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 در اين شماره 
 

گيري هر شمارة  اند؛ در شكل ترديد خوانندگان تالش تاكنون دريافته بي
ود ـيرگذار دارد، وجـنده و تأثـيين كنـش تعـتازة مجلة ما آنچه نق

هائي است كه در فضاي فكري ـ سياسي جامعة ايراني موج  پرسش
ماية فكرانتشار تالش نيز چيزي بجز از پرسش اصلي  در اصل بن. زنند مي

نبوده است؛ پرسش از علل حركت رو به عقب جامعه و مناسبات  روزگار ما
به راستي آيا  به ما و به همة كساني كه اين پرسش مسئلة . مان  اجتماعي

زده جويا  شان شده است، نبايد حق داد، كه شگفت ذهني و دلمشغولي
شوند، چرا و چگونه ملتي كه هشتاد سال پيش بر مسند صدارت و 

چون محمدعلي فروغي تكيه داشت، مشاور  وزيريش شخصيتي نخست
زاده، حامي بزرگ اهل  اي چون تقي پادشاه و وزيرش روشنفكر و برجسته

هايش زير  علم، قلم، تحقيق و فرهنگ اين مرز و بوم بود، سفارتخانه
دست تيمورتاش وميدان سياستش عرصة حضور محمد مصدق و قوام، 

رنگ بازگشته تا ميدان كردگانش دسته دسته از ف روشنفكران و تحصيل
هاي نوئي سازند كه سالها در  سياست و فرهنگ كشور را مكان تحقق ايده

راهشان تالش كرده بودند،  اينك به چنان ورطة هولناكي درغلطيده 
نيازي به )اجباريش ميان احمدي نژاد و رفسنجاني ” گزينش“است، كه 
هر چه تحجر  هاي توصيفي نيست، نامها خود به كمال حامل آوردن واژه

كشور ” انتخابي“ترين مقام  براي باال.( و تصوير مجسم پليدي و انحطاطند
و در جايگاه سخنگويان ملت ايران در جهان باشند، كه در پس پرده و 

اي و جنتي،  آشكار صحنة سياست و اخالقش اشباحي چون خامنه
ن برخاسته از قبور اعماق تاريخ، رهبري شود، كه روشنفكران و سرآمدا

اقتصادي، علمي، فرهنگي، هنري وسياسيش در چهارگوشة جهان پراكنده 
هاي زندانهاي حكومت  يا در گوشة غزلت و سكوت خزيده، يا در گوشه

اسالمي عمر به عذاب و شكنجه و خودكشي تدريجي اعتصاب غذا سپري 
هايشان،  خوانده ها بيشتر درس  ها هزار تن، از ميان آن    كنند، كه ساالنه ده

دهي  دانهاي حامل مغزها و استعدادها و سالهاي شكوفائي و بهره با جامه
هاي  در پيش روي، راهي مهاجرت شده تا بخت خويش را در سرزمين

ها و صدها واقعيت ريز و درشت ديگر  اگر اين! آرماني خود بيازمايند
هاي در غلطيدن به ورطة تباهي نيست، اگر زوال اخالقي، رشد  نشانه

هاي اجتماعي، اعتياد و فقر و فحشاي كودكان معيار سنجش  ناهنجاري
 گرد نيست، پس چيست؟  عقب

گذشته، هر چه هم موجب سرافرازي و غرور ملتي باشد، اما در برابر 
تاريخي كه پيشرفت كند، جامعه ومناسباتي كه رو به سوي آينده داشته 

تاريخي  درخشش آن تنها در كتبباشند و روزگار مردماني كه بهتر شود، 
بدا به حال ملتي كه از گذشتة درخشان . و سالگردها به يادگار خواهد ماند

اش با زمان و با جهان  رفت فاصله خود پس افتد و بدتر آن كه در اين پس
 .رونده بيشتر و بيشتر گردد پيش

سال پيش حلقة بزرگي از انديشمندان، محققين،  98ـ  08مقارن 
نگاران، نويسندگان، شاعران و هنرمندان به دور  سياستگران، روزنامه

ماندگي كشور، از جهان پيروز آن روزگار، گرد  موضوع ايران و مسئلة عقب
آمده و تمام زندگي را به كار سياست و فرهنگ پرداخته وتمام هستي را 

ردن و انداختن جامعه به جادة تجدد و نوگرائي و سرماية به حركت درآو
ريزي  براي ملت روزگاري بهتر از گذشته را پايه. نوسازندگي كشور كردند

هائي به سوي آينده را هموار و ايران را وارد عصر ديگري  و گذرگاه
نه پيش “ : هائي كه به قول داريوش همايون ها و زندگاني هستي. نمودند

هاي بعدي، پس از آن از  د و نه در شرمندگي نسلاز آن مانندي داشتن
 ” .درخشش افتادند

ايران در سالهاي “هايمان در بارة وضعيت  در خالل مطالعه و بررسي
بود ( نامة رضاشاه ويژه)تالش  88و در حين تهية دفتر ” 5288تا  5801

هاي بارزي از حضور يك جريان گستردة فكري  كه توجة ما نيز به نشانه

اي جمعي و همسوي روشنفكري در اين دوره جلب شد، به و تالشه
 88گفتگو ـ شمارة ) حضور مؤثر روشنفكراني كه به گفتة علي اصغر حقدار

هاي دولت  و تثبيت بنيان 5899؛ پس از وقوع كودتاي سوم اسفند (تالش
هايشان در حوزة فرهنگي  مركزي مقتدر و رفع هرج ومرج در كشور، ايده

نگاري فرصت بروز و  ت، انديشة سياسي و تاريخو در سه سطح ادبيا
از همان . راهيابي و سرايت به بدنة جامعه را يافت و آن را دگرگون ساخت

تر اين حلقة  زمان بر آن شديم، به منظور بررسي و شناخت بيشتر و عميق
،   اي ويژه ها، عمكرد و دستاوردهايشان شماره ها و انديشه روشنفكري، ايده

اي  شمارة ويژه. كاپوي فرهنگي در اين دوره اختصاص دهيماين بار به ت
در بزرگداشت و به پاس قدرداني از روشنفكراني از تبار فكري 

هاي  ها و انديشه داران ايده منورالفكران صدر مشروطيت و ميراث
ها و  ترقيخواهانه و مدرن، كه هر يك با حضور خود و با انتقال اين ايده

هاي  هاي عميقي در عرصه ساز دگرگوني ه، زمينهها به بدنة جامع انديشه
مختلف زندگي و مناسبات اجتماعي شده و يا با اقدامات اصالحي، 

 :  گامهاي عملي پر اهميتي در اين جهت برداشتند
 ه در ـنداني كـاعران و هنرمـندگان، شـروه نويسـگپاس قـدردارني از ه ـب

 

o  و مروري بر وجود عيني و پر ثمر جريان انديشه و آنچه در اين دفتر گرد آمده، تالشي است در توضيح و روشنگري در بارة واقعيتي تاريخي
هاي پيش از انقالب اسالمي در كوردلي  واقعيت پر اهميتي كه در دهه. روشنفكري در دورة رضاشاهي و رابطة اين جريان با اقتدار سياسي

ي اين نسل ارزنده به تدريج كتمان شد ها دستاورد 4321از شهريور . پيشگان در پردة ابهام قرار گرفت ستيزي سياست و تاريخ” روشنفكران“
هاي انقالبي محو گرديد، تا بازاري براي عرضه و  و در گذر زمان و زير فشار جدالها وتبليغات سياسي ـ ايدئولوژيك در خاطره تاريخي نسل

 .هاي بعد باز گردد و سياست حزبي در دهه  خادم ايدئولوژي” روشنفكران“بهاي  فروش متاع بي
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هاي اجتماعي در عرصة  چيرگي نگرشي نوين به انسان و بر بستر واقعيت
ها و مضامين كهنه را در هم  ادبيات و هنر انقالبي به پا نموده، قالب

شكسته و در گسترة پردامنة طبع خالق و آزاد شده از سنت دست و پاگير 
هاي نوين جامعه  هاي ادبي و هنري در پاسخ به نيازمندي به آفرينش

 .ندگذاري نمود پرداخته و هنر وادبيات مدرن را پايه
نگاري  پا  پژوهشگراني كه در عرصة تحقيق و تاريخنشانة بزرگداشتِ به  

هاي اروپائي و عربي داشتند، به  به ميدان گذاشتند و با تسلطي كه به زبان
يافته و با ترجمة آنها به زبان  هائي از گذشتة ايران دست منابع و بخش

را فراهم ساختند، اشان  فارسي، نه تنها امكان آشنائي ايرانيان با گذشته
بلكه همچنين با نزديكي، همكاري و حشر ونشر با محافل علمي، 
تحقيقي و دانشگاهي در كشورهاي پيشرفتة غربي، با روشهاي علمي 

ها و  نگاري آشنا شده و با پيروي از آن روشها در پژوهش تحقيق و تاريخ
ر در تدوين آثار خود و همچنين با آموزش و اشاعة آن در ايران، عص

ترديد جايگاه واالي  بي. نگاري علمي پديدار ساختند نويني را در تاريخ
خدمات فرهنگي اين پژوهشگران در پيدايش آگاهي ايرانيان از خود به 

گيري هويتي منفك از ساير ملل  عنوان يك ملت تاريخي و شكل
پيرامون، هنگامي به درستي شناخته خواهد شد، كه بدانيم، ميان حضور 

اني در سرزميني يگانه و داشتن حيات اجتماعي، با يافتن عيني مردم

تصوير و ذهنيتي روشن از اين حضور و از اين حيات، به عنوان ملتي 
تنيده و  واحد، در سرزميني يگانه، و آگاه شدن از هويت و سرنوشتي در هم

ها كه هيچ بلكه  تواند سده منفك از ديگران و منافعي مشترك، مي
به گفتة دكتر ماشاءاهلل آجوداني؛ پيوند ميان بدنة . شدها فاصله با هزاره

جامعه ايران و گذشتة اسالمي و همچنين با تاريخ باستانش به دست اين 
هاي علمي و  پژوهش. نگارانمان برقرار گرديد نسل از پژوهشگران و تارخ

نگاري بر پاية ترجمه وتصحيح متون تاريخي و ادبي قديمي، ترجمة  تاريخ
شناسان و  هاي باستان ستاني ايراني و بر مبناي يافتهزبانهاي با

شناسان غربي، توسط كساني چون محمد قزويني، ابراهيم پورداوود،  ايران
نقطة پاياني بود بر ... آشتياني، پيرنيا و احمد كسروي، بهار، عباس اقبال

 . خبري و فقدان حافظة تاريخي و سرگشتگي هويتي ملت ايران بي
داشت آن دسته از بازماندگان  نسل انقالب گرامياي مخصوص در  شماره

ها و  آموخته از سالهاي بحراني، سختي مشروطه و آزاديخواهان تجربه
موانع استقرار حكومت مشروطه كه پس از استقرار آرامش، امنيت و 

كساني كه نه تنها در زمينة .  يكپارچگي كشور به خدمت  ميهن شتافتند
مدرن از سرآمدان روزگار خود  هاي اجتماعي فرهنگ و ادب و انديشه

اي  بودند، بلكه در مقام سياستگري و دولتمردي سرمنشاء خدمات ارزنده
چه در .  برد شدند كه بلنداي قامت آنان را باز هم از آنچه كه بود فراتر مي

هاي مدرن در ساير كشورهاي  گيري دولت ايران ، همچون در شكل
اهميت، با نهادمند شدن ادارة جهان، هيچ پديدة اجتماعي ديگري از نظر 

اي با شخصيت حقوقي مستقل از نوع نظام  كشور و تأسيس دستگاه دولتي
در انتهاي دورة كوتاه اما پر . كند گران، همسنگي نمي سياسي و حكومت

اي  هاي برجسته بود كه به همت چهره 5288تا  5288اهميت تاريخي 
در ساية ... ين تيمورتاش واكبر داور، عبدالحس زاده، علي چون فروغي، تقي

حكومتي مقتدر و حمايت پادشاهي كه هيچ مرام ديگري جز ايدة 
نوسازندگي، توسعه و ترقي كشور و بهبود وضع ملت خوشايند طبع 

گيرش نبود، چنين نظام اداري و نهادهاي الزم براي كشورداري در  سخت
و هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي، نظامي فرهنگي و علمي  همة عرصه
 . گذاري شد و استحكام يافت آموزشي پايه

آنچه در اين دفتر گرد آمده، تالشي است در توضيح و روشنگري در بارة 
واقعيتي تاريخي و مروري بر وجود عيني و پر ثمر جريان انديشه و 

. سياسيروشنفكري در دورة رضاشاهي و رابطة اين جريان با اقتدار 
هاي پيش از انقالب اسالمي در كوردلي  واقعيت پر اهميتي كه در دهه

از . پيشگان در پردة ابهام قرار گرفت ستيزي سياست و تاريخ” روشنفكران“
هاي اين نسل ارزنده به تدريج كتمان شد و در  دستاورد 5288شهريور 

خاطره گذر زمان و زير فشار جدالها وتبليغات سياسي ـ ايدئولوژيك در 

هاي انقالبي محو گرديد، تا بازاري براي عرضه و فروش  تاريخي نسل
هاي  و سياست حزبي در دهه  خادم ايدئولوژي” روشنفكران“بهاي  متاع بي

بعد از . كند شود و نه فراموش مي اما تاريخ نه فراموش مي. بعد باز گردد
ن شكست و بحران دامنگير انقالب ضد تجددخواهي اسالمي وكل جريا

خواهي حامي آن، بازگشت به گذشته و  خالف انديشة توسعه وترقي
تنها با نگاه به اين گذشته و درك . نمود بازخواني تاريخ اجتناب ناپذير مي

افتادگي امروزمان از  اهميت دستاوردهاي درخشان آن است كه عمق پس
از همة دوستان صاحب نظر و اهل پژوهش و . گردد  اين گذشته نمودار مي

ل قلم سپاسگذاريم كه ما را در اين شماره ياري كرده و با ارائة نظرات، اه
مقاالت و رساالت خود، امكان انداختن نگاهي به اين گذشته و مقايسة 

 .امروزمان با آن را فراهم ساختند
كار ـژه همـمارة تالش به ويـكاران اين شـي همـنين از تمامـهمچ

يم كه در تمام مسير سخت امان بهمن اميرحسيني سپاسگذار هميشگي
تهية اين دفتر و در جهت انتشار هرچه پربارتر آن از هيچ كمكي دريغ 

 . نورزيدند

 

o  نگاران، نويسندگان، شاعران و هنرمندان به دور موضوع  سال پيش حلقة بزرگي از انديشمندان، محققين، سياستگران، روزنامه 01ـ  31مقارن
ماندگي كشور، از جهان پيروز آن روزگار، گرد آمده و تمام زندگي را به كار سياست و فرهنگ پرداخته وتمام هستي را  ايران و مسئلة عقب

براي ملت روزگاري بهتر از گذشته را . به حركت درآوردن و انداختن جامعه به جادة تجدد و نوگرائي و نوسازندگي كشور كردندسرماية 
نه “ : هائي كه به قول داريوش همايون ها و زندگاني هستي. هائي به سوي آينده را هموار و ايران را وارد عصر ديگري نمودند ريزي و گذرگاه پايه

 ” .هاي بعدي، پس از آن از درخشش افتادند مانندي داشتند و نه در شرمندگي نسلپيش از آن 
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او محققي كم مانند و روشنفكري يگانه بود كه بويژه درباره شاهنامه . درگذشت 4331ماه فروردين  22شاهرخ مسكوب، پژوهشگر بزرگ دورة ما روز 

مسكوب پس از آزادي از . اما مهمترين وجه زندگي مسكوب روشنفكري او بود. مانند داشت هاي بي فردوسي و برخي از داستانهاي آن پژوهش و تحليل

در سالهاي پس از انقالب اسالمي راهي پاريس شد و تا . اد و از دعواي سياسي با حكومت پرهيز كردزندان و جدا شدن از حزب توده به كار فكري ادامه د

نامة  در اينجا به مناسبت ويژه. وي داراي تاليفات متعددي است كه خوانندگان با آنها آشنايي دارند. پايان عمر در اين شهر به سر برد و در همانجا درگذشت

او به هر . ز سخنان او را نقل كنيم تا هم يادي از او كرده باشيم و هم عقايد او را درباره رضاشاه و كارهاي ادبي دوره او بدانيمادبي دوره رضاشاه، بخشي ا

شود كه متن مصاحبه  نقل مي« درباره سياست و فرهنگ»شويم كه اين متن از كتاب  يادآور مي. هايش ارزش ويژه دارد حال پژوهشگر مستقلي بود كه داوري

 . علي بنوعزيزي با او را در بر دارد

 

 :شاهرخ مسكوب      

 
 
 

 رضاشاه خلف صدق انقالب مشروطيت

 براي ايجاد تجدد و حكومت قانون   

 
 
 
 
 

o حكومت او خواست دوم انقالب مشروطيت را كه مسآله . آمدن رضاشاه هم يك ضرورت داخلي بود و هم انگيزه و خواست خارجي

س نهادهاي جديدي براي اداره مملكت بود مثل دادگستري، آموزش، ثبت و غيره را تجدد و ايجاد يك دولت سراسري ملي و تاسي

ريزي تجدد رضاشاه در حقيقت  از نظر ايجاد پي. تحقق بخشيد و سازمانهاي اقتصادي و فرهنگي، ارتش و غيره را تاسيس كرد

 .دنباله انقالب مشروطه است
 

o ها و امكانات خودمان بايد اين اعتبار يا اين امتياز را به آن دوره بدهيم كه اگر  قابليتاي كه ما از سر گذرانديم و با توجه به  با تجربه

آمد به مالقاتش كه آدم دوم مملكت بود و با تعيين مقرري كمي به او اين امكان  ميرزا محمدخان قزويني در فرنگ بود تيمورتاش مي

وقتي . يا برگردم به دهخدا. خواه در پاريس خواه در جاي ديگر. بكند دادند كه هرچند خيلي ساده، زندگي و كارش را بتواند را مي

او اين . كند پردازد يك دستگاهي هست كه او را بازنشسته مي تواند كارهاي دوره مشروطيت را ادامه بدهد و به مسئله زبان مي نمي

 .نامه را انجام دهد اش بنشيند و كار لغت امكان را دارد كه برود توي خانه

 
 

 دوره رضا شاه و مشروطيت

 
اگر موافق باشي يك ديد اجمالي به فرهنگ دوره رضاشاه ...  _. م. ش

 .بيندازيم
 

 .ـ خيلي خوب فكري است. ب. ع

      

كنم كه مسئله فرهنگ، البته مسئله سياست هم  من گمان مي.  م. ش

. اش در دوره قبل از او است حقيقت ريشههمينطور، مسائل دوره رضاشاه در 

خوب هر . از كرامات شيخ ما اينست شيره را خورد و گفت شيرين است

ولي البته منظورم اينست كه . اي مربوط به دوره قبل از خود است دوره

نويسي ما و يا در فكر اجتماعي اينطوري است كه وقتي به  معموالً در تاريخ

شاه را يك نوع انقطاع نهضت مشروطيت و شود دوره رضا گذشته نگاه مي

خواهم تاكيد بكنم كه به نظر من از بسياري  دانند از اين بابت مي ختم آن مي

جهات دوره رضاشاه دنباله دوره قبليش است و آن بريدگي يا انقطاعي كه به 

آيد تماماً حقيقي نيست يك مقدار زياديش فقط ظاهري و سطحي  نظر مي

 .است
 

اي است كه نهضت مشروطه را در بر  از دوره قبليش، دوره ـ منظور. ب. ع

 گيرد يا دوره پس از شكست جنبش مشروطه؟ مي
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منظورم دوره . خواستم اشاره بكنم ـ سئوال جالبي است كه به آن مي. م. ش

اگر خيلي كلي بخواهيم حرف بزنيم نهضت مشروطيت دو . مشروطيت است

يك هدف . شد ان ميهدف اساسي داشت كه به زبانهاي مختلف بي

اش مسئله آزادي بود كه بيشتر به صورت ضديت با استبداد و  اساسي

خواهم بشوم  وارد جزئيات نمي. كرد طرفداري از حكومت قانون تجلي مي

بهر حال، . براي اينكه نه جايش است و نه تخصصي دارم در اين زمينه
يعني  .مسئله دوم مسئله تجدد است كه نهضت مشروطيت خواستارش بود

، (الطوايف و حكومت خان خاني بجاي ملوك)پيدايش دولت سراسري ملي 

خوب اين طبيعتاً يك ضرورت زمان هم . گرفتن علوم جديد و ايجاد تمركز

نهضت مشروطيت نهضتي . ها پيش خواستش وجود داشت بود كه از مدت

بود كه بخصوص از جهت خواستها يا هدف اولي يعني مسئله ضديت با 

 .هاي اجتماعي شكست خورد و بدست آوردن آزادياستبداد 

در . يك توضيح كوچكي در اين مورد دارم. در مورد حكومت قانون نه   
سالهاي اول هدف دوم هم با شكست مواجه شد، يعني موفق نشد يك دولت 

الملل اول هم اين  بخصوص مسئله جنگ بين. سراسري ملي تشكيل بدهد

دوره هرج و بعد از نهضت مشروطيت مملكت گرفتار يك . امر را تشديد كرد

ها را  مرج بود، تا چندين سال، يادم هست يك وقتي تاريخ اجتماعي آن دوره

كردم، از روي كنجكاوي شماره كردم در حدود اگر اشتباه نكنم بين  نگاه مي

هاي كوچك محلي داشتيم يا  پانزده تا هفده تا دقيقاً االن يادم نيست، شاه

و پادشاهي در منطقه هائي كه هر كدامشان مدعي الاقل حكومت  خان

محمدخان و  خزعل گرفته در خوزستان تا دوست از شيخ. خودشان بودند

  يك طرف سركشي كلنل. يارمحمدخان در بلوچستان تنها، دو نفر

خان بود، يك طرف ديگر خياباني بود و آزاديستاني كه درست  محمدتقي

نيست، ولي يك در لرستان، االن يادم . ها ها، و بختياري و قشقائي. كرده بود

خان بود  ميرزا كوچك. حكومت خاني جدا از مركز براي خودش وجود داشت

هر طرف براي خودش (. دو طرف سپيد رود)پس  پيش و بيه و دعواي بيه

كودتاي . اي بود العاده مملكت در يك هرج و مرج فوق. داعيه حكومت داشت

و مرج  هاي خارجي درش دخالت داشتند به اين هرج اگر چه دست 5899

در اوائل حملة متفقين بي بي سي يك بار گفت كه ما رضاشاه را . پايان داد

خيلي به دل مردم . بريم و اين حرف خيلي گرفت آورديم رضاشاه را هم مي

به نظر من بصورت واقعيتي كه به افسانه بيشتر شباهت دارد يا اثر . نشست
سلماً در آمدن رضاشاه به اين ترتيب كه انگليسها م. افسانه را دارد در آمد

شايد بدون كمك آنها . دست داشتند و كمك زياد كردند. دست داشتند

المللي خاصي  يك وضع بين. توانست به سلطنت برسد، احتماالً رضاشاه نمي

بعد از جنگ اول و پيروزي انقالب اكتبر، در تمام دور و بر . در آن دوره بود
چينِ )از تركيه و ايران تا چين شوروي از فنالند گرفته تا اروپاي شرقي، 

المللي اين كوشش را داشت كه دور و بر شوروي  ، سياست بين(چيانكايچك

در . هاي متمركز مقتدر ايجاد بكند براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم حكومت

حقيقت رضاشاه و پيدايش حكومت او با كمك انگليسها، ايجاد يكي از 

نطوري نبود كه يك نوكر خودشان را اي. هاي اين زنجير سرتاسري بود حلقه

المللي انگليسها هم  سياست بين. پيدا بكنند و بي موجبي به تخت بنشانند

كنم كسي  احتياج داشت به يك حكومت متمركز در داخل ايران و گمان مي

ولي اين امر هم يك . توانست اين تمركز را ايجاد بكند بهتر از رضاشاه نمي

كما اينكه قبل از . يك ضرورت داخلي المللي بود و هم ضرورت بين

وزرايي رضاخان كوشش براي ايجاد تمركز شروع شده بود و سركوبي  رياست

الطوايف اگر بشود گفت، اين  متمردين داخلي و از بين بردن اين ملوك

بهر حال غرض من اينستكه آمدن رضاشاه . هاي ريز و درشت محلي پادشاه

حكومت . انگيزه و خواست خارجي سركار هم يك ضرورت داخلي بود و هم
او خواست دوم انقالب مشروطيت را كه مسئله تجدد و ايجاد يك دولت 
سراسري ملي و تأسيس نهادهاي جديدي براي اداره مملكت بود مثل 
دادگستري، مثل آموزش، مثل ثبت و غيره را تحقق بخشيد و سازمانهاي 

ريزي  نظر ايجاد پي از. اقتصادي و فرهنگي، ارتش و غيره را تأسيس كرد

حكومت ناقص قانون . تجدد رضاشاه در حقيقت دنباله انقالب مشروطه است

كرد  اي برقرار شد، هر چند كه خودش قانون را نقض مي هم تا اندازه

اساساً بعنوان يك سلطان مستبد . بخصوص در مورد مسئله امالك شمال

گردد به  ب اين بر ميولي خو. قانون بر او حاكم نبود او بر قانون حاكم بود

در . سنت چند هزارساله ما از طرفي، جهات ديگري هم البته داشته است
زمينه اول و يا درخواست اول، انقالب مشروطيت به شكست منجر شد و 

اش وجود نداشت  امكان پيروزي. توانست هم پيروز بشود كنم نمي گمان مي

. اج به تمرين طوالني داردبراي اينكه دموكراسي احتياج به تمرين دارد و احتي
احتياج به آگاهي دارد و احتياج به طبقات اجتماعي كه ضرورتاً نيازمند آزادي 
باشند و بدون آن آزادي نتوانند به زندگي اقتصادي و اجتماعي و 

. ها باشند شان ادامه بدهند و ناگزير پشتيبان و نگهدار آن آزادي فرهنگي

پس در هدف اول، انقالب . پيش ماهيچكدام اينها نبود، يا ناقص بود 

توانست پيروز بشود اما در مورد هدف دوم، رضاشاه از جهتي  مشروطيت نمي

خلف صدق انقالب مشروطيت است براي ايجاد تجدد و حكومت قانون در 

 .هائي زمينه

 
توانست پيروز بشود و اينكه خود ملت هنوز  ـ اين كه هدف اول نمي. ب. ع

دموكراتيك را در آن زمان نداشت، شايد احتياج به آمادگي يك حكومت 

حداقل صورت ظاهر امر اين طور نشان . توضيح بيشتري داشته باشد

دهد كه اين نهاد نوپا، يعني مجلس امكان يك نوع تمرين دموكراسي را  مي

هاي اول نسبتاً  انتخابات هم در دوره. براي سياسيون آن دوره فراهم كرد

شد مربوط به وضع  و مطالبي هم كه در مجلس عنوان مي. دار بود آزاد و معني

كني كه در آن  آيا فكر نمي. مملكت ازنظر قانون، از نظر بودجه و غيره بود

دوره يك جريان نسبتاً دموكراتيك در كشور آغاز شده بود و داشت كم كم 

 .گرفت پا مي
 

بكنم نظرم توانم يك جواب ساده بدهم و بعد هم احتماالً توجيه  ـ مي. م. ش

ام اينست كه ما آمادگي نداشتيم به دليل اينكه نتوانستيم  جواب ساده. را

اصالً . جهت نيست دليل نيست، بي خود اين موفق نشدن بي. موفق بشويم

المللي  هاي بين اش به حساب سياست معتقد نيستم كه اين امور را همه

 دوره استبداد آن دنبال به. بشويم دنيا تاريخ وارد و بياييم بيرون تاريخمان وسطاي قرون از ما اينكه براي بود اصيلي كوشش مشروطه انقالب 

 .بشويم همراه دنيا تاريخ با و ببريم تاريخمان وسطاي قرون با ما اينكه براي بود ديگري كوشش رضاشاهي
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دست و . رديميا آن طوري كه عادت ماست دنبال مقصر ديگري بگ. بگذاريم
بالمان را بشوئيم خودمان را راحت بكنيم و از زير بار مسئوليتي كه روي 

بگوييم تقصير سياست خارجي بود، . دوش خودمان است شانه خالي بكنيم

. شديم نه اگر آمادگي داشتيم موفق مي. تقصير روس بود تقصير انگليسها بود

هاي  عدم آمادگي ريشهكنم كه اين  اما چرا آمادگي نداشتيم؟ من خيال مي

تاريخي فرهنگي و اجتماعي دارد مجلس هم البته با آنچه كه تو در مورد 

منتهي آن . اي هم سوم موافقم گويي و تا اندازه مجلس دوره اول و دوم مي

توانستند اين مجلس را نگهدارند آنها پراكنده بودند، در  نيروهايي كه مي

منعقد . هنوز فرم نگرفته بودند آنها. داخل اجتماع مغشوش و درهم بودند

داشتيم و گرفتار بحران جنگ اول  شايد اگر شرايط مساعدي مي. نشده بودند

شديم، پس از پانزده سال، بيست سال اين انعقاد  و بسياري مسائل ديگر نمي

گرفت و اين بيمار نجات  شد و فرم مي اين هسته بسته مي. آمد بدست مي

 .سيدر كرد و به سالمت مي پيدا مي

 
ـ البته در آن دوره بالفاصله بعد از مشروطه، يعني تقريباً در دهه قبل . ب. ع

از كودتاي رضاخان، نقش عوامل خارجي، و به عنوان مثال اولتيماتوم دولت 

هاي دول غرب و عثماني  روسيه مبني بر اخراج مورگان شوستر، و دسيسه

ها با آمادگي و  ن دخالتدر طي جنگ جهاني اول را نبايد ناديده گرفت، كه اي

 .اي نداشتند يا عدم آمادگي ملت براي دموكراسي رابطه

 

ها و آن  رقصاني انگليس ها و گربه و يا همة دسيسه. ـ بله البته موافقم. م. ش

من اينها را . اي كه در طي يك قرن و نيم به ما زدند العاده ضررهاي فوق

من منكر . ديگر طرح كنمولي بهتر است مسئله را جور . كنم انكار نمي

جغرافيا و به دنبال آن، اثر نيروهاي خارجي در تشكيل تاريخ يك ملت 

ها، اقوام  ها و رومي تاريخ ما در تماس با يوناني. نيستم، مخصوصاً ملت ما

اما . هاي اخير هم همين طور در دوره. ها شكل گرفت آسياي مركزي و عرب

تاريخش دخالت دارد و مسئول  آخر عوامل داخلي، خود ملت هم در ساختن

هاي انحطاط و ضعف  اشكال ما اينست كه در دوره. خوب و بدش هست

اش ديگرانند كه نگذاشتند، كه در برابر  همه. ايم هميشه دنبال سپر بال گشته

لياقتي خودمان  افتادگي يا بي آخر خود ما هم مسئول عقب. ما مسئولند

هم نقش عوامل خارجي درست،  در دورة بعد از انقالب مشروطيت. هستيم

، (اش صحبت اگر است همه)ولي منظور من اينست كه اگر ما رشد سياسي 

توانستيم مقابله بكنيم و  داشتيم مي اگر رشد سياسي بيشتري مي

اگر نتوانستيم، آنچه . نتوانستيم اين كار را بكنيم. مان را نگه بداريم دموكراسي

مسئوليتي كه سياست استعماري دارد  المللي است و كه مربوط به سياست بين

سر جاي خودش، ولي اگر نتوانستيم يك مقدار هم مربوط به عدم آمادگي 

مان در آن دوره  شود اوالً به وضع اجتماع و عدم آمادگي ما مربوط مي. ماست

مان و از طرف ديگر به يك عامل فرهنگي خيلي اساسي و  و ساخت اجتماعي

هر دو . و يكي هم مسئله استبداد آسيايي. دات مايعني اعتقا: دار و كهن ريشه

براي ساختن و يا ايجاد يك اجتماع دموكراتيك به . غير دموكراتيك هستند
ناچار اول بايد دخالت دين در امر سياست تبديل بشود به دخالت دين در كار 

حال اينكه در مشروطيت بر عكس تا . و به كار سياست نپردازد. خودش

ك دين و با كمك علما، مشروطيت به نتيجه رسيد و كار اي با كم اندازه

اهلل بود،  ما يا سلطان داشتيم كه ظل. دخالت دين در سياست ادامه پيدا كرد

مرجع تقليد داشتيم، امام داشتيم، پيشوا داشتيم كه روي حرفش حرف نبايد 
و يا در تصوف مريد و مراد ... آورد، حرفش از جانب عالم باالست و هميشه 

كند به طرف اطاعت از  فرهنگ ما فرهنگي است كه ما را هدايت مي. شتيمدا

 .يك مرجع و مقام باالتر
 

ـ اينكه دو عامل، يكي دين و ديگري استبداد آسيايي، مانع پا گرفتن . ب. ع

حداقل تا . يك جنبش دموكراتيك در جامعه ما بوده هنوز قابل بحث است

هاي  بود كه در جنبش ، نظريه متداول اين4351قبل از انقالب 

ضداستعماري و ضداستبدادي مانند جنبش تنباكو و انقالب مشروطه 

نگري  البته نوعي دوباره. نقش رهبري را به عهده داشتند« روحانيون پيشرو»

 .نسبت به اين دوره تاريخ آغاز شده است
 

من در مورد انقالب مشروطه نظري دارم كه . ـ دقيقاً همين طور است. م. ش
تصور من اينست كه تشيع از اوايل دورة . با نظر عموم شايد سازگار نيست

شود به  مي. صفويه و حتي قبل از دوره صفويه در طلب حكومت بود

دين وارد ميدان صفويه هم با علَم . مشعشعيان و به سربداران اشاره كرد

و از همان . كنند شدند و مدعي بودند كه دارند حكومت دين را برقرار مي

هاي  مردم مثل خيلي از دوره. اوائل حكومتشان منتظر ظهور امام غايب بودند

كردند كه البته خيلي زود امام غايب ظاهر خواهد شد و دنيا پر  ديگر فكر مي

از اواخر دورة شاه طهماسب است  .از عدل و داد خواهد شد و غيره و غيره

ماند و حكومت  ظاهراً، كه كم كم مسئله ظهور امام غايب مسكوت مي

شاه مقامش مشخص . افتد صفويه به عنوان يك دستگاه سلطنت جا مي

ماند ولي وظايف مذهبي محول  شود و اگر چه در رأس مذهب باقي مي مي

د كرده بوديم از جبل از كمي پيشتر مستشار علمايي وار. شود به علما مي

كم كم تشيـّع سازمان و شكل تازه و خاصي . عامل و از بحرين بطور عمده

اما از همان دوره يعني از دوره صفويه به بعد علما سازمان . كند پيدا مي

بعدها جنگ اخباري و اصولي تمام . گيرد شان شكل مي اقتصادي و مذهبي

تند، منتهي گاه آشكار و گاه از همان وقت علما خواستار قدرت هس. شود مي

شوند كه هم قدرت سياسي است هم  آنها عمالً بدل به قدرتي مي. پنهان

 

o  براي اينكه . با استبداد سالطين قاجار هم مخالف هستند. سياسي هستنددر دوره قاجاريه بخصوص از دوره فتحعليشاه به بعد علما خواستار قدرت

منتها در آن زمينه تاريخي قدرت اصلي چون در دست پادشاه است مخالفت با . خواهند خواهند نه براي اينكه آزادي مي استبداد خودشان را مي

 .عي آن نبودندشود به يك نوع آزاديخواهي كه البته خودشان هيچوقت مد پادشاه تعبير مي
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شود در  در ضمن اين قدرت به بيرون از ايران منتقل مي. قدرت اقتصادي

. رود به كربال و نجف مي. شود نتيجه از دسترس دولت مركزي هم خارج مي

تعديل قدرت تشيع كه ناموفق  شود براي فقط در دورة نادرشاه كوششي مي

در دورة قاجاريه بخصوص از دوره فتحعليشاه به بعد علما خواستار . ماند مي

با استبداد سالطين قاجار هم مخالف هستند براي . قدرت سياسي هستند

منتهي . خواهند خواهند نه براي اينكه آزادي مي اينكه استبداد خودشان را مي

ي چون در دست پادشاه است مخالفت با در آن زمينه تاريخي قدرت اصل

شود به يك نوع آزاديخواهي كه البته خودشان هيچوقت  پادشاه تعبير مي

به قول بهبهاني آمده بودند سركه بيندازند شراب از آب . مدعي آن نبودند
علما براي آزادي وارد نهضت . درآمد و بعد هم پشيمان شدند و كنار كشيدند

قدرت و براي كم كردن استبداد سلطنتي به  مشروطه نشدند براي تقسيم

شود گفت كه در سياست يا در امور اجتماعي نتيجه  البته مي. نهضت پيوستند

بنا بر اين كاستن از استبداد . ها آيد نه قصد آدم عمل است كه به حساب مي

 .سلطنت به هر قصدي باشد در نهايت به سود آزادي است
 

    فرهنگ دوره رضا شاه و گذشته
 

هاي دوره  بينيم كه جوان مي. به هر حال برگردم به صحبت قبلي   

زاده در حقيقت  مشروطيت مثل دهخدا، ميرزا محمدخان قزويني و تقي

شايد نه آن كاري كه خودشان . رسد كارشان در دوره رضاشاه به ثمر مي

ها  حتي بعضي. توانستند اما آن كاري كه در شرايط جديد مي خواستند، مي

رغم رضاشاه براي اينكه ميرزا محمدخان قزويني ديگر در ايران نبود،  علي

زاده مدت زيادي از عمرش را در ايران نبود و يا دهخدا كه در ايران بود  تقي

ه و كار سياسي و مسايل فكري را كنار گذاشته بود و فقط پرداخته بود ب

ها و  اي كه االن ما از سر گذرانديم و با توجه به قابليت ولي با تجربه. نامه لغت

امكانات خودمان بايد اين اعتبار يا اين امتياز را به آن دوره بدهيم كه اگر 

آمد به مالقاتش كه آدم  ميرزا محمدخان قزويني در فرنگ بود تيمورتاش مي

دادند كه هر  او اين امكان را ميدوم مملكت بود و با تعيين مقرري كمي به 

چند خيلي ساده، زندگي و كارش را بتواند بكند، خواه در پاريس خواه در جاي 

تواند كارهاي دوره مشروطيت را ادامه  يا برگردم به دهخدا وقتي نمي. ديگر

پردازد يك دستگاهي هست كه او را بازنشسته  بدهد و به مسئله زبان مي

نامه را  اش بنشيند و كار لغت ا دارد كه برود توي خانهاو اين امكان ر. كند مي

يا پورداود كه باز از جوانان دوره مشروطيت است اگر چه خودش . انجام بدهد
ولي اگر اجازه بدهي يك اشاره . در مشروطيت دخالت نداشت، يا جمالزاده

البته هر كدام در . نويسند بكنم به هدايت و علوي و محمد مسعود كه قصه

رغم آن دوره و در  اي هستند كه علي اينها محصوالت دوره. اي مرتبه

اين جوري بگوييم كه يك به اصطالح . اپوزيسيون با آن پيدا شدند
مرداني مثل فروغي، . بود كه اينها در اپوزيسيون با آن بودند« پوزيسيوني»

مثل بهار، مثل نفيسي و امثال آنها با وجود همه مشكالت توانستند به 

كار . كنم البته عشقي و فرخي و اراني را فراموش نمي. رشان ادامه بدهندكا

. آنها در مقايسه با همين نوع كار در دوره قاجاريه به مرحله برتري رسيده بود

خواهم بگويم كه از جهتي دوره رضاشاه از  كنم مي من اين گفتگو را تمام مي

مشروطيت بنا گذاشته هائي دنباله كاري است كه در  نظر فرهنگي در زمينه

شد جرياني است كه در آن دوره شروع شد به استثناي تفكر و نثر سياسي كه 
 .بكلي، تقريباً به كلي قطع شد، در دوره ديكتاتوري

 
هايت بر  ـ خوب در اين باره همين دوره رضاشاه آنچه كه از گفته. ب. ع

وجود بسته بودن اي بود كه با  آيد و من هم كامالً با آن موافقم شكوفايي مي

فضاي سياسي در فرهنگ و ادب ايران بوجود آمد، بخصوص در مقايسه با 

چطور شد كه اين دوره نسبتاً بارور بوجود آمد؟ يعني به چه . دوران قاجار

 توان اين شكوفايي نسبي را تبيين كرد؟ ترتيب مي
 

كنم كه جهشي بود،  من هم فكر مي. ـ راستش سئوال جالبي است. م. ش

اي بود براي اينكه، يك دفعه  العاده يك جهش فوق. البته در حدهاي خودمان

كرديم، بزرگترين نثرنويس ما در دوره قاجار  ديگر كه با هم صحبت مي

هنرش اينست كه توانست برگردد به سعدي يعني . مقام فراهاني است قائم

به اين تري هم بردارد  هاي تازه توانست نثر گلستان را تقليد بكند و قدم

سامان و پريشان صفويه،  هاي پيچيده، افسارگسيخته و بي ترتيب كه از نوشته

كار بزرگي است كه كم و بيش از دوره . در حقيقت نثر فارسي را نجات بدهد
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كند؟ بعد از ششصد  مقام چكار مي ولي قائم. كريمخان زند شروع شده بود

خوب اين فقر و . شود برگردد به گذشته آنهم به طور ناقص سال موفق مي

بدبختي يك فرهنگ است كه زبانش ششصد سال در جا بزند و برگردد به 
ولي . ابداً. گذشته، كه تازه نثر سعدي به نظر من بهترين نثر فارسي نيست

و نسبت به . هاي قاجار خوب نثر نمونه و مدل بوده الاقل براي منشي

است يك جهش  العاده هاي دوره صفويه داشتند فوق اي كه منشي نمونه

خوريم كه  در مورد زبان، ما در دوره رضاشاه به آدمي برمي. العاده است فوق

هاي دوره مشروطه است و شاهد  ها يا بچه مثل كسروي كه باز از جوان

با دستگاه رضاشاهي مخالفت نداشته، ولي از . بسياري از مسائل و قضايا بوده
حبس هم افتاده بود اگر چه  حتي به. طرف ديگر پرورده آن دستگاه هم نبوده

با آن دستگاه نتوانست بسازد و از دادگستري استعفا . يك مدت بسيار كوتاه
. قبولش دارد. ولي در كليات با آن دستگاه سازگار است. كرد و آمد بيرون

براي اينكه طرفدار اينست كه مملكت يك زبان واحد داشته باشد، يك 
و اين خصوصيات را در حكومت . حكومت واحد داشته باشد و مستقل باشد

آدمي است كه در آن دوره كاري كرده، مورخ و زباندان . ديد رضاشاهي مي

او به گمان من در سه زمينه بنيادي . هاي زياد كرد بود و در كار زبان نوآوري

در ناسيوناليسم، برخورد با زبان و ادب فارسي و در كار : آدم مدرني بود

العاده  در هر حال توجه فوق. خود كه آورده بوداعتقادهاي ديني مخصوص به 

كسي مثل او را در . كسروي به زبان، فكر و شجاعت اخالقي او گفتن ندارد

توان يافت؛ با آن فكر مستقل و  دوره قاجار در تمام دوره قاجار كمتر مي

حاال اينجا يك مسئله را . ياد ميرزا آقاخان كرماني افتادم. خصوصيات ديگر
كه آيا اين فكر درست است كه هميشه فرهنگ شرط مساعد مطرح كنيم 

تواند  شكفته شدنش آزادي است يا نه؟ يا آيا در يك دوره استبدادي هم مي

 فرهنگي شكفته بشود؟
 

وجدان يا »ـ بدون شك جنبش مشروطه در شكل دادن به . ب. ع

 العاده فرهنگي و ادبي اغلب كساني كه به آنها اشاره كردي فوق« خودآگاهي

مؤثر بود، اگر چه بلوغ و شكوفايي فكري و هنري اين افراد بيشتر در دوران 

منظورم اينست كه جنبش مشروطه و بيداري و . رضاشاه صورت گرفت

هاي كوتاه مدتي كه همراه با آن به وجود آمد در اين تحول فرهنگي  آزادي

 .بسيار مهم بود
 

نمايندگان فرهنگ ما در دوره اشاره به . العاده بود ـ البته، البته فوق. م. ش

رضاشاه مطلقاً به قصد اين نيست كه بخواهم از قدر يا ارزش دوره مشروطه 
يا از فوراني كه در آن دوره شروع شد بكاهم يا بخواهم بگويم كه شرط رشد 

خواهم توجه بدهم كه ديكتاتوري رضاشاه  نه، فقط مي. فرهنگ استبداد است

ت پيدا شده بود همه را خفه نكرد بلكه آن چيزي را كه در دوره مشروطي

اما در زمينه تفكر . رغم استبداد، كه به ثمر برسد بعضي را امكان داد، علي

ها را و تجربه ملي ما را در  ها را بريد، ريشه كنم كه ريشه سياسي گمان مي

اين زمينه گسيخته كرد يعني وقتي كه رضاشاه رفت دوباره مسئله سياسي و 
يعني از همان جائي كه قطع شده . قريباً از صفر شروع شدادبيات سياسي ت

 .بود
 

 .ـ كامالً صحيح است. ب. ع
 

ـ پس از رضاشاه و باز شدن درهاي كشور آمديم از سر بگيريم و . م. ش
هر كسي بايد اين الفبا را خودش ياد . گرفتار مسائلي شديم كه الفباي كار بود

يك . زد الفباي ديگري حرف ميالبته در دنيايي بوديم كه با . گرفت مي

مراحلي را دنيا پشت سر گذاشته بود ما باز دوباره كودك نوآموز بوديم كه با 
 .الفبايي ديگر روبرو شديم

 
. هاي ادبي اين دوره ـ برگرديم به همين دوران رضاشاه و جنبش. ب. ع

اي هر چند مختصر، از كار چند نفري كه اسمشان را  ممكن است ارزيابي

 زاده، فروغي و پورداود بكني؟ يعني افرادي مثل دهخدا، نيما، تقيبردي 
 

كنم كه در زمينه ادبي اتفاقي در دوره رضاشاه افتاد كه  ـ فكر مي. م. ش

. رسد الشعراي بهار به پايان مي شعر كالسيك ما با ملك. خيلي با معني است

در حقيقت، او آخرين قصيده سراي بزرگ و يكي از بزرگترين قصيده 
نكته جالب اين است كه در همان . ولي قصيده سرايي به ته رسيد. سراهاست

ها و  هاي اوليه و چهار دست و پا رفتن وقت شعرنو فارسي بعد از كورمالي

و جالب . شود هاي اول در حقيقت با نيما شروع مي سكندري خوردن

وجه است كه از نظر تاريخي تقريباً همزمان با افول مشروطيت، و ت
يكي با افسانه شروع، و يكي، كمي بعد تمام . پيدايش رضاشاه است

رغم دستگاهي  نيما هم آدمي است كه از نظر فرهنگي علي. شود مي

كند و سازماني كه به آن وابسته است يعني  كه درش زندگي مي

پذير  ولي اين كار ادامه. دهد ادامه ميدستگاه دولت، به كار خودش 

اي از  از يك طرف با بهار يك دوره. اش هست است امكان ادامه

شود، از طرف ديگر شعرنو يا بهتر گفته شود دوره  فرهنگ ختم مي

نويسي،  حاال در مورد داستان. شود ديگري از فرهنگ شروع مي

د و تهران خوب، باز نكته جالب توجه اين است كه يكي بود يكي نبو

اش رضاشاه  اي كه نمايندة ملي و سياسي مخوف هم كمابيش مقارن دوره

« تهران مخوف»و « يكي بود يكي نبود»و « افسانه». شود است، شروع مي

كنند و جمالزاده و نيما در همان  اي ظهور مي هر سه همزمان با دورة تازه

 .كنند شان را دنبال مي دوره كار فرهنگي
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 شان نماينده يك چيزي هستند، آن چيز چيست؟ اينها همهـ اگر . ب. ع

   

 نوگرايي و سنت
     

 

ـ آن چيز پيدايش يك دوره جديد است كه البته همراه و توأم است با . م. ش
تجدد بود با پيامدهايش كه وقتي بيايد « مدرنيته»آن چيز . پايان دوره قبل

تا . و قرار يكساني باشد ناچار بايد روشهاي اداره مملكت طبق قانون، ضابطه
پيش از اينكه اداره ثبت اسناد تشكيل بشود اگر يك كسي يك خانه دويست 

خاني بود و هر جايي عرف و  حسينقلي. متري داشت تكليفش روشن نبود

عادت، خان و كدخدا و مجتهد و دفتر و دستك و ثبت و ضبط خودش را 

سناد و سجل احوال ـ همين تشكيل ثبت ا. هاي پي در پي داشت با گرفتاري

نظمي دستگاه دولت و مورد تمسخر همه بود ـ اقداماتي  هر چند نمونه بي

باالخره . است كه دو سه سال پيشتر شروع شد و در آن دوره به ثمر رسيد
يك جايي پيدا شد كه تكليف اسناد، ملك و اسم و رسم مردم در سراسر 

م، راههاي شوسه البته راه نداشتي. مملكت به يك قاعده و قرار روشن شود
دادگستري و آموزش و پرورش . و بسياري چيزهاي ديگر. منظورم است

يكسان نبود و نهادي به عنوان آموزش، مگر به آن شكل سنتي مدارس 

سازمان . اي و قبيله. اگر داشتيم ارتش ايلي بود. يا ارتش. قديم، نداشتيم

صد و بيست نداد  ارتش اگر چه امتحان خوبي در سوم شهريور هزار و سي
دوره . است« مدرنيته»اين چيز تازه . ولي در هر صورت بنيان گذاشته شد

سنتي تاريخمان، قرون وسطاي تاريخمان، با انقالب مشروطه و تجدد بعدش 

نگاهي به (. بينيم نشد كه حال بعد از اينهمه سال مي)قرار بود تمام بشود 

هاي دوره رضاشاهي در  ستدهد كه سيا الشعراي بهار نشان مي ديوان ملك

ايجاد دولت مركزي، امنيت، آموزش، گرفتن علوم و فنون جديد، اقتصاد و 

نظران و روشنفكران پيشرو زمان بود؛  تا چه اندازه خواست صاحب... صنعت و

 !هاي اوليه بهار پيش از پادشاهي رضاشاه شعرهاي سال

 
سازي جامعه ايران ـ سئوالي كه غالباً درباره اين دوره تجدد و نو. ب. ع

مطرح بوده اين است كه آيا در اين دوره ما چيزي هم از دست داديم؟ كه 

مسئله ديگر مربوط . «غرب زدگي»شود به بحث  اي مربوط مي اين تا اندازه

هاي منفي تجدد، به عبارت ديگر مربوط به بهايي است كه  شود و به جنبه مي

ا اين ترتيب مطرح كردن بحث آيا اصالً ب. مجبور شديم بابت آن بپردازيم

 موافقي؟
 

بينم براي اينكه وارد يك  ـ راستش به اين ترتيب من بحث را نمي. م. ش

جاي ديگر شروع بگذار از . شويم شويم كه خيلي دور مي وادي ديگري مي

 .شود به استنباطي كه از تاريخ داريم موضوع مربوط مي. كنم

 
هاي دوره رضاشاه، يك نوع  كني كه پيشرفت ـ ولي تصور نمي. ب. ع

زدائي هم بود؟ يعني نه تنها گرايش شديد به تجدد و آوردن تجليات  فرهنگ

 هايي از فرهنگ زندگي غربي به ايران وجود داشت، بلكه زدودن جنبه

 .خودمان هم مطرح بود
 

 .ـ كامالً درست است. م. ش
 

كني، همانطور كه  ـ آيا تو نيز اين را به عنوان يك جنبه منفي تلقي مي. ب. ع

 .كنند خيلي ها بعدها كردند و هنوز هم مي
 

 .ـ آمدن هر فرهنگي به معني پس زدن يك فرهنگ ديگر است الزماً. م. ش
 

مثالً در ژاپن هم مظاهر تجدد و . دارمـ من در الزام آن قدري شك . ب. ع

همين راسيوناليزه كردن اجتماع به ميزان خيلي بيشتر از دوران پهلوي 

كه البته اين واژه را من )« فرهنگ زدايي»صورت گرفت ولي ظاهراً آن جنبه 

در ژاپن، حداقل تا اين سالهاي اخير، صورت نگرفته ( برم در گيومه بكار مي

ها نسبت به رضاشاه و بعداً  نتقادات است كه بعضيو اين يكي از ا. بود

نظرت راجع به اين موضوع . اند نسبت به محمدرضاشاه عنوان كرده

 چيست؟
 

ـ شايد در اين باصطالح فرهنگ زداييـ الاقل از جهاتي ـ افراط شده . م. ش

. هاست خواهم بزنم بزرگترين گنجينه نثر فارسي تفسير قرآن مثلي مي. باشد

نه اينكه از . گذشت سر و صدا مي شد معموالً بي شد يا اگر مي نمييا چاپ 

چاپش جلوگيري كنند بلكه فضا و حال و هوايي بود كه چنين آثاري خريدار 

اي بزرگتر از ده  و حال آنكه ما مثالً از نظر تنوع واژگان كمتر گنجينه. نداشت

سير ابوبكر عتيق يا كمتر نثري به زيبايي تف. االسرار ميبدي داريم جلد كشف 

اين را به . البته بعضي از اين تفسيرها شناخته شده نبود. نيشابوري داريم

شد و اين اساساً  هايي از فرهنگ ما ناديده گرفته مي جنبه. عنوان مثال گفتم

انقالب . اجازه بده موضوع را از جاي ديگر شروع كنم. قابل قبول نيست
از قرون وسطاي تاريخمان بيرون مشروطه كوشش اصيلي بود براي اينكه ما 

بدنبال آن استبداد دوره رضاشاهي كوشش . بياييم و وارد تاريخ دنيا بشويم
ديگري بود براي اينكه ما با قرون وسطاي تاريخمان ببريم و با تاريخ دنيا 

ها و  اي ناچار با ارزش براي بيرون آمدن يا بريدن از دوره. همراه بشويم

در اين مقابله رضاخان به جاي آقامحمدخان و . ردفرهنگ آن دوره مقابله ك

مگر رضاخان سردارسپه چند سال بعد از )آيد،  يا محمدعليشاه مي

 (.محمدعليشاه به سلطنت رسيد؟ كمتر از بيست سال

بهرحال، در زمينه فرهنگ هم كسروي به ضد مجلسي و سلسله    

ر بسوزد و حاال در اين جابجايي ممكن است خشك و ت. ها برخاست مجلسي

 

o برگشت . گيرد كند يك چيزهايي را نديده مي يك چيزهايي را تقويت مي. آورد انتخاب ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژي، خصوصياتي با خودش مي

شود به تاريخ، تاريخ و  مناسبت خيلي تكيه ميبه همين . شود شود، توجه خاص به آن دوره مي به تاريخ گذشته و دوره پيش از اسالم تقويت مي

 .شود و به همين مناسبت تحقيقات تاريخي و ادبي مد مي. هاي ديگر زبان، دو وجه امتياز بارز ملت ما از ملت
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ولي ثمره فرهنگي . هاي ارزشمند فرهنگ گذشته تحقير شود بعضي از جنبه

من آنها را . دوره رضاشاه فقط به ثمر رسيدن آثار جوانهاي مشروطه نبود

هاي ديگر  از نسل بعد امثال خانلري يا چوبك، علوي و خيلي. مثال زدم

للي، گلستان، شاملو احمد، تو يا نسل بعدتر از آل. اند پرورده دوره رضاشاهي

ها و چيزهايي  ما نگران افراط. اند هاي آن دوره گرفته تا نادرپور و ديگران بچه

هستيم كه از دست داديم اما چيزهايي را كه به دست آورديم فراموش 

قتل عشقي مربوط به دوره رضاشاه و استبداد اوست اما هدايت به . كنيم مي

خواهم بگويم هدايت را رضاشاه پرورش داد،  البته نمي! آن دوره مربوط نيست

هايش با  ولي هدايت نويسنده آن دوره است حتي در مخالفت. مضحك است

شايد كمي شبيه روسيه تزاري و نمايندگان فرهنگي و نويسندگان . آن دوره
خالصه دردسرت ندهم به نظر من هم فرهنگ و هم . بزرگي كه داشت

بدبختانه رضاشاه و . رفته شدهتمامي دوره رضاشاهي خيلي دست كم گ

همين نام . پروري محمدرضا شاه استعداد بي نظيري داشتند در مخالف

خانوادگي كه رضاشاه براي خودش انتخاب كرد، پهلوي، به نظر من نشان 
چون از خانواده معروفي نبود، مثل . گوياي طرز فكر و سياست ملي او بود

خته شود به ايلي هم تعلق نداشت، صفويه، تا به اسم خانواده و دودمانش شنا
در نتيجه نام خانوادگيش را انتخاب . مثل قاجاريه تا به آن اسم معروف باشد

اسم اسالمي انتخاب . اش البته دخالت داشت كرد و در اين انتخاب سليقه

و خود . جهش به ايران پيش از اسالم، غير اسالمي. گذاشت پهلوي. نكرد
بهرحال، . فرهنگي دارد، ژست فرهنگي استانتخاب چنين اسمي يك معناي 

خيلي پرحرفي كردم، ببخش، برگردم به سئوال تو دربارة ژاپن؛ متأسفانه 

اند، در هماهنگ كردن  دانم در زمينه فرهنگي چه كرده اطالعم و نمي بي

 .هاي خودشان با تجدد سنت

 
 ـ ولي در مورد ژاپن تا آنجا كه من اطالع دارم، درست در مرحله. ب. ع

بايست از فرهنگ  نوسازي جامعه خود، تعهد به اين اصل هم داشتند كه مي

بنابر اين در ژاپن اين دو . هاي خود حراست و نگهداري بكنند و سنت

ولي به نظر من در ايران چنين . جريان تاريخي پا به پاي هم به پيش رفت

 .تعهدي، به خصوص در رابطه با فرهنگ اسالمي وجود نداشت
 

من از تاريخ . در مورد ژاپن ممكن است حق با تو باشد. ـ نه نداشت. م. ش

كنم يا شايد  را هم تعديل مي« الزام»در ضمن كلمه . آنجا هيچ اطالعي ندارم

شود، در  گيرم چون وقتي بگويم در تاريخ الزاماً چنين و چنان مي پس مي

ام كه خودم به آن اعتقادي ندارم و قبالً  ادر كردهمورد سير تاريخ حكمي ص

در مقايسه بين ايران و ژاپن . ام هم مخالفت خودم را با اين احكام يادآور شده

دانم  بايد از تاريخ و فرهنگ هر دو جا اطالع داشت كه من ندارم مثالً نمي

دارد و  ها تا چه اندازه با تجدد يا ناسيوناليسم مخالفت اعتقادات مذهبي ژاپني

خود اين عامل مهمي است، اساسي است كه . كند در مقابلش ايستادگي مي

بهر حال ژاپن را . تواند خيلي چيزها را عوض كند؛ كما اينكه در ايران كرد مي

دانم شايد آن كاري را كه ما نتوانستيم بكنيم ديگران كردند و شد ولي  نمي

ه فرهنگ تازه، با انتقاد منظورم اينست ك. اينجا تاريخش سير ديگري داشته

. شود هايي از آن، جانشين فرهنگ پيشين مي فرهنگ گذشته و طرد جنبه

ها در عصر  نقد عقلي فرهنگ است، كاري كه اروپايي« انتقاد»منظورم از 

روشنگري نسبت به خودشان كردند و در فلسفه سنجشگر كانت به اوج خود 

جاي اينكه آنقدر دور برويم، از دانم ولي بهتر است به  من ژاپن را نمي. رسيد

ترند، از تركيه كه براي گرفتن  جاهايي مثال بزنيم كه به ما نزديكتر و شبيه

يا اگر بخواهم مثالي از اروپا بزنم . تمدن جديد خيلي بيشتر از ما خسارت ديد
رنسانس و رفرم كليسا با نفي قرون وسطي و فرهنگ آن به ميدان آمد و 

تقريباً يك نفي تام و تمام، تا آنجايي كه به اطالع  ولي رنسانس. مستقر شد
من مربوط است، يك نفي كلي فرهنگ قرون وسطايي بود و با آن نفي بود 

حاال كه بعد از چند قرن اين فرهنگ جديد جا افتاده . كه آن جهش پيش آمد

همين طور دارد بر . كند و آرام گرفته تاز برگشته به خودش دارد نگاه مي

ه قرون وسطي، با يك آرامش بيشتري، بدون هيجاني كه تحول گردد ب مي

كند ببيند در آن فرهنگ چه چيزهايي بوده  و دارد نگاه مي. ايجاد كرده بود

اگر آن چيزي كه در دوره رضاشاه . كه در اين مدت دراز به غفلت برگزار شده
هي اتفاق افتاد آن تغيير رژيم و پيدايش حكومت ملي سراسري و غيره با آگا

مانديم حتي ناخودآگاه،  هايي غافل مي بود باز ما از جنبه خيلي بيشتر هم مي

ولي در هر صورت آگاهانه يا ناآگاهانه اين غفلت وجود داشت و اين . نادانسته

توجهي و يا  توجهي، اگر نگوييم بيزاري، بي غفلت توأم با يك نوع شايد بي

توجه بيشتر و  دست كم گرفتن فرهنگ دوره اسالمي بود و در عوض
 .بزرگداشت دوران پيش از اسالم يا بهتر بگويم بازگشت به آن دوره

 
 ناسينوناليسم، ايدئولوژي سياسي

 

ـ آيا به نظر تو اين دوئيتي كه رضاشاه بين مذهب و ناسيوناليسم . ب. ع

 ديد غير اجتناب بود؟ مي
 

ـ االن گفتگو شد كه در دوره رضاشاه تفكر سياسي تعطيل شد و . م. ش
ولي حكومت سراسري ملي . نوشته و ادبيات سياسي هم همينطور، تقريباً

از بس كلمه ايدئولوژي به معني بد به كار . احتياج به يك پايگاه فكري دارد

 

o براي اينكه طرفدار اينست كه مملكت يك زبان واحد داشته باشد، . قبولش دارد. سازگار است( دستگاه رضاشاه)در كليات با آن دستگاه  كسروي
آدمي است كه در آن دوره كار كرده، مورخ و . و اين خصوصيات را در حكومت رضاشاهي ديد. يك حكومت واحد داشته باشد، و مستقل باشد

 .هاي زياد كرد كار زبان نوآوري زباندان بود و در
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فكر سياسي ت. ترسم به كار ببرم، ولي احتياج به  يك ايدئولوژي دارد رفته مي

چيزي كه رضاشاه به عنوان ايدئولوژي سياسي به آن تكيه كرده . هم كه نبود

هايي از فرهنگ و ادب ما كه با ناسيوناليسم  و آن جنبه. بود ناسيوناليسم بود

انتخاب ناسيوناليسم به عنوان . سازگار نبود، مسكوت ماند، نديده گرفته شد

كند  يك چيزهايي را تقويت ميآورد،  ايدئولوژي، خصوصياتي با خودش مي

برگشت به تاريخ گذشته و دوره پيش از . گيرد يك چيزهايي را نديده مي

به همين مناسبت . شود شود، توجه خاص به آن دوره مي اسالم تقويت مي

دو وجه امتياز بارز ملت ما از : شود به تاريخ، تاريخ و زبان خيلي تكيه مي

كه . شد حقيقات تاريخي و ادبي ُمد ميو به همين مناسبت ت. هاي ديگر ملت

اي هم پيدا شدند كه تا حاال و شايد هم تا مدتي بعد  هاي برجسته نمونه

كسروي . مثل دهخدا، قزويني و يا كسروي. تحقيقات و قولشان حجت باشد

يا پيرنيا، اقبال، بهار، فروزانفر و ديگران كه هم اديب . اي بود مورخ برجسته

كارهايشان رنگ . تاريخ داشتند، به تاريخ ادبيات بودند و هم توجهي به
 .تاريخي و ادبي داشت

 
ـ حاال اگر موافق باشي قدري هم به جنبه هاي سياسي اين دوره در . ب. ع

 .رابطه با روشنفكران بپردازيم
 

آدم هايي مثل . كند ـ تحقيقات تاريخي در دوره رضاشاه رونق پيدا مي. م. ش

. نويسند هاي تاريخي مي ديگران داستاننفيسي، مؤتمن، هدايت و 

روشنفكرهايي در دوره رضاشاه امكان ابراز وجود يا امكان كار دارند كه به 

اش  از كار سياست كه بگذريم، كه البته ماشاءاهلل دامنه. امر سياست نپردازند

هم بسيار گسترده است، در زمينه ادبيات توجه بيشتر به قصه نويسي است، 
منتهي تاريخي كه يك نوع مقدمات فكري ايدئولوژي معيني  .به تاريخ است

ها فكر  در اين زمينه. تاريخي كه الاقل به ضد ناسيوناليسم نيست. دارد

كنم كه روشنفكرها امكان كار داشتند و اين مسئله از نظر من خيلي  مي

وجود نظم براي ما كه در بي . مخصوصاً بعد از تجربه اخير. اهميت دارد

هاي  هاي كوتاه نظم نتيجه ي كرديم واقعه بزرگي است و دورهنظمي زندگ

بزرگ داشته، مثالً دوران سي ساله كريمخان كه مقدمات تغيير و تحول نثر 

كنم اين  متأسفانه دارم فكر مي. مقام رسيد فارسي را ايجاد كرد تا كار به قائم

كه  نمونه ديگر دوره سعدي است. ها خيلي كمياب است در تاريخ ما دوره

 .شيراز و فارس چند صباحي در آسايش است

 
ـ خيلي جالب است ولي همانند تمام موارد ديگر تاريخ استثناهايي . ب. ع

عباس كه كشور از نظم نسبي برخوردار بود،  مثالً دوران شاه. هم وجود دارند

 . از نظر ادبي رونق و پيشرفت قابل توجهي صورت نگرفت
 

ادبيات بطور خاص در چهارچوب خودش بايد ـ دورة صفويه از نظر . م. ش
مقايسه شود، براي اينكه ادبيات ما مقارن با دولت صفويه در هند رشد 

هاي  علت. جاي ادب فارسي در اين دوره هندوستان است نه ايران. كند مي

گوناگون دارد يكي اينكه صفويه ترك زبان هستند، زبان دربار زبان تركي 

كنند، بعد شعر از دربار به كلي  دارند، تشويق نمياست، با فارسي سر و كار ن

براي اينكه دربار هميشه يكي از حاميان شعر، شعر درباري، . شود رانده مي

و اين بيزاري دربار از شعر . سرايي در دوره صفويه نيست قصيده بود و قصيده

خود شعرا . تواند حامي شعرا باشد اي كه احتماالً مي كند به طبقه سرايت مي

آيند همان  يشتر از بين طبقه متوسط كاسب و بازاري و غيره بيرون ميب

كنند و تازه در جستجوي حامي  خصوصيات را كم و بيش دارند و پخش مي

روند براي اينكه اساساً طبقاتي كه شعر و شاعري را تشويق  به هندوستان مي

د و يا آن سنت دبيرهاي فاضل نثرنويس مانن. كنند در ايران نيستند مي

الملك و صاحب قابوسنامه و كليله، خواجه رشيدالدين و مانند آنها از بين  نظام

برعكس . رفته است خالصه نه دربار مشوق ادب فارسي است نه طبقه حاكم

خواهم  بهرحال، من نمي. آوردند حاكمان به تقليد از دربار به تركي رو مي

شود چنين  اي نظم هست الزاماً فرهنگ شكفته مي بگويم در هر دوره

هاي  برديم دوره نظمي به سر مي ولي چون ما در بي. اي وجود ندارد عقيده

نظر از  از اين گذشته، صرف. نظم كمك بزرگ كرد به شكفتن فرهنگ ما

عباس رشد و تحول  هاي ديگر فرهنگ در دوره شاه زبان و ادبيات، زمينه

 .كمي نداشت
 

قبل از اينكه به جريانات . ـ دو مرتبه برگرديم به دوران رضاشاه. ب. ع

سياسي بپردازيم خيلي مايلم نظرت را درباره جريان فرهنگستان و به طور 

كلي راجع به اين جنبش پاكسازي زبان فارسي از لغات عربي در اين دوره 

 .بدانم
 

پيراستن . هر دو باهمند. ـ مسئله زبان با فكر ناسيوناليسم توأم است. م. ش
در . پيش از مشروطيت شروع شد« سره»نوشتن فارسي زبان از لغات عربي و 

دوره رضاشاه به نتايجي رسيد و تا پايان دوره رضاشاه ادامه پيدا كرد و تا 

و فكر . سرش نيست امروز هم ادامه دارد اگر چه حاال دستگاه مركزي پشت

و نكته جالب اين است كه هر دوتاي اينها فرضاً . ناسيوناليسم هم همينطور

خواهد فارسي فارغ از  او هم مي. شود آقاخان كرماني متجلي مي در ميرزا

كند به سبك  لغات عربي بنويسد و هم اولين كسي است كه كوشش مي

كنم كه  و كار او من تصور مي. غربي تاريخ ايران پيش از اسالم را بنويسد

او . شود بعدها باز در دوره رضاشاه به صورت ديگري در كسروي تكرار مي

در عين حال به زبان بيشتر توجه دارد و اين كوشش را . لي گراستمورخي م

بينم و نثر او  كه البته من در اين عيب خاصي نمي. )كند، شايد افراطي مي

نفسه كوشش جالب  خود كوشش، في(. ها برايم دلپذير است بسياري از وقت

. توجهي است گرچه خودم هيچوقت اين كوشش را نكردم و اميدوارم نكنم

 .كند جالب توجه اين است كه باز هر دو تا در يك نفر تجسم پيدا مي ولي

 
 ...ـ يعني تاريخ و . ب. ع

 

و پيرايش زبان؛ تاريخ به عنوان يك امر ملي نه فقط . ـ تاريخ و زبان. م. ش
حتي در مورد . يك امر آكادميك، براي اينكه كسروي ناسيوناليست است

عقيده دارد كه زبان تركي بايد محدود زبان با اينكه خودش آذربايجاني است 
همانطوريكه يك . بماند و زبان ملي در سراسر كشور بايد زبان فارسي باشد
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اي در اين باب دارد  و مقاله. حكومت بايد داشت يك زبان هم بايد داشت

من مقاله را خواندم كه او . جوابي است به يكي از اعضاي فرهنگستان تركيه

كند و كسروي به او  مورخ ترك زبان ستايش ميكسروي را به عنوان يك 

دقيقاً در مورد همين مسئله اينكه اگر چه آذربايجاني است . دهد جواب مي

 .ولي عقيده دارد زبان سراسري ايران بايد فارسي باشد
 

 ـ در ايران؟. ب. ع
 

گويد همانطوريكه مملكت احتياج به يك ارتش،  ـ بله بله در ايران مي. م. ش

اداري، يك دولت دارد به يك زبان هم احتياج دارد كه همه با  يك سازمان
 .زبان فارسي است, هم ارتباط داشته باشند و آن زبان

 
ـ اين خيلي جالب است كه هميشه تجلي اين حس ملي در ما . ب. ع

 .ايرانيان با تأكيد روي زبان فارسي همراه بوده
 

ولي . البته به نحوي ابتدائي. ـ حتي در دوره قاجاريه هم اينطور است. م. ش

نگاري و تقليد  يك نوع توجهي به ايران قبل از اسالم در نقاشي و سنگ

چشمه »ناشيانه و ناخودآگاه از تخت جمشيد از دوره فتحعليشاه در مثالً 

هاي شيراز يا كاشيكاريهاي غيرمذهبي و غيره ديده  ، بعضي خانه«علي

شود كه از بار وحشتناك  ا ميدر زمينه زبان هم يك تحولي پيد. شود مي

مقام  هاي تركي و يك مقدار عربي كاسته شود البته از دوره قبل از قائم لغت

. شود و در هر حال نثر دوره قاجار فرق دارد با نثر دوره قبليش شروع مي

يعني توجه به زبان باز با توجه به تاريخ و يك ميزان ناچيز . خيلي تفاوت دارد

مورد نباشد كه  شايد توجه به اين نكته بي. مديگر استو گنگي از مليت با ه

شود  دوره فتحعليشاه از طرفي مسجدهاي بزرگ به تقليد از صفويه ساخته مي

 .آورند و در هر دو مورد ناموفق جمشيد را در مي و از طرف ديگر اداي تخت

 
ـ حاال اگر موافق باشي كمي بپردازيم به تفكر سياسي و وضع . ب. ع

 .در اين دوره روشنفكران
 

چون در اين دوره سياست . ـ متأسفانه جاي گفتگوي زيادي نيست. م. ش
فقط شايد بشود . اراده او سياست بود. متبلور شده بود در شخص رضاشاه

رغم فرهنگ اسالمي و در  گفت ناسيوناليسم با يك نوع هويت ملي علي

. كرد ي ميتجل« خدا شاه ميهن»جدائي از عرب بصورت تبليغاتي در شعار 

بيرون از اين، در حقيقت تاريخ، نقش انديشه يا ايدئولوژي سياسي را به عهده 
داشت يعني توجه به ايران باستان كه گذشته از امر تاريخ، يك كار سياسي 

من . از اين كه بگذريم ديگر جاي چنداني براي تفكر سياسي نبود. هم بود

. الاقل االن به خاطرم نيست. شناسم نويسنده متفكر سياسي در آن دوره نمي

 تو كسي مورد نظرت است؟
 

ـ نه فرد خاصي مورد نظرم نيست ولي گروههايي را مدّ نظر دارم كه . ب. ع

را شايد « پنجاه و سه نفر»مثالً گروه . در همين دوره شروع به فعاليت كردند

 .نوان يك نهضت روشنفكري تلقي كردبشود به ع

 

ام به ادبيات سياسي است و  ؟ من توجه...« دنيا»ولي جز مجله . ـ بله. م. ش

هاي سياسي يا مردان سياست، دولتمردهايي كه صاحب انديشه  نويسنده

داشتند و  امكالن مي. سياسي باشند و بتوانند تفكراتشان را بنويسند

 .آوردند نوشتند يا نظرياتشان را به عمل در مي تفكراتشان را مي

 
كه در يك سازمان مخفي كار سياسي و كار  ـ بله اپوزيسيوني بود. ب. ع

چيز « دنيا»من از جنبه روشنفكري كار آنها جز مجله . كرد روشنفكري مي

بهر حال، اينها اعتقاد داشتند كه مسائل مملكت را بايد . شناسم ديگري نمي

هاي علمي و با استفاده از آنچه به گمان آنها يك نوع  با بكاربردن روش

علمي بود مورد بررسي قرار داد، و كار سياسي فلسفه و ايدئولوژي 

 درست است؟. هايي باشد بايست بر اساس چنين بررسي مي
 

يعني يك چنين . «دنيا»جز مجله . ـ بله، ولي در نطفه خفه شد ديگر. م. ش
قصدي، قصد فعاليت تئوريك سياسي، داشتند ولي پيش از اينكه به جايي 

 .برسند دستگير شدند
 

كنم اين است  نكه من اين سئوال را بدين ترتيب مطرح ميـ علت اي. ب. ع

كه اگر نهضت مشروطه را عامل مؤثر در شكوفايي ادبي و هنري دوران بعد 

و . از آن بدانيم، سرچشمه فكري اين پنجاه و سه نفر ظاهراً چيز ديگري بود

كنم كه آنها نهضت خود را از نظر فكري و ايدئولوژيك با جنبش  تصور نمي

تفكر سياسي اين گروه از جاي . ديدند ه در ارتباط نزديك ميمشروط

 .ديگري الهام گرفته بود
 

دانم بهتر است چيزي  ـ بله كامالً ممكن است ولي من چون نمي. م. ش

 .نگويم
 

ـ حاال اگر موافق باشي به دوران بعدي، يعني دوران بعد از اشغال . ب. ع

 .ايران توسط متفقين، بپردازيم
 

بله چند دقيقه قبل بود كه گفتم در حقيقت ما باز دوباره شروع ـ . م. ش
كرديم به ياد گرفتن الفباي سياست منتها با الفباي جديدي سر و كار پيدا 

 .براي اينكه دنيا در جاي ديگري بود. كرديم؛ الفباي سوسياليسم
 

ـ نه تنها الفبا عوض شد بلكه خود مسئله به طور ديگري مطرح شد، . ب. ع

 .وار شدن تفكر سوسياليسم در ايران خالصه يعني
 

اين دو . ـ بله، ناگهان ما مواجه شديم با فاشيسم و كمونيسم در ايران. م. ش

ها به آن توجه  براي خاطر دو قدرتي كه ايراني. فكر بود كه جاذبه داشت

 . داشتند
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  رضا شاهدر عصر   و انديشه  فرهنگ
 گفتگو با علي اصغر حقدار

 
، در بارة جايگاه ”شناسي تاريخي انديشه“هاي روشنفكران ايراني و در حوزة  امان با علي اصغر حقدار محقق جوان و نويسندة آثار متعددي در زمينة بازخواني انديشه گفتگوي نخستين

در خالل اين گفتگو وي بسيار فشرده و به ضرورت  به نكات پراهميتي در (  نامة رضاشاه ـ ويژه 88تالش . )اكبر داور در تاريخ تجدد حقوقي در ايران بود گذار آن علي دادگستري نوين وبنيان
اين اشارات اجمالي براي ما .  اشاره نمود 5288تا  5288نگاري و سياست در دوران تاريخي  هاي اجتماعي و فرهنگي، بويژه در سه عرصة ادبيات، تاريخ مورد تحوالت عميق در همة حوزه

حول آن پرسشها . هاي منورالفكران صدر مشروطيت ها و ايده هاي فكري و روشتفكري اين تحوالت و همچنين رابطة آنها با انديشه شهاي بسياري شد، از جمله در بارة پشتوانهساز پرس زمينه
شده در دو دهة  دهد كه چگونه اصالحات و گامهاي برداشته حقدار نشان مي بار ديگر با علي اصغر حقدار به گفتگو نشستيم، كه نتيجة آن گفتار در خور توجه زير شد كه در جزء جزء آن آقاي

هاي خود نه تنها به  ما برده و چگونه انديشمندان، محققين، نويسندگان، شاعران اين دورة تاريخي در آثار و انديشه” مدرنهاي كالسيك“هاي منورالفكران يا  ها و ايده رضاشاهي تبار به انديشه
هاي  دريغ وي آن ايده هاي مدرن مشروطيت را به دورة رضاشاهي بر عهده گرفتند، بلكه به پشتوانة قدرت اجرائي پادشاه كشور و پشتيباني بي شترك وظيفة انتقال ايدهصورت يك حلقة م

ها از ادبيات  جامعة سنتي به يك جامعة مدرن، در همة عرصهوي همچنين با پيگيري مستدل تحوالت عيني گذار يك . مدرن را در بخشهاي مهم به مرحلة اجرا گذاشته و نهادمند ساختند
گيري فرديت و هويت مدرن و باالخره ورود ايران به عصر جديد آن را ترسيم كرده و در مجموعة گفتار، اهميت و  گرفته تا معماري، شهرسازي ايجاد نهادهاي جديد ادارة كشور، شكل

 .  گذارد را به قضاوت خوانندگان مي 5288تا  5288خواهانه در فاصلة سالهاي  اسي با رويكردي ترقيموفقيت  همسوئي كاركرد روشنفكري و اقتدار سي

 

 
 از آن  پيش  و حتي  مشروطيت  از صدور فرمان  دوران  در آن  كه  رويدادهايي و  جريانات  عقالني  و مستند و تحليل  تاريخي  هاي داده  ي و بر پايه  يقين  به  

  و اقدامات  مانده  معوق  هاي ايده  كه  گفت  توان ، مي است  شده  ثبت  معاصر كشورمان  ، در تاريخ زمين ايران  مدرن  يافتن  و هويت  سلطنتتا تغيير 

 و  رسيده  تثبيت  هب  رضاشاه  ي در دوره  و سياسي  ـ اقتصادي  ـ فرهنگي  اجتماعي  هاي زمينه  در تمامي  خواهان مشروطه  ي شده  شروع  و تازه  ناقص

 .بودند، نهادمند شدند  و آرمان  نظريه  در مقام  از آن  پيش  كه  هايي ايده
 
 داده  كشور تشخيص  سازي مدرن  ضروري  و شرط  اول  قدم  درستي  به  ايراني  ي اوليه  در نزد بيشتر روشنفكران  كه  عمومي  و پرورش  ايجاد آموزش  

 .برخوردار شدند  از آن  و قومي  ـ جنسيتي  طبقاتي  تفكيك  بدون  مرز و بوم  اين  فرزندان شد و  عملي  رضاشاه  حاكميت  اول  ي بود، در دهه  شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شود كه مي  احساس  جستجوگري  حقدار در آثار شما حضور نگاه  ـ آقاي
  بيداري  را از آغاز جنبش  ايرانيان  و فرهنگي  فكري  دستاوردهاي شناسايي

بر  را ديگر  نسل  به  نسليآنها از   انتقال  وچگونگي  تداوم  و خط  كرده  دنبال
 در  گسست  مانع  نگرشي  چنين  كه از آنجائي. كند مي  پيگيري  بستر گذر زمان

ما .  است  و در خور ستايش شايسته، لذا بسيار  است  تاريخي  و آگاهي  ذهنيت
  به  و در پاسخ  پيشين  در گفتگوي  كه  است  منظرگاه  از همين  كنيم فكر مي
  در حوزة  تحوالت  شما به, رضاشاه  برآمدن  شرايط در مورد ما  نهائي  پرسش

به   صدر مشروطه  منورالفكران  مدرن  هاي ايده  و بازتاب  دوره اين در  فرهنگي
،  ادبيات  سطح  ها در سه ايده  اين  و بر بروزات  داشته  اشاره دورة رضاشاهي

 .شتيدگذا  انگشت  در آن  نگاري و تاريخ  سياسي  انديشة
  هاي از ايده  كداميك. بفرمائيد  ، نخست بارمان  اين  گفتگوي  اما در ابتداي

و   ، آشوب آشفتگي  هاي دهه  از ميان  توانست  مشروطيت  ايدئولوژي  سازندة
  دورة  روشنفكري  ـ فرهنگي  فكري  نظام  خود را به  بسيار، راه  فراز و فرودهاي

 بگشايد؟  رضا شاهي
 

«  تاريخي  شناسي انديشه«  مطالب  به  كه  نظري  ا تشكر از دقتِبحقدار ـ 
  ي نوجويانه  هاي استمرار ايده  باور من  كرديد به  اشاره  داريد، همانطور كه

   ساله  چهارده  بحراني  با گذر از شرايط  آن  هاي زمينه  و پيش  مشروطيت  دوران
 رضاشاه  هاي ـ پايه 5899اسفند   سوم  ودتايتا ك  در ايران  پارلمان  اولين  ـ از تشكيل
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  تعبيري  به . استوارساخت  سردارسپه  خود را در عصر دولت  و ابتدايي  اوليه
  چهارده  هاي بحران  و دوران  ـ از استقرار مشروطيت  دوره  آن  تاريخ  بازخواني

 از  ـ حكايت  مورد بررسي  دورة  براي  مدخلي  همچون  تا تغيير سلطنت  ساله
و   كشورداري  در نظام  با نهادمند شدن  سياسي  هاي انديشه  دارند كه  مساله اين

خود   اي از هر ايده  بود، بيش  وجود آمده  به  نخبگان  فرهنگ در  كه  دگرديسي
نبايد   حال  با اين .دهند مي  ـ نشان  رضاشاهي ـ عصر  مورد بررسي  را در دورة

  دنبال  به  كه  مذهبي  باورهاي و  اجتماعي  ت، مقوال اقتصادي  هاي از ايده
  بودند، غافل  يافته تغيير  بروز و درخواست  ، فرصت مدرن  با دنياي  رويارويي

 .بود
  در ميان  بود كه  اي گرايانه واقع  از نگاه  گرفته  نشات  همه  اين  نظر من  به

و   د با حوادثدر برخور  ايران  ـ فرهنگي  سياسي  نخبگان و  روشنفكران
, پيوست  وقوع  به  تا تغيير سلطنت  مشروطيت استقرار  در دورة  كه  رويدادهايي
  اگر بخواهيم .داد مي  شكل  عينيات  به  ها را در پاسخگويي و انديشه  ايجاد شده

  از نخستين  نمونه  عنوان  به  توان ، مي ها بپردازيم ريشه  به  اجمالي  اي در اشاره
 و  ريخته  پي«  نجات  راه«  در رسالة  الدوله صنيع  برد كه  نام  صادياقت  طرح

  گذشته . است  دانسته  آهن را در ايجاد راه  ايران  ماندگي  عقب  سر گذاشتن پشت
  هاي انديشه  تاريخي  را در بازخواني  آن  توان ، مي نظريه  اين  سقم و  از صحت

  بود كه  دريافته  درايت  به  الدوله صنيع  چرا كه . گذاشت  تأمل  به  در ايران  مدرن
  كاالها، سيستم  در انتقال  و تسريع  و نقل  امور حمل  به  ساماندهي  بدون

  تجارت  مبادالت  گردونة  و به  از سر گذرانده  توان را نمي  سنتي  معيشتي
 و  ايران  اقتصادي  مشكالت  حل  خاطر راه  همين  وارد شد و به  المللي بين

از   پيش  ايده  اين  اگر چه . دانست مي  آهن راه  را ساختن  در امور تجاري  تحول
  آن  ، ولي بوده  مطرح... و  خان ملكم  چون  منورالفكراني  در ميان  الدوله صنيع
  بود، از يك  كرده  مشغول  آهن جد با فكر ايجاد راه را به  الدوله صنيع  كه  چيزي
ديگر   بود و از طرف  پديد آمده  كشورداري  در شيوة  بود كه  تغييري  طرف

  زيربنايي  اهميت با  و آشنايي  مدرن  دنياي  و مباني  ها از اصول آگاهي  گسترش
 .بود  مالي  مسائل  به  و ساماندهي  المللي بين  در تجارت  صنعت

  به  مشروطيت  از دورة را  مدرن  هاي ايده  انتقال  بايستي  اعتقاد من  به  بنابراين
.  گذاشت  تأمل  ـ به  شان و ضعف  آنها ـ با شدت  در كليت  رضاشاهي  دورة
  رسيدن  حكومت  و به  مشروطيت  اول  ي دوره  ميان  واسط  هاي از حلقه  يكي

و   انسجام  ، در پي مدرن  هاي ايده با  بودند كه  نخبگاني  ، جمع رضاشاه
«  جوان ايران  انجمن»در   كه  ها جمع  اينيكي از  .ندكشور بود  مدرنيزاسيون

خود را   ي نوگرايانه  هاي برنامه  وسئر  اي بود، با انتشار مرامنامه  شده  متشكل
 :بود  كرده  اعالم  گونه اين
 . كاپيتوالسيون  ايغـ ال

 . آهن راه  ـ احداث
 . يرانا  گمركي  ـ استقالل
 .اروپا  پسر بهدختر و   دانشجوي  ـ فرستادن

 . زنان  ـ آزادي
 .جزا  قانون  ـ وضع
 . ابتدائي  و تعليمات  معارف  ترويج  به  ـ توجه

 . و صنعتي  فني  تحصيالت  به  و توجه  متوسطه  مدارس  ـ تأسيس
 . رأي  از حق  سوادان بي  كردن  ـ محروم
 .ها و تئاترها ها و كتابخانه موزه  ـ تأسيس

 .اروپا  تمدن  خوب  متقس  ـ اخذ و اقتباس
و از «  جوان  ايران«  اصلي  از بنيانگذاران  ـ يكي  اكبر سياسي  علي

با   ديدارشان  ماجراي  خود، به  از خاطرات  در بخشي  اروپايي  كردگان تحصيل

  شما ضروري  پاسخ  شدن  روشن  براي  آن  نقل  كند كه مي  اشاره  سردارسپه
 . است

  كه  گذشت نمي«  جوان  ايران«  از تأسيس  چيزي: نويسد مي  سياسيدكتر 
  انجمن. حضور خواند  را به  جوان  ايران  وزير نمايندگان نخست  سردارسپه

  اسماعيل! بكند  توانست نمي  هم  جز اين  ـ البته  پذيرفت را  سردارسپه  دعوت
او   اقامتگاه  به  بيمناكي  با اندكي  و من  رئيس ، محسن نفيسي  ، مشرّف مرآت

  بعدها دانشكده)  نظام  مدارس  تقريباً روبروي  سپه  در خيابان  موقع  در آن  كه
  بر دوش  كه  شنلي او با  كه  بوديم  ايستاده  باغ  در محوطه.  بود رفتيم(  افسري
و   نشست  نيمكتي  خود از دور پيدا شد و روي  بلند و برافراشتة  با قامت  داشت

.  كنيم  او بود جلوس  نزديك  كه  نيمكتي  و روي  شويم  كرد نزديك  ما اشاره  به
  حسابتان  گوئيد؟ حرف مي  چه  رفته  فرنگ  هاي شما جوان»:  گفت  گاه آن

از   انجمن  اين:  گفتم  من« دارد؟  معني  چه  جوان ايران  انجمن  ؟ اين چيست
و از   ايران  ماندگي ما از عقب.  است دهش  تشكيل  پرست وطن  جوانان  اي عده

و   بريم مي  رنج  است  اروپا دور ساخته  ما را از كشورهاي  كه  عجيبي  فاصله
  انجمن  و مرام  را داريم  ايران  و تعالي  و ترقي  فاصله  اين  بردن  از بين  آرزوي

  من« ؟ مرام  كدام»:  گفت.  است  شده  گذاشته  و اصول  مبني  ما بر همين
  دقت  و به  و آهسته  را گرفت  آن.  او دادم  را به  انجمن  شده  چاپ  مرامنامة

o از   پيش .رسيد  عمل  به  رضاشاهي  ي آرزو در دوره  و اين بودند  و متحدالشكل  دائمي  ارتش  يك  داشتن  در آرزوي  ميرزا، ايرانيان  عباس  از زمان

  خان ميرزاحسين  در زمان  اميركبير و ديگري  در دورة  يكي: بود  گرفته  انجام  در ايران  نوين  ارتش ايجاد  براي  ، دو تالش دوره  اين

  از آن  كدام  هيچ  شد، ولي  ارائه  ايران  نظامي  سازمان  كامل تجديد  براي  هر دو طرح.  قمري 4201تا  4231  در سالهاي( سپهساالر) شيرالدولهم

  را چهار نيروي  اناير  نظامي  تشكيالت  كه 4200  بعد از كودتاي  سردارسپه  تا اينكه. شوند  خود موفق  هاي خواسته  نتوانستند در انجام  بزرگان

آذر  41داد و و در   واحد انسجام  نظامي  دادند، با ايجاد سازمان مي  تشكيل و بريگارد مركزي  ـ ژاندارمري  جنوب  ـ پليس  بريگارد قزاق

 .واحد گردانيد  تشكيالت  و صاحب  متحدالشكل  لباس  را داراي  ايران  قشون  تمام  فرماني  طي  خورشيدي4311
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  روئي گشاده  ما كرد و با كمال  خود را متوجه  نافذ و گيرندة  نگاه  گاه آن. خواند
  شما جوانان  كه  بينم مي . است  ايد بسيار خوب نوشته  ها كه اين»:  گفت
ضرر . داريد در سر  و شيرين  بزرگ  هستيد و آرزوهاي  خواه و ترقي  پرست وطن

 را با اين  ها را باز كنيد و مردم و گوش  چشم  خودتان  مرام  با ترويج  ندارد كه
شما   به... خواهد بود  از من  عمل  از شما ولي  حرف. شنا بسازيدآ  مطالب 

آرزوها را   اين  همة  كه  دهم مي  شما قول  به  از اطمينان  بيش  ، بلكه اطمينان
...  تا آخر اجرا كنم  از اول  هست  هم  خود من  مرام  شما را كه  و مرام  برآورم

را   ديگر خبرش  چند سال ...باشد  را بگذاريد نزد من  مرامنامه  نسخه  اين
 «.خواهيد شنيد

هر از   بيش  عصر رضاشاهي  به  مشروطيت  ي يافته  راه  هاي ايده  در واقع
ـ   دولت  مفهوم  و پديداري  ـ فرهنگي  اقتصادي  ايجاد نهادهاي ، در نمادي

  نهادها و مفاهيم  از اين  كدام  كرد هيچ  بايد اضافه  بالفاصله .ظاهر شد  ملت
  تحولي .گرفتند مي  نشأت  ايراني  هاي سنت از  شدند و نه  واقع  مقدمه  بدون  نه
  پيشامشروطه  دوران  سياسي ـ  فرهنگي  ز نخبگانا  اي عده  هاي در انديشه  كه

  وقوع  به  سنتي  هاي از آموزه  و گسست  با مدرنيته  در مواجهه  و استقرار آن
ـ   عصر رضاشاهي  نهادسازي  ـ فرهنگي  فكري  هاي بود، پشتوانه  پيوسته
ـ در   وطيتمشر  اول  ي را در دوره... و  استقرار پارلمان  يعني  از آن  پيش  وحتي

را   ساز آن گذار و جريان افراد بنيان  من  كه  انديشمنداني .بودند  داده  خود جاي
و   سنتي  ، توانستند در گذار از باورهاي ام خوانده « ايراني  كالسيك  هاي مدرن»

  ، بر دوران مدرنيته  ي شونده  جهاني رشد  رو به  در نظام  ايراني  فرهنگ  ادغام
  اي تازه  و دوران  آمده  فائق  سنت  ـ فرهنگي  زيستي  ي شيوه  ي شده  سپري
  بالتبع ، ذهنيت  با تحول .آورند  ارمغان  به  زمين  ايران  و فرهنگ  جامعه  براي
 .شوند مي  نيز دچار دگرديسي  زيستي  ها و معيارهاي كنش
  قوانين  تدوينـ   خانه  ـ مشورت  منتظم  فكر ايجاد دولت  بود كه  اساس  بر اين

  و خطوط  آهن ـ ايجاد راه  متحدالشكل  ارتش  ـ تشكيل  عرفي و  موضوعه
  و مظاهر دنياي  عيني  هاي جنبه  اصطالح  به  كه  چيزي  و هر آن... و  تلگرافي

  خود مشغول  را به  سياسي ـ  فرهنگي  دادند، آگاهان مي  را تشكيل  مدرن
،  مدرن  دنياي  و الزامات  خود از لوازم  و دريافت  درك  اقتضاي  به  و آنان  داشت

 و فرهنگي  ـ سياسي  اقتصادي  تغيير ساختارهاي  در خصوص  ابراز نظرياتي  به
  اينجا از تحليل  من  البته .آوردند  روي  ايرانيان  نيازهاي  تأمين  براي 

و   ايران  نظامي  برخوردهاي  از دوران  ها كه و ذهنيت ها آرمان  اين  تبارشناختي
  و فقط  گذرم شود، مي آغاز مي  ايران  به  اقتصادي  نوين  نظام  و رسوخ  روسيه

و   ـ سياسي  اقتصادي  و مضامين  مفاهيم  اشاره  شما به  جواب  ي در حيطه
 خود  در آثار و تأليفات  قاجاريه  عصر پاياني  منورالفكران  را كه  فرهنگي
 . پردازم پيدا كردند، مي  نيز گسترش  رضاشاه  ي دوره  بودند و به  پرورانده
از   ياد كرد كه  الدوله ناظم  خان ميرزاملكم«  تنظيمات«  ي از رساله  توان مثالً مي
  و استقرار پادشاهي  گفت مي  سخن  مقتدر مركزي  دولت  يك  ضرورت

 .كرد  عملي  حدودي را تا  ايده  ، آن سردارسپه
و   دائمي  ارتش  يك  داشتن  در آرزوي  ميرزا، ايرانيان  عباس  يا از زمان

از   پيش .رسيد  عمل  به  رضاشاهي  ي آرزو در دوره  و اين بودند  متحدالشكل
  يكي: بود  گرفته  انجام  در ايران  نوين  ارتش ايجاد  براي  ، دو تالش دوره  اين

( سپهساالر) مشيرالدوله  خان ميرزاحسين  در زمان  اميركبير و ديگري  در دورة
  سازمان  كامل تجديد  براي  هر دو طرح.  قمري 5898تا  5808  در سالهاي

 نتوانستند در انجام  بزرگان  از آن  كدام  هيچ  شد، ولي  ارائه  ايران  نظامي
  كه 5899  بعد از كودتاي  سردارسپه  تا اينكه. شوند  خود موفق  هاي خواسته 

ـ   جنوب  ـ پليس  بريگارد قزاق  را چهار نيروي  ايران  ينظام  تشكيالت
واحد   نظامي  دادند، با ايجاد سازمان مي  تشكيل و بريگارد مركزي  ژاندارمري

را   ايران  قشون  تمام  فرماني  طي  خورشيدي5288آذر  51داد و و در   انسجام
  دانشكده  تأسيس .واحد گردانيد  تشكيالت  و صاحب  متحدالشكل  لباس  داراي

،  فرانسه  به  نظامي  نفر محصل 08  ، اعزام سال  همان  ماه  در بهمن  افسري
  آموزشهاي جديد و  تعداد كادر، خريد سالحهاي  ، افزايش مالي  امكانات  جذب
 را  صد ساله  يك  و آرزوهاي  تبديل  توجه  قابل  قدرتي  را به  ايران  ، ارتش نوين

  ي روحيه  ي ـ درباره  در ايران  آلمان  بلوخر ـ سفير وقت  نفو.  ساخت  محقق
  او ساده... »: نويسد داد، مي مي  ارتش  بهكه   و اهميتي  رضاشاه  گري نظامي

. فرد بود  منحصر به  نظامي  مسايل  به  اش توجه و  گيري سخت  ، ولي زيست مي
  هاي با هزينه  بود كه  يآنهاي  داد و دشمن  انجام  كاري  هر نوع  ارتش  براي

ديگر   به  نسبت  غير عادي  شكلي  به  وي... كردند خود را پر مي  جيب  سربازان
 تندخو،  او همچنين. بود  توان و با  قد بلند، راست  و همقطارانش  ايرانيان
 «. داشت  خويي درنده  و نيز صفات  ، رك چابك
  برد كه  نام  همگاني  كوبي يا مايه  آهن ايجاد خط  چون  از مواردي  توان باز مي
بود و   مانده  ايرانيان  دل  به  آن  دارا بودن  قاجار حسرت  شاه  ناصرالدين  از زمان

ايجاد   كردم  اشاره  طور كه  همان .سازد  ها را عملي آن  توانست  رضاشاه  دولت
مرد   وردار بود كهبرخ  جايگاهي  از چنان  خواه مشروطه  آگاهان  در ميان  آهن راه

  ماندگي عقب  ـ عالج  اول  مجلس  اول  رئيس ـ  الدوله صنيع  چون  اي دنيا ديده
از   ايران«  نجات  راه»را   آهن و راه  كشور را در ايجاد آن  و رشد اقتصادي  ايران
 . دانست مي  ماندگي عقب  بالي

،  وي  اجرايي  ي نهپشتوا  به  عصر رضاشاهي  كنشگران  ها بود كه آموزه  اين
  آهن راه  از اهميت  با آگاهي .ساختند  ها را عملي آن  نهادمند ساختن  ي مرحله

  ايران  آهن  امتداد خط»: نويسد مي  از سفر مازندران  خاطراتش خود در  رضاشاه
  و آرزوهاي  جزو آمال  فارس  آزاد و خليج  درياي  بحر خزر به  ساختن  و متصل

  و بدون  خود ايران  با پول  آهن خط  كه  است  ، آيا ممكن تاس  من  قطعي
  شود؟ آيا ممكن تأسيس  خود من  نظر مستقيم  و در تحت  خارجي  استقراض

و  «...شود؟  خالص  آهن راه  نداشتن  از ننگ  ايران  مثل  پهناوري  مملكت  است
  به  چاي و شكر وقند   انحصار دولتي  قانون  آرزوها با تصويب  اين  باالخره

 از سوي  خورشيدي 5281خرداد   ، در نهم آهن ايجاد راه  سرماية  منظور تهية
: نويسد مي  در يادداشتي  رضاشاه .پوشد مي  عمل  ي ، جامه ملي  شوراي  مجلس 

  مهمه  اجزاي  ساختن  و متصل  سراسري خط  كشيدن  به  اوان  در همين... »
  كار ديناري  اين  انجام  براي  كه  اين  ، بدون اشتمگم  يكديگر همت  به  مملكت

  و صرف  گرفتم  با انحصار قند و شكر از خود ملت  ، بلكه كنم  قرض  از خارجه
 كلنگ  نخستين  خورشيدي 5280مهر  82در  .«... كردم  خود ملت  مصالح

  دست  شود، بهايجاد   تهران  ايستگاه  بايست مي  كه  در محلي  آهن راه  ساختمان 
  با طول  آهني راه  صاحب  ، ايران كمي  شد و در مدت  زده  زمين  به  رضاشاه

  كه  داشت  آهن ايجاد راه  به  اي عالقه  چنان  رضاشاه .متر شدكيلو 5121  اولية
 .بود  بازديد كرده  ساخت  مراحل بار از 50، حدود  آن  ساخت  در طول
  آهن ايجاد راه  بود كه  همانگونه  به  هم  قتصاديا  هاي در ديگر زمينه  وضعيت
  از صنايع  متعدد و حمايت  با ايجاد كارخانجات  توانست  رضاشاه .شد  را باعث
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ارتقا دهد و   صنعتي  موقعيت  به  كشاورزي  ي را از مرحله  ، ايران داخلي  نوپاي
 5288  ي دهه  ا طيراست  در اين .يابد  سوق  شهرنشيني  به  كشور از روستازدگي

در   ماشيني  كارخانه 008 و مجموعاً  گذاشت  گسترش  جديد رو به  صنايع
  وضعيت .بود  كرده  نفر كارگر ايجاد شغل 11888حدود   براي  ايجاد كه  ايران

 ـ  ريسندگي  واحد صنعتي 585ايجاد : بود  اميدوار كننده  ديگر هم  در صنايع
كشور و   مختلف  در شهرهاي  لغهزار شا 11از   يشبا ب  دستي  صنايع  بافندگي
  هاي سرمايه  كشور و جذب  معدن 502هزار نفر در  82از   بيش  فعاليت
  ، تسهيالت آن  موجب  به  كه 5289  سال در  قوانيني  با تصويب  خارجي
  براي  ساله 1  مالياتي  و معافيت  آالت ماشين  واردات  ي در زمينه  گمركي
 شدن  عملي  هستند كه  بود، از ديگر مواردي  شده  بيني ها پيش هكارخان

بودند و   داده  را در خود جاي  ـ سياسي  اقتصادي  هاي مدرنيست  هاي ايده 
  از چندي  برد كه مي  تغيير ذهنيت  به  راه  ها، در تبار انديشگي كنش  اين  بعتبال

 .بود  ر شدهپديدا  ايراني  نخبگان از  برخي  در ميان  پيش
در   عنوان 92از   شده  ثبت  هاي شركت  ، افزايش دوره  آن  اقدامات  ي نتيجه
  به  كه  در شرايطي  يعني .بود 5259  در سال  عنوان 5321  به 5255  سال

بود و كشور   استبداد و ديكتاتوري  دوران  نويسان ايدئولوژيك  ي وارونه  روايت
  به  قاجار كه  شاهان  بر خالف  رضاشاه  برد ـ از طرفي مي  رنج  از مشكالت

  را در روابط  اي غيرعادالنه  ، قوانين اقتصاد جهاني  نوين  از شرايط  پرتي  علت

  بودند، با تصويب  كرده  تحميل  ايران  به  با خارجيان  يتجارت
را در انحصار   خارجي  تجارت 5255  در سال  تجارت  قانون
  و رعايت  صنعتي  ي توسعه فرايند  درآورد و با مديريت  دولت

  آزاد را از دست  تجارت  ، سياست آن  كنترلي  الزامات
ياد   به  تاريخ  باز همموارد   از اين. آورد  بيرون  خارجيان

  كنترل  قانون  طبق  دوران  در آن  چگونه  كه  است  سپرده
مجوز   كسب  مستلزم  تجملي  ، ورود كاالهاي اسعار خارجي

،  قانون  اين  ي اصالحيه  گرديد و براساس  مخصوص
 را در  شده  درصد ارز تحصيل 98  بايست مي  صادركنندگان

 .فروختند مي  دولت  به  يكسال  رفظ
  مشهورتر از آن  هم  و انگليس  و قرارداد ايران  نفت  جريان
باشند و   از ياد برده  دوره  آن  و مخالفان  موافقان  كه  است

و   ايدئولوژي  اصحاب  ـ حال  .نيست  آن  يادآوري  به  نيازي
بر   را انگليسيان  دولت  بگويند آن  تاريخ  كنندگان  تحريف

از   و انگليسيان كردند  اش اداره  سر كار آوردند و انگليسيان
ايجاد   ميان  كردند ـ در اين  خارج  ايران  سياسي  ي صحنه

  در نزد بيشتر روشنفكران  كه  عمومي  و پرورش  آموزش
 ضروري  و شرط  اول  قدم  درستي  به  ايراني  ي اوليه

  اول  ي بود، در دهه  شده  داده  كشور تشخيص  سازي مدرن 
  بدون  مرز و بوم  اين  فرزندان شد و  عملي  رضاشاه  حاكميت
 .برخوردار شدند  از آن  و قومي  ـ جنسيتي  طبقاتي  تفكيك

،  تاريخي  ي گذشته  گواهي  به  كه  مساله  از اين  بگذريم  حال
پذير شود و ياد بگيرد  تربيت  نتوانست  وقت  هيچ  ايران  ملت
در گرو   درآورد و دل  و ترتيب  نظم  را به  زندگي  يطشرا

و   داشت  اش و خودخواه  خودبين  ذهن  خرافي  هاي يافته
  احساساتي  گيري نكشد و موضع تير  حرف  از اين  گرايان ملي  رگ  البته) .دارد

  خرابتر از آن  وضعيت باز شود،  مفصل  صورت  به  مساله  اگر اين  نكنند كه
  حتي ، مساله  از اين  گذشته(  كردم  اشاره  آن  در اينجا به  من  د بود كهخواه

بودند   هايي نيز متأثر از ايده  و شهرسازي  اداري  فضاهاي  و سازهاي  ساخت
 .بودند  شده  مطرح  روشنفكران  ، در ميان دوره  اين از  پيش  كه

و   بر شهرسازي  حتي  بود كه  جانبه  همه  چنان  دوره  در آن  سازي فرايند مدرن
  ايراني  اي چهره  رضاشاه  ي دوره  معماري .سازها نيز تاثير گذار بود و  ساخت
  هاي ، با سبك گرايانه و ملي  پرستانه وطن  هاي آموزه از  با الهام  كه  داشت

  و نظام  سراسري  بوروكراسي  باالخره. بودند  شده  آميخته  هم  به  مدرنيستي
  هايي بود و همانند پديده  نخبگان  روشنگري  خود محصول  در كليت  كه  اداري
  ايران  سنتي  در فرهنگ  اي سابقه  هيچ... و  ـ حقوق  ـ پارلمان  قانون:  چون

  اجرايي  سيستم  جديد به  اي و چهره  گرفت  شكل  رضاشاه  ي نداشتند، در دوره
اكبر داور در  علي  ، اقدامات موردي  صورت  به  قبلي  ي در مصاحبه. كشور داد

  از عملي  اي ، نمونه نوين  و ايجاد دادگستري  قضايي  نظام  بنيادين  تغييرات
  بحث  را به  در عصر رضاشاهي  خواهي عصر مشروطه  مدرن  هاي انديشه  شدن

  هاي آرمان  شدن  باز شاهد عملي  هم  اقتصادي  هاي زمينهديگر در  . گذاشتيم
  بانك  تأسيس . هستيم  دوره  در اين  گذشته  هاي دهه  و نخبگان  يتمشروط

  پاياني  ي در دوره  از آن  پيش  و حتي  شاه  مظفرالدين  در دوران  كه  ايران  ملي

 علي اكبر سياسي
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  بود، از جمله  شده  مطرح  فرهيختگان  در ميان  شاه  ناصرالدين  حكومت
 .رسيد  عمل  ي حلهمر  به  رضاشاه  ي در دوره  بود كه  نهادهايي

  و به  دور از تكلف  و به  ساده  با زباني  بود كه  خان بار ملكم  اولين  دانيد كه مي
  تشكيل  دربارة  مذاكره«  ي ، در رساله جديد و قديم  مفاهيم  ريختگي  هم

  و حكومت  گفت  سخن  اقتصادي  نوين  شرايط در  و جايگاهش  از آن«  بانك
  نمايندگان  هم  اول  در مجلس. گردانيد  آن  تشكيل  ضرورت  را متوجه  ايران

را   ايران  ملي بانك  تأسيس  اعالن  گفتند و حتي  سخن  آن  از اهميت  مفصل
  پيوست  وقوع  به  خورشيدي 5283  در سال  و منتشر كردند، اما ايجاد آن  تهيه

در   كه  يجاد بانكا  چرا كه . بر اقتصاد كشور گذاشت  ماندگاري  يراتثتأ و
نظير   و شرايطي  امنيت  تأمين  بود، مستلزم  و تجارت  سرمايه با  مستقيم  ارتباط

  از برقراري  تا پيش  و الزامات  لوازم  اين  بود كه  ارزي  و مبادالت  پولي  سيستم
  ، فراهم سردارسپه  در زمان  ايران  ملي  امنيت  و تحقق  مقتدر و مركزي  دولتي
 .بود  نشده

  عقالني  و مستند و تحليل  تاريخي  هاي داده  ي و بر پايه  يقين  به  بنابراين
  و حتي  مشروطيت  از صدور فرمان  دوران  در آن  كه  رويدادهايي و  جريانات

معاصر   ، در تاريخ زمين ايران  مدرن  يافتن  و هويت  تا تغيير سلطنت  از آن  پيش
  و اقدامات  مانده  معوق  هاي ايده  كه  گفت  توان ، مي است  شده  ثبت  كشورمان

ـ   اجتماعي  هاي زمينه  در تمامي  خواهان مشروطه  ي شده  شروع  و تازه  ناقص
 و  رسيده  تثبيت  به  رضاشاه  ي در دوره  و سياسي  ـ اقتصادي  فرهنگي

 .، نهادمند شدندبودند  و آرمان  نظريه  در مقام  از آن  پيش  كه  هايي ايده
  ي واسطه  ، به سياسي  ي و مدرنيته  اجرايي  هاي از ايده  برخي  ميان  در اين
  فراموشي  آمد، در محاق  پيش  رضاشاه  سلطنت  دوم  ي دهه در  كه  مسائلي

پايدار بود،   ي و توسعه  جانبه  همه  مدرنيزاسيون  ي الزمه  طور كه  ماند و آن
،  فرهنگي  ي و توسعه  اقتصادي  ي توسعه  پاي  پا به  انستنتو  سياسي  تغييرات

  رعايت  ـ عدم  و واليتي  ايالتي  هاي انجمن  تشكيل  به  توجهي بي .شود  عملي
  سياسي  ي چهره  بودند كه  از مواردي... و  و مطبوعات  احزاب  به  مربوط  قوانين

 در  هم  پارلمان. كنند مي  رسيمت  تأمل  و قابل  جدي  هايي را با آفت  دوران  آن
شد و   رانده  خود پس  قانونگذاري  ، از جايگاه اول  پهلوي  سلطنت  دوم  ي دوره

 .شد  مواجه  مباالتي با بي  حكومتي  ي گانه سه  قواي  تفكيك  تا حدودي
ايجاد  مانع و  سياسي  ي توسعه  توقف  باعث  و عللي  عوامل  چه  كه  اين

  دولت  شدند و ساختار سياسي  عصر رضاشاهي  ايران در  ياسيس  ي مدرنيته
  هستند كه  گنجد، مباحثي مي  اجرايي  قالب  در كدامين  و رضاشاه  سردارسپه

  ي دوره  انديشگي  تاثيرات و  فرهنگي  مسائل  و بررسي  از طرح  فعالً خارج
  ساختار ارگانيك  به  انتو ، مي آن  ي بينانه واقع  كردن  و با مطرح  بوده  مشروطه

  آگاه  و شامل  جامع بصورت ، و حياتي  حساس  دوران  آن  ي پيوسته  هم  و به
 .شد

 
بر «  در عصر مشروطيت  مدرنيته  و تاريخ  آدميت  فريدون«  ـ شما در كتاب

و   فكري  ، تحوالت از وي  نقل  و به  آدميت  افكار و آراء فريدون  بستر معرفي
  اين  مختلف  و مقاطع  قرار داده  مورد تفحص را  مشروطه  بشجن  فرهنگي

  ها بررسي دوره  آن  برجستة  هاي چهره  تك  فكري  نظام  معرفي  را حول  جنبش
  به  آدميت  هاي از گفته  اميركبير و با اقتباس  اصالحات  در بخش. ايد نموده
   اشاره  انديشمند جامعه  طبقه  به«  ذهني  دگرگونيهاي«  محدود ماندن  مسئلة

 .ايد گفته  سخن  جامعه  پيكرة  دگرگونيها به  اين  سرايت  و از عدم  داشته
  رضاشاه  دورة  ـ فرهنگي  فكري  هاي فعاليت  به  توان را مي  قضاوت  آيا همين

 داد؟  سرايت
 

  مكانيو   زماني  را در ظرف  اي هر مسئله  اوالً بايستي  چرا كه. خير  نهحقدار ـ 
  ايران  با وضعيت  عصر ناصري  ايران  زماني  منظر، شرايط  اين خود ديد و از
  شاه  ناصرالدين  كه  اين  دوم .بود  متفاوت  آن  ـ در كليت  ـ اول  عصر پهلوي

با تغيير   نتوانست  و واقعي  جدي  صورت  به  وقت  استناد عملكرد او، هيچ  به
تغيير   خود پشتيبان  رضاشاه  كه  در حالي. ر بيايدكنا  اجتماع  و تحول  سياست

و   كار گرفت  به  ايران  نوسازي  را در راه  خويش  اهتمام  بود و تمام  در جامعه
  اثبات  براي .كرد مي  حمايت  مدرن  هاي ايده  كردن  را در نهادينه  روشنفكران

  برايتان  قبلي  سؤال  در پاسخ  كه  اكبر سياسي دكترعلي  خاطرات ، مسئله  اين
  و پيشرفت  در ترقي  رضاشاه  جديت  كه  است  متعددي از موارد  ، يكي خواندم
تنها   ، نه شاه  ناصرالدين  دورة  بر خالف  بنابراين .كنند مي  را گزارش  ايران

  او برخوردار بودند، بلكه  پشتيباني و  از حمايت  رضاشاه  در دورة  انديشمندان
و   ـ اقتصادي  اجتماعي  خود را در نهادهاي  هاي ها و انديشه ايده توانستند
 .كنند  نيز تثبيت  سياسي
  ضرورت  واقع  به  كه  بر تعداد نخبگاني  اول  پهلوي  ي ديگر، در دوره  از سوي
بود و   شده بودند، افزوده  كرده  كشور را درك  در ساختارهاي  اساسي  تحوالت

  را به  سنتي  هاي جديد، ذهنيت  و دنياي  ايران  ميان  يافته  گسترش  روابط
و   اجرايي  هاي عملگرا در سمت  روشنفكران  كشيد و با قرارگرفتن مي  چالش
داور در گذار   كه  اقداماتي ـ نظير  دولتي  جديد و ايجاد نهادهاي  قوانين  تدوين

يا  ,داد  انجام  ننوي  در ايجاد دادگستري  مدرن  حقوق  به  شرعي  از قضاوت
  ي ـ پيكره ...و انجام داد  اداري  در ايجاد بوروكراسي  تيمورتاش  كه  اقداماتي

در   چه  كه  در حالي. بود  برخوردار شده  مدرنيزاسيون  از مزاياي  هم  جامعه
  ي واسطه  سپهساالر به  خان ميرزاحسين  در دوران  اميركبير و چه  دوران

بر امور   كه  اي قبيله  هاي اقتدار آموزه و  قاجاريه  متيحكو  نظام  پوسيدگي
  بست با بن  آنان  مدرن  هاي بود، كنش  حاكم  و فرهنگي  ـ سياسي  مالياتي
  مستولي  خمود و ثبات  ي ، دوره و اصالح  تحول  ي دوره  دنبال  شد و به  مواجه

 .شد مي
در دو   ذهني  دگرگونيهايرا از منظر   دو دوره  اين  توانيد تفاوت شما مي
. گذاريد  مقايسه  به  تيمورتاش  اميركبير و عبدالحسين  خان ميرزاتقي  شخصيت

  داد، اما از آن  كشور انجام  و اصالح  نوسازي  به  كه  خدماتي  اميركبير با تمامي
  نوسازي  كردن  عملي  براي  در ذهنيت  كه  و دگرگوني  ذهني  عميق  تحوالت

  ـ كه  موجود قاجاريه  نظم  حفظ  همو در چارچوب. ، برخوردار نبود تاس  الزم
او   مانند گوسفندان  به  و رعيت  جامعه  العنان مطلق  خداوند و حاكم  ي سايه  شاه

 با  اميركبير هيچگاه  از سويي. دهد  انجام  اصالحاتي  خواست بودند ـ مي
ـ   ـ اخالقي  ـ سياسي  اقتصادي  ايه در زمينه  كه  و تغييراتي  مدرنيته  تماميت

بود، آشنا   وجود آمده  به  انساني  تمدن  در سير تحولي... و  ـ فرهنگي  ديني
در   آمده  دست  به  هاي را از فرصت  جامعه  خاطر نتوانست  همين  نبود و به

  يدر حال. ارتقا دهد  اعتقادي  و رواداري  تسامح  ، به و اخالقي  ديني  هاي زمينه
  از كهنه  خالصي  براي  فرصت  آخرين  دوران  آن  ديني  دگرانديش  جريانات  كه

 كشور  اجرايي  در سياست  ژرفي  تاثيرات  بود و بالتبع  گذشتگان  باورهاي
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  ، بيشترين مشروطيت  جنبش  در جريان  همانطور كه. باشد  داشته  توانست مي
  را دگرانديشان  و اجتماعي  سياسي  در تحركات  كننده  شركت افراد ديندار

خود   تر از پيشينيان خرافي  ديني  دگرانديشان  همين  اگر چه. دادند مي  تشكيل
 .تر كردند را بسته  ايراني  ذهن  ي بسته  ي درآمدند و حلقه

  اشاره  اقتصاد جهاني  اميركبير از دگرگوني  آگاهي  عدم  به  توان مي  همچنين
  شود و امير بدون  و بست  چفت  توانست نمي  سنتي  معيشتي  باسيستم  كرد كه

  كه  در حالي. بود  اقتصادي  ي تازه  و سازهاي  ساخت  پي امر، در  اين  به  توجه
را   مدرنيته  ها و اصول بنيان  بود و تمامي  غرب  ي كرده تحصيل  تيمورتاش

تغيير   تا مباني  بود كه  اهآگ  نكته  اين  به  بود و از طرفي  و زيسته  شناخت مي
نخواهد   در فرايند نوسازي  ، اثري فرعي  هاي در اليه  تحول  نكنند، هرگونه

  اصول  و دريافت  اداري  سيستم  به  بخشيدن  با انتظام  بنابراين.  داشت
بر   اجرايي  هاي حوزه  ي گرايانه و واقع  عقالني  سو و تنظيم  يك از  ديپلماتيك

و   اعتقادي  آزادي  براي  الزم  هاي زمينه  سازي و فراهم  اساسي  انونق  ي پايه
  ي طبقه  به  ذهني  دگرگونيهاي  محدود ماندن»شما از   قول  ، به اخالقي

  متوسط  ي طبقه  و گسترش  كرد و با حمايت  جلوگيري«  انديشمند جامعه
 .تر كرد تر و ملموس را عمومي  ذهني  جديد، دگرگونيهاي

كنشگر و   روشنفكري  عنوان  خود به  اقدامات  با اين  تيمورتاش  ر واقعد
  را تا حدودي  و آن بوده است  آگاه  سازي فرهنگ  ، بر مشكل مدرن  عملگرايي

وزير   او در مقام  اقدامات  به  است  كافي .كرد  آمد حل برمي  اش از عهده  كه
  و سفراي  پارلمان  و نمايندگان  وزيران  با هيئت  كه  دربار و برخوردهايي

 مانند  هنر و فرهنگ  با اهل  كه  و برخوردي  داشت  خارجي  كشورهاي
  تفاوت  كنيد تا به  ، توجه داشت  و هنرمندان  و ديگر انديشمندان  قمرالملوك

در ديگر ساختارها و محدود   اول  و پهلوي  ناصري  ي دو دوره  و مبنايي  عميق
 .ببريد  پي  ذهني  دگرگونيهاي  شيا گستر  ماندن

 
  اي ، كمتر عرصه صدر مشروطه  روشنفكران  ـ فرهنگي  فكري  ـ در تالشهاي

و نقد قرار   مورد خطاب  كه  وجود داشت  ايراني  تفكر سنتي و  از فرهنگ
 .باشند  نشده  قرار داده  آغاز دگرگوني  آنها در نقطة  يا توسط  نگرفته

  هاي چهره  ، فرهنگي ، تاريخي از آثار ادبي  ما با انبوهي  اينكه  به  با توجه
  اين  و نسبت  ، از نظر شما رابطه روبرو هستيم  رضاشاهي  دورة در  نامي  صاحب

 بايد سنجيد؟  چگونه  صدر مشروطه  فرهنگي و  فكري  را با حيات  دوره
  آغازگر و  همگي  در صدر مشروطه  فرهنگي  كارهاي  عرصة  اگر فعالين

 داد؟  توان مي  رضاشاه  دوران  روشنفكران  به  صفتي  چه گذار بودند، بنيان
 

ـ در آغاز گفتگو   كلي  صورت  را ـ به  سؤال  اين  پاسخ  كنم فكر ميحقدار ـ 
  پيش  و دورة  از مشروطه  و ادبيات  سير فرهنگ  باور من  به  حال  با اين.  ام داده

ـ   ـ آگاهي  دريافت  دورة  ترتيب  به  توان مي را  تا عصر رضاشاه  آن  هاي زمينه
  بنابراين.  دانست  ايران در  مدرنيته  و تثبيت  ـ بازخواني  رشد ـ گسترش

  جرياني  ي كننده  و تكميل  دهنده  ادامه  در واقع  عصر رضاشاهي  روشنفكران
  دوران  آن  و ديگر آزادانديشان«  ايراني  كالسيك  هاي مدرن»از   بودند كه

و در   جهاني  ي تازه  تمدن  ي خود را در دايره  هاي بود و ايده  شده  شروع
 .كرد مي  ، تعريف پيشينيان  فرهنگي  ميراث و انتقاد از  و بازخواني  گسست

،  در نظر بگيريم نرا از آغاز تاكنو  ايران  روشنفكري  هاي اگر نسل  در حقيقت
  همان  گيرد كه ا قرار ميه اولي  نسل  در ذيل  رضاشاه  ي دوره  روشنفكري

  مختلف  هاي عصر خود، در اليه  با نيازهاي  و مطابق  داده  ها را گسترش ايده
  كنشگري  و زنان  بيشتر مردان  روشنفكران  اين. كرد  نهادينه  ايراني  ي جامعه

را اجرا   اقتصادي و  فرهنگي  هاي ، برنامه سياسي  نظام  يا در داخل  بودند كه
  چه آزاد ـ  و روشنفكران  نويسندگان  عنوان  به  در جامعه  كردند و يا اينكه مي

دادند و  مي  ياري  را در ايران  مدرنيته  ي ـ پروسه  با آن  موافق  و چه  منتقد رژيم
  نظام  اگر در داخل. كردند مي  جديد تالش  و مضامين  مفاهيم  سازي در شفاف

ـ   اكبر داور ـ احمد كسروي ـ علي  غيفرو  محمدعلي:  چون  كساني
  را اجرايي  فرايند مدرنيزاسيون در ساختارها،... و  تيمورتاش  عبدالحسين

  ـ صادق  نيمايوشيج : چون  كساني  هم  جامعه  مختلف  در سطوح. كردند مي
ـ   كاشاني  ـ مشفق  اراني  اكبر دهخدا ـ تقي ـ علي  هدايت
  مدرنيته  هاي ايده  با وارد كردن  بودند كه  از افرادي ...ايرانشهر و ي زاده كاظم

  را پذيراي  زمين ، ايران و انديشگي  ـ هنري  ادبي  هاي و صورت  در اشكال
گذار و  بنيان  روشنفكران  همان  هاي در انديشه  ريشه  نمودند كه مي  مهماني

  تعبير آن  به و يا  روشنفكري  گفتمان  گيري شكل  ي در دوره  عصرانشان هم
 هاي و كوزه  كاسه  به  خاطر فكري  و از تعلق  داشت«  منورالفكري«  زمان

 .خاطر بودند  ، آسوده سنت  ي شكسته 
  پيشين  ي دوره  روشنفكري  در امتداد گفتمان  رضاشاه  ي دوره  روشنفكري  پس
  يشتريب  عمل  ، از قدرت جامعه  امكانات  گسترش  تناسب  گيرد و به مي قرار

  خاطر اطالق  همين  خود برخوردار بودند و به  پيشكسوتان  به  نسبت
  از لطف  شايد خالي.  نيست  دور از حقيقت  آنان  به« عملگرا  روشنفكران»

 

o ـ رشد ـ   ـ آگاهي  دريافت  دورة  ترتيب  به  توان مي را  تا عصر رضاشاه  آن  هاي زمينه  پيش  و دورة  از مشروطه  و ادبيات  سير فرهنگ

  و تكميل  دهنده  ادامه  در واقع  عصر رضاشاهي  روشنفكران  بنابراين.  دانست  ايران در  مدرنيته  و تثبيت  ـ بازخواني  گسترش

خود را در   هاي بود و ايده  شده  شروع  دوران  آن  و ديگر آزادانديشان«  ايراني  كالسيك  هاي مدرن»از   بودند كه  جرياني  ي كننده

 .كرد مي  ، تعريف پيشينيان  فرهنگي  ميراث و انتقاد از  نيو بازخوا  و در گسست  جهاني  ي تازه  تمدن  ي دايره
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با ورود   از روشنفكري  گونه اين  نقش  كه  كنم  اشاره  هم  مساله  اين  نباشد به
  معاصر شكل  در ايران  شد و جرياني  ندهرا  حاشيه  به  بيست  ي دهه  به  ايران

باشند ـ و   داشته  اي بهره  بماند از فكر روشن  ـ چه  از انديشه  تهي  كه  گرفت
  اعتقادي  و باورهاي  حزبي  ـ و اهداف  نظام  ـ در داخل  سياستمداران  درخدمت
 .درآمدند

  و انديشه( و هنر  دبا)  فرهنگ  ، سردمداران و شصت  پنجاه  ي تا دهه  كه  اينان
تر از  كشنده  كردند كه  تحميل  زمين  را بر ايران  واقعي  انحطاط بودند،

  و زبان  ، ذهن و مدرنيته  ايران  از تالقي  قبل  بود كه  معرفتي  هاي بست بن
  را تشكيل  ايدئولوژي  اصحاب  كه  جرياني. بود  خود كرده  را از آن  ايراني

،  جديد و قديم  كامالً متفاوت  زيستي  دو ساحت  آميختگي  همدادند و با در  مي
  هاي لفافه ، در خرافي  يا تعصبات  و خمودگي  از سر خماري  هايي و پرت  چرت

  حكومت»، «جديد  زدگي افسون»، « غرب  در غربت»، « زدگي غرب»
خورد   به... و«  و سنت  كتاب  هرمنوتيكي  تأويل»و «  ديني دموكراتيك

  جاي  را به  ورزي و ايدئولوژي  بازي سياست دهند و خود مي  وانندگانخ
 .زنند مي  ـ قالب  است  روشنفكري  اصلي  مأمن  ـ كه  انتقادي  عقالنيت
  كه  است  آور شده و تهوع  آلوده  چنان  در ايران  امروزه  واژه  اين  اينكه  در نهايت

  و تبارشناختي  ها و تحليل يشهاند  بازخواني  براي  دهم مي  ترجيح  من
  خوانده  جريان  ، تا آلودگيهاي كنم  استفاده «مدرنها«  ي ، از واژه روشنفكران

ما   لسامروزيها دامنگير ن از  و برخي  گذشته  هاي دهه  روشنفكري  به  شده
 .نشود

 
 ؟ چيست  دو دوره  تمايز اين  ـ وجه

 و  از نظر مضامين  ديگري  هاي نشانه  ه، چ و تأخر زماني  و تقدم  جز فاصله  به
 كند؟ مي  تفكيك  را از هم  دو دوره  ، اين و فرهنگي  فكري  هاي گيري سمت

 
  مدرنيته  نوپيداي  فرهنگ  و تثبيت  ، گسترش كردم  اشاره  همانطور كهحقدار ـ 
  در اين ببينيد. كند از خود، متمايز مي  قبل  را از دوران  رضاشاه  ، دورة در ايران

  بودند، جوانه  ظاهر شده  اي نطفه  شكل  به  پيشين  در دوران  كه  هايي ايده  دوره
  توان مي  مثال  عنوان  به. شدند  نهادينه و  تر، تبيين تر و روشن و ملموس  زده

اكبر داور در  علي  اقدامات  به  راجع  مان قبلي  گفتگوي  موضوع  به  باز هم
 به  و بيش  كم  وضع  ديگر هم  هاي در زمينه. كرد  اشاره  حقوقي  تحوالت

. پيدا كردند  ها عينيت ، ايده اقتصادي  مثالً در ساختارهاي. بود  صورت  همان 
 .اجرا درآمد  مرحلة  ، به آهن راه  در اهميت  الدوله صنيع  طرح  همان

.  كار گرفت  را به  نوين  ديپلماتيك  اصول  ، ايران و جهاني  المللي بين  در روابط
،  اقتصادي  و حتي  ـ سياسي  اجتماعي  با تحوالت  در ارتباط  هم  ادبيات  اهل

،  رضاشاهي  دورة  هاي داستان. كردند  ادبي  هاي سبك را وارد  جديدي  مفاهيم
  كه  تازه  هاي گيري شما ـ سمت  قول با ـ به  هستند كه  با مضاميني  آميخته

در   حتي. شدند مي  بودند، منتشر و پخش  جامعه  عيني  شرايط  ناظر به
 . هستيم  مبنايي  نيز ما شاهد تغييرات  اجتماعي  و روابط  فردي  اخالقيات

  به  شناسنامه  و عرضة  احوال  ثبت  و ايجاد سازمان  عمومي  بهداشت  مسئلة
  دورة  ايه در فرايند نوسازي  اهميت و بي  كوچك  مسائلي را نبايد  ايرانيان

 .شمار آورد  به  رضاشاهي
 بودند ـ در   ها برآمده تغيير در انديشه  پشتوانة به  ـ كه  اقدامات  ترديد اگر آن بي

  مدنيت  و نه  شما بوديم  و نه  من  نه  بودند، امروزه  اجرا نشده  ايران  جامعة
.  گفتگو كنيم  خيتاري  مسائل  به  راجع  با هم  بنشينيم  بود كه  بند ايراني نيم

و   ايران  نوسازي  و مصّر به  معطوف ، دوران  آن  گيري سمت  در واقع  يعني
  ها اين از زمينه  برخي در  اگر چه. بود  مدرنيته  در دنياي  ايراني  حضور فرهنگ

  توجه با  توانم مي  جرئت  به  و من  مانده  تعليق  در حالت  كنون ، تا آرزو و آرمان
  اين  ، به است  از سر گذرانده  در ايران  مدرنيته  انديشة  كه  و خيزهايي  افت  به

  مبني  ايدئولوژيك  تجويزهاي  بر خالف  توانيم ما مي  حتي:  كه  كنم  اشاره  نكته
  ناتمام  پروژة»، از  است  خورده  شكست  مشروطيت  جنبش  بر اينكه

  فعلي  گفتگوي  از موضوع  خارج  لهمسئ  اين  چون.  ببريم  نيز نام«  مشروطيت
 . كنم مي  محول  ديگري  فرصت  را به  آن  ، بحث ماست

 
 !در مورد ادبيات در آن دوره بيشتر توضيح بدهيدـ 

  ، ويژة ادبي  هاي تنها سبك  نه  مشروطه  از جنبش  پس  سالهاي  ادبي  در دورة
  در چند  از آن  محدودي  اشكال  كه  ادبي  ژانرهاي  ، بلكه پا گرفت  مدرن  دوران

و   با فرهنگ  مشروطه  آغازين  در دورة  كه  روشنفكراني  توسط  پيش  ههد
  بود، گسترش  آمده  ايران  داشتند، به  و الفتي  و انس  آشنايي  غربي  ادبيات
 . يافت

... و  ، هدايت نظير نيما، دهخدا، جمالزاده  كساني  با چهره  كه  ادبي  آيا دوران
  خان  ، ملكم آخوندزاده  ادبي  از دورة  و تفكيك  شود، بايد در جدائي مي  شناخته
 ؟ آن  و تكميل  ادامه شود؟ يا در  ارزيابي

 
  كه  هستم  توضيح  شما ناچار از اين  جواب  از ورود به  پيش  منحقدار ـ 

  عوامل  ررسيها و ب انديشه  مباني  و تحليل  و شناخت  درك  من  كاري  ي حوزه
و يا   بركشيده  اي ، انديشه واقعيت  تحول با  در رابطه  كه  است  و الزاماتي

  سخن  از ادبيات  وقتي  بنابراين . است  شده  سپرده  گذر تاريخي  به  اي انديشه
فراز و   به  شناسانه انديشه  و با موضعي  ديدگاه  از اين  توانيم تنها مي  گويم مي

را در گذار   ادبيات  اعتباري  و به  بپردازم  ايراني  ادبيات  و تحوالت فرود و تغيير
  اين . كنم مي  ، بررسي ادبيات  و از بيرون  انتقادي  و با رويكرد عقالنيت  تاريخي
مانند اكثر   هم  من  نشوند كه  توهم  دچار اين  بود تا خوانندگان  الزم  توضيح
  به  چرا كه.  كنند، هستم چيز اظهار نظر مي  مهما در ه  ي زمانه در  كه  كساني

  آن  انسان  و فكري  فرهنگي  هاي و رشته  گذشته  گي عالمه  دوران  باور من
  اي خردمندانه  راه  پژوهشگر هيچ و  محقق  براي  اند كه شده  گسترده  چنان
 .شود وارد  تخصصي  صورت  به  اي در هر رشته  اال اينكه  نيست

از   كه  بوده  جرياناتي  ي و ادامه  ، تكميل رضاشاهي  ي دوره  ادبيات  اينكه در اما
ببينيد . وجود ندارد  و ترديدي  شك  شد، هيچ  شروع  خواهي مشروطه عصر

كرد و از   گذاري پايه  را در ايران  نقد ادبي  كه  بوده  كسي  اولين  آخوندزاده
  روشنفكران  حال.  گفت  سخن  فارسي  ادبيات  و تحول  نوزايي  براي  آن  اهميت

  ادبيات  بود كه  نقد ادبي  ي با مقوله  آشنايي  ي مورد نظر بر پايه  ي دوره
آثار و  كشاندند و  و سياسي  ـ اخالقي  اجتماعي  هاي عرصه  را به  منتقدانه
  نخبگان  هاي نوشته  توان مي  چگونه. وجود آوردند  را به  مهمي  تأليفات

،  نگاري را در روزنامه  خان يا ملكم  كرماني  نظير آقاخان  ناصري عصر  گيفرهن
  در دموكراسي  جمالزاده  كه  دهخدا يا مسائلي اكبر علي  انتقادي  از مقاالت

 ؟ ، جدا ساخت است  كرده  مطرح  ادبي
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  در ميان  پيشكسوتانش  به  هدايت  صادق  داري از وام  توان آيا مي
تصوير   را به  اخالقي  مضامين  مشروطه  ي دوره در  كه  ينويسان داستان

  در واقع  كه  مدرنيستي  را با ادبيات  هدايت  مستقيم  آشنايي  كشيدند و حتي مي
و   مفاهيم  به  خودش از  قبل  ي دوره  نويسندگان  ابتدايي  آگاهي  گسترش
  فهم و  تحليل  پيشين  اندور«  و تكميل  ادامه»غير از   بود، به  اي تازه  مضامين

  نمايش  با به  كه  است  مدرنيستي  از هر جهت  اي نوشته« كور  بوف»كرد؟ 
  ، ختم جهان  در اين  وي  و مرگ  جسماني  عالم  به  فرشته  هبوط  گذاشتن

و   ، مسخ از پيرمرد خنزرپنزري  پرداختي را با  مثالين  و عالم  عرفاني  متافيزيك
  و به«  ذهن  سيّال  جريان» .كند مي  تهي  الهي  و حكيم  عرفاني مرشد  از قالب

از   گسست بر  نيز تائيدي  در آثار ديگر هدايت  مدرن  نوشتاري  روش  كارگيري
 . است  در ايران  از ادبيات  جديدي  نوع  گيري و شكل  سنتي  هاي نوشته  ي شيوه

شما اشعار .  است  گونه  همين  هب  هم  شعري  هاي در زمينه  وضعيت  نظر من  به
نيما و ديگر . و محتوا  فرم  از شكست  پر است. كنيد  را نگاه  مشروطيت  ي دوره

گذار از   به  بود كه  تحوالت  اين  ي بر پايه  عصر رضاشاهي نوپرداز  شاعران
  در خور شرايط  منظوم  يافتند و ادبيات  دست  شعر فارسي  سنتي  سبك

زند و  مي  نهيب  بر حافظ  كه نيما آنجا. پديدار ساختند  ايران  ي جامعه  نوپيداي
،  سنتي  متافيزيك  گرفتن  چالش  با به  دارد، در حقيقت  شكايت  پوشي از پشمينه
 :گويد مي  خود سخن  واقعي  مقام  به  انسان  و بركشيدن  انسان  واالي  از جايگاه

 
  پوشيد دي  پشمينه  كه  آن»

  جاودانه  ها زد همه نغمه

 خود بود  زندگاني  عاشق

  فسانه  خبر در لباس  بي

 داد  همي  را فريبي  خويشتن

  حرف  بر اين  زيرك  زد عقل  خنده

  ست  جهاني  هم  جهان  اين  كز پي

 ناچيز  خاك  ي ، زاده آدمي

  ست  نهاني  هاي عشق  ي بسته

  حرف  اين  ست  زندگاني  ي عشوه

  است  كيد و دروغ  چه  ، اين حافظ

  ست  و ساقي  و جام  مي  كز زبان

  نيست  ار تا ابد باورم  نالي

  ست  باقي  كه  بازي  عشق  بر آن  كه

 ... ست  رونده  كه  عاشقم  بر آن  من

 
  كه  است  ايستاده  فرهنگي  ي نماينده  وجود در مقابل  ببينيد، نيما با تمام

  از ديوان  خود را با الهام  آسماني  و هويت  جلوتر نيامده  حافظ  از زمان  تاكنون
  بود كه  ذهنيتي  از تحول  ها برآمده شكني  سنت  گونه اين. كند مي  تعريف  حافظ

و   مشروطيت  ي پيوسته  هم  به  هاي دوره در  مدرن  با دنياي  آشنايي  ارمغان
در شعر   سنتي  محتواي و  فرم.  است  بوده  رضاشاه  دولت  عصر پديد آمدن

و   واقعي  چنان  آن  گسست  و اين  رفته  از ميان  و ديگر اشعار نوگرايانه  نيمايي
  آن  به  نتوانسته  گرا هم سنت  الشعراي ملك  نآخري  حتي  كه  بوده  كننده  تأمين

 .باشد  توجه بي
  ، دولت سردارسپه  كه  كرد سالهايي  نظر ميل  اين  به  توان مي  اساس  بر اين
استقرار   جديد در حال  بود و نهادهاي  داده  را تشكيل  ايران  مدرن  ي مطلقه

معاصر   دورانساز تاريخ  ياز چرخشها  يكي«  مسكوب  تعبير شاهرخ  بودند، به
نمود   ترين عيني« .سر بركشيد  دنيايي و  فرو ريخت  دنيايي. داد  رخ  ايران

در خود   دوران  آن  ادبيات را  دگرديسي  اين  هاي عرصه  و انديشگي  فرهنگي
  .اند داده  جاي

 
  ادبيات  ابزاري  يا نقش  ـ سياسي  اجتماعي  هاي بر محور ايده  آثار ادبي  ـ خلق
تنها در   شد، نه  گذاري پايه«  كالسيك  هاي مدرن«  توسط  كه  اجتماع در نقد

  ترين از قوي  يكي  عنوان  تا امروز به  دواند، بلكه  ريشه  بعدي  نسلهاي  ميان
، طنز، شعر،  ، رمان نويسي داستان  هاي زمينه  در همة  ادبي  گونه

نيز   اي ويژه  و ازجايگاه  جا افتاده  خوبي  به... و  نامه ، فيلم نويسي نمايشنامه
 . برخوردار است

تا   ها از صدر مشروطه دوره  اين  ما را در تمام  اجتماعي  ، آيا ادبيات با وجود اين
 سنجيد؟  يكسان  تنها بايد با معياري امروز  به

پردازد يا  مي  يا سياست  و نقد جامعه  اجتماعي  مسائل  به  ادبي  قطعة  يك  اينكه
 كند؟ مي  كفايت ، آيا نه

o طرح  هستند، مخالفان  مشترك  هايشان ايده  خوردگي شكست و  در تجددستيزي  كه  گرايان و چپ  گرايان سنت  اصلي  دو طيف  امروزه  

  اين  دارند، تا به اصرار  دوران  آن  حقايق  دهند و بر تحريف مي  را تشكيل  رضاشاهي  ي دوره  هاي انديشه و  اقدامات  ي گرايانه واقع

 .سازند  فراهم  هايشان آموزه  ماندگي پس  براي  توجيهي  وسيله
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  ، رمان در شعر، داستان  كه  آلهايي ارزشها و ايده  تكليف  ، پس است  اگر چنين
 ؟ شوند، چيست مي  تبليغ  اجتماعي  مسائل  طرح  مجراي از... و

آثار   بزرگ  بر اكثريت  كه  آلهايي ارزشها و ايده  آيا نبايد ميان  مثال  عنوان  و به
در صدر   كه  ، با آنچه داشت  سلطه 18ـ  18  ما در دهة  اجتماعي ـ  ادبي

 شد؟  قائل  شد، تفاوتي مي  ترويج توليد و  مشروطه  از جنبش  و پس  مشروطه
 

و كاركرد   شاعران  تغيير در نقش  شد كه  معلوم  قبلي  سؤال  از پاسخحقدار ـ 
  وقوع  ، محصول جديد ادبيات  اشكال  ديگر يا پديداري  ادبي  هاي شعر و گونه

  تغييرات  اين. بود  سردارسپه  استقرار دولت  آن  ي ادامه و در  مشروطيت  جنبش
  چالش  ها را به آن  سابق  محتواي  و هم اشعار پديد آمد  و شكل  در فرم  هم

  دوران  آن  و شاعران  نويسندگان  در ذهنيت  از دگرديسي  حكايت  كشيد كه
تئاتر  : چون  هنري  ژانرهاي  و پيدايش  شد تحول  اشاره  طور كه  انهم.  داشت

  سنتي  نيز فرهنگ  نگاري و روزنامه  نقد ادبي  هاي و سبك  ـ سينما ـ موسيقي
 . آشنا ساخت  اي تازه  و فضاهاي  مضامين را با  ايران

  مدرن  ايدني  هاي بنيان  ترين از اساسي  فضا، يكي  اين  گيري با شكل  در واقع
  كه  ايران  ي ، در جامعه است  فرديت  طبيعي  و ارزش  فردي  هويت ابراز  كه

  عرصه  بود، به  كرده  تعريف  و جماعت  قبيله و  خود را با ايل  تاريخ   هميشه
و «  ذهن  سيال  جريان«  واقع  ، حاق هنري ـ  ادبي  انواع  اين  رسيد و با گسترش

. وجود آمد  به  ايران  فرهنگ بود، در  مدرنيسم  ي ادهز  كه«  تصوير متحرك»
  ادبيات استمرار  كه  شما هستم  در سؤال  نكته  يك  به  ناچار از اشاره  البته

  اگر ادبيات  چرا كه.  درآوريم  تعليق  حالت  را بايد عجالتاً به« تا امروز«  مدرن
و   ـ اخالقي  اجتماعي  هاي فهاز مؤل  برآمده  كه  آن  واقعي  معناي  به ـ  مدرن

به   بود، ما امروزه  شده  تبديل  جرياني  امروز به  ايران باشد ـ در  بوده  فرهنگي
در   كه  و پرتي  و يا هر چرت  ايراني  سينماي,  ايراني  رمان  نام  به  اي بازار مكاره

 . ار نبوديمشوند، دچ مي منتشر... و  نويسي داستان , تئاتري , شعري  هاي زمينه
پر از   هايش زمينه  ي در همه  ادبيات  ي ، حوزه ايران  ي امروز در جامعه

ها،  فرم  رعايت  محتوا و بدون  و بدون  تقليدي  صورت  به  كه  است  آشغاالتي
  خورد خواننده  ، به ادبيات  دور از واقعيت  و به  مدرنيستي  ها و ژانرهاي سبك

ها و  در ايده  ريشه  كه  مدرنيستي  جريان  ، آن مننظر   شوند و به مي  داده
،  از آن و بعد  ـ عصر رضاشاهي  مشروطيت  هاي در دوره  كه  كساني  هاي نوشته

و   قرار گرفته  در حاشيه  تئاتر و سينما درخشيدند، همچنان ,شعر , در داستان
ـ   پنجاه و  چهل  هاي متعهد دهه  ساز يا ادبيات ايدئولوژي  جريان  امروزه
و اخيراً   و نمايشنامه  كتاب  در لباس... و  انيدگر تعزيه و  سنتي  گويي قصه

ساز پديد  و شرمنده  منطق  بي  اي مضحكه ، و اينترنتي  نوشتار الكترونيكي
 . است  آورده

و ديگر معدود   گلستان  ابراهيم , هدايت  صادق , بود، آخوندزاده  غير اين  اگر به
را رشد و   مملكت  و هنر اين  ، ادبيات واقعاً مدرنيستي  و زبان  ا ذهنب  كه كساني

 . را نداشتيم  و آشفته  منحط  وضع  شدند و ما امروز اين مي غنا دادند، بيشتر
 

  ترين اي از پايه  ، يكي انساني  زيست  مختلف  هاي در حوزه  ـ آزاديخواهي
  حساب  به  مدرن  جهان  ار ادبيآث  خلق  فكري  مباني  ترين برجسته ارزشها و

و   فكري  مباني  عنوان  به  اي ايده  چنين  و پذيرش  ترديد دريافت بي. آيد مي
  عنوان  به  از انسان  ديگري  درك  مستلزم  ـ فرهنگي  آثار ادبي  خلق  ارزشي

  اراده  ، صاحب حقوق  ، صاحب فردي  هويت  صاحب  عنوان  به  ، انسان فرد است
 . اجتماعي  و تحوالت  حوادث  همة  و فاعل  قلو ع

  مدرن  هاي در انديشه  توان را مي  دركي  چنين  هاي ها و جوانه هر چند نطفه
و   بعدي  نسلهاي  كرد، اما نزد روشنفكري  مشاهده  صدر مشروطه  روشنفكران

و   فكري  بروزات  جز استثناهايي  و به  نداشت  زيادي اخير برد  هاي تا دهه
 .شد مي  كمتر مشاهده در آثار آنها  نگرشي  چنين  فرهنگي
  تا دو سه  مشروطه  از جنبش  پس  دورة  ، ادبيات انسان  به  نگرش  اين  از زاوية

 كرد؟  ارزيابي  توان مي  را چگونه  آن از  پس  دهة
 

در   توان ميرا   بيست  ي تا دهه  از آن  و پس  مشروطه  ي دوره  ادبياتحقدار ـ 
  در آن  عنصر آزاديخواهي  كه  دانست  مدرنيستي  و آثار، ادبياتي  بيشتر تأليفات

  تمام  ي آئينه   هر دوره  ادبيات  چرا كه.  گر است جلوه ، از ديگر عناصرش  بيش
 . نيست  مستثني  قاعده  نيز از اين  مشروطيت  و ادبيات  عصر خود است  نماي
در   گرفتار شدن  ي واسطه  به  و خيزهايي  با افت  مشروطيت  تادبيا  حال  با اين

بعد،   تا چهار دهه 5288بعد از شهريور   هاي ، در دهه گرايي ايدئولوژي  چنگال
را در   مدرنيستي  فرهنگ  توانست مي  كه  كرد و جرياني  را طي  روند سقوط

در   مشروطيت  اما ادبيات. شد  رانده  حاشيه  ايجاد كند، به  و هنر ايراني  ادبيات
دور از   به  و توانست  گرفت  شكل  جامعه  واقعي  نيازهاي  به  پاسخگويي
  و هنري  ادبي  ـ مدرنيسم  داشتن  ايده  ـ نه  كاذب  آگاهي  معناي  به  ايدئولوژي
 را  ايراني  هاي داستان  تاريخ ,شعر نو را ببينيد  شما تاريخ. پديد آورد  را در ايران

ناظر بر   كنيد، همه  را مالحظه  تئاتر و سينما و يا نقد ادبي  تاريخ ,بخوانيد
در   و اساسي  مبنايي  تحول  از يك  و حكايت  اند تازه  جرياني  گيري شكل

 .دارند  ايراني  و ادبيات  فرهنگ
  به  يعني  مدرن  ادبيات  اي عنصر پايه  شما به  قول  به  بود كه  دوره  همين

در   در واقع  و نويسنده  يافت  دست  فرديت  يافتن  و ارزش  شناختن  رسميت
  و داراي  در جامعه  و زيسته  واقعي  انسان  پيدا و پنهان  هاي ، اليه اش نوشته

اما . كشيد تصوير مي  را به  عيني  و اخالقيات  اجتماعي  و روابط  و عقل  احساس
  و باورهاي  دستوري و  حزبي  هاي آموزه و  برگشت  ورق   بعدي  هاي در دهه
  رؤياهاي و از  بودند و در خالء فرهنگي  تهي  واقعي  از قالب  ـ كه  اعتقادي

 تعهد و كنشهاي  را به  بودند ـ ادبيات  ايدئولوژيها سر بر آورده  ي تعبير نشده
  واقعياتو   انساني  ارزشهاي  جاي  كشاندند و به  عرفاني  هاي و آموزه  چريكي 

  گذاشته  بنيان( و هنر  ادبيات)  فرهنگي  هاي مدرنيستها در حوزه  كه  اجتماعي
 .كردند  را جايگزين  سردرگمي و  شخصيتي بودند، بي

  ، بنيادگرايي جهاني  مدرنيته  به  رشد يابنده  جهان  ي در ميانه  شد كه  آن  نتيجه
  كه  استثناهايي  آن. پديدار شد  نايرا  ، در جغرافياي آن  هاي روايت  در تمامي

  هايي نيز جرقه... و  گلستان  فرخزاد و ابراهيم  فروغ  شما در نظر داريد مثل
  با بيرون  آنان  بود كه  و آزادانديشي  فرديت  دريافت  از همان  برآمده  بودند كه
  ارسيف  زبان  ، به ايراني  ي انديشه  و زوال  فرهنگي  خود از انحطاط  كشيدن
  فرهنگ  براي  داشتند و آبرويي  خود نگه  را در كورسوهاي  مدرنيسم  جريان
نبودند،   هم  اگر اينان  و پا كردند كه  معاصر دست  در جهان  تبار ايراني  كهن

 .بود  سپرده  تاريخ  زودتر از اينها ما را به  فرهنگي  برهوت
و   خواهي عدالت  در زير خروارها خاك  بود كه  آزادانديشي  همين

گور شد در   به  ، زنده اجتماعي ايجاد عدالت  و توهم  موهوم  استعمارستيزي
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. كشيد مي  زمين  ايران  فرهنگي  در حيات خود را  اوليه  هاي نفس  كه  حالي
  پايان  به  فصيح  اسماعيل« كور دل«  از رمان  را با تمثيلي  اتفاق  دهيد اين  اجازه
  دچار نارسايي  ناصر تجدد را كه  فهمد روستائيان مي  راوي  آنجا كه.  ببرم

  خاكها را به  كه  وقتي  اند و راوي كرده  و خاك  پنداشته  بود، مرده  تنفسي
 .يابد مي  باز، مرده  را با چشماني« ناصر تجدد»زند،  مي  كناري

 
  در دورة  شده  انجام  و اقدامات  عملي  سياستهاي  به  توجهي از سالها بي  ـ پس

گيرد، بر  مي  صورت  كه  تاريخي  گستردة  بازنگريهاي  دنبال  ،امروز به رضاشاه
  مفاهيم  برخي  بخشيدن  و عينيت  كردن  نهادينه  درجهت  كه  اقداماتي  روي

  مطرح  هايي ايده  عنوان  به  صدر مشروطيت از  ـ كه  نظير فرد و فرديت  اساسي
  ، گشايش زنان  نفع  به  امروز،اصالحاتي  نمونه  عنوان  به .شود مي  بود ـ تكيه

  براي  خانوادگي  نام در اخذ  قانوني  يا الزام  آنان  براي  حضور اجتماعي  راههاي
  ،گسترش احوال  نظير ثبت  سياستها، ايجاد نهادهايي  اين  موازات  هر فرد و به

  فرد در جامعه  مفهوم  سترشو گ  تقويت  در جهت  آموزشي  و مؤسسات  مدارس
 . است  برخوردار شده  اي شايسته  جايگاه از

از   ميزان  ، تا چه دوره  اجرا در آن  در زمان  هايي و سياست  اقدامات  چنين
 برخوردار بود؟  نظري  پشتوانة

  نهادسازيهاي  شد، تمامي  اشاره  قبلي  سؤاالت  در پاسخ  طور كه  همانحقدار ـ 
در   اي سابقه  هيچ  بودند كه  مدرني  هاي از انديشه  برآمده  رضاشاهي  ي دوره

و   جديد و قديم  دو دنياي  تالقي  دنبال  نداشتند و به  ايراني  فرهنگ
  بيداري  دوران در  ايران  ـ فرهنگي  سياسي  نخبگان  كه  هايي آگاهي

  هاي پشتوانه» بودند،  آورده  دست  به  از مدرنيته  تا تغيير سلطنت  پيشامشروطه
  تشكيل  مورد بحث  ي را در دوره  اجرايي  هاي ها و برنامه كنش«  نظري

 .را در نظر بگيريد  عمومي  در مدارس  مثالً حضور دختران. دادند مي
  ثبت  به  خورشيدي 5853  در حدود سال  دخترانه  مدارس  ي سابقه  با اينكه

  ميرزافتحعلي. شد  واقع  رضاشاه  ي در دوره  اجباري  ، اما تعليمات است  رسيده
، از  در ايران  و پرورش  آموزش  شدن  از همگاني  پيش  سال شصت  آخوندزاده
  گفته  سخن«  الدوله كمال  مكتوبات«  ي رساله در  دختران  آموزش  ضرورت

  زنان و  است  در تربيت  جامعه تغيير  اساس  بود كه  دريافته  درستي  او به.  است
  ي مقدمه  ـ كه  و نوشتن  خواندن  از حق  انساني  ي از جامعه  اي نيمه  عنوان  به

. باشند برخوردار  ـ بايستي  است  در اجتماع  و سياسي  ـ اخالقي  حضور حقوقي
  خود حرف  توانستند از حقوق مي  ايراني  نبود، كجا زنان  تبار انديشگي  اگر اين

  مطبوعاتي  تريبونهاي  برگزار كنند و صاحب  شرق  نسوان  ي و كنگره بزنند
  در صندلي  و نشستن  قضاوت  و حق  رأي  حق  به  آن  باشند و در گسترش

  هويت  به  كالم  يابند و در يك  دست  وزارت  مقام  به  سنا و رسيدن  مجلس
  تا معلومرا ببينيد   عصر رضاشاهي  زنان  شما مطالبات. شوند  خود آگاه  جنسي

 5251  ماه دي 51در   بود كه  خود زنان  اجتماعي  آزادي  درخواست  شود كه
 .صادر شد  حجاب  كشف  فرمان  خورشيدي

از   بود و برآمده  غير منطقي  مساله  برخورد با اين  ي شيوه  كه  است  درست
تواند  نمي برخورد  ي نحوه  بود، اما اين  سنتي  پدرساالري  ي مقتدرانه  هاي ايده

  در ايران  زنان  و اجتماعي  حقوقي  جايگاه  به  راجع  زمان  در آن  كه  واقعياتي  به
  براي  دوره  آن  آگاه  و مردان  زنان  كه  زحماتيبر  كشد و  ، پرده داشت  جريان
 .گذارد  دادند، سرپوش  انجام  زنان  موقعيت  ارتقاي

  نزديك  ي تر با گذشته تر و انتقادي بينانه عواق  مقداري  يك  خواهم مي  حتي  من
ببينيد در .  برخورد كنم  زنان  با حقوق  در رابطه  مشروطه  ي دوره  يعني  ايران
  را مجلس  آن  دكتر آدميت  درستي  به  كه  ملي  شوراي مجلس  اول  ي دوره

  و حق  رأي  خواستار حق  نمايندگان  به  اي نامه  طي  ، زنان است  خوانده  مؤسس
  وكال روبرو شد و زنان  با مخالفت  درخواست  اين. خود شدند  براي  آموزش
بعد   سال88تا   همگاني  آموزش  ديگر و از حق  سال 13تا   رأي  از حق  ايراني

  و دفاع  اعتراضات  حساس  در مقاطع  زنان  بود كه  در حالي  اين. شدند  محروم
  پاي  ، پا به ملي  بانك  تأسيس  براي  پول  آوري در جمع  و حتي  مشروطيت از

 .داشتند  حضور فعال ايراني  مردان
  بخشي  به  ايراني  زنان  دستيابي  از سير تاريخي  آشنايي  براي  اينكه  در نهايت
  خانم  هاي و مصاحبه  خاطرات  توانيد به خود مي  و سياسي  اجتماعي  از حقوق

  زنان  و ديگر خاطرات  الدوله ـ مؤنس  السلطنه تاج ـ  مهرانگيز منوچهريان
  كنيد تا هم  ما ـ مراجعه  به  نزديك  ي تا دوره  ـ از عصر مشروطيت  ايراني
  شود و هم  روشن  زنان  به  راجع  رضاشاه  ي دوره  ي نوجويانه  اقدامات  ارزش

  كنشهايي و ديگر  اقدامات  آن  را كه  فمينيستي  هاي و ايده  نظري  هاي پشتوانه
 .كردند، بشناسيد مي  اند عقالني يافته  وقوع  بعدي  هاي در زمان  كه

  زن  بود كه  افتاده  اتفاق  اي در جامعه  زنان  حقوق  به  دستيابي  از ياد نبريد كه
  برايش  و حقوقي  حق  گونه و هيچ  رفت مرد بشمار مي  مايملك  چونان  در آن

در   پيچيده  كرد كه مي  زندگي  اي مردساالرانه  ر اقتدارمتصور نبود و در زي
 .بود«  جنسيت  متافيزيك»

  شدن  را در ظهور ـ رشد و نهادينه  تبارشناختي  تحليل  همين  توان مي
  طور كه  ـ يا همان  نوين  علم  آموزش  محل  ـ چونان  دانشگاه : چون  هايي ايده

  خانوادگي  در اخذ نام  فردي  هويت  و تعيين  احوال  ثبت  ي كرديد، اداره  اشاره
از   برآمده  و نهادها هم  مؤسسات  اين  كه  نيست  ترديدي.  كار گرفت  به  هم

و ايجاد   طبيعي از حقوق  و آگاهي  انسان  يافتن  با ارزش  بودند كه  تحوالتي
 ر تمدنيدر سي  و عرفي  موضوعه  قواعد و قوانين  و تدوين  قرارداد اجتماعي

دور   ي در گذشته  تحوالت  اين  براي  اي پيشينه  و هيچ  پيوست  وقوع  به  انسان 
،  شده  تعيين  و از پيش  متافيزيكي  ي بسته  در جهان  كه  ايران  يا نزديك

  پس. پيدا كرد  توان بود، نمي  داده  را درخود جاي  ـ فرهنگي  زيستي  هاي مؤلفه
و ورود عنصر   تغيير ذهنيت از  برآمده  دوره  آن  ماتاقدا«  نظري  پشتوانه»

  سپري  دوران و  سنتي  از دنياي  كامل  بود و در گسست  در ايران  تجددخواه
  اجتماعي  را در نهادهاي  مدرن  هاي ايده  ، توانست پيشين  فرهنگ  ي شده

 .بخشد  ايران  و فرهنگ  جامعه  به  تازه  اي و چهره  كرده  تثبيت
. كرد  هويت  را صاحب  ايراني  گوييد كه مي  و سجل  احوال  ثبت  ي شما از اداره

  كه  بگويم  خواهم مي  تاريخي  استناد مدارك  مورد را به  تر از اين عالي  من
بود   پيدا كرده  گسترش  كشور تا جايي  و ترقي  پيشرفت و  فرايند مدرنيزاسيون

كنند تا   ها حراست كنار خيابان  درختان از بودند  ها مؤظف شهرداري  حتي  كه
  كه  نكنيم  فراموش. درنياورد  نرساند و يا آنها را از ريشه  آنها آسيب  به  عابري

  مجلس  ي دوره  اولين  جزو مصوبات  بود كه  بلديه  از وظايف  مورد بخشي  اين
«  بلديه  قانون  كتابچة»در   قمري 5281  الثاني ربيع 88در   ملي  شوراي

 .بود  شده  تعيين  مقررات  آن  براي و  بيني پيش
ساز،  سرنوشت  ي دو دهه  آن  كه  مجمل  از اين  بخوان  مفصل  تو خود حديث

  دوراني  نظيرترين نظير يا بي داشتند و كم  ايران  طوالني  در تاريخ  جايگاهي  چه
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و   گرفته  انجام  اساسي  برقرار و تغييرات  كشور آرامش  داخل در  كه  است
 . است  مانده  مصون  بيگانگان  از تعرض  مملكت  مرزهاي

. اند خوانده«  در ايران  رنسانس»را   آن  خارجي  از نويسندگان  برخي كه  اي دوره
  در يك  كه  هستم  همدل«  رانكاني  پيو فيليپاني«  ي با نوشته  من  و باالخره

  تقدس  سنت«  در كتاب  رضاشاه  ي از دوره  ققانهو مح  بينانه واقع  بندي جمع
بيجا   سازي و اسطوره  ستايش  دام  به  آنكه بي... »: نويسد مي«  در ايران  پادشاه

كشور   تمامي  قراردادن:  كنيم مي  زير را بررسي  ملموس  حقايق... ، فرو افتيم
  ، حفظ آن  اينهاده  ، نوسازي ايجاد شده  تازه  مركزي  دولت  زير كنترل

جديد، ايجاد   و كيفري  مدني  قانون  مرزها، تدوين  در طول  آن  ارضي تماميت
جديد   الگوي  ، طراحي است  كشوري  و تجارت  ملي  پول  مبناي  كه  ملي  بانك

ها،  و مقطع  سطوح  ها در تمام ها و مدرسه دانشگاه ، ايجاد و پرورش  آموزش
  ، بر پا كردن معاصر است  دستاوردهاي  زرگتريناز ب  كه  آهني راه  احداث

جديد،   صنايع  ، توسعة عمومي  منظور توليد كاالهاي  به  فراوان  هاي كارخانه
  هاي سوءاستفاده ـ  كني ريشه  با ـ اگر نگوييم  كشور، مبارزه  بنيادي  اصالح

 و  آموزشي  امكانات  آوردن  ، فراهم از حجاب  زنان  و فساد، آزاد كردن  مالي
  طبيعي  منابع  كشي بهره  به  دادن  ، پايان زنان  براي  از هر نوع  پيشرفت
 «. خارجيان  توسط  ايران  غني حاصلخيز و  سرزمين

  قول  به ,در سخن از آن دوران  دانم و نمي  تاريخي  دوران  و آن  مائيم  حال
  بيجاري  بيژن  سخن  يا به  كنيم مي«  حكايت  از روزگار رفته«  گلستان  ابراهيم

 !؟ هستيم«  شده  تباه  رؤياي  يك  تماشاي»در 
 

عصر   فرد نزد روشنفكران  مفهوم  چون نيز هم  گرايي و ملت  ملت  ـ مفهوم
  از جايگاه«  مدرن  كنشگران«  و چه«  كالسيك  مدرنهاي»  ـ چه  مشروطه
در مورد ايجاد   آنان  هاي يدهدر ا  گرايش  اين  بازتاب. برخوردار بود  اي برجسته

  ملي  روحيه  كشور، تقويت  قدرتمند اداره  نهادهاي  تشكيل  ، ضرورت ملي  دولت
  تاريخ  به  ، توجه فارسي  زبان  ، تقويت تاريخي  هاي آگاهي  گسترش  از طريق

 .شوند مي  مشاهده  ايرانيان  اقتدار تاريخي  هاي و دوره  باستان  ايران
 و تفكر  رضاشاه  اقدامات  معيار ارزيابي  ، همچنين ناسيوناليسم  اينكه  به  با توجه

شود، و با  مي  محسوب  زمان  و روح  وي  حكومت  و همراه  همرأي  روشنفكري
، آيا  جامعه  اداره  نهادهاي  ايجاد يا تكميل  ويژه  به  گسترده  نهادسازي  به  توجه
  هاي و ايده  مفاهيم  نهادمند كردن در  دولت  نقش  بر اهميت  توان مي
 ؟ گذاشت  انگشت  رضاشاهي  دورة در  نخستين  خواهان مشروطه  گرايانه ملي

 
  و نخبگان  بود و روشنفكران  مجري  دوره  آن  دولت  در واقع.  بلهحقدار ـ 

  عمل  ي مرحله  خود را به  هاي ، ايده نظام  حمايت  ي پشتوانه  توانستند به مي
  ، گفتم دكتر سياسي  از خاطرات  بخشي  خواندن با  اول  سؤال  در پاسخ. انندبرس
  و با گرايش  ، مدرنيته بعدي  و رضاشاه  سردارسپه  دولت  خاستگاه  كه

  ها و مراحل برنامه در  بودند كه  گرايانه ملي  هاي ايده  بود و همين  ناسيوناليستي
 .اند گر شده ، جلوه و اداري  شهري  و سازهاي  ساخت  و حتي  اجرايي

  تاريخ  به  اي بخشنامه  طي  ، دولت ايرانيان  به  مدرن  بخشي هويت  در راستاي
از كشور و   در خارج  ايران  هاي سفارتخانه  كلية  ، به خورشيدي 5252 ماه  دي

  اسم  ما به  مملكت  چون«  كرد كه  ، ابالغ در داخل  خارجي  هاي سفارتخانه
  در ترجمة  ندارد كه  هستند، علتي  ايراني  آن  شود و سكنه مي  خوانده  يرانا

  يا پارس  پرس  آنكه  حال بخوانند،  را پرسان  و ايراني  را پرس  ، ايران اروپايي
 « . است  ايران  از مملكت  قسمت  يك

 
و   ملي  گرايشات  تجلي  مكان  عنوان  به  توان را مي  ديگري  هاي عرصه  ـ چه

 برد؟  نام  دوره  اين  ناسيوناليستي
 

  گاه را تجلي  دوره  آن  معماري  توان مي  افزاري از نظر نرم  اصطالح  بهحقدار ـ 
ها،  ايجاد دانشگاه  نقش  و به  دانست  هنري  و مدرنيسم  گرايي ملي  عيني

  با گرايشات  نيز در رابطه  فردوسي  ي هزاره  و برپايي  فرهنگستان
از   كامل  گسست در  عصر رضاشاهي  معماري. كرد  اشاره  ناسيوناليستي

 و  شده  كامالً عوض  و مصالح  فرم.  از خود است  پيش  هاي دوره  معماري
ديگر از .  هويداست  و شهرسازي  سازي  در ساختمان  مدرنيستي  معماري

  خبري... و  زورخانهـ   انبار ـ حمام  ـ آب  خانه نظير قهوه  سنتي  هاي ساختمان
  ي شيوه  به  كشي  و خيابان  ـ مراكز آموزشي  دولتي  ادارت  آن  جاي  و به  نيست
 . است  نشسته  مدرن
  در فضاهاي  كاربردي  ، گوناگوني اول  پهلوي  ي دوره  در معماري  تحول

 مجاور  مسكوني  هاي خانه. شدند  دكانها، تجارتخانه. گرديد  موجب را  مختلف
  مراكز پزشكي  ها را به خيابانها خانه  درآمدند و تمامي انبار  صورت  بازارها به

و   معماري  سازي در فرايند مدرن. ساختند  متصل  و يا تفريحي  اداري  يا
ها و ديگر مراكز  دانشگاه ، مهمانسراها و بيمارستانها و شهرنشيني  گسترش

و   آميخته درهم  معماري  طرحهاي  ريو نوآو  با ابداع  و اداري  خدماتي  بزرگ
 و شهرسازي  در معماري  اي سابقه  از آن  پيش  داد كه  ايران  جديد به  اي چهره

  اگر در معماري. نيز تغيير يافتند  ، مصالح در فرم  با تحول  همزمان.  نداشت 
كردند، در  مي  و سازها استفاده  و آجر در ساخت  سنگ ، از چوب  سنتي
 .گرفتند  را بر عهده  اي و سازه  اصلي  نقش و فوالد  ، آهن ، چدن نوين يمعمار

بود، در   گرفته  شكل  ايران  ي گذشتهاز   با الهام  كه  مدرن  معماري  نخستين
. شد، ظاهر شد  ساخته  خورشيدي 5289  در سال  كه  ايران  ملي بانك  ساختمان

  قرار گرفته  مورد استفاده  سال 8188از   پس  دوباره فروهر  بنا نقش  در اين
  تواند به نمي  اينكه  ، ضمن ايران  نوين معماري» : اي تعبير نويسنده  به.  است
  كه  حال  ناگزير است كند،  خود پشت  دو هزار و پانصد سالة  سنتهاي  همة
  معماري  ، فنون است  پذيرفته  و بيش  اروپا را كم  ـ فرهنگي  اجتماعي  نظام

اروپا را در آثار   ـ فرهنگي  اجتماعي  نظام  اروپا را نيز بپذيرد تا بتواند اركان
عناصر بيشتر از   رضاشاهي  در معماري  كه  روست  از اين. دهد  خود جاي جديد

  يافتة  تكامل  از معماري  اند و فنون شده  گرفته  و سنتي  باستاني  معماري
 «. غرب
  ـ ساختمان  فيروز و انوشيروان  دربند ـ مدارس  ـ شهرباني  شهرباني  كاخ

  تر كردن عيني  در راستاي  هستند كه  بناهايي  جمله از... و  ايران  فرش
بناها، ستونها،   در اين. شدند  ساخته  دوره  در آن  ناسيوناليستي  هاي انديشه

  اسانيو س  هخامنشي  از دورة  و نظاير آن  تزييني  و نقوش  سرستونها، پلكان
  معماري  و عملكردها از آن  معماري  و فضاي  و پالن  و نقشه  شده  برگرفته

 شدن  را فراتر از عملي  سخن  اقدامات  اين  هستيد كه  متوجه.  است  مدرنيستي
در   ايران  عمراني  ي توسعه  شكوفايي  برد و ما را به مي  ناسيوناليستي  هاي ايده 

 .رساند مي  دوران  آن
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از   او هم  مقبرة  و شناسايي  فردوسي  ابوالقاسم حكيم  فرهنگي  مقام  بزرگداشت
  از اهميت  ر رضاشاهيصع  ناسيوناليستي  در فرايند نوسازي  كه  است  مواردي

  ملي  نماد هويت  كه  با فردوسي  در رابطه  رضاشاه.  است برخوردار  اي ويژه
: بود  گفته  جنگ  وزارت  بود، در زمان  دوران  آن  از ناسيوناليسم  اي و پايه  ايراني

  مردمان  از آثار آن  هم  كه  مملكت  اساسي  خرابيهاي  از ترميم  پس  اميدوارم»
  آثار اليزال  جاوداني  تعمير و احياي  ، به است(  قاجاريه  يعني)  عالقه بي

  عمارت  آرزوي  است  دير زماني  كه  قبر فردوسي  ، خاصه نيز بپردازم  پيشينيان
 «. دارم  را در دل  آن

كرد   اشاره«  آثار ملي  انجمن«  و سياستگذاري  ، فعاليت تأسيس  به  توان باز مي
  ـ تأسيس5  هاي و با برنامه  رضاشاه  رياست  به  خورشيدي 5281 در سال  كه

  صورت ـ1،  آثار ملي  بندي و طبقه  ـ ثبت2،  ملي  كتابخانه  ـ تأسيس8،  موزه
  شد و سمبلي  ، تشكيل ايران  تاريخي و  باستاني  نفيس  هاي از مجموعه  برداري

 .بود  دوران  آن  روشنفكران  ناسيوناليستي  ه ـمتجددان  هاي ايده  شدن  از عملي
  شناسي هنر و باستان  المللي بين  كنگرة  نخستين  بايد از تشكيل  همچنين

 پرفسور  كوشش  در فيالدلفيا به  خورشيدي 5280  در سال  برد كه  نام  ايران
  دولت  از سوي  اكبر كاشف و علي  زاده تقي  سيدحسن  و با نمايندگي  پآرتور پو

با   پژوهان و ايران  شناسان باستان  آشنايي  شد و موجب  ، افتتاح ايران
  براي  الزم  شرايط  شدن  با فراهم. شد  ايراني  ي نخورده  دست  هاي گنجينه

... و گدار  و آندره  پوپ  چون  ، كساني در ايران  شناسي باستان  تحقيقات  انجام
  اين. خود آشنا ساختند  فرهنگي  ي را با گذشته  شدند و ايرانيان  ايران  ي روانه
  منورالفكراني  هاي ، از آرمان رضاشاهي  ي از دوره  پيش  بود كه  هايي ايده از  هم

  با كمترين  بود و آنان... و  آخوندزاده  و ميرزافتحعلي  مانيكر  آقاخان  چون
در   ايراني  با عظمت  ي ، از گذشته تاريخي  و متون  تحقيقاتي  امكانات

 .بودند  گفته  سخن  مرز و بوم  اين  تاريخي  سرآغازهاي
  و معادل  سره  نويسي فارسي  و رويكرد به  فارسي  زبان  ايجاد فرهنگستان

  هستند كه  هايي از ديگر عرصه... و  فارسي  جديد در زبان  مفاهيم  براي  سازي
  تجلي  را با عملكرد و وجود خود در جامعه  ناسيوناليستي  هاي گرايش  نوعي  به

 .اند بخشيده
 

  ناسيوناليسم  به  مثبت  نگاه  بر خالف  كه  و نيستند كساني  نبوده  ـ كم
  تنها به  نه  رضاشاهي  دوران  ناسيوناليستي  شات، از گراي مشروطه  روشنفكران

  ناسيوناليسم»، « سنتي  پرستي ميهن«  عنوان  به  از آن  كنند، بلكه ياد نمي  نيكي
 .گويند مي  سخن«  ايراني  گرايي قوم»يا «  كاذب

  از چه  دوره  اين  گرايانه ملي  گرايشات  به  نسبت  منفي  نگاه  اصوالً چنين
  ناسيوناليستي  گرايشات  گسترش  به  خيزد؟ و اساساً با توجه برمي  ديدگاهي

  وجهي  انتقاداتي  ، آيا چنين از رضاشاه  پس  هاي دوره  و ضد غرب  بسته  ايراني
 كنند؟ نمي  را با خود حمل  از حقيقت

 
  شناخته  هايي با مؤلفهدارد و   خود تعريفي  براي  ببينيد ناسيوناليسمحقدار ـ 

و   و ملي  اي منطقه  هاي ـ ظهور دولت  سياست  شدن  عرفي .شود مي
  است  ناسيوناليستي  هاي ايده  اي عناصر پايه از  شهروندي  حقوق  گيري شكل

  پرچم  و دارا بودن  جغرافيايي  موقعيت  چون  ديگري  هاي شاخص  همراه  به  كه
در   تحول  دنبال  به... و  محلي  و رسوم  و آداب  روشن  تاريخي  ي و پيشينه

  دانايي و  در ذهنيت  از دگرگوني  برآمده  هم  آن  كه  انساني  و اجتماع  تسياس
در   ـ ملت  دولت  ي همبسته  مفهوم  وجود آمد و با پديد آمدن  بود، به  آدميان
در   فارسي  زبان  ، و به وسطي  قرون  و فراجغرافيايي  ديني  هاي حاكميت گذر از
  ايده  هر آن  بنابراين.  گرفت  شكل  در جوامع«  محروسه  ممالك»  ي دوره  پايان

  ي دوره  در ايران.  نيست  نگنجد، ناسيوناليسم  قالب  در اين  كه  يا كنشي
ايرانشهر و ديگر   زاده كاظم ـ  زاده تقي  چون  كساني  در واقع  هم  رضاشاه

  كاوه: نظير  مجالتي را در  ناسيوناليستي  جريان  كه  و انديشمنداني  نويسندگان
  هاي برآموزه  كردند، با تكيه مي  هدايت  فرنگستان  و نامة  ـ ايرانشهر ـ آينده

 ، خواستار سياسي  وحدت  به  و دستيابي  در جامعه  و سكوالرسيم  مدرنيته
، در  فارسي  زبان(  و ب  ايران  تاريخ ( الف  ي بر دو پايه  ايراني  هويت  بازتعريف
در   و هنري  ادبي  شكل  به  ها ايده  همين. جديد بودند  حضور در دنياي  راستاي
  آمدند، ديده مي  صحنه  روي  به  كه  و تئاترهايي  دوران  آن  هاي داستان

،  كاظمي  مشفق«  مخوف  تهران»،  جمالزاده «نبود  بود و يكي  يكي». شود مي
  از اين  ، بخشي مقدم  حسن « آمده  از فرنگ  جعفرخان»و   از حجازي« زيبا»

  روشنفكران  محفل. هستند  دوران  آن  ي گرايانه ملي  و فرهنگ  ادبيات
 كه  هايي برد و ايده مي  قبلي  دوران  نيز تبار به  رضاشاهي  ي دوره  ناسيوناليست

با   در رابطه  و آخوندزاده  كرماني  آقاخان ميرزا ـ ميرزا  الدين جالل  چون  كساني 
  داشتند، به  خواهانه و مليت  گرايانه ملت  هاي ايده  و ترويج  ايران  عظمت  بازيابي
  ي ريشه  در حقيقت. شود مي  ديده  محافل  در اين  رشديافته تر و پخته  صورت

در   را بايستي»  باستان  ايران«  در نگارش پيرنيا  گرايي  و ملي  باستانگرايي
هر دو با   جستجو كرد كه  كرماني  آقاخان ميرزا«  سكندري  آئينة«  تأليف

  گرايي ملي و  نگاري تاريخ  مدرن  هاي از ايده  دارند، برآمده  با هم  كه  تفاوتهايي
 نوع  يك«  سنتي  پرستي ميهن«  اصطالح   پس. هستند  پرستي و وطن

  اصالً با مفهوم  سنتي  دنياي  چرا كه ,دارد  اههمر  را با خود به  پارادوكس 
در   آخوندزاده  ميرزافتحعلي. بپردازد  آن  پرستش  تا به  نداشت  آشنايي«  ميهن»

كند،  مي  تعريف  كه  جديدي  جزو واژگان«  الدوله كمال مكتوبات«  ي رساله
  به  كه  است  كسي  از آن  عبارت  پاتريوت» :نويسد او مي.  است  پرست وطن

 

o رضاشاه  ي دوره  معماري .سازها نيز تاثير گذار بود و  ساخت و  بر شهرسازي  حتي  بود كه  جانبه  همه  چنان  دوره  در آن  سازي فرايند مدرن  

  باالخره. بودند  شده  آميخته  هم  به  مدرنيستي  هاي ، با سبك گرايانه و ملي  پرستانه وطن  هاي آموزه از  با الهام  كه  داشت  ايراني  اي چهره

... و  ـ حقوق  ـ پارلمان  قانون:  چون  هايي بود و همانند پديده  نخبگان  روشنگري  خود محصول  در كليت  كه  اداري  و نظام  سراسري  بوروكراسي

 .كشور داد  اجرايي  سيستم  جديد به  اي و چهره  گرفت  شكل  رضاشاه  ي نداشتند، در دوره  ايران  سنتي  در فرهنگ  اي سابقه  هيچ
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  جهت  و به  نكرده  مضايقه  و جان  مال  از بذل  ملت  و حب  پرستي وطن  جهت
و   حالت  اين. باشد  و جفا كش  خود ساعي  و ملت  وطن  و آزادي  منافع

  گرايي قوم«  كه  همچنان« .كند غيرتمند بروز مي  در مردان  هميشه  خاصيت
  با اقوام  فرهنگي  با تداخل  توأم  كه  خيتاري  هاي بعد از آميختگي  هم « ايراني
  در محاق  نوعي  بود، به  وجود آمده  به... و  مغوالن ـ  ـ تركان  ـ اعراب  يوناني
 : فردوسي  سخن  به. گيرد قرار مي  تأمل

  و از تازيان  و ترك  از ايران
  پديد آيد اندر ميان  نژادي

 بود  و تازي  ترك  ، همه دهقان  نه
 بود  كردار، بازي  ها به سخن

  به  ، ايرانيان و فرهنگي  اقليمي  خاطر شرايط  به  گاه هيچ  از اينكه  گذشته
در   ـ چه  ايران  در جغرافياي  كه  اقوامي  نداشتند و تمامي  توجهي  قوميت

كردند، اصالتاً و از  مي  ـ زندگي  آن  نوين  در مرزهاي  و چه  باستاني  مرزهاي
  فرقه  در ماجراي  حتي .دانستند مي  خود را ايراني  و اجتماعي  فرهنگينظر 

وجود ندارد،  دموكراتها  خواندن  از غيرايراني  اي نشانه  ، هيچ آذربايجان  دمكرات
 بودند،  از ايران  خود، خواستار جدايي  اقدامات  پاياني  در مراحل  آنان  با اينكه

 .خود تأكيد داشتند  بودن  بر ايراني  حال  با اين  ولي
نظر   ، به دوران  آن  ي خواهانه ملي  گرايشات  به  نسبت  برخورد منفي  به  اما راجع

  سنت  ي شده  سپري  برخورد دنياي  در ذيل  برخوردها در حقيقت  گونه اين  من
  دوران  آن  مخالفان  بيشترين. گيرد قرار مي  مدرن  ي يابنده  گسترش  با جهان

بودند و   بيگانه  و وطن  و دولت  ملت  چون  يا از مفاهيمي  بودند كه  نيكسا
  و باورهاي  امت  متافيزيكي  و يا مجمعهاي  جماعت  خود را در داخل  هويت
و   ملت  مقوالت  گيري با شكل  بودند كه  كردند و يا كساني مي  تعريف  اي فرقه

  ملت ـ  دولت  گذاري پايه  تعبير دقيق  ، يا به ملي  مدرن  هويت  و پديداري  دولت
 .شدند مي  نصيب كشور بي  و قدرت  خود بر ثروت  اندازيهاي ، از دست در ايران
ها و  با ايده  مخالفت  به  اتحاد نانوشته  در يك  فوق  دو صنف  بنابراين

  نتوانستند  كه  برخاستند و هرگاه  رضاشاه  در دوران  گرايانه ملي  هاي كنش
  دوران  ها و عملكرد آن ايده  آن  تحريف  ببرند، به  خود را پيش  الفتمخ

، « ايراني  گرايي قوم»  معناي  و بي  سر و ته  بي  پرداختند و مفاهيم
  به را  كردند تا اذهان  را جعل«  سنتي  پرستي ميهن»و «  كاذب  ناسيوناليسم»

 .بكشانند  انحراف
  دارد كه  ديگري  ، داستان بعد از رضاشاه  هاي ههد  ناسيوناليستي  و اما گرايشات

و   زدگي و سياست  حزبي  هاي عمله  به  روشنفكري  پسرفت  همان در  ريشه
  حال  به را  ايراني  ي و انديشه  ، فرهنگ چهار دهه  دارد كه  بازي ايدئولوژي

  و فرهنگي  فكري  ي پشتوانه  بدون  هم  ناسيوناليستي  گرايشات. درآورد  توهمي
  رضاشاهي  ي دوره  و بر خالف  گرفت  شكل  دوران  در اين  روزمرگي  و از روي

و   انديشه از  تهي  بعدي  بود، دوران  عيني  و نمادهاي  فكري  جايگاه  داراي  كه
 را از  و ايدئولوژيك  حزبي  مبارزات  براي  دستوري  بود و فقط  از واقعيت  عاري

  دست  به  استعمار ايرانتوهم از   برآمده  كه  ستوريد. كرد خود ظاهر مي
  كه  از ياد نبريم. بودند  مصرفي  يا كاالهاي  نفتي  و امپرياليستهاي  بيگانگان

  نفت  كردن  ملي  در جريان  آن  ها در سرآغازهاي بازي ناسيوناليست  همين
ـ   اكتشاف  را به  چند مليتي  هاي كنسرسيوم  خود پاي  ، با عملكرد اشتباه ايران

 ناپذير بر اقتصاد ملي جبران  باز كرد و صدماتي  ايران  نفت  و فروش  استخراج

،  غيرناسيوناليست  السلطنه قوام  دوران  در همان  كه  در حالي. وارد آورد 
  و ورزيدگي  ديپلماتيك  از اصول  ، با آگاهي هر ناسيوناليستي تر از پرستانه ميهن

و   نگهداشته  ايران  را براي  آذربايجان  توانست ، داشت  داريدر سياستم  كه
. آورد  بيرون  اتحاد جماهيرشوروي  سوسياليستي  رژيم  را از چنگ  شمال  نفت
و   ديپلماتيك  معادالت در  كه  و تغييراتي  ايرانيان  ملي  هويت  با تثبيت  پس

  بود و ايران  وجود آمده  به هاي بعد از دوره رضاشاه در دهه  المللي بين  سياست
  بود، محلي  برخوردار شده  در منطقه  ـ اقتصادي  سياسي  از ثبات  نيز تا حدودي

  و كيف  كم  به  حاال ما راجع  ماند كه نمي  باقي  ناسيوناليستي  هاي آموزه  براي
 . كنيم  بحث  آن

 
ـ   سياسي  تاثير اغراض  ها تحت شد، دهه  قبالً گفته  ـ همانطور كه

،  تاريخي  گسيخته  از هم  ذهنيت  به  زدن  دامن  به  توجه و بي  ايدئولوژيك
. بود  شده  كنار گذاشته  از دستوركار بالكل  ايران  از تاريخ  دوره  اين  بررسي
  مصالح  در خدمت  دوره  اين  و سياست  اقدام  تنها هرگونه  نه  برخوردي  چنين
و   روشنفكري  جريان  يك  ناچار حضور و حيات  به  بلكهكرد،  را انكار مي  ملي

 .داد قرار مي  ابهام  را در پردة  و سياسي  ، علمي فرهنگي  همسوي  تالشهاي
اند، ما  انتشار يافته  گذشته  دهة  يك  طي  اخير كه  هاي و بازنگري  در تحقيقات

از   در خارج  رزشمنديا  و فرهنگي  فكري  فعاليتهاي  تداوم  واقعيت تنها با  نه
شاهد حضور   همچنين  ، بلكه روبرو هستيم  دوره  اين در  اقتدار دولتي  حوزة
  حكومت  در كنار و همراه  سياسي  كنشگران و  از روشنفكران  اي گسترده  طيف

 . باشيم مي  رضاشاه
  و  نمدر  و در استقرار دولت  رضاشاه  دورة  اجتماعي  لطفاً بفرمائيد در اصالحات

 را ايفا نمودند؟  نقشي  چه  ، روشنفكران مدني  نهادهاي  دادن  شكل
 

  ي با همه  رضاشاه  دوران:  گفتم  هم  قبلي  ي در مصاحبه  ببينيد منحقدار ـ 
،  نمود داشت  سياسي  هاي حوزه  در عملكرد برخي  كه  هايي نقص ها و ضعف

... و  ـ اقتصادي  ـ فرهنگي  جتماعيا  هاي در زمينه را  دوره  آن  قوت  اگر نقاط
. رود بشمار مي  ساز ايران و تاريخ  مشعشع  هاي از دوران  ، يكي در نظر بگيريم

  مبتني  كه  هايي ها و تحليل يافته و  دوران  از آن  مانده  و اسناد برجاي  مدارك
مورد نظر و   ي دوره در  ـ چه  ايدئولوژيك  دور از اغراض  و به  بوده  بيني بر واقع

ساز عصر  دوران  اند، مؤيد اهميت شده  حاضر ـ تأليف  بعد تا زمان  در دوران  چه
  اين  از دل  بود كه  شخصيتي  رضاشاه  راستا هم  در اين. هستند  رضاشاهي

  اگر در اين  برد، حال  پيش  كشور را به  بلندي  آمد و با گامهاي  بيرون  مملكت
  او را ناديده  هاي موفقيت  شود كه نمي  ، دليل داشت  هم  اشتباهاتي  پيشروي
بود   مردي  بلكه.  خان  كبير بود و نه  نه  رضاشاه:  معتقدم  من  بنابراين.  بگيريم

را در سر   و رشد ايران  پيشرفت  ي دغدغه و  پرست ـ وطن  خودساخته
  و دغلبازيهايبود   درآمده ناهنجار  ي جامعه  اين  از دل  پروراند و چون مي

پيشبرد   براي زور و اقتدار  كارگيري  جز به  بود، راهي  را ديده  سياستمداران
 خود  روي ، پيش و اجتماعي  اقتصادي  و سازهاي  و ساخت  عمراني  كارهاي
  بودن  و فراري  مردم  و غير عقالني  احساسي  ي روحيه  به  و با توجه  نداشت

  كردن  در عملي  رضاشاه  براي  جز اين  هم  ، راهي انونو ق  ترتيب و  آنها از نظم
 .بود  نمانده  باقي  مدرنيزاسيون  هاي ايده

   حزبي  نويسندگان  كه  تاريخي  حقايق  و تحريف  گرايانه چپ  هاي آفت  متأسفانه
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  ايران  از تاريخ  ديگري  دوران  و هم  رضاشاه  دوران  اند، هم نوشته  حكومتي يا
  گزارش  را وارونه  و جريانات  تاريخي  و وقايع  فرو برده  ابهام از  اي هاله را در
  نگاري تاريخ  اين. گذارند  خود صحه  دستگاهي ـ  حزبي  اند، تا بر اهداف كرده

  و كنشگران  روشنفكران  كردن  مال لجن  تا امروز در پي  و دستوري  رسمي
  اين. اند بوده كشور كوشا  و ترقي  پيشرفت  به  در خدمت  كه است  ايراني
  و سرسپردگي  ، ابتذال تاريخي  حقايق  ي وارونه  با بيان  در حقيقت  نگاري تاريخ

. است  ساخته  نمايان  دستوري  تأليفات  ي خود را در آئينه  ـ ايدئولوژيك  سياسي
  سياسيو   توده  حزب  ايدئولوژيك  هاي گرفتار تحليل  تاريخي  حوادث ديروز

  بنيادگرايانه  ، دچار باورهاي زمين ايران  و امروز تاريخ بود  سلطنتي  دستگاه
  ي مدينه  طرف  از يك  ديروز، عصر رضاشاه  دستوري  نويسي در تاريخ.  است

  ، آن و سازماني  حزبي  مولفان ديگر  بود و از طرف  اي شده  عملي  ي فاضله
  گيري شكل  و مرحله  كارگري  هاي جنبش  را عصر شكوفايي  دوران
 ، تاريخي  دانستند و امروز در دستورنويسي مي  در ايران  كمونيستي  هاي حركت
  معرفي  اخالقي  كشور از مظاهر و مباني  تماميت  هبوط  ي مرحله  دوران  همان

  آدميت  دكترفريدون  ي تعبير گويا و انديشمندانه  به  اينكه  نهايت در. شود مي
دارند و نمايانگر «  در فكر تاريخي  آشفتگي»از   ها حكايت نوشته  گونه  اين

 .هستند«  در ايران  نگاري تاريخ  انحطاط»
از   با هر مقطعي  در رابطه  تحقيقي  هاي از اولويت  يكي  نظر من  به  بنابراين

  اييزد ـ آفت  رضاشاه  دوران  اهميت  ي واسطه  ـ خصوصاً به  نااير معاصر  تاريخ
  تحليل  روش  و رعايت  بافي  و ايدئولوژي  گرايي چپ از  محقق  ذهنيت

  تبيين  جايگاه  شدن  روشن  براي.  است  نگاري در تاريخ  انتقادي  عقالنيت
  ي در منظومه  تاريخ : كه  هستم  توضيح  ناچار از اين  ايران  تاريخ  عقالني
شود  مي  اطالق  و رويدادهايي  ادثحو  مجموعه  به  مدرن  ي انديشه  ارگانيك

و   يابنده  تكامل  جهت  و بر يك  وجود آمده  ها به علت  سلسله  از يك  كه
  ، مفهوم تاريخي  از نظرگاه«  دكترآدميت  ي نوشته  به. تاكيد دارند  پيشرونده

  و نه  كم  نه  اند يعني يافته  وقوع  كه  گونه بدان  است  تاريخي  وقايع  بيان  تاريخ
  به  است  و حوادث  وقايع  شناخت .آنها  و روشن  و سايه  زير و بم  با همه  بيش

  دارند و عواملي  فاعلي  خصلت  كه  عللي  آنها يعني  و عوامل  علل  تحليل  طريق
  تحليل  و باالخره. اند بوده  كننده  اند يا تعيين داشته  تأثير فعلي  درجات  به  كه

اينها   و همه.  تاريخي  جريان  در تعقل  است  و عوامل  و علل  تواقعيا  مجموع
  در اين. باشد  و درك  فهم  قابل  گذشته  كه  مقصد است  يك  راه  به

  دستوري  جا شك  شوند، همه مي  كنار نهاده  ذهني  ، مأنوسات تاريخي نگرش
يابد و  نمي  راه  افسانه گردد،  شناخته باز  از ناسره  سره  شود كه مي  كار گرفته  به

اگر   حال.  تاريخ  هاي گيري مانند و نتيجه مي  ، واقعيات الجرم. ندارد  اي جلوه
  چه پرداز نيفتاد، افسانه  طبع  يا باب  پسند نساخت افسانه  ، با مزاج حقيقت  ذات
و   ذهني  ، مفروضات عيني  واقعيات  هاي گيري اگر نتيجه  همچنين. اعتنا

 «. باك  زد، چه  را بر هم  تاريخي  معادالت
  اين  ي سازنده  و عوامل  علل  ي ، سلسله تاريخ  جريانات  جديد به  در نگاه
  شوند، در شرايط مي  و رويدادها خوانده  حوادث  از پس  چه  و آن  است  جريانات

  درك و  فهم  قابل  گذر زمان  و پارادايم  دانايي  افق خود و در  و مكاني  زماني
ها،  انديشه  شود، تمامي  نگريسته  سير حوادث  به  منظر كه  از اين.  است
و   شده  خاصي  معنايي بار  ، داراي داده  رخ  ها و ديگر وقايع ها، واكنش كنش

  گيري شكل ترديد بي. دهند و زمانمند مي  عيني  از تغيير و تحوالت  حكايت

 و  در تعيين  آدميان  و مشاركت  فلسفي  يها باور در انديشه سوژه  دانايي  نظام
جديد بشمار   نگاري ظهور تاريخ  ركن  ترين ، مهم خويش  تغيير سرنوشت

و در بازتوليد   فردي  از اصالت  خارج  كه  سنتي  نويسي وقايع را از  رود و آن مي
 ، تاريخ  به  مدرن  دنياي  در نگاه. كند مي  متفاوت شدند، مي  نگاشته  جماعت

  ، صورت داده  بر مواد رخ  كه  است  اي با اراده  مختار و فاعل  عامل  انسان
  ها در شكل انديشه .گذارد مي  صحه  خويش  و آزادي  دهد و بر كنشگري مي

  همه  اين .شوند مي  اي تازه  هاي آيند و نهادها موجد انديشه ساختارها پديد مي
  هاي ها و تمدن و فرهنگ  وجود آورده  را به  و جامعه  تاثير و تاثر انديشه

وجود   به  جريانات  عقالني  تبيين. شوند خود پديدار مي  سير تاريخي در  انساني
  ، مسائل فراتاريخي  باوري و اسطوره  از جبرگرايي و گذار  تاريخ  ي آورنده
  را شكل  تاريخ  و انتقادي  تحليلي  هاي و فلسفه  مدرن  نگاري تاريخ  ي اوليه
  ، تاريخ تاريخي  تعقل در»: نويسد مي  آدميت  طور كه  همان  بنابراين. اند داده

  و نه يابند مي  در خأل، وقوع  نه  كه  ، حوادثي حوادث  در توالي  است  جريان
.  است  حوادث  بر سلسلة  حاكم  معلول  ترتب  منطقي  قانون  اسرار آميزند بلكه

  تنها از اين. آورد مي  دنبال  را به  ديگري  ريخيتا  حادثه  تاريخي  هر حادثه
  و پرهيزناپذير باشد، ورنه  تواند محتوم مي  اي واقعه و  قضيه  كه  است  نظرگاه

شود   خود علت  معلول  است  بسا ممكن  چه.  ناپذير نيست اجتناب  اي واقعه  هيچ
  فاعلي  علت  دقيق  تشخيص  درآيد، گرچه  وقايع  فاعلي  علت  صورت  و به

 «. است  تاريخ  پيچيدة  مسأله  گاه  حوادث
  ي دهه  يك  طي  اخير كه  هاي و بازنگري  تحقيقات»شما   قول  به  بنابراين
  شوند تا معلوم  بررسي  انتقادي  عقالنيت  بايد با محك« اند يافته انتشار  گذشته

. اند مند بوده بهره  بينانه واقع  و ارزيابي  نگاري تاريخ  از روش  اندازه  چه  شود كه
  را دست  و حزبي  دستوري  هاي نگارش  هاي آفت  نبايد خوشبينانه  حال  با اين

  به.  بدانيم  تاريخ  ي فلسفه و  از عقالنيت  را برآمده  اي و هر نوشته  بگيريم  كم
شد ـ   مطرح  قبلي  در سؤاالت  كه  مباحثي  تناسب  به  ـ همانطور كه  نظر من

 و  در تجددستيزي  كه  گرايان و چپ  گرايان سنت  اصلي  دو طيف  امروزه
  ي گرايانه واقع  طرح  هستند، مخالفان  مشترك  هايشان ايده  خوردگي شكست
  دهند و بر تحريف مي  را تشكيل  رضاشاهي  ي دوره  هاي انديشه و  اقدامات
  ماندگي پس  براي  توجيهي  سيلهو  اين  دارند، تا به اصرار  دوران  آن  حقايق
و   دستوري  نويسي تاريخ  ريختن  هم با به. سازند  فراهم  هايشان آموزه

  كارگيري  به  ي بر پايه و  دوران  آن  استناد اسناد و مدارك  آميز به تحريف
  نقش  به  ، مورد بحث  از دوران  انتقادي  ي فاصله  و رعايت  عقالنيت  اسلوب

  شكل»و «  مدرن  استقرار دولت»ـ «  اجتماعي  اصالحات»در   روشنفكران
  فقط  توانستم  گفتگو من  در اين  كه  نقشي.  پرداخت«  مدني  نهادهاي  دادن
در    ها و ايده  ها و اقدامات كنش  گستردگي  چرا كه.  بگويم را  از آن  اي گوشه

آنها را در همة   گوييباز  فرصت ،به وقوع پيوست ساز سرنوشت  ي دو دهه  آن
ـ   سياسي  هاي زمينه  و بررسي  جانبه  همه  دهد و تحليل نمي  مصاحبه  يك

و روشمند را   جامع  ، تحقيقي دوران  آن  و اجتماعي  ـ فرهنگي  اقتصادي
 .طلبد مي

 
 .ـ آقاي حقدار با سپاس فراوان از شما
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 و فرهنگ ملي هويت تاريخي و بازيابيزاده  تقي  نسل
 
o در صدد آن بود كه ما اين هويت تاريخي را درست . اگر منصفانه بنگريم در حقيقت ايدئولوژي حكومت پهلوي هم در صدد احياي هويت تاريخي بود

بوديم، چه بوديم و چه گذشته تاريخي و چه كسي  بلكه در معناي اينكه بفهميم چه! نه در معناي جعل آن. يا به يك معنا بازآفريني كنيم. بشناسيم

حكومت پهلوي با اين آگاهي  .......امكانات فرهنگي داشتيم، جهان را چگونه نگاه كرديم و بعنوان ايراني چه نقشي در عرصه تمدن جهاني داشتيم

كرد كه از ملت ايران، ملتي سربلند، ملتي  اي مي آيد و نقش رضاشاه بخصوص در اين مورد برجسته است و تالش گسترده تاريخي در ايران روي كار مي

 . آشنا به گذشته و تاريخ خود بسازد
 

o است كه يك تعريف  4200زبان آورد كه ما در واقع در بعد از كودتاي  اين را بر تواند به جرات كسي كه به تاريخ اين دوره و تحوالت آن آشنا باشد مي

 .دهيم و آن را مبناي ايجاد دولتي جديد قرار ميدهيم  ارائه ميبه طور رسمي ملي از خودمان، از هويت خودمان از زبان خودمان و از گذشته خودمان 

 .شناسيم مان را ميهستيم و حاال ديگر خود  ما ايرانيبراساس اين تعريف 
 

o  چگونه حكومتي بود، داريوش چه كسي بود، حكومت مادها و چه كارهايي كرد كسي بود دانيم كوروش چه نميبه درستي در دوره فتحعلي شاه هنوز ،

وران اسالمي چه يا در د. هاي آنان براي ايران چه دستاوردهايي داشت و حكومت كساني بودند، چه كردند ساسانيان در معناي واقعي كلمه چه

بسر نهضتهايي يا چه جنبشهايي وجود داشت و چه كارهايي انجام داديم، ما اينها را در آن دوران نداريم و ملتي هستيم كه در يك رخوت تاريخي 

 .بريم مي

 
 

 گفتگو با ماشاءاهلل آجوداني

 
ـ  آقاي آجوداني در  تالش

آستانة صدمين سال انقالب 
انتظار . مشروطه قرار داريم

مناسبت بزرگداشت   رود به مي
اين انقالب چه در ايران و چه 
در خارج كشور مراسمي برگذار 
شده و آثاري به چاپ رسيده و 
. دراختيار عالقمندان قرار گيرند

اما مطمئناً نادرست نخواهد بود 
مروز مهمترين اگر بگوئيم؛ تا ا

اثري كه به بررسي و توضيح 
مضمون واقعي آرمانها و اهداف 
جنبش و انقالب مشروطه، آنهم با نگاه به سيرتحولي مفهومي آن پرداخته 

 .به قلم شماست” مشروطه ايراني“
ها و آرمانهاي آزاديخواهانه،  گيري و بررسي سرنوشت آن ايده ترديد پي بي

هاي بعد نيازمند كار گستردة علمي، پرزحمت و  ترقيخواهانه و مدرن در دوره
تر از دورة قبل خود نباشد، مسلماً كمتر  طوالني است كه اگر بيشتر و سنگين

دانيم عالقمندان هنوز بايد صبور  بهمين دليل مي. و سبكتر هم نخواهد بود
 . باشند

ي به اما آنچه ما در اين شماره و در گفتگو با شما در نظر داريم؛ نگاهي اجمال
اي از فعاليتهاي روشنفكران در عرصه فرهنگي، اجتماعي،  مجموعة گسترده

هاي بعدي يعني پس از كودتاي  است كه در دهه... ادبي، تاريخي، هنري و
اي بعد از آن  ، در طول دوره حكومت رضاشاه و شايد دهه5899سوم اسفند 
گردد،  مي آنچه در پرسش نخست ما به انقالب مشروطه باز. شود مالحظه مي

هاي آن  نسبت و پيوند اين فعاليتها و روح انقالب مشروطه و آرمانها و انديشه
 .است

اي فكري و فرهنگي ميان اين دو دوره وجود دارد؟ اگر بله آيا  آيا اساساً رابطه
 تداومي و تكميلي است يا در جهت نفي و گسست؟

 
 

ا مطرح كرديد، مهمي ر آجوداني ـ ابتدا بايد بگويم پرسش بسيار درست و
تواند تالشي را دامن زند كه با تأمل و تفكر به  پرسش درست هميشه مي

ام ايران، سرزميني است كه  هميشه گفته. پاسخهاي درستي دست پيدا كنيم
ما استاد طرح . هاي نادرست تلف شده است عمر ما در آن برسر پرسش

نادرست تالش، هاي  ها برسر اين پرسش ايم و سال هاي نادرست بوده سئوال
هاي ما از  ايم كه پرسش ايم و سرانجام فهميده فكر و زمان و نيرو سوزانده

هاي اساسي، خود  به همين دليل به اعتقاد من پرسش. بنيان غلط بوده است
هاي اصولي طرح كنيم،  يعني اگر ما پرسش. باشد بخشي از پيشبرد تفكر مي

اين پرسش شما . كمك نمائيمتوانيم به پيشرفت فكر و انديشه در ايران  مي
 . به اعتقاد من بسيار اساسي است

اينكه آيا بين تحوالت دوران مشروطه با تحوالت دوران حكومت پهلوي اول 
به بعد ارتباط اساسي، فكري و فرهنگي وجود  5899يعني از كودتاي اسفند 
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دارد يا نه، يعني آيا تحوالت اين دوران در ادامه و تكميل تحوالت قبلي 
در ايران اتفاق  5899كنم آنچه كه بعد از كودتاي  ست يا نه؛ من فكر ميا

ها و  در واقع تبلور عملي خواسته. باشد افتاده ادامه نهضت مشروطيت مي
اجازه دهيد از . هايي است كه بطور اساسي در مشروطيت ايران داشتيم آرمان

را در ايران  اينجا آغاز كنم و بگويم كه نهضت مشروطيت در ايران دو آگاهي
آن دو نوع معرفت و . يعني دو نوع معرفت را وارد انديشه ايراني كرد. دامن زد

اي از  اين دو مسئله با درك تازه. آگاهي مربوط بود به مسئله زبان و تاريخ
يك . يعني اگر دقيقتر بگويم سه نوع آگاهي بوجود آمد. زمان همراه بود

زبان فارسي و  كاركرد تاريخي آگاهي نسبت به يكآگاهي نسبت به زمان، 
حاصل تحوالتي كه در انقالب مشروطه از سر . آگاهي نسبت به تاريخ يك

اي را آغاز كرديم براي اينكه تعريف جديدي  گذرانديم اين بود كه تالش تازه

اين تالش تازه از يكسو . از تاريخ خود و از خودمان بعنوان ايراني ارائه دهيم
بار  نخستين. به اين معنا وجود نداشت  ورد كه قبالًآگاهي جديدي را بوجود آ

يعني تاريخ . شود در انقالب مشروطه تاريخ ايران بطور مستمر نوشته مي
شود و  پيش از اسالم و تاريخ بعد از اسالم در يك تداوم و استمرار ديده مي

و هم داليل و  هويت ايرانيها مشخص گرددهم   ,شود براساس آن سعي مي
 هاي تاريخي ما توضيح داده شود تا ماندگي ها و عقب شكست, ها يعلل ناكام

به مردم گفته شود كه، ما كه و چه بوديم، از كجا شروع كرديم و به كجا 
در واقع تحليل انتقادي . رسيديم و مشكالت و مباحث ما چه بوده است

 در همين, اي از هويت تاريخي ما نسبت به تاريخ ايران براي ايجاد درك تازه
اين درك تازه در حقيقت در جستجوي ايجاد هويت نويني   .شود دوره آغاز مي

براي ايرانيها مبتني بر عناصر اصلي تاريخ و فرهنگ ما بود كه با انقالب 
 . مشروطه شروع شد

هاي آگاهي تاريخي و  گيرد و نطفه از يكطرف مفهوم جديد تاريخ شكل مي
از سوي ديگر آگاهي نسبت به  شود و معرفت نسبت به تاريخ ايران بسته مي

اگر . باشد سابقه مي نظير و بي شود كه به اعتقاد من بي زبان فارسي ايجاد مي
سرتاسر تاريخ ادبيات ايران بعد از اسالم را نگاه كنيم، زبان فارسي هميشه 

جدا از اينكه زبان گفتار بخش زبان پيوند دهنده، زبان ادبيات و شعر بود، 
بود و در واقع نقش زبان عمومي هم زبان مكاتبه . دمهمي از مردم ما بو

سخن  بنابراين همة كساني كه به اين زبان. كرد رسمي را در ايران بازي مي
نوشتند، اهميت اين  گفتند، كتاب مي شعر مي ,كردند مكاتبه مي, گفتند مي

نه فقط اهميت اين زبان در محدودة ايرانشهر شناخته . شناختند زبان را مي
زبان فارسي  نيز هند يا تركيه نظيركشورهاي ديگر  بعضي د بلكه درشده بو

است كه زبان  ة مشروطهبا وجود اين، در دور. بودداراي نقش محوري 
گاة  ها، تجلي فارسي هم بعنوان ظرف فرهنگ ايران، ظرفي كه حامل انديشه

هاي مختلف ايران است، شناخته  دوره بنيانهاي فكري و فرهنگي تاريخِ
د و هم بعنوان وسيله اتحاد و بقاء و استمرار فرهنگ ايراني و هم شو مي

چنين دركي از زبان  .شود مايه هويت ايراني بدان اهميت داده مي بعنوان بن

اينها اتفاقاتي بود كه در دوره مشروطه صورت  فارسي درك نويني است و
 . گرفت

نسبت به زبان در  يها حاصل اين تحوالت و آگاهيهاي تاريخي و آگاهي
و  شود، مفهومي كه ديگر ايستا اي از زمان آغاز مي حقيقت با مفهوم تازه

. گردد نيست و اين مفهوم تازه از زمان با مشروطيت وارد ايران مي بسته
درك نويني از زمان تاريخي كه نوعي استمرار را با , براساس اين مفهوم تازه

عناي روشن استمرار و گستردگي اين م, آيد به وجود مي, خود به همراه دارد
حاصل گذشته است و , افتد زمان تاريخي اين است كه آنچه امروز اتفاق مي

ريشه در زمان گذشته دارد و حاصل تحوالتي است كه در گذشته صورت 
شود براي توضيح  اي مي تاريخ و استمرار آن وسيله, بدين ترتيب. گرفته است

چنين نگاهي به تاريخ به عنوان مرجع . يديابي مسايل و مشكالت جد و ريشه
: اي است نگاه تازه, خودشناسي و مرجع هويت و مرجع شناخت مسايل

پردازد تا به  به تحليل و نقد آن مي, نگاهي جستجوگر كه بجاي روايت تاريخ
 . اي از مسايل جديد خود برسد درك تازه

مه در تداوم ها ه حال اگر برگردم به پرسش شما به اعتقاد من اين تالش
و مهمتر از همه تداوم . هاست نهضت مشروطه و ادامه آن خواسته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدتقي بهار           احمد كسروي                                                           ابراهيم پورداوود                                                                             بديع الزمان فروزانفر               

بنيان اين فرهنگ را برايمان بازگو در دوره پهلوي با محققاني سركار داريم و با كتابهايي سركار داريم كه هركدام از اينها بخشهايي از 

 .فهميم چه كسي بوديم، پدران ما چه كساني بودند، گذشته ما چه بوده است آنوقت در آنجاست كه ما تازه مي. كنند مي
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هاي فرهنگي انقالب مشروطه است كه به اشكال مختلف در اين  خواسته
 . اند دوره به آنها جامه عمل پوشانده

تواند به جرات اين را  كسي كه به تاريخ اين دوره و تحوالت آن آشنا باشد مي
است كه يك تعريف  5899در واقع در بعد از كودتاي زبان آورد كه ما  بر

به ملي از خودمان، از هويت خودمان از زبان خودمان و از گذشته خودمان 
 .دهيم و آن را مبناي ايجاد دولتي جديد قرار ميدهيم  ارائه ميطور رسمي 

. شناسيم هستيم و حاال ديگر خودمان را مي  ما ايرانيبراساس اين تعريف 
كسي هستيم، گذشته ما چه  دانيم چه ويم ايراني هستيم يعني ميگ وقتي مي

دوستان و  بودند، كساني  كساني بودند، نويسندگان ما چه ، شعراي ما چههبود
چه بوده و مشكالت ما بحثهاي ما  اند و دشمنان تاريخي ما چه كساني بوده

. شود و يك تصويري از خود داريم كه اين تصوير كم كم مشخص مي. است
در دوره  ,مشخص نبود چنداناگر اين تصوير در دوره قاجار تيره و كدر بود و 

كم و بيش مشخصي را گيرد و يك طرح كلي  مشروطه كم كم رنگ مي
شود و همين سرآغاز  در دوره رضاشاه اين تصوير روشن مي .دهد ارائه مي

 .گردد هاي متنوع در تاريخ ما مي بازانديشي
 

مورد نظر، بنام و شخصيتهاي ادبي، فرهنگي و تالش ـ در بررسي دوره 
خوريم كه هم از نظر تعداد و هم از نظر گستره و گوناگوني  سياسي برمي

 .اند صه فعاليت بسيار درخور توجهعر
در حاليكه از صدر مشروطيت تا دوره تحوالت سياسي انقالب مشروطه يعني 

ي هرچند هاي فكري ـ فرهنگ در يك فاصله حدوداً يك قرني با چهره
چندان زياد روبروئيم ـ آنهم تنها در چند زمينة معين و محدود  برجسته اما نه
اي از شخصيتهائي  صف گسترده ههاي بعدي ما به يكباره ب ـ اما در دهه

نگاري و فلسفه گرفته تا  هاي گوناگون از تاريخ خوريم كه در زمينه برمي
ادبيات، هنر، ترجمه آثار و متون ادبي فرنگي، كار روي تقويت و گسترش 
زبان فارسي، بازخواني و تصحيح متون و ميراث فرهنگي، ترجمه و بازخواني 

 . اند ار فراواني از خود برجاي گذاشتهآث... زبانهاي باستاني ايراني و
علت چنين تحولي، چه از نظر فزوني افراد و چه از نظر گسترش  و تنوع 

 توان توضيح داد؟ موضوعات، را چگونه مي
 

. داشتيم تا اين مسائل را رشد دهيم آجوداني ـ ببينيد، ما بايد ابزاري مي
فكراني كه در دورة اتان طرح كرديد، همة روشن همانگونه كه شما در پرسش

آغاز جنبش مشروطيت حضور داشتند، درست است كه به اين مسائل فكر 
كردند و اين آگاهيها را نسبت به زمان، زبان و تاريخ بدست آوردند و تالشي 
را هم آغاز كردند براي ايجاد هويت و شناخت ميراث فرهنگ ملي ما، اما 

در ايران اتفاق افتاد به  5899تالش اين روشنفكران با توجه به آنچه بعد از 
چندان باين معنا كه تالش عملي آنها . يك معنا اصالً قابل مقايسه نيست

ثمربخش نبود، هرچند تالش نظري آنها مفيد بود، اما نتوانستند در عرصه 
عمل مثالً يك كتاب اساسي ترجمه كنند يا تحقيقات دست اول را ارائه دهند 

هاي تاريخ و فرهنگ ما  بينيم گوشه مي 5899د از يا مثالً آنچنانكه در دوره بع
كه در دوره   آنچه. را بطور دقيق و علمي توضيح دهند يا تبيين و روشن كنند

مثالً اگر . مشروطه اتفاق افتاد، بيشتر فكر و انديشه چنين كارهائي بوده است
او درست همان موقعي كه انقالب مشروطه . عالمه قزويني را در نظر بگيريم

شود در فكر اين است كه در پاريس تاريخ جهانگشاي  ايران اعالم مي در
بينيم كه اين تقارن خود  كنيم، مي ما وقتي نگاه مي. جويني را تصحيح كند

كم زمينه را  دهد كه انقالب مشروطه و تحوالت قبل از آن، كم نشان مي
براي كارهاي عظيم عملي در جهت شناخت بخشهاي مختلف تاريخ و 

و پيش از انقالب  آنچه كه در انقالب مشروطه. كند ما آماده ميفرهنگ 
كرد مدنيت جديد  انجام گرفت، تالش نظري بود كه بيشتر سعي مي مشروطه

البته در همان دوره هم ما با . را براي جامعه ايراني تبيين و توضيح دهد
” بهصدخطا“شويم، مثالً ميرزاآقاخان كرماني در  اي روبرو مي كارهاي ارزنده

براي اولين بار در معناي جديد از تاريخ ايران يك تحليل عمومي ارائه 
نقدهايي كه نسبت به  باالدوله و  مكتوبات كمال آخوندزاده نيز با. دهد مي

را نسبت به تاريخ ايران مهمي در واقع مسايل جديد و نظري  كردگذشته 
بر تفكر ملي اما هنوز با تحقيقات دنياي علمي كه مبتني . كرده استطرح 

باشد كه سعي كنند تحقيقات اساسي را در معناي جديد ارائه دهند، فاصله  
به بعد با ايجاد دولت مركزي قدرتمند و ايجاد يك دولت  5899از . داريم

بار حكومتي با  شويم كه در واقع نخستين اي مي مدرن ما وارد مرحلهنسبتاً 
هنگ ايران و تاريخ ايران برسر يك ايدئولوژي ملي در ايران و با نگاهي به فر

اش اين است كه سربلندي و تعالي كشور ايران را با توجه  آيد و هدف كار مي
بنابراين وقتي برنامه يك دولت چنين چيزي باشد، . به فرهنگ آن احيا كند

توان مادي خود را در اختيار اين پيشرفت قرار  بخشي از طبيعي است كه
در دوره رضاشاه بنيانهاي . گيرد اشاه صورت ميو اين اتفاق در دوره رض. دهد

سياسي و بنيانهاي اقتصادي جامعه منابعي را در اختيار جريانهاي فكري قرار 
نگاهي عميق و گسترده به تاريخ و فرهنگ ايران در  تا بتوانند بادهند  مي

جهت تدوين يك هويت سياسي ملي مبتني بر همان تاريخ و فرهنگ 
ايجاد دانشگاه در معناي جديد و ايجاد نظام , منابع مهمترين اين. بكوشند

و اين كار در دوره رضاشاه  .يكسان و سراسري است, آموزش و پرورش نوين
بينيم كه روشنفكران بسياري از گوشه و كنار ظهور  افتد و ما مي اتفاق مي

 هاي بنيانكنند آن  كنند كه در ادامه همان مشروطيت ايران سعي مي مي
دوره مشروطه را با همان مبنا در اين دوره به  هاي نظري آرمانذهني و آن 

. تحقيق بگيرند و بررسي كنند و اين هويت جديد را براي ايرانيان طرح كنند
گويم هويت جديد، منظور يك هويت كاذب و جعلي نيست، بلكه  وقتي مي

يعني هرگوشه اين هويت را . هويتي است مبتني بر تاريخ و فرهنگ ايران
، ديوان شاعران بازيابي و تصحيح كردندمحلي را  هاي خد و كاويدند، تاريرفتن

را منتشر كردند، كتابهاي تاريخ، كتابهائي كه به زبان عربي بود، كتابهايي را 
از هرگوشه و كناري . كه به زبان اروپائي در مورد ايران بود ترجمه كردند

داشت و به درك تاريخ اي در ربط با ايران وجود  ماخذي يا منبعي و انديشه
 . كرد، تدوين و ترجمه كردند و بكار گرفتند ايران و فرهنگ ايران كمك مي

تشويق و رشد  دردر توضيح نقش دولت محمدامين رياحي در گفتگوئي 
نكته مهمي را  عباس اقبال با اشاره به زندگيجريانهاي فكري و فرهنگي، 

زندگي خيلي سختي داشت و  از خانواده تهيدستي بود و اقبال, كند مطرح مي
سالگي شروع كرده و مجبور بود از كودكي كار  51اش را از سن  تحصيالت

كه در همين دوره او . كند و مادرش در واقع سرپرستي او را بعهده داشت
محمد  .ترين مورخان مملكت ما شد بعدها يكي از برجسته, پهلوي رشد كرد

 : كه مهم است گويد مي رااي  امين رياحي در همان گفتگو يك نكته
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هاي تهيدست و گمنام و رسيدنش به چنان  برآمدن او از ميان خانواده“
جايگاه بلند علمي بايد سرمشق جوانان باشد و برجاي نهادن اين همه آثار 
گرانقدر را ازيكطرف نشانه روح و استعداد و پشت كار او و از طرف ديگر 

مقارن باسالهاي كودكي و جواني  نشاندهنده وضع زمانه زاينده پربار ايران
 ” .اوست
همان ” پربار ايران مقارن با سالهاي كودكي و جواني او“و ” زمانه زاينده“اين 
يعني دولتي كه . زنيم هايي است كه ما االن در موردش حرف مي دوره

توان  بخش مهمي ازدولت . برسركار است مشوق اين تحقيقات است
اي كه  نكته. كند اين نوع تحقيقات فراهم مي اقتصادي و منابع الزم را براي

و خالقي بود كه ” زمانه پربار“گويد  از محمدامين رياحي نقل كردم كه مي
كند،  اقبال در آن زاده شد و نقشي را كه راجع به زمانه اقبال مطرح مي

كه ما در واقع با  است به اين مسئله. نظرش در اصل به همين مسئله است
مثال . كند م كه امكانات الزم را به لحاظ عملي فراهم ميدولتي سركار داري

وقتي دانشگاه در ايران . تاسيس دانشگاه مهمترين مسئله در ايران است
تاسيس مي شود، مفروض اصلي اين است كه ما متناسب با دنياي جديد 
بتوانيم بنيانهاي فرهنگي داشته باشيم كه كار اين بنيانهاي فرهنگي تحقيق، 

رابطه علمي و فرهنگي  .در جامعه باشدعلمي و فرهنگي جاد رابطه بررسي، اي
بنابراين  .كه در ضمن بتواند به رشد و گسترش انديشه ملي نوين مدد رساند

اگر منصفانه بنگريم در حقيقت ايدئولوژي حكومت پهلوي هم در صدد 
در صدد آن بود كه ما اين هويت تاريخي را . احياي هويت تاريخي بود

بلكه ! نه در معناي جعل آن. يا به يك معنا بازآفريني كنيم. ناسيمدرست بش
كسي بوديم، چه بوديم و چه گذشته تاريخي و چه  در معناي اينكه بفهميم چه

امكانات فرهنگي داشتيم، جهان را چگونه نگاه كرديم و بعنوان ايراني چه 
 اين نقش محوري و نظري حكومتي. نقشي در عرصه تمدن جهاني داشتيم

ما چنين حكومتي را در گذشته . بود كه در دوران پهلوي شكل گرفت
آيد و  حكومت پهلوي با اين آگاهي تاريخي در ايران روي كار مي. نداشتيم

اي  نقش رضاشاه بخصوص در اين مورد برجسته است و تالش گسترده
كرد كه از ملت ايران، ملتي سربلند، ملتي آشنا به گذشته و تاريخ خود  مي

ببينيد اگر مثال دانشگاه . بينيم تجلي اين را در بيرون جامعه هم مي. دبساز
توانست از يك خانواده فقير به  بوجود نيامده بود، خوب اقبال كه براحتي نمي

بعد  تامند بشود  دست پيدا كند و از محضر اساتيدي بهره ت جديدتحصيال
اين اگر بخواهيم بنابر. خودش به يكي از استادان مسلم اين دوره تبديل شود

كنم  ، فكر ميها آنهمه ناهماهنگيدر اينجا يك هماهنگي ايجاد كنيم بين 
اين امكانات . اي براي جامعه ايراني فراهم شده بود امكانات اجتماعي تازه

كمك موثري بود به رشد تفكر فرهنگي و رشد اينهمه محقق و نويسنده كه 
كردند كه تالش بزرگشان اين باشد كه بنيانهاي  سعي مي به طور مستمر

فرهنگ ملي را بشناسند و به شيوه جديد تدوين و منتشر و در اختيار مردم 
 . اين نقش موثري بود كه حكومت پهلوي در اين امر داشت. ايران قرار دهند

 
تالش ـ محصول فعاليتهاي اين دوره از روشنفكران ايران از نظر تعميق و 

قاء سطح فرهنگي و علمي جامعه از چه درجه اهميتي برخوردار بوده و چه ارت
 جايگاهي دارند؟

 
به طور شخصي خواهم دركي را كه از اين دوره  آجوداني ـ اينجا اجازه مي

شايد انتقال اين تجربه شخصي در اين گفتگو، . تجربه كردم برايتان نقل كنم
وقتي دوره قاجار را . كنم عميقتر نشان دهد ائل نظري را كه مطرح ميمس

كردم، متوجه شدم كه در اين دوره يكسري تاريخهاي عمومي  مطالعه مي
و  هاي محلي داريم كه يك مفهومي از ايران كتابها و تاريخ. گذشته را داريم

ي حتي بسيار. تاريخهاي عمومي وجود دارد  در مقدمه اين هويت ايراني

منظورم اين است كه . كنند تاريخهاي اسالمي را با تاريخ ايران شروع مي
از هويت ايراني در اين منابع تاريخي كه از گذشتگان  مستمر يك مفهوم

اما ابعاد مختلف و محتواي اين هويت , است كم و بيش حضور داردباقي 
شاه وقتي بعنوان نمونه دوره فتحعلي  به همين دليل .تاريخي مشخص نيست

كنيم هنوز اهميت ايران جايگاه واقعي خود را  يا محمدشاه را مطالعه مي
. شناخته شده نيستتاريخي و فرهنگي در ابعاد مختلف هنوز ايران . ندارد

كه ابعاد , اول در مورد تاريخ ايران نداريم كتاب تحليلي دست چنانكه يك
سر هويت ايراني به  مختلف تاريخ ايران در استمرار آن بازنگريسته باشد يا بر

وقتي من خود را در آن دوره  .اي آگاهانه و روشمند انديشيده شده باشد شيوه
شوم كه اين هويتي را كه  كنم متوجه مي دهم و به آن منابع نگاه مي قرار مي

. توانستم اين هويت را داشته باشم و يا بدست آورم امروز دارم، در آنجا نمي
بنابراين در آن دوره . وجود نداشت اريخي نوينهاي ت براي اينكه اين آگاهي

با كشوري سركار داشتيم كه تعدادي ادبا، شعرا و محققان بشكل سنتي 
نوشتند و اهل علم و دانش هم  نامه مي. گفتند رفتند، شعر مي آمدند و مي مي

آنچنان نبودند و اگر هم اهل علم و دانش بودند خودِ علم و دانش نيز در 
. يعني عمومي نبود و با بدنه جامعه سروكاري نداشت. د بودهايي محدو حوزه

خواند در معناي علمي  خواند، يا هر چيز ديگري مي حال اگر كسي فلسفه مي
ارتباط بنيادي با بدنه جامعه نداشت و آنچه كه بود كمي ادبيات بود، آنهم 

ال ح. ادبياتي كه در واقع ادبيات رسمي بود و با زندگي مردم ارتباط نداشت
. شود بينيم در دوره مشروطه ادبيات عميقاً با زندگي مردم مربوط مي آنكه مي

داند  ايراني پيش از آن هنوز نمي. گيرند و مردم مخاطب نويسندگان قرار مي
به درستي در دوره فتحعلي شاه هنوز   مثالً. كسي بوده است چهدقيقاً 

وش چه كسي بود، ، داريو چه كارهايي كرد كسي بود دانيم كوروش چه نمي

 

بار  شويم كه در واقع نخستين اي مي مدرن ما وارد مرحلهنسبتاً به بعد با ايجاد دولت مركزي قدرتمند و ايجاد يك دولت  4200از 

اش اين است كه سربلندي  آيد و هدف نگ ايران و تاريخ ايران برسر كار ميحكومتي با يك ايدئولوژي ملي در ايران و با نگاهي به فره

 .و تعالي كشور ايران را با توجه به فرهنگ آن احيا كند
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، ساسانيان در معناي واقعي كلمه چگونه حكومتي بودحكومت مادها 
هاي آنان براي ايران چه دستاوردهايي  و حكومت كساني بودند، چه كردند چه

يا در دوران اسالمي چه نهضتهايي يا چه جنبشهايي وجود داشت و . داشت
اريم و ملتي هستيم كه چه كارهايي انجام داديم، ما اينها را در آن دوران ند

شود، تازه  وقتي انقالب مشروطه مي. بريم در يك رخوت تاريخي بسر مي
كنيم، گذشته خود را شناختن و همانگونه كه اشاره كردم نسبت به  شروع مي

در كنيم، اما  پيدا مي اي هاي تازه تاريخ، نسبت به زبان، نسبت به زمان آگاهي
 آنش، با همه تحوالت عظيمي كه در و گير  اين دوران هم با همه گرفته

گيرد كه به نظر من در ايجاد معرفت جديد خيلي مهم است اما  صورت مي
در دست  و اجزاء پراكنده فرهنگ ايراني هنوز تصوير روشن و دقيقي از خود

باور كنيد تا آنزمان كه . شناسم حتي شعراي خود را درست نمي. نداريم
در مجله كاوه در مورد شاهنامه فردوسي قيقي تحاي  بار مقاله زاده اولين تقي

سراي ملي ما به قول محمد قزوين  بزرگترين حماسه چهرة, منتشر مي كند
يعني هيچ شناخت . ها پنهان بود اي از ابهام و خرافات و افسانه در چنبره

در مورد شاهنامه يا خود فردوسي  تحقيقيواقعي از كارش و حتي يك نوشته 
 و شاهنامه تحقيقي دست اول را در بارةزاده اولين مقاله  ينداشتيم و وقتي تق

گويد؛ آفرين  فرستد مي اي كه براي او مي نويسد، قزويني در نامه فردوسي مي
وپال كم  كوه و خروار خروار خرافه، ياوه و پرت آفرين كه از درون كوه  !برتو

اشاه وقتي به دوره رض. كرديمشخص را سراي ملي ما  كم چهره اين حماسه
شود كه از  آيد و نسلي پيدا مي رسيم در واقع دولتي در ايران بوجود مي مي

يعني دولتي در . كرد تفكر فرهنگي مشروطيت در ايران رسماً حمايت مي
كند توان مادي خود را در اختيار  گيرد كه سعي مي آنروز در ايران شكل مي

بتوانند برمبناي نسل جوان و محققان قرار دهد و اينها را تشويق كند كه 
و فرهنگ ما را  به بيان درآورندهمان آگاهيهاي تاريخي اين هويت ايراني را 

وقتي در . من خود اين تجربه شخصي را داشتم. مورد شناسائي قرار دهند
دانم ايراني هستم اما هويتم مشخص  گرچه ميگيرم  دوره قاجار قرار مي

در . رهنگي مشخصي نداردمفهوم تاريخي و فيعني ايراني بودن من . نيست
 فهم مي, اين هويت تاريخي چيستفهمم كه  دوره مشروطه كم و بيش مي

 يكي از تالشهاي. تاريخي دارم و بايد تالش كنم كه ايراني بودنم را بشناسم
يعني . در معناي جديد نهضت مشروطه تالشي است براي بازسازي ايرانيت

، فرهنگ ما چه بوده و در درون ايم، كه بوديم اينكه ما كجاي جهان ايستاده
توانسته از آن بيرون آيد و چه برداشتي  چيزي مي  اين فرهنگ چه

. افتد اين امر در دوره مشروطه اتفاق مي. توانستيم از اين فرهنگ بكنيم مي
شود و  اما در دوره پهلوي است كه در حقيقت با امكانات وسيعي كه ايجاد مي

هاي ملي و استقالل ايران تشكيل  چون دولت مدرن بر اساس خواسته
خواهد هويت مستقلي را، هم در معناي سياسي و هم در معناي  شود و مي مي

چنين  .كنند فرهنگي از ايران ارائه دهد، اين دستاوردها بيان عملي پيدا مي
شود و در دوره پهلوي بيان منسجم  اي از مشروطيت آغاز مي تالش آگاهانه

” يا مرگ يا تجدد“يكي از مقاالت در كتاب  در .دهد خود را به دست مي
اين تالش دردناك اين نسل را نشان  تادر مورد قزويني نوشتم اي  مقاله
كنند  زاده در اين دوره چگونه تالش مي كه قزويني و تقي نشان دهم, دهم

كنند تا  كه از گوشه و كنار اين مملكت ذره، ذره و نكته به نكته جستجو مي
شاعران پارسي را معرفي كنند كه چه . را مشخص كنندها  آدمها و چهره

كساني بودند، آثار آنها را پيدا كنند و معرفي نمايند، تاريخهاي محلي در واقع 
يعني تالشي بزرگي از مورخان شكل . شوند در همين دوره تصحيح مي

نويسند،  كتابهاي مختلف مي. گيرد كه اين تاريخها را تصحيح نمايند مي
كنند در نتيجه ما در دوره  داري را بصورت عملي آغاز مي امنههاي د تحليل

پهلوي با محققاني سركار داريم و با كتابهايي سركار داريم كه هركدام از 
آنوقت در . كنند اينها بخشهايي از بنيان اين فرهنگ را برايمان بازگو مي

د، فهميم چه كسي بوديم، پدران ما چه كساني بودن آنجاست كه ما تازه مي
يعني ما در معناي جديد كلمه كم كم تاريخ داريم، . گذشته ما چه بوده است

تحقيقات ادبي در تاريخ داريم، كم كم موسيقي داريم در معناي جديد، نقاشي 
 .گيرد داريم يعني يك هماهنگي در اين فضاي تاريخي صورت مي

اي است كه خود عباس اقبال  نكته. نكته ديگري را برايتان بخوانم 
موقعي كه نگارنده در پاريس بودم و از حسن اتفاق  5280در “ : نويسد مي

مصاحبت ذيقيمت بزرگان عاليقدري را كه بر من سمت استادي داشتند و 
فروغي و ميرزا   دارند يعني ميرزا محمدخان قزويني، ذكاءالملك

خان فروغي نصيبم بود غالبا گفتگوي اين موضوع در ميان بود كه  ابوالحسن
به اتفاق يكديگر به سبك تواريخي كه در فرنگستان و همكاري فضال فراهم 

و چندين جلسه اوقات . شده است يك تاريخ عمومي براي ايران تهيه كنيم
ما صرف ترتيب نقشه اين كار، اختيار روش و تركيب وسايل و  مقدمات آن 

 ” .شد كار
كنيد اينها الاقل در اين دوره به اين نتيجه  يعني اين نمونه را كه مشاهده مي

 . رسيدند كه يك تاريخ عمومي براي جوانان تهيه كنند و بنويسند مي
اي به فروغي در  تاريخي براي ايران طي نامه تاليفمحمد قزويني در باره 

يف ايران نظر در باب تال“: نويسد شمسي مي 5283قمري  5280آوريل 
دانم شايد هم نظر خاصي اتخاذ نكرده باشد و  اعتمادالدوله چيست؟ نمي

بهرحال به عقيده . بنايشان براين باشد كه به راي سركار يا بنده واگذار كنند
ام اما  بنده اين كار خوب و الزمي است و من خود هميشه در اين فكر بوده

ت براي اجراي اين نيت فكري معني من تا كنون نگذاشته اس گرفتاريهاي بي
 ”.بكنم

گويد؛ بسيار كار اساسي است و منهم فكر  دهد و مي بعد فروغي هم جواب مي
اي  نگاه كنيد، اين نگرش زمانه. كنم كه ما بايد چنين كاري را انجام دهيم مي

كند براي مردم تاريخ عمومي بنويسند كه اين  است كه تازه دارد شروع مي
اين تالش، تالشي . ان، از فرهنگ خودشان آگاه شوندمردم از تاريخ خودش

يا مرگ “يعني اگر نگاه كنيم به همان مقاله قزويني در كتاب . است آگاهانه
كنند و به هم كمك  دهد كه اينها چگونه تالش مي دقيقاً نشان مي” يا تجدد

در  ، هرجا كتابيگردند تا ميها  كنند تا اين متون را پيدا كنند، در كتابخانه مي
اي در مورد ايران هست پيدا كنند و  مورد ايران هست و هر جا نوشته

جالب است و من  بسياراصال خود اين داستان . آوري كنند اطالعات را جمع
مثالً چگونه ابوشكوري بلخي را ابتدا . ام بدليل عالقه شخصي آنرا دنبال كرده

چگونه استخراج  واز چه منابعي  مثالًدقيقي، طوسي را شرح حال شناختند، 
اينها در مكاتباتي كه با هم داشتند . هايش وجود دارد اينها امروز نشانه. كردند
نوشت، و قزويني  كرد و براي قزويني مي زاده يك نكته را پيدا مي تقي مثالً

نوشت و سرانجام همين  زاده مي كرد و براي تقي هم ماخذ ديگري را پيدا مي
تي در مورد شخصيتهاي فرهنگي و تاريخي شد به مقاال مبادالت تبديل مي
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اي را در اين دوره ما شاهد هستيم  خوب تالش عظيم و گسترده. جامعه ايران
شوند كه در گذشته  و نسلي از محققان و نويسندگان و مورخاني پيدا مي

هاي  اين هماهنگي، اين كه چندين نفر در زمينه. تاريخي ايران سابقه نداشت
فكر كنند و بنويسند و يك نگاه ملي پشتوانه همه اين  مختلف با هم بنشينند

در اين معنا در تاريخ ايران وجود نداشت براي اينكه . تحقيقات و نگارش باشد
و چون . اصال نگاه ملي در اين معنا وجود نداشت و اين نگاه جديدي است
 . يك نگاه جديدي است ما با يك پديده جديدي در اين دوره روبروئيم

 
بازخواني و تصحيح متون چه ادبي، چه تاريخي، يا علمي، ترجمه تالش ـ 

زبانهاي باستاني يا ترجمه و پژوهش منابع تاريخ ايران از زبانهاي ديگر از 
جمله زبان عربي در هر صورت يك رويكرد گسترده به گذشته و به اعماق 

 گذشته و به تاريخ آنهم در همه پرداختن به آيا اين. تاريخ كشورمان بود
مقطعي كه بعنوان يكي از مراحل آغازين حيات اجتماعي نوين جامعه ما 

 شود، حامل تناقض نيست؟ ارزيابي مي
 

آجوداني ـ اين سئوال هم يكي از نكات مهمي است كه شما مطرح 

. شود يكي از پرسشهاي كليدي و پراهميت است كه مطرح مي. نمائيد مي
روشنفكري در دوره مشروطه وجود داشت يكي از تناقضاتي كه در سرنوشت 

 اين است كه شود و اصال سرنوشت روشنفكري ايران با اين تناقض شروع مي
روشنفكران ايران در دوره مشروطه در برخورد با حكومت قاجار و استبداد 
حكومت قاجار و برخورد با جامعه سنتي، پناهگاهشان دستاوردهاي مدني 

آهن، مدرسه،  ريسم، قانون، مدرنيسم، راهجوامع غربي بود مثل پارلمانتا
ها را از منابع  اين خواسته... دانشگاه، ايجاد مجلس، ايجاد دولت قانوني و

ها با استبداد قاجار مبارزه  كردند و با اين خواسته اخذ مي غربي تجدد
آن هم . اما اين روشنفكري سرنوشت دردناك ديگري هم داشت. كردند مي

در آن شرايط از . بودند  مانده فكران يك كشور عقباين بود كه آنها روشن
بخصوص روس و استعمار دولتهاي غربي تجاوزات و مداخالت طرف ديگر با 

. گرفتند و به اين دليل در برابر تمدن غربي قرار مي .هم مواجه بودندانگليس 
براي گفتن . كساني هستيم خواستند بگويند كه ما چه در اين رو در روئي مي

كردند و چون دوران اسالمي را  گذشته باستاني خود بازگشت مي آن، به

كردند در برابر  دوران سرافكندگي و انحطاط تاريخي ايران تلقي مي
، در دوران هخامنشي هستيمباليدند كه ما ايراني  كشورهاي غربي به اين مي

 ...در دوره ساساني شكوه تاريخي ما خيره كننده بوده است و .اينگونه بوديم
خواستند از خودشان تعريفي ارائه دهند،  در حقيقت در برابر غربيها وقتي مي

كردند به گذشته باستاني خود، به گذشته پرافتخار و غرورآفرين  بازگشت مي
دانستند، غرق  چون گذشته اسالمي را غرورآفرين و سربلند نمي. باستاني خود

ن دوره از يك سو به همين دليل روشنفكري در اي. شدند در اين گذشته مي
چشم به تجدد دارد و به دستاوردهاي مدني جديد، از سوي ديگر با يك پاي 

در اين فكرند  حتي بعضاً. سراي آن گذشته است در گذشته گير كرده و مرثيه
خوب اين يك تناقض . كه آن گذشته تاريخي و شكوه تاريخي را احيا كنند

يد، از سوي ديگر در پي توانيد از يك سو متجدد باش خوب شما نمي. است
ولي اين تناقض با توجه به شرايط تاريخي آنزمان . احيا گذشته تاريخي باشيد

ايستد،  يعني آنجائي كه ايراني در برابر استبداد خودي مي. استقابل درك 
مرجع و ماخذش تمدن غربي و دستاوردهاي مدني جديد بود، و آنجا كه در 

خواست خودي نشان دهد مرجع و  برابر استعمار يا دولتهاي غربي مي
بهمين دليل . باستاني و غرورآفرين گذشته خودش بود تاريخاش به  بازگشت

بينيم بيشتر اينها ناسيوناليستهايي  اين تناقض را داشت و در عمل هم مي
اين . كنند هستند كه عمدتا حتي در مورد گذشته باستاني خود اغراق هم مي

حتي صادق . دهد را به گذشته نشان مي عالقه و عشق و نوستالژي عميقي
نويسد،  هدايت، بعنوان روشنفكري كه مدرن است و داستانهاي مدرن مي

ها عشق سوزان و  نويسد بازهم مي بينيد در تمام اين نوشته را مي” كور بوف“
عميقي نسبت به ايران باستان و گذشته باستاني و نفرت عميقي نسبت به 

ها و  ع دوران اسالمي را عامل همه بدبختيدوران اسالمي دارد و درواق
به اعتقاد من كه اينهمه در موردش ” بوف كور“حتي خود . داند انحطاط ما مي

جالب است كه . شود اند با همين انديشه ناسيوناليستي نوشته مي بحث كرده
 .شود در دوره رضاشاه نوشته مي 5251در سال ” بوف كور“

اند، مفهوم زمان  اي اين دوره خلق كردهيكي از مفاهيمي كه ناسيوناليسته
بدين معنا كه در اين دوره تاريخي اين روشنفكران، تاريخ را در دو زمان . بود
يك زمان، زمان گذشته است و اين گذشته پر از رونق و شكوه . بينند مي

سال پيش شروع  5188يك زمان، زمان حال است و اين زمان از . است
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. كند زنند ادامه پيدا مي ه اين روشنفكران حرف مياي ك شود و تا آن دوره مي
كنند  يعني زمان حال به معناي فقط زمان معاصر زماني كه در آن زندگي مي

در واقع حال و . اين روشنفكران از دوران حمله اعراب است حالِ زمانِ. نيست
نشانه انحطاط است  و اين مدت تماماً. سال است 5188شان يكي  و  معاصر

اين مفهوم دو زماني ساختار اصلي . ان گذشته زمان درخشندگي استو آن زم
ـ اگر دقت كنيد ـ راوي، گلدان ” بوف كور“يعني در . هم است” كور بوف“

 مظهرو آن گلدان راغه، . كند يادگار قديم شهر ري است راغه را كه پيدا مي
مي اين گلدان در دوره اسال. به گذشته است” بوف كور“ ة راويِعشق و عالق

در چنگ و در سر سفره پيرمرد خنزپنزري قران خواني است كه هرشب از 

” بوف كور“ببينيد در واقع در . آيد هاي عربي بيرون مي آيه هايش دندانالي 
در دوران اسالمي پيرمرد خنزپنزري . بينيم حسرت تاريخي را مي هم ما اين

نه تنها گلدان راغه كه به اصطالح حاصل تمام شكوهمندي تاريخ و فرهنگ 
را در دست دارد، بلكه لكاته زن راوي نيز همبستر اين پيرمرد است ايران 

و  است اسالمي در دورهو اين زن كه مظهر زن ايراني . خنزرپنزري است
ت ديگري از دختر اثيري سمبل دختر ايرانيِ باستاني است، بيش از همه صور

در حقيقت وقتي به . و بين همه كسان به اين خنزرپنزري وابستگي دارد
نگريد، همه چيز در حيطه نابودي و دو زماني است و  هم كه مي” كور بوف“

در  بيند كه پيرمرد خنزرپنزري كند مي سرانجام هم وقتي راوي چشم باز مي
در جريان . حال دور شدن است ولي گلدان راغه همچنان زير بغل اوست

داستان هم زن او يعني لكاته هم در چنگال پيرمرد خنزرپنزري و عاشق 
يعني عشق او به ايران باستان كه , بدين ترتيب مظهر دو عشق راوي. اوست

ه متجلي كند و عشق او به زن ايراني كه در لكات در كوزه راغه تجلي پيدا مي
منظور من اين . تماماً در اسارتِ پيرمرد خنزپنزري قران خوان است, شود مي

ولي وقتي به . عميقاً وجود داشتاست كه اين تناقض در جريان روشنفكري 

ما با حكومت . كند رسيم اين تناقض شكل ديگري عمل مي دوره پهلوي مي
يجاد دولتهاي ملي در شويم كه آن مرحله، ا اي از تاريخ مي پهلوي وارد مرحله
پذير  اما ايجاد دولت جديد در معناي ملي در هوا امكان. معناي جديد است

بايد بگويم كه بوديم، از . اي داشته باشيم بايد تاريخ، فرهنگ و گذشته. نيست
از ما . بنيانهاي ملي خودمان را بشناسيم. ملت خودمان تعريف ارائه دهيم

كه در  هابسامدر اين منطقه بوديم، بقول  هاي صاحب تاريخ ترين ملت قديمي
 :كرد اي راديوئي در مورد مسئله تركيه و ايران و ويتنام صحبت مي مصاحبه

there wasan Iran   يعني ايران وجود داشت، ايراني بود و احتياج نبود
چنانكه تركها تركيه را ساختند يا ديگران ) .كه چيز جديدي بنام ايران بسازند

وقتي ايراني وجود داشت بايد اين ايران را  (عراق و پاكستان را ساختند
اي از تاريخ بوديم كه  شناختند و چون در آن زمان هم ما در محدوده مي
بنابراين بايد اين . خواستيم دولت ملي در معناي جديد تاسيس كنيم مي

تالش شرافمندانه و  جاشد و اين شد و شناخته مي ي ميگذشته تاريخ بازآفرين
از هر گوشه و كنار ايرانيهاي اهل . شود بينيم كه آغاز مي را مي يحتي دردبار

و . قلم و فكر، در صدد اين هستند كه اين گذشته تاريخي را بازآفريني كنند
ند با توانست يعني نمي. و اين سرگذشت ناگزير تاريخي ما بود. اين ناگزير بود

توجه به كشوري با گستردگي تاريخ ايران و غناي فرهنگي آن، دولت ملي 
در معناي جديد بوجود آورند ولي هويت ملي و بنيانهاي تاريخي و فرهنگي 

شود  همين بود كه اين تالش گسترده در اين دوره شروع مي. آن را نشناسند
كه بايد انجام  اين واقعيتي بود. گرفت و شناخت اين گذشته بايد انجام مي

افتد اين است كه تمام تالش روشنفكري اين دوره  آنچه اتفاق مي. گرفت مي
حتي به اعتقاد من . در پي ايجاد همين هويت و شناخت بنيانهاي ملي است

آورند و بر  هويت متعادلي را هم از خود و تاريخ و فرهنگ ايران بوجود مي
اگر . ينستي نداشتجنبه شوو اساس آن كنند خالف تبليغاتي كه مي

و يا افراطي گري  تمايالت ايراني هاي كوچكي هم بودند كه جريان
اين تحقيقات عاري از اين  ,اما واقعيت اين است در كل. گري داشتند فارسي

كرد از ايراني  و سعي مي. هاي تعادل را در خود داشت ها بود و جنبه جنبه
ني و مذهبي يك چهره بدون در نظر گرفتن مسايل قومي، نژادي و حتي دي

شما دولت ملي را . وجود داشت جااما اشكالي در اين. واقعي تاريخي ارائه دهد
درست است كه يكطرف آن رو به گذشته . آوريد در دنياي مدرن بوجود مي

. باشد داشتهتاريخي و بنيانهاي ملي دارد و طرف ديگرش بايد رو به آينده 
. شود بايد به آينده پرداخت خته مييعني بيشتر از آنچه كه به گذشته پردا

ما در اين دوره تاريخي متاسفانه  اين . يعني به موقعيت ما در جهان معاصر
يعني يك غفلت تاريخي، و يك خالء . كنيم غفلت يا ابهام را مشاهده مي

بريم، بنيانهاي يك دولت ملي را پي  ما در دنياي مدرن بسر مي. حضور دارد
شناسيم، اما  كنيم، تاريخ آن را مي ي را تدوين ميكنيم، فرهنگ مل ريزي مي

موقعيت خودمان را با دنياي . كنيم نسبت خود را با جهان مدرن تعريف نمي
كنيم در نتيجه تحقيقات و تاليفات  كنيم و چون تعريف نمي مدرن تعريف نمي
كنيم و به همين دليل همه تحقيقات در يك جائي عميقاً  و انديشه هم نمي

آوريم كه اين نسل در ضمن اينكه اين  شود و نسلي را بوجود نمي يمتمركز م
ها را دارد و بنيانهاي فرهنگ ملي را  آگاهيهاي تاريخي را دارد اين دلبستگي

كند، بتواند نگاهي هم به موقعيت ما در جهان داشته باشد و نوع  تدوين مي
برنامه داشته با دنياي مدرن توضيح دهد و برسر آن بيانديشد و  را رابطه ما

o كنيم،  شود، تازه شروع مي وقتي انقالب مشروطه مي

گذشته خود را شناختن و همانگونه كه اشاره كردم 

زبان، نسبت به زمان نسبت به تاريخ، نسبت به 

اين دوران هم در كنيم، اما  پيدا مي اي هاي تازه آگاهي

و گيرش، با همه تحوالت عظيمي كه در   با همه گرفته

گيرد كه به نظر من در ايجاد معرفت  صورت مي آن

جديد خيلي مهم است اما هنوز تصوير روشن و دقيقي 

. يمدر دست ندار و اجزاء پراكنده فرهنگ ايراني از خود

باور كنيد تا . شناسم حتي شعراي خود را درست نمي

در مجله تحقيقي اي  بار مقاله زاده اولين آنزمان كه تقي

 چهرة, منتشر مي كندكاوه در مورد شاهنامه فردوسي 

سراي ملي ما به قول محمد قزوين  بزرگترين حماسه

 ها پنهان بود اي از ابهام و خرافات و افسانه در چنبره
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بهمين جهت ارتباط . باشد براي دنياي مدرن كه چه كار بايد انجام دهد
البته منظور از اين ارتباط . گيرد عميق و بنيادي ما با دنياي مدرن شكل نمي

در نتيجه دولت مدرن را براساس  .عميق و بنيادي ارتباط انديشه شده است
يعني . هيم دموكراتيكنه براساس مفا, دهيم شكل مي« استقالل»مفهوم 

گيرد و  هاي فرهنگي مدرنيته در سايه قرار مي دموكراسي و ارزش, مدرنيسم
 .كند مدرنيزاسيون است آنچه كه اهميت پيدا مي

 
اي داشتيد  تالش ـ اگر بخاطر داشته باشيد، در گفتگوي قبلي با تالش، اشاره

مرزهاي  در عهد صفويه و گسترده شدن” زنده شدن خاطره تاريخي ما“به 
همچنين به محدود و بسته . كشور و رساندن آنها به مرزهاي عصر ساساني

و تالش ( ازبكها و عثمانيها)” دودشمن سني“ماندن ايران در مجاورت با 
صفويان در تمايز و تفكيك ايران بياري مذهب شيعه و معرفي خود ـ در 

بر نظر شما بنا . ”هويت شيعي در برابر جهان سني“دنياي كالسيك ما ـ با 
همين هويت مبناي هويت تاريخي ما تا هنگام ورودمان به دنياي مدرن و تا 

 . كه اين هويت با دنياي مدرن همخواني نداشت. انقالب مشروطه بود
آيا مجاز هستيم از اين ديدگاه شما به مسئله رويكرد تاريخي گسترده و 

يجاد نهادهاي آوري اسناد و متون تاريخي، ا تكاپوي شديد در زمينة جمع
نگاري دوره رضاشاهي بنگريم و  حفظ آن و تأسيس مراكز پژوهشي و تاريخ

” هويت ملي“مجموعه آنها را تالشي جديد در تبيين دوباره و شايد نويني از 
 در راستاي جهان مدرن ارزيابي نمائيم؟

 
اي را در اينجا توضيح دهم، همانگونه كه شما اشاره  آجوداني ـ من بايد نكته

اما ما با . اي بود شتيد هويت ما در دوره قاجار و پيش از آن هويت شيعهدا
يعني تمام تالش . كنيم حكومت پهلوي در واقع هويت مدرن را تدوين مي

اين روشنفكران همين مسئله بود و اصال دولت ملي از همين جا آغاز 
هاي توانيم دولت ملي بوجود آوريم بدون اين كه بنيان يعني ما نمي. شود مي

اين هويت جديد در واقع خلق . فرهنگي اين دولت ملي را شكل داده باشيم
ما با . شود كه جايگزين هويت قبلي شود كه متناسب با دنياي جديد است مي

ايجاد همين هويت جديد توانستيم دولت ملي بوجود بياوريم، استقالل بيابيم 
.  درست استاين بحث سرجاي خود كامال. و استقالل مملكت را حفظ كنيم

اما مشكل كجاست؟ ما تمام تالش خود را انجام داديم، هويت جديدي 
دهد و پشتوانه  بوجود آورديم كه در واقع بنيانهاي دولت ملي را شكل مي

نظري و فرهنگي يك دولت ملي هستند و از لحاظ شهروند ايراني يك 
بعنوان  شناسيم و مفهوم تاريخي دارد كه ما بعنوان ايراني خودمان را مي

اي است  اين بخش مهمي از پروسه. شويم ايراني وارد عرصه دنياي جديد مي
اين در . ها تمام كار نيست اما اين. گرفتكه بايد شكل بگيرد و شكل هم 

كرديم   ريزي مي پي بايدواقع بنيانهاي اساسي كاري است كه در دنياي جديد 
اما بعد از آن بايد . داديم ميدولت ملي را شكل تا داديم،  ميو از خود تعريف 

يعني  ,انديشيديم روي آن مي مان با دنياي مدرن و تحوالت پيش بر سر ارتباط
در . شديم ميتنظيم رابطه خود با تجدد وارد مرحلة انديشيدن  بر سرِبايد 

بخش اول وارد انديشيدن شديم؛ اينهمه محققان شب و روز تالش كردند كه 
آوري كنند و شكل  هاي مختلف جمع ارهپ  چگونه اين هويت را از تكه

فكر انديشه ملي در اين دوره شكل گرفت، . تري از آن را ترسيم نمايند واقعي

شدند  طرح مي ها ، مضاميني كه در آنهآمد يعني مجالتي كه بوجود مي
مثالَ اگر مجله آينده را كه . نشاندهندة همين تفكر انديشه شده است

د و يا مجله يادگار عباس اقبال يا مجالتي كن افشار تاسيس مي وددكترمحم
در نظر بگيريد، اينها با همين مبناي فكري بوجود ... مثل دانشكده، نوبهار و

در  را بار مهمترين مقاالت تاريخي خود كسروي براي نخستين مثالً. آيند مي
. رساند چاپ مي مورد تاريخ طبرستان و خوزستان در مجله هفتگي نوبهار به

امروز تمام اسناد و مداركي كه در اختيار ماست، انديشه ملي را در تمام آثار 
مثال در كارهاي . دهد متفكران، محققان و نويسندگان اين دوره نشان مي

زاده و يا قزويني  بينيم در مورد تقي فروغي آگاهي و انديشه ملي را مي
 ايراني راهويت تا كنند  كنيم كه با چه تالش دردناكي شروع مي مشاهده مي

. اما اين يك طرف قضيه بود. ايران توضيح دهندبرمبناي تاريخ و فرهنگ 
يعني آگاهي ما بود، تاريخ ما بود و فرهنگ ما . اين مربوط به ما و خود ما بود

خواستيم با اين هويت كه  مي كه ه حاالاما طرف ديگر قضيه اين بود ك. بود
ديگر هويت ديني و شيعي نبود وارد دنياي جديد شويم و با دنياي جديد  بنام 

, انديشيديم بايد بر سر نوع اين ارتباط هم مي, رابطه برقرار كنيمملت ايران 
  ...داديم اينجا هم بايد تعريفي از ارتباط خودمان با آنها ارائه مي

 
هايي كه در آن زمان از سوي روشنفكراني نظير تقي زاده،  نديشهتالش ـ آيا ا

ر آنها گفته و ييا كساني نظ” ها برليني“مشفق كاظمي و ديگران از جمع 
شد براي توضيح چگونگي رابطة ما با جهان غرب كافي نبود؟  اشاعه داده مي
ي توانستند موضوع تفكر و تعمق قرار گرفته و راهگشا ها نمي آيا آن نوشته
 آينده باشند؟ 

 
ها و  اين ايده .دانم را كافي نمي ي پراكندهها و ايده  ها آجوداني ـ اين انديشه

گرا  يا تقليل( زاده مثل نظريه افراطي تقي)خواه بودند  ها يا تمامت انديشه
بدين معنا كه اينها همگي تالشي  .ديدند غرب را در كليت آن نمي, بودند

كاوه يا   صفحات روزنامه. دنياي جديد نمايد خواهد ما را وارد است كه مي
زاده و امثال وي  هاي ايرانشهر و نويسندگان آن دوره مثل تقي نوشته

كنند يك هويت  تالش مي نشاندهندة اين آگاهي تاريخي است كه تماماً
و در اين بحثها نيز . جديدي بيافرينند و ما را، با دنياي جديد آشنا سازند

كه ما چه چيزهائي را بايد از غرب بگيريم و چه صحبت بر سر اين است 
ما برخورد  چگونگي اما به اعتقاد من يك انديشه ملي در. چيزهائي را نگيريم

يعني ما متفكران آن را پيدا . شكل نگرفت جديدو مناسبات ما با دنياي 
اي بود كه  تالشهاي جسته و گريختهآنچه را كه شما اشاره كرديد . نكرديم

هاي شادمان وعباس  از آن را شما اشاره كرديد و حتي در نوشته هايي نمونه
اما جالب . بينيم هاي اين دوره مي در همه نوشته بينيم و تقريباً اقبال هم مي

شد كه فريب  است كه در كنار آن، از طرف اين روشنفكران مدام توصيه مي
يت اين ولي واقع. ظواهر غربي را نخوريد، تكنولوژي، دانش آنرا اخذ كنيد

. است كه اين ظواهر زندگي غربي با همين بنيانهاي غربي ارتباط دارد
خواندم كه به يكي از شاگردان خود نوشته بود؛ به  اي از عباس اقبال مي نامه

ها را  هاي غربي نرو، دانسينگ نرو و هرزگي كني درون پاپ غرب كه سفر مي
كه  شان اين بود  رف مهمحديدند و  اينها را بعنوان نهادهاي هرزگي مي. نبين

د، متدولوژي را از غرب يد، تكنولوژي غرب را بگيريعلم غرب را بگير
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اما به دموكراسي و به , ديبياموزند و اين قبيل مسائل را وارد فرهنگ ايران كن
 .دادند هاي مدرن چندان اهميت نمي مدرنيسم و در مجموع به انديشه

 
بعنوان نمونه . راد تفكيك قائل شدرسد بايد بين اين اف تالش ـ به نظر مي

( از سر تا پا بايد غربي شويم)زاده حتي بعدها كه در مورد جملة معروفش  تقي
گيرد، با وجود آن كه موضع آن سخن را بعنوان  مورد فشار و مؤاخذ قرار مي
دهد، اما اعتبار اصلي آن را كه تأئيد برضرورت  تندروي مورد نقد قرار مي

 .كند رد نمي آموختن از غرب است
 

زاده هم همين حرفها را زده، او بعدها در جاهاي ديگر همين  آجوداني ـ تقي
گويد؛ بايد از غرب تكنولوژي، علم و دانش و صنعت را  زند و مي حرفها را مي

اي به لحاظ  بينانه زاده هم حرف واقع حتي آن حرف معروف تقي. گرفت

كشوري كه تاريخ . ل غرب شويمتوانستيم مث يعني ما هرگز نمي. تاريخي نبود
. توانست سرتا پا غربي شود ديگري دارد، فرهنگ ديگري دارد هرگز نمي

دهد جالب  زاده ارائه مي اي كه تقي نمونه برنامة غربي شدمان چه بود؟ مثالً
خيلي تشويق . ها تشويق ورزش در مدارس است يكي از آن برنامه. است
ببينيد . كي ، بنگي و معتاد بوجود آيدشود كه تريا كند كه ورزش مانع مي مي

زاده به لحاظ تاريخي،  تازه به آن ديدگاه تقي. اينها با انديشه متفاوت است
زاده  اگر بر سر اين حرف تقي. شناختي انتقادهاي اساسي وارد است جامعه

به . خواهيم دريافتبهتر را  نحوة تفكرانديشه شود، آن موقع بحران اين 
مردم بخواهيم سرتا نوك پا غربي شوند، اين كاري را صرف اين كه ما از 

ما از دو ميراث تاريخي . اوال كه به لحاظ تاريخي امكانپذير نبود. كند حل نمي
درك مفاهيم  و شرايط تاريخيِ. هاي متفاوت آمديم با سرچشمه و متفاوت مي

ن بنابراي. در فهم آن مشكل داريمجديد را نداشتيم و هنوز هم به اعتقاد من 
امان را با  تر در دنياي مدرن و رابطه ما بايد موقعيت خودمان را انديشه شده

گويد؛ بايد از سر تا نوك  زاده از يكسو مي تقي. كرديم دنياي مدرن تدوين مي

گويد اين نظريه افراطي بوده ولي  پا غربي شويم و به قول شما بعدها هم مي
بايد فقط علم و دانش و  گويند ما از طرف ديگر جمع كثيري از اينها مي

تكنولوژي و متدولوژي غربي را بگيريم و فريب ظواهر غربي را نخوريم كه 
 بخشي از نمودهايدر حاليكه دانسينگ و پاپ . بيشتر جنبه اخالقي دارد

آزاديهاي فردي و  هاي بنيان يعني بخشي از. جامعه مدني در غرب هستند
روابط اجتماعي را تنظيم  اين نهادها. دهد مردم را نشان مياجتماعي 

همين پاپهاي غربي خود يك نهاد است براي ايجاد ارتباط و ارتباط . كنند مي
گرفتن اين مباحث و با نيانديشندن بر سر اينها   بنابراين با ناديده. آزاد مردم

نتوانستيم تعريفي ملي از رابطه خود با دنياي جديد ارائه دهيم كه جزء برنامه 
بعنوان نمونه وقتي به . در همگامي با دنياي مدرن باشد درازمدت مردم ما

بينيد كه چنين چيزي در آن  سيستم آموزش و پرورش ايران برگرديد مي
يعني در سيستم آموزش و پرورش ايران كه من و شما در آن . وجود ندارد

آموزيم، اما  امان مي درس خوانديم در مورد تاريخ خودمان، از گذشته ادبي
اي بايد با دنياي مدرن داشته باشيم بحث اساسي در آن وجود  ابطهاينكه چه ر

 . ندارد
به ايران و فرهنگ ايراني  انگيز شگفتبه آثار پورداود نگاه كنيد، او با عشقي 

بخش مهمي از زبان ما را . دهد تمام اوستا را به شكل جديد تدوين و ارائه مي
زبان پهلوي را به ما بخشي از ميراث زبان باستاني و شناسائي كرده، 

ها را با  ين زمينهما تمام ا. شناسانده، همه اينها بخش جديد هويت ماست
موشكافي درست انجام داديم، اما نتوانستيم در باره موقعيت خود و اين 
هويتي كه ساختيم با دنياي متجدد ارتباط برقرار كنيم و اينكه چگونه 

هاي  تجدد با توجه به فرهنگ و سنتريزي كنيم كه اين دستاوردهاي  برنامه
ند و در نظام آموزش و پرورش در جامعه ما شكل مدني و پايدار بخود بگير ما

اي  سازندهدر اينجا نتوانستيم انديشه . ما، در انديشه و گفتمان ما متبلور شود
در . و اين خود باعث اينهمه بحران در مراحل بعدي تاريخ ما شد. ارائه دهيم

نوعي شيفتگي نسبت به  در بين روشنفكران دوره مشروطه و دوره رضاشاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عيسي صديق                                                            نيما    محمدعلي جمالزاده                                                  صادق هدايت                                                              
 

o نگاهي  تا بتوانند بادهند  در دوره رضاشاه بنيانهاي سياسي و بنيانهاي اقتصادي جامعه منابعي را در اختيار جريانهاي فكري قرار مي

 .بكوشندملي مبتني بر همان تاريخ و فرهنگ  عميق و گسترده به تاريخ و فرهنگ ايران در جهت تدوين يك هويت سياسي
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 روشنفكران ما رسيم، ي به دوره محمدرضاشاه كه ميول. بينيم تمدن غربي مي
چپ گرفته تا  ما از ، يعني در بنيان تفكر و انديشه سياسيندشو ضد غرب مي

. شود مي عمده... زدگي، غرب امپرياليزم و سياسي ميانه، مفهوم غرب  انديشه
در دوره رضاشاه اين تالش . اينها همه نشاندهنده سردرگمي جامعه ماست

اما در دوره پهلوي دوم حتي دولت . كه انديشه نويني تدوين كنندآغاز شد 
هم نتوانست اين مناسبات جديد ما را تنظيم كند و بيان فرهنگي ـ تاريخي 

بنابراين اگر ما در دوره جديد نتوانستيم براي همگامي و فهم . از آن ارائه دهد
ارائه دهيم  و درك دنياي مدرن و ارتباط خودمان با آن يك برنامه درازمدت

انقالب اسالمي را مشاهده . بينيم كه امروز مي شود ميحاصل آن همين 
 غرب يعني نگاه قهرآميز ما به مدنيت! ايم كنيد، ببينيد ما به كجا كشيده شده

جائي كه من و شما با هم صحبت  همين. باري به خود گرفت چه شكل فاجعه
ت، حداقل به خودمان به كنيم با وجود اينكه منابعي در اختيارمان نيس مي

. تربيت خودمان به برداشتهاي عاطفي خودمان در دوران پهلوي مراجعه كنيم
و اين در حالي . ما آگاه و ناخودآگاه يك ضديتي نسبت به جهان غرب داشتيم

 يعني بر خالف اشتياقي كه در دورانشناختيم  بود كه غرب را هم درست نمي
داشت و ما استمرار آن را در آن  رضاشاه نسبت به غرب وجود مشروطه و

ي هابه برخورد اين اشتياق جاي خود راهاي بعدي  بينيم، اما در دوره دوره مي
هاي  هايش در كجاست؟ ريشه خوب اين برخورد خصمانه ريشه. دادخصمانه 

آن در همانجائي است كه ما نتوانستيم يك فهم مدرن و جديد از ارتباط خود 
صرفا با انديشه ملي و دولت ملي در ايران . با دنياي غرب ارائه دهيم

اي بين  به همين جهت فاصله. توانستيم پاسخگوي اين مسائل باشيم نمي
كنيم و اينهمه براي آنها  محققاني كه من و شما از آنها ياد مي بانسل بعد 

محققاني كه حقيقتا هم همگي واجد . شود ايجاد مياحترام قائل هستيم 
گويد؛ به نظر من قزويني و  مينوي مي. تابناكي هستند احترامند، و گوهرهاي

از بنيانهاي ملي ما هستند و من هم با مينوي هم عقيده  بنيان زاده دو تقي
ريزي ايران جديد و مفهوم ايران جديد  كنم اينها در پايه يعني فكر مي. هستم

ره اما ما وقتي به دو. نقش موثر و بسزائي داشتند معتدل و بنيان هويت ملي
 رابطه ما با تجدد غرب: بينيم چون اين رابطه جديدتر كه مي رسيم مي

بصورت انديشيده شده در فرهنگ ما جاي خودش را باز نكرده و تنظيم نشده 
اي بين اين نسل  و در بنيانهاي آموزشي ما گسترش پيدا نكرد كم كم فاصله

رشد  شود كه در دوره پهلوي دوم از روشنفكران و نسل جديد ايجاد مي
روشنفكري ايران در اين ! كردند هاي ما قزويني را مسخره مي در دوره. كردند

در مورد . كرد تلقي مي” نبش قبركن“فروزانفر را ! كرد دوره او را مسخره مي
گفت و به همه اينها برخوردي داشتند، كه  ديگري  مي ناپسندنفيسي هزار 

اگر ما بر سر . مربوط نيستند كنند و با دنياي جديد مي” نبش قبر“اينها دارند 
اين مسائل فكر كنيم و كار ما انديشيدن بر سر تاريخ باشد آنگاه از طريق 

يعني با طرح . گيري كنيم توانيم اين مشكالت را كم كم پي انديشيدن مي
. تري دست پيدا كنيم توانيم كم كم به پرسشهاي اساسي همين پرسشها مي

تري دست  توانيم الاقل به پرسشهاي اساسي توانيم جوابي بيابيم، مي اگر نمي
بنابراين به اعتقاد من . پيدا كينم كه بخشي از وقايع را براي ما روشن كنند

تصادفي نيست كه در دوره پهلوي دوم ما با يك برخورد قهرآميز با غرب و 
شويم و معتقديم كه دنياي غرب باعث  حساب با آن روبرو مي ويهسبا نوعي ت

زدگي يا مفهوم امپرياليزم را از آن  اط بود و مفهوم غرببدبختي و انحط

ندگان هويت تاريخي و فرهنگي خود با نگاه خشم يابكشيم و به باز بيرون مي
آلود و تحقيرآمير نگاه،  اين نگاه خشم. كنيم آلود و تحقيرآميزي نگاه مي
اي بود، اما ريشه در كجا داشت؟  پايه و مايه غيراصولي و غيرمنطقي و بي

ريشه در آن داشت كه آن نسل درخشان محققاني كه من و شما از آنها ياد 
كنيم و در واقع بازيابي تاريخ و فرهنگ خودمان را مديون تالش  مي

شرافتمندانه آنها هستيم، اين فرصت تاريخي را پيدا نكردند كه بر سر رابطه 
براي ورود  ما با دنياي جديد بيانديشند و اين انديشه را هم بعنوان طرح ملي

ما و استمرار حضور ما در دنياي جديد به بنيانهاي فرهنگي و در تداوم آن به 
 . ما منتقل نمايند

 
. تالش ـ شايد اين وظائف در همه جهاتش تنها بر عهدة آن نسل نبوده است

شايد اين كوتاهي از نسل بعدي ـ نسل مستقيم آنها ـ بود كه اين تفكر را 
هاي سياسي داخلي  شرايط جديد جهان، درگيري شايد تحت. تداوم نبخشيد

هاي جديد از انجام اين وظيفه  ايران و پيدايش و همه گير شدن ايدئولوژي
 . بازداشت و نتوانست راه گذشته را ادامه دهد

 
گيرد كه من  ها ديگر جنبه اخالقي بخود مي آجوداني ـ ببينيد اين صحبت

قصد ما تحليل تاريخ است نه محاكمه متفكران . ناگزيرم با آن مخالفت كنم
يعني مسير تاريخ را . دهيم ما داريم تحوالت تاريخ را توضيح مي. و پدرانمان
ه مرحله تشكيل اي بودند، ك به اعتقاد من آنها در مرحله. دهيم توضيح مي

مرحله تشكيل دولت ملي نياز به هويت ملي، تاريخ ملي و . دولت ملي بود
اين تالش بزرگ را به . آنها اين كار را بدرستي انجام دادند. فرهنگ ملي دارد
در . آيد اما اين اتفاقات در مملكت ما خيلي سريع پيش مي. سرانجام رساندند

از ريشة خودش هم از جهان بيرون،  هم با آن تاريخ رخوتناكي كه مملكتي
 نداشتند كه تاريخاصولي همانگونه كه اشاره كردم هيچ اطالعي . خبر بود بي

 تحليليامان تاريخ  حتي در مورد دورة اسالمي. باستاني ما چيست واقعي
در . يعني تاريخي كه جمعبندي اصولي از تاريخ ايران كرده باشد. نداشتيم

ما هرچه داشتيم تاريخهاي قديمي بود كه تكرار  تا عصر ناصري دورة قاجار
. ولي در اين دوره تحليل تاريخي جديد داريم. تحليلي وجود نداشت. شدند مي

. اينها دستاوردهاي درخشاني هستند. شويم نگاري نوين مي وارد مرحلة تاريخ
هويت ما بعنوان ايراني با اين . شود ايران نوين با اين مسائل آغاز مي

اين دستاوردها مسائل كمي نيستند، كه ما . گيرد ا شكل ميدستاورده
من از تجربه . بخواهيم اعتراض كنيم و بگوئيم اين دستاوردها ناچيز است

فهم كي هستم و چه هستم، از كجا  من در اين دوره مي. گويم خودم مي
ام و نه با هويت  ام، شناسنامه من چيست و در كجاي جهان ايستاده آمده

اما وقايع در . كنم با هويت ايراني با دنياي مدرن برخورد ميشيعي بلكه 
افتد كه ما فرصتي براي  مملكت ما آنچنان سريع در دنياي مدرن اتفاق مي

 از اين رو من توضيح دادم كه آن نسل به اين مسئله. خيلي از كارها نداشتيم
زم را يا فرصت تفكر نداشت يا زمينة تاريخي ال. نيانديشيد آنگونه كه بايد

بهر دليلي اين اتفاق . نداشت ديگر وجودبراي انديشيدن نداشت يا امكانات 
من . حال ممكن است ما برسر داليل آن با هم اختالف داشته باشيم. افتاد

اين نسل شب و روز در حال دويدن بود و . نگرم اصال به قضيه اخالقي نمي
اما متاسفانه . ندكرد اين مسائل را تدوين ك با بدبختي و مصيبت تالش مي
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تاريخ آنگونه اتفاق افتاد و ما نتوانستيم رابطه خود را با دنياي جديد در معناي 
اين كار . ايم تا به امروز هم نكرده. جديد بعنوان يك انديشه ملي تنظيم كنيم

گرفت، بايد از طريق  عمدتا بايد از طريق نظام آموزش و پرورش صورت مي
ولي متاسفانه ما . گرفت كنند انجام مي وليد ميبنيادها و موسساتي كه فكر ت

البته بنيادهايي كه . نتوانستيم اين بنيادهاي مدرن انديشيدن را بوجود آوريم
تر از  مثل تأسيس دانشگاه يا حتي پيشبودجود آمده بودند بسيار مهم بودند، 

محمدعلي . تاسيس مدرسه علوم سياسي در ايران كار كوچكي نبود ,آن
هجري قمري يعني يكسال بعد از انقالب مشروطه مسئله  5281فروغي در 

 اي براي ايجاد به عنوان مقدمهرا ” آداب مشروطه دول“حقوق اساسي يعني 
و اين مقاله تحت . كند بنيانهاي انديشه سياسي در ايران تدوين و ترويج مي

اين تالشها . شد تجديد نشرهاي تجدد توسط چنگيز پهلوان  عنوان ريشه
اما هر شكلي هم كه بگيرد و هر دليلي هم پيدا كنيد . رزشمند استهمگي ا

تا به امروز هم انجام . كنم، انجام نشد متاسفانه آن بخشي را كه من اشاره مي
يكي از  بازگو كنندة همين انقالب اسالمي در حقيقت. نگرفته است

بي كه انقال. بحرانهاي تجدد ما و نا معلوم بودن رابطه ما با دنياي مدرن است
هاي  و خود بدفهمي شد موجب بحران در سر راه تمام اين حرفهاخود 

هايي كه با انقالب اسالمي  براي تصحيح بدفهمي. بسياري ايجاد كرده است
امان را چگونه با دنياي  در ايران پيدا شده باز هم بايد بيانديشيم كه رابطه

طي اين سه دهه هايي كه  متاسفانه با اينهمه بدفهمي. مدرن تنظيم كنيم
نسلي بايد پيدا شود كه اما بايد بجنبيم . اي هم نيست ايجاد شده كار ساده

 . اي را براي تنظيم اين تفكر نوين آغاز كند تالش تازه
 

تالش ـ بازگرديم باز هم به اقدامات فرهنگي ـ فكري دورة مورد نظر و 
 .”هويت ملي“اهميت تاريخ نگاري در تعيين 

هاي مختلف در آثار خود ـ  گران تاريخ ما در دوره و تحليلنگاران  همه تاريخ
تقريباً بدون استثنا ـ از پراكندگي اسناد و مدارك تاريخي و در دسترس 

اهتمام   با توجه به. كنند نبودن منابع تدوين تاريخ فراگير ايران گاليه مي
ه اي كه در زمينه اسناد، مدارك و منابع تاريخ ايران در اين دور گسترده

 ميزان امكان مقدماتي تدوين تاريخ ايران فراهم شد؟ صورت گرفت، تا چه
 

كنيم، بخش مهمي از  آجوداني ـ ببينيد وقتي از اسناد تاريخي صحبت مي
اسناد تاريخي همين چيزهائي است كه روشنفكران اين دوره براي ما بازيابي 

كنده است و يا گويند؛ اسناد پرا من با نظر كساني كه مي. اند و تنظيم كرده
در گفتگوي قبلي هم با تالش به اين مسئله . اسناد كافي نداريم، مخالفم

اصوال . شود اي پيدا مي اين درست است كه هر روز سند تازه. كردماشاره 
هنوز بسياري از اسناد چاپ نشده و هنوز خيلي . دنياي تحقيقات اينگونه است

ولي اين بدان معنا . است از منابع خطي ما در مورد فرهنگ ما چاپ نشده
نيست كه اسنادي كه چاپ شده و در دسترس است، به اندازه براي انديشيدن 

اما من . و براي تدوين يك تاريخ انديشيده در مورد ايران كافي نيست
ما اينهمه كتاب تاريخي . توانم سئوال شما را بگونه ديگري طرح كنم مي

ن كرديم، تالشي بود كه پدران ما چاپ كرديم، اينهمه منابع تاريخي را تدوي
افرادي چون نفيسي، كسروي، فروزانفر، مينوي، . در همين دوره انجام دادند

؟ نسل بعدي !ولي ما با اين اسناد چه كرديم. اقبال، پورداود و دهها اسم ديگر

؟ ما آن كاري را كه بايد !كه بايد بيايد برمبناي اين اسناد بيانديشد، چه كرد
يك بحث اين است . يعني بايد ببينيم ما چه كار كرديم. نداديمانجام دهيم، 

شود تاريخ ايران را در غياب انديشه تاريخي تدوين كرد؟  كه آيا اصال مي
, موضوع اين بحث. كنند بحثي كه خيلي از متفكران و دوستان ما مطرح مي

پس اين بحث , توان در اينجا به آن پرداخت اي است و نمي موضوع گسترده
است، انديشيدن در مورد  جا ايناما بحث من اين. گذاريم عجالتاً كنار مي را

وجود همين منابع . تاريخ موقعي است كه شما منابع انديشيدن را داشته باشيد
شما اگر منابع انديشيدن را , خود نوعي دعوت به انديشيدن است, موجود

ه صفويه، دوره بسيار بعنوان مثال دور. توانيد تاريخ بنويسيد نداشته باشيد نمي
هنوز بسياري از منابع تاريخي اين دوره بصورت تحقيق اصولي . مهمي است

تدوين نشده يعني منابع تاريخي و كتابهاي تاريخ با متدلوژي علمي حتي 
توانيد اطمينان داشته باشيد اين  يعني شما نمي. تصحيح انتقادي نشده است

. خيلي جاها اصال مفهوم نيست. خوانيد، صحيح است يا نه متني را كه مي
نمونه كارهايي كه مثال دانشگاه تهران در مورد تاريخ صفويه انجام داده 

كردم و به جهت كار معلمي و حساسيت  من به مناسبتي آنها را نگاه مي. است
شدم كه فالن  خواندم متوجه مي روي زبان فارسي، بعضي از متون را كه مي

منظورم . ساز است اه اين نوع اشتباهات فاجعهو گ. كلمه و عبارت اشتباه است
دورة صفويه، بايد  تحليليبراي تدوين تاريخ درست است كه ما اين است كه 

اما . منابع تاريخي اين دوره را بصورت انتقادي و علمي در اختيار داشته باشيم
هاي مختلف تاريخي هنوز بطور كامل در اختيار ما  اين امكان در مورد دوره

. اما اين بدان معنا نيست كه نقص كار را عامل نينديشيدن قرار دهيم. نيست
كند كه ما هم بايد  چنين نقصي اين نكته پراهميت را خاطر نشان مي

درست . بيانديشيم و هم بايد منابع انديشيدن را گسترش دهيم و تكميل كنيم
هاي حكومت پهلوي انجام  است كه تالش بزرگي را جريانهاي فكري دهه

اما ما چگونه . ند و منابع بسياري را تدوين كردند و در اختيار ما گذاشتندداد
برخورد كرديم؟ حتي بر سر اين منابعي هم كه در اختيار داريم نتوانستيم 

حاال . اي از تاريخ ايران ارائه دهيم شده  بنشينيم و بينديشيم و تصوير انديشه
اسناد و مدارك و  فرض كنيم اين منابع تنظيم شود و بقول شما كمبود

بعد از اين كار ما . شود همه در اختيار ما باشد اسنادي كه تازه منتشر مي
چيست؟ نسل قبلي ما به نظر من كار خود را خيلي هم خوب انجام دادند 

حاال ممكن . تاريخ و فرهنگ ما را بدست دادند براي نگارش يعني بدنه اصلي
چاپ است هزاران كتاب نوشته شده هنوز چاپ نشده، يا اگر چاپ شده، 

امان بود، انجام  ، اما ما خودمان آن تالش و آن سهمي كه برعهدهنشدهعلمي 
متاسفانه روشنفكران ايران عمدتا در دوره پهلوي دوم كه تا به امروز . نداديم

ما نسل . هاي چپ و راست بودند رد، گرفتار ايدئولوژيهم ادامه دا
اي بوديم و بنيانها و آبشخورهاي ذهني ما در جاهاي ديگري  زده ايدئولوژي

اگر هم برسر تاريخ ايران فكر كرديم، انديشيديم، از درون همين . بود
اينها راه را بر يك انديشه ملي و بر يك شناخت واقعي فرو . ايدئولوژيها بود

براي اينكه از پيش يك قالبهاي فكري، يك ديدگاههاي نظري و . ستب مي
خواستند تاريخ و فرهنگ يك ملتي را  ايدئولوژيكي داشتند كه با آن قالبها مي

كه اتفاقا و بطور مشخص سرنوشت تاريخي . موضوع انديشه قرار دهند
به اين . اي با كشورهاي صاحب اين ايدئولوژيها و فرهنگها دارد جداگانه

 حضور ايدئولوژي . شويم كنيم بلكه از مسئله پرت مي ترتيب نه تنها تفكر نمي
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 .يعني غيبت انديشيدن و آزاد انديشيدن
 

تالش ـ در صحبتهاي مقدماتي كه بمنظور طرح اين گفتگو داشتيم، شما در 
برابر توضيحات ما در موضوعبندي اين شماره تالش توجه ما را به يك نكته 

نام  ه تفكيك شخصيت فرهنگي ـ اجتماعي افراد صاحبمهم جلب نموديد ك
هاي متعدد و مختلف امر چندان آساني  اين دوره بدليل حضور در عرصه

خواهيم يا  بعنوان نمونه اشاره كرديد كه مينوي را با چه عنواني مي. نيست
يا محدودة . توانيم بررسي كنيم؛ تاريخدان يا اديب، همينطور نفيسي را مي

توان  هاي مشخصي مي چه عرصه  رهنگي اجتماعي بهار را بهفعاليتهاي ف
 ...پيوند داد؛ به شعر و ادبيات يا تاريخ و سياست و

هاي فرهنگي، پژوهشي و علمي اين دوره در  هريك از چهره  حقيقتاً
. گاه يكنفر در چند عرصه كامالً متفاوت. هاي مختلفي حضور دارند زمينه

توان  ر عرصه تحقيقات ادبي را چگونه ميمثالً حضور هشترودي رياضيدان د
 . توضيح داد

بودن ” ابرمرد“احتماالً از نگاه بسياري اين ويژگي از امتيازات و برجستگي و 
مذاق و مزاج ما  شايد چنين نگاهي به. حساب خواهد آمد اين شخصيتها به

 شخصيتهايمان بيشتر عنايت داريم تا مضمون گفتار  ايرانيها خوشتر آيد كه به
آيد در سايه بزرگي اين افراد  اي از ما نيز بدشان نمي بعضاً عده. و افكارشان

از آن دانسته كه دست بكار تداوم ” كوچكتر“غنوده و خود و ديگران را 
 ! تالشهاي گذشتگان بزنند

هاي مختلف و پيدايش  باره چيست؟ و اگر تفكيك رشته اما نظر شما در اين
را ... لي علمي، پژوهشي، تاريخي، ادبي وهاي اص هاي فرعي از رشته شاخه

نشانه و معياري براي سنجش ميزان پيشرفتگي بدانيم، جامعه ما در آندوره 
 در چه سطحي قابل ارزيابي است؟

 
بندي صورت گيرد بهتر به سئوال شما  كنم اگر يك دوره آجوداني ـ فكر مي

. كنم مي من از اين دوره با عنوان دورة بازيابي ياد. جواب داده شود
خيزند و در  مشخصات اين دوره بازيابي اين است كه مردمي سراسيمه برمي

گيرند كه به دنبال شناخت خود و دست و پا كردن هويتي  موقعيتي قرار مي
بنابراين در دوره بازيابي هريك از روشنفكران تالش . براي خود هستند

هد، فراچنگ د كنند، هر چيزي را كه بخشي از اين هويت را نشان مي مي
نسلهاي . ماندند، براي اينكه كسي در ميان نيست منتظر ديگران نمي. بياورد

مثال سرنوشت عباس اقبال يا عالمه . اي وجود ندارد شده متنوع و تربيت
همه اينها در اين مرحله بازيابي و در . زاده را در نظر بگيريد قزويني يا تقي

آورند،  نگ ايران بدست ميجستجوي اين هستند كه هرچيزي در مورد فره
در نتيجه يك جايي كتاب تاريخي پيدا . چاپ كرده به اطالع مردم ما برسانند

. كنند كنند، چاپ مي جايي كتاب شعر پيدا مي. كنند كنند، آنرا چاپ مي مي
در واقع اگر . كنند كنند، كتاب نجوم چاپ مي جائي ديگر كتاب نجوم پيدا مي

گويم نگاه كنيم، مسئوليت اين  اي كه من مي يهاين دوره بازيابي را از زاو
. فهميم نيست نسل، مسئوليت تخصصي در معناي جديدي كه ما از آن مي

بلكه مسئوليتي است كه از سر دلسوزي و براي يافتن اين منابع شكل 
. كنيم، مي بينيم همه اينها را در تالش اين افراد كه از آنها ياد مي. گيرد مي

اي بدست آورد، از شاعر  هرجا رفت و هر نسخهمثال سعيد نفيسي، 

چندم فارسي تا كتاب در زمينه پزشكي يا تاريخ بيمارستانهاي ايران را  دست
كنند به بدنه اصلي  رسيد سعي مي هر چيزي كه بدستشان مي. كند تدوين مي

اين نحوة تالش بنابراين در اين . گاهي هم بصورت خام. جامعه منتقل نمايند
اما خوب افرادي هم بودند كه با تربيت و آموزش . شده استدوره توجيه 

سنتي وارد دنياي مدرن شدند ـ به اين مسئله بايد خوب توجه كرد، چون 
خيلي مهم است ـ طبق آن تربيت و آموزش سنتي مثال يك اديب هم با 

حاال اين افراد زبان خارجي را . ادبيات فارسي آشنا بود، هم با ادبيات عرب
بعنوان نمونه عالمه قزويني . مثال زبان فرانسه يا انگليسي را. اند هم آموخته

افرادي نظير وي هركتابي را كه به اين . دانست و هم عربي هم فرانسه مي
مورد استفاده و بررسي قرار  ديدند، زبانها از خارجيان در مورد ايران مي

ويت تاريخي و زيرا آنها در جستجو و بازيابي ه. كردند ترجمه مي دادند يا مي
اي كه  به شيوه در آنجا هنوز مسئله تخصصي بودن. فرهنگ ايران هستند

اما با وجود همه اينها اگر محور كلي . مطرح نيست ,امروز بيشتر مطرح است
بينيم كه مثال عباس اقبال را بيشتر به تاريخ  را بنگريم، سرانجام مي

با اينكه مقاالتي . است شناسند نه به كارهايي كه در زمينه ادبيات كرده مي
نويسد و سعيد نفيسي از آنها تعريف  كه عباس اقبال در مجله دانشكده مي

عالوه براين همه . اش مربوط به ادبيات ايران است كند، مهمترين مقاالت مي
اي داشتند كه پيشينه تخصصي آنها هم بود و گاه در چندين  اينها پيشينه

دنياي پيشرفته مدرن كه همه  بات اين ممكن اس. رشته هم متخصص بودند
چيز تخصصي مي شود خوانائي نداشته باشد اما سرنوشت ما عينا سرنوشت 

اي كه بي بي سي در مورد استاد ما  يادم است در برنامه. تجدد نيست
كرد،  يارشاطر و چند نفر ديگر ضبط مي كوب با حضور استاد عبدالحسين زرين

جديد است،  محققي از نسل محققانِوب ك دانيد زرين مي. منهم حضور داشتم
كوب هم در  زرين. استاد من بود و همچنين رابطة دوستي با هم داشتيم

زمينة تاريخ ايران و هم در زمينه ادبيات و متون عرفاني ايران كارهاي دست 
يعني در چند زمينه گوناگون كار كرده و كارهاي درخشاني . اولي انجام داد

گويد؛ او اديب در  مع استاد يارشاطر در مورد وي ميدر آن ج. هم ارائه داد
ادبيات  و اديب در معناي سنتي كسي بود كه هم زبان! معناي سنتي ما بود

يعني اين افراد . دانست و هم تاريخ، هم حكمت، هم فلسفه فارسي مي
بخشي از . كردند اي از اين هنر را در خود داشتند و با خود حمل مي مجموعه

در آن دوره بوجود آمده بود همچون قزويني، فروزانفر، نفيسي اين نسلي كه 
چون از درون سنت آمده بودند، آن دنياي سنتي را با دنياي مدرن جمع ... و

همراهي بخش سنتي با . كردند داشتند و گاه در چند رشته و زمينه كار مي
را عينا توان اين افراد  نمي. كند دنياي مدرن اين شكل را در تاريخ ما پيدا مي

با دنياي جديد در غرب مقايسه كرد براي اينكه سرنوشت ما تاريخي متفاوت 
خوب الاقل اين افراد اينقدر . داشت، سرنوشت تاريخي دورة بازيابي است

كارهائي كه . تسلط داشتند و توانستند در انتقال اين مباحث درست عمل كنند
ازه و اصولي است و پايه هاي مختلف انجام دادند هنوز ت اين افراد در زمينه

بنابراين در جواب . توان در آثار اين افراد مالحظه كرد كارهاي تحقيقي را مي
شما بايد بگويم با نظر پنهان شما مخالفم كه قياس كنيد چون در دنياي 
مدرن و تجدد همه چيز تخصصي است و در اين دورة ما همه چيز تخصصي 

. بينم بايد بگويم من اينگونه نمي. دنيست پس اين با دنياي جديد فاصله دار
براي اينكه شرايط تاريخي ما، شرايط بازيابي است و اگر اين شرايط بازيابي 
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. نمايد اش شكافته شود تالش اين افراد معناي خود را مشخص مي مفهوم
البته آنقدر هم فكر نكنيم كه در غرب هم همه چيز كامال تخصصي است 

مباحث گسترده را ببينيد در زمينه  ر انگليسيهابسام مورخ مشهومثال همين 
تاريخ است ولي اي مشخص از  دورهتخصص او  گرچهكند  تاريخي كار مي

 . گارگري چيزي ننويسدجنبش اين بدان معنا نيست كه در مورد تاريخ 
 

تالش ـ حال كه بر روي اهميت اين دوره و فعاليتهاي فكري ـ فرهنگي آن 
ي ايرانيان تكيه كرديد، اجازه دهيد بطور مشخص برا” دوره بازيابي“بعنوان 

 .در مورد ابراهيم پورداود پرسشي كنيم
به گفته عالمة قزويني ؛ پورداود  براي اولين بار بعد از اسالم، اوستا را به 

پورداود همچنين در زمينه . پسند ترجمه كرد فهم و خواص زبان فارسي عوام
پالوده “ايران باستان و همچنين  ترجمه زبانهاي باستاني، فرهنگ و تاريخ

اين تالشهاي . هاي عربي و تركي زحمت كشيد زبان فارسي از واژه” كردن
هويت فرهنگي و تاريخي و تقويت زبان فارسي ” بازيابي“پورداود در دورة 

 چه جايگاهي دارد؟
 

آجوداني ـ پورداود نقش مهمي در تاريخ تحوالت فكري ايران در اين دوره 
به تهران  5250در سال . پورداود سالها در آلمان تحصيل كرده بود. داشت

شناختيم،  ما تا آنزمان نه اوستائي را مي. شود آيد و وارد دانشگاه تهران مي مي
از زبان پهلوي يا متون مربوط به آن دوره داشتيم و نه  اصولي تينه شناخ

اين بخش از مدنيت  اي بارهاطالعات دقيقي از كارهاي دانشمندان خارجي در 
شود  او نخستين كسي بود كه وقتي وارد ايران مي. و فرهنگ خود داشتيم

كند براي بازشناسي اين بخش از تمدن و فرهنگ ما  را آغاز مي مهميتالش 
توانيم اوستا را  بار با تالش او مي ما نخستين. كه بخش كوچكي هم نبود

شود بنام فرهنگ  اي در هند نوشته مي يك فرهنگنامه. بخوانيم و بفهميم
روند، يك تاريخ جعلي  اي از زرتشتيان مهاجري كه به هند مي عده. يريتدسا

و فرهنگ قالبي با كلمات قالبي بعنوان كلمات اصيل در آن كتاب تدوين 
در عصر مشروطه كه عصر تمايالت ناسيوناليستي است روشنفكران . كنند مي

بسيار از كلمات اين . روند ناسيوناليست ايران، سراسيمه بسمت اين كتاب مي
ها  گنامهيري كه جعلي هستند و اصال فارسي نيستند، وارد فرهنتفرهنگ دسا

تالش بزرگي كه پورداود در خدمت . حتي وارد فرهنگ برهان قاطع. شوند مي
يري و جعلي بودن اين تبه زبان فارسي انجام داد همين افشاي فرهنگ دسا

در دوره مشروطه هم . افتاد كلماتي بود كه داشت در زبان فارسي جا مي
خواستند بگويند ما  يعني شاعراني كه مي. اند ها را بكار گرفته و نوشته اين

گرايي داريم، به اين  خواهيم به زبان سره بنويسيم و يا تمايالت فارسي مي
تحقيقات پورداود در حقيقت پرده از اين . كردند يري رجوع ميتفرهنگ دسا
شود كه  اي مي اين مقدمه. دارد يري و جعلي بودنش برميتفرهنگ دسا

 . ربنددبسياري از كلمات جعلي از زبان فارسي، رخت ب
خدمت ديگر پورداود  به زبان فارسي كه بسيار اهميت داشت اين بود كه 
بسياري از كلمات اصيل كالسيك ما را بخصوص در زبان پهلوي ريشه 

يعني ما از طريق او با بسياري از . داشتند بازشناسي و به ما معرفي نمود
كم وارد شويم كه فارسي اصيل بودند و كم  اصطالحات و تعبيرات آشنا مي

گان در آثار  اي از واژه شوند و ما با گنجينه غني زبان فارسي نوشتاري مي
اما به اعتقاد من نگاهي كه پورداود از فرهنگ و . شويم پورداود روبرو مي

دهد، يعني تمام كارهايي كه در مورد اوستا كرد،  تمدن ايران باستان ارائه مي
د و نشو كه نوشته مي است ييترين يادداشتها ها كه غني يادداشتهاي يشت

كند، در واقع  اشاراتي كه بر تحوالت تاريخ و فرهنگ ما در دوره باستان مي
كند و به گنجينه غني ملي ما  بخشي از هويت ما را بازسازي و بازآفريني مي

تمام تحوالتي كه بعدها سرآغازي است براي در حقيقت كار او . دهد پيوند مي
بان شناسي باستاني، اوستا شناسي گسترش پيدا در زمينه پهلوي شناسي، ز

كند و بخشي از ميراث  بعنوان يك شعبه دانشگاهي رشد ميو كند  مي
اين ميراث قدمهاي . دهد فرهنگ ملي را مورد پژوهش و تحليل قرار مي

اش بصورت قدمهاي استوار و اصولي توسط پورداود برداشته شده و او  اوليه
اگر . ن آن دوره نقش بسيار مهمي داشته استهم مثل بسياري از روشنفكرا

قزويني تاريخ فرهنگ ايران اسالمي را مورد بررسي و دقيق عالمانه و 
محققانه قرار داد و با نوشتن آن يادداشتهايي كه گنجينه و دريائي از 

زند پورداود مار به بدنه  اطالعات است و ما را به بدنه ايران اسالمي پيوند مي
كند براي تحقيقات جديد در  زند و راه را باز مي سالم پيوند ميايران پيش از ا

در واقع تالش پورداود مكمل تالش قزويني است و . مورد گذشته تاريخي ما
اينها در حقيقت با اين كار استمرار . تالش قزويني مكمل تالش پورداود

هم  و مهم. كنند اش به وجدان جامعه ما منتقل مي تاريخ ما را در تجلي عيني
اين است كه همه آن آثاري كه از اين شخصيتهاي فرهنكي برجاي مانده 
است اسناد مدوني از تاريخ اين دوره هستند و همچنان ارزش تحقيقي و 

 . بررسي آنها براي ما كارساز است
 

 آقاي دكتر آجوداني باسپاسي بيكران از شما   تالش ـ
 

o ولي به دوره محمدرضاشاه كه . بينيم نوعي شيفتگي نسبت به تمدن غربي مي در بين روشنفكران دوره مشروطه و دوره رضاشاه

سياسي ميانه،   چپ گرفته تا انديشه ما از ، يعني در بنيان تفكر و انديشه سياسيندشو ضد غرب مي روشنفكران ما رسيم، مي

 .امعه ماستاينها همه نشاندهنده سردرگمي ج. شود مي عمده... زدگي، غرب امپرياليزم و مفهوم غرب
 

o  ما در دوره جديد نتوانستيم براي همگامي و فهم و درك دنياي مدرن و ارتباط خودمان با آن يك برنامه درازمدت ارائه دهيم حاصل

يعني نگاه قهرآميز ما به ! ايم انقالب اسالمي را مشاهده كنيد، ببينيد ما به كجا كشيده شده. بينيم كه امروز مي شود ميآن همين 

 .باري به خود گرفت چه شكل فاجعه غرب مدنيت
 

o تلقي ” نبش قبركن“فروزانفر را ! كرد روشنفكري ايران در اين دوره او را مسخره مي! كردند هاي ما قزويني را مسخره مي در دوره

كنند و با  مي” نبش قبر“گفت و به همه اينها برخوردي داشتند، كه اينها دارند  ديگري  مي ناپسنددر مورد نفيسي هزار . كرد مي

 .دنياي جديد مربوط نيستند
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ــيقي   ــترش موس ــي      گس ــت دين ــا حرم ــارزه ب ــي و مب ــت دولت ــع حرم ــو، رف ــان ن ــدان آوردن مخاطب ــه مي ــه، ب ــي  , در جامع ــي ارزش ب

 .كند متمايز ميو مشروطه در دوران رضاشاه از دورة ناصري را موسيقي  تحول ...  اجتماعي و اخالقي موسيقي و
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 شاندرخ يسرآمدان نسل
 

در اين دفتر تالش كه تكاپوي فكري ـ فرهنگي دوران رضاشاهي و رابطة 
در اين دوره را مورد بحت و بررسي قرار ”  اقتدار سياسي و روان روشنفكري“

ايم ضمن توجه به مضمون اصلي گفتمان فكري و  داده است، سعي كرده
هاي  رح مختصري از زندگي و خدمات چهرهفرهنگي نيروي روشنفكري، ش

در آن دوره را نيز ارائه ... هاي گوناگون علمي، ادبي، تاريخي و برجستة عرصه
برديم كه انجام اين امر، به طوري كه حق  آوري، مطالعه و بررسي منابع مربوط به اين بخش از كار، به اين واقعيت پي در حين جمع. دهيم

رسيديم كه اساساً چنين امري از ظرفيت يك مجله  رفتيم بيشتر به اين نتيجه مي هر چه پيش مي. شوار استمطلب ادا شود، تا چه حد د
كه ” پژوهشگران معاصر“جلدي  قطور و نسبتاً مفصل   3در ميانة راه  شاهد نيز از غيب رسيد و مجموعة . نامه باشد خارج است، حتي اگر ويژه

تن از   88جلدي كه در بارة  3  اين مجموعه.  ابع موجود در كتابخانة تالش افزوده گشتبه همت هوشنگ اتحاد تدوين شده به من
با وجود اين . گيري فوق پابرجا نمود پژوهشگران و شخصيتهاي نظري، سياسي و فرهنگي دورة مورد نظر اين دفتر نگاشته شده، مارا درنتيجه

جستگان تاريخ معاصرمان را برگزيده و از چند تن از عالقمندان اهل قلم و اهل چند نفري از اين گروه بر. از كل اين تصميم منصرف نشديم
نظران و محققين حاضر در اين شماره سخن  ها ضمن گفتگو با صاحب ترين از برجسته. اي در بارة هريك را تقاضا نموديم تحقيق ارائة مقاله

اي از درياي بيكران فكر و  به منظور ارائة چشمه.  اي آنان بهتر تصوير كنيمبه ميان آورديم، تا شايد بتوانيم روح آن زمان را بر بستر تالشه
 فرهنگ در آن مقطع، آن هم تنها براي جلب توجة خوانندگاني كه احتماالً با اين دوره كمتر آشنائي دارند، تنها به ذكر نام و معرفي عرصة

كننده بودن  در بارة تعدادي نيز با توجه به تعيين. آن دوره اكتفا نموديم... خي ونگاران، دانشگاهيان، محققين ادبي وتاري كار تعدادي از روزنامه
هاي تاريخي جديد در ميان ايرانيان، به برجسته نمودن  گيري هويت نوين ايراني و پيدايش آگاهي ها و آثار به جا مانده از آنها در شكل فعاليت

 . مفهوم محوري تالشهاي پربارشان پرداختيم
اما در . زاده در صدر چنين ليستي قرار گرفته باشد ت كه نام دو بزرگ مرد تاريخ معاصر ايران، محمدعلي فروغي و سيدحسن تقيطبيعي اس

هائي را كه تمامي دورة انقالب مشروطه با  توانستيم زندگاني چگونه مي. مورد اين دو تن به دشواري كار تا حد ناممكن بودن، تسليم شديم
هايش را در خود جاي داده و بستر همة حوادث و رويدادهاي  ها و سازندگي گذاري و كل دورة رضاشاهي با همة بنيانهمة افت وخيزهايش 

انديشانة پيشگامان  نماي جد و جهدهاي روشن اي كه آينة تمام شد حيات اجتماعي چگونه مي! ها بودند، به اختصار بيان كنيم اين دوره
ة مضمون و معناي اين دوران پراهميت تاريخي است، فشرده كرد و در چند واژه، هرچقدر هم پر معنا آزاديخواهي و تجددخواهي و حامل هم

هاي آنان در مقام  زندگي وشرح خدمات كساني كه دستگاه فكري، عمل اجتماعي و تأثيرشان بر سياست و انديشه، تجربه! و عميق، گنجانيد
هاي اجتماعي كه به ناحق بر مسند  ترين اليه مانده سرگشتگي و چگونگي مقابله با عقب در! دولتمردي و سياستگري، امروز ـ به ويژه امروز

زندگي پر . هاي اساسي است اند ـ  پس از گذشت بيش از نيم قرن براي ما حامل آموزه زاده تكيه زده كساني چون رضاشاه، فروغي و تقي
، در يك ”هاي بعدي پس از آن، از درخشش افتاد ه، در شرمندگي نسلنه پيش از آن مانندي داشت و ن“ معناي چنين مردان بزرگي كه، 

هاي ويژه متعدد، كتب و  گنجد و شايستة آن است كه مورد تعمق، پژوهش، و بحث و گفتگوهاي بيشمار و موضوع شماره مختصر نمي
 .  هاي بسيار قرار گيرد رساله

 

 عالمه محمد قزويني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .كند شود و نه فراموش مي تاريخ نه فراموش مي

 
در بارة ” اي بر نظرية انحطاط ايران ديباچه“دكتر طباطبائي در كتاب   

در “ : نويسد هاي مختلف مي نگاري ايران در دوره شرائط ناممكن تاريخ
هاي تاريخي ايران، بسياري از اسناد و  اي مكرر دورهه شورشها و آشوب

شد، اگر  رفت و آنچه نيز دستخوش چپاول و غارت نمي مدارك از ميان مي
و آنگاه ” .داد نه سؤنيت، الجرم ناآگاهي برخي از كارگزاران برباد فنا مي

نوحكومت يافته را از ” خربندگان“هاي  اي از اين بر باد فنادهي نمونه
آورد، كه از كاه  خان حاكم اصفاهان مي التواريخ در مورد عبداهلل كتاب رستم

الممالكي و از آنجا به  داري به حكومت و مستوفي و جوفروشي و علوفه
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لرستان رسيد و چون  صدارت و حكومت اصفاهان و يزد و كاشان و قم و
“ قدرت بسيار يافت هرچه خواست كرد، از جمله به آتش كشيدن 

و در دفترخانة  ...ة ايران را كه در سراي جهانشاهيدفترهاي هزارسال
اي كه آالت نفيسه و اشياي غريبه و عجيبه  و جباخانه. ..ملوك صفويه بود

 ”....بسيار در آن بود و كتابخانة مباركه را به باد فنا داد
 حال در چنين مملكتي كه برچهرة روزگارش زخمهاي بيشمار آشوب و   

هاي طوالني نشسته است و به كرات در  ناامنيمرجهاي بزرگ و  هرج و
نگاريش اين  هاي پيش، اسباب تاريخ هاي گوناگون و تا همين سده دوره

رسد كه در آن  اي از تاريخش فرا مي چنين برباد فنا ميرفت، آنگاه دوره
به دست هم داده، انديشمندان و   برخالف گذشته همه چيز دست

اي، سند و مدركي در بارة  ، نسخهاي خطي انديشانش از هر گوشه روشن
اي در حفظ، ضبط و  يافتند، چون گوهر ناياب و يگانه گذشته كشور مي

ثبت آنها كوشيده و يا اگر به منبعي از منابع تاريخ ايران كه، به همة زباني 
كردند، به ترجمة آن همت  شد، اال به فارسي، برخورد مي يافت مي

ي و تصحيح تطبيقي واژه به واژة در توضيح و تفسير علم. گماشتند مي
تالش كرده تا همة آنها را به شكل اسناد ... متون ادبي، علمي، ديني و

آورده و چون اجزاء يك پيكر در كنار هم نهاده تا  معتبر تاريخ ايران در
نگاري علمي  شمائي از تاريخ اين سرزمين را به دست دهند و امكان تاريخ

اي  د، پرسش اين است كه در بارة چنين دورهاين مرز و بوم را فراهم نماين
 !و انديشمندانش چگونه بايد انديشيد و قضاوت كرد؟

محمد قزويني يكي از برجستگان اين دوره و از جمع اين انديشمندان    
والديمير . شده بود” عالمه“بود كه از سوي جميع آنان ملقب به 

ارسي در مينورسكي خاورشناس و ايرانشناس روس و مدرس زبان ف
مدرسة زبانهاي شرقي پاريس و دوست و همكار قزويني در بارة وي گفته 

جزئيات تاريخي براي قزويني در حكم پيچ ومهرة ماشيني بود “ :  است
 ” .بافت كه پارچة تاريخ ايران را مي

خورشيدي در شهر تهران چشم بر  5810محمد قزويني در فروردين    
فاضل و اهل علم بود، علوم متداول  پدر كه خود مرد نزد. جهان گشود

. را آموخت ...عربي، فقه و زمان نظير رياضيات، طب قديم، صرف و نحو
سالگي، پس از مرگ پدر، در مدرسة معير تهران به جامة  در سن دوازده

. آموخت طلبگي درآمد و همزمان زبان فرانسه را در مدرسة آليانس مي
دعلي فروغي، كه از استاد درس هايش در اين زبان به ياري محم آموخته

البته در آن روزگار كار سهلي نبود . اي محكمتر يافت عربي ميگرفت، پايه
قزويني نيز مراتب سعي خود را بجا آورد . اي زبان فرانسه بياموزد كه طلبه

در همان . تا راز پنهان يادگيري زبان فرنگي توسط اين طلبه آشكار نگردد
ت به ترجمة كتابهائي زد كه از منابع تاريخ ايام او به تشويق فروغي دس

محسوب  و ... هاي گوناگون ـ آثار ادبي، علمي، فلسفي و ايران در زمينه
 .به زبان عربي نگاشته شده بودند

خان فروغي با  قزويني براي نخستين بارتوسط ميرزامحمد حسين   
و بعدها كه ايران را به مقصد . تحقيق به روش اروپائيان آشنا گرديد

سالگي ـ و مقيم اين كشور شد، روش  80انگلستان ترك كرد ـ در 
هاي ادوارد براون، شرقشناس و  تحقيق خود را به ياري و راهنمائي

، به روش تحقيقي ـ انتقادي غربي در تصحيح ايرانشناس صاحب نام

قزويني نخستين آثار و متون ادبي ـ تاريخي . متون قديمي نزديكتر نمود
وي مهمترين و بيشترين . ايران را در اروپا تصحيح كرد و به چاپ رساند

آثار تحقيقي و تصحيح شدة خود را در كشورهاي اروپائي نظير انگلستان، 
اُ به درخواست دانشمندان شرقشناس يا مراكز فرانسه و آلمان و اساس

به . تحقيقاتي شرقشناسي اين كشورها به سرانجام رسانده و منتشر نمود
توان از مجموعة سه جلدي تاريخ جهانگشاي جويني با  عنوان نمونه مي

مقدمه و حواشي و توضيحات قزويني نام برد كه تصحيح و طبع آن 
 .براون به وي محول گشت به رياست ادوارد” گيب“توسط بنياد 

قزويني در آستانة جنگ جهاني اول براي توقف كوتاهي در آلمان به    
. اين كشور سفر نمود، اما اقامت وي در برلن پايتخت آلمان به درازا كشيد

مقاالت ادبي و . همراه شد” ها برلني“زاده و ساير  وي در اين فاصله با تقي
بان در اين شهر به ويژه در مجلة تاريخي وي در جرايد مختلف فارسي ز

 . شد كاوه منتشر مي
هاي مختلف كه  عالوه بر بسياري از متون و آثار قديمي ايران در زمينه  

اند، همچنين توضيحات و  توسط قزويني تصحيح، ترجمه و منتشر شده
هاي او به ديگران در زمينة توضيح رويدادها  حواشي كتابهاي وي، نامه

ها و شرح تحولي آنها و همچنين يادداشتهاي  ريشة واژهتاريخي، مفهوم و 
ايرج افشار كه . بيشمار وي است كه از نظر تحقيقي ارزش بسياري دارند

از طرف دانشگاه تهران موظف به تنظيم و انتشار اين يادداشتها گرديد، در 
دهد كه چگونه، پس  توضيح مي”  يادداشتهاي قزويني“مقدمة جلد اول 

خورشيدي، به همت و تالش  5280ويني در سال ازمرگ محمد قز
زاده و با هزينه و پشتيباني دانشگاه تهران اين يادداشتها از دختر  تقي

يكي ديگر از . قزويني خريداري و در اختيار اين دانشگاه قرار داده شد
اثر مهم  50نگاري ايران تهية عكس از  خدمات مهم قزويني در حق تاريخ

آن از پاريس به تهران بود كه اين امر به  فارسي و عربي و ارسال
درخواست عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار رضاشاه و با تأمين هزينة 

از قزويني همچنين به عنوان بازسازي كننده و . دولتي صورت گرفت
 .          شود آورندة امكان تدوين تاريخ مغول در ايران ياد مي فراهم

به ايران بازگشت و بالفاصله به عضويت  5250عالمه قزويني در سال    
اش بگذرد، پس از  توانست از كتابخانه او كه نمي. فرهنگستان درآمد

بعد از . خاتمة جنگ آن مجموعة پرقدر را از پاريس به تهران منتقل نمود
هايش به دانشگاه تهران واگذار  فوت او اين كتابها با تمام حاشيه نويس

شده   نويسي هزار جلد كتاب  حاشيه ود سهگفته ميشود امروز حد. گرديد
توسط عالمه قزويني در كتابخانة دانشكدة تاريخ و ادبيات دانشگاه تهران 

شوند و يادآور نام فراموش نشدني اين چهرة خادم تاريخ  نگهداري مي
 .باشند وادبيات قديم ايران مي

 
 
 
 
 
 
 

 

o  ،نه پيش “ زندگي پر معناي چنين مردان بزرگي كه

هاي  دي داشت و نه، در شرمندگي نسلاز آن مانن

 بعدي پس از آن، از درخشش افتاد
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 پورداوود

 
 
 
 
 
 
 
 

 زمين از فراز بلندترين قلة تجددخواهي نگاه به اعماق تاريخ ايران

 
 نگري و تالش در ايجاد نوعي آگاهي ملي از تاريخ ايرانِ هاي تاريخ نطفه

پيش از اسالم، از افكار روشنفكران صدر مشروطيت به انديشة 
روشنفكران دورة انقالب مشروطه و بعد از آن به افكار انديشمندان و 
پژوهشگران دورة رضاشاهي راه يافت و در اين دوره به موجي بدل گشت 

تجددخواهي ايرانيان را كه سراسر تالشهاي فكري ـ فرهنگي اين دورة 
براي نامگذاري اين دوره از گفتة دكترماشااهلل آجوداني اگر .درنورديد

” دورة بازيابي هويت ملي“بهره گيريم وآن را ( گفتگو در همين شماره)
كند؛ از همين زاويه نيز به اين  بناميم و اگر، همانگونه كه وي توصيه مي

دوره و به روح مسلط بر مجموعة فعاليتهاي فكري ـ فرهنگي 
سال  08اوود بنگريم، آنگاه به جايگاه پراهميت روشنفكراني چون پورد

ابراهيم . تالش پيگير فرهنگي ـ تاريخي ابراهيم پورداوود پي خواهيم برد
پورداوود با ترجمه و تفسير اوستا براي نخستين بار به زبان فارسي و با 

وقفه در شناساندن فرهنگ، اخالق، باورها و آداب  شش دهه كوشش بي
هاي پيش از اسالم، در عمل در ايجاد  ر ايرانيان سدهاجتماعي و نحوة تفك

” هويت ملي“ گيري  تصويري روشن از دوران باستان ايران و در شكل
را در   هزارساله خود، نقش اساسي و برجسته متكي برآگاهي از تاريخ سه

 . ميان روشنفكران آن دوره بر عهده گرفت
در شهر رشت به دنيا  خورشيدي 5201ابراهيم پورداوود در بهمن ماه    
حين . اي در همان شهر آموخت خانه نوشتن را در مكتب و خواندن. آمد

فراگيري زبان عربي و آموزش صرف و نحو، توجه وي به كلماتي جلب 
با نيافتن اين . بودند” گ“و ” ژ“، ”چ“، ”پ“شد كه داراي حروفي چون 

پورداوود . هاي فارسي اين كلمات رسيد حروف در لغات عربي به ريشه
اش به تاريخ ايران باستان، يعني روزگار ايران  زند؛ توجه خود حدس مي

پيش از آمدن اسالم و اقوام ديگر و در آميختن با زبان و فرهنگ ايراني، 
او در اين باره و در بارة ناشناخته . از مجراي همين حروف جلب شده باشد

 : گويد ماندن تاريخ باستان در ايران تا آن زمان مي
شايد توجه من به ايران باستان كه بايستي بعدها بيشتر عمرم را به “    

هيچ به ياد ندارم . خود مصروف دارد، از همين لغات سرچشمه گرفته باشد
كه، در رشت و بعد در تهران، به كسي برخورده باشم كه مرا به درون 

م ام كه در دل گذشتة ايران رهنمون شده باشد؛ همچنين كتابي نخوانده
 ”.محبتي از ايران باستان توليد كند

 تة ـتان ايران در اين كه تا اين حد تاريخ گذشـتاد تاريخ باسـترديد اس بي

كشور مهجور افتاده و هنوز به وجدان بيدار ملت راه نيافته بود، حق 
داشت، اما بيراه نخواهد بود اگر بر اين نكته نيز تكيه شود كه؛ فضاي 

پورداوود در آن ميزيست سرشار از هواي  فكري كه روشنفكري زمانة
آوردن جامعه  اي بود، براي به حركت در انديشي روشنفكرانه كوشش و چاره

در آن دوره ترقيخواهي و . ماندگي و بيرون بردن آن از فالكت و عقب
و به قول علي . تجدد به يك جريان فكري بدل شده و ريشه دوانده بود

هاي تاريخ چون ريشه  عنوان پديده جريانهاي فكري به“  اصغر حقدار
روشنفكران زمانة پورداوود تعهد اجتماعي ”  .شوند دواندند، ريشه كن نمي

حتي رويكرد به . به تجدد وترقي را از نسل پيشين خود به ارث برده بودند
تاريخ ايران قبل از اسالم، به آنجا كه رازهاي سربلندي يك تمدن 

راني كه يكي از اركان فرهنگ و سياست هاي تاريخي اي تأثيرگذار و لحظه
آنچه اين . جهان بود، با آخوندزاده و كرماني و ملكم آغاز شده بود

ترين متفكرين امروز ما  روشنفكران و انديشمندان نسل پورداوود و برجسته
هاي تاريخي در اعماق ذهنيت   سازد؛ ديدن اين لحظه را از يك جنم مي

ت دادن آرام وقرار است، وقتي كه با آگاه و خفته ملت و از دس ناخود
ترين نمايندگان  آگاه. ماندگي امروز اين ملت مواجه ميشوند واقعيت عقب

بينان نه باري گران بر  ها را، برخالف كوته ملت ايران وجود اين لحظه
بيني به توان ملت براي برخاستن  هاي اميدواري و خوش گرده، بلكه نقطه

 .  بينند ت به پيش ميپائي مطمئن براي حرك  و جاي
خورشيدي براي تحصيل در رشتة طب قديم به  5801پورداوود در سال  

باالخره نيز به . شد تهران آمد، اما ادامه در اين رشته موجب رضايتش نمي
هاي پدر، عازم بيروت  اميد آموختن علم جديد طب، عليرغم مخالفت

دبيات فرانسه را آموختن زبان و ا” الئيك“در بيروت در مدرسة . گرديد
آغاز نمود و در همين جا بود كه نام خانوادگي پورداوود را براي خود 

بارديگر پس از توقف كوتاهي در ايران به منظور ديدار خانواده، .  برگزيد
فراگيري . خورشيدي اين بار از راه باكو عازم فرانسه شد 5809در سال 

بعدها به پاريس رفت و . ادادامه د” بووه“زبان وادبيات فرانسه را در شهر 
درپاريس با عالمة قزويني يكي . در دانشكدة حقوق به تحصيل پرداخت

ديگر از برجستگان فرهنگي همروزگار خود آشنا شد واين آشنائي به 
 . دوستي ديرپا بدل گشت

در پاريس و دور از وطن اخبار حمالت روسهاي تزاري و قزاقها به خطة    
اشعار . شنيد اوزات آنها به مردم اين ديار را ميشمال ايران و خشونت وتج

پرستي وي عمدتاُ در اين دوره سروده شد و بعدها اين  سرشار از ميهن
( به نام دخترش پوراندخت)نامه  اشعار در ديواني تحت عنوان پوراندخت

ها، در مورد  آثار برجستة ديگر وي كه در زمينة تاريخ، واژه. منتشر گرديد
خورشيدي  18تا ميانة دهة  88ل اجتماعي، از ميانة دهة ادبيات يا مسائ

. منتشر شده و عبارتند از؛ فرهنگ ايران باستان، هرمزدنامه و آناهيتا
ترجمه و تفسير اوستا به زبان فارسي، يا به قول محمد قزويني؛ به فارسي 
سليس معمولي عوام فهم خواص پسند، از نظر عموم انديشمندان 

اعلم وزير معارف و رئيس  عيسي صديق. ظيم بودهمروزگار وي كاري ع
دانشگاه تهران و از نخستين اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه در بارة كار 

 : پورداوود گفته است
 تا به فارسي كاري عظيم بود كه ملت ايران را با ـير اوسـترجمه وتفس“ 
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به خودش آشنا ساخت و اولين بار بعد از اسالم بود كه چنين كاري بزرگ 
اين خدمت بزرگ را ميتوان . دست دانشمندي عاشق وشيدا انجام شده بود

نسبت به كشف الفباي ميخي كردند و دنيا را  كه... به خدماتي تشبيه كرد
 ”.ازتاريخ قوم آريائي و ايران هخامنشي آگاه ساختند

بود كه شناخت ايران را بر بستر   ”ايرانشناسي“ پورداوود بنيانگذار مكتب 
آوري ميراث فرهنگي اين سرزمين  تحقيق، ترجمه، تفسير و جمع بررسي،

هاي بعدي  به شيوة علمي، منسجم و پيگير و انتقال اين شناخت به نسل
درست است كه عرصة كار او به تاريخ و فرهنگ ايران . ريزي نمود را پايه

شود، اما دامنة اعتبار روشي كه بكار برد تا به امروز  باستان محدود مي
توانست بدون  عالوه بر اين، ملت ايران چگونه مي. ده شده استگستر

آگاهي از تاريخ پيش از دورة اسالمي خويش، به تصوير واقعي از خود به 
يافته، مرزهاي تفكيك خود را از ديگران بازشناخته  عنوان يك ملت دست

 !  برد و به فراز و فرودها و نيك وبد خود پي
سفر كرد و به زبانهاي اروپائي چون پورداوود به كشورهاي بسياري 

آلماني، فرانسه و انگليسي تسلط يافت و از اين طريق توانست به منابع 
ترديد اين  و بي. غربي كه درمورد اوستا تدوين شده بود دست يابد

دستاوردها را، همان گونه كه شهرت دارد، در غناي هر چه بيشتر ترجمه 
او به زبانهاي باستاني ايران . رفتو تفسير اوستا به زبان فارسي بكار گ

زمين و به زبان پهلوي آشنائي داشت و در ترجمه و تدريس آن همت 
زاده و محمد  برد با تقي در سالهائي كه در آلمان بسر مي. بسيار گماشت

از طريق . كرد مشرب بود و با آنان در مجلة كاوه همكاري مي قزويني هم
در آن روزگار برلن . ور آشنا گرديدشناس اين كش كاوه با دانشمندان شرق

 . مركز پژوهشهاي ايرانشناسي بود
خورشيدي پورداوود به ايران بازگشت و كار تدريس تاريخ  5250در سال 

و فرهنگ ايران باستان و زبانهاي باستاني را در دانشگاه تهران برعهده 
ان او يكي از اعضاي فرهنگستان اول بود و در هنگام اقامت در اير. گرفت

و ” انجمن ايرانشناسي“ ، رياست ”انجمن فرهنگي ايران وآلمان“رياست 
پورداوود همچنين عضو . را برعهده داشت” ايرانشناسي“آموزشگاه 

. و از اعضاي هيئت امناي كتابخانة پهلوي بود” شوراي سلطنتي ايران“
پس از سالها تالش پيوسته و پيگير در كار تحقيق تاريخ ايران باستان و 

ساندن تاريخ ايران به ايرانيان و جهانيان طبيعي است كه هر جا و در شنا
هاي فرهنگي ميان ايران و  اي از جهان كه موضوع همكاري هر گوشه

ساير كشورها، نهادهاي فرهنگي جهان مطرح بود، وي به عنوان نمايندة 
ها قرار  صاحب اعتبار ايران در مقام رياست و سرپرستي اين همكاري

به دليل اعتبار گستردة جهاني و خدمات ارزندة فرهنگي به وي . گيرد
” آكادمي جهاني هنر وعلم“به عضويت  5211جامعة جهاني در سال 

گوناگوني را به خود اختصاص  انتخاب شد و بارها به همين مناسبت جوايز
 .داد

چشم از جهان فروبست و طي مراسم  5213ابراهيم پورداوود در آبان ماه 
گيري  اما نام او در تاريخ شكل. ادگاهش به خاك سپرده شدباشكوهي در ز

دوران نوين فرهنگي ـ فكري ايران و يافتن هويت جديد ملي ايرانيان 
پورداوود با تالشهاي “:  به قول دكترماشااهلل آجوداني. جاودانه خواهد ماند

را به بدنة ايران پيش از اسالم و به تاريخ باستانمان  تحقيقي و آثارش ما

اش به وجدان  را در تحليل عيني يوند زد و از اين طريق استمرار تاريخ ماپ
 ”   .جامعه منتقل نمود

  

 عيسي صديق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاران نظم نوين در ايران بنيان

 
مدرن و ( بوروكراسي)در آغاز قرن بيستم استقرار دستگاه ديواني 

ريزي نهادها و ارگانهاي هدايت و مديريت كشور به روشهاي نوين بر  پايه
بازماندگان جنبش مشروطه واز عهدة نسلي از ايرانيان گذاشته شد كه از 

شخصيتهائي . خواهي و تجددطلبي بودند وارثان مستقيم جنبش ترقي
اكبرداور، عبدالحسين تيمورتاش، حكمت،  زاده، فروغي، علي چون تقي

مشفق كاظمي و دهها نفر ديگر كه از آغاز دورة اقتدار رضاشاهي زمام 
، نه تنها در زمينة هاي گوناگون بر عهده گرفتند امور كشور را در عرصه

هاي مدرن اجتماعي از سرآمدان روشنفكري ايران بودند،  اشاعة انديشه
گذاري نظم نوين منشاء خدمات  بلكه همچنين در مقام دولتمردي و پايه

 .امان شدند اي در  ميهن و جاودانه  ارزنده
عيسي صديق ملقب به صديق اعلم يكي از اين گروه دولتمردان صاحب 

پيوند وي با امر . گذاران نظام آموزشي جديد در ايران بود انديشه و از بنيان
تعليم وتربيت و با مراكز آموزش و پرورش جهان پيشرفته آن روزگار از 

همان آغاز تحصيل در خارج و در كشورهاي اروپائي آغاز شد و هرگز  
و ( خورشيدي 5218)نگسست، حتي بعد از بازنشستگي از خدمات دولتي 

در . تا آخرين روزهاي عمر، در مقام استاد افتخاري دانشگاه، ادامه يافت
هاي غربي بود كه روش جديد تعليم و تربيت را آموخت و خود در  دانشگاه

قع بايد گفت كه در وا. گذاران اين روش گرديد ايران از پيشگامان و پايه
دوران تحصيالت ابتدائي او بستر جدالي شد كه در آن دوره، يعني در 
زمان انقالب مشروطه و شروع كار مدارس جديد، ميان اين مدارس و 

 . هاي در انحصار آخوندها، جاري بود  خانه مكتب
دوران ابتدائي را . در تهران به دنيا آمد 5832عيسي صديق در خرداد 

رد و بعد به مدرسة كماليه رفت كه از مراكز نخست در مدرسة ادب آغاز ك
هاي علوم جديد در ايران مانند جغرافيا، تاريخ،  تدريس برخي از رشته

اما از آنجا كه پدرش تاجري متعصب . هندسه، حساب و زبان فرانسه بود
مذهبي بود به تحريك مخالفين مدارس جديد، از جمله مدرسة كماليه، 

خانة مسجد معير در همان  ده و به مكتبوي را از آن مدرسه بيرون آور
نزديكي سپرد تا علوم ديني، مسائل شرعي و صرف و نحو عربي را 
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اش كه در همان زمان  اما چندي بعد با تالش و اصرار دائي. بياموزد
محصل رشتة طب در مدرسة دارالفنون بود، به مدرسة كماليه بازگردانده 

انون اعزام دانشجو، مصوبة او از نخستين محصليني بود كه طبق ق. شد
وي . راهي اروپا گرديد 5898مجلس مشروطه، برگزيده شد و در سال 

التحصيل معلمي از دانشسراي ورساي، نائل به اخذ درجة دكتراي  فارغ
. التحصيل دانشگاه كمبريج شد علوم رياضي از دانشگاه پاريس و فارغ

هاي اروپائي  ههمزمان با كسب علم خود به شغل معلمي در اين دانشگا
 .مشغول بود

هاي  در كابينه( 5893مهرماه )عيسي صديق پس از بازگشت به ايران 
هاي گوناگون در زمينة اداره  دار مسئوليت مختلف و در وزارت معارف عهده

در حين انجام اين . و مديريت مراكز آموزشي در نقاط مختلف كشور شد
ي دبيرستاني و تقسيم آن به وظائف، منشاء اثر در تغييراتي در نظام آموزش

گانه علوم رياضي ، طبيعي و  ادبيات گرديد و آثار  هاي  سه ها و رشته دوره
. متعددي را در زمينه تعليم و تربيت و نظام آموزشي تدوين و منتشر نمود

در ايران و ( خورشيدي 5258)گذاران دانشسراي معلمي  وي از پايه
ساالن و آغازگر مبارزه با بيسوادي گذار كالسهاي شبانه براي بزرگ بنيان

هاي مختلف در شهرهاي بزرگ  در كشور، از طراحان و مؤسسين دانشكده
در . كشور مانند تبريز و مشهد بود و هنرستان بزرگ اصفهان را بنا نمود

تمام دوران فعاليتها و خدمات فرهنگي و علمي خود از همكاري و 
گذار  دوران رضاشاه و بنيانپشتيباني علي اكبر داور دولتمرد برجسته 

عيسي صديق در تشويق و ترغيب داور . دادگستري نوين برخوردار بود
. كننده داشت براي تأسيس نخستين مدرسة تجارت در ايران نقش تعيين

المللي تعليم و تربيت  بين  او نمايندة شايستة دولت و ملت ايران در مجمع
از سوي مراكز علمي جهان بود و بارها مقام علمي و خدمات فرهنگي وي 

بود كه به دعوت دانشگاه كلمبيا  5280در سال . مورد قدرداني قرار گرفت
ـ بخش علوم تربيتي و با موافقت و حمايت پادشاه كشور و با تأمين كلية 
مخارج از سوي دولت ايران به منظور تحقيق در علوم وروش تربيتي 

موفق به كسب درجة در همين دوره . راهي اياالت متحدة آمريكا شد
در هنگام تحقيقات خود در دانشگاه كلمبيا در سال . دكتراي فلسفه گرديد

خورشيدي طرحي را براي تأسيس دانشگاه تهران ارائه نمود كه  5258
پس از شهريور . بعدها خود وي نيز از مجريان شايستة اين طرح گرديد

ت دانشكدة هنگامي كه رياس. بارها به مقام وزارت فرهنگ رسيد 5288
ادبيات و تاريخ دانشگاه تهران را بر عهده داشت اين دانشكده به مكان 

شعاع خدمات . حضور استادان گرانقدري چون ابراهيم پورداوود بدل شد
خورشيدي  18فرهنگي و علمي صديق اعلم همانگونه كه ذكر شد تا دهة 

 گذاري يك گيري و پايه حاصل مجموعة اين خدمات شكل. ادامه يافت
 .نظام آموزشي مدرن از دبستان تا دانشگاه در ايران بود

اي  گذاران ايران نوين، يعني دولتمردان صاحب انديشه بلنداي قامت بنيان 
اكبر داور،  شفق، تيمورتاش، علي زاده، حكمت، رضازادة چون فروغي ، تقي

توان در اهميت مستقر ساختن يك دستگاه  را تنها مي... عيسي صديق و
ريزي نهادها و ارگانهاي ادارة و مديريت  مدرن و پايه( بوروكراسي)ديواني 

هاي اجتماعي و نوكردن كشوري كه در سكون و  كشور در همة عرصه
ترديد تحقق اين امر  بي. برد، اندازه گرفت خواب غفلت قرنها بسر مي

آمد كه منتظر فرمان از باال  برنمي” كارمندماب“خطير از عهدة افرادي 
 .   ر انجام اين فرامين كوشا باشندنشسته و د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدمين سالگرد انقالب مشروطه

 !گرامي داريمـ  4335شمارة ويژة مرداد  ـ را به همراه تالش
 

در آستانة فرارسيدن صدمين سال تحقق انقالب مشروطه، نشرية تالش به 
تدارك و انتشار  ترين رويداد تاريخ كشورمان، در نشانة بزرگداشت اين پرارج

اندركاران اين نشريه اميدوارند باجلب نظر  اي است و دست شمارة ويژه
گيري از  وحمايت عالقمندان به تاريخ و فرهنگ ميهنمان و همچنين با بهره

هاي اهل انديشه و قلم، اين شمارة مخصوص را به فرصتي مناسب و  همكاري
دترين ـديـاي جتاوردهـظرفي شايسته براي ثبت و نشر نتايج و دس

هاي پژوهشگران و انديشمندانمان در  ا و بازانديشيـه ريـها، بازنگ يـبازخوان
بارة اين بلندترين گام پيشگامان و آغازگران عصر ايران نوين به سمت تجدد 

 .و ترقي و آزادي، بدل نمايند
 

ها و پيشنهادات كتبي و همچنين از  هاي بديع، طرح مسئولين تالش از ايده

رساالت تحقيقي و تحليلي اسقبال كرده و درخواست  ت ومقاال
و ارسال  5201آذرماه ها و پيشنهادات تا  نمايند براي ارسال طرح مي

               5201پايان سال مقاالت تا 
 

  Talashnews@ hotmail.com :          آدرس الكترونيكي
 
 .استفاده نمائيد 
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كه به جايگاه اي كه بنيان ادبيات مدرن ايران گذاشته و استوار شده است، بدون ذكر نام صادق هدايت و بدون آن  اي در بارة تكاپو و تحوالت فرهنگي دوره انتشار شمارة ويژه
اندركاران  توانست توجة خوانندگان عالقمند را به چنين كمبودي جلب ننموده و موجب نگاه پرسشگر و انتقادي آنان به دست ترديد نمي ادبي وي در اين دوره توجه شود، بي

 .اين شماره نگردد
نويسي مدرن، با تمركز بر آثار صادق هدايت، را برعهده گرفت  اي در زمينة آغاز داستان مقاله از همان آغاز تهية طرح اين شمارة ويژه و در تقسيم كارها، يكي از دوستان تهية

نظر كنيم و نگاههاي  هيچ نمانده بود كه از سر درماندگي به دليل كوتاهي زمان از اين بخش صرف. كه متأسفانه تا روزهاي آخر نتوانست به قولي كه داده بود وفا كند
اش به اين نويسندة  هدايت به صحنة نمايش عالقمندي و توجه” كور بوف“او نيز، كه سال گذشته با آوردن . بيضائي به ياريمان آمد خريم كه نيلوفرسرزنشگر را به خود ب

چاپخانه مانده بود و با وجود فرصت بسيار اندكي كه براي سپردن مجله به . اي بدون صادق هدايت منتشر شود خواست كه چنين مجموعه صاحب نام را نشان داد، نمي
دانيم كه هر يك از آنها تا چه اندازه اهميت دارند ـ او در نهايت  روي زندگي پركار خانم بيضائي قرار دارند ـ و ما مي عليرغم كارهاي پر اهميت متعددي كه همواره در پيش

آشكاري جلوگيري كرده و مارا چون هميشه   هر چند فشرده از پيش آمدن چنين كاستيمهر به ما و به تالش ـ البته شايد بيشتر به صادق هدايت ـ  پذيرفت با ارائة مطلبي 
 . پايانش نمايد سپاسگزار لطف بي

 صادق هدايت، نويسنده و انديشمند
 نيلوفر بيضايي

 59ـ 5805بهمن  80) صادق هدايت 
نويسنده، محقق و (  5228فروردين 

انديشمند ايراني ، يكي از مهمترين 
شخصيتهاي تاريخ معاصر ايران است 
كه بررسي و كاوش در آثار، افكار و 
زندگيش ، ما را در هر مرحله با ابعاد 

تاريخ  جديدتري از پيچ و خمهاي
در مورد . معاصر ايران ياري مي رساند

هدايت و آثارش بسيار نوشته شده 
است و همچنان براي كاوش در آثار 

 . او جاي بسياري نقطه نظرات و زواياي نگاه خاليست 
اگر  در كار ساخت نثر ادبيات داستاني ، جمالزاده را پيشقدم و يكي از 

تاز سنت شكني ادبي است و مهمترين آغازگران راه بدانيم، هدايت پيش
اهميت حضورش در تبديل ادبيات داستاني به واقعيتي مستقل و قائم بذات و 

در داستان هاي . وراي اهداف سياسي، تاريخي ، اخالقي تعريف مي شود
هدايت زبان نوشتار از زبان گفتار يا زبان محاوره آدم ها متمايز است، و اين 

صايص زباني با يكديگر متفاوت اند؛ و دو از حيث تعابير و اصطالحات و خ
اين كيفيتي است كه در نوشته هاي دهخدا و داستان هاي جمال زاده تقريبا 

نقش برجسته ي هدايت بعنوان يكي از مهمترين .   مشهود نيست
بنيانگزاران  داستان نويسي مدرن و بخصوص تاثيرش بر مسيري كه داستان 

 .پيمايد، غير قابل انكار است كوتاه در ادبيات ايران تا امروز مي 
ها و استعدادهاي گوناگون كه در  اي بود با انگيزه صادق هدايت نويسنده 

 اي بر با مقدمه  او كار نوشتن را. متفاوتي دست به تجربه زد هاي زمينه

 آغاز كرد« انسان و حيوان»اي به نام  و جزوه( 5288)رباعيات خيام 

ي رباعيات خيام  ي مقدمه تجديدنظر شده و تر صورت مفصل .(1303)
انسان و »چاپ رسيد و  به« هاي خيام ترانه»در كتاب ( 5252)سالها بعد 

دلبستگي  (.5280)« خواري فوايد گياه»پيشدرامدي بود براي نوشتن « حيوان
 پروين»هاي تاريخي  ي نوشتن نمايشنامه شديد او به ايران باستان انگيزه

هاي از زبان پهلوي شد  و ترجمه( 5258)« مازيار»و  (5289)« دخترساساني
ي  عاميانه قائل بود به انتشار رساله براي ادبيات اعتباري  كه و ارزش و

هاي  ترانه»ي  و مقاله (5258)« نيرنگستان»ي  و مجموعه( 5258)« اوسانه»
« جهان اصفهان نصف»ي  عالوه بر سفرنامه. انجاميد( 5250)« عاميانه

كه در   اي هاي متفرقه و مقاله( 5281)« مرگ»اي به نام  الهرس  ،(5255)

، «مهر» ،«موسيقي»هاي  مجله
به چاپ « پيام نو»و « سخن»

هاي كهن  رسانيد و بازنويسي قصه
ديگري از  هاي متنوع حوزه

  هاي ذهني او ها و مشغله دلبستگي
 هاي زنند و داستان را رقم مي

و  از ژان پل سارتر كه  كوتاهي
چخوف و فرانتس كافكا به  آنتوان

ي   فارسي ترجمه كرده و ترجمه
 در  اي كافكا  و نيز مقاله« مسخ»

را به سمت ادبيات   هاي گرايش او معرفي و شرح احواالت كافكا ، كانون
 بيش از همه بر صادق هدايت الهام و الگوهايي  كه غرب و منابع

كنند و  ص مياند را تا حدود زيادي مشخ نويس تأثير گذاشته داستان
 هند مي هاي مهمي به دست سرنخ

نگرش عميق و حسرت آميز وي  به تاريخ كهن ، آموختن زبان هاى 
سانسكريت ، پهلوى و جست و جو در فرهنگ و زبانهاى عاميانه و كنكاش 
در انديشه هاى خيام ، پژوهش و تفكر، در دوره اى رخ داد كه انديشه 

 . متحجرانه ، نگرش اصلي جامعه بود
به جاي مانده از او  و فرهنگي   اجتماعي، سياسي و تحليل هاي  نقد ها

  .زمان خود است داراي كيفيتي به مراتب فراتر از

همانگونه كه پيشتر اشاره كردم، داستان نويسي مدرن ايران با  هدايت شكل 
در انقالب مشروطه ، .  هدايت فرزند دوران پسا مشروطه است. مي گيرد

شنفكران و هنرمندان با تقويت گرايشهاي آزاديخواهانه و نويسندگان و رو
تجدد طلبانه و همراه با تحول فرهنگي جامعه و همچنين با كششي كه 
بسوي فرهنگ و دستاوردهاي غرب در آنها ايجاد شد، در جهت تحول در 

 .زمينه ي ادب و هنر كوشا بودند 
،   تمركز اداراي دوران به قدرت رسيدن رضا شاه  يعني  دوران استقرار و 

است كه بسرعت در زندگي شهري “ كارمندان“دوران شكل گيري قشر 
گسترش يافت و بسياري از نويسندگان و روشنفكران ايراني  برخاسته از 

بيشترين درصد تحصيلگردگان اين دروه ، . درون همين قشر شهري بودند
و بازگشت  فرزندان همين كارمندان بودند كه پس از اعزام دولتي به خارج

مجدد به ايران، زمينه ي تحوالت جدي را در حيات فرهنگي و اجتماعي 
  . جامعه ي ايران پديد آوردند
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صادق هدايت ، ضمن اينكه  فرهنگ و ادبيات اروپايي را بخوبي مي شناخت، 
نويسنده اي شديدا ايراني بود كه ضمن نقد جدي تاثيرات نامطلوب غلبه ي 

ه فوللكور ملي  وهمچنين  مطالعات زبان شناسي در اسالم بر ايران با مطالع
 .راه احيا ريشه هاي زبان پارسي بسيار كوشا بود

آثار هدايت بسيار متنوع است  و در آنها  ردپاي رمانتيسم  ، رئاليسم و 
بهمين دليل امكان طبقه بندي آثار او به . سوررئاليسم  را ميتوان يافت

ينكه هدايت در زبان داستان نويسي و عليرغم ا. صورت كالسيك وجود ندارد
كاربرد زبان ساده مردم در آثار خود ، نو آوريهاي بسيار كرد ، اما اهميت و 
ويژگي اصلي آثار او در نگاهي است كه به درون و به پيچيدگيهاي روحي و 
رواني شخصيتهاي نوشته هايش دارد كه در نوع خود تا آنزمان در ادبيات 

مين توجه و ويژگي يكي از مهمترين محملهاي نگاه ه. ايران بيسابقه بود
 مدرن و فرديت يافته است

جرات تجربه هاي نو ، تابو شكني، شهامت كنجگاوي در پيچيدگيهاي و 
تناقضهاي دروني انسان ، خصايلي است كه در نوع خود در زمانه اي كه او 

 .مي زيست در ايران بيسابقه بود
دراماتيك به آنها، ما را به  بخشيدن وجوه ها و شخصيت با انتخاب هدايت 

با هويت خود آشنا  برد تا ما را هويت آنها مي و هاي تاريك شخصيت جنبه
 ...خنزرپنزري آكل، كالته، پيرمرد خانم، داش علويه خانم، محلل، آبجي. كند

 و چه نثر، تا آن زمان وجود  هستند كه در ادبيات ما چه نظم هايي شخصيت

ها  اين شخصيت!  آشنا هستند ينهمه هنوز و همچنان براي مابا ا.  نداشتند
 .هاي تاريكي از شخصيت خود ما هستند جنبه

داراي نوعي تقدس است “ مردم“در نگاه حزبي، حكومتي و  سياسي، واژه ي 
، اما در نگاه هدايت نه تنها هيچ مردمي مقدس نيستند، بلكه اين مردم اغلب 

 .داز و ريا كار هم هستندكار، تقلب گر و پشت هم ان دغل
در ادبيات كهن ما غم و اندوه انسان ، امري مقدر شناخته مي شود و اميدي 
اگر هست به پاداش و جبران مافات در دنياي ديگر يا دنياي پس از مرگ 

منطق و  پيرامون ، آنقدر  بي اما در نگاه هدايت ، جهان. نسبت داده مي شود
آن مرگ به راستگوترين شريك زندگي  لدروغگو و دغلكار است كه در مقاب

در . آنجا كه عشق نيست ، مرگ و نيستي مامن است. انسان بدل مي شود
عين حال اين هراس دايمي از مرگ و نيستي مدام در ذهن نويسنده تجلي 

نمونه  بارز و درخشان توصيف اين موقعيت پارادوكسيكال كه انسان . مي كند
روايتي كه همچنان ادامه دارد . كور مي بينيم ايراني با آن درگير است را بوف

و در هيچ زمان به اندازه ي امروز ما و سالها پس از مرگ هدايت ، درك 
محسوس اين موقعيت به اين شكل عريان كه در اين بيست و پنج سال 

هدايت اين هراس و درگيري . گريبانمان را گرفته ، ملموس نبوده است
ست و با اهريمنان دروغ ، همان رجاله ها و  دروني با دروغي كه عين زندگي

نبردي دائمي كه . لكاته ها را در روح، تاريخ و فرهنگ ايراني بما مي نماياند
همانا نبرد با رجاله ي درون خويش است و ما تا توان و شهامت جنگيدن با 

 . آن را نيابيم، پيروزي و بهروزي را بدست نخواهيم آورد
  :هدايت مي نويسد محمد صنعتي در مورد نگرش

هدايت از نوادر خردورزاني بود كه اسطوره انديشي و انديشه مدرنيته را “
او مانند بسياري از همعصران در دنياي متفاوت خود و بدور . لمس كرده بود

برعكس در متن . از زندگي روزمره مي زيست ولي هرگز كناره نشين نبود

در دنياي اسطوره و مثالي جامعه اي كهنه و قديمي مي زيست كه به شدت 
خود فرورفته بودهدايت هم مشاهده گر خوبي بود و هم درد فرهنگي اين 

مي دانست كه با فرهنگ كهنه روياروست و . سرزمين را خوب مي شناخت
نيز مي دانست كه بين اسطوره شناسي، باستان شناسي، مطالعات و پژوهش 

طوره زيستي و حفظ و هاي فرهنگي و حفظ و حراست ميراث گذشتگان با اس
حراست كهنگي و موميايي كردن مردگان و زندگي با ميراث از كارافتاده و 

 .زنگ زده گذشتگان فاصله بسياري هست
ولي متاسفانه در سالهاي زندگي او و حتي پس از مرگش جامعه ما هنوز در 

ما از اين رو هنوز . اين اشتباه بوده است كه اين دو را با هم يگانه مي پندارد
اغلب با همان ذهنيتي كه يونگ شرح مي دهد از انديشيدن امتناع مي ورزيم 

 . زيرا اسطوره ها در ما مي انديشند و اسطوره ها ما را زندگي مي كنند
ممكن است . ما هنوز در كل انديشه اسطوره اي را از خودمان دور نكرده ايم

ولي . ما نداده اندباز هم با نگرش سياسي ادعا كنيم كه اجازه انديشيدن به 
در حالي كه هزاره هاست كه . شايد نمي انديشيم زيرا انديشيدن دشوار است

آن جهشي كه غرب در انديشه . به انديشه ايستاي اسطوره اي خو گرفته ايم
پس ما همانجا هستيم كه . نوزايي و روشنگري خود داد، در ما رخ نداده است

و عادتي در بنياد به شيوه گذشتگان  ما به طور خودكار. گذشتگان ما بوده اند
چنين . گيرم كه ظاهر آن با گذشته تفاوت هايي داشته باشد. زندگي مي كنيم

 “.شيوه اي به ضرورت نيازي به نوانديشي ندارد
همانطور كه پيش از اين نيز اشاره كردم، هدايت در بسياري از آثار خويش به 

تزوير اسالمي در جامعه عوارض منفي خرافه پرستي ، دينخويي و فرهنگ 
البعثة اال سالميه »،«افسانهء آفرينش » :از آنجمله اند . ي ايران نوشته است 
طلب آمرزش » ، « مردي كه نفسش را كشت »، «الي البالد االفرنجيه 

از ميان اين . « توپ مرواري»،« حاجي آقا »، « علويه خانم»، “ محلل“،«
مستقيماً به اسالم و روحانيت « وپ مرواري ت» و « ...البعثة االسالميه » آثار 
و همچنين چند «  حاجي آقا» به خدا و خلقت و در “  افسانه آفرينش“، در 

داستان كوتاه بيشتر به رياكاري هاي روحانيان  و دينداران  و همچنين به 
در تمام اين آثار ، اعراب نيز كه . نفود خرافات در ميان توده ها پرداخته است

ندگان اسالم  به مردم ايران بوده اند ، از نيش قلم نويسنده در تحميل كن
 .امان نمانده اند

هدايت به سرزمين خود مهر مي ورزيد و براي همين تاب تحمل عقب 
او بر اين باور بود كه يكي از مهمترين علل اين عقب . ماندگي آن را نداشت

اينكه در عصر رضا هدايت با وجود . ماندگي همانا امتناع از انديشيدن است 
شاه تالشهايي كه در جهت مدرنيزاسيون صورت مي گرفت را ميديد، با آن 
تفكري كه وجود استبداد و خشونت و بي نيازي به آزادي را ترويج مي كرد، 

 . شديدا مخالف بود
در مورد هدايت هنوز بسيار مي توان نوشت كه به دليل زمان محدودي كه 

 . تا فرصتي ديگر. بناچار از آن در مي گذرم براي نگارش اين مطلب داشتم،
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   مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس

    
 و  ، اسناد، خاطرات مذاكرات  صورت 

  ملي  شوراي  مجلس  اول  دورة  نگاري تاريخ
 

 اصغر حقدار  علي
 

  نسخه 8888، تيراژ  مهر نامگ  ، انتشارات تهران
  ، وزيري تومان 0188،  صفحه 305،  ش 5201

 
 
 

  مؤلف  كه  است  شده  تشكيل  اصلي  بخش  از سه«  ملي شوراي  مجلس  اول  دورة  نگاري و تاريخ  ، اسناد، خاطرات مذاكرات  ـ صورت  مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس«  كتاب
و ايجاد   در ايران  استقرار مشروطيت  به  منتهي  دورة  سياسي  و مردان  فرهنگي  نخبگان  و ارزيابي  مدرنيته سياسي  در نظام  پارلمان  جايگاه  پيشگفتار در تبيين  بعد از يك

  در فرهنگ  سياسي  سير ورود مفاهيم  به«  ملي شوراي  مجلس  اول  دروة  دربارة  دماتيمق«  با عنوان  اول  ؛ بخش است  داده  خود را انسجام  ، متن قانونگذاري  پارلمان نخستين
در  را  نوين  اقتصادي  هاي و پديده  ، امر قانونگذاري آن  به  راجع  نويسان از سفرنامه  و بعد از گزارشي  پرداخته  پارلمان  قانونگذاري  پديدة  به  ديار فرنگ  مسافران  و توجه  ايراني

  در جريان  اول  مجلس  نقش  دربازخواني  مؤلف  كه  است  تحقيقي  منابع  دربارة  ، سخني از كتاب  بخش  اين  ؛ خاتمة است  نموده  ، تبيين اصلي  متون  به  باارجاع  عصر ناصري
 . است  خود پرداخته  تحقيقاتي  منابع  يبند تقسيم جديد، به  نگاري تاريخ  روش  و بر پاية  نموده  ، از آنها استفاده خواهي مشروطه

با   آن  و تطبيق  مجلس  روزنامة  مندرجات  بااستناد به«  اول  را در دورة  ملي  شوراي  مجلس  كارنامة»دهد،  مي  را تشكيل  آن  فصل  ترين اصلي  در واقع  كه  كتاب  دوم  بخش
جديد   از ايجاد نهادهاي  بحث  به  كه  زير مجموعه 9را در   اول  مجلس  نمايندگان  خود، اقدامات  اصلي  دومنبع  بر پاية  ؤلفشود؛ م مي  ، شامل تقنينيه  اول  دورة  مذاكرات  صورت

در   كه  ها و جريانهايي اهديدگ  به  دستيابي  سهولت  را براي  اول  در مجلس  جاري  هاي و بحث  است  كرده  دارند، از همديگر تفكيك  اختصاص  و اجتماعي  سياسي ـ  اقتصادي
ـ   پارلماني  و انتخابات  داخلي  نامة نظام  تهية  ـ چگونگي  اساسي  قانون  از تدوين  و كاوش  بحث . است  كرده  بندي  اند، دسته بوده  مطرح  در ايران  استقرار مشروطيت  دم  سپيده

  به  و راهسپاري  بانك  چون  اقتصادي  تازة  نهادهاي  به  مجلس  و نمايندگان  خواهان مشروطه  كه  نگاهي  همراه  به  راناي  پارلماني  آزمون  جديد در اولين  موضوعة  قوانين  تصويب
از   ، با گزارشي از كتاب  بخش  اين. دهد قرار مي  را در اختيار خوانندگان  اول  مجلس  موضوعات ، و واليتي  ايالتي  هاي در ايجاد انجمن  مدني  جامعة  گيري شكل  هاي جوانه  اولين
  هاي نامه  آخرين  بار متن اولين  براي  مؤلف  مقام  در اين. رسد مي  پايان  خود رسيد، به  تراژيك  فرجام  مستبد قاجار به  پادشاه  توسط  آن  بستن  توپ با به  كه  كار مجلس  خاتمة
 . است  قرار داده  و مورخان  محققان  اند، در دسترس تحرير شده  مجلس  از بمباران  روز قبل  سه  را كه  شاه  دعليو محم  مجلس  ـ رئيس  ممتازالدوله  ميان  شده  مبادله
از   بخشي»و   ايران  ملي  بانك  تأسيس  اعالن  همراه به  كه  است«  ملي  شوراي  مجلس  اول  دورة  مصوبات«  ، شامل است  آمده«  پيوست«  با عنوان  كه  كتاب  سوم  بخش

  و مواد نخستين  شود، متن بار منتشر مي  اولين  و براي  نبوده  تقنينيه  اول  دورة  مذاكرات  و صورت  مجلس  در روزنامة  كه«  ملي  شوراي  مجلس  اول  در دورة  نمايندگان  مذاكرات
 . است  داده  ا در خود جاير  موضوعه  هاي قانون  و شروع  عرفي  را در قانونگذاري  ايرانيان  هاي تالش
  دورة  نگاري  تاريخ(  ديگر و ج  منابع(  ، ب اصل  منابع(  الف  بخش  را در سه  ملي  شوراي  مجلس  اول  دورة  كتابشناسي«  مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس«  كتاب  بخش  پايان
 . است  شده  تنظيم  كوچك  اسامي  اسبر اس  هم  كتاب  اين  اعالم  فهرست.  است  ملي  شوراي  مجلس  اول
  صورت  بر اساس  آن  و مصوبات  ، كارنامه اول  در دورة  ملي شوراي  مجلس  بنيادين  اقدامات  و تحليل  در ايران  نهاد قانونگذاري  نخستين  جايگاه  بررسي  اصغر حقدار براي  علي

ة ضميم  صورت  به  كه  تقنينيه  اول  دورة  مذاكرات  ، صورت روزنامه  آن  تائيد مندرجات  اند؛ براي شده  ثبت  مجلس ر روزنامةد  كه  است  قرار گرفته  در اختيار خوانندگان  مذاكرات
  و دولت  خارجي  هاي دولت  مورينمأ  ، با اسناد، گزارشات مذاكرات  صورت  ، آن بعدي  و در مراحل  قرار گرفته  مورد توجه  اصلي  ، جزو منابع شده كشور منتشر مي  رسمي  ةروزنام 

  شدن  نهادينه  دفتر، رويكرد به  اين  از تنظيم  اند؛ هدف ، مستند شده ايران  مشروطيت  جنبش  نگاران  تاريخ  و باالخره  داخلي  منصبان  و ديگر صاحب  نمايندگان  ، خاطرات ايران
  نظام  استقرار و تثبيت  ي در دوره  ملي  شوراي  مجلس  نخستين  از آن  جايگاه  اين  كه  است  بوده  در ايران  مدرن  دنياي  و اجتماعي  ـ حقوقي  ـ اقتصادي  سياسي  و الزامات  لوازم

 . است  سرزمين  در اين  مشروطيت  سياسي
  جنبش  ةثمر  ترين عالي  ملي  شوراي  مجلس»:  است  خود آورده  تأليف  لياص  هاي بخش  ورود به  ، براي جانبي  هاي دور از بحث  و به  پردازي حاشيه  در پيشگفتار خود بدون  مؤلف

،  زمين ايران  بار در تاريخ  نخستين  شد و براي  تبديل  پارلماني  دموكراسي  حالت  به  استبداد فردي  از وضعيت  كشورداري  واصول  ، شيوه اول  مجلس  ؛ با تشكيل است  مشروطيت
 .شدند  و رأي  حق  ، صاحب قوانين  و تبيين  خود و تحديد حدود حكمراني  سرنوشت  در تعيين  مردم
  شهروند ارتقا داده  مقام  به  رعيت  را از حالت  و آدمي  يافته ها دست انسان  طبيعي  بر حق  كه  است  مدرن  ةدور  سياسي  هاي ها و كنش در انديشه  از تحول  برآمده  مجمع  اين

  تعريف ة محدود  در يك  ـ ملت  دولت  نوين  بندي با صورت  ملي  حاكميت  ـ اصل  مدني  ةـ ظهور جامع  پادشاهان  الهي از حقوق  ، گسست پارلماني  دموكراسي  هاي يان؛ در بن است
  موقعيت  به  طبيعي  را از حالت  انساني  زيست  وضعيت  كه  اعتراض  حقو   آزادي  ، حق مالكيت  ، حق زندگي  حق  ةچهارگان  تأكيد بر حقوق  ـ و باالخره  و سياسي  جغرافيايي  ةشد

يابد و در  مي معنا  مردم  با مشاركت  آميخته  كشورداري  در روش  پارلماني  نظام  برخوردارند؛ بنابراين  اساسي  و جايگاه  محوري  شوند، از اهميت مي  رهنمون  قرارداد اجتماعي
 . است  و قضايي  مراكز اجرايي  قانوني  وظايف  خود و تعريف  سرنوشت  در تعيين  مردم  دخالت  ناظر به«  پارلماني  موكراسيد«  سياسي  ةفلسف  عرف
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نسلي كه با خود . آموختگاني است كه در پرتو توجه وآموزش استادان بزرگي پرورش يافت، كه به نسل درخشاني تعلق داشتند استاد احسان يارشاطر از دانش
هاي مدرن گام  اريخ روشنفكري در ايران را آغاز نمود و با احساس تعهد در قبال جامعه، با  انديشه ترقي و عمل اجتماعي خويش در جهت تحقق ايدهت

نديشه و عمل اي كه به تأثير تاريخي و نتايج ا در دفتر ويژه. هاي اجتماعي را به حق شايسته خود كرد در بسياري از عرصه” بنيانگذار“برداشت و صفت 
آموزي،  دهي فرصت گفتگو با چهرة در خور احترامي چون استاد يارشاطر كه نه تنها در دانشجوئي و علم پردازد، دست اجتماعي چنين نسلي از روشنفكري مي

 .   باشد، غنيمتي پر ارزش است سخني نيز همشأن و شايستة همان نسل مي  بلكه در حشرونشرو هم

 
 
 

 روشنفكري دوران رضاشاهي سنت” خدمت به ميهن“
 
 
 

 گفتگو با استاد احسان يارشاطر

 

تالش ـ جناب استاد، ما دفتري در دستور كار و تهيه داريم كه در آن به 
روشنفكراني كه از دورة . پردازد ميجمعي از روشنفكران تاريخ معاصر ايران 
اي پس از دوران رضاشاه در عرصة  استقرار مجلس مشروطه تا يك يا دو دهه

فرهنگ، علم، سياست و ادب ايران حضور داشته و بسياري از آنها در دورة 
متاسفانه بسياري از اين انديشمندان براي . رضاشاهي مصدر امور قرار گرفتند

ز انقالب اسالمي، بويژه براي نيروهاي هاي پيش ا هاي دهه نسل
كردة جواني كه در به ثمر رساندن انقالب اسالمي سهم مهمي  تحصيل

داشتند، ناآشنا ماندند و بعضاً حضورشان بعنوان يك جريان روشنفكري انكار 
اي در جهت بازشناسي اين دوره و  امروز برعكس، كوشش گسترده. شد

رهنگي دورة مورد نظر اين شمارة هاي فكري ـ ف بررسي مجموعه فعاليت
 .گيرد مجلة ما، صورت مي

پرسش نخست اينكه؛ در يك نگاه فشرده، شما جايگاه اين جريان 
روشنفكري و حاصل تالشهاي كساني چون پورداود، محمد قزويني، مشفق 

را در ... كاظمي، صادق هدايت، عبدالعظيم قريب، عباس اقبال آشتياني و
 كنيد؟ نه ارزيابي ميتاريخ معاصر ايران چگو

 
 

 
پس از دوران مشروطيت و پس از هرج : يارشاطراستاد 

و مرجي كه در دوران محمدعلي شاه و احمدشاه بوجود 
آمد، سرانجام حكومت مقتدري به دست رضاشاه در 

رضاشاه گر چه اهل دانش و مباحث . ايران برقرار شد
پرستي بود و  فرهنگي نبود، ولي چون مرد بسيار وطن

اصالح ايران و نامبرداري كشور را آرزو مي كرد، تمام 
آنچه را كه منظور كساني بود كه در راه مشروطيت 
كوشيده بودند، يعني ترويج عدالت اداري و قراردادن 
كارها بر اساس روابط معين و فرونشاندن خانخاني در 
گوشه و كنار كشور و حفظ استقالل مملكت و قطع 

ني روسيه و انگلستان همه را مداخالت دُول خارجي  يع
پذيرا شد و همه را در برنامة كار خود قرار داد و با 

. ها كرد قدرت نظامي كه داشت شروع به پيشبرد آن
هاي فرهنگي ايران  اين دوره، يكي از بارورترين دوره

رضاشاه كوشش در توسعه و تجديد بناي ايران و . بود
حيطي همساز كردن آن با دُول پيشرفته داشت و م

بوجود آورد كه تمام كساني كه شيفتة خدمت به ايران 
توانستند اميدوار باشند كه تالششان به ثمر  بودند مي

هاي  نيروي رضاشاه پشتيبان همه كوشش. رسد مي
اساسي كه . فرهنگي، و به قول شما روشنفكري بود

حكومت رضاشاه در تجديد بناي كشور آشفته و 
بود برقرار كرد هنوز، با  اي كه او به ارث برده فرسوده

وجود برخي تغييرات عمده، زيربناي اداري و فرهنگي 
 .شود كشور محسوب مي
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 هايي بود؟ هاي فرهنگي در چه زمينه اين كوشش: تالش
 

. آمد ها در چند زمينة مختلف متوازياً به عمل مي اين كوشش: يارشاطراستاد 
در دوره . ور بوديكي در زمينة آموزش و پرورش و تربيت نونهاالن كش

ها مثل تأسيس دارالفنون و تشكيل مدرسه  قاجاري با وجود برخي كوشش
علوم سياسي، وضع آموزش هنوز صورت قرون وسطايي داشت و تحصيالت 

در دورة رضاشاه در برنامة مدارس . عالي از دسترس افراد تنگدست بيرون بود
. نياد تأسيس گرديدهاي نوب ها و دبيرستان اي دبستان تجديد نظر شد و عده

اكبر سياسي و  همچنين به همت وي و به مباشرت افرادي مانند دكتر علي
اصغر حكمت و دكتر عيسي صديق دانشگاه تهران شامل دانشكده طب،  علي

دانشكده ادبيات، دانشكده حقوق، دانشكده فني و دانشكده هنرهاي زيبا 
براي ساختمان  تأسيس گرديد و زمين فراخي در جالليه در شمال تهران

در كرج نيز دانشكده كشاورزي پا . هاي آن خريداري شد دانشگاه و دانشكده
 .گرفت

در اين رشته نيز حكومت رضاشاه . ديگر در زمينة امور دادگستري بود    
كسي كه پيش از همه در اين راه . اي براي امور قضايي بوجود آورد بنياد تازه

ستري بود كه در اروپا تحصيل كرده بود و اكبر داور وزير دادگ تالش كرد علي

طبق قوانيني كه به تصويب مجلس . با قوانين دنياي غرب آشنايي داشت
رساند محاكم مختلف از دادگاه شهرستان تا ديوان عالي تميز و همچنين 
دادگاه كيفري براي تنبيه مسئوالن اداري ترتيب داد و استقالل دادوران را 

لبته همة اين اقدامات در جهت نوساختن ايران با ا. طبق قانون تضمين نمود
كوشيد كه كم كم با  چه، ايران مي. گرفت توجه به اصول اروپايي انجام مي

ماندگي و اوضاع قرون وسطائي  تراز شود و از عقب كشورهاي پيشرفته هم
هايي كه در زمينة آموزش و پرورش  البته بايد گفت كه كوشش. بيرون بيايد

كدام به سود طبقة روحاني نبود؛ چون پيش  انجام گرفت هيچو امور قضايي 
از آن همة اين امور تحت نظارت و مباشرت آنان قرار داشت و اين طبقه با 

تراز با كشورهاي پيشرفته بشود و  تجدد و با كوشش در اين كه ايران هم
اصالحاتي كه در دورة . ها را اقتباس كند هيچ همراهي نداشت قوانين آن

انجام گرفت عموماً جنبة عرفي و غيرمذهبي داشت و اساس  رضاشاه
محكمي براي امور اداري و نظامي و دادگستري و آموزش و پرورش بوجود 

 .آورد
توان آن  زمينة ديگري كه بايد ذكر كرد، زمينة علمي و ادبي است كه مي     

دان پيشرفت دانشگاه طبعاً موكول به وجود استا. اي فرهنگي ناميد را زمينه
اي از استادان كه صالحيت خود را با آثارشان به اثبات  عده. دانشمند بود

ها برخي استاداني  اين. رسانيده بودند براي تدريس در دانشگاه دعوت شدند
ها از  بودند كه در مدارس قديمه دانش آموخته بودند، هر چند برخي از آن

ب و سيدكاظم عصار و خبر نبودند مثل عبدالعظيم قري فرهنگ اروپايي نيز بي
الزمان فروزانفر و  الشعراي بهار و بديع جالل همائي و احمد بهمنيار و ملك

هاي اروپا بودند مثل ابراهيم  نصراهلل فلسفي، و بعضي از تحصيل كرده
پورداود كه در آلمان تحصيل كرده و ترجمة او از اوستا در پنج جلد با 

اين دوره بوجود آمد و تأثير توضيحات كافي از مهمترين آثاريست كه در 
اي درجلب توجه طبقة روشنفكر و دانشجو به فرهنگ ايران باستان  العاده فوق

همچنين بايد از كساني كه دولت براي تحصيل به خارج فرستاده بود، . داشت
عموماً به فرانسه، ياد بكنم مثل دكتر غالمحسين صديقي كه مؤسسة 

سان نراقي تأسيس كرد و دكتر يحيي تحقيقات اجتماعي را با كمك دكتر اح
مهدوي كه حقوق خود را به دانشگاه بخشيد تا در راه طبع و انتشار يك 

در . اما اين منحصر به علوم انساني نبود. سلسله كتب سودمند بكار برود
دوستي كه به خدمت اشتغال  هاي ديگر هم افراد دانشمند و وطن دانشكده

استاد دانشكدة فني و از نوابغ صنعتي يافتند، مثل مهندس خليل ارجمند 
ايران و مؤسس كارخانة ارج، دكتر مهدي بازرگان كه در فرانسه تحصيل 
كرده و استاد دانشكدة فني بود و دكتر عميد و دكتر شايگان استادان 
دانشكدة حقوق و دكتر عباس دواچي استاد دانشكدة كشاورزي و دكتر رضا 

 .و بسياري ديگر گذار تأسيسات حصارك رستگار بنيان

هاي ديگري نيز مثل امور بهداشتي و امور صنعتي و اقتصادي نيز  در زمينه   
ها ضرورتي نداشته  اقدامات سودمندي صورت گرفت كه شايد تفصيل آن

 .باشد
خور ذكر است اين است كه اي كه در مورد حكومت رضاشاه در  نكته     

نبود، ولي از سپردن كارها به دست رضاشاه با آنكه خود تحصيل كرده 
اين را . كساني كه بيش از او در رشته كارشان اطالع داشتند واهمه نداشت

توان از انتصابات او دريافت مثالً نخست وزيراني كه انتخاب كرد اول  مي
ديده و آشنا  فكر و معتدل و جهان مخبرالسلطنة هدايت بود كه مردي خوش

از تأليفاتش كتاب موجز . وسيقي ايران بودبه ادبيات فارسي و بخصوص م
. سنجي اوست حاكي از بصيرت و نكته« خاطرات و خطرات»ولي پر معناي 

نظير علم و ادب و  پس از او محمدعلي فروغي را كه يكي از ستارگان كم
فروغي هم علوم . وزيري گماشت رود به نخست سياست ايران بشمار مي

از . فرهنگ اروپايي به درستي آشنا بودشناخت و هم با  قديمه را درست مي
اي از  و ترجمة قسمت عمده« سير حكمت در اروپا»تأليفات او كتاب 

با كمك حبيب )سينا از عربي و تدوين غزليات و قصايد سعدي  ي ابن«شفا»
وسعت دايرة ذوق و دانش او را نشان « برگزيدة اشعار حافظ»و ( يغمايي

وايان مشروطيت و مردي بسيار دانشمند و زاده از پيش سيدحسين تقي. دهد مي
در امور مالي سختگير را به وزارت دارايي گماشت و مجيد آهي از مردان 
بسيار درستكار و وطن دوست را كه در روسيه تحصيل كرده بود به وزارت 

 

o مام كساني رضاشاه كوشش در توسعه و تجديد بناي ايران و همساز كردن آن با دُول پيشرفته داشت و محيطي بوجود آورد كه ت

هاي  نيروي رضاشاه پشتيبان همه كوشش. رسد توانستند اميدوار باشند كه تالششان به ثمر مي كه شيفتة خدمت به ايران بودند مي

 .فرهنگي، و به قول شما روشنفكري بود
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ترين وزراي  اصغر حكمت را كه يكي از فعال دادگستري منصوب كرد، علي
دوست و مديري بسيار اليق بود به  و فرهنگدورة او بود و مردي دانشمند 

اكبر دهخدا كه در دوران  همچنين علي. وزارت آموزش و پرورش گماشت
مشروطيت با مقاالت سياسي يا طنزآميزش در بيداري مردم ايران كوشيده 

معروفش « لغت نامة»بود و حال از سياست كناره جسته و بكار تأليف 
ها را به عنوان نمونه ذكر  اين. گماشت پرداخت به رياست دانشكدة حقوق مي

 .كردم
يكي از اقدامات شايستة رضاشاه تأسيس فرهنگستان بود كه رياست آن      

بر عهدة فروغي بود و او با اعتدال فكري و متانتي كه داشت از تندروي 
كردند  برخي از نظاميان كه در زدودن زبان فارسي از لغات عربي مبالغه مي

دوستي  كرد متأسفانه بايد گفت كه در ايران گاه وطن تا حدي جلوگيري مي
هر روز . كند گيرد و افراد را از حقيقت دور مي صورت اغراق آميزي به خود مي

ها كه غالباً در لباس  شاهد رجز خواني كساني هستيم كه خودخواهي آن
توان  ها را از امور و تاريخ دنيا مي كند و برداشت آن جلوه مي« پرستي وطن»
ها بي  اين. «هنر نزد ايرانيان است و بس»: يك جملة معروف خالصه كرد در

آنكه اطالع درستي از هيچ فرهنگ ديگري داشته باشند فقط به انگيزة 
خودپرستي معتقدند كه تمام علوم از ايران برخاسته و ا يران مهد تمدن عالم 

اول بار  دين را. اند خواران فرهنگ ايران بوده است و همة ملل دنيا ريزه
ها و  ايرانيان مرسوم كردند و پادشاهي نخست در ايران آغاز شد و يوناني

. اند خواران اين خوان و خرمن بوده ها همه ريزه ها و آسوري ها و مصري رومي
ها مخصوص كشور ما نيست، بلكه دامنگير همة ملل  اين گونه مبالغه

و وضع كنوني ها سپري شده  خاورميانه است كه دورة درخشان تمدن آن
نه تنها در ايران بلكه در تركيه . ها موجب فخر و شادي و خوشدلي نيست آن

پرستان  وطن. شود ها ديده مي و افغانستان و كشورهاي عربي نيز همين مبالغه
ها را مشتق از  شمارند و تمام زبان ها را نياكان خود مي دو آتشة تركيه سومري

دوسي را يكي به مناسبت آن كه از دانند و زردشت و فر زبان خودشان مي
زيسته محصول تمدن  آسياي مركزي برخاسته و ديگري در دورة غزنوي مي

ماندگي و  مثل اين است كه مردم اين كشورها از عقب. شمارند تركي مي
گريزند و با تصور مطبوعي كه خيال  پريشيدگي حال به دامن گذشته مي

اين كه . كنند مي ها از گذشته ساخته است دل خود را خوش آن
دو آتشة ايران نيز معتقدند كه اسكندر مقدوني هرگز پايش « پرستان وطن»

به ايران نرسيده و اگر هم اسكندري بوده است فرزند دارا از همسر يك 
. اي بوده كه فيليپ مقدوني با عنوان هديه براي دارا فرستاده بوده است شبه

آي »نرسيده شهر يوناني كه در اگر بپرسيد كه اگر اسكندر پايش به ايران 
هاي يوناني كه زبان بلخي  افعانستان از زير خاك بيرون آمده و كتيبه« خانم

دوستدار »هاي كوشاني، و عبارت  نوشتند و خط يوناني بر سكه را به آن مي
كند به جاي جواب اگر شما را به  هاي اشكاني چه مي بر سكه« يونان

را به نفي افتخارات كشور متهم فهمي منسوب نكنند حداقل شما  كج
 .سازند مي

 
همانگونه كه شما اشاره فرموديد دانشگاه پايگاه فعاليت بسياري از : تالش

اي  بريم تقريباً هر يك دوره ها نام مي انديشمنداني شد كه ما هم اكنون از آن
هاي پژوهشي در اين پايگاه فعال بودند و  را در مقام استادي يا در زمينه

از ميان دانشجويان و جواناني كه مستقيماً . هايي را بر عهده گرفتند مسئوليت
. اي به كشور عرضه داشتند هاي برجسته ها پرورش يافتند، چهره زير دست آن

هاي بعدي نتوانست همچنان پايگاه توليد انديشه و  اما دانشگاه در دوره
بعد در سلك هاي  بسياري از دانشجويان نسل. پروران بماند تربيت انديشه

از دانش و پژوهش جدي گريختند به ايدئولوژي و . شما و استادانتان نماندند
بويژه از دهه چهل به بعد در وجه عمده . زدگي محض روي آوردند سياست

بي اطالعي نسبت به اين گروه روشنفكران كم شد و راه و روش و حاصل 
 علت چه بود؟. ها مورد عنايتي قرار نگرفت كار آن

 
هاي بعد به  البته تصويري كه شما از دورة رضاشاه و هم دوره: يارشاطرد استا

دهيد تصوير درستي است و من خوشحالم كه شما روشنفكر و  دست مي
روشنفكر در ادبيات . كنيد روشنفكري را به صورت متداول آن تعبير نمي

اش عبارت بود از كسي كه مخالف نظام  به بعد غالباً معني 18هاي  سال
گذرد داشته باشد و دايماً  ود باشد و بينش انتقادي نسبت به آنچه ميموج

بگويد يا بنويسد كه آزادي نيست، هر چند غالباً معلوم نيست كه اگر آزادي 

 بناي دانشكده ادبيات ـ دانشگاه تهران
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آيا آزادي ديگران را محترم . كردند بود اين آزاديخواهان با آن چه مي
 .گرفتند شمردند و يا فرصت نفس كشيدن را از ديگران مي مي
به نظر من در پسِ اين نوع آزاديخواهي، البته با بعضي استثناها، پوية     

طلبي نهفته است يعني آزاديخواه طالب آن است كه اوضاعي پيش  قدرت
بيايد كه او بتواند آزادانه براي تحصيل قدرت اقدام كند و كارها را به ميل و 

افراد صادق و همانطور كه گفتم در ميان آزاديخواهان . سليقة خود پيش ببرد
شاهرخ مسكوب و دكترمصطفي رحيمي به نظر . اند و هستند صميمي نيز بوده

 .من از اين دسته بودند
شايد اينقدر طالب آزادي . روشنفكران دوران رضاشاه از نوع ديگري بودند     

اكبر  مثالً دكتر علي. نبودند كه طالب كار مثبت و مفيدي در رشتة خودشان
ران جوان را بوجود آورد مردي ترقيخواه بود و به آيندة سياسي كه انجمن اي

كشور نظر داشت و آرزو داشت كه ايران هم مثل كشورهاي پيشرفتة جهان 
صاحب اصول و ضوابطي باشد، به نظر من محمد قزويني كه اصول غربي را 
با نهايت دقت در تصحيح متون فارسي و تحقيقات ادبي پيش گرفت نهايت 

همچنين امثال . ار برد بي آنكه در اين مقوله چيزي بنويسدپرستي را بك وطن
پرستان واقعي بودند بي آنكه بعضي  اصغر حكمت وطن زاده و داور و علي تقي

همه در بند . ها وارد مباحث روشنفكري به معني متداولش بشوند از آن
پرست واقعي به نظر من كسي است كه كاري را  وطن. پيشرفت كشور بودند

ر كرده است و يا به او سپرده شده به درستي و دقت انجام بدهد، كه اختيا
كسي نيست كه فقط زنده باد و مرده باد بگويد و عمر را به اعتراض و 

 .پرخاش و مباحثه و مجادله بي حاصل بگذراند
الدين افغاني و ميرزا آقاخان  اگر كساني مثل فتحعلي آخوندزاده و جمال     

ها را نسل اول روشنفكران ايران و  ن و نظاير آنخا كرماني و ميرزا ملكم
اكبر داور و دكتر محمد مصدق و پورداود و محمد  زاده و علي امثال تقي

ها را نسل دوم  الشعراي بهار و دكتر قاسم غني و نظاير آن قزويني و ملك
از اين نسل در . ها بودند بشماريم، نسل سوم عموماً شاگردان يا پيروان اين

خانلري و دكتر محمد  توان از دكتر پرويز ناتل ادبي و فرهنگي ميهاي  رشته
اهلل صفا كه هر سه نخستين كساني بودند كه از دانشكدة  معين و دكتر ذبيح

ادبيات درجة دكتري گرفتند و مجتبي مينوي و غالمحسين مصاحب و 
ها بود به درستي وفا  ها همه به كاري كه شغل آن صادق هدايت و نظاير آن

ها همه كساني بودند صاحب فكر و صاحب نظرياتي دربارة  اين. ندكرد
ها كارشان اين نبود كه فقط به كارهاي منفي  اين. كشورشان و رشته كارشان

رفتار منفي . بپردازند و همة كوشش خود را در گاليه و اعتراض خالصه كنند
 آيد كه وضع موجود چندان مناسب پيشرفت هايي پيش مي عموماً در دوره

نباشد و با آرزوهاي صاحبنظران سازگاري نداشته باشد، حتي در چنين 
كوشد تا كاري كه به او سپرده شده درست  پرست واقعي مي اوضاعي نيز وطن

كند در همه حال به كشور  طبيب يا وكيل يا معلمي كه چنين مي. انجام بدهد
 .نمايد خود خدمت مي

راي پيشرفت و عملي ساختن البته وضع مناسب و مشوقي كه رضاشاه ب     
هاي عمدة مشروطيت يعني قانونمندي و تجدد و توسعه پيش آورده بود  هدف

حتي در اواخر حكومت رضاشاه طبع آمرانه و . به همان قرار باقي نماند
اقتدارطلب او كه با هيچ نوع انتقادي سازگار نبود مقداري از شور نخستين 

زاده به سفارت خارج  كشي كرد و تقيداور خود. دوستان را از ميان برد وطن
 .فرستاده شد و دهخدا خاموشي گزيد

تا حدودي آزادي وجود داشت و  5912در دورة محمدرضا شاه تا سال      
وده نيرو گرفت، ولي كاري در اين ميان حزب ت. آتش مباحثه و جدل گرم بود

هايي كه يكي پس از ديگري سرِ كار  رفت و دولت چندان از پيش نمي
بعد از سقوط دولت دكتر مصدق و . كرد آمدند توفيق پيشرفتي پيدا نمي مي

بازگشت محمدرضا شاه از ايتاليا، دولت كنترل شديدتري بر گفتارها و 
سرخوردند و اين سرخوردگي را در در نتيجه عدة زيادي . ها برقرار كرد نوشته

اين نوع . اي از اشاره و تلميح نشان دادند شعر و نثرشان بيشتر در لفافه
ها را در اشعار كساني مثل شاملو و اخوان  اعتراضات پوشيده از سرخوردگي

ثالث و هوشنگ ابتهاج و سياوش كسرايي و اسماعيل خوئي و حميد مصدق 
بته شعرايي هم مثل فرخزاد و نادرپور و ال. كنيم اي ديگري حس مي و عده

ها را اقالً در شعر چندان مشغول  سپهري بودند كه مشغلة سياسي ذهن آن
كرد و بيش از آن كه به تعهد اجتماعي شعر فكر كنند در انديشة جوهر  نمي

شعر و پيشة شاعري خود بودند و اشعار بسيار ارزنده و مؤثري سرودند و شايد 
گارتر از اشعار شاعراني باشد كه شعر را  ها مانده ر آنهم به همين علت شع

 .خواستند بيشتر در خدمت تعهدات سياسي و اجتماعي مي
اما اين سئوال شما كه چرا پيشرفت خوبي كه در دورة رضاشاه در كار      

علم و ادب پيش آمد ثابت نماند و به پيشرفت خود ادامه نداد و در حقيقت 
يش گرفت، به نظر من بايد دو مطلب را از هم يك نوع حركت قهقرايي پ

يكي مربوط به پيشرفت ادبي يعني شعر و داستان و نمايشنامه . جدا شمارد
اين گونه ادبيات در دورة رضا شاه پيشرفت شاياني نشان نداد، گو . ايست

اينكه آشنايي بيشتر با غرب مقدماتي فراهم كرد كه در دورة محمدرضا شاه 
هاي  ترين دوره را بايد يكي از درخشان 38تا  18ه هاي سال. به بار نشست

در اين دوره بود كه شاعران برجستة نوپرداز كه . هاي جديد شمرد ادبي قرن
ها را ذكر كردم عالوه بر نيما بهترين اشعار خود را سرودند  نام چند تن از آن
« يكي بود يكي نبود»هايي مثل جمالزاده كه بهترين اثرش  و داستان نويس

آذين و دانشور  منتشر شده بود و هدايت و علوي و چوبك و به 5288در سال 
برخي از نويسندگان خوب بعدي مثل . احمد آثار خود را منتشر كردند و آل
آبادي و اسماعيل فصيح و احمد محمود و گلشيري و ميرصادقي و  دولت

o گذرد  اش عبارت بود از كسي كه مخالف نظام موجود باشد و بينش انتقادي نسبت به آنچه مي به بعد غالباً معني 11هاي  روشنفكر در ادبيات سال

آيا . كردند الباً معلوم نيست كه اگر آزادي بود اين آزاديخواهان با آن چه ميداشته باشد و دايماً بگويد يا بنويسد كه آزادي نيست، هر چند غ

 .گرفتند شمردند و يا فرصت نفس كشيدن را از ديگران مي آزادي ديگران را محترم مي
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يت شدگان پور و فتانه حاج سيدجوادي نيز ترب كمي بعدتر پارسي پور و رواني
 .اند اين دوره

رفت سير صعودي خود را  هاي تحقيقي است كه انتظار مي دوم پيشرفت     
زاده و پورداود و  دنبال كند و انسان نتواند بگويد كه امثال قزويني و تقي

در حقيقت سئوال اين است كه چرا . فروزانفر و اقبال آشتياني نظائري نيافتند
تراز  د و ايران بر خالف ژاپن يا سنگاپور همانتظار پيشرفت حقيقي عملي نش

پاسخ . كشورهاي پيشرفته نگرديد
اين سئوال چندان آسان نيست، 

با . يعني به اختصار ممكن نيست
گويم،  اين همه من نظر خود را مي

دانم كه اين نظر  هر چند مي
مطبوع طبع كمتر كسي قرار 

گيرد و بخصوص از طرف  مي
نيان هنر نزد ايرا»كساني كه به 

معتقدند كفر شمرده « است و بس
نظريست كمي مأيوس . شود مي

كننده، ولي به هر حال وظيفة 
پژوهشگر اين است كه هر چيز را 
چنان كه هست ببيند و گزارش 
كند، نه آنچه را كه مورد پسند 

به نظر من دليل عدم . مردم باشد
ثبات و پيشرفت اين است كه ايران 

الً از قرن نهم هجري به بعد اصو
اين . در سراشيب انحطاط افتاد

انحطاط از دورة صفويه يا كمي 
هاي  پيش از آن آغاز شد و در دوره

هاي بعد، به  قاجاريه و دوره
استثناي جهش موقتي كه در دورة 
پهلوي پيش آمد، كم و بيش ادامه 

البته ممكن است كسي . يافت
بگويد كه دورة تيموري و صفوي 

معماري در ايران است، كه درست هم هست، ولي دورة اعتالي هنرِ نقاشي و 
روند و  بايد توجه داشت كه هنرها همه مساوياً و به موازات يكديگر پيش نمي

هر كدام سير صعودي و نزولي خود را دارند مثالً شعر فارسي كه از حدود 
قرن چهارم هجري رونق گرفت در دورة تيموري و پس از حافظ در خط 

نويسي كه ديرتر اوج گرفت ديرتر هم  نقاشي و خوش انحطاط افتاد ولي هنر
 .دچار انحطاط گرديد

البته در دورة صفويه هم قبايل ترك كه گروه قزلباش را تشكيل      
جنگيدند، ولي غرض  العاده مي دادند مثل خود شاه اسماعيل با رشادت فوق مي

د و ش من بيشتر طبقة ديواني است كه عموماً از فارس زبانان تشكيل مي
دار امور اداري بودند، و همچنين شاعران و نويسندگان و مورخان و  عهده

اين انحطاط بيش از هر چيز نتيجة گذشت زمان و فتوري است . ساير اصناف
شما هيچ تمدن نيرومند . شود اي حاصل مي كه از سالخوردگي و پيري جامعه

تصرف خود را از توانيد نام ببريد كه عاقبت نيروي ابداع و  درخشاني را نمي
ها از  معموالً تمدن. دست نداده باشد و دچار ضعف و سستي نگرديده باشد

كنند و سپس يك دورة نشو و نما را  بار شروع مي يك دورة بدوي خشونت
كنند و به كسب قدرت و ايجاد علم و  نمايند و پختگي پيدا مي طي مي

ها رو به  شين آنرسد كه نيروي پي پردازند، ولي عاقبت روزي مي صنعت مي
اگر غير از اين بود دولت روم بايد با همان قدرت و قوانين . گذارد تنزل مي

بود و يا يونان  محكم بر جا مي
امروز بايد همانقدر هنرپرور و 

هاي  پرور بود كه در قرن فيلسوف
ششم و پنجم و چهارم پيش از 
ميالد، و مصر با آن سابقة درخشان 

به وضع نظير فالّحينش  و تمدن كم
بگذريم از اين . افتادند امروز نمي
هاي سومري و بابلي و  كه از تمدن

آسوري هيچ اثري نمانده است و 
اند  همه هويت خود را از دست داده

و در ميان اعرابي كه بعداً بر 
ها مسلط گرديدند  سرزمين آن

ايران نيز كه . بكلي گم شدند
صاحب تمدني كهن و بارور بوده 

چندهزار ساله  است در طي تاريخ
نيروي ديرين را از دست داده است 
و اگر هجوم اقوام مختلف 
بخصوص از آسياي مركزي بر 
ايران نبود كه هر كدام با وجود 

هايي كه بوجود آوردند خون  ويراني
اي در بدن جامعة ايراني وارد  تازه

كردند، شايد سير قهقرايي زودتر 
 .شد شروع مي

انقالب مشروطيت و كوشش      
اي كه مردم ايران براي  دليرانه

برقراري نظم و قانون و رفع ظلم و تعدي به عمل آوردند و دورة رضاشاه كه 
شود كه جامعة فرسودة  دنباله و نتيجة آن بود، جهش بي عاقبتي محسوب مي

شكست . و واكنش نسبت به آن نشان دادايران در رويارويي با تمدن غربي 
مكرر از روسيه در دورة فتحعلي شاه و از انگليس در سلطنت محمدشاه و 
آشنايي بيشتر با تمدن غربي در دورة ناصرالدين شاه موجب آگاهي لرزاننده و 

بين مردم ايران شد و خشم و  ماندگي براي طبقة روشن آزاري از عقب دل
ها جمع شد به انقالب مشروطيت و  در دلاندوه و حسرتي كه بتدريج 

اگر اين جهش سرانجام بجايي نرسيد به علت آن . آمدهاي آن انجاميد پي
ها در  اين گونه جهش. اي سالمند و فرسوده روي داد بودكه در بستر جامعه

برخي كشورهاي ديگر مثل تركيه و مصر و سوريه و عراق نيز به همان علل 
بينيم هيچ كدام از اين كشورها واقعاً  مي ولي چنانكه. روي داده است

اند از عهدة حل مشكالت خود بربيايند و خصوصيات اصلي تمدن  نتوانسته
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. جوان غرب را كسب كنند و بيشتر به كسب ظواهر تمدن غربي اكتفا كردند
هاي كوتاه استثنائي، از تسلط  هيچ كدام نتوانستند كه خود را، مگر در دوره

كامه محفوظ بدارند و يا به معني درست صنعتي بشوند كش حكام خود آزادي
هاي اروپايي پهلو بزنند هر چند همه روزگاري تمدني پيشرو  و با دولت

 .داشتند
اي نيست كه با طبع خودپسند و فخرفروش  همانطور كه گفتم اين نظريه     

چندي . ما سازگار باشد و كسي را خوش بيايد و من انتظار قبول آن را ندارم
پيش كه در يادداشتي نوشته بودم كه ايران با وجود فرهنگ پر فروغ و 

ها در كشورداري  رسد و رومي درخشانش در هنر و فلسفه به پاي يونانيان نمي
هاي  انديشي ها در باريك اند و هندي و وضع قوانين قضايي از ما برتر بوده

كفر مسلم فلسفي بر ما سبقت دارند يكي از دانشمندان اين اظهارات را 
ولي دليل ديگري براي درجا زدن و كامياب نشدن ما در پيشرفت . شمرد

 .رسد واقعي به نظر من نمي
 

آثاري در ايران به همت هوشنگ اتحاد منتشر شده   تالش ـ اخيرا مجموعه
كه مانند اين شمارة مجلة ما به ” پژوهشگران معاصر ايران“است، بنام 

  روشنفكران، پژوهشگران و بعضاً مجموعة اين گروه از انديشمندان،
در . كنشگران سياسي و معرفي تك تك آنها از زبان ديگران پرداخته است

هاي بسياري از شما نقل  ها گفته اين مجموعه و در معرفي برخي از اين چهره
شما شخصاً با كداميك از اين بزرگان معاصر ايران در ارتباط . شده است

 بوديد و در چه زمينة فرهنگي؟
 

ها سمت  بعضي از آن. شناختم من كم و بيش همه را مي: يارشاطراستاد 
الشعراي بهار و پورداود و بهمنيار و  استادي بر من داشتند، مثل فروزانفر، ملك

ها هم بودند كه شاگردشان نبودم، و كاش  بعضي. دكتر شفق و چند نفر ديگر
شناختم، ولي  اً نميدهخدا را شخص. زاده، قزويني و دهخدا بودم مثل تقي مي

چرند »اش تحت عنوان  با كارش آشنا بودم، هم با مقاالت سياسي و اجتماعي
وقتي كه پس از دانشكدة ادبيات در . اش«لغتنامه»و هم با كار « و پرند

كردم او رئيس دانشكده بود، ولي كمتر به  دانشكدة حقوق تحصيل مي
 .ان من بوددر اين دانشكده همائي از استاد. آمد دانشكده مي

اي  دهد و مجموعه آقاي اتحاد كار بسيار ارزشمندي انجام داده و مي     
كمتر اظهار نظري دربارة دانشمندان . بسيار خواندني فراهم كرده است
اي به ايشان متذكر شدم كه اگر  در نامه. گذشته از نظر ايشان دور مانده است

معلوم باشد چه مطالبي نقل تر ذكر كنند بطوري كه درست  منابع را روشن
قول است و از كجا گرفته شده و چه مطالبي استنباط خود ايشان است براي 

اين را هم به ايشان متذكر شدم كه . شود اهل تحقيق هم مفيدتر واقع مي
ولي . آوردن زنده ياد ذبيح بهروز جزء محققين و دانشمندان درست نيست

تمايل به فارسي سره، ولي بدون  البته صاحب نثري روان و دلنشين بود با
همچنين در انتقاد اجتماعي و هجا دستي . آوردن كلمات مهجور و نامأنوس

او شاهكار طنزآميزي از نقد « جيجيك عليشاه»قوي داشت و نمايشنامة 
پرستي  وطن. توان دانشمند خواند ولي او را نمي. سياسي و اجتماعي است

اي را بر آثار  رده بود و تخيل سودازدهمفرط او را بكلي از منطق علمي دور ك
اساس  او اثري بكلي بي« تقويم و تاريخ»كتاب . او مسلط ساخته بود« جدي»

منطق و در حقيقت ضد علم است، اما چون با طبع خودپسند و  و بي
. اي را بكلي گمراه نموده است فخرفروش ما سازگار است رواج يافته و عده

مقدوني هرگز پايش به ايران نرسيده و يا  عقايدي از قبيل اينكه اسكندر
سال قبل از ميالد در  5318زرتشت منجم زبردستي بوده است كه در 

اي ساخته بوده است و اين كه طوفان نوح در چه سالي  سيستان رصدخانه
روي داد و اين كه تولد زرتشت با ذكر سال و ماه و روز و ساعت كي اتفاق 

ي كه حتي از شكستن شاخ و برگ گياه را گناه جوي افتاده، و يا مانويان صلح
شمردند مسئول حملة مغول به ايران شمردن برخي از عقايد و اظهارات  مي

پرستي مفرط، و به نظر من  متأسفانه به دليل وطن. پاية اوست بكلي بي
به اصطالح خود او )اي مانند دكتر محمد مقدم  پرستي كاذب، عده وطن

و مهندس حامي و چند تن ديگر مروج عقايد او  و دكتر صادق كيا( «مقدم»ُ
وظيفة علم تحسين و تبريك و بزرگداشت و فخرآفري نيست، جستجو . شدند

 .طرفي كامل و بيان حقيقت است با بي
 

دانيم در ميدان فرهنگ، هنر، فكر و ادب ترجيح يك زمينه به  تالش ـ مي
وجود اين، شما  زمينة ديگر امري ناممكن و اساساً غيرمجاز است، اما با

تر و اثرگذارتر ارزيابي  اي عميق حاصل كار اين انديشمندان را در چه زمينه
 ؟...كنيد، در عرصة ادبيات، تاريخ، زبان فارسي، سياست و يا مي

 
توانم چيزي بگويم چون  هاي علمي من نمي دربارة رشته: يارشاطراستاد 

كار ما در مسائل علمي  هاي جديد صالح نيستم و هم به اين دليل كه در دوره
اي انجام گرفته  عموماً اقتباس از غرب بوده است البته ندرتاً كارهاي تازه

از اين . شناسي و تحقيقات معدني شناسي و حيوان است بخصوص در گياه
شناسي و كارهاي زنده ياد  قبيل است كار دكترسيروس ابيوردي در حشره

دكترعلي زرگري و دكترصادق مبين اهلل ثابتي و  دكتراحمد پارسا و دكترحبيب
 .در شناساندن گياهان ايران

اما در آنچه مربوط به علوم انساني است، در چند زمينه كارهاي شايسته و     
زاده و  در رشتة تاريخ بايد از افرادي مثل تقي. اصيل انجام گرفته است

زاده در  بخصوص آثار تقي. قزويني و اقبال آشتياني و نصراهلل فلسفي نام برد
هاي سلطنت شاهان ساساني اعتباري  تاريخ گاهشماري ايران و تعيين سال

فضل تقدم با . ديگر در رشتة زبان و زبانشناسي است. خاص دارد
بار دستوري براي زبان فارسي كه به  خان قريب است كه نخستين عبدالعظيم
مثل در اين رشته افراد ديگري نيز . آموزان بخورد تأليف كرد كار دانش

دكترمحمد معين و مجتبي مينوي و بخصوص پرويز خانلري و در نسل بعد 
اي ديگر كارهاي سودمند و  اشرف صادقي و خسرو فرشيدورد و عده علي

در كار لغت البته بايد با نام دهخدا آغاز كرد كه اثر . اند اصيل انجام داده
براي آن با وجود برخي نكات مختصري كه « لغت نامة دهخدا»اش  گرانمايه

پس از او بايد از دكترمحمد معين ياد كرد . توان گرفت اثري پايدار است مي
كه فرهنگي در شش جلد كه دو جلد آن مربوط به اسامي خاص است تأليف 

هاست كه وسيلة كار تمام كساني است كه با تحصيل زبان  كرد و سال
فرهنگ »اخيراً به همت دكترانوري و همكارانش . فارسي سرو كار دارند

در هشت جلد منتشر شده است كه در آن سعي شده است از كلمات « سخن
در اين . تعريف جامع و مانعي به دست داده شود با ذكر شواهد دقيق و مستند
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ذيل »رشته بايد از دكترعلي رواقي نام برد كه اخيراً كتابي به نام 
هاي  تأليف كرده است كه عالوه بر آنچه از فرهنگ« هاي فارسي فرهنگ

هاي  ديگر فوت شده بوده است معادل هر لغتي را در حد امكان در زبان
ها نيز به  هاي ايراني ميانه و برخي لهجه باستاني ايران و سانسكريت و زبان

 . اثر بسيار سودمنديست. دهد دست مي
در رشتة تاريخ ادبيات فارسي و تصحيح متون فارسي نيز كارهاي اساسي     

هاي دقيق غربي محمد قزويني  تصحيح متون را با ميزان. انجام گرفته است
شمس قيس و « المعجم»عوفي و « لباب االلباب»آغاز كرد و با تصحيح 

« ديوان»ي جويني و «تاريخ جهانگشا»نظامي عروضي و « چهارمقاله»
پس از . هاي درستي از تصحيح متون به دست داد نمونه( با قاسم غني)حافظ 

اهلل صفا و مدرس  محمدتقي بهار و فروزانفر و ذبيحاو دانشمنداني مانند 
رضوي و جالل همائي و غالمحسين يوسفي و جالل متيني و محمد روشن 

هاي فارسي كه بنگاه  مجموعة متن. به تصحيح بعضي متون مهم دست زدند
. ترجمه و نشر كتاب منتشر ساخت همه با رعايت اين اصول فراهم شد

ي را بنياد فرهنگ ايران با نظارت دكترپرويز اي از متون فارس همچنين عده
در اين . سيرجاني منتشر نمود اكبر سعيدي خانلري و عمده به كوشش علي

زمينه بايد بخصوص از دكترجالل خالقي نام برد كه عمر علمي خود را بر سر 
و روشن ساختن نكات مربوط به اين اثر واال « شاهنامه»تصحيح انتقادي 

د است كه تا يك سال ديگر طبع مجلدات آن به صرف كرده است و امي
 .پايان برسد

الشعراي بهار كه  در رشتة تاريخ ادبيات بايد باز از فروزانفر و همائي و ملك    
تاريخ »را در سه جلد تأليف كرد و بخصوص دكترصفا كه « سبك شناسي»

راز او اثري معتبر و بسيار سودمند و مبتني بر مطالعات د« ادبيات در ايران
 .است نام برد

ها، اوالً  المعارف تر دايره ها و يا به اصطالح قديم در رشتة تأليف دانشنامه    
نويسي، مانند  رسد كه در سراسر ايران بذر دانشنامه بايد گفت كه به نظر مي

اند چنانكه اگر امروز خبري  بذر بزرگداشت و گردهمايي و سمينار، كاشته
هاي هرز در شرف  قصابي يا آش رشته و يا علف اي دربارة برسد كه دانشنامه

المعارف سودمند نيز  اما البته چند دايره. تأليف است جاي تعجبي نخواهد بود
به « المعارف بزرگ اسالمي دايره»پيش از همه بايد از . در جريان انتشار است

همت كاظم بجنوردي ياد كرد كه تفصيل تمام دارد و با اسلوبي درست و 
است كه توسط « فرهنگنامة كودكان و نوجوانان»ديگر . رود ميدقيق پيش 

شوراي كتاب كودك و به همت توران ميرهادي و اعضاي شورا منتشر 
به سرپرستي حسن انوشه شروع « دانشنامة ادب فارسي»اخيراً نيز . شود مي

به انتشار كرده و چهار جلد آن دربارة شبه قاره در سه جلد بزرگ، و افغانستان 
البته . ك جلد بزرگ، انتشار يافته و همه مجلداتي بسيار سودمند استدر ي

نبايد كار زنده ياد غالمحسين مصاحب را فراموش كرد كه با افزون مقاالتي، 
، «المعارف كلمبيا دايره»هر چند كوتاه، ولي دقيق، دربارة ايران به ترجمة 

دانشنامة ». داد مجموعاً در سه جلد نمونة درستي از دانشنامه نويسي به دست
نيز در بنگاه ترجمه و نشر كتاب آغاز شد و ده دفتر آن پيش « ايران و اسالم

دانشنامة »خوشبختانه . از انقالب منتشر گرديد و سپس با انقالب متوقف شد
زير نظر غالمعلي حداد عادل همان كار را با مختصر تفاوتي « جهان اسالم

 در شش جلد منتشر « تربت جام» كند و تاكنون تا مدخل در روش دنبال مي

 .شده است
نام برد كه كه به همت دكترپورجوادي « نشر دانشگاهي»همچنين بايد از     

و « معارف»و « مجلة زبانشناسي»اي مجالت سودمند مثل  موجد عده
 .، هر يك با مسئوالن خاص خود، گرديد«نامة ايران باستان»و » لقمان»
 

دكترماشاءاهلل آجوداني ـ در همين شماره ـ ايشان از تالش ـ در گفتگوئي با 
كند و روح مسلط  ياد مي” بازيابي هويت ايراني“اين دوره تحت عنوان دورة 

بر همة اين تالشها را ايجاد تعريف جديدي از هويت ملي ما و آماده شدن 
گذاردن در راه ترقي، تجدد و توسعه  براي مواجهه با دنياي مدرن و گام

 تا چه ميزان با اين تعبير موافقيد؟ .داند مي
 

با انقالب . نظري است كه با كمال بصيرت ارائه شده: يارشاطراستاد 
مشروطيت و مقدمات آن آگاهي از هويت ملي قوت گرفت و آرزوي 

قرن نوزدهم قرن اعتالي . ها بيش از پيش بيدار شد اصالحات در دل
قدرت يافتن . خالي از اثر نبودگرايي در اروپا بود و اين نيز در ايران  مليت

رضاشاه و اقدامات او براي آن كه كشور را به صورتي منظم و قانونمند و با 
رونق در بياورد و همچنين توجه به تاريخ ايران باستان و مفاخر گذشته همه 
موجب تقويت مليت ايراني و آگاهي از هويت ملي گرديد، به طوري كه در 

خواندم همه ما شاگردان سخت به ايراني  مي زماني كه من در دبستان درس
پيش از مشروطيت افراد بيدار كشور همه در اين . كرديم بودن خود افتخار مي

سوز و حسرت بودند كه چرا در كشور قانون حاكم نيست، چرا عدالت اساس 
كارها نيست، چرا انتصاب افراد با مشاغل نتيجة زد و بند و ارتباط با دربار و 

اي از هويت خود  با مشروطيت اين افراد احساس تازه. استشاهزادگان 
يافتند؛ و اگر چه در دورة محمدعلي شاه و احمدشاه كشور نظم درستي 

با آمدن رضاشاه آرزوهاي . ها فروكش نكرد نداشت، ولي شعلة اميد در دل
 .ديرين شروع به برآورده شدن كرد و اين هم باز هويت ملي را نيرو بخشيد

در اين مسائل نبايد تأثير تمدن اروپايي و رويارويي ايران را با اين البته     
ما مفاهيمي نظير قانون و عدالت اجتماعي و حقوق بشر را از . تمدن از ياد برد

ها نبودند و ما فقط در محدودة خاورميانه  اگر آن. ها اقتباس كرديم اروپايي
د واقعاً حكومتي نظير كرديم و هيچ ارتباطي با خارج نداشتيم شاي زندگي مي

تغيير البته . شد كرد و تغيير مهمي حاصل نمي حكومت قاجاري ادامه پيدا مي
ولي همانطور كه گفتم متاسفانه اين تغيير مثبت به علت ضعف و , حاصل شد

هاي قديمي رخنه كرده است اثر عميق و  فتوري كه در ريشه و بنيان فرهنگ
شود كم و بيش  اي هم جهشي ديده مي نهپايدار باقي نمي گذارد و اگر در زمي

 .موقتي است
     

ابراهيم پورداود به عنوان نخستين پژوهشگر ايراني اوستا را به زبان : تالش
هاي تاريخ گذشته ايران  فارسي ترجمه و تفسير نمود و بر شناساندن گوشه

اقدامات اين چهرة بزرگ فرهنگي در اين . بيش از شش دهه همت گماشت
بازيابي »كند  يا همانگونه كه دكتر آجوداني يادي مي« وديابيخ»پروسه 

 مؤثر بوده است؟« هويت ايراني
 

  تان و تاريخ بهـران باسـتوجه به اي. تـيار مؤثر بوده اسـبس: يارشاطراستاد 
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بار توسط حسن پيرنيا كه تاريخ اين دوره  صورتي منظم و در خورد اعتماد اول
را بر اساس منابع اروپايي در سه جلد به دست داد آغاز شد، ولي اثري كه 
ترجمة پورداود از اوستا و مقاالت پرشور او دربارة وجوه مختلف فرهنگ ايران 

ه وجود آورد، به نظر من، با اثر هيچ دانشمند ديگري قابل مقايسه باستان ب
هاي نخستين مشروطيت بود  پورداود از آغاز جواني كه مقارن سال. نيست

براي تحصيل به بيروت رفت، ولي به زودي به . مهر وطن را در دل گرفت
 زاده پيشوايي آن را داشت پيوست و پرستان ايراني در برلن كه تقي جمع وطن

پس از . زاده و جمالزاده استوار شد زاده و قزويني و كاظم اش با تقي دوستي
پرستان ايراني در برلن به تحصيل  شكست آلمان و پاشيده شدن حلقة وطن

تاريخ ايران باستان و زبان اوستايي و زبان پهلوي و جز اينها مشغول شد و از 

مثل نولدكه و ايرانشناسان بزرگ آلمان مثل ماركورات و آثار كساني 
. و سرانجام دست به ترجمة اوستا به زبان فارسي زد. بارتولومه بهره برد

كاري دشوار و بزرگ كه با مساعدت پارسيان هندوستان در پنج جلد منتشر 
ها و تحريرهاي ديگري است كه  اما ترجمة پورداود كه مأخذ تمام ترجمه. شد

ها و  بلكه آكنده به مقدمهبه زبان فارسي به عمل آمده ترجمة تنها نيست، 
هايي است كه نه تنها معني اوستا بلكه فرهنگ ايران باستان را  يادداشت

از اين گذشته يك رشته مقاالت مفصلي در توضيح وجوه . كند روشن مي
از اين گذشته يك رشته مقاالت . كند فرهنگ ايران باستان را روشن مي

ها در  شت كه برخي از آنمفصلي در توضيح وجوه فرهنگ ايران باستان نو
پورداود شاعر نيز بود و اشعار مؤثري در مضامين . به طبع رسيد« هرمزدنامه»

. اين نيروي شاعرانه در نثر او نيز اثر گذاشته است. ميهني سروده است
نشاند و شور  ها مي آهنگ كه مطلب او را در دل نثريست بسيار شيوا و خوش

همانطور كه گفتم هيچ اثري را . كند مي دوستي را به خوانندگان منتقل وطن
شناسم كه مانند آثار پورداود در پروراندن عشق به ايران و مفاخر  من نمي

پورداود بود كه مذهب ايران باستان را به . ايران باستان مؤثر بوده باشد
درستي به ايرانيان شناساند و آنان را از تاريخ اين كيش و پيام اخالقي 

شود آگاه  شه نيك و گفتار نيك و كردار نيك خالصه ميزردشت كه در اندي
توجه مخصوص به ايران باستان و مذهب و فرهنگ آن و اقتباس . كرد

ها و نقوش برجستة تخت جمشيد در عمارات دورة  ها و سرستون ستون
خوشبختانه روش . هاي پورداود است پهلوي تا حد زيادي مديون كوشش

كه گاهي نثرش از شور عاطفي حكايت  پورداود روشي علمي بود و با آن
نوشت اساس عملي داشت و به خالف برخي  گفت و مي كند آنچه كه مي مي

بايد مجسمة او . كاران آثار او مطابق با منطق علمي است گران و مبالغه اغراق
 .را از طال ساخت

 

تالش ـ علت اينكه روي پورداوود تكيه كردم عالقمندي است كه نسبت به 
ها و  گفته. ها ايجاد شد شخصيت علمي او در من، طي اين بررسيكارها و 

  ديـاند در ايجاد اين عالقمن دهـما در بارة وي ذكر شـنقل قولهائي كه از ش

 . بسيار مؤثر بود
اش از لحاظ رفتار شخصي و متانت و  گذشته از مراتب علمي: يارشاطراستاد 

ر داشت و با اين همه نجابت و بخشندگي و رعايت اصول اخالقي كمتر نظي
 .به راستي مردي دوست داشتني بود. طنزي شيرين در سخنان او بود

 
تالش ـ با يادي كه از پورداوود به ميان آمد، اجازه دهيد در خاتمه اين گفتگو 

نهايت سپاسگزاريم ـ در مورد استادتان يادي از  ـ كه بابت آن ما از شما بي
 :ما باشدكينم از ش اي بكنيم كه فكر مي گفته

پورداوود نسبت به دختران دانشجو و زنان اليق، توجه و احترام خاص “
گوئي . شد كفته ميداشت، از ديدن دختران تيزهوش و خندان و شايسته شُ

 ”.شمرد آنان را نمودار زنان آزاد ايران باستان مي
شماري از زيردست استادي چون شما تربيت و به  ترديد دختران و زنان بي بي

كنيم از سرنوشتي كه با انقالب  اند و فكر نمي جامعه تحويل داده شده
اي كه امروز براوضاع و  با توجه به نظاره! اسالمي برآنان رفت، خرسند باشيد

احوال مردم ايران و زنان ايراني داريد نسبت به آن نگاه و آن قضاوت استاد 
ر او امروز در ميان ما خود، پورداوود، در مورد زنان ايران چه نظري داريد؟ اگ

كنيد در مورد دختران و نوادگان آن زنان شايسته چه قضاوتي  بود، فكر مي
 كرد؟ مي

 
وقتي كه . ديديد شما بايد پورداود را مي. كامالً درست است: يارشاطراستاد 

ديد كه دختران ايراني در كنار پسران  آمد و مي براي تدريس به دانشگاه مي
شد و مكرر خوشحاليش را ظاهر  اندازه خوشحال مي اند بي مشغول تحصيل

كرد و اين را نشاني از بيرون آمدن ايران از سرافكندگي قرون وسطايي  مي
بسيار خشنود بود از اين كه زنان ايران دوباره دارند از قيودي كه . شمرد مي

شوند و در كنار مردان جزو افراد  ها تحميل شده بود رها مي ساليان دراز بر آن
گيرند و در كنار مردها به علم و فرهنگ و دانش و  عال جامعه قرار ميف

ها  چيزي از ايزدبانوي ايران باستان آناهيتا را در آن. كنند صنعت خدمت مي
من مكرر اين خشنودي را در او مشاهده كرده بودم و گاه در كالمش . ديد مي
 .شنيدم مي
گفت و چه  وز زنده بود چه ميتوانم بگويم اگر پورداود امر بطور قطع نمي    
كرد، ولي مسلماً از محدود شدن امكانات براي بانوان بسيار متأثر و  مي

اگر بر . شمرد شد و در پرده رفتن آنان را منافي آزادگي آنان مي اندوهگين مي
كرد  ترديد وقتي مشاهده مي گرفت، بي فرض محال به چنين اوضاعي خو مي

كنند و  خودشان هستند و در اين راه مبارزه ميكه بانوان در فكر احقاقِ حق 
كنم كه نور خفيف اميدي  در طلب حقوق خود از مردان پيشروترند خيال مي

توانست اميدوار شود كه هر چند زمان خواهد برد، ولي  تابيد و مي در دلش مي
سرانجام روزي خواهد رسيد كه زنان ايراني جاي خودشان را چنان كه حق 

تواند از آنان انتظار  اجتماع باز كنند و به خدماتي كه كشور ميآنان است در 
 .داشته باشد روي بياورند

 
 .تالش ـ  استاد با سپاس فراوان از شما بابت وقتي كه در اختيار ما قرار داديد
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طرفانه، از زواياي گوناگون و بر بستر رويدادهاي تاريخي و  دوران معاصر ايران را بيحضور رو به افزايش پژوهشگران تاريخ و محققيني كه گذشته بويژه 

نگاري  و از رونق افتادن تاريخ از يكسو هاي تاريخي توجهي به تاريخ و به واقعيت دهند، نويدبخش سپري شدن بي شرايط عيني، مورد بحث و بررسي قرار مي
 .ستا از سوي ديگر گزينشي، حزبي و ايدئولوژيك

دورة پايان گيري جنبش تا  در زمينة تحليل تاريخ مشروطيت از شكل ,دكتر جمشيد بهنامتوسط ” ها برلني“و ” ايرانيان و انديشة تجدد“انتشار دو اثر ارزشمند  
با آشنائي با ديدگاهها و . نگاري است و استقبال گسترده از اين دو اثر بيانگر گسترش نگاه فوق به تاريخ هاي اجتماعي بر مبناي رويدادها و واقعيت ,رضاشاهي

ان نيز در ميان نتايج پژوهشهاي دكتر بهنام و با توجه به تالقي موضوعي و تاريخي اين دفتر تالش با دو اثر ايشان، عالقمند شديم پرسشهاي خودرا با ايش
را به همة خوانندگان عالقمند به ديدگاههاي ” ها برلني“و ” ايرانيان و انديشه تجدد“ ن گفتگوئي است كه خواندن آن  به همراه دو كتاب بگذاريم كه نتيجة آ

 . كنيم جديد به تاريخ معاصر ايران، توصيه مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوران رضاشاه و تحوالتِ 
 گير جامعة ايران چشم

 

 
 

 گفتگو با دكتر جمشيد بهنام

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجازه دهيد ابتدا برداشت كلي خود را از دو اثر , تالش ـ آقاي دكتر بهنام
هايتان  و مجموعه مصاحبه« ها برلني»و « ايرانيان و انديشه تجدد»شما 

بنظر ما روح كلي . مطرح كنيم( نژاد سيروس علي)سي  بي با سايت بي
نگاه مثبتي است حاكي از قدرشناسي هوشيارانه به , غالب بر اين مجموعه

تالشي است در جهت تفهيم جايگاه اين . به دستاوردهاي آن, گذشته
تكميل و تصحيح يك پروژه , گاهي براي تداوم دستاوردها بعنوان تكيه

 . ناتمام
ب اين مجموعه تا چه اندازه با اين برداشت موافقيد؟ بعنوان مولف و صاح

اي مقدماتي براي  توان  انگيزه آيا ايجاد چنين تأثيري برخوانندگان را مي
 تدوين اين دوره تاريخي بحساب آورد؟ 

 
من در دو كتاب اخير به جاي . دكتر بهنام ـ استنباط شما درست است

سود و زيان برخورد غرب  آنكه موضوع مدرنيته را بطور كلي مطرح كنم و
ام كه از طريق مطالعه افكار  را با جامعه ايران نشان دهم كوشش كرده

روشنفكران ايراني و نيز با توجه به رويدادهاي اجتماعي و سياسي، 
چگونگي دگرگوني جامعه ايران و رابطه اين جامعه را با غرب تجزيه و 

ام و نه از مفاهيم غربي و  ها شروع كرده بزبان ديگر از واقعيت. تحليل كنم
تطبيق آنها با وضع ايران حاصل اين مطالعات آگاهي از تالش مستمر 
ايرانيان در راه تجددخواهي بوده است و اين تجددخواهي گاه مدرنيته، گاه 

بدون آنكه تعريف درستي از  مدرنيزاسيون و گاه توسعه ناميده شده است
 .مدرنيته يا تجدد مطرح باشد

رخي از طبقات اجتماعي و دولت ستيزي توام با تجددستيزي گرايي ب سنت
هاي اخير و باالخره سياست مبارزه با  هائي از روشنفكران در دهه گروه

. اند تهاجم فرهنگي غرب قادر به مقابله با اين گرايش تجددخواهي نبوده
هاي  اند اما مدرنيته با دشواري مدرنيزاسيون و توسعه همچنان ادامه يافته

 . ر روبرو شده استبسيا
شود مشخصه فرهنگ غرب در چهار  به گمان من آنچه مدرنيته ناميده مي

قرن اخير است كه در غرب با مدرنيزاسيون همراه بوده است اما آنچه كه 
سوم منتقل شده فقط بخشي از مدرنيزاسيون است كه به اجبار  به جهان

اين . اه يافته استبه اين كشورها ر( تجددخواهي)و يا اختيار ( استعمار)
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ايرانيان و انديشه تجدد 
 جمشيد بهنام

 روز نشر و پژوهش فرزان 

 

 
توانند از طريق  عالقمندان مي

هاي ايراني  كليه كتابفروشي
محل سكونت خود كتاب را 

 .تهيه نمايند

اند و اگر بخواهيم  تجددخواهي را ايرانيان به صور مختلف تعريف كرده
توانيم بگوئيم كه تجدد براي ايرانيان  اين تعاريف را خالصه كنيم مي

اند اما  مدل غربي را تقليد كرده. بوده است” تغيير“مترادف با خواست 
ها جبران  ولتهدف د. توجه الزم به درك جوهر مدرنيته نشده است

دادن  از دست مردم بخاطرترين زمان بوده و نگراني  ماندگي در كوتاه عقب
هاي بسيار يافته و   اما در هر حال جامعه ايران دگرگوني. هويت فرهنگي

  .انيان روزافزون استرانگيزه تغيير در ميان اي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تالش ـ شما در اين دو اثر يك دوران نسبتاٌ طوالني از تاريخ معاصر 
را , هاي پيش از انقالب اسالمي از جنگهاي ايران و روس تا دهه, ايران

در نظر داشته اما تمركز اصلي تحقيقات و بحثهاي خود را بر روي انديشه 
انقالب مشروطه و در دورة « ناكاميهاي»در دورة پس از و گفتمان تجدد 

البته اين نقطه ثقل « ها برلني»با كتاب . ايد حكومت رضاشاه قرار داده
 . شود كامالً آشكار مي

نوع , توان روشنفكري دوره فوق را، از نظر موضوعات مائيد آيا ميلطفاً بفر
هاي  نگرش و دستگاه فكري، تدوام منطقي و همسو با روشنفكري دوره

... ملكم خان و, كرماني, پيشين يعني كساني چون فتحعلي آخوندزاده
 دانست؟

 
ته سال اخير تداوم و استمرار داش 518دكتر بهنام ـ در اينكه فكر تغيير در 

در ” خواهي ترقي“اين تجددخواهي يا به قولي . است شكي نيست
مرزي يعني در شهرهاي قفقاز و عثماني و  هاي روشنفكري برون كانون
ها و  شروع شده و از طريق رساله...( تفليس، اسالمبول، كلكته و)هند 

جنبش . خواهان درون مملكت رسيده است روطهشها به م روزنامه
اي مهم بود و چشم ايرانيان و يا  ريخ ايران واقعهمشروطيت از لحاظ تا

الاقل بعضي طبقات را به روي واقعيات جهان باز كرد اما نتوانست افكار 
گروهي از . پيشگامان راه تجدد را چنانكه بايد شايد جامه عمل پوشاند

روشنفكران سرخورده از اين داستان، ايران را ترك كردند و دوره هرج و 
ما چند سالي نگذشت كه در ميان انديشمندان مهاجر در ا. مرج آغاز شد

برلن و پاريس و لوزان كه مشروطيت را نيز تجربه كرده بودند و بعد از 
 .اي رواج يافت ورود به اروپا با جهان آشنا شده بودند افكار تازه

اين افكار راديكال متوجه مسائل ايران آنروز شد و خطوط اصلي 
ينده ايران بود در مجالت آي پروژه براي پيشنهادات اصالحي كه نوع

وحدت ملي، : كاوه، ايرانشهر، نامه فرنگستان چاپ برلن منتشر گرديد
ها  اين انديشه... گرائي و آزادي، علم ,حكومت قوي با توجه به تاريخ ايرا

با آنچه روشنفكران در آستانه مشروطيت گفته بودند هم خوانائي داشت 
رزوها و آتر و كاراتر از  فاصله زماني، دقيق اما بديهي است كه به خاطر

 .بود...( آخوندزاده، طالبوف، ملكم، كرماني و)هاي پيشگامان  گفته
 
 

تالش ـ طبعاً روشنفكران مقيم فرنگ يا تحصيلكردگان در فرنگ تنها 
اند كه فكر و آرزوي تجدد و ترقي براي ايران  روشنفكران آن دوره نبوده

 . پروراندند تالشهاي خود مياقدامات و , را در آثار
هايتان به ناسازگاريهائي ميان اين دو تيره  شما در بخشهائي از نوشته

العملهائي از سوي روشنفكران داخل  عكس, (داخلي و خارجي)روشنفكري 
 .ايد اشاره داشته« خارج نشينان»در مقابل مواضع 

واضع و م, رابطه ميان اين دو دسته از نظر موضوعات اجتماعي ـ سياسي
ناخوانا يا همسو و در , مختلف, متضاد, گيريهاي فكري چگونه بود جهت

 چارچوبي يكسان و گفتماني مشترك؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان گفت  است مي 5918تا  5981دكتر بهنام ـ اگر مقصود شما دوره 
رضاشاه را در ” انجمن ايران جوان“تحصيلكرگان اروپا و خصوصا اعضاء 

هاي سلطنت ياري دادند و غالبا با دولت جديد همكاري  نخستين سال
همه افكار و نيز ” نوسازي آمرانه“به بعد و با آغاز  5928از . داشتند

داب و آان و استقالل سياسي و اخذ ردولت متوجه صنعتي شدن اي سياست
امكانات بيان آزاد و مشاركت سياسي مردم در امور . رسوم اروپائي شد

ها و  م اجراي سياسترمملكتي كاهش يافت و تحصيلكردگان خارج سرگ
و هزاران مهندس و معلم و پزشك . هاي اقتصادي و اجتماعي شدند برنامه

 

  از هرگونه انديشه ” تهي“اين گفته كه حكومت رضاشاه

بويژه تجددخواهي و نوگرائي بوده است كمال 

اگر . انصافي است و بهيچوجه قابل قبول نيست بي

انقالب هم چنين ادعائي دارند ناشي از هاي بعد از  نسل

ها همانطور كه اشاره  در آن دوره. عدم آگاهي است

كردم نسلي از مردم ايران به كار آباداني و پيشبرد 

مملكت پرداختند و نبايد همه چيز را در سياست دولت 

خالصه كرد اما در ضمن نبايد نقش رهبري اين تغييرات 

 .را نيز از ياد برد
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ص در تأسيس و اداره نهادهاي جديد آموزشي، بهداشتي، و كارمند متخص
” نشينان خارج“دانم مقصود شما از  نمي. اداري و صنعتي كوشش كردند

و پس از بازگشت بسياري از  5988از اواخر سالهاي . هستند  چه كساني
ايرانيان فعاليت زيادي در خارج از مملكت صورت نگرفت و بايد منتظر 

گروهي از شد تا ديگر بار شاهد اعتراضات  5918تا  5918هاي  پايان سال
 .خارج از كشور بشويم دانشجويان ايراني در

 
هاي پيش از انقالب اسالمي بشدت در  تالش ـ از مسائلي كه در دهه

مسئله رابطة انديشه و روشنفكري با حكومت دوره , پرده ابهام قرار داشت

به تدريج وجود  5288ر هاي پس از شهريو بعبارتي در دوره. رضاشاه بود
اي كتمان شد، تا جائيكه در گذر زمان و زير فشار جدالهاي  چنين رابطه

سياسي ـ ايدئولوژيك در خاطره تاريخي نسلهاي انقالبي، حكومت 
در ميان روشنفكران و , مقتدرانه رضاشاه فاقد هرگونه پايگاهي در جامعه

نوگرائي ـ ثبت  تهي از هرگونه انديشه ـ بويژه انديشه تجددخواهي و
 . گرديد

در اينجا بايد تكيه كنيم كه كتابهاي شما از جمله محدود آثاري هستند 
هاي فكري و روشنفكري آن  كه اين دوره تاريخي را در ارتباط با پشتوانه

 .اند مورد بحث و بررسي قرار داده
توان حكومت  نمي, به اين ترتيب برخالف تصوري كه تا كنون رايج بوده

 . و سياستهاي ناشي از آن را تنها در وجود رضاشاه خالصه نمود آن دوره
 

از هرگونه انديشه ” تهي“دكتر بهنام ـ اين گفته كه حكومت رضاشاه 
انصافي است و بهيچوجه  بويژه تجددخواهي و نوگرائي بوده است كمال بي

هاي بعد از انقالب هم چنين ادعائي دارند  اگر نسل. قابل قبول نيست
ها همانطور كه اشاره كردم نسلي از  در آن دوره. عدم آگاهي استناشي از 

مردم ايران به كار آباداني و پيشبرد مملكت پرداختند و نبايد همه چيز را 
در سياست دولت خالصه كرد اما در ضمن نبايد نقش رهبري اين 

در همة كشورهائي كه در اين دوران و يا قبل از . تغييرات را نيز از ياد برد
پطر كبير در . رو به تجدد رفتند يك ليدر قوي وجود داشته است آن

جي در ژاپن، آتاتورك در تركيه، محمدعلي در  روسيه، امپراطوري مي
 ...مصر و

 
, اكبر داور علي, محمدعلي فروغي, زاده تالش ـ افرادي نظير تقي

نه ... پورداود و, مشفق كاظمي, اكبر سياسي علي, عبدالحسين تيمورتاش
هاي مدرن اجتماعي در دورة خود از سرآمدن  در زمينه اشاعه انديشه تنها

ريزي  بلكه در مقام سياستگر و دولتمرد و در پايه, روشنفكري ايران بودند
منظم و ( بوركراسي)نهادهاي دولتي و سازماندهي يك دستگاه ديواني 

 اي شدند منشاء خدمات ارزنده, مدرن
گيري مفهوم يك جامعه  چوب شكلاز نظر تاريخ تجدد ايران و در چار

مدرن ايجاد چنين نظم ديواني چه جايگاهي و در مقام مقايسه با نهاد 
 چه اهميتي داشت؟ ( پارلمان)مجلس 

 
دهيد  نام مي” نظم ديواني“دكتر بهنام ـ بديهي است كه آنچه كه شما 

گذاري نيروي چنداني  گذاري است در ايران قوه قانون مكمل قوه قانون

نداشت ولي نبايد منكر اين واقعيت شد كه دولتمردان روشنفكري وجود 
ني امور كشور را بيني و كاردا كه بفكر مملكت بودند و با روشن داشتند

در اين گفت و شنود فرصت آن نيست كه در باره تعريف  .كردند اداره مي
روشنفكري صحبت كنم ولي اگر دوران رضاشاه را در نظر بگيريم بايد 
تأكيد كرد كه هنوز در بسياري از كشورها موضوع تعهد سياسي و اخالقي 
روشنفكران مطرح نشده بود و همه كساني كه داراي تحصيالت عاليه 

هاي فكري، اداري و يا سياسي خود در جامعه  تبودند و به نحوي با فعالي
گذار بودند، نقش روشنفكر را داشتند يعني همه كساني كه در آن  تأثير

معروف بودند مانند دانشگاهيان، پزشكان، ” طبقه تحصيلكرده“زمان به 
جا  وكالء دادگستري، كادر باالي اداري، نويسندگان و ادبا و در اين

اكبر سياسي و  زاده ايرانشهر، داور، علي ده، كاظمزا توان از فروغي، تقي مي
متاسفانه از چندي پيش انتقاد از . نام برد... يا كسروي، اراني، هدايت و

هاي  بدنام كردن گذشتگان جاي ابراز انديشهاين روشنفكران رواج يافته و 
 . نو را گرفته است

 
ين رسد؛ آگاهي و باور به اهميت و جايگاه چن تالش ـ به نظر مي

دستگاهي در تاريخ تجدد ايران است كه شما عليرغم تأكيد بر شكست 
از تأسيس دولت ـ ملت , انقالب مشروطه و بر ناكامي حكومت مشروطه

سخني كه در منطق . ايد در زمان رضاشاه و در سايه اقتدار وي سخن گفته
هاي پيش از انقالب اسالمي و نسل انقالبي آن  حاكم بر روشنفكري دهه

 ؟ !(و شايد هنوز هم)بنظر مي رسيد « گوئي نقيض»
 

هاي  دكتر بهنام ـ آيا اگر كسي بگويد كه در آغاز قرن همه هدف
سال امكانات براي ايجاد يك دولت  81مشروطيت عملي نشد اما بعد از 

ت سنيزاسيون ايران را آغاز كرد ارجديد فراهم آمد و اين دولت مد
 گوئي است؟ تناقض

 

  من در دو كتاب اخير به جاي آنكه موضوع مدرنيته را بطور كلي مطرح كنم و سود و زيان برخورد غرب را با جامعه ايران نشان دهم كوشش

كه از طريق مطالعه افكار روشنفكران ايراني و نيز با توجه به رويدادهاي اجتماعي و سياسي، چگونگي دگرگوني جامعه ايران و رابطه  ام كرده

ام و نه از مفاهيم غربي و تطبيق آنها با وضع ايران حاصل اين  ها شروع كرده بزبان ديگر از واقعيت. اين جامعه را با غرب تجزيه و تحليل كنم

 .عات آگاهي از تالش مستمر ايرانيان در راه تجددخواهي بوده استمطال
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هاي بزرگي در ايرن و جهان  قرن بيستم دگرگونيسال آغاز اين  81در 
در ايران امپراطوري قاجار با ساخت عشايري خود پايان يافت، . روي داد

زادي آهاي بعد از آن نوعي  دوران هرج و مرج دوره استبداد صغير و سال
بيان را رواج داد، جنگ اول جهاني و تصرف ايران توسط قواي خارجي در 

انيان موثر افتاد و باالخره كم و بيش افكارنو به پرستي اير روحيه وطن
جامعه ايران راه يافت و اين عوامل راه را براي آغاز مدرنيزاسيون هموار 

 . كرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تالش ـ پس از فروماندگي مجلس و حكومت مشروطه در اداره كشور 
درست است كه روشنفكران نسل انقالب و نسل بعدي به انگيزه گشايش 

دست به تالشهاي فكري و فرهنگي بسيار زدند اما , راهي به تجدد
( روش دموكراتيك)نه برمبناي يك رأي گيري عمومي , رسيدن به قدرت

ي نظامي به سرانجام رسيد و آن برنامه سياسي بلكه از طريق يك كودتا
 . در بخشهاي بيشترش به اجرا گذاشته شد

هاي سياسي كه  ها و برنامه پرسش اينكه؛ استقبال عمومي از آن ايده
كردند چگونه بود؟ و ديگر اين كه در نبود امكان  روشنفكران طرح مي
تهاي آنها مالك ارزيابي مشروعيت دولتها و سياس, پرسش از آراء مردم

 چيست؟
 

دكتر بهنام ـ واقعيت آنست كه در كشورهاي مشابه ايران تا كنون 
هاي پاتريمونياليست  دستيابي به آراء عمومي قابل توجه نبوده است و رژيم

و يا رهبري مذهبي امور ( اتوكراسي)و يا پاتريمونياليست جديد ( شهپدري)
شخيص دارند آنچه را كه به ولي از آنجا كه مردم قدرت ت. اند را اداره كرده

نهند و شايد اين واقعيت نوعي  گيرد قدر مي نفع رفاه بيشتر آنها انجام مي
 .دهد هاي اجرائي نوسازي مي مشروعيت به سياست

 
سي است كه  بي تالش ـ اگر اشتباه نكنيم شما در مصاحبه با سايت بي

زندگي  اي از مدرنيته آن عناصر اصلي است كه فلسفة تازه»: گوئيد مي
ايجاد كرده و مدرنيزاسيون سياستهائي است كه آن اصول را به عمل در 

گفته « ايرانيان و انديشه تجدد»و پيش از اين گفتگو، در كتاب « .آورد مي
كردگان دولت را  ببعد اين تحصيل. ش 5281/  5981از سال »: بوديد

و حامي گيرند  دهند و امور اقتصادي و اجتماعي را در دست مي تشكيل مي
 « .شوند سياست نوسازي مي

, شود گذاري دادگستري مدرن مي آن دولت و سياستهايش منجر به پايه
نهادي مانند ثبت احوال , گردد قانون مدني عرفي تدوين و تصويب مي

ايجاد و اجبار به داشتن نام خانوادگي و شناسنامه و اجبار به برداشتن 
ائي در جهت آزادي و حقوق حجاب از سر زنان شده و قوانين و سياسته

هاي جديدي از نظر رشد  آموزش گسترش يافته و افق. شود آنان اتخاذ مي
و ترقي شغلي و اجتماعي به روي جوانان از ميان تودهاي عادي مردم 

و يا اقداماتي ...( مردم غيراشرافي و غيرصاحب منصب و)گردد  گشوده مي
در مضمون اين . ايد هكه خود شما بارها و به فراخور بحث يادآور شد

سياستها گسترش نوعي فرديت و تقويت هويت مستقل انسانها نهفته 
حال . ساز بروز و نهادينه شدن آزاديهاي فردي است است و در عمل زمينه
است و جوهره آن نوعي « اي از زندگي فلسفه تازه»اگر مدرنيته به معناي 

چرا , اد اوستنگاه جديد به انسان و به هويت و فرديت مستقل و آز
توان از اين اقدامات بعنوان سياستهائي در تحقق اصولي از مدرنيته  نمي

 ديد؟ « فلسفة تازه از زندگي» ياد كرد و پائي از آن را در اين 
 

كنيد كه مدرنيزاسيون موجب تغييرات اساسي  دكتر بهنام ـ شما تأكيد مي
مات راه را براي پرسيد كه چرا اين اقدا در جامعه ايران شده است اما مي

 

 ها برلني

 انديشمندان ايراني در برلن 

 جمشيد بهنام 

 روز نشر و پژوهش فرزان 

 

هاي ايراني  كتابفروشيتوانند از طريق كليه  عالقمندان مي

 .محل سكونت خود كتاب را تهيه نمايند
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هموار نكرده است يعني بزبان ديگر ” اي از زندگي به فلسفه تازه“رسيدن 
 .پرسيد چرا از مظاهر مدرنيته خبري نيست مي

اوال مدرنيزاسيون : براي پاسخ به اين سئوال بايد به چند نكته توجه داشت
 مدرنيزاسيون يعني تغيير نهادهاي اقتصادي و. و مدرنيته مترادف نيستند

اجتماعي و سياسي و نيازمند كارشناسان، بودجه الزم و رهبري صحيح 
اما مدرنيته . است و معموال اجراي سياست مدرنيزاسيون با دولت است

مدرنيته نگاهي تازه به انسان است و شك در . مطلب ديگري است
الاقل مدرنيته ... اي از زندگي ها و شيوه تازه بسياري از باورها و ارزش

بنابراين تحقق مدرنيته احتياج به زمان دارد و . اين معني استغربي به 
تفكر و روشن شدن اذهان توسط روشنفكران خصوصا كه اصول اين 

 . مدرنيته در حوزه تمدني ديگري پديده آمده است
 
 
  همه افكار و ” نوسازي آمرانه“به بعد و با آغاز  4031از

ان و استقالل رنيز سياست دولت متوجه صنعتي شدن اي

امكانات بيان . داب و رسوم اروپائي شدآسياسي و اخذ 

آزاد و مشاركت سياسي مردم در امور مملكتي كاهش 

ها و  م اجراي سياستريافت و تحصيلكردگان خارج سرگ

و هزاران مهندس . هاي اقتصادي و اجتماعي شدند برنامه

و معلم و پزشك و كارمند متخصص در تأسيس و اداره 

ي جديد آموزشي، بهداشتي، اداري و صنعتي نهادها

 .كوشش كردند

 
فرناند . ثانيا مسائل مربوط به مدرنيته را بايد در زمان بلند مطالعه كرد

زمان طبيعت، : دهد برودل مورخ فرانسوي سه نوع زمان تشخيص مي
. زمان بلند كه زمان ساختارها است و زمان كوتاه كه زمان رويدادها است

تواند يا يك يا  زمان بلند مي. به معناي چند سال نيست زمان كوتاه هم
زمان بلند است اما  چند قرن را هم شامل شود مساله مدرنيته مربوط به

اين را هم بايد . توان در زمان كوتاه مطالعه كرد نتايج مدرنيزاسيون را مي
دهد تا اندازه زيادي حاصل گذشته  در نظر داشت كه آنچه امروز روي مي

 . هاي بعدي موثر خواهد افتاد يقينا در دگرگونياست و 
توان قبول كرد كه تحول جامعه ايران از حدود  با توجه بآنچه گفته شد مي

گيري خورده و از  سال پيش آغاز شده، در دوران رضاشاه تكان چشم 588
آن پس مدرنيزاسيون بطور مستمر ادامه يافته است اما مدرنيته داستان 

آن در غرب چهار قرن بطول كشيد و ما هم براي تكوين . ديگري است
. بايد جامعه پدرساالري دگرگون شود. رسيدن به آن نياز به زمان داريم

بايد انسان ايراني از صغارت خود بيرون آيد، بايد اعتقاد به دموكراسي 
هاي اجرائي مدرنيزاسيون همواره نوعي  در سياست... و... پديد آيد و

 . نيته نياز به زمان دارد و تغييرات بنياديشتابزدگي هست اما مدر
 

    تالش ـ آقاي دكتر بهنام با تشكر فراوان از جنابعالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  در هنر عصر مشروطيت  ـ پژوهشي  ـ سينما در عصر مشروطه

 نژاد ـ مسعود كوهستاني
  نسخه 2111، تيراژ  مهر نامگ  ، انتشارات ـ تهران

  ، وزيري تومان 3111،  صفحه 222،  ش 4331ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سينما   صنعت  بود كه  نگذشته  ايران  جديد به  از ورود مظاهر دنياي  قرن  كمتر از نيم
خود   براي  اي بايسته  بعد، جايگاه  وارد ودر كمتر از نيم  ايران  هنري  هاي حوزه  نيز به

  در عصرمشروطه  هنر نوين  اين  به  اسناد مربوط  ي گردآورنده  باز كرد؛ همانطور كه
  سينمايي  هاي ، فعاليت است  كرده  اشاره  دوران  از آن  نويافته  سندهاي  با استناد به

از   كم  كم  كه  و اقتصادي  ـ اجتماعي  ـديپلماتيك  سياس  هاي در كنار فعاليت
  هاي و خيز و بامواجهه  شدند، كار خود را با افت متاثر مي  مدرن  هاي پيشرفت

ها و  خواني مخالفت  سر گذاشتن  با پشت  آغاز كرد و توانست  و واكنشي  كنشي
بودند، بر   از شر گذرانده  سنتي  جديد در ايران  ديگرمظاهر دنياي  كه  برخوردهايي

ها  در سرزمين  هنرسينمايي  ترتيب  اين  به. آيد  خود فائق  روي  پيش  هاي بحران
و ديگر   از ادبيات  و موالنا، هم  و اشعار حافظ  فردوسي  حماسي  هاي اسطوره

 .ها تاثير گذارد زمينه  بر اين  و هم  تاثير پذيرفته  و فكري  فرهنگي هاي زمينه
«  سينما در عصر مشروطه«  كتاب  كه  تاريخي  اسناد و مدارك  مجموعه 

  دم پيدهدر س  كه  است  و اسنادي ها ـ گزارشات اعالن  دهند، شامل مي  را تشكيل
بود   بر اين  نظر غالب  از اين  پيش. اند يادگار مانده  ، به زمين  هنر در ايران  تولد اين

را بيشتر در   وجود آمد و آن  به  مشروطيت  متاخر از دوران  اي هنرسينما در دوره  كه
  عصر رضاشاهي  ي و تجددگرايانه  خواهي مشروطه هاي ايده  شدن  نهادينه  ي دوره

  پديداري  ي سابقه شود كه مي  اسناد معلوم  گذاشتند؛ اما با انتشار اين مي  بحث  به
ـ   سياسي  هاي بحران  ي در ميانه  زمين  ايران  رسد كه مي  دوراني  هنر به  اين

  مهر پايان  آن  از تاريخ  بر مقطعي  درگير بود كه  سازي سرنوشت و فرهنگي  اجتماعي
  با جنبش  كه  را در انتظار بود؛مقطعي  تازه  مقطعي  بود و شكوفايي  خورده

كشيد و   چالش  به  هايش ها و انگاره را در پايه  ايرانيان  جهان  ، زيست مشروطيت
 .آورد  ارمغان  به  كهن  جغرافياي  اين  را براي زندگي  نوين  شرايط

بر   كه  است  كرده  را عرضه  ، اسناد و مداركي مجموعه  نژاد در اين مسعود كوهستاني
  اي اسناد را با حوصله  زنند و آن مهر تائيد مي هنر سينما در ايران  و ديرپايي  قدمت
  تاريخ به  ديگر محققان  دستيابي  سهولت  ، براي محققانه  و تالش  از عالقه  برآمده

با   ؛ خواننده است  كرده  ، مرتب منظم  هايي ، در مجموعه در ايران  مدرن  هنرهاي
ايجاد و استمرار   و چگونگي  تواند بر نقش مي راحتي  اسناد به  اين  ي مطالعه

  هاي ديگر ازفعاليت  و در بخشي  يافته  ها شناخت و شهرستان  سينماها در تهران
  اندر كار بودند، آگاه سينما دست  هنرنمايي  هاي در عرصه  كه  فرهنگي  هاي گروه
از   دوران  در آن  كه  است  اي متفرقه  مقاالت  دشاملاسنا  اين  بخش  پايان. شود

  به  فارسي  هنر سينما درادبيات  جايگاه  و تبيين  در توضيح  ايراني  نويسندگان  سوي
ها ـ  ـ مكان  اشخاص:  ي چهارگانه  هاي فهرست  همچنين. اند يادگار مانده

  و محقق  افزوده  موعهمج  اين  تحقيقي  وسينماها، بر استحكام  فرهنگي  مؤسسات
  نگذاشته  نصيب را بي  هنر سينما درايران  و پيدايي  مشروطيت  دوران  مند به عالقه
 . است

از «  سينما در عصر مشروطه«  كتاب  ي و شايسته  منقح  و چاپ  آراستگي 
را در   اسناد و مدارك  متن  هنرمندانه كاري  نيز همچون  مهرنامگ  انتشارات  سوي

استناد زير تيتر   به«  سينما در عصر مشروطه»دهد؛  قرار مي  ار خوانندگاناختي
را انتشار   مشروطيت  از هنر در دوران  كه  است  اسنادي  ، نخستين( اول كتاب)

تئاتر در عصر »، « درعصر مشروطيت  موسيقي«  كه  و قرار است  است  داده  عمومي
 .دهند  را تشكيل  بعدي  عناوين«  در عصر مشروطيت  ادبيات»و «  مشروطيت
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 «بانگ خروس سحري»
 
 

بود يكي يكي »تنها تصويري كه در . توان امروز نيز در جامعه ايران يافترا مي« يكي بود يكي نبود»رد پا و حتا گاه خود مضامين و تصاوير 

دالك »هاي پيش در ايران يافت، تصويري است كه اي از آن را نه امروز و نه از دههتوان نشانهوجود دارد ولي به هيچ عنوان نمي« نبود

ن كشف محو اين تصوير سياه را ايرانيان و به ويژه زنان ايراني مديو. دهداز زنان ايران ارائه مي« بيله ديگ بيله چغندر»در داستان « فرنگي

حجاب و تأمين حقوق سياسي و اجتماعي خود بر زمينه انقالب مشروطه و در دوران پهلويها هستند كه حتا جمهوري اسالمي هم با همه تالش 

 .نتوانست آن را احيا كند

 

 
 

 
 

 االهه بقراط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خورشيدي در  5838محمدعلي جمالزاده صد و چهارده سال پيش در 
خورشيدي  5230صد و شش سال زيست و در . اصفهان به دنيا آمد

از اين عمر طوالني تنها سيزده سال در ايران زيست و با اين همه . درگذشت
نويسي مدرن ايران آن هم تنها با يك كتاب در داستاننام او به مثابه آغازگر 

 . تاريخ  ادبيات كشورمان ثبت شده است
در پاييز « نامه فرهنگستان»در سرگذشت جمالزاده به قلم ايرج افشار كه در 

جمالزاده روزگاران كودكي را »: خوانيمبه چاپ رسيد از جمله چنين مي 5230
گي فراتر رفت گاهي پدرش او را به در اصفهان گذرانيد و چون از ده سال

برد و در همين دوره از حيات جمالزاده بود كه سيد همراه خود به سفر مي
اقامت تهران را اختيار كرد و [ قمري در همدان 5839متولد به سال ]جمال 

دو سه سالي بيش نگذشت كه فرزند خود محمدعلي را براي تحصيل به 
 .ن اوقات از دوازده سال درگذشته بودسن جمالزاده در اي. بيروت فرستاد

محمدعلي . بود كه اوضاع سياسي ايران دگرگون شدجمالزاده در بيروت مي
خواهان به سرنوشتي دچار شاه مجلس را به توپ بست و هر يك از آزادي

وي در . سيد جمال، به خفيه، خود را به همدان رسانيد تا به عتبات برود. شد
افتاد و چون او را به دستور دولت به حكومت آنجا به چنگ عمال دولتي 

به طناب انداخته ( امير افخم)بروجرد تحويل دادند در اين شهر به اراده حاكم 
 . «(قمري 5280به سال )و مقتول شد 

 5210الدين واعظ اصفهاني در سال خود جمالزاده درباره پدرش سيدجمال
نگامي كه پدرم براي به خاطر دارم كه چندين بار ه»: نويسدخورشيدي مي

خواست از خانه بيرون برود مادرم پنج رفتن به مجالس خطبه و  وعظ مي
گفت اگر انداخت و گريه كنان به پدرم ميطفل خردسال خود را به جلو مي

كني بر اين اطفال صغير ترحم كن و باالي منبر حرفي به خودت رحم نمي
كس و يتيم بشوند و ها بيبچهنزن كه تو را بگيرند و به قتل برسانند و اين 
داد كه محتاط خواهد بود ولي پدرم هم از سر راستي و تصميم قول مي

شد برقي شبيه به رسيد و دهانش گرم ميهمين كه پايش به عرشه منبر مي
گرديد و زن و بچه و دنيا و مافيها را شعله آتش در چشمانش مشتعل مي

اهي اعتدال را يكباره فراموش كرد و هر نوع احتياط و حتي گفراموش مي
انگيز به مذمت گرفت و با صراحت و جرأتي حيرتكرد و صدايش اوج ميمي

از باال تا به پايين و )و نكوهش ظلم و ظالم و اعمال و افعال ديوانيان 
 .«پرداختمي( ايمان كه شريك ظلم و اجحاف بودندمالهاي بي

 5222)ر شرح حال خويش خورشيدي د 5222جمالزاده پيش از اين در سال 
نيز نوشته بود كه پس از اجبار به ترك اصفهان و اقامت در ( خورشيدي

به »: پرداختتهران پدرش با شور و حال به دفاع از انقالب مشروطه مي
تهران كه رسيديم كم كم پدرم در مسجد شاه واعظ شد و همانجا مقدمات 

يت پدرم از پيشقدمان هاي اول مشروطدر انقالب... مشروطيت شروع گرديد
بود و شايد بتوان گفت اول آدمي بود كه علنا در باالي منبر از آزادي و 

در پاي منبر او جمعيت زيادي . عدالت و اين قبيل مسائل سخن رانده است
جمع شد و حتي در ماه رمضان در مسجد شاه كه هوا گرم بود و روزها در 

شد كه درهاي مسجد را يرفت معيت به قدري زياد مصحن مسجد منبر مي
 .گرفتندها هم مردم جا ميبستند و حتي در باالي بام مسجد و در منارهمي
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پرسيد اي مردم ها در مسجد سيد عزيزاهلل خطاب به مردم مييادم است شب
آنگاه . گفتدانيد قبل از همه چيز چه الزم داريد؟ هر كس چيزي ميآيا مي

شما قانون . شما بگويم چه الزم داريد گفت حاال گوش دهيد تا بهپدرم مي
يك دفعه از ! قانون: الزم داريد و حاال همه صداها را در هم بيندازيد و بگوييد

و اين صدا در تمام شهر و . آمدحلقوم چند هزار نفر فرياد قانون بيرون مي
گفت حاال اين كلمه را تهجي پيچيد و پدرم مياطراف و اكناف پايتخت مي

قانون، . نون: نون، واو پيش. قا: گفتند قاف، الفبا هم ميكنيد و همه 
 « !قانون

پردازد و اينكه چگونه او در همين خاطرات به دوران كودكي و جواني خود مي
چه بسا جمالزاده شيوه پدر را در سخن گفتن با . نويسي روي آوردبه داستان

دها در داستانمردم و نيز صراحت وي را از همان كودكي به خاطر سپرد و بع
در همان دوران بود كه تحت تأثير پدر و فضاي انقالبي . هاي خود به كار برد

اي روزي به فكرم رسيد كه من هم خطابه»: جامعه به فكر نوشتن افتاد
اين اولين قطعه ادبي است كه به قلم من نوشته شده . حاضر كرده بخوانم

هم كرده بودم و وقتي با آن ها را سوار معني زيادي نداشت ولي عبارت. است
صِغَر سن آن را با صداي لرزان خواندم البته مبلغي مرحبا و آفرين تحويل 

ام را به او نشان دادم مدتي ميوقتي شب پدرم خبردار شد و خطابه. گرفتم
 «اي؟پرسيد اينها را چطور به هم انداختهخنديد و مي

 
 «دموكراسي ادبي»آغاز 

« يكي بود يكي نبود»له بود كه مجموعه داستان جمالزاده بيست و هشت سا
بين . ميالدي  در برلين منتشر كرد 5988خورشيدي برابر با  5890را در سال 

بيش از بيست « دارالمجانين»اين مجموعه تا انتشار داستان بعدي او به نام 
قصه ما بسر » 5213آخرين مجموعه داستاني او در سال . سال فاصله هست

اگرچه محمدعلي جمالزاده بعدها هم داستان نوشت و هم . ردنام دا« رسيد
نويسي، به ترجمه و كارهاي پژوهشي در ادبيات و تاريخ بيش از داستان

هاي گوناگون به چاپ رساند ليكن شاهكار او پرداخت و آثار متعدد در زمينه
است كه انقالبي در ادبيات و فارسي« يكي بود يكي نبود»همان مجموعه 

رود و جمالزاده شهرت خود را بيش از هر چيز مديون آن به شمار مينويسي 
 .است

ترديد به شرايط پر جوش و خروش دوران انقالب نويسي بيظهور ساده
با تالش ايرانيان « دموكراسي ادبي»بيهوده نيست كه . گرددمشروطه باز مي

براي اين جمالزاده است كه . براي دستيابي به دموكراسي سياسي همراه شد
جوهر استبداد سياسي »از وجود « يكي بود يكي نبود»بار در ديباچه نخستين

گويد و بر ضرورت در رابطه نويسنده با خواننده سخن مي« ايراني
دهد براي وي در همين ديباچه توضيح مي. ورزدتأكيد مي« دموكراسي ادبي»

ق و قاش»اينكه كتاب آن گونه كه در زندگي فرنگي رايج است، مانند 
 .اي پيدا شود، بايد زبان روايت را ساده و مردمي كرددر هر خانه« چنگال

به اين ترتيب جمالزاده با به كار گرفتن اين زبان توانست ديوار سنگيني را 
. كه زبان ديواني و پر تكلف درباري به نثر فارسي تحميل كرده بود فرو ريزد

پژوهش، بر بنياد همين  همه كارهاي بعدي جمالزاده از داستان و ترجمه و

كرد ليكن با جمالزاده اگرچه در ايران زندگي نمي. تحول زباني شكل گرفت
محافل ايراني در اروپا ارتباط داشت و خود نيز به دليل عشقي كه به ايران و 

ورزيد، همواره در پي آموزش خود بود و تا جايي كه ميزبان فارسي مي
او به خوبي آگاه بود كه . كردنبال ميتوانست تحوالت ادبي را در ايران د

ادبيات چه نقش مهمي در تربيت جامعه و پرورش فرهنگ مردم بازي مي
تواند كند و در اين ميان رواج ادبيات داستاني به شيوه اروپايي تا چه اندازه مي

 .به اين مهم ياري رساند
پا افتاده داد تا از پيشقدرت تخيل و طنز جمالزاده اين امكان را به او مي

براي نمونه، . ترين برخوردهاي روزمره يك شاهكار تصويري به نثر ارائه كند
استاد نوروز را ( 5281/در كتاب قلتشن ديوان)« كوچه بي نام»در داستان 

مرد نازنيني بود دو زنه كمرچين و سرداري پوش با »: كندچنين  توصيف مي
و نيز شكم توغولي گردي و خود ا[. كاله لگني]كاله پوستي طاسي شكمدار 

داشت كه از شكم كالهش دست كمي نداشت و با آن قد خپه و صورت آبله 
توان آورد مياي را به خاطر ميزده سرخ و مدور كه سيب دماوندي كرم زده

گفت كه استاد خدا بيامرز روي هم رفته عبارت بود از يك رشته دواير قد و 
 « .نيم قدي كه بر يكديگر سوار كرده باشند

آن . شودهاي جمالزاده ديده مياين نوع تصويرسازي ماهرانه در همه داستان
زمان كه هنوز تكنولوژي ارتباطات با راديو و تلويزيون و سينما به ميان مردم 
نرفته بود، چرخش قلم به سوي نثر تصويري همراه با زبان ساده به آساني 

ر سخن، هنوز قلم بود كه تنها در كنا. توانست با خواننده رابطه برقرار كندمي
رفت، اگرچه بيسوادي گسترده در امكان ارتباط فرهنگي با مردم به شمار مي

ايران آن دوران همين قلم را نيز محدود به اليه خاصي از باسوادان جامعه 
ساخت ولي بازتاب زندگي مردمان ساده و نيز شرايط سياسي و اجتماعي مي

توانست يك رابطه متقابل بين جامعه « وديكي بود يكي نب»آن دوران در 
هاي فرادست جامعه و روشنفكران به واقعي و در حال تحول ايران با اليه

 .وجود آورد
خود بيانگر توجه ويژه جمالزاده به نقش « يكي بود يكي نبود»انتخاب نام 

بايست به زبان مردم انجام روشنگري ادبيات است و اينكه اين روشنگري مي
از همين رو جمالزاده عالوه بر زبان ساده، از اصطالحات رايج در جامعه . گيرد
ياري گرفت و از آنجا كه بر تازگي كار خويش آگاه بود، شش حكايت نيز 

همراه ساخت تا قصد خود را از « ديباچه»را با يك « يكي بود يكي نبود»
رمان »: نويسداو در اين ديباچه از جمله مي. گويي توضيح دهداين نوع قصه
ه اي است براي نماياندن احواالت اخالقي و سجاياي مخصوصبهترين آينه

ملل و اقوام چنان كه براي شناختن ملت روسيه از دور هيچ راهي بهتر از 
داند و از آنجا كه مي« خواندن كتابهاي تولستوي و داستايوسكي نيست

كنند ممكن است با مخالفت كساني روبرو شود كه با اين نوآوري مقابله مي
داري از آن باشد، هر قرني مقزبان هم مثل همه چيزهاي دنيا مي»: نويسدمي
قانون دنيا چنين است و چاره پذير نيست و . افزايدكاهد و مبلغي بر آن ميمي

بيهوده نبايد در صدد بود كه قيافه متحرك زبان را به شكل مخصوص ثابت 
 .«نمود

 نگارنده مصمم شد كه »: دهدو سرانجام قصد خود را چنين توضيح مي

 

سرتاسر ايران مثل كارناوالي است كه هر : كه مدتي در ايران مستشار بود نوشت« دالك فرنگي»جمالزاده هشتاد سال پيش از زبان يك 

 .تواند در بيايد و كسي را بر او بحثي نيستمي كس به هر لباس بخواهد
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خاطر به رشته حكايات و قصصي چند را كه به مرور ايام محض براي تفريح 
باشد كه صداي ضعيف . تحرير در آورده بود به طبع رسانده و منتشر سازد

سازد وي نيز مانند بانگ خروس سحري كه كاروان خواب آلود را بيدار مي
سبب خير شده و ادبا و دانشمندان ما را ملتفت ضروريات وقت نموده نگذارد 
بيش از اين بدايع افكار و خياالت آنها چون خورشيد در پس ابر سستي و يا 

اميد است كه اين حكايات . چون درّ شاهوار در صدف عقيمي پنهان ماند
ارباب ذوق هذيان صفت با همه پريشاني و بي سر و ساماني مقبول طبع 

گرديده و راه نوي در جلوي جوالن قلم تواناي نويسندگان حقيقي ما بگذارد 
 . «كه من در عوض اين خدمت يا زحمت جز اين پاداش چشمي ندارم

جمالزاده با مطالعه و تجربه دريافته بود ادبيات آينه روح جامعه است و براي 
گرفتن زبان خود  اي جز به كارتوصيف و شرح اين روح در اين آينه چاره

مجموعه كلمات عوامانه »از همين رو در پايان كتاب . جامعه وجود ندارد
را كه شامل چهارصد واژه است به چاپ رساند و با اين كار يك بار « فارسي

 . ديگر بر قصد خود از اين نوع داستان نويسي تأكيد نمود
 

 قصه ما بسر نرسيد

ب رويدادهاي به ظاهر پيش پا در قال« يكي بود يكي نبود»جمالزاده در 
هاي واقعا موجود در جامعه، مسائل و مشكالت آن دوران را به افتاده و تيپ

هاي گذشته و نيز نگاهي به جامعه امروز با مروري بر دهه. بين بردزير ذره
يابيم آن مسائل همچنان گاه به همان شكل و گاه در اشكال كنوني در مي

 .دهندديگر به حيات خود ادامه مي
« تيپ سازي»عالوه بر تحول در زبان فارسي از زاويه « يكي بود يكي نبود»

هاي عدم توفيق جمالزاده در داستان. در قصه و داستان نيز يك آغاز بود
كند و ها را در آنها تكرار ميبعدي به اين دليل است كه وي همين تيپ

تحوالت جامعه تيپشود، شايد به دليل دوري از ايران، همگام با موفق نمي
 .هاي جديد ارائه كند

هاي عبارتند از شش داستان كوتاه به نام« يكي بود يكي نبود»هاي داستان
درددل مال »، «دوستي خاله خرسه»، «رجل سياسي»، «فارسي شكر است»

در هر شش حكايت . «ويالن الدوله»و « بيله ديگ بيله چغندر»، «قربانعلي
يا مستقيما حضور دارد و يا رد پايش را مي «روضه خوان»و « آخوند»تيپ 

با  توجه به وضعيت سياسي و فرهنگي آن دوران كه ماليان از يك . شود ديد
سو در دربار و حكومت به ويژه از نظر حقوقي و قضايي نقش تعيين كننده، و 
در جامعه از نظر فرهنگي و تعليم و تربيت حضور فعال و مؤثر داشتند، 

ف زندگي مردم ناگزير بود نه تنها آنان را ناديده نگيرد، جمالزاده در توصي
كند، بلكه انتقاد او اما تنها توصيف نمي. بلكه توجه ويژه به آنان داشته باشد

جمالزاده در انتقاد به وضعيت سياسي و فرهنگي جامعه ايران زبان . كندمي
باز با آن سازد كه طبع ايراني از ديرساده مردمي را با سالح طنز همراه مي

ترين مسائل سياسي و اجتماعي را به زبان طنز بهتر همخواني دارد و پيچيده
جمالزاده با تركيب اين دو، يعني زبان ساده و طنز . كنددرك و هضم مي

شود، آن را به تازيانه انتقاد است كه به فرهنگ جاري در جامعه نزديك مي
داستان كوتاه به زبان فارسي و گيرد و  اين همه را در نخستين مجموعه مي

 .رساندبه شيوه اروپايي به ثبت مي
 ويالن »و « درددل مال قربانعلي»و « دوستي خاله خرسه»سه حكايت 
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هايي هستند كه انسان به هايي دردناك درباره موقعيتشرح حال« الدوله
آيد و نسبت به سه حكايت ديگر اين مجموعه در دست خود در آن گرفتار مي

جواني نيكو سرشت كه به سرباز روس كمك مي. ي نازلتر قرار دارندسطح
مالي . رسدكند و سرانجام به دست همان سرباز و به طمع پول به قتل مي

داشت، ولي عاشق يك كند زنش را خيلي دوست مياي كه تكرار ميبيچاره
« نماران و مورا»اي كه از الدولهو سرانجام ويالن. شوددخترك نورسيده مي

اي ندارد و حتا پس از مرگ هم كسي نيست گوري براي او كمتر است و النه
 .دست و پا كند

 
 بخوانيم و بخنديم؟

جمالزاده نخستين داستان كتابش را درباره زبان و زبان نافهمي مالي عربي
فارسي ». كندمآب از سوي ديگر آغاز ميدان از يك سو و روشنفكر فرنگي

در روزنامه كاوه در برلين به چاپ رسيد و مورد بار نخستين« شكر است
كند كه پس از پنج سال در اين داستان راوي حكايت مي. استقبال قرار گرفت

هاي حكومتي او را كه فراش. دوري از وطن با كشتي به بندر انزلي رسيد
هولدوني تاريكي »شكل و شمايل فرنگي داشت تاراج كرده و سپس در يك 

آقاي فرنگي»در آنجا يك . «ل قبر پيشش روز روشن بودانداختند كه شب او
فاصله « فارسي شكر است»جمالزاده در . اندو يك شيخ هم زنداني« مآب

توصيف. دهدمآب را با توده مردم نشان ميمآب و فرنگيعميق بين عربي
براي . هاي طنز آميز جمالزاده امكان ندارد خواننده را به صداي بلند نخنداند

صداي سوتي كه از گوشه»: وصيف راوي از شيخ را بخوانيم و بخنديمنمونه ت
هاي محبس به گوشم رسيد نگاهم را به آن طرف گرداند و در اي از گوشه

آن سه گوشي چيزي جلب نظرم را كرد كه در وهله اول گمان كردم گربه 
بُراق سفيدي است كه بر روي كيسه خاكه زغالي چنبره زده و خوابيده باشد 

خير معلوم شد شيخي است كه به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته  ولي
و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفيد هم 
عمامه شيفته و شوفته اوست كه تحت الحنكش باز شده و درست شكل دُم 

ن اي را پيدا كرده بود و آن صداي سيت و سوت هم صوت صلوات ايشاگربه
 «.بود

. كنند توي محبسرا نيز پرت مي« نمديجوانك كاله»پس از مدتي يك 
جناب شيخ اما چنان فارسي حرف مي. شودجوانك دست به دامان شيخ مي

منظور شما مفهوم ذهن اين داعي »: فهمدداني آن را نميزند كه هيچ فارسي
ح پيوندد و ارجو كه عما قريب وجه حبس به وضو. الصبر مفتاح الفرج. گرديد

. البته الف البته باي نحوكان چه عاجال و چه آجال به مسامع ما خواهد رسيد
العجاله در حين انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذكر خالق علي

 «.است كه علي كل حال نعم االشتغال است
برد ولي از سخنان او نيز چيزي سر در مآب پناه ميجوانك بيچاره به فرنگي

جات آن از دسپوتيسم هزار ساله و بي قاناني و آربيترر كه ميوه»: آوردينم
كند كه يك مملكت كه خود را افتخار مي. است هيچ تعجب آورنده نيست

هاي قاناني داشته باشد كه خودش را كنستيتوسيونل اسم بدهد بايد تريبونال
 « .هيچ كس رعيت به ظلم نشود
است از زبان نافهمي « رمضان»امش شود نجوان روستايي كه معلوم مي

افتد تا اينكه راوي دلش به حال او سوخته و شروع شيخ و مسيو به گريه مي

رمضان همين كه ديد خير راستي راستي فارسي ». كند با او حرف زدنمي
زنم دست مرا گرفت و شود و فارسي راستا حسيني باش حرف ميسرم مي

كنند و هر يك پي آنها را آزاد ميپس از مدتي . «حاال نبوس و كي ببوس
 .رودكار خود مي

ترين نقدهاي سياسي و اجتماعي توان يكي از برجستهرا مي« رجل سياسي»
خواننده ايراني پس از گذشت حدود صد . تاريخ معاصر ايران به شمار آورد

افتد و تصوير مي 5201اختيار به ياد موقعيت كنوني ايران در سال سال بي
پيشين و كنوني جمهوري اسالمي مانند فيلم از برابر چشمانش مي زمامداران

 . گذرند
پيمايد زن راه يك شبه موفقيت را در سياست مييك پنبه« رجل سياسي»در 

زن راوي است و با خود پنبه. شودتبديل مي« علمدار حقوق ملي»و به 
است،  صداقت تمام براي مخاطبي كه گويا در اين زمينه از او سئوال كرده

هاي زنش گويد كه چگونه از سركوفتدهد و ميتمام ماجرايش را شرح مي
از . گيرد تا سري توي سرها در آوردبه تنگ آمده و علم مبارزه به دست مي

رسد گويد تا ميخر تو خري سياست پس از مشروطه و اواخر دوران قاجار مي
رف دموكرات و چند ماه بعد كه دوره انتخابات رسيد از ط»: به آنجا كه

اعتدالي هر دو فرقه با چند هزار رأي منتخب شدم ولي چند ماهي كه وكالت 
اگرچه  نان آدم توي روغن است ولي انسان . كردم ديدم كار خطرناكي است

بايد دائم خروس جنگي باشد و هي به اين و آن بپرد و پاچه خان و وزير را 
مندي زندگي كرده بودم بگيرد و من چون هر چه باشد چندين سال به آبرو

شد اين بود كه كم كم در اين شهر نائين كه از سر با اين ترتيب بارم بار نمي
و صداي مركز دور است حكومتي براي خودمان درست كرديم و دست زن و 

مان را گرفتيم و حاال مدتي است زندگاني راحتي داريم و پسرم هم بچه
است و ما هم خوشيم و از تازگي رييس معارف فارس شده و او هم خوش 

 «!شما هم خواهش دارم ديگر ما را رجل سياسي ندانيد و نخوانيد و نخواهيد
به تصوير وضعيت جامعه از ديد يك « بيله ديگ بيله چغندر»در داستان 

بايد خود داستان را خواند ولي در . پردازدفرنگي، آن هم دالك فرنگي، مي
تا چشمش به من افتاد و از سياهي [ كدال]يارو »اينجا همين را بخوانيم كه 

اي تحويل داد و همين كه مو و كج و كوجي سر و بدن فهميد شرقيم خنده
شود بعد معلوم مي« فهميد اصال ايرانيم ديگر نيشش از بناگوشش هم رد شد

من »: گويدكه اين دالك در ايران مستشار بوده و در برابر ناباوري راوي مي
ام ولي همين قدر دستگيرم شد كه در ايران نبوده اگر چه هيجده ماه بيش

تواند سرتاسر ايران مثل كارناوالي است كه هر كس به هر لباس بخواهد مي
البته راوي كه زير مشت و مال دالك « در بيايد و كسي را بر او بحثي نيست

گويد كه به دليل همين كارناوال بودن كرد اين را به وي نميفرنگي كيف مي
 ! تواند در ايران مستشار شوديك دالك مي است كه

هايي را كه در طول اقامتش در ايران برداشته بود به راوي دالك يادداشت
ملت و دولت »ها زير عنوان او در فصل سوم اين يادداشت. دهد تا بخواندمي

ببينيد ذهن زيرك و بازيگوش جمالزاده چگونه . پردازدبه زنان مي« ايران
 :باز هم  بخوانيم و بخنديم. كشددگي زنان را به تصوير ميواقعيت تلخ زن

يك چيز غريبي كه در اين مملكت است اين است كه گويا اصال زن در »
شود ها دخترهاي كوچك چهار پنج ساله ديده ميتو كوچه. آنجا وجود ندارد

كنم عقلم به در اين خصوص هر چه فكر مي. ولي زن هيچ در ميان نيست
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وجود دارد كه در آن « شهر زنان»رسد من شنيده بودم كه در دنيا جايي نمي
در فرنگستان مي. به عمر نشنيده بودم« شهر مردان»هيچ مرد نيست ولي 

ها هر كدام يك حرمخانه دارند كه پر از زن است الحق كه گويند ايراني
در ايراني كه اصال زن پيدا نمي! خبر هستندهموطنان من خيلي از دنيا بي

! ... تواند يك خانه پر از زن داشته باشد؟ امان از جهلشود چطور هر نفر مي
يك روز از يكي از ايرانياني كه خيلي با من رفيق بود و داراي چندين اوالد 

وار هايش ديوانهبود پرسيدم پس زن تو كجاست فورا ديدم سرخ شد و چشم
خطاي بزرگي  فهميدم. از حدقه بيرون آمد و حالش به كلي ديگرگون شد

ام عذر خواستم و از آن روز به بعد فهميدم كه در اين مملكت نه فقط كرده
 .توان بر زبان آوردزن وجود ندارد بلكه اسم زن را هم نمي

چيز ديگري كه در ايران خيلي غريب است اين است كه يك قسمت عمده 
سه شود خودشان را سر تا پا توي كيمردم كه تقريبا نصف اهل مملكت مي

گذارند و همين اي نميبندند و حتي براي نفس كشيدن هم روزنهسياهي مي
اين اشخاص هيچ . كنندطور در همان كيسه سياه تو كوچه رفت و آمد مي

اي يا خانهوقت نبايد صدايشان را كسي بشنود و هيچ حق ندارند در قهوه
هاي حمامشان هم حمام مخصوصي است و در مجلس. جايي داخل شوند

اين اشخاص تا وقتي . مومي هم از قبيل روضه و عزا جاي مخصوص دارندع
شود ولي همين كه با هم تك تك هستند هيچ صدا و ندايي از آنها بلند نمي

به نظرم اينها هم يك جور كشيش . افتدشوند غلغله غريبي راه ميجمع مي
 هاي غريب و  عجيبي كه در فرنگستان خودمانايراني هستند مثل كشيش

كنند و اگر كشيش هم باشند مردم چندان احترامي به آنها نمي. هم هست
 .«اند كه به معني ناتوان و ناچيز استگذاشته« ضعيفه»حتي اسم آنها را 
شود به اين كوتاهي ولي تمام و تر از اين ميتر و مشروحآيا زيباتر، دقيق

 كمال وضعيت زنان ايران در آن دوران را تصوير كرد؟ 
انتشار »: نويسدمي« يكي بود يكي نبود»اده در شرح حال خود  درباره جمالز

يكي بود يكي نبود در تهران موجب غوغا گرديد و كتاب را سوزاندند و مرا 
ادبيات به راستي آينه روح جامعه است ليكن يك جامعه نا . «تكفير كردند

. ينه تماشا كندتر دوست ندارد خود را در اين آآگاه با رهبراني دغل و نا آگاه
 .سوزان و تكفير روشنگران حاصل اين همدستي رهبران و جامعه استكتاب

 
 از يكي بود يكي نبود تا هدايت

كه « پس از سي و سه سال»خورشيدي زير عنوان  5225جمالزاده در سال 
گذشت به جوانان چنين توصيه مي« يكي بود يكي نبود»از گذشت انتشار 

همه چيز بايد داراي شرايط رهبري باشند يعني بايد  جوانان پيش از»: كندمي
و تجربه و پختگي كافي ( الخصوص بينشعلي)صاحب معرفت و دانش 

بشوند و اين حاصل نگردد مگر از راه درس خواندن و مطالعه و فراگرفتن 
هاي دور و دراز در داخله و خارجه و نشست و چند زبان خارجي و مسافرت

و گفت و شنود و بحث و جر و مناظره و مشاجره برخاست و خورد و خواب 
اي و هر با طبقات مختلفه مردم از هر قوم و ملتي و از هر مذهب و هر عقيده

حزب و كيشي و خصوصا آشنايي ممتد و عميق با مردم خود ايران از شهري 
ها و هم پياله و ها و سالروزي ماهو روستايي و مجالست و مؤانست شبانه

بايد بدانند كه مادامي كه . با آنها از خُرد و بزرگ و پير وجوانهم كاسه شدن 
 خام باشند فكرشان هم خام خواهد ماند و در اين عالم كيست كه بتواند به 
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ما حكم اين خانه بايد بدانند كه چه بسا افكار و عقايد. فكر خود مطمئن باشد
سازند و هر چند آن هايي را دارد كه كودكان از خاك و گل در ساحل دريا مي

دانند به اندك باد و كوچكترين موجي هاي بلند و استوار ميرا همپايه كاخ
بايد بدانند كه فكر صحيح و متين بي خون دل به بار نمي. گرددسرنگون مي

روز و همه جا و براي هر كس دست نميآيد و الهام و تلقينات غيبي هم هر 
هاي بسياري هستيم ولي شديدترين و ما ايرانيان امروز مبتالي قحطي... دهد

خطيرترين قحطي ما همانا قحطي فكر صحيح و متين و انديشه درست و 
توان انكار نمود كه خلق و ترويج اين قبيل فكر و انديشه مستقل است و نمي

فه نويسندگان است كه بايد همواره سعي داشته در اولين مرحله كار و وظي
باشند افكار و معاني درست را با الفاظ صحيح و عبارات و انشاي فصيح و 

اين پند و توصيه مهم را نه جوانان « بليغ در دسترس هموطنانشان بگذارند
 .هاي بعد به گوش گرفتندآن روز و نه جوانان نسل
چندي است »: شمردا همه چيز نمير« هنر متعهد»جمالزاده در همان زمان 

گويند نويسنده و شاعر و اهل قلم بايد به اصطالح مرسوم گرديده مي
باشد يعني در هدايت و كمك و خدمت به مردم و « آنگاژه»فرانسوي ها 

اين حرف . اي از وظايف اجتماعي را به عهده و ذمه خود بشناسدتوده وظيفه
ي كه شايسته اين اسم و رسم باشد، درست است ولي آيا هر نويسنده و شاعر

گيرد مردم را در نظر ندارد و براي خاطر مردم و وقتي قلم در دست مي
آيا حوائج نوع بشر يا . گويدنويسد و شعر ميخوانندگان نيست كه چيزي مي

معنوي و فكري و يا روحي و قلبي و يا مادي و جسماني و يا الاقل تفنني و 
حال نويسنده و شاعر ولو بدون قصد و نيت هم تفريحي نيست و آيا در هر 

توان انكار نمود كه دهد و آيا ميباشد جواب يكي از اين احتياجات را نمي
حافظ و سعدي و مولوي خودمان و حتي عبيد زاكاني و حتي شعراي قصيده

اند خدمت انگيز بودهآميز و زيانهاي مبالغهسرايي كه مرتكب گناه مداحي
اند و به اوالد ما در آينده خواهند به پدران ما در گذشته نمودهبزرگي به ما و 

 «نمود؟
در  5221او در ژنو در شهريور . و با همين ديد به قصه نويسي خود ادامه داد

با فروتني « خوانندگان عزيز»خطاب به « تلخ و شيرين»مقدمه مجموعه 
اي از اوضاع ها در شرح و بيان پارهشماره ديگري از اين قصه»: چنين نوشت

و احوال كنوني مملكت ما و مردم آنست و نمونه بسيار ناچيزي است از 
هايي كه همه گفتني و نوشتني است و هنوز هيچ هزاران مصائب و بدبختي

كدام از آنها چنانكه شايد و بايد گفته و نوشته نشده است و فرضا هم كه 
و معدود انگشت  فصولي از آن كم و بيش مطرح  شده باشد مشتي از خروار

آشكار است كه اين داستانها نيز چون به قلم . شماري از هزار بيش نيست
توان گفت عمري است كه كسي است كه دست قضا و قدر ساليان دراز و مي

او را از وطن مألوف به دور انداخته بي عيب و نقص نيست و نويسنده نيز ابدا 
ان شرمنده است ولي همين چنين ادعايي ندارد و از فرستادن زيره به كرم

قدر براي رضاي خاطر و افتخار و مباهاتش كافي خواهد بود كه در اين دوره 
تحول كه بسياري از مبادي اجتماعي و فكري مملكت ما دستخوش تغيير و 
انقالب است صداي ضعيف نارساي او نيز با آواز پرجوش و خروش 

از اين راه دور به گوش  آهنگ باشد ونويسندگان جوان و پرشور اين دوره هم
 .«هموطنانش برسد

 در كتاب  5282جمالزاده تازه پنجاه سالگي را پشت سر نهاده بود كه در سال 

در اين آخر عمري تنها آرزويي كه دارم اين »: نوشت« سر و ته يك كرباس»
ام همان است كه در همان جايي كه نيم قرن پيش به خشت و خاك افتاده

و پس از طي دوره پرنشيب و فراز عمر، خواب واپسين  جا نيز به خاك بروم
نواز نهاده ديده از را در جوار زاينده رود دلنواز سر به دامان تخت فوالد مهمان

دانست كه هنوز نه او نمي. «هستي پر غنج و دالل و پر رنج و مالل بربندم
وي در شرح . بلكه تازه در ميانه عمر طوالني خود است« آخر عمر»در 
مان درباره من كلمه در تكاليف انشا معلم»: آوردلش به ياد ميحا
معني كلمه را درست نفهميده بودم و با . كردرا استعمال مي« اوريژينال»

مراجعه به كتاب لغت الروس دستگيرم شد كه با جنون و سادگي سر و كار 
ست دارد و خيلي اوقاتم تلخ بود تا آنكه كم كم فهميدم كه تعريف و تمجيد ا

 . «نه تكذيب و تقبيح
به « يكي بود يكي نبود»بودن خود را در « اوريژينال»به راستي نيز جمالزاده 

اي هستند از خاطرات پراكنده و هاي جمالزاده آميختهبقيه قصه. اثبات رساند
« يكي بود يكي نبود». هايي كه نتايج پندآميز دارندها و يادداشتگزارش

بدون جمالزاده اما شايد راه صادق . كرار نشدآغازي بود كه ديگر هرگز ت
شد تا جنون و سادگي خود را كامال هدايت با دشواري بيشتري گشوده مي

 . در شاهكارهاي متعددش به نمايش بگذارد« اوريژينال»
به يك شخصيت انقالبي در ادبيات « دموكراسي ادبي»جمالزاده كه با طرح 

هدايت كه . اي را از سر گذراندهتبديل شد، يك قرن زندگي محافظه كاران
هم در زندگي و هم در ادبيات شوري انقالبي او را رهنمون بود، نيم قرن 

 . زندگي عاصيانه را به دست خود پايان داد
يكي از درون انقالب مشروطه و فرياد آزادي و تجدد شكوفا شد تا آينه 

هاي گيز آرمانانحقيقت را در برابر جامعه بگيرد و ديگري در خاكسپاري غم
مشروطه، همان آينه را در برابر فرد قرار داد و خروش درونش را به روي 

 . كاغذ ريخت
و سرانجام يكي در كنار درياچه لمان در ژنو آرميد و ديگري در گورستان 

. بودند« اوريژينال»جمالزاده و هدايت هر دو . پرالشز در پاريس آرام گرفت
 .يگري در همه آثارش تا زندگي و مرگو د« يكي بود يكي نبود»يكي در 

آيا چرخش قلم ادبيات از جامعه به فرد تصادفي بود؟ آيا تصادفي است كه 
نويسان تاريخ معاصر ايران هيچترين و شناخته شده ترين داستانبرجسته

كدام در خاك وطن نيارميدند؟ آيا تصادفي است كه آنچه آنان تالش كردند 
عه و فرد تصوير كنند و توضيح دهند همچنان به هاي خود از جامدر داستان

 دهد؟ اشكال مختلف مضمون اصلي سياست و فرهنگ ما را تشكيل مي
بود كه « بانگ خروس سحري»جمالزاده براستي « يكي بود يكي نبود»اگر 

داد، آثار صادق هدايت ها نويد ميآغاز روز و دوران جديدي را در همه عرصه
د كه در جستجوي هويت، و در جستجوي اي بوخروش خاموش جامعه

رفت تا سحرگاهي گذشته و حال و آينده خويش، در سياهي شب فرو مي
 . ديگر چون خروس سحري بانگ بر آورد

 
 8881ژوئن 
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 احمد افرادي
 

 «دنيا خانة من است»

 هاي نيما درآمدي بر نوآوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقام فراهاني،  جنبش اصالحاتي كه از سوي عباس ميرزا شروع شد و در قائم
 اميركبير، سپهساالر، ملكم خان، مستشارالدوله و ديگران ادامه يافت، به رغم
آن كه نتوانست بنيادهاي نظم كهن را به تمامي براندازد، اما، به هرجهت 
درطول چند دهه، و نهايتاً در قالب انقالب مشروطيت نظم جديدي را 

 . هاي حيات انسان ايراني ايجاد كرد درعرصه
از ميان همة عوامل مؤثر در جنبش نوانديشي، ادبيات با طرح مسائل  

تحول  اد و افشاء خرافات، نه تنها نقشي استثنايي دراجتماعي، انتقاد از استبد
و نو كردن جامعه به عهده داشت، بلكه خود نيز، از اين رهگذر در معرض 

 . دگرگوني قرار گرفت
خواهانه، در  جنبش مشروطه، كه صرفنظر از اهداف ضداستبدادي و قانون

پيدا  هاي ـ بعضاً دور از دسترس ـ روشنفكران و پيشگامانش معني آرمان
هاي روشن و گسترده در آن سوي مرزها بود و متأثر  كرد، نگاهش به افق مي

از ادبيات اروپا، نه تنها نقد جامعه بلكه نقد و بازنگري ادبيات گذشته را نيز در 
 .دستور كارش قرار داد

سال قبل، در ايران  از  528آخوندزاده، احتماالً اولين كسي بود كه، حدود  
 :  نام برد« نقد ادبي»به نام  ژانر ادبي جديدي

اين عمل را به اصطالح فرانسه كريتيك ... انتقاد در اروپا متداول است»
نتيجه اين عمل اين است كه رفته رفته نظم و نثر انشاء و تصنيف . نامند مي

رساند و از جميع قصورات به قدر  در زبان هر طايفه يوروپا سالمت به هم مي
   5.«گردد امكان مبرا مي

زني ايجاب  به هرچه دست مي»: گويد همو در انتقاد به اوضاع ايران مي
    8«.پوشي و مدارا خالف اصل انتقاد است پرده .كند كه از آن انتقاد شود مي

ميرزا آقاخان كرماني شاعر و نويسنده و متفكر دوره ناصري، با لحني تند و 
نابسامان عصر خود سرايان و اوضاع  عصبي از خرافات عوام، تملق مديحه

در باره ارزش و تأثير شعر و شاعري، به مناسبت، از »از جمله . كند انتقاد مي
خورد كه مردم ايران  گويد و افسوس مي حكما و ادباي فرنگستان سخن مي

گويي را  دانند و هر شاعر گداي گرسنة متملق اغراق معني واقعي شعر را نمي
تر بيان نمايد او را شاعرتر  و عبارات را مغلقكه الفاظ قلنبه را بهتر به كار برد 

 2«...الشعرايش لقب دهند تر دانند و ملك و فصيح
پيشگامان عصر روشنگري ايران، كه از طريق ادبيات اروپا، با انواع ادبي 
جديدي آشنا شده بودند، با درك نوين از ادبيات و كاركردهاي اجتماعي آن، 

 .را وجهه همت خود قرار دادند دگرگوني و نوآوري در ادبيات فارسي
مقام فراهاني درك كرد و  هاي نوجويانه، قائم اين ضرورت را در اولين قدم

صاحب )خان هدايت  هايي در نثر فارسي شد، كه در رضاقلي منشاء دگرگوني
الممالك فراهاني و  اديب( التواريخ مؤلف ناسخ)، ميرزاتقي سپهر(الفصحاء مجمع

به رغم آن كه . ملك و برخي ديگر ادامه يافتال محمدحسين فروغي ذكاء
مقام به مقدار زيادي از عبارات متكلف متصنع و مضامين پيچيده و  قائم»

اي انشاء خود را ـ مخصوصاً در  جا كاست و تا اندازه تشبيهات بارد و نا به
اما  1،«مراسالت خصوصي ـ به سادگي گفتار طبيعي نزديك ساخته است

راني كه نام برده شد، از سرچشمه همان نثر پيچيده پر شيوه نگارش او و ديگ
 . خورد  الحضره، نويسنده تاريخ وصاف آب مي پردازانة و صاف تكلف سجع

مترجمان، خواه نا »از عهد ناصري به اين سو است كه با رواج كار ترجمه،  
هايي  كوشش... ها خواه از سادگي متون اصلي تبعيت كردند و با اين ترجمه

براي پيراستن زبان از الفاظ غليظ و تركيبات ناهموار آغاز شده بود به ثمر كه 
ها و مراعات  رسيد و نويسندگي منشيانه و پر قيد و تكلف قديم، با آن سجع
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النظيرها و استشهاد به احاديث و اقوال بزرگان عرب و عجم، در برابر سيل 
و موجز و  تجدد عقب نشست و جاي خود را به نويسندگي ساده و روان

 1.«مفهوم داد
باري درآمده بود، راه برون رفت  شعر فارسي كه در دوره صفوي به وضع رقت

به سبك و سياق عراقي و خراساني و مفاخر « بازگشت»از بحران را در 
اما از . ديد مي... شعرفارسي، يعني سعدي، سنايي، فردوسي، منوچهري و

يد از پيشينيان بود ـ نه ، بناي كارش بر تقل«بازگشت ادبي»آنجايي كه
جستجوي آفاقي نو و رهايي احساس و انديشه در مواجهه با زندگي و هستي 

نهضت بازگشت »به قول اخوان ثالث، . ـ  پيشاپيش محكوم به شكست بود
به سان كودتايي بود براي ساقط كردن سلطنت انحصاري دودمان سبك 

پيدا نكرد سهل است كه  تر از پيش هيچ چهره درخشان[ كه نه تنها... ]هندي
سعدي دروغين، منوچهري : هاي دروغين به وجود آورد حتي مشتي آدم

 0«دروغين و ديگر و ديگران
يعني، .  انقالب مشروطيت ايران، حركتي بود ضد استبدادي و تجددخواهانه

نه تنها بر آن بود تا حكومت قانوني و نظام پارلماني را جايگزين حكومت 
آن داشت، هستي انسان ايراني را دگرگون كرده و  فردي كند، بلكه سر

اما، اين نگاه نو نسبت به زندگي و . نگاهش را نسبت به زندگي نو سازد
به عبارت ديگر، تحولي كه قرار . هستي، محصول و ماحصل زندگي ما نبود

بايست در  هايي نبود كه مي بود در ايران آن روزگار ايجاد شود، ادامه دگرگوني
 . رخ داده باشدگذشته ما 

جامعه ايراني، از سلطة اعراب تا صدر مشروطيت ـ  در همه اشكال خود ـ در 
سختي گرفتار بود كه فرصت و قابليت  دار وجان چنبره ساختار سنتي ريشه

اين كه ما، امروز زبان . كرد هرگونه دگرگوني ـ از درون را ـ از او سلب مي
يم، به همين معني اشاره دارد فهم رودكي و سعدي و حافظ را به راحتي مي

كه در جامعه ايراني، در بستر زمان تحول چشمگيري رخ نداده بود،  واال ـ 
  3.اين دگرگوني ـ  در بستر زبان، به راحتي قابل مشاهده بود

ها، از جمله در حوزه معرفت نيز  آشكار  ايستايي جامعه  ايراني، در همه زمينه
حركت »اواخر ـ در فلسفه، فقط مالصدرا و  اتفاقي نيست كه،  ما ـ اين. بود

بگذريم از اين كه خود مالصدرا نيز، به نوعي ادامة . او را داريم« جوهري
شيوه تفكر پيشينيانش بود، نه باني سنت نوي در فلسفه و نگاهي، از منظري 

 . ديگر به هستي
به عنوان بيان نهايي فلسفه و »، «حكمت متعاليه مالصدرا»گفتني است كه 
؛ و «نقطه پاياني برانديشيدن فلسفي در ايران نهاد... حكمت اسالمي

هاي بعد از او، كارشان  «الحكما خاتم»ها و «سيدالحكما»ها، «الحكما رئيس»
انديشي بود و نه به مسائل سياسي توجه  نه انديشيدن و نوانديشي و تازه»

اي بودند  نمونهنظير، برجسته و  اينان در فن خود، استادان كم... عميق داشتند
آمدند و كورسوي اجاق  كه ناقالن و حامالن حكمت پيشين به شمار مي

 0.«داشتند اسالمي را در دوره قاجار روشن نگه مي حكمت
دار ساختارهاي سنت، در همه  به گمان من، به دليل همين حضور ريشه

هاي حيات انسان ايراني و اينجايي نبودن انديشة تحول است كه  عرصه
هاي سياسي، در نيمه راه  هاي حقوقي و آزادي مشروطيت، در حوزه انقالب

 .شود متوقف مي
 ملت ]ناكامي و شكست ... شايد يكي از جهات اصلي»به قول دكترآجوداني، 

را بايد در همان [ ايران، در ايجاد يك دولت ملي دموكراتيك و قانوني
 9.«هاي نظري و عملي انقالب مشروطه جستجو كرد ناكامي

خواهي، رويارويي با استبداد قجر به رويارويي با  جريان نهضت مشروطهدر 
 .شود استبداد زبان هم كشيده مي

مخاطبانش شاه و درباريان بودند، به , شعرـ  كه پيشتر زبان ـ اعم از نثر و
شود؛ اما، ادبيات ـ  اي براي تهييج و روشنگري مي آيد و وسيله ميان مردم مي

ي آن كه مخاطبانش را در ميان مردم پيدا كند، به طور مشخص شعر ـ برا
ـ از پيچيدگي و  5بايست بر خالف سنت ادبي پيش از مشروطيت  مي

به دل مردم »شمال، بتواند  الدين نسيم گويي رها شود، تا به قول اشرف مغلق
هاي عمومي و زندگي  ـ به واقعيت8« ها را تسخير كند بنشيتد و قلب

هاي هنري و صناعات شعري  از آفرينشـ 2. دازداجتماعي ـ سياسي مردم بپر
و استفاده از واژگان اديبانه، در حد امكان چشم بپوشد تا زبان، شفاف شود و 

 .انتقال مفهوم به سادگي صورت پذيرد
كشد و پرچمي  اين گونه است كه شعر، شعارهاي مشروطيت را بر دوش مي 

 . خواهد در جامعه حاكم شود اي كه مي شود بر بام  نظم تازه مي
جريان تحول در شعر فارسي ـ كه  چند دهه قبل از انقالب مشروطه آغاز 
شده بود ـ غالباً توسط شاعراني كه خود در عداد پيشگامان نهضت بودند، پي 

بايست در خدمت  براي اين شعرا همه چيز، از جمله شعر مي. شود گرفته مي
رو، ادبيات مشروطه را  از اين. ن مردم باشدانقالب، مسائل انقالب و برانگيخت

اي بر رئاليسم اجتماعي ـ سياسي درتاريخ ادبيات ايران  شايد بتوان مقدمه
 .       دانست

المالك فراهاني، عارف، دهخدا،  ميرزا، اديب ادبيات مشروطه، در كالم ايرج
گيرد و از شعر و نثر پيش از مشروطيت متمايز  عشقي و ديگران شكل مي

پردازد  ـ در موضوعاتي است كه شعر به آن مي5اما اين تمايز، عمدتاً . شود يم
 .گيرد ـ واژگاني كه شاعر به كار مي8

زبان شعر مشروطيت، چه به لحاظ ساختار و چه واژگان، گرايش به زبان 
واژگان اروپايي ـ گاه بر حسب نياز و گاه به بهانة نوگرايي . كوچه و بازار دارد

گرچه، انديشه تحول در ساختار سياسي ـ . يابند شعر راه مي ـ تدريجاً در
اجتماعي كشور، در نگاه شاعر نسبت به زندگي دگرگوني ايجاد كرد، اما اين 
دگرگوني با آن چه كه بعدها در نگاه و نظر نيما نسبت به هستي ديده 

هايي كه ـ در اين دوره ـ در  در واقع، نوآوري. شود، تفاوت ماهوي دارد مي
خواهانه ـ  بيشتر  بينيم ـ  متأثر از فضاي ضداستبدادي و آزادي ور خيال ميص

 . رنگ سياسي دارند تا بار شاعرانه، به معناي عام آن
هاي مهجور مثل مسمط و  نوآوري در قالب شعر، عمدتاً در استفاده از قالب

 . كند ها جلوه مي قافيه« پس و پيش كردن»و ... مستزاد و
طور برجسته كردن احساسات  هاي آن، همين جامعه و سنتنگاه انتقادي به 

 . هاي شعر مشروطيت است ميهني نيز، از ويژگي
 

 :نگاهي اجمالي به برخي از شعراي عصر روشنگري ايران

ايرج ميرزا، شاعري است پايبند به عنعنات شعر كالسيك ايران، كه 
سنت، مسائل اش به انتخاب مضامين تازه و ديد انتقادي نسبت به  نوآوري

او، به رغم آن كه زباني نزديك به . شود محدود مي... اجتماعي و سياسي و
اي از كلمات فرنگي وارد شعر  ها و پاره المثل زبان گفتگو را، همراه با ضرب
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ها و قواعد شعر سنتي پايبند است و دگرگوني در  كند، همچنان به قالب مي
است كه، در شعري طنزآميز،  تابد؛  و در همين رابطه صورت شعر را برنمي

 :كند را ريشخند مي« انقالب ادبي»
 

 در تجديد و تجدد وا شد
 ادبيات، شلم و شوربا شد 

 
 تا شد از شعر برون وزن و رَوي

 يـافت كاخ ادبيات نوي
 

 ها را پس و پيش كنم قافيه مي
 تا شوم نابغة دورة خويش

 
 همه گويند كه من استادم

 در سخن دادتجدد دادم
 

 جوانان كه تجدد طلبند اين
 راستي دشمن علم و ادبند 

               ... 
 بسكه در ليوِر و هنگام لِتِه  
 دوسيه كردم و كارتن تِرِته

  
 بسكه نُت دادم و آنكِت كردم 

 58اشتباه بروت و نت كردم
                ... 

شعر هاي  ها و ظرفيت الممالك فراهاني شاعري است مسلط به ظرافت اديب
اش در انتقاد از  فارسي ـ با اشعاري دشوار و متكلف ـ كه نوآوري

هاي اجتماعي، نكوهش مضامين تكراري در اشعار سنتي، عِرق  نابساماني
 .شود خالصه مي... وطن و پند و اندرز در كسب دانش مدرن

الممالك، شعري دارد، كه در آن برخي اصطالحات سياسي و كلمات  اديب
 :ا جمع آورده استج فرنگي  را، يك

 
 ترقي، اعتدالي، انقالبي، ارتجاعيون

 دموكراسي و راديكال و عشقي اسكناسي را
 

 انيورسيته و فاكولته در ايران نبد يارب
 55كجا تعليم دادند اين گروه ديپلماسي را

                                                                                  
چرند »دهخدا بيشتر در نثر است، كه در مقاالتي طنزآميزي مثل نوآوري 

نثر دهخدا نثري است ساده، همراه با اصطالحات و . كند نمود مي« پرند
هاي اجتماعي آن  هاي عاميانه كه به شكلي طنزآميز نابساماني المثل ضرب
گويد ـ  دهخدا ـ آن گونه كه خود مي.  كشد هاي ايران را به تصوير مي سال

ها شعر  كه اين گفته[ ند]دا خود نمي»ويكردش به شعر از سر تفنن است و ر

ياد آر »اما، به رغم اين، در شرحي برمسمط معروف و زيباي . «است يا نظم
[ اين شعر]به نظر خودم ... »: نويسد ، به جد يا به طنز مي«زشمع مرده ياد آر

اش تعريف  ا كه ننهاگرچه دختري ر. تقريباً در رديف اول شعرهاي اروپا است
 58.«كند، براي داييش خوب است

تواند ناظر بر اين واقعيت باشد، كه دهخدا تحوالت شعري اروپا  بيان فوق، مي
 . گرفته است را پي مي

ياد آر زشمع مرده ياد »پور، در كتاب از صبا تا نيما ـ در مورد شعر  يحيي آرين
كه زبان تركي را به خوبي  بعيد نيست، دهخدا،»ـ  بر اين باور است كه « آر

خوانده و در اين زبان به سبك  دانسته و روزنامة مالنصرالدين را مي مي
را در روزنامة [ بيك]زاده اكرم رجايي... ساخته، شعر شعر مي[ بيك]صابر

مالنصرالدين ديده و وزن و تركيب و مضمون آن را در ذهن داشته و بعد از 
... به تقليد يا به استقبال آن ساخته باشد و قطعه خود را... آن الهامي گرفته

ها نظيره  شعر دهخدا در فرم و سبك و وزن و ساختمان و حتي شماره مصراع
  52.«شاعر ترك[ زاده اكرم  بيك رجايي]و تقليدي است از 

پور، در مورد تأثير پذيري دهخدا، از شاعر ترك را، محض يادآوري  قول آرين 
هاي ما از غرب، به طور غيرمستقيم  ي تأثير پذيريام كه، برخ اين نكته  آورده

از طريق روسيه، تركيه و مصر بود و در اين رابطه، شهرهاي رشت و تبريز ـ 
هاي نو  گير شدن انديشه هاي نشر تجدد ـ نقش مهمي در همه به مثابه كانون

 . ها داشتند و تحوالت آن سال
شعر عارف، غالباً . است سازي سهم عارف، در نوآوري، عمدتاً در رواج تصنيف

اما زبان  اشعارش . در قالب غزل سروده شده و از اين نظر فاقد نوآوري است
دلمشغولي عارف . ساده و معطوف به اصطالحات عاميانه و سياسي است

بعد ازعشق وطن هم اگر سرگرمي به »آن گونه كه . آزادي بود وعشق وطن
 :اين بوده است[ اش]جايي يا دلباختگي به هوايي داشته بهانه 

 
 مرا ز عشق وطن دل به اين خوش است كه گر

  51«زعشق هركه شوم كشته زادة وطن است
                                                                                                           

ر روند هايي است كه د استفاده خاص از نوع ادبي تصنيف، يكي از نوآوري
تصنيف ـ . افتاد نهصت مشروطيت، براي تحريك احساسات ميهني مؤثر مي

عارف . شد گير مي افتاد و همه ها مي كه حامل پيام انقالب بود ـ بر سر زبان
الشعرا بهار از  و ملك( كه خود خواننده و آهنگسازي چيره دست بود)قزويني

است كه، براي القاء بديهي . سازان آن دوره هستند هاي موفق تصنيف نمونه
شد تا شمار بيشتري  بايست به زبان مردم نزديك مي صريح پيام، تصنيف مي

اما، عمومي شدن زبان شعر، براي القاء پيام . گرفت ها را زير پوشش مي از آن
اوالً ـ  مانع خالقيت شاعر، در حوزة . سياسي دو مشكل اساسي به بار آورد

زبان شد؛ ثانياً ـ شعر را اسير روزمرگي ساخت و آن را در حد پيامي منظوم 
 . تقليل داد( شعار)

ي شود، تقريباً اگر همة شعارهاي اين دوره جمع آور»به قول ادوارد براون 
 51.« تاريخ منظوم انقالب را تشكيل خواهد داد

الشعرا بهار،  الممالك فراهاني و ملك اما در اين ميان، شعرايي مثل اديب 
هاي شعر كهن فارسي وفادار ماندند؛ و به رغم آن كه به  همچنان به ويژگي

 ي از شان در حد باالي پرداختند، كالم موضوعات جاري سياسي ـ اجتماعي مي
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 . فخامت بود
، در «يا مرگ يا تجدد»از عجايب است كه، بهار به رغم آن كه در قصيدة 

در « تجدد ادبي»اش به  فشارد، اما اعتقاد عملي ضرورت تجدد سخت پاي مي
شود اين  در واقع، مي. شود هاي كهنه متوقف مي حد طرح مسائل نو در قالب

 :يشتر به اصالح نظر داشت، ب«تجدد و اصالح»گونه فهميد كه بهار، از 
       

 يا مرگ يا تجدد و اصالح
 راهي جز اين دو پيش وطن نيست

 
 ايران كهن شده است سراپا

  50درمانش جز به تازه شدن نيست
  

سال پس از امضاء فرمان مشروطيت 9تقريباً، )شمسي 5891در دي ماه، 
يا جرگة جرگة ادبي »انجمن ادبي كوچكي، به نام ( توسط مظفرالدين شاه

هدف اين . شود الشعرا بهار در تهران تشكيل مي ، به همت ملك«دانشوري
ترويج معاني جديد در لباس شعر و نثر قديم و شناساندن موازين »انجمن 

فصاحت و حدود انقالب ادبي و لزوم احترام آثار فصحاي متقدم و ضرورت 
عد، تحت نام اين انجمن، حدود دو سال ب. «اقتباس محاسن نثر اروپايي بود

، با احترام "تجديد نظر در طرز و رويه ادبيات ايران"»و با هدف « دانشكده»
به اسلوب لغوي و تعبيرات اساتيد متقدم و مراعات سبك جديد و احتياج 

 53.به كارش ادامه داد « ...عمومي حال حاضر
، به قصد ايجاد تحول در ادبيات فارسي،  «انجمن دانشكده»طرفداران 

الشعرا بهار انتشار  ـ به سردبيري ملك« دانشكده»ي به همين نام ـ ا نشريه
دهند كه جمعي از نويسندگان جوان آن روزها ـ از جمله عباس  مي

با آن همكاري ... آشتياني، رشيد ياسمي، سعيد نفيسي، يحيي ريحان و اقبال
ما ... »نويسد  بهار، در سر مقالة شمارة اول اين نشريه مي. كنند مي

خواهيم پيش از آن كه سير تكامل به ما امري دهد، خود مرتكب امري  نمي
يك تجدد آرام آرام و نرم نرمي را اصل مرام خود ... اين است كه... شويم

كنيم كه اين تجدد را تيشه عمارت تاريخي پدران  ساخته و هنوز جسارت نمي
ا مرمت ها ر اين است كه ما فعالً آن. شاعر و نياكان اديب خود قرار دهيم

هاي نوتري كه با سير تكامل،  نموده و در پهلوي آن عمارت، به ريختن بنيان
 50«ديوارها و جرزهايش باال روند مشغول خواهيم شد

ايران ـ « تجدد ادبي و اجتماعي»از سوي ديگر، هواداران پرشور و متعصب 
دادند ـ  عيار در ادب فارسي رضايت نمي كه به كمتر از يك انقالب تمام

، به سردبيري تقي رفعت در تبريز «تجدد»و« آزادي ستان»رياتي به نام نش
كه در مشاجرات قلمي ـ بر سر « قيل و قال»اينان، به رغم . دهند انتشار مي

الشعرا  ضرورت دگرگوني بنيادي در ادبيات فارسي ـ با مجله دانشكده و ملك
فاصله بگيرند و بهار به راه انداخته بودند، نتوانستند از شعر سنتي چندان 

تجربيات شعري شان، چه از نظر فرم و چه به لحاظ مضمون، نه تنها تفاوت 
هايي، در محدودة  هاي شعر مشروطيت نداشت، بلكه نوآوري زيادي با نمونه

 :ها بود هاي سنتي، با تغييراتي در محل قرارگرفتن قافيه همان قالب
 

 اي بيستمين عصر جفا پيشة منحوس

 تمثال فجايع اي عابدة وحشت و
 

 برتاب زما آن رخ آلوده به كابوس
 ساعات سياهت همه لبريز فضايع

 59جعفر خامنه اي
 

 برخيز، بامداد جواني زنو دميد
 ...آفاق خُهر را لب خورشيد بوسه داد

 
 !صبح خنده نثارت خجسته باد! برخيز

 برخيز روز ورزش و كوشش فرا رسيد     
 88تقي رفعت،

 
ها، به تجربة  سمايي، با بلند و كوتاه كردن مصراعدر اين ميان، خانم ك

به جا مانده از « شكسته»زند، كه مشابه آن در دو شعر  جديدي دست مي
اين . شود نيز ديده مي( سنگر خونين و وحدت تشكيالت)ابوالقاسم الهوري 

تجربة خانم كسمايي و ابوالقاسم الهوتي را، شايد بتوان شكل خام و ابتدايي 
مند و  دانست كه بعدها به دست نيماي بزرگ، در هيئتي نظامآن تحولي 

 . سنجيده صورت پذيرفت
مقايسة تجربه مذكور از خانم شمس كسمايي و ابوالقاسم الهوتي، با 

 : تواند شاهدي بر اين مدعا باشد اي موفق از نيما ، مي تجربه
 

 پرورش طبيعت

 زبسياري آتش مهر و ناز و نوازش  
 روشنايي و تابش از اين شدت گرمي و

 گلستان فكرم 
 خراب و پريشان شد افسوس

 چو گلهاي افسرده افكار بكرم
 ...صفا و طراوت زكف داده گشتند مأيوس

 85شمس كسمايي،

 
 (ترجمه شعري از ويكتورهوگو) سنگر خونين

 رزم آوران سنگر خونين شدند اسير
 با كودكي دلير
 .به سن دوازده

 ـ آن جا بدي تو هم؟ 
 !ـ بله

 .اين دالوران با
…  

 88ابوالقاسم الهوتي،

 ام ابري است خانه

 ام ابري است  خانه
 .يكسره روي زمين ابري ست با آن
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 از فراز گردنه خرد و خراب و مست 
 .پيچد باد مي

 يكسره دنيا خراب از اوست 
 !و حواس من

 !ست دور از ره كجايي زن كه ترا آواي ني برده آي ني
 ... 

   82نيما يوشيج،
 

هاي ادبي ـ به داليلي كه پرداختن  هاي اوليه و مناظره متأسفانه، اين تجربه
طلبد ـ ادامه نيافت و نيما  ـ به رغم  به آن فرصت ديگري را مي

اش را بر سر  بايست همة زندگي هاي متوليان شعر سنتي ـ مي اندازي سنگ
 . برون رفت از بحران شعر فارسي بگذارد

پس از ( محمد خياباني معاون اول شيخ)تقي رفعت اما، همين قدر بگويم كه، 
كند و  خود كشي مي5899شكست حزب دموكرات آذربايجان، در سال 

تجدد »و « انجمن دانشكده»هاي ادبي، بين طرفداران  متعاقب آن مناظره
خانم شمس كسمايي، به دليل مرگ فرزندش، گوشه . رسد به پايان مي« ادبي
ابولقاسم الهوتي ـ كه با . يابد ش ادامه نميا هاي ادبي گيرد و فعاليت مي

سرايد  ترجمه مورون يكي  از اشعار ويكتور هوگو نخستين شعر شكسته را مي
هاي نظامي و وقف احساس و  هاي سياسي، درگيري ـ به دليل فعاليت

در اين ميان نيما بايد . شود اش در خدمت نگرش حزبي، تلف مي انديشه
 . به دوش بكشد تنه بار انقالب ادبي را تك

اند،   در ميان همة كساني كه مقدمات دگرگوني در شعر فارسي را فراهم آورده
از اين رو، پرداختن به او ـ  در زمينه . اي دارد ميرزاده عشقي جايگاه ويژه

نو ـ  نوشتة مستقل و  نو به هستي و يافتن زباني متناسب با اين نگاه نگاه
بسنده كردن به چند سطر در معرفي شاعر، در واقع، . طلبد مبسوطي را مي

نيما، در . اي مخدوش و ناتمام از او نخواهد داشت حاصلي جز نمايش چهره
اهلل صفا، بر موقعيت ويژة عشقي، درميان ديگر پيشگامان  اي به ذبيح نامه

 :تجدد ادبي تأكيد دارد
ف ماند و معايبش را بر طر اگر باقي مي. عشقي فقط شاعر اين دوره بود»

   228ها، ص نامه. «كرد مي
هاي بنيادي در  هاي پيش از نيما، در چهارچوب دگرگوني به هر حال، نوآوري

التقاطي بود از كهنه و نو كه ـ چه در شكل و چه در محتوا . شعر فارسي نبود
 . ـ  عموماً به كهنه نظر داشت

جريانات ادبي اش به  اي دارد كه نه تنها نشانگر احاطه نيما، در اين مورد اشاره
گامان تجدد ادبي،  عصر روشنگري ايران است، بلكه بخشي از كارنامة پيش

 :دهد رو قرار مي قبل از خود را هم پيش
شويم  كشيم و همراه مي دست عنصري را با ظميران و خميران بيرون مي... »

آنگاه در زير بيرق امروزي با كمال . رود اي كه به شام مي با سعدي، با قافله
گذرانيم كه لباس ما، لباس دربار غزنوي و  ايم و از خاطر نمي تخار ايستادهاف

. قسم كاريكاتور مخصوص ادبيات كنوني ايران اين است يك. اتابكان نيست
خواهد پرواز كند  دهند كه مي از اختالط قديم و جديد، به آن شكل عقاب مي

شروطيت آن را همين تجدد بود كه در اوائل م... اما دست و پاي فيل دارد
گفتند، كمي بعد به صورت شعرهاي عمومي به بازار آمد كه  شعر وطني مي

 99تقليدي بود از صابر بك، شاعر معروف ترك و نزديك به كودتاي حوت 
به . و در حقيقت همه اشتباه كرده بودند( عارفنامه)خود را مطايبه ساخت 

 81.«ها نشان دادم چطور آن
شود  و از پس  ما وارد كارزار تجدد ادبي ميدر چنين شرايطي است كه ني

اش ـ شعري را بنياد  ساليان دراز تجربه و تفحص ـ در خلوت خود گزيده
 :نهد كه اساساً، با شعر پيش از خودش متفاوت است مي

ام   هاي متمادي من دست به هر شكلي انداخته بينيد سال در آثار من مي»
ام و  تاريك، دست به زمين ماليدهام و در شب  كرده مثل اين كه تمرين مي

 81.«...ام جسته راهي را مي
نو، منطقاً  اين نگاه. اش به هستي است نو و دگرگونه اهميت كار نيما، در نگاه

از . هاي بيانيِ متفاوت از آن چه كه پيشتر متداول بود، نياز داشت به ظرف
 . يرمتعارف باشدرو دور از انتظار و عجيب نيست، كه رفتار نيما با زبان غ اين

نيما، در همان حال كه چشم اندازهاي نويي را در شعر فارسي جستجو 
پرداز شعر، در كار آن بود كه تئوري شعر خود را  كرد، به مثابه نظريه مي

اين جنبه . ها و رمز و راز آن را براي ديگران توضيح دهد تدوين كند و ويژگي
هاي آغازين كار  ان سالتوان از هم هاي ادبي نيما را مي از فعاليت

 .گرفت هايش پي ها و  يادداشت اش، در نامه شاعري
خورشيدي ـ يعني يك سال پس از قتل ناصرالدين شاه و  5830نيما در سال 

اي از  مقارن تاجگذاري مظفرالدين شاه ـ در دهكده يوش ـ منطقه دورافتاده
ـ  5801در سال هنگامي كه مظفرالدين شاه ـ . دهات مازندران ـ به دنيا آمد

 58نيما تا . گذشت سال از سنش مي 9فرمان  مشروطيت را امضاء كرد، 
آخوند . سالگي در يوش به سر برد و نوشتن را نزد آخوند همان ده ياد گرفت

هايي كه معموالًً اهل خانوادة  كرد به از بر كردن نامه مجبور مي»ده او را 
[ او]هم چسبانيده و براي ها را به  نويسند و خودش آن دهاتي به هم مي
 80.«كرد طومار درست مي

مدرسة )دوره دبستان را در مدرسه حيات جاويد . به تهران آمد 5800درسال 
اش، با الدبن ـ برادر كوچكترش  سپس به همت اقوام نزديك. گذراند( رشديه

لويي شهرت  مدرسه عالي سن"لويي، كه به  ـ به مدرسه كاتوليك سن
مراقبت و تشويق يك معلم خوشرفتار »در اين مدرسه،  .فرستاده شد "داشت

اين . را به خط شعر گفتن انداخت[ او] …[شاعر معروف]وفا  به نام نظام
در . ادامه داشت[ اول]المللي  هايي كه جنگهاي بين تاريخ مقارن بود با سال

 88نيما، در سن [. توانست بخواند مي]آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه 
مدتي نيز به « ...لويي فارغ التحصيل شد از مدرسه سن( ش.ه 5890)گي سال

مروي تهران، نزد  آموختن زبان عربي و تحصيالت طلبگي در مدرسه خان
  83.هادي يوشي پرداخت مرحوم آقاشيخ

قصه »ش، مقارن كودتاي رضاخان ـ سيدضياء، مثنوي بلند .ه5899در سال 
با سرمايه ( ش. ه5288)سال بعد را نوشت كه در « رنگ پريده، خون سرد
پيش از آن »اش آمده،  نامه گونه كه در زندگي نيما، آن. خودش به چاپ رسيد

 . ندارد« …شعري در دست
اين مثنوي نسبتاً بلند، شرح مصائب نيما در شهر، بازگو كننده اوقات خوش او 

 .طلبانة نيما است و بيانگر روحية عدالتخواهانه و حق( طبيعت)در روستا 
به شمار [ او]آثار بچگي »به قول شاعر، از« ...قصة رنگ پريده»مثنوي، 

و اهميتش نه در صالبت شعر و احاطه شاعر به شگردهاي شعر « آيد مي
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اي است كه نيما به عشق و انسان و مسائل  كهن فارسي،  بلكه در نگاه تازه
شم خود در واقع، نيما در اين منظومه دنيا را از دريچه چ. اجتماعي دارد

 . بيند، نه از نگاه شاعران كهن فارسي مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 58شماره»سرايد، كه در  را مي« اي شب»، شعر (ش.ه5285)نيما، سال بعد 
و نام « شود چاپ مي[ الشعرا بهار ملك]سال سيزدهم روزنامة نوبهارِ 

 . اندازد ها مي اش را سر زبان سراينده
را ـ كه مدخلي است بر « افسانه»شعر معروف ـ 5285در همين سال ـ 

. كند وفا نقديم مي آفريند و آن را به استادش نطام انقالب ادبي نيما ـ مي
افسانه، شعري است غنايي كه هم به لحاظ وزن و قافيه و هم از نظر نگاه به 

نو، در چند  بخشي از اين غزل . طبيعت و تصاوير به كار گرفته، تازگي داشت
به مديريت ميرزاده عشقي چاپ « قرن بيستم»در پي نشريه  شمارة پي

 :گويد ، در اين باره مي«خانوادة سرباز»نيما، در مقدمة . شود مي
چند ... نوبت آن رسيد كه يك نغمة ناشناس نوتر از اين چنگ باز شود»

صفحه از افسانه را با مقدمة كوچكش تقريباً در همان زمان تصنيفش، در 
را به واسطة استعدادي كه [ ميرزاده عشقي]احب جوانش اي كه ص روزنامه

در آن زمان از تغيير اداي . داشت با خود همعقيده كرده بودم، انتشار دادم
هايي كه با  ذهن. احساسات عاشقانه به هيج وجه صحبتي در بين نبود

هاي غيرطبيعي غزل  موسيقي محدود شرقي عادت داشتند، با ظرافتكاري
. سر براي استماع آن نغمه از اين دخمه بيرون نيامديك . مأنوس بودند

زيرا . براي مصنف ابداً تفاوتي نكرد... ها جور نشده بود افسانه با موسيقي آن

به جايي گذارده نشده كه در دسترس [ هنري]دانست اساس صنعتي  مي
 .    «...عموم واقع شده باشد

ه تحول در شعر هايي ك نيما، با شناخت ادب كهن فارسي و همه ضرورت 
 :نويسد اي به عشقي مي كرد، در نامه فارسي را الزامي مي

همان طور كه در خيابان صحبت كردم، ببين از زبان . آن قسمت را بخوان»
خواهي دانست . ام، عنصري چطور من چطور بهار را وصف كرده "افسانه"

 80«.كدام جهات را در طبيعت بايد اتخاذ كرد
ها، به هستي «عنصري»، همين تفاوت بين نگاه او و جوهر انقالب ادبي نيما

 .است
افسانه مورد توجه بسياري از جوانان آن ايام ـ از جمله زنده ياد استادمحمد 

گيرد، كه تحت تأثير آن، قطعاتي به همان سبك و  طباطبايي ـ قرار مي محيط
ما ، از ني«دو مرغ بهشتي»و « افسانة شب»شهريار نيز در  89.سازند سياق مي

 .متأثر است
عشقي اول كسي است كه از طرز نوين نيما »به گفتة محمدضياء هشترودي، 

تطبيق نموده  "آل تابلوهاي ايده"اسلوب افسانه را در [ و]تقليد كرده است 
 .   «است

، به رغم آن كه ـ هم به لحاظ شكل و هم محتوا ـ از شعر كهن «افسانه»
ش، با .ه 5250ادبي نيما، كه در سال گيرد، اما تا انقالب  فارسي فاصله مي

 . دهد، هنوز، راه درازي در پيش است روي مي« ققنوس»شعر 
ش، محمدضياء هشترودي ـ كه متاسفانه سهم بزرگش در .ه 5282در سال 

نو فارسي، به درستي به جا آورده نشد ـ   معرفي نيما و جا انداختن شعر و ادب
نويسندگان و شعراي معاصر را به چاپ براي اولين بار منتخباتي از آثار 

الملك،  الممالك فراهاني، اعتصام دراين مجموعه، كه آثاري از اديب. رساند مي
اي، علي دشتي، صبا، حيدرعلي  عباس اقبال، پژمان بختياري، جعفرخامنه

در آن ... الشعرا بهار، نيما و كمالي، سعيد نفيسي، نظام وفا، رشيد ياسمي، ملك
، نه تنها بيش از همه شعرا از نيما نام برده شد، بلكه سهم نيما گرد آمده است

 .    از آثار چاپ شده هم، از ديگران بيشتر است
را، كه در بر دارندة « خانوادة سرباز »ش كتاب .ه5281نيما، در اسفند سال 

است، با سرمايه ... و« اميد مادر»، «خانوادة سرباز»اشعاري چند، از جمله 
ضمن توضيح تئوريك راه , او در مقدمه اين كتاب. رساند ميشخصي به چاپ 

 :نويسد نوي كه در پيش گرفته بود، مي
من به كاري كه ملت . اي هم دارد كند سرنوشت تازه هركس كار تازه مي...»

 . «...كنم  به آن محتاج است اقدام مي
. ردازندپ در اين ميان، سنتگرايان از هر سو به مخالفت با  نيما و آزار او مي

اي به عشقي به اين مشكل اشاره  هاي بسيار، از جمله در نامه نيما، درنوشته
 :كند مي

بالبديهه به همان وزن يك شعر بدون . خوانند يك شعر از افسانه را مي»
افزايند، دوباره سه باره از سر گرفته  سازند به آن مي معني از خودشان مي

ام وسيله  من اقالً توانسته[. ياسمي]مخصوصاً رشيد . خندند خوانند و مي مي
بالعكس . اين هم يك نوع هنر است. فراهم كنم[ را]ها  تفريح و خندة آن

شعرهاي من . ها را هدايت خواهد كرد همين وسيله چند سال بعد آن
هم چپق هستند و هم در وقت راه : هاي بلند را دارند حكم چپق. اند دوكاره
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ها با  بجاي فكر طوالني در ايرادات آن شوم من هيچ متألم نمي. رفتن عصا
 28«گويم كمال اطمينان به عقيدة خود شعر مي

رود كه بعدها، چيزي نمانده بود كه  تا آن جا پيش مي« شعر نو»مخالفت با  
 !، مجازات قانوني تعيين كنند«!خراب كردن شعر»براي 

سالهاي بعد نيز، در »كند كه  نادرپور، در گفتگويي با صدرالدين الهي نقل مي
، دكترفخرالدين شادمان را [شعر سپيد]شيوع روزافزون اين شيوة تقليدي 

هاي موزون در زبان  چنان به خشم آورد كه حتي براي زير هم نوشتن مصراع
 25.«فارسي، پيشنهاد تعيين مجازات قانوني كرد

در اما، ا زسوي ديگر رويكرد به شعر نيما ـ گرچه آرام و بطئي ـ  به خصوص 
كه به )نامي « كلنل»نيما در يكي ـ دو نامه، به . شد ميان جوانان ديده مي

اشاره ( احتمال نزديك به يقين بايد كلنل وزيري، موسيقي دان معروف باشد
كند كه نه تنها دو قطعه از شعرهاي او را در كنسرتش به كار گرفت، بلكه  مي

 :داشته باشدقصد داشت با نيما ـ در زمينة موسيقي ـ كار مشترك 
كلنل ... در شمال و جنوب معتقدين خوب دارم... من به اندازة خود»

اخالق مخصوصي كه سابقاً مرا به انزوا . اي بريزد خواست با من طرح تازه مي
كرد از اين اتحاد باز داشت، با وجود اين دو قطعه از شعرهاي  ترغيب مي

. بود، كنسرت دادمعروف مرا، كه در تاريخ شعرهاي عصر حاضر چاپ شده 
  889هاي نيما، ص  نامه

سرايد ـ  همچنان  را مي  "شعر آزاد نيمايي"ـ كه اولين 5250نيما، تا سال 
در كار سبك سنگين كردن اوزان عروضي است، تا آن كه اين بند را، ابتدا در 

و شعرهاي ديگري از اين دست  پاره «  غراب»و چندي بعد در « ققنوس»
 .   كند مي

هاي وزني و موسيقايي شعر حفظ  ققتوس ـ به رغم آن كه ويژگيدر شعر 
اي شعر كهن موضوعيت و  ها و نظم قافيه شود ـ تساوي طولي مصراع مي

 :دهند ضرورت خود را از دست مي
 

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة جهان      مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن          
              آواره مانده از وزش بادهاي سرد،    

 (فاعلن)بر شاخ خيزران،                      مفعولُ فاعالت 
 .بنشسته است فرد

 .            بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان
  28 ققنوس...                                                                            

 
، به لحاظ وزني، 1و  8و  5هاي  مصراع بينيم، در اين شعر، همان طور كه مي

واژگان . ها كوتاهترند از آن 1و 2هاي  شان با هم برابر و مصراع طول
به اين ترتيب، . كنند ها را ايجاد مي قافيه« پرندگان»و « خيزران»، «جهان»

نيما، به دنبال ساليان دراز جستجو و كار مداوم، شعر فارسي را از 
آورد و شاعر را از قيد اصل تساوي  ميهاي صوري  بيرون  محدوديت

اين البته همة ماجرا . كند ها رها مي ها و نظم مبتني بر تكرار قافيه مصراع
 .نيست

دستي هم است، و در  پرداز شعري چيره نيما، گذشته از هنر شاعري، نظريه
و مقاالت ديگر، به توضيح نظري ساختمان و نظام « هاي همسايه حرف»

 .ردازدپ حاكم بر شعرش مي

 :مي گويد 
شمار  اي است كه افراد معين و انگشت شعر، در درجة اعالي خود مشاهده»ـ 

   22«…شمار ديگر دارند براي افراد معين و انگشت
در تمام اشعار قديم ما يك حالت تصنعي هست كه به واسطة انقياد و »ـ 

 پيوستگي خود با موسيقي اين حالت را يافته است، اين است كه هر وقت
من . بينيم تأثير ديگر دارد كنيم مي بندي نظم خود جدا مي شعري را از قالب

ام   ام كه شعر فارسي را از حبس و قيد وحشتناك بيرون آورده اين كار را كرده
ام و حالت طبيعي و توصيفي به آن  و آن را در مجراي طبيعي انداخته

 21«.ام داده
شعر را از حيث طبيعت بيان آن به ام بر اين است كه مخصوصاً  من عقيده»ـ 

 21.«طبيعت نثر نزديك كرده به آن اثر دلپذير نثر را بدهم
اگر وزن بهم بخورد، زيادي . شعر بايد از حيث فرم، يك نثر وزن دار باشد»ـ 

اين كار متضمن اين است كه ديد ما متوجه ... و چيز غيرطبيعي در آن نباشد
  20.«ن شعر قديم بشودبه خارج باشد و يك شعر وصفي، جانشي

خوردگي هم ريتمي دارد و  حتي به هم. ريتم نيست در طبيعت هيچ چيز بي»ـ 
يكي از . كنيم در شعر، اين را به وزن تعبير مي... رود كه ريتم ديگر بگيرد مي

شعر بي وزن و قافيه به مثابه . هنرهاي سرايندة شعر نمودن وزن است
 .«...انساني است كه پوشش و آرايش ندارد

وزن نتيجة يك مصراع و يك بيت نيست بلكه چند مصراع و چند بيت »ـ 
در صورتيكه براي قدما يك مصراع يا ... بايد مشتركاً وزن را بوجود بياورند

يك بيت داراي وزني هستند، يعني بر حسب قواعد عروضي يا موزيكي يا 
ر اما من وزن را بر طبق معني و مطلب به همين اساس به شع. هجايي

 23.«...دهم مي
وزن، كه طنين و آهنگ مطلب است ـ در بين مطالب يك موضوع ـ  …»ـ 

ها و ابيات  اين است كه بايد مصراع. آيد به دست مي "آرموني"فقط به توسط 
 20«دسته جمعي و به طور مشترك، وزن را توليد كنند

را  ها است كه عمليات اركان ها به توسط پايان بندي آن استقالل مصراع»ـ 
 «  .كنند و اگر اين نباشد شعر از حيث وزن يك بحرالطويل است ضمانت مي

. قافيه قديم مثل وزن قديم است. بعد از وزن در شعر پيدا شده …قافيه»ـ 
 29.«مطلب كه جدا شد، قافيه جداست …قافيه بايد زنگ آخر مطلب باشد

 18.«شاعر است بلكه وزن و قافيه هم از ابزار كار. شعر وزن و قافيه نيست»ـ 
شعر قديم ما سوبژكتيو است، يعني با باطن و حاالت باطني ما سر و كار »ـ 

دارد و در آن مناظر ظاهري نمونه فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده 
خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد كه در  نمي[ است و]صورت گرفته 
 15.«خارج وجود دارد

زبان عوام آنقدر غني نيست و اگر شاعر فقط در ... معني شرط است... »ـ 
ها تفحص كند، سبك را به درجه نازل پايين برده، بالطبع معاني را از  آن

زبان عوام در حد فهم و احساسات خود عوام ... جنس نازل گرفته است
اما زماني هم هست كه خود شاعر بايد سر رشتة كلمات را به دست ... است

زبان براي شاعر ... ، تحليل و تركيب تازه داشته باشدبگيرد، آن را كش بدهد
غناي زبان، رسايي و كمال . هميشه ناقص است و كوتاهي دارد و فقير است

 . «...آن به دست شاعر است و بايد آن را بسازد
 باور كنيد هنوز يك اقدام . ام، اما همه يكدست نيستند من شعر زياد گفته»ـ 
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    18«…يدآميز آن را به عقب انداختهالزم در پيش هست كه فكر ترد
اي از نظرية ادبي نيما، در مورد نظام  آن چه كه در باال آمده است، فشرده 

اما، نيما، . حاكم بر شعري است، كه بايد جانشين نظم شعر كهن فارسي شود
حتي در شعرهايي كه بعد از تدوين تئوري شعريش سروده، به همة 

نظام »ه عبارت ديگر، شعرهايش به تمامي، بر ب. يشنهادات خود پايبند نيست
علت آن است كه نيما مدام در كار تجربه و . انطباق ندارند« شعريش

هاي همسايه به اين معني  او خود در حرف. جستجوي توأم با تحقيق بود
 :اشاره دارد

ام  هاي متمادي من دست به هر شكلي انداخته بينيد سال در آثار من مي»
ام و در شب تاريك، دست به زمين ماليده راهي  كرده ين ميمثل اين كه تمر

  12«...ام  جسته را مي
امروز، كار نتيجة تحقيق است نه نفس كشيدن و بازو ...»: و در جاي ديگر

اگر اين نباشد . هرچيز با نظم و قاعده پيوستگي دارد. تكان دادن و زور زدن
دهيد، تكامل نيست،  كنيد و هر قدر انقالب در آن نشان مي كاري كه مي

همين دو اصل مسلم است كه انقالب و اغتشاش را از هم .  تنزل است
 11«كند تفكيك مي

، «همه شب»، «ري را»، «داروگ»با توجه به آخرين شعرهاي نيما، مثل 
... و« ترا من در چشم در راهم»، «برف« »هست شب»، «در كنار رودخانه»

اند و حتي در معيار جهاني از  به بعد سروده شده 25هاي  كه در سال
رسد كه نيما، به آن چه  ماندگارترين شعرهاي معاصر هستند، به نطر مي

شب همه »اما، به رغم اين، با توجه به شعر . ها در جستجويش بود رسيد سال
كه ( آخرين شعرنو نيما ـ از نظر زمان سرايش ـ در مجموعه اشعارش)«  شب

بينيم كه شاعر همچنان در كار جستجو  ياي است در شعر دو وزني، م تجربه
ها سروده است، از  ديگر اين كه، در ميان شعرهايي كه نيما در اين سال. است

نشاني نيست و « خانة سريويلي»و « مانلي»شعرهاي بلند و روايي مثل 
تر شده، به جوهر شعري و ـ  رويم، شعرها كوتاه هرچه، از نظر زماني جلوتر مي

 .  شوند تر مي نزديك« به طبيعت كالم »خواست ـ  يگونه كه نيما م آن
نظران شعرنو، بر اين باور هستند كه شعرهاي  برخي از منتقدين و صاحب

خوب نيما چندان زياد نيست و از اين بابت برخي از رهروان نيما مثل اخوان 
هاي  نيما، كه خود معترف بر نارسايي. اند ثالث، آشكارا بر او پيشي گرفته

ر تعداد قابل توجهي شعرهايش است، پيشتر، جوابي هوشمندانه به موجود د
 :دهد ايراداتي از اين دست مي

من خودم به عيبي كه در فورم اشعار من ممكن است وجود داشته باشد ...»
گذشته، خيلي ورزش در اين  "موسيقي"از دورة انتشار مجلة . اعتراف دارم

اما يك جواب به مدعي . ح خودمن هر روز مشغولم براي اصال. ام كار كرده
كنند، هرچند اساس آن نظم و  انقالب را به نظم و متانت نگاه نمي. دهم  مي

ام كه بنايي را آرايش  من نديده. م ا من ويران كننده و سازنده. متانت است
 11.«كنند، پس از آن پي بريزند

طول هاي شعر سنتي و تغيير  اما، نوآوري نيما، تنها در شكستن قالب   
واسطة او به هستي  شعر نيما محصول نگاه بي. شود ها خالصه نمي مصراع

 :پيشتر از نيما خوانديم . است
شعر قديم ما سوبژكتيو است، يعني با باطن و حاالت باطني ما سر و كار »

دارد و در آن مناظر ظاهري نمونه فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده 

هد چندان متوجه آن چيزهايي باشد كه در خوا نمي[ است و]صورت گرفته 
 10خارج وجود دارد

هاي عيني او را از طبيعت ـ به صورت  در غالب شعرهاي نيما، تجربه
نيما، برخالف . توان ديد هاي ذهني و دروني شده ـ به وضوح مي تجربه

بيشتر شعراي كالسيك فارسي، دنيا را در مسير واژگان و تركيبات كليدي 
... و« ساقي سيمين ساق »، «خط وخال »، «كفرزلف »شعر كهن، مثل 

 . ديد نمي
 :اي گويا دارد نيما، خود در اين باره اشاره

بينيد بنويسيد و سعي كنيد شعر شما نشاني  سعي كنيد همانطور كه مي»
بينيد و برخالف آن چه در  وقتي شما مثل قدما مي. تر از شما بدهد واضح

آفرينش شما بكلي زندگي و طبيعت را فراموش ... آفرينيد خارج قرار دارد مي
 00«...كرده است

« شبي گيسو فرو هشته به دامن»نيما، تقليدي از « شب»از اين رو، 
هاي  شبي است كه خود شاعر در تب و تاب لحظه. منوچهري دامغاني نيست

 .اش تجربه كرده است شاعرانه
، تعبيري «شا هاي ريخته دندان»كه « سياه سالخوردي است»شب نيما،  

 :«صبح مبارك دم»است از گذر شب و ريزش ستارگان و برآمدن 
 در تمام طول شب

 ريزد هاش مي كاين سياه سالخورد انبوه دندان 
 «پادشاه فتح»

 
كند، از صور خيالي  نيما، آنگاه كه آسمان باراني و درياي طوفاني را تصوير مي

دود »اش  آسمان گرفته. اي ندارد برد كه در ادب فارسي  پيشينه بهره مي
اش، از خشم، مشت بر روي  است و درياي طوفاني« سرشت ابر بر پشت

 :كوبد مي
 

 دهد ساز                       هنگام كه گريه مي
 ...اين دود سرشت ابر بر پشت

 هنگام كه نيل چشم دريا                           
 ...زند مشت از خشم به روي مي

 «دهد ساز يهنگام كه گريه م»
 

هاي شخصي و عيني نيما از محيط زندگي او است،  اشعار نيما، حاصل تجربه
 : يابد كه  با نازك انديشي، بيان شاعرانه مي

 
 هاي دورادور مانده از شب

 بر مسير خامش جنگل
 سنگچيني از اجاقي سرد

 اندرو خاكستر سردي
 «اجاق سرد»

... 
در شعر سنتي ما، براي همة واژگان و مضامين، رخصت و فرصت ورود به 

اما، در شعر نيما، نه تنها واژگان به ظاهر . ساحت مقدس شعر فراهم نبود
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نيز « پشت سنگ»كنند، بلكه  جلوه مي« پلكيدن»اي مثل  غيرشاعرانه
 :انگيزد مضمون شعر شده و عاطفه شاعرانة او  را بر مي

  
 پشت پير پلكد سنگ ه ميدر كنار رودخان
 روز، روز آفتابي

 .صحنة آييش گرم است
... 

 «در كنار رودخانه»
   

فكر نيما در جستجوي راهي بود، براي تحول در زبان و يافتن قالبي مناسب 
ها  يابي به اين زبان در گرو سال دست. هاي نو ها و تجربه براي بيان دريافت

 .بودهاي زمان  تأمل در زبان و شناخت ضرورت
هاي نيما در كالم، بحث مبسوطي را ـ در حد يك مقالة مستقل و  نوآوري

اي است از  آيد، نمونه اين مختصر، كه در زير مي. طلبد حتي كتاب ـ مي
اين را هم، پيشترگفته باشم كه دخل و . تحولي كه نيما در زبان ايجاد كرد

 .همواره با موفقيت همراه نبوده است, تصرف نيما در زبان
 
گيري از هنجارهاي زبان معيار  ـ تصرف در نحو زبان، جهت فاصله 5
 (:زدايي در زبان آشنايي)

 الف ـ با تنش گرم، بيابان دراز

 (بيابان دراز، با تن گرمش)
 . ب ـ مرده را ماند در گورش تنگ

اي است، درگوري كه برايش تنگ  شبيه مرده= مرده را در گورتنگش ماند )
 (       است

 سوزد از هيبت تب تنم، خسته، كه ميج ـ به 
 [سوزد كه از هيبت تب مي(  ماند)به تن خستة من ]

 د ـ من به تن دردم نيست
 (كند تنم درد نمي, درد من به تن نيست)

 ل ـ در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم 
 كه از دست من رفتند= كز دست رفتندم  

خواهم  مي/ در اين شب گرم , نتا صبحدما/ ام چراغ از اين رو  ه ـ افروخته
 ديواري در سراي كوران/ بركشم به جا تر 

 (ام در اين شب گرم چراغ افروخته, از اين رو)
و شب تيره بدل با صبح روشن گشت / رستگاري روي خواهد كرد »ي ـ 
 گويد مرغ مي, «خواهد

 (شب تيره به صبح روشن بدل خواهد گشت... گويد مرغ مي)
 
 :در كالمسازي  ـ برجسته 8

 ام گرفته من چهره
 من قايقم نشسته به خشكي

 با قايقم نشسته به خشكي
 زنم فرياد مي

... 

هم، چه به لحاظ ابالغ پيام « من»، بدون ضمير «ام گرفته من چهره»عبارت 
، نه تنها در «من»اما حضورضمير . وچه از نظر قواعد دستوري مشكلي ندارد

در شعر نيز تأكيد «  فرديت»سازي كالمي است، بلكه بر نقش  كار برجسته
 .  دارد

كه قايق ( زنم فرياد مي/ با قايقم نشسته به خشكي )در سطرسوم و چهارم  
شود و با او فرياد امداد سر  يابد و در درد شاعر شريك مي نمودي انساني مي

 .شود تر مي برجسته«  فرديت»دهد، اين  مي
دهد  ، در برخي از ديگراشعار نيما نشان مي«من» برجستگي و حضورضمير

 :كه استفاده از اين شكل بياني آگاهانه است
 

 من دلم سخت گرفته است از اين 
 كش روزش تاريك  ميهمانخانة مهمان

  ... 
 ـ ايجاز در كالم   2

 :«همه چيز»، به جاي «هرچه»الف ـ 
                    .                       خاموش شبي است، هرچه تنهاست

 :«آن هنگام»، «هنگامي»به جاي « هنگام»ب ـ 
 دهد ساز هنگام كه گريه مي

 « آن دم»، به جاي «دم»ج ـ    
 دم، كه لبخندهاي بهاران  

                       
 :سازي   ـ واژه 1 

خيال نكنيد قواعد مسلم زبان در »: گويد مي« هاي همسايه حرف»نيما در 
. زور استعمال، اين قواعد را به وجود آورده است. پايتخت استزبان رسمي 

، « چيزي را از جا برداشت»و به جاي « سرخورد، سرگرفت»مثالً به جاي 
را با كمال اطمينان استعمال كنيد، يك توانگري « چيزي را از جا گرفت»

شود، كه خودتان تسلط پيدا كرده، كلمات را براي  بيشتر براي شما پيدا مي
 13.«كنيد عة اول براي مفهوم خود استعمال ميدف

در بسياري از اشعار نيما، با واژگان و تركيباتي رو به رو هستيم كه يا در زبان 
 .اند فارسي پيشينه نداشته و يا، به نوعي مهجور بوده

    
 (بخش روشني)الف ـ روشن آراي 

 روشن آراي صبح نوراني/ كرد افشاي رازهاي مگو 
 (متأثر از گويش مازندراني, پاك) ب ـ  بشسته تن

كرده به لباده / بيشه بشسته تني است / بر زبر كوه ها / اي است  ابر چو لباده
 ... هوش بر و دلربا/ همچو رخ دلبران / جا 

 ج ـ جهانخواره 
جهان را خورد ( آدمي را دشمن ديرين/ )اما آن جهانخواره : گويد خلق مي

 يكسر
 (متأثر گويش مازندراني, گل كردن, نشكوفه كرد)د ـ بهار كردن 

 چو خزانش بيفكنيد زكار / گر گشادش زبان و كرد بهار 
 ...(گريه سر دادن)ر ـ گريه ساز دان 

 «اين دود سرشت ابر برپشت/ دهد ساز  هنگام كه گريه مي»
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 (شناختن )ف ـ  شناسيدن 
 نشناسيده راه پيش كند/ همچو مستي كه شور بيش كند 

 (به نظر آوردن, به ديده آوردن)كشاندن ل ـ در چشم 
 «كشاند در چشم مي/ تصويري از خراب , برق سياه تابش»

 (رنگ گرفتن)ه ـ رنگ بستن 
 ...خندد گرم مي/ شكل مي گيرد / بندد  رنگ مي

 ي ـ تراويدن مهتاب 
 ...               درخشد شبتاب مي/ تراود مهتاب  مي

 
 ( گويش مازندراني متأثر از)ـ تقدم صفت بر موصوف  1
 (بيابان دراز)الف ـ دراز بيابان   

 در راه اين دراز بيابان                   
 ب ـ دل آشوب چراغ   

 روشنايي بدهد در برمن/ اين دل آشوب چراغ 
  
 ـ استفاده از صفت به جاي اسم  0

 كشاند در چشم مي/ تصويري از خراب , برق سياه تابش
 (آمده است« خرابي»به جاي « خراب»)

                                      
 ( مازندراني)ـ استفاده از واژگان محلي  3

 «كله سي»پك و پك سوزد آن جا »الف ـ 
 (           نوعي اجاق= كله سي )

كه گشته « كك كي»/ ي خموش  كشد از بيشه ب ـ   ديري ست نعره مي
 گم 

 (      نام گاو نر, كك كي)
 رسد باران؟ كي مي! روزان ابري، داروگ ج ـ  قاصد 

 (                  قورباغه درختي= داروگ )
 د ـ بر سر شاخة اوجا، تيرنگ

 ( قرقاول جنگلي= نوعي نارون ، تيرنگ = اوجا )
 
 ـ استفاده از صوت  0

زده است باد و  آشوب/ كوبد  پره مي چه به شيشه شب, الف ـ تيك تيك
 بيرون شده تا هر بد و نيكي روبد/ گريبان سياه دريا دستي ز / آشوبد  مي

از نشيب / از درون نهضت خلوت ده / خواند  خروس مي! ب ـ قوقولي قو
 ...در تن مردگان دواند خون/ رهي كه چون رگ خشك 

 « كله سي»پك و پك سوزد آن جا »ج ـ 
  

شعر بينيم، واژگان بسياري كه حضورشان در شعركهن معمول نبود و افت  مي
 .يابند شد، با شعر نيما، جواز عبور به شعر مي قلمداد مي

دارد و ـ جز تعدادي از « مصرف خصوصي»يكي از داليلي كه شعر نيما بيشتر
ها ـ با اقبال عمومي رو به رو نشد ـ گذشته از نگاه نا متعارف نيما به  آن

بان و از ز« آشنايي زدايي»هستي و ذهنيت پيچيدة حاكم بر شعر او ـ  همين 
 .انحراف از زبان معيار است

 :تأثير پذيري نيما از غرب

همان گونه كه انقالب مشروطيت ـ در نگاه و نظر پيشگامانش ـ به انقالب 
فرانسه و روشنفكران و متفكران عصر روشنگري اروپا نظر داشت، شعرنو 
فارسي ـ اعم از تجربة موفق نيما، كه بر يك نظام معرفتي و نظري بنا شده 

، «تندركيا»، «محمد مقدم»د و يا آن چه كه به صورت پراكنده و گذرا در بو
بينيم ـ از تحوالت شعري در اروپا  مي« هوشتگ ايراني»و« ش ـ پرتو»

، حتي هنر «انقالب ادبي»نيما، به جد معتقد بود كه نه تنها . متأثر بود
در همين . شاعري، در گرو اشراف به تحوالت ادبي در سطح جهان است

 :نويسد اهلل صفا مي اي به ذبيح در نامه( ش.ه5280در سال )عني، م
[ هنر]كسي كه امروز در اين فن و صنعت . از انقالب ادبي نوشته بودي»

يعني . المللي باشد ام ـ الزم است بين كشد ـ بارها به رفقايم گفته زحمت مي
اند،  آشنا بودهجز با آن چه انوري و متنبي با آن . مطابق ترقي و تكامل كنوني

تاريخ صحيح ادبيات ملل، طرز . با چيزهاي ديگر نيز آشنايي داشته باشد
و به [... را بشناسد]الجمال  و فلسفة آن يا علم[ هنر]انتقاد، مخصوصاً صنعت 

پس از . طريق امروزي عمل كند تا اين كه بتوانند به او بگويند شاعر امروز
االفهام و فوق تمام  توي است فوقپر. آن، تجدد ادبي يك پرتو ديگري است

نه فقط در . شود اي است كه به طريقه اين شاعر ملحق مي سليقه.  ها اين
             10.«لفظ و معني، بلكه در شكل و صنعت

آشنايي با زبان فرانسه را تازه »گويد  اش مي نيما، در زندگي نامة خود ـ نوشته
ر از تأثير ادبيات اروپا بر و در جاي ديگ. «راه در پيش چشم من گذاشت

 :گويد ادبيات و هنر در ايران مي
در ادبيات و آثار ديگر هنري ما، نفوذ ذوق و سليقة خارجي از نيمة دوم سدة »

در آغاز سدة حاضر تحول بيشتري به واسطة آشنايي ... نوزدهم شروع شد
  19.«زيادتر با آثار اروپايي در ذوق و احساس ما به وجود آمد

، نه «هاي همسايه حرف»هاي نيما، به خصوص مقاالت تئوريك  تهدر نوش
، شاعر «پوشكين»سمبوليست بلژيكي، « اميل ورهاون»تنها به شعرايي مثل 

نويسنده امريكايي كه « پو ادگارآلن»، پدرسمبوليسم فرانسه، «ماالرمه»روس، 
شعري در  شود، بلكه از تحوالت اشاره مي... ماالرمه به نوعي متأثر از او بود و

 .   آيد غرب، به خصوص اروپا، به مناسبت صحبت به ميان مي
 :خوانيم مي« هاي همسايه حرف»هاي  در يكي از يادداشت

از خلق سمبوليسم گذشته، . چه مزيتي داشت 59خواستيد بدانيد قرن  مي»
هرچند كه در دورة ما سمبوليسم هم . پر بود از سرشاري طبع 59قرن 
هايي  هوگو از آن... سرشاري و شور حرف ديگري است شود، آن تر مي كامل

  18«...است كه كامالً سرشار است و در روسيه پوشكين
شاعري است « افسانه»نيما، اگرچه درآغاز و به خصوص در شعر تغزلي 

هاي عاشقانه، شكست در عشق، خلوت با  رمانتيك و در بيان تب و تاب
اما، تأثيرپذيري نيما از ادبيات . اردبه مكتب رمانتيسم فرانسه نظر د... طبيعت

كند، عمدتاً  فرانسه و نقشي كه اين تأثيرپذيري در انقالب ادبي نيما بازي مي
 .شود به مكتب سمبوليسم  مربوط مي

. طلبد پرداختن به سمبوليسم فرانسه و تأثير آن بر نيما، مجال مستقلي را مي
اي گذرا به آن  نوشته، تنها اشارهتر شدن  از اين رو، براي اجتناب از طوالني

 . خواهم داشت
 نيما، با شناخت نهضت شعرنو فرانسه ـ كه با سمبولسيم آغاز شد ـ و 



 4331مرداد   / تير  ـ   23 سال پنجم  ـ  شمارهتالش ـ    
 

81 

 

كرد، از پس  ناپذير مي هايي كه تحول در شعر فرانسه را اجتناب ضرورت
ها، موانع،  ساليان دراز كلنجار رفتن با شعركهن فارسي و اشراف به محدوديت

ها را براي  هايي از پيشنهادات سمبوليست هاي آن، جنبه تامكانات و ظرفي
 .گيرد ايجاد تحول در شعر فارسي به كار مي

پيشترگفته باشم كه در مكتب سمبوليسم فرانسه، دو نگاه و گرايش متفاوت 
 :وجود داشت

شد،  يك گرايش، كه در شاعراني مثل ورلن و الفورگ و بعضاً رمبو ديده مي
اين شاعران، كه . هاي شعري مرسوم فرانسه بود معتقد به شكستن قالب

هجايي ـ در شعر فرانسه را  58ـ مصراع « نظم مسلط الكساندر»حاكميت 
هاي شعري را، به ضرورت  ديدند، مصراع مانعي در راه خالقيت شاعرانه مي

 .كردند كوتاه و بلند مي
 گرايش ديگر ـ كه  شاعراني مثل ماالرمه و رنه گيل آن را نمايندگي

هاي  كردند ـ  زباني متفاوت از زبان معيار و مردم را براي بيان دريافت مي
ديد و ـ به مثل ـ به هم ريختن نحو زبان را به عنوان  شاعرانه ضروري مي

 15.كرد هاي دستيابي به اين هدف پيشنهاد مي يكي از راه
ان هاي زب ها و ظرفيت ديديم كه نيما، همين تمهيدات را ـ متناسب با ويژگي

بندد و به سمبوليسم فرانسه رنگ و نشاني از زمان و  فارسي ـ به كار مي
 .دهد مكان زندگي خود مي

پرداختن به سمبوليسم نيمايي، بدون داشتن شناختي هرچند اجمالي، از 
بيني اجتماعي ـ سياسي نيما و به خصوص نگاه مبتني بر نفي و انكار  جهان

اما، از سوي ديگر . كار عبثي استهاي روزگارش،  او نسبت به دگرگوني
تر شدن  اي جديد در مورد نيما موجب خلط مبحث و طوالني بازكردن زاويه

از اين رو، بررسي داوري نيما نسبت به دورانش را به . اين نوشته خواهد شد
هاي  اي گذرا به برخي سمبول كنم و با اشاره اي ديگر محول مي نوشته

 .    برم ان ميمختص نيما اين مقال را به پاي
به ... در شعر نيما، واژگاني مثل شب، صبح، دريا، كوه، جنگل و پرندگان و

هاي طبيعي به شرايط سياسي ـ اجتماعي حاكم بر دوران او  صورت سمبول
 .  نظر دارند

، در همان حال كه «ققنوس»يا « كك كي»هاي نيما، مثل  برخي از سمبول
يگران معني يابند، نمادي از خود نيما توانند عموميت يافته و در حديث د مي

 .          هستند
اي ـ در  هايي كه نيما ـ بيش از هر واژه ترين سمبل يكي از معروف

است كه، معطوف به فضاي « شب»گيرد، سمبل  شعرهايش به كار مي
، در شعرهاي نيما چنان «سمبل»اين . سياسي ـ اجتماعي روزگار او است

كنند كه نيما بسياري از عناوين شعرش  پيدا مي حضور برجسته و معناداري 
 :دهد را با اين واژه پيوند مي

در نخستين »، «شب پرة ساحل نزديك»، «اندوهناك شب»، «اي شب»
 ...   «شب همه شب»، «ها از شب گذست پاس»، «هست شب»، «شب

شود، كه عموماً   هاي فراوان ديگري نيز در ميان شعرهاي نيما ديده مي سمبل
 :رفته از زندگي و طبيعت پيرامون شاعراندبرگ
 .دهد ، كه با خواندنش نويد باران مي«داروگ»
 .«تن مردگان دواند خون»دهد و در  ، كه  مژده برآمدن صبح مي«خروس»
 .دهد را مژده مي "تغيير اين كهنه دستگاه"و "افزايد اميد مي"، كه «ناقوس»

رك بنياد تفكر غرب و شناخت نيما به رغم تأثيرپذيري از ادبيات غرب، با د
ناپذير  هايي كه دگرگوني در شعر و ادب فارسي را اجتناب همه ضرورت

كند تا به الزامات و نيازهاي  ساختند، اين تأثيرپذيري را اين جايي مي مي
زمان پاسخ گويد؛  بي آن كه مرعوب تمدن و فرهنگ غرب شده و 

 . برداري از شعر اروپا را جايگزين خالقيت شاعرانه سازد نسخه
در )ورزان ما ـ نيما تنها كسي بود كه  در واقع، به گمان من ـ درميان انديشه

هاي فرهنگي و اجتماعي ما و  تنها به بيان واماندگي( تقابل سنت و مدرنيت
ت عوارض ناشي از سنت بسنده نكرد، بلكه راه برون رفت از پوستة چغر سن

 .هزار سالة شعر را هم پيش روي ما قرار داد
 :به قول آقاي آرامش دوستدار 

در اين گوشه از سيطرة جهان غربي بتوانيم آزادي ذهني، »براي آن كه 
و در عين حال، راه را ... ]شخصي و فردي و اجتماعي براي خودمان بيافرينيم

[. مان به در آييم بر سلطة تمام عيار تمدن غرب ببنديم، بايد ازقفس فرهنگي
توانيم  ها مي چگونگي اين كار را مستقيم و غيرمستقيم از خود غربي

چنين كاري را در بعدِ شعري فرهنگِ ديني ما فقط نيما يوشيج ... بياموزيم
توانست آغاز كند، بي آن كه خودش خواسته باشد يا لزومي ديده باشد پا در 

اما تا . ها جا بزند را ميان آنجاي پاي شاعران بزرگ غربي بگذارد و يا خود 
 18«...كنون احدي نتوانسته راه او را حتي يك وجب ادامه دهد

 
 ها پانويس

 
 811هاي ميرزافتحعلي آخوندزاده، فريدون آدميت، ص  ـ  انديشه 5
 802، ص 5ـ از صبا تا نيما، ج  8
  012جلد دوم ص  5211ـ نقد ادبي، عبدالحسين زرين كوب، امير كبير،  2
 01پور، جلد اول، چاپ ششم، ص  از صبا تا نيما، يحيي آرين ـ 1
 880ـ 883ـ همان منبع،1
ثالث، انتشارات بزرگمهر، چاپ  ها و عطا و لقاي نيما يوشيج، مهدي اخوان ـ بدايع و بدعت0

  12دوم، ص 
ناگفته نماند كه اين داوري درمورد زبان ادبي و كتابت است، نه زبان گفتگو كه از آن . ـ3
 .  العي در دست نيستاط
 888اهلل آجوداني، ص  هاي نظرية واليت فقيه، ماشاء ـ مشروطه ايراني و پيش زمينه0
 9، ص 5205اهلل آجوداني، لندن،  ـ يا مرگ يا تجدد، ماشاء9

= زمستان، لِتِه = ليوِر ) 581ـ 588ـ ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او، دكترجعفر محجوب 58
بر گرفته از زير نويس (. دفتر= بازرسي، بروت = توضيح داده شده، آنكت = تابستان، تِرِته 

 همين كتاب  581ص 
 50الممالك فراهاني، وحيد دستگردي ص  ـ ديوان اديب55
   28ـ ديوان دهخدا، به كوشش محمددبير سياقي، ص 58
 91، ص 8ـ از صبا تا نيما،ج  52

 :آورم را، در زير ميبراي مقايسه، ابياتي از شعر اكرم بيك و دهخدا 
 وقنا كه گلوب بهار يكسر

 اشياده عيار اولور تغير
                              ... 

 !ياديت بني بر دقيقه يادايت 
 

 (اكرم بيك)
 

 اي مرغ سحر چو اين شب تار
 بگذاشت زسر سياه كاري 
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               ... 
 ياد آر زشمع مرده ياد آر

 (دهخدا ) 
 201، ص 5205قزويني، تدوين سپانلو ـ اخوت، تهران، ـ ديوان عارف 51
 08ـ مطبوعات ايران در دورة مشروطه، ادوارد براون، ص 51
 801الشعرا بهار، جلد اول ص  ـ ديوان اشعار ملك50
  123ـ از صبا تا نيما، جلد سوم، ص 53
 «  110از صبا تا نيما، جلد دوم ص »ق، شماره اول، نقل از .ه 5220ـ مجله دانشكده50
در ( ش.ه 5891تقريباً )ق . ه  5221اين شعر اولين بار در سال  111ـ همان منبع، ص 59

 .يكي از نشريات تهران چاپ شد
هاي  تقريباً سال) 5220تا  5221هاي  اين شعر در فاصلة سال 111ـ همان منبع، ص 88

 .سروده شد( 5899ـ 5890
از »، به نقل از 5890م شهريور بيست و يك 1ـ شمس كسمايي، آزادي ستان، شماره 85

 ـ   110، ص 8جلد « صبا تا نيما
تاريخ سرايش اين شعر، سال . « 38تاريخ تحليلي شعرنو، شمس لنگرودي، ص» ـ  88

 .است  5288
   181، ص  5235ـ مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج، تدوين سيروس طاهباز، تهران 82
        289ها، تدوين سيروس طاهباز، ص  ـ مجموعه آثار نيما يوشيج، نامه81
  02ـ مجموعه آثار نيما يوشيج، در باره شعر و شاعري، تدوين سيروس طاهباز،  ص 81
ـ برگزيده آثار نيما يوشيج، نثر بانضمام يادداشتهاي روزانه، تدوين سيروس طاهباز، 80

 58نامه خود نوشته نيما يوشيج، ص  زندگي
 185 ها، ـ نيما يوشيج،  نامه83
  93ها، ص  ـ نامه80
 851ـ يادمان نيما، محمد رضاالهوتي، چاپ اول، ص 89
 ، نامه به عشقي90ـ 93ها، ص  ـ نيما يوشيج، نامه28
، ص 520دفتر ششم، سال دوازدهم، ش   "اي به نام شعرنو طفل صد ساله"ـ روزگارنو،  25
11 
 888ـ مجموعه اشعار نيما، ص  28
 529شعر و شاعري، ص ـ  نيما يوشيج، در بارة 22
 08ـ همان منبع، ص 21
 213ـ همان منبع، ص 21
 820ـ همان منبع ، ص20
  09ـ همان منبع، ص 23
 90ـ همان منبع، ص 20
 588ـ 585ـ همان منبع، ص  29
   250ـ همان منبع، ص   18
 00ـ همان منبع، ص 15
 539ـ همان منبع، ص 18
 02ـ همان منبع، ص  12
 01ـ همان منبع، ص 11
 08ـ05ـ همان منبع، ص 11
 00ـ همان منبع، ص 10
 01ـ همان منبع، ص 13
             183ها، ص  ـ نيما يوشيج،  نامه10
 39ـ  ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمايش، انتشارات توس،  ص  19
 15ـ نيما يوشيج، در باره شعر و شاعري، ص 18
هاي ادبي، رضا  مكتب»و « هنرمندي بنياد شعرنو در فرانسه، دكترحسن». ـ نك 15

هايي از  اين مختصر، كه در مورد دوگرايش مذكور آورده شد، تنها به بخش. «سيدحسيني
            . شود هاي اين دو گرايش توجه دارد كه در انقالب ادبي نيما هم  ديده مي ويژگي

 امتناع تفكر در فرهنگ ديني، آرامش دوستدار، انتشارات خاورا»ـ  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 عبدالرحمان فرامرزي 
 (4212ـ  4354)  

 
 
 
 

نام خانوادگي استاد بيانگر زادگاه وي فرامـرزان اسـت، دهستـانـي از 
پـدرش شيـخ عبدالواحد بود و پدرانش از . بخـش بستك شـهرستـان الر

عبدالرحمان در فارس و سپس در بحرين و عربستان . كالنتـران آن ديار
هاي ايراني  هاي زندگي در بحرين هم براي روزنامه سالدر . تحصيل نمود

«  االهرام»هاي مصري  و هم براي روزنامه« عصر آزادي»و « استخر»
به خدمت  5288از .  نوشت عليه سياست انگلستان مقاله مي« المقطعم »و

وزارت معارف درآمد و به تدريس ادبيات، فلسفه، منطق و زبان عربي 
زماني نيز همراه با . كرد وزارت خارجه خدمت مي مدتي نيز در. مشغول شد

 . هاي كشور نظارت داشت علي دشتي در اداره نگارش بر خط مشي روزنامه
دو سالي مجله ادبي   5283عبدالرحمان و برادر بزرگترش احمد از    

از  عبدالرحمان. را بيرون دادند كه ارزش خواندن داشت« تقدم »اجتماعي 
آينده »هاي  نگاري خويش را با سردبيري روزنامه امهتجربه كار روزن 5288
كرد،   السلطنه پشتيباني مي كه از حزب دمكرات قوام« بهرام »و « ايران

، اين روزنامه را همراه «كيهان »تر نمود و سپس با كاربرد آن در  گسترده
زاده يكي از دو روزنامه مهم عصر تهران ـ و در  با دكتر مصطفي مصباح

 . ـ  تا پيش از بروز انقالب اسالمي ساخت واقع ايران
وري در آذربايجان، فرامرزي با قلمي كه آنرا سحار  در جريان غائله پيشه   

در عين حال از نكوهش اعدام . اند به جنگ دشمنان ايران رفت ناميده
مجلس   50و  51هاي  در دوره. قاضي محمد و يارانش خودداري نكرد

از شهر ورامين و دوره بيست از   50و  53و شوراي ملي از شهرستان الر 
 . بندر لنگه به جمع قانونگزاران راه يافت

پروايي او در بيان  از بي. نگاري جسور و تندگو بود فرامرزي روزنامه   
در اينباره تفاوتي . ها نقل شده است عقايد دربرابر صاحبان قدرت خاطره

ر اين پايه بارها ممنوع و ب. بين مصدق و تيمور بختيار و علم قايل نشد
 .هايش را از دست داد القلم شد و چندين بار امتياز روزنامه

در سياست منطقه خاورميانه طرفدار فلسطينيان بود و به اسراييل روي    
يكبار نيز با پرسش صريحي كه در يك مصاحبه . خوشي نشان نداد

سراييل از مطبوعاتي از محمدرضا شاه درباره درستي خبر شناسايي دولت ا
سوي ايران نمود سبب ساز بحران در روابط خارجي ايران و كشورهاي 

ها قبل ايران اسراييل را بصورت دوفاكتو  پاسخ شاه كه از مدت. عربي شد
اي نيست و بسياري از كشورهاي  برسميت شناخته و اين مطلب تازه

جمهور اند، جمال عبدالناصر رييس  مسلمان ازجمله تركيه اين كار را كرده
وقت مصر را كه براي رهايي از مشكالت داخلي درپي دشمن تراشي بود 

اش را بر دوش ديگران نهد برانگيخت تا  هاي سياسي نظامي تا گناه ناكامي
از اين موقعيت استفاده كرده و ضمن قطع ارتباط سياسي مصر با ايران به 

 . گويي درباره خليج فارس پردازد گزافه
 . رامرزي به تازگي در دو جلد منتشر شده استخاطرات عبدالرحمان ف
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. خواهند دريابند نمي "مترقي"پيشروان تجدد ايران رابطه ميان مدرنيته و دولت ـ ملت و زبان ملي را خوب دريافته بودند ــ آنچه هنوز عناصر 

ي خان و سلطان و مقلدان و "رعايا"از جماعت انبوه  مسئله آنان مشاركت و همبستگي ملي بود؛ در آوردن ملتي از شهروندان صاحب حق،

برج "در يك . رسيد آمد و با آموزش به جائي كه بايست مي آن مشاركت و همبستگي با ارتباط بدست مي. ها بود مريدان ارباب مساجد و خانقاه

تاكيد آنان بر زبان ملي از مالحظات عملي، از . شد سخن گفت نه از آموزش همگاني هاي گوناگون، نه از ارتباط مي ، در يك همهمه زبان"بابل

مالحظاتي مانند دفاع از استقالل و يكپارچگي كشور در جهان استعماري، سير كردن اكثريت گرسنه، و جلوگيري از مرگ و مير انبوه بر 

 .خاست مي

 
 

 گفتگو باداريوش همايون       

 
 
 
 

 ارتباطات و فهم يكديگر در بافتار تجدد و توسعه ،نقش زبان
 
 
 
 

 
تالش ـ روشنفكران ايراني كه از نيمة قرن نوزدهم تجدد را راه رهايي ايران 

. فارسي تاكيد داشتنددانستند به حفظ و اشاعه و تقويت زبان  و ايرانيان مي
براي مثال نويسندگان مجلة كاوه ضمن فهرستي كه براي اصالحات در 

اين موضوع همواره در . دهند، به يك زبان ملي نظر دارند ايران به دست مي
گرا كه نظرهاي  بين روشنفكران تجددخواه ايران ـ برخالف روشنفكران چپ

خواهيم  مي. شود تكرار مي دادند ـ تكرار شده است و هنوز ديگري ارائه مي
بدانيم چرا زبان ملي كه در مورد ايران بنا به حكم تاريخ زبان فارسي است، 

 براي طي راه تجدد و رسيدن به قافله تمدن ضروري است؟ 

 

توان گفت كه  داريوش همايون ـ در فرايند تجدد و توسعه با اندكي مبالغه مي
معيني حكومت داشته باشد نقش دولت يا يك قدرت مركزي كه بر سرزمين 

بي نظم و . ــ حتا اگر حاكميت نداشته باشد، يا مستعمره باشد ــ حياتي است
هائي كه از  سرزمين. توان ساخت و نگهداشت و پيش برد قانون و ثبات نمي

اي نظام قانوني برخوردار بودند و توانستند  داشتن حكومت منظم و گونه
مه پيش از ديگران پا به مرحله مدرنيته هاي الزم را پديد آورند ه زيرساخت
هاي  دولت و جامعه سياسي از رابطه سازمانيافته قدرت در ميان توده. گذاشتند

آيد و نخستين  بزرگ جمعيت در سرزميني با مرزهاي مشخص پديد مي
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اي بيشتر باشد  هر چه پويائي جامعه. بايستگي اين رابطه زبان مشترك است
نياز به يك زبان . تر خواهد بود رك در آن برجستهارتباطات و نقش زبان مشت

شود زيرا هر گوشه واحد سياسي ـ  ملي در جامعه قرون وسطائي احساس نمي
همين . زيد و با ديگران كمترينه ارتباط را دارد جغرافيائي در جهان خودش مي

بس است كه شبكه  ديوانيان و بازرگانان و منشيان و آموزگاران و اهل ادب 
هاي جمعيت در  توده. اسر كشور بتوانند با هم ارتباط برقرار كننددر سرت
هاي جغرافيائي خويش، دور افتاده از جهان بيرون، نيازي به دانستن  محدوده

شود زبان  آنچه امروز زبان ملي خوانده مي. زبان يا گويش يكديگر ندارند
آمدن  زبان ملي با پديد. دولت است و منطقه جغرافيائي كه مركز آن است

 . يابد آيد  و با دولت توسعه مي دولت ـ ملت به صحنه مي
هاي ايراني  اي از پهلوي و گويش در ايران زبان فارسي امروزي كه آميخته
هاي عربي  ها هر چه بيشتر از واژه شمال خاوري ايران است و در طول قرن

شد و همراه با قدرت حكومتي ــ و  وام گرفت دري يا درباري خوانده مي
ربود ــ از خراسان بزرگ  ها مي سوار بر خنگ راهوار ادبياتي كه هوش از سر

به سرتاسر ايران انتشار ( بخشي از افغانستان و فرارودان و استان خراسان)
گذرد مردم در  در بيشتر هزار و دويست سالي كه از برتري اين زبان مي. يافت
گفتند و  سخن ميهاي باختري و جنوبي ايران به زبان محلي خود  استان
در . ها با فارسي آشنائي داشتند هاي كمابيش نازكي از جمعيت در آنجا اليه

هاي گوناگون، همزباني را دشوار  هاي فارسي زبان نيز گويش استان
اما چنانكه اشاره شد ادبيات فارسي و بويژه شعر فردوسي به . ساخت مي
هاي  ترين زبان ا مهمداد كه تنه توانائي گسترش خود بخودي مي "زبان ملي"

هاي دراز از  از همين روست كه سده. اند ادبي جهان از آن برخوردار بوده
من خود در يوگوسالوي . )هندوستان تا امپراتوري عثماني قلمرو فارسي بود

آنها نه در . گوي يوگوسالو را شنيدم آثار فارسي را ديدم و نام شاعران پارسي
شان در زمان ما خوانده  ند و نه بسياريشد زمان خود يوگوسالو خوانده مي

 .(شوند مي
پيشروان تجدد ايران رابطه ميان مدرنيته و دولت ـ ملت و زبان ملي را خوب 

مسئله آنان . خواهند دريابند نمي "مترقي"دريافته بودند ــ آنچه هنوز عناصر 
مشاركت و همبستگي ملي بود؛ در آوردن ملتي از شهروندان صاحب حق، از 

ي خان و سلطان و مقلدان و مريدان ارباب مساجد و "رعايا"ت انبوه جماع
آمد و با آموزش  آن مشاركت و همبستگي با ارتباط بدست مي. ها بود خانقاه

هاي  ، در يك همهمه زبان"برج بابل"در يك . رسيد به جائي كه بايست مي
آنان تاكيد . شد سخن گفت نه از آموزش همگاني گوناگون، نه از ارتباط مي

بر زبان ملي از مالحظات عملي، از مالحظاتي مانند دفاع از استقالل و 
يكپارچگي كشور در جهان استعماري، سير كردن اكثريت گرسنه، و 

فارسي بي هيچ بحثي آن زبان . خاست جلوگيري از مرگ و مير انبوه بر مي
تر آن گس اي از ايران از نفوذ فراگير و فرهنگ هيچ گوشه. رفت ملي بشمار مي

درباره نقش زبان در . شناخت هيچ كس جز آن زبان ملي نمي. بي بهره نبود
هويت فرهنگي تازه ايراني بجاي هويت نژادي پيش از آن و نقش شاهنامه 

حكاك نظر بديعي آورده است كه  در ساختن اين هويت،  دكتراحمد كريمي
كه  دهد حكاك نشان مي دكتر كريمي. بايد در آن بيشتر تامل كرد مي

سراسر شاهنامه را به عنوان عامل همبستگي ( تخمه)فردوسي چگونه نژاد 
ديگر مهم نبود كه . آخر شاهنامه جانشين كرد( تخم سخن)ايرانيان با زبان 

با تخم سخني كه او . پديد آمده باشد "از ايران و از ترك و از تازيان"نژادي 
داشت زنده  دوست مي پراكند از آن پس نه تنها خود او بلكه ملتي كه چنان

 .      است
 

ها زبان ديواني و زبان  رسد در دوره رضاشاه پس از قرن تالش ـ به نظر مي
پيش از آن دست كم از دوره سامانيان به بعد تا پايان دوره . ملي يكي شد

قاجار زبان دولت و دربار با زبان ملي ـ دست كم به معناي زباني كه در شكل 
فاوت داشت و ظاهراً اين جدايي گزندي هم به مردم مكتوب سراسري بود ـ ت

از دوره مشروطه بويژه در زمان رضاشاه است كه بنا بر . كرد و دولت وارد نمي
هاي اين نياز  سرچشمه. شود كه زبان دولت و ملت يكي باشد آن گذاشته مي

 كجا بود يا كجاست؟
 

داريوش همايون ـ تفاوت ميان زبان رسمي و زبان كوچه و بازار، زبان نوشتار 
ما از زبان همچون . و زبان گفتار در هر جا و هر دوره كم يا بيش هست

. زبان فارسي، زبان انگليسي: گوئيم سخن مي monolithماهيتي يك لخت 
تماعي كه هاي اج ولي هيچ زباني يك زبان نيست و بسته به كاربردها و گروه

به  "ژارگون"گويش و . هاي گوناگون داريم"زبان"با زبان سر و كار دارند 
زبان ديواني . هاي ديگري نيز هستند دو گونه يك زبان اشاره دارند وگونه

صاحب ابن "ايران زمين در خالفت اموي به دست يك ايراني عرب زده 
ارسي باز كه معاصرانش او را نفرين كردند عربي شد و هرچند ف "عباد

در نبود صنعت نشر انبوه و . چيرگي يافت، بيش از اندازه از عربي وام گرفت
نظام آموزش همگاني، ارتباط ميان باشندگان قلمرو زبان فارسي طبعا چندان 

گير زبان استاندارد، زبان اهل قلم و ديوانيان،  نبود كه به گسترش توده
 . بود در اروپا نيز تا سده هفدهم همين وضع. بينجامد

ها و  با انتشار كتاب. از دوران مشروطه ما به يك انقالب ارتباطات افتاديم
ها يك جامعه فرهنگي گسترده برگرد زبان  ها و گشايش آموزشگاه روزنامه

استاندارد كه از آغاز سده نوزدهم و جنبش بازگشت ادبي قائم مقام از زير 
يوانساالري در گوشه و زبان اهل قلم و د. آمد شكل گرفت سايه عربي در مي

كنار سرزمين انتشار يافت تا رضاشاه برآمد كه اين همه را شتاب و ابعاد بسيار 
طبيعي بود كه در كشوري كه به تندي يك جامعه . تري بخشيد بزرگ

هاي زباني هر چه از ميانه برخيزد و زبان نوشتاري يا  شد تفاوت ارتباطي مي
االري است به زبان ملي رسميت و زبان اهل قلم كه بنمايه زبان ديوانس

اگر موانع زباني تا پيش از عصر جديد ايران، كه . تري ببخشد كاربرد همگاني
با دويست و پنجاه سالي تاخير در حوالي سده بيستم فراز آمد، زندگي مردم را 

زد از آنجا بود كه در آن جامعه دست به دهان، مردمان با بسا  برهم نمي
 . گرفتند كردند و آنها را مسلم مي تر ديگر سر مي كوچكتر و  كمبودهاي بزرگ

ترين وظيفه  ما در فارسي هنوز با مشكالتي روبروئيم كه ارتباط را كه مهم
هاي شخصي  هاي گوناگون و به سليقه معادل. سازد زبان است دشوار مي

تفاوت ميان زبان گفتار و نوشتار يكي . هاي خارجي يكي از آنهاست براي واژه
زبان گفتار فارسي بيش از همه گويش تهراني است؛ زباني . از آنهاست ديگر

ترين مطالب حالتي  با واژگان محدود و دستور ناساز و شكسته كه به جدي
دهد و نياز به آگاهي زباني و شيوائي و غناي سخن را از ميان  مبتذل مي

بار تكرار  صد: بيشتر گويندگان با كمتر از هزار واژه سر و كار دارند. برد مي



 4331مرداد   / تير  ـ   23 سال پنجم  ـ  شمارهتالش ـ    
 

81 

 

در هر گفتگو و بهره گرفتن از ايجاد  "واقعا"
به عنوان دو ( ايجاد جلسه،)بجاي هر فعل ديگر 

نوشتاري كردن اين . نمونه از فرو افتادن زبان
ترين بيخدمتي است كه  زبان بزرگ

نويسان و بويژه نويسندگان وبالگستان  داستان
ساده . توانند به چنين زبان باشكوهي بكنند مي

ترين  در غني. نوشتن با فقيرانه نوشتن تفاوت دارد
هاي جهان تفاوتي ميان  ترين زبان و تكامل يافته

در . زبان گفتار و نوشتار درسخواندگان نيست
اند كه به نام نزديك شدن  جامعه ما درسخواندگان

به زبان مردم اصرار به بينواتر كردن زبان دارند و 
ان نوشتار، زبان به جاي رساندن زبان گفتار به زب
اما . كنند بهره مي نوشتار را از ظرافت و بالغت بي

در . اند بهترشوند و باالتر بروند مردم هميشه آماده
زبان نيز مانند سياست از پوپوليسم، از عوامزدگي، 

آزادمنشي و مردمگرائي با . بايد پرهيز كرد مي
ناپذير براي باال بردن سطح  كوشش خستگي

 . منافات ندارد
الخط فارسي است  تر ديگر رسم شكل كوچكم

كه بكلي دستخوش هوس و سليقه نويسندگان 
خط فارسي نظم آهنين و بي استثنا بر . است
ناپذير  دارد ولي هرج و مرج كنوني نيز تحمل نمي
الخط استاندارد توافق  توان بر يك رسم مي. است

كرد كه استثناها در آن كمياب باشد و از زياده 
نوشتن مادرم به )ايدئولوژيك  هاي شبه روي

اين كاري است كه . دوري جويد( صورت مادرام
بايد انجام گيرد و در نوشتن  در خود ايران مي

 .هاي درسي بكار رود تا جا بيفتد كتاب
   

تالش ـ زبان فارسي پيش از دوره رضاشاه بطور 
مردم هر . عملي زبان محاوره عموم ايرانيان نبود

. گفتند جه بومي خود سخن ميناحيه به زبان يا له
هاي  ها در بيشتر نقاط لهجه هر چند كه اين لهجه

رضاشاه كوشيد تا زبان . مختلف زبان فارسي بود
فارسي را به صورت سراسري رواج دهد و اين 

ها ادامه يافت چنانكه امروز ما داراي يك  كوشش
سراسري شدن . زبان سراسري در ايران هستيم

 ي عملي شد؟زبان فارسي از چه طرق
 

داريوش همايون ـ رواج فارسي در سراسر ايران 
داد، اراده  چنانكه اشاره شد خودبخود روي مي

. گرفت دستگاه حكومتي بر هر چه قرار مي
نوسازندگي اداره و اقتصاد و فرهنگ بر گرده زبان 

سوار بود و هيچ زباني در ايران توانائي و قبول 
اب براي روزنامه و كت. عام فارسي را نداشت

هاي باسواد جامعه جز به فارسي انتشار  اليه
يافت و حتا اگر حكومت رضاشاهي  نمي
توانست براي هر منطقه زباني  خواست نمي مي

دستگاه آموزشي ويژه آن را از كتاب درسي و 
زبان . هيات آموزشي، همه از صفر، فراهم آورد

آموزش به شيوه نوين كه پيش از او مقدماتش در 
گذاشته شد به اصرار ( هاي رشديه ستاندب)تبريز 

ايران يك ارتش . خود آذربايجانيان فارسي بود
داشت و  منظم و نظام سربازگيري الزم مي

سربازان وظيفه از هر جاي ايران در ديگ درهم 
هاي خود  جوش ارتش با فارسي، آشنا و به استان

ها از نداشتن  در كشوري كه سده. شدند روانه مي
ري و حكومتي، پستي  را بر سر يك دستگاه ادا

گذاري يك نظام اداري و  ناتواني نهاده بود، پايه
حقوقي يگانه و كشورگير، هم به يك ضرورت 

داد و هم با پيشبرد زبان  مرگ و زندگي پاسخ مي
در . كرد مشترك به همبستگي ملي كمك مي

نبود دمكراسي و قدرت نظامي و پايه اقتصادي 
انكارناپذيري بوده است درخور، فارسي عامل مهم 
هاي شش هفت دهه  در اينكه ايران از  بحران

 .  گذشته دست نخورده بدر آيد
 

تالش ـ در جامعه ايراني پيش از تشكيل دولت ـ 
ملت رضاشاهي، بر سر زبان فارسي كشاكشي بين 

آموزش ـ همان اندازه . تاقوام مختلف وجود نداش
كه در شكل سنتي وجود داشت ـ به زبان فارسي 

اما پس از آن و بويژه پس از . گرفت انجام مي
آنكه آموزش عمومي شد، و انتشار كتاب و 

اي گروههاي سياسي از  مطبوعات رواج يافت، پاره
حضور گسترده زبان فارسي بيمناك شدند و از 

ملي ياد  ستم عموميت يافتن آن، گاه به مفهوم
آيا اين يك واكنش در برابر تجدد و . كردند

تجددخواهي بود كه به اشكال گوناگون از جمله 
شد يا ريشه در  در بازگشت به اسالم ترويج مي

 عوامل ديگر داشت و دارد؟
 

داريوش همايون ـ  عالقه  به نگهداري زبان 
مادري يك گرايش طبيعي، و درخواست حقوق 

از پيامدهاي گسترش  قومي و فرهنگي يكي
توان نگراني  به خوبي مي. آگاهي و ارتباطات است

هاي غير فارسي را در ايران  گويندگان زبان
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هاي غير فارسي هر حقي را براي ادامه و باليدن  گويندگان زبان. دريافت
هاي مادري خود دارند و هر كه به اعالميه جهاني حقوق بشر و  زبان

ها باور داشته باشد با نگراني آنها  حقوق اقليت هاي پيوست آن درباره ميثاق
ولي مانند هر امر درستي، تالش براي حقوق فرهنگي و قومي نيز . انباز است

بايد از پيش كشيدن  ما مي. تواند به كجروي و سوء استفاده بينجامد مي
نظريه توطئه و پاي بيگانگان در هر مشكل ملي بپرهيزيم؛ با اينهمه 

كرد كه در مواردي مستقيما پاي تحريكات بيگانه در كار بوده توان انكار  نمي
از شوروي گرفته تا جمهوري مافيائي آذربايجان كه . است و هنوز هست

روياي امپرياليستي كشور مادر پيشين را فراموش نكرده است؛ و از مصر و 

هاي بنزيني كه نكبت جمهوري اسالمي به آنها  سوريه و عراق گرفته تا پمپ
اندام داده، تاريخ همروزگار ايران همواره شاهد چنان مداخالتي  عرضفرصت 

 .بوده است و تا روزگار ملت ما همين است بدتر از اينها پيش خواهد آمد
. ما بايد بكوشيم كه در ميان خود و با روحيه سازش، مشكل را برطرف كنيم

. رسيدجويد نخواهد  معني سازش آن است كه هيچ طرفي به همه آنچه مي
هاي قومي به جعل تاريخ و ناديده گرفتن واقعيات، و  اي سازمان اصرار پاره

اهميت جلوه دادن در جاي ديگر، انسان را به  گوئي در يك جا و بي اغراق
ما با زندگي در دروغ به جائي نخواهيم . كند درستي كارشان بدگمان مي

راي همه چيزي داشته هائي كه ب توان بر پايه حقايق نيز به راه حل مي. رسيد
دامن زدن به تعصبات و كينه قومي نه تنها راه دمكراسي . باشد دست يافت

گري و افراطي دامن  هاي نظامي را در ايران سد خواهد كرد و به گرايش
اي  پاره. هاي بر حق را نيز ناممكن خواهد ساخت خواهد زد، تحقق خواست

ست در تبليغات خود چنان لحن شان بيشتر در بيرون ايران ا ها كه قدرت گروه
اي دارند كه انسان را به ياد يوگوسالوي پيشين و جنگ  تلخ و دشمنانه

ايران البته قابل . اندازد داخلي و كشتارهاي جمعي و پاكشوئي قومي مي
تجزيه نيست و چنان رويدادهائي را از سر نخواهد گذراند ولي به كساني كه 

 .  ان تجربه كشورهاي ديگر را يادآور شدتو دمند مي در تنور دشمني قومي مي
 

اي است كه امروز ما را به تاريخ ايران  تالش ـ زبان فارسي يگانه ميراث زنده
گويا به همين جهت، يكي از عناصر هويت ملي ما . زند باستان پيوند مي

با وجود اين بايد پرسيد هويت ملي چيست و چرا زبان . شود شناخته مي
آيد؟ پايه ديگر هويت  اپذير هويت ملي ما به حساب مين فارسي عنصر جدايي

آيا پيش از . شود ملي ايرانيان از دوران صفويه به بعد مذهب شيعه عنوان مي
يا ايرانيان پيروان )آن كه مذهب شيعه عموميت يابد، ما هويت ملي نداشتيم؟ 

( ؟كنيم اديان ديگر داراي همان هويتي نيستند كه از آن به هويت ملي ياد مي
ها و اديان  يا اگر امروز بتوان در يك قانون اساسي جديد به تمام مذهب

موجود در ايران شكل رسمي داد، پايه وحدت ملي ما دچار آسيب خواهد شد؟ 

به همين سياق اگر به جاي زبان فارسي به چند زبان رسميت بدهيم، اين امر 
 اهد ديد؟موجب شكاف بين ايرانيان خواهد شد و هويت ملي ما آسيب خو

 
اينكه جماعات : داريوش همايون ـ هويت ملي مانند هويت شخصي است

بزرگي از آدميان بدانند كه ماهيت متمايزي هستند و ديگران نيز آنان را 
سازد تاريخ و فرهنگ مشترك  آنچه هويت ملي را مي. همان گونه بشناسند

آداب و مراسم  هاي دراز، و همانندي در است؛ زيست و ارتباط با هم به دوران
آورد كه احساس مالكيت مشترك  اين همه با خود همسودي مي. ها و ارزش

هويت ملي، احساس . است و آمادگي براي دفاع از آن در برابر ديگران

چه تاريخ و چه فرهنگ، از جمله زبان و دين، . است "ديگر بودن"مشترك 
هاي  گرگونيتواند د شود و مي اند ولي هويت دگرگون نمي دگرگون شونده

اي  ما خود نمونه برجسته. بنيادي را، تا جائي كه بازشناخته نشود، تاب آورد
 . ايم ايم و ايراني مانده بسيار دگرگون شده. هستيم

ترند و از اين دو، زبان به مراتب جاي  از عناصر فرهنگ، زبان و دين مهم
تواند  آيد و انسان بي دين مي زبان پيش از هر چيز ديگري مي. تري دارد باال

مردمي كه باورهاي . بسر برد و بي زبان، اگرچه زبان اشارات كر و الالن، نه
ساني بسر برند ولي اگر زبان يكديگر توانند با هم به آ ديني گوناگون دارند مي

هاي بزرگ  زبان ما با همه دگرگوني. شود مي "برج بابل"را نفهمند همان 
خود در سه هزاره گذشته يك عنصر ثابت در تاريخ و فرهنگ ما بوده است؛ 

ايرانيان به زبان خود شناخته . تاريخ ايران برگرد اين زبان شكل گرفته
همين كه ما همه ايراني . ن هر چه بوده استاند، دين و حكومت آنا بوده

ايم گاه به اين و گاه به آن دين، براي  هستيم با هر باور ديني، و ايراني بوده
بيرون بردن دين از اين معادله و يكي نشمردنش با فرهنگ و بويژه هويت 

اكنون ممكن است همين مقايسه را با زبان بكنند و همين جاست . بس است
آيد، گذشته از اينكه نقش دين را در جامعه و در امر توسعه  كه خطر پيش مي

 .  توان يك اندازه شمرد و تجدد با زبان نمي
 

اي ديگر داراي چند زبان  اي كشورها داراي يك زبان و پاره تالش ـ پاره
اي نزده  ظاهراً اين چند زباني به وحدت ملي آنها هم لطمه. رسمي هستند

كشورها در منطقه متمدن جهان قرار دارند نه در مناطق البته تمام اين . است
آيا چند زباني شدن به وحدت ملي . واپس مانده و به اصطالح جهان سومي

ما لطمه خواهد زد يا صرفا به لحاظ اقتصادي براي ما ميسر نيست كه 
 آموزش را به چند زبان عمومي كنيم؟

 
ت روشن كرد كه بايد نخس داريوش همايون ـ در بحث زبان و هويت مي

خواهيم اين تركيب خاص، اين چهل تكه شگفت كه ملت ماست، بپايد يا  مي

گذاري يك نظام اداري و  ها از نداشتن يك دستگاه اداري و حكومتي، پستي  را بر سر ناتواني نهاده بود، پايه در كشوري كه سده

داد و هم با پيشبرد زبان مشترك به همبستگي ملي كمك  يگانه و كشورگير، هم به يك ضرورت مرگ و زندگي پاسخ ميحقوقي 

در نبود دمكراسي و قدرت نظامي و پايه اقتصادي درخور، فارسي عامل مهم انكارناپذيري بوده است در اينكه ايران از  . كرد مي

 .  ر آيدهاي شش هفت دهه گذشته دست نخورده بد بحران
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گذرم كه چنانكه  نه؟ من در اينجا از احساس تند ملي بيشتري از ايرانيان مي
آيد از  زمين پيش ميتاريخ نشان داده است هنگامي كه پاي نگهداري اين سر

گذرم كه  از آن احساس سربلندي نيز مي. روند گذرند و تا همه جا مي سر مي
مردم ما به عنوان يكي از پانزده ملت مهم تاريخي جهان به حق از شناسنامه 
خود، از تاريخي كه نه تنها سرگذشت ملي بلكه تبلور همه موجوديت انسان 

هند آن را، چه از نظر فيزيكي و چه خوا ، و طبعا نمي ايراني است، دارند
كنيم  تجدد و توسعه بحث مي contextما در بافتار . معنوي از دست بدهند

بهترين شرايط براي . نگرم عملي به موضوع مي( پرسپكتيو)و من از  نظرگاه 
آنكه مردم ايران در هر جاي اين سرزمين از بهترين سطح زندگي امروزي 

جايگاه خود را نه به عنوان پنجمين قدرت نظامي غير برخوردار باشند و ايران 
اتمي، يا رديف آخر كشورهاي داراي سالح اتمي، بلكه يك قدرت اقتصادي 
و فرهنگي طراز اول، بازيابد آن است كه ما در چهارچوب همين مرزها از 

 .امكانات همين سرزمين و همين مردمان برخوردار شويم
صرف نظر از حكومت خوب كه جز حكومت مردم و حكومت انساني، يعني 
دمكراسي ليبرال نيست، ما نياز داريم كه انرژي و آفرينندگي اين جمعيت 

خت، آزادانه و هاي س ها و كشاكش بزرگ مستعد را در فضائي دور از تنش
از استثناهائي مانند موناكو پادشاهي . )جويانه به سود جمعي بكار اندازيم صرفه

توانند بي دمكراسي سر كنند و به رونق  گذريم كه مي و سنگاپورجمهوري مي
هاي ما  سرمايه.( شود كرد با يك كشور كوچك بسيار كارها مي. و رفاه برسند

تواند بيشتر  واد، به اين معني كه ميجمعيتي است جوان و روي همرفته باس
تواند با بازارهاي منطقه  بياموزد؛ بازار داخلي نسبتا بزرگ است كه مي

جغرافيائي ما يك حوزه رشد سريع اقتصادي بوجود آورد؛ و خود اين منطقه 

جغرافيائي است كه قرار داشتن ميان دو دريا و دسترسي به منابع 
با چنين . ا بخشيده استهاي كاني ديگر به م سوخت و ثروت

اش ارزش نگهداري  هر گوشه. شود كرد هائي بازي نمي دارائي
دامن زدن به كينه زباني در مردمي كه همواره از آن بركنار . دارد
اند؛ اصرار ترك زبانان متعصب به اينكه فارسي را كه  بيشتر  بوده

هاي ترك است ابزار  ساخته آذربايجانيان و گسترش يافته سلسله
ها كه  ها و دارائي ستم ملي جلوه دهند براي همه پيش شرط

اگر اولويت . ذكرش رفت، از جمله حكومت خوب، زيانبخش است
. گذاريم ما دشمني زباني باشد دمكراسي ليبرال را ناچار كناري مي

اگر قرار باشد مردم ايران به نام چند زباني، سخن يكديگر را نفهمند توسعه 
 . ا كند خواهد شده كشور در همه زمينه

ها پس از هفتصد سال  سويسي. ام من در سويس و كانادا چند زباني را ديده
خواهند  شان زبان يكديگر را نمي اند؛ اكثريت هنوز كامال يكپارچه نشده

برند؛  هاي فرانسه بسر مي اند در حال و هواي رسانه اگر فرانسه زبان. بياموزند
ها روند متفاوت  در همه پرسي. بر همين روال اند اگر آلماني يا ايتاليائي زبان

كند  سويس را چند پارگي تهديد نمي. آراء آلماني و فرانسه زبانان پابرجاست
ولي دورنماي انگليسي به عنوان زبان مشترك سويس قابل تصور است؛ و 

ترين كشورهاست و هيچ همسايه  سويس هفتصد سال دارد و يكي از مدرن
ايم پيوسته در كار  و خطرناكي كه ما در آن افتاده سويس مانند همسايگي بد

هاي خواهان  كند و پول و ابزار تبليغاتي در اختيار گروه آن كشور انگشت نمي
اين )گذارد  هاي آن نمي ها يا خلق ها يا مليت حق تعيين سرنوشت ملت

برداري بعدي از سوي محافل معين عمدا به جاي  هاي متفاوت براي بهره واژه
در كانادا هيچ درجه خودگرداني محلي، از جمله .( شوند ر برده ميهم بكا

زبانان  خواهانه فرانسه  هاي جدائي حكومت تمام عيار، نتوانسته است گرايش
ناپذير  زبان رسمي فرانسه در آن ايالت، سوخت پايان. كبك را تخفيف دهد

همان  بودند آن ايالت در اگر مهاجران در كبك نمي. كوره تجزيه طلبي است
پرسي پياپي، به بهاي سنگين اقتصادي از كانادا جدا شده  نخستين از دو همه

 .             بود
ما به جاي رسمي كردن چند زبان بهتر است فارسي را در جايگاه هزار و 
دويست ساله، هزار سالش بي دخالت پادشاهان ايراني تبار، به عنوان زبان 

 

زبان گفتار فارسي بيش از همه گويش تهراني است؛ زباني با 

ترين مطالب  واژگان محدود و دستور ناساز و شكسته كه به جدي

دهد و نياز به آگاهي زباني و شيوائي و غناي  حالتي مبتذل مي

 .برد سخن را از ميان مي
 

 

 

 

تي روبروئيم كه ما در فارسي هنوز با مشكال

ترين وظيفه زبان است دشوار  ارتباط را كه مهم

هاي  هاي گوناگون و به سليقه معادل. سازد مي

 .هاي خارجي يكي از آنهاست شخصي براي واژه
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م و به هر كس حق و امكان آن را كه به پذيرفته شده همه ايرانيان نگهداري
حقوق فرهنگي همه . زبان دلخواه خود نيز آموزش ببيند و منتشر كند بدهيم

شان محفوظ است ولي  هاي غير فارسي مانند آزادي مذهبي گويندگان زبان
فارسي با ملت ايران و ايده ايراني بيش از آن تنيده شده است كه صرفا يكي 

به عنوان يك زبان ادبي جز انگشت شماري . باشدهاي ما  ديگر از زبان
 . هاي جهان با فارسي قابل مقايسه نيستند زبان

 
تالش ـ قول مشهور اين است كه زبان فارسي اگرچه زبان توانايي در بيان 
احساسات ما ايرانيان بوده است اما زبان توانايي براي علوم و مفاهيم امروزي 

چنانكه پزشكان ايراني . آيد علمي بر نمينيست و از عهده بسياري مطالب 
هاي  حاال زبان خاص خود را دارند، يا متخصصان علوم و كامپيوتر و رشته

هاي بيگانه ياري  جديد ديگر هنگام سخن گفتن به فارسي بطور مدام از واژه
براي تقويت زبان فارسي از زمان رضاشاه تا كنون چه . گيرند مي

بايد كرد كه اين زبان مركب راهواري براي هايي شده، و امروز چه  كوشش
 بيان نيازهاي علمي و امروزي ما باشد؟

 
هاي نو  ها و نهادها و فراورده از آغاز سده بيستم ايده داريوش همايون ـ

اين هجوم تازه مفاهيم و كاالها و . واژگان نو را با خود به فارسي آوردند
ي ناسيوناليسم ايراني همزمان ساختارها كه با بيداري ملي ايرانيان و بازخيز

ها بيشتر در قلمرو محدود  زباني كه قرن. افتاد به فارسي تكاني دوگانه داد
ها نيز به ركود افتاده بود،  ادبي و ديواني گسترش يافته بود و در آن زمينه

با آنكه اديبان و نويسندگان . هاي فوري براي نو شدن و گسترش يافت انگيزه
هاي نو، به عادت، به عربي بازگشتند و در آن  واژه تر در جستجوي قديمي

هاي عربي بويژه از راه عثماني به فارسي راه يافت طبع  آغاز شمار زيادي واژه
ها به پسزنشي دامن زد كه  مآبي نسل عربي. كرد زمانه به سود عربي كار نمي

و زبان سازي خشك و  "دساتير"گرائي تا حد جعل لغتنامه  در سره
اما همان گونه كه . ير كسروي و پيروان فراوان آنها پديدار شدناپذ آشتي
مآبي در زبان خشكيد زيرا آنچه تا كنون از عربي به فارسي راه يافته  عربي

بيش از كافي است و ما نيازي نداريم كه بويژه با نارسائي خود عربي باز از 
واژه "گي به من تاز. بست رسيد گرائي نيز به زودي به بن آن وام بگيريم، سره

اي كه او ساخت  هاي سره از واژه. كسروي نگاهي انداختم "نامه زبان پاك
 .اند چند تائي بيشتر به  زبان راه نيافته

هاي تازه كه  در طول زمان، استراتژي فارسي براي بخود گرفتن پديده 
گيري از منابع زير  شود  بهره آسا سرازير شد و همچنان روزافزون مي سيل

 :بوده است
 

بايد  هاي فارسي كه به اندازه كه مي هاي تازه از ريشه الف ــ ساختن واژه
اگر جسارت فارسي )برداري از قابليت عمال نامحدود  باشد نيست؛ و بهره

سازي تركيبي گرايش به  با آنكه در واژه. تركيبي زبان( زبانان اجازه دهد
فارسي نيز استفاده هر هاي عربي راه يافته در  فارسي سره بوده است از واژه

 .  شود چه بيشتري مي
 .هاي اروپائي، نخست فرانسه و بيش از پيش انگليسي ب ــ وامگيري از زبان

 هاي زندگي روزانه كه ثروت بيكار مانده  پ ــ راه دادن اندك شماري واژه

  ".باال"بزرگي است به زبان 
 ديگر هاي فراموش شده فارسي گاه در معني ت ــ زنده كردن واژه

 
در اين فرايند كه ظرفيت فارسي را در صد سال گذشته شايد دوبرابر كرده 

در زمان . اند هر دو سهم داشته "بخش خصوصي"است دستگاه دولتي و 
هاي اصلي اداره و نظام دولت نوين را تقريبا  رضاشاه فرهنگستان ايران واژه

ساخت  هاي فرانسه و روسي و همه به فارسي سره ساخت و عموم واژه
بودند  هاي از دستگاه گوارش ترك زبانان گذشته، مي عثماني را نيز كه عربي

در پادشاهي محمدرضاشاه . از فارسي بيرون راند( اش مشروطه نمونه)
هاي بيشمار در علوم انساني  فرهنگستان زبان دنباله كار را گرفت و واژه

ت اسالمي نيز در حكوم. تقريبا همه به فارسي سره بر گنجينه زبان افزود
ولي بيشتر كار را مترجمان و نويسندگان و . هائي هست گويا چنين فعاليت

 .اند هاي گوناگون كرده كاربران زبان در رشته
شدن زبان خود را بگيريم كه  "فارسنگليسي"بايد جلو  ترديد مي ما بي

بايد كه بر زبان  براي اين كار مرجعي مي. رود مخاطره عمده بشمار مي
گيري از منابعي كه در  سترسي و تسلط داشته باشد و با بهرهآموزش د

اند، از زبان  ها دفن شده هاي فراواني كه در لغتنامه دسترس است، از واژه
اي بسازد كه از  هاي تازه مردم، و از زبانهاي ايراني ديگر بويژه كردي، معادل

هاي آسانگير  اگر زبان را به دست. هاي انگليسي جلو گيرد ورود بيرويه واژه
رها كنيم، يا بگذاريم هر كس واژگان ويژه خود را داشته باشد، چنانكه 

خط . الخط ويژه خود را، فارسي به زبان كوچه و بازار فرو خواهد افتاد رسم
آورد تا  تر انگليسي پيش مي هاي پيچيده فارسي و اشكالي كه در نوشتن واژه

رفته است ولي يك فرهنگستان هاي ناالزم را گ كنون جلو ورود بسياري واژه
زبان كه از همكاري نويسندگان و مترجمان و كارشناسان برخوردار، و قدرت 

با اينهمه فارسي نيز مانند . دولتي را پشت سر داشته باشد چاره اصلي است
چگونه . شود تر مي هائي تواناتر از آن در برابر انگليسي پيوسته بيدفاع زبان
شود و زبانش بطور  كه هر ده سال دو برابر ميتوان براي تكنولوژيي  مي

بايد در علوم  سازي را مي عمده انگليسي است واژه ساخت؟ ما بيشتر واژه
و بنا به طبيعت  "ژارگون"زبان علم و تكنولوژي، زبان . انساني تمركز دهيم

اش  المللي يعني انگليسي است و تنها تا حد معيني از عهده خود،  بين
 . برخواهيم آمد

زبان مانند هر پديده ديگر فرهنگ و جامعه نياز به توسعه دارد چرا كه خود 
نگرش سنتي، يا ايدئولوژيك به زبان، همان . يكي از اسباب مهم توسعه است

در اينجا نيز . زند كه به هر پديده ديگر فرهنگ و جامعه زيان را به زبان مي
 . رفتن از آن باشيمبايد در نهايت احترام به ميراث گذشته آماده فرا  مي

 
 .تالش ـ آقاي همايون با تشكر فراوان از شما
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عليرغم رابطة ديرپاي ما با . تاريخ موسيقي ايران، همچون ساير اركان فرهنگي هر ملتي، مكان بازتاب تحوالت و تغييرات برخاسته از گذر زمان و روند حوادث است
هاي نشأت گرفته از باورهاي مذهبي، اين رشته از هنر از امكان تحول،  ها و مخالفت ها، محدوديت از دوران باستان ايران، اما با ظهور اسالم و تحميل تحريمموسيقي، 

شديد و تغييرات عميق اجتماعي نمود، براي هاي گوناگونش دچار تكانهاي  جنبش مشروطه و در ادامة آن دورة رضاشاهي كه جامعه را در عرصه. بهره ماند پويائي و تنوع بي
بيش از هر چيز آشنائي با تمدن و فرهنگ غرب و بوجود آمدن شكافهاي عميقي در باورهاي ديني و سنتي، موسيقي را، چون . موسيقي نيز پيامدهاي اساسي به همراه داشت

 .جدالي كه همچنان به شدت تمام ادامه دارد. نمود هاي فرهنگي، به ميدان جدال ميان كهنه و نو، سنتي و مدرن تبديل ديگر عرصه
تكاپوي فكري ـ فرهنگي  به منظور ترسيم تصويري از اين جدال بر بستر موسيقي، و در هماهنگي و همگوني با ساير مطالب اين دفتر كه برشي عمقي در زمينة تالشها و

ه را نه تنها در چارچوب فني و تخصصي موسيقي، بلكه در حوزة تفكر غالب بر آن به بحث و ة رضاشاهي است، در صدد تنظيم و طرح پرسشهائي بوديم كه مسئلرود در
در اين ” آدينه“سركوهي، كه پيش از اين در مجلة  هايشان در تهية اين شماره برخوردار شديم، با فرج در مطالعه و مشورت با دوستاني كه از حمايت و همكاري. گفتگو بگذارد

پس از طرح . گفتگوئي كه پس از گذشت چند دقيقه تصميم به ضبط و بعد پياده كردن متن آن گرفتيم. ي انجام داده بود، به گفتگوي تلفني نشستيمزمينه كارهاي باارزش
مچنين از زاوية اي به دستمان داد كه عالوه بر انسجام و در برگيري اطالعات ارزشمند، ه يكي دو پرسش فرج سركوهي رشتة سخن را در دست گرفت و عمال مجموعه

از اين رو دريغمان آمد، متن اين . اي بود هاي قابل توجه روياروئي انديشة سنتي ومدرن در دوران جنبش مشروطه و در دورة رضاشاهي، در زمينة موسيقي، حاوي ديدگاه
بحث فني در باره موسيقي نيز . من تخصصي در موسيقي ندارم»: در اختيار خوانندگان قرار ندهيمو ذكر گفته ذيل از فرج سركوهي  وي و تصحيحگفتگو را با جلب نظر 
شناسي هنري و فرهنگي دستي قوي  آيد كه در زمينه تخصصي و در جامعه تحليل تحوالت ساختارهاي فرهنگي از كساني بر مي. گان شما نيست خواست شما و خواننده

آن چه من گفتم اما . شناسي اشراف تخصص خود آگاهي داشته باشند و هم بر تاريخ معاصر و جامعهدر زمينه موسيقي در ايران نادراند كساني كه هم بر . داشته باشند
 « .همين. اي باشد براي طرح پرسش در گفت و گو با متخصصان اهل تحليل زمينه تواند پس مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برمسند هنر در دوران رضاشاهموسيقي 
 

 فرج سركوهي
 
 
 
 
 
 
 
 

ابعاد تحول ساختاري، تحول فرم، تحول حس، عاطفه، تخيل و تفكر، تحول 
آموزشي و تحول در بافت مخاطبان و هنرمندان موسيقي ايراني را، كه از 
دوران ناصري و مشروطه آغاز و به دوران پهلوي اول فرآيندي پرشتاب به 

هاي موسيقي رديف يا  ها و محدوديت شناخت محدوده خود گرفت، جز با
دوران )تا پيش از ورود موسيقي غربي به ايران، . توان دريافت سنتي نمي

، موسيقي (ماقبل دارالفنون، مدرسه موزيك و اركسترهاي دوران رضاشاه
موسيقي رديف يا سنتي، موسيقي عاميانه : توان در سه ژانر ايراني را مي

 . موسيقي روستاها و عشاير، بررسي كرد: روولكلفشهري و موسيقي 
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اركستره، هارموني و سازهاي  تجدد در قالب موسيقي چندصدايي، موسيقي
. رديف را، كه مظهر سنت بود، به چالش طلبيد موسيقي, اروپايي يا جهاني

سازي كرد و  تحوالت فرهنگي دوران ناصري و مشروطه اين چالش را زمينه
اجتماعي و فرهنگي پهلوي اول و تحوالتي كه به  هاي اقتصادي، برنامه

 .  دوران سلطنت او رخ داد به آن شكل نهايي داد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي ساختاري و سازي سنتي و محدويت موسيقي
 

ها، از ساختار و فرم و ساز تا  در همه زمينهرديف  شكستن پوسته موسيقي
دگرگون كردن نظام ارزشي جامعه در باره موسيقي از . آموزش و مخاطب

 . هاي فرهنگي دوران رضاشاه بود ترين حركت مهم
هاي سازي و  هاي سازي و آوازي موسيقي ايراني يا همان دستگاه رديف

استادان كه هايي  ملوديو ها  نغمهها،  هقطعاي است از  آوازي معروف مجموعه
و هنرمندان موسيقي ايراني در بستر تاريخ خلق كرده و به تدريج در قالب 

. هاي بسته تدوين يا منجمد شده است ها، قواعد، ساختار و فرم چارچوب
ها بر اساس  برخي گوشه. رسد ها به دوران ساسانيان مي قدمت برخي گوشه

هاي فني در اين  بحث. اند انه ساخته شدهيا با الهام از موسيقي فولكلور و عامي

باره بسيار است و نظريات متنوع اما هر چه درست و هر راست سرانجام اين 
هاي سازي و آوازي مدون شده است كه با  موسيقي در قالب دستگاه

نگري سنتي، با سازهاي سنتي، با هنرمندان و مخاطبان سنتي و  جهان
نظام توليد آسيايي و با مذهب شيعه و عرفان سنتي و  تر از همه با جهان مهم

 . كرد ايراني همگن بود و آن را بيان و منتقل مي
حرمت مذهبي موسيقي و كراهت اخالقي و اجتماعي آن نيز زمينه ديگري 

تر، قدرتمندتر  هاي با فرهنگ تر به اليه رديف بيش فراهم آورده بود تا موسيقي
عوام و مردم عادي شهرها . د شودسنتي ايراني محدو و ثروتمندتر جامعه

فولكلوريك محشور  عاميانه و روستائيان و عشاير با موسيقي تر با موسيقي بيش
هاي بسته رديف سنتي آزاد و از پالودگي هنري آن  بودند كه از چارچوب

 .  محروم بود
رديف، قواعد سخت  هاي سازي و آوازي در موسيقي بسته بودن دستگاه

ها در يك قطعه  تر تغيير دستگاه ها، قواعد سخت گوشهها و  آيندي بخش پي
از اين منظر . كند سختي را به هنرمند تحميل ميهاي  محدوديت... واحد و

ساختار موسيقي رديف تا حدي به قواعد شعر كالسيك فارسي شباهت 
ها، بديع و ديگر  و قالب( فرم بيروني: )برد كه در آن وزن و قافيه و رديف مي

روني خالقيت هنري و همگني فرم و محتوا را مخدوش عناصر فرم د
در شعركهن قافيه، وزن و گاه رديف مصرع يا بيت اول سرنوشت . كنند مي

پس از مصرع يا . زند حركت عاطفه، فكر، تخيل و تصوير را در شعر رقم مي
بيت اول استبداد فرم بيروني و الزامات بديع و فرم دروني بر شاعر مسلط 

و ساختار موسيقي رديف و قواعد سخت و بسته آن نيز تا بافت . شود مي
 . كنند حدي همين كاركردهاي بازدارنده را ايفاء مي

ها  رديف، چون قالب اما ساختارهاي فرمي و قواعد و قيدهاي الزامي موسيقي
و قواعد و قيدهاي الزامي شعر كالسيك فارسي، با محتواي حسي، عاطفي و 

سنتي و فرهنگ مسلط همگن  با متن جامعه با تفكر و تخيل جهان كهن و
الزام و رعايت . كرد نگري زمانه را بيان و منتقل مي بود و از اين روي جهان

هاي از پيشي كه حاصل همان  چارچوب رديف نه از سر اجبار و تعهد به فرم
ايي كه به دليل ورود عناصر نو به انشقاق  اما در جامعه. همگني فرهنگي بود

شد،  هنگي دچار آمده بود، در عصري كه همه چيز دگرگون مياجتماعي و فر
هاي تازه، عواطف نو و پيچيده و تخيل و تفكر تازه  اي كه حساسيت در زمانه

شدند و رنگ  طلبيد، قواعد كهن به اجبار بدل مي نفس سنت را به مبارزه مي
 .گرفتند تحميل به خود مي

مذهبي را به خوبي بيان و  نگري كلي عرفاني ــ ساختار موسيقي رديف جهان
كرد اما به دليل بسته بودن و انجماد خود توان بيان  منتقل مي

 . هاي نو را نداشت نگري جهان
. كرد رديف را فقر سازهاي سنتي تشديد مي محدوديت ساختاري موسيقي

هاي پائين، فيزيك و جنس مواد اغلب سازهاي سنتي  گي و اوكتاو دهنده صدا
را به سازهايي درخور محافل چند نفري انس و الفت اهل ايراني اين سازها 

اغلب سازهاي اروپايي، كه به . كرد هاي دربسته محدود مي دل در اتاق
اند، در طول تاريخ با كار علمي تكامل يافته و بر  سازهاي جهاني بدل شده

 ي سنتي ايران چونسازهااغلب . اشان افزوده شده است گي دامنه صدادهنده
و توان از نظر تكنيكي ... و، تنبور، سنتور و تنبك تار ار، سهكمانچه، ت
عواطف، . اند ها فقيراند و فقير مانده ملوديارائه  و پتانسيل گي صدادهنده

احساسات، تخيل و افكارنو و پيچيده دوران تحول رضاشاهي در قالب 
. اي نيز از راه رسيده بودند مخاطبان تازه. گنجيد مانده نمي سازهاي عقب

هاي سرباز به  هاي بزرگ، در ميادين و ديگر محيط مخاطباني كه در سالن
 .  سفارش اجتماعي نيز رنگ ديگر كرده بود. دادند موسيقي گوش مي

 

اغلب مراجع تقليد شيعه تا انقالب 

اسالمي همه انواع موسيقي را 

. كردند موسيقي مطرب ارزيابي مي

پيش از مشروطه نواختن، ساختن و 

. خريد و فروش ساز حرام بود

جامعه نيز در نظام ارزشي خود 

نوازنده و مطرب و رقاص را پست 

حرمت مذهبي، ممنوعيت  .شمرد مي

دولتي و كراهت فرهنگي ــ اخالقي 

كار را بر ارتقاء موسيقي، بر آموزش 

و بر تكامل سازها دشوار و 

هايي محدودي  مخاطبان را به اليه

 .كرد از جامعه محدود مي
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رديف، فضاي بسته و موسيقي اغلب سازهاي موسيقي سنتي جز در محدوده 
 سازهاي پوستي مانند تار در درجه. شمار توانايي چنداني ندارند مخاطبان كم

پوست نسبت به حرارت حساس . دنشو هاي مختلف از كوك خارج مي حرارت
گرماي سالن، نَفَسِ مخاطبان، نور و حتا گرماي بدن نوازنده پوست . است

كار . شود كاسه تار را تغيير داده و با هر تغييري ساز از كوك خارج مي
 . خواند شوند نمي اركستره با سازهايي كه مدام از كوك خارج مي

اغلب سازهاي ايراني در سنجش با اغلب  گي هصدادهندو توان وسعت 
اوكتاو پائين . اند، بسيار پائين است سازهاي اروپايي، كه امروزه جهاني شده

 . بندد سازها دست آهنگساز و نوازنده را در بيان احساس و تخيل خود مي
نبور اغلب سازهاي موسيقي رديف چون تار و سه تار و كمانچه و تنبك و ت

ها  هستند و از آن( به معناي مجالس محدود)سازهاي مجلسي ( جز دف)، ...و

هاي سرباز و در اركسترهاي چندصدايي  و محيطتوان در ميادين بزرگ  نمي
تر در  تر در موسيقي فولكلور و كم ساز و دهل، طبل و نقاره، بيش. بهره گرفت

ديف چون خود اين اغلب سازهاي موسيقي ر. روند موسيقي رديف به كار مي
 .  اند موسيقي با مجالس خصوصي، و به ويژه با مجالس انس عرفاني، متناسب

فونيك هر ساز يا  در موسيقي پولي. صدايي است رديف موسيقي تك موسيقي
هاي گوناگون  نوازند و از تركيب ملودي گروهي از سازها ملودي خود را مي

سازها با حفط هويت  هر ساز يا گروهي از. شود ملودي اصلي خلق مي
تمايز و هماهنگي، فرديت و هارموني . يابند مستقل خود در اركستر وحدت مي

ساختار اين موسيقي به رمان شباهت . شوند در بافتي ارگانيگ تركيب مي
برد كه هر شخصيت ضمن حفظ هويت، زبان، لحن و كاراكتر مستقل  مي

بافتي هارمونيك با اي همگن حضور ارگانيك داشته و در  خود در مجموعه
صدايي به شعر كالسيك ما شباهت  موسيقي تك. خورد ديگران پيوند مي

عرفان ما . شوند گويد و صداهاي ديگر محو مي يك صدا سخن مي. برد مي
نظام ارزشي . كند نيز بر محو و حذف جزء و فرد در كل و حق تاكيد مي

محو و حذف همه  استبداد شرقي. اخالقي ما نيز بر محو و حذف فرد در جمع
 . كند هاي ديگر را محو و حذف مي اراده يك تن اراده. در يك تن است

گرايي چون  سنت. كساني براي امروزي كردن موسيقي رديف كوشيدند
گي اين سازها را  خان يك سيم به تار و سه تار افزود تا صدادهنده درويش

تحقق بخشيدند  هايي را در رديف كساني با ادعاي نوآوري رفرم. افزون كند
هاي ماهوي  اما اين همه موسيقي رديف ما را از انجماد و تكرار و از محدويت

 . رها نكرده است
موسيقي چندصدايي و هارموني و اركستر به معناي آن نيست كه به جاي 

تار يا سه تار بگذاريم، به جاي اتاقي دربسته در  58يك تار يا يك سه تار 
به جاي خلوت انس همدمان مخاطبان انبوه را يك سالن بزرگ اجرا كنيم، 

هاي گوناگون تنوع باال دسته و پائين  به سالن دعوت كنيم، به جاي ملودي
دسته را در نواختن ملودي واحدي به كار گيريم و به جاي حفظ توالي سنتي 

ها را رعايت  درآمد و گوشه آيندي سنتي پيش ها پي ها و مرز دستگاه بخش
هايي با  ها البته رفرم اين. ستگاه به دستگاه ديگري برويمنكنيم و از اين د

رفرم در . اند هاي زيبا و ماندني انجاميده اند و گاه به خلق قطعه ارزش

ماند كه نوآوري  ها در شعر فارسي مي هاي سنت، به كار نئوكالسيك چارچوب
 موسيقي. كردند هايي چون چهارپاره و مستزاد و مسمط محدود مي را در رفرم

رمان اروپايي نيز در . استاركستره نبوده فونيك و  پليهمواره اروپايي نيز 
 . رنسانس پديد آمد

سنتي يا رديف نيز با الزامات دنياي نو  شيوه آموزش و انتقال موسيقي
ميراثي كه از استاد به . آموزند موسيقي رديف را سينه به سينه مي. خواند نمي

در جهان كالسيك ايراني نه فقط موسيقي . رسيد شاگرد و از پدر به پسر مي
. شد هاي كوچك به همين شيوه آموزش داده مي كه حرفه و فن نيز در كارگاه

اين شيوه آموزش با بافت جهان سنتي و با محتواي موسيقي رديف هماهنگ 
. رديف نت نوشتند سنتي براي موسيقي از مشروطه به بعد بزرگان موسيقي. بود

متدهاي نو، ابزارهاي آموزشي مدرن، اما ن كردند هاي آموزشي تدوي كتاب

هاي پرجمعيت، شاگرداني كه به موسيقي چون هنر و نه چون  كالس
خواند كه در  نگرند و نقد عقل با محتواي موسيقي رديف نمي بيني مي جهان

نفسي و همدلي  آن رابطه شخصي شاگرد و استاد، آموزش سينه به سينه، هم
سينه آموزش . مراد و مريد، بخش مهمي از آموزش است و نقل بر عقل چيره

ها،  نوانس. سنتي با محتواي روحاني آن همگن است به سينه با ذات موسيقي
وجود دارد قابل تبديل به نت رديف هايي كه در موسيقي  ها و حالت پرده

 رديف هنرآموز بايد. ار كندتكراستاد بايد بنوازد و شاگرد گوش بدهد و . نيست
 . توان نوازندة خوبي شد نميرديف بدون حفظ . كندحفظ 

يو پرسپكتدر مينياتور . رديف به جهان مينياتور نزديك است محتواي موسيقي
اي نسبت به ناظر و با هر  عناصر تابلو در هر فاصله. كنند را رعايت نمي

در جهان مينياتور بُعد، فاصله و جزء . ارزند سان و هم نسبتي به منبع نور يك
اي  همه عناصر تابلو مظهر نمونه نوعي، كل و كلي. مشخص غايب است

همواره همان يك كند اما  هاي خود تكرار مي هستند كه خود را در سايه
نبود . مجاز است. تكثر، بُعد، جزء و فرد در جهان واقعي سايه است. ماند مي

 . است
هاي ما از پرسپكتيو و به گفته قدما علم مناظر و مزايا با اطالع  مينياتوريست

ها  نگري عرفاني ــ ديني آن ها، جهان اما منظر فكري ـ فلسفي آن. بودند
ر جهان آرماني مينياتور كه به نمونه نوعي جهان د. كرد پرسپكتيو را نفي مي

عرفاني و مذهبي ما نزديك است بُعد، دوري و نزديكي، جسم، هويت 
. اند سايه. وجودشان مجازي است. مستقل، اجزاء و افراد وجود حقيقي ندارد

فاصله . دهد پرسپكتيو به عناصر جزيي هويت مي. شوند پس از تابلو حذف مي
حركتي  كند اما جهان مينياتور جهان يكدست بي خص ميها را با هم مش آن

ايي در المكان روح  است كه همواره يك و فقط همان است و در زمان دايره
رديف ما نيز با تكرار  موسيقي. چرخد ابدي از ازل تا ابد بر مدار ثابت خود مي

گنجد، با  هايي كه در رديف نمي ها، با حذف نوانس ها و ملودي مدام گوشه
كند با  تضادي كه همه را در يك و همان نغمه ابدي محو مي گني بيهم

مينياتور ما همخوان است و اين همه با تحوالتي كه از مشروطه به بعد رخ 
 . خواند هاي دوران رضاشاه نمي داد و به ويژه با دگرگوني

  عرنو و به ويژه شعرآزاد ياـش. يك عجين استـيقي رديف با شعر كالسـموس

o ي رضاشاه، روشنفكراني كه گرد او بودند، كارگزاران حكومتي و فرهنگ مسلط بر نهادهاي دولتي از تجدد و مدرنيته، از تحول در موسيقي ايران

گرايان در عرصه موسيقي با حريف قدرقدرتي مواجه بودند كه با نياز  سنت. تجدد بودندهاي آموزشي دولتي نيز حامي  دستگاه. كردند حمايت مي

 .حريفي كه با سازها و گنجينه عظيم موسيقي اروپايي به ميدان آمده بود. آهنگ بود و از پشتيباني دولت برخوردار زمانه هم
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چند تجربه با شعر نيما و اخوان و شاملو . توان در رديف خواند نميسپيد را 
 . تضاد موسيقي و شعر را نشان داد

 
 

 سنتي و تنگناي مذهبي پايگاه موسيقي
هاي  رديف محدويت هاي جوهري و ماهوي موسيقي عالوه بر محدويت

 . اجتماعي و ديني نيز در كار بود
اسالمي همه انواع موسيقي را موسيقي اغلب مراجع تقليد شيعه تا انقالب 

پيش از مشروطه نواختن، ساختن و خريد و فروش . كردند مطرب ارزيابي مي
جامعه نيز در نظام ارزشي خود نوازنده و مطرب و رقاص را . ساز حرام بود

حرمت مذهبي، ممنوعيت دولتي و كراهت فرهنگي ــ . شمرد پست مي
ر آموزش و بر تكامل سازها دشوار و اخالقي كار را بر ارتقاء موسيقي، ب

 . كرد هايي محدودي از جامعه محدود مي مخاطبان را به اليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شنوندگان مخاطبان، . رديف تنها در محافل در بسته ممكن بود اجراء موسيقي
ها، اشراف، سران لشگري و ديواني  درباريموسيقي رديف كنندگان  و مصرف

ترسيدند و يا  نيروهايي كه از تكفير روحانيون و نفرت مردم نمي. بودندو عرفا 
گونه مخاطبان و مشتريان بر  كاركردي كه اين. توان مقابله با آن را داشتند

كنندگاني از اين دست، همان  گذاشتند، سفارش مصرف دوش موسيقي مي
پسند مخاطبان، به عيش و عشرت درباري يا رنج جدايي از منبع فيض 

به موسيقي به اصطالح پالوده محروم از مردم   تودة. شد عرفاني محدود مي
رسي داشتند و  ، موسيقي ساده عزا و عروسي دستعاميانهفقير موسيقي 

 .  عشاير و روستائيان به موسيقي فولكلور

هاي  حاصل تاريخي موسيقي ايراني محدود شد به همان رديف, هرچه بود
توان، به فولكلوري كه از منظر  اي ناقص و كمسازي و آوازي، به همين سازه

به همان سه . هاي موسيقي فقير است و به موسيقي مبتذل عاميانه تنوع نغمه
 . ژانري كه گفتم

موسيقي اروپايي رو به رو شد با جهان ميراثي از اين دست با  ايراني جامعه 
سر  از  موسيقيِ يونان تا موسيقيِ كالسيك آلماني را پشت, كه تاريخي

 . داشت
مدرنيته و همه مظاهر آن از جمله موسيقي چندصدايي اروپايي، از خارج بر ما 

هاي نظام  ايستايي و محروميت از ديناميزم دروني را از مشخصه. آوار شد
هاي  ساختار اقتصادي و سياسي اين جوامع چون بافت. دانند توليد آسيايي مي

اغلب عاملي . دهند ي راه مياجتماعي و فرهنگي آن به ندرت به تحول درون
هاي اساسي زمينه تحول را  آيد و با به وجود آوردن تناقض خارجي در كار مي

تالقي فرهنگ غربي . استعمار با برخي جوامع شرقي چنين كرد. كند خلق مي
 . با  فرهنگ سنتي ما نيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

تر از آن با نيازهاي نو  موسيقي ما با موسيقي اروپايي رو در رو شد و مهم
فكر، عاطفه، حس، . زمان و زمانه و با تحوالت بزرگ اجتماعي و فرهنگي

كردند كه موسيقي سنتي، با  هايي را مطرح مي تخيل و مخاطبان نو سفارش
شعر به سرعت . ها را نداشت گويي بدان هايي كه گفتم، توان پاسخ محدوديت

موسيقي حرام بود و در نظام ارزشي . متحول شد و به نيازهاي زمانه پاسخ داد
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. نيز محروم بوداز پشتوانه عظيم شعر كالسيك فارسي . مقدار جامعه بي
 . توانست پاي به پاي شعر متحول شود نمي

عرفاني و , يمحافل اشرافي، درباررديف محبوب  به دوران ناصري موسيقي
سان و . خان به دسته موزيك نياز داشت بود اما ارتش مدرن ميرزاتقي ديواني

. تار و تنبك ممكن نبود گاه و شور و با ني و تار و سه رژه و مشق نظام با سه
سازهاي بادي پرتوان الزم بود و سنج . آمد ساز و دهل و نقاره نيز به كار نمي

و همراه با اين سازها سازهايي چون پيانو و ... و به ناچار هارموني و نت و
 . ويلون نيز وارد شدند

و شيدا . را رونق دادسرائي  سازي يا ترانه تصنيفنيازهاي دوران مشروطه 
رديف با شعر  موسيقي. ين ژانر را غني كردندعارف در دو روال مختلف ا

تصنيف و . كالسيك و با زبان، فرم بيروني و مضامين مكرر آن عجين بود
ترانه با زباني ساده و رها از قيد و بندهاي بديعي شعر كالسيك مسائل 

با واسطه تصنيف و ترانه طنز و سياست . كرد زميني مردم معاصر را بيان مي
رونق اين ژانر گامي مهم بود و با استقبال مردم رو  .يافتنيز به موسيقي راه 

سرايي و موسيقي تا دوران پهلوي اول  و ترانه تصنيفبا اين همه . به رو شد
چنانكه , مقدار بود در نظام ارزشي جامعه و حتا در ميان ادبا و هنرمندان بي

. ”سازي تصنيفتو كه برو عارف “كند  را چنين تحقير ميعارف , ايرج ميرزا
اي پست و از فعل حرام بر  تنها به دوران پهلوي اول بود كه موسيقي از حرفه

 . مسند هنر نشست
قرار شد كه در . تني چند براي آموختن موسيقي يا موزيك به فرنگ رفتند

دارالفنون موزيك نيز تدريس شود و البته به شيوه غربي و نه آموزش سينه 
رن در كشورهاي آسيايي سرچشمه تحوالت ارتش ملي مد. به سينه سنتي

راه ورود ارتش، و در ايران، نيروي ژندارمري و قزاق، . بسيار بوده است
در زمان رضاشاه موجوديت و . را باز كردندموسيقي غربي و الزامات آن 

براي ايجاد دسته موزيك ارتش . وحدت كشور در گرو ارتش مدرن بود
 دانان بزرگ ايراني چون موسيقيبرخي . شدندافرادي به خارج اعزام 

از صف ارتشيان بر  وزيريخان  محمدتقي الدين مختاري و كلنل ركن سرپاس
پيانو به . ورود سازهاي اروپايي يا جهاني صحنه را ديگرگون كرد. آمدند

. كمانچه را ياراي مقابله با ويلون نبود. توانست زمينه تحول باشد تنهايي مي
ي غربي، هارموني و موسيقي اركستره جهان گي و توان سازها صدادهنده

 .  نويي خلق كرد
در جامعه، به ميدان آوردن مخاطبان نو، رفع حرمت دولتي گسترش موسيقي 

 تحول ...  بي ارزشي اجتماعي و اخالقي موسيقي و, و مبارزه با حرمت ديني
  . كند متمايز ميو مشروطه در دوران رضاشاه از دورة ناصري را موسيقي 

 
 

 غاز عصري نوآ
هاي  ريزان فرهنگي عصرپهلوي اول با اقداماتي چون برگزاري كنسرت برنامه

موسيقي در هاي بزرگ، با گنجاندن  ها، سينماها و سالن عمومي در پارك
ها  هايي كه موسيقي نيز در آن هاي درسي مدارس، با تاسيس هنرستان برنامه

ها و دانشگاه تهران، با  شد، با برگزاري كنسرت در مدرسه تدريس مي
ارزشي آن در  دانان ايراني، حرمت مذهبي موسيقي و بي گذاري به موسيقي ارج

ن موسيقي را به ميان تر از آ اخالقيات جامعه را به چالش طلبيدند و مهم
. رسي داشتند مردمي بردند كه تا پيش از آن تنها به موسيقي عاميانه دست

 . شكل گرفته بوددر انقالب مشروطه البته هاي چنين تحولي  نطفه
آموزش . پذير شد رس  در دوران پهلوي اول موسيقي براي مردم دست

. ينه همخوان نبودها با شيوه سنتي سينه به س موسيقي در مدارس و هنرستان
پيش از رضاشاه نيز فرزندان اليگارشي . هاي علمي آموزش در كار آمد شيوه

آوردند و  هاي علمي و مدرن روي مي قاجاري گاه به آموختن موسيقي با شيوه
كساني از اين اليه اجتماعي به قصد تحصيل موسيقي به خارج فرستاده 

هاي گوناگون اجتماعي  يهبه دوران رضاشاه محصلين نخبه از ال. شدند مي
. انحصار اشراف قاجاري شكست. شدند گزينش شده و به خارج اعزام مي

ها و دانشگاه نيز اين امتياز انحصاري را لغو  آموزش موسيقي در هنرستان
 . كرد

تر از آن آموزش سازهاي  آموزش موسيقي در مدارس و هنرستان، و مهم
آموزش نت و سلفژ . ضروري كرد مدرن رامتد آموزش اروپايي، به كارگيري  

 
 هاي گوناگون ملودي اصلي خلق  نوازند و از تركيب ملودي فونيك هر ساز يا گروهي از سازها ملودي خود را مي در موسيقي پولي

تمايز و هماهنگي، فرديت و هارموني . يابند هر ساز يا گروهي از سازها با حفط هويت مستقل خود در اركستر وحدت مي. شود مي

برد كه هر شخصيت ضمن حفظ هويت، زبان، لحن  ساختار اين موسيقي به رمان شباهت مي. شوند ارگانيگ تركيب ميدر بافتي 

 .خورد اي همگن حضور ارگانيك داشته و در بافتي هارمونيك با ديگران پيوند مي و كاراكتر مستقل خود در مجموعه

 

  تار يا سه تار بگذاريم، به  41به جاي يك تار يا يك سه تار موسيقي چندصدايي و هارموني و اركستر به معناي آن نيست كه

جاي اتاقي دربسته در يك سالن بزرگ اجرا كنيم، به جاي خلوت انس همدمان مخاطبان انبوه را به سالن دعوت كنيم، به جاي 

ها  اي حفظ توالي سنتي بخشهاي گوناگون تنوع باال دسته و پائين دسته را در نواختن ملودي واحدي به كار گيريم و به ج ملودي

 .ها را رعايت نكنيم و از اين دستگاه به دستگاه ديگري برويم درآمد و گوشه آيندي سنتي پيش ها پي و مرز دستگاه
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موسيقي چندصدايي غربي . و هارموني و قواعد اركستره كردن رايج شد
 . ها با خود داشت الزامات خود را در همه زمينه

عارف چهره درخشان اين . شد هايي برگزار مي در دوران مشروطه نيز كنسرت
ايي به شيوه ه داده بود، تشكيل كنسرت فرمانآن چه رضاشاه  اما. دوره بود

هاي عمومي  ها و محل هايي در پارك كشورهاي اروپايي و برگزاري كنسرت
 . چهره، نقش، كاركرد و مخاطبان موسيقي را يك سره ديگرگون كرد

نماها قبل از شروع يدر س كه اصغر حكمت وزير فرهنگ دستور داده بود علي
 كردناين اقدامات در جهت عمومي . برگزار شودفيلم كنسرت موسيقي 

  .بردن آن به ميان مردم، تاثير بسيار داشتموسيقي و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيش از رضاشاه نيز فرزندان اليگارشي قاجاري گاه به آموختن 

آوردند و كساني از اين  هاي علمي و مدرن روي مي موسيقي با شيوه

. شدند اجتماعي به قصد تحصيل موسيقي به خارج فرستاده مياليه 

هاي گوناگون اجتماعي  به دوران رضاشاه محصلين نخبه از اليه

انحصار اشراف قاجاري . شدند گزينش شده و به خارج اعزام مي

ها و دانشگاه نيز اين امتياز  آموزش موسيقي در هنرستان. شكست

 .انحصاري را لغو كرد

 
 
 

موسيقي در مدارس از اقدامات پراهميت دورة رضاشاه آموزش  اجباري كردن
اين اقدام نه تنها از نظر اشاعه موسيقي و فرهنگ موسيقي اهميت . است

شكستن و از ميان بردن تحقير  تر از آن نقشي موثر در  داشت كه مهم
موسيقي در فقه شيعه مذهبي گرچه حرمت . ايفاء كرداجتماعي عليه موسيقي 

گذاري منفي در  به دوران رضاشاه ارزشاما ماند باقي اسالمي تا انقالب 
موسيقي از مطربي به . شناسي جمعي و ذهنيت عمومي رنگ باخت روان

موسيقي . كند هنري بدل شد كه معلمي محترم و معتبر در كالس تدريس مي
پرده خوابگاه سلطان قاجار عيش  اي كه استاد آن با نواختن تار پشت از حرفه
كرد به هنري بدل شد كه شاه پر قدرت مملكت به آن  و را رنگ ميشبانه ا

جامعه را در باره موسيقي متحول رضاشاه سيستم ارزشي .  گذاشت احترام مي
  . كرد

ريزان فرهنگي دوران  ريزان فرهنگي دوران رضاشاه، برخالف برنامه برنامه
بيش . دندكر پسر او، در عرصه فرهنگ و هنر از تجدد و مدرنيته حمايت مي

زنده كردن و احياء »از هر دوره ديگري غم هويت داشتند اما هويت را نه در 
 .  كردند كه در حذب مدرنيته و تجدد تعريف مي« و اشاعه سنت 

به دوران پهلوي اول بر بستر تضاد سنت . گرايان نيز به مقابله برخاستند سنت
طلب در موسيقي ايران شكل  گرا، مدرن، و تلفيق و مدرنيته سه گرايش سنت

دست تار بود و بر موسيقي  نوازندگان چيرهكلنل وزيري كه خود از . گرفت
هاي تازه برخاست تا موسيقي  رديف تسلط كامل داشت به جست و جوي راه

. صدايي سنتي را با موسيقي چندصدايي و اركستره غربي تلفيق كند تك
ن سنت را جوهره هويت خان، سماعي و پيروان ميرزاحسينقلي خا درويش

گرايش . شمردند پنداشتند و نوآوري را تنها در چارچوب رديف مجاز مي مي
ها و تاريخ بايد  سوم بر آن بود كه موسيقي رديف و سازهاي سنتي را به موزه

 . ها تا كنون سرنوشت موسيقي ما را رقم زده است تضاد اين گرايش. سپرد
سنتي و سازهاي  را به جاي موسيقي وزيري بر آن نبود كه موسيقي اروپايي

كوشيد تا موسيقي رديف را با  او مي. اروپايي را به جاي سازهاي ايراني بنشاند
نه فقط با فرم  اما در همين حد نيز منظر او. هاي اروپايي بياميزد آموزه

مفاهيمي چون . رديف كه با محتواي بينشي آن در تضاد بود موسيقي
موسيقي چندصدايي نه فقط تحولي در فرم كه هارموني، اركستره كردن و 

گذر از جامعه بسته آسيايي به تركيبي از مدرنيته . نگري بود انقالبي در جهان
 . و سنت

هوادارن حفظ سنت در دوران پهلوي اول از همه سو با فشارهاي گوناگون 
هاي عميق  هاي مردم و ريشه دولتي رو به رو بودند اما فرهنگ مسلط، توده

 . با خود داشتند سنت را
خان و پيروان ميرزاحسين قلي، انحصار خود را بر  گرايان مكتب دوريش سنت

. نوازان برزگي در اين مكتب پديدار شدند تك. مراكز آموزشي از دست دادند
دستي است كه يا سنت  نوازان چيره تا امروز نيز بهترين ثمره اين مكتب تك

 . كنند هميت به زعم خود نوآوري ميا هاي كم دهند يا با رفرم را ادامه مي
وزيري آثار بزرگي خلق نكرد اما مفاهيمي كه او در موسيقي ايراني رايج كرد 

نهادهاي وزيري در باره گام و مقام به جايي  پيش. راه نوآوري را هموار كرد
گيري از سازهاي  نرسيد اما مفاهيمي چون اركستره كردن، هارموني، بهره

. هايي آزاد از قيد رديف تحولي بزرگ درافكند عهاروپايي و ساختن قط
خان صبا و آهنگسازاني چون خالقي و حنانه و خالقان برنامه  ابوالحسن

هايي چون محمودي و دهلوي از ديگرسو را  هاي راديو از سويي و چهره گل
 . گرا و مدرن ارزيابي كرد توان حاصل دو گرايش تلفيق مي

بودند، كارگزاران حكومتي و فرهنگ مسلط رضاشاه، روشنفكراني كه گرد او 
بر نهادهاي دولتي از تجدد و مدرنيته، از تحول در موسيقي ايراني حمايت 

گرايان در  سنت. هاي آموزشي دولتي نيز حامي تجدد بودند دستگاه. كردند مي
آهنگ  عرصه موسيقي با حريف قدرقدرتي مواجه بودند كه با نياز زمانه هم

حريفي كه با سازها و گنجينه عظيم . دولت برخوردار بود و از پشتيباني
 .موسيقي اروپايي به ميدان آمده بود

شد، شكاف سنتي دولت و مردم،  استبداد و اصالحاتي كه از باال تحميل مي
اي كه نه بر نيازهاي دروني و خودجوش جامعه كه بر  ها و مدرنيته نوآوري
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مقاومت در برابر اصالحات را جاني سنت  انشقاق پديد آمده بود و سخت
خواهي برتن كردند  ها جامه آزادي گرايان در همه عرصه سنت. كرد تشديد مي

روحانيت، سنگر مهم سنت، در عرصه . چرا كه مدرنيته ايراني مستبد بود
 . شمرد موسيقي ساكت بود و هر سه گرايش را مذموم مي

اي مدرن نيز مجهز دو نجله تجددطلب آن به ابزارهموسيقي جديد ايران و 
كه خود ، باشيان مين با مديريت يمجله موسيق . نشريات و راديو. بودند

ي برجسته بود، در كنار ژانرهاي ادبي و هنري به موسيقي نيز دان موسيقي
. شد ها مطرح مي در اين نشريه مباحث نظري در همه زمينه. پرداخت مي

ه و از پشتوانه نظري موسيقي رديف يا سنتي كه با ادبيات موسيقي بيگان
هاي نظري در زمينه موسيقي را به  محروم بود عرصه نشريات و كتاب

را درجه اول  هاي  چهرهجذب و جلب توان باشيان  مين. متجددين باخت
ترين  ارزش احساسات نيما، مهم. كرد با او همكاري مي صادق هدايت . داشت

رت پاورقي در اين نشريه بار به صو كتاب نقد و نظريه ادبي زبان فارسي، اول
شد و فضايي بود  هاي مالي دولت منتشر مي نشريه با كمك. به چاپ رسيد

متجددين موسيقي نيز از . هاي هنري و ادبي هاي نظري در زمينه براي بحث
هاي نظري  گرايان نه تمايلي به بحث سنت. گرفتند فضاي اين نشريه بهره مي

 . داشتند و نه توان حضور فعال در اين عرصه
. راديو بي موسيقي ممكن نيست. رخدادي تاريخي بودتأسيس راديو در ايران 

حتا خميني، پس از انقالب و آن گاه كه دولت او انحصار راديو و تلويزيون را 
 . در دست گرفت، به ناچار انواعي از موسيقي را حالل كرد

در آن . ها دعوت شد دانان همه گرايش نوازندگان و موسيقيبا تاسيس راديو 
گرا  نوازي اساتيد سنت ها به تك بخشي از برنامه. زمان پخش زنده بود

هاي رديف چه  نوازي جز تكرار گوشه اساتيد، حتا در بديهه. اختصاص يافت
هاي گوناگون، با  در مقابل متجددين با ارائه كنسرت! داشتند كه عرضه كنند؟

تر از اين همه با اجراي موسيقي  يقي اركستره، با تصنيف و ترانه، و مهمموس
 .انگيري داشت، دست پر داشتند غربي كه غناي شگفت

بخش مهمي از . جان سنت برخوردار بودند گرايان اما از پشتوانه سخت سنت
سنت در برابر اصالحاتي كه از باال تحميل . فرهنگ مردم با آنان همراه بود

نه فقظ در عرصه موسيقي كه در مسائلي چون . كرد اومت ميشد مق مي
 ...كشف حجاب، تاسيس دولت مركزي، آموزش مدرن، تاسيس دانشگاه و

حمايت . در دوران پهلوي اول متجددين راه تحول موسيقي را هموار كردند
ريزان فرهنگي او از تجدد در پيدايي و رشد و  رضاشاه و كارگزاران و برنامه

نشيني، البته  رايش تجددطلب موسيقي موثر بود اما عقبگسترش دو گ
رديف نه فقط حاصل حمايت دولت رضاشاه كه نتيجه  موقت، موسيقي

سنتي در پاسخ به نيازهاي زمانه و ناتواني آن در هماهنگ  درماندگي موسيقي
تجددطلبي دوران رضاشاه در . كردن خود با تحوالت اجتماعي و فرهنگي بود

ترين  رديف و سازهاي سنتي احيا شدند خالق كه موسيقي 18موسيقي تا دهه 
 . نحله موسيقي ايراني بود

رديف به دورن رضاشاه اما سنت خود را با تمامي سنتي و  طرفداران موسيقي
اينان خود را نه مغلوب در رقابتي آزاد و فرهنگي . ابعاد معنوي آن حفظ كردند

ها  ايش ارتودوكس اين نحله به خانقاهگر. كردند كه مطرود استبداد تلقي مي
عرفان پر كشش . پناه بردند كه از سركوب مدارس ديني در امان مانده بودند

. كرد سنتي حتا كارگزاران دولتي و بخشي از روشنفكري ايراني را مجذوب مي
سنتي كه با سركوب دولتي و هجوم مدرنيته غربي مواجه شده بود جامه 

راز و نياز عارفانه با خالق . ن عبادت تلقي شدنواخت. تقدس مذهبي پوشيد
 . ازلي و معشوق ابدي

به بعد  18از اواخر دهه. گرايان به دوران پهلوي دوم سر برآوردند سنت
اسنوبيزم به ظاهر روشنفكرانه محافل وابسته به شهبانوفرح موجي از 

هايي از جامعه ايراني در واكنش به  بخش. گرايي را دامن زد سنت
شد به  مدرنيزاسيون پرشتاب شاه كه با استبداد سياسي سنتي تحميل مي

در اين ميان شهبانوفرح و اطرافيان او به . گرايي افراطي روي آوردند سنت
موج حفظ هويت و فرهنگ سنتي پيوستند و امكانات دولتي را براي احياء 

 آن چه خود»هاي ژورناليستي دكترنراقي در  بحث. سنت به كار گرفتند
شفاهيات به « آسيا در برابر غرب»تر دكترشايگان در  ، مباحث عميق«داشت

احمد و بازگشت به خويش  زدگي جالل آل ظاهر فلسفي دكترفرديد، با غرب
هاي اطراف شهبانو با تكيه به امكانات مالي  اسنوب. دكترشريعتي همگام شد

گماشته و سياسي دولتي كه با شتاب به مدرنيزاسيون اقتصادي كشور همت 
هايي  بود، براي مبارزه با فرهنگ غرب و با هدف بازگشت به خويش برنامه

هويت، زنده كردن فقيرترين بخش  چون حفظ بافت قديمي شهرهاي بي
... ، احياء موسيقي سنتي رديف و(خانه نقاشي سقاخانه و قهوه)نقاشي عاميانه 

 . كردند را دنبال مي
مركز حفظ و اشاعه »هاي همدم او  به دستور شهبانو و با پيشنهاد اسنوب

با مديريت دكترصفوت، كه پرورده خانقاه بود و سرسپرده « موسيقي سنتي
اندازي شد تا موسيقي رديف و سازهايي چون  خان، راه طريقت و پيرو درويش

 

 

  بي , در جامعه، به ميدان آوردن مخاطبان نو، رفع حرمت دولتي و مبارزه با حرمت دينيگسترش موسيقي

و مشروطه در دوران رضاشاه از دورة ناصري را موسيقي  تحول ...  ارزشي اجتماعي و اخالقي موسيقي و

  . كند متمايز مي

 

 

 .جامعه را در باره موسيقي متحول كردرضاشاه سيستم ارزشي 
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هاي  استادان سنتي گردآوري شدند تا در كنار برنامه. كمانجه را زنده كند
سنتي را اجرا كرده  هاي سازي و آوازي موسيقي هنر رديف سوپر آوانگارد جشن

هنر و  هاي جشن شايع بود كه شاه با برنامه. و از هويت فرهنگي دفاع كنند
هايي از جامعه به بازگشت به  اما تمايل بخش. ها موافق نبود احياء سنت

ها و  هاي مذهبي هاي فرهنگ غربي، گرايش خويش و مبارزه با ارزش
بارزه با امپرياليزم را با مبارزه با ليبراليزم و فرهنگ سنتي كه م عرفاني، چپ

هاي  پنداشت، مدگرايي اسنوب برآمده از رنساس و انقالب صنعتي يكي مي
هاي فرهنگي در  اطراف شهبانو، فضاي ضدغربي روشنفكري ايراني، واكنش

هاي تحميلي،  دست در دست هم به احياء  برابر استبداد شاه و برنامه
موسيقي اركستره برنامه گلها به . سنت فرهنگي برخاستند فقيرترين بخش

. كمانچه احياء شد تا ويلون اخراج شود. سود موسيقي رديف پس رانده شد
گذار  خان به ياري عروس ارشد خانواده پهلوي از بنيان سنت و درويش... و

پس از انقالب نيز جمهوري اسالمي . قدرت و ثروت اين خانواده انتقام گرفت
رديف به حمايت از آن  شيوه را ادامه داد و با عرفاني خواندن موسيقياين 

 . برخاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نو در مقابل موسيقي رديف، گرايشي كه به تلفيق معتقد بود  پيدايي دو گرايش
و گرايشي كه به جذب موسيقي اروپايي اعتقاد داشت، عمومي كردن 

رنگ كردن حرمت ديني و ارزش  موسيقي، دگرگوني بافت مخاطبان، بي
منفي اخالقي و اجتماعي موسيقي، رواج موسيقي چندصدايي و سازهاي 
اروپايي يا جهاني، از دستآوردهاي تحوالت اجتماعي و فرهنگي دوران 

 . رضاشاه بود

 
 
 

  موسيقي در مدارس از اقدامات آموزش اجباري كردن

اين اقدام نه تنها از نظر اشاعه . پراهميت دورة رضاشاه است

تر از آن  داشت كه مهمموسيقي و فرهنگ موسيقي اهميت 

شكستن و از ميان بردن تحقير اجتماعي عليه  نقشي موثر در 

موسيقي در فقه مذهبي گرچه حرمت . ايفاء كردموسيقي 

به دوران رضاشاه اما ماند باقي شيعه تا انقالب اسالمي 

شناسي جمعي و ذهنيت عمومي  گذاري منفي در روان ارزش

موسيقي از مطربي به هنري بدل شد كه معلمي . رنگ باخت

اي  موسيقي از حرفه. كند محترم و معتبر در كالس تدريس مي

پرده خوابگاه سلطان قاجار  كه استاد آن با نواختن تار پشت

كرد به هنري بدل شد كه شاه پر  گ ميعيش شبانه او را رن

 .گذاشت قدرت مملكت به آن احترام مي

 
 
 

اقوام، . ايراني اما به دوران رضاشاه به شدت ضربه خوردر وموسيقي فولكل
هاي گوناگون كشور ما وارث موسيقي بودند كه به رغم  ها و زبان فرهنگ

حرمت . نبودرنگارنگي و تنوع، برخالف تبليغات پوپوليستي،  چندان غني 
موسيقي فولكلوريك . مذهبي در اين عرصه نيز تاثير خود را بر جاي نهاده بود

. تر بود نشين مثل كردستان، با رقص پيوند داشت و غني در مناطق سني
هرچه بود اين موسيقي فوكلوريك ايران و سازهاي آن در دوران پهلوي اول 

 . توجهي كامل رو به رو شد  با بي
 . به حيات خود ادامه داداما  موسيقي عاميانه

به هواخواهي از كه در ابتدا  يهنرمندانروشنفكران و  بخش مهمي از
اصالحات رضاشاه برخاسته و با او همكاري كردند به تدريج به صف مخالفان 

 .ساختار استبدادي سلطنت سنتي با فرهنگ در تضاد بود. او رانده شدند
فيزيكي و فرهنگي را به كار گرفته و هاي سركوب  استبداد به ناچار دستگاه

روشنفكري با چون و . كند نهادهاي اداري و بوركراتيك را بر هنر مسلط مي
، تأميناتترس از اداره . شود و خلق هنري با آزادي چرا و نقد تعريف مي

هاي قدرتمندي كه  سانسور و خود سانسوري، تضاد هنرمندان و بوركرات
عرصه را بر هنرمندان و روشنفكران تنگ  شوند، برامور هنري گمارده مي

اما مخالفت روشنفكران و هنرمندان متجدد با رضاشاه اغلب نه . كند مي
هاي  ها و اصالحات او كه مخالفت با استبداد و دستگاه مخالفت با برنامه

هاي مدرن و مفيد رضاشاه و مخالفت با  حمايت از برنامه. اداري او بود
به . هنرمندان ايراني را در موقعيتي پيچيده قرار داداستبداد او روشنفكران و 

ها مخالفتي  در پاركهاي موسيقي  وزيري نه تنها با برگزاري كنسرتمثل 
اما نام او را در صف انتقاد كنندگان . بوداين ايده از طراحان نداشت، كه خود 

دهد كه مخالفت او با اين طرح نه  تر نشان مي كنكاش بيش. بينيم مي
به هنگامي كه مديريت طرحي . اي كه مخالفت اجرايي است برنامه مخالفت

شود، به  فرهنگ واگذار مي سواد و كم هايي احيانا بي فرهنگي به بوركرات
نارضايتي هنرمندان , هنگامي كه ساختار استبدادي راه بر انتقاد بسته است

 . بيني است قابل پيش
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 نويسان عصر پهلويپاورقي 
 با حسينقلي مستعان در ُبعد چهارم)!( يك مصاحبه اختصاصي 

 

 سيروس آموزگار: نوشتة
 

نثر لطيف . نويسي ايران بود بحق و بدون ترديد سلطان پاورقي, حسينقلي مستعان
او را در اين عرصه پيشتاز و , و استوار وي و قدرت تخيـّل حيرت برانگيزش

 .دار كرده بود طاليه
بعد از انقالب تقريباً هميشه قلم زد و كمي , وي در طول دوران سلسلة پهلوي

نويسان ايراني به نحوي اثر  روي در نقاب خاك كشيد و بر روي همة پاورقي
كردند كه  در درازاي اين مدت، همة مديران مجالت ايراني تالش مي. گذاشت

يكبار دكتررحمت مصطفوي مدير . ويرا به نوشتن در نشرية خود جلب كنند
ا او را به نوشتن يك پاورقي روشنفكر كه بعد از مدتها كوشش، موفق شده بود ت

اي كه به عنوان خيرمقدم به وي، در مجله  در مجله خود راضي كند، در مقاله
ليكن حسينقلي مستعان كمتر به بالزاك شبيه بود و اگر بتوان سبك خاص او را با يكي از نويسندگان . ايران ناميد« هونوره بالزاك»روشنفكر نوشت، او را 

پركاري، تخيـّل، نثر تميز و جذاب، قدرت كشش خواننده و تنوع در كار، خصوصياتي . برد تا به بالزاك يشتر به آلكساندر دوما ميفرنگ مقايسه كرد، وي ب
 .است كه در اين دو نويسنده مشترك است

ي پدرانه كار آنها را تعقيب مي كرد و خود بسيار مهربان بود و با عطوفت, نگاران جوان نويسان و پاورقي حسينقلي مستعان در برخورد با نويسندگان و داستان
 .دانست كه با آنان رقابت ورزد را بحق بسيار بزرگتر از آن مي

ولي اكنون كه وي ديگر نيست، چرا در . نويسان ايران بنويسد بود، بيش از هر كس صالحيت داشت تا درباره پاورقي اگر امروز حسينقلي مستعان زنده مي
پاي صحبت او , شود منازع وي بود، به سراغ او نرويم و در ُبعد چهارم زمان كه از ازليت تا ابديت در يك ثانيه متبلور ميعالم تخيـّل كه عرصة بال

 نويسان عصر پهلوي نپرسيم؟ ننشينيم و از وي دربارة پاورقي
ناخواسته به هيچ نوع مدرك و سندي دسترسي ندارم و نويسم و در اين تبعيدگاه  اين تذكر بجاست كه من اين مصاحبه خيالي را فقط از روي حافظه مي

ام خبر  داند و از صحيح مطلبي كه من به غلط نوشته از هر كسي كه در اين باره بيشتر مي. بنابراين چه بسا كه در ذكر مطلبي دچار لغزش و خطا بشوم
 . كنم كه از تصحيح اشتباه من دريغ نورزد دارد، استدعا مي

 
 
 ؟آقاي حسينقلي مستعان يادتان هست اول بار من كجا شما را ديدم -
 

كنم منزل آقاي دكترمصطفوي  آيد ولي فكر مي ـ بدرستي چيزي يادم نمي
 . بود

 
دكتر مصطفوي ماهي يكبار نويسندگان مجله روشنفكر . كامالً درست است -

وقتي شما هم تشريف آورديد كه يك پاورقي . كرد را شام منزلش دعوت مي

من جائي گرفتار . در روشنفكر بنويسيد، طبعاً شما را هم به شام دعوت كرد

شما آن باال روي كاناپه كنار فريدون خادم نشسته . بودم و كمي دير رسيدم

پهلوي دكترمصطفوي نشستم و به فاصله شروع , بوديد و من همانجا كنار در

ديدم كه شما خم شديد و آهسته از خادم . به صحبت كردنكردم بلند بلند، 

مطمئن بودم كه قبالً . ؟ و او اسم مرا به شما گفت«اين كيست»پرسيديد، 

اسمي از من شنيده بوديد ولي هيچوقت امكاني پيش نيامده بود كه من 

بعد از شام لطف كرديد و آمديد كنار من نشستيد و . حضورتان معرفي بشوم

كه طبعاً مرا خيلي خوشحال كرد و بعد به يكي از . كرديدخيلي تشويقم 

 شك  مقاالت من اشاره كرديد كه در آن نوشته بودم صادق هدايت بي

 .نويس خوبي نيست نويسنده بزرگي است ولي داستان

 
 .آيد يادم مي. ـ بله، درست است

 
اختالف شما با صادق هدايت از كجا شروع شد؟ اصالً چرا شروع شد؟  -

 زديد؟ و تا كه در يك رشته قلم نميشما د

 
 . ها صحبت كنيم نويس ـ قرار ما اين بود كه دربارة پاورقي

 

. ولي اين مطلب هم به موضوع بحث ما ارتباط دارد... البته ... بله ... بله  -

زيرا اختالف شما با صادق هدايت، طرفداران و دوستداران او را عليه شما 

نويسي در  ادي شما به صورت مظهر بازاريبرانگيخت و براي سالهاي متم

در حاليكه صادقانه بايد اعتراف كرد كه چنين نبود و , ايران مشهور شديد

 .هاي ايران بوديد نويس شما يكي از بهترين داستان
 

 . نويسان ايران بود ـ اوالً بايد بگويم كه خود صادق هدايت هم يكي از پاورقي

ن
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ست
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«  كور بوف»ترين اثر وي يعني  ولي معروف. ندانندها  شايد اين مطلب را خيلي
العابدين  به مديريت زين« ايران»اولين بار به صورت پاورقي در روزنامة 

نويسي تصور  نويسي يعني بنجل رهنما چاپ شد و اصوالً تصور اينكه پاورقي
حاصل . پاورقي هم مثل هر آفرينش هنري ديگري است. بسيار غلطي است

ب باشد ممكن است بد باشد و حتي ممكن است كار ممكن است خو
به « دزيره»چه كسي ممكن است تصور كند كه كتاب تاريخي . آسا باشد نبوغ
نويسندة سوئدي كه اول بار به صورت يك پاورقي « آن ماري سلينكو»قلم 

در يك مجله سوئدي منتشر شد و با آن ظرافت تحسين برانگيز، حوادث 
اروپا مورد تجزيه و تحليل قرار داد يك كار  تاريخي دوران ناپلئون را در

 بنجل بازاري باشد؟
 
 .گفتيد از اختالف خودتان با صادق هدايت مي -

 
زندگي  اي را به نام راه ـ عرض شود، در اواخر دوران رضاشاه اوّل، من مجله

كردم كه به دليل شرايط خاص سياسي آن زمان، بار اصلي كار  منتشر مي
نكار توجه عامه را به خود جلب كرد و من به فكر افتادم اي. روي داستان بود

هاي كوچكي را به قطع جيبي و به  حميد كتاب. م. كه با امضاي مستعار ح
. هاي كوچك و كوتاهي بود طور مرتب ماهانه منتشر كنم كه در واقع رمان

در آن زمان يك . اينكار هم گرفت و مردم از آن به شدت استقبال كردند
دگان قديمي بودند و از جمله سعيد نفيسي و رشيد ياسمي و گروه نويسن

عباس اقبال كه به گروه سبعه معروف بودند و كارشان ور رفتن به متون 
قديمي و نوشتن مقاالت ادبي بود و انجام كارهاي ادبي و تحقيقي و در 
مقابل آنها يك گروه چهارنفري نويسندگان باصطالح ُمـدرن بودند كه به 

گروه ربعه شهرت داشتند كه صادق هدايت و سه تن از دوستانش  طنز به نام
آنرا تشكيل داده بودند و كارشان آشنا ساختن جامعه ايراني با ادبيات ُمدرن و 

نويسي ُمدرن و حتي تحقيقات ُمدرن بود و كارهاي با ارزشي هم  داستان
ن پيدا ، ناگهان يك نويسنده تازه به نام حسينقلي مستعا اين وسط. كردند مي

گرفت و در عين توجه نسل  شد كه توي هيچكدام از اين دو دسته جا نمي
هاي ايراني را جلب كرده بود و بخصوص اين كتابهاي  تازه كتابخوان

كردند اين كار تازه را  اش سخت مورد توجه بود و هر دو گروه سعي مي ماهانه
 .بفهمند و اگر ممكن است آنرا به نقد بكشند

 
 .اي درميان بوده باشد كه قصد بدخواهانه فكر نمي كنم -

 
من از اينكار خوشم , ولي در آن زمان و با شور و شرهاي جواني. ـ شايد نه

ام به  هاي ماهانه بخصوص كه در همان زمان يكي از همين داستان. آمد نمي
كنم كه از نظر  كه البته شاهكار نبود و اعتراف مي, منتشر شد« ناز»نام 

ولي صادق هدايت اين كتاب را گرفت و . شكاالتي هم داشتداستان نويسي ا
براي آن يك نقد بسيار تند نوشت كه اگر يك خواننده معمولي كه به سابقه 

كرد كه من جنايتكارانه،  خواند تصور مي كار دو طرف آشنائي نداشت آنرا مي
ام تا ادبيات جوان، شكننده و بي  از يك سازمان مافيائي جهاني پولي گرفته

العمل تندي نشان دادم كه  من عكس. تجربة نوين ايران را به لجن بكشم
طبعاً به طرفداران صادق هدايت خوش نيامد و ناگهان من به صورت بز 

هم زند و  خواست شهرتي به سفيد گله گوسفندان درآمدم و هر كس كه مي
خوب، اين . كرد ادعاي روشنفكري بكند كار خود را از حمله به من شروع مي

ماجرا، اساس كار بود كه بتدريج ماده كرد و ما به صورت دو دشمن ادبي 
طرفداران او با معرفي من به , درآمديم و بعد از مرگ ُپرهيجان صادق هدايت

خواستند اين فكر را در اجتماع به وجود بياورند كه  عنوان اوج ابتذال، مي
براي چنين  پسند ايران است و جامعة بنجل, مسئول واقعي خودكشي هدايت

آيا واقعاً . اي حسينقلي مستعان برازنده و در خور است، نه صادق هدايت جامعه
چنين است؟ آيا در عرصه ادبي مثالً فرانسه، الكساندر دوما جاي گوستاو 
فلوبر را تنگ كرده است؟ آيا در انگلستان والتر اسكات مانعي در مقابل رشد 

 .ان تعلق دارندميلتون است؟ اينها هركدام به رشتة خودش
 
 .ولي خود شما هم گاهي در مقابل صادق هدايت تلخ بوديد. درست است -

 
هاي حقير  لطف ُبعد چهارم در همين است كه آدم از بندِ خواست. ـ قبول دارم

 .كند شود و همه چيز را فراموش مي خودش آزاد مي
 
 بگوييد؟ توانيد در اين مورد چه مي. برگرديم به پاورقي نويسي در ايران -

 
ـ بنظر من اول بايد بدانيم كه پاورقي يعني چه؟ ببينيد، تعريف دقيق و علمي 

. اين يعني داستان. «مانع»و « خواست»داستان عبارت است از شرح برخورد 
داستان كوتاه عبارت از شرح تقابل يك خواست و يك مانع است و رمان يا 

نع كلي است كه در تمام داستان بلند عبارت از برخورد يك خواست و يك ما
رمان و در طول تمام داستان بلند بر كل حوادث حاكم است ولي در عين 
حال، به عنوان زينت و ايجاد كشش در داستان به چندين خواست و مانع 

به اين . اما پاورقي نوع خاصي از رمان است. شود فرعي هم در آن اشاره مي
اي را  شما قصه. ن خواننده استبند كرد معنا كه ابزاري براي وفادار و پاي

كنيد تا خواننده براي  كنيد و سربزنگاه شرح ماجرا را متوقف مي تعريف مي
دانستن ادامه آن، شماره بعدي نشريه را هم بخرد و بخواند و براي اينكه 
خواننده خيلي هم احساس غبن نكند، يك گره هم در همان شماره مطرح و 

پاورقي در عين اينكه كل داستان را به پيش بنابراين هر شماره . شود حل مي
كند  يك مسئله مطرح مي, كند برد، آخرين انتريك شماره قبل را حل مي مي

آورد و حل آن را به  كند و بعد يك مسئله به وجود مي و آنرا هم حل مي
 . اين يعني پاورقي. كند شمارة بعد موكول مي

 
 .اينجور قصه گفتن در ايران بي سابقه نيست -

 
ما سابقة گفتاري اين نوع نقل داستان را در ايران . ـ بله، حق با شماست
يكي هزار و يكشب و يكي . ها سخت معروف است داريم كه دو تا از آن

 .اميرارسالن
 
 دانيد؟ شما هزار و يكشب را يك قصه ايراني مي -
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هزار و يكشب در اصل يك قصه هندي است كه بعد از ايران . ـ البته كه نه
عبور كرده و به منطقه عربي زبان رفته و از آن جا دوباره به ايران برگشته 

حال صرف نظر از ريشه . اند ها بر روي آن بسيار اثر گذاشته ولي ايراني. است
يك داستان كلي وجود دارد . و اساس قصه، هزار و يكشب يك پاورقي است

كُشت و يك زن  اي كه زنان خود را در فرداي شب زفاف مي در مورد خليفه
خواهد از چنگ اين سرنوشت محتوم و ناخواستني نجات  بنام شهرزاد كه مي

گويد و در  پيدا كند و زنده بماند و براي اينكار هر شب داستاني مي
ايستد و ادامه آن را به فردا شب  ترين نقطه آن، از گفتن باز مي حساس

رساند  و به پايان ميگويد  كند و شب بعد بقيه داستان قبلي را مي موكول مي
كند و بقيه را به  كند و آنرا نيز در نيمه رها مي و بعد داستاني تازه شروع مي

 .يك پاورقي شفاهي كامل. گذارد فردا شب وا مي
 
 .پاورقي شفاهي هم از آن حرفهاست -

 
الممالك داستاني را ساخته و پرداخته است  نقيب. ـ اميرارسالن هم همينطور

شاه و قمر وزير  ارسالن به فرخ لقاست و مخالفت پطرسكه شرح عشق امير
ترين نقطه  ولي هر شب قصه در حساس. هاي بيدريغ شمس وزير و حمايت

شود و شاه هر شب با  شود و روايت بقية آن به فردا شب موكول مي رها مي 
ليكن در اين . خواند تا دنباله داستان را بشنود الممالك را فرا مي اشتياق نقيب

ما يك مستمع مشتاق ديگر هم داريم كه باقي ماندن اين كتاب , ميان
او يكي از دختران شاه است كه او هم هر . مرهون حضور اوست, مستطاب

كند و فرداي آن روز آنچه را كه شنيده  شب با اشتياق به قصه گوش مي
رسد، كتاب اميرارسالن هم  نويسد تا باالخره وقتي قصه به پايان مي است مي

كه بارها و بارها در ايران به چاپ رسيد و ترجمه آن به . آمده است فراهم
 .عربي و ُتركي نيز چاپ و منتشر شده است

 
 ها دانست؟ توان از همين نوع پاورقي آيا نقالي را هم مي -
 

چون در پاورقي هدف مشتاق و تشنه نگهداشتن خواننده . كنم ـ نه، فكر نمي
حاليكه در نقالي پايان و ادامه داستان را تقريباً در . و در مثال ما شنونده است

هاي اوست كه حضار را به دنبال  كاري دانند و فقط هنر نقال و ريزه همه مي
 .آورد خانه مي كشد و آنها را روز بعد نيز به قهوه مي

 

اولين پاورقي ايراني، پاورقي نوشته، يعني داستان . بسيار خوب -

سمت پايين يكي از صفحات داخلي روزنامه چاپ داري كه معموالً در ق دنباله

 شد و بهمين دليل هم به پاورقي معروف شده است، كدام است؟ مي
 

كند، قصة معروف تهران مخوف نوشته  ـ تا آنجا كه حافظه من ياري مي
ماجرا مال اوايل دوران . كاظمي بايد اولين پاورقي ايراني ايران باشد مشفق

بود كه سخت گرفت و بعداً به صورت كتاب داستاني . سلسله پهلوي است
ام  هاي ايراني را خود من نوشته يكي ديگر از اولين پاورقي. هم منتشر شد

 .بنام ماجراي دل كه آنهم بعداً به صورت كتاب منتشر شد
 
 هاي مهم ديگري نبود؟ فقط همين؟ يعني پاورقي -

ژ، دلمشغولي در دوران رضاشاه اول، تيرا. ـ چه جور برايتان توضيح بدهم
هدف اصلي زنده ماندن نشريه بود و جهيدن . ها نبود اصلي صاحبان روزنامه
ولي .  گرفت هاي مضحك به خود مي كه گاه شكل. از دست سانسور حاكم

هاي خارجي هم استفاده  ها و مجالت از پاورقي خوب بعضي از روزنامه
 .آغاز شد 5288نويسي از بعد از شهريور  رشد اصلي پاورقي. كردند مي

 
 .كه خود شما مهره اصلي و اساسي آن بوديد -

 
 .اهلل منصوري ذبيح. ـ و يك نفر ديگر كه اگر اسم ببرم تعجب خواهيد كرد

 
 نويس ايراني؟ اهلل منصوري؟ پاورقي ذبيح -

 
اهلل  دانيم كه نيمي از آنچه ذبيح ايم و مي همة ما اين مطلب را شنيده. ـ كامالً

حتي به نظر من . نوشت، نوشته خود او بود مي منصوري به اسم ترجمه
خود شما يكبار براي من تعريف كرديد كه . هم برآورد كمي است« نيم»

اي را براي ترجمه به وي داد و او آن را  اميراني يك جزوة سي چهل صفحه
در سي چهل شماره خواندنيها ترجمه كرد و بعداً هم به صورت يك كتاب 

 .قطور در ايران چاپ شد
 
يكبار ديگر نيز در همين . من خودم آنروز حضور داشتم. بله، درست است -

يك روز دكترمحمدعلي اميرمعزي را كه به يقين يكي از نامداران , فرانسه

ايراني معاصر است، ديدم و به وي گفتم كه در ايران كتاب خداوند الموت 

آمر است  اهلل منصوري را كه ترجمه از يك نويسندة فرانسوي بنام پل ذبيح

خواهم اصل كتاب را به فرانسه  ام و خيلي خوشم آمده است و مي خوانده

اي  دكتر معزي غش غش خنديد و گفت آن كتاب  در واقع مقاله. بخوانم

بيش نيست و ملحقات خود منصوري آنرا به صورت آن كتاب قطور در آورده 

 .است
 

توان  صوري را نمياهلل من ـ به هر حال، اصل ماجرا هر چه باشد، هنر ذبيح
ها نوشته خود  انكار كرد و اگر نه همه كتابهايش، الاقل قسمت اعظم آن

هاي ايراني به حساب  نويس اوست و از اين نظر بايد او را هم جزو پاورقي
 .آورد

 

اي زياد به تك تك  قضاوت در اين مورد كار آساني نيست و بايد با حوصله -

با اصل مقايسه كرد و ديد كه تا چه كتابهايش دسترسي داشت و ترجمه را 

ولي در يك مورد من . اهلل منصوري است اندازه از متن آن الحاقات خود ذبيح

اهلل منصوري حق بزرگي  شخصاً هيچ ترديدي ندارم و آن اينكه شما و ذبيح

زيرا بسياري از اينان از طريق . بر گردن ايرانيان اهل مطالعه داريد

. اند نفر به مطالعه و خواندن كتاب عالقمند شده هاي خواندني شما دو نوشته

 توانيد اسم ببريد؟ نويسان آغاز دهه بيست مي ديگر چه كسي را از پاورقي
 

در اين مورد . كور را در روزنامه ايران گفتم ـ صادق هدايت و پاورقي بوف
العابدين رهنما را هم بايد اسم برد با پاورقي درخشانش به نام  خود زين

وي زندگي پيغمبر اسالم را به صورت . كه كار بسيار جالبي است« پيامبر»
من . يك داستان جذاب و پركشش درآورده است با يك نثر مطنطن و جذاب
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خودم شاهد بودم كه خوانندگان روزنامه ايران، بمحض خريدن روزنامه قبل 
اگر بعضي اضطرارهاي . خواندند هر مطلب ديگر پاورقي پيامبر را مياز 

كند كنار  طبيعي را كه نوشتن شرح حال پيغمبر به نويسنده تحميل مي
. هاي اروپائي است بگذاريم، كار رهنما قابل مقايسه با كار بيوگرافي نويس

 .حتي بهترينشان
 
 و كارهاي ديگر؟ -

 
، دو تا مجله معروف در تهران منتشر ـ در آن روزگاران آغاز دهه بيست

شد به نام اطالعات هفتگي و ترقي و مايه رونق كار اين دو مجله دو  مي
جواد فاضل در اطالعات هفتگي و ابراهيم مدرسي . پاورقي نويس معروف بود

 .در ترقي
 
 تر بودند؟ كدام يك از اين دو تا معروف -

 
مطبوعات به عنوان مترجم  جواد فاضل كه كار خودش را در. كرد ـ فرق مي

ابتدا مقاالت . از زبان عربي شروع كرده بود، بعداً به اطالعات هفتگي آمد
نوشت و بعد از آنكه شهرتي  ها مي كوتاهي درباره مطالبي باب طبع خانم

هاي سوزناك دهه  از نوع عشق و عاشقي, پسند هاي دخترخانم يافت، قصه
را سخت مشهور كرد و بتدريج نوشت كه بسيار گُل كرد و وي  بيست مي

« آس»نوشتن مطالب متنوع ديگري را هم در مجله شروع كرد و به صورت 
خواست  وقتي مجيد دوامي سردبير اطالعات هفتگي شد و مي. مجله درآمد

اي از نويسندگان جوان را وارد هيأت تحريريه مجله كند، با جواد  نسل تازه
مان اندازه كه از نوشتن همه فاضل صحبت كرد و قرار گذاشت درست به ه

گرفت به وي بپردازد و او فقط  التحرير مي آن مطالب متنوع در مجله حق
نوشتن دو صفحه ارتباط با خوانندگان را به عهده بگيرد و جواد فاضل اين 

« وفاي بي»ليكن بعد از يكسالي نام او از خاطر . پيشنهاد را پذيرفت
ه تالشي كه كرد ديگر نتوانست نام خوانندگان مجله زدوده شد و او با هم

پيشين خود را به دست بياورد و باالخره نيز در گمنامي تمام زندگي را بدرود 
 .گفت

 
 اما ابراهيم مدرسي؟ -

 
سه , ابراهيم مدرسي در عين حال سردبير مجله ترقي بود و در آن واحد ـ

م مخاطب ترقي و شخص ابراهي. نوشت چهار تا پاورقي هم براي مجله مي
ها نبودند گو اينكه وي براي جلب اين گروه از  مدرسي البته دخترخانم

هاي خواننده  خوانندگان، حتي براي اولين بار يك مسابقه زيبائي بين خانم
مجله برپا كرد و يك دخترخانمي را هم به عنوان برنده معرفي كرد و عكس 

خوانندگان ترقي بندي اصلي  ولي استخوان. وي روي جلد مجله هم چاپ شد
هاي ابراهيم مدرسي  دادند و پاورقي را بيشتر مردان و عاقله مردان تشكيل مي

يادم هست كه يك . هاي تاريخي او خيلي هواخواه داشت و بخصوص پاورقي
ام، نيز براي ترقي پاورقي  سرهنگ بازنشسته كه اسمش را فراموش كرده

 .نوشت مي

بگويم دكترابراهيم مدرسي را از  من اين آقاي ابراهيم مدرسي يا بهتر -

 .داديم شناختم و بعدها مدتي هر دو در يك دانشكده درس مي نزديك مي
 

ـ بله ابراهيم مدرسي حتي قبل از تعطيل قطعي ترقي از سردبيري مجله كنار 
 .نويسي طبع آزمائي نكرد و عاقبت به خير شد رفت و ديگر هم در كار داستان

 

 .نوشت م گاهي پاورقي ميآن روزها سعيد نفيسي ه -
 

هاي  سعيد نفيسي به يكي از خانواده. اي ـ بله، ولي نه به صورت حرفه
متشخص ايران تعلق داشت و جزو استادان صاحب نام دانشگاه بود و حتي 
مدتي عضو آن گروه ادباي سبعه بود و به همين دليل از ماجراهاي 

فاتي با كساني پيدا دانست و طبعاً در زندگي اختال بسيار مي, پرده پشت
نوشت  كرد و داستانهائي كه به صورت پاورقي در مجالت مختلف مي مي

سعيد نفيسي نويسنده . حساب بود اي براي جنگ و تسويه بيشتر حالت اسلحه
. نويس موفق هيچوقت مطرح نشد اي بود ولي به عنوان يك پاورقي برجسته

يد و سياه ادامه داد، تر كارش را در سپ اي حتي بعدها كه به صورت حرفه
 .شد و نه يك داستان نويس هميشه از او به عنوان يك اديب دانشمند ياد مي

 

 گوييد؟ اينرا به عنوان تعريف از او مي -
 

بهتر است كه آدم در . فقط به عنوان يك ويژگي. ـ نه تعريف و نه تكذيب
 .فقط همين. تواند بيشتر بدرخشد، كار كند اي كه مي رشته

 

يك . نويس درخشيد همين مواقع بود كه ناگهان يك نابغة پاورقيدر  -

نويسي روي آورد و در مجله تهران  نويسنده معروف قديمي كه به پاورقي

و « حبيب»و « يكي از نويسندگان»: مصور با سه امضاي مستعار مختلف

 !شما آقاي حسينقلي مستعان. به نوشتن چندين پاورقي پرداخت« انوشه»
 

هاي شما صرف نظر كنيم در عمل همين  اگر از تعارف. نطور استـ بله، همي
 .اتفاق افتاد

 

. نظير مكالمات منطقي و يك تخيـّل بي. هاي درست بندي نثر محكم، جمله -

 .كنم اصالً هم تعارف نمي
 

آن . ولي موقعيت زماني و مكاني را هم بايد در نظر گرفت. ـ خيلي ممنون
چند تا . معناي واقعي امروزي وجود نداشتروزها كه وسايل تفريح به 

يكي دو . دادند هاي صد تا يك غاز نشان مي سينماي درب و داغون كه فيلم
زار براي قدم  تا تماشاخانه و چند تا كافه و دو خيابان اسالمبول و الله

وگرنه . تازه همة اينها هم در تهران. هدف و تمام نشدني هاي بي زدن 
يك سينما هم نداشتند و خواندن مجالت و بسياري از شهرها حتي 

 .داد سرگرمي اصلي مردم را تشكيل مي, هاي آن بخصوص پاورقي
 

 .كامالً درست است -
 

باالخان،  نوشتم، شرح ماجراهاي آقا آيد من وقتي پاورقي آفت را مي ـ يادم مي
ها حاضران درباره  در ميهماني. قهرمان اصلي داستان، نُقل همه مجالس بود
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هاي من بحث و صحبت و حتي مجادله  هاي پاورقي وشت شخصيتسرن
البته كم و بيش اوضاع سياسي مملكت هم به اين ماجرا كمك . كردند مي
 .كرد مي

 
. موفق نبود« آفت»هاي شما به اندازه  كنم هيچكدام از پاورقي فكر مي -

 .كرديم آيد كه يك روز ما دربارة اين پاورقي شما با هم صحبت مي يادم مي

 
كتاب . كردم و شما گوش ـ صحبت كه چه عرض كنم من شكايت مي

آقاي محمدعلي افغاني كه برايش صادقانه خيلي احترام « شوهر آهوخانم»
منتشر شده بود و نجف دريابندري در يك نقد بر اين كتاب، نوشته بود , دارم
 من دربارة ساير. اولين رمان واقعي ايراني است« شوهر آهوخانم»كه 

اولين رمان واقعي فارسي « آفت»ولي آيا رمان . زنم هايم حرفي نمي نوشته
هاي جذاب و  با قهرمان. توانست باشد؟ با ماجراهاي كامالً بديع ايراني نمي

كجا بود كه « آفت»اشكال . با نثر بهر حال خوب فارسي. منطقي
 توانست اولين رمان واقعي ايراني باشد؟ نمي

 
 .گيرند فانه مردم پاورقي را جدي نميمتأس. پاورقي بودنش -

 
كردند كه حتماً  هاي ايران سعي مي ـ شايد، ولي پس چرا همة داستان نويس

من دعواي كهنه با او ! نخنديد. يك پاورقي هم بنويسند؟ حتي صادق هدايت
 بنظر شما يك پاورقي نيست؟« حاجي آقا». كنم را مطرح نمي

 
نويسي شما  حال در عرصه پاورقيبه هر. از موضوعات خوب حرف بزنيم -

 .اي را در اين مسير باز كرديد بدون ترديد اولين هستيد و بهترين و راه تازه
 

ـ قبل از اينكه به مطالب ديگر بپردازيم، بگذاريد به يك نكته اشاره كنم و 
دار در ايران مرسوم شد و جاي  هاي دنباله آن اينكه وقتي نوشتن داستان

بعضي . نوع ديگري از پاورقي غير داستاني هم مرسوم شدخودش را باز كرد، 
از نويسندگان سراغ مردان مشهور سياسي رفتند و خاطرات آنها را درست با 

. نويسي، شنيدند و نوشتند و چاپ كردند هاي شناخته شده پاورقي همان روش
كريم روشنان در همان مجله تهران مصور، شرح ماجراي واقعي تالش 

ا براي اينكه از او يك جاسوس بسازد، نوشت حسين فرزانه روسيه شوروي ر
هاي كار در اين زمينه را نزديك به سه سال در مجله  احضار روح و روش

داري  اطالعات هفتگي نوشت و حتي علي دشتي اين اواخر، مطالب دنباله
درباره دو پادشاه سلسله پهلوي در روزنامه اطالعات چاپ كرد كه بعداً به 

وپنج سال دوران طالئي  كه اشاره به پنجاه« وپنج پنجاه»ي بنام صورت كتاب
ها بود منتشر شد و طفلك پيرمرد نازنين را به خاطر اين كتاب و كتاب  پهلوي

بيست و سه سال كه آنهم به صورت پاورقي در مجله كاوه منتشر شده بود، 
 .چه بيرحمانه و چه غيرانساني آزار دادند

 

 !خت جالدانشو بدب! بيچاره پيرمرد -
 

ها كه من در تهران مصور  در همان زمان. ـ به بحث خودمان برگرديم
نويسي عجيب سكه شده بود، يك  نوشتم و كار پاورقي پاورقي مي

دكتر »اگر به لطف خاص . نويس درخشان ديگر هم ظهور كرد پاورقي
ژول »اين يكي بدون شك . ايران را گرفتم« بالزاك»من لقب « مصطفوي

 .آقاي حمزه سردادور: راني استاي« ورن
 
متأسفانه اسم اين نويسندگان بزرگ و صاحب نام، از خاطرة نسل جديد  -

 .آورد كسي ديگر آنها را بخاطر نمي. زدوده شده است

 
حمزه سردادور داستاني را در مجلة اطالعات هفتگي شروع كرد به ! ـ چه بد

كنيد چه موقعيت توانيد مجسم  كه شما نمي« حيات آب چشمه »نام 
ها مجله را از روزنامه فروش  خواننده. انگيزي در ايران پيدا كرد حيرت

. خواندند ايستادند و دنبالة داستان را مي جا كنار خيابان مي خريدند و همان مي
حياتي  اي از كويرلوت چشمه آب داستان اين پاورقي اين بود كه در گوشه

كنند و از آب اين چشمه  ندگي ميو يك عده در همان حوالي ز. وجود دارد
اند تا حدي كه  خورند و عمر جاودان دارند و از نظر علمي بسيار پيشرفته مي

توانند با وسايل علمي از نظرها دور نگه  چشمه و خودشان و شهرشان را مي
اي واقعاً به راه افتادند كه بروند و اين چشمه  شايد باور نكنيد ولي عده. دارند

اي از عابران كوير ادعا كردند كه در سفرهاي خود به  حتي عده .را پيدا كنند
اين نويسندة واقعاً هنرمند بعد از به . اند بعضي از اهالي اين شهر برخورده

پايان آوردن اين پاورقي، پاورقي ديگري به اسم كيمياگران را شروع كرد و 
. ا درگذشتاي ننوشت ت بعد از پايان آن، تا آنجا كه من خبر دارم ديگر قصه

 .نويسندة واقعاً بزرگي بود
 
 شد؟ هاي يوميه هم پاورقي چاپ مي آيا در روزنامه -

 
هر . بند كردن خواننده ـ البته، گفتم كه پاورقي نويسي، روشي است براي پاي

مثالً در روزنامه . كند اي كه بتواند، حتماً، از اين روش استفاده مي نشريه
شد كه  بنام ده نفر قزلباش منتشر مي اطالعات، يك پاورقي بسيار موفق

گري  نوشت و قصه از نوع ماجراهاي شواليه استادحسين مسرور آنرا مي
ولي رنگ و بوي كامالً ايراني داشت و بعضي از حوادث واقعي . ها بود فرنگي

متأسفانه . كرد تر مي تاريخي در آن گنجانده شده بود كه داستان را جذاب
پايان آوردن اين پاورقي، ديگر در اين زمينه كار نكرد حسين مسرور بعد از به 

نويسي را كنار گذاشت و حتي  و اصالً تا آنجا كه من اطالع دارم داستان
نويسي براي  اهلل معينيان كه سعي داشت او را به داستان اصرار آقاي نصرت

ولي همين امتناع او به نحوي به نفع عالم . راديو بكشاند، ناموفق ماند
 .نويسي تمام شد يپاورق

 
 چطور؟ -
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ـ عرض شود، پاورقي ده نفر قزلباش تيراژ روزنامه اطالعات را به نحو 
و به همين دليل بعد از پايان آن، روزنامه اصرار . چشمگيري زياد كرده بود

ولي حسين مسرور دو پا در يك . داشت كه او يك پاورقي ديگر را شروع كند
اي نرسيد،  وقتي اصرار روزنامه به نتيجه. ننويسدكفش كرده بود كه ديگر 

« ده نفر قزلباش»دست به دامان احمد احرار شدند كه او جاي خالي پاورقي 
ميلي يك پاورقي تاريخي در اطالعات شروع كرد كه  احرار با بي. را پركند

ولي نثر زيبا و منسجم احمد احرار و احاطة وي . ام عنوانش را فراموش كرده
ع تاريخي ايران و ساختمانهاي منطقي و درستي كه وي براي به وقاي
ريخت باعث شد كه نه تنها آن پاورقي، بلكه همة  هايش مي داستان
ها كه  اين پاورقي. هاي تاريخي بعدي او با موفقيت مطلق روبرو شود پاورقي

بعداً به صورت كتاب هم منتشر شد، بسيار خوب فروش رفت و حتي هم 
ازه نويسنده، اين كتابها در ايران به صورت غيرقانوني مرتباً اكنون نيز بي اج
 .شوند تجديد چاپ مي

 

 .عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد -
 

طفلك حسين مسرور آدم بسيار ماليم و مطبوع و بي ! چه عدوئي؟... ـ آه 
 .ام كه در حق كسي عداوتي كرده باشد و هرگز نشنيده. آزار و نجيب بود

 

 .سروكله يك مستعان ديگر هم در مطبوعات ايران پيدا شدآن روزها  -
 

كه بعدها خيلي هم اسم و رسم پيدا . برادرزاده خود من. ـ بله، ايرج مستعان
من يكي دو جا سفارش او را به مديران نشريات كردم , البته در آغاز كار. كرد

ش را ايرج كار. ولي بعدها هر شهرتي كه پيدا كرد بخاطر استعداد خودش بود
در مجله فردوسي شروع كرد و با چند تا داستان كوتاه و يك پاورقي بنام 

بعداً از مجلة فردوسي رفت و سردبير . ها افتاد اسمش سر زبان« مرسده»
آن روزها شروع رقابت سخت بين مجله زنان . مجله اطالعات بانوان شد

در مقام . ز بودرو بانوان و مجله زنان كيهان به نام زن اطالعات يعني اطالعات
بانوان  سردبيري، طبعاً ايرج مستعان يكي دو تا پاورقي نيز در اطالعات

هاي خودش و در واقع آخرين  يكبار براي نوشتن يكي از پاورقي. نوشت مي
اش، از يك فتو رمان فرانسوي الهام گرفته بود كه در كار مطبوعات،  پاورقي

ا و آتش بياران معركه، اين ولي رقب. كاري معمولي و متداول و مشروع است
اين ماجرا وي . مطلب كوچك را علم كردند و از هر طرف به وي حمله بردند

را خيلي آزرد و نه تنها بعد از به پايان رساندن آن پاورقي، پاورقي ديگري 
در اينجا . بانوان را نيز رها كرد ننوشت، بلكه حتي سردبيري مجله اطالعات

مردانگي مطبوعاتي جالبي از خود نشان داد و  روز، مجيد دوامي سردبير زن
هاي پيشين دو مجله صاحب نام زنان، از وي  ها و رقابت توجه به خصومت بي

روز بپيوندد و تهيه مطالب هشت صفحه  دعوت كرد كه به هيات تحريريه زن
ايرج مستعان اينكار را كرد و در . از مجله را به طور مستقل به عهده بگيرد

ش گرفت و بعد از انقالب كه همه اين مجالت دچار تحول آن جا هم كار
نشين شد و بعد نوشتن  اي شدند، طبعاً ايرج مستعان هم مدتي خانه ريشه

سلسله مقاالتي تاريخي را در مجالت مسلمان شده و روسري سركردة ايران 
شروع كرد و قصد داشت مجموعة اين مقاالت را در يك كتاب گردآوري كند 

 .نكرد و درگذشتكه عمرش وفا 

 .قربانيان واقعي انقالب اينها هستند -
 

شما . رود ها به شمار مي ـ اين كه يكي از عاقبت بخيران پاورقي نويس
توانيد  نمي. نويس معروف ديگر ايران آمد دانيد كه چه بر سر يك پاورقي نمي

 . حتي تصورش را  بكنيد
 

 كدام يكي؟-
 

 . ـ منوچهر مطيعي
 

دانم كه كارش را از مجله نيروي هوائي شروع كرد و  مي. منوچهر مطيعي -

بعد به سپيد و سياه رفت و بعد . نوشت بعد مدتي در مجله آتش مطلب مي

 .روز راديو و بعد زن
 

اما بعد از آنكه تلويزيون به ايران آمد و بطور . ـ خوب، اين ظاهر قضيه است 
پاورقي »ديگري از كامالً بديهي تماشاگران خاص خودش را پيدا كرد، نوع 

هاي تلويزيوني  داري كه بنگاه هاي دنباله قصه. در ايران به وجود آمد« ديداري
ها  بهترين سناريونويس. كردند ها دالر تهيه مي جهاني با صرف ميليون

اش را به عهده  ها تهيه نوشتند، بهترين كارگردان هايشان را مي داستان
اين . شدند هاي آن ظاهر مي قهرمان ها در نقش گرفتند و بهترين هنرپيشه مي

اي را به معناي واقعي  نويسان حرفه نفس بسيار قوي بود و پاورقي رقيب تازه
ها براي مقابله با حريف تازه،  نويس بعضي از پاورقي. دچار زحمت كرده بود

هاي  هايشان كردند و به عرصه پرواي جنسي را وارد داستان هاي بي صحنه
ها كه در كار  يكي از اين. هاي خودشان وارد شدند قصهاي در موضوعات  تازه

ولي او كه طبعاً از اين روش . خودش بسيار هم موفق شد منوچهر مطيعي بود
حال، براي ايجاد موازنه، سلسله  خودش، خيلي هم راضي نبود، در عين

هائي را در شرح حال پيامبران شروع كرد كه بيشتر آنها هم در مجله  پاورقي
طبيعي است كه بعد از انقالب و با ورود انبوه . شد ياه منتشر ميسپيد و س

كش به عرصه مطبوعات، منوچهر مطيعي يكي از اولين  رياكارانِ جانماز آب
او ناگهان همه كارهايش را در همه مطبوعات ايران از دست . ها باشد قرباني

ز مطيعي جزو كساني بود كه جز مطبوعات شغل ديگري نداشت و جز ا. داد
در نتيجه ناگهان . آورد زني از جاي ديگري درآمدي به دست نمي طريق قلم

مدتي به اين در و آن در زد تا شايد در . درآمدش به صفر مطلق تنزل كرد
ولي همه جا گفتند كه . اي دوباره به قلمزني بپردازد اي، روزنامه جائي، گوشه

 .م مستعار را نداردالقلم است و حق نوشتن حتي يك كلمه و حتي با اس ممنوع
 

 !اي چه فاجعه -

 

انداز خورد و مدتي از اين و آن و دوستان و  ـ منوچهر مطيعي مدتي از پس
باالخره، با . آشنايان وام گرفت ولي اينها راه حل واقعي مشكل وي نبود

پادرمياني يكي از دوستان، توانست از وزيراطالعات وقت كه بعدها يكي از 
اول مملكت شد و بعد از حل تمام مشكالت داخلي هاي درجه  صاحب مقام

به . ها افتاد، وقت مالقاتي بگيرد به فكر حل اختالفات موجود بين تمدن
زني حرفة ديگري ندارد و  ديدار او رفت و به وي توضيح داد كه او جز قلم

پرده او را بر وي ايراد  هاي بي شناسد و اگر نوشتن بعضي از قصه نمي
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هاي پيامبران خدا را هم نوشته  نكنند كه او سلسله داستانگيرند فراموش  مي
هاي مذهبي راديو به قلم اوست و اگر همة اينها  است و بسياري از نمايشنامه

از آن گذشته . تر باشد هاي او سنگين «نيكي»را در ترازو بگذارند، شايد كفة 
. كند باالخره بايد از جائي درآمدي حاصل. تواند گرسنه بماند او كه نمي

انصاف گفته بود كه از دست وي كاري ساخته  مقام، خشك و بي صاحب
يا بايد به قم برود و در آن جا در حمامي غسل توبه كند و پيش يكي . نيست

توبه به سر بريزد تا  هاي خود ابراز پشيماني كند و آب از مراجع تقليد از گذشته
به قلم زني بپردازد و بار ديگر بتواند در چهارچوب مقررات جمهوري اسالمي 

 .يا از گرسنگي قالب از جان تهي كند
 

 !به اين تلخي! خداي من -
 

. به خانه بازگشت و خودش را كشت. ـ منوچهر مطيعي مرگ را ترجيح داد
تواند  هاي انساني تا كجا مي كنم كه مرز فاجعه من گاه با خودم فكر مي

بارها دست به دست ها بارها و  در طول تاريخ، قدرت. كشيده شده باشد
قدرت پيشين اگر از نظر اخالقي هم قابل توجيه  معدوم كردن صاحب. اند شده

توان در مقابل  نباشد الاقل از نظر منطقي قابل توجيه است ولي چگونه مي
هاي حاشيه، تا اين حد بي اعتناء و بي تفاوت بود؟ حتي در  حيات و ممات آدم

 مقابل تضرع گرسنگي؟
 

با هم « ميز»و آن سوي « ميز»اند كه فضاي اين سوي  هميشه گفتهباالخره  -

 .تفاوت دارد
 

 ...ـ بگذريم 
 

 .تر است ها سنگين درد از اين. بله بگذريم -
 

گفتيم؟ صحبت ايرج مستعان بود كه به ماجراي منوچهر  ـ چه داشتيم مي
 . مطيعي كشيد

 

 .ردگفتيد كه ايرج مستعان كار خودش را از فردوسي شروع ك -
 

ـ بله دكتر عسگري سردبير فردوسي كه بعداً خودش مجله خوشه را منتشر 
كرد، در دورة خاصي سردبيري مجله فردوسي را به عهده گرفت كه فضاي 

اي از  در آن سالها عده. طلبيد اي را مي هاي تازه سياسي كشور آدم
طرف  هاي خارج به ايران بازگشته بودند و در انتظار اينكه از كرده تحصيل

هاي دولتي به كار جذب شوند، بخت خود را در مطبوعات  يكي از سازمان
 .شان ايرج پزشكزاد بود ترين كه يكي از درخشان. جستند مي

 

 .دائي جان ناپلئون -
 

تقريباً نود درصد از عالقمندان پزشكزاد او را به خاطر اين . ـ حق با شماست
ولي پزشكزاد پيش از اين نيز  .شناسند شاهكار استثنائي و بسيار زيبايش مي

وي كه از كودكي و نوجواني زبان فرانسه را . كار مطبوعاتي زياد كرده بود
بخوبي آموخته بود، بسيار جوان بود كه كار مطبوعاتي خود را با ترجمة 

سپس به فرانسه رفت و در آن جا در . هائي از موريس دكبرا شروع كرد قصه

ايران بازگشت، در عين آنكه كماكان به  رشته حقوق تحصيل كرد و وقتي به
جعفر در  مم حاج»پرداخت، نوشتن يك پاورقي موفق را به نام  كار ترجمه مي

كه در آن زمان موفقيت بسياري . در مجله فردوسي شروع كرد« پاريس
بعد از آنكه دوست نزديكش تورج فرازمند مجله اطالعات جوانان . كسب كرد

كرد و خود سردبيري آنرا به عهده گرفت،  را در مؤسسه اطالعات تأسيس
ماشاءاهلل »به نام . ايرج پزشكزاد يك پاورقي موفق ديگر در آن جا نوشت

كه بعداً به صورت كتاب درآمد و چندين بار « الرشيد خان در دربار هارون
هاي موفق همچنان ادامه داشت، تا   تجديد چاپ شد و اين سلسله پاورقي

دوستاني كه . ت خارجه وقت رفت و مأمور سوئيس شداينكه پزشكزاد به وزار
آوردند كه ايرج  گشتند، خبر مي رفتند و بر مي در ژنو به مالقات وي مي

است و اين « جان ناپلئون دائي»پزشكزاد مشغول نوشتن داستان بلندي بنام 
ولي بعد . آورد اسم نامأنوس هيچگونه لطافتي را در ذهن شنونده به وجود نمي

كتاب به صورت پاورقي در مجله فردوسي منتشر شد، موفقيت از آنكه 
نثر با . هيچ محفلي نبود كه دربارة آن صحبت نشود. انگيزي پيدا كرد حيرت

شكوه كتاب و ساختمان استوار و منطقي داستان، تازگي و بكارت كاراكترها و 
 موفقيتي را براي كتاب به, هاي آن با ذهنيات مردم آشنا بودن تيپ قهرمان

هرگز « آفت»حتي پاورقي خود من . بار آورد كه هرگز در ايران سابقه نداشت
وزير مملكت اعالم كرد كه كتاب را  نخست. به اين درجه از توفيق نرسيد

سفير سوئيس . خواند روي ميز كنار تختخوابش گذاشته است و دائماً آنرا مي
اي كه  صهتوانست كتاب را بخواند و ترجمه خال در ايران كه خودش نمي

توانست حالوت كتاب را نشان  دستيارانش برايش تهيه كرده بودند، نمي
ايرج . بدهد، دست به دامن خود نويسنده شد تا دربارة كتابش با او گفتگو كند

هاي ديگري هم نوشت كه به اين  پزشكزاد بعد از اين پاورقي البته پاورقي
هاي كوتاه بعدي او در  داستانولي راه را براي نفوذ . درجه از توفيق نرسيد
 .دل خوانندگان باز كرد

 

نويسي ايران صحبت  هاي درخشان پاورقي و حاال از يكي ديگر از پديده -

نويسان ايراني مطلبي  كه خود نيز در بارة پاورقي. صدرالدين الهي. كنيم

 .نوشته است
 

ور قلم زدم، مص من، بعد از آنكه مدتي طوالني در تهران. بله، كامالً... ـ آه 
. يا چه جور بگويم يك جور دلزدگي. يواش يواش احساس خستگي كردم

ناگهان چندتا موضوع كوچك و كم اهميت را ... توقف ... يك جور سكون 
 .بهانه كردم و از تهران مصور آمدم بيرون

 
تان شده  گفتند كه سر دستمزد كارهايتان با مدير تهران مصور حرف -

 .است

 
آنروزها مطالبه پول بيشتر و . ولي نه به صورت جدي. بود البته اين هم ـ

توانستم با دستمزدهاي  از آن گذشته، من مي. گرفتن آن كار مشكلي نبود
باالتر جاي ديگري كار كنم و كار در تهران مصور را هم كه باالخره به 

به هر حال دليلش هر چه . آمد، ادامه بدهم صورتي، خانة من به حساب مي
خوب، . مان جداً خواستار آن نبوديم ر به افتراقي شد كه هيچكدامبود، منج

شد و  بايست يك جوري جاي خالي من پر مي البته بعد از رفتن من، مي
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شان نثر صاف، محكم و  صدرالدين الهي يكي از نامزدها بود و البته بهترين
هاي ورزشي او در كيهان  گاه سركش صدرالدين الهي پيش از آن در گزارش

زشي و رپرتاژهائي كه از حوادث خارج از كشور و بخصوص از الجزاير تهيه ور
كرد وي چنين  ولي هيچكس فكر نمي. كرده بود، كامالً شناخته شده بود

در . آسا بود كار او واقعاً معجزه. آسائي داشته باشد قدرت تخيل وسيع و معجزه
 .نوشت آنِ واحد چندين و چند پاورقي مي

 

 مثل خود شما -
 

نويسي داشتم و او تازه اينكار را  ولي من پنجاه سال سابقه داستان... بله  ـ
او با انواع اسامي مستعار مانند كارون و ارغنون و سپيده در . شروع كرده بود

امضاي مستعار . نوشت و همه جذاب و خواندني چندين مجله پاورقي مي
انداز و لطيف او  مصور كارون بود و نثر شيرين و بي دست اصلي او در تهران

ها از  شماري براي او به وجود آورده بود و بخصوص خانم هواخواهان بي
البته خود او خود را از اين قبيل ماجراها . عالقمندان پروپا قرص آثار او بودند

 .توان كه كاري كرد كشيد ولي با عالقه ديگران نمي بيرون مي
 

و ازدواج نكرده بود،  ها هنوز مجرد بود مرحوم اسد منصوركه آن وقت -

مصور تنها نشسته  كرد كه بعد از ظهري بود و در دفتر تهران تعريف مي

. ناگهان تلفن زنگ زد. كردم بودم و داشتم خبرهاي پارلماني را تنظيم مي

خواهد با آقاي  خانمي از آن سوي تلفن گفت كه مي. گوشي را برداشتم

ي داشت كه وسوسه صداي خانم آنچنان زنگ مطبوع. كارون صحبت كند

بعد خانم شرح كشافي از عالقه . شدم و گفتم بفرمائيد خودم هستم

ابراز داشت و گفت كه سخت مشتاق ديدن « من»هاي  مفرطش به نوشته

هاي خاص جواني مرا واداشت كه با وي قرار مالقات  آن شيطنت. من است

ش كارون رفتم و ديدمش و كار ما باال گرفت و بعد از مدتي از نق. بگذارم

بازي كردن خسته شدم و بهانه كردم كه قصد ازدواج دارم و ديگر سر 

البته . قرارهايم نرفتم و خوشبختانه كار به خوبي و خوشي پايان گرفت

كرد كه من سر و ته قضيه را هم  ماجرا را با تفصيل فراوان نقل مي, منصور

 . گرفتم
 

شنيدم كه در سفري . شتهاي بامزه زياد دا ـ بله اسد منصور از اين شيطنت
به آمريكا يكي از همسفران اهل تركيه خود را آنقدر دست انداخته بود كه كم 

 .مانده بود بين هيات مطبوعاتي ايران و تركيه دعوا بشود
 

 خبر بود؟ در مجالت ديگر چه -
 

مرداد و چند تا مجله  80فضاي بسته و غيرسياسي بعد از . ـ همين خبرها
اي يكي  كرد كه در هر مجله انتشار گرفته بودند ايجاب مياي كه اجازه  تازه

اي كار كنند تا تضميني براي ادامه انتشار مجله  نويس حرفه دو تا پاورقي
مجله اميد ايران محمد عاصمي را داشت و پاورقي جذاب . باشد

و يكي ديگر از اين مجالت مجله روشنفكر بود « هاي يك معلم يادداشت»
فرانسه را در ايران بازي كند، « نوول ابزرواتور»شت نقش كه در آغاز قصد دا

. ولي در عمل اينكار ممكن نشد و مجله اجباراً به داستان و پاورقي روي آورد
ناصر خدايار آن روزها به عنوان . دار اصلي اينكار شد و ناصر خدايار ميدان

اشت ترين مجريان راديو تهران، بين مردم شهرت و مجبوبيت د يكي از موفق

اي كه به اتفاق خانم فروزنده اربابي در ساعت پنج بعد از ظهر به  و برنامه
كرد بسيار مشهور و محبوب بود و بدون اغراق در  مدت يكساعت اجرا مي

ناصر خدايار و مجيد دوامي دو نفري . كشيد اين ساعت همه را پاي راديو مي
 .سردبيري مجله روشنفكر را به عهده داشتند

 

 سردبيري دونفري؟دونفري؟  -
 

شد تشخيص داد كه كدام يك سردبير هستند و  واقعاً نمي. كنم ـ شوخي نمي
اين وضع تا وقتي كه خدايار به مجله اميد ايران رفت و سردبيري آنرا به 

ها روشن شد،  عهده گرفت و مجيد دوامي در روشنفكر باقي ماند و تكليف
اي بين دو مجله كماكان باقي  البته بعد از آن هم رقابت حرفه. ادامه داشت

نويسي ناصر خدايار  ولي اشاره من فقط به اين دليل بود كه به پاورقي. ماند
دانست و كالً آدمي  خدايار كه زبان فرانسه و انگليسي را خوب مي. اشاره كنم

نوشت ولي  اهل مطالعه بود، نثر مطبوعي هم داشت و پاورقي هم خوب مي
و رسم پررنگي پيدا نكرد و بنظر من ناصر  هايش اسم هيچ يك از پاورقي

اش و تسلطش به سه زبان فارسي و  خدايار به دليل وسعت اطالعات عمومي
توانست به يك  آل بود و واقعاً مي فرانسه و انگليسي، يك معاون سردبير ايده

بعد از آنكه ايرج مستعان از اطالعات بانوان رفت و . نشريه جان ببخشد
داشتني خانم پري اباصلتي و آقاي هوشنگ  وج دوستسردبيري مجله را ز

ميرهاشم به عهده گرفتند، ناصر خدايار مدتي به عنوان معاون سردبير و 
ولي ناصر خدايار . كرد و بسيار موفق بود ستون محكم مجله در آن جا كار مي

عالقمند به كار سياست بود و مدتي نيز مديريت يك يوميه سياسي را بنام 
ه عهده داشت و براي اولين بار بعد از بيست و هشتم مرداد صبح تهران ب

عكس دكتر مصدق را در روزنامه خود چاپ كرد كه سرو صداي زيادي به 
وجود آورد و قرار بود كه در كابينة دكترعلي اميني نيز شغل مهمي به عهده 

ولي بعدها از كار سياسي نيز سر خورد و مدتي به كار تجارت . داشته باشد
دانم كه هنوز زنده  ت و اكنون مدتهاست كه از وي خبري ندارم اما ميپرداخ
 .انشاءاهلل كه عمرش دراز باد. است

 

 .انشاءاهلل -
 

ها برخالف نظر احتمالي مردم، از بد حادثه به  نويس بينيد كه پاورقي ـ مي
شان يك پشتوانه معتبر اطالعات عمومي و  اند و همه اينكار كشيده نشده

منتهي اين رشته كار را در . اند تر از همه قدرت نويسندگي داشته سواد و مهم
 .اند كه خيلي هم كار آساني نيست مطبوعات به عهده گرفته

 

ها  نويس اش يكي ديگر از اين پاورقي نمونه. من صد در صد با شما موافقم -

كرماني كه بر خالف اسمش، اصالً هم كرماني نيست و اصالً  رسول ارونقي

وي با وجود اينكه ته . بلكه يك تبريزي خالص است. رونق نيستهم اهل ا

لهجه آذربايجاني خودش را هنوز هم حفظ كرده است، ولي ممكن نيست كه 

خوانيد تصور  هايش مي ها و پاورقي وقتي نوشته فارسي ناب او را در داستان

 .نثر تميز و پاك فارسي. كنيد كه وي آذربايجاني است
 

در ايران انجام  5211كرماني در يك نظرسنجي كه در سال  دانيد ارونقي ـ مي
 گرفت و بر اساس بيش از دوازده هزار جواب، از نظر خوانندگان به عنوان 
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 .بهترين پاورقي نويس انتخاب شد؟ يا حتي بهترين نويسنده
 

 .گوييد؟ من از اين نظرسنجي هيچ خبري نداشتم جدي مي -
 

خواست يك كار جدي بكند تصميم  كه ميكار ايران  ـ يكي از ناشرهاي تازه
گيري درباره چاپ يك كتاب، از نظر عامه نسبت به  گرفت پيش از تصميم

در حدود دوازده هزار و پانصد . نويسندگان مطرح آن روزگار خبر داشته باشد
نام نويسنده ايراني مورد , پرسشنامه جمع كرد كه در يكي از سئواالت آن

 .كرماني نفر اول شد در اين نظرخواهي ارونقي. بودعالقه طرف پرسيده شده 
 

 سر آن ناشر چه آمد؟ -
 

ورشكست شد و . شد كار علمي كرد ـ در بازار وحشي نشر آن زمان كه نمي
 . كارش رفت پي

 

شان صحبت  هائي كه برديد و درباره تا اينجا اسم. برسيم به بحث خودمان -

دانم كه دلتان  ن نداشتيم؟ مينويس ز يعني پاورقي. كرديد همه مرد بودند

طلعت پسيان كه در دهه بيست نويسندة معروفي  خواهد درباره خانم ماه نمي

ولي . بود و يكي دو تا پاورقي اجتماعي كوتاه هم نوشته است، حرف بزنيد

 نويس زن نداشتيم؟ واقعاً ما پاورقي
 

ه نثر و شان خانم فريده گلسرخي ك ايم و يكي از بهترين ـ البته كه داشته
خانمي زيبا و . او دختر دكترگلسرخي معروف بود. تخيل بسيار لطيفي داشت

دانست و در دهة پنجاه يكي از  انگليسي را هم خوب مي. شايسته
در اوان انقالب از ايران رفت و در شهري . ترين نويسندگان ايران بود معروف
هنوز هم هاي واشنگتن ساكن شد و تا آنجا كه من خبر دارم  نزديكي
 .آنجاست

 

 بعد از اين مهاجرتِ البته ناخواسته، ديگر چيزي ننوشت؟ -
 

زندگي  يك پاورقي سيانس فيكسيون شروع كرد كه در مجلة راه. ـ چرا
آنجلس چاپ شد و ظاهراً قرار بود ماجراي داستان به سياست و حوادث  لوس

اش سر  لهامـّا در نيمه كار خانم گلسرخي حوص. انقالب ايران كشيده شود
رفت و سر و ته قصه را هم آورد و از آن ببعد هم ديگر به طور جدي به قلم 

 .دست نبرده است
 

 !!چه حيف -
 

نوشت، معروف بود كه يكي از  زد و داستان مي ـ آنروزها كه در ايران قلم مي
دانم كه اين مطلب تا  من بدرستي نمي. عالقمندان آثارش شهبانوي ايران بود

دارد ولي يكبار شاهد بودم كه شهبانو ويرا شخصاً و بنام چه حد حقيقت 
دانم كه خانم پري سكندري  از خانم فريده گلسرخي گذشته، مي. شناخت مي

ولي بايد به اين . اند آزمايي كرده و خانم فريده گلبو هم در اين عرصه طبع
هاي نويسنده ايراني مانند ليلي كسري، مهشيد  نكته اشاره كنم كه خانم

 .اند نوشته هي، گلنار معتضدي و ديگران بيشتر داستان كوتاه ميدرگ
 

 در شهرستانها چه خبر بود؟ -

نويس  ها سربزنيم، بايد از يكي دو تا پاورقي ـ پيش از آنكه به شهرستان
نويس خوبي  سعيد كه داستان مثالً پرويز قاضي. معروف ديگر هم اسم ببرم

به صورت كتاب درآمد، حتي بعد از  هائي كه نوشت و در ايران است و پاورقي
سعيد  قاضي. انقالب، به طور غيرقانوني بارها و بارها تجديد چاپ شده است

امروز شروع كرد، بعدها به  كه كار خودش را با دكترالموتي در مجله صبح
مدتي هم در فاكوپا  . مؤسسه اطالعات رفت و در نشريات مختلف آن قلم زد

هاي اتومبيل  هاي او بخصوص در بازاريابي رحهمكار فرهاد هرمزي شد و ط
وي سالها پيش از انقالب، به آمريكا رفت و بعد از حوادث . پيكان معروف بود

به سياست كشيده شد و تا آنجا كه من اطالع دارم اكنون  5213بهمن  88
 .كند بيشتر در عرصه تلويزيون فعاليت مي

 

 و ديگران -
 

اسم همه پاورقي , بدون مراجعه و مطالعهـ مي دانيد بسيار دشوار است كه 
بهر حال بايد از امير عشيري اسم ببرم كه . ها را به خاطر بياورم نويس
نوشت از منوچهر اشتهاردي، حسين الهامي، سياوش  هاي پليسي مي پاورقي

ها  هاي شهرستان نويس ولي يادم هست كه از پاورقي. بشيري و بسياري ديگر
يد از حسين اميد اسم ببرم كه در روزنامه تبريز پرسيديد، در اين بخش با

هايش را به اسم  نوشت و دو تا از پاورقي نوشت و بسيار خوب مي پاورقي مي
كه بعداً به صورت كتاب درآمده بود، « دختران سپهر»و « انگشترالماس»

حيف كه او هرگز نخواست كه در . ام ام و بسيار هم لذت برده خوانده
كرد، حتماً بسيار  اگر اينكار را مي. آزمائي كند ت تهران طبعها و مجال روزنامه

هاي كرمانشاه  همچنين از آقاي محمود آذري كه در روزنامه. شد مشهور مي
نوشت و بسياري ديگر كه متأسفانه حافظة به سن نشسته من  داستان مي

 .خواهم شان معذرت مي به هرحال از همه. قادر نيست كه آنها را به ياد بياورد
 

 .حضرت استاد، تا اينجايش هم خيلي خوب آمديد -

 
 نوشتيد؟  ـ ولي چرا از خودتان هيچ اسم نياورديد؟ خود شما هم كه پاورقي مي

 
از آن . گاهي بر حسب تفنن. نوشتم من كه به طور جدي پاورقي نمي -

نويس، من كه اصالً به حساب  گذشته در ميان اين انبوه استادان پاورقي

 .يمآ نمي
 

                                                           (5).....دست بردار! ـ دست بردار مرد
 پايان

 كالم آقاي حسينقلي مستعان ـ تكيه 5
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اما در دوران رضاشاه يعني . هاي روشنفكري اين عصر ديده شد هاي رويكرد به تاريخ ايران در آغاز جنبش مشروطه و از سوي منورالفكران و تك چهره نخستين طليعه

در حاليكه . شد گوناگون دنبال مي سالة انقالب مشروطه، اين رويكرد به نهضتي در ميان پژوهشگران و انديشمدان ما بدل گشت كه در جهات 51پس از گذشت بحران 

اي نيز دست  پرداختند و عده آوري اسناد، آثارو مدارك مربوط به تاريخ ايران در سراسر جهان  و به تصحيح و ترجمة آنها از زبانهاي اروپائي يا عربي مي اي به جمع عده

المللي براي  ها و كنفرانسهاي ملي و بين ند، گروهي ديگر نيز در تالش برپائي كنگرهبه ترجمة زبانهاي باستاني ايراني زده، تا قفل اسرار و سكوت تاريخ را بشكن

هاي بزرگ اين دوران همسوئي مضمون فعاليت روشنفكران و  از شگفتي. هاي برجستة فرهنگي و ادبي گذشتة ايران بودند شناساندن هر چه وسيعتر شخصيت

هاي تاريخي، نظير كتابخانة ملي،  تأسيس بسياري از مراكز حفظ و نگهداري آثار، اسناد و يافته. عملكرد حكومت بودهاي فرهنگي و  انديشمندان و پژوهشگران با برنامه

هائي از اين همسوئي است كه در   هاي ادبي و فرهنگي ايران زمين نمونه هاي در خور بزرگترين چهره موزة ايران باستان، ترميم بناهاي تاريخي و ساختن آرامگاه

 .     الدين شفا  مورد تأكيد قرار گرفته است ما با دكتر شجاع گفتگوي

  

 سالهاي رضاشاهي
 سالهاي تحول ايران از عصري به عصر ديگر

 

 الدين شفا گفتگو با دكتر شجاع

در دورة تاريخي كه به عنوان  تالش ـ
دورة رضاشاهي شناخته شده است، 
نوسازي و تحوالت روبنائي در ايران 
كامالً مشهود و تا حد زيادي شناخته 

به عنوان نمونه اين . شده است
تحوالت از طرز لباس پوشيدن و رفتار 

شهرسازي، و آداب اجتماعي گرفته تا 
ها و  ساختن بناهاي جديد، ايجاد راه

ها،  ، مدارس، دانشگاهها نهآهن، كارخا راه
اي از  و از چنان درجه شد به نمايش گذاشته.... بازسازي بناهاي تاريخي و 

توان گفت، اساساً موجب تغيير چهرة كشور و  گسترش برخوردار بود كه مي
ست؛ عمق اين تحوالت يعني ابعاد اما آنچه هنوز  پوشيده ا. نوشدن آن گرديد

پرسش اين است كه آيا دامنة اين . هاست فكري، فرهنگي و معنوي آن
هاي روشنفكري و علمي و فرهنگي به  تحوالت و نوشدن به زمينة فعاليت

 نيز كشيده شد؟ ... عرصة ادبيات، تاريخ، هنرو
 

ر تحول دكتر شفا ـ  تحول سراسري كه در دوران رضاشاه آغاز شد، مانند ه
هاي مادي آن محدود بماند و  توانست به جنبه نمي, واقعي و نه ادعائي ديگر
ها با تحوالت فرهنگي و فكري نيز همراه بود، هر  طبعاً همه اين دگرگوني

چند كه عادتاً اين بخش از تحوالت در مراحل نخستين كمتر جلب توجه 
ر مورد كشورهاي اين واقعيت را د. خورند كنند، زيرا كمتر به چشم مي مي

المثل ژاپن قرن نوزدهم و  ديگري كه بصورتي مشابه به همين راه رفتند، في
 . توان تذكر داد تركيه كمالي قرن بيستم نيز مي

 
فرهنگ و  آفرينندگانترين انديشمندان، دانشمندان و  از برجسته تالش ـ 

ردانش ادب  كه بر بستر شرايط اجتماعي ايجاد شده به دست رضاشاه و دولتم
در اين دوره آثار خود را خلق و به جامعة ايراني ارائه نمودند، بر نام كدام يك 

 توان تكيه كرد؟  ها بيشتر مي و در كدام عرصه

دكتر شفا ـ  تقريباً همه رجال فرهنگ و ادب عصر رضاشاهي كه نسل 
در بستر »كنوني ما با نامهايشان آشنا است، آثار خودشان را به تعبير شما 

ارائه كردند، « يط اجتماعي ايجاد شده به دست رضاشاه و دولتمردان اوشرا
ولو آنهم كه سنگ زيربنايي برخي از آنها در دوران پيش از رضاشاه نهاده 

برخي از كتابهايي كه در اين سالها منتشر شدند يا براي انتشار . شده بود
د كه در ايران بعدي آماده شدند از زمره بزرگترين آثار تحقيقي يا ادبي بودن

اند و نظير آنها را از لحاظ اهميت در دوران پهلوي بعد  قرن بيستم نوشته شده
توان از تاريخ ايران باستان  از جمله اين آثار مي. توان يافت از رضاشاه نيز نمي

شروع به انتشار كرد، و از  5280كه از سال ( مشيرالدوله)حسن پيرنيا 
ابراهيم پورداود و سيرحكمت در اروپاي  ها توسط هاي گاتاها و يشت ترجمه

نام  5288تا  5288محمدعلي فروغي و از تدوين لغتنامه دهخدا در سالهاي 
تذكر اين نكته جالب است كه نويسندگان اين آثار مانند مولفان بزرگ . برد

فنون بودند، يعني در عين حال  نخستين قرون اسالمي ايران غالباً مردمي ذي
پرداختند، سياستمدار يا پزشك  ن بزرگ علمي و ادبي ميكه به كارهاي چني

و اين امري . اي نيز بودند دان و موسيقيدان و حقوقدان برجسته يا رياضي
اين . است كه در مورد دولتمردان تكنوكرات دوران بعدي كمتر ديده شد

هاي بسياري در ديگر  بايد گرفت كه بنياد نوآوري واقعيت را نيز ناديده نمي
نگاري ايران به مفهوم امروزي آن با  هاي فرهنگي، منجمله روزنامه زمينه

هايي چون ايران و شفق سرخ و اطالعات در همين دوران  انتشار روزنامه
نويسي در همين زمان با انتشار يكي بود و  همچنانكه مكتب نوول, نهاده شد

لي ع« افسانه»و مكتب شعرنو با انتشار  5288يكي نبود جمالزاده در سال 
پا به وجود نهاد و بخش اعظم از  5285در سال ( نيما يوشيج)اسفندياري 

 .داستانهاي معروف صادق هدايت نيز در همين دوران نوشته شد
 

هاي فرهنگي و علمي  نگاهي گذرا به خيل گستردة چهرهبا  تالش ـ 
گوناگون ـ كه البته تنها حاصل دورة رضاشاهي نبوده و بعضاً از 

دورة مشروطه و حامالن انديشة اين انقالب ارجمند به يافتگان  پرورش
شود كه روشنفكري ايران در اين  آمدند ـ  اين برداشت ايجاد مي حساب مي
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. نگريست تر به مسائل كشور و جامعه مي  تر و همه جانبه دوره با نگاهي جدي
اين جديت . صفتي كه به گمان ما به روشنفكري دورة بعد كمتر به ارث رسيد

گرفت؟ آيا حاصل ناسيوناليسمي بود كه پيش از  فكري از كجا نشأت ميروشن
و خود رضاشاه نيز از  بود رضاشاه و بر اثر انقالب مشروطه در ايران پديد آمده

 شد؟  اين سرچشمه سيراب مي
 

كنم، و علت اين امر را اين  دكتر شفا ـ نظر شما را در اين مورد تأئيد مي
سالهاي تحول ايران از عصري به عصر ديگر دانم كه سالهاي رضاشاهي  مي

در اين سالها، آن ايراني كه از آغاز عصر . و نه تنها از قرني به قرن ديگر بود
و خود آن  -صفويه تا پايان عصر قاجار در شكل دادن آن كوشيده شده بود 

نيز از ساختار ايران نهصد ساله ماقبل صفوي، يعني ايران حكومتهاي عرب و 
داد  جاي خود را به ايران ديگري مي -ل و تاتار مايه گرفته بود تُرك و مغو

هاي واقعاً ايراني  بار بعد از دوران سامانيان سراغ از ريشه كه براي نخستين
ساله خويش  5188كوشيد تا در وراي هويت اسالمي  گرفت و مي خود مي

 چنين. ساله ماقبل اسالمي خود را نيز بازيابي كند 5188هويت ايراني 
كرد كه روشنفكري ايراني با برداشتي  دگرگوني بنيادي طبعاً ايجاب مي

اگر به . اي و نه تنها برداشتي قرن بيستمي پا بدين ميدان تحول بگذارد هزاره
تعبير شما اين ويژگي به روشنفكري دوران بعد كمتر به ارث رسيد يا اصوالً 

اه، جامعه ايراني اين جهت بود كه در سالهاي بعد از رضاش به ارث نرسيد بدين
اي را از سر گذرانيده بود و اين بار روشنفكري او  مرحله جابجايي هزاره

. بايست عمدتاً در انطباق با شرايط دوران سازندگي وارد ميدان شود مي
طبيعي است كه در هر دو مورد، آن ناسيوناليسمي كه به گفته شما همراه با 

ود سنگ زيربنايي اين هر دو ايراني انقالب مشروطيت پا به ايران گذاشته ب
 .شد بود كه در دوران رضاشاه و در دوران محمدرضاشاه ساخته مي

 
هاي اخير  در سال. نگاري است عرصة تاريخ ،هاي مهم يكي از زمينه تالش ـ 

نگاري به معناي جديد در اين دوره آغاز  شنويم كه اساساً تاريخ ما همواره مي
تاريخ مكان تبلور “شود  باره چيست؟ گفته مينظر شما در اين . شده است

هائي در جهت تقويت اين آگاهي  در اين دوره چه گام” .آگاهي ملي است
 برداشته شد؟

 
دكتر شفا ـ آشنايي با تاريخ، به مفهومي كه جهان امروز براي چنين آشنائي 

ترين دستاوردهاي ملت ما در دوران پهلوي بود، زيرا تا  قائل است، از اساسي
پيش از اين دوران، بخصوص از آغاز عصر صفوي به بعد، به ارزيابي ادوارد 

شد تاريخ ملت ايران نبود،  آنچه به نام تاريخ در ايران نوشته مي»براون 
سرگذشت سالطين و شاهزادگان و فرمانروايانِ غالباً غير ايراني بود كه پشت 

قت از همديگر سر هم بر ايران حكومت كرده و در ميدان غارتگري گوي سب
كتابهاي تاريخي كه در اين سالها نوشته شدند در عمل . ربوده بودند

ها بودند كه به زحمت  ها و چپاول آوري از خونريزي هاي مالل سالنامه
 .«اي را از آنها استخراج كرد توان مطالب قابل استفاده مي

جلدي  51ترين تاريخي كه در دوران قاجار در ايران نوشته شد، دوره  معروف
التواريخ است كه بخش اعظم آن به شرح حال ائمه شيعه و تفصيل  ناسخ

سلطنت محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار اختصاص يافته است و به نوشته 

اي از تملق است كه تاكنون  ميرزا آقاخان كرماني بزرگترين مجموعه
 پوشي كه از جنايات و گردآوري شده است، و در عين حال كاملترين پرده

يادداشتهاي . ها و فسادهاي دربار و حكام درباري به عمل آمده است ظلم
الشمس  روزانه اعتمادالسلطنه وزير انطباعات ناصرالدين شاه و كتابهاي مطلع

نويسي  هاي تاريخ البلدان او و سفرنامه ظل السلطان از ديگر نمونه و مرآت
توان يافت تاريخ  از استثناهاي معدودي كه در اين مورد مي. اين دورانند

قمري در  5280االسالم كرماني است كه در سال  بيداري ايرانيان ناظم
االخبار ناصري كه  كتاب نسبتاً خوب ديگري بنام حقايق. تهران بچاپ رسيد

قمري در تهران چاپ شد چون ماجراي قتل اميركبير را  5801در سال 
آوري و سوزانده  جمعبصورتي بيطرفانه نقل كرده بود بدستور ناصرالدين شاه 

 .شد
تا زماني كه تاريخ مشيرالدوله منتشر شد، دورانهاي ماد و هخامنشي تاريخ 
ايران بر خود ايرانيان نيز، بجز بر افرادي بسيار معدود كه در اروپا تحصيل 

چنانكه از كورش بزرگ احتماالً براي , كرده بودند، تقريباً بكلي ناشناخته بود
اي كه توسط مترجم وزارت امور خارجه بدستور سردار  بار در ترجمه نخستين

نامه گزنفون انجام گرفت نام برده شد، و آنهم  اسعد بختياري از كتاب كورش
الخط يوناني  بصورت سيروس كه تلفظ فرانسوي شده كلمه كورش در رسم

 .بود و نه تلفظ واقعي نام او
 

نگاران  و از تاريخعبدالحسين زركوب و عباس اقبال آشتياني كه هردتالش ـ 
نگاري ايران  روزگار اين دوره و دورة محمدرضاشاه هستند، تاريخ برجستة هم

را تا زمان خود، به دليل در دسترس نبودن مآخذ و اسناد، تاريخي ناممكن 
 .شمردند مي

با توجه به اين كه شما در مقام رياست كتابخانة پهلوي مدتي بر امر 
ر ويژه اسناد دورة پهلوي ـ نظارت داشتيد، گردآوري اسناد تاريخي ـ به طو

گردآوري اسناد و منابع تاريخي ايران از چه زماني به  بفرمائيد كه اساساً
يافته و متمركز متداول شد و امكانات و مقدمات  عنوان يك امر سازمان

نگاري ايران فراهم گشت؟ نخستين نهادي كه به اين امر پرداخت چه  تاريخ
 بود؟

 
عباس )نگار عاليقدر ما  اين نظر نقل شده توسط شما از دو تاريخدكتر شفا ـ 

نگاري ايران تا زمان ما به  تاريخ»كه ( كوب اقبال آشتياني و عبدالحسين زرين
« دليل در دسترس نبودن مآخذ و اسناد تاريخي ناممكن بوده است

بايد جست  االصول صحيح است، ولي علت اين امر را تنها در اين نمي علي
بايد  اند، بلكه در اين واقعيت نيز مي چنين مآخذ و اسنادي وجود نداشتهكه 

جست كه از زمان صفويه به بعد روحانيت شيعه اصوالً راه دستيابي ايرانيان را 
ها و آرشيوهاي آن بسته بود و همه  به دانش جهان غرب، و طبعاً كتابخانه

اي شمرده  ه كنندههاي اين دانش از ديدگاه اين روحانيت آثار گمرا پديده
 .يابي آنها به دنياي اسالم در حكم نوعي كفر و ارتداد بود شدند كه راه مي

كنم اين كار به صورت سازمان  در ارتباط با بخش آخر پرسش شما، تصور مي
ملي  يافته خود از دوران انقالب مشروطيت با تأسيس كتابخانة مجلس شوراي

آغاز شد، ولي اين موضوعي است كه و به دنبال آن تأسيس كتابخانة ملي 
بايد از جانب متصديان خود اين مراكز بصورت دقيقتري به بحث و  مي
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و يكي از آنها  -هايي كه نوشته شدند  نخستين تاريخ. گزارش گذاشته شود
تأليف محمدعلي فروغي بود كه بصورت كتاب درسي « تاريخ مختصر ايران»

صوصي داشتند يا فقط براي تدريس عموماً جنبه كارهاي خ -مدارس در آمد 
تاريخي كه به سفارش مستقيم وزارت معارف . شدند در مدارس نوشته مي

آلبرماله و ژول ايزاآك بود كه با همكاري « تاريخ جهان»ترجمه و چاپ شد 
گروهي از دانشمندان سرشناس وقت در طول شش سال و در ده جلد انجام 

, اي بود كه در سالهاي بعد ران برنامهبرنامه تدوين يك تاريخ كامل اي. گرفت
منظور در  المللي كه به همين اي بين از جانب محمدرضا شاه پهلوي در كنگره

تهران تشكيل يافت مطرح شد و مسئوليت اجراي آن به كتابخانة تازه 
تأسيس شدة پهلوي محول گرديد، ولي متأسفانه وقايع بعدي امكان عملي 

همين فاصله يك دوره كتابهاي تحقيقي توسط در . شدن اين برنامه را نداد
 Cambridgeدانشگاه انگليسي كمبريج با كمك مالي دولت ايران بنام 

History of Iran اي بسيار ارزنده  در انگلستان بچاپ رسيد كه مجموعه
المللي در زمينه  ست كه در حال حاضر مرجعي بين است، و همين مجموعه ا

 .رود تاريخ ايران بشمار مي
 

ها و كتابخانه ملي فكري بود كه در  آيا ايجاد و گسترش موزه تالش ـ
در ارتباط با ايجاد مراكزي براي  راستاي  حفظ آثار فكري ايرانيان و مستقيماً

 آوري و حفظ اسناد و منابع تاريخ ايران بوجود آمد؟   جمع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها يكي از دستاوردهاي فرهنگي مهم  دكتر شفا ـ ايجاد و گسترش موزه
دانم عمدتاً با  دوران رضاشاهي بود، و افتخار اين كار، تا آنجا كه من مي

كفالت وزارت  5252و  5258اصغر حكمت بود كه در سالهاي  شادروان علي
. دار بود معارف را عهدهوزارت  5250تا  5251معارف و اوقاف و از سال 

صورت  5250گذاري موزه ايران باستان كه گشايش رسمي آن در سال  پايه
 5252همچنين گشايش دانشگاه تهران در سال . گرفت در زمان او آغاز شد

از يادگارهاي دوران وزارت او  5251و تأسيس فرهنگستان ايران در سال 
شكوه براي بزرگان علم و ادب  نخستين گام در راه بناي آرامگاههايي با. بود

ايران نيز با ساختمان آرامگاه فردوسي در توس به مناسبت برگزاري هزاره 
اين ساختمان در دوران سلطنت . فردوسي در زمان او برداشته شد

محمدرضاشاه پهلوي گسترش بيشتري يافت و بصورت آرامگاه كنوني 
ر همين سالها د. گشايش يافت 5213بزرگمرد توس در آمد كه در سال 

ساختمانهاي با شكوه آرامگاههاي سعدي در شيراز و خيام در نيشابور و 
سينا در همدان و صائب تبريزي در اصفهان توسط محمدرضاشاه پهلوي  ابن

 .افتتاح شدند

 
هنگامي كه به منابع و مآخذ مورد استفادة محققين تاريخي و  تالش ـ

غير از آثاري به زبانهاي كنيم، به  مورخين يك سدة گذشته مراجعه مي
اروپائي، عمدة منابع مورد استفاده براي تدوين تاريخ ايران به زبان عربي بوده 

نگاري ايران به زبان فارسي حتي پس از قرنها  رسد تاريخ به نظر مي. است
 !برافتادن سلطة اعراب آن چنان امر بديهي نبوده است

 
نگاران صدساله  استفاده تاريخ دكتر شفا ـ البته مآخذ غير اروپايي كه مورد

اند عمدتاً مآخذ عَرَبي  هاي مربوط به ايران قرار گرفته گذشته در نگارش تاريخ
نگاري ايران به زبان فارسي  تاريخ»توانم اين نظر را كه  ولي نمي. اند بوده

« حتي قرنها پس از برافتادن سلطه اعراب آنچنان امري بديهي نبوده است
ها مورخان متعددي آثار خود را به زبان فارسي  ر همين سدهتاييد كنم، زيرا د

اند، در شرايطي كه در كليه كشورهاي ديگري كه به شمشير  عرضه داشته
نويسي فقط به  تاريخ( حتي در اسپانياي مسلمان)اعراب مسخر شده بودند 

 .گرفته است زبان عربي انجام مي
آن كتابهاي تاريخ كه در  نيازي نيست كه در اينجا فهرست دقيقي را از همه

, اند ارائه كنم دوران بعد از استيالي عرب در ايران به زبان فارسي نوشته شده
اي از آنها به ترتيب تقدم زماني از اخبار خوارزم  توانم به عنوان نمونه ولي مي

االخبار گرديزي، تاريخ سيستان مؤلفي ناشناس كه در  ابوريحان بيروني، زين
الشعرا بهار بچاپ رسيد، تاريخ بيهقي، فارسنامه  ملك به همت 5251سال 

التواريخ والقصص، تاريخ بخارا، تاريخ بيهقي، تاريخ يميني،  بلخي، مجمل ابن
التواريخ رشيدي، تاريخ   تاريخ طبرستان، تاريخ جهانگشاي جويني، جامع

وصاف ، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ياد كنم كه همه آنها در فاصله 
و فراموش مكنيم كه تاريخ . هاي چهارم تا هشتم هجري تأليف شدند دهس

كبير طبري نيز تنها اندكي پس از درگذشت مؤلف آن از عربي به فارسي با 
 .نام تاريخ بلعمي ترجمه شد

 
ترجمة آثار و منابع تاريخ ايران از زبانهاي اروپائي و عربي از چه  تالش ـ 

ن منابع تنها به همت افراد به صورت زماني متداول گشت؟ آيا ترجمة اي
گرفت يا به صورت سازمان يافته وبا هدايت  متفرقه و پراكنده صورت مي

 دستگاه دولتي؟
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دكتر شفا ـ ترجمه آثار و منابع اروپايي تاريخ ايران در دوران قاجاريه، 
بخصوص از بعد از انقالب مشروطيت آغاز شد، ولي چنانكه گفته شد 

ها در حـّد اهميت كارهايي كه در دوران پهلوي در اين  ههيچيك از اين ترجم
در سالهاي آخر عصر قاجار، بر اثر بيدار شدن حس . راستا انجام گرفت نبود

كنجكاوي ايرانيان در مورد كشورهاي غربي و بطور كلي جهان خارج از 
ايران، مترجمان ايراني هر كتاب مربوط به تاريخ را كه در اروپا بدستشان مي 

, شد اي از مسائل روز مربوط نمي اد، ولو آنكه مطلقاً به ايران يا به مسئلهافت
بعنوان . رساندند كردند و غالباً در ايران يا در هندوستان بچاپ مي ترجمه مي

هاي شارل دوازدهم و  توان از ترجمه تاريخ اي از اين قبيل كتابها، مي نمونه
باشي در سالهاي  زارضا مهندسپطركبير ولتر ياد كرد كه هر دو به ترجمه مير

قمري در بمبئي بچاپ رسيدند، يا تاريخ چين ترجمه  5252و  5802
ميالدي در لكنهو چاپ شد، و تاريخ چين و  5002خان كه در سال  فرنگي

قمري در تهران به چاپ  5281السلطان كه در سال  ماچين ترجمه نديم
قمري به  5250سال رسيد، يا تاريخ جنگ چين با دول متحده اروپ كه در 

ترجمه سيدعلي حسيني شريفي ذهبي شيرازي در تهران منتشر شد، يا تاريخ 
قمري در  5803ناپلئون در سنت هلن ترجمه ميرزارضاخان كه در سال 

فشان آن كه در دو جلد  تهران چاپ شد يا تاريخ شهر پومپئي و حكايت آتش
وم آلمان ترجمه قمري در تهران بچاپ رسيد يا تاريخ گيل 5288در سال 

قمري چاپ شد، و همه اينها در  5251اسكندرميرزا كه در   طاهرميرزا ابن
شرايطي كه هنوز يك تاريخ قابل قبول دربارة خود ايران به فارسي ترجمه 

 .نشده بود
هاي نسبتاً جدي در اين زمينه ترجمه تاريخ ايران سرجان  نخستين ترجمه

 5000وگوبينو بود كه اولي در سال ملكم و ترجمه تاريخ ايرانيان كُنت د
, قمري در تهران به چاپ رسيد 5280ميالدي در بمبئي و دومي در سال 

اي  هاي سنتي يعني شاهنامه نگاري ولي اين هر دو تاريخ بر اساس تاريخ
ايران تدوين شده بودند و كُنت دوگوبينو اين موضوع را بخصوص در عنوان 

تاريخ اشخاص »اي كه با عنوان  ترجمه. كتاب خودش متذكر شده بود
پور در تبريز بچاپ  توسط شخصي بنام زكي« هاي قديم التاريخ و ايراني ماقبل

 .رسيد در همين مايه بود
اي بود  اولين ترجمه جدي از يك اثر تاريخي اروپايي مربوط به ايران، ترجمه
سالهاي كه چنانكه قبالً گفته شد به دستور سرداراسعد بختياري در نخستين 

نامه معروف گزنفون يوناني با عنوان  بعد از انقالب مشروطيت از كورش
توسط « تاريخ سرگذشت بزرگترين سالطين هخامنشي ايران سيروس كبير»

. قمري صورت گرفت 5222منشي و مترجم وزارت امورخارجه در سال 
آشنايي واقعي ايرانيان با نام صحيح بزرگترين قهرمان تاريخ اين كشور و 
بسياري از ديگر بزرگان آن تنها از زماني آغاز شد كه اثر عظيم تاريخ ايران 

در نخستين سالهاي پادشاهي ( مشيرالدوله)باستان شادروان حسن پيرنيا 
 .رضاشاه پهلوي آغاز به انتشار كرد

 

مسلماً امر ترجمه منحصر به آثار تاريخي و دستيابي به منابع تاريخ  تالش ـ
جائي بود كه از آن به عنوان نهضت  رش امر ترجمه تاگست. شد ايران نمي

آشنائي جامعة ما تا آن دوره با آثار و توليدات فكري و . شود ترجمه ياد مي
 فرهنگي كشورهاي ديگر به ويژه اروپائي تا چه اندازه بود؟

دكتر شفا ـ مسلم است كه امر ترجمه در دوران رضاشاه منحصر به 
شد، زيرا در اين دوران نهضت ترجمه با  يموضوعهاي مربوط به تاريخ نم

اي در ايران به ميدان آمد كه تقريباً همه ديگر  جهش چنان گسترده
علت اين بود كه . هاي سنتي فرهنگ و ادب را زير نفوذ خود گرفت رشته

هاي خود درباره تمدن و فرهنگ  نسل نوخاسته ايراني بر اثر فزوني آگاهي
افزوني به آشنايي بيشتر با اين جهان جهان پيشرفته غرب، اشتياق روز

يافت، و اين نيازي بود كه بيش از هر چيز  شناخته در خود مي ناشناخته يا كم
شد،  با دستيابي به آثار انديشه و ادب اين جهان از راه ترجمه آنها ارضاء مي

زيرا در آن زمان شناسايي زبانهاي خارجي هنوز در كشور ما در مراحل اوليه 
 .خود بود
توجه خاص  هاي آثار ادبي جهان غرب، در آغاز بدون برنامه قبلي و بي ترجمه

هايي را شامل شد كه  به ارزش واقعي اين آثار صورت گرفت، و غالباً رمان
از قبيل كُنت دومونت كريستوي آلكساندر دوما كه با . بسيار قطور بودند

 013ر قمري د 5258ترجمه محمدطاهرميرزا ابن اسكندرميرزا در سال 
بالس اثر  صفحه بزرگ با چاپ سنگي در تهران به چاپ رسيد، يا ترجمه ژيل

لوساژ فرانسوي كه با ترجمه دكترمحمدخان كرمانشاهاني تهراني معروف به 
صفحه چاپ شد، يا  018قمري بصورت مصّور در  5282دكتركفري در سال 

االسرار  ترجمه صدرالمعالي شيرازي كه همراه با كتاب كشف« بوسة عذرا»
اي به قطع بزرگ در سال  صفحه 321ترجمه همين مترجم در يك جلد 

 .قمري در تهران انتشار يافت 5280

از آغاز دوران پهلوي، در كيفيت كتابهاي ترجمه شده تحول وسيعي صورت 
ها بسيار افزايش يافت بلكه نوع آنها نيز به  گرفت، يعني نه تنها شمار ترجمه

عمدتاً ترجمه شاهكارهاي ادبيات جهاني گرائيد،  تر و ترجمه آثار برجسته
بطوريكه در پايان سالهاي سلطنت رضاشاه، صدها اثر ناشناخته ادبيات و 
علوم جهان غرب توسط مترجمان غالباً جوان و نوخاسته به فارسي ترجمه 

هاي رمانهايي از قبيل كتابهاي ميشل  البته در همين زمان، ترجمه. شده بودند
 .ن لوپن و شرلوك ُهلمس نيز همچنان ادامه داشتزواكويا آرس

 
ها و مراكز علمي به مواد آموزشي در  ـ پاسخگوئي به نياز دانشگاه تالش
هاي مختلف علمي كه از غرب به ايران واردشده بود، وجود دستگاه  رشته

آيا مراكز علمي ـ . كرد عظيمي در پرداختن به امر ترجمه را ايجاب مي
گذاري شدند، داراي چنين  دانشگاهي كه عمدتاً در دورة رضاشاهي بنيان

كانات و سازماني بودند تا بتوانند به نيازهاي علمي خود و جامعه پاسخ ام
 گويند؟ 

 
دكتر شفا ـ اين مراكز كه نقش مهمي در رشد علمي و فرهنگي جامعه 
روشنفكر ايراني دوران پهلوي ايفاء كردند عمدتاً در دوران سلطنت 

توان از  گذاري شدند، و از جمله مهمترين آنها مي محمدرضاشاه پهلوي پايه
بخش انتشارات دانشگاه تهران و بنگاه ترجمه و نشر كتاب وابسته به بنياد 
پهلوي و از بنياد فرهنگ ايران وابسته به دفتر شهبانو فرح پهلوي نام برد كه 
جمعاً در حدود يكهزار اثر مهم تأليف و ترجمه در طول سالها توسط آنها 

لف اجتماعي و فرهنگي و بموازات اين سازمانها، مؤسسات مخت. منتشر شد
 اندركار انتشار آثار متعدد تأليف  دانشگاهي متعدد ديگر كشور بنوبه خود دست
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  تا زماني كه تاريخ مشيرالدوله منتشر شد، دورانهاي ماد و

هخامنشي تاريخ ايران بر خود ايرانيان نيز، بجز بر افرادي 

بكلي  بسيار معدود كه در اروپا تحصيل كرده بودند، تقريباً

 ناشناخته بود

 

 

 

 

 

توان از سازمان شاهنشاهي  يا ترجمه ديگري شدند كه از جمله آنها مي
خدمات اجتماعي نام برد كه بمناسب پنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي 

اثر ناياب شده رشته ايران شناسي جهان غرب را بصورت  18اي از  مجموعه
گاه پهلوي شيراز كه عكس برداري شده آنها تجديد چاپ كرد، و از دانش

بهمين مناسبت پنجاه اثر چاپ نشده خط پهلوي را به انتخاب و نظارت 
وزارت . برداري شده به چاپ رسانيد صورت عكس دكترماهيار نوابي به همين

فرهنگ و هنر و كتابخانه پهلوي كه هر دو در همين دوران تأسيس شدند، 
شناسي منتشر  ي و ايرانهاي فرهنگي و هنر هر كدام آثار متعددي در زمينه

بطور كلي بر پايه نهضتي كه در دوران رضاشاهي آغاز شد، در دوران . كردند
اي در رشته ترجمه آثار  محمدرضا شاه پهلوي جهش فرهنگي گسترده

ها به زبان فارسي پديد  تحقيقي، علمي، تاريخي، ادبي، هنري و ديگر رشته
كشور سابقه نداشت، اين جهش  آمد كه از بعد از قرون اوليه اسالمي در اين

ماندگي چند صد ساله آنر در  سازنده توانست خالء فرهنگي كشور ما و عقب
اين زمينه تا حدي زيادي جبران كند، و تحرك آن چنان بود كه تالشهاي 

گذاريهاي مذهبي و  وچند ساله بعد از دوران پهلوي با همة سرمايه بيست
آمد نتوانست ادامه انتشار آثاري را كه  سياسي و اقتصادي كه در اين راه بعمل

شوند متوقف كند، و شايد  عمدتاً به فرهنگ و تاريخ باستاني ايران مربوط مي
اي است كه در دوران  ترين بخش مبارزه فرهنگي سرسختانه اين موفق

هاي  پهلوي براي بازيابي فرهنگ كُهن و تجديد پيوند ايران نو با ريشه
 .ده شدفرهنگي ديرينه آن شكل دا

 
 .تالش ـ آقاي دكتر شفا با تشكر از شما
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 مقبره فردوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .شود آنگاه اهميت متون فارسي بويژه شاهنامه خيلي بيشتر مي ,به مسائل اجتماع، به تاريخ سياسي و اعتقادات مردم نيز توجه كنيم نويسي تاريخ در اگر

 
 

نگاران ايراني همروزگار ما تدوين شده است، گاليه از در دسترس نبودن اسناد و  تاريخدر مقدمة بسياري از كتب تاريخي ايران كه به همت 

اين مالحظه ما را با اين پرسش مواجه . شده در باره كل سرگذشت ايران ديده ميشود آثار الزم و كافي براي تدوين تاريخ تحليلي و تعمق

هاي بدست آمده يابرجاي مانده در بارة گذشته  دارد و اساساً اسناد، آثار و فاكتاي به چه مقدماتي نياز  نگاري ساخت كه اساساً چنين تاريخ

مطلق  هائي از اين دست به دكتر خالقي با پرسش. نگاري علمي، معتبر و قابل استناد باشند بايد از چه مراحلي عبور كنند تا بتوانند در تايخ

اشان وقف ارائة تصحيح جديدي از اين اثر پر اهميت تاريخي ـ ادبي  زندگي علميمحقق و شاهنامه شناس پر قدرمان كه تاكنون چهار دهه از 

 .ـ حماسي ايرانيان شده است، مراجعه نموديم
 

 هاي تدوين تاريخ ايران سرچشمه
 مطلق گفتگو با دكتر جالل خالقي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر  0دفتر از  0مناسبت انتشار خواهيم، به  تالش ـ در ابتدا اجازه مي
ما اين خبر را در مطلبي . شاهنامه به تصحيح شما در آمريكا تبريك بگوئيم

اند كه  ايشان همچنين اطالع داده. بهرام رفيعي دريافت كرديم به قلم آقاي
آيا اين امر زير نظر و . اين مجموعه سال آينده در ايران منتشر خواهد شد

 خواهد گرفت؟كنتر ل خود شما صورت 
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البته سال آينده قدري كوتاه . دكتر خالقي مطلق ـ با سپاس از تبريك شما
انتشار . باقي است كه بايد در اينجا انتشار يابدهنوز اين اثر  دفتر از دو. است

اين مجموعه در ايران نيز طبعاً به سرپرستي مستقيم خود من صورت نخواهد 
 .ترتيب انتشار آن را در ايران بدهدگرفت و به دوستي واگذار خواهد شد كه 

  .ضمناً در اين تصحيح دو تن از دانشمندان ايراني با من همكاري دارند
 

هاي روسي و هندي شاهنامه صحبت  تالش ـ در نوشته آقاي رفيعي از نسخه
هاي شما ـ بهترين نسخ همان  شده و اينكه تا كنون ـ تا پيش از تالش

 .نسخة روسي شاهنامه است
 

. دستنويس فلورانس است, بهترين دستنويس شاهنامهدكتر خالقي مطلق ـ 
بدبختانه نيمة نخستين شاهنامه را دارد و نيمة . هم كهنترين و هم بهترين

يعني اين دستنويس در دو دفتر نوشته شده بوده و دفتر دوم آن . دوم را ندارد
ين دستنويس پس از آن دستنويس لندن است و ا. از دست رفته است

دستنويسي است كه پاية كار تصحيح چاپ مسكو بود و آنها از دو دستنويس 
ديگر متعلق به كتابخانة لنينگراد هم استفاده كردند و از جلد سوم از يك 

. خواستند پول زيادي براي ميكروفيلم بدهند البد نمي. دستنويس قاهره نيز
. خيلي باال بگيرندهاي كشور خود را  ها عادت دارند كه اعتبار دستنويس روس

تصحيح آنها , هاي آنها و چند علت ديگر به هرحال به علت كمي دستنويس
ولي در ايران هنگامي كه بنياد شاهنامه . نيمه علمي و نيمه انتقادي است

كساني براي بزرگ كردن كار خود بيش از اندازه ناروا از , شروع به كار كرد
واستند غير مستقيم از كار من ايراد ها ايراد گرفتند و بعداً كه خ تصحيح روس

يعني همان كساني كه . شروع كردند از چاپ مسكو تعريف كردن, بگيرند
 .بعد ناروا به ستايش آن پرداختند, گفتند نخست از چاپ مسكو ناروا بد مي

 
ـ مجموعه گردآوري  ”هاي كهن گل رنج“تالش ـ علي دهباشي در مقدمة 
ونيم  از تالشهاي دو دهه” امه توسط ويشده از مقاالت شما در باره شاهن

ده سال “سال  18گويد و در مطلب آقاي بهرام رفيعي از  شما سخن مي
 . صحبت شده است” بيشتر از رنج فردوسي

 
واندي  ند همان دو دههنوشتدكتر خالقي مطلق ـ در زماني كه آقاي دهباشي 

سال شده  18ند، همان نويسن ميدرست بود، حاال كه آقاي بهرام رفيعي 
 . هم باالتر خواهد رفت باز البد چند سال بعد. است

 
تالش ـ اگر ممكن است براي ما و خوانندگاني كه احتماالً مانند ما آشنائي 
با اين نوع كار پژوهش ندارند توضيح فرمائيد؛ كه اساساً تصحيح متون ادبي 

هائي به  شود و در چه زمينه و تاريخي شامل چه نوع كار پژوهشي مي
 . رساند آگاهيهاي تاريخي ما ياري مي

 
دكتر خالقي مطلق ـ در مورد تصحيح متون تاريخي، ضرورت اين كار 

براي اينكه بدانيم آيا از اين متون  .نخست در گرفتن آگاهيهاي تاريخي است
آيد يا نه، بايد نخست بدانيم كه مورخ واقعاً چه  هايي بدست مي واقعاً آگاهي

اند از متن بيرون  اند يا از خود افزوده اتبان عوض كردهنوشته و آنچه را كه ك

اين در صورتي . و سپس گفته مورخ را نقد كنيم كه درست است يا نه. كنيم
ولي در متون تاريخي فقط آگاهيهاي . است كه متن صرفاً تاريخي باشد

بلكه مقداري هم آگاهيهاي جنبي در باره مسايل گوناگون . تاريخي نيست
گذشته از اين متون تاريخي كهن از نظر  .آيد هنگ بدست مياجتماع و فر

در مورد تصحيح متون ادبي ضرورت كار . ندا زبان فارسي داراي اهميت
نوشته  البته باز اگر واقعاًنخست در جنبه ادبي و هنري آن اثر است كه 

هاي كاتبان را، آن وقت از نظر  نويسنده و شاعر را بدست بيآوريم و نه گفته
اگر متن كهن باشد باز آگاهيهاي جنبي . باشد و هنري داراي ارزش ميادبي 

ديگري در باره مسايل اجتماع و فرهنگ و زبان فارسي عصر كهن و گاهي 
. دهد هاي نويسنده يا شاعر بدست مي نيز آگاهيهايي در باره زندگي و انديشه
. اد كنيمتوانيم با اطمينان به آنها استن بدون تصحيح انتقادي متون ما نمي

بويژه اينكه كاتبان ايراني بسيار ناامين بودند و در متون به عمد و به سهو 
 . اند بسيار دست برده

 
هاي  تالش ـ  مي دانيم چنين كار پژوهشي روي متون ايراني در شعبه

اما در . شناسي دانشگاههاي كشورهاي غربي از مدتها پيش رايج بود شرق
اين عرصه كار پژوهشي مطرح شد و اهميت داخل ايران چطور؟ از چه زماني 

پيدا كرده است؟ آيا ابتدا به ساكن خود ايرانيان به ضرورت اين امر پي بردند 
 شناسان آنها را متوجه اهميت امر نمودند؟ يا اينكه شرق

 
. دكتر خالقي مطلق ـ البته تصحيح متون يك پيشينه كهن و سنتي هم دارد

در آن زمان از سماع دادن نسخه . ماع دادنبويژه در زمينه مقابله كردن و س
هاي  يعني خواندن آن نسخه پيش مؤلف و اصالح نادرستي. گفتند سخن مي

رواج  نيزنويسي  هاي فراوان در متن و حاشيه بكار بردن نشانه همچنين. آن
بلكه گاه ذوق . شد ولي در اين كار هميشه روش علمي رعايت نمي. داشت

هاي نزديكتر به ما، يعني هرچه از زمان  و در سدهدادند  شخصي را دخالت مي
تر  نيافتن زبان اصلي و يا بخاطر سادهدريا بعلت  ,يموش زبان اصلي دور مي

كردن متن براي خوانندگان روز و بويژه دخالت دادن ذوق شخصي و نداشتن 
ما . اند داري و سهو قلم، متون كهن بسيار دستخوش دستبرد شده امانت

اين كار از . شيوه علمي ـ انتقادي را مديون غرب هستيم تصحيح متون به
 . شود كم آغاز مي نيمه دوم سده نوزدهم كم

شناسان از متون فارسي و عربي علمي است ولي چندان  شيوه تصحيح شرق
اي است كه در تصحيح متون اصطالحاً به آن  بيشتر به شيوه. انتقادي نيست

Optimus Codex بهترينترين يا  يعني پيروي تعبدي از كهن. گويند مي 
در حاليكه . ”نسخ صحا“و ” اقدم نسخ“يا به اصطالح ما . دستنويس

اين شيوه بيشتر در . ترين نيست ترين و بهترين دستنويس الزاماً درست كهن
وبيش اين شيوه را در تصحيح متون  شناسان كم شرق. سده نوزدهم رايج بود

محمد قزويني،  بكار بردند و در ايران نيز كساني مانند عالمهفارسي و عربي 
  و پس از وي نيز كساني مانند مجتبي. همين شيوه را گرفتند و بكار بردند

البته در همان . وبيش همين شيوه را بكار بردند مينوي و هم روزگارن او كم
دانستند كه اگر چه اين شيوه متن را از بسياري از  زمان كساني مي

منتها كسانيكه . سازد ولي شيوه دلخواه نيست ستبردهاي كاتبان پاك ميد
 شدند بجاي روي كردن به شيوه انتقادي كه  متوجه عيب اين شيوه مي
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 فردوسيحكيم ابوالقاسم 

دشوارتر كه مارا به زبان  شيعني نويس  lectio difficiliorپيروي از قاعده 
و آنچه را كه . كند، از شيوه ذوقي و اجتهادي پيروي كردند اصلي نزديكتر مي

پنداشتند و  تر مي تر و در نتيجه اصلي به زبان ما نزديكتر بود شيواتر و فصيح
بلكه به مراتب بدتر  ,كاتبان رفته بودند در واقع نه تنها همان راه را رفتند كه

بلكه  ,كردند عمل نميچون اگر كاتبان در كارشان با برنامه و روشمند . از آنها
اينها دقيقاً سراسر متن را برپايه ذوق خود نو  ,گهگاه و از روي هوس

 . كردند مي
 

چه تالش ـ بنابراين در اصالت متن كهن ايراني آيا اطميناني وجود دارد و با 
آيا . توان به يك متن تاريخي يا ادبي قديمي استناد كرد درجه اطميناني مي

 توان اطمينان كامل حاصل كرد؟ مي  اساساً
 

ولي . اي وجود ندارد دكتر خالقي مطلق ـ اطمينان صددرصد در هيچ زمينه
اگر ما يك متني را به قلم خود نويسنده داشته باشيم، متن داراي تاريخ باشد، 

در همان زمان نويسنده نوشته باشد و تاريخ هم صحيح باشد و از يا كسي 
توان به آن  مي ,بدانيم كه نسخه اصيل است... نظر بررسي كاغذ، جوهر و

اند و كاتبان به سهو يا به عمد در  كتابت شدهولي آثاري كه . اطمينان داشت
ا به اين اطمينان م, مانند ديوان حافظ يا شاهنامه فردوسي, اند متن دست برده

 .آيد گونه آثار تنها از راه يك تصحيح انتقادي بدست مي
 واژگانرويم داراي  زبان فارسي هرچه به دوره كهن پيش مي ,با اين توضيح

شويم،  هرچه به زبان ما و زمان ما نزديكتر مي. و دستور زبان ديگري است
. دهيم ار مييعني تغيير و تحوالت زباني را پايه قر ,ما اين امر .شود نوتر مي

البته  ,شويم تر نزديك مي تحول زبان فارسي به متن كهن از راه بررسييعني 
يعني صددرصد به آن متن كه مؤلف نوشته و در  ,رسيم هيچگاه بدان نمي

 . شويم ولي بدان نزديك مي ,رسيم دسترس ما نيست نمي
 

 هزار متن شود از گذشته و پيش از آمدن صنعت چاپ ده تالش ـ گفته مي
هايشان  آيا اين متون يا مهمترين. ما رسيده است كهن تاريخي ادبي به

 هائي به تاريخ گذشته ايران باز كنند؟  توانند دريچه مي
 

كنم نظر شما بيشتر روي تاريخ باستان ايران  دكتر خالقي مطلق ـ گمان مي
كه عبارت باشند . ترين آنهاست در اين صورت مهمترين متون ما، كهن. است
ولي در اين  .بلخي التواريخ، فارسنامه ابن اريخ بلعمي، شاهنامه، مجملاز ت

الرسل طبري و  مانند تاريخ. زمينه برخي متون مهم ما به زبان عربي است
  البته بسته به. آثار منتشر نشده داريم ما همچنين شمار بزرگي. چند اثر ديگر

 بارةولي آثار كهن در  .اند هايي نوشته شده اين است كه اين آثار در چه زمينه
كه به زبان فارسي باقي  هستند تنها همين چند اثر مهمي ,تاريخ كهن

اينها مهمترين هستند . مانند تاريخ بلعمي و شاهنامه كه عرض كردم اند مانده
يعني در , و البته آثاري پيش از اينها به زبان عربي ترجمه يا تأليف شده بودند

اين . ارم هجري بخصوص دوم و سومهاي دوم و سوم تا حتي چه سده
هايي است كه فرهنگ ايران كهن به دليل رواج زبان عربي، به  هها دور سده

 سدةتقريباً از . دنشو بعد به زبان فارسي ترجمه مي و ديآ اين زبان در مي
به اين ترتيب ما براي پي بردن . آيد چهارم هجري و بعد شاهنامه بوجود مي
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اند  باستان به آثاري كه به زبان عربي نوشته شده به تاريخ و فرهنگ ايران
 . نيازمنديم

 
گران تاريخي ما بويژه بعد از انقالب روي اين  نگاران و تحليل تالش ـ تاريخ

. اي ايران نوشته نشده است كنند كه هنوز تاريخ كامل و پايه مسئله تكيه مي
آيا براي نگارش چنين تاريخي بايد روي همه متون بجا مانده كار صورت 

 ارزند؟  گيرد و همة متون هم
 

 ,نگاري در نظر بگيريم معناي وقايع اريخ را تنها بهدكتر خالقي مطلق ـ اگر ت
يح اين متوني كه به فارسي داريم براي نوشتن تاريخ كهن ما كمكهايي حتص

جز متون فارسي نياز فراواني به متون عربي، يوناني و  ولي ما به. كنند بما مي
به مسائل اجتماع، به تاريخ سياسي  نويسي تاريخ در ولي اگر. التين هم داريم

آنگاه اهميت متون فارسي بويژه شاهنامه  ,و اعتقادات مردم نيز توجه كنيم
 . شود خيلي بيشتر مي

 
 تالش ـ از چه نظر بيشتر؟

 

 
 

 

  زبان نفوذ بويژه  .بودنپيش از سدة بيستم زبان ما فارسي

عربي در زبان فارسي تا آنجا بود كه اگر بخواهيم از سر 

زبان يك  آننصاف داوري كنيم، دادن نام فارسي به ا

 .مسماست عنوان بي

 

 

 
دكتر خالقي مطلق ـ در شاهنامه چون ما بيشتر با اعتقادات مردم ايران كهن 
روبرو هستيم، با داستانهايشان، با زندگي آنها، با روابط خانوادگي، با روابط 

چون شاهنامه . گفتند ميكردند، چگونه سخن  اجتماعي كه چگونه فكر مي
گونه نيست كه شاهنامه فقط  يعني اين. براساس متون كهن نوشته شده است

فكر فردوسي باشد و وي تنها برمبناي فكر خود آن را تحليل كرده و نوشته 
بلكه براساس ترجمه متون كهن به شعر درآمده و در نتيجه اجتماع، . باشد

ري در زمان ساسانيان و كي، لشخانواده، سياست و بسياري از امور كشور
از اين جهت شاهنامه داراي . پيش از آن در شاهنامه انعكاس پيدا كرده است

يك اعتبار و اهميت منحصر بفردي است كه به خاطر از دست رفتن مأخد 
اين اعتبار خيلي باالست و نياز ما به  ,شاهنامه و متون كهن به زبان پهلوي

 . اين كتاب خيلي زياد است
 

گران تاريخ ايران  نگاران و تحليل ش ـ اما افرادي هستند كه به كار تاريختال
كنند باترديد بسيار نگاه  كه به شاهنامه بعنوان يك مرجع تاريخي استناد مي

بينند، ارزيابي آن را  كنند و از آنجا كه پاي شاهنامه را در اسطوره مي مي
 . پذيرند بعنوان يك سند تاريخي چندان نمي

يك بخشي از شاهنامه بخصوص در آغاز كتاب اسطوره القي مطلق ـ دكتر خ
پنداشتند و در  يك بخش داستان است كه آنرا در قديم تاريخ نيز مي. است

يك بخش رويدادهاي تاريخي . واقع هستة برخي از آنها تاريخي نيز هست
هاي ايرانيان قديم  ها آميخته است با اعتقادات و آيين است و همة اين بخش

توان گفت چيزي كه  اصوالٌ مي. ه اهميتي كمتر از تاريخ محض ندارندك
 بارةايرانيان در  شيوه انديشيدن, بيشتر در شاهنامه در باره تاريخ ايران آمده

اي كه ما امروز از راه تأليفات فرنگي ياد  ايرانيان با اين شيوه. تاريخ است
كه تاريخ هميشه با بل ,انديشيدند گيريم و ياد گرفتيم به تاريخ نمي مي

بلكه آن چيزي كه  ,تاريخ آن نبود كه اتفاق افتاده. ايدئولوژي آميخته بود
همين  و. كردند به اين شيوه ايرانيها به تاريخ نگاه مي. بايست اتفاق بيفتد مي

بنابراين شاهنامه ما . شيوه هم در شاهنامه صددرصد انعكاس پيدا كرده است
آثار ديگر . كند الم در ايران كمتر راهنمائي ميرا به تاريخ واقعي پيش از اس

ولي به شيوه انديشيدن ايرانيان به پيش از اسالم راهنمائي . هم همينطور
تاريخ باستان به  دريافتنبراي همين عرض كردم كه شاهنامه براي . كند مي

بردن به   ولي براي پي ,اهميت نداشته باشد چنداننگاري شايد  معناي وقايع
چگونگي دولت و مسائل اجتماعي و شيوه انديشيدن و روابط اشخاص، 

 .هاي فرمانروايي از هر اثر ديگري مهمتر است شناخت آيين
 

تالش ـ در رابطه با منابع شاهنامه آيا شما مخالف اين نظر هستيد كه 
 شاهنامه مبناي شفاهي داشته است؟ 

 
قد نيستم كه حتي يك داستان از شاهنامه دكتر خالقي مطلق ـ من معت

براساس مأخذ شفاهي بوده و حتي اعتقاد دارم كه فردوسي از منابع شفاهي 
هاي شفاهي را اصالً سبك و دست  و روح علمي آنزمان گفته. بيزار بوده است

 ,نه تنها تمام شاهنامه براساس يك مأخذ نوشتاري است. گرفت پائين مي
باشد براساس متون پهلوي  , شاهنامه ابومنصوريكه  بلكه مأخذ شاهنامه نيز

يعني شاهنامه . اند و فارسي است كه پهلوي را آنها به فارسي ترجمه كرده
 . اش نوشتاري است حتي تا دو سه پشت

 
. ترين آثاري است كه به ما ارث رسيده است تالش ـ شاهنامه يكي از ارزنده

مورد توجه قرار گرفته است، گاه  اي از زواياي گوناگون اين اثر در هر دوره
در شرايط امروز و با . بعنوان يك متن ادبي و گاه بعنوان يك متن تاريخي

توجه به رويكردي گسترده به تاريخ و گذشته ايران، شاهنامه بعنوان يك 
گاه روحية مقاومت فرهنگي ايرانيان در برابر  سند تاريخي و بعنوان تجلي
توجه . ز توجه پژوهشگران ما قرار گرفته استتهاجم قبايل بيگانه، در مرك

اي است؟ بعنوان يك متن ادبي يا يك سند  شما به شاهنامه از چه زاويه
هايي كه در درجه نخست بازتاب نوعي آگاهي ملي  سرائي تاريخي يا حماسه

 اي خاص از تاريخ ميهنمان بوده است؟ در دوره
 

. هاي متفاوت است از گوشهدكتر خالقي مطلق ـ البته توجه من به شاهنامه 
هم از ديدگاه تاريخي است، هم از نگاه فرهنگي است، هم از نگاه ادبي است 

ت يو هم از نگاه زبان فارسي و از نگاه اهميت بزرگ اين كتاب براي مل
 . ايراني است
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كند مورد توجه شما  تالش ـ در واقع همة ارزشهايي را كه اين اثر حمل مي
 .ان تجلي مقاومت تاريخي ايرانياناز جمله مك. بوده است

 
دكتر خالقي مطلق ـ يعني ما نبايد فراموش كنيم كه شاهنامه از يكسو 

 ست اي فرهنگ كهن ايراني را براي ما حفظ كرده است و از سوي ديگر آئينه
اهميت تأثيري  ,گذشته از اين .از مقاومت ملي مردم ايران در زمان فردوسي

ايرانيان تا به   انديشههنر و در ادب فارسي و  و كه شاهنامه در زبان فارسي
 . تا آنجاست كه غلو كردن در بارة آن دشوار است امروز داشته است

 
گيرد يعني آن  بار نخست نيست كه شاهنامه محور توجه قرار مي اين  تالش ـ

يكبار ديگر در همين . شود اي كه پس از انقالب اسالمي مالحظه مي توجه
بذل توجه در سالهاي پس از انقالب مشروطه و در دوره  يكسدة گذشته اين

. شود تا جائيكه كنگره هزاره فردوسي برگذار مي. شود رضاشاه نيز ديده مي
اصغر  وزير وقت و به كمك علي آنهم به همت محمدعلي فروغي نخست

اي در آن دوره و  چنين توجه. حكمت كه بعداً رياست دانشگاه را بعهده گرفت
دولت و روشنفكراني كه داراي مقامهاي حكومتي بودند، چه  آنهم در سطح
 وجهي داشت؟ 

 
كنم در آن زمان كساني چون فروغي، حكمت،  دكتر خالقي مطلق ـ فكر مي

زاده، بهار، فروزانفر و دانشمندان ديگري كه در آن كنگره شركت داشتند  تقي
ين عرض هاي گوناگون اهميت شاهنامه توجه داشتند كه پيش از ا به جنبه

البته ممكن است كسي به اين يا آن جنبه توجه بيشتري . كردم و نام بردم
هاي مختلف اهميت  براي شخص من تفاوت گذاشتن ميان جنبه. داشته باشد

ولي در ايران بعد از انقالب مشروطيت و تحوالت . بسيار دشوار است شاهنامه
اين فضاي و , باز جمله آشنائي ايرانيان با غر ,بعدي فضائي بوجود آمد

فرهنگي جديد باعث اين شد كه ايرانيان به خودشان برگردند و به خودشان 
نگاه كنند و متوجه تاريخ گذشته خودشان، فرهنگ و تمدن گذشته خودشان 

در نتيجه شاهنامه را در درجه اول . شوند و پيشرفتهاي اروپا را در نظر بگيرند
يلي با اين امر به ديده مثبت قرار دادند و خوشبختانه دولت آنزمان هم خ

 . نگريست و خودش حتي در اين توجه فرهنگي پيشرو بود مي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درفش كاوياني

 اي هم داشت؟ تالش ـ آيا اين توجه دستاورد ويژه
 

گرفت و تا  انجام يشاهنامه پژوهشهاي بسيار بارةدكتر خالقي مطلق ـ در 
راه و كار ولي  ,دنارزش علمي ندار بسياري از آنهاالبته . امروز هنوز ادامه دارد

  .هنوز ادامه دارد
 

تال ش ـ در همين دوره ما با فعاليتهاي جديد ديگري مانند كار برروي 
در اين . هستم زبانهاي باستاني ايران و سعي در ترجمه و خواندن آنها روبرو

توجه به . اند به يادگار مانده... زمينه نامهايي چون استاد پورداود، بهار و
اي را  زبانهاي باستاني و سعي در ترجمة آنها در اين دوره و بعدها چه دريچه

 روي محققين و دانشمندان تاريخ ايران گشود؟  به
 

 ,كهن و ميانهدكتر خالقي مطلق ـ بدون آشنائي با زبانهاي ايراني دوره 
تخصص در اين زمينه . آشنائي با فرهنگ باستاني ايران ناقص خواهد بود

كم، در  كمنيز شناسان بود و هنوز هم هست ولي ايرانيان  البته در دست ايران
تخصص در زبان پهلوي كه مهمترين زبان ايراني . كنند اين زمينه نفوذ مي

ولي همانطور كه پيشتر . است اكنون بيشتر در دست خود ايرانيها ,ميانه است
ايراني  هاي از اين اشاره كردم به سبب ازدست رفتن آثار غيرديني به زبان

شناسي  آثاري كه از اين زبانها در دست است بيشتر براي زبان ,باستان و ميانه
هاي ديگر تاريخ و فرهنگ  شناسي اهميت دارند و اهميت آنها در زمينه و دين

با اين . ايران كم است و در هرحال كمتر از اهميت زبان فارسي و عربي است
انه ما حال بدون آشنائي خود ايرانيان در همه زبانهاي ايراني باستان و مي

ولي در مورد پيشرفت ايرانيان اصوالً . ايم اسي مستقل نشدهنهنوز در ايرانش
ملي و  گامنظر من بزرگترين  به ,گوناگونهاي  در اين صدساله اخير در زمينه

هويت . هاي زائد بيگانه است پاكسازي زبان فارسي از واژه  فرهنگي در زمينه
كنيم كه زبان فارسي از سدة  ولي بايد توجه. ايراني در زبان فارسي است

ششم تا پايان سدة سيزدهم هجري يعني از دوازدهم ميالدي تا پايان سده 
يعني در آغاز زباني آميخته از فارسي و  .اي بود نوزدهم ميالدي زبان آميخته

و در پايان . مغولي بود و عربي و سپس زباني آميخته از فارسي، عربي، تركي
. هايي از زبانهاي غربي نيز وارد زبان فارسي شد ژهدر قرن نوزدهم و بيستم وا

اي نيز  اگر زبان فارسي نشانه هويت ماست، پس يك چنين زبان آميخته
البته زبان و هويت هيچگاه يكسره پاك . دليل هويت آميخته ماست

. ولي نفوذ غير از آميختگي است ,دنند و از نفوذهاي بيگانه دور نيستنما نمي
زبان عربي در زبان نفوذ بويژه  .بودنزبان ما فارسي پيش از سدة بيستم 

فارسي تا آنجا بود كه اگر بخواهيم از سر انصاف داوري كنيم، دادن نام 
بهتر است نام زبان خود را ـ  و مسماست زبان يك عنوان بي آنفارسي به 

كه . بگذاريم” عرسي“كنم براي آن دوران مناسبتر است ـ  آنگونه كه فكر مي
آن كه ” سي“عربي بود و  ,بودكم هفتاد درصد آن  كه دست آن  ”عر“

و بهمين نسبت هويت ما نيز ايراني . باال سي درصد بود فارسي بود دست
توجه . اش از ايراني ”اني“ش از عرب بود و ”عر“بود ” عراني“بلكه  ,نبود
در . رودربايستي در اينمورد صحبت كنم خواهم خيلي بي فرمائيد من مي مي

زبان فارسي كه در دوران پيش انجام گرفت هم دولت و هم مردم  پاكسازي
. اهل قلم و نه توده مردم نقش نقش مردم البته يعني. نقش اساسي داشتند
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سازند، اين  مردم واژه نمي. سازند ها را مردم مي گويند واژه چون قاعدتاً مي
 يكي دولت و يكي اهل قلم، يعني يكي. سازد اهل قلم است كه واژه مي

البته اگر . شود نويسي بود كه با دهخدا و جمالزاده آغاز مي جنبش ساده
هاي  نويسي فارسي را درسفرنامه نخستين آثار ساده ,انصافي نكنيم بي

 نقش و. نويسي نداشت هر چند تأثيري در رواج ساده ,بينيم شاه مي ناصرالدين
نقش . پائي ديددر فزوني گرفتن ترجمه از زبانهاي اروديگر اهل قلم را بايد 

دولت در ايجاد فرهنگستان بود كه خوشبختانه متوقف نماند و فرهنگستان 
هاي  صدها واژه فارسي جانشين واژه ها از اين راه. دوم و سوم نيز بوجود آمد

هاي  از نفوذ بيشتر واژه آنهمزمان با  و عربي، تركي، مغولي و غربي گرديد
كنم كه  ين حال من هنوز ادعا ميبا ا. بيگانه در زبان فارسي جلوگيري شد

است ” عرسي“هاي ما همان زبان آميخته  زبان فارسي در بسياري از نوشته
در برخي از  هنوز نفوذ عربي. از جمله در همين گفتگوي امروز ما, نه فارسي

توان از استقالل زبان فارسي  اي است كه ديگر نمي هاي ما به اندازه نوشته
يعني پيش از  ,ها با زبان فارسي گذشته نوشتهفرق اساسي اين . سخن گفت
هاي فارسي شناخته  در اين است كه در آن زمان واژه ,نويسي جنبش ساده

ولي در زمان ما تا اندازه  ,و از ياد رفته بودند و يا ساخته نشده بودند ندنبود
برند  هاي خود بكار مي ها را در نوشته زيادي به همت كسانيكه اين واژه

ولي بدبختانه چنانكه بايد از سوي همگان بكار برده  ,ندا هاخته شدنش
در شماره اخير ايرانشناسي،  :اي در اينجا بخاطرم آمد نكته. شوند نمي

اي چاپ شده بود كه در آن تركها، مدعي شده بودند كه تركي سومين  نوشته
البته . وسوم عربي است زبان با قاعده و زنده دنياست و زبان فارسي لهجه سي

اي ندارند  واژههم ” خرد“اين ادعا از سوي تركها كه در زبان خودشان براي 
ولي از حق نگذريم اين ادعا در باره . دار است به حق خيلي عجيب و خنده

هاي  يعني درصد واژه. هاي زبان فارسي كامالً درست است بسياري از نوشته
تا آنجاست  عربيهاي ما همراه با نفوذ دستور زبان  عربي در برخي از نوشته

وسوم  ها استقالل زباني ندارند و اگر كسي آنها را لهجه سي كه اينگونه نوشته
نويسان براي كار خود ” عرسي“البته اين . راه نگفته است عربي بداند، پر بي

اين . كه هم ناعلمي است و هم ناملي. آورند داليل عجيب و غريب هم مي
در واقع همان دنبالة  كار آنها اند و هداليل هيچكدام تا پايان انديشيده نشد

ششم هجري در زبان  سدةهاي عربي است كه از  فروشي با واژه تفنن و فضل
هنوز در به نظر من . در اين باره البته گفتني بسيار است. فارسي آغاز شد

هاي زائد عربي بسيار است كه بايد آنها را از زبان فارسي  زبان فارسي واژه

اين كار زبان فارسي را . هاي فارسي را جايگزين آن كرد بيرون ريخت و واژه
كار خواهد  سازي آنرا بهتر به و بويژه نظام واژه. زنده و مستقل خواهد كرد

تر شود، هويت ايراني،  و از سوي ديگر هرچه زبان فارسي، فارسي. انداخت
يعني پاكسازي زبان فارسي، هم يك نياز فرهنگي است و . گردد تر مي ايراني

جا از پاكسازي زبان فارسي حرف  من همه توجه كنيد كه. هم يك نياز ملي
چون اين كار . نويسي مخالفم من با سره. نويسي زنم و نه از سره مي

گرائي  جان و گاهي خوانندگان را از فارسي هاي ما را خشك و بي نوشته
البته در . نويسي را كنم نه سره گرائي را پيشنهاد مي من فارسي. رماند مي

خواه ناخواه يا فعالً درصد و حقوق يني و فلسفه ها مثل علوم د بعضي زمينه
هاي  هاي ديگر جمع واژه ولي در زمينه .هاي عربي از روي نياز باالست واژه

 . درصد بيشتر باشد  از بيست نبايد كمابيشبيگانه 
 

اي را در مورد توانائي زبان فارسي در جهان  تالش ـ البته ما بحث گسترده
ولي جاي آن در اين . امروز در پاسخگوئي به مناسبات امروز جهان داريم

 . گفتگو نيست و احتماالً نيازمند يك دفتر ويژه براي خود است
 

نظر  ولي از. اي است دكتر خالقي مطلق ـ البته اين يك بحث كامالً جداگانه
من يك وظيفه فرهنگي و ملي است كه ما زبان فارسي را رفته رفته و با 

و من . يعني يك نياز فرهنگي و ملي است. كنيم هبرنامه از اين آلودگي پالود
 شده ام برافروخته احساسات ملي اينكهگويم و نه  اينرا در كمال خونسردي مي

ير اينصورت زبان ما و در غ. باشد و خواسته باشم از زبان فارسي دفاع كنم
به نظر من  در اينصورت. ماند آميخته باقي مي كه بود هويت ما همان گونه

انصافي و نمك خوردن و نمكدان شكستن است كه به عرب و  قدري بي
. يما هعليرغم اينكه اينهمه واژه از آنها وام گرفت ,كنيم ترك اينهمه حمله مي

زبان عربي نوشته است، ما  چون به ,تسينا عرب اس گويند ابن وقتي آنها مي يا
ولي فراموش  ,آيد امان به جوش مي كند، غرور ملي رگ گردنمان باد مي

هاي آن  هايي داريم كه نود درصد از واژه در فارسي نوشتهكنيم كه ما  مي
با يك چنين زباني بهتر است بجاي اينكه به عرب بد و بيراه . عربي است

و بپذيريم كه هم زبانمان را مديون عرب هستيم و بگوييم با آنها كنار بيائيم 
بايد كمي بيشتر , ولي اگر اينطور نيست. هم فرهنگمان را و هم هويتمان را

تر  تر بنويسيم و هويت خود را ايراني فارسي. در انديشة زبان فارسي باشيم
 .يعني در عمل و نه در حرف و ادعا, كنيم

 

 كنيم  د و زبان هماني است كه ما با آن صحبت مينساز ها را مردم و توده ايران مي واژه. نداردسازي  گويند، كسي حق واژه ها مي بعضي

جاي دادگستري،  مردم به پيش از فرهنگستان اول: گويم من در پاسخ مي. نويسيم و نيازي هم ندارد كه آنرا پااليش كنيم و با آن مي

فهميدند و هنوز  بود و كامالً هم مي چنيندر آنزمان زبان مردم . گفتند مي... ونظميه , بجاي شهرباني , عدليه و بجاي شهرداري، بلديه

اصطالحات قابل فهم است؟  ...نظميهولي آيا امروز براي نسل جديد، عدليه، بلديه، . فهمد را ميها  واژههم نسل قديم خيلي راحت اين 

آيا اين عمل به زبان فارسي ضرري زد؟ آيا زبان فارسي در  .كردهاي ناب فارسي كه جاي آنها گذاشته شد رواج پيدا  واژه بسياري از

 ! تر شد؟ نه ها ناتوان اثر اين واژه

 



 4331مرداد   / تير  ـ   23 سال پنجم  ـ  شمارهتالش ـ    
 

006 

 

تالش ـ چه ضرورتي اين را 
با توجه به . كند حكم مي

سال دين مشترك با  5188
ها، به گفته خود شما  عرب

هفتاد درصد آميختگي در 
زبان، چرا بايد كنار آمدن با 

وقتي . آنها ما را آزار دهد
امان به عربي  دانشمندان

اند، چرا ذكر اين امر كه آنها دانشمندان جهان اسالمي هستند به لحاظ  نوشته
امان،  ؟ چرا بايد براي حفظ هويت ايرانيعاطفي و احساسي ما را آزار دهد

يعني راه دشوارتري را برگزينيم؟ چه اشكالي دارد  ,زبان فارسي را پاك كنيم
 كه با آنها كنار بيائيم؟ 

 
توجه . پذيرند ولي آنها ما را نمي. دكتر خالقي مطلق ـ هيچ اشكالي ندارد

آنها به ما خواهند گفت كه شما صددرصد . پذيرند فرمائيد آنها ما را نمي مي
نيست و  درستي نويسيد عربي يعني اين فارسي كه شما مي. بايد عرب شويد

 يعني! كنيد توجه مي. بنويسيددرست بهتر است كه آنرا كنار بگذاريد و عربي 
كنيم، قبول  تصور مي از خود پيش خودمان ماچيزي كه آن ما را بعنوان  آنها

بنابراين ما را فقط بعنوان . ندارند، حتي آنها اسالم ما را هم قبول ندارند
اگر اين راه را بپذيريم،  خوب. پذيرند مي با مذهب تسنن صددرصد عرب

ايران به عنوان يك . شرطش اين است، كه ما هويت ايراني را فراموش كنيم
بعنوان يك ملت ايراني بايد فراموش  آنرا واحد سياسي سرجاي خودش، ولي

ما با  البته .راه دوم ماند ميتوانيم،  ولي اگر نمي. هيچ توانيم اگر مي. كنيم
در مورد اين . ميراث گذشته ماست و آن هستيم مشكل ديگري نيز روبرو

اين . گونه تعصبي فكر كنيم نظري و بدون هيچ ميراث گذشته نيز بايد با بي
ميراث گذشته مجموعه آثاري است كه بخشي به زبان عربي نوشته شده يا 

اي است كه بدون آموختن زبان عربي درست  در آن عناصر عربي تا اندازه
هاي فلسفه، ادبيات، علوم ديني،  نيكه در رشتهخوب، كسا. شوند فهميده نمي

. زبان عربي را بيآموزند ناچاراندخواه ناخواه  ,كنند حقوق و اينها تحصيل مي
هائي چون  در رشته مثالً بلكه ,كنند ها تحصيل نمي اما كسانيكه در اين رشته
كنند نيازي به زبان عربي  تحصيل مي... برق و و  مهندسي ساختمان و آب

. بينم كه ايرانيها زبان عربي بيآموزند البته من هيچ اشكالي نمي .دندارن
ولي . مند شوند تا از همة ميراث گذشته بهرهتوانند زبان عربي بيآموزند  مي

خواهيم  اگر مي بلكه ,لزومي ندارد زبان عربي را با زبان فارسي آميخته كنيم
اي نداريم كه زبان فارسي را به مقدار  چاره ,زبانمان و هويتمان را ايراني كنيم

البته مخالفان اين عقيده داليل زيادي . سازيمپاك  بيگانهبيشتري از عناصر 
درآوردي است و تا پايان  ولي از نظر من خيلي از اين داليل من. خواهند آورد

گويند، كسي  ها مي بعضي :زنم من يك مثال برايتان مي. انديشيده نشده است
د و زبان هماني نساز ها را مردم و توده ايران مي واژه. سازي ندارد ژهحق وا

نويسيم و نيازي هم ندارد كه  كنيم و با آن مي است كه ما با آن صحبت مي
مردم  پيش از فرهنگستان اول: گويم من در پاسخ مي. آنرا پااليش كنيم

نظميه , بجاي شهرباني , جاي دادگستري، عدليه و بجاي شهرداري، بلديه به
فهميدند و هنوز  بود و كامالً هم مي چنيندر آنزمان زبان مردم . گفتند مي... و

هم نسل قديم خيلي راحت 
ولي . فهمد را ميها  واژهاين 

آيا امروز براي نسل جديد، 
 ...نظميهعدليه، بلديه، 

اصطالحات قابل فهم است؟ 
هاي ناب  واژه بسياري از

فارسي كه جاي آنها گذاشته 
آيا اين  .اج پيدا كردشد رو

تر  ها ناتوان عمل به زبان فارسي ضرري زد؟ آيا زبان فارسي در اثر اين واژه
نمونه بود،  سهحاال اين . اينها فقط زبان فارسي را پاكتر كرده است , شد؟ نه

شما صدها واژه فارسي را كه در فرهنگستان يا توسط اهل قلم ساخته شده 
زباني كه مردم در  همانرسيد به  كنار بگذاريد مي در نظر بگيريد، اگر اينها را

بنابراين توده مردم اين زبان را . نوشتند گفتند و مي پايان دوره قاجار مي
فرهنگستان، يعني دولت و اهل قلم اين زبان را به اين . عوض نكرده است

 ,نهآيا زبان فارسي با اين تغييرات ضعيف شده است؟ . صورت عوض كردند
تر شدن زبان  تر و فارسي ما امروز با ساده. شده است هم بهتربلكه خيلي 

 .توانستيم توانيم حرفهايمان را بزنيم كه آنزمان نمي فارسي خيلي آسانتر مي
البته اين بحثي دراز و كمي هم پيچيده است كه در اينجا فرصت پرداختن به 

فارسي  گوئيم زبان تنها اين نكته را اضافه كنم كه وقتي ما مي. آن نيست
. بدين معني نيست كه اين كار هيچ زياني نخواهد داشت, تر شود بايد فارسي

همچنانكه اگر بگوئيم زبان فارسي را به همين حال كه هست رها كنيم و يا 
تر كنيم و يا حتي آنرا كنار بگذاريم و بجاي آن زبان عربي يا زبان  عربي

بلكه سخن بر . د داشتاين كار هم حتماً سودي خواه, انگليسي را بپذيريم
 .سر سنجيدن سودها و زيان ها با يكديگر است

 
تالش ـ شما چندين بار از تالش و تكاپوي جامعه روشنفكري و دولت در 

با توجه باينكه اين . صحبت كرديد... رابطه با زبان، هويت، پژوهش تاريخي و
تالش و تكاپوها در دوره رضاشاه هم از سوي دولت و هم از سوي 

خواستيم بعنوان آخرين سئوال ارزيابي شما را در  فكران اوج گرفت، ميروشن
 .مورد اين همسوئي و همچنين دستاوردهاي آن سئوال كنيم

 
اين . دكتر خالقي مطلق ـ البته دستاوردهاي فرهنگي بسيار باالئي داشت

چه در اروپا ـ و دولتها ـ چه در ايران   نكته را هم يادآور شوم كه اصوالً
بلكه هدف سياسي هم دارند و اينهم . هدف ملي و فرهنگي ندارند هميشه

مهم اين است كه دولتها مخالف . طبيعي است و نبايد سبب تعجب شود
كوششهاي فرهنگي مردم نباشند و آنرا پشتيباني كنند و گاه هم پيشگام 

اگر از انصاف بيرون نرويم اين كار در دوره قبل انجام شده است و . شوند
 .      اند از آن استقبال كرده هم مردم

 
تالش  ـ آقاي دكتر خالقي مطلق با سپاس از شما بابت وقتي كه در اختيار 

 . ما گذاشتيد

 

 ايرانيكا
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 :هايي ازجستار بخش
 (5)كس نيمارا به درستي نشناخته است هنوز هيچ

 

 

 ام كه هر قدر شما استادي به  اما من اينقدر در نتيجة سن زياد خرفت و كودن شده: گويد احمد مي نيما خطاب به آل

و چنين ادامه . استادي شما به هدر رفته، البته ياد نخواهم گرفتخرج داده كشتن و كشته شدن را به من ياد بدهيد، 

راند، به مراتب در نزد امثال ما ترجيح دارد بر عقل  برد و او را از گرداب مي عقلي كه يك مورچه به كار مي»: مي دهد

 «.اندازد اش خودش و مردم را به گرداب مي فيلسوف عاليمقامي كه با عقل و فلسفه

 

 داند، نخستين ويژگي روشنفكر را، مستقل بودن او به شمار  صلت الزم را براي شاعران، مبتكر بودن مينيما اولين خ

 .آورد مي

 

 

 بتول عزيزپور
خورشيدي رضاشاه فرمان رفع حجاب را صادر كرد در  5251هنگامي كه در هفدهم دي 

ميان رجال سرشناس آن زمان بودند روشنفكراني چون مخبرالسلطنة هدايت، نويسنده و 
تزلزل ( اراز اين ك)مرام و قصد »پژوهشگر تاريخ ايران و مرد سياسي كه عقيده داشتند 

و همو بود كه عيال « !نوبت ايران است[ حاال]در تركيه مقصود حاصل شده، ... اسالم است
كرد كه به جاي چادر  كرد و به شاه توصيه مي چادرنماز به اندرون منع مي  خود را از رفتن بي

 .(8)«.روپوش نجيب و محترمي برقرار شود كه زينت زن جز صورت و كفين پوشيده باشد»
بر منابع و اسناد تاريخي سرآغاز تجدد در ايران بسيار پيشتر از انقالب مشروطه در ايران بنا 

اگرچه واژه تجدد در زبان و فرهنگ ما با اذن و اجازة علماي دين نگاشته شده . آغاز شد
مردم چنان به ستوه آمده بودند كه منتظر بهانه يا »: االسالم كرماني باشد و به گفتة ناظم

و احمد كسروي كشتة بعدي انقالب علما . (2)«.رف علما بودند كه دكاكين را ببندنداذني از ط
او براين اعتقاد بود دو سيد پيشواي . هاي بسيار، بر آن تأكيد كند گويي هم، اگر چه با تناقض

هاي مشروطيت آگاه بوده براي  مشروطه يعني بهبهاني و طباطبائي از اهداف و خواسته
از ده و اندي سال باز، [ دوسيد پيشوا]در سايه كساني »رو  كردند از اين استقرار آن تالش مي

رفت، و تنها پيشروان كارداني ميخواست كه آن  در ايران تكاني پيدا شده و همواره پيش مي
 .(1)«.را به نتيجة درستي رسانند، و آن پيشروان اين دو سيد بودند

االسالم كرماني كه مورد انتقاد كسروي است، و از بستگان  ظماما ما از نا
( طباطبائي)رود سخن ديگري دربارة سيدروشنفكر سيدطباطبائي به شمار مي

يعني . خواهيم مشروطه نمي... كرد طباطبائي آشكارا اعالم مي»: شنويم مي
اند و قابل مشروطيت و جمهوريت  مردم ايران هنوز به آن درجه تربيت نشده

زيرا كه مشروطيت در وقتي است كه افراد يك ملت عالم . باشند مين
 .  (1)«.شوند

بينيم كه احمد كسروي، روشنفكرِ عصر مشروطه و دورة رضاشاه دربارة  مي
هاي فاحش و  خواهيِ دو سيدِ پيشوايِ آن، اشتباه نهضت مشروطه و مشروطه

اگر راستي را »: دگوي هاي فراوان دارد، چنانكه در جاي ديگر مي گويي تناقض
خواهيم اين علماي نجف و دو سيد و كسان ديگري از علما كه پافشاري در 

هاي  نمودند، معني درست مشروطه و نتيجه رواج قانون خواهي مي مشروطه
دانستند، و از ناسازگاري بسيار آشكار كه ميانه مشروطه و  اروپايي را نمي

ن غيرتمند از يكسو داشتند، مردا كيش شيعي است آگاهي درستي نمي
اي جز بودن مشروطه و مجلس  پريشاني ايران و ناتواني دولت را ديده و چاره

كوشيدند، و از يكسو خود در  ديدند و با پافشاري بسيار بهواداري از آن مي نمي
در ميان اين دو در . توانستند پوشي از آن نمي بند كيش بوده چشم

 . (0)«.ماندند مي
 

اگر تأسيس دارالفنون در ايران سر آغاز تجددخواهي رسمي سلسلة قاجار به 
در زمان »حساب آورده شود، به گفتة دكترفريدون آدميت پيش از آن و 
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ميرزا و محمدشاه به علم و صنعت جديد توجهي پيدا شد ـ از يك سو  عباس
سوي كشان فرنگي به ايران آمدند، و از  خبرگان نظامي و مهندسان و نقشه

پس بايد توجه . (3)«.ديگر چند دسته شاگرد به فرنگستان روانه گرديدند
اميركبير در ايجاد دارالفنون به جز علوم و صنايع جديد، به امور ديگر هم 
معطوف بوده باشد و آن، به گفته دكتر آدميت، بنياد نوين فرهنگي در سه 

ترين  شايد عمدهجهت اصلي است كه در هيأت جامعة ايران تأثير بخشيد، كه 
از ميان آن عناصر »اي باشند كه به روشنفكري گراييدند كه  آن صنف تازه

. (0)«.نوجو و ترقيخواه برخاستند كه در تحول فكري دو نسل بعد اثر گذاشتند
اي كه دودكشان آن به گفتة ارنستين مدير  اگر چه تحول فكري در جامعه

مليون  8»اكوكشان به جمعيت ايران شمار تنب« روي هشت مليون»: رژي
ترين مردمان جهانند و در ميانشان  ها دودكش شرقي»و اين كه  (9)«.رسد مي

اعتياد ميان »تر از آن كه در ايران  و مهم« ايرانيان در رديف اول جاي دارند
و دودكشي از سن بلوغ يعني از چهارده سالگي . زن و مرد هر دو رايج است

كشند، آنهم از بيست  ها مردان سيگار ميآغازد، حال آنكه در اروپا تن مي
با اين همه بحث دربارة انقالب و . نمود ، كاري بس دشوار مي(58)«.سالگي

تجدد ادبي چه در دورة پيش از انقالب مشروطه، چه در كوران آن و چه پس 
شعرا و »پور  به گفتة يحيي آريان. از انقالب همچنان گرم و چشمگير بود

پرستان و  ي متخاصم تقسيم شدند كه از يك سو كهنهنويسندگان به دو اردو
خواستند سرمويي از سنن قديمة ادبي تخلف  كاران بودند كه نمي محافظه

ورزند و از سوي ديگر انقالبيون يا متجددين كه خواهان برانداختن مقررات 
 . (55)«.ادبي و ايجاد تحول اساسي در ادبيات ايران بودند

الشعراي بهار، الهوتي،  را شعر شعرايي مانند ملك «دورة بيداري شاعران»اما 
يزدي و سرانجام نيما يوشيج  ميرزا، عارف قزويني، فرخي ميرزاده عشقي، ايرج
همان گونه كه در نثر جمالزاده پيشگام و مبتكر . كند به نام خود ثبت مي

و صادق  يكي بود يكي نبودهاي  نويسي نوين فارسي با داستان داستان
. كنند هاي خود نگاه تجددخواهان ادبي را بخود جلب مي وآوريهدايت با ن

صفات مشترك اين شاعران و نويسندگان، تجددخواهي فرهنگي ـ سياسي، 
پرستي  ميهن»گرايي يا به گفتة شاهرخ مسكوب،  پرستي و ملي ميهن

كمتر از يك دهه پس از انقالب مشروطه، . است« گرا نگر و آينده گذشته
دهد و ايران ميدان تاخت و تاز دول بيگانه  روي ميجنگ جهانگير اول 

در دهة اول مشروطيت، سي و شش بار و فقط در يك سال شش »: شود مي
 . (58)«.بار كابينه عوض شد و دولت دست به دست گشت

« زبان و دل و از جمله سخنگويان»اگر اين شاعران و نويسندگان 
آهنين و  سردارسپه را دست»: اند، بايد پرستي اين دوره تجددخواهي و ميهن
پرستان دانست، دستي كه، در بناي ايران نوين،  كارپردازِ اين ميهن

دانست اما  ريزي و برآوردن ديوارها ـ را مي كني و شالوده ـ پي« كاري سفت»
اين بناي تازه « نازك كاريِ»كمي بعد ـ به علت خودكامگي ـ در 

 .                         (52)«.واماند
سرا و خواننده انقالبي كه روزي در پشتيباني  چنان كه عارف قزويني، ترانه

ننگ آن خانه كه »: مورگان شوستر كمك مستشار مالي امريكايي سروده بود
گر رود / جان نثارش كن و نگذار كه مهمان برود/ مهمان زسر خوان برود 

، (51)«.يران بروداي جوانان نگذاريد كه ا/ شوستر از ايران، رود ايران بر باد 
 مردمگرايي ناجي ايران انگاشت و تا وقتي كه دريافت خيال »سردارسپه را 

 .(51)«.سلطنت دارد از او جانبداري كرد
اگر نويسندگان و شاعران دورة مشروطيت نفوذ كالم خود را در راه دگرگوني 

ماندگي است به كار  اساسي روابط اجتماعي ـ سياسي كه موجب فقر و عقب
هاي سياسي خيالپرورانه و  گيرند، ميرزاده عشقي توانايي قلم را تابع آرمان مي

ي را، كه از «عيدخون»اندازد تا جايي كه  افكار ماجراجويانه خود به كار مي
كند و  مكيده است، پيشنهاد مي« پستانِ خونين داية گهوارة انقالب»

و « ون بكشندسالي پنج روز عناصر فاسد و مفسد جامعه را به خ»: گويد مي
/ شوي دون دارد در اين محيط كه بس مرده: سرايد در اين باره چنين مي

به / عجب مدار اگر شاعري جنون دارد / وزين قبيل عناصر زحد فزون دارد 
هاي روزگار اين كه  از شگفتي. (50)«...دل هميشه تقاضاي عيد خون دارد

شعارِ روزهاي پرآشوب دار خون و خونريزي، كه شعر را به حربة  شاعرِ پرچم
روزي در ستايش . غلتد تبديل كرده است، از موجي به موج ديگر مي
كافي نبود هر چه »: آورد سيدضياء و در انتقاد از مجلس چهارم آواز برمي

/ من چيز دگر گويم و او چيز دگر بود / از عهده نياييم/ ضياء را بستاييم 
آن، سيدضياء، ستايش شدة و اندك زماني پس از  (53)«.ديدي چه خبر بود
كند از بهر جمهوري / الواعظين سالوس ريقو ضياء» : نوازد خود را چنين مي

 . (50)«.هياهو
-5908)پل سارتر عشقي، شاعر انقالبي كه مانند همتاي بعدي خود ژان

، پيشآهنگ ادبيات متعهد، كه بر تعهد نويسنده در امور جهان چنان (5981
را سرلوحة كار خود قرار داده، « One World»پافشاري كرد كه اصطالح 

گذرد  گذشت و مي گونه نويسنده را مسئول همة آنچه در جهان مي بدين
تر ميرزاده عشقي  و در شكل خشن]براي نمونه، از نگاه سارتر . دانست مي
ها،  ، مسئوليت كفاش و پزشك مسئوليتي محدود است، بر عكس آن[نيز

و سالمتي مردم بلكه در برابر همة  نويسنده نه تنها مسئول كفش خوب
ميرزاده عشقي خود را !! پيوندد، متعهد است اموري كه در دنيا به وقوع مي

/ طبع من مسئول تاريخ است و ساكت مانم ار»: دانست مسئول كل تاريخ مي
، و اين همه را براي آن (59)«.كند هان به وجدانم مرا تاريخ مديون مي

بي خود را محقق ساخته، به كرسي بنشاند و او خواهد كه رمانتيسم انقال مي
جايي است »: داشتند هم با مخالفانِ خود آن كند كه پيشتر بر او روا مي

هر آنچه / از روي نعش لشگر دشمن گذر كنم/ آرزوي من، ار من به آن رسم
 . (88)«.من نيز اگر قوي شدم از تو بتر كنم/ كني بكن اي دشمن قوي مي

دورة »ن سر آغاز تجدد ادبي، يا به گفتة رشيد ياسمي در بين شعارپردازا
 . ، نيما يوشيج اما، سرشتي ديگر دارد«بيداري شاعران
، كه رويدادي بزرگ در زبان و زمان «در زبان»اي نه تنها  شعر نيما حادثه

 .خود بود
در خردسالي »او كه . نيما يوشيج فرزند ابراهيم نوري و طوبي مفتاح است

 51شد در  شد و هيچگاه علي اسفندياري ناميده نمي خوانده ميعلي نوري 
ميالدي در دهكدة  5093نوامبر  55برابر با ( قمري) 5251جمادي الثاني 

 5830آبان  85اين تاريخ برابر است با . متولد شد[ مارندران]يوش 
 . (85)«[خورشيدي]

نشاه كه نيما در شرح تاريخچه خاندان خود، نسب خود را به گيل پسر گيال
زيست و  همزمان با اوقاتي كه يزدگرد، آخرين پادشاه ساساني، متواري مي

سران دلير محلي در شمال ايران، هنوز، گردن به اطاعت اعراب فرود نياورده 
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خان  ابراهيم»شود كه پدرش  نيما به ما ياد آور مي. رساند بودند، مي
و با تأسيس انجمن خواهان بود  السلطنه، از حاميان شجاع مشروطه اعظام

طبرستان، به معيت اميرمؤيد سوادكوهي، يكي از مؤسسين كتابخانة ملي در 
 . (88)«.رفت بيدار كردن فكر مردم آن دوره براي توليد انقالب بشمار مي

هاي ناكتا، بهجت و  فرزند بزرگ خانواده، داراي سه خواهر به نام( علي)نيما 
 . است( رضا)ثريا و يك برادر الدبن 

او ». دبن اسفندياري يكي از اعضاي حزب كمونيستي عدالت ايران بودال
/ 5099هاي  يكي دو سال از نيما كوچكتر بود و بايد در حدود سال

شمسي مقارن با 5899الدبن در سال .  (82)«.ميالدي متولد شده باشد5090
او با دكتراراني در تهران ديداري . به قدرت رسيدن رضاخان به شوروي رفت

هايش با  گويد او در مالقات هايش مي اراني در بازپرسي»ته، چنان كه داش
. (81)«.هاي سياسي مربوط به كمونيسم پرداخته بود حسابي و الدبن به بحث

علل عمومي »صفحه به نام  01از الدبن اسفندياري كتاب كوچكي در 
 در تهران، در مطبعة برادران باقرزاده 5258در سال « بحران اقتصاد دنيا

اي به الدبن از رباعياتي كه برادرش در  نيما در نامه .(81)«.منتشر شده است
گفتي در بادكوبه  اگر از رباعياتي هم كه مي»: كند بادكوبه نوشته است ياد مي

. خواهم دومي را راجع به خود تو مي... اي به آن ضميمه شود بد نبود ساخته
رباعيات الدبن . (80)«.نظر دارمكه در « تاريخ ادبيات واليتي»يعني براي آن 

از گردآوري و در مجموعة ( زند)اسفندياري سرانجام توسط خسرو شاكري 
 .                    (83).، به چاپ رسيداسالم انقالبي تا گوالگ

شمار نيما به الدبن گواه سرخوردگي و بيزاري او از سياست  هاي بي نامه
ه سياست نام دارد، و از سطح افكار باالخره من از سطح اين ورطه، ك»: است

خودم نيز پرواز كرده بيشتر ميل دارم يك مربي روحاني باشم تا يك مرد 
 . (80)«.الفكر مكار و متزلزل
پرستي مردم  ، در رنج از خرافه5280اي به دوستي در سال  نيما در نامه

نيما از  .نويسند اهلل را مي ها بسم المعمول باالي در بعضي خانه حسب: گويد مي
اند؟ شخص  پرسد باالي در خانه او چه نوشته شخصي كه به ديدن او رفته مي

خواندم، جواب  با كمال متانت، كه عقيدة راسخ او را از سيماي او مي»مزبور 
؛ براي اينكه اجنه و شياطين به خانه داخل «الرحيم اهلل الرحمن  بسم»: داد

يا « شوي؟ چطور داخل ميخواستم از او بپرسم پس تو خودت  مي. نشوند
پرسد چرا  كند، نيما از او مي وقتي خدمتكار، او را به حمام كثيفي راهنمايي مي

كنند به نيما نشان نداده است؟  حمام همسايه را كه از نظافتش تعريف مي

حاال من . وقتي است اين حمام پر از جن و بي»: دهد خدمتكار پاسخ مي
موي گربه سوزانيد و به پيشاني من قدري . وقتي هستم همسايه جن و بي

من هم با او اظهار امتنان . ماليد كه مبادا از اين صحبت به من آسيبي برسد
اين كار باعث شده است كه زن خدمتكار بهتر خدمت خود را انجام ... كردم
خواني قرآن و  پس اين كتابها را كه تو مي: گويد به من مي. دهد

 . (89)«دعاست؟
با توجه به شرايط فرهنگي ـ اجتماعي ايران آن روزگاران است كه نيما به 

نويسد كه او  ، مي(28)انتقاد كردهالروح  معرفتسختي از دكتراراني و كتاب او 
زير و روي ايران را خوب شناخته است و خطاب به دكتراراني چنين [ نيما]

خوانم به اين  مي شما را الروح معرفتدر اين ساعت كه من كتاب »: گويد مي
... زيرا مطالب براي صحت خود بايد از جر و بحث بگذرند. برم نكته پي مي

. چيزي كه هست در ايران كسي مقيد به داشتن پرنسيب و متدي نيست

متفكر در اين قبيل موضوعات به قدري كمياب است كه يك كتاب  "اساسا
عالي و دخيل و  به منزلة يك كتاب دورة "مقدماتي و شارح كليات، حقيقتا

تأثير آن هم در جمعيت به اين . شود شارح در جزئيات علوم محسوب مي
، نيما كه خود از نزديك دستي بر آتش «.مقدار منوط به صرف زمان است

، به طور عيني و عقالني، «زير و روي ايران را خوب شناخته است»دارد و 
دور و بيگانه با پردازان آكادمي كشور شوراها را، به  هاي تئوري تحليل
خودتان »: دهد داند، چنين ادامه مي ي ويژه مي«زير و رو»هاي اين  واقعيت

تواند به حالت انفرادي  براي بشر امروز انجام دادن اين وظائف نمي: )گوئيد مي
درست است زيرا كه در كلية قضايا معتقد به تأثير  "اين قضيه كامال( باشد

ولي آيا جمع در نتيجة . دانيم از جمع ميجمع در فرد هستيم و فرد را جزئي 
چه شرايط واجد فالن نوع ايدئولوژي شده است كه با وقوف به ايدئولوژي او 

به يك ... فرد بتواند خود را با ايدئولوژي جمع وفق داده پيشرفت حاصل كند؟
اجتماع مفهوم كلي را شامل است، تدابير و تداوي آن هم بايد به  "جمله واقعا

ها براي تعريف كتاب  با وجود همة اين... هوم كلي رسيده باشدشأن يك مف
اي كه بفهمد  شما همين يك سطر كافي است كه در ايران امروز خواننده

 .(25)«.ندارد
داند، نخستين  اگر نيما اولين خصلت الزم را براي شاعران، مبتكر بودن مي

ه خود نمونة چنان ك. آورد ويژگي روشنفكر را، مستقل بودن او به شمار مي
اي با لحني  احمد كه نيما را طي نامه او در پاسخ جالل آل. برجستة آن است

آمرانه و سرزنش آميز از رفتن به فستيوال بخارست منع كرده، هشدار 
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دوست جوان من، من شما را به هر لباسي كه در »: نويسد دهد، چنين مي مي
اريد بوقلمونها را پيش د چرا خودتان را از من پنهان مي. شناسم بيائيد مي

ولي شما او ].[ خواهيد به من بگوئيد كه كدخدا رستم هستيد انداخته مي
احمد هستيد كه به اين صورت در  دانم شما جالل آل من مي].[ نيستيد

ام آقاي  دوست پير شده»احمد با زبان طنز، نيما را  ، و آنجا كه آل«.ايد آمده
ام، هر چه  نهايت پير شده اما من بي :دهد  نامد، شاعر پاسخ مي مي« !نيما

ها هم با  جوان. كنم تمام اين سطور نامة شما را بخوانم، قادر نيستم سعي مي
خون از روي زمين ». اند، عقل از سرشان بدر رفته است من به پيري رسيده
چشمها در . خود جوانها هم. اند مردم لخت و گرسنه. شود بجاي دود بلند مي

. يكديگر را هدف كنيد. اسلحه برداريد: گوئيد به آنها مي. دزن كاسة سر دو مي
گوئيد الاقل با  پرسند چرا؟ مي عقلي مي با همه بي. آيد جنگمان نمي: گويند مي

دهد كه سي سال پيش همة اين  نيما ادامه مي. «.هم كينه داشته باشيد
كرده چرا مردم  داده و فكر مي ها را مضمون شعرهاي خود قرار مي حرف

اند براي اينكه  مگر اينهمه نصايح كه ديگران كرده»: افتند بجان يكديگر مي
مردم روبراه بشوند چيزي از كيسة آنها كم آمده است؟ اما مثل اينكه چيزي 

مگر در عالمي كه شما زندگي . دانند دانيد و ديگران نمي هست كه شما مي
ه عقلشان يا آنهائي ك. كنيد دانستن انحصاري است براي خود شما مي

كنم كه ديوانگان عالم خوشي  حس مي... بجاست حسدشان پا بر جاتر است
كنم  اما حاال فكر مي. خواهد برايشان مهيا است هرچه كه دلشان مي. دارند

. مگر ممكن است همه مثل شما فكر كنند. گردند مگر همة آسياها با آب مي
شما دو شاخ تيز . اين چه اصراري است كه من دارم از آتش، يخ درست كنم

خدايان عيالمي و ... دهيد كه به سرم نصب كرده، حمله كنم آورده به من مي
اما خدائي و بزرگي اين نيست كه بجاي اينكه به . سومري هم شاخ داشتند

چطور است كه . مصرف آفريدن برسد، به مصرف قطع نسل بندگان برسد
نيما خطاب به . «.عالمات توانائي در زمان ما فقط اسباب خرابي است

ام كه  اما من اينقدر در نتيجة سن زياد خرفت و كودن شده: گويد احمد مي آل
هر قدر شما استادي به خرج داده كشتن و كشته شدن را به من ياد بدهيد، 

: و چنين ادامه مي دهد. استادي شما به هدر رفته، البته ياد نخواهم گرفت
راند، به مراتب در  از گرداب مي برد و او را عقلي كه يك مورچه به كار مي»

اش  نزد امثال ما ترجيح دارد بر عقل فيلسوف عاليمقامي كه با عقل و فلسفه
 .(28)«.اندازد خودش و مردم را به گرداب مي

 5228خرداد   58اي در تاريخ  احمد با امضاء كدخدا رستم طي نامه جالل آل
اي را،  ها پاي اعالميه نشگاهاي از استادان دا از نيما يوشيج، كه به همراه عده

ها به فستيوال بخارست  كه در واقع در رابطه با تهيه مقدمات مسافرت آن
او با طنز . (22)كند آميز انتقاد مي بود، امضاء نهاده، به شدت و با لحني سرزنش

اند و از دوستان  ويژه خود از چند تن ديگر كه اين اعالميه را امضاء كرده
هاي معمول  كند و با صغرا كبرا چيدن آيند نيز انتقاد مي احمد به حساب مي آل

بخش هميشگي  و اصطالحات دينيِ حجي و اعرافي و غيره كه زينت
شما همه در فستيوال »: كنند كه هايشان است به شاعر گوشزد مي عبارت

مملكت )!( بخارست، هر چه را كه داريد، بايد به حساب تشكيالتِ دمكراتيك
اموش نكنيد كه در آن جا چيزي را به حساب ملت ايران از فر. خود بپردازيد

دانند كه حساب شما از حساب  ها هم مي ترين آن يعني نفهم. پذيرند شما نمي
و به خوبي و خوشي و سالمت . اين را همه به خاطر بسپاريد. ملت جداست

احمد به  معلوم نيست و نشد مرحوم جالل آل. (21)«.به اين سفر برويد
اهلل، ملت ايران يا رهبري آيندة انقالب اسالمي  از سوي امت حزب نمايندگي

اند، يا  نمايندگي گوشمالي قلمي دگرانديشان زمان خود را به عهده داشته
از وظائف نويسندگي  "و فضوال "زهرچشم گرفتن از روشنفكران را اصوال

 !! آوردند خود به حساب مي
 

خواه است، اما اين دو از تجدد الشعراي بهار شاعر آزادي نيما همزمان ملك
هفتگي او پس از چاپ نخستين اشعار خود در . ادبي برداشت يكساني ندارند

ها را در مقدمه بر  نيما اين حمله. گيرد ، مورد هجوم ادباي زمان قرار مينوبهار
گفتند انحطاطي در ادبيات »: كند چنين توصيف مي« خانوادة سرباز»كتاب 

شاعر كارد . ها در تجدد ادبي بحث كردند مدت. استآبرومند قديم رخ داده 
زدند، ولي صداها  كنايه مي. بست، جرئت نداشتند صريحاً به او حمله كنند مي

در ظرف اين . به قدري ضعيف بود كه به گوش شاعر نرسيد و بالجواب ماند
مدت آن قطعه با بعضي شعرهاي ديگر، كه در اطراف خوانده شده بود، در 

آن اشخاص پسنديدند، استقبال كردند و . چند نفر نفوذ پيدا كرد ذوق و سليقة
نگاه او به . نشانة شاعر قلبهاي گرم و جوان بود. تير به نشانه رسيده بود

شعرهاي او براي آنان . كنند زنند و تند نگاه مي چشمهايي بود كه برق مي
قرن زنامه نيما چند صفحه از منظومه افسانه را در رو.  (21)«.ساخته شده بود

اخوان ثالث در اين باره چنين . رساند ميرزاده عشقي به چاپ مي بيستم
هاي مشروطيت و ادب  افسانه گر چه حد فاصلي بود بين شالق»: نوشت

قديم و دنيايي كه نيما بعدها به ايجاد آن توفيق يافت، اما به حد كافي دنياي 
 .(20)«.ادبيات آن زمان را خشمگين كرد

گزار ادبي و يك آزمونگر  محمدعلي سپانلو، نيما را بايد يك نظريهبه گفتة 
از ميان جوانان شاعر دورة بيداري تنها . خستگي ناپذير شعرجديد شناخت

اگر چه او با برخي از . كند داند چه مي خواهد و مي داند چه مي اوست كه مي
. نيستها  اين شاعران مراوده و دوستي دارد، اما همگامِ سر و سوداي آن

هاي ميرزاده عشقي را با طنز به او گوشزد كرده  روي  چنان كه زياده
داني من  ولي تو مي. ام خواهند گفت عشقي را من گمراه كرده»: نويسد مي

 .(23)«.استعداد گمراهي بحد افراط در تو وجود دارد. تقصير ندارم
د، آي به حساب مي« دورة بيداري شاعران»عشقي كه خود، يكي از شعراي 
گرايي آكنده است كه خود را موظف به  سر ناسازگارش چنان از مطلق

بيند و دراين امر چنان  گونه نظم و قرارداد اجتماعي نمي پذيرفتن هيچ
خلقت من در جهان يك : زند كند كه به انكار خود دست مي روي مي زياده

م راست گوي/ من كه خود راضي بدين خلقت نبودم زور بود/ وصلة ناجور بود
چنان . قالبي الزم براي ساخت يك گور بود/ نيست جز اين علتي تكوين من

عقيدة او، از اين طفل عصبي مزاج و تكرو،  معاصرانش، حتي اديبان هم»كه 
خواهد در ادبيات انقالبي به راه اندازد، كه برآن سر است تا در انقالب  كه مي

خته با اكراه نشان زده هستند و تعجبي آمي نيز انقالبي طراحي كند، شگفت
 . (20)«.دهند مي

نامد بعدها به احمد شاملو چنين  نيما كه اين نوع شعر را اعالنات مي
مزه و اعالناتي  ظاهر امر اينست كه مردم از مطالب روزمره و بي»: نويسد مي

اند،  كه امروز به عنوان شعر در مطبوعات ما جا براي مطالب الزم نگذاشته
از نگاه نيما هنرمند بايد فوق همه مسالك و عقايد . (29)«.عصباني هستند
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باشد و پس از آن با مالحظة سابقه و الحقة اشيا صاحب عقيده و مسلك 
حوادث همه . اي، طعمة ابتالئات آن دوره است وجود مردم در هر دوره»شود 

كنند براي فريب دادن و محو كردن انسان، موفقيت واقعي براي  جلوه مي
« ابتالئات عصري»ري از اين ابتالئات است كه من آنرا يك متفكر، رستگا

كند كه طبيعت خواسته است او را  نيما دردمندانه اعتراف مي. (18)«. نامم مي
. داده است« به او فكر و زباني بر خالف و زبان ديگران»معذب بدارد زيرا 

مثل . بدارحال خود را از مردم دور »: نويسد اهلل صفا مي چنان كه به دكترذبيح
نه اغنيا را طرف منظور خود قرار ده و نه با جنايتكاران و . من منزوي شو

. كنند، دوستي كن مردماني كه به عنوان نجات كارگر و رنجبر اغتشاش مي
گذارم و اول  به من تاج سلطنت و سلطة فرعون را بدهند، هر دو را كنار مي

ايل مشروطه آن را شعر همين تجدد بود كه در او... كنم به قلبم رجوع مي
كردند، كمي بعد به صورت شعرهاي عمومي يا بازاري در  وطني فرض مي

آمد كه تقليدي از صابربك، شاعر معروف ترك و نزديك به كودتاي حوت 

و در حقيقت همه اشتباه كرده بودند به « عارفنامه»خود را مطايبه ساخت  99
ام و با  من به نوبة خود خدمتي را به ملت انجام داده. آنها نشان دادم چطور

هاي بكر ديگر در انزواي خود به خواب مي روم تا اينكه  نمونهانواع و اقسام 
. پسندم نويسم و خيلي دير مي به دقت مي. صبح ديگر از خواب بيدار شوم

مطبوعات عصر حاضر در نظرم مملو از چيزهايي است كه من آنها را نه نثر 
سازي ناقص و دليل عدم ائتالفي بين اين  دانم و نه نظم بلكه يك شبيه مي

 .      (15)«.ر دو و اغلب غير طبيعيه
ها و شعارهاي روشنفكران در دورة  عشق به ميهن كه يكي از ويژگي

سوسياليسم »هاي ميرزاده عشقي تبديل به يك  مشروطه است، در مقاله
قرار است در مجلس پنجم  5282در آغاز سال »: شود مي« خيالپرورانه

طرفدار سردارسپه، به  (اكثريت)موضوع جمهوريت مطرح شود و وكيالن 
ها شعله  از ستون روزنامه»، در اين زمان «سرعت آن را به تصويب رسانند

اند و بحد  مخالف و موافق آتشبار كلمات را به روي هم گشوده. خيزد برمي
از همه « قرن بيستم»مقاالت عشقي در روزنامه . كوبند مرگ يكديگر را مي

شود كه  ، نتيجه آن مي«ندتر استتر، در نتيجه مردم پس بي پرواتر، صريح
 5282در آغاز سال »دهد و  هاي فكري مخالفت با جمهوري نتيجه مي زمينه

مبارزة جانانة اقليت كه باعث شورشي در جلوي مجلس شوراي ملي شد، 

برنامة جمهوريت را ناكام كرد، تا آنجا كه دستة سردارسپه پيشنهاد جمهوري 
 .    (18)«.نت افتادرا كنار گذاشته به فكر تغيير سلط

از . گيرد اما نيما انقالب را در كاري كه به او مربوط است، يعني شعر، پي مي
سپارد و از سرزنش ديگران  اين رو تنها گوش خود را به ضربان قلب خود مي

: نويسد نيما به ميرزاده عشقي چنين مي. دهد اي به خود راه نمي واهمه
رقهاي موج انقالب شعري فارسي محبس، افسانه و قطعات ديگر من بي»

كنند، آينده آنها را دوست  ها استهزا مي به همان اندازه كه امروز بر آن. هستند
 .       (12)«.خواهند داشت

گيري از همه چيز، در  با كناره 5899هاي  يوشيج كه پس از حوادث سالنيما 
شعري خود پرداخته، به « انقالب»برد، به  دوري كامل از مردم به سر مي
اگر كشمكشهاي خود را با آنها تمام »: كند برادر خود الدبن چنين توصيه مي

طبيعت  كني يقين دارم بيشتر از من سماجت خواهي داشت كه بحالت اوليه و
من هرگز انزواي عزيز خود را به بهاي چيزهاي بيهوده . باز گشت كني

دهم و قلب خود را كه به قيمت كائنات تمام شده تسليم جمعيت  نمي
  . (11)«.كنم نمي

به كارِ دگرگون ساختن شعركهن سرگرم است، اگر « جمعيت»نيما به دور از
[ چرا كه]هم، فراهم كند، وسيله تفريح و خنده آنها را، »چه توانسته باشد 

. «كنند غالباً كارهاي تازه و خياالت نادره را مردم بد گفته از آن پرهيز مي
در شعرنو  Archaïsmeهاي نيما بكارگيري باستانگرايي  يكي از نوآوري

زدايي، آن است كه در قلمرو نحو  دشوارترين نوع آشنايي»: است
نحوي هر زبان، و حوزة اختيار و  زيرا امكانات. افتد اتفاق مي  syntaxeزبان

آن تنوعي . انتخاب نحوي هر زبان به يك حساب محدودترين امكانات است
كه در حوزة باستانگرايي واژگاني يا خلق مجازها و كنايات وجود دارد، در 

اندازي ديگر،  از سوي ديگر و با چشم. قلمرو نحو زبان قابل تصور نيست
نيما نيز، بدون ... ن همين حوزة نحو استجويي در زبا بيشترين حوزة تنوع

با : توجه به ساختارهاي نحوي موجود، گاه تغييراتي در نحو زبان داده است
 . (11)«...دهد ساز هنگام كه گريه مي[ يا... ]تنش، گرم بيابان دراز
اولين خصلت براي شاعر اين است كه مبتكر »: گويد نيما در اين باره مي

ائب خياالت را دسته دسته در هم فشردن، مثل سعدي شدن، مثل ص. باشد
حافظ شراب و ساقي را در هيچ جا فراموش نكردن، مثل عنصري طبيعت را 
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ساختن؛ هر كدام به نوبت خود تقليدي [ نامرعي]كوچك و ضعيف و نامرئي 
 .  (10)«.است

در اين ميان پرسش جاودانة رابطة بين ادبيات و جامعه، گرهي است كه 
بر خالف ديگر علوم انساني مانند زبانشناسي و . ران ساله داردهاي هزا ريشه

تاريخ ، جامعه شناسي ادبيات نه بر پاية يك درخواست واقعاً ضروري شكل 
به هر روي، به گفتة پل . گير علمي هاي چشم گرفت، نه بنا بر ضرورت

ديركس اين پرسش حياتي بسيار پيشتر از اوايل سدة بيستم در مركز 
به عنوان  5988هاي  زيبايي شناسانه و قبل از آن كه از سال هاي گفتمان

   . (13).رشتة تخصصي در حوزة ادبيات ظهور كند
گرا و خودبسنده است درعين حال رو به  اي درون با وجود اينكه پديده اما شعر

بيرون و جهانروايي نيز دارد، چرا كه با خود و در خود آن چيزي را دارد كه 
تر آن كه از نظر معنوي  انديشه در نيامده، تحريف نشده و مهمتاكنون به 

اما از نگاه آدورنو . كند بيني مي اموري منحصر به فرد را پيشگويي و پيش
كند كه مختص اوست و آن اينكه  تئودور خطري هم شعر را تهديد مي

بهر حال جهانروا . كند فرديت شعر ضرورت و اصالتي را براي او تضمين نمي
 .(10).محتواي شاعرانه امري اجتماعي استبودن 

در مجلة  5908هاي  در سال( 5951-5908)اگر چه بعدها روالن بارت 
بر دوگانگي تاريخ و ادبيات چون دو مقولة   Annalesهاي ساالنه  رخداد

گويد تاريخ ادبيات قادر نخواهد بود براي ما روشن  كند و مي مجزا تأكيد مي
پس وظيفة آن مطالعه در . كند ود را خلق ميكند چگونه نويسنده اثر خ

ها و رويدادهاي ادبي نهادينه شده همچون اَشكال نوشتن  كاركرد و ارزش
و در نهايت آنچه كه آرمان ادبيات ناميده ( مانند علم معاني بيان كالسيك)

 .گيرد باشد و نه آنچه خالقيت متن را در برمي شود، مي مي
رهاي سياسي ادبيات مشروطه قامت اسلوب به هر روي، اگر فكاهيات و شعا

نگاري، اندك اندك  ادب كهن را به شيوة خود آراست، و با پيدايش روزنامه
نثر فارسي را دگرگون كرد، اما تغيير در شعر، به ويژه، با حضور ادبايي چون 

، وحيد دستگردي و (فروزانفر)الزمان خراساني  الممالك فراهاني، بديع اديب»
كه در دامان لطف خاقاني و انوري پرورده شده و بر سرخوان امثال آنان  

وار از ادبيات قديم «آرگوس»سعدي و حافظ نان و نمك خورده بودند و 
كردند و هرگز حاضر نبودند اجازه دهند كسي پا از گليم پدران  پاسداري مي

پور دورة  به گفتة آريان. ، كاري دشوار بود«.استاد و هنرمند خويش بيرون نهد
دورة »هفت ساله از درگير شدن جنگ جهاني اول تا پيدايش سلسلة پهلوي 

غالب كساني كه داراي موهبت »در اين دوره . است« بيداري شاعران
المقدور احتراز كرده و كوشيدند كه  شاعري بودند، از تقليد گذشتگان حتي

 جماعتي از گويندگان نيز به. مضموني جديد در قالب شعري قديم وارد كنند
  . (19)«.فكر انقالب ادبي افتاده و مدعي تجديد صورت و مضمون اشعار شدند

ايرج ميرزا اگر چه خود در اين زمان به زبان مردم شعر گفت اما به طنز در 
ادبيات شلم / درِ تجديد و تجدد وا شد»: گويد بارة نوگرايي شعر اين دوره مي

كنم  مي/ اخ ادبيات نُوييافت ك/ تا شد از شعر برون وزن و رَوي/ شوربا شد
/ ام گِلة من بُود از مشغله/ تا شوم نابغة دورة خويش/ ها را پس و پيش قافيه

در سخن داد تجدد / همه گويند كه من استادم/ ام باشد از مشغلة من گِله
 . (18)«...دادم

 دكترعباس ميالني به درستي، به برخي از علل نا بهنگامي تاريخ و تجدد در 

گويد اگر رشد تجدد در غرب با توسعه شهرنشيني و  اخته، ميكشور ما پرد
گرايي همراه است در كشور ما در آغازسدة بيستم  داري و عرفي رشد سرمايه

در بيرون »شد  بار با تجدد روياروي مي درست زماني كه تهران براي نخستين
راد گانة شهر خانقاهي از آن پيري بود كه نقش م هاي ده هر دروازه از دروازه

كرد و زائران فراوان، گاه به سوداي دوغ وحدت و زماني به جستجوي  ايفا مي
و درست در اين زمان است كه كسروي « رفتند ارشادات معنوي، به خانقاه مي

و دشتي از نفوذ زيانبار دراويش در ادارات دولتي و جامعة ايران زمان پهلوي 
 .(15).نالند مي

بحرانِ وجدان در »آمد  در اروپا پيبه گفتة پل هازار عصر روشنگري 
. به سختي تكان داد 5351تا  5008، كه اين قاره را از سال «اروپاست

انديشة روشنگري در اين زمان به سرودي در ستايش علوم و فنون تبديل 
هاي بنيادي به  ها، ازجمله در هنر و ادبيات دگرگوني شد كه در همة عرصه

 . (18)وجود آورد

صنعت از خانه به كارخانه در غرب تدريجي بود و نزديك به  انتقالچنان كه 
به طول انجاميد اما انقالب صنعتي و تخصصي ( 5028-5328)يك قرن از 

يك انقالب واقعي بود كه به گفتة ( 5308-5908)شدن كار طي دو قرن 
نه تنها كشاورزي، ترابري، ارتباطات و صنعت، بلكه سياست، »: ويل دورانت

 .(12)«.فلسفه و هنر را نيز از بنيان دستخوش دگرگوني ساخت آداب، اخالق،
واقعيت اين است كه روح روشنگري در اروپا با از دست دادن قدرتِ مذهب 

پرستي و ستايش خرد در سدة شانزدهم و در  راندن موهوم در انگلستان و پس
اگر . زمان سلطنت اليزابت تودور رو به گسترش نهاد و تمام اروپا را درنورديد

شديدترين نسيم نهضت روشنگري از فرانسه »چه به گفتة ويل دورانت 
، اما درحقيقت اين پژوهشگران انگليسي بودند كه در قبول و اشاعه «آمد مي

فرضيه كپرنيك و آراء گاليله در كشور خود تالش بسيار كرده پيشگامي 
هنگامي كه فرانسيس بيكن . نهضت روشنگري را از آنِ خود ساختند

و در كتاب « در علم كاله جادوگري وجود ندارد»ندا سر داد ( 5085-5105)
يعني توهمات و « ها بت»، با روشني بيان داشت بايد پيشرفت دانش

هاي معمول را، كه ناشي از خصوصيات عجيب ما در داوري يا مولود  سفسطه
، «عقايد و اصول باستاني اجتماع ما هستند، از ذهن خود بيرون بريزيم

 le Discours de)  گفتار در روشبسيار ديرتر در ( 5190-5018) دكارت

la méthode )كند كه بايد فلسفه را با ترديد كردن در  خود پيشنهاد مي
(11).همه چيز آغاز كنيم

  
ادبي در حقيقت از پايان سدة شانزده   Libertinمفاهيمي چون آزادانديشي 

ترين پيشگامان  برجستهرسد كه  گرايي در دين به ظهور مي به صورت شك
و  Cyrano de Bergeracآن را نويسندگاني چون سيرانو دو برژوراك 

اين نويسندگان خدا ناباور و جز . كنند نمايندگي مي   Montaigneمونتِين
نويسند و به نقد روحانيون و نهاد كليسا  پرستي آثاري مي آن، در رد خرافه

  (11).زنند دست مي
تاوردهاي انساني در فرهنگ سياسي ما به گسترش شوربختانه، اين همه دس

. انجامد هاي موجود نمي و تداوم ادراك تجددخواهانه در پهنة واقعيت
هاي پاياني سدة بيستم، بدون برنامه و با  روشنفكران سياسي ما در دهه

هاي شكست خورده، مردم را به اين سو و آن سو كشانده،  بار تجربه كوله
الك »اسي را به هنجار عام تبديل كرده و خود به سابقة عمل سي سقوط بي
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آورترين شكل  ها به حيرت فرو رفتند؛ چنان كه سقوط ارزش« تمدد اعصاب
عالء در اين باره  اسماعيل نوري! ممكن دگرگوني اجتماعي نام گرفت

مأموريت داشته « گروه نويسندگان سوسياليست ايران»گويد از سوي  مي
هاي قيطريه برگزار  ز مشهور عيد فطر در تپهاست تا فرداي روزي كه نما

پس به دفتر داريوش فروهر . شده بود پيامي را به داريوش فروهر برساند
ها  مدت. دفتر بسيار شلوغ بود و پروانه خانم يك لحظه آرام نداشت» : رود مي

فروهر دوستانه و متواضعانه از ما . طول كشيد تا وقت مالقات به ما رسيد
من از جانب . نشستيم و گفتگو با حضور پروانه خانم آغاز شد .پذيرايي كرد

را به « گروه نويسندگان سوسياليست ايران»جمع مأموريت داشتم تا پيغام 
. گفتم آرام و ساكت بود فروهر در تمام مدتي كه من سخن مي. فروهر بگويم

به جاي اينكه پاسخي . حرفم كه تمام شد صورتش را لبخندي تلخ فرا گرفت
را « آيندگان»حرف من بدهد از جا برخاست، از روي ميزش يك روزنامه  به

: برداشت و جلوي ما گذاشت، تيتر بزرگ روزنامه چيزي اين گونه بود
، فروهر پس از «راهپيمايي بزرگ عيد فطر به رهبري جبهه ملي انجام شد»

 دانيد در پي انتشار اين روزنامه ما چند تلفن و مي»: چند لحظه سكوت گفت
اند كه اين  ايم؟ آقايان همة ما را در فشار قرار داده از چه كساني دريافت داشته

خبر را تكذيب كنيم و اعالم نماييم كه رهبري راهپيمايي با روحانيت بوده 
. نامه را بنويسد است و تصميم جبهه ملي هم اين است كه اين تكذيب

 .(10)«بنابراين من چه جوابي دارم كه به شما بدهم؟
: ها پيش از اين چنين توصيف كرد ما و جهان او را مهدي اخوان ثالث سالني
ها به درستي  اين... شناسند كساني هستند كه نيما را از بيخ و بُن نمي... »

بله علت و ... نفهميدند نيما چكار كرده و ارزش كارش چه بوده است
ها ها حق نيست، تراز و ترازو سرچشمة اختالفات از اينجاست كه سنگ

ها و معيارها جور درنيامده، ولي ما اصوالً  درست و تراز نيست و الجرم مقياس
اي داشته باشيم، و خاصه اينكه اين تازگي تحول  وقتي كه به راستي چيز تازه

تمام معيارهاي ما طبعاً عوض ( تحول به معني تمام عيار)يافته هم باشد، 
 .                          (13)«.شود مي
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 دكتر جمشيد فاروقي
 
 
 

 محمود افشار و ايرانيزاسيون
 
 
 
 

 

 پيش درآمد
 

هاي  تاريخ ايران هنوز افسانه است و رضاشاه بي گمان يكي از چهره
براستي كيست او؟ آيا او بنيانگذار . زده است اي همين تاريخ افسانه افسانه

اي است همچون خودكامگان قاجار؟ آيا  ايران نوين است و يا خودكامه
زدگي دانست ويا  بخش جامعه ايران از سنت رهاييبايست او را  مي

سركوبگري كه در دوران حكومتش انديشه و افكار مدرن هدف يورش 
گزمگان بوده است؟ براستي كيست اين رضاشاه؟ آيا او وطنپرستي است كه 
با بنياد نهادن يك نظم سياسي در كشور از دامنه و گستره نفوذ ديگران 

بوده است مزدور كه تنها به فرمان و با اتكا بر اي  كاسته است و يا سرسپرده
قدرت بيگانگان بر تخت سلطنت تكيه زده است؟ هرگاه او رهبري پيشرو و 
ترقيخواه بوده است، پس چگونه بوده است كه نيروهاي ترقيخواه در شمار 

گريختند؟ بهر روي اين  قربانيان اصلي حكومت او بودند و از او و خشم او مي
اي تاريخ افسانه زده كشورمان با دو چهره متفاوت و گاه  شخصيت افسانه

تاريخ و زندگينامه سياسي . متضاد در صحنه سياسي ايران حضور داشته است
در بطن يكي، رضاشاه ناجي ميهني . رضاشاه در چنگ دو افسانه گرفتار است

اي كه تنها براي  بالزده است، و در دل ديگري ديكتاتوري قهار و خودكامه
شدن از نفوذ اتحاد شوروي از سوي بريتانيا در دستگاه سياسي بي  مانع

 .شده است "نصب"سامان آن هنگام 
نگاهي به ادبيات سياسي چند دهه گذشته حكايت از اين دوپارگي چهره 

تاريخ دوران حكومت خاندان پهلوي تا واپسين . رضاشاه در تاريخ ايران دارد
م ابهام و توهم گرفتار بوده روزهاي حكومت محمدرضاشاه در پرده ضخي

از اين تاريخ همزمان در ايران تبليغ شده است كه هر دو  "قرائت"دو . است
هر دو . اي است كه از آن سخن رانديم برآمده از يكي از همان دو افسانه

قرائت رويدادهاي سياسي و اجتماعي اين دوره از تاريخ كشور در بند نگاهي 
ائت دولتي تاريخ با روايتي روبرو هستيم كه در برابر قر. ايدئولوژيك است

رضاشاه در يك روايت فرزند برومند . حزب توده ايران عرضه داشته است
. ملتي است متحد كه پرچم پرافتخار ايجاد ايران نوين را بدست گرفته است

پروده امپرياليسم بريتانياست كه با ماموريت  در روايت دوم اما، او دست
هر دو . قدرت سياسي در ايران پرتاب شده است سياسي خاصي به سكوي

اند و از اين چهره سياسي تاريخ  ها و داليلي چند قوام گرفته افسانه بر نشانه
تصوير رضاشاه نخست آن . اند معاصر كشورمان شخصيتي دوپاره ساخته

چنان با رضاشاه دوم تفاوت دارد كه گويي از دو فرد كامال متفاوت سخن در 
 . ميان است

نظر من در اين نكته كه رضاشاه بنيانگذار ايران نوين است، جاي كمترين  از
تنها پرسيدني است كه آيا او يگانه معمار اين ايران نوين . ترديدي نيست

بوده است يا در اين راه همراهان و همفكراني نيز داشته است؟  هرگاه 
اه بايد عزيمتگاه ما در يافتن پاسخ براي اين پرسش عقل سليم باشد، آنگ

چه ايجاد . گفت كه يافتن پاسخ براي اين پرسش كار چندان دشواري نيست
يك نظم جديد اجتماعي چيزي نيست كه بتوان از يك فرد انتظار داشت و 

اي مستقيم و يا  بديهي است كه شمار كساني كه رضاشاه را بگونه
. ده باشدتوانسته اندك بو اند نمي ه غيرمستقيم در انجام اين مهم ياري رساند

دهد كه ياد و اثر  اما نگاهي به هر دو روايت تاريخي ياد شده نشان مي
در بستر يك . چنداني از اين ديگران آن گونه كه بايد و شايد در كار نيست

افسانه همه دستاوردهاي سترگ سياسي و اجتماعي كشور در كارنامه او ثبت 
كه مسوول همه شده است و در بستر افسانه ديگر، او يگانه كسي است 

اي  حال آن كه پروژه ايجاد ايران نوين، پروژه. نارسائيها و نابسامانيهاست
بايست بمثابه بزرگترين پروژه  فراگير و اجتماعي بوده و بي گمان مي

بسياري زير بيرق ايجاد ايران نوين . اجتماعي تاريخ كشور نگريسته شود
بنيانگذاري اين ايران نوين گردآمدند و يكي از اين افرادي كه نقشي بسزا در 

پيش از پرداختن به نقش محمود افشار در . داشته، دكترمحمود افشار است
معماري ايران نوين نگاه كوتاهي خواهم داشت به پيوند افسانه و تاريخ در 

ام به مروري بر تاريخ  در اين مختصر توجه خود را اساسا معطوف داشته. ايران
افشار بارها . ي كه محمود افشار مطرح كرده استهاي آن هنگام، بر بستر ايده

از نجات ايران سخن رانده است و اين چيزي نيست كه تنها از سوي او 
از عصر ناصري تا كنون بسياري با شعار نجات ايران پا به . مطرح شده باشد

هاي نجات ايران، نجات  حال آن كه يكي از مهمترين عرصه. اند ميدان نهاده
هايي است كه مانع از شفافيت رويدادهاي  غل و زنجير افسانه تاريخ ايران از
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افسانه زدايي از . كند تاريخي شده و بر چشمان پژوهشگران غبار افشاني مي
تاريخ ايران يعني شهامت دست يازيدن به يك ارزيابي فارغ از پرواي خشم 

 .زندگان و لعنت مردگان
 

 تاريخي در خيمه افسانه
چرا كه . نويسد اند كه هر نسل تاريخ را از سر نو مي هاند و چه نيك گفت گفته

گيرد، اسناد بيشتري  زمان با گذشت خود پرده از رازهاي بيشتري بر مي
ها  شوند و با كاهش يافتن بستگيها و وابستگيهاي زندگان به چهره منتشر مي

و رويدادهاي تاريخي، امر پرتوافكني مستقل به گوشه و كنار تاريخ بيشتر 
اما هرگاه به تاريخ ايران . در صحت اين گفته ترديد روا نيست. آيد مي فراهم

بنگريم خواهيم ديد كه نياز به بازنويسي تاريخ كشور بسي بيشتر از آن نيازي 
به . دارد تا تاريخ را به روايت خود حكايت كند است كه نسلي را بر آن مي

. يران استتاريخ ا دگرنويسيتاريخ ايران لزوما  بازنويسيگمان من 

مرا اما از دادن اين . ترديدي ندارم كه اين حكم، حكمي بس جسورانه است
دانم دگرنويسي تاريخ ايران بدون  چرا كه مي. حكم جسورانه پروايي نيست

دگرنويسي تاريخ ايران يعني . روحي جسور و جستجوگر ممكن نيست
رد پاي بر همه آنچه كه گذشت و در اين راه يافتن  پرتوافكني دگرباره

پيشداوريهاي كارسازي شده در نگرش تاريخي و باور تاريخيمان و خنثي 
كردن اين پيشداوريها پيش از انتشار دريافتهاي تاريخي و گردن ننهادن در 
برابر چهره حق به جانب پژوهشگري كه حتي حاضر نشده است پژوهش 

 !خود را پيش از انتشار يك بار ديگر مرور كند
هاي تاريخي كشور كه به شدت     ه شد يكي از دورههمان گونه كه گفت 

گفتيم كه او بازيگري . نيازمند پرتوافكني است، دوره حكومت رضاشاه است
پرتوافكني به اين دوره . زده است با دو چهره متفاوت در بستر دو تاريخ افسانه

. زدايي از شخصيت و چهره او ممكن نيست حساس تاريخ كشور بدون افسانه
زدايي از تاريخ اين دوره  زدايي از اين شخصيت تاريخي بدون افسانه انهاما افس

 :چندي پيش در جايي نوشته بودم. برد ره به جايي نمي
. زدايي در مورد تاريخ ايران تامل كنيم اي در مورد افسانه بگذاريد لحظه"

تاريخ . اند، خود افسانه است اي اش افسانه هاي كليدي تاريخي كه چهره
نوعي همزيستي تمايل، تخيل و تعقل با . اي، افسانه تاريخي است افسانه

و همزيستي تمايل، تخيل و تعقل با مشاهده تاريخي، . مشاهده تاريخي است
برد، بلكه بر عينيت  به عقالئي و منطقي شدن اين مشاهده تاريخي ره نمي

آن كند و بازتاب و انعكاس  افكند، آنرا قلب مي آن مشاهده تاريخي سايه مي
رخداده تاريخي را از خود آن رخداده جدا ساخته و آنها را از يكديگر بيگانه 

 .سازد مي
هاي تاريخي  اي روشنگري نسبت به رويدادها و رخداده قصد تاريخ افسانه

رويكرد به گذشته از سكوي حال و آينده . بيشتر تمايل به اثبات دارد. نيست
همزيستي افسانه و تاريخ، . است و از اينرو، از پراگماتيسم ناب سرشار است

ن و رهانيدن تاريخ كشورما... همزيستي پيشداوري و مشاهده است
اي در گروي رهانيدن اين تاريخ  هاي افسانه ايرانشناسي نوپاي كشور از چهره

اي در تاريخ كشورمان  هاي افسانه چه حضور و نقش چهره. از افسانه است
اي و يا اين  ايست كه اين تاريخ افسانه معلول و محصول فضائي افسانه

  ايـه هرهـه چت كـدي نيسـجاي تردي. تـم آورده اسـانه تاريخي فراهـافس

"...زيند اي تنها در افسانه مي افسانه
5 

در همين . تر از آن دوران ارائه داد در اين بين بايد كوشيد تصويري واقعي
او يكي از . رابطه است كه نگاهي دارم به نظرگاههاي دكتر محمود افشار

اي است كه در سايه  نخبه. سرآمدگان سياسي دوران خويش است
ور، تيمورتاش، كسروي و مصدق كمتر در كانون توجه شخصيتهايي چون دا

اما نگاهي عميقتر به تاريخ . پژوهشگران تاريخ اين دوران قرار داشته است
دهد كه بسياري از تحوالت سياسي از  اين دوران به وضوح نشان مي

كردن ايران گرفته تا انقالب سفيد  "ايرانيزه"تالشهاي رضاشاه از 
هايي است كه پيشتر از سوي محمود  اي از ايده پارهمحمدرضاشاه برتافته از 

 . افشار مطرح شده است
شخصيتهاي . نگري است اي همانا ساده يكى از ويژگيهاي تاريخ افسانه

اي يك چنين تاريخي از مرزهاي تعريف شده توان و قدرت انسانهاي  افسانه
كه با  شوند گيرند و گاه بدل به يالني مي اي بسيار فاصله مي غيرافسانه

جهان . سازند ها را ممكن مي اي آهنين و تواني ستايش برانگيز ناممكن اراده
در اين جهان . رسد شود كه وادي افسانه به انتها مي واقعي اما زماني ظاهر مي

كردند،  هاي گمنام و تقريبا ناآشنايي كه در پس پرده عمل مي واقعي، چهره
ها بسياري از  ياري اين چهرهگردد كه بدون هم شوند و معلوم مي ظاهر مي

دكتر محمود افشار يكي از همين . بودند تحوالت اجتماعي اصوال ناممكن مي
 .هاي كمتر شناخته شده تاريخ معاصرمان است چهره

من در اين مختصر تنها به دو مفهوم كليدي در تفكر محمود افشار اشاره 
م است و ديگري مفهو "وحدت ملي"و اين دو يكي مفهوم . دارم

در اين مقاله روشن خواهد شد كه ايده ايرانيزاسيون كه . "ايرانيزاسيون"
گرچه . عمدتا توسط رضاشاه عملي گشت توسط افشار مهندسي شده است

گيرد، اما به  را بكار نمي "ايرانيزاسيون"بايد افزود كه دكتر افشار خود واژه 
عه چند مليتي در جام "آمريكانيزاسيون"موفقيت برآمده از كارگرفت سياست 

پان "و  "وحدت ملي"آمريكا اشاره دارد و با پافشاري بر دو مفهوم 
كارگرفت واژه . شود خواستار اجراي چنين سياستي در ايران مي "ايرانيسم

توسط افشار حكايت از آشنايي وي با پديده چندپارگي  "آمريكانيزاسيون"
 .ملي دارد

 

 ايران نوين
چگونه و بر بستر كدامين آرايش سياسي صرفنظر از اين بحث كه رضاخان 

بايست ترديد  به قدرت دست يافت و به رضاشاه فراروئيد، در اين نكته نمي
پروژه ايجاد ايران نوين ادامه همان . ورزيد كه وي بنيانگذار ايران نوين بود

ايجاد . اي پراكنده در عصر ناصري شروع شده بود سياستي نبود كه به گونه
زده گذشته  گسست از تاريخ ايران سنت. سست تاريخي بودايران نوين يك گ

بايست راه را براي ايجاد يك جامعه مدرن در ايران هموار  بود و مي
زده نبود، بلكه به  گسست ايران مدرن پايان حيات ايران سنت. ساخت مي

جامعه مدرن ابتدا با . اي سنتي منجر شد اي مدرن در دل جامعه روييدن جامعه
وريته دولت مركزي در ايران و قوه قهر آن در حاشيه جامعه اتكا به ات

در جريان رشد تدريجي ولي شتابان، اين . زده و سنتي ايران زاده شد بحران
اي فراگير همه  بر جامعه سنتي تفوق يافت اما نتوانست به گونه 8جامعه مدرن

هاي حيات اجتماعي كشور را تحت پوشش خود قرار دهد و ناگزير به  عرصه
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توانست از  همزيستي كه مي. يك همزيستي ناسالم با جامعه سنتي تن داد
جويي بين جامعه سنتي و مدرن در ايران بكاهد و  از  دامنه و گستره ستيزه

اين رو مانع از عمق يافتن بحران سياسي در كشور گردد، اما در عين حال راه 
 . را براي بحرانهاي بزرگتر در كشور فراهم آورد

هاي بس متفاوت  ها و عرصه ن شاخصهاي متعددي داشت و جنبهايران نوي
دامنه، ابعاد و . گرفت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در بر مي

توان پروژه ايجاد ايران  گستره تاثير نهايي اين تحوالت چنان بود كه مي
توان گفت كه ايجاد زيرساخت  مي 2.اي انقالبي تلقي كرد نوين را پروژه

دي و بهبود راههاي كشور نقشي بسيار مهم در متحول شدن كشور ايفا اقتصا
نمودند و تحوالت عظيم اقتصادي چهره ايران را از اساس دگرگون ساخت، 
اما در صحت اين نكته ترديدي نميبايست داشت كه دستاورد اصلي ايران 

مهمترين برآمد سياسي اين ايران نوين همانا . نوين، دستاوردي سياسي بود
يجاد دولت مدرن در كشور بود و تاسيس دولت مدرن در عصر پهلوي ا

 1.سرآغاز تاريخ جديد در ايران بود
هاي ايجاد آن  در ادامه مقاله به مختصات اين دولت مدرن و پيش زمينه

كنيم كه بين  در اينجا تنها به بيان اين نكته اكتفا مي. نگاهي خواهيم داشت
تفاوتي ظريف وجود دارد كه از نظر دولت مركزي و تمركز قدرت سياسي 

در ايران پس از . بسياري از پژوهشگران و مورخان به دور مانده است
هاي كوتاه گذار و انتقال قدرت  فروپاشي امپراتوري ساساني صرفنظر از دوره

وجود دولت . از ايلي به ايل ديگر، دولت مركزي در كشور وجود داشته است
در واقع . تمركز قدرت سياسي نبوده استمركزي در آن هنگام به معناي 

قدرت دولت مركزي در ايران در كنار ديگر مراكز قدرت در كشور حضور و 
شده و با  قدرت دولت مركزي از پايتخت كشور شروع مي. نقش داشته است

پايتخت اين دولت . رفته است فاصله گرفتن از مرزهاي پايتخت تحليل مي
از همين . ستگاه همان ايل بوده استايالتي عموما شهري از منطقه زي

روست كه ما در هزار ساله پيش از قدرت گيري حكومت پهلوي همواره 
دولتهاي ايالتي . ايم شاهد تغيير پايتخت كشور از شهري به شهر ديگر بوده

ايران از يك سو در بين وابستگان ايل خود و از سوي ديگر در مراكز تجمع 
دولت مدرن در ايران كه . ته و قدرت بودندنيروهاي نظامي خود صاحب اتوري

بار پس از  شاخص اصلي مدرنيزاسيون اتوكراتيك رضاشاه بود، براي نخستين
فروپاشي امپراتوري ساساني، در راستاي تمركز قدرت سياسي و همچنين 

 . تمركز اتوريته گام برداشت و در اين راه نسبتا موفق نيز بود
در ايران پيش از عصر پهلوي دولت . ستدولت مركزي لزوما دولتي مدرن ني

مركزي هيچگاه بر بيناد تمركز اتوريته و تمركز قدرت سياسي استوار نبوده 
دولت پهلوي و . حال آنكه دولت مدرن يعني انحصار اتوريته و قدرت. است

دولت جمهوري اسالمي ايران هر دو از اين حيث دولتي مدرن به شمار 
اي تمركز اتوريته و قدرت در كشور چيزي نبود اما تالش رضاشاه بر. آيند مي

در بخش پاياني مقاله حاضر نگاهي . كه يك شبه به ثمر نشسته باشد
 .خواهيم داشت به پديده چندپارگي قدرت و اتوريته در ايران

در تاريخ . همزمان بايد گفت كه دولت مدرن لزوما دولتي دموكراتيك نيست
. هاي متعددي از دولتهاي مدرن غيردموكراتيك روبرو هستيم نمونهاروپا ما با 

بايست دولتي دموكراتيك باشد،  اين تفكر كه گويا يك دولت مدرن لزوما مي
. زده تاريخي دارد هاي ايدئولوژي تفكري است كه ريشه در همان افسانه

و  "مدرنيته"همين تفكر خطا و همسان و يا همراه ديدن الزامي دو پديده 
باعث آن شده است كه شماري از مورخان و پژوهشگران در  "دموكراسي"

. ارزيابي دولت پهلوي و يا دولت جمهوري اسالمي ايران به دشواري افتند
دولتهاي مدرن و غيردموكراتيك اروپاي شرقي و يا دولتهاي فاشيستي 

از اين  توانند پرده هاي تاريخي هستند كه مي آلمان، ايتاليا و اسپانيا از نمونه
پروژه مدرنيزاسيون ايران و بويژه مدرنيزاسيون سياسي . نگري برگيرند ساده

اي ناكامل بود و همين امر منجر  كشور كه توسط رضاشاه دنبال شد، پروژه
دولت مدرن ايران كه . به ايجاد يك دولت مدرن و اتوكراتيك در ايران گرديد
تيك بود اما هم جنس توسط رضاشاه بينان نهاده شد گرچه دولتي اتوكرا

ايجاد دولت مدرن در ايران بخشي از برنامه . دولتهاي استبدادي قاجاريه نبود
ايجاد دولت ـ ملت در ايران بود و اين بدون دستيابي به پديده وحدت ملي و 

از همين روست كه . رسيد اي از ناسيوناليسم دست يافتني به نظر نمي گونه
ين مفاهيمي است كه توسط روشنفكران تر مفهوم وحدت ملي يكي از كليدي

 .آن هنگام ايران و بويژه محمود افشار مطرح شده است
 

 محمود افشار و مفهوم وحدت ملي
نخستين شماره اين نشريه در . دكتر محمود افشار سردبير ماهنامه آينده بود

هاي طرح شده در  نگاهي به مقاالت و انديشه. منتشر شد 5281تيرماه سال 
دهد كه اين نشريه،  آينده آشكارا نشان مي( و سپس گاهنامه)ماهنامه 

اين . ديگر آن دوران نبوده است  اي روشنفكري در كنار چند نشريه نشريه
نشريه آموزش راهكار حكومت كردن بود و طراح سياستهاي استراتژيك 

مطالبي كه در . حفظ و تقويت قدرت و اتوريته سياسي نوپاي حاكم بر كشور
شدند بازتابگر تفكر سياسي بخشي از نخبگان روشنفكر  منتشر مياين نشريه 

بخش زيادي از مقاالت آينده را خود  دكتر محمود . آن زمان ايران بودند
زاده،  ولي كساني همچون سيد احمدآقا تبريزي، تقي. نوشت افشار مي
، احمد كسروي، (مشرف الدوله)خان مهيمن، دكتر مشرف نفيسي  ميرزاحسين

نيز در شمار كساني بودند ... يار صالح و  مي، دكترمحمد مصدق، اهللرشيد ياس
اين افراد در شمار نخبگان سياسي آن . كه با نشريه آينده همكاري داشتند

آمدند و همزمان در نهادهاي سياسي نوپاي  دوره تاريخي ايران بحساب مي
 .ها فعاليت داشتند كشور از مجلس تا وزارتخانه

  ريه خود را محدود به تامالت روشنفكرانهـد اين نشـياد شاما همان گونه كه 

o از فروپاشي امپراتوري  تاريخ ايران پس. دولت پهلوي در ايران پس از حمله اعراب، نخستين دولت كشور است كه بستگي ايالتي ندارد

گيري دولت پهلوي، تاريخ مبارزات ايالت با يكديگر بوده و دولت مركزي در تمام اين دوره ماشين حفظ قدرت ايل غالب  ساساني تا قدرت

 .در مقابله با ايالت مغلوب بوده است
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سياست خشن . نكرد و گاه با لحني تند با دولتمردان و حتي شاه سخن گفت
اش، موضوع جديدي  رضاشاه در برابر روشنفكران و حتي همراهان سياسي

محمود افشار نيز مورد خشم . نيست كه از ديد پژوهشگران به دور مانده باشد
هاي طوالني در انتشار  بروز وقفه. صاحبان قدرت آن روزگار واقع شدو غضب 

اما . شاهد همين مدعاست 5282تا  5283نشريه و از جمله در فاصله زماني 
هاي طوالني در انتشار نشريه به  نكته حائز اهميت اين است كه بروز وقفه

دنبال كردن سياست . معناي  گسست در انديشه محمود افشار نبود
در تمامي سالهاي فعاليت  "پان ايرانيسم"جامعه ايران و ايده  "انيزاسيوناير"

نگاهي . دادند سياسي اركان اصلي تفكر و كنش محمود افشار را تشكيل مي
محمود افشار در . به نشريه آينده آشكارا حكايت از تداوم فكري وي دارد

لي پرداخت ، درسرمقاله نخستين شماره آينده به مسئله وحدت م5281تيرماه 
همچنان از ضرورت وحدت زباني و  5220سال بعد، يعني در آبانماه  21و 

 .قومي در ايران سخن گفت
چنان كه ديديم دكتر محمود افشار در تمامي سالهاي فعاليت سياسي خود 
. همواره بر اهميت وحدت ملي و يگانگي زبان در ايران تاكيد ورزيده است

ي و پيشبرد سياست ايرانيزاسيون در جامعه وحدت مل "ايجاد"تاكيد بر لزوم 
ايران موضوعي نبوده است كه تنها محدود به نشريه آينده و محمود افشار 

رهبران حزب سوسياليست و حزب تجدد نيز و از جمله نخبگاني . بوده باشد
در اين . كردند همچون داور و تيمورتاش نيز از سياست مشابهي جانبداري مي

وحدت "نمايد كه علت آن همه تاكيد بر لزوم  رخ مي بين اين پرسش اساسي
در جامعه ايران كدام بوده است؟  "ايرانيزاسيون"و يا اجراي سياست  "ملي

يافتن پاسخي درخور براي اين پرسش همانهنگام به معناي پرتوافكني به 
اين دوره تاريخ كشور و از اين طريق شفاف سازي جايگاه تاريخي رضاشاه 

از آن كه به تصوير اجتماعي جامعه ايران در زمان قدرت اما پيش . است
گيري و ساليان نخست حكومت رضاشاه بپردازيم، شايسته آن است كه 

از نظر  "وحدت ملي"و مفهوم  "ايرانيزاسيون"بدانيم مختصات سياست 
 .محمود افشار كدام بوده است

عثماني دكتر محمود افشار در چند مقاله آشكارا از شووينيسم ترك دولت 
گردد كه خود وي در طرح مساله  ولي اين انتقاد مانع از آن نمي. كند انتقاد مي

وحدت ملي با برجسته كردن يگانگي زباني و لزوم گسترش زبان فارسي 
در همان نخستين شماره . چشم بر روي حقوق ديگر اقوام ساكن ايران نبندد

سيس امپراتوري آينده، دكتر افشار ضمن اشاره به نقش وحدت ملي در تا
 :كند آلمان و حكومت جديد ايتاليا، وحدت ملي را چنين تعريف مي

مقصود ما از وحدت ملي ايران وحدت سياسي، اخالقي و اجتماعي  "
اين بيان . مردمي است كه در حدود امروز مملكت ايران اقامت دارند

شامل دو مفهوم ديگر است كه عبارت از حفظ استقالل سياسي و 
اما منظور از كامل كردن وحدت ملي اين . ضي ايران ميباشدتماميت ار

است كه در تمام مملكت زبان فارسي عموميت يابد، اختالفات محلي 
از حيث لباس، اخالق و غيره محو شود، و ملوك الطوايفي كامال از 
ميان برود، كرد و لر و قشقائي و عرب و ترك و تركمن و غيره باهم 

بعقيده ما ... ي ملبس و بزباني متكلم نباشندفرقي نداشته، هريك بلباس
تا در ايران وحدت ملي از حيث زبان، اخالق، لباس و غيره حاصل 

  مالـيت ارضي ما احتـتقالل سياسي و تمامـود هر لحظه براي اسـنش

".خطر ميباشد
1 

 : از نظر محمود افشار وحدت ملي ايران بر چهار ركن استوار است
 يگانگي نژادي

 هباشتراك مذ

 (رسد مراد وي اشتراك فرهنگي باشد كه به نظر مي)زندگاني اجتماعي 

 0.و سرانجام وحدت تاريخ

 

دانست كه بحث بر سر وحدت تاريخ و يا اشتراك در  افشار به نيكي مي
زندگي اجتماعي در كشوري همچون ايران، يعني كشوري كثيرالقوم و 

از . دشواريهاي خاص خود را داردمتشكل از اقليتهاي قومي، زباني و مذهبي، 
هاي خود بر يگانگي نژادي و اشتراك مذهب ساكنين  اين رو وي در مقاله

اما تجربه گنجه و بادكوبه به او نشان داد كه گاه . ايرانزمين تاكيد ورزيد
كند و هم از اين رو بود كه  عامل وحدت زبان بر اشتراك مذهب سنگيني مي

تا كي مذهب مشترك عامل قوي در وحدت معلوم نيست كه ": هشدار داد
".ملي ما خواهد بود

اين چنين است كه دكتر محمود افشار تمام تاكيد خود  3
نهد و سياست ايرانيزاسيون را بر اساس اين يگانگي  را بر يگانگي نژادي مي

افشار در اين رابطه نيز به تنوع قومي ايرانزمين واقف . كند نژادي تعريف مي
خاطر بر آن است تا از طريق آميزش اقوام مختلف به است و به همين 

اين ركن اصلي سياست ايرانيزاسيون . چندپارگي قومي در ايران خاتمه دهد
جامعه ايران كه در عين حال بنياد نظري انديشه پان ايرانيستي اوست او را 

افشار در . كشاند به شيفتگي از نژاد آريايي و به عظمت خواهي فارس مي
 :نويسد اط ميهمين ارتب

است يا فضولي تازيها از  "ترك"ها بر آنكه نصف ايران  ادعاي عثماني"
پا ميباشد، چه  هستند بكلي واهي و بي "عرب"اينكه قسمتي از اهالي ايران 

كامال معلوم است كه مملكت ايران پيش از حمله عرب و تاخت و تاز مغول 
رد و عربها كه از نژاد سامي از نژاد ايراني مسكون بوده و تركها كه از نژاد ز

هستند فقط با ملت بومي آريايي در آميخته نه اينكه قائمقام آنها شده 
".باشند

0 
. را تعريف كند "مليت ايران"گردد مفهوم  دكتر محمود افشار آنگاه ناگزير مي

گردد كه از نژاد ايراني هستند و  از نظر وي مليت ايران شامل همه كساني مي
يكي از نكات ظريف در . كنند خارج از مرزهاي ايران زندگي ميدر ايران و يا 

با تعريف  "ملت"متون تاريخي آن هنگام اين است كه كارگرفت مفهوم 
روشن نبوده  "امت"و  "ملت"سياسي و مدرن آن تطابق نداشته و مرز بين 

اش رنگي  گاه در كنار مختصات سياسي "امت"نيز همچون  "ملت"و . است
گردد كه محمود افشار  مين درك نادقيق منجر به آن ميه. مذهبي دارد

ها و يهوديان ساكن ايران را از آنجا كه از خارج از كشور به ايران آمده  ارمني
افشار . داند و با ايرانيان ازدواج و اختالط ننموده، خارجيان مقيم ايران مي

 :نويسد مي
مسلمانان ساكن ايران ولي بعكس آنها زرتشتيها، اگر چه از حيث مذهب با "

هاست كه با ساير ايرانيان نيز ازدواج نميكنند ولي از حيث  يكي نيستند و قرن
".نژاد و تاريخ چندين هزار ساله يكي ميباشند

9 
امري نيست كه يك شبه حاصل آيد وي  "يگانگي نژادي"از آنجا كه ايجاد 

اخص مهمترين ش. كند سياست ايرانيزاسيون جامعه ايران را مطرح مي
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در ادامه اين . سياست ايرانيزاسيون از نظر محمود افشار وحدت زبان است
اشاره  "پان ايرانيسم"مقاله به ويژگيهاي برنامه ايرانيزاسيون و مفهوم 

افشار با اشاره به تاثيرات چندگانگي زبان بر روند ايجاد . خواهيم داشت
 :نويسد وحدت ملي مي

افتخار چندين هزار ساله و نژاد ممتاز اگرچه مليت ايران بواسطه تاريخ پر"
هاي سامي مشخص است  هاي زردپوست توراني و عرب آريايي از همسايه

ولي ميتوان گفت كه وحدت ملي ما بواسطه اختالف لسان ميان ترك 
زبانهاي آذربايجان و عرب زبانهاي خوزستان و فارسي زبانان ساير واليات از 

".حيث زبان ناقص ميباشد
58 

نه كه شرحش رفت محمود افشار در دفاع از اين نظرگاهها تنها همان گو
شماري از ديگر روشنفكران آن دوران نيز با وي همراهي و همدلي . نبود

مرور تاريخ آن دوران و بررسي عملكرد دولت رضاشاه در نخستين . داشتند
سالهاي زمامداريش حكايت از آن دارد كه سياست ايرانيزاسيون جامعه ايران 

شق عملكرد حكومت بوده و تالشهايي در راستاي تحقق اين سياست سرم
 . صورت گرفته است

  

 ايرانيزاسيون و پان ايرانيسم
برداري از سياست  سياست و برنامه ايرانيزاسيون جامعه ايران كه عمال نسخه

. آمريكا بود بر پايه فلسفه پان ايرانيستي شكل گرفته بود "آمريكانيزاسيون"
پان . فشار يكي از معماران اصلي پان ايرانيسم در ايران بوددكتر محمود ا

بايست  گفت ذاتي واكنشي داشت و مي ايرانيسمي كه افشار از آن سخن مي

پان "و  "پان اسالميسم"، "پان عربيسم"همچون پادزهري در برابر 
پان "البته بايد خاطر نشان ساخت كه در آن هنگام . عمل كند "تركيسم

 "پان تركيسم"و  "پان عربيسم"مار اشكال خزيده در ش "اسالميسم
اين كه پان ايرانيسم پاسخي است در برابر پان عربيسم و . آمد بحساب مي

 : شود پان تركيسم از اين گفته افشار روشن مي
يعني اتحاد  "پان توركيسم"يا  "پان تورانيسم"همينطور كه بعنوان  "

بهيجان آورده همين طور هم  ال ملي تركها را تورانيان و تركان يك ايده
در . يعني اتحاد اعراب باعث نهضت عرب شده است "پان عربيسم"ال  ايده

يعني  "پان ايرانيسم"ما هم ناچاريم  "پان عربيسم"و  "پان توركيسم"برابر 
".داشته باشيم "اتحاد ايرانيان"

55 
رح محمود افشار در ارتباط با عملكرد تفكر پان ايرانيستي و اصوال علت ط

قصد مخترعين اين نوع  ":گويد اي در ديگر كشورهاي جهان مي چنين ايده
سياست آن بوده است كه بواسطه توليد حس مليت تمام اقوام همزبان يا هم 

نژاد يا اقوامي را كه وجه اشتراك ديگري با هم دارند بگرد كانون ملي جمع 
".كنند و از آنها يك ملت واحد بسازند

58 
دانست كه در ايران از يگانگي نژادي، قومي و يا  وبي ميمحمود افشار به خ

از اين رو به اعتقاد وي معماري ملت واحد در . توان سخن گفت زباني نمي
برنامه ايرانيزاسيوني كه . گروي اجراي بالدرنگ برنامه ايرانيزاسيون بود

اي مداوم خواستار اجراي پيگير آن  سال بگونه 21محمود افشار ظرف مدت 
 :مختصات برنامه ايرانيزاسيون از نظر وي چنين بود. ركن استوار بود 0ر بود ب

ترويج كامل زبان و ادبيات فارسي و تاريخ ايران در تمام مملكت مخصوصا "
 .در آذربايجان و كردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحي تركمن نشين

بيكديگر، كشيدن راههاي آهن و مربوط و متصل نمودن كليه نقاط مملكت 
تا بواسطه خلطه و آميزش زياد ميان طوايف مختلف ايراني يگانگي كامل 

 .پيدا شود

كوچ دادن بعضي ايالت آذربايجان و خوزستان بنقاط داخلي ايران و آوردن 
ايالت فارسي زبان از داخله باين اياالت و شهرنشين كردن آنها، با رعايت 

 .شرايط اختالط و گشودن مدارس

د اياالت و واليات و از ميان بردن اسامي آذربايجان و خراسان تقسيمات جدي
 .و كرمان و عربستان و غيره

كه تركتازان و غارتگران اجنبي بنواحي، دهات،  تغيير اسامي تركي و عربي
اند باسامي فارسي و از  ميان بردن كليه اين  كوهها و رودهاي ايران داده

 .قبيل آثار خارجي

بايد استعمال السنه خارجي را بطور رسمي براي اتباع ايران در محاكم، 

 .مدارس، ادارات دولتي و قشوني منع نمود

نقاط كوشيد و وسائل زندگاني راحت و آزاد را بايد بسرعت به آبادي اين 
 .تر نباشد هاي فريبنده پست براي مردم فراهم آورد تا وضع آنها از همسايه

بايد در اصول اداره مملكت سياستي را اتخاذ نموده كه نه بواسطه تمركز زياد 
منجر باستبداد و انزجار گردد و نه بواسطه عدم تمركز زياد موجب خودسري 

بعقيده نگارنده بهترين سياست اداري براي ايران . هوچيگري واليت شودو 
و ( تمركز)سيستم دكنسانتراسيون است كه بين سانتراليزاسيون 

 "المركزيت"يا به اصطالح معمول ديگر ( عدم تمركز)دسانتراليزاسيون 
".ميباشد

52 
باني گرچه در برنامه ايرانيزاسيون سخني از سركوب خشن اقليتهاي قومي، ز

خواهي فارس مستتر در اين برنامه عمال راه را  و مذهبي نيست، اما عظمت
پرسش محوري در اين بين اين . كند براي نفي خشن هويتهاي قومي باز مي

پان "است كه علت طرح سياست و برنامه ايرانيزاسيون و همچنين ايده 

o  دولت مدرن ايران كه توسط رضاشاه بينان نهاده شد گرچه دولتي اتوكراتيك بود اما هم جنس دولتهاي استبدادي قاجاريه

در ايران بود و اين بدون دستيابي به پديده وحدت ملي و  ايجاد دولت مدرن در ايران بخشي از برنامه ايجاد دولت ـ ملت. نبود

ترين مفاهيمي  از همين روست كه مفهوم وحدت ملي يكي از كليدي. رسيد اي از ناسيوناليسم دست يافتني به نظر نمي گونه

 .است كه توسط روشنفكران آن هنگام ايران و بويژه محمود افشار مطرح شده است
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هاي از سوي محمود افشار و ديگر روشنفكران در نخستين سال "ايرانيسم
گيري رضاشاه كدام بوده است؟ براي يافتن پاسخ براي اين  پس از قدرت

بايست ارزيابي از موقعيت سياسي جامعه ايران در آستانه  پرسش مي
روشن است كه ما در اين مختصر قادر . گيري رضاشاه در دست داشت قدرت

. مبه ارائه تصويري كامل از اوضاع سياسي و اجتماعي آن هنگام ايران نيستي
زدايي از رضاشاه و تاريخ معاصر ايران در گروي  اما ترديدي نيست كه افسانه

تر  هرچه اين تصوير عيني. عرضه تصويري روشن از اوضاع آن زمان است
. باشد، امكان ارزيابي كارنامه رضاشاه و معماران ايران نوين بيشتر خواهد بود

نخستين سالها و  در واقع امر پرسش محوري اين است كه جامعه ايران در
اي بوده است كه  هاي قرن حاضر هجري ـ خورشيدي چگونه جامعه دهه

آن سخن  "ايرانيزاسيون"روشنفكران كشور در آن هنگام از نياز و لزوم 
اند؟ تشكيل دولت ـ ملت در ايران، ايجاد جامعه مدرن، تمركز اتوريته و  رانده

ستم سياسي مدرن، شرط ايجاد يك سي قدرت سياسي در كشور بمثابه پيش
و  "زباني هم"، "قوميتي  هم"مقابله با خطرات سياسي برخاسته از پديده 

همسايگان و فراروييدن اجباري ساكنان به شهروندان جملگي  "مذهبي هم"
 .منوط به اجراي همين پروژه بوده است

 

 "ايرانيزاسيون"رضاشاه و سياست 
او با ايجاد دولت . نوين استپيش از اين گفتيم كه رضاشاه بنيانگذار ايران 

تاسيس دولت مدرن . مدرن در ايران گامي دوران ساز در تاريخ ايران برداشت
. در ايران همانا نتيجه نخست و اصلي مدرنيزاسيون سياسي كشور بود

گيري خاندان پهلوي پايان تاريخ حكومتهاي ايالتي در ايران بود و از  قدرت
و از آن . آيد ياسي ايران به شمار مياين حيث گسستي تاريخي در تاريخ س

چه گفتيم به اين حكم جسورانه رسيديم كه تاسيس دولت مدرن در ايران 
 51.همانهنگام سرآغاز تاريخ مدرن در ايران است

روند تشكيل دولت در ايران از حيث تاريخي منطبق بر روند تشكيل دولت ـ 
نخستين دولت كشور دولت پهلوي در ايران پس از حمله اعراب، . ملت نبود

تاريخ ايران پس از فروپاشي امپراتوري . است كه بستگي ايالتي ندارد
گيري دولت پهلوي، تاريخ مبارزات ايالت با يكديگر بوده و  ساساني تا قدرت

دولت مركزي در تمام اين دوره ماشين حفظ قدرت ايل غالب در مقابله با 
يران در آن هنگام به وجود دولت مركزي در ا. ايالت مغلوب بوده است

در دوران پيش از قدرت گيري خاندان . معناي وجود تمركز اتوريته نبود
 : پهلوي سه منبع اتوريته به موازات هم وجود داشتند

 اتوريته مذهبي، 

 اي و از آن جمله ايلخانان و  اتوريته قدرتهاي منطقه

 . اتوريته دولت مركزي يعني اتوريته ايل غالب

اين سه منبع اتوريته باعث پراكندگي گسترده اجتماعي در  وجود و همزيستي
اي بودند با تعلقات گوناگون  ساكنين كشور توده تعريف نشده. شد ايران مي

هاي فرارويي امت به ملت و بدل شدن اين  زمينه. زباني، قومي و مذهبي

از همين روست كه روند . تعريف به شهروند در آن هنگام فراهم نبود توده بي

. ريجي پديد آمدن ملت در ايران تنها پس از تشكيل دولت مدرن آغاز شدتد
اين به اين معنا بود كه دولت مدرن با سركوب ديگر منابع اتوريته بر آن بود 

در واقع امر، برخالف تجربه تاريخي اروپا، . تا برنامه مدرنيزاسيون را اجرا كند

تاسيس يك دولت مدرن در ايران اين تحوالت اجتماعي نبودند كه منجر به 
شدند، بلكه اين دولت مدرن بود كه اجراي برنامه تحوالت اجتماعي را در 

 .دستور كار خود قرار داده بود
تاسيس دولت مدرن در ايران در واقع امر به معناي تمركز اتوريته بود و اين 

رضاشاه . تمركز تنها از طريق فائق آمدن بر دو منبع ديگر اتوريته ممكن بود
نبرد با قدرتهاي . دنبال كردن سياستي خشن در اين راستا حركت كرد با

محلي و سركوب ايالت آشوبگر به موازات سركوب اقليتهاي قومي و تخفيف 
هاي تمركز اتوريته سياسي دولت مركزي را فراهم  قدرت علما در ايران زمينه

 . آورد
ه كه بايد و شايد توانند آنگون ملتهايي كه از نعمت تاريخ كتبي محرومند نمي
تاريخ دوران قاجار و . گيرند رد پاي رويدادها را بر بستر آنچه كه رفت پي

ويژگيهاي اجتماعي جامعه ايران در آن عصر آن چنان در پرده ابهام قرار دارد 
حال آنكه تامل . اند زيسته كه گويي پادشاهان قاجار در عصر هخامنشيان مي

وطه حكايت از دشواريهاي نهفته بر سر در تاريخ ايران پس از انقالب مشر
بزرگترين مانع بر سر تاسيس دولت . راه تاسيس دولت ـ ملت در ايران دارد

اي  مدرن ايران در آن هنگام رابطه بحرانزده دولت مركزي با قدرتهاي منطقه
گيري رضاشاه  در تاريخ هزار ساله پيش از قدرت. و ايالت ساكن كشور بود
چرا كه . سياست ايران بود، رابطه دولت ـ ملت نبودآن چه كه شاخص اصلي 

شاخص اصلي تاريخ . در آن هنگام ساكنين ايرانزمين ملت ايران نبودند
سياسي ايران پيش از قدرت گيري خاندان پهلوي، رابطه دولت ـ ايل در 

عدم درك تفاوت بين رابطه دولت ـ ايل با رابطه دولت ـ . ايران بوده است
جر به خطاهاي سياسي بسياري در پژوهشهاي اجتماعي آن تواند  من ملت مي

 .دوره گردد
تالش دولت مركزي براي تمركز اتوريته سياسي خود در آن هنگام 

در آن . توانست به بحران سياسي در رابطه دولت با ملت منجر شود نمي
هنگام روند تمركز اتوريته سياسي عمال به بحران سياسي در رابطه دولت با 

اما مادام كه چندپارگي اتوريته در . زد اي دامن مي قدرتهاي منطقهايالت و 
بيت  شاه. ايران وجود داشت، ايجاد يك دولت مدرن در كشور ممكن نبود

برنامه ايرانيزاسيون همانا شعاري بود كه رضاشاه تحقق آن را پيش روي خود 
اي  هو اين شعار فشرده همان ايد. يك دولت، يك ملت، يك زبان: نهاده بود

 .بود كه توسط محمود افشار در مفهوم وحدت ملي مطرح شده بود
گيري رضاشاه، بستگيهاي قومي و ايالتي بسي  در ايران پيش از قدرت

از همين رو  51.محكمتر از بستگيهاي سياسي مردم به دولت مركزي بود
اي و ايالت ساكن كشور  سياست نخستين رضاشاه در برابر قدرتهاي منطقه

. سالح آنان بود و ديگري اسكان دادن اجباري ايالت كوچ نشينيكي خلع 
دولت مركزي با اسكان دادن اجباري ايالت كوچ نشين در ديگر مناطق 
كشور كوشيد تا از قدرت ايالت در ايران بكاهد، بين ايالت گوناگون دشمني 

ايجاد كرده و به مرور زمان تفاوتهاي قومي و زباني اين ايالت را  و خصومت 
از آن گذشته ايجاد يك دولت كارآمد و يك ارتش منظم نيز . ز ميان برداردا

در واقع . در ايجاد تمركز اتوريته سياسي در ايران حائز اهميت فراوان بودند
بايست همزمان به تحكيم قدرت سياسي دولت مركزي  امر، رضاشاه مي

ارتش و دولت پرداخته و با كارگرفت دو افزار اصلي اعمال اتوريته خود، يعني 
اي و  كارآمد مركزي، با دو منبع ديگر اتوريته در كشور، يعني قدرتهاي منطقه
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تشكيل يك حكومت مركزي قدرتمند از سوي . مذهبي پيكار كند
محمود افشار نيز از جمله . شد روشنفكران سياسي كشور نيز مطالبه مي

. بودكساني بود كه به ضرورت ايجاد يك حكومت مقتدر مركزي پي برده 
دانستند كه اصالحات سياسي و اجتماعي  داور و تيمورتاش و ديگران نيز مي

از اين . كشور تنها از طريق همراهي و همگامي حكومت مركزي ممكن است
رو حكومت پهلوي در ايران برخالف حكومتهاي پيشين كشور خود بمثابه 

 :يسدنو افشار در اين باره چنين مي. موتور پيشرفت پا به صحنه گذارد
اي از  از طرف ديگر يك حكومت مقتدر و مطلعي ميتواند و بايد بپاره"

دولت بايد خود را عامل ترقي و پيش آهنگ . اصالحات اجتماعي دست بزند
".تمدن نمايد

50 
هاي تثبيت اتوريته  اي و همچنين ارتش منظم زمينه ايجاد بوروكراسي حرفه

اي، مقابله  تهاي محلي و منطقهاما در قياس با قدر. آورد سياسي را فراهم مي
رضاشاه با دنبال كردن . با اتوريته علما از پيچيدگي بيشتري برخوردار بود

سياست جدايي دين از سياست، ايجاد مدارس مدرن در كشور و تثبيت زبان 
فارسي بمثابه زبان ملي كشور زمينه ايجاد يك دولت سكوالر را در ايران 

بايست فراموش كرد كه ايران قرن نوزدهم  يدر اين رابطه نم 53.مهيا ساخت
اروند آبراهاميان با بكار بستن مفهوم . كشوري يكپارچه و متحد نيست

تصويري از اوضاع سياسي و اجتماعي ايران پيش از  "اي پراكندگي منطقه"
 . گيري خاندان پهلوي عرضه كرده است قدرت

سياسي و سركوب  يكي از افزارهاي اصلي حكومت رضاشاه در تمركز اتوريته
گرچه . اي همانا ايجاد راه آهن سراسري در كشور بود قدرتهاي منطقه

بسياري از تحليلگران به اهداف اقتصادي ايجاد راه آهن سراسري در ايران 
توان گفت كه هدف و كاركرد نخستين اين راه آهن،  اند، اما مي اشاره داشته

مطرح شده بود،  5281همانگونه كه از سوي دكتر محمود افشار در سال 
متصل ساختن نقاط مختلف كشور به يكديگر و امكان حضور سريع نيروهاي 

بعنوان نمونه محمدرضا . دولت مركزي در نقاط مختلف ايران بوده است
بهنام پروژه ايجاد شبكه راه آهن سراسري توسط رضاشاه  را بخشي از يك 

از نياز اقتصادي معيني  كند كه برخاسته سياست نامعقول اقتصادي ارزيابي مي
اين چنين است كه عملكرد اوليه ايجاد شبكه راه  50.در آن هنگام نبوده است

آهن سراسري نه برآورده ساختن نيازهاي اقتصادي كشور بود كه همانا 
و چنانكه . گسترش اتوريته سياسي دولت مركزي بود به ديگر نقاط كشور

موازات يگانگي زبان و اسكان ديديم ايجاد شبكه راه آهن سراسري نيز به 
دادن ايالت كوچ نشين و آميزش اقوام مختلف با قوم فارس از رئوس اصلي 

اي است كه محمود افشار دفاع از آن را بيش از سه دهه در  همان برنامه
 .دستور كار خود قرار داده بود

سياست ايرانيزاسيون در واقع امر اجراي شتابان همه آن وظايف تاريخي بود 
كه پس از فروپاشي امپراتوري ساساني بر دوش ساكنين اين سرزمين 

بايست ظرف يكهزار و چهارصد  همه آن وظايفي كه مي. كرد سنگيني مي
همگرايي ملي، نژادي و فرهنگي كه . شد و انجام نشده بود سال انجام مي

گرايي  شد، در دستور كار اراده بايست بر بستر روندي تاريخي تحصيل مي مي
نگرانيهاي سياسي محمود افشار و ديگر نخبگان آن . در تاريخ قرار گرفت

انقالب مشروطه، بحران . دوران ايران، بهيچ روي نگرانيهاي واهي نبودند
ا همه ناآراميهاي سياسي تقريب. مشروعيت دولت مركزي را تشديد كرده بود

مناطق مرزي كشور، از كردستان تا خوزستان، از آذربايجان تا گيالن را در بر 
دخالتهاي آشكار سياسي قدرتهاي خارجي در ايران  به بخش . گرفته بود

آثار عقب ماندگيهاي سياسي و . ناپذير سياست در كشور بدل شده بود جدايي
در چنين . بود اقتصادي كشور بر رخسار همه شئون حيات اجتماعي آشكار

جامعه ايران و ايجاد وحدت  "ايرانيزاسيون"شرايطي بود كه محمود افشار از 
آيا براستي اجراي پروژه . سخن راند "ايرانيستي پان"ملي و ترويج افكار 

ناپذير نبود؟ اسكان  اجباري جامعه ايران آن زمان اجتناب "ايرانيزاسيون"
خشن اقوام ساكن كشور؟  دادن اجباري اقوام و ايالت مختلف؟ سركوب

سازي اراده گرايانه  كشف حجاب و تحميل اجباري نوع پوشش؟ يگانه
 فرهنگ اقوام ساكن ايران؟ آيا هيچ راه ديگري وجود نداشت؟

تر از درغلتيدن به دام  كننده به گمان من براي يك تاريخدان هيچ چيز گمراه
تواند تاريخدان  يكننده ذهني م اين ورزش گمراه. نيست "مگرها"و  "اگرها"

يافتن پاسخ براي اين پرسش كه آيا راهكار . اش دور كند را از وظيفه اصلي
جامعه ايران، يگانه  "ايرانيزاسيون"پيشنهادي محمود افشار در ارتباط با 

راهكار ممكن در آن لحظه تاريخي بود و يا راهكار جايگزيني نيز وجود 
براي يك . مشغول دارد بايست ذهن تاريخنويس را به خود داشت، نمي

 "ايرانيزاسيون"راهكار . تاريخنويس تنها آن چه كه واقع شد، اهميت دارد
ناپذير بودن آن، در  پذير و يا اجتناب جامعه ايران صرفنظر از بحث اجتناب

اجراي . دستور كار صاحبان قدرت قرار گرفت و بخش مهم آن نيز اجرا شد
گرايي در تاريخ بود و  اي اراده گونهجامعه ايران،  "ايرانيزاسيون"راهكار 

گرايي در تاريخ بهاي خود را دارد، همان بهايي كه پرداخت شد، همان  اراده
 .پردازيم بهايي كه مي
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توان  به جرأت مي. نگاري مدرن درهم آميخته است نام احمد كسروي با تاريخ مشروطه و تاريخ
 گفت؛ نگاه ايدئولوژيك به تاريخ و به اين مقطع از سرگذشت ايران و تدوين تاريخ گزينشي و

ايران كاالي رايج بود، هرگز ” يروشنفكر“هائي در بازار  در خدمت اهداف سياسي، كه دهه
نتوانست از سد آثاري كه كسروي دربارة تاريخ انقالب مشروطه تدوين كرد و برجاي گذاشت، 

دارانه  هاي تدوين شدة علمي و امانت آثار وي هنوز تا امروز ـ كه به تدريج به تاريخ. عبور كند
خسته و دلزده از چنين نگرشي به هاي  شود ـ براي نسل دربارة عصر بيداري ايرانيان افزوده مي

ترين مدخل براي كسب آشنائي با رويدادهاي  نگاري، بهترين مقدمه و مطمئن تاريخ و تاريخ
ها و نگاه انتقادي به آنها، در دورة انقالب  هاي پيوند حوادث، نقش شخصيت مهم، حلقه

شكل گيري  عالوه بر اين ادامة زندگي اجتماعي احمد كسروي وسهم وي در. مشروطه است
هاي  هاي انتقادي وي در مقابل رويدادها و شخصيت نوين اداري در دورة رضاشاه ، ديدگاه نظم

اين دوره و حتي مرگ وي اسناد مهم و معتبري هستند، براي  پژوهش دقيقتر دربارة تاريخ 
گردان حوادث مهم  معاصر ايران و شناخت نيروهاي اجتماعي و افكارشان كه بعدها صحنه

هاي شخصيت اجتماعي و افكار احمد كسروي، اين  هائي از برجستگي دربارة جنبه. شدندكشور 
اي را صرف مطالعات  وجدان بيدار روشنفكري تاريخ معاصر ايران، با دكترحسن منصور كه دوره

 .     گسترده در مورد زندگي و آثار وي نموده است، به گفتگو نشستيم

 
 
  وي با ارمني و سانسكريت هم . داند فارسي، تركي، عربي، اسپرانتو، انگليسي و پهلوي را خوب ميكسروي به شش زبان تسلط دارد؛

 .هائي از تركي و عربي نيز آشناست شناسد به لهجه گيلك و مازندراني را مي: زبان و لهجه نيز مسلط است بعالوه به چند نيم. آشناست

 

  و ” زيانمند دانش“نشيند ثمرة اين دوره را  خوانده است وقتي به ارزيابي خود ميخانه و درس حوزوي را بدقت  كه مكتباحمد كسروي

 . انجامد مي( به ناتواني خرد و روان)ها به تباهي شخصيت  نامد و برآنست كه فرسودن ذهن با اين آموخته مي” هدانش بيهود“يا 

 
 
 

 كسروي و تاريخ نگاري انتقادي
 

 گفتگو با دكترحسن منصور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از  هسيداحمد كسروي تبريزي را به جامع ـ ذهن فعال و ديد دقيقِ تالش
چه عاملي سبب شد تا كسروي . توان نشان داد و پي گرفت نوجواني او مي

كه در آغاز جنبش مشروطه نوجواني بيش نبود با وجود مخالفت خانواده به 
 هواداري از مشروطه برخيزد؟

 
: دكتر منصور ـ احمد كسروي از يك خانواده روحاني و بازاري برخاسته است

هكماوار تبريز است و پدر او به كسب و پدر بزرگ وي امام جماعت مسجد 
خود او نيز تحصيالت اوليه را تا مالئي و نشستن بجاي پدر . پردازد كار مي

نماز مسجد  كند و پس از فوت پدربزرگ، پيش ها طي مي خانه بزرگ در مكتب
گرايش اوليه او به انديشه مشروطيت، بيش از آنكه ثمرة . شود هكماوار مي

ي و گماند ت باشد ناشي از واكنش اوست به عقبآگاهي او از مشروطي
هاي مشروطيت آشنائي پيدا كند، تبلور و  او پيش از آنكه با انديشه. استبداد

ماندگي را در دو نهاد كهن روحانيت و بازار سنتي تجربه كرده و  تجسد پس
ر و روي آوردن به مدرسه انمازي مسجد هكماو ترك مقام پيش. دريافته است
خانه و درس  او كه مكتب. بريز، خود از اين گريز نشان داردآمريكائي ت

نشيند ثمرة اين دوره  حوزوي را بدقت خوانده است وقتي به ارزيابي خود مي
نامد و برآنست كه فرسودن ذهن  مي” هدانش بيهود“و يا ” زيانمند دانش“را 

 . انجامد مي( به ناتواني خرد و روان)ها به تباهي شخصيت  با اين آموخته
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با وجود دشواري . ـ كسروي همانند ديگر مردان بزرگ، خودساخته بود تالش
زندگي و فراهم نبودن تحصيل و آموزش در آن دوران، بخودآموزي همت 

اندك زبان عربي را . گماشت و زبانهاي انگليسي، ارمني و اسپرانتو را آموخت
. ن تقويت كردهاي چاپ لبنا نيز كه در مكتب آموخته بود با مطالعه روزنامه

هاي روشنفكران و  در جواني مدتي را در قفقاز بسر برد و كم و بيش با انديشه
چه زمينه ذهني در او بود كه مانع از . آزاديخواهان آن ديار آشنا گشت

گرايش او بسوي جريانهاي سياسي چپ كه در آنزمان در قفقاز فعاليت شديد 
مطبوعات لبنان يا جو )ها  ريچهتأثير كداميك از اين د  داشتند، شد؟ اصوالً

 بر او بيشتر بود؟( سياسي قفقاز
 

دكتر منصور ـ كسروي به شش زبان تسلط دارد؛ فارسي، تركي، عربي، 
وي با ارمني و سانسكريت هم . داند اسپرانتو، انگليسي و پهلوي را خوب مي

 گيلك و مازندراني: زبان و لهجه نيز مسلط است بعالوه به چند نيم. آشناست
شادروان كهنموئي . هائي از تركي و عربي نيز آشناست شناسد به لهجه را مي

كه از قرآنيان بنام تبريز و از منتقدان بزرگوار كسروي بود، روزي به صاحب 
من، تازي را چنان “اين قلم گفت؛ من وقتي از قلم كسروي خواندم كه 

گوئي  زافهبار گ با خود گفتم كسروي براي نخستين” بنويسم كه فارسي را
دانستم كه كسي در ايران عربي را با چنان  كرده است چون باور كردني نمي

التشيع و “ليكن وقتي كتاب . نوشت تبحري بنويسد كه كسروي فارسي را مي
دانستني است . را بخامه كسروي خواندم باورم شد و در شگفت شدم” الشيعه

يكي از كه ي را داند ولي زبانشناس كه كسروي زبانداني را سودمند مي
 !شمارد مي” ههاي بيهود دانش“هاي تخصصي خود اوست جزو  زمينه

دموكراسي، برخورد  هاي چپ و سوسيال و اما برخورد كسروي با انديشه
ام كه كسروي اصل  اي بدست نياورده مثال، من هيچ قرينه. واسطه نيست بي

س، جان هاب  هاي هفدهم تا نوزدهم نظير توماس السفه بزرگ سدهفآثار 
. الك، يا سيسموندي و پرودن و يا ماركس و حتي لنين را خوانده باشد

و بعدها دكتر زاده ها بواسطه آثار آخوندزاده و سلطان آشنائي وي با اين انديشه
در “جدل كسروي با دكتر اراني در كتاب . اراني و جريان چپ ايراني است

نشان از ” ر پيرامون انقالبد“و گفتار او درباره لنين در كتاب ” پيرامون روان
هائي كه كسان  مراجعه به امهات انديشه زآن دارد كه كسروي خود را ا

اين عيب كسروي . داند نياز مي كنند، بي نامبرده خود را نماينده آن معرفي مي
كند و  را، حسن بزرگ او كه انديشيدن و انتقادي انديشيدن است جبران مي

” بهترين شكل حكومت“وي مشروطه را به سائقه اين انديشيدن است كه 
 .يابد مي

 
ـ آثار احمد كسروي در باره انقالب مشروطه تا امروز هنوز از بهترين  تالش

حساب اين امر را بايد . شود منابع مهم تاريخ اين رويداد بزرگ محسوب مي
جريان حوادث انقالب  بپاي حضور مستقيم خود وي و نظارت دقيق بر

بخشد، يا  مي” تاريخ دست اول“آثار وي خصلت   مشروطه گذاشت، كه به
نگاري غير ايدئولوژيك و امانتدارانة وي در نقل  اينكه آنرا بايد بپاي تاريخ

 رويدادها نوشت؟
 

 هاي كسروي، او را بصورت منحصر بفرد در  دكتر منصور ـ برخي از مشخصه

كه از اين آورد و از اين جمله است انتقادي انديشيدن و پذيرفتن نتايجي  مي
اينكه   تكلف سخن گفتن، و باور اصولي به آيند؛ بي نوع انديشيدن بدست مي

معنا باشد و معني هم بايد سودمند باشد واال نبايد  زابرزبان بايد وسيله ا
زبان بايد در “گويد  خود او در اين باب مي. بيهوده سخن گفت و قلم فرسود

عني شود پس بايد بدور از تكلف و يعني خود زبان نبايد حايل م” ميانه نهنايد
سوم اينكه، كسروي معموال پيش از داوري در باره . لفاظي گفت و نوشت

هاي خود را بخاطر  كند و حاضر نيست يافته مي” اجتهاد“اشخاص و حوادث، 
بنابراين در روايت آنچه كه ديده و شنيده، . آيندها عوض كنددخوشايند و ب

ضاي با هماد آزادگان ـ حزب كسروي ـ كه يكي از اع. بيرحمانه صادق است
شاهد نگارش تاريخ مشروطيت ايران بوده است به من تعريف كرد كه وقتي 
اين تاريخ را در دست نگارش داشت، بسياري از كسان، به او مراجعه 

به  نزديكهاي  كردند تا بنحوي داوري كسروي در باره برخي شخصيت مي
ورزي اين كسان  وي تا متوجه غرضتاثير قرار دهند و كسر خود را تحت

و ” ما را به آموزگار نيازي نيست“گفت  كشيد و مي شد چهره درهم مي مي
اين حقيقت پژوهي پروسواس كسروي موجب شده . خواست عذر آنان را مي
نگاري او از صالبت و استواري برخوردار باشد و هنوز پس از  است كه تاريخ

 .نگاري شرافتمندانه شمرده شود عقرن، نمونه وقاي  گذشت بيش از نيم
 

هاي رضاخان  از برنامه 5899ـ كسروي در سالهاي پس از سوم اسفند  تالش
سردارسپه و رئيس دولت وقت در دوره . سردارسپه و بعداً رضاشاه حمايت كرد

حكمراني خزعل در خوزستان، كسروي را به رياست عدليه اين منطقه ايران 
كه پيشتر در آذربايجان با اقدامات  كسروي همانگونه. منصوب نمود

. مخالفت برخاسته بود، با خزعل هم به مقابله برخاست  محمد خياباني به شيخ
ي، رضاشاه براي ايجاد ائاما عليرغم اين پيشينة شغلي و سابقه حمايت و همر

سبب عدم گزينش كسروي چه بود، . اكبر داور را برگزيد دادگستري نوين علي
الي و ناآشنائي با نظام قضائي اروپائي يا انتقادهاي تند نداشتن تحصيالت ع

ريختن  چه در آستانه چنين كار بزرگي يعني بهم. وي از روحانيت و عقايدشان
بنياد نهاد كهنه عدليه بعنوان يكي از پايگاههاي سنتي روحانيت انتخاب 

توانست موجب دميدن به آتش تحريك و مخالفت  كسروي به اين مقام مي
 اين قشر گردد؟بيشتر 

 
دكتر منصور ـ كسروي رضاخان و سپس رضاشاه را راه گذار ايران از 

وي بارها از اقداماتي نظير دائر كردن . شناسد افتادگي به دوران تجدد مي پس
نو، ايجاد دانشگاه، برچيدن  سرشماري، شناسنامه، مدارس جديد، دادگستري

اني رضاشاه پشتيباني كرده الطوايفي، آزادي زنان و ديگر اقدامات عمر ملوك
با وجود اين، استقالل فكري كسروي مانع از آنست پشتيباني خود را . است

 افسران“هائي چون  وي در نوشته. ام دهدجبدور از نقد و بدون قيد و شرط ان
در پيرامون شعر و “، ”در پيرامون ادبيات“، ”پيرامون دادگستري در“، ”ما

هاي پيرامون  و شخصيت اخي جريانهنشان داده است كه به بر” شاعري
با كمال . شناسد مي” كمپاني خيانت“رضاشاه خوشبين نيست و آنان را جزو 

وي . شگفتي، يكي از همين شخصيتها، داور، بيانگذار دادگستري مدرن است
بارها در باره داور و هژير و فروغي و حكمت به تندي داوري كرده و آنان را 

انتقاد كسروي، تنها . مامور تخريب اقدامات اصالحي رضاشاه شناسانده است
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رد زمينهاي قزوين، كه كسروي در مو. شود به اطرافيان رضاشاه محدود نمي
پرونده آنها را به جريان انداخت و به محكوميت رضاشاه حكم داد و پيش از 

حكم، اجرائيات را بهمراه خود به قزوين برد و اسناد مالكيت را بنام  زابرا
روستائيان صادر كرد و پس از بازگشت از اجراي حكم، به علني كردن آن 

گويد اگر  قاد مستقيم كسروي است و ميپرداخت، خود رضاشاه مورد انت
رضاشاه خواستار اجراي قانون در كشور است، بايد اجراي آنرا از خود آغاز 

خزعل  در واقع اعزام كسروي به خوزستان كه به درگيري وي با شيخ. كند
اوست، بخش  راسخانجامد، اگر بخشي بخاطر استواري كسروي و عزم  مي

العمومي و حرفة وكالت دادگستري  دعيديگرش بخاطر دور كردن او از م
هاي اعزام او، خود  ولي همين بخش از ماموريت كسروي، جدا از انگيزه. است

وي در اين مدت قريب به دوسال، . فصل درخشاني از تاريخ زندگاني اوست
هم به ايراني ماندن خوزستان كوشيد و با خزعل انگليسي درافتاد، هم در 

نهاد دادگستري برآمد، و هم كتاب تاريخ صدد اجراي قانون و تقويت 
 . پانصدساله خوزستان را ترجمه كرد

به دادگستري مدرن . ناپذيري دوري كسروي از دادگستري مدرن، زيان جبران
ظار خدمت كسروي را به او تحكم ان دادگستريمعروف است وقتي . است
يل شويد در ذ قاي كسروي شما از اين پس منتظر خدمت ميآفرستد كه  مي

 . ”منتظر كسروي باشد تاز اين پس خدم“نويسد  حكم مي
 

العمومي يا  ـ داور به توصيه تيمورتاش، كسروي را به منصب مدعي تالش
 از روش كسروي مورد پسند دستگاه نبود و بعد. دادستاني تهران برگزيد

كسروي پس از چندي از . زماني كوتاه او را به شهرستانها فرستادند
مدتي بعد تيمور . دادگستري كناره گرفت و به وكالت دادگستري روي آورد

شود و به منظور ” حزب ايران نو“كند، عضو  تاش به كسروي پيشنهاد مي
ين كسروي از قبول ا. مبارزه با آخوندها، دادستاني اصفهان را برعهده گيرد

زماني را نيز به تدريس تاريخ در دانشگاه تهران و . زند پيشنهاد سرباز مي
دانشكده افسري گذراند و چون واگذاري عنوان استادي را مشروط به عدول 

اي نظراتش در باره شعر و شاعري نمودند، سرباز زد و از دانشگاه كناره  از پاره
 .گرفت

دولت و ناكافي دانستن آنها و هاي اصالحي  عليرغم اختالف نظر در برنامه
هاي مكرر از مقامهاي دولتي و ترك دستگاه حكومتي به  گيري عليرغم كناره

قهر و اعتراض، اما كسروي هيچگاه بعنوان مخالف حكومت رضاشاهي 
 چرا؟. شناخته نشد

 
او . ورزي انتقادي كسروي است انديشه دكتر منصور ـ اينها همه شواهدي بر

شود از معايب  حات رضاشاه سرموافق دارد حاضر نميكه در مجموع با اصال
داند  خاني سودمند مي تمركز قدرت را در مرحله الغاي خان. آن ناديده بگذرد

ولي با فسادي كه الجرم تالي استبداد است سر موافقت ندارد؛ برآنست كه 
عدليه نوين بايد جاي نظام بدوي قضاوت ماليان را بگيرد ولي با اقتباس 

داند  انونهاي اروپائي موافق نيست؛ دانشگاه مدرن را ضروري ميسرسري ق
ولي برآنست كه فرهنگ جديد بايد از صافي نقد فرهنگ سنتي بگذرد و هم 

كنند كه او  وقتي كرسي استادي را مشروط مي. از آن نقد برويد و تناور شود
 از نظراتش در باب حافظ و سعدي و مولوي و نظامي و ديگر نمايندگان شعر

برنگشته است و اگر چنين  شنظرهاياز گويد هنوز  و ادب سنتي برگردد مي
توان با  امروز مي. گذرد كند خواهد نوشت و بدينسان از كرسي استادي درمي

توان اصل انديشيدن انتقادي را  اين يا آن نظر كسروي موافق نبود ولي نمي
 . است كم بها داد” روشنفكر“كه جوهر تعريف كننده عنصر 

 
كسروي دفاع از پرونده گروه ” نفر 12گروه “ـ در جريان محاكمه  الشت

وكيل سرپاس  5288همچنين پس از شهريور . اراني را بر عهده گرفت
چتر حمايت حقوقي كه او بر متهمان . مختاري رئيس شهرباني پيشين گشت

پرونده سياسي كشيد، براستي كه تحسين برانگيز است و نشان از سخنوري و 
دفاعيات او در اين دو دادگاه نشانگر . يمانندش بر قوانين جاري كشورتسلط ب

اش نه  آن است كه كسروي در اجراي حق و عدالت و دفاع از حقوق موكلين
بست و نه در بند اعتقادات  دست خود را با بند عالئق سياسي شخصي مي

 كسروي در چه بود؟” الرعايائي وكيل“ريشه اين . شد سياسي آنان اسير مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دكتر منصور ـ كسروي، آرمانگرائي است كه شغل وكالت و نويسندگي را، نه 
او . بعنوان شغل و بخاطر تأمين معاش، بلكه بعنوان رسالت برگزيده است

فهمد كه موكل او حق بجانب نيست، از وكالت  وقتي در جريان محاكمه مي
ورز  قدرت بيند در يكسو دربار گيرد؛ وقتي در مقام دادستاني مي كناره ميوي 

پناه قزوين قرار دارند و او در معرض  رضاشاه و در سوي ديگر روستائيان بي
  است بجاي آنكه از اين موقع براي جلب نظر رضاشاه بهره” نفس اژدها“

رود و حكم بر محكوميت  داند مي ال آنچه كه حقيقت ميببگيرد يكسره بدن
پردازد؛ وقتي محاكمه  كند و خود نيز به اجراي آن حكم مي رضاشاه صادر مي

سر آنان در نوسان  بر 5258شود و شمشير داموكلس قانون  نفر احضار مي 12
نفر را  12ارادة رضاشاه دائر است، كسروي وكالت  است و حكم محكمه بر

سراسر اين محاكمه . دهد پذيرد و از آنان آن دفاعيات معروف را انجام مي مي
ترام به قانون، اصل برائت و و آن دفاعيات، سرشار است از علم و اح

 احمد كسروي
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حزب باز نكرده “جلوگيري كردن از قرباني شدن جواناني كه بقول كسروي 
ت كه تاريخ سهايي ا كسروي از جمله شخصيت. ”بازي كرده بودند بلكه حزب

جهت نيست كه خود با  قضائي ايران به وجود آنان فخر خواهد فروخت و بي
ترورش، خود را با سقراط و مسيح اين معني، اندك مدتي پيش از  وقوف بر

 . كند مقايسه مي
 

ضمن آنكه ” قتل كسروي“ـ پاكدامن در كتاب پژوهشي خود بنام  تالش
: نويسد نامد، مي مي” هراس و پرتالش عنصري سنت شكن، بي“كسروي را 

كرد در آنزمان  گفت و مي نوشت و مي بايد پذيرفت كه كسروي با آنچه مي“
هاي  افراط و تفريط... بدل شده بود” ل ناپذيريشخصيت مزاحم و تحم“به 

” گري اروپائي“با . رساند كسروي به انزواي فرهنگي و سياسي وي ياري مي
گفت  در نقد ادبي سخناني مي... زد به نقد ديني دست مي... كرد مخالفت مي

آمد و نه دشمنان رمان و شعر و  كه نه نوآوران ادب و هنر را خوش مي
اين  كرد بر گفت و مي آنچه در زمينه سياست هم مي. ي رانويسندگي و شاعر

به اين نحو بود كه وي . خصلت يگانگي و انزواطلبي وي گواه ديگري است
” ناپذيري شخصيت تحمل“پس از شهريور بيست، به ” آزادي“در سالهاي 

 ”.كرد مي ضطلبان را منغ بدل شده بود كه عيش بسياري از آزادي
مورد كسروي و حضور و نقش اجتماعي وي  شما كه تحقيقاتي در   

ايد اين تنهائي و يك تنه با همه كس درافتادن را چگونه تعبير  داشته
 كنيد؟ مي

 
اي  دكتر منصور ـ كار دكتر ناصر پاكدامن در باره قتل كسروي اثر ارزنده

ق شيوه معمول خويش با وسواس تمام فاكتهاي بدكتر پاكدامن، ط. است
مبناي آنها پديد آورده  كاو قرار داده و تصوير جامعي برموجود را مورد كندو

اينهم درست است كه كسروي در مراحل پاياني زندگي، تقريبا از همه . است
ولي اين . جريانهاي فكري نقدي كرده و ناگزير از آنها فاصله گرفته بود

اي است كه بر مبادي نظري كسروي استوار است و بدون  وضع، خود پروسه
و تحليل آن مبادي دشوار است بدانيم كه كجا افراط و كجا تفريط  وارد شدن

اين ايراد در زمان حيات كسروي نيز بارها بر او گرفته . انجام گرفته است
انديشان، وي را به حفظ اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط  شده و مصلحت

. ي استاند ولي پاسخ كسروي در برابر آنان بنظر من پاسخ استوار فراخوانده
توانست برخي نظرات كسروي  شايد حضور يك جريان ديالوگ اجتماعي مي

را تغيير دهد ولي فقدان چنين جرياني، كسروي را بصورت تنها مرد ميدان 
ها  او در بسياري از زمينه. كرد هاي خود دليرتر مي يافته درآورده بود و او را در

است ولي پاسخ نگرفتن، او نظر پاسخ طلبيده  نظراتي ابراز كرده و از اصحاب
در پاسخ “آميز  شما نمونه جدل. تر كرده است انديشه خود راسخ را بر

را بگيريد كه پاسخ مورد مطالبه او با چوب و چماق و تكفير فرود ” بدخواهان
، كه ”كار و پيش و پول“آمد و يا حتي در مورد نظريه پولي كسروي در كتاب 

داد وي بدون ترديد  پاسخ او را مي من مطمئنم اگر يك اقتصاددان وارد
نمونه اين رفتار را بروايت شادروان . داد پذيرفت و نظر خود را تغيير مي مي

بر كسروي ” كتابسوزان“گويد در شب  دكتر محسن هشترودي داريم كه مي
رمانهايي نيز ” بيهوده و زيانمند“ديدم در ميان كتابهاي . و جمع او وارد شدم

داد و بعد آنرا به آتش  در باب هركدام ميهست كه كسروي شرحي 

. گوئي است گفت چون بيهوده ؟سوزانيد گفتم اين رمان را چرا مي. انداختند مي
دهيد و  نگاري انجام مي توضيح دادم اين رمان، كاري را كه شما درباره تاريخ

كنيد، با تاكيد بر نقش و تجربه برخي قهرمانان  وقايع را ثبت و ضبط مي
. هاي ثبت، ضبط و پرورش حقيقت است دهد و در واقع خود از شيوه انجام مي

ما، اين را ندانسته “گويد كسروي تأملي كرد و گفت  استاد هشترودي مي
بيرون ” بيهوده و زيانمند“اين بگفت و آن كتابها را از ميان كتابهاي . ”بوديم
ديالوگ  دباين ترتيب، مسئله اساسي، غيبت يك جريان نيرومن! كشيد

تواند  جتماعي، سياسي و فرهنگي است كه تنها بر بستر يك دموكراسي ميا
 . حضور داشته باشد

 
منتشر نمود ” دادگاه“ـ كسروي يكسال پيش از قتلش كتابي با عنوان  تالش

در ميان . ناميد” كمپاني خيانت“و در آن شماري از سياستمداران ايران را 
اصغر حكمت و  فروغي، علي كساني كه نام برده است به نامهاي محمدعلي

سرنوشت ايران چه خواهد “در كتاب . خوريم زاده هم برمي سيدحسن تقي
از روزي كه رضاشاه از كار افتاد و فروغي “: گويد كسروي مي” بود؟

 ” .وزير گرديد راه اين ارتجاع گشوده گرديد نخست
ه هاي صاحب نامي در عرص به روي ارتجاع به چهره” گشودن راه“اتهام    

ها و  علم، سياست و انديشه، كه بعضاً سالهاي بسياري را در راه تحقق انديشه
خواهانه كوشيده و هر يك همچون كسروي منشاء خدمات  آرمانهاي ترقي

توانسته پاي  ترديد نمي اند، بي ارزنده فرهنگي، فكري به كشورمان بوده
ي تند كسروي با شايد بتوان آنرا با مخالفتها. چنداني در واقعيت داشته باشد

اما كشته . ها و سياستهاي دولتهاي پس از رضاشاه توجيه نمود برخي از برنامه
تحريك روحانيت و برخورد  شدن كسروي بدست بنيادگرايان اسالمي و به

وزير و  نخست هژير)سرسري دولت به اين قتل و بدنبال آن قتلهاي بعدي 
ان محركين و همان بدست هم( وزير وزير دربار و حسنعلي منصور نخست

قاتالن، آيا نشانه نوعي تعديل، مدارا و حتي دلجوئي حكومت از روحانيتي 
نبود كه از اقدامات اصالحي دوره رضاشاهي زخمهاي عميق برتن داشتند؟ 

خواهانه نبود  ها و اصالحات ترقي و سازش با مخالفين انديشه اآيا همين مدار
 شد؟  كه موجب تلخكامي و خشم كسروي مي

 
پژوه، در  نگاري حقيقت كاو و تاريخ دكتر منصور ـ كسروي بعنوان ناظري ژرف

: نمونه ارائه كنم. يابد گيرد كه پاسخي بر آنها نمي قرار مي” ييهاانچيست“برابر 
برداري از مجسمه خود در ارتباط با مدح شاعري كه  رضاشاه هنگام پرده

كرده و ارجح دانسته  انوشيروان مقايسه  عدالت رضاشاه را با عدالت كسري
وزير خود ذكاءالملك فروغي كرده و نظر وي را جويا  بود رو به نخست

گويد قربان، عدالت شما بر عدالت  گويد راست مي فروغي مي. شود مي
ته كه چنين است چون اگر بال“گويد  و رضاشاه مي! انوشيروان برتري دارد

اي مثل تو  ....كرد، من با  انوشيروان با وزيري چون بزرگمهر عدالت مي
پرسد اگر رضاشاه واقعا فروغي را  كسروي از خود مي! ”كنم عدالت مي

او وقتي ! كند وزيري حفظ مي داند پس چرا او را در نخست اينچنين مي
بازگردانيدن ماليان به راديوي  مجموعه اين داستانها را با اقدامات فروغي در

تهران و اجازه دادن تبليغ چادر و چاقچور پس از سقوط رضاشاه كنار هم 
كه در هر شرايطي سركار هستند و پنبه ” كمپاني خيانت“نهد به  مي
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وي در . نفري نام مي برد  رسد و در اين رديف از ده زنند مي اصالحات را مي
اگر اين مرد زبان بگشايد پاسخ “ گويد كه زاده مي مورد سيدحسن تقي

قتل كسروي، با شكست . ”ستانهاي تاريخ ايران داده خواهد شديبسياري از چ
اصالحات رضاشاه، با سربرآوردن مجدد روحانيت رقم خورده و با مماشات 
دولتيان در برابر جريانهائي كه در برابر انديشه به حربه تكفير و قتل متوسل 

مندي چون كسروي مايه تگر وجود قضات شرافا. دارد طشوند ارتبا مي
ترديد قتل كسروي آنهم در صحن  مباهات تاريخ قضائي ايران باشد بي

كردن آن در فرداي جنايت يكي از صفحات تيره تاريخ  ثدادسرا، و بويژه لو
رود كه بنوبه خود زمينه قتل حسنعلي منصور، سينما  قضائي ايران بشمار مي

 . آورد فراهم مي ركس و انقالب اسالمي را
 

ها  ـ در بررسي آراء و نظرات كسروي همواره و در همه عرصه تالش
بعنوان . قطع و يقين نماينده و مدافع افكار مدرن دانسته توان وي را ب نمي

نمونه از نظرات وي در مورد آزاديهاي زنان و نقش اجتماعي آنان بعنوان 
دگاههاي كسروي در مورد دي. توان ياد كرد هاي مدرن نمي پيشتاز انديشه

زنان در برابر افكار منورالفكراني چون فتحعلي آخوندزاده در صدر مشروطه 
كارانه  يعني چندين دهه پيش از زمانه وي بشدت رنگ باخته و بسيار محافظه

 .نماياند مي
توان توضيح  علت اين ناهمخواني در نظام انديشگي كسروي را چگونه مي   

 داد؟
 

ين پرسش دوباره ما را به طرح مبادي نظري كسروي دكتر منصور ـ ا
كسروي از يكسو برخاسته . گنجد گرداند كه الجرم در اين مختصر نمي برمي

از سوي . كند اي رها نمي از سنت ديني است و اين خلجان او را در هيچ برهه
آگاهي او با فلسفه مدرن . ورزي موشكاف و انتقادگر است ديگر انديشه

تا نوزدهم، اجمالي و دست دوم است؛ تمدن مدرن را از  هاي هفدهم سده
آنست ـ   نمودهاي آن ـ كه در دوره او ناسيوناليسم آلمان جنبه عمدة

دانشهاي “او . شناسد و از سازوكار دروني اين نظام مدرن ناآگاه است مي
حمله او . شناسد نظري اين دانشها را نمي  نهد ولي مبادي را ارج مي” اروپائي

هايي از اين  سفه و رمان، جدل او در مقوله روان و خرد، همه جلوهبه فل
ج وانديشي است حتي در ا از سوي ديگر، چون سرشار از دين. ناآگاهي است

تواند از فكر پديد آوردن يك بنياد مقدس  انتقاد از اديان و مذاهب نيز نمي
” و روانگوهر خرد “استداللهاي او در باره . انصراف كند” ورجاوند بنياد“

گرائي تلقي شوند  ي شمرده شوند بايد مصلحتلهاي استدال بيش از آنكه يافته
شمارد و زياد  ها را براي نو ـ ديني خود الزم مي زيرا كسروي وجود اين پديده

خواهران )موضع كسروي در باره زنان . در پرواي استداللي بودن آنها نيست
تواند عين  است و نمي” انهزاهد“و ” خردگرايانه“، موضعي (و دختران ما

موضع دنياي مدرن باشد كه تن و انديشه هر فرد را از هر گونه تعرض 
 . خواهد  مصون و محفوظ مي

 
هايش  و امروز كه به نوشته. ـ كسروي ناسيوناليست با خردي بود تالش

او . شويم پايان او به ايران و ايرانيان مي پردازيم متوجه ژرفاي مهر بي مي
خواه دليري كه جان بر سر  طور مشروطه ي پرشور بود و همينپرست ميهن

كسروي پژوهشگر تاريخي وفادار به واقعيتها بود كه . آرمانهاي خود گذاشت
 . آثار خود كوبيد نگاري علمي را بر مهر تاريخ

آور تاريخ معاصر روشنفكري  هاي اين چهره نام اما هيچيك از برجستگي
شش دهة تمام روشنفكري جامعه . نگرفت ايران الگوي نسلهاي بعدي قرار

 .هاي كسروي بسرعت و به سكوت گذشت ما از كنار آثار و انديشه
هايي كه نسبت به تاريخ معاصر ايران از چند سال  در سايه بازخواني و بازبيني

كنيد نقش و نام كسروي جايگاه خود را خواهد  پيش آغاز شده، آيا فكر مي
 بينيد؟  اي مي تماعي او را در چه عرصهيافت؟ شما باالترين مقام اج

 
روح زمان در سطح جهان  زدكتر منصور ـ در مورد ناسيوناليسم، كسروي ا

ملتهاي اروپائي، رقابت در علم و فن و فرهنگ و تجارت و . متأثر است
هاي قهرماني و  اند و اسطوره اقتصاد را تا حد دو جنگ جهاني فرارويانده

خواهد ايران نيز كشوري  كسروي مي. فداكاري گوشها را پر كرده است
را پاشيده، شوريده ” ملت ايران“از سوي ديگر، . باشد ديكپارچه، آباد و نيرومن

گذرد مشغول  بيند كه بيخبر از آنچه در جهان مي و پريشان مي
 .عزاداري است و پرستي، نبش قبر امامزاده

معناي مهمي ( در پيرامون روان)كند  كسروي در جدلي كه با دكتر اراني مي

  وي: كند كه سزاوار است مورد تأمل روشنفكران قرار گيرد را عنوان مي
گويد مردم ايران با آنهمه جانفشاني، مشروطه بهترين شكل حكومت را  مي

برگزيد ولي پس از فروخفتن نهضت، قهرمانان مشروطه به باغشاه شدند، 
بزرگان مشروطه هريك در انزوائي مردند و مردم به مراسم محرم خود 

اگر بجاي مشروطه، . يا بنظر شماآقاي اراني آپرسد كه  سپس مي. برگشتند
سرنوشت  زگزيدند، سرنوشت سوسياليسم بهتر ا اين مردم سوسياليسم را برمي

گيرد اين است كه اگر  اي كه خود او از اين بيان مي نتيجه! بود مشروطه مي
اين معني . رنياورد، استوار نخواهد شدبانديشه نو، از دل نقد انديشه كهنه سر 

ان ديگر بعد از انديشانه، از فكر و عمل روشنفكر در يك موضع مصلحت
ماندگي و  به حد دريوزگي از عقب 5218كسروي غايب بوده و در دهه 

مجيزگوئي ارتجاع تنزل كرده است و ثمره اين دريوزگي فكري، پيروزي 
 .نام انقالب اسالمي استاماليان ب

 
 تالش ـ آقاي منصور با تشكر از شما

 

 وي بارها از اقداماتي نظير دائر كردن . شناسد افتادگي به دوران تجدد مي كسروي رضاخان و سپس رضاشاه را راه گذار ايران از پس

ديگر اقدامات عمراني رضاشاه الطوايفي، آزادي زنان و  نو، ايجاد دانشگاه، برچيدن ملوك سرشماري، شناسنامه، مدارس جديد، دادگستري

 .ام دهدجبا وجود اين، استقالل فكري كسروي مانع از آنست پشتيباني خود را بدور از نقد و بدون قيد و شرط ان. پشتيباني كرده است
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رييس اسبق دانشگاه تهران، يكي از سياستمداران و دانشگاهيان برجسته ايران است كه پس از انقالب اسالمي در خارج از كشور دكترهوشنگ نهاوندي 

براي اينكه دانشگاه . پرداختيم در اين شماره كه به فرهنگ و ادبيات دوره رضاشاه اختصاص يافته جاي آن بود كه به دانشگاه تهران هم مي. كند زندگي مي

اين دانشگاه كه دانشگاه مادر لقب گرفته، نهادي است كه عظمت آن هنوز مانندي . آيد تهران يكي از مهمترين اقدامات فرهنگي دوره رضاشاه به حساب مي

اند يا در آن  گاه بودهبيشتر دانش و علم و فرهنگ ايران در دوره جديد مديون اين دانشگاه است و بيشتر بزرگان علم و فرهنگ ايران يا در اين دانش. ندارد

 .خوانيد گفتگوي ما را با آقاي دكترنهاوندي در اينجا مي. اند پرورش يافته

   
 

 دانشگاه تهران مركز آزادي فكر بود
 

 گفتگو با دكترهوشنگ نهاوندي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ شما يك بار به درستي اشاره كرده بوديد كه دارالفنون نخستين دانشگاهي 

 ...خواستم مي. است كه در ايران تاسيس شد

 
براي اين كه اگر قرار باشد به . اولين دانشگاه به سبك جديد: دكتر نهاوندي

شاپور در زمان تاريخ دانشگاههاي ايران برگرديم بايد به دانشگاه جندي 

همان . كبير بعد هم به مدرسه خان در زمان شاه عباس. ساسانيان اشاره كنيم

اي كه حاكم فارس براي مالصدرا ساخت كه در آن همه نوع علوم آن  مدرسه

شد اما در حقيقت بنيانگذار دانشگاه به سبك جديد در نيمه  زمان تدريس مي

فراموش نكنيم كه دارالفنون دو يا خان اميركبير بود و  قرن نوزدهم، ميرزاتقي

سه سال بعد از نخستين دانشگاه عثماني تاسيس شد و اندكي قبل از 

دهد كه  و اين نشان مي. نخستين دانشگاه در ژاپن در زمان اصالحات ميجي

آن مرد بزرگ كه براثر تحريكات انگليس و مادر شاه مهدعليا و نيز ناداني و 

نگر بود و درباره ايران  چه اندازه آينده شاه كشته شد، بالهت ناصرالدين

 . كرد و به همين دليل او را از بين بردند المدت مي فكرهاي طويل

 

خواستم بپرسم در زمان تاسيس دانشگاه تهران، دارالفنون در چه وضعي  ـ مي

 داد؟  بود؟ يعني از بين رفته بود يا كم و بيش به كار خود ادامه مي

 

هاي علمي مانند طب و  در بعضي رشته. نزع بوددكترنهاوندي ـ در حال 

مهندسي بطور بسيار ناقصي داير بود اما استادانش رفته بودند و متاثر از 

. پاشيدگي ايران، در حالت نزع بود انحطاط سياسي پايان دوره قاجار و از هم

الزم است توضيح بدهم كه پيش از تاسيس دانشگاه تهران، در اوايل قرن 
عالي علوم سياسي به سبك مدرسه علوم سياسي پاريس در  بيستم، مدرسه

ايران ايجاد شد كه بنيانگذارانش چند تني بودند كه بايد اسم بزرگشان را 
در رده اول مرحوم مشيرالدوله پيرنيا كه موقعي كه بنده . حتما ذكر كنيم

افتخار تصدي دانشگاه تهران را داشتم تاالر دانشكده حقوق، به نام او 

الملك فروغي در اين كار  پس از مشيرالدوله، مرحوم ذكاء. ري شدنامگذا

بعداً با . الملك برادر مشيرالدوله پيرنيا سهم بزرگي داشت و در رده بعد موتمن

. كمك معلمين فرانسوي يك مدرسه حقوق كوچك هم به آن اضافه شد
پس از روي كار آمدن سردارسپه، مرد قدرتمند ايران، مدرسه فالحت هم در 
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. كرج تاسيس شد كه بعداً تبديل به دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران شد
اين واحدها پيش از تاسيس دانشگاه وجود داشتند ولي همه به حالت بحران 

بيني بودند  مشاوران رضاشاه كه مردان روشن. پاشيدگي بودند و در حال از هم

ي بسازد كه به او توصيه كردند كه اينها را جمع كند و يك دانشگاه واقع

اي را كه در آن زمان  بد نيست نكته. همين دانشگاه تهران خودمان باشد

ها نوشتند و در خاطرات افراد مختلف نقل شده در اينجا يادآوري  تمام روزنامه

هنگامي كه از رضاشاه خواستند كه بيايد و سنگ بناي دانشگاه تهران . كنم

اصغر حكمت سوال كرد  عليرا بگذارد، ايشان در محل دانشكده پزشكي از 

ايد؟ حكمت به عرض  كه چند هزارمتر زمين براي دانشگاه اختصاص داده

رضاشاه ـ مرد . رساند كه قربان خيلي بيش از حد نياز سيصدهزار مترمربع
بزرگ و دورانديشي بود ـ به تندي به او گفت كه سيصدهزار مترمربع براي 

و . ن متر زمين الزم هستدانشگاه تهران خيلي كم است و چندين ميليو
هميطور هم شد و به تدريج اراضي اميرآباد براي دانشگاه خريداري شد كه 
آخرين مرحله تمليك آن اراضي موقعي انجام گرفت كه بنده افتخار رياست 

 .  دانشگاه تهران را داشتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ جنابعالي فرموديد كه پيش از تاسيس دانشگاه تهران مدرسه حقوق و 
مدرسه فالحت تاسيس شده بود و نيز از مدرسه طب و مهندسي به عنوان 

يعني مدرسه حقوق و فالحت جزو دارالفنون . هاي دارالفنون ياد كرديد شعبه

 نبودند؟ 
 

در اوايل دوره رضاشاه دارالمعلمين عالي تاسيس . دكتر نهاوندي ـ نه نبودند
شده بود كه بعد به دانشسراي عالي تغيير نام يافت و پس از تاسيس دانشگاه 

داً مستقل شد و به تهران تحت نظارت دانشگاه تهران قرار گرفت و بع
 . دانشگاه تربيت معلم تغيير نام داد

اصغر حكمت كه از او ياد كرديد در يك سخنراني در سالهاي چهل  ـ علي

. متن تقريبا كاملي است. خاطرات خود را از دانشگاه تهران بازگفته است

خواهم بدانم شما كه سالها رييس دانشگاه تهران بوديد اطالعات ديگري  مي

 ايد كه الزم است باز گفته شود؟ ين زمينه كسب كردههم در ا
 

دكتر نهاوندي ـ بر اساس روزشمار دانشگاه تهران كه در زمان رياست من بر 
ديوار كتابخانه مركزي نصب شد، در سالهاي اول رييس دانشگاه تهران 

به همين دليل نخستين رييس دانشگاه تهران، . همان وزير فرهنگ بود

حكمت بود كه از نزديك هم به كار دانشگاه رسيدگي اصغر  مرحوم علي

پس از او مدت كوتاهي مرحوم اسماعيل مرآت آمد و بعد مدت . كرد مي

مرحوم دكترسياسي  5285سپس در . تري مرحوم دكترعيسي صديق طوالني

او نيز، هم وزير فرهنگ و هم رييس دانشگاه . رييس دانشگاه تهران شد
آن موقع . نون استقالل دانشگاه را به مجلس بردهم او بود كه قا. تهران بود

عده زيادي با استقالل دانشگاه مخالف بودند ولي دكترسياسي با پشتيباني 
مرداد رييس دانشگاه تهران  80شاه موفق به اين كار شد و تا مدتي بعد از 

 . ماند
 

ـ استقالل دانشگاه كه هم در دوره گذشته و هم در اين دوره بسيار از آن 
 ن گفته شده، معنايش چيست؟سخ

 

ريزي دانشگاه،  دكتر نهاوندي ـ استقالل دانشگاه يعني اينكه برنامه

ها و اداره امور داخلي دانشگاه بايد  ريزي آموزشي، و رسميت دانشنامه برنامه

اين استقالل پس از دكتر سياسي مدتي دچار تزلزل شد . با خود دانشگاه باشد
بعد از . اه را به آن برگرداندند و برگردانديمولي به تدريج استقالل دانشگ

مرحوم دكترسياسي دكتراقبال رييس دانشگاه شد كه چون چندي بعد به 
بعد از فرهاد هم، . نخست وزيري منصوب شد، دكترفرهاد جاي او را گرفت

اهلل  جاي دكترصالح را براي مدت كوتاهي دكترفضل. دكترجهانشاه صالح آمد

سپس بنده حدود . ترعاليخاني رييس دانشگاه تهران شدآنگاه دك. رضا پر كرد
بعد از من، . شش سال افتخار تصدي دانشگاه تهران را داشتم

دكتراحمدهوشنگ شريفي و دكترقاسم معتمدي به ترتيب هر كدام حدود 
يك سال رياست دانشگاه تهران را داشتند و آخرين رييس دانشگاه تهران 

شيباني بود كه بنده از او خواهش كرده بودم هم به معناي واقعي دكترعبداهلل 
براي اينكه توفان انقالب . كه با وجود سالمندي رياست دانشگاه را بپذيرد

درگرفته بود و من خيلي ميل داشتم شخصي كه مطلقا در او ظن سياسي 
نباشد و مورد احترام همه باشد، و او واقعا هم مورد احترام همه بود، رياست 

رد كه بر من منت گذاشتند و پذيرفتند و مشكالتي هم داشتند دانشگاه را بپذي

 . دانيد كه مي
 

ـ از مشيرالدوله پيرنيا به عنوان بنيانگذار مدرسه عالي علوم سياسي ياد 
در زمان رياست شما بر دانشگاه تهران، آقاي دكترابوالقاسم پيرنيا . كرديد

 نسبتي داشت؟او با مرحوم مشيرالدوله چه . رييس دانشكده پزشكي شد
 

 دكتر نهاوندي ـ پسر مرحوم مشيرالدوله و از استادان قديم دانشگاه و رييس 
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ابتدا به خواست بنده، رياست مركز . هاي داخلي دانشگاه بود گروه بيماري

الدين  پزشكي پهلوي را به عهده گرفت و هنگامي كه مرحوم دكتركمال

او رييس دانشكده  آرمين كه رييس دانشكده پزشكي بود، بازنشسته شد،
پزشكي شد و اين سمت را داشت تا زماني كه دانشكده پزشكي تقسيم شد 

 . به چند دانشكده مختلف
 

ـ دكتر حسين پيرنيا كه استاد دانشگاه تهران بود و در آن اواخر مدرسه عالي 
 رياضيات كرج را بنيان گذاشت هم پسر مشيرالدوله بود؟

 

دكترحسين . او برادر زاده مشيرالدوله بودكنم  دكتر نهاوندي ـ نه، تصور مي
بعدها دانشكده . پيرنيا رييس گروه اقتصاد دانشكده حقوق و علوم سياسي بود

يادم نيست كه در زمان پروفسوررضا يا زمان آقاي . اقتصاد را بنيادگذاري كرد
رفت مدرسه عالي اقتصاد . دكترعاليخاني او را زودتر از موعد بازنشسته كردند

تكنيك پاريس را  دكترحسين پيرنيا هم پلي. يات كرج را تاسيس كردو رياض
مرد . گذرانده بود و هم دكتراي اقتصاد خود را از كمبريج لندن گرفته بود

خدمتگزاري بود و مدتها هم معاون يا مدير كل وزارت دارايي بود و در كار 
 .نفت بسيار زحمت كشيد

 

كه درباره دانشگاه تهران ـ علي اصغر حكمت در همان سخنراني معروف 
كند كه حاكي از روح دمكرات منش  كند به نكته جالبي اشاره مي صحبت مي

گويد كه براي طرح ريزي  مي. حاكم بر بنيانگذاري دانشگاه تهران است
دانشگاه تهران هياتي به وجود آمد از چند دسته افراد برجسته كه از ميان 

نصراهلل تقوي و  حاجي. ندهاي گوناگون فكري انتخاب شده بود مكتب

اكبر دهخدا و  الزمان فروزانفر از ميان تحصيلكردگان قديم؛ علي بديع
؛ (مدرسه علوم سياسي و دارالفنون)غالمحسين رهنما از مدارس جديد ايران 

دكترعيسي صديق تحصيلكرده كشورهاي انگلوساكسون؛ و 
و دكترلقمان دكتراميراعلم . شفق كه درس خوانده آلمان بود دكتررضازاده

هاي فرانسه در اين جمع حضور  اكبر سياسي از تحصيلكرده ادهم و دكترعلي
. البته كسان ديگري هم بودند و من حيث نمونه از برخي ياد كرديم. داشتند

براي ما اين تركيب از اين نظر جالب است كه رضاشاه به هرچه معروف بود 
وضوع، چگونه چنين با توجه به اين م. به دمكرات بودن شهرتي نداشت

تركيبي  براي تاسيس دانشگاه تهران شكل گرفته بودآن هم به روش 
 دمكراتيك؟

 

 اول اينكه نسبت به . دكتر نهاوندي ـ رضاشاه از جمله دو حُسن بزرگ داشت
العاده احترام داشت و ديگر اينكه خيلي به رعايت قوانين و  اهل علم فوق

در . اقع اين ظواهر قوانين و مقررات باشدحتا اگر بعضي مو. مقررات پايبند بود
ترين افراد ايران در  العاده مقيد بود كه برجسته مورد دانشگاه رضاشاه فوق

 . دانشگاه باشند
 

ـ درباره گذاشتن سنگ بناي دانشگاه به حضور رضاشاه در دانشگاه اشاره 
 نقشه پرديس مركزي دانشگاه تهران را چه كسي تهيه كرد؟. كرديد

 

هاوندي ـ نقشه پرديس مركزي را آندره گدار تهيه كرد كه همان دكتر ن
 شخصي است كه نقشه موزه ايران باستان را هم داده است و همچنين نقشه 

كتابخانه ملي را كه در كنار موزه ايران باستان قرار دارد و به همان سبك 
ا آندره گدار معمار و هنرمند بزرگي بود كه ساله. معماري ساخته شده است

رييس دانشكده هنرهاي زيبا بود و باستان شناسي ايران را هم او بنيانگذاري 
 .كرد

 

طرح . دانيم كه محسن فروغي تهيه كرد ـ نقشه دانشكده حقوق را هم مي

 ها را چه كساني دادند؟ ديگر دانشكده

 

هاي دانشگاه تهران را محسن  دكتر نهاوندي ـ نقشه خيلي از ساختمان

ندره گدار بازنشسته شد و رفت سالها شادروان محسن وقتي آ. فروغي داد
نقشه مسجد دانشگاه را عبدالعزيز . فروغي رييس دانشكده هنرهاي زيبا شد

طرح كتابخانه مركزي را هم گويا فرمانفرماييان داد ولي . فرمانفرماييان كشيد

هاي بزرگ ديگر چون استاديوم صدهزارنفري و كاخ  طرح. مطمئن نيستم

 .         ز از كارهاي فرمانفرماييان استنياوران ني
 

ـ حاال كه صحبت از افراد برجسته دانشگاه تهران به ميان آمده، از اين 
 .برجستگان هر كه را به ياد داريد نام ببريد

 

اند كه در  دكتر نهاوندي ـ برجستگان علم پزشكي در ايران همه كساني بوده

اند مدتي در خارج درس  بعد رفته اند و احتماال دانشگاه تهران درس خوانده

الدين آرمين و دكترناصر گيتي كه همين  به عنوان نمونه دكتركمال. اند خوانده

از بزرگاني كه به خاطر دارم كه در خارج از ايران درس . اواخر فوت شد
خوانده بودند و به دانشگاه تهران آمدند درعلم پزشكي زنده يادان دكترمحمد 
. قريب، دكترمنوچهر اقبال و پروفسوريحيي عدل و پروفسورشمس بودند

اكثر بقيه نامداران همه از . لكرده آمريكا بوددكترجهانشاه صالح هم تحصي
 . دانشگاه تهران برخاسته بودند

در دانشكده حقوق بايد از دكترقاسم زاده ياد كنم كه تدريس حقوق اساسي را 
در ايران او شروع كرد، دكترمتين دفتري، دكترسيد علي شايگان و 

و  دكترسيدحسن امامي كه بزرگترين متخصص حقوق مدني ايران بود

الملل خصوصي بود و مدتي هم  دكترمحمد نصيري كه متخصص حقوق بين

در رشته ادبيات كه همه معروف . رياست دانشكده حقوق را به عهده گرفت

الزمان فروزانفر، سعيد نفيسي،  الشعرا بهار، فاضل توني، بديع ملك. بودند

ات زاده، تقريبا تمام فضالي بزرگ ايران در دانشكده ادبي سيدحسن تقي

 . كردند تدريس مي

 

التحصيل دانشگاه تهران بودند چه كساني به خاطر  ـ از كساني كه فارغ

 آيند؟ مي

 

هوشنگ سيحون كه بعدا رفت در  دكتر نهاوندي ـ در معماري مهندس

حسين امانت كه بناي شهياد را ساخت، در  فرانسه هم درس خواند، مهندس

يافتگان دانشكده ادبيات  شادبيات همه برجستگان نسل دوم ايران، پرور

اولين كسي كه در ايران دكتراي ادبيات گرفت . دانشگاه تهران هستند
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سپس به ترتيب دكترذبيح اهلل صفا و دكترپرويز . دكترمحمد معين بود

اين چهار نفر، اولين كساني بودند كه از . خانلري و دكترحسن خطيبي ناتل

شان را  گر خيلي زياد كه نامبعد دي. دانشكده ادبيات مدرك دكتري گرفتند

در دانشكده علوم دكترمحمود حسابي، دكترفاطمي، . كنم فراموش مي

الدين جناب و  دكترشيباني و ديگران و از جمله از نسل بعدي دكتركمال

در دانشكده فني هم اگر بخواهم اسم ببرم . دكتريحيي عبده و دكترفرمند

 رياضي كه روساي بزرگ غالمحسين رهنما، مهدي بازرگان، عبداهلل مهندس

ساعي كه  در دانشكده كشاورزي مهندس. دانشكده فني دانشگاه تهران بودند

رييس دانشكده بود و پارك معروفي در تهران به اسم اوست، و دكترعباس 
در واقع او بود كه . دواچي كه سالهاي دراز بر آن دانشكده رياست كرد

  .دانشكده كشاورزي را دانشكده كشاورزي كرد
 

اند كه  ـ با همه ثمره گرانبهاي دانشگاه تهران، گاهي به آن ايراد گرفته

دانشگاه تهران بطور اخص و دانشگاه در ايران بطور اعم متفكر تربيت 

 نظر شما چيست؟. كردند كردند بلكه متخصص تربيت مي نمي

 
بسياري كسان كه در ايران فكر . دكتر نهاوندي ـ اين مطلب درست نيست

. كردند يا در دانشگاه تهران بودند و يا در دانشگاه تهران تربيت شدند مي

كرد و  بنابراين درست نيست كه بگوييم دانشگاه تهران متفكر تربيت نمي

متخصصيني بودند كه متفكر بودند و متفكريني . كرد متخصص تربيت مي

. ولي هر دو گروه در دانشگاه تهران بودند. بودند كه متخصص نبودند

حتا . اند مركز آزادي فكري بود نشگاه تهران برخالف آنچه نوشته يا گفتهدا

. رسيد شدت عمل سياسي در ايران وجود داشته است در زماني كه به نظر مي

 . بايد انصاف را رعايت كرد
 

 ـ آيا مطلبي هست كه ما نپرسيده باشيم و شما بخواهيد يادآوري كنيد؟
 

اول اينكه من ترديد . خواهم يادآوري كنم دكتر نهاوندي ـ دو نكته را مي

ندارم كه زماني كه حقشناسي دوباره در ايران رايج شود، از بسياري بزرگان 
ي، فروغ. كه به دانشگاه و به ايران خدمت كرده اند حقشناسي خواهد شد

مشيرالدوله، دهخدا، اينها مردان بزرگي بودند كه دانشگاه و علمِ ايران به 
 . اينها مديون است و هميشه مديون خواهد ماند

 
موضوع ديگر اين است كه پس از رفتن مرحوم دكترفرهاد از رياست دانشگاه 

در زمان . هاي دانشگاه تهران از دست رفت تهران، بسياري از آزادي

هايي كه دانشگاه تهران  آزادي. صالح كمتر و بعد از او بيشتر دكترجهانشاه

داشت به تدريج روي فشار دولت بخصوص مرحوم هويدا كه با دانشگاهها 
رابطه خوبي نداشت و همينطور فشاري كه رييس ساواك مرحوم نصيري 

وقتي بنده آمدم به دانشگاه تهران، اين مطلب را با . آورد، از ميان رفت مي

ها بايد  ايشان كامال موافق بودند كه اين آزادي. ت در ميان گذاشتماعليحضر

با تاييد و پشتيباني . به دانشگاه تهران و دانشگاههاي ديگر برگردانده شود

هايي كه از طرف دولت و  شخص اعليحضرت بود كه عليرغم مخالفت

شد، انتخابي بودن شوراي دانشگاه به دانشگاه برگشت و  سازمان امنيت مي

هيآت مميز دانشگاه تهران موقعي كه من . قررات دانشگاه به اجرا در آمدم
تنها رييس . آمدم انتخابي شد و دخالت دولت در دانشگاه تهران از بين رفت

دانشگاه حق وتو داشت كه نه در زمان من و نه در زمان آقاي دكترهوشنگ 
تو استفاده شريفي و نه در زمان مرحوم دكترقاسم معتمدي هرگز از اين حق و

يعني انتصابات و ترفيعات دانشگاه چه از دست رييس دانشگاه و چه از . نشد

كردند در  دست دولت خارج شد و منتخبين استادان دانشگاه اين كار را مي

اينجا بايد از مرحوم دكترابراهيم پاد نخستين رئيس هيأت مدير جديد و 
دي و استقالل دانشگاه سپس استاد دكتريحيي عبده كه تا پايان دورانِ آزا

براين هيأت رياست داشت و هر دو با قدرت و استقالل كامل عمل 

در واقع اداره . مديران گروهها نيز انتخابي شدند. ذكر خيري بكنم, كردند مي

دانشگاه دوباره به دست خود دانشگاه افتاد و اين كار عملي نبود مگر به 
اين را هم بايد اضافه كنم و اگر . تاين را بايد گفت و بايد نوش. پشتيباني شاه

ممكن است از قول بنده بنويسيد كه وقتي مرحوم هويدا از رياست هيأت 
امناي دانشگاه كنار رفت و دكتراقبال به جاي او آمد، كار دانشگاه بسيار 

براي اينكه شادروان دكتراقبال يك دانشگاهي واقعي بود و . تر شد آسان

ن عالقه داشت و از خودمختاري دانشگاه تهران العاده به دانشگاه تهرا فوق

 . كرد دفاع مي

دانشگاه تهران
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 دكتر عفت رحيمي
 

 !چو آب روان، خوش كن اين مرز و بگذر
 !تو مانند آبي، كه اكنون به جوئي

 پروين اعتصامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زنده نام، . پديدة پروين اعتصامي از همان زمان كه پديدار شد شگفتي آفريد
هاي نوشكفته خواند  اي از گل الشعراي بهار، ديوان اشعار او را مجموعه ملك

ه دامن از آورد ك آگين، و چنان مستي مي لفريب و مشكدنواز است و  كه روح
 .رود دست مي

پروين، با همة كم سن و سالي، در درياي شعر كالسيك ايران، چون 
شيرين زباني . يافت جست و مي هاي معاني را مي روزي، صدف شناگري شبان

او، سبك متين، شيوة استوار، شيوائي كالم و لطف دالويز معاني كه در 
وقفه در  وي بيمخلوق اين سير معن ,دارد، در بخشي آثارش عرضه مي

هاي لفظي و معنوي شاعران خراسان چون مولوي، سنائي و ناصرخسرو  شيوه
فراز  رگرچه سبك مستقل او ب. رود و سرايندگان عراق و فارس به شمار مي

 . اين درياي پرعظمت در پرواز است
پروين، فراتر از جوهر شعري، ديدگاه يك فيلسوف عارف را دارد كه تراژدي 

كوشد دل خونين مردم دنيا را  تب انديشه خوانده است و ميهستي را در مك
 .تسليتي دهد و خاطر بينوايان را مرهمي گذارد

در ديوان كم شناختة او راه سعادت و شارع حيات و ضرورت دانش و 
گويد در درياي طوفاني حيات، با  مي. شود كوشش، به طرزي دلپسند بيان مي

و در فضاي اميد و آرزو با پروبال هنر نورد بايد بود،  كشتي علم و عزم راه
 .پرواز بايد كرد

زاد، در آگاه چون مرغكي . ملكوت است تاپروازگاه اين سرايندة جوان ز ملك 
چمد، و گاه  آيد و سرمست در چمنزارها و گلزارها مي مي كهسارها به پرواز در

مسير، گذرد، و در اين  آگاه، از فراز شرايط روز، مي گري صبور و دل انديشه
او پل عبور ميان . دارد هاي عصر خود را به ترنم وامي اي از نغمه ناگهان نغمه

نه از گذشته گسسته، و نه حال را . گذشته و اكنون ميهن خويش است
 . واگذاشته است
ها، با اين يكدستي و فصاحت و رواني، و با  هايي با اين زيبائي پرداخت سروده

اي  هاي بديع، پروين را به پديده آفرينش و مضمون سازي داين حس نيرومن
شناسد،  شاعري كه انسان را مي. در خور ارزش و بررسي بدل كرده است

عشقي كه اساس ديوان . گذارد نهد و عشق را ارج مي فضليت را حرمت مي
 . اوست

او حقيقت عشق را به گفته بهار مانند ميوه پاك و منزهي كه از الياف خشن 
خ و برگهاي بيهوده و مسموم جدا شده باشد، با صفاي اثيري و و شا

 .دهد روح برسر بازار سخن رواج مي رخشندگي نور و شفافيت
 

پروين، زماني پا به عرصة وجود نهاد كه ايران درگيرودار انقالب مشروطيت 
هاي غربي، به يك دگرگوني  بود و كم و بيش در حال آشنائي با انديشه

انديشمندان بزرگ عصر مشروطيت، به آزادانديشي . يافت فكري نيز دست مي
ند و بر گنجينة معرفت و آگاهي آنان رساندهاي بسيار  هموطنان خود ياري

 .بسيار افزودند
 51زاده شد و در  5801اسفند  81او در . پروين، زادة همين دوران بود

همة  رچه كوتاه،گدوران زندگي او، . ، چشم از جهان فروبست5288فروردين 
و از آنجا كه در اين دوران، هنوز سانسور . گيرد پادشاهي رضاشاه را در برمي

هاي شعر، حاكم نبود، و راه بر  ها و ديوان ها و كتاب سازمان يافته، بر روزنامه
بيان ديدگاههاي خردمندان و راهگشا، بسته نشده بود، به برخي از 

با شهامت و دلسوزي، هم  خوريم كه اي برمي هاي ژرف و افكار آزاده انديشه
 .اند رفت از آنها را نشان داده برون  اند و هم راه ها سخن گفته از كژي

ها و اشعار اين دوره كمتر ديده  دو روئي و در پرده سخن گوئي، در نوشته
و سانسور، كالم را در زير پوشش نمادين، و در پردة ابهام و ايهام . شود مي

ه، بيشتر از آنكه از خود و از عوالم عاشقانة شاعر اين دور. سازد پنهان نمي
انديشمندان . كند خود سخن بگويد، به اجتماع، و دردهاي مردم انديشه مي
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كوشيدند چراغ  اين دوره، با برخورداري از دانش عميق، و بينش وسيع مي
ميهنان خود برافروزند و كالمشان نه فقط دلنشين، كه  دانش را در ذهن هم

 . بخش بود و درمان يآموختن
. از اينروست. اينكه آثار اين دوره، همچنان طراوت خود را حفظ كرده است

بخش عصر رضاشاه هستند، فقط به  اما در ميان همة ادبا و فضالئي كه زينت
هاي او نه تنها به  خوريم كه سروده يك نام زنانه؛ پروين اعتصامي، برمي

زند، كه به شهادت  ميزمان خود پهلو  آساني با آثار همة سخندانان هم
هاي همين بزرگان كه در باره پروين نوشته يا شعر  ها و سروده نوشته
آور كالسيك ايران مثل، مولوي، سنائي،  م اند، آثار او با آثار شعراي نا سروده

 .ناصرخسرو و انوري و سعدي نيز از لحاظ بيان و انديشه قياس پذير است
 : است با ”مست و هشيار“ :يكي از شاهكارهاي پروين، شعر زيباي

 
 محتسب، مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

 راهن است افسار نيستياين پ! اي دوست: مست گفت
 

 روي زان سبب افتادن و خيزان مي, مستي: گفت
 ره هموار نيست, جرم راه رفتن نيست: گفت

 
 بايد ترا تا خانة قاضي برم مي: گفت
 نيستقاضي نيمه شب بيدار , رو صبح آي: گفت

 
 آنجا شويم, نزديك است والي را سراي: گفت
 والي از كجا در خانة خمار نيست: گفت

 
 در مسجد بخواب, تا داروغه را گوئيم: گفت
 مسجد خوابگاهِ مردمِ بدكار نيست: گفت

 
 دنياري بدهِ پنهان و خود را وا رهان: گفت
 كارِ درهم و دينار نيست, كارِ شرع: گفت

 
 ات بيرون كنم جامه, از بحرِ غرامت: گفت
 جز نقشي زِ پود و تار نيست, پوسيده است: گفت

 
 آگاه نيستي كز سر در اُفتادت كُاله: گفت
 بي كالهي عار نيست, در سر عقل بايد: گفت

 
 زان چنين بيخود شدي, مي بسيار خوردي: گفت
 حرف كم و بسيار نيست, گو اِي بيهوده: گفت

 
 را مست, بايد حدّ زند هوشيار مردم: گفت
 اينجا كسي هوشيار نيست , هوشياري بيار: گفت

 

( دفتر دوم)مولوي ” محتسب و مرد مست“: اين شعر را پروين، با الهام از شعر
 . سروده است

 :مطلع شعر مولوي اين است
 

 محتسب در نيمه شب جائي رسيد
 در بن ديوار، مردي خفته ديد

 
صالبت كالم و قدرت ترديد مولوي،  مقايسه اين دو شعر، جدا از عظمت بي

هاي بديع و رواني و شيريني اوست نشان  بيان پروين را كه همراه با نكته
 .دهد مي

با ” گداي شهر“در مورد ديگر، پروين با الهام از يكي از اشعار انوري با عنوان 
 :مطلع

 
 آن شنيدستي، كه روزي زيركي با ابلهي

 حياست؟ اين والي شهر ما گدائي بي: گفت
 

 :سروده است، كه مطلع آن اين است” اشك يتيم“نوان شعري با ع
 

 روزي گذشت پادشهي بر گذرگهي
 فرياد شوق، برسر هركوي و بام خاست

 
در اينجا هم، كه قافيه هر دو شعر يكيست و وزن آنها متفاوت است، 

راستگي و زيبائي بيشتري آرائي و آهنگ كالم، شعر پروين را آ صحنه
 .با انوري، سراسر برابري داردبخشد و قدرت شاعري او  مي

 
نام پروين اعتصامي، پيش از آنكه ديوانش به چاپ برسد، در محافل ادبي، 

زيرا چند سال قبل از چاپ ديوانش، دهخدا، . نامي شناخته شده و پراعتبار بود
امثال و “: جلدي خود بنام 1دانشمند، اديب و شاعر مشهور، در فرهنگ 

شد از همان جلد اول، بعضي از ابيات پروين منتشر  5282كه در سال ” حكم
نيشابوري،  الشعراي بهار، اديب آور معاصر او مثل؛ ملك م را در رديف شاعران نا

” نامه لغت“آبادي و رشيد ياسمي، ذكر كرده بود و بعدها هم در  دولت  يحيي
پروين اعتصامي نوشت و مقام بلند ادبي او را  در بارهخود شرح حال جامعي 

 . ستايش قرار دادمورد 
محمد ضياء هشترودي در : ، يكي از نويسندگان بنام5280در سال 

چند شعر از پروين اعتصامي ” منتخبات آثار“بنام  ,اي از شعر و نثر مجموعه
 .كرده بود تمجيد بسيارنقل كرده و در تفسير خود، از او 

ملك، ال كه به همت يوسف اعتصام” بهار“، در ماهنامه 5288از حدود سال 
 :شعر پروين انتشار يافت 58شد، به تدريج  پدر پروين اعتصامي منتشر مي

هاي بسيار معتبر آن عصر  ها و روزنامه نه تنها در ميان مجله” بهار“مجله 
در برلين به ” كاوه“الشعراي بهار، مجله  از ملك” نوبهار“روزنامة : مثل

از جهانگير ” فيلصوراسرا“زاده،  كوشش دانشمند و اديب مشهور، حسن تقي
از ” ارمغان“شيرازي با همكاري دهخدا دانشمند و شاعر و اديب مشهور، 

و  سرآمد بود آور، و بسياري نشريات ديگر، وحيد دستگردي محقق و اديب نام
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الملك  هايي كه در آن بچاپ رسيده و بيشتر آنها را خود اعتصام آثار و ترجمه
كه در ميان همه مجالتي . ي استرقم زده است، تا امروز هم بسيار خواندن

زيرا تمام مطالب آن . ير استظن كه تا امروز بچاپ رسيده است نيز كم
. شود يكدست در سطح باالي علم و دانش زبان است و با زباني فخيم ادا مي

از اين ” بهار“اما از لحاظ موضوع بحث ما، يعني پروين اعتصامي، مجله 
وين در آن، براي كسانيكه در تهران و شعر پر 58لحاظ اهميت دارد كه چاپ 

د، از ظهور شاعري بسيار جوان نبخصوص شهرستانها، از او چيزي نشينده بود
و توانا خبر داد و نام او را در تمام محافل ادبي ايران ناگهان بر سر زبانها 

اين اشعار از اين جهت هم اهميت دارد كه پروين در دور اول انتشار . انداخت
، پانزده ساله بود و تا حدي تاريخ سرودن اين اشعار 5288ر سال مجله بهار د
سالگي كه دور  81سالگي و يا قبل از آن سروده شده و تا  51را كه يا در 

 . دارد ميدوم مجله بهار انتشار يافته ادامه داشته است معلوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از پروين منتشر شده، عبارتند از،” بهار“اشعاري كه در دو نوبت در مجله 
 ـ  اي مرغك   5
 رهذـ   8
 ـ  گوهر و سنگ  2
 ـ  صاعقة ما ستم اغنياست  1
 ـ  اشك يتيم  1
 ـ  سعي و عمل   0
 دـ  كودك آرزومن  3
 (اي چند نكته)من ـ  اندرزهاي   0

 ـ از يك غزل 
 ـ خزان

 ـ مادر دورانديش
 و يك رباعي. ـ  اندوه فقر

 

اما پدرش، فقط پس از ازدواج و . ديوان پروين مدتي بود آماده شده بود
طول انجاميد، اجازة انتشار آن را بطالق پروين كه رويهمرفته، دو ماه و نيم 

 .داد
او با . ي كرمانشاه بود ازدواج كردپروين با پسرعموي پدرش كه رئيس شهربان

دان بود و استعداد ادبي پروين را بسيار ارج  اينكه مردي فهميده و آداب
گذاشت، اما نا هماهنگي اخالقي مانع از آن شد كه پروين زندگي  مي

 .اش را ادامه دهد زناشوئي
 :سروده استرا بيت  2 اين او درباره اين واقعه، فقط

 
 زار چه ديدي؟تو ز جمعيت گل! اي گل

 جز سرزنش و بدسري خار چه ديدي؟
 

 ,تو با اينهمه پرتو! افروز اي لعل دل
 جز مشتري سفله، به بازار چه ديدي؟

 
 ترفتي به چمن، ليك قفس گشت نصيب

 !غير از قفس، اي مرغ گرفتار چه ديدي؟
 

، 5251و ديوانش هم در همان سال يعني . سالگي ازدواج كرد 89پروين در 
 . منتشر شد
خواندن شعر پروين بحدي بود كه آقاي سعيد نفيسي،  بهقه مردم شدت عال

سالگي،  0الملك بود و از  از فضال و دانشمندان معاصر، كه از دوستان اعتصام
درسال “: له مفصلي نوشتاشعار پروين را از زبان خودش شنيده بود، در مقا

كه مرحوم يوسف اعتصامي، نخستين چاپ ديوان پروين را از جانب  5251
دخترش بمن داد، هم پروين زنده بود و هم پدرش، و حاال كه ابوالفتح 

سال از  9اي از چاپ سوم اين كتاب را براي من فرستاده،  اعتصامي، نسخه
سالگي  21در  5288ودين سال، پروين در فر 9در اين . گذرد آن تاريخ مي

سال  1و مترجم زبردست، ” بهار“درگذشت، و پدرش، نويسنده معروف مجله 
اما در همين مدت . رخت از جهان بربسته بود 5250پيش از آن در سال 

رساند كه ادبيات  چاپ از ديوان پروين انتشار يافته است و اين مي 2كوتاه، 
و بياد آوريم كه از . ب را داردسال حوصله يك چاپ از اين كتا 2ايران هر 

سرايان روزگار گذشته، تا  ميان سرايندگان زمان ما، و حتي بسياري از سخن
رساند كه چگونه  و همين مي. كنون كسي اين سرنوشت را نداشته است

 ”.اند فارسي زبانان به شعر او اقبال كرده
چهارمين بار در ديوان پروين براي . قاي نفيسيآسال پس از انتشار مقالة  58
هزار  81در  5215هزار نسخه منتشر گرديد و چاپ پنجم آن در آبان  52

 ,اي است كه شامل مقاالت چاپ هفتم، همراه با ضميمه. نسخه منتشر شد
دانشمندان و شرق شناسان، در باره پروين  ,انظرهاي همة شعر اشعار و نقطه

ناشران . ن پس بارهااز آ. است و در چندين هزار نسخه به چاپ رسيده است
كرده هاي گوناگون، تا زمان ما اين ديوان گرانقدر را منتشر  مختلف، در شكل

 . دهند و همچنان هر سال آنرا بصورتي ديگر انتشار مي
كه در ” بهار“الشعراي بهار، دوست پدر پروين و همكار او در مجله  ملك

ن را از كودكي جست و اشعار پروي الملك شركت مي محافل خانوادگي اعتصام
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شنيده بود، مقدمه جامع و مبسوطي سرشار از تحسين و تمجيد بر ديوان او 
 .نوشته است

، دهخدا، نصراهلل تقوي، اقبال آشتياني، دكتر صورتگر يهمچنين عالمه قزوين
الملك بودند و پروين را از  و بسياراني ديگر كه دوستان خانوادگي اعتصام

و اظهار نظرهاي خود در بارة پروين از تأثير شناختند، در مقاالت  كودكي مي
الملك در تقويت هنر شاعري دخترش پروين  هاي اعتصام ارشاد و راهنمائي

 . اند سخن گفته و ديوان او را در رديف آثار بزرگ ادب فارسي برشمرده
مدير مدرسة آمريكائي تهران، كه پروين تحصيالت ” ولرش“و نيز خانم 

جا گذراند و سپس چند سال در همان مدرسه به دبيرستاني خود را در آن
تدريس پرداخت، در باره او گفته است كه وقتي پروين وارد اين دبيرستان شد 
معلومات ادبي و عربي و انگليسي او نسبت به سن او بسيار زياد بود و در 
تمام سالهاي تحصيل با تفاوتي زياد نسبت به همكالسانش هميشه رتبه اول 

 .را هم بسيار ستوده است فضائل اخالقي پروين وا. ردك را احراز مي
كوب دانشمند و محقق شهير معاصر، در باره پروين  دكتر عبدالحسين زرين
اينكه مجالست معاشران پدر پروين كه جمله از  با“: اعتصامي نوشته است

آمدند، و البته دختر نوجوان را در كار شعر و  اكابر شعر ادب و عصر بشمار مي
و نيز اينكه پدرش با تصدي رياست .... كردند ارشاد و تشويق مي شاعري

هاي خطي و چاپي  هكتابخانة مجلس و سروكار دائم با مطبوعات تازه و نسخ
كتب مهم فارسي و عربي در شكفتن قريحه پروين بسيار موثر بود، 

خورد  آثار خارجي برمي رديگري د  بخصوص اينكه هروقت به مضمون تازه
.... تا در بارة آن شعر بسرايد، تگذاش كرد و در اختيار پروين مي مي آنرا ترجمه

كند، و حتي در  هذا، در آنچه پروين از شيوة فكر، يا بيان قدما تقليد مي مع
و ا شعررسد،  اي به نظر مي آنچه شعر وي ترجمه يا نقل مضمون شاعر بيگانه

ز اخذ و اقتباس اي ا توان نشانه ري صبغة شخصي دارد كه به دشواري ميدبق
 ”.را در كالم او بدست آورد

كند كه بيش  اي حكايت مي زبان محكم و با صالبت پروين از قدرت شاعرانه
از آنكه مديون انشاء پدرش باشد، از مطالعه و تحقيق خود او در آثار باستاني 

 . نشان دارد
مسمطي را هم كه پروين با تقليد از شكل مسمط معروف دهخدا، كه  1 اما
” يادآر زشمع مرده يادآر“بند،  ر رثاء دوستش جهانگير شيرازي، با ترجيحد

ده است، از اصالت و تجربة زندگي روزانه او مايه گرفته و مضامين آن وسر
ها را كه با شكل  اين مسمط. خود اوست هبكر و تازه، و مخصوص ب

توان تا حدي شعرنو به حساب آورد و  كالسيك شعر فارسي فرق دارند، مي
اي مرغك، اي گربه، آشيان ويران، نغمة صبح و يادياران : عبارت هستند از

كه اين آخري خطاب به يك مجسمه موميائي شده است و از شاهكارهاي 
 . رود پروين بشمار مي

رسد، پروين بيشتر تحت  قطعه مي 18در قسمت قصايد، كه شمار آنها به 
عرفاني و كه عين حال  نها، در آ تأثير ناصرخسرو و سنائي است و مضامين

گويد، كه  گيري سخن نمي تحقيقي و اخالقي است، از ترك دنيا و گوشه
اي خالي از ظلم و ستم را  كند و جامعه برعكس، سعي و عمل را تشويق مي

 .دهد پرور ميسر و الزم نشان مي به كوشش فرمانروايان دانا و عدالت
دردي عميق و صميمانة پروين به طبقات محروم، سبب شد كه  توجه و هم

، اشعار او مورد توجه خاص نويسندگان نسل جوان قرار 88پس از شهريور 

اي كه از اين جنبة انديشه او شد، جهات ديگر افكار و تعليمات  بگيرد و مبالغه
در . قرار دادالشعاع  پرداخت، ظاهرا تحت او را كه به تقوي و علم و عمل مي

نزد پروين به شرح آالم آنها  اهاي فقر حالي كه توجه به رنجها و محروميت
شود و او ريشة اين ناماليمات را بيشتر نبود سعي و عمل  محدود نمي

داند، ضمن اينكه استقرار عدالت اجتماعي را هم نتيجة كم بود كوشش و  مي
 .شمارد توجهي مقامات مسئول برمي بي

. سازد روين اعتصامي است و عدالت اجتماعي را ميسر ميآنچه مطلوب پ
محبت نسبت به همنوع و تربيت اخالقي افراد است كه بايد از كودكي در 
دامان مادران فهميده و دانا و سپس بوسيلة آموزگاران و استادان در ذهن 

 .تفاوتي به درد همنوع گردد كودكان نهادينه شود و مانع بي
بيت دختران و زنان، و نقش پراهميت آنها در اجتماع از اينرو پروين به تر

كند و در اشعار مختلف، زنان را تشويق به آموختن و دستيابي  بسيار توجه مي
هم زندگي خود آنها به دور از جهل كه  ,كند كه از اين راه به علم و دانش مي

بنياد بدبختي است، سپري شود و هم موفق به پروردن فرزندان دانا و 
 :گويد مند بشوند، ميسعادت

 
 اند بزرگ اگر فالتون و سقراط بوده

 بزرگ بوده پرستارِ خُردي ايشان
 

 هميشه دختر امروز، مادر فرداست
 زمادر است ميسر، بزرگي پسران

 
 به گاهواره مادر، به كودكي بس خفت

 سپس به مكتب حكمت، حكيم شد لقمان
 

خالق او برپاية و ا. يك مصلح اجتماعي است و پروين يك شاعر اخالق
او در . شود اما عرفان پروين به تصوف اسالمي مربوط نمي. عرفان قرار دارد

عرفان، به مولوي و سنائي و عطار و حافظ توجه دارد و مثل آنها، روح را 
جستن از   داند، و كمال و راهايي آنرا بوسيلة دوري ميتن  نمحصور در زندا

دن به صفاي باطن و تزكية نفس صفات و افكار و اعمال باطل، و روي آور
ها و عاديات رها  شود و از پستي داند كه در سايه آن، روح نيرومند مي مي
 . گردد مي

هاي جوالي خدا، كعبة دل، لطف حق، و پايمال آز اين افكار پروين  در قطعه
 .توان ديد را مي

هنر اصيل و استقالل فكر پروين، بيشتر در تمثيالت و قطعات، كه قسمت 
قطعه  880كه شامل , گردد دهد، متجلي مي م ديوان او را تشكيل ميمه

در اين قسمت كه بيشتر اشعار بصورت مناظره بين دو شخص، يا دو  .است
گردد، از كمال مطلوب انساني، و راه برون رفت از عاديات،  شيئي بيان مي

« پيام گل»در قطعه  .رود همراه با وارستگي و پاكي و صفاي دل سخن مي
 :گويد مي

 
 دل از آرزو، يكنفس بود خرم
 !تو اندر دل باغ، چون آرزوئي
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 !چو آب روان، خوش كن اين مرز و بگذر

 ! تو مانند آبي، كه اكنون به جوئي
 

. ناميد ”پرويني“توان آنرا سبك  و مي. سبك پروين مخصوص به خود اوست
حفظ در عصر او، هنوز محيط ادبي، و مخصوصا محيط تربيتي او، پايبند 

ميراث كهن شعري بود و تصور عصيان عليه آن ميراث و گزيدن راهي بجز 
 .آن، در ذهن او راه نداشت

هاي شعر فارسي و دلبستگي به  او با مطالعه و تحقيق وسيع در اشعار و ديوان
هاي خراساني و عراقي سبكي بوجود آورد كه تلفيقي از اين دو سبك  سبك

گيرد و مخصوصا  ندگي روزانه او نشأت مياما مضامين اشعار او، از ز. بود
از  ولمشعر او را م. روش مناظره كه او براي قطعات خود برگزيده است

و از تازگي انديشه و اصالت  ,دهد احساس و عاطفه و شور شاعرانه نشان مي
 .دهد گواهي ميهنر او 

هيچ ترديد، ظاهر شعر  بدون شك آگاهي به همة رموز و قوائد عروض بي
ضمن , اما اين شعر .دهد كالسيك نشان مي شعررا وابسته به پروين 

از لحاظ مضمون و طرز , وابستگي و پيوستگي به قواعد كهن شعر فارسي
هاي نو و مسائل روز است كه در  و سرشار از انديشه, بقدري تازه و بديع, بيان

ميان آثار كالسيك و نيز شعر امروز ايران مشخص و منحصر بفرد جلوه 
 .كند مي

 
پروين متاسفانه پس از فوت پدرش كه به او بسيار دلبسته و مانوس بود، نه 
فقط به درد بي پدري گرفتار شد كه نخستين و بهترين مربي، پشتيبان 

ترين و دلسوزترين مصاحب خود را هم از دست  فكري و روحي و صميمانه
دردجانسوز را در اين . داد و گوئي ناگهان چندين نفر با هم او را ترك گفتند

كه مطلع آن اين  .شعر زيبايي كه در رثاء پدر خود سروده بيان كرده است
 :است

 
 پدر آن تيشه كه برخاك تو زد دست اجل

 اي بود كه شد باعث ويراني من تيشه
 

 2چون در همان . آزرده شد كه گوئي باستقبال مرگ رفت و سپس آنقدر دل
عري براي سنگ مزار خود سروده سالي كه بعد از فوت پدرش زنده بود، ش

 با اين مطلع :است
 

 بالين است سيهشاينكه خاك 
 ادب، پروين استچرخ اختر 

 
انگيز،  نحزسال  2بتالبه بيماري تيفوئيد در پايان آن ابراثر سرانجام و 

 . درگذشت
 . نام او در كنار جاودانگان شعر فارسي، جاودانه خواهد ماند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5808ـ  5221احمد بهمنيار 
 

زاده كرمان بود و آموزشش را نزد پدرش آقا محمدعلي كه مردي    
اي درسي در دستور  فضل و در رياضي و ادب سرآمد شهر بود و رسالهبا

عربي احمد پس از چندي بر زبان . زبان عربي نگاشته بود، آغاز نمود
هاي شهر كرمان به تدريس  آنچنان مسلط شد كه توانست در حوزه

در جواني جذب جنبش . علوم ادبي و زبان عربي پرداخته و اشتهاري يابد
خورشيدي در كرمان  5295تا  5809هاي  مشروطه گشت و در سال

در جريان جنگ جهاني اول . منتشر ساخت« دهقان»اي به نام  روزنامه
پس از آن چند صباحي را در . را در زندان گذرانداي  يكسال و خرده

تهران به خدمت دولتي و هفت سالي را در خراسان سپري نمود و از 
 5285از . ها گرفت محضر اديبان سرشناسي چون اديب نيشابوري بهره

مشغول بود و پس از آن « فكر آزاد»در مشهد به نشر روزنامه  5282تا 
 .ر آنرا ادامه داديكسالي نيز در تهران چاپ  و نش

به وزارت معارف وارد و رياست دارالمعلمين تبريز را  5281بهمنيار در   
پس از دو سال نشستن بر مسند  5258دار شد، تا اينكه از  عهده

قضاوت، در دارالمعلمين عالي تهران و مدرسه عالي سپهساالر به 
ان در پس از تاسيس دانشگاه تهر. تدريس زبان و ادبيات عربي پرداخت

. ، كرسي استادي زبان و ادبيات عربي را به بهمنيار سپردند5252
موضوع رساله وي براي دريافت اجتهاد علمي و درجه دكترا جهت 

نامه صاحب ابن عباد وزير و عالم  امكان تدريس در دانشگاه، زندگي
ها پس از مرگ بهمنيار به همت استاد  مشهور است كه سال
يزي چاپ و در دسترس خاص و عام قرار محمدابراهيم باستاني پار

 .گرفت
بيست سال پاياني زندگي احمد بهمنيار به خواندن و خواندن و نوشتن و 

نام آوردن از چند اثر چاپي او مشت نمونه خروار همت . آموزاندن گذشت
 :وي و زحمتي است كه بر خود روا داشت

 تحفه احمديه در شرح الفيه 
 في مقامات الشيخ ابوسعيد ، مقدمه و تصحيح اسرارالتوحيد 

چاپ رساله حورانيه تاليف عبيداهلل بن محمود شاشي معروف به خواجه 
 احرار

الدين محمد بن مويد  مقابله و تصحيح التوسل الي الترسل تاليف بهاء
 بغدادي

تصحيح و تعليقات تاريخ بيهق تاليف ابوالحسن علي بن زيد بيهقي  
 فندق معروف به ابن
 مقالهمثل در چهار 

 .امالي فارسي،  كه خطابه ورودي به فرهنگستان است
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 دكترمحمد عاصمي

 پيشگامان ايران نو
 

 سر از بندِ ضحاك بيرون كند  كسي كو هواي فريدون كُنَد
 
 
 
 
 
 
 

ي برلين  ي كاوه ي نخستين شماره سرمقاله
با اين بيت ( 5950ژانويه / 5801شهريور  51)

شود و زنده ياد سيدحسن  فردوسي آغاز مي
زاده، پيروزي نور و روشنائي را بر تيرگي  تقي

جهل و ستم ضحـّاكي، اساس كار مبارزات 
دهد و در  ساني خود و يارانش قرار ميان

تيرماه )سال پنجم كاوه برلين  10ي  شماره
بدون ... »: نويسد مي( 5988نوامبر 5898/52

هيچ شكّي بزرگترين عيب و نقص و بدترين 
هاي بيشمار مملكت ما بيسوادي  بدبختي

عمومي است و در اين باب حاجت بهيچ گونه 
عايب هچ كدام از م... بحث و تدقيق نيست

اساسي، بقدر عشر اهميـّت عيب بيسوادي 
العلل  المعايب، علّت عمومي را ندارد و امّ

ي نواقص  ي اصلي همه ها، سرچشمه بدبختي
و منشاء تمام خرابيها همين بالي بيسوادي 

 «...عامـّه است
زاده، سيدمحمـّدعلي  سيدحسن تقي

ي  محـّمد قزويني و همه زاده، عالّمه جمال
برلين، بر اين اعتقاد، پاي يارانشان در 

فشردند كه ناداني، كوري و كوردلي  مي
آوُرد و تيرگي جهل، راهي به روشني  مي

در زماني است كه شايد دو , گشايد و اين نمي
هاي تربيت  درصد اهالي ايران، آنهم با شيوه

كهنه، با سواد بودند و سواد آن روز فقط به 
تعاليم معناي فراگرفتن زبان و ادب فارسي و 

 .ديني و قرآن بود
جوانان باسواد متوسـّط و عالي، انگشت شمار 
بودند و كشور ما بهيچوجه كادرهاي علمي و 

ي تحصيل  زنان كشور اجازه... فنّي نداشت

ي ناچيزي از زنان كشور كه  عـّده... نداشتند و از تمام مزاياي آموزش و پرورش مدرن، محروم بودند
ي غني فرهنگ  امعه بودند با ادبيـّات قديم ايران، آشنائي داشتند و گنجينهي باالي ج منسوب به طبقه

 .رسيد ايران، تنها دهان به دهان و از راه نقّالي و داستانسرائي به گوش مردم مي
ي  خواستند، براي ايراني، روزني به روشنائي بگشايند غالباً از جمله با سوادانِ مسئوليت شناسي كه مي

در دوران رضاشاه مصدر خدماتي بودند و با وجود صدماتي كه بر آنها به درست يا كساني هستند كه 
نام و نشان اين ... نادرست وارد شد، در دگرگوني ايران با رضاشاه همدلي و همراهي كردند

پروران و فرهنگيان، در بسياري از تحوالّت فرهنگي و آموزشي ايران، بسيار  خواهان و فرهنگ فرهنگ
گواهي بر اين اصل است كه رضاشاه به اينان، امكان حركت و فعاليـّت داده بود و اينها  مشهور است و

 .هم پذيرفته بودند كه با او در ساختن فرهنگ و آموزش و پرورش مملكت، همراه باشند
در تأسيس مدارس جديد و دانشگاه و تأسيسات مفيد فرهنگي ايران، اينان با دانش و بينش ممتاز خود 

شان، عمـّامه و عبا به كناري نهادند و در كسوت استادان اوليـّه دانشگاه ايران  ند و بسياريدست داشت
كه تازه به همـّت رضاشاه ايجاد شده بود، مشغول تربيت شاگرداني شدند كه بعدها هر كدام، خود 

 :استادان بنام زمان بودند
الل همائي، مدرس رضوي، ابراهيم الزمان فروزانفر، ج محـّمد علي فروغي، عبدالعظيم قريب، بديع

ي درازي را تشكيل خواهد داد،  الشعراي بهار و بسياري ديگر كه نام مباركشان، سياهه پورداود، ملك
 .ي او بودند ياران و ياورانِ رضاشاه در اجراي نيـّات بلند و درخشانِ ترقيخواهانه

اند و در تحـّول ايران از  انساني بودههركدام از اين بزرگواران، آيات مباركِ راستي و درستي و شرف 
 ...دستي دراز و استوار داشتند... دوران سياه و مرگبار سرزميني كه نه ملّت بود و نه دولت

ملّت، يعني آن جمعي از مردم كه در زبان و ... »: ي استادسعيد نفيسي ايم زيرا به گفته ملّت نبوده
س و زندگي اجتماعي و اميد و آرزو و حتّي در خشم و اخالق و عادات و رسوم و معتقدات و دين و لبا

راستي هم كه در آن ... غضب و كينه و نفرت يكسان بينديشند و با هم همداستان و شريك باشند
ايم، زيرا دولت  دولت هم نبوده... زمان، ايرانيان، در هيچ يك از اين مظاهر انساني، اتفاق كلمه نداشتند

از ميان مردم برخاسته باشد و مسئول سرنوشت و خوب و بد مردمي اي كه  يعني آن نيروي حاكمه
دولت آن است كه شب و روز براي مردم دلسوزي كند، آسايش و نيك ... اند باشد كه آن را برانگيخته

ي ديگري از پيشرفت و  روزي مردم را از هر حيث فراهم آورد، در هر روزي مردم را به سوي پايه
ي شبانروزي امروز و فرداي آن مردم را از هر حيث تأمين كند، حتّي ترقّي و كمال ببرد، زندگ

هاي عاقالنه براي آينده مردم بكشد، عرض و ناموس و جان و مال همه مردم را در كمال خوبي  نقشه
اي ارشاد و هدايت خودداري  ي خطرهاي جاني و مالي را دفع كند، از هيچ وسيله حفظ كند و همه

اين صفاتي . ن پرستار و سرپرست و دوست و خدمتگذار و دستيار آن مردم باشدتري نكند، يعني مهربان
 .وجه در آنچه دولت ايران مي گفتند نبود است كه در آن دوره، بهيچ

o 
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بيش از صد سال بود كه دولت ايران، يكي از 
رفت  ناتوان ترين دولتهاي جهان بشمار مي

امـّا اگر كسي اوضاع آن روز جهان را درست 
بيند كه حالِ آن از هر  ميبسنجد، 
اي زارتر بود، زيرا اين ُدوُل  مستعمره

استعماري، الاقل در آباداني مستعمرات خود 
 « ...كوشيدند مي

و سعيد نفيسي نيز، يكي از اين ياران و 
ياوران رضاشاه در دگرگون ساختن اوضاع 

 .ايران بود
ي  چهره( ذكاءالملك)محـّمدعلي فروغي 

باسوادان صاحب  درخشان ديگري از اين
فروغي ... معرفت بود كه به ياري رضاشاه آمد

ترين و داناترين معلم  مشهورترين و برجسته
كتابي در تاريخ ايران نوشته ... آن روزگار بود

است كه چند بار چاپ شده و بسياري، تاريخ 
نخستين . سرزمين خود را از روي آن آموختند

كتابي بود كه به روش كتابهاي درسي 
او در ... ائي در تاريخ ايران نوشته شده بوداروپ

دارالفنون، زير نظر استادان فرانسوي به 
اينها ... تحصيل علم طب نيز پرداخته بود
دادند و  درس خود را به زبان فرانسه مي

بهترين شاگرد خود را كه در زبان مسلّط بود، 
كردند درس ايشان را به فارسي  مأمور مي

ا مترجم را در آن ترجمه كند، اين معاون ي
ي  فروغي، خليفه... گفتند زمان، خليفه مي

معلمين فرانسوي شده بود و بهمين جهت 
فرانسه را بسيار خوب ياد گرفته بود و بعدها 

 .انگليسي را هم ياد گرفت
كتابهاي بسياري را از انگليسي و فرانسه به 

« فرهنگستان»تأسيس ... فارسي برگرداند
انسان بزرگ بود و ايران از ابتكارات اين 

بسياري از بزرگان علم و ادب را در اين 
عبـّاس اقبال، محـّمد ... فرهنگستان گردآورد

كلمات زيباي ... قزويني از شمار آنان بودند
دادگستري بجاي عدليه و دارائي بجاي ماليه 
و شهرباني بجاي نظميه و شهرداري بجاي 

از محصوالت ماندني , بلديه و بسياري ديگر
 ... فرهنگستان بوداين 

فروغي، فروغ درخشاني در آن روزگاران بود و 
در سياست نيز، خدمتي بسزا كرد و در 

ترين دوران، با آنكه مغضوب رضاشاه  سخت
نشين بود، باز بخواست رضاشاه و  شد و خانه

و  او مردي ايرانخواه و انساني شريف بود... دشواري كار ايران، به خدمت آمد و ايران را دريافت
ها كه محصول كشاكشهاي سياسي روزگار بود، شناخت  ها و بي اعتمادي ي كج خلقي رضاشاه، با همه

فرهنگستان علوم اتحاد جماهير شوروي، به منظور احترام . عجيب  و درخشاني در مورد آدمها داشت
 .به مقام علمي و ادبي ذكاءالملك فروغي، او را به عضويت خود انتخاب كرده بود

ي تحوالّت تاريخي ايران را  ي خواندني خود به رضاشاه، يك دوره عراءبهار، در چهار خطابهالش ملك
پردازد و  ي اوضاع گذشته و حال مي به مقايسه« ايران ديروز و امروز»كند و در قصيده  بررسي مي

كه شود  او در اين شعرهاي ماندني، متذكّر مي. رساند اقدامات رضاشاه را يك به يك به نظرها مي
سالهاي درازي پادشاهي ايران در اختيار تازيان و تُركان و مغوالن و تُركمانان بود و تو، يعني رضاشاه، 

اي و به  تازيها، اولين ايراني هستي كه پس از ساسانيان، تاج كياني بر سر نهاده پس از اينهمه بيگانه
بسياري از اديبان و دانايان و  هائي خواندني است و در كنار بهار، خيزد كه چكامه هشدار او بر مي

اند كه زمان و زمانه را شناختند و دريافتند و همراه رضاشاه در ساختن  هنرمندان و هنروران بوده
 .نو به خدمت ايستادند ايران
ي آنها بررسي  بايست به تفصيل نوشته شود و نقش ارزنده ي اين ياوران فرهنگيِ رضاشاه، مي درباره

 .تر شود اه، در جلب همراهي اين بزرگانِ فكر و انديشه، روشنگردد و هوشياري رضاش
گرفت،  شد و مأموريت نجات ايران را بعهده مي رضاشاه در آن روزگاري كه بسوي مبارزه كشانيده مي

 .ي منطقي و پرتحـّركي بود قطعاً صاحب انديشه
و محك روزانه و عقل با اي بنويسد و پيرو مكتبي باشد در تجربه  او بدون آنكه در اين راه رساله

گذشته از ... ديالكتيك دورانش در آميخته بود و در مكتب ديالكتيك عرفاني ايران پرورش يافته بود
ها و انقالبهاي  دانست، با تمـّدن و تكنيك نظامي و انديشه اين، رضاخان، از راه زبان روسي كه مي

كه رضاخان با افسران روسي داشت، مكتب اي  وچند ساله كرد، تماس بيست باختر نيز آشنائي پيدا مي
ي استبداد و وضع  ادبيات روس، از پوشكين گرفته تا تولستوي، بازگو كننده... اي براي او بود ارزنده

ها،  ها، سوسيال دموكرات ، سوسيال انقالب(طرفداران خلق)ها  انتشارات نارودنيك. ناپايدار تزاريسم بود
ي آثار نويسندگان اروپاي باختري به  هاي علمي برگردانده كتاب ها و مجالّت مخالف دولت، روزنامه

اين تماسهاي روزانه و كسب اطالّع . رسيد زبان روسي از طريق افسران روس به دست رضاخان مي
عميق از اوضاع روسيه تزاري و اعتقاد به سقوط رژيم استبدادي آن كشور، اميدواري ديگري براي او 

 .بود
رفت تا به صورت سياستمداري برجسته درآيد، عبارت بود  ل به سوي تكامل مياي كه پهلوي اوّ دوره

 .داري ي گذار روابط قرون وسطائي به مناسبات سرمايه از دوره
ويژگيهاي اين دوره، عبارت بودند از تسريع ويران شدن زيربناي شيوه ارباب رعيـّتي، افزايش بازرگاني 

ي مالي خارجي به ايران، تبديل ايران به يك كشور  خارجي، گسترش روابط پولي، نفوذ سرمايه
مستعمره، تشديد تضادهاي اجتماعي، دوره پخش ادبيـّات انقالبي و روشنگري و آغاز جستجو  نيم

ي  در آستانه. بايست جانشين دولت قاجارها شود براي ساختن زيربناي دولتي نوين كه ناگزير مي
ي خود را دوباره  توانست سلطه ن قاجار، بهيچوجه نميي حاكمه و دودما كودتاي سوم اسفند، طبقه

ي  ي اساسي براي تشديد نارضائي همگاني بود و اداره بحران سياسي و اقتصادي، زمينه. برقرار سازد
هاي مردم براي تغيير وضع موجود  ي قاجار ديگر ميسر نبود و حركت و جنبش توده كشور به شيوه

كار  ساخت و تصادمات تازه با نيروهاي محافظه م نزديك مييافت و آنها را بيشتر به گسترش مي
كرد و آنان را براي در دست گرفتن قدرت دولتي  دولتي، تشكّل و تصميم عناصر پيشرو را نيرومند مي

 .ساخت تر مي آماده
وچند ساله در  رضاخان، نه با فضل و دانش، بلكه با استعداد و نبوغي كه طي خدمت و مبارزات بيست

 .ديد ي كشورش را مي كرد و آينده ها را درك مي ر وي بوجود آمده و رشد كرده بود، روند پديدهارتش د
كن  سرنگون ساختن دولت استبدادي قاجار، ايجاد ثبات سياسي، اجراي اصالحات اجتماعي، ريشه

داري،  سازي براي رشد سرمايه آهن و زمينه ساختن نفوذ بيگانگان، سركوبي خانها و ياغيان، ساختن راه
امـّا عدم ... ي رضاخان قرار داشتند وظايفي بودند كه از بيست سال پيش در دستور انقالب و در انديشه
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تكافوي نيروي انقالبي و فقدان رهبري 
... درست، مانع اجراي آن وظايف بودند

ي طبقاتي  ي مبارزه انقالب ايران به مرحله
زيرا طبقات متخاصم مشخصّي . نرسيده بود
آرايي كرده باشند  ابر يكديگر صفكه در بر

توانستند با  وجود نداشتند و در نتيجه نمي
ي طبقاتي به گردآوري نيرو  شعارهاي مبارزه

 .به پردازند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاده  بنيانگذار مجلة كاوه حسن تقي
 

 
شعارهاي احزاب آنروزي، انقالب ها و  برنامه

داد و  اجتماعي را در چهارچوب تنگ قرار مي
شد كه نيروهاي بيشتري به دور  مانع آن مي

آوردند،  احزابي كه خود را پيشرو به حساب مي
تجارب آن دوره به رضاخان ... جمع شوند

آموخت كه تنها آگاهي از تكامل عيني 
انقالب، كافي نيست، بلكه براي آنكه 

والّت اجتماعي به مجراي درستي سوق تح
داده شود، احتياج به سازمان دارد، سازماني 

ي جامعه  كه بتواند از تمام نيروهاي پراكنده
برداري كند و  براي انجام وظايف مبرم، بهره

در عين حال ثبات سياسي كشور را حفظ كند 
. و آدمهاي تازه براي اداره كشور، تربيت نمايد

نبوغ سياسي رضاخان در . توانست ارتش ُمدرن باشد ن زمان فقط و فقط ميچنين سازماني در آ
داد نياز به  تشخيص مرحله و پيشرفت گام به گام وي بود و در همين مسير بود كه تشخيص مي

همكاري و همراهي نيروي تحصيل كرده و با سواد دارد و در اين راه از آن گروه نخبگان كتاب 
ي علمي و فرهنگي بود  ي تربيت نيروهاي تازه كرد و در انديشه برداري مي هخوانده و عالم و دلسوز بهر

ي فرهنگي و  و اعزام محصل براي تحصيل به فرنگ، يكي از راههاي درست تهيه نيروي محـّركه
 .آمد اجتماعي بشمار مي

گفته بهنگام اعزام اولين گروه محصالن به خارج در بيانات مؤثر خود  5288رضاخان در ششم خرداد 
آهن و  دانيد كه مملكت ما فاقد وسايل مولّده ثروت از قبيل راه البته مي! فرزندان عزيزم... »: بود

اين وجوهي كه براي . كارخانه و غيره بوده و يگانه محل عايدات آن، منحصر به منافع زراعتي است
قاً بهمين هاي كمرشكن كه ساب شود، از قرضه مخارج مسافرت و دوره تحصيل شما پرداخت مي

گرديد، فراهم نشده  آمد و صرف لهو و لعب و هوسراني عدة معدودي مي عناوين از خارجه بعمل مي
بلكه از قيمت گندم و جو حاصل دسترنج زارعين، آن طبقه زحمتكش و رنجبر ايراني تهيه گرديده 

رتمند ايراني، پس بايد هميشه بخاطر آوريد كه براي فراهم نمودن هر يك قران، آن زارعين غي. است
روزهاي متمادي دقايق عمر عزيز خود را در مقابل اشعه سوزان آفتاب، صرف زير و زبر كردن زمين و 

دهند كه در مقابل،  اينك برزگران ايراني، ثمره سعي و عمل خود را به شما مي. اند كشت و زرع نموده
مات پرداخته و با يك توشه و اي از وقت با كمال جديـّت به تحصيل و تكميل معلو بدون فوت دقيقه

سرمايه بزرگ علمي به وطن خود مراجعت و با تمام قوا و معلومات، به نگهباني و حراست جان و مال 
 «...سپارم  برويد شما را به خدا مي. و ناموس آنها اشتغال ورزيد

بسياري مهدي بازرگان و دكتررضا رادمنش و  هاي آشناي مهندس در ميان اين محصلين اعزامي، نام
يكي از محصلين اعزامي آن روزگاران، . آيد كه شگفتي برانگيز است ديگر از نخبگان به چشم مي

ي تاريخ و جغرافيا به  استادعبدالحسين نوشين، اديب و هنرمند برجسته بود كه براي تحصيل در رشته
حصيلي او را قطع سرپرست محصلين، ارز ت« مرآت»فرانسه رفته بود ولي به تئاتر دل بست و با اينكه 

كرد، به كار تئاتر ادامه داد و بعد چنانكه ديديم، استادي مسلم شد و تحولي در تئاتر ايران ايجاد كرد و 
هنوز و هميشه نام او و شاگردان و همكارانش به عنوان هنرمنداني برجسته و دوست داشتني بر 

 .زبانهاست
انسان خوب و هنرمند استاد باشم و از هر دري اي مهمان اين  بخت با من يار بود كه در مسكو، هفته

همان باالي بلند و همان صداي مطبوع و مطمئن را كه آشناي همه ما بود، ... سخنها داشته باشيم
روزي و خستگي ناپذيرش بر روي شاهنامه  ي زندگي او در كار شبانه همه... شنيدم ديدم و مي مي

ي تئاتر بود و غوغاي شورانگيز تماشاگران كه قوت جان  امـّا البته آرزوي او صحنه... اختصاص داشت
 .و روان هر هنرمندي است

هنرمندان تئاتر هر مملكتي، بهترين گويندگان . بايست زباني شسته و سرراست باشد امـّا زبان تئاتر مي
يد هاي تئاتر آن ملّت شن زبان سرزمين خود هستند و زبان شيرين و دلنشين هر ملتّي را بايد از صحنه

دانست، امـّا براي صحنه، تنها دانستن زبان كافي نيست و بهمين  و نوشين، با اينكه روسي خوب مي
ي چاپ مسكو، با نام  جهت به شاهنامه روي آورد و ديديم كه جلدهاي سوم و تا هفتم و نهم شاهنامه

او . كنم وطنم حس ميگفت به اين ترتيب، در ميان قهرمانان شاهنامه، خود را در  مي. او مزيـّن است
اي دارد كه از طرف آكادمي علوم شوروي در مسكو انتشار يافته است  ي گزارش كار خود رساله درباره

ي خطي لندن، قاهره، لنينگراد،  ي چاپ مسكو، از پنج نسخه و در آن آمده است كه براي شاهنامه
در كنار تصحيح . شده استهاي شاعران گذشته، استفاده  ي عربي بنداري و ديوان مسكو و ترجمه

بنياد فرهنگ »تأليف كرده است كه بوسيله « واژه نامك»را با عنوان « هاي شاهنامه واژه»شاهنامه، 
امـّا، همه . ي سعيدي سيرجاني، چاپ شده است خانلري و با مقدمه زير نظر دكترپرويز ناتل« ايران

اصوالً ... يران باشد و به كار تئاتر پردازدخواست در ا آورد كه مي اينها، آن آرزوي ديرينه را بر نمي
نوشين، . هاي سياسي او بود استعداد و توانايي نوشين در كار صحنه، هزارها بار برتر و باالتر از قابليـّت

مردي از تبار نيكان و براستي و از دل و جان، طرفدار عدالت و آزادگي و انسانيت و نيكي و روشني 
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سياست، خيلي  بود و اين صفات انساني، با
در كار سياستمداري و ... همراه نيست

بايست مصالح روز را در نظر  داري، مي مملكت
داشت و گاهي هم از مواضع اخالق و 
انسانيت جدا شد و او مرد اين ميدان نبود و 
آنچه را هم كه در پايتخت كشور شوراها 

هاي برخي از  ديد و ناروائيها و نارفيقي مي
اي باالي حزب، چنان ه دوگانه مردان رده

اش كرده بود كه وقتي محرمي  برآشفته
 :گفت مي... گشود ي دل را مي ديد، عقده مي

بايست راه درست و  ـ از همان آغاز مي
گزيدم ولي شور جواني و  دلخواه خود را بر مي
و « ديكتاتوري رضاشاه»سوداي رهائي از 

هنر را در خدمت خلق نهادن، براي خيال 
... ن، هدف ملّي و ميهني بودپردازاني مثل م

خدمت واقعي، رها ساختن مردم از جهل و بي 
, بايست باشد و تئاتر خبري و ناداني مي

ي مؤثري بود و دوران رضاشاه، ميدان  مدرسه
ها تنگ نبود، امـّا هميشه  عمل در اين زمينه

به قول آلمانيهاي شما، پس از حادثه آدمي 
 .شود هوشيار مي

شاوند سببي من كه و احسان طبري، خوي
غالباً در اليپزيك آلمان شرقي، ديدارها 

 :گفت داشتيم مي
ي  ـ رضاشاه، مردم ايران را بهتر از همه

! بازان و مبارزان چپ و راست سياست
 ...شناخت مي

ي مرا از  زده خواه شگفت و چون نگاه پرسش
ي رضاشاه نوشته بود و گفته بود  آنچه درباره

 :گفت ديد، مي مي
عمر دوبايست در / خردمند هنرپيشه را ـ مرد 

با / تا به يكي تجربه آموختن/ اين روزگار
 دگري تجربه بردن به كار

 !...اند كسي را و دريغا كه عمر دوباره نداده
و اين بنده نيز كه از شاگردان دوران رضاشاه 

ي ابتدائي و متوسطه را  هستم، يعني مدرسه

امروز با خود ... ور و اشغال ايران پيش آمد و آن ماجراهادر آن روزگار گذرانيدم كه وقايع شهري
ماندم و مكتب  بايست كور و كر و الل، در همان واليت مي بود، مي انديشم كه اگر رضاشاه نمي مي

شد و سرنوشتي نامعلوم و سفري در  ي سوادآموزي من مي اولين و آخرين مدرسه« مالّباجي»
 !تهاي مما تيرگيهاي حيات به سوي تيرگي

ها و  دانند كه انديشه گيران، اين را دگرگوني نابابي بدانند، چون نمي و پروايي نيست اگر خرده    
هاي تازه كه حتي در  ها وسبزي مثل ميوه. اعتقادات آدمي، بسيار ظريف و شكننده و تُرد هستند

دگرگون كند،  شوند و الزم است كه آدمي تصورات و اعتقادات خود را يخچال هم دگرگون و فاسد مي
آنهائي كه ... آورد و درست است ها، تازگي و طراوت مي نظري دوباره به آنها بيندازد، اين دگرگوني
هاي  اشتباه نشود، پايه... پذيرند كنند، فرمان عقل را نمي هرگز در تصورات و اعتقاداتشان ترديد نمي

گرگون شود و دگرگون شدني اساسي يك اعتقاد كه درستي و راستي و شرف انساني است، نبايد د
براي ... بايست بر اثر مشاهدات و تجربيات تازه، دگرگون شوند ها و اعتقادات، مي نيست، ولي برداشت

به تفاوت او , دگرگونيهاي انسان. بايد همواره نسبت به خودش تغيير كند, خودش بمانَد, اينكه انسان
ود را چنان به چپ و راست تقسيم كنيم كه خ... بلكه تفاوت با خودش است, نسبت به ديگران نيست

 ...درست نيست, يادمان برود باال و پائيني هم وجود دارد
« جبرتاريخ»!.... بوده است« جبرتاريخ»مي گويند آنچه را كه رضاشاه در ايران ما انجام داده است، 

خ براي بشر و تاري... تاريخ كه جبر ندارد!... چه كسي است؟« جبرتاريخ»چيست و خداي مقدس اين 
ي  ها كه همواره، هسته ها و غارتها و ضرورتها و اتفاق هاي فكري، يعني جنگها و اشغال با اين زمينه

غارت جهان فرودست، بهر ... جهان فرادست، عليه جهان فرودست. طبقاتي و اقتصادي دارند
طبقات باال، طبقات فرودست، دست كم تا به امروز، كاري جز سرباز شدن و خدمت به ... صورتش

ايم نداشت و پايان هم ندارد كه خواهيم  تاريخ، جبر ندارد كه ديده... اند سهم ديگري در تاريخ نداشته
 .ديد و خواهند ديد

اي را در مورد تاريخ و دگرگوني جوامع انساني عرضه كرد  صدوپنجاه سال پيش، كارل ماركس، نظريه
آنكه به عمل برسد و ثابت شود، به عنوان قانون  كه اين نظريه در جهان پرولتارياي آنروز جهان، بي

را خود ماركس، مستقيماً « جبرتاريخ»و تازه . ناخته شد و توسط احزاب چپ، شاخ و برگ گرفتش
فريدريش انگلس، همراه و دوست او، جبرتاريخ و از بين رفتن دولت و خانواده را آورد و ... مطرح نكرد

كليسا و » به بعد در روسيه پاگرفت و سوسياليزم، تبديل به نوعي 5953چون قدرت سوسياليزم از سال 
ي آينده شد و  حواله« جبرتاريخ»شد و مقدس گرديد و كارهاي دستگاه هم به عنوان « مذهب

شدند و كليساي نوين، جاي كليساي كهن را گرفت « جبرتاريخ»آدمهاي آن هم، مردان خدشه ناپذير 
ز بايست بي چون و چرا، فداكاري و ا و پرولتاريا، يعني كساني كه مجري اين جبر شدند، مي

و ديديم كه . خدشه نبيند« جبرتاريخ»خودگذشتگي خود را به سود اربابانِ باالنشين، نشان دهند، تا 
 ...ماركسيسم هرگز نتوانست روح انسان را در اختيار بگيرد

ها را اجازه  ي ناروائي ي ديكتاتورها و راه خاموش كردن نقدها و ادامه بود كه مجري اراده« جبرتاريخ»
دادند و  اي از تقدس قرار مي زدند و آنرا در هاله ه به اين اصل اختراعي مقدس، دامن ميداد و هموار مي

كردند و هر نقدي و سخني در نادرستي و ناروائي رفتارها و كارها،  به عنوان اصل مقدس تكرار مي
 .شد قلمداد مي« مجريان جبرتاريخ»و تعرض به وجود مقدس « جبرتاريخ»بالفاصله صدمه به 

سنگر گرفت و ماند تا اينكه « جبرتاريخ»ترتيب، پشت ديوارهاي  سوسياليزم و كمونيسم شوروي، بدين

 

 

 ترين دوران، با آنكه مغضوب  فروغي، فروغ درخشاني در آن روزگاران بود و در سياست نيز، خدمتي بسزا كرد و در سخت

 .بود، باز بخواست رضاشاه و دشواري كار ايران، به خدمت آمد و ايران را دريافت نشين رضاشاه شد و خانه
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پرده برداشته شد و سيستم با تلنگري از هم 
 .پاشيد

را كه « جبرتاريخ»و عجيب است، آنها كه 
اي بيش نيست و هنوز از تار و  گمان كهنه

كنند،  اند و تقديس مي پود آن رهائي نيافته
را كه « جبر»ه است كه مجري اين چگون

 كنند؟ شخص رضاشاه است محكوم مي
« جبرتاريخ»آيا به گمان اينان، دوگونه 

 !...داريم؟
رضاشاه، پيشگام اصالحات و دگرگونيهاي 

اي و تاريخي در بازسازي ايران است و  پايه
در ايران آنروز كسي جز او، در خور اين نقش 

ها،  «حدس»و « ديدها»بنا به . تاريخي نبود
هيچ كس جز او براي اين كار شايستگي 

او مردي مصمـّم و يك دنده و ... نداشت
« جبر تاريخ»صاحب عزم و قاطع بود و آن 

مرد »خواست و رضاشاه  هم همين را مي
 .بود« كُهنش

اسكندر مقدوني، , در تاريخ جهان، پتركبير
ناپلئون و ديگران، هر كدام براي كشور و 

اي بزرگ انجام دادند و مردم خودشان كاره
كارهايشان بعدها موجب دگرگونيهاي واالئي 

ي اينها  همه... براي مردم و تاريخ شده است
اند مورد احترام و  در هر جهتي كه كار كرده

امـّا، ما چه ... تجليل مردمِ كشورشان بوده اند
ها ستم ديديم  ها و سده طي سده!... كنيم؟ مي

را كشته است پدر، پسرش ... و سركوب شديم
مردمي هستيم دست به ... و پسر پدرش را

قضا و قدر و منتظر امام زماني از درون و يا 
چشم به روشنفكر ضايع شده و ضايع 

تازه هيچ كس را ... اش از بيرون و كننده
پذيريم و هيچ كس مسئوليت اخالقي و  نمي

همه به ... گيرد اجتماعي را به گردن نمي
وع و پر درآمد، به صورتي دنبال سودي نامشر

البد، بالئي را كه ... قيمت زيان جامعه هستيم
وشش سال بر سر خود آورديم  در اين بيست

... قالب كنيم« جبرتاريخ»هم بايد به نام 
چون هنوز هم كساني دست از اين معشوق 

هاي مثبت اين  اند و معتقد به نتيجه برنداشته
 اند كه يا بسيار عاجزند و نشسته« جبرتاريخ»

 !... ساده و يا فريبكار و دغل
در مورد ايران ما، پس از جنگ نخست 
جهاني، جبري و ضرورتي در دگرگوني وجود 

خواست كه در حـّد كشور ما ايران، رضا شاه  داشت و اين جبر، پتركبيري و ناپلئوني و اسكندري مي
 .بود و بسيار هم توانا و شايسته بود

ي  ي ايران را با خزانه ي ضعيف و ناتوان شده م نداشت ولي جامعهرضاشاه، امام زمان نبود و معجزه ه
 .خاليش، در شرايط بحراني پيش از جنگ جهاني دوم، توانست به جايي برساند

ها بنام او  ي قاجار و اطرافيان طمـّاع دستگاههاي حكومتي، بسيار ناروائي ي سركوب شده البته جامعه
ي عوامل خارجي و  ن موجي از دروغ و تهمت، ساختهكردند و پس از شهريور بيست هم در ميا

ترين وضعي ناگزير به ترك ايران  نشينان آنها به ازاي خدماتش، در سخت مطبوعات مزدبگير و دست
 .شد

 !البته كه نه... را اجرا كند؟« جبرتاريخ»تواند  تازه، مگر هر كسي مي
... اي براي كاري تاريخي داشته باشد مايه اي برخوردار باشد و در خود خمير بايد از برجستگيهاي ويژه

ي پوسيده و ننگين قاجار هم رضاخان ميرپنج بود و بس و خوب هم از  و در ايران آخرالزمان دوره
ي كار برآمد و توانست دهها دسيسه و توطئه را چه عليه ايران و چه عليه خودش خنثي كند و با  عهده

 .نو را بريزد هاي اساسي ايراني همدد داناياني كه او را باور داشتند، پاي
 :سازم شناس مي ي صاحبدالن حق براي حسن ختام، دو خاطره از رضا شاه را هديه

 
ساختماني نوساز با كتابخانه و آزمايشگاه و . ـ دبيرستان شاهپور بابل، كنار باغ ملّي شهر بنا شده بود

 ...هاي معطر سرسبز و نسترنهاي  تاالر بزرگ سخنراني و ميدان فوتبال و واليبال و باغچه
هاي بلندي داشت ولي اگر از  زديم كه نرده بايست، باغ ملّي را دور مي براي رسيدن به دبيرستان، مي

ها باال برويم و  توانستيم از نرده آمديم، مي شديم و مستقيم بطرف دبيرستان مي ي باغ وارد مي دروازه
بود پرش از نرده هم براي ما جالب بود، اين راه را تري  روبروي دبيرستان باشيم كه چون راه نزديك

ها پريديم، مقابل دبيرستان با  يك صبح بهاري كه با همكالسي ديگري از نرده. كرديم انتخاب مي
 .باالي بلند رضاشاه در شنل آبي زيبايش روبرو شديم

برجا . تان آمده بودقصر پادشاه، نزديك دبيرستان بود و شاه، پياده در آن بامداد، از قصر به دبيرس
 :ايستاديم  او با پرخاش ماليمي گفت

 پريد؟ ـ چرا از نرده مي
 :نوجواني، دنياي خودش را دارد، گفتيم

 ـ طبق قضيه حمار
 حمار چيه؟: گفت

 اي به نقطه ديگر خط مستقيم اقصرترين راه است از نقطه: گفتيم
 برويد سر درستان! نرده نپريد اين را براي همان حمار بگذاريد و ديگر از اين: شنيد و گفت

 .رفتيم و او آنروز ساعتي را در دبيرستان ماند
 

رؤساي ادارات شهر معموالً وقتي شاه مي آمد با فراك و كاله سيلندر، در برابر سردر قصر شاه 
. يكي از رؤساي ادارات، در آخرين ساعات ورود پادشاه متوجه شد كه كاله سيلندر ندارد. ايستادند مي
اري به نظرش رسيد و از حلبي ساز خواست، كالهي با حلب بسازد و سياهش كند تا او بر سر ابتك

همين كار را كردند ولي از بخت بد، درست همان وقتي كه پادشاه . بگذارد و مراسم را به پايان برساند
اران بر شد باران شديدي باريدن گرفت و وقتي رضاشاه رسيد، صداي ضربي كه از ب از ماشين پياده مي

اي به وجود  شد با ريزش رنگهاي سياه بر صورت آقاي رئيس، چنان صحنه روي كاله حلبي شنيده مي
 . آورده بود كه رضاشاه را به خنده انداخت و آنجا درنگ نكرد و وارد قصر شد
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 4351تا سال ايران  دربه تاريخ نمايش  نگاهي
 

 بيضايي نيلوفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اين طي كرده است، “ نمايش“ مسير پر پيچ و خمي كه هنر  بررسي براي
علت  تارا تعريف كنيم “ تئاتر“و  “نمايش“واژه   دوضروري است كه ابتدا 

در يك تعريف ساده تمامي “ نمايش “. بررسي روشن شود اينانتخاب عنوان 
پس . شود انجامآن حركات و اعمالي است كه براي نشان دادن موضوعي 

دانيم كه بازي  اش يك بازي است و مي نمايش در بطن خود و در شكل اوليه
بازي يكي از غرايز طبيعي بشر است و در اين راستا . اي است غريزي پديده

 ديگر بعبارت .قبال اتفاق افتاده باشدشود كه  داده مي نمايشاغلب چيزي 
اصطالحهاي تماشا، تقليد و  مترادف، باز نمودن و دادننمايش يعني نشان 

اين هنر جزيي از  گوناگونهاي  پس هر يك از شكلها و شاخه. بازي است
 . مفهوم نمايش است

همانا هنر دراماتيك است و پنج قرن قبل از ميالد مسيح در آتن و  اما “تئاتر“
در عصر جديد اروپا  بعد، رنسانس و  سپس در آثار قرون وسطا و آمدوم پديد ر

 سازماني هنري يا يك نظام  منظور از تئاتر، يك مجموعه. ادامه يافت
ي هنري است كه پيش از هر چيز به متن يا نمايشنامه و سپس به  يافته

آرايي، موسيقي،  دارد وشامل بازيگري، صحنه آرايي، مجسمه نيازكارگردان 
 . شود مي... ، معمارينقاشي نورپردازي،سخنوري، 

ي نمايش و كاوش درچگونگي پيدايش  بررسي آگاهانه از واژه اينما در  پس
 . عهدي برسيم كه در آن تئاتر در ايران پديد آمد بهكنيم تا  آن استفاده مي

اصوال در . هاي مذهبي پديد آمد ها و نيايش ل رسماز تحو آغازدر  نمايش
ي  خدايي داشتند، مانند هند و يونان، روحيهچندهاي  هايي كه دين سرزمين
. تر داشتند در آنها حالتي انساني خدايانپذيري قويتر بود، چرا كه  نمايش

در كشوري مانند هند،  مذهبيهاي خدايان هندي و اصوال نيايش  پرستشگاه
چه زرتشتي و ) خدايي اما در ايران تك. و موسيقي و نمايش است همانا رقص
و  هستناپذير نيز  ، از آنجا كه قادر مطلق تك است، صورت(چه اسالمي

براي همين خداي ايراني، حتي به هنگام موبدان كه مذهب را با تجمل و 
بودند، موسيقي و رقص را كار پيروان ديوان و جادوگران  آميختهروشني 

 . كرد ت و نفي ميدانس مي
هاي  روابط و جنگ هماناآغاز  درمذهبي يونان چندخدايي  اساطير موضوع

جنگ  بهبود و در مسير تحول و پس از گذشت چند قرن  يكديگرخدايان با 
انسان با خدا يعني با تقدير بدل شد يا از مضامين الهي به مضامين دنيوي 

كاسته شد و عامل تعيين يعني از نظارت عامل مراجع مذهبي بر آن  رسيد،
 اينك .بينيم آن وسعت يافت و بجايي رسيد كه امروز مي دري مردم  كننده
 .در ايران چه شد كه نمايش آنگونه كه بايد رشد نكرد ببينيم

 

 پيش از اسالم نمايش
اند و از آنجا كه تاريخ ما تاريخي منقطع  در ايران عوام بوده نمايشي  پايه

اند، اطالعاتي  اي همان عوام بوده نيان اصلي بگونهقربا آناست كه در طول 
وجود نمايش در ايران و در دوران پيش از  ازكه پژوهشگران نمايشي ما 

. با شك و ترديد همراه است وبا حدس و گمان  اًعضدهند ب اسالم بدست مي
هايشان  نمايش واند  دانسته چرا كه نمايشگران عامي خواندن و نوشتن نمي

 ونمايش هنري نقاد است . گويي و آفرينش حضوري بوده است توام با بداهه
ي منقد نمايش براي  ي استبداد است، روحيه از آنجا كه تاريخ ما تاريخ سلطه

هاي مسخرگي و  جنبهپذير نبوده است و تنها خواهان  تحمل خودكامگان
 . دلقكي آن بودند

ي اول يا  ي هزاره بزرگ هند و ايراني در فاصلهاي از قوم  دسته كهدانيم  مي
ابتدا با اقوام  آنها. آمدند و ماندگار شدند ايرانفالت   بهدوم پيش از ميالد 

ي اين ماندن و  نتيجهدر . بومي جنگيدند، اما بعد با آنها ماندند و در آميختند
وارد بيابانگرد و چادرنشين بودند، تمدن اينها  كهدر آميختن اين مهاجران 

مهاجران با خود اساطير و اعتقاداتي نيز آوردند كه . ي روستانشيني شد مرحله
هايشان شكل ديگري  و مراسم و جشن آميختبا اعتقادات مردم بومي در 

كه از اقوام وحشي بودند و به  دشمنانيآنها بتدريج براي مبارزه با . پيدا كرد
ي است كه طي آن ا دورهكردند، گرد هم آمدند و اين  آنها حمله مي

كه  استگمان بر اين . هاي قهرماني و اساطير ايران گسترش يافت افسانه
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اي بروز كرده  ي غيرآگاه نمايشگري در اين اجتماعات قبيله نخستين غريزه
هاي عجيب  هايي با آرايش يا رقص است، مثل رقصهاي ستايش گرد آتش و

ويرهاي بجاي ماده يكي از تص. ي جنگاوران روحيهو غريب و براي تحريك 
هاي  ي يك رقص با صورتك كننده اجراها در اين دوران تصوير دو  بر سفال

 .باشدرود ماجراي ستايش درخت زندگي  بز است كه گمان مي
ي عنصر كالم پيدا شد و شكل  پس از پيدايش و توسعه كهنقالي  سپس

مال چند نفري، رئيس قبيله شرح اع هاي ترتيب كه در اجتماع گرفت، بدين
برخي از شنوندگان اين . كرد قهرماني و قهرمانان را به شنوندگان منتقل مي

، آنها را براي نمايشيداستانها، با افزودن آب و تاب و افزودن بر حركات 
پيدا شد و  ماندنيقرار بود كه هم يك تماشاي زنده و  ديگران گفتند و بدين

. كردند ثبتكاتبان آنها را هم اساطير توسعه يافت و سينه به سينه نقل شد تا 
سازي،  ي نمايش چون شبيه توان چنين نتيجه گرفت كه چندين مشخصه مي

از صورتك و افزودن بازي بر داستان در اين دوره بوجود آمد و از  استفاده
ها در ميان مردم بوده است، اولين مقدمات  اين نمايش بازيآنجا كه جاي 

يشگران در وسط قرار دارند و مردم آن نما دري گرد كه  بوجود آمدن صحنه
 . زنند، فراهم شد بدور آنها حلقه مي

تاريخ “ترين مدارك قابل استناد در مورد وجود نمايش  روشن ازيكي  شايد
ي ابونصر قبادي به فارسي ترجمه شده كه در  بوسيله 188باشد كه در “ بخارا

دمان بخارا را مر“: رود  سخن مي سياوشي مردم بخارا بر مرگ  آن از تعزيه
معروفست و  ها واليتي  در كشتن سياوش نوحهاست چنانكه در همه

سخن  ايناند و قواالن آنرا گريستن مغان خوانند و  مطربان آنرا سرود ساخته
بتاليف ابوبكرمحمد بن جعفر النرشخي به )“ ...زيادت از سه هزار سال است

 (به عربي 228سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبني بر اينكه اسكندر همراه سپاه خود تعدادي  وجود دارد شواهدي همچنين
و روايات ( قبل از ميالد 282حدود )همراه آورده است  بهنمايشگر نيز با خود 

هايي در همدان و كرمان  دوره تماشاخانه اينديگر حاكي از آن است كه در 
 . ويران شده است ساسانيانوجود داشته است كه احتماال بعدها بدست 

كه در اين دوران شرق و غرب بر يكديگر تاثيرات  اين استمسلم  آنچه
هاي يوناني االصل و  در مدت كوتاهي سلوكي ايراناند و در  متقابلي گذاشته

يوناني عالقمند بودند با آنها يك  فرهنگه به بعد زمان درازي اشكانيان ك
 . اند داد و ستد فرهنگي داشته

از نويسندگان عهد اسالمي ايران سخن از  هايي روايتدر  همچنين
يكي از آنها در روايت . اند داشتهي نمايشي  رود كه مايه هايي مي جشن

الم و پس از اس داردنام “ برنشستن كوسه“ابوريحان بيروني آمده و جشن 
 دهاتادامه يافته است و هنوز هم در برخي “ مير نوروزي“بصورت بازي 
اول بهار ( شايد ساسانيان)آذر ماه به روزگار خسروان “ : شود ايران انجام مي

است و به نخستين روزي از وي مردي بيامد كوسه، برنشسته بر خري،  بوده
زمستان را  و به باد بيزن خويشتن باد همي زدي و گرفتو بدست كالغي 

ي ديگر مربوط به  نكته. “...چيزي يافتي بدانوداع همي كردي، و ز مردمان 
اند  ساخته اي مي در آن پيكره وشده   دي انجام مي 51رسمي است كه در روز 

شايد . اند كرده مي قربانياند و عاقبت آن را  داشته و چون سلطان گرامي مي
ي  بگفته بازياين . جويي از پادشاهان بوده است اين بازي نوعي انتقام

 رود ابوريحان بيروني در عهد او يعني پس از اسالم نيز باقي ماند و گمان مي
 . تبديل شده باشد“ عمرسوزان“كه به بازي 

مردم وجود نداشته،  وسيعپيدايش نمايش بطور  امكاندر ايران  كهآنجا  از
يكي از . اند ها منتقل كرده ذوق نمايشي خود را به رقص و مراسم و جشن

مدارك موجود در اين زمينه چهار تصوير زني هنرپيشه است بر تنگي 
تصوير اول اين زن در دست راست خود شاخه گلي و در دست  در. اي نقره

دو طرف او روباه و قرقاولي ديده  درچپ ظرفي بدست گرفته است و 
و در  اي بدست راست و گلي بدست چپ دارد در تصوير دوم حلقه. وندش مي

ي بلند درختي كه گل و برگ دارد در  سوم شاخه تصويرحالت رقص است در 
شوند و در تصوير چهارم  ديده مي تذرودست دارد و در دوطرف وي كبك و 

دست چپ روباهي را  دراي به دست راست به سمت باال نگه داشته و  پرنده
او ديده  دوطرفدهد و باز هم تصوير كبك و تذرو در  ته و از دم تكان ميگرف
تفسير  كههاي هر چهار تصوير برگ مو تصوير شده است  در حاشيه. شود مي

كند و به  انگور را تنبيه مي آفتتواند باشد كه وي حيوانات  آن اين مي
 .آزار نگاه پرمهري دارد حيوانات بي

فري قديمي توام با رقص است كه پايكوبي يك بازي سه ن ديگري  نمونه
دو مرد كه يكي همسر زن است و ديگر  آميز هاي رقابت زني است و رقص

شود، يقين  عاشق كشته مي بدستعاشق او كه از آنجا كه در انتهايش شوهر 
چون از نظر هر . گرددرود كه به پيش از دوران آئين زرتشت و اسالم باز  مي

در  رقصاز آنجا كه اين . بسيار غيراخالقي استدوي اين اديان اين عمل 
شده، احتماال مذهب نتوانسته است به آن  دهات مازندران اجرا مي

هاي  گرديم به نقالي و نقاالن كه داستان در پايان باز مي. كند يانداز دست
گفتند و حتي پس از ثبت  در كوي و برزن باز مي همچنانقهرمانان ملي را 

 .آشنايي عوام با خواندن و نوشتن ادامه يافت عدملي بدليل ها، نقا اين داستان
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 پس از اسالم نمايش
 

ها كه  گفتيم كه متهاجمين پيش از اسالم به ايران با وجود خون ايناز  پيش
فرهنگي هم بر ما تاثير گذاشتند و  بلحاظكردند، بناچار  كه كشتارهاريختندو 

ي اعراب به ايران تا آنجا كه به هنر نمايش  اما حمله. تاثير پذيرفتند ماهم از 
تنها با خود ممنوعيت و منع آورد، چرا كه اعراب را با اين  شود، مربوط مي

با اينهمه . دانستند و تقليد را رقابت با خالق مي نبودهنر هيچگونه آشنايي 
ي  نا از طريق ترجمهسي مانند فارابي و ابن نويس برخي از دانشمندان عربي

بوطيقا، به معرفي دانش نظري نمايش يونانيان  ـ De Poeticaكتاب 
اما سنت نمايش جاي در ميان مردم داشت و دنيايشان با دنياي . پرداختند

هايي  در اين دوران در ميان مردم نمايش. بي ارتباط بود كامالاين دانشمندان 
هاي دلقكان،  بازي: اند از آن جملهشده،  بازي مي ها ميدانتوسط خود مردم در 

 ...خرس و گرگ، بندبازي، چشم بندي چونبه رقص آوردن جانوراني 
 مير“كه قبال بدان اشاره كرديم به جشن “ كوسه“چون  هايي جشن همچنين
مير نوروزي مرد پست و كريه . يافت ادامهبدل شد و همچنان “ نوروزي

نشست و  پادشاهي مي ختتاي بود كه براي مضحكه چند روزي بر  چهره
ي  مايه. كرد ي اموال زورمندان صادر مي اي براي مصادره احكام مسخره

هاي مردم نسبت به  اي از عكس العمل ها نمونه انتقادي و هجوآميز اين جشن
بازيگر  ـفيروز و آتش افروز  ها و حاجي همچنين دلقك. بودزرومندان 

و رقصيدن مردم را سرگرم مي  و با خواندن رنگارنگگردي كه با لباس  دوره
 ـ كرد

هاي مضحك و آتش از دهان  دلقكي كه با آوازها و رقص ـ بيابانيغول  و
 كنندگاناصل همراهان و مسخره  در  ـ كرد مي سرگرمبيرون دادن مردم را 

 . اند كوسه و مير نوروزي بوده
تبديل شد “ شانعمركُ“شاه سوزي پيش از اسالمي به جشن  جشن همچنين

اين جشن در دوره قاجار از چوب و كاغذ و كدو  در. شد كه هر ساله تكرار مي
ساختند و چند نفر  سر او، عمر را مي برساختند و با گذاشتن عمامه  هيكلي مي

دار بود، از او بد  و خنده داشتبا نظم يا نثري زيبا كه بيشتر حالت فكاهي 
سوزي در زمان  هيكل. كشيدند ميآتش  بهگفتند و سرانجام او را  مي

اعتنا به اين ممنوعيت اين رسم را  شاه ممنوع شد، اما مردم بي الدينناصر
 (شرح زندگاني من، عبداهلل مستوفي) دادند همچنان ادامه مي

ي عنصر  ي وجود و ادامه زيادي وجود دارند كه نشاندهنده شواهدصورت  بهر
هاي باقيمانده از اين  برخي از نقاشي در. اند بوده ايندورهدر  نمايش و رقص و

. گرد با پوشش و صورتك موجود است دورهدوران نيز حضور مطربان 
و بارها سخن از  بارهاهاي موجود  همچنين در آثار ادبي و در سفرنامه

... ،(شاهي ناصرالدين  مسخره)“ اي كريم شيره“، (عبيد زاكاني)“ طلحك“
 . رفته است

به دربار نيز راه  اًعضران منفرد حضور داشتند كه بيكي نمايشگ دورهاين  در
گرد بودند كه اين حركت آنها از جايي  كوليان دوره ديگريافته بودند و بخش 

پذير و تاثيرگذار شوند و سنتهاي تاثيربه جاي ديگر باعث شده بود كه 
نمايشگر و انواع  مردمتحقيق و بررسي حضور . نمايشي را حفظ كنند

 اهميتشد براي يك محقق تئاتر از اين جهت حائز  جرا مينمايشهايي كه ا

در . تر بعدي شدند هاي جدي ساز شكل است كه اين عناصر نمايشي زمينه
ي نمايشي ايراني  بينم كه توضيحي در مورد چند شيوه مياينجا الزم 

 :توضيحاتي بدهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كه از عنوانش پيداست، همانا نقل يك واقعه يا قصه  همانگونه: نقالي. 5

مبناي نقالي . حركات مناسب در برابر جمع باو  است، به شعر يا به نثر
ي  كه قصد القاء انديشه آنجاتاثيرگذاري بر احساس تماشاگر است و از 

و عواطف  هيجاناتيختن خاصي را ندارد قصد را بر سرگرم كردن و برانگ
گمان . هاي داستان است نقال بازيگر تمام شخصيت. گذارد تماشاگر مي

از آنجا . خواني يا نقالي با ساز و آواز بوده باشد رود كه پيش از اسالم واقعه مي
هاي اسالمي ساز و آواز ممنوع شد، مركز ثقل نقالي همانا  در اولين سده كه

هاي نقاالن داستان شاهان و  داستان. قي ماندبازيگري شد و با اصلتكيه بر 
اين . هايي كه سينه به سينه نقل شده بود داستان بود،پهلوانان و نامداران 

شدند و در تعدادي از كتب  مي ناميده“ دهقان“نقاالن در ايران قديم 
اند اسدي  جمله آناز . آوري شده است هاي آنان جمع اي داستان افسانه

ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، )، نظامي گنجوي (گرشاسبنامه)طوسي 
كه بارها تكرار ( ويس و رامين)و فخرالدين اسعد گرگاني ( نامهاسكندر

 . اند خود را از دهقانان و راويان گرفته داستانهايكنند كه  مي
هاي مذهبي، كم كم اين   ي تعصب پنجم هجري با غلبه قرناواسط  از

در عهد صفويه، حكومت كه تكيه بر . شد هاي مذهبي بدل حماسه به ها نقل
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هاي مذهبي رواج يافت و همچنين در  ها و نقل تشيع داشت، ثبت كتاب اصل
علي،  ي حيدري از زندگي حضرت حمله آنموضوع ) خواني اين دوره حمله

ي  شكلي از نقالي مذهبي درباره)خواني  ، روضه(باذل تصنيف ميرزامحمد رفيع
“ ذاكرين“و  “واعظين“ي  خوانان به دو دسته وقايع كربال كه در آن روضه

 ، (واعظينشدند و نقاالن مورد بحث ما ذاكرين هستند و نه  تقسيم مي
هاي مذهبي با  ايي كه بر آن تصاوير شخصيته نقالي بر پرده)داري پرده
خوان شرح  دشمنانشان مشخصا كشيده شده و پرده تصاويراي از نور و  هاله

 .غيره رونق گرفت و( دهد مي تصاويررا با رجوع به ... كربال و
خواني ادامه  خواني و شاهنامه هاي مذهبي باز هم قصه روايت اينكنار  در

زبان  گردي نيز وجود داشتند كه اغلب ترك دوره هاي گروهها  بجز اين. داشت
هايي  زدند و داستان نيز مي“ باالبان“و  “سرنا“بودند و همراه با شرح قصه 

 . خواندند گفتگوي آوازين مي بصورترا “ عاشق غريب“و “ كوراغلو“چون 
هاي بزرگ  خانه نقاالن بيشتر در تهران و اصفهان و در قهوه قاجاريهعصر  در

 .گفتند داستان مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و “ بازي سايه“اند، يكي  بوده قسمايران بر دو  در: عروسكي هاي نمايش. 8

كه در برابر  هاست عروسكهاي  بازي سايه در سايه. “بازي شب خيمه“ديگر 
چرم و يا  ازها  افتد و اين عروسك گيرد و روي پرده مي يك منبع نور قرار مي

در . شدند هاي نازك حركت داده مي شدند و با ني از پوست شفاف ساخته مي
اين . شوند ستقيما حركت داده و ديده ميها م بازي، عروسك شب خيمه

شدند و داراي رنگ و لباس و چهره  ساخته مي چوبها با پارچه و  عروسك
هاي عروسكي  در مورد نمايش اطالعيي اسالمي تا چهار قرن  از دوره. بودند

چون اسدي  كسانيدر دست نيست، اما از قرن پنجم ببعد در آثار ادبي 

كه  “باز خيال“، “باز لعبت“هاي  و خيام از واژه طوسي، خاقاني، نظامي گنجوي
 . شود اند نام برده مي بازي شب هاي ديگر خيمه نام

اند و بهمين دليل وسايل  گرد بوده بيشتر دوره عروسكي نمايشگران
ترين  يكي از مهم. صندوق بوده است يكشان قابل حمل و بيشتر در  نمايش

آغاز شده و در  صفويهاز عهد  هاي عروسكي بازي شاه سليم بوده كه بازي
بود و  ايرانبهاءاهلل كه از وزيرزادگان . ي قاجار به كمال رسيده است دوره

اش حبس و تبعيد شد، شرح كامل اجراي شاه  هاي نومذهبي بدليل دعوي
عبدالعزيز عثماني نوشته است،  كه خطاب به سلطان“ رئيس لوح“در  راسليم 

 .دهد مي
ها  بازي شب و خصوصا در عهد احمدشاه قاجار در برخي خيمه قاجاريهاواخر  در

هايي شبيه به احمدشاه و  شده و عروسك مي انتقاداز حكومت وقت 
ها را در دست داشته،  عروسك نخاند و كسي كه سر  ساخته اطرافيانش مي

اند نشان بدهند  خواسته با اين نمايش مي. كرده است لباس اروپايي بر تن مي
 حسن“هايي چون  همچنين داستان. ها بدست خارجيان است نكه سرنخ اي

هاي عروسكي  نيز موضوع نمايش“ پهلوان پنبه“و “ بيژن و منيژه“ ، “كچل
ها را حركت  گردان كه عروسك اين نوع نمايش نمايش در. بوده است

ها  همكاري شاگردش بجاي عروسك باشده و  داده، استاد خوانده مي مي
در دهان “ صفير“براي اين كار سوتكي بنام . خوانده ميآواز  وزده   حرف مي

يا  ضربي اصلي،  يك نوازنده. صدايشان زير و نازك شود تااند  گذاشته مي
 “مرشد“كرده است كه او را  ها گفتگو مي زده و با عروسك تار و كمانچه مي

هاي عروسكي در ايران هيچگاه تحول پيدا نكرد تا از  نمايش. خواندند مي
ي چنين تحولي را  ي خود بيرون آيد و در حقيقت هيچگاه زمينه اميانهعشكل 

اديبان و هنرمندان آن را كاري پست و درخور عوام  كهپيدا نكرد، چرا 
ي هر نوع جدي شدن  بود كه زمينه مذهبدانستند و علت ديگر نيز مانع  مي

 .هاي نمايشي را از پيش بسته بود اين شاخه
 
هاي  دستهي نمايشي داشت، براه انداختن  مايه ديگري كه رسم: تعزيه. 2

همانطور كه . ي اسالمي شكل مذهبي بخود گرفت عزاداري بود كه در دوره
ي پيش از اسالم مراسم نوحه بر مرگ  نيز اشاره كرديم، در دوره اينپيش از 

رسد كه  ميشده و بسيار ممكن بنظر  انجام مي“ سياوش سوگ“سياوش بنام 
النهرين به ما  اري كه از طريق برخي عناصر فرهنگ بيني عزاد اين روحيه

بهر صورت اين رسم . ، پس از اسالم شكل اسالمي يافته باشدرسيده
حسين در بغداد تا اوايل دولت  خاندان امام برايجمعي  عزاداري دسته

گذشتند و  كندي از برابر مردم مي بهي عزادار  سلجوقي برقرار بود كه دسته
ها  اين دسته. پرداختند به سينه زدن و سنج كوبيدن و زنجير زدن مي

براي مردم  راآوازي ماجراي كربال  و با هم كردند هايي را با خود حمل مي علم
 ها بمرور زمان آوازهاي جمعي كمتر شد و استفاده از نشانه. گفتند شرح مي

ها به گفتگو انجاميد و پيدايش  و شرح مصيبتاهميت بيشتري پيدا كرد 
ي صفويان كه مذهب تشيع در ايران  در دوره. سبب شد رابازيگران تعزيه 

ها به يك  خوان بعمل آمد و براي شبيه بسيارخواني حمايت  رسمي شد از شبيه
، يعني ماه محرم و صفر عزاداري دوماهكه در  ي موقت بدل شد، بطوري حرفه
دستمزدها و . پرداختند خواني مي كردند و به شبيه ا رها ميخود ر اصليكار 

پرداختند و  خواستند صوابي كرده باشند مي گاه مردم كه مي راهزينه و اسباب 
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ي  در دوره. و باني مجلس تعزيه بود داشتگاه شخصي كه امكان مالي 
ايران و عثماني، از اين  دوستينادرشاه افشار كه سني بود و عالقمند به 

كه اين  زنديهي  ايش شيعي تا حدودي جلوگيري شد، اما بعد در دورهنم
يافت و در عهد قاجاريه كه طبقات  ادامهها تفنني نيز براي مردم بود،   نمايش

چون تفنن و تجمل از آن حمايت  مرفهاي مذهبي و طبقات  فقير چون پديده
در اين . يداوج خود رس بهي ناصرالدين شاه  كردند، بسط يافت و در دوره مي

يا در  ها ميداندوره تعزيه با رعايت زماني رويدادها و با تشريفات مفصل در 

 تعزيهمضمون . ها بود معروفترين اين تكيه“ تكيه دولت“ .شد ها اجرا مي تكيه
هاي خاص  اما متاسفانه بعلت ويژگي. رويارويي دو نيروي خير و شر است

دانيم  مي. از دست داده است پذيري خود را خاصيت تحول عرفانياسالمي و 
ي اسالمي را از  اما آنچه تعزيه. مسيحي وجود دارد هاي كه در اروپا نيز تعزيه

ي اروپايي بر اثر گسترده  سبب شده كه تعزيه وكند  ي اروپايي جدا مي تعزيه
هاي  يابد و به شكل پااليششدن و تكامل يافتن از محتواي مذهبي 

واقعيت است كه  ايني ايراني نه،  ، اما تعزيهدراماتيك غيرمذهبي تبديل شود
گذشت  اثري مسيحي كه در برخورد خدايان با خدايان نطفه دارد، بر  در تعزيه

 رسد به نبرد انسان با تقدير مي سپسزمان اين نبرد به نبرد انسان با انسان  
ي ايراني نگاه به  در تعزيه اما. و در آن شكست و پيروزي توامان وجود دارد

تعزيه برخورد ميان  در. هان دوآليستي است و دوآليستي نيز باقي مانده استج
همه  با اين. شود ست و اين نبرد هميشه بنفع اشقياء تمام مي“اشقيا“و “ اولياء“

 واقعيهاي مذهبي را از بر است، برندگان  از نظر تماشاگري كه اين داستان
ماعي خود تماشاگر اين وضعيت به وضعيت تاريخي و اجت. اولياء هستند

اينجاست كه مظلوميتي . ي اين جهاني است بازنده بظاهرماند كه  مي

هاي  شده و تماشاگر انعكاس خواست برقرارمشترك ميان شبيه و تماشاگر 
بيني و توقعات  جهانتعزيه نمايش . يابد اش را در او مي سركوب شده

 ي اي با شيوه هايي است كه در شرايط استبدادي مطلق در جامعه انسان
ليدي روستايي و بر اثر حمالت مكرر اقوام ترك و عرب و تاتار و غيره، تو

آنچه براي پژوهشگران . برد ماندگي تاريخي بسر مي عقب يكدائما در 
مهم است، نه ارزش ادبي يا ايدئولوژيك،  تعزيهنمايش در ايران در بررسي 

اجرا  ي نمايشي بودن بيواسطه. ساختار اجرايي آن است وبلكه فرم نمايشي  
اي آب به معني چشمه يا  ها، مانند وجود كاسه و آشنايي تماشاگر با نشانه

 5259« هنرستان هنرپيشگي تهران»
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ي عزاداري، دور زدن صحنه به معني از جايي  مشكي نشانه دستمالرودخانه، 
نمايشي هستند كه آن را به معناي ناب تئاتري  عواملبه جايي رفتن و غيره 

 . سازند نزديك مي
 
ترين  تلخ محصولدار  آور و خنده شادي هاي نمايش: خنده دار هاي نمايش. 1

. و اجحاف و استبداد ها ناهنجاريدوران اجتماعي ايران است و نوعي لج به 
انتقادي داشتند و از آنجا كه  محتواييدار در بسياري موارد  هاي خنده نمايش

ي حيات خود را در  راه ادامه تنهاتافتند،  مستبدان از اين انتقاد را برنمي
بطور  ها نمايشهمه در بسياري از اين  با اين. و القيدي ديدمسخرگي 

تيز  والبداهه نكات انتقادي كه براساس ميزان استقبال مردم گاه بسيار تند  في
مفتشان از آنجا كه مردم از  شد و شد، از سوي بازيگران وارد بازي مي نيز مي

همين دليل ب. كاري از دستشان ساخته نبود كردند، ها حمايت مي دسته اين
ي  البداهه علت نوشته نشدن متون اجرايي و اجراي في كهحدس بر اين است 

با . توانست جلوي آن را بگيرد نمي دستگاهيهيچ  ها اين بود اين بازي
اي  آور نقش عمده شاديهاي  همه عامل مذهب در جلوگيري از نمايش اين

 ورحضي ضعف حكومت و قدرت يافتن علماي قشري،  داشت و بواسطه
از اواسط عهد صفويه . ممنوع شد ها و بازيگران زن در اين دسته رقاصان

هايي از قبيل رقص،  برنامهگرد بدعوت اشراف در منازل آنان  هاي دوره دسته
ي زنديه  ي صفويه و در دوره اواخر دوره در. كردند مضحكه و تقليد اجرا مي

گار شدند و براي هاي مطرب و تقليدچي در بعضي شهرها ماند دسته ازبرخي 
ي  بازيگران نسبت به روحيه. شد دعوت مي آنهاگرم كردن مجالس از 

 تقليدكچلك بازي، بقال بازي، . دانند خود را تغيير مي سبكتماشاچي 
هاي اين اجراها بودند و در تمامي آنها نقش زنان  چهارصندوق و غيره نمونه

هاي اصلي اين  شخصيت يكي از“ سياه “.كردند تازه بالغ بازي مي جوانانرا 
سياه اكثرا . رسد اصليتش به كوليان آسيايي مي احتماالهاست كه  نمايش

ماند، اما درحين مسخرگي و در  مي دلقكاننقش خادم را دارد و حركاتش به 
سياه با مسخره كردن ارباب . سادگي، زيرك است و زبان صريحي دارد عين

نام “ قنبر“حوضي  هاي تخت ششخصيت سياه در نماي. گيرد مياز او انتقام 
دربار، رئيس  مطرباني مظفرالدين شاه رئيس بازيگران و  دوره در. داشت

نام  “آقاباشيي حسين  دسته“مطرب و تقليدچي غيردرباري نيز بود و گروه او 
ي معروفي در دربار بود بنام كريم  در عهد ناصرالدين شاه مسخره. داشت
 .كرد بازي مي در حضور شاه بقال اي كه چند همكار نيز داشت و شيره

هايي مثل باغ  هاي مقلد غير درباري، پايگاه اواخر عصرقاجاريه دسته در 
يافتند كه در دوران احمدشاه به ظهور  غيره علي و ي نايب خانه ايلچي، قهوه

با وجود اعتراضات قشريون مذهبي، . انجاميد رسميهاي  نخستين تماشاخانه
 قدرتهايي بود كه  حضور روس داليلشها باقي ماند و يكي از  اين پايگاه

بدين ترتيب يك روس با نفوذ . داشتند و در برابر مذهبيون ايستادند سياسي
اي را در خيابان شاهپور در اختيار  چهارديواري ويرانه“ قفقازي بيك علي“بنام 

ي  در آخرين دهه. و آنها از آن يك نمايشخانه ساختند گذاشتها  تقليدچي
اي ديگر آغاز كرده بودند  ي نمايشي كه عده پراكندههاي  قرن پيش فعاليت

خواندگان اروپا با اقتباس از  درس ازگروهي . تر به خود گرفت شكلي جدي
يسي در نو بار نمايشنامه اولينهاي اروپايي، متوني نوشتند و براي  نمايشنامه

حكايت مسيو “ “كيمياگرمالابراهيم خليل “ي  نمايشنامه. ايران بوجود آمد

. اند جمله ايناز “ تمثيالت“اي بنام  و باالخره مجموعه“ ژوردان حكيم نباتات
ي اين مجموعه ميرزافتحعلي آخوندزاده و مترجم آن محمدجعفر  نويسنده

دست به  آقا تبريزيپس از وي ميرزا .(هجري قمري 5800) داغي بود قراچه
هايي به سبك آخوندزاده منتها با مضامين انتقادي ـ  قلم برد و نمايشنامه

آثار ميرزاآقا . نويسي ايراني را بنا نهاد هاي نمايشنامه اجتماعي نوشت و پايه
  .شد ها بدون ذكر نام او چاپ مي تبريزي بدليل جو استبدادي حاكم تا سال

ي  ي دارالفنون كه ويژه تماشاخانه .ش.ه 5801در سال  بعدسال  چند
و پس از امضاي فرمان  همشروط انقالب آغازبا . درباريان بود، گشوده شد

در هواي آزاد  عموميهاي  نخستين نمايش. ش.ه 5801مشروطيت در سال 
هاي  با ايجاد فضاي سياسي و فرهنگي جديد در اين دوره گروه .شكل گرفت

هاي انتقادي  به اجراي نمايش نمايشي جهت همگامي با آزاديخواهي
خواهان به نوشتن نمايشنامه  پرداختند و همچنين روشنفكران و مشروطه

البته بايد اشاره كرد كه بسياري از آنها شناخت چنداني از اين هنر . پرداختند
نداشتند و بيشتر بخاطر اهداف آموزشي ـ اجتماعي به اين هنر گرايش پيدا 

نخستين . دانستند ل مبارزه با استبداد و جهل ميكردند و آن را يكي از وساي
نمايش  اجرايها به  كه در پارك بود“ شركت فرهنگ“اين گروهها 

الدوله  به همت عبدالكريم محقق“ تئاترملي“گروه  آنپرداخت و پس از  مي
هاي  هاي خود را كه متاثر از نئوكالسيك اين گروه نمايش. تشكيل شد

پس از مرگ . كرد زار اجرا مي ولير بود در اللهفرانسوي و اقتباس از آثار م
ي نمايشي  در اين دوره نخستين روزنامه. الدوله اين گروه از هم پاشيد محقق

. نائيني انتشار يافت توسط ميرزارضاخان طباطبايي“ تئاتر“ايران تحت عنوان 
نائيني كه پس از فرا گرفتن علوم ادبي و عربي در اصفهان، به تهران آمده و 

ي آمريكايي به تحصيل ادامه داده بود، جزو آندسته از  مدرسه در
خواستند تجدد را با اصول شريعت تطبيق  خواهان بود كه مي مشروطه

را نامنطبق با اصول دين “ اجراي نمايش“اش  نائيني در نشريه)!( بدهند
.  را حالل و براي مسلمانان مفيد دانسته است“ نمايش مكتوب“خوانده ولي 

اي بنام  هاي ميرزاآقا تبريزي، نمايشنامه به پيروي از نمايشنامهنائيني 
“ شيخعلي ميرزا حاكم مالير و تويسركان و عروسي با دختر پادشاه پريان“

شد كه نائيني بنا بر  اين نمايش در ابتدا شامل هفت پرده مي. نوشت
بهر صورت . محضورات سياسي و مذهبي، خود دو پرده از آن را حذف كرد

پس از به نوبت بسته شدن مجلس توسط محمدعليشاه “ تئاتر“ي  نشريه
در اين دوره تعداد زيادي مقاالت . مانند بسياري از نشريات ديگر بسته شد

ي نقدنويسي نمايشي  هايي در زمينه تئاتري نوشته شد و همچنين تالش
قابل توجه اينكه پيش از انقالب مشروطه تنها كساني كه . صورت گرفت

ايشي نوشته بودند، آخوندزاده، ميرزاجعفر قرچه داغي و ميرزاحبيب مقاالت نم
دوره شاهد رشد و گسترش و تنوع مقاالت نمايشي  اصفهاني بودند، اما در اين

دوستان قرار گرفت و  بسيار مورد توجه نمايش“ مولير“در عهدناصري . هستيم
نويسان  همورد توجه بسياري از نمايشنام“ شكسپير“ي دوم مشروطه  در دوره

 .قرار گرفت
ي اين دوره حسن مقدم بود كه معروفترين  نويسان برجسته يكي از نمايشنامه

نام داشت كه وي آنرا در گراند “ جعفرخان از فرتگ برگشته“اش  نمايشنامه
ي تئاتر و تاريخ تئاتر  او همچنين در تاالر دارالفنون در باره. هتل اجرا كرد

مقدم خود . مينه دانش بسيار داشتسخنراني كرد و اصوال در اين ز
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ي رضاشاه همراه با تعدادي از  ي سوييس بود و بعدها در دوره تحصيلكرده
را تاسيس كرد كه اكثرا همان ناشران “ جوان انجمن ايران“جوانان اروپا رفته 

در برلين بودند كه پس از اتمام تحصيل به ايران بازگشته “ فرنگستان“مجله 
اكبر سياسي،  الدوله، دكترعلي ند دكترحسين نفيسي مشرفا از آن جمله. بودند

اي كه در سال  جوان در مرامنامه انجمن ايران... كاظمي، علي سهيلي مشفق

هجري قمري انتشار داد از مهمترين اصول خود استقرار حكومت  5211
عرفي و جدايي امور مدني از مسائل روحاني، الغاء امتيازات اتباع خارجه در 

رويج تعليمات ابتدايي مجاني و اجباري، تاسيس مدارس متوسطه و ايران، ت
توجه به تحصيالت فني و صنعتي، رفع موانع ترقي زنان، تحديد كشت 

. هاي مترقي ديگر نام برده بود آهن و بسياري از خواسته ترياك، احداث راه
وي در سن . حسن مقدم در محافل هنري و ادبي اروپا نيز شناخته شده بود

ها و  و هفت سالگي بر اثر بيماري و بدون اينكه قدر تالش بيست
 .هايش در كشور خودش دانسته شود، در سوئيس در گذشت توانايي

تشكيل شدند و ( اي و نه حرفه)در دوره ي رضاشاه گروههاي نمايشي جدي 
 . نويسي را آموخته بودند نويساني كه فن نمايشنامه همچنين نمايشنامه

با تقليدچيان و مطربان تشكيل  “سعادتتئاتر “در سرچشمه  در اين دوران

شركت داد به اسم  نمايشبار زني را در  اين تماشاخانه براي نخستين. شد
و  گلوبندكيي گل و پس از او زنان ديگري چون ملوك مولوي و پري نشارما

 .ي از متعصبين مذهبي اين تماشاخانه را آتش زدندا شايد بهمين علت عده
هاي غيرسنتي بود كه در كافه پالزا به  جمعيت مادام پري آقابابايف از گروه

بار رقص  همين گروه براي نخستين . پرداخت هاي فرنگي مي اجراي نمايش
 .جمعي زنان بهمراه موسيقي را اجرا كرد دسته

«پرنده آبي»  
«تئاتر فردوسي»موريس مترلينگ ـ ترجمه عبدالحسين نوشين در : نوشته  
 لرتا ـ مهين ـ چهره آزاد ـ ديهيم ـ شباويز ـ زاهدي ـ رياحي ـ رخشاني: با شركت
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وارتو “ .اسمعيل مهرتاش گشوده شدبه كوشش  5281جامعه باربد در سال 
است كه در جامعه باربد بروي صحنه تئاتر  زنانياز اولين ( ماهيار)“ طريان

آزاد،  اهلل بايگان، رقيه چهر اي چون فضل هاي برجسته همچنين چهره. رفت
رفيع حالتي، علي دريابيگي، ملوك ضرابي، و بعدها اديب خوانساري، 

 . از ياران اين گروه بودند... شيناصغر فروتن، عبدالحسين نو علي
ي تئاتر است كه  ي قابل توجه در اين دوره به بعد حضور زنان در عرصه نكته

گرفت و با  هايي كه از سوي قشريون مذهبي صورت مي با وجود مخالفت
وجود تهديد و فشار، بدليل عشقي كه به اين حرفه داشتند، در اين راه پاي 

ش زنان ارمني در تئاتر ايران، نقشي غيرقابل بخصوص نق. نهادند و ماندند
از وارتو طريان تا مادام قسطاتيان، لرتا،، سيرانوش، . انكار و ستودني است

اي چون خانم  زاده و همچنين زنان مسلمان... آرسنيان، مانوليان، آقابابيان 
كه با هزار دشواري و با وجود فشار و توهين و  ...آزاد، عصمت صفوي چهر

لرتا در اينمورد انو ب. فتواي ماليان، اين راه را ادامه دادند تحقير و
جامعه كه مانع پيشرفت تئاتر بود،  شديددوره جواني من با تعصبات “:يدگو مي

اعتالي هنر تئاتر در  اوجرا من ( با نوشين بعد از ازدواج)دوره دوم . روبرو بود
 “ ...شد مواجهردم يعني زماني كه تئاتر با استقال م. شناسم اين مملكت مي

هجري شمسي بوسيله محمود ظهيرالديني در  5282كمدي اخوان در سال 
احمد . پرداخت هاي غيرايراني مي تهران تشكيل شد كه به اجراي نمايش

. منزوي، ابولقاسم الچيني، رفيع حالتي و لرتا از همكاران اين گروه بودند
ي شمسي به هجر 5288كلوپ موزيكال يا هنرستان موسيقي در سال 

كوشش علينقي وزيري استاد موسيقي كه به تازگي به ايران بازگشته بود، 
پري آقابابايف، سيرانوش، غالمعلي فكري، لرتا و هنرجويان . تشكيل شد

 . موسيقي از همكاران اين گروه بودند
تشكيل شد كه احمد گرجي، گرمسيري، احمد  5252كلوپ فردوسي در سال 

با  5251كالس تئاتر شهرداري در سال . كردند مي با آن همكاري... دهقان
سرپرستي علي دريابيگي تشكيل شد كه بمدت سه سال تا تاسيس هنرستان 

ها خانم  از همكاران اين كالس. هنرپيشگي تهران به كار خود ادامه داد
كانون بانوان در سال . بودند... راد اوژيك، بايگان، محسن سهيلي، فروتن

هاي غيرسنتي اجرا  هاي مختلف نمايش در آن گروهتشكيل شد كه  5251
 . كردند مي

وي . نويس اين دوره است رضا كمال معروف به شهرزاد، مهمترين نمايشنامه
كه به كارگرداني خانم طريان در )“ پريچهر و پريزاد“هايي چون  نمايشنامه

“ و“ شب هزار و يكم “ ، و همچنين نمايشنامه هاي (گراند هتل اجرا شد
او همچنين ادبيات را بسيار . را برشته تحرير در آورد“  سه خواهر اميرعبا

. كرد با دشتي همكاري مي“ شفق سرخ“شناخت و در روزنامه  خوب مي
او مانند بسياري از روشنفكران و . شهرزاد داراي شهرت و محبوبيت بسيار بود

وي  هنرمندان همزمان خود در آغاز سلطنت رضاشاه با ديدن اقدامات مثبت
ي  در جهت مدرنيزاسيون ايران، بسيار اميدوار شده بود، اما پس از غلبه

 5250سانسور شديد در اين دوره، دچار سرخوردگي و نوميدي شد و در سال 
الدين كرمانشاهي كه در  يكي از همراهان او يعني ميرسيف. خودكشي كرد

ارگرداني روسيه تئاتر خوانده بود و يكي از نخستين كساني بود كه هنر ك
اي در ايران مطرح كرد نيز بدليل ياس و افسردگي از  تئاتر را به شكل حرفه

اصوال ما در . فشار دستگاه امنيتي ـ پليسي اين دوران دست به خودكشي زد

سازي آمد و اقدامات مثبتي نيز در اين  ي مدرن ي رضاشاه كه با داعيه دوره
يادي روبروييم كه در ابتدا بسيار زمينه انجام داد، با روشنفكران و نويسنگان ز

بين بودند و گويا پس از شكست انقالب مشروطه،  به اين اقدامات خوش
اميدي دوباره در جهت گسترش آزادي در كنار نوسازي يافتند، اما فشار و 
سانسور شديد اين دوره، آنان را چنان دچار ياس كرد كه دست به خودكشي 

 . زدند
: گويد ميدر مورد جامعه باربد  (ساكن پاريسبازيگر ) بهادري عزيزاهلل

با  او. اش تار بود اصلي سازاسماعيل مهرتاش در اصل موسيقيدان بود و “
هاي  ي نت دانست و تعليم موسيقي نديده بود، همه نمي نتاينكه 
و غيره “ شيرين و فرهاد“، “و مجنون ليلي“هايش را كه براي اپرت  آهنگ

“ ي باربد جامعه“داشت و  تئاترحال ذوق و شوق در عين . ساخت از بر بود مي
و ورق بازي  آمدند اي هم در آنجا بودند كه به آنجا مي عده. را درست كرد

بود  تابستانيدر آنجا ماهي يكبار هم تئاتر در سالن بزرگي كه هم . كردند مي
آنجا كالس جامعه باربد براي هنرجويان تئاتر  .شد و هم زمستاني، اجرا مي

بسياري آمدند و رفتند، اما تنها كسي كه از . من هم يكي از آنها بودمو  بود
ماند، احمد قدكچيان بود كه هنوز هم فعال است و كار  هنرجويانبين آن 

خان  كنندگان اين كالس كساني چون آقا رفيع اداره. ي من كند، باضافه مي
رادمرد و معلم حالتي، دريابيگي معلمان ما بودند، معلم سولفژ آقايي بود بنام 

بنام ملك ساساني،  خانميمان خود آقاي مهرتاش بود و همچنين  موزيك
البته همه . داد داد و آقايي كه به ما گريم درس مي تاريخ تئاتر بما درس مي

 مايادم است كه از . چيز بسيار ابتدايي بود، اما بهرحال شروع كاري بود
وان، و هركس كه صدايش گفتند يك چيزي بخ گرفتند، مثال مي امتحان مي

ما هم ماهي يكبار . دانم معيار آن زمان چه بود نمي. پذيرفتند تر بود، مي كلفت
يكي از . كرديم بازي مي  دار داشتيم يا رل نعش نيزه رلدر اين تئاتر يا 

خان حالتي از فرانسه ترجمه  كه آقا رفيع بودها كه بد نبود، يك پيس  پيس
كه خانم “ يك قاشق سوپخوري دقيقه،به پنج پنج دقيقه “كرده بود بنام 

بعدها آن تئاتر تبديل . كردم من هم بازي مي. كرد چهرآزاد در آن بازي مي
در كوچه . زار الله بهما از آنجا تغيير مكان داديم . اي شد به يك تئاتر حرفه

داشت و بخشي از فارغ  نام“  تئاتر هنر“ ملي يك زيرزمين بود كه قبل
شهرداري با هم بصورت سهامي درست كرده بودند،  تئاترسه التحصيالن مدر
 ماكه البته ورشكست شده بود .. اميني مهدياهلل انتظامي،  از قبيل عزت

ليلي و “هاي متعددي را بازي كردم كه اولينش  در آنجا پيس. رفتيم جاي آنها
اغلب اين تئاترها اپرت بود و مردم همين ملوديك بودن آن را  .بود “مجنون

كه مسايل آن “ رقصد خاقان مي“پيس ديگري بنام  بعد. دوست داشتند
در اين تئاتر نصرت كريمي رل يك . شاهشد به دوران مظفرالدين  مربوط مي
آخوند بنام  يكمن نقش . كرد را بازي مي“ حاجي خره“ امدلقك بن

 حاليمانما آنموقع چيزي . سالم بود 50آنموقع . كردم بازي مي“ مالباشي“
داد كه  خان حالتي بود براي ما توضيح نمي نبود و كارگردان كه همان آقارفيع

بعدها فهميديم كه اينها سمبل عوامل روس و . اينها سمبل چي هستند مثال
باشي را بازي  آقاي صادق شباويز هم رل حكيم. دربار قاجار درانگليس بودند 

خواست به  هر آدمي مي. دزار بو اصال در الله تئاترهاي  آنموقع همه. كرد مي
ها را تماشا  آمدند ويترين تصادف مي برحسب. زار رفت الله تئاتر برود، مي

يا . به تئاتري بروند يا نه كهگرفتند  ها تصميم مي كردند و از روي عكس مي
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 وارتو طريان

“ تفكري“شد، مثل  ميهاي پولسازي بودند كه خيلي از آنها استقبال  هنرپيشه
را خيلي  اوود كه ذاتا بازيگر كميك بود و مردم اي ب كه يك مرد چاق و گنده

براي مردم موضوع تئاتر مهم نبود، بلكه وجود تفكري مهم . دوست داشتند
تئاترهاي ... را همين تفكري بازي كرد“ مشدي عباد“مثال بهترين رل . بود

شد، “ پارس“كه بعدها نامش “ فرهنگ“، تئاتر“گيتي“تئاتر  مثلبسياري بود 
 حدود. خان نصر آن را بوجود آورده بود كه سيدعلي “تهران“نام تئاتري بود ب

اي  هفته كهاينطوري بود ... “دهقان“تئاتري بود بنام تئاتر . بود 5250سال 
اينطوري نبود كه مثال يك تئاتر سه يا چهار ماه . كردند يك برنامه عوض مي

سين بوجود آمد و عبدالح“ فردوسي“بعدها كه تئاتر  ...صحنه باشد روي
“ مستنطق“رفت، مثال  تئاتر سه ماه روي صحنه مي بود،گذار آن  نوشين پايه

حال تمرينها دو سه ساعت در روز بود و  بهر. نوشين سه ماه روي صحنه بود
 همه. بار سوفلور را حذف كرد اوليننوشين براي . كردند با سوفلور كار مي

بازيگران شناگران  اين. كردند كه چطور اين تئاتر سوفلور ندارد تعجب مي
. نداشت وجودخواستند خود را به دريا بزنند، اما آبي  قابلي بودند و مي
ها اقتباس از مولير و ديگران بود و  تمام پيس. سي نبوديكارگرداني نبود، پ

مثال هوشنگ . اينها عاشق تئاتر بودند. دفرمه شده و ايرانيزه شده همه
هميشه يك دفتر زير بغلش . كرد خياالت خودش زندگي مي باسارنگ، دائم 

دروغ ! ويكتور هوگوست“ ارناني“گفت اين  مي. چيهگفتند، اين  بهش مي. بود
گفت،  مي. ات چيه سارنگ، برنامه آقايگفتند  مي. ولي دوست داشت. گفت مي

اتللو رو خودم بازي كنم يا  دونم نمي. رو بيارم روي صحنه خوام اتللو من مي
در دسترس و نه  بودنه پيسي . واب و خيال بوداش خ همه. بدم به محتشم

 داشتيمرا “ تروپ جعفري“ بعدها با محمدعلي جعفري مرحوم،. امكاناتش بود
، مهرزاد و شهال بودند، ايرانكه من بودم، خانمم بود، جعفري بود، خانمها 

كه تئاتر سعدي را آتش  مرداد 80كودتاي بعد از ... ماني گوينده راديو بود
آنجا . جمع كرد همي آنها بوديم كه جعفري ما را دور  باقيماندهزدند، ما 

 فرنگيشدكه اغلب فرنگي بود و ما باصطالح  بيشتر پيسهاي نوشين اجرا مي
بود در تئاتر مملكت  عطفي  نوشين نقطه. آنموقع پيس ايراني نبود. كار بوديم

رفتند  اتر نميكه در عمرشان تئ شناسانداي  از اين نظر كه تئاتر را به عده. ما
هايي در  نوآوري. داشتانتقادي / هاي سياسي و موضوعات تئاترهايش جنبه

سه  نوشينهاي  پيس .زمان خودش كرد و مهمتر از همه انضباط در تئاتر بود
آنموقع در تئاتر . شد، آنهم تمرين سفت و سخت تا چهارماه تمرين مي

دانستند نور  صال نميا. كردند از المپ استفاده مي. وجود نداشت پروژكتور
 “...اولين بار پروژكتور را به صحنه آورد نوشين. صحنه چيست

در ده سال آغازين سلطنت محمدرضا پهلوي، تا حدودي از فشارهاي 
ديكتاتوري پدر وي كاسته شد و فضاي نسبتا آزادي براي كار هنري ايجاد 

هاي هنري  ترين رشته شد و در همين دوره هنر نمايش بعنوان يكي از مطرح
دوران طاليي “اين دوره را . اي پا گرفت بسط و گسترش يافت و تئاتر حرفه

 .اند ناميده“ نمايش ايران
، دوران سياه هنر و هنرمند ايراني آغاز 28مرداد سال  80اما بعد از كودتاي 

. ي سي ادامه يافت هاي پراكندگي، تبعيد و بي رمقي تا اواخر دهه شد و سال
نرمنداني چون شاهين سركيسيان با سرسختي به آموزش ها ه در اين سال

 .  تئاتر پرداختند و از پا ننشستند
 دو كارگردان امريكايي به ايران دعوت شدند كه نام  20و  5221سال  در

نويسان جوان كه  و به كمك وي نمايشنامه بوديكي از آنها كويين بي 
فر والي، مهدي چون جع بودندهنرجويان اداره كل هنرهاي زيباي كشور 

هاي  تجربهقريشي، جمال ميرصادقي و خليل موحدديلمقاني اولين 
نويسان  ترين نمايشنامه يكي از موفق. شان را بروي صحنه بردند نويسندگي

در “ بلبل سرگشته“دوره علي نصيريان بود كه نمايش معروفش بنام  اين
جوانمرد به سرپرستي عباس “ گروه هنر ملي“. رفت صحنههمين سال بروي 

به همت “ تئاتر آناهيتا“همچنين  وچند سال پيش از آن درست شده بود 
اجراي  ومصطفي و مهين اسكويي تاسيس شد كه به تربيت هنرپيشه 

هاي تلويزيوني  اجراي نمايش جزو برنامه 5229در سال . نمايش پرداختند
 شد و اين برنامه بمدت هفت سال تا دولتي شدن تلويزيون ادامه گذاشته

ي چهل، فضاي فرهنگي ايران بكلي تغيير كرد و شايد بتوان  در دهه. يافت
 .اين دوره را دوران شكوفايي تئاتر و ادبيات در ايران ناميد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي نمايشي گشوده شد كه در آن آثاري  يك جشنوارهسنگلج با  5212در سال 
پهلوان “اند  ن جملهآجديد بروي صحنه رفت، از  نسلنويسان  از نمايشنامه

ي  به نوشته“ بهترين باباي دنيا“بيضايي،  بهرامي   به نوشته“ ميرد اكبر مي
اين دوره يكي از . ساعدي كه بعدا اكبر رادي نيز به آنها پيوست غالمحسين
بيضايي در مورد اين دوران . شود در تئاتر ايران محسوب مي دورانپربارترين 
 :گويد اي مي در مصاحبه

كردم  هاي نمايش ايران در هر برخوردي سعي مي از شور پژوهش پرمن ... “
اي از همكار  همانوقت نوشته. زمايراني برانگي كاركارگردانان را به سوي 

ي  زنان در عرصهي قابل توجه در اين دوره به بعد حضور  نكته

هايي كه از سوي قشريون  تئاتر است كه با وجود مخالفت

گرفت و با وجود تهديد و فشار، بدليل  مذهبي صورت مي

عشقي كه به اين حرفه داشتند، در اين راه پاي نهادند و 

بخصوص نقش زنان ارمني در تئاتر ايران، نقشي . ماندند

ان تا مادام از وارتو طري. غيرقابل انكار و ستودني است

و ... آرسنيان، مانوليان، آقابابيان قسطاتيان، لرتا،، سيرانوش، 

آزاد، عصمت  ه اي چون خانم چهر زاده همچنين زنان مسلمان

كه با هزار دشواري و با وجود فشار و توهين و تحقير  ...صفوي

 .و فتواي ماليان، اين راه را ادامه دادند
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عالقمند جوان ديگري بنام پرويز  توسط، ساعدي را “آرش“ي  ي مجله نديده
كنم در اوج شور  مي خيال. زاده به گروه هنرهاي زيبا پيشنهاد كردم فني

هم دچار  راهاي پژوهشي، ديگران  تجربي و برانگيخته از چشم انداز كشف
نويس ايراني بايد راه  بود كه نمايشنامهادعاي من اين .. كردم وسوسه مي

نويسي غربي  را پيدا كند و با ميراثي كه دارد از قالب نمايشنامه خودش
زدم  اي از حرفي كه مي دادم نمونه من تا اجرايي نشان نمي ولي. اطاعت نكند
را منتشر  “عروسكها“و “ مترسكها“دو نمايشنامه  15سالدر  .وجود نداشت

 “عروسكيي  سه نمايشنامه“ي  وقتي مجموعه 18سال كردم و باالخره در
منتشر شد، عباس جوانمرد، سرپرست گروه هنرملي كه كارگردان شناخته 

غروب در دياري “ ي بود، دست به يك خطر زد و نمايشنامه نيزاي  شده
ي من را كارگرداني كرد  به نوشته“ ميرد اكبر مي پهلوان“و بعد از آن “ غريب

 “...وبروي صحنه برد
“ : گويد نويسي آن دوران مي مورد وضعيت نمايشنامه درهمچنين  وي

ها و  از حماسه. كردم رسيد مرور مي مي بدستمكارهاي ديگران را تا آنجا كه 
. هاي اجتماعي يلفاني اولين نوشته تايوناني ارسالن پويا  هاي شبه زبان سازي

ولي شاعرانه  عاميانهنصيريان در نوعي زبان و درد غربت بومي با لحن 
اي  كنايهو فرسي به در نوگرايي . رادي هنوز منتشر نشده بود. كوشيد مي
هاي عميق، ولي با همدردي و  كنجكاوي صياد اتفاقهاي ساده را بي. زد مي

ريخت، از بيژن مفيد تنها نامي شنيده بودم و ساعدي بدون  مي طرحانصاف 
ز طرفي و طرحهاي هاي مشروطه را ا ، گزارشنمايشيجستجوي زبان خاص 

. كرد را از طرف ديگر منتشر مي اوليههاي  اي پرده ها و تك بازي گنگ الل
قدمي بود كه  زناني فريده فرجام در طرح مسائل  هاي اوليه كوشش

هاي  توانست در آينده شكل خاص خودش را پيدا كند، و اما تجربه مي
ماعي، هنوز راهي كيا براي يافتن بياني زنانه در انعكاس مسايل اجت خجسته

به نظر من سلحشور هرگز راهش را نيافت و يلفاني حتما به . داد نشان نمي
. نويسد به آن سادگي نيست كه او مي اجتماعيدانست مسايل  خوبي مي
يكديگر قطع بود و تقريبا  باي كاري و فكري افراد  كنم رابطه خيال مي

هاي من  نوشتهكنم  خيال مي. برد هاي ديگري بهره نمي هيچكس از تجربه
هاي نمايشي همزمان يا قبل از خودم بود،  نوعي گفتگوي فرهنگي با نوشته

رادي همزمان و حاتمي تقريبا . حتي گاهي چيزي در حد اداي احترام يا
و . و نويدي و نعلبنديان و خلج و مكي بعدتر آمدند كوتاهبالفاصله اما 

اش در  نها كار اجرا شدهكياي دوم كه ت خجستهو . همينطور بيژن مفيد دوم
 “ . بود، و مهين تجدد دوم اساسي والعاده  كارگاه نمايش بگمان من فوق

ي  دانشكده 10و  5211در سال . وقايع مهم تئاتري ديگر به بازگرديم
ي نمايش و موسيقي  زيبا با دو رشته هنرهايهنرهاي دراماتيك و دانشگاه 

هاي  يكي از بخش نمايشهنر شيراز كه  سال جشن در همان. بوجود آمد
  .وزارت فرهنگ و هنر 5213در سال  سپسو  داد اصلي آن را تشكيل مي

هنر شيراز شكل گرفت و از  وابسته به جشن“ كارگاه نمايش“ 5210سال  در
ژن صفاري ايجاد شد و عباس به همت بي كهآنجا كه در اين كارگاه 

متون نمايشي و گاه  روينعلبنديان مدير داخلي آن بود، كارهاي تجربي 
دوران را از زبان فرهاد  اينكارهايي درخشان بروي صحنه رفت، تجربه 

حدود سال “: گويد مي كه  بشنويم (كارگردان تئاتر، ساكن آلمان) مجدآبادي
سركيسيان  قبالرا كه “ آبي هروزن“ش با آربي آوانسيان آشنا شدم كه نماي 10

 آربي. كرد كار كرده بود اما پس از اتمام آن فوت كرده بود، كارگرداني مي
را در انجمن ايران و امريكا كار كرد كه مهتاج “ مادموازل ژولي“سال بعد 
بعد آربي . كردند هاي اصلي آن را بازي مي مرتضي عقيلي رل ونجومي 

ي  ي دوره ژرف و سترك و نو در سنگواره يپژوهش“تصميم گرفت نمايش 
به “ كند و غيره، فرقي نمي بيستمبيست و پنجم زمين شناسي و يا چهاردهم، 

همزمان من . كردم بازيي عباس نعلبنديان را كار كند، من در آن  نوشته
موفق  بسياررا با خانم خجسته كيا كار كردم كه “ حالج“اي بنام  نمايشنامه

كرد و همچنين هوشنگ  را محمدباقر غفاري بازي مي بود و رل اصلي آن
آنموقع يعني . كه همگي االن در امريكا هستند... توزيع، بهرام وطنپرست

نويسي را برده  همين نمايشنامه، جايزه دوم نمايشنامه بانعلبنديان  13سال
بخاطر  نويديو جايزه سوم را “ شهر قصه“را بيژن مفيد با  اولجايزه . بود

بوجود آمد، “ كارگاه نمايش“كه  10سال. برده بودند“ خرمن جا سگي در“
رياست كارگاه . اول در آنجا كارمند بود و بعد شد مدير داخلي نعلبنديان

. صفاري داشت كه يادش بخير، آدم بسيار روشنفكري بود بيژننمايش را 
ه هاي كارگا اولين كارگردان. كند زندگي مي پاريسالبته االن زنده است و در 

، البته آربي هم بود، اما چون همزمان بودندنمايش ايرج انور و شهرو خردمند 
صورت مغز متفكر و رئيس مخفي  بهر. ساخت، ديرتر به آنجا آمد فيلم هم مي

در حقيقت يك  نمايشكارگاه . كارگاه نمايش در واقع آربي آوانسيان بود
اش قد  كهنگيي  با همهجريان آوانگارد و نوگرا بود كه در مقابل اداره تئاتر 

آنجا مثل محل . آباد بود كارگاه نمايش در چهارراه يوسف. علم كرده بود
ها يك ساعتي بياين و يكساعت معيني  اينطور نبود كه بچه. هم بود زندگي
خواستيم درست  خوابيدند، مثال اگر دكورمان را مي همانجا مي ها خيلي. بروند

صحنه آزاد بود و . مانديم يم، آنجا ميكرد درست مي خودمانكنيم كه اكثرا 
متر بود و براي  888كل فضاي آنجا . بدهيم تغييرتوانستيم آن را مرتب  مي
 “...تماشاچي جا داشت 38تا  08
ي پنجاه سعيد سلطانپور و  ي چهل و اوايل دهه در اواخر دهه حالعين  در

مضمون كامال سياسي و اعتراض كارهايشان در  بدليلنژاد كه  ناصر رحماني
را تاسيس كردند و هدفشان “ ايران تئاترانجمن “ گنجيدند، هيچ قالبي نمي

ها تا  در طول اين سال. بوديي وابستگي دولتي  كار تئاتر بدون پشتوانه
پس  دولتيهاي دانشگاهي و  ي گروه جز نمايشهايي كه بوسيله 5213بهمن

هاي مستقل كمتر امكان اجراي  شدند، گروه را ميي اج از تصويب آماده
ي آنها با  يافتند و كمتر ممكن بود كه اجراي نمايش بوسيله مي رانمايشي 

 . ي نگارش و عامالنشان روبرو نشود ، ادارهمميزيممنوعيت اداره 
 ــــ

نمايشي در ادبيات “ ،(5239بهرام بيضايي، چاپ دوم،)“نمايش در ايران “ : منابع استفاده شده
“ ،(5201خسرو شهرياري، دو جلد،)“ كتاب نمايش“، (5202پور، دوجلد، جمشيد ملك)“ ايران

از “، (5228ابولقاسم جنتي عطايي،)“ بنياد نمايش در ايران“، (8888كلن، )“ كتاب نمايش
علي )“ نظري به هنر نمايش در ايران“، (5211پور، دو جلد، يحيي آرين)“ صبا تا نيما
 ، (5235زاون قوكاسيان،)“ گفت وگو با بهرام بيضايي“، (5218اوه،نصيريان، ك

 
ي يك سخنراني نوشتم و  به بهانه 8888ي نخستين اين مطلب را در سال  نسخه: توضيح

اينك آن را پس از بازبيني و اضافه كردن مطالبي به آن، در اختيار نشريه تالش قرار 
 (8881ماي . )دهم مي
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 قاسمي در بارة تأسيس فرستندة راديو در ايران يدهگفتگوئي با م
 
 
 

رضاشاه در سفرنامة مازندران از ضرورت تأسيس نيروي هوائي در ايران 
و به گفتة خود وي آنچه بيش از هر چيز وي را به تحقق . سخن گفته است

نمود، ضرورت دسترسي هر چه سريعتر به گوشه و  چنين امري ترغيب مي
اي از دل  در وصف اهميت كشيدن جاده. كنار و به اقصا نقاط كشور بود

هاي البرز، در همان سفرنامه، بر ضرورت ايجاد خطوط ارتباطي سهل و  كوه
هاي پشت قلة دماوند و شهر خفته در دامنة اين كوه  يع ميان سرزمينسر

آهن آرزوي  كشيدن راه. يعني تهران پايتخت نقطة تأكيد گذاشته است
اي بود كه تحقق آن در دورة سلطنت وي خطة شمال به خاك جنوب  ديرينه

هاي عمراني بر  بنيان اصلي همة اين برنامه. كشور را متصل و مرتبط نمود
يشة حفظ يكپارچگي، وحدت، انسجام و اقتدار ايران و پيوند هر نقطة اند

پس دور از واقعيت نخواهد بود كه در مورد . كشور با نقطة ديگر قرار داشت
تأسيس فرستندة راديو در ايران هم فرض خود را بر اين مبنا بگذاريم كه اين 

ساختن  اقدام فرهنگي پراهميت نيز از چنين پشتوانة فكري يعني فراهم
اي از  امكان دستيابي هرچه سريعتر به احاد ملت، به هر ايراني در هر گوشه

 .خاك كشور و برقراري پيوند هر يك با ديگري، برخوردار بوده است
برخالف بسياري از . فرستندة راديو در اواخر سلطنت رضاشاه تأسيس شد 

كه ريشه در  اقدامات عمراني و اصالحات انجام شده در دورة اقتدار رضاشاه
انديشه و مطالبات جنبش مشروطيت داشتند، اما فكر تأسيس راديو ظاهراً از 

 . اصل به دورة وي بازميگردد
به منظور طرح پرسشهائي در بارة چگونگي پيدايش فكر تأسيس فرستندة 

آلهاي  ها و ايده راديو و وجود آگاهي به نقش آن به عنوان ابزار انتقال انديشه
كم بر دستگاه حكومتي رضاشاه و روشنفكران همراهش به نو و مترقي حا

مردم ايران، يا چگونگي تأثيرات آن در شكستن فضاي بسته و مذهبي كشور 
قاسمي يكي از  يدهو پرسشهاي ديگري از اين دست، به سراغ آقاي م

مجموعة پرسشهاي خود را به . جمعي رفتيم مديران سابق اين مؤسسة ارتباط
آقاي قاسمي در پاسخ مستقيم به . شان ارسال نموديمصورت كتبي خدمت اي

اي به مجموعة ديگري از آنها متن زير را در  برخي از پرسشها و جوابية كلي
ه نخستين پرسش ما در مورد باز جمله در پاسخ . اختيار ما قرار دادند

هاي خارجي بر روي  هاي به زبان فارسي فرستنده چگونگي پخش برنامه
سي يا راديو آلمان، پيش از تأسيس راديو ايران  بي يو بيايران، نظير راد

 :اند نوشته
 

ـ واقعيت اين است كه من در كم و كيف خبررساني از ايران در روزگار مورد 
سي، اطالع جامعي ندارم و هيچگاه هم  بي بحث به راديوهاي خارجي نظير بي

آنچه را . زماي دست يا پيش نيامده است كه شخصاً در اين زمينه به مطالعه

اندركاران  كه بعدها و پس از پيوستن به راديو ايران از پيشكسوتان و دست
قديم راديو، در اين باره شنيدم نيز آنگونه كه بايسته است وافي به مقصود 

كند كه راديوهاي خارجي در  نقل آنها عمدتاً از اين مقوله تجاوز نمي. نيست
هاي  ي سالهاي بعد بيشتر از گزارشدوره پيش از تأسيس راديو در ايران و حت

كردند كه البته راديو برلن بدليل آنكه حكومت  ها تغذيه مي سفارتخانه
هايي به آلمان يافته بود و روابط دو كشور هم، دمادم رو به گسترش  گرايش

هاي مقيم ايران، از وضع  گيري از شيوه آلماني داشت، در اين باره با بهره
در اين خصوص اگر پيش آمد توضيحات بيشتري . )تري برخوردار بود مناسب

هايي هم بودند كه با آنها همكاري داشتند و در  مسلماً ايراني( خواهم داد
پيشگان هم جاي داشتند كه بقطع و يقيين در مسير  جمع آنها سياست

كردند  تري ايفا مي ها برقرار كرده بودند نقش گسترده ارتباطاتي كه با آلماني
ها و متفقين به ايران گروهي از آنان مدتي در بند  د انگليسكه پس از ورو

 . انگليسها بودند وبعدها آزاد شدند و مقامات مهمي را هم كسب كردند
 

هاي فكري تأسيس فرستندة  پاسخ ايشان در بارة چگونگي پيدايش زمينه
 :راديو در ايران

 
تأسيس  ام، فكري در جهت ـ پيش از رضاشاه تا آنجا كه من تحقيق كرده

خواهي و حتي  در دوران ظهور و نضج انديشة مشروطه. راديو پديد نيامده بود
سالها پس از تأسيس پارلمان و گذر از كودتاي محمدعليشاه هم آنچه در 
مركز افكار آزاديخواهان قرار داشت، پاگيري جوهرة مشروطيت و بهتر است 

م، نوبت به مقابله در پي كودتا و مجلس دوم ه. بود” مشروطة ناكام“بگويم 
با دستبردها و مطامع دو كشور روس و انگليس رسيد و قراردادهاي مبتني بر 

پيش آمد و نيز رفت و ” استقالل“ايران در زير پوشش حفظ ( عملي)تجزية 
. و وقايع جنگل و خراسان و غيره و غيره 5899آمد سريع دولتها تا كودتاي 

حات دوران رضاشاهي نظراً نطفه اما اينكه گفته شده است بسياري از اصال
داشته است، به گمان ( واقعي)خواهان  انديشة مشروطه  در گذشته و خصوصاً

بي شك انديشة . من در يك زمينه صحيح و در زمينة ديگر ناپخته است
شما وقتي به آثار . خواهي جاي داشت ترقيخواهي، در كليت انديشة مشروطه

تبريزي يا آخوندزاده و ديگران مراجعه  خواهاني چون طالبوف و افكار مشروطه
بمعناي ( آباد)كردند  شويد كه آنها ايراني را طلب مي كنيد، متوجه مي مي

و در همان حال ( هاي اقتصادي، فرهنگي و كالً اجتماعي پيشرفته بر زمينه)
كه غالباً در طراز ( آزادي)تر، از ديدگاه آنها، دو مقولة  به بيان روشن(. آزاد)

مطالعه . ، بهم چسبيده و آميخته بود(توسعه)شد و  مكراسي مطرح ميمفهوم د
خواهي به اين  در آثار سياسي و حتي غيرسياسي دوران پاگيري فكر مشروطه
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خواندگان غرب و يا  خواهان پيشرو كه اغلب درس رسد كه مشروطه نتيجه مي
عه نمايندگان تعقل سياسي غربي بودند، براين باور اصرار داشتند كه توس

پذير  ساز مشاركت مردم است، امكان اقتصادي بدون توسعة سياسي كه مايه
هايي توسعة اقتصادي فارغ از توجه به توسعة سياسي  نيست و اگر هم برزمينه

و اين گواه استواري از هوشمندي و وسعت . دست دهد، پايدار نخواهد بود
مثيل به نهضت خواهي بود، زيرا اگر بنا بر ت آگاهي پيشتازان فكر مشروطه

آباداني و توسعه اقتصادي روسيه در زمان، پطر كبير با يك ديد تاريخي 
( هاي استاليني و يا پيشرفتهاي روسيه در دوران حكومت كمونيست)بنگريم 

قرن پيش با آنكه روسيه در خط توسعة اقتصادي  شويم كه از سه متوجه مي
جتماعي و حتي همان هاي ا افتاده بود، هرگز نتوانست، در قلمرو پيشرفت

رقابت ( هاي نظامي مگر برزمينه)اقتصادي با كشورهاي آزاد اروپاي غربي 
دليل اين توقف هيچ نبود، جز آنكه در آن سه ( آمريكا جاي خود دارد. )كند

. هيچگاه فرصتي به توسعه سياسي داده نشده بود( كبير از زمان پطر)قرن 
تصادي بدون مشاركت آگاهانة تر، توسعه اق تر و تمثيلي عبارت دقيق به

تودهاي مردم در ادارة مملكت، بمنزلة بنائي است كه از سطح زمين و بدون 
طبيعي است كه چنان بنائي از قوت ايستادگي، . ريزي باال رفته باشد شالوده

ام بيفزايم كه يكي از  اين را هم تا فراموش نكرده. بي نصيب است
هاي خارجي  واهان، مسئلة دخالتخ ترين مسائل در برابر مشروطه كليدي

بود كه در واقع يك بخش مهم و اصولي از ” استعمار“بمعناي صريح آن 
با اين همه، اگر مثالً تأسيس راديو و . هدفهاي مشروطه را شامل مي شد

خواهان غايب بود، امري طبيعي و ناشي از  امثال آن از حوزة نظر مشروطه
 . شد مصداق االّ هم فاالّ هم محسوب مي

 
از ايشان پرسيده بوديم كه؛ راديو ايران با چه ظرفيتي كار خود را آغاز نمود، 
يعني چند ساعت در روز برنامه داشت و صداي آن در چه گستره و 

شد سرپرستي اين نهاد بر عهدة كدام بخش از  اي از كشور شنيده مي محدوده
 دستگاه دولتي بود؟ 

 
بعد از آن، حداكثر دوازده ساعت برنامه ـ راديو در آغاز تأسيس و تا چند سال 

داشت و قدرت فرستنده هم بسيار اندك بود و بنابراين برد صداي آن چندان 
مديران راديو كه عموماً از سوي . نبود كه در استانهاي دوردست شنيده شود

دولت انتخاب مي شدند و سالهاي نخست هر چند ادارة راديو را بعهده داشتند 
و مهندسان . به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق داشت ولي دستگاه فني،

مركز فرستنده، هم در . و كارشناسان آن وزارت، امور فني را در دست داشتند
جمعي وزارت پست و تلگراف كه در خيابان قديم  بيسم پهلوي بود و از ابواب

 در آنجا يكي دو استوديو برپا شده بود كه از آن عمدتاً. شميران جاي داشت
رسيد  خبر و موسيقي و گزارشهاي مملكتي كه از سازمانهاي مختلف مي

در واقع آنچه بود، بمفهوم گسترده و اصيل راديو بدانگونه كه . شد پخش مي
در كشورهاي پيشرفته رايج است و بعدها هم در ايران وسعت و تنوعي يافت، 

 .قابل تلقي نبود
 
هاي  مورد پخش برنامةماندة پرسشهاي ما در  و سپس به مجموعة باقي 

هنري و بويژه موسيقي با توجه به فضاي سخت مذهبي يا چگونگي برخورد 

متن ذيل را مرقوم .... و استقبال مردم، نحوة خبررساني به سراسر كشور و
هاي پس از رضاشاه است و بيشتر  وارسال داشتند كهالبته عمدتاً متوجة دهه

هاي  يت خود و كم و كاستيهاي شخصي ايشان در دورة مدير حاوي تجربه
هاي بعدي است كه ما نيز آن را  مديريت اين دستگاه ارتباط جمعي در دوره

 . دهيم به همان صورت در اختيار خوانندگان قرار مي
 

” مدرنيزاسيوني“هاي  از جلوه 5259ـ تأسيس راديو در ايران در ارديبهشت 
اي كه د رغرب، ”رنيتهمد“خاص خود، مسلماً نه بمعناي آن   بود كه به اسلوب

پشت به يك نوزائي همه جانبة فرهنگي، سياسي و اقتصادي زمينه يافت، 
” مدرنيزاسيون“اي از باال و زادة حكومت كه آن زمان بر  بلكه بصورت پديده

بنا بر ( ظهور راديو در ايران)در اين مورد . كشور ابرام داشت، پاي گرفت
اي رقيبي  كه در هيچ زمينه” يوسيله ارتباط جمع“جاذبة استثنائي اين 

 . نداشت، با اقبال مردم روبرو شد
در آغاز، دستيابي به راديو خصوصاً با برد ضعيف صدا، براي عامه دشوار و 

در . در شهر تهران  هاي بالنسبه مرفه ميسر بود، آنهم عمدتاً تنها براي خانواده
تن تلفن و حتي برق واقع داشتن راديو تا چند سالي پس از آغاز كار مانند داش

در آن زمان . جنبة اشرافي داشت و هركس راديوئي داشت، پزي هم داشت
ها، با يك دنيا شوق و هيجان  من يك نوجوان دبستاني بودم و اغلب جمعه
و پا كرده بود مي رقتم و تا در   به خانة يكي از خواهرانم كه راديوئي دست

خوردم و خصوصاً  و تكان نميآنجا بودم، در مقابل راديو چمباتمه مي زدم 
دانم چه پيش آمد، با  گوئي شادروان صبحي بودم، تا آن كه نمي دلبستة قصه

هاي بسيار متمكن هم نبوديم به همت برادر بزرگم  آن كه ما از خانواده
آوردم  ها را به خانه مي محل  صاحب راديو شديم و بخاطر دارم كه گاهي بچه

ها  بهر روي از چشم بچه. داده باشم و از شما چه پنهان، تا پزي هم
آيد  خواندم كه با اشتياق در پاي صندوقي كه از آن صداي آدميزاد بر مي مي
 . بردند نشستند و در عين حيرت، لذت مي مي

در آن زمان در قياس با امروز كه سهل است، در قياس با سالهاي چندي كه 
هاي راديوئي بسيار ساده و  رفته رفته راديو عموميت بيشتري پيدا كرد، برنامه

ها را  ابتدائي بود و در اساس تنها اخبار دولتي و موسيقي درون ماية برنامه
داد كه  تر اين امكان را هم مي داد و البته راديوهاي قوي تشكيل مي

هاي خارجي نيز در زمان  المللي به برنامه مند به مسائل بين بزرگترهاي عالقه
هاي فارسي راديو برلين كه بوسيلة بهرام  رنامهجنگ جهاني دوم خصوصاً به ب

داد گوش  ارتش آلمان داد سخن مي” شاهكارهاي“شد و از  شاهرخ اداره مي
جهت بود كه در آنروزگار با چرخش  توجه مردم به راديو برلن بدين. كنند

هاي  چنين رسوب نفرت مزمن مردم از سياست رضاشاه بسوي آلمان و هم
هيتلري هم زمينة گسترده داشت و اجماالً بگويم  روس و انگليس تبليغات

كه بهرام شاهرخ بدينگونه مريد بسيار كسب كرده بود و بعدها كه به ايران 
 . آمد مدتي اداره راديو را در تصدي داشت

نا گفته روشن است كه اصوالً راديو و ساير وسايل ارتباط جمعي مانند 
فضاي سياسي و فرهنگي مطبوعات و حتي كتاب تابعي هستند از كيفيت 

هاي هنري كه عمدتاً در  بدين سياق در دورة رضاشاه سواي برنامه. جامعه
شد، اخبار و اندك مباحث اجتماعي به كيفيتي بود كه  موسيقي خالصه مي

كه فضاي بالنسبه آزادتري  5288پس از شهريور . كرد حكومت طلب مي
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يو پابرجا ماند ولي به ظاهر شد، هر چند مباشرت مطلق حكومت در ادارة راد
هاي راديوئي پديد آمد كه طبعاً با  تبع فضاي تازه، مختصر تحولي در برنامه

كرد كه بر سر  آمد و رفت سريع دولتها در هر دوره ساز حكومتي را كوك مي
كنيم، بمعناي آن  در اين مراحل ياد مي( تحول)بنابراين اگر از كلمه . كار بود

راديوهاي خارجي كه سابقة ممتدي در ايجاد و نيست كه راديوي ما بشيوة 
ـ اگر ( تحول)منظورم اين است كه . گرديد گرداندن اين وسيله داشتند ـ مي

بشود اين كلمه را بكار گرفت ـ به همان تبعيت از خواست دولتهاي موقت و 
بهره از كارشناسي بكار  و بي( بدوي)شد و در همان خط  گريز پا خالصه مي

براي آن كه از چند و چون اين بيگانگي با عنصر . داد خود ادامه مي
اي از همكارانراديوئي خود كه از  اطالع داشته باشيد، به خاطره” كارشناسي“

كردند، در زمان  پردازم كه نقل مي آغاز در چرخاندن راديو شركت داشتند مي
ي ، وقت(كنم از بردن نام او احتراز مي)رياست يكي از مديران نخستين راديو 

ماه رمضان يا محرم رسيد از او پرسيدند، با موسيقي چه كنم؟ پس از تأملي 
ـ در واقع گرداندن راديو با ” تر موسيقي را بگذاريد، اما كمي يواش“گفته بود 

گويندگان و نوازندگان را ( اكوستيك شده)اپراتورها بود كه در يكي دو اتاق 
كه كارشان را ( زدند مي چراغ)دادند  دادند و به آنها عالمت مي جاي مي

اي از همكاران دارم كه نقل آن خالي از  سربگيرند و باز در اين جا خاطره
 . مزاح نيست
داشت هر   كنند در ميان نوازندگان، فردي بود كه به افراط عالقه تعريف مي

ها خوانائي نداشت،  روزه اثري از او پخش شود و اين با جدول مختصر برنامه
ها  گيرند، هر روزه او را در يكي از اتاق نتيجه آن كه رندانه تصميم مي

بنشانند و از او بخواهند كه سازش را سر دهد و او هم با شوق و  (استوديوها)
و گفتني است كه او روز بعد . كرد ولي پخشي در كار نبود ذوق اين كار را مي

به دفتر ” اجراي برنامه“كه براي 
آيد يك انبان قصه داشت  راديو مي

كه چطور ساز او در محافل گوناگون 
 . گل كرده است

عمدتاً در ” تحول“و اما به گمان من 
سازان راديو از  نظام اداري و برنامه

هنگامي آغاز شد كه تصدي كار به 
. اهلل معينيان واگذار گشت نصرت

البته او هم از ( 28پس از مرداد )
سابقة كارشناسي در اين زمينه 
آنقدرها برخوردار نبود ولي خصلت 

و در عين حال سختگير ” طلب نظم“
اماني او سبب شد، نظام كار سروس

بخود بگيرد و بكمك استعدادهاي 
سازي  ريزي و برنامه موجود برنامه

بهرحال چند . نظم و نسقي پذيرد
سالي بعد از آن بود كه من تصادفاً 

بايد . ها پيوستم به جرگة راديوئي
بگويم در آن دوره شيوة كار بيشتر 

مسئولين در . جنبة ابتكاري داشت
مه مي ريختند و آنرا به نويسندگان نشستند، طرح برنا كنار رئيس خود مي

نفر بود  1مختلف تحت نظر شوراي عالي نويسندگان كه مشتمل بر 
اي  گذاشتند و پس از طي مراحلي كه به آن اشارتي خواهم داشت، برنامه وامي

البته )آمد ـ گفتارهاي بسيار معدودي هم كه بطور زنده  مصوبروي آنتن مي
، بوسيلة گويندگان خوانده (اخبار)مله شد و از ج پخش مي( بعد از تصويب

براي موسيقي . به اين معنا كه گوينده نقشي جز از رو خواندن نداشت. شد مي
پديد آمد و ( مدتها به سرپرستي مشير همايون شهردار)هم شورائي خاص 

خرده خرده راديو صاحب اركسترهائي شد كه برخي به موسيقي سنتي و 
آور تفريحي تعلق داشت كه اغلب از  دياي به موسيقي مجلسي و شا پاره

شد و باز خرده خرده يك بخش  موسيقي جاز ياد مي” غلط“گروه اخير بعنوان 
با سرپرستي ” گلهاي رنگارنگ و گلهاي صحرائي“مستقل موسيقي بنام 

 .مرحوم پيرنيا پديد آمد كه خاطرخواه فراوان يافت
از ( گير شده بود گر همهكه دي)نمي توان انكار كرد كه راديو از اين دوران 

 . ديدگاه خاص نفوذ فراوان در جامعه يافت
توان سواي بخشهاي موسيقي به سه  هاي اين مرحله را مي بطور كلي برنامه
 .دسته تقسيم كرد

هاي روز كه تا معينيان  هاي سياسي عمدتاً شامل اخبار و گزارش برنامه: الف
ا و گزارشها را خبرگذاري خبره. برسركار بود، بر جزئيات آن نظارت داشت

فرستاد و  كرد و به دفتر معينيان كه بعدها به وزارت رسيد مي پارس تهيه مي
كرد كه معناي  ، مطالب قابل نشر را انتخاب مي(يا مصلحت)او بنا برنظر خود 
 . بود” سانسور“صريح آن، همان 

راً هاي تفريحي شامل تأترهاي راديو، گفتگوهاي طنزآميز و ظاه برنامه: ب
 و امثال آن” انتقادي“
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كه اغلب جنبه اختصاصي هم داشت، ” ارشادي“هاي آموزشي و  برنامه: پ
مانند برنامه كودك، برنامه كارگران، برنامه دهقانان، برنامه زن و زندگي و 

كه برخي آنقدرها كارشناسانه نبود ولي بعضي اطالعات ... گفتارهاي علمي و
ت، خاصه بيسوادان كه از اين وسيله گذاش سودمندي در اختيار مردم مي

 . بردند سمعي بهره مي
هاي  در ماههاي محرم و رمضان هم روزهائي چند، موسيقي و برنامه

 .كرد شد و جاي آنها را گفتارهاي مذهبي پرمي الذكر به كلي حذف مي فوق
در دوره مورد بحث بويژه بر زمينة نشر اخبار و گزارشها و گفتارهاي سياسي، 

هاي حكومت ممنوع  به تبع روح سياسي زمان، نقد اساسي از شاخههمچنان 
هاي فكاهي  بود و اگر مطلبي باصطالح نقدآميز مثالً در قالب نمايشنامه

روي به احوال مردم داشت و از مسائل بسيار سطحي از قبيل . شد مطرح مي
ل و منع مردم از انداختن پوست موز در رهگذارها و يا پرهيز از پراكندن آشغا“

” بهنگام زمستان پرتاب نكردن برف بر سر رهگذرها و ديگر از اين دست
اي كه از باب  اشاره به اين مطلب را باالخص بلحاظ نتيجه. كرد تجاوز نمي

نقش كلي راديو خواهم گرفت، ضروري دانستم، همچنين بايد يادآوري كنم 
هاي  مهكه اين احتياط كه شالودة سياسي داشت، بحدي غليظ بود كه برنا

گرفت و مثالً من هرگز ندانستم كه چرا در  تفريحي را نيز گاه در مي
اي  در قصه( شاه)مدتي اصراري بود كه كلمة ( نمايشي ـ تاريخي)هاي  برنامه
ظاهراً بدين دليل كه نكند . ماية نمايش بود نيايد و بكار گرفته نشود كه بن

 .گيز بنمايدان مفروض نسبت داده شود كه وهن” شاهي“رفتاري به 
هاي تفريحي و  چنان در مجموع انكار نبايد كرد كه خصوصاً جنبه و اما هم

هاي آموزشي با نظم و نسقي كه راديو يافته بود، در محافل  پاره اي برنامه
در اين زمان بود كه . اي پيدا كرده بود العاده مردم از زير و باال نفوذ فوق

راديو به من واگذار شد و ( يغيرسياس)هاي  مسئوليت نظارت بر برنامه
ها از ديدگاه جهت  هاي مختلف براي ارزيابي برنامه جماعتي با تخصص

چندي بعد ضمن . مطالب و كيفيت كارگرداني و ضبط و اجرا بسيج شدند
بقاي اين مسئوليت به شوراي عالي نويسندگان پيوستم و در حيطة اين 

و طبعاً ( هزار كيلو وات هب)مسئوليت بود كه با باال گرفتن قدرت فرستنده 
گو اينكه در بعضي از مراكز )رسيدن صداي راديو به دوردستهاي كشور 

هاي راديو ايران را  هاي محلي نيز پاگرفت كه اغلب برنامه استانها فرستنده
پس از . تر شد كار من نيز مانند بسي ديگر سنگين و سنگين( كردند رله مي

هاي  شي به اروپا و آشنائي با شيوهبازگشت از يك سفر مطالعاتي و آموز
به ( راديو تهران)پيشنهاد كردم فرستندة سابق . سازي در آن سامان برنامه

هاي سطح باالتر و  بيك راديو با برنامه( فرانس كولتور پاريس)سبك راديوي 
اصطالحاً آكادميك تبديل شود كه بوسيلة آن بتوان از دانش افرادي در رديف 

ساير محققان استفاده كرد و البته اين بدان معنا نبود كه  استادان دانشگاه و
ها نداشته باشد، چنانكه كوتاه  از اين گونه برنامه( صداي اصلي)راديو ايران 

براه افتاد كه مرحوم محيط ” مرزهاي دانش“زماني به ابتكار معينيان برنامة 
 . طباطبائي ادارة آنرا در تصدي داشت

واد منصور كه دكتر منوچهر تسليمي معاونت فني با رفتن معينيان و آمدن ج
سازي به اين صورت درآمد كه شوراي عالي  دار بود، سيستم برنامه او را عهده

مبدل شد كه طبعاً منهم به “ بزرگ دبيران“نويسندگان به شوراي عالي 
. بزرگ دبيري منسوب شدم در همان حال كه نظارت را هم برعهده داشتم

تعدادي دبير ” بزرگ دبيران“اينگونه بود كه هريك از شيوه كار از آن پس 
ها با نويسندگان  زير دست داشت و هريك از آنها برحسب جدول برنامه

هاي تحت مسئوليت خود را رد يا قبول و سرانجام  گرفت و برنامه ارتباط مي
گذاشت كه تصميم آخرين و  كرد و آنها را به بزرگ دبير خود وامي جور مي

از آن پس كار تهيه كننده بود . گذاري روي هر برنامه با او بود همچنين قيمت
اي بود با موسيقي و صدا  كه نوشته تنظيم شده را مثالً اگر نمايشنامه

و اجراء هنرپيشگان بياميزد و روي نوار ضبط صوت بياورد و بار ( ساندافكت)
هاد مرحلة تصويب آخرين با ن. دبير ارائه دهد ديگر براي تصويب به بزرگ

 . بود كه در حوزة عمل من قرار داشت” ها نظارت بر برنامه“
سازي ما جنبة ابتكاري داشت و كمتر با  ميانه سخن گفتم كه متاسفانه برنامه

هاي برنامه سازي در  نفسه يك پديده غربي بود، با شيوه آن كه راديو في
يش اين آوردم مبنا” تهيه كننده“مثالً اين كه سخن از . غرب خوانائي داشت

. فرنگيها بوده باشد( Producer)مترادف مفهوم ” تهيه كننده“نيست كه 
( حتي بدون اجازه در تغيير نوشته يا نمايشنامه)كار او به كارگرداني 

بهر روي دنياي ما راديوها، دنيايابتكارات خود ما بود، حاصلش . مانست مي
خصوصاً از  هم آنقدرها بيراه نبود و دليلش هم اينست كه اقبال مردم

اينك بايد براين همه و در مقام يك . العاده بود هاي غير سياسي فوق برنامه
اي آموزشي راديو با  هاي تفريحي و پاره گيري بيفزايم كه هر چند برنامه نتيجه

هائي كه صبغة سياسي داشتند  اقبال روزافزون روبرو بود، متاسفانه برنامه
آنقدرها خصوصاً آنگونه كه حكومت ..( .ازجمله خبرها، گزارشها، گفتارها و)

اي موارد،  پرده بگويم كه در پاره انتظار داشت اثرگذار نبود و ميل دارم بي
زد، نه  روح تملق كه در آنها موج مي  از اندازه و خصوصاً  بدليل غلوهاي بيش

بعداً )آورد  اي رمندگي ببار مي فقط گيرائي نداشت، بمقياس قابل مالحظه
آور شد كه متاسفانه تا  داد دوام اين روش تا چه اندازه زيان توضيح خواهم
براي نمونه، در خبرها و .( هاي انقالبي هم ادامه يافت شروع زمزمه

شد و اخبار مربوط به  هاي راديوئي الزاماً و بايستي ترتيبي رعايت مي گزارش
ترين حوادث، پيشاهنگ قرار  دهنده خاندان سلطنت حتي با وقوع تكان

رفت و خبرهاي ديگر بازهم از قله تا دامنه به نسبت مقام خبرسازان، در گ مي
 .بدنيست در اين باره از دو خاطره نقلي داشته باشم. شد پي آنها چيده مي

باتفاق دوستي در چالوس ” زهرا بوئين“من در واقعه زلزله مخوف و پركشتار 
د از آن را شدت زلزله بحدي بود كه تا چالوس و چند كيلومتري بع. بودم

از كرج تا تهران با . من بمحض اطالع راهي تهران شدم. تحت تأثير گرفت
كثرت كاميونها كه پيدا بود بوسيلة خود مردم حامل وسايل كمكي، و هركدام 

. داد آوري اعانات را نشان مي اي كه محل جمع هاي سياه و پرده با علم
يمودم و من يكسر به ادارة بهر زحمت آن فاصله را پ. بنداني پيدا شده بود راه

تصادفاً موقع رسيدن من با پخش خبرهاي تفصيلي . رفتم( ميدان ارك)راديو 
متاسفانه نيم بيشتر خبرها ـ تا آنجا كه بخاطرم . همزمان شد( شب 0ساعت )

ها و ديدارهاي شاهانه، يكي دو گزارش مربوط به  مانده است ـ به شرفيابي
شي هم به آثار زلزله تعلق داشت و چند كارهاي عمراني، و دست آخر گزار

اي هم  گزارشي هم به اقدامات جمعيت شيروخورشيد سرخ و كمترين اشاره
اي  بديهي است چنين رويه. به حركت عظيم و خودجوش مردم نشد

 .توانست بداثر نباشد نمي
 نمونه دوم مربوط است به زماني كه شهبانو ظاهراً به پيشنهاد آقاي گنجي 
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برپا كرده بود، ” المللي موسسة تحقيقاتي بين“كه تازه به ايران آمده و يك 
اي از كارشناسان مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي و غيره را جمع كرده  عده

بودند تا طي جلسات منظم نظريات خود را نسبت به امور جاري مملكت 
كه آقاي  در جمع اين عده، البته در پي ارتباطي. مطح كنند پوشي پرده بي

به سلك ” انداز غلط“با من گرفت، حقير هم ( البته بدون آشنائي قبلي)گنجي 
كرد، پيوستم و طبيعي است كه  نفر تجاوز نمي 0كنم از  آنان كه گمان مي

اين جلسات قريب . وظيفة من ابرازنظر حول امور تبليغي و انتشاراتي بود
موريتس  و شهبانو به سندوسال ـ دوهفته در ميان ـ مگر آنزمان كه پادشاه 

آمد، مرتباً ادامه داشت و تصور من اين است  رفتند و يا سفري پيش مي مي
كه اين ماجرا گروهي را خوش نيامده بود و از اين رو پس از دوسال تعطيل 

باري، در . درحاليكه بباور من، شهبانو شخصاً در دوام آن پافشاري داشتند. شد
وبت به اظهارات من رسيده بود، بحث را به ها كه ن آيي يكي از اين گردهم

هاي زيانبار كشاندم و منباب شاهد موردي را نقل كردم كه  غلوها و تملق
چندي پيش در يكي از : باري، گفتم. كنم اي از آن را تكرار مي خالصه

االن بخاطرم نيست، نامي در همين ) شكر  روستاهاي لواسانات بنام آب
د كه به آب اشاميدني روستائيان كه از ده دولت تصميم گرفته بو( حدود

گفتني است كه اين آب . كردند بقول خود سروساماني دهد خانوار تجاوز نمي
آشاميدني را دهقانان از فاصلة قريب دوكيلومتر ميان سرچشمه و مركز ده به 
ابتكار خود با يك وسيلة ناودان مانند كه از بدنة درختان تعبيه كرده بودند، به 

كه كم و بيش معلوم نبود چرا چنان ” آبادگران“. خود ميرساندنددسترس 
اند، تصميم گرفته بودند كه آن وسيلة  اولويتي براي آن ده كوچك قائل شده

چوبين را كه هيچ عيب و علتي هم نداشت بردارند و بجاي آن از لولة فلزي 
نجام اين كار ا. تر شود استفاده كنند، البد براي اين كه نقل آب بهداشتي

دهند كه  از اين خدمت عمراني به راديو خبر مي( افتتاح)گيرد و مراسم  مي
 . خبرنگاري را براي ضبط گزارش جريان افتتاح به محل اعزام دارد

در آن اجالس دوهفتگي من آنچه را كه خبرنگار ما ديده و ضبط كرده بود، 
مرحوم )به كمال شرح دادم و باينجا رسيدم كه در آن مراسم رئيس مجلس 

بخشدار لواسانات و جمعي از وكال و بزرگان شركت داشتند تا پرچم ( رياضي
رنگ را كه به انتهاي لوله آويخته بودند، البته بنام اعليحضرت قيچي  سه

بياد دارم كه توضيحات من شهبانو و ساير شركت كنندگان را بشدت . كنند
عرض كردم، عرايض  خنده آورده بود ـ بعد از مكثي، تأثير گرفته و به تحت

اش اين بود كه در زمستان بعد،  من تمام نشده است و دنباله دارد و دنباله
تركد و در نتيجه دهقانان  بعلت سرماي شديد كوهستاني آن لولة فلزي مي

آب نمانند بار ديگر به همان ناودان چوبين خود  براي آنكه در فصل بهار بي
باره از كدخداي ده به راديو رسيده بود، در اي را كه در اين  برند و نامه پناه مي

 . جلسه خواندم
پس از آنكه جلسه مدتي رنگ گفتگوي فكاهي بخود گرفته بود، كالم 

متاسفانه اين چيزها هست و از حوزة توجه ما هم بيرون “شهبانو اين بود كه 
است، اين امور با مسئوالن مملكت است كه خود بايد درست از نادرست را 

 ”ندتشخيص ده
اميدوارم اين مطلب بدست ايشان و نيز آقاي گنجي برسد كه هرچه نباشد، )

 .(انگيز است خاطره
 ها تا دوران وزارت سرلشگر پاكروان  اجماالً واقعيت اين است كه اين شيوه

انديشي  من بعدها براثر كار با او به صداقت و سعة صدر و خوش. دوام داشت
او وقتي به وزارت اطالعات آمد و پيش از  او راه بردم و بايد اضافه كنم كه

آن رياست ساواك را بعهده داشت، من بهيجوجه با او برخورد و آشنائي 
نداشتم، روابط من با وي از همان دورة انتقالش به وزارت اطالعات و 

دوسالي قبل از )جهانگردي سرگرفت و خوشبختانه تا زمانيكه در ايران بودم 
سرلشگر پاكروان كوتاه زماني پس از . ا حفظ كردممناسبات با او ر( انقالب

و اقاي )استقرار در پست تازه من را بعنوان مشاور عالي وزارتي در راديو 
با آمدن او در فضاي . برگزيد (فرازمند را بسمت مشاور عالي در امر ديگر

هاي سياسي دگرگوني نظرگيري حاصل  اي از زمينه فكري راديو حتي در پاره
تر و  تر و روشنفكرانه انم بطور مختصر بگويم كه آن فضا امروزيتو مي. گشت

بخاطر دارم كه ضمن ديدارهاي روزانه كه غالباً همراه با آقاي . آزادتر شد
فرازمند با او داشتيم، باري به من گفت، من مدتي صرف وقت كردم و 

همه . هاي راديوئي را شنيدم، بايد بگويم كه بهيچوجه راضي نيستم برنامه
اي بمشام نرسيد و اضافه كرد كه  چيز قديمي است و بوي نويي از هيچ برنامه

ها اعم از سياسي و غير سياسي و هنري و حتي  نقد من متوجه همة برنامه
خواهند نقدي را هم چاشني برنامه كنند، فقط  ديدم اگر مي. موسيقي است

م كه در مثالً شنيد. كشند پاي مردم را مانند اطفال خردسال، بميان مي
و يا رهاكردن خاكروبه در ” زمين انداختن پوست موز به“اي مردم را به  برنامه

ها باصطالح خودشان تقبيح  معابر و يا پرتاب كردن برف از بامها به كوچه
كنند و هرگز نشنيدم كه كسي از ناهموار بودن راهها، كمبودهاي خدمات  مي

به او گفتم، . سخني بگويندبهداشتي و مشكالت مردم در مراجعه به ادارات 
ها مرتكب تقصيري نشده است، اين  سازان ما در اين زمينه هيچ يك از برنامه

و در واقع به آنها .اي است كه مرتباً به آنها خاطر نشان شده است رويه
 . ايم كه گليم خودشان را رعايت كنند اند و گفته گفته

يار من هستيد، برويد همة االخت برخورد پاكروان اين بود كه شما مشاور تام
سازان را جمع كنيد و اگر الزم دانستيد بمن هم اطالع دهيد تا در آن  برنامه

جمع شركت كنم تا به آنها بگويم كه سواي حوزة سلطنت و امور مربوط به 
و از آن پس . غرض و مبتني برواقعيت آزادند سياست خارجي در نقد البته بي

اي بر راديو حكمفرما شد و آثار آن  اشت، جو تازهاندر كار د  بود كه تا او دست
بيش نبود، او كه رفت، ” دولت مستعجلي“متاسفانه، . كامالً محسوس بود

كه راديو به سازمان   البته هنگامي. كاسه همان و آش همان اش قبلي شد
راديو و تلويزيون ملي ايران ملحق شد، با ميل شخصي خود، بعنوان 

يد شركت نكردم ولي در خط نويسندگي به مسئوليتي در سازمان جد
توانم بگويم كه هر چند در دورة  ولي اين را هم مي. همكاري خود ادامه دادم

اي گرفت و كثيري از نويسندگان و  العاده راديو همراه با تلويزيون وسعت فوق
( و بعضي هم به انقالب پيوستند)هنرمندان جوان و نوجو نيز به آن پيوستند 

من فضاي بستة سياسي تحولي نپذيرفت و تا آستان انقالب ادامه از ديدگاه 
خواهم اين نتيجه را  دانم سخت به درازا كشيد، مي از اينهمه كه مي. يافت

استخراج كنم كه راديو و بعدها تلويزيون با آن برد وسيع كه رفته رفته با 
 عمدتاً)كارشناسي هم توأم شد، در حيطة افكار و ارتقاء قدرت تشخيص 

اي مي توانست داشت كه خصوصاً در پس خيزش  سياسي، مردم نقش سازنده
. اهلل خميني و ظهور آثار انقالبي، در اداي آن نقش معطل ماند دارودسته آيت

در اثبات اين نظر چه دليلي استوارتر از اينكه راديو تلويزيون سواي چند تن از 
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زي بود كه به از نخستين مراك( از جمله فرازمند و معدودي)اعضايش 
به تصور من راديو اين توانائي را . هاي انقالبي و اعتصابي كشيده شد حركت

داشت كه بنحوي مدني و پراثر و مبتني بر فضايي آزاد، در خط روشنگري 
اولين اثر باصطالح  81آقاي خميني در سال . مقابلة جانداري را تدارك ببيند

ا منتشر كرده بود كه بروشني ر” االسرار كشف“خود كتاب ( سياسي ـ مذهبي)
واليت “هاي انقالب كتاب  در نزديكي. تابيد او را باز مي” فرهنگي“هويت 

مانست نشر داده بود  هيتلر مي” نبرد من“اش به  را كه از باب جوهره” فقيه
توان گفت صد يك جوانان و افراد با سواد هيچيك از آنها  كه با قاطعيت مي
  آقاي خميني بهنگام اقامت در عراق، مرتباًهمچنين . را نخوانده بودند

فرستاد كه بنحو موثري به  نوارهائي شامل گفتارهاي ضدرژيم به ايران مي
و در دورترين نقاط كشور ( با تيراژهاي بيسابقه)داد  نارضائيها ميدان مي

 . شد پخش مي
به گمان من راديو قادر بود با طرح يكايك آنها، حتي از راه شركت دادن 

” معارف“مانده و  هاي بحث و فحص، هويت عقب اخواهان او در پانلهو
. رفت قوت بگيرد آشنا سازد پوسيدة او را برمال كند و مردم را به آفتي كه مي

پوشم و اين را در آغاز گفتم كه آنچه در  البته من از اين واقعيت چشم نمي
سياسي گذشت، همانند ساير وسايل ارتباط جمعي، حاصل فضاي  راديو مي

تابيد و از سوي ديگر بعنوان مقابله به نشر  بود كه در يكسو مخالفرا برنمي
داد كه  زمينه مي” مطلق نامة احمد رشيدي“مطالب مبتذل و سبكي نظير 

اي را نخوانده براي چاپ  دانيم وزير اطالعات وقت هم ناگزير چنان نامه مي
اي جز  ظهارنظر و چارهكرد و راستش را بخواهيم حتي ا به مطبوعات احاله مي

تر  تر و كليدي خواهم بيك مسالة اصولي از اين تذكارها اينك مي. آن نداشت
 . پل به بندم

اي بود كه از  پديده” مدرنيزاسيون“در آغاز گفتم كه تأسيس راديو در خط 
اي از آن  سرگذشت و سرنوشت راديو كه شمه. عصر رضاشاهي سرگرفت

” مدرنيته“اگر از روح ” مدرنيزاسيون“كه  اشاره شد مبين اين واقعيت است
ماية فكري و فرهنگي دارد و فرهنگي مبتني بر توسعة سياسي و  كه اساساً بن

گسترش آزادانديشي دور بيفتد بخودي خود تحول عميقي را باعث نخواهد 
: خالي از روح مدرنيته” مدرنيزاسيون“شد و اين سهل است، مظاهر آن 

و غيره در مواردي كه روشنگري جاي خود را به همانند راديو، تلويزيون 
بخش هم  گذارد، چه بسا زيان ها و تملق وامي ها و خودستائي سازي حماسه

حرف آخرم اين است كه از ديدگاه من، راديو در ايران هر چند در . خواهد شد
( در همان سطحي كه ياد شد)تحصيل امكانات فراغت و تفريح براي مردم 

ـ از منظر تعالي فكري خاصه در بستر ايجاد قدرت اي بهم زد  جاذبه
تشخيص و تميز سياسي نه اينكه كاستي داشت، در مواردي سخت زيانكار 

 .هم بود
 

 

كشف و پرورش استعدادها در دوره 

 رضاشاه
 

چند سال پيش شاهرخ گلستان، همكار بي 
اي تهيه كرد كه موضوع آن  سي برنامهبي 

دلكش خواننده معروف راديو بود كه همين 

برنامه به مناسبت سفر خانم دلكش به لندن و . سال گذشته در تهران درگذشت
هايي فراتر از  اين برنامه اما به جهاتي ارزش. اجراي كنسرت وي تهيه شده بود

زيرا شيوه كار . آمد يرون ميمعرفي بانو دلكش داشت كه پس از سالها از سكوت ب
دانان و خوانندگان  استادان موسيقي را در دوره رضاشاه و شرايطي را كه موسيقي

در آن برنامه كه بعدها به صورت . دهد يافتند شرح مي آن دوره در آن پرورش مي
و با  "آواز خاطرات"با عنوان ( بخش فارسي)نواري به وسيله راديو بي بي سي 

تكثير شد، اين خواننده  "كش در گفتگو با شاهرخ گلستاندل"عنوان فرعي 
آموزان موسيقي و سرود ياد  دهد كه چگونه در مدرسه به دانش قديمي شرح مي

پرداختند و به تعليم آنان همت  به كشف استعدادهاي درخشان ميدادند و  مي
ر گويد نشان از كشوري دارد كه درست و به قاعده د آنچه دلكش مي. گماردند مي

هايي از اين نوار  قسمت. كند زمينه تجدد گام نهاده و به همه امور مدرن توجه مي
 . آوريم دهد در اينجا مي را كه در آن دلكش آغاز زندگي هنري خود را شرح مي

 
مادرم . ما هفت خواهر بوديم و سه برادر. من دوازده ساله بودم كه پدرم فوت كرد

يكي از خواهرهايم در تهران . جمع و جور كندتوانست ما را  بعد از فوت پدرم نمي
تواني در  گفت مي. مادر مرا انتخاب كرد كه نزد او به تهران بروم. شوهر داشت

من در دوازده سالگي هنوز سواد نداشتم و مدرسه نرفته . تهران مدرسه بروي
اي كه در آن مقداري پلو و  چه جوري آمدم؟ با بقچه. من به تهران آمدم. بودم
مرا سوار يك ماشين باري . و انگور و انجير بود به عنوان غذاي توي راه بود پنير

بغل . راننده از آشنايان پدرم بود. كرد كرد كه از مازندران به تهران برنج حمل مي
 . او مرا در سرچشمه تحويل خواهرم داد. دست شوفر نشستم و آمدم تهران

 
ه تهران رسيد كه غوغاي عصمت دوازده ساله از آرامش سواحل خزر وقتي ب

كشف حجاب بود و رضاشاه در اوج قدرت بود و پايتخت شهري سواي هر شهر 
آمد  شد از جايي مي[ هم]دختركي كه بعداً ستاره سينماي ايران . ديگر ايران بود

دانست كه دو خيابان  كه سينما نداشت و او هرگز فيلمي نديده بود و تا مدتها نمي
الزمان  خواهرش سينمايي هست كه بر پرده آن فخرتر از خانه  آن طرف

او تنها يك خواهش . اند جباروزيري و عبدالحسين سپنتا ليلي و مجنون شده
و طبيعي . "اته چي ياد بييريم. خواخور جان من خوامه بورم درس بخونم": داشت

 . بود كه در خانه با خواهرش مازندراني حرف بزند
 

گفت ترا به . خواهم بروم درس بخوانم گفتم كه مي به او. اسم خواهرم مولود بود
رفتم سر كالس . مرا به خيابان ناصرخسرو برد و اسمم را نوشت. گذارم مدرسه مي
 . اول نشستم

 
هاي شش هفت ساله كالس اول  حضور يك دختر دوازده ساله در ميان بچه

از همان . اما عصمت باقرپور سرش گرم آموختن بود. اي نبود ابتدايي اتفاق ساده
چيزي كه در سالهاي . ها بي تفاوت باشد ها و متلك زمان ياد گرفت كه به طعنه

 . بعد مايه شرمندگي مدعيانش شد
 

من . گفتند خنديدند، متلك مي گاهي مي. كردم من به اين چيزها اعتنايي نمي
به سرعت از كالس دوم . خواستم درس بخوانم مي. ها نبودم اصالً توي اين خط

كالس ششم . س پنجم رفتم اما ديگر هم نتوانستم ششم را تمام كنمبه كال
 .ابتدايي هم مثل ديپلم حاال بود

 
 در همين كالس پنجم بود كه سرنوشت عصمت باقرپور كه حاال دختري هفده ساله 
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در آن زمان در . بود رقم خورد و قدرت صدايش توجه معلم موسيقي را جلب كرد
اي يك ساعت كالس موسيقي بود و به  هفته هاي پنجم و ششم دبستان كالس

 . دادند دانش آموزان سرودهاي ميهني ياد مي
اي يك  هفته. معلمي داشتيم به اسم آقاي ظهيرالديني كه معلم موسيقي ما بود

يك روز كه . او مرا كشف كرد. سرود مثالً. داد آمد به ما درس موسيقي مي روز مي
گفت خانم باقرپور بيا من با تو . مرا صدا كردخواندم  داشتم با دخترها سرود مي

بينم كه از تمام  مي. خيلي رساست. گفت صداي شما خيلي قشنگ است. كار دارم
گفت دلت . گويد من نمي فهميدم چه مي. خوانيد دخترها يك نت باالتر مي

من اصال تا آن روز . خواهد بروي راديو بخواني؟ راديو هم تازه افتتاح شده بود مي
گفتم راديو چيست؟ گفت در آن . دانستم چيست يو نديده بودم و نميراد
برم به اداره موسيقي كشور در  گفت من شما را مي. فهميدم باز هم نمي! خوانند مي

اهلل خالقي و كلنل علينقي وزيري و  بهارستان، كه بعداً فهميدم روساي آنجا روح
يك جا . زدند جا ويلون مي يك. جاي وسيعي بود. مرا به آنجا برد. سنجري بودند

دانستم اينجا  نمي. شنيدم يك جا صداي آواز مي. زدند يك جا تار مي. زدند پيانو مي
اهلل خالقي برد و گفت اين  مرا نزد روح. گيج شده بودم. جريان چيست. كجاست

گفتم چي بخوانم؟ آقاي ! خالقي به من گفت بخوان. دختر صداش خوب است
شروع كردم به خواندن . سرودهاي مدرسه را بخوان ظهيرالديني گفت يكي از

 . خالقي اسم مرا فوراً نوشت. "دست پهلوي پشت بخت ماست": يكي از سرودها
 

اهلل خالقي پسنديده بود، به استادي  دختر جواني كه صدايش را استادي چون روح
 . سپردند تا آن صدا را بپرورد

 
. پسر عموي كلنل علينقي وزيري بودمرا سپردند دست آقاي عبدالعلي وزيري كه 

. گاه را من زود ياد گرفتم سه. خواند زد و مي او تار مي. او استاد آواز من شد
گاه را هم  درآمدش را خواندم، زابل را خواندم، مويه را خواندم و مخالف سه

كار من در آنجا دو . در عرض پنج شش ماه من يك آواز را تمام كردم. خواندم
 . سه سال طول كشيد تا دستگاهها را ياد گرفتم

 
در آن زمان با آنكه . عصمت باقرپور اكنون آمادگي داشت تا در راديو آواز بخواند

ديمي زن، گذشت بجز خوانندگان سرشناس ق شش هفت سالي از افتتاح راديو مي
انگيز و ملوك ضرابي كه در اوج بودند و  ستارگاني مثل قمرالملوك وزيري و روح

مندان بسيار داشت خواننده  روحبخش كه چند سالي بود شروع كرده بود و عالقه
 . تازه نفسي به ميدان نيامده بود

 
. اي از ماهور است دلكش، نام گوشه. اهلل خالقي انتخاب كرد اسم دلكش را روح

ديگر . انگيز و روحبخش قبالً انتخاب شده بودند هاي شبيه به آن مانند روح سما
مثل . ناچار بودم ترانه محلي بخوانم. توانستم آواز بخوانم اما تصنيف نداشتيم مي

هاي محلي بود كه در  اينها ترانه... ربابه جان، مريم جان، زهرا جان، اميري و
خواندم  بعد از آواز، من اينها را مي. بلد بودم شد و من اينها را مازندران خوانده مي

هايي از  ديدم ماشين مي. مرا كه نديده بودند. كنند ديدم كه مردم استقبال مي و مي
روزهاي يكشنبه برنامه در راديو برنامه . شوند كه مرا ببينند خيابان قديم رد مي

اشين ما راه آمدم ده بيست تا ماشين دنبال م ها بيرون مي تا از پله. داشتم
 . اصرار داشتند مرا از نزديك ببينند. افتادند كه مرا ببينند مي

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4231ـ  4353)سيدمرتضي مشفق كاظمي 

 

پدرش ميرزارضا اهل تفرش بود و كارمندي وزارت داخله و ماليه 
در تهران پاي به جهان  5808مرتضي مشفق كاظمي در . كرد مي

رساند و در فرانسه حقوق و علوم دارالفنون را به پايان . گذاشت
هاي  هاي اقامت در اروپا در مجله در سال. سياسي خواند

 . نوشت فرنگستان و ايرانشهر چاپ برلن مقاله مي
پس از . در بازگشت به كشور در وزارت فوايدعامه بكار پرداخت

چندي به وزارت عدليه و سپس وزارت خارجه منتقل شد و در 
و ( در هندوستان)و سفارت (  در سوريه)آنجا به وزارت مختاري 

 . معاونت وزيري رسيد
وي . شهرت وي در جامعه ولي بخاطر مشاغل ديپلماتيكش نبود

زد و زماني نيز مدير مجله  كه از جواني در مطبوعات قلم مي
تهران »اش را مديون كتاب  فالحت و تجارت بود، نامداري

ه ستاره ايران است كه نخست بصورت پاورقي در روزنام« مخوف
منتشر شد و نوشته با ارزشي  5288و سپس بصورت كتاب در 

و به روسي نيز ترجمه شده است و در بيشتر كتابهايي كه . است
اند از آن نامي  خارجيان درباره تاريخ ادبيات معاصر ايران نگاشته

هاي  جدا از تهران مخوف، از مشفق كاظمي كتاب. برده شده است
و كتاب خاطرات وي به نام « پژمرده گل»و « رشك پربها»
 .نيز به چاپ رسيده است« ها روزگارها و انديشه»

در پاريس براثر سانحه  5213مشفق كاظمي در اواخر شهريور 
 .اتومبيل درگذشت

 
 (4231ـ  4352)الدوله  محمد حجازي ملقب به مطيع

 

گرچه در سياست نيز .  شناسيم حجازي را بخاطر داستانهايش مي
اش از  خانواده. برداشت و تا معاونت نخست وزير باال رفتگامي 

. در تهران چشم به جهان گشود 5808تفرش بودند و خود در 
هاي نامتجانس علوم  تحصيالت عاليه را در فرانسه در رشته

خدمت دولتي را با عنوان . سياسي و الكتريسيته به پايان رساند
آغازيد و تا رياست مترجم زبان فرانسه در وزارت پست و تلگراف 

پس از سالي چندي به وزارت .  كارگزيني آن وزارتخانه پيش رفت
 . اكبر داور گشت دارايي رفت و مدتي رييس دفتر علي

سردبيري روزنامه ايران امروز را بدست گرفت كه هدف  5253در 
. هاي ايران دوران رضاشاه بود از انتشارش ارائه و معرفي پيشرفت

 .ضويت فرهنگستان درآمددر همان دوره به ع
و زمان كوتاهي هم در  5228حجازي در كابينه حسين عالء  در 

وزيري را  دولت دكتر محمد مصدق ، مسئوليت معاونت نخست
 . نزديك به دو دهه نيز سناتور تهران بود. پذيرفت

توانايي و شهرتش اما در نويسندگي بود كه از جواني بدان 
تاثير ادبيات فرانسه بويژه  شيوه نگارش حجازي تحت. پرداخت

بود « زيبا»اولين داستاني كه به چاپ سپرد . مكتب رمانتيك بود
دهد و  كه ماجراهايش در فضاي ايران اواخر دوره قاجار روي مي

از رمانهاي ديگر او بايد به .  به اوضاع اجتماعي آن دوره نظر دارد
، و «پروانه»، «پريچهر»، «ساغر»، «آهنگ»، «هما»
هاي كوتاهي نيز به نام  مجموعه داستان. اشاره كرد« سرشك»
آن در زمان انتشار سر و « باباكوهي»دارد كه داستان « انديشه»

حجازي در صحنه نمايش نويسي نيز با چند . صدايي بپا كرد
محمودآقا را وكيل »نمايشنامه خودي نشانداد كه معروفترينشان 

الملك نقاش  زندگاني كمالكتابي نيز درباره . نامدارد« كنيد
برجسته دوران ناصرالدين شاه تا رضا شاه، كه با هم نشست و 

بهترين اثر . برخاستي داشتند، نگاشت كه چندان چنگي بدلها نزد
 .اند دانسته« آيينه»الدوله را كتاب  مطيع

 . درگذشت 5218محمد حجازي در دهم بهمن ماه سال 
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 (5899ـ  اسفند  5288شهريور)سينماي ايران در دوران رضاشاه 
 

 بهروز توراني 

 
احتماال نزديكترين  5890تاسيس يك سالن سينماي زنانه درتهران در سال 

 5899رضاخان در سوم اسفند سال رويداد سينمايي ايران  به زمان كودتاي 
موسس اين سالن سينما خانبابا معتضدي بود؛ همان مرد . خورشيدي است

عنوان  5281صاحب فني كه بعدها از اجالس مجلس موسسان كه در آذر
شاه ايران را به رضاخان داد و از مراسم تاجگذاري رضاشاه پهلوي در 

دوران سلطنت او، از  و بسياري از ديگر رويدادهاي 5281فروردين سال 
 .آهن، فيلمبرداري كرد جمله گشايش راه

اواخر دوران  "ماندگيهاي عقب"هاي  افتتاح سينماي زنانه را نبايد از نشانه
خانبابا معتضدي دومين سالن سينماي  5283چرا كه در سال . قاجار دانست

اين البته . مخصوص بانوان را در اوج قدرت رضاشاه در تهران به راه انداخت
آميزي است كه معلوم نيست آيا اختصاص سالنهايي براي  هم نكتة كنايه

نمايش فيلم براي خانمها را بايد، بخاطر ايجاد امكاني براي تنوير افكار 
هاي پيشرفت به شمار آورد يا بخاطر ادامة راه نداشتن خانمها  بانوان، از نشانه

 .  به دنياي آقايان، از مصاديق عقب ماندگي برشمرد
 5981مورخان غير ايراني از گشايش نخستين سالن سينما در ايران در نوامبر 

به گفتة دكتراميرهوشنگ . اند باشي سخن گفته توسط ميرزاابراهيم صحاف
 5281كاووسي نويسندة سرشناس مقاالت سينمايي در ايران، درسال 

 كرد و گام به گام هاي قدرت خود را مستحكم مي هنگامي كه رضاخان پايه
شد، تهران پنج تا شش سالن سينما داشت؛ و به  به تخت طاووس نزديك مي

تعداد  5258نوشتة جمال اميد نويسندة تاريخ سينماي ايران، در پايان دهة
 .سالن رسيد 58سينماهاي تهران به 

عموم مورخان سينماي ايران از جمله فرخ غفاري، جمال اميد و مسعود 
ارند كه بيشتر اين سالنها توسط افراد غير مهرابي بر اين نكته اتفاق نظر د

دادند،  شد و سالنها كه در ابتدا فقط تماشاگران مرد را راه مي ايراني اداره مي
بعضي سينماهاي داراي . رفته رفته سئانسهايي را به خانمها اختصاص دادند

مدتي هم بنا بر آن شد . دادند بالكن، اين قسمت را به خانمها اختصاص مي
سينماي . ها در يك طرف سالن و آقايان در طرف ديگر بنشينندكه خانم

مخصوص بانوان در واقع اوج پيشرفت در اين زمينه تا زمان خود به حساب 
 . آمد مي

 

 فيلمسازان
با اين حال، اگر در جستجوي مهمترين رويداد سينمايي عصر رضاشاه باشيم، 

هنرمند، : ايران ياد كنيمشايد بايد از ورود آوانس اوگانيانس يا اوهانيان به 
اوگانيانس كه به روايتي سازندة . اي عاشق سينما صنعتگر و شايد نابغه

از روسيه به ايران آمد و فيلم آبي  5280نخستين فيلم ايراني است؛ در سال 
اين فيلم يك كمدي به سبك كمديهاي . و رابي را نيز در همان سال ساخت
 . به عنوان يك تجربه داراي اهميت است اروپايي زمان خود بود و امروزه تنها

اوگانيانس كه تمام فعاليت سينمايي خود در ايران را در دوران رضاشاه انجام 
داده، دو دوره مدرسه آرتيستي سينما را كه از جمله درسهاي آن فن سينما، 
عكاسي، شمشيربازي و رقص بود در تهران برگزار كرد و در واقع براي سينما 

اهلل  كساني همچون حشمت سنجري و حبيب. ماهر تربيت كرد نيروي انساني
 . اند التحصيالن اين مدرسه بوده مراد از جمله فارغ

آقا آكتور سينماست كه از نخستين  فيلم دوم اوگانيانس، فيلم مشهور حاجي
 .آيد برخوردهاي هنر مدرن ايران با موضوع سنت و مدرنيته به شمار مي

در واقع سينماي دوران رضاشاه اگر  دست كم از ديدگاه نوسازي و نوگرايي 
داراي اهميتي باشد؛ اين اهميت بيش از آنكه مديون رضاشاه يا دولت او 

 . باشد، وامدار مرداني همچون آوانس اوگانيانس و عبدالحسين سپنتاست
ان سپنتا كه تحصيلكرده كالج فرانسوي و آمريكايي و شيفتة فرهنگ اير

باستان بود، در سفري به هند با اردشير ايراني از پارسيان هند و صاحب 
ايمپريال فيلم بمبئي آشنا شد و با همكاري او فيلم دختر لر را كه نخستين 

نقش اول مرد را خودش . فيلم ناطق به زبان فارسي است در هند ساخت
خانم  بازي كرد و ايفاي نقش نخست زن را به همسر رانندة اردشيرخان،

اين فيلم در تهران نمايش . نژاد سپرد انگيز سامي صديقه ملقب به روح
آميزي داشت و در اكران اول بيش از چهار ماه روي پرده بود و بعد از  موفقيت

 . آن هم بارها به نمايش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت
اني آقا آكتور سينما به كارگرد نمايش اين فيلم تقريبا با نمايش حاجي

اوگانيانس و بوالهوس ساختة ابراهيم مرادي همزمان شد اما آن دو فيلم كه 
مردم عامي به سليقة خود نام . صامت بودند نتوانستند با دختر لر برابري كنند

فيلم دختر لر را با توجه به اسامي شخصيتهاي اصلي داستان فيلم به جعفر و 
 . گلنار تغيير دادند

وسي را به سفارش دولت ايران در فرصت كمي سپنتا پس از آن فيلم فرد
براي نمايش در مراسم هزارة فردوسي در مشهد آماده كرد و بعد از آن هم 

همة آثار . فيلمهاي شيرين و فرهاد، چشمان سياه و ليلي و مجنون را ساخت
اند؛ اگر چه همواره بخاطر آنكه براي بازار ايران و  سپنتا در هند توليد شده

هايي از تاريخ سينماي ايران به شمار  راني ساخته شدند پارهتماشاگران اي
 . اند آمده

 

 سينماي مستند
نقش بسيار برجستة سپنتا و اوگانيانس در تاريخ سينماي ايران اغلب بر 
شخصيت مردي سايه افكنده است كه نقشي كمتر از آنها در به راه انداحتن 

 .چرخ سينما در ايران نداشته است
اي ايران به شمار  تضدي به نوعي نخستين فيلمساز حرفهخانباباخان مع

او كه متولد تبريز و تحصيلكردة فرانسه بود، پس از آنكه از فرانسه به . آيد مي
ايران بازگشت، ابتدا تنها درپي تاسيس سينمايي براي بانوان بود كه همين 
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 اما بعدها براي ظاهر و چاپ كردن فيلهايي كه از نقاط. كار را هم كرد
بعدها به . گرفت، نخستين البراتوار سينماي ايران را ساخت مختلف تهران مي

فيلمبرداري از خاندان قاجار پرداخت و همين كار را در دوران رضاشاه پهلوي 
 . نيز ادامه داد

به حكايت جمال اميد، فيلمهاي رضاشاه در مجلس موسسان، رژة قشون 
آهن تهران، گشايش  بناي راهلشكري، مراسم به زمين زدن نخستين كلنگ 

آهن شمال، و تاجگذاري در كاخ گلستان از جمله تعدادي از فيلمهاي  راه
 . شود هاي جهان نگهداري مي معتضدي است كه هنوز در فيلمخانه

گذار سينماي مستند ايران است و ناديده  خانباباخان معتضدي در واقع پايه
ي مستند در ايران شباهت گرفته شدن كارش به ناديده گرفته شدن سينما

هرچند كه او فيلمبردار نخستين فيلم داستاني سينماي ايران يعني آبي . دارد
 .و رابي نيز هست

اي معتضدي كه مستندهايي درباره اجالس مجلس  نخستين فيلمهاي حرفه
موسسان براي اعطاي عنوان پادشاهي به رضاشاه و تاجگذاري رضاشاه  در 

 .در سينماها نمايش داده شد 5281روردين در ف, كاخ گلستان بودند

 
 دولتمردان عصر رضاشاه و سينما

هم اوگانيانس و هم سپنتا سرانجام كار فيلمسازي را با دلشكستگي و 
حكومت رضاشاه ابتدا اجازه تاسيس مدرسه آرتيستي . سرخوردگي رها كردند

السلطنه فرخ، با ادامة كار  اما بعدها وزيرمعارف او، معتصم. ا به اوگانيانس دادر
تقاضاهاي اوگانيانس براي برخوردار شدن از حمايت . مدرسه مخالفت كرد

. دولت براي ايجاد استوديوهاي فيلمسازي نيز با تمام كوششها ناكام ماند
كند كه  ا نقل مياي ر حميدرضا صدر در تاريخ سياسي سينماي ايران نامه

مقام رفيع وزارت جليله دربار ": اوگانيانس براي جلب نظر دربار نوشته است
دارد استدعا دارد امر و مقرر  پهلوي دامت عظمته، با كمال احترام معروض مي

فرمايند اجازه دهند فيلم روز سالم عيد مولود مسعود 
بندگان اعلي حضرت شاهنشاهي ارواحنا فاه توسط 

اما ظاهرا اين تمهيد هم كارگر  ".برداشته شوداينجانب 
 .نشد

سپنتا نيز پس از آنكه فيلم فردوسي را به سفارش 
وزارت معارف با عجله در هند ساخت و به ايران آورد، 

عموم مورخان سينماي .  با سانسور و مضيقه مواجه شد
القولند كه رضاشاه فيلم را ديد و نپسنديد و  ايران متفق

محمود و به زيان فردوسي دستور حذف به نفع سلطان 
با وجود . ها و تغيير برخي ديگر را داد برخي صحنه

فيلمبرداري مجدد، باز هم فيلم مقبول نيفتاد و با حذف 
ها به نمايش درآمد و سپنتا را  بسياري از صحنه

 .دلشكسته و سرخورده كرد
لم ليلي و مجنون آنگونه كه جمال همچنين بعد از في

كنند، سپنتا براي جلب  اميد و ديگران حكايت مي
حمايت نسبت به سينما به داور وزير ماليه مراجعه 

ايد كه  شما ديوانه"شنود كه  كند اما پاسخ مي مي
   ".خواهيد اين كارها را در ايران بكنيد مي

م برادر، نخستين فيلم از ديگر موارد سانسور در زمان رضاشاه، فيلم انتقا
 . ابراهيم مرادي است كه بخاطر نداشتن مجوز كار توليد آن تعطيل شد

البته برخي مقامات نيز نسبت به سينما و فيلمسازان نظر نسبتا مساعدي 
وزير رضاشاه  نويسد كه محمدعلي فروغي نخست مسعود مهرابي مي. داشتند

ت و جمال اميد يادآوري دوبار به ديدن فيلم بوالهوس ابراهيم مرادي رف
كند كه در يكي از اين بارها فروغي وزراي كابينه را نيز با خود به سينما  مي

 .برده بود
 

بهمن، رئيس دربار رضاشاه، نيز به شرط ساختن فيلمهاي تبليغاتي قول 
دهد كه فيلم  كمك به ابراهيم مرادي براي ساختن فيلم بوالهوس را مي

 . شود بانك ملي به اين ترتيب ساخته ميمستند گذاشتن سنگ بناي 

  
 مقررات و محدوديتها

نقش رضاشاه و مردان سياسي و نظامي حكومت او در ارتباط با سينماي 
ايران، بخصوص در مواردي كه با سانسور و ايجاد محدوديت براي 

 . شود برجستگي مي يابد فيلمسازان و تماشاگران مربوط مي
ان در گفتگو با رامين جهانبگلو در كتاب ايران فرخ غفاري، مورخ سينماي اير

و مدرنيته تعجب خود را از اينكه رضاشاه و حكومت او به جاي محدود كردن 
اند،  كم از آن براي برآورده كردن هدفهاي خود استفاده نكرده سينما دست

طلبان بسيار  اي از اصالح او مرد مستبدي بود، اما در آغاز عده ": كند بيان مي
عجيب . خته در كنار او بودند، نظير محمدعلي فروغي، تيمورتاش، داورفرهي

رسيد كه شاه را ترغيب كند كه از  است كه به فكر هيچيك از اينان نمي
 ".سينما در جهت اهداف سياسي بهره برداري كند

ظاهرا در واكنش به محتواي برخي فيلمهاي خبري مستند كه خارجيان در 
بخصوص فيلمهاي )هاي آن فيلمها  برخي از صحنه ايران تهيه كرده بودند و

آقا  به كارگرداني اوگانيانس نمايش حاجي  



 4331مرداد   / تير  ـ   23 سال پنجم  ـ  شمارهتالش ـ    
 

069 

 

با تصويري كه ( نوين كاروان زرد و ايران، پارس
مقامات دولتي مايل بودند از ايران ارائه دهند در 

 5252تناقض بود، حكومت رضاشاه از سال 
محدوديتهايي را براي فيلمسازان خارجي و 

نامه  داخلي درنظر گرفت كه در نهايت به آئين
 .انجاميد 5253ت مصوب نمايشا

نامه كه به تصويب هيئت دولت  بنا بر اين آئين
رسيده بود، رعايت موارد زير براي فيلسازان 

 :الزامي بود
 
 

 گرفتن پروانه از شهرباني
 ها همراه داشتن ماموران شهرباني براي نظارت بر صحنه
ع ورود به و خروج از بازرسي گمركي و پلمپ تجهيزات فيلمبراري در موق

 كشور
 بازبيني و صدور پروانه نمايش

 ممنوعيت فيلمبرداري از تاسيسات نظامي
 "خالف مصالح و حيثيت شئون كشوري"ممنوعيت فيلمبرداري از موارد 

 
به بعد، همة  5258كرد كه از سال  نامة ديگري مقرر مي در همين حال، آئين

گر پليس محلي اجازه داشت حتي از سوي دي. بايستي ناطق باشند فيلمها مي
 .فيلمهايي را كه از مركز اجازة نمايش داشتند از روي پرده پائين بياورد

البته اين مقررات دولتي به جز محدوديتهايي است كه توسط افراد متعصب يا 
حتي در هند، برخي ايرانيان . شد از ترس مداخلة آنها بر فيلمها اعمال مي

سياه سنگ  جبار وزيري ستارة فيلم چشمانمتعصب به خانم فخرالزمان 
 .پرتاب كردند

اما در ايران، آنگونه كه فرخ غفاري مورخ سينماي ايران در گفتگويي با 
هيچ منعي عليه "رامين جهانبگلو در كتاب ايران و مدرنيته اشاره كرده است 

آقاي غفاري  ".سينما وجود نداشت كه روحانيون آن را وضع كرده باشند
گويد كه شيخ  خان از سينماداران تهران مي به نقل از روسيهمچنين 

اهلل نوري يك بار به سينمايي در دروازه قزوين رفته و بدون اعتراض از  فضل
 .  آن خارج شده است

 

 جنگ
نفوذ فرهنگي آلمان در . جنگ جهاني دوم شروع شد 5250در دهم شهريور 

ي روسيه و بريتانيا  در كنار نفوذ صنعتي آن كشور با وجود مخالفت دولتها
جمال . ادامه يافت 5288ايران دست كم تا پايان كار رضاشاه در شهريور 

آلمانيها تا اين زمان با سياست گام ": نويسد اميد در تاريخ سينماي ايران مي
شان در زمينة تبليغات سهم قابل توجهي از برنامة سينماهاي تهران و  به گام

 ".شهرستانها را در دست داشتند
پس از آنكه نتوانستند باعث توقف فعاليتهاي آ "دهد روسها  اميد ادامه مي

لمانيها شوند، به منظور توسعة فعاليتهاي تبليغاتي خود و ايجاد مركزي براي 
در اختيار گرفتند و از  5259شان، سينما تهران را در نيمه دوم  دوستداران

 ."ستفاده را بردندموقعيت رويهمرفته مردد و متزلزل رضاشاه نهايت ا
با وجودي كه در آن ": نويسد اميد همچنين به نقل از مجلة خواندنيها مي

موقع سراسر اروپا زير چكمه سربازان نازي بود و همه از آلمانها مالحظه 
داشتند، معهذا اسميرنوف وزيرمختار شوروي فيلم رژه ارتش سرخ را به 

خ مردم بكشند و مختاري فقيد تحميل كرد تا در سينماي تهران به ر شاه
 "...مامور هدايت رجال عمده به سينما تهران گرديد

اما گذشته از نمايش فيلمهاي تبليغاتي، سينما ديگر در ايران از ميان رفته 
گيري صنعت فيلم و هنر  حكومت رضاشاه كه از آغاز نيز نقشي در شكل. بود

خواهد به فرهنگ تر از آن بود كه ب سينما ايفا نكرده بود، اينك ناتوان
عاملي مهمتر از حكومت رضاشاه  دركار تغيير سرنوشت جهان و از . بيانديشد

 . جمله ايران و رضاشاه بود
*** 

، يعني چهار سال پيش از پايان كار رضاشاه و دوسال پيش از 5250در سال 
شليك نخستين توپهاي جنگ جهاني دوم، با نمايش آخرين فيلم سپنتا كه 

ام داشت دفتر فعاليتهاي سينمايي در ايران بسته شد و تا ليلي و مجنون ن
 .بيش از يك دهه بعد از آن هم باز نشد

طي اين سالها، كه چهارسال از آن در دوران رضاشاه گذشت،  سينماي 
آمريكا در ايران از رقباي خود پيش افتاد و تماشاگران فيلمهاي آمريكايي را 

مردم، ستارگان هاليوود و هيجان، ": يدگو فرخ غفاري مي. ديدند گاه بارها مي
مثل هميشه، مردم از  ".بيني آمريكايي را دوست داشتند سرعت و خوش

. خواستند كه در زندگي روزمرة خود از آن محروم بودند سينما چيزي را مي
الرجال، هيجان را داروي نجات از  پروري را درمان قحط آنها شايد ستاره

بيني را اكسير كميابي  بستة درماندگي و خوشمالل، سرعت را چارة گرة فرو
 .    ديدند كه براي بقاي خود نا اميدانه بدان نياز داشتند مي

 
 

 علي دشتي

 حميد تفضلي

 
نگار و نويسنده ايراني در  علي دشتي روزنامه

هجري  5258سال تولد او را . كربال به دنيا آمد
بر . اند ، دانستهالدييم 5091برابر با ، قمري

خالف تاريخ تولد، فوت او به طور يقين در 
بوده ( 5908ه يژانو 50)هجري شمسي  5208 دي ماه بيست و ششم

اندوزي  او كه در خانواده مذهبي به دنيا آمده بود، موفق به دانش. است
در ادبيات عربي، شناخت اسالم و فلسفه گشت و اگرچه علمي كه 
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گرفت، اما هرگز خود را محدود به  آموخته بود از سنت سرچشمه مي
ن در سن بيست و چهار سالگي عراق را به مقصد ايرا. سنت ندانست

ترك گفت و برخالف تربيت مذهبي و توقعات خانوادگي، به 
ريشه افكار ضد بنيادگرايي اسالمي، . نگاري و سياست روي آورد روزنامه

بايست در اين  انديشه  آزادي خواهي و حقوق اجتماعي  در دشتي را مي
 .مقطع زندگي او جست

و  نگاري نخست در شهرهاي شيراز و اصفهان دشتي در حرفه روزنامه
در تهران مشغول به كار « ستاره ايران»سپس در مقام ناشر هفته نامه 

 5959در همين زمان بود كه او به عنوان يكي از منتقدين قرارداد . گشت
نخستين امكان را براي فعاليت در زمينه سياست بدست آورد،  ميالدي،

موفق به  5288دشتي در سال  .منجر به بازداشت او گشت كه سرانجام
پشت سر گذاشتن شد كه پس از « شفق سرخ»رساندن روزنامه  چاپ

او عالوه بر . به چاپ رسيدزده سال يش از سيبه مدت ب ،سانسور
مسئوليت چاپ، همچنين به نوشتن مقاالتي در زمينه امور سياسي، 

بزودي  «شفق سرخ»روزنامه . اجتماعي و ادبي براي آن روزنامه پرداخت
 .ارائه افكار روشنفكران آن دوره شد محل مناسبي براي چاپ آثار و

براي  5959علي دشتي كه در پي انتقاد هاي خويش در زمينه قرارداد 
گر محكوم به ين بار با اقامت در زندان آشنا شده بود، سه بار دينخست
دوره دوم اقامت او در زندان . ديگردو سرانجام به عراق تبعيد  شد حبس

دشتي  .ديدت سه ماه طول كشمبود و  5899در پي اغتشاشات سال 
ايام »ها و انتقادهاي خود را در روزگار زنداني بودنش در اثر  برداشت
 .گردآوري كرد« محبس
هاي دهه بيستم قرن گذشته ميالدي، علي دشتي به يادگيري  در سال

در زندگي او، فرانسه در حكم دروازه اي به . زبان فرانسه پرداخت
او همچنين در كنار آن زبان، توجه . بود فرهنگ و تمدن جهان كالسيك

عالوه بر . و عالقه خاصي به تاريخ و فرهنگ انگليس و روسيه داشت
زبان مادري، عربي و فرانسه دو زبان اصلي بودند كه ارتباط دشتي را با 

هاي پرطرفدار،  فرهنگ عرب و اروپا، به خصوص از طريق ترجمه كتاب
مترجم را در بررسي آثار  پرسشي كه ذهن كنجكاو. كردند برقرار مي

. ساخت، يافتن راز موفقيت جهان غرب بود اروپايي به خود مشغول مي
اي در جستجوي يافتن پاسخ آن  علي دشتي برداشت و تفسير دوگانه

آنچه كه او از . دانست پرست ايراني مي او خود را وطن. پرسش داشت
امپرياليسم پنداشت، نه  دنياي غرب براي پيشرفت تمدن ايران مفيد مي

بود و نه كلنياليسم؛ علم، تكنولوژي، توانايي اقتصادي و نظامي، همچنين 
فردگرايي و تاثير فرد بر امور اجتماعي و سياسي در انديشه دشتي ابعاد 

دهند و ضامن بقاي جامعه در  پيشرفت و تكامل بشريت را تشكيل مي
تحقق  در پيشرفت هند و ژاپن در آن دوره، دشتي. گذر زمان هستند

يافت، و ايران را در مسير خود براي پيشرفت  نظريات خود را باز مي
 .دانست كمتر از آن كشورها نمي

، به 5283نقطه آغاز پيشرفت علي دشتي در زمينه سياست در سال 
در همين مقطع نيز بود كه او . عنوان نماينده بوشهر در مجلس ششم بود

عضو مجلس شد كه در  وارد دوره جديدي از زندگي سياسي در مقام
او در پايان دوره نهم مجلس . مجموع مدت هفت سال به طول انجاميد

اش  روزنامه وشد ر يگتش دوباره دسي، به خاطر نوشته ها5251در سال 
پس از سه ماه حبس، دشتي كه دچار بيماري شده بود، به  .نيز ممنوع

بهبودي و  در پي. بيمارستان منتقل و سرانجام پس از پنج ماه آزاد شد
ها كه حدود هفت ماه در بيرون از زندان برايش  برداشته شدن محدوديت

در  5250مقرر شده بود، خود را مجددا كانديد مجلس كرد و در سال 
 .افتينده تهران به مجلس راه ينما 5288مقام نماينده دماوند و در سال 

زب توده السلطنه بر سر سياست او، ح دشتي در پي اختالفاتي كه با قوام
به زندان انداخته شد و  5281و دخالت شوروي سابق داشت در بهار 

پس از آزادي به فرانسه رفت و در . مدت شش ماه در حبس بسر برد
در مقام سفير ايران عازم  سپس و تمجددا به تهران بازگش 5283سال 

وارد مجلس  5228سال در دشتي . در آنجا ماند5228مصر گشت و تا 
 .به خدمت پرداخت 5231، تا بروز انقالب لاس 80مدت سنا شد و به 

او در . ران در لبنان را داشتير ايسال پست سف يك، به مدت 5218سال 
با وجود كهولت سن با  ،سال داشت 00زمان بروز انقالب اسالمي 

سه سال پاياني . شهامت تمام و انديشه ژرف در دادگاه از خود دفاع كرد
راه با برخوردهاي مخالفانه با رژيم اسالمي زندگي پربار علي دشتي هم

اميد او براي رسيدن به يك ايران مدرن و جهاني با وقوع انقالب . بود
 .اسالمي به نااميدي بدل گشت

هاي او نشان دهنده انديشه و مرام دشتي در بررسي  ها و ترجمه نوشته
 .مسائل روز و دنياي برون است

 
 :فهرست مختصري از آثار ادبي دشتي

« جادو»، (5282)« فتنه»هاي كوتاه تحت عنوان  مجموعه داستان
 (. 5222)« هندو»و ( 5228)

« سيري در ديوان شمس»، (5220)« نقش حافظ»: آثار ادبي و نقد
دمي با »، (5218)« شاعري ديرآشنا»، (5220)« قلمرو سعدي»، (5223)

 ،(5215منتشر شده در مجله يغما ـ )« كاخ ابداع»، (5211)« خيام
تصوري از »، (5212)« نگاهي به صائب»اي از دوازده مقاله  مجموعه

 (.5208)« خسرو ناصر
 

 :چند اثر نقد مذهبي به قلم علي دشتي

بدون ذكر نام نويسنده، چاپ شده بود،  ،5211كه در سال « تخت پوالد»
اثر ديگر او . در برگيرنده بحثي است بين يك مجتهد و يك دانشجو

، احتماال در 5212، كه قبل از سال «سه سالبيست و »تحت عنوان 
، بينشي انتقادي بر زندگي محمد پيامبر اسالم ديبه چاپ رس بيروت،

ابليس »، (5218)« جبر يا اختيار»توان از  هاي او مي از ديگر نوشته. است
، 25تا  50در روزنامه اطالعات، شماره هاي )« در كسوت عرفان

در ديار » گريين صوفي و صوفراموپي، مقاالتي (5212هشت ب اردي
نام (  5211)« عقال بر خالف عقل»و ( 5202چاپ چهارم )« صوفيان

 .برد
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رابطة آن با  نگاري و هاي جنبش مشروطيت تا به امروز تاريخ روزنامه و روزنامه يعني از ابتداي بسته شدن نطفه« كاغذ اخبار»از همان آغاز انتشار نخستين 

مبارزه . از اين رو قضاوت ساده و يكدست و يكپارچه در مورد آن نيز ناممكن است. اي نبوده است گاه تاريخ يكدست و ساده تحوالت و بحرانهاي اجتماعي هيچ
ي و قرار گرفتن در مواضع نادرست و دامن فقدان آگاهي نسبت به مسئوليت اين حرفه اجتماع, با تيغ سانسور و تالش دليرانه در راه كسب آزادي بيان از يكسو

عالوه براين ناروشني مضمون مفاهيم بنياني از نظر استقالل . مانع از بدست دادن چنين قضاوتي است, هاي پراهميت از سوي ديگر زدن به بحران در لحظه
بيني و در عين حال پايداري بر ارزشهاي  ركت در ميان واقعچگونگي حفظ تعادل ح, سياستگري و دستگاه حكومتي, نوع رابطة آن با سياست, نگاري روزنامه

نگار مانند هر انسان آگاه ديگر به  نگاري از يك طرف و حق هر روزنامه رابطة ايدئولوژي و گروهگرائي با روزنامه, آلهاي انساني ـ اجتماعي اخالقي و ايده
كار ماندن بر , ها منافع مردم و در عين حال تعهد به مصالح ملي در همه لحظهداشتن انديشه و باورهاي خاص خود از طرف ديگر ساده نمودن تشخيص 

قضاوت در مورد مطبوعات . مواضع درست و اصولي را نه تنها براهل مطبوعات بلكه بر كليه نيروهاي فعال در عرصة اجتماعي مشكل و پيچيده ساخته است
نگار تاريخ معاصر ما در دستگاه حكومتي تجددخواه  ترين روشنفكران روزنامه ه حضور برجستهخاصه آنك. در دورة رضاشاهي نيز از اين بغرنجي جدا نيست

برپيچيدگي امر , تافت گذاري ايران نوين را بر نمي هاي گسترده تجددخواهانه و در خدمت بنيان كه كوچكترين صداي مخالفي در برابر برنامه, اقتدارگرا
نگاري تاريخ معاصر ايران را با پرفسور گوئل كهن در شماره ويژة رضاشاه آغاز كرديم و اينبار در اين شماره آن  نامهبحث و بررسي روزنامه و روز. افزايد مي

 .دهيم گفتگو را بر بستر دورة رضاشاهي ادامه مي
 

 

 

 

 دوران رضاشاهي در آيئنه مطبوعات
 

 

 

 با پرفسور گوئل كهن گفتگو
 
 

عبارتي است كه شما در ” منابع دست اول“ـ مطبوعات بعنوان  تالش
اگر ممكن است ابتدا در مورد معنا و ابعاد . گفتگوي قبلي با تالش بكار برديد

 .اين عبارت توضيح بفرمائيد
 

يك بحث متدولوژيك يا پرفسوركهن ـ در پاسخ به اين پرسش ما نيازمند 
 كنم در اينجا فرصتي براي پرداختنِ شناسي علمي هستيم كه گمان نمي روش

اما در هرحال، چنانچه بخواهيم . كامل و همه جانبه به آن را داشته باشيم
كه به اعتقاد من از مهمترين )وار به تبيين ابعاد اين موضوع بپردازيم  چكيده

به ( آيد وران معاصر ايران به شمار ميروي در تحليل تاريخي د عوامل كج
شناسي خاص در تحليل تاريخي براساس متون  ناگزير بايد از اصول روش

نگاري معاصر ايران، از  البته بايد تاكيد كنم كه تاريخ. مطبوعاتي ياد كنيم
ها و حتي از ناآگاهي نسبت به ابعاد اين رتوجهي به اين معيا عدم توجه يا كم

 . برد شمند و عقاليي در تاريخ رنج ميگري رو نوع تحليل
است براي بازكردن ” كليدي“شناسي پژوهشهاي تاريخي،  طوركلي، روش به
. ماند كه شما بخواهيد يك قفل بسته را باز كنيد مثل اين مي .”خييقفل تار“

حضور پيدا كنيد و مجهز به دانش و انصاف ” صحنة تاريخي“الزاما بايد در 
چوب رد آن صحنه را به درستي شناخته و آن را درچاالزم باشيد تا بتواني

ساز كه درون قفل را  يك نفر قفل. واقعيت خود، تحليل و گزارش كنيد

داند و از زير و بم يا پستي و بلندي بستر دروني قفل ـ كه بايد با كليد  نمي
! شكند جفت شود ـ آگاه نيست، چنانچه اين قفل را به زور بازكند، قفل را مي

با كليدي اشتباه بخواهد قفل را بازكند يا كليد يا قفل و يا هر دو را از  اگر هم
ه قفل باز شده اما اين قفل، ديگر جز يك چيعني گر! اندازد حيض انتفاع مي

درست به همين ترتيب چنانچه . شود قفل شكسته، چيز ديگري محسوب نمي
اي تلقي كنيم،  هاي تاريخي را به مثابه قفل بسته ها و دوره بازشناسي پديده

همچون كليدي است كه ” شناسي علمي يا تاريخ پژوهشي روشمند روش“
به كار گرفته ( ساز به عنوان قفل)توسط يك محقق آگاه به اين اصول 

وسيله دريچة  دين  هب وبستة تاريخ چرخانيده شود  شود تا به درستي در قفلِ مي
و شفافيت صحنة  ترديد، صحت بي. سالمت باز گردد واقعيت تاريخي، به

گر تاريخ و ميزان روشمندي و الگوي  تحليل سطح بينش و آگاهيِ تاريخي، به
گوئيم شناخت  برهمين اساس است كه مي. كند پژوهشي او بستگي پيدا مي

 كه زدن آگاهانه در بستر واقعيتهاي تاريخي، ضمن اين تاريخ و پرسه
كند، دسترسي به  مينيازهاي خاصي را براي هر پژوهندة مسئول ايجاب  پيش

 .سازد آور مي ابزار و آگاهي مناسبي را نيز در استفادة بهينه از آنها الزام
ور خالصه به منظور شناخت يك واقعيت و يا يك پديده در بستر طبه 

ها و  كيفيت“يكي براساس : توان حركت كرد تاريخي آن، به دو طريق مي
ها و معيارهاي  ميتك“در گذر تاريخي، و ديگري براساس ” ها چگونگي
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عالمانه از  شناسيِ” چند و چون“اين دو روش همان موضوع . ”مقداري
مراد از روش كيفي، بررسي . ها در پژوهش تاريخي است ها و واقعيت پديده

حال آن كه روش كمي . ها در چارچوب زماني و مكاني موجود است چگونگي
عيني از تاريخ با تكيه يا مقداري، به معناي دستيابي به شناخت در محدودة م

يك پديدة تاريخي، برمبناي درك ” چرائي“در واقع به . بر اعداد و ارقام است
 .شود آن پاسخ داده مي” چنداني“مقداري و محاسبة 

تواند از طريق  هاي تاريخي برمبناي روش كيفي مي شناخت وقايع و پديده
و اجتماعي،  ، مطالعه الگوهاي رفتار انفرادي(Ethnography)نگاري  قوم

از  ,ها و در نهايت هاي پراكنده، گفتارها و شنيده لشناسي و استدال زمينه
جا، همة  در اين” متون“مراد از . انجام گيرد” تجزيه و تحليل متون“طريق 

” و مجالت  كتابها، روزنامه“هاي چاپي يا غيرچاپي است كه البته  انواع نوشته
سوي ديگر، كسب حقايق تاريخي  از. گيرد ها قرار مي در زمرة مهمترين

برپاية روشهاي مقداري يا كمي از طريق گردآوري آمار و اطالعات موجود و 
هاي گوناگون مرتبط به موضوع و در مقطع مورد نظر انجام  پردازي زمينه داده
يا ” مستقل“تجزيه و تحليل ضمني اين كميتها به دو صورت . پذيرد مي

محدوده را  آن ي از واقعيتهاي تاريخي درنيز به نوبة خود، بخش” تركيبي“
جا، عوامل و متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  در اين. سازد نمايان مي

سياسي و آموزشي در كنار و يا جداي از همديگر مورد بررسي و تحليل قرار 
 .اي از تاريخ ظاهر گردد آنها، صحنه گيرند تا به تبعِ مي

نظرات و  ها همراه با نقطه ردازي و تلقيپ نبايد فراموش كرد كه نظريه
ترديد در ارائة تفسيرهاي ضمني يا صريح از  ديدگاههاي شخصي محقق، بي

شناسي تاريخي كه  در هرحال، حاصل اين پديده. آن مقطع تاريخي تأثير دارد

گيرد صرفا درك  برمبناي روشها و فنون سيستماتيك يا نظام يافته انجام مي
. باشد رد نظر با توجه به شرايط و جوانب زمانة خود ميواقعيت و رويداد مو

بنابراين اگر به آنچه در باال متذكر شدم، برگرديم و بيشتر دقت كنيم متوجه 
درك تاريخي به  تترين الزاما يكي از اساسي” مطالعة متون“خواهيم شد كه 

ها يا كتب خطي،  نوشته هاي تاريخي و دست سواي سنگ نوشته. يدآ شمار مي
راد از متون در تاريخ معاصر، كلية اقالم چاپ شده بركاغذ است كه در م

جمع مطبوعه : كنيم ياد مي” مطبوعات“اصطالح زباني ما از آن به عنوان 
اين مجموعه شامل كتاب، . يعني آنچه از مطبعه يا چاپخانه بيرون آمده باشد

علت و شناخت . شود اعالميه، روزنامه، مجله و انواع نشريات ديگري مي
معلولي رويدادها و ادوار تاريخي با استفاده از متون موجود با ورود چاپ فلزي 
به ايران كه مدتها پس از انتشار نخستين روزنامة فارسي زبان در ايران به نام 

كه شرح مبسوط آن در جلد يكم كتاب تاريخ سانسور در )” كاغذ اخبار“
در واقع، از آن زمان . شود مي اي وارد مرحلة تازه( مطبوعات ايران آمده است

محققان با كه به بعد ـ بويژه در سالهاي انقالب مترقيانة مشروطيت است ـ 
ها و مجالت متنوع  اي از متون چاپي به صورت روزنامه حجم گسترده

 ي كامال به ـنويس و خط تـدس متونِ مارگانيِـش خورند كه از محدويتِ برمي

 . دور است
گرفته، در  بايد در دسترس همگان قرار مي چاپي مياز آنجا كه اين متون 

فضاي آزاد ارتباط اجتماعي منتشر شده باشد و چه پس  يك هرحال، چه در
هاي قانوني و غيرقانوني از زير چاپ بيرون آمده باشد، حاوي  از گذر از صافي

ها و اطالعات تاريخي است كه ما از آن به عنوان منابع  مطالب، داده
چرا دست اول؟ به علت اين كه همه يا بخشي از آن، . كنيم اول ياد مي دست

و  ه استبود مي نندة شرايطي است كه بر آن مقطع تاريخي حاكمبيان ك
هاي  اول مانند اسناد و دست نوشته  همراه با مطالعه ساير منابع دستبنابراين 

 . توان به درك بهتر و در نهايت به شناخت موضوع دست يافت گوناگون مي
. به طور كلي، مطبوعات آينة واقعيتها و شرايط آشكار و پنهان زمانه است

گيريد، تصوير  ينه قرار ميآدرست مانند آن است كه شما وقتي در مقابل 
حال اگر . كنيد ده ميخود، يعني نموداري از واقعيت خود را در آن مشاه

ماسك يا پوششي به صورت خود بزنيد و يا گريم كنيد، آينه، شماي 
تصوير آينه، تصوير واقعي  نبنابراي. دهد زده را نشان مي دار يا گريم ماسك

و اين را خودتان   !شما نيست گرچه غير مستقيم تصوير شما هم هست
. برند مي تصوير پي بودنِديگران هم سرانجام درگذر زمان به بدلي . دانيد مي
هاي  ينهآپرسيد چگونه؟ اجازه دهيد به مطبوعات برگرديم كه خود،  مي

در . شوند در انعكاس حقايق نهفته در دل هر دورة تاريخ متنوعي محسوب مي
مندي تحقيق تاريخي براساس متون مطبوعاتي، شما را قادر  واقع روش

اپ شده پوشانيده باشد، سازد تا چنانچه ماسكي يا پوششي بر متن چ مي
تجزيه و . را نيز ببينيد( و به اصطالح زير ماسك)ينه آبتوانيد پشت تصوير 

تحليل متون مطبوعاتي، همان مشاهدة شكل و شمايل يك دورة تاريخي در 

نگاران، جامعه،  سازاني متشكل از روزنامه آينه هايي است كه به دستِ آينه
هر . لت يا قدرت حاكم ساخته شده استهاي موجود و دو نامه قوانين و آئين
يكي كج و معوج و يكي  ,دهد اي تصوير شما را نشان مي آينه، به گونه

نكته اساسي در پژوهش تاريخي از اين دست، همان توانمندي . تر دقيق
گر تاريخ است  علمي، تجربي و شخصي محقق و نيز ميزان روشمندي تحليل

ها و مجالت است ـ  حات روزنامهها ـ كه همان صف ينهآكه مقايسة اين 
. دهد را از اوضاع و احوال زمانه به دست مي” دست اول“تصوير درست يا 

ينة صاف و شفاف، تصوير دست اول شما را ئبنابراين همان طور كه يك آ
دهد، مطبوعات هم به هر ترتيب در يك فرايند تطبيقي، تصويري  نشان مي

 . دهد مياروي شما قرار اول از واقعيات را فر واسطه و دست بي
به بيان ديگر، . شناسي كيفي است شرط احراز آن شفافيت، كاربرد دقيق روش

ها و مجالت  به عوامل موجود در زمان انتشار روزنامه ،بخشي از شناخت
عواملي مانند حكومت، گروههاي فشار يا نهادهاي قدرتمند )وابسته است، 

و ( ين مطبوعاتي و محدويتهاي ماليدولتي و غير دولتي، ارباب جرايد و قوان
بخشي هم به پايگاه محقق و توان علمي و امكان دسترسي او به ساير متون 

در واقع، اگر سانسوري يا قلب ماهيتي هم انجام . كند و منابع ارتباط پيدا مي

 

 .رسيد و لزوم سوادآموزي و مشاركت آنان در امور جامعه در مطبوعات به چاپ مي« زنان آزادي»مطالب و مقاالت متعددي در بارة , با آغاز سلطنت رضاشاه
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ينة تاريخي و اجتماعي نشسته آئگردوغباري برآن  ،گرفته بوده، يا به اصطالح
تواند به واقعيت يا به تصوير شفاف دست  براين بينش مي باشد، او با تكيه

سالة حكومت رضاشاه، بيش از همه،  بحث تاريخي ما در دورة بيست. يابد
نكته ظريف نهفته در شناخت تاريخي . براستفاده از اين منبع متمركز است

آن دوره برمبناي اين روش، همانا طرز استفاده يا چگونگي برخورد با متون 
ت است كه ميزان اعتبار هر تحقيق مستندي را در اين زمينه معين مطبوعا

در واقع يك  ،تفاده كنيمسزيرا چنانچه بخواهيم از منابع مطبوعاني ا. سازد مي
بدين معنا كه تجزيه  .ايم كه خود الزاماتي دارد روش تحقيق كيفي را برگزيده

مطالعة معمولي  كامال با ،جويانة متون مطبوعاتي و تحليل عالمانه و حقيقت
تاريخي الزم،  در اين موقعيت، محقق سواي دانشِ. آن متون متفاوت است

از  ،نگاري، از نحوة پردازش خبري و فنون تنظيم خبري بايد از دانش روزنامه
اي و حتي از  نويسي رسانه دهي و گزارش تحليل محتوايي و روشهاي گزارش

طور نسبي  آگهي نيز به بندي و آرايش صفحات و اصول چاپ و ارائة صفحه
در اين . دست يابد يمطلع باشد تا بتواند به تصوير روشني از آن دورة تاريخ

گر تاريخ  خاصي وجود دارد كه تحليل «گفتمان»روش، در واقع، يك نوع 
گفتماني كه در شكل . ملزم به تسلط به عوامل و عناصر آن گفتمان است

متون مطبوعاتي با واقعيت  يك ارتباط متقابل و دوطرفه در ميان سطور
ترتيب، ديگر، وجود  بدين. تاريخي و يا در پشت آن واقعيات وجود دارد

سانسور يا عدم وجود سانسور، پيدايي يا ناپيدايي و همچنين درست يا 
اي  براي چنين پژوهنده دتوان نادرست بودن محتواي متون مطبوعاتي نمي

به ساختار و چگونگي تكلم با آن  او به زبان و. يك عامل بازدارنده تلقي شود
. آن نخواهد بود زبان آگاه است و بنابراين نگران نكات دستوري يا گرامريِ

وتحليل محتوايي و ارزيابي متون  شناخت حقايق تاريخي برمبناي تجزيه
ويژه در دورة رضاشاه ـ مستلزم دو مرحلة اساسي  همطبوعاتي در ايرن ـ ب

به صورتي ” يش يا شناساندن آن ادراكنما“و ديگري ” درك“يكي : است
در اين جا مهمترين . كه واقعيت داشته و منصافه توسط او دريافت شده است

ئه يا قضاوت اساله است كه جايگزين ار تاريخ بيست” علمي“ارائة  ،اصل
نقاب و خالي از  اين را بايد همان ارائة تصوير شفاف بي. شود مي” شخصي“

گر يا محقق تاريخي  در واقع تحليل. يخ ناميدرايش و پيراش تارآهرگونه 
برپاية اين روش كيفي، كنكاش خود را در زمينة موضوع مورد نظر در 

كند و با  دنبال مي” به عنوان منابع دست اول“البالي صفحات مطبوعات 
زني را  انجام قياس محتوايي هر مطلب در نشريات گوناگون، نوعي محك

 . عيت موضوع دست يابد و آن را گزارش كنددهد تا به جوهر واق انجام مي
 

 توسعه و پديده نوخاستة مطبوعات تخصصي

 

ببعد زاويه  5288ـ شما در آن گفتگو بطور خاص در مورد سالهاي  تالش
نگاه و بررسي مطبوعات را گسترش داده و اعالم داشتيد كه توجه از 

هاي ديگري به مطبوعات آن دوره از جمله تكنولوژي چاپ و نشر،  دريچه
گسترش موضوعات مورد بحث روز در مطبوعات، گسترش انواع مجالت و 

تري از ابعاد  ما را به شماي دقيق ،يدايش مطبوعات تخصصيها و پ روزنامه
هاي  از چه زاويه. رساند توسعه و رشد در سطوح مختلف اجتماعي آن دوره مي

 توان مطبوعات اين دوره را مورد بررسي و توجه قرار داد؟ ديگري مي

 
پرفسوركهن ـ نبايد فراموش كرد كه مطبوعات در اين دوره، نقش تسهيل 

عليرغم محدوديت . ها و طرحهاي رضاشاه را نيز بر عهده داشتند امهكنندة برن
آزادي بيان و سانسور دوگانه كه از سوي شهرباني و نيز توسط ادارة 

ها و مجالت موجود،  شد، روزنامه اِعمال مي( انطباعات قبلي)مطبوعات 
هاي حكومت بودند، چندان كه ضمن توجيه  ساز اعالم و اجراي برنامه زمينه

كردند تا به  ها، افكار عمومي را هم آماده و هم تشويق مي داف و برنامهاه
بود « منويات شاه»اي در بسيج ملي و در اجراي آنچه معروف به  گونه

 .مشاركت جويند
به عنوان مثال، با آغاز سلطنت رضاشاه، مطالب و مقاالت متعددي دربارة 

امور جامعه در و لزوم سوادآموزي و مشاركت آنان در « آزادي زنان»
ها  الي صفحات روزنامه اين تبليغات كه در البه. رسيد مطبوعات به چاپ مي

شد، رفته رفته از صراحت  و مجالت ابتدا به طور غيرمستقيم دنبال مي
بيشتري برخوردار شد و لزوم تجدد و تحول، آشكارا مورد تجزيه و تحليل 

« دين»با « تجدد خواهيآزادي زنان و »شد كه  گرفت و استدالل مي قرار مي
به مراتب و از  5280كشف حجاب و داليل انجام آن از سال . ممانعتي ندارد

شد كه واكنش روحانيون را پديد  زواياي گوناگون در مطبوعات مطرح مي
سرانجام پس از انتشار اخبار و تصاويري از حضور همسر و دختران . آورد

انشسراي عالي و بدون چادر و رضاشاه با لباس ساده بلوز و دامن در جشن د
طرح كشف حجاب  5251دي ماه سال  53روبنده در برخي نشريات، در 

 .رسميت يافت
مورد يا نمونة دوم در اين زمينه، انتشار فزاينده مطالبي در جهت روشنگري 
نسبت به گذشتة ايران و شكوه امپراتوري پارس پيش از حملة اعراب و ورود 

گذاري رضاشاه، نوعي  عات به ويژه پس از تاجمطبو. اسالم به كشور بود
گرايي و ناسيوناليسم مبتني بر احياي شاهنشاهي شكوهمند كورش،  باستان

. ساختند داريوش و نوشيروان و جايگاه برتر ايران زمين در جهان را مطرح مي
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كردگان اروپا ديده به  بر اين مبنا، حكومت و گروهي از روشنفكران و تحصيل
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  هاي خاص در زمينه د برنامهمنظور پيشبر

ايجاد نهادهايي به سبك ممالك پيشرفتة آن روز، به زعم خود تالش 
بستر ايدئولوژيك اين بسيج و اين . كردند تا نوعي بسيج ملي فراهم آورند مي

 در ناسيوناليسم ايراني، ارزشها« يافتن خود»و « رجعت به خود»نهادسازي بر 
. هاي ملي در نظام شاهنشاهي پيش از اسالم متمركز شده بود و پاك نهادي

اي از اين  ها و مجالت كه در اين رهگذر، بخش عمده البته سواي روزنامه
بسترسازي ايدئولوژيك را بر عهده گرفته بودند، متون تحقيقي و كتابهاي 

فت تا به نوعي گر اي نيز در اين زمينه منتشر و در دسترس مردم قرار مي تازه
رنسانس يا تجديد حيات فرهنگي و فكري را پديد آورد و ملت را از نظر 
ذهني، پنداري و اعتقادي با روند تجددخواهي و اصالحات آمرانه تجهيز 

توسط مشيرالدوله پيرنيا همراه « ايران باستان»تأليف كتاب سه جلدي . سازد
تاريخ ادبيات »رومن گيرشمن،  اثر« ايران قبل از اسالم»با انتشار كتبي مانند 

از كريستان سن، « ايران در زمان ساسانيان»از پروفسور ادوارد براون، « ايران
زرتشتي »زاده،  از سيدحسن تقي« تحوالت اجتماعي و مدني ايران درگذشته»
از خانم آن لمبتون، « تاريخ ايران قبل از اسالم»اثر اسماعيل پورداود، « ها
اثر « تاريخ اجتماعي ايران»از دكتر محمد معين، « يمزديستا و ادب پارس»

سعيد نفيسي و برخي متون ديگر را بايد در زمرة مجموعه ادبيات ايدئولوژيك 
 .حكومت رضاشاه در كنار مطبوعات به شمار آورد

ها از مطبوعات در دورة رضاشاه و در جهت تسهيل  اين گونه استفاده
نگاري  برداري از روزنامه را در بهرهطرحهاي تمركزگرايانه و نهادينه سازي 

خاص آن دوران به عنوان بسترساز خوراك فكري و يا وسيلة تربيت و تجهيز 

توان در اقداماتي  هاي فرهنگي مي و توجيه كنندة اصالحات و يا نهادسازي
در . نويسي انجام گرفت نيز مشاهده كرد كه براي بسيج همگاني در فارسي

از به كار فرهنگستان ايران، قرار بر اين شد كه با آغ 5251ارديبهشت ماه 
هاي فارسي آنها در  هاي بيگانه عربي و التين، معادل مجـّدانه به جاي واژه

ها، مجالت، كتابها و مكاتبات اداري و ارتباطات به  تمام متون اعم از روزنامه
و  نگاران به دنبال آن، در مرداد ماه همان سال نيز روزنامه. كار گرفته شود

تنظيم كنندگان مكاتبات ادارات دولتي ملزم به پيروي از فرمان لغو القاب 
بدين ترتيب . مرسوم مانند، خان، بيك، ميرزا، امير، دوله و مانند اينها شدند

فرماييد كه مطبوعات به طور كلي هم بعنوان يك كاتاليزور در  توجه مي
شرايط الزم و  كه فرايند شيمي ـ فيزيكي را تحت)هاي شيميايي  واكنش

هاي  در روند اجراي برنامه( كند فراهم آمده، امكان پذير يا تسهيل مي
بسترسازي و مديريت نهاد سازي ُمبتني بر آن بسترها، مورد استفاده قرار 

در اين . گرفت و هم به نوبة خود، بسترساز نوع ديگري از مطبوعات بود مي
ت در ايران را مورد گيري مطبوعا نقش دوم، چنانچه روند تاريخي شكل

تجزيه و تحليل قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه عليرغم كمبود و يا 

نگاري آزاد سياسي در ده سال پاياني دورة رضاشاه،  محدوديت شديد روزنامه
اي را براي ايجاد نهادهاي  ظهور نشريات غيرسياسي رفته رفته، بستر تازه

تري بخواهيم اين پديده  سادهاگر به بيان . دهد مطبوعاتي تخصصي نويد مي
را مطرح كنيم بايد بگوييم كه وجود سانسور سياسي بر مطالب چاپي و 

هاي  اي در فعاليت محتواي مطبوعات مانع از پيدايش يك زمينة تازه
ساز يا مكمل طرحهاي اجرايي و  مطبوعاتي به صورت انتشار متونِ پشتوانه

. ژه كارشناسانه نبودتخصصي در سطح ملي در قالب مجالت علمي و وي
يعني نه اينكه مطبوعات بر راستاي روند بسترسازي براي نهادهاي مدني تازه 

گرفتند، بلكه خود نيز بسترساز نهادي ديگر در دل و در عرصة  قرار مي
اي را به صورت درون زا، شكل  تالشهاي مطبوعاتي، يك روند تكويني تازه

ها و  انجام و پيشبرد برنامه ـ يكي توجيه و تشريح و ترغيب در: داد مي
طرحهاي مورد نظر و كسب پشتوانة افكار عمومي در چارچوب خط مشي 

هاي  دولتي از طريق مطبوعات سياسي تحت كنترل؛ دوم، ايجاد زمينه
از اين جنبة دوم . نگاري غيرسياسي مجاز از نظر حاكميت ديگري در روزنامه

نهاد نوخاستة »نهادينه كردن  كه به اعتقاد بنده، خود نوعي بسترسازي براي
در اين دوره است كه با همت و تالش گروهي از « مطبوعات تخصصي

هاي دنياي مدرن آن  دانش آموختگان و آشنايان به علوم و فنون و دانستني
هاي دولتي از همان  روز و با پشتيباني و يا هم راستاي نهادها و بخش

از آن جمله بايد به مجلة . گرفت نخستين سالهاي دورة بيست ساله شكل مي
وزين تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش بعدي اشاره كرد كه با حمايت 
وزارت معارف و با سردبيري فرهيختگان و كوشندگان به نام فرهنگ و ادب 

به صورت ماهانه، نيازهاي تخصصي و مطالب مكمل  5281پارسي از سال 

از نظر مطالعات فراهم هاي اصالحي نظام نوين آموزش ملي را  برنامه
اصغر حكمت، نصراله  سردبيران آن انديشمنداني همچون علي. آورد مي

 .بودند فلسفي، محيط طباطبايي، دكترلطفعلي صورتگر، حبيب يغمايي مي
پدر استاد بسيار )نشرية ايدئولوژيك آينده نيز با مديريت دكترمحمود افشار 

ايي تاريخي ـ ادبي و با محتو( ارجمند و دانشمند آقاي ايرج افشار
 .به زير چاپ رفت 5281ناسيوناليستي از تيرماه 

با سردبيري دكترابوالضيا به « نامه بانك ملي»نشرية علوم بانكداري به نام 
سال سه زبان فارسي و انگليسي و فرانسه با حمايت بانك ملي ايران از 

نامة »به همين ترتيب . منتشر شد كه به نوبة خود كامالً تازگي داشت 5258
 .نيز از سوي وزارت بازرگاني در همين دوره انتشار يافت« اقتصاد و بازرگاني

زيرا . در آن زمان جالب توجه است« دامپزشكي»انتشار مجلة تخصصي 
اين . بودند گذاري كرده معدود جوامعي در آن مقطع در اين رشته سرمايه

 5250نشريه كه به صورت ماهانه ابتدا با مديريت دكترعبداله حامدي از سال 
منتشر شد از پشتيباني وزارت كشاورزي و دانشگاه تازه تأسيس تهران 

 .برخوردار بود
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هاي مدرن سازي و  اوليه در برنامه هاي در زمينه راه سازي كه يكي از اولويت
شد نيز در همين دوره است كه صاحب  هاي ملي نهادين محسوب مي پروژه

توسط محمد سعيدي از « نامة راه». شويم مجله اي علمي ـ تخصصي مي
همسر مدير همين نشريه، خود . يابد كارشناسان عالي رتبة دولتي انتشار مي

 .منتشر كرده است «بانو» نشرية خاص ديگري را به نام 
پيرو شكل گيري نهاد نوبنياد و اصالح شده دادگستري، مجله رسمي وزارت 

با تناوب  5283بعدي از سال « مجموعة حقوقي»يا همان مجلة « عدليه» 
بيشتري نسبت به نشريات مشابه به صورت سه شماره در هفته از چاپ 

يري آن را بر الدين اميرعاليي سردب شمس 5250از سال . )آيد بيرون مي
اي  هاي نيروهاي پليس مجله دربارة دانش تأميني و دانستني(. عهده داشت

از سوي ادارة شهرباني و پليس در سال « نامه شهرباني»هفتگي به نام 
آموختة اروپا  دكترمسعود كيهان، دانش. شود وارد عرصة مطبوعات مي 5251

به . كند نتشر ميم 5280را از آبان ماه « عصر اقتصاد»ماهنامه تخصصي 
را به صورت « فالحت»دنبال آن، دكترمرتضي گلسرخي مجلة تخصصي 

وارد فهرست نشريات نوبنياد  5289ماهانه از جانب وزارت كشاورزي در سال 
 88نيز كه از همان سالهاي آغازين دوره « مهنامه ارتش». سازد اين دوره مي

دانش ارتشيان را بر  ساله مسئوليت انتشار اطالعات نوين نظامي و ارتقاي
نيز در « كمال»نشريه مذهبي . شد عهده داشت، به طور مرتب منتشر مي

شود تا در كنار روزنامه  به صورت هفتگي در همدان منتشر مي 5289سال 
رسد، مطالب  كه با سردبيري شكراله صفوي در تهران به چاپ مي« كوشش»

 .مذهبي را بر مبناي ديدگاه خود منتشر سازد
به دو زبان انگليسي و فارسي از جانب وزارت گمركات « گمرك ايران»مجلة 

ايران ». كند انتشار پيدا مي 5280و انحصارات به صورت ماهانه از آبان 
نويس مشهور نيز از  با مديريت محمد حجازي نويسنده و داستان« امروز

و به تجزيه و تحليل مديريت دولتي  5253سوي اداره تبليغات دولتي از سال 
 .پردازد اقدامات انجام گرفته مي

نخست به . اين نوع بسترسازي مطبوعاتي داراي دو جنبة حمايتي است
اي براي ساير بسترها و تالشهاي مربوط به نهادسازي، و دوم  عنوان پشتوانه

هاي صرفاً  به عنوان بستري براي نهادينه كردن مطبوعات تخصصي در زمينه
خوريم به انتشار مجلة  اين دوره بر ميچندان كه در .  فرهنگي و هنري

باشيان و زاون هاكوپيان در تالش براي  كه توسط سرگرد مين« موسيقي»
شناساندن موسيقي ملي و هنر آهنگين ايرانيان به صورت ماهانه در تهران 

اي  مجلة موسيقي وابسته به ادارة موسيقي كشور و اداره. شود منتشر مي
 .بود« اهنرهاي زيب»نوبنياد به نام 

تقويم رسمي كشور و معرفي سازمانهاي دولتي همراه با رويدادهاي سال با 
در  5281حمايت وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه از بهمن ماه 

آمد و با سردبيري اميرمجاهد همه ساله منتشر  گرد هم مي« سالنامة پارس»
شاعر و )غمايي نيز با مديريت حبيب ي« يغما»مجلة فرهنگي ـ ادبي . شد مي

ماهانه ادبي ـ . خوان روزنامه فروشي شد از همين دوره وارد پيش( اديب
به طور مرتب  88نيز در خالل سالهاي پيش از شهريور « مهر»تخصصي 
اي كه  به شكل و اندازه« گلهاي رنگارنگ»ظهور نشرية جيبي . شد منتشر مي

با همت عماد عصار  در خراسان« جُنگ آشفته»تا آن زمان در ايران تنها در 
شد  منتشر شده بود و الگوي جديدي از ُجنگِ مطبوعاتي در اروپا محسوب مي

همچنين . در تهران منتشر شد 5258نيز به صورت ماهنامة ادبي از سال 
در اصفهان به زير چاپ رفت و  5282از شهريور « عرفان»نشرية تخصصي 

گلهاي »ه با ُجنگ ديگري به سبك مطبوعات اروپاي آن روز و مشاب
به قطع جيبي از « ها خواندني»اصغر اميراني و با نام  ، توسط علي«رنگارنگ

كه از سال « پيام»مجلة . اواخر دورة بيست ساله انتشار خود را آغاز كرد
نگاران  ناشر افكار سازمان نامه, به صورت هفتگي در تهران منتشر شد 5251

 .بود كه در نوع خود يگانه بود
نيز يادي كنم كه در « ايران باستان»م در اينجا از نشرية دان الزم مي

چارچوب آنچه در زمينة متون تخصصي و مطبوعات بستر ساز مطرح شد، به 
اين هفته نامه كه از يكم . تنهايي موضع گيري خاصي را اتخاذ كرده بود

آزاد در تهران منتشر شده بود، در  توسط عبدالرحمان سيف 5255بهمن ماه 
متأسفانه . به علت مسافرت مدير آن به اروپا از حركت باز ايستاد 5250سال 

اين مجله حتي پيش از آغاز جنگ جهاني دوم، آرم صليب شكسته دولت 
ها را به نشانة حمايت از آلمان هيتلري در  نژادپرست و ضد انساني نازي

رسانيد و عجبا كه ادارة سانسور شهرباني يا  صفحة نخست خود به چاپ مي
با نگاهي اجمالي به صفحات ! ة تبليغات و مطبوعات را با آن كاري نبودادار

يابيم كه نخستين دورة اين روزنامه صرفاً در جهت تبليغات  اين نشريه در مي
اين نشريه بار ديگر پس از . شده است نژادپرستانة آلمان نازي تنظيم مي

 .نپاييدنيز به زير چاپ رفت كه چندان ديري  5280پايان جنگ در سال 
گرچه دستگاه كنترلي و , نكتة ديگر اين كه در سراسر دوران سلطنت رضاشاه

مميزي شديدي بر مطبوعات سياسي حاكم بود، اما چندين نشريه سياسي 
خبري توانستند انتشار خود را در سرتاسر اين دوران تداوم بخشند كه از جمله 

ن در تهران، آيندة ايران معروفترين آنها بايد آفتاب شرق در مشهد، آفتاب تابا
به صاحب امتيازي عبدالرحمان فرامرزي در تهران، اخگر در اصفهان، نشريه 

، استوار (كه در تهران چاپ و در اصفهان توزيع مي شد)«  ارژنگ»فكاهي 
در قم، روزنامه اطالعات توسط عباس مسعودي در تهران، اميد در تهران، 

مورخ نامدار تجددطلب در )وي ايران در تهران، پيمان توسط احمد كسر
، تجدد ايران توسط محمد طباطبايي در تهران، صداي كرمان در (تهران

خواهي  يكي از معروفترين نشريات جنبش مشروطه)« نسيم شمال»كرمان، 
الدين گيالني در رشت و تهران و به طور مرتب  كه تا پايان عمر سيداشرف

ده در تبريز، سالنامة شرق در زا ، سهند توسط ميرزامحمود غني(شد چاپ مي
در . در شيراز را نام برد 5288تا شهريور  5899مشهد و عصر آزادي از سال 
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جالب است كه « بدر منير»اين ميان تداوم هفته نامة سياسي و قديمي 
و حتي پس از  5890همچنان با سبك اولية خود و با چاپ سنتي از فروردين 

دربارة اين نشريه تا . شد نيز منتشر ميدر بندر پهلوي و رشت  5288شهريور 
به تفصيل در جلد دوم كتاب تاريخ  5899پيش از كودتاي سوم اسفند 

 .سانسور در مطبوعات ايران سخن رفته است
. در اين دوره نبايد از ظهور نشريات سياسي به زباني غير از فارسي غافل ماند

اي تأمل دارد كه ها و مجالت در آن فضا خود ج امكان حضور اين روزنامه
نگاري  در زمرة اين نوع روزنامه. طلبد بحث دربارة آن، فرصتي ديگري مي

، مجله هفتگي «آروسياك»، هفته نامة «آليك»نامه  سياسي، روزنامه و هفته
به « ژورنال دو تهران»به زبان ارمني و « ورادزنوند»و روزنامة « بوبوخ»

از « مساژه دو تهران»نسه زبان صورت روزانه و به زبان فرانسه و نشريه فرا
از ميان تحوالت تكنولوژيك و . سوي رهبر جامعة آشوري را بايد ذكر كنم

امور فني صنعت چاپ مطبوعاتي بايد به ورود دستگاه مدرن حروفچيني الينو 
تايپ توسط روزنامه اطالعات اشاره كنم كه در اواخر دورة بيست ساله 

به طور كلي، اين . امه در ايران شدموجب تحولي ديگر در صنعت چاپ روزن
ها از جمله بستري براي  دوره را بايد عصر كادرسازي در بسياري از زمينه

 . نگاري آتي به شمار آورد روزنامه
 

. ـ شما پژوهشگر تاريخ سانسور مطبوعات از آغاز مشروطه هستيد تالش
ها، مجالت يا كتبي كه در يك دوره معين منتشر  لطفاً بفرمائيد تعداد روزنامه

شوند، تا چه اندازه مالك دقيقي براي تخمين و ارزيابي ميزان آزادي يا  مي
ري گي تواند حاصل سخت بعبارت عكس، كم شدن جرائد تا چه ميزان مي

 دستگاه كنترل و سانسور باشد؟ 

 
زيرا از نظر . پرفسوركهن ـ در پاسخ به اين پرسش بايد احتياط كرد    

و « شاخص سرانة مصرف كاغذ»مباحثات علمي در زمينه رشد و توسعه، 
هاي  كشور به مثابه شاخص در هر« شمارگان يا تيراژ سرانة نشريات»

و يا « توليد ناخالص ملي»يا « درآمد سرانه»اي ديگري همچون  توسعه
 Life)« اميد به زندگي»و حتي شاخص « درصد بي سوادي»

Expectancy )البته تنوع مطبوعات در . گيرد مورد توجه و ارزيابي قرار مي
خام و يا توان به صورت  يك كشور و ميزان شمارگان مطبوعاتي را نمي

انتزاعي مالك قرار داد و در زمينة نظام سياسي و يا ارتباط جمعي موجود در 
زيرا سطح سواد و اصوالً امكان دسترسي به . آن كشور قضاوت كرد

هاي كااليي خانوارها  ها و مجالت از نظر توان اقتصادي و سبد هزينه روزنامه
. شوند ها محسوب مي بيدر يك جامعه، عوامل تعيين كننده در اين گونه ارزيا

اي با رفاه نسبي باالتر و درصد بي سوادي كمتر و سطح  چندان كه در جامعه
دانش يا تحصيل باالتر، بي ترديد تقاضا براي روزنامه و مجله، هم به صورت 

از نظر نوع نشريه و محتواي )و هم از نظر كيفي ( از نظر شمارگان)كمـّي 
هاي  تقاضا در جامعة ديگري با شاخص ، نسبت به همين(اي خواننده سليقه
افزون بر اين چنانچه بخواهيم، عوامل . تر، به مراتب بيشتر خواهد بود پايين

هاي نظام ارتباطي  سياسي و نوع مديريت دولتي و امكانات يا محدوديت
موجود  در هر جامعه را نيز در اين ارزيابي وارد كنيم، به ناگزير با يك 

شويم  ار و تأثيرپذيري در عرصة مطبوعات مواجه ميمجموعة عوامل تأثيرگذ
كه بايد به دقت، سطح تعاملي و شدت و ضعف متقابل هر يك آن عوامل را 

اي منصفانه بتوانيم، به طور نسبي  مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا به گونه
سطح آزادي و تأثير سانسور و مميزي را در روند انتشار مطبوعات مشخص 

ك كم و بيش دقيقي را در اختيار خواننده يا محقق و يا مورخ سازيم و مال
بنابراين با اين چند نكته . بي طرف اين مقوله در آن مقطع تاريخي قرار دهيم

كه عرض كردم، بي شك در پاسخگويي به اين پرسش ما نيز به آمار و 
اطالعات حداقلي از شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دوره از تاريخ معاصر 

ميزان »ان نيازمنديم تا بر مبناي روش شناسي علمي و مناسب، وابستگي اير
سطح كنترلي »و به طور كلي متون گوناگون را با « يا سطح انتشار مطبوعات

را « شاخص آزادي»، يعني «نگاري و نويسندگي نظام حاكم بر عرصة روزنامه
كنوني كه  اما در هر حال، در شرايط. در فضاي فعاليت مطبوعاتي تعيين كنيم

اي را در اختيار ندارم، صرفاً بر مبناي مطالعات  بنده آن آمار و ا طالعات پايه
قبلي و ذهنيت خود بايد عرض كنم كه به طور كلي در هرگونه ارزيابي كيفي 

در شرايطي كه رضاشاه به . اي مواجه خواهيم بود يا كمـّي ما با چنين رابطه
ه شدت پايين بود اما اين دليلي بر سلطنت رسيد شاخص باسوادي در ايران ب

چنان كه در . تواند باشد عدم عالقة مردم به مطالعة محتواي مطبوعات نمي
ها و مجالت مورد عالقة خود را  صدر مشروطيت، باسوادان، مطالب روزنامه

خواندند و از اين طريق آنان را با مسايل روز و با  براي بي سوادان مي
از طرف ديگر، در همان . كردند كوشندگان آشنا ميهاي روشنفكران و  ديدگاه

نوعي جدال مطبوعاتي و پرخاشگري قلم،  5288سالهاي نخستين دهة 
نگاري سياسي ايران را آلوده ساخته بود كه حاصل آن سوءظن  فضاي روزنامه

البته اين وضعيت، عليرغم وجود دستگاه . و بي اعتقادي و تنش اجتماعي بود
ها و مجالت  شد كه به همين دليل، روزنامه ه ميسانسور دولتي مشاهد

برخي از صاحبان جرايد نيز وابسته با . شدند سياسي مرتب با توقيف مواجه مي
پايگاه طبقاتي يا منافع صرفاً شخصي خود و يا وابستگي به دو سفارت، 

با اين . دادند عرصة آزادي در فعاليت مطبوعاتي را مورد سوءاستفاده قرار مي
ها وجود  هايي براي تنفس سالم قلم در نگارش متون روزنامه زنهحال، رو

اي كه ميان  از سويي، اخالق سياسي و فردي بسيار نازل بود به گونه. داشت
. نگاران شكاف عميقي به وجود آمده بود گفتار و نوشتار اكثر روزنامه

هاي خود شرايط حاكم بر گسترة مطبوعات را پيش  السلطنه در يادداشت عين
 :كند از آغاز سلطنت رضاشاه به صورت زير ترسيم مي

گويا . روزنامه خيلي زياد شده، دكان و محل ارتزاق خوبي شده است»   
بعضي از جرايد هست كه  به . شود چهل روزنامه هفتگي و يوميه چاپ مي

اي  برخي فقط هفته. همان نصب تابلو و نشر دو سه نمره قناعت نموده است
اب كرديم هر روزنامه كه روز چاپ شود پنجاه تومان خرج حس... يكي دو بار

از تك فروشي و آبونمان هر قدر كوشش كنند بيش از سي تومان . دارد
بيست تومان در هر نمره ضرر است و اين ضرر با تمام آن . شود واصل نمي

شود و يا از مردم  ها گرفته مي خرجهايي كه دارند، تمام يا از سفارتخانه
شود مال سفارت   طوري شده كه از كاغذ روزنامه، شناخته ميحاال... ديگر

 !«...روس است يا انگليس
 ما چگونه در چنين ـت اين كه شـيار حساسي كه در اينجا مطرح اسـنكتة بس
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، به طور «تعداد نشريات»را با « آزادي مطبوعات»توانيد نسبت  شرايطي مي
عقاليي و واقعي ربط دهيد؟ آن دسته از مطبوعاتي هم كه بدون وابستگي، 

نگاري را در تنوير افكار و پردازش خبري  صرفاً وظايف شغلي روزنامه
سر  د و نهاد كنترلي يا سانسور دولتي را نيز پشتكنن رويدادها دنبال مي

اند، گاه و بي گاه در اثر فشارها و اِعمال نفوذهاي دو سفارت روس و  گذارده
توان دست  در اين زمينه به اشاراتي مي. ايستند انگليس از حركت باز مي

شود؛ به عنوان  يافت كه آشكارا در برخي مطبوعات آن دوره مشاهده مي
خردادماه  58رمقالة طوالني مندرج در روزنامه شفق سرخ در نمونه در س

شفق »گويا الزم نباشد بگويم توقيف »خوانيم كه  نوشتة دشتي را مي 5282
كه منجر به توقيف يك عده « عهد انقالب»و « عصر انقالب»و « سرخ

زيادي از جرايد شد، بر اثر مراسله سخت و شديداللحني بود كه سفارت 
كم و بيش اين شرايط بر فضاي . «...وقت نوشته بود انگليس به دولت

مطبوعات حاكم بود تا اين كه مادة واحدة خلع و انقراض سلطنت قاجاريه در 
اي از  به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و دوران تازه 5281نهم آبان ماه 

حاكميت رضاشاه بر ايران ـ يعني سلطنت در چارچوب يك نظام آمرانة 
و تصويب قانون  5258پس از اين دوره تا سال . غاز شدتوسعه مدار ـ آ

گيري  ممنوعيت فعاليت كمونيستي و همچنين درخالل سالهاي بعد تا اوج
هاي  جنگ جهاني دوم و استعفاي رضاشاه، فضاي مطبوعات ايران وضعيت

تعدد »تواند ارتباط موجود ميان عاملِ  اما آنچه مي. متفاوتي به خود گرفت
و بر عكس را شفاف سازد، موضوع « اختيارداري حكومت» و عامل« نشريات

چگونگي محدوديت و چيستي اولويت دستگاه حكومتي از يك سو و ظهور 
نوع ديگري از مطبوعات، از سوي ديگر است كه نه در كميت بلكه در 

بنابراين گرچه نوع و ميزان برخورد حكومت با . كيفيت خود قابل طرح است
ها و  سازي براي پيدايش و فعاليت روزنامه اما زمينهشود،  مطبوعات مطرح مي

بده بستاني كه در يك طرف، . اي را نيز بايد وارد معادله كرد مجالت توسعه
كه خود جاي سئوال )سازد  دار، راه را براي بخشي ناهموار مي سانسور جهت

و در طرف ديگر، مشـّوق و هموار كنندة راه براي بخشي ( دارد و ناپذيرفتني
. نوعي ديگر از مطبوعات كارشناسانه و منطبق بر برنامه توسعه از باالست يا

و « سياسي»در واقع، ابتدا بايد مطبوعات اين دوره را به دو گروه 
البته در اين ميان، كيفيتي ديگر از مطبوعات . تقسيم كرد« غيرسياسي»

ايجاد  غيرسياسي را نيز بايد بر اين  مجموعه افزود كه در روند بسترسازي و
كردند كه در نوع خود در  نهادهاي نوين، نقش حمايتي و مكمل را ايفا مي

 .اي تازگي داشت تاريخ مطبوعات ايران به گونه
هاي مطبوعاتي در خالل دوران  پراكني و فعاليت از نقطه نظر سخن

از سوم : هايي، به چهار دورة قابل تكفيك است ساله، با اندك پراكندگي بيست
و  5281تا تصويب مادة واحدة انقراض سلطنت قاجار در آذر ماه  5899اسفند 

 5255-5253، دورة 5258آغاز پادشاهي رضاشاه، از اين زمان تا اوايل دهة 
گيري جنگ  هايي به سوي آلمان و در نهايت، از اوج و آغاز تبليغات و گرايش

 .و پايان سلطنت رضاشاه 5288جهاني دوم تا شهريور 
نگاري  آزادي نسبي احزاب باعث شده بود تا عرصة روزنامهدر نخستين دوره، 

گر . هايي در كنار گردهمايي سياسي، به شدت فعال شود نيز با پستي و بلندي
توان از نظر حفظ مسئوليت  چه در اين دوره، مجموعة مطبوعات را نمي

اندازي عوامل خارجي به فضاي  اجتماعي و ملي در قبال نفوذ و دست
مال نظرهاي وابستگان ايراني به سفارت انگليس و سفارت مطبوعات و اِع

دولت نوبنياد شوروي، يك مجموعه سالم و مسئول تلقي كرد، اما به طور 
 .كلي، نقش مثبتي را در تنوير افكار و تجهيز و هدايت افكار عمومي ايفا نمود

عرصة فعاليت مطبوعات سياسي، رفته  5281-5255در فاصله ميان سالهاي 
اي  گيري مجالت تازه نگ شد اما در مقابل، زمينة ديگري براي شكلرفته ت

به صورت تخصصي و مكمل طرحهاي كالن كشوري به شدت مورد تأكيد 
گيري سريع نهادهاي نوبنياد در  يابي همگام با شكل اين جهت. قرار گرفت

پراكني در معناي  صرفاً آزادي سخن« آزادي». سطح كشور گسترش يافت
توسعة اقتصادي، رشد توليد و صنعت، « نهادينه كردنبسترسازي و »

اصالحات فرهنگي و تجددگرايي و تغيير بافت اجتماعي در سراسر كشور با 
، 50تاكيد بر تعليم و تربيت همگاني خالصه شد؛ به طوري كه درسالهاي 

 .خوريم اي در فهرست مطبوعات آن دوران بر مي با عناوين تازه 5253
تاه چهارم كه به سقوط حاكميت آمرانة رضاشاه در سرانجام در دوره كو

شهريور بيست منجر شد، رفته رفته بار ديگر فضايي از تبليغات شديد 
نوشتاري و گفتاري در سطح كشور كه چاشني نه چندان كم رنگ 

به طور اجمال، از جمله افراد . گرايي را نيز در خود داشت، پديدار شد آلمان
نويسندگان سرشناسي كه در زمرة گروه اول در  كرده و روشنفكران و تحصيل

گرايانة حاكم قرار  كنار رضاشاه و يا در جهت حمايت از نگرش فرهنگي ملي
گرفتند و در راه پيشبرد اهداف آن نظام، نقش بسيار فعالي ايفا نمودند، بايد به 

اصغر حكمت، احمد كسروي، دكترعيسي صديق، دكتراحمد  داور، تدين، علي
زاده، علي دشتي، دكترمهدي  ي، محمد حجازي، سيدحسن تقيمتين دفتر

اكبر سياسي، مجتبي  زاده، حسين دادگر، دكتراحمد افشار، دكترعلي ملك
 .مينوي، مسعود فرزاد، صادق هدايت و عبدالحسين نوشين اشاره كرد

هاي كمونيستي و ممنوعيت تبليغات ماركسيستي و  با منع سراسري فعاليت
و با تبعيد و بازداشت چند تن از  5258ونيستي در سال تصويب قانون ضد كم

در اين . مخالفان، فعاليت گروههاي مذهبي بنيادگرا نيز به شدت محدود شد
 .شرايط نشريات سياسي نيز به شدت قطبي شدند

توسط دكتراراني را بايد به عنوان پديدة « دنيا»در اين ميان انتشار مجلة 
. اري دهة دوم دورة بيست ساله به شمار آوردنگ هاي روزنامه خاصي در فعاليت

اراني از روشنفكران ماركسيست و تحصيل كردة آلمان بود كه پايگاه علمي و 
اگر چه با امتياز قانوني و موافقت « دنيا». فرهنگي ويژة خود را داشت

شهرباني امكان انتشار يافته بود، اما كمي بعد به عنوان ناشر افكار حزب 
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اين مجله به ظاهر به عنوان يك . دة كمونيستي شناخته شدتجديد ساختار ش
نشريه علمي در قالب مباحثات علوم و تمدن جديد، پندارهاي ماركسيستي را 

با از . داشت اي در مقاالت خود، ولو با تيراژي محدود، عرضه مي به گونه
نفر و دستگيري آنان در سال  12پاشيدن گروه كمونيستي موسوم به  هم

ن مجله نيز كه با همكاري بزرگ علوي و ايرج اسكندري منتشر ، اي5250
هاي  اينكه اين حركت و اصوالً فعاليت. شد نيز از ادامة انتشار باز ايستاد مي

سياسي و ايدئولوژيك از منظر ماركسيسم در آن مطقع تاريخي تا چه حد 
پذيرفتني و در مسير منافع ملي و نيازهاي اساسي زمانة خود بوده، بحث 

كنم محققان و آگاهان بايد با استفاده از اسناد  طلبد كه فكر مي مفصلي را مي
داوري و تنگ نظري ـ  و شواهد موجود كنوني، و به دور از هرگونه پيش

هاي نسل كنوني ـ در يك  سازي تاريخي و آموزندگي صرفاً براي شفّاف
زمينه  در اين. فضاي گفتماني روشنگرانه به تجزيه و تحليل آن بپردازند

بيان ( ميالدي 5998)جالب است به آنچه  بزرگ علوي چند سال پيش 
 :آمده اشاره كنم« قربانيان باور و احزاب سياسي»نموده و در كتاب 

دانم اين موضوع گرفتاري پنجاه و سه نفر اهميتي دارد تا  اساساً نمي... »   
جمعي جوان . كسي در اين حد، وقت گرانبهاي خود را صرف پژوهش آن كند

بي تجربه كه چند تا چند تا با هم دربارة امور كشورشان نشسته و گپ 

زدند، رئيس شهرباني وقت آنها را گرفت، حبس كرد و از آنها هيواليي  مي
چه . جاني كرد و ديگري كمتر حاال يكي بيشتر سخت. ساخت كه هيچ نبودند

. ز اين نيستنفر چيزي بيش ا 12اهميت تاريخي دارد؟ قضاوت من درباره 
 «...نفر اصطالح كمونيسم را از شهرباني مختاري آموختند 12بسياري از 

سواي اينها، با هر ديدگاهي كه به مطبوعات دورة بيست ساله و به  عوامل 
كنترلي و مميزي مطبوعاتي نگاه كنيم، محتواي همان مطبوعات سياسي در 

حتي در چارچوب مقاطع گوناگون از اين دوران قابل تأمل است و گاهي 
به عنوان مثال، در اواخر . نماياند انگيز مي هاي حكومت، پرسش همان اولويت

شدند،  سلطنت رضاشاه نشريات سياسي كه در سطح كشور منتشر مي
المللي دوم انباشته و سهم زيادي را به  صفحات خود را با اخبار جنگ بين

و اما احزاب و . دادند ها اختصاص مي نيروهاي آلماني و پيشرفت آنان در جبهه
همان وضعيتي كه براي مطبوعات در دوران چهارگانة ... هاي سياسي گروه

هاي  مورد اشاره در باال وجود داشت، با اندك تفاوتي، شاملِ احزاب و گروه
اصوالً در اين دوران، چهار مجموعه سياسي به صورت . شد سياسي نيز مي

نخست، روشنفكران و : عال بودندكمتر آشكار و بيشتر غيرعلني در ايران ف
هايي كه به پيشرفت به سبك ممالك توسعه يافتة غربي توجه داشتند و  گروه

گرايان  هاي كمونيستي يا چپ دوم، گروه. كردند گرايي پيروي مي از مشي ملي

هايي از  طلب و شورشي و چهارم گروه ماركسيست؛ سوم، چندين گروه جدايي
ي شيعه كه با نمادهاي غربي و كم رنگ شدن گرايان و رهبران مذهب اسالم

اصول اسالمي مخالف بودند و از رانده شدن به حاشيه و بركنار ماندن از 
هاي اقتصادي و تعليم و تربيتي كه پيش از آن در اختيار داشتند،  سيستم

 .مند بودند گله
هاي سياسي در هر يك از  البته بايد توجه داشت كه شدت و ضعف فعاليت

ادشده در باال متفاوت بود و به موازات آن، وضعيت انتشار مطبوعات ادوار ي
زمينة كاري  5255به طوري كه از سال . كرد سياسي نيز تغيير مي

با لو رفتن فعاليت يك گروه . نگاري سياسي به شدت محدود شد روزنامه
در اين شرايط كه . تر شد كمونيستي يكباره عرصه بر مطبوعات نيز تنگ

ر از سوءظن، گرداگرد حكومت و شخص رضاشاه را فرا گرفته فضايي سرشا
آنچه بيش از همه به صورت . شد بود، نظام موجود، روز به روز متمركزتر مي

يك اصل خدشه ناپذير، محورِ اين سيستم را فرا گرفته بود، همانا جلوگيري 
از هرگونه صداي مخالف به عنوان عاملي بازدارنده در مسير حركت ماشين 

بنابراين . بايد به سرعت حركت كند عة زيربنايي و نهادسازي بود كه ميتوس
هرگونه نوشتار، بيان و يا اقدام سياسي خارج از اين مسير، به مثابه ايجاد يك 

هاي اين ماشين سريع تلقي  هاي پنچر كنندة الستيك سنگالخ و يا چاله

رفتن بخشي هاي سياسي و در اولويت قرار نگ بي ترديد سلب آزادي. شد مي
عرصة مطبوعات سياسي ايرانيان در . از حقوق دموكراتيك، توجيه پذير نيست

المنفعه و رشد و توسعة ملي در  سابقة عام آن دوران عليرغم اقدامات بي
بي اعتقادي و شرايط رواج . اي محدود بود هاي اساسي، عرصه غالب بخش

كودتاهايي در برخي از سوءظن كه ناشي از بروز چندين توطئه داخلي و 
گري حكومت، ذهنيت  كشورهاي جهان بود همراه با ويژگي ناشي از نظامي

اين فشار و تنگي . انديش را نيز نا ايمن ساخته بود بسياري از رجال نيك
الدين مختاري در مقام  شرايط بر دگرانديشان سياسي در سالهايي كه ركن

 . رئيس شهرباني قرار داشت، شديدتر شده بود
سازي و تسويه  به طور كلي در كمبود يا نبود مطبوعات آزاد، بازار پرونده

حسابهاي شخصي بر سر جاه و مقام، گرم و اختالف عقيده و يا تضادهاي 
اي و فكري در ميان گروهي از مسئوالن دولتي منجر به گرفتاري و  سليقه

گر چه مجموعه حكومت در اين زمينه مسئول . شد يآزار برخي از افراد م
توان از مسئوليت ُمبرا  است و هيچكس را در سلسله مراتب قدرت نمي

اما به اصطالح كاناليزه شدن اطالعات از پايين به باال در ساختار . دانست
كاري مقطعي آن اطالعات در اين ساختار،  حكومت رضاشاه، و حتي دست

آورد تا آنجا كه مثالً رئيس شهرباني، خود  را پديد مي هايي روي ها و كج غفلت
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خدمتي و حتي تسويه حساب با  براي پوشش ضعف مسئوليتي و يا خوش
حاصل ! سازد نگار و يا كوشندة سياسي، بر عليه وي از كاه كوهي مي روزنامه

حال آن كه در پناه . شود اين عملكرد، به زندان، تبعيد و حتي جان او تمام مي
مطبوعات و وجود مجراي ارتباط جمعي مناسب و برخورداري از امنيت  آزادي

نگاري سياسي، اطالعات در واقعيت خود در همة رده هاي اجتماعي و  روزنامه
در ساختار حكومتي جريان يافته، تا حد امكان از بروز چنين مواردي 

سازي  توان به عنوان مثال در پرونده همين شرايط را مي. كند جلوگيري مي
پاكروان استاندار خراسان و ساير مقامات محلي بر عليه اسدي در واقعة 

 . گوهرشاد مشهد كه به اعدام وي منجر شد، مشاهده نمود

 

 فرماندهي اصالحات اجتماعي و آرامش

 
كه پژوهشي است در ” انو مطبوعات اير 88شهريور “ـ در كتاب  تالش

، پرفسور ساتن ليستي ارائه داده 5280تا  5288از ” ساختار مطبوعات ايران“
، البته شما ـ كه در تدوين. عنوان مجله و روزنامه است 100كه مشتمل بر 

ـ اين ليست را كامل  ايد مشاركت داشته اين اثر و تكميل ترجمه ،تصحيح
در هر صورت در مقدمه . ايد تصحيح نمودهعنوان  025ندانسته و آنرا تا تعداد 

 90كنيد كه تنها  اين كتاب شما توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي
ـ يعني در دوره  5288عددي، تا شهريور  025عنوان از اين مجموعة 

شده و انتشار بقيه در خالل  حكومت رضاشاه تا تاريخ ترك كشور ـ منتشر مي
 . بوده است 5288ماهة دوم سال  در شش بويژه 5280تا  5288سالهاي 

اين تعداد را ” تاريخ تحليلي مطبوعات ايران“دكتر محيط طباطبائي در كتاب 
وي در مقدمه اين كتاب . حتي خيلي كمتر تخمين مي زند 5250در سال 

شد، شايد از  هائي كه آن تاريخ در تهران منتشر مي جمع روزنامه“: گويد مي
 ” .گذشت نميشماره انگشتان دو دست 

مانند امروز حتماً مركز ( 5250سال )خوب، با توجه به اينكه تهران آن روز 
توان همين تخمين را به سراسر كشور سرايت داد و  و جوش بوده، مي جنبش

 . ايد، رسيد به تعداد بازهم كمتري از آنچه شما و پرفسور ساتن اعالم داشته
سانسور و شدت كنترل و محدود اي از تيغ  آيا اين ارقام و نظرات، كنايه

 نمودن آزادي قلم و بيان در زمان اقتدار رضاشاهي است؟

 
يكي سانسور از : پرفسوركهن ـ در مجموع دو نوع سانسور وجود داشته است

طريق ادارة سياسي شهرباني كه در اثر جوالن عناصر خودسر و مجيزگو به 

ديگري . گرفت ميرهبري رؤساي شهرباني مانند درگاهي و مختاري، شدت 
نامه و قانون موجود مطبوعات كه توسط ادارة  سانسور مبتني بر آيين

البته تمركزگرايي، . شد انطباعات يا ادارة مطبوعات بعدي در دولت اِعمال مي
احراز هويت ملي و عنصر شاهنشاهي و همچنين اولويت بخشيدن به اجراي 

ميرماية مديريت اي به طور ضمني خ طرحهاي كالن و نهادسازي توسعه
اي وجود  ها، اصل نانوشته در چارچوب اين سياست. شد دولتي محسوب مي

داشت كه مرزبندي كم و بيش دقيقي را در كنترل و مميزي مطبوعات و خط 
اين محدوديت بر عرصة . نگاري سياسي پديد آورده بود قرمز روزنامه

در واقع، در اولويت  ها و هاي مطبوعاتي، به علت تأكيد بر ساير اولويت فعاليت
اولويت بخشيدن به ايجاد . شد نگاري سياسي دنبال مي قرار نگرفتن روزنامه

هماهنگي بامديريت اجرايي و با سياست گذاري براي توسعة بخشهاي 
اقتصادي، صنعتي، بهداشتي، آموزش و قضايي و بسترسازي در يك فضاي 

مطبوعات آزاد سياسي هاي سياسي، بر اولويت بسيار مهم وجود  خالي از تنش
حكومت در اين دوره، به زعم خود، ايجاد و تقويت نشريات . غالب آمده بود

 .شمرد غيرسياسي را ارجح مي
با بررسي و تحليل متون مطبوعاتي موجود در آن دوره و با مطالعة آمار و 

هاي گوناگون اقتصاد كشور و با دقت نظر به آنچه از ساير متون  ارقام بخش
توان گفت  گفتارهاي شفاهي كوشندگان آن دوره در اختيار داريم، ميو آثار و 

كه سوادآموزي و حتي آموزش تخصصي از طريق ايجاد و گسترش نشريات 
هاي  اي و كارشناسانة مرتبط با هر يك از نهادهاي نوبنياد و يا سازمان حرفه

اصالح شده، اولويت برتري نسبت به نشريات صرفاً سياسي در گسترة 
بدين معنا كه به زعم . شده است نگاري دورة بيست ساله تلقي مي امهروزن

شرط  مجموعه حكومتي رضاشاهي، رشد و توسعة اوليه در ساير شئون، پيش
حضور مطبوعات صرفاً سياسي و الزمه قلم و بيان آزاد بوده و از اين رو، راه 

البته به  .شده است ها و مجالت تخصصي هموار مي براي انتشار انواع روزنامه
اعتقاد من، چه اين توجيهات را غيرقابل قبول بدانيم و چه آن را حتي به 

ها بپذيريم، بايد  عنوان نوعي به عنوان بسترسازي مكمل، همانند ساير جنبه
با اين واقعيت مواجه شد كه اصوالً از يك نفر نظامي يعني فردي كه از ردة 

اشته كه اصل اولية حاكم بر حضور د( خانه به ويژه در فضاي قزاق)سربازي 
و حفظ سلسله ( Unity of Command)« وحدت فرماندهي»آن فضا، 

مراتب ارشديت و اجراي بي چون و چراي فرمانهاي صادره بوده است، 
مفهوم آزادي بيان و قلم بيرون از چارچوب مزبور معناي خود را از دست 

مي در سراسر قرن اي كه ما كم و بيش در همة دولتهاي نظا تجربه. دهد مي
اصوالًَ در چنين شرايطي است كه سانسور و نظارت . ايم بيستم شاهد بوده

قرار « اي دولت سربازخانه»متمركز، عنصري از مجموعه عناصر عادي يك 
نگاري سياسي، به  در واقع، اولويت به مطبوعات و حقوق روزنامه. گيرد مي

مديريت و هدايت هاي نظاميان در  هاي اوليه اولويت ندرت در رده
اي در اين  بر اين منوال و در پناه دولت سربازخانه. هايشان جاي دارد برنامه

ورزيده تا در كمترين زمان و با عدم اولويت بخشي  دوران، رضاشاه تالش مي
نگاران دگرانديش، فضاي آرام و خالي از تنشي  به نهادهاي سياسي و روزنامه

. هاي مورد نظر خود فراهم آورد ساير اولويترا براي جامه عمل پوشانيدن به 
ساز ايجاد نهادهاي مترقي و  هايي كه به زعم خود، بسترساز و زمينه اولويت

ساختارهاي زيربنايي در واماندگي كشور پس از جنگ اول جهاني محسوب 
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 ملك الشعراي بهار

بندي و  صادقانه بايد عرض كنم كه به منظور ارزيابي اين اولويت. شد مي
و يا ارزش مربوط به اولويت يك نهاد دموكراتيك  تعيين وزن يا اهميت

هايي مانند ايجاد نهادهاي نويني  مطبوعاتي در آن وضعيت و در مقابل اولويت
مانند ارتش، دادگستري، آموزش و پرورش و طرح اعزام محصل به خارج، 

سازي و يكپارچگي  بهداشت، فرهنگ و حقوق زنان، صنعت، اقتصاد و راه
بررسي همه جانبه از شرايط داخلي و بين المللي، امكانات كشور، نيازمند يك 

شك عدم سانسور قلم و  بي. و منابع انساني موجود آن روز ايران خواهيم بود
دارد كه چندان با معيارهاي « وزني»بيان و حضور مطبوعات مسئول و آزاد، 

زني خط  چرا كه خود، الگويي است براي محك. كيفي قابل سنجش نيست
حال تا چه اندازه اين بحث پيچيده در جامعة . و عملكردهاها  مشي

بحثي كه به دور از . روشنفكري ما گشوده شده است، جاي سئوال دارد
نمايي، بايد در برابر  نظري عقيدتي و يا بزرگ داوري، تنگ هرگونه پيش

اي گشوده شامل اسناد و متون معتبر و محتواي مطبوعات و به دور از  پرونده
ها، به يك  ها يا شبه ايدئولوژي ااندازي شرايط مربوط در ايدئولوژيهرگونه ج

اي  ساز آينده گفتماني كه تجربه. گفتمان روشنگرانه تاريخي تبديل شود
نظامي كه در آن . ساالر باشد شفاف براي دستيابي به نظامي مترقي و مردم

ران نگا هم مطبوعات آزاد، حلقة اتصال دولت و ملت باشند و هم روزنامه
داري، هدايت فرآيند ارتباط جمعي را در بستر  مسئوالنه و مستقالنه با امانت

چندان كه تعامل سازندة ارتباطي، احقاق حقوق . منافع ملي بر دوش كشند
اي به سانسور و قوانين مميزي وجود  افراد را تضمين كند تا راه و بي راهه

 .نداشته باشد
. مي، غالباً چه افرادي را در اختيار داشتهاي نظا بايد ديد رضاشاه حتي در رده

نظاميان و همكاران او يا از گروه قزاقان بودند كه از نظر كيفيت و سواد 
ها كه البته تربيت  و يا از ژاندارم. زدند علمي ـ تخصصي، چنگي به دل نمي

ها بودند و نسبت به وابستگان به بريگاد قزاق، از معلومات  شدة سوئدي
نوع شخصيت و همچنين كيفيت اكثر . برخوردار بودندنظامي باالتري 

نظاميان و افرادي كه در اطراف و در اختيار سيستم قرار داشت، خود بيانگر 
معضل ديگري است در اِعمال مديريت و به طور كلي ادارة امور در آن 

به عنوان مثال، چنانچه هدف از زندان را در چارچوب تأديبي و . روزگاران
نظر بگيريم، نقش و مسئوليت زندانبان، بسيار حساس و قضايي آن در 

گناه و چه گناهكار ـ در جرگة  شكننده است و فرد زنداني ـ چه بي
نگار و نويسنده و يا بزهكاران، در هر حال در اين چارچوب، داراي  روزنامه

هدف از بيمارستان هم كه . بايد رعايت شود حداقل حقوقي است كه مي
حال شما توجه كنيد آنان كه در چنين جايگاهي .. .كامالً معلوم است

همچنان كه دكتر عطا اقراري نيز )اند، يعني از يك سو كادر زندان،  نشسته
به ويژه شب هنگام كه در . بيشتر پاسبانان زندان بنگي باشند( شاهد بوده

از سوي ديگر، ترياك و بنگ به ياري دو گروه ... حال پاسداري، بنگ بكشند
ها و شايد برخي  ها و گروهبان نخست به ياري پاسبان. برسدبه زندان 

سانسور، !... افسران، دوم  به ياري پزشكياران و پرستاران بيمارستان زندان
هاي استبدادي ـ كه  چه به عنوان مصلحت و چه به صورت الزامات حكومت

اي سراسري بوده است كه ذهنيت  ماندگي، پديده اما عقب -جاي دفاع ندارد 
گرفته و همين واقعيت است كه ما مشاهده  رفتار جامعه را در بر ميو 
 .خانه يا زندان نيز چنان وضعيتي را داشته باشد كنيم تأديب مي

در چارچوب قانون مطبوعات وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه 
مسئول رسيدگي به امور مطبوعات از نظر صدور امتيازنامه و اِعمال 

گر چه همان طور كه قبالً نيز اشاره . وني بر كار نشر بودهاي قان محدوديت
شد، اداره سياسي شهرباني نيز نظارت سانسورمآبانه خود بر مطبوعات را 

 .داد مستقالنه انجام مي
اي  هاي نشر به گونه نگاري سياسي و فعاليت به طور كلي گرچه روزنامه

جهت انتشار نشريات و  نگاري صرفاً در مند و محدود شده بود كه روزنامه نظام
در واقع، آزادي قلم و بيان، گويي . شد مجالت تخصصي و سنگين هدايت مي

اي در چارچوب هويت تازه  فقط در جهت نوعي بسترسازي و تمرين حرفه
اين وضعيت از نظر . تعريف شده براي ايران و ايراني، مجاز دانسته شده بود

تجددگرايي از طريق اي و  اي توسعه حكومت رضاشاه، مكمل برنامه
رسيد  بود كه به نظر مي« اهرم هدايت از باال»نهادسازي در كليه بخشها با 

رويهم رفته، راه براي انتشار . ها و طرحها باشد ساز فضاي اجراي سياست ايمن
هايي از آن را در  مطبوعات عمراني و تخصصي باز شده بود كه نمونه

 .هاي قبلي عرض كردم پاسخ
نكته بسيار جالبي كه در مطالعة متون و بررسي كيفي اسناد  در همين زمينه

همراه با تحليل تطبيقي محتواي مطبوعات دوران بيست ساله با ساير متون 
سازد، نوع نگرشِ  اسنادي، ذهن پژوهشگر كنجكاو را به خود مشغول مي

توان از  ارباب جرايد به مسائل استراتژيكي نظام حاكم است كه آن را مي
به . هاي مطبوعاتي به وزارت معارف دريافت ح درخواست امتيازنامهنحوة طر

هاي روشنگر در  نگاري كه عالقمند به انتشار نشريه عنوان نمونه، روزنامه
است، براي بيان مفهوم دقيق مقصودِ خود عرضة « تجدد و تمدن»زمينة 

، از ذكر اصطالح انگليسي آن «مدنيت»پيشنهاد يك مجله با موضوع و نام 
 :گيرد در تقاضانامة خود مدد مي« Civilization»عني ي
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 وزارت متبوع معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
گذار صميمي قديمي  نظر به مواعيدي كه از ديرگاه نسبت به اين خدمت»   

مبذول و باالخره به اضافه بودجه امسال موكول گرديد، اينك براي اين كه 
بيش از پيش خدمتي شايان و نمايان بر طبق منويات و آمال وزارت متبوع 

 Civilizationخود به منصّه شهود آرد، تمني دارد، اجازه نشر مجله مدنيت 
ر مقابل خدمات ديرين فَدوي و به اين بي مقدار مرحمت فرمايند و ضمناً د

براي پيشرفت اين مقصود يك ماهانه هر قدر كه مقتضي و صالح دانند، 
اميد است در مقابل به واسطه نشر مقاالتي . كمك و مساعدت فرمايند

هاي مفيد علمي و تجارتي موجبات رضايت و خشنودي  اخالقي و ترجمه
 .عامه فراهم گردد

 :تطرز اسلوب و چگونگي مجلة مدني
 ـ عنوان مجله يا نامه مدنيت 5
ـ كامالً اخالقي و ادبي و اجتماعي و اقتصادي بوده و معترض مسايل  8

 .سياسي نخواهد شد

 (در صورت امكان مصور)وار طبع و نشر خواهد شد  ـ به طور هفته 2

ـ تمامي بضاعت شخصي و مِلك محقر شميران يا شهر را گروگان خواهد  1
 .مقررات داراي اعتبار و سرمايه باشد و دچار وقفه نشودنهاد كه بر طبق 

ـ هرگونه اعالنات و نشريات وزارت متبوع در قبال آن همه زحمات و  1
صدمات وارده در طريق نشر معارف و تعليم و تربيت و اخالق جامعه از اين 

 .«مساعدت دريغ نخواهد فرمود

 
 فدوي جان نثار قديمي معارف ايران

 مدني سيد حسن مترجم 
االمر مقام وزارت براي اقدام مقتضي به اداره انطباعات فرستاده  حسب: حاشيه

 83/3/5251. شود
 

سواي تشريح خط فكري و تعريف مباني تخصصي مجلة پيشنهادي، آنچه در 
امتيازنامه افزايش يابد، خود اين تقاضانامه ذكر شده است تا احتمال كسب 

نگاري و نيز نمايانگر  گواه شرايط موجود براي نوع خاصي از فعاليت روزنامه
هاي دوران  بندي هاي دولت و اولويت جوّ حاكم بر الگوي اجرايي برنامه

گيري  به عبارت ديگر، متقاضي با شناخت موقعيت و جهت. رضاشاه است
اساسي حكومت، به طور مستقيم، غير سياسي بودن نشريه مورد نظر خود را 

در واقع، پيش از دريافت مجوز، وي موضوعيت . مورد تأكيد قرار داده است
تعريف شده بر )پرداختن به مسايل سياسي  سانسور خاص در قالب عدم 

محور  متقاضي سعي نموده كه. را پذيرفته است( گرايانه مبناي هويت ملي
هاي عملي و شايد صنفي رضاشاه، يعني  نشرية مورد نظر را با اولويت

سازي و نهادپردازي در چارچوب سيستم متمركز مديريت  بسترسازي و نوين

يك نظام سكوالر همگام سازد و بر آن مبنا، به تنوير افكار بپردازد و به تعبير 
 .خود، مدنيت را معرفي نمايد

نسبت به شمار  5258-59شريات در دهه اين درست است كه تعداد ن
ها و مجالت در سالهاي اولية دورة بيست ساله و همچنين نسبت به  روزنامه

كمتر است، اما همچنان كه بارها  5288شمار مطبوعات پس از شهريور 
توان گفت كه تيغ سانسور شهرباني و يا  ام ابداً نمي خاطرنشان ساخته

و ادارة انطباعات دليل اين تفاوت كمي  هاي قانوني وزارت معارف محدوديت
 . است

اي از صحنه را در  عامل سياسي و فشارهاي نظارتي تنها بخشي با گوشه
دشواريهاي مالي، عدم . دهد فهرست مطبوعات دوران بيست ساله نشان مي

ها، عدم فعاليت  اي در خريد و فروش امتيازنامه هاي غيرحرفه وجود زمينه
و يا عدم امكان حضور پيروان ايدئولوژيك همساية  هايي از سياسيون گروه

شمالي و بسته شدن و يا بي رونقي بازار مطبوعاتي وابستگان به سفارت 
نگاري سياسي را  انگليس و عوامل ديگري كه پرداختن به روزنامه

اما با نگاهي به فهرست . نمود، از جمله اين تفاوت كمي است پرهيزگارانه مي
اه، بي آنكه بخواهيم معضل سانسور را اغماض كنيم، مطبوعات دوران رضاش

شويم كه اگر چه اين فهرست در خالل بيست سال همگون و يا  متوجه مي
يك دست نيست و در هر چهار دوره، طبيعتي متفاوت دارد، با اين حال، از 

نگاري غير سياسي، نه تنها فعال بوده بلكه بسترساز نوعي  نظر تنوع روزنامه
گر چه . نيز بوده است( به مفهوم علمي)اي يا ژورنالي  نگاري مجله از روزنامه

گوييم يا در دوران  چندان آزادي تحزب و قلم به مفهومي كه ما امروز مي
شود اما همانند نوآوري در ساير  مشروطيت اعتقاد داشتيم، مشاهده نمي

كه  شود اي ديده مي اي، در زمينة مطبوعات نيز بستر تازه هاي توسعه زمينه
هاي مطبوعاتي ايرانيان آن گونه كه  پيش از دورة رضاشاه در عرصة فعاليت

هاي صرفاً سياسي و  در غيبت تعدد روزنامه. بايد پردازش نشده بود
مدار مطرح است  مند و اسلوب دگرانديش، بايد گفت بسترسازي نشرياتي قالب

مطبوعاتي  هاي همه جانبه در فضاي سازي فعاليت كه بر مبناي آن، نهادينه
به موازات ظهور مجالت تخصصي در زمينه اقتصاد، . تواند تصور شود مي

صنعت، كشاورزي، حقوق، تاريخ و تمدن ايران زمين، بهداشت، زنان، تعليم و 
كنيم كه راه براي انتشار  تربيت، فرهنگ و ادب، هنر و موسيقي مشاهده مي

مدرسة البرز نيز  نشريه خاص جوانان و نوجوانان توسط گروهي از محصلين
هاي   در سرمقاله« جوانان ايران»العابدين مؤتمن مدير  باز است تا به قول زين

 25و  5251آبان  85نخستين و دهمين شماره از سال دوازدهم آن به تاريخ 
 :5250خرداد 

شد، نمايندة افكار و  بار منتشر مي طي آن نامة محقر كه هر دو هفته يك»    
مدرسه باشد و آثار برگزيده و افكار ايشان در صفحات  ترقيات محصلين اين

اي كه هيات مديره و تحريرة آن را محصلين  يگانه نامه... آن انتشار يابد
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قريحه و با ذوق كه از گوشه و كنار ميهن عزيز براي تحصيل به اين  خوش
اي در هشت صفحه به دو زبان  نشريه... دهد آيند، تشكيل مي مدرسه مي
مشتمل بر يك ... المنفعه و سودمند گليسي به صورت يك نامة عامفارسي و ان

سلسله مقاالت ادبي، اخالقي، ورزشي، اجتماعي و تربيتي و همچنين 
خواهند افكار  هاي منظوم از آثار شعراي متقدم و جواناني كه تازه مي قسمت

 ...نوين خود را به سبك و اسلوب جديدي به رشتة نظم درآورند
پس . دهند را محصلين مختلفه تشكيل مي« جوانان امروز»ن غالب خوانندگا

بايستي در اطراف مسايلي بحث نمايد كه بيشتر مورد احتياج اين طبقه از  مي
المقدور مطالب و مندرجات  مردم باشد و سعي ما نيز در اين است كه حتي

ها متناسب با روحيات طبقه جوان و محصل و از حدود احتياجات آنان  روزنامه
اين نشريه به تقليد كليه مؤسسات معارفي و دبيرستانها و ... جاوز ننمايدت

كه در تقويت و ... كند مطالبي را منتشر مي... هاي ممالك خارجه دانشكده
توسعة قواي فكري و دماغي طبقه جوان كشور كه به تحصيل علم و هنر 

ات پرستي و ساير ملك اشتغال دارند مؤثر بوده و غرور ملي و حس ميهن
 .«...فاضله و سجاياي عالية اخالقي را در وجود آنها ايجاد و استوار سازد

ها  به اعتقاد بنده با مراجعه و مطالعة مطبوعات دوره بيست ساله، شما با سوژه
اي در امور جاري مملكت و ساخت و كارهاي جديدي مواجه  و عناوين تازه

گيرد و انعكاس سرعت  همه چيز سريع انجام مي. سابقه است شويد كه بي مي
اگر مسئله قلّت و . وار است هاي رضاشاه در مطبوعات فهرست پيشرفت پروژه

تعدد مطبوعات سياسي و نبود كشمكشهاي حزبي در مجلس و در سطح 
خريد و )جامعه را يك كمبود تلقي كنيم، خبر تصويب قانون منع بردگي 

ساختن بيمارستان و اخبار مربوط به  5283در هجده بهمن ماه ( فروش برده
، اعزام نخستين گروه از محصلين ايراني به 5283هزار تختخوابي در اسفند 

، 5280در آذرماه ( كشاورزي)اروپا در آن دوره، ايجاد مدرسه عالي فالحت 
گشايش پل كارون در اهواز در اسفند ماه آن سال و تصويب قانون ماليات بر 

مل كار و وكالي عدليه و اطبا در الع شركتها و تجارت و اصناف و دالل و حق
كه قبل از آن چنين حساب و كتابي در ايران مطرح ) 5289فروردين ماه 

. و بسياري خبرهاي ديگر را هم در جاي خود بايد به تأكيد آوريم( نبود
كرد  اي كه بر اين راستا حركت مي بنابراين به زعم حكومت، روزنامه و مجله

 .توانست اعالم وجود كند مي
دئولوژي تشكيل يك دولت ـ ملتِ مدرن بر مبناي الگوهاي اروپايي در اي

بخشي به تفكر ايراني در جهت  رسد و هويت همين دوره است كه به اوج مي
در اين . شود محور آن تلقي مي« ايران نوين»آرمان ناسيوناليستي در يك 

تي ميان نگرشهاي ديگر، بيگانه محسوب شده و بنابراين ايدئولوژي كمونيس
نگار نيز ـ اگر واقعاً  و يا آرمان اسالمي راهي در مطبوعات نداشت و روزنامه

گر چه سانسور . بايد خود را در اين قالب جا دهد اي بود ـ مي مستقل و حرفه
سانسوري . ديد شهرباني را نيز به عنوان واقعيتي ناميمون در مقابل خود مي

 .ناآگاهانه داشتاي آگاهانه و هم  كه چندان تعريف نشده، سايه

ها  روزنامه)تنها يك سوم از آنها “ـ شما در همان مقدمه اشاره كرديد  تالش
 ” توانستند بيش از يكسال دوام آوردند( و مجالت

عنواني، ربط چنداني به  025بنابراين تعطيل چهارصد و اندي از آن مجموعة 
ر برداشت يا حداقل ما اينطو. دستگاه سانسور و بگير و ببند نداشته است

” بهارهاي آزادي“از زمره همان   5280تا  5288كنيم، زيرا سالهاي ميان  مي
. در حافظه روشنفكري نسلهاي بعدي ثبت شده است” خط طال“است كه با 

شما علل اين كاهش چشمگير ظرف همان يكسال اول را چگونه توضيح 
نار نگاري دوران حكومت رضاشاهي را در ك دهيد و مشكالت روزنامه مي

 دانيد؟ سانسور و فشار كنترل چه مي

 
پرفسوركهن ـ  براي پاسخ به اين پرسش بايد به پرسش قبلي برگردم و دو 

نخست اين كه در ادامه جستجوها و مطالعات . نكته را خاطرنشان سازم
به عمل « شهريور بيست و مطبوعات ايران»پيشين كه پس از انتشار كتاب 
هم بايد اصالح  025حاضر حتي همان عدد  آمده بايد عرض كنم كه در حال

عنوان نشريه در اواخر دورة رضاشاه نيز عبور  90شود و همچنين ما از مرز 
نشرية ديگر را بايد به فهرست پس از شهريور  55تا اين لحظه . كنيم مي

ها و مجالتي كه در چارچوب  به همين ترتيب تعداد روزنامه. بيست افزود
ها در  بخشي كنترلي دولت و نيز تحت لواي اولويت قانون مطبوعات و شرايط

چه بسا هنوز . گذرد حكومت رضاشاه منتشر شده نيز از مرز يكصد عنوان مي
چه پس از شهريور بيست و چه پيش از )تعداد ديگري نشريات منتشر شده 

از سوي ديگر با توجه به . وجود دارد كه ما هنوز از آن بي اطالع هستيم( آن
 5259و  5250كنيم كه در سالهاي  قابل دسترس، مشاهده ميبرخي اسناد 

در اين زمينه، پس از . حجم صدور امتياز انتشار جرايد رو به فزوني بوده است
كسب امتياز، برخي صاحبان امتياز يا به علت مشكالت فني و عدم تأمين 
مالي يا توجيحات شخصي، هنوز نشرية خود را منتشر نكرده و براي برخي 

. تهيه مقدمات حتي تا پس از شهريور بيست به طول انجاميده بود ديگر،
اصغر اميراني به سبك اروپا و الگوي  ي مرحوم علي«ها مجله خواندني»

Readers digest  راهنماي »همچنين . آغاز به كار كرد 5259در شهريور
طلعت پسيان از  قلي مستعان و سردبيري خانم ماه با مديريت حسين« زندگي
نيز « نامة اقتصاد و بازرگاني»گردانندگان . به زير چاپ رفت 5259ماه آبان 

. منتشر سازند 5288موفق شده بودند تا نخستين شمارة خود را در خرداد ماه 
آغاز  5259انتشار خود را از اواخر « صداي اصفهان»نامة  در اصفهان نيز هفته

ل حاضر نيز كه همچنان در حا« اطالعات هفتگي»شماره يكم مجلة . كرد
 .منتشر شد 5259شود نيز از فروردين ماه  منتشر مي

پس از اجراي ( به بعد 5253از )رسد در اين سالها  به طول كلي  به نظر مي
هاي حكومت  ها و طرحهاي نوسازي در جدول اولويت بخش اعظم برنامه

دهي نوين در  نوبت به اولويت تنوير افكار و روشنگري ملي و سامانرضاشاه، 
كه اسناسنامة « سازمان پرورش افكار». رسد فرايند ارتباط جمعي كشور مي
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 احمد كسروي

به تصويب رسيد، مهمترين نهاد فرهنگي متمركز و  5253آن در زمستان 
مطبوعات آن . شود تجددگرايانه است كه در خالل سلطنت رضاشاه ايجاد مي

ز كه تشكيل سازمان پرورش افكار را آغازي بر يك نهضت جديد قلمداد رو
سازي  هاي كلي نوين كردند، آن سازمان را به مثابه مكملي بر روند برنامه مي

جويي زنان، لباس متحد، ايجاد  اقتصادي ـ صنعتي و نيز طرحهاي مشاركت
گستان ايران، مجامع نوبنيادي مانند كانون بانوان، كانون ايران باستان، فرهن

كنم ما  فكر مي. دادند انجمن آثار ملي و دانشگاه تهران مورد توجه قرار مي
بايد تشكيل وزارت فرهنگ و هنر را در حدود سه دهة بعد حاصل همين فكر 
بدانيم كه اكنون بخشي از وظايف آن در دل وزارت ارشاد اسالمي جاي داده 

 .شده است
سازي اذهان عمومي براي  آماده»ار ترين وظايف سازمان پرورش افك عمده

ايجاد يكپارچگي در »، اقدام در جهت «پذيرش اصالحات سياسي ـ اجتماعي
اين سازمان مركب از . ها بود و جلب حمايت افكار عمومي از برنامه« مردم

 :شش كميسيون از جمله كميسيون مطبوعات بود
كميسيون كميسيون سخنراني، كميسيون راديو، كميسيون كتب كالسيك، »

كنم  فكر مي.  «ها، كميسيون موسيقي و سرانجام كميسيون مطبوعات نمايش
را بايد  5288نگاران فعال پس از شهريور بيست و دهة  بخشي از روزنامه

 .حاصل و تربيت شده در چارچوب همين طرح به شمار آورد
هاي مطبوعاتي و كادرسازي يا بسترسازي براي  نكتة جالب از نظر فعاليت

نگاري به سبك نوين، وظايفي است كه براي كميسيون  ة روزنامهحرف
كميسيون مطبوعات مكلف است در »: مطبوعات در نظر گرفته شده بود

هاي مفيدي  نگاري، اصالحات اساسي به عمل آورده زمينه نامه[ روز]سبك 
براي نشر مقاالت مؤثر، تصاوير جالب تهيه كرده و اهتمام نمايد كه عدة 

ده تربيت و آماده شود و وسايل طبع از مرغوبيت كاغذ و چاپ كافي نويسن
كنيم كه كميسيون  مالحظه مي 5250در اواخر همان سال . «فراهم گردد

سو كردن مطبوعات با اصالحات  مطبوعات به دستور رضاشاه با هدف هم
جديد و معرفي دستاوردهاي چند ساله، بر تنوير افكار و توسعة فرهنگيِ 

ايران ا »فشارد و متعاقب آن، مطالعة مجله آموزشي ـ توجيهي  فراگير پاي مي
اي به همه نهادهاي دولتي به شدت مورد تأكيد قرار  طي بخشنامه« مروز
 :گيرد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نخست وزير»
 5815: شماره
 81/0/5230: تاريخ

 بخشنامه
 ها و ادارات مستقل وزارتخانه

چنان كه استحضار داريد يكي از وسايل مؤثر براي شناساندن ترقيات و 
در تمام ُدوُل متمدن . حيثيـّات كشور در داخله و خارجه، مجالت مصوّر است

. شود از اين گونه مجالت داير و براي بسط و تكميل آن، اقدامات جدي مي
بر افراد روشنفكر . نيز براي اين مقصود ايجاد شده« ايران امروز»مجلة 

واجب است كه براي كمك به تعميم فرهنگ بين اهالي و آشنا كردن آنها و 
روزافزون كشور در حفظ اين مجله كليه مردم جهان به ترقيات و حيثـّيات 

 .كوشيده خودشان مشترك بشوند و ديگران را به اشتراك ترغيب نمايند
البته پس از اين كه كارمندان آن اداره وزارتخانه را به اين نكته آشنا و 

مند فرمودند، الاقل آنهايي كه هزار ريال در ماه حقوق دارند به رغبت  عالقه
الزم است صورت نام و . مروز را خواهند نمودقبول اشتراك مجلة ايران ا

نشاني كليه كارمندان ادارة وزارتخانه را در تمام كشور كه حقوقشان به هزار 
قيمت اشتراك را . رسد بفرستيد كه مجله برايشان ارسال شود ريال مي

 «مستقيماً به اداره مجله ايران امروز خواهند فرستاد
 

وجود دستگاه كنترلي دوگانة سانسور بدين ترتيب آشكار است كه عليرغم 
نگاري سياسي نيز در قالب  شهرباني و ادارة مطبوعات وزارت معارف، روزنامه

همچنان كه بعداً اشاره خواهم كرد امكان . كرد اي حركت مي تعيين شده
نگاري در جهت خالف برنامه ها و طرحهاي رضاشاه وجود  فعاليت روزنامه

ستگان به روس و انگليس و يا خريد و فروش فعاليت مطبوعاتي واب. نداشت
كاري مرسوم مطبوعاتي در شرايطي كه  ها يا به اصطالح، كاسب امتيازنامه

از همين روست كه مشاهده . كرد، امكان پذير نبود رضاشاه حكومت مي
كنيم در خالل نخستين سال پس از استعفاي رضاشاه، در فضاي نابسامان  مي

به مثابه بهاري ديگر در )شدن مرزهاي سياسي زدگي كشور و گشوده  و جنگ
، شرايط براي حضور هر پنج گروه (نگاري آزاد و مطبوعات سياسي روزنامه

گرايان، آزاديخواهان و  ها، اسالم طلبانه، كمونيست يعني مطبوعات جدا)
نيز فراهم ( طلبان دنياي مطبوعات هاي دگرانديش و حتي فرصت دموكرات

هاي اغلب مطبوعات منتشره  گيري مواضع و جهت همچنان كه رديابي. آمد
پيش از روي كار آمدن رضاشاه و پس از استعفا و تبعيد وي در سالهاي پس 

دهد، بسياري از صاحبان جرايد، به  خورشيدي نشان مي 5288از شهريور 
صورت پايگاه تبليغاتي و وسيلة دفاع از منافع مالكان و حاميان ثروتمند خود 

كه هيچ قدمي هم در راه انجام اهداف ملي بر ( «اقدام»مانند )درآمده بودند 
نمايي و يا كسب قدرت شخصي  داشتند و صرفاً ابزاري براي قدرت نمي

وحدت ملي به فراموشي سپرده شده و بي ثباتي، . شدند محسوب مي
هاي لرزان، تحريكات عشاير و ضعف دولت  نابساماني اقتصادي، كابينه

گويي به . ايحتاج اولية مردم، چندان مورد توجه نبودمركزي و كمبود شديد م
ها، مردم را به انقالب ـ كه معموالً زيان بخش است ـ  دور از اين واقعيت

آزادي مطبوعات بار ديگر به بازي گرفته شده بود، چندان . كردند دعوت مي
اي كه پديد آمده  نگاران در شرايط ويژه كه مسئوليت ملي و اجتماعي روزنامه
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در همين سالهاي پس از شهريور بيست . د، به فراموشي سپرده شده بودبو
بود كه توقيف مطبوعاتي ـ چه به صورت جمعي و چه گروهي و چه پراكنده 

هاي ناپايدار و هم با فشار و دخالت نيروهاي اشغالگر  ـ هم از جانب دولت
جالب اين جاست كه بزرگترين هجوم و تعطيلي . گرفت خارجي انجام مي

ستجمعي مطبوعات، نه در دورة رضاشاه، بلكه پس از او در زماني اتفاق د
افتاد كه نيروهاي متفقين در سراسر ايران پراكنده شده بودند و دولت قوام بر 

روز توقيف و يا تعطيلي سراسري مطبوعات ايران  5285آذر  53. سر كار بود
ن سريع شود كه در بازايستاد محسوب مي 5288-5228در خالل سه دهة 

. بخش اعظم مطبوعات نوانتشار پس از شهريور بيست نيز به شدت مؤثر بود
حتي بسياري از نشريات كه در خالل دورة بيست ساله نيز دوام آورده بود، به 

مانند ايران باستان، اطالعات، ايران، تجدد ايران، ستاره، )ُمحاق تعطيل درآمد 
 (.كوشش

ها  ر ديگر، خريد و فروش امتيازنامهاز سوي ديگر پس از شهريور بيست، با
هاي سياسي ديگر از اين بابت  رونق گرفت و حزب توده همراه با برخي گروه

توهين به افراد . در جهت تداوم انتشار نشريات توقيفي خود بهرة بسيار بردند
ـ عرصة مطبوعات را  5288و بازار اتهام بار ديگر ـ همانند سالهاي نخست 

اين امكان در خالل دورة سلطنت رضاشاه براي . دادالشعاع قرار  تحت
نگاري  از آنجا كه اين بار نيز بخشي از روزنامه. نگاران وجود نداشت روزنامه

توانست  اي قرار گرفته بود، طبعاً نمي اي براي سوءاستفادة عده سياسي، وسيله
هاي  گروهي نيز به علت ضعف مالي و همچنين محدوديت. پايدار بماند

كه از جانب نيروهاي اشغالگر روس و انگليس بر فضاي مطبوعات  جديدي
بحران كاغذ و ملزومات چاپ نيز . تحميل شده بود، ناگزير به توقف بودند

كرد  نگاران تحميل مي اي روزنامه هاي ديگري را بر فعاليت حرفه محدوديت
ا در شرايط حكومت نظامي، نه تنه. انجاميد كه در نهايت به توقف نشريه مي

هاي ناپايدار، بلكه سانسور  هاي پي در پي توسط دولت سانسور و توقيف
هاي شوروي و انگلستان مزيد بر علت در تعطيلي زود  تحميلي سفارتخانه

كه « كليد نجات». شد ها و مجالت محسوب مي هنگام بخش اعظم روزنامه
س به صورت مرتب در تبريز منتشر شده بود، در دورة پ 5898از اواخر دهة 
با انتشار نخستين شماره از دورة جديد خود از سوي  5288از شهريور 

به سردبيري علي جواهركالم نيز به « هور». كنسولگري شوروي توقيف شد
. دستور روسيه شوروي در تهران به مدت هفت ماه به ُمحاق توقيف درآمد

د، به ش نيز كه با مديريت ابوالقاسم پاينده در تهران منتشر مي« صبا»نشريه 
 .علت چاپ كاريكاتوري از استالين توقيف شد

گردد به اشارة مرحوم استادمحيط طباطبايي در زمينة  و اما نكتة دوم بر مي
اين درست است كه . 5250تعداد و وضعيت مطبوعات در حال انتشار در سال 

مراد در اين جا . ُي فعال در تهران محدود بوده استها تعداد روزنامه
است كه همواره در تاريخ مطبوعات ايران و همچنين در همة « روزنامه»

دنيا، تعداد نشريات روزانه  در مقايسه با تعداد مجالت هفتگي، ماهانه يا 

اين شكاف به علت تفاوت موجود در ماهيت . نامه به مراتب كمتر است فصل
اصوالً براي انتشار . نگاري است و نوع محصول حرفة روزنامهتوليد اين د

در همه جاي دنيا به امكانات وسيع فني، منابع انساني بيشتر و « روزنامه»
تري نياز است ضمن اين كه ماهيت خبري آن،  گذاري گسترده سرمايه

 .كند اي را نيز طلب مي تسهيالت تكنولوژيك ويژه

 

 4321مطبوعات آزاد پس از شهريور 

 
از اين نظر رفتار ! نگاري بعنوان آئينة سطح فرهنگي جامعه ـ روزنامه تالش

نگاري  سال روزنامه 538نگاران ما در مقاطعي از دوران  مطبوعاتي روزنامه
بويژه از نظر نقش آن در . ايران از مسائل گرهي و قابل تعمق بوده است

در جامعه، بعضاً در نزول سطح افكار عمومي، ايجاد اخالل و آشفتگي فكري 
مواقعي بسيار حساس، در ايجاد لطماتي به اعتبار اين حرفه نزد مردم بويژه 

نگاراني كه پس از  اند روزنامه حتي كم نبوده. تأثير نبوده است اهل فكر بي
هاي التهاب و آشفتگي اجتماعي خود،  سرخورده از اين  سپري شدن دوره

اند يا عمدتاً  نشين شده ته، بعضاً خانهوضعيت، داوطلبانه اين عرصه را ترك گف
هاي  بعنوان نمونه يكي از اين دوره. اند بكارهاي فرهنگي ديگري روي آورده

ها در سالهاي نخستين پيروزي  آشفتگي و نقش نه چندان مطلوب روزنامه
 :گويد دكتر محيط طباطبائي در باره اين دوره مي. باشد انقالب مشروطه مي

ها در پيرامون مسائل و قضايائي ـ منظور هرج و مرج  هكشمكش روزنام... “ 
در گوشه و كنار ايران و مشكالت و درگيري با كشورهاي استعمارگر و اشغال 

 ”.كرد ساماني كمك مي و تقسيم عملي خاك كشور ـ بود كه بدين بي
است كه شما و پرفسور ساتن در  5288يا بار ديگر سالهاي پس از شهريور 

بارها و البته تلويحي از مواضع ” و مطبوعات ايران 88يور شهر“همان كتاب 
بويژه . ايد مطبوعاتي سخن گفته” انضباطي بي“و ” ناآرامي“، ”جويانه ستيزه“

ايد اين انتقاد تلويحي  پرداخته  ”كيهان“در قسمتي كه به شروع انتشار 
 :در اين كتاب در مورد كيهان آمده است. شود آشكارتر مي

هاي خارجي خود بدست  زاده در اثر تجربه اي كه مصباح هبينش مترقيان“ 
نگاري  آورده بود، موجب كوچك دانستن و بچگانه شمردن روشهاي روزنامه

 ”.همكاران ايراني شد
نگاري عموماً با افزوني تعداد جرائد  در خور توجه است كه نزول سطح روزنامه

رفتار و منش  حال اگر بخواهيم از همين زوايه يعني. همراه بوده است
نگاران به دوره رضاشاه بپردازيم ـ بدون آنكه خواسته باشيم از  روزنامه

 رسيم؟  نامطلوبي امر سركوب و سياست قهر بكاهيم ـ به چه ارزيابي مي

 
پرفسوركهن ـ چنانچه ما قبل و بعد از رويدادها و شرايط دوران رضاشاهي ـ 

ـ را مورد  5288يور خورشيدي و پس از شهر 5288يعني سالهاي پيش از 
توجه قرار دهيم و حركاتي كه به وسيله نيروها يا گروههاي سياسي ـ 
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عقيدتي و يا احزاب وابسته به بيگانه صورت گرفت را مورد تجزيه و تحليل 
نگاري  هاي روزنامه توانيم مطبوعات و فعاليت قرار دهيم، به همين ترتيب مي

در خالل دورة بيست ساله را  در آن مقاطع و به تبع آن، وضعيت مطبوعات
به زبان ساده، همچنان كه پيش از روي كار آمدن . نيز بازشناسي كنيم

نگاري ايران را  رضاشاه، آشفتگي اوضاع و بي ثباتي سياسي، فضاي روزنامه
اي  نيز آلوده و مغشوش كرده و وجود آزادي نسبي قلم ـ كم و بيش ـ با حلقه

بود، پس از شهريور بيست نيز به يكباره از دشنام، خون و مرگ همراه شده 
هاي مطبوعاتي بار  با پيدايش انواع گروهها و احزاب سياسي، گسترة فعاليت

نه تنها در پايتخت، . جويي، دشنام و اتهام مواجه شد ديگر با تندبادهاي ستيزه
هاي ضد  هاي سياسي همراه شد با حركت بلكه در ساير مناطق نيز خواسته

 .طلبي اغتشاش سياسي تا مرزِ تجزيهملي، جداسري و 
آلود، مطبوعات به عنوان تنها منابع اطالع رساني و  در اين فضاي تب

جمعي احزاب و  تبليغاتي اين گروهها، يك تنه، وظيفة مجراي ارتباط
حال ما با توجه به اين . دادند هاي سياسي با مردم عادي را نيز انجام مي گروه

ت رضاشاه، مطبوعات همة گروههاي نكتة ظريف كه در دوران حكوم
عقيدتي ـ به طور نسبي يا كالً ـ امكان انتشار نداشته بودند، بنابراين با 

يعني بعد از پايان )مراجعه به مجموعه نشرياتي كه پس از شهريور بيست 
توانيم به عوامل و عناصر نهفته در كارزار  منتشر شدند، مي( حكومت رضاشاه

به عبارت ديگر، اگر بخواهيم . ببريم اشاه پيسياسي مطبوعاتي دورة رض
نگاري سياسي در خالل سلطنت رضاشاه را  شدگان عرصة روزنامه منع

نگاري  بازشناسي كنيم، يكي از مناسبترين راهها، شناخت و بررسي روزنامه
بدين معنا كه با نگاهي عميق بر مطبوعات . پس از شهريور بيست است

ها و  نفت و شناسايي خاستگاه روزنامهسالهاي قبل از نهضت ملي شدن 
شد، قادر خواهيم بود تا  مجالتي كه هر روز بر تعداد و يا تنوع آنها افزوده مي

به طور غيرمستقيم اما با يك تحليل ساده، دريابيم كه چه كساني و يا چه 
و « پرداز هويت»گروههايي با چه عقايدي در پشت پردة آهنين حكومتِ 

بيست ساله به انتظار نشسته و در مقابل ايدئولوژي دورة « مدار توسعه»
نگاري آن دوران، يا پنهان يا ساكت و يا  گراي حاكم، بر فضاي روزنامه ملي

همچنين مقايسه منابع مادي مطبوعات قبل از دورة . اند بوده محكوم مي
سازد كه  رضاشاه با منابع مادي مطبوعات پس از رضاشاه مشخص مي

به طور . بوط در جهت چه كسي يا چه جرياني بوده استروزنامه يا مجلة مر
نگاري سياسي آن دوره نداشته  كلي رضاشاه خود چندان اعتمادي به روزنامه

گري او  است، علت آن هم، يكي همين نكته و يكي هم واقعيت تفكر نظامي
يافته در يك محيط نظامي، اقتدارگرا و  او به عنوان فردي پرورش. بوده است
به عنوان اصل بنيادي در )له مراتب شديد و حفظ وحدت فرماندهي تابع سلس
 .تافت ، مطبوعات سياسي دگرانديش را بر نمي(اين مقوله

نسبت به منابع مالي بسياري از « السلطنه عين»دربارة نكتة اول، همچنان كه 
ها پيش از روي كار آمدن رضاشاه به شدت اظهار ترديد كرده، برخي  روزنامه

موجود نيز متأسفانه حاكي از عدم استقالل و نوعي دكانداري در از اسناد 
در اين . بخشي از فعاليت صاحبان جرايد در دو دورة پيش و پس از او است

براي اين كار اگر كمي به . كنم بايد توضيح بيشتري بدهم زمينه فكر مي
عقب برگرديم، در سالهاي پيش از به قدرت رسيدن رضاشاه ـ همانطور كه 

تر نيز در مصاحبة قبلي عرض كردم ـ بسياري از صاحبان و يا مديران پيش

هاي  مطبوعات، به نوعي وابسته به عناصري از داخل كشور و يا سفارتخانه
چندان كه حتي مرحوم . خارجي ـ به ويژه روسيه شوروي و انگلستان ـ بودند

يك مقرري ( بر اساس سندي كه موجود است)« طوفان»فرخي يزدي مدير 
هاي پولي يا مالي  گروهي نيز با دريافت. داشت ز سفارت شوروي دريافت ميا

پيشگان منفعت  مستقيم و غيرمستقيم از صاحبان قدرت و يا برخي سياست
اين واقعيات تلخ، بار ديگر، پس . دادند طلب، محتواي نشرية خود را جهت مي

شد به در ميان بسياري از مطبوعات نوانتشار مشاهده  5288از شهريور 
 .طوري كه حتي رواجي عادي به خودگرفت

كه گاهي به )نظر و حساسيت شديد او  در دوره سلطنت رضاشاه به علت دقت
نسبت به هرگونه وابستگي از اين دست ـ به ويژه به ( رسيد مرز سوءظن مي

همچنين محدود . هاي ُدول بيگانه ـ چنين امكاني وجود نداشت نمايندگي
ري سياسي و اِعمال نظر ادارة انطباعات و هراس نگا شدن فضاي روزنامه

هاي دستگاه سانسور شهرباني سرهنگ  ها و خودسري چيني ها و توطئه اندازي
( در سالهاي پاياني)و مختاري ( در سالهاي آغازين اين دوره)محمد درگاهي 

اما در ميان جرايد . نيز عرصة فعاليت مطبوعات سياسي را تنگ كرده بود
نگاراني كه همچنان بر اين عادت مانده  دوره نيز بودند روزنامه فعال در همان

و مترصد و متقاضي دريافت وجوه خاص از دولت به عنوان كمك براي 
نمونة . دار و خاص مطالب بودند دهي به نشرية خود و تنظيم جهت جهت

توان از سند زير دريافت كه درخواستي است از  جالبي از اين مقوله را مي
در يكم دي « صداي اصفهان»دعلي مكرم مدير و صاحب روزنامه ميرزامحم

البته اين سند . خورشيدي كه به وزير يا نخست وزير نوشته است 5289ماه 
 :طلبد دهد كه خود بحثي جداگانه را مي بُعد ديگري از شرايط روز را نشان مي
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 تصدق وجود مقدست شوم»    
خوان و  عجالتاً با يك دنيا ثبات و استقامت بر عليه آخوند و عمامه و روضه    

وليكن . مداح و درويش و تمام كساني كه عمامه بر سر دارند باقي هستم
الحيه  عتمدار و پسران حاجي آقا طويلخيلي بر ضد من از طرف اتباع شري

بنده هم آدمي هستم در زندگي قانع و ثابت و بهترين قاضي . شود ضديت مي
كمك مختصري است مكرر استدعا . دانم را وجدان بندگان حضرت اشرف مي

. اند مجله بلديه را در اصفهان به ماهي بيست تومان به من داده. ام كرده
به ماهي سي تومان بدهند كه امور بنده هم در مستدعي هستم مقرر فرماييد 

. روزنامه بنده هم يك نواخت تا من زنده ام آنتي پاپ است. اصفهان بگذرد
تمنا دارم مساعدت بفرماييد به كفيل بلديه دو كلمه اشاره بفرماييد مطلب 

 .«محمدعلي مكرم. تمام است و بنده هميشه دعاگو هستم
 

مقايسه نوع و پايگاه مطبوعات پس از شهريور اي كه دربارة  برگرديم به نكته
توانيم از اين شناخت نسبت به فضاي  بيست ذكر كردم و دريافتي كه مي

به طور كلي، پنج گروه متفاوت . نگاري در دوران رضاشاه داشته باشيم روزنامه
اين پنج گروه در دوران رضاشاه هر . توان تشخيص داد را در اين زمينه مي

يا علل خاص خود، در مقابل ماشين نوسازي، تجدد به سبك يك بنا به علت 
اروپائيان و نهادآفريني مدني، يا با پنهان كاري و يا با سكوتِ خود و يا به 

به بيان ساده، . علت اِعمال محدوديت، از فعاليت مطبوعاتي باز ايستاده بودند
گاري ن گروههاي پنج گانة زير تا پيش از شهريور بيست، سهمي از روزنامه

 :فعال نبرده بودند
 طلب مطبوعات وابسته به گروههاي جدايي

 ها يا پيروان عقايد كمونيستي مطبوعات دسته

 گرا خواهان اصول مطبوعات بنيادگرايان اسالمي و يا اسالم

 منش مطبوعات ناراضيان دموكرات

طلب و سوءاستفاده كننده از حرفه  مطبوعات وابسته به گروهها يا افراد فرصت
 . نگاري روزنامه

البته نبايد فراموش كرد كه چندين نشرية مذهبي در خالل دوران بيست 
در زمينة نشرياتي با زيربناي ماركسيستي . شد ساله در ايران منتشر مي

اين مجله را  .توانسته بود در قالب علمي مدتي فعال باشد« مجله دنيا»
كردگان نخستين گروه اعزام شدگان به اروپا بنيان  دكترتقي اراني از تحصيل

كوشيد تا مباحث تمدن نوين را با منطق ديالكتيك و  نهاده بود و در آن مي
همراه با  5250وي در ارديبهشت ماه . اصول ماركسيسم مورد بحث قرار دهد

سال كه مجلس يازدهم  در شهريور ماه همان. توقيف شد« دنيا»مجلة 
گشايش يافت، عناوين اصلي مطبوعات به نطق افتتاحيه رضاشاه اختصاص 

بخش  بايد بكوشيم بيش از پيش فروغ حيات»: پيدا كرد مبني بر اين كه
 .«تمدن، در تمام شئون كشور بتابد و ايران به سوي ترقي و تعالي پيش رود

نگاري دوران  زمينة روزنامهبه منظور انجام يك بررسي يا مباحثه اصولي در 
بيست ساله همچنان كه پيشتر اشاره كردم با مقايسه فهرست مطبوعات 

با آنچه پس از حملة  5288منتشر شده در ايران در دوران پيش از شهريور 
توانيم به خطوط  يافته، مي متفقين به ايران و استعفاي رضاشاه انتشار مي

ويزه واپسين سالهاي حكومت و به  5258فكري موجود در سالهاي دهة 
به عبارت . هاي سياسي وابسته يا ناوابسته پي ببريم رضاشاه در ميان گروه
هاي نشرياتي كه پس از ساقط كردن حكومت رضاشاه  ديگر، محتوا و گرايش

دهد كه كدام گروهها بيش از همه در  منتشر شد، نشان مي 5288در دهة 
ياسي يا عقيدتي خود را نداشته، دورة سلطنت رضاشاه امكان بيان عقايد س

اند، چه افرادي  هايي وابسته به دو سفارتخانه روس و انگليس بوده چه گروه
پيشگي قلم بوده و در نهايت چه  نگار به دنبال اهداف تجارت به نام روزنامه

اي در  احزاب و يا گروهها و افرادي، منشِ صرفاً دموكراتيك و آزاديخواهانه
هاي نوين داشته و در بطن جامعة آن روز  اقعي انديشهجهت رشد و توسعه و

ايران، خواهان قلمي آزاد و فضايي آزاد براي نشر افكار در مطبوعات سياسي 
در واقع، همان طور كه اشاره شد، وجود سانسور فراگير بر فضاي . اند بوده مي

امكان فعاليت چندين گروه عمده را در  5258نگاري سياسي در دهة  روزنامه
گرايان  طلبان، چپ جدايي: اين زمينه محدود و يا ناممكن ساخته بود

كه مواضع پيشين خود را )مداران بنيادگرا  ماركسيست، رهبران مذهبي و دين
هاي مذهبي از دست داده  هاي قضايي، تعليم و تربيت و حوزه در بخش

د ، معدودي كه باطناً دلمشغولي آزادي و دموكراسي را در جامعه خو(بودند
نگاري را دكاني براي  طلب كه روزنامه داشتند و سرانجام تعدادي افراد فرصت

گيرند و پس از  ها و اميال صرفاً شخصي و نامسئوالنه خود در نظر مي خواسته
ريختگي انتظام دولتي به  با استفاده از آشوب سياسي و به هم 88شهريور 

 .بينند مي يكباره بازار مناسبي را براي فروش كاالي خود فراهم
در اين ميان، شعار مطبوعات حزب تازه تأسيس توده كه به صورت علني و 

شدند  غيرعلني پيرو مشي ماركسيستي حزب در اقصا نقاط كشور منتشر مي
اين نشريات سواي نشرياتي است كه ساير كارگزاران ايراني . جاي تأمل دارد

شوروي در ايران استالين به عنوان بولتن يا مجلة رسمي از جانب سفارت 
شود كه تنها به ذكر برخي  عمق موضوع در آنجا هويدا مي. كردند منتشر مي

 :از عناوين شبكه مطبوعاتي حزب ماركسيستي توده اشاره كنيم
ارگان واليتي « راه راست»با مديريت پروين گنابادي در مشهد، « راستي»

در « رهبر»در تهران، « رزم»در همدان، « راهنما»حزب توده در قزوين، 
، «ستارة آذربايجان»در تهران، « زبان معلم»در يزد، « رهبر يزد»تهران، 

در « سياست»در كرمانشاه، « سعادت غرب»در شيراز، « سروش»و « دنا»
« صفا»به صورت روزانه در تهران، « شهباز»در تهران، « شعله ور»تهران، 

مشهد،  در« طوس»در رشت، « صورت»ارگان علني حزب توده در ساري، 
در تهران با سردبيري رضا روستا و دبيركل اتحاديه زحمتكشان، « ظفر»



 4331مرداد   / تير  ـ   23 سال پنجم  ـ  شمارهتالش ـ    
 

087 

 

توسط خديجة « كار و دانش»در تهران، ( چپ افراطي)« فرشته آزادي»
« مردم»در تهران، « مصلحت»در تهران، ( همسر فريدون كشاورز)كشاورز 

ان، در تهر( ارگان روزانه اتحاديه كارگران حزب توده)« گيتي»در تهران، 
به دو زبان فارسي و تركمني با )« نداي گرگان»در تهران، « دادگستري»

در گرگان، مجله تئوريك ماركسيست ـ لنينيست ( سردبيري احمد قاسمي
 .در تهران( با سردبيري عبدالحسين كوپال)« انترناسيوناليست»

ازاين گذشته نشريات حزب دموكرات كردستان را بايد ذكر كرد كه در آن 
ار ديگر به دنبال خودمختاري از دولت مركزي بود و پيگيري آن را خطّه ب

، «كردستان ايران»، «راه»، «آرزو»خواند؛ نشرياتي همانند  مشي خود مي
 (.در مهاباد و بوكان)« فرياد كُرد»و « ميهن»، «هه الله»، «كودكان كُرد»

اي  ج تازهاي ديگر از مطبوعاتي پرداخت كه مو افزون بر اينها بايد به مجموعه
دهد؛ موجي كه پيش از  نگاري ايران نشان مي از وابستگي را در تاريخ روزنامه

شهريور بيست و در چارچوب همان فضاي كنترلي مطبوعات از سوي 
اين گروه از مطبوعات در جهت توسعة . شهرباني وجود خارجي نداشت

ه شوروي تبليغات عقيدتي ـ سياسي نيروهاي اشغالگر و به ويژه دو سفارتخان
نشرياتي كه يا مستقيماً توسط . گرفت و انگليس در اختيار مردم ايران قرار مي

ها يا  نيروهاي بيگانه و يا به دست معدودي ايرانيان وابسته به آن سياست
هاي زير اشاره  از آن ميان بايد به نمونه. شدند ها تهيه و منتشر مي ايدئولوژي

 :نمود
توسط محمدباقر  5288از مهرماه  كه به صورت هفتگي« افكار خلق»

مشايخي و به عنوان نشرية تبليغاتي در جهت منافع شوروي در نواحي زير 
 .شد اشغال ارتش شوروي آزادانه و با كمال وقاحت توزيع مي

از سوي سفارت اتحادجماهير  5285كه از نهم بهمن ماه « دوست ايران»
 .شد ر تهران توزيع ميشوروي به صورت مرتب در تهران و يا مسكو چاپ و د

نشرية تبليغاتي سياست شوروي به دو زبان فارسي و تُركي از « سرباز سرخ»
هاي اشغالي ايران  شد و در ساير بخش در رشت منتشر مي 5288دي ماه 

 .گرفت ها به فراواني در اختيار مردم قرار مي توسط روس

ان نخستين توسط ارتش شوروي مستقر در خراسان از هم« اخبار تازة روز»
. شد به صورت روزانه در مشهد منتشر مي 5288روزهاي حمله در شهريور 

و  5281اين روزنامه به عنوان ارگان رسمي نيروهاي اشغالگر تا ارديبهشت 
اين نشريه . يافت زمان تخلية ايران از اين نيروها به طور مرتب انتشار مي

 .شد نتشر ميم 5285حتي پس از توقيف سراسري مطبوعات در آذرماه 

به زبان آذري و اندكي فارسي به عنوان ارگان انجمن ايران و « شفق»
شوروي با مباحث تبليغاتي شديد دربارة فرهنگ شوروي در تبريز منتشر 

 .شد مي

كمتر از ) 5288مهرماه  59به زبان آذري از ( در راه ميهن)« وطن يولوندا»
اُف و جعفر خندان به با سردبيري رضاقلي ( يك ماه از استعفاي رضاشاه

 .عنوان مجلة تبليغاتي ارتش شوروي در آذربايجان اشغالي انتشار يافت

روزانه به عنوان  5288بالفاصله پس از اشغال ايران در پاييز « نووستي دينا»
( سواي بولتن خبرگزاري تاس شوروي به زبان روسي)نشريه سفارت شوروي 

 .شد در تهران منتشر مي

ردبيري مهدي بياني به صورت ماهنامه از سوي انجمن به س« پيام نوين»
 .شد روابط فرهنگي ايران و اتحادجماهير شوروي منتشر مي

انگليسيان نيز كه طي چند سال گذشته به شدت با واكنش سرد حكومت 
ناشر افكار مناسبي در ميان  5258مواجه شده بودند و طي سالهاي دهة 

ر اختيار نداشتند، به يكباره همراه معدود مطبوعات سياسي دوران رضاشاه د
ها و منافع خود  با انتشار نشريات گوناگوني در ايران به شدت به تبليغ سياست

جالب اينجاست كه انتشار مطبوعات در ايران آنچنان براي . پرداختند
نيروهاي اشغالگر اهميت داشت كه حتي به تهيه و توزيع نشريات تخصصي 

به عنوان مثال، سفارت . اعي نيز دست زدندهاي متفاوت اجتم براي گروه
و مجلة ( ويژه بانوان ايراني)« عالم زنان»انگليس دست به انتشار نشرية 

زد كه به ترتيب به صورت ماهانه و ( ويژة كودكان ايراني)« نونهاالن»
سفارت انگليس نشرية انگليسي زباني را . شدند هفتگي در تهران منتشر مي

( Tehran Daily News)« تهران ديلي نيوز»ه نام نيز به صورت روزانه ب
توسط سفارت  5288نيز از پاييز « شيپور»مجلة ماهانة . ساخت منتشر مي

انگلستان و به عنوان ناشر افكار نيروهاي متفقين در ايران و برخي 
نيز نشرية ادارة « تفسير خبرهاي جهان». شد كشورهاي همجوار منتشر مي

ود كه به صورت كامالً آزاد و به وسيله پست اطالعات سفارت انگليس ب
نيروهاي آمريكايي نيز خود فعاليت مطبوعاتي . شد دولتي در ايران توزيع مي

 .ها نبود ها و روس داشتند كه البته به وسعت نشريات انگليس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گروه عمدة ديگري كه نشان داده شد در دوران سلطنت رضاشاه از امكان 

نشريات به . اند اند، برخوردار نبوده خواسته انتشار نشريات خود آنچنان كه مي
انند بودند كه هم گرا يا بنيادگرايانة شيعي مي مدار يا اصول شدت مذهبي، دين

به سرعت در صحنة مطبوعات ايران  5288گروه ماركسيست پس از شهريور 
ياد كرد كه « نور»از بين اين نشريات به شدت مذهبي بايد از . ظاهر شدند

زاده به صورت هفتگي و به پشتيباني سيدضياءالدين  توسط محمد خالصي
ن به توسط اسداله طوفانيا« طوفان شرق»همچنين . شد طباطبائي منتشر مي

گرايانه  عنوان ناشر افكار جمعيت نگهبانان اسالم با مواضعي به شدت راست
از ديگر مطبوعات سياسي ـ ديني و مبلغان . در تهران و اهواز انتشار يافت

پراكني  توان به موارد زير اشاره كرد، كه حال مجال سخن مذهب شيعي مي
دخواهانه حكومت هاي خود را با طرحهاي تجد يافته و انتقادات و مخالفت

رضاشاه در زمينه كشف حجاب، افزايش سن ازدواج دختران، خارج نمودن 
حاكمان شرع از نظام قضايي، آموزش نوين و مدارس غيرديني و مانند اينها 

 :ها و مجالت خود منعكس سازند در صفحات روزنامه
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خورشيدي نيز با مطالب  5285تا  5899كه پيشتر در خالل سالهاي « اقدام»
بار ديگر به زير  5288شد، از دي ماه  تشين توسط عباس خليلي منتشر ميآ

 .چاپ رفت
زاده و  توسط سيدمحمد باقر موسوي حجازي كه هم پيمان خالصي« وظيفه»

راستي و مذهبي از حزب ارادة ملي  بود و با مواضع دست« نور»نشرية 
 .كرد سيدضياء پشتيباني مي

مديريت سيدمحمد باقر نيـّري در تهران كه به صورت هفتگي با « كاروان»
 .شد و حامي سيدضياءالدين طباطبائي بود منتشر مي

با مديريت محمدعلي برهاني به صورت هفتگي با مواضعي « نيروي ملي»
ديني و وابسته به حزب ارادة ملي سيدضياء، عنوان ارگان اتحاديه اصناف و 

 .كارگران و پيشه وران را برخود داشت
كرد و خواهان  اهلل نورياني در تهران منتشر مي كه نصرت« مآئين اسال»
 .بود« تجديد حيات اسالم»

را نيز سيدمحمد علي تقوي به صورت هفتگي در تهران « دنياي اسالم»
 .كرد منتشر مي

به صورت سه بار در هفته و ارگان « عقيده»در تهران، « امواج»هفته نامه 
مجمع »به عنوان ناشر افكار « نيت»نامة  انجمن كمال در تهران، هفته

به دو زبان عربي و « تاريخ اسالم»نامة  در تهران، فصل« جوانان اسالمي
رستاخيز »در اهواز، روزنامه « جهاد اسالمي»نامة  فارسي در تهران، هفته

قدرت »در تهران، هفتگي « ستارة اسالم»در خرمشهر، هفته نامه « خوزستان
جهاد »در اهواز كه به جاي « ارون خوزستانك»نامة  در تبريز، هفته« اسالم

به صورت هفتگي در تهران و دو « منشور نور». شد منتشر مي« اسالمي
در « تبليغات اسالمي»به عنوان ناشر افكار انجمن « نور دانش»نامة  هفته

مدارانه به شمار آورد كه از  تهران را نيز بايد در زمرة مطبوعات سياسي دين
از شهريور بيست در جهت تبليغ و انتشار افكار خود فرصت پديد آمده پس 

 .كردند استفاده مي
بندي از اين مقايسه ميان فضاي مطبوعاتي قبل و  در هر حال با يك جمع

هاي خاص  توان گفت كه ايجاد مجالت و روزنامه بعد از شهريور بيست مي
متون ها و طرحهاي اين دوره، و ارائه  در جهت ايجاد پشتوانة فكري برنامه

ها و پايداري  آموزشي و كارشناسي الزم براي تسهيل اجراي آن برنامه
هاي گوناگون، وجه غالب بر  اي در زمينه نهادهاي تازه و پيشبرد امور توسعه

چندان كه در جهاتِ گوناگون . نگاري دوران رضاشاه بوده است فضاي روزنامه
افراد تشويق  هاي تخصصي، سازمانها و نهادها و نيز و در اغلب زمينه

شود  از اين جنبه، مشاهده مي. اي را منتشر سازند اند تا نشريات ويژه شده مي
كه تسهيالت چاپي و ورود تكنولوژي برتر در آن دوره از آلمان ـ مانند 

هاي  گيرد و معافيت هاي هايدلبرگ ـ به شدت مورد توجه قرار مي ماشين
گيري  ني بر وجود همين جهتسند زير مُبت. شود تشويقي متفاوتي اِعمال مي

« شناساندن ترقيات و حيثيات كشور در داخله و خارجه»به منظور . است
اي را وزارت كشور منتشر  دهد تا مجله دستور مي 5250رضاشاه در سال 

شود و مدير آن در چارچوب  گذاري مي نام« ايران امروز»اين مجله . سازد
 :هويت مليِ تعريف شده، استقالل عمل دارد

 وزارت كشور
 هاي علمي اداره جغرافيايي و بررسي

 5130/88303شماره 
 5250ماه  9/2به تاريخ 

 جناب آقاي نخست وزير
چنان كه خاطر مبارك مستحضر است با امتثال اوامري كه از پيشگاه 
اعليحضرت همايون شاهنشاهي شرفصدور يافته و به وسيلة رياست دفتر 

تشار يك مجلة ماهيانه با قطع بزرگ ان... مخصوص شاهنشاهي ابالغ گرديد
است از « ايران امروز»مجلة مزبور كه همان . و عكس نيز الزم تشخيص شد

شرف عرض همايون شاهنشاهي گذشت اساساً تصويب و دستور تكميل آن 
كه متدرجاً كوشش و اهتمام "را صادر فرمودند و مخصوصاً مقرر فرمودند 
نمايند كه از هر حيث كامل و شود تأسيساتي مثل مطبعة مجلس ايجاد 

اينك در امتثال . "آراسته بوده و اسبابِ خوبيِ مجله و نتايج ديگر فراهم گردد
تهيه شده كه به اطالع « ايران امروز»اوامر شاهانه، اساسنامه براي مجله 

 .«...رساند جنابعالي مي
ر در واقع همچنان كه بسترسازي براي ايجاد نهادهاي نو و تجديد ساختار د

هاي گوناگون ـ  هاي اجرايي در بخش پيكرة سيستم دولتي در اولويت برنامه
از دادگستري تا آموزش و پرورش و از تجارت و صنعت تا هنر و موسيقي 

رسد نوعي  گرفته است، در زمينة مطبوعات نيز به نظر مي ملي ـ  انجام مي
نگاري  گذاري براي فعاليت در فضاي محدود روزنامه بسترسازي و اولويت

سياسي مطرح بوده است؛ گر چه عدم وجود آزادي قلم و يا فشار سانسور در 
  .قلمرو مطبوعات از نظر ما پذيرفتني نتواند بود

 

افكار  بحرانهاي اجتماعي و ناتواني مطبوعات در ارتقاء سطح

 عمومي

 
” كاغذ اخبار“نگاري در ايران يعني با انتشار  ـ در دوره آغازين روزنامه تالش

روزنامه و  ،هاي نخستين جنبش مشروطه ميرزاصالح شيرازي و در دهه
هاي مدرن و  نگاري در بخش مهم آن در خدمت اشاعة ايده روزنامه
. هاي تجددخواهي و در مسير آشنا ساختن جامعه با فرهنگ غربي بود انديشه

رسيد يا بعد در ايران منتشر  زباني كه به ايران مي هاي فارسي چند روزنامههر
نويسان آن هرچند انگشت شمار، اما حاصل  و مقاله  شد، بسيار كم و رساله مي

كار آئينة صافي از سطح باالي تفكر اجتماعي بود، كه به خوانندگان بسيار 
 . شد ها ارائه مي محدود اما مشتاق آن دوره

ها و  در سالهاي نخستين پيروزي انقالب مشروطه هر چند روزنامه
نويسندگان آنها به نسبت فزوني يافته و عمده آنها در خدمت بسيج افكار 
عمومي در دفاع از مجلس مشروطه در مقابل استبداد و طرفداران آن نقش 

ند، اما جوهره كار بويژه در ادامه، در عرصه انديشه پراهميتي را برعهده گرفت
ساز حقوقي، توجيه بنيانهاي  هايي كه راهگشاي مسائل سرنوشت و طرح

گيري نهادهاي مدني و توضيح و گسترش مفهوم  فكري نظام جديد، شكل
. گيري برخوردار نبود آزادي در همة سطوح اجتماعي، چندان از سطح چشم

 

ويت بخشيدن به ايجاد هماهنگي بامديريت اجرايي و با سياست گذاري براي توسعة بخشهاي اقتصادي، صنعتي، بهداشتي، آموزش و قضايي و اول

حكومت در اين دوره، به . هاي سياسي، بر اولويت بسيار مهم وجود مطبوعات آزاد سياسي غالب آمده بود بسترسازي در يك فضاي خالي از تنش

 .شمرد اد و تقويت نشريات غيرسياسي را ارجح ميزعم خود، ايج
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 چرا؟ 

 
اي شده بود كه همه به دنبال  يط نابسامان ايران به گونهپرفسوركهن ـ شرا

يك « ديكتاتور»و نمادِ « ديكتاتوري»صفتِ . رهبري قدرتمند و جدي بودند
شد تا همچون عاملِ ايجاد نوعي حكومت  عنوان پسنديده و صالح تلقي مي

. آمرانه به پيشبرد مديريتي دستوري ـ اما ملي ـ در سطح كشور اقدام ورزد
وزير دولت كودتا در سوم اسفند  كه سيدضياءالدين طباطبائي نخست چندان
« ديكتاتور ايران»ورزد تا او را به عنوان  به احمد شاه اصرار مي 5899

جالب اين جاست . گنجاند منصوب كند كه وي اين اصطالح را در فرمان نمي
نگار پُرجنب و جوش، از عرصة  كه سيدضياء در موقعيت يك روزنامه

او كه با سفارت انگليس روابط . ت به گسترة سياست خراميده بودمطبوعا
اي روحاني برآمده بود، قبل  اي داشت و سيد معمـّمي بود و از خانواده حسنه

نوشت كه با اعتراض  مي« شرق»از اين، مطالب پرشور خود را در روزنامة 
منتشر را « برق»، «شرق»سرانجام پس از توقيف . روحانيون مواجه شده بود

اما خود زماني كه به . را به زير چاپ برد« رعد»، «برق»نمود و با توقيف 
در هر حال بايد توجه داشت كه . قدرت رسيد، مطبوعات را به تعطيلي كشانيد

 5281تا  5801هاي سياسي علني و غيرعلني در خالل سالهاي  گرچه گروه
دند و هر يك كر خورشيدي، كم و بيش، به صورت احزاب سياسي فعاليت مي

نامه منتشر  به نوبة خود ناشر افكاري را در چارچوب يك روزنامه يا يك هفته
كردند و افزون بر آن، مطبوعات وابسته به خود نيز داشتند، اما در دوران  مي

سلطنت رضاشاه كه فعاليت علني احزاب وجود نداشت، طبعاً نشريه يا 
اين وضعيت، در جاي . شد ينشريات حزبي يا وابسته به آنها نيز منتشر نم

البته با . نمود نگاري سياسي را با ركود بيشتري مواجه مي خود، روزنامه
پيدايش شرايط پرآشوب بعدي پس از حملة متفقين به ايران در شهريور 

ها و  ، بار ديگر فضاي مطبوعات انباشته از نشريات حزبي يا روزنامه5288
و « گرايانه ملي»، «ماركسيستي» مجالتِ هوادار احزاب شد كه در سه گروه

 .ساختند افكار و اهداف حزبي خود را منتشر مي« مذهبي ـ اسالمي»
در هر حال چنانچه براي درك بهتر موضوع، كمي به عقب  و به پيش از 

شويم كه نخستين احزاب علني،  روي كار آمدن رضاشاه برگرديم متوجه مي
خورشيدي فعاليت  5800ر سال در واقع، پس از انجام انتخابات مجلس دوم د

حزب اعتداليون يا فرقة »در اين ميان عمدتاً دو . خود را آغاز كردند
جالب . كنند خودنمايي مي« حزب يا فرقة دموكرات»و « اجتماعيون ـ عاميون

نگاران  اين جاست كه حضور افرادي از جرگة مطبوعات و از ميان روزنامه
حزب دموكرات توانسته بود پنج . دفعال در هر دو حزب به خوبي آشكار بو

به سردبيري « ايران نو»نگار را به مجلس راه دهد و روزنامة  روزنامه
البته پس از انحالل . شد زاده نيز ناشر افكار اين حزب محسوب مي رسول

كه شرح آن به روشني در جلد )مجلس دوم و دوران ديكتاتوري ناصرالملك 
السلطنة  يعني نايب( آمده« ت ايرانتاريخ سانسور در مطبوعا»دوم كتاب 

احمدشاه، همزمان با فروپاشي احزاب، اكثر مطبوعات نيز به تعطيلي و توقيف 
اي  هاي منطقه نابساماني اوضاع و شورشهاي محلي و جداسري. كشانيده شد

 .هاي ضعيف و ناپايدار شد و ايالتي دامنگير دولت
جهاني يكم همچنان آزار شرايط فعاليت مطبوعاتي در خالل دوران جنگ 

شد تا اين كه كودتاي سوم  هايي همراه مي دهنده بود و با شدت و ضعف

مطبوعات پس از . اي پديدآمد به وقوع پيوست و وضعيت تازه 5899اسفند 
. هاي سياسي و عقيدتي شد پرداز كشمكش يك وقفة كوتاه بار ديگر صحنه

در خالل پنج سال  هاي حزبي بار ديگر رونق گرفت و اين بار فعاليت
همزمان با فعاليت ادوار چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي، ( 5281-5899)

همراه با مطبوعات حزبي و ( سوسياليست و اصالح طلب)اي  احزاب تازه
هاي طوالني احمدشاه از ايران،  نشريات پشتيبان آنها و همچنين با غيبت

نگاري  نامهموجبات طرح مسايل متنوع و حساس سياسي در عرصة روز
 .سياسي ايران فراهم آمد

هاي دولتمردان و  هاي چهار پنج ساله در بطن اقدامات و تالش كش و قوس
كوشندگان سياسي، در كنار عملكرد رضاخان سردارسپه در يكپارچه سازي 
كشور و ايجاد يك مركزيت مقتدر دولتي در تهران در جهت احراز امنيت و 

قعيت سرآمد براي رضاخان سردارسپه قوام سراسري باعث پيدايش يك مو
برد روز  شد، به طوري كه فاصلة او را با احمدشاه كه بيشتر در اروپا به سر مي

به روز زيادتر كرد تا آنجا كه مطبوعات به طور علني دريچة انتقاد از قاجاريه 
و شاه غايب را در صفحات خود گشودند و همصدا با احزاب، رضاخان 

گرچه در اين ميان . رهبري كشور قلمداد كردندسردارسپه را شايستة 
اهلل مدرس در رأس منتقدان  مخالفيني در برابر اين نگرش وجود داشت و آيت

خواهي و چه پس از تعطيلي آن،  قرار داشت، اما چه پيش از نهضت جمهوري
آميز با  هاي مخالفت گيري صفحات مطبوعات آكنده از مطالب و جهت

ها  امر، گاه و بي گاه باعث توقيف شماري از روزنامههمين . احمدشاه شده بود
اين اقدام بر طبق قانون موجود مطبوعات مبني بر عدم توهين به . شد مي

سرانجام با تشكيل مجلس پنجم و پشت . گرفت شاه قاجار انجام مي
هاي حزبي و مطبوعاتي بر سر ملغي نمودن سلطنت  سرگذاشتن تنش

، 5281اي به نام پهلوي در آذر ماه  سلسلة تازهاحمدشاه با روي كار آمدن 
پيش از آن، بخشي از جرايد كه ناشيانه وارد . سلطنت رضاشاه بنيان نهاده شد

 .اين درگيري شده بودند، به مُحاق تعطيل درآمده بودند
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ريخته ايران در آن زمان، ضرورت يك   ماندگي و موقعيت درهم شرايط عقب
ساخت اقتدارگرا را ايجاب كرد كه به سرعت به يك اتوكراسي با قدرت 

گري بر كلية امور اجرايي حاكم  چندان كه انتظام نظامي. مطلق تبديل شد
دولت متمركز و سازي نوين، ايجاد يك  با الهام از انديشة اروپايي دولت. شد

در اين دوران است كه براي نخستين بار و . نمود مدرن در ايران ضروري مي
با سرسختي آمرانه، سرانجام پارادايم مسلط گفتماني مبتني بر جدايي دو نهاد 

نقش روحانيون نسبت به قبل به شدت كاهش . افتد سياست و دين جا مي
ي با بخشي از قوانين مذهب يابد و با جايگزين شدن قوانين مدني اروپاي مي

جوّ رواني حاكم در اين . كند شيعه، رضاشاه تشكيالت آنان را منزوي مي
مجالس دورة رضاشاه، . دوره، در برگيرندة سوءظن، بي اعتمادي و ترس بود

تبليغ . رسانيدند همة لوايح ارسالي دولت را با اندك اصالحاتي به تصويب مي
« توسعه»و آنچه اولويت داشت سخن از جانبه بود  سياسي در مطبوعات يك

. كرد معنا پيدا مي« توسعة آمرانه»هم فقط در « آزادي». «سياست»بود و نه 
حال پرسيدني است، سهم و نقش غيردولتيان چگونه و كجاست و نهادينگي 

 ذهنيت ها يعني چه؟
در اغلب مواقع در برخوردها و مباحثات دوستانه و روشنفكرانه، كم و بيش 

در ميان ايرانيان « انديشي مرگ»كنم كه بسياري معتقدند مقولة  ه ميمشاهد
البته درست است كه در . و در متون فارسي معاصر ايران امري تازه است

اي نيز گسترش داشته است،  سالهاي اخير، اين باور حتي در ادبيات محاوره
آثار انديشي شاعرانه، در زمرة بخشِ جداناپذيري از  اما در واقع، مرگ

نگاري ما بوده است كه به اعتقاد  نويسندگان و شعراي ما و همچنين روزنامه
در . من ناشي از يك ساختار فرهنگي نهفته در بطن جامعة ايران است

ساله، ما با نقطة اوج اين  88نگاري سياسي سالهاي آغازين دورة  روزنامه
اعر آزاده و نگار و ش شويم كه همانا كشته شدن روزنامه پديده مواجه مي

در واقع، اين . بوده است 5282گراي ايران، يعني ميرزادة عشقي در سال  نوين
انفعال و »انديشي، در رأس پديدة ديگري به نام  گرايي و مرگ مرگ
هاي كوشندگان سياسي به  گرفت و در فعاليت قرار مي« پذيري اجتماعي ظلم

توان نام برد كه كم و  ينگاران ديگري را نيز م روزنامه. شد اوج رسانيده مي
در عرصة مطبوعات ايران خودنمايي  5288بيش در نخستين سالهاي دهة 

توان به مطالب نظم و نثر فرخي يزدي، عباس خليلي  از آن جمله مي. كردند
زاده در آن دوران اشاره نمود كه بي هيچ رودربايستي بايد بگويم،  و خالصي

البته خاستگاه عشقي و ! بودند« گبوي خون و مر»همگي به دنبال استشمامِ 
ترديد متفاوت است با آنچه در  اش ـ قرن بيستم ـ بي جايگاه روزنامه

تأسف اينجاست كه پذيرش و . بينيم مي« نور»، و «اقدام»، «طوفان»
نگاران ايراني در جامعه، نه تنها در آن دوره، حتي در فضاي  موفقيت روزنامه

و سالهاي ملي شدن نفت نيز بيش از  5288كامالً متفاوت بعد از شهريور 
تر بگويم،  ساده. پيش از طريق اشاعة ادبياتي از اين دست فراهم آمده است

بايد وظايف  نگاري، نويسندگي و شاعري اين دوران كه مي بخشي از روزنامه
گرايي و پويندگيِ ذهني  و تعهدات خود مبني بر تنوير و هدايت افكار و روشن

ورزد تا خوراك  ارائه كند، تالش مي« زندگي»بر بستر ورزي را  و انديشه
البته نبايد چاشني ! همراه سازد« نيستي»و « مرگ»فكري مردم را با چاشني 

ـ چه در دوران مشروطيت و « فحاشي و حرمت شكني»ديگري را به صورت 
 5288چه در اوائل دورة بيست ساله و چه در خاللِ سالهاي پس از شهريور 

ها و  زني و به كارگيري واژه بد زباني و تهمت. ش كردرا نيز فرامو
هاي  همراه با دشنام گويي« امپرياليست، مزدور، ارتجاعي»اصطالحاتي مانند 

طرفانه و روشنگر، گسترة مطبوعات اين  سياسي ـ عقيدتي به جاي نقد بي
فضايي كه پس از گذشت شانزده هفده سال بار ديگر . دوره را فرا گرفته بود

از زماني كه مطبوعات سياسي در اوايل دهة . ترة مطبوعات بازگشتبه گس
از آزادي نسبي برخوردار بودند و طي دو دورة ديگر در خالل حكومت  5288

رضاشاه، از آن محروم شدند يعني دوراني كه مطبوعات سياسي در حالت 
ها و مجالت فارسي درون كشوري  ، روزنامه5288برد تا پاييز  ركود به سر مي

 .ها و اصطالحات بود خالي از اين گونه واژه
كنكاش با زاوية ديد غيرمتعصبانه و با نگرشي منصفانه به متون مطبوعاتي و 

هاي نويسندگان و روشنفكران، همراه با تجزيه  نيز با تعمـّق به موضع گيري
و تحليل رويدادهاي تاريخي و نقاط عطف در تاريخ معاصر ايران، انسان 

آيا مشكل ايران، روشنفكران و »سازد كه  اين پرسش مواجه مي پژوهنده را با
هاي  گيري هاي تاريخي با جهت كردگان هستند كه در بزنگاه تحصيل

انديشي را از  نامناسب، همواره فرصت براي ورود به دورة بهروزي و نيك
اند و به جاي دموكراسي، راه حضور نظام  دست ملت ايران خارج كرده

كنم كه عدم وجود يا  اصوالً بنده فكر مي« !اند؟ همواره ساختهديكتاتوري را 
ناپايداري و عدم بقاي مطبوعات آزاد در ايران، و همچنين تنگيِ فضاي 

هاي فرهنگ  سوادي و زمينه سوادي يا بي دموكراتيك، نه اين كه به كم
شك بايد نوع نگرش روشنفكران  شود، اما بي اعتقادي مردم ما مربوط نمي

كردگان را نيز به عنوان  ـ به ويژه روشنفكران چپ ـ و واكنش تحصيلايران 
هاي استبداد و حكومتهاي غيردمكراتيك مورد تأكيد قرار  استواركنندگان پايه

آموختگي در اروپا  آخر چگونه است كه افرادي در سطح باالي دانش. داد
نظام  ترين سالها در كنار و در درون وحشتناكترين سيستم حكومتي و بسته

رسد  مداري كه در ساية آن، بويي از عطر مطبوعات آزاد به مشام نمي دولت
كه نماد كاملي از يك سيستم )همچون شوروي استالين يا آلمان شرقي 

زندگي كنند، آن را تأييد كنند و چشمان ( آمرانه و صد در صد مستبدانه است
در « دموكراسي»، دم از خود را به آن واقعيات ببندند و اما، با انتقادات كوبنده

 .براي مردم ايران نسخه پيچي كنند« الگوي آزادي»ايران بزنند و 

 
. هاي بعد يعني در دوران اقتدار رضاشاهي ـ با توجه به اينكه در دهه تالش

گذاري يا تكميل نهادهاي مهم اداري  اي در عرصة پايه اقدامات گسترده
ايجاد نهادهاي آموزشي و كشور، در جهت گسترش آزاديها و حقوق فردي، 

مدني صورت گرفت كه همگي در خدمت نهادينه شدن مفهوم فرديت انسان 
نگاران در اين  ها و روزنامه گيري مفهوم شهروندي بود، روزنامه ايراني و شكل

هاي فكري و فرهنگي اين اقدامات  دوره چه سهمي در تشريح و اشاعه پايه
 داشتند؟

 
و اسناد پراكنده به زبان انگليسي و فرانسه و  پرفسوركهن ـ چنانچه به متون

مربوط به آن دوران نيز مراجعه كنيم، به موازات اين كه از محدوديت در 
شود، همگي در يك تحليل از شرايط  نگاري سياسي ياد مي فضاي روزنامه

-5288يعني ) 5985-15تاريخي، اتفاق نظر دارند كه در خالل سالهاي 
توسعه به مفهوم علمي آن )« توسعه»هاي  ز پروژهانبوهي ا( خورشيدي 5288
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كه بنده نيز در كتاب اخيرم به زبان انلگيسي در زمينة  Developmentيعني 
به كشورهاي در حال توسعه به  Technology Transferانتقال تكنولوژي 
هاي صنعتي، شهرسازي، آموزش همگاني و  در بخش( ام تفصيل شرح داده

ي آن، بهداشت، اصالحات اداري، ايجاد دادگستري، نهادينه كردن نظام مل
سازي  آهن سرتاسري و پياده هنرستان و موسسات مهارتهاي فني، ايجاد راه

گرچه . هاي زيربنايي ديگر، ايران به كلي تغيير شكل يافت طرحها و برنامه
خطاهاي بسياري در اين دوران از نظر نوع حكومتي يا روش برخورد با 

ي و برخي صاحبان قلم مطرح است و اتهامات يا شواهدي دگرانديشان سياس
در حمايت اوليه دولت انگليس از روي كار آمدن دولت كودتا به رهبري 
سيدضياء مطرح بوده است، اما سرعت اجراي طرحهاي زيربنايي و رشد 
فزايندة تأمنيات اجتماعي و آموزش عمومي، طبقات جديدي را در بافت 

آن ميان بايد به مهمترين آنها يعني ظهور طبقه  اجتماع پديد آورد كه از
 .اي و طبقة كارگران صنعتي اشاره كرد حرفه

روزة سيدضياء در  98رضاخان سردارسپه كه پس از سقوط دولت مستعجل 
خالل چهار سال، خود را در موقعيت قدرتمندترين شخص در سطح كشور 

گرايانه خود، با اين  استحكام بخشيده بود، با اسلوب آمرانه و به شدت نظام
كرده  اعتقاد كه وجود يك حكومت مركزي نيرومند كه توسط پرسنل تحصيل

هاي ملي و طرحهاي  و آموزش ديده اداره شود، قادر به اجراي برنامه
او بيش از اين كه حمايت فني . اي در سطح كشور خواهد بود توسعه

وبنياد سوسياليستي طرحهاي بلند پروازانة خود را از جانب انگليس يا دولت ن
شوروي كسب كند، ترجيح داد تا كمكهاي صنعتي و دانش فني را از ساير 

به . ممالك اروپايي و در رأس آنها از آلمان، فرانسه و ايتاليا به دست آورد
بايد خود را با اين نگرش وفق  همين علت مطبوعات موجود نيز به ناگزير مي
بخشي از . رضاشاه بپردازند داده و در اين جهت به حمايت از سياست 

نگاري سياسي همراه با آن دسته از مطبوعاتي كه دل در گرو دو  روزنامه
سفارت انگليس و روس شوروي داشتند يا به انزواي نگارشي در غلتيدند و يا 

 5288اين دسته از مطبوعات بار ديگر پس از شهريور . از انتشار باز ايستادند
هاي  گيري توان جهت لعة متون آنها به راحتي ميبه زير چاپ رفتند كه با مطا

خاص ايدئولوژيك يا سياسي آنها به سوي انگليس يا روسيه شوروي را 
اين گرايش رضاشاه به منابع فني آلمان، فرانسه و ايتاليا كه البته از . دريافت

كردگان ايراني  حمايت بخش بزرگي از روشنفكران و نويسندگان و تحصيل
نسه برخوردار بود، با بروز جنگ ميان آلمان و انگليس، موقعيت در آلمان و فرا

اي از خارج از كشور مواجه  حكومت رضاشاه را با شرايط و تهديدات تازه
عدم وجود فضاي الزم براي انتشار مطبوعات سياسي آزاد و در . ساخت مي

جهت تحليل مناسب رويدادها و به دور از سانسور شهرباني، امكان چالش 
. ها را محدود نموده بود و ابراز واكنش يا سخن از تغيير خط مشيفكري 

رضاشاه كه در مقابل درخواستهاي پي در پي دولت انگليس مبني بر اخراج 
ورزيد و خروج آنان را  متخصصان و مهندسان آلماني، آشكارا مخالفت مي

اي  ها و طرحهاي توسعه كاره ماندن يا صدمه خوردن به پروژه موجب نيمه
دانست، با اعالم بي طرفي در جنگ جهاني دوم، موضع  د ميخو

نبايد فراموش كرد كه . اي در مقابل دولت انگليس اتخاذ نمود سرسختانه
اي از مطبوعات موجود و نيز راديو دولتي تهران، اخبار  متأسفانه بخش عمده

ها هيجاني  كرده و در جهتِ فتوحات آلمان« قطبي»اي شفاف  خود را به گونه

در اين زمينه نيز بايد اذعان داشت كه فقدان ! ومي پديد آورده بودندعم
نگاري آزاد سياسي در آن شرايط، پيامدهاي آن  فضاي الزم براي روزنامه

اين همه منجر به آن شد . هيجان كاذب و انحرافي را دو چندان ساخته بود
ه ب 5288پيماني دولت شوروي در شهريور  كه انگلستان با همكاري و هم

متعاقب . ور شده و از شمال و جنوب كشور، پايتخت را نشانه روند ايران حمله
اي از سانسور مطبوعات كه در  اين حمله و استعفاي رضاشاه، نوع تازه

چارچوب مميزي و سانسور دوران رضاشاه وجود نداشت، يعني سانسور 
 نگاري مطبوعات ايران توسط نيروهاي نظامي متفقين، بر عرصة روزنامه

همان گونه كه پيشتر نيز اشاره كردم، به منظور . سياسي ايران تحميل شد
نگاري در دوران حكومت رضاشاه، مجبوريم كه  درك ماهيت فعاليت روزنامه

نهاد مطبوعات . شرايط و فضاي كلي موجود در آن دوران را بازشناسي كنيم
بود كه بر محور اي  نيز در واقع همانند ديگر نهادها، تابع فشردگي شرايط تازه

فضاي اين دوره كامالً با فضاي بينشي و سياسي ـ . توسعة آمرانه قرار داشت
به بياني . متفاوت بود 5288و پس از شهريور  5288مديريتي پيش از سال 

ساده، در اين دوره گويي كه به شخصي در يك زمان محدود مأموريتي داده 
هر لحظه از روز و شب بر . دشده تا با عجله، يك سري كارهايي را انجام ده

ريزي شدة  بندي يا برنامه اساس دستورالعمل خاص بايد پُر شده و امور زمان
شايد مثال پدرساالري . عمل شود« با دستور از باال»مربوط به آن لحظه بايد 

پدري مستبد كه . در يك خانوادة سنتي بتواند اين موضوع را روشنتر سازد
ه زعم خود در جهت عاقبت بخيري آنان برنامه براي هر يك از فرزندان و ب

هر فرزند به دستور پدر و در چارچوب فرمان . يا نقشه و طرحي در نظر دارد
تعيين شدة محدود، به منظور دستيابي به هر يك از آن اهداف بايد با سرعت 

پندارد  چرا كه پدر مي. و با نهايت تالش ـ و البته بي چون و چرا ـ عمل كند
اقع تنها اوست كه با تجربة شخصي و شناخت شرايط حال و آينده، اين در و

بنابراين فرصتي يا جايي . تواند صالح بهتري را براي فرزندان ترسيم كند مي
ماند جز اين  براي دريافت نقطه نظرات و يا سليقه و شايد مخالفت فرزند نمي

اف تعيين كه چنين امكاني به غير از اتالف وقت و ايجاد وقفه در كسب اهد
« ثمر»او به دنبال . شده به صورت كامالً آمرانه، چيز ديگري نخواهد بود

صفحات مطبوعات نيز بر اين اساس . پس بي چون و چرا حركت كن. است
هاي نظامي حاكم  اين در واقع وضعيتي است كه در محيط. بايد تنظيم شود

له مراتب آنچه اصل اساسي است همانا اجراي فرمان در ساختار سلس. است
تعلّل در اجراي فرمان، . موجود و از ردة فرماندهي تا رده سربازي است

پذيري مرزهاي ملي و ورود  تضعيف امكانات دفاعي كشور و در نهايت ضربه
« خائن»پس عامل تعلّل، نابخشودني و حتي . دشمن به خاك ميهن است

لبته ديگر ا. شود نگار نيز در اين چارچوب تعريف مي وظيفة روزنامه. است
ها در تغيير بنيانهاي فكري نظام جديد را  عواملِ راهگشا يا فشارها و مقاومت

 . نيز در اين ميان نبايداز نظر دور داشت
واكنش روحانيون شيعه در مقابل اصالحات و اقدامات رضاشاه بر اين اصل از 

راه اصالح مملكت فقط و فقط همراه شدن »جانب آنان صراحت داشت كه 
هاي دوم و سوم از  در مقابل، بخشي از محتواي مطبوعات دوره. «استبا علم

حكومت رضاشاه، روحانيون را به عنوان عواملي مرتجع و واپسگرا، مخالف 
نمود و دين اسالم را ديني  اصالحات اجتماعي و نوسازي جامعه معرفي مي

تحميلي كه پس از حملة اعراب به ايران، به زور مسلّط شده است، اعالم 
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هاي گاردن  از سوي ديگر با ابراز مخالفت روحانيون نسبت به برنامه. كرد مي
هاي شادي به عنوان نياز ملت به روحية نشاط  پارتي و به راه انداختن كاروان

است، فاصلة آنان با دولت « ملت گريه»انگيز و تبليغ اين امر كه ملت ايران، 
روزنامه يا مجله يا حزب علني البته بايد توجه داشت كه . حاكم بيشتر شد

براي اعالم نظر رهبران مذهبي در مخالفت با تغيير لباس مردان و كشف 
حجاب زنان و محدود شدن قضاوت شرعي روحانيون و ايجاد مدارس 

 .دخترانه به سبك نوين و اشتغال زنان در ادارات وجود نداشت
ك سياست غربي هاي رضاشاه را ي روحانيون و رهبران اسالمي كشور برنامه

اي  دانستند و چون امكان انتشار روزنامه كردن ايران و مذهب ستيزي مي
نداشتند، كم و بيش به صورت غيرمتمركز به برگزاري جلسات مخفيانه و 

از آن جمله واقعة . رسيد پرداختند كه گاهي به ظهور مي اقدامات غيرعلني مي
بعاد آن جاي بحث گيري و ا گوهرشاد در مشهد است كه هنوز نحوة شكل

ها دو نيروي مخالف  در مجموع بايد گفت كه روحانيون و كمونيست. دارد
 .شدند رضاشاه محسوب مي

در هر حال چنانچه متون مطبوعاتي و اسناد باقيمانده از روشنفكران دورة 
مشروطيت و پيش از روي كار آمدن رضاشاه را مطالعه كنيم، به روشني در 

اصلي در مقابل روحانيون و جوهرة كلي زمينة گيري  يابيم كه موضع مي
هدايتي موجود در ذهنيت تجددخواهان در آن شرايط در جمالتي از 

 :شود كه آخوندزاده خالصه مي
نهايت منافع ملت و آبادي مملكت و وطن مقتضي آن است كه در ميان »   

ملت و سلطنت، اتحاد و الفت پيدا شود و سلطنت، استقالل باطني و ظاهري 
حاصل كند و خودش تنها مرجع ملت گردد و علما را در ادارة امور شريك 

به همين تدبير كه اشاره شد، بنا بر اعتقاد ما، به مرور ايام مغايرت . خود نسازد
 .«از ميان ملت و سلطنت رفع تواند شد

ماحصل بينش تجددخواهي، سرانجام در اثر بروز شرايط از هم گسيخته و 
ديكتاتوري »گيري انديشة  شروطيت، منجر به شكلسردرگمي روشنفكري م

همان رضاخاني كه با عنوان . شد كه رضاشاه تبلور آن بود« مصلح
. ذهنيت يافت و ظاهر شد« ناجي ايران»سردارسپهي، در آن مقطع، در نقش 

شد كه البته عرصة « سرند»همه چيز در اين مقطع و بر پاية اين نگرش، 
گر چه اين . اين فرايند پااليشي جدا نبود نگاري سياسي نيز از روزنامه

هاي  پااليش، به توفاني تبديل شد در فضاي مطبوعات سياسي، اما زمينه
اي را در بستر چالشهاي مطبوعاتي براي ظهور نشريات تخصصي  تازه

پندار بتواند در ساية سنگين  نگاري توسعه غيرسياسي پديد آورد تا روزنامه
 .حق حيات دست يابدسانسور نظامي و اداري به 

اين الگو در خالل سلطنت رضاشاه نه در پادگانها بلكه در مطبوعات و در 
. مجموعة سيستم نوپاي دولت ـ ملت در مفهوم بوروكراتيك آن حاكم بود

هاي متعددي از به مرحلة اجرا درآوردن هر طرح از طريق سلسله  نمونه
اين دورة بيست ساله  هاي گوناگون طي توان در زمينه مراتب دولتي را مي

سازي  سازي تا ارتش ملي و از آموزش همگاني تا كارخانه از راه. مشاهده كرد
و يا طرح لباس و كاله متحدالشكل براي خروج مردان از عبا و عمامه و يا 

بايد به  كشف حجاب و خروج زنان از روبنده و چادر كه در سراسر كشور مي
كتاب و قلم هم در اين جهت حركت نگاري، چاپ،  روزنامه. اجرا در آيد

رو در  هاي پيش آنچه بي چون و چرا در چارچوب طرحها و برنامه. كند مي

پذيرد بايد مورد شناسايي مطبوعات و سيستم ارتباط  سطح ملي انجام مي
 .جمعي نيز قرار گيرد

شود كه بايد از آن به  نگاري اين دوران با چالش ديگري مواجه مي روزنامه
طبقه »و « طبقه متوسط سنتي»آفريني دوگانة  آغاز رويارويي يا نقشعنوان 

هر يك از اين دو طبقه نيازمند خوراك فكري از . ياد كنيم« متوسط مدرن
در واقع خاستگاه طبقه متوسط سنتي . طريق كتاب و روزنامه و مجله است

به عنوان بدنة اصلي جامعه، از پيش از ورود ايران به دورة تالش براي 
از همين . درنيزاسيون، مبتني بر سنتها و باورهاي مذهبي و قومي بوده استم

به ويژه در سال  5258اي را در ميانة دهة  هاي پراكنده رو بود كه مقاومت
كنيم و  هاي غيرسنتي و تجددخواهانه مشاهده مي در مقابل برنامه 5251

گيري  با شكل. دهند هايي از آن را نشان مي مطبوعات آن دوران جنبه
كردگان و روشنفكران  اي از تحصيل بوروكراسي مدرن و حضور بخش عمده

اي فارغ از مناسبات سنتي قدرت، سير تكويني خود را  گرا در آن، طبقه ملي
با تحول ساختاري در نظامهاي آموزشي، اداري، قضايي و حقوقي . آغاز كرد

مد كه ضمن اي در اقشاري از جامعه پديد آ كشور، رفته رفته هويت تازه
اي را در عالم  سازي با الگوي غربي، نيازهاي تازه پشتيباني از روند مدرن

بخشي از اين نيازها در مطبوعات سياسي تحت . ساخت مطبوعات مطرح مي
سانسور و بخشي نيز از طريق مجالت غيرسياسي نوبنياد ولو در تيراژ محدود 

ـ به اعتقاد بنده ـ  88كادرسازي مطبوعات پس از شهريور . قابل تأمين بود
 .در همين بستر انجام گرفت

 

 نگاران در دولت رضاشاه حضور روزنامه

 
نگاران در دستگاه حكومتي در تاريخ مطبوعات ايران  ـ حضور روزنامه تالش

حتي بايد توجه داشت كه . امر استثنائي و محدود به دوره خاصي نبوده است
بين در  دست دولتمردان روشنهاي اين حرفه در داخل ايران بعضاً ب نطفه

كنيم دوران حكومت  از اين نظر فكر مي. دستگاه حكومت قاجار گذاشته شد
نگارن صاحب نامي نظير عبدالرحمان  روزنامه. رضاشاه استثنائي نبوده است

اما آنچه در ... زاده، رهنما و اكبر داور، حسن تقي فرامرزي، علي دشتي، علي
ند؛ سكوت و انكار نسلهاي بعدي در باره ك مورد اين دوره جلب توجه مي

اي از نسلهاي قبل و نسلهاي جديد در درون  نگارن برجسته حضور روزنامه
علت چنين سكوت و . باشد دستگاه حكومتي و همراهي و همرأي با آن مي

 انكاري چيست؟

 
اين سكوت و به مراتب بدتر، انكار اين . پرفسوركهن ـ بلي حق با شماست

اصوالً در تاريخ . غيرمنصفانه و حتي مغرضانه است واقعيت، بسيار
نگاري ايران، انتشار مطبوعات، اغلب، به همت كساني شكل گرفته  روزنامه

. اند بخشي از امكانات دولتي را در اين راه جهت دهند توانسته است كه مي
تاريخ "همچنان كه به تفصيل در كتاب )حتي كسي مانند اعتمادالسلطنه كه 

خود از متوليان اوليه نظام مميزي ( ام شرح داده "مطبوعات ايران سانسور در
شود، براي انتشار و ترجمه كتب ارزنده نيز تالش  مطبوعاتي محسوب مي

خواني در آن شرايط بسته  ورزيد و مشوق جدي انتشار روزنامه و روزنامه مي
 .نيز بود
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ايران در آستانة نبايد فراموش كرد كه سطح سواد و همچنين جمعيت باسواد 
كساني كه مأمور دولت و . بسيار محدود بوده است 5899كودتاي سوم حوت 

بايد از سطح معيني سواد و دانش روز  اند، الزاماً مي كارگزار حكومت بوده
ها و آنان كه از امكانات مالي مناسبي  از سوي ديگر، خانواده. برخوردار باشند

. اند داشته تري براي باسواد شدن نيز ميبودند، فرصت بهتر و بيش برخوردار مي
نگاري ايران به دست  شود كه مدتها عمده فعاليت روزنامه پس مالحظه مي

گرفته است كه يا شاغل در ادارات دولتي و يا خود  باسواداني انجام مي
صاحب امكانات مالي بوده به نوعي نيز مانند گروه نخست در رديف مرتبطان 

اين . اند بوده شتري براي انجام اين كار برخوردار ميدولتي، از توانمندي بي
البته جدا از معدود نشريات چپ ماركسيست وابسته به مسكو و يا راستِ دل 

شان از مراجعي بيرون از مرزهاي ايران  بسته به انگلستان است كه منابع مالي
 .شده است تأمين مي

فرادي مانند داور، پس از كودتاي سوم اسفند و در خالل دورة بيست ساله، ا
زاده، رهنما، دشتي، فرامرزي، محيط طباطبايي، دكترصورتگر، حبيب  تقي

آزاد، خسرو  اصغر حكمت، عبدالرحمان سيف يغمايي، نصراله فلسفي، علي
قلي  الشعراي بهار، احمد كسروي، دكترميمندي نژاد، حسين اقبال، ملك

دكترمرتضي  مستعان، محمد حجازي، مسعود كيهان، ابراهيم فخرايي،
الدين اميرعاليي، عماد عصار، محمدعلي اميرمجاهد،  گلسرخي، شمس

اصغر شميم، ابوالقاسم پاينده و شمار ديگري از  باشيان، سعيد نفيسي، علي مين
گرا، در هدايت و انتشار هر دو نوع  كردگان و روشنفكران ملي تحصيل

در واقع، . دمطبوعات سياسي و يا علمي ـ تخصصي فعاالنه مشاركت داشتن
نگاري آن سالها، در هر چهار دورة اقتدار رضاشاه كه پيشتر از آنها ياد  روزنامه

آموختگي،  شد، بيش از پيش بر دوش اين گونه افراد بود كه خود ضمن دانش
هاي  نقش يا مقامي در دولت نيز داشتند و در پيشبرد طرحها و برنامه

 . اشاه سهيم بودندسازي در حكومت اقتدارگرا و متمركز رض نوين
نگاري  البته آنان كه در جرگة سياسيون بودند، نقش غالبي را نيز در روزنامه

كردند كه در مقاطع گوناگون طي اين بيست سال،  سياسي آن دوران ايفا مي
اي دير و تعدادي نيز به تناوب آمد و شد  اي زود و عده عده. متفاوت بود

وارد شده و فعال بودند و گاهي نيز داشتند، به صحنة مطبوعات بيست ساله 
جذب اين حجم با اين وزن شايسته از روشنفكران و . غيبتشان محسوس بود

كردگان در بدنة بوروكراسي نوبنياد رضاشاهي بود كه فرايند  تحصيل
هاي زيربنايي و تجددطلبانة  ها و برنامه سازي و پيشبرد مجموعه پروژه پياده

ها رضاشاه با استفاده از اين  عليرغم كاستي. پذير ساخت رضاشاه را امكان
جذب، به موازات بسترسازي، با هدف يك توسعة همه جانبه، برپايي سريع 

البته حمايت و مشاركت اين گروه از . نهادهاي مدرن را نيز به پيش برد
كردگان و روشنفكران در كارهاي فرهنگي ـ به عنوان مكمل و  تحصيل

كشوري ـ از آن جهت هم بود كه الگوي  پشتنوانة برنامة توسعة كالن
اجازة ( اند ياد كرده« ديكتاتوري مصلحانه»كه برخي از آن به عنوان )رضاشاه 

اين گروه از آشنايان به مسائل روز و . داد دخالت در سياست را به همگان نمي
شرايط تمدني جهان پيرامون خود، همچنان كه در مصاحبة پيشين عرض 
كردم، با درك واقعيت موجود و آشوب و نابساماني در ساختار كهنة 
كشورداري به ويژه در خالل و پس از جنگ جهاني يكم، به دنبال رهبر يا 

ا قدرت كشور را به سامان رسانيده و به مدير توانمندي بودند كه بتواند ب

اصطالح، آن را جمع و جور كند و اهداف رشد و توسعه و پيشرفت مورد نظر 
همراه با اين گروه . دوستان را هم برآورده سازد روشنفكران و آگاهان و ميهن

نگاري داشتند،  پردازي و روزنامه كه دستي يا ذوقي و مهارتي نيز در قلم
شنفكراني كه به گرد رضاشاه درآمدند، عمدتاً از هرج و بخش ديگري از رو

آنان گويي . مرج سياسي، سرخورده و از آن آشوب، چنگي به دل نزده بودند
هاي رضاشاهي را يا تأييد و يا باز تنظيم نموده، پذيراي  كه جدول اولويت

شده « هاي سياسي آزادي»بر « سازندگي و نظم و امنيت»تقدمِ اولويت 
نگاري سياسي در آن دوران نيز در همين چارچوب  عيت روزنامهوض. بودند

فراموش نكنيم كه از نقطه نظر توسعه به مفهوم علمي آن، . شود فهميده مي
اين الگوي مديريت استبدادي دولتي در كشورهاي توسعه نيافته در امريكاي 

وم التين، آسيا و حتي اروپا رواج داشت و از نماد امروزيني كه نسبت به مفه
 . ديكتاتوري وجود دارد، به دور بود

هاي مطبوعاتي آن دوران با  حال چرا نقش ارزندة اين گروه، در فعاليت
گردد به نگرش مخالف و يا حتي  سكوت و يا انكار مواجه است، بر مي

. ايدئولوژيك نسبت به آن دوران هاي ايدئولوژيك و شبه عنادآميز گروه
داشتند، اما  هايي وجود مي ها و نقطه ضعف ترديد در آن دوران نارسايي بي
انصافي است كه انسان محقق و يا مورخ صادق، يكباره دو چشم خود را  بي

بسته و يا اين كه يك چشمي به صحنه نگاه كند و ضمن انكار كل 
نگار را نيز حتي در  مجموعه، نقش گروهي از روشنفكران و دولتيان روزنامه

فراموش نكنيم كه منابع مربوط به . شود حدي كه وجود داشته است، منكر
 - 5288تاريخ معاصر ايران ـ به ويژه دورة سي و چند ساله پس از سال 

قرار « ها كاستي»در كنار « قالب انكار»در يك « ها داشتي»دستكاري شده و 
الشعاع  در عملكرد تاريخي و حصول تاريخي، تحت« انصاف»گرفته و 

اين برخورد . آمده و با آن درآميخته استنظري عقيدتي و يا شخصي در تنگ
گرايي كه در اروپا بر ضد حكومت  را، حتي در همان سالها در چند نشرية چپ

توانيد  شد نيز مي رضاشاه به وسيلة چند محفل ماركسيستي منتشر مي
اگر چه در اين باره در مصاحبة قبلي اشاراتي داشتم، اما تحليل . مشاهده كنيد

نشريات، به نوبة خود موضوع ديگري است كه بايد به همه جانبة از اين 
 .فرصتي ديگر واگذاريم

 
نگاري كه وظيفة دولتمداري را بر عهده  ـ قابل تصور است، روزنامه تالش

دارد يا بالعكس دولتمردي كه دست در كار مطبوعات يا قدرت قلمي دارد، 
و سياستهاي گيري از اين امكان در توجيه اقدامات  طبيعي است كه از بهره

، براي چنين ”استقالل“در اين صورت در حيطة . نظر نكند دولت خود صرف
 ماند؟ نگاراني چه اعتباري باقي مي روزنامه و روزنامه

 
پرفسوركهن ـ اين البته به بينش فرد، به شخصيت فرد و به طور كلي، به 

و در اين شرايط، بسيار دقيق « استقالل»مفهوم . گردد خاستگاه او بر مي
نگاري كه از جايگاه و يا امكاناتي كه در اختيار دارد،  روزنامه. حساس است

و نه منافع فردي يا )استفاده كند تا پيام درستي را در چارچوب منافع ملي 
از طريق صفحات نشرية خود منتشر سازد، او ضمن حفظ استقالل ـ ( گروهي

زماني كه اين . استدر مفهوم بنيادي آن ـ مسئوليت خود را نيز انجام داده 
ـ كه البته اين « مدار دولت»فرد صاحب نفوذ يا صاحب مقام و يا به اصطالح 
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خواندة فرنگ و روشنفكر نيز هست ـ كليـّت حكومت رضاشاه را در  بار، درس
هاي  بيند و ضمن آگاهي از االهم في االهم جهت مصالح كشور مي

روشنفكران با روند  مدارانة نظام موجود، پذيرش و همگامي ساير توسعه
روي هم افتادگي »كند، در واقع، يك  تجددخواهي را نيز مشاهده مي

كند  ، مفهومي دوجانبه پيدا مي«استقالل». آيد در ذهن او پديد مي« مفهومي
آفريني در اموري  او استقالل خود را در نقش. كه در يك هماهنگي قرار دارد

او مشاركت در روند . پوشاند را ميدارتري  بيند كه مفهوم استقاللِ دامنه مي
اصالحاتي كه مورد تقاضاي نهضت مشروطيت بوده و فعاليت در آن 

هاي مربوط به امور  نگاري و چه در نهادسازي چارچوب ـ چه در حيطة روزنامه
دادگستري، آموزش و پرورش، كشاورزي، تجارت، راه و ساختمان، ماليه و 

او در واقع استقالل . كند تعبير مي« قاللاست»امور فرهنگي و تنوير افكارـ را 
دهد كه ناشي از توسعة زيربنايي و  تري معنا مي خود را در نمود استقالل كلي

حال چه اين فرد، خود صاحب . گيري تلقي و بياني در آن راستاست جهت
نشريه باشد و مستقل از عضويت در ساختار دولت؛ و چه شاغل در آن و به 

 .اي را نيز اداره كند در عين حال، نشريه مدار، و اصطالح دولت
نگاران و صاحب مقامان دولتي ديگري نيز وجود دارند كه  البته روزنامه

يعني هر دو امكان شاغل دولت بودن و مدير يا )برعكس، اين گونه فرصتها 
را صرفاً در جهت منافع شخصي و يا ايدئولوژيك ( اي بودن سردبير نشريه

در اين جا، اين موضوع كه فرد فقط . دهند قرار ميخود مورد سوءاستفاده 
باشد، تغييري در اصل « نگارِ دولتي روزنامه»و يا « نگار يك دولتيِ روزنامه»

، ربطي به (و به عبارتي اولويت او)آنچه براي او مطرح است . دهد قضيه نمي
خارج از اين مرزبندي، « استقالل»ترجيحات كالن و ملي ندارد و بنابراين 

 .كند ط و فقط معناي تأمين منفعت شخصي پيدا ميفق
چنانچه به فهرست اسامي افرادي نگاه كنيم كه در ضمن دارا بودن 
شخصيت فرهنگي، علمي و تخصصي، مسئوليتي را نيز در بدنة دولتي داشتند 

نگاري دورة بيست ساله هم حضوري فعال  و همچنين در عرصة روزنامه
توانيم در آنان مشاهده  را كم و بيش مي« لاستقال»اند، مفهوم اين  داشته

در آنان ـ به مفهوم گستردة « استقالل»كنيم و بنابراين به ندرت با لغزش 
 .شويم آن ـ مواجه مي

اي را در اختيار  به طور كلي، آنان كه بيرون از مسئوليت دولتي، نشريه
ستردة اند و به سختي در چارچوب مفهوم گ اند، بيشتر لغزش داشته داشته مي

ترين مفهوم  كه اين پديده نه تنها از ابتدايي. اند گرفته قرار مي« استقالل»
نگاري و مسئوليت شخصي برخوردار نيست، بلكه  اي روزنامه استقالل حرفه

از افراد و حتي دولتيان نيز « گيري باج»در بسياري موارد به نوعي 
تعهد اخالقي و « اعتبار شخصي»در اين جا ديگر نه . انجاميده است مي

مطرح است و نه مفهوم بايسته و مقدس استقالل در دو عرصه يا دو دامنة 
نگاران زبردست  جالب اينجاست كه روزنامه. آن( ملي)و يا كالن ( فردي)خُرد 

و معروفي مانند دشتي، عبدالرحمان فرامرزي، ابوالقاسم پاينده و ابوالقاسم 
صاحب قلم بودند، چند سالي شميم كه خود چه پيش و چه پس از آن دوران 

از زندگي شغلي خود را در ادارة سانسور شهرباني كشور گذرانده و هر يك 
به طور كلي، . هايي را در زمينه مميزي حكومت بر عهده داشتند مسئوليت

ادارة سياسي شهرباني در آن زمان، نسبت به ادارة انطباعات يا مطبوعات در 
اين اداره . احاطة بيشتري برخوردار بودوزارت معارف، از توان و اهميت و 

هاي تحريري و متون  ها، هيات عمالً آشكارا نظارت شديدي را بر چاپخانه
به  5253زماني كه علي دشتي در فروردين ماه . كرد مطبوعاتي اِعمال مي

كه متعلق به ادارة ( دايره نگارشات)« نگاري رئيس دايره راهنماي نامه»سمت 
گمارده شد، فرامرزي، پاينده و شميم را در كنار خود  سياسي شهرباني بود،

 .كرد داشت كه البته عبدالرحمان فرامرزي در مقام معاونت او انجام وظيفه مي
ها ملزم به  گونه بود كه روزنامه روش كار در ادارة سانسور شهرباني بدين

مـُجوز نشر ارسال مطالب خود به اين اداره بودند تا با صالحديد مـُميزان آن، 
بود تا مشخص شود كه در  اين كنترل شامل كلية مطالب مي. دريافت دارند

اي حكومت و اجراي طرحهاي رضاشاه و  جهتي غير از استراتژي توسعه
اي نيز  البته هيچ نشريه. سياست اصالحات و هويت ايراني مطرح شده، نباشد

. رفت اپخانه نميبدون تأييد مـُجوز آن از سوي ادارة سياسي شهرباني به چ
نگاران از صحنه فعاليت مطبوعاتي  براي درك چگونگي حركت برخي روزنامه

هاي حكومت رضاشاه و  به عرصة مشاركت فعاالنه در اجرا و پيشبرد برنامه
توانيم به نمونة ابوالحسن  نيز آشنايي با ادارة سياسي شهرباني مي

دارد  با سابقه بود اظهار مي نگاران او كه از روزنامه. نوري مراجعه كنيم عميدي
با استقرار نظم و امنيت در كشور و حاكميت سراسري قدرت رضاشاه، »: كه

نگاران سياسي رفته رفته دريافتند كه در شرايط موجود و فشار  روزنامه
خان شميم مأمور سانسور شهرباني در مطبوعات، بهتر است توان و  ابوالقاسم

نوري در اين زمينه  عميدي. «نندوقت خود را در عرصه ديگري صرف ك
از پيوستن به سازمان دادگستري نوبنياد، زياد راضي نبودم »: نويسد كه مي

رود و توجه رضاشاه به  ديدم آزادي مطبوعات دارد از بين مي زيرا مي
بنابراين از قدرت ديكتاتوري خود در اين . ساختمان دستگاههاي كشور است

د و به همين جهت بازار مطبوعات كساد شده، نماي راه حداكثر استفاده را مي
اين به آن معناست كه فعاليت و . «...اجازه نشر افكار آزاد داده نخواهد شد

حضور مطبوعات سياسي در فضاي آن روز جامعة ايران، در زمرة نخستين 
ها و اهداف رضاشاه قرار نداشت، با  اين حال نبايد نقش  هاي برنامه اولويت

هاي نا بجا و گاه  موران كنترلي شهرباني در اِعمال شدت عملكارگزاران و مأ
در طول تاريخ معاصر ايران، به ويژه در زمينة . افراطي را نيز فراموش كرد

مـُميزي مطبوعات، تحديد تحزب و آزادي بيان در تعامالت سياسي در 
« فرد»شود، آنجا كه به اصطالح، قرار به آوردن  بسياري مواقع مشاهده مي

كه با خوش خدمتي و يا « سري»! شويم مواجه مي« سر»، يكباره ما با است
 ! خردي مأمور يا كارگزار آورده شده است بي

اي از نحوة اِعمال مـُميزي  براي روشن شدن منظورم بد نيست به نمونه
مطبوعات توسط مديريت سانسور و مـُميزي در آن زمان اشاره كنم كه 

( 5288پس از شهريور « داد»و سردبير )ه نوري مدير روزنامه ستار عميدي
اش  خان شميم كه وظيفه يك روز ديدم ابوالقاسم»: خود شاهد آن بوده است
ها منتشر  اي كه آن وقت ها به ادارات چند روزنامه اين بود عصرها و صبح

و يا خط  "چاپ شود"شد، سرزده، اخبارش را بخواند و روي آن بنويسد  مي
اي كه  به دفتر ستاره آمده مقاله. "بل چاپ نيستقا"قرمز كشيده بنويسد 

نوشته بودم، خواند، قدري فكر كرد آن را با خط قرمز جلويم گذاشت و نوشت 
حقيقت مطلب اين است : من از او پرسيدم چرا؟ گفت. "قابل چاپ نيست"

كه من هم چيزي از اين مقاله نفهميدم ولي به همين دليل كه چيزي 
ايد، راه احتياط را پيش گرفته  نكه شما اين را نوشتهفهمم و به دليل اي نمي
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ترسم فردا كه منتشر شد و ديگران آن را  زيرا مي! گذارم چاپ شود نمي
اصالً آنچه شما . خواندند، چيزي از آن بفهمند كه اسباب زحمت شود

اين . آيد ولي بعد تويش حرف در مي. نويسيد ظاهر آنها قابل ايراد نيست مي
 «!...مقاالت شما را اغلب بايد سانسور نمايماست كه 

كند كه اين طرز تفكر مأمور سانسور، وي را  مدير روزنامه ستاره اعتراف مي
بايد دوران خدمت مطبوعاتي را پايان داده و به كار »: بيشتر بيدار كرد كه

قضايي خود در دادگستري نوين دلبستگي بيشتري به خرج دهم به همين 
به كار دادياري دادسراي تهران پرداختم و سعي نمودم در جهت با روح جدي 

پـُست جديد به كسب اطالعات و پرداختن به كار جدي اشتغال ورزيده خود 
 «...را جلو اندازم

نگاران به علت نوع برخورد اداره سياسي  بدين ترتيب بخشي از روزنامه
و گروهي هاي ديگر  شهرباني و فشار سانسور و درك موقعيت و وجود زمينه

السلطنه به درستي بيان كرده بود، به علت برچيده شدن  نيز همچنان كه عين
نگاري، از گردونة  اي به صورت سوءاستفاده از حرمت حرفة روزنامه بازار مكاره

 .هاي مطبوعاتي بيرون رفتند فعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي فرهنگي مطبوعات و ساير عرصه

 
هايي  ـ روزنامه، سياست، اخبار اقدامات حكومت و رد يا تأئيد آن پديده تالش
اما بديهي است كه مسائل جامعه و مردم تنها در اين امور . ناپذيرند جدائي

شوند وضعيت جرائد از نظر دربرگيري مسائل و موضوعات ديگر  خالصه نمي
 در اين دوره چگونه بود؟

 
بلي تعريف روزنامه بيشتر مـُبتني . كرديدپرفسوركهن ـ به نكتة جالبي اشاره 

هاي تشريحي و  بر خبري بودنِ آن است و در تعريف مجله، بيشتر جنبه
اين هر دو در دوران رضاشاه به ويژه . شود توصيفي و كمتر خبري مطرح مي

نگاري سياسي نبود و  به بعد كه اولويت بر روزنامه 5258از سالهاي 
انه و حاكميت به شدت متمركز و دستوري مطبوعات، در فضاي اقتدارگراي

اخبار و اطالعات سياسي و تالقي باورها و عقايد »قرار داده شده بود، 
اي در  توجيهات عمراني و اخبار توسعه»، اهميت خود را به نفع «سياسي

. از دست داده بود« هاي نوسازي و آموزش همگاني هاي اصلي و برنامه زمينه
اسي مرسوم گذشته، در واقع به عنوان دگرانديشي هرگونه مباحثات صرفاً سي

آميز، به مثابه عامل ايجاد آشوب و هرج و مرج دوباره تلقي  سياسي و مخالفت
هاي برنامة نوسازي كه  سازي مجموعه اولويت شد يعني ترمز فرايند پياده مي

گويي كه . بنابراين براي حكومت، تحمل ناپذير و غيرقابل قبول است
زده از اوضاع به هم ريختة سياسي سالهاي پيشين، وارد يك  روشنفكران دل

نگاري و بيان  روزنامه»آنان گويي كه . مـُبادله يا داد و ستد كيفي شده بودند
توسعه و »همراه با « سانسور»اي ديگر شامل  را با مجموعه« آزاد سياسي

 .كه از جنس ديگر بود، مبادله كرده بودند« امنيت و نوسازي
درست و نادرستي اين بينش و يا دريافت روشنفكران جذب شده در تناسب يا 

شود كه بار ديگر  تر مي بدنة بوروكراسي نوبنياد، زماني براي ما مشخص
شرايطي كه طي آن . شرايط پس از شهريور بيست را مورد توجه قرار دهيم

هاي سياسي ـ به شدت و بار ديگر  يكباره فضاي سياسي تغيير كرد و اولويت
 .نگاري ما حق تقدم يافت ز جانب روزنامهـ ا

هاي اِعمال شده بر مطبوعات، به  بي آنكه بخواهيم و يا بتوانيم از محدوديت
ويژه در دورة سوم حكومت رضاشاه دفاع كنيم، بايد اذعان داشت كه تجربة 

نشان داد كه به غير از مطبوعات واقعاً  5288مطبوعات پس از شهريور 
سواي نشريات وابسته به گروهي كاسبكار در عرصة  مستقل، آزاد و ملي و

به دو جناح  5288نگاري ايران، به طور كلي مابقي مطبوعات دهة  روزنامه
درست )اند  وابستگي داشته( انگلستان)و راست ( هاي شوروي روس)چپ 

گرچه هر يك از (. خورشيدي 5288و اوائل  5898مانند سالهاي اواخر دهة 
خاص و حتي رسمي خود را داشت، اما با استفاده از سوابق اين دو، انتشارات 

ارتباطي با عناصر ايراني متمايل به خود و يا به وسيلة پول يا ارائه خدمات و 
امكانات فني ـ تكنولوژيك، بخش مهمي از مطبوعات موجود را در اختيار 

مي گرفتند تا ضمن دفاع از مواضع آنها در ايران، جايگاه و پايگاه مستحك مي
حاميان مطبوعاتي و كارگزاران شوروي و . را در آيندة ايران دست و پا كنند

نگاراني كه در جناح  پايگاه ايدئولوژيك آن در مقايسه با آن دسته از روزنامه
تر و وفادارتر  كردند، به مراتب راسخ راست از سياست انگلستان پشتيباني مي

 .كردند عمل مي
گويي . مطبوعات بار ديگر به بازي گرفته شددر هر حال بايد گفت كه آزادي 

اي كه پديد آمده بود به  نگاري در شرايط ويژه كه مسئوليت حسـّاس روزنامه
فراموشي سپرده شده كه اين خود، بيانگر واكنش انسدادي دورة پيشين بود 

ادارة مطبوعات و تبليغات در دورة رضاشاه از . شد كه به درستي هدايت نمي
شد كه به زعم خود سعي در  گير و كنترلي محسوب مي سختجمله نهادهاي 

حفظ آرامش سياسي مورد نياز براي پيشبرد طرحها و نيز القاي احساس 
. مسئوليت اجتماعي براي تحديد قلم در ميان صاحبان مطبوعات داشت

رضاشاه كه به منظور شكستن اقتدار مذهبي، سيستم قضايي جديدي را با 
نين فرانسه تأسيس كرده و مدارسي به سبك نو در استفاده از مجموعه قوا

سراسر كشور به وجود آورده و سوادآموزي را اجباري كرده بود، چالش يا 
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او با تصويب . تافت مخالفتي را در مقابل اين طرحها و در مقابل خود بر نمي
قوانين متعدد، مردم را از اَعمال برخي عـُرفيات اسالمي مانند پوشش سرِ 

اين خود موجبات . عمـّامه و حجاب و چادر به سري زنان بازداشتمردان با 
مخالفت شديد روحانيون شيعي را برانگيخت تا بار ديگر با بيرون رفتن از 

هاي بيگانه در  صحنة سياسي كشور پس از شهريور بيست و حضور ارتش
 .پايتخت، اين گروه از مخالفين به شدت فعال شوند

گيري جنگ جهاني  به ويژه در تهران در اثر اوج شرايط پديد آمده در ايران،
توان به طور كامل از طريق مطالعة متون فارسي و برخي از  دوم را نمي

زيرا همچنان كه پيشتر . خورشيدي درك كرد 5250-5288نشريات سالهاي 
عرض كردم، ساية حاكم بر معدود مطبوعات سياسي آن روزگار و نيز 

اي از  رج در صفحات آن نشريات، تنها گوشهگيري يك جانبة اخبار مند جهت
اي براي  از اين روست كه هر پژوهنده. سازد فضاي موجود را  نمايان مي

درك واقعيات سياسي و اجتماعي در كشور به مراجعه به ساير متون و اسناد 
متوني كه گوشة ديگري از شرايط حاكم بر فضاي ارتباط . پراكنده نياز دارد

و چالشهاي سياسي ـ اجتماعي آخرين سالهاي ( عاتعمدتاً مطبو)جمعي 
تواند محقق را  كاري كه مي راه. كنند دوران سلطنت رضاشاه، را ترسيم مي

قضاوتي كه مقاطع تاريخي . براي يك قضاوت درست و منصفانه آماده سازد
البته اين سياه و سفيد . نبيند« سفيد»يا « سياه»ها را  و رويدادها و شخصيت

اني كه مردم به دور از سانسور، از دستيابي به مطبوعات آزاد و ديدن در زم
نگارانِ آزادانديش و مسئول برخوردار باشند، به مراتب  نقطه نظراتِ روزنامه

 .كمتر خواهد بود
اي در خور توجه از ترسيم فضاي خبررساني و ارتباط جمعي حاكم بر  نمونه

أثير اخبار جنگ جهاني كه به شدت تحت ت 5259تهران در روزهايي از سال 
سفير انگلستان « سِر ريدر ويليام بوالرد»هاي خصوصي  قرار گرفته بود، نامه

وي در اين نامه اطالعات ارزنده و جالبي را . در ايران به همسر خود است
اشاراتي كه جـّو حاكم بر افكار عمومي ايرانيان و تأثير . دهد ارائه مي

تر  هاي فارسي زبان را براي ما شفافهاي سياسي موجود و راديو روزنامه
نگاري مسئول كه در مطبوعات هدايت  حقايقي از وظايف روزنامه. سازد مي

اي به  وي در نامه. توان مشاهده كرد شدة آن سالها الاقل در اين زمينه نمي
سوم ارديبهشت )ميالدي  5918آوريل  82زبان انگليسي در تاريخ سه شنبه 

به [ در تهران]ها  آلماني»: نويسد همسرش ميخطاب به ( خورشيدي 5259
ها كه با سفارت آلمان رفت و آمد دارند و آن هم به  جز در ميان ايتاليايي

هاي  مردم ايران خيلي تحت تأثير پخش برنامه. دستور است، دوستي ندارند
شايد بتوان . كند فارسي راديو برلين هستند كه ادعاهاي عجيب و غريب مي

در مجموع كساني دانست كه نسبت به آلمان احساسات دوستانه ها را  ايراني
خواهند  اين تا حدودي به علت ترس آنان از روسيه است و اين كه مي. دارند

اي هم به  ها باشند و تا اندازه شاهد يك آلمان قوي براي ايجاد توازن با روس
 .«!كنند ها از سنخ هيتلر را تحسين مي اين دليل است كه ايراني

ة درخور تعمق چه براي آن دوره و چه براي درك تاريخي ما از روحية نكت
اي از مردم ايران تحت هدايت همان مطبوعات سياسي محدود  بخشِ عمده

 .را بايد از همين جمالت دريافت
بار ( 5259ارديبهشت  89) 5918ماه مه  59بوالرد در نامة ديگري به تاريخ 

اي كه در حال حاضر پس از  نكته. دهد تر خبر مي اي ظريف ديگر از نكته

گذشت بيش از شصت سال از آن دوران ما را با يك واقعيت تلخ مواجه 
سازد كه از نظر تلقي و نگرش مردم خودمان در شرايط تاريخي خاص  مي

 :بسيار جالب است
گويند جنگ در همين بهار  اي است مي هاي مقيم اينجا چند هفته آلماني»   

شود و اگر اين پيش بيني دروغ از  ز پايان ژوئن تمام مييا به هر حال قبل ا
جايي كه افكار عمومي در حال . آب درآيد، اثر خوبي در اينجا خواهد داشت

صدها آلماني در تهران هستند و . حاضر به طرفداري از آلمان گرايش دارد
بسياري از آنان علناً كاري ندارند و همگي با جديت به كار پخش مطالبي به 

هاي زبان فارسي كه از  اند و از برنامه ع آلمان و بر ضد متفقين مشغولنف
دو روز پيش در . كنند شود، به همين منظور استفاده مي برلين پخش مي

به [ پادشاه انگلستان( ]King George)تهران باور كرده بودند كه شاه جورج 
ومت هاي خود به قصد كاناداست و حك دستور برلين در حال بستن چمدان

سي هنوز نتوانسته .بي.بي. خواهد به همان جا نقل مكان كند فرانسه هم مي
هر چند كه حاال دارند تالش . اندازي كند پخش برنامه به زبان فارسي را راه

ولي حتي اگر ما برنامه به زبان فارسي . كنند تا اين كار را انجام دهند مي
ها  برداري از آن با آلمان توانيم اميدوار باشيم كه در بهره پخش كنيم، نمي

روي  كه پيش)آميز آنان  زيرا زبان تُـند و تيز و ادعاهاي مبالغه. رقابت كنيم
اما اگر . نشيند بيشتر به دل ايرانيان مي( زميني آنها صحت آن را تأييد كرده

روي كنند، خيلي از زور تبليغات  ها نتوانند بيشتر در خاك فرانسه پيش آلماني
شود و اگر راديوي ما در لندن آغاز به كار كند، مورد  كاسته مي آنها در اينجا

به رغم مساعي من در وادار [ در هر حال... ]توجه بيشتري قرار خواهد گرفت
كردن مقامات ايراني به حفظ تعادل، اخبار آلمان در مطبوعات تهران جلوة 

د به طور براي مثال يادداشت دور از ادب آلمان به بلژيك و هلن. بهتري دارد
كامل چاپ شده، اما وادار كردن مقامات ايراني براي چاپ خالصه جواب 

 .«با فشار انجام گرفت[ ملكه هلند]مـُحكم ملكه ويلهم نيا 
هايي از اشكاالتي است كه از نظر هدايت افكار عمومي و  اينها در واقع نمونه

سياسي كه نگاري  سازي در ارتباطات جمعي توسط بخشي از روزنامه يا جريان
 .اند بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد هايي داشته با حاكميت نيز هم سويي

اندازي ديگر، در همين دورة تاريخي است كه روزگار نو پديد  البته در چشم
هاي  ساز تحول در ساير فعاليت آمده در سير تفكر پس از مشروطيت، زمينه

تر شد و شرايط  سي، امروزيچندان كه نثر فار. شود فرهنگي ـ ادبي نيز مي
آفرين در اين زمينه را  مهمترين عوامل نقش. آيد پيدايش ُرمان فراهم مي

در چارچوب « فرديت»و اهميت يافتن « ملت»توان در هويت يافتن  مي
انديشة حاكم دوران رضاشاه، فراهم آمدن امكانات چاپ و نشر و انتشار 

به سبك نوين، اعزام مطبوعات تخصصي، هنري ـ ادبي، گسترش مدارس 
. هاي فرهنگي و اجتماعي خالصه كرد دانشجو به اروپا و ورود زنان به صحنه

زاده در همين  نخستين مجموعه داستان كوتاه ايراني را نيز محمدعلي جمال
اي مانند صادق هدايت، جالل  سازد و نويسندگان برجسته دوره منتشر مي

رگ علوي، سيمين دانشور، احمد، ابراهيم گلستان، صادق چوبك، بز آل
حضور . شوند احمدمحمود نيز پرورش يافتة همين دوران محسوب مي

الشعراي بهار، سعيد  نگاري ادبي و غير سياسي پيشگاماني مانند ملك روزنامه
نفيسي و فروغي، حجازي، مشفق كاظمي و دشتي را نيز در پرورش نسل 

 .ور داشتجديد نويسندگي به سبك دنياي مدرن نبايد از نظر د
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” استقالل“ـ پرسش فوق زمينة بحث ديگري را در ارتباط با مفهوم  تالش
يعني ديدن مسائل ديگر جامعه خارج از حيطة . كند نگاري باز مي روزنامه

آيا فكر . نگار سياست و بيرون از نفوذ عالقمندي سياسي شخصي روزنامه
به نگاران آن دوره توانستند توجه مردم را  كنيد در اين زمينه روزنامه مي

موضوعات ديگري نظير موسيقي، تأتر، ارتباطات اجتماعي، سالمت، ورزش 
گذاري  نگاري پايه هاي جديدي را در عرصه روزنامه جلب نموده و رشته... و

 كنند؟
 

زيرا چنانچه بخواهيم . كنيد پرفسوركهن ـ موضوع دشواري را شما مطرح مي
نظر مـُنّورسازي ذهنيـّت نگاران در دوران حكومت رضاشاه را از  نقش روزنامه

. عامة مردم مورد بررسي قرار دهيم، مجبوريم به مقايسة ادواري بپردازيم
افكار چه « تنوير غيرسياسي»با « تنوير سياسي»بدين ترتيب كه ببينيم 

و اصوالً ماهيت هر يك چيست و وزن هر كدام در ميان . تفاوتهايي دارد
براي اين كار شرايط . چه مقدار است هاي استراتژيك ها و برنامه بندي اولويت

هاي زمانه و با توجه به بود  تاريخي را بايد در نظر گرفت و بر اساس واقعيت
گونه كه چندين بار  همان. ها به ارزيابي نشست و نبودها و شدت و ضعف

عرض كردم اگر چه سانسور و استبداد در كليت خود مورد سئوال است، اما 
نويسد، زماني كه رضاشاه در ارديبهشت  اد هم ميهمچنان كه آقاي پارسانژ

گذاري كرد، او شخصاً تاج را بر  اي تاج دركاخ گلستان با مراسم ساده 5281
سر گذاشت تا نمادي روشن از شيوة منحصر به فردش در به دست گرفتن 

رضاشاه پيروزي خود را در رسيدن به اين موقعيت مديون . امور كشور باشد
او آن زمان كه ايران در نابساماني، آشوب . بري ُمقتدرانه بوداش در ره توانايي

و هرج و مرج فرو رفته بود ظهور كرد و توانست تا خود را مُنجي و تأمين 
كنندة امنيت و ثبات معرفي كند و با جذب و گردآوري گروهي برجسته از 
نخبگان و روشنفكران به دور خود، يعني كساني كه تمركز قدرت و آنچه 

شهرت يافت را تنها راه نجات كشور « ديكتاتوري صالح»ا به بعده
اين گروه . ها پديد آورد دانستند، به سرعت نظام جديدي را در تمام عرصه مي

گشاي كشور به سوي  هاي اساسي را هموار ساختند كه راه راه انجام آن برنامه
اعضاي همين گروه بودند كه اجبار در عدم پردازش به . پيشرفت بود

اي را كه در عرصة  بوعات سياسي را پذيرا شده و فرصت تازهمط
مطبوعاتي به دور از . نگاري غيرسياسي پديد آمده بود، درك كردند روزنامه

هاي  گرچه دخالت. هاي سياسي، رفته رفته شكل گرفت ساليق و تنش
اي از سوي  اداره سانسور شهرباني گاه و بي گاه دامنگير هر  عديده

ساخت،  شد و مديريت مطبوعاتي را مردد و گاهي مضطرب مي اي مي چاپخانه
هاي  نامه و جز اينها با حمايت نامه، ماهنامه، فصل اما مجالتي در قالب هفته

هاي  ها به صورت پشتوانه دريغ دولتي از سوي نهادهاي نوبنياد و سازمان بي
اي، تربيت نموده و  تخصصي آموزشي و علمي و اطالع رساني حرفه

 5288اي را براي سالهاي پس از شهريور  مدارانه ي اسلوبكادرساز
توان  با نگاهي به محتوا و عناوين متنوع اين نشريات مي. بسترسازي كردند

به روشني دريافت كه آنها هم زمينه ساز اسلوب تازة مطبوعات غيرسياسي 
آينده بودند و هم به عنوان نهادي آموزشي، تسهيل كنندة طرح توسعة جامع 

 . اند كرده ي، نقش آفريني ميو مل
 تفاوت موجود ميان نوع مطبوعات اين دوره با آنچه در گذشته و دوران قاجار 

توان در تفاوت عملكردي  هاي مطبوعاتي وجود داشت را مي در عرصة فعاليت
گر چه در هر دو سيستم . سيستم رضاشاهي با سيستم پيش از او نيز معنا كرد

 .ام مميزي و كنترلي بر مطبوعات وجود داشت، نظ(البته با تفاوتهايي)
بايد توجه داشت كه ماهيت نظام متمركز رضا شاهي با آنچه در ادوار گذشته 

پس از )در دوران پادشاهان قاجار و حتي در دورة ديكتاتوري ناصرالملك 
در اين دوره . شاهد بوديم، به شدت متفاوت است( سقوط محمدعلي شاه

نامه جامع و مشخصي وجود دارد كه با تاييد بر( يعني حكومت رضاشاه)
اكثريت نوانديشان تحصيلكردة فرنگ و روشنفكران و رهاشدگان از دوران 
آشوب سياسي پس از مشروطه دوم مواجه بوده و از مشاركت و حضور فعال 

اين امري كامالً . ريزي نيز برخوردار است هاي اجرايي و برنامه آنان در عرصه
پوشي از نقش  بنابراين، به دور از هرگونه چشم .شفاف و مشهود است

بازدارندة سانسور مطبوعاتي، بايد اين مقوله را در مجموعة عملكردي و به 
مدار و نوساخته، مورد ارزيابي و  يك بوروكراسي توسعه« بُرون دادِ»اصطالح 

و « مطبوعات نوانتشارِ غيرسياسي»در اين صورت سهم عنصر . توجه قرار داد
در بازدهي « مطبوعات آزاد سياسي»تأثير عدم وجود عاملي به نام نيز 

 .به درستي شناخته خواهد شد( يعني مجموعة حكومتي رضاشاه)سيستم 
گرچه بخش عمدة روشنفكران ايراني دورة رضاشاه تحت تأثير ناسيونال 
سوسياليسم آلمان قرار داشتند، بايد بپذيريم كه آنان حتي فاشيسم اروپايي را 

مورد توجه قرار داده و ضمن آموختگي از آن تجربه، مشتاقانه در پي  نيز
به قول آقاي آشوري، در شرايط پس از جنگ . گرايي شديد ايراني رفتند ملي

يكم جهاني، ديگر مسئله درجة اول براي آنان، سازندگي كشور و قدرت 
از اين رو بود كه روشنفكران خودشان را در ساية . دولت مطرح بود

اتوري رضاشاه وقف اين كار كردند و در پرتو امنيت آن دوران، بسيار ديكت
اثربخش بودند و كوشندگي آنان در جهت شناساندن ادبيات و فرهنگ مدرن 

 .به جامعه ايران انكار ناپذير است
شود كه در همان  شما تصورش را بكنيد در زماني كه اين مباحث مطرح مي

آبادي را در  خانم دولت« بان زنانز»روزنامة  5288اوائل سالهاي دهة 
كردند كه چرا  سوزانيدند و او را در كوي و برزن لعن و نفرين مي خيابانها مي

اش وضعيت زنان در كشورهاي پيشرفته را  در مقاالت آموزنده و روشنگرانه
هم او بود كه در دورة رياست وزرايي رضاخان . كشاند به رخ زنان ايراني مي

طرح اصالح و توسعة « ايران و فرانسه»اي با عنوان  هسردارسپه، در مقال
كه به  5251اقتصادي ايران را با همكاري دولت فرانسه ارائه داد و در سال 

خواه  جمعيت زنان آزادي»اصغر حكمت وزير جنگ  دستور رضاشاه به علي
برپا شد، نقش بسيار فعالي در پيشبرد « كانون بانوان»خواه تهران يا « تهران
سازي  آبادي تا آنجا به صحتِ طرح نوين صديقه دولت. آن ايفا كرد اهداف

در لحظات  5218ايران در دوران رضاشاه اعتقاد داشت كه حتي در سال 
مرا از محل كانون بانوان به »اش نوشت كه  نامه پايان زندگي در وصيت

ام حتي يك زن با حجاب شركت  آرامگاه ابديم ببريد و در مراسم تشييع جنازه
 .«نكند

انجمن نسوان »ارگان « زنان ميهن»در ابتداي همين دوره است كه مجلة 
ورزد  شود و خانم محترم اسكندري به شدت تالش مي ايجاد مي« خواه وطن

با « عده اي از زنان و دختران اجتماع»تا در جلسات سخنراني براي 
اگر »هاي فني و صنعتي اروپا، به حاضران گوشزد كند كه  برشمردن پيشرفت
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و در مدارس نوبنياد « طالب رشد و سعادت هستند بايد به غرب اقتدا كنند
هاي فرانسه و انگليسي در اولويت  ايران به جاي زبان عربي، آموزش زبان

رضاخان سردارسپه به صورت ( 5288سال )در  همان سالي كه . «قرار گيرد
ي ديگر، كرد، از سوي خواه كمك مالي مي محرمانه به جمعيت نسوان وطن

شدند و آنان را بي  ناميده مي« فاسد االخالق و بدكاره»اعضاي اين جمعيت 
محترم اسكندري و ساير زنان همفكر و نوانديش فعال در ! پنداشتند دين مي

اين جمعيت، در موقع عبور و مرور، توسط افراد تحريك شده، خاك بر 
ر همين سالهاي د. كردند ريختند و سنگ به سوي آنان پرتاب مي رويشان مي

در نبودِ حداقّل »آغازين حكومت بيست ساله بود كه به گفتة دكترعطا اقراري 
شد، هيچ  اي مشكل پيدا مي امكانات بهداشتي و درماني، وقتي براي تولد بچه

وسيله و كمكي وجود نداشت، اين بود كه يكي از مردان محله بر 
گفتن اذان از خداي توانا ها رفته و با  هاي مساجد و يا به روي بام گلدسته

 .«كرد درخواست كمك مي
در هر حال به طور خالصه بايد عرض كنم كه در دوران حكومت رضاشاه از 

به سردبيري احمدي كسروي و از دو « پيمان»تا مجلة « مهنامة ارتش»
تا « آيندة ايران»به سردبيري مستعان و از « راهنماي زندگي»نامة  هفته

در رشت به روش همچنان سنتي خود تا « بدر منير»، از «ايران باستان»
و « راه نجات»تا « دامپزشكي»، از «كوشش»تا « تجديد ايران»و از « بهار»
در تهران تا « ها خواندني»از « ترقي»تا « اطالعات»، از «سعادت بشر»
« طوس»و « صداي كرمان»تا « نامة شهرباني»در بوشهر، از « خليج ايران»

و از « مردان كار»تا « گمرك ايران»و از « گلستان»تا  «كانون»مشهد، از 
مجلة »و « مهرگان»تا « شاهين»و « سهند»و « نسيم شمال»و « مهر»

همگي در چارچوب كنترلي و مميزي موجود، خود را مجاز به « موسيقي
اي و مقوالتي راجع به آيين زندگي و به  انتشار مطالب آموزشي و توسعه

رو،  از اين. ديدند به اصول اجتماع و امور ملي مي اصطالح اروپائيان راجع
صفحاتِ خود را به دور از مباحثات مرسوم سياسي، صرفاً به اين گونه مطالب 

در همين دوره است كه . دادند المنفعه و تجددخواهانه اختصاص مي عام
و به  5255توسط محمد رمضاني در سال « كتاب»نخستين نشريه تخصصي 

 .نام شرق منتشر شد
اما متأسفانه آنچه هر ناظر بي طرفي و هر محقق منصفي را ناگزير از اقرار 

نگاري سياسي محدود، در مقطعي  رويِ همان روزنامه كند همانا نوعي كج مي
از اين دوره است كه به علت محدوديت آزادي قلم و شرايط حاكم بر دستگاه 

ي دگرانديشان اي برا كنترلي دولت، فرصت يا امكان تصحيح و يا مقابله
اين ضعف استراتژيك، همان است كه در پاسخ به . سياسي فراهم نبود

بدين ترتيب كه مطبوعات سياسي، يعني آن گروه . پرسش قبلي مطرح كردم
نگاري سياسي در اواخر دوران رضاشاه، همزمان با  اندركاران روزنامه از دست

. ش نشان دادندجريان جنگ جهاني دوم، يكباره و به شدت به آلمان گراي
پوشي از جنايات  نگاران همگام با خطاي برخي دولتيان، با چشم اين روزنامه

هيتلري و فاشيسم و نژادپرستي دو رژيم غير انساني آلمان و ايتاليا، در 
 .كردند انعكاس انتشار اخبار، امتيازهاي مثبتي را بر ضد متفقين اِعمال مي

تان كينة ديرينة خود از رضاشاه را اين خود مزيد بر علت شد تا دولت انگلس
پيمانان خود، برضد  مستدل يابد و با جلب همكاري استالين و ديگر هم

مصالح ايران و منافع ملي مردم ما به اقدام برخاسته مرزهاي كشور را از 

هاي اصلي ايران را به اشغال  شمال و جنوب مورد حمله قرار داده، بخش
 .درآورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رويهم رفته در تحليل وضعيت مطبوعات در دوران رضاشاه بايد توجه داشت 
كه به كارگيري بخشي از محتواي مطبوعات در ساية حكومتي با ويژگي 

و ( گرايي ملي)مدار، در جهت بسترسازي ايدئولوژيك  توسعهاقتدارگرايانه و 
هدف، تسهيل و بسيج . بود( هويت ايراني)سازي ذهني در مردم  زمينه

هاي رضاشاه در اجراي سريع طرحها بود تا از اين  سراسري و آمرانة خواسته
هاي اصلي آن را  اي كه پايه طريق و بر مبناي ساختار سياسي تازه

داد،  و ارتش يكپارچه و شبكة ارتباطي تحكمي تشكيل مي بوروكراسي مدرن
نقش مطبوعات در اين . هر چه زودتر بتوان به نتايج مورد نظر دست يافت

كرد و همچنان كه رضاشاه هيچ نوع  شرايط، مفهوم خاص خود را پيدا مي
سازي خود را تحمل  اي در خالف جهت طرح نوين نارضايتي سازمان يافته

اي به خود  در مطبوعات معناي محدود و هدايت شده« تسياس»كرد،  نمي
بايد با نظارت سازمان يافته، كنترل و جهت داده شود تا  گرفت كه مي مي

جاست كه رده يا  همين. ها دچار مشكل نشود مبادا پيگيري و اجراي اولويت
هاي  توان در سلسله مراتب اولويت جايگاه اولويت آزادي مطبوعات را مي

نهاد دمكراسي و آزادي »رضاشاه رديابي كرد و دريافت كه ترجيح حكومت 
گونه  همان. در زمرة ترجيحات اوليه آن نظام فكري نبوده است« مطبوعات
هاي دولت، ساخت و ساز و سياست اجرايي و  گيري كليه فعاليت كه جهت

شد كه تنوع مطالب  نوسازي بود، مطبوعات هم ابزاري در همين راه تلقي مي
هاي ملي قرار  هاي آن بايد در راستاي تنوع اجرائيات و پروژه گيري تو جه
در . شد سازي ذهنيت خوانندگان نيز بر همين منوال دنبال مي سليقه. گيرد

حقيقت در اين دوره است كه مجال گفتمان، به صورت صرفاً گفتمان 
ـ گرايانه و به شدت قطبي ـ و نه گفتمانِ دموكراتيك سياسي  اي ملي توسعه

 .پديدار گشت و صورت عمل به خود گرفت
آموختگان فرنگ ديده، در فرايند  كه چگونه و چرا روشنفكران و دانش اين

بندي  اجراي حكومت بيست ساله مشاركت فعال يافتند ما را به صورت
دهي و  سامان»كشاند كه در آن، اين گروه از تجددخواهان،  اي مي معادله

پوشي مقطعي از آزادي مطبوعاتي و  هزينة چشم»را با « توسعة ملي
 . رسانده بودند« تعادل»به « نگاري سياسي روزنامه

 
 تالش ـ آقاي كهن با سپاس از شما بابت وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد

 يسرپاس مختاري رئيس شهربان                  يس نظميه                                 محمد درگاهي رئ   
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 اي يگانه افسانه مجله
 

در ( كالله خاور)گاه منظم و گاه نامنظم توسط موسسه خاور  5289خورشيدي تا  5280ماه سال  اي بوده است كه در سه دوره از آبان افسانه نام نشريه   
ه شده و به دو لحاظ اهميت داشته است؛ اول آنكه در آن سالها كه داستان كوتاه چندان شناخته نبود اين نشريه صرفا به انتشار داستان كوتا تهران منتشر مي

نگار و  دكترصدرالدين الهي روزنامه. شود تر نامهاي معروف بعدي در زمينه ادبيات، نخستين بار نامشان در اين نشريه ديده ميديگر اينكه بيش. پرداخته است مي
نگاري درباره آن دست زد كه در آن عالوه بر مشخصات  اي ناقص از اين نشريه را در اختيار داشته چند سال پيش به يك تك نگاري كه دوره استاد روزنامه

در اينجا بخشي از آن مقاله كه مربوط به فضاي فرهنگي ادبي آن . شود ه، فضاي ادبي ـ فرهنگي سالهاي اوليه حكومت رضاشاه به دست داده مينشري
  *شود  سالهاست بار ديگر منتشر مي

*** 

 
 
 

 صدرالدين الهي    

 
 
 
 
 
 

 افسانهفلسفة ايجاد و انتشار 
 
 
 

، در اولين شمارة دورة افسانهروزبه كه ظاهراً نام مستعاري ست براي سردبير 
 :دارد اول اين مجله علت انتشار آن را به اين شرح بيان مي

ادبيات اروپايي اخيراً افسانه اهميت و پيشرفت مهمي حاصل كرده و رفته در 
گيرد به طوري كه نويسندگان معروف اين عصر غالباً  رفته جاي رمان را مي

دهند و كمتر رمان مفصل نوشته و منتشر  به نوشتن افسانه اهميت مي
 .سازند مي

ضيح و بيان علت اين مسئله هم پرواضح است سابقاً نويسندگان براي تو
نوشتند و براي پروراندن حكايت آن قدر  نظريه و مطلبي يك كتاب رمان مي

كردند كه غالباً اصل موضوع  شاخ و برگ و شرح و تفصيل به آن اضافه مي
شد و خواننده براي آن كه يك نتيجة اخالقي يا  در ميان آنها مفقود مي

كتاب مفصل را بخواند فلسفي يا اجتماعي به دست بياورد مجبور بود تمام آن 
 .شد و از اين راه مدتي از وقتش بيهوده تلف مي

اما دنياي امروز با پنجاه سال، بيست سال، ده سال و حتي با سال گذشته 
خيلي فرق كرده است و سير حركت مدنيـّت به قدري سريع شده است كه 

دهد  يمردم اوقات فراغت زياد ندارند و تالش و پويه زندگي به آنها اجازه نم
 .كه در روز بيش از يكي دو ساعت صرف تحصيل و مطالعة كتاب كنند

به همين جهت رمانهاي بزرگ در يكي دو سال اخير از فهرست كتب 
خوانند رفته رفته خارج و به جاي آن  عمومي كه اكثريت مردم آنها را مي

هاي كوچك روي كار آمده است و واقعاً هم در صورتي كه يك مطلب  افسانه
توان در يك قصة كوچك پروراند و نتيجة مطلوب را صاف و  ه را ميعمد

مستقيم گرفت چه الزم است كه همان مطلب را به وسيلة يك كتاب طويل 
و مفصل بيان كرد و معاني لطيف و دقيق را در عبارات ممـّل و خسته كننده 

 پوشانيد؟
 ميزرابلود مثالً عين افكار و مطالبي را كه ويكتور هوگو در كتاب معروف خ

با آن همه شرح و تفصيل بيان كرده است، آناتول فرانس همان مطالب را به 
تشريح كرده و نقائص ( كرنكوبيل)طور ايجاز و اختصار در يك قصة كوچك 

رسد در دو سه  قوانين اجتماعي و ضررهايي كه از آنها به افراد جامعه مي
اي فلسفي و گذشته از رمانه. صفحه به طور كامل مجسم نموده است

اند نتيجة فكري و اخالقي از  اخالقي يعني رمانهايي كه مؤلفين آنها خواسته
آنها بگيرند، رمانهايي هم كه براي تفريح و گذراندن وقت نوشته شده باز اگر 
مفصل باشد امروز چندان خواننده ندارد و كمتر كسي در پي مطالعة آنها 

سان و كونان دويل امروز از هاي كوچك موپا رود و به همين جهت قصّه مي
 .رمانهاي دوما و بالزاك بيشتر كسب اشتهار كرده و خواننده زيادتر دارد

 
 ٭٭٭

 مؤسسه خاور كه سابقاً منحصر به كتابخانة شرق و بعد عبارت از كتابخانه و 
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مطبعة شرق با هم و باالخره در نتيجة كوشش و مجاهدت صاحب آن امروز 
مبدل شده است با پي بردن به اهميتي كه به يك مؤسسه وسيعتر خوبي 

در دنياي ادبيات امروز حاصل كرده تصميم گرفته است كه هر  **افسانه
هفته يك جلد كتاب به شكل مجله با قطع مناسب و در حدود پنجاه تا 

منتشر نمايد و در هر جلد يك يا چند قصة  افسانهشصت صفحه به اسم 
جمه نمايد و يا اگر نويسندگان ايراني كوچك شيرين از نويسندگان اروپايي تر

 .هاي خوبي نوشته و حاضر داشته باشند آنها را منتشر كند قصه
هاي مزبور الزم نيست همه در يك رشته و يك نوع معيني باشد و  قصه

هايي كه فقط رمان و براي تفريح  تصميم ناشر بر آن است كه قصه
اخالقي هم دارد همه را در  هايي كه جنبه فلسفي و خوانندگان است تا افسانه

اين سلسله انتشارات بگنجاند تا نفع آن عايد كلية خوانندگان بشود و هر 
 .كس به فراخور ذوق و سليقة خود استفاده از آن بنمايد

يابد عبارت از دو قصة كوچك از دو نفر  كه انتشار مي افسانهاينك اولين جلد 
است كه مترجم آنها آقاي نويسندة مشهور اروپايي كونان دويل و ولتر 

حميدخان اميرسليماني به وسيلة ترجمه و انتشار آنها براي اولين بار  سلطان
گذارند و در همين قدم اول حسن سليقه  قدم به حوزة مطبوعات و ادبيات مي

كنند و با اين حسن انتخاب و انشاء سليس و رواني  و ذوق خود را معرفي مي
توان اميدوار شد كه در آتية  اند مي ار بردهكه در ترجمة اين دو قطعه به ك

 .نزديكي در رديف مترجمين خوش ذوق ما قرار بگيرند
ضمناً الزم است اين نكته را هم متذكر گردد كه تراجم احوال مختصري كه 

شود بر قيمت و نفاست  از هر نويسنده در ابتداي قصه ترجمه شده و طبع مي
 (.روزبه)افزايد  مي« افسانه»سلسله انتشارات 

توان  نكات جالبي را مي افسانهاز مطالعة اين مقدمه يا به اصطالح روش نامة 
 :دريافت و بازنوشت

ناميده است نزديكي « روزبه»الف ـ زبان روان مقدمه نويسي كه خود را 
فراوان به نثر مرحوم سعيد نفيسي دارد كه شايد در هنگام انتشار افسانه از 

است و بعداً هم مديريت مجلة شرق او را به  مشوقان مرحوم رمضاني بوده
خاصه آن كه در دورة دوم اين مجله سعيد . عهده گرفته و اداره كرده است

، «طوق لعنت» ، «ريش گروِ گيس»نفيسي هفت داستان كوتاه به نامهاي 
، و «فرنگي مآبي»، «سيل تمدن»، «شهوت كالم»، «پس از مرگ پسرش»
ن اين داستانها از يك سو شبيه زبان نوشته است كه زبا« خانة پدري»

نامه است كه آمد و از سوي ديگر شباهتي تام به داستانهاي كوتاه او در   روش
 .دارد سياه ستارگانمجموعة 

را معرفي داستانهاي كوتاه  افسانهب ـ نويسنده براي اولين بار هدف از چاپ 
شورت »اش را  و انگليسي( nouvelle)« نول»اش را  كه او معادل فرانسوي)

خوانده، عنوان كرده است و پيداست كه اين نوع ( short story)« استوري
ادبي از داستان نويسي در آن سالها كم كم مورد توجه مردم قرار گرفته بوده 
است و همين توجه است كه با فاصلة چند سال به اقبال خواص به 

هيم ديد حتي شود و چنان كه خوا داستانهاي كوتاه صادق هدايت منجر مي
 .نويسد ترين داستانهايش را در همين مجموعه مي خود هدايت يكي از كوتاه

 پ ـ توجيه عالقة مردم به داستان كوتاه و گرفتاري روزمرّه نشانة ديگري 
حيات اجتماعي ( 5281آذر  81)ست كه با استقرار رضاشاه بر تخت سلطنت 

 :اي شده است كه در آن ايران وارد مرحلة تازه

 .الًـ حركت و فعاليت اجتماعي طبقات شدت يافتهاو
ثانياًـ مطبوعات اندك اندك از مسير مطبوعات عقيدتي تغيير جهت داده و به 

اند و انتشار اولين شمارة  سوي مطبوعات سرگرم كننده و ادبي حركت كرده
يعني دو سال بعد از آغاز سلطنت رضاشاه  5280آبان ماه  52در  افسانه

 .ن تحول مطبوعاتي استپهلوي مؤيد اي
( سروان)همچنان با انتخاب دو ترجمه از سلطان « نامه روش»ت ـ نويسندة 

در آينده محل بروز و  افسانهحميدخان اميرسليماني و اظهار اين اميدواري كه 
ظهور استعدادهاي تازه در زمينة ترجمه و تصنيف خواهد بود كامالً توجه 

 .ساندر نشريه را به نسل جوان آن روز مي
ث ـ نويسنده در عين حال تأكيد بر آن دارد كه اين نشريه تنها براي چاپ 

شود بلكه به انواع ديگر داستانهاي ادبي كه  آثار فلسفي و اخالقي منتشر نمي
براي تفريح و وقت گذراني نوشته شده است توجه خواهد داشت و به اين 

پسند در ادبيات روز  مبينيم كه آغاز گرايشي به سوي داستانهاي مرد طريق مي
شود و با ديدن اسامي كساني كه بعدها در صحنة  آن زمان مشاهده مي

اي و چه از جهت  نگاري ايران چه از طريق اين كار حرفه روزنامه
نويسي  اند به خوبي آغاز جنبش داستان پسند شهرتي يافته نويسي مردم داستان

نامهاي كساني چون عبدالرحمن فرامرزي، . كنيم مطبوعاتي را مشاهده مي
در ميان اسامي اولين ( محمد مسعود)دهاتي . حسينقلي مستعان، م
 .شود ديده مي افسانهنويسندگان دورة اول 

نويسي معاصر و  ج ـ به موازات اين امر نام كساني كه بعدها در زمينة داستان
ها ديده  د افسانهاي هستند، پشت جل ادبيات دوران پهلوي صاحب آوازه

شود و پرويز ناتل خانلري، مسعود فرزاد، بزرگ علوي، و صادق هدايت از  مي
 .اين گروهند

چ ـ در مقدمه، وعده داده شده است كه به هنگام چاپ هر اثر، مخصوصاً آثار 
ترجمه به معرفي نويسندة اثر نيز توجهي بشود تا خوانندگان آن نويسندة غير 

اما به اين وعده فقط تا شمارة چهارم دورة اول عمل . ندايراني را بهتر بشناس
شده است و سپس اين كار به طور منظم متوقف مانده و در دورة دوم به 

 .علت كم شدن تعداد صفحات به كلي متوقف گرديده است
آيد كه بر خالف گفتة آقاي محسن رمضاني  ح ـ از مقدمة شمارة اول بر مي

تحريريه و هيچ كمكي نداشت و همة اين مجالت هيأت »كه مدعي ست 
داد از تهيه مطلب گرفته تا چاپ و  كارها را خود پدرم يك تنه انجام مي

رسد و همان  چندان درست به نظر نمي (5)«تصحيح و نشر و توزيع و فروش
طور كه خود ايشان بعداً اصالحي در عبارت خود كرده و مديريت شرق را به 

اشته است، بايد فكر كرد كه ذهن آگاه و دشتي و فلسفي و نفيسي منسوب د
آشنايي به مسايل ادبيات آن روز جهان در پشت فكر ايجاد مجلة افسانه 
وجود داشته است و همان طور كه اشاره شد صاحب اين فكر به احتمال قوي 

زيرا هنگامي كه از آناتول . توانست باشد جز سعيد نفيسي كسي ديگر نمي
آيد تازه در آن  سخن به ميان ميAnatole France (5011-5981 )فرانس 

از مرگ پادشاه نثر فرانسه و برندة جايزة ادبي ( 5983نوامبر / 5280آذر )سال 
گذشته است همچنان كه سِر آرتور كونان  سه سالي بيش نمي 5985نوبل 

خالق و آفرينندة Sir Arthur Conan Doyl (5019-5928 )دويل 
در قيد حيات بوده و صيت شهرت اين شخصيت پليسي شرلوك هولمز هنوز 

 ي آن روز اروپا ـتان نويسـنا به ادب و داسـت اندركاران آشـدو به گوش دس
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 .رسيده بوده است
آيد كه در آن سال تحولي در كار  خ ـ از مقدمة جلد اول دورة اول بر مي

مؤسسه خاور پيدا شده و همان طور كه فرزند آقاي رمضاني اظهار داشته 
سنگي كه اساس كار چاپخانة خاور بوده به چاپ سربي تبديل است چاپ 
 .گرديده است

 

 افسانهبررسي كوتاه مطالب دوره هاي اول و دوم 
 

 الف ـ دورة اول

تا  18همچنان كه اشاره شد دورة اول افسانه قرار بود با تعداد صفحاتي بين 
 اما اگر. صفحه به مدت شش ماه، آن هم به طور هفتگي منتشر شود 08

است، دهمين و  5280آبان ماه  52انتشار شمارة اول آن به تاريخ شنبه 
اي كه از دورة اول در اختيار اين بنده است تاريخ اسفند ماه  آخرين شماره

دهد كه ناشر برخالف آرزوي قلبي و برابر  را دارد و اين نشان مي 5283
ه است بيش ماه نتوانست 50بيني قبلي كه به آن اشاره شد در طول مدت  پيش

اي را كه آرزو داشته به صورت هفتگي منتشر سازد، به  از ده شماره از مجله
بيني شده فقط به چاپ ده  شمارة پيش 01به عبارت ديگر او از . چاپ برساند

 .شماره توفيق يافته است
سلطان حميد : نام مترجمان و مؤلفان ايراني ده شمارة اول از اين قرار است

همداني، پويان  اهلل ديهيمي، آقاشيخ موسي نثرياميرسليماني، عطاء
عمايي، حسينقلي مستعان، عبدالرحمن فرامرزي، محسن صبا، و  صديق

 .اميرهوشنگ نيـّرنوري
: شود هاي دورة اول ديده مي از نويسندگان خارجي نيز اين اسامي در شماره

زامنهف ولتر، تولستوي، موپاسان، كونان دويل، جيمس ولز و باالخره دكتر 
المللي اسپرانتو كه در آن روزگار شهرتي عالمگير  خالق مشهور زبان بين

 .داشته است
از جهت تحقيق در سير داستانهاي تخيـّلي علمي در ايران ذكر اين نكته در 

به « طي زمان»در شمارة سوم اين دوره داستاني به نام : خور توجه است
همداني ست در اين  يخان نثر چاپ رسيده است كه نويسندة آن موسي

داستان كه شايد نويسندة آن متأثر از داستانهاي تخيلي آخر قرن نوزدهم 
قرن قبل قرار  81فرانسه است قصة خود را بر مبناي سفر يك محقق به 

داده و قهرمان داستان او كه به علم هيأت و فيزيك و مخصوصاً نور 
 81اع كرده مردمان خواهد كه با كمك دستگاهي كه اختر مند است مي عالقه

 .قرن قبل را به زمان حاضر بياورد
صفحه نوشته حسينقلي  18نويسندة ديگري كه در اين دوره، داستاني در 

هاي قديمي را به صورت يك  مستعان است كه داستاني مقتبس از افسانه
فصل و يك خاتمه نگاشته و در جلد هشتم دورة اول در  50داستان بلند در 
رسد كه اين اولين كار  به نظر مي. منتشر ساخته است 5283ارديبهشت ماه 

مستعان در . نويس پركار سالهاي بعد باشد مستقل و طوالني مستعان پاورقي
جلد هفتم همين دوره نيز ترجمة داستاني را بدون ذكر نام نويسنده و فقط با 
قيد آن كه داستان نوشتة يكي از نويسندگان اخير فرانسه است با عنوان 

اي كه از نوع  با سابقه. ترجمه و به چاپ رسانيده است« عنتر شجاع عرب»
كار مستعان در اقتباس و دوباره نويسي داستانهاي اروپايي در دست است 

معلوم نيست كه او اين داستان را واقعاً ترجمه كرده و يا مانند داستان 
 .از خود نوشته است« ماجراي دل»

نگار مشهور ايران هم در جلد  س و روزنامهعبدالرحمن فرامرزي سرمقاله نوي
صفحه به  11منتشر شده داستاني در  5283كه به تاريخ آبانماه افسانه نهم 
نوشته است كه خود او در پايان داستان تصريح « سرگذشت يك بدبخت»نام 

اين افسانه را بنده هفت سال قبل نوشته بودم و براي نمونه از »كرده كه 
 (8).«بدون حك و اصالح به طبع آن اقدام نمودمانشاء هفت سال قبل 

فرامرزي بعدها نويسندة داستانهاي عاشقانة تاريخي بود كه زير عنوان كلي 
از ياد نبايد برد . رسيد و هواداران بسيار داشت به چاپ مي« داستان دوستان»

كه همان طور كه در شمارة اول دورة اول وعده داده شده بود داستانهاي 
ده و مخصوصاً داستانهاي پليسي شرلوك هولمز از كونان دويل و سرگرم كنن

داستانهاي كارآگاه خصوصي امريكايي نات پنكرتون در اين دوره به چاپ 
هاي اين نشريه نام  همچنين در پشت جلد بعضي از شماره. رسيده است

پسند آن زمان با ذكر تعداد مجلدات و بهاي آن به چاپ  كتابهاي همگان
و در حقيقت اين كتابها از انتشارات مؤسسة خاور بوده كه ناشر رسيده است 

از . شده است براي تبليغ فروش آنها به پشت جلد مجلة خود متوسل مي
توان ديد بايد از آرسن  مي افسانهجمله نامهايي كه در پشت جلد شمارة نهم 

 51 جلد، ركامبول از جلد پنجم تا جلد يازدهم، پسر پارايانها در 52لوپن در 
جلد  52كتابها به نرخ روز نسبتاً گران است و فرضاً بهاي . ياد كرد... جلد و 

 .قران معيـّن شده 38آرسن لوپن 
 

 ب ـ دورة دوم

در روي جلد . شود از آغاز دورة دوم به صورت منظم روزانه منتشر مي افسانه
اين كتاب ماهي بيست جزوه »: خورد مجله اين جمله داخل كادر به چشم مي

هركس پنج . شود همه روزه سواي جمعه و دوشنبه و ايام تعطيل منتشر مي
جزوه در يك ماه مرتباً فرستاده خواهد  88قران به مؤسسة خاور بفرستد 

 .«شد
به « افسانه»به بعد دورة دوم، ناشر با جايگزين كردن كلمة  52از شمارة 

الق نام مجله كند كه نشرية او كتاب نيست اما از اط اذعان مي« كتاب»جاي 
 .نيز بر اين نشريه امتناع مي ورزد

صد جلد  افسانهدورة »دارد كه  از شمارة چهل و نهم دورة دوم ناشر اعالم مي
جلد در ماه  88يعني همچنان به تعهد . «شود است كه در پنج ماه منتشر مي

در همين زمان قيمت اشتراك پنج ماهه را نيز پشت جلد . ماند پايبند مي
در داخل جزوة هفتاد و چهار، ناشر تصريح . دارد نج قران اعالم ميبيست و پ

به پايان خواهد  5289جلد در اسفند ماه  08كند كه عمر دورة دوم در  مي
 .شود رسيد و دورة سوم آغاز مي

 :در دورة دوم شعار
 فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

 سخن نو آر كه نو را حالوتي ست دگر 
ورة اول تا شمارة هفتم بر باالي مجله بود، سپس جاي كه از شمارة اول د

 خود را به 
   فسانه ها همه خواب آورد، فسانة من

 زديده خواب ربايد فسانة عجبي ست  
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كند به اين معني كه  اي مي شود و جاي آن ناشر ابتكار تازه به كلي حذف مي
رساند و  مي به چاپ افسانههر شماره از مجلة خود را به نام يكي از مشتركان 

شود و روز بعد نام  نام اين مشترك در داخل جلد در باالي صفحه چاپ مي
. آيد مشترك ديگري به جاي مشترك روز پيش در صفحة داخل جلد مي

به نام او منتشر شده است  افسانهاولين مشتركي كه شمارة اول دورة دوم 
« و تلفن خان انصاري عضو محترم وزارت پست و تلگراف آقاي ميرزا حسن»

بديهي است كه نظر ناشر در چاپ اسامي اين مشتركان تشويق هر چه . است
بيشتر خوانندگان به اشتراك نشريه است تا مگر كساني با ديدن نام خود در 

در . داخل جلد افسانه نوعي احساس درآميختن با فضاي ادب روز را پيدا كنند
مندان داستان  عالقه عين حال پيداست كه بعضي از مشتركين اين نشريه از

اند و ما به نامهاي آدمهاي سرشناس همان روزگار يا روزگار  و ادبيات بوده
خان كرماني  به نام ميرزا شهاب 31فرضاً جزوة شماره . كنيم بعد برخورد مي

زاده  آن به نام حسام 30پدر دكترمظفر بقايي سياستمدار معروف و جزوة 
ارگاد در پيشاهنگي ايران و سپس پازارگاد كه بعدها به نام دكتر پاز

 .نگاري پرآوازه شد منتشر گرديده است روزنامه
در همين دورة دوم است كه آگهي انتشار شمارة اول مجلة شرق به سردبيري 

بينيم و همكاران اين مجله و موضوعات مقاالت آنها را  سعيد نفيسي را مي
دوم به تاريخ  ام دورة جزوة سي افسانه،در آگهي پشت جلد . خوانيم مي

الوقوع شرق مژده داده شده است كه اين  انتشار قريب 5289شانزدهم آذر 
مجله از اول دي ماه مرتباً همه ماهه منتشر خواهد شد و آن گاه در جزوة 

خبر انتشار مجلة شرق با  5289دي ماه  0چهل و سوم به تاريخ پنجشنبه 
مله نام اين اشخاص در ذكر نام همكاران و مقاالت آنها آمده است كه از ج

الدين طهراني،  سعيد نفيسي، سيدجالل: شود زمرة همكاران مجله ديده مي
شفق، رشيد ياسمي،  الشعراي بهار، دكتررضازاده آشتياني، ملك عباس اقبال

، ميرمحمد حجازي، شادمان [العابدين ظاهراً زين]نصراهلل فلسفي، رهنما 
 .يكده، و مسعود فرزاد، عبدالحسين م[ظاهراً دكترسيدفخرالدين]

غرض از ذكر اين مختصر بار ديگر تأكيدي ست بر اين كه به احتمال قريب 
شده است چه جز  زير نظر سعيد نفيسي منتشر مي افسانهبه يقين مجموعة 

اين كه خود او دراين دورة دوم و پيش از چاپ شرق هفت افسانه براي 
و سلطان  مجموعه نوشته است، نويسندگاني چون مسعود فرزاد

سرتيپ محمدعلي صفاري رئيس شهرباني و سناتور ]خان صفاري  محمدعلي
اند و  ترجمه و نوشتة خود را به سعيد نفيسي اهداء كرده[ دوران محمدرضاشاه

آن را با اين  افسانه 10شمارة « سيل بجنورد»مسعود فرزاد در مقدمة داستان 
عيد نفيسي اولين تقديم به س»عبارت به سعيد نفيسي تقديم كرده است 

 .«.ف. م. مشوق من در ادبيات
افسانه در دورة دوم گاه پشت جلدهاي خود را به معرفي فروشندگان اين 
نشريه نيز اختصاص داده است و با نگاهي به اين صورت نمايندگان به خوبي 

در شرق بلوچستان تا [ زاهدان]شود كه اين نشريه از دزدآب  ديده مي
يه غرب كشور و از تبريز در شمال تا بندرلنگه در ال قصرشيرين در منتهي

شده است و در شهرهاي مهم مثل تبريز، مشهد، رشت،  جنوب توزيع مي
 .اند كرده هاي خود آن را توزيع مي شيراز گاه دو تا سه فروشنده در مغازه

اي  سابقه همچنين در اين دورة دوم است كه ناشر دست به ابتكار تقريباً بي
 5289شنبة پنجم اسفندماه  جزوة شصت و نهم به تاريخ سهزند و در  مي

بيست صفحه را به تبليغ و معرفي كتب و مجالت مؤسسه خاور، چاپ فرم 
فردوسي  شاهنامة، مجلة شرق، كتاب و نيز افسانهاشتراك براي دورة سوم 

 .شود اختصاص داده است كه به صورت جزوه و به طور ادواري منتشر مي
كه ناشر فهرست كلية آثار منتشره دورة دوم را ـ حتي  در همين جزوه است

دهد و  با ذكر نام پانزده جزوه كه در آينده منتشر خواهد شد ـ  به دست مي
هم به لطف اين فهرست است كه اين بنده به دو نكته كه متأسفانه به علت 

 .خورم ام بر مي كسري دورة دوم به آن دسترسي نداشته
 

اسم خانم مترجمي به نام جميلة فرخ در شمار  اول ـ براي نخستين بار
دهد كه زن  نويسندگان و مترجمان دورة دوم افسانه آمده است و نشان مي

 .تواند در سلك مردان مترجم درآيد مي( 5289)مترجمي هم در اين سالها 
 

دوم ـ خام فرّخ سه جزوه از اين دوره را به ترجمة سه اثر معروف ويكتور 
اختصاص داده  خندد مردي كه مي، كارگران دريا، ود و سهنهوگو با نامهاي 

دانند كه هر كدام از  البته آشنايان با اين سه رمان معروف به خوبي مي. است
صفحه نوشته شده و بنابراين  288اين داستانها با حجمي متجاوز از 

هاي آسان شده و تلخيص شدة اين  هاي خانم فرخ حتماً از روي جزوه ترجمه
صورت گرفته است كه در آن روزگار اين كار در ادبيات اروپايي به سه اثر 

به ( vulgarisation)ويژه فرانسوي براي مردم فهم كردنِ آثار ادبي 
به اصطالح نقد امروز كار بسيار ( popularisation)اصطالح آن دوران و 

متداول بوده است و نيز بسياري از ايرانيان از طريق اين صورت تلخيص شده 
 .اند شده ا آثار ادبي آشنا ميب

در مجموعة اين بنده به تفاريق زماني  افسانهنسخة دورة دوم  08از مجموع 
توان  نسخه كسري وجود دارد، اما با نگاهي به آنچه در اختيار است مي 53

سيماي دگرگون شده و تحول يافتة دورة دوم را به نسبت دورة اول كامالً 
 . تشخيص داد

 
 يسندگان و مترجمان دورة دومپ ـ دربارة نو

شود نام پرويز  ديده مي افسانهاولين نام مشهوري كه در شمارة دوم دورة دوم 
اثر معروف شكسپير قدم در ساحت  طوفانخانلري ست كه با ترجمة  ناتل

او در اين ترجمه نام خود را به اين صورت . مطبوعات آن روز نهاده است
 .«خانلري. ناتل. پ» نوشته است 

ام كه نخستين آشنايي من با نام  اين بنده در جايي ديگر متذكر شده
اي  بعدها در طي مصاحبه. ها آغاز شد دكترخانلري از خواندن همين افسانه

ام داشتم هرگز او را راغب به ذكر جزئيات  طوالني كه با استاد درگذشته
نلري رسيد كه دكترخا اش با اين نشريه نديدم و چنين به نظرم مي همكاري

هاي  اين كار را در حقيقت سياه مشقي براي كارهاي مطبوعاتي ادبي دوره
او در تمام اين . دانسته است بعدش در مجلة موسيقي و سپس سخن مي

مدت فقط يك بار آن هم به اشاره اظهار داشت كه عبدالرحمن فرامرزي 
رجي براي معلم ادبيات او در دارالفنون وي را به نوشتن مقاله و ترجمة آثار خا

مطبوعات آن روزگار تشويق كرده است و با در نظر گرفتن اين نكته كه 
رسد كه هم  است بعيد به نظر نمي افسانهفرامرزي از نويسندگان دورة اول 

اما . به توصيه او دكترخانلري به كار كردن در افسانه روي آورده باشد
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او در اين . ستدر خور اعتنا افسانهمحصول كار دكترخانلري در دورة دوم 
به چاپ  افسانهقطعه شعر را در  8داستان كوتاه و  58دوره مجموعاً ترجمة 

 Guy de هاي او گي دو موپاسان در ميان ترجمه. رسانيده است

Maupassant (5018-5092 )نويس فرانسوي كه داستانهاي  داستان
 خانلري همچنين با. كوتاهش شهرت جهاني يافته بود مقام اول را  دارد

-Leconte De Lisle (5050از لوكنت دويل « كريستين»: ترجمة دو شعر
اين دو Francois Copee (5018-5980 )از فرانسوا ُكپه « پدر»و ( 5091

 .شاعر ناشناخته را به فارسي زبانان معرفي كرده است
كه ياران بعدي خانلري، مسعود فرزاد و بزرگ  است افسانهدر دورة دوم 

بزرگ علوي با ترجمة داستان كوچكي . آورند مجله روي ميعلوي نيز به اين 
Maxime Gorki (5000-5920 )از ماكسيم گوركي « شبي در پائيز»بنام 

 (2).كند اين نويسندة روسي آغاز انقالب روسيه را به ايرانيان معرفي مي
معلم كم »اي كمدي به نام  مسعود فرزاد نيز با نگارش يك نمايش تك پرده

فرزاد سپس به ترجمة از انگليسي  (1).نمايد كار خود را آغاز ميافسانه در « آزار
هنري « قوش»بار با ترجمة شعر  پردازد و هم اوست كه براي نخستين مي

شاعر امريكايي را به جامعة Henry Longfeloow (5083-5008 )النگفلو 
 .نمايد ادب ايران معرفي مي
با آن همكاري كرده است در  كه صادق هدايت افسانهمتأسفانه دورة سوم 

صادق هاي پراكندة  اختيار بنده نيست اما بر اساس مندرجات كتاب نوشته
هدايت جمعاً چهار داستان، سه ترجمه، و يك تصنيف در  (1)،هدايت
هاي يازده، بيست و سه، بيست و هشت، و سي و يك دورة سوم  شماره
و آخرين  5258رديبهشت ا 80به چاپ رسانيده است كه اولين آنها در  افسانه
 .منتشر گرديده است افسانهمرداد همان سال در  2آن در 

نامهاي آشناي  افسانهاما به جز هدايت و يارانش در ميان همكاران دورة دوم 
اي به  شود كه همه بر اثر وجود چنين نشريه ديگر نيز به فراواني ديده مي

نگار  سعود روزنامهاند از جمله محمدم شور و شوق نوشتن و ترجمه آمده
را  « قاتل كيست»دهاتي داستان . معروف و مقتول با امضاي مستعار م

 (0).نوشته است
 Psychéپژمان بختياري شاعر سرشناس كه افسانة اساطيري يوناني پسيشه 

گربة »و نيز داستان  (3).را در اين مجموعه خالصه و معرفي نموده است
شاعر و نويسندة Edgar Allan Poe (5089-5019 )پو  اثر ادگار آلن« سياه

 (0).امريكايي را به فارسي برگردانده است
داستان ( مرداد 80اولين فرماندار نظامي بعد از )نايب اول فرهاد دادستان 

 (9).را نوشته است« اميدواري در يك شب تيره»
منتشر شده است مقام اول  افسانهاز ميان نويسندگان خارجي كه آثار آنها در 

به چاپ  افسانهداستان كوتاه از او در  9ي دو موپاسان دارد كه جمعاً را گ
نام نويسندگان و شاعراني چون آلفرد دوموسه، ويكتور هوگو، . رسيده است

آلفونس دوده، هانريش هاينه، و چخوف در شمار نويسندگان و شاعران مورد 
 .اقبال مترجمان روز است

همين زمان مورد توجه نويسندگان ترجمه از عربي و مطبوعات عربي نيز در 
است و يكي از مترجمان اين مجله به نام اشراق خاوري افسانه و مترجمان 

بوده است و طبعاً به نشريات عربي دسترسي ( خرمشهر)كه معلمي در محمره 
به چاپ  افسانههايي از مجالت عربي آثار خود را در  بيشتري داشته با ترجمه

كه از مجلة العصور قاهره « درس مفيد»تان از جمله داس. رسانيده است
  (58).توسط او به فارسي ترجمه شده است

 
 افسانهفارسي نويسي نويسندگان و مترجمان 

به اعتبار دو عامل آشنايي به زبان خارجي و  افسانههاي  زبان ترجمه در جزوه
هاي دكترخانلري  فرضاً ترجمه. تسلط به زبان فارسي پست و بلند بسيار دارد

از موپاسان كه نثر فرانسة آرام و رواني دارد به خوبي و راحتي قابل خواندن 
است هر چند فارسي خانلري در اين ترجمه، پختگي و كمال آثار بعدي او را 

توان آن را به عنوان يك نمونة خوب ترجمه به خوانندة  هذا مي مع. ندارد
نويسنده به ترجمة از اين « پدركش»قسمت پاياني داستان . امروز ارائه داد

 :دكترخانلري مؤيد اين ادعاست
چون . آن وقت از فرط خستگي به زمين نشسته دراز كشيد و خوابش در ربود
ژرمي . طليعة صبح ظاهر شد يكي از همسايگان در را باز ديده داخل گشت

هاي يك صندلي ريخته  كرد و در اطراف او خرده روي خاك افتاده ُخر ُخر مي
 .رسيد اي از گوشت و خون به نظر مي يز تودهدر بستر ن. بود
 (55).خانلري. ناتل. ـ پ 5280دي ماه  88

خورند كه زبان را فرضاً از راه  در مقابل عده اي از مترجمان نيز به چشم مي
اند از جمله محمود  اند و صرفاً از طريق خواندن آموخته شنيدن فرا نگرفته

« گرنادير»تاهي از بالزاك با نام هدايت برادر بزرگ صادق هدايت داستان كو
ترجمه كرده است كه هم به ترجمة كلمه موفق نشده و هم نام بالزاك را به 

اسم داستان به فرانسه . امالي غلط به قياس خواندن نوشته است
Grenadier  كهR شود و معناي انارستان است و بايد  آخر آن تلفظ نمي

انوسقة جاي نارنجك اطالق به ف« گرنادير»گرناديه نوشته شود زيرا 
را  Honoreمرحوم محمود هدايت همچنين نام اول بالزاك يعني . گردد مي
اول آن غيرملفوظ است ملفوظ پنداشته و به جاي اونوره دو بالزاك  Hكه 

 deاي را كه بالزاك به زحمتي براي خود خريده بود، يعني  حتي لقب اشرافانه
 «هونوره بالزاك»را از اسم او حذف كرده و نوشته است 

 .ها هم به اعتبار نويسندگان پست و بلند بسيار دارد زبان نوشته
در تنها داستاني كه براي دورة دوم نوشته است ( دهاتي. م)محمد مسعود 

 :نثري ساده و قابل فهم و بدون دست انداز دارد
. كوم به اعدام خواهد كردحضار يقين داشتند كه محكمه متهم را مح

اضطراب و تشويش غريبي در قلب تماشاچيان ايجاد شده بود زيرا قيافه و 
كردند كه قانون  وضعيت متهم در روح آنها تأثير مخصوصي نموده و حس مي

خواهد بيگناهي را فداي ابهت موهوم  باز هم با پنجة قوي و اليشعر خود مي
اند  راه خطاي او محو و معدوم شده خود نموده و بر عدة بيگناهاني كه در

 (58).بيفزايد

 
هاي نويسندگان ديگر داراي ويژگيهاي بارز نثر آن  در حالي كه اغلب نوشته

روزگار يعني آوردن مترادف، استعمال واژگان غير مصطلح فارسي و عربي به 
 .منظور فضل فروشي، عدم رعايت تطابق زمانها در صرف افعال است

جموعه محتاج در اختيار داشتن همة نسخ آن و يك بررسي دقيق اين م
نگاري را با اين  مطالعة محتوايي كامل است به اين جهت اين تك

 .كنم گيري تمام مي نتيجه
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 ـ نتيجه 3

 32نويسي و ترجمه در  از جهت رشد فن داستان افسانهاول ـ انتشار مجلة 
 .سال پيش يك واقعة ادبي در خور اعتناي تمام است

ور بسياري از شاعران، نويسندگان، و مترجمان آن روزگار در اين دوم ـ حض
دهد كه مجله تا چه اندازه از محبوبيت زماني برخوردار بوده   مجله نشان مي

 .است
زيرا . سوم ـ صورت انتشار مجله به ويژه از دورة دوم به اين طرف يگانه است

 .ايم داستان نداشتهاي روزانه ويژة  در تاريخ مطبوعات ايران ما هرگز مجله
چهارم ـ قطع مجله در روزگار انتشار قطع نويني بوده است كه بعدها نشريات 

اند و در  عمومي ديگر ـ و نه حتي يك نشرية تخصصي ـ به آن اقبال كرده
به عالم مطبوعات پا نهاده است و بعد  افسانهحقيقت مجلة جيبي در ايران با 

احمد شاملو و فرهنگ فرهي به با همكاري  روزنهمجلة  5289در سال 
در حدود  ها ذرّهعنوان يك مجلة ادبي ـ فرهنگيِ هفتگي، و سپس مجلة  

يا بعد از آن ـ متأسفانه هيچ مأخذي براي ذكر تاريخ دقيق  5225سالهاي 
انتشار اين مجلة اخير ندارم ـ به صورت يك مجلة عمومي روزانه و به 

هاي  تبليغاتي فاكوپا از جمله اولينمديريت فرهاد هرمزي مدير بعدي سازمان 
هم در جيب آقا جا »مجالت جيبي ايران بودند و اين مجلة اخير با شعار 

بعدها تنها مجلة داستاني كه در . به بازار آمد« گيرد و هم در كيف خانم مي
احمد شاملو بود كه در  كيهان به سردبيري كتاب هفتةقطع جيبي منتشر شد 

اما فضل تقدم يك مجلة روزانة . انتشار يافتدر تهران  5218مهرماه 
 .باقي مانده است افسانهداستاني همچنان با 

پنجم ـ از جهت بازاريابي و ارائه و پخش اين نشريه نيز بايد حق نوآوري و 
 .دورانديشيهاي مرحوم رمضاني را در اين جا محفوظ داشت

  5239مردادماه /  بركلي، كاليفرنيا
 

 يادداشت ها
چاپ  5239، تابستان 8بار در مجله ايران شناسي، سال دوازدهم، شماره  نگاري نخست ـ اين تك *

 .شده است
« شورت استوري»و به انگليسي « نوِل»هاي كوچك است كه به فرانسه  ـ مقصود از افسانه، قصه **
 .ايم را براي آنها انتخاب كرده« افسانه»گويند، و ما در فارسي كلمة  مي

 

  800ـ801، ص 3را، شماره ـ بخا 5
 . 21، ص 5283دورة اول، جلد نهم، آبان  افسانه،ـ  8

 ـ همان، دورة دوم، جزوة پنجاه و هشتم 2
 ـ همان، دورة دوم، جزوة پنجاه و سوم 1
، 5211، با مقدمة حسن قائميان ـ چاپ دوم با تجديد نظر كامل، صادق هدايتهاي پراكندة  ـ نوشته 1

 .9تهران، ص 
 .، دورة دوم، جزوه هاي چهارم و پنجمافسانهـ  0
 هاي پنجاه و چهار و پنجاه و پنج ، دورة دوم، جزوهافسانهـ  3

 ـ همان، جزوة چهل و چهارم 0

 .ـ همان، جزوة هفتاد و چهارم 9

 .همان، جزوة شصت و چهارم ـ  58
 .50، ص 5289ـ همان، جزوة ششم، پنجشنبة هشتم آبان  55
 .58، ص 5289م، سه شنبة ششم آبان ـ همان جزوة چهار 58

 
 (4213ـ  4351)صادق رضازاده شفق تبريزي 

 
ي تاريخ معاصر  هاي پرجنبه رضازاده شفق از شخصيت

هم در سياست مصدرخدمت بود و هم در . ايران است

در تبريز بود و پس از تحصيالت  5832متولد . تحقيق و تاليف نامي يافت
مقدماتي معمول آن روزگار، پدرش آقارضا كه بازرگان بود او را در همان شهر 

بالطبع انگليسي را كامل فراگرفت و در همان . به مدرسه آمريكايي فرستاد
 . مدرسه به معلمي پرداخت

و از ياران ستارخان گشت و به انتشار روزنامه در جواني به آزاديخواهان پيوست 
ها  بدنبال اشغال تبريز توسط روس. شفق با مطالبي تند و آزاديخواهانه دست زد

و كشتار آزاديخواهان آن شهر توسط ارتش روس، به استانبول رفت و ضمن 
. ادامه تحصيالت، در دبستان ايرانيان استانبول معلم فارسي و تاريخ ادبيات شد

ز چندي از عثماني به آلمان رفت و در شش سال اقامتش در آن كشور در پس ا
دانشگاه به تحصيل فلسفه پرداخت و مقاالت بسياري در ايرانشهر، مهر، آرمان، 

 . نگاشت..شرق و
كه دانشگاه تهران ايجاد شد، از شفق دعوت به همكاري شد و  5252در سال 

سال بعد . م تربيتي مشغول گشتاو در دانشكده ادبيات به تدريس فلسفه و علو
در . با تاسيس فرهنگستان ايران، شفق به افتخار عضويت پيوسته آن نايل شد

هاي  سازمان پرورش افكار براي آشنايي بيشتر مردم با پيشرفت 5253سال 
ريزي گرديد و دكتر رضازاده شفق با ايراد  كشور و نيز اصول زندگي مدرن پايه

هاي آن سازمان  و پرورش مردم سهمي اساسي  برنامههايي در اجراي  سخنراني
 .برعهده گرفت

پس از شهريور بيست، رضازاده شفق از سوي مردم تهران به مجلس شوراي 
هاي  ملي فرستاده شد و در جريان غائله فرقه دمكرات در آذربايجان با سخنراني

را در سفر  السلطنه وي قوام. پرستانه خود توجه افكار عمومي را برانگيخت ميهن
پس از پايان جنگ . به مسكو براي مذاكره با مقامات روس همراهي نمود

. جهاني دوم نيز عضو هيات نمايندگي ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو گشت
ي فترتِ پس از مجلس چهاردهم، كانديد حزب  دكتر شفق با پايان دوره

ل مجلس سنا در سال با تشكي. دمكرات قوام شد و بارديگر به پارلمان راه يافت
، شفق به سناتوري انتصابي تهران رسيد و چهار دوره نيز بر آن كرسي 5280

 . تكيه زد
 

. هايي نيز نوشته و تاليف نموده است شمار، كتاب رضازاده جدا از مقاالت بي
، (قمري 5211)، راه رهايي ايران (چاپ عثماني)رساله اقتصاد : براي نمونه

در آلمان، تاريخ ادبيات  5981در « ك نظر انتباههتورك متفكرين»ي  رساله
افزون بر آنها .  و ديوان شعري بنام سرود مهر... ايران، چند بحث اجتماعي، و

هاي آلماني انگليسي فرانسه و تركي  شماري ترجمه نيز از شفق كه زبان
« تحقيق در فهم بشر»ترجمه :  اند دانست، به جا مانده است كه از آنجمله مي
اديان شرق »اثر هارولد لمب،  ترجمه « اسكندر مقدوني»جان الك، ترجمه اثر 

 . «اوپه نيشاد»اثر رادا كريشنان، و ترجمه ي « و غرب
را رضازاده شفق پيشنهاد « شهبانو»و « آريامهر»هاي  گفتني است كه لقب

 . نمود
 

**** 
 

 (4213ـ  4352)محمدعلي اميرجاهد 
 

كارمند  5899پس از تحصيل به خبرنگاري روي آورد و از 
داني  اميرجاهد موسيقي.  اداري مجلس شوراي ملي شد

هاي جاوداني بجا نهاده  بصير و آگاه بود و سرودها و تصنيف
ي آواز ايراني چندين آهنگ ساخت  يگانهبراي قمرالملوك وزيري گوهر . است
از « ..اي نوع بشر»و « ...امان از اين دل، فغان از اين عشق»كه 

كار مهم و پرارزش اميرجاهد را بايد در عين حال انتشار سالنامه .زيباترينشانند
منتشر شد و مرجعي معتبر براي آگاهي از  5228تا  5281پارس دانست كه از 

 . باشد لها ميرويدادهاي مهم آن سا
 .دكتر محمد معين پژوهشگر برجسته داماد اميرجاهد بود
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 سريرا شاگردان
 

 پژوهشگران معاصر ايران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روشنفكر روسي يا نوع روسي كه مفهوم رايج 

دارد هاي بيست به بعد ايران بود،  روشنفكري دهه

روشنفكر روسي، روشنفكري بود . افتد از سكه مي

ديد و طبعي  كه همه چيز را از ديد ايدئولوژيك مي

به غايت ديني داشت هر چند خود را ضد مذهب 

اين نوع روشنفكري كه در سالهاي . شمرد مي

تا زمان انقالب اسالمي بر فضاي فكري  5288
ايران غالب بود، در واقع همان روشنفكري ديني 

دار  بود كه پيش از وقت ظهور كرده بود و طاليه

روشنفكراني بود كه پس از انقالب به روشنفكر 

هايي  اين روشنفكري ويژگي. ديني موسوم شدند

از جمله آنكه برخالف . مختص خود داشت
روشنفكر عرفي كه با وسعت نظر به جهان و 

كند، روشنفكر روسي  هرچه در آن است نظر مي

آنچه بعدها در حكومت اسالمي  به معنايي بيش از
تنها كساني را به حلقه . بروز كرد، انحصارطلب بود

داد كه ديدگاه او را پذيرفته  روشنفكري راه مي

داد  كرد و رواج مي باشند و تنها ادبياتي را تبليغ مي

اش قرار  هاي ايدئولوژيكي كه در خدمت آرمان

در اين زمينه چندان تنگ نظر بود . گرفته باشند

وي و فاكنر را  ه آثار نويسندگاني چون همينگك

تافت و از چاپ و انتشار آنها به عنوان  هم بر نمي

 ادبياتي كه در خدمت پرولتاريا نيستند، سر باز 
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وظيفه معين اين روشنفكري، روي كار . زد مي

آوردن حكومتي ايدئولوژيك بود اما از آنجا كه 
ايدئولوژي دلخواهش در سرزمين مذهبي تخم 

داد، به آوردن حكومت اسالمي  ايران بر نمي

هر چند كه . رضايت داد و به خدمت آن در آمد
حكومت اسالمي آن را به مثابه يك عضو عاريتي 
پس زد وبيش از دو سه سالي نتوانست تحملش 

 .كند
از جمله مختصات اين نوع روشنفكري آن بود كه 

يي براي روشنفكران غيرخودي در عرصه آن جا

حتا اگر روشنفكري از جنس . وجود نداشت

شد  كمونيستي اما به لوني ديگر يافت مي

توانست در درون روشنفكري روسي جايي  نمي

خودي و غير خودي پيش از آنكه . دست و پا كند

در حكومت اسالمي باب شود، در ميان 

نيز از آنجا . روشنفكران نوع روسي باب شده بود

ها و  كه پنجره ديدش تنها به سوي ايدئولوژي

افكار و ادبيات وارداتي باز بود، به پژوهندگان 

گو اينكه . سرزمين خود اعتقاد و اعتنايي نداشت

مباحث داخلي برايش قابل مطالعه نبود و حتا 

اسالم هم به عنوان يك دين هزار و چهار صد 

ساله و مذهب غالب ايران وقتي قابل مطالعه 

در . كه پتروشفسكي درباره آن نوشته باشد شد مي

ديدگاه چنين روشنفكري، دكترقاسم غني و 

آمدند  عالمه قزويني اديب و محقق به حساب نمي

اي كه طرفدار ايدئولوژي بود  اما هر الفبا نخوانده

زد، با هر اندازه  يا خود را طرفدار ايدئولوژي جا مي

خواه ناداني و صرفا با ترجمه دو شعر از نوع دل

توانست در صف نويسندگان و مترجمان زمانه  مي

ادبيات نيز وقتي ادبيات به حساب . گردن افرازد

آمد كه موافق مزاج اين نوع روشنفكري پديد  مي

آمده باشد و هرچه خارج از آن ادبيات به شمار 

 . آمد نمي

اين شيوه نگاه كردن سبب شده بود كه نام گروه 
چنانكه . ز يادها برودبزرگي از نويسندگان ايران ا

گروه بزرگي از نويسندگان از حسينقلي مستعان 
گرفته تا محمد حجازي و علي دشتي و سعيد 
نفيسي و پرويز خانلري و احمد كسروي و ابراهيم 
پورداوود و امثال آنها اساساً نويسنده به حساب 

نويسنده تنها ميم الف به آذين و . آمدند نمي

وشين و همه احسان طبري و عبدالحسين ن

كساني بودند كه به نوعي با روشنفكر نوع روسي 
همدلي داشتند، يا نگاه مشتركي بين آنها وجود 

زاده و احمد  به همين قياس سيدحسن تقي. داشت

بهمنيار و محمدعلي فروغي در طرز فكر اين 
روشنفكر تنها كساني به . دوران جايگاهي نداشتند

پذيرفته  آمدند كه طرز تفكر غالب را حساب مي

 .باشند
در صورتي كه نسل پژوهندگان دانشگاهي ايران 
ويژگي متمايزي داشت و آن اين بود كه درست 
مانند روشنفكران صدر مشروطه هم تاريخ و مردم 

هاي اسالمي  شناخت و از سنت ايران را خوب مي

هاي غربي  راهي سرزمين ايران با اطالع بود و هم 

مطالعه با تجدد و  شده بود و بر اثر سالها كار و
غرب و شيوه كار غربيان آشنايي كافي به هم زده 

 .شد چيزي كه در روشنفكر روسي پيدا نمي. بود

هاي  به هر صورت چنين نگاه و نگرشي زيان

هاي بعدي ايرانيان زد و  جبران ناپذير به نسل

گسست . گسست تاريخي بزرگي پديد آورد
زدايي تاريخي به اين معنا كه سبب آشنايي 

هاي بعدي با پيشينيان خود  جوانان و افراد نسل

شد و همه هوش و حواس آنان را متوجه 
نويسندگان و روشنفكراني كرد كه در كشورهاي 

ها و اعمال خود بر  زده ديگر با نوشته انقالب

شكاف پديد . كارهاي انقالبي تاثير گذاشته بودند

هاي  آمده به حدي بزرگ بود كه نه تنها نسل

ن بلكه حتا ميانساالن و حتا خود به اصطالح جوا
روشنفكران نيز از آثار و افكاري كه در دوران 
انقالب مشروطه و پس از آن در دوران رضاشاه 
سبب سازندگي كشور شده بود، بي اطالع مانده 

آنان . تر روشن است هاي جوان تكليف نسل. بودند

. حتا نامي از بزرگان فرهنگي معاصر نشنيده بودند

هاي بعد از انقالب  با اين شكاف عظيم از نسل

به اين سخن . توان داشت ديگر هيچ توقعي نمي

درباره  كتاب پژوهشگران معاصر ايرانمولف 

اين آگاهي ":هاي بعد از انقالب توجه كنيد نسل

نداشتن در حال حاضر تا بدانجاست كه بعضاً 
عارف قزويني را با محمد قزويني و اقبال الهوري 

طبيعي است . "كنند اقبال آشتياني اشتباه ميرا با 

براي  "دوزخيان زمين"كه وقتي در سرزميني، 
مثال بسي مهمتر از آثار تحقيقي عالمه دهخدا و 

تر از آثار  با اهميت "برويم گل نسرين بچينيم"

گر شود، اهميتي براي بنيانگذار  پورداوود جلوه

. ماند تحقيقات جديد يا مورخ بزرگ معاصر نمي

گيرد و رابطه  سي سراغ گذشتگان خود را نميك

هاي بعدي با آثار و افكار پيشينيان قطع  نسل

 .شود مي

پس از انقالب اسالمي يعني پس از فروريختن 
آوار استبداد و خرابي و ويراني كشور و كشت و 

هاي  كشتارهاي وحشتناك و جنگ و مهاجرت

وسيع و هزار گرفتاري ديگر، تازه چشم برخي از 
دگان فرهنگي به گذشته خود باز شد و كوشن

دريافتند كه فكر و انديشه در كشور بالزده ايران 
. به نحو وحشتناكي يكسويه حركت كرده است

پس به اين امر تا حدي توجه كردند و كوشيدند 
نشان دهند كه تاريخ ما از همين تاريخ 
انقالبيگري دهه بيست شروع نشده است بلكه 

م در سياست و هم در اند كه ه ديگراني بوده

تر از روشنفكران  ادبيات بسي متفكرتر و برجسته

اند و پيش از آنها به راه درست يا  نوع روسي بوده

تري  اند  و كتابهاي مهمتر و پرمايه تر رفته درست

اند و آثار و افكارشان بسيار  به يادگار نهاده

 . تر است تر و آموزنده خواندني

اثر آقاي  "انپژوهشگران معاصر اير"كتاب 
هوشنگ اتحاد را بايد اثري در همين راستا 

كتابي كه سعي دارد اهميت بزرگان . ارزيابي كرد
بعد از انقالب مشروطه ايران را از زمان عالمه 
محمد قزويني تا ديگراني كه معاصرترند و 

هاي مربوط به آنان در راه است و قرار  پژوهش

بعدي  هاي است در آينده منتشر شود، براي نسل

اند روشن  كه تازه پا به ميدان فكر و عمل گذاشته

كند تا بدين وسيله شكاف بزرگي را كه در طول 
سه چهار دهه بين گذشتگان و آيندگان ايجاد 

 . شده پر نمايد
از اين كتاب تا كنون به همت نشر فرهنگ 
معاصر هفت جلد چاپ و منتشر شده و نگاهي به 

ان پرداخته شده، فهرست كساني كه تا امروز به آن
محمد . اهميت كتاب را روشن خواهد كرد

زاده،  قزويني، محمدعلي فروغي، سيدحسن تقي

اكير دهخدا، احمد بهمنيار، عباس اقبال،  علي

الزمان فروزانفر، ابراهيم پورداوود،  بديع

اصغر حكمت،  الشعراي بهار، ذبيح بهروز، علي ملك

شفق، غالمرضا  قاسم غني، صادق رضازاده
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رشيدياسمي، احمد كسروي، سعيد نفيسي، علي 
 .دشتي، نصراهلل فلسفي، صادق هدايت

هايي است كه  با وجود اين كتاب داراي نقص

بناي كتاب بر اين . توان از آنها گذشت نمي

ها و  گذاشته شده كه مولف محترم تمام ارزيابي

هاي ديگران را كه درباره شخصيت مورد  داوري
چاپ شده با زحمت زياد نظر در مطبوعات ايران 

هايي از آن را در فصل مربوط  گرد آورده و بخش
اساس كتاب . به آن شخصيت نقل كرده است

همين نقل مطالبي است كه ديگران درباره يك 

از اين رو فصل مربوطه به هر . اند شخصيت نوشته
محقق و نويسنده را كه باز كنيد با مقدار زيادي 

توانند  حقيقت ميمطلب مواجه خواهيد شد كه در 
دستمايه الزم براي تحقيق درباره شخصيت مورد 
نظر را فراهم كنند اما به كار جوانان كه قاعدتا 

زيرا از آنهمه . مورد نظر مولف است نخواهد آمد
مطلب براي نوشتن و خلق مطلب و مقاله تازه و 
سرراستي استفاده نشده تا خواننده بتواند تصوير 

و افكار شخصيت مورد  دقيق و روشني از احوال
عالقه خود پيدا كند و ضمن آن با قضاوت ديگر 

تنها در پايان هر فصل . بزرگان درباره او آشنا شود
شرح حال كوتاهي از هر شخصيت به اضافه 

دهد كه البته در جاي  نمونه نثر او به دست مي
حق بود كه . خود مفيد است اما كافي نيست

كه گرد آورده،  مولف با آنهمه مواد اوليه الزم

پرداخت و از آن نقل  اي مستقل از خود مي مقاله

 . كرد ها ضمن مقاله خود استفاده مي قول

افزايد يكي  از جمله نكاتي كه بر اهميت كتاب مي

اين است كه خواننده در آن به غير از 

هاي مورد بحث با آثار و افكار ديگر  شخصيت

آشنا  محققان و نامداران عرصه هنر و ادبيات نيز

به اين ترتيب هر جلد از كتاب صرفاً . شود مي

داراي همان اطالعاتي نيست كه درباره 

هاي اصلي كتاب كه در فهرست نام آنها  شخصيت

بلكه تقريباً هر نام بلند . ذكر شده گرد آمده است

اي كه از زمان عالمه قزويني تا پايان دهه  آوازه

پنجاه در رده پژوهشگران و دانشگاهيان و 
. ويسندگان ظهور كرده را در آن خواهيد يافتن

ها  اين اطالعات در پايان كتاب در بخش يادداشت

گرد آمده و بر غناي كتاب افزوده است اما 

زده به چاپ سپرده  متاسفانه كتاب چندان شتاب

اند توجه كنند  شده كه مولف يا ناشر وقت نكرده

كه يادداشتهاي فرضاً جلد دوم كه در پايان فصل 

اصغر حكمت آمده، سرفصل خود را  بوط به عليمر

بلكه نام . باشد پيدا كند "يادداشتها"كه همان 

اصغر حكمت همچنان تا به آخر يادداشتها  علي

اين . كند ادامه يافته و خواننده را گيج و گم مي

زدگي در جلدهاي ديگر نيز به چشم  شتاب

 .خورد مي

همچنين كتاب به صورت روشمندي تاليف نشده 
ا حجم مطالب بر اساس اهميت هر شخصيت يا ت

احساس نياز بيشتر به معرفي يك شخصيت 
تنظيم شود، بلكه مولف بسته به ميزان اطالعاتي 
كه در مطبوعات درباره هر شخصيت به دست 
آورده، حجم فصل مربوطه را كم و زياد كرده 

از اين رو مثال در جلد اول خواننده با پنج . است
كه عبارتند از محمد شخصيت مواجه است 

زاده،  قزويني، محمد علي فروغي، سيدحسن تقي

در حالي كه در . اكبر دهخدا و احمد بهمنيار علي

جلد دوم به چهار شخصيت، در جلد سوم به سه 
شخصيت، در جلد چهارم و پنجم و هفتم به دو 

) شخصيت و جلد ششم تنها به يك نويسنده 

 . پردازد مي( صادق هدايت 

عداد افراد معرفي شده در هر جلد به در واقع ت
ترتيب جلدها كم و مطالب مربوط به آنها زياد 
شده و بيشترين مطالب به هدايت اختصاص يافته 

در صورتي كه صادق هدايت به خاطر . است
در طول سالهاي اخير، آنقدر نياز  (5)مطرح بودنش 

به معرفي نداشته كه فرض كنيم صادق 

يباً نامي از او در ميان شفق كه ديگر تقر رضازاده

 . نيست
 

 زيرنويس
صادق هدايت با وجود سانسور و جلوگيري از چاپ  – 5

آثارش در طول سالهاي پس از انقالب، از جمله كساني 
. است كه جامعه ايراني به آنها توجه ويژه نشان داده است

شايد پس از حافظ هيچ كسي را نتوان سراغ كرد كه درباره 
مطبوعات ايران . او به اندازه صادق هدايت بحث شده باشد

از نام و ياد صادق  5201طول سالهاي پس از  در تمام

اند و عجيب آنكه آثارش تا همين اواخر  هدايت سرشار بوده

 .ممنوعيت انتشار داشته و برخي از آنها هنوز دارد
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شود و ايران از يك  همه چيز زير و رو مي. آور است افتد حيرت اتفاقاتي كه در اين دوره مي. آيد دوره شانزده سالة پادشاهي رضاشاه حقيقتا دوره طاليي ايران به حساب مي
دهد كه چه دوره بزرگ و پر شتابي را  وار نشان مي ه برخي اقدامات فرهنگي اين دوره به صورت فهرستنگاهي ب. شود كشور قرون وسطايي به درون تاريخ جديد پرتاب مي

در اين فاصله شانزده ساله مدرسه تجارت و مدرسه فالحت و مدرسه حقوق و مدرسه . آنكه در بزرگي كارها و برجستگي اقدامات، دقيق شده باشيم ايم بي سر گذاشته پشت
گذرد، قانون جديد  گردد، قانون مدني ايران از تصويب مجلس مي شود، قانون اعزام محصل به اروپا تصويب و اجرا مي جام دانشگاه تهران تاسيس ميعلوم سياسي و سران

در دوره متوسطه و چه در بضاعت چه  شود، به محصلين بي آيد، آرامگاه فردوسي و حافظ ساخته مي رسد، در واقع دادگستري به وجود مي تشكيالت دادگستري به تصويب مي
شود، بارفروش بابل، نصيرآباد  دزداب زاهدان مي. شوند شود و اليق نام تازه مي گيرد، گرد و غبار هزار ساله از چهره شهرها سترده مي دوره عالي هزينه تحصيلي تعلق مي

شود، ثبت اسناد شكل  اسناد و موزه ايران باستان و بسيار بناهاي ديگر ساخته ميدر عين حال ساختمان پست و بناي وزارت خارجه و ساختمان ثبت ... زابل، ترشيز كاشمر و
شود و هزار كار ديگر كه گفتن همه آنها در اينجا ممكن  يابد، فرهنگستان درست مي شود، نظام وظيفه اساس مي شود، سرشماري باب مي گيرد، نام خانوادگي پيدا مي مي

نوشته « روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي»اقدامات و صرفا برخي اقدامات فرهنگي دوره رضاشاه است كه از كتاب فهرست زير در بردارنده برخي . نيست
 .  تا خوانندگان در يك نگاه بتوانند به اقدامات مهم فرهنگي اين دوره پي ببرند, باقر عاقلي استخراج شده است
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 تحوالت فرهنگي

 در يك نگاه

 
 
 

4311 

 55  ـ قانون اصالح تقويم از مجلس شوراي  5281فروردين ماه
موجب اين قانون ادارات دولتي ـ بنگاهها ـ   به. ملي گذشت

مؤسسات اداري و اقتصادي و تجار و كسبه موظف شدند به جاي 
ماههاي حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، ميزان، عقرب، 
قوس، جدي، دلو، حوت ماههاي جديد را به اين شرح فروردين، 

دي،  ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان، آذر،
ويك روز، پنج  شش ماه اول سي. بهمن، اسفند، استعمال نمايند

روز  28در سالهاي كبيسه و روز  89روز، ماه آخر   ماه دوم سي
 .شد

 58  ـ قانون نسخ القاب و درجات نظامي  5281ارديبهشت ماه
سابق از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و افراد ايراني مكلف 

 .گي باشندشدند داراي نام و نام خانواد

 50  ـ قانون خدمت نظام اجباري مشتمل بر  5281خرداد ماه
به موجب . تصويب مجلس شوراي ملي رسيد وشش ماده به سي

ماده اول آن كليه اتباع ذكور ايران اعم از سكنه شهرها و قصبات 
ويك  و ايالت و متوقفين در خارج از ايران از اول سن بيست

مدت خدمت دوسال . اشندب سالگي مكلف به خدمت سربازي مي
 .خواهد بود

4315 

 59  ـ اولين شمارة روزنامه اطالعات به مديريت و  5281تير ماه
 .سردبيري عباس مسعودي در تهران منتشر شد

  

 

 81  چون “: ـ بلديه ايران اخطار زير را صادر كرد 5281مرداد ماه
استعمال حشيش عالوه بر مضرات محسوسه كه دارد از علل 

طوري كه سابقاً هم اقدام  به ,ابتالء به مرض جنون استعمده 
شود كه خريد و فروش و استعمال  عموم اخطار مي  شده به

الصحه عمومي اكيداً ممنوع است و  نظر حفظ حشيش از نقطه
مرتكبين تعقيب و برطبق قانون جزاي عمومي و نظامنامه امور 

 .”هريكفيل بلديه سرهنگ بوذرجم. خالفي مجازات خواهند شد

 1  نفر محصل نظامي از طرف وزارت جنگ  13ـ  5281مهر ماه
 .اروپا اعزام شدند  به

 85  ـ دولت اعالم كرد قانون نظام اجباري از دهم  5281مهرماه
 .ماه به مرحله اجرا گذاشته شود  آبان

 85   ـ  بلديه تهران اعالم كرد براي رفاه عمومي  5281آبان ماه
يات خود را خاتمه دهد بوسيله تا موقعي كه چراغ برق عمل

چراغهاي زنبوري كه به فواصل نزديك در معابر نصب نموده شهر 
 .نمايد را روشن مي

 88  اكبر داور وزير عدليه تشكيالت  ـ  علي 5281بهمن ماه
 . قضائي و اداري وزارت عدليه را منحل كرد

4312 

 1  جاي دكتر محمود افشار ـ سعيد نفيسي به 5280ارديبهشت ماه 
رياست مدرسه عالي تجارت   كه به وزارت عدليه منتقل شده به

 .منصوب شد
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 3   ـ  روزنامه تجدد ايران به مديريت و  5280ارديبهشت ماه
نويسندگي ميرزا سيدمحمد طباطبائي بطور يوميه در تهران انتشار 

 .اين روزنامه ناشر افكار حزب تجدد ايران است. يافت

 59  در ( كاپيتوالسيون)ت كنسولي ـ قضاو 5280ارديبهشت ماه
هاي ايران به دول  در همين روز توسط سفارتخانه. ايران ملغي شد

آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سويس و اسپاني اعالم شد كه نظر به 
ها و مزاياي اتباع خارجه در ايران و نظر به  الغاء قضاوت كنسول

عهودي را آمده دولت ايران  تغييراتي كه در اوضاع مملكتي پيش
كه محتوي حقوق ممتازه براي اتباع خارجي باشد فسخ و اعالم 

نمايد كه بعد از انقضاء مدت يكسال از تاريخ فوق  مي
بالطبع دولتي . عهود مزبور بكلي بالاثر خواهند بود( 59/8/5283)

و دول اسكانديناوي نيز كه ( آمريكا)مانند انگليس و اتازوني
كردند ديگر  ن امتيازات استفاده ميالوداد از اي عنوان كامله به

 .مند نخواهند شد بهره

 8  نام كاله پهلوي معمول و  ـ كاله جديدي به 5280تير ماه
كاله جديد با كاله سابق اين فرق را . استعمال آن اجباري گرديد

 .بان نصب گرديده است دارد كه در جلوي كاله سايه

 51  ها  يون كليه كارگزاريدنبال الغاء كاپيتوالس ـ  به 5280تير ماه
وزارت عدليه منتقل  منحل گرديد و بطور كلي با بودجه خود به

 .شدند

 0  ـ مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي افتتاح و  5280مهر ماه
اين مدرسه از ادغام مدرسه عالي علوم سياسي  .شروع به كار كرد

و مدرسه عالي حقوق تشكيل گرديده است و رياست آن با 
 .باشد برخان دهخدا مياك ميرزاعلي

 50  ـ عده زيادي از علماي اصفهان و ساير شهرها  5280آذر ماه
علت اجراي  آقا نوراهلل فشاركي و سيدالعراقين به پيشوائي حاج به

در اغلب شهرها اجتماعات و . قم مهاجرت كردند نظام اجباري به
اعتصابات شروع شد و بعضي از شهرها تعطيل شدند و كسبه 

 . ر كشيدنددست از كا

الوزراء، عبدالحسين  در اين روز حاج مخبرالسلطنه هدايت رئيس
تيمورتاش وزير دربار، حاج سيد محمد امامي امام جمعه تهران و 

قم رفتند پس از مذاكراه خواسته  حاج سيدجواد ظهيراالسالم به
 : اين شرح عنوان شد آقايان علماء به

ر از علماي طراز اول فنتجديدنظر در قانون اجباري ـ انتخاب پنج 
در مجلس، تعيين نظار شرعيات در واليات ـ جلوگيري از منهيات 
ـ اجراي مواد مربوط به محاضر شرع كه در تشكيالت سابق 

 .   بيني بود عدليه پيش

هاي مساعد داده شد و قضيه  در اين جلسه از طرف دولت وعده
 .ختم و رفع نگراني گرديد
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 50  ـ جلد اول قانون مدني ايران مشتمل بر  5283ارديبهشت ماه
 .المجلس از طرف نمايندگان به تصويب رسيد ماده في 911

تهيه و تنظيم قانون مدني كه از اهم قوانين است تحت نظر 
. اكبر داور وزير عدليه انجام گرفت كميسيوني به رياست علي

، (صدراالشراف)اعضاء كميسيون عبارت بودند از سيدمحسن صدر
قمي، مصطفي  ج سيدنصراهلل تقوي، حاج سيدمحمد فاطميحا

بابا عالم، سيدكاظم عصار و شيخ  ، شيخ علي(منصورالسلطنه) عدل
محمدعلي كاشي، اعضاي كميسيون مزبور در تهيه قانون مزبور 

االسالم، شرح لمعه و  به چند كتاب معتبر فقهي از جمله شرايع
 .اند جواهر توجه داشته

 5  قانون اعزام محصل به خارج به تصويب  ـ 5283خردادماه
به موجب اين قانون دولت همه ساله يكصدنفر محصل را . رسيد

به هزينه خود براي انجام تحصيالت عاليه به اروپا اعزام خواهد 
 . نمود

 80  ـ قانون انحصار ترياك به تصويب مجلس  5283تيرماه
اك اعم به موجب اين قانون امور مربوط به تري. شوراي ملي رسيد

از معامالت و نگهداري و تيار و حمل و نقل و صدور ترياك و 
شيره و چونه از هر حيث در داخل و خارج منحصر به دولت 

 . گرديد

 9  قانون اصول تشكيالت جديد وزارت عدليه  ـ  5283مرداد ماه
كه پس از تجديد نظر و اصالحاتي از طرف وزير عدليه تقديم 

 . دمجلس شده بود به تصويب رسي

 5  به حسين عالء وزير مختار ايران در  ـ  5283شهريور ماه
پاريس دستور داده شد تا پانزده نفر معلم براي مدارس متوسطه 

 . ايراني استخدام كند

 1  5283ـ وزارت معارف اعالم كرد از مهر  5283شهريور ماه 
تعداد مدارس متوسطه تهران غير از دارالمعلمين عالي هشت باب 

 .باب افزايش يافته است 28اد مدارس ابتدائي است و تعد

 58  ـ ساختمان مقبره فردوسي با حضور والي  5283شهريور ماه
 .خراسان آغاز شد

 53  ها به طريق  ـ از امروز ساعت كار وزارتخانه 5283شهريور ماه
عصرها از . ظهر تا ظهر ها از چهار ساعت به صبح: ذيل است
 ونيم بعد از ظهر ونيم بعد از ظهر تا پنج دوساعت

 53  ـ وزارت معارف اعالم كرد به محصلين  5283شهريور ماه
بضاعت  تومان در ماه و به محصلين بي58بضاعت دوره عالي  بي

تومان در ماه هزينه تحصيلي پرداخت  دوره دوم متوسطه هشت
 .شود مي

 58  ـ اولين دسته محصلين كه تعداد آنها  5283مهر ماه
هاي  اي انجام تحصيالت عاليه در رشتهنفر بودند بر  يكصدوده

كليه اين محصلين از مدارس متوسط . مختلف به اروپا اعزام شدند
ايران كه تحصيالت آن مورد قبول دولت فرانسه بود ديپلم گرفته 

 . بودند

عده زيادي از اين محصلين در عرصه سياسي ايران رشد يافتند و 
م بعضي از آنها از اين برخي نيز مقام شامخ علمي پيدا كردند كه نا

 :قرار است
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اسمعيلي ـ حسين  دكترعبدالحميد زنگنه ـ دكترعزيزاهلل ملك
نقوي ـ دكترمرتضي آزموده ـ دكتركريم سنجابي ـ دكترسيدعلي 

غالمعلي فريور ـ  شايگان ـ دكترلطفعلي صورتگر ـ مهندس
راد  عبداهلل رياضي ـ دكترجالل عقيلي ـ دكترحسين سامي مهندس

احمد رضوي ـ  مهدي بازرگان ـ مهندس ـ مهندس
احمدعلي ابتهاج ـ دكترمصطفي حبيبي ـ خليل ملكي ـ  مهندس

احمد حامي ـ  دكتررضا رادمنش ـ دكترابراهيم رياحي ـ مهندس
 اهلل باستان  دكترمهدي آذر ـ دكترمحمدعلي ملكي و دكترنصرت

 28  ـ سيدمحمدعلي جمالزاده سرپرست محصلين  5283مهر ماه
 .در آلمان شدايران 

 0  تصويب  ه بهدـ قانون توحيد لباس در طي چهارما 5283دي ماه
 . مجلس شوراي ملي رسيد

 :متن قانون توحيد لباس به اين شرح است

ماده اول ـ كليه اتباع ايران كه برحسب مشاغل دولتي داراي 
  لباس مخصوص نيستند در داخله مملكت مكلفند كه ملبس به

و كليه مستخدمين دولت اعم از قضائي لباس متحدالشكل شوند 
و اداري مكلفند در موقع اشتغال به كار دولتي به لباس مخصوص 
قضائي يا اداري ملبس شوند در غير آن موقع بايد به لباس 

 .متحدالشكل ملبس شوند

ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذيل از مقرارت اين قانون مستثني 
مسلم كه اشتغال به امور  اوالً مجتهدين از مراجع تقليد: هستند

ثانياً مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس . روحاني داشته باشند
ثالثاً مفتيان اهل سنت و . از برآمدن از عهده امتحان معينه

جماعت كه از طرف دونفر از مفتيان مهم اهل سنت اجازه فتوي 
ز خامساً محدثين كه ا. رابعاً پيشنمازان داراي محراب. داشته باشند

سادساً . طرف دونفر از مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند
طالب مشتغلين به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان 

ثامناً روحانيون . سابعاً مدرسين فقه و اصول و حكمت الهي. برآيند
 .ايرانيان غير مسلم

در  5280ماده سوم و چهارم به اجراي قانون از اول فروردين 
خارج از شهر و جريمه  5289ها و قصبات و تا فروردين شهر

 . باشد تخلف از آن مي
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 1  ـ مدرسه عالي فالحت تاسيس و شروع به كار  5280آذر ماه
 .كرد
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 52  نام شهر دزدآب به زاهدان و نام شهر  ـ  5289آبان ماه
 . نصيرآباد به زابل تبديل گرديد
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 1  هر بارفروش به بابل تغيير يافتنام ش ـ  5258آبان ماه. 

4344 

 3  نات تاگور اديب و فيلسوف اندريراب ـ  5255ارديبهشت ماه
وزير معارف و . بزرگ هندوستان با همراهان به تهران وارد شد

اي از فضال و نويسندگان از ايشان استقبال  معاون وزارتخانه و عده
ندوستان نيز آقاي دينشاه ايراني رئيس انجمن زرتشتيان ه. كردند

 . اتفاق تاگور وارد ايران شد به

 5  ـ نام شهر ناصري به اهواز مبدل گرديد 5255آبان ماه. 

 5  ها به تصويب رسيد و  ـ قانون اوزان و مقياس 5255آبان ماه
برطبق اين قانون واحد وزن كيلوگرم، واحد . مالك كار گرديد

عاف و طول متر، واحد سطح مترمربع، واحد حجم مترمكعب و اض
 .مزبور مطابق اصول متري معين شد يها اجزا مقياس
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 0  ـ قانون اجازه تأسيس دانشگاه تهران صادر  5252خرداد ماه
 . شد

 1  ـ ساختمان جديد اداره پست در خيابان سپه  5252مرداد ماه
. اين ساختمان به مدت شش سال در دست ساختن بود. افتتاح شد

اين بنا در سه . و مجموعاً پنج ميليون ريال هزينه آن شده است
 . طبقه ساخته شده است

 59  ( خبرگزاري پارس)ـ موسسه آژانس پارس  5252مرداد ماه
و اطالعات داخلي مملكت كه مركز كسب و نشر اخبار جهان 

 . است افتتاح شد و كار خود را شروع كرد

 85  ـ نام شهر ترشيز به كاشمر تبديل شد 5252مرداد ماه. 

 2  الوزراء به دعوت حكمت وزير  فروغي رئيس ـ  5252مهر ماه
معارف، دانشكده فني را افتتاح كرد پس از نطق حكمت، دكتر 

عي قرائت نمود بعد محمود حسابي كفيل دانشكده گزارش جام
منصور افزود تا . منصور وزير طرق ضرورت دانشكده را تأئيد كرد

محصل به اروپا اعزام داشته است ولي  508كنون وزارت طرق 
 . اين عده كافي نيست و بايد كادر فني در ايران تربيت شوند

 58  ـ كنگره فردوسي با جشن هزارمين سال تولد  5252مهر ماه
نفر از مستشرقين و دانشمندان ممالك  شاعر با شركت چهل

خارجه، رجال و نويسندگان فاضل و اعيان و اشراف در تاالر 
الوزراء افتتاح  مدرسه دارالفنون با نطق محمدعلي فروغي رئيس

السلطنه اسفندياري به رياست و  در جلسة اول حاج محتشم. شد
پرفسور كريستنسن دانماركي و پرفسور زادر آلماني به نيابت 
رياست، پرفسور هانري ماسه فرانسوي و دكتر عبدالوهاب عزام 

كنگره از امروز به . مصري به سمت منشي كنگره انتخاب شدند
 . مدت يك هفته ادامه پيدا خواهد كرد

 88  ـ آرامگاه فردوسي با نطق رضاشاه افتتاح شد 5252مهرماه . 

  اين متر ارتفاع دارد و يك ايوان چهل متري از سنگ  50اين بنا
از سمت شرق و غرب دو . بناي عظيم را در وسط خود گرفته
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شود، سقف اين مقبره با  دريچه كوچك به داخل اين بنا باز مي
هاي زيبا و مقرنس ساخته شده در وسط اين محوطه  كاشي

متر از  شود كه قريب يك كوچك سنگ مزار فردوسي مشاهده مي
 . سطح زمين بلندتر است

 83  ره فردوسي پايان يافت و مستشرقين از كنگ ـ  5252مهرماه
 . طريق بندرانزلي و كرمانشاه به اوطان خود بازگشتند

 28  هاي  خيابان عالءالدوله كه از بهترين خيابان ـ  5252مهرماه
ابوالقاسم  تهران است به مناسبت يكهزارمين سال تولد حكيم

 .گذاري شد فردوسي به نام آن شاعر نام

 51  نگ اول بناي دانشگاه تهران به دست س ـ  5252بهمن ماه
زمين خريداري شده براي . شاه در اراضي جالليه نصب گرديد

هزار متر كه به مبلغ يكصدهزار تومان از  دانشگاه دويست
 .ريال خريداري شد 1تبريزي به متري  رحيم اتحاديه حاج

 51  تاالر تشريح دانشكده پزشكي دانشگاه  ـ  5252بهمن ماه
 . افتتهران گشايش ي

 81  مراسم افتتاح رسمي دانشگاه در عمارت  ـ  5252يهمن ماه
سيدنصراهلل تقوي به  در اين روز حاج. دانشكده حقوق به عمل آمد

اكبر دهخدا به رياست  رياست دانشكده معقول و منقول، علي
دكترمحمدحسين لقمان ادهم به رياست دانشكده . دانشكده حقوق

ست دانشكده فني و دكترعيسي پزشكي، دكترمحمد حسابي به ريا
صديق به رياست دانشكده ادبيات و علوم و دانشسراي عالي 

 . منصوب شدند
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 5  تاريخ رسمي كشور بر ماههاي شمسي  ـ  5251فروردين ماه
 . تنظيم گرديد و به كار بردن ماههاي هجري قمري ممنوع شد

 5  ز اين طبق بخشنامه وزارت امور خارجه ا ـ  5251فروردين ماه
 . را ايراني بخوانند” پرسان“را ايران و ” پرس“تاريخ خارجيان بايد 

 51  شفق و عيسي  تحصيالت صادق رضازاده ـ  5251فروردين ماه
 . صديق معادل دكتراي فلسفه تشخيص داده شد

 80  امتياز روزنامه يوميه ايران از طرف  ـ  5251فروردين ماه
. به مجيد موقر انتقال داده شدالعابدين رهنما  وزارت معارف از زين

 . دفتر و تأسيسات چاپخانه روزنامه ايران نيز به وي سپرده شد

 1  براي توسعه و تكميل زبان فارسي و  ـ  5251ارديبهشت ماه
هاي جديد فارسي و جايگزين نمودن آنها به جاي لغات  وضع واژه

ن در اي. تاسيس يافت” فرهنگستان ايران“بيگانه سازماني به نام 
هاي مختلف عضويت  سازمان نخبه دانشمندان معاصر در رشته

الوزراء به رياست  فروغي رئيس در همين روز ذكاءالملك. يافتند
السلطنه سميعي و حاج سيدنصراهلل تقوي به  فرهنگستان و اديب

غالمعلي رعدي آذرخشي رئيس . نيابت رياست انتخاب شدند
خ تأسيس به وضع لغات فرهنگستان از تاري. دبيرخانه برگزيده شد

 . جديدي پرداخت كه تدريجاً از اين تاريخ مالك كارها قرار گرفت

 55  ـ اساسنامه فرهنگستان به تصويب  5251ارديبهشت ماه
 . هيات وزيران رسيد

 80  كاله مردم ايران تغيير كرد و كاله پهلوي ـ   5251خرداد ماه
كه داراي يك لبه بود متروك گرديد و تمام افراد كشور مقيد 

. استعمال نمايند( تمام لبه بنام شاپو)المللي  شدند كاله بين
ضمن . اي در اين زمينه از طرف وزارت داخله صادر شد بخشنامه

دولتي  المللي براي مامورين آن آمده است استعمال كاله بين
اجباري است و بايد هر چه زودتر كليه مامورين كاله خود را تغيير 
دهند و هريك از مأمورين و مستخدمين تعلل يا استنكاف نمايند 

 . فوراً منتظرخدمت خواهند شد

 9  كلية عناوين از قبيل خان، بيك، ميرزا، امير  ـ  5251مرداد ماه
د و عنوان مقامات بردند ملغي ش كه قبل يا بعد از اسم بكار مي

ها نيز فقط به  ها و وزارتخانه نام سازمان. شد” جناب“كشور نيز 
 .اسم اصلي نوشته خواهد شد مانند وزارت داخله و اداره گمرك

 28  ـ تعيين نام خانوادگي براي عموم اجباري  5251مرداد ماه
 . شد

 5  دانشگاه جنگ تأسيس و كار خود را آغاز  ـ  5251شهريور ماه
هاي فرماندهي و ستاد است و  دانشگاه مزبور شامل دوره. كرد

شرط ورود به دانشگاه . باشد حداقل تحصيل در آن دوسال مي
داشتن درجه سرواني و سرگردي و سرهنگي است و براي احراز 

براي . درجه سرتيپي طي دوره دوساله دانشگاه ضروري است
در تأسيس دانشگاه يك هيئت فرانسوي تحت رياست سپهبد ژان

وارد ايران شدند و تعليمات نظامي و تدريس دروس به عهده آنها 
رياست دانشگاه جنگ بعهده سرلشگرعزيزاهلل ضرغامي رئيس . بود

هيئت فرانسوي پس از شروع جنگ . ستاد ارتش قرار داده شد
المللي از ايران رفتند و اداره آن به عهده افسران ايراني قرار  بين

 . گرفت

 50  ـ عمارت جديد ثبت اسناد تكميل و افتتاح  5251شهريور ماه
 . برداري قرار گرفت شد و مورد بهره

 88  ـ بنا به پيشنهاد فرهنگستان و تصويب  5251شهريور ماه
. هيئت وزيران نام تعدادي از شهرهاي ايران تغيير يافت

فرهنگستان با توجه به سوابق تاريخي و اجتماعي شهرها نام 
، ناصري (شهرضا)قمشه : آنها انتخاب نموداي بشرح زير براي  تازه

، (بندرپهلوي)، انزلي (بندرعباس)، عباسي (آبادان)، عبادان (اهواز)
، (آبادغرب شاه)آباد  ، هارون(شاهپور)، سلماس (رضائيه)اروميه 

، محمره (شهركرد)، دهكرد (رامسر)سر  ، سخت(بابل)بارفروش 
، (گرگان)، استرآباد (زابل)آباد  ، نصرت(شاهي)آباد  ، علي(خرمشهر)

، (شهداد)، فيض (كاشمر)، ترشيز (فردوس)، تون (زاهدان)دزداب 
، (ايرانشهر)، بمپور (بندرشاهپور)، خورموسي (اراك)عراق 
دشت )طرف  ، بني(ايذه)امير  ، مال(ايالم)آباد پشتكوه  حسين
، (نوشهر)نو  ، ده(سوسنگرد)، هفاجيه (شادگان)، فالحيه (ميشان

 (. بهشهر)، اشرف (لسرباب)مشهدسر 

 88  اي از بانوان به اشاره دولت براي خود  عده ـ  5251مهرماه
 . اختند و نام آن را كانون بانوان گذاشتندسكانون برپا 
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 855  موزه آستانه قم و بيمارستان سيدمحمد  ـ  5251آبان ماه
 . الوزراء در قم افتتاح گرديد قمي توسط رئيس فاطمي

 53  با برگزاري جشني در دانشسراي عالي و  ـ  5251دي ماه
شركت شاه و همسر و دختران وي موضوع كشف حجاب در 

 . ايران اعالم گرديد

 88  الوزراي  رئيس( الدوله وثوق)آقاي حسن وثوق  ـ  5251دي ماه
باشد بجاي  سابق كه از ادباء و شعرا و دانشمندان معاصر مي

فرهنگستان منصوب و مشغول محمدعلي فروغي به رياست 
 . گرديد

4345 

 2  عمارت تازه بانك ملي ايران در خيابان  ـ  5251ارديبهشت ماه
 . فردوسي افتتاح شد

 88  براي آموزش سالمندان  گـ وزارت فرهن 5251ارديبهشت ماه
. هاي اكابر نمود هاي شبانه بنام كالس مبادرت به تشكيل كالس

سالگي موظف به حضور در  18تا  50كليه اتباع ذكور ايران بين 
 . ها و تحصيل شدند كالس

 55  ستان قدس شروع آاي در  ساختمان موزه ـ  5251مرداد ماه
 . گرديد

 28  كالس اكابر در كليه نقاط  381ـ مجموعاً  5251مرداد ماه
 . كشور تأسيس شد

4342 

 51  ـ براي ساختن كاخ دادگستري پيماني با  5250فروردين ماه
ودو ماه كليه عمليات  كودا تنظيم و مقرر شد ظرف سيكمپاني اش

 .پايان برسد  ساختماني به

4341 

 8  ـ هنرستان دختران با حضور هيات دولت و امرا و  5253مهرماه
 . نمايندگان مجلس افتتاح شد

 0  ـ به موجب تصويبنامه هيئت وزيران سازماني به  5253دي ماه
دكتر احمد متين دفتري تحت نظر ” سازمان پرورش افكار“نام 

: تند ازراعضاء هيئت مركزي آن عبا. وزير دادگستري تشكيل شد
دكترسيد علي شايگان معاون دانشكده حقوق، دكترعيسي صديق 
رئيس دانشكده ادبيات و علوم و دانشسراي عالي، دكترآشتياني 
 معاون دانشكده پزشكي، فروزانفر معاون دانشكده معقول و منقول

4343 

 9 ـ اليحه دولت مبني بر سرشماري جمعيت  5250ماه خرداد
 . ايران از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت

 1  ـ نخستين دستة داوطلبان هواپيمائي كشور  5250مهر ماه
اين دسته ده نفر بودند كه . التحصيل شده گواهينامه گرفتند فارغ

 . سه نفر از آنها زن و هفت نفر مرد بودند

 82  به وزارت پست و تلگراف اجازه داد ـ مجلس  5250دي ماه
 . آموزشگاه اختصاصي دائر كند

 58  ـ به مناسبت سرشماري عمومي در ايران  5250اسفند ماه
و هيچكس حق خروج از منزل را  دامروز تعطيل عمومي اعالم ش

نفر برآورد  50 220 003در اين سرشماري جمعيت ايران  .نداشت
 . داشت نفر سكنه 118 803شهر تهران . گرديد

 

4340 

 1  ـ آئين گشايش دستگاه فرستنده راديوي  5259ارديبهشت ماه
 .تهران انجام شد

 81  ـ ساختمان دانشكده حقوق در كاخ وسيع و  5259اسفند ماه
در اين ساختمان چند سالن براي . مجلل دانشگاه افتتاح شد

هاي متعدد مكاني براي  كنفرانس ساخته شده و عالوه بر اتاق
هزار  در نظر گرفته شده است كه گنجايش بيش از سي كتابخانه

 . جلد كتاب دارد

متر مربع زيربنا دارد  2218وزير فرهنگ گزارش داد اين ساختمان 
و بوسيله شركت سنتاب بطور مقاطعه انجام گرفته و بوسيله 

در مراسم افتتاح دانشكده  .شود دستگاه حرارت مركزي گرم مي
دهخدا رئيس و دكتر شايگان معاون از  اكبر حقوق، علي

 . پيشرفتهاي مملكت اظهار مسرت نمودند
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 ـ ويژة رضاشاه 88اشان در نقد تالش شماره  با تشكر از آقاي سهراب مبشري براي ارسال مقاله

 
 

 داوري؟ پيش بدوننگاري  در راستاي تاريخ« تالش»: شاهرضا
 
 

 سهراب مبشري

 

نامه رضاشاه  ويژه ،سال چهارم تالش 88شماره 
اكنون كه هشتاد سال از به سلطنت رسيدن  .بود

داوري،  پيش نگاري بدون گذرد، تاريخ ميشاه رضا

از آغاز سلطنت . رسد يافتني به نظر ميدست

پسرش، محمدرضاشاه رضاشاه تا پايان زمامداري 
ها،  پهلوي، دو صف موافق و مخالف پهلوي

ناپذير در برابر يكديگر ايستاده بودند و هيچ  آشتي
نگار ايراني را ياراي آن نبود كه وراي  تاريخ

تا  5899زمانش، دوره  پيكارهاي سياسي هم
ثبت كند كه امروز براي را آن گونه  5288

به : را داريمكتابهاي تاريخ فرزندانمان، آرزوي آن 
دور از احكامي كه وابستگي به اين يا آن اردوي 

تعصب له يا عليه  .كند سياسي، آن را ضروري مي
آرايي  رضاشاه، در چنان پيوند تنگاتنگي با صف

ساله دوستان و دشمنان نزديك به شصت

 5213هاي ناشي از انقالب  ها و نيز تالطم پهلوي
داشتن خود  قرار داشت كه كسي را ياراي دور نگه

ها و بالطبع آن  آرايي، آن تالطم از آن صف
تاريخ، علمي اجتماعي است و آنان  .تعصبها نبود

كنند و به ويژه  كه اين علم را پيشه خود مي
اصر را به عنوان عرصه محققاني كه تاريخ مع
معموال در بطن گزينند،  تخصصي خود برمي

اين انتظار از . پيكارهاي اجتماعي روز درگيرند
ساكنان ايران سده بيستم ميالدي كه نگاهي 

حتي . بودشاه بيافكنند، بجا نابژكتيو به دوره رضا
نيز تا سالها، حيات اجتماعي  5213پس از بهمن 

هاي  لرزهو سياسي ايران را بيش از هر چيز پس

ها  سال رويارويي موافقان و مخالفان پهلوي 08
اين رويارويي و پيامدهاي . تعيين كرده است

ستقيم آن، در هشتاد سال اخير، آرامش را از م
ايران در اين هشتاد سال، . كشور ما گرفته است

كمتر شبي را ديده است كه در آن، هم اكثريت 
با رضايت از وضع « المجموع حيث من»مردم، 

حكام با هم آينده، و  دربارهبيني  موجود و خوش
حكومتشان سر بر بالين درازمدت اطمينان از دوام 

در امان هاي هولناك  ارند و از يورش كابوسبگذ
كابوسها هشتاد سال است كه بر روان . بمانند

كنندگان سنگيني  شوندگان و حكومت حكومت
اي  نگار را معموال چاره و از آنجا كه تاريخ ،كنند مي

ها نبوده  ها يا بااليي جز احساس تعلق به پاييني
 است، حاصل كار او نيز همه چيز است جز تحقيق

ايران، نه هشتاد سال، كه صد سال است . عيني
از اين رو،  .برد العاده به سر مي در وضعيت فوق
و  نامه رضاشاه را به دست گرفتم هنگامي كه ويژه

تيترهاي مقاالت و نامهاي نويسندگان آن را 
بيني مفرط بابت يافتن منابعي  ديدم، دچار خوش

 بهداوري  نوين و غني براي نگاهي بري از پيش
ايران نشدم و هر چه پيش  5288تا  5801تاريخ 

بيني من  رفتم، خواندن مقاالت نيز بر خوش
 .نيافزود

كار ها، به ويژه  داوري آنچه افزون بر سايه پيش
كند،  مورخ ايراني در خارج از كشور را دشوار مي

بوط به اول مردر دسترس نبودن اكثر منابع دست

ر دانش بخش بزرگت. دوره معاصر تاريخ ماست
تاريخي ما درباره اين دوره، استوار بر چيزهايي 

اغلب با عينك تاريخدانان )است كه يا در گذشته 
هاي  ايم، يا امروز از قلم واسطه آموخته( جانبدار

به . خوانيم اول ميارتباط خود با منابع دست

و اسناد دولتي دوره  آرشيوهاي كامل مطبوعات
اسنادي كه و مجموعه  داريمنرضاشاه دسترسي 

توانست در داخل  در دسترس ماست، با آنچه مي
من . ايسه نيستكشور در اختيارمان باشد، قابل مق

ام، علم تاريخ نيست اما  اذعان دارم كه حرفه
نگاران چگونه كار  ام كه تاريخ دانم و ديده مي
هر كتاب و مقاله جدي درباره تاريخ را . كنند مي

رگي از مراجع و كه به دست بگيريد، با حجم بز

تاريخ نوشتن، كاري است . شويد منابع روبرو مي
گذارند و  كه شاغالن به آن، عمري را برايش مي

گاه براي . كنند موهايشان را در آن سفيد مي
دريافتن درستي يا نادرستي تنها يك فاكت، يك 

ها از اين بايگاني به آن  نقل، يك جمله بايد هفته
از  .به آن كتابخانه رفت بايگاني و از اين كتابخانه

مي و ها و مراكز عل اين روست كه در دانشگاه
تحقيقاتي معتبر جهان، علم تاريخ بسيار تخصصي 

المثل  كمتر مورخي است كه بتواند في. شده است
اروپايي قرن نوزدهم يك كشور تاريخ درباره كل 

از خود چنان احاطه و اطالع از منابعي نشان دهد 
نگاري امروز ضروري  تاريخ كه براي سطح معمول

بسيار هاي  امروز، تاريخدانان به رشته. است
كسي نيست كه هم . شوند تقسيم مي تخصصي

درباره قرون وسطي مقاله جدي بنويسد و هم 
 .پيرامون قرن نوزدهم

. اين وضعيت را با شرايط ما ايرانيان مقايسه كنيد
نويسندگاني كه من براي آنان بسيار احترام قائلم، 

م درباره وضعيت سياسي روز و ريز به ريز ه
زنند  تاكتيكها و سياستهاي احزاب موجود قلم مي

دسترسي آن  اصليهم درباره تاريخي كه به منابع 
من خود نيز از اين قاعده مستثني نيستم و . ندارند

از اين رو، ادعاي ارائه نگاهي نو، علمي و عاري از 
. ار را ندارمپيشداوري به دوره رضاشاه در اين نوشت

اما حتي براي كسي مانند من نيز اين داوري 
درباره يك نوشته ممكن است كه اين نوشته با 
انتظار من به مثابه خواننده از يك تحقيق جدي 

اگر اطالعات و منابع . تاريخي خوانايي دارد يا نه
ما ايرانيان خارج از كشور درباره تاريخ كشورمان 

نگاري  هاي تاريخ محدود است، در مقابل، نمونه
من مورخ  .جدي به سهولت در دسترس ماست

كننده حريص حاصل كار نيستم، اما مصرف

ام و هر بار كه در فاصله به  مورخان جدي اروپايي
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را كه درباره   دست گرفتن كتابهاي آنان، آنچه
خوانم، افسوس  رسد مي تاريخ كشورم به دستم مي

خورم كه چرا بايد حكومتي مستبد،  مي
مندان به تاريخ ايران را از دسترسي به منابع  القهع

نگاري  و مراجع موجود در كشور براي تاريخ
 .محروم كند

با توجه به اين شرايط دشوار براي نگارندگان 
نامه تالش، البته من از محتواي  مندرجات ويژه

نامه نكاتي تازه آموختم و  برخي از مقاالت آن ويژه
اما . يده گرفتمبراي تحقيق و توجه بيشتر ا

مطمئنم نويسندگان محترم آن مقاالت و 
هاي خود را در جايگاهي كه دارد  ها، گفته مصاحبه

بينند و خود به محدوديتها و تنگناهاي نامبرده  مي
از اين رو، قصد آنان در طرح آن مباحث، . واقفند

قاعدتاً نه غلبه بر فقر منابع و مشكالت تحقيق 
ضاشاه، بلكه ارائه يك مستقل علمي درباره دوره ر

. ارزيابي كلي سياسي از آن دوره تاريخي بايد باشد
نامه، اين  تنها نگاهي به برخي عناوين ويژه

رضاشاه، بزرگترين »: كند ارزيابي را تأييد مي
سربازي ساده با صفات »، «ايراني سده بيستم

اين عناوين و محتويات ... و« پادشاهي بزرگ
مينان را كه اين برخي از نوشتارها، اين اط

مقاالت، توجه بيشتر خواننده بيطرف يا مخالف 
ها را به برخي نكاتي كه تا كنون  سياسي پهلوي

و ارزش  كند توجه بوده است، سلب ميبدان بي

از هشتاد سال  طينامه را تا حد تبليغاتي كه  ويژه
 .برد پايين مي ،ايم دو سو خوانده

 جان كالم نويسندگان محترمي كه به طور
يكجانبه به تمجيد از رضاشاه و حكومت او 

ها و خصلت  ين است كه پيچيدگياند، ا پرداخته
احياناً متناقض دوره رضاشاهي به كنار، اين دوره 

اي  تاريخ معاصر ايران، دوره بررسيرا بايد در 
اين ارزيابي بر چه بنيان استوار . ارزيابي كردمثبت 

دهد تا بر  است؟ آيا تاريخ، ترازويي به دست ما مي
يك كفه آن، كارهاي مثبت و بر كفه ديگر، 

هاي تاريخي را  ها و جريان اعمال منفي شخصيت
ع چربيدن يك بنهيم و داوري نهايي خود را تاب

كفه بر كفه ديگر كنيم؟ آيا چنين ترازويي 
بدون تأثيرپذيري در مورد تاريخ معاصر، تواند  مي

 عمل كند؟ از مقاصد و اهداف سياسي روز ما
بحث درباره چگونگي كاركرد چنين ترازويي، 
ميان هواداران غلبه بر كل نظام جمهوري 

اسالمي و آنها كه در هشت سال اخير قائل به 

رفته  اند نيز پيش پذيري اين نظام بودهاصالح

برخي از گروه اخير، همواره از اين نظر . است

هاي درون  خردادياند كه دوم جانبداري كرده

ح امور و وضعيت يي در اصالحكومت، كارها
اند كه كفه ترازوي قضاوت  حاكم صورت داده

در مـورد آنـان را بـه سـوي داوري تاريخي 
 مثبت گـرايــش 

 .دهد مي
گرايش خود من اين است كه بنگرم در يك 
موقعيت معين تاريخي، جايگزين قابل تصوري 
براي يك سياست معين وجود داشته است يا نه، و 

ن جايگزين را در مقايسه با سياست يا اگر آري، اي
در . گرايش مورد ارزيابي، بايد مرجح شمرد يا نه

ضاشاه، برخي معاصران ما  مورد مشخص ر
برآنند كه سياست حاكم در دو دهه نخست سده 
چهاردهم خورشيدي، بهترين چيزي بود كه 

توانست عايد مردم ايران شود، و هر جايگزين  مي
ي، در قياس با آنچه در ممكن و قابل تصور ديگر

 .بود اين دو دهه بر كشور ما رفت، بدتر مي
هاي  شمردن جايگزين« ممكن و قابل تصور»

گردد كه  ، مستقيماً بدين ارزيابي باز ميتاريخي
مجموعه شرايط اجتماعي كشور در يك دوره 

داده است يا  چنين جايگزيني را ميخاص، اجازه 
رارت از چند سال پيش با دوستي كه با ح. نه

كرد بحث  طلبان حكومتي دفاع مي اصالح
جان كالم او اين بود كه مجموعه . كردم مي

شرايط اجتماعي ايران، سطح فرهنگ و آگاهي 
گيري جامعه مدني در كشور  مردم و درجه شكل

ما، اجازه همين جنبش دوم خرداد را كه شاهدش 
اين دوست، در آن زمان . دهد نه بيشتر بوديم مي

گفتم سخن تو چيزي  استدالل من كه ميبدين 
 يملتهر »جز بيان محترمانه حكم غيرانساني 

يا به عبارت « تي است كه دارداليق همان حكوم
، نيست، بسيار «خاليق هر چه اليق»ديگر، 

 .نمود اعتنا مي بي
ارزيابي  به منظورتوان  همين متد بحث را نيز مي

از دو دهه نخست سده حاضر خورشيدي تاريخي 
اگر قرار است خواننده متقاعد شود بايد . به كار برد

اين دو دهه را در ارزيابي تاريخ معاصر ايران، در 
مجموع مثبت تلقي كرد، حق دارد انتظار داشته 
باشد فراتر از برشمردن دستاوردهاي اين دوره، 

صاحب تحقيق ثابت كند دستاوردهايي بيش از 
ارمغان  آنچه دو دهه مزبور براي مردم ايران به

آورد، و تلفات و صدماتي كمتر از آنچه در آن دو 
دهه بر مردم ايران تحميل شد، بنا به داليل معين 

اگر كار خود . كه بايد برشمرده شوند، ممكن نبود
را تا بدان حد راحت كنيم كه ارائه فهرست 

هايي  پيشرفتهاي آن دوره را براي اثبات گزاره
« قرن بيستم ، بزرگترين ايرانيرضاشاه»مانند 

گران چهره  كافي بدانيم، همين حق را مشاطه
مگر نه . داداستبداد فقاهتي نيز به خود خواهند 

التحصيالن  اين است كه شمار دانشجويان و فارغ
دوره جمهوري اسالمي نسبت به جمعيت كشور، 

تعداد چندين برابر دوره پيش از انقالب است، 
 كشي روستاهايي كه صاحب برق و آب لوله

بر انتظار اند همه ركوردهاي قبلي را شكسته،  شده
عمر در ايران بسيار افزوده شده، آمار مرگ و مير 
كودكان بسيار پايين آمده است و غيره؟ با هر 
طرفدار حكومت جمهوري اسالمي كه بحث كنيد، 

بااليي از چنين دستاوردهايي تواند فهرست بلند مي
حكومت آيا تبليغ اينچنيني براي . ارائه دهد

تواند مخالفان اين حكومت را كه  اسالمي، مي
امروز در ميان ايرانيان داخل و خارج كشور 
اكثريت دارند، از دادن ارزيابي منفي از كارنامه 

ساله جمهوري اسالمي منصرف كند؟ البته كه 80

تواند در برابر  هر مخالف استبداد مذهبي، مي. نه
سياري فهرست دستاوردهاي يك ربع قرن اخير، ب

از فرصتهايي را قرار دهد كه ايران، طي اين مدت 
خود طرفداران پادشاهي در . از دست داده است
كوشند ارزيابي مثبت از دوره  ايران كه امروز مي

رضاشاه را دستمايه تبليغ سياسي روز خود قرار 
توانست در صورت عدم  آنچه را ايران ميدهند، 

در برابر به قدرت رسيدن فقها بدان دست يابد، 
يافته است بدان دست با بودن فقها آنچه 

 .شمارند برمي
هنوز كسي ثابت نكرده است مردم ايران در آغاز 
سده چهاردهم خورشيدي، صاحبان انقالب 

شكنندگان استبداد مشروطه و درهم

اي جز تن دادن به  شاهي، چارهمحمدعلي

حكومت رضاشاه نداشتند، حكومتي كه بدون 
ژه مدرنيزاسيون ايران در ترديد، مجري پرو

كه نويسندگان محترم  هاي معيني شد عرصه
اند، اما باز هم بدون  نامه تالش برشمرده ويژه
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را  ييها و روندها ترديد، مسئوليت تاريخي پديده
آن هايي از  نمونهبه ذكر نيز بر عهده دارد كه تنها 

 :شود اكتفا مي
نخست آنكه روي كار آمدن استبداد رضاشاهي، 

مجلس، . معناي شكست انقالب مشروطه بودبه 
هاي بدست  اختيار تبديل شد و آزادي به نهادي بي

به . آمده در انقالب مشروطه، از مردم سلب شد
مردمي كه پيشتاز ملل شرق در قيام براي آزادي 
و مردمساالري بودند، حكومتي تحميل شد كه از 
دستاوردهاي انقالب مشروطه چيزي باقي 

 .نگذاشت
ديكتاتوري بنيادگذاشته شده در هشتاد سال دوم، 

پيش، سركوب سياسي را متمركز و سيستماتيك 
ها قرباني اين دستگاه  ها و اراني فرخي يزدي. كرد
خونهاي بسيار ريخته شد تا . وب شدندسرك

 .حكومت پهلوي بر سر كار بماند
سوم، افسري كه بدون ثروتي قابل ذكر به قدرت 

براي ورثه  وتي هنگفترسيد، هنگام بركناري، ثر
خانواده پهلوي در دوره  .خود به جاي گذاشت

رضاشاه بود كه مالك شد، آن هم در كشوري كه 
ميليونها سكنه آن از گرسنگي، بيماري و مرگ و 

 .مير زودرس در امان نبودند
چهارم، رضاشاه در واپسين سالهاي حكومتش، 

اي را با نزديكي به  سياست خارجي ماجراجويانه

ن هيتلري به كشور تحميل كرد كه در نهايت آلما
 5288به اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 

مردم ايران براي سالها متحمل بار . انجاميد
سنگين رژيم اشغالگر نظامي شدند كه نان شب را 
از ايرانيان گرفت و در خدمت پشت جبهه خود در 

 .نبرد با آلمان نازي قرار داد

ناپذير بود؟ آيا مردم ايران آيا اين همه اجتناب

بايست بدون چون و چرا چنين بهاي سنگيني  مي
را براي دستاوردهاي مدرنيزاسيون در دوره 

آيا پرداخت؟  مي( كه من منكر آن نيستم)رضاشاه 
قابل تصور نيست كه ايران، راه ديگري را 

راهي كه استبداد سلطنتي را جايگزين رفت،  مي
يا ايران نيمه ؟ آكرد پادشاهي مشروطه نمي

نخست قرن بيستم ميالدي، دچار آنچنان فقر و 
بي بضاعتي سياسي بود كه براي كشور، سناريويي 

 جز آنچه از سرگذراند ممكن نبود؟
چنين احكامي آن قدر بزرگند كه هيچ خواننده و 

هاي كافي آن  تواند بدون برهان ناظر جدي، نمي
 .را بپذيرد

كومتي انجام پروژه مدرنيزاسيون توسط ح
حتي . اي منحصر به ايران نيست خودكامه، پديده

ديكتاتور »در تاريخ معاصر جهان، توان گفت  مي
ناپلئون . ژه مدرنيزاسيون است، همزاد پرو«مصلح

كد »بناپارت، جمهوري را نابود كرد، اما از خود 

را به جاي گذاشت كه هنوز، هسته « ناپلئون
لكه در اصلي قوانين مدني نه فقط در فرانسه، ب

دهد كه در  بسياري از كشورهايي را تشكيل مي
آغاز قرن نوزدهم مدتي كوتاه در اشغال ارتش 

اما ارزيابي انديشه غالب در  .فرانسه بودند
نگاري فرانسه از بناپارتيسم، نه تمجيد و  تاريخ

توجيه يكجانبه، كه پرتوافكني بر همه زواياي 
انند در مورد حكامي كه م. بغرنج اين پديده است

ناپلئون سوم، تنها كاريكاتوري از بناپارتيسم از 
خود به ياد گذاشتند، ارزيابي مورخين يكسره 

لوئي بناپارت، در نهايت سياستي در . منفي است
پيش گرفت كه به اشغال نظامي بخشهاي بزرگي 

 .از فرانسه و سقوط به اصطالح امپراتوري انجاميد
كشورهاي نگاه غالب تاريخ كشورهاي بزرگ، 

گران  دارنده مؤسسات معتبر علم تاريخ به اصالح

جانبه است كه همهمستبد تاريخشان، نگاهي 

يكسره مثبت يا يكسره منفي تواند  بالطبع نمي
تاريخ معاصر . از اين نگرشها بايد آموخت. باشد

ايران و كشف حقايق آن، براي نسلهاي فرداي 
ن را كشور ما داراي اهميتي بيش از آن است كه آ

بازيچه اهداف و مقاصد سياسي روز خود قرار 
.دهيم
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 داريوش همايون   

 
 
 

 صد سال كشاكش با تجدد
 پس پيش، گامهائي به گامهائي به

 ششم  فصل

 بخش سوم
 
 
 
o بايد بدور اندازيم به ما  دهد؛ انقالب اسالمي بيشتر آنچه را مي بايد بر آن بسازيم به ما مي انقالب مشروطه بيشتر آنچه را كه مي

پيام انقالب آغاز سده بيستم تجدد بود؛ پيام انقالب . گويد چه نبايد باشيم گويد چه بايد بشويم؛ ديگري مي مييكي به ما . آموزد مي

گيرد شگفتي نيست؛ اين درست قلب مسئله  برابر فرهنگ و هويت قرار مي اگر در گفتمان ما تجدد در. اواخر آن سده فرهنگ و هويت

 .ماست

 
 

اسالم سياسي و رهيافت بوميگرايانه بزرگترين تلفات انقالب و جمهوري     
آيا )اسالمي هستند ولي ديگران نيز سهم خود را از شكست ديده گشا 

چپ ايران كه در . اند داشته(  ها را بگشايد؟ تواند همه ديده شكست هم مي

است  اش در انقالب، بيش از رژيم كهن در شكست، تلفات داده «پيروزي»

اين نابسندگي بعدا در سرتاسر جهان .  به نابسندگي هولناك خود پي برد
كمونيست در مقياسهاي بسيار بزرگتر نيز ثابت شد و بسيار فراتر از راه رشد 

براي خردگرائي . همه فلسفه پشت آن باطل است. رود داري مي غيرسرمايه

ملت، طبقه، )ديگر  دربرابر ايمان؛ انسانگرائي دربرابر هر فرايافت انتزاعي

گيرند  هائي كه رنگ مذهب به خود مي و عرفيگرائي دربرابر ايدئولوژي( امت؛

به زبان ديگر تا آنجا كه بتوان ديد، گزينش . توان يافت هيچ جايگزيني نمي

ديگري جز دمكراسي ليبرال نيست ــ با هر مقدار عدالت اجتماعي كه جامعه 
سته نظريه پايان تاريخ فرانسيس ه. توانائي و گرايشش را داشته باشد

تواند بر خود  مسئله هميشگي كه نوع بشر چگونه مي: فوكوياما درست است

دورتر از . ال ليبرال غرب حل شده است هحكومت كند بطورقطع به سود ايد

دمكراسي در گفتمان سياسي جاي باال را دارد ). توان ديد آن راه حلي نمي

تواند از عنصر ليبرال  دمكراسي مي. بايد باشدولي در عمل تكيه بر ليبراليسم 

تهي بماند و به اقتدارگرائي اكثريت برسد؛  ولي ليبراليسم بي دمكراسي 
 .(نيست

ناسيوناليستهاي اقتدارگراي پادشاهي كهن بيرحمانه با واقعيت يك بعدي     
ولي در عين پرداخت . بودن اصالحات پدرساالرانه و نابسنده خود روبرو شدند

شان از دمكراسي، باور خود را به نوسازندگي،  گردانييبهاي سنگين براي رو

مكراتيك، استوار دـ  اين بار در خدمت تجدد، به معني چهارچوب انسانگرا

در سالهاي پس از انقالب، اين . راه را به ديگران نيز نشان دادند كردند و

خواهان نوين بودند كه دو دهه براي آوردن تجدد به مركز گفتمان  مشروطه

وخامت وضع ايران طرح صد ساله را اعتباري تازه . سياسي تالش كردند
چگونه : مسئله روبروست ايران در آغاز سده بيست و يكم با همان. بخشيد

يك جامعه مدرن بشود؟ يكبار ديگر خواست عمومي پيشرفت، راندن جامعه 

ترين كشورها، با مقاومت يك حكومت سركوبگر و ترقي  در جهت پيشرفته

ترين دگرگوني است زيرا در بيشتر دوران  ستيز روبرو شده است و اين خجسته

ات را بر يك توده بي اين حكومت بود كه اصالح( 5980ـ  30)مشروطه 

يكبار ديگر ايران موقعيتي مانند دوران جنبش . كرد ميل تحميل مي

 . كند خواهي را در مقياسي بسيار بزرگتر تجربه مي مشروطه

صد سالي پس از آن رهبر انقالب مشروطه كه گفت ما بايد سرتا پا      
ن تسخير تمد»غربي بشويم و هفتاد سالي پس از آنكه شادمان دم از 

توانيم  رسيد؛ اكنون ما مي زد كه با نگرشي دفاعي به همان جا مي« فرنگي

آغاز « سر»از سر تا پا اروپائي شدن به معني از : گامهاي نهائي را نيز برداريم
كردن، چيره شدن بر تمدن اروپائي، نه به معني جنگيدن با آن، بلكه رسيدن 

تر ندارد و آن دگرگون غربي شدن يك معني بيش. به آن و انباز شدن در آن

هائي كه  نگريستن به خود و جهان با چشمان و از نظرگاه. كردن نگرش است

از ايمان و يقين آغاز نكردن و : آموزند مي بهترين ذهنهاي غرب به ما

دارد نگذاشتن؛  استدالل و تعقل را در خدمت اثبات امري كه شك بر نمي

خواهد، و  گير مي شوار و وقتهاي د ها كه بررسي قضاوت كردن بر پايه داده

هاي  اند و پديده ها به زيور آن آراسته شهودي كه جهان سومي نه كشف و

دهد و جهان به اين بزرگي را در عوالم  پيچيده را با يك دو جمله توضيح مي
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كند؛ خوشايند خود را برحقيقت ناخوشايند ترجيح  آسان و خودماني خالصه مي

خودمختار شدن، هر مشيتي را رد كردن و مسئوليت ندادن؛ از همه مهمتر، 
 .خود را پذيرفتن و به پاي آن رسيدن

اند كه در تجدد به اسباب  بر اصالحات عصر پهلوي بسيار خرده گرفته    

ولي از . گرفت مادي بيشتر توجه داشت و توسعه را با رشد يكي مي

يز راهي در آن نويسندگان كاوه و شادمان كه بگذريم گفتمان مسلط توسعه ن

تا انقالب اسالمي . گذاشته است سده جز يك رهيافت كمي و مقداري نمي

چشمان را از چشمخانه توهمات بيرون نكشيد روشنفكران ايران به مسئله 

بايد، از ديدگاه تجدد و نه تعبيرات اسالمي و  توسعه از ديدگاهي كه مي

ت كه با فرهنگ اسالمي اين بيداري بر ما تازه اس. ناسيوناليستي، ننگريستند

توان رسيد، هر چه هم در گوشه كنارهاي آنها  و ايران باستان به تجدد نمي

فرهنگ اسالمي و ايران . به عناصر مدرني، بي ارتباط بهم، بتوان برخورد

ها جزئي از  آن گذشته. بايد كوچك شمرد و نه دور انداخت باستان را نه مي

ما به عنوان ملت . و هستي ما نيستندتاريخ و موجوديت مايند ولي سرنوشت 

صدها سال . اي داشته باشيم توانيم اكنون و آينده اي هستيم و مي موجود زنده

آموزيم فرزند  امروز داريم مي. ترجيح داديم بازماندگان يك گذشته باشيم

 .زمان خود بشويم
خود درباره ارزش و جايگاه فرد انساني و نگرش تنها با غربي كردن     

ق جدا نشدني او خواهيم توانست چنبر استبداد را در جامعه خود بشكنيم حقو
از پيله مشيت بيرون آئيم و جهان خود را  يشو با شناخت مسئوليت خو

در اين رهگذر اگر در شيوه زندگي و سازماندهي جامعه نيز يك دو . بگشائيم
ه را، مردم ايران بيشتر دويست سال گذشت. چيز از غربيان آموختيم چه باك

ها و گودالها  اند و به بيراهه چشم دوخته بر گذشته، پس پس رو به آينده رفته

ما . تري به ژرفا و پهناي مسئله است اكنون زمان برخورد سرراست. اند افتاده

ها پيوسته غربگراتر  ها و توطئه بافي ها و غرب ستيزي با همه ايستادگي

نچه كه هنوز به مقدار زياد دور گذرد و آ بيشتر هستي ما در غرب مي. ايم شده

راز واپسماندگي ما نيز . ايم در قلمرو دانائي و انديشه است از غرب نگهداشته

ما اگر . رو به غرب رفتن به معني زير تسلط رفتن نيست.  در همين است

اي از استقالل در  بختي براي درآمدن از تسلط غرب و رسيدن به درجه

ته باشيم، در كنار گذاشتن روحيه و طرز مفهوم قرن بيست و يكمي آن داش
 . تفكرها و عادتهائي است كه هشتصد سالي ما را واپس نگهداشتند

چنانكه آسيائيان خاوري نشان دادند، بدست آوردن و نگهداشتن حرمت و     
ملي تنها با روي آوردن به غرب و درآمدن از تنگناي  dignityآزرم 

ان اگر چهل ساله پاياني سده نوزدهم را ژاپني. فرهنگ سنتي ميسر خواهد بود

توانستند در آغاز  در آموختن فشرده و گسترده از اروپائيان نگذرانيده بودند نمي

سده بيستم روسيه را شكست دهند و در دهه سي و چهل امريكا را چالش 
آنان هنگامي كه ناگزير شدند درها را بر جهان بيرون بگشايند بجاي . كنند

بيشتر زير دامان فرهنگ سنتي رفتن، به يك ضربت  روي ترش كردن و
مي »خود را دور افكندند و گام به عصر « شگوني»نظام سيصد و پنجاه ساله 

نهادند كه در واقع هنوز ادامه دارد ــ آموختن و گرفتن به قصد « جي

اما . شد به شيوه سنتي ادامه دادند شان را هم تا هر جا مي زندگي. درگذشتن

يكبار ديگر نيروي نظامي امريكا را ــ با همه قدرت ويرانگرش ــ  حتا ژاپنيها
ازاكي ضربت كاين بار نا. الزم داشتند كه پاك از عوالم فئودالي بيرون بيايند

 .بمب اتمي را نيز چشيد

درد خواريهاي ( فتوحات عربها و)هاي گذشته خود  ما با تكرار بزرگي    

آميز خود سرباز  واپس افتادن شتاب ايم؛ از پذيرفتن اكنون را تسكين داده

هاي تاريخي اين  اند چشم ما را بر ريشه ايم؛ كساني را كه كوشيده زده

. ايم واپسماندگي بگشايند به غربزدگي و توهين به مقدسات ملي متهم كرده

ما نيز در دورانهاي بزرگي خود همه . غرب البته همه خوبي و پيشرفت نيست

هاي ديگر به  آن زمانها كساني در سرزمين در. خوبي و پيشرفت نبوديم

هاي ما را گرفتند و دستمايه فراتر رفتن از  بررسي ما پرداختند و بهترين

ما نيز تا نتوانيم از خودمان فراتر برويم و بي همتي خود را . خودشان ساختند

مان پنهان نكنيم در همين فرو دستي خواهيم  پشت دستاوردهاي پيشينيان

برد كه از همه  يراني چه بخواهد و چه نخواهد در دنيائي بسر ميجامعه ا. ماند

ي گرفته تا دمكراسي ليبرال، و اقتصاد ابتكار ژشود ــ از تكنولو سو غربي مي

واپسين ديوارها دربرابر فرهنگ غربي درحال فرو . آزاد، و توليد و مصرف انبوه
 .ريختن است، جمهوري اسالمي يكي از آنها

زشهاي اصيل ما نياز به دويست سال آزمايش نداشتند تا بي بسياري از ار    
ما با سرسختي يك ملت تاريخي . تناسبي خود را با جهان امروز نشان دهند

ستيز، اين دويست ساله را در  و دست و پا بسته يك فولكلور مذهبي ترقي

ملتهاي تاريخي ديگري نيز چون ما بودند و همان . آزمايش گذرانديم

اكنون . اند اي از آنان چاالكي بيشتري نشان داده اشتند ولي پارهسرسختي را د

ما از اين فرصت برخورداريم كه فيصله يافتن يك مسئله دويست ساله كه 

نسل جوانتر ايرانيان بويژه به . بينيم تاريخ همروزگار ما را درخود پيچيد مي

غرب : استترين آنها رويكرد به غرب  اي رسيده است، مهم هاي تازه ارزيابي

مشكل ما در همه . بايد به آن رسيد تز، بلكه مقصدي كه مي نه به عنوان آنتي

حل ما نه فرمانبري از غرب است  ايم نه غرب؛ و راه اين دوران خودمان بوده

اين . توان پيش رفت، با تيزترين گامها، و ايراني ماند مي.  نه دشمني با آن

صالي انحطاطش را، نخست  غرب فاسد و متجاوز كه از هشتاد سال پيش

آميز را گذرانده  اند بهر حال اين صد ساله فاجعه كساني در خود غرب، سر داده

اي امرشان  مدافعان ارزشهاي اصيل، لحظه. است و از آن بهتر بدرآمده است

گذرد و در هر چيز بدان  بي غرب، و بدترينش براي آنان، امريكا نمي

گي براي كوبيدنش ــ و يك هزارم چيزي نيازمندند ــ از جمله مهمات انديش

از اسالمي و . افزايند گيرند بر آن نمي اش مي را كه از دانش و انديشه

شان، اگر هم خود به  لنينيست و امريكا ستيز وجودي، همهـ  ماركسيست

برند در آرزوي فرستادن  فرزندانشان به آنجا  غرب بويژه امريكا پناه نمي

هاي جنگ سرد يا  نشينند و از تكرار كليشه مي در امريكا و اروپا. هستند

 .برند وار شريعتي لذت مي «شطح»هاي  پردازي احمدي يا سخن افاضات آل

عمده آن است كه ما تجدد را، به زبان ديگر رويكرد به غرب، را همچون     

براي ملت : بايد اين باشد پرسش ما مي. يك موضوع مرگ و زندگي بنگريم

تر است، پهلوزدن با باالترين سطح فرهنگ و زندگي كه در  ما كدام يك مهم
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توان يافت، يا بالكاني كردن ايران به نام حفظ حقوق  جهان امروز مي

هاي  اي كردن جامعه به نام برابري اقليت و قبيله« ها مليت»و « ها ملت»

تر است، تا نان شيريني  زباني و هر چه بتوان گفت؟ توسعه اقتصادي مهم

د كه بتوان بخش كرد، يا راه انداختن جنگ دارا و ندار به عنوان بزرگي باش
نگهداشتن اختالفات در يك چهارچوب )عدالت اجتماعي؟ همرائي ملي 

تر است يا جنگ مذهبي و صليبي  مهم( دمكراتيك و احترام به قواعد بازي

چپ و راست را ادامه دادن و تا صد سال ديگر بر سر پنجاه شصت ساله 
ر و روي يكديگر زدن؟ نگرش تازه به تجدد و مسئله تجدد در گذشته به س

رود عرصه آن رقابت چپ و  هاي سياسي متداول فراتر مي ايران از كشاكش

. نيست ،دو پارلماني هر ،راست يا بحث خسته كننده پادشاهي يا جمهوري

و ( پاسيو)پذير  دگرگون كردن روحيه قرون وسطائي قضا قدري؛ رويكرد كنش

ل انسان در جامعه و جهان و هستي، و فرهنگ سياسي استبدادي و غير مسئو

مداراي خاسته از تفكر ديني ــ در جامه مذهب باشد يا مسلك ــ كه  بي

 .شناسد، مسئله و عرصه همه آنهاست و چپ و راست نمي« ليبرال»

المللي به معني  ها و جنگ با تروريسم بين در هنگامه كشاكش فرهنگ    

المي؛ و در گرماگرم بحثي كه بر سر اسالم در جامعه و بنيادگرائي اس

مسئله جامعه . شود حكومت درگرفته است مسئله مركزي ما بهتر نمودار مي

هاي زمانفرسود به نام فرهنگ  هاي گوناگون يا دفاع از سنگر سنت ما اسالم

زني و سالي دو سه ماه گريه  و  در آن فرهنگ، قمه)درخشان ايران نيست 

« آزادي نامحدود»طبقه و  جامعه بي( دمكشي ناموسي نيز جائي دارد؛مويه و آ

مسئله زندگي كردن در جهان . نظام شورائي و بهشت پرولتاريائي نيست
امروز است، جهان كشورهاي كليدي كه رويدادهاي اصلي در آنها رخ 

اي اين جهان است؛ نشستن بر  نشيني حاشيه دهد؛ بيرون آمدن از زاغه مي

خواري كنار آن، خواه به صورت خشمگين اسالميان باشد،  نه ريزهخوان است 

هاي عرب و مانندهاشان در هر جا، و يا به صورت  يا به صورت نوكيسه شيخ

زندگي كردن در جهاني است كه حتا دشمنان خود را . آرزومند محروم بقيه

 . دهد تا آزادانه برضد آن سخن بگويند و فعاليت كنند پناه مي

بايد از  رسيدن به باالترين سطح فرهنگ و زندگي جهان امروز ميبراي     

نظرگاه توسعه و تجدد به امر عمومي بنگريم و پيوندهاي آن را با نظام 
هنگامي كه از فرايند توسعه و تجدد .  سياسي و سازماندهي اقتصادي دريابيم

اژه و.  ايم گوئيم بهم پيوستگي مراحل و نيز عناصر آن را پذيرفته سخن مي

پيش از همه، . رساند ايم اين معني را مي گرفته  process فرايند كه دربرابر

هائي دست  توان به پيشرفت مي. توان با نظام خودكامه به تجدد رسيد نمي

. هاي ناالزم هاي خطرناك و ريخت و پاش يافت، ولي به بهاي ناهمواري

حقوق بشر كه حكومت قانون و مسئوليت فرمانروايان در برابر مردم و 
حتا با . بنيادهاي دمكراسي ليبرال است زمينه طبيعي توسعه نيز هست

. توان رفت حكومت اقتدارگراي اصالحگر، باالتر از مراحلي از نوسازندگي نمي

توان  شهر همه كار ميـ  استثناهائي مانند سنگاپور هست، ولي با  يك دولت

. ؛ و نو شدند و دمكراتيكدر جهان مدرن، كشورها دمكراتيك شدند و نو. كرد
. توسعه به استوار كردن دمكراسي انجاميد و دمكراسي به توسعه كمك كرد

را توسعه ( تجدد)توان مدرنيته  اين رابطه چنان است كه در زمينه سياست مي

گيرد  هاي ويژه خود را مي دمكراسي در هر كشور صورت. دمكراتيك ناميد

 .  ولي گوهر آن يكي است
با . ترتيب سازماندهي اقتصاد با توسعه پيوند مستقيم دارد به همين    

توان به درجات باالي كارائي در بسيج سرمايه  هرگونه سازمان اقتصادي نمي

اقتصاد فرماندهي و دولتي يا اقتصاد انحصاري . و توليد و پخش دست يافت

و  آيد؛ نمي كند از آزادكردن نيروهاي توليدي جامعه بر كه رقابت را خفه مي

تنها با آزاد كردن نيروهاي توليدي است كه ظرفيت اقتصادي يك كشور به 
اقتصاددانان ليبرال افراطي كه هرگونه تنظيم . تمامي بسيج خواهد شد

دست ناپيداي عرضه )فعاليتهاي اقتصادي و مقررات بيرون از مكانيسم بازار 

تصاد بر كنند، در ايدئولوژيك كردن اق را رد مي( و تقاضاي آدام اسميت

ها به نام عدالت اجتماعي توانستند  سوسياليست. ها پيشي دارند سوسياليست

بندي محكوم گردانند؛  نيمي از مردم جهان را به گرسنگي و كمبود و جيره

هاي افراطي به تجمل زننده گروههاي اندك در ميان بينوائي عمومي،  ليبرال

بايد با  لت اجتماعي را ميسازماندهي اقتصاد و عدا. وجهه احترام آميز دادند

در بحث . تهي كرد( به معني ايمانيش)ديد عملگرا از مولفه ايدئولوژيك 
از . اقتصاد تكيه بر توليد ثروت است و در بحث عدالت اجتماعي بر اخالق

اگر ثروت به فراواني توليد نشود . نظرگاه توسعه، هردو بحث عمال يكي است

هائي  رسد و در هر نظام سياسي راه نمي ترينان مسلما چيز زيادي به ناتوان

يابند؛ و اگر  براي آنكه امتيازات سرامدان را به زيان بي بهرگان نگهدارند مي

عامل اخالقي ناپديد شود ثروت به اندازه كافي توليد نخواهد شد زيرا جامعه 
آن رئيس جنرال موتورز . بيشترينه نيروهاي توليديش را بسيج نخواهد كرد

خوب است براي امريكا خوب است مبالغه « جي ام»آنچه براي گفت  كه مي

چه بهتر كه كشورها به چنان قدرتهاي . كرد ولي اساسا حق داشت مي

هاي  روي كه سياست توليدي برسند تا لشگر سياستگران و روشنفكران ميانه

دانند  رفاهي و تامين اجتماعي را براي ثبات سياسي و رشد اقتصادي الزم مي

 .هاي اجتماعي بيابند راهي براي پخش دارائي اجتماعي به همه اليهبتوانند 

آدام اسميت كه پدر اقتصاد نوين و گفتمان توسعه است و نامش به غلط     

شود، خود نخستين كسي بود كه  بار يكي شناخته مي بند وداري بي  با سرمايه

هيچ »: هائي مانند آموزش همگاني يادآور شد نقش حياتي دولت را در زمينه

« .اي كه بخش بزرگتر آن بيچيز باشد شكوفا و خوشبخت نخواهد بود جامعه

او با همه اعتقادش به اينكه دست ناپيداي عرضه و تقاضا، اگر به خود 

كند، برآن بود كه  د، داد و ستد بازار را به سود همگاني تنظيم ميگذاشته شو

كينه . بايد در يك چهارچوب اخالقي نگريست به مالحظات اقتصادي مي

بايد از  طبقاتي كه در كنار كينه قومي، دو انحراف چپ ايران بوده است، مي

عدالت اجتماعي نه تنها يك امر . بحث عدالت اجتماعي كنار گذاشته شود

 
 

.تواند از عنصر ليبرال تهي بماند و به اقتدارگرائي اكثريت برسد؛ ولي ليبراليسم بي دموكراسي نيست دمكراسي مي  
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گفت يك ( پدر نظريات توسعه)اخالقي است، بلكه چنانكه آدام اسميت 

كشي از پولدار و  مفهوم عدالت اجتماعي، انتقام. ضرورت اصلي توسعه است

فقير كردن همه و روياروئي دارائي و ناداري در جامعه نيست، چنانكه در 
هدف عدالت اجتماعي در مفهوم . لنينيست استـ  سنت ماركسيست

لوژيك آن، گسترش بازار داخلي است؛ ثبات سياسي است، كه يك غيرايدئو
شرط اصلي توسعه است؛ گسترش خدمات به بي بهرگان است، بي آنكه 

هايش به توليد آسيب بزند؛ جلوگيري از  انگيزه كار را از ميان ببرد و بار ماليات

تمركز ثروت و قدرت است؛ و چنانكه آدام اسميت نيز باور داشت، تامين 

گفت بزرگترين  ترين خوشبختي براي بيشترين كسان است كه ميبيش

 .رود و چنين نيز هست فضيلت زندگي بشمار مي

تر چپ و راست ايران  در موضوع اقوام و حقوق آنها كه ميدان نبرد تازه    

هنگامي كه در . شده است، يك كشور مدرن هيچ مشكل ناگشودني ندارد

تواند  اي مي اند؛ و هر كس هر عقيده اي افراد داراي حقوق يكسان جامعه

داشته باشد و بهر زبان بخواهد بگويد و بنويسد و انتشار دهد؛ و اداره و 

گيري غيرمتمركز است، ديگر اقليت حقوقي به معني تبعيض وجود  تصميم

در چنان جامعه همسودي، . زند ندارد و اقليت عددي به هيچ حقي آسيب نمي

نظام سياسي بر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي رضايت حكومت شوندگان از 

تا آينده قابل .  سازد طلبانه را بيربط مي هاي تجزيه افزايد و گرايش مي

بيني، روزي مردمان ايران از دو سه استان فراهم خواهد شد و معلوم  پيش

بايد به توسعه استانهاي  نيست اگر درامد نفت و گاز نباشد از كجا مي

گويند هر كس هر جا نشسته، يا  رسيد؟ كساني كه ميكوهستاني و بياباني 

كند نشسته است، حق دارد هر چه را در آنجاست بردارد و به راه خود  ادعا مي

پندارند بقيه مردم رمه گوسفندند و خواهند گذاشت گروهي با  برود البد مي

سرنوشت يك كشور دست كم سه هزارساله كه نامش ايران است و بوده 
و ( پلورال)چپ ميانه ايران اگر به نظام دمكراتيك چندگانه . است بازي كنند

انديشد  هاي حقوق قومي و مذهبي مي اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق

در سازماندهي اقتصاد و . هيچ مشكلي در مسئله قومي  با راست ميانه ندارد
 .عدالت اجتماعي هم ندارد

رايش گشودند؛ و چپ مشكل اقتصادي چپ را دشمنان ايدئولويك آن ب    

بست دولت رفاه در اروپاي باختري و شمالي  با تجربه دست اولي كه با بن

تواند ديد ايدئولوژيك خود را در اين  پيدا كرده است به آساني بيشتري مي

در موضوع عدالت اجتماعي اگر اختالفاتي هم در تاكيد . زمينه نيز تعديل كند

راست غيرمذهبي . كند هم جدا نميباشد راست و چپ را دره پر نشدني از 

اينهمه به معني از  .ايران در امر عدالت اجتماعي از كارنامه خود سربلند است
ميان رفتن اختالف چپ و راست نيست؛  در هر موقعيت و بر سر هر مسئله 

آنچه اهميت دارد مدرن . مهم، راست و چپي بهر تعبير هست و خواهد بود
ست ايران است، با بزير كشيدن گاوهاي كردن راست و چپ و ميانه سيا

. ها و قرار دادن گفتمان سياسي بر پايه تجدد مقدس و شكستن بت

روشنفكران و سياستگران ايران در اين راستا راهنماياني بهتر از روشنفكران 

اش، با احترامش به گذشته  عصر روشنرائي نخواهند داشت ــ با خردگرائي

 .ش به پيشرفت بشرو اعتقاد( يونان و رم)كالسيك 

                                                               * * * 

بار ايران در چنگال مافياي آخوندي،  در نگاه اول و از ديدگاه موقعيت اسف    

آساي تجددخواهان در صد ساله گذشته به جاي چنداني  ولهاي غ كوشش

باش و آخوندها بسياري از حكومت بيست و چند ساله او.  نرسيده است

اي ساخته است كه  دستاوردهاي سه نسل پيشين را ضايع كرده است و جامعه

هاي بزرگ مردمش بجاي هر چيز خرافات مذهبي و سياسي دارند و  توده

اي است در  جامعه. بايد بهم دروغ بگويند شب و روز براي زنده ماندن مي

ه پول را بجاي هر ارزش ك( سينيك)اعتقاد  ترش بدنگر و بي بخش بزرگ

سازي، از  اخالقي نهاده است و توانائي شناخت واالئي را، مگر به صورت بت

خبر از  اي است تا گلو درگير ضروريات روزانه، و بي توده. دست داده است

اقتصادي است كه روي . شود اش دوبرابر مي جهاني كه هر ده سال تكنولوژي

آخوندها كه . بجاي كارگاه نشانده استچرخد و حجره را  خريد و فروش مي

توانستند  نمي( او فرمانده عملياتي انقالب اسالمي بود)به گفته محمد بهشتي 

ببرند كوشيدند ايران را تا حد خود  خود را تا حد اداره كشوري مانند ايران باال

ايران  شان در اين بود و هست كه هفت دهه پيش از آن مسئله. پائين بياورند

ها زير و رو كرده بود و يك جامعه نوين با ميليونها  نهادها و زيرساخترا در 

زنان و مردان تحصيل كرده آشنا به راه و رسم جهان امروز پرورش داده بود 

اينرو از هميشه  تر و از كه در همان حال بر هويت مشخص ايراني خود آگاه

 .تر بودند ناسيوناليست

ايرانيان بويژه طبقه متوسط . تتفاوتهاي خوشايند ديگري نيز هس    

آيد در دمكراسي، حقوق بشر، و بطور قطع  گسترش يافته به نظر مي

ها دست در دست احساسات  اين ايده. رسند عرفيگرائي به يك همرائي مي

اي از انديشمندان مسلمان كه  بيدار شده ملي در بخش پويا و رشد يابنده

در . تاثير بخشيده است كنند را بر حكومت چالش مي "روحانيت"آشكارا حق 

اي از پختگي هست كه در گذشته  عمل و بيان سياسي گروههاي بسيار درجه

زنند اراده  گرايان بيشتر دست به تحريكات مي هرچه اسالم. ديده نشده است

حتا اجراي سختگيرانه شرع . شود خويشتنداري بيشتري از مردم ديده مي و

اي داده  تازه( مومنتوم)يستي شتاباهنگ اسالمي درباره زنان به پيكار فمين

تنها دو ماه پس از انقالب، زنان در تهران نخستين تظاهرات ضد . است
جمهوري اسالمي راه انداختند و خميني را ناگزير به پس گرفتن فتوايش 

چه رژيم به تدريج و با تاكتيك اسالمي به  اگر. درباره حجاب زنان كردند

اند و  پيوسته حقوق خود را گسترش داده منظورش رسيد زنان از آن پس

حجاب خود به صورتي سالح دست . گيرند مشاغل روزافزوني را در دست مي

توانند با  هاي سنتي ديگر نمي زنان شده است؛ پدران و شوهران در خانواده

پيش از انقالب حكومت خود را . رفتن زنان به كار يا آموزشگاه مخالفت كنند
انوني يافت كه جلوگيري پدران را از درس خواندن ناگزير از گذراندن ق

 .اند امروز بيش از نيمي از دانشجويان دختران. داد شان كيفر مي فرزندان

قابل توجه است كه بسياري از روشنفكران ترك و عرب، با حكومتهاي     

. نگرند به ايران مي( غبطه) كعرفيگرا و بهر حال غير آخوندي، به ديده رش

كند، ژرفاي بيداري  به نظر آنان، تفاوتي كه آينده را تعيين ميتفاوت اصلي 
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در آن كشورها . ترديد از تجربه تلخ برخاسته است عمومي است كه بي

يا  كار و جنگند كه دشوارترش مردم محافظه تجددگرايان در دو جبهه مي

بر خالف ايران آن كشورها به درجات كم و بيش با . دلمرده خودشان است
ئي خروشاني حتا در طبقه متوسط خود روبرويند كه سياست را اسالمگرا

اين پديده در تركيه نيز با همه پيوندهاي فزاينده با اروپا . راديكال كرده است
و سنت هشتاد ساله كماليسم، در عرفيگرائي دچار روانپارگي 

schizophrenie  است و مسئله حاد قومي آن فرايند دمكراتيك را

كه هر گشايشي )گرائي ددر جهان عرب مسائل دوگانه بنيا. سازد تر مي پيچيده

مام تترين اسالميان  در نظام سياسي را با همه ضرورتش، به سود راديكال

هاي  كاري ژرف جامعه و سودازدگي فلسطين، گذشته از محافظه( كند مي

عرب و چيرگي محض دين بر زبان و انديشه اميد زيادي براي رستگاري 

هنگامي كه هر شاعر و نويسنده عرب زبان، خود را موظف  . گذارد نمي

سر دهد؛ و ( تا بود)داند كه سرود ستايش عرفات و صدام حسين را  مي

هاي جدي، هر حمله تروريستي اسالميان، حتا كشته شدن پرنسس  روزنامه

ديانا، را فرداي همان روز و بي هيچ نيازي به كمترين جستجو به توطئه 

هيچ كس حاضر نيست بپذيرد  دهند؛ و اتي غرب نسبت ميسازمانهاي اطالع

كه از عرب و مسلمان نيز ممكن است كارهاي نكوهيده سر بزند، انتظاري 

عرب ناهمرنگ را به . شود داشت بيشتر نمي  conformismجز همرنگي 

آن كشورها . توان، آنهم به ندرت، جز در ميان مهاجران يافت دشواري مي

در يك تناقض آشكار و . سوي يك جامعه باز دارندجملگي راه درازتري ب
 enlightenedديگر، ايران در زير حكومت آخوندي، روشنراي « تيپيك»

اي كه احتمال دارد زودتر به مدرنيته  ترين جامعه در منطقه شده است، جامعه

رسد كه بر  طبقه متوسط گسترش يافته و بزرگ ايران به نظر مي.  برسد

به يك همرائي ( سكوالريسم)و بطور قطع عرفيگرائي  دمكراسي، حقوق بشر،

ها دست در دست احساسات سركش ملي، بر بخش  اين ايده. رسيده است

. مندان اسالمي نيز تاثير بخشيده است اي از انديشه پويا و رشد يابنده

درسهاي صد ساله گذشته بويژه دو انقالب سده بيستم در فرهنگ سياسي جا 

بي يك بحث . ن منزل در سفر دراز ما به تجدد استافتد و اين نخستي مي

 .توان به آينده پرداخت جدي در اين دو انقالب نمي

دهد؛  بايد بر آن بسازيم به ما مي انقالب مشروطه بيشتر آنچه را كه مي    

يكي به ما . آموزد بايد بدور اندازيم به ما مي انقالب اسالمي بيشتر آنچه را مي

پيام انقالب آغاز . گويد چه نبايد باشيم بشويم؛ ديگري ميگويد چه بايد  مي

اگر در . سده بيستم تجدد بود؛ پيام انقالب اواخر آن سده فرهنگ و هويت

گيرد شگفتي نيست؛ اين  برابر فرهنگ و هويت قرار مي گفتمان ما تجدد در

نقالب اسالمي موضوع هويت و فرهنگ را در ا. درست قلب مسئله ماست

اش، چنان در كانون گفتمان سياسي قرار داد كه بيش  اسالميصورت غالب 

از دو دهه انرژي ملتي درگير مسائل مرگ و زندگي اقتصادي و اجتماعي و 
سياست خارجي و محيط زيستي، صرف اموري مانند حجاب و ناموس و آداب 

ادعاهاي آتش بياران انقالب . شود مي« حفظ كيان اسالم»عزاداري و 

كه آن را از « بهمن» انقالب)هاي آنان هر چه باشد  ارياسالمي و نامگذ

و هواداران رژيم پيشين هر چه ( سازد؛ اش عاري مي داللتهاي محكوم كننده

هاي سترون خود و انقالب انگليسي به دست امريكا، يا  در توطئه بافي

انقالب اسرائيلي به دست امريكا، و هفت خواهران نفتي و فراماسونها به 
رهبري ملكه انگليس، پافشاري كنند، نيرو و پيام آن انقالب، فرهنگ و 

 .  هويت بود
كه  از چند دهه پيش از انقالب، فرهنگ و هويت  با رنگ فزاينده اسالمي    

از آخوند تا روشنفكر و از راست مذهبي تا چپ بي خدا به مالحظات سياسي 

برابر  زدند در گيري از احساسات مذهبي مردم بدان مي و به قصد بهره

پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گرفت و تا نفي و كوچك شمردن 
الب سازماندهي انق. )تالش ملي براي بيرون آمدن از چنبر واپسماندگي رفت

نيز ــ در شبكه كشورگير نهادهاي مذهبي از مسجد و مدرسه مذهبي و 

كار صدها ... الحسنه و هيئت مذهبي صندوق قرض حسينيه و مهديه و تكيه و

ها بود و با پول  هزار آخوند و طلبه و بازاري و سردسته عزاداري در طول دهه

ري سياسي آميز رهب بازاريان و كمكهاي مالي دولتي و زير نگاه تشويق

چنانكه از سوي رهبرش از همان آغاز  ماموريت انقالب،.( صورت گرفت

هاي  بازگشت به ريشه اسالم راستين، نگهداشت هويت اسالمي و اعالم شد،

در . اصيل اسالمي، پيكار با غرب، و استقالل بويژه در زمينه فرهنگي بود

ز كشتن و بردن اند، ا بيست و چند ساله حكومت اسالمي هم بسياركارها كرده

اند ــ ساختن يك جامعه توليدي ــ ولي  و ويران كردن؛ و بسيار كارها نكرده

 .  شان همواره فرهنگ و هويت بوده است دلمشغولي

بيشتر جامعه مدني ايران پيش از . صورت نگرفت خالءانقالب اسالمي در     

ه رنگ، كردند و نيروهاي مخالف از هم انقالب را عناصر مذهبي كنترل مي

نااميد از خود، با اشتياق بزير علم آخوندها رفتند تا به دست آنها به قدرت 

شد، بيش از همه پيام  در كشوري كه داشت به سرعت غربي مي. برسند

اش بر هويت بود كه به دلها نشست و در ذهنها  با تكيه« روحانيت»فرهنگي 

را پذيرفتند يا اشكالي  هاي بزرگي، اكثريتي از جمعيت، آن پيام اليه .راه يافت

اعتبار شده است ولي نقادي بنيادهاي آن را  امروز انقالب بي. در آن نديدند

هائي بازگشت؟ چرا استقالل  بايد به ريشه مي اصال چرا. بايد رها كرد نمي

خوب است؟ اصالت يعني چه و چه لزومي ( هر معنائي داشته باشد)فرهنگي 

گردد  ي تنها به اسالمگرايان بر نميبه اصيل ماندن هست؟ چنين پرسشهائ

هر نگرش جزمي و ايستا و دفاعي در . كه ملت زخم قدرتشان را بر تن دارد
. موضوع هويت و فرهنگ از جنس ارزشهاي اصيل اسالميان است

هاي عربي را در فارسي توهيني به هويت ملي ما  نويساني كه واژه سره

جنگند؛  در هنرهاي سنتي ميپرستاني كه با هرنوآوري  شمارند؛ كهنه مي

آئين »شاهپرستاني كه دمكراسي را دربرابر سنت برتر شاهنشاهي ايران و 

اند مردمساالري را از دل مهستان  كنند، يا اگر دمكرات شده رد مي« پادشاهي

ي كه از جمود و ستمگري اهل شريعت «آزاد منشان»آورند؛  اشكاني در مي

لگي همان نگرش را به اصالت، به گريزند، جم به بندگي اهل طريقت مي

 .هويت و فرهنگ دارند
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