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 سالگرد  نیدر صدوهشتم تیاستوار مشروط یبنا

 

 نخست  بخش

 یی د طباطبااز دکترجوا ی به پاس قدردان یامقدمه

 

در  اریبس دارد  س  جا  تقدالآستانه  را  سخن  مشروطه  انقالب  پرتو    میینما  یت یشخص  میگرد  در  که 
معنا عم  نیا  ینظراتش  در  نه   هاهیل   نیترقیانقالب  و  است.  اآشکارشده  همچن  ن، یتنها    ن یبلکه 

ا  میتقد با  سپاس  احساس  نشانه  به  دکتر  ن یسخن  امروز  که  طباطبا  باور   نیترته برجس  ییجواد 
اش در گذشته است، پژوهشگرانه  یها که هرچند حوزه درنگ  ستا  رانیا  خیتار  لسوفیو ف  نددانشم

د  دارد که  اصرار  پژوهشبرداشت  گرانیو خود  از حاصل  ن  ی و   یهاها  تار  در   ز یرا   خیهمان حوزه 
  ی خی تار  یهاحثو ب  یهمان بررس  که در  یو مبان  هادگاه یروز نکشند، اما د  استیسمهار کرده و به 
ن ارائه  کنون  چناتا  تأثموده،  م  ی رین  در  خوانندگان  حوزه  نیفعال  انیبر  اجتماع  یهادر   ، یمختلف 

در مسائل روز، چه امور داخل و   یامر  چیبر ه  اغراقیگذاشته است که ب  استیس  دانیدر م  ژهیوبه
  اقدام،از    شیرا پ  شیاز اعالم و عملِ خو  شیها موضع خود را پکه آن  ستیچه مشکالت با خارج ن

 نسنجد.  یو مبان هادگاه یفکر و عمل را با آن د یهاامدیرو و پ و ریصدبار ز

با   ر یتأث  نیا  سبب را  نفوذ  مواز  دیو قدرت  امر  از    یقدرتمند  هیجستجو نمود: نخست روح  یدر دو 
»نوع  یدوست هن یم پ  «یو  دکتر  وندیحس  که  و کشور  ملت  بررس  ییطباطبا  به  بستر  بر  آن،   ی از 

و    زه یغر   ن ینام برده و در آثار خود، تفاوت ا  «یزیغر  یافتین »درتحت عنوا  ران،یا  یخ یتار  عیوقا
در  راحس   حکا  یعقالن  یافتیبا  »آگاه  تیکه  مبان  «یمل  یاز  و  آشکار  امکان    ینظر  یدارد، 
ذ  نفو  نیچن  یکه به باور ما عامل اصل  نی. و دومدهدیرا نشان م  یآگاه  ن یبه ا  زه یآن غر  دنییفرارو
  را   ییبنا  رانیرد ا است که بر گِ  ییطباطبا  دکتر  ینظر  ینگاه و مبابوده است، همان دست  یریو تأث
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روح  فراهم آن  که  ا  هیآورده  در  ا  نیتنها  در  و  نظر   نیبنا  امن  ستیدستگاه  احساس  و    تیکه 
 . دنیبیخود را م یفرد یونه کردن زندگرگُو دگِ شیخو یمل اتیح  یایو امکان اح کندیم یماندگار

از جامعه    یبر بخش بزرگ  ییجواد طباطبا  دکتر ینظر  ر یو تأثنفوذ  که    گفت  توانی م  گر یعبارت د  به
ا مَنش  یفرهنگ   یتیماه  یرانیفعال  پ  افتهی  یو  خوانندگان  جو  ریگیو  و  را،    یو   یآرا  ندگانیآثار 

آثار    ن نندگاعنوان خواکرده است. ما به   تردوستران یکار« و امالحظه کشور، محتاط و »محافظهبه
  ی و نفوذ  ریدامنه تأث  نیبا چن  ران، یروز ااستیهم در حوزه سرا، آن  گریتن دکیا  تنه  ییطباطبا  دکتر

مالحظه حفظ کشور را به کانون فکر و ضابطه عمل    یاگسترده   فیکه توانست در ط  میشناسیم
 خ یغرب و بر تار  شهیبا تسلط بر اند  ،یخیتار  یکه با فکر و نگاه  ی دو تن از اهل نظر  د؛یبدل نما

روش خود ـ حضور و به  دانیبسته به م  کیـ هر    شیدانش خو  وستهیو پجم  منسارائه  و با    رانیا
مصالح کشور انتقال دهند، و دست بر قضا هر    لیذروز را به  یاسیاند مالحظات و مواضع ستوانسته

اند از مفسران  استوار  یخواهمشروطه  شه یدو  انقالب   ی»درس«ها   آموختن درست  ان یمناد  نیترو 
 .  ندهیآ یمعتبر برا یفکر یوان مبنامشروطه به عن 

آرا دکتر  یهنگام  ما آثار و  با مقدمات  ،ییطباطبا  با  باره جا  شانیا  یهادگاه یاز د  یاز جمله   گاهیدر 
دستاوردها و  مشروطه  تار  یانقالب  در  شد  رانیا  خیآن  پ  میآشنا  در  ب دهه  یکه،    یی اعتنایها 

مشروط  خیتار  به  رانیا  یروشنفکر  تدر  ت،یجنبش  موا  جیبه  به  رونق  و  حکومت  زات  با  مبارزه 
در    یبود. بحث اصل  افتهیگسترده    یدوباره به انقالب مشروطه برآمد  یکردهایاز رو  یموج  ،یسالما

شده است.    روز«ی»پ  ایانقالب مشروطه »شکست« خورده    ایکه آ  دیچرخیمحور م  نیها بر اآن روز
و   انروشنفکر  ان یم  ه دراوج گرفت  موجِ تازهها، آن  بحث در آن روز  نیا  تیمنظر از اهما صرف   یبرا
ما علت آن    یبرا  گری. به عبارت دداشتی مهم و توجه ما را به خود مشغول م  زین  یاس یس  نیفعال
و هم  «یفکر   کردی»رو مشروطه  انقالب  به  م  یاسی انداز سچشم  نیچنتازه  انتظار    شدیکه  آن  از 

 ود. بنانقالب  شکست آن ای یروزیبحث بر سر پ تی داشت، کمتر از اهم

پ  حدود سال  تبر  شیپ  یچهارسال   یعنی  شیدوازده  »مکتب  روشنگر  پرتو  آنکه  اهم  ز«یاز   تیبر 
انقالب مشروطه،    یخ یتار اقبال مطالعه    تیصدساله جنبش مشروط  خی تار  یعنیمقدمات  افکنده و 

تب »مک  سندهی ها به نزد نوهمان بحث  ه از برخاست  ی نیبا مضام  ییهااثر فراهم گردد، با پرسش  نیا
پرس  میرفت  ز«یبرت ا  میدیو  ا  شانیکه  رو  یاقبال همگان  نه یآ  ن یدر   یهاگسترده همه گروه  کردیو 

 یدارینشانه ب  نیا  ایآ  نند؟ یبیو انقالب آن، چه م   تیبه مشروط  یاس یس  یهاش یو گرا  یروشنفکر 
 ینمااند راهتوب  دیکه شا  ستین  یخواهمشروطه  ه شینسبت به اند  یخیتار  یشدن آگاه  داریتازه و پد

برا  ملع بن  یما  از  کنونخروج  دکترجواد طباطبا  یبست  پاسخ  آهنگ س  ،ییباشد؟  به  و    یاسیکه 
  بست« چندان و »خروج از بن  «ی خی تار  یها، »آگاهنظر داشت، در باره گروه   زیپرسشگر ن  دواریام
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 یرانیه جامعه اکه انقالب مشروطه ب  یتحول   یِخ یتار  تیدر باره اهم  ینبود، اما سخن و  دوارانهیام
آن جنبش، بستر   یهادرست درس   افتیآن در در  یزمان و ناتوان  یو در باره غفلت روشنفکر  داده
پرسش  یبرا  یاتازه با  همراه  نت  گشودیم  ،یشتریب  یهاتأمل،  ب  ریناگز  جهی که  کاهش    ی تابیآن 

ب  ،یاسیس اتحاد  شتریدرنگ  جستن  در  یهادر  »برا  تازه  پره  نده«ی آ  یمبارزه  رو  زیو    ی هاکردیاز 
 ساده از آن بود:   یهایریگجهیو نت تیبه مشروط یاسیس ولنهعج

ا به  شما  اندازه  به  من  گروه  یاریبس  نکهی»البته  اهم  یتوجه  یرانیا  یفکر   یهااز  جنبش   تیبه 
اگر چه با اصل    ،ستمین  نیاند خوشبکرده  دایپ  رانیتجدد ا  یآن برا  یو دستاوردها  یخواهمشروطه

  ن یموافقم. با وصف ا  یخواهمشروطه  جنبش  یخیتار  تیبه اهم  انیرانیا  یجه برخمطلب و تو  نیا
د  اعتقاد از  که  پژوهش  شهیاند  خیتار  دگاهیدارم  از  اگر  اهم  یهاـ  برخ  تیآدم  دونیفر  تیپر    یو 
سال  ییهانوشته در  شده  ر یاخ  یهاکه  کنمنتشر  نظر  صرف  کار  میاند،  هنوز  صورت   یجد  یـ 

م  نظر  به  است.  منگرفته  جنبش  تار  نیترمهم  یهخواشروطهن،   ریاخ  یهادر سده   رانیا  خیحادثه 
توجه ما را به خود جلب    تواندیصورت گرفت، نم   ینظر  دگاهیاز د  ژهیکه بو  یلحاظ تحول  هاست و ب
  ان یرانیا  یها تاف یها و درباور  یاریدر بس  ینیادیبن  یدگرگون  یخواهجنبش مشروطه  یروزینکند. با پ

توان    رانیا  یبود که روشنفکر  دهیرس  یابه درجه  شهیکمال تأسف زوال اند  اتأسفانه بشد، اما م  دایپ
اند زمان  یاسیس  شه یبسط  تا  من،  نظر  به  نداشت...  را  درس   یآن  مشروطه  یها که   یخواهجنبش 

درست  رانیا به  روشن  م،یباش  دهینفهم  یرا  آ  یتصور  با کرد  مینخواه  دایپ  ندهیاز  )مصاحبه   »...
 ( 1382ـ سال 15مه تالش شماره صلناـ ف ییطباجواد طبادکتر

در آثار منتشر شده تا آن زمان    ییدکترطباطبا  ینظر   یهادگاه یاز د  یبا مقدمات  ییامکان آشنا  البته
با مطالعه دق انقالب مشروطه فراهم و  باره  م  قیدر  آثار  با  شدیآن  همان محک و   حدس زد که 

د  شهیاند  خی تار  یرس بر  اریمع زوال  به  ارو  شراب  و  رانیر  بستر  ا  طیر  قضاوت  باره    شانیامروز،  در 
روشنفکر مشروط  یعاقبت  کار  رس  تیدر  خواهد  کجا  ددیبه  به  ما  تا  اما    ی نظر  یهاگاه ی. 

  ت یجنبش مشروط  خیدو اثر در باره تار  یعن یو »حکومت قانون«،    ز«یدر »مکتب تبر  ییدکترطباطبا
تفس بسط    ریو  ک  یدستاوردهاو  نگاه  و  آن  روشنفکرکا  به  یاملترانقالب  پ  یرنامه  از   ی روزی پس 

و مؤکد   یدیمفهوم کل  کیدر باره    یپرسش  یهمان مصاحبه و به اقتضا  در   شانیا  م،یبرس  روطهمش
پ آثار  مل  یعنیخود،    نیشیدر  عال   یمنافع  اشاره  حیتوض  یو مصالح  پاسخ  دادند که سراسر    یوارو 

غفلت دهنده  سو   ینشان  از  روشنفکر  یبزرگ  گ  بود  یآن  ا  نکهیا  یایوو  بر   شانیچرا  همچنان 
به    دیترد  کنند،یوارد م  یاساس  یدهایانقالب مشروطه ترد  گاهیدر فهم جا  یآن روشنفکر  ییتوانا

با ضابطه   ینیحکومت د  «ی»قانون اساس  نیدر تدو  یانقالب   یکه با سربلند  یتوان فهم روشنفکر 
. ورزد یآن افتخار م  ینیستبه متن نخداشته و هنوز هم    یدست  ی اسالم  و امت  نیدفاع از منافع د
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جا  ییبادکترطباط باره  در  فشرده  پاسخ  آن  عموم  یگاهیدر  مصالح  مفهوم  مل  یکه  منافع  به   ،ی و 
قانونگذار ضابطه  س  یعنوان  کل  دهه  استیو  تا  و  مشروطه  انقالب  خود    ییهادر  به  آن  از  پس 
از   شیپ  ییهاهر دهو د  یسالمدر انقالب ا  یروشنفکر   یانقالب  تیذهن  نکهیاختصاص داده بود و ا 

 دادند که:  حی»پاک« بود توض ممفهو نیآن، از ا

پ با  شد، مانند هر    نیتدو  مجالس  نی در نخست  که  ییهاو درقانون   ،رانیدر ا  تیمشروط  یروزی»... 
تبدقانون  نیتدو  ضابطه  به  یعموم  مصلحت  د،یجد  یقانونگذار آن  لی ها  از  و   به  ز،ین  پس  شد، 

که   رانیا  یملّ  منافع  ،جیتدر مفهوم   یناگسستن  یوندهایپ  ــ  ضابطه   یعمومتمصلح  با  ــ    دارد 
و در   ،یعموممصلحت  مفهوم   ،رانیا  یدوره اسالم  خی، در تارنظر من  شد. به   رانیا  یخارج   استیس

ب   شده  دهیفهم  زه یغربه   ترشیب  ، یملّ  منافع  مفهوم  ریاخ  یهاسده   یخ یتار  تداوم  ،لیدل  نیهم  هو 
انقالباست  نداشته د  ،یاسالم  .    ن یهم  ی، حتهر حال  به  که  داشت  یابهام  چنان  ،ینظر  دگاه یاز 

منافع  یعموم  مصالح  یزیغر  افتیدر غ  ی ملّ  و  م  کردیم  رممکن یرا  کمتر   که   گفت  توانیو  در 
از نظر   دیرا نبا  نکته  نی. ااست  وارد شده  رانیا  یملّ  عافمن  رر بهض همه    نیا  رانیا  خیاز تار  یادوره
 است   ها آغاز شدهها و ملتکشور  انیم  یاسیس  مناسبات  نو در  یدوران  ،شیها پسده  که  داشت  دور
.  «نام  به   ا ی  گنن  به»:  گفتیم  یاوللی، ماکاست یملّ  منافع   ن یو تأم  یملّ  دولت  آن   ن یادیبن  مفهوم   که
زمان  یحت در  ادارهعباس   شاه  سلطنت  اگر  ب  ی،  مصالح  یزیغر  یافتیدر  هیپا  رکشور   یعال   از 

 ممکن  روشن  یتصور   و البته  تیو درا  عقل   جز به  ،یگرید  ازهر زمان  شیبود، امروز، ب  ریپذامکان
ها ملت انیم  یاسیس  یارابطه  چیرد و هقرار دا  یاسیس  مناسبات   در کانون  یلّم  ، دولت. امروزهستین

 ی و ورا   یملّ  دولت  رونیب  یمناسبات  جادیا  ،نینکند. بنابرا  تیتبع  یملّ  منافع  نطقاز م  وجود ندارد که
استین  شیب  یتوهم  یملّ  منافع در  س  زین  جانی.    ی نمونه  یسالما  یجمهور  یخارج   استیمورد 

  که   صدریبن  بوالحسنمانند ا  یینماخواب  پردازانهی. نظراست  توهم  نیا  لیو  اهدر چ  ادنافت  از  یبارز
قانون  ترهات  یاسالم  یجمهور  یاساس   مقدمه  از  رفقا   سرشار  و  خاوست  یاو  با  و    یشیاندالی، 

مطرح   یهاتوهم با  روابط  ط نامربو  ییهاهینظر  کردن  خود،  »مان  ،یالملل ن یب  در   کهزور«    حذفند 
م قکرده  بار کشفنینخست  یبرا  کردندیتصور  در  کشور   به  ییهابی آس  ،یخارج   استیس  لمرواند، 

 بود.« )همانجا(  وارد نشده  مغولن ورش یدر  یحت اند کهزده

بود که   یدو نقل قول ـ کاف  ن یـ و در هم  ییو نهفته در گفتار دکترطباطبا  یدر پ   یپ  یهاضربه
سز س  یاسیبان  مشروط  زدهاستیو  به  برخورد  تار  تیدر  سنگ  خی و  کام  در  سخن   نیآن  در  و 

که   ینیو مضام  میدر پرتو مفاه  شتریب  یشیو بازاند  یتر شود و شنونده و خواننده را به بازخوانمحتاط
آمده گفتار  نیا  در پها  در  نخست،  سازد.  وادار  سخنان،  یاند  »ناکام  آن  سر  بر  بحث   ای  «یباب 
گرفته شود،   یزودرس به نفع »مبارزه« جار  یهاجه یکه از آن نت  یبه صورت  ت،یروطمش  «ی روزی»پ
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  ش یپرسش پ  نیو »شکست« وجود داشت ا  «یروزی»پ  یهیبد  یکه از معنا   یبسته شد. اما با درک
م  یروزمندیپ  که  آمدیم چگونه  مشروطه  »ورش  حیتوض  تواندیانقالب  امروزمان   «یکستگ دهنده 

ها و باور  یاریدر بس  نیادیبن  یهایاز عهده »دگرگون  چگونهاست، پس    کست خوردهباشد؟ و اگر ش
اند، پس نسبتشان با آن گذشته  کرده  رییمردمان تغ  نیبرآمده است؟ اگر ا  رانیمردم ا  «یها افتیدر
 است؟   شانندهیآن« هنوز روشنگر آ یها »فهم درست درس  هک ست،یچ

تبر  گام   با به آن    ت، یباره مشروطر  د  زیهمه چ  دانیبه م   ز«ینهادن »مکتب  ما  امروز  نگاه  باره  در 
تأث و  آ   ریگذشته  بر  نفوذش  بر سر شکست    مان،نده یو  نور   یروزی پ  ایو بحث  پرتو  در  انقالب  آن 

 و بحث بر سر »شکست«    نکهینمودار شد. نه ا  یادگرگونه   یهاچهیکامالً متفاوت و از در  یگرید
گردند، بلکه بحث بر سر    یخود ته  ییاز اصل معنا  میآن مفاه  ای برداشته شود،    انیاز م  «ی وزری»پ
 یو بر رو  یروزیپ  ایتر از شکست  فرا   ییو بر گرد معناها  گرید  یانقالب مشروطه در پرتو نور   جینتا

  ر یسم  بود،که متوقف شده    یدر نقاط  ایکه آن انقالب با خود به ارمغان آورده و    یموضوع تحولت
 یها به نوبت و در معنابار  یروزیدو مفهوم شکست و پن  آن بستر آگرفت و بر    شیدر پ  یاتازه
ها و با دامنه   ینییو با تب  گرید  یباره به زبان  نیدر ا  ییشدند. دکترطباطبا  داریخود پد  یو واقع   یهیبد
 :  دیگویامروز ما م یبرا یترگسترده  یامدهایپ

پ  شیپ  یاکه سده  ی»جنبش دا  تیمشروط  یروزیاز  در  به   زیتبررالسلطنه  با اصالحات  و  آغاز شد 
است،   دهینرس  ان یهنوز به پا  د،یرس  ان یبه پا  ران یسند حکومت قانون در ا  نینخست  یظاهر با امضا

سده پ  یابلکه  از  مشروطه  یروزیپس  جنبش  برا   یخواه آن  تالش  و  قانون  حکومت   ی خواست 
است    یجار  رانیا  یخیتار  یهایدر قلب دگرگون  یاژهیبا ضرباهنگ و  یتجددخواه  یدهانها  جادیا

 ( 129ـ فصل نخست ـ ص  زیـ مکتب تبر یی.« )دکترجواد طباطبادهدیمعنا م رانیو به تحولت ا

در  ژهیو  توجه صدوهشتم  نجا،یا  ما  مناسبت  پ  نیبه  »مکتب   ی روز یسالگرد  به  مشروطه،  انقالب 
و    رانیا  خیدر تارو  ن  یع آن در باره نقطه آغاز فصلکتاب عالوه بر بحث جام  ن یو فصل دوم ا  ز«یتبر

که امروز از زبان ما    ستیدر باره مفهوم  یبه واسطه بحث کانون  نیچنآغاز، هم  نیا  طیشرا  حیتوض
بازگشت،   نیبار با ا  نیو ا  میاآن باز گشته   یبه معنا  گریما بار د   رسدی. به نظر مافتدینم  انیرانیا

مرحله  در  ام  میانهاده   یاگام  ناآرام  رودیم  دی که  ک  برخاسته   یهای آن  آن  دروناز  و حس   یشش 
»در  یدوست هن یم آن  مل   «یزیغر  افتیو  منافع  اند  یاز  آگاه  شهیبه  عم  یو  ضابطه  به  بدل   لو 

شده است   داریب  یهنگام  شهیهم   ،یدر ما، به صورت جمع  یزیغر  افتیو در  یگردد. آن حس درون
 یوندی پ  ز«یتب تبر. با »مکمیارو شده  در  رو  ،یدرون  ل یآن مو    یجار   یهاتیواقع  ان یم  یکه با تنش

  ش یسال پ  ستیبدان در دو  «ی بر قرار شده است که »نطفه آگاه  یامروز با بحران   یهایناآرام  انیم
بن و  ن  شهیاند  یهاانیبسته  آن  بن  زیحل  شد؛  گذاشته  مشروطه  انقالب  مقدمات  عنوان   انیبه 
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نگاه داشته است.  خود«    جاذبه ره ی تازه همچنان »در دا  یداریب  نی اکه ما را در    ییو آرزوها  هاشهیاند
بعد  بخش  تبر  نیا  یدر  »مکتب  دوم  فصل  به  شکل  ز«،ینوشته  سرچشمه  به    افتیدر  یریگو 

  خ یتار  سندهیاستوار نو  یبنا  یشناسمکتب و قدر  نیاز »مصالح کشور« ـ و به پاس خدمات ا  یالنعق
 کرد.   میـ رجوع خواه رانیا
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   از: قدردانی
  

  یی دکترجواد طباطبا

 دوّم  بخش/  سالگرد نیدر صدوهشتم تیاستوار مشروط یبنا
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 بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد 

 م: بخش دوّ

 

 سیری در عنوان »مکتب تبریز« و نگاهی به 

 طبایی در باره ایرانمواضع دکترجواد طبا

 

 

« تبعنوان  کاملی  ز«ریمکتب  و  موجز  نوشتاری  توضیح  تصویر  در  اثر  این  در  که  چه  آن  از  ست 
های فراوان به وحدت های تاریخی آمده است. و در شرایط پرخطر کنونی و آسیبمعنای واقعیت

اثر بزرگ در این شهر، از انتشار این  ایران، تأثیر نام »مکتب تبریز« و  نظر سیاسی، به هیچ   ملی 
ا کمتر  واروی  بیان  مکان  ز  و  جغرافیاییِ  قعی  آغاز  در  تبریز  تاریخی  نقش  و  ایران  در  معینی 

باید کتابی  شکل گیری مقدمات انقالب مشروطه نیست که برای تبیین و تدوین آن نقطه آغازین 
قدمات تاریخی  شد؛ اثری، که حتا بر سطری از آن، برای فهم منزدیک به هفتصد صفحه نوشته می

از اهمیت نام و پیوند آن با مضمون کتاب نیز   شم فروبست وتوان چمیمشروطه، نو پیچیده انقالب 
 توان گذشت. به آسانی نمی

»تبریز«،   نام  به  استناد  با  و  کتاب  انتشار  با  همزمان  اما  عنوان،  این  پرمعنایی  و  درستی  برخالف 

آغاز   سوءتعبیرهایی  عنواپراکندن  گویا  که  گرایششد  نمایانگر  تبریز«  »مکتب  ـ  قومی  "ات  ن 

حوصلگی در توانست حکایت از بینده آنست! برداشتی بغایت نادرست که مینویس  "لیستیناسیونا
فاش  به  نسبت  تعبیرکنندگان  خشم  از  نشان  یا  و  آمده  کتاب  در  آنچه  و گوییخواندن  ها 

زیرا اگر  باشد.    روشنفکری ایران داشته   در باره  "مکتب تبریز"نویسنده    "مهربانانهنا"های  روشنگری
خوان می کتاب  یاده  کانونی    شد  نقطه  و  موضوع  اصل  با  نویسنده  رابطه  نبود  کار  در  غرضی 
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توجه  دلمشغولی مورد  اثر  در  تنها  نه  نارواگویی  این  پاسخ  بنابراین  بود.  آشکار  ایران،  یعنی  هایش، 
 بلکه در مجموعه آثار دکترطباطبایی نهفته است. 

اندیشه  ته« روشن میگاری پیوسن»تاریخ  تب تبریز« به مثابه بخشی از یک»مک کند که در حوزه 
های نوآیین« کجا، چرا و چگونه بسته شد، نسبت آن با پایتخت و دربار وقت سیاسی، نطفه »آگاهی

با همه دشواری مرکز خودکامگی«،  از  بیرون  آن »مکانِ  در  توانست  بود و چرا و چطور  و چه  ها 
ای عظیم در سراسر بعد به تجربه  رد که صدسالپایه گذا  و فکری راهایی را بنا نهد  ها، بنیانمیناکا

بیدار و به حرکت    ماندگیایران بدل و با دستاوردهای خود قادر شد کشور و ملتی را در قعر عقب
هاست  پرسش تر به جلو پرتاب نماید. آنگاه بر بستر پاسخگویی به این  درآورد، یا به عبارت درست

یابد. اما از آنجا  نهاد، پدیدار گشته و نمود میبه روییدن    ن مکان روی که از آکه نام تبریز و مکتب
دریافت چنین  اخذ  است  ممکن  صفحهکه  هفتصد  اثری  مطالعه  دل  از  دربرگیرنده  هایی  و  ای 

آنظریه رابطه  شرح  و  وقایع  آن  تدوین  برای  نو  مفاهیمی  توضیح  و  نوین  تاریخی  کل  های  با  نها 
برخی دش برای  یا  ایران،  و  با از حوصلهوار  بهرهشان خارج  فرصت  از  لذا  مقام  شد؛  در  و  ای جسته 

بی سوءظنِ  آن  به  باره  پاسخی  در  قومی"اساس  گفته   "گرایش  برخی  به  ازخودِ نویسنده،  ها 
پاره باره  در  کجدکترطباطبایی  و  قومی  موضوعات  واندیشیای  تازه  حول  شکل  های  گرفته 

 آوریم: هایی مینمونه  تناد کرده واس "قومی نالیستی ـناسیو"ها و گرایشات ایدئولوژی

  … اندایران امروز، بخشی از ناحیه بسیار بزرگ جغرافیایی بوده که به تدریج از همدیگر جدا شده»
هنوز    تاریخی  هاینشیب  و  فراز  رغم   به  و  است  شده  واقع  ناحیه  این   مرکز  و  قلب  در  امروز  ایران

حفظ   را  خود  استحکام  و  است.استواری  گزاکرده  )از  ت«  سمینار  با رش  تبریز«  »مکتب  خصصی 
 سخنرانی دکترطباطبایی به عنوان میهمان اصلی در شهر تبریز( 

کنم در ناپذیر از ایران است. گمان نمیهای دیگر ایران، بخشی تجزیه آذربایجان، مانند همه ایالت»
باشد  داشته  وجود  بحثی  باره  سرزمینی این  وحدت  این  وقتی  البته  میپذیرفته    .  درباره تواشد  ن 

آن بحث کرد.«چگ اداره  نیست«)»  ونگی  پذیر  امکان  ملی  آگاهی  بر  تکیه  با  نویسی جز  ـ    تاریخ 
 گفتگوی مهرنامه با دکترجواد طباطبایی( 

 « )همان گفتگو(.قابل بحث بوده است »برای من وحدت سرزمینی ایران همیشه یک اصل غیر 

از نظرات ضد وحد و   برابر پرسش    "های جدیدایدئولوژی  تعارضی"نقش  ایران و    ت سرزمینیدر 
 گوید:دکترطباطبایی با برندگی زبان می

ای نیز در تداوم و  های منطقهترکیسم اشکالت مدیریتی در کشور است اما قدرت»...زمینه رشد پان
پان  بیشتر  دارند.  نقشی اساسی  ـ  ترکیستانتشار آن  ایران ـ چها  اکثریت روشنفکری  از مثل  یزی 

یابند. گروهی نیز در خارج از ایران وجود دارند که دانسته یا ندانسته  میسیاست در ن  هایچیدگیپی
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می ایران  دشمنان  آسیاب  در  پان آب  ایدئولوژی  تاریخی  ریزند.  فراموشی  نوعی  بر  مبتنی  ترکیسم 
شعوری  وادی و بیای از بیساهر تاریخی به ملغمههای به ظاست که با آمیخته شدن با افسانه بافی

استتب شده  عقبدیل  دید  خواهید  کنید  نگاه  را  آذربایجان  جمهوری  تلویزیون  ابعاد  .  و  ماندگی 
برنامه  من  کجاست.  تا  میبیسوادی  ثابت  که  دیدم  ابنای  بوده  کرد  آذربایجان  فیلسوفان  از  سینا 

نجا ست و از آوت کرده اهمان شهر نیز ف  یر بوده و درسینا در همدان وزاست. به این دلیل که ابن

همدا آذربایجان  که  شهرهای  از  یکی  ابن  "جنوبی "ن  یعنی  است.  آذربایجانی  او  پس  سینا است، 
الهام علی اف و شرکا  به ریاست  آذربایجان  به جمهوری  آذربایجان متعلق  آذربایجان و  به  متعلق 

ادی  اف نه سو  الهام علییش از حد ابلهانه است. البته،  کنید این طور جعل تاریخ باست. فکر نمی
و   نمیدارد  و  اف میتجربه  علی  حیدر  رفیق  اما  بداند،  دانشگاه تواند  علمای  دانست که همه  و  ها 

اند. امروزه از آن همه علم جز انبوهی کاغذ باطله  بافتهها میاتحاد جماهیر هفتاد سال از این افسانه 
سینا ون مادر ابن گفت که چردی هم میها پیش دوست کُمانده است. سال برای خمیر کردن باقی ن

کُکُ را  او  باید  بوده  این عقبرد  آورد. در واقع،  به شمار  ابن رد  با فلسفه  اگر  را  سینا ترکیب ماندگی 
 ماندگی!« )همانجا( کنیم باید بگوییم: فلسفه عقب 

  است و یکی وع قومی، زبانی و فرهنگی، ملت  ای که ما قرار داریم، ایران، با همه تن»در این منطقه 
ها را بر سبیل اشاره آوردم تا توجه شما را به ی است که ملت شده است. اینرین کشورهایتاز کهن

)دکترطباطبایی   «.هایی در پیچیدگی نام ایران ـ یعنی ایران به عنوان یک مفهوم ـ جلب کنمنکته
 ( دیدسایت: جدال قدیم و ج ایم؟«ـ »کجا ایستاده 

باید با دستگاه  از »ا  طباطبایی  دکترجواد  ست برای فهم منظور بدیهی یران به عنوان یک مفهوم« 
گردد، آشنا بود و در خواندن آثار وی، به نظری و »گردونه« فکری وی که بر »محور« ایران می

م و  پیام  اما  نباشد،  این کوشش همتی  بر  و چنانچه  پر شکیب.  و  دقیق  آشنایی،  این  واضع  منظور 
های گوناگون و به  ها، به مناسبتل ه در این ساان فوق، کنمونه سخننویسنده »مکتب تبریز« در  

اند، بقدر کافی صریح و روشن هست که، به هر های مختلف، بسیار از وی شنیده شدهاقتضای بحث
تب نام »مکتب  از  برد و  ایران پی  با  پیوند وی  به  بتوان  انصاف و قدرت درکی،  از  ریز« رفع  اندازه 

 نمود.  "شبهه"

پیام چنین زبان  گونه که در بخش پیشین این نوشته به پاس تقدیر گفته شد،    مان، هبر اینعالوه  
ای به لحاظ سیاسی مؤثر است و پر نفوذ. نخست این که دل  گوی و برندهصریح، روشنگر، فاش 

آرام و سنجیده گام    ،لتکنند به مالحظه حفظ کشور و مآنان را که دلمشغول ایرانند و تالش می

 "متولی بی". و دیگر آن که کسانی را که از ضعف کشور و ازکندر میو استوارت، محکمتر  بردارند
اند،  و دلی خوش کرده  ماندن این سرزمین ـ باز هم به قول خود دکترطباطبایی ـ به خیالتی افتاده
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به  غافل اما اختیاردار قدرت کشور  اندیش« و حاکمان  الحساب، تا فرصتی که روشنفکران »تیره علی
های سیاست و اهداف قدرت ها و بیش از همه بر کاستیت، ناتوانیعقل بر خطراند و چشم  خود آی

 نشاند.خویش بگشایند، این مواضع چنین کسانی را سرجایشان می

ز حضور  اش، یعنی تاریخ، حکایت ا و اما عنوان »مکتب تبریز« بر این اثر تاریخی، در جایگاه اصلی
دارد   کشوری  در  تاریخ  »مکتبی«  فکرکه  میان    (1)یمکاتب  در  است.  داشته  تداوم  پیوسته  آن 

حتا  نام یا  و  کرمان  و  خراسان  اصفهان،  شیراز،  مکتب  چون  تهران"هایی  »مکتب  "مکتب  نام   ،
  نوآیین بودن خود   ،تبریز« عنوانی تازه و پیش از این سابقه نداشته است. به طور منطقی این مکتب

ب فکری پیش از خود وارد نموده بود.  ر سلطه مکاتکه در کا  بوده باشد  بایستی وامدار تعارضیرا می
های گوناگون  چه نوآیین بودن بدون تعارض در وضع حاکم معنا ندارد. تدوین این تعارض در حوزه

ه معینی از  و از همه مهمتر در حوزه اندیشه سیاسی و توضیح رابطه و معنای فکری آن با وقایع دور

میدا و  ایران  و  تاریخ  نبرد  نی"ن  تاریخنوآیین آن،    "روهای آرایش  شیوه  که  نگارییترین  ست 
 دکترطباطبایی تقدیم نوع تفکر ایرانی نموده است. 

دکترطباطبایی برای آن که نسبت نوآیین بودن »مکتب تبریز« را در حوزه اندیشه سیاسی با اندیشه  
کتب پیشگفتار »مابتدا در  شن سازد،  اریخ و سنت اندیشه در ایران روسنتی مسلط و مقام آن را در ت

نگاری به عنوان یکی  تبریز« ـ اشارات نابهنگام در تاریخ نویسی ایران ـ به الزامات و اهمیت تاریخ
عرصه  تاریخاز  به  آن  تقسیم  به  و  پرداخته  اندیشه  تقسیم  های  این  مبانی  و  جدید  و  قدیم  نگاری 

ران پرداخته و به ای گذشته ایهلکه سدهها بدهه  نگاری مسلط بررا به نقد تاریخاشاره و از آن مج
کاستیناتوانی و  تاریخها  باره های  در  روشنگر  بحثی  به  سپس  و  رسیده  رسمی  و  سنتی  نگاری 

های ایدئولوژیک و بیگانه با تاریخ ایران دامن زده و دست روشنفکری را، با ذکر نام   "نگاریتاریخ"

نماید. وی  ن را آشکار میهای آزیان  و  "نگاری تاریخ"وع  های مشخصی، در این ن ار و چهرهونمونه
کند که تنها بندی آن تاریخ ارائه مینگاری ایران و دورههمچنین در همین درآمد طرحی نو از تاریخ

یرون بندی وقایع آن و از پیوند طولی و همسویی یا گسست تعارضی آن وقایع باز دل مفاد و دسته 
نماید که بخشید و روشن میلف آن میهای مختورهو سرشت د  ریخ ایرانآمده و معنایی تازه به تا

از دویست سال پیش دوران جدیدی در تاریخ ایران آغاز شده و   ،چرا بر مبنای چنین تاریخ نگاری
وده است. وی کانون این آغاز تبریز، یعنی دارالسلطنه ولیعهد ایران، و در اصل پایتخت دوم کشور ب

 نویسد: نگاری میباره تاریخ مقدماتی در هاین بحثو پس از آدر این پیشگفتار، 

های فکری خواهیم »سبب این که در بررسی این دوره توجهی ویژه به جایگاه تبریز در دگرگونی 
در   ایران  شکست  دنبال  به  که  است  آن  خواند،  خواهیم  تبریز«  »مکتب  را  دوره  آن  و  داشت، 

میرزا،  ولیعهد ایران، عباس   دارالسلطنه  از تبریز،زی ایران  ی ایران و روس، اصالحات و نوساها جنگ
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در همین شهر جنبش مشروطه و  قانون آغاز شد  پیروزی رسید و حکومت  به  ایران  مردم  خواهی 

سان،   بدین  »آستانه«    "تبریز"برقرار شد.  عنوان  به  عام  مفهوم  بلکه  اسم خاص،  نه  معنا  این  به 
شه تجددخواهی، در آن  که نه اندی  بدیهی استنون است.  خواهی و حکومت قاجدید، آزادی  دوران

خواهی از تبریزیان دوره، به تبریز اختصاص داشت و نه همه پیشگامان فکری جنبش تجدد و آزادی
دوره  و  آغاز شد  آن شهر  در  بود، تجددخواهی  این جنبش  تبریز خاستگاه  بلکه  با  بودند،  آن  از  ای 

یش و پس از »مکتب تبریز« ایران به پ اریخ جدیدین حیث، تی مشروطیت به انجام رسید. از اپیروز
ای پس از آن به انجام رسید، دورانی از تاریخ شود: با جنبشی که در تبریز آغاز شد و سده تقسیم می

پایان رسید و ایران، به طور بازگشت  )مکتب   «های میانه خود خارج شد.ناپذیری، از سدهایران به 
 ( 33ص  ..ت نابهنگام.د ـ اشاراهی ـ درآمتبریز و مقدمات تجددخوا

این دوره و   بودن  استنثنایی  باره  تبریز« و در  باره عنوان »مکتب  ادامه همان توضیحات در  و در 
گوید. و برای پرداختن به همین ضرورت  ها« سخن میضرورت »تنقیح بسیاری از مفاهیم و روش 

ای امنهبه بحث پرد ه و آن راـ را گشودیز« ـ سنت قدمایی و نظریه سنت نخست »مکتب تبر فصلِ
و   ایران  جدید  دوران  جایگاه  آن  مطالعه  بدون  که  داده  اختصاص  ایران  تحولت  تاریخ  برای 

توان تعیین نمود یا  مختصات فکری آن، یعنی دورانی که در تبریز و با مکتب آن آغاز شد، را نمی
ود خود وارد نمکری زمان  در سنت ف  وآیین بودن آن مکتب و جدالی کهفهمید و همچنین موضوع ن

گشاید که معنای خاص سنت در  می  ،توان به درستی دریافت. دکترطباطبایی در این فصلرا نمی
در  سنت  متفاوت  معناهای  با  را  آن  سنت،  از  خود  منظور  ساختن  روشن  برای  و  چیست  ایران 

  سپس شرحی   سنجد،می  اروپا و اسالم در کشورها عربی  های مختلف، به ویژه مسیحیت درفرهنگ
ب را  آن  حوزهاز  »برخی  بستر  میر  توضیح  اجتماعی«  نظریه های  آن  تبیین  برای  و  دهد 

می  "آهنگ ضرب" دوره را طرح  در  بحران  موضوع  بحران«،  »نظریه  آن  دل  در  بعد  که  های  کند 
روشن ان جدید تاریخ در این کشور را  مختلف تاریخ ایران و تفاوت آن با »بحران در آگاهی« دور

کند  معنای خاص سنت« برای ما ایرانیان را از تکیه بر این نکته آغاز می یح خود از »د. وی توضنمای
ایم و آنگاه برای باز کردن معنای خاص سنت  که ما ـ ایرانیان ـ »بیرونِ درون جهان اسالم« بوده

گری در د به روشنانهمواره بیرون درون آن بوده   برای مردمانی که از آغاز برآمدن تمدن اسالمی
نت اندیشه در ایران بر نصوص یا متون سه گانه آن و چگونگی پدیدار شدن تاریخی  ره ابتنای سبا

تالش  رشته و  این  از  یک  هر  منابع  و  فکری  دوران های  آغاز  تا  ـ  ایران  فرهنگ  گانه  سه  های 

سرآغاز  انیان در  را برای ایر  "منطقه فراغ شرع "  جدیدش ـ پرداخته و در آغاز این پرداختن مفهوم 
دهد؛ ین« تاریخشان پیش کشیده و معنا و پیامدها و سپس سیر آن را توضیح میصر فرهنگ زر»ع

های فکری و فرهنگی گذشته ممکن طرح رشته  »دهد که چگونه باز شدن این »منطقه و نشان می
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دینِ از  خاصی  تعبیرهای  و  ترکیب  با  ج  ،نو  و  ساخ فرهنگ  فراهم  کشور  این  در  را  ت؛  دیدی 

بشری و از    "جهالت "عربها، به دوران    "خالفت اسالمی"گاه فکری  نظرگاه دست  ای که، ازگذشته
این   با شرح مفصل  دارد. برای آشنایی  یونان شهرت  ایران و  باستان  به دوران  ایرانیان،  دیدگاه ما 

اندیشه   یژه به »درآمدی فلسفی بر تاریخموضوع پر اهمیت باید به آثار پیشین دکترطباطبایی به و
به »زوال اندیشه سیاسی در ایران« و متون و مبانی نظری آنها رجوع   یران« و سپسیاسی در اس

نمود. و اما در این فصل نخست »مکتب تبریز« است که وی به توضیح وضعیت خاص رکن چهارم  
ایران شد ایران که »از دارالسلطنه وارد  نص ماندن« این »سنت  « و »بیفرهنگی و سنت فکری 

کند، که به همان میزان  در تدوین نظریه سیاسی« را باز میث »نقش عمل  دازد و بحپرید« میجد
نوآوری از  که  بود  تبریز  دارالسلطنه  ابداعات  از  تاریخکه  در  در  ها  ایشان  است.  طباطبایی  نگاری 

 گویند:صفحات پایانی این فصل می

میدا مختصات  بر  ما  تأمل»تأکید  و  تبریز  دارالسلطنه  که  پی   نی  »آن  آمدر  ـ دهای  بزرگ«   وهن 
جنبه از  برخی  توضیح  برای  کوشش  و  کرد،  تاریخ  ایجاد  واقعیت  این  بر  ناظر  تجددخواهی،  های 

نظریه  اندیشه، سهم  تاریخ  دیدگاه  از  عادت،  آمد  از خالف  که،  است  ایران  در  های  پردازیاندیشه 
  های آتی، به . در فصلبیشتر است، در تکوین اندیشه تجددخواهی،  پردازاناهل عمل از سهم نظریه 

تفصیل، خواهیم گفت که اهمیت تأمالت میرزا محمدخان مجدالملک در باره اصالحات سیاسی، در 
مقام، در تجدید اندیشه  خان نیست و میرزا ابوالقاسم قائم  های ملکم رساله مجدیه، کمتر از دیدگاه 

نی  وسیه و عثماصلح با ر  در جنگ و  در تدوین نظریه سیاسی عملی خودسیاسی، چنان گام بلندی  
ایرانی پیش و پس از پیروزی مشروطیت را نمی شناسیم که برداشت که هیچ یک از روشنفکران 

توان این نتیجه اساسی از  بتوان با او مقایسه کرد. اگر این مالحظات مقدماتی موجه بوده باشد، می
صرف    های عمل ازسهم نظریه یرانیان،  گرفت که، در تاریخ تجددخواهی ادیدگاه تاریخ اندیشه را  

 ( 127های اهل نظر بیشتر بوده است.« )مکتب تبریز ـ ص پردازینظریه

برای رسیدن به فصل دوم کتاب مکتب تبریز، ـ »بساط کهنه« و »طرح نو« در اندیشه سیاسی ـ 
طور    البته به   شاره به این مقدمات لزم بود ـکلید گشایش تفصیلی رمز نام اثر نیز هست، اکه شاه

ه صورت نقل به معنا ـ تا نشان داده شود که دکترطباطبایی در روش خود چگونه ه و بیشتر بفشرد
ای از آن،  گشاید تا به حوزهابتدا بستری گسترده در میدان نظر و میدانی فراخ در تاریخ نظری می

اندیشه وی نقش کانونی دارد، یعنی اندیشه سیاسی در دوره  که در  براتاریخ   سد؛ که به ی خاص، 

است که در تاریخ مشروطیت ایران صورت درست   "سیاسی گذشته"اریخ همان بحث  قولی این ت
های مقدماتی نیز صورت گرفت، زیر  خود را نیافت و تدوین نظری نشد، و اگر در این زمینه تالش 

ی آن،  و استثنایتاریخ ایران و کوشندگان اندک    زده روشنفکری بهاعتنایی و نگرش سیاستفشار بی
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تالش   همه بی  هاآن  کامالً  سیاسی  نظر  از  و  تاریخعقیم  که  هنگامی  تا  ماند،  نظری اثر  نگاری 
به خود جلب  را  نظرها  این کشور  در  تاریخ مشروطیت  و  ایران  تاریخ  باره  در  دکترجواد طباطبایی 

 نماید. 

 ــــــــــــــ 

بایی، مطالعه ود دکترطباطبر آثار خان عالوه  کاتب فکری در تاریخ اندیشه ایربرای آشنایی با مـ  1
دو اثر هانری کربن: »تاریخ فلسفه اسالمی« و »فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی« و هر دو ترجمه 

دهنده یاری  طباطبایی،  باره  جواد  در  دکترطباطبایی  که  اساسی  نتایج  به  توجه  اینجا  در  البته  اند. 

گیرد و توجه سیاسی میریخ اندیشه  دیدگاه تاایران از  فکری در    "مکاتب "یشه و تحولت  تاریخ اند
های دو اندیشمند وجود داشته و به نتایج متفاوتی که در هایی که در نوع رویکردبه وجود اختالف

 گیرند، اهمیت دارد.  باره سیر تحولی تاریخ اندیشه می

فلسفه  "ها غربیخالف نظر کنند که برز این موضع آغاز میهر چند هر دو اندیشمند از این نقطه و ا

به زبان   "فلسفه"گنجانیدن به صرف آن که متون این    "فلسفه عربی"را در قالب تنگ    "ی اسالم
اند نادرست است. درست آن است که اجزاء و عناصر سازنده یک تمدن و فرهنگ  عربی نوشته شده

رو مسیر  در  که  تأثیراتی  فرهیاو  با  تمدننگرویی  و  عناصرها  و  دیگر  آنه  های  دریافت فکری  ا 
نقطهاند،  داشته و  تحولی  وضعیت  و  شناسایی  و  بررسی  قرار  مورد  توجه  مورد  آنها  در  عطف  های 

و   رشد  بررسی  بستر  بر  کربن  هانری  اما  آغازین،  نقطه  از  مشترک  برداشت  این  ادامه  در  گیرند. 

در   نظری«  »عرفان  اسالم"توسعه  ایرانی اسال"و    "جهان  مه  "م  از  یکی  عنوان  مترین  به 

گشاید، متوقف  گرای غربی میو جدالی که با عقالنیت عرفی  "عرفان"  امه حیات آنهای ادونکان
بخشمی در  نخستین،  دیگاه  این  بسط  در  دکترطباطبایی  و  در شود  البته  خود،  آثار  اساسی  های 

و از  ی ارکان فرهنگی و تمدنی ایران  مسیری دیگر، به بحث و ارائه طرحی گسترده در باره شناسای
رو  مسیر به  معآن  ساختن  بستر  شن  بر  آن  تحولت  و  اندیشه  این  چهارپایه  و  اندیشه  سنت  نای 

گیرد که پردازد و نتیجه میهای مختلف میها و دورانحوادث و وقایع تاریخی در ایران و در دوره
پایه  از  یکی  کرده  جریانی سعی  هر  گذشته  سال  دیگریهای  در صد  زیان  به  را    این چهار سنت 

نگاری جدید ایران باید بتواند این پیچیدگی یعنی ماحصل تلفیق خآن که تاری  ماید. حالبرجسته ن
ای رابطه این چهار سنت را که وحدتی در کثرت است، نشان دهد. بدون تدوین چنین سنت پیچیده

سیاسی دگاهی برای آینده ما پیامدهای  شود. و ما بر این باوریم که چنین دیما با تجدد ممکن نمی
های  مین امروز تأثیر آن را بر منش و روحیه روادارانه بسیاری از جریانداشت و از ه گی خواهد  بزر

 سیاسی ایرانی در قبال یکدیگر گذاشته است. 

 1393مرداد  19
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 بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد 

 

 بخش پایانی

 

 "مکتب تبریز"سیری در فصل دوم کتاب 

 مصلحت ملی "مروارید صید"و 

 

»سهم  باره  در  تبریز«  »مکتب  در  طباطبایی  دکترجواد  دیدگاه  به  نوشته،  این  پیشین  بخش  در 
مقام والقاسم قائمره میرزا اب آن در با  دیم که درای از ایشان نقل کرناد و قطعه های عمل« استنظریه

 آمده بود:

قائم ابوالقاسم  سیاسی  »میرزا  نظریه  تدوین  در  بلندی  گام  چنان  سیاسی،  اندیشه  تجدید  در  مقام، 
عملی خود در جنگ و صلح با روسیه و عثمانی برداشت که هیچ یک از روشنفکران ایرانی پیش و  

 رد.« او مقایسه کبتوان با ناسیم که ش پس از پیروزی مشروطیت را نمی

تری از این که چرا دکترطباطبایی در این قسمت از »تجدید« اندیشه سیاسی برای دریافت روشن
قائم پایه در عمل، توسط  از  نه  آثار قبلی گزاری »اندیشه سیاسی« سخن میمقام، و  به  باید  گوید، 

ر بستر آن  خن گفته و بر ایران سوزارت« د  در دل آنها، از »تاریخ« و »سنتایشان رجوع نمود که،  
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  

فره ـ  سیاستفکری  ننگی  و  شرح  را  آنان  بتیجههای  میای  بادهدست  چرا  که  از د  اینجا  در  ید 
»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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کشور را در ادامه روح  انی در این  چنین وزیرنت وزارت  دانست و چرا باید تداوم س  "الم جهان اس"
معنوی و ارکان فرهنگی برخاسته از اندیشه و روش وزیرانی چون بزرگمهر دید. به این ترتیب، به  

ای داشته، حتا اگر دیری فوت و برداشت ما از توضیحات دکترطباطبایی، امری که سنت و سابقه
باشد، تجدید حیات و حضو  انقراض آنیافته  دید، در ذهن مردم  های جآگاهیبه صورت    ر مجدد 

از   هرگز  امیرکبیر،  تا  بزرگمهر  از  ایران  نامدار  وزیران  وزارت  پراعتبار  خاطره  است.  ممکن  هشیار، 
باره وجود »سنت وزارت« و  نرفته است. دکترطباطبایی در  ایرانیان بیرون  میدان عاطفی و حسی 

 د:نوسنشد می  آگاهی بدلهرگز به  چرا اما با این قدمت این خاطرهاین که 

آمد. سبب  الملک پیش از او، از تبار وزیرانِ »نهاد« به شمار می»میرزا ابوالقاسم....مانند خواجه نظام
مقام و امیرکبیر مطلب قابل اعتنایی  نویسان دوره قاجار در توجیه قتل قائماین که در سخنان تاریخ

انوجود ن هایی که در تاریخ تنش  ور روشنی ازخی، آن تصدیشه تاریدارد، این است که، در فقدان 
دوره اسالمی ایران میان دو نهاد سلطنت و وزارت وجود داشت، پیدا نکردند. در این دوره، سلطنت 

میعمده شمار  به  ایران  سیاسی  نظام  نهاد  دورهترین  در  اما  بهآمد،  پا  نیز  وزیرانی  کوتاهی   های 
نهادی در کنار سلطنت، اما در  ا به عنوان  ، وزارت رکردندمی  گذاشتند که کوششعرصه وجود می

هایی بویژه با  استقالل نسبی از آن، به نهاد متولی حوزه »مصالح ملی« تبدیل کنند. چنین کوشش
صر اهلل همدانی در عالملک طوسی در فرمانروایی سلجوقیان و خواجه رشیدالدین فضلخواجه نظام

ای که از نهاد وزارت پیدا  ر با دریافت ویژهم و امیرکبیمقاقائم  جاریه نیزمغولن آغاز شد. در دوره قا
کرده بودند، کوشش کردند حوزه وزارت را به عنوان نهادی مستقل از نهاد سلطنت سامان دهند...« 

دیشه سیاسی ـ  )مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی ـ فصل دوم »بساط کهنه« و »طرح نو« در ان
 (  199ص 

مقام، و همچنین »تجدید اندیشه سیاسی« و تداوم »سنت وزارت« در عملِ قائم  رتأکید ب  و اما در
تداوم آن توسط امیرکبیر که دکترطباطبایی شرح دقیقتر از زندگی و دلیل قتل میرزا ابوالقاسم را از  

امیر ممکن می قتل  و  زندگانی سیاسی  از  قیاسی  زیطریق  نوشتهداند،  در  یهارا  بیشتری   تاریخی 
 گوید:و قتل امیر، این صدراعظم بزرگ ایران، در دست بوده است، می ست، حیاتباره سیا

های متأخر بویژه به دنبال  مقام و امیرکبیر، از دیدگاه تاریخ وزارت در سدههای وزارت قائم»شیوه
 اهللسی و خواجه رشیدالدین فضلیورش مغولن و با انقراض نسل وزیرانی مانند خواجه نصیر طو

بنهمدانی،   آدتمایزی  با  قاجار داشت...یادین  دنبال زوال   اب وزارت دوره  به  این واقعیت است که 

شاه بود و نه نمایندگی   "نوکری"نویسی در ایران، اصل در وزارت  اندیشه سیاسی و انحطاط تاریخ
 ( 155مصالح ملی.« )همانجا ـ ص 
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ملی« در اداره کشور، به تدبیر  لح ندگی »مصاه گرفتن نمایردِل«، یعنی بر گُو البته عمل به این »اص
یا   از پیش تعیین کننده هستی  بیش  امری بس خطیر و  به  عقل، توسط وزیران کاردان، هنگامی 

می بدل  کشور  فراتر  نیستی  شاهی  حرمسرای  محدوده  از  شاهان  فرمانروایی  »گستره  که  شد 

و  نمی فتحشا  ،ایران  "صاحب "رفت.«  بود چون  که »خزهی  شاه  برانه شاهی  علی  ترتیبات  را  ای 
می دربار  بسیار  و شاعران  بیشمار حرمسرای شاهی  دشمنی زنان  با  هنگامه جنگ  در  و  خواست« 

بود،   بال  میزان  یک  به  ابوالقاسم،  میرزا  گفته  به  ایران،  برای  صلحش  و  جنگ  که  روسیه  چون 
اسباب»نمی تدارک  پول  بار که  امر جنگ معطل مینمی  دانست که هر  ها تند و مصلحمارسید، 

و یمیفوت   بود که در سختایران  "متولی "ا  شد.«  ترین شرایط و در حال زمین سلطان حسینی 
پخت و در عزای  سقوط تخت فرمانروایی و پایتخت ایران »معتکف حرمسرا شده«، آش نذری می

اک  تاراج مردم، بدست قومی وحشی، خکشته شدن فرزندان خود و شاهزادگان ایران و قتل عام و  

بود دلور و آراسته به جنگاوری، به زور شمشیر از    "نعمتی ولی"اه  و اگر هم ش  ریخت.میبر سر  

مردمان   سران  می  "خود"انبوه  مال کوه  و  جان  و  میساخت  یغما  به  را  در  شان  داغ  سیخ  و  برد 
می خویش  ولیعهد  خانداچشمان  فرمانروایی  تداوم  راه  و  آشوب کرد  زمینه  و  کور  را  خود  و ها  ن 

میان  خونریزی قبایلها  و  بی  ایل  و  ناامنی  میثباتیو  را  بیشتری  احیای های  ترتیب  بدین  گشود. 
می ایران  دادِ  به  هنگامی  کاردان  وزیران  توسط  وزارت  نویسنده سنت  امروز  زبان  به  که  رسید 

 شد. »مکتب تبریز« کشور بار دیگر بی»متولی« می

« و فصل نخست آن  نحطاط ایرانر نظریه اای بباچهع ایران و عمل شاهان، کتاب »دیدر باره وض
های فرمانروایی ست که دکترطباطبایی در برابر نظام»از چالدران تا ترکمان چای« آینه تمام قدی

چهره بازتاب  مکان  وی  اصفهانِ«  »سقوط  و  برافراشته  اسالمی«  ایران  »گذار  دوره  در  و   ایران 
ل، بس تکان دهنده  و در عین حاین دوره،  هان در همآور از عاقبت کار سستی شاهراس ست  هیئتی

توحش "های درون و  و آموزنده، حتا ـ و شاید هم به ویژه ـ برای امروزمان، در قیاسی میان ناتوانی

 .  "بیرون

خیر  های دو قرن ابر آنچه دکترطباطبایی در »عملِ« و همچنین در مکاتباتِ بزرگترین صدراعظم
تب تبریز« به بسط و تفسیر و تدوین آن فصل دوم »مکارد و در  یر، نظر دمقام و امیرکبایران، قائم

پردازد، بر عهده گرفتن نمایندگی »مصالح عالی« کشور است. وی در فصل دوم »مکتب تبریز«  می
ن سرشت  مفهوم »مصلحت ملی« یا »مصالح دولت« را به مثابه محکی، برای ارزیابی، تعیین و تبیی

م در  مکتوب  نظرات  و  قاعمل  وئمکاتبات  د  مقام  در  دو  امیر،  این  عمل  و  تصمیمات  و  دارد  ست 
زند. صدراعظم را، همچون رخدادهای تاریخی، به محکِ مصالح عالی به عنوان یک مفهوم عام می
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ماتش  به عبارت دیگر وی »ماده تاریخ« را با »ضابطه مفاهیم« و بر بستر مناسبات جهان نو و الزا
 دهد. مورد تحلیل قرارمی

اینیپ از  باره مفهوم »مصالح ـ در بخ  ش  ایشان در  از  تعریفی  نوشته ـ توضیح و  این  ش نخست 
المللی، از حدود پنج عمومی« و پیوند آن با »منافع ملی« و میدان تأثیر عملش را در مناسبات بین

اقتض به  دیگر  بار  اینجا  در  و  آوردیم  امروز،  به  تا  اخیر  از  قرن  گرفتن  یاری  برای  و  سخن  ای 
 کنیم:اجعه میتی از آن مریی به قسمکترطباطباد

کشورها   میان  سیاسی  مناسبات  نو در  ، دورانیها پیشسده  که  را نباید از نظر دور داشت  نکته  »این
ملت شدهو  آغاز  تأمین  ملّی  دولت  آن   بنیادین   مفهوم  که  است  ها  ماکیاوللیاست  ملّی  منافع  و   ، 

 دریافتی   ، اداره کشور بر پایهعباس   شاه  سلطنت  اگر در زمان  حتی ». منا  هیا ب  ننگ  به»:    گفتمی
 و البته  و درایت  عقل   ، جز بهدیگری  هر زمان  از  پذیر بود، امروز، بیش امکان  عالی  از مصالح  غریزی
امروزهنیست  ممکن  روشن  تصوری دولت.  کانون  ملّی  ،  د  یسیاس   مناسبات  در  هیچ قرار  و    ارد 

کهملتمیان    سیاسی  ایرابطه ندارد  وجود  منطق  ها  با  نکند.«    تبعیت  ملّی  منافع  از  )مصاحبه 
 ( 1382ـ سال 15دکترجوادطباطبایی ـ فصلنامه تالش شماره 

گوید و  عیت« از آن میست، آن چه که دکترطباطبایی از معنای »منطق منافع ملی« و »تببدیهی
را که به افکار، سخنان و عمل دو شخصیت صاحب منصب یبندی بدآن  لزامات پااز آن و ادریافتی  

دهد، آن هم در شرایطی که بیشتر و نمایندگان واقعی »مصالح ملی« در دربار قاجاران نسبت می

 "خوشباشی "به    "نیک اختر"شاهان آن دوره ماندن در حرمسرا، در پایتخت کشور، و صرف وقت  

  "زیارتی "های مقدس  گاه خوشگذرانی به مکان مه دم و دسترمسرا و هکل همان حیا سفرهایی با  

های کمرشکن برای ملت و زدن چوب حراج به منابع کشور و  فرنگ با هزینه  "زیارت"که بعدها به  
تاریخ  و  بنیادی  توضیح  بی  که  نیست  سخنی  بود،  شده  بدل  آن  استقالل  فروش  بهای  و  به  ی 

وقایعبی و  وضعیت  با  روزگا  رابطه  آآن  ایران  همچر  و،  بیورده  سخن  میدان  ریشه ون  در  ای 
های سیاسی و روش معمول روشنفکری ایران، رها نماید. دکترطباطبایی تا جای مفاهیم را در  بازی

ایران و دوره با این تاردل تاریخ  را  یخ های مختلف آن روشن نکند و آگاهی بر آن و کاربردشان 
خود امان  به  را  آنها  نمی  نسنجد،  ورها  تا  بازیکند،  سیاستهسیله  و  روشنفکری  زبانی  بازان ای 

 مایه گردد. بی

برای توضیح این که مفهوم عامی چون مصالح ملی به عنوان ضابطه کلی سیاست و اداره کشور در  
ته و آگاهی بدان چگونه  کدام عمل و نظر و در رابطه با کدام معنا، در آن دوره، مصداق خود را یاف

آغاز فصل دوم تصویری روشن از شرایط کشور و وضعیت ی ابتدا در ترطباطبای ه است، دکحاصل شد
ای پیش از پیروزی انقالب مشروطه  نیروها در محدوده مرزهای ایران و در گستره جهان، در سده
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ط عمومی، به ویژه از  دهد؛ وضعیتی که خود ادامه یک دوران توقف و زوال فکر و انحطاارائه می
نیازها و و لجرم از  یان، بود  حکومت صفونیمه دوم   ناتوانی محض در برابر  ضعف قوای کشور و 

 الزامات جهان نو حکایت میکرد: 

نامیده »سده ایران که پیشتر »دوره گذار«  با چیره شدن آقامحمدخان بر بخش  هایی از تاریخ  ایم، 
پایان رسید. جا این کشور به  از  او فتحبزرگی  د،  فرزند خو  هجری،  1213علی شاه، در سال  نشین 

زا را به عنوان ولیعهد به دارالسلطنه تبریز اعزام کرد و شش سال پس از آن، نخستین  عباس میر
نایب فرماندهی  به  روس  و  ایران  جنگ  مقدمات  دوره  و  تبریز  )مکتب  شد.«  آغاز  السلطنه 

 (131تجددخواهی ـ فصل دوم ـ ص 

دوره   دو  جنگنتایج  شکستاز  و  روس  ایران  ایران  ههای  دست  ای  از  بخش و  از هارفتن  یی 
باقیایالت ایرانیان  همه  خاطره  در  بزرگ«  »وهنی  همچون  کشور،  شمالی  همچنان    های  و  ماند 

ایران و  اما نقش وضعیت ضعیف و سستی نظام سیاسی »متکی بر ایالت و عشایر«  مانده است. 
فایده یاثر و بیفزارهای باهای کهنه لشکرکشی« و به جنگوضع ارتش آن که همچنان به »شیوه 

حداکثر »تفنگنظی تیروکمان« و  و  فتیله«  ر »شمشیر  مقابل سپاه   "آراسته "های  در  آن هم  بود، 
خودکامگی  جمله  از  دورنی  دلیل  و  عوامل  دهها  همچنین  و  سنگین،  توپخانه  به  مجهز  دشمنی 

شور و  فرقه در کنفاق و ت  و پوسیده در پس اذهانشان، غلبه، افکار کهنه  "بزرگان"دربار و اشراف و  
و  حقارتنزاع   درباریان  آن  نادانی  کشور،  مرکزی  قدرت  کانون  در  خصوصی  منافع  سر  بر  بار 

از   "بزرگان" کوچکی  بسیار  نمود  تنها  ایران  بر  تزاری  روسیه  پیروزی  که  نو  جهان  موقعیت  به 
ته کشور  رجل فرهیخت تنها بر ذهن تعداد اندکی از  دستاوردهای بزرگ آن بود، در آن زمان توانس

آا گذارد،  در  ثر  مقدم  جبهه  آذربایجان  ایالت  در  یعنی  ـ  جنگ  آن  مقدم  صف  در  بیشتر  هم  ن 
ـ و  تبریز  دارالسلطنه  یعنی در  عثمانی و در مرکز فرماندهی آن  برابر روسیه و  ایران در  جنگهای 

در  طباطبایی  اید. دکترمقام را به خود جلب نمرش قائمتوانست توجه ولیعهد ایران و آموزگار با تدبی
های دراز، از زبان محمدحسین فروغی،  ها و غفلتز فصل دوم در وصف نتایج آن نادانیهمان آغا

 آورد: می

شعبان   پنجم  در  که  ترکمانچای،  معاهده  فوریه    1242»با  دهم  دفتر    1838ـ  رسید،  امضاء  به 
  پایان رسید. زمین، به  شی ایران  ای از تاریخ ایران، با فروپاههای ایران روس بسته شد و دورجنگ

وهن  را  آن  پیامدهای  و  ترکمانچای  معاهده  درستی،  به  کوتاه،  عبارتی  در  فروغی،  محمدحسین 
ای به علل و اسباب آن نوشته است که این »وهن بزرگ« بزرگ به ملت ایران خوانده و با اشاره

 یران«  بزرگان ا اهی اخالقنادانی بود، دوم، از نفاق و تبکه برای ایران حاصل شد، اول، از  



26 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

گیری و بسط سخن فروغی و با نظر به تأثیر این وهن بر برخی اذهان ایرانیان و و همانجا با بهره 
ها«، دکترطباطبایی بر روندها و وقایع های آگاهی بر »علل و اسباب آن شکستپدیدار شدن نشانه

حاکم  ارض با وضع  ی و در تع آن آگاهدر برگیرنده حوادثی بر خاستگاهِگذارد که  ای انگشت میدوره
بود، و به تعبیری به مثابه »طرحی نو« در جدال و چالش با »بساط کهنه«، قد برافراشت. وی در 

 گوید: گیری از سخن فروغی میباره چگونگی این آغاز با بهره 

ایران   دوره گذار به دوران جدید تاریختوان گفت که انتقال از  »با سود جستن از سخن فروغی می
از   و، نیم  بیشتر  از  جنگآن،  در  ایران  شکست  تا  صفویان  فرمانروایی  دوم  روس،  ه  و  ایران  های 

چرخید، اما اختالف اساسی میان »دوره گذار« و گردونه تاریخ بر محور »نادانی، نفاق و تباهی« می
که در  ه ایران،  تباهی اخالق بزرگان، آن بود ک  »مکتب تبریز«، به رغم تداوم نادانی مردم، نفاق و

صت آشنایی با منطق دوران جدید و الزامات آن را از دست داده بود، در »مکتب  ره گذار« فر»دو
می درمیتبریز«  تن  آن  به  اجبار  به  میبایست  چنین  تبریز،  داد.  دارالسلطنه  در  نخست  که،  نماید 

 تدریج، درآگاهی به  نفاق و تباهی« تبدیل شد و این  حس »این وهن بزرگ« به آگاهی از »نادانی،  
ای در دست نیست که نشان دهد در »دوره گذار«  امعه ایرانی رسوخ پیدا کرد. قرینههمه سطوح ج

ایران فروپاشی  بزرگِ  وهنِ  و  حسِ  نفاق  نادانی،  از  آگاهیِ  به  صفویان  فرمانروایی  پایان  در  زمین 
 ( 132ـ ص تباهی تبدیل شده باشد،...« )همانجا 

م بروز دری بسته شعنوی و فکدکترطباطبایی مکان  به عبارت دیگر، سرآغاز  این نطفه آگاهی،  ن 
تبدیل »حسی« به »آگاهی«، که از آن تحت عنوان »آگاهی از بحران« و به مثابه کلید رمز آغاز  

می یاد  ایران  جدید  ایرادوران  تاریخ  گرامی  شاهزاده  مشهور  پرسش  همان  دل  در  را  از کند،  ن، 
دانسته  دی   فرستاده فرانسوی،  بار  پرسو  را در صفحگر آن  به    134ه  ش  از آن،  آورده و  کتاب خود 

رمز »جستجوی  سرچشمه  به  چاره  و  آگاهی  منشأ  و  ایران«  انحطاط  »احیای راز  برای  اندیشی 
می میان  به  پایه ایرانیان« سخن  این  دنبال  به  و  ما آورد.  در  تبدیل »حسی«  یعنی  نظری،  گذاری 

»وه راه  از  بیشتر  که  و »شکسایرانیان،  بیدار  ن«  »آگت«  به  طریق جستجوی شده،  از  که  اهی« 
میریشه بدست  بحران  حل  برای  کوشش  و  توضیح  ها  به  اثر  دوم  درفصل  را  سخن  دنباله  آید، 

برنامه اصالحات و تالش  و  اندیشه  این  پیدایش  راه  در  کاردانش  و وزیر  ایران  ولیعهد  های عملی 
ح و معمار ماهر بنایی  انند یک طرایرد. و هم گ، پی میگرفتهایی را که در بر میحوزهاصالحات و  

ای تصوری از ایران به عنوان  افکند و خطوط اصلی و پایهمی  عظیم، در دل توضیحات خویش پی
های خود را پشت سر گذارده، و تصویری از نظم جدیدی را که در دل همان کشوری که فروپاشی

نگاری نوین و نظری د، در تاریخشودنی میه و نازدوتدریج شکل و در اذهان جا گرفت  ها بهبحران
 کند:هایی آن را ترسیم میخود آورده و در سلسله عبارت 
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ای از خأل قدرت مرکزی بود و او توانست حکومت واحدی در  »آمدن آقامحمد خان، آغازِ پایان دوره
 هایی از ایران بزرگ ایجاد کند.« بخش

همچنان باقی مانده است و    که از ایرانته سختی«  همان »هس  ، به باور ما، توضیح و تکیه بر یعنی
ایرانیان از ضرورت دفاع و حفظ آن هسته باقی مانده بعد از آن »وهن بزرگ« به نظر نمی رسد؛ 

محافظت  و  دفاع  آن  اصلی  نیازهای  از  مرکزی  قدرت  ایجاد خأل  از  پرهیز  که  باشند،  شده  غافل 
 است. 

خواجه» که  خان  محمد  ابترآقا  زمی  ای  انتقالبود،  جا  نه  به  با قدرت  و  آورد  فراهم  را  خود  نشین 
 علی شاه قدرت مرکزی کمابیش مقتدری تجدید شد.« برتخت نشستن فتح

در دلِ و  برخورد کرده  ایرانی  آن عصب و حس  به  از هرچیز  بیش  آن چه  عبارت  این  جانش    در 
دیشه تداوم عنی در انشود؛ یمیها انقراض، تجدید  ، پس از قرن ست کهنشیند؛ آن تالش و سنتیمی

توانیم ادعا کنیم که برای  نظام و حیات دولت بودن. به برداشت ما و با رجوع به حس درونی، می 
ایرانیان ـ تا فرصت برآوردن نظم و نظام مطلوب خویش ـ وجود نظمی سراسری و نظام حکومتی 

ترین سخت  و حتا در   ارجح بوده واره بر هر آشوب و هرج و مرجی  حاکم بر تمام سرزمین ایران، هم

اند، پا به میدان  مطمئن نشده   "در سایه"رایط بیزاری از حاکمان وقت، تا از حضور قدرت و دولتی  ش
 اند.عمل نگذاشته

دارا»با فتح تبریز تشکیل شد و سومین فرزند  لعلی شاه،  به عنوان دربار دومی، در  سلطنه ولیعهد، 
نارش عنوان  به  میرزا،  عباس  شاه،  آنالسلطایبد  در  استق  نه،  دیدربار  از  کرد.  پیدا  تاریخ درار  گاه 

بسیاری   اهمیت  از  تبریز  دارالسلطنه  به  ولیعهد  انتقال  ایران،  در  سیاسی  اندیشه  نیز  و  حکومت 
اما به نظر نمی گفته نویسان را به خود جلب کرده باشد.« )سه  رسد که نظر تاریخبرخوردار است، 

 ( 136آورده از همانجا ـ ص 

ازای  دانه ما  تاریخ  که  عبارت بذر  این  در  دکترطباطبایی  سیاسیِ  اندیشه  حوزه  در  نظری،  نویسی 
بار، و پس از قرنها انقراض سنت و زوال آگاهی به ضرورتِ داریم؛ این است که: برای نخستینبرمی

د برای  نهاد حکومت  نماد  و  جانشین  آماده سازی  و  بپرورش  که  اداره سرزمین،  و  دون  ولتمداری 
بقایدوام   زودولت  یا  دیر  از  ش  ولیعهد  و  شد  تجدید  سنت  این  دیگر  بار  رفت،  خواهد  میان  از  د 

»مبحس حرمسرای شاهی و آموزش و پرورش عجایز و مخنثان رهایی یافت.« و بذر دوم این که 
با دو دشمن قدر ایران و   های سختدر آن زمان از بخت بد تبریز مقر فرماندهی خط مقدم جنگ

و برای هدایت بحرانی بزرگ در ایران بود. و از بخت بلند  ش کشورداری  برای آموزو مکانی    میدان
کشور و مردمانش، آن مکان بیرون از دسترس پایتخت که مرکز خودکامگی و نمونه فساد و تباهی 
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ی مند بود. دکترجواد طباطبایههرسراسری بود. البته این مکان از وجود شاهزاده و ولیعهد و وزیری ب
 نویسد:آن دو وجود و در مورد مشخصات آن دوره می وصف و درآن مکان  در باره

ها،  ای از تاریخ ایران، که موضوع سخن ماست، در مناسبات میان دولت»بدیهی است که در دوره
واقع، مذاکرات و مصالحه  که بر مذاکره باشد، بر دشمنی و جنگ بود، و، در  مدار کارها بیشتر از آن

فاصله  ای  وقفه  چونهم دو  در  به شمار میرخوتناک  دارالسلطنه  جنگ خونین  تبریز آمد. وانگهی، 
ویران و اصالحات نبود، بلکه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانی و روسیه،   تنها کانون نوسازی ایرانِ

بود که جز خیزابه  اعتبار، دریای ژرفی  این  به  بلند بحراو،  آن برنمیهای  از  میرزان  و    آمد. عباس 
مقام    مقام،قائم  ابوالقاسممیرزا   در  یک  هر  اما  بودند،  تدبیر حکومت  اهل  و  اصالحات  مرد  اگرچه 

کردند.« )همانجا ص خود، نه تنها مردانی جنگاور بودند، بلکه در مدیریت بحران نیز ید بیضاء می
181 ) 

وند  ر بررسی رهای قبل، و بر بستنین در صفحهها در همین صفحه و همچو در ادامه این عبارت 
پر  مذاکر »صلح  ترکات  با  مذاکرات  همچنین  و  روسیه  با  تحلیل بال«  در  عثمانی،  های 
ارزیابی  العملدستور و  عمل،  در  کشور  منافع  نمایندگان  و  فرستادگان  مأموران،  به  صادره  های 

آوری کرات و ملزم ساختن آنان به جمعکنندگان در این مذاتذکرات بیدارباش و هوشیارباش مذاکره 
شان، در عین حال، دکترطباطبایی  زمان اقامت در سرزمین و پاییتختضع دشمن در  عات از واطال

های  مقام« در جریان جنگ و هدایت مذاکرات صلح و آگاهیبر آنچه که در »بینش سیاسی قائم
ت مذاکره  این  اسباب  مثابه  به  جنگ  ابزار  تدارک  ضرورت  از  میوی  جلبِکیه  به   کند،  است  نظر 

 ای در باره یک مفهوم بنیادین در این بینش: ع و به آموزه موضوسته اصلی ه

مقام »صالح دولت«، به عنوان مفهومی ناظر بر کلیات بود،  »مفهوم بنیادین در بینش سیاسی قائم
می فهمیده  عقل  با  همکه  و  واسطهشد  داخلچون  سیاست  صالح،  به  را  سالح  به  العقدی  را  ی 

 زد.« )همانجا(ات پیوند میمات اصالحا به الزامناسبات خارجی و جنگ ر

پُ اثر گرانقدر و در فصل دوم  آید، بهایش بسیار بیشتر از آنچه از این قلم خام برمی  رالبته در این 
بحث خاصه  است.  هدایت  آمده  برای  اصالحات«  الزامات  »پیوند  همان  باره  در  آن  مفصل  های 

محاصر آوردکشوری  میدان  به  دشمنان،  صف  در  نخستین  ه  اگام ن  مسیهای  در  استوار  ساسی  ر 
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 

محدود   آنان،  مستقل  کشورداری  »سلطنت  دست  بستن  و  تعیین  کردن  کشدر  ور«، مقامات 
دیوار خودکامگی« و بیرون کشیدن مصالح مملکت از زیر سایه هوا و هوس شاهان، و   »شکستن

در آرزوی ریختن پایه »دولت منتظم« و ایجاد »دولت مرکزی مقتدر« در هدایت کشور و ملت، و 
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توانه آن  عنوان پش  تمند ـ به نام ارتش ایران ـ بههای بزرگ آن و تدارک لشکری قدراداره بحران
هاست که به عنوان خطوط اصلی در »بینش سیاسی« وزیر کاردان  هایی از آن بحثاقتدار، بخش

دور قائم  ۀآن  میرزاابوالقاسم  یعنی  ایران  دو  پربالی  است؛  شده  ارائه  امیرکبیر  خلفش  و  دوم  مقام 
دوره خاتمه  در  که  نوزیری  اصالحات  از  برقراریای  »خیال  گناه  به  و  من  اتمام  و  »دولت  تظم« 

می  نستیتوتسیون»ک قتل  به  ایران«  برای در  تنهایی،  به  مباحث،  این  از  یک  بر هیچ  تکیه  رسند. 
مرواریدی«   مثابه »صید  به  از مصالح کشور  نیست. دریافت  کافی  از مصالح عالی  دریافت جامعی 

اب و بزار، اسبمسایل کشوری پر بالست و باید اور شدن در دریای پرخروش  است که نیازمند غوطه
فراهم باشد، که دکترطباطبایی شرطش را چنین تبیین و وجودش را در بینش   ش سیاسی« آن»بین

قائم ایران« سیاسی  جدید  دوران  سیاسی  رجل  »نخستین  منظر  این  از  را  وی  و  تشخیص  مقام 
 کند: معرفی می

مرو صالح  ت؛ آن، قلالمر، عین ظاهر امور نیسنفس  »در سیاست، بویژه در سیاست خارجی، واقع و
و   است  و دولت  دولت  تأمین صالح  قلمرو  دو  بر  ناظر  خارجی  سیاست  نیروها.  رابطه  قلمرو  این 

تحلیل رابطه نیروهاست و نماینده سیاسی، در معنای دقیق آن، باید چشمی به این و چشمی دیگر 
در را  دولت  صالح  بتواند  تا  باشد  داشته  آن  کن  به  تأمین  نیروها  رابطه  تمایزیمحدوده  که    د. 

ایقائم در  نفسمقام،  و  واقع  میان  مقام،  وارد مین  نمود،  و  بود  میان  اصول المر و ظاهر،  از  کند، 
ایران به شمار   او را نخستین رجل سیاسی دوران جدید  باید  اعتبار  بینش سیاسی اوست و به این 

 ( 171آورد.« )همانجا ـ ص 

مقام و اهمیت  ی قائمر بینش سیاسدوباره ب  به تأکید  در چند صفحه بعد، دکترطباطباییو در ادامه،  
دولت دیگر  با  مناسبات  در  که  حیث  این  از  دولت« آن  »تأمین صالح  را  سیاست  معیار  یگانه  ها 

دانسته و از این رو یعنی با همین معیار سیاست ایران را به »آستانه دوران جدیدش« پرتاب کرد، 
 د:نویسمی

ایران که  تاریخی  دوراندر »آستا  »در شرایطی  قر  نه«  با سه جدید  در همجواری  و  بود،  گرفته  ار 
ایستا انگلستان،  و  روسیه  عثمانی،  صِرفِ دقدرت  با  دولت  صالح  تأمین  و  »آستانه«  آن  در  ن 

نمیجاه ممکن  عباس طلبی  به  شد.  در صلح،  و  در جنگ  مناسبتی،  هر  به  ابوالقاسم،  میرزا  و  میرزا 
ان بر تأمین صالح دولت تأکید یت ارضی ایرحفظ تمام  نام، برایمردی یا نامردی، به ننگ یا به  

 ( 194اند. )همانجا ص کرده

عباس  »زودرس«  مرگ  از  فصل  این  آخرین  صفحات  در  پشتوانه  دکترطباطبایی  و  ضامن  میرزا، 
بار دیگر از »خاک بر سر مقام  نویسد. و از زبان قائماندیشه و خیال اصالحات وزیر کاردانش، می

مجدد اصالحات به دنبال قتل آن وزیر و وزیر بزرگ   و با »شکست«گوید،  میران« سخن  شدن ای
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را می این فصل  دفتر  افقبعدی،  و  گسترده  دامنه  براساس  و  ما  باور  به  اما  که بندد.  وسیعی  های 
است،تاریخ گشوده  ما  برابر  در  دکترطباطبایی  نظری  همان  نگاری  ایشان    گونهو  نظرات  از  که 

و   های بعدی به تنهایی تعیین کننده سرنوشت ایران نبودهو شکستشکست  این    مید،توان فهمی
ی بعد ایران و ایرانیان تا امروز  ها و خلجان روحی دو سدهتوانند به تنهایی تبیین کننده ناآرامینمی

درکی که در میان ما از شکست باشند. وانگهی اگر »مکتب تبریز« شکست خورده بود، با نظر به  
آمد و ما را در یافتن درکی از آینده مبتنی بر آن، وامدار  نمی  کومت قانون«اصالً »ح  داول است،مت

 کرد!خود و دکترجواد طباطبایی نمی

 

 1393مرداد  26
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   از: قدردانی
  

  یی دکترجواد طباطبا

 ت نخس بخش ایی /طباطب دکترجواد هایاندیشه  و ام «ایراندوستیِ »
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 طباطبایی  دکترجواد هایاندیشه  و ما «ایراندوستیِ»

 

 بخش نخست

 

 مان،میهن   مترجمین  از  موقن،  آقای  سخنان  برخی  به   برخورد  ضمن  خود،  پیشین   ( 1)نوشتۀ  دو  در  ما
 و   ددومح  برداشت  زمینه  در  یکی  اختیم؛پرد  ایشان   نادرست  استنباط  دو  به  طباطبایی،  دکترجواد   علیه
  تنیدگی درهم  از  مخدوش   و  تنگ  دریافتی  انتقال  و  غرب  در  فکری  جدال  و  جریان  از  ایشان   ویۀیکس
 جایگاه  نشناختن  در  دیگری  و  جوامع  این  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای  فکریِ  هایبنیان
 این  نظری  تاریخ  تدوین  میان  که   خلطی  و  ایران  در  اندیشه  تاریخ  بارۀ  در  فلسفی  و  نظری  هایبحث
 . بودند ساخته وارد ایران تاریخ در مترجمین راک و کشور

دکترجواد    علیه   موقن   آقای  سخنان  همان  به   برخورد  ادامۀ   در  حقیقت  در  که  را،  نوشته   این  و
  کرده   اجتناب  دیگر  نوشتۀ  دو  به   آن   پیوند  از  آگاهانه  و  آورده  مجزا  بخشی  صورت  به  ست،طباطبایی

 و  عاطفی  حسی  متن،  این  خاستگاه  زیرا.  ورزیدیم  خودداری  نآ  بر  سوم  بخش  عنوان  گذاشتن  از  و
  هر   موضوع  که  ست،ایراندوستی  سر  بر  مسئله.  است  ایران  ملت  و  کشور  به  مهر  از  دفاع  در

 امروز،  ما  نظر  به.  باشد  که  فکر  و  دانش  سطح  از  مرتبه  هر  در  و  اجتماعی   جایگاه  هر  در  ست،ایرانی
بیرون    برای  خاصه   ملت،  و  کشور  این   حفظ  ویتلا  محور   بر   ایران  به   دلبستگی  تقویت   دیگر،  بار

 ایستادن  با  توان،می  که  ستمطمئنی  زمین  تنها  کند،می  تهدید  را   آن  هستی  که  خطراتی  آمدن از
 آوارگی   و  کشور  شدن  پاره  پاره  و  خشونت  و  خون  و  فالکت  مرداب  در  فرورفتن  از  را  خود  برآن،

 سراسر  که  رذالتی  سهمگین  امواج  در  شدن  قغر  از  را  ملت  و  میهن  و  داشت  نگه  بیرون  نآ  مردمان
 از  پس  یکی  را  همجوار  «کشورهای»  مردمان   پرادبار  روزگار  و  فراگرفته  را  کشورمان  پیرامون
 بر   تأمل  و  دلمشغولی  سر  از  گفتار  و  رفتار  معتقدیم  ما.  کرد  حفظ   بلعد،فرومی  خود  در  دیگری
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  ایران،   شرایط  در  ملتی  که  ست،دوستیهن یم  به  تهیخآم  عقالنیتِ  از  درجه  ترینبال   ایران  نگهداری
 اندیشند، نمی  کشور  حفظ  به  که   ستکسانی  دست  آن  زر  و  زور  سیاسی،  نظام  از  مهمی  بخش  که
  کوشید  ایران   به   مهر   تقویت  در  باید  بتوان،   که   جایی  تا  امروز،  ما   باور  به .  دهد  نشان   خود   از  تواندمی

 اند،نیافته  آن  تاریخی  اهمیت  دریافت  در هم  عقلی  و  ندندار  را   رمه این  دیدن  تاب  که   آنان   برابر   در  و
  و   سربرآورده  تاریخ  دل   از  و  دارریشه   موضوعی  مسئله،  این   اما  ماست،  روز  مسئلۀ   این  و.  کوشید

 . است گذاشته  انگشت ریشه براین و تاریخ این بر دکترطباطبایی

  «پرستیِایران »  دنِدی  تاب  که  موقن  آقای  برخالف  کنیم،می  ش تال  نوشته  این  در  ما  لذا
 ایران  نظری  تاریخ  تدوین  در  ایشان  «توهم»  مبنای  و  موجب  را  آن  و  ندارند  را  دکترطباطبایی

  تازند، می  ایران  در  «ملی  دولت  تکوین  تاریخ»  بارۀ   در  ایشان  نظریۀ  به  دیدگاه  همین  از  و  دانسته،
 رشته  هزار  وجود  به   اِشراف  با  و   ایران  هب  دلبستگی  به  علم  با  و  ایرانی  عنوان  به  اگر  که  سازیم  روشن
  دکترطباطبایی  که  منظرگاهی  و  نظری  تاریخ  انداز چشم  در  ملت  این   و  کشور  این  سرنوشت  به  پیوند

 . بینیممی چه بنگریم، است گشوده 

 لزم  است،  شده  آشکار  ما   بر  دکترطباطبایی  نظری  دستگاه   در  که   آنچه  بارۀ   در  بحث  از  پیش   اما
  زاویۀ   هم  و  روز  مسئلۀ   هم  امروز  که  ایراندوستی  موضوع   که  کنیم  تکیه   نکته   این   بر   دیگر   بار  است

 تاریخی  هاینقادی  و  هابررسی  به   نگاه   در   ما   اتکا  نقطۀ   همچنین  و  گذشته  به  ما  نگرش 
  این .  کرد  عبور  راحتی  به   تواننمی  آن   از  و  دارد   دراز  داستانی  سرزمین  این  در  است،  دکترطباطبایی

 هاینسل  «آلودگناه »  موضعِ  نیست،   دکترطباطبایی  «جرم»  و  «اهگن»  تنها  دلبستگی  و  دوستی
  آن   و  آنجا  قضا  بر  دست.  ستایرانی  روح  و  طبع  و  طبیعت  از  بخشی.  است  ملت  این  متمادی

 طبع  بر  چشم  ناخودآگاه  یا  آگاه  ناخواسته،  یا  خواسته  ملت،  این  که  تاریخی  هایلحظه
 سرآمدان  «هدایت»  به   یا،  کرده  پیشه  وتیتفابی  خویش  حس  این  به  نسبت  و  بسته  اش وستیایراند
  سرگذشت  در  هایی،لحظه  چنین  وجود  از  درست  است،  گذاشته  آن  نفی  و  دشمنی  راه  در   گام  خود،

 دیده  که  هاییآسیب  از  و  سرافکنده  دلبستگی  و  مهر  این  به  عنایتیبی  از  و  شرمنده  خود  از  خویش،
 طبع   داشتن  « گناه»  به  ایچهره  و  نام  هر  علیه  و  میاس  هر  به  و  جا  هر  بنابراین.  ستا  رنج  در

  عین   در  آن  برابر  در  ایستادگی  و  حمله  این  به  ایرانی  هر  اعتراض  گیرد،  صورت  ایحمله  ایراندوستی
 .  است خویش  ایراندوستی طبیعت از و خود از دفاع حال

  آن   رب  که  ستیزمین  دادن  نشان  و  ایران  به  تگیدلبس  از  دفاع  نیز  نوشته   این  در  ما  موضِعِ  پس
  در   و  موضوعی  هر   لوای  در  ،بهانه   هر   به  که  کنیممی   ایستادگی  کسانی   برابر  در  آنجا،   از  و  ایستاده 

 آورده،  برون  نیام  از  قلم  و  برداشته  زبان  از  مهار  ایران،  به  مهر   علیه اصل  در  فردی،  هر  به  حمله  پسِ
  دکترطباطبایی   نام  اگر  اما  .سازندمی  وارد  آن  بر  زخمی  و  بسته  روحیه  و  عاطفه  این  به  ناروایی  نسبت
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  و   ایشان  میان  که  ادعاست  این  سر  از  نه  خورد،می  گوش   به  بسیار  میدان  این  در  و  نوشته  این  در
  دارد،  وجود  ایران  ملت  و  کشور  به  نسبت  «رازآلودی »  عاطفی  و  حسی  همگنی  آثارشان  خوانندگانِ

 از  رنگارنگ  «روشنفکران»  دست  به  ییدکترطباطبا  «نظری  ضعف  نقطه»  یا   قُبح  عنوان   به   گویا   که
  در   عقالنی  دریافت  و  ایرانیان  ایراندوستیِ  حس  رؤیت  که  روست  آن  از  بلکه  است،  افتاده  برون  پرده
 توقف   همچنین  و  کرده،  طی  دلبستگی  این  که  مسیرهایی  و  تاریخی  تکامل  و  تکوین  چگونگی  بارۀ

  دکترجواد   نظری  تگاه سد  در  بار   نخستین   برای  است،  داشته  وجود  نآ  از  که  هاییانحرافی  یا
  در   عقالنیت  محک  با   عاطفه  این   و  روح  این  چالش  و  سنجش  بازبینی،  به  الزام  و  مطرح  طباطبایی

 . است شده ممکن نظری دستگاه این

  مهم  همچنین.  است  میزان  چه  به  دکترطباطبایی  ایراندوستی  درجۀ  که  نیست   مهم   این   ما  نظر   به
  افزوده   ایشان  محبوبیت  به  ترآشکار  چه   هر  باییدکترطباط  ایراندوستی  «ضعف  نقطه »  که  نیست

  کمتر   «نگونبخت  وجدان»  است  گشوده  ایشان  که  تاریخی  منظرگاه در  که  است  آن  مهم  است؛  شده
  بیرون  سالمت  به  و  آسوده  ما  اندیشیدن  بارۀ  در  ایشان  تاریخی  داوری   و  نقد  دارِ  از  سرآمدی  ایرانیِ

 سنت  هر  سهم  شود،می  افزوده  ایشان  آثار  در  دراز  تاریخ  این  روشنگری   دامنۀ  بر  هرچه.  آیدیم
  میزان   همان  به   و  ترآشکار  ایمشده   گرفتار  بدان  که   ملی  ضعفِ  وضعیتِ   در   آن  نمایندگان  و  فکری
  بیشتر   کشور  تاریخی  منافع  و  مصالح  به  رسانیآسیب  کمپانی  جدید   و  قدیم  سهامداران  ناآرامی

  و   دوام  و  بقا  تضمین  میزان   بر و  ایران   محور بر  سنجش  در  اعمال  و  هااندیشه   همۀ  که  آنجا.  شودمی
  رویی سیه  خطر  پای  شوند،می  ریخته  بازاندیشی  کفۀ  بر  ملت،  یک  کشور  یک   عنوان  به  آن  تقویت

  در   نگاه   جرأت  دادن   نشان  بجای  سروران  از  بسیاری.  آیدمی  میان  به  اند،داشته   غشی  که  بسیاری،
  هیچ بی   گاه  که   غلّاظ،  و  شدّاد  هاییواژه  خار  در  پوشانده  را،  دوستین راای  با  ضدیت  چوب  تاریخ،  این
  نظام   پیکر   به   ایجبهه   از  کس  هر  تا   گردانده   دست  به   دست  اند،سرزمین  این   در  مبنایی   و  معنا

 هایمارکسیست  روز  یک.  زَنَد  ایضربه   خود  خیال  به  و  بَرَد  ایحمله  طباطبایی  دکترجواد  فکری
 این  پروندۀ  تاریکی  به  توجه  بدون   و  خویش  وجدان  در  شرمی  نتریکوچک  داشتن  بدون  سابق،

  و   تازندمی  دکترطباطبایی  «ناسیونالیسم»  به   آن   منافع  و  کشور  حفظ  به   تعهد  عدم  در  فکری  گرایش
 مشوق   و  هنشناخت  پا  از  سر  شده،  خودبی  خود  از  دکترطباطبایی  به  حمله  شادمانی  از  همفکرانشان

 یک  دیگر  بار  شوند،می  دکترطباطبایی  علیه  ها،دهان  ینترآلوده  از  ناروا  و  زشت  سخنان
  علیه   و  کرده  جلوس   ایران  «روشنفکری»  از  دفاع  صندلی  بر  آقاجری  نام  به  «دینی  طلباصالح»
 موقن   آقای  مانند  مترجمی  زمانی  و.  کندمی  صادر  حکم  دکترطباطبایی  «کننده  حذف  ناسیونالیسم»

 بدست  را  دکترطباطبایی  «پرستیایران»  با  ضدیت  چوب  خود  ایهترجم  کتاب  چند  انداختن  جا  برای
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  غفلت   از   و  ایران  تاریخ  بارۀ  در  «توهم»  از  را   ایشان  خود  «ضربات»  با  خواهدمی   و  گرفته
 . برهاند  اش «ابتدایی ذهنیت» از را اسیر ایرانیِ و بیدار «عرفانی ـ ایاسطوره»

  تاریخی   هاینظریه   و  هادیدگاه  نظر،  تِقد  و  جدیت  با  که،  دوستانی  به   جااین  در  دارد  جا
 گویند؛می  که  داد  حق  دارند،  تأکید  و  تکیه  آن  سخت  هایهسته  بر   و  دنبال  را  دکترطباطبایی

  دهان   به  دهان  و  گرفته  وام  یگدیگر  از  را  خود  نسنجیدۀ  هایحرف  دکترطباطبایی  مخالفین
  بویی   حتا  است  گفته  باییطباطدکتر  آنچه  از  آنکه  بدون  کنند،می  تکرار  هم  از  تقلید  به  و  گردانندمی

 .  باشند انداخته شکیبایی و دانش روی از بدان نظری یا  برده

  تاریخی   هاینظریه  و  هادیدگاه   به  ایراندوستی  روح  با  ضدیت  موضع  از  ایرانی  نام  به  که  کسانی  همۀ
  کساناین  ،  ن از آ  مهمتر  و  برندمی   بن  و  نشسته   اخش  سر  بر  که  یابنددرنمی  تازند،می  دکترطباطبایی

 و  شده  پدیدار  دکترطباطبایی  های اندیشه   دامان   بر  که  مسائلی  تاریخی  ماهیت  و  موضوع   اصل  اساساً
  مسائل   این  از  یکی  جمله  از  اند؛نفهمیده  است،  کرده  وارد  هاماهیت  این  بر  ایشان  که  را  نقدی

  دیگر   عبارت  به.  دارد  قرار  آن  با  تنگاتنگ  پیوندی  در  ایران  به  دلبستگی  که  ست«حسی  دریافت»
 عملی   و  عینی  صورت  که  ستحسی  دریافت  همان  خویش  سرزمین  به  و  خود  به  مهر  این  خاستگاه

 . است کرده آشکار ما بر دکترطباطبایی نظری دستگاه در را خود ضعف و قوت و

 طباطبایی،  دکترجواد  خود  سخنان  یعنی  اصل،  به  ناگزیریم  موضوع  کردن  روشن  برای  اینجا  در  ما 
 تر روشن  برای  رجوع،  این  از  پیش  اما.  کنیم  رجوع  «خود  تاریخ  از   ایرانیان  حسی  دریافت»  بارۀ  در

 مقام   و  دکترطباطبایی  نظری  جایگاه  میان  تفاوت  ساختن  ترروشن  همچنین  و  خویش  منظور  ساختن
 نکته  سه  میان  تفکیک  دو  به  ایشان،  ینظر  دستگاه  در  نگرنده  عنوان  به  ایران  دلبستۀ  ایرانیان  سایر

 وی  ایراندوستی  به  که  دکترطباطبایی  مخالفین  متأسفانه  که  دهیم   توجه  اساسی  مسئلۀ  هس  یا
:  یکم  از؛  عبارتند  موضوع  سه  این.  اندبوده   ناتوان  کنون  تا  آن  فهم  و  تفکیک  این  از  تازند،می

  توسط شده گشوده تاریخی اندازچشم به نگاه در دلبستگی همین  وجود و ایران به ایرانیان دلبستگی
 فلسفی  و  نظری  تأمالت  و  تحقیقات  با  دکترطباطبایی  که  تاریخی  منظرگاه:  دوم  اطبایی،رطبدکت

  و   است  کشیده  تصویر  به  و  بیرون  ایران  دراز  تاریخ  رویدادهای  و  فکری  مکاتب  متون،  دل  از  خویش
 و  شده  رپدیدا  ایران  در  اندیشه  سیر   از  سراسری  تاریخی  تصویر  این  بر  که  هاییماهیت  و  اجزا:  سوم

 و  ما  ایراندوستی  حس  میان  باید   را  تفکیک  نخستین  پس.  آیندمی  ـ  ایراندوستان  ـ  ما  چشم  هب
  با   مواجهه   با   که  ایشان   پرسندۀ  نگاه  و  ما   نگاه   میان   یعنی  شد،  قائل  دکترطباطبایی  نظرات
 و  آورده  روی  هاعلت  بارۀ  در  تحقیق   به  «تاریخی  بحرانی»  وضعیت  تشخیص  و  کشور  ماندگیعقب

  و   داده  قرار  بحث  و  توجه  مورد  را  آن  تاریخی  عوامل  و  دلیل  و  ایران  گیماندعقب  عیتضو
  نموده   آشکار  را   کشور  این   در   هاسده  طی  بحران   دوام  و  عمق  و  ماندگیعقب  این  درونی  هایریشه
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 را   تفکیک  خط  دومین.  اردند  دیگری  عاطفۀ  و  حس  هر  یا  ایراندوستی  به  ربطی  هیچ  امر  این  و  است
 تحقیقات  میان   تفاوت  باید   و  کشید  آن   از   حاصل  نتایج   و  ایشان   تاریخی  ـ   نظری  ه دستگا  ان یم  باید

 پدیدار نظری ـ تاریخی تحقیقات آن بستر بر که هاییپدیده و هاماهیت حقایق، با را نظری و علمی
  که   است  «حسی  دریافت»  آن  شده  آشکار  هایماهیت  این  جملۀ  از.  داد  تشخیص  اند،شده  آشکار  و
  از   و  گشته   بدل  دیرپا  و  دیرینه  پیوندی  به   عمل   در  که  «حسی  دریافت . »اندداشته   خود   از  نیانراای

 . است بوده ملت و کشور این ماندگاری حیاتی و  محکم هایرشته

  و   معنابی  هایبحث  و  اتهامات  دایرۀ  در  همچنان  ما  موضوع،  سه  این  میان  تفکیک  دو  این  بدون
 به   ایرانیان،  دوستیایران   دامن  به  گاههیچ  که  «یسمی ونالناسی»  یا  «پرستیایران»  چون  مبناییبی

 و  عقل  صاحب  و  آگاه  ایرانیِ  هیچ .  ماند  خواهیم  گرفتار  چسبد،نمی  و  نچسبیده  دکترطباطبایی،  ویژه
  ملت   و  کشور  ینا  امروز  ناتوانی  و  خُسران  و  کاستی  سراسر  و  ناآرام  و  بحرانی  وضعیت  که  بینیواقع

  الزاماً   ایرانی،  یک   عنوان  به  پرسد،می  آن  فرهنگی  و  فکری  و  تاریخی  و  یحقیق  علل  از  و  بیندمی  را
  در   ملت،  و   کشور  یک   به  دلبستگی  و .  نیست  و  باشد  کشور   این   به  تعلق  احساس   و  مهر   از  تهی  نباید
 و  شود  افکنده  بدور  اندراس   یا  کهنگی  بویناکی،  هنگام  به  که  دارد  را  ایجامه  حکم  نه   آن،  آحاد  دل
  کشور   به  مهر.  باشد  تواندمی  و  بوده  خود  ماندگیعقب  وضع  از  پرسش  حقیقی  مانع  یدلبستگ  نیا  نه
  به   ایراندوستان  ما.  کرد  تازه  عقالنی  هایپرسش   با  و  آزمود  سخت  شرایط  در  توانمی   تنها  را  ملت  و

  و   ینیمبب  توانیممی  عقل  راه  از   تنها  مایبسته  دل  به  که  را  آنچه  ایم؛آموخته  دکترطباطبایی  یاری
 امروزش   ناآرام  و  نزار  حال  به  ایچاره  و   کرده  ارزیابی  را  نادرستش  و  درست  رفتۀ  یرهایسم

 . اندیشیمبی

بر  براین  که   پوشیده  کس  هیچ  عالوه   همه  با  دکترطباطبایی،  نظری  هایجدال   و  بحث  نیست 
 از   پرسش  با  د،انهداشت  نیز  ایراندوستی  داعیۀ  که  آنهایی  با  جمله  از  ایدئولوژیک،  و  فکری  هایجریان

  و  ریشه  بر  پرتوی»  انداختن  ایشان  هایتالش   اصلی  هسته  و  مضمون  و  شده  آغاز  «شکست»  علل
 که  ستدکترطباطبایی  آغازین  سخن  این .  است  بوده  بیند،می  درونی  را  آن   که  «شکست  این  منطق

 : شودمی یافت آثارش  همۀ جای جای در

 تحلیلی  جز  که   است  ما  شکست  منطق  به  توجه  و  واقعی  نگاریتاریخ  مستلزم   تهگذش  به  علم»
 .« ندارد درونی

 که  ما،  کنونی  وضع  در  که  شکستی  به  بینانهواقع  اشرافِ  با  و  فوق،  بیان  در  که  است  این  ما  پرسش
 و  فکری  تاریخی،  درونی،  را  شکست  هایریشه   که   نگاهی  آن  در و  است،  شده  ظاهر   کمال  به  قریب

 و   خوابیده  «توهم»   کدام  افکند،بی  شکست  این  طقمن  بر  یتوپر  است  کرده  سعی  و  دانسته  حتومم
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  وطنی   هایمارکسیست  هایبددهانی  آن  یا  «حذفی  ناسیونالیسم»  و  «پرستیایران »  با  آن   نسبت
   چیست؟ 

  به   همچنان  و  اند،نداده   پرسش  این   به  درخور  پاسخی  دکترطباطبایی  رنگارنگ  مخالفین  که  زمانی  تا
  اما  مبنا،بی  ایحاشیه  آن  از  نوبت  به  و  تاخته  دکترطباطبایی  «حذفی  یسمناسوینال»  یا  «پرستیایران»
  و .  گرفت  جدی  را  هاآن  تواننمی  آفرینند،می  ـ   اصلی  موضوع  از  انحراف  برای  تالش   با  ـ   غوغا   پر

  در   زیرا  برداشت؛  است  گسترده   دکترطباطبایی  که  تاریخی  منظرگاه  از  چشم   تواننمی  آن،  از   ترمهم
 و  شده  روبرو  اندکرده   ارائه  و  ساخته  خود  از  که  ماهیتی  با  و  خود  با  انانیایر  که  تسا  منظرگاه   این

  دیگر   عبارت  به .  گریخت  تواننمی  دیگر  رودررویی  و  شدن  روبرو  این   از .  گیرندمی  قرار  رودررو
 را   ـ  دلبستگی  و  مهر  آن  جمله  از  ـ  خویش  تاریخیِ  خودِ  باید  که   است  رسیده  اینقطه  به  ایرانی

 : نصیری مصطفی آقای قول به یا. دهد قرار انهشمنداندی  تأمل موضوع

 و  موضوعات  دارای  «سابجکت»   عنوان  به  که  پنداشتمی  خود  روشنفکرانۀ  توهمات  در  «ایرانی»" 
  موضوع  ایرانی» که شد حاصل خودآگاهی این که بود طباطبایی جواد  ظهور با اما است، خود  مسائل

  "«است ایرانی مسئلۀ و

  آثار   از  بخشی  بستر  بر  خود  از  ایرانیان  «حسی  دریافت»  موضوع  به  نوشته  این  بعدی  بخش  در  ما
  در  دیگر  عبارت  به  یا  پرداخت،  خواهیم  «حس»  این  با  رودرویی  از  وجوهی  به  و  دکترطباطبایی

 دراز   سابقۀ   و  «حس»  این   با  و  گذاشته  تاریخی  منظرگاه   آن   بستر  بر   «خود»  با  مالقاتی  وعدۀ  اینجا،
   .شد اهیموخ روبرو آن

  هایبررسی  و  هانظریه   مبادا   تا  دانستیم   لزم  هم  را  نوشته   این   دوم  قسمت  از  اول  بخش  تفکیک
  یا  و  آلییم،بی  ایران   به  خویش  دلبستگی  با  را  ایرانی،  عاطفۀ   و  حس  بارۀ  در  دکترطباطبایی،  عقالنی

  را   دو  آن  تفکیک  هایمرز و  کرده  خلط  نگرد،می آن  به   که  عقلی با  را  حسی  و  عاطفی  ماهیتی  وجودِ
 . بدهیم مخالفین دست به بهانه و ریخته درهم

 

 1394فروردین  17

 ــــــــــــــ 

 زیر تازیانۀ توهینِ روشنفکریِ ناتوانـ  1
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 !رجمطباطبایی صاحبِ نظر است، نه متدکترجواد 
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   از: قدردانی
  

  یی دکترجواد طباطبا

 طباطبایی / بخش دوّم  دکترجواد هایاندیشه  و ما «ایراندوستیِ »
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 طباطبایی  های دکترجوادتیِ« ما و اندیشه »ایراندوس

 

 مبخش دوّ

 

دوره در  بیگانه  و  ایرانی  گزارشگران  بیگاه  ظاهراً  و  هم،  از  دور  و  گوناگون  و  های  ارتباط  هیچ 
های  پیوندی، از مشاهدات خود در بارۀ رویدادهای مختلف و پراکنده یا از عمل فرمانروایان، شیوه 

ه بر  اند که عالور گذاشتهبه یادگا  سیاسی ایران نکاتی را نگاشته وهای  فرمانروایی و کارکرد نظام
تاریخ،  نویسندگان  توسط  تاریخی،  شواهد  و  اسناد  عنوان  به  آنها  به  استناد  و  بازگویی  گردآوری، 
این   از  فراتر  تا  هست،  نیز  شواهد  و  اسناد  آن  کلِ  به  فرزانگی  سر  از  نگاهی  نیازمند  همچنین 

شوند. آثار    ف و دریافتهنیز انکشاشان  ناییرونی، پیوند مضمونی و تداوم معظاهرهای پراکنده، ربط د
دارای  ویژگی  این  نظر  از  ایران  در  سیاسی  اندیشۀ  و  اندیشه  تاریخ  حوزۀ  در  طباطبایی  دکترجواد 

 مانندیست.  بی برجستگی

کمیت که  »آثار«،  واژۀ  میشاید  تداعی  نیز  را  هم  از  جدا  و  گوناگون  بارهای  در  مجموعه  کند،  ۀ 
به نظر ما نیست. پیوند و انسجام درونی،    تی نباشد، وصطالح درسی چندان اهای دکترطباطبای کتاب

صورت شدن  آشکار  یکدیگر،  با  آثار  این  موضوعات  ماهیتربط  با  ثابت  در های  تغییریافته  های 
ماهیتدوره از  برداشته شدن  پرده  مختلف،  گوناگوهای  اشکال  در  پایدار  و  یکسان  در گذر های  ن 

ها، بر بستر یک تاریخ، سرگذشت و پایداری  ادن تغییرهاا، نشان دهو گسست  هازمان، توضیح تداوم
یک  عنوان  به  و  بوده  ساکن  آن  بر  که  مردمانی  باش  و  بود  جریانِ  و  یک کشور،  یک سرزمین، 

شود  ز آن میاند، مانع او به عنوان ملت به رسمیت شناخته شده   اجتماع به هم پیوسته دوام آورده 
بارۀ   در  بتوان  از  های  کتابکه  گونا ایشان  اهمیت »آثار«  و  ضرورت  اگر  تنها  گفت.  سخن  گون 

ایران بر مبنای معناها و مفهومبندیهای مضمونی و دورهمرزبندی ها و آشکار ساختن  های تاریخ 
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شد، تفکیک  کن میها نبود و از نظر تکنیکی نیز ممحقایق منفک، اما در پیوند با هم، در این دوره
 یافت. ضرورت نمیمجلدات از هم 

ایم. یا نگاری خود تا کنون فاقد آثار چند جلدی بودهالبته این سخن بدان معنا نیست که ما در تاریخ
بندی تاریخی ایران نزده باشند. تاریخ دراز کشوری که از »سپیده اند که دست به دورهکسانی نبوده 

داشته حضور  جهان«  تاریخ  بیدم  حوادث  سرگذا ،  پشت  را  دواشماری  و  ارده  آورده  تنها  م  ست، 
ها و های آن و فهرست کردن آمدن و رفتن سلسلهارِش و شرحِ سلسله مراتب مهمترین رخدادشم

رود. اما بیرون کشیدن معنا و مفهوم  شاهان و فرمانروایانش از یک، دو، سه و چندین جلد فراتر می
ای ها و دورانهدر دورهستر آن و  حرکت ماهوی و سیر معناها بر ب  از دل این تاریخ و نشان دادن 

تاریخ ایران   بندیگوناگونش، و ارائۀ مفاهیم خاص برای تدوین آن تاریخ، حدیث دیگریست. دوره
آن مفاهیم و آن    بر مبنای مفاهیم و مضامین، که ما با این مضامین و با الزام به اصالت و انطباق

»بندیدوره با  نظرها  در  نیز  ایران«،  تاریخ  تایه مادۀ  دکترهای  طباطباریخی  آشنا شدهجواد  ایم؛  یی 

با   همانندی  و  سنخیت  از   "های نگاریتاریخ"هیچ  و  ندارد  بیگانگان  و  ایرانیان  حال  و  گذشته 
برخوردار است. به برداشت ما و برای جلب توجه خوانندگان به این    های استثنایی و تازگیویژگی

ستثنا، در معرفی هر جلد از با کمترین اباطبایی،  ودِ دکترطنسجام درونی این آثار است که خپیوند و ا
مقدمهکتاب یا  را  جلد  آن  حاشیههای خویش،  یا  و  آتی  بر مجلدات  موضوعات  ای  بر  ایضاحی  ای 

می زدهاصلی  اثری  ترجمۀ  به  دست  ایشان  که  هم  آنجا  ما  باور  به  و  نامند.  دادن  نشان  برای  اند 
تر وجود این پیوند به زبان  ی بیان روشناست. برا  خود بوده   یق یکی از ارکان نظری ـ تاریخیتدق

جلدِ   »درآمد«  از  نخستین سطور  در  نمونه،  عنوان  به  که،  کنیم  رجوع  دکترطباطبایی  خودِ  شیوای 
ند آن  ای بر نظریۀ انحطاط ایران« و در معرفی این اثر و پیونخستِ »تأملی در بارۀ ایران ـ دیباچه

 گوید:  با آثار دیگر می

جلد از پژوهشی است که از سه دهه پیش در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی پنج ، نخستین  »این دفتر
هایی از این پژوهش مفصل از های تجدّدخواهی در ایران آغاز کرده بودم. بخشسدۀ اخیر و دوره

انتشار پیدا نکرد   با پیشرفتی که در تحقیق  دو دهه پیش فراهم آمده بود ـ اگر چه مجال  و  ـ اما 
یجه رسیدم که پژوهش در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در ایران ، به این نتشداصل مینوشتن ح

هایی  های آن آب در هاون کوبیدنی بیش نخواهد بود. از این رو پژوهشبدون بازگشتی به خاستگاه
ر گرفتم و دایران انجام داده بودم، از سر  را که پیش از آن در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی قدیم در  

ایای تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران را بررسی کردم. در رسالۀ چهارمی نیز با برخی از زو  سه دفتر
کوشش کردم تا برخی از نتایجی را که از بررسی تاریخ اندیشه خلدون و علوم اجتماعی  ابن عنوان  

که دامن   کنمری میمی تعمیم دهم. به مناسبت یادآودر ایران گرفته بودم، به مجموعۀ تمدن اسال
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ل در بارۀ مباحث آن چهار دفتر را که همه پیش از این در دسترس خوانندگان قرار پژوهش و تأم
زوال اندیشۀ  ام.... کار پژوهش مجدد و بازنویسی برخی از آن دفترها بویژه  گرفته است، رها نکرده 

شود،    دیدی عرضهویراست ج  ای نه چندان دور باید به صورتآغاز شده و در آیندهسیاسی در ایران  
ه هر حال تا انتشار ویراست جدید آن دفترها باید نتایج کلی آنها را به عنوان مقدمات بحث سه  اما ب

عرضه شده   ایران«  انحطاط  »نظریۀ  از  نخست طرحی  جلد  این  در  داشت.  خاطر  به  حاضر  کتاب 
 ده بود.«ره شاشا به آن نیز  ال اندیشۀ سیاسی در ایرانزوای که در واپسین فصل است، نظریه

پیوستگی گسست این  رغم  به  دورهاما  تفکیک  از ضرورت  برخاسته  جداگانه  های ناپذیر، جلدهای 
مختلف تاریخی و هر دوره خاستگاه بدیهی و ناگزیر هر جلد بوده است. ضرورت این تفکیکِ مبتنی  

خواننده   ن حال، بهیی، در عیتگاه نظری و تاریخی دکترطباطبابندیِ ویژۀ تاریخ ایران در دسبر دوره
میاه یاری  شناخت  طالب  و  دقت  ماهیتل  و  حقایق  با  تا  پدیدهرساند  و  دورۀ ها  هر  های خاص 

اندیشد و از تداخل معنایی و  تاریخی روبرو شده و در دستگاه مفهومیِ ویژۀ آن دورۀ موردِ بحث، بی

آشفتگی و  ابهاممفهومی  و  خلطها  تاهای  در  تاکنون  که  ویژ  نگاریریخآمیزی  به  در  و  تفکر "ه 

روشنفکری سیاسی ایران متداول بوده است، بپرهیزد. به عبارت دیگر، دکترطباطبایی، در    "تاریخی
های گیهای تفکیک و برجسته شده از تاریخ ایران را با مشخصات و ویژهمجلدات جداگانه، دوره

با ذکر فشرده کند، و هر دخاص آن طرح می را  از روی وره  تأای  ارائۀ شرحثیرگذار،  دادهای  از  و  ی 
شخصیت اعمال  و  اقدامات  قدرت،  نظاممناسبات  و  سیاست  حوزۀ  در  مؤثر  و های  سیاسی  های 

آنها   یا از دل  با اتکا و استناد به متون و گزارشاتی که به آن دوره پرداخته  فرمانروایی خاص آن، 
ا آشکارکرده  آن روزگار رن، حقایق  و شناساندو بر بستر و روند این شناسایی  شناساند،  اند، میبرآمده 

کند، بدون آن که مرزهای معنایی یا حد فراگیری آن  و مفاهیمی مبتنی بر این حقایق را ارائه می
حقایق و مفاهیم را ناروشن و مسکوت گذارد، یا در هم آمیزد. از این طریق و با این روش، ایشان 

یگانه در برابر سیلۀ سنجشی  اهیم که ومحک آن مفها را به یاری  ست فهم آن دورهدر درجۀ نخ
کنند. ثانیاً راه رخدادها، مناسبات و عملکردهای گوناگون در همان دوره، برای خوانندگان آسان می 

دستیابی به انسجام فکری و منظم اندیشیدن و داشتن دیسیپلین در عدم تداخل مفهومی و معنایی 
و عالوه بر این خواننده ایرانی   آموزند. می  ه خوانندههم، را ب  ی تاریخیِ پیوسته، اما منفک ازهادوره

از عوالم دو روش؛ کلی یا معنا و بیهای بیگوییرا  ایران و  تاریخ  بارۀ  ناخوانا در  با مفاهیمی  مبنا 
ریخ دراز عاجزند، غرق شدن در اجزاء پراکنده و گسسته که از ارائۀ تصویر سراسری در بارۀ این تا

 د. کشنبیرون می

توضیحاین،  بنابر منظر  از  تاریخ  و  از  جلد  کدام  خواننده  که  این  به  بسته  و  ویژۀ فوق،  نگاری 
برد، همان اثر  دکترطباطبایی را در دست داشته و همراه ایشان در کدام دورۀ تاریخی ایران بسر می
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اهمیتی   از درخشش و  نگاه خواننده  ایرانو همان دوره، در  تاریخ  برای فهم  از دست  استثنایی   و 
نماید. به ناپذیر میبخش تاریخ این کشور، جایگزینضوعات و معناهای حیاتته و ربط موندادن رش

ای برای پیش از خود بوده  ای بر جلد آتی و مؤخرهعبارت دیگر هر جلد از این مجموعه آثار مقدمه 
 ید. نماوده در یک سلسلۀ پیوسته میپوشی از هر جلد، به درستی، حلقۀ مفقو چشم

ب تاریخستر  بر  »دیباچه چنین  در  ما،  که  است  نخستِ  نگاری  جلدِ  ایران«،  انحطاط  نظریۀ  بر  ای 
ای در تاریخ ایران، »تأملی در بارۀ ایران«، در کنار حقایق و عناصر برخاسته از یک دورۀ سه سده

با عنصری »ح ایران اسالمی«  تاریخ  یاریسی« روبرو مییعنی »دورۀ گذار  به  نگاه و    شویم، که 
وره و بر کلِ تاریخ ایران، حضورش آشکار و به مثابه یک ماهیت تاریخی  شرف بر آن دقالنیتی مع

صورت و  وجوهات  و  گرفته  قرار  توجه  کیفیتمورد  و  در  ها  آن  غیبت  یا  کارکرد  گوناگون  های 
 شود.  های تاریخی آشکار و شناسانده میبزنگاه 

خود« از »نگاه عقالنی« ن از تاریخ  ی ایرانیادریافت حسشتۀ پیشین خود حین جدا ساختن »ما در نو
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  

ـ دیبا»جلدِ نخس ایران  تأملی در بارۀ  ایران«  نظریۀ انحای بر  چهتِ  زیرا به متمرکز میطاط  کنیم. 
با شرح   اثر، و سپس  ابتدا، به اشاره، در فصل اولِ این  اثر است که دکترطباطبایی  نظر ما در این 

آن مبسوط  تاریخی  معنای  و  حسی«  »دریافت  این  به  آن،  دوم  فصل  پایانی  صفحات  در  تری، 
 د. بخشریخی میمعنای تا س« مقام ود، یا به عبارت دیگر به این »حپردازمی

ای بر نظریۀ انحطاط ایران« را با طرح این پرسش و چنین آغاز  دکترطباطبایی فصل دوم »دیباچه
 کند: می

آن  به  توجه  گزارش »با  از  عمده  طور  به  که  ـ  گذار  دورۀ  در  ایران  سیاسی  تاریخ  بارۀ  در  چه 
ایرانتاریخ می نویسان  گفته شد،  ـ  آوردیم  ای  رتوان  پرسش  کرد ین  ثب  ا طرح  مایۀ  تداوم که  و  ات 

در   ایران  سرزمینی  مستعجل"قلمرو  سلسله  "دولت  ایرانفرمانروایی  بر  که  حکومت هایی  زمین 
 کردند، چه بود؟«

بر پایه و در انتهای شرحی که در فصل نخست این اثر آمده و سراسر سه قرن تاریخ ایران را، که  
دو جنگ چالدران  دوره  به میان  و    هایو جنگای  اختصاص  ایران  متون  روس  استناد  به  و  دارد، 

کند، گذاشتن این پرسش، در برابر نگرندگان و ناظران  برجای مانده از این دوره، آن را تصویر می 
عقب از  پرسش  که  است  بنیادین  و  اساسی  میزان  همان  به  ایران،  جستجوی تاریخ  و  ماندگی 

ما  هایریشه باور  به  سرزمین.  این  در  پ  آن  دو  ضرواین  و  برارسش  تالش  پاسخ رت  یافتن  ی 
اساسیریشه ایران،  تاریخ  از دل  آنها،  به  را  ای  کنونی  ایرانِ  نظر  اهل  دلمشغولی  بالترین  و  ترین 
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پرسد، دیگری یعنی ماندگی از چگونگی ماندگاری میکند. در حالی که پرسش از عقب تصویر می
مان از  را مپرسش  ماندگار شدن  تنزل  د. یکی تقد نظر داردگاری، چرایی  با لیل و  کیفیت فرهنگی 

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  

پیم این  دوی  هر  ما  نظر  به  برسشدهد.  بار  ها،  جد  ایرانه  تسخیر دیگر،  را  او  ناآرام  روان  و  ی 
وار ما در برابر  برد. به رغم این اما، خطاب پرسشاند. طرح یکی بدون دیگری راه به جایی نمیکرده

ناامیدند این    شان،روندۀ فرهنگی و اجتماعی و سیاسیآنان که سخت از ایرانیان، به دلیل سیر پایین 
یک سرزمین و یک جغرافیای سیاسی و مردمانی    ن، به مثابهیعنی ایرایت عینی،  است که: این ماه

یافت و ای نمیبا بود و باشی مشترک و به هم پیوسته، اگر بارها از دل نابودی، حضور عینی دوباره
شد و حطاط« آن مطرح میماند، آیا اساساً پرسش از علل تقلیل و تنزل یا به قولی »انبرجای نمی

 یافت؟آن راه میاهل نظر  به ضمیر

پرسش  دو  این  از  یکی  بر  تنها  سویه  یک  تکیۀ  کنون  تا  که  نیست  تأکید  به  جز لزم  حاصلی   ،
ای ناساز  ها در بررسی و تبیین تاریخ ایران نداشته و جز وصل و پینهدرماندگی و عقیم ماندن نظریه
ا  ـ و هر یک رپرسش را    که این دوست  طباطبایی از نادر اهل نظریاز این تاریخ نبوده است. دکتر

های های مقطعی این تاریخ، نطفهکند، و حتا در اوج فرازدر جایگاه خود ـ به موازات هم طرح می
ای بر نظریه انحطاط  نمایاند. در این زمینه »دیباچه»شکست محتوم« و منطق آن شکست را می 

پردازد، ط صفویه میآمد و سقودوران بر  خ فراز و فرود دوبارۀ ایران درایران« که به سه قرن تاری
خواننده  ذهن  در  را  رفت،  آن  توصیف  این  از  پیش  که  اثر،  این  بودن  استثنایی  احساس  همان 

 انگیزد.  برمی

ای بر نظریۀ انحطاط ایران« ترسیم شده، و یا آنچه که در در تصویری که در فصل نخست »دیباچه
های آن دوره گحوادث و جن  ای ازوشه زهر هر گ  توان تصور کرد کهان« آمده، می»سقوط اصفه

رسید تا به های آن در آن فصل آورده شده، به نظر کافی میکه تنها شرح آشکارترین و مهمترین
عمر آن ماهیت ـ یعنی سرزمین و ملت ایران ـ به طور قطعی و نهایی خاتمه دهد. برآمدن دوباره 

وبارۀ نظام فرمانروایی آن، و استقرار درفته ،    ه و تحلیلیافت  ی سرزمینی، هر چند تقلیلایران و احیا
برخی دیگر، که در انتها جز   * لیاقتی برخی فرمانروایان، یا خودکامگیپس از سست عنصری و بی

ننده، آن  های درونی و بیرونی نابودکانجامیده، و از سرگذراندن جنگتر، نمیکفایتی نابودکنندهبه بی 
روها در همسایگی ایران و در جهان، و با بات جدید نیق از مناسغفلت مطل  توجهی پاک وهم در بی

این  همه  حتا  وجود  نظر  در  مدرنش«،  دوران  »آستانه  به  ملتی  رساندن  و  خود  بقای  ادامۀ  ها، 
های غربی گیران »ملت« ایران، حتا در چشم آنان که زیر تلقین برخی تئوریترین خردهانصافبی
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آورست و باید پاسخی منطقی امری شگفت  کار افتاده،شده و از  شان فلج  دوستیکلِ »حس« ایران
 داشته باشد.

دکترطباطبایی پس از طرح »پرسش« از »مایۀ ثبات و تداوم قلمرو سرزمینی ایران« در آغاز فصل  
دودوم »دیباچه نظریۀ  از  عنوان »طرحی  ایران« تحت  انحطاط  نظریۀ  بر  دو  ای  به  ایران«  در  لت 
تداوم حیاتعامل  و    بخش  »ایران  و  احیاکنندۀ  داشته  اشاره  سرزمین  این  کثرت«  در  وحدت 

 نویسد: می

بخشِ  »در دورۀ اسالمی تا برآمدن صفویان، شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و سامان

ایران  بود،  سیاسی  و  اقتصادی،  اجتماعی،  نسق  و  یا  نظم  بز"زمین  اقوام    "رگایرانِ  با  کشوری 

بو آگوناگون  در  که  دیدد  از  تاریخی  ن،  ایرانشهری،  گاه  اندیشۀ  اصول  برابر  سیاسی،    "شخص "و 

سازِ وحدتِ در عین کثرت آن اقوام بود و بدین سان شاه، اگر نه  ، سبب"خدای بر روی زمین"شاه،  

، در  "نهاد"آمد. در کنار این  این نظام سیاسی به شمار می  "نهاد"یگانه نهاد، اما لجرم، استوارترین 
اجتم سیاحیات  و  ایراناعی  وحدتزمسی  عوامل  فرهنگ ین،  که  داشت  وجود  نیز  دیگری  بخش 

گسترده  در  عمدهایرانی،  آن،  معنای  میترین  به شمار  عوامل  آن  که  ترین  بود  استوار  چنان  و  آمد 
ی تضمین کند. فرهنگ ایرانی های طولنتوانست تداوم تاریخی، آیینی و فکری ایرانیان را در سده

قرار داشت و در دورۀ اسالمی با شعر و ادب فارسی درآمیخت، ر کانون آن  رانشهری داندیشۀ ایکه  

عمل   "نهادی "آمد و خود همچون  شاهی دومین ستون بقای ایرانزمین به شمار می  "نهادِ"در کنار  

ی های نظام حکومتـ که از ویژگی  شاهی  "نهادِ"های فروپاشیِ پی در پیِ  کرد که حتی در دورهمی
کرد. شالودۀ ایرانزمین بر سامان آیینی و فرهنگی استوار زمین را هموار میتداوم ایرانود ـ راه ایران ب

دوره در  قوام میبود و حتی  آن  پایۀ  بر  نظام سیاسی کشور    "نهادِ"یابی  گرفت و مشروعیتهایی 
 کرد.«پذیر میشاهی را نیز امکان

ساسی که، به برداشت ما، ی به نکات ااار پایه ه اما بسیین سطور آمده است، به طور فشردچه در اآن
بوده است، اشاره دارد. از   از عناصر تشکیل دهندۀ »روحیه« و نوع کارکرد ذهنی و »فکری« ایرانی

انسان  اجتماعِ  و  ایرانیان، سرزمین  ذهنی  تصور  در  که  این  به  اشاره  ـ  جمله  آغاز  همان  از  که ها، 
م »فرمانروایی« و نظم و نسق همراه و  نهاد« و نظاست ـ با »زین ایراناندیشۀ ایرانشهری فلسفۀ آغا

با اصطالح دیگری که  را  امر  این  بدانیم و  را مجاز  اگر خود  به عبارت دیگر  بوده است.  پیوند  در 
و امنیت و    امروز هم متداول و هم به شدت قابل رؤیت و لمس است، بیان کنیم: نزد ایرانی ثبات

قو به  که  نسق  و  دوامنظم  و  بیانجقدرتمند    ام  کابوسی  ایران  سیاسی  قدرت  خأل  و  آرمان،  امد، 
آور است. ایرانی در ضمیر آگاه، و چه بسا حتا ناخودآگاه خود، خاطرۀ تاریخی مثبتی از نظام هراس 

مینی همواره، حتا به  اجتماعی خود داشته و از تکرار تجربۀ تلخِ ناامنی و از هم پاشیدگی ملی و سرز
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ازها و ظلم  هارذیلت  قیمت تحمل بسیاری  فرارسیدن    ی  در صورت  و  گریخته  فرمانروایان،  سوی 
پاشی، و به خیال و امید استقرار دوبارۀ امنیت و ثبات به گرد کانون  های آشوب و ناامنی و ازهمدوره

 قدرتی تازه دست به کار شده است. 

های  پاشیدگیهم  به رغم ازن ایران،  اند، ملت و سرزمیآمده و رفته  در تجربه این ملت فرمانروایان
بخش  رفتن  از دست  و  و  مکرر  عمل  به  نگاه  با  ما،  برداشت  به  و  بماند  باید  و  مانده  آن،  از  هایی 

»اندیشۀ   از  روشنفکران  از  بسیاری  محدود  درک  برخالف  ماند.  خواهد  باقی  ایران،  مردم  واکنش 
کی از به عنوان ی  طباطبایی،توسط دکترآغاز، با طرح مجدد این اندیشه  ایرانشهری«، که از همان  

ایست اند، این اندیشه آینه شان با آن را پیشۀ خود ساختهارکان فرهنگی و نحوۀ تفکر ایرانی، ضدیت

ذهنیت ایرانی را که از سپیده دم تاریخ   "مداریسیاست"و    "مداریدولت"که ـ اگر بتوان گفت ـ  
شکل بازمیگرفته  آن  روشنفکاست  آن  و  ترجمهتاباند.  مکتران  و  تابِ  ای  که  از  بی  درکی  چنین 

و تداوم سرزمینی    ، به عنوان رکنی از ارکان بقای ملت مداری، و تعلق خاطر به نظم و نسقدولت
دهند، عِرضِ نزد ایرانیان را نداشته و با آن درافتاده و ریشه دولت را از اساس مورد حمله قرار می 

»دریافت ایرانیان از نظام    باطبایی رازیی، دکترطن روشنفکربرند. و درست برعکسِ چنیرا میخود  
شالوده  عنوان  به  را  دریافت  آن  و  دریافته  ایرانزمین  بقای  در  تضمینی  عنوان  به  را  ای حکومتی« 

پایه  حتا  و  ایران  تداوم  نظام برای  قوام  و  احیا  برای  مشروعیتای  و  فرمانروایی  آنهای  ها یابی 
 نویسد:نامد. و در بارۀ آن میمی

به  ری»د و  است  ایرانیان  اندیشۀ  عناصر  استوارترین  از  یکی  نظام حکومتی  از  باستان  ایرانیان  افت 
توانست گسستی در اندیشۀ فرمانروایی ایرانی  رغم حوادث تاریخی پر اهمیتی که هر یک از آنها می

ین نظریۀ  برای تبی  رسد که هر گونه کوششیه نظر می رو، بایجاد کند، تداوم پیدا کرده است، از این 
های اندیشۀ های متأخر تاریخ این کشور، جز با بازگشتی به خاستگاه ران، حتی در دورهدولت، در ای

 پذیر نیست.«  سیاسی ایرانشهری و واقعیت تاریخ ایران امکان 

ز  ردمانی از خود و انتظاراتشان ا، یعنی استوار بودن نظام فرمانروایی بر دریافت مو در چنین تبیینی
شان داشته، است، برای نخستین بار، در دستگاه نظری و ت تاریخییشه در ذهنیها که رم این نظا

ملت از  بسیاری  با  نیز  را  ما  تفاوت  و  شده  ممکن  دکترطباطبایی  میتاریخی  آشکار  که ها  کند؛ 
و   ای زورمند و عارضی وابستهراده شان به یاری تک عناصری چون قوم و نژاد و دین و به اتشکیل
ت اینآغاز  نتشکیل  اریخی  عادتها  »دانشیز لجرم، طبق  و  ها و  معین  رؤیت،  قابل  های جدید« 

ایران« که   آنها، این که به قول دکترطباطبایی، تشکیل »ملت  قابل تدوین بوده است. و برخالف 
نظام بوده است، منطقی دهای فرمانرواییشالودۀ پدیداری  باید »تیغش رااش  دارد که  تبیین  در    ر 

 آب داد.« عادت بودن  خالف آمدِکورۀ 
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نکتۀ اساسی دوم در گفتاورد فوق این است که ایرانیان از دیرباز فرهنگ و آیینی ـ به ویژه در حوزه 
اند که توسط فرزانگان فرهنگی این مردمان، همچون الگوهایی سیاست و آیین کشورداری ـ داشته

همچون گوهری در  و نه تنها    جاری شده  شانادبی  راه شعر و ادب در ظرف زبانی و  پرفضیلت، از
در شریان  ملی«  به صورت یک »احساس  بلکه  است،  گرفته و حفظ شده  مردمان جای  این  دل 

نسل  به  و  بوده  جاری  حوادث،  دریافت جمعیشان  رغم همۀ  به  و  یافته  انتقال  آن  پی  در  پی  های 
یی  دکترطباطبا  بوده است.وم ایران  های ناشی از آن، موجب تداگسستخاصه هجوم اقوام مهاجم و  

 نویسد:در فصل دوم همان اثر می

ایرانآن" تاریخ  در  شگفتچه  میزمین  نظام انگیز  تحول  چه  اگر  که  است  نکته  این  نماید، 
و در   برتری قومی  ایرانشهری، در جهت  اندیشۀ  زوال  با  بویژه در دورۀ اسالمی و  »شاهنشاهی«، 

آید  پایدار ماند. به نظر میتنوع قومی    »ملی« در  اما تداومخالف جهت حفظ وحدت »ملی« بود،  
که با زوال تدریجی اصل نظام »شاهنشاهی«، فرهنگ و ادب ایران به شالودۀ این پایداری »ملی« 

تی اقوام ایرانی، تبدیل شد....اصل در تداوم ایران، تجدید نظام »شاهنشاهی« به عنوان نهاد حکوم
طبیعی، پس از هر گسستی، بازگشت به  د و به طور  فرهنگی بوقلمرویی    زمین، از آغاز،نیست؛ ایران

ایرانشهری به شالوده  ایرانی ای برای تجدید حیات تبدیل میاندیشۀ  شد. پشتوانۀ تکوین »ملیت« 
مت اقوام  با  ایران  تاریخی  واقعیت  اما  »شاهنشاهی«،  نظام  نه  و  است  ایرانشهری  و اندیشۀ  نوع 

سرزمینی   وحدت  حفظ  ایجاب  ضرورت  است  آن  ایرانیان کرده  دوره  که  که  وزیران  بویژه  هایی و 
بوده ایرانی  فرهنگ  و  تمدن  راستین  مهاجر نمایندگان  اقوام  به  حتی  را  فرمانروایی  شیوۀ  آن  اند، 

بود که    تحمیل کنند. تداوم ایران، فرهنگی است و وحدت فرهنگی ایران.....پیشتر از آن ایجاد شده
رو تکوین »ملیت« ایرانی پیش از آغاز دوران رد. از این  قرار بگی  ماعی جدید بتواند موضوع علوم اجت

امکان  آن  را  جدید  نتوانست، دولت ملی خود  اما جای شگفتی است که احساس »ملی«  پذیر شد، 
تر از موعد و ایجاد کند و تنها در سدۀ اخیر توانست به دولت ملی تبدیل شود.....پدیداری که زود

مبایه نمیزمانی ظاهر شود ک اییست ظاهر  به  از نظرها پنهان  شد،  ن خطر تن در داده است که 
ماند. تبیین پدیدار »جدیدی« کهنه، نیازمند دستگاهی از مفاهیم و مقولت است که بتوان مضمونِ 

ت که پیدایش هوّیت پدیدارِ »نوِ کهنه« را در قالب آن مقاهیم ریخت. نگارندۀ این سطور بر آن اس
سبب همین وضعیت پرتعارض مورد توجه قرار نگرفته رهاست و به  مین پدیدایکی از ه  ملّی ایرانی

نظریه  برابر  وانگهی،  را  است.  ملّت  پیدایش  باشد،  نشده  ایجاد  ملّی  دولتی  زمانی که  تا  های جدید 
»ملت« واحد ایران، در مکان  توان توضیح داد، زیرا اصل در دولت ملّی دولت است و نه ملّت....نمی
ز تکویو  کرمانی  پیدا  تن  که  است  امکانده  آن  برای  مفهومی  تدوین  دوین  امتناع  اما  نبود،  پذیر 

   "مفهوم را نباید به عدم مضمون آن فهمید. 
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ملتترجمه  "روشنفکری"البته   ـ  دولت  تئوری  مقلد  و  این ای  کتمان  به  اروپایی  جدید  های 

می چ»مضمون«  وجود  و  را  رسد  ملی«  »احساس  و  جمعی  م  "دایی ابت"درکی  نین حس  توهم  و 
ادبی گشوده و ادب فارسی را که مکان تبلور چنان حسی رد و اگر میدانی یابد بند از زبان بیشمامی

ها  تردید هستند فراوان کسانی که بسیاری از اسائه ادبگیرد. بیبوده است، سبکسرانه به سٌخره می

نوشته  چنین  در  فردوسی  "نفکری روش"های  شاهنامۀ  مقام  بخاطر  به  قلمآورندمی  را  همان  های  ؛ 

دفاعیۀ  بی و  سند  یا  را  اثر  این  که  سبکی  و  »خوشباشی    "شاهیستم"لگام  مجالس  نٌقل  یا  و 
های ایران توصیف شاهان« و یا وسیلۀ سرگرمی و نقالی مردمان سادۀ ساکن دشت و کوه و بیابان

صدکرده در  اینجا  در  ما  پیاند.  کاستد  افکندن  بیرون  و  سگیری  و  فهم  چنین  ی  سخنانی ستی 
برای رؤیت  نیست باشیم که  نمونه قیاسی کرده و گفته  به عنوان  یادآوری خواستیم  این  با  تنها  یم، 

هویت   تاریخی  »سرشت  نمی  "ملی"عقالنی  »روشنفکری  ایرانیان«،  چنین  کور  عقل  به  توان 
 تاریک اندیشی« اعتنا کرد. 

رسی قائل است و این  ب و زبان فای شعر، ادر خود براا ارجی که دکترطباطبایی در آثاخوانندگان ب
که آنها را حامل فرهنگ ایرانی و شالودۀ تداوم »ملی« این ملت میداند آشنا هستند. و برای آشنایی 

فردوسی می برای شاهنامه  از جمله  ایشان  مقام و جایگاهی که  ایشان  با  آثار  شناسد، جز خواندن 
از جایگاه این اثر بلندمرتبۀ زبان و  بیین ایشان  از روش ت  اینمونه  شناسیم. اما برای ارائۀهی نمیرا

ترین طبقات« و »حتی عوام« آنان، به صفحات پایانی  ادب فارسی در نگاه ایرانیان، »حتی از پائین
دٌ گوبینو« از    های ایشان از گزارشات »آرتورای بر نظریه انحطاط« و به بررسیفصل دوم »دیباچه
»ایرانِ به  دسفرش  آغازِ  ناص   میورانِ  رجوع  قول ری«  گزارشات  این  از  دکترطباطبایی  های کنیم. 
نویس اروپایی« ایرانیان در برداشت و آورد تا نشان دهد که در چشم این »سفرنامه نسبتاً مفصلی می

ند. و ما، برای مالقاتی با آمددریافت از خود و آگاهی به تاریخ خویش، چگونه مردمانی به نظر می
 نویسد:گوییم. گوبینو می ز آن گفتاوردها را باز میهایی ابخش این اثر، ح« خود در»رو

پایین  از  به کسی، حتی  ایران هرگز  برنخوردم که دست»در  این  ترین طبقات،  از خطوط کلی  کم 
با شاه کنونی به پایان مینوشته با عالم آغاز و  رسند، آگاهی نداشته باشد. های تاریخ طولنی که 

کتردی نیست  آدی  داوری  بارۀه  در  واقعیت  نان  از  از  بسیاری  برخی  به  را  اعمالی  و  خطاست  ها 
میشخصیت نسبت  تاریخی  چنانهای  است،  نزده  سر  اینان  از  که  چهرۀ  دهند  آنان  نظر  در  که 

قاطرچیان گفتۀ  به  و  است  بزرگ  بس  پهلوانی  رستم  دارد،  بیشتری  درخشش  همۀ    جمشید  نیز 
کنم من این نکته را از این حیث نقل نمی  ا کرده است.س بزرگ بنعباا شاه کاروانسراهای ایران ر

خواهم های ایران، باید به عوام مراجعه کرد، بلکه تنها میکه برای دانستن روایتی درست از سلسله
از جالب نیز  برای عوام  انجمنترین موضوعات گفتگوست...بگویم که گذشتۀ ملت حتی  های .من 
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های ها بودند. این انجمنترین گروههمه از عامینوندگان آن  ندگان و شام که گویبسیاری را دیده
علمی، در بن دیواری خرابه یا در گودالی، در حالی که جمعیت روی زمین نشسته بودند، تشکیل  

میمی توجه  شده  گفته  مطالب  به  اندازه  همان  به  همگان  اما  اشد،  که  در کردند  انجمن  آن  گر 
برگزار  تالری تشریفات  دور فرشی یشمی رنگ چیده در مبل  کنندگانرکتشد و شمیی  هایی که 

اند نشسته باشند.....در طول چهارماهی که من در بیابانی در بیست فرسخی تهران در چادری  شده
شدند و  ع میها یا آبدارچی جم بردم، خدمتکاران من، هر شب، در چادر یکی از پیشخدمتبسر می

کردند. افراد بومی محل اردوگاه  باستان بحث می  حوادث تاریخدر بارۀ    خواندند وجا کتاب میدر آن
گفتند و  دانستند، در بارۀ آن سخن میاز حاضران همیشگی این انجمن بودند؛ آنان که چیزی می 

رند. حتی سربازان  کردند تا چیزی یاد بگیدادند و کوشش میکسانی که دانشی نداشتند، گوش می
است که قومی که تا این اندازه به گذشته بها دهد، از   د.... آشکارای داشتنراغت بهره نیز از این ف
 بخش و نیرویی بزرگ برخوردار است.«  اصلی حیات

ست که ایرانیان نسبت  تر از آن بحث در بارۀ حس و مهریبحث تاریخ ایران پردامنه است و پردامنه 
تاریاند، و سخن در  ریخ خویش داشتهبه سرزمین و تا پیدایش  بارۀ  بس دراز و    آن حس و مهر خ 

 روایت عقالنی و تازۀ آن، توسط اندیشمندانی چون دکترجواد طباطبایی، تازه آغاز شده است. 
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 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اهیم تاریخی و کلیدی در توصیف محتوای  آن مف  له یکی ازنه، از جم»خودکامگی«، به عنوان نمو*

ای مشخص و مرزبندی شده بر  های سیاسی ایران است که شرح تکوین و تبلور آن در دوره نظام
ی تری از مفهوم خودکامگبستر تاریخ ایران در آثار دکترطباطبایی آمده است. برای دریافت درست

طلق در نظام شاهنشاهی ایران  هیت »قدرت م یق قلب ماآن از طر  شاهان، آغاز و پیدایش تدریجی
نهایت چگونگی   نیمۀ دوم سلسلۀ قاجاران و در  تا  ماهیتی قلب شده  به صورت  باستان«، و تداوم 

خواهی در دو جلد پی در پی »  گیری مقدمات مشروطه »ترک برداشتن دیوار خودکامگی« با شکل
»دیباچه  تأملی یعنی  ایران«  بارۀ  نظردر  بر  انحطاط ای  )فص  یۀ  صفحات  ایران«  ـ  دوم  ـ    139ل 
( و »مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی« )فصل دوم ـ »بساط کهنه« و »طرح نو« در اندیشۀ  145

 سیاسی ( به تفصیل آمده است.
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   از: قدردانی
  

 یی دکترجواد طباطبا

  د یجد ینظام حقوق نیه« در پرتو نخستکلم ک»یرسالۀ 
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 د یجد ینظام حقوق نیکلمه« در پرتو نخست ک»یرسالۀ 

 

 

  ی اباچهیکتاب »د  یکه بر گِردِ نقد و بررس  یناری( در سم2003  هی ژانو  18)  شیبه ده سال پ  کینزد
نظر تأملۀ  یبر  نخست  )جلد  بارۀ    یانحطاط«  طباطبایی رانایدر  دکترجواد  دع  ،(  »انجمن به  وت 

اند برلر  د  شه«یدوستداران  و  نی شهر  با حضور  شد،  یو  آخر  *برگزار  عنوان  به    ن یدکترطباطبایی 
 خود گفت:  یهادگاهیاز د یبه وجوه نیحاضر یانتقادها یسخنران در برابر برخ

با    یتر در نشستلو  نیهمان است که مارت  آن پاسخ من  یاساس  یریگبحث و جهت  اتی»در مورد کل
اسپانحضور   امپراتور  پنجم  برا  ایکارلوس  پا  لتشکی  اوکمۀ  حام  یکه  در  بود،  به    انیشده  جلسه، 

فصل  مصالحعنوان  نوع  هر  واقع  در  که  او  گفت.  خود،  موضع  کل  یاالمقال  با  رد    یرسم  یسایرا 
ا   کرد،یم ا  امستادهیا  نجایخطاب به امپراتور و حاضران در جلسه، گفت من  از من    یکار  ن یو جز 

 . ستینساخته 

اما به هر حال    رم،یپذیو مالحظات شما را م  هاراد ی از ا  یاریبس  اره کردم، همان طور که اش  اگرچه
م هم  معناامستاده ی ا  نجایا  میبگو  خواهمیمن  ن  نیا  ی.  آن  ق  ستی حرف  هر  به  همۀ   یمتیکه  از 

که تنها    امآن و بر    ستادیا  یدر جائ  د یکه با  میبگو  خواهمیبلکه م  کنم،یام دفاع مکه نوشته  مطالبی
  ستاده یا  یکه در جائ  رد یرا بپذ  ی رادیاز آن ا  شتری دفاع کند و ب  یموضع نظر   کیاز    دانتویم  یکس

 نخواهد بود.«   شیب  یوا دادن راد،یا رفتنیو پذ تیجزم ،یباشد وگرنه دفاع از موضع نظر

و    «یتجددخواه  یمبان  و  زیاز جمله دو کتاب »مکتب تبر  یو  گرید  دار یبا مطالعه چند اثر پا  امروز
( ما  رانایدر بارۀ    ی)بخش اول و دوم از جلد دوم تأمل  ران« یحکومت قانون در ا  یه ی»نظر  بعد از آن

که   میگفت، بگوئ  ودتر در شرح حال خکه در بال از زبان لو  یبا اقتباس از او و سخن  م،یتوانیم  زین
انقالب    یروزیاست که با پ  ستادهینظر ا  نیاست. بر ا  ستادهیا  یخواه جنبش مشروطه  یروزیاو بر پ
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 دیجد ینظام حقوق نیو استقرار نخست داریبه عنوان نظام حکومت قانون ـ پد تیروطروطه ـ مشمش
 شه یهم  یرا برا  دی جد  دوراندر آستانه    رانیا  ستادنیاستقرار، ا  نی و ا  یروز یپ  نیممکن شد. ا  رانیا

ا  تیتثب و  وجد  تی تثب  نیکرد.  بر  چنان  ما  باور  ابه  آگاه  ب  انیرانیان  که  بست  آن  نقش  از   ز ینعد 
د چه  ــ  غ  ینیخودکامگان  چه  همۀ    ینیدری و  با  وارد   هائیشائبه ــ  آن  بر  عمل  در  کنون  تا  که 

دور داشته و لجرم تن به   یآگاه  ن یا  یداند، حضور خود را بالکل از پرتو وجواند، اما نتوانسته ساخته
ناش  یتناقض  قانون و    یـ  داده   یآن و رأ  ینهادهااز قبول وجود  ـ  به  دام  اند که جزمردم  ن زدن 

  هاهیدر پا یاهمچون خوره تی نهاکه در  ینبوده است؛ تنش یحکومت قانون و خودکامگ انیتنش م
 . زدیریفرو م ،یطعآن را در خود، به طور ق ،یو بر جان نظام خودکامگ

ومت از حک  یبه عنوان »طرح  ران یدر ا  تی مشروط  ،برداشت ما از نظرات دکترجواد طباطباییۀ  یبرپا
ا  د،یجد  یفلسفه و نظام حقوقۀ  یر پا« بنونقا وجود نداشت، و آنچه وجود    رانیکه تا آن زمان در 

و   هیبر احوال شخص  عتمدارانشری   منسوخ  و  ناسخ  احکامو سلطۀ    خودکامگی  نظامداشت جز سلطۀ  
پا  باربتیمص بر  و  پاسخ  یشرع  ن یقوان  ه یمردم  اصل  در  ا  ینبود،  که  در    خواهمشروطه  ان یرانیبود 

ا  اتیح  یهاکه همه جنبه  یمیا بحران عظه بمواجه ا  رانیآن روزگار  را در    ران یرا در بر گرفته و 
فروپاش پاسخ  یگرید  یآستان  دادند؛  بود،  داده  خودکامگ  یبرا  یقرار  سد  و    یاس یس  یشکستن 

پ  یپاسخ   ؛یمذهب بدون  امکانش  سا  نیینوآ  یآگاه  یهانطفه   شیدایکه  در  تحول  بدون    ر یو 
 . شدیفراهم نم یع تمااج یزندگ  یهاحوزه

 ن«یینوآ  آگاهی»بسته شدن نطفۀ    نیآغاز  یهاو نقطه  انیرانیتحولت در افکار ا  ن ایگستردۀ    شرح
  یریپذ  ریتأث  یجهان غرب و چگونگ  دیمدرن و تمدن جد  شهیبا فرهنگ و اند  یهائیآشنائ  ریتأث  ریز
آثار  شانیاهو نوع برداشت  انیرانیا به   م،یکرد  ررطباطبایی ذکاز دکتبال    در  که  یاز جهان نو، در 

پو  لیتفص و  است.  آمده  جزء  به  جزء  ا  شیگاه  برا  نیاز  دکترطباطبایی  کتاب،    ر یتصو  نکهیا  یدو 
در لحظه برخورد با غرب و    یمل   یو آگاه  یاز نظر فکر  انیرانیوضع ا  یاز چگونگ  یقیروشن و دق

مظاهر  یریرپذیتأث نظام  از  و  فرهنگ  و  اجتما  یاس یس  یهاتمدن  دا  ،یغرب  یعو  باشد،   ده ارائه 
اند  شهیاند  یج یدر شرح زوال تدر  یگرید  یها کتاب به طور خاص در   یاسیس  شهی به طور عام و 

 خی بر تار  یفلسف  یــ درآمد1کرده بود. )  یآن ارزان  یاسیو س  یو به جامعه فرهنگ   نیرا تدو  رانیا
ا  یاسیس  شهیاند اند2  ران، یدر  زوال  ا  یاسیسشۀ  یــ  گفتار  ن رایدر  مبان  ـ  در    نحطاطا  ی نظر  یدر 

 ( یخلدون و علوم اجتماع ــ ابن 4الملک و ــ خواجه نظام 3 ران،یا

نظر  یاباچهی»د  کتاب »نتاۀ  یبر  بر  که  شده   آن  «یکل  جیانحطاط«  نوشته  اثر  نشان   چهار  است، 
و قرون   یبه خواب غفلت طولن  یطیه شراو تحت چ  یرهائیچگونه و از چه مس  انیرانیا  دهد،یم

که در آستانه جنبش مشروطه و در امتداد »وهن بزرگِ شکست    یخود فرو رفته و هنگام  یطائوس
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روس فکر  ه«یاز  در عسرت  گشودند، چگونه  غرب  نو شده  و  دگرگون  سراپا  بر جهان  که    یچشم 
نت را  آن  مجۀ  یدکترطباطبایی  سنت«  م  نامد،ی»تصلب  نو  شه یاند  جاذبه  دانی»در  مناسبات    ن یو 

  وند پی  منزلۀ قطع  به  ـ  سنت  تصلبرا که دکترطباطبایی در بارۀ    یفتند«. بحثگرر  درن قراجهان م
برخاسته از    دیجد  یازهایکه نتواند از درون خود و در انطباق با ن  یبه صورت  یاجتماع  اتیآن با ح
بارۀ    یپاسخ   یاجتماع  یهای دگرگون در  و  ـ  درگشود  شهاندی  زوالدهد  کانون   ،  به  زمان  همان 

 دیجد  ه ینظرنۀ  یخود را در آ  یکه عسرت فکر   یابدل شد و عده  یاز آن غوغاهائ  شیها و بلجدا
نم به ایتاب  دنبال دم  ایکه گو  دندیرس  جهینت  نیآوردند، عجولنه  به  به    یجان  دنیدکترطباطبایی 

  ی برا  یفراهم ساختن طرح  یدر پ   یحاکم است. حال آنکه و  عتمدارانی و قدرت شر  یسنت  شهیاند
ا  شهیاند  خیتار  یاهیپا  نیتدو به جا  ران،یدر  با توجه  ا  یکه تفکر سنت  یگاه یو    ن یو تداوم آن در 
و توجه دادن به ضرورت   افتهیو روشن نمودن منطق تداوم سنت توقف  نییداشت، در صدد تب  خیتار

م بود، که خود  فکر  شیدایپنۀ  یزم  توانستینقد سنت  نگارش   یاتازه  یسنت  اسباب  مثابه  به  را 
  ش یدایشرط لزم و بستر پ  ،از نظر دکترطباطبایی  نیفراهم آورد، که ا  ان یرانیبه دست ا  رانیا  خیتار

 .  ستیمل یخودآگاه

به محور  با ا  یتوجه  به    ستدکترطباطبایی  یهادگاهیمهم در د  نیبودن  ما  نکته  یکیکه   ی ها از 
تا انقالب   شیاز نوزاـ بخش نخست،    د«یو جد  میدال قدانتشار کتاب »ج  گاهیو جا  تیاهم  یکانون

  ی در اروپا پ  دیجد  یاسیسشۀ  یاند  یتحول  ر سیدر بارۀ    یو  یهافرانسه ـ به عنوان حاصل پژوهش
اند  ـ   میبریم ا  یاشه یهمان  ما  دستان  داریب  ان یرانیکه  با  و  غفلت  از خواب  اسباب    یته  یشده  از 

و   میجدال قد. »رفتخود گ  جاذبه  دانمی  در  را  کارافتاده  از  سنت  تداومسلطۀ    ریو ز  یجدال فکر
پ  د«یجد چشمه  شیکه  چاپ،  رساله  یا از  در  آن  ول   یااز  »مفهوم  عنوان  د  تیتحت   رمطلقه، 
پ  انه«یم  یها سده  یاسیس  شهیاند در  دکترطباطبایی  و  است  ناتمام  هنوز  بود،  شده   شگفتاریارائه 
وعدۀ    نیهم آن  یگردی  آثارکتاب  ادامه  شا  در  است.  داده  آن  یتمقدما  یطرح  دیرا  مان ه   ها،از 

تار  یهائنامهدرس  باره  در  و  شهیاند  یتحول   خی باشند  ـ  شرح  بستر  بر  اروپا،  در  تنو  ـ  رجمۀ  گاه 
به    جیبزرگ غرب که به تدر  شمندانیاند  یاسیس  شه یو اند  یمتون فلسف نیتراز مهم  یبرخ  یریتفس

که ما از  است    آثار  نای  . به هر صورت با مطالعۀرسندیمنظراتش    رندگانیگیدست عالقمندان و پ
فکر  یهانمونه  یرو لمس  یجدال  قابل  به صورت  اروپا  معنا  یدر  فکر   یبه   ازـ    یتصلب سنت 

روشن و زنده و به   ،یواقع   یتصور زیاز هرچ شی. آن آثار بمیبریم ی ـ خود پ «یجمله »سنت قدمائ
سنت به تجدد  ز  ا  د،یجده  ب  میوپا، از کهنه به نو، از قد در ار  یو فلسف  یاز تحولت فکر  وستهیهم پ

از    یکیبه قول    و  گرید  یانی. به بکنندیدر اروپا ارائه م  ایمدرن از درون سنت پو  شهیو برآمدن اند
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  ی تحت عنوان »روشنفکر  یادر مقاله  یزیپرو  روس یس  یعنی  ،طباطبایی  یهاشه یآثار و اند  رانیگیپ
 :  عسرت«در زمانۀ 

است تا    شهیاند  خیتار  شتر یـ که ب  دیجد  یاسیس  شهیاند  خیدر تار  ی کتاب  نیباطبایی در تدو»اقدام ط 
ا  یاسیس  شهیاند از  توض  تیاهم  یدارا  ثیح  ن یـ  اگر  که  بارۀ    حاتیاست  در   اروپای  در  سنتاو 
 دهد، ی از آن به دست م  یکه طباطبایی طرح  یابه گونه   ران، یسنت در ا  یمعنا  م،یرا ندان  یحیمس

 واهد شد.« روشن نخ

 

بحثثاآ  یهابن  گرا  جینتا  گرید  از و  قد  یهار  »جدال  در  جد  میدکترطباطبایی  »مفهوم   د«،یو 
  شهیو اند  شهیتحول اند  یخیتار   ریخوانندگان با س  یها آشنائنامهدرس   نیمطلقه« و همچن  تی ول 
آشنائ  یاسیس و  آن  مختلف  مراحل  و  غرب  جهان  یدر  سرشت  چهره  یهاینیببا  و همتفاوت،  ا 
 یائیمنطق پو یآشنائ نی. چنباشدیاند، مو بر آن مؤثر بوده  ریدرگ  ریس نیکه در ا یگوناگون یروهاین

تار تداوم  سرشت  م  خیو  را  م  دینمایغرب  آن  از  مانع  پروسۀ    شود،یو  بر  بسته  چشم  با  افراد  تا 
روند   ابر نهادن در برو چشم برهم    ی. ناآشنائافتندیب  د«ی»سحر« آن به چاه »تقل  ریتأث  ریو ز  یخ تاری
 ی هاسمیها و اها در مکتبدر غرب و خالصه کردن آن  شهیو خم اند  چیپر پاز و  ل درتحو  ریو س

»تقل  جیرا به  ا  د«ی جز  ا  ای  نیاز  دشمن  انجامدینم  سمیآن  جز  آن  از  د  شیستا  ای  یو    ی گریهنر 
 .  زدیخیبرنم

برخ   شرح ذکر  و  برجستۀ    یفوق  قدکترطباطبای   پژوهشی  آثاروجوه  در  توض  اس یی  کامل   حیبا 
 هادگاه یکه در د  یانسجام  نیآثار وجود دارد و همچن  ن یا  ان یکه م  یدرون  وندی و پ  یموضوع  یرابطه
اجمال  اریبس  شود،یمشاهده م  یو  یهاهیو نظر از استیناقص و  را  اما آن  آورد  ن ی.  که    میجهت 

مانند هر    ،که از دکترطباطبایی  یهر رساله، هر مصاحبه و حتا هر عبارت  ه،یهر نظر  م،یساز  شنرو
د  یگرید  شمندیاند مجموعه  تدو  یهادگاهی که  را  جائ  نیخود  در  اگر  است،  کرده  ارائه  نقل    یو 
آشنائ  شود،یم بستر  بر  پ  یجز  هم  به  بافتار  بر  جز  و  نظرات  مجموعه    ی و  یهادگاه ید  وسته یبا 

و   طباییدکترطبا آثارا نگاه به مجموعۀ نکته و ب نیقرار داد. با علم به ا ریو تفس ریتوان مورد تعبینم
وب تأک  ژهیه  و  دیبا  اثر  دو  ا  یبر  در  انقالب مشروطه  و  باره جنبش  ا  رانیدر  آغاز  در    ن یاست که 

آورد تشک  نیترمهم   یو  م؛ینوشته  را  مشروطه  انقالب  قانونگذار  ل یدستاورد   نیتدو  و  یمجلس 
  دیجد  ینظام حقوق  نیاستوار شدن نخست  در  یادیبن  یو از آن به عنوان گام  داندیم  یقانون اساس

ناپذ  یکه به صورت رخداد   ی. امرکندی دفاع م  ناریا  ل ی»تبد  قیاز طر  ویو به گفتۀ    ریبازگشت 
  ی سو  زو احکام ناعادلنه ناسخ و منسوخ صادره ا  یشرع  یهاقانون  نظمیشرع« ـ نظم سراسر ب

فتاده  اتفاق ا  ران ینبود که تنها در ا  یاصورت گرفت، واقعه  «یـ »به نظام حقوق عرف  عتمدارانیشر
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نمونه  دشبا باشد.    یاو  نداشته  غرب  درست  ایدر جهان  عبارت  مشروطبه   جز  یزیچ  رانیا  تیتر 
برخاسته از روند    یقیبه طر  کی هر  ز یمدرن امروز ن  یهمان طرح حکومت قانون نبود که کشورها

 : دیگوی م نهیزم نیطبایی در ا. دکترطباافتندیخود بدان دست  یاجتماع  خیو بستر تار اتیح

ا  ک یدر    میاه»اگر بخو  ب  نیعبارت کوتاه دستاورد  اجمال  به  را  که    مییبگو   دیبا  م،یکن  انیتحول 
 ی »عرفنۀ  یقر  ران،ای  در  قانون  حکومتبه عنوان شالودۀ    د،یجد  ی حقوق شرع به نظام حقوق   لیتبد

ـ    شودیخوانده م  secularisation  ییاروپا  یهابه زبان   یشدن« ـ که در تداول علوم اجتماع
اصطالح در    نیوگرنه کاربرد ا  میآوریبه ذهن م  بیرا از باب تقر  ریتعب  نیبود. البته، ا  تیحیر مسد

م  یبنام  که  اسالم،  در   شرع  حقوقبارۀ   را  دق  رد،یپذیعرف  و  کتاب  ستین  قیدرست  از  )نقل   ».
 (  658ـ فصل دهم، ص  ران«ی حکومت قانون در ا هی»نظر

ادامه ا  یحاتیو توض  ا،نجیا  در ا  هینظردر کتاب »گفتاورد    نیکه در  آمده    ران«یحکومت قانون در 
اهم م  تی است،  گفته  که  ا  شودیآنچه  ا  ن یدر  در  که  حقوق    رانی است  نظام  مشروطه  انقالب  با 

را از   یاز عرف جامعه که ذات دگرگون  تیدر تبع  یع طبی  طور  به  خود شد که در چرخۀ    داریپد  یعرف
داشت که   ی آنچنان نفوذ و قدرت  یقدمائ  تنر نظام س . حتا اگافتییگرفت، تحول م  انتوینم  نآ

پذ ناح  رفتنی»از  به عنوان  نظام قدمائ  یاهیمضمون حقوق شرع،  از  آن    یزیگر  «یمهم  اما  نبود، 
  د یحقوق جد  یهاهیشده و »با توجه به نظر  دهیفهم  د یبا اسلوب حقوق جد  یستیبایم   ینظام حقوق

تازه   یهایازمندیبا توجه به ن  ها، ر یآن تفس  تا از دل  گرفت،یقرار« م  ر یق ـ مورد تفسحقو  لسفهـ ف
تغ امکان    ن یقوان  نیتدو  ا یکهنه    نیقوان  رییجامعه،  د   یامر  ابند،یتازه  اهل  خواه  مشروطه  انتیکه 

که   استیس  دنیکش  رونیب  یبرا  یمهم  یهاخود راه حل  یهمان دستگاه فکر  بدان تن داد و در 
که به باور آن    ید« ارائه نمود؛ دو استبداد و استبداسلطه »د  ریبا حقوق دارد از ز  یناگسستن  دونیپ

 اجیاحت  ینظر  نیدادن چن  یها براتر بود. آنبد  اریبس  اش ینیطرفدار مشروطه، نوع د  تی روز روحان
اسالم انقالب  تجربه  ول   یبه  حکومت  فق  تیو  نظر  هیمطلقه  ب  یهائهینداشتند.  ا  یرخکه  هل  از 

ازمشروطه  انتید دادند  سنت  خواه  ن  یفکر  درون  دل  از  برخاسته  نه  بود،   یروهایخودشان 
باور   یمنسجم   ی»سکولر« که تا آن زمان هنوز سنت فکر ارائه نکرده بودند تا سد سکندر نفوذ 

 انتیخواهان اهل دمشروعه   هینظر  یعن ی  شاننیو مخالف  هاهیرا بشکند. شرح مفصل آن نظر  ینید
مشر فصل  ت،یوطضد  نهم    یهادر  تا  اومحکۀ  ی»نظرهفتم  در  قانون  ا  ران« یت  است.    ن یآمده 

از    یزاریعجولنه و مصون از فشار ب  یِاس یس  یها یداور شیاز پ  رونیها، اگر از سر تأمل و بفصل
اسالم  پرتو  یکنون  یِحکومت  شوند،  ا  یخوانده  ن  نیبر  و   افکنند،یم  زیپرسش  درست  راه  که 

« ا   «ینید  اصالحثمربخش  مضم  رانیدر  چه  با  و  آبوده    یونکدام  عهده  است؟  از  نچه 
تدومشروطه زمان  در  اساس  نیخواهان  برآمد؟    یِقانون  روشنفکران   یجمع  یِباورها   ایمشروطه  از 
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غ  ینید قول    ینیدریو  به  امروز  یکیکه  »عرف  شان،یهایاز  انقالب   «یگرائیموضوع  از  بعد  تا 
کجاست    یگرائفیرعشتۀ  سر رکه    دانستندی! و به تبع آن نماست  نبودهدر دستور کارشان    یاسالم

 .  نشوند گم »امت«  سپاهبراه افتادۀ  لیتا در گَردِ خ نهادند،یآن را از دست نم دیو چرا با

و    یاز نظام حقوق   یبا انقالب مشروطه چنان درک و تصور  ،دکترطباطبایی  دگاهیبرداشت ما از د  به
پد  دیجد  سمیمکان بو   داریآن  بنشده  بر  که  تدو  اد ید  ظهور  عن  به  ،یاساسقانون    نیآن  مکان  وان 

همچن  دجدی  حکومتفلسفۀ   و  قدرت  مناسبات  قوان  نیو  جمله   نیمجموعه  از  تازه،  موضوعه 
آنیترمهم مدن  یعنیها  ن  وکاست  ران، یا  یقانون  کم  همه  گرد  ش یهایبا  ودیممکن  اشاره  به    ی. 

نشان دادن و   یبرا یاهمان کتاب، در اصل نمونه  در خانواده نام گرفت، تی که قانون حما یاحهیل 
طب نوع چرخه  نمودن،  فهم  حقوق  کی  یعیقابل  اسلوب  یعرف  ینظام  قوان  دیجد  یهاو  نو    نیاخذ 

 یانطباق   چی و ه  ینسبت  چیکه طبعاً با نظام حقوق شرع ه  نیاصالح قوان  سمیهمان مکان  یعن یاست،  
 نداشت.  

  خ یو تار  ه گذاشتهاز واقع  شیپ  یخیو رخداد تار  یاجتماع  یونهر دگرگ  فکریاست که نطفۀ    درست
و    یاشهیر  راتیو بدون تأث  تی اهمیامر ب  کیاما انقالب مشروطه    شود،یآن بعد از واقعه نگاشته م

آن و    ندگاناز نظرات فرزانگان و کوش  ینبود که بتوان امروز با استناد به پارامترهائ  یاجتماع  میعظ
پا  ای متناقض    یرهایتفس  ه یبر  قا  یکیمحدود و  را بستر ساز    ت،یمشروط  ی نون اساسدو اصل  آن 

اسالم تار  یانقالب  داد.  نم  نیا   خیجلوه  را  انقالب  و    توانیدو  تداوم  مثابه    ی مضمون  یگانگیبه 
ماندینما  یاپیپ  یرخدادها  پراهم  نیا  انی. تضاد  و  بزرگ  و    رد  رانیا  یخ یتار  تی دو رخداد  تناقض 

 آتش.  یگریآب است د یک یآنهاست،  یتعارض سرشت

خواشرم  جنبش اجتماع  کی   ران یا  یهوطه  برا  یتجددخواه   یجنبش  و  و نطفه   یشناسائ  یبود  ها 
از جمله ادب و فرهنگ و تحول در  یاجتماع یگوناگون زندگ یهاآن در حوزه یفکر  یشناخت مبان

خواند، بر بستر   زیدر مکتب تبر  دبای  را  …و  نیمتجدد  یخواهسطح علم  ،ینیاصالح د  ،یزبان فارس 
در آن کتاب ارائه   یاشهیر  یهایها، به عنوان مقدمه دگرگونن نطفهخت آشنا   یابر  که  یهائهینظر
و   یاجتماع  اتیوجوه متنوع ح  انیسنت، گسست م  یباهنگ کند و طولنضر ۀ  ینظر  ریاند؛ نظشده

ضربآهنگ  یهمزمان  ران،یا  یفرهنگ در  تخالف  و  بحران  رخداد  ناهمزمان،   ی ها حوزه  یهاامور 
جام آگاه  ان می  بطۀ را  عه،مختلف  و  آگاه  ،یبحران  و  بحران  واکنش  و  کنش  وجدان   یبازتاب  در 

نما  نیو سپس نخست  یجمع  نخبگان و روشنفکران که  آن روزگار    یآن وجدان جمعندۀ  یاقدامات 
  ز« یبر»مکتب ت  یمورد بررس  یکه از منظر آن بحران و آن آگاه  شانیهاها و نوشته بودند و رساله

ک آن  در  است.  گرفته  باقرار  برخ  دید  دیتاب  نقش  نظ  یهااز چهره  یکه  ما،  امروز    ر یمورد عالقه 
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جا در  نخست  گاه یآخوندزاده،  عنوان  به  پ  ن یخودشان  و  و    یخواهیآزاد  شگامان یروشنفکران 
 قرار داده شده است.   یمورد بررس ران،یا یتجددخواه 

اما د  یاز شکافتن آن مباد  پس اند  ،کترطباطباییو مقدمات،  پژوهش  دشمنیبه عنوان  اندو  شۀ  یگر 
و    دهیبه عنوان پد  تیو مشروط  یخواه مشروطه   شهیآن، و در بحث ما پژوهشگر اند  خیو تار  یاسیس

 یاژه یحقوق و اقتصاد توجه و  یعنیحوزه    نیا  یبه دو رکن اساس  است،یدر حوزه س  یخیتار  یرخداد 
اهم درخور  که  ر  شانکنندهنییتع  تیدارد  تحول  بدون  نظ  یاشهیاست.  حقودر  نظام   یقام  و 

س  یاقتصاد سرنگون  یاسیتحول  پ  یپ   یهایجز  ب  یدر  آرزو   هامیرژ  حاصلیو  و  بود   ینخواهد 
 .  دینخواهد رس یبه جائ ،یو شهروند یحقوق فرد یو سودا یآزاد

آن، از    یررسمورد ب  یها مطرح شده در رساله  یهاهیو نظر  ران«یحکومت قانون در اۀ  ی»نظر  کتاب
فوق،   رکن  دو  ومنظر  بررسز  ا  ژهیبه  جد  یمبان  یمنظر  حقوق  فلسفه  و  اند  دینظام    شه یدر 

کلمه« است که   کیها »رساله  ن یا  نیتراز مهم   یکیدارد.    یاژهیو  گاه یجا  انیرانیا  یخواهمشروطه
  ی مبان  شدن فکر نظام و  داریو پد  «یو از منظر »تجدد حقوق  لی کتاب به تفص  نیدر فصل چهارم ا

منظر نه    نیموضوعه مورد توجه قرار گرفته است، که از ا  نیوانو اخذ ق  ریتفس  دیحقوق و اسلوب جد
 ارجمندمان  دوستمشروطه مورد توجه نبوده است. نوشتۀ    سانینوخیروشنفکران و نه تار  یاز سو

، کلمه  کیرساله    ی»کلمه«( در بررس  کیملت در رساله    تیاصل حاکم  یخال   ی)جا  یجودک   رش آ
ان تعلق دارد صورت گرفته است، ما را بر آن داشت تا  اله بدکه رس  یاراز بافت  رونیکه به باور ما ب

بررس  یا خالصه نظر  یاز  کتاب  چهارم  فصل  ـ  دکترطباطبایی  در  ۀ  یمفصل  را  ـ  قانون  حکومت 
 م یافه کنخوانندگان اض  ترقیتوجه دق  یاز آن اما لزم است برا  شی . پمینوشته ارائه نمائ  ن یا  یانتها

 خان وسف ی  رزامی گرانۀ  و اصالح  یها و تأمالت نظرتالش   گاهیجافهم بهتر  شدن و    روشن  یکه برا
ـ به   یواهخقانون شۀ  یاند  نیدر تکو  یکلمه، که طباطبایی آن را مکان  کیمستشارالدوله در رسالۀ  

 یهاما توجه به فصلبه نظر   نامد،ی ـ م  دیجد  ینظام حقوق  کیبر بستر    یاستقرار نظام قانون  یمعنا
ب  کتاب  نیشیپ اهمآن  جنتای  و  اصالحات  جنبش  سابقه ارۀ  در  د  یاساس  تیها  عبارت  به    گر یدارد. 

درک   یبرا  یکلمه در فصل چهارم، به تنهائ  کیخود رساله    یدکترطباطبایی در بررس  حاتیتوض
 پردازد یم یرد نظراتبه  شتریناگز ب یبررس نیدکترطباطبایی در ا  رایز ست،ین یآن رساله کاف گاهیجا

 اند. نکرده  جادیآن ا گاهیرساله و جا نایدر بارۀ  یهائ اهمفن جز سوءتکه تا کنو

 1391آبان  14

 ــــــــــ 
و    12نامه تالش )فصل  ۀها در دو شمارـ گزارش جامعی از این سمینار، همراه با متن سخنرانی  *

 گردید.کوتاه ارائه  ایتحت عنوان “اثری پایدار بر تاریخ”، در فاصله( 15
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 قدردانی از استاد احسان یارشاطر

 در نگاهی به کتاب »گفتگوی یارشاطر با ماندانا زندیان« 
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 قدردانی از استاد احسان یارشاطر

 در نگاهی به کتاب »گفتگوی یارشاطر با ماندانا زندیان« 

 

  ضوع عمر و سالگی، موی خود در مراسم بزرگداشت هشتادهنگامی که داریوش همایون در سخنران
نسل بندیتقسیم که  اجتماعی  شرایط  به  اجمال  به  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  آن  تازۀ  های های 

زیند، اشاره و بر »نقش و خویشکاری« نسل خویش گوناگون با نیازهای خود و در محدودۀ آن می
وع  ژرفتر موضدر نگاهی  های آینده تکیه نمود،  به نسل   ها اعم از درس و دستاورد،در انتقال تجربه

های مادی و فرهنگی جامعه« و »اولویت دادن به انباشت ملی« را در نظر »انباشتن داراییتوسعه و 
رشته بارها همچون  و  بارها  ایران  و سراسر گسست  دراز  تاریخ  در طول  که  انباشتی  های  داشت؛ 

دست رفتنی است؛ از  دست رفته های پردامنه پنبه شده« و ازنیبافته شده »در تاراج و کشتار و ویرا
دانشی عمومی«، »پایین بودن هوش  ه اگر »ضعف سیاسی مزمن جامعۀ ایرانی«، به معنای »کمک

»فرصت کوتهطلبیعاطفی«،  اولویتهای  از  »انحراف  بیبینانه«،  نهایت  در  و  به  ها«  اعتنایی 
 اد.افتدستاوردها نبود، چنین سنگین نمی

یوش همایون در سخنان خویش،  که دار  هاستنسل   گسست میان وجهی از این گسست تاریخی،  
ها از انقالب مشروطه های خود به تقسیم نسل در آن شب، بدان نیز نظر داشت. وی بارها در نوشته

و سرآمدان   سیاسی  طبقۀ  روحیات  به  و  آنها  از  یک  هر  اجتماعی  گوناگون  شرایط  به  و  بدین سو 
و گ  فکری  به  همچنین  و  نسل،  هر  الویت  هاآرمان  میان  سستفرهنگی  نسل هاو  ی 
نسلمشروطه و  بدیهیخواهان  است.  پرداخته  آن،  از  پس  میان  های  پیوند  و  رابطه  بدون  ست 

گردد.  های مادی و فرهنگی و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر میسر نمیها، انتقال دارایینسل 
دها، در انتقال به  ها و دستاورم از درس ها، اعبه ای دو سویه نیاز دارد. اگر تجرانتقال تجربه به رابطه

اند تا در آموختن یا افزودن های آینده به درهای بسته اصابت کنند، گویی اصالً وجود نداشتهنسل 
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تجربه  گذاردن  ناگفته  طبع  به  و  گردآوری  عدم  و  پراکندگی  نسبت  همان  به  و  آیند  به بکار  و  ها 
 .جودی آنهاستانگارِ و انگار نه نکشیدن آنها نیز از همان مقولۀمحک 

ها چه چیز درس است و کدام دستاورد، برای هیچ نسلی ساده و از  البته تشخیص این که در تجربه
کند و همچنین »سیر پیش آماده نیست، عالوه براین همۀ آینده را نیز آگاهی به گذشته تعیین نمی

های خود را تازه، تجربهدر شرایط  هر نسلی،  های آینده تعمیم داد.«  گرگونیتوان به دگذشته را نمی
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  

منزلۀ تکرار و نوعی درجازدن   ، که خود بهصفر باشد  ه از نقطۀکند، یا محکوم به آغاز دو بار  تکرار
 است. 

خوابگردی بی به  تاریخ  و  تجربه  به  گذشته،  به  بیتوجهی  و  پرغفلت  پرنخوت اعتناییهای  های 
نمیمی و  نیست  هشیار  اصالً  که  دارد  را  آدمی  حال  کنشماند؛  بر  عوامل  و  عناصر  کدام  و    داند 

های انقالب  ؛ همچنان که در دههخواهند داشتجی دنبال  و چه نتایهای وی تأثیر گذارند  واکنش
نسل آن  روشنفکری  بزرگتر  بخش  سوی  از  نخوتاسالمی  اِعراض  عاقبتِ  در  که  داد،  رخ  آمیز ها 

فرهنگی و    هایترین نظمترین و تهیخویش در شناخت گذشته، جز بیدار شدن بر بستر نابسامان 
گذشته  س این  قعر  از  برآمده  بییاسی  افربطو  موقعترین  با  سرنوشتی  کار  ایران  تاریخ  و  امروز  یت 

 نیافت. 

در شرایط سخت و محدودیت زیستن  و  اسالمی  انقالب  تجربۀ سهمگین  نسل از دل  آن،  و    های 
شته و و تالش برای شناخت گذ  است که رویکرد تاریخی  ای پا به حیات ایران گذاشتهنیروی تازه

تردید  ات فرهنگی اوست. از این نظر بیترین گرایشن از شاخصاریخ ایرا کنجکاوی در بارۀ سراسر ت
گذاران جنبش مشروطه و ترین رابطه را با پایهپس از انقالب اسالمی بیشترین پیوند و نزدیک   نسل 

هایشان لمشغولیکه از مهمترین موضوعات و د  بالفصل آن برقرار نموده   پدران آن انقالب و نسل
و   تاریخ  ایرشناخت  بفرهنگ  بود.  دیگان  عبارت  نسل ه  میان  فضای  و  ر  ایران  امروز  های 

اعتنایی به سراسر تاریخ ایران و خاصه پشت کردن به خواهان را، باید گفت، خالیی از بیمشروطه
های صورت  ش ها و دستاوردهای گذشته پر کرده بود که انتقال مستقیم هر تجربه و تداوم تال چهره

خأل امروز رفته رفته برطرف و درها به کوشایی  نمود. آنمیا ناممکن یران نو رگرفته برای ساختن ا
مینسل  گشوده  یک  به  یک  جوانتر  درس های  شناخت  و  تشخیص  در  کوشایی  و  شوند.  ها 

تالش  حاصل  بر  تأمل  نسل دستاوردها،  اجتماعی  شده  های  پذیرفته  اصلی  امروز،  و  پیشین  های 
گذشتگانِ دور و نزدیک و    انتشار آثارو تجدید    ر گردآوریست. در هر سو موج همت و خدمت دا

آوری خاطرات گرایش به بازخوانی و سنجش دوبارۀ آنها اوجی امیدبخش یافته است. از جمله جمع
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رشد   شوند.  سپرده  نیستی  به  که  آن  از  پیش  آنها،  انتشار  و  همروزگاران  و  معاصران 
رنویسنامهزندگی ابتدای  در  هنوز  که  چند  هر  هستی،  آن  امیدباه  است.یم،  شده  جوانترها   خش 

تر دهند. امیدوارکنندهپرسند و سالخوردگان به رسم »خویشکاری« پاسخ میخواهند بدانند و میمی
آن که نسل جوانتر در تالش خویش، از شتاب و قدر قدرتی زمان نیز، هرجا که ممکن شده، پیشی  

پیش   گرفته لیه  است؛  که  آن  غاز  و  گرد  پر  زهای  گذر  بار  بار  میان  مان،  آگاهی دیگر،  و  تجربه 
فاصله انداخته و فرصت قدرشناسی نیز از نمایندگان و بانیان گردآوری اسناد و منابع شناخت ایران 

اند، و سپاس از آنان که امکان و مقدمات انباشتن آگاهی ملی از مسیر این شناخت را فراهم آورده
 ال از دست برود.به کم

کتاب   یاانتشار  ش»احسان  میر  را  زندیان«  ماندانا  با  گفتگو  در  نمونهاطر  این  توان  میان  در  ای 
خود، نشانه  بسیار  و تالش  با همت  تا  گردید  داوطلب  او  که  بود  سپاسگزار  و  دید  امیدبخش  های 

خدمات بزرگ استاد یارشاطر برای انتشار این کتاب، پیام قدرشناسی بسیاری از ایرانیان را در برابر  
 ه، به وی برساند.ت باقی ماندن، در فرصرهنگ ایرابه ف

با   زندیان«   95مقارن  ماندانا  با  گفتگو  در  یارشاطر  »احسان  کتابِ  یارشاطر  احسان  استاد  سالگی 
مجموعه گردید؛  گفتگوییمنتشر  شامل  نخست  بخش  در  که  خاطرات  ای  و  زندگانی  بارۀ  در  ست 

کتاب اثریست   الت ایشان.ها و مقهها، مصاحبدیگر حاوی متن برخی سخنرانی  یارشاطر و دربخش
ها استواری و پیگیری آمیخته به مهر و احترامی سرشار در برابر شخص و  به ثمر رسیده پس از ماه 

نمایه ارائۀ  و  گردآوری  محل  و  استاد  زندگانی شخصیت  از  برآمده  دستاوردهای  از  فشرده  ای 
عمقِ پر معنایش   آن بلکه به  آه و منت و تالش بینها در نگاه به طول سراسر کار  یارشاطر، که نه ت

نمی به سخن  لب  سپاس  و  تحسین  به  نه صفحه جز  ـ  نمایۀ هشت  تنها  گشود.  نخست  توان  ای 
»سال عنوان  تحت  سازمانکتاب  تأسیس  تاریخ  و  نام  حاوی  یارشاطر«  احسان  زندگی  و شمار  ها 

ک به  که  بسیاریست  یارشانهادهای  استاد  پشتکاری سخت  و  پایهوشش  باگطر  و  نی خدمات ذاری 
و گر تاریخی  تحقیقات  از  برآمده  آثار  و  مضامین  است. شرح  ایران شده  تاریخ  و  فرهنگ  به  انقدر 

فرهنگی پژوهشگران غربی و ایرانی در بارۀ ایران که، بازهم به همت و مدیریت با فراست استاد،  
ستودنی، به  ای  ی حافظهو به نیروان استاد  اند، از زبو در آنها گردآمده   ها و نهادها ریختهدر این نام

ای را که از پیوند میان اطالعات، علم و آگاهی، درکی  تدریج طی گفتگو، ارائه شده است و خواننده
و بر رابطۀ الزامی میان گردآوری و حفظ منظم و متمرکز اسناد و منابع برای حصول علم و آگاهی، 

دارد. و در خاتمه برای احترام وامیه خضوع و  ش مستمر بفته است، در برابر این همه تال معرفتی یا
نامه یا یادآوری خاطرات انسانی فرهیخته، ادیبی بادانش و وی، آن گفتگو، معنایی فراتر از زندگی
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از    کران به زبان فارسی و افتخارات فرهنگی برآمدهفرد ایرانی با حس مسئولتی قوی و با مهری بی
 یابد. این زبان و در خدمت آن می 

به همراه خاطرهاستبا   یارشاطر و  نامگویی اد  با  ما  برجسته  ها وشخصیتها و چهره های وی،  های 
شویم که هایی پیش از وی، روبرو میادب و فرهنگ و تاریخ معاصر ایران، از همروزگاران تا نسل

اثر این  در  آنان،  مشترک  تصویر  کلی،  برداشت  یک  اغماض  در  به صورت  و  روشنی  ذیری، ناپبه 
به ایران و هدف خدمت از دل و جان به فرهنگ و زبان این سرزمین    ز مهر سرشارا  گرفته  رنگ

دلمشغولی همۀ  که  معروف  سخن  همان  مصداق  به  است؛  بوده  نسل تاریخی  آن  اهداف  و  ها ها 
 گردید.هایی« بود که تنها بر »محور ایران« می»گردونه

  کارهای   عملی  نتایج  نظر  از  را  هاچهره   و  هانام  آن  نبتوا  شاید  دیگری،  کلی  برداشت  رد  اما  و 
  پیوستگیِ   در  زمانی،  ترتیبِ  در  تقریب،  به  که  داد؛  جای  گروه  دو  در  شانفرهنگی  و  تحقیقی  علمی،

اند. نخست نسلی که  تداوم بدون گسستِ فعالیت اجتماعی و فرهنگی در پی یکدیگر آمده   در  و  کار
فرنگ« در بارۀ ایران و    شد که »اهل  خنانی بازبه روی س  آغاز حیات ایران نو گوش و چشمشدر  

آمیختگی با تمدن اسالمی، تاریخ و قدمتِ فرهنگی، فکری و زبانی این سرزمین، البته در یک درهم
ی، های غربگفتند. این گروه از دانشمندان و پژوهشگران ایرانی، با آموختن و به پیروی از روش می

گذاشت. و سپس گروه دیگری که به    ها همت وال اسناد آن  ستنادات وها و ادر گردآوری این گفته
دنبال آمد و عالوه بر ادامۀ همت پیشینیان خویش، همراه با فروتنی و احترام سرشار در برابر آنان،  

که در دست  ناپذیر در همان مسیر کوشید تا همۀ آنچه که گردآمده بود و آنچه  و در تالشی وصف
خودمان یاری دهنده بود، در داخل کشور و در  فهم ما از    آشنایی و  را که به  پژوهش بود، آن آثاری

با نهادهای بین المللی و محافل علمی غرب سازمان دهد و نهادینه سازد. نگاه به  پیوند تنگاتنگ 
ندیان« جای برجستۀ ایی آغاز کتاب »یارشاطر در گفتگو با ماندانا زهمان نمایۀ هشت ـ نه صفحه

اسکوشش ایهای  در  نماتاد  نسل  مین  دوم    شود.یان  گروه  و  نسل  این  نام  به  که  دیگری  امتیاز 
توان نوشت، آغاز تالشی بود، برای وارد کردن خطِ تمیز و مرز تفکیک فرهنگی و تمدنی که می

این از  »بیرون«  حال  عین  در  و  اسالم«  »درون جهانِ  معروف  قول  به  ایرانِ  وجود    میان  جهان، 
این م البته  بعدی خفکیک، در  رز و خط تداشت.  ود، که همین حال ماست، توسط فرزانگان دورۀ 

نظریه قالب  در  ایران،  تاریخ  و  بزرگ  پرپیمان  و حضوری  تابش  پر  وجودی  جدیدتر،  تاریخی  های 
 هیأتی انکارناپذیر یافته است. 

تاریخ   را وقف ارائۀ تصویری سراسری ازشاید اهل نظرِ تاریخ و تمدن، که همۀ عمر و دانش خود  
میدنتم پها  در  و  جامعهکنند  و »هستِ«  »بود«  میان  برهان  یوند  پیوندها  این  در چگونگی  و  ها 

های هایی نداشته باشند که از مسیر این نظریه آورند، خود هیچ قصد و غایتی بر نشان دادن راه می
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ه اهل  ایم کیده گشایند. ما نیز کم نشنخویش میهای همروزگار و آیندگان  تاریخی، در برابر نسل 
استگر یا مصلح اجتماعی نیست. البته در ایران رسم و روال غالب نیز بر این بوده است الزاماً سی  نظر

اند. به رغم این، خواسته یا که بیشتر اهل نظر بر عدم مداخلۀ خود در »سیاست« تأکید دائمی داشته
رآمدان  ها و سنسل   ر و تصمیما بر رفتاهای تاریخی، تأثیر خود رنظریه ها، از جمله  ناخواسته، نظریه 

های مختلف حیات اجتماعی خواهد داشت. اگر غیر از این بود بحث »تأثیر  و فعالین آنان در حوزه
نمی اِعراب  از  محلی  عمل«  بر  »احسان  نظر  کتاب  در  سخنان  برخی  نیز  دیدگاه  این  از  یافت. 

مان با  گفتگو  در  موضعیارشاطر  و  نظرگاه  که  زندیان«  استا  دانا  قباکلی  در  تاد،  ریخی  ل سرنوشت 
را آشکار می این سرزمین،  از  ایران و فرهنگ و تمدن  اما پیش  تأمل است.  کند، شایستۀ توجه و 

احسان   که  یادآوریست  به  لزم  باب  این  در  یارشاطر  استاد  قضاوت  بر  پرسشگرانه  تأمالتی  طرح 
نادر  ـ از جملۀ    ب اسالمیاز انقال  اندیش خویش ـ پیش نوع و هم هم  نسالنِیارشاطر در میان هم

دریچۀ کسانی از  است،  بوده  »نظریۀ جامعی«  دریچۀ  از  ایران  تمدن  و  تاریخ  به  نگاهش  که  ست 
 خلدونی«. »نظریۀ ادواری ابن

وی  خلدون« با ترجمۀ محمد پروین گنابادی، که در تقدیر این مترجم و ترجمۀ فارسی  »مقدمۀ ابن 
اسال اندیشمند  آن  »مقدمۀ«  توناز  ـ  دکتر  می  طباطباسی،  خویش جواد  اثر  نویس  زیر  در  یی، 

، بار دیگر، زیر نام 1361خلدون و علوم اجتماعی« سخن گفته است، پیش از آن که در سال  »ابن
»انتشارات علمی و فرهنگی« تجدید چاپ شود، به همت »بنگاه ترجمه و نشر« منتشر گردیده بود.  

کند. وی سیار مهم قلمداد می از کارهای بن اثر را  و نشر« آ  شاطر مؤسس و مدیر »بنگاه ترجمهیار
پاسخ از  بخشی  »مقدمۀ  در  جمله  از  مؤسسه  آن  کارهای  برخی  بارۀ  در  گفتگو  آن  در  خود  های 

 گوید: خلدون« میابن

دۀ آثار پژوهشی، شناسان اروپایی، آمریکایی، روس و عرب، دربرگیرنهای مهم ایران»ترجمۀ کتاب
ه زبان فارسی در بارۀ ایران و ایرانیان نوشته شده بود و  ر مهمی که بن و هر اثاریخ ایراها، تسفرنامه

داستان بعضی  تألیف  داستاننیز  و  باستان  ایران  مجموعۀ  های  گرفتن  شکل  به  شاهنامه،  های 
با شصتایران بسیار  شناسی  از کارهای  انجامید، که  بنگاه ترجمه است. وهشت عنوان کتاب  مهم 
این    ترینمهم مقاثر  ابن مجموعه  عباس خلد دمۀ  مقابلۀ  و  گنابادی  پروین  محمد  ترجمۀ  با  ون، 

 خویی و محمد فرزان است.« زریاب

خلدون« برای ما ایرانیان اثری بسیار مهم و در عین حال آید که براستی »مقدمۀ ابنو به نظر می
ی وی را  ریۀ تاریخو نفوذ نظ، تا آنجا که رنگ و بوی تأثیر  ای بس اثرگذار بوده استحاوی نظریه

های تاریخ ایران،  های هموطنان اهل پژوهشبرخی اندیشمندان صاحب نام میهنمان و در نوشتهبر  
نمی ایران،  جدید  دوران  نادر  در  از  یارشاطر  احسان  اما  گرفت.  نادیده  و  نکرد  احساس  توان 
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دن و  اریخ و تم در بارۀ تخلدون  موضع نظری خویش از ابن  ای صریح به اخذست که اشارهافرادی
ط تاریخی« ایران کهن دارد، چنان که در طی گفتگوی در این کتاب و در گفتگوهای پیش  »انحطا

کند؛ و  های خود از آن تأکید مکرر می گیریاز این و یا در مقالت دیگری، بر این نظریه و بر نتیجه 
باور مانده است   95به نوعی تا امروز، یعنی در   بر این  بر این  سالگی،  دّر یا؛ »اجل مقنظر که گو، 

میرند. هر که زودتر  ها مانند مردمان است که روزی به دنیا آمده و فرتوت شده و روزی میتمدن
زودتر هم می  آمده  ایران سرزمین کهنسالیبدنیا  و  قوای جوانیمیرد.«  رفته ست که  از دست  اش 

نتیجۀ ن اطبایی:  بان دکتر طبدون، به زخلبع ابن هایی آن که استاد یارشاطر به تفرتوت شده است. 
می زوال«  و  انحطاط  عامل  را  می»کهنسالی  نظر  این  از  که  دیگری  تأمل  قابل  نتیجۀ  توان  داند. 

کند؛ چه آنچه محتوم است،  گرفت این که استاد در قبال سرنوشت ایران از »ما« رفع مسئولیت می
 باشد!  اقی داشتهر آن »راه« و »چاه« معنا و مصدپذیر نیست تا دچاره

تر گفتار و برای رعایت استناد به اصل، ما خوانندگان عالقمند را به مطالعۀ مقالۀ برای فهم درست
دهیم و همچنین « ـ رجوع میدر جستجوی راز بقا: مسئله رستاخیز فرهنگی خراسانیارشاطر ـ »

ابرا آگاهی  نقدی کهی  دیدگاه دکتر جواد    ز  به  زمینه  این  در  وارد طباطبایی  یارشاطر  احسان  های 
پرسش و  یعنی ساخته  ایشان  کتاب  خواندن  به  را  آنان  است،  کرده  مطرح  باب  این  در  که  هایی 

ان« و فصل انتهایی آن )صص ای بر نظریۀ انحطاط ایر»تأملی در بارۀ ایران ـ جلد نخست: دیباچه
دهیم که در  کنیم، خاصه به مسئلۀ محوری توجه میترغیب می(  1395اول    چاپـ    511تا    500

آیندۀ تمدن بودن  نامحتوم  بر  دیدگاه وی  مبنای  بر  و  طباطبایی  دکتر  از سوی  یارشاطر  بر  ها نقد 
ایرانیان، در هر رده، بسیار پر اهمیت و پذیرش آن بسیار   استوار است و هستۀ اصلی آن برای ما 

مپردام پر  و  ازسئولیت خونه  بود.  مقدّری وجود   اهد  و  سرنوشت محتوم  دکتر طباطبایی هیچ  نظر 
تاریخی، این مردمان و گزینش ندارد. در لحظه را به سوی  های  های آنهاست که یا »راه شاهی« 

می ایشان  آینده  گفتۀ  به  را.  راه«  »کوره  یا  و  تاریخ   »انتخاب سراشیبگشایند  در  هبوط 

 بود.«ایران ناگزیر ن

درج در کتاب  ته  الب برای  ایشان  برگزیده  مقالت  میان  ما، در  نظر  به  استاد،  نوشتۀ مهم  آن  جای 
خالی زندیان«  ماندانا  با  گفتگو  در  مشاهدۀ  »یارشاطر  و همزمان  یکسو  از  رساله  آن  خواندن  ست. 

فرهنگ   به یک  در خدمت  به هشت دهه تالش و عمل  دیگر،  نزدیک  از سوی  به یک کشور  و 
تصواحت ملموس ماًل  پتر  این  از  میری  بدست  را  ما  »عامل رسش  ایران  »کهنسالی«  اگر  که  داد 

انحطاط و زوال« آن بوده است، پس عمل استاد و بسیاری از اهل فرهنگ و ادب و تاریخ ایران و  
مفاخر فرهنگی و جمع  های  آن همه تالش برای گردآوری و ضبط و ربط آن همه اسناد و نشانه

مشوق به   کردن،  و  سپاه  کارگمارد  شدن  این  زندگی  ن  آن  و  است؟  بوده  چه  برای  پژوهشگری 

http://bonyadhomayoun.com/?p=15765
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ای باید به حساب آورد؟ آیا »کفر نعمت« یا جسارت نیست که عمر استاد را گرانقدر را از چه مقوله
فرهنگی ایران را    شناسی بدانیم و پیکر کهنسال تنها در جرگۀ خدمت به علم باستانشاسی و عتیقه

نمود به  زه ه و در مومومیایی  نه در  نمایش بگذارها  ادب  اسائۀ  البته قصد گستاخی و  اینجا  یم؟ در 
ای از علوم یا امور فرهنگی و کم گرفتن اهمیت آنها، اما ما فکر برابر استاد است و نه در قبال شاخه

حفظ  مت گزینی در »وطن معنوی« و با کنیم، برخالف توصیۀ استاد، گریز از واقعیت ایران و اقانمی
به   گذاو  گذشت نمایش  یک  روح  شتن  سربلندیست،  موجب  حق  به  هم  ابد  تا  که  »پرشکوه«  ۀ 

پرخلجان ملتی که سرنوشتش به انحطاط کشیده و به چنین سقوطی گرفتار آمده، آرام گیرد. دل  
هایی، که ر آینۀ عبارتپراندوه استاد و حسرت از دست دادن وطن خاکی »باستانی« و »با شکوه« د

راست کامالً  شکننی دل به  و  د  واقعهویداست،  نمیخواننده  را  با وی  بین  رنج  و  در حسرت  پاید که 
همدل نشود. اما اگر همه چیز چنین طبیعی و محتوم بوده است، پس این همه حسرت و اندوه چرا؟  

اسالمی   انقالب  از  پس  که  ناشایستی  و  زشت  رفتار  اگر  دیگر،  طرف  و  از  فرهنگ  اهل  قبال  در 
 و   علم  هایچهره   بسیار  و.  …نشین کردن ناتل خانلری،نظیر خانه  گرفته شد؛ن در پیش  دانش ایرا

»دانشنامۀ   پشت  پیوست«  تاریخ  دانیزباله  »به  عبارت  نوشتن  اگر  یا  دیگر،  ادب جلد  دهمین 
س از انقالب به آن  توسط »بنگاه ترجمه و نشر« آغاز و پ  1975اسالمی« که تهیه و انتشار آن از  

ت و اصالً برآمدن نظام اسالمی با رفتار ضد علمی و  توم بوده اسین همه محشد، اگر اپایان داده  
که:  استاد  زبان  از  عبارت  این  پس  ایرانست،  »طبیعی«  انحطاط  از  نمادی  خود  فرهنگی  ضد 

چه معنایی    خواهد با چنین وطنی بکند«شود نشست و تماشا کرد که هر حکومتی هر چه می»نمی
باشمی داشته  نهتواند  مگر  م  د؟  عاین که  و  نظر  قابل یان  و  منسجم حاکم  پیوند منطقی  باید  مل 

های تازۀ ایران بر این بستر یعنی پرسش  کنیم نسلرؤیت و قابل توضیح باشد؟ حداقل ما فکر می 
 اند.یابی فکری آن پروردهاز منطق عمل و ریشه

 80زدیک به  ز مأوای نامروـ همند: ایران ـ سرزمین »خاکی« ما  و اما سخن آخر ما با استاد ارجم
تواند موطن و مکان کند و ما بدان امیدواریم، میمیلیون انسان است و هنوز بالقوه ، تا چشم کار می

های  های بیشمار در راه باشد. برای آمدگان و آیندگان و برای نسل و نسل   بودوباش میلیاردها انسان 
رستی شناخته و ان اگر به دو خدماتش  دستاوردهاید نظرات گذشتگان محترم است و  ترددر راه بی

ها، در صورت خوردن محک درست و درجایگاه فهمیده شوند به انباشت ملی خواهند افزود، تجربه
می گمراهیخود  خیلی  مانع  فالکتتوانند  و  پرسشیها  آینده  اینها  همۀ  رغم  به  اما  باشند،  ست ها 

گشوده   پیشهمیشه  هیچ  آدمی؛  ذهن  از  در  پاسخگویی  برن  عهدۀ  است.  بدآن  »تقدیر  یامده  نه 
به دگرگونی تعمیم سیر گذشته  دارد و »نه  آیندهتاریخی« وجود  آینده« درست است.  ای که  های 

گزینیم. هر ست که امروز برمیپیش خواهد آمد، چه ما باشیم و چه نه، حاصل، آن رفتار و تصمیمی
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وشنی، درجه  ثیر میزان رآن زیر تأشودن سِر  ست. گباشد در همین نقطۀ کنونیرازی وجود داشته  
هایمان وجود دارد. در تالش برای بال ست که نسبت به رفتارها و تصمیمآگاهی و میزان مسئولیتی

کم  انسانی  الگوهای  ما  میهن،  و  مردم  قبال  در  مسئولیت  حس  تقویت  و  آگاهی  مرتبۀ  بردن 
احنداشته استاد  یادگیری و هدایم.  برای  یارشاطر  اثرایت یک زن سان  از حس  گذار و سرشادگانی  ر 

 توان فرود نیاورد. مسئولیت، الگوی ارزشمندیست که در برابر وی سر تقدیر و سپاس نمی

 

 1395مرداد  9
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 از: قدردانی
 

 امیرشاهی  مهشید

 بود!  رانیر ا به مه خته یهمه آنچه بود، آم
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 :از نیقدردا

 امیرشاهی دشیمه

 بود!  رانیبه مهر ا ختهیهمه آنچه بود، آم

 

خانلر  یهنگام  شیپ  هاسال مولود  درگذشت  م  یکه خبر  از  بدور  و    نیسنگ  یغم  دمیشن  هنشی را 
اشک شکننده  سوگوارئ  ارمیاختیب  یهادرهم  ساخت.  روان  تنها   یرا  نه  تأسف،  و  حسرت  سراسر 

چهره   یبرا رفتن  دست  شخص  از  کش  گرید  یتیو  سنگ  ورمان، از  سوگ  و  حسرت  به    ن یبلکه 
. دندیورزیکه زادگاه آنان بود و بدان سخت عشق م  ینیدور از سرزم  ه ب  یکسان  از  گرید  یدرگذشت

آنقدر به آنان وفادار نبود تا به    ن یبود، اما آن سرزم  هن یسرشار از عشق به م  ان یکه تا پا  ییهایزندگ
پرسش که   نیا  یپاسخ یب  صالی از آن در است  شی. و بهدد  یخود جانۀ  یو در س  ردشانی س گمهر پ

امروز سر به   نیچن نیکه ا ینیدختران آن سرزم داندیم ایآ شناسد؟ یخود را م رزندانارج و قدر ف ایآ
برداشته م   یچه کسان   یگردنفراز  راثیاند، مشورش  به دوش  پ  ایآ  کشند؟ یرا  نام    آنان   شگامانیبا 

زندگ و  نام  با  ب  یزنان  یآشناست؟  از  سده   شیکه  هست  اتیح  شیپ  یااز  روش   شانیو  و  راه  و 
که بود و باش و کرد و کارشان، هر جا که    یخفته بود؟ زنان   یا جامعه  یدر پهلو  یرخا  شانیزندگ

  ران یا   ندهیبلکه امروز و آ  روزیرا که نه به د   یزنان   افشاند؟ یم  یداریعطر ب  کردندیبودند و هر چه م
 تعلق داشتند؟  

جلد  نی. پس از هفت سال انتظار، با آمدن آخردیگریو غم هر دو م یشادغلبه ن در انساکه  شگفتا
ن  ،یرشاهیام  د ی»مادران و دختران« مهش  یاز رمان چهار جلد انتظار   مهیآن حلقه  باز بسته شد و 

ب و  د  یاریبس  دیتردیمن،  احساس  گر،یاز عالقمندان  با  و  سرشار  یهمراه   وغرور    از شوق و شور 
 . افتی انیبه فرهنگ آن آب و خاک، پا یگریماندگار دبزرگ و  از خدمت یسرفراز

از جمله دو جلد رمان »در حضر« و    یرشاهیام  دیمهش  گردی  آثار  ها آن  از  قبل  و  نخستسه پارۀ    آن
داستان و  و   یها»در سفر«  بس  یکوتاه  را  معلو  اریتوقع  آنکه  بدون  بود،  برده  و بال  انتظار  باشد  م 
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سنجش    دها موردر آن   یو ادب  ی هنر  یهاده یکه وجوه مختلف آفر  یدانیمر کدام  د  و  زیتوقع چه چ
 باشد؟  امده یبدر ن روزیتا کنون از آن پ یرشاهیام دیو آثار مهش رندیگیقرار م

چ  در بالدست   یرگیوصف  زم  سندهینو  یو  »چشمان   یهانه یدر  و  قلم  اهل  فن،  اهل  گوناگون، 
باهنگفر آزموده«  نوشترآموخته و فرهنگ  بر ساختمان داستان«،   سندهینو اند: »تسلط  ه و گفته ها 

ـ    نیمع  یهاها و در انسان گذر زمان بر انسان  یـ روزگار به معنا  یرمان روزگار  سنده ینو  نی»بهتر
  د ی ا دهمراه ب  ینگار  خی شناس و تاررا همچون جامعه  های سده دگرگون  کیکه گذر    سترگی  ...رمان
هنرمندانه    یاخالق  طبع  د  یادبو  سختهر  کش  ...«ریگو  قلم  بارۀ    دهیبه  در  در    یو   توانائیاست. 

»نگاه   هاتیواقع  اندنینما دورب  یبا  با  پرتو  ین یشکافنده،  ل  یکه  ژرفا  زریهمچون    ی ت یموقع  یتا 
حق  اندازدیم م  قتشیو  باز  فارس  د«،یگویرا  زبان  به  او  خدمت  وصف  »اهم  یدر  د  تی که  ر آن 

بلکه حتا موضوع آثار    لهیزبان را نه فقط وس  توانیه مت کاس  یبه حد  ...سندهینو  یهنر  یهادهیآفر
بازساز  ش یخو  یادب  یو توانائ  تیکه او »حساس  زبانی  ...«،او محسوب کرد آن کرده و   یرا صرف 

است   ت«یگشودن واقع  د»کلی  چونهم  که  او  طنزساخته«، در بارۀ    یرا غن  یو ادب فارس   زبانحوزۀ  
گاه توأم با  هشدار »گاه گزنده و   لهیوس  ...«دینمایم  هر روز  آنچه کهز  ا  ش یب  یزیو آشکار کردن »چ

 فکه در اطرا  یو انبوه  نیسخت و سنگ  تیواقع  نای  »که  بفهماند  تا  ...«لطف اما مداماً در کار است
  ی خنده و تلخ  ینیریکه »ش  یهائ لحظه  ستیکه نادر ن  ینشمرد.« طنز  ریانعطاف ناپذ  ندیبیخود م

همز و  باهم  رااشک«  از  ممان  بارهرسندیه  در  نو  تی بازتاب شخص  ی.  به    سندهیخودِ  آثارش،  در 
  ه به پنج دهه( گذشت  کیچهار دهه )و امروز نزد  ندگانینما  نیترو برجسته   نیاز بهتر  یکیعنوان »
  ی هابر ارزش   یئآمدن بلکه پابرجا  یهر لحظه به رنگ   ینه به معن  یجامعه ماست؛ دگرگون  یدگرگون

کوتاه آغاز کرد تا کنون  یها. از دهه چهل که به نوشتن داستانها ن یبهتر ه بودن برجهانروا و گشاد
و مژ شدن،   کژ چیهیب ،یاستوار نیرا در ع شرفتیجا گرفته است، پ  یکه در چکاد )قله( رمان فارس

ندا  غافلیب از  فر  یماندن  نغمه  به  سپردن  دل  و  ب  یهارون«ی»س  بندهیهنر  روز،  به   قناعتیمد 
 یبرجستگ ...  دیرس  توانینم  یدر هنر به جائ  یاخالق   یکپارچگییب ...  گذاردیم  شینما  هها بورددستا

   ...«هنرمندانه برخاسته است یکپارچگیاز آن  یرشاه یخانم ام یجا

طر   یخوانندگان  و از  که  من  مهش  قیچون  و  یرشاهیام  دیآثار  ستا  ی با  و  شده  شگریآشنا  ند،  ااو 
و   اند،ده ینوش  سرچشمه   و از  افتهی  یهنر  یهاده یرر آن آفاف را دوصا  نیهمه ا  یگوارا  یهاجرعه
   ؟ یگرید ی. پس در انتظار چه هنر نمائا«ینفس مهراول ثیاز آمدن »حد شیپ هانایهمۀ 

 انباشته از  یگلستان  انیزلل که از م  ینثر همانست، همانقدر روان همچون نهر  یوائیو ش  یبائیز
و در    ستیبا بار خنده جار  دارش یها و سخنان نمثل   ب وضر  ،یفارس رنگانگ    یهاها، و عبارتواژه

ط و  دلنش  یریتصو  ر،یمس  یعبور  و  بازم  نیهماهنگ  خود  زمان  آوریشاد  گاه  تاباند،یدر   با  یو 
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بدنبال    و  یو جار  بایز  ریدر تصو  ره یگر را که خگاه چشمان نظاره   از غم بر دل خواننده و  یانبوه
که   یناآشنا در گلستان  یاهیهمچون گل و گ  ،یابا واژه   اجههاست در موداستان روان    یها لحظه

ن  داندیم او  آن  به شگفت  زیاز  بعضاً شرمسار   یهست،  نغمۀ  اندازد یم  یو    ها، لحظه  وصف  دلنواز. 
احساس   هاتیموقع هر  و  جا  کیها  کالم  یدر  با  داستان  متن  در  و  نزد  یخود  شعر  به    ک ی که 

 . ردیگینان در سحر خود ممچه ز یاثر ن نیخواننده را در ا شود،یم

عجوزه  زش یست تابوشکن  یهابا  و  عادت  و  عرف  و  سنت  و  اما    شیهایقدرت  زمان،  فراخور  به 
آنان   انیدر م  یول   شند،یخو  یزمانه  یهاداستان انسان  یها تیرفته است. شخص  شیپ  ریناپذتوقف
  یگاه تا سرحد تلخ  ند وو ت  زی ت  یگفتار خود خالف »عادتند«. نگاههستند که در رفتار و    یکسان

به جر  یاعتمادیب به ه  «ی»عاد  انیمحض  دارند.  در   زین  یا مصلحت و مالحظه  چیروزگار  زبان 
که بر    شینه در صد سال پ  کنندینکرده و نم  یرویپ  یعموم  انی. هرگز از جردارندینگه نم  امین

مادران و  ن یبستر آن نخست ـ نگعباس   یدختران ـ عروس  جلد  نه در ساست،  اشته شده  خان    ی و 
پ نو  شیسال  امروز.  نه  انتظارات  سندهیو  با سطح  آثارش  از جامعه و مردمانش که    استیاز س  یدر 

  ی پر  مینفس و ن  یاز بلندا  ینفس مینکرده است، خوانندگان را، اگر ن  اش ینشده و راض  نیهرگز تأم
بلندا ب  یدر  داشته  را  او  معپرواز  و  محک  در  م  یارهائیاشند،  م  گذارد،یکه  خود  دنبال  . کشدیبه 

که سرنوشت   یهائانسان   شیو در ستا  تیو عدالت و فرد  یاستحکام کالم در دفاع از آزاد  ،یوائیش
زنان، همانست   ژهیها، به وآدم  یار یاختیدارند، خاصه زنان، و در نکوهش ب  شیخو  اریخود را در اخت

  ی هائها، انسانداستان  یهاتیشخص   یختگ یهر دوره خاص و به فراخور فره  مختص به  یاما با زبان
 ،یرشاهیام  دیآثار مهش  یژگیو  نیتر. برجستهروندیتر ممحدوده تنگ زمان و مکان خود فرا  از  که

  دن یدر د  یاریاست. هوش  نشی سرزم  خی سده تار  کی  نای  در  خاصهر دورۀ    یختگیشناساندن فره
  .ستیاما نباشد،  دیاما نبود. آنچه که با بود،ی م دیآنچه که با

رو  یهابر فصل   هتکیهمۀ    با از  اما  آسان  یرو  چهی  به   چهارمپارۀ    ن یا  یمشترک،    توانینم  یبه 
»حد اول  ثیگذشت.  مهر  سه ادامۀ    ا« ینفس  دی  سادۀ  باست ین  گرپارۀ  که  البته  پاره  دی.    ی هاابتدا 

و بر بستر    اچرگونه و  ـ که چ  ابدی  یـ مطلقاً درنم  بداییها خواننده درنمرا خواند. بدون آن  نینخست
  ن یشدند که امروز هستند و پاسخ به ا  یانساهائ  ها،تیو در روند کدام حوادث، شخص  طیکدام شرا

آ  ابدییپرسش را نم ا  ایکه  »رمان    قی دق  ریهمان تعب  بود؟ یدختران ممکن م  نیبدون آن مادران، 
روزگار  «یروزگار  نه  بکه »مانن  یاما  را    ه یسو  کی  ر یتأث  ان یآدم  شتر ید  است.   ان آنبرخود  گذاشته 

کسان  ثیبلکه حد اندک  تأث  ینفس  توان  ن  ریکه  را  روزگار  باداشته  ز یبر  به    دیاند.«  را  چهارم  پاره 
 یابیهمه به تأمل و ارز  نیاز آن در قضاوت عجله نکرد، و بعد از ا  یستگاه یا  چیکمال خواند و در ه

  ام؟ افتهیاثر آخر چه  نیدر ا د؛ینشست و از خود پرس
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مهراول  ی داستان  ا«یاولمهر  نفس  ثی»حد کلنجار  و  جدال  سراسر  دوستان    ای  ا،یاست  که  آنگونه 
م  کینزد فرزندانش خطابش  د  «،ی»ال   کنند؛یو  د  گرانیبا  در  منولوگ  هاالوگیکه    ی دائم  یها و 
که در صدر    یاصحن محکمه  گاه همچون  .یگاه به زبان خشم و با رنگ حق به جانب  دارد،  انیجر

خود که قانون    یها با ارزش   کی به    ک یز جامعه و جمع گرفته تا افراد،  س را اهمه ک  «یلآن »ا
دست نبردن به مال و    ،یسرخم نکردن در برابر قدرت و زورحکومت  ،یشرافت انسان  ،یراست   ،یدرست
 .  دیآیم رونیب تیمحکوم حکمیاز آن ب یو کمتر کس دهدمی قرار قضاوت مورد ...مردم و یآزاد

را در   یداستان خود دارد، ال   ی هاتیافکار شخص  یزهایکه در رفتن به دهل  یتبحربا    سنده ینو  اما
جانب  نیا به  نم   اش یحق  ناظر  گذاردیآرام  همچون  گفتگوها  اریهوش  یو  ب  یدرون  یبر   ،یرون یو 

  ثیدارد. اما حد  زیخود ن  با  «ی»ال   یاز کشاکش درون   تی که حکا  گذارد یم  یبرجا   یفیظر  یهانشانه 
گاه از  ها وخاطره  یادآوریکه در    استیبار مهراول  نی. استیگریسرشت د  نجار ازکش و کلشاک  نیا

جدال و کشاکش و پاک کردن   ن یاما در ا  ندینشیمحاکمه م  یبر صندل  «،یزبان شهربانو دخترِ »ال
  ز ینرا    ش یچه او خو  ماند،یم  یهمچنان دست نخورده بر جا   «ی»ال  یبه جانبحساب با گذشته، حق 

ارزمح  با د  یابیک  مورد  در  گرفته  بکار  قضاوت  از    سنجدی م  گران یو  و  است  خاطر  آسوده  و 
اجتماع  یانسان  یهازهیانگ ا  یخود سربلند و وجدان  کین  یو  در  او  دارد.  و    نانیاطم  ن یپاک  خاطر 

 دهد یعالمت سئوال قرار م  ری است، زشده    یرا که جار  یااعتماد به نفس است که حکم ناعادلنه
 : پرسدیو م

گذشت! هم زمان شاه،    ار یاغ  نی در غربت و ب  گران یمن چه کرده بودم که عمرم به حکم د  گر»م
 .« اریاغ نیام ـ بعله. در غربت و بام من از وطن آواره بوده ! چه کرده بودم؟ تا بوده خیهم دوران ش

شکا  نیا و  گله  سرگذ  ایمهراول  ست،ین  تیپرسش،  راضاز  خود  زندگ   یشت  از  و   شیخو  یاست 
 افراشته دارد.   یگردن

 یبام  کدل،ی  یدوستان  ،یآزاد  ش،ی: آرامش، آساازمنیام ـ لاقل به اندازۀ  داشته   زیمن همه چ  نجای»ا
کتابخوانه  یبر سر، شام و   است،   مهم  ام...نداشته  وطن  فقط  ...در دسترس   یابر سر سفره، کتاب 

  ...««ندمایکه به تو م ینیردن در سرزممهم: »دوست داشتن و م یلخی

فرزندان آن آب و خاک   نیاز بهتر  یبا نگاه به سرگذشتِ بخش  ستیاهیداع  ست،ین  یدادخواه  نیا
  ان یم  و به   دیو به »جرم« آن به تبع  هایکخواهیها و نآرمان   نیو با بهتر   هنی که با همه مهر به م

 تا:  ندافتیفرصت را ن نیا «یرفتند و همراه »ال  اریاغ

 نندیبنش  «یواقع   یکه آنان نه در قطار خاطره بلکه »در قطارگردد    چنان«  اینها، دروز  نیاز ا  یکی»
»مهم است،   آری  ...که از آنِ« آنان بوده است  یملک  سوی  »به  ...شان« بروند»و به سمت زادگاه

  ...«ماند«یکه به تو م ینیمهم: »دوست داشتن و مردن در سرزم یلیخ
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ذهن خواننده کل اثر و خاصه پاره چهارم دوبار ر  د  است که  داستان  یانیپاۀ  یداع  نیا  نیسنگبار    ریز
م مرور  دوباره  حدشودیو  و  رنگ  شودیم  یثی.  حدگرید  یبا  اول  ثی.  مهر  سراسر    یائینفس  که 
در   هک هن یو مهر به م یدو مهر؛ مهر به عدالت و آزاد انیم وندیپ یبرا یراه  افتنیجستجوست، در 

  دن یرس  یکه برا  یمانده است. مهر و حرمت راه   یدده آزاو کشن  یعدالتیاو همچنان مهد بچشم  
آزاد و  عدالت  آرمان   یبه  حق  دهیگز  یانسان  ی هاو  به  »خدمت  حسرت  و  سر    قت«یبود  از  که 

  هنش یو نه از مرز مهر به م  یانسان   یدور افتاده بود. اما هرگز نه از مرزها  ی»مصلحت« از آن زمان
 میخالف انتظار فرزند، حتا ن  رسد،ی گاه به نظر م  که   هنی م  در برابر مام  یاه یته بود. داعنرف  رونیب

به چه معنا؟ از    ؟ ی ندارد. از خود گذشتگ  شیهایو از خود گذشتگ   یهم به او با همه فداکار  ینگاه
در    وانتی. اوج تبلور آن معنا را مبخشدیکرده و به آن معنا م  یخود معن  ایرا مهراول  یخودگذشتگ

با  یو شاد  ی»خشنود   ل یدو و  زییاز »لو  یهنگام خواندن شعر  «یکه به »ال  افتی  «یسپاس  توأم 
م دست  م  یشعر   دهد،یمرن«  »شهربانو«  خاله  دا«ی»ش   یبرا  خواستیکه  دردختر   رانیا  اش 

برا  یپا  ر یانداختن خود ز  معنای  به   گذشتن   خود  از  ...بفرستد ناکس؟ هرگز! آن هم    یهر کس و 
 جاه؟ مباد!  و  مال

جلد    نیآخر  ن ینمودار شده بود، ا  یرشاهی ام  دیمهش  گرید  یهادهی آفردر    نیاز  ا  شیآنچه که پ  همه
و   رودمی  ترفرا  هاآن   همه  از  اوصاف  آنهمۀ    یریفراگ  ن یرمان »مادران و دختران« است که در ع

ران  ایض زمانۀ  و سالمت نفس است و خاصه با نب  تیانسان  یامروز که در جستجو  یبا جهان انسان
  دن یاثر د  نی. در اشودیو ناآرام است همصدا و همراه م  خروشدیم  ینانسا  یلئ وا   یکه در جستجو

در   بازد،یروزگار رنگ نم  ماتیو در خم نامال  هاراههیب  چیاست که در پ  یو بازتاباندن گوهر انسان
و اعتماد به نفس در    یطبع، استقالل رأ  یوالئ  ،یرتیس  کیسالمت نفس، ن  یو پابرجائ  یماندگار

تا    ماندیاثر م  نیو با ا  ابدییبازتاب م  شیهازیـ در همه و با همه افت و خ  ایاولـ مهر  انسان  کی
حقا که »دختر زمانه و   یرشاهیام  دیبدرخشد. مهش  نشیسرزم  خی بر تارک تار  یچون گوهر  یروز 

 است.«   نشیزبان سرزم

 ***** 

 ی رشاهی ام دیمهش

 اینفس مهر اول ثیچهارم: حد  و دختران، کتاب مادران

 ـ سوئد استکهلم/  یدوسفر اراتتشان

 

 1389 آذر 26
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 ساتراپی  مرجان

 شیخو نیعاشق سرزم
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 قدردانی از:

 ساتراپی مرجان

 

 شیخو نیعاشق سرزم
 

در    یتداوم سرکوب آزاد  ه یسراسر در خشم عل  گردد، یم  یسپر  یالدیم  2011سال    یروزها  نیآخر
از  ی پ در یپ  یدها یاز تهد دلوران کشور، در دلهره  یبر پا ریبر غل و زنجدر برادردل  نیکو  هنیم

ا  یصف گسترده دشمن  یسو م  نظامیو خطر حملۀ    رانیبا  نگران  هن،یبه  اوضاع    یدر  از وخامت 
سراپا تأسف و    ران،یمنان ادش  نیتربد  یو تجاوز آشکار برا  یری سرحد نفوذ پذ  تا  یـ نظام  یتیامن

  ی هابخش  یبرا  طیتر شدن شرااز سخت  یکشور و مردم و نگران  یصاد ت وضع اقته از وخاماندو
  ی آزار اشغال سفارتدل  شیدر نما  نده،یفزا  یهامیتر شدن حلقه تحراز آنان در پس تنگ  یبزرگتر

پوزش   گرید سپس  شرمسار  نیمسئول  وزانهیدر  یهایخواهو  براماند  یبرجا  یو  در   یه  و  ملت. 
مسئول  کیتحر  یهادهخبرعرب سال،    نیاساعات    نیآخر مانده   نیکننده  ته  سوم  و  دوم  دست 

ها و اخبار روزنامه  ن یاست که آخر  بیاسلحه و تخر  یرونی به  هرمزدر بستن تنگۀ    یحکومت اسالم
ر  یهارسانه م  اغرب  اختصاص  سال   دهدیبخود  از  یو  گوشه  که  لحظه  هر  براو    انیانریا  یاش 
بزرگ    یبا پرسش  شود،یم  کیخود نزد   ان یمانده است به پا  یبرجاکننده    دیبدفرجام و ناام  یاخاطره

  د یکه کو آن نقطه ام  ،یالدمی  سوم سال از دهه دوم هزارۀ    نیدر آستانه دوم  ستادهیا  ان یرانیدر دل ا
  ی وقت  دهدیم یپبار مرجان ساترا نیپاسخ را ا ؟ ی ستادگیمقاومت و ا یرویسرچشمه ن نو کجاست آ

 : دیگوی ـ م 2012 کمیـ شماره  گلیاشپ نیماآلر مجلۀ نگابه روزنامه

ا  ینی»سرزم به محکوم  نیچن  نیرا که  آنکه بشناس  د،یدهیم  تشیحکم  که    ینیسرزم  دش،یبدون 
م  نیا راه  به دل  آن هراس  از  مردان  ینیسرزم  د،یدهیهمه  و  زنان  دلبستگ  یاست که  و   یاز سر 

 .«  نندافکی رگ باند خود را در راهش به کام مه عشق بدان، آماد
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هنرمند    نیاز ا  کوتاهیدر پرترۀ    ،ساتراپی  مرجانگفتۀ    ن یپس از نقل ا  گلینگار مجله اشپ  روزنامه
م   میمق  یدیتبع  یرانیا ا  د؛یگویفرانسه،  خ  ان یب  نی نه!  زبان  م  انتیو  زبان  ستی ن  هنیبه   .

  ی هاتیعق نه از واو خالقا  ایگو  ی رتصویبا ارائۀ    س«یاثر خود »پرسپول  نیکه با نخست  ستیهنرمند
و بالفاصله از    افت،ی  یجهان  یاندوهبار کشورش و آنچه که بر جوانان هم نسل او رفته است، شهرت 

زندگ  یاسالم  میرژ  یسو انداختن  خطر  به  بدون  پس  آن  از  و  شد  شناخته  کشور«  و    ی»دشمن 
اندن و رس  هنیمبلند نگاه داشتن نام    یاما برارا از دست داد،    رانیراه بازگشت به ا  شیخو  یآزاد
  یمحفل فرهنگ   چیحضور در ه  ، دفاع از آن دو   یننشست، و برا   یمردم خود از پا   یخواهیآزاد  ادیفر

 نشمارد.   تیرا خرد و کم اهم یجهان یآئو گردهم یو هنر

م  گلیاشپ  نگارروزنامه همچون  امروز  غرب  هاون یلیکه  هراس  یانسان  ا  یدر  از  و    ران یبزرگ 
  دیتازه در سال جد  یاز آغاز جنگ  یو در نگران  اسالمی  گرانحکومت  ندۀکن  دیتهد  یها یجوئعربده 
 : دیگویم سیدر شهر پار یو هیدر آتل یبا مرجان ساتراپ یپس از گفتگوئ برد،ی بسر م

م به  ساتراپ  یدوست  هن ی»انسان  م   بردیمیپ  یوقت   یاستوار  مقابل    ندیبیکه  در  چگونه  او  که 
 دفاع کند.«  نشیمجبور شده است از سرزماره همو هایبغر یسطح  یها و قضاوت هایشدارویپ

با ا  یساتراپ  مرجان سخن   یرانیا  یدیهنرمندان تبع  ران،ایدر بارۀ    ینگار غربروزنامه  نیدر گفتگو 
خو  د،یگویم گذشته  پ  شیاز  احساس  دلبستگ   یوستگیاز  سرزم  اش یو  بارۀ   اش،یمادر  نیبه  در 

. او در  رودیم  ی غرب  یبر اکران کشورها  دیجد  ینمائیته سساخ  کی اثر خود که به صورت    نریتتازه
م  نوجوانیاز دورۀ    یاخاطره  یادآوری با خنده،  زادگاهش تهران،  تناقضات و   نیرا سرزم  هنشیدر 

 .  خواندیها متضاد

اآورشگفت  یتناقض   چه از  م  یهنرمندان  نکهیتر  از  شده  شدگا  هن،یرانده  آزادمحروم  از    ، ین 
با   ،ینشگریو افر  تی خالق  یع یحذف شدگان از بستر طب  ار،یبس  ی ها یائاز نارو  هدیرنجد  یهائانسان

را که در چنگ حکومت   شیخو  نیاما همچنان دفاع از سرزم  اند،دهیو چش  دهیکه د  یمات یهمه نامال
 ده یکش ران«یا نیغمگ یبایبر چهره »ز اش یآزار فرهنگگرفتار شده است و پرده زشت و دل یدیپل

عه بر  است  گرفته شده  وده  آفر  اند  تبع  شیخو  یهنر  یهاده یدر  همبار  د،یدر  و  م  شهیها    هن یبه 
ا  ش،یخو سرنوشت  و  نام  و  بازگشته  مهربانان«  قلم  ران یآن »خاک  آفر  از  .  افتدینم  شانیهادهیو 
بر اساس    س«یرسپولـ خوراک جوجه با آلو ـ که همچون »پ  یتازه ساتراپ  لمیکه ف  یاکلمه  نیآخر

در    یاست. او در برابر پرسش از منظور و  ران ایواژۀ    ابد،یی م  انی پابا آن  است،    یو  یکیرمان گراف
کند و   یزرا نشان دهد، بازسا  یدلبستگ  نیا  یبزرگ  خواهدیم  د؛یگویکالم م  ن یآخر  نیا  یریبکارگ

ب ب  ندیافریدوباره  قو  شیخو  یهنر  تیخالق  یاریو  به  آثارش،  راه  از  روزنامهو  آن  غربل    ،ینگار 
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. ابدیدوباره ب  یتیو از آن خود کند«، و خود از آن هو  ریاند دوباره تسخگرفته  از او  را که  ینی»سرزم
 : دیگویم   رانیرابطه خود با ا  فیاو در توص

به اما  زانندم،یآویهم به دار ب د یبازگردم، احتمال، به زندانم خواهند انداخت، شا رانی»اگر دوباره به ا
ام، هر چند که بر آن بزرگ شده  یخواهد ماند. خاک  شهیهممن است و    هن یم رانیا  هان یرغم همه ا

 ی شه یهمچون ر  رانیام، در من است. اکرده   هیکه از آن تغذ  یشده باشد، خوراک  نیآگکه امروز سم
 ( من است.« ی. اِن. آ. ی)د یهست

به    کند،یو مرا در نوشته خود بازگ  یساتراپ  سخنان مرجان  نیکه ا  یدر حال   ینگار غربروزنامه  آن
افتاده و گفتۀ    ورکیوین  م یمق  ی رانیا  گر ید  یدینشاط کارگردان و عکاس تبع  ن یریاز ش  یسخنان  ادی

 : کندمی نقل را او

 راند.«  رونیب توانیرا از درون او هرگز نم رانیبه اجبار راند، اما ا نشیاز سرزم توانیرا م یرانی»ا

به    نیچن  نیا  ن یسرزم  نیفرزندان ا  ن یتربه  که  یهنگامگرفت! حال و    یرانیاز ا  توانیرا نم  رانیا
ا   اند،ستاده یا  شیپا با  ن  نیپس  سال    یرومندیسرچشمه  استقبال  همۀ   م،ی رویم  2012به  با 

 . مخاطراتش
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 :از نیقدردا

 کرمانی  یدنو

 کالم  یرویبه ن تیواقع نشیآفر

 

شصت  تباریرانیا  یآلمان  سندهی نو  یکرمان  دینو  یسخنران مناسبت  به  آلمان  پارلمان   نیوپنجمدر 
  ان یکه در م  ختیهمانقدر مخالف و موافق برانگ  ها یآلمان  انیکشور در م  نیا  یسالگرد قانون اساس 

اانیرانیا سند  یسخنران  ن ی.  عنوان  اسنا  یبا  تاراز  ا  یخید  برخ  نیپارلمان  در  و  ثبت  از    یکشور 
تصور کرد که    توانی. البته مافتی  یاعنوان انتشار گسترده   نیمعتبر آن با هم  اتینشر  نیترراژیپرت

  ی اکشور و مرزه  نیمردمان ساکن ا  انیبحث و نظر، از م  ختنیدر برانگ   یرخداد  نیچن  ریدامنه تأث
کشور، در برابر   نیجهان از ا  یخ یبر بستر خاطرات تلخ تار  ن،یبه رغم ا  تر نرفته باشد.فرا  یلیآن خ

  دار یحساس و چشمان ب  یهاآن، گوش   یاز نوع منف  ییدادهایدر مقابل رو  ای  یحوادث مثبت  نیچن
ن، اعم از  آ  یدادها یآلمان و رو  تیکشور وجود دارند. وضع  ن یچه در داخل و چه در خارج ا  ،یاریبس

نه تنها توسط افکار    خ،همان خاطرات تل  یادآوریو    ریتأث  ریز  ،یمردم   فتارو ر  یاس یس  یهامیتصم
کشور،   نیخود ا  یروشنفکر  داریب  یهاروان  یبلکه از سو   شود،یدنبال م   تیجهان با حساس  یعموم

با محکِ احترام  از همه    شیسنجشِ خرد و نقد گذاشته و ب  یدائماً در ترازو  ،یکرمان  دیهمچون نو
ب انسانه  ب  ترقیعمو    شتر یهر چه  زم  یکرامت  پ  هانه یدر همه  با همه  اصل    نیا  یعمل  یامدهایو 

 . رندیگی هشدار قرار م ای قیشده و مورد تشو یابیارز یاهیو پا یارزش 

 ی بر بستر  اش یکشور و قانون اساس  نیساله ا  65  النیبه ب  یو نگاه فشرده و  یکرمان  دینو  سخنان
آهنگاز   با  و  بع  یانصاف  و  ستامشوقانه  صدا  گرانه شیضاً  در  کمتر  که  بود  روشنفکران    یهمراه 

ب شودیم  دهیشن  الصلیآلمان از  اذهان    می.  در  مبادا  تهاجم   ادآوریآنکه  »غرور«  نخوت    یآن  و 
  ی ب  مرز بوم،  نیا  تباریفرزندان خارج   رسد؛ی و آن خاطرات تلخ گذشته گردد. به نظر م  براندازخانمان
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که    یتیاز وضع  یبه فروتن  ختهی آم  یاحساس سربلند  انیا در بذارند، امآنکه آن گذشته را مسکوت گ
ا  لکنتیهمنوع را نداشته و ب  یآلمان  کی  یکشورشان امروز دارد، آن تناقض و چالش درون  نیاز 

و   یانسان  یاو برپا کردن جامعه   یو تباه  یدیپل  ن یاز پارگ  یآدم  دنیدر بال کش  ینمونه موفق انسان
 . ندیگویتوانمند سخن م

اجتماع   یحقوق  منظ قانون اساس  یو  از  ا  یبرخاسته  افق   تیبا ظرف  م،یدهه ونشش  نیآلمان در  و 
بار بعد از جنگ  فالکت  یآن روزها   یهاتیکشور از واقع  نیمردمان ا  دنیکش  رونیاش در بگسترده 

هدا  یجهان و  وضع  تشانیدوم  آلمان  تیبه  هر  که  سربلند    تواندیم  یامروز  و  خرسند  آن  باشد، از 
تسلط  تبار،یخارج  یآلمان  سنده ینو   نیا  ،یکرمان  دینو  طوست و  خالق  ذهن  ظرف  یبا  بر  و   تیکه 
در  واژه  یشناس ییبایز دارد،  در    ک یها  و  فشرده  ن  تی واقع  نشی»آفر  جاز یا  تینهاعبارت    یرویبه 

م و  پدران  آرزومندانه  تصور  و  الهام  شد.  خوانده  اساسکالم«  قانوان  رو  یادران  و    ی شنفکر آلمان 
از وضع  یمحا م  انسانیجامعۀ    تیآن  آ  ستیبایکه  ع  نده یدر  گ  ینیصورت  و   نیتدو  رد، یبه خود 

بار و فالکت  تیواقع  نهیبر زم  شیکه تحقق و اجرا  یآن آرزو و الهام در متن  نیادیخطوط بن  میترس
ور و  ل باقاب  ر یغ  ش،یدر هفت دهه پ  تشیانانس  ریبدررفته از مس  یامسلط بر جامعه  یاخالق  شکست
 ی آن نظام حقوق   کنندگاننیتدو  یآور انتلکتوئلشگفت  یهاه یبر ما  توانستیتنها م  نمود،یمشگفت  

ن  دهیآفر به نفس  م  یدر آدم  کیشود که  به  ام  یسازندگ  ل یباورمند و  انسان  به ن  دواریدر   یرویو 
ن  رییتغ به  آنان  بودند.  و  نیا  یروی معتقد  آغاز  ،یدرون  دیام  باور  بند    نکهآ  یب  دوباره،  یدر  در 

گرفتند و در    شیبلند در پ  یبمانند، پرواز   ریاس  یک یمسلط آن روزگار تلخ و تار  اتیروح  ها،تی واقع
در برابر نهاده و    تیپرفضل  یهاو آن را همچون افق  دند یو الهام دهنده آفر  گرتیهدا  یابتدا کالم

و    یست یعدالت، همز  ،یدربرا  ،یابربه بر  ش،یه بازگشت به کرامت خوها را از قعر به فراز و بانسان
 از نو فرا خواندند.   یوساختن  شیو استعداد خو تیدر شکوفا ساختن انسان یصلح و به آزاد

  ن یا  ر یوپنج ساله از عمکرد و تأثشصت  یالنیارائه ب  یبرا  ،یکرمان  د یبا مشخصات نو  ی فرد  نشیگز
اساس مرجع    ،یقانون  عنوان  عنوان   یینها  یداوربه  به  ا  و همزمان  به  سرچشمه    ک یعنوان  لهام، 
  ثاق یها، ملتزم به مو حقوق برابر انسان   یدمکراس  ریناپذکیاستوار شده بر دو اصل تفک  ینهاد حقوق

پ  یجهان در  و  بشر  امر  وندیحقوق  جهان،  در  صلح  راه  در  مداوم  تالش  به  تعهد    نفسهیف  ست یبا 
کشور    نیا  تیبا موقع  یرتکی نزد  ییبر بستر آشنا  تواندی ن تنها مآ  یدرخور توجه که بحث بر رو

  د یبا  ب انتخا  ن ی. بر اردیآنهاست، صورت گ  ر یدرگ  رونی که جامعه امروز آلمان در درون و ب  یلیومسا
انتظارات و چالش درون  ا  ییهااز  برابر  در  نظم حقوق  ن یکه  آن  از دل  برآمده  دارند،   یکشور  قرار 

 ی مل  یکنترل و دوپارگ  ریز  نزوا و ازاز گوشه ا  گر یکه بار د  ینتظارات از کشورنظرافکند. از درون ا
از    یینمونه مرفه و با ثبات، با درجه نسبتاً بال   ک یسربرآورده است؛ آن هم به مثابه    یادهه  نیچند
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درون  یاجتماع  تیامن انسجام  نقش  ی و  و  نفوذ  صاحب  قدرت،  صاحب  جهان،   نیآفرو  سطح  در 
هنوز    یجهان آمکه  ب  ختهیسراسر  و زورمن  ابترق  ،یعدالتیبه  سدان،  زده    ریناپذیریلع  دامن  که 

 . ستیافروزبرخاسته از فقر و سرکوب و مستعد جنگ و آتش نیخشم و ک شود،یم

سربرافراشتن دوباره قدرتمند در   نیو پس از ا  یخی تلخ تار  یهاکشور آلمان، بعد از آن تجربه  آنچه
همه ابزار و اسباب قدرت که   نی و بر ا  شیخو  یبر برتر  زیآمغرور  هیه تکداشت، ن  ازین  ؛یجهان  نیچن

 ،یاخالق   تیفگذاشتن ظر  شیبود در به نما  یو ضرورت   ازینبود، بلکه ن  سابقهیب  زنی  آندر گذشتۀ  
در برابر   تعادلیآن، به مثابه وزنۀ    یو آزاد روشنفکر  داریهمراه با وجدان ب  یتوان انتلکتوئل  ،یفروتن 

به    ل یکه م  یو مهارکننده آن، آنهم در جهان  یرتمند ه قدتاز  تیو غرور برخاسته از موقع  یخودآگاه
رقابت کشورها   یسرکردگ برا   یو  پر وسوسه   اریبس  هنوز  یگرو سلطه  یسرکردگ  نیا  یقدرتمند 

که بر تبار و    یکشور و کس  نی در ا  یخارج   یبا تبار  یآلمان  یروشنفکر  نش یاست. دست بر قضا گز
ا  نید که  دخود  اکثرو  ن یز  ا  تینژاد  ب  ن یمردمان  تک  رونیکشور  کس  هیاست،  دل    یدارد،  در  که 

آزاد   یحقوق  تیامن   ی و آزادمنش  یش یدآزادان  ،یکوشدر دامن سخت  دیتردیآلمان و ب   یاجتماع  یو 
و در شکل   نیآفرصلح است و نقش  یکه مناد  یاست، کس   افتهی پربار، پرورش    نش،یو والد  شیخو
 یدرون   ونیممتاز انتگراس  ندهیو آ  استیس  ریر مسو روادارانه آلمان د  انهیاراجومد  یروان فرهنگ   یده
 ی اخالق   تیآن ظرف  دنگذار  شی به نما  ی نقاد داشته است، برا  یفعال و نگاه   یآلمان نقش  یرونیو ب
حقوق  نجامعهیا  یبال  گسترده  امکانات  برشمردن  دادن    نیا  یوعمل   ینهاد  ،یو  نشان  در  کشور، 

  نیدر ا  تبارانیدو جانبه خارج  ون یاستگران  ز یآمتیو موفق  ریگیتداوم پ  یآن برا  یو آمادگ  یاستوار
 بجا بوده است.   یانتخاب اغراقی کشور در جهان، ب نیکشور و ا

ا  و ا  کی  ی سخنران   یعنیرخداد،    ن یاما  بلندگو  تبار،یرانیروشنفکر  در    یاز  که  آلمان  ملت  خانه 
 یبرا  ست،یافائقه   مرد احتراجهان مو  یحقوق  یهانظام  نیترهاز عادلن  یکیبه    یبندیو پا  ینندگیآفر

از   انیرانیاز ما ا یاریکه بس زانیهمان م بود. به  یکاف ان یرانیما ا  یشدن احساس سرفراز ختهیبرانگ
تبغ ناپسند،  انزواجو  زیآمضیرفتار  اسالم  انهیو  س  یحکومت  بازتاب  در    ندیناخوشا  یها استیو  آن 

از   ی ادر هر گوشه  ،یرانیهر ا  ستهیشاام و عمل  در مقابل، هر اقد  م،یاده بودهو سرافکن  زاریجهان ب
و غرور   یدر ما احساس سربلند ،بودن را با خود داشته باشد یرانیکه ا یاجهان با هر نسبت و درجه

م و  زنده کرده  ا  کند؛یرا  زمزمه  در دل    ختهیآم  یدرون  ینوا  نیبه مصداق  دم  به حسرت که هر 
جهان خواهند   یسربلند  هیما  ن یم چنفرزندانباشد،    اریمن آن ملتم که اگر »بخت«    ند؛زیم  ادیفر

 توانینم   انیرانیرا از ا  تیانسان و انسان  یبه خدمت به امر معنو  یدرون  لیو م  یحس قلب  نیبود. ا
آنان   اگر خود  بان  ایگرفت.  عامل چن  یفرزندانشان  نم   یخدمت   نیو  از    توانندیشوند، هموطنانشان 

به آسمان نسا  یق و سربلندشو ا  نیتربزرگ  یو تعهد درونس  ح  نی. همدنیسر    ن یمانع فرورفتن 
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جماعت انزاوا را    یرانیبوده است. ا  تیسانبه فراز ان  تشیو جذاب  بتیو راه پر ه  یدیپل  ن یملت به پارگ
  نا یابمگر آن زمان که ن  تابد،یرا برنم  تیبا جهان و عمل و نظر خالف انسان  یدوست ندارد و دشمن

آ حتا  باشد.  رفته  خطا  ابه  اندک  سا  ی انیرانین  در  و    یهاتیکه  ف  ایخود    ی هابوک  سیصفحات 
نو  یشخص  از  گرفته  راد یا  یکرمان  دیبه  بعضاً  ب  موضعاند،  انسان  شتر یتوجه  انتظار   تیبه عدالت و  و 
 دولت آلمان بوده است.   یها استیتر ازسفزون

 یو همدل   تیسا حساتا ب  میارخود د  میبه مصالح مستق  یترکیدو نز  تریقو  لیدل   انیرانیما ا  البته
احساس سربلند  نو  یشتریب  یو  تنها سخنان  فعال   یکرمان  دینه  و    یو   ریناپذیخستگ  یهاتیبلکه 

او    نکهی. امیرا دنبال کن  یغرب  یکشورها  ر یآن در سا  ریدر جامعه آلمان و نظ  کانشیهمفکران و نزد
شرمسار م  یبر  انگشت  انسان  ،گذاردیخود  عنوان  به  هم  از  تبهم  یآن  م  ینید  نظرار   هاونیلیبا 

که   یدر حال  گرند،یو مذاهب د  انیاد  ای  ان یحیمحل ظلم و سرکوب مس  شانیهامسلمان که کشور 
و صد  یخود  امانند  هزار  د  یخارج   ای  ی رانیها  کشورها  گر،یمسلمان  کشور  یغرب  یدر  در    ی و 

م  «یحیس»م با    نکهیا  ند،یزیآزادانه  مسئولاو  ا  کوشدیم  ت،یاحساس  مان  مرد  تیکثرحساب 
وحش اعمال  از  را  هراس    یحاکمان  ایکوچک    یهاگروه  انهیمسلمان  و  خشونت  اسالم  نام  به  که 

نما  نند،یآفریم برانگ  یهمدل   دینبا  ایآ  د،یجدا  او  مانند  و  او  با  را  روشنفکران  ایآ  زد؟ یما  که    یبا 
را از  نیم دبه نا یانضدانس یها مسلمان به خشونت هاون یلیبه ناحق آلوده شده م ریتصو کوشند،یم

  ای  ینیباور د  شیصدا شد؟ نماهمدل و هم  دیپاک کنند، نبا  یغرب  یتصور و اذهان مردمان کشورها
از ح  ایتر است  ما مهم   ینید  ریغ ناروا خدشه  نیانسان که چن   هاونیلیم  تیثیدفاع    دار ناخواسته و 

 شده است؟ 

م  هر آتش  گذردیچه  ک  و  و  خشم  ضد    نیسوزنده  رفتار   یاسالم  یادگرایبن  یهاوه گر  ی انسانو 
مورشعله م  به   شود،یتر  هموار  زان،یهمان  راه  در  تالش  و  انتگراسخدمت  بستر  نمودن    ون یتر 

کشورها  هاون یلیم در  ساکن  پ  کیدمکرات  یمسلمان  الگو  شرفته، یو  عنوان  همبر   یبه    ی ستیزتر 
اهم  و  انیاد گوناگون  چنابدییم  یشتریب  تیاقوام  در  و    تسیندازامچش  نی.  تالش  و  همت  که 

به    ا ی  یاسالم معتدل و انسان  ام یپ  تیدر تقو  یکرمان  د ینو  ر ینظ  یافراد  یو عمل  یفکر  یها تی فعال
ا در  متداول  رحمان   رانیقول  »اسالم  خودمان  مسلمان  روشنفکران  دهان  از  و  درخور   «یامروز 

مصالح  ترک ینزد  و  شتر یب  شیستا م  به  ما  کان  شود،ی کشور  دل  در  قرکه  آتش  دون  آتش  ار  ارد. 
ما در خدمت   یمعنو  لیپرواز م  یهاتا کنون بال  یگریاز هر ملت د  شیب  زمیکالیو راد  ییگرااسالم

و    میبا جهان را بسته و بعضاً سوزانده است و اگر غافل شو  زیآمصلح  یستیو همز  یبه کرامت انسان
کن روشنفکرانابودمان    نباریا  میاشتباه  مهم  رابطه  کرد.  نو  ینخواهد  چهره   یکرمان  دیچون    ی هابا 

و    ید یتبع  یرانیا  یروهاین  انیچه ساکن کشور و چه در م  یرانیمسلمان ا  شمندانیاز اند  یشناسسر
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بلندگوها  ریگیپ  یها تالش  کردن  فراهم  ب  ا یآنان    یبرا  یجهان  یدر  در  آثارشان  از    رون یانتشار 
ان و چه در درون کشور  ر جهچه دسالم  از ا  ی انسان  یبسط چهره و الگو  و   تیبه تقو  ران،یا  یمرزها

در    یاز هر زمان  ش یاز همه جهان غرب، ب  شی. جهان و برساندی رسانده و م  ار یبس  یاریخودمان  
انسان کرامت  و  حقوق  از  رحمان  یدفاع  »اسالم  خون  «یبه  تهاجم  برابر  و    یاسالم  سمیترور  نیدر 

  م؟ یدار ازین یامیپ نیچن تیه تقو جهان ب ن یکمتر از ا انیرانیما ا ایست. آا ازمندین ینید ییادگرایبن

و   لیامان، دل شدن توجه حتهیدر برانگ ان،یرانیما ا یدر مجلس آلمان برا یکرمان دیاما سخنان نو و
د  یهاامیپ البته ساده و سرراست  یگریدرخور  که  داشت،  مذهب  نی ترهم  گروه  به  در    یآن  حاکم 
  گریسال د  15دان دور ـ از نظر سخنران تنها  چن  نه  یاندهیدر آ  رود یم  دیام  نکهیاست؛ ا  بوده  رانیا

  ی نید  یهاتیو اقل  یمذهب  یهاهمه گروه  یبه عنوان خانه ملت، صدا  رانیمجلس ا  یـ از بلندگو
 نیو ا  امیپ  نیا  دنیبا شن  یاسالم  یجمهور  ریکه سف  نیشود. هم  دهی محروم از حقوق برابرشان شن

و   یمعنا  شد،مشوقانه آنان همراه    یهار دست زدن آلمان و ددر مجلس    نیبا حاضر  ،یدواریام  ابراز
رو از  اگر  حتا  دارد.  را  خود  مثبت  با   ینشانه  بازهم  باشد،  بوده  به جمع  احترام  و  مالحظه  و  ادب 

 تر بوده است. همخوان یرانیادب دوستانه ا هیروح

و    نیتضم  یو برابرو احترام    یر گام نخست به آزاد د  ،یدیام  نی چن  افتنی  تیکه واقع  ستیهیبد
اد  تیحما همه  همچن  انیشده  گروه   نیو  مذهب  یِانسان  یهاهمه  تعلقات  سو  ،یبدون  نظام   یاز 

حکومت  یحقوق دستگاه  کنون  یعنیاست،    ازمندین  رانیا  یو  جامعه  در  سخنران  توسط  که   یآنچه 
ستو حقوق  دهآلمان  نظام  قانو  یاسالم  یجمهور  یشد.  اساسو  ا  ین  از  نخست  ن یآن  هنوز    نیگام 

هم در کشورمان هنوز امکان پرسش   یمستقل یدستگاه سنجش افکار عموم چیفاصله دارد. ه رایبس
زم در  را  مردم  آزاد  نهیاز  باره  در  آنان  ه  ان یاد  ینظر  و  دق  چینداشته  نشده،    یدستکار  ق،یآمار 

اما    ن ی. به رغم استیدر دست ن  ران یادر    یآن نظرسنج  جیاستناد به نتا  یبرا  یرو معتب  خدشهیب
امابرا  ه یپایخوب اطالع دارد، چندان ب  شیمادر  نیسخنران، که از اوضاع و احوال سرزم  یدواریز 

مداراجوستین و  روادارانه  افکار  و  عواطف  احساس،  به  نگاه  با  فعال   یاانهی.   ی هابخش  نیترکه 
مدن  رکشو  یاجتماع جامعه  م  ینوپا  یو  نشان  خود  از  آ  یدوست صلح  یهاامیپ  دهند،ی آن    ی رزوو 

فرهنگ  یستیهمز سرآمدان  دهان  از  که  جهان  ا  یبا  هنرمندان  هم  افتد،ینم  یرانیو  طور    نیو 
تازه از سو   یاسخنان  بزرگ  یکه  پا  یبخش  روحان  نید  ورانیاز  رحمان  ونیو  اسالم  از  دفاع    ی در 

هم  شود،یم  دهیشن برخ  نیچنو  مواضع  به  توجه  چهره  یبا  حاش  یهااز  و  حاکم  نظام   هیشاخص 
پرپرقدر و  آنفوت  مذ  در  ا  انین  شهروندان   رانیمردم  همه  حقوق  به  التزام  ضرورت  مورد  در  که 

م اعالم  ب  ینیخوشب  نیا  یهاه یما   گردد،ی کشور    دینو  ینیبش یپ  د یشا  نکهیا  ابد؛یی م  یشتری قوام 
از جامعه و    ت«ی»واقع  نیقوع ا. وردیبه خود گ  «ی صورت »واقع  زی ن  رانینه چندان دور، در ا  ،یکرمان
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اف ا  نرایرهنگ  تنها ه  یرانیو  م  ست،ین  دیبع  چی نه  انتظار  به شدت  انتظار جامعهرودیبلکه  از   یا. 
همز در  که  درهم  ینید  یستیخود  روزگار   یاسابقه  یقوم  یختگیآمو  و  داشته  و   یدراز  در جذب 

ور  بوده است، انتظار د  شگامیان، پدر خود، حتا از نوع مهاجمش  دگانیرس  تازههضم و انتگره کردن  
  ب یپر فراز و نش خی تار یط  ،یرانیرایو تازه واردشدگان غ یرانیو اقوام ا انیاد روانی. پستین یاز ذهن

طب  ن،یسرزم  نیا طور  به  بلکه  هم  کنار  در  تنها  ز  یعینه  هم  درهم  ستهیبا  استناد اندختهیآمو   .
  ن یچنل  حد از دملت وا  کیکشور و    کیبه مثابه    ،یکرمان  دینو  یمادر  نیبرآمدن سرزم  ندانهسربل
تقو  ،یاس یس  یایجغراف  نیا  تیبه عنوان جوهره و ماه  یکثرت ن  نیا  تیو ضرورت  و    ک،یفرهنگ 

.  رسندیها از هر سو به گوش مروز  نیا  ین ید  ضی از جمله تبع  ض ی ضرورت برانداختن هر نوع تبع
  ن یبه ا  ندتوایها مانسان  یحقوق  یبرابر  و  یبر اصل آزاد  یباز متک  یهابا افق  یاسقانون اس  کی

با   یکرمان دیبخشد که نو یتیصورت واقع رانیدر ا یآزادمنشانه انسان ینفس کیو ن یفرهنگ یآمادگ
 نیآماده است و وقت تدو  اش هیفرهنگ و روح  رانی در ا  گرید  ی. به عبارتکندیم  اد یاز آن    یدواریام
   است نه چندان دور فرا رسد. دیهم ام المشک
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 از: قدردانی

 کرمانی  نوید

 هدف، تقویت اندیشۀ صلح و قوام دمکراسی است

 

خدمت با اعطای جایزۀ سالنۀ    هاست و این»این بنیاد در خدمت صلح، انسانیت و پیوند میان ملت
های چشمگیر خود و مقدم بر همه در حوزۀ ادبیات،  با تالش شخصیتی که    آلمان به   لح ناشرانص

گیرد. شایستگان دانش و هنر به تحقق اندیشۀ صلح یاری رسانده باشد، صورت عملی به خود می
 شوند.«یده میشان برگزبینیدریافت این جایزه، بدون توجه به ملیت، نژاد و جهان

ا  بخشی  فوق  اساسنامقطعۀ  بنیاز  سال  ۀ  در  آلمان  ناشران  اتحادیۀ  تصمیم  به  که  با    1950دیست 
گیری و قوام دمکراسی، تأسیس  هدف خدمت به گسترش اندیشۀ صلح و دفاع از انسانیت، و شکل 

این هدف وظیفۀ گزینش چهره   و ادب، هنر  در راستای تحقق  میان اهل  از  و  ای در سطح جهان 
ه گرفته است. مراسم اعطای این جایزه، همه ساله، در  هدع  صلح، برجایزۀ    دریافتدانش را، برای  

المللی کتاب در شهر فرانکفورت در کلیسای پائول برگزار  برگزاری نمایشگاه بین   زمان آغاز پاییز، در  
 گردد.   می

حسبی بر  صلح  جایزۀ  اعطای  مراسم  اجرای  برای  فوق،  مکان  گزینش  بدون  تردید  و  تصادف  ب 
و معنا  به  ت  توجه  رخجایگاه  بر  اریخی  رخدادها  این  تاثیر  و  کلیسا  این  در  گرفته  صورت  دادهای 

ـ  1848سرگذشت پر فراز و نشیب آلمان نبوده است. این کلیسا در سالی پر حادثه و تاریخی ـ سال  
آلمان و نشستمکان گردهم  نمایندگان ملت  ارائه آیی نخستین  بود که در  آرمان   هایی  ها، و طرح 
تال و  تاریخ  های خودش امیدها  و  در  تاریخی شکل   این کشور  پروسۀ  آن  در  اساسی  قانون  گیری 
 ای داشته و جنبۀ الگویی و راهنمایی یافته است.  جایگاه ویژه
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اینرو   کلیسای  از  آلمان،  اساسی  قانون  تحولت  و  پیدایش  به  مربوط  تاریخی  آثار  و  تحقیقات  در 
داده است.    خود اختصاص  همی را به اره بخش ممایندگان ملت آلمان در آن، هموپائول و نشست ن

کتاب   در  جمله  منابع    Grundrisse des Rechts – Verfassungsgeschichteاز  از  که 
اساسی قانون  تاریخ  و  عمومی  حقوق  رشته  در  است:»در دانشگاهی  آمده  نشست  آن  بارۀ  در  ست 

ورت، ول فرانکفلیسای پائدر ک  1848می    18فتتاحی خود در  آیی نمایندگان ملت در نشست اگردهم
 ورود نمایندگان با استقبال شورانگیزی مواجه گردید.«مراسم 

کنندگان به نمایندگان  های میهنی و سراسر انتظار و امید استقبالهای آن استقبال در سروده نشانه 
ی که بالی سر  د و در پالکار  آن اجالس در تأمین وحدت کشور و تأمین حقوق ملت بازتاب یافته

مجلرئ آن  آویختیس  نمودار  س  بود  نمایندگان ه  قاطع  اکثریت  با  که  مجلس  آن  رئیس  گشت. 
 برگزیده شده بود در سخنان افتتاحیه خود اعالم داشت:

نفوذ همه   زیر  و  ملت حاکم  ارادۀ  آن  بر  است که  خواهان کشوری  است.  خواهان وحدت  »آلمان 
 اجزاء آن اداره گردد.«

نی نخستین طرح قانون اساسی  س ملی و باخستین مجلان رئیس ننگاران، آن سخنبه گفتۀ تاریخ
را   قانون  حکومت  مدافع  و  دمکراتیک  ملی،  افکار  همۀ  میان  »پیوند  حقیقت  در  آلمان  دمکراتیک 

به رغم همۀ فراز و نشیب نمود« و  ناکامیها، موفقیتبرقرار  بار  ها و  پیوند  این رشتۀ  بعدی،  های 
ه نمایش گذاشت. البته از آن  ای مختلفی ب هدر صورتجنگ دوم    های بعد ازدیگر خود را در سال

گذشت؛    ای( یک سده1949های نخستین تا استقرار و استواری قانون اساسی جدید آلمان )تالش 
انقالبسده با  همراه  خونین،  نبردهای خشونتای سراسر  و  جنگها  درونی،  برافکن بار  بنیاد  های 
با جنایتبین نهایت اشغال، تقسیم و جدایی این    مانند و درد بشری بیو اعمال ض  المللی، همراه 

 مردمان به دو کشور بدست متفقین.

از زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید آلمان، مبتنی بر احترام به اندیشۀ صلح و در خدمت  
ر به  ادارۀ کشوو پایبند و ملتزم به هدایت و    هابدان و متعهد به تأمین و تضمین حقوق برابر انسان 

بدساراد و  ملت  مردم  ۀ  نمایندگان  چهارچوبت  سربرآوردن   در  یعنی  امروز،  تا  آن،  اساسی  قانون 
به  احترام عمیق  با  و  بال  اجتماعی  انسانی، دمکراتیک، رفاه  مناسبات  با  پیشرفته و مرفه  کشوری 

اخت،  فراهم سآلمان را  آمیز دو  های صلحمیز و از راه آقانونمداری که بستر استوار پیوستن موفقیت 
در آن صد سالۀ خونین و پس از آن ابتذال و شکست انسانیت، آن انسان  سال گذشته است.  65

ها، برای بیرون آمدن »خردورز« در اوج شرمساری از خویش و شرمنده از آلودگی به بدترین جنایت
یان، از  ما ایران  روزی میاناز جایی، یا به قول متداولِ اماز دوزخ خودساخته و برای آغازی نو باید  

از    نمود. در آن زمین سوخته در خاتمه جنگ جهانی دوم، آن تجربۀ یک سدۀ پیش ی آغاز می سنت
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تردید  ها و دستاوردهای آن، بییعنی نشست نمایندگان در کلیسای پائول فرانکفورت، و آرمان جنگ
 ساب آید، که آمد.  ای به حتوانست الگوی شایستهمی

نمون این  ایدههام الۀ شایسته  از  و  در کشور ها  امروز  گرفته شد که  اموری  در تحقق  بسیاری  های 
شوند؛ از آن جمله احترام به استقاللِ عمل و تضمین آزادی و امنیت  آلمان از بدیهیات محسوب می

های اولیۀ چنین ین نطفه اهل فکر، دانش و هنر در خدمت به دوام و قوام و پیشرفت جامعه. نخست
ا  آدرکی  ضرورت  اسز  و  سرآمدزادی  و تقالل  بکارافتادن  مناسب  بستر  و  فرهنگی  و  فکری  ان 

می را  آدمی  استعدادهای  و  خالقیت  ایدهشکوفایی  همان  در  آرمانتوان  و  گردهمها  آیی های 
 کلیسای پائول یافت.

آن اندیشۀ  تقویت  و  دفاع  برای  تالش  و  صلح  حفظ  دغدغۀ  اهل  البته  فکری  منظومۀ  در  بعدها   ،
ای و های تلخ یک سدهگاهی ویژه یافت. پس از آن تجربهین کشور جایو فرهنگ انش و هنر  دا

عدالت انسانی  مطالبات  همۀ  میان  در  جهانی،  جنگ  دو  جهنم  از  گذشتن  با  و  خاصه  جویانه 
بود که دغدغۀ صلح و    یخواهانه و قانونمدارانۀ سرآمدان فکری، فرهنگی و سیاسی تازه، بدیهآزادی

پدستیابی    هایراه دبه »صلح  چه  متنوع  ایدار«  و  گسترده  با جهان  چه  و  کشور  مرزهای  درون  ر 
 که یافت.  یافتمیبیرون، باید مقامی برجسته و کانونی 

آیی سالنه کلیسای پائول شهر فرانکفورت، با حضور جمعی از اهل نشر افکار و  بدین ترتیب گردهم
را  ایده نمیها  حوادث  امروز  روند  از  و  توان  وتاریخی  جدا های  تجربه  رخدادها  این کشور  گذشتۀ 

توان دریافت که  نمود. تنها بر بستر چنین تاریخی و با برقراری پیوند میان امروز و آن گذشته می
ای از سه نسل سرآمدان فرهنگی، فکری و سیاسی این کشور، که کنندهچرا بخش بزرگ و تعیین

جایزآگردهم بانیان  و  پائول  کلیسای  آن  یی  صلح  نمونۀ  آنسه تنها  از  انتلکتِ  ای  نیروی  تمام  ت، 
های جدید رشته  اند تا در طوفان حوادث و گردبادهای بحرانمستقل و متکی به خود را بکار بسته

کانون  و  ندهند  دست  از  را  قلم  و  بیان  فکر،  آزادی  و  استقالل  زمین  بر  انسانیت  و  و عقالنیت  ها 
بشردوستی و خمر از صلح،  دفاع  براکز  به  پیودمت  ملتقراری  میان  مردمان سرزمینند  و  های ها 

و   صلح  اندیشۀ  مقوم  افکار  به  دستیابی  برای  جستجو  از  راه  این  در  و  نگذارند.  خالی  را  دیگر 
زمینه کاهش  و  های جنگ و جنگهمزیستی و  مردمان  میان  بیگانگی  از حس  و کاستن  افروزی 

جهانملت بمانن   های  »امیدوار«  و  نشویند  هردست  از  و  خال  د  گشاتالش  در  درهای قانه  یش 
ها و ادیان گوناگون، مشروط به پایبندی و احترام بیشتری به روی یکدیگر و به روی افکار، فرهنگ

 آمیز، استقبال نمایند.به منطق گفتگو و دیالوگ مسالمت

نهادن گام  برای  ما،  نظر  به  تاریخی،  مقدمۀ  این  برخورد   بیان  و  بحث  هر  درستِ  به درمسیر  ی 
دریبرگز گردهمجایزۀ    افتیدگان  و  آلمان  کتاب  ناشران  و  صلح  پائول  درکلیسای  آن  سالنۀ  آیی 
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همچنین در بحث و برخورد به چهرۀ برگزیدۀ امسال آن یعنی نوید کرمانی نویسندۀ آلمانی ـ ایرانی  
اجتناب وی  سخنان  از  و  خارج  زیرا  است.  بوده  یا  ناپذیر  آن  با  نظری  اختالف  گونه  وجه هر  این 

سالنهآییهمرد گ چهره   های  با  مخالفت  از  نظر  صرف  و  پائول  کلیسای  آن  در  برگزیدگان  از  ای 
کنندۀ جایزۀ این نهاد، شرط بینی دریافتکانون، یا اختالف نظر با این سخن یا آن نگرش یا جهان

ن  وریم. چنیای بسته بدآن سر احترام فرود آها و امیدهکند که برای چنین تالش انصاف حکم می
گاه به این تاریخ و آگاه به وظایف برخاسته از شرایط تاریخی امروز است، که از  حکم خردِ آ  احترامی
به همقضا بی ما،  به موقعیت و وضعیت  از هر سو که  ربط  نیست که  ایران  میهنان ما و کشور ما 

  به ارادۀ   و التزام  شۀ صلح و دمکراسی و قانونمداریبنگریم نفعی اساسی و بزرگ، در گسترش اندی
با جهان قدرت، های مسالمتاز راه   ملت، آن هم آمیز چه در درون، چه در منطقه و چه در رابطۀ 

رسد که هنوز درجۀ انتظار چنین احترامی از سوی ما ایرانیان را باید بسیار پایین  دارد. اما به نظر می 
 پیش. تر از دفعات کشید، و پایین

  ۀ ن« پرغوغا و پرادعای وطنی ما در برخورد به برگزید شنفکراز سوی »رونخست نیست که ا  این بارِ
آمیز و پرنخوت اتخاذ  های مضحکههیئت داوری جایزۀ صلح ناشران آلمان، زبان آغشته به زهرخنده 

یژه حضور گستردۀ  های اینترنتی و به وشده است. تنها این بار دسترسی بسیاری از ایرانیان به رسانه
آنانفیس به بحثبوکی  نازل  ،ها ،  نمونه    ،شاندر سطح  به عنوان  داده است. وگرنه  بزرگتری  ابعاد 

های برگزیده دیگر این  گر از سوی ایرانیان در برخورد به چهره های نکوهشبازگشتی به انبوه نوشته 
آنه  یعنی  در  بنیاد،  شیمل  در  1)  1995ماری  ماس  هابر  و  در  (  2)  2001(  کرمانی  نوید  بار  این  و 

رد ما به مسائل تغییری نکرده است و از نظر »روشنفکری« که نوع برخودهند  می   ( نشان3)  2015
دست   که  ایران،  رژیم  علیه  ما  سیاسی  مبارزات  دریچۀ  از  باید  جهان  مهم  موضوعات  همه  ما 

   بر»قضا« اسالمگراست بگذرند، و از دریچه نگاه ما به اسالم نگریسته شود.

نگاه بی به مضمدر  ما  بحثاعتنای  اندیشمنها ون  غربی که سعی میدان و روشی  با  نفکران  کنند 
یابند. به های جدید خود پاسخ گویند، اهمیتی نمیها و نیازها و چالشها به پرسشتوجه به تجربه

ین  ماری شیمل در سخنرانی خویش به مناسبت دریافت اعنوان نمونه برای ما مهم نیست که آنه 
تازد و از مخاطبین غربی خود رت میسیاسی و قد هایبازی اسالم در جایزه، به جریان سودجویی از

های اسالمی و برداشت گوناگون آن بنگرند. یا  خواهد که به لطف و محبت به رنگارنگی جامعهمی
دنیای« این که هابر ماس، در برابر چالش جدید مدرنیته و سکولریسم در مواجهه تازۀ غرب با »

گوید و چه روش و راهی را در نی چه می ر شرایط جهاأثیر آن بگرایی و تاسالم و سیر جدید اسالم
برخورد به اسالمگرایی پیشنهاد کرده و تکیۀ خود را بر تقویت کدام »دیسکورس« در اسالم و با 
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زمینه می بر کدام  و  کثاسالم  بارۀ یک جامعۀ  در  مرزهای روشنی  و  تفکیک  به  و  و  رتگذارد  گرا 
 . کندان میو علم بی استقالل دین از سیاست

به طبع این هم، از نظر ما ایرانیان، اهمیتی ندارد که اساس سخن انتقادی نوید کرمانی متوجۀ خود  
ها  مسلمانان است؛ که با این همه ادعای عشق به دین خود، تا کنون از عهدۀ کوچکترین پرسش

انی ان نوید کرمته در سخنکه این نکاند. شگفتا  این دین برنیامده   ها به نامدر برابر بزرگترین جنایت
ارزیابی ایرانیان، هیچ جلوهدر نظر و در  های یابد، که از قضا بدترین شکستو جایی نمی  های ما 

انتقادی به خویش و به ارکان مختلف فرهنگی و  تاریخ دراز خود را، از خود، به دلیل فقدان نگاه 
روشافکری خود خورده نظر  از  اما  ما،  برخالف  غریم.  نویسنبی سخنراننفکران  این  ـ  ی  آلمانی  دۀ 

رسد که نقد خود را فراتر از  ایرانی در بیان این نکته »اوج« یافته و به مرتبۀ »سخنی بزرگ« می
 گوید:دهد و میمی رهای خودخواهانه قرامهر به خود و دوست داشتن دیگری را فراتر از حسابگری

به شخص خود،   ود و همچنینسرزمین خ   گ خود، بهنچه متعلق به خود است، به فرهن »عشق به آ
شود. اما عشق سراسر برخاسته از شور و عاطفه تنها در برابر  در نگاه انتقادی به خویش اثبات می

یابد. دلبستگی به خود برای آن که به وادیۀ خودخواهی، خودپرستی و تکبر سقوط  دیگری معنا می 
به ویژه امروز، در بارۀ    . همین سخن،همراه شودن با خود  دائماً با نقد خویش و درگیر شدنکند باید  

کند. کسی که به عنوان مسلمان با دین خود درنیافتد و آن را مورد تردید قرار  اسالم نیز صدق می
 ورزد.« ای به آن نیافکند، چنین مسلمانی به دین خود عشق نمیندهد و نگاه پرسشگر نقادانه 

ی آن نیست و در آنها تنها بر  کتاب آسمان  اسالم یا  سر مضمون  ر هیچ یک از این نظرات، بحث برد
ها شود. در هیچ یک از این گفته وجود تعبیرهای مختلفی از اسالم و از قرآن انگشت گذاشته می

از   های بیرونستیزی و اسالم ستیزی وجود ندارد. در همۀ این نگاه ضدیت با اسالم به منزلۀ دین 
آلوده به قدرت و ابزار    ان از دینِی دینی مردماب باورهاسالمی، حسدین اسالم و فرهنگ جوامع ا

ها هیچ مسلمانی و اساساً هیچ باورمند دینی به  های این شخصیتسیاست جدا شده است. در بحث
آیین به  دلبستگی  دلیل  به  و  خود  دینی  باور  تبعیض  صرف  یا  سوءطن  دیدۀ  به  آن  مناسک  و  ها 

ر دل هیچ انسانی، مگر آنان  نی و وحشت دحساس ناامن سخنان اشود و از شنیدن اینگریسته نمی
خیرد. و در نهایت همه این سخنان، همچنان که نوای برخاسته از سخنان که بر ضد انسانند، برنمی

بنیادآوا میبا این گفتۀ پردامنه هم  2015دارندۀ جایزۀ صلح ناشران آلمان در سال   آن را    شوند و 
 گرا ممکن است«. فییک جامعۀ عرتنها در  ت مؤمنانهکنند که: »زیستقویت می

شاید بخش بزرگی از مسلمانانی که این روزها پناه و امنیت خود و فرزندان خویش را در کشوری  
آلمان جستجو می و  چون  دانش  و  فلسفه  از جهان  و روشنفکران  اندیشمندان  این  نام  هرگز  کنند 

باشد، و  ادب و هنر غ به گوششان نخورده  نداشکمترین اطربی  باشند کهالعی  این   ته  کسانی در 
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تالش  بخاطر  زندگی کشور  و  ادیان  همزیستی  و  آزادی  فرهنگ  گسترش  و  ایجاد  در  هایشان 
انسانیمسالمت از حق  دفاع  در  و  اقوام  میان  دینی  آمیز  باورهای  به  وفاداری  در  فردی  به هر  اش 

اند ه و در تجربه دریافتهزده به غریزهای جنگشوند، اما این انسان شده و میای نائل  گرفتن جایزه
  مذهبی های قومی و  شود که بر جنگ و به ویژه جنگآنجایی حاصل می  ،که امنیت و صلح و رفاه

 بار بر سر قدرت نقطۀ پایانی گذاشته شده باشد.و در صدر همه جنگ خشونت

 1394آبان  15
 ـــــــ 

از  1 مهم  وجمله  ـ  جایز1995قایع  اعطای  سال  ناش،  صلح  آلمانۀ  آنه   ران  ترک ماربه  شیمل:  ی 
شدن   کشته  از  بعد  ملل،  سازمان  صلح  نیروهای  توسط  اثر    132سومالی  در  آن  سربازان  از  تن 

 گیری جنگ داخلی قومی و مذهبی در این کشور آفریقاییعملیات تروریستی و بعد از آن اوج
دریافت2 ماس  هابر  یورگن  سال  ـ  در  صلح  جایزۀ  حمل،  2001کنندۀ  از  تروریستپس  های ۀ 

های آمریکا و آغاز جنگ افغانستان. نظرات این فیلسوف آلمانی در بارۀ تعبیرهای  را به برجاسالمگ
نظام  مخالفین  از سوی  ایران  روحانیون  از  با بخشی  مراودات وی  و  ارتباطات  و  اسالم  از  متعادل 

فر وی به به ویژه سفته است.  مورد نقد و نکوهش شدید قرار گراسالمی در خارج کشور، همواره  
گفته ای و  خاتمی  سیدمحمد  جمهوری  ریاست  زمان  در  مصاحبهران  در  وی  روزنامۀ  های  با  ای 

ایران   مذهبی  نیروهای  ایران و درصف  در  بارۀ تحولتی  در  که  نظراتی  و  آلگماینه«  »فرانکفورتر 
 مواجه شد. مشاهده کرده بود، با برخوردهایی منفی

های  های داعش و ادامۀ جنگآور جنایتبا گسترش هول   نی همزماننوید کرماـ اعطای جایزه به  3
کشورهای عربی سوریه و عراق و لیبی، وبه راه افتادن بزرگترین موج آوارگی   مذهبیخونین قومی،  

 و پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم
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 از: قدردانی
 ون یهما وش یدار 

 با تجدد ال کشاکشبه »صدس ینگاه
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 ون یهما وشیبه »صدسال کشاکش با تجدد« اثر دار ینگاه

  

اثر دار  یو معرف  یبررس  ناریدر سم  یسخنران  متن با تجدد    ونیهما  وش یکتاب صد سال کشاکش 
 . دیانجمن سخن برگزار گرد یدر گپسرا 2006دسامبر  17و  16 خیکه در تار

 

اثر و سراسر متن آن، م  ا، همچونکه آن ر  مینام کتاب آغاز کن  از گوناگون    یایاز زوا  توانیخود 
و    یساختار اصل   انگریشکل ب  نینام به بهتر  نیمورد توجه قرار داد. به باور من و در درجه نخست، ا

 ی معنا داشته و به    یخ یتار  یر یاز س  هیکه ذکر »صدسال« در آن کنا  یکتاب است؛ نام  یع یطب  ریس
  ران یصدسال در ا  یکه ط  یو حوادث  هادادیاز رو  یعنیه،  فاق افتادگذشته ات   آغاز کردن از آنچه که در 

 ها دادیاز آن رو  قی روشن و دق  یهالیهمراه با تحل  کند،ی آغاز م  افته، یآن وقوع    رامون یو در جهان پ
ملت را رنگ و شکل   نیا یکه سراسر زندگ یاجتماع  یکارها یو پر طالطم پ یتوفان ریو عبور از مس

و   یفلسف  شهیژرف و گسترده از فرهنگ و اند  یهایبر آگاه  ستادنیبا ا   سنده ی. سپس نوداده است
ساز  یزندگ  یها هیل   نیترقیدر عم  شرفته،ی و تحولت جهان پ  خی از تار  یریگغرب و با بهره   یاسیس
آ  فرو  هاجامعه  نیا ج  یانهیرفته،  جوامع  برابر  در  و  آورده  سومفراهم  اسالم  یهان  خاور   یـ  ـ 
گروه دوم از   نیآور ابرگردان و عکس و عموماً هول  ریتا خواننده در آن تصو  دهدیم   قرار  یاه انیم

دار کند.  مشاهده  را  ا  ونیهما  وش یجوامع  ژرف  ن یدر  اوج  در  و  به    یهابحث  نیترگذر  خود 
جهان  یرودرروئ  و    یسنت  ینیبجهان  رسد؛ یم  ینیبدو  بسته  و  کهنه  بدور   بخشدر  و  آن  اعظم 
 . گرید یاز سو یمدرن و تجددخواهانه و گشوده بر هر نوآور ینیبجهان سو و کیز ا یافکندن

از آغاز از   تی که »صدسال« درش حکا  شده آن   نشیتنها در نام کتاب و سه واژه گز  یریس  نیچن
تنها   نی. همچنشودیاست، خالصه نم  شهیاز رفتن به عمق اند  یاهیدر آن کنا  تهیدارد و مدرن  خیتار
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از فص  ستین  یریمس اول کتاکه  انتهائل  به فصل  آغاز و  نت  دهیرس  یب   یریگجه یو بسته شده و 
ها و به فراخور موضوع بحث،  در تمام طول فصل  توانیاست که آن را م  یروند مداوم   نیشود. ا

تازه در سا نمود. و  م  میشویاست که متوجه م  یبرخورد  نی چن  هیمشاهده  که هر   میکنیو لمس 
زندگ  یاعرصه چه    شر ب  یاز  عم  ستهیشا  زانی متا  خور  در  ژرف  نیترقیو  و    ه ینظر  نیترتعمقات 
نو  یکار  یعنی.  هاستیپرداز ا  سندهیکه  نمونه    ن یدر  عنوان  به  است.  داده  انجام  وفور  به  کتاب 

آنجا   ایو    کندیبرخور م  یمانیو نه ا   یفلکلور مذهب  ای  انیرانیا  یپرستکه به مسئله ناموس   یجائآن
 . پردازدیم یناریا یددرنمر هیکه به روح

  یشگفتاریو پنج فصل نخست که در اصل پ  ینیچدر مقدمه   ژیاثر، به و  ن یو در ا  ر یمس  ن یاما در ا  و
 لیو تحل  خیدست بال را دارد. تار  دهیشیاند  خی تار  یعنی  هادادیرو  ی خیتار  لیتحل  ند،یفصل بعد  8بر  
  سنده یدست نو  لهیزار کار و وساباسر جهان  بلکه در سر  رانیهم نه فقط در اآن    ،یخ یتار  یدادها یرو

بلکه   یخنگارینه تار  خیتار  یریاز بکارگ  ی. قصد وستیامروز  یها تیواقع  شتر یبهتر و ب  اندنیدر نما
اند  یبررس و  عمل  مقا  شهیکارنامه  مقاجه ینت  سهیو  نما  سهیهاست.  و   یرفتگپس  اندنیو 

پو  یستائیا  ،یافتادگشیپ جامعه  هاجهان   انیم  سهیمقا  ،یائیو  از جهان   ی اهو  »مرگ    ینیببرآمده 
  سنده یموتور محرکه جوامع. نو  ا یبازدارنده    یرویبه مثابه ن  ش«یاند  ی»زندگ  ینیبو جهان  ش«یاند

را در هر فصل و در هر کجا که لزم است درهم شکسته تا نشان دهد که   خی تار  یزمان  یمرزها
م جامعه  امروز  ناپوچگونه  جوامع  و  و  پس   ا،یا  دور    یهاگذشتههمان    ما،   رینظ  یشیاندمرگ مانده 

  ی در بررس   سندهیاست. نو  یبه سرعت نور غرب  شروندۀیو پ  ایشده جوامع پو  یسپر  ی هاافتاده و قرن
مظاهرروح نقد  روان  یو  اجتماع  یانسان  یـ  کالبدشکاف   یو  و  ا  یگوناگون  یهادهیپد  یما  به    نیکه 
کرده و    یبردار  ونهها نمدو نوع جامعه  نیاز ا  کی  هر  یخ یتار  یها از بافت  شوند،یمظاهر مربوط م

برش  دوره  یعرض  یهادر  در  ا  یهاکه  ا  ن یمختلف  گوناگون  و نمودار  کند،یم  جاد یجوامع  ها 
را    سهیها قدرت تطابق و مقاتا خواننده با نگاه در آن  ندیآفریم  یاسه یقابل مقا  روشن و  یهاریتصو

همه اختالف وجود   نیا  روزباشد. اگر ام  دیو نبا  ستیجدا ن  از هم  تیکه سرنوشت بشر  ندیو بب  افتهی
است که ما    یغلط  یهاهاست. در پاسخراهه یجداگانه و افتادن ما به ب  یهادارد، علتش رفتن به راه 

برابر پرسش داده   یهادر  تار  فیخود در تعر  سندهینو.  میانادرست قرار  تاب در فصل هفتم ک  خیاز 
 : دیگویم نیچن

  ر یسزاوارشان در تصو  یو گذاشتن در جا  هادادیو رابطه رو  یمعن  دن یکش  نورین بعنوابه    خی»تار
  نیدر تدو  ونیهما  وش یاست.« و دار  ینشگریو آفر  لیمستلزم قدرت تخ  ،یکه، مانند هنرسنج  یکل
بکارگ  نیا در  و  م  خیتار  یریاثر  تار  دهدی نشان  قدرت  یسنج  خیکه  در  که  و    لیتخ  است 

مداوم    یزمان و گذرها  ریناپذ. مفهوم و رابطه گسست ندیآفریم  یشگفت   ،یکل  ریتصو  ینشگریآفر
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تار  یزمان به حال و  یخیو  ا  نده یآ  از گذشته  است که    یهایژگی از و  یکیاثر،    نی در  آن  برجسته 
 « یو »شناور   «یالی. و از آن تحت عنوان »سانددهیمشترکاً بدان رس  نیبهمه خوانندگان ژرف   باًیتقر

  ی کس  نیاز آن نخست  ،یژگیو  ن یدر باره ا  ف یتوص  ن یبه نظر من بهتر.  ندیگوی سخن م  اثر   زمان در
 تیسالگرد مشروط نیصدم ژهیشماره و یاز انتشار آن برا شیکتاب و پ نیدر باره ا یاست که مطلب

  ی ژگیو  ن یا  شاگردان در باره  راینوشت. سر  «یفراموش  هی»تالش« تحت، عنوان »مبارزه حافظه عل
 :  دیگویاثر م

ا   یگرید  یهابا نوشته   ونیهماوشته  وت ن»تفا ا  ن یاز  از آن در    یفصل  چیاست که ه  ن یدست، در 
همان فصل اول و دوم    . چنانکه درماندی. زمان همه جا شناور مکندیتوقف نم  یمحدودۀ زمان  کی

. میخوریبرم  گرینکته دبه صد    یاز موضوع اصل  ر یکه مختص انقالب مشروطه نوشته شده، به غ
رنگا  ب  شتهگذ ا  یارنگهمه  در  بخش  نی آن  و    یاثر  نکبت  با همه  زمان حال  است و  زمان حال  از 

بد گذشته.  ادامه  مشروط  نسان یفالکتش  از  سخن  تار  ای  تیکار  لحظه  امروز   گرید  یخیهر  به 
کتاب    انیدر پا  یابه فصل جداگانه  زین  هایریگجهینظر دارد و نت  ندهیاز آن به آ  شتریو ب  کشدیم

 .« ردیگیل مطلب انجام مدر خالبلکه  شودیواگذار نم

آن تأمل کرد، کلمه »کشاکش« است. اما  یبه دقت بررو دیکه در عنوان کتاب با یگریاما واژه د و
ا  شیپ به  پرداختن  با  نیاز  ا  دیواژه  اثر   هینکته تک  نیبر  نو  یکنم؛ در  برابر شکوائ  سندهیکه    ه یدر 

 ز ین  یفواو اضا   کیکه: »از آوردن حتا    ددهیاسخ م کالم آن، پ  ین یو سنگ  یاز فشردگخوانندگانش  
ارائه موضوعات و مضام  یها ها و عبارتاست«، واژه  زاریب   اریبس  ینقش  ن،یفشرده آن در حمل و 

ها، به عنوان  بر تک تک آن   دی اند، دارند. و در اکثر مواقع با کاغذ آمده   یتر از آنچه که برروگسترده 
   مود.مل نو تأ تعمق ،یموضوع کامل و بحث اصل کی

هنگام  به نمونه  و  ی عنوان  س  یکه  فصل  اسالمگرائ  زدهمیدر  جنبش  یتومار  ـ    یاسالم  یهاو 
 زندیم  بینه  ی رانیا  «یچپ و مل  شیگرا  یایو در خالل بحث »بر بقا  دهیچیرا درهم پ  یستیترور

فکر    ک«یو دمکرات  ی»مترق  یند و بجا حرکت کن  رانیا  یروشنفکر  یاصل  انیکه بهتر است با »جر
تن    یاندک  گران یبشوند و از قالب مدافع مظلومان بدر آمده و همراه د  شیخواه و آزاداندیترق  کردن،

پذ و  احترام  مسئول  تیمسئول  رش یبه  بدهند،  انسان  م  یتیخود  سا  توانیکه  در  را  به    هیخود  آن 
به  برده و  روف  یدآن خود را در توحش و ناداندر پشت کردن ب  ایرساند و    تیاز انسان  یدرجات بالئ 

 یکه باز هم خطاب به بازماندگان چپ و روشنفکر   یگرید  یجا  ایتن در داد، و    یو ذلت   ننگهر  
وظ  رانیا  یسنت جنبش  یاصل  فهیکه  از  دفاع  هنوز  را  آزاد  یهاخود  اصطالح  را   بخشیبه  آن  و 

مترق م  ینشانه  خود  در    دانند،یبودن  و  طعنه  مپرا  کیبه  ا  دی گوینتز  اساس  نه جنبش  نیکه  ها 
آزاد  دبودن  یقمتر نه  م  بخش،ی و  وادار  را  تار  کند؛یخواننده  وجنبش  نیا  خیبه  به  آن    ژهیها،  در 
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رس  یهائنیسرزم ثمر  به  ب  اند،دهیکه  و  ا  رونیبازگردد  واقع  یدئولوژیاز  در  دوباره  تعصب    ها تیو 
  ن وعده آ  ایه آورده  ها به همراجنبش  نیرا که ا  یرقو ت  یآزاد  زانیمجدد، م  یابیارز  کیبنگرد و در  

گاه در دو سه کلمه در    فشرده و   ان یب  نیها و بر او طعنه  هابینه   نیبزند. برا  نیتخم  دهند،یرا م
کمانک باداخل  که  است  بررو  شتریب  یتعمق  دیها  آزاداند  ی میمفاه  یکرد.  آزاد  شیچون    خواه یو 

  که یاربودن، واز    یمترق  یعاشدن و اد  خواهیترق  ان یفرق م  ایبودن،    بخشیشدن و تفاوتش با آزاد
توخال  بار  یمترق  یفخر  کتاب  نگارنده  آمدن.  فرود  باربودن  و  درجاها  و  انگشت    یجا   یها  با  اثر، 

  ی هاشه یبرعلل و ر  ه یمانده و با تکو واپس  شرویدو جهان پ  سهیو مقابله و مقا  هاتیگذاشتن بر واقع
پس از   گر،یحال د  کند،یدار موا  را  یرانیاخواننده    گر،ید  یاز سو  یماندگو واپس  کسویاز    شرفتیپ

رو دهه  رو  یروئه  ب  سه  اسالم  یروئ  در  و  اخالق  یبا حکومت  جانبه  س  یو شکست همه    ی اسیـ 
روشنفکر س  یجامعه  اسالم   رانیا  یاس یـ  انقالب  رساندن  ثمر  به  در  را  خود  به    یکه  داد،  نشان 

 . دینما ی اساس ینگرها بازها رفته و در آنو الگو میو مفاه  یهمه معان یژرفا

برگرد  و همان  میاما  کتاب:  عنوان  ابه  که  برخوردها  نیگونه  نوع  در  قول    ای  یخ یتار  یکتاب  به 
  ی گژیشده و و  کیتفک  گریآن از آثار د  یهاو شناور بودن زمان در همه فصل  تیالیدر س  گرانید
 یرانیو ا  نرایا  خیارکشاکش در سراسر ت  یمعنا  حیتوض  در پرداختن و  نیچنهم  کند،یم  دایپ  گانهی

دست جدا    نی از ا  یگریکه آن را از آثار د  ابدییم  یگریاثر تشخص د  نیشده است که ا  یاسالم
و   یخ یتار  کردیو رو  خی همانطور که واژه »صدسال« در عنوان کتاب حامل روح تار  یعن ی.  کندیم

تار از  ب  دهیشیاند  خیاستفاده  ناست، واژه »کشاکش  سندهینو  یهادگاه ید  ان یدر  و    رندهیبرگدر    زی« 
د  نماد آن  یگر یروح  اثر،  زماز  در  فرهنگ  یشناس مردم  ،یشناس جامعه  نهیهم  از  شناخت   ی ها و 

اصل  محور  بر  که  است  ا  یگوناگون  انسان  به  بز  یرانیپرداختن  آن    نیترگرو   یعنیمشخصه 
روانپارگ  یروح  یدوگانگ ا  شیو  طول  مشک  خ،یتار  نیدر  واژهردیگیل  »کشاکش«  کاس  یا.  ه  ت 

اثر    ن یآن را در عنوان ا  مانندیب  گاهیصفحه کتاب را خواند و جا  456تمام    دیباآن    یفهم معنا  یبرا
 .  افتیدر

کمتر   دیشا  شد؛ی اثر مرحله به مرحله و همگام با نگارش آن، در تالش منتشر م  نیکه ا  یهنگام
ا  یکس به  تالش  خوانندگان  تو  نیاز  فصلنکته  که  باشد  کرده  ل فص  تا  یعنی  نینخست  یهاجه 

و    ران یکتاب در تالش تحت عنوان »صد سالۀ گذشته ا  نیداشتند. پنج فصل ا  گرید  یپنجم، عنوان
  ی هاکه فصل   ی)تجدد( منتشر شد. اما از فصل ششم به بعد، هنگام  تهیبا مدرن  یرانیا  معهجا  کاریپ

ب  یبعد با تجدد«  عبارت »صدسال کشاکش  آنآمدند،  تارک  رر  بود. همه  نشسته  در همها   نیاز 
پ  رییتغ پ  کاریاز  نبرد    کاریبه کشاکش است.  به معنا  یگر ید  هی بر عل  یکیاگر   یروئیبا ن  زیست  یو 
است که جبهه آن درون را شکافته و به دو صف،    یکاریاما کشاکش با خود است. پ  ست،ا  یرونیب
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ل در پنج فص.  شودیمژ م  کژ و  یموجب رفتار   و  کندیبدل م  یروان   یدوگانگ  گیبه دو پاره و به  
بوده است،    یرونیبا دشمن ب  زی نبرد و ست  یتیملت به روا  نیهمه کار ا  تیاز صدر مشروطنخست و  

ب ا  ان یبا سپاه  استعمارگر،  گانگانیبا  منابع  و  مال  غارتگران  و  دزدان  با  با چشم   نیاشغالگر،  ملت 
بر ا ا  نیناپاکان  با ظلم دربار و  اما از فصل ششم و  نیستبداد دآب و خاک،  انتها.    ن یهمه ا  یدر 

  ی آن در قعر شکست خود جا  یروزیخود و سرمست از پ  یملت با انقالب اسالم  ن ینبردهاست که ا
 ی که شکست   یانقالب اسالم  ی هاشهیرفتن به عمق و ر  ج،یاز فصل پنجم و بتدر  سندهی. نوردیگیم

نه  ست  شک  نیا  هکنینشان دادن ا  یو برا  کندیز مرا آغا  د،یآیبحساب م  رانیملت ا  یبرا  یخ یتار
و   یاز زندگ  یاهیل   چیحاصل شده، ه  یدرون  یبلکه در اصل در کشاکش  یرونیب  یکاریدر نبرد و پ

 نی. از فرهنگ و دگذاردیآسوده نم  یانهیحوزه و زم  چیملت را در ه  نیا  یو اجتماع  یانانس  تیهو
و به قول در گذشته  (  یاانه یـ خاورم  یجوامع اسالم   گریو اسارت ما )همچون د  خی تا تار  تیو هو

 گذراند یشناسانه مو جامعه  یفرهنگ   ،یخی تار  یکالبدشکاف  نیا  غی مان را از دم تبودن   یز گذشته  یو
مجار  و  گذر شکاف  هر  در  تباه   ختنیر  رونی ب  یو  و  و قرن  یفساد  بدست  باز  ترقیعم  یها  تر  و 

 . شوندیم

توص  انیب  در ا  ی گ روانپار  نیا  فیو  کشاکش  درو  یرانیو  جهان  که  ین با  به  عاقبت    خود  را  ما 
  تان یرا برا   سنده ی دهنده به قلم نو  چند نمونه تکان  کند،یپرت م  یفکر  یپرور  غنودن تن  یهاگوشه

طلبکارانه و غرورمندانه    ینینشدر فصل هفتم کتاب خود آنجا که به واپس  ونی: هماکنم یقرائت م
 :  دیگویباره خود ما مدر  پردازد،یم یاسالم امعجو

ما به    یحال دفاع  نیفرازانه و در ع  گردن  یچی. سرپمیاروبرو بوده   یادوگانه   یشوارما باد  ناری»در ا
اسالم را   یگردد. ما نه تنها درخشش دوران برتریبرم  شیتر، به سه هزاره پتر و دوردور  یهاشهیر

سال   1500  تبلکه افتخارا  میکشیخ مبه ر  افتی  یرانیرنگ تند ا  ن،یکه در آن سه سده عصر زر
نز  ا  شیپ را  برم  یکه شاهنشاه   ی: هنگاممیکنیم   گر ید  یسنگر  زیآن  را در  قاره  گرفت   یما سه 

  ده یالمپ رس  یهاهمان زمان به قله  در   انیونانی)  رفتند؟ ی ها بال مدر کدام جنگل از درخت  انیاروپائ
  شتر یچه بما هر  یانناتو  م؟ یریبگ  گران یارد که از دها چه کم دهمه شاهکار  بودند.( فرهنگ ما با آن

است که ما را   یداروئ   یمل  تی . فرهنگ و هومیاافتهی  شتریب  ازیو فرهنگ ن  خیتار  نیشده است به ا
  اگانین  میآئی. اگر ما از غرب برنمبخشدیآور آرامش مأس ی  یهمه روزه واپسماندگ  تیدر برابر واقع

برآمده  ما  افتخاراتدوردست  ا  مانیباستان  اند.  بس  را  هرستما  غرروز  .  واماز  و ...  میریگی م  ب 
و رفتار کژ و مژ   یما را به شتابزدگ  گرید  یسو و غرور از سو   کی از    یمشکل آنجاست که درماندگ

 .«  اندازدیم
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ـ و    نیترکیطلبکارانه را در همه جا و در تار  یهایریگپرورانه و وام  غرور تن  ن یا  شه یر  سندینو
ما درخشان شگفتا در   با خنجر قلم    مان یخ یارت  و  یفرهنگ  یهاـ گوشه  نیترنزد  جستجو کرده و 

  خ یتار زکه ا ی. به عنوان نمونه هنگامگذاردیم شینو به نما شهیو در پرتو نگاه و اند کشدیم رونیب
  ن یبا ا  انیرانیکه چگونه مبارزه و مقاومت ا  دهدی و نشان م  سدینوی م  رانیهجوم اسالم و عرب به ا

 : دهدیم حیتوض نیچن هاراهه یب نیه ابار د. درافتا هاراههیهجوم به کدام ب

ساز مذهب  به صورت  انتلکتوئل،  جبهه  کمک  ی»در  چندان  که  آزادمنش  یدرآمد  در    یبه  و  نکرد 
طر  یهاسلسله خانقاه   قتیاهل  مربه  نظام  با  مراد  دیها  خودمختار  ...دیانجام  یو  فردآزاد  مسئله  و 

مذهب  ک یدر    یانسان بزرگ  ینظام  سعارفا  نیترکه  از  و،    افتندیینم  یرهائ  یبکل  اش ه طرین 
 ماند.«  یناگشودن جستند،ینم ،یشتریب

و    دهید  هابیچه آس  یرانیروح و روان ا  هاراهه یب  ن یکه در ا  دهدیگفته نشان م  نیدر ادامه هم  یو
 : دیگویفصل م نیمدر ه  یگرید یدر جا یاست. و افتهین ی رهائ  یکشاکش درون نیهنوز از ا

دراز    یهابسر برد. سده  یاناآسوده   یستیعربزده در همز  یرانیبا ا  زیاز اسالم ن  شیپ  فرازسرا  یرانی»ا
ا و  بندگ  انیرانیگذشت  پ  یبه  و  آخوند،  زبان  از  خ  قت،یطر  ریخداوند،  اگر  بودند،    یلیو  سرکش 

)نه به   یائ ره  اتیادب  یشگیهم  ریگوناگون و در تخد  یهایبندگ  ی نیسنگ  ریخوکردند. در ز  رمغان،یپ
 نیا  هیدر خور تأمل و تعمق ـ و روح  یها همان کمانک  رها کردن( ـ باز هم از  ن بلکهرهاشد  یعنم

 .« دیبه چشم آ شینمانده بود که پارگ یمهم زیهم بگذرد، از روان چ

و   یروان   یشناس بیو اثرش تنها در قالب نقد و آس  سنده ی. و نوشودیختم نم   جاین اما کار به هم  و
تار باق  نیا  ین دروو    یخ یکشاکش  خود،  با  نسل جدمانندینم   یملت  از  او  گو    یمنف  نیمنتقد  دی. 

کند که  یانتقاد نم  کند،یمحض نم   یبردار  ریتصو  هادادی . از رودیگوینم   خی تار  یرا برا  خیتار  ست،ین
ار بر  و  همه  به  بال  از  نگاه  فخر  تخت  بر  را  چ  کهیخود  ه  زدانیهمه  در    چیو  بلکه  بنشاند.  نگو 

ـ جهان   یرانیانتلکتوئل ا  یته  انیکه آن تکبر م  جاستنی. و در ادینمایم  رونیب  را به  راهجا  همان
 نیخروج از ا  یهاراه  دیکه با  دیگویرا هم ندارد و به صراحت م  یاانهیخاورم  شیاندن یـ د  یسوم

روانپارگ   یسرگشتگ از  یخ یتار  یو  به    را  آموخت.  غرب  وهمان  نمونه؛  ادامه   یعنوان  ان هم  در 
که جوهر آن نقد هنوز    یپاراگراف و در حال  یقرائت کردم و بالفاصله در انتها  تان یکه برا  یقطعات 

 :  دیگویخشک نشده، م

شدن حکومت و جامعه،   گرایبا عرف ،یرانیعرب اریغ یخیو تار یبا احساس مل ی»مشکل اسالم عرب
 گشوده خواهد شد.« 

و در   دهدیرده قرار م  کیا در  امعه رسرآمدان جمردم و دولت و    ، یو چه راهگشائچه در نقد    یو
 . ردیگینم یگریاز د  شتریب ایرا کم  یکیآموختن و دگرگشت سهم 
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  ی رانیا  یکهنه و سنت  نیو د  تیو هو  خیفرهنگ و تار  رنتیخروج از لب  یهاراه  نیهم  انیدر ب  و
است که ساختار و مشخصه   داده  از دست  م  گریدروان  به    پرداختنر  د  یعنی.  ردیگیکتاب شکل 

مدرن  شه یاند  میهمفا و  معنا  تهیمدرن  که  آشنا  یاست  صورت    یواژه  کتاب  عنوان  در  »تجدد« 
بدردیگیم کنای.  کتاب  عنوان  در  »صدسال«  اگر  که،  معنا  بررس  هین  و    یخ یتار  یها یاز  داشته 

  با  یبیترکمدرنند و در    شهیاند  ریناپذیئجدا  ی»کشاکش« عنصر نقد را با خود دارد که هردو از اجزا
زم  ی، تالش هم نمودن  فراهم  بر  آگاه  یخیتار  یخودآگاه  نهیاست  ن  ،یمل  یو  در    زیواژه »تجدد« 

برونرفت از بن   یهااست، که خود را در ارائه راه  سنده یمدرن نو  یجابیا  شه یاند  انگریعنوان کتاب، ب
اروپا   ژه یرب و به وآزموده شده غ  یبر نظام و الگو  راه   نیو در ا  دینمایم  رانیا  یخ یتار  یهابست

الگو  یعناصر  افتنیو    رانیا  خیتار  ترقیدارد، بدون آنکه بستر درک عم  هیتک   ی از آن را که فهم 
 . دیفراموش نما کنند،یتر مما آسان یغرب را برا

 خیها بر بستر تارآن  حیمدرن، همراه با توض  یاسیس  شهیاند  میاثر سراسر انباشته است، از مفاه  نیا
در  یاسیس  یایو جغراف  غرب  یعنیشان  اهزادگ  و  با جر  در  و  یجوامع   نیتربزرگ  شهیاند  انیارتباط 

  شان یا معنایکه ما    یمیها. مفاهبا ذکر نام و نشان آن   یشناسان غربو فالسفه و جامعه  شمندانیاند
. میاسرباززده و لجرم درجا زده  یمعان  ن یکردن ا  نهیاز نهاد  ایو    میافتیو به کمال درن  یرا به درست

گرفته تا دولت و   استیبخش از ساختار کتاب، از قدرت گرفته تا جامعه و ارکان آن، از س  نیدر ا
مل از    یدولت  و  ملت  چندگانگ  یمل  ی کپارچگ یو  تا  د  یزبان  ،یقوم  یگرفته  ا  ینیو  رابطه   هانیو 

و    ن یو حکومت، از رابطه فرهنگ، د  تیگرفته تا حاکم  یباهم، از حکومت قانون و حکومت قانون
تا عرفرفگ  تیهو تا همرائ  یاس یاز رقابت س  ،یگرائیته  همه و همه در    یمل  یو همبستگ  یگرفته 

بررس   د،یجد  افتیفرا  کی تعر  یدوباره  شرا  فیو  با  و  داد  رانیا  طیشده  راه    ه مطابقت  حتا  و 
 .  شودینشان داده م شانیریبکارگ

  یهمه جانبه اجتماع  یهایگونگرد  ی برا  اریبرنامه تمام ع  ک یبه  خود است که   یژگیو  ن یدر ا  کتاب
ا  شود،یم  لیو تکم  دیرویفرام را تحت عنوان »تزهائ  نیکه من  از آن  نام   نده«یآ  ی برا  یبخش 

 اند. افتاده قی که به تعو ستیاها، سدهکه انجام به کمال آن یهائی . دگرگونبرمیم

ا  من جلوگ  نجایدر  منظور  طول   یری به  نمونه   از  آوردن  از  مفپردا  ن یا  از  یهائکالم،    م یاهزش 
ام  کنمیم  یخوددار معرف  دوارمیو  هنگام  در  ا  یهافصل  یدوستانم  به  اما    ن یکتاب  بپردازند.  امر 

نم   یانکته که  غنا  توانمیرا  گذارم،  ا  ،ی ادب  یناگفته  زبان  بودن  خدمت  اثر  نیفاخر  که    یو  است 
 نموده است.  ین فارسواژگا نهیگنج شتر یب یبه غنا سندهینو

کالم از نظر صورت و   یو فشردگ  ینیسنگ  نیکتاب، در نگاه نخست، ا  یزبانر  تابه ساخ  برخورد  در
سخت    ستند،یآشنا ن  ونیهما  وش ینگارانه دارکه به سبک روزنامه ی محتوا است که به نظر خوانندگان
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  سنده، ید. به گفته خود نومستقل باش  یا رساله  تواندیکتاب در اصل م  نی. هر فصل اکندیجلوه م
 شه یصاحب اند  ینگاربه عنوان روزنامه  یسال قلم زدن اوست. روش و  ازدهیل  فصل حاص  13  نیا

اند  دانیرا م  استیکه س  ،یاسیس و    هادادیرو  نیترپرداختن به مهم   داند،یخود م  یهاشهیسنجش 
به چالش کش  یجار   یروندها  ب  یاسیـ س  یفکر  یهاان یجر  دنیجامعه و  به گفته    شیو  از همه، 

چالش به  تنگ  یهاشهیدان  دنیکش  خودش،  در  هم  آن  و روزنامه  یهاستون  نیتر»مدروز«،  ها 
 ی تنگ نگاشته است. و گوئ  یهارا در ستون  نیمضام  نیشتریو بالجبار ب  شهیاست. او هم  اتینشر

  ی خوددار  یسینوو دراز  یباشد و از درازگوئ  زگاریگفتار پره  نیچنشده که در نوشتار و هم  یعادت و
برابر   نیچند  یکه از نظر مضمون، بار حجم   دهیانجام  یاثر  دنیرآف  به  است کهعادت    نیکند. هم

  اد ی  یزیتا چ  خوانندیم  ی. به قول معروف همه کتابکندیماست، با خود حمل م  یرو  ش یآنچه که پ
ا  رند،یبگ با  ن یاما  گوناگون    یهانه یزم  در   و  اریگسترده بس  یهابر بستر دانش و دانسته   د یکتاب را 

از  بتواتا    ،خواند به ن  دآن  عبارت  به  گرفت.  هما  افتیدر  یبرا  گریره  نظرات  فهم    د یبا  ونیو 
 6که اثرش حاصل حداقل    سندهیخوانده شده باشند. درست مانند خود نو  یگرید  اریبس  یها کتاب

مطالعه است،  مطالعه  و  تجربه  پهنا  عیوس  یادهه  تار  یبه  گستره  به  و   ی شماریب  و  خیجهان 
 و هنر.   ات یو از اقتصاد گرفته تا ادب خیفلسفه گرفته تا تارز ا ،یبشر عجوامموضوعات گوناگون 

 کسویجهان مدرن از  یفرهنگ  داتیو تسلط بر فرهنگ و تول یدانش گسترده و آگاه نیبستر هم بر
است که    گر ید  ی از سو  رانیا  یو ادب  یتحولت اجتماع  خیو تار  یبر زبان فارس  سنده ینو  یرگیو چ

به کمال از   یهاو همراه با استفاده   ینو فارس  یهاواژه   نشیآفر  ن یچنو همرا در ترجمه    یدست و
. باز هم به  سازدی بدل م  یغن  یانامه باز گذاشته و در عمل کتاب را به واژه   بایزبان ز  نیا  تیظرف

 وش یبرجسته دار  یوانائت  ن یـ به ا  18ـ تالش شماره    ون ینامه هما  ژهیشاگردان که در و  را یقول سر
 است.   «ی»فرهنگستان یرفتار یبا زبان فارس ونیرفتار هما پردازد،یم ونیهما

بال   ی غن یاثر ادب کیعبارات و واژه هاست که سطح کتاب را به   یبائیز  مینکته که بگذر نیاما از ا
وکشدیم وصف  زبان  طنزها  .  با  همراه  بس  یگاه  بعضاً  و  ک  اریکوتاه  خواندن  به تلخ،  که  را  تاب 

و    سبگوارا و دلچ  پردازد،یم  ی اس یس  شهیو اند  ی شناسو جامعه  خ ی تار  یعنی  موضوعات  نیترخشک
ها و نقل بر عبارت  کنمی. به عنوان نمونه از دوستان تقاضا مکندیبر روح و روان انسان م  رگذاریتأث

زبان هم از   یو به غنا  دینتمرکز ک  یهائقرائت کنم، لحظه  تانیاز کتاب برا  خواهمیکه م  یهائقول
در کنار   یدلچسب فارس   یهاواژه  یستیزبان وصف و هم همز  ی بائیو هم زت معنا  بار و وسع نظر  

تر پا به  که دوست دارد، هرچه زود  یرانیدر وصف ا  ونیهما  وش ی. به عنوان نمونه دار دیهم توجه کن
 : دیگویم نیگذارد، چن اتیعرصه ح
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بال   یرانی»ا گکه  از همه  متر  ن  شودیذاشته  اسالم  و   ست،ین  یمذهب   چیهنکه ضد  ناچ  ست،یضد 
بهتر درخشنده  یهادوره   نیمانند  با  هماوا  و  د  نیترخود،  به  خود،  کار  نیفرزندان  ندار.    یکسان 
الله زندگ  زین  یحزب  آن حق  ول  یدر  داشت  خواهد  برابر  حقوق  به    یبا  تجاوز  از  زبانش  و  دست 

اس  گرانید قانون  بود؛  خواهد  معن  برالیل  یاسبسته  بشر    ی)به  بر  دهش  نه ینهادحقوق  را  راهش   )
برا  استیدرآوردن س از مذهب  استفاده  به قدرت خواهد بست. ضد   دنی رس  یبه خدمت مذهب و 
ن تنها م  ستیعرب هم  ت  خواهد یو  آبستن فاجعه  رۀیاز آن جهان تنگ  فاصله   گرید  یاهر لحظه 

  ران یا  نیگذشته ا  بودوباش کند.  انیامروز  نیترته شرفیآن را به خودش بگذارد و در جهان پ  رد؛یبگ
 است.«   یمنظومه شمس شیهاکه مرز یدر غرب، در جهان اش ندهیدر سه هزاره است و آ

 : دیگوی سرآمدان آنکه م ژهیو به و رانیهمه مردم ا هیروح یدر وصف دگرگشت  گرید یاقطعه ای

با نوز  خت، هاندا  یگرید  ریجهان را به مس  خیبا آن آغاز شد و تار  رانیا  خیکه تار  ی»آن رگه روادار
ا  ،یدوهزارساله مذهب   یکسونگریمه خشونت و  ه و توحش    یزیدر کار است. خونر  یرانیدر روان 

  ا صفت برجسته جامعه م  گریرا بار د  یکه روادار  رودیم  ،یادر پسزنش فرخنده  ،یاسالم   یجمهور
ان  چند  الفان ما«»زنده باد مخ  ریتا مبالغه دلپذاهلل  حکومت حزب  یو بدو  یابانیب  یرو ادهیسازد. از ز

ننگستین  یراه دوران  تنها  جمهور.  م  یاسالم   یبار  مدن  انه یدر  جامعه  مبارزان  در    یاست.  که 
سود    تیبه رعا  که  اندیروزیخون آشام د  انیهمان انقالب  چنان بلند رفتند،  رانیا  یخود برا  یآرزوها 
 ر کجاست.« گره د اندافتهیشده، در زیخود ن یشخص 

  ،یزبان ادب  نیتربایاست که به ز  نانهیواقعب  دید  د،یگویسخن م  عتیدر وصف طب  سنده یآنجا که نو  و
 :  گرددیم انیب  شود،یم  کیکه به شعر نزد ینثر

از خوب و   یتصور  نیاست و کمتر  یعار   یاز هر مالحظه اخالق  نش،یجهان آفر  یبه معن  عت،ی»طب
و دشنام ما    ن ینه از نفر  ،ودشنیم  را   ما  هی. نه ناله و موشناسدینم  و عدالت  یبد ما ندارد و مهربان

آن درکارند    نین آهنی. قوانکندیما اعتنا م  یهایو قربان  هالیو دخ  هاازینه به نذر و ن  شود،یباخبر م
 .«  گذرندیما م یها یها و زندگآرزو یو از رو 

را  مش  نا  عت،یقانون طب  ای  تی که مش  هددینشان م  عتیطب  کرانهیب  ینگاه ساده به گوناگون  کی»
ما،   یازهایچنانکه نبه تصورات، هم  یاعتنائ  نیکمتر  شناسد؛ینم  یو دشمن   یرند، دوسته بگذاهرچ

ن ما  وجود  از  و  ا  خبریب  زیندارد  بوده   نیاست.  طب  میاما  با  را  خود  کرده  عتیکه  با   م،یاسازگار  و 
قوان بال   نشیشناختن  ا  یاز  به  برده   یفضائ  ستگاهیدرختان  از کنج    میامنزل  تارو  ما  کیغار    ه به 

پا اکثرمیانهاده   یتابنده  مش  یتی.  مردم جهان،  در کوتاه  تیاز  تنگ  یرا  و  تعب  یدست    ریافق خود 
 گرید  یتن  ونیلیدوهزار م  کی.  روندیتر مخود فرو  یاسیو س  یفرهنگ  نیاند و هر روز در پارگکرده

به  تیمش ن  را، چه  به  نام، چه  قانون طبهمان  باد   عت،یام  تند  خود   شرفتیپ  یپشت کشت  یمانند 
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کاوگذاشته را  ذره  دل  تا  دل کهکشان  از  و  ن  انددهیاند  به خدمت خود   یجهان هست  یروهایو  را 
آ  یدرم مش  توانیم  ایآورند.  که  کرد  بدبخت  یخداوند  تیتصور  کامروا  یبر  و  قرار    نانیا  یئآنان 

 گرفته باشد؟« 

 :  دیگویبکار گرفته و م م راکال نیترو همزمان، جامع نیترفشرده  ران یآنجا که در وصف ا ای

طب  نیسرزم  رانی»ا کس  یعیسوانح  که  رو  یاست  و  ندارد  را  سرزم  دهند،یم  یانتظارشان   نیو 
دارند و رو را  انتظارشان  مردمان  دهند؛ینم  یمعجزات است که همه  و زود    آموزندیم  ر یکه د  یبا 

 .«  کنندیفراموش م

 تیحال جامع  نیو ع  یپرشمار است، در کنار فشردگدر کتاب    کوتاه که  یها و عبارتهاجمله  نیا  در
 تکان دهنده باشد.  دیبا یرانی خواننده ا یاست که برا دهیآن طنز تلخ پوش ف،یتوص یبائ یکالم و ز

م  سندهینو آنجا که  تشو  ختنیبرانگ  یبرا  یادهیا  خواهدیحتا  ب  یرانیا  قیو  دوباره  افتادن  راه  به  ه 
و  یترق ارائه کند  انگشت  و تجدد  ب  با  تار  هگذاشتن  در  بودنش   نیا  یایو جغراف  خیقابل مالحظه 

ا  داریرا ب  شیریپذ  تیحس مسئول  خواهدیجهان م   کشد، یطنز هنرمندانه خود دست نم  ن یکند از 
 : دیگویکه م یآنجائ

  ی ندگیو فرهنگ، و زا  استیجامعه و س  یما خواهد بود، در والئ  زیو تما  یما در بزرگ  ی»رستگار 
به   دنیو رس  والئی  شناخت  …منطقه را بال بکشد.    نیهمه مردمان اکند و    که کمک  یداقتصا
 ملت خودمان بدر خواهد آورد. ما    کینزد  رامونیاست که ما را از گذشته و پ  یازنده یبرانگ  دهیآن، ا

  ن ی. در طول هممیاگذاشته  ریتأث  کیبر جهان دور و نزد  شیپ  ی. هزار سال م یهست  یاقابل مالحظه
به دنبال ما خود را به چاه    یاریخواهند آموخت؛ و بس   هانیاز ا  شیاز ما آموختند و ب  ،یاریسل بنس

 انداختند.«  

 یبه خنده و چشم  یدارد و با چشمی است که خواننده سر از نوشته برم  یهائقطعه  ن یچن  انه یدر م  و
  ی به آرزوها  سنده ینو  ایکه آ  پرسدی و از خود م  نگردیخود مها به خود و درون  ها و باربه اشک، بار 
  ی امیا او پیاست؟ آ  دهیکاغذ روان کرده است، نرس  یدهه بر رو  کی از    شیب  یکه ط  یخود، آرزوهائ 

م که  ا  خواسته،ی را  خوانندگان  ا  شیرانی به  است؟  اخت  یرانینرسانده  به  در  سرنوشت    اریکه  گرفتن 
 یاریاز آن    سندهیشود که نو  یان مصداق آن شعر اقبال لهوراول انس  دیبه دست خود با  شیخو
 کند:  ر یتا آن انسان را تصو ردیگیم

 شد دایپ یجگر ن یزد عشق که خون نعره

 شد  دایپ یکه صاحب نظر دیلرز حسن

 که از خاک جهان مجبور  دی)خلقت( لرز فطرت

 شد.  دایپ یخود نگر ،یخودشکن ،یخودگر
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مطمئناً از سهم    زین  جانیتا هم  به سهم خود که  دیاست. پس با  یفناکا  میوصف اثر هرچه بگو  در
آخرم در خواندن کتاب و حتماً خواندن    هیسرزده است، بسنده کنم و با برزبان راندن توص  گرانید

 به سخنانم گوش دادند، سپاسگزارم.   یآن، خاموش شوم. از همه دوستان که با صبور
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 : از یقدردان
  همایون وش ریدا

 ونیهما وش یدار دوباره با ییآشنا
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 ونیهما وشیدار دوباره با ییآشنا

 

 

ب  یاریبس  یبرا که  کسان  دا  رونیاز  خصوص  رهیاز  خانوادگ  یروابط  را    ونیهما  وش یدار  یو 
و  هایآشنائ  نینخست  شناسند،یم آئ  یبا  گردهم  سالن  انیرانی ا  یاسیس   یهایدر  و    ناریسم  یها و 

و از   یسخنران  بونیسالن و تر  یها یصندل   انیم  یا آغاز شده است و عموماً هم از فاصله  یرانسخن
ندۀ یروبه آ  یها افق  ،یگکه هر بار سرشار از تازه  رانیو فرهنگ ا  استیسخنان او در باره س  یلبال 

 . گسترانندیرا م یاپردامنه 

سالن  ورودش  شهربه  در  مکانها  هاها  جمع  یو  بدون  و    ناآشنا،  آرام  توجه  همراهان،  جلب  بدون 
. بودینم  زد،یانگیسخنانش را برم  دنیو شن  دنیانتظار د  شیشاپی اگر آن نام که پ  بود،یم  گرانید

تبسم  یورود  با  نگاه  یموقر  کننده،  دعوت  و  برا  نده،یجو  یدوستانه  اد  یشیپ  یتا  در    ی اگرفتن 
 را از نظر دور ندارد.   چکسیبه دوست و مخالف، ه احترام

خود   یدر جا  گریتر از هر سخنران دو پرسشگران اجازه دهند، زود  یحلقه مشتاقان همصحبت  رگا
م آرامش  ردیگیقرار  در  حکا  یو  م  تیکه  درون  تمرکز  چشمان  کندیاز  د  یو  را   چکسیه  گریکه 

 . ماندی و در انتظار آغاز م ردیگیامعلوم، از جمع فاصله من یادوخته به نقطه  یو نگاه  ندیجوینم

و    یبه زبان فارس  یرا که به تسلط و  یو کسان  ستیآسان ن  ونیهما  وش یگفتن در حضور دار  سخن
گسترده  ادانش  باره  در  آشنائ  رانیاش  جهان  ق  یو  در  سنج  یدرستگوئ  دیدارند،  بند  کالم   دنی و 

.  دهدی ش گوش مخنانهمس  یهابه گفته   یاریو با هوش  است  قیدق  ی. در همصحبتکندیگرفتار م
پر مالحظه و   یو روشن دارد. خود را در تذکرها  حینرم اما صر  ی زبان   ،یفکر  یهایکژدر گرفتن  

بکارگ  گرانید  یزبان  یها یانگار سهل  حیتصح از  آنان  منع    « ی»ماللغط   م،یمفاه  هیرویب  یریو 
جوانترنامدیم اما  سختگ.  وامدار  را  خود  را  یهایریها  عنوان   .دانندیم  یو   گانیبه  با  او  از 
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س  رفالمعا دائرت واژهکنندیم  ادی  رانیا  یاسیجنبش  در  ظرف  ینگار.  گستردن  فارس  تیو   یزبان 
  ار یبس  یاند. نزد اهل قلم معروف است که نثر وکرده  فیتوص  یزبان را فرهنگستان   نیبا ا  یرفتار و

او    اقیسنبودن سبک و  که از آسان    یکسان  ستند یش کم نخوانندگان آثار  ان یاست. اما در م  زهیپاک
  وشیدار  یسندگیها، زبان نوگله  نیدر پاسخ به ا  یاله  نیمندند. دکترصدرالدسخت گله  ش در نگار

کوهستان  ونیهما جاده  همچون  م  یپرخم  یرا  قله  به  راه  خوانندگان    فیتوص  برد یکه  و  کرده 
خود روانند و    یراهنما  گاه مانده به دنبالکه خسته و  نامدیم  ینوردانرا همچون کوه  یو  یهانوشته
پُر م  یرا از هوا  نهیو س  ستندیایکه برفراز قله م  یهنگام که در   یو به طراوت دشت  کنندیصاف 

 .  افتندیم نیو تحس یبه شگفت نگرند،ی گسترده است م شانیرپایز

  ش ی از پ  یو عموماً با کوله بار  ونیهما  وش یبا دار  هنمانیم  یو فرهنگ  یاس سی  جامعهدوبارۀ    یآشنائ
او در   یو فرهنگ  یفکر  یکار و تالشها  ر یو از مس  دیدر تبع  یو  یسخت از آغاز زندگ  یهاقضاوت

  ی الپر جنجال و پر جد  یبوده است. آشنائ  رانیروز ا  استیو در برخورد به س  یاسیس  شهیحوزه اند
دشمن از  و  یاریبس  ریناپذیآشت  یها یکه  ب  یبا  بخش  در  و  دوستزرگآغاز  به  حداکثر   ای  یتر 

 است.  دهیانجام نیام و تحسشار از احترو هر دو سر  یو فکر یاس یلفت سمخا

  ی حاصل نبرد و جوشش  ونیهما  وش یدار  یدر زندگ  گر ید  اریهمچون موارد بس  ت،یموقع  رییتغ  نیا
پا  یدائم نقطه  که  نرس  دیتردیب  انشیاست  خ  دهیهنوز  شروعش  نقطه  اما  درآغاز  یلیاست،   زود 

 یشهر ینو با فرهنگ رانایوخاستۀ از طبقه متوسط بال و ن یاهگذاشته شد؛ در خانواد ینوجوان

 .  کندیم ادی یدوره استثنائ کیاز آن به عنوان  یرا داشت که خود و یابشدت رنگ زمانه که

به جهان گشود. پدر    دهید  یدر تهران در خانه پدر بزرگ مادر  1307در مهر ماه    ونیهما  وش یدار
هنگام کر  یبزرگ  مقرر  رضاشاه  ا که  اتباع  همه  بود  خانوادگ  د یبا  ران یده  نام    ینام  باشند،  داشته 

مادر بزرگش و از سران جنبش مشروطه    یدائ  یواعظ اصفهان  نی که از نام جمالد  دیرا برگز  یجمال 
ن به زبا  اش یپدر و دلبستگ  یقگیسلاز خوش   ونیهما  یو نام خانوادگ  وش ینام دار  نش ی. گزآمدیم

 .  کندیم تیحکا رانیاتر دور یها گذشته خیو تار یفارس 

از   عهی از رهبران ش  یابود که با پاره   یتبار با خانواده صدر و صدر عاملهم  یمادر  یاز سو  ش درما
که به روال آن    یدر حال  ینوجوان  نیمادرش در سن  ای. ثرابدییم  ی شیخو  زیصدر ن  یجمله امام موس

ترک  یلیخ  رانیا  یروزها دار  لیتحص  زود  بود،  ازدواج کرده  را    نینخست  وش،یو    ا ینبدفرزند خود 
 .  آوردیم

ناموفق پدر و    یسخت و زندگ   یها یمار یابتال به ب  لیخود به دل  یاز دوران کودک  ونیهما  وش یدار
  ش یکه در اثر اختالفات آن دو فراهم شده بود، به عنوان دوران ناشاد زندگ یزیانگغم یمادر و فضا

از همکندی م  ادی اما  نب  نی.  دائمدوران است که  ب. نخشودی آغاز م  یو  یرد  افتد و یا پدر درمست 
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نقشه   اعتنایب برا  یهابه  م  ندهیآ  یاو  و  خواستیکه  اخت  ی پزشک   یاز  را   یزندگ  اریبسازد،  خود 
با چشمردیگیم  شیبدست خو بزرگ  ی .  تار  نیتردر  ادب   یخیآثار  و جهان که   رانیا  یو هنر  یو 
  ی برا  هک  یواقع  یدگزن  در  یبوده است، و با پائ   ،یصتدر هر فر  تشیمشغول  نیترها مهم خواندن آن

از به س  او  آغاز توجه  م  رانیا  استیهمان  ترب  بود،یو دخالت در سرنوشت کشور  پروردن   تیبه  و 
. به پاداش کارنامه  گذاردی . دوران دبستان را با هوش سرشار، کوتاه شده، پشت سر مپردازدیخود م

ابتدائ  زیآمتیفقمو به    یششم  اختپدر  دوره شش    کی  ایدوچرخه    کی :  انتخاب کند  دهدیم   اریاو 
 . ندیگزیجهان را برم خیجهان اثر آلبر ماله. آن کودک تار خیتار یجلد

ا  نیمتفق  ورود ا   ران، یبه  تبع  ن یسرزم  نیاشغال  برا  دیو  که  و    ونیهما  وش یدار  ی رضاشاه 
با اواخر دوازده    آمد،یبشمار م  رانیو استقالل ا  یو ترق  یهمنسالنش سمبل سازندگ  مقارن است 

ایسالگ  برا  نی.  تار  یو  یحادثه  با  طر  رانیا  خیکه  کتابها  قیاز  آشنائ  یخواندن  داشت   یفراوان 
تحق  150  ادآوری ب  رانیا  ریسال  پاره   ادآوریو    گانگانیبدست  کندن  و  اشغال  خاک    یهائحمله،  از 
 شت. گذا یبود، برجا ده یخود برگز یکه برا یبر سرنوشت ،یبر و ی دنو نازدو قیعم ر یبود و تأث هنیم

سال  از تعداد همان  با  نخست  یها  همسالنش  سازمانهاجمع  نیاز  و  زندگ  یاسیس  یها    ی متعدد 
پا  یاجتماع را  علدینمایم  یگذار  ه یخود  دکتر  سال   یخانیعال  ینقی.  آن  باره  آشنائدر  و  و   یها 
دار  یهمکار  با  محصل  نویهما  وش یخود  نهضت  در  را    نیکه  آن  حزب    کی  هیشب  یزیچکه 

 : دیگویم افت،یبه نام »انجمن« ادامه  یگریو بعد از آن درسازمان د شدآغاز  خواند،یم

با دار    شنهاد یاز دوستان مشترکمان پ  یکیآشنا شدم.    یـ چهارده سالگ  زده یدر سن س  وش ی»من 
ا از…میکنصحبت    ران یکرد دورهم جمع شده و در مورد مسائل  آنچه  مراحل    ن یهمان نخست  .. 

جمع    انیدر م  کبارهی  به  ما  …با استدلل  یسندگیبود. قدرت نو  وش یدار  یسندگیبود، نو  ریچشمگ
با ف   ی بلکه دارا  بایز  یآنهم نه تنها بقدر کاف  کشد،یکه مسائل را به قلم م  میروبرو شد  یردخود 

  «..…بود یاما فرد برجسته  انیدر م وش یارنقطه نظر د نی. از اگفتیمحتوا. او با منطق سخن م

شاخه آن به حزب توده    ک یبه دوشاخه، که    نیاز انشعاب در نهضت محصلس  پ  1322زمستان    در
د   وست،یپ شاخه  توسط  دار  نینهضت محصل  گری»انجمن«  پا  زین  ونیهما  وشیکه  بود،  آن    هیدر 

اصل    یگزار در  انجمن  مخف  کیشد.  م  یگروه  ساختن  به  دست  که  انفجاربود  عمل   یواد   اتیو 
و    س یانگل  گانهیب  یرویانجمن، وابستگان دو ن  ن یا  یر اعضاکه از نظ  یه کسانیبر عل  زد،یم  ینظام
به    یآن گروه صدمات جان  ی. خوشبختانه اقدامات نظامآمدندیآن روزگار بشمار م  یشورو  ای  هیروس
از همرزمانش به منظور    گریدو تن د  یبه همراه   ونیهما  وش یدار  1325. در سال  اوردیوارد ن  یکس
در    رآبادیدر منطقه ام  انیکائیحفظ اردوگاه امر  یکه برا  ی هائنیو استفاده از م  همواد منفجر  هیته
  ن ی مانده بود، به ا  یهمچنان به جا  هانیآن م  ران،یخاک کار گذاشته و پس از ترک خاک ا  ریز
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بود،    ده ز  رونیخاک ب  ریرا که از ز  ینیمتا    کندیخاردار عبور م  یمهایاز س  وش ی. دارروند ی منطقه م
او وارد شد. پس از آن، حادثه   یبه پا  یسخت   بی منفجر شده و آس  شیپا  ریز  یگرید  نیم  اورد،یب
از اعضا منجر به    یکیانجمن و در دست    یمخف  یهااز خانه  یکی انفجار نارنجک در    یعنی  یگرید

 .  گرددیکشته شدن آن عضو و لو رفتن انجمن م

  م یبود، تصم  یسالگ  19ـ    18که در آن زمان در سن    ونیو هما  پاشدیانجمن از هم م   از آن،  پس
  ی همراه چند تن  ،یرستانیدب لی ادامه تحص دیخود را دنبال کند. همزمان با دوره جد لیتحص ردیگیم

ا یمدرس و شاپور زندن  ایض  ،یبانیمنوچهر ش  ،یسهراب سپهر  ،یکسرائ  اوش یس  ریاز دوستان خود نظ
به نام جام جم    زین  یاسیند سبا رنگ ت  یـ هنر  یادب  یاجله و م  کندیم  یگذارهیرا پا  یهنر  یانجمن

به   یو فرهنگ   یفکر  یبر فضا  کنندیم  یآن انجمن و مجله سع   قی ها از طر. آنندینمای منتشر م
و آن    شتهگذا  ر یسلطه و نفوذ حزب توده بود، تأث  ریجوانان که در آن هنگام سراسر ز  ان یدر م  ژهیو

 .  دشونیامر موفق نم نیدر ا ونیسلطه را بشکنند که به گفته هما

گ  یسالها  در مل   یریاوج  گ  یمبارزات  قدرت  با  نفت که همزمان  توده    یریشدن  روزافزون حزب 
س  رانیا صحنه  اجتماع  استیدر  مبارزات  دار  یو  راست  ک یبه    ونیهما  وش یبود،  دست   یحزب 

سوس  یعنی  یافراط ا  یمل  ستیالیحزب  م  ران یکارگران  ـ  سومکا  حزبونددیپیـ  گفته    ی.  به  که 
ناز  ازبود    یدیتقل  ونیهما   ت ی. در دوره فعالاش ی هودیضد    دیشد  یهاجنبه  یآلمان منها  یحزب 

شده و به زندان محکوم   ریدوبار دستگ  ونیهما  وش یحزب و در زمان حکومت دکتر مصدق دار  نیا
 ی ستیفاش  ش یگرا  ناپسند با  یا دهیهمان آغاز پد  از  ون،یهما  وش ی. سومکا، به باور امروز دارشودیم

که  بود  س  یاسیس  یفضا  نیتربد   بستر بر    زننده  گفتار  آن  در  که  هتاک  یاسیکشور  ترور   یبه  و 
سالگان   16  سمیونالیناس  هیفرا گرفته بود، برپا  یرا چاقو کش  یاسیس  تی شده و فعال  لیتبد  تی شخص

را به    شیمعنا  ز یحزب ن  ن یاز التهاب در کشور ا  گر ید  یاشدن دوره  یشکل گرفته بود. پس از سپر
همادهدیم  دستاز    یو  یبرا  جیتدر خروج  با  تعداد   ونی.  همچون   گرید  یو  سومکا  اعضا،  از 

 .  رودی م انیو »انجمن« از م ن«ی»نهضت محصل

دست شسته و حواس   یحزب  تی ها از فعالتا مدت   یو پس از ترک سومکا و  32مرداد    28از    پس
زند بر  را  متمرکز    یگخود  آن  دادن  برادینمایمو سروسامان  دنبال تالش  به  به    یشغل  افتنی  ی. 

 شده روزنامه.  دهیچ یهاستون حیو تصح ی. کار نمونه خوانخوردیروزنامه اطالعات برم یآگه

خوان  یماه  چند نمونه  کار  آغاز  از  دکترا  یبرا  ،یپس  س  یدوره  در    یاسیعلوم  حقوق  دانشکده 
ن نام  تهران  دبستاکندیم  یسی ودانشگاه  دوره  از  پس  ا.  دوم  ن ین  تحص  یبار  که  جد  لیبود   یرا 

با درجه  ی. دکتراگرفتیم با رساله  یاخود را  . پس از خاتمه دینمایارزشمند اخذ م  یهائدرخور و 
  ک یکه از آن به عنوان    پردازدیم  یاسیتوسعه س  سیرا به تدر  یهمان دانشکده ترم   دکترا در  ورهد
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ناموفق استادکندیم  ادیتجربه تلخ   انتظارات بال از دانشج  ی. تجربه  با نظام    ان،یوبا  که برعکس 
عال م  یآموزش  بجا  شودیروبرو  آ  رانیمد  تیترب  یکه  توانمند  و  به    ندهیآموخته   دستگاهکشور، 

دانشجو  یده  ازیامت به  ا  ان یمداوم  در  بود.  که   یمقالت  ینمونه چاپ  حیاز تصح  ان یم  ن یبدل شده 
روزنامه    ریمد  یا مسعودده و بزده ش   دانست،یم  یسوادیب  یهاته و سرشار از نشانه  سرویا بها رآن
 . شودیم رده. خواستش برآوکندیروزنامه به عنوان مترجم صحبت م یخارج  سیرفتن به سرو یبرا

به گسترش   یدر او و به خاستگاه خدمات ارزشمند و   یگرید  یترجمه مکان پرورش توانمند   کار
 ی برا  ینگارجهان و واژه  تهشرفیپ  یهااز فرهنگ  میل مفاه. انتقاگرددیبدل م  یزبان فارس  تیظرف
  ی و فارس یو زبان فارس  گرددیم  یو یسندگیکه روح دوم کار نو  ی. کار پرقدریها در زبان فارس آن

 هستند.   یتالشهائ نیدانان امروز از جمله وامدار چن

م  ینگار در کار رروزنامه  یو  درخشش بو در  ستون    سندهینو  بتیروز غ  کیبا    یالملل ن ی وضوعات 
و در سن    1337. در سال  دیبود، آغاز گرد  یخارج  ریکه از وظائف سردب  یالملل نیب  یدها ادیرو  ریتفس

سردب  یسالگ  یس مقام  م  یخارج  یریبه  ارتقا  اطالعات  سال  ابدییروزنامه  در  دعوت    1339.  به 
بودند، به    افتهی  ینام  خود  یکه در تالشها  یافراد مطلعو به منظور آشنا شدن    کایخارجه آمر  ارتوز

آمرروزنامه  ک ین  عنوا به  نام  صاحب  و  کارآموخته  م  کا ینگار  با    کندیسفر  چهارماه  مدت  به  و 
 ناآش  ینگارگوناگون از جمله صنعت نشر و روزنامه  یهانهیکشور در زم  نیگسترده ا  یدستاوردها 

 . شودیم

فعال  ونیهما نو  ینگار هروزنام  تی دوره  روزنامه  یسندگیو  را  در  مؤسس  اطالعات  به  رفتن  ه  با 
فرانک سال    نیلانتشارات  م  1341در  و    دهدیخاتمه  گسترش  راه  و  نشر  مؤسسه صنعت  آن  در  و 

آموخته   شد،ی کتاب را از همه و هر جا که ممکن بود و م  عیتازه نشر و توز  یهاوه یآن و ش  ینوساز
 . گذاردیه اجرا مب رانیها را در اآموخته هو هم

سه دوره از خدمات ژرف و ماندگار   ون،یهما  وش یدار  یاجتماع   یبه سراسر زندگ  یترقینگاه عم  در
فکر  یفرهنگ جامعه  س  یبه  ساز  رانیا  یاسیو  استوار  به  مدن  یهاهی پا  یو  آن    ینوپا  یجامعه 

  ی حزب  تیعالاز ف  یو  یریگشدن حزب سومکا، فاصله  یکه از متالش  یابرجسته است. نخست دوره
به   کایبه آمر اش کسالهیسفر مجدد عات شروع و تا در روزنامه اطال یگارنوزنامهمستمر ر کارو آغاز 

نگاران صاحب نام از روزنامه  یکه هر سال به تعداد   یگذراندن بورس  یدعوت دانشگاه هاروارد برا
 نیا  یتهایز جمله فعال. اانجامدیبه طول م  1343تا سال    یعنی  گرفت، یخارج از آن کشور تعلق م

 و خبرنگاران است.  سندگانینو یکایسند یگذارهیشدن در پا میدوره سه

د  سندگانینو  یکایسند  یگذاره یپا  دهیا همکاران  به  متعلق  خبرنگاران  مؤسسه    گرش یو  در 
  ن یا  سیتأس  یو تالش برا  دهی ا  نیبه ا  ونیهما  وستنیمطبوعات بود و اصرار به پ  ریاطالعات و سا
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از سو  شتریب  کایسند پر  د   یبود. و  یعت یپور شرهوشنگ  ادیزنده    ی از هرکس  و نقش   وستنیباره 
 :  دیگویم کایسند نیدر ا ونیهما

م  ونیهما  ی»جا  جر  یخال   کایسند  انگذارانیبن  انیدر  در  را  او  که  شدم  برآن  و    انیبود.  بگذارم 
 ام.  فراموش نکرده  چگاهیباره سخن گفتم و پاسخ را ه نای در او با …را بخواهم  شیهمکار

 .  استعمار است یاز نمادها  سمیلکای: سندگفت

  ون یاست. هما  تریو مترجم و خبرنگار عکاس استعمار  سندهی از خبرنگار و نو  یکشبهره   ی: ولگفتم
پذ منطق   رش یکه  از    یو چند   رفتیپذ  دانمیم  شیهایژگیاز و  ی کیرا    یسخن  نگذشت که خود 

 شد.«  یکائیسردمداران سند

در   یسهم اساس   لیبه دل  نیشد. همچن  دهیآن برگز  یریدبه  ب  ونی هما  کا،یابات دور دوم سندانتخ  در
پ  تیهدا بو  رانیمد  هیبرعل  روزمندانهیمبارزات  و  مسعود  ژهیمطبوعات  نفوذ   ریمد  یعباس  صاحب 

ل  یکه آن را به دل  شودیمقام انتخاب م  نیبه ا  کایچهارم سند  یدر مجمع عموم  گریاطالعات بار د
 . تف رینپذ دش ی جد یدلمشغول  لیبدل یعتیبه گفته پورشر ای یئتازه اهداف

در دانشگاه هاروارد   یاسیدر رشته توسعه س  لیو تحص  کا یبه آمر  کسالهیهمان سفر    تازه  یدلمشغول 
آشنائ ا  یو  یبود.  نظر  کسالهیدوره    ن یدر  اقتصاد  یهاه یبا  پ  ،یتوسعه  عنوان   ی هانه یزم  ش یبه 
توسعه    یقدر استراتژ  شترید، هرچه بمعه توانگر و نقش ارتش، موجب ش جا  هینظر  ،یاس یتوسعه س
 : دیگویم  کسالهیدوره  نیا ریو تأث یابیدر ارز ی. وابدیدر رانیرا در ا یرضاشاه 

درخشان  یلی»خ  زندگ  یسال  بس  می در  کالس   ار یبود.  و  خواندن  کتاب  از  کردم.  نزد  استفاده  ها 
بود و   یبهشت  یشدم. فضائبرخوردار    نگتون،یساموئل هانت  ت،یگالبرا  نجر،یکس  یچون هنر  یاستادان
 تر کرد.« را گشاده امیذهنافق 

روشنفکر  پس محافل  توجه  روزنامه  یاز  توانمند  یکائیآمر  ینگارـ  کشف  استعدادها   هایو    ی و 
 توسـط بورس دهــندگان دانشـگاه  ونیهما وش یدار

ا  هاروارد، دولتمردان  و  زین  رانینظر  م  یبه  آمرودشیجلب  از  بازگشت  از  پس  پچن  کای.  ست  د 
  هان یک  یسی انگل  ریسردب  ی: از سوگرددیم  شنهاد ی درخور توجه به او پ  یایاو با حقوق و مز  ریچشمگ

نفت    استیر  نترناشنال،یا نپذ  رانیا  یمائیهواپیروابط عموم  استیر  ای انجمن    ی . دلمشغولرفتیکه 
د پا  گریتازه  انتلکتوئل  کی  یگذارهیاو  آ   یروزنامه  روزنامه  بود.  او  ندگانیصبح  مال.  که    یقاتهائدر 

بازگ  از  آمرپس  از  ام  کا یشت  دعوت  هو  ینیبه  م  دا یو  آن   گرفت،یصورت  صدور  از  درخواست  ها 
و    آغاز  1344مجوز از تابستان    نیا  افتیدر  یبرا  یرا نمود. تالش و   ندگانیمجوز انتشار روزنامه آ

 .  دیرس جهیپس از دوسال به نت
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  ن یدر روند کار ابود.  شده    یگزارهیآمدان جامعه پابه قصد مخاطب قرار دادن سر  گانندیآ  روزنامه
الگوئ  یکه از نظر محتوا، مخاطب و پرورش استعدادها  دیرس  یاروزنامه به نقطه نو و   یجوان به 

 : دیگوی باره م نیدر ا یریهوشنگ وز ادی. زنده دیجامعه مطبوعات بدل گرد یمدرن برا

 داشت.   یریگچشم  یو اطالعات ـ تفاوتها ناهیروزنامه بزرگ عصر تهران ـ ک با دو ندگانی»آ 

م  یمباحث نقد هنر  شدی در آن مطرح  مانند  به    رهیکتاب و غ  یبررس  ،یـ  ـ که در آن دو روزنامه 
مدرن    اتینبود که هنر و ادب  رانیجامعه ا  ازین  یپاسخگو   شد،یاگر م  ای  شدیپرداخته نم  ادیها زآن

حال در  آن  آ  در  در  بود.  مقو  ندگانی شکفتن  ردو  از  کنروزنامهله  در   یستیزهم  گریکدیار  نگاران 
 و. …باشد زینامسالمت آم یستی همز توانستینبود، م ونیهما وش یداشتند که اگر دار زیآممسالمت

وجود داشت، کمتر پروا به    رانیا  ینگارکه در روزنامه   یها و موانعاز آن محذور  ندگانیآ  نکهیا  گردی
 .« …دادید راه مخو

 : دیگوی م ندگان یدر باره آ باقر پرهام و

را جد   از  ندگانی»آ  مقاله  مقالت خود  در صفحه  اول  روز  د  یهمان  و  را    یدگاههایگرفت  خود 
هنر و   یگرفت و به نقد جد   ی را جد  اتیانتشار داد همچنانکه در صفحه فرهنگ خود، هنر و ادب

 پرداخت.  اتیادب

 یاسیو س  یآورند و به مباحث ادب  یرو  نندگایبه آ  یجد  سندگانیشد که نوطرز نگرش سبب    نیا
شهرآشوب   ، یریهوشنگ وز  ، یب ینق  زپروی  بنام،  نگارانرروزنامه  از   ……بپردازند  یجد   یبه نحو

هاشم   ،یرشاهیام نو  یمهر  نیحس  نژاد،یقاسم  از  باطن  یآزاد کسان  سندگانی و  رضا  دکتر   ، یچون 
هز ا  ،یارخانمنوچهر  همکاررو  ن یبا  به  شروع  تار  قتاًیحق  ندگانیآ  تمیها  …کردند  یزنامه   خیدر 

 گسترده دارد.«   قیبه تحق ازیمطبوعات کشور ن

  به یانقالب اسالم  یوبائ   یدر روزها  ندگانیگسترده، روزنامه آ  قیآن زمان و امکان تحق  دنیرس  تا
ا  ریدچار شد که سا  یسرنوشت مرانیمطبوعات  از  با  ا  ونیهما  ه یرفتن سا  انی.  ابتدا    ن یبر  روزنامه 

آمالممس  یزندگ منگارانش  رروزنامه  زیت  ن  ان یبه جهنم جدال  چپ   یرویچپ و راست بدل شد و 
کننده انقالب   یرهبر  یمذهب  یروهاینبرد فائق آمد. سپس ن  نی در ا  رونیشده از ب  تی تقو  یانقالب
رهـبر انقالب    میتحر  برسد، بدنبال  توانسـتیو نم  دینرس  یاروزنامه  نیبه چن  چگاهیه  شانیکه پا

 شد.  واز روزگار مح یآن روزنامه صبح انتلکتوئل اتیو حبساط  خوانم«ینم ندگانیمن آکه گفت: »

تأث  ادی  اما از    رش یو  تار  کدههیپس  به  رروزنامه  خیخدمت  فرهنگ  باق   رانیا  ینگارو   یهمچنان 
 است.  

رستاخ  وستنیپ حزب  تشک  زیبه  فرمان  زمستان    لیکه  در  سو  53آن  صادر   یاز  شاه  محمدرضا 
پ  شودیم قائم  رش یذو  هما  رکلیدب  یمقام پست  توسط  سال    ون یحزب  زم  1355در  عمل    نه یدر 
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در آن حزب برعهده    یتیکه مسئول  یوقت و همه کسان  میمجموعه رژ  ه یعل  منفیگستردۀ    غاتیتبل
 فراهم آورد.  ونیماگرفتند، از جمله ه

  ی گریه مهم دآموزگار، حادث  دی در دولت جمش  یپست وزارت اطالعات و جهانگرد  رش یپذ  نیهمچن
  ی گناه  میبود که در چشم مخالفان آن رژ  ونیهما  وش یدار  یو اجتماع  یاسیس  یهاتی در دوره فعال

 . اریبس یهاسبب سرزنش ینشد و در نزد دوستان و دهیشد که هرگز بخش

فعال  در دوره  باره  در  گذشته  دهه  رستاخ  تی سه  حزب  وزارت    زیدر  مقام  در  انگو    وش یدار  زهیو 
و خوانده شده است و عموماً درجهت   دهیشن  یار یبس  یاهها و نوشته ام گفته ل آن مقدر قبو  ونیهما

از    ،ینف برخاسته  همه  و  سرزنش  و  محور  کینقد  تغ  ک یو    یاصل  چشم   ریناپذ  رییحکم  در 
ا ناشا  یعن ی  ،یرانیروشنفکر  برا  ستیناپسند و  به دستگاه قدرت    ک یکر،  روشنف  کی  یبودن رفتن 

 ا!  انگرآرم کی اینگار روزنامه

  ی و وظائف و تعهد روشنفکر یاز آرمانگرائ  فشینه تعر ران،یدر باره مسائل اه ک ونیهما وش یدار اما
  ی کیها هرگز  با آن   دش ید  هیزاو  استیاز قدرت و س  ف یدارد و نه در نگاه و تعر  یخوانائ  ن یبا منتقد

گفتگوئ در  خود  است،  د  یبوده  تالش  مجله  ارزبا  خو  یاب یر  اقدام  در    شیاز  بو   لیسه  پاسخ 
 :  دیگوینکوهشگران م

اصالح   یخود از کارکردن از درون نظام برا  یاس یس  تیدر همه دوران فعال  باًیکه تقر  یکس  ی»برا 
نامنتظر م  یبه هسته درون  افتنیراه    کرد،یآن دفاع م .  …گذاردیانتقاد م  ینه جا  بودیقدرت نه 

سر    اراختم  فراهم بود پرد  میکه برا  یسطح  نیتردر بال   استیبه س  یل آخردر آن دو سه سا  نکهیا
  …حاکمه« بودم  ئتیبه »ه  افتن یراه    ر یاز آغاز دهه چهل در مس  رازی  … صرف نبود  یقدرت طلب

 بودم.«   دهیآمده بود چشم پوش شیپ میکه برا یسه بار از فرصت زیاز رفتن به حزب رستاخ شپی و

 :  خاستیفرض برم شیسه پاز  یبه گفته خود و وش یدار یرااز درون نظام ب کارکردن

عمل و در عمل    یعملگرا که برا  یروشن و روشنفکر  یبا آرمانها  یاستگریس  یشکاریاز خو:  کی
و معتقد   داندیآرون قلمرو کمبود م  مونیرا به گفته ر  استیس  دانیکه م  یکس  شد،یاندیاست که م

با همواره  روشن    دیاست،  و  فعال  ذهن  پبا  امکان  یآشت   یدر  و  آرمان  بهتردادن  ارائه  و   ن یات 
آمدن از جامعه و فرهنگ   رونیتجدد و ب  شیکه مسئله سراسر زندگ  یو  یباشد. دوم: برا  هالحراه
در   یول  یهرچند سراپا کم و کاست  یداشت، نظام پادشاه  تیاولو  رانیا  یکپارچگ ی  یو نگهدار  یسنت

ترق پ…بودیم  یخواه یبافتار  و  س  شی.  جافرض  با  نگاه  با  را  صف    میرژ  نانیگزیوم  و  گذشته 
ها به آن   وستنیو پ  دیدیخود م  عتی خالف طب  شد،یبدست هرکس که م  یبرانداز  رصتمنتظران ف

 . یمل یرا دست زدن به خودکش
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 که سالهاست زنگ   یپرسش  دهد،ی گران ادامه م  یبه تأسف  ختهیآم   ام یپاسخ خود را با پرسش و پ  او
آرامش ر از بس آن درگوش،  را  ا  یاریوان  با کالمربوده است.  به سرز  ختهی آمیو  اما سرانه  سر  نش 

 : پرسدیافسوس م

قضاوت   ی همان سخت  به  دمیکه برگز   یافت یره  توانیم  زینگاه به پشت سر ن  تیامروز با مز  ای»آ 
 داشت؟ یم  یبرتر  نهیکدام گز  دیبرآ   یشتریهرچه ب  یاز کارها  خواستی که م  یکس  برای  …کرد؟  

زندگتأ در  بزرگم  م   یدوستاناست که    ن یا  یسف  آن هنگام  در  در    یو دوستان  اختمنشیکه  ـ  که 
اصالح از درون   ند یخود را از فرآ  ن یام حضور سازنده و سنگها شناختهسال   ن یـ در ا  الفانصف مخ

چن  غیدر به  و  انقالب  یعناصر   نیکردند  نکردنهمه  ،یدر  باور  چهوستندیپ  ،یاش  باهم  ما  ها . 
 !« میانستتویم

 یشورشها  ن یبود که نخست  ونیهما  وش یداردولت    یوزرات و سخنگوئ  گار وآموز  نهیدوره کاب  در
به    دنیدوره هردو در جهت دم  نیدر کشور آغاز شد. وقوع دو حادثه معروف در ا  یانقالب  یسراسر

رکرد  کا  یمردم مذهب  ژهیاحساسات مردم و به و  جیبس  یآنکه برا  یهاآتش انقالب و گسترش شعله
  ی دیاحمد رش  یامضاه معروف به  انتشار نام  د،یدولت جد  لیتشکداشت. نخست شش ماه پس از  

  تیبدل شود. مسئول  یبه رهبر بالمنازعه انقالب اسالم  رفتیکه م  ین یخم  اهللتیمطلق در هجو آ
رد هرچند نگارش آن را  یگذاشته شد و و ونیهما وش یدار ینامه و حتا نوشتن آن به پا نیانتشار ا
نمود. به بهانه انتشار    یبود خوددار  اتیح  دیکه در ق  یتا زمان  یواقع  دهنسینام نو  یاز افشا  اکرد، ام

و کشته شدن    یانتظام  یروهایقم دست به تظاهرات زدند که با سرکوب ن  ینامه طالب انقالب  نیا
افراد کشته شده مراسم چهل    یحادثه و به بهانه برگزار  نی. پس از ادیها روبرو گردچند تن از آن

  ی ها از سوشورش   نیبرپاشد. در پاسخ به ا  یشهائشور  رانیا  گریچند شهر دان و  اصفه  ز،یدر تبر
 یاقدامات موقتاً آتش شورش را تا حد   نی. هرچند ادیبرقرار گرد  یدولت در اصفهان حکومت نظام

 .  دیدآموزگار گررکس آبادان موجب سقوط دولت  نمایآتش زدن س یعنی گر یمهار کرد، اما حادثه د

 ام یپ  دنیبر شن  یمعروف محمدرضا شاه مبن  ینرانو سخ  یازهاریدولت نظام  لیشکاز فرمان ت  پس
نخست مردم،  حکومت  یرویپ  ی هانشانه   نیانقالب  س  یدستگاه  انقالب  میتسل  استیاز  برابر   ون،یدر 

برخ  یریبصورت دستگ نمودن  بازداشتگاه  روانه  و    ن،یها، مسئولاز چهره  یو   م،یکارگزاران رژوزرا 
از   یهشدار داه شده ول  رانیخروج از ا  یبرا  یبه و  ترش یکه پ  زین   ونیهما  وش ی. دارگرددیم  آشکار

بود،   زده  سرباز  دستگ  یکیآن  ساعت    رشدگانیاز  روز    کیاست.  منزلش    57آبان    16بامداد  در 
جمش  ریدستگ پادگان  دژبان  زندان  روانه  م  دیو  فروشودیآباد  تا  زمان  آن  از  نظام    یزیر.  کامل 

تأس  یپهلو  یادشاهپ اله  سیو  ا  یحکومت  رو  ،رانیدر  در    ها دادی همه  سپس  و  بازداشتگاه  در  را 
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بودند، دنبال    وستهیانقالب پ  انیو همه به جر  دیرسیکه بدستش م  یهائروزنامه  قیاز طر  گاهیمخف
 .  کندیم

 انقالب  یروز یبهمن، روز پ  22ظهراز زندان که در اصل فرار بود، بعد از    یو   یروزگار، آزاد  یباز  از
. پس از فرار  ردیگیصورت م  یانقالب  یکهایآباد به دست چر  دیجمش  و پس از فتح پادگان  یاسالم

با چهره انقالب  یااز زندان   رانیا  درماه    15  ونیهما  وش یبجا آورده نشد، دار  ونیمبدل که توسط 
مخف آدرس   یبصورت  تغ  یهائدر  در   کردی م  رییکه  و  برد  انگ  گاهیمخف  بسر  غم    و  نیترز یخود، 

ر  یزندگ  یروزها   نیتردب مخود  اعدام دسته جمع   گذراندیا  م  یافراد  یو شاهد   شناخت،ی بود که 
 : دیگویها مآن روز یادآوریدر  ونیهما وش یبودند. دار کشیکه از دوستان نزد یکسان

ها که  از آن  یار یست. بسهمان روزها   من  یروزها  نیتربد  یعنیبود.    یبد   نیغمگ  یفضا  اری»بس 
نزد  شدندیماعدام   بود   ک یدوستان  خمن  ول  ی وحشتناک   یفضا  یلیند.  از    یبود.  که  آن شب  من 

.  ردیمیم  کباریمردم، آدم    کباریخوب من    کردمیخودم را مرده فرض کردم. فکر م  ختمیزندان گر
  یود که مرا به زندگدر ته وجودم ب  ام،یدر زندگ  یزیچ  کیتمام شده است به هر حال. اما    گرید
را بکار بردم، همه    میروید هر چه بشود و همه نخواهم مانکه زنده    کردمی. فکر مساختیم  دواریام

 روان و جسم را بکار بردم و خود را نگهداشتم.«  ،یمنابع ذهن

  کند ی وقت خود را صرف مطالعه م  ن یشتریهر لحظه، ب  یریو در خطردستگ  یمخف  یطول زندگ  در
 زیهمه چ  نکهیا  تصوردر    ی. مدتدینمایم  نیرا تدو  یالخط فارس رسم  یراهنما   کیره  دو   نیدر هم

انقالب موج  و  گرفت  خواهد  پا  یگریآرام  به  کشتار  رس  ان یو  ا  میتصم  د،ی خواهد  در  ماندن    ران یبه 
گروگانگردیگیم و  سفارت  اشغال  با  اما  ا  میتصم  یکائیآمر  یپلماتهاید  یری.  از  خروج   رانیبه 
مقردیگیم ا.  پنهان   نی دمات  قد  یکیتوسط    یخروج  دوستان  را    اءیدکتر ض  مشی از  او  که  مدرس 

.  دیفراهم گرد  داند،یتر مکاراک  یو استوار  یو مصداق کامل وفادار  یپرست  هنیم  ،دلوری نمونۀ  
نشده    میو در دادگاه تسل  افتدیم   ونیبه دست انقالب  1981در سال    یماند. و  رانیدر ا  س دکتر مدر

 . شودیم رانربایو ت خته یه انقالب را برانگو خشم دادگا

به واسطه دکتر مدرس و به    گریخروج و بازگشت به تهران، بار د  یبرا  جهی نتیب  داماق  کباریاز    پس
آذر  کی  یاری به کمک کردهائ  یخانزاده  بالخره  آن سال  یو  در  اکه  ردکردن  کار  به    ان یرانیها 

مرزها  یاریبس م  یاز  ار  پرداختند،ی کشور  سو  59  بهشتیددر  به  سلماس  راه    ی برا  ه،یترک  یاز 
بکر به    اری. از راه ددیگویرا ترک م  رانیبلند غرب کشورمان، خاک ا  یهاذر از کوهبار با گ  نیآخر

 . ونددیپیم یفرانسه شده و به همسرش هما زاهد  یو از آنجا راه شودیآنکارا وارد م

ازدواج   شان یگذشت حدود ده سال از آشنائپس از    1350  انیدر پا  یو هما زاهد  ونیهما  وش یدار
 . شودیقلمداد م  یاسیقرار گرفته و س غاتیتبل هیسا  ریا زها مدتوصلت ت نی. اکنندیم
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 ی عالقمند   گانهی  یهانهیمشترکشان را به اعتبار زم  یبا همسرش و زندگ  یآشنائ  ونیهما  وش یدار
 ی اسیجنبه س  یمهم و دارا  بودند،یم  یاجتماع  اتیو در خدمت ح  یعموم  ی هردو انسانها  نکهیو ا
  ت با خود داش  یکه هما زاهد  شمارد یم  یهائ یژگیو  ونیرا مد  یزندگ   نیدوام و قوام ا  ی. وداندیم

به زندگانو آن را  ب  یها  آورد. و  ارمغان  به  استوار  شیمشترک  بلند همت کاراک  یاز همه  و  و    یتر 
در    ونیماه  وش یآنکه دار  یبوده است برا  یاپشتوانه   نیکه تا امروز محکمتر  یبالئ   یقدرت اخالق

تنگ   یسخت تبع  یزندگ  یو  اند  دیدر  درآم  شدنیبا  نوشتن  گفتمان،    زدیو  ساختن  دگرگون  در  و 
را درنوردد    یهائ. و دههردیدر خور توجه برعهده گ  یسهم  یرانیجامعه ا  یاسیفرهنگ و اخالق س

 بر دارد. ماندگارش را در  یرگذاریکند که دوره سوم از خدمت و تأث

نزد  او گذر  دبه    کیدر  زندگسه  ب  یا لحظه  ید یتبع  یهه  است.  ننشسته  پا  و    ن یشتریاز  ساعات 
نموده است. در   یفعال سپر  انیرانیا  یهاخود را در نوشتن و سخن گفتن در جمع  یزندگ   یروزها

ن هرجا که جها  یها و شهرهابه کشور  ها،زگرد یم  ها،و یمختلف، در راد  یهاها، در رسانههفته نامه 
است  اندخواسته   انیرانیا رفته  بس،  آز  ا  شتر یب  اریتا  قبال  در  را  خود  مردم  هن ی م  نده یسهم   کهیو 

 .  ردی دوست دارد بر عهده گ

نزد  تا حاصل  فعال  ک یکنون  دهه  سه  قلم   یفکر  تیبه  اند  ونیهما  وش یدار  یو  حوزه  و    شهی در 
اند: ه در چند اثر منتشر شد  شیهاشهیدو به همت دوستداران ان  یگرد آور  ان،یرانیا  یاس یفرهنگ س

)   روزید فردا  ب(  1981و  از  تار(  1985)  رونینگاه  از  تجدد (  1991)  خیگذر  با  کشاکش  صدسال 
 کتاب من و روزگارم.   یسالگ 80در آغاز  زیو امروز ن( 2007هزارواژه ) و( 2006)

  ی و روزگار  یزندگ  کیبه    رونیاست از ب  ینگاه  شتریبلکه ب  نامهیزندگ  کی»من و روزگارم« نه   
از درون اچالش و کش  که  متقابل  ما   یانسان  ،یگار و آن زندگوزر  نیاکش  امروز  برآمده است که 

بر روزگار همچنان به  ریدگرگون ساختن و تأث یبرا ونیهما وش ی دار یهاشهی. توسن اندمیشناسیم
م  ندهیآ  یسو را  پ  شکافدیدر حرکت است، هنوز دل سخت زمان  به  بدون توقف!  ازدتیم  ش یو   .

لکوموت هم  یویهمسان  اگر  رو   نیکه  از  ساز  ینشگریآفر  یلهایر  یلحظه  دگرگون  و   یو  فکر 
 ها همچنان به چرخش خود ادامه خواهند داد.  ها چرخفرهنگ و منش و روش برداشته شود تا مدت 
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  همایون داریوش 

 گفتگو کیدو کتاب و 
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 گفتگو  کیدو کتاب و 

 

برا  ونیهما  وش یدار  ادیبن مشروطه  یـ  نخست  یخواهمطالعات  دار  نیدر  درگذشت    وشیسالگرد 
بر   یو  رگذارتأثی  خدمات  از  سپاس به نشانۀ    ادیبن  نیا  یدو اثر منتشر نموده است که از سو  ونیهما

اند او تقد  اد یبه    ران،یا  یاسیس  شه یفرهنگ و    ی جستجوکتاب، »در    نی. نخستگرددیم  م یماندگار 
 وش یدار  ادنامهی»  گر،یاست و کتاب د  ونیهما  وش یها با دارفتگومجموعه گجلد از    نیاول  سخ«،پا

نوشته  ستین یکه گلچ  ون«،یهما نقدها، خاطرهها، گفتگوها، گفتهاز  از    یهائها و نظرات چهرهها، 
 .  یو حضور اثرگذار و تشخصیۀ در بار هنمانیم  یاسیو س  یهنر ،یفرهنگ  نیفعال

است که   ونیهما  وش یدار  گری آثار د  و در زمره   ادیتشارات بناز اناثر    نیپاسخ« نخست  یدر جستجو»
گردآور به  آن   یاهتمام  انتشار  مهمو  از  بن  نیترها  گفته باشدیم  یو   ادیوظائف  انتشار  و  .  ها 

ا  ونیهما  وش یدار  یهانوشته به  تنها  ا  ل یدل  ن ینه  از    وستهیپبه هم  یامجموعه  یر حاوآثا  ن یکه 
افق  ،یو فرهنگ  یاسیس  یاهیپا  یهاآموزه  تا مدت   ستیروشن فکر  یهابا  بکار بستن و  که  ها در 

 یها یمبارزان راهنمائ   یو برا  هنمان یم  یو بهروز   یحقوق  یبرابر  ،یآزاد  یبرا  کاریدر پ  رفتنشیپ
امروز ما،  ارروشنگر روزگ یخی ون اسناد تارهمچ یدارند، بلکه هم از آن روست که آثار و یاستهیشا

نسل  بر  را  ب   یاندهیآ  یهاکار  تار  دیتردیکه  در  را  خود  خو  یسینو  خیدست  خواهند   ش یگذشته 
 تر خواهند نمود. داشت، آسان

پی  گذشته،دهۀ    سه  از انقالب    یدار یب  در  کابوس  گروه1357از  همت  فکر  ی،  سرآمدان   ، یاز 
 ریث»گفتمان« و تأ  افتیگشت. فرا  در آنچه رخ داده بود،  یبازنگر  صَرف  رانیا  یاس یو س  یفرهنگ

ا  ن ی، نخستدگرگون کننده   یاجتماع   یهاجنبش  یریگو سمت  هاآن بر چرخش   ن یدستاورد بزرگ 
برا  پسو    یداریب تالش  و  کار  آن  اصل  افتنی  یاز  تب  یخطوط  و    یمبان  نییو  تازه«  »گفتمان 

مدن جامعه  فعال  بدنه  در  آن  است.    رانیا  یگستردن  تا  کیبوده  مثازه»گفتمان  به  بستر  «  به 
به   حاصلیو ب  یدر پ  یپ  یهایو سرنگون  یاس یاز انقالب س  ها؛کردیدر رو  یاشهیر  یهای دگرگون
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برا عم  یتالش  س  قی اصالحات  و  فرهنگ  رو  است،یدر  حفظ   یمبتن  یاسیس  کردیاز  و  کسب  بر 
 ی ساز ، از انسان انسان و جامعه  زندگی  بهکرد  زار اب  و  برنامه به منزلۀ    استیبه س  مت،یقدرت به هر ق

خودنگر  کیدئولوژیا ددگرگون   یبه  از  شکل    دنیساز،  در  کردن   کدستیو    یسازکسانیعدالت 
خواهانه در  به نگرش عدالت  یو جمع   یفرد  یهاتیها و خالقاستعداد ال،یها از راه سرکوب امانسان

امن و  امکان  ساختن  فراهم  برا  تیخدمت  انسان  یبرابر  باش  و  بود  و  دارا فاومت  یهاحضور   یتِ 
مساو خ  یگرلچپاواز    ،یحقوق  بستگ  ،یانسان   یهافراورده  تاراج  الیو  به بهره  یبه  ورانه 

 آزاردل در قوارۀ    یملت  یاز هست  ،یو جمع  یفرد  یهانش یبه آفر  ی ار گذو ارزش   یانسان  یدستاوردها 
 یفرد   یهاواستبا خ  مدنی  اجتماعات  در  گردآمده  و  آزاد  جامۀ شهروندان  به  خداشاه و بندۀ    ترعی

  بلند طبع و  یسربلند و با مردمان  یآور مستضعفان، به ملتبا نام حقارت  یااز تودهروشن،    یو جمع
و   ی»دشمن« به فرهنگ مشارکت همگان  یرخودهایو حذف غ  زیاز فرهنگ ست  ،یخواهان سازندگ

م از تنگ  انیسازش  انحصارطلبفخرفروشا  ینگرهمنوعان مخالف،    ی دله گشادبه    نانهیخودب  ینه و 
دگراند و  قربان  یشیفروتنانه  فرهنگ  از  هم  انیروادارانه،  جانب  به  انسان   شهیحق  به   یهامظلوم، 

استقال  تیمسئول  یدارا تع  لو  فرد  نییدر  جمع   یسرنوشت  انسان  ،یو  با   ش«یاند»مرگ  یهائاز 
 انیوجزه یاز ست  ،یزندگ  یشادمان  یستجوو در ج  «یخوشبخت  شی در »پو   یآرمان شهادت، به مردمان

 ،ی فکران مسالمت جوگماران تبادل فکر و فرهنگ و گشوده ه، به همتستب  یپاسدار فرهنگ درها
دشنا  یجونفرت   زان یاز غرب ست ک  انیگومو  فروتنان جهانگرا  نیآتش  به  و    یجوصلح  یدر دل، 

 ...شهیخردپ شِیانددوستان مصلحت هنیم

انداشته ب  یبه بهکرد کل  ازین  که  ستین  یجائ  باًیتقر  یرانایۀ  آنجا که »در جامع  از  اههیس  نیاشد« 
ب  توانمی  را (  …به  …از   یکردیرو  ریی)تغ نقطه  نمودار  یانتهائیتا  که  داد  بستر    یادامه  از 

 دانیدراز و ناهموار و م  یراه  کند،ی ملت است. تا چشم کار م  نی ا  نده،یاما پال   م،یعظ  یها چالش
با وجود  کوچک    ینبردها برابر است.  بزرگ در  به رغم در پ  ن یاو   یها الشتن چداش  یرو  شیو 

شده    دهیکش  ران یو فرهنگ آنکه بر چهره ا  یاسالم  یار جمهورآزدل و به رغم پردۀ    اریدشوارِ بس
 اش یعو جنبش اجتما  رانیا  یجامعه مدن   و خواست  عمل  یاست، اما با نگاه به عمق جامعه و ژرفا

  ر یکه در مس  د ید  انتویاند، مبر تارک آن نشستهو جوان با گفتمان »سبز« خود    تازه  یهاکه نسل 
بس چه  تازه«  ا  میاآمده  ش یپ  اری»گفتمان  در  پ  نی و  نوشته  شرفت،ینهضت  گفته سهم  و   ی هاها 

بس  ونیهما  وش یدار غ  اریچه  چه  »جستجو  یپوشچشم  رقابل یو  در  است.  دفتر    یبوده  پاسخ« 
 سهم است.   نیا یدر نشان دادن بزرگ یگرید

  ی جمع  یگزارو ارج  یس با روح غالب قدرشنا  ستیاثر  ون«یهما  وش یدار  ادنامه ی»  ینعیکتاب دوم    و
  ن ی. اشرفتی نهضت پ  ن یا  در  ونیهما  وش یبر نقش دار  رانیا  یاس یو س  یفرهنگ  ،یاز جامعه فکر
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ـ   ونیهما  وش یبا دار  یریـ توسط دکتر مهرداد حر  یاز آغاز« خود با گفتگوئ  شیدفتر در بخش »پ
سال از   نیگفتگو، پس از گذشت چند نیروست که ا نیه آن نه تنها از اتوجه ب که جلب شودیباز م

 وش تازۀ داریو مانند هر نوشتۀ    افتهیانتشار    نیگلچ  نیبار، در انی نخست  ی( برا2004  زیانجامش )پائ
اهم  تیخواننده جذاب  یبرا  ونیهما بلکه  دارد،  را  د  تشیخاص خود  ااز جمله  نش  ن یر    ان است که 

سو همچون    کیاز    توانستیداشت که م   اریبس  هاینسخ  هنوز  ما  همروزگارفرزانۀ    نیا  دهد،یم
ارز  یپرتو آ  ایگذشتهدوبارۀ    یابیروشنگر در شناخت و  مثابه همروزگاران،   د یبکار  به  او،  که ما و 
که با انقالب    یاف بزرگر کردن شکدر پُ   گرید  یو از سو  میادر برابر هم، پشت سر گذاشته  یزمان

مؤثر افتد و    ده، یکشورمان حفر گرد  استیو س  کر و فرهنگسرآمدان ف  ان یو بر سر آن، م  ،یاسالم
بارۀ    یهموارتر  نیزم در  فکر  تبادل  مسئول  معظی  رخداد  آن  عمقدر  و  نقش  مؤثر    تیو  عوامل 

او ن آوَرَد و    ی راه   دنیسبه سرانجام ر  شاهدانِ فعالِ  نیتراز مؤثر  یکی  زیگوناگون در آن را فراهم 
به    دنیرس  یها، آغاز کرده بود: تالش براها و گفتهنوشته  نیخستهمان ن   از  د،ی ر تبعه خود دباشد ک

دگرگون    ی ریدوباره در مس  یو حرکت همسو   ران یا  یو فرهنگ  یجامعه فکر  یکپارچگیانسجام و  
 شده. 

مهرداد حر  یگفتگو دار  یریدکتر  به قصد    ونیهما  وش یبا  پرسشگر   «یِ»چند سئوال شخص تنها 
پ  آغاز قالب  در  و  حیصرکوتاه،    یها رسشو  روشن  و  گاه  ،ی و  تکرار  تازه   ار یبس  یبرخ  ،یگاه 

شناختن طبع   یبرا  یدر قالب کوشش  گاه  ،یو عموم  یاسیسراسر س  یاو دسته  یو خصوص   یشخص 
 .  رودیم شیپ ،یئفرهنگ وال  یبرا یاریگاه مؤثر در گذاشتن محک و مع و یو پسند فرد یفرهنگ

حره  ک  یمالقات  در مهرداد  است،  داده  با    یگفتگو  خواهدیم  یریدست  کند،  آغاز  اول  از  را  خود 
انگ  یها گفتگوئگرفتن صد   دهیناد با دار  یهازه یکه تا آن لحظه به  صورت   ونیهما  وش یگوناگون 

ها داده  پرسش  ن یاز آن به ا  شیپ  یکه و   هائیپاسخگرفته است. با چشم برهم گذاشتن بر همۀ  
  ش یآغاز کرده و مصاحبه را پ  ش یآل یب  یازه یگناۀ  یخود را بر پا  یهاپرسش  یریاست. مهرداد حر

  ا ی  یانیجر  ،یکس  یاز سو  یسخنگوئ  یو بدون ادعا  یخط فکرئ  ا ی  یبر کس  ر یبدون قصد تأث  برد،یم
برا  ؛یارسانه جوان  یتنها  ـ  ز  یخود  نسل  خواست    دگانیدان یاز  با  و  ـ   شناختفروتنانۀ  انقالب 

و    هایجانبدار   ها،یدارو ش پیهمۀ    فارغ و آزاد از  ون،یهما  وش یاز دار  یترقیعمو    میمستق  شخصی
ها کار را ـ تا حافظه  زیجدال برانگ  یپرسابقه و صاحبِ نام  استگریس  نیا  رامونیکه پ  یهائ مخالفت

  خبر با هاآنکه از همۀ   دهدیخود نشان م  یهااند و مصاحبه کننده در دل پرسشـ انباشته کنندیم
  خواهد یم   ون،یهما  وش یبه دار  دهی از مصاحبه کنندگان تازه رس  گردی  تن  هاده  همچون  او،   اما.  تسا

بهره  در  دهد؛  فرصت  یریگنشان  مستق  یاز  شناخت  است،  داده  دست  را    و   میکه  خود  مستقل 
 شده است.  دهی نگفتگو، گفته و ش نای انجام لحظه تا که آنچهفارغ از همۀ  د،یجویم
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  ی فرصت  چیو از ه  شماردینم  ت یرا کم اهم  یئتگوگف  چیمخاطب و ه  چیکه ه  ونیماه  وش یاما دار  و
مو همواره فرصت  گذردینم   یقدرگذاریب به  را  بازنگر   دانیها  استوار   دی تجد  ،ینقاد  ،یتازه  نظر، 

دوبارۀ   نگرش   هاافته ی  بستر  بر  ها،استدللساختن  متازه  یهاو  بدل  ا  د،ینمای،  ن  نیدر    ز ی گفتگو 
  ر،ییتغ  ا ی  دیتجد  ل،یتکم  یبوده است؛ برا  یآمدش یپ  ن یمنتظر چناز قبل   ی گوئ  ند،یبیتازه م  یفرصت

. نیشیپ  یهاتازه بر گفته   یتاباندن پرتو  یبرا  ش،خویتازۀ    یهاافتیو در  هایگفتن بازشناس  یبرا
ز وده است که، سخت و سمج، هرگز اب  هائیپرسشگفتگو در انتظار طرح دوبارۀ    نیاو در ا  یگوئ
گفتن آنچه که    یبرا  یاند. فرصتنرفته  رونیب  رانیا  یاسیو طبقه س  یروشنفکر   یافکار عموم  یفضا

  بارۀ مناسبات   در  گذشته،است؛ در بارۀ    اوردهیبه زبان ن  حیبرنده و صر  نیچن  ن یتا لحظه آن گفتگو، ا
ارزی  در  و  زمان،  آن  در  حکومت  دستگاه  بر  حاکم با آن  ختنیدرآم رۀ  دوبا  یاببارۀ   مناسبات و   خود 

 در آن مناسبات.   شخویدوبارۀ  یابیدستگاه و ارز نیرفتار خود در ا یدرت، بازنگررفتن به دستگاه ق

مخالفان، بلکه   یجوئسر لجاجت و بهانه   اما تکرارشان نه از   ند،یگذشته تکرار   ن ایدر بارۀ    هاپرسش
به    گر،ید   ون،یهما  وش یرکه به دا  ستیرانیا  یاسیـ س  یرعنصر روشنفک  انهیجوقتیحق  تیاز حساس
د همدچشم  و  بارۀ    یل وست  در  تجربه  و  فکر  تبادل  مقام  بارۀ    ها،زیچ  اربسیدر  در  خاصه   نایو 

به    یو  نیشیپ  یها پاسخ  یو خدماتش، اما هنوز گوئ  وی  به  باور  و   احترامو با همۀ    نگردیگذشته، م
نپرسش  نیا کننده  قانع  را  کاف   افته یها  قدر  به    افته یدر  زین  ونیهما  وش یدار  است.   افتهین  یاست، 

انتظار  یاسیطبقه س  ژهیو به و  یاست که جامعه روشنفکر  با  اعتماد به    ه ب  ختهیآم  یهمروزگارش 
حق روشنگر،  بلند،  غ  طرفیب  اب، ی  قتینگاه  م  یو  یاس یسریو  گذشته،  مسئول  نگردیبه   یتیکه 

خود است   نه یشیدر واقع از پ  جامعه،  ن یتکرار، ا  ن یکه در ا  دنیبیم  ی. او به روشنندیآفریم  نیسنگ
م پاسخ  پرسدیکه  دل  در  ارزو  اصل  در  منصفانه  قیدق  یابیها  عمل    یتر و  از  گذشته    ورا  نقش 

 . دیجویم شیخو

که در   یباز  یهاپرسشگر همدل و گوش   یهاو در برابر روان  فرصت تازه  نیدر ا  ونیهما  وش یدار
از نقد خود آغاز    ،یاگراما و    چی هیب  کند،یآغاز م  است، از خود   زبان آنان شده  ی ریمهرداد حر  نجایا
انۀ یکه در م  دینمایبدل م  ینبرد  دانیگفتگو را به م  نی. و به دست خود، در مقام پاسخگو، اکندیم

  ی بازنگر  کی. او در  شودیو تن به تن م  زیو با خود گالو  ستادهیاست که ا   ونیهما  وش یدار  نیآن ا
با مهردا ا  د او وهر چن  د،یگویسخن نم   یرید حرنقادانه به خود، فقط    گفتگو را در   نیخوانندگان 

 شگرانه یستا یبه شگفت شتنیو »تکاندهنده« به خو «ی»نگاه انتقاد لیها به دلپاسخ نیهمان نخست
و با    ابدییم  را در برابر خود  شی دلزده از آن انقالب و مردد از عمل خو  یهااما او نسل   کشاند،یم

در    یکه و  ی نظام  هیعل  ،اصولیمبارزۀ    ک یارزه،  و ضرورت مب  درستیدر بارۀ    د؛یگویآنان سخن م
و    ده«یآن را »نفهم  «یدرون   یدگ یسو پو  یادیبود، »ضعف بن  وستهیکه بدان پ  یها، هنگامآن سال
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امروز »پش و  بود  نکرده  درن  مان«ی»احساس«  آن  ا  افتنیاز  از  فرصت  نکهیو  زمان  ر  یچرا  آن  ا که 
 یرو   ری»تأث  یتالش برا  یآن طبقه متوسط« بجا  یگذاشتن رو  ری»تأث  یبرا  «،مایرساندن پی »برا

نت و  بود.  داده  دست  از  داشته  حاکم«  »اگر  ردیگیم  جهیطبقه  بودم  غفلت:  اصالً   دشای  ...نکرده 
 .«  شدیم یگرید زیانقالب هم چ نیسرنوشت ا

نم   خیتا  البته شا  توانیرا  اگر  ها دیبر  دو  که  همانطور  نگاشت،  نتها  برابر   وش یدار  یریگجه یر 
  د، یدیم  ستیبایم یرا که و  «یگذشت که آن »فرصت  توانینم ز یها نپرسش  ن یاز طرح ا   ون،یماه

بب انتظار داشت که  از خود  ند  ند،یو  آ  شیهاو گذاشت که در دست  دیو   رد  یدر جائ  ا یفوت شود، 
ـ با    یو همزمان  یو همزبان  یهماهنگ  و   کردیم  یآن دوره تالق  طبقه متوسط ـ چشم و گوش بسته 

در بارۀ    یریدر لحظه گفتگو با مهرداد حر  ونیهما  وش یکه دار  یطبقه متوسط  ایآ  د؟ یرسیهم مبه  
آن انقالب رفت و خرد شد؟ نه!  رباریز  شیهمان است که در چهاردهه پ د،یگومی سخن آن با و آن

 ها ن ایمۀ  گذشت. اما به رغم ه  توانینم  زین  هااس یها و قپرسش  نی از ا  هادیها و شادر برابر آن اگر 
محک    گر یدر صالبت انتقاد از خود، بار د  ون،یهما  وش یگفتگو؛ دار  نیدر ا  ها،ن ایتر از همۀ  و مهم 

و   هادیو ضرورت ترد  بردیم  ترال در نقد را، تا حد عبور از خود، ب  یطرفیب  اریو مع  گذاردیم  یاتازه
 . کشدیم شیرا پ یرشد خودآگاها بر هآن ریدوباره و تأث یهاپرسش طرح

در گذشته است    هادیمکان پرورش فکر است و در پرتو ترد   خیگفته بود که تار  زین  هان یاز ا  شیپ  او
م ورز  ذهن  تردابدییکه  دامن  بر  خواننده  پرسشنقد  ها،د ی.  و  ژرف  یهاها  گذشته  در  تر  دوباره، 

 دهیخود د  مروزا  و  تهگذشگرفته شدۀ    دهیناد  ا ی  دهیو بر امکانات ناد  شودیم  ترریگو سخت  نگردیم
باز به خود، به پ  آموزد؛ی و م  شودی آموخته« م»تجربه  د،یگشایم   تیو به مسئول  رامونیتا با چشم 

  نغلطد. امروز در یتیمسئولیبه ب روزید یتیمسئولیاز ب ده«یشیاندی بنگرد، تا در »عمل ن شیعمل خو

گفتگو  هر ح  یچند  مهرداد  دار  یریردکتر  در    یباریجو  همچون  ون یهما  وش یبا  شاخه  چند 
روانبخش و   یهائ و لحظه  زانندهیبرانگ  گاه  ،یها خواندنکلمه  نیو تا آخر  افتدیگوناگون م  یرهایمس

 «البها بر گذشته و بر مسئله »انقها و پاسخهمان آغاز و آنجا که پرسش   اما در   ماند،یدلچسب، م
به   اجیاحت  تیآن موقع»  دیگویم   ونیاهم  وش یاست و آنجا که داررکز  متم  «اصولی»مبارزۀ    کی  ای

مختصر و  کوچک  اصالحات  نه  و  داشت  سال   یمبارزه  از  پس  برآمدم«،  آن  عهده  از  من  ها که 
به    امدیسرنوشت ساز و پردامنه و پرپ  یختاریواقعۀ    ک یدر بارۀ    ی ـ روشنفکر  یاسیجدالِ، جامعه س

»اجتناب  رسد؛یم  یکپارچگ یو    یهمزبان  کی در  نه  چند  حقان  یریناپذهر  در  اما  انقالب«    ت یآن 
 . «اصولیمبارزۀ  کیمبارزه، »

 1390 بهمن 2
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 کارو سه راه  تیاولو کی

 سازش آبرومند« کیو  انهیگراواقع یانهیظ نظام گزفلسفه حکومت، حف ریی»تغ

 ون یهما وشیدار دگاهید بر مروری

 

نام   داشتیدر گرام  م،یکردیم  ی را سپر   ونیهما  وش یسالگرد درگذشت دار  نیکه دوم  یروزهائ  در
در   یو   ینظر  یهاتالش   تیاهم  یهائدر نوشته  شیهاشه یاز دوستان و دوستداران اند  یبرخ   ،یو

ها و از آن تالش   یوهرا مورد توجه قرار داده و وج  یگراستیس  نهیو در زم  یاسیس  ه شاندیحوزۀ  
اصل   طخطو و  برجسته  یپررنگ  و  نمودند  برجسته  را  نظرات  جاآن  از همه  مثابۀ    رانیا  گاهیتر  به 

آن فرزانه همروزگار ما تا آخر   ی و اجزاء و عناصر فکر  یدستگاه نظر  «یکه همه »گردونه  محوری
 .  د«یگردیور م»بر آن مح

حف  رانیا  حفظ بال   یکپارچگیظ  و  عنوان  به  اند  تیاولو  نیترملت  مثابه  به  در    شه یو  راهنما 
پس   یهائدهه   یو حقوق ملت در جنبش مشروطه و ط  یترق  ،یهدف آزاد  یبه سو  تازه  یرهایمس

درخشش مشروطه  انقالب  س  افت،ی  یاز  قدرت  ولع  در  آن  از  پس  لبال   بازاناستیاما  در   یو 
فر  راسرس  یفکر  یها سنت و  ز  دهیپوس  یهنگکهنه  و   استیاز س  هیمایب  یدرک  نیوزن سنگ  ر یو 

با اوج  تررونقیتر و بآن کمرنگ  تیاهم  جیبه تدر  ،یاستگریس و استقرار   یانقالب اسالم  یریگو 
  ن یدلبستگان به ا  یبرا  نیسپرده شد. و ا  یپاک به دست فراموش  یتا مدت  ران یدر ا  ینیحکومت د

   بار بود.بس ناگوار و تأسف نویهما وش یدار یاز جمله برا نیمسرز

کردن چشم  یبرا اسالمبسته حکومت  یهاباز  حام  یگران  ق  انیو  به  آن  و   متیو حافظان  زوال 
و   میرژ  نیاز مخالف  یاگسترده   فیط  یناشنوا  یهاگشودن گوش   یبرا  نیکشور و همچن  یفروپاش

  اد« یجز به »فر  ران،یا  ینابود  متیو حتا به ق  مت،یق  بساط حکومت به هر   دنیچیپمدافعان درهم
ده »اند  یمبن  ونیهما  وش یدارۀ  ندتکان  به  هشدار  برا  ها«دهیشیاندین  دنیشیبر  و  یو    ی خود 



122 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

حکومت  ستادنیا  یعنی  ها«یدنیشیاندی»ن کنار  ضد  یدر  آن  با  و    یوجود  تیکه  راه،  تنها  داشت، 
اجۀ  ینت نشاندن  د  ران یآن  گفتم  گر یبار  مرکز  چن  یاسیان سدر  امروز  ن  نیبود.  مبه  جز   رسد،یظر 

  ی هایبازاستیگندآب س  از مخالفان که پاک در  ینادان و جز جمع کوچک   گرانتاز حکوم  یاندک
حما  هیمایب  ید یتبع طلب  حد  درخواست    ک«ی»استراتژ  یهاتی تا  از    ک«ی»تکنولوژ  یها یاریو 

 ها و جانبر گوش    اد، یفر  نایدهندۀ  تکان  نیطن  اند،دهیعرب درغلت  وخیمنطقه و ش  یعرب  یکشورها
ن  ستهنش  یاریبس  یها روان و  ا  یستادگیا  یرویاست  حفظ  راه  آس  رانی در  خطرها  هابیاز    ی و 

 شده است.  داریهولناک ب

دار  ای  ینشدنفراموش   یریگموضع   آن خود  زبان  درامات  ون،یهما  وش یبه  »موضع   یعنی  ک«یآن 
نشاندن هر    یکشور، برا  ۀیتجز  ا ی  ران یر صورت حمله به اد  یاسالم  میدر کنار رژ  ستادنیاعالم ا
 نیا  یختاریو در حافظۀ    انیرانیدر کدام کسوت و از کدام مسلک ـ در قلب ا  ستیمهم نکس ـ  
ول   یکاف   وارهملت هم است.  ورز  پاسداری  مهمِمسئلۀ    ونیهما  وش یدار  یبرا  یبوده  و    دن یکشور 

  خ« یدر تاربت  »ث  یقلوب بود و نه او هرگز براو جلب    «ینه »موضوع روابط عموم  رانیا  استیس
م  گفتیم آقاشتنویو  ـ »دار  زین  زقدمیت  ی. همانگونه که  نوشته خود    ی برالیل  ون،یهما  وش یدر 

آن گونه    ونیهما  وش یدار  یاسیس  یهایریجهت گ  اریاشاره کرده است: »مع  یدرست بهاصولگرا« ـ  
   «…گرانید دآمها بود و نه خوش درست بودن آن  گفتیکه خود م

در   ونیهما  وش یکه در آن زمان با دار  یاگونگون  یهاشیک و بزرگ با گراوچک  یهاو جمع  افراد
فکر تبادل  و  بس  یجدال  و  بودند،  گفتگو  و  بحث  تغ  یاریو  انتظار  او  حداقل   ای  دنظریتجد  ر،ییاز 

موضع و   یسترا در در   یو   یو استوار   یستادگیرا داشتند، ا  یری گدر آن موضع  یشتریب  یپوشپرده 
م  دیتردیب  ریأثت کشورها  میستقو  بر  ا  ژهیوبه  و    یغرب  یآن  کنار   یبرا  کاآمریمتحدۀ    التیبر 

تر و مهم   ار یبس  ر یبه تأث  یدارند. اما کمتر کسان  اد یرا به    رانیانداختن حمله به ا  قیبه تعو  ایگذاشتن  
موضع پردامنه  آن  ن  یریگتر  ن  یروهایبر  خاصه  کشور،  حاک  هیحاش  یروهایدرون  ط  مقدرت   ف یو 

 . نمودند توجه طلبانحاصالگستردۀ 

خود   یهال یرا تاکنون از محاسبات و تحل  رانیغرب احتمال حمله به ا  ی سازندگان افکار عموم  هالبت
دولت س  نه« ی»گز  نیا  یغرب  یهاو  و  معادلت  از  امروز  تا  نکرده  یهااستیرا  حذف  و خود  اند 

بر    اهشمدوباره و باز شدن چ  یدار یاما ب  کنند،یرا گوشزد م  نه یگز ن یهمچنان بر باز بودن دست بر ا
که در آن آب و   یمردمان  تیو امن  یدرجه اول حفظ جان و مال و هست  فهیحفظ کشور و وظ  تیاهم

و بکارانداختن عقل و خرد در جهت    یشیاندچاره  یرویو به دنبال آن ن  گذرانند،یرا م  یخاک زندگ
س حکوم  یها استیتوقف  اسالممخرب  اصل  یت  عامل  عنوان  ا  کیحرت  یبه  روز    ران یکه  هر  را 

. از آن پس نغمه و  دیگرد  داری پد  راند،یم  ینابرابر و نابودکننده نظام  یریدرگ  کیبه پرتگاه    رتشیب
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بحران با جهان و غرب، هرچند با تعلل و به زبان پرلکنت    یاسی و خواست حل س  یطلب صلح  یندا
از    صلح  یکه ندا  یمردمان  هیعل   یمزور برهنه نظا  یریدر راه بکارگرا    هایو غرب  دیها رسبه گوش 

و  کی م  یآمادگ سو  از  عل  گر ید  یاز سو  هن ی دفاع  مبارزه  و  مقاومت  را    ه یو  خود  حکومت کشور 
 انداخت.   یشتریبه مالحظات ب بردند،یم شیهمزمان و همراه پ

 ی ها استیس  نیو تدو  یگشائه اگر به را  شد،ینم   ونیهما  وش یدار  نیهمچن  ون،یهما  وش یاما دار  و
خود: وۀ  یبه ش  یدن یشیو اند  یگشائراه  د؛یشیاندینم   ی ادهیچیموضع سخت و پ  نیچن  یعمل  ردبشیپ
  و از سرآمدان    یاریتازه و سخت ناآشنا به گوش ملت و حتا ناآشنا به گوش بس  یم ی طرح مفاه  یعنی

ز پس ا  رش؛یناگوار و سخت قابل پذ  ینیعموماً با طن  زیو در آغاز ن  دان،یحاضر در م  یاسیفعالن س
مفاهآن   آن  در  میکشاندن  نوشبه  توض  یکوش و سخت  شیخو  یدرپ  یپ  یهاتهون    ی درست  حیدر 
منسجم و در   یلحظه و هم استراتژ   یاسیابعاد و الزاماتشان به عنوان هم برنامه س  حیها و تشرآن

هر قدر تنگ اما مطمئن و   یهاکه یدر گشودن بار  یهدف و بعض   نییدر تب  یخدمت به اهداف؛ برخ
 کوچک اما استوار.   یهاآرمان، گام یبه سو یبعد یهابرداشتن گام  یبرا کم خطر

مفهوم    نیفلسفه حکومت« و نشاندن ا  رییعمر او، طرح مفهوم »تغ  یها سال  نیآخر  یادگارهای  از
جا تجد  یشعار سرنگون  یبه  رژ  دی بود،  کردن  شعار سرنگون  در  ب  یاسالم  مینظر  از    ا یو    رونیاز 

ان  قیطر و  خشونت  و  وقهر  خود  نه  که  دل  یقالب  درون   یهرگز  در  ملت  نه  و  داشت  آن  با 
ا  تحققشو    خواست،یم دست  به  نشدن  یدیتبع  انیرانیرا  شعار  حما  یاهل  به  همراه  تی و    ی و 
 یعنیآن    یقیمطلع حق  شیدایمفهوم با پ   نیبار پرتو ان ی. نخستشمردیآور ممرگ  یخطر  گانگانیب

سب »جنبش  مثابه  به  اجتماع   کیز  جنبش    ار«یعمما ت  یجنبش  با  شد.  پاممکن  که  بود    ان یسبز 
گرد  یطولن  غفلت  و  فترتدورۀ    یقطع آشکار  آنان  نبوغ  و  بلوغ  و  نمودار  سرآمدانش  و    د؛ یملت 

لزم    یاریو هوش  یبائیو شک  ی پختگ  ،یاستوار  ،ی به مثابه سرآغاز آزمون و سنجش توانمند  یجنبش
مبارزه در جهت »تغ  گام   شبرد یپ  یبرا برا  رییبه گام  دگرگون    یبشجن  تیهدا  یفلسفه حکومت«، 

اراده و   هیبر پا  حکومتیکه لجرم جز به فلسفۀ    یاس یو فرهنگ س  رفکدر حوزۀ    کنانیکننده و بن
که تنها    استینگاه به س  رییتغ  یبرا  یها ممکن نشود، جنبشملت و التزام به حقوق برابر انسان  یرأ

که   یداختن نگرش ان  جا  یآن نباشد، برا  ازات یامت  به قدرت و  یابیدست  یو حذف برا جنگ و رقابت  
منتخب آنان را جز به    ندگانیمردم و نما   یاز احترام و قبول آرا  رونیو ب  اعتنایب   استیقدرت و س

امروز حکومت اسالم   یفساد برا  ادیاز آن است،    یباورنکردن   یریسراسر تصو  یکه  آن    ینکند و 
بردبارانه   یو کوشش  هاتیاولو  صیو با نبوغ در تشخ  رایهش  یاکرهیبا پ  ینشود. جنبش  قائل  یزیپش

از افتادن به ورطه خون  یریشگیو پ زیجامعه و کشور و ملت و پره ینگاهدار  نیدر راه اهداف در ع
 گریبار د  رانیو ا  باردیکه سنگ بال از آسمان و از هر سو م  یطی و خشونت و انتقام، آن هم در شرا
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 وش یدر تداوم آن، به باور دار  یوارو با است  یجنبش  نیاست. با چن  ستادهیهراسناک ا  سقوطیدر لبۀ  
که لجرم بر   یبوده و آن رنگ  یسال و اند  یس  نیآنچه که در ا  یادامه حکومت اسالم  ون،یهما

ز  گردی  گرفته،   خود  ناراستفلسفۀ  ۀ  یپا به  و  فلسفه    ده یکش  ریناممکن  و  فرهنگ  کامل  شدن 
 د. و خشونت و انقالب شده بوقهر از  ازینیمسئله زمان و ب اش یحکومت

آبرومندانه« و   یحل »سازش آن فرزانه؛ طرح راه یآخر زندگ یهامانده از سال یبرجا گرید ادگاری دو
و در درجه   یاول  یبرا  یپائ  یبه مثابه جا   یبود؛ دوم  انه«یگراواقع  یانه یدر کنار آن »حفظ نظام گز

ب  رانیا  دیتهد  طیشرا  جبهه مبارزه در  ی از تندرو  یریگشیپ  ینخست برا   ه یتجز  یوداو س  رونیاز 
برا اطم  یریجلوگ  یکشور،  دادن  منظور  به  و  قدرت،  خأل  تقو  نانیاز  و    انیسخنگو  هیروح  تیو 

اصالح رنگارنگرهبران  از  تا  جنبش  نهراس  کرهیپ  یطلب  آن  مطالبات  و  با    دهیجنبش  مبارزه  در  و 
 شوند. سست ن میبخش حاکم رژ

نخست جنبش   اوج  انیکه در پا  یگام بعد  برداشتن  یبرا  یگشائنظور راهآبرومند« به م  ی»سازش   و
 رو شیجنبش پ  یقوا  دیمبارزان و تجد  هیحفظ روح  ضرورت  به  و ژرفا«  به   »رفتنسبز و آغاز مرحلۀ  
چشم با  اسالم  یگذاشت؛  حکومت  ه  یبه  در   یآشت  یسودا  چیکه  برعکس  نداشت،  سازش  و 

ب  یوحشت ولع   هکه  در  و  افتاده  م  یجانش  داشت،  قدرت  حفظ  در  برا  ترف یکه  را  خود    ی که 
را به    یبشار اسد و قذاف  یشکسوتپیآماده کند و در راه آن بود که جامۀ    حدیب  تیو جنا  یزیخونر

 . دیتن نما

گز  یشیاندچاره عنوان  به  نظام  »حفظ  طرح  دو  »سازش  انه،یگراواقع  یانه یبا  آن  دنبال  به   یو 
زما آن  در  چند  هر  شدآبرومندانه«  گ  داًین  قرار  انتقاد  انقالبمورد  چشم  در  و  و    ینترنتیا  ونیرفت 

پراک  یآب سرد   ،یاز هزاران فرسنگ  سینوهیانیب  شدگانجییته آمده، و  به خشم    ندن بر روان توده 
»بزدل  اشاعه  و  م  «یتخم »ترس«  تبل  انیدر  برا  شد،یم  غیمردم  وق  ونیهما  وش یدار  یاما  وع نه 

با رژ  ابد،ینبود تا او درزم  ل   ه یده سوربار مردم بالزرتو نه سرنوشت مرا  یبیحوادث ل که   یمیکه 
ر برا  ختنیآماده  و  است  برتر  یخون  امت  کیدئولوژیا  یحفظ  داشتن  نگه  س  یمال  ازاتیو   یاسیو 

دست    یندارد، و با وجود صف دراز دشمنان خارج   یجوانان کشور ابائ  اتیل حگُ خود، از پرپرکردن  
بر لب پرتگاه چه خواهد    ستادهی و ا  دادیبپر از ظلم و    رانِیا  سرنوشت  هنگفت،  یهابه سالح و پول 

نزد و برا  یبود.  افغانستان  از    یکاف  یآموزتجربه  یهمان عراق و   درگذشتبود. در دو سال پس 
تجربه  ون،یهما  وش یدار آن  به  تنها  سرنوشت  یهانه  و  کرنج  یها گرانبار  مردمان   ی شورهابار 

است،   شده  افزوده  نمنطقه  آن  بر  سلفه  ب  یهولناک   یرویعالوه  و  هم  زیخونر  یها ینام  مسلک 
ها آمده است که هدف آن   دیکور پد   یهاالقاعده، در افق مبارزات حساب نشده و شورش   نیگزیجا
د  رخالفب گذشته،  ا  گریاحتسابات  در  قدرت  کسب  ن  ای  نیتنها  کشور  اولو  ست،یآن    تشان یبلکه 
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  ت یهر چه ثبات و امن  ختنیبرهم ر  یبرا  یو انتحار   ینظام  ماتی تعل  یها کمپ  یجو و برقرار جست
  یثبات، آزاد  ت،یحافظ امن  یرویکشاندن هر چه ن  یکردن و به نابود  ریدر هر گوشه از جهان و درگ

از حقوق مردمان    گانهیو فاقد اعتبار و ب  فیضع  یهاآنان دولت  ی. براستیادر هر جامعه  شرفتیو پ
 نیترها و سهلهدف  نیترآسانه،  شد  فیتضع  ایناتوان    یکشورها  و فقرزده،  یخود و مردمان ناراض

خونر  یافروزآتش  یهاکانون سربازگ  یزیریو  وجود حکومتاندیریو  با  رژ  ی.  و   یاسالم  میچون 
احمد  یجمهور سیرئ ب  نژادیچون  د که خو  یحکومت  نیاز چن  انیرانیا  یناگرفتن  اندازه  یزاریو حد 

ب ناامن  یثباتیعامل  اکند،    نیتضم  تواندیم  یچه کس  ست،یو  دادن    رانی که  از دست  در صورت 
شک عقالن  یبائیرشته  تشخ  ت،یو  در  وآوررنج  ی سرنوشت   هاتیاولو  صیغفلت  و  از    ترکنندهرانیتر 

با  شیپرسش را ب  نینخواهد داشت؟ ا  شیدر پ  رود،یم  ه یبر سور  آنچه   ی ندر برابر کسا  دیاز همه 
س سلف  از  که  وهاعرب    یاسیگذاشت  پ  نیتأم  یها یبو  سالح  کنندگان  و  طلب   هایسلفول 

 !  کنندیبشر دوستانه« م یها و »کمک کی و تکنولوژ کیاستراتژ یها یاری

فور  یحل »سازش راه انجام  به  اگر  حتا  نرس  د،ی رسینم   یآبرومند«  برا  دیچنانکه  شدن   یو  فراهم 
رژ  طیشرا آبروبر   یبرا  یاسالم   میآن  به  حدیب  یدن  و  خود  مرز    ی تقلب  یجمهورسیرئ  یاری  و 
داشت، اما   ازین  گرید  یخود، به چهار سال  یملت و برا  هیعل  یترتسخ  یو ساختن تنگناها  ش،یخو

جنبش    انیدر کشتار جوانان کشور، سخنگو  میرژ  تیجنا  غتی  نخسترا داشت که در درجۀ    ر یتأث  نیا
ام سبز  راه  رهبران  و  ن  د،یسبز  برهنگ  غالفمی را  از  و  برندگ  ینگه  فرصت    یو  بدان  و  کاسته  آن 

  ی جلو  ران،یدر ا  عی با کاهش امکان کشتار وس  نیرا نداده است، عالوه بر ا  شتریو کشتار ب  چرخش
بشر دوستانه« در    یهابه نام »کمک  گانگان یبوسان بباد به بادبان فراخوانان و دست  دنیوز  دیتشد

 یشیاندبالفاصله، آن سخنان چاره  ریدو تأث  نیده است. در کنار اشحمله به کشور تا کنون گرفته  
عمل و دادن اعتبار به    دانیمبارزه در کانون قدرت و گسترش م  یهابود در خدمت گشودن روزنه

ا  هیدر حاش  یکسان  اقدامات بر حقوق مردم  هر قدر    یوندیپ  یها و هنوز رشته  ستادهیحکومت که 
ن  شد  ینظام که پس از خال  نی هم  از  یهائاند. چهرهرا حفظ کرده  ینازک با قدرت و دستگاه حکومت

ها و  شدن سران و رهبران جنبش سبز و پس از خاموش کردن دانشگاه   دهیو در بند کش  هاابانیخ
ـ   یسپاه   یروها ینگاران توسط نو ببند روزنامه  ریها و بگها، و پس از بستن روزنامهو محله  ارس مد
نام و نظام خود هم    یبرا  دتوانستنیم  م،یرژ  یتیامن   ی جلو  شتر،یب  یزیخونر  یکه شده، جلوحفظ 

  ی صدا  نو با بلند کرد  ندیسد نما  یارا تا اندازه  یدیو ناام  أس یغلبه    یتوقف کامل مبارزه و جلو
م چن  ،یرو انه یاعتدال،  وجود  دادن  نشان  و  صلح  و  حاش  یااراده  نیمسالمت  به   هیدر  حکومت 

رهبر و  خود را نه بر آنچه که    استیسکه قضاوت و    ندین را وادار نماو جهان غرب، آنا  گانیهمسا
به نما  جمهورسیرئ ام  گذارندی م  شیکشور  بر  ن  دیبلکه  مردم    وو معتدل    روانه یرهبران م  یرویبه 
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امن و  آزاد  تیدوستدار صلح  ا  رانیا  یو  و  و غن  ن یبسته  تازه  منطقه    متیپشتوانه  در  بالقوه  بزرگ 
 نکشانند.   یخود به نابود را با دست یوانفسائ

سخن  نیهمچن آبرومندانه«  ن  ودب  ی»سازش  فشار  از  کاستن  منظور  به  بجا  و  موقع   یروهایبه 
 اعتباریمخرب در ب  غیاز تبل  یریشگیمدافع نظام و پ  روانه یم  مداراناستیجنبش سبز بر س  کالیراد

چهارچوب در  آنان  محدود  اقدامات  دادن  ممکن  یها جلوه  در  تنگ  و  بشان  کردن    رنگیخدمت 
و    یکه پس از آن همه از خودگذشتگ   یانتظارات بزرگ  در برابر برآورده نشدن  «،یارزشکاتهام »سا

حال    نیو در ع  نیمبارزۀ  یو زنده نگاه داشتن روح  دواریآمده بود. ام  دیجنبش سبز، پد  کریپ  یدلور 
مردم و مبارزان به آن    تیقدرت و جلب توجه و حماۀ  یمانده حاش  یباق  یروهایبه ن  سپردن مبارزه 

 ی قدرت که هر روز در جنگ و دشمن  یاصل  ر«یناپذنون »سازش کا   با  انهیجودر نبرد مسالمت  هاروین
نبا مردم فرسوده   جنبش  قدرت  به  نسبت  همان  به  و  کاسته  آنتهاجم و سلطۀ    یرویتر شده و از 

و    معتبر  ینیگزیجا  أتیو ه  هی ا سامدافع حقوق مردم افزوده ت  روانهیم  مداراناستسی  اعتبار  و  سبز
نما با    ترانیممکن  تا  کنون  یزیفرورشده  جنگ  رانیا  ،یحکومت  صحنه  به  قدرت  خأل   یهادر 

  ی عمل برا  دانیقدرت و کشور بدل نگردد. باز گذاشتن دست و باز کردن م  م یبر سر تقس  نیخون
  ران« یبه ا  دنیشی»اند  یتایضرورت ح  امیپ  ،یبه انقالب و نظام اسالم  یکه در ضمن وفادار  یکسان

به    ران،یدادن به حفظ ا  یبرتر  ر یخود قرار داده و از مس  یها تسا یگرفته و آن را در دستور س  زین  را
منافع حکومت د به  ب  افتندیدوباره    یفرصت   ،ین یحقوق مردم و مصالح کشور، نسبت  از هر    شیتا 

 . ندیافزایب رانیا لتیفضو با  ف«یبه اعتبار و به احترام خود نزد »مردم شر یگریزمان د

برا  سالۀچهار کرس  یتالش  »سنشان  یبه  سو  یازشدن  از  ا  یآبرومند«  و    یستادگی جبهه 
  ی برا یآن، فرصت ینظام و رهبر  یکانون اصل یباشد برا یفرصت توانستیم نیهمچن یگراستیس

که بدون    شیخو  تینسبت به فقدان مشروع  ینیبپرورش واقع  یخود، برا  تیتر موقعروشن  ینیبازب
بحران امت  یزی چ  یل لملانیب  یهاآن حل  دادن  ج  ریناپذ  انیپا  یازهایجز  ب  بیاز  به   گانگانیملت 

فرصتستین ناتوان  یابیارز  یبرا  ی.  از  برا  ندهیفزا  یدرست  و  مقدمات فراهم  یکشور  آوردن 
  کشور و دور کردن گام به گام   میاما مداوم مشکالت عظ  یجیکه به حل تدر  یاتازه  یها استیس
درگ  رانیا خطر  درون  یمللالنیب  یهای ریاز  آنچ  رسانند.  یاری  یو  ااما  است  روشن    م یرژ  نکهیه 

در   یگام جد   نیرا در دست دارند، کمتر  یکه امروز بر آن مسندند و قدرت واقع   یو کسان  یاسالم
ا  یریگبهره  برنداشته  نیاز  را  مخالفتفرصت  ادامه  فزا  ،یالمللنیب  یهااند.  و   هامیتحر  ندهیفشار 
 شیسترش فقر و فالکت و خطر افزاگ  و  یاقتصاد   دیکشور، بحران شد  ینزوا تر شدن حلقه اتنگ
  ،یریو سرگردنه گ  یریگباج  یر یاز سرگ  ،یدسته جمع   یهاآن، اعدام  یدر کشور و در مرزها  یناامن

هر از حل بحران و از    میکه رژ  دهدیرونق رشوه و ارتشا و گسترش فساد و فسق و دروغ نشان م



127 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

از زوال و سقوط همه جانبۀ    یر یملت و جلوگ  یکشور و حفظ بقا   نافعبه نفع حفظ م  یسازش جد 
گرفته تا مجلس   یجمهور   استیاز ر  ،یگران اسالمحکومت  برای.  است  زده  سرباز  کنون،  تا  کشور،
بدست و  سپاه  یرهبر  تینشانده  امن  یو  ب  یها یتیـ  آن  در  کرده  ا  ت،یلنه  گذشت  از   نیپس 

  ی لکه مهلتبست خود، بخروج از بن   یبرا  یه فرصترا نآن    «،آبرومندانه  یاز طرح »آشتچهارسال  
 ، یآبروئیها مانند هر جماعت ببوده است. آن  یو آبرومند  آبروداری  آبرو،هر چه پردۀ    دنیدر  یبرا

بلع معروف  قول  به  را  نوش  یاو جرعه   دهیآبرو  آن  بر    ی اسالم  یرهبر جمهور  یا. خامنهانددهیهم 
پذ  توانستیم »آخر  یدارآبروبا    ازش س  نیا   رش یبا  عنوان  س  ه«یفق  یول  ن یبه  با    یاسیعمر  را 

رساند. هنوز   انیبه پا  شیو هم جامگان خو  شانیهم ک  یخود و برا  یبرا  یکمتر  یو بدنام  یآلودگ
و با توجه به شرافت و    یو   یمطلق قانون   ارات یبا توجه به امکانات و اخت  ست،یفرصت باق   نیهم ا
هش  تلیفض ا  یاریو  هر  هک  رانیملت  درگبرخور  از  نوع  هر  و  تند  هر    زیآمخشونت   یرید  و 

دگرگون آسان  ی راه  چیه  زد،یپرهیم  یجوئانتقام راه  بازکردن  از  طر  یتر  درون   قیاز  از  اصالح 
 . ستیحکومت ن

و   استمدارانهیس  یگرتیهدا  یاریملت و خرد سرامدان و به    یاریهش  یرویباز خواهد شد، به ن  راه
و به راه انداختن    حکومت بر کشتار  بهانه و دست بازق ملت، بدون  دفاع از حقو  نیحساب شده در ع

که در    دانند یآن م  یو بخش بزرگ سرامد  رانیبار مردم ا  نیخون و خشونت. مهم آن است که ا
روند و  ب  یبه کدام سو  دیبا  ،یبه تندرو  دنیزود گشوده خواهد شد، بدون درغلت  ا ی  ر یباز که د  راه   آن

بسو گام  به  گام  ا  یچگونه  آوردن  دل    رانیبدر  دوره  گرید  یکیاز  منطقه   یهااز  در  خطر  پر 
مسبالزده  یائ یجغراف در  تقو  یبقا  ریاش،  جهت  در  و  پ  هیبن  تیکشور  رفته  دست  روند.   شیاز 

 نیدوبارۀ ا  یدار یجز به ب  یدیدر سر و ام   نیجز ا  یآرزوئ   زین  یدر طول تمام زندگ  ونیهما  وش یردا
 شت. در دل ندا رانیخرد خفته ملت ا
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 پنجمین سالگرد تأسیس 

 خواهی«»بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه

 دو دهه فعالیت و »تالش« پس از
 1394ن بهم 7

 

تأسی سالگرد  همپنجمین  داریوش  »بنیاد  مشروطه س  مطالعات  برای  ـ  )ایون  فوریه   27خواهی« 
 28گر اهل نظر روزگار ما )نگار و سیاسترا که با فاصلۀ یک ماه از درگذشت این روزنامه(  2011

ثبت ر(  2011ژانویه   به  آلمان  برای نگاهیتشکیل و در شهر هامبورگ  دانستیم  به    سید، فرصتی 
های انجامید؛ فعالیتروند و تداوم خود جز به تأسیس این بنیاد نمی  درای که  یک فعالیت دو دهه

گذشت محور کانونی آن یعنی دلبستگی و پیوند با سرزمین و ملت ایران از  سیاسی که هر چه می
فی ، بی آنکه گوهر عاطخوردهصیقلهای سیاسی  های فکری و مالحظات و دوراندیشینظر درنگ

 ای بردارد. کوچکترین خراش و خدشهن دوستی آغازین آو حس میهن

میالدی تا   90در شرح این گذشتۀ بیست و پنج ساله، نگاه به ده سالِ نخست، یعنی از آغاز دهۀ  
»فصلپایه )گذاری  تالش«  و (  2001نامۀ  ارتباطات  آن  شامل  عمده  بخش  در  و  گذرا  و  فشرده 

میفعالیت متداولی  که  های  احزابشود  سیاسی،  نیروها  میان  بدر  سازمان  و  در  جان  انقالبیِ  های 
سرکوب  و  فشار  از  دهۀ  برده  داشت.   60های  جریان  اسالمی  حکومت  سوی  از  خورشیدی 

همایشنشست ترتیب  و  سمینارها  برگزاری  مداوم،  و های  اعضا  سران،  حضور  با  »وسیع«  های 
در سوی   و  گرا در یک سوقی و احزاب قومخواه و مصدهای چپ و جمهوریانهواداران فعال سازم

به عنوان تنها نمایندۀ گرایش سیاسی موسوم به طرفداران نظام پادشاهی    1دیگر داریوش همایون،
و بعضاً برخوردار از پذیرشی محدود و پرظن و تردید در میان دستۀ نخست، صورت عملی و بیرونی  

فراوانی بتالش  برقرارهای  ستگی مبی رشتۀ »اتحاد« زیر عنوان »هود که در مضمون هدفی جز 
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ملی« میان این نیروها بر محور اصلی »مبارزه« علیه حکومت اسالمی با »غایت« برقراری نظامی  
مبارزه نداشت؛  ایران  در  بشر«  بر حقوق  از مرزهای کشور که،  »دمکراتیک« و »مبتنی  بیرون  ای 

ای از  به خیال بخشی  بحداقل  گزندی  نبود هیچ  قرار  ملن جبهه،  یکپارچگی  و  ارضی  تمامیت  ی  ر 
هایی که به تدریج به دلیل ماندگی در خود و در درماندگی افکار و فرهنگ ایران وارد آورد؛ فعالیت

مانده از گذشتۀ انقالبی، و دور بودن از میدان اصلی مبارزه، یعنی درون کشور و برکناری از تغییر 
همچون گردابی    ت،گرفهای تازه را دربر مینسل ته رفته پیکر جامعه و سرآمدان  رویکردهایی که رف

فرومی در خود  را  فکر کردن  مهلت  زندگی و  بازکرده و فرصت  دهان  به سرعتِ  تیره  زمان  بلعید. 
بی و  باد  و  بیبرق  بود،  درگذر  ما  تبعیدی  به جهان  انبار    اعتنا  بر هم  آید؛ جز  ببار  آن که حاصلی 

تردید پرسششدن  پدیدار شدن  و  بیشمها  انبوهی خود جایی جهای  در  بیرون  ز  اری که  ضرورت 
هایی به نام »اپوزیسیون  گذاشت؛ ضرورت بریدن از آن ماهیتآمدن از آن جهان بستۀ تبعیدی نمی

بی در  که  اسالمی«  مجموعۀ حکومت  این  سیاسی  فرهنگ  بدمنظری  و  پراکنده  افکار  ترکیبی 
 بود. ـ از جمله خودِ ما ـ را ساخته پرتناقض با ادعاهای بزرگ

آن که خود این گام عملی را برداریم، از میان    »رفقا« ما را، پیش از   از بخت خوش »دوستان« و
به دو علت: در   راندند؛ آن هم  به گوشۀ معروف یعنی »انزوای سیاسی«  بیرون گذاشته و  خویش 

همای داریوش  حضور  تداوم  مدافع  که  آن  »جرم«  به  نخست  جمعنگاه  آن  در  به ون  و  بوده  ها 
ها بر  ای که داشت، اصرار ورزیده و نسبت به بستن چشمهازها و شنیدن سخنان تکردن گوش باز

ما میافق برابر  در  آینده،  به  رو  به گذشته و چه  رو  این سخنان، چه  نویی که  گشود هشدار  های 
گروهمی رهبری  دستپاچگی  علت،  امر،  حقیقتِ  در  اما  بادادیم.  و های  انقالبی  ماندۀ  قی 

هیچ  »روشنفکران که  بود  آنها  وحوش  حول  پرسشی تر«  و  و  دید  انقالبی  گذشتۀ  بارۀ  در  خاصه   ،
تابیدند. ما از نخستین کسانی از درون همان جمع انقالبی بودیم های آن را برنمیماهیت ایدئولوژی

پرسش و  تردیدها  جا  همه  گره که  بارۀ  در  را  خود  دههگاه های  بدون های  های  و  علنی  انقالبی، 
پرده به افکار گذشته و نتایجی بازنگری و نقد بی  رتروهی و سیاسی طرح کرده و ضرومالحظه گ

می لزم  جلو  به  گامی  هر  برای  را  بود  آورده  ببار  را  که  آن  برابر  در  سکوت  یا  دفاع  و  دانستیم 
 شماردیم. مسئولیتی میبی

راری »اتحاد«، متکی یوش همایون، متمرکز بر هدف برقما از آن جمع پریشان بیرون آمدیم. اما دار
رهنگ و منش سیاسی خود و با اعتمادِ به نفسی که به برتری دانشی و فکری خویش ف  بر درک و

ای که در برخوردهای مستقیم و فردی داشت، تا مدتها  از نظر سیاسی و از راه زبان نرم و پرمالحظه
با »حفظ اختالفات«    دۀ رسیدن به »سازش« و »توافقی«سخت در خیال تأثیر بر آن مجموعه و آما

ها بودند که حضور داریوش همایونِ »تنها« را ها ماند. در واقع آن جمعها، در آن جمعوه با آن گر
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»دمکرات گذاشتن  نمایش  به  می برای  تاب  خود  به  منشی«  بارها  بعدها  که  چنان  وی  آوردند. 
میمناسبت تالش هایی  آن  از  امیگفت؛  دها  را  سازشی  و  توافق  به  رسیدن  در صورت  د  که  اشت 

پاشی، ایران را »نگه« دارد و »جایگزینی« برای  لحظه لزم و در شرایط خطر ازهم  درنتیجۀ مثبت،  
 حکومت اسالمی باشد. 

تبعیدی  »نیروهای  از  گسترده«  »جبهه  یک  تشکیل  در  همایون،  داریوش  خیالت  البته 
مشروطهجمهوری و  برایخواه  ا  خواه«  ریزش  تسریع  جز  کشور«،  گروه»نجات  نتیجۀ ین  به  ها، 
های تشکیالتی وی برای ایجاد یک  فعالیت  سید. به همان صورت که از بیش از دو دههنردیگری  

طنز   جز  هیچ،  آن  نماد  از  مستقل  و  پهلوی«  »پادشاهی  طرفداران  میان  در  میانه«  راست  »حزب 
تر و در جاها و  وسیع  ای بسوح همبستگی ملی در گسترهتلخی، باقی نماند. اما تأثیر او در دمیدن ر

کسا مواجهه ن  بر  در  وی  خود  که  بود  میدیگری  شگفتی  با  آنها  با  بعدی  هیچ  های  که  گفت 
مانندی بود که قدم بقدم در بارۀ  انتظارش را نداشته است. تأثیر و نفوذ کالم وی از راه ادبیات بی

ب پرداختن  الزامات  روز،  سیاسی  مسئولیتموضوعات  و  سیاست  ازه  ناشی  به    های  برخورد  در  آن، 
و   ریشه مومشکالت  نیروهای انع  و  عام  طور  به  ایران  روشنفکری  ـ  سیاسی  جامعۀ  شکست  ای 

می برجای  خاص  طور  به  سیاسی  فرهنگ  تبعیدی  و  روحیات  شناخت  در  آنچه  خاصه  گذاشت؛ 
حکومت گذشته که خود بدان تعلق های انقالب، بلکه سراسر دربار و دستگاه  سیاسیِ نه تنها نسل 

ای که به برخی حوادث تاریخی مهم گذشته ارائه ید و ناشناختهجد داشت. از آن میان رویکردهای  
یا پرستش رواننمود؛ وقایعی که در پسمی را تسخیر و قدرت فکر را فلج و مسخ کرده زنش  ها 

اما دعوشد. مرکز ثقل جذابیای برخوردار میبود، از استقبال فزاینده  ت  ت نظرات داریوش همایون 
ا نگاه  به  وی  سوی  از  »ماهیت ز  همگان  عنوان  به  ایران  حفظ  الویت  به  دادن  برتری  »منشور« 

چشم آن  از  نگاه  که  بود،  جابجاییبرتر«  برداشتانداز  در  بزرگی  و  های  تاریخی  های 
 آورد. های سیاسی بدنبال میگیریموضع

 تی ایونِ درگیر در مسائل تشکیاللطبع ارتباطات ما با داریوش همها بیرون آمدیم و باما از آن جمع
های گروهی، تا مدتی به حداقل رسید؛ شاید سالی یا دو سالی یک بار آن هم  و نشست و برخاست

افتاد. دیدار دوستان و آشنایان در چهارگوشۀ به اصرار وی، هنگامی که گذرش به شهر ما نیز می 
ر تااش شده بود، شاید نوعی رفنیهای فراوان و زندگادنی مسافرتجهان جزیی از برنامۀ حذف نش

بازدید برنامۀ عادت شده،  این  البته در  ایران قدیم.  از  مانده  یادگار  به  های دوستانۀ فعالین اشرافی 
 ای داشت. سیاسی و اجتماعی ایرانی و عالقه به شنیدن سخنان و نظرات آنان، جای ویژه

بی ما،  اما  آن  و  از  رابطهنیاز  و  خصودیدارهای شخصی  نوشتههای  همچنان  گفتهصی،  و  ی  هاها 
پایان و پرغوغای  های بیهای فارغ شده از آن همهمهداریوش همایون را پیگیرانه دنبال و با گوش 
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با  سیاست شدن  درگیر  و  سخنان  آن  بهتر  شنیدن  برای  یافته  فراغتی  و  فرصت  گروهی،  های 
 خاست. یهایی که لجرم از آنها برم پرسش

تین دلبستگی به کشور و ملت ایران حس نخسها آن  ها و نوشتهاین گفته   به معنای دیگر در پرتو
که از همان آغاز فعالیت در تبعید، به باور ما، یک اصل بدیهی و از پیش پذیرفته شده و بستر هر 

ایرانیان به حساب می انتهای آن دورۀ دهسالحرکت و فعالیت  ه، به بزرگترین  آمد، به تدریج و در 
هایی به ظاهر ساده اما پردامنه که  ید؛ به پرسشردمان بدل گهایاصلی دلمشغولیمسئله و کانون  

الزامات دلبستگی به این ملت و به این سرزمین می  ایراندوستی و شروط و  پرسید، از از چگونگی 
انۀ »هزارۀ سوم« چه های پایانی قرن بیستم و در آستدوستی آن هم در سالاین که میهن و میهن 

از »ما« سرزده و سرمیینبد و چه نسبتی میان آنچه میمعنایی دار زند، و  یم و آنچه که در عمل 
بایستی، ضامن بقای ملت و کشور باشد وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که نزد بسیاری  آنچه که می

پایه شمرده و تبلیغات بیدوستی و سخن از ملت ایران دمی ناروا و  وطن« میهناز »روشنفکران هم
گرفت، و اینبار به نام دفاع از آزادی و حقوق نان صورت میآ  دوستی از سویای علیه میهن ه گسترد

 بشر و رفع تبعیض. 

زده از هر گام و سیاست نظام اسالمی حاکم بر ایران، در نقض حقوق فردی  دهسال خیره و شگفت
آسیب جهت  در  و  ملی  اندازهو  به  های  عنگرفتنی  به  ضربه  و  کشور  قوای  و  تاریخی ارکان  وامل 

ها و ی ملت، از یکسو و از سوی دیگر نزدیکی و لولیدن در مرداب ایدئولوژی چگهمبستگی و یکپار 
ساده آخر خطوط  در  که  رژیم  افکاری  با  مبارزه  نام  به  خود  کوتاه  و  تنگ  بغایت  نهایتِ  و  انگارانه 

بدیهی و نقطۀ عزیمت   ته نداشتند، ما را به این نکتۀ اسالمی جز پیام آسیب علیه ایران هیچ در چن
شود، را دوباره  اند که درنگ و تعمق بر اصل مسئله، یعنی ایران و هر چه بدان مربوط میرسآغازین 

از سرگیریم، آن هم به روشی دیگر. انتشار سخن از طریق قلم و چاپ و نشر، آن هم در جهان آزاد،  
نبود. همت و تالش داریوش ه ی می»انزوابردار«  به قول  ناگزی خواست که  بسیار  ر  مایون در مواقعِ 

 بایست از »امکانات« فراتر رود.می

بخش در سازماندهی یک نشریه به عنوان ابزار و  های خالق و الهامدر آن نقطۀ آغازِ دوباره، ایده
بود، بعضاً   روش اصلی کار در آن، یعنی پرسش از همۀ آنچه که ساختار ذهنی و فکری ما را ساخته

می ایران  داخل  ضاز  زیر  و  خویش  بطن  در  که،  ابعاد  هربآمد  شدن  آشکار  و  انقالبی  رژیم  های 
های نوینی را آغاز کرده بود؛ هر چند که هنوز اصل تعهد به  شکست، بتدریج به خود آمده و حرکت

بود و هنوز    ایران و حس مسئولیت در برابر سرنوشت ملتش، در مه افکار ناروشن و درهم، پوشیده
روزگار ما، راه خود را به صحنۀ اصلی مند همنشنظر و داهمت بزرگترین صاحب  »مسئلۀ ایران«، به

معروف،  قول  به  همان،  مضامین  ما  برای  اما  بود.  نیافته  ایران  هنر  و  فرهنگ  و  سیاست  و  نظر 
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ایران می »گردونه بر »محور  که  بود  گرهگاههایی«  و سیگردید«؛ همان  تاریخ  و  های  ایران  است 
حاکم   سیاسی  رو فرهنگ  سیاستِ  و  کشور  سرآمدان  کشیدن زشبر  چالش  به  هدف  با  بود؛  ان 

 های تازه، تقریباً برای همه چیز. پستوهای ذهنی خود و افکار دیگران و بازنگری و بازیافتن تعریف

ثبت  بدان روش و با این مضمون »فصلنامۀ تالش« زیر عنوان »نشر تالش« در شهر هامبورگ به  
ن و  کرد،  بکار  آغاز  و  شماررسید  بدون  چاپی  »تالش«  هشتم  ه  خستین  در  ـ  زنان  ویژه  شمارۀ  ـ 

 انتشار یافت و پس از آن شمارۀ یک با این شعر از اقبال لهوری بر جلد:  2001مارس 

 ساحل افتاده گفت

 گرچه بسی زیستم

 شد معلوم نه هیچ                 

 تم کیس من که آه                 

 ایموج زخود رفته

 د و گفت:تیز خرامی

 روم می اگر تمسه                 

 نیستم نروم گر                 

 

ـ   آن  آخرین شمارۀ  ژوئن    35شمارۀ  و  در  ـ  ایران  سبز  جنبش  دومین سالگرد  مناسبت    2011به 
ز کار »بنیاد داریوش همایون غاوش همایون و پنج ماه پس از آیعنی شش ماه پس از درگذشت داری

 خواهی ـ منتشر شد.ـ برای مطالعات مشروطه

بود، که از نظر ما، در چنین »تالشی«، یعنی کار و فعالیت از راه نشرِ پرسش و جستجوی    بدیهی
داریوش همایون، جایگاه ویژه بهپاسخ،  تالش« که   نامه« و »نشرعبارت دیگر »فصل  ای داشت. 

اینترنتی« نیز به آن افزوده  مابعدها به ضرورتِ ز ن و به منظور بکارگیری امکانات جدید »تالش 
اندیشه با  های داریوش همایون و شد، به طور طبیعی و از نظر زاویۀ دید و بستر فکری در پیوند 

خودهم نظری  پشتیبانی  او  اگر  و  بود.  آنها  »فصل  سنخ  پشتوانۀ  عمل  در  »نشرِ    نامه«را  کار  و 
می و    ماکرد،  تالش«  مستقیم  پیوند  سویه  دو  راهی  ساختن  طریق  از  بودیم  صدد  در  که  نیز، 

های غیرمستقیم وی را، البته تنها از نظر فکری و بدور از غوغاهای سیاسی ـ تشکیالتی، با بخش
سازیم،   برقرار  فرهنگی  و  فکری  و  سیاسی  جامعه  ممیدیگر  و  بهتر  نتایج  به  و توانستیم  ؤثرتر 

بنا بر این، در همان آغاز کار برای ما جلب حمایت نظری داریوش همایون .  کارآمدتری دست یابیم
 آمد.نامه تالش«، امری الزامی بشمار میو همکاری ویژۀ وی با »فصل

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash_35.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash_35.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash_35.pdf
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بهره چگونگی  و  همایون  داریوش  همکاری  جلب  چگونگی  از  مختصری  شرح  شددر  از  مند  ن 
نامه )نخستین شماره ن شمارۀ فصلریقید و شرط از تالش در آخبی  همراهی و در اصل پشتیبانی

 بدون حضور داریوش همایون( آمده است:

، زمانی که یکی دو شمارۀ تالش را به عنوان دستگرمی منتشر کرده  (2000  سال  اوائل)  روزی…»
زدیم و می  گامی که دو نفری در خیابان قدمهای سالنه در هامبورگ، هنبودیم، در یکی از مالقات

رود؟« این جمله بر من، در ها چطور پیش میو خداحافظی، پرسیدند: »کارن  های جداشدنزدیکی
گزارش  تکمۀ  فشار  حکم  ایشان،  بالفاصلهبرابر  داشت،  را  خودکار    شرح   به   کردم  شروع  …دهی 

 داده  انجام  تالش   در  کاری  موقع  آن  ات  که  افرادی  از  دستگرمی«،  های»تالش   شماره  دو  از  مفصلی
مصاحبه بود یا  و  گچهره با    ند  که صورت  نگفتند. سکوت!  هائی  هیچ  گزارشم  انتهای  در  بود.  رفته 

نزده   دلشان  به  چنگی  چندان  مجموع  در  کار  فهمیدم  بار  این  داشت.  معنا  همواره  ایشان  سکوت 
با این احساس که برخاسته از تجربۀ نزدیک به دهسال آ ، شنائی و فعالیت در کنارشان بوداست. 

 از  …شان فرو خوردم. صحبت عوض شد و ما در انتهای خیابانریدرخواستم را برای جلب همکا 
 . کردیم خداحافظی هم

دادیم ادامه  را   هاینمونه  همان  از   بودیم  داده  دیگر  شمارۀ  دو  یکی  بعدی،  مالقات  تا  …کارمان 
اصالح اساسی. در   و  کردن   دگرگون  برای  قراربی  اما   ها،هشمار  سلسله  همان  ادامه   در  و  پیشین  کپی
مناسبت هشت  این به  مارس شمارهفاصله  که خود م  بودیم  ساخته  منتشر  و  دیده  تدارک  ویژه  ای 

تغییر. همه برای  بود  اولین جلد  دستگرمی  آنان.  مطالبات  محور  بر  و  زنان  مبارزات  به  مربوط  اش 
ا مقوائی،  نه  و  »تالش«  براقِ  و  چاپرنگی  بلکه  شده  کپی  نه  درون  فراموش وراق  عکسی  با  ی، 

بر   آنجلنشدنی    فرستاده  هم  همایون  آقای  برای  را  شماره  این  دارم،  خاطر  به  که  جائی  تا   …د 
 .بودیم

تقاضای  و همراهی همسرم،  در حضور  و  هامبورگ  در  رستوران  یک  در  اینبار  بعدی،  مالقات  در 
ند و من، کالفه، ح کردم. ایشان باز هم سکوت کردچینی مطرهمکاری ایشان را بدون هر مقدمه

رخشان چشم دوخته بودم گفتم: »در ر به زیر فکر کردم و سپس در حالی که به نیمس ایچند لحظه
بینید، خواهم نه بر اساس آنچه که امروز در »تالش« میپاسخ مثبت به درخواست ما از شما می

گذرد، قضاوت کنید. و  میدر ذهنمان برای آیندۀ »تالش«  ها و آرزوهای ما و آنچهبلکه بر پایه امید 
داشت؛ ه  دیگر دیگری  معنای  سکوتشان  بار  این  اما  کردند،  سکوت  هم  باز  ایشان  نگفتم.  یچ 
تر از چند ثانیه به فکر فرو رفتند. موضوع عوض شد و بحث بر سر هائی نه چندان طولنیلحظه

اینکه پست مدرن آمد و  انتقاد و مشکالت عهمعنای مدرنیته پیش  از  ایران  ظیم جهان مدرن ای 
اوًل پستا  گویند،سخن می گفتند؛  ایران کهمدرنیشان  یا   های شرمگین گذشتههمان چپ  های 
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دانند. ثانیاً چارۀ مشکالت گرایان همیشگی هستند، فرق میان مدرنیزاسیون و مدرنیته را نمیبومی
ای تازه. پاسخ کوتاه بود و  هگذاشتن آن و رفتن به کجراهه  مدرنیته در مدرنیتۀ بیشتر است، نه کنار

گیری و دامن زدن به بحث و گفتگو در باره معنای آن به  همیشه قاطع، اما کار ما را برای پی  ثلم
 ارزید. رغم آن به تالش و زحمتش خیلی میکرد. به سان کوهی عبور ناپذیر می

ا  ایاز این سفر و بازگشت ایشان به سوئیس هفته ز کار به خانه  گذشت. روزی بعد از ظهر وقتی 
خطی آشنا. افتاد با دست  4چشمم به یک پاکت پستی نارنجی رنگ در قطع آ.    یزبرگشتم، روی م

خطشان، نه به فارسی و نه به لتین، به نظرم هیچ زیبا نبود، اما بسیار خوانا بود. با عجله و اشتیاقی 
هم دریدم: فصل اول کتابی    شت اشاره در درز آن تقریباً ازوصف ناشدنی پاکت را با فرو بردن انگ

زاده شدن، با عنوان »صدسال گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته )تجدد(« با تیتر ال ح در
 »انقالب نوگری و استبداد روشنرای« به قلم داریوش همایون.« 

ننامه تالش« افصل»  25انتشار فصل به فصل کتاب تا شمارۀ   با  ام  دامه یافت. پس از آن کتاب 
ت تجدد«  با  کشاکش  سال  بزرگداشت کم»صد  مناسبت  به  آن،  انتشار  وظیفۀ  و  چاپ  آمادۀ  و  یل 

گردید؛ محول کردن وظیفه واگذار  به »نشر تالش«  انقالب مشروطه،  در صدمین سالگرد  ای که 
از ایشان رکن اصلی کار و   آوری و نشر آثار بعدی ایشان تا زمان قید حیاتشان تجدید شد و پسگرد 

 خواهی« گردید.ـ برای مطالعات مشروطهن ت وجودی »بنیاد داریوش همایوضرور

 ما که عموماً در انجام  ِ ای که در برابر هیچ درخواستدریغ بود. به درجهحمایت از سوی ایشان بی 
یم. اما کوشش ما  ای بود، جز پاسخ »در خدمتم!« نشندمصاحبه، اما مواردی هم برای نوشتن مقاله

استقال حفظ  ف در  تداخل  از  پرهیز  و  »تالش«  از  لیتعال  گاه  که  ایشان،  تشکیالتی  امورات  و  ها 
حزبی کار  میمحدودۀ  فراتر  نیز  سختشان  این  بود.  سختگیرانه  بسیار  طول  رفت،  در  که  گیری، 

یک سو    دهسال بعدی همکاری، تنها در یک مورد نقض شد، بیش از همه از آن جهت بود که از
مدافع نظام پادشاهی پهلوی محسوب و   و  عمومی، از نظر سیاسی، وابسته داریوش همایون در نگاه  

های کوتاه  کوبیدند. آنها پایۀ حسابها نیز حساب شده بر طبل این برداشت میبرخی افراد و گروه
شود، شیده میخود را بر این گذاشته بودند که گویا هالۀ تبلیغی که بر گرد مواضع و شخصیت وی ک

ان او خواهد بود. مشکل دوم توهمی بود که در  خنؤثرتر از معنا و هسته اصلی سهمواره مهمتر و م
ها با داریوش  ها و از طریق مواضع سیاسی و روشنگریشد، که از دوردستبسیاری دامن زده می

دا نظرات  و  افکار  دریافت  از  آنچه  دیگر  عبارت  به  بودند.  یافته  آشنایی  همایون همایون  ریوش 
طلبان و در رأس آنها رضا پهلوی  سی سلطنتیاز راه دور به حساب خانوادۀ سشد، اشان میحاصل

به عنوان »نماد« وحدت سیاسی گذاشته و به نام حزبی که داریوش همایون در پشت خود نهان 
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می  بحساب  خانواده  آن  عملی  و  سیاسی  بازوی  و  بود  شده  آن  بر  پوششی  و  نوشتداشت،  ه  آمد، 
 پرنده است«! ر از است، باز پرنده است، پس دشد. همان منطق سادۀ »در بمی

ما می از  انرژی بسیاری  پرنده«  بازِ  باز و  این منطقِ »درِ  برابر  درهم شکستن  را در  ربود و گاه ما 
ایشان قرار می استیصال در  موانعی سخت در گستردن کنه سخنان  از سرِ  را  ما  نیز  مواقعی  داد و 

دیدیم، به خشم  یون می ماوانندگان و هواداران، بلکه ههمی که سرچشمۀ آن را نه خودِ خبرابر تو
نگرفتنیمی اندازه  احترام  و  ارزش  همۀ  رغم  به  و  زبانمان آورد  مواردی  در  ایشان،  برابر  در  مان 
ای به پاسخی »نه« در انجام »خواست قلبی« ایشان هیچ مالحظهپرده و نامالیم شده و بعضاً بیبی
در مراودات درونی میان ما و   و  های جنبش سبز پیش آمددر ماه انجامید. از جمله موردی که  می

 داریوش همایون ثبت گردید:

 

 »دوست عزیز و ارجمندم جناب اقای همایون 

 با درود و آرزوی سالمتی برای شما!

رسال گفتگو برای  آقای همایون عزیز، امروز گفتگویتان با دوستان داخل را دریافت کردیم. بابت ا
 ز شما سپاسگزاریم. درج در تالش ا

ی مستقل و هم از  مطلعیم دوستان داخل در روزهای گذشته هم از طریق نوشته یی که ما  اما تا جا
  حزب   کنار  نیز  بعضا  و  داشته  مستقیم  رابطه  شما  با   هستند  مایل   که  اند  داده  پیغام.(  …طریق خانم )

آنان  ن  ما  و  دباش  می  محترم  بسیار  دوستان  میمتص.  باشند  داشته   قرار  ایران   مشروطه یز به تصمیم 
ی ما ـ من و فرخنده ـ همانگونه که خود نیز در دو دهه گذشته شاهد بوده  ترام می گذاریم. برااح

 اید، حفظ رابطه با شما همیشه و تنها در حوزه اندیشه مهم بوده و بس!

د گذشته  در  شما  حزبی  دوستان  از  ما  تجربه  به  توجه  همچنین  با  و  همبستگی  کمیته  در  با ور 
ی خودمان با شما  نسبتا دور و بالخره در رفراندوم، برای حفظ رابطه  ایدوستان برمن آنهم در ساله

دانیم که تالش در مناسبات شما با دوستان  ـ که برایمان بسیار مهم است ـ صالح را در این می
ن ایران را به ایل هستیم گفتگوی شما با دوستاایران هیچگونه نقشی نداشته باشد. از همین رو ما م

 تان در تالش درج نمائیم تا موجب برافروخته شدن احساسات دوستان نشویم.ودنقل از سایت خ

مناسباتی حفظ   را در هر  اولویتها  ایم  آموخته  از شما  ببخشید.  را بخاطر صراحت زبان  ما  امیدوارم 
بطه با شما در این های شماست و حفظ رانال اندیشهکنیم. اولویت ما ورزیدن اندیشه هایمان از کا

 !حوزه و بس

 با ارادت همیشگی ـ کشگر

 2010آوریل  17
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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

. هر ترتیبی در ایران باشد که متاسفانه نشدبا درود. من دلم می خواست تالش بلندگوی دوستان  
 تایید من استد شما بپسندید مور

 د.همایون« /  ارادتمند

 

تجربه  اثر  در  فرهیختگی،  و  پختگی  ایشان  سوی  اهمیت از  در  و  اجتماعی  زندگی  در  بسیار  های 
احترامی فائقه  شان، و از سوی ما باور و  تردید تحمل بلندنظرانه و آزادمنشیدادن به اصل کار، و بی

و اعتقادی راسخ به »تالش« در تحقق تعهدی   ها، شایستگی و ارجمندی صاحب آنهابه آن اندیشه 
و   گذرا  کوتاه،  همه  راه  طول  در  نامالیمات  و  بود،  همکاری  و  کار  تداوم  ضامن  بودیم،  کرده  که 

 تأثیر بر هر دو طرف. بی

فصل »فصل مسیر  در  هم  باز  بعدها،  آنچه  و  تالش«  اینترننامه  »تالش  در  آن،  تابع  و  نتی« امه 
در  می را  خود  جای  فصلنظآمد،  شمارۀ  هر  در  که  موضوعاتی  بود.  یافته  ایشان  بدون  ر  نامه، 

برگزیده و محور بحثمشاوره ایشان،  با  از پیش  شان شد، سخت مورد توجهها میها و پرسشای 
  های سیاسی و ایستادگی حال گروه گرفت. باز کردن مواضع ایدئولوژیک ـ سیاسی گذشته و  قرار می

بر »حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم«، تقسیم ملت ایران به »ملل«  را در برابر آنها از جمله در ب
های ها« و علیه شعارهای سربرآورده از شرایط بعدیِ منطقه و مداخالت نظامی و برنامهو »ملیت

ت و  »فدرالیسم«  طرح  جمله  از  منطقه  این  برای  به آمریکاییان  جرأتی  و  دل  که  نظامی    هدیدات 
داد و این بار زیر پوشش دفاع از »حقوق بشر«، »دمکراسی« و  مین  خواهان ایرادشمنان و جدایی

تفکیک مضمون  و  موضوع  »تبعیض«،  با  از  مبارزه  و  بود.  ما  »تالش«های  میالدی   2003ناپذیر 
امی به ایران و ایستادگی در مخالفت با مداخالت بیگانگان در سرنوشت کشور و ضدیت با حملۀ نظ

و خوش بر »اپ ابر همنوایی  و  وزخدمتی  ایستادگی  و  ایران  دشمنان  و  بیگانگان  با  تبعیدی«  یسیون 
نامه و اساس  افشاگری علیه دعوت آشکار و پنهان آنان به حمله نظامی به ایران، رنگ پررنگ فصل

 ر در تالش اینترنتی بود.های بسیاها و مصاحبههای متعدد و همچنین نوشته و روح شماره

کن ایدر  شماار  اما  یکپارچه،  روح  ویژهرهن  هر  های  که  مناسبتای  به  یا حادثه  یک  گرهی  ای 
میدوره انتشار  گذشته  تاریخی  بی های  خود،  زمان  در  ماهییافت،  آن  خودستایی،  احساس   هیچ 

های  ـ روشنفکری ایران دهههای سیاسی ها و افکار جریانآزادی بود که در مسیر خالفِ ایدئولوژی
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کرد؛ خالفِ افکاری که در جمع خود تا آن زمان همه چیز  می  نابی، و همچنان مسلط بر آن، شانقال
های بزرگ ادبی، فرهنگی و سیاسی خادم ایران را به »انزوای را کدر و واژگونه جلوه داده بود: چهره

و بی را زیر تلّ تسیاسی«  و تدهای بیبلیغات مدفون و شکستاعتنایی فرستاده، دستاوردها  بیری 
را بیرق »مقاومت« جلوه داده و در انتهای »ظفرمندی« خویش، البته به    یرناپذهای آشتیمخاصمت

مداری، سره از ناسره نشناخته خود را »بازی خوردۀ« آخوند یافته و به حال  یاری سیل پر زور دین
هم بر رخ خویش  کژراهِ رفته هیچ گَرد شرمساری  خویش دل سوزانده، اما از آن همه خالفِ گفته و  

 پذیرفت. نمی

بازنگریارهمش محصول  عنوان  به  »تالش«،  ویژۀ  نقد    های  و  افکار  آن  همۀ  با  مقابله  و 
میایدئولوژی منتشر  دیگری  از  پس  یکی  و  گرفته  شکل  میها،  بدست  که  نتایجی  و  و شد  داد 

یاسی زمان  ور و تصویرهای مسلط و متداول سخاست هیچ یک در تصهایی که از آنها برمیپرسش
نمی چنخود  کودتای    انگنجید.  سالگرد  پنجاهمین  در  نمونه،  عنوان  به  بی  28که،  به  مرداد،  اعتنا 

»فصل محمدرضاشاه،  با  یا  و  مصدق  با  دشمنی  یا  دوستی  میان  دعوای  و  بر غوغا  تالش«  نامۀ 
، در  مرداد«  28نامۀ  ـ »ویژه1382ـ تابستان    14شمارۀ  مبنای رویکردهای تازه، در عصاره و چکیدۀ  

 پرسید: بخش انتهایی »در این شماره« می

مان بوده تا در کنف های ما در گذشته در خدمت افزایش توان ملّی»تا چه میزان رفتارها و گزینش
 باشیم؟« یر آن قادر به حفظ منافعی بودهناپذمحکم و گسست

ملی« برای ملتی که بار دیگر به نقطۀ مبارزه برای دوام   گونگی »افزایش توانها و چپرسش از راه
و بقای خود رسیده باشد، ملتی که پیوندی سخت با تاریخ خویش دارد و دلبستگی با هستی خود به  

را در کانون همۀ نکرده باشد، ناگزیر، جای خود    ها فراموش عنوان یک ملت را به رغم همه بیراهه
کند. با سقوط ایران و سقوط توان آن به پارگین انقالب اسالمی  هایش باز میغولیمشها و دلبحث

و نظام برآمده از آن بار دیگر پرسش از ساختن یک »کشور« به معنای سرزمینی با ملتی که بتواند  
لزامات فکری، فرهنگی و ، و پرسش از معنای یک کشور و ابرپای خود ایستاده و از خود دفاع کند

ای که شایسته این نام باشد، به تدریج در صدر موضوعات ها، نظام و نهادهای آن به گونه ختزیرسا
 نامۀ تالش« قرار گرفت.مورد توجه ما در »فصل

نوشته و  افکار  سو  و  سمت  بدین  هدایت  بستر  که  نیست  همایون  تردیدی  داریوش  که های  بود 
برآبرخالف همۀ روشنفکران چ را  ایران  مذهبی، ملت  این  ینپ و  از دوام  دانسته و  تاریخی دراز  دِ 

پروا »ناسیونالیست« هایش، سربلند بود و از این که خود را بیملت تاریخی، به رغم همۀ شکست
روشنفکران آن  حمالت  به  دهد،  الویت  کشور  از  دفاع  به  و  ایران  ملت  امر  به  و  وقعی   بخواند 

تری از های عمیقها و برداشتان با درنگ یرهای تازه اها و اهل قلم نسل گذاشت. البته جوانترنمی

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2014.pdf


139 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

ای که نظرات داریوش همایون در بارۀ تاریخ، کشور و ملت ایران و اعتبار اصل تعهد بدان تا آینده
ن« خواندند و خود در  آید، وی را بعدها به ستایش، بانی »ناسیونالیسم مدرن ایراهنوز به چشم می

روش انقالبیبرابر  و  ایدئولوژیک  ملت  ق  نفکران  با  ضدیت  در  فرصتی  هیچ  که  کردند  راست  امت 
گرایانی« که دادند. حتا در برابر »ملی خواندن ایرانیان و نفی تاریخی بودن این ملت را از دست نمی

بیگانه در  کهنه  درکی  دبا  تبلیغات  زیرسایه  و  غرب  با  ضدیت  و  سالستیزی  ابتدا  ر  انقالبی  های 
بر سمارکسیست   مرعوب دام ر  ها شده و سپس  در  آن  از  دریافت سهمی  امید  به  خوان »قدرت« 

امت سال اسالمگرایان  و  کردند  سقوط  اقدامات  ساز  برابر  در  سکوت  یا  انقالب  توجیه  در  را  هایی 
ر تاب آوردند تا  ضدملی نظام حاکم، و بیشتر در تناقضات »ملی ـ مذهبی« خویش، دندان به جگ

اقراها خون و صدل آنگاه  لبریز شد و  کردند که »ایران کوه یخی است که به تدریج در  ر  برشان 
 حال ذوب شدن است.« 

توازن   اصل  و  آن  بر  حاکم  و  نانوشته  مقررات  و  جهانی  نظام  بود،  سیاست  مرد  همایون  داریوش 
می را  سیاست  در  سیاستنیروها  یک  عنوان  به  و  آشناخت  در  میگر  چهارچوب  به  ن  اندیشید، 

نمودن تدریجی اسکنندگی نقش سیاست روز و سینتعیی یا ویران  نقشی که در ساختن  تمداران و 
بهایی سنگین دارند،  مردم،  و  جامعه  برهان  تر میفرهنگ،  و  بالترین سند  را  ایران  تاریخ  اما  داد. 

دانست که توسط »صد ذشته میهایی در گها و سیاستقاطع دوام و بقای این کشور و ملت و راه
ه بود. او تدوام ایران به عنوان یک ملت یک کشور را، با چشمی  شد« از ایرانیان رفته و گرفته  نسل

شمرد. او  به ضعف ایران و با نگاهی به نظام جهانی قدرتمند، چالشی عظیم و مسئولیتی سنگین می
آیندۀ   به  رو  ورزیدن  در  و  چالش  این  برآمدن  عهده  از  وبرای  معاصر  تاریخ  اما  کشور،   سیاست 

مشروطی سرگذشت  سال  سرچشمهت  صدوپنجاه  را  ایران  الهامدر  و  لیزال  و  زلل  بخش ای 
دانست، نه تنها برای خود، بلکه برای همۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی که از نظر وی ریشه و می

در   از مشروطیت  داریوش همایون  بودند.  انقالب  آن  وامدار  را  عنوان بخش هستی خود  به  ایران 
در  ناپذجدایی و  غرب  در  مدرن  اندیشه  می معهجایر  انرژی  و  مایه  اروپایی،  پیشرفتۀ  گرفت. های 

جنبش مشروطه و انقالب آن از مهمترین موضوعاتی بود که وی همواره بدان پرداخت و همواره از  
جم از  نوشت؛  آن  بارۀ  در  وقفه،  بدون  سال  پنجاه  از  بیش  و  گرفت  الهام  از  آن  یکی  در  له 

تردید نوان »انگیزۀ انقالب مشروطه« که بیت عتح  1349مرداد سال    14گان در  های آیندسرمقاله
 نخستین نوشتۀ او در بارۀ این انقالب نبود، نوشت:

شود، یک حرکت اصیل عمومی ملت ایران بود. ما هنوز  ساله می  65»مشروطیت ایران که امسال  
ایم.  نکرده شد، چنانکه باید، ارزیابیاز آغ 1270ی تنباکو در از مبارزهعظمت این انقالب را که عمالً 

ترین مشخصات همه تاریخ طولنی  ، با آنکه از درخشان1290تا    1284کار انقالبی از  دوره اصلی پی
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نیافته است. مالحظات درجه  ایران  را در فرهنگ سیاسی  تا کنون مقام شایسته خود  ایران است، 
با انقالدوم و فرعی در  ناگون و اهمیت گوهای  ها و مرحلهب، در لحظهره رفتار یا مقاصد رهبران 

های داخلی و خارجی انقالب مشروطه، ما را از شناخت سهم واقعی دادن بیش از اندازه به شکست 
آن غافل ساخته است. اهمیت انقالب مشروطه برای ایران نوین، بیش از آن است که صفات و طرز 

اندیشید یا می  ودفالن رهبر انقالبی، به جان خطه، آن را ناچیز سازد. این که  عمل رهبران مشرو
یا آن دیگر  بیگانگان سروسری داشت  با  یا دیگری  بود  رهبر دیگر در پی سود خصوصی خویش 

قانون می از  برتر  را  در مجموع روشنخود  این که رهبران مشروطه  و  اقدام شمرد،  قدرت  و  بینی 
ا دفاع  برای  را  جنبلزم  ارزش  از  نداشتند،  انقالب  نمیز  روزش  آن  شرایط  در  یران، ا  کاهد. 

مشروطیت، حرکت اصیل همگانی ملت ما بود ـ نخستین جنبش ملی آزادیخواهانه ایرانیان در طول  
 تاریخ خود.« 

 را  اسالمی انقالب تا پهلوی پادشاهی دورۀ ایران، بازسازی طرح و  الگو را مشروطه انقالب همایون 
ی آن  ای بخش بزرگ و اساسرا دست توانای اجر   رضاشاه  تهالب  و  آن   ادامۀ   در  هایشکاستی  همۀ  با

می گونهطرح  به  و  احیا  دوباره  را  ایران  که  بازگشتدانست  »فصلای  در  او  داد.  تغییر  نامه  ناپذیر 
 در این باره نوشت:  20تالش« شمارۀ 

قالب اسالمی آهن انداخت، با انی که بر راه»رضاشاه ایران را بر راهی انداخته بود که مانند قطارهای
ها شمرد و آنقدر زیرساخت بود که بدست  مدنی نیست. او را باید پادشاه زیرساختآ  نیز از آن بیرون

توان از او داشت. زیر او بوجود آید که توقع دمکراسی و توسعه مستقیم سیاسی را به دشواری می
 دولت ـ ملت بود.« عنوان یک کشور و در صورت نوین ترین بازسازی ایران به  ساخت اصلی و مهم

های  نامه سخنانی، آشنایی ما با دوره و اقدامات رضاشاه که انگیزه انتشار فصل ی از چنین  و اما، جدا
نوشته از لبالی  نخست  بود؛  دیگر  مسیر  دو  از  مصدقیویژه شد،  مذهبیهای  ناسزاهای  و  ها،  ها 

« دکتر مصدق، که از نظر ما  همه از درون »خاطرات و تألمات  ها و مهمتر ازهای مارکسیستدشنام
گرفت و صورت خام و بعضاً  تضاد و تناقض با توسعه کشور و افزایش »توان ملی« آن قرار میر  د

ناباورانه و  میکژ  ارائه  را  قانون  حکومت  و  آزادی  از  دفاع  از  و ای  دریافت  طریق  از  دیگر  و  داد. 
رضاشاه   سفرنامۀ  دو  مازندران«مطالعه  »سفرنامۀ  و  خوزستان«  فرج  »سفرنامۀ  »خامۀ  اهلل به 

 بهرامی«.

هایی بسیار کوچک و نامتعارف در قطع تقریبی سیزده در این دو سفرنامه در دو جلد کتاب، کتاب
ی که، به لطف، ارسال کتاب از  وران از ایران رسید. دوست و یامهای دریافتیده، لبالی کتابهژ

دست چگونگی  بارۀ  در  ما،  قدردانی  برابر  در  بود،  گرفته  برعهده  را  برایمان  به ایران  یافتن 
 کرد:میهای رضاشاه تعریف سفرنامه

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Safarnameh%20Khosestan%20va%20Mazandaran.pdf
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به کتابخانه »در گرد  با فرهای خصآوری و خرید کتاب گاه گذرم  افرادِ اهل مطالعه و  هنگی وصی 
مأ می هراس  از  که  کتابخانهموافتاد  »تصفیۀ«  به  دست  اسالمی  میران  خود  از های  یکی  زدند. 

های تاریخ ایران و به ویژه تاریخ مشروطه دید، دو  ها که توجه مرا به کتابصاحبان این کتابخانه
ی که این  ا رد کردم به این دلیل که کسانهای رضاشاه«. آنها رکتاب کوچک بدستم داد؛ »سفرنامه

دریافت  کتاب را  میانه میها  رضاشاه  با  کتاب  کنند  دو  این  دریافت  از  که  میدانم  بعید  ندارند،  ای 
خوشحال شوند. صاحب آن کتابخانه به اصرار و به هدیه این دو کتاب را در میان سایر آثار تاریخی 

 گذاشت.« 

ی آدمیت و کسروی هاکتاب  انمی  در  و  مشروطه  تاریخ  هایکتاب  از  ایمحموله  در  را  هاکتاب  آن 
نوبت، ابتدا همسرم بعد من و سپس آقای همایون، خواندیم. و ما جویای اصالتش افتیم و آن را به  ی

اطالع  شدیم. البته آقای همایون قبالً »سفرنامۀ خوزستان« را خوانده اما از »سفرنامۀ مازندران« بی
ر تماس بودیم،  د  درضاشاه پهلوی که ما با آنهاافراد دم و دستگاه و زمان محم  بود. و از میان تمام

داران نامی سابق ایران  تنها دو تن از وجود آن اثار اطالع داشتند، صدرالدین الهی و یکی از سرمایه
این »سفرنامه  مناسبت  که  به  به سرمایه و حمایت وی  اندک،  ها«، در قطع کوچک و در تعدادی 

تنها    2500های  »جشن افساله« در آن زمان و  برخی  به  دادن  بود و    د،رابرای هدیه  منتشر شده 
 نمود!اطالعی میدیگر هیچ! حتا رئیس کتابخانۀ شهبانوی کشور از مضمون آنها پاک ابراز بی

نویسی پادشاهی که معروف به »بیسوادی« بود،  دار نبودیم و در توان کتابما که اهل روزۀ شک
ایران رساندیم. ایشان گفتنوضوع را به گوش داور بزرگ تاریشک داشتیم، م که رسم روزگار   د؛ خ 

 نوشتند و این مورد نادر و استثنایی نبوده است.گفتند و دبیران میقدیم بوده که شاهان می 

( کردیم  چاپ  تجدید  تازه  و صورت  قطع  در  را  کتاب  ما (  1383ما  درخواست  به  آن  پیشگفتار  و 
  ر کتاب نشهای دست درکار چاپ و  بعد چپسالی  ن نوشته شد. نزدیک به ده توسط داریوش همایو

های رضاشاه« شدند. همایون که تغییر  های بعدی »سفرنامه دار چاپدر خارج، به رضایت ما، عهده 
دید و خود پیشترها از آن،  بینی و ناگزیر میرویکرد جامعۀ ایرانی نسبت به دورۀ رضاشاهی را پیش

هایی یدن بارقهد  کست سیاسی« یاد کرده بود، باعنوان »پیروزی تاریخی پس از ش   به ایجاز، تحت
 ای از آن بود در پیشگفتار آن دو سفرنامه نوشت:ها نمونهاز آن تغییر که تجدید چاپ سفرنامه

آموخته، بر  بین و توده مردمی تجربه»اکنون چند گاهی است که تاریخ به معنی تاریخنگاری روشن
پی مهربان رضاشاه  میوسته  دستاورتر  تاریخسازانشود.  برابر  در  او  برجستهد  دهای  روز  هر  تر یگر 

  از   پیش  دوران  در  آنچه   از  را   رضاشاه  کار  بزرگی  ایران،   گذشتۀ   سال  وپنجبیست  تجربۀ.  …نمایدمی
  سال  صد  به  را  آن  کوشدمی  حکومتش  که  کشوری  در  امروز.  سازدمی  ترنمایان  دریافت  شدمی  آن

مه ماعی و آخوندبازی هاز هم گسیختگی اجت  و  سیاسی  یریختگ  هم  در  همان  با   ـ  رگرداندب  پیش
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تر قاجاری است ـ بهتر از چهار دهه پیش  جا را فراگرفته، در زیر حکومتی که یک دربار پر قدرت
با چه جامعه می و  آغاز کرد  با چه  و  از کجاها  دید که رضاشاه  و  توان  و  اسناد  داشت.  ای سروکار 

سالۀ های شصتها و مبالغهروغد  نور بیشتری بر پرده اوهام و  یابند وهای بیشتری انتشار میکتاب
 افشانند.« گذشته می

های ما از نقش اصالحات رضاشاهی، خاصه از شرایط ایران که به کودتای سوم اسفند اما پرسش
ز روشنفکران و اهل  مان از همکاری بخش بزرگی امنجر گردید، تازه آغاز شده و بیشترین شگفتی

فرهنگ و  دورا  فکر  از  مانده  باقی  سیاست  منفی ن  و  تبلیغات  راه  از  که  بود  رضاشاه  با  مشروطه 
های تازه در  ها و پرسشهای سیاسی مخالف وی خالف جلوه داده یا کتمان شده بود. دانستهگروه

نامه  دو شمارۀ ویژۀ فصل بارۀ جایگاه دورۀ رضاشاهی و تأثیر اصالحات این دوره به تدارک و انتشار  
و  (  1383تابستان    ـ1320تا    1285های  نامه رضاشاه ـ ایران در سال ویژه)   20  شمارهعنی  تالش ی
انجامید. بعدها    (1384ستان  تابـ    1320تا    1300وره رضاشاهی  تکاپوی فرهنگی در د)  23شمارۀ  

»مهربان  رضاشاه  به  نسبت  ایرانی  جامعه  تدریج  به  دشمنان البته  از  بیشتری  افراد  روز  هر  و  تر« 
دهان    رضاشاه، شاید از جذبۀ این مهر و هیبت احترام برانگیخته نسبت به آن اصالحات، دیگر از به 

واژه  تحقیرکننگرفتن  یا »قزدههای  قلدر«  و اقای چون »رضا   در  خود  از  برخی  و  خودداری  … « 
 . شدند شرمسار تاریخ و ایران ملت برابر

آور معنا و عمقی بود که از هر عاطفه به شخصیت یا بزرگداشت نام و  اما برای ما آن دو دفتر، پیام 
رفت. حکایتی بود از  اقدامات فردی یا جمعی فراتر می گذاری و احترام نسبت به  یا حتا احساس ارج

ازگشت ناپذیر جامعه ایران به عنوان یک کشور و تثبیت نهایی مردم آن به عنوان یک  ب  دگرگونی
با این برداشت و پیام از آن معنا بود که در آغاز دفتر   و در بخش »در این شماره« آن   23ملت. 

 نوشتیم:

ی  لت دارۀ کشور و تأسیس دستگاه دوز نظر اهمیت، با نهادمند شدن ا»هیچ پدیدۀ اجتماعی دیگری، ا 
کند. در انتهای دورۀ  گران همسنگی نمیبا شخصیت حقوقی مستقل از نوع نظام سیاسی و حکومت

تاریخی   پراهمیت  اما  به همت چهره  1320تا    1300کوتاه  برجستهبود که  فروغی،  های  ای چون 
مایت پادشاهی که ح  و  مقتدر  حکومتی  سایۀ  در  …ین تیمورتاش و اکبر داور، عبدالحسزاده علیتقی

جز  ه دیگری  مرام  طبع  یچ  خوشایند  ملت  وضع  بهبود  و  کشور  ترقی  و  توسعه  نوسازندگی،  ایدۀ 
های حقوقی،  گیرش نبود، چنین نظام اداری و نهادهای لزم برای کشورداری در همۀ عرصهسخت

 ام یافت.« گذاری شد و استحکآموزشی پایه سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و علمی و

های« ویژه، تجدید چاپ  نامه یوش همایون از انتشار آن »فصلخاطر داراز رضایتها بعد البته  سال
ارجسفرنامه »تالش ها،  رأی  استواری  به  و  گذاری  ایران  ملی«  »یگانگی  از  دفاع  در  های«مان 

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2020.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2023.pdf
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ایران«   »بسود  کارهایمان  که  معنایی  از  جلپشتیبانی  یکی  در  آگاه شدیم. وی  درون  داشت،  سات 
ض به رفتار نادرست بخش بزرگی از اعضای حزب »مشروطه ایران«، در  راحزبی خویش و در اعت

ای« که  روی از سخنان »نماد پادشاهی« خود، و در حقیقت در جدال با رضا پهلوی و »خدشهدنباله
 وارد کرده بود، گفت:انگارانۀ خود بر اصل یکپارچگی ملی ایرن در سخنان سهل

های معینی گذاشت.  ا باید روی پایهی به این گستردگی ررا تعیین کنیم. بحثدهای بحث  »اول بنیا
یک: حزب و شخصیت عمومی اصال برای این است که به اصطالح به آن گیر بدهند، انتقاد کنند و  

بیاید میدان. من ناراحت میحمله کنند و نباید  ن این قدر حساسیت دارند.  شوم که دوستاال اصال 
ترین مدافع یگانگی ملی ایران است که این را مانه پرشور ساکشگر یک سامانه دارند و این  آقای  

اش تاکید به تمامیت ارضی است. کاری هم که این سامانه گیرند ــ همهدوستان اصال در نظر نمی
پهلوی کر پادشاهی  برای  ــ  برای شخص  نه  ــ  پهلوی  پادشاهی  است هیچ کس، هیچ برای  ده 

خصوص نشریه تالش در مورد رضا شاه الن در ایران  م  هی تا حال نکرده است. شمارهگروه پادشا
اند که هیچ کس در فکرش های رضاشاه را چاپ کردهکنند و سفرنامهمرجع است، بهش رجوع می

من به تمام منظره    کنید ونبود و جلوی تحریف تاریخ را گرفتند و شما فقط از یک دریچه نگاه می
ایران است و یک جایی را گرفته ت  هایشان به سود ملکنم. کاریدارم نگاه م آینده  اند که  ایران و 

 کرد.« حزب ما هم، اگر من نبودم، آن قدر توجه نمی

کردیم و  »حساسیت دوستان« حزبی داریوش همایون بجا بود. زیرا آنها در آینه آنچه ما منتشر می
سرسخت مواضع  میانهدر  اتخاذ  که  حتاای  همای  کردیم،  داریوش  مقابل  در  تدریج  ونبعضاً  به   ،

فرهنگ سلطنتمی اساساً  و  گفتار »پادشاهطلبیدیدند که تصوراتشان  و  رفتار  و  شان« وصلۀ شان 
اندیشه بر  با  های داریوش همایون در همۀ زمینهناجوری  هاست. همان گونه که داریوش همایون 

 ر دورۀ محمد رضاشاه نبود. وصلۀ سازگاری بر فرهنگ غالب د هایشافکار و گفته

جایی« را که به قول داریوش همایون ما »گرفته« بودیم، پیوند اساسی با آن بنیادهایی داشت »  آن
ها در بارۀ آنها قلم زده و از آنها دفاع کرده بود. از جمله یکی از آن بنیادها  که داریوش همایون سال 
مشرو  جنبش  تعریف  بودر  آن  دستاوردهای  و  انقالب  تصورات  طه،  با  نه  ربطی  هیچ  که  د 

میطنتسل یکی  پادشاهی  با  را  آن  که  داشت،  برداشتطلبان  و  نظرات  با  نه  و  های  گرفتند 
ها با آن در روشنفکری چپ و ملی ـ مذهبی که در همان یکی گرفتن مشروطیت و سلطنت، دهه

انقالب مشروطه از  ما  بودند. درک  دستاورده  عمل جنگیده  به  رویکردمان  در های  و  اساس  از  آن 
های ضد مشروطیت و در ضدیت با دفاع از انقالب اسالمی و در تقابل با »فلسفه  ژیبرابر ایدئولو

ها و گرفت. ما آن »جاها« و آن بنیادها را در اندیشه مداران به قدرت رسیده قرار میحکومتی« دین
ۀ روشنی که از ایران و در بار  های و بتدریج آنها را در نغمه  های داریوش همایون یافته بودیمنوشته



144 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

های تاریخی فراگیر و برای ما تر، با پشتوانۀ نظریهتر و شفافتاریخ ایران و معنای مشروطیت، دقیق
بخش  های روشنیها بود که دیگر از آن کانونیافتیم و در این بازیابیآور و شورانگیز، باز میشگفت

 شم برنداشتیم. ن و معنایی که برای ما داشت، چدر درون ایرا

ـ مرداد    26نامۀ تالش  شمارۀ ویژۀ انقالب مشروطه )فصلبا انتشار  شوقی بود که    با چنین شور و
با تجدد( به استقبال    و همچنین نشر نخستین کتاب داریوش همایون )صد سال   (1385 کشاکش 

 م. تیمین سالگرد انقالب مشروطه رفصد

از اقبال و بخت خوش ایران بود که روشنگری در بارۀ آن بنیادها در داخل ایران نیز آغاز شده بود.  
کانون  به  ما  فصلتوجه  آغاز  همان  از  ایران  درون  در  روشنگری  نخستین های  از  و  تالش  نامۀ 

عۀ آزاد،  اماری که دربارۀ بنیادهای یک جهای بحث و آث. ابتدا به کانون های آن جلب گردیدشماره
های فردی و مبتنی بر حقوق تضمین شدۀ مردمشان، در ایران  ها و خالقیتقانونمند، بر پایۀ توانایی

به دستمان می بسیار  با تالش  به سختی و  به تدریج و گاه  آنها در منتشر و  بازتاب  از  ما  رسید و 
نمیهای  شماره از جممختلف کوتاهی  دیدگاه کردیم؛  انتشار  اندیشمله  موضوع  ندهای  دینی که  ان 

دین و دخالت دین در سیاست، نقد و تغییر رویکرد ابزارسازانه به دین در معادلت سیاسی را وجه  
نمونۀ دیگر پی بودند.  بازتاب نخستین بحثهمت خود ساخته  اقتصاد سیاسی درون گیری و  های 

دیشۀ مارکسیست ـ  اننامه تالش« بود که بنیادهای  ور دفاع از حق مالکیت در »فصلایران بر مح
کشید. چنان که  گرایی« ضد غرب و ضد جهان آزاد و ضد مدرنیته را به چالش میلنینیستی و »ملی
نوشته  بازتاب  آثار دکتر موسی غنیدر  تازهنژاد و چشم ها و  رابطۀ اندازهای  اهمیت چگونگی  از  ای 

دخالت  اقتصاد نقد  و  سیاست  صاحبو  درهای  حکومتی  نهادهای  و  قدرت  و  ا  ان  گشوده  را  قتصاد 
های این دخالت که منجر به تجاوز و تضییع و نقض حق و آزادی مالکیت شده را  پیامدها و آسیب

می  سوم نشان  شمارۀ  در  نمونه  عنوان  به  شدیم.  پیشقدم  کشور  خارج  ایرانیان  میان  در  ما  داد، 
 شماره« آوردیم:  و در قسمت »در این( 1380بستان نامه )تافصل

ارائه گوشه ره، در بخش  »در این شما ای پرارزش از کارهای  ای از مجموعهآغازین، موضوع را به 
غنی موسی  دکتر  دادهپژوهشی  اختصاص  میهنمان  پرتوان  و  برجسته  پژوهشگران  از  و نژاد  ایم 

اصر« را  تجدد طلبی و توسعه در ایران معقسمت سوم از بخش نخست کتاب ایشان تحت عنوان »
م آن  در  که  به ؤلبرگزیدیم  استوار  منطقی  و  استدلل  با  حال  عین  در  و  گویا  و  روان  زبانی  با  ف 

بررسی یکی از موانع و مشکالت بر سر راه توسعه و ترقی یعنی عدم توجه و غفلت از مبانی فکری  
ها ت اندیشه گیری مشترکابحث به پروسۀ شکل  پردازد و در ادامۀ اینو ارزشی تجدد )مدرنیته( می

اعی در ایران اشاره دارد که چندین دهه به صورت سد و مانعی در مقابل پاگیری  تمهای اجو دیدگاه 
های پژوهشی دکتر اند. ما امیدواریم ارائه همین بخش کوتاه از نظرات و دیدگاه مدرنیته عمل نموده 
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غنی برانگیخموسی  در  کافی  محرکه  خوانندگنژاد  عالقمندی  و  کنجکاوی  در تن  تالش  عزیز  ان 
مپی و  و طاجویی  بررسی  ایران،  معاصر  تاریخ  زمینه  در  ایشان  ارزش  با  کتب  و  آثار  مجموعۀ  لعۀ 

گیری و قوام آن در این ای مدرنیته در غرب و پروسۀ شکلتحلیل از مبانی فکری و فلسفی و پایه
 منطقه از جهان باشد.«

ای دنبالۀ  البته  تالش ما  نکردیمن  رها  را  فکری  فرصت  های  در  شمارهو  در  و  به ی  ها ها  مختلف 
بحث به  زدن  دامن  و  پرسش  طرح  فصلنامه   بازتاب،  در  جمله  از  نمودیم.  اقدام  تابستان آنها  های 

ای به آن مباحث اختصاص دادیم.  که شمارۀ ویژه1385و همچنین در زمستان    1388، بهار  1381
 ـ نظم اقتصادی بر پایه حق مالکیت( 28مه تالش ناه)ویژ

های بنیادینی بود که دکتر جواد طباطبایی در بارۀ تاریخ  کانون دیگر توجۀ ما در درون ایران بحث
ایران، همچون بحر خروشانی آغاز و مو اندیشۀ سیاسی  بلند آن بیج ایران و تاریخ  رحمانه و های 

واژگونبی ذهنیت  هر  مماشاتی  میه هیچ  را  میای  و  دههکَند  با  ما،  در رُفت.  تقریباً  اما  تأخیر،  ای 
سال »فصلهمان  آغازین  در  های  و  افتادیم  بحر  آن  در  مبتدی  شناگری  همچون  تالش«،  نامۀ 

 وسوسه و شوق آموختن، دیگر، از آن رها نشدیم.

پیگیری پس  آن  مصاحبهاز  اشاعه  و  درج  سخنر،  نوشتهانیها،  و  درسگفتاها  و  دکترجواد رهها  ای 
بررسی و  آرا  به  برخوردها  بازتاب  از  دیدگاه   طباطبایی و همچنین  ما  را  دیگران  توسط  ایشان  های 

فعالیت الزامات  و  از  تعهدات  پنج سال  در طول  این وظیفه،  انجام  دانستیم.  از کشور  در خارج  مان 
برای مطالعتأسیس »بنی ـ  داریوش همایون  امروز رات مشروطهاد  تا  بر  ا  خواهی«  بنیاد  این  سایت 

 آید. عهده گرفته و از ارکان مهم آن بشمار می

اندیشهتالش  و  فکری  یکدیگر  های  به سوی  را  خود  مسیر  یک سنخ، لجرم،  از  روشنگرانه  های 
برخومی اجتماعی  عمل  بر  را  خود  تأثیر  برآیندشان  در  و  موضعیابند  بر  از همه  بیشتر  و  و    رداران 

دهند. ما این تغییر تدریجی را بر خود و گذارند و آن را تغییر مییم   منش و فرهنگ فعالین سیاسی
ای خواهد بود اگر بگوییم کسی  پایهدیدیم و بدان نیز امیدوار بودیم. البته این ادعای بی در ایران می 

پدیدامی در صورت  را  تغییرها  این  قالب های گسترده مردمی در شدن جنبشتوانست  در  ایران،  ر 
گویی کند. اما اغراق نخواهد بود اگر بگوییم ما به  پس از آن جنبش سبز، از قبل پیش و  دوم خرداد  

میهن   موضعِ  از  درست  هم  آن  قانونمداری،  و  آزادیخواهی  و  ترقی  و  توسعه  گفتمان  بازگشت 
ایرانیان امیدوار ازگشت به جامعه جهانی در میان  دوستی، تعهد به حفظ کشور و ملت و میل قوی ب

علم مراودات   و  بودیم.  به  میل  و  تاریخش  و  ملت  و  به سرزمین  ایرانی  دلبستگی  به  ما  اطمینان 
فرهنگی گشودگی  و  نگه فکری  امیدواری  و  خوشبینی  سیاق  بر  را  ما  پیشرفته  جهان  به  رو  اش 

ها و محافل فکری ن های بنیادسازِ برخاسته از کانوداشت. و ما در راه این امید، در پرتو اندیشه می
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آنها و نشان دادن همسویی  دابه ظاهر ج اشاعۀ  با سمت و سویی مشترک، و در  اما  شان، از هم، 
 ها کوشیده بودیم.سال

بینی و امیدواری، بلکه نقطۀ  پایه نبودن آن خوش جنبش سبز برای ما نه تنها نشانۀ درستی از بی
ر تغییر این نگاه  د  ای خارج کشور نیز بود. البتههان بر موقعیت مبارزات و تالش معطف تغییر نگاه

انکارناپذیر و درس  تأثیر  بود،  داده و جاری  ما رخ  از  حوادثی که در منطقۀ  ما  ما داشت.  بر  آموزی 
ایده، فراخوان و تالشی که  مدتها پیش از اوج با هر  گیری جنبش سبز، در موضعِ مخالفت صریح 

های  نیروها و دولت  ستگذاشت و لجرم دهای کشور میل و »رهبری« را بر خارج از مرزمرکز ثق
مان  ناپذیر علیه میهن های دشمنی آشتی، از هر نوع، را به مداخله در ایران و در گشودن جبهه بیگانه
برای کرد، قرار داشتیم. اما جنبش سبز چنان بستری از آگاهی و هوشیاری در پیشبرد مبارزه  باز می

همبستگی درونی میان همۀ اقوام،    یمد، رفع تبعیض، و در مسیر تحکحقوق ملت، حقانیت حقوق فر
های روشن در برابر خشونت و قهر، در درون ایران به نمایش های ایرانی، با مرزبندیادیان و آیین

آن در سر  گذاشت که برای ما هر نیروی ایرانی در خارج کشور که بیرون از این بستر بود و غیر  
به حاشیه می  را  بیداشت  و  بیراند  و  را همنمربط میمعنا  ما خود  مبارزه  ود.  این  پشتیبان  و  سنخ 

سبز  جنبش  ویژه  دوشمارۀ  گماشتیم.  همت  آن  سویۀ  همه  ابعاد  شناساندن  و  شناختن  در  و  دیده 
های ما در پشتیبانی از آن جنبش، و »تالش هایی از تالش ( برآیند و چکیده35و    33های  نامهفصل)

 اینترنتی« تا آخرین لحظاتی که این رسانه را در دست داشتیم، در خدمت آن بود. 

های نوشتهو  ها  ترین بیان گفته ه و کامل ترین نگاگویاترین زبان و ژرف  در این پشتیبانی، برای ما،
آمد. و از  داریوش همایون بود که به تعبیر وی »جنبش سبز جنبش مشروطۀ دومی« به حساب می 

ارادۀ مردم و سرآمدان و مبارزان داخل پس از این جنبش و در پرتو آن   نظر مشترک ما آنچه به 
ی یک ازبه تقویت فرهنگ سیاسی و زیرسبایست جز به تقویت ایران،  نمیتوانست و  آمد، نمیمی

با جهان بر مبنای همزیستی و تقویت  جامعه دمکرات و مدافع آزادی و امنیت و زیست صلح  آمیز 
انجامد. و تجربه تا کنون و در عمل نشان داده است که ما در این باورهای خود همبستگی ملی، بی
 اشتباه نکرده بودیم. 

ـ   1389در آذر ماه    ای سخت دارد(ایران هسته)  34شمارۀ  بز«  ر فاصلۀ میان آن دو »فصلنامۀ سد
منتشر شد؛ شماره2010اواخر سال   آغاز  ـ  با  ناامید کننده؛  بر بستر شرایطی سراسر  انتشاریافته  ای 

با  های خونین قومی ـای از درگیریاوج تازه گرفتن تهدید حملۀ   ل مذهبی در کشورهای منطقه، 
فعال آن  موازات  به  و  ایران  علیه  حمله. نظامی  این  مشوق  و  تبعیدی  ایرانی  نیروهای  شدن  تر 

تالش کارزاری شد سراسر علیه جولن بسیاری از نیروهای خارج کشوری در   34صفحات فصلنامۀ  
ای  فراخوان خارجیان اکنندۀ ما  سوهای سخت و رگیریران و موضعبه حملۀ نظامی »هوشمند« به 
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پیام  مقابل  »دستدر  سیاسیهای  از  برخی  و بوسی  تاریخ”  “محقق  جامۀ  در  روشنفکران  و  کاران 
 نگار” و “هنرمند”«. “روزنامه

طی  که  گردید  همایون  داریوش  سخنان  آخرین  از  بخشی  مأوای  حال  عین  در  شماره  آن 
مان از معنای »هستۀ سخت  سشما از اوضاع و در پاسخ به پرهای  نگرانیای، در برابر دل همصاحب

های خود بر آن تکیۀ هشدار دهنده کرده بود، همچنان امیدوار و  ایران«، که او به دفعات در نوشته
 استوار گفت:

ایران   تاریخ  از روانشناسی و  آید. بر می »هسته سخت هم تعبیری جغرافیائی است هم صفتی که 
ب امروز  که  جهاسرزمینی  جغرافیای  بر  ایران  نام  در  ن  ه  سرزمین  این  ماندگار  هسته  دارد  جای 

های مرزی ایران از دست  ها در جهان است. شمار جابجائیترین تاریخهزار سال یکی از پرآشوبسه
نقشهتاریخ در  ولی  است.  رفته  از سدهنگاران  که  ایران  تاهای  میالد  از  پیش  و    های  مانده  کنون 

دیگ را  از جمله  بیشترشان  ایرانران  دیده شیدهک  هماوردان  مرکز  در  این هسته سخت همواره  اند 
 و  نابودی   پیشگویان   همه  که  است   آورتاب   پرمایه   ملت   این  اصلی،  سخت  هسته   اما  …شودمی

  آورد؛ می  در  پیروزی  ایگونه   به  سرانجام  نیز  را  شکست  که  ملتی.  است  کرده  سرخورده  را  نافرجامی
هم در این هسته سخت هر چه  گریزد. این ملت،  از تعریف ساده می  اش تثنائیسا  سرگذشت  مانند  و

جا به میدان هائی را از هیچدهد؛ نیروگذارد؛ اجازه نمیظاهر از دست رفته بنماید در یک جائی نمی
انرژی دست مفرستد؛ از نومیدی محض ناگهان به سرچشمهمی ناپیدای  یابد؛ ناسزاوارترین  یهای 

 رساند.« و به بلنداهای سربلندی و فداکاری می ندکش را نیز یک شبه دگرگون میفرزندان

ها و آثار متعدد  پیام و هستۀ اصلی این سخن برای ما ناآشنا نبود. داریوش همایون بارها در نوشته
و   گفته  این کشور« سخن  تداوم  و  در حفظ  ایرانی  نسل  از »تالش صد  فراخور  خود  به  و  نوشته 

از این وزیر یا آن پادشاه یاد کرده بود. برای شاعران،   د،اسبت از این چهره یا آن سرآمسخن و به من
بهترین  و  بود  قائل  فراوان  احترامی  با نویسندگان  فارسی،  ادبیات  و  فرهنگ  متن  در  را،  آنها  های 

م داشت و در ایجاز و استحکام ای توانمند، گویی همواره در برابر چشحضور ذهنی قوی و حافظه
ورزید. او در بارۀ هر آن کس که برای ایران و  فارسی عشق می   انبست. به زبالم خویش بکار می ک

تشویق،   به  بود،  کوشیده  و  برداشته  اندازه  هر  به  گامی،  آن،  فرهنگی  قوام  و  تداوم هستی  راه  در 
می  یاد  قدردانی  و  انتنیکی  همۀ  رغم  به  که  بود  او  هم  انقالبکرد.  روشنفکری  به  که  ی  قادهایی 

ایران داشت  دهه اعتبار و ارزش  گف های گذشته  ایران برای سرآمدان و روشنفکران خود  ت؛ مردم 
 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 
های گوناگون نظری، زهی خادمان فرهنگی ایران در حونیم. اعتبار و ارزشی که ما برارفتار خود ک
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های فصلنامه تالش جایگاهی ویژه و بازتابی گسترده  شناختیم، در سلسله شمارهسیاسی یا ادبی می
شماره انتشار  به  گاه  و  چهره داشت  بزرگداشت  در  ویژه  می  ای  برجسته  شخصیتی  به  و  انجامید. 

ن )پاییز    16شمارۀ  مونه  عنوان  تالش  »ویژه(  1382فصلنامۀ  عنوان  دخت تحت  مهشید  نامۀ 
مان  نویسی همروزگار میهناست که به مهشید امیرشاهی، بانوی بزرگ ادبیات و رمان  زمین«ایران

احترام و احساس وامداری نسای سرتقدیم گردید. شماره امیرشاهی  اسر  به خدمات مهشید    به بت 
ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی و بیش از همه بخاطر تأثیرات عمیقی که این بانوی گرامی از راه  

جلوه  بود.  گذاشته  ما  بر  خود  ویژهآثار  آن  شماره«  این  »در  در  را  تأثیر  آن  از  بیان  ای  چنین  نامه 
 داشتیم: 

هنگامی   ح»در  خواهان  خود  نوباوری  در  ما  استقالکه  به  احترام  و  برابری  در ل  ق  او  انسانیم، 
رمان هنری«  داستان»مینیاتورهای  و  را ها  رأی  استقالل  دارای  و  برابر  انسان  تصویر  خود  های 

طلبیم و او  جوییم و میبخشد. ما ترقی و تجدد را میکند و به او موجودیتی واقعی میترسیم می
را   از کپویایی  کَندَن  دائمی، در  از گذشته و  در حرکت  آمدن  بدر  از آن شههنگی و  بالتر  امت، و 

داستان سراسر  در  و  دیده  جامعه  در  و  فرد  در  را  آینده،  با  رویارویی  روایتشوق  و  خود ها  های 
 نمایاند.« می

های از دانه  مانقلبی  مان در قدرشناسیاگر قرار بود روزگار، به لطف، امکانی برای تحقق آرزوهای
خواست و ثروت عالم. دست تنگ  ، عمر نوح میرداز »صد نسل ایرانی« فراهم آوگرانقدر سلسلۀ در

بال و  پای همت  تبعید  را میدر  آرزو  بلند  به رغم همۀ  های  امکانات محدود،  و  بسته  بندد. دست 
را ناگزیر از انتخاب  کشورمان، ما    نامهای صاحبمان در تقدیر از چهرهآرزوهای بزرگ تحقق نیافته

ده بود،  شتی ما را در کنار داریوش همایون قرار دانوبیعت سیاسی که همچون دستِ سرکرد. طمی
کار این گزینش را از پیش رقم زده بود. ما در قدردانی از داریوش همایون، با علم به این که او تنها  

نامه شدیم گزار به فرهنگ و سیاست ایران است، موفق به انتشار دو ویژه یکی از نمایندگان خدمت
داریوش هم  1383بهار    18)شمارۀ   و  ـ  و )شمارۀ  6ایون  نوگرایی(  پویش  ـ   1387مهر    30  دهه 

مقاله  بزرگداشت  مجموعۀ  و  پیشکش  در  شده  نوشته  جشن   80های  برگزاری  وی(.  سالگی 
سپتامبر   در  همایون  داریوش  ـ   2008بزرگداشت  سیاسی  »مجموعه  توسط  آلمان  کلن  شهر  در 

ها در قدر شناسی از داریوش همایون و و نوشته ها  ای از گفتهفرهنگی تالش« و گردآوری مجموعه 
به صورت »جشنانیسخنر انجام شده در آن مراسم  توانستیم در نامه«، گامهای  ما  بود که  هایی 

 ای از آن آرزوهای قلبی برداریم.تحقق گوشه

فصل طرح  اجرای  میان  داریوش   35نامۀ  در  که  بودیم  سبز  جنبش  سالگرد  دومین  مناسبت  به 
زندیان سپردیم و خود در حسرت و    گذشت. ادامۀ کار آن شماره را به همکارمان ماندانا همایون در

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2016.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2016.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2016.pdf
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2016.pdf
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(  2011فوریه    27ریزی، سازماندهی و برگزاری مراسم یادبود داریوش همایون )کلن  اندوه، به برنامه 
پرداختیم و بالفاصله پس از آن دست بکار تدارک مقدمات تأسیس و ثبت قانونی نهادی در ادامۀ  

کار و آثار وی یعنی »بنیاد داریوش همایون ـ  ها، تداوم انتشار افها و گفته آوری و حفظ نوشته گرد 
خواهی« و همچنین ثبت و ساماندهی پایگاهی اینترنتی به همین نام شدیم. برای مطالعات مشروطه

شایست  در آغاز کار بزرگترین چالش و تالش ما حفظ نام داریوش همایون و جلوگیری از اقدامات نا
کشاندن این نام به مواضع سیاسی ضد ایرانی بود. ما در و ناروا به این نام، و در صدر، جلوگیری از  

قدم ثابت  از  برخی  حمایت  از  »بنیاد«  تأسیس  در  و  چالش  دوستداران  این  و  دوستان  ترین 
از تأیید و  اش و مقدم بر همه  هایش، اما مهمتر از آن، از پشتیبانی اخالقی اعضای خانوادهاندیشه

داریوش  زاهدی همسر  هما  یاد  زنده  و    اجازۀ  بیشتر  نفس  به  اعتماد  با  و  برخوردار شدیم  همایون 
ثبت   با تأسیس و  پرداختیم.  بودیم  نهاده  بنیاد  پای خود و  به وظایفی که در پیش  استوارتر  عزمی 

خواهی« محول  »بنیاد« کار »نشر تالش« به »نشر بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه
ها، پس از درگذشت و  های افراد و شخصیتها و نوشتهفته گردید. با گردآوری و انتشار مجموعه گ

ها در مراسم یادبود، در »یادنامه داریوش همایون«  در بزرگداشت نام و یاد وی به انضمام سخنرانی
همایون تحت عنوان   ای از مقالت داریوش و پس از آن گردآوری و انتشار مجموعه(  2012)بهار  

نس گفتمان  ـ  جهان  سه  از  )تابستان  »بیرون  چهارم«  کلِ (  2012ل  ارائۀ  و  چاپ  با  همچنین  و 
ـ  مصاحبه پاسخ  با عنوان »در جستجوی  بیست سال  در طول  داریوش همایون  با  های »تالش« 

)زمستان نخست«  »2012دفتر  سال (  در  و  آغاز  را  همایون  داریوش  آثار  نشر  کار  بعد    هایبنیاد« 
ت افراد و نویسندگان دیگر )»جستجو در قانون  ضمن انتشار چهار کتاب و مجموعه مصاحبه به هم

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 

شمار« )سپتامبر های بیدگانی و پرسشهایی از گفتگو با داریوش همایون »یک زنل برگزیده شام
برآمد. بدین ترتیب »نشر بنیاد داریوش همایون« کار »نشر تالش« را که تا آن زمان پنج  (  2015

و  من  سوم،  هزارۀ  آستانۀ  در  واژه،  هزار  تجدد،  با  کشاکش  )صدسال  همایون  داریوش  از  کتاب 
 امه داد. ، مشروطۀ نوین( را منتشر کرده بود، بدون توقف، ادروزگارم

های داریوش همایون و نشر منظم آنها، نشر برخی آثار ها و نوشتهاما فشردگی کار گردآوری گفته
انتشار فصل  ناگزیر به کاستی دیگر،  نامه و همزمان مدیریت دو سامانه، به تدریج از توان خارج و 

انتخاب میانجامیکار در »تالش« می از  ناگزیر  را  ما  امکانات  بودن  ما در عمل د. محدود  کرد. و 
»بنیاد« را برگزیده بودیم. پس از گذشت سالی از آغاز کار »بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات  

 خواهی« این گزینش را در متن زیر اعالم نمودیم:مشروطه
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 های نو»آغاز تالشی دیگر در خدمت اندیشه 

خوگذارپایه مشروطه  مطالعات  برای  ـ  همایون  داریوش  »بنیاد  سامانهی  تأسیس  و  این اهی«  ی 
گذرد، با خود وظائفی همراه دارد که بنیادگذاران این نهاد با  بنیاد، که امروز سالی از تأسیس آن می

اندیشه به حفظ و تداوم  از سر دلبستگی  به سنگینی و گستردگی آن و  بودن  داریوش  واقف  های 
دانند آنچه از همت و توان  موظف میی ایران است، خود را داوطلبانه  که در خدمت آینده همایون  

مانده است در خدمت غنای کار این بنیاد، گردآوری این آثار و فراهم آوردن بهتر مقدمات، امکانات  
های نظری و سیاسی و فرهنگی ها و گستردن آموزههای شناخت، بررسی، گشودن ظرفیتو زمینه

 وش همایون قرار دهند. داری

خلل بر کند، بیهایی که طبیعت زندگی و زمان تحمیل میمحدودیت  این تصمیم ناگزیر، زیر فشار
تواند باشد. عالوه بر  ادامه بخش دیگر کار ما یعنی »تالش« ـ فصلنامه و انالین ـ و توقف آن نمی

وقفه ـ زمانِ  و دهه فعالیت بیی »تالش« نیز ـ پس از دی کار و مسئولیت ادارهاین که در حوزه
انداختن   و  آنچه کرده گردآوری  به حاصل  دهه  نگاهی  دو  از  بیش  به  نگاهی  است؛  فرا رسیده  ایم 

حضور و فعالیت در میدان سیاست و در پیوند با رخدادها و روندهای جاری و به موازات آن، بررسی 
دورهتجربه و  سده ها  تاریخ  ویژه  به  میهنمان  تاریخی  مشروطههاهای  با  ی  پیوند  در  خواهی 
ندیشه آزادی، ترقی و برابری حقوقی، و همه اینها در خدمت پیکار برای آینده  های جدید از اآگاهی

در   زمانی  نظر  از  ـ  اینترنتی  مجله  و  فصلنامه  ـ  »تالش«  حضور  چند  هر  ایران.  سود  به  بهتری 
درکاران  دهه نخست تجربه دست  برگیرنده همه این دو دهه نبوده است، اما خود حاصل بازنگری

دور از  برخاسته  و  این    آن  نتایج  بر  تکیه  با  »تالش«  است.  بوده  تبعید  در  عملی  فعالیت  اول 
پایهتجربه پیوند میان عمل و  های عملی  بر قراری  لزوم  تازه یعنی  به یک ضرورت  تا  گزاری شد 

گ پاسخ  دگرگونی  برای  پیکار  میدان جدید  در  مؤثرتر  و  اندیشه، حضوری  امکانات  نسبت  به  و  وید 
 رد. توان خود سهمی برعهده گی

پشتوانه  و  مفید  دستمایه  نیز  »تالش«  تجربه  حاصل  که  آن  به  امید  بنیاد  با  برای  ارزشمندی  ی 
دوره  انتهای  در  امروز،  باشد،  همایون  با داریوش  است  همزمان  که  »تالش«  نام  زیر  فعالیت  ی 

لعات دیگر در پرتو نام بنیاد داریوش همایون ـ برای مطاای  نخستین سال از آغاز فعالیت به گونه 
کران خود را از تمامی دانیم مراتب سپاس و قدردانی بیمشروطه خواهی، بیش از هر چیز، لزم می

ی کسانی که با این رسانه در اشکال گوناگون همکاری کردند، به یاری دهندگان »تالش«، همه
« و های »تالش ائی که در پاسخِ آری به درخواست مصاحبههها و شخصیتویژه از همه آن چهره 
های آن، تردید نورزیدند، بیان کنیم و امیدوار باشیم که گردآوری آن پرسش  پاسخگوئی به پرسش
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تاریخ  از  بخشی  حفظ  و  ثبت  منظور  به  کتاب،  صورت  به  انتشار  و  آثار  مجموعه  در  پاسخها  و 
 آور این سپاس و قدردانی قلبی باشد. ن پیام های فکری نسلی از ایرانیان، بهتریفعالیت

 و مسئول تالش: فرخنده مدرس سردبیر

 « 2012ژوئیه  7/  1391تیر  17

 

اشاعۀ  آن  وجودی  ارکان  مهمترین  از  یکی  که  را  وظائفش  و  تالش«  »فصلنامۀ  ما  ترتیب  بدین 
خواهی«  شروطهگستردۀ افکار داریوش همایون بود، به »بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات م

گیری »بنیاد« و به عنوان دو دهه تجربه و سابقۀ این ر شکلنامه را به مثابه بستمحول و آن فصل
»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.

ساخت. بار د مشغول می طیل سایت »تالش« بار دومی بود که ذهن ما را به خوالبته تصمیم به تع
نخست چند سالی پیش از درگذشت داریوش همایون و به موازات نخستین خیزش ما برای تأسیس  

آمد. ما ایدۀ تأسیس »بنیاد« را بار اول در قید حیات و دو سه سالی »بنیاد داریوش همایون« پیش
ز دوستداران و خود م بزرگداشت هشتاد سالگی داریوش همایون، با جمعی اپیش از برگزاری مراس

وی در میان گذاشتیم. این ایده، به رغم قبول وی و تهیۀ مقدمات کار از سوی ما، آن زمان به ثمر  
مان به گردآوری حفظ و کار متمرکزتر نرسید. اما دلمشغولی و میل به تأسیس این نهاد و دلبستگی

ده با مسائل سیاسی روز که به  فزاین   داریوش همایون همچنان باقی ماند. و درگیریهای  بر اندیشه 
برد، ما را از تحقق آن چه تدریج الزامات وجودی »تالش« اینترنتی درجۀ این درگیری را بالتر می

تر بود، کرد. به منظور بازگشت به نقطۀ مطلوب که به میل درونی ما نزدیک در سر داشتیم دور می
ا آقای همایون شدیداً مخالف بود و برخالف  دا چاره را در تعطیل »تالش« اینترنتی دانستیم. امابت

نیز   ما  و  آمیخت  نیز  سرزنش  و  نهیب  به  را  آن  بار،  این  مخالفت،  بیان  در  خویش  منش  و  رویه 
بود؛ سلطۀ   ناموافق  از آن رو که شرایط  بیشتر  را معوق گذاشتیم.  به تعطیل سایت تالش  تصمیم 

ن ایران اجازه خالی کردن میدان کارزار و های نامیمون از سوی مخالفین و دشمناها و فعالیتبحث
نامه داد. انتشار هر چند ماه یک بار یک شمارۀ فصلکوتاهی در ایستادگی را هم آن زمان به ما نمی

دست دائمی  افشای  ضرورت  در  مینیز  داده  هم  به  که  ایران  علیه  بیشتری  ناپاک  و  شدند  های 
ی علیه کشور بودند، کافی و پاسخگو نبود. زبانهایی که دائم مشوق فعال کردن جبهه و خط آتش

تر کردن دشمنی جهان علیه ایران و نژاد جز به یکدستحکومت اسالمی نیز با وجود دولت احمدی
تیرهناتوان و  مخدوش  و  ملت  قوای  کردن  عمومی  تر  افکار  در  ایرانی  و  ایران  تصویر  کردن  تر 

های روزافزون آمد. با آن نگرانیهیچ برنمی  ساخت، ازانیان، که جو حمله به ایران را مساعد میجه
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گیری تزلزل مقابله و موضع زمان رفتن به گوشۀ صرف تاریخ و نظر و معنا و مضمون نبود، زبان بی
بی بیسیاسی  بیان  و  هملغزش  گردآوردن  و  قیمت«  هر  به  ایران  از  »دفاع  در  صریح  و  ۀ پرده 

ب  گرایشی  هر  با  و  کجا  هر  از  مدافع کشور  لحظهنیروهای  آن  داشت،  همایون حق  بدترین ود.  ها 
ها بار دیگر دست بکار موقعیت برای توقف »سامانۀ تالش« بود. به فراخور آن زمان ما پس از سال

نشست اعالمیهسازماندهی  صدور  و  نوشته ها  بازنشر  گفتهها،  و  هها  از  نظر  صرف  افراد،  ر  های 
های بعد، تماماً در خدمت این اهداف سال گرایش سیاسی و گروهی، شدیم و سایت تالش در طول  

ها به یک پیکار و ایستادگی ملی بود، از جمله نمونه فراخوانی در و تنها بلندگوی ما برای فراخوان 
گروه   1386شهریور   افراد  از  سمیناری  برگزاری  به  گرایشکه  و  در ها  مختلف  سیاسی  های 

به خطم در هشدار  و  ایران  به  نظامی  پاییز  حکومیت قصد حملۀ  در  ما  دعوت  به  تجزیۀ کشور،  ر 
 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 
یکی ما  نظر  به  امروز  دارند.  نیاز  معمول  از  تر  نمی  بال  که  است  تاریخی  های  لحظه  آن  باید از 

های رژیم  غوغای مسائل روزانه به غفلت سپرده شود. سراشیب خطرناکی که سیاست  گذاشت در
تواند به بدترین مصیبت تاریخی بینجامد. از یک سو دنبال اسالمی کشور را به آن انداخته است می

بی و  اتمی  تسلیحات  برنامه  بکردن  جامعه  به  اجرای ین اعتنائی  برای  را  زمینه  اندک  اندک  المللی 
کند و از سوی دیگر تبعیض و سرکوبگری نسبت به اقوام و  طلبانه دیگران آماده می جنگ  هایطرح

بوجود میاقلیت ایران فضائی  آرزوی همه جداییهای مذهبی  بیگانه آورد که  و پشتیبانان  خواهان 
تنها یکسره به مناف نه  ایران پشتآنهاست. جمهوری اسالمی  بهروزی مردم  پا زده است  ع ملی و 

 سیاسی  مجموعه  …بردرق در عوالم تصوری خویش کشور ما را همراه خود به پرتگاه میبلکه غ
  از   دفاع  هدف  با   که  کندمی  دعوت  فرهنگی  و  سیاسی  هایشخصیت  همه  از  تالش   فرهنگی  –

میثاق حقوق  المیه جهاناع  به  پایبندی  عین  در  ایران  سرزمین  و  ملت  یکپارچگی و  بشر  ی حقوق 
اعالمیهاقلیت پیوست  جنگهای  تبلیغات  با  مقابله  و  عمومی  آگاهی  گسترش  برای  و ،  طلبانه 
آور آن برای آینده کشور و دمکراسی در ایران در هر جا و از هر سو باشد  طلبانه و نتایج زیانتجزیه

 به یک پیکار ملی فرهنگی بپیوندند.«

؛ »برای حفظ نشدنی داریوش همایون طنین زنگداری انداخت که گفت  و بعد از آن فریاد فراموش 
ایران و در مخالفت با حملۀ نظامی که به تجزیۀ کشور خواهد انجامید تا ایستادن در کنار حکومت 

دریغ، در کنار وی اسالمی خواهیم رفت.« و »تالش« با همۀ ابزار و امکانات خویش، تمام قد و بی
 ایستاد.
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ساله آن  از  بیپس  پشتیبانی  و  آمد  سبز  جنبش  امای سخت،  بی  و  و دریع  مبارزات  از  ما  اگر  و  ا 
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 

ناپذیر می  ترمیم  آن جنبش  دیگر  و  این شکاف  بزرگترین خدمات  از  یکی  گرد سیاه  نمود.  شستن 
سیاست با  ملت  تنشیکدستی  آغاز های  و  جهانیان  چشم  در  اسالمی  حکومت  از  بخشی  آفرین 

های خردمندی و هوشیاری ملتی بود که به دوام  ای تازه از نمودار شدن هر چه بیشتر ظرفیتدوره
و   در صلح  قوام خویش و همزیستی  آزادیو  آرمان  به  و  دلبسته  با جهان  پ»تعامل«  ایبند خواهی 

 است. 

خواهی« در پیگیری همان وظایفی که »تالش« »بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه
در پیش پای خود گذاشته بود، راه و کار خویش را ادامه داد و چندان به طول نیانجامید که بازتاب  

ستوار افکار داریوش ا  ژه در داخل مرزهای کشور و در نمودار شدن پیوند کار و فعالیت »بنیاد« به وی
های تازه گیریهای روشنگری در خدمت ایران و تأثیر بر سمتها و نظرات کانون همایون با بحث

حوادث آن به تدریج، و هر روز بیش از پیش، آشکار گردید. به موازات این موفقیت، موفقیت دیگر 
ن کامل و قطعی آنان خاطر بیشتر خانواده داریوش همایون و موجب اطمینا  »بنیاد« جلب رضایت

ای که پس از  در درستی تصمیم به حمایت اخالقی از کار »بنیاد داریوش همایون« بود، به درجه
، که تا آن موقع »همه چیز را دست نخورده نگه داشته بود« (2013اکتبر  7درگذشت خانم زاهدی )
آنچه که ایمیل  واگذاری همه  بود، طی  مانده  یادگار  به  پدر  آاز  در  از سوی 2014غاز سال  هایی   ،

 خانواده به بنیاد پیشنهاد شد:

کتاب»می ما  که  هستید  مایل  شما  همایون،  داریوش  بنیاد  در  آیا  که  بپرسم  شما  از  ها، خواستم 
بگذاریم چون فکر مینوشتهدست اختیارتان  را در  ایشان  بهها و مدارکِ  از همه فکر کنیم شما  تر 

می  دنبال  را  دایشان  محققین  و  این کنید  در  باشند.  داشته  آنها دسترسی  به  بخواهند  شاید  آتیه  ر 
می بفرستیمصورت  برایتان  را  آنها   باقی  بنیاد   در  یادگارها  که  است  ما  خوشحالی  باعث…توانیم 

ۀ کسانی که به ایشان  چه برای هم  و  کنیدمی  نگهداری  آنها   از  صمیمیت  با   که   شما  برای  چه.  بمانند
 عالقه داشتند.« 

ما از آن پیشنهاد به جان استقبال و از دریافت »یادگارها« شادمان شدیم؛ با علم به ست که  طبیعی
شود. زیرا تا کنون هر چه بود تعهدی داوطلبانه بود  تر میاین که، به موازات، مسئولیت نیز سنگین

 ت. اما از این پس واگذاری و اعطای مسئولیت اس

 خواهی« ـ برای مطالعات مشروطهفرخنده مدرس مدیر مسئول »بنیاد داریوش همایون 

 2016ژانویه  28
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 ت یاز پشت منشور مسئول

 

 «از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم  رونیکتاب »ب یمعرف

 

 دگرگشت  خیتار  شرفت،یت. و پاس   یدگرگون  خیجهان و مردمان آن، تار  خی تار  کند،یم  چشم کار  تا
و سرزمملت آگاه  ستییهانیها  گرد  بر  ا  هایکه  آگاهبرآمده   هادهیو  ـ  بوده   یاند  که  آنچه   و   بر 

ست و یبشوند. پس از کوشش و کار، که در سرشت آدم خواهندیدر خدمت آنچه م  هادهیهستند و ا
برا  ریناپذتوقف  یآرزو  و  افتنیدست  یانسان  بهتر  زندگان  یترآسوده  به سطح  پا  یاز  به  پا   یکه 

 ر ییتغ  یانسان برا  زنده«یبرانگ  دهی»ا  نیترریو فراگ  نیترداریپا  یعدالت و آزاد   د،یآیم  یبودوباش و
پ است، عصارۀ    رامونیخود و جهان  تکان  یهادهای  همهبوده  اما   ،انددهیآفر  میعظ  یهابزرگ که 

هردو    یجدائ  نی. از ایگریبه نفع د  یکیپا گذاشتن    ریو ز  گریکدی دو آرمان از    نیا  یدر جدائ  شتریب
  ده یو به اجتماع و جهانش رس  یانسان، به خود و  یعن یآن به دست جداکننده    انیو ز  انددهید  بیآس

 هازیهمه افت و خبا    ،یخ یتار  یختگ یو فره  یتجرب   یافتگیبلوغدر دوران تازۀ    شرفتهیاست. جهان پ
  ن یخود بر ا  داریب یها روان نیبهتر  یاریتا به   کندیاهات، تالش م برخاسته از اشتب یها متیو نامال

  یو از آدم  ا یدن  یو از جهان کنون  دیهر دو آرمان فائق آ  ن یتوامان به ا  یابیدست  و برچالش  یجدائ
 بسازد.   یانسان بهتر

ا   اما  میعظ  یهاو تکان  شماریب  یهاپس از تجربه  م؟ یاستاده یا  جهان  ن یا  یـ در کجا  ان یرانیما ـ 
ناآرام  یپ  در  یپ   یاجتماع در  بردن  بسر  عظ  ،یدائم  یهایو  انقالب  دو  از  پ  میپس   یامدهایبا 

طول   در  تنها  هم  آن  پا  یکیقرن،    کی پردامنه،  آزاد  هیبر  د  یخواست  آن  نام    یگریو  به 
 ت ی و رضا  یاحساس خرسند  میاستاده یاز آنجا که ا  ایآ  م؟ یادهیاکنون به کجا رس  «،ی واهخ»عدالت

   ؟ یاحساس سربلند مانتیو از انسان میکنیم

ا  خ یتار  نیاز ا  یادوره  چیدر ه  دیشا ا  رانیدراز، ملت  که امروز در آن    یدرجه از وضع   ن یهرگز تا 
م پرناشدن  برد،یبسر  شکاف  از  است؛  نبوده  رنج  در  و  سرافکنده  و  جهان    انیم  یناشاد  و  خود 
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بد   شرفته،یپ قعر  در  سقوط  از  استبداد  نیتراز  اجتماع  یعدالت یب  تیسراها،  مناسبات  همه  ،  یبه 
و    پوکاندیافتاده و آن را از درون م  یو اخالق  یبه جان روابط انسان  یاکه همچون خوره  یاقتصاد
تباه عقب  کشد،یم  یبه  دامن   یافتادگاز  فقر  در  گندکه  و  فساد  در  و  قدرت،   نده یفزا  یدگیگستر 

به همبستگ  یها بیاز آس  د،ینمایم  ریناپذو فرهنگ هر روز جبران  نیو د  استیس و    یمل  یگران 
پرسش    نیاز ا  شمار،یب  یآور از فراز و فرودهاو دوام  ده«یچیپ  یبه »وحدت  بیآس  ن، یزم  رانیوحدت ا
از بلوچستان    ران یمردم ا  یوندهایو برآمده از »پ  یخیتار  یهمبستگ  ن یا  ا آی  که  روان  و  جانکاهندۀ  
به »الفت موج و   کهنقاط خراسان«    نیترو خوزستان( تا دوراز لرستان و کردستان )  جان،یتا آذربا

 را خواهد آورد؟   هابیبار هم تاب آس نیکنار« )اقتباس از دکترجواد طباطبایی( مانند شده است، ا

داشته باشد.    یازگملت ت  نیا  ی برا  یو خجلت از وضع موجود و خلجان روح  یناخرسند  نکهیا  نه
درد است و جستن   یشه یدر رفتن به ر  یدارد؛ سع   یگآنچه تاز  درد آشناست.  نیکه ا  ستیادوسده

درعلت بارۀ    یهاپرده  دنیهاست،  در  علت  هاشهریپندار  خوار  یماندگواپس  یهاو  .  ست یو 
گرد  برابر عنصر عقب  است در  زدننادانی  به  را  خوددادن به دورۀ    انیپا  ای  یحجاب نادان  کندنفرواف

 کان یآن، نوک پ  شمندانیاند  نیتردراز و برجسته  خیتار  نیگرندگان اکه ن  ستی. آنجائ ییو واپسگرا
حق  بندیپا  یها یواکاو  م  قتیبه  و  کرده  مردمان  و  ملت  متوجه  ا  پرسندی را  نزد  چرا  و    انیرانی که 

ا آدم  یرانیجامعه  سرشت  کوش  یآن  آرزو  دنیدر  آن  دلبستگ  شرفت،یپ  ریناپذ توقف  یو  به   یآن 
کارکرد و    ،ی تردرست  تیبه روا  ایاست؟    افتهیخود را نداشته و ن  یائیکارکرد و پو  یعدالت و آزاد 

ملت  یائیپو است؟  داده  دست  از  را  تار  یخود  آن  »و  خیبا  با  داشته    «ی هائیژگ یدراز  که   است؛که 
و بر تمدن آن مؤثر بوده است«،   اهنیدر سطح جهان از برتر  خی تار  نیاز ا  یهائ »در دوره  ندیگویم

ها و دراز و از پس آن همه تکان  خیتار  ن یبا ا  ،یرانیدارد؟ چرا ا  یجهان جا   نیا   نیگچرا امروز در پار
هر دو در بهتر   ش،یخو نیرزمخود و س ستهیشا یها، نتوانسته است، جاو به رغم همه آن ها،یناآرام

ر ب  یرگذار یاز »تأث  یهائوجود دوره  یعنی   ت،یوضع  نیا  ند؛یگویم  ابد؟ ییب  شرویشدن، را در جهان پ
که از    یمثل آدم  گذارد،یملت او را »آسوده نم  نیدر حافظه ا  دهی خل  یتمدن جهان«، همچون خار 

پائ به  نم  نیبال  و  باشد.«  خ  گذاردیآمده  »به خالف  تسل  به…گرید   یهایل یما؛  حوادث   م یروند 
طباطبایی(  میشو دکترجواد  از  )اقتباس  موقعندیگویم.«  »در  و  ت ی :  که    یهائیژگیما  هست 
 ( ونیهما وش ی.« )اقتباس از دارمیخوش باش دیآ شیبه هر چه پ ذاردگینم

عقب  ما ن  مانیماندگدر  توانائمی ستیتنها  رغم  به  ادستاورد  ها،یآگاه  ها،ی.    شرفت یپ  یها دهیها، 
واپسها و جامعهانسان  یرو شیپ  یهاو فرصت  یبشر بماها، جهان  بزرگ   ش ینده هنوز  اندازه  از 

 میبری م  ربس  یاروزگار« ما در منطقه   ی. از »بدکندی م  دادیهنوز ب  یعدالتیاندک و ب  یاست، آزاد
سوم »جهان  عنوان  با  بس  ریتصو  «یاسالم  ،یاانهیخاورم  ،یکه  ذهن  در  خودمان،    ،یاریآن  حتا 
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  ا یاست که آ  نیـ ا  انیرانیرابر ما ـ ادر ب  یپرسش اساس  ن،ی. با وجود اابدییبا توحش نم   یافاصله
و تجربهبر  یخ یتار  یهاتیموقع  یعنی  هایژگیآن  و  بر  یهاتر  در  آن،  از  علل    یرسبرخاسته 
 ی ها ما و جامعه انیم ریناپذاغماض یزیو خط تما  کنند؟ ینم جادی ا یهائیژگیو زین مانیماندگعقب

ـ    گرید  یهابا ما همجوارند؟ اگر جامعه   یدگمانبار واپسمکان فالکت  نی که در ا  کشندینم  یگرید
  ا یاند، پس آبوده  ها«تیو موقع  هایژگیخود، فاقد آن »و  یخیتار  ی هاچون ما ـ در تجربه   ندهماعقب

ها و لجرم و فرصت  هایقادر به گشودن چشم بر توانائ  یبا ما ـ به آسان  سهیها ـ حداقل در مقاآن
در جابجائ  یهاتیمسئول  دنید آ  شیخو  تیموقع  یخود  نا  یانتظار  نیچن  ا یهستند؟  آنان    ا ی بجا  از 
ـ   ترریتقصی ب  دیتر ـ و شاتر و غنوده آسان   یها بسخالف انتظار است که آن   ایآ  ست؟ ی از حد ن  شیب

واپسماندگ درجا    یدر  رهانخود  در  ما که حتا  ما چطور؟  اما  مسئول  بانیگر  دنیزنند؟  از  و   تیخود 
ها در اگر آن   م؟ یمـ محرو  یتجربگیب  ای  یـ از سر نادان  ر«یتقصیب»  رخود به عنوان عنص  فتنیفر
جهان بودن ـ را تجربه    گریبخش د  خوارزهیاز ر  ریغ  یتیـ در موقع  یشگامیخود پ  یخیتار  نهیشیپ

دشوارنکرده  پس  راند،  بتوانند  درون  یماندگواپس  یهاشهیتر  عامل  عنوان  به  و   یرا  کنند  لمس 
ب  یتصور داشته  آن  آاز  چطور؟  ما  اما  تفاوت  یماندگواپس   ایاشند.  در  اصل    ما،  در  آنان،  نوع  از 
واپسعقب و  ناگز  یگرائگرد  و  است  سنگ  تیمسئول  نوز  رینبوده  آن  چه    تر؟ نیدر  به  و  کجا  ما 

در   تی در برابر اجتماع و مسئول  تیدر برابر خود، مسئول  تیمسئول  ت،ی خود از مسئول  از سهم  یزانیم
ان و  بشربرابر جهان  و  کرد  تیسان  م  میغفلت  تا کجا  ا  میتوانیو  ده  نیبه  ادامه  غفلت   م؟یخط 

باش  انسانیمجموعۀ    تیمسئول  یگرانبار ما  ملت  م،یکه  عنوان  محک  ،ی خیتار  یبه  چه    د یبا  یبا 
دادگرانه و روادارانه جهان و   ند؛یگویخود م خیتار دمدهیدولتش در سپ نیشود، که نخست یریگاندازه
در    تیبشر حرا  بهره   اتیحق  حق  و  بودوباش  زندگ  یمندو  با    د،یدیم  کپارچهی  بهتر،  یاز  اما 

شده    یگریها انسان دسدهدر طول    ،یروح آزادمنش  نسپرد  یو به فراموش  یروح روادار   یفروگذار
مقام حاکم امروز در  اراده    یحکومت  تشیو گذاشته است،  به مرگ و کشتن و  اِعمال  تنها  کند که 

ب  دشیاندیم  ینابود تبع  زیست  نیشتریو  از  ج  یمذهب   ضی برخاسته  با  غرا  آ  ریهان  دارد؟    ا یخود 
ندرست مسئول  ستیتر  نظرگاه  از  ر  تیکه  ماه  هاشهیبه  م  میبنگر  مانیماندگواپس  تیو    انیو 
جامعه  یاریبس  یماندگواپس درماندگعقب  یها از  از  درجازدن  عنصر  که  از   یمانده،  برخاسته 

تجربه   فقدان  و  واپسندانستن  و  دارد  با خود  گرا  یگرائرا  از  که  ب  شی ما  و  به  از    ا یازگشت  ترس 
  م؟ یقائل شو یادیبن یفاوتت ست،یبر عمل ن یاز آگاه یو خال  د،یآیم شرفتیپ

دار  رونی»ب  کتاب اثر  چهارم«  نسل  گفتمان  ـ  جهان  سه  ا  ونیهما  وش یاز  با  عنوان    نیکه  نام، 
را    ستهیشا پ  یعنوان  افته،یخود  نو  آورامیکه  افکار  کنه  بازتاب  و  اثر  است، سندۀ  یروح  آن 

  ی و توان انتلکتوئل  یها و بکار انداختن کنجکاو پرسش   نیا  بانیسراسر دست در گر   ستیاوعهمجم
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برا   ،یماندگ واپس  یهاجهان  دنیبه چالش کش  متدر خد آمدن  ی تالش  ابدر  از    ت یوضع  نیمان 
  یو   یدر چند سال آخر زندگ  ون یهما  وش یارد  یهاها و گفتهمجموعه که شامل نوشته  نیناشاد. ا

و مصاحبه و   یبه صد مقاله و سخنران  ک یصفحه، نزد  490( در  2011تا آغاز    2007از  است )از آغ
بننُه  یبندفصل   کیدر   نشر  توسط  برا  ونیهما  وش یدار  اد یگانه،  مشروطه  یـ    ی خواهمطالعات 

 خوانندگان قرار دارد.   اریاخت در ،ینترنتیو ا  یو منتشر شده و به دو صورت، چاپ یگردآور

گرفته نشده است،   تی اهمیهرگز ب  ونیهما  وش یدار  یهاها و گفتهه در نوشتهک  تیمسئول  افتیفرا
کوتاه و   یهاگانه اثر، بر بستر متن هنُ  یهاهمچون روح و جان فصل   ها،ن یمجموعه از آخر  نیدر ا

ها و  شهیپرداختن به ر یروز برا  یخدادهاوضع موجود و بهانه ساختن ر ینقد گذشته، بررسنۀ یبر زم
گاه همراه    و  ابد؛ییم  یروشن   یهاو مصداق  تازه  یاوج   ؛یاسیو س  ینظر  یهاه در جدال از هم  شیب

  نا یو ناب  تینامربوط به واقع  یهاشه یخوگرفته به کل  یهاتیبر ذهن  یسخت  یهابا وارد ساختن تکان
مسئول برابر  شا  تیدر  آن.  از  به  بتوا  دیبرخاسته  نو  یارین  خود  »ب  سندهیکالم  سه    رونیگفت؛  از 

متمرکز بر    یبا نگاه  ت،یاز »پشت منشور« مسئول  دهیآفر  ستیان ـ گفتمان نسل چهارم« اثر جه
ها و در حوزه   ،یرانیا  ریدر ضم  یو اجتماع  یفرد  یعنصر کاراکتر  ن یبود و نبود ا  یامدهایو پ  ریتأث

زندگان  یهادوره د  نیا  یگوناگون  در  مسئول  دنیملت،  برشمردن  و   شدهغفلت    یهاتیو 
پ  یهاتیمسئول تأث  ش،یدر  دادن  روح  ر ینشان  دوره   یریپذتیمسئولۀ  یفقدان  از    یطولن  یادر 
د  یهانسل  و  ام  دنیگذشته  دادن  نسل   دیو  م  انیرانایتازۀ    یهابه  ا  روندیکه  و    نیتا  مفهوم 

 ترخود و ساختن کاراک  یهانون بحثآن را در کا  یعمل  یهاو مصداق  ینظر  یاز معان  یامنظومه 
 خود سازند.  جامعه یفردا و نیو سرزم شیخو

دار  آن افکار  از  که  کانون  ونیهما  وش یگونه  نقطه  به   میشناسیم  شانیو  وفادارانه  بازتاب  در  و 
م  ستیعطبی  آن،جوهرۀ   ن  یستیبایو  به  »تعهد  فصل  با  مجموعه    اخاکیاثر  شود.  آغاز  کهن« 

نوشتاگفتار ا  یرهاها و  ادامه  او   ستیهائیستادگیگردآمده در فصل نخست کتاب هر چند در  که 
آغاز کرده بود که در   ییروهایکسان و ن  یهاشیو گرا  هادگاه یدر مقابله با د  ش،یها پازسال   ریناگز

مبارزه با    از  ربطیب  یرهایو حتا در تعب  یانحراف  یهای دئولوژیدر تعهد به ا  ا یبه قدرت و    یدلبستگ
ملت   وکشور    یو عدالت، نقش کانون  یآزاد  ،یکژ و مژ از دمکراس  یها و برداشت  یمت اسالمحکو

  گانگان یب  قیو هستند تا هر کجا بروند؛ از تشو  بوده   ها آماده راههکج  ن یگرفته و در ا  ده یرا ناد  رانیا
و بستر  بساط    دنیکشور و در خون و آتش کش  ه یو تا فراهم ساختن مقدمات تجز  رانی به حمله به ا

بقا   اتیح ا  ونیهما  وش یدار  هایگفته  و  هانوشته  در  آنچه  اما  ...،انسان  هاونیلیم  یو  دوره   نیدر 
 خود« است.  یتعهد مل انیاعالم »رفتن تا پا ابد؛ییم شهیتر از همبرنده یتر و صراحت روشن یبازتاب
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 در  باًیها، تقررخداد  بر بستر روزشمار  ونیهما  وش یدار  ینظر  یهاها و جدالهشدار  یبررس  ضرورت
به عنوان    رانیبه ا  یاز زمان مطرح شدن طرح حمله نظام  یعنی،  2003)از    یو   یآخر زندگان  کدههی

بارۀ دو  یریگو به موازات آن، اوج  ،یاسالم   یجمهور   یحل مشکل اتم  یحاضر و آماده برا  یانه یگز
  ی ستیل اشغال عراق و فدرالبه دنبا  ران،یکوچک کردن ا  یده«»ای کشور، با پشتوانۀ  ۀ  یتجز  یایرؤ

ا بر  نیکردن  اساس  هیپا  کشور  تقس  یقانون  و  د  یزبان  ،یقوم  میآن  و   نیا  ینیو  در عمل(  کشور 
نقطه   یابیشهیر دادن  نشان  تغ  یعطف  یهاو  خصوص   یو  یها یریگموضع  یبرخ  رییدر  در 

عل  شبردیپ  ینگچگو اسالم  هیمبارزه  اهم  ،یحکومت  پ  یتیخود  از  اما  دارد،  منشور  جداگانه  شت 
»تعهد    نیا  نهائیدور از انتظار نقطۀ    یاست که در اوج   رانیو از نظرگاه تعهد به حفظ ا  تیمسئول

 : دیگویکرده و م می ترس یرا به روشن «یمل

به    کایکشاندن آمر  یمحافل گوناگون برا  یاز سو  شیکه سه سال پ  یهائ»من هرگز به کوشش
با جمهور امرووستمینپ  شد یم  یاسالم  یجنگ  برا .  را  از جمهور  رانیا  یز هم جنگ   یخطرناکتر 

منشور  دانمیم  یاسالم اول  بند  س  ای .  برا  یاسیبرنامه  )پادشاه  میحزب هم  سوم  بند  مهم یاز  تر ( 
 متیتر است و به هر قما از همه بال  یبرا  ران یا  یمل  یگانگیو    ی ارض  تیاست: ـ »استقالل و تمام

و    یهم هست که در صورت حمله نظام  ل یدل  نهمی  به.  ..  .« ـمی کنی از آن دفاع م  یو در هر وضع
مخالف آن هستم و با    نیتریم یکه قد  میرژ  نیموقتاً در کنار هم  رانیا  یکپارچگیه خطر افتادن  ب

را تا بر طرف شدن   میضد رژ  تی که هر فعال  یمعن  نیدارم قرار خواهم گرفت بد  یوجود  تیآن ضد
هر حکومت باشد    ر یز  هن یرا به دفاع از م  ان یرانیخطر محکوم خواهم شمرد و به سهم خود همه ا

 »از پشت کدام منشور«(   1خواهم خواند.« )بخش  فرا

  ی اسیس  یروهاین  انیو افتادن غوغا م  ونیهما  وش یسخنان دار  ن ایپردامنۀ    ر یگسترده و تأث  بازتاب
ا  ،ید یتبع از اعالم  از دشوار  نیپس  برا  یموضع، نشان  آن  بودن  انتظار  از    ،یاریبس  یباور و دور 
همان    داشت و به  ،یاسالم  یدر صفوف مدافعان نظام  ینو حتا کسا  یهمه همآوردان و  یبرا  باًیتقر

بافته شده عل  غاتتبلیتکان دهنده بود و خالف همۀ    زانیم او و مهر بطالن برهمۀ    هیو تصورات 
ه شده از قدرت و از زمامداران فاسد و تبا  یکوچک  ادعا کرد که جز گروه   توانیم  قتحقی  به.  هاآن

معطوف به دۀ  که درخت آرزو و ارا  یتلخ   یهاوه یهمان م  ـ  میرژ  نیاز مخالف  یبخش بس کوچکتر
در  تیاز اولو یدرست  افتیکه هنوز تصور و در آنانیهمۀ  یبرا باًیـ تقر آوردیها ببار نم قدرت جز آن

 خ ی تار  نیدستاورد ا  نیرتبه عنوان مهم   یمل  یکپارچگیو    ینیسرزم  تیحفظ تمام  تی و اهم  استیس
گرانقدر دراز،  و  بال   شرفتیپ  یبرا  هیمادست  نیترسخت  بستر   ت؛یاولو  نیترو  و  مادر  مثابه  به 

را در   یمل  یکپارچگیو دفاع از    ینیبودند، حفظ سرزم  افتهیها را درنها و خواستآرمان   ه یبق  شبردیپ
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دلبستۀ    یرانیو هر ا  یو  یکه برا  دآمیم  یتیسخنان از پس حس مسئول  ن یقرار داد. ا  کانون توجه
 : گذاشتینم  یدیترد چیه ینهادن بدان جا گردن  نسرزمی آن

ا  یابه رشته  م،یتعهد دار  ی. ما به ملتستین  کسچی»تعهد ما به ه را به هم    ان یرانیکه صد نسل 
از  فرزندان و دشمنان خود اما همچنان سرفر  یهااز زخم  ده یکهن پوش  اخاکین  ن یاست، به ا  وستهیپ

برسرپا. درخت سا تنها   یگسترهیو  نه  دارد. تک  یهاوهیم  ان،یرانی ا  یبرا  که هنوز، و  ما در    فیلنغز 
 داد. »)همانجا(  مینشان خواه ست؟ یملت ن کی رانیجاست. اآن

 ی رویدر برابر هر ن  هن یدفاع از م  یسلحشور  هیتمام در زنده نگه داشتن و آختن روح  یوجود سع  با
اما کمتر از هر   ونیماه  وش یکشور، دار  هیدرکاران تجزدر مقابل دست  یتادگسیو ا  یتجاوزگر خارج 

 غیتو دست بردن به »  نیخون  ی هاـ تصور گام نهادن در نزاع   یـ مگر از سر ناچار  یگرید  یرانیا
بود    تی. از سر مسئولدادی به خود راه م  رانیملت بودن ا   کی»نشان دادن«    یرا برا  ر«یشمش  زیت

پ تمام گرا  ایتک تک هموندان    دنیتاز غل  یریشگیکه   یها کژراهه  نیبه چن  هاشیهمآوردان در 
ران از یدور داشتن ا  یخود نمود و برا  ینبرد زندگان  دانیم  نیرا آخر  یو نفرت و نابود  نیخون و ک

  ات یدوره از ح  نیدر ا  ر،یناپذیبود که دست در قلم خستگ  یآورهول  یهاریها و تصومهلکه   نیچن
ب  یال فکرجد  کیخود، در   نقد  مباحث نظر  میز مفاها  یامنظومه  ها،راههیگسترده و در  را   ی و 

 ی اهر دوره  زتر احفظ و آماده  یرا بهتر از هر زمان   رانیعمل، ا  یعرضه داشت که به عنوان راهنما
 . ندینمایم یماندگواپس یهاآمدن از جهان  رونیب یبرا

ا  در بگوئ  ایمنظومه    نیصدر  است  عن  میبهتر  انگه  سمیونال»ناسی  آن،وان شالودۀ  به   «یرانیدارنده 
 ختاری و احترام خود را نه تنها در سابقۀ    رش یپذ  تیمشروع و قابل  یمعتبر، معنا   یقرار دارد که مبنا

در سراسر جهان امروز    یالملل نیب  یهاثاق یو م  ن یبلکه در بند بند قوان  ن، یسرزم  نایسه هزارسالۀ  
قوابدییم در چهارچوب  م  نی ان. حرکت  پا  یالملل نیب  یهاثاق یو  ا  یبندیو ضرورت  او  به    ن ی حترام 

ها که با آن  ندهیفزا یو هماهنگ  ی و تالش در همسوئ یالملل نیب یبا نهادها یها و همکار چهارچوب
چه در التزام به حقوق    و  یحکومت اسالم  اتمیچه در حل مسئلۀ    ون،یهما  وش یدار  یهادر نوشته 

  ک یبه مثابه    یو   یو از سو  افته ی  یاژهیو  گاهیجا  یائل و مشکالت داخل حل مس  ها دربرابر انسان 
س راهنما  یاسیبرنامه  و  پ  یکامل  ا  ازین  شود،ی م  شنهادیعمل  هر  س  یدئولوژیبه  برنامه   یاسیو 

را   ینظام اسالم  ه یجداگانه مردم در مبارزه عل  یهادسته   ج یو بس  ختن یبه منظور برانگ  شانهیاندکج
 یآور هراس   یهابا کابوس   هختیآم  دهد؛یرا نشان م  یافکار   یگی پایو ب  یگیمایو ب  کندیم  ربطیب

 یـ زبان  یقوم  سمیفدرال  ایو    انجامدی کشور م  یکه به نابود  رانیجنگ و حمله به ا  کیتحر  رینظ
و    یخود»  و از راه  ،یقوم  یختگیآممشکل گرفته از دره  یو تکه تکه کردن ملت  م یتقس  ری که از مس

 .  گذردین م آنا انیم یو دشمن نهیو افشاندن بذر ک ان یرانیدن اکر «یخود ریغ
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رو  ب،یترت  نیبد عمل،  و  نظر  انگه   سمیونالی»ناس  کردیدر  در    گرید  یسو  «یرانی دارنده  را  خود 
امن  یبندیپا و  صلح  به  احترام  برا  یجهان  تی و  تالش  دمکراس  یو  به    یگستردن  بشر  حقوق  و 

و به   بداییجهان م یکپارچگ یبه اصل  رانایکردن دوبارۀ  کیجهان و نزد نیاز ا تیپراهم یاگوشه
تنها    تِیمسئول  ابهمث ا  کیِنه  م  یشهروند جهان  کیبلکه همزمان    یرانیشهروند  .  شودیشناسانده 
  ی جهان  ثاقیبه م  یبندیتر از آن با پابه منشور سازمان ملل و فرا   یبا اعالم وفادار  ونیهما  وش یدار

»فتح عنوان  به  بشر  لحقوق  ا  «یدمکراس  برالی نامه  همه  فراخواندن  ا  ان یرانیو  و   یداروفا  نی به 
انتها  یبندیپا ا  تیمسئول  یعنی  تیمسئول  نیا  یتا  مثابه    یرانیهر  جهان  کیبه  جامعه    ی شهروند 
 .  رودیم

اولو  سنگیگرانهمۀ    با ا  تیکه  اند  رانیحفظ  همه   ونیهما  وش یدار  یها شهیدر  با  و  دارد 
کرده است، اما   یرانیده ادارننگه  سمیونالیناس  تی و تقو  نییدر راه تب  یکه و  یپرثمر نظر  یها تالش 

اقرار کرد که و  دید  دیبا پرن  ،یراه   نیچن  ر یدر مس  ،یگریو هر فرد د  یو  بر  : تاس  نهاده   انیگام 
بشر  یفرهنگ  راثیـ »م  افتیفرا  نیترتازه روان  «یجهان  توسط  احساس   انیجهان  داریب  یهاـ  و 

گرانقدر، که شمارشان به   یفرهنگ  راثی م  کیبه مثابه    ،یخ یتار  یها درحفظ ملت  فهیاحترام و وظ
نم ا  رسدیانگشتان دست هم  ا   یکی  رانیو  همراه  به  و  آنهاست،   ی وجود »هسته  افت،یفرا  نیاز 

ا  یدلبستگ  سخت« ا  ران،یبه  هر  دل  پذ  ،یرانیدر  پذ  رفتنیکار  ا  راندنیو  عنوان   رانی»حفظ  به 
  ی جوئمسالمت  هی. روحکندیآسان م  ،یرانیا  هاون یلیعمل م  یرا، همچون راهنما  ت«یاولو  نیتربال 

تار  نیا طول  در  آرزو  خیملت  همز  اش نه یرید  یو  د  ز یآمصلح  یستیدر  همگام  گران یبا  با    یو 
م  یهان یربهت و  آن   کپارچهی  لیجهان  با  پافشارشدنش  و  جدائ  یها  دادن  نشان  ا  اش یبر   نیدر 

که    یجهان  یست. برانمانده ا  ده یپوش  انیحاکم، از چشم جهان  گرزه یک ستها از گروه کوچخواست
 ر«یشمش  زیت  غیخود اگر هم »دست به ت  خیکه در طول تار  یملت   یبرا  شناسد،یرا م  یملت  نیچن

عقده و حسد و چشمداشت به   نیترسپر کرده است ـ بدون کوچک  نه یدشمن س  غیبرده، در برابر ت
  چ یه  یدمانمر  ن یجهان و چن  نیچن  یحفظ خود بوده است، برا  یبراـ و تنها    یگریخاک و مال د

ا  رفتنیاز پذ  تریهیبد  زیچ   ی آوائ  د؛ینمایملت آن نم  یکپارچگیو حق دفاع از    رانیضرورت حفظ 
 . ندینشیبرخاسته از دل که بر دل م

شده از  نیاز آنجا که گشودن خودِ سنگ شود؛یآغاز م یگردیو از نقطۀ   ستیگرید یدر جا یدشوار
و   خواست  یبه جلو، به سو  یهر مرحله از برداشتن گام تازه و بر    شه یبر هر اند  خیتار  نی»بار« هم

برابر  یدمکراس  ،یآزادآرمان   سو  یعن یها،  انسان  یحقوق  ی و  جاوال   یتیانسان  ی به  و    یامعهتر 
کج  تر،یانسان ملت  یکابوس  شانیاندبدست  برابر  در  و  م  یساخته  گذاشته  حفظ    شودیسربلند  که 
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همان درد و    بوده و هست.  تی اولو  نیتربال   شیبرا  یلم  یکپارچگ یو    ین یسرزم  تیاستقالل، تمام
 همان زهر و پادزهر همراه!  کجا،یدرمان 

نمانده   دهیپوش رانیا خیتار شمندانیبر اهل نظر و اند یرانیا یو گره روح  دشوارینقطۀ  نیچند ا هر
به کار و تالش  آنچه  اما  ا  بخشد،یم  یژگ یو  ون،یهما  وش یدار  ینظر  یها است،    اثر گرد   نیو در 

 ن یترتاز سخ  یکیدر  گر،یکدیزهر و پادزهر، درد و درمان از  کیپر بار در تفک یآمده است، کوشش
از سه جهان ـ گفتمان نسل    رونیکتاب »ب  یبعد  یهاکه فصل  نجاست ی. از است یماری ب  یهادوره

و   یشنگرو رو حیخاص، در عمل و نظر، به مکان توض یاچهیدر  به سهم خود و از کیچهارم« هر 
 .  گردندیها بدل مو راه هاشهیها، اندمعنا کیو تفک فیتعر

ا  کیتفک  نیترتیپراهم نوشته   ن یدر  از  پا  یهادوره  که  بر ۀ  یاو،  ا  آن  اصل حفظ  قرار    ران یهمان 
جدائ   دنیدارد، کش ب  انیم  یخط  درگ  یالمللنیبحران  نبرد  مرزها  رونیب  ریو  مبارزۀ   یاز  و  کشور 

کانون  ان می  شدن  قائل  تفاوت  و  داخل نقش  و  داخل  ن  یمبارزات  و  از وظائ  یروهایمردم   ف درون 
( خطر 2003همان    )از  شیها پمبارزات است. او که از سال  نیا  بانیبه مثابه پشت  ید یتبع  یروهاین

عراق   ون«یسیرفتار »اپوز  جیرا در نتا  یدر حل مسائل داخل  گانهیبه عنصر ب  رونیب  نیمخالف  ختنیآو
ا  گرانی که از دخالت د  یو سرنوشت  ت،یارغ از هر نوع مسئولف  یها یو چلب   رفت ی م  ان مردم  ن یبر 

بار  پارمشاهده کرده و  از واشنگتن و  ما  بود که: »مبارزه  داده  نگذردینم  سیها هشدار    ی روها ی!« 
  گانگان یقائل شوند و ب  یاهیپا  یکیتفک  ی ریدو درگ  ن یا  ان یتا م  خواند؛یدوره فرام  ن یرا در ا  ید یتبع
علر مبارزه  نام  به  خ  میرژ  هیا  سرنوشت  و  ننشانده  منافع کشور  سفره  را   ود،بر  آن  مصالح  و  ملت 

به ن او خطاب  نسپارند.  آنان  آنان م  یدیتبع   یروهایبدست  از   نیاز چن  ینیگز  یبا دور  خواهد،یو 
نما  هیپا  دو  بر  را   خودمبارزۀ    ،ی اریاختبیمهلکۀ   استوار  راهکار  دو  برحکو  ک؛ی:  ندیو  مت  فشار 

در درون. و نخست؛   میرژ  هیعل  کیمبارزه دمکرات  تیو دوم؛ تقو  رون یخاتمه بحران ب  یبرا  یاسالم
 ر ییبه تغ  یو سپس وادار کردن حکومت اسالم  رانیبا هرگونه حمله به ا  لکنتیو ب  حیمخالفت صر

با ج  شیر پو د  یالملل نیب  زیآمکیتحر  یها استیس هان  گرفتن راه مذاکره، مصالحه و کنار آمدن 
شوم   یهابرنامه   یبهانه برا  رو گرفتن ه  یاز حمله نظام  یریجلوگ  یبرا  یاغرب در مسئله هسته 

که نفع تنگ و  ید یتبع یروهای از ن یار یکشور. او، برخالف بس یاز مرزها رونیاز ب رانیا هیعل گرید
اند،  دوخته  یغرب و حکومت اسالم  انیاز اختالف م  یریگن و بهره خود را به دامن زد  ینواینگاه ب

ا ا  ینفع  چیخانمانسوز ه  یریدرگ  نیدر    خواهانه یبه حال مبارزات آزاد  یازیامت  چیو ه  رانیبه حال 
  آور ان یمهلکه ز  نیا  ترعیلذا خواهان خاتمه هر چه سر  د،یدیسترگ بدان نم  یها بیدرون و جز آس

 :  داده شود یکه ممکن بود به حکومت اسالم یازهائیامت متیبود، حتا اگر به ق
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جمهور  ب  یاسالم  ی»اگر  نظارت  به  نهادن  گردن  برابر  فراور  ی المللن یدر  از  برداشتن  دست   یو 
آمر  وم،یاوران امت  یتیامن   یهانیتضم  کایاز  ا.ردیبگ  یاقتصاد  ازاتیو  به عنوان  ما  و مخالف   یرانی.. 

خطر   نشد  برطرف..  .داشت(  دنش ی به رس  دیام  دیبایاست که م   ی دورنمائ  نیکرد. )ا  مینخواه  انیز
و و  تجز  یرانیجنگ  و  کشتار  ب  هی و  ا  شیبه  )بخش  ارزدیم  هانیاز  قطار    1.«  بر  شدن  »سوار 

 ( «یعوض

پا  از ا  یبندیدل  ب  ران یبه حفظ  برابر دخالت   یتیو حس مسئول  گانگانیو حفظ استقالل کشور در 
و نه به   رونینه از ب  م،یرژ  یکشور است که »سرنگون   یهست  هیعل  هندیفزا  یدهایدر برابر تهد  یقو

حفظ   یراهنما برا  شودیم  یو شرط  یدر نظرات و  یگرید  یو اصل کانون  آوردیسربرم  مت«یهر ق
 :  رانیدر ا یبه دمکراس دنیرس یو در مبارزه برا رانیا

در    دیبایبناچار م  میرژدارد. نخست،    یطیلزم است و شرا  رانیا  تیموجود  یبرا  میرژ  ی»سرنگون 
و به دست مردم    رانیدر ا  مرژی  است  قرار  اگر  نخست،.  ..گون شود،  که هست سرن  یدر جائ  رانیا
م  رانیا ا  دیبایسرنگون شود،  به  برابر حمله  تغ  رانیدر  ب  میرژ  رییو  دست  چه    گانگان،یبه    با اگر 

  کا یآمر  یدر صورت مداخله نظامتنها    رونی. سرنگون کردن از بمیستیبا  ان،یرانیا  یامشارکت پاره
پذ )ب   ریامکان  از نظر و   7خش  است.«  تازه »مبارزه«( که  به   یحالت سرنگون  نیتربد  یـ مکتب 
دست   یو همکار  گانگان یبا مداخله ب  یهست و آن سرنگون  ینیو بدتر   گری: »حالت ددیآیحساب م

 ( ست؟ ی هدف ما چ مینیآنهاست.« )همان بخش ـ نخست بب ینشاندگان داخل

که به موجب    ی. )حقوق بشرمی کنی مبارزه م  ران یو حقوق بشر در ا  یدمکراس  یهاست برا»ما دهه 
برخوردارند و    کسان یاز آن به    یو به عنوان فرد انسان  یبندمیافراد فارغ از هر تقس  ،یجهان  هیاعالم

جنگ    هتصور کرد ک  توانیم  اآی(  …دارند  ینیمذهب مع  ای  ندیگویسخن م  ینینه چون به زبان مع
را هم   نیخواهد آورد و هم  رانیبه ا  ساز،نیگزین جاسرورا  یبه رهبر  یرا حت   یچنان نظام  رانگر،یو

 ـ مکتب تازه »مبارزه«(   7که از کشور ما مانده است به باد نخواهد داد.« )بخش 

ب  م،یرژ  ی»سرنگون از  ق  رونینه  هر  به  نه  نوشته  مت«یو  پررنگ  یهادر  گذاشته آخر  بحث  به  تر 
وفادار  شود؛یم ا  یدر  و  ران، یبه  کشور  استقالل  اصل  پا  یملتیحاکم  به  در  سرشت    یبندیو  به 

برا آزاد  یدمکراس  یمبارزه  ا  ستیو  توصنوشته   ن یکه  مکان  به    شوندیم  «ی»دشوار  یهاه یها 
بهره   یزکاریپره ظاهر    و  به  راه  هر  به  نرفتن  و  آماده«  و  »حاضر  ظاهراً  سازوکار  هر  از  نگرفتن 

  ی زاریب  ینگرفتن   فشار حد اندازه  ریز  ریپذتحمل  سخت  ییخوددار  م؛یبه نام مبارزه با رژ  «ی»هموار 
رژ ناشک  دیپل  یمیاز  روزشمار  و  نابکار  ا  رونیب  یبرا  یملت  یبائیو  و  قدرت!  از  آن    د یاش  نیراندن 
دار  ستینبرد  دانیم  نیتردشوار آزاد  ونیهما  وش یکه  برابر  همۀ   دیگشایم  رانیا  خواهانیدر    و 
انتلکتوئل  یهوشمند   ،ییباشکی قدرت  ملت  یو  ساکن  سرآمدان  ا  نیا  نیو  در  را  بوم  نبرد    ن یمرز 
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در    ینگربه نام مبارزه و همزمان ژرف  یاز دست بردن به هر ابزار  زی: پرهخواندیبدان فرا م  نیآخر
دمکراس  یمبان راه  یکارزار  ابزارهاو  و  ا  دنیرس  یها  خدمت  در  آن  ا  نیبه  و    ، ن یسرزم  نی ملت 
 یامر  تاًیق بشر که اصول خود را دارد و ماهحقو  یجهانۀ  یدر چهارچوب اعالم  یبه دمکراس  دنیرس

با  یباشد و برا  تواندیو به زور خشونت و جنگ نم   گرانیبه ضرب د  ،یل یتحم به    دم،به مر  دیآن 
 که باشد، اتکا کرد:  یمبارزه، در هر سطح نیبا ا ش ختنیشدن و درآم میملت، به سه نیهم

اگر سرنگون»  خارج  میرژ  یما  مداخله  با  کن  ی را  ب  کی  می رد  مبارزه   ماندیشترنمیراه  به  ـ کمک 
نه   یتا حکومت اسالم  ،یجهان  یافکار عموم  یبانیو استفاده از همه عوامل، از جمله پشت  ران یمردم ا

ب به رهبر  رون،یدر  ما، جا  ینه  مبارزات  اثر  بر  نه صرفاً  به    شیما،  دمکرات  کیرا  مدرن ک  ینظام 
 ( د؟ یآی ـ از ما چه برم 7بدهد.« )بخش 

ب»اگر   در  بمب  رون،یما  زور  به  لشگرکش  کایآمر  یها مگر  کشورها  یو   م یتوانینم   ه،یهمسا  یاز 
 بهتر   ...چهآمد؟    میاز چه برخواه  م،یسرنگون کن  یدو استان مرز  ی ک یرا دست کم در    یاسالم  میرژ

 یدادن و بر سرِ گرفتن جا  یروز شعار سرنگون  هر  یبجا  شیو چند سال پ  ستیهمان ب  که  بودمی
بال گرفته    سازانن یگزیجا  انی شدن خطر جنگ در م  ک یـ که با نزد دنیچیحکومت باهم درپسران  

  توانند ینم   کسانی….  میانداختی است م  ران یا  نده یاست ـ نگاه خود را به آنچه در خدمت اکنون و آ
  ،ینگونسر  یسرنگون کرد؛ جا  توانیواشنگتن نم   ای  سیرا مثالً از پار  یاسالم  یکه جمهور  رندیبپذ

 ( د؟ یآیـ از ما چه برم 7.« )بخش رانیاساساً در درون ا شیها رویاست و ن  رانیو نه مبارزه، در ا

 رانیمبارزات ملت ا کیها و پس از تفکدر کانون توجه  رانینگه دارنده ا سمیونالیاز نشاندن ناس پس
جدال با حکومت در    گانگانیکه ب  یو اهداف   یالملل نیشر از بحران بحقوق ب  هیبر پا  یدمکراس  یبرا

م  یاسالم راه   کنندیدنبال  دادن  نشان  از  پس  بحران    یهاو  کشاندن  در  حکومت  دست  بستن 
ب  اش یداخل نظام  دنیرس  یبرا  ون،یهما   وش یدار  رون،یبه  به جا  کیدمکرات  یبه  آن  نشاندن   یو 

 خود  یهادر مرکز بحث   یدمکراس  ی ن را در مبارزه براآنا  یمردم و نقش کانون  ،یحکومت اسالم
مبارزانشان    دید  یعمق مطالبات و ژرفا  است،یو در بال بردن سطح مبارزه، سطح س  دهدیقرار م

که    کدمکراتیمبارزۀ    کیما به قواعد    یناآشنائ  یعنی  یکوشش به عمق گرفتار  نیو در ا  کوشدیم
 : رودیم ستند،یها ناز هدفها کمتر ها و رفتارها و روش در آن راه 

با دمکراست  رانیا  یاس ی»جامعه س   شه یو مانند هم  شودیآشنا م  سم یبرالیو از آن کمتر ل  یازه دارد 
آشنائ  که  هست  ب  ای  یاحتمال  حد  شخص  نیترسوادانهیدر  و  برداشت  نیتریو  بماند  از    ایها 

بحث  رونیب  ینظر  یکل  یها بحث آن  ما  نرود.  به  و  است  ب  یاریها سودمند  که  داد    شتر یخواهد 
  برال یل  یـ که دمکراس  زین  هاافتیفرا  نیتریو انسان  نیترشرویو پ  نیا بهتردر برخورد ب  یول   میابیدر

م ـ  آن هست  فرع  دیبایمصداق  اثرات  دشوارو   ندیناخوشا  یبه  به  و  در    یهائیگاه خطرناک؛  که 
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نزد  دیآ  شیپ  تواندیعمل م به   که  یهائیـ دشوار  ستینگر  ک یاز  زبانزد )ضرب   گاه  (  المثلهمان 
راه   کردن  بهتر فرش  با  اانجامدیم  هاتین  ن یدوزخ  فراهشدار  ن ی.  اصل  به  ارتباط   ی هاافتیها 

ل  یدمکراس بررس  سمیبرالیو  از  تنها  و  بس  خود  هنیم  یدادهایرو  یندارد  و  آن،    شیب  ار یما،  از 
 (  یاجتماع تیو مسئول یـ حق فرد 8برخاسته است.« )بخش  گرید یکشورها

 دانست یم  یته  یهابدون تجربه را قالب  میکور و مفاهرا    شهیکه عمل بدون اند  ونیهما  وش یدار
با هر سطح که پر کردن آن  یها از نوشته  یها ممکن است، بخش مهم نوع  نیتراز بد  ینگریها 

  دهدیم  اختصاص  هاافتیها و فرااز واژه  یامجموعه  یگرو روشن  یرا به بررس  شخویدورۀ    نیا
  ی هائنوشته   نیدارند. بخش هفتم و هشتم اثر از چن  یدر عمل تازگ  ژه یما در نظر و به و  یکه برا

 شود«یها آشنا متازه دارد با آن   رانیا  یاس یکه »جامعه س  یمیمفاه  حیو توض  فیاند، در تعرگردآمده 
حفظ و حراست    یمشغولدل  انیدادن م  وندیپ  یدارد؛ برا  ازیو »نازکترشان« ن  قیها و فهم دقو بدآن

ن فرارو  اخاکیاز  و  جامعه  اندنشیکهن  ا  تریانسان  یابه  بهتر.  سراسر    ن یو  کتاب  بخش  دو 
 استیو نشان دادن رابطه س  برالیل  ینظم و مناسبات دمکراس  یاهیدر شکافتن اجزاء پا  ستیتالش 

 تیو مسئول  ی»حق فرد   وستهیبه هم پ  یما، در نشان دادن معنا  ینظم آرزوئ  نیو اخالق خاص ا
  لت« یبا فض ی»آزاد افتیفرا حیتوض «یو سود فرد یومعم ریخ یشگیبر بستر »نبرد هم «ی اجتماع

مسئول احساس  با  »همراه  تعر  تیکه  است«،  اجتماع  برابر  آزاد  فیدر  »آزاد  ییاز  مقابل  در    ی که 
ع کوتاه  شده به مناف  رهینگاه خ  یدر تنگ  شهیکه ر  یلت یفضیب  یآزاد  شود،یگذاشته م  لت«یفضیب

 حیو توض  فی.« در تعرمیادهیورز  میاگاه توانسته هر  یداشته و »ما صد سال  «یخود و »خود  تمد
و حقوق بشر در بافتار    یامر »دمکراس  شبردیپ  یچگونگ  حیو در تشر  «یمثبت و منف  یآزاد  هی»نظر

  ت یولبرعهده گرفتن مسئ  یبرا  یملت  ختنی. برانگشودیو نقش فعال ملت نم  حضوریکه ب  ران«یا
مردمان  ش،یبه دست خو  تسرنوش م  یفراخواندن  زمان  ش یخو  تیسئولبه  مسئول   یکه  تمام  »به 
رستگار  یبهروز خدا  یو  برابر  همدستان  عنوان  به  بلکه   دادن  شکست  در  .…،یکین  یخود، 

شگرف« هر چند در آن زمان با آموزه و »با   تیمسئول نی. »اآمدندمی حساب به «…یبد  یروهانی
  «یوجود »مشعل فروزان روادار  با انگشت گذاشتن بر   سنده ی اما نو  بود«ینمبر حقوق  برابر    یدیتأک

  ن یا  ن یو آئ  ن یو د  خیدم تار  دهی در سپهر دو و همراه هم ـ    یو آزدادمنش  تیبا بار مسئول  یافتیـ فرا
آزادمنشانه فراموش شده در   تیو از سر بازکردن مسئول  زیمرز بوم و مردمان و حکومتش، راهِ گر

را با نشان دادن    یو آزاد  ارینه فقدان حقوق و اختو بها  بنددیجهان و انسان را م  ، یگرید  ،رابر خودب
آنان م  یبد  و  یراه باز تن ندادن به زشت   بان یگر  ت،یبستن راه فرار از مسئول  نی. و در استاندیاز 

 :  ردیگیرا م ر،یگفراموشکارِ آسان انیرانیهمگان، همه ا
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که    بودیتر آن م. آسانمیبرومسائل دشوار    نیبه درون ا  میتوانستیذشته هرگز نمدر گ  انیرانی»ما ا
. از  میمعادله چشم بپوش نیو از سهم قابل مالحظه مردم در ا میسرزنش را بر طبقات فرمانروا بار کن

آنان   یول  کنم،ینم. من از ستمگران دفاع  بودیکش نمجز ستمگر و ستم  یاما در عمل معادله دۀ  ید
همدستانه ستم  یرگز  خود  از  نداشتهبهتر  ـ  کشان  اهر  کیاند  )بخش  ی واقع  یمنیدور  ـ   8.« 

 ( رانیو حقوق بشر در بافتار ا یدمکراس

 

 تر رفتن: در فرو یمنیدور اهر کی

بد  زشتی  مرز…» حکومت  یو  تنها  نمرا  مهم کشندیها  مردم  سهم  بد.  در  است.   نیترتر 
درست    یااست که دارد« به درجه   یحکومت  سته یشا  ی»هر ملتسخن لرد اکتون    زین  هایکتاتورید

. ممکن است کسان زورشان به حکومت نرسد  شوندینم  دهیها کشمرز  نی ا  رندیاست. اگر مردم نپذ
ها ده   یاسالم   یجمهور  نینروند و عادت نکنند. در هم  رباریدارند که ز  یآزاد  خودشان در حوزه    یول 

که   یمارانشیاز زن و مرد و کارگر و دانشجو و روشنفکر ـ و ب  یمبارزان جامعه مدن  شتر یهزار و ب
و هرجا بتوانند، اگر چه اندک، پس   نندیبیرا م یو زشت  ی. بد روندیبار نم ریز دیآیها نم از آن یخبر

 (  یو بد یـ مرز تازه زشت 3.« )بخش زنندیم

مرزها  نشان بد  یزشت  یدادن  در    یو  طولن  کیکه  حک  یخیتار  یغفلت  با  اسالمو    ی ومت 
که سراسر بخش سوم و چهارم کتاب را در    ستیاصلاست، موضوع    افتهیدور از تصور    یگسترش
  نظام   و  فرد  …که »  شودیم  ریتصو  «ی بنیو همچون »چاه ب  گذردیدرم  میو از رژ  ردیگیخود م

  توانند یم اگر به خود اجازه دهند انیرود« و »آدم ترنیهمچنان در آن پائ تواندیو جامعه م حکومتی
دو فصل، بر آن است   نیا  یها« )همانجا( مرکز ثقل نوشتهتر کنند.تر و بدو جهان را بد  شتنیخو

پ بستر  بر  ما  استیس  انیم  وندیکه  آنچه  اخالق،  بد   یزشت ۀ  یو  بس  ستیو  روح  یار یو  ما   اتیدر 
  و  خود با گذشتۀ  ما در روبرو شدن    ینقد بگذارد؛ از دشوار  زیت  غیت   ر یو ز  یشناسائ  ست،شده ا  یعاد

برد به  دست  گران،یبر عهده د  ها،تیتر از آن جناو بد  هایکامنا  تیانداختن مسئول  انگاریسهل  از
،  یآسان به دشمن  دنیاختالف و در غلت  یعبور از مرزها   ،یاسیو اختراع آن در راه اهداف س  خیتار

قضا و    یهایبه زندگان  تن دادن  ،ی و فرهنگ  یاس یو ماندن در صغر س  ،یسرباز زدن از بلوغ عاطف
خرد   یپرستخرافه   ،یبه پلشت  ختهیدر برابر سرنوشت خود، سراسر آم  یتیمسئولی و آلوده به ب  یقدر
رو  یوادادگ  ز،یست که  قدرت  برابر  تسخ  گرید  یدر  تئور  یدیپارانوئ  یشدگ  ریآن  ک  یبه    هتوطئه 

  سندهیتر از آنکه نوت، درازدراز اس  اههی. س…ست یگریبرخاسته از اعتماد از دست رفته به خود و د
  ست یناشا  اتیبا »درگذشت نابهنگام« فرصت پرداختن به همه آن روح  ،یاثر، به قول آرش جودک

خود    شتن یخودماست که شهامت روبرو شدن با خو  تمسئولیبر گردۀ    گر ید  ن ی. اابدییملت را ب  نیا
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از    گرید   یاگر جهان  م«،یبشو  یگرید  یهاتا »آدم  میبگذار  «یبازنگر  ر یرا »ز  زیو همه چ  میابیرا ب
م بسر  آن  در  م   میربی آنچه  نم میکنیطلب  آسمان  از  تازه  جهان  چ  افتد،ی.  و   زیهمه  ما  خود  به 

  شی ماندگواپس  یهاملت« و بدرآمدنش از جهان نیا یدارد. »رستگار  یمان به خودمان بستگنگاه
ا  نیبدست هم است و »صفات«  مقدم سرآمدا  نیملت  و در صف  »بمردمان  عقا  شینشان،   دیاز 

 دارد.«  تیآنان اهم

بر اصول، چالش کردن دوستان    یستادگیا  یکه دلور   یهائ. آدم میدار  ازین  یمتفاوت  یهادم »ما به آ
تر که فرا  یتیها، جبران اشتباهات را داشته باشند، با انسانو هواداران و خرد متعارف، شکستن قالب

  برود.« یاس یس یو بستگ یاز هر سود شخص

انسان  و مسئول  یهائخالصه  حس  »فر  ؛یقو  یتیبا  آنچه ادر  از  بدرآمدن  در  خود«،  از  رفتن  تر 
کارزار    نیدر ا  ونیهما  وش یتر. داروال   یتیانسان  یجامعه و جهان خود به سو  ش،یبردن خو  م،یابوده 

خود    حاله  گرد بعقب  یهامانده از سده  یبرجا  یدیو پل  یرا در پالودن از پلشت  یرانیا  ت،یپرمسئول
. بر گذردینم تی تجربه و واقع نیبر زم زیانگشیستا هایشقسرمو ارائۀ  اندنیو بدون نما گذاردینم

الگوهائ  نیملت و هم  نیهم  یواقع  یهاتجربه دور  یمردمان  از گذشتۀ    یدر  دور شدن  و  جستن 
ۀ یغلبه روح  از   د،یگویجوانان سبز م  یزیاز خشونت پره  کند،یو برجسته م   ردیگمی   نشان   آزاردل

شدن    ده یکه آغوش خود را در برابر کوب  دیگوی م  یاز مادران  ،در اصول   یریناپذسازش   نیمسالمت ع
. نمونه تابندیو فرزند در برابر فرزند را برنم  کنندیم  انیجیبه خشم آمده، پناه بس  نیبدست مخالف

نوشته  یهائنوشته در  را  چهارم  نسل  م  یهااز  نقل  ز  کندیخود  زندگ  یئبایکه  هم    یو  با  را 
چ  خواهندیم همه  م  زیو  جوان  یبرآگاه  واهندخیرا  با  کنند.  رژ  یبنا  هواداران  به   میاز  درون  در 

م  یگفتگو مخالف  یجوان   ند،ینشی سرگشاده  با  گفتگو  بر  را  اصل  پا  نیکه  آزاد  هیو  بر   انیب  یرا 
مخالف، از اعتقادات خود    ربکه در برا  یتابد، جوانیرا برنم  میگذاشته است و سرکوب و خشونت رژ

تر وال   یتیدر انسان  شود،ینم   یآزادمنشیآبائش را که ب   نتریدورفراموش شدۀ    یتر رفته و روادار فرا
حق داشت که همواره    ونی. هماشودیم  کجای  یخواه یو آزاد  آزادمنشیو نمونۀ    گذاردیم  شیبه نما

  گر دیتجربه شدۀ    یانسان  یالگو  کیساختن    ه رجستو ب  نشگزی  در  اما  او..  .بمان  دواریملت ام نیبه ا
که  ا روست  روان  یتکانیب  ،یشگ یهمۀ  یبه  بر  روحسخت  و  نم   یهاهیها  انتظار  از    گذرد،یبدور 

و    تیکه در برابر انسان  کندیم  انسانیرا نمونۀ    گرنشیآن، خودِ گز  زیآمشستایکه ارائۀ    یسرمشق
  شناسد،یدر روبرو شدن با آن و ستودنش نم  یریقت و دلیبه حق  یبند یجز پا  یمرز  چیشهامت، ه

 ر جبهه مخالف: حتا د

مقام    نیتربود که بزرگ  یاست. او مرد  رانیملت ا  یبرا  یبزرگ  عه یضا  یمنتظر  اهللتی»درگذشت آ
بسر برد.    یزندان مهیخود فدا کرد و دو دهه در حالت ن  تیدفاع از انسان  یرا در پا  یاسالم  یجمهور
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که   یاامعهدر ج  نید  یآبرو  ینگهدار  یبرا  ران،یمبارزه مردم ا  ینگرانه او براو روش  رانهیحضور دل
خود را    یکه آماده بود زندگ  یت یهمان انسان  یروبرو شده است و برا  ینیزشت حکومت د  تیبا واقع
چرخشگاه    نیدر ا  یمنتظر  اهللتیاز جنس آ  مردانی  و  زنان.  ..داشت  اریبس  تیآن بگذارد اهم  یدر پا

ما صفات   لتم  یرستگار  یبرا  که  دهندیاست نشان م  یبازنگر  ریز  زیکه همه چ  یخ یربزرگ تا
 یستادگیا  یگه دلور  یهائ. آدممیدار  ازین  یمتفاوت  یهادارد. ما به آدم  تیآنان اهم  دیاز عقا  شتریب

قالب متعارف، شکستن  را بر اصول، چالش کردن دوستان و هواداران و خرد  اشتباهات  ها، جبران 
 یاهلل چنان مردتی. آدبرو  یاسیس  یبستگو    یتر از هر سود شخصکه فرا   یتیباشند، با انسان  داشته

اول   طراز  رهبر  رژ  کیبود،  و  بال   یرانسانیغ  میانقالب  دست  توانست  سرانجام  که  به بود  را  تر 
تر که از خود فرا   یـ مرد  4همه ما بگذارد.« )بخش    یبرا  یخود بدهد و سرمشق  یانسان  یهاارزش 
 رفت(  

معنا،    نیترر یصورت و فراگ  نیتربا یروح اثر، به ز  بخش دوم، پنجم و ششم کتاب، با  «یخوردگ»گره 
 یکالم که لب کالم ماندگار  یو تازه در ماندگار  تر  ستیخود فصل  یکتاب ـ که برا  شگفتاریدر پ
م  ونیهما روشن  ـ  است  جودک  شود؛ی شده  آرش  هنرمندانه  قلم  نگا  یاریبه    ؛یبه  از  تو    و  ز یه 

شۀ  یاند  دنیرمز فهم  شیگشا  ی اصل   دیسته ساختن کلاهل فلسفه و فکر؛ در برج  یجوان  شیاندژرف
  رون یدر ب  ونیهما  وش یآرمان دار  ت«،یآرمان و واقع  یخوردگدر نشان دادن »گره   ون؛یهما  وش یدار
که به   یت یواقع  یعن ی  یخیدر دو رخداد تار  یسر  که پا و  یماندگاز سه جهان واپس  رانیا  دنیکش

 شده، دارد:   دهیملت آفر نیا دست

  یی هاسرمشق   شرفتیو پ  شیش بر جنبش مشروطه از پوو درنگ  رانیا  خیاز تار  ونی»شناخت هما
را رقم   ران یا  ندهیکه آ  یرفتن از سه جهان، آرمان  رونیتا نشان دهد آرمانِ ب  آوردیچشم م  شیرا پ

 .«  یداشته و سرآغاز یاخواهد زد، گذشته

 : و

داد. پس   دیرا نو  تی آرمان و واقع  یگخوردبود که امکان گره  یخی »جنبش سبز« بزنگاه تار  »رخداد
به   شگفتاریزده کند.« )پچندان خواننده را شگفت  دیکتاب دارد نبا  نیکه جنبش سبز در ا  یگاهیجا

 ( یقلم آرش جودک 

 

 1391 وریشهر 25
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 سالگی، پس از درگذشت 87در زندگی 

 

 بخش نخست

ای که در مه زمان پوشیده است، درگیرش  های دراز آینده، تا آینده »درگیر تالشی هستم و تا سال 
می  زندگیم  از  آنچه  نباشم.  یا  باشم  ماند؛  فیزیکیخواهم  حضور  به  ربطی  چندان  نخواهد ماند    ام 
 .« دهدداشت. زندگیم آن خواهد بود که بر من روی نمی

قطعۀ فوق از کتاب خاطرات داریوش همایون، »من و روزگارم«، توسط ماندانا زندیان برگزیده و با  
یافتۀ »یک زندگانی و پرسشخط انتشار  تازه  از کتابِ  او صفحاتی  مزیّن  های بینگاری  را  شمار« 

اشته  که دللتی بر قضاوت شخصیِ فردی از زندگانی خویش دکرده است. این توصیف بیش از آن  
دهد که ناظر بر سراسر تاریخ برخاسته از تجربه بدست می  باشد، در دریافتی غیر شخصی، کلیتی

تنها   خود،  عینی  مصداق  در  کلی،  فرایافت  هر  مانند  دریافت  این  اما  انسانهاست.  و تالش  بشری 
 .گرددشامل زندگانی اندک شمارانی می

ست که دیگر در میان ما نیست، کتابی الیزمستان سال پیش، در حالی که داریوش همایون چندس
انتشار  با داریوش همایون،  با عنوان »آیندگان و روندگان«، شامل مجموعه گفتگوهایی  ایران،  در 

بار های برآمده از این انتشار و بر گِرد نام، سخنان و سرگذشت اجتماعی وی،  یافت که تنها بحث
اندک میان  در  را  او  ویژۀ  جای  ایدیگر  زندگی شمارانِ  از  آنچه  داد؛  نشان  و  ساخت  نمودار  رانی 

گذارد. نشان داد که او درست  روزگاران و آیندگانش را آسوده نمیداریوش همایون مانده است هم
آینده  آن  و  بود  زدیده  مه  »در  هنوز  فوق،  عبارات  نگاشتن  زمان  در  وی،  خود  برای  که  مان  ای 

را او  آغاز و  را  راه و روند خود  بود،  نیافته، درگیر خویش پوشیده«  با رفتنش خاتمه  ، که زندگیش 
 کرده است.
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»آیندگان و روندگان« )»خاطرات دکتر داریوش همایون/ به کوشش حسین دهباشی، کتابِ سوم از 
زمستان   اول،  چاپ  معاصر،  ایران  تصویری  و  شفاهی  تاریخ  توس1393مجموعه  نشر  سازمان  ،  ط 

اله که بدرستی، به گفتۀ یکی از دست درکارانش ـ حبیبست  اسناد و کتابخانۀ ملی ایران«( کتابی
« ـ  از  اسماعیلی  کرد  آنباید  و سخنی  دفاع  بحثی  خود  جای  در  یک  هر  که  بسیار  دلیل  به  «؛ 

  ِِیز اشاراتهای بیرون از این اثر نیی و جدالطلبد. همچنین در سخنان و ابراز نظرهای حاشیهمی
شود. اما از  تن به همۀ آنها در اینجا موجب طول کالم میدرخور توجه و تأمل بسیار است که پرداخ

ست جایز نیست، لجرم باید به این نکات و  آموزد و آموختنیپوشی از ذکر آنچه میآنجا که چشم
ه در این نوشته، اما  پوشی نداشته، هر چند نآن سخنان و نظرها بازگشت. و ما نیز طبعاً قصد چشم

فرصت مناسبدر  به  دیگری،  مناسبت  تهای  به  که  نوشته  این  در  اما  گشت.  بازخواهیم  آنها  به   ،
نشانۀ تقدیر از همت دست درکاران  به  یادبود داریوش همایون و هشتادوهفتمین زادروزش تقدیم و  

ه یک موضوع کانونی  انتشار کتاب »آیندگان و روندگان« خاصه با سپاس از حسین دهباشی است، ب
 ای اشاره خواهیم کرد. تار خود را یافته، و چند نکتۀ حاشیهکه بر بستر آن، این مجموعه ساخ

تعریف   بر  بنا  که  دیگر،  مجموعۀ  سه  با  همراه  روندگان«  و  »آیندگان  کتاب  انتشار  از  پس 
میدست سالدرکاران،  تاریخی  روشنگری  خدمت  در  علبایست  و  محمدرضاشاه  حکومت  ل های 

ل پیروزی آن انقالب قرار گیرد و به عنوان سقوط آن، رخدادهای پیش از انقالب اسالمی و دلی
بی »گنجینۀ  به  آن،  ناشر  گفتۀ  به  تاریخی،  کامیابیاسناد  و  تجارب  از  اولی  دست  و  و  نظیر  ها 

حکومتناکامی از  های  و  ایده  صاحب  عنوان  به  دهباشی،  حسین  گردد،  افزوده  ایران«  در  داری 
هایی، با اتهامات بسیاری یروها و ارگانریان آن، زیر فشارهای سنگین قرار گرفت و از سوی نمج

مواجه گردید؛ اتهام و فشار از سوی نیروهایی که آشکارا در اجرای ایده و انتشار مجموعه گفتگوها  
با را  خود  همایون،  داریوش  با  گفتگوها  مجموعه  انتشار  در  خاصه  گذشته،  رژیم  از  سرانی  زنده  با 

چنان سنگین بود که نه تنها جلوی انتشار چاپ دوم  ارزیابی و احساس تلخکامی کردند. ظاهراً فشار
کتاب »آیندگان و روندگان« که در همان روزهای نخست نایاب شده بود، گرفته شد، بلکه مقامات  

د؛ از جمله ناشر،  زدن  نشینیغبن، دست به عقببه  به اجبار یا    ،و مسئولین نشر اثر نیز زیر این فشار
لی ایران و بخش تاریخ شفاهی آن. ناشر که در پیشگفتار خود ـ  یعنی سازمان اسناد و کتابخانۀ م

البته قاعدتاً پس از در دست داشتن نسخۀ کامل پیش از چاپ و بالطبع با داشتن فرصت کافی برای  
دهبا ـ حسین  پیشگفتارِ خویش  نگارش  بعد  و  کتاب  دقیق  ارزیابی  و  »پژوهشگری  مطالعه  را  شی 

یف و تعریفی شورانگیز از وی و سهمش در »طی راه دشوار جوان و پردغدغه« خوانده و در توص
شخصیت با  گفتگو  به  تصمیمنشستن  و  مؤثر  نخستین  های  در  نزدیک«  از  گذشته  حکومت  ساز 

 صفحات کتاب آورده بود:
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است. تقدیر  و  توجه  درخور  دهباشی  حسین  شجاعانۀ  و  متعهدانه  پژوهشگری    »نقش  مقام  در  او 
گزینی ترجیح جوه نفع و نیاز جامعۀ ایرانی را بر عافیت جویی و کنارهکرده، جوان و صبور، وتحصیل

های شتابزده از هر داد و برای پیشبرد این پروژۀ دشوار و پرخطر از زندگی آرام خود گذشته و داوری
نقد فهم  و  تاریخ  ظرف  که  دهد  نشان  تا  خرید  جان  به  را  از    سو  بزرگتر  باید  را  تاریخی 

 ره دانست.....« های روزماندیشیمصلحت

کرده و پژوهشگر« اما، پس از شروع فشارها، نتیجۀ کار و اثر همین فردِ »متعهد، شجاع، تحصیل
اندیشی که قادر بوده است »نشان دهد که ظرف تاریخ و فهم و نقد تاریخ را باید بزرگتر از مصلحت

ندۀ میزگرد ـ »در پی آن  باره در میزدگردی، که به گفتۀ »ایبنا« ـ برگزارکنروزمره دانست« به یک
دستبود   با حضور  فضایی  تا  همایون(  داریوش  )خاطرات  روندگان«  و  »آیندگان  کتاب  اندرکاران 

کند فراهم  کارشناسانه  نقادی  » برای  زبان  از  رسولی«،  موسسه  مرتضی  شفاهی  تاریخ  پور)مدیر 
 شود: چنین ارزیابی می «مطالعات تاریخ معاصر(

تجربگی گروه مصاحبه کننده وگو و کمت داریوش همایون با انجام گفتزدگی از موافق»تأثیر ذوق
  کاری که در این اثر انجام..  وگو با وی دیده شود.های جدی در گفتها و کاستیموجب شده نقص

شفاهی نزدیک  اردی به حوزه تاریخآید. در موشفاهی به شمار نمیگرفته به جز مواردی نادر، تاریخ
شواهد .. الب و موضوعات مطرح شده در آن در قالب یک اثر تاریخ شفاهی نیست.شده اما بیشتر مط

می دیده  کتاب  این  در  مصاحبهزیادی  همایون،  آقای  نظر  مورد  موضوع  در  اصال  که  کننده شود 
بنده باور  به  کردم  عرض  که  توضیحاتی  به  توجه  با  و  نکرده  گفت  چالشی  نشده  انگار  انجام  وگو 

]داریوش   ت در کتاب کم نیست و احتمال از نوعی شیفتگی نسبت به سوژه این قبیل اشکال..است.
 ( 1)«شود.ناشی می همایون[

پور که با عنوان »مدیر تاریخ شفاهی مؤسسه  البته اگر برگزارکنندگان میزگرد و یا خودِ آقای رسولی
نوشتن یا از    ر داشت، نسبت و مسئولیت خود را نیز در نشر کتاب ومطالعات...« در آن میزگرد حضو

نظرگذراندن »کارشناسانۀ« آن پیشگفتار و همچنین مقام خویش را در بخش تاریخ شفاهی اسناد و  
کردند، آنگاه شاید  کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی و رابطۀ این مؤسسات، با هم، را نیز روشن می

رۀ« حفظ پست و  شد دید که چگونه »مصلحت روزمتر دید. میر و واضحشد مسیر فشارها را بهتمی
تزلزل و عقب  بزرگی ظرف  مقام، زمینۀ  دادن  را فراهم کرده و چگونه »نشان  نااستواری  نشینی و 

موجب دل  در عمل،  ارگانتاریخ«،  نهادها و  نیروها در حکومت اسالمی آزردگی  برخی  ها وهراس 
و   این،  وجود  با  است.  رسولیگردیده  مرتضی  »کارشناسانۀ«  سخنان  رغم  سعیبه  و  در   پور  وی 

اند که اقرار  پایین آوردن قدرِ »تاریخی« کتاب »آیندگان و روندگان«، اما مردم ما به تجربه دریافته
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به زور فشار یا تغییر موضع به »مصلحت« یا به زور فرمان فاقد اعتبار است؛ هرچند که فشار و زور  
 »نظری« باشد.  های »علمی«، »تاریخی« وفروشیز آن پوشیده در فضلنشینی ناشی او عقب

و اما حسین دهباشی که مانند هر خالقی اثر خود را گرامی داشته و در مقام دفاع از عمل و انگیزۀ 
انگشت میخویش در مصاحبه معیارهایی  بر محک و  تا کنون در فرهنگ  های مختلف  گذارد که 

برابر فشارها،   و در فرهنگ جمهوری اسالمی نایاب بوده است، اما درسیاسی ایرانیان کمتر سابقه  
ـ خاضعانه به انتقاد از خود و ایرادگیری    (2)«فرهنگ امروزدر آن میزگرد ـ و به تکرار در مصاحبۀ »

تجربه« و های »تخصصی«، »تاریخی« و »نظری« خویش پرداخته و خود را »کماز کم و کاستی
به محض بال    پور کهخواند. به این صورت، برخالف آقای رسولیمی»صاحب دانش کمتر نظری«  

های »نظری« و »کارشناسانه« را بکار گرفته تا کار انجام شده را فاقد رفتن نیزۀ فشار، همۀ تالش 
»نیزه فشار  زیر  از  را  ناشر  و  خود  سلطۀ  زیر  مؤسسۀ  حلقوم  ترتیب  بدین  و  سازد  داران« منزلت 

د برهاند،  اسالمی  بحکومت  تکیه  و  آمده  بدست  مجموعۀ  از  دفاع  ضمن  اما  اهمیت هباشی  ر 
انجام شده، مسئولیت همۀ کاستی به عهده میگفتگوهای  را  این منشِ وی در جای ها  گیرد، که 

 خود درخور تمجید و تشویق است.  

ا  صرف نظر از این که ایرادها و انتقادهای حسین دهباشی به خود و به نتایج بدست آمده از گفتگو ب
اما نارواست،  یا  روا  میزان  چه  تا  همایون  برخی   داریوش  به  فشارها،  برابر  در  توجیهی  در  نیز،  او 

فرض و  میاحتمالت  دست  داریوش ها  به  که  جایی  تا  آنها،  از  ابهام  رفع  در  تذکری  که  اندازد 
 گوید:کنند، لزم است. دهباشی در بخشی از سخنان خود میهمایون ربط پیدا می

است، و تا جایی که بنده به ذهن   پور برشمرد، نکات فنی و بسیار دقیقیه جناب رسولینکاتی ک» 

سپردم تمام اشکالتی که فرمودند، بر این کتاب وارد است و هیچ دلیلی برای این اشکالت وجود 
های کتاب  ندارد. مگر به دلیل چند علتی که در تهیه و تدوین کتاب رخ داد. شاید بخشی از نارسایی

نخستیب همایون  داریوش  با  مصاحبه  که  است  دلیل  این  گفته  دومین  یا  پروژه ن  در  ما  وگوی 
ذوقتاریخ تأثیر  و  بود  دوم  پهلوی  عصر  گفتشفاهی  انجام  با  همایون  موافقت  و  زدگی  بود  وگو 
وگویی انجام پور اشاره کرد تا آن موقع کسی موفق نشده بود با وی گفت طور که آقای رسولیهمان
های ما به  که اگر رویکرد پرسش له اینهایی بود از جمها دغدغه در ذهن ما در طراحی پرسش  دهد.

وگو ادامه پیدا خواهد کرد؟ با  العمل وی چه خواهد بود؟ آیا گفتصورت انتقادی پیش برود عکس 
توانیم مدیریت کنیم؟ ها را چگونه می ها یکی از مسائل مهم این بود که جلسه فرضهمه این پیش 

با آثار  رویکرد تاریخ  تجربگی گروه و به ویژه شخص بنده در کارهایی باکم شفاهی )اگر بخواهیم 
هایی که به آنها اشاره شد، خودش را در آثار منتشر  ها و کاستیمشابه مقایسه کنیم( سبب شد نقص

   (3)«شده ما، کامال نشان دهد.



174 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

دان« و  پور »تاریخناسانه« یعنی آقای رسولیدهباشی در اینجا، و در برابر مأمور اجرای فشار »کارش
را ذوقصاحب   فروتنی، خود  نهایت  تاریخ شفاهی« در  زده، صاحب دانش نظری  »دو دهه تجربۀ 

رود دهد. اما او به خود بسنده نکرده و از محدودۀ ارزیابی خویش فراتر میتجربه جلوه می کمتر، بی
ها«،  کند که چالش، »با رویکرد انتقادی پرسششوندگان از این فرض حرکت میو در مورد پرسش

این »پیشممکن   پایۀ  بر  لذا  به هم خوردن کار شود،  و  رنجش  آن بود موجب  از  فرض« ذهنی، 
 ! کرده استنظر رویکرد چالشی از جمله در مقابل داریوش همایون صرف

نمی را  خودش  مورد  در  کسی  قضاوت  حق  حطبعاً  این  اینجا  در  ستاند.  وی  از  آقای  توان  ق 
ای، راست یا ناراست، به خود ایراد  یا به هر انگیزه ست که به هر دلیلی، تحت هر شرایطی  دهباشی

 گیرند، اما در قضاوت نسبت به دیگران، نیازموده خطا و ناپسند، است. 

دهه سه  به  نزدیک  تجربه  با  شخصاً  داریم،  ما  وی  خاص  مورد  در  و  همایون  داریوش  با  که  ای 
ا را  فوق  نمیقضاوت  همایون  داریوش  مورد  در  دهباشی  درز  و  خود    پذیریم.  ادعای  دلیل  ثبت 

های  های دیگران با وی که تحت عنوان »یک زندگانی و پرسش خوانندگان را به مجموعه مصاحبه
آوری و به تازگی و به مناسبت هشتادوهفتمین سالگرد زادروزِ وی، توسط نشر »بنیاد  شمار« گرد بی

دهیم و به عنوان  ارجاع می  (4)خواهی« انتشار یافته است،برای مطالعات مشروطهداریوش همایون ـ  
ها افزاییم که: طی نزدیک به سه دهه، موارد متعددی از مصاحبهتوضیح، به استناد همین کتاب، می

پرسش طرح  چالشو  و های  مارکسیستی  گرایش  نمایندگان  و  افراد  سوی  از  انتقادی  و  گرانه 
سابق مو  انقالبیون  سخت  موضوعات  در  جمله  از  وی،  سرسختِ  مخالفان  حکومت  و  عالقۀ  رد 

کنندگان در اند. تعداد قابل توجهی از مصاحبهاسالمی، صورت گرفته و در این کتاب گردآوری شده
هم  نه  و  همایون  داریوش  یاران  از  نه  و  موافقان  یا  دوستداران  از  نه  اثر  سیاسیاین  وی   گرایش 

ار داشته و بر مواضعِ وی یاری موضوعات حتا در برابر و در جبهۀ مخالف او قراند و بر سر بسبوده 
اند. از آن میان، با توجه به مواضع سرسختانه، استوار و آشکار داریوش همایون و قابل  سخت تاخته

فهم برای همگان، در مورد اصل دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران و مخالفتش با ایدۀ  
ایران و مدافعان سرسخت فدرالیسم  گرایان و طرفداران تجزیه  ی کردن ایران، حضور قومفدرالیست 

به چالش کشیدن وی توسط  داریوش همایون درخور توجه است و  با  داوطلبان مصاحبه  میان  در 
 توان آن را نادیده گرفت. ها قابل اغماض نیست و نمیآنان در این مصاحبه

ۀ نظامی به الشمس داریوش همایون، در مخالفت با حمل  اظهرمنتنها توجه به بارها چالشِ موضعِ
تشریح  با  حمله،  این  وقوع  در صورت  اسالمی،  حکومت  کنار  ایستادن  در  آمادگی  اعالم  و  ایران 

های گوناگون،  دلیل نظری، انسانی و از دیدِ سیاستگری در فکر میهن و ملت خویش، در مصاحبه
»رویکرد کاست و ایشان را در پرسش از داریوش همایون و اخذ  باید از نگرانی آقای دهباشی می
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انتقادی« نسبت به موضوعات مورد عالقۀ انقالبیون اسالمی و طرفداران حکومت اسالمی، مثالً در 
کودتای   انقالب«،  »فتیلۀ  مثابه  به  مطلق  رشیدی  نامۀ  نظیر  رخدادهایی  عضویت    28بارۀ  مرداد، 

یا در مورد خی تا هر جا الهمایون در سومکا،  یا رفتن  بارۀ حزب رستاخیز، و  بر سر هر    هایش در 
کرد، دلیرتر و می  نگاری شفاهی« در حکومت اسالمی را راضیموضوع دیگری که مدعیان »تاریخ

شد از دیگران آموخت و به انصاف دید و قضاوت کرد که  محابایی را مینمود. این بیمحاباتر میبی
م نه  همایون  داریوش  جا  کهیچ  کوتاهی  خود  نظرات  بیان  از  نه  بسته،  را  بحث  به  یدان  یا  رده 

 ریختن اصل کار را پیشه کرده است. مالحظه افتاده و نه هرگز شیوۀ جرزنی و به هم
نمینه! چنین »پیش   مورد همایون  در  اصلی فرضی«  متن  از  این  بر  باشد. عالوه  توانسته درست 

نیز آشکار است ک برای طرح کتاب »آیندگان و روندگان«  یا همکاران دیگرشان  آقای دهباشی  ه 
مصاحبهپرسش انجام  در  همایون  سابقۀ  با  کافی  اندازۀ  به  انتقادی«،  رویکرد  »با  خود،  های  های 

داشته بی آشنایی  با وی  میشمار  ما حق  به  و  پیش اند  که  در »کمدهند  را  ایشان  ظرفیتی« فرض 
ریوش همایون قدر و مقام آن را داشت که آزمودنش احتمالی داریوش همایون نپذیریم. به نظر ما دا

 ارزد. ای بیهیچ محابا و مالحظهیک چالش و جدال جانانه و بی با
افسوس   همایون  داریوش  با  گفتگو  برای  دیگری  فرصت  ندادن  دست  مورد  در  دهباشی  حسین 

اینر از  همدلیم؛  دهباشی  با  افسوس  این  در  نیز  ما  و  است،  آورده  زبان  به  را  ایشان خویش  که  و 
مورد، حداقل در مقابل  جهت و بیهای بین به دلیل نگرانیفرصت این آزمودن را نیافتند و یا از آ

بی اما،  حال  و  کردند.  نظر  همایون، صرف  باره داریوش  در  ایشان  امروز  فرضی  قضاوت    آزمودن، 
ن همه احساس همایون، که دیگر در میان ما نیست، شرط انصاف نیست، و به آقای دهباشی با ای

 برازد.  گویی، نمی»تعهد« به راست
آموز فوق در مورد کتاب »آیندگان و روندگان«،  های درس اما، به رغم طول کالم در بارۀ نکتهو  

برخی حاشیه بر زمینۀ  این حاشیهسخن  اهمیت کتاب در جاهای دیگریست که  بود. اصل و  ها  ها 
نمی آن  اهمیت  از  پرهیچ  بدانها  باید  و  از کاهند  که  است  امید  نوشته  این  بعدی  در بخش  داخت. 

 این پرداختن برآییم.   عهدۀ
 

 1394مهر  5
 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« 

 نگاری دروغ خیزشی علیه تاریخ
 بخش پایانی

 
گفتیم؛ جنجال این  از  با سران  ها و جدالپیش  گفتگوها  انتشار مجموعه  از  برخاسته  ها و سخنان 

اقدام حسی قدرِ  از  که  آن  از  بیش  داریوش رژیم محمدرضاشاه،  با  گفتگوها  ن دهباشی و مجموعه 
بکاه و  همایون  نخستین  است.  کرده  آشکارتر  را  آن  اهمیت  یا  است  افزوده  آن  اهمیت  بر  د 

ترین وجه اهمیت و امتیاز این مجموعۀ چهارگانه، به ویژه »آیندگان و روندگان« که، با توجه بدیهی
های تهاب در میان برخی نهادها و ارگانبه استقبال خوانندگان و همچنین انداختنِ موج بحث و ال

با  ها  این مجموعه اسالمی، به قول معروف، بردِ بیشتری داشته است، در تمایز اصلی    گرانحکومت
آنچه پیش از این در بارۀ رجال و صاحب منصبان رژیم سابق انتشار یافته، نهفته است. پیش از این، 

کومت اسالمی، در بارۀ رژیم سابق و در مورد  نگاری« رسمی حتوسطِ مؤسسات »علمی« و »تاریخ
ا چهرهبرخی  سوابقز  و  آن  امنیت  های  سازمان  از  مانده  برجای  گزارشات  و  اسناد  روی  از  شان، 

هایی نوشته و منتشر شده بود. چنان که تا ها، کتابنگاریهایی از خاطرهپیشین و به یاری بریده
از روی دفتر خاطرات به تاراج رفتۀ داریوش همایون کنون چند کتاب از روی اسناد ساواک و بعضاً  

 نوشته و انتشار داده شده است. اما این بار سخن از زبان خود آنهاست. 
امنیتی، یا گفته  ـ  پلیسی  این دو؛ گزارشات یک دستگاه  از  های خودِ ها و نظرگاهاین که هر یک 

تاریخ در  اعتبار  جهت  از  بفرد،  طبعاً  دارند،  جایی  چه  ارزیابی  نگاری  و  تخصصی  نظر  به  سته 
تردید این درست است که در روشنگری و پرتوافکنی بر رخدادها و مناسبات  بی  نگاران دارد. وتاریخ

تخصص به نگاری بیرون کشید. اما بدتر از »ورود بیتخصص را از کفش تاریخگذشته باید پای بی
کوته تاریخ«  یعبینیعرصۀ  نوع  بدترین  هم  آن  مصلحتی،  خودهای  حفظ  مصلحتِ  توجیه    و  نی 
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بهقدرت است. جناح تاریخ  آمدۀ حکومتخشم  های  نگاری  اسالمی طبعاً در گزینش فرهنگی خود 
گفته روی  از  میامنیتی،  ترجیح  را  سابق،  رژیم  در  امنیتی  عنوان های همکاران  به  چنانکه،  دهند. 

 « اسالمی،  جمهوری  روزنامۀ  نظر  از  پهنمونه،  خاندان  سقوط  و  سابق ظهور  ارتشبد  نوشته  لوی 
فردوست   تا]...[  حسین  محسوبنوعی  شفاهی  نه!  گرددمی  «ریخ  همایون  داریوش  سخنان  اما   ،

تاریخ ایران  اسالمگرایان  نظر  از  ساواک«  روایت  به  یا »همایون  خاکستری«  اما  »وزیر  نگاریست، 
پرتوافکنی و  همایون  داریوش  از  مستقیم  گذشتپرسش  در  آنچه  معنای  بر  وی  عنوان  های  به  ه 

عبرت دریافت  و  داده  رخ  درون«  از  هوشیارکننده»سقوط  و  میآمیز  بدست  که  نظر ای  از  دهد، 
کم و کاست؛ یعنی یک سخنرانی آزاد و بدون سانسور از تریبون روایت بیآنان »نقل  آگین همخشم

 (1)!آید« به حساب مینظام اسالمی برای دشمنان آن

شتاریخ هر  اما  کنار،  به  برترینگاری  و  امتیاز  بارۀ  در  قضاوت  به  قادر  متوسطی  منشِ عور  های 

شیوه  با  قیاس  در  مشوقانش  و  دهباشی  حسین  اقدام  و  فرمایشی   "نگاران تاریخ"های  فرهنگی 
 . هست  حکومت اسالمی

و تفاوت مهم دیگری میان این دو نگرش و دو فرهنگ، و امتیاز کار دهباشی،   و اما در بارۀ تعارض
 به سخنان خودِ وی در آن میز گرد مراجعه کنیم: شایسته است

چه  های پس از پیروزی انقالب درباره انقالب و حکومت پهلوی دوم آنه نظرم ما در طول سال ب»
نگاری فروپاشی تقسیم  نگاری نفرت و تاریخبه عنوان تاریخ منتشر کردیم به دو دسته کلی تاریخ

منتشرشده در دسته نخمی آثار  بیشتر  ایران  گنجد، چه آن دسته کتابست میشود و  هایی که در 
هایی که از سوی  پ شده و چه آثاری که در خارج از ایران منتشر شده است. همچنین چه کتابچا

پهلوی داشتند،  از سوی کسانی که دل در گرو حکومت  آثاری که  آن  انقالبیون چاپ شده و چه 
مقاب گروه طرف  یا  دسته  چند  هر  است.  یافته  در  انتشار  و خیری  دیدند  مطلق  عنوان شر  به  را  ل 

مقابل بوده، هر آن جست   طرف  انقالبیون  از طرف  اگر  نکردند.  پهلوی مربوط  وجو  به حکومت  چه 
ناکارآمدی جستنشانه جز  بوده در آن   به وطن و  بزدلی، خیانت  از فساد،  از  هایی  اگر  وجو شده و 

در که  بوده  پهلوی  حکومت  کارگزاران  و  وابستگان  صفت  منظر  انقالبیون  یا  بین  مشابه  های 
ها تا این ده است. شاید به همین سبب است که آثاری از جنس این گونه کتاببرعکس آن دیده ش

  (2)«نگاری نفرت نیست.که از جنس تاریخاندازه از دو طرف مورد انتقاد واقع شده است به دلیل این 

انقالب اسالمی و نگاری نفرت« به مواردالبته دهباشی در بارۀ »تاریخ ی، محدود به دورۀ پس از 
جبه می هتوسط  اشاره  رودررو،  سیاسی  و های  تاریخ  نام  گذاشتن  که  این  از  نظر  صرف  کند. 

هایی که عموماً و ماهیتاً و به لحاظ مضمونی به منظور اثبات خود و نفی  نگاری بر چنین نمونهتاریخ
تواند درست باشد یا نه، اما  اند، میت گرفته زده صورو با نگرشی سیاست  گزینشیدیگری و لجرم  
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نگاری  افزاییم؛ »تاریخنگاری یادکنیم، باید بیای به نام تاریخمجاز باشیم، از هر نگاه به گذشتهاگر  
سابقه  ما  ایرانِ  در  دهباشی  انتقاد  و  توجه  مورد  برخی نفرتِ«  احتماًل  و  ایشان  عمر  از  درازتر  ای 

عمر   و  یارانشان  و  آسیبهمکاران  مهمترین  از  و  دارد  اسالمی  فقداحکومت  آن  دریافت های  ن 
»عملِ  لجرم  و  آن  تحولت  و  ملت  و  کشور  جامعه،  موقعیت  و  وضعیت  از  جامع  و  صحیح 
داریوش   توسطِ  آورده،  مَثَل  همان  مصداق  آن  در  بنگریم،  خوب  اگر  که  است  بوده  نیاندیشیده« 

 بینیم؛ در چاه افتادن جماعتی و کندن ته آن! همایون، در کتاب »آیندگان و روندگان«، را می

تاریخدهبا دوم  نوع  بارۀ  در  اما  خود  سخنان  ادامۀ  در  »تاریخشی،  یعنی  فروپاشی«  نگاری  نگاری 
نمی نمیتوضیحی  نیازی هم  که شاید  رژیم محمدرضاشاه  دهد،  به  مربوط  تا جایی که  زیرا،  بیند. 

پروژه  می از  کلی،  برداشت  و  اصلی  دللت  رژیم  شود،  در  سرآمدان  برخی  و  کارگزاران  با  گفتگو 
و از سخنان آنان، جز همان شواهد »فروپاشی« نیست که به نظر ما عبارت بکارگرفته شده    گذشته

 نماید. تر میاله اسماعیلی یعنی »سقوط از درون« مناسبتتوسط حبیب

گفته ظاهر  روندگان«از  و  »آیندگان  کتاب  درکار  دست  و  مختلف  افراد  حبیب  های  جمله  اله  از 
نقد   فصلنامه  )سردبیر  پاورقیاسماعیلی  نویسندۀ  و و  »آیندگان  کتاب  گویاسازی  مدیریت  و  ها 

بایست حاصل این گفتگوها  رفت و میروندگان« و حاضر در همان میزگرد(، پیداست که انتظار می
محکم چه  هر  اثبات  خدمت  پیروزدر  دلیل  و  پهلوی  سقوط  »روایت  استوارتر  و  انقالب« تر  ی 

 د:  گویقرارگیرد. اسماعیلی در این باره می 

شفاهی پهلوی دوم را انجام دادند، یک مفروض  باید گفت دوستانی که مجموعه پروژه تاریخ...  »
بنیادینی با عنوان روایت سقوط از درون داشتند که معنی آن این است که ما تا کنون روایت سقوط 

های  گزارش رجی کنار هم گذاشتیم یا به شواهد موجود، اسناد و  های داخلی و خا پهلوی را با تئوری
ها دلیل پیروزی انقالب را تشریح  انقالبیون، اسناد به جا مانده از رژیم پهلوی تکیه و بر اساس آن 

کردیم. پس از این که همه این کارها انجام شد سراغ بازیگرانی رفتیم که در آن طرف میدان قرار  
خواهیم این بار از زبان  د می که ما در اختیار داریم، دسترسی ندارند با این وجودارند و به اسنادی  

آثاری  بنیادین  این مفروض  تفاصیل حاصل  این  با  پهلوی سقوط کرد؟  رژیم  آنها بشنویم که چرا 
است. گرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  امروز  که  است  روندگان«  و  »آیندگان  داریوش  ..مانند  کتاب 

های آن زبان یکی از مهره حیث ارزش دارد که بخشی از ماجرای سقوط پهلوی از    همایون از این
  (3) «شود.روایت می

و  انهدام  زمینۀ  که  فروپاشی«  و  درونی  »سقوط  کانونی  موضوع  بر  تکیه  از  نظر  اینجا، صرف  در 
و امکان سرنگونی نظام پادشاهی در ایران را فراهم کرد، و همچنین صرف نظر از این که بررسی  

آنها، که از قضا  وشنتأمل هر چه بیشتر و دقیقتر بر علل این سقوط و ر تر شدن »درونی« بودن 
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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 

ای ویژه ا کنون سعی شده بود بدان جلوه الب«، رنگ و لعاب ظفرمندی انقالبیون اسالمی، که تانق
»معجزه میو  تابش  از  را  شود،  داده  اینآسا«  همۀ  از  مهمتر  اما  هشدار  اندازد،  اصل  به  توجه  ها، 

گفته در  سقوط«  بودن  »درونی  می دهندۀ  نظر  به  که  است  همایون  داریوش  فرایافتی های  رسد 
ها، ها را به خودِ ما، و به درون پدیدههمۀ نگاه ایست که ناگزیر در پرتو آن  کننده و نگرش تازهینتعی

نگاری واقعی دوران ما، امروز، دورانی که های تاریخگرداند. یکی از مهمترین رازها و شگفتیبازمی
ین امر تنها شامل  ست که: »آنچه برماست از ماست« و ارود آغاز شود، همین نکتۀ اساسیتازه می

نش پهلوی  دربار  و  دستگاه  و  نمیرژیم  و  رژیمده  ما  کشور  در  رفتهشود.  و  آمده  عنصر  ها  اما  اند 
درجه به  بار  هر  را،  ما  خود  ماندگاری  در  و  مانده  درون  از  سقوط  و  فساد  پایدار  و  ای سرسخت 

 تر، به تباهی کشانده است. عمیق

نام   آن  از  اسماعیلی  که  »ماجرایی«  میمی اگر  تنها برد،  و  پهلوی«،  سقوط  »روایت  به    توانست 
شد جلوی کارکرد طبیعی عقل آدمی را گرفت و سقوط یک رژیم و یک نظام محدود بماند، اگر می 

نتیجه و  تعمق  ادامۀ  از  را  »تاریخی  او  معنای  و  تاریخی«  مفهوم »شکست  اگر  و  بازداشت  گیری 
و    وضعیتهای دید تاریخی از  شده بود و اگر افقشکست« در افق فکری بسیاری ایرانیان پدیدار ن

آسوده موق شاید  بود،  نیافته  ژرفایی  و  گسترش  این شکست«،  »تداوم  به  کنونی  میعیت  از تر  شد 
سهل  و  دهباشی  کار  ژرفای  گیرانه نتیجۀ  در  رفتن  فرو  اما  گذشت.  همایون  داریوش  سخنان  از  تر 

آوری ببار آورده اوم شکست«، نتایج بسیار شگفتتاریخ از منظر »درونی بودن سقوط« و لجرم »تد
اند، هایی که به درجاتی متوجۀ این شکست و تداوم آن شدهآورد و جایی برای آرامش روانیو م

  گذارد. نگذاشته و نمی

های  هرچند از میان دست درکاران پروژۀ »گفتگوها...« کسی به صراحت به حضور چنین منظرگاه
زمینه و  ذهنینو  نتیجه  های  و  نمیتازه  اقرار  حاصله  پیامدهای  از  یا گیری  پرسشگر  و  کند 

اند، اما سایۀ ای بر طرح مستقیم و شرح روشن آنها خودداری ورزیدهپرسشگران از بازکردن دریچه
می را  آنها  پاسخسنگین حضور  در جای جای  روندگان«،  و  آیندگان  در سراسر »کتاب  و توان،  ها 

انتشار آن کتاب دید؛ هر چند به زبان  های همایون و در  گفته اما آورده نمیسخنان پس از  شوند 
اله اسماعیلی، »مفروض« است. از قضا همین وجود و حضور سنگین است وجودشان، به زبان حبیب

عده  و که  کنونی  وضعیت  به  نسبت  تردید،  به  را  اسالمی«  انقالب  عالقمندان  و  »فرزندان  از  ای 
آرم انقالب،  با  آن  تاریان نسبتِ  رویکرد  و  حرکت  به  و  پرسش  به  نتایجش،  و  به ها  رفتن  و  خی 

سرمنشأها انداخته و به اصطالح دهباشی »در معرض تاریخ قرار داده« و گروهی دیگر را به خشم  
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تر، و به عنوان نمونه، بهتر است، از زبان خود دهباشی بشنویم. وی  آورده است. برای توضیح روشن
تاریخ شفاهی شده  ها و بر اساس کدام ضرورت وارد حوزه  با چه زمینه»در برابر این پرسش که:  

 گوید:« میاست؟

سال داشتم و به طور تصادفی وارد گروه مستندسازی روایت    9که جنگ تحمیلی آغاز شد،  زمانی»
گذراندن رویدادهای کرد و من با پشت سرکه جنگ را از نمای نزدیک روایت می فتح شدم؛ گروهی

به روایت  کشور،  برخی  دائم  بطور  به  و  مقایسه  هم  با  را  میها  آنها شک  از  کنار   کردم.رخی  در 
هایی در من تردیدها، کنجکاوی به منظور دستیابی به روایت صحیح سبب به وجود آمدن پرسش 

مند شدم، کارهایی انجام دادم که برخی نام آنها  شد. بنابراین زمانی که به موضوع تاریخ عالقهمی
تا کاررا  شدم  متوجه  تدریج  به  هرچند  گذاشتند،  شفاهی  تاریخ ریخ  جنس  از  دادم  انجام  که  هایی 

نبود هم میشفاهی  انجام  در کشور  که  کارهایی  از  بسیاری  نیز  اکنون  که  نمیچنان  را  توان شود 
نسالن خود در معرض  تاریخ شفاهی قلمداد کرد. به هر حال این گونه بود که مانند بسیاری از هم

کنجکاویتاری مجموعه  و  گرفتم  قرار  تارخ  پروژه  به  بخش هایم  پروژه  این  و  انجامید  شفاهی  یخ 
 (4)«ام را دربرگرفت. ای از زندگیعمده

گیرد یا نه، یا نگاری یا »تاریخ شفاهی« قرارمیصرف نظر از این که کار دهباشی در قلمرو تاریخ
الزاماتی دارد و این کاین که تاریخ پژوهِ دست ه به قول آقای روغنی ـ تاریخنگاری چیست و چه 

یم کتاب »آیندگان و روندگان« و حاضر در آن میزگرد ـ »ما باید این فکر غلط را از ذهن  درکار تنظ
«، به رغم این و با همۀ قید و بندها و هاستعرصه تاریخ محل ورود همه آدمخود بدر کنیم که؛  

ان  های به خلجهای« امروز و برآمده از روانه »دغدغهتوان نادیده گرفت که؛ از پایگاالزامات، نمی
در درستی »روایت تردید  از  درون »هواداران آمده  از  برخاسته  یا جوانی  میانِ کسانی  در  ها«، حتا 

با  نه  »مصاف«  آنهم  است؛  شده  ناگزیر  »مصاف«  درِ  از  درآمدن  اسالمی«،  نظام  و  انقالب 
تعبیر خشمپاسخ به  روزنامۀ جمهگری،  از»آلود  اسالمی  پیچیدهرجال کهنهوری  و  زبکار  به  یا  ان  » 

گیری از نتایج« کرده، بلکه پردازی و نتیجهپور، کسی که: »نظریهآشفته و ناخرسند مرتضی رسولی
 نگاری دروغ. مصاف با تاریخ

پرتوی که در پی اقدام دهباشی، این »جوانِ« نوعی، و به یاری سخنان داریوش همایون بر امور  
نتایج    گذشته البته  تاریخی  روشنگری  در  است،  شده  شگفتافکنده  و بسیار  آورده  بار  به  انگیزی 

مصلحت از  بزرگتر  تاریخی  نقد  فهم  و  تاریخ  »ظرف  حقیقتاً  که  داده  روزمره« اندیشینشان  های 
نمی راحتی  به  را  تاریخ  ظرف  و  پرده است  و  دروغ  و  میل  به  تفسیر  با  یک پوشیتوان  و  ها 

»تاریخ  هانگریسویه زمینۀ  لجرم  و  کرد  بعتنگ  فروپاشی«  اگر  نگاری  البته  آورد.  فراهم  را  دی 
 نگاری، باقی بماند!  »بَعدی«، برای ما ایرانیان، به منزلۀ فرصت دیگری برای تاریخ
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هایش به پرسشگر در کتاب »آیندگان و روندگان« و همچنین در  سخنان داریوش همایون و پاسخ 
شدۀ انجام  مصاحبۀ  بی  صدها  روشن،  بیدیگر،  و  صریح  سراسر  مالحظه،  و  موضعِ تکلف  از 

های بدست آمده در عمل و تجربه است. آنچه در این گفتگوها به طبعِ آقایان خوش نیامده  آگاهی
های عملی، با توانمندی یک اهل نظر، شایدها ها و تجربهاین است که همایون به یاری آن آگاهی

ها و بایدها را  تبایسهای رخ دادۀ گذشته نمایانده و جای درست میتها را در کنار واقعی و امکان
می  نشان  جوان  نیز  نسل  و  امروز،  وضع  به  آگاه  و  ذهن  گشاده  خوانندۀ  به  آن  از  مهمتر  و  دهد. 

عینه، نشان می به  تاریخ«،  در معرض  گرفته  بحران و »قرار  میانۀ  در  از  ایستاده  دهد که »سقوط 
یون اسالمی و سرآمدان یچ به منزلۀ فراز یا سرفرازی رژیم کنونی و انقالبدرونِ« رژیم گذشته را ه

نمایاند که  توان گرفت. وی این را میفکری و فرهنگی نسل دست در کارِ آن انقالب نباید و نمی
منزلۀ سالمت  به  انقالبیون،  و  مبارزان  بدست  درون«  از  فروپاشیده  و  »فاسد  رژیمی  ساقط شدن 

قالبیون نبوده است و این  های آن مبارزان و انو افکار، و بهینه بودن آرمان نفس و سالمت فلسفه  
کند و »سقوط از  کند که بستن چشم بر فساد و فروپاشیدگی، سقوط را محتوم میاصل را آشکار می

می آغاز  نگری  یکسویه  و  خودفریبی  دروغ،  با  که  سراسری  درون«  تباهی  و  فساد  به  و  شود 
این سقوط در تاریخ و   هایکه تنها دامنگیر رژیم گذشته نشده است، نمونه  ایستانجامد، پدیدهمی

نشانه  که  این  و  بسیارند.  جهان  سراسر  نمیدر  دیگر  را  سقوط  چشمهای  از  کنجکاو،  توان  های 
 ای« که آموختههوشیار و مستعدِ تردید و »پردغدغه« پنهان داشت؛ از چشم نسل جوان »پردغدغه 

هایی و به چه تباهی  ها، به چه نتایج هولناکبودن سقوط« به چه گمراهی  است؛ غفلت از »درونی
 انجامد. که نمی
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 »آیندگان« فرازی در زندگانی داریوش همایون

 

با از میان برداشتن »آیندگان«، به قهر و تاریخ روزنامه با »آیندگان« آغاز نشد و  ایران  نگاری در 
پا نیز  اسالمی،  انقالب  رهبر  گونهارادۀ  به  تاریخ  تقدیر  اما  نیافت.  که  یان  گردید  از  ای  پس  هنوز 

نزدیک به چهاردهه از برچیدن این »روزنامۀ صبح« ایران، سخن و روایت در بارۀ آن پایان نیافته و  
تازه اوج  مناسبتی،  به  بار  میهر،  کانونای  از  بسیاری  مانند  »آیندگان«،  بلندگوهای گیرد.  و  ها 

به تسخیر و مصادره حکومت اسال  سازیفرهنگی و فرهنگ انقالب، که  از  به  پیش  یا  بکار  می و 
اما خاطره و تأثیر آن به مثابۀ  خدمت »فرهنگ ایران برچیده شد.  نیامدند، از زمین  سازی« آن در 

 یک تجربۀ پر قدر باقی ماند.

روزنامه، سخن    تر از آن در بارۀ داریوش همایون بنیانگذار اینتر و بیشدر بارۀ »آیندگان«، و پیش 
آن دسته از ایرانیان اهل نظر، سیاست و فرهنگ ایران تعلق  بسیار رفته است. داریوش همایون به  

این سال  بردند. در  تبعید بسر  از میهن و در  بیرون  را  از عمر  از  داشت که بخش مهمی  برخی  ها 
ده است. اما روح و  های بیگانه سرای ابدی شآنان، از جمله همایون، را خاک سرد تبعید و سرزمین

مهرشان، که همواره با ایران و در بارۀ ایران بود، همچنان زنده و  توقف و پرجان و شیرۀ کالمِ بی
های تازه شده است. داریوش همایون سی سال در تبعید، پرکار و پرتوان، زیست. در  محل بازنگری

سال از  البته  و  تبعیدی،  زندگی  سالآغاز  در  یعنی  آن،  از  پیش  انقالب هایی  مقدمات  که  هایی 
اینجا دیگر،    شد، هر چهاسالمی چیده می در برابر وی بود ضدیت بود، گاه تا حد دشمنی که، در 

اعتنا به این پروا و بیآن دشمنی و موارد آن نیست. اما او بی دلگیر کننده نیاز به یادآوری گستردگی
ا به  که  تعهدی  و  کار  به  کین،  به  آلوده  عمومی  روزنامهفضای  و  کشور  سیاست  به  نگاری  یران، 

ها وقفه و بر پایۀ نوشته شت، ادامه داد. داریوش همایون تنها از مسیر کار و تالش بیسیاسی آن دا
گفته بیو  و  استثناییهایش،  منش  رفتار و  دلیل  به  به  تردید  احترام  و  اعتبار  مقام  در  بود که  اش، 
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چشم دوست و مخالف دانا جز به احترام بر او گشوده  جایی رسید که حقش بود؛ به جایی که دیگر  
 شد. نمی

نوشته در  همایون  روشنگرانهداریوش  آثار  و  این سیها  در  را اش،  بسیاری  موضوعات  تبعید،  سالۀ 
بر دهه آثار  این  او در  از جمله  داد.  بازبینی قرار  انقالب طرح و مورد بحث و  از  های پیش و پس 

رخدا از  بسیاری  بر  و  و  اسالمی  سیاسی  اجتماعی  مناسبات  و  نهادها  روندها،  و  فرهنگی  دها 
تازهدریچه با داریوش همایون و های  به عبارتی آشنایی دوباره  بر »آیندگان«.  از جمله  ای گشود، 
 ای بود که برای بازشناسی تجربۀ »آیندگان« گشوده شد. هایش دریچهدیدگاه 

مترین تحول زندگی« داریوش همایون بود. و از  گذاری آیندگان«، به گفتۀ محمد قائد: »مه»بنیان
ایران کرد«، که  نظر و ی؛ این »آیندگان« بود »که او ]همایون[ را وارد تاریخ اجتماعی و سیاسی 

اگر چشم  از نظر ما،  انصاف گشوده و همه جانبه البته  به  داریوش  ها  به کل زندگانی  باشند، و  نگر 
فرازهای مهم زندگی داریوش همایون و نتیجۀ منطقی   افکنند، »آیندگان« یکی ازهمایون نظر بی

دو   این  میان  اهمیت،  کم  چندان  نه  اما  تفاوت ظریف،  به  دیگر  فرصتی  در  بود.  زندگانی  آن  سیر 
دیدگاه و دو سنجش بازخواهیم گشت. اما تا پیش آمدن آن فرصت، در بارۀ آنچه که تنها به جایگاه  

داریوش همایون مربو داریوش همایون ط می»آیندگان« در زندگی  یادآوریست که؛  به  شود، لزم 
نگاری برجسته و مطرح ارتقاء یافته بود و در سی سالۀ یش از تأسیس »آیندگان« به مقام روزنامهپ

روزنامه عنوان  به  وی  نام  و  مقام  »آیندگان«،  بدون  بالطبع  و  و  تبعید،  سیاست  اهل  نگاری 
 بیت گردید.ورزی اهل نظر، و در خدمت ایران، تثسیاست

ای از توانایی، تشخیص، فکر نگام تأسیس »آیندگان« به درجهتردید، و به تأیید بسیاری، او در هبی
گزاری و تجربه رسیده بود که به رغم همۀ موانع و مشکالت آن روزگار »آیندگان« را آن گونه پایه 

ها در راه  رانده و سال کند، بسازد و نضج و رشد دهد که تصور و طرحی پخته از آن را در سر پرو
ضای فرهنگی پر متانت و جدی و پراعتبار و مسلط بر آن روزنامه، تحقق آن سخت کوشیده بود. ف

نویسندگان   از  بسیاری  که  بود  چنان  آن،  و صفحات  آرشیو  شهادت  به  و  دیگران  گفتۀ  به  بازهم 
روزنامه و در کنار  های گوناگون به رغبت و به مسالمت در آن  صاحب نام آن روزگار و با گرایش

های سیاسی  شدند و به رغم محدودیتدهای جوان بدان جذب میکردند، و استعدایکدیگر کار می
فضای   در  دیگران،  شهادت  به  هم  باز  آنها،  داشتند.  را  خود  عمل  آزادی  بیرون  از  وفشارها 

روزنامهروزنامه با  تنگاتنگ  همکاری  در  و  »آیندگان«  ورزیدهنگاری  ه نگار  چون  رشد  ای  مایون 
 دشان ـ بسیار آموختند.کرده، ورزیده شده و از او ـ به گفتۀ خو

منش، پایه از  بتوان  دشوار  را  آن  دهسالۀ  دوام  و  فضا  چنین  شدن  ساخته  و  نهاد  چنین  گذاری 
شخصیت و مدیریت و کارآزمودگی داریوش همایون جدا نمود. چنان که دوام و کارکردِ آن فضا، 
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انقال فرهنگ  با  او  ایدئولوژیک  بدون  انحصارطلبی  »اعمال هژمونی«،  مخالف،  بی که جز  و حذف 
شناخت، ممکن نبود و ممکن هم نشد. حقیقت آنست که پیش از برچیده شدن انقالبی بساط  نمی

نگاری  آمیز و احساس مسئولیت جدی نسبت به کار روزنامه»آیندگان« آن فضا و آن نظم مسالمت
دوره آسیب  فشار پر زور فرهنگ حزبی ـ سیاسی انحصارطلبانه آن و تعهد به کل جامعه، زیر تأثیر و

و  انقالبی  جامعۀ  رفتار کل  و  روحیه  با  و  فروریخته  »آیندگان«،  بدرون  آن  کامل  رخنۀ  با  و  دیده 
 اسالم زدۀ آن زمان ایران همرنگ شده بود.

ین است که تا به هر صورت، و با هر نگاهی که به آن گذشته و آیندگان نگریسته شود، واقعیت ا
گین علیه داریوش همایون هنوز پررنگ بود و فضای عمومی ها و تبلیغات زهرآهنگامی که مخالفت

روزنامه تاریخ  در  دیگری  نوآوری  عنوان  به  »آیندگان«،  به  کمتر کسی  آن،  زهر  از  نگاری انباشته 
دگرگون  دستاورد  یک  عنوان  به  میایران،  دهساله  موفق  تجربۀ  و  تنها  سال   اندیشید.کننده  ها 

به ویژه  ای که در حافظهخاطره باقی ها،  از »آیندگان«  انقالب«  در حافظۀ طرفداران »انقالب در 
می تکرار  و  ماهمانده  به  تعلق  شورای شد،  تشکیل  با  که؛  این  داشت،  روزنامه  آن  پایانی  های 

و   بنیانگذار  همایون،  داریوش  راندن  از  پس  البته  آیندگان،  روزنامۀ  آن  سردبیری  مسئول  مدیر 
»ضدانق دادن  شکست  از  پس  و  سردبیرش، روزنامه،  آخرین  اخراج  و  مؤسسه  آن  در  البیون« 

مقاله نوشتن  جرم  به  وزیری،  نخستین هوشنگ  آن شورا  ـ  آهنین«  ـ »دستکش  انقالب  علیه  ای 
ه  بانی آزادی بشمار آمده و حرکتی کباروی مقاومت علیه انقالب اسالمی معرفی و آخرین برج دیده 

نشانۀ   به  سفید  صفحات  انتشار  یعنی  انداخت؛  آن براه  از  نسخه  هزاران  صدها  فروش  اعتراض، 
صفحات و سپس فراخواندن حمایت مردم و براه انداختن تظاهرات خیابانی چندین هزار نفری، اوج 

آمد. حال آن که در همان هنگامه، مُهرهای تحریم و آن مقاومت و آن آزادیخواهی به حساب می
رسید، معترضی نیافت بی که دمادم میهای انقالهای ممنوعیت و محکومیت و دستور اعدامنفرما

و هیچ فراخوان مردمی برای اعتراض داده و گردنی افراشته نشد. و تا کنون نیز هیچ سند و خط و 
بنیانگزار  نوشته همایون،  داریوش  افکار  و  آثار  نام،  بر  ممنوعیت  مُهر  علیه  اعتراض  بر  دال  ای 

افکار  » نظر  از  البته،  که  است،  نشده  یافت  اتفاق  آیندگان«  به  قریب  دید  از  و  برانگیخته  عمومی 
روزنامه و  میروشنفکران  بشمار  بدیهی  امری  زمان  آن  انقالبیِ  نیز نگاران  اعتراضی  و  آمد 

 انگیخت. برنمی

ه به خشونت و در آن هنگامه و در آن فضای برانگیختگی انقالبی، اگر، در کنار بسیاران دیگری ک
فرستاده باقی«  »سرای  به  انقالبی  یک    قهر  عنوان  به  همایون،  داریوش  قتل  فرمان  شدند، 

»ضدانقالبی« دیگر، نیز اجرا شده و صدای او برای همیشه ساکت و قلمش از کار افتاده بود، و سی  
دگان« شد، »آینیافت، شاید آنگاه بسیار آسان میسال تالش و روشنگری بعدی فرصت آمدن نمی
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ل آن تجربۀ دهساله را به نام دیگری و به نام همان را از بنیانگذار آن و روح افکارش جدا و حاص
آن  ماه  پروندۀ  اساساً  آیا  که  تردید  این  از  نظر  صرف  نمود.  مصادره  انقالبی  »آزادیخواهی«  های 

 شد؟روزنامه دوباره گشوده می

انقالب و معنای   آن  اما چنان گشت که مضمون  پرده  تقدیر  از  آزادیخواهی روشنفکریش  نوع  آن 
افتاد. معنای حقیقی  برون  به  سانسور  تیغ  اینبار  که  نپایید  دیری  بر    و  نوبت  به  و  نزدیک شد  تیغ 

ها، سیل های انقالبی آغاز گشت. به تدریج با ریزش توهمها نشست و ریزش توهمگلوها و گلوگاه 
بر سر موضوعات و معماهایی ها از واقعیت و ماهیت آنچه رخ داده بود،  پرسش روان شد و بحث 

ک میدرگرفت  اسالمی  انقالب  از  فراتر  بسیار  آنها  ژرفای  روشنگری ه  اهمیت  رفته  رفته  رفت. 
و بی بالفاصله  کوبیدن  از  مهمتر  بود،  ساخته  فراهم  را  انقالب  آن  زمینۀ  آنچه  بارۀ  در  مالحظه، 
ز آن انقالب گردید و سلوک و افکار سرآمدان تأمل بر طبل مبارزه با رژیم استبدادی برخاسته ابی

 گرفت.ساز« و روشنفکران انقالبی و کل فکر و فرهنگ عمومی را نشانه  »فرهنگ

گو نادیده  های یاوهست که تنها بر چنین بستری، افکار و تبلیغات بدخیم زبانهرچند تلخ اما حقیقتی
، از جمله آمادۀ شنیدن سخنان داریوش  ها آمادۀ شنیدن شدها باز و گوش و ناشنیده گرفته، چشم

ها و کتاب زندگانی و روزگار داریوش همایون گشوده و  ه با این دگرگونی دفتر نوشتههمایون. همرا
این   خالل  از  و  زندگانی  این  مسیر  از  گویی  که  گرفت  قرار  کنجکاو  چشمان  برابر  در  چنان 

ر نوشته انقالب  از  پس  و  پیش  حوادث  و  روزگار  فهم  که  حقیقت هاست  به  و  آسانتر  و  وشنتر 
اش، حتا به رغم مخالفت،  و اندیشه  هاشنایی با داریوش همایون و با دیدگاهشود. هر آتر مینزدیک

باقی می احترام  از  پررنگی  از  خط  بسیاری  و  مهربانتر شد  با وی  افکار عمومی  تدریج  به  گذاشت. 
رفتار خویش با همایون تجدید نظر کردند  نگاران گذشته در تصورات پیشین و  روشنفکران و روزنامه

 ها از زبان برداشتند.سکوت کرده بودند ـ از جمله در بارۀ آیندگان ـ به تدریج قفلو آنها که 

نگاری  ای موفق و مثبت در روزنامه بحث و سخن در بارۀ »آیندگان«، و بازبینی آن به عنوان تجربه 
در است.  شده  آغاز  تازه  ایران،  سالۀ  امروز   صدوپنجاه  نسل  به  که  کسانی  و  جوانترها  که  حالی 

نگاری ایران تعلق دارند، بیشتر در سکوت، تجربۀ آیندگان را بکار بسته و بسته به نیاز زمان  مهروزنا
روزنامه اما  مشغولند،  خویش  بردن  فراتر  و  آن  اصالح  و  تداوم  به  خاصه  خود  پیش،  نسل  نگاران 

  یندگان«، که، امروز دیگر، این سابقۀ همکاری در آن برخی همکاران سابق داریوش همایون و »آ
بینند، دامنۀ سخن در بارۀ »آیندگان« را  گذشته و با همایون را جای پایی معتبر و نقطۀ روشنی می

گیریم؛ با عالقمندی و با علم به این  اند. ما نیز به طبع این بحث و سخن را پی میبدست گرفته
ه بنگری « و در بارۀ داریوش همایون خالی نیست. به هر سو ککه؛ میدان سخن در بارۀ »آیندگان 



188 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

پرسش قیاس   کنجکاوی،  می  و  سریز  که  رفتارهای است  میان  حال،  و  گذشته  میان  قیاس  شود؛ 
 … پیشین و گفتارهای امروز

تر های تازهاند، در میان نسل آیند و مدعی داشتن سخنی در بارۀ این گذشته آنها که از گذشته می 
آمادۀ هر پرسشی بود. همچون داریوش پرسشگر، بسیار خواهند یافت. در چنین میدانی باید مدعیان 

همایون که آمادۀ شنیدن هر پرسشی بود. از نظر وی که خود در سی سالۀ تبعید در کانون و در  
شمار از همه نوع بود، این مهم نبود که پرسش از کجا، از سوی چه کسی و به های بیبرابر پرسش 

میکدام   هدف  و  برخوردارنیت  ژرفایی  یا  سطح  چه  از  و  یا   آید  است  برانگیز  اتهام  است؛ 
خواهی  ست یا برخاسته از کینجویانه، از سر مماشات و دوستیگرانه یا مقابلهآمیز«، توجیه»شیطنت

اما پاسخ نیز اگر   و دشمنی. داریوش همایون، در عمل، نشان داد که؛ اهمیت پرسش بجای خود، 
نگری را باشد، که شکیبایی و وسعتآموختگی  از سر خرد و دانش و تعمق و از سر تجربه  سنجیده،

معنایی تازه و شایسته   تواند هر پرسشی را همراه خود به عمق کشاند و بدانآورد، میبا خود می
تی ها روشن نماید و حتا پرسشگری را بیآموزاند. بر پایۀ تجربه و سنبخشد و نسبت آن را با واقعیت

پاسخ این  گذاشت؛  بجای  از خود  همایون  داریوش  اندازه   که  چه  تا  که  دهد  نشان  باید  که  است 
مماشات و آزاد از خوشامد دیگری و یا بدور از مالحظۀ حفظ خویش است و تا کجا به حقیقت،  بی

توان حقیقت نهفته در  که دیگر موضوع شخصی و فردی نیست، نزدیک است و این که تا کجا می
مهمتر، و لجرم غیرشخصی، گرفت تا به تر و  های سنجیده را بسط داد و از آن نتایجی کلیپاسخ

 ها آید.مثابۀ عبرت و درس یا دستاورد، به کار هر چه بیشتر انسان 

نوشته در  چه  همایون  پاسخداریوش  و  پرسش  در  چه  و  در  ها  هرگز  که  داشت  وثیقی  سعی  ها 
نماند.  محدودۀ بحث فردی  و  نبود که  های شخصی  فردی و شخصی  و عمل  گفتار  و  رفتار  هیچ 

موضع  محل و  پاسخ  به  اجبار  برابر  در  را  خود  او  و  باشد  او  از  برخوردی پرسش  به  وادار  گیری، 
ها. داریوش همایون، در نگاه گسترده و  ها و نقطه قوتشخصی و فردی نماید، مگر در بیان نیکی

های عام در حوزۀ  گیریاصوًل جز در بارۀ نتیجه سراسریی که به جامعه، فرهنگ و سیاست داشت،  
 گفت. هنگ، سیاست و اجتماع و در خدمت و فراتر بردن آنها سخن نمیفر

کلی و  ادعا  حد  در  که سخن  آن  برای  اینجا،  در  نمونهشاید  به  اشاره  نماند،  روش  گویی  از  هایی 
بی همایون  و  داریوش  »آیندگان  کتاب  به  مناسبت  بدین  نباشد.  با  مناسبت  گفتگو  ـ  روندگان« 

آوریم که به از آن کتاب پرسش و پاسخی را، به عنوان نمونه، می  داریوش همایون ـ رجوع کرده و
تری که در رسد، خیلی بیشتر از مجموعۀ گفتگوهای آن اثر و بسیار بیشتر از مسائل اساسینظر می

سابپاسخ همکاران  توجۀ  جمله  از  برخی،  توجۀ  است،  آمده  همایون  در  های  همایون  داریوش  ق 
است. اما پیش از پرداختن بدان پرسش و پاسخ نمونه، بد نیست    »آیندگان« را به خود جلب کرده
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های  ای که پاسخبه اجمال در بارۀ اهمیت انتشار آن مجموعه گفتگو و علت اصلی بازتاب گسترده 
 هایی بکنیم. داریوش همایون در ایران یافت، یادآوری

ب و  بازتاب  »آیندگان  نخستین  انتشار  از  بعد  جَدَل  و  بحث  موج  میان  لندترین  در  روندگان«  و 
کانونحاشیه و  »فرهنگی«  »غیر  های  تأثیر  از  نشان  که  افتاد،  اسالمی  رژیم  های»فرهنگساز« 

مالحظه و روشنگرانۀ داریوش همایون داشت و موجب برانگیختن خشم آن های بیمنتظرۀ« پاسخ
برحاشیه که  جایی  تا  شد،  دستها  مقخی  و  پست  دادن  دست  از  هراس  از  را،  به  درکاران  ام، 
خواهی خود از یک سو و به سرزنش و تحقیر هیئت اعزامی و پرسشگران خویش و تخطئه  پوزش 

را   دهباشی  دامن حسین  این خشم  شعلۀ  بیشترین  البته  انداخت.  دیگر،  از سوی  آنان،  کار  حاصل 
مکان  ایران انتشار یافته بود. همچنین دامنۀ آن شعله ا   گرفت که به همت او این اثرِ درخور توجه در

 آمد. چاپ دوم کتاب را نیز سوزاند که پس از نایاب شدن چاپ اول آن ظرف مدتی کوتاه لزم می

»فرهنگ برانگیختۀ  خشم  اصلی  علت  و»تاریخاما  آن سازان«  اسالمی  رژیم  شفاهی«  نویسان 
بلکه   نشد،  برآورده  تنها  نه  که  بود  ناپسندانتظاری  مناسبات  و  احوالت  افتادن  برون  پرده  از  تر با 

پرتاب شده بومرنگ  اسالمی، همچون  قول  حکومت  به  که  بود  این  انتظار  آن  بازگشت.  بدان  ای 
حبیب اسماعیلی ـ از دست درکاران »تاریخ شفاهی« و انتشار »آیندگان و روندگان« ـ به داریوش  

ـ رصتی داده شود تا وی، ـ در کنار سایر »مهره های رژیم پهلوی«، فهمایون، »یکی از مهره    ها« 
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  

های  افشاگری  فروپاشی، تردیدناپذیر، جلوه کند و در قفا و لوای  و نارسایی آن به عنوان عامل اصلی
ناگزیر و اجتناب»مهره  انقالب اسالمی  درکاران ناپذیر و رهبران و دستهای« خودی رژیم سابق، 

 شان تأللؤیی یابد، که البته نیافت.سرنگونی آن »رژیم فاسد«، سرفراز بدرآیند و »پیروزی«

ه نگردید. برعکس رفت، این انتظار از سوی او برآوردایون انتظار میهمان گونه که از داریوش هم
ای شد که در آن نه تنها علل درونی فروپاشی رژیم پهلوی، بلکه  ها و سخنان وی چنان آینه پاسخ

انقالب و تصویر حکومت اسالمی و روحیه انقالب  همچنین مضمون آن  آنها این  هایی، که بدون 
وشنی به رؤیت تر شکست اخالقی و درونی ما به ر ی از درجات عمیقشد، به عنوان یکممکن نمی

ها ای این بود که؛ در کشور ما رژیم درآمد. جان کالم همایون در آن گفتگوی چندین صد صفحه
دلیل بیآمده و رفته به  نیز  پایدار فساد و  اند، عموماً  اما عنصر سرسخت و  کفایتی و فساد درونی، 

ر، به تباهی کشانده است. تای عمیقدر ماندگاری خود ما را، هر بار به درجهسقوط از درون مانده و  
تنها مرتبه  آن  از  برآمده  پایینانقالب اسالمی و حکومت  از آن شکست و درماندگی درونی ای    تر 

 همگی ماست. 
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به البته برای بدست دادن چنین حقیقت کلی، آن هم از مسیر گفتگویی چندین صد صفحه ای و 
بایست به اجزاء  ، همایون ناگزیر میها و رخدادهای مختلفهای گوناگون در بارۀ دورهسشتبع پر

می آن بسیاری  از  نهایی کالم وی  نتیجۀ  و  روح  برداشت  و  آن حقیقت کلی  دریافت  اما  پرداخت. 
همه اجزا ناممکن نبود. چنان که حاجبان فرهنگی حکومت اسالمی آن را خیلی زود دریافتند و به 

های چندی با گویی، و همچنین از لحظهدند و جوانان با استعداد دست درکار، از آن حقیقتخشم آم
بی  دمخور شدن،  لحظههمایون  آن  تکرار  ناممکنی  از  و  نگذشتند  بدل  تآثیر  و حسرت  متأسف  ها، 

 ماندند.

اما، به نظر نمی ق  رسد که، در چشم برخی یاران امروز و همکاران ساباین همه و آن جان کالم 
میان آنان صدای چندانی برنخاست. شواهد نشان   همایون، چندان جلوه و اهمیتی یافته باشد، چه از

نخوانده می و  ندیده  را  اثر  اصالً  آنان  از  برخی  که  و  دهد  غوغا  آن همه  از  که  است  بعید  پس  اند 
از عتاب و نارضایتی روزنامۀ جمهوری اسالمی، که در دوازده شمارۀ پی در پی آن بازتاب یافت، و  

پوزخطاب سمینارهای  و  سیما«  و  »صدا  شفاهیهای  »تاریخ  را  شگرانۀ  نظرشان  چیزی  نویسان« 
جلب کرده باشد. و کسانی هم که در مقطع انتشار آن کتاب، چیزی نوشتند، در نوشتۀ خود، البته  

شخصیتی  ای به موضوع و اصل ماجرا، عمدتاً به شخص همایون پرداختند و او را از نظربدون اشاره
های  به جرح و تعدیل سخنان و آمال و اهداف و موفقیتهای فردی زیر و رو نموده و بعضاًو انگیزه

هایی که پشت سرگذارده بود، وی پرداخته و در نهایت، هم از او و هم از زندگانی وی و موقعیت
»آیندگا درونی  رخدادهای  برخی  از  شگفتا  و  نمودند.  ارائه  معوجی  و  کج  آن تصویرهای  در  ن« 

رفتار ماه  »شاهکارهای«  از  و  انقالبی  قبال های  در  روزنامه  روزهای  آن  گردانندگان  برخی  ی 
دست خودِ  که  گفتند،  غرور  پر  کام  به  سخن  چنان  همایون  عرق  داریوش  آوردن  با  جز  درکاران، 

 آورند. شرمی بر پیشانی وجدان معذب، آن رفتارها را به خاطر نمی

وی پرپیامد، تنها  ن و دوستداران نیز، از آن همه موضوعات مهم و گفتگو دریغ آن که برخی دوستا
هایی بسیار شخصی و فردی از اجزایی اهمیت پرداخته و بدتر از آن به برداشتبه برخی جزییات بی

ها از آن گفتگو و ازسخنان داریوش همایون دامن زدند که نه مطابق رویۀ وی بود و نه نظر بدان 
دام از جمله  به داشت.  نمونه  عنوان  به  اینجا  در  ما  که  پرسشی  به  زدن  آن    ن  از  مختصری  شرح 

 پردازیم. می

قبال  در  رفتارهایی  به  را  افرادی  و  فردیست  و  بسیار شخصی  و  افتاده  پا  پیشِ  و  تکراری  پرسش 
کند. و همایون اکراه دارد به صورتی که آن پرسش طرح شده  همایون در روزهای انقالبی متهم می

بدان   مقاومت همایون در شخاست  برابر  از بپردازد. پرسشگر که در  صی کردن بحث و خودداری 
کند که پرسش وی »از سر شیطنت نیست« و اصرار دارد بداند گیرد، ادعا میذکر نام افراد قرار می
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نگاری که که، مثالً چرا فالن »همکار« علیه همایون »اعالم جرم« کرده و یا این که چرا روزنامه 
انقالب، و در »آیندگان«، سخنی علیه داریودر روز ش همایون گفته یا نشان داده، حال  های اول 

 گوید.آمیز می امروز در تجلیل وی سخنان ستایش

داریوش همایون، نخست با اصل قرار دادن رفتار امروز، که نه از سر بدهکاری و نه از سر انتظار و  
گیری همگانی از روحیات گذشته، و توصیه به  له پاداش است، و خرسند و امیدوار به اصالح و فاص

بی»دید و  پاافتادگی  پیش  آنگاه  لیوان«،  پر  نیمۀ  برابر  ن  در  دادنش  قرار  با  را  پرسش  آن  اهمیتی 
انقالب و در سال ابعاد یک کشور فرهنگ غالب و روحیۀ عمومی در  های ویرانی و ویرانگری در 

گر و یا پرسشگران را از عالَم کنجکاوی شخصی، کند پرسشدهد. و بیشتر از آن سعی می نشان می
فرصتمنش   حساب،  تسویه  فرهنگ  و  دیگری  در  تخریب  انتقامجویی  حس  کردن  رها  و  طلبی 

در   او  کشد.  بیرون  بود،  همگانی  و  داشت  پررونقی  بازار  انقالبی  گذشتۀ  در  که  فرصت،  نخستین 
دهد، و ما ه خود اختصاص میای از آن کتاب را بهای خود به همان پرسش که چند صفحهپاسخ

دهد که راه کنار آمدن با آن گذشته و کنیم، نشان میبه خواندنش دعوت میخوانندگان عالقمند را  
گیری هر چه بیشتر  های در آشوب آمده و ناآرام، پشت کردن بدان منش و فرهنگ و فاصلوجدان

 از آن عالَم است و نه تکرار دمادم و باززایی آن. 

از دوستان و دوستداران دیرینه او ها«، از همکاران سابق همایون و  ما از »آیندگانی   ست کهطبیعی
بوده دمخور  بیشتر  دمی  وی  با  داشتهکه  انتظار  دیگران  از  بیش  بیاند،  ضمن  که  و ایم،  اهمیت 

افتاده اعتنا گذاشتن از چنین پرسشبی پا  های همایون را در متن کلی و روح  ای، پاسخهای پیش 
ترند او به نتایج کلی که به حقیقت نزدیک های وی مرور کرده و چون خودِ  ها و گفته بر نوشتهقالب  

سالگرد   در  او  یاد  تجلیل  سر  از  خاتمه،  در  که  زیر  متن  در  نهفته  حقیقت  به  از جمله  کنند؛  توجه 
تاورد  آوریم. ما بارها بر این گفاش در مراسم هشتاد سالگی میدیگری از درگذشت وی، از سخنرانی

کرده نهتکیه  قطعه  این  که  برآنیم  زیرا  از    ایم؛  ما،  همۀ  روزگار  از  حقیقی  تصویری  تنها 
ست که همۀ ما را اندکی از عالَمِ گذشته و از وضع  آمدگان، است، بلکه بیشتر از آن شرحیگذشته

 برد: تر میامروزمان پیش

در  امشب  در    »ما  پیش  سالی  زیرا سی  هستیم  انقالاینجا  اسالمی  ایران  از ب  پس  که  داد  روی 
همه چیز   1357بهمن    22ایران است.  ترین رویداد تاریخ  یلغار مغول ویرانگرانخستین حمله عرب و 

این توده انسانی از تب و تکان انقالب به خود آمد فرصتی به همان  که    را زیر و رو کرد و هنگامی
شدیم که یونانیان، که به گفته مشهور برای  وبرو  شگرف در برابر خود یافت. ما با موقعیتی ر  اندازه

نامیدند. کائوس حالت پیش از آفرینش است، می  chaosداشتند، کائوس  ای میر فرایافتی واژهه
را  ما  که  بود  آنچه  سرتاسر  ورشکستگی  انقالب،  آن  بشود.  هست  هستی،  جهان  آنکه  از  پیش 
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میمی و  جهانساخت  تا  گرفته  سیاست  از  ــ  اجتماعی شناساند  رابطه  از  و  رایج؛  فرهنگ  و  بینی 
شخصی. ما به عنوان یک جامعه و یک ملت در یک لحظه تاریخی، خود را برهنه   رفتارگرفته تا  

تنها پایان یک رژیم شده بودیم بیرون ریختیم. انقالب اسالمی    کردیم. آنچه را که در واقعیت خود
پیکر بی جان بر گرد  یا  نبود که  میدان ش  و یک سلسله  بگرییم.  بر سر گورش  یا  پایکوبی کنیم 

های خود را برگردانند نیز نبود. بیش از هر چیز کائوس بود  خواستند گذشتهمیان آنها که مینبردی  
 ها بسته بود. های ما که به جان چیز، از جمله گذشتهشدن همه ــ بر هم خوردن و زیر و زبر 

بینم  ای بز انقالب را بیشتر به عنوان آبستن جهان تازهایران پس اسه دهه پیش به نظر من آمد که 
 «…تا امتداد آنچه انقالب را، از همه سو، میسر ساخته بود

 

 1395بهمن  8
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 : از قدردانی
 همایون  داریوش 

 به یاد هر دو
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اریوش همایون  سال از فقدان د  8هیچ جای شگفتی نیست که گذشت  
است نکاسته  را  ما  حسرت  و  تأسف  که  میزان  دشواری  شرایط  شاید   .

میایران بسر  آن  در  چنین مان  در  باشد.  حسرت  این  بزرگی  علت  برد، 
او، بی تردید قرار و آرام شرایطی حضور دولتمداران و سیاستگرانی چون 

اما آنچه ساخت. دوستان را استوارتر میروان را فراهم و امید در دل میهن 
زند ما  احساس  و  یاد  در  را  همایون  میهداریوش  کمتر  نه  از  دارد،  تر 

دوستی پایدارش، همانا خطوط  و میهن   روشن  دیدگاه بلند و افکار سیاسی
شخصیتی و منش و رفتار فردی وی بود، که به تدریج در فراز و نشیب 

ال آن را یافتیم، زندگانی پویا، راه به سوی بلندای والیی یافته بود. ما اقب
ویم و در آینۀ آن منش و روش نگاهی  با این شخصیت از نزدیکتر آشنا ش

های سپری شده اما داریوش به آن درجات والیی بیاندازیم. در این سال 
سهیم  برای  است.  یافته  بیشتری  تازۀ  عالقمندان  و  دوستان  همایون 

خوانی گفتگویی کردن این دوستان در گوارایی این شناخت، آنان را به باز
با  کنیم  با همسرش هما زاهدی، دعوت می و یاد هر دو را همراه باهم، 

نگه  زنده  دل  در  بود،  ایران  نفع  به  که  مشترکشان  زندگی  از  الهام 
 داریم. می

 

 به یاد هر دو  

 

در  ها را  است تا انسان  هائی فرا رسیدهتر شدنش، پختگی لحظهایرانی در مسیر انسانی   برای جامعه
غرض، به انسانیتشان، واسطه، مستقل و بیگاهی بیتری به چشم آوَرَد؛ با عمق نپرتو نورهای تازه
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آمیز  گاه ستایشانگیز و  گاه شگفتبه جهان درون و به رنگارنگی هستی و حضور آنان و به حکمت  
انسانی فرد را تنها در یک  ها و فضائل شخصی و جنبهاین حضور. خصلت نام، در  های عاطفی و 

ه پیوند با این تبار و آن نسب تحلیل برد، و یا در زیر توان خالصه کرد و بچند رخداد تاریخی نمی
نام سنگین  نزدیکسایۀ  داشت.  نهفته  گسترده  نفوذهای  پرقدرت،  با حضورهای  به  هائی،  تر شدن 

انسان بلند  رسم احترام و   های ناشناخته آدمیان بیش از هر چیز فروتنی،ها و فضیلتروان و روح 
 آموزد.و حضور دیگری را به شناسندگان می شناسی و احساس شادی از وجودحس قدر

های  برای ما اقبال آشنائی با هما زاهدی دیر بدست آمد، و هنگامی که فراهم شد، هنوز با سابقه
یش از  ساخته شده همراه بود و زیر تأثیر چند رخداد تاریخی و چند نام و نسب و بذهنی از پیش  

ها ها و فاصلهیوش همایون قرار گرفته بود. هالههمه در پرتو حضور پررنگ و پرنفوذ همسرش دار
اما فرصتِ از میان   هر چند پس از درگذشت داریوش همایون به ضخامت و دوری گذشته نماند، 

 فرصت ها بس بلند بود. با وجود این کفایتِرفتن را نیز به کمال نیافت. زمان بس کوتاه و مسافت
منش، با گذشت، فداکار و ، با بانویی بزرگشمار و مداومآنقدر بود که ما را از لبالی گفتگوهای بی

گاه نخواست از زیر سایه و  وفادار آشنا سازد، با انسانی چنان از خودگذشته که در بلندی طبع، هیچ
و نسب  و  می  نام  آنان عشق  به  که  آیدگاه مالحظات کسانی  بیرون  در عدم  ورزید  آن جمله  از  ؛ 

های ها به اجازه ایشان به صورت یادداشت، در قید حیات، که متن آنهارضایت به انتشار آن گفتگو 
پیامد   دلیل  به  شاید  بود؛  شده  رسانده  تأئیدشان  و  نظر  به  و  تنظیم  من  قلم  به  منسجمی 

وصف»ناخواسته در  که  تصویری  شدن  برجسته  نامه ی«  آخرین  در  ایشانش  به  به    ام  و  نوشته 
گفتگو  نهائی  متن  د  ضمیمه  آن  مقدمۀ  آن    2011اکتبر    29ر  و  در وصف  نامه  در  داشتم.  ارسال 

 تصویر آمده بود: 

  و   ثبت  جز  نداشتیم  کار  این  در دیگری  انگیزۀ   و  قصد  هیچ  ما  …»خانم زاهدی گرامی و ارجمندمان
ر کس دیگری امکان شناخت ه  زا  ترژرف   و  بیشتر  که  انسانی  زبان  و  دید  از  ترعمیق  شناختیارائه

تردید، برای هر فردی در  ه است، آن هم در حوزه زندگی شخصی که بیداریوش همایون را داشت
های ارائه واقعیت خود است. گفتگوئی به قصد  ترین مکان ها و حقیقیترین لحظههر سطحی عریان

ای همایون، از شخصیتی که ای دربست در خدمت تعمیق آشنائی دوستداران و هواداران آق و انگیزه
ارج خدماتی که در حوز ایران کردهبه  ارتقاء  ۀ فرهنگ و سیاست  مقام یک شخصیت ملی  به  اند، 

اند، حداقل دوستداران گستردۀ ایشان در  یافته و جزئی از میراث این جامعه و ملت بزرگوارش شده
 اندیشند.شان چنین میباره

نش اصالً  ر بستر این گفتگو که به یاری و بزرگمنشی شما امکااما نکته مهم دیگر اینکه بر فراز و ب
شوم ـ کنم و از تکرارش هیچ خسته نمیفراهم شد، ـ بازهم پس از صدبار گفتن دو باره تکرار می
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ای دوست داشتنی و بسیار شایسته قدردانی نمودار گردیده است، که دست مهمی در فراهم چهره
ما در تن آن خدمات داشته است، دست و چهره هما زاهدی! و  ساختن بستر لزم به واقعیت پیوس 

 کنیم.« شناساندن این چهره در کنار آقای همایون نیز احساس وظیفه سنگینی می

برداشتن گامی در انجام این وظیفه از سوی ما آن زمان توسط هما زاهدی به زمان نامعلومی، به  
گردید و ما گردن نهادیم؛ هر چند که در منش  روزگاری که ایشان دیگر درمیان ما نباشند، موکول  

ایم نسبت به هائی که شناختههای انسانی، در قید حیات انسانشناسی فضیلتگداشت و قدرما بزر
یادبودشان پس از درگذشت، همواره ارجح بوده است. به یاد آن بانوی گرامی و به صرافت اینکه در  

با نکرده  این  از  بیش  تعللی  وظیفه  آن  گفتگو انجام  آن  متن  یادداشتشیم،  و  به ها  را،   همان  ها 
آوریم، به شوق آنکه دیگران را در تصویری صورت زمان نگارش، به قلم و تنظیم من، در زیر می 

 واسطه نقش بسته است، سهیم نمائیم. بار بیکه از هما زاهدی در ذهن ما، این 

 2013اکتبر  12

 **** 

ایشان  ی پس از درگذشت آقای همایون، تا توانستم با همسر  ازمان درازی کشید، حدوداً یک هفته
خبری از آقای های آخر دو سه روزی بیشتر تاب بیخانم هما زاهدی صحبت کنم. معموًل این سال 

نمی را  نمیهمایون  ایمیل،  ارسال  یا  تلفن  طریق  از  تماسی،  ایشان  اگر  و  حتماً  آوردیم  گرفتند، 
آن سوی سیم   داشتند. ازمیها خانم زاهدی ابتدا گوشی را برقتشدیم. بیشتر وخودمان پیشقدم می 

می شنیده  سرزنده  اما  مالیم  بسیار  زنگی  با  واژهصدائی  با  قول شد،  به  لحنی،  با  و  پرادب  هائی 
معروف، بسیار سانتی مانتال اما با فاصله. قدری سریع، پس از یک احوالپرسی کوتاه، صحبت را به 

آقای   حضور  عدم  یا  میحضور  خانه  در  میهمایون  انگار  بفهکشاندند.  تماس خواستند  که  مانند 
آنگاه آقای همایون را   »شما« تنها به خاطر همسرم است، پس وقت را در »تعارف« هدر ندهیم. 

گفتند کِی دوباره تماس بگیرم و سپس خداحافظی، باز  کردند و اگر نبودند، میپای تلفن صدا می
  کرد می  ساس اح  انسان  کوتاه،  گفتگوی  آن  از  بعد یم و در سکوتِ  هم پر نزاکت. در این سوی س

 نیز  مشترک  دوستان  بسیاری  از.  شدمی  شرمنده  و  معذب  خود  پیش  احساس   این  از  و  است  مزاحم
 . گیرندمی تماس  همایون آقای با تلفنی ندرت به احساس  همین سنگینی خاطر به  که بودم شنیده

م که  من  تا  سالی طول کشید  دو  ـ  بودم،  یکی  همایون«  آقای  با »همسر  بیشتری  آشنائی  شتاق 
احوالپرسی از  را  هوا صحبت  و  آب  اوضاع  مورد  در  هم  آن  بیشتر،  کلمه  چند  به  پرنزاکت،  های 

شنوند خانم در حال صحبت از  زند و می گفتند، هر بار که تلفن زنگ میبکشانم. آقای همایون می
 کسی است.  فهمند آن سوی سیم چهاوضاع آب و هواست، می



197 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

تا همین حد راضی ثریا  کرد.  ام نمیاما هرگز  به  از وقتی که کتاب »من و روزگارم«  به خصوص 
از کاراکتر زنی  جمالی و هما زاهدی تقدیم و در آن زندگی آنجا، خطوطی  اینجا و  اشاره وار،  نامه 

عرض و طول و  ترسیم شده بود که تأثیر خود را بر زندگی نویسنده کتاب گذاشته بود. زندگی که  
های آن و همۀ  ها و لحظهرفت و نسبت به همه جنبهنمیهای آن دمی از پیش چشم ما کنار  لحظه

 کسانی که بر آن سهمی از تأثیر داشتند، کنجکاو و حساس بودیم.

تعریف  اجتماعی  حوزه  در  ـ  خودش  توسط  همه  از  بیش  و  ـ  همگان  سوی  از  همایون  داریوش 
خته شده  و روحیات وی نیز در همین حوزه و از مجرای آن شنا  شد و تمامی خطوط شخصیتیمی

جنبه همه  بر  مسلط  و  گسترده  فراگیر،  چنان  را  حوزه  این  خود  او  میبود.  زندگی  آن  و های  کرد 
ای بر این حضور داشت که کمتر جائی برای شناخت و تصور روشنی ـ زندگی اجتماعی چنان سلطه

 گذاشت. رفتار ووه شخصیتی وی در مناسبات خصوصی میتخیل و گمان امر دیگری است ـ از وج
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،  

ها و پیوندهائی  نگامی که در حصار مناسبات، رابطههای او خاصه هناشناخته بود، کنش و واکنش
اند، در پیوند و در برابر کسانی که هر  گرفت که همه تنیده در احساس و عاطفۀ شخصیقرار می

رسیدند و کمتر نامی از آنان، مگر به خواست خود چند در زندگی اجتماعی او پیرامونی به نظر می
 دگی خصوصی و شخصی، بخش مهمی از توجه وی را به خودآمد، اما مسلماً در زنوی، به میان می

داشتند.  مشغول می  انتظار  را  انسان »عادی«  رفتار یک  او  از  از هر چیز  پیش  که  افرادی  داشتند. 
ابتدا همسر، برادر، پدر و پدر بزرگ بود، نه یک   آنان  انتظار کسانی که داریوش همایون در چشم 

تلف  های مخافع جمع، نه یک نویسنده استثنائی در زمینهمصلحت اندیش حوزۀ عمومی و پاسدار من
های منفرد جامعه را در قالب روحیات  تواند خطوط مشترک کاراکتری انسانزندگی اجتماعی که می

نگار پرکار و سیاستگری که در برقراری رابطه میان آرمانگرائی  جمعی به قلم بکشد، نه یک روزنامه
حظات  و انگشت شمارند، و نه یک فعال سیاسی در پردۀ مال  هایش اندکنمونه  و ضرورت لحظه
دانست که در سیاست حرف اول را کاراکتر فرد است  دانست و خیلی خوب هم میبیشمار، که می

از پسِ کاراکتر  که می بود که همه چیز در سیاست  به ما آموخته  او  برای مخالفین. خود  زند، حتا 
؛ سالمت اخالق  ها اعتماد کنی! نشان داده بودوانی به آن کاراکترتآید، اینکه تا کجا میها میانسان

در میدان سیاست و فرهنگِ سیاسی سالم، حیاتی است و اعتماد به کاراکتر عاملین در این میدان، 
قوی هرچه  که  است  ستونی  استوارهمچون  و  گسترده تر  آن  بر  افکنده  سقف  دامنۀ  باشد،  تر  تر 

بر صالبت آنمی را چنان گسترد که روزی همگاست که می  نستو  شود. و  را در  توان سقف  ان 
 خود جای دهد. 



198 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

ترین  شود اعماق وجودی فردی را شناخت که از دیربازِ نوجوانی بیشترین اراده و توانمندچگونه می
اجتناب که  کسی  شناخت  است.  داشته  خویش  ساختن  در  را  و  دست  رفتار  و  منش  در  ناپذیری 

واژهواکنش بهایش  میای  مییگانه  که  گونه  آن  همواره  و  مینمود  در نخواست  مگر  جز  مایاند، 
های عاطفی و از مجرای آن میدان زندگی خصوصی ممکن است؟ جائی که انسان در لبالی پیوند

ای هم اگر هست که هست، همه از سر خواستن است. جائی که زید. احساس وظیفه و مالحظهمی
ها ها و نیازحساس ها و اتوانند از انتظارعقالنی به هیچ عذری نمی  هایها« و گزینشدیگر »اولویت

بی کوچک،  چند  هر  دیگری،  احساس فردی  همه  عبورکنند.  انتظار اعتنا  و  نخست  ها  صف  در  ها 
افتند و انسان خودش است نه در  ها فرو میاولویت قرار دارند. در مناسبات و روابطی که همه پرده 

م در  بلکه  دیگری  پاره برابر  انسانقابل  برابر  در  خویش،  وجودی  کهای  مالحظه هائی  هیچ  در  ه 
نمی می جمعی  را  انسان  وجود  و  حضور  تمامی  تنهائی  به  یک  هر  همیشه گنجند،  برایم  طلبند. 

سازد؟ دنیای خصوصی پرسشی بود که داریوش همایون تعادل میان این دو دنیا را چگونه برقرار می
بر خویش و    نوردد؟ تنها به یاری تسلطی که همیشهچگونه در می  سرشار از عاطفه و احساس را

مگر می اما  است؟  داشته  بار »عقالنیت« عواطف خود  زیر  را  احساس  پویش  و  عاطفه  نبض  شود 
 محض از کار انداخت؟

از  یکی  در  روزی،  زاهدی  هما  تماس   و  همدردیهمان  و  تلفنی  آقای  های  رفتن  از  پس  که  ها 
ادام همچنان  مهمایون  هردو  دلتنگی  و  حسرت  و  اندوه  بار  از  چون  یافت،  میه  کامالً ا  کاست، 

پردازی، پای صحبت »حق« من!  داوطلبانه و با لحنی بسیار صمیمی و همدلنه، بدون هیچ مقدمه
»این شناختن  که  در  بود  چنان  و همدلی  این صمیمیت  کشید.  میان  به  را  همایون  داریوش  تیم« 

ی خود را لو داده  اندازد، باز هم موجب شرمندگیم شد. گوئو ستایش بیبیش از آنکه مرا به شگفتی  
های شخصیتی وی که در درون  ترین لیهتر درونیباشم، در بر مال شدن آن میل به شناخت عمیق

بیگانه جائی که  در  زندگی خصوصی،  بروز میو لبالی  نیست، مجال  احساس  ای  اینکه  از  یابند. 
ندگی دیگریست.  ها تنها از سر کنجکاوی و سرکشیدن به زکه همۀ اینکردم، نکند فکر کنند  می

دانستم، که آیا شریک زندگیشان از عمق پیوند و دلبستگی ما به خود این تردید داشتم، اصالً نمی
کردم که این منم که  زندگی و هر آن کس که در آن بوده است، اطالع دارند. تا آن موقع تصور می

، »همسر داریوش تی، هر قدر محدود و اندک، مشغول شناختن هما زاهدی »زیرکانه« در هر فرص
از هم  شاید  ـ  زود  خیلی  آنکه  حال  هستم.  تماس   همایون«  اولین  درهمان  و  همان    ها 

های صحبت از آب و هوا و از پشت خط تلفن! ـ ایشان  های کوتاهِ با فاصله و در لحظهاحوالپرسی
ا، یک پی به اصل موضوع برده است: اینکه همسرش، در چشم مراه به ضمیر درونیم برده است.  

فرد »معمولی« نیست، انسانی است عمومی و متعلق به همگان. و او خرسند و سرفراز از این نگاه، 
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های خویش را از او با دیگری تقسیم کند، چنان که پیش از این در سراسر خواست که دانستهمی
سیم  ضور و حیات همسرش را دست و دلبازانه با دیگران تقزندگی مشترکشان چنین کرده بود. ح

کند، نیازی به مقدمه چینی کرده بود. در نگاه هما زاهدی، که آن را همیشه صاف و روشن بیان می
پایه و پیش اعتماد  رابطه صمیمی که  آموختم؛ در یک  ایشان  از  بود که  از آن روز  آن  نبود.  شرط 

وان سخن تتوان پرسید و در بارۀ همه چیز می از همه چیز می است، نیازی به مقدمه چینی نیست.  
 گفت.

گفتگو  برای  را  پیشنهادم  و  یافته  دلی  اعتماد،  دریچه  شدن  باز  منظمبا  باره  های  در  ایشان،  با  تر 
گذرانده  با همسرشان  که  روزگاری  بارۀ  در  و  آقای  خودشان  بستر  این  در  اینکه  و  کردم  اند، طرح 

ی بشناسیم. اما تا به در حوزۀ زندگی اجتماعی، بلکه بر بستر زندگی خصوص  همایون را نه این بار
گذشت. هنوز زخم حسرت و خواستیم. باید زمان هنوز میاین نقطه برسیم، هر دو وقت بیشتری می

یادآوری همۀ خاطره احساس حسرت،  غلبۀ  و  اندوه سنگین  در لبالی  بود.  تازه  و اندوه خیلی  ها 
آمیخیاد کشش  با  است.  تن ها  همراه  خوشی  و  پاکی  و  دلپذیری  رنگ  به  زمانی  شان  باید  هنوز 
 گذشت. می

گذشت، تالش هما زاهدی سراسر در تسکین ما  بار که این چنین برما دشوار میدرآن روزهای اندوه
پوشاند، تا فرزندانش را دلداری دهد. هما گذرد، غم خود را میبود. همچون مادری که از خود می

این نمی  زاهدی  چند  هر  را  افرزندان  پس  تعدادشان  از  و  در شناخت  بسیار  همسرش  درگذشت  ز 
اما خوب می بود،  این  شگفت شده  بودن  افسوس خود، طبیعی  اندوه و  باید در پس  ما  دانست که 

درگذشت را که دست بر قضا با سرشت زندگانی داریوش همایون و میل باطنی او خوانائی یافته  
می بفهمیم.  گفتگو گفتنبود،  در  حادثه،  این  از  پیش  دلد،  درد  و  مها  گفته  های  »داریوش  یانشان، 

بود« که حتا تصور افتادن در بستر بیماری برایش ناممکن است. در آن صورت عمدی بکار خواهد 
 تر کند.برد که رشته چنان حیاتی را هر چه کوتاه

کند! غافل از آنکه او  ده و نمیکردیم که همایون هرگز به مرگ فکر نکرو ما تا آن موقع فکر می
نیز در چگونگی رفتن گرفته بود. این »چگونگی« برخاسته از سرشت و طبیعت  حتا تصمیم خود را  

از  برای خود  بود که  را می  نوع زندگی  این  بود. هما زاهدی  برگزیده  آغاز  از همه  همان  دانست و 
خواست هنگام« کنار آیند، میفتن »ناتوانستند با اندوه و حسرت این ردوستداران همسرش که نمی

تر از همه ما فهمیده بود  آن زندگی و این اراده سر احترام فرود آورند. هما زاهدی زودکه در برابر  
ای بود که همسرش در تصور و میل درونی خود، میان آن زندگی راز تسکین، در فهم همین رابطه 

وقت به مرگ  کردیم او هیچکه »ما« خیال می  همان هنگامی  ها پیش ـ شایدو این مرگ از مدت 
 دیشد ـ برقرار کرده بود. اننمی
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خواهم بپرسم و ایشان هم  با پیشنهادم به آن صورت مخالفت کردند، اما اجازه دادند آنچه را که می
را بی این گفتگوهیچ پرسشی  دادند مضمون  اجازه  نگذارند. همچنین  بیشتر گپ و پاسخ  را که  ها 

و سلیقۀ خود تنظیم کنم، مگر آنچه  و روزگار، گذشته و حال و بود، یادداشت و به قلم    سخن از روز
باز می دیگران  قبال  در  ایشان  به مالحظات  دنیا  که  از  که  آنان  آنان که هستند و چه  گشت، چه 

صحبتی متوجه شدم که چقدر بار این مالحظات بر این زندگی سنگین بوده اند. در طول راهِ همرفته
همسر خویش، داریوش همایون در    ، به خصوص بر دوش ایشان. به عبارتی هما زاهدی سهماست

انسانی بیرون از جهان دو نفری، از همان آغازِ    این مالحظات را نیز بر دوش کشیده و در روابط 
زیسته مالحظات  این  آسیاب  دو سنگ  میان  عمل  در  همایون  داریوش  با  داریوش    زندگی  است. 

توانست با وی و نوع زندگیش  اب خاطرات خود از اینکه تنها هما زاهدی بود که میهمایون در کت
زندگی   شیوۀ  لزمۀ  که  خود  عمل  آزادی  به  دلبستگی  در  دارم  تردید  اما  است.  نوشته  کند،  سر 

می  اجتماعی و خویش  انسانی  روابط  مالحظات  مرز  از  عبور  در  که  باری  سنگینی  بر  دانست، 
همسرش   دوش  بر  زمیخصوصی،  هما  است.  داشته  نظر  بوده،  که  گونه  آن  زن گذاشت،  اهدی 

های دیگر در سرشتش. او در غلبۀ این میل از جمله ای است با میل به خدمتگزاری به انسان آزاده
برابر او ـ همۀ آنچه که از آزادی می توانست، به او خواست و میدر برابر همسرش ـ به ویژه در 

و بند  و  ب  سپرد و خود در قید  مناسبات  این  به  وفادار  انسانی و  ماند، حتا در مالحظات روابط  اقی 
 کشیدند. دارد، به میان میهای دیگری را که عزیز میها که پای انسانپاسخگوئی به برخی پرسش

همان گونه که همسرش در وصفش گفته است؛ چون انسانی »راست و درست است«   هما زاهدی
پرسش همه  هبه  داد،  پاسخ  بوده ها،  که  کمانگونه  آنجا  گرفت،  قول  من  از  اما  ندارد، اند.  میل  ه 

یادداشتپاسخ به صورت  آنچه که  داد  قول  آن  ازای  در  نشوند.  نوشته  بر ها حتا  تنظیم شده  های 
 ها را بخواند و حتماً نظر دهد.بستر این گفتگو 

تماس  از  که  روزی  چند  از  کردم.پس  آغاز  را  برداری  یاداشت  گذشت،  از    هایمان  که  نیز  را  آنچه 
آمدند،   گفتگوهای بعدی میِ هائی که از پسِسته بود، به یادداشتگفتگوهای قبلی در حافظه نقش ب 

گرفتند. به  افزودم. گفتگوهائی که در مسیر طبیعی خود موضوعات پراکنده و مختلفی را در بر می
هائی یدن سخنان ایشان، پاسخام، نظمی دادم تا بتوانم درپی شنهای پراکندهصرافت کار به پرسش
با آن  برقرار میها قرار میپرسش   را که در تالقی  پیوند  آن  با  اما  گرفتند و  کردند، استخراج کنم. 

می اعتباری  هنگامی  کار  این  گفته تمامی  مجموعه  از  که  گونه  آن  ـ  و یافت  منسجم  صورتی  ها 
گذشت. پس از دریافت أئید ایشان می نهایت از مالحظه و تداد ـ که در  تصویر یکدستی بیرون می 

نشان مورد   اولین بخش  در  فراوانی  با دقت  پیگیر، همراه  و تالشی  گرفته  را جدی  کار  دادند که 
ارائه تصویر  هایشان در پیش گرفته صحت و جامعیت گفته اند و همچنین حساسیتی در توصیف و 
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ش گرفته و خمیرمایه کاراکترشان را ای که زندگی ایشان از کودکی بر آن نقدقیقی از فضا و زمینه
نه و کاراکتری که او با خود به زندگی داریوش همایون آورد، با آن درآمیخته و بر  ساخته است. زمی

 آن تأثیرگذار شده بود. و من از این جدیت و حساسیت چقدر راضی و خرسند بودم.

 

 ******* 

 

 کنید؟کنید، آیا احساس تنهائی میبا تنهائی چه می •

 

دانم و در نگاه دلسوزانه اطرافیان و یست. میشود که داریوش دیگر نـ هنوز نه! اصالً باورم نمیـ
می لحظهفرزندانم  تمام  اما  هستند،  من  تنهائی  نگران  همه  که  و  بینم  داریوش  مرا  تنهائی  های 

ه نظر آید،  ها بیرون بیایم شاید عجیب بخواهد از این لحظهکنند. اصالً دلم نمیهایش پر میخاطره
همین وقت  همه  مانگار  احساس  من  و  میجاست  یادم  دارم.  این حضور  از  هنگام طبوعی  به  آید 

درگذشت مادرم چنان احساس تشویشی داشتم که حتا حاضر نبودم از جلوی در اتاقش عبور کنم. 
برد و  یگاه زمانی طولنی مرا از دنیای واقعی بیرون مهایم که  اما حضور دائمی داریوش در خیال

آیم احساس خوشی دارم.  خود دارد و وقتی به خود می  کند، آرامش غریبی باها غرقم میدر خاطره
دائمی می اما چیزی در درونم نمینهیبی  این حضور جدا کند،  از  مرا  به واقعیت خواهد  خواهد که 

خواهم! وقت میخواهم روبرو شوم. وقت  برگردم. انگار آنجا خبر بدی در انتظارم است، با آن نمی
 خواهم! می

 ***** 

کنند تا صدای لرزان و بغض در گلویشان کند. سکوت میمیان ما را پر می  سکوت سنگینی فاصله
را نشنوم. از آقای همایون شنیده بودم که »خانم رفتار بسیار پرغروری دارد و خیلی خوددار است.«  

تر نزد توانم خودداری کنم خیلی راحتمیشدم و نتر میتابو من از تصور اندوه و اشک ایشان بی
اشک تالش می  ایشان  از  خودشان،  کردن  آرام  برای  بیشتر  شاید  و  من  تسکین  برای  های  ریزم. 

های  شان در قید حیات گفتند. از جزء جزء ماجرا، از شبپزشکان و پرسنل بیمارستان در نگه داشتن
مراسم کوچک اما پرشکوه سپردن ایشان به  بیداری و روزهای نگرانی در کنار بستر همسرشان، از  

چیز خاصه  ها در حلقه خانوادگی. گوئی خوب دریافته بودند که تشنه دانستن همهوشنی»جهان« نار
های  ها تماس های آخریم، کوششی همدلنه در سیراب کردن این میل به دانستن. روزهمۀ لحظه

رسید. تر به گوش میصدایشان اندوهگینگذشت،  تلفنی ما بر همین منوال گذشت. اما هر چه می
شان آشکارا  های پراکندهرسیدند. از پرسششان شنید، به نظرم نگران میشد در لحنمیناآرامی را  
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نگران کارمی نگرانند،  دائم   های متوقف شده. پرسششد دریافت که  دایرۀ دوستان، درخواست  از 
خواستند، هرچه به پاسخ بگذارند. میمدردی را بیخواستند هیچ پیام ههای افراد، نمیشماره تلفن

مید ما  مقالهست  هر  میرسد،  نوشته  همسرشان  نام  و  یاد  بزرگداشت  در  که  و  ای  بخوانند  شود، 
ادامه کارهائی که در نیمه راه متوقف مانده بود می  پرسیدند، از کتابی  بدانند. پیگیرانه از چگونگی 

لنگ چیزی  ای مانده که بدست ما نرسیده باشد، مبادا  ا نوشتهکه در دست انتشار داشتیم، اینکه آی
این سخنان می به ذهن  شد دید که چگونه سعی میبمانیم! در پس  به تک  را تک  کنند جزئیات 

بسپارند. همچون مأمور درستکار و امانتداری که حاضر نیست هیچ جزئی از میراث بجای مانده، در 
ک نبود، د. ارثیه بجای مانده، پول و ثروت نبود، ملک و امالافتثبت، و حفظ و حراست از قلم بی

نام پرآوازه و احترام برانگیز بود، و همه دشواری کار هم در همین بود. برای  آنچه بود، همه یک 
الملک، پیرنیا، زنی چون هما زاهدی که در زندگی و در تبارش نام کم نبود، کسانی را چون مؤتمن

اردشیر  فضل   بکار   را  ودخ  هم  همه  زندگی  در  و  داشت،  همراه  و  سر  پشت  …زاهدی اهلل زاهدی، 
  از   بیشتر  که  نامی  شده،  افزوده  هاآن   به  دیگر  نامی  امروز  و  نشود،  وارد  هابدان  ایخدشه   بود،  بسته

  میان   در  بود،  برانگیخته  احترام  اش سیاسی  خانواده  و  آشنایان  حیطۀ  از  بیرون  در  دیگری  دنیای  هر
همهجماعت به  که  می   ی  نگاه  نقد  و  شک،  تردید،  فاصله،  با  مچیز  و کنند،  مالحظه  و  راعات 
عیبچشم و  برنمیپوشی  را  بیپوشی  و  خوشخدمتی  سر  از  را  احترام  و  بخشش تابند  و  بذل  بها 
خواهند تا شاید گردنی به احترام خم کنند. حال در برابر چنین جماعت کنند، کاری پرقدر مینمی

نند، قرار گرفته است، کهمسرش را با سری از سر احترام فرود آمده یاد می پرانتظاری که چنین نام  
 همان میزان دشوار.  انتظاراتی سنگین و کاری به

 ***** 

 

 کنم. حالتان چطور است؟خانم زاهدی عزیز سالم عرض می •

 

 کنم. ها بیدار بودم. اندکی احساس خستگی میـ دیشب ساعتـ

 

 چرا بیداری؟ •

 

م که چرا از زندگی سیاسی او کنار خورآیم. خیلی افسوس میتوانم کنار بیداریوش نمیـ با نبودن  ـ
نام و دنیائی که از خود به جای گذاشته برایم بسیار مهم است. هر بار که فکر  کشیدم. نگه داری 

از  تر از عهده برآیم. غفلت  توانستم آسانهایش سپرده بودم، می  دل به کارِ کنم اگر بیشتر گوش می
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آشفته و  نگران  او  می کارهای  نمیام  در    خواهمکند.  دارد  که  حوادثی  همه  این  با  شود.  فراموش 
کنید؟ افتد، این همه ناآرامی در کشورهای خاورمیانه، آیا شما نبودش را حس نمیجهان اتفاق می

نمی گوشهحسرت  در  چه  و  ایران  در  چه  جدیدی  حادثۀ  بار  هر  اتفاق خورید؟  جهان  دیگر    های 
زنند. درخواست  ها زنگ نمیشود. دیگر تلفنش بیش از بیش نمایان می افتد، برایم جای خالیمی

 … رسند ها نمیمصاحبه

 

همان لحظه اول با نگرانی بر این جای    طور است. دیگران نیز در چرا! حال ما هم همین •
ن و حتا  خالی انگشت گذاشتند. دریغ و افسوس سنگین و عمیقی همۀ دوستان و آشنایا

شان که اتفاقاً  ها یکی از دوستان قدیمیاس مخالفین ایشان را دربرگرفت. در یکی از تم
های من، با لحنی آمیخته به خشم،  از خانوادۀ سیاسی چپ ایران است، در برابر دلداری

نیاز  او  به  همه  این  ایران  که  جائی  بود!  رفتن  وقت  چه  »حال  کشید،  فریاد  برسرم 
گذرانند. برای کردند که ایشان سنین سالخوردگی را میفراموش می داشت!؟« گوئی همه

 همگان درگذشت ایشان زود و نابهنگام بود.

 

میـ فکر  حادثه  آن  به  که  حال  باشند.  داشته  حق  همه  شاید  باعث  ـ  خوردن  زمین  اینکه  و  کنم 
یادم می به  بودیمدرگذشتش شد،  این  نگران  فرزندان همیشه  و  من  یعنی  ما  به  آید که  داریوش   .
داشت. این سالهای آخر به خصوص به خاطر مشکل قدیمی   روی عادتبیرون رفتن از خانه و پیاده

سر بود و  پا ما اصرار داشتیم که موقع بیرون رفتن حتما عصائی با خود بردارد. اما او بسیار سخت
یالدی ما به خانه  کرد. حتا همین ژانویه و به مناسبت سال نو مخواست میهرکاری را که خود می

که همه جا پوشیده از یخ و برف بود، داریوش اصرار داشت پیاده دخترم دعوت شده بودیم، در حالی  
کرد. ناچار به دخترم گفتم به منزل او برویم و با من در پافشاریم برای رفتن با تاکسی مخالفت می
آ ما خواهد  دنبال  به  یا خودش  داریوش صحبت کرد و گفت که  با  او  با تاکسی و  باید  ما  یا  مد و 

با  میهمانی به هم خواهد خورد. آن  برویم، در غیر این صورت گاه داریوش پذیرفت که مسافت را 
چندین بار هم این اتفاق   هایش نگران و دلواپس بودم.تاکسی طی کنیم. این اواخر از بیرون رفتن

اف اتفاق  این  پیش شما  اینکه  مثل  بار هم  بود. یک  افتاده  دیدم برایش  برگشت  از سفر  تاد. وقتی 
 هایش پاره شده است.زانوی یکی از شلوار

 

هنگام   • که  شنیدم  خودشان  از  تلفنی  وقتی  هامبورگ.  در  نه  و  بود  نورنبرگ  در  اما  بله 
پله اقامت روی  از هتل محل  آمدن  پاره شده  بیرون  زانوی شلوارشان  ها زمین خورده و 
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به شما! گفتند مهم نیست، اتفاقی که نیافتاده!   است، با ناراحتی گفتم این هم »خیر« ما
تر  وار هم دیگر کهنه شده بود. در سفر آمریکا جبران خواهم کرد، در آنجا لباس ارزانشل

همیشه   ظاهر  آن  با  انسانی  آمد،  شگفت  لباس  بودن  ارزان  بر  ایشان  تکیه  برایم  است. 
 یم لوکس، را دوست دارند؟داد که ظاهراً زندگی خوب، اگر نگوئآراسته و فاخر نشان می

 

گفت  خواست. در ایران همیشه میست داشت اما آن را برای من بیشتر می ـ او زندگی خوب را دوـ
خواهم باشم، اما تو باید زندگی خودت را  برای من مهم نیست و دربند زندگی مجلل نیستم و نمی

با هر شرایطی را  او خود  البته  ادامه دهی.  بوده است  این نظر هیچ  وفق می  آن گونه که  از  داد و 
ها در تبعید فهمیدم که همین توانمندی ه جانبی زندگیش بود. و من هم بعدمشکلی نداشت و مسئل

انسان از  بسیاری  در  نیز هست. شاید  من  از در  با وجود  ایرانیان  از  بسیاری  باشد، حتماً هست!  ها 
داش ایران  در  زندگی  برای  که  امکاناتی  و  شرایط  دادن  چند دست  هر  را  زندگیشان  توانستند،  تند، 

و سادهر و کوچکتبسیار محدود در محدودۀ تر  البته  نوبۀ خود  به  ما هم  بنا کنند.  نو  از  دوباره  تر 
 های دیگر.بسیار کوچکتری زندگی را از نو آغاز کردیم و با آن ساختیم. مثل خیلی

 

نوشته • روزگارم«  و  »من  کتاب  در  همایون  از  آقای  وقتی  تصمیم اند  شدند،  خارج  ایران 
چیز نروند؛ یک پول و دیگر مقام. البته مقام در زندگی در تبعید،  گرفتند دیگر به دنبال دو 

و سال در سن  میآن هم  کنار  ما، خودبخود  بیهای  اما  مادی  رود.  امکانات  به  اعتنائی 
از انتظاری  بابت  این  از  باشد.  ایشان  خود  متوجه  تنها  که  نبود  تصمیمی  ایشان    زندگی 

 نداشتید؟

 

بود.  هائی که در هر زندگی وجود دارد، باید آزاد میها و گرفتارییتـ نیرو و فکر داریوش از مسئولـ
می من  را  مسائل  این  و  مادیات  به  محدود  تنها  آزادی  این  دامنۀ  البته  داشتم.  قبول  و  دانستم 
ریوش بیشترین تأثیر خود را در این  روم. به نظر من داتر میشد. من حتا از این فراخانوادگی نمی

ن از کشور گذاشته است. برای اینکه او در خارج دیگر کامالً از هر نظر آزاد بود. به  سی سال در بیرو
زندگی می در کشورهائی  اینکه  از  و  غیر  ندارد  با شما کاری  است و کسی  آزادی  مهد  کردیم که 

امی بر  بگوئید، عالوه  به راحتی  را  را مقید و  توانید حرفتان  ایران داریوش دیگر خود  از  بیرون  ین 
 دید. کرد درست است و باید بگوید و بنویسد، نمیود به هیچ مصلحتی جز آنچه که فکر میمحد

 توانست  داریوش   اینکه  مورد  در  یادبود  مراسم  در  سخنانشان  در  کریمی  بهزاد  آقای  که  را  آنچه  من 
 اند.ت گفتهان درسایش. دارم قبول بگذارد تأثیر خارج در
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این  • منظورشان همچنین  کریمی  آقای  تغییر    اما  خارج  در  همایون  آقای  نظرات  که  بود 
کردند و تأثیر ایشان زیر نفوذ این تغییر نظرات بود. چه تغییراتی شما در نظرات ایشان  

 دیدید؟می
 

راتی روشن در  همان فرد با فرهنگ، پر دانش، با نظ  ـ نه! نظرات داریوش تغییری نکرده بود. او ـ
پرده و باز بنویسد و توانست بیو ماند، اما در بیرون بود که می   مورد ایران و راه رشد و ترقی آن بود

بیانی  ایران مالحظات بسیار مانع از چنین  مؤثر واقع شود و دامنۀ نفوذ کالمش گسترده شود. در 
وانست، چنین تحت تأثیر خود ت کنید شخص شما را داریوش در ایران میشد. مثالً آیا فکر میمی

نمی فکر  من  دهد.  هیچقرار  من  رو  همین  از  مقام کنم!  و  پست  داریوش  که  نبودم  راضی  وقت 
توانید تصور کنید، خواستم دستش برای حرف زدن بسته باشد. شما نمیحکومتی داشته باشد. نمی

عصبانی بودم. بعد از هر   زمانی که مسئولیت سخنگوئی دولت را به او دادند، من چقدر از این بابت
توانستم آمد، من نمیکرد، وقتی شب به خانه میهائی که میو صحبت  حضور داریوش در تلویزیون

کردم. اصالً آن نوع حضور و سخنان را خشم خودم را از سخنانش پنهان کنم و به او اعتراض می
 دیدم.به هیچ روی شایسته داریوش نمی

 

ف فکری با با ایشان موافق نبودید؟ آیا اساساً در ایران اختالآیا آن موقع از نظر فکری   •
 هم داشتید؟

 

ها و گفتگوهای دائمی حل  ـ اختالف فکری، اساساً نه! اگر هم اختالف نظری داشتیم، با صحبتـ
شد. هر چند در ایران فرصت چندانی نداشتیم. هر کدام مشغول کار و زندگی پر مشغله بودیم.  می

آمد و  ورفت  و  ها  بسیار  هم  خانوادگی  و  دوستی  مناسبات  و  این  ارتباطات  وجود  با  بود.  سیع 
هایمان و بیشترینش هم در مورد  ها و آرزوها، طرحهای ما باهم تمامی نداشت. در بارۀ کارصحبت

میهن  در  ما  این  کشورمان.  و  بودیم  یگانه  مردمش  و  سرزمین  آن  به  خدمت  عشق  و  دوستی 
ن زن و شوهرهای وابستگی ما را به هم در قیاس با رابطه معمولی میاعالقمندی مشترک پیوند و  

 کرد.می دیگر، محکمتر و متفاوت
 

 اعتراض شما پس بر سر چه بود؟  •
 
ایران بر سر پذیرش پست وزراتش بود. اصالً موافق آن ـ با داریوش در  ـ تنها مورد مخالفت من 

و جهان اطالعات  وزارت  آن هم پست  که  نبودم.  نمیگردی  داریوش  مناسب  برای اصالً  دانستم، 
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نویسنده نگاروزنامه و  نبود.  ر  او  مناسب  اصالً  نه!  غنی،  دانش  و  فرهنگ  آن  با  توانائی،  آن  با  ای 
به  رفتن  پیشنهاد  او  به  هم  قبالً  نداشت.  میلی  اصالً  و  بود  مخالف  آغاز  در  هم  خودش  داریوش 

کرد رد  را  آن  همیشه  او  اما  بود،  شده  دولت  از دستگاه  بعد  پذیرفت.  اصرار  اثر  در  آخر  بار  بود.  ه 
فتن پست، به من که آن موقع در همدان بودم، تلفنی اطالع داد و گفت: »بالخره وزارت را  پذیر

همان آغاز در مقابل   ای بود که درقبول کردم.« اما من همچنان مخالف بودم. مخالفتم تا آن درجه
اما داشتم.  ابراز  را  آن  آموزگار  کابین  جمشید  در  داریوش  حضور  لزوم  و  ضرورت  بر  همچنان  ه  او 

او درست به  ناگزیر گفتم؛ پس شاید سپردن وزارت کشور  اصرار  این  بود. در برابر  باشد. پافشار  تر 
متأسفانه جمشید آموزگار از این سخن من سوء برداشت کرد و آن را به حساب »قدرت طلبی« و  

ت از سوی من گذاشت. وی  نفوذ  اعمال  پدرم در گذشته وزیر کشور  قصد  صور کرد که گویا چون 
ناگزیر  بود بر این مقام دارم و این تصور خود را نیز صراحتاً به زبان آورد. من  ه است، من ادعائی 

سکوت کردم. اما مخالفتم همچنان باقی بود تا امروز هم همین طور است. اما هر بار که با هم در 
غییر ای بود برای تاین نکته تکیه داشت که آن هم روزنهکردیم، داریوش بر  آن مورد صحبت می

وضعیت و اصالح کشور. او این مسئله را همیشه در نظر داشت. حتا وقتی که من دیگر حاضر نبودم  
گفت، اگر عقب بکشیم چگونه  کرد و میخود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورا بکنم، مخالفت می

ومی داشته  اوضاع  بر  تأثیری  به    توانیم  همیشه  او  یابد؟  بهبود  کشور  وضع  تا  کنیم  دنبال  تالش 
 اصالح سیاست و مملکت بود. اما من دیگر حاضر نبودم، رنجیده خاطر شده بودم. 

 

 رنجیدگی از چه؟ •
 

های زیادی من به پشتوانه عالقه به ایران  ـ بیشتر از سیاست و فضای سیاسی، از رفتار مردم. سال ـ
همدان و برای  ام یعنی در  کرده بودم به خصوص در منطقه نمایندگیهای بسیاری  و مردم تالش 

آبادانی آنجا زحمت کشیده بودم. من عشق و عالقۀ عجیبی به همدان و مردم این منطقه داشتم. 
هائی که برای آنجا داشتم دادند و از طرح و برنامه ها نیز همیشه مرا مورد لطف و محبت قرار میآن

 وست دارند.ها نیز مرا دکردم آن ند. دوستشان داشتم و فکر میکردهمیشه استقبال می
 

 چرا همدان؟ شما که متولد و ساکن تهران بودید؟  •
 

اهلل زاهدی از اهالی همدان بود و در آنجا امالکی داشت. بیشتر اوقات به آنجا سفر  ـ پدرم فضلـ
آنمی برای  همیشه  رفت.  آنجا  به  دولت  هیئت  کل  با  بار  یک  حتا  آرزوهائی کرد.  آبادانیش  و  جا 

بار بر زمین زده بود و من وقتی نماینده ن صنعتی را برای نخستینداشت. حتا کلنگ یک هنرستا
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ها  آن منطقه شدم، کار ساختن و اتمام طرح را به عهده گرفته و به نتیجه رساندم. همین طور بعد
های دیگر من  ندم. از تالش برای ساختن دانشگاه همدان خیلی تالش کردم و آن را به نتیجه رسا

هم مورد عالقه و توجه داریوش قرار داشت و در کتاب خاطرات خود از آن  در این منطقه، که بسیار
های هگمتانه یاد کرده و تصاویری از آن زمان را نیز در آن کتابش آورده است، موضوع حفاری تپه

ای از مردم به  ها در عمل توسط عده ه بود. این موضوع به ماجرای نسبتاً بزرگی بدل گردید. این تپ
های ها بدل شده بود. بعضی اوقات نیز اقدام به حفاریهای گلی سکونت در آننهمحل ساختن خا

های نامناسب گلی بر فراز  گردید. از سوی دیگر برای خانهغیر مجاز و فروش آثار کشف شده می 
ساتپه جان  و  داشت  وجود  ریزش  امکان  حفاری،  اثر  در  میها،  خطر  به  را  در کنین  من  انداخت. 

رفت، و این منطقه تالش کردم، کار حفاری، که تقریباً متوقف شده بود و پیش نمیهایم از  بازدید
های  استخراج آثار باستانی بخش بسیار با ارزشی از تاریخ ایران را روی نظم قانونی و زیر نظر ارگان

ر  ها بود که این امزمه این امر محصور کردن این تپه رسمی مربوطه و استانداردهای لزم درآورم. ل 
ابتدا ساکنین در برابر آن مقاومت مستلزم تخلیه خانه های گلی ساخته شده بود، که طبیعی است 

شد. این امر  هائی برای آن مردم ساخته و رضایت آنان جلب میکردند. برای این کار باید خانه می
دا سنگینی  نسبتاً  بودجه  به  استماحتیاج  فرح  شهبانو  علیاحضرت  از  زمینه  این  در  من  داد  شت. 

کردم.  تشریح  برایشان  نزدیک  از  را  وضعیت  منطقه  این  به  ایشان  همراه  به  سفری  در  خواستم. 
از طرح  مانند همیشه  نیز  واحدهای مسکونی و حصار کشی ایشان  آن  در ساختن  پیشنهادی  های 

طقه هر چه از دستشان برآمد انجام دادند. مشکل  های هگمتانه و از سرگیری حفاری در این منتپه
باستانبا   کار حفاری  و  بر طرف شد  نیز  موفقیت  گرفته شد. مردم  از سر  روال درست  به  شناسان 

سفر  در  را  خود  استقبالرضایت  به صورت  من  بعدی  بازدیدهای  و  در  ها  دادند.  نشان  پرشور  های 
بازدید این  از  تیکی  بود.  همراهم  داریوش هم  ما ها  از  استقبالشان  و  مردم  شورانگیز  رضایت  أثیر 

و  چنا کرده  یاد  کتابش  در  حادثه  آن  از  که  بود  بسته  نقش  داریوش  ذهن  در  نشدنی  فراموش  ن 
های حضور مردم همدان را در انتهای کتاب »من و روزگارم« آورده است. تصاویری از آن صحنه

را جزئی از »روزگار« خود قلمداد کرده است به نظرم دلبستگی داریوش به این امر چنان بود که آن 
 گذارد.هایمان بار دیگر به نمایش میگانگی ما را در آرزوو این ی

 

ها را پیش  گویند، چون در دستگاه حکومتی نفوذ داشتید، توانستید این طرحها میبعضی •
 ببرید.

 

برای همین! برای ساختن آب    نهایت برای چه باید بخواهد؟ ـ خوب البته انسان نفوذ و قدرت را درـ
مردم رفاه  برای  خاکش  آن   و  زندگی  بهبود  اصالًو  می   ها.  همیشه  داریوش  که  طور  گفت، همان 
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سیاست برای این است و غیر از این نیست. اگر کسانی طور دیگری فکر و عمل کردند، موضوع  
و یا نفوذی در دستگاهی   دیگریست. اما من با همین باور و با همین اعتقاد هر چه داشتم از توان

 د، صرف آن مردم و آن منطقه کردم. گوینها« میکه این »بعضی

 

پدری، سردرنمی • زادگاه  با  عاطفی  پیوند  این  دلشکستگی؟  و  رنجیدگی  چرا  پس  آورم، 
های بسیار  ها و برنامه گوئید، طرحعالقمندی به مردمی که از لطفشان به خود سخن می

نخستین هنرستان   مثل  در آن موفق  از تحصیل  امروز  دانشگاهی که جوانان  و    صنعتی 
می بیزاری  به  نباید  قاعدتاً  سپاسگزار،  حتماً  آن  بنیانگزار  از  و  این  خرسندند  ما  انجامید. 

ای سپاسگزاری از شما را بابت بنیان گزاری دانشگاه همدان، به عینه در دو نمونه نوشته 
 که برای ما فرستاده شده بود، دیدیم.

 

مجموعۀ وضعیتی که در کشور پیش   ظورم نه مردم همدان و نه مردم در کل است، بلکه ازـ منـ
گالیه هیچ  من  بود.  مردم آمده  ویژه  به  ندارم.  و  نداشته  کشور  نقاط  سایر  و  همدان  مردم  از  ای 

همدان در برابر من همچنان رفتاری حاکی از احترام و محبت داشتند. وقتی متداول شده بود مردم  
رسید، اما حتا به عنوان ی بسیاری میهایندگان منطقه خود شکایت کنند و با اینکه شکایتاز نما

ام، شکایتی از من نرسید و اعتراضی اعالم نشد.  یک نمونه کوچک هم از سوی مردم حوزۀ انتخابی
ها بود. ام از کل اوضاع و تغییر ناگهانی آن است، کل سیاست و کل روحیهزدگیروی سخنم و دل 

ش در راه آبادانی کشور نداشتیم، زیر ب برای کسی یا کسانی چون من که نیتی جز خدمت و تال خو
 ها بود.آزاری و سراسر برآب شدن همه آن آرزوو رو شدن وضعیت باور نکردنی و موجب دل

 

هایشان اشاره  ای از نوشته هائی است که ایرانیان به ویژه نسل جوان که به نمونه اما سال  •
تی که برای توسعه کشور و  کنند. قدر اقداماتر نمی  گر سیاه و سفید و خشک وکردم، دی

 دانند.تقویت بنیه آن صورت گرفت می 

 

ـ بله درست است، اما نوشداروئی است پس از مرگ سهراب. این احساس نسل تازۀ ایران است  ـ
تجربه کردن مشکالت، محرومیت از دل  آها و سختیکه  بیرون  کنونی  رژیم  است. هر  های  مده 

حقیقت این است که احساس رنجیدگی مرا در آن زمان    چند احساس تسالی بسیار قوئی است، اما
های قبل از انقالب طور دیگری شده بود. رفتار کند. وضعیت در سال و ماه و از تغییر وضع نفی نمی

 عمومی در آن زمان یک شبه تغییر کرد.
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 دوروئی  و  دروغ  نوعی  غلبۀ  احساس  من  و  شدند  دیگری  طور  پیرامونی  هایآدم  از  بسیاری 
  انسان   خودم  من.  بپذیرم  توانمنمی  هیچکس  سوی  از  هرگز  من  را  دروغ  و  دوروئی  این.  مکردمی

ام همیشه بوده است.  وفاداری هستم و وجود راستگوئی و وفاداری رکن اساسی در زندگی  و  راستگو
م، هر چند داریوش بسیار اصرار داشت. خودش پس از این رنجیدگی دیگر نخواستم به کار ادامه ده

آ تا  میهم  او  به  هرچه  ماند،  لحظه  او خرین  است  تغییر  حال  در  شدت  به  اوضاع  که  گفتم 
ادامه می نمی کند بگویم که در داد. البته صداقت و انصاف حکم میپذیرفت و به کارهای خودش 

از جمله کارکنان خانگی خودمان که   آن زمان من در تجربۀ شخصی خودم، استثناهائی را هم دیدم،
مان از محل اختفای داریوش پس از فرارش از زندان خبر  ان تا آخر ماند. حتا رانندهوفاداری پرمهرش

 شوند. کنم، اندکی موجب تسالیم میها فکر میها هنوز هم وقتی به آن داشت. این تجربه

 

ر زمینۀ دادن وزارت کشور به آقای  در مورد اینکه گفتید؛ آقای آموزگار پیشنهاد شما را د •
طلبی گذاشتند، باید بگویم که ایشان در این نوع  اعمال نفوذ و قدرتهمایون به حساب  

را به ایشان می تنها نبودند. بسیاری از مخالفین آقای همایون این اتهام  زدنند. قضاوت 
 وشتند. نحتا برخی انتخاب و ازدواج با شما را از سوی ایشان به همین حساب می

 

باشند،ـ اگر مخالف و دشمن  تفسیر مغرضانه می  ـ مردم، بخصوص  را تعبیر و  کنند. شاید مسائل 
ترین کسان خود من هم همین که فرصتی یافتند، همین برایتان جالب باشد که برخی از نزدیک

می ما  ازدواج  بارۀ  در  که  تصوری  این  اما  آوردند.  زبان  به  را  بیبرداشت  کامالً  است.  گوئید،  پایه 
نگاری  ی به عالقه و عشق داریوش به نویسندگی و روزنامهپایگی به این معنا که اگر چنین مردمبی

می کافی  توجه  کشور،  سیاست  و  جامعه  بر  تأثیر  طریق  این  از  تخیالتی و  چنین  به  کردند، 
نگاری  امههای نوجوانی و فعالیت صرف سیاسی، به روزنرسیدند. اوًل داریوش پس از طی دورهنمی

نام شد. ثانیاً وقتی به فکر تأسیس آیندگان رسید، دیگر روی آورد و در آنجا بسیار موفق و صاحب  
اش برای گرفتن اجازه انتشار  اندیشید جز به این روزنامه. در طول تالش دو سالهبه هیچ چیز نمی

های بال  ها به پست باربود،    آیندگان و زمانی که دورۀ بورس دانشگاه هاروارد را پشت سر گذاشته
او به دلیل عالقمندی بیدر حکومت و همچنین وزارت   اندازه به تأسیس روزنامه از  دعوت شد و 

کنند، خوب است بدانند که در این  ها سر زده بود. دوستانی که چنین تخیالتی میقبول آن پیشنهاد 
ما زماسال نزدیکی  نداشتیم.  نزدیکی  ارتباط  داریوش هنوز  آغاز کار ها من و  از  نی پیش رفت که 

گذشت. و با توجه به موفقیت این روزنامه و همچنین آن سابقه توجهی  میروزنامه آیندگان مدتی  
که از سوی دستگاه دولت به داریوش به وجود آمده بود، طبیعی بود که تالش برای کشاندن وی  
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مایون هیچ نقش و تأثیری در به دستگاه دولت ادامه یابد. بنابراین حضور من در زندگی داریوش ه 
 نداشت. این وجه زندگی داریوش 

زمینه توضیح  در  اما  دهه  و  چند  ادامۀ  و  ازدواج  و سپس  یکدیگر  به  ما  نزدیک شدن  دلیل  و  ها 
زندگی مشترک، ابتدا دوستی، اعتماد، احساس پیوند و تفاهم روحی و سپس رفته رفته تبدیل آن به  

م در در کتاب خاطراتش در این باره توضیح داده و شما ه  عالقمندی و عشق بود. داریوش خودش 
های پرقدرت نزدیکی و جذب ما به یکدیگر، این  اید که یکی از ریشه بیوگرافی او بر این تکیه کرده 

آرزو در  ما  داشتیم  کشورمان عالقه  ساختن  و  اجتماعی  مسائل  به  دو  هر  ما  که  برای بود  هایمان 
خ  را  او  من  بودیم.  مشترک  توانمندیایران  از  خیلی  داشتم.  قبول  به خصوصیلی  او  قدرت   های 

بینم کردم، همیشه! تا همین امروز که با شگفتی و ناباوری مینویسندگیش احساس سرفرازی می
ام. حضور فعال اجتماعی بالم که همسر او بوده که این قلم این همه تأثیرگذار بوده است، به خود می

نتشار من حتماً  کرد. برایش بسیار مهم بود، اصرار داشت قبل از ا ی من نیز زندگی داریوش را پر م
ها را همیشه پس از  کردم. آنهایش را بخوانم. من البته بنا به دلیل خودم این کار را نمینوشته

ها و در زندگی خارج از کشور کنار کشیدم، بسیار بسیار موجب تأسف خواندم. از اینکه بعدانتشار می
خواستم، به  دم اما من دیگر نمیتالش کرد و پافشار بود که من به این زندگی بازگر  او شد. خیلی

بعد  البته  که  رنجیدگی  عمیق  زخم  تأثیر  کشور  دلیل  از  خارج  زندگی  به  که  دیگری  دلیل  ها 
 ها افزوده شد.گشت، به آنبازمی

 

درن سازی  های ماهلل زاهدی، کسی که عالقمند و دلبسته طرحالبته حضور دختر فضل •
صحنه فعالیت اجتماعی و طبعاً کار در دستگاه ایران در دوران پادشاهان پهلوی بود، در  

حکومتی نباید، دور از انتظار بوده باشد. پدرتان یک فرد نظامی بودند، آن هم از نظامیان  
ایران! از   همراه رضاشاه که سختگیری جزئی از سرشتشان بود، آن هم در آن زمانهای 

پرو رابطه تجربه  بگوئید،  پدری  چنین  زیر دست  خود  پد  رش  دخترش چنین  تنها  با  ری 
 چگونه بود؟ آیا ایشان در مورد شما هم سختگیر بودند؟ 

 

ـ بسیار زیاد. باید بگویم بیش از حد تحمل من. البته من پدرم را بسیار دوست داشتم و بیشتر از  ـ
بالئ احترام  از  نزد من  او  نیز مرا خیلی دوست دوست داشتن، قبولش داشتم.  او  بود و  برخوردار  ی 

کنم از توانست از هر دختری یک عزیزدردانه کامل بار آورد، اما فکر میار او با من میداشت. رفت
ای  این نظر چندان تأثیری روی من نداشت. شاید حوادث و شرایط سخت دیگر زندگیمان روحیه

که پدرم پس از جنگ جهانی دوم به دست    خالف آن را در من پروراند. به عنوان نمونه هنگامی
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من  ها  انگلیسی مجبور   9دستگیر شد،  سال  و  آن سن  در  اردشیر،  برادرم،  همراه  به  و  بودم  ساله 
ها ممکن است داشته باشند، شدیم تنها از اصفهان به تهران باز گردیم. برخالف تصوری که خیلی

آن زندگی و جزئی از شرایط ایران در    آن زندگی سراسر امن و آسایش نبود. فراز و نشیب مختص
ق خانواده  شدهآن  تضمین  یکدستی  و  آرامش  هیچ  بود.  سیاسی  و  وجود دیمی  آن  روزگار  بر  ای 

همان نسبت در امور مربوط به    نداشت. در هر صورت با تمام عشق و عالقۀ فراوان پدرم به من به
 گرفت. های یک دختر نوجوان سخت میخواست

 

 چه چیزهائی؟ مثالً در مورد •

 

درسه، من اجازه نداشتم تأخیری داشته باشم. اجازه نداشتم به ـ به عنوان نمونه در بازگشت از مـ
باید آنشد بروم. اصالً پدرم میهائی که در منزل دوستانم برگزار میمیهمانی ها همیشه به گفت 

بی ما  همکالسیخانه  گاهی  که  رقصی  مجالس  از  من  مآیند.  برگزار  بودم.  ی هایم  محروم  کردند، 
سخت این  زندگی  گیریهمه  می ها  دشوار  من  بر  چنین را  جوانی  دوران  عشق  هنگام  به  کرد. 

انسان  تر میهائی طبعاً غیر قابل تحملسختگیری شود. شاید هم آن موقع و در سنین جوانی که 
ها زود ازدواج  ریکند، برای فرار از این سختگیبیند و تفسیر میهمه چیز را به صورت دیگری می 

اعالم استقاللی بود، به خیال خودم، در برابر پدرم که انسان   کردم. به عبارتی شورش و سرکشی و
 بسیار مقتدری بود.

 

 ازدواج درچند سالگی؟ •

 

ـ اولین ازدواجم در سن هفده ـ هژده سالگی بود و پدرم به شدت با آن مخالف بود. به صورتی که ـ
دانستم که قانوناً  یما بیاید. من هم در آن زمان و در آن سن و سال نم  حاضر نشد به مراسم عقد

دانست. همه سر سفره عقد حاضر شده بودیم بدون برای عقد نیازمند اجازه پدرم هستم. ولی او می
البته رسید. پدرم اجازۀ کتبی خود را به دست فردی موتور سوار سپرد تا به مراسم   آن اجازه. بعداً 

ان تولد اولین دخترم به مالقات ولی خودش حضور نیافت. از آن به بعد هم هرگز تا زمعقد برساند  
رفتم، دلهره داشتم که اگر با پدر مواجه شوم چه پیش  من همیشه وقتی در خیابان راه می  ما نیامد. 

 .دانستم که او هرگز پیاده در خیابان نخواهد بود، با وجود این دلهره داشتمخواهد آمد. البته می

 

 توان تعبیر کرد؟ قدرت میاین را به چه چیز دیگری جز سختگیری و اِعمال  •
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ـ دلبستگی شدید و شاید در حد وابستگی عاطفی او به من! من و برادرم اردشیر پس از جدائی پدر  ـ
ترین انگیزه و  گشت، مهمکردیم. او هنگامی که از سفر به خانه باز میو مادرمان با پدر زندگی می

بار خاطرم است؛ هنخواست بود. یک  ما  اول دیدن  از سفرش در درجه  از یکی  به  گامی که  هایش 
بستگان   از  یکی  منزل  از  وی،  ورود  از  پس  و  نبودم  خانه  قضا  بر  دست  من  بود،  بازگشته  خانه 
بازگشتم. وقتی شنیدم پدر از سفر بازگشته است، با شادمانی به دیدنش شتافتم، اما برخالف انتظارم  

دانی که من وقتی به گفت؛ تو مینیت  اش روبرو شده و جا خوردم. با عصباها و سرسنگینیبا اخم
 خواهم ببینم تو هستی. تو چرا در خانه نبودی! ای که میگردم اولین چهره خانه باز می

نهایت جلوی آن را نگرفت. وقتی قصد خود را برای ازدواج با او در او مخالف ازدواج من بود، اما در 
، مرا یک سالی به سوئیس فرستاد و گفت؛  میان گذاشتم و وقتی دید که بر تصمیم خود مصر هستم

آنوقت  بودی،  پافشار  همچنان  ازدواج  بر  و  خواستی  همچنان  را  او  سال  یک  این  در  اگر  خوب 
نهایت جز تن  توانی ازدواج کنی. من پس از آن علیرغم مخالفت پدر ازدواج کردم و او هم در  می

بینم او از رفتن من از کنم، میا فکر میهبه تصمیم من کار دیگری نکرد. حال که به آن روز  دادن
بینم که من  گردد، میش باز میآنچه هم که به مقتدر بودن او همراه با شجاعت  خانه غمگین بود. 

اصول بالیدم. میهن دوستی هم جزء  پسندیدم و به آن میهمان کودکی آن روحیات را می  چقدر از
بست. غیر از این اصالً  ئی که قدرت داشت بکار میو خطوط تربیتی پدرم بود که در مورد ما تا جا

گذاشتند. قبولش در خانۀ ما رسم نبود. در خانه و در میان اطرافیان همه به پدرم احترام عجیبی می
یان خیلی زود خود را به اش اعتماد داشتند. افراد و پیرامونداشتند، به او و به درستکاری و راستگوئی

کرد، نوعی اتوریته شدیدی بر اطرافیانش داشت. با او مخالفت نمی  سپردند، هیچ کسدست او می
به احساس   به دوست شهرت داشت. و من حال که  بود. در وفاداری  بسیار وفاداری  بسیار  انسان 

در دل احساس رضایت و ها  بینم که چگونه نسبت به همه اینگردم میها برمیخودم در آن زمان 
چقدر همۀ این خصوصیات شخصیتی او مورد عالقه و احترام من   بینم کهکردم، میسربلندی می

کنم بسیاری از روحیات او به من نیز منتقل شده است. حداقل داریوش  بوده است. همیشه! فکر می 
و رفتاری مثل  گفت که چقدر خوشحال است که از خیلی جهات روحی  گفت. میهمیشه این را می 

گفتم، شاید تو  برای پدرم قائل بود. گاهی به شوخی به او می   پدرم هستم. او عالقه و احترام زیادی
 به عشق پدرم بود که با من ازدواج کردی.

 

تر از آشنائیتان با آقای  دانیم که تصمیم و اقدام شما برای ورود به سیاست خیلی پیش می •
بود. چه شد که چنین تصمی ازهمایون  آغاز کردید،  از کجا  و  گرفتید  کاندید   می   همان 
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و  تصمیم  این  در  نقشی  خانواده  اعضای  آیا  ملی؟  شورای  مجلس  نماندگی  برای  شدن 
 انجام آن داشتند؟ 

 

ـ اعضای خانواده خودم نه! البته اطرافیان از عالقه من به مردم و میل به یاری به هر کس که سر ـ
اما مشوقم، و    شت، اطالع داشتند. به این خصلت بسیار معروف بودم.گرفت و نیازی داراهم قرار می

اصالً بوجود آمدن نطفه فکر رفتن به سیاست و کاندید شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی 
مردم  رفتار  همیشه  من  بود.  فرح  شهبانو  علیاحضرت  رفتار  تأثیر  تحت  واقع  را  در  ایشان  دوستانه 

ایران شوند،  آموخته  کردم و از آن بسیارستایش می به کاخ سلطنتی  ام. پیش از آنکه ایشان ملکه 
می هم  را  ایران  وقت  ملکه  ثریا  والحضرت  داشتم.  آمد  و  ایشان رفت  با  روابطم  حتا  شناختم. 

هنگامی که در پاریس بودند ادامه داشت. اما عالقمندی من به علیاحضرت نوع دیگری بود. پس از  
سلطن خانواده  به  ایشان  چه میورود  هر  تدریج  به  و  ر تی  و  بیشتر جذب شخصیت  وحیات  گذشت 

تر شد و تا امروز نیز بصورت رشته پیوند شدم. رابطه و دوستی ما هر چه گذشت نزدیکایشان می
 ام.بسیار محکمی ادامه دارد. من نیز همیشه مورد لطف و توجه ایشان بوده

  من  برای  همیشه  ایران  مردم  به  و  ایران  به  ایشان  عالقمندی.  هستند  روشنی  بسیار  انسان  ایشان 
  همواره   را  ایشان  رفتاری  متانت  خصوص  به  اجتماعی  امور  در  ایشان  پشتکاری.  است  بوده   نمونه

را ستایش می آن  و  در خارج کشور  این سی و چند ساله  در  ایشان  رفتار  به  کنید  نگاه  کنم. شما 
شاهزاده از  بسیاری  با  کنید  اخانم  مقایسه  سایر  یا  خانوادهها  کشورهای  عضای  در  سلطنتی  های 

نظر من رفتار شخصی ایشان به عنوان فردی که ملکه کشور ایران بوده است، نمونه و  اروپائی. به  
شایعه و  ایراد  جای  هیچ  است.  سربلندی  نگذاشتهباعث  و  پراکنی  ایشان  دوستی  انسان  روحیه  اند. 

اجتما به عهده گرفتن وظائف  برای  بهعی داشتهعالقمندی که همیشه  را  این روحیه  همان    اند و 
های داوطلبانه اجتماعی در سطح جهان، حفظ کرده و به  ر خارج کشور و برای فعالیتاستحکام د

 گیرند. مردمداریشان هم زبانزد همگان است. کار می

همانطور که گفتم همین رفتارهای ایشان باعث تشویق من شد. یعنی داستان از این قرار بود که  
ایرا  یک جنوبی  مناطق  به  ملکه  و  اعلیحضرت  سفر  در  من  بار  از  شهبانو  اهواز،  و  آبادان  به  و  ن 

بازدید روستادعوت کردند که در این سفر همراه رفتیم من ها میها و شهرشان باشم. وقتی برای 
و ها  ها، شهرنشستم. ایشان در مورد مناطق مختلف، روستاکوپتر حامل علیاحضرت مینیز در هلی

آبادانی آنطرح با شوری وصف ناشدنی صحبتهای  با گوشه و  کردند. میمی  ها  دیدم که چگونه 
کنار ایران آشنائی دارند. برخوردشان با مردم بسیار ساده و فروتنانه بود. یکبار به خاطر دارم یک زن 

شهبانو با  روستائی بسیار مسن از ایشان خواست که به منزلش بروند و چائی در آنجا صرف کنند.  
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یم. اتاق کوچک پیرزن گنجایش همه ما را نداشت. با وجود باز پذیرفتند. همگی رفت شادمانی و روی
همان اتاق چائی فراهم کرد و از ملکه کشور و همراهانش پذیرائی گرمی به عمل آورد. این    این در

که چرا من نباید در خدمت همان موقع با خود فکر کردم    ها روی من بسیار تأثیر مثبت داشت.رفتار
ای از کا را بگیرم. آن سفر و الگوی  شقدم شوم. چرا نباید من هم گوشه به مملکتم و این مردم پی

با هویدا در میان   را  بود. این فکر  بسیار تعیین کننده  برای نمایندگی  رفتار شهبانو در تصمیم من 
ت آقای هویدا  علم و هم  آقای  او تشویق کرد. سپس هم  ایران  گذاشتم  به حزب  وصیه کردند که 

تر باشد. زمانی که من  کردند که در این حزب امکان رشد برایم فراهمکر می نوین بپیوندم. شاید ف
نماینده   7ـ    6نماینده همدان شدم، در مجلس دور دوم بعد از داده شدن حق رأی به زنان، ما تنها  

 زن در مجلس بودیم. 

 

با شهبانو فاخیراً در مصاحبه •  رح پهلوی از سوی رادیو صدای آمریکا به مناسبت روزای 
کودکان  فکری  پرورش  »کانون  تأسیس  چگونگی  بارۀ  در  ایشان  کودک،  جهانی 

لی امیرارجمند از  ونوجوانان« در ایران توضیحاتی دادند. در این سخنان در کنار خانم لی
این ایده و طرح را    شما نیز به عنوان فردی که برای نخستین بار همراه خانم امیرارجمند 

نام بردند. در این باره توضیحاتی بدهید. شما در تأسیس    نزد ایشان برده و مطرح کردید،
 هائی ادامه دادید؟این کانون چه نقشی داشتید؟ کار برای آن را تا چه سال 

 

ببریم، من   نزد علیاحضرت  نوجوانان را  پرورش کودکان و  ایده تأسیس کانون  ما  اینکه  از  ـ پیش 
ه به درخواست و تشویق آقای یارشاطر و برای  ای در نشر آثاری برای کودکان داشتم. از جملسابقه

سازمان انتشاراتی زیر نظر ایشان یعنی »نشر کتاب« ترجمه دو کتاب کودکان را بر عهده گرفتم. 
آن پرورش  و  تربیت  موضوع  و  کودکان  گوشه زندگی  همیشه  خانواده  امور  و  مهم  برایم  ازها   ای 

هان، هر پنجشنبه، در ستونی در صفحه خانواده  ای در کیهایم بود. به طوری که یک دورهدلمشغولی
نوشتم. ما این ایده را نزد علیاحضرت بردیم و  شناسی کودک هم مقالتی میدر زمینه تربیت و روان

ر دریا«  »دخترک  کتاب  که  جائی  تا  کردند،  استقبال  آن  از  و  شدند  شادمان  بسیار  که  ایشان  ا 
ر آن را نقاشی کرده بودند، برای فروش گذاشتند خودشان از زبان فرانسه ترجمه و همچنین تصاوی

پایه در خدمت  را  آن  درآمد  ریاست بخش و کل  کانون  تأسیس  آغاز  در  دادند.  قرار  کانون  گزاری 
بعد زیر فشار  های سیار آن نیز بر عهده من گذاشته شد. اما  انتشارات کانون و ادارۀ برنامه کتابخانه

ها  نطقه همدان و سفرهای بسیاری که داشتم از آن مسئولیتکار نمایندگی و کار آبادانی شهر و م
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کنار کشیدم، اما همچنان در هیئت امنای کانون حضور داشتم، همچنین در تمامی مراسمی که از  
 شد. سوی کانون برگزار می 

 

به نتیجه رسید و شما   1344ون در سال  آیا این امر تصادفی بود که مثالً ایده تأسیس کان •
دا نقش  آن  انتشار  در  مجوز  گرفتن  دنبال  به  سال  همین  در  هم  همایون  آقای  و  شتید 

روزنامه آیندگان بودند؟ سایه این فضای کار و کوشش فرهنگی در روابط میان شما چقدر  
 شد و چقدر در این پیوند نقش داشت؟احساس می

 

هیچ ربط و سهمی تر شدن ما به یکدیگر بود و من هم  تر از نزدیک لو ـ ایده و کار کانون خیلی جـ
ایده  و  آیندگان  اما  در  بود.  جذاب  من  برای  همیشه  داریوش  نویسندگی  قدرت  خوب  نداشتم.  اش 

ها و تبادل فکری ما نه در حوزۀ مسائل فرهنگی و روشنفکری بلکه اساساً در  اصوًل بحث و گفتگو 
برحوزه سیاست این زمینامه های کشور و  داریوش در  بود.  آبادانی  بسیار مجذوب های توسعه و  نه 

ها هایم به همدان مرا همراهی کرده بود. بعدنگار در سفرها به عنوان روزنامهکار من شده بود. بار
 هائی از انتخابات مجلس هم در گروه انتخاباتی من بسیار فعال بود. در دوره

 

می  • نظر  پرکابه  انسان  شما  همایون سخت رسد  آقای  با  آشنائی  هنگام  در  و  بودید  ری 
اند، آغاز رگیر فعالیت. آن طور که آقای همایون در کتاب »من و روزگارم« توضیح دادهد

آشنائی و دوستی شما با ایشان هم در یک سفر کاری مشترک بود. و چند سالی پس از 
نگاران  ن فاصله از روزنامهاین سفر طول کشید تا به ازدواج ختم شود. آقای همایون در ای

فعالسر حوزه  در  مطبوعات شناس،  سندیکای  مبارزات  و  تأسیس  جمله  از  اجتماعی  یت 
شهرت و اعتبار قابل احترامی کسب کرده بودند. شما هم درگیر ساختن و توسعه همدان. 

برده  نام  توسعه«  عنوان »عمله  تحت  کتاب خود  در  از شما  ایشان  که  جائی  این  تا  اند! 
ریق کار و برای کار؟ حتا مرا  رسد. پیوند از طه به نظر خیلی »خشک و عقالئی« میرابط

 اندازد!هم که چندان به رمانتیک بودن شناخته نیستم به شگفت می

 

نزدیک هم  به  ما  سفر  آن  در  پیشـ  از  آشنائیمان  وگرنه  شدیم،  که  تر  جائی  تا  بود.  شده  آغاز  تر 
که    که در مؤسسه فرانکلین بود و از طریق دوست مشترکی  خاطرم است، من با داریوش از زمانی

کرد، آشنا شدم. این آشنائی به تدریج به دوستی نزدیک انجامید و در ادامه همان مؤسسه کار می در
اخالقی  روحیات و خصوصیات  از  از شناخت عمیق  برخاسته  اعتمادی  آمد.  بدست  اعتماد  دوستی، 
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عشق از  اگر  جوایکدیگر.  دوران  چند  های  هر  بهاری،  ابر  همچون  که  بگذریم  نوجوانی  و  پر نی 
بخش، اما گذراست و اگر ادامه یابد دیر یا زود به پیوند عاطفی، محبت و عالقه بدل  طراوت و روح

یابد، باید بگویم دیگر در آن سن و سالی  خواهد شد و قاعدتاً عقل و منطق هم سهمی در آن می
ه زندگی گی را هم پشت سر گذاشته و هریک کوله باری از تجربکه ما داشتیم، و دوران بلوغ و پخت 

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. 

 

می • چه  هر  را  اسمش  شما  ـ  عالقه  آن  وجود  کسی  نامش چه  من  بگذارید،  را    خواهید 
بمی شما  از  یک  کدام  کرد؟  اعالم  ـ  عشق!  دیگر  گذارم  که  کرد  اقرار  بار  اولین  رای 

فکری نیست و پای پیوند از نوع  نگاهش به آن دیگری از چشم یک دوستی ساده و هم
 دیگری در میان است؟ 

 

 ـ داریوش ـ

 

سخت   • برایم  اندکی  قلبیشان  احساسات  بیان  در  همایون  آقای  چهره  از  روشنی  تجسم 
کنم چندان لطیف نیست بیرون است. شاید از ظرفیت تجسم عاطفی خودم که اقرار می

است. در پیش آمدن ابرازهای عاطفی، حتا از سوی دیگران، اگر پای خودشان در میان 
انداخت، تا چه رسد به اینکه خودشان در شان از شرم حضور گُل میبود، در لحظه، چهره

با  هر  باشند!  پیشقدم  امری  میچنین  فکر  نفر  دو  شما  به  صحنهر  یاد  به  از کردم،  ای 
می ـ  بام«  روی  زنِ  »ویلون  موزیکال  فیلم  ـ  جوان  »آناتفکا«  مرد  که  آنجا  افتادم، 

یابد، از دومین دختر راوی داستان کمونیست با لکنت و در حالی که کلمات مناسبی نمی
زیباروی و دیدن امواج    کند و بعد در حالی که از پاسخ مثبت دخترکتقاضای ازدواج می

شناسد، با دادن دستی »رفیقانه«، محکم و طولنی به میعشق در نگاهش، سر از پای ن
 دهد!دختر به صحنه پایان می

 

میـ اندکی حق  داریوش  از  تصوراتتان  در  شما  به  درخواست ـ  من  از  آنکه  از  پس  روز  آن  دهم. 
دید مثبت  پاسخ  دادن  در  مرا  درنگ  وقتی  کرد،  آن  ازدواج  هرگز  نکنی  ازدواج  من  با  اگر  گفت   ،

دل تکیه  م میزندگی که  بسیار  داشت،  ما وجود  میان  تفاهم روحی که  بر  او  نخواهم کرد.  خواهد، 
رسید آن تفاهم برای او مثل شریان حیاتی زندگیش بود، آن زندگی که او دلش  داشت. به نظر می
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دانم که داریوش آن روز چه  ام، خوب میخواست، و من امروز که در انتهای آن زندگی ایستادهمی
کنم. البته که پی بردن به آنچه او  دانم که از چه صحبت میخواست، خوب میه میگفت و چمی

خواست و راه یافتن و شناختن جهان درونی و نیازهای عاطفی او گاهی حتا برای خود من دلش می
و تا آن اندازه در تقاضای ازدواجمان بر آن هم سخت بود به ویژه در آغاز. اما آن تفاهم روحی که ا 

د پروازهای تکیه  آروزی  بود که  مطمئنی  استوار و  زمین  و  امن  بستر  مانند  نظرم درست  به  اشت، 
اجتماعی حیات  ورای  از  و  عاطفی  اخالقی،  انسانی،  رشد  برای  را  آن  بلندش  به  خدمت  در  و  اش 

 ساخت. فراهم می

از یک جهان عا او  قلبی که گنجایش  برخالف تصورات شما  از  بود و  برخوردار  طفی قوی درونی 
های اندازه ناگرفتنی نسبت به اطرافیانش را داشت. نوع پیوند با این اطرافیان هم  جای دادن محبت

و   دختران  به  او  عالقۀ  نمونه  عنوان  به  نسبی.  مثالً  یا  باشد  سببی  که  نبود  مهم  برایش  اصالً 
نبودنوه  او  بود. آن هایمان که فرزندان خونی  ناپذیر  به »ند، وصف  نیز محبت و عالقه  ـ ها  بابی« 

یابی وی به زندگیمان به قلبشان  همان آغاز راه   کردند ـ را ازنامی که داریوش را با آن خطاب می
 توانستی به این دنیا راه کرد. آنگاه میدوختند. تنها لزم بود آن فردی باشی، که او را مجذوب می

کرد. دشواری دیگر  قرار میو معیارهای او بسیار سختگیرانه بود. سخت پیوند بریابی. البته محک  
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 

برخو شکنندگیرا  قابلیت  دلیل  به  شاید  اتفاقاً  بود.  بسته  عاطفه  د  برابر  در  بسیارش  های روحی 
انسانی، او را به این انتخاب نادرست انداخته بود. بهتر است بگویم، رابطه و پیوند عاطفی برای او 
اندوهگین  دادنش دمی هم  از دست  در  انسان  و  برود  و  بیآید  نبود که هروز  افتاده  پا  پیش  امری 

سنگ بار  تاب  نداشت.  دوست  را  اندوه  احساس  او  نمینشود.  را  داشت،  برایش  که  آورد. ینی 
داد، چندان هائی را هم که هنگام غلبه اندوه در از دست دادن عزیزی از خود نشان میالعملعکس

العملی را که در اثر فوت  عادی نبود و از قدرت هضم اطرافیان بیرون بود. به عنوان نمونه عکس
وی! البته من در آن هنگام هنوز در این  درش نشان داد، چند روز حبس کردن خود و خواندن مثنما

ندیدم.  را  او  مادر  هرگز  که  متأسفم  چقدر  من  و  داشت.  مادرش  به  غریبی  عشق  نبودم.  زندگی 
در دلبستگی وقتی  بودم.  دیده  است  آورده  کتابش  در  که  هم  را  شاهپور  برادرش  به  ش 
در حسرت دیدار دو بارۀ او    دیدم که چقدر قلبشافتاد من ناظر بودم و میله میهایشان فاصمالقات

 سنگین است. 

های انسانی در او تغییر کند و آن  من در آغاز زندگیمان تالش بسیاری کردم تا آن نگاه به رابطه
تصمیم شکسته شود، تصمیمی که او خود از آن به عنوان کشیدن دیواری به دور خویش نام برده  
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های  انسانی قطع کرده بود. تا آن زمان از رابطه   است. دیواری که رابطۀ او را با جهان بیرونی روابط
داد. اصالً قبول نداشت، که انسانی تنها تعریفی در ردیف »حق« و »وظیفه« و »تکلیف« ارائه می

لبکاری را در شود و مهر و محبتی هست، باید در ازای آن طلبکار بود. روحیه طاگر کاری انجام می 
از پسندید خودش هم  ایرانیان اصالً نمی نکرد. اصالً  انتظارِ سپاس کار  پاداش و  ازای  هیچگاه در 

رسید. اما برای من که انسانی به  آمد. و برایش تا حد زیادی دست و پا گیر به نظر میاین بدش می
من   پیرامون  دنیای  این  و  بودم  پیرامونم  دنیای  به  وابسته  عاطفی  و  لحاظ  بود  بزرگ  بسیار  هم 

انسانی و هر کدام در جای خودشان آشنا بوده و نگهداری یا تجدید  هست، با اَشکال مختلف روابط  
روحی برایم های خشک و بیهائی در قالب چنین واژهام بود، چنین تعریفها همیشه دلمشغولیآن

دریغ را  محبت و عشق بیدانستم کسی که  نه قابل قبول بود و نه قابل تحمل. از سوی دیگر می
ند از پس آن دیواری که به دور خود کشیده است بیرون آید. آن هم  توایک بار تجربه کرده، می

کسی چون داریوش. هیچ کس به اندازۀ او به دنبال بهکرد و ارتقاء زندگی انسانی نبود، آن هم نه  
ای اواخر باز هم خودش واژه  های مادی و تکنیکی، بلکه از نظر روحی و عاطفی. اینتنها در جنبه

اما من فکر می  زیبا بکار گرفته است، کنم این واژه در روابط  البته در سیاست؛ »هوش عاطفی«، 
شخصی هم گویاست. هوش عاطفی تنها در ارتباط بیرونی با دیگریست که فعال شده و بروز یافته  

می دیده  تنهاو  بود.  باهوش  بسیار  بسیار  هم  نظر  این  از  او  می  شود.  قانع  را  او  که  باید  کردی 
کنم توانستم این را با روحیات خودم نوع دیگری هم وجود دارد. من فکر می  های انسانی ازرابطه

در عمل به او نشان بدهم و او را از پشت آن دیوارهائی که به دور خود کشیده بود، بیرون آورم. 
های اشتباه خود نیز در عاطفی، در تعبیر  های دیگری از روابط انسانی وها با آشنائی با صورتبعد

ها تجدید نظرهای اساسی کرد و پیوندهائی را که قطع کرده بود تازه نمود. برای نمونه  طهبرخی راب
روزانۀ  در خاطرات  آغاز  در  جوانی،  عنفوان  در  والدین  و »حق«  »تکلیف«  بارۀ  در  که  آنچه  میان 

نوجوانی از خواندنش  دوران  من  ـ که  نوشته  آناش  و  با  دچار شُک شدم  ـ  نپسندیدم  را هرگز  ها 
مقایسه   آنچه نوشته است،  کتابش  با پدرش در  بارۀ آخرین مالقاتش  از دو  که در  انگار  بکنید،  ای 

جداگانه کامالً  دنیای  دو  به  متعلق  است،  متفاوت  کامالً  تنها  انسان  را  تلقی  دو  آن  میان  تفاوت   .
های های نو و دیدن همه چیز از دریچهکند، بلکه تجربهفاصله زمانی و گذر عمر نیست که پر می

 تازه است. استعداد تغییر نگاه نیز در داریوش انصافاً که بسیار بود. 

 

کنند، تر میبا همه ارزشی که این توضیحات دارند و شناخت ما را از آقای همایون کامل  •
م شما با کشاندن پای  اما منظور من آن رابطه و پیوند میان شما و ایشان است. به نظر

کنید. عمل پاسخ به این پرسش را به نوعی از سر باز میرابطه و محبت به دیگران، در  
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تواند واژه دوست داشتن زن و مرد را به  اید آن »جوان کمونیست« که نمیشما هم شده
می را  از شما  دوری  تاب  بپرسم:  این طور  بگذارید  بیاورد!؟ پس  زبان  به  آوردند؟ راحتی 

 ب ناراحتیتان را چطور؟تا

 

ترین ز از نسلی هستیم که برایمان رابطۀ میان زن و مرد متعلق به درونیدانم شاید ما هنوـ نمیـ
دانیم. و اما دوری را اول باید پستوهای قلبی است و پنهان کردن آن را لزمه حرمت بالی آن می

می بسیاری  سفرهای  او  کنیم.  تعریف  داریوش  نگاه  گااز  در کرد  وقتی  تا  البته  طولنی.  هم  هی 
بسیا بودیم  کوتاهپاریس  و  کمتر  میر  سفر  به  بودیم. تر  دور  فرزندانمان  از  آنجا  در  ما  چون  رفت، 

خواست مرا تنها بگذارد. اما از زمان اقامتمان در سوئیس و با نزدیک شدن به فرزندان  داریوش نمی
به معنای متداول مسافتی هرگز نبود، دوری به   شد. مسلماً از نظر او آن دوری  خیالش اندکی راحت

هم معنا امکان  رفتن  میان  از  همی  برای  بازگشتش  به  میل  از صحبتیصحبتی.  هروقت  بود.  ها 
می باز  میسفری  احساس  میگشت،  دلش  روزکردم  چیز  خواهد  از همه  جزء  به  جزء  و  بنشیند  ها 

ترین صورتی در  بازگشتش به خانه را به زیباترین پیام حاوی میل شدید  انگیزبرایم تعریف کند. دل
ای کوتاه برد، در نامه ترین وضعیتی که دچارش شده بود، یعنی زمانی که در زندان بسر میخطرناک

معنا   دنیائی  برای من  به داشتن »یک روز خوش« دیگر،  امید  آرزو و  آن  بیان  برایم فرستاده بود. 
 را نتوانستم بگیرم. هایمداشت. روحم را منقلب کرد و جلوی اشک

دیدم که دست و پایش را شد، میداشت. هر بار که موجب عصبانیتم میاما تاب ناراحتی مرا اصالً ن
 خواست. کرد آن ناراحتی را از دلم بدرآورد. پوزش میکند. خیلی زود سعی میگم می

 

 دادید؟ با قهر؟ شما ناراحتی خود را چگونه نشان می •

 

که او را خیلی دوست داشتم،   دن بیزار بودم. یعنی از آن خاطرۀ بدی داشتم. پدرم ـ ابداً! از قهر کرـ
داد. از  زد. و این بسیار مرا آزار میکرد. حرف نمیخواست مرا ادب کند، با من قهر میهر وقت می

 کردم.آمد. خود هم هیچوقت قهر نمیهمین رو از قهر کردن بسیار بدم می

احتی اما بسیار  یک دلخوری و ناراحتی از من قهر کرد. من هم با ناریک بار هم داریوش به دلیل  
تواند  محکم به او گفتم که حق قهر کردن ندارد و دیگر نباید این کار را تکرار کند. انسان وقتی می

کند! یعنی چه!؟  اش شده است به زبان آورد که قهر نمیحرفش را بزند و آنچه را که موجب ناراحتی
دیدی تا تکرارش نکنم. و این  گو و به صراحت هم بگو که چه رفتاری در من را نپسن لطفاً به من ب

 امر دیگر میان ما تکرار نشد. 
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 آیا هیچ وقت از شما خواستند که در موردی خاص خود را تغییر دهید؟ •

 

ام قائل بود. هیچگاه در  ـ داریوش احترام عمیقی برای من و وجوهات مختلف شخصیتی و روحیـ
زمی گوشهنههیچ  در  من  که  نخواست  زندگیای  و  رفتار  از  میای  همیشه  بدهم.  تغییری  گفت  ام 

ای. تنها افسوسش از کنار کشیدن من از دنیای سیاست بود. اما در  همانی بمان که هستی و بوده
حوزه راست همه  بود.  سپرده  من  به  را  اختیارش  حتا  بگویم،  که  نیست  گزافه  زندگی،  دیگر  های 

برابر عشق من به فرزندانمان ذوب ستود. در طبعی و غرور مرا همیشه و در همه جا می گوئی و بلند
 شد. می

 

 حسادت چطور؟ کم نیستند مردانی که نسبت به همسراشان حسودند.  •

 

 ـ ابداً، هرگز! ـ

 

 شما چطور؟ •

 

راـ و  وفاداری  به  نیامد.  پیش  اما موردی  بودم.  داریوش حسود  به  نسبت  تا حدی  ست  ـ چرا! من 
گفت. همیشه همان گونه که بود می  دم، راستش راپرسیگوئیش ایمان داشتم. اگر از او چیزی را می

 در برابر همه همین طور بود.  

زد. استدللش هم درست بود، اینکه  پرسیدی خوب حرفی هم نمیالبته اگر از او در بارۀ چیزی نمی
چیز خیلی  انسان  میخوب  را  آنها  از  و  مطلبیند  میها  انسان ع  آنچه  نپرسیده همه  باید  آیا  شود، 

 ند بگوید!؟ البته که نه! دامی

 

صرف نظر ازمردهای ایرانی ـ حداقل در گذشته ـ که خوشنود از عرف و فرهنگ مسلط   •
ندیده   مهتاب هم  آفتاب و  را  قول معروف، رویش  به  به دختری که  به هیچ چیزی جز 

ی هموطن نیز نسبت به گذشتۀ همسرانشان و ها باشد! راضی نیستند، اما برخی از خانم
ح میاحیاناً  نشان  حساسیت  آن  در  دیگری  زن  و ضور  روابط  از  همایون  آقای  دهند. 
هایشان  های خود در باره زنان زندگیشان، پیش از شما، با جزئیات در روزنگاریاحساس 

نوشته شد،  منتشر  و  افتاد  اسالمی  حکومت  امنیت  دستگاه  بدست  اکه  آیا  موارد  اند.  ین 
 ا برای شما هیچ وقت صحبتی کرده بودند؟ هحساسیتی در شما برنیانگیخت؟ آیا از آن
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پرداخت. وجود زنان دیگر، پیش از من، در زندگی  ـ برای داریوش گذشته، گذشته بود و به آن نمیـ
  او برایم خیلی مهم نبود. هر چند برای من که همسر او هستم بدون خطی از دلخوری نگذشت. اما 

اصالً همانطور که پیش از این گفتم، نسبت به   مشکل من با آن نوع نگاه و آن زبان نسبت به زنان،
وزیر  انسان ـ  شد  منتشر  خاطرات  این  و  کتاب  آن  وقتی  نیامد.  خوشم  اصالً  راستش  بود.  ها 

ز  خواستم که فرزندانم آن را بخوانند. چون شناختشان اخاکستری ـ و به دست ما رسید، اصالً نمی
انسانی روحیات  از  و  نداریوش  بود.  دیگری  چیز  برداشتمیاش  از  فرزندانمان،  که خواستم  هائی 

کرد، حتا داریوش نسبت به خانواده، و پدر و مادر داشت و آن طور که در مورد زن آن موقع فکر می 
خود داشتم و    ای کهاگر مربوط به زمان بسیار جوانی و گذشته او بود، اطالع پیدا کنند. من با روحیه

ها و نظرات کردم، آن نوشتهاد دادن پیوند با انسانهای دیگر میبا سعی که در تربیت فرزندانم و در ی
پسندیدم. البته این خاطرات دوران جوانی در کتاب خاطرات داریوش دوباره تکرار شد. را اصالً نمی

همان طور که گفتم، من    چون  خواستم که جلویش را بگیرم.توانستم و نه میو این را من نه می
 ای داریوش را پس از انتشار بخوانم.هاصرار داشتم نوشته

 

 دادند؟پسندید، آیا ایشان تن به تغییر می خواندید و نمیاگر قبل از چاپ می  •

 

خواستم هم بکنم. چیزی را که شما هرگز  دانم! چون این کار را آگاهانه هرگز نکردم و نمیـ نمیـ
نکر نتیجه ده امتحان  از  بیاید  هم  این  اش  بر  عالوه  ضرورت اطالعید.  به  من  که  کنم  تکرار  باید 

در  به طور خاص  شاید  ـ  مقابل خودم  در  حتا  نظر  هر  از  نویسنده  یک  عنوان  به  داریوش  آزادی 
 مقابل خودم ـ بسیار پایبند بودم. 

 

نوشته  • خواندن  از  بپس  که  نیامد  پیش  موردی  چطور؟  ایشان  شدۀ  چاپ  آن های  ها ا 
 مخالف باشید؟

 

همان اولین کتابش    های او در خارج از کشور، ازر بارۀ بعضی از نوشتهـ بسیار زیاد! به خصوص دـ
گاه  های بسیار شدید وکردیم. بحثها بحث می های نخست خیلی در مورد آن که منتشر شد. سال 

داد. از  شد، مرا بسیار بسیار آزار میها در خانه ایجاد میناآرام. فضائی که در اثر این بحث و جدل
توانستم نظرات خودم را آن طور که هست پنهان کنم. از  خواستم و نمیقت نمییک طرف هیچو

پذیرفت و آمد. داریوش هم آن را از من نمیدروغ و تعریف چیزی که قبول نداشتم هم خوشم نمی
هر قدر کوتاه ـ در خانواده همیشه  انتظار دیگری از من داشت. از سوی دیگر از اوضاع متشنج ـ  
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می ترنج  و  میبردم  را  خود  سعی  خانه مام  فضای  خانواده  اعضای  تک  تک  برای  که  کردم 
بتوانم  آرامش اینکه  برای  به تدریج سکوت کنم. و  باعث شد،  باشد. همین مسئله  بخش و مطبوع 

ته کار به جائی کشید  سکوت کنم، پای خود را از زندگی اجتماعی داریوش بیرون کشیدم. رفته رف
هایش پس از هر بازگشت از خواندم. و کمتر مایل بودم که به صحبتهای او را میکه کمتر نوشته

 سفر، در بارۀ آنچه که دیده و کرده، گوش دهم.

 

خوردند و غمگین بودند؟ یک بار  دانستید که چقدر ایشان از این موضوع افسوس میمی •
ی که  خواستیم از خانه بیرون برویم، در حالرگ، وقتی میهایشان به هامبودریکی از سفر

بسیار  با لبخندی که  پرسیدم.  را  ایشان حال شما  از  بودیم،  منتظر همسرم  جلو در خانه 
 خواند. های مرا نمیغمزده بود، گفتند، خانم هم که دیگر حتا نوشته 

 

ها شود کرد، انسان م. اما چه می کندانم! و چقدر هم از این بابت خود را سرزنش میدانم! می ـ میـ
خواست همانی بمانم که بودم. و  ستند. داریوش بیشتر از هر کسی از من می همانی هستند که ه

مالحظه به  حتا  نکنم،  رفتار  هستم  که  آنچه  همانگونه    برخالف  را  او  هم  من  او.  خاطر  به  و 
نمیمی ما  از  هیچیک  بود.  که  بگذرخواستم  خود  از  دیگری  که  که  خواست  آنچه  بارۀ  در  و  د 

ما، در مورد قبول یکدیگر و احترام متقابل، از اول همین بود و تا آخر    پذیرد، تظاهر کند. رابطۀنمی
خواست به هم همین ماند. چیزی که تغییر کرده بود اوضاع بود. تغییر اوضاع را، داریوش اگر می

توانست داد. هیچکس نمیوضیح میدید و تخواست، باید میاش ادامه دهد، که میحیات اجتماعی
ای! او باید با  ، به ویژه من، به هیچ مالحظهحیات را از او دریغ دارد، حتا من  و حق نداشت که این

های مختلف آن ـ واقعیت را آن گونه  ها و جنبهقدرت و خالقیت فکری خود و بر پایۀ همه واقعیت
داد. به عنوان  بطه موضوعات را با هم نشان میکرد، باید رانوشت و تحلیل میدید ـ می که او می

بیند، بگوید  ها را آن گونه که میتوانست بخشی از واقعیتویسنده و سیاستگر ورزیده، او نمییک ن
بخش اجتماعی  و  مشکالت  و  مسائل  تحلیل  و  نظر  گفتن  پای  اگر  نماید.  پنهان  را  دیگر  های 

میان زندگی خصومی داریوش دیگر هیچ مرزی  قائل نبود و مالحظه هیچ  رسید،  اجتماعی  صی و 
ها و  ها، قوتها و بدیدانست که جایگاه خوبیکرد. او وظیفۀ خود میش را هم نمیکس، حتا خود

دید، روشن کند. او اهل سیاه و سفید کردن نبود. خود را موظف و ها را، آن گونه که خود میضعف
هائی که گذشته را ندیده بودند روشن کند  دانست که برای جامعه به خصوص برای نسل متعهد می
به کاستیبی  که چگونه اشتباهات میتوجهی  به طور موقت هم شده درستیها و  ها و توانند، حتا 

ها دور نمایند و بعد موجب شوند، همه چیز به زیان همه تغییر ها را مدفون کنند و از نظردستاورد
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وب  ا و اشتباهات ـ نه در مقابل افراد هرقدر هم نیت خهها و خالفیابد. او خود را در شمارش عیب
دید. از  های بعدِ آن موظف و متعهد میدید، او خود را در برابر کل ایران و نسل داشتند ـ متعهد می

گذاشت. شاید برای من ها و مالحظات را زیرپا میهمین رو گاهی اوقات ـ البته به نظر من ـ مرز 
ها در موردشان  آن نیتهایشان بیشتر مهم بود و با نگاه به  ها و تصمیمرها در رفتانیت مثبت انسان 

رسید و  انصافی به نظر میکردم. برایم گاهی انتقادهای سخت او به گذشته و افراد بیقضاوت می
نمی را  میآن  را  چیز  یک  اما  نکنم.  مخالفت  او  با  و  نیاورم  زبان  به  دیگر  توانستم  من  دانستم، 

زندگی سیاسی ادامه دهم، اما  خواستم و حتا بر خالف میل داریوش ـ به  خودم نمی  خواستم ـ ونمی
شد، که بدون هر خواست. باید شرایط زندگی و خانه طوری فراهم میداریوش با تمام وجودش می

همان موقع که از من درخواست ازدواج کرد   خواست ادامه دهد. او این را دغدغه به زندگی که می
دیگری ازدواج کرده بود، این زندگی به  بینم حق داشت، شاید اگر با فرد  رده بود. حال میبه زبان آو

تر از هر  خواست مهم آورد. برای من دوام این زندگی به آن صورتی که او میاین صورت، دوام نمی
را نمی البته شاید هیچوقت تصورش  بود.  او سکوت چیز دیگری  اجتماعی  در زندگی  کرد که من 

خواست، اما سکوت من و نخواندن نمیو از دخالت در آن دست بکشم، دلش هم اصالً این را  کنم  
 اعتنائی به او نبود، بلکه بر عکس از باوری بود که به او داشتم.هایش اصالً از سر بینوشته

 

نظاره • یک  عنوان  به  نوعی«  »منِ  برای  رابطه، شاید  این  و  زندگی  این  بیرون  از  گر 
که شما بخش   تصویری  این  میاز  زندگیتان  از  های  گذشت  نوعی  در  دهید،  سوی شما 

قبال ایشان به نظر آید. اگر بخواهم این تصویر را در یک کلمه خالصه کنم؛ باید بگویم: 
 یک بزرگمنشی؟

 

نمیـ می ـ  چه  را  اسمش  قضاوتی دانم  چه  دیگران  که  نیست  مهم  برایم  اصالً هم  گذاشت،  شود 
ژه نارسا شاید هم در  اما به طور خاص »بزرگمنشی« در این قضاوت بسیار واگویند.  دارند و چه می 

تواند از بودن در کنار همسرش، همسری معنا باشد. چگونه یک انسان میاین رابطه از اساس بی
چون داریوش این چنین به خود ببالد و حاصل زندگی او را چون محصول عمر خود بداند، و اسم  

که حداقل کم  پوشی، یک گذشت از چیز دیگری  ی! بزرگمنشی، یک چشمآن را بگذارد، بزرگمنش
دانستم  تر نیست، را با خود همراه دارد. برای من که معنای زندگی کردن برای مردم را خوب میبها

پایبند عشق به کشورم بودم، چه چیزی بهتر از پیدا شدن داریوش همایون در آن و در زندگی ام 
یرات مثبتی که او  در مورد این موضوع دیگر امروز با دیدن آن همه تأثتوانست باشد. قضاوت  می

 برجای گذاشته است، اصالً سخت نیست.
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دارید، سلیقهمی گیاه درخانه خیلی عالقه  به گل و  از گلدانم شما  هائی که  اتان هم خوب است، 
م از این موضوع برای  شد آن را دید. شاید بتوانبرای مراسم یادبود داریوش انتخاب کرده بودید، می

کنید، تمام سعی و بخش اتاقتان میم. شما وقتی شاخه گلی را آذین فهماندن این رابطه یاری بگیر
های  کنید، برگرسید، آبش را عوض میشادیتان در بقای زیبائی و طراوت آن گل است، به آن می

ه آن طراوت که شما از آن چینید، اما زیبائی از آنِ خود گل است و هر روزی کاش را میپژمرده 
می یابدلذت  ادامه  میبرید،  را  آن  که  صبح  هر  و  می،  تازه  شعفتان  و  لذت  احساس  شود. بینید، 

تا آخرین لحظه افکارش  تازگی  این  داریوش در طراوت و  از  نیز  های عمر درخشش داشت و من 
 حضور شاد بودم.

 

ی همایون و روانه ساختنشان به  ای در برابر دستگیری آقابا وجود چنین احساس و رابطه •
آیا   اینکه ممکن است در آن شرایط اصالً احساس خطر میحبس چه کردید؟  کردید از 

قوی روز  به  روز  انقالبی  نیروهای  میکه  تردید  تر  که خطر  قدرت  به  آمدنشان  و  شدند 
خانواده و  وقت  حکومت  اعضای  همۀ  برای  میناپذیری  همراه  به  اتفاق هایشان  آورد، 

 افتد؟اری برایشان بی ناگو

 

بار به آن فکر میـ شرایط بسیار بسیار سختـ لرزد.  کنم چهار ستون بدنم می ی بود. هنوز هم هر 
پدرم  دستگیری  درست صحنه  بردند،  را  او  و  آمدند  داریوش  بردن  برای  ما  منزل  به  شبانه  وقتی 

و سرگشتگی به من  همان احساس دوران کودکی    ها جلوی چشمانم مجسم شد وتوسط انگلیسی
نمی داد.  ازدست  بکنم.  چه  رسیده   دانستم  استیصال  درجه  به  از خشم  بودم  عصبانی  همه  دست 

بودم. برای آزادی داریوش به هر جائی که ممکن بود رفتم و به دامن هر کس که سر راهم بود،  
صبح با   8اعت  چنگ انداختم، از جمله از نخستین افراد علیاحضرت شهبانو فرح بودند که روز بعد س

و اوضاع  تغییر  من  گرفتم.  تماس  می  ایشان  را  آن  هم خوش وخامت  اصالً  بر  دیدم.  نبودم،  خیال 
عکس داریوش. ترسم در بارۀ سرنوشتی که منتظر او بود، اندازه نگرفتنی بود. به همین خاطر اصالً  

مینمی دیگر  طرف  از  کنم.  ترک  را  ایران  وضعیتخواستم  تغییر  در صورت  از    دانستم  یک  هیچ 
م نخواهند  امان  در  خانواده  دیگر  از  اعضای  فرزندانم  بردن  بیرون  فکر  شرایط  آن  در  مسلماً  اند. 

گذاشت. دخترم در آن موقع حامله بود. به خاطر داریوش و برای اینکه نتوانند  مهلکه هم راحتم نمی
که کسی از اعضای خانواده   اتهام خروج ارز به او بزنند، تا جائی که در توانم بود، ممنوع کرده بودم

ن تهیه  ارزی  خروج،  کوچکبرای  این  باشد،  خاطرتان  اگر  موقع  آن  در  که  کند.  بود  اتهامی  ترین 
کردند. ابتدا تصمیم گرفتم به یاری برخی از نزدیکان و بستگان  بسیاری را به این بهانه دستگیر می
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ای وقتی  بازگردم.  و  کرده  همراهی  ایران  از  خروج  در  را  داریوش دخترم  اطالع  به  را  موضوع  ن 
نداری برگردی. با شهبانو نیز موضوع رفتن و تصمیم بازگشتنم را در میان   رساندم، گفت تو اجازه

گذاشتم. ایشان در آن موقع گفتند که قصد ترک ایران را ندارند و با اعلیحضرت هم صحبت کرده 
که   گفتند  نکنند.  ترک  را  ایران  که  خواهند خواست  ایشان  از  ایران  و  در  در هر صورت خودشان 

ن من  به  ماند.  داریوش  خواهند  اما  بازگرد.  کشور  به  دخترم  بردن  بیرون  از  پس  کردند،  توصیه  یز 
گفت تو باید بروی و مطمئن باش که من خود را نجات خواهم داد، به هر شکل شده! اما تو اگر  می

چاره هیچ  بمانی  اینجا  زنداندر  در  ماندن  جز  داشت  نخواهم  توسط    ای  شدن  دستگیر  منتظر  و 
انقالبی. همیشه انسان آن چنان مطمئن و محکم صحبت می  نیروهای  ـ کرد، که  های دیگر هم 

البته که بعد هم دیر یا زود  من که جای خود داشتم ـ در خوشبینی و اطمینانش مسخ می شدند. 
 اش صد در صد حق داشته است.شد که او در اطمینان و خوشبینیروشن می

 

ع، یعنی مجذوب شدن در روحیۀ ر این مورد واقعاً حق با شماست. من خودم این موضود •
بار را  تغییر  به  ایشان  اطمینان قوی  درجه  پذیرفتن  و  بارخوشبینی  و  تجربه کردم. ها  ها 

های مرا از ایشان تا  ها و پرسشبزرگترینش فرارسیدن جنبش سبز بود. هر کس مصاحبه
خیزد. یدهد که چه روحیۀ ناامیدی از آن برماند، شهادت میقبل از برآمد جنبش سبز بخو

کرد، از روحیه یأس و ظاهراً از وضع وخیم مردم، از خطرات بزرگی که کشور را تهدید می
 انکار  در  چند  هر  ایشان  هایپاسخ  اما  …تفاوتی، از گسترش فساد و نزول اخالقی و بی
  تن   برای  مردم  روحیه  به  نسبت  گیزیغروران  اطمینان  همیشه  اما  نبود،  هاواقعیت  این

 : گفتندمی همیشه کردند،می  شریک آن  در را خود مخاطبین  که اشتندد پستی به ندادن

نکرده  اشتباه  نارضائی »ما  و  مردم  بر  را  خود  تکیه  که  آرزوایم  و  گذاشته ها  ایم. هایشان 
ه و ملت ایران عامل مردم تنها چیزی است که برای رهائی و بازسازی ایران داریم. جامع

ها، و ترین عناصر در کنار زائران گمراه امامزاده وجود یک لخت همشکلی نیست. پیشرفته
همان زائران هستند ـ    مبارزان از جان گذشته در کنار خیل معتادان ـ که عمال از گونه 

می میزندگی  همواره  را  تکیه  ما  نه کنند.  بگذاریم.  جامعه  در  عناصر  بهترین  بر  باید 
خودشان بکنند ولی همه مردم   توانند کاری برایزنان در ضرایح و نه معتادان میچنگ

 برند.« در تخدیر جسمی و فکری بسر نمی

آبان   با ایشان در  با اطمینانی قاطع  1384و چنین سخنانی در مصاحبه  گفته شده است، 
نیستم،   نسبت به تغییر دیر یا زود اوضاع که همیشه مرا هم که چندان انسان خوشبینی

می رضایت  و  امید  از  کهسرشار  سخنانی  برخاستن  درستی  کرد.  با  بعد  سال  چهار  اش 
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بی شد.  آشکار  سبز  جنبش  قامت  در  مملکت  آن  عناصر  از  بهترین  ایشان  که  نبود  خود 
نمی پا  از  سر  سبز  جنبش  فرارسیدن  ارادۀ    شناختند.شادمانی  از  خوشبینی  روحیۀ  چنین 

 شینند. ای از کار نمیدیدیم که ایشان لحظهردار بود. میقوئی هم برای کار کردن برخو

 

رفت به میزان کار تر میگذشت و سنش هم بال ـ داریوش اصوًل انسان پرکاری بود. هر چه میـ
نشست. اگر هم از خواندن و نوشتن، صحبت کردن،  ای بیکار نمیشد. لحظهکردنش هم افزوده می 

روی،  فت پیاده رشد، میها، خسته می ها مصاحبهشد، سخنرانیو میهائی که به اپاسخ دادن به تلفن 
مالقات و به  دوستانه  به عاد.  بود  هایشکار  از  جزئی  هم  هااین  همۀ  تازه  …های  داشت  ت 

گرفت. او با مردم و ها را، چه مثبت و چه منفی، جدی میهای دیگران گوش دهد، همۀ جنبهحرف
با آنان درهم   او در تماس بودند، تمام مدت درگیر بود، بدون آنکهایرانیانی که خالصه به طریقی با  

 آمیزد و با آنان یکی و یک سطح شود.

 

خوب این همه کارکردن، باید به هزینه زندگی خصوصی و به هزینه تنهائی شما صورت  •
 گرفت. شما اعتراضی نداشتید؟می

 

کرد. به عنوان  ام میت دیگر خستهـ معلوم است که داشتم، من که »فرشته« نبودم. بعضی اوقاـ
به   یکی زنگ میمثال سر شام  باره  او حتماً مییک  وزد،  برود  تلفن  پای  در جا  گاه    خواست که 

باید تنهائی شامم را  افتاد. و من میکشید و غذا از دهان میبسیار طول می ماندم سر میز تنها و 
ای بود که ما عادت  ود. آخر این تنها وعدهخوردم. و این دیگر بعضی اوقات بیرون از تحملم بمی

با هم صرف غذا کنیم. اما او حاضر نبود به دوستان نه بگوید و یا صحبت را به نیم ساعت  داشتیم  
 بعد موکول کند و سر میز باز گردد. 

گفتند؛ »بابی« وقتی هم با ماست همه فکرش به دنبال کارش  گاه با دلخوری میهایمان  حتا نوه
از دیدن فیلم مراسم یاد بود، به  تر به پشت میزش برگردد. دخترم پس  واهد هر چه زودخاست. می

آنقدر وقت   بگو و گله کن که  به خانم مدرس  از قول من  به حسرت و غم گفت  آمیخته  شوخی 
داریوش را گرفتید که به او فرصت حرف زدن بیشتر با اعضای خانواده را ندادید. فرصت ندادید که 

 اند.ند و بدانند که چه پدر بزرگی داشتهها او را بیشتر و بهتر بشناسهایش باشد تا آننوه او بیشتر با 

 

 شدید؟کردید وقتی از دست این همه کارکردنشان کالفه میچه می •
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می ـ چه  می ـ  اعتراض  مقداری  شاید  هیچ!  به طور جدی کردم؟  وقت،  هیچ  وقت،  هیچ  اما  کردم، 
ا سایر  نشدم.  او  کارکردن  داماد مانع  فرزندان،  خانواده،  نوه عضای  و  برها  هم  و  ها،  داریوش  ای 

کردند. با برخی از آنان از  ای قائل بودند و به آن افتخار میالعادهاش احترام فوقشخصیت اجتماعی
بحث سیاسی  و  فکری  مسائل  با  نظر  پیوند  و  رابطه  داشت.  هم  بسیاری  شنودهای  و  گفت  و  ها 

خواست و به می  های داریوش به قدری بود که هر کاریان به مشغولیتاعضای خانواده و احترام آن
متخصص  یکی  نداشتند.  دریغ  بود،  آنان  از  یک  هر  امکانات  و  توان  در  که  داشت  نیاز  چه  هر 

بود، یکی وکیل و مشاور حقوقی اوقات  کامپیوترش  بیشتر  اش. من هم که مشاور خانوادگی و در 
 چیش! تلفن

 

 چی جدی و گاهی هم خیلی خشک! ب تلفنگویم: عجبا خنده می •

 

بایـ خانم  لحظهـ  آن  در  مرا  وضع  اول  که د  مواردی  نبودند  کم  کنید!  مجسم  خود  پیش  ها 
استیصال عصبانی مینمی درجه  از  و  بکنم  در  دانستم چه  داریوش  حالی که  در  گاهی  مثالً  شدم. 

  یکی از دوستان یا همکارانش در   تر مشغول انجام مصاحبه یا سخنرانی بود،اتاقش از طریق کامپیو
نمیهمان حال زنگ می یا صدا  است  مثالً صدا قطع شده  که  نمیزد،  من هم که  خواستم رسد. 

ها را که  توانستم تلفن را به دستش بدهم. البته همه اینسخن گفتن داریوش را قطع کنم و نمی
قه برای من که همیشه در تماس  کشید، اما همین چند دقیای بیشتر طول نمیگویم چند دقیقه می

مالحظه هستم کافی بود، که بعد موجب سرزنش خودم و داریوش شود. حال که  ها بسیار پر  با آدم 
لحظه میاین  یادم  به  خندهها  میآیند،  گیرنده ام  تماس  حال  به  دلم  و  از  گیرد  مسلماً  همه  که  ها 

خواهم. اگر فرصتی دست دهد حتماً میسوزد و از ته دل از آنان پوزش  دوستان داریوش بودند می
ها در عالقه دانم و مطمئنم که این انسان عذرخواهی خواهم کرد. از سوی دیگر می  شخصاً از آنان

کار بهتر  انجام  برای  سختی  هیچ  از  داشتند،  داریوش  به  که  ارادتی  و  و  نبودند  رویگردان  هایش 
 اند.دلخوری از من به دل نگرفته

 

خانواده گفتید. در    و پیوند عاطفی و عالقه متقابل میان ایشان و اعضایها از رابطه  بار •
نوه  قبال  در  باید  یا  و  دارد  را  فرزندانش  تربیت  وظیفه  که  فردی  موضع  موقعیت  هایش 

می رفتار  باشد، چگونه  داشته  مقابل خواستدرستی  در  مثالً  نوهکردند؟  در های  هایشان 
نوجوانان   همۀ  همچون  که  نوجوانی  بیسنین  آزادی  گاهی  جوانان،  پیکری  و  و  در 

گرفتند یا جوانان را؟ شاید خالی از تفریح نباشد که در  رف پدر و مادر را میخواهند، طمی
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آمد تعریف کنم. رفتارشان خیلی  این زمینه خاطره  برای خودم پیش  را که  ایشان  از  ای 
 آمیز بود.شیطنت

غول صحبت بودیم، پسرم که در آن  روزی حوالی ظهر در منزلمان دو نفری نشسته و مش
درسال    17ـ    16موقع   و  بازگشت  مدرسه  از  بود،  محصل  هنوز  و  حال   داشت  همان 

دارند   قصد  دوستانش  از  گروهی  با  گفت،  و  کرد  من  به  رو  همایون  آقای  با  احوالپرسی 
را در   بروند و تمام شب  به شهر دیگری  از ظهر  بعد  برای تماشای یک مسابقه فوتبال 

دانستم  خواهند گشت. من که میخواهند بود و فردا بعد از ظهر بعد از مسابقه باز  قطار  
ها مسابقه پر جنجالی است و در میان هواداران هر دو تیم افراد رادیکال بسیاری از مدت 

کرده درگیری  آماده  را  خود  تحریک شده  کلماتی  پیش  یافتن  و  مِن  و  مِن  حال  در  اند، 
پسرم  همان حالی که جلوی پای    همایون فرصت نداده، در  برای مخالفت بودم که آقای

شان به چهرۀ او برخاسته و سرپا ایستاده بودند و هنوز دست او را در دست داشتند و نگاه
در  بودم.  من  البته  مخاطبش  که  آوردند،  لب  بر  به شیطنت  آمیخته  لبخندی  همان   بود 

جمعی  گذرد، در قطار دستهلی خوش میحال گفتند، آیدین جان حتماً برو، حتماً بهتان خی
معنا با لبخند آقای  ای همگذرد، برو! پسرم خوشحال و با خندهاً خوش میبا دوستان حتم

آمیزخواستم علت نگرانی و نارضایتیم همایون به اتاقش رفت. وقتی من با لحنی اعتراض
شان یشان را بکنند، بهرا بگویم، مهلت ندادند و با اخم گفتند، »خانم بگذارید جوانان زندگ

 ده برخواهند آمد!«اعتماد داشته باشید، از عه

 

مدافع  ـ او همیشه وکیل  بود.  جوانان  با  داریوش همیشه حق  نظر  از  بود.  بله! همیشه همینطور  ـ 
ها در برابر پدر و مادرشان بود. نه اینکه فقط بخواهد محبتشان را جلب کند. اساساً به این نوع نوه 

رو  و  خوارفتار  در  را  جوانان  و  نوجوانان  داشت.  باور  تربیتی  جدی ستش  خیلی  امیالشان  و  ها 
آنمی برای  و  میگرفت  گوش  دل  ته  از  به سخنانشان  بود.  قائل  فراوانی  احترام  برخالف ها  داد. 

جوان با  که  دیگر  بزرگترهای  نمیخیلی  صحبت  آنها  بخواهند  مگر  کنند.  کنند،  نصحیت  را  ها 
ها که اگر از  م برخالف بزرگتر ها و موعظه اخالقی نبود. بازهترل نصیحت به جوانداریوش اصالً اه

ایست برای یادآوری و پرسند، در اصل بهانه ش میجوانی از زندگی، مشغولیت و درس و تحصیل
های دوران جوانی خودشان،  توانائی  های خودشان و بیشتر اوقات برای به رخ کشیدنذکر گذشته

یافت و تحسین خود را  تی میگرفت، حتماً نکات مثب پرسید و در پاسخی که میمی  داریوش به جد
جنبه آن  می از  نشان  مثبت  میهای  تشویق  را  سنی  هر  در  انسانی  هر  رفتاری  چنین  و داد.  کند 

کنم او این اعتقاد  شود، چه رسد به جوانان. من فکر میموجب تقویت روحیه و اعتماد به نفس می
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ی به صورت  و  را،  پدر  گویا  که  کرد،  با خودش همیشه حفظ  پرنسیب،  می مادر ک  چه  هر  کنند  ها 
 خواهند حقشان!شان است و جوانان هر چه میوظیفه

  

صحبت، ادب و  گرفتن همکرد، پیر و جوان نداشت. جدیرفتارشان همه را مجذوب می •
را   بیشتر خود  فروتنی هر چه  این  بود.  رفتار  این  اصلی  پایه  کرد نمایان می فروتنی سه 

پیرامونیان نزد  احترام  افزایش  بیمی  موجب  و  بسیار خودمانی  هر جمعی  در  تعارف  شد. 
می میرفتار  سعی  گروهی،  و  دسته  هر  از  دیگران  این  رغم  به  هر کردند،  در  کردند، 

رفتار  و  فروتنی  این  دهند.  نشان  ایشان  جایگاه  و  مرتبه  به  را  خود  احترام  شرایطی 
اشت و زبانزد بوده  ویژه در میان نیروهای چپ بسیار مورد ستایش قرار دتعارف به طور بی

های نامی چپ و هست. به عنوان نمونه یکی از رهبران و مبارزان با سابقه یکی از گروه
مالقات و  حضور  از  چنان   سرزده  ایران  کارش،  و  کسب  محل  در  همایون،  آقای 

تعریف می ستایش ایشان  رفتار  از  اینانگیز  آقای همایون  کرد،  ایشان،  اصرار  برخالف  که 
نشدند،   درحاضر  و  پذیرفته  را  رستوران  به  رفتن  برای  دعوت  نهار  صرف  همان   برای 

بسیار در با لذت  نمونه دیگر:    مکان  بود، شریک شدند.  نان و خورشی که فراهم  همان 
شاید  سال پرجمعیتی،  سمینارهای  از  یکی  در  پیش،  توس  19،  18ها  که  پیش،  ط  سال 
آقای همایونچپ و  بود  برگزار شده  در هامبورگ  در وقت   ها  بودند،  از سخنرانان  یکی 

رشتۀ مفصلی تدارک دیده بودند. من این صحنه را که از دور  ها آش استراحت ناهار، خانم
کنم. آقای همایون در حالی که یک بشقاب توگود  گرش بودم، هرگز فراموش نمینظاره

 تند، درای نان بربری در دست داشهمان جنس و تکه  شقی ازپالستیکی پر از آش و قا 
همان حال صرف با لذت غذا در حالی که در میان حلقۀ نسبتاً بزرگی از حاضران ایستاده  

گونه  با  به بودند،  گفتگو،  و  بحث  از  برخاسته  انرژی  و  هیجان  از  انداخته  گل  های 
 دادند.دگیری نبود، پاسخ میتردید خالی از نقد و ایراهای حاضران که بیپرسش

ایشا با  بعد  ما  مالقاتالبته  و  ارتباطات  فراخور  به  محیطن  در  کامالً ها  فضاهای  و  ها 
رستوران در  نمونه  عنوان  به  بودیم.  همراه  منزل متفاوتی  در  یا  و  شیک  بسیار  های 

های  دوستدارانشان به ویژه از خانوداه سیاسی خودشان یعنی طرفداران سلطنت و پذیرائی
مجللی میزهای  و  احترام،    شاهانه  نشانه  به  و  که  همایون  آقای  به  محبت  و  دوستی 

چیدند، فضائی آرام، پرمالحظه یا شاید بهتر است بگویم، پرتکلف. کمتر کسی  سایرین می
می قرار  بحثی  یا  پرسشی  مورد خطاب  را  ایشان  میاز حضار  اگر هم صحبتی  شد،  داد. 

میهمان پرنزاکت  تعارف  خانبیشتر  دسپخت  از  میهمانان  تمجید  و  تعریف  و  بود  م داران 
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ها را کردند همه غذاخانه. بخصوص از سوی آقای همایون که هر چند اندک اما سعی می
تعریف بکنند.  با  امتحانی  بود  آشپزی  مسابقه  ژوری  هیئت  عضو  یک  مثل  هم  هایشان 

داشت. مختلف  غذاهای  از  اطالعاتشان  از  نشان  که  که رفتار  توضیحاتی  ایشان  های 
به نظرم دوگانه میسراسر در هماهنگی دو فضا و دو محیط   بود،  متفاوت  رسید، کامالً 

روبرو می پرسش  این  با  مرا  داریوش همایون کدام  همیشه  است؟  واقعی  کرد، که کدام 
 یک از اینهاست؟

 

ری یکدست.  شناسم با رفتاـ تردید نکنید که هر دو یکی بود! حداقل من یک داریوش بیشتر نمیـ
داد شد به جد گوش می مجلل هم اگر سخنی مطرح می شک ندارم، بر سر آن میزهای به قول شما  

می  سئوالی  وی  از  اگر  بهو  می  شد  پاسخ  استحکام  و  صراحت  را  همان  او  در  شور  و  شوق  داد. 
برمیموضوعات مورد عالقه  اینکه هماش  به همصحبتیانگیختند و  را  او  تا کجا  نبرد آوردی  ها  و 

با مخالفینفکری می باید اضافه کنم، شاید    را بیشتر دوست داشت.  کشاندند. او همیشه بحث  اما 
می و  ایجاد شده  نظیر شما  افرادی  یا  ذهن شما  در  که  که پرسشی  است  بوده  آن  از  ناشی  شود، 

  ش پی  از   تصورات  از  …بگویم  چطور  …تصویر ذهنیتان از داریوش در برخوردهای اول، برخاسته از
 قدرت  دستگاه  از  که  هستید  روبرو  فردی  با  شما  حال   اینکه  است،  بوده  وی  مورد  در  تانساخته

  در   شاید.  هااین  شبیه  چیزهائی  …دانمد، یک وزیر یا فردی که از یک خانواده اشرافی، نمیآیمی
  دانستند،نمی اصالً هاجوانتر بعضی و بیاورید، یاد به خواستیدنمی که  بودید شما این اول برخوردهای

جتماعی و ا  هایفعالیت  در  او.  بود  آمده  جامعه  پیکر  درون  از  روشنفکری  قشر  میان  از  داریوش   که
روزنامه به جایگاه یک  تا رسیدن  خود، حتا  ابتدائی، سیاسی  مراحل  وزارت،  بعد  و  نام  نگار صاحب 

وع زندگی را که در  های ممکن در این ن رادیکال و پر جنجال سیاسی را طی کرده و همه نوع تجربه
ها جزء  ها آشنائی داشت و بخشی از آن ته بود. او با همه روحیهشد داشت، پشت سر گذاشایران می 

وجودی خودش هم بود. او تا قبل از رسیدن به محافل بالی جامعه از نظر اقتصادی و یا دستگاه  
سیاسی و روابط به قول شما  قدرت و رفت و آمد با وزیر و وکیل، خانه تیمی را هم دیده بود، احزاب

ها، ها باهم را نیز تجربه کرده بود. بنابراین هیچ یک از این اب و اعضای آنتکلف درونی این احزبی
گفته  به  فضای  دو  این  از  کدام  هیچ  بود  یعنی  انسانی  او  نبود.  سورپریز  او  برای  متفاوت،  شما  ی 

پسندید منشی  بال،  فرهنگی  با  جامعه،  دل  در  شده  این ساخته  همه  که  برانگیز  احترام  و  را  ه  ها 
 و در خود پرورانده بود. خودش خواسته

 

و  بنابراین شما می • یکدست  کامالً  آقای همایون  روحیات،  و  منش  رفتار و  در  گوئید که 
یگانه بودند. و به نظر شما ما باید بدانیم که وقتی از داریوش همایون در زندگی اجتماعی 



231 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

ایکنیم هی و خصوصی صحبت می با وجود  نداشته است.  این دو وجود  بین  تفاوتی  ن چ 
بار نمونه شاید  که  را  گفتگو ای  این  طول  در  کردهها  اشاره  آن  به  می ها  دوباره  آورم؛ ام، 

می  نظر  به  ایشان،  خیلی اینکه  دیگران  برابر  در  عواطف خود  و  احساس  بروز  در  رسید، 
ه اصالً این نظر را ندارم، برعکس فکر  خواهم بگویم نامهربان بودند، نخوددار بودند. نمی

ممی در  وفادارکنم  از  یکی  دوستی  و  پایبندحبت  و  انسانترین  که  ترین  بودند  هائی 
ها خیلی دست و دلباز نبودند، در برقراری ام، اما در ابراز محبت هم مانند ما ایرانی شناخته

شدند. صحبت کردن تر خیلی زود خونگرم و به قول معروف خودمانی نمیروابط نزدیک
سنگین ادب و نزاکت قرار داشت و با حفظ فاصله بود که   با ایشان عموماً آنقدر زیر سایه

آید، گرائید. چنین رفتاری قاعدتاً در مناسبات خانوادگی، ناممکن به نظر می به سردی می
 شود؟ و اگر باشد غیر قابل تحمل می

 

ه  رفتاری در مقابل دیگران اندکی شهرت داریم و این نها به ادب و نزاکت  ـ البته همه ما ایرانیـ
است. سعی می مباهات  باعث  بلکه  نیست  بد  اما تنها  آوریم.  بار  این طور  را هم  فرزندانمان  کنیم 

گوئید داریوش در ابراز احساسات و عواطف خوددار بود، بله این درست است. اصوًل این اینکه می
مله بر  گیر بود و بر همه چیز کنترل و تسلط داشت، از جختطور بود. او نسبت به خودش بسیار س

احساس  بروز  در  گفتنش،  از سخن  تمجید  و  تعریف  در  اندوهش،  و  شادی  و  خشم  مانند  هائی 
بود. همین طور که  بسیار خوددار  بسیار  است،  ایرانیان  ما  بارز  از مشخصات  این هم  دیگران، که 

را مورد خودش  در  دیگران  تمجیدهای  و  به حساب  تعریف  می  نیز  ایرانی  ادب  نه همان  گذاشت، 
تقریباً می  تر.بیش آزادی که در عمل  همان طور که همه  استقالل و  نوجوانی در  از دوران  او  دانند 

ها دیگر جزئی ها تربیت کند و بپروراند. اینبرای خود قائل بود، سعی کرده بود خود را در این زمینه
ته یک استثنا وجود  ورد بروز دادن و به زبان آوردن محبت و عالقه، البدر م  اما  از رفتارش شده بود.

نوه  برابر  در  او  که  بود  رفتاری  آن هم  و  ابراز داشت  و  نوازش  در  واقعی  معنای  به  داشت.  هایمان 
همان زبان عامیانه توصیف    داد. شاید اگر بخواهم بهها هیچ فرصتی را از دست نمیمحبت به آن

 کرد. اهی نمیها هم کوتان صدقه رفتن معروف و متداول ما ایرانی کنم، حتا از قرب

 

 گوئید در نشان دادن ادب و نزاکت و در رفتارشان پرتکلف نبودند؟ یعنی می •

 

انسانی از اول و همیشه همین طور بوده و در روابط خانوادگی و حتا در برابر نزدیک ـ ترین ـ اگر 
باش کرده  رفتار  گونه  همین  خودش  نمیکسان  دیگر  کرد!  د،  غلو صحبت  و  تکلف  از  او  نزد  شود 
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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  

می باز  میخانم  منتظر  و  خا  ماندکرد  این  اگر  حتا  ببندد،  را  آن  شدن  سوار  از  بعد  که  تا  من  نم 
کرد بود. شاید باورتان نشود، او به هنگام ورود هر شخصی به اتاق، فرق نمیهمسرش هستم، می

برمی پایش  پیش  نوهدر چه سن و سالی،  و  فرزندان  پای  پیش  در  خاست، حتا  عادت  این  هایش. 
 نکند. ر دهم. یعنی از او خواستم که این کار را برای من مورد خودم را من توانستم در او تغیی

 

بار  • را  گفتگو  این  متن  تغییر خواندهشما  و  به قصد تصحیح، تکمیل  بارهای ها  اید. شاید 
ش در کنید که همهرسید، آیا فکر نمیدیگری هم آن را بخوانید. وقتی به انتهای آن می

خصلت و  نیکی  استوصف  بوده  همسرتان  مثبت  نمیهای  البته  یک  ؟  شریک  از  توان 
انتظار پردوام  و   زندگی  »مخالفین«  جبهه  به  همسرش  درگذشت  از  پس  داشت، 

 گیری انتظار داشته باشیم؟طرفی و فاصلهتوانیم اندکی بی»منتقدین« بپیوندد، اما آیا می

 

میـ چه  چیست؟  انتظارتان  حساسیتـ  و  وسواس  بشنوید؟  من  از  مایلید  یا  شمخواهید  را  های  ا 
بهتریمی ساختن  فراهم  برای  را  تالشتان  بی فهمم،  و  درک  طرفانهن  داریوش  از  شناخت  ترین 
اند. کنم. اما در این زمینه تنها من یا تنها عالقمندان و ارادتمندان در باره داریوش سخن نگفته می

نوشته شده    اش بسیار گفته وشناس در حوزۀ عمومی در بارهبه طور طبیعی به عنوان یک انسان سر 
تردید از این به  هم بیشتر در مخالفت و ضدیت با او. بی  است، بسیاری هم در مخالفت با او، شاید

آن گفته خواهد شد. طبعاً  و  نوشته  دقیقبعد هم  پی شناخت  در  از وی و شخصیتش، ها که  تری 
گفته  به  تنها  هستند،  رفتارش  و  بسیاریروحیات  منابع  کرد.  نخواهند  اکتفا  من  اختیار    های  در 

ها و بیش از همه انصاف خود امکان قضاوتی  سته همگان است و هر کس به نسبت احساس، دان
توانم آنقدر انصاف داشته باشم و به قول معروف آزادمنش باشم که به  مستقل را دارد. من تنها می 

ه همۀ آنچه  هر انسانی حق بدهم که قضاوت خود را در بارۀ همسرم داشته باشد، با مراجعه و مطالع
بای نیز  دیگران  یا  شما  اما  است.  پاسخموجود  دادن  در  که  بدهید،  را  حق  این  من  به  به د  هایم 

 گویم احساس رضایت و آرامش کنم. های شما با خویش و در درون خود نسبت به آنچه میپرسش

نتهای  یگر نیست و من تنها در اد  داریوش   که  حال  که  باشد  این  من  از  تردرست  پرسش  شاید  اما 
هایش ، حوادث و رویدادهای آن و بال و پائین شدنهای آنام و به همۀ گوشهاین زندگی ایستاده

می اندازهنگاه  و  سنجش  در  احساس کنم،  میان  ترازووار؛  آرامگیری  ناخوشی،  و  خوشی  و  های  ها 
فرازقراریبی فرودهایش،  و  لحظهها  که  حال  سختیهایش،  و  رنج  همچنین های  و  ها 
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ر دوباره در نقطه آغاز آن قرار گیرم، در  سنجم، آیا حاضرم، اگشناسم و میهایش را میشبختیخو
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

  

که هم :مُهری • گاهی،  کوتاهی  به  دادم،  گزارش  شما  به  برنامه  چند  در  گرامی،  میهنان 
سیاسی، مبارز  مفسر،  نویسنده،  همایون؛  داریوش  آقای  روز    برای  کلن  سپتامبر   27در 

می  2008 برگزار  مناسبت  شومراسمی  به  دوستان،  سالگی  80د  از  بسیاری  که  شان 
اند. که البته  های اپوزیسیون از دور و نزدیک به این مراسم دعوت شدهآشنایان، شخصیت

اند و امکانش را داشتند، رفتند. موتور محرک و متحرک این همایش در  آنها که توانسته 
سردبیر مجله تالش هستند که اند. خانم فرخنده مدرس  ت، بانو فرخنده مدرس بوده حقیق

میسال منتشر  هامبورگ  در  فرهنگی  ـ  سیاسی  تحقیق  راستای  در  اجازه  .شودهاست 
بفرمایید با ایشان گفتگویی کنم، ببینیم شنبه شب گذشته که این مراسم برگزار شد در 

ر پیش  انجام شد؛  گفتند؛ دوستانشان چه  کلن، چگونه همه چیز  آقای همایون چه  فت؛ 
 ه گذشت. سرکار خانم فرخنده مدرس، درود بر شماگفتند؛ چ

 .کنم، جناب آقای مُهری عزیز. شبتان بخیرفرخنده مدرس: سالم عرض می

 

  .… گفتند خسته نباشید نگویید برای اینکه ممنونم. آقای همایون می •

 .آیدن نمیها خیلی خوششابله، ایشان از این واژه 

 

که   • وگفت  زد  زنگ  ایران  از  یکی  بکار بعدها  دیگری  اصطالحات  نباشید،  خسته  بجای 

حال ما هم به    .ببرید. چند تا پیشنهاد داد از جمله اینکه گفت: مثالً بگویید پُرتوان باشید

 .گوییم پُرتوان باشید خانم مدرس شما می

 .ر روز افزوده بشودما نیاز داریم به این آرزوی دیگران که توانمان ه
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 چرا در فیلمی که دیدیم از مراسم، شکسته؟  شما که پُرتوانید، ولی دستتان •

متأسفانه یکی دو هفته قبل از مراسم خوردم زمین، دقت نکردم و حواسم پرت بود دستم شکست. 

 .ولی تأثیری در انجام مراسم نداشت

 

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

آنقدر طبیعی و بدیهی هستند که آدم  عرض شود که آقای مُهری، به هر حال، بعضی از پدیده  ها 
دیم تا مراسم بزرگداشتی ها بود که به دنبال فرصتی بوکند. ما سالهایش زیاد فکر نمیروی انگیزه

 های گذشتهکنیم. برای اینکه بنظر ما ـ بخصوص این دهۀ اخیر و سالبرای آقای همایون برگزار  
کرده اتخاذ  که  نظراتی  با  همایون  آقای  گذاشتهـ  که  تأثیراتی  و  خانوادهاند  مرز  واقع  در  های اند، 

ی از دوستان و دوستداران ایشان فراهم  ااند. و مجموعههای مختلف را در نوردیدهسیاسی و اندیشه
کهآمده  خانواده   اند  از  یک  اندیشه هر  مختلف،  میهای  مختلف  دنبال  ای  به  که  مایی  طبیعتاً  آیند. 

های توافق ملی هستیم؛ خودِ وجود آقای همایون و این تحول و  مسئله والترین و بالترین حلقه
بود را فکر کردیم باید به نمایش گذاشته بشود.    ای که بر محور نظرات ایشان ایجاد شدهدگرگونی 

این بزرگداشت و نمایش در واقع انگیزه اصلی ما برای برگزاری مراسم بود. که فکر کردیم که  و  
ـ فرهنگی ـ سیاسی، زمان مناسبی است و    خب، در هشتاد سالگی برای یک شخصیت اجتماعی
برگ و  ببینیم  تدارک  باشیم،  منتظرش  ما  را  این  بسیار  باید  و  افتاد  اتفاق  این  زار کنیم. خوشبختانه 

 .ار بخوبی برگزار شدبسی

 

گرامی • همسر  و  شما  مدرس،  اشتباه خانم  اگر  هستید،  ایران  خانواده چپ  از  برآمده  تان 
شوند، نکنم. چطور توانستید با آقای همایون که به هر حال روشنفکر راست محسوب می

چطور    ـ   شان رخ داده هایها در اندیشه هایی در این سال دانم که تغییر و تبدل البته می  ـ
توانستید با ایشان همراه بشوید و چطور باصطالح دو عنصر مانعه الجمع توانستند با هم 

 !جمع بشوند؟ 

ای که ای را خدمتتان بگویم که به هر حال یک واقعیتی است. تالش، مجموعهمن اول یک نکته 
د؛ و چه آنهایی کنننویسند؛ بحث میآنهایی که اهل قلم هستند؛ می کنم، چهاآلن در آن فعالیت می

که به هر حال در کارهای تشکیالتی و فراهم کردن امکاناتش نقش دارند، خودش در واقع ظرفی  
کنم. و است؛ یک نمودی است از این تحولتی که ایجاد شده. و آن را اآلن خدمتتان عرض می

آ  با  ما  نزدیکی  و  همکاری  مرازمینه  همین  در  خب،  بوده.  تالش  در  همایون  داریوش  سم قای 
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ترین  ای که تشکیل شد، عالوه بر من، آقای کشگر همسرم، آقای احسانی پور، یکی از فعالکمیته
در   خودمان  ما  و  هستند  ساکن  کُلن  در  ایشان  چون  کشید.  زحمت  بسیار  بسیار  که  بود  کسانی 

سم به عهده ایشان بود. خیلی از مهمانان را ایشان  هامبورگ. بسیاری از زحمات برگزاری این مرا
انتخاب کردند، دعوت کردند و به ما معرفی کردند. به هر صورت خودِ آقای احسانی پور از خانواده 

ها در واقع تبلورش در آیند. ما گذشته چپ داریم. و این نزدیکیو از طرفداران نظام پادشاهی می
باندیشه کامالً  آقای همایون  اهدافی  های  و  ملت هستیم  اعضای یک  ما  این که  است.  را که  ارز 

ایران است؛  ایران و حفظ تمامیت و یکپارچگی  داریم که به نظر من والترین و بالترینش حفظ 
های دمکراتیک و رواداری و اینکه ما به عنوان اعضای یک ملت باید بتوانیم نه  بازگشت به ارزش 

کنیم   زندگی  همدیگر  کنار  در  اینهتنها  باشیم.  داشته  اجتماعی  زندگی  همدیگر  با  عناصر بلکه،  ا 
ارزش  آن  اندیشهاصلی در واقع،  آن  آقای همایون  ها و  به  را هر روز  ما  بود که خب، طبیعتاً  هایی 

 .تر کردتر و نزدیک نزدیک

 

شما یک شماره مخصوص هم داده بودید در مورد آقای داریوش همایون. آنهم همچنان  •

 .اثر ماندگار خواندنی استبه عنوان یک 

 .ن مراسم ما سه محصول ارائه دادیمبله، بله. البته، در ای

  

 .هر سه هم جالب •

بخش   ایده  البته  که  روزگارم«  و  »من  کتاب  بود.  همایون  آقای  خودِ  به  متعلق  که  آنها  از  یکی 
انجام اش که به صورت مصاحبۀ مفصلی است که توسط آقای بهمن امیرحسینی ارائه و  نخستینی

ز زمانی که به زندان افتادند و بعد گریز ایشان  شد. بعد بخش دیگری که سرگذشت آقای همایون ا

 .… های دوران جوانی آقای همایون است کهاز ایران آمده و بخش سوم روزنگاری

 

 خیلی درخشان است آن بخش •

 .… بسیار درخشان است. یعنی اصالً

 

  ..… دهد کهیعنی نشان می •

ل معروف محک را بسیار بال برده و به  نویسی ایرانی را اساساً دگرگون کرده و بقوگینامهروال زند
ها در واقع در کتابی که در ایران بر علیه ایشان چاپ شده سطح استثنایی رسانده. و این روزنگاری

روزنگاری این  از  تا سه خط  دو  مثالً  یعنی  پراکنده،  بصورت  بود ولی  آمده  بود  بود  آمده  و چند  ها 
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ه کرده بودند. و یکی از دوستداران جوان ایشان  صفحه تفسیرهایی که دشمنان ایشان به آن اضاف

این تمام  کشید  جمعزحمت  را  درآوردها  منسجم  مجموعه  یک  صورت  به  کرد  این   .آوری  اول 
مجموعه تحت عنوان »خاطرات به یغما رفته داریوش همایون« در ایران چاپ شد و بعد در اختیار 

بوآق من  اصرار همسر  خیلی  که  داده شد  قرار  همایون  همایون خواهش  ای  داریوش  آقای  از  و  د 
ها بود که آقای کشگر به دنبال این  کردیم که حتماً به عنوان ضمیمه سوم این کتاب بیاورند. سال

در   است  استثنایی  الگوی  یک  خودش  حال،  هر  به  اینکه  برای  بشود.  چاپ  خاطرات  این  که  بود 
با نوجوان، وکلنجاری    رابطه  با خودش میبه هر حال سرنوشت یک جوان، یک  تا رشته که  رود 

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

  

از روز شمجموعه • نام »من و روزگارم«.  به  آنرا نبهای  به دستم رسیده، همچنان  ای که 

  .خوانممی

 .بسیار عالی. امیدوارم که لذت ببرید

  

 .کنمبله. خواهش می •

آنرا   که  کردیم  سعی  دادیم.  ارائه  شب  آن  در  آنجا  ما  که  بود  آثاری  از  یکی  این  صورت،  هر  در 
ان را کردیم تا این چاپ دانستیم که این مراسم باید برگزار بشود و ما تمام تالشمبرسانیم چون می

ی که آنجا به آقای همایون تقدیم شد، شمارۀ دیگری از تالش است  محصول دیگر  .و ارائه بشود
تالش دربارۀ آقای همایون    18های عادی بود. به این معنا که اگر شمارۀ  که باز اینجا فراتر از نُرم 

آقای همایون هست، ولی شامل مطالب بود، اما در این شماره عالوه بر اینکه مطالبی دربارۀ نظرات 
 …اندظرات دوستانی است که با این شماره همکاری کردهمستقلی است که ن

  

همۀ   • با  که  پور  احسانی  مهرداد  آقای  همین  از  دیدم  هم  مقاله  یک  مدرس،  خانم 
را هم کردهعالقه انتقادات خودشان  آقای همایون، ولی  به خط فکری  از حزب  شان  اند 

  .مشروطه ایران

ک و حزبی  سیاسی  فعالیت  حوزۀ خاص  در  من،  نظر  فعالیت  به  یعنی  دارند،  همایون  آقای  امروز  ه 
ایران، این مطلب یکی از برجسته ترین مطالبی است که در سیاسی در چهارچوب حزب مشروطه 

ن خواهم نشان بدهم، کیفیت کار دوستاـ اتفاقاً همین را می  این مجموعه آمده ـ در این حوزه البته
را می ایشو همکاران تالش  نظام  خواهم رویش تکیه کنم.  از خانواده طرفدار  اینکه خودش  با  ان 
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نمونه و  مصادیق  از  یکی  اتفاقاً  من  نظر  به  ولی  است،  تفکر پادشاهی  است.  درست  اندیشه  های 
مستقل سیاسی است. و ایشان از این زاویه حزب مشروطه ایران و وجود آقای همایون در این حزب  

ه درستی و به زبان بسیار متین و دوستانه مطرح  های بسیاری را باند و واقعیتبین برده ا زیر ذره ر
ها را همه ما از  اند. به نظر من باید اینطور باشد. نگاه نقادانه از موضع سازندگی که البته این کرده

گاه درست را بازتاب بدهند  اند ناند. و ایشان توانستهایم، نگاه درست کردهخود آقای همایون آموخته

 .در این نوشته

  

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

به صورت بود که  پرتره تصویری و صوتی  برنامه پخش شد، یک  آغاز   اثر سوم که در واقع در 

DVD  تهیه شده بود توسط تالش، و آن پخش شد. سرنوشت و زندگی آقای همایون از کودکی تا
است  امرو طبیعی  خب،  و  بود  شده  بررسی  تبعید،  دوران  و  متن ز  یک  کمک  به  تالش.  نگاه  از 

این داشتیم که  اختیار  در  ما  آرشیوهایی که  از  متعددی  بسیار  فیلم  نوشتاری تصاویر  به صورت  ها 
ای، تصویری ـ صوتی ارائه شد و آنجا تقدیم آقای همایون شد و بسیار بسیار مورد استقبال  پرتره

 .بسیار زیاد .رفتقرار گ

  

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

کنند اوًل خودشان ها معموًل دوست دارند کاری را که میخب، خانم  …بله، بله. نظر همسرم بود
نند اینطور باشد. ولی آقایان نه، خب، طبیعتاً کبر اساس ابتکارات خودشان انجام بدهند و یا سعی می

خواهند که در واقع همه چیز از قبل روشن باشد و به همه گفته شده باشد. و نظرشان این بود  می
برای اینکه مهمانانی که ما    ـ البته درست هم بود    ـکه این موضوع را باید به آقای همایون بگوییم 

باشند را در بر   نهایی را که آقای همایون مایل بودند در این مراسمتوانستند آمورد نظرمان بود نمی
نمی را  افراد  همه  که  ما  نزدیک  بگیرد.  دوستان  و  را  ایشان  خانواده  اعضای  بخصوص  شناختیم. 

گفتیم. برای اینکه در اولین بایست به آقای همایون میها را می. به همین خاطر این…ایشان را
این بود که اصل    داشتند.بایستی نقش اساسی را میمهمانان ایشان میگام در تنظیم این لیست  

می را  لو میقضیه  ایشان  به  دادیمبایست  و  انجام شد  که  مسائل   .دادیم.  به هر حال یک سری 
های دیگری را حتی المکان سعی کردم دانستند ولی بخشمانند ارائه کتاب خب، طبیعتاً ایشان می

ورپریز بشود. و شد  ن ایشان مخفی نگهدارم که برای ایشان هم در واقع سمن با پافشاری از دانست
 .تا حدودی. ولی ایشان در جریان عمومی کار بودند
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و   • بیایند،  توانستند  نفر  چند  کردید،  دعوت  را  نفر  چند  اوًل  مجموع  در  مدرس،  خانم 
 یون با هم؟ ها به انتخاب شما و آقای هماها با انتخاب آقای همایون بود یا دعوت دعوت

واقعیت که دستمان تنگ بود پوزش بخواهم. ما نوع مراسم    عرض شود که، اوًل باید اینجا از این
بزرگداشتی که برای آقای همایون در نظر داشتیم، مراسمی بین یک جلسه رسمی و ضیافت بود. و  

شد و پذیرایی که شد، پذیرایی می برای اینکه حالت یک ضیافت را داشته باشد باید تدارک دیده می 
بود، و این از عهده مالی ما برای برگزاری خورِ مهمانان آن شب می  بود، درواقعاً در خورِ ایشان می

ای که مثالً صدها نفر در آن شرکت داشته باشند، ناممکن بود. و از اینجا باید پوزش بخواهم جلسه
یون شرکت بکنند، پوزش بخواهم که  از صدها نفر دیگری که واقعاً مایل بودند در مراسم آقای هما

را   امکان  این  درواقع ما  را  این مجموعه  آرزوهای  نتوانسته  تنگ تالش  نداشتیم. هیچوقت دست 
نفر مهمان برای آن شب. دوسوم   100پاسخ بدهد. بنابراین، ما محدود کردیم خودمان را به حدود  

فراهم کردیم، به آقای همایون نشان  این مهمانان انتخاب تالش بودند و بعد از اینکه ما لیست را  
گفتیم و  بقیه   دادیم.  پیش که  ماه  از هفت  وقتی  است  طبیعی  بفرمایید. خب،  پر  لطفاً  را شما  اش 

گیری با مهمانان، تعدادی مثل خودِ شما و متأسفم که جایتان خیلی خالی بود شروع کردم به ارتباط

 …آنجا

  

 خیلی ممنون  •

« که  دوستانی  کردیم  سعی  ما  جایگزو  بیایند،  هستند  مایل  که  کسانی  با  گفتند،  بکنیم.  نه«  ین 
تعدادی حدود   با  اینکه    105مراسم  مناسبت  به  کرد.  تغییر  خیلی  لیست  این  البته  برگزار شد.  نفر 

ترکیب  ولی  کردیم.  جایگزین  بودند  مایل  و  توانستند  که  آنهایی  از  ما  و  بیایند  نتوانستند  تعدادی 
این را به اطالع   انتخاب تالش باضافه انتخاب آقای همایون بود که ما لیست به هر حال، در اصل  

 .آقای همایون هم رساندیم

  

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

از نحوه    عرض شود که به عنوان یک گزارشگر و شخص سوم، طبیعی است که من خودم خیلی
اهد داشت در گزارش من. ورود به جلسه را ما پنج و  برگزاری جلسه راضی هستم و این بازتاب خو

بتوانیم رأس ساعت شش شروع کنیم با دقیقه  20علیرغم آن تا حدود   .نیم اعالم کردیم که  ای 
ابتدا چند کلمه همگی   ای از سوی من به عنوان گرداننده آن مجلس اعالم شد وتأخیر آغاز شد. 

همایون را کردیم و همگی همزمان با هم به   دستجمعی آرزوی سالمتی و طول عمر بیشتر آقای
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چه   که  این  شد  داده  توضیح  جلسه  روند  بعد  ایشان.  پُرقدر  زندگی  به  کردیم  احترام  ادای  ایشان 
ن  هایی را در بر خواهد گرفت. که بخش اول پخش آن پُرتره بود که خدمتتاها و چه برنامه قسمت

بس  50عرض کردم. حدود   بسیار  ما سفارش دقیقه طول کشید. که  گرفت.  قرار  استقبال  یار مورد 
می  را  پرتره  این  اآلن  که  هستند  زیادی  دوستان  گرفتیم،  امیدواریم  زیادی  باشند.  داشته  خواهند 

بتوانیم همراه با یک ساعت، یک ساعت و نیم فیلم از آن مجموعه در سامانه تالش قرار بدهیم.  

 … ها رسیدبعد نوبت به سخنرانی

  

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

ها رسید که از اینجا باید تکیه بعد بخش سخنرانی www.Talashonline.comسامانه تالش  
ه کسانی سخنرانی بکنند  گیری اینکه چاین هفت ماه بسیار بسیار برای تصمیمکنم واقعاً در طول  

در آن جمع دچار سختی و دشواری شدیم. علتش هم این بود که تعداد بسیار زیادی از افرادی که  
ها در آن جمع حاضر بودند خودشان اهل قلم، اهل سیاست، اهل فکر بودند و انتخاب از میان این 

ناگزیر آمدیم زندگی آقای همایون را مبنا  برای ما بسیار مش قرار دادیم آنهم نه درازایش کل بود. 
ژرفایش و شاخه به حوزهبلکه  آنرا  آمدیم  و  را.  آن  بر های مختلف  و  تقسیم کردیم  مختلفی  های 

 .ترین افراد باشند برای سخنرانی در آنجاتوانند مناسبها دیدیم چه کسانی میاساس این حوزه

حوزه طبیعتاًاولین  بود.  سیاست  حوزۀ  کردیم،  انتخاب  که  را  طبق صحبت  ای  اینکه  برای  های  ما 
آقای همایون شخصیتی است که مرزهای جدایی بدهیم که  اختالفات اولم، نشان  های سیاسی و 

سر گذاشته و شخصیت ملی آن جامعه است، سرنوشت ملی آن جامعه  سیاسی را در نوردیده و پشت 
ا و  ماست  است، طدر دست همه  ملی  سرمایه  یک  و  ملت  آن  به همه  متعلق  انتخاب  یشان  بیعتاً 

اینجا سعی کردیم  چهره از داخل طرفداران نظام پادشاهی دیگر معنا نمی توانست داشته باشد. ما 
های در واقع چپ، یعنی جبهه مقابل و مخالف یا رقیب سیاسی آقای همایون را انتخاب  که از چهره 

کنند این که  میهاست رویش تالش  ای که آقای همایون سال پیام اصلیبکنیم که در واقع روی  
ای را  »ما اعضای یک ملت هستیم« و باید بتوانیم در کنار هم فعالیت اجتماعی داشته باشیم چهره 

ای بود آور این پیام است. و خانبابا تهرانی انتخاب آن کمیتهها پیامانتخاب کردیم که خودش سال

 .یل شده بودیری برای نحوه و چگونگی برگزاری این بزرگداشت تشکگکه برای تصمیم

ای بود که با آن برخورد کردیم. خیلی آقای خانبابا تهرانی را انتخاب کردیم و سیاست اولین حوزه
همایون  آقای  شخصیت  از  را  سیاست  و  است  سیاست  تالش  اصلی  پایگاه  که  است  طبیعی  هم 

انتخاب کردیم. بعد رفتیم  شود جدا کرد. و ایشان  مطلقاً نمی توی حوزه را به عنوان سخنران اول 
روزنامهروزنامه که  صاحبنگاری  و  برجسته  هم  نگاران  بسیار  و  داشتند  حضور  جلسه  آن  در  نامی 

http://www.talashonline.com/
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نگارانی که در  فعال بودند. بعد در این حوزه تقسیم بندی کردیم به هر حال سعی کردیم از روزنامه
هایی که مکاریهمایون تماسی داشتند و ایشان را تجربه کردند یا هشرایط بسیار حساس با آقای  

بعنوان  زاده  نوری  علیرضا  آقای  بعد  بودند.  جمع  این  سخنران  بهنود  آقای  کنیم.  انتخاب  داشتند 
نگاری که نه تنها در یک شرایط استثنایی آقای همایون را تجربه کرده بودند، بلکه مواضع  روزنامه

رده بودند، ایشان سخنرانی  ز ماها و خیلی از سخنرانان دیگر مو به مو دنبال کایشان را مثل خیلی ا
 .کردند

بزرگداشت  فردی  برای  ما  ببینید  کردیم:  انتخاب  ما  که  را  دیگری  بسیارمهم  زاویه  یک  بعد 
فعالیت گذشتهمی دهه  دلیل شش  به  تنها  نبودگرفتیم که  پرتو   .اش  و  افکار  و  نظر  تأثیرات  بلکه 

نشان بدهیم. این را چگونه توانستیم  ایشان در آینده برایمان خیلی مهم بود که این را    هایاندیشه
اش بدهیم؟ با انتخاب یک چهره جوانی که جای اگر نگویم  اش کنیم، بیانش کنیم و نمایشتبیین

سن   از  که  ایرانی  جوان  هست.  حتماً  فرزندشان  جای  همایون،  آقای  مناطق    18نوۀ  از  سالگی 
ایجنگ میزده  استعدادهایش  پرورش  و  دانش  کسب  امید  به  اینجا    آیدران  در  و  کشور  خارج  به 

ای که در حال حاضر  رسد. چهره کند و به مدارج عالی می شود و در اینجا پرورش پیدا میبزرگ می
رئیس   دارد،  توجهی  خورِ  در  و  بال  بسیار  پست  است،  آلمان  جامعه  فعال  بسیار  نیروهای  از  یکی 

متخصصی سیاستهیئت  است،  ن  آلمان  سرتاسری  سندیکای  اقتصادی  مسائل  های  حوزۀ  در 
المللی و اروپا، خب این فرد علیرغم اینکه ساعتی را با آقای همایون به طور کامل ننشسته و  بین

نکرده   دنبال  ایشان  باشد که  نگفته  آقای همایون  نبوده که  »واوی«  نداشته، ولی  مستقیم  ارتباط 
ستیم که به عنوان نمونه نسل  های آقای همایون بود. ما از ایشان خوا از اندیشه باشند. و بسیار متأثر

 .اند، سخن بگویندجوانی که پیام آقای همایون را به بهترین شکل گرفته 

ها را از داخل ایران بیاوریم. ما داریم بسیاری از  ما متأسفیم که امکانات فراهم نبود که این نمونه 
حوزۀ   در  که  را  اندیشهجوانانی  حول  سیاست  علم  و  دانش  هماتحقیق،  آقای  کار  های  دارند  یون 

اینجا این نمونه برجسته را داشتیم که از  می کنند. متأسفانه دستمان کوتاه بود از این نیروها ولی 
 .ایشان خواستیم سخنرانی کنند

  

 خانم مدرس، اسمشان چی بود؟ •

 .آقای دکتر مهرداد پاینده

  

 .اندی شما نوشتهایشان خیلی مقاله برا •
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ی تالش هستند. و به هر صورت ایده دادن این مجله هم که به  بله، ایشان یکی از همکاران دائم 
ترین مقالت این مجموعه  مناسبت آنشب در آمد، از طرف ایشان بود. خودشان هم یکی از برجسته

سخنرانی و  آمددارند  خواهد  سایت  روی  هم  م .شان  که  کرد  خواهید  مالحظه  اغراق  شما  ن 
توانمندینمی از  اندیشهکنم.  و  فکری  خوب  های  چقدر  را  همایون  آقای  که  ایشان  نظرات  ای 

 !اندشناخته

سخنران دیگر آقای سیروس آموزگار بودند که اصالً کیفیت دیگری به جمع بخشیدند. شما باورتان 
دادند و در لبالی سخنان شیرینمی انجام  ن و دلچسب و شود، چه سخنرانی شیرین و دلچسبی 

واقعیت چه  جطنز  به  نسبت  را  تلخی  بیرحمیهای  و  ایران  گذشتۀ  آقای  امعه  به  نسبت  که  هایی 
ساعت بهترین  از  یکی  کشیدند.  نقد  به  بود،  شده  داشته  روا  بسیار  همایون  و  بود  جلسه  این  های 
 .لذتبخش بود. و من بسیار خوشحال و سپاسگزارم از سیروس آموزگار

ما ز اینکه  برنامه و جالب  به  آغاز، همه  مانی که شروع کردیم  توافق داشتند که سیروس  ریزی در 
آموزگار باید در این مراسم سخن بگوید. و بعد در انتهای مراسم آقای همایون صحبت کردند که  
ایشان  و  بگذارند.  اختیار تالش  در  و  کنند  تنظیم  دادند  قول  و  نبود  مکتوب  آن لحظه  سخنانشان 

انشان باز کرد. بسیار  های نوینی را در جلوی چشم شنوندگه هر حال یک افقسخنانشان دوباره ب
خواهم بگویم این حرفها را نزده بودند،  ای را دارد. نمیسخنرانی برجسته و نکات بسیار بدیع و تازه

دانم آیا وقت دارم یا نه ـ یک بخشی ولی تبیین جدیدی بود برای خودِ من. به عنوان نمونه ـ نمی
 .را در اینجا بیان بکنیماز آن 

  

این • از  قبل  مدرس،  اوًل  خانم  ایشان،  سخنان  به  بکنید  اشاره  وقت    12که  دیگر  دقیقه 
 خواستم بپرسم آقای خانبابا تهرانی آمدند یا نه؟ داریم، دوم اینکه، می

 .بله، سخنران اول ما آقای خانبابا تهرانی بودند

  

 .روندچون به من گفتند که نمی •

ند. از جمله اینکه، آقای همایون  شان با آقای همایون صحبت کردهای گذشتهاره تجربه ایشان در ب
بودند،   من  جریان  با  مخالفت  در  ایشان  و  بودم  ایشان  مخالف  صف  در  من  که  موقع  همان  از 
استثنایی بودند. از همان آغاز ایشان استثنایی بودند. مثالی زدند. آن موقع که آقای همایون توی 

د. گفتند که خب، طبیعی است که بودند، ایشان هم در سازمان جوانان حزب توده بودن  حزب سومکا
جامعه آن موقع درگیر بود، فحاشی و زد و خورد و به هر حال، ماهیت اصلی و ظاهری و واقعی آن 

که  لحظه بود  جریانی  سومکا  و  بودند،  سومکا  عضو  اینکه  با  ایشان  ولی  بود،  ایران  تاریخ  های 
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گفت که ایشان ثنایی بود. مثالً میپاشید، ولی خودِ رفتار آقای همایون استزد و مییریخت، ممی
آمد هر از گاهی به دفتر  گفت میکرد. می اساساً بر مبنای بحث و دیالوگ هم همان موقع کار می

گفتیم باز شاخ شمشاد آمد! بخاطر اینکه قد و قواره آقای همایون  جوانان حزب توده و ما آنجا می
کرد و  گفتگو می.  کردآنجا و با ما بحث میآمد  گفت، میهم به هر حال درخورِ توجه است، و می 

هایی را که آقای در آن سنین جوانی! و این خاطرات و بحث  …ها وگفت چرا و کدام سیاستمی
ای گفتم،  که  همانطور  البته  است.  توجه  درخورِ  و  شیرین  بسیار  بسیار  کردند،  طرح  آنجا  ن  خانبابا 

شوند و بعد در یک  شوند و تصحیح مییاده می های سخنرانان همه گردآوری و از روی نوار پگفته
شود و چند مصاحبه با افرادی که  هایی که هست، گزارشاتی که داده میای همراه با پیام مجموعه

  در آن مراسم حضور داشتند و فرصت صحبت کردن نیافتند در دفتری به عنوان جشن نامه مراسم 
 . بزرگداشت آقای همایون ارائه خواهد شد

 

فرخ • من میخانم  آنجایی که  تا  ایران  دارید که حزب مشروطه  اطالع  مدرس،  دانم، نده 
کنم از لحاظ فکری برجستگی خودش را نشان چند رایزن داشت. یکی از آنها که فکر می

   .وتیداده، آقای داریوش همایون است و یکی دیگر از آنها شادروان اسداهلل مر

د گفت واقعاً جانگداز ایشان در آنجا شد؟  صحبتی از ایشان و این درگذشت به هرحال بای

 .در آن مراسم

نه. به هر صورت به دلیل اینکه خب، ما به هر حال ایرانی هستیم. و یک باورها و اعتقاداتی داریم. 
وتی را درست یک روز قبل گردد. ما خبر درگذشت آقای اسداهلل مرمیالبته به خود من شاید این بر 

شدیم. و از اینجا درگذشت ایشان را به تک تکِ اعضای خانوادۀ ایشان،    دریافت کردیم. خیلی متأثر
گویم. ولی احساس کردیم که دوستان ایشان و بویژه شما و رادیو صدای ایران تسلیت عرض می

بیان بکنیم که به هر حال به  در مراسم بزرگداشت و روز تولد آقای همایون این خبر تلخ را چگونه  

 .انگیز را نداشته باشدمقول معروف، آن حالت غ

  

 حالت تلخی را به جلسه ندهد  •

آنجا بودند بسیار غم انگیز    خبر برای بسیاری از افرادی که درو گرد غم بر آن مجلس نپاشد. این  

 .بود

  

به مدت   • ب  8خانم مدرس عزیز، اآلن فرصتی است  فرمایید که  دقیقه. فرصتی است که 
 آقای همایون چه گفتند؟
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های آقای پاینده. آقای پاینده ث مفصلی را مطرح کردند در ادامه و اشاره به بحثآقای همایون بح
شان بر این محور بود که خودشان را به عنوان جوانی که جای فرزند آقای همایون اساس صحبت

های ایشان را مطابق با آرزوها و اندیشه  دانند.است، بیشتر از هر کسی به آقای همایون نزدیک می
هایی را که از  دانند. و اینها را مستدل کردند و بیان کردند. نمونههای نسل جوان ایران میو خواسته

های آقای همایون بیرون کشیدند مثالً ناسیونالیسم مدرن ایرانی را به نظر او، آقای همایون اندیشه
تفاوت اینها ان حتی سرنوشت خودش را اینکه در دو دوره تاریخی متدوین کردند و اینکه اساساً ایش

هایی نسل باشند را ایشان معتقدند بر اساس برداشتتوانند از لحاظ طبیعی هماند و نمیبه دنیا آمده 
آقای همایون کرده  از زندگی  آموزش که  از  نظراتشان دیده اند  آقای همایون در  اند، حتی  هایی که 

م نسل آقای همایون و آقای اقعه طبیعی را تغییر بدهند خودشان را به عبارتی هخواهند این ومی

 .همایون را هم نسل جوانان ایران مطرح کردند

های  های مختلف را یک تدوین جدیدی کردند، موضوع نسل آقای همایون در ادامه این بحث نسل 
را که افرادی هستند که در   جدید، با توجه به افزایش دوران سن بشر مطرح کردند و نسل خودشان

میانسالی از سنین  پیری رسیدهگذشته  واقع  به دوران  و  این  اند  نامیدند و وظایف  اند، سالخوردگان 
های آینده توضیح دادند. یک تکه از نظراتی که در آنجا نسل را در قبال نسل آقای پاینده و نسل

شان از واژه کائوس استفاده کردند. کائوس  ای بود. ایمطرح کردند، نظرات بسیار بسیار بدیع و تازه
نظمی کامل. نید در ترمینولوژی یک معنای خاصی دارد. یعنی در همریختگی همه چیز، بیداکه می

های دینی و در مذاهب مختلف این نظر وجود دارد که قبل از آفرینش جهان وضعیت و در اندیشه 
 .کائوس حاکم بوده

ند. نظم را کم و آشفته بوده تا اینکه خداوند جهان را خلق مینظیعنی همه چیز در همریخته، بی
ومی دیگر  موجودات  انسان،  سال.  و  ماه  روز،  و  شب  این …آفریند.  همه  زندگی  ها،  پروسه 

 .شودها نظمی است که بعد از آن کائوس ایجاد مینیازهایشان. همه این

ا به دست همه ملت  را که  انقالب اسالمی  از  یران در بخشآقای همایون وضعیت  های مختلف، 
به آن    روشنفکری، توده، حکومت به تعبیری  را  را در آن سهیم دیدند.  نیروهای مخالفش همه  تا 

انقالب همه چیزمان را برهنه کردیم. از بال تا   وضعیت کائوس مقایسه کردند. و گفت ما در این 
 .رسدت تنها به سازندگی میپایین. و همه چیز را بهم ریختیم. و حال بعد از این کائوس نوب

کردم راجع ور داشت و نقش بسیار فعالی داشت در آن مراسم، صحبت میدختر من هم در آنجا حض
به مضمون این سخنان. البته برای ایشان بسیار بدیهی بود فهم نظرات آقای همایون خیلی روشن 

ا برای تو این بحث تا این  گفت چربود بر اساس تربیت و آموزشی که در جوامع غربی دیده ولی می
با ببین، شماها تجربهاندازه جذاب است؟ گفتم   این کائوس  مقایسه  ندارید.  انقالب اسالمی  از  ای 
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ببین،   :انقالب اسالمی برای خود من یک دید نوینی است نسبت به این حادثه. گفت چگونه؟ گفتم
مام وجود مرا تسخیر کرده  انقالب اسالمی و حدوث آن و نقش من به عنوان یک جوان در آن، ت

های تبعید که چرا ما این پشیمانی و سرزنش هستم که در تمام طول دهه بود از اینکه همیشه دچار
 دست به این اقدام زدیم؟ 

افتاد   که  اتفاقی  این  یعنی کائوس،  ترمینولوژی  این  نگاه  از  می   ـ اما  ملت  البته  اگر  نیفتد.  توانست 
ای آن مملکت را  شههای ریها و کاستیباید نارساییبه نحو دیگری می  افتاد.عاقلی بودیم نباید می 

کردیم ـ ولی حال که اتفاق افتاده به هر حال این امکان برای ما فراهم شده که همه  برطرف می
مهمترین همایون،  آقای  گفته  به  و  بسازیم.  نو  از  را  از چیز  بخش  این  است.  بخش  این  اش 

آقای همایون خطابصحبت استهای  اگر  ک .ش روی سرآمدان جامعه، روی روشنفکران جامعه  ه 
ها کرد که شاید ایران سال خواهید از این وضعیت کائوس بیرون بیایید ـ چون دخترم بحث میمی

بماند باقی  کائوس  وضعیت  و    ـ  در  روشنفکران  به  همایون  آقای  خطاب  اینجا  بله،  گفتم  ولی 
را ببندیم  خواهیم از این کائوس بیرون بیاییم، این پروندهمی مسئولن اِلیت آن جامعه است. که اگر 

ای که به این پیشرفت و ترقی کمک  ای جز سازندگی، ترقی، پیشرفت و در واقع اندیشههیچ چاره
بکند که به نظر ما اندیشه لیبرال دمکراسی است، هیچ چاره دیگری نداریم. و این برای خود من  

رهایی ااندیشه  چون  است.  آمدم.بخش  بیرون  سرزنش  احساس  آن  و  پشیمانی  تسخیر  آن  هر    ز 
دهد. و بینم. این به من انرژی بیشتری میکنم در پرتو پیشرفت و ترقی میکاری را که امروز می 

 . این بحث آقای همایون برای من بسیار بسیار جذاب بود

 

سپاسگزاری می • ه بسیار  نشریه تالش  سردبیر  گرامی،  مدرس  فرخنده  خانم  با کنم  مراه 
 ر یا آقای کَشگر شان آقای علی کشگر. آقای کِشگهمسر گرامی

تلفظ   که  دوستان  از  برخی  آزار  و  سوءتفاهم  گونه  هر  از  جلوگیری  برای  است  بهتر  کشگر  آقای 
ایشان حقیقتاً سپاسگزاری می از  پور. که  آقای احسانی  ما  با  نزدیک است. و همراه  کنم. اسمشان 

بسیار خوب    ایشان جزئی از تالش هستند. ایشان وظیفه خودشان راالبته جای تشکر نیست چون  

 .انجام دادند همچنانکه ما وظیفه خودمان را در قبال آقای همایون انجام دادیم

  

 . خیلی ممنونم. یک سئوال دیگر از شما دارم •

 بفرمایید

  

 اید یک رنگ است؟چرا روی جلدی که از آقای داریوش همایون گذاشته •
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 ید است؟چرا سیاه سف

  

 بله •

 برای اینکه الگانت است 

  

 خواستید الگانت جلوه کندین ترتیب مییعنی به ا •

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

  

 .عکس قشنگی است •

 … زیباست. یک دنیا

  

 .ستایش استشما هم خیلی به آقای همایون عالقه دارید. واقعاً در خورِ •

 کنند ها هم سرزنش میالبته خب، خیلی

 

 .های خودش را بیان بکندتواند اندیشه نه، چه سرزنشی؟ هر کس می •

عواطف   و  احساسات  که  است  کسی  هر  حق  آقای    …بله،  با  ـ  تالش  ـ  ما  رابطه  حال  هر  به 
ه به نظر من اگر  همایون رابطه فکر و قلم است. اندیشه است و از این زاویه طرفداری از یک اندیش

توانیم از آن دفاع هر حال حق هر کسی است و ما تا جایی که میای دارد، به  ای دارد، مایهپایه
کنیم، مستدل بیانش کنیم و گوش شنوایی هم برای نقد داریم. خودمان هم زبان نقد را داریم، و  

شان ایرادی  هایفعالیتهای آقای همایون و  هر کسی را هم که زبان نقد دارد و جایی به اندیشه 
فرهیخته  می زبان  اگر  احسانیبیند  مهرداد  آقای  مثل  بدهد  ارائه  باشد  مقالهداشته  در  که پور  ای 

مینوشته ارائه  میاند،  نشان  اندیشهدهیم  از  که  ستایشی  تمام  با  حال  هر  به  که  آقای  دهیم  های 
با فاصله نگاه بکنیم. و هر جا  همایون می ایرادی میکنیم، قادر هستیم  بینیم قادر هستیم که  که 

 .اش بکنیمبگوییم و مطرح 

  

پور. یک جوان آگاه و  خانم فرخنده مدرس، من همیشه ستایش داشتم برای آقای احسانی  •
شان را فعال. ایشان چند روز پیش که با من تلفنی صحبت کردند، به من گفتند که مقاله

خوشحالم که مجله به دستم رسیده و بخوانم و اگر نظری داریم به ایشان عرض کنم.  



248 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

بخوانممی شماره  توانم  که  شماره  این  در  عنوان  30.  این  است،  تالش  چشم ام  به  ها 

 :خوردمی

  … های داریوش همایونمشروطه نوین، روایت لیبرال دمکراتیک از انقالب مشروطیت در اندیشه
بن پرسش  و  داریوش همایون  به سیاست؛  ادای سهمی  ــ  پارسی  در سیاستآریا  بهروز   …یادین 

میانه   کشف  ــ  واژه نگا)داودیان  به  همایون(هی  داریوش  از  ــ    …هایی  شاد  استعدادی  مهدی 
مشروطه گستره  در  زنان  همایونحقوق  داریوش  تقدیر    …خواهی  عاشق  ــ  اهورائی  ایران 

ایران و غربسیروس علی …خویش فرهاد یزدی ــ ضرورت بازگشت به پیشینه در    …نژاد ــ 
بیستدهس ا  …یکموی  روی  دو  ــ  پاینده  مهرداد  بیدکتر  در  ملی  دکتر حسن  …تعادلیقتصاد 

علی   …م.سحر ــ ملت، دولت و کشور سه عنصر یگانه  …منصور ــ سخن اهل دل برای ایران
حشمت رئیسی ــ دکترین نوین   …کشگر ــ امنیت، مفهومی به اهمیت و گستردگی زندگی انسان

  … سیاسی  پاک ــ دگرگونی گفتمان و فرهنگتر محمدرضا خوبرویدک  …حق تعیین سرنوشت 
پور ــ باز هم برای  مهرداد احسانی  … مهدی فتاپور ــ راه دشوار استقالل و حزب مشروطه ایران

محسن    …پور ــ داریوش همایون و تالش در جهت لیبرال دمکراسیجمشید طاهری  …دوست 
هائی از چهار نوشته داریوش  های بسته، برداشتهای ذهناندیشی در تاریکی دهه کردی ــ روشن

چه   …یونهما حزب  برای  هویدا،  امیرعباس  به  نامه  ایران،  ناتمام  انقالب  ــ  مدرس  فرخنده 
  …های شاهنشاهیو جشن   1355اسفند    14ـ    ایم و چه باید بکنیم؟ در گفتگو با مجله تماشاکرده

 .داریوش همایون

 

 .خانم مدرس سپاسگزارم •

شما از  با  من  هر  و  دارید  توجه  تالش  به  که  سپاسگزارم  میعمیقاً  فرصت  ما  به  جریان ر  دهید، 

 .های خود را به اطالع شنوندگان برسانیمفعالیت

 1387 مهر 7
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 حسین مهری  هایمصاحبه
 با فرخنده مدرس
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  مهری سینح با گفتگو در مدرس فرخنده نگاه از همایون داریوش

 ایران صدای رادیو از

 
o ر خانم مدرس صبح شما بخیر حسین مهری: سرکا 

 فرخنده مدرس: شب شما هم بخیر آقای مهری عزیز 

 

o   حسین مهری: متشکرم از اینکه پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید. بار اولی که با شما
 .شما صحبت کنمصحبت کردم، در حال و هوایی نبودید که بتوانم درباره داریوش با 

امیدو حال  هر  در  بله،  مدرس:  برخالف فرخنده  و  ظاهر  خالف  بر  من  بتوانم.  امروز  که  ارم 
بندم های گاهی اوقات بسیار سخت و گستاخانه، انسانی هستم بسیار عاطفی وقتی دل میپرسش

را تسخیر می اوقات وجودم  این عواطف گاهی  به هر حال   داریوش  آقای  مورد  در   کندبه کسی، 
  که   است  عمیق  آنقدر   پیوند  و  دلبستگی  این.  ایده کرد   اشاره  نکته   این   به   بارها  خودتان  شما  همایون،
 احساساتم مسلط باشم. بر امروز بتوانم امیدوارم

 

o  همگرایش و  همفکر  همایون  داریوش  آقای  با  مدرس،  فرخنده  خانم  مهری:  حسین 
می که  آنجایی  تا  چون  شما  بودید؟  که  دورانی  در  چپ دانم،  جناح  در  بودید،  ایران  در 

 .کردیدفعالیت می
میفرخ خانواده چپ  از  ما  بله،  مدرس:  اندیشه نده  گرایش آییم،  و  انقالب ها  در  داشتیم،  های چپ 

اسالمی بعنوان نیروهای کامالً جوان، دانشجویان جوان شرکت داشتیم. به هر حال، یک گرایش  
مسئله باعث شد و شاید نقش بسیار اساسی  اساسی مهمی در من و همسرم وجود داشت که این  

آش در  به  داشت  مسئله عشق  بود.  ایران  مسئله  آن  و  آقای همایون.  و  ما  پیوند جدانشدنی  و  نایی 
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ی ما ایران که البته این روحیه عمومی آن جامعه است. این عشقی که به این سرزمین در دل همه
هم با  ما  است.  انکارناپذیر  صورت  هر  در  و  است  بحثنهفته  همین  با  و  گرایش  آقای ین  با  ها 

دیم. نقطه آشنایی ما با ایشان هم از همین زاویه بود. به همین دلیل و چون همین  همایون آشنا ش
ابعاد   پیوند  این  روزبروز  و  ناگسستنی  پیوند  این  بود  قوی  بسیار  بسیار  سو  دو  هر  در  گرایش 

بیشتری پیدا کرد و گسست ناپذیرتر شد.  های بیشتری پیدا کرد، عمق  تری پیدا کرد، شعاعگسترده 
ت باید بگویم حقیقتاً اگر گرایش سیاسی صرف را کنار بگذاریم، در مبانی فکری، اعتقاد به این عبار

ها ــ چون همه اینها در رابطه با آن سرزمین و آب  تر از همه این به دمکراسی، حقوق بشر و بال 
ها در  هم آقای همایون و هم تالش، همه این ارزش کند ــ برای هر دوی ما،  خاک معنا پیدا می

 توانم بدرستی بگویم که ما همفکر بودیم.کرد و از این نظر میمت به ایران معنا پیدا میخد

 

o مدرس، شما سال فرخنده  خانم  مهری:  همایون همفکری  حسین  داریوش  با  که  بود  ها 
هم و  بودید  پیشگام  ایشان  آثار  انتشار  زمینه  در  و  نزدیکان داشتید  و  همفکران  چنین 

دار بفرمایید  ایشان.  میفکری  یعنی  شناختید؟  چگونه  را  همایون  شما  یوش  از  خواهم 
ای که با هم  ما شخصیت او را به علت نزدیکی فکری  خواهش کنم که برای شنوندگان 

 .داشتید، تشریح بفرمایید

ه آقای  که  جهت  این  به  است.  مشکلی  کار  بسـیار  البته  مدرس:  بسیار  فرخنده  شخصیت  مایون 
حوزهبرجسته در  هستند.  به  های  ای  افکار  افکار.  و  اندیشه  تا  گرفته  شخصی  کاراکتر  از  مختلف، 

های طولنی  شود مدتها میهای سیاسی. و در هر زمینه از اینهای ارزشی تا گرایشمعنی بنیان
الن   که  را  فکری  حوزه  بخواهم  اگر  ولی  کرد.  صحبت  همایون  آقای  را  شمهدرباره  آن  از  ای 

هایی را که آقای همایون نسبت به آنها اعتقاد  ها و ارزش لویتخدمتتان عرض کردم و اگر مسئله او
 اول   درجه  در  ایشان،  فردی  کاراکتر  و  شخصیت  روی  بر  بکنم  تکیه  بیشتر  و  بگذارم  کنار داشتند،  

 بسیار   انسانیتی  فاخر،  روشی  اب  فاخر،  رفتاری  با.  بود  معنا  تمام  به  جنتلمن  یک  ایشان   که  بگویم  باید
نسانی بسیار بسیار وفادار و اصولی. در همه چیز آقای همایون انسان وفاداری ه اهم از بیش و عمیق

آمدند. روی اصولش پافشاری  بودند. بسیار انسان با پرنسیپی بودند. براحتی هر روز به رنگی در نمی
انسان می به  وفادار  و  انسان کردند  برای  بودند.  جدیشان  ها  بودند.  قائل  ارزش  نظری  هر  از  ها 
ایرانیگرفتنمی دوست  د  بسیار  را  ایران  داشتند،  دوست  را  ایران  ملت  داشتند.  دوست  بسیار  را  ها 
میمی عشق  چون  سرزمین  این  به  هرچقدر  داشتند.  آن،  در  را  مثبتی  استعداد  هرگونه  ورزیدند، 

 ند و برایش احترام قائل بودند. دیدگرفتند و در خدمت آن سرزمین میکوچک، جدی می
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روزه،   چند  این  حوزه در  در  افراد،  از  بسیاری  تعداد  فعالین  با  از  اجتماعی،  و  سیاسی  مختلف  های 
اند، نویسنده، شاعر، جوان  ها عمرشان را در این راه گذاشتههای سیاسی که سال سیاسی و از چهره

م در  را  واژه  یک  استثناء  بدون  همه  کردم،  صحبت  پیر  اینکه  و  بردند،  بکار  همایون  آقای  ورد 
ایشان   از  درگذشت  یکی  را  زیبایی  بسیار  توصیف  و  تعبیر  اما یک  بود.  بزرگی  بسیار  بسیار  ضایعه 

همکاران جوان تالش آقای پاینده شنیدم، ایشان از طرفداران سرسخت و اراداتمندان آقای همایون  
دانید خانم مدرس، آقای همایون ت: میهستند، او در حالیکه بغض بسیار سختی در گلو داشت گف

ها و توانست اندیشهبود. گفتم که توضیح بدهید یعنی چه؟ گفت ایشان می  integre Personیک  
بکند. به این عبارت که برای پیدا کردن چنین توانایی و    integreافکار درست را تشخیص بدهد و  

پیش شرط داریداستعدادهایی شما یک  لزم  کاراکتری  انسانهای  برای  باید  اول  قائل .  ارزش  ها 
باید   ها گوش فرا  وسعت دید داشته باشید؛ تنگی نظر نداشته باشید؛ بلد باشید که به انسان باشید؛ 

ما از  خیلی  حرفدهید.  فقط  بدهیم.  گوش  نیستیم  قادر  میها  را  خودمان  حرفهای  و  های  زنیم 
را گوش می را میدهیم و حرفخودمان  اندیشهخواهای خودمان  افکار و  ایشان  ها و سخنان  نیم. 

را   میدیگران  میجدی  می گرفتند،  گوش  و  میخواندند  گوش  تمام  هوشیاری  با  و  و دادند  دادند. 
ای بودند و حوادث بسیاری را تجربه  چون از دانش بسیار قوی برخوردار بودند، انسان تجربه آموخته 

قدرت تشخیص سریع درست از نادرست را داشتند    کرده و بسیار خوانده بودند، فرهنگ دیده بودند،
اگر می  و  را درست تشخیص  نظریسخنی  را سعی    دادند، هیچ تنگ  آن سخن درست  و  نداشته 

کردند بازگو و بیان بکنند و در بستر عمومی پیش ببرند. و به این ترتیب سخن درست در جریان می
می  انتگره  میعمومی  قرار  پذیرش  مورد  و  چونشد  که   گرفت.  بود  شخصیتی  ایشان  شخصیت 

ها هم بزنم که درست هم باشد، از من ممکن است  بنده اگر خیلی حرف  دیگران قبولش داشتند.
می همایون  آقای  اگر  را  حرف  همین  ولی  نپذیرد.  فرهنگی  جامعه  و  سیاسی  چون جنبش  زدند، 

داشتند، چون    نظر،  این  از.  بردمی  پیش  و  پذیرفت می  آنرا  جامعه  بودند   integre Prsonآتوریته 
ای که همه از آن اسم بردند  بسیار بسیار خالی است. و آن ضایعه  شانای  جای  که   است  این  واقعیت

 کند. واقعیت پیدا می

 

o   حسین مهری: خانم مدرس، بفرمایید که شما اطالع دارید که سبب ضایعه فوت ایشان
 چه بوده؟ 

ون، خواهر ایشان، به دست ما نرسیده بود ما  فرخنده مدرس: تا وقتی که نوشته خانم ژینوس همای
های بسیاری را شنیدیم. و دیدیم که هر کسی بنا بر تعبیر و احساس خودش چیزی را به این  روایت

کند. من خودم خیلی اجتناب داشتم، با توجه به اینکه، دوستان و آشنایان همه واقعه اضافه و کم می
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با آقای همایون اطالع داشت باید  پرسیدند و فکر میند، از ما میاز رابطه ما  از واقعه  کردند که ما 
می اینکه  با  متأسفانه  ولی  باشیم.  داشته  ولی  اطالع  هستند،  بیمارستان  در  ایشان  دانستیم 

ای دانستیم علتش چیست. اما اکنون با نوشته خانم همایون واقعه روشن شد. منتها، یک نکته نمی
یان جامعه هم بازتاب و تصویری است از نقش آقای همایون در م  را اینجا باید توضیح بدهم که باز

یک  به  متعلق  و  باشد  عمومی  شخصیتی  یک  که  وقتی  است،  اینطوری  اصوًل  ببینید  ایرانی. 
ای باشد، حساسیت افکار عمومی نسبت به او بالست. هرچند مرگ امری بسیار خصوصی مجموعه

از یک کانال مطمئنی از سوی اعضای خانواده انتشار است اما در مورد ایشان اگر اطالعات دقیقی  
  این   که  سپاسگزاریم  و  ایم،کرده   پیدا  اطالع  همایون  ژینوس   خانم  از   اکنون  ما   که   ــ کرد  پیدا می

 به  نسبت  عمومی  افکار  اینکه  بخاطر.  شدنمی  گفته  مختلفی  هایگفته  و  شایعه  ــ  کردند  را  کار
ی رست د  اطالعات  وقتی  است،  این  عمومی  افکار  خاصیت.  دبو  حساس   بالیی  بسیار  درجه  در  ایشان

سازد. و چون آقای همایون شخصیتی مثبت و محترم و  وجود نداشته باشد از خودش اطالعات می
می در  اسطوره  یا  افسانه  صورت  به  بنابراین  بودند،  داشتنی  آلمانیدوست  قول  به  یا  ها  آید. 

Legende   شود و با واقعیت فاصله زیادی دارد. و این یی میشود. اسطوره سرایی و افسانه سرامی
رساند. اما ود نشاندهنده شخصیت مثبت خود آقای همایون است. مورد احترام بودن ایشان را می خ

 گرایی باشیم و حقیقت را همیشه آنطور که هست ببینیم و پایبندش باشیم. های واقعما باید انسان 

سپاسگ بسیار  همایون  ژینوس  خانم  از  دقیقمن  اطالعات  و  دادند  انجام  را  اقدام  این  که  در   زارم 
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. 

 

o  حسین مهری: ایشان چه اطالعی دادند؟ 

اند که روز چهارشنبه در حالی شتهه مدرس: نوشته ایشان روی سایت تالش هست. ایشان نوفرخند
اند حفظ  که آقای همایون برای آوردن کتابی به زیرزمین منزلشان رفته بودند، تعادلشان را نتوانسته

د، البته اناند. به بیمارستان انتقال پیدا کرده بکنند و زمین خورده و دچار شکستگی استخوان پا شده
ایشان پای  روی  جراحی  یک  و  بودند.  کومای   هوشیار  به  را  ایشان  روزی  چند  و  گرفت  صورت 

اند ـ البته اطالعاتی هستند که ایشان تلفنی به من گفتند ــ عمل جراحی موفقیت  مصنوعی برده 
اینطور که معلوم است، آقای   آمیز بوده ولی به دلیل آمبلی ریه مجدداً به کومای طبیعی رفتند، و 

عی برده شوند و با دستگاه زنده نگه داشته بشوند.  همایون اصالً مایل نبودند که به کومای مصنو
ایشان تابع طبیعت بودند قانون طبیعت را قبول داشتند، و به هر صورت وقتی که به کومای طبیعی 
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بیدار نشدند و جمعه ساعت   بدر  11فرو رفتند، دیگر  ما  با  اروپای مرکزی  به وقت  ود گفتند.  شب 
 لی سرشان حضور داشتند. آقای شاپور همایون، برادر کوچکترشان با

 

o شنوندگان برای  رادیو  در  قبال  را  خبر  و  نوشته  این  من  البته  مهری:  خوانده  حسین  مان 
بودم، اما خواستم بار دیگر شما نیز آنرا بیان نمائید. اما خانم مدرس عزیز، آقای همایون  

م به کوششتن و سخن گفتن و عمل کردن با دقت و وسواس مییک بار نوشتند که با نو
تغییر فرهنگ سیاسی ایران و به ارتقاء بخشیدن سطح گفتمان سیاسی و ایجاد یک حزب 

می وقت  دنیا  این  از  تنها  بدهم.  یاری  واقعی  آرمان شریفی  سیاسی  چنین  برای  خواهم. 
خواستم از شما دروان همایون، میتر رفت. بعد از خواندن این عبارت از شاباید از خود فرا 

 خواست؟خواست؟ دقیقاً چه »ایرانی« میمی بپرسم، همایون چه

گفته هم  دیگری  مختلف  جاهای  در  همایون  آقای  مدرس:  را فرخنده  »ایرانی«  چه  که  اند 
های امروز جهان. مناسباتی که  خواستند که برابری بکند با بهترین نمونه خواستند. ایرانی را میمی

هم حاکم بشود. که اگر بخواهیم خالصه های جهان حاکم است، در ایران  ترین بخشر پیشرفتهد
بکنیم، در یک عبارت، یعنی ایرانی به عنوان انسان حق انسانی خودش را داشته باشد و از برابری 
میهن  سرنوشت  در  و  خود  سرنوشت  در  بتواند  باشد؛  برخوردار  آزادی  از  باشد؛  برخوردار  حقوقی 

ها و میت خودش برخوردار باشد؛ از استعدادش نقش تعیین کننده و نهایی را داشته باشد. از حاکخود
بتواند  ثروت مملکت  آن  پیشبرد  در  خودش  بهره های  فرصتنهایت  از  بکند.  را  که برداری  هایی 

می  پیش  آمدهبرایش  پیش  و  داشتهآیند  وجود  همواره  و  ارزیابی  اند  با  باز  متأسفانه  و  آقای اند، 
ها را به نفع خودش و به نفع  ده، بتواند این فرصتهمایون بسیار اوقات بر علیه خودش استفاده کر

ها مجموعه آرزوهای آقای همایون بود برای ایرانی که عمیقاً دوست آیندگان خودش بهره ببرد. این 
 داشت. 

 

o های سیاسی  هایی که مرتب در تالطمحسین مهری: بفرمایید که در ارتباط با دگرگونی
 کردند؟ اندیشه میدر ایران رخ داده، چگونه آقای همایون 

هایشان به  فرخنده مدرس: البته کتاب بعدی ایشان را ما در دست انتشار داریم. همیشه چاپ کتاب
کردند، و هایی را که ما چاپ کردیم ــ متن کتاب را ایشان تنظیم می این صورت بود که ــ کتاب 

شد. در آخر چاپ می  شد وشد؛ کم میشد؛ اضافه میآمد متعدد، تصحیح میدر یک پروسه رفت و  
آخریناکنون هم مجموعه مصاحبه و  تنظیم داشتیم.  در حال  را  ایشان    هایشان  از  که  ایمیلی هم 

ای بود که آن اتفاق افتاد. ایشان وعده داده بودند که  بدستمان رسید، یکشنبه قبل از آن چهارشنبه
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اهند فرستاد. همینجا ذکر کنم  ها را برای ما خو آینده بخشی دیگر از این مصاحبه  ظرف یکی دو روز
بخش شامل  همچنین  کتاب  این  مصاحبهکه  از  زیادی  انجام  های  ایشان  با  شما  که  است  هایی 

ترین افرادی بودید که  دادید. و اینجا هم ذکر بکنم که شما یعنی آقای حسین مهری یکی از پایدار
اندیشهدر کنار آقای   یار بسیار مهمی داشتید. و در های ایشان نقش بس همایون در اشاعه افکار و 

ها که در دسترس ما و در دسترس های زیادی از آن مصاحبهاین کتاب آینده، با اجازه شما بخش
مصاحبه این  سیر  آمد.  خواهد  هستند،  بخش  شما  است.  ایران  تحولت  جریان  بستر  در  عموماً  ها 

 به عبارتی، در بستر جنبش سبز است. بزرگی از آن. 

ای بودند و تحولت فکریی که در جامعه ایرانی که پس ها منتظر چنین واقعهسال  آقای همایون از
دیدند. جنبش سبز را و تسلط یابی گفتمان  از انقالب اسالمی آغاز شده بود، این سیر تحولی را می

و سریع   زود  خیلی  و  را.  ایران  در  دمکراسی  مشاهده  لیبرال  سبز  جنبش  برآمد  در  را  این ظرفیت 
 وی آن انگشت گذاشتند و شروع کردند در حول آن کار نظری کردن.کردند و ر

اندیشه عنوان  به  همایون  آقای  از  صحبت  وقتی  که  است  این  سیاست واقعیت  حوزه  در  پرداز 
اسی؛ در تجربه و همین قطعه خواندید انسانی بودند که در عمل سی  کنیم، همانطور که شما درمی

 کردند. اندیشیدند و اندیشه تولید میمی سیاست روز و همزمان و بطور موازی

اندیشه، که میمان را میما بسیاری از سرآمدان جامعه نویسند، نشینند کتاب میشناسیم در حوزه 
می متعددی  ارزش مقالت  سری  یک  به  راجع  آن نویسند  به  راجع  گذشته  اندیشمندان  که  هایی 

کنند. آقای همایون این سبک و  ا بحث میهاند. آنان نیز در مجردات و ذیل این بحثحث کردهب
می  عمل  در  خودشان،  قول  به  همایون،  آقای  نداشتند.  را  که  روش  بود  عمل  برای  و  اندیشیدند 

اندیشه آقای همایون بر مبنای واقعیت، حرکت روز و تجربهمی آینده  اندیشیدند.  های روز و برای 
ما اگر بخواهیم سرآمدان فعالین اجتماعی و  د. این ویژگی استثنایی بود که آقای همایون داشت.  بو

مشغولی دل  که  لیه کسانی  مردم،  مسائل  عمومی،  خیر  و  اجتماعی  مسائل  با  اساساً  بندی   شان 
و   اندازد در صندوق و اگر تظاهراتی استاش را میرود رأیبکنیم و اگر از یک فعال سیاسی که می 

بیمی و  کنیم  همانجا شروع  از  و  خیابان،  به  ازرود  همایون  آقای  بال،  تعداد   ائیم  جزو  ابتدا  همان 
بال  اندیشهانگشت شماری هستند که در  داشتند.  اجتماعی قرار  متفکر و ترین حوزه فعالیت  پرداز، 

 تاریخ  محقق  داریم،  پردازاندیشه  ما .  داشتند  هم   با   را  هااین   همه  همایون،  آقای  و سیاستمدار بودند.  
  در   مجموعه  این  ولی.  داریم  ما   را  هااین  همه  …اریمد  فلیسوف  داریم،  ختاری  پردازنظریه  داریم،
 عمیقی  دانش  که  دلیل  این  به.  بود  جمع  بودند،  درگیر  روز  سیاست  با  اینکه  دلیل  به  همایون  آقای

 را  هااین  همه  ولی  بودند؛  کرده  بالدن  را  مختلفی  المللیبین  حوادث  بودند؛  آموخته  تجربه  داشتند،
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توانستند همراه با هم در یک ظرف جمع آوری بکنند وز ایران، میر  حوادث  و  هاریانج  با  بالفاصله
 گیری کنند و نظریه جدیدی را ارائه کنند. و نتیجه

آقای پردازان بسیار مهم جنبش سبز، به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از افراد دیگر،  یکی از نظریه
های  آمد، آقای همایون نظریه آمد کرد و پیش میهمایون بودند. همانطور که جریان جنبش سبز بر

کردند. در رابطه با رواداری در این جنبش و بیرون آمدن از لک خودی و غیر  خودشان را ارائه می
سرنگونی؛ بجای  حکومت  فلسفه  تغییر  مسئله    ی هانظریه  و  بسیار  هایبحث  هااین  …خودی؛ 

این دانش عمیق آ.  آمریکا  در  وپا،ار  در .  دارد  را  سال  هاصد   پشتوانه  که  است  عمیقی قای همایون 
توانستند دیدند و می کردند که تصویر حوادث روز را در این آینه میای میسیاسی را به مثابه آینه 

بکند و  پیدا  ادامه  باید  مثبت است و  را تعیین بکنند که کجای آن  باید    جایگاه آن حوادث  چگونه 
انحرافی هست چگونه   اگر  و  بشود  این ویژگیتقویت  بشود.  مقابله  با آن  آقای همایون  باید  از  ها 

می ایجاد  ایران  سرآمدی  حوزۀ  در  استثنایی  دوباره  یک شخصیت  باید  حقیقتاً  نظر  این  از  و  کرد. 
که در سیاست    گفت: ضایعۀ بزرگی است و جای ایشان را سخت بتوان پر کرد. ایشان معتقد بودند

. ولی ما اآلن در این لحظه کنونی در یک شخصیت، هیچ چیزی نیست که نشود جایگزینش کرد
 ها را متأسفم که بگویم نداریم.در آن واحد همه این

زننده بسیار  ادبیات  آن  با  شریعتمداری  قول حسین  به  داد.  تشخیص  درست  را  چیزی  یک  اش، 
لیت گفت  اند: حقیقتاً باید به جنبش سبز تسایران فرستاده   ای که دوستداران آقای همایون ازنوشته

 بابت این خسران. 

 

o   داریوش زندگی  سال  هشـتادمین  پیش  سال  دو  شـما  مدرس،  خانم  مهری:  حسین 
دیدم که   را  این مجلس  فیلم  برپا کردید. من  آلمان  در  دوسـتانش  با کمک  را  همایون 

گویند. آخر سر خود آقای سخن می  ها در آنبسیار طولنی است و چند تن از شخصیت
گویند که به نظرم باید با زبان شما  ای مییی آقای همایون یک نکته همایون. در یک جا

ام )جناح چپ( دو  گفتند: من در عرصه روبرو در جناح روبروییتر بشود. و آن اینکه میباز
بهزاد  شناسم، که منِ من هستند. یکی مهدی خانبابا تهرانی است و  تا من می دیگری 

 کریمی. منظورشان چه بوده؟ 

  های»من«  هااین  …کنند: بابک امیرخسروی، حشمت رئیسیس: البته آنجا اضافه میفرخنده مدر
  زبان   به   را  مسئله   این  شاید  آنجا  در  خودشان  اینکه   با  البته.  مخالف  جناح  در  بودند  همایون  آقای

  این .  بود  ایران   به   افراد   این  باور  جمله  از  افراد،   ین ا  به   ایشان   ویژه  توجه   دلیل  از  یکی  ولی  نیاوردند،
ورزند و از  مخالف آقای همایون، که جناح چپ بود، به ایران با تمام وجود عشق می  جناح  در  افراد
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بابک امیرخسروی،   این نظر هیچ اختالف نظری میان آقای همایون و آقای خانبابا تهرانی، آقای 
آقا عبارتی  به  و  رئیسی  این آقای حشمت  نیست.  کریمی  بهزاد  می ی  را  ایران  تمامیت  واهند،  خها 

های  خواهند با همه توضیحاتی که هر کدام به فراخور افکار و اندیشه هستی ایران یکپارچه را می
اما نکته اساسی که آن روز آقای همایون روی آن انگشت گذاشتند، و به اعتقاد    دهند.خودشان می

ه را در مورد  گردد که فعل گذشتو هستند. آری هستند! زبانم نمی  من، خود ایشان هم همین بودند 
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 

 دیدند. ناح مخالف مینطور بودند، این افراد را بازتابی از خودشان در جعبارتی خودشان هم ای

دادند و برای ما کامالً قابل درک است. البته که به هر حال، ما توضیحی بود که ایشان آن شب می
افراد بسیار زیادی را داریم در ایران که با همه هستی خودشان با مسئله ایران روبرو شدند و در راه 

ای که آقای همایون در آن د به دلیل حوزهاند. و خب، این افراا اَشکال مختلفی مبارزه کردهایران ب
 تر بود.فعال بودند، هستند، حوزه سیاست از نظر ایشان برجسته 

 

o   پی در  هم  کنونی  ایران  همین  درون  در  همایون  آقای  مدرس،  خانم  مهری:  حسین 
کرده پیدا  جوانی  مخاطبان  سبز،  جنبش  گاه  رویدادهای  که  میبودند  که گدار  دیدم 

مقاله و گزارش در مییگفتگوهای طولنی م به صورت  و  آید. اآلن هم دیدم در  کنند 
شما   اطالعیه  20سایت  کشور،  درون  از  ایران  سبز  جنبش  کوشندگان  از  منتشر  تن  ای 

 هستند؟ها همان جوان هاخداحافظی؟! اینکردند زیر عنوان: آخر چرا اینقدر ناگهانی و بی

این هر صورت  به  بله.  مدرس:  جوانفرخنده  این حد  ها  از  بیش  تعدادشان  حتماً  که  هایی هستند 
فعالن شبکه از  و  اجتماعی هستند. شبکهاست  مختلف  موسوی هم  های  آقای  که  مختلفی  های 
یون قرار  های آنها هستند که در رابطه با آقای همااند. ولی اینها پیگیرترینبارها روی آن تکیه کرده

همایون هستند و به بهرحال در یک دیالوگ چندساله با  های آقای  داشتند و از دوستداران اندیشه
کنند. به هر حال، من حقیقتاً  هایشان را مطرح می کنند؛ پرسشآقای همایون قرار دارند. بحث می

ار ما را منقلب کرد شود. البته این متن بسیکنم، قلبم خیلی سنگین میها فکر میوقتی به این بچه
فرستا برایمان  آنرا  دیشب  را  وقتی  انسان  بسیار  بشود.  دند و خواستند که روی سایت تالش چاپ 

اند. واقعیت این است که استعدادهای بسیار کند. ولی متن را خوب تمام کردهمنقلب و افسرده می
 های بسیار قوی در ایران وجود دارد.زیاد و پشتوانه 

د من در این حالت هستم و  کند، خوهای آقای همایون روح انسان را تسخیر می ه ها و اندیشنوشته
آقای همایون روح اجتماعی مرا خیلی تسخیر کردند. یک مقدار اگر از زیر این تسخیر انسان بیاید  
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می نگاه  ایرانی  فرهیختگان  و  ایرانی  جامعه  به  همایون  آقای  که  همانطوری  و  و  بیرون،  کند 
شود و در که در داخل ایران می  تر شد نسبت به این تحولتیدارد، روزبروز امیدوارای که  امیدواری

های محکمی وجود دارد که  ها و پشتوانهبخش الیت )سرآمدی( جامعه ایجاد شده است، آنقدر پایه 
صالً ها کارشان را پیش ببرند. اها و اعتماد به آن ها و امید به آن توانند به اعتبار آنها میاین بچه 

امیدند. خود این بچهخود این بچه آینده ها سرچشمه  کنید و این متن را  اند. وقتی شما نگاه میها 
نوشتهخوانید، و متنمی نامه سبز اند و فرستادههایی که قبالً  و در ویژه  اند، چاپ شده در تالش، 

می شده،  چاپ  سبز  جنبش  مناسب  به  این تالش  که  ببینید  کدامشاتوانید  هر  روزنامهها  نگاران ن 
ای هستند.  قدرتمندی  بسیار  حاصلنبسیار  آموزش   ها  و  همان  همایون  آقای  از  که  هستند  هایی 

این  نظیر آقای همایون بجا مانده.  دارند.  افرادی  اینکه خودشان حضور  برای  باشند  امیدوار  باید  ها 
شود تغییر داد و هیچ  عت را نمیها خواهند آمد و خواهند رفت. این پروسه طبینباید ناامید شد. انسان
و هیچ جای سوگواری نیست. فقط باید کار کنند و بنویسند و مسائل جامعه را  جای ناامیدی نیست  

آموخته  همایون  آقای  از  که  دقتی  همان  چنین  به  وجود  با  حقیقتاً  ایران  آینده  و  بکنند  دنبال  اند 
 ایون. هایی مانند آقای همهایی روشن است. با چنین سرمشقبچه

 

o ه آقای همایون هیچوقت درمورد این خواستم پرسش کنم کحسین مهری: در پایان می
 ناراحتی پایشان با شما صحبتی کرده بودند؟ 

ناراحتی صحبت نمی آقای همایون در مورد  بیماری اصوًل فرخنده مدرس: اصوًل  کردند. در مورد 
های خودشان و شد. در مورد ناراحتیآمد که صحبتی می کردند. البته شرایطی پیش میصحبت نمی

بود که هفته   دردهای خودشان این  ما  راه و روش  بار زنگ میکه هیچوقت.  دو  یکی  و ای  زدیم 
بهانه به  را  میحالشان  مختلف  اطرافیان های  برای  بال همیشه  است سن  طبیعی  پرسیدیم. خب، 

ایشان برای ما غنیمت بود. ولی  کند که انسان نگران است. هر لحظه زندگی  وضعیتی را ایجاد می 
گرفتند. هیچوقت. کردند و نه مرگ را جدی میدرد و نه از بیماری صحبت می  اصوًل ایشان نه از

افتاده  دانستیم و در زندگینامه خوب، می اتفاقاتی در گذشته برای ایشان  شان خوانده بودیم که چه 
دانستم. آقای همایون هر بار که تشریف یم و میدیدها را میبود و از اینکه ناراحتی پا داشتند، این

شان را پیش ما های بسیار، خستگیآوردند آلمان، بعد از سفرهای طولنی و نشست و برخاستمی
دو سه روزها را جمع بکنیم،    کردند. بقول معروف، دو سه روزی با هم بودیم. اگر همه این در می

ماه را بطور ممتد با هم سپری کردیم.    5ـ    6حدود    سال، چیزی  20شاید بگویم در این نزدیک به  
انسان وقتی  که  است  میطبیعی  زندگی  هم  با  سقف  یک  زیر  در  هم  ها  روزگار  و  حال  از  کند، 

دقیق میاطالعات  پیدا  بیشتری  و  من    کند.تر  از  بیشتر  خیلی  همایون  آقای  شما  مهری،  آقای 
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. بسیار متکی به نفس بودند. این را در رفتار شناسید، بسیار بسیار انسان سخت و مغروری بودندمی
را میو  هم  رفتنشان  جوانی ه  دوران  از  که  پایی  مشکل  و  بال  سن  دلیل  به  اواخر  این  دید.  شد 

برایشان   را  پله  از  رفتن  بال  و  پایین  را بخصوص  رفتن  راه  قدری قدرت  بود،  آمده  پیش  برایشان 
 دشوار کرده بود. 

 

o عزیز مهری: خانم مدرس  تمام شد می  حسین  متاسفانه  ما  از شما دعوت  وقت  خواستم 
 .کنم در فرصت دیگر بازهم در باره این شخصیت بزرگ ایرانی گفتگو کنیم

می صحبت  عالقه  و  عشق  با  من  همیشه  ایشان  مورد  در  میل.  کمال  با  مدرس:  کنم.  فرخنده 
گین باشد. ولی چه هایم ممکن است جنبه صرف عقالنی نداشته باشد بسیار بار عاطفی آن سنحرف

 این هم نوع رابطه ماست. ها متفاوتند وشود کرد رابطهمی

 

o حسین مهری: خیلی ممنون از شما 

 1389بهمن  25
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 حسین مهری  هایمصاحبه
 با فرخنده مدرس
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 گوی حسین مُهری با فرخنده مدرس وگفت

 وش همایون پیرامون بنیاد داری

 

 

 ا در هامبورگ خوشــ سرکار خانم مدرس گرامی، بامداد شم

 گویمــ من هم به شما درود می فرخنده مدرس 

 

دهید ولی هرگز از خواندن  ساعته در روز انجام می  14-13کنم که شما کار  ــ تعجب می
با فصلنامه  انتشار  و  روشنفکران  با  ارتباط  و  سایت  یک  اداره  همچنین  و  نوشتن  ز  و 

 .مانیدنمی

ن مملکت و مردم انرژی لیزال و تمام نشدنی است و  ــ به هر صورت عشق به آ  فرخنده مدرس 
می قدرت  ما  و  به  همایون  داریوش  نام  به  داریم  بزرگی  الگوی  یک  ما  بکنیم.  کار  که  دهد 

عه کنم که همه این مجموخویشکاری را از ایشان یاد گرفتیم و فهمیدیم و به همین خاطر فکر می

 .د گذاشتجز اینکه باید باشیم، چیزی برای ما باقی نخواه

 

 ای تصمیم گرفتید تأسیس کنید؟ــ این بنیاد داریوش همایون را با چه هدف و انگیزه

ــ یک سئوالی من اول از شما بکنم. احساس شما وقتی خبر تأسیس بنیاد داریوش    فرخنده مدرس 
 خیر؟  همایون را شنیدید چه بود؟ خوشحال شدید یا

 

 دهید ــ شما سئوال را با سئوال پاسخ می

 ــ خوشحال شدید یا نه؟  خنده مدرس فر
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 .ــ بله خوشحال شدم و خبرش را هم هفته پیش به اطالع دوستان رساندم

مدرس  و   فرخنده  بودند  همایون  داریوش  دوستدار  که  کسانی  تمام  دل  شادمانی  بخاطر  ــ 
شناسند. های ایشان را برای آینده ایران میر ارزش اندیشههای ایشان را فهمیده بودند و قداندیشه

های آقای همایون ضروری و حال از جنبه عاطفی و احساسی این قضیه که بگذریم، حقیقتاً اندیشه

 .حیاتی است که حفظ بشود و تداوم پیدا بکند

تحت عنوان  بنیاد داریوش همایون، در حقیقت همانطور که در پیشانی سایت تازه تأسیس شده آن  
مطالعاتی است که قرار است در دو   ـ مده، مؤسسه پژوهشیدرباره بنیاد به صورت کوتاه ولی گویا آ

 .حوزه و در دو زمینه کار انجام بدهد

بررسیــ   و  تحقیقات  و  مطالعات  گردآوری  مطالعه و  در  در حوزه  گرفته  تابحال صورت  هایی که 
تا زمینه  در  ایران  نظری  و  فکری  جامعه  مشروطهمیان  اندیشه  و ریخ  رابطه  و  ایران  در  خواهی 

هایش با آنچه که به عنوان اندیشه مشروطه خواهی در جهان شناخته شده، این بنیاد ظرفی دپیون
است برای بررسی، گردآوری و در واقع تبادل افکار میان این دستآوردهای فکری و نظری در این 

 .ایران و جهان خواهد شدخواهی در حوزه که شامل تاریخ اندیشه مشروطه

آغاز گفتید، کاری است بسیار بسیار عظیم و بزرگ. حال تا چه اندازه از    البته، همانطور که شما در
دانم ولی یک روز چیزی به آقای همایون گفتم در مورد تأسیس مجله  عهده این کار بر بیاییم نمی

شنوندگان   و  به شما  دیگر  بار  یک  که  باشد  لزم  شاید  و  بگوییمتالش  امیدوارم    ؛عزیزمان  را  ما 
آر اساس  بر  آرمانزوهمگان  و  آنچه که ها  نه  بکنند.  داریم قضاوت  داریم و عالئقی که  هایی که 

 .دهیمامروز انجامش می

قدم در  را  این  بکنم. من  قانع  را  ایشان  توانستم  و  گفتم  همایون  آقای  به  تالش  ابتدایی  هایی 
بتو را هم  آینده کامیدوارم دوستان شنونده  به  قانع بکنم که  امروز  بنیاد،  امیدوار انم درباره  بنیاد  ار 

 .باشم

ها و افکار آقای  ای نسبت به اندیشه ــ اما یک حوزه دیگر اساسی کار بنیاد در واقع احساس وظیفه
های  ها، دلبستگی ایشان به اندیشه ترین بخش این اندیشه کند که در واقع حقیقتاً مهم همایون می

و مشروطه   نگهداری  حفظ،  گردآوری،  شامل  کار  این  بود.  ایشان    خواهی  که  آنچه  کلیه  انتشار 
البته تا جایی که در دسترس ما باشد و امکان   ــسال زندگیشان    70-60اند طی  اند و نوشتهگفته

های آقای همایون جنبه حفظ  ولی کار دیگر ما در رابطه با اندیشه  ــ  ها فراهم باشددسترسی به آن
گر میو  روشن  را  بایگانی  و  آندآوری  دیگر  وجه  اما  و    کند.  افکار  این  تداوم  آن،  مهم  بسیار  و 

ها کار بیشتری را  هاست. به نظر ما جامعه فکری ما باید روی این نظرات، روی این اندیشه اندیشه
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  امیدواریم ـ  ها  ایم که تمامی این اقدامات و فعالیتانجام بدهند. ما با این بنیاد ظرفی را فراهم کرده 

 .های امروز و آینده ایران قرار بگیردکز و در اختیار نسل در این ظرف انجام بشود به طور متمر ـ

 

مقاله ــ  دارد  وجود  عنوانی  بنیاد  این  سایت  اول  در صفحه  دیدم  یک  ــ  آیندگان.  های 
از  سرمقاله قیمت  1347اسفند    27ای  و  شهرداری  »نرخ  عنوان  زیر  شده  های چاپ 

 .نثر آقای همایون نیستاید، ولی این دانم اینرا به چه مناسب گذاشتهنمیفروش« 

مدرس  می   فرخنده  بهتر  شما  شماست.  با  حق  فکر  ــ  چون  بکنید.  قضاوت  مورد  این  در  توانید 

 …کنم شما در آن دوره سردبیر آیندگان بودیدمی

 

 .سردبیر بودم 1349ــ من سال 

ندگان  ای است که تا آخر، تا زمانی که آقای همایون در آیــ به هر حال این رویه  فرخنده مدرس 
سرمقاله صفحه  این  کرد.  پیدا  ادامه  ــبودند  واقع  در  می   ها،  بهتر  ــ  شما  بدهد  توضیح  توانید 

ای است راجع به مسائل روز. اتفاقاتی که در آن موقع  های بسیار کوتاه و در عین حال جامعهنوشته
آقای همایون را ندارد ها اسم  شتر و بیشتر در منطقه و جهان. برخی از آنافتاد، چه در ایران و بیمی

ها و مطالب آیندگان متأسفانه در درسترس جامعه چون سرمقاله  .و بسیاری با نام ایشان چاپ شده
مجموعه   این  از  گرفتیم  تصمیم  بنابراین  نیست،  همایون  داریوش  عالقمندان  بخصوص  فکری، 

مط المکان  حتی  قابل  آیندگان،  که  جایی  تا  بیاوریم،  در  را  همایون  آقای  از  الب  است،  شناسایی 
سال عمر آن    10ها را در  ها به قلم ایشان را. ولی تصمیم گرفتیم مجموعه سرمقالهجمله سرمقاله

دانیم که امروز  دانیم ولی میهای آینده و امروز، حال آینده را نمیروزنامه هم ارائه بدهیم به نسل 

 .قرار بگیردکنیم که مورد استقبال عه دسترسی ندارند و فکر میبه این مجمو

 

 .ــ بله کار درستی است

مدرس  سرمقاله  فرخنده  و  ــ  شد  خواهد  منتشر  ایشان  نام  با  خوب  آمده  ایشان  اسم  با  که  هایی 
می نوشتهخواننده  در  همایون  موقع  آن  نگرشی  نوع  و  افکار  چه  که  بدهد  تشخیص  هایشان تواند 

 .دادندارائه می

 

مقاله از  صحبت  که  حال  همــ  آقای  شد،  یک  ها  در  خودتان  که  همانگونه  ایون، 
سرمقاله   38-1337های  ای که از داریوش همایون ارائه دادید آوردید، در سال زندگینامه

نمی من  کردند.  شروع  اطالعات  روزنامه  در  را  سرمقالهنویسی  آن  به  شما  آیا  ها دانم 
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شت که  لی یک سلسله سرمقاله داریوش همایون در آن زمان نودسترسی دارید یا نه. و
ای را در  های تازههنوز برای جامعه ایران زود بود. درباره ارتش آینده ایران. و یک دیدگاه

دانید مورد نقش ارتش ارائه داد. او ارتشی نبود و هرگز هم نظام وظیفه نرفته بود. ولی می
خواند. به عنوان نمونه  ها میبود. در همه زمینه   که داریوش همایون باصطالح چند هنره

با خودم بودم و در آن می انزوا،  از آنکه مادرم درگذشت، چند روزی رفتم در  گفت، بعد 

 .گذراندچند روز تمام مثنوی را خواندم. اینگونه بود، یعنی وقتش را اینگونه می

تاً یک شخصیت چند وجهه در حوزه فرمایید. آقای همایون حقیق ــ کامالً درست می فرخنده مدرس 
ودند. در حوزه زندگی خصوصی ما چندان اطالعی نداریم و امیدواریم که روزی سیاسی و اجتماعی ب

آن در نیز به روی ما گشوده شود ولی در حوزه اجتماعی و سیاسی شخصیت چند وجهه بودند. آقای 
واژه درستی  به  ایشان  بزرگداشت  مراسم  در  خودم   Institution آموزگار  من  اما  بردند.  بکار  را 

یک سیاستگر ورزیده، سیاستگری که شکل عالی آن باید باشد. یعنی الگویی که   ایشان را به عنوان
های آینده به عنوان سیاستگر باشد. ایشان به عنوان یک فرد در  تواند مورد توجه و استفاده نسل می

می نگاه  جامعه  عمومی  اندیشه  جامعه  حوزه  یک  آقای کردند.  آرزوی  همیشه  که  ایران  در  مدرن 
دیدند. ولی وقتی ایشان در آن موقع در  جوهات و نیازهای مختلف آن جامعه را میهمایون بود، و

ضرورت و  مدرن  جامعه  نیازمورد  و  می ها  میهایش  کسی  چه  ارتش نوشتند،  که  بکند  انکار  تواند 
ضرورت جزو  تنومند  و  جامعهمنظم  چنین  هسهای  و  بوده  یک  ای  موضع  از  ایشان  بنابراین،  ت. 

می که  به  خوسیاستگری  باید  که  است  طبیعی  واقع  در  بدهد،  ارائه  جامعه  اداره  برای  راه حل  اهد 
شناختند. و از این موضع در نتیجه به ابعاد قضیه ارتش هم بپردازد. ایشان اصوًل دولتمداری را می

آیم جلو، بسیاری  کنم و میتی یکی یکی تایپ میها را وقشما نگاه کنید، این سرمقاله .پرداختندمی
المللی بود، به سرنوشت  مطالبی را که ایشان نوشتند آن موقع بیشتر راجع به منطقه و مسائل بین از  

و عبدالناصر  سرنوشت  اسرائیل،  و  اعراب  جنگ  اردن،  سرنوشت  این  …پاکستان،  همه  ها  به 
بینید که چه مسائل  الت کوتاه یک ستونه میپردازند. ولی شما در کل و هسته اصلی این مقمی

میاساسی مطرح  کشور  یک  حفظ  و  کشور  یک  اداره  حوزه  در  را  نکات ای  این  وقتی  شما  کنند. 

خود نبود که  بی  .گیریداساسی را از درون آن بیرون بکشید اصول و چهارچوب کشورداری را یاد می 
آقای داریوش همایون در حقیقت خواجه نظام   بی سی گفتند کهشان با بیآقای قائد در آن مصاحبه

 .یاست ایران بود. ارزیابی ایشان کامالً درست استالملک س

 

لحاظ  از  که  آیندگان،  داخلی  بگویم. صفحات  اوًل خدمتتان  نکته  مدرس، چند  ــ خانم 
گوییم، یک مدت سردبیر آن آقای پرویز نقیبی بود و روزنامه نگاری ما به آن فیچر می 



265 

 

 

 یقدردان فرصتی برای

بند من  بعد  سال    5ـ    4ه.  بودم  آیندگان  در  سرد  1349سال  شدمهم  این .  بیر  ولی 
همایون،   داریوش  وزیری،  هوشنگ  ــ  از  بودند  عبارت  نویسندگانش  اصوًل  صفحات 

ها را یک روز در میان، معموًل، حسین مُهری، منوچهر هزارخانی، و پرویز نقیبی. سرمقاله 
گ وزیری. ولی احتمال دارد که یک وقتی نوشت، یکی را هوشنیکی را آقای همایون می 

ترتیب ر باشداین  نشده  می  .عایت  آیندگان، خب  مورد  در  اینکه  یک  دیگر  ما  که  دانید 
غروری داشتیم نسبت به آیندگان، به دلیل اینکه فضای خاصی را برای ما بوجود آورده  

است  اش  توانست نثر خودش را درست به همانگونه که سبک ذهنیبود که هر کس می 
مجله  در  حالیکه  در  بیاورد.  کاغذ  روی  و  به  تابع  روزنامهها  بودیم  مجبور  ما  دیگر  های 

بنویسد و  سبک آن نثر خودش  با  آدم  آزادی وجود داشت که  این  آیندگان  باشیم. در  ها 
کنم و هم  کردم که هم در فضای آزاد زندگی میمن آن موقع اینچنین احساس غرور می

م چه  هر  آزادانه  مییاینکه  من  .نویسمخواهم  به  وزیری  هوشنگ  آقای  بار  اسبتی  یک 
.« من سر مقاله را  …طلبانی چون گونتر گراس و داریوش همایون ونوشته بود »فرصت

اید، اشکال طلب خوانده شدهخواندم و به همایون زنگ زدم. گفتم شما در سرمقاله فرصت
شناس. یعنی بگذار فرصتندارد؟ چون من مسئول بودم. یک کمی فکر کرد و گفت ــ  

یندگان بود. حداقل تا زمانی که من در آیندگان بودم ولی بعد  ای در آیک نوع آزادی ویژه 
داد و بخصوص به واژه  دانم. ولی آقای همایون خود به این آزادی پر و بال میاز آنرا نمی

 .های منسازی

ایون در حوزه اندیشه و در حوزه  ــ واقعیت این است که شناسایی کاراکتر آقای هم  فرخنده مدرس 
نگاری روزنامه  آزاده  کار  انسان  حقیقتاً  ایشان  است.  مهم  بسیار  باز  هم  که  را  میدانی  و  بودند  ای 

های شما هم مشخص است، در واقع باز  کردند، چون خود آیندگان هم، همانطور که در صحبتمی
گاری ایران که استعدادهای خودشان نکردن یک فرصت تازه بود برای بهترین استعدادهای روزنامه

ن به  آنجا  در  میرا  همایون  آقای  گذاشتند.  میمایش  چه  بیدانستند  آقای  کنند.  که  نیست  جهت 
این  یاد کردند.  ایران  نگاری  روزنامه  در  را  آیندگان  مکتب  باید  ها همه حوزهبهنود  که  است  هایی 

 .دبیشتر شناخته بشود، بیشتر جمع آوری بشود، و تدوین بشو

بنیاد  کنم، که این  احساس خرسندی می  کنم وافتخار می   من حقیقتاً  ــ   ما درباره این متن درباره 
متن در پیشانی بنیاد نوشته شده. متن بسیار زیبا و کلماتش خیلی دقیق انتخاب شده، در پاراگراف  

های وین نوشتهآوری و تدچهارم و ماقبل آن آمده است که ــ وظیفه این بنیاد مقدمات تهیه و جمع
است  همایون  نوشته،  فرمائیدتوجه  .  داریوش  خب،  چه؟  یعنی  کردن.  تدوین  را  آقای نوشته  های 

های بسیار بسیار دانید که مجموعه شناسند. میاند و میشناسید و دوستان خواندههمایون را شما می
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حقیقتاً  ای است و  صفحه  400فشرده است. همین کتاب صد سال کشاکش، یک مجموعه حدود  
ا صفحه به آن اضافه بشود. تدوین کردن یک نوشته یعنی هاگر قرار باشد که این باز بشود باید صد

باز کردن ظرفیت و  آن  دوباره  بازخوانی  و  بررسی  یعنی  نوشتههای گسترده چه؟  این  در  ها ای که 

 .وجود دارد

فرازهای صحبت بخواهیم  فقط  اگر  و  ما  آوری  جمع  را  همایون  آقای  در های  که  بکنیم،  منتشر 
مثال   بطور  است،  رسم  هم  صحبتآلمان  بسیار فرازهای  صدراعظم  اشمیت  هلموت  آقای  های 

فراز این  به  اگر  ما  است،  داده شده  قرار  بررسی  مورد  آلمان هم  جلد  محبوب  چندین  بپردازیم،  ها 
شود. چون شما وقتی  ها باید شناخته بها باید شکافته و باز بشود و ظرفیتکتاب خواهد شد. این فراز

کنید، در جلوی چشم شما کهکشانی گشوده  ی فشرده را باز میها ها و صحبتاین جمالت و فراز
افقمی را در حوزهشود و  آنچنان وسیع میهای دید شما  اینهای مختلف  ها همه کارهای  کند و 

آن بازخوانی  واقع  در  یعنی  نوشته،  یک  تدوین  بشود.  انجام  باید  که  است  کردن    عظیمی  باز  و 
نوشته در  که  ظرفیتی  آن.  آقظرفیت  توسط  های  واقع  در  حال  حال  باید  دارد  وجود  همایون  ای 

خواهی و های مشروطهشود اندیشهعالقمندان و اهل تحقیق شکافته بشود و از این مسیر هم می

 .های مشروطیت را در ایران شناختآرمان

 

با داریوش همایون، که یکی از دوستان   گووــ سرکار خانم مدرس، من در کتاب گفت
شان مصاحبه کرده بوده است، »من و روزگارم« در آنجا، اگر خاطرتان باشد،  ایشان با ای

های دوران نوجوانی و جوانی داریوش البته قبالً کتاب وزیر خاکستری، سلسله یادداشت
البته سخت تحت تأثیر نثر اینکه،  همان روزگارش قرار گ  همایون را خواندم.  رفتم، دوم 

دیدگاه درچه  زمان    هایی  نوجوان  همان  یعنی یک  نقشه  18-17داشته!  هایی که  ساله، 
برای آینده دارد، آن بلندپروازی که در لبال و واژه به واژۀ این محتوای واقعاً زیبای این  

را   ها به نظر من بهتر از همه چیز داریوش همایون اولیهها هست. این یادداشتیادداشت

 .شناسانندمی

. طبیعتاً ما باید بدانیم که خب، خاطره نگاری که اآلن خیلی ــ کامالً درست است  فرخنده مدرس 
های نویسند و بسیار هم کار درستی است برای شناخت تاریخ ایران در حوزهمرسوم شده و همه می

می روز  به  انسان  که  آنچه  طبیعتاً  فردی.  اتفاقاً  و  اجتماعی  بیشتری  نویسمختلف  اصالت  از  د، 
بر پایگاه قضاوت می  برخوردار است. کسانی که بعداً ایستاده کنند و  کنند، به  اند و نقد میهایی که 

آینه شفاف بعداً میهر حال  تا خاطراتی که  البته طریق گفتتری در دسترشان هست  گو و وآیند. 
تواند محدود به  ایون تنها نمیپرسش و پاسخ با آقای همایون آمده. به هر حال شناختن آقای هم
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ها، رفتار  ای بسیار پیچیده ولی قابل شناسایی در همه حوزی همایون مجموعهاین کتاب باشد. آقا
ها،  در همه این حوزه …شخصی، کاراکتر، منش اجتماعی، نهادسازی، روزنامه نگاری، حوزه اندیشه

 .ها قابل شناسایی هستنددر همه مجموعه

 

قت باعث نشود که ای که شما از داریوش همایون دارید، یک و دتمندانهــ با شناخت ارا

 .از خط واقعیت خارج بشوید

های ما را نقد بکنید و امیدوارم که ما هم استعداد  ها و گفتهتوانید نوشتهــ شما می  فرخنده مدرس 

 .بیدار شدن را داشته باشیم

 

نوشته  خود  اظهــ  از  بیشتر  همایون  داریوش  آقای  وهای  آموزگار  آقای    … ارنظرهای 
سازی یک چیزهایی بگویند.  ا عقیده دارند که برای خود بزرگهاهمیت دارد. چون بعضی

نمی ولی  بوده.  آیندگان  اواخر  در  مدتی  کوتاه  قائد خب،  آقای  مثالً  شده  یا  چگونه  دانم 

 .است که ایشان داریوش همایون را خواجه نظام الملک معرفی کرده

ما  .  ا شما دست کم نگیریدآقای مُهری، این مسئله تکنولوژی جدید و اینترنت رــ    فرخنده مدرس 
خودمان تجربه کردیم و تا آخرین لحظه، تا قبل بر آمدن جنبش سبز حتی آقای همایون هم حرف  

ها و افکار کرد که اندیشه کردند. خوشبختانه تکنولوژی جدید این امکان را فراهم میما را باور نمی
 بکند دی، از جمله آقای همایون، به داخل ایران راه پیداافراد زیا

آقای همایون   ما نیستیم که نظریات  تنها  بگویم که  باید  قائد فرمودید. من  آقای  را  شما در مورد 
اندیشه خوانده واقع  در  کرده  فراهم  ما  برای  که  را  امکاناتی  تکنولوژی جدید  این  و  افکار ایم  و  ها 

، منتشر کرده. و افراد  ها هستند از جمله در داخل ایرانجاهایی که ایرانیایشان را در سراسر دنیا،  
کنند. به همین خاطر لزم رابطه خودشان را تنها در دوستی و رابطه مستقیم نیست که برقرار می

است تفاوت قائل بشوم بین دوستی و دوستداری. دوستی یک رابطه شخصی دو طرفه است. ولی  
یکط رابطه  یک  میدوستداری  انسان  یک  اندیشهرف  و  افکار  با  فردیتواند  بکند.    های  برقرار 

ها و افکار افراد زیادی، از خوشبختانه به یاری تکنولوژی جدید این امکان وجود داشت که اندیشه
ها و افکار بسیاری از متفکران  جمله آقای همایون، به داخل ایران راه پیدا بکند همانطور که اندیشه 

نیست که آقای قائد که زمانی در  به بیرون راه پیدا بکند. بدین ترتیب، چیز غریبی    از داخل ایران
می کار  حساس آیندگان  طبیعتاً  و  روزنامه کردند  این  بنیانگذار  یا  سردبیر  به  نسبت  بودند  تر 

های دیگر، در واقع در  های ایشان را که بیدریغ به ایران ارسال شد از طریق تالش یا رسانهاندیشه
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شان، قضاوت کنند که داریوش همایون رسشان قرار بگیرد پس از خواندن و پیگیری نظرات ایدست

 .شود به حساب آوردرا در واقع در مقام خواجه نظام الملک سیاست ایران می

 

 .ــ پس شما هم طرفدار این نظریه هستید. من فقط خواستم که بزرگنمایی نشود

ف اینکه دهیم. به صردهیم، حد آنرا نشان میی که ارائه میهایــ ما بنا بر استدلل  فرخنده مدرس 
را  بحث  جلوی  نیست.  درستی  بحث  این  من  نظر  به  نیست.  کافی  نکنیم،  بزرگنمایی  بگوییم 

اندیشهنمی ما  گرفت.  هشدار  با  را  توان  همایون  آقای  می 20های  منتشر  که  است  کنیم.  سال 
بی ایران و روشنفکری ایران در واقع در مقابلش  سال پیش کل جامعه انقال  30اندیشه فردی را که  

سال در مراسم بزرگداشت و یادبودهای متعددی که برای ایشان برقرار   30ار داشتند. و بعد از  قر
عظیمی   احترام  چه  از  ایشان  و  شد  دگرگون  و  واژگون  وضعیت  چقدر  که  دیدید  شما  بود  شده 

تالش بوده، قلم   30کردند نه. این حاصل  ایی مینمها بزرگتوان گفت که اینبرخوردار بودند. نمی

 .بوده و منش و رفتار بود زدن

 

های دوستان دیگرتان هم برخوردار ــ بفرمایید در رابطه با این بنیاد به هر حال از یاری
 خواهید شد؟

ــ حتماً. در تأسیس آن، همانطور که خدمتتان عرض کردم، چند تنی از دوستداران   فرخنده مدرس 
های طولنی پایدار در کنار  بودند، در سالهای ایشان، کسانی که یار ایشان  همایون و اندیشه  آقای

ایشان فعالیت کردند، در واقع پیشقدم تأسیس این بنیاد شدند و از سازمان دهندگان هستند ولی ما  
می آرزو  و  میامیدواریم  فعالیت  این جهت  در  و  در  کنیم  را که  افرادی  بتوانیم  که  کار کنیم  حوزه 

ه سیاسی فعال هستند، به عنوان هیئت و گروه علمی به  تحقیق تاریخ ایران، تحقیق در حوزه اندیش

 .پشتیبانی این بنیاد جلب بکنیم

 

همایون  داریوش  از  عکسی  کردید،  درست  که  قشنگی  خیلی  صفحه  در  دیدم  ــ 

 .اید. خیلی این عکس اندوهگین استگذاشته

مدرس  این  فرخنده  واقع  در  نقاشی شده  ــ  فرمانی  مهدی  آقای  توسط  است.  نقاشی  این  عکس   .

 .عکس به نظر من فکور است

 

 ها« منظور چیست؟اید ــ »فرازــ یک جا عنوان گذاشته
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مدرس  فرازــ ضمن صحبت  فرخنده  امیدواریم  ما  که  کردم  عرض  آقای ها  فشرده  سخنان  و  ها 
واقع   در  وقتی  که  سخنانی  بیاوریم.  بیرون  را  میهمایون  افقشکافته  گسترده شوند  از  های  را  ای 

کنند و زمینه و فرصت برای فکر کردن بیشتر و تدوین بیشتر،  وناگون جلوی چشم باز میزوایای گ
های هایی را در حوزهها نظریه کنند و از دل همه آن بحث بیشتر و تبادل نظر بیشتری را فراهم می

تواند جربه به ما نشان داده است که این کار میت  .آیدمعین سیاسی، فرهنگی و فردی بوجود می

بگیردمو قرار  زیاد  استفاده  فراز .رد  این  واقع  که در  خواننده  برای  هستند  فکری  تکان  یک  ها 

 .های بازتری جلوی چشمش باز بشودافق

 

ای که در کارتان دارید موفق باشید و با این ــ سرکار خانم مدرس امیدوارم با این اراده

 .های نوینی که دارید حتماً هم موفق خواهید شددیدگاه 

مدرس فرخ آقای    نده  پایدار  یاران  از  یکی  شما  سپاسگزارم.  همیشه  شما  از  من  مُهری،  آقای  ــ 
همایون بودید و قدر شما را که همیشه در انتشار افکار آقای همایون کوشا بودید، باید دانست و ما  

 .دانیممی

1390تیر  18  
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 گفتگوی حسین مهری با فرخنده مدرس

 داریوش همایون ادیدر سالگرد درگذشت زنده
 

از جهان   داریوش همایون چشم  بود که شادروان  پیش  داریوش همایون بربستدقیقاً یک سال   .
ی بزرگ و هاشه یاندید. جویای آن بود که کارهای بزرگ کند و  گفت به من وقت بدههمواره می

داریوش همایون،   و  بود  متأسفانه عمر کوتاه  دهد.  ارائه  به    بیتقربه راهگشا  پیش جان  یک سال 
کرد.    نیآفرجان فرخنده   زمانهم تسلیم  خانم  سرکار  همایون،  داریوش  درگذشت  سال  یکمین  با 

تشر  ، دو اثر منشودیماست در آلمان / هامبورگ منتشر    هاسالتالش که    نامهفصلمدرس مدیر  
و اندکرده همایون  داریوش  با  مدرس  فرخنده  گفتگوهای  پاسخ«  جستجوی  »در  نام  به  یکی   ،

یی است که به هایسخنرانو    هاامیپدیگری، اثری است زیر عنوان »یادنامه داریوش همایون« که  
 فرخنده مدرس.  باخانمشد. گفتگویی داریم   مناسبت درگذشت داریوش همایون ایراد و نوشته

 

 فرخنده مدرس، بامداد شما خوش در آلمان  ــ خانم

 .  ریبه خآقای مهری عزیز، شب شما هم  کنمیمفرحنده مدرس ـ سالم عرض 

 

 درد نکند برای انتشار این دو اثر نفیس   دستتانــ 

باید از   که همسرم   خصوصبه شکر کرد،  بنیاد داریوش همایون ت  اندرکاراندستفرحنده مدرس ـ 
برای تقدیم به یادگار ماندن آقای همایون   موقعبه شیدند و این دو اثر را آقای کشگر خیلی زحمت ک

 منتشر ساختند. 

دستشان درد نکند. ولی در این فرصت با توجه به اینکه کتاب »در جستجوی پاسخ« ــ  
هماهامصاحبه داریوش  با  سال  چند  این  طی  در  است  شما  درباره ی  بدهید  اجازه  یون، 
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داریوش همایوهاشهیاند با شما گفتگویی ی  نرسیده،  آگاهی هم مهینان  به  آنچه که  ن، 
منتشر   شما  که  اثری  این  نخست  بخش  »ایران  دیاکرده بکنم.  نام  به  هست  عنوانی   ،

درباره خطر حمله نظامی به ایران و   ازجملهماهیت برتر« که شامل چند مصاحبه است،  
است، ضوابط عمومی جنگ دیگر در گزیدار نیست، مسئله جلوگیری از جنگ    وظایف ما

نیست، ایران یک هسته سخت دارد. منظور شادروان همایون از »ایران یک هسته سخت 
 دارد« چه بوده؟  

آمده    هاپاسخیی است که در همین مجموعه پرسش و  هاپرسشفرخنده مدرس ـ اتفاقاً این یکی از  
چیست؟ این هسته    ز ایشان سئوال کردم که منظور شما از این هسته سختمشخص هم ا  طوربهو  

دادند، هر دوی   پاسخ  ایشان  ایران؟ و  یا روحیه مردم   ازنظر.  ها نیاسخت منظور جغرافیایی است 
تاریخ    هرحالبهجغرافیایی،   اینکه    2000-300طی  به  توجه  با  ایران  ایران هابخش ساله  از  یی 

ا  درواقعنده  ما  آنچهو    جداشدهباستان   همه  و  همایون  آقای  که  است  سختی  یرانیان  هسته 
هستند. و هسته سخت   اش یداریپااز خودگذشتگی خواهان حفظ و    تینهایبآن را تا    دوستهن یم

که   من    گرددیبرمدیگری  از  بهتر  هم  شما  و  ایرانیان  روحیه  همه    دیدانیمبه  که  مطمئنم  و 
تأی پاسخ  نکته  این  بر  ایراگذارند یمید  شنوندگان شما هم  ایرانیان حفظ  برای  است که  این  و ،  ن 

امری    نیترمهم یکپارچگی این سرزمین، تمامیت ارضی آن و ملتش بالترین اولویت و    داشتننگه
آقای همایون همان هسته سختی است که  ازنظرو این روحیه  نندیبیماست که در روحیه خودشان 

رو به    ف مبانی فکری نظری نگهداری ایران را رو به آینده، ایران است و در وجوه مختل  دارندهنگاه
 . اندکردهبر اساس وقایع روز توصیف  هامصاحبه جهان مدرن، در این 

 

ی وجود دارد زیر عنوان »یکپارچگی ملی و بخشکــ در این اثری که منتشر فرمودید، ی
و   ایران  »چپ  است  عنوانش  جانبی  بخش  یک  ایرانی«.  اقوام  غلط هاحسابمسئله  ی 

 نی بودند؟ ملت سازان«. ملت سازان، منظورشان چه کسا

طی  را  خودشان  نظرات  همایون  آقای  صورت  هر  به  که  بدهم  توضیح  اوًل  ـ  مدرس  فرحنده 
و موضوعاتی   افتادی مبر بستر حوادث و وقایعی که اتفاق    دادندیم ی متعدد و مداوم ارائه  هانوشته

مطرح   مجموعشدیمکه  این  طبیعتاً  اق.  مسئله  و  ملی  »یکپارچگی  عنوان  زیر  که  گفتگوها  وام ه 
یی در بستر سیاسی ایران و عموماً در خارج کشور به آن دامن هابحثبه    گرددیبرمایرانی« آمده،  

هویت ملی و    عنوانبهمعادل دموکراسی. طرح هویت قومی    عنوانبهبه طرح فدرالیسم    شدیمزده  
با هاشهیاند  درواقع که  انحرافی  دموکراسیی  استقرار  مسئله  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  و   ر  ایران  در 

موضوع    عنوانبه مسئله حکومت قانون و اراده مردم ایران و مسئله استقرار و التزام به حقوق بشر  
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از   هابحثما بار دیگر این    درواقعو مبانی فکری انحرافی،    هاشهی اندآن    واردکردناصلی مسئله و  
دم یعنی  اصلی  لطمموضوع  مبارزه  این  به  و  بشویم  قطع  بشر  حقوق  و  بشود.  وکراسی  وارد  ه 

یی را که ما عموماً دنبال کردیم، نگاه به این مباحث انحرافی بوده که در چند سال گذشته،  هابحث
این    ژهیوبه آن،   10در  اشغال  و  عراق  به  خارجی  نیروهای  حمله  زمان  از  یعنی  گذشته،  سال 

ی مختلف ایران  هاه گوشدر اطراف ایران و در    هاحمله دنبال پیامد این  افغانستان و مسائلی که به  
یی دادند روشن بکنیم و هاپاسخبوده این مباحث را سعی کردیم با یاری آقای همایون با   شدهمطرح

و آن ره اصلی را که    میبرداردستهشدار بدهیم که مسئله ما چیست. ما اگر از این مباحث انحرافی  
 سعادت همه ملت ایران بشود در پیش بگیریم.   موجب تواندیم

 

 انم مدرس، شادروان داریوش همایون چرا با فدرالیسم مخالف بودند؟ ــ خ

آقای همایون   ببینید،  ـ  نبود. شما    بحثشان فرحنده مدرس  با مفهوم فدرالیسم  موافقت  یا  مخالفت 
اینکه برای  بگیرید.  نظر  در  ایران  مسئله  با  رابطه  با  باید  را  فکری    این  مبنای  که  هاآن به  یی 

ایرا برای  را  بکنید،  فدرالیسم  مطالعه  و  رجوع  بکنند  مطرح  که    دین یبیمن  مبنایی  اوًل   هاآنکه 
ی در یک ملت هزارساله بندمیتقسکردن ملت یکپارچه ایران است.    پارهتکهبر تفکیک و    گذارندیم

خطرناک و    اریبسی کردن  رخودیغودی و  یی، یعنی خگراقومبر زبان و    اش یمبانکه    کنندیمایجاد  
ک است  این انحرافی  که  فدرالیسمی  آن  اساس  بر  ما  که  باشد  قرار  اگر  دارد.  قرار  ایران  ملت  ه 

قومی زبانی در میان   بندیتقسیمیک    کنندمییا بخشی از نیروهای چپ مطرح    گراقومی  هاگروه
که   داشت  خواهیم  زندگ  هاهزارهو    ها قرنملتی  هم  کنار  داشتند، اندکرده ی  در  همزیستی   ،

. بنابراین کسانی که بحث فدرالیسم را در ایران بر پایه قوم و  ناپذیرندتفکیکو دارند  آمیختگیدرهم
. عالوه بر  آورندمیاز پیش برنامه خون و خونریزی در داخل ایران را به وجود    کنندمیزبان مطرح  

مفاهی  دانیممی این،   تعریف  روی  همایون  آقای  لحظه  که  تعریف  حرکت اش یکنونم،  تعریف   ،
ن مفاهیم پیدا کردند همواره تکیه داشتند. تاریخ فدرالیسم در جهان تاریخ فدرالیسم  تاریخی که ای

تاریخ خودش و ملت خودش پیش   بر اساس  نیست. هر کشوری  ایران  را    رودیمدر  آینده خود  و 
فدرالیستسازدیم و  سازان  ملت  ایران،    به  اعتنایب   درواقعها  .  و    اعتنایبتاریخ  یکدستی  به 

و   هابرنامه برای    دهندیمی انجام  اهیپا  درواقعو    کنندمی ایران این طرح را مطرح    یکپارچگی ملت
آینده خودشان که   با    طوربه اهداف  رابطه  این در  متأسفانه  بود.  ایران نخواهد  مشخص جز تجزیه 

ر ایران  ملت  اینکه  برای  بود  نخواهد  ساده  آن حساسیت ایران  ارضی  تمامیت  و  ایران  مسئله  وی 
 ارد و بدون مقاومت نخواهد شد. بالیی د
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ــ خانم فرخنده مدرس، بسیار کنجکاوم بدانم آقای داریوش همایون چه دیدی نسبت به  
با رهبران جنبش در   آیا  پایان در کنار این جنبش ماندند؟ و  آیا تا  جنبش سبز داشتند و 

این تحول    که علت این عالقه کم مانند آقای داریوش همایون بهارتباط بودند؟ بفرمایید  
 درونی ایران چه بود؟ 

آزادیخواهی    شانیفکرو مبانی    شانیفکر فرحنده مدرس ـ در حقیقت آقای همایون جزو دستگاه  
، در اندیشه لیبرال  کردندیمخالصه بیان    طوربهخودشان    کهیطوربه ی برای ایران و  خواهیترقو  

نی فکری نوشته بودند و توضیح داده  در توصیف اجزاء مختلف این مبا  هاسالسی بودند. و  دموکرا
گذرانده و بررسی کرده بودند و مبانی این افکار و اندیشه را با امید و    ازنظربودند و جامعه ایران را  

بعد از جریان    آرزو و امیدی که به ملت ایران و استعداد ملت ایران داشتند، در انتظار بودند که روزی
و   اسالمی  کهها شکستانقالب  عظیمی  شد    ی  آن  دچار  ایران  آغازین   درواقعجامعه  نقطه  بر 

. خُب، طبیعتاً جنبش سبز طرح مطالبات درونی نسلی که  دندیدیم گرایش و رویکرد به این اندیشه  
همایون   آقای  برای  داشت  قرار  حرکت  و  جنبش  این  بطن  رویکرد  هانشانه در  این  آغاز  به ی 

و  خواهیترق آزادیخواهی  لیبر  درمجموعی،  را  اندیشه  این  بود.  دموکراسی  ی ابرجسته  طوربه ال 
یی که جنبش در اوج خودش بود، سعی هاسالدر    قدمبهقدمو    دانستندیمجنبش سبز    کنندهنییتع

فرمودید،  که شما هم    طورهمانکردند مبانی آن را شناسایی کنند و ارائه بدهند. و تا آخرین لحظه،  
با رهبران جنبش سبز ارتباط نداشتند ولی    عنوانچیهبه و تأیید ایشان بود.    موردعالقهجنبش سبز  

  دیآیمو به نظر ما هم    کردندی مدقیق دنبال    ار یبسرا با حساسیت    هاآن و بیانیه    هاشه یاندافکار و  
ی شدیدی مندعالقهبا    ی آقای همایون راهاشه یاندکه رهبران جنبش سبز نه، فعالن جنبش سبز  

آقای هکنندمی دنبال   برای  از چند .  که  و کاری  ایرانیان  بیداری  نهایی  مرحله  مایون جنبش سبز 
سال پیش    100آغاز به سرانجام رساندن این راهی بود که ایران از    درواقعبود    آغازشدهسال پیش  

 از انقالب مشروطه آغاز کرده بود.  

 

ی شما این است که:  هامصاحبهکتاب، عنوان یکی از    ی ازبخش کــ خانم مدرس، در ی
 ما از جنبش سبز چه داریم؟ این کالم داریوش همایون است؟  

را گذاشتند. البته بعد از    هامصاحبهفرحنده مدرس ـ بله، اگر به خاطر داشته باشم، خودشان تیتر این  
قسمت آخر آمده، که در   ی هست که یادنامه داریوش همایون درامصاحبهایران. در همین کتاب  

ما داریم.    ندیگویمآقای همایون    آنجا است که  آن چیزی  ایران همه  راه   درواقعکه  جنبش سبز 
همایون   آقای  دید  از  ایران،  آینده  به  ایران  رساندن  و  ایران  ادامه  و  ایران  .  آمدیم  حساببهحفظ 
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آینده خودش قدم به مسیر  ایران حفظ بشود و  اینکه  برای  بگذارد، جنبش سبز دستمایه   بنابراین، 
 یی است.  بهاگرانارزشمند و  اریبس

 

 چقدر طول کشیده؟ هامصاحبهــ بفرمایید که گردآوری این 

گردآوری   ـ  مدرس  داریوش همایون    هامصاحبهفرحنده  آقای  به   باکاربا  فشرده حدود یک سالی 
ودیانجامیمطول   بود،  نوین«  »مشروطه  که  را  ایشان  قبلی  کتاب  من  ی هایسخنرانمجموعه    . 

انه بیرون آمد، آغاز کردیم به گردآوری گفتگوهایی که آقای همایون ایشان بود، موقعی که از چاپخ
در   ما  و  بود  »تالش«  خود  به  متعلق  گفتگوها  این   شدهآماده را    هان یاهمه    مانیگانیباداشتند. 

 هاآنداشتند که برای گردآوری  داشتیم. ولی بعد گفتگوهای دیگر بود که دیگران با آقای همایون  
ادامه   کار  هم  شما  هنوز  چون  همایون    دیدانیمدارد.  آقای  همه    جاهمهکه  با  و  داشتند  حضور 

.  مدتیطولن مشکل و کاری است    اریبس  هانیاو گردآوری همه    کردندیمیا افراد گفتگو    هارسانه
گفتگوها در آرشیو خود ما موجود  خود این کتاب »در جستجوی پاسخ«، با توجه به اینکه مجموعه  

 ماهی به طول انجامید.   7-8یح و تنظیم آن حدود بوده، اما کار تصح
 

که   دارد  وجود  عنوانی  پاسخ«  جستجوی  »در  کتاب  چهارم  بخش  در  مدرس،  خانم  ــ 
بزرگی  و  تاریخی  وظایف  »اهمیت  عنوان  زیر  همایون،  داریوش  با  است  شما  مصاحبه 

اتفاقاً همین ا اندیشه زمانه، یعنی سایت زمانه، یک بررسیرضاشاه«.  دارد زیر   مروز هم 
همایون«.   داریوش  دیدگاه  خالل  از  مشروطه  جنبش  تا  رضاشاه  دوران  »پیوند  عنوان 

 نیست؟       طورن یاداریوش همایون یک ارادت خاصی به رضاشاه داشتند. 

ارادت خاصی،   آقای همایون  ـ  بمندعالقهفرحنده مدرس  وافری  ایران داشتند و هر ی و عشق  ه 
از آن دایره افکار    توانستهینم، طبیعتاً  قرارگرفتهخدمت این مملکت    ی که درایتوانمند استعداد و  

خدمتگزار به ایران در    نیتربزرگآقای همایون، رضاشاه    ازنظرآقای داریوش همایون خارج بشود.  
مثبت را از سمت آقای همایون در  سده حاضر بودند و به همین دلیل طبیعتاً بیشترین دفاع و نظر  

نگاه    سون یا. به هر صورت وقتی به تاریخ جدید ایران، از جنبش مشروطه به  مینیبیممورد رضاشاه  
ی بزرگی صورت عملی پوشاند و طبیعتاً  هابخش ی مشروطه خواهان به  هاآرمان بکنیم، رضاشاه به  

پیش در مسیر  را  ایران  تاریخ  اینکه  آقای همایون،  ترقی  از چشم  و  که    خواهندیمو    نندیبیمرفت 
دور باشد به همین دلیل به نظر من دفاع از شناختن دوران ارزشمند دوره    ازنظر  توانستهینم ببینند،  

ی بود و انتقاد  ورز غرضی قبل از انقالب و تا حدی بعد از انقالب که کامالً مورد  هادورهرضاشاه،  
تاریخی   دوره  این  به  نسبت  بشدیمسیاسی  از شناساندن چون شناساندن  ،  دفاع  من  نظر  ی  لیخه 

تکرار    ترمهم را  اشتباهاتش  نشناسد،  را  خودش  اشتباهات  تا  ملتی  چون  باید  کندیماست.  ما   .
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بفهمیم که جایگاه توسعه کشور، ساختن زیربناهایی که شما برای پیشرفت یک جامعه   میتوانستیم
اگر   دارید،  چنانک  هانیااحتیاج  نشناسید،  چند  را  تا  ایران  سیاسی  روشنفکری  جامعه  ی ا دههه 

بابت آن مجازات شد، آقای همایون    جهیدرنتها بست و  دستاوردو    هاتیواقعرا بر این    شیهاچشم
دفاع از این دوره و شناساندن دستاوردهای این دوره به نظر من بود و ایشان    دارپرچمدر حقیقت  

 ندند. دوران را به ما شناسا نیتربرجستهیکی از 
 

قالب مشروطه چه دیدگاهی داشت؟ آیا آن ــ بفرمایید که داریوش همایون نسبت به ان
 ؟ دانستیمی برای امروز ایران ازندهرا سرمشق 

ی مشروطه را دارای کارکرد برای دوران کنونی ما  هاده یافرحنده مدرس ـ بله، ایشان هنوز آمال و  
 ی بود که درباره جنبشامصاحبهم و پیشروتر هستند.  و البته آقای همایون همیشه پیشگا  دندیدیم

آن   در  کردیم،  منتشر  را  »تالش«  شماره  ما  مشروطه  انقالب  سال  مناسبت صدمین  به  مشروطه 
آن   از  باید  که  سرمشقی   « که:  کردند  مطرح  اساسی هانکتهرفت«.    ترشیپمصاحبه  و  اصلی  ی 
تر جاده  به  ایران  انداختن  و  دموکراسی  لیبرال  در اندیشه  که  مفهومی  همان  به  توسعه  و  قی 

جهان آزموده شده و موفق هم آزموده شده، در جنبش مشروطه گذاشته شد. و   کشورهای پیشرفته
که   کاری  باید  تقویت    هانکتهاین    میکردیمما  ادامه    میکردی مرا  مراحل    میدادی مو  در  بعداً  که 

شد و تا حدی پایمال شد. و آن یی مهجور گذاشته  هابخشحکومت پهلوی صورت گرفت و البته  
انتهای خودش برسانیم. و یک رابطه تنگاتنگ   درواقعجنبش    وظیفه ما است که این  ناتمام را به 

در   درواقعکردن به روی شکست انقالب اسالمی و    بازچشمتداوم را بین امروز ایران، یعنی بعد از  
ان دنبال  به  که  دستاوردهایی  آن  و  مشروطه  انقالب  با  دهه پیوند  چند  دوران  در  مشروطه  قالب 

ج برای  پهلوی  برقرار  حکومت  همایون  آقای  را  شد  فراهم  ایران  در کنندمیامعه  همایون  آقای   .
دست آوردی که باید تداوم پیدا بکند دیگر تنها نیستند. ما   عنوانبهاز انقالب مشروطه    شانیابیارز

و   فکری  برجسته  که  ایفرهنگ سرآمدان  داریم  افکار  هم    هاآنی  و  اندیشه  این  ی گذارهیسرمابر 
 فکری کردند. 

 

پاسخ«   جستجوی  »در  کتاب  این  مدرس،  خانم  با ها مصاحبه  دربردارندهــ  شما  ی 
. لطفاً در مورد بنیاد  منتشرشدهشادروان داریوش همایون از سوی بنیاد داریوش همایون  

 یی بدهید. هایآگاهداریوش همایون 

هم   پیش  دفعه  ـ  مدرس  صحفرحنده  همدیگر  با  همایون  داریوش  بنیاد  مورد  در  بت  مختصری 
کردیم. البته ایده تأسیس بنیاد برای اولین بار در دوره حیات خود آقای همایون، چند سالی قبل از 

بود. ما به دنبال این ایده بودیم که باید یک مکانی فراهم بشود که این مکان همت    شاندرگذشت
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روی   را  انتشاآور جمعخودش  و  با ی  را  ایده  این  ما  بدهد.  قرار  همایون  آقای  آثار  هم    ر  خودشان 
کردیم،   هم  ااساسنامهمطرح  ایشان  و  دادیم  نشان  هم  ایشان  خود  به  موقع  همان  شد  تهیه  ی 

انتخاب کردیم. متأسفانه به دلیل مشکالتی که داشت   عنوانبه عضو افتخاری مؤسسه آن موقع 
انتشار  را تأسیس بکنیم، اولین کاری که کردیم گردآوری و    بدون آنکه بنیاد  بعدازآنمتوقف ماند.  

ی دیگر ایشان در برگزاری مراسم بزرگداشت ایشان  هاکتابکشاکش با تجدد« بود، بعد    صدسال»
ادامه   داشتیم  را  کار  اما  سوی   میدادیمبود.  از  ما  ایشان  درگذشت  از  پس  ایشان.  درگذشت  تا 

انتظا این  ایشان  دوستداران  از  و  بسیاری  آورد  وجود  به  را  این  باید  که  شد  مطرح  ، رهدفمندتر 
، بلکه همچنان  شودیم، عالوه بر اینکه آثار آقای همایون گردآوری و ارائه ترمنظمو  ترافتهیسازمان

با مبانی نظری     اش رابطهی مشروطه،  هاآرمان ی، نقش جنبش مشروطه،  خواهمشروطهحول مسئله  
بعد از حدود   رفته کار بشود و در زیر نام و یاد آقای همایون که ی در سطح جهان پیشخواهمشروطه

آلمان ثبت کردیم و    3 را در شهر هامبورگ  بنیاد  این  ایشان  از درگذشت  ی  امجموعه  درواقع ماه 
ی این بنیاد علم ئتیهو آثار علمی عضو    فکرصاحبی که تعدادی از افراد  علم ئتیه، یک  شدهفراهم

د که  دیگری  ارگان  مامنائتیهارد  هستند.  آقای  هم  شما  که  هستند  بنیاد  این  از  ی  یکی  هری 
امناء هستید و بسیاری از دوستداران آقای همایون، دوستان نزدیک آقای همایون،  اعضای هیئت 

ایران هستند   فرهنگی  در جنبش سیاسی  نیک  نام  دارای  داشتند  بامحبتافرادی که  ی هانامی که 
اخالهاپشتوانه   عنوانبه خودشان   بتوانیم  ی  که  امیدواریم  و  دادند  بنیاد  این  به  این    اهمتبقی 

و   باقی    آنچه،  شانیهمکاردوستان  از خودشان  که  فرهنگی  و  آثار  است،  همایون  آقای  شایسته 
گذاشتند زنده نگهداریم و تا جایی که ممکن است منتشر کنیم برای اینکه به نظر ما این آثار، این  

ینده، تا جایی  ی گذاشتند هنوز که هنوز است، در آجابهاز خودشان  افکار و این فرهنگی که ایشان  
 به کار ما برای ساختن ایران نو خواهد آمد.   کندیمکه فکر کار 

 

و همسر   دارم شما  اطالع  من  که  آنجایی  تا  از    تانیگرامــ  دو  هر  علی کشگر،  آقای 
همرو شدید و در یک    . چه شد که با داریوش همایون در برونمرزدیابرآمده خانواده چپ  

 مبارزه شرکت کردید؟

حلقه پیوند بین ما و    درواقعماهیت برتر،    عنوانبه ی به ایران  مندعالقهرس ـ این مسئله فرحنده مد
ی به مناسب سالگرد درگذشت ایشان روی سایت بنیاد فیلمی از نخستین زودبه آقای همایون بود.  

ذاشته خواهد شد. فیلمی است از کنفرانسی که تحت ارتباطات ما با آقای همایون روی این سایت گ
اولین   دیکنیمشما مالحظه    آنجا. در  1992وان »کمیته همبستگی« حدود دو دهه پیش در سال  عن

مطرح   موقع  آن  که  موضوعاتی  و  است.  ایران  درباره  بحث  محور  بر  همایون  آقای  با  ما  برخورد 
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و  شدیم سرنوشت،  تعیین  حق  مسئله  ماهاشهیاند،  راه  ی  ایران  جدایی  جز  که  یی  جابه رکسیستی 
با این دستگاه فکری،  ،  بردینم ی آقای همایون در هاشهیاندما زیر نفوذ افکار و    درواقعدر جدال 

مقابل آن اندیشه و افکاری قرار گرفتیم و بحث کردیم که صحبت از حق تعیین سرنوشت تا مرز  
ایران   رابطه  رفتیمجدایی  یک  ما  زمان  همان  از  و    باهم همکاری  .  ایران  محور  بر  که  داشتیم 
خر از  چگونگی  ایران  اسالمی   بستبن وج  حکومت  دست  به  اسالمی  انقالب  از  پس  که  امروزی 

قرار بگیریم. موضوع ما چپ و راست نبود و    باهمبرای ایران فراهم شد در یک همکاری پیوسته  
ی که داریم در اشهیاندستیم، با هر  ی که هاخانوادهنیست. موضوع ما مسئله ایران است. ما از هر  

ایرا بتوانیم افکار و  درجه اول  باید این سرزمین را داشته باشیم تا  و   هاشه یاندنی هستیم. یعنی ما 
فکر  هابرنامه  نباشد،    میکنیمی خودمان که  ایران  تا  بکنیم.  پیاده  را  است  مفید  مملکت  آن  برای 
، وقتی صحبت از حقوق بشر  م یکنیمموکراسی  روی هوا است. ما وقتی صحبت از د  هابحثهمه  

کشورهای جهان هستند   نیترشرفته یپشما در آمریکا نشستید، بنده در آلمان نشستم، از    ،میکنیم
حقوق   هم  بالیی  بسیار  نسبت  در  حقوق    مانیشهروندکه  هم  داریم،  داریم،    بشرمانرا  را 

تمام مدت    گذردیما در خارج و این کشورها  ر  مانیزندگ ی از  ادههرا داریم، ما این سه    مانیآزاد
ایران  ا  بافکر اندیشه  . سئوال من این است: اگر این سرزمین نباشد پس این  شدهیسپریران و در 

آزادی    هاشهیاند اگر  ما  چیست؟  برای  افکار  این  در    مانیآزاد،  میخواهیمو  اگر    نجایارا  داریم. 
  : یک گرددیم  زیچک بر محور ی  هاتالش داریم. تمام   نجایارا    بشرمان، حقوق  میخواهیمحقوق بشر 

 میخواهیمبرای آن مملکت است. اگر دموکراسی  میخواهیمسرزمین، یک ملت. اگر ما حقوق بشر 
رفاه   و  ترقی  و  رشد  اگر  است.  مملکت  آن  اگر    میخواهی مبرای  و  است.  مملکت  آن  مردم  برای 

 ده است.  بیهو هاتالش نباشد به نظر من همه این  ایرانی
 

شده بودند به خاصه اندیشه    آوریرو ی اخیر  اهسالــ شادروان داریوش همایون در این  
به   را  مشروطه  حزب  و  دموکراسی  اطالعاتی بردندی م  سوآن لیبرال  شما  مورد  این  در   .

 دارید به ما بدهید؟  

ه اسم حزب را  ی آقای همایون کهاشه یاندفرحنده مدرس ـ در چه مورد خاصی؟ یعنی در رابطه با  
 ه ایرانبگذارند لیبرال دمکرات یا حزب مشروط

 

تا   ابتدا  از  ایران  مشروطه  من  آنجاــ حزب  که  دموکراسی   دانمیمیی  لیبرال  به  معتقد 
کردند   مندعالقه. ولی آقای همایون سپس این حزب را گفت ینمنبود. اگر هم بود چیزی 

 ؟میگویمآن انتخاب کردند. درست  به لیبرال دموکراسی و حتی یک نام دومی هم برای
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م ـ  مدرس  آشنا هستم، چون  فرحنده  تا جایی که  آقای   واسطهبهما    هرحالبهن  با  که  ارتباطاتی 
آقای همایون،   ایشان  ها تیفعالهمایون داشتیم و حساسیتی که به همه وجوه زندگی  اجتماعی  ی 

از    اطالعیب،  میدادی منشان   مها تی فعالنبودیم  حزب  درونی  نام  ی  افزودن  بحث  ایران.  شروطه 
و نیم ساله   17. نسبت به تاریخ   گذشت یماین حزب از مراحل نسبتاً طولنی  لیبرال دموکراسی به  

حزب.   ی  هرحالبهاین  مشروطه  کجاتا  حزب  اعضای  نه  همایون  آقای  نه  شاید  را  نیاز  این  یی 
به خودشان را باز بکنند. بعد    ه سازمان دهندی  ها شهیاندباید افکار و    درواقعکه    کردندیماحساس  

ی که این  ایمبانو    کردندیمی خودشان مطرح  هانوشته ی که آقای همایون در  در مباحث  جیتدربه
آن   بر  را  بررسی  گذاره یپاحزب  بیشتر  کردند  نتیجه  کردندیمنگاه    ترژرفو    کردندیمی  این  به   ،

که   استهاهسته  هانیارسیدند  دموکراسی  لیبرال  اندیشه  نام   ی  صرف  که  نیست  کافی  و 
ب که  حزبی  برای  اسم  مشروطیت،  این  که  زمانی  تا  و  است.  همایون  آقای  نظر  به    شدهاضافهه 

در   کشید،  طول  مدتی  مختلف،  هاکنفرانسو    هاکنگرهمشروطه  مقاومت هابحثی  و  درونی  ی 
با توجه    تیدرنهاشدیدی وجود داشت از سوی بخش بزرگی از این حزب در مقابل این مفهوم ولی  

حزب داشتند این نام به این حزب افزوده شد با این نیت    ی که آقای همایون در این ایفکراتوریته  
که، البته آخرین سخنرانی آقای همایون در کنگره برلین این حزب هست. ایشان با این نیت این  

هستند حول   مندقهعالنام را به این حزب افزودند که دایره حزب را باز کنند به روی نیروهایی که  
کنا در  دموکراسی  لیبرال  موضوع  اندیشه  این  البته  بکنند.  فعالیت  بیرون  یا  درون  در  این حزب،  ر 
 دیگری است که به کجا انجامید. 

 

شما.   از  ممنونم  بسیار  گرامی  مدرس  فرخنده  خانم  سرکار  شما  ها یآگاه ــ  از  خوبی  ی 
 ی داریوش همایون. هاشهیانددریافت کردیم درباره 
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 حسین مهری  هایمصاحبه
 با فرخنده مدرس
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 گفتگوی حسین مهری با فرخنده مدرس

 نبمناست پنجمین سالگرد درگذشت داریوش همایو

 

 

 سرکار خانم مدرس درود بر شما ــ

ـ   مدرس  عرض  فرخنده  خوب    کنممیسالم  حالتان  که  امیدوارم  مهری،  خدمت آقای  باشد. 
 کنم میبینندگان عزیز هم سالم عرض 

 

و    کنممیتشکر    ــ  زندگانی  »یک  کتاب  مورد  در  دادید  اجازه  فراوان«    هایپرسشکه 
از    هاییبرگزیده   درواقع خانم    وگوهایگفتاست  همایون.  داریوش  آقای  با  مفصل 

 مدرس، چه شد که در نظر گرفتید چنین اثری را منتشر کنید؟ 

داریوش   خواهیمشروطهالعاتی  بعد از درگذشت آقای همایون، بنیاد مط  درواقعما  ـ  فرخنده مدرس  
همایون را تأسیس کردیم. در هامبورگ آلمان به نام ایشان به ثبت رسید و در حقیقت ما از همان 

پای خودمان   پیش  را  همایون  آقای  آثار  نشر  تجدید  و  گردآوری  وظیفه   طور به و    قراردادیمموقع 
 هاییبرگزیده از    ایمجموعه کتاب    این  درواقعن کار پرداختیم. این آخرین کتاب نیست،  منظم به ای

که افراد دیگر با آقای داریوش همایون داشتند. و چون طبیعتاً این وظیفه را    هاییمصاحبهاست از  
را   ایشان  آثار  که  بودیم  قایل  خودمان  طبیعتاً    تدریجبه برای  بکنیم،  مجموعبعدازآنمنتشر  ه  تشار 

نس  هایمقاله »گفتمان  عنوان  تحت  ایشان  از  مجموعه  دیگری  ایشان  بعدی  کتاب  چهارم«،  ل 
ی فراوان ایشان را انتخاب کردیم ها مصاحبهاز    هاییبرگزیده.  شدمیبود که باید منتشر    هامصاحبه

جزئی از وظایفی بود که   درواقعنظریات ایشان عرضه کردیم.    مندان عالقهو خدمت خوانندگان و  
کردم    گرفتهبرعهده بنیاد   عرض  ایشهامصاحبهبود.  اینکه  ی  برای  دیگران،  با  از   ایمجموعه ان 
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که خود من در طول دو دهه فعالیت و همکاری در کنار ایشان بودم با ایشان داشتم،    هاییمصاحبه
از  بعد  بالفاصله  که  بود  نخست«  دفتر  ـ  پاسخ  »در جستجوی  عنوان  تحت  دیگری  جلد  یک  در 

 منتشر کردیم.   2012ایشان در سال  درگذشت

 

داریوش همایون را   هاسالسال با ایشان همکاری داشتید. طی این    20  فرمودید کهــ  
 و سیاستمدار  نگارروزنامهیک  عنوانبه یک انسان و هم  عنوانبهچگونه دیدید؟ هم 

انسانی،   لحاظازبودند.    ایبرجستهارزیابی شخصی، به نظر من شخصیت    فرخنده مدرس ـ ازلحاظ
تفکر اجتماعی    ازنظراجتماعی، نه    العادهفوقتواضع و انسانی  بسیار انسان فرهیخته، بسیار انسان م

با افراد و   انسانی بود که بخش بزرگی از حیاتش را صرف برقراری رابطه  که سر جای خود، ولی 
ه نظر من زندگی کنند. ب  توانستندنمیدیگر کرد. بدون انسان دیگر و جامعه دیگر ایشان    هایگروه

ش  هرچند و  فردی  زندگی  در  و  که  زمان  خودشان  صرف    هایساعتخصی  را  زیادی  تنهایی 
و    کردندمی اجتماعی  زندگی  فکری  شانفکریبرای  کار  که  هر کس  حیاتی    کندمی.  و  ضروری 

با جامعه و   ارتباط  و در  گذران زندگی بکنند    توانستندنمیدیگر    هایانسان است ولی ایشان بدون 
و    بسیاردیگر    هایانسان مقابل   بودند  و   آنجاییتا    هرحالبه وارسته  اجتماعی  ارتباطات  در  که 

قرار   دیگر  افراد  قبال  در  ایشان  رفتار  تأثیر  تحت  حقیقتاً  داشتم،  آشنایی  و  بودم  ایشان  با  سیاسی 
تأثیر   من  خود  روی  اجتماع  ازلحاظزیادی    العادهفوق گرفتم.  فرهنگی،  و  شخصی  منش رفتار  ی، 

تأثیر    ، صحه صدر گذاشتند.بلندنظریآزادیخواهانه،   بودند و  انسان صبور و شکیبایی  ایشان خیلی 
شما بیشتر از با آقای همایون تماس داشتید و بهتر از من ایشان    کنممیخیلی زیادی داشتند. فکر  

حوزه  شناسیدمیرا   در  ولی  ننگارروزنامه.  محدود  را  آن  من  که  بی  کنممیی    عنوان به شتر  بلکه 
ارزیابی  نگار روزنامه سیاسی  در  کنممیی  بخصوص  شاید  هاسال،  عمرشان،  آخر  آخر   10ی  سال 

عبارتی   به  گفت  نگارروزنامهعمرشان،  باید  که  بودند  سیاست    نگارروزنامه ی  حوزه  در  نظر.  اهل 
اسی صرف، از حوزه سیاست روز و مسایل سی  تریعمیق  بسیاردر ابعاد    کردندمیمسائلی را مطرح  

را    آنچه خودم  من  و  سیا  عنوانبه ما  برداشت شناسم میسی  فعال  و  داشتیم  برخورد  آن  با    ،
  هاایده  صورتبه فراتر و بیشتری موضوعات را    بسیارو ارتباطات    تر عمیق  بسیار، در موارد  کردیممی

اآلن نیستند و  بودند. به هر صورت    ایبرجسته. از این نظر شخصیت  دادندمیو نظرات فکری ارائه  
 این فکر کنار بیاییم.   سال با 5ما نتوانستیم بعد از گذشت 

 

 همچنین. خانم فرخنده، تا آنجایی که شما اطالع دارید، سبب فوت ایشان چه بود؟  ــ 
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ـ   ایشان خان هما زاهدی و خواهر فرخنده مدرس  ایشان، همسر  افراد خانواده  از  را  روایت قضیه 
کتاب بیاورند    زلشانمن   نیرزمیز ایون شنیدیم. ایشان ظاهراً رفته بودند  خانم ژینوس هم  شانگرامی

عمل جراحی لخته خون   براثربه بیمارستان،    کنندمی  شانمنتقل زمین، بعد    خورندمی  هاپلهو روی  
نمی  شودمیایجاد   بیرون  دیگر  کُما  از  ایشان  فوت  و  و  بود.  کنندمیآیند  نابهنگام  مرگ    بااینکه . 

 بسیاراین درگذشت    دارانشاندوستسال سن داشتند ولی برای بسیاری از دوستان و    83  هرحالبه
 نابهنگام بود و بسیاری از شنیدن این خبر شوکه شدند. 

 

زیادی    هایبرنامه که    کردممی بودند. و من احساس    سنشان از    ترجوانــ ایشان خیلی  
 ؟ گویممیبرای آینده دارند. درست 

، به  شانیهاصحبت  ،شاننگرش   معروفقولبه نسان از نوع رفتار ایشان،  برداشت افرخنده مدرس ـ  
انتها خواهد رسید. هنوز    رسیدنمینظرم   به  ایشان  زندگی  زیادی    هایبرنامه که یک روزی  بسیار 

 داشتند. 

 

از  ــ   یکی  که،  همایون،    ناپذیروقفه  هایتالش بفرمایید  داریوش  از    خصوصبه آقای 
ن ایشان  بود و به نظر م  هاگروهند، کوشش برای نزدیک کردن  زمانی که به سوئیس رفت

یا مغبون یا محبوب بودند. خیلی هم کوشش کردند در این کار. شما که در   هاگروه بین  
 اروپا هستید بیشتر در جریان هستید. 

ـ   مدرس  ایشان  فرخنده  که  است  این  واقعیت  از  هاسال بله،  زیادی  حوزه    ازنظررا    شانزندگیی 
موازی آقای همایون یک کار   طوربه ته  یت کار تشکیالتی، در دو حوزه خیلی صرف کردند. البفعال

آن کار تشکیالتی    موازاتبهو    دادندمینوشتاری و گفتاری انجام    صورتبهنظری، فلسفی، سیاسی،  
از کار   میانه    هایفعالیتو سیاسی. بخشی  تشکیالتی سیاسی، در حوزه تشکیل یک حزب راست 

اایمشروطههمان حزب    بود که بود و فعالیت وسیع دیگر  بود که  ران  در   خصوصبه یشان تالشی 
کنم دهه ی اولی که ما ایشان را شناختیم و البته حتماً قبلش هم بود ولی اوج آن فکر می هاسال

اول آشنایی ما با ایشان بود. ایشان خیلی سعی کردند بر محور اتحاد میان نیروهایی که در تبعید به 
مبانی را بگذارند و به لحاظ عملی هم فعالیت   را فراهم بکنند،  ای گسترده های  زمینه   بردندمیسر  

گوناگون، احزاب سیاسی که در   هایانجمنمختلف،    هایسازمانزیاد کردند در ارتباطات گروهی با  
سال بعد را    10ولی چندان به نتیجه نرسید. و شاید بتوانم بگویم که در    بردندمیخارج کشور به سر  

اصو و  فکری  مبانی  که  کردند  سعی  سیاسی بیشتر  جامعه  یک  مدرن،  جامعه  یک  سیاسی  ل 
شان هر وقت فرصتی مختلف  هاینوشته و افکاری ارائه بکنند و در    هانظریه  صورتبه دموکرات را  
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یا    ایزمینه و    شدمیفراهم   ای  15بود، مطرح کنند. شاید در دهه و  با  ن  سال آخر عمرشان خیلی 
را ارزشمندی  بسیار  ادبیات  و  بودند  مشغول  این    مضامین  در    هاحوزهدر  که  کنند  ارائه  توانستند 

در   درپیپیمنظم و    صورتبهرا    هاآن وقتی انسان    کنیممیمجموعه آثاری که ما به ترتیب چاپ  
سیاسی    ، برای یک قشربردمیو به ژرفای فکری او پی    خواندمی  دقتبهو    کندمیکنار هم مطالعه  

 دارد و بسیار آموزنده است.  گیزیبرانتأملو فعال یک جامعه مدرن اصول خیلی 

 

بودم،    ــ   فرانسه  در  موقع  آن  البته  شدند،  وزیر  ایشان  که  زمانی  همان  از   جا همهمن 
که   دانیدمیکه داریوش همایون باسوادترین در میان وزیران است. و واقعاً شما    گفتممی

مثل    گفتندمین  . ایشان وقتی در مورد شعر سخهارشتهند. در همه  ندخوامیایشان چقدر  
 ادبی هستند.   هایانجمناین بود که یکی از رؤسای 

که یک    کردندمیآدم فکر    کردندمی ایشان حتی در مورد آشپزی هم که صحبت  فرخنده مدرس ـ  
 . اندستاره 5آشپز 

 

تمجید  ــ   ایران  غذایی  فرهنگ  از  عالقه   و  کردندمیهمیشه  آن  به  خیلی  که  غذایی 
. در آن زمانی که در رأس »آیندگان« بودند برای ایشان  ها دانهاز  داشتند آشی بود مرکب  

دوست    باهمهم حضور داشتند چون خیلی    کوبزرینترتیب دادیم و مرحوم آقای دکتر  
ست.  بودند. ولی اآلن سؤال من این است که آثار آقای همایون در دوران تبعید کدامین ا

 به نظرم درباره اسکندر.داشتند  ایترجمهکه قبل از تبعید یک  دانممی

فرصتی نشد که راجع به آثاری که قبالً در ایران منتشر کردند   وقتهیچمتأسفانه  فرخنده مدرس ـ  
دیگر کنیم.    باهم  در  هرازگاهیصحبت  که   خصوصبه،  اینجاوآنجا،  روزگارم«  و  »من  کتاب  در 

همایون آقای  اشاراتی    خاطرات  که    خصوصبه .  اندکردهاست  دورانی  آن  ترجمه    کاربهدستبه 
گرفتار مسائل روز   قدرآن صریح راجع به این موضوع صحبت نکردند.    طوربه  وقتهیچولی    زدندمی

ایشان داشتند که به گذشته  ایعالقهنه  وقتهیچ و موقعیت ایران و مسائل سیاسی ایران بودیم که 
ذشته برگردیم. اما آثاری را  که به گ  کردیممیبه لحاظ ذهنی و تجربه فرصت پیدا  برگردند و نه ما  

ما  بعدازآن  درواقعکه   دارند،  تبعیدشان  دوران  در  و  فردا«،    شاناولیهکتاب    3قالب  و  را که »دیروز 
»نگاه از بیرون« و »گذر از تاریخ« است. این سه کتاب را قبل از آشنایی با ما به یاری دوستان و 

جموعه آثاری که داشتند و منتشر شد، یا توسط منتشر کرده بودند. از آن به بعد هم م وستدارانشاند
شان که بنیاد تأسیس شد این وظیفه نشر تالش را  نشر تالش بود که منتشر شد و بعد از درگذشت

زمان آشنایی   نشر بنیاد منتشر کرد. از  درواقعنشر بنیاد به عهده گرفت. و باقی آثار ایشان را    درواقع
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کشاکش با تجدد« است که   صدسالاز ایشان منتشر شد »  ما و انتشارات تالش، اولین کتابی که
 .... 

 

 در مورد این کتاب چهار بار با ایشان مصاحبه کردم  ــ 

ی ارزشمندی هستند که در همین کتاب آخر »یک زندگانی  هامصاحبهبله، بسیار  فرخنده مدرس ـ  
»ها صاحبهمبیشمار«    هایپرسشو   کتاب  با  رابطه  در  شما  با    صدسالی  آمده.  کشاکش  تجدد« 

حقیقت   در  کتاب  این  که  بگویم  به    سومیکضمناً  متعلق  آقای هامصاحبهآن  با  شما  زیبای  ی 
ی شما را هم  هامصاحبههمایون است و ما از این بابت خیلی خوشحالیم که این اقبال را داشتیم که 

یون، کتاب »هزار بکنیم. کتاب بعدی را که منتشر کردیم از آقای هما در این کتاب بیاوریم و منتشر
ی در حوزه سیاست و فرهنگ های رسالههزاره سوم« است و    هایرسالهکتاب »  بعدازآنواژه« است،  

منتشر کردیم و   تاریخ که  ادب و  روزگارم« که مجموعه  بعدازآنو  بود که   هاییمصاحبه، »من و 
آقای   به همت  بزرگ آن  تهیهبخش  آقای همایون تنظیم و  با  با مصاحبه  این    امیرحسینی  شد و 

ایشان به اصرار و فشار چاپ و در مراسم آن    هشتادسالگیکتاب را به مناسبت مراسم بزرگداشت  
 کردیم.  خوانندگانشانشب تقدیم 

 

 از طرف شما بود به نظرم.   هاکوششهدف شما از آن مراسم چه بود؟ تمام ــ 

ـ   مدرس  حقیقت  بفرخنده  در  بود.  تالش  سیاسی  مجمع  آقای    یددانمیرگزارکننده  ما  برای  که 
شناخته بودیم البته به این معنا    مانزندگیشخصیتی بودند که در تمام دوران    ترینبزرگهمایون  

مثالً   معینی.  حوزه  یک  در  ما   خواهمنمیکه  فلسفه  و  تاریخ  و  اندیشه  حوزه  در  که  بگویم 
. هااین ی داشتن  ی که ایران باید به خودش ببالد براهایشخصیتریم.  دا  ایبرجسته  هایشخصیت

آقای همایون یک   ما  برای  اهل    ایویژگیاما  بودند.  نظر  اهل  گر  آقای همایون سیاست  داشتند. 
قول  به  و  داشتند  دخالت  و  مشارکت  روز  سیاست  و  گری  سیاست  سیاست،  در  که  بودند  نظری 

عمل   برای  که  بود  عمل  در  تا اندیشیدندیمخودشان،  من  نظر  به  ایشان  ویژگی شخصیت  این   .  
حدود زیادی یگانه بود برای ما و برای مایی که فعال سیاسی بودیم و در حوزه فعالیت سیاسی روز  

، ایشان با زبردستی و توانمندی شدمیو مهم بود. اصولی که راهنمای عمل باید    کنندهتعیینبسیار  
ارائه   ما   دادندمیبسیار  برای  که    و  بود  مهم  ای   ازلحاظبسیار  محور  بر  ایشان  ایستاده  سیاسی  ران 

مسیر    وقتهیچکه در انتخاب راه سیاسی، تاکتیک سیاسی    کردمیبودند. و این به ما خیلی کمک  
پشت سر گذاشته بودیم قبل از انقالب، نیفتیم. از    درواقعکه    ایدوباره  هایبیراههرا گم نکنیم و به  

ما   برای  زاویه  رفتاین  در  کردیم  سعی  همیشه  و  بود  برجسته  ایشان  در  شخصیت  خودمان،  ار 
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را    هایفعالیت این  هم    نیعبه خودمان  بزرگداشت  مراسم  بدهیم.  حق   درواقعنشان  ما  طرف  از 
 ند.    شدمی. ایشان بزرگ بودند و باید بزرگ داشته شدمی ایشان بود. باید انجام 

      

ناسبت هشتادمین سال آقای همایون، آیا خودشان چه  از آن اجالسی که برپا شد به مــ  
 ی گوناگون؟ اظهارنظرهارداشتی داشتند؟ راضی بودند از ب

که ایشان آدمی خیلی متواضعی بودند. از تعریف دیگران در مورد    دانیدمیالبته  فرخنده مدرس ـ  
 هرحالبه.  مدآنمییا    آمدمی. ولی مهم نیست که ایشان خوششان  آمدنمیخودشان زیاد خوششان  

ایشان در جریانش برگزار شد و  به    مراسمی  البته شما هم    آنجابودند. مهمانانی که  دعوت شدند، 
نداشتید،   حضور  متأسفانه  ولی  شدید  و    50دعوت  بود  خودشان  انتخاب  به  به    50درصد  درصد 
مجموعاً   بودیم.  برگزارکننده  که  ما  ول  دادمینشان    شانچهره انتخاب  هستند.  راضی  بعداً که  ی 

ع را آشوب کردند گفتند که شما را حال پرستیدند و  موضو  خردهیکدوستانی از دوستان چپ ایشان  
این   از  و  کردند  بعد  هاصحبتامامزاده  مسئله    خردهیک...  این  این    اینکهمثل از  از  بودند  کدر 

ولی    هاییتعریف بود.  شده  ایشان  از  در    هرحالبهکه  که  کردند  آنجادوستانی  حضور   صحبت  و 
شاید هنوز هم نتوانستند قدر مسئله را بیان بکنند.    داشتند و بیشتر از همه خود من صحبت کردم،

 ایشان خب بسیار فروتن بودند در مورد خودشان. 

 

خصوصی   گفتگوهای  در  همواره  همایون  آقای  مدرس،  خانم  فرزندان گفتندمیــ  ما   :
فکر   بودیم.  تبعید شد. سالشان    16-15  کنممیدوره رضاشاه  ایران  از  بوده که رضاشاه 

ایشان وزیر آن    هرحالبهظرات او در باب اصوًل رژیم پهلوی چه بود؟ چون  بفرمایید که ن
 دوران هم بودند. 

احساس، عاطفه، پیوند عاطفی و    درواقعببینید، راجع به مسئله رضاشاه، تا افراد  فرخنده مدرس ـ  
با کشور خودش و    هااین چون    –آقای همایون    هایاندیشه ارتباط یک فرد  همه مراحل مختلف 

نتوانند از درک آقای   -است  اش مادریزمین  سر تا این مراحل مختلف را به آن توجه نکنند شاید 
همایون از رضاشاه، برداشت درستی داشته باشند. مسئله این رژیم، آن رژیم، این دولت، آن دولت 

د و  ایران  همایون،  آقای  برای  مسئله  جمهوری نیست.  رژیم  و  پهلوی  رژیم  نه  است  ایران  ولت 
یک    عنوانبهی، نه رژیم قاجار و هر رژیم دیگری. شما یک سرزمینی دارید که این سرزمین  اسالم

ملت با  فرمانرواییکشور،  نظام  با  دولتاش،  پیدا  اش،  بقا  ایران کندمیش،  رکن  سه  این  بدون   .
یک کشور، یک    عنوان به . ایران  دیدمی  باهم مراه  معنایی نداشت. آقای همایون این مجموعه را ه

تاریخ خودمان  مل ما در طول  با    هایدرگیری ت. طبیعتاً  داشتیم ولی   هاحکومتو    هارژیمبسیاری 
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بودند که بتواند به بهترین    ایفرمانرواییهمواره آقای همایون به دنبال آن نظامی سیاسی و نظام  
را   ایران  پ  صورتبهشکل  بر  قاجار  قدرتمندی  دوران  تاریخ  ما  خب،  بکند.  استوار  خودش  را  ایه 

ران خیلی عمیق به شرایط اجتماعی آن وارد است،  ایجامعهبگویم که    خواهمنمی، حال  شناسیممی
به معنای واقعی در حال   ایگسیختهازهمکه چه شرایط    دانیممیولی   به معنای یک کشور،  بود، 

  عنوان به ی نابی برای بازسازی ایران  هاایده که    آیدمیپیش    ایمشروطهاضمحالل بود. بعد انقالب  
و   آیدمیبیرون  ایقبیلهو  ایعشیره  افتادهعقب هایسیستم. از شودمییک کشور، یک ملت مطرح 

به لحاظ ایده سیاسی یک کشور، یک دولت بشود، خودش را مطرح بکند در آغاز قرن   خواهدمی
 هاآن ل  وانع و مشکالت بسیاری مواجه بودند که بیشترین مشکبیستم . خُب، مشروطه خواهان با م

عدم یک ساختار و نظام و نهاد عینی برای یک کشور به معنای یک کشور بود. و رضاشاه برای  
که داشت، البته   بااقتداریآقای همایون و برای خیلی از ما که بعداً با رضاشاه آشنا شدیم، رضاشاه  

ایرانی بودند از روشنفکران، سیاستمداران و رجل    ایگسترده موعه  تنها رضاشاه نبود بلکه یک مج
اولین    درواقعکه   آمدن یک دولت  هاییزیرساختو    هاپایهدر یک دوره کوتاهی  به وجود    -برای 

ی که هایبچهرضاشاهی،    هایبچهملت به معنای مدرن فراهم کردند. به همین خاطر، برداشتی که  
و   وقتهیچودند،  ایران در حال تحول برخورد داشتند و تجربه کرده ب  را با این   شاننوجوانیدوران  

تاریخی برای ایران بیرون نیامدند و به نظر من حق هم   پراهمیتاز زیر سایه این دوران    وقتهیچ
پهلوی   نظامبهداشتند. برداشت آقای همایون نسبت به دوره رضاشاه این بود. اما اصوًل نگاهشان  

اخیر، چیزی باقی نگذاشتند   یهاسال وارد بود در    هرحالبه و ایرادهایی که    هایکاست ه کم و  باهم
نکردند،   پنهان  بیان کردند، ولی    زیچهمهکه  یا سلسله   تیدرنهابا آشکاری و درستی  نظام  رژیم، 

انقالب و دوره مشروطه   ادامه  را  اواخر، در دو سال  دانستندمیپهلوی  این  باشد در  اگر خاطرتان   .
ی خود من با ایشان موجود  هاحبهمصارشان به مسائل فلسفی حکومت را مطرح کردند. در  آخر  عم

در   اصرار    آنجااست.  دولت   کردممیمن  با  حکومت  فلسفه  نسبت  و  چیست  حکومت  فلسفه  که 
  درواقع در چیست، ایشان نظرشان بر این بود که    هایشتفاوتجمهوری اسالمی و  دولت پهلوی  

قا در  که  اساسی  فلسفه حکومت  ارائه    شدهتدوینجدید    هاینظامنون  پهلوی  دشومیو  نظام  در   ،
بود و اقتداری   ایویژهفلسفه درستی بود. همان فلسفه حکومت مشروطه بود. دوران رضاشاه دوران  

ایجاد   بکند،    هازیرساختبرای  کنترل  را  اقتدار  آن  که  نبود  جایی  جامعه  در  و  بود  لزم  نهادها  و 
معنا  ایجامعه آن شکل  به  به  نداشت و جامعه  مستقل وجود  نیروی  هنوز شکل    اش دنیمی یک 

نگرفته بود. خُب آن اقتدار خیلی راحت تبدیل به استبداد شد. ولی موضوع سر این نبود، آنچه دست 
که   بود  این  همایون  آقای  نظر  پهلوی  شاه  محمدرضا  دوره  در  ولی  داشت.  اهمیت  بود  آورد 

اراده   اگر  اساسی مشروطه،    گشتبازمیو    ردکمیمحمدرضا شاه  قانون  درست   آنجا  اش فلسفهبه 
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توانست آن فلسفه را در خدمت قوام و دوام و رشد و توسعه ایران به کار برود. و بعد بحث  بود. و می
فلسفه حکومتی جمهوری اسالمی که اساساً فلسفه درستی نیست. حال بحث مفصل دیگری دارد  

هلوی چه بود،  بشویم. چون شما پرسیدید که نظرشان راجع به رژیم پحال وارد    خواهیمنمیکه ما  
دستگاه   آن  جزو  را  که خودشان  است  اساساً سعی  دانستندمیاین  و  بودند  دستگاه  آن  به  وفادار   ،

ولی  شاه.  محمدرضا  دوره  با  برخوردشان  و  رضاشاه  دوره  با  برخوردشان  بکنم،  تفکیک  که  کردم 
ادامه  درنهایت ی که در قانون ایحکومتبا فلسفه    دانستندمیران  ایمشروطهدوره    کل این دوره را 

 اساسی مشروطه آمده. 

 

مدرس،  ــ   انقالب   وقتهیچخانم  علل  یا  علت  درباره  همایون  آقای  با  که  آمد  پیش 
 اسالمی صحبت بکنید؟ نظرشان چه بوده؟ 

کشاکش با   صدسالتوضیح را در کتاب »  ترینگسترده و    ترینمفصلبه نظر من  فرخنده مدرس ـ  
پیوسته،    صورتبهتجدد«   دیگرشان که  یک مجموعه  آثار  و    صورتبهبرخالف  مجموعه مصاحبه 

است،   مقاله  »اندداده مجموعه  اسالمی    صدسال.  انقالب  به  سومش  بخش  تجدد«  با  کشاکش 
انقالب اسالمی را یک نوعی و به عبارتی، شکست جامعه روشنفکری  اختصاص دارد. در حقیقت 

دلیل  ایران   اصو  هایایدئولوژیدر    اش گرفتاریبه  و  عدم  مختلف  ارزیابی   درکشًل  سیاست  از 
ایران    درنهایت.  اندکرده اینکه چپ،  دانستندمیشکست گسترده روشنفکری  نه  . حال روشنفکری 

شان ایشان مجدداً روی  راست، مذهبی، ملی. اگر به خاطرتان باشد در همان سخنرانی بزرگداشت
اسال و  انقالب  تکیه کردند  بسیارایابیارز می  دادند که  ارائه  و  هاعبارت  ی  زیبا  زیبایی  ها تکهی  ی 

آوردند که این انقالب چه بود؟ آیا شکست یک رژیمی بود که حال رفته و طرفدارانش بروند دور 
به   بیایند  اش  مخالفین  یا  بکنند  زاری  و  گریه  این  کوبیپاقبرش  نه،  بپردازند؟  به خوشحالی  و  ی 

بود که ما همه، همه به معنای سرآمدان    انقالب اسالمی یک کائوس به معنای واقعی  درواقعد.  نبو
حکومت،  و  نظام  طرفداران  و  نظام  از  تفکری،  و  ایدئولوژی  هر  از  اجتماعی  فرهنگی،  فکری، 

دوره    توانیممی، تنها ما  پسازآنخودمان را به نمایش گذاشتیم و خود را برهنه کردیم و    جورههمه
در چند جمله به نقل از خود آقای    توانممیکه    ایکلیازندگی برای ایران را آغاز بکنیم. ارزیابی  س

 همایون از انقالب اسالمی بدهم.  

 

بحث جهانی شد، به   هرحالبه خانم مدرس، آقای همایون وقتی جنبش سبز رخ داد و  ــ  
 بودند.  مندعالقهاین جنبش خیلی 

 شدید. شدید فرخنده مدرس ـ 
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 چرا؟ ـ ـ

ـ   مدرس  کهفرخنده  را  همایون  آقای  تفکر  بکنیم،    سیر  با   درواقعدنبال  که  است  طبیعی  خیلی 
آقای   منطقی  افکار  روند  داد،  ارائه  خودش  از  جنبش  این  که  مشخصاتی  و  سبز  جنبش  پیدایش 

از    که از این جنبش دفاع بکنند. البته به این معنا نیست که آقای همایون  رسیدمی  اینجا همایون به  
را که سال   .  گفتندمیهم    1370، سال  گفتندمیهم    1360گفتند، سال    1388اول همین حرفی 

و به واقعیت پایبند   دهدمی و نظر ارائه    کندمیفکر    طورهمینطبیعتاً تفکر یک انسانی که در عمل  
پیدا   تحولتی  پروسه  توی  طبیعتاً  و  کندمیاست،  آثار  وقتی  همایون،  آقای  را   شانهاینوشته. 

را بگویم که روی ایران ایستاده بودند، یعنی حاضر    در آغاز خروجشان از ایران، اول این  خوانیدمی
از ایران جدا بشود.    ایقطعه  ترینکوچکبه ایران وارد بشود.    ایصدمه خدشه و    ترینکوچکنبودند  

و   باقیمانده  نیروهای  ایران    رمقکمو  آسیب    زیردستشده  آقبیندمیهر حکومتی  با .  ای همایون 
هیچ   با  ایران    ایبیگانهاتحاد  سرعلیه  دارم  اآلن  که  من  هرگز.  نشد.  وارد  »راه   هایمقاله هرگز 

روی   گذاشتن  برای  مجدداً  را  فکر  بینممی،  کنممیتایپ    شانسامانهآینده«شان  ایران،  فکر  جز   .
آن   با  و  مواجه شدند  اسالمی  انقالب  با  وقتی  ایشان  نداشت.  ایران   یدگیپاشازهمدیگری  درونی 

و با این افکار و با   هاسیاستورشان بر این بود که این رژیم با این روبرو شدند و به خارج آمدند، تص
این فلسفه حکومتی جز آسیب وارد آوردن به ایران دست آورد دیگری نخواهد داشت. و در عمل 

 هرحالبه ود که این رژیم  هم دیدیم که چه وضعیتی برای ایران ایجاد کردند. تصورشان بر این ب
اید یک اتحادی به وجود بیاید با یک عنصر و عاملی، با نماد وحدتی  روزی سرنگون خواهد شد. ب

افتاد   خطر  به  ایران  اگر  بشود  جلوگیری جا  ناعنوبه بتوانند    هرحالبه که  برای  و  بیاید  یگزین 
خیلی    پاشیدگیازهم آمدند،  تصور  این  با  بشود.  گرفته  ایران  نیروهای نهایی  با  کردند،  هم تالش 

اپوزیسیون نشستن دیدند که در عمل این   تدریجبهد و برخاستند و خیلی بحث کردند. بعد  سیاسی 
و تحولت جامعه را هم دیگر   دورافتادهمشکل نیروی سیاسی در تبعید که از میدان اصلی مبارزه به  

قرار بود نماد وحدت و اتحاد سیاسی  ، عمالً آن را عنصر خطر دید. آن نمادی را که  کندمیتجربه ن
ل خطر برای ایران است. البته نیروهای خارج از کشور، هرگز خطر جدی نبودند.  بشود، خودش عام

و اسلحه به   کردمی را بسیج    هااینمگر اینکه یک نیروی قدر قدرتی از کشورهای خارجی نیروهای  
بگ  توانستیمی  وقتآن ،  دادمیدستشان   به عهده  را  بعد  نقشی  بعد    تدریجبهیرند.  به  این مرحله  از 
همایون تغییر کرد. و دیدند که باید اصول و مبانی دیگری را اول توضیح بدهند، فرهنگ    نظر آقای

آمد. آقای همایون   به وجودخرداد در ایران    2سیاسی در ایران باید تغییر بکند. در همین اثنا جنبش  
اینکه آن رهبری  نداشتن  ایمیانهخرداد    2با رهبری جنبش    جز   ایوظیفهد، حق هم داشتند برای 

و ابتکار عمل دیگری نداشت. ولی همان نیرو و همان جنبش عنصر   رسیدنمیبه ذهنش    زنیچانه
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ملتی که آگاه شده به میدان کشید. از آن بعد، جمهوری اسالمی از    عنوانبه مردم،    عنوانبه مردم را  
و در الص نشد. خود این، یک نیرویی وارد میدان شده بود  همان زمان از این بالی مردم دیگر خ

عاطفی    همهاینکنار   لحاظ  به  یکپارچگی  سرزمینشان به    اندوابستهایرانی  به   سرزمینشان، 
ن   مندندعالقه ایران    کنندمیو کاری  به  با این وابستگی عاطفی    ایصدمه که  وارد بشود. این نیرو 

گاه و  آمدند، ن  به وجودجدید    هاینسل به پروراندن خودش.  وارد میدان سیاست شده بود شروع کرد  
بودند. مثل یک    چیزهمهنگرش،   این تغییرات  آقای همایون تحلیلگر همه  ایران تغییر کرد. و  در 

همه   و  نشسته  بال  آن  که  نگاه    هااین عنصری  بال  از  تصویر    کندمی را  به  خودشان،  قول  به  و 
نگاه   ا  کردندمیسراسری  همه  اوج  سبز،و  جنبش  یعنی  دیدند.  سبز  جنبش  در  را  تغییرات  در    ین 

ایران و برای ملت    هاسالحقیقت همه آن عناصری را که   به  آقای همایون آرزو داشت که برای 
جوانش، در این جنبش    هاینسل، در  اش کردهلیتحصبیاید، در بدنه و پیکر جامعه، در اقشار    وجود

ج کشور که متأسفانه اپوزیسیون خار  ربطیبیراتی که با آن  سبز مشاهده کردند. طبیعتاً با آن خط
واقعی، منتقل کردند به ایران.    طوربه گریبانش را گرفته بود تمام نیرو و امید خودشان را، به نظر من 

تحولی   هیچ  جنبش   جزبهو  این  به  دلیل  این  به  نبود.  احتساب  قابل  ایشان  برای  ایران  داخل  در 
 بودند.  بستهدل بسیار 

 

 ی یا گفتگویآقای همایون درباره اینکه چرا وزیر شدند، مطلبــ 

ـ   ایشان  فرخنده مدرس  آمده که  اوًل خودشان تشخیص درواقعبله، در کتاب »من و روزگارم«   ،
قدرت برایشان نمانده. یعنی نظرشان این بود که    هایلیهداده بودند که دیگر راهی جز رفتن به  

برای کار بیشتری وارد درجه و اهمیتی رسیده بود که طبیعتاً دیر یا زود    به  شاننگاریروزنامهکاریر  
قدرت   اول  شدمیدستگاه  ایشان  آمد،  آموزگار  آقای  سوی  از  پیشنهاد  بعد  و  و    پذیرفتندنمیند. 

شان بسیار مخالف بودند، وارد دستگاه  خانم  هرچندبپذیرند ولی بعد با اصرار ایشان و    خواستندنمی
 دولت شدند.  

 

اواخر  ــ   در  همایون  دو    اتشانیحآقای  جمله  نشامقالهدر  دو  شما   اندگفته،  مایلم  که 
یک    -2هر گزیداری از حمله به ایران بهتر است    -1ی بیندازید.  نظرکوتاه  هاآندرباره  

 .  شناسممیملیت در ایران بیشتر ن

به بعد از ابتدا، پوشیده،    هر گزیداری، حقیقتاً دیگر این سخن آقای همایون متعلقفرخنده مدرس ـ  
و  2003در سال   و    تدریجبهبعد    مطرح شد  تا    تران یعرعریان  به    کهیوقتشد  نظامی  خطر حمله 

صریح و روشن گفتند که برای حفظ ایران، برای جلوگیری از هر    طوربه ایران اوج خود رسیده بود،  
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موقت هم که   طوربههد انجامید،  حمله نظامی و در مخالفت با حمله نظامی که به تجزیه ایران خوا
یی بود که ایشان گرفتند. بعد از  هاموضعی اسالمی خواهم ایستاد. این آخرین  شده در کنار جمهور 

کنیم  بعد از یک دهه و نیم تقریباً، وضعیتی که در کشورهای همسایه اآلن مشاهده می   2003سال  
ی از بیرون به ایران، احملهقیقتاً هر  ی آقای همایون احسنت گفت. حنیبروشنبه نظر من باید به  

و    کنیممی که ما امروز در کشورهای همسایه ایران مشاهده    کردمیتی را دچار ایران  همین سرنوش
. و آقای همایون حق داشتند. خیلی از نیروهای روشنفکری سیاسی  ماندنمیایران چیزی ازش باقی  

  ارزشمند بود. به نظر من   بسیاردادند. هشدار ایشان  هشدار    موقعبه ایران این مسئله را دیده بودند و  
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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