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مجموعه حاضر تاکنون)ارديبهشت1395( در اداره کتاب وزارت ارشاد 
اسالمی غيرقابل انتشار تشخيص داده شده است؛ متن گفت وگوها بدون 
هيچ تغييری و در شکل اصلی شان، به صورت الکترونيکی و دريافت 

آنالين منتشر می شوند.
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مقدمه
تاريخ معاصر ايران بر اساس برخورد با تمدن و فرهنگ مدرنيته ساخته 
شده است؛ نخستين برخوردها در يکصد سال پيش از استقرار مشروطيت 
و با جنگ های ايران و روسيه و تالقی ديپلماتيک با بريتانيا به وجود آمد 
و تکانه های بعدی را رويدادهای مشروطيت پديدار ساختند. يکصد سال 
گذشته- از بنيان اولين پارلمان و تدوين نخستين قانون اساسی- تاکنون 
با اصول و اليه های  آميخته  ايده ها و کنشهای  نهادها، رفتار،  مفاهيم، 
مدرنيته در زمينه های اجتماعی- سياسی و اقتصادی - فرهنگی کشورمان 
جريان داشته و با اين حال نتوانسته اند به فرهنگی برآمده از واقعيات 
جامعه و نيازهای ايرانيان ارتقا يابند. داستان سير اوديسه وار مدرنيته در 
ايران، هم چنان در راه و ايده ها و کنشهای آن، پروژه ای ناتمام بشمار 
می روند؛ آسيب شناسی اين ناتمامی در سنجش عقالنی سنت و برخورد 
عملی با مدرنيته را می طلبد؛ زمينه ای که در بيشتر کارکردهای فرهنگی 
و سياس - اجتماعی ناديده گرفته شده اند و دور نيست که اصرار بر اين 
ناديدگی، فرهنگ ايران را از گردونه جهانی الگوهای زندگی و مفاهيم 

انديشگی مدرنيته خارج سازد.

در بررسی موشکافانه از علل و عوامل زمينه های مدرنيته و عدم جذب 
مقدمات  با  مشروطيت  ايرانی،  فکر  و  جامعه  در  آنها  نهادينه  و  واقعی 
فکری و اجتماعی و توابع سياسی و فرهنگی اش، اولويت کنش فکری 
و شفاف سازی مفاهيم و مقوالت مدرنيته را ضرورت داده است؛ مجموعه 
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به  ناظر  اند،  اين دفتر گردآوری شده  مصاحبه ها و گفتگوهايی که در 
زمينه های  بيشتر  داشتم  آنها سعی  در  که  است  مدرنيته  و  ايران  تالقی 
فکری و سياسی چگونگی اين برخوردها را به استناد رويدادهای تاريخی 
ايرانيان در برابر آنها روشن سازم و ايده هايی را که برآمد  و کنشهای 
ورود مدرنيته به ذهنيت ايرانی بوده، تا حدی که من می دانستم پاسخ 
داده ام. در اين گفتگوها من مشروطيت را به عنوان نماد مدرنيته در ايران 
و نقطه اساسی برخورد تمدن مدرن با فرهنگ و اجتماع ايرانی در نظر 
گرفته ام و هر رويدادی را در دويست سال شکل گيری تاريخ معاصر 
کشورمان را با اين محک به آزمون گفتگوی علنی گذاشته ام. سپاسگزار 
مديران مجله تالش هستم که اجازه انتشار مصاحبه هايم را دادند. تشويق 
عزيزترين دوستم و لطف علی دهباشی و اهتمام مديريت نشر ثالث بود 

که اين گفتگوها در يک مجموعه و به صورت کتاب انتشار می يابد.

شناسه گفت و گوها عبارتند از:

1-تجدد حقوقي  در ايران  و علي  اکبر داور، شهريور 1383.

2- فرهنگ  و انديشه  در عصر رضاشاه ، ارديبهشت  1384.

3- بنيان های مدرنيته، تاريخ انديشه و مشروطيت در ايران، خرداد 1385.

4- جنبش مشروطيت ايران، واقعيت چيستی آن در تکاپوی انديشه ها و 
تاريخ، مرداد 1385.

5- انديشه هاي ايراني و تاريخ انديشه  در گفتگو با روزنامه اعتماد ملي، 
تابستان 1386.

6- پايگان ديانت در مواجهه با سياست نوين عصر مشروطيت، تابستان 
.1386

7- آدميتي که من ديدم: شکيبايي و عقالنيت انتقادي، تالش آنالين، 
فروردين1387.
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8- جنگ هاي ايران و روسيه، نخستين آوردگاه برخورد با تمدن مدرن، 
تالش آنالين،  ارديبهشت1387.

9- هويت ايرانی در جهان متحول شده مدرن، تالش آنالين، آذر1387.

علی اصغر حقدار

تهران- 3 اسفند 1387
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تجدد حقوقي  در ايران  و علي  اکبر داور

منتشر  قلم  شما  به   که   کتبي   ميان   در  اخير  سال هاي   در  *آقاي  حقدار، 
شده اند، به  مجموعه  آثاري  در مورد چهره ها و شخصيت هاي  سدة  اخير 
زندگي نامه ها،  ردة   در  را  آن ها  نمي توان   که   برمي خوريم   ايران   امروز  و 
شرح  احوال  و خاطرات  قرار داد. اين  آثار بيشتر به  نقش  و تأثير فکري ، 
اجتماعي  يا سياسي  اين  شخصيت ها مي پردازند. چنين  روشي  پيش  از اين  

در ميان  مؤلفين  ايراني  رواج  چنداني  نداشت .

آثار عملي ، علمي  و فکري  چنين   به   بازگشت   امروز  فکر مي کنيد  چرا 
افرادي  ضروري  است ؟

امري  را الزم   به چنين   مبادرت   نياز جامعه   به کدام   پاسخ   به عبارت  ديگر 
مي سازد؟

- با تشکر از فرصتي  که  در اختيار من  گذاشتيد، تک نگاري هايي  که  من  
يا  انديشه   تاريخ   حوزة   در  رسانده ام ،  چاپ   به   گذشته   سال   چند  در 
تاريخ نگاري ،  سبک   اين   در  که   مي گيرند  قرار  تاريخي   انديشه شناسي  
انديشه ها با لحاظ  زمينه هاي  اجتماعي  و در تعامل  با واقعيت هاي  عيني  
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مورد بررسي  هستند؛ تحول  زمان  و بيان  ايده ها در يک  همبستگي  ارگانيک  
با هم  قرار دارند و با ظهور ايده اي ، جامعه  آن  ايده  را به  محک  آزمون  زده  
و با تجربة  آن  در رابطه  با نيازهاي  زمانه ، ايده  تبديل  به  فرهنگ  مي شود؛ 
در چنين  نگاهي ، ايده هايي  که  فراتر از زمانة  خود فرصت  بروز يافته اند، 
و  منطقي   پايه هاي   بعدي ،  انديشه هاي   شکوفايي   و  رشد  در  مي توانند 
عقالني  را به  دست  دهند و نيازهاي  نوپيداي  فرهنگي  را با تن  سپردن  به  
نه   تک نگاري ها  بنابراين   باشند؛  پاسخگو  پااليش ،  و  بررسي   و  انتقاد 
بازگشت  به  گذشتگان  ـ که  از نظر من  ايده اي  به  بن بست  رسيده  است  ـ 
بلکه  بازخواني  انديشه ها در گذر زمان  و آموختن  از آن ها براي  پويايي  

فکري  و فرهنگي  است .

پس  آن  ضرورتي  که  ما را به  بازخواني  انديشه ها فرا مي خواند و بازانديشي  
آن ها را اولويت  مي دهد، نگاه  انتقادي  و دستيابي  به  تحول  فرهنگي  است . 
انديشه ، به  عنوان  يکي  از  ترديدي  نيست  که  تاريخ  و بخصوص  تاريخ  
اصول  پايه اي  مدرنيته ، در کشور ما کمتر مورد توجه  قرار گرفته  است  و 
اکثر نويسندگان  در ثبت  و ضبط  حوادث  تاريخي  و احيانًا در گزارش ، 
و  اسطوره اي   نگاه   گرفتار  بيشتر  انديشه ها  بازخواني   و  تحليل  

شخصيت پردازي  از صاحبان  انديشه  بوده اند.

به  همين  جهت  به  جرئت  مي توان  گفت  فرهنگ  ايراني  از خالء خاطرة  
تاريخي  و بازخواني  گذشته اش  در حوزه هاي  نوشتاري  رنج  مي برد و به  
اين  خاطر نمي تواند از درس هاي  تاريخ  عبرت  گرفته  و نزديک  به  دويست  
سال  است  که  اشتباهات  خود را ـ به  خاطر نبود ديد تاريخي  ـ به  انواع  و 
اقسام  صورت هايش  تکرار مي کند. بنابراين  اگر ما بتوانيم  ذهنيت  خود را 
انديشه ها ـ و حتي  در  با  از اسطوره باوري  به  تاريخ انديشي  در مواجهه  
پندهاي   از  توانست   خواهيم   دهيم ،  گذر  ـ  تاريخي   وقايع   و  حوادث  
حوادث  تاريخي  بهره مند شده  و از خرافة  شخصيت سازي  و قهرمان پردازي  
يا  زمان   گذر  در  انديشه ها  بررسي   مي رسد  نظر  به   شويم ؛  خالص  
تاريخ نگاري  انديشه ها در اين  راستا مي تواند به  نيازهاي  فرهنگي  امروزين  

ما پاسخي  عيني  و خردمندانه  بدهند.
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در  انديشه   تاريخ نگاري   در  تقدم   که  فضل   است   يادآوري   به   البته  الزم  
به   راجع   کتاب هايي   نگارش   با  که   است   آدميت   فريدون   دکتر  با  ايران  
آقاخان   ميرزا  »انديشه هاي   آخوندزاده «،  فتحعلي   ميرزا  »انديشه هاي  
تاريخ   تحقيقات   براي   را  راه   تبريزي «  طالبوف   »انديشه هاي   و  کرماني « 
انديشه  گشود تا در دهه هاي  پيشين  کساني  چون  دکتر هما ناطق  و دکتر 

فرشته  نورائي ، اين  سبک  مدرن  را در تاريخ نگاري  به  کار گرفتند.

*اما به  نظر مي رسد که  تاکنون  شيوة  تک نگاري  راجع  به  انديشمندان  در 
قيد حيات ، سابقه  نداشته  و آن  تک نگاري ها نيز مربوط  به  انديشمنداني  

بود که  جامعه  از حضورشان  محروم  شده  بود.

معيار گزينش  شخصيت هاي  مورد نظرتان  چيست ؟

آيا اساسًا حلقة  مشترکي  آن ها را به  هم  متصل  مي سازد؟

به  چه  کساني  تاکنون  در آثار خود پرداخته ايد؟

- من  بيشتر به  انديشمنداني  توجه  داشتم  که  نظام  انديشه  و فرهنگ  ايراني  
را در گذر زمان  و در مواجهه  با نيازهاي  دنياي  مدرن ، به  تکاپو واداشته  و 
آن  را پذيراي  تحول  و تغيير در سير تاريخي  خود نموده اند؛ اين  انديشمندان  
با آگاهي  از دگرگوني  فرهنگ  در جهان  معاصر، انديشه هاي  سنتي  را به  
انتقاد گرفته  و با گسست  معرفتي  از دنياي  سنتي ، نظام  فکري  تازه اي  را به  
ارمغان  آوردند که  راه  را براي  حضور در جامعة  نوين  و توليد ايده هاي  
جديد هموار مي گرداند؛ انديشه هايي  که  در سپيده دم  آشنايي  با مدرنيته  در 
پيش  زمينه هاي  مشروطيت  شکل  گرفت  و جريان  منورالفکري  را در گذار 
از فرهنگ  و انديشة  سنتي  پديدار ساخت  که  مؤلفه هايي  چون : انتقاد از 
فلسفة  سنتي  ـ دستيابي  به  آموزه هاي  حقوق  طبيعي  ـ تبيين  نظام  سياسي  
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دموکراتيک  ـ اصالحگرايي  در باورهاي  ديني  و... را در خود جاي  داده  
بودند.

به   تبريزي   طالبوف   و  کرماني   آقاخان   خان ،  ملکم   همراه   به   آخوندزاده  
تعبير من  »مدرن هاي  کالسيک  ايراني « بودند که  اين  راه  را براي  روشنفکران  
بعدي  نظير محمد علي  فروغي ـ  علي  اکبر داورـ  احمد کسروي  گشودند؛ 
ايدئولوژي زدگي ،  آفت   به   بعدي   دهه هاي   در  جريان   اين   چه   اگر 
غرب ستيزي  و سياست گرايي  دچار شده  و از حالت  انتقادي  و مدرن  خود 
خارج  شد که  آن  داستان  ديگري  دارد که  من  در تک نگاري  دکتر طباطبايي  
و دکتر شايگان  به  گوشه اي  از آن  و علل  و لوازم  ضد مدرن اش  اشاره اي  

کرده ام .

بنابراين  به  تعبير شما حلقة  مشترك  کساني  که  من  انديشه هايشان  را مورد 
بررسي  قرار داده ام ، ايده پروري  و آفرينش  نظام  انديشگي  است  که  خود 

را در رابطه  با مدرنيته  تعريف  مي کنند.

و آن هايي  که  در دستور کارند، يا در آينده  به  آن ها خواهيد پرداخت ؟

از  يکي   رساند،  انجام   به   ايران   در  که   تحول  حقوقي   و  داور  اکبر  علي  
تک نگاري هايي  است  که  در آستانة  نشر قرار گرفته  است .

پيش  از آن  نيز در تک نگاري  محمد علي  فروغي ، به  بحث  از ساختارهاي  
مدني  و بنيان هاي  ايران  نوين  پرداخته ام  و در تک نگاري  احمد کسروي ، 
که  ناظر به  تحول  فرهنگي  در ايران  و نقش  کسروي  در سير آن  است ، 
مورد بازخواني  قرار گرفته  است ، تحقيقات  بعدي  مرا تشکيل  مي دهند. 
آخوندزاده  و پديداري  مدرنيتة  فرهنگي  در ايران  را نيز شايد در آينده  به  

نوشتار تبديل  نمايم .
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*علي  اکبر داور يکي  از چهره هايي  است  که  در دستور کارتان  قرار دارد؛ 
شما در مقدمة  کتاب  »فريدون  آدميت  و تاريخ  مدرنيته  در عصر مشروطيت « 
روشنفکران  اين  دوران  را به  دو گروه  تقسيم  کرده ايد: »مدرن هاي  کالسيک  
ايراني « و »کنشگران  مدرن  در سياست  ايران «، داور به  کدام  دسته  تعلق  

دارد؟

وجه  استثنائي  و ويژگي  وي  در عرصة  عمل  اجتماعي  و براي  08 ـ 09 
سال  پيش  ايران  چه  بوده  است ؟

- علي  اکبر خان  داور جزو کساني  به  شمار مي رود که  بر پاية  آموخته هاي  
جديد خود و آگاهي  از دگرگوني  در شرايط  زندگي  انسان ها، توانست  
ايراني  نهادينه  کند؛ داور تحصيل  کردة   افکار تازة  خويش  را در جامعة  
حقوق  نوين  بود و با شناختي  که  از وضعيت  عقب  ماندة  مراجع  قضائي  
ايران  داشت ، به  ايجاد دادگستري  نوين  همت  گماشت  و در اين  راه  از 

هيچ  تالشي  فروگذار نکرد.

داور به  درستي  تشخيص  داده  بود که  نهاد دادرسي  سنتي  از نابساماني  رنج  
مي برد و با آن  آشفتگي  که  قضاوت  شرعي  در حل  دعاوي  مردم  گرفتار 
جنبش   اهداف   از  که   ـ  حقوقي   برابري   و  عدالت   به   نمي توان   است ، 
مشروطيت  بود ـ رسيد؛ به  همين  خاطر داور در راستاي  اجراي  مفادي  از 
قانون  اساسي  که  در متمم  آن  مورد توجه  قرار گرفته  بودند، انحالل  عدليه  
با  اساسي   قانون   متمم    27 اصل   گرفت ؛  عهده   بر  را  دادگستري   بنياد  و 
صراحت  تفکيک  قواي  سه  گانه  و تقسيم  قدرت  را پذيرفته  بود و اصل  
71 متمم  قانون  اساسي  مقرر مي داشت : »ديوان  عدالت  عظمي  و محاکم  

عدليه ، مرجع  رسمي  تظلمات  عمومي  هستند.«

اعطاي   اليحة   عدليه ،  تشکيالت   اصول   قانون    174 مادة   استناد  به   داور 
اختيارات  را براي  رفع  نواقص  قوانين  قضايي  و اصالح  تشکيالت  عدليه ، 
به  مجلس  ششم  تقديم  نمود و مجلس  شوراي  ملي  در جلسة  27 بهمن  
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5031، آن  را در مادة  واحده  و يک  تبصره  به  تصويب  رسانيد.

آن   مديريت   و  نوين   دادگستري   ايجاد  به  خاطر  بيشتر  را  داور  اگر چه  
مي شناسيم ، ولي  مي توان  از داور روزنامه  نگار نيز سخن  گفت  که  با انتشار 
»مرد آزاد« و درج  مقاالتي  در آن  راجع  به  شرايط  نوين  جهاني  و تبيين  و 
آگاهي بخشي  از وضعيت  جديدي  که  دنيا در آن  به  سر مي برد، خود را در 
ميان  روشنفکران  و نخبگان  فرهنگي  متجدد قرار داد؛ باز داور را در سمت  
نمايندگي  مجلس  چهارم  و پنجم  مي بينيم  که  با نطق هاي  خود، ايده هاي  
تازه اي  را براي  نوسازي  جامعة  ايران  بر زبان  دارد و باالخره  داور در مقام  
وزارت ـ  عدليه  و ماليه ـ  را بايد در نظر گرفت  که  با پشتوانة  آموخته هايش  
از دنياي  مدرن ، پايه هاي  بوروکراسي  جديد در ايران  را در حيطة  مسئوليت  

خود استوار مي کند.

من  در تک نگاري  که  راجع  به  علي  اکبر داور در آستانة  چاپ  دارم ، به  بررسي  
جايگاه  وي  در تاريخ  انديشه هاي  ايراني  در دورة  معاصر پرداخته ام  و از نقش  
داور در فرايند نوسازي  و نهادينه  کردن  انديشه هاي  مدرنيته  در ايران  و تجدد 

حقوقي  که  وام دار مديريت  و انديشه هاي  او بود، سخن  گفته ام .

ايران   در  ماليه   وزارت   و  عدليه   وزارت   تاريخچة   از  داور  نام   *تفکيک  
ناممکن  است ؛ اما قبل  از اين  که  به  پرسش هاي  خود در مورد اقدامات  
علي  اکبر داور در اين  زمينه  بپردازيم ، اگر ممکن  است  شرح  مختصري  در 
وضعيت   چگونگي   مورد  در  يعني   بفرمائيد.  موضوع   دو  اين   خصوص  
ماليه  و عدليه  کشور تا قبل  از قرار گرفتن  داور در رأس  اين  وزارتخانه ها. 
نهاد يعني  مسائل  مالي  و امر قضا و تأمين   مي دانيم  موضوعات  اين  دو 
حقوق  قانوني  مردم  از همان  آغاز جنبش  مشروطه  از مسائل  پر اهميت  و 
از  زيادي   سال هاي   تا  چنان   هم   و  بوده   مشروطه خواهان   توجه   مورد 

دل مشغولي هاي  کشور باقي  ماندند.
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- دورة  قاجاريه ، در ميان  سير تاريخ  ايران  زمين  از چندين  جهت  داراي  
اهميت  است  که  وقوع  جنبش  مشروطيت  و تغيير اساسي  در نظام  سياسي  
و به  تعبير آن  دوران  »ايران  در زمرة  ممالک  کنستي توسيون «، محور اصلي  
و  مشروطيت   جنبش   واقع   در  مي رود؛  شمار  به   دوران   آن   به   توجه  
پايان   پيش زمينه ها و توابع  آن ، دورة  پيشين  تاريخ  اين  مرز و بوم  را به  

رسانيد و دوره اي  جديد را شروع  نمود.

از عوامل  اصلي  ورود رعيت   ظلم  طبقة  حاکم  و تعدي  عنصر روحاني  
ايراني  به  تظلم خواهي  بود؛ طبقة  بازرگان  هم  از احکام  بولهوسانة  حاکميت  
و هم  از بند و بست  عنصر روحاني ، مورد تعدي  بودند و جان  و مال  خود 
را در معرض  دست  اندازي  مي ديدند و در ميان  طبقات  ديگر جامعه  هم  
اين  وضع  به  مراتب  وخيم تر جريان  داشت ؛ از ياد نبريم  که  طبقة  بازرگانان  
از اصلي ترين  شرکت کنندگان  در آن  جنبش  بود و »عدالت خانه «، نخستين  
خواسته اي  بود که  بر زبان ها جاري  شد و اين  دو مورد اشاره  داشتند به  
نابساماني  وضعيت  ماليه  و عدليه  کشور؛ حتي  معوق  ماندن  ماليات ها در 
بعضي  از واليات  و يا وعده هايي  که  براي  دادرسي  به  تظلمات  از سوي  
پاياني   دورة   در  عدليه   وزارت   نمايشي   ايجاد  يا  و  مي شد  داده   دربار 
استقرار  و  کهن   نظام   فروپاشي   نتوانستند  نيز  شاه   ناصرالدين   حاکميت  
مشروطيت  را که  خواستار عدالت  اجتماعي  و تأمين  جان  و مال  مردم  بود، 

متوقف  کنند.

در دوران  ناصرالدين  شاه  »ديوانخانة  عدليه « براي  رسيدگي  به  تظلمات  
ديوانخانة   دستورالعمل   »کتابچة   به   موسوم   قوانيني   و  شد  داير  عمومي  
اعظم « تنظيم  شد، که  نه  آن  تشکيالت  از کارآيي  برخوردار شد و نه  آن  
قوانين  به  اجرا درآمد. در دوره اي  که  منجر به  تثبيت  مشروطيت  شد، ظلم  
و تعدي  در تمامي  ارکان  جامعه  رسوخ  کرده  بود و حاکمان  به  هر صورتي  
صالح  مي ديدند از مردم  ماليات  مي گرفتند و در واقع  امور مالي  در کشور 
از هرج  و مرج  و آشفتگي  غير قابل  کنترلي  رنج  مي برد. همچنين  محاکم  
قضايي  که  بر مبناي  احکام  شرعي  داير بودند، از قاعده  و قانوني  ثابت  
پيروي  نمي کرد و حاکم  شرع  به  هر نحوي  که  اقتضاي  منافع اش  بود، به  

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
20

صدور حکم  مبادرت  مي کرد؛ تاريخ  نگاران  نمونه هايي  از ظلم  و تعدي  
از سوي   اموال  مردم  اصفهان   ثبت  رسانده اند؛ تصاحب   به   آن  دوران  را 
ظل السلطان . بيدادگري  ظفرالسلطنه  در کرمان  و سختگيري  مالي  عين الدوله  
براي  انجام  مسافرت  شاه  به  فرنگ . به  چوب  بستن  تجار قند در تهران  از 
سوي  عالءالدوله . جور و ستمي  که  آصف الدوله  در خراسان  و شعاع السلطنه  
در فارس  اعمال  مي کردند و احکامي  که  مال علي  کني  در تهران  و آقا 
از  مشتي   مي کردند،  پياده   قضايي   امور  در  اصفهان   در  شفتي   و  نجفي  
هستند؛  مشروطه   از  پيش   عصر  قضايي   و  مالي   بي مباالتي   خروارها 
عرض حال هايي  هم  که  مردم  به  مقامات  نوشته اند، بيانگر وضعيت  ناهنجار 

مالي  و قضايي  آن  دوران  را به  عينه  ثابت  مي کنند.

فريدون  آدميت  و هما ناطق  از دو هزار و شانزده  عريضه اي  سخن  گفته اند 
که  در عرض  سه  سال  از 1300 تا 1303 به  دفتر مجلس  تحقيق  مظالم  
به  مسائل  مالي  و دعاوي   به  نحوي  مربوط   رسيده  است  و تمامي  آن ها 
حقوقي  است ؛ به  تعبير آن ها »مجموع  عرض حال هاي  رسيده  آگاهي هاي  
سودمند و مهمي  را در امور زير به  دست  مي دهد: وضع  حکومت  واليات ، 
نظام  مالياتي  و ارقام  ماليات ، رابطة  مالک  و زارع  و حکومت ، تجارت  و 
و  شرعي   محاکمات   نوغان ،  جنگل باني ،  و  جنگل   قلب ،  پول   گمرك ، 
عرفي ، اقليت هاي  مذهبي  و برخي  مسائل  خانواده .« همان  طور که  اشاره  
شد نوشته ها، اسناد و خاطرات  آن  دوران  مشحون  از بي نظمي  در امور 

مالي  و بي قاعدگي  در مسائل  قضايي  بوده  است .

تدوين   و  ملي   شوراي   مجلس   تشکيل   و  مشروطيت   فرمان   صدور  با 
نخستين  قانون  اساسي  ايران ، که  نخستين  نتايج  تظلمات  و اولين  نطفه هاي  
مدرن سازي  ايران  را در خود جاي  داده اند، هم  نظام  مالي  و هم  سيستم  

قضايي  نهادمند شده  و جايگاه  آن ها بر پاية  قانون  اساسي  معين  شد.

اصول  49ـ  103 متمم  قانون  اساسي  در خصوص  ماليه ، به  وضعيت  آشفتة  
پيشين  سر و سامان  داد و اصول  71 ـ 97 راه  بر ايجاد نظام  نوين  قضايي  
و دادگستري  هموار کرد. به  سخن  ميرزا ملکم  خان  ناظم الدوله ، ايراني  هر 
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چه  مي خواهد و هر خواسته اي  دارد، بايد اول  قانون  داشته  باشد و آن  
»يک  کلمه «اي  که  ميرزا يوسف  مستشارالدوله  تبريزي  در 38 سال  قبل  از 
تشکيل  مجلس  شوراي  ملي  و تدوين  قانون  اساسي  از آن  سخن  گفته  بود، 
براي  از بين  بردن  ظلم  و تعدي  حاکمان  و هم دستان  آن ها و ايجاد عدالت  

اجتماعي  و تأمين  مالي  و جاني  ايرانيان  بود.

با شروع  به  کار مجلس  شوراي  ملي  و تهية  قانون  اساسي ، ـ که  به  حق  
بايد از آن  به  عنوان  مجلس  مؤسس  نام  برد ـ ساماندهي  به  نظام  اداري  
وزرات خانه ها و درخواست  مسئوليت  از وزرا در مقابل  مجلس ، يکي  از 
اصلي ترين  مسائل  عصر مشروطيت  گرديد؛ در اين  ميان  ميرزا حسن  خان  
و  قضايي   نظام   به   مربوط   قوانين   تصويب   و  تنظيم   مأمور  مشيرالدوله  
نابسامان   وضع   از  که   آگاهي   با  مشيرالدوله   گرديد.  عدليه   سازماندهي  
عدليه  داشت ، وزارت  عدليه  را در سال  1328 با دو شرط  پذيرفت : اول  
اين  که  بودجه  عدليه  را تنظيم  نمايد و دوم  اين  که  قوانين  تازه اي  راجع  به  

تشکيالت  و اصول  محاکمات  حقوقي  و جزايي  تدوين  نمايد.

با تائيد اين  خواسته ها از سوي  مجلس ، مشيرالدوله  به  عنوان  وزير عدليه ، 
ظرف  مدت  شش  ماه  توانست  به  شروط  خود عمل  نموده  و قانون  اصول  
تشکيالت  عدليه  و اصول  محاکمات  حقوقي  را تقديم  مجلس  نمايد. اين  
اکبر داور را در خود  اقدامات  علي   کار مشيرالدوله  که  پيش  زمينه هاي  
جاي  داده  بود، مقررات  قضايي  و امور اجرايي  عدليه  را از حالت  پيشين  
مجلس   عدلية   کميسيون   توسط   جديد  قوانين   اجراي   با  و  آورد  در  به  
تصويب   برداشت ؛  قضايي   اصالحات   در  را  گام   نخستين   ملي ،  شوراي  
قوانيني  چون : قانون  مطبوعات  مصوب  5 محرم  1326. قانون  حمل  اسلحه  
مصوب  12 ربيع االول  1328. قانون  قبول  و نکول  بروات  تجارتي  مصوب  
9 جمادي االولي  1328. قانون  ثبت  اسناد مصوب  12 جمادي االول  1328. 
اصول   به   راجع   قوانين   ديگر  و   1329 مصوب   نظامي   حکومت   قانون  
حقوقي   محاکمات   اصول    .1329 رجب    21 مصوب   عدليه   تشکيالت  
مصوب  16 رمضان  و 19 ذيقعده  1329. قانون  محاکم  تجارت  مصوب  
24 شعبان  1333 و... از جمله  قوانيني  بودند که  مشيرالدوله  در راستاي  
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اصالح  عدليه  آن ها را به  تصويب  کميسيون  عدليه  رسانيد.

با اين  حال  از يک  طرف  به  واسطة  آشفتگي  وضعيت  اجتماعي  کشور و 
از طرف  ديگر به  جهت  واکنش هاي  سياسي  برخي  از رجال ، مانع  از آن  
در  را  اصالحات  خود  بتواند  کمال   و  تمام   نحو  به   مشيرالدوله   که   شد 
با  ببرد. وزارت  عدليه  پس  از مشيرالدوله   ساختار و قوانين  عدليه  پيش  
دست  به  دست  گشتن هاي  بسيار، به  همان  حالت  سابق  و شايد وخيم تر 
از پيش  باقي  ماند تا در سال  1305 علي  اکبر داور با حضور در کابينة  
و  گرفته   عهده   بر  را  خانه   وزرات   آن   مسئوليت   مستوفي ،  ميرزا حسن  
اصالحات  بنيادي  خود را با انحالل  نظام  قديم  و جايگزيني  دادگستري  
جديد در تمامي  اليه هاي  آن  اهم  از قوانين  ـ اجرائيات  ـ احکام  و حتي  
ساختمان ها و شيوة  لباس  پوشيدن  و تشکيل  دادگاه ها به  سرانجام  رساند.

ادبيات   و  آثار  در  آن   تأسيس   براي   تالش   و  »عدالتخانه «  *عبارت  
بعدها  اما  روشنفکران  نخستين  جنبش  مشروطه  جايگاهي  ويژه  داشت ؛ 
يک  سردرگمي  در مفهوم  آن  پديد آمد. ابتدا به  نظر مي رسيد اين  مفهوم  
ناظر بر خانه  ملت  )مجلس  شورا( است  که  محل  تدوين  و تصويب  قوانين  
است . اما بعدها از آن  به  مفهوم  وزارت  عدليه  و دادگستري  هم  مستفاد 
شد که  طبق  اصول  متمم  قانون  اساسي  مشروطه  »مرجع  رسمي  تظلمات  

عمومي « و مرجع  رفع  نقض  از حقوق  ملت  شد.

اسناد استقرار عدالت  به  کداميک  از اين  دو نهاد صحيح تر است ؟

و بيشتر مورد نظر مشروطه خواهان  نخستين  بوده  است ؟

يا اين  که  اساسًا يکي  بدون  ديگري ، بي معنا و به  منزله  معوق  ماندن  اجراي  
عدالت  است ؟
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- همان طور که  اشاره  شد وضعيت  نابسامان  اجتماعي  ـ سياسي  ـ اقتصادي  
و فرهنگي  جامعه  از دورة  فتحعليشاه  تا حکومت  مظفرالدين  شاه ، عواملي  
عناصر  ديگر  و  حاکمان   تعدي   و  ظلم   از  مردم   که   آوردند  وجود  به   را 
اجرايي ، خواستار رسيدگي  به  وضعيت  حقوقي  و امنيتي  خود شدند؛ اگر چه  
اولين  خواستة  مخالفان  حکومت  عدالت خانه  بود، اما وجود عنصر منورالفکر 
مردان   و  فرهنگي   نخبگان   ميان   و  دربار  در  برگشتگان   فرنگ   از  برخي   و 
سياست ، آن  خواستة  ابتدايي  را به  تغيير شيوة  مملکتداري  کشاند و ايجاد 
مجلس  شوراي  ملي  و تدوين  قانون  اساسي  را در اهداف  مشروطه خواهان  
قرار داد. تاريخ  شکل گيري  مشروطيت  و تحقيقات  مشروطه پژوهي  در يک  
صد سال  اخير نشان  داده اند که  در مرحلة  شروع  جنبش  مشروطه خواهي ، 
مهاجرين  در هجرت  صغري  در سال  1323، تقاضاهاي  خود را در 8 بند 
اعالم  داشتند که  بند 4 آن  خواستار »بناي  عدالتخانه اي  در تمام  شهرهاي  

ايران  براي  جلوگيري  از ستمگري هاي  حکام ،« بود.

بعد از اين  تقاضاهاي  نوعًا صنفي  و ابتدايي  است  که  جنبش  مردم  گسترش  
مي يابد و از بي توجهي  حکومت  به  خواسته هاي  مردم  و اعتراضات  بعدي ، 
درخواست  تشکيل  مجلس  و تدوين  قانون  به  ميان  آمد و تاثير ايده هاي  
مدرن  سياسي  ـ اجتماعي  در برپايي  نهادهاي  نوين  کشور، پر رنگ تر شد؛ 
به  سخن  نويسنده اي  در روزنامة  مجلس : »... روح  و حقيقت  مشروطيت  
عبارت  است  از قوة  قضائيه . وقتي  مي توان  از قوانين  مشروطيت  مستفيض  
شد که  محاکم  قضائي  منظم  باشد و اگر در مملکتي  عدليه  نباشد، نمي توان  
مملکت  را مشروطه  و آن  حکومت  را حکومت  ملي  فرض  کرد.«)مجلس ، 

شمارة 107، سال  چهارم ، سه شنبه  02 جمادي الثاني  1329، ص  1(

پس  اين  مفهوم  عدالتخانه  بود که  با گذار از شرايط  اولية  ايجاد نهاد تظلم  
قوانين   تدوين   سپس   و  عدليه   نوين   نظام   استقرار  به   عمومي   خواهي  
حقوقي  مطابق  با نيازهاي  جامعه  در وزارت  دادگستري ، ارتقا يافت  و با 
رشد و تعالي  ايده هاي  مشروطه خواهي  در زمينه هاي  حقوقي ، يک  نوع  
تفکيک  قانوني  ميان  وظايف  مجلس  و وزارت  عدليه  قبلي  و دادگستري  

بعدي  ايجاد شد.
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*داور يک  بار در سال  1289 يعني  چندين  سال  قبل  از آن  که  بر مسند 
عدليه  بنشيند، در سن  24 سالگي ، در سمت  رياست  اجراي  احکام  قرار 
گرفت ؛ گفته  مي شود در آن  زمان  اين  يکي  از دشوارترين  مقامات  عدليه  

بود. و به  دليل  همين  سختي  کار، احکام  بي شماري  بالاجرا مانده  بودند.

نخست  بفرمائيد دشواري  کار از چه  بود؟

و چرا احکام  پس  از صدور بال اجرا مي ماندند؟

و ديگر اين  که  داور جوان  از چه  ويژگي هايي  برخوردار بود که  رؤسايش  
در عدليه  آن  زمان ، بدون  آن  که  نفوذ، نام  و نشان  يا تجربه اي  داشته  باشد، 

وي  را براي  اين  پست  مناسب  ديدند؟

چرا پس  از يک  سال  مشيرالدوله  )حسن  پيرنيا( وزير عدليه  وقت ، او را 
از اين  مقام  برداشت ؟

- اوالً دشواري  کار اجراي  احکام  بيشتر از تشدد نظريات  در عدليه  و نبود 
مأمور اجرايي  ناشي  مي شدند؛ همچنين  مي توان  به  اعمال  نفوذهايي  اشاره  
کرد که  از سوي  درباريان  و صاحب  منصبان  و يا عناصر ديگر، در کار 
عدليه  اختالل  ايجاد مي کردند. چرا که  اگر چه  نظام  قانوني  در مملکت  
مستقر شده  بود، اما آموزه هاي  قبيله اي  و نظام  ارباب  و رعيتي  و سيستم  
خدايگان  و بندگي ، هنوز در کشور اليه هاي  اجتماعي  ـ سياسي  را پا بر 

جاي  نگه  داشته  بودند.

اما در پاسخ  به  اين  که  چرا داور در آن  سن  و سال ، به  رياست  اجراي  
احکام  انتخاب  شد، من  فکر مي کنم  اين  مساله  بيشتر مربوط  به  آموزش هايي  
بود که  داور در زمينه هاي  حقوقي  کسب  کرده  بود؛ در زندگي نامة  داور 
آمده  است  که  وي  تحصيل  کردة  دارالفنون  و از تحوالت  حقوقي  جديد 
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نداشت ،  قاجاريه   به  حاکميت   از طرفي  چون  هيچ  وابستگي   بود.  مطلع  
مي توانست  بدون  مالحظه  و با قاطعيت  به  انجام  وظيفه  پرداخته  و احکام  
تحليل   در  طرفي   از  گذارد؛  اجرا  به   مجرمان   و  متهمان   تمامي   براي   را 
شخصيت  داور به  مواردي  چون  دوري  از مالحظات  شخصي  و باور به  
اجراي  دقيق  و بدون  مالحظة  قوانين  نيز برمي خوريم  که  داور را براي  آن  

پست  حساس  مناسب  مي نمود.

اما انفصال  داور از رياست  احکام  بعد از يکسال  تالش  خستگي ناپذير، 
بيش  از آن  که  مربوط  به  شخص  داور باشد حکايت  از بندوبست هايي  
داشت  که  ميان  مردان  سياست  در جريان  بود و مشيرالدوله  با اين  که  از 
اقدامات  داور راضي  بود، اما با مالحظاتي  که  نسبت  به  برخي  از رجال  
سياسي  کشور داشت ، تن  به  تعويض  پست  داور داده  و او را به  سمت  

مدعي العموم  بدايت  تهران  منصوب  کرد.

با اين  حال  اين  ورود و خروج  در نظام  عدليه ، امتيازاتي  براي  داور در پي  
و  او  براي   به  ملموس  کردن  ويراني  عدليه   از جمله  مي توان   داشت  که  
براي   سنتي   قضايي   نظام   از  گسست   تعبيري   به   يا  و  کامل   رويگرداني  
احقاق  حقوق  مردم  اشاره  کرد که  داور با روانه  شدن  به  اروپا و تکميل  
تحصيالت  حقوقي  خود، توانست  از آن  تجربيات  به  دست  آورده  در دورة  
رياست  اجراي  احکام  و سمت  مدعي العمومي ، در بنيان  دادگستري  نوين  
واقع بينانه تر از تمامي  پيشکسوتان اش  وارد کارزار شود و موفقيتي  را در 
آرزوهاي   و  آمال   از  که   آورد  دست   به   عدالت جويانه   سيستم   استقرار 

مشروطه خواهان  ـ تجددطلبان  و آزادي خواهان  بود.

قرار  امر عدليه   با  داور در تماس   اکبر خان   *بار دوم  هنگامي  که  علي  
گرفت ، پس  از کودتاي  1299 بود. او از تحصيالت  خود در فرنگ  فارغ  
نمايندگي   عنوان   تحت   را  دوره هايي   و  بود؛  بازگشته   ايران   به   و  شده  
مجلس  ملي  پشت  سر داشت . وي  در انتقال  فرماندهي  کل  قوا به  سردار 
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سپه  و در امر انقراض  سلسله  قاجار و به  پادشاهي  رساندن  رضاشاه  در 
مقام  نمايندگي  نامي  به  هم  آورده  بود.

بار  اين   رسيد،  عدليه   وزارت   مقام   به   مستوفي الممالک   کابينه   در  زماني   او 
از  پس   )و  مرکز  در  قضائي   تشکيالت   کليه   سريع   اقدام   يک   در  بالفاصله  
گرفتن  اختيارات  کامل  از مجلس  در سراسر ايران ( را منحل  اعالم  نمود؛ چرا؟

آيا تجربه  عدم  موفقيت  وي  در زمان  رياست  اجراي  احکام  در وزارت  
عدليه  سابق  در انجام  اين  امر مؤثر بود؟

- قطعًا حضور موقتي  داور در رياست  اجراي  احکام  را پيش  از عزيمت  
به  اروپا، بايد به  عنوان  يکي  از داليل  اصلي  بر اقدامات  اصالحي  وي  در 
عدليه  در نظر گرفت ، اما مساله  حساس تر از آن  بود که  داور در پي  جبران  
عدم  موفقيت  خود ـ اگر عدم  موفقيتي  بود ـ در سمت  رياست  احکام ، 
که   در سخناني   داور  بزند؛  کشور دست   در  قضايي   اصالح   به   خواسته  
مقابل  نمايندگان  براي  گرفتن  اختيارات  و انحالل  عدليه  در مجلس  اظهار 
بيان   ايران   از تحوالت  حقوقي   را  از هر سندي  هدف  خود  بهتر  کرده ، 
نموده  است ؛ وي  در اشاره  به  علت  اقدام اش  در پاسخ  به  بهبهاني  مي گويد: 
آمدند  مردم   که   مشروطيت   اول   از  که   عدليه   اين   مي دانستم   بنده    ...«
خواستند کاري  بکنند و پدر محترم  شما باني  آن  بود، براي  اين  بود که  
عدالتخانه  درست  کنند. همين  مشروطيت  از روزي  که  آمد و پاية  عدالتخانه  
را خواست  به  زمين  بگذارد، از آن  روز تا به  حال  يک  تشکيالتي  شد و 
کارها به  يک  ترتيبي  شد و امور به  يک  شکلي  جريان  پيدا کرد که  همة  
مردم  ناراضي  و مأيوس  و همه  بدبخت  بيچاره  شدند... و با وجود اين ها 
بنده  مي ديدم  همين  طور مي ماند، خوب  چرا مي ماند؟ يک  چيزي  را که  
همه  بر خالف  آن  بودند چطور باقي  ماند؟ براي  اين  که  بنده  مي دانستم  
يک  اشخاص  مؤثر و يک  اشخاص  متنفذ از آن  اساس  تقويت  مي کنند، 
حمايت  مي کنند. واي  به  حال  آن  کسي  که  تهور به  خرج  بدهد و دست  
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به  آن  اساس  بزند. بنده  اين ها را مي دانستم ، به  همين  جهت  بود که  بنده  
نمي خواستم  وارد اين  کار بشوم . باالخره  عجالتًا کاري  است  شده .... بنده  
نشستم ، فکر کردم  و راهي  براي  اصالح  اين  قوه  و ترتيب  اين  دستگاه  
نديدم  مگر اين  که  اساسًا بگويم  عجالتًا اين  تشکيالت  منحل  و روي  يک  
اساس  ديگري  يک  بنائي  بگذاريم  و مدعي  هستم  که  اگر سنگ  جلو پاي  
بنده  انداخته  نشود،... بله  بنده  مي خواهم  اين  کفر را بگويم  و بگويم  اين  
غلط   که   است   شده   معلوم   تجربه   از  بعد  بلي   است ،...  غلط   تشکيالت  
با  است ... پس  از چند سال  تجربه  معلوم  شده  است  که  اين  تشکيالت  

اوضاع  و احوال  مملکت  ما تناسب  درستي  ندارد...«

در واقع  بهتر است  از انحالل ، در اقدامات  علي  اکبر داور تغيير ساختار 
نظام  قضايي  را در نظر بگيريم  که  به  واسطة  ناکارآمدي  قوانين  و تشکيالت  
عدليه  قديم ، داور مبادرت  به  آن  نمود؛ بنابراين  نيازهاي  زمان  و آگاهي  
داور از آن  نيازها و لزوم  ايجاد تحوالت  حقوقي  بود که  علي  اکبر خان  

داور را به  انحالل  عدليه  و پي ريزي  دادگستري  نوين  رهنمون  شدند.

*مخالفين  وي  در مجلس  ششم  که  با دادن  اختيارات  تام  به  وي  )ابتدا به  
مدت  چهار ماه  و سپس  تمديد آن  براي  چهار ماه  ديگر( مخالفت  مي کردند، 

از چند زاويه  به  وي  ايراد مي گرفتند:

الف  ـ عمل  مغاير قانون  اساسي ؛ زيرا انحالل  عدليه  به  منزله  تعطيل  رکني  از 
ارکان  مشروطيت  بود که  طبق  قانون  اساسي  جزئًا و کاًل تعطيل  بردار نبود.

ب ـ  دخالت  در امر قانونگذاري  توسط  يک  وزير که  از وظايف  و اختيارات  
مجلس  بوده  و بدين  ترتيب  نقص  اصل  تفکيک  سه  قوه  به  شمار مي آمد.

که  وجود  را  که  دستگاه  عدليه اي   داور  »راديکال «  به  روش   انتقاد  ـ  پ  
داشت ، اما بد عمل  مي کرد، به  جاي  اصالح  منحل  اعالم  نموده  بود.
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با توجه  به  وضعيت  واقعي  حاکم  بر دستگاه  عدليه  آن  زمان ، اين  ايرادات  
تا چه  ميزان  واقعگرايانه  و منطقي  بود؟

- اوالً عمل  داور در انحالل  عدليه ، کاري  غير قانوني  نبود؛ چرا که  او به  
از  بعد  و  نمود  ارائه   ملي   به  مجلس  شوراي   را  عنوان  وزير طرح  خود 
تصويب  مجلس  با اکثريت  آرا يعني  73 رأي  با حضور 99 نماينده ، با دو 
فوريت  عدليه  منحل  شد؛ در ثاني  داور با اصل  وجود نظام  قضايي  و از 
به  منزلة   او را  ننمود که  کار  انحالل  عدليه   به   اقدام   بين  بردن  قضاوت ، 
تعطيل  رکني  از ارکان  تعطيل  نشدني  مشروطيت  حمل  کنيم ؛ وي  در پي  
به   کردن   عمل   اتفاقًا  و  مشروطيت   خواسته هاي   از  خواسته اي   استقرار 
اهداف  مشروطيت  و قانون  اساسي  بود که  به  انحالل  عدليه  و جايگزيني  
دادگستري  با سبکي  نوين  تمايل  پيدا کرد؛ بنابراين  عملي  مغاير با قانون  

در اصالحات  داور وجود ندارد.

همچنين  داور قانوني  را به  وجود نمي آورد که  متهم  به  دخالت  در وظايف  
مجلس  شود. بلکه  وي  در جستجوي  راه حلي  واقع  بينانه  و عيني  بود تا 
قوانين  قضايي  و احکام  جزايي  را به  مرحلة  عمل  درآورد و متروك  ماندن  
اصول  27 و 28 متمم  قانون  اساسي  را از ميان  بردارد. بنابراين  فالکتي  که  
دامنگير عدليه  در معطل  ماندن  احکام  شده  بود، تنها با راه حل  تحوالت  

بنيادي  در آن  نظام  مي توانست  به  مرحلة  عمل  برسند.

از طرفي  وضعيت  عدليه  در آن  دوران  ـ که  به  گوشه اي  از آن  در سؤاالت  
پيشين  اشاره  کردم  ـ به  حدي  فاجعه بار و غير انساني  بود که  جايي  براي  
بود؛  نمانده   عدليه   همان   حفظ   با  گام   به   گام   اقدامات   و  محافظه کاري  
بنابراين  داور بر خالف  برخي  از مردان  سياست  که  در گوشه اي  از عدليه  
اصالحي  ناکام  انجام  داده  بودند، يا از ناهنجاري  قوانين  و ساختار عدليه  
چشم پوشي  کرده  بودند، تنها راه  را در کوبيدن  پايه اي  عدليه  کهن  و ايجاد 
دادگستري  تازه  ديد و تمامي  ناماليمات  و زحمات  را به  جان  خريد تا به  
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سخن  خودش ، هم  نام  نيکي  از او در تاريخ  ايران  بر جاي  ماند و هم  ايران  
صاحب  نظام  مدرن  حقوقي ، با تمامي  اليه ها و ساختارهايش  گرديد.

*نه  گرفتن  اختيارات  تام  توسط  وزير و يا نخست  وزير براي  پيشبرد بهتر 
برنامه هاي  اصالحي  تا آن  زمان  و بعدها موردي  استثنائي  بود و نه  انحالل  
موقت  رکني  از ارکان  مشروطيت  در همه  دوران  حکومت  ملي  بي سابقه . در 
اين  خصوص  وضعيت  خود مجلس  در دوره هاي  قبل  و بعد بسيار گوياست ؛ 
اعتبار  کابينه ، در صورتي  که   از  يا عضوي   قوانين  توسط  دولت   اما وضع  
معناي   به   هم   باز  آيا  باشد،  مجلس   تصويب   به   موکول   قوانين   آن   نهائي  
تداخل  وظايف  و اختيارات  و نقض  تفکيک  قواي  مملکتي  محسوب  مي شد؟

با  و  شد  ارائه   مجلس   به   طرحي   داور،  اصالحي   برنامة   در  خير؛  نه    -
تصويب  مجلس  شوراي  ملي  ـ به  عنوان  قوة  مقننه  ـ از سوي  وزيري  ـ به  
عنوان  قوة  مجريه  ـ به  مرحلة  اجرا درآمد؛ اتفاقًا اقدام  داور در بردن  اليحه  
به  مجلس  و گرفتن  تصويب  اکثريت  نمايندگان  نسبت  به  اجراي  آن ، عين  
قانونگرايي  داور بود و به  همين  خاطر با استقرار دادگستري  و از پاشيدن  
عدليه  پيشين ، از جهت  غيرقانوني  بودن  اين  نهادسازي ، هيچ  اظهار نظري  
نشد و هر آن  چه  در رابطه  با اقدامات  داور بيان  شده ، بيشتر جنبة  سياسي  

داشته  تا واقع بينانه .

در نهايت  مي توان  وجاهت  قانوني  اقدامات  داور را با استناد به  مادة  174 
قانون  اصول  تشکيالت  عدليه  و وظايف  و اختياراتي  که  به  وزير واگذار 
شده  بود، به  اثبات  رساند؛ مادة  مزبور مقرر مي دارد: »وزير عدليه  نظارت  
عاليه  و عمومي  نسبت  به  کلية  محاکم  و ادارات  عدليه  در ايران  دارد و 
مي تواند هر نوع  اطالعات  و توضيحات  که  الزم  بداند از محاکم  عدليه  و 
کرده ،  اکتفا  کلي   توضيحات   به   مي تواند  نيز  و  بخواهد  آن ها  رؤساي  

تقاضاي  توضيحات  شفاهي  کند.«
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براي  اطمينان  از اين  که  داور خود متوجه  بود که  اقداماتش  غير قانوني  
نيست  و تفکيک  قواي  سه گانة  منظور شده  در قانون  اساسي  مشروطه  را 
مخدوش  نمي کند، مي توان  به  سخنان  او در دربار ارجاع  داد؛ داور در آن  
سخنراني  از اصل  وحدت  قاضي  در تشکيالت  جديد خبر مي دهد و ضمن  
معرفي  شعبات  تازه  تأسيس ، به  اطاق  اصالح  که  براي  ارجاع  کلية  دعاوي  
ابتدايي  ايجاد شده  پرداخته  و از تشکيل  دفترخانه اي  مستقل  براي  هر شعبه  
و ساماندهي  شعبات  استيناف  در واليات  و به  کارگيري  قضات  آشنا به  
علوم  جديد و تمرکز امور حقوقي  در تشکيالت  دولتي  و تدوين  قوانين  
جديد مطابق  با نيازهاي  افراد و جامعه ، سخن  مي گويد. بنابراين  با اقدامات  

داور، هيچ  تداخل  وظيفه اي  ميان  قواي  سه گانة  کشوري  رخ  نداده  است .

*چرا در آن  دوره  هر اختالفي  ميان  مجلس  و کابينه  بالفاصله  به  اختالف  
تعبيري  از اصول  قانون  اساسي  مي کشيد؟

آيا اين  اشکال  ناروشني  در قانون  اساسي  مشروطه  نهفته  بود، يا ريشه  در 
عدم  درك  صحيح  توسط  رهبران  کشور از آن  داشت ؟

- محور قرار گرفتن  قانون  اساسي  در اختالفات  ميان  مجلس  شوراي  ملي  
و کابينه ها ناشي  از شرايط  جديدي  بود که  با استقرار مشروطيت  در ايران  
به  وجود آمده  بود؛ بي ترديد آن  همه  زحمات  و تالش هايي  که  از سوي  
و  اصول  حکمراني   کردن   قانونمند  براي   بود،  ابراز شده   مشروطه طلبان  
ايجاد قيد و شرط  براي  حدود پادشاهي  بود و تعجبي  ندارد اگر مي بينيم  
از  تعبير  اما اختالف   قرار مي گرفت ؛  اساسي  محور اختالفات   قانون   که  
اصول  قانون  اساسي  نيز گذشته  از طرز تلقي  برخي  از صاحب  منصباني  
دست   خود  مستبدانه ي   باورهاي   از  هنوز  مشروطيت ،  استقرار  با  که  
بنيان  ديدگاه هايي  برمي گشت  که  در  برنداشته  بودند، به  مباني  فکري  و 
ميان  نمايندگان  مجلس  يا وزراي  کابينه ها، وجود داشت . مشروطه پژوهان  
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سياسي   ايده هاي   فکني   پي   با  که   گفته اند  احزابي  سخن   و  انجمن ها  از 
زبان   از  ناسيوناليسم ،  يا  و  ليبراليسم   ـ  دموکراسي   سوسيال   نظير  جديد 
نمايندگان  خود در پارلمان  و هيأت  دولت ، اصول  قانون  اساسي  را تعبير 

و تفسير مي کردند.

از سوي  ديگر وجود کساني  که  با آموزه هاي  سنتي  در آن  دوره  حضور 
داشتند، يکي  ديگر از علل  اختالف  تعبير از قانون  اساسي  بود؛ گذشته  از 
اصول   از  برخي   کرده ايد،  اشاره   نيز  که  خودتان   همان  طور  مسائل   اين  
ابهامات  موجبات  بروز اختالف   اين   ابهام  بودند و  قانون  اساسي  داراي  
تعابير را فراهم  مي ساخت . به  همين  خاطر متمم  قانون  اساسي  ـ که  در 
روزهاي  نخستين  ايجاد مجلس  شوراي  ملي  »نظامنامه ي  اساسي « خوانده  
پارلمان  و  به  تصويب   نمايندگان  مطرح  و  از  از سوي  عده اي   ـ  مي شد 
محمد علي  شاه  رسيد تا پاره اي  از ابهامات  و حتي  خالهاي  قانون  اساسي  

برطرف  شوند.

از مشروطه خواهان  درك   اکثريتي   بلي   که   با شما همراه  شد  بايد  باز  و 
نهادهاي  سياسي   اساسي  و ديگر  قانون   پديده ي   از  صحيح  و منسجمي  
مدرن  نداشتند و دستيابي  به  اين  آگاهي  نيازمند زماني  بود که  پي در پي  
بودن  حوادث  و اتفاقات  منجر شده  به  صدور فرمان  مشروطيت  و پس  از 
از  را  آن   مشروطه ،  اول   دوره ي   حوادث   ديگر  و  پارلمان   ايجاد  آن  

هواخواهان  مشروطيت  دريغ  کرده  بود.

اختيارات  داور  با تمديد  بود که   از جمله  کساني   *دکتر محمد مصدق  
براي  ادامة  اصالحات  مخالفت  ورزيد و در نطق  خود در مجلس  عماًل از 

زواياي  فوق  اساس  اقدام  داور را نيز زير پرسش  برد.

عدليه   وزير  که   اعتناست   خور  در  ميزان   چه   تا  مصدق   دکتر  گفتة   اين  
)داور( با انحالل  عدليه  عماًل به  اعتبار اين  دستگاه  لطمه  وارد ساخت  و 
موجب  تزلزل  بنيان  قانوني  آن  گرديد. زيرا از آن  پس  هر دولت  مقتدري  
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به  خود اجازة  چنين  امري  را مي دهد.

ايجاد  در  داور  اقدامات   از  قبل   تا  عدليه   دستگاه   واقعي   اعتبار  ميزان  
دادگستري  نوين  چقدر بود؟

- اساس  مخالفت  مصدق  با اقدامات  اصالحي  داور، تعبيري  بود که  او از 
اصول  27 و 28 قانون  اساسي  مي کرد و در مخالفت  خود نگران  مخدوش  
شدن  تفکيک  قوا و تداخل  وظايف  بود؛ مصدق  بر اين  باور بود که  »...قوه  
تقنينيه  نمي تواند انجام  اين  وظيفه  را به  عهده  يکي  از قواي  ديگر واگذارد 
که  هم  واضع  قانون  باشد و هم  قانون  را تطبيق  نمايد...« در حالي  که  داور 
با کسب  مجوز قانوني  از مجلس  شوراي  ملي  در صدد کارآمد کردن  نظام  
قضايي  کشور بود و اگر خود بدون  مراجعه  به  مجلس  و کسب  اجازه  از 
آن  نهاد قانون گذاري  مبادرت  به  اقدامات  اصالحي  مي کرد، کاري  غيرقانوني  
و مخالف  با اصول  مشروطيت  انجام  داده  بود؛ داور با لحاظ  چنين  مسائل  
در  مستقر  عدليه   کميسيون   طريق   از  را  خود  اصالحات   تمامي   قانوني ، 
مجلس  پيش  برد تا شائبة  مخالفت  با قانون  اساسي  را از بين  برده  باشد؛ 
وي  حتي  تا جايي  مراعات  موارد قانوني  را مي کرد که  در مادة  112 قانون  
اصول  تشکيالت  مصوب  1387 براي  قانونمندي  دادگستري  مقرر داشت : 
»هيچ  محکمه  را نمي توان  منحل  کرد مگر با تصويب  مجلس  شوراي  ملي .«

نظام   ايجاد  و  اصالح   صحيح تر  تعبير  به   يا  و  انحالل   در  داور  بنابراين  
دادگستري  نوين  هيچ  منع  قانوني  نداشت  و تمامي  مخالفت ها نشات  گرفته  
از اختالف  قرائت ها از قانون  اساسي  و بعضًا بر مبناي  از دست  رفتن  منافع  
شخصي  و سرايت  دريافت هاي  قديمي  در تلقي  از جايگاه  قانون  در جامعه  
که   ثابت  کرد  زمان   نهايت  گذشت   در  مورد محمد مصدق ،  در  اما  بود؛ 
مخالفت  دکتر مصدق  با اقدامات  اصالحي  داور، تمامًا از روي  دولت خواهي  

نبود و بلکه  شائبة  غرض ورزي  بيشتر در آن  مشهود بود.

واقع   در  هفدهم   مجلس   انحالل   با   1331 سال   در  مصدق   دکتر  خود 

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
33

مخالفت  ديرينة  خود را با نظام  مشروطيت  و براي  تحقق  آمال  و آرزوهاي  
سپري  شده اش  به  نمايش  گذاشت ؛ در حالي  که  اگر دکتر مصدق  در پي  
مخالفت   داور  اقدامات   دورة   در  نه   بود،  آزادي طلبي   و  دولت خواهي  
بستن   مشروطه   اقدام  ضد  نخست وزيري   دورة   در  نه   و  مي کرد  خواني  
از عجايب  مخالفت  خواني   به  اجرا درمي آورد؛  را  مجلس  شوراي  ملي  
ايشان  در کميسيوني  بود که   اقدامات  اصالحي  داور، حضور  با  مصدق  
داور براي  اجراي  نقشه هاي  اصالحي  خود تشکيل  داده  بود، در حالي  که  
نبايستي   بود،  معتقد  اقدامات   آن   بودن   قانوني   غير  به   واقعًا مصدق   اگر 

عضويت  در آن  کميسيون  را مي پذيرفت .

اما در مورد اين  که  اعتبار دستگاه  عدليه  تا پيش  از اقدامات  داور تا چه  
پايه  بود، من  پيش  از اين  گوشه اي  از وضعيت  آن  دوران  را گفتم ، اين  جا 
نماي   تمام   آيينة   تقريبًا  که   مي پردازم   سياح   حاج   از  قولي   نقل   به   تنها 
وضعيت  حقوقي  ـ اگر بتوان  تا پيش  از آن  اقدامات  از اين  اصطالح  براي  
نظام  قضايي  ايران  استفاده  کرد ـ است ؛ وي  در رابطه  با وضعيت  ناهنجار 
و آشفتة  قضاوت  در »دورة  خوف  و وحشت « با اشاره  به  انتقاد امين الدوله  
از نابساماني  دعاوي  و محاکم  مي نويسد: »... اگر اول  تحقيق  نکرده  حکم  
دادي  غلط  بوده  اگر تحقيق  کرده  حکم  دادي  دوباره  ناسخ  چيست ؟ به  ضد 
مجدداً  چگونه   را  شده   فصل   کار  مي کنيد؟  حکم   دليل   چه   به   يکديگر 
رسيدگي  مي کنيد؟ چطور مي شود که  اغلب  حکم  شما مخالف  يکديگر 

درمي آيد؟...«)ص 495(

اشاره  شد، وضع   قبلي   در جواب  سؤاالت   که   دوران  همان  طور  آن   از 
عدليه  به  صورتي  درآمده  بود که  حتي  متين  دفتري  از مستوفي الممالک  
نقل  مي کند که  »به  ميرزا علي  اکبر خان  داور بگوييد اگر توانستي  عدليه  
تأمين   براي   اين  حال   با  را مي تراشم !«  اين  سبيل ها  را اصالح  کني ، من  
امنيت  عمومي  و تحقق  خواسته ها و نيازهاي  حقوقي  شهروندان  ايراني ، 
دادگستري  نوين  با همت  و پايمردي  داور بنيان  گذاشته  شد و سبيل هاي  

مستوفي الممالک  هم  تراشيده  نشد.
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به  نظر  از کابينه   به  عنوان  عضوي   اقليت  مجلس  و داور  ميان   *دعواي  
مي رسد يک  امر استثنائي  نبود؛ در نگاه  وسيع تر به  شرايط  آن  دوران ، از 
همان  آغاز مشروطه ، تضادي  دائمي  ميان  دو گروه  از رهبران  و سرآمدان  

سياسي  جامعه  مشاهده  مي شود.

گروهي  اساس  کار خود را بر دفاع  از قانون  اساسي  و آن  چه  سياه  بر سفيد 
شده  بود، گذاشته  و در اين  کار تا جائي  پيش  مي رفت  که  گاه  هرگونه  
واقعيت نگري  و قدرت  درك  موقعيت  حساس  کشور و اهميت  و ضرورت  
تصميم گيري  و عمل  را از دست  مي داد. و در مقابل  گروه  ديگر که  در 
برابر واقعيت ها و شرايط  اسفبار آن  دوران ، صرف  وقت  و هزينه  کردن  
زمان  در بحث  و گفتگو را به  منزله  از دست  دادن  فرصت  و فالکت بارتر 

شدن  اوضاع  مي دانست .

از نظر شما معيار قضاوت  امروز ما نسبت  به  اين  »درگيري « و با توجه  به  
شرايط  و موقعيت  کشور در آن  مقطع  چه  بايد باشد؟

چقدر نتايج  عملي  روش  هر يک  از اين  دو گروه  و ثمرات  کارهاي  آن ها 
بايد در اين  قضاوت  مؤثر واقع  بشوند؟

- اکنون  که  از آن  دوران  فرصت  زماني  تا حدودي  الزم  را براي  بررسي هاي  
تاريخي  به  دست  آورده ايم ، معلوم  مي شود که  آن  درگيري ها در واقع  ادامة  
جناح بندي هايي  بود که  در دوران  مشروطه  شکل  گرفته  بودند و هر کدام  
همان طور که  پيش  از اين  اشاره  کردم  بر اساس  تحقق  اهداف  و تأمين  
درگيري ها  آن   وجود  بنابراين   پس   مي کردند؛  نظر  ابراز  خود،  ايده هاي  
امري  الزم  بود و اتفاقًا در بعضي  مسائل  جديد، نتايج  مطلوبي  از خود بر 
بين   واقع   جناح هاي   ميان   که   فاصله گذاري   نظير  گذاشت ؛  جاي  
مشروطه طلبان  با انقالبيون  تندرو که  به  وقوع  پيوست  و در فرايند استقرار 
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نهادها، بي تأثير نبوده  است .

اما آن  چه  تاريخ  ثابت  کرد اين  مساله  بود که  طرفداران  اقدامات  عملي  و 
تعبيراتي  که  قانون  اساسي  را به  سوي  نهادمند شدن  مي راندند، واقع بين تر 
بودند تا جناح هايي  که  با محافظه کار و سنتگرايي ، در پي  به  تعويق  انداختن  
نيروهاي   جايگاه   تثبيت   براي   را  صحنه   و  بودند  مشروطه   خواسته هاي  
مستبدخواه  ـ چه  آگاهانه  و چه  از روي  عمد ـ فراهم  مي ساختند؛ آنان  که  
در آن  دوران  بر اين  باور بودند که  بايستي  بدون  اتالف  وقت  به  ايجاد نهادها 
و تکميل  پروژة  مشروطيت  مبادرت  کرد، ذي حق  بودند و بر اين  مساله  آگاه  
بودند که  بدون  رشد و گسترش  اهداف  مشروطيت ، امکان  بازگشت  استبداد 
و رسوخ  آموزه هاي  سنتي  در ميان  متجددان  و مشروطه خواهان  وجود دارد، 
به  همين  خاطر با گذار از گفتگوهاي  بي  ثمر و بر پاية  شناخت  حساسيت  
وضعيت  کشور و بر اساس  بحث هايي  که  در مجلس  اول  و ميان  انجمن هاي  
مردمي  و... شده  بود، به  اقداماتي  دست  زدند که  پاسخگوي  نيازهاي  جامعة  
پس  از مشروطيت  باشند و تاريخ  نيز در سير تحول  خود ثابت  کرد که  آنان  

در تشخيص  خود اشتباه  نکرده  بودند.

اکثريت  مجلس  ششم  و گرفتن   با حمايت   *با تمامي  مخالفت ها، داور 
اختيارات  کامل  تحوالت  و تغييرات  در دستگاه  عدليه ، محاکمات ، تغيير 
دستگاه   جديد  قوانين   وضع   و  آن ها  استخدامي   شرايط   تغيير  و  قضات  
از موعدي  که  حدس  زده   نيز زودتر  داد؛ عدليه  جديد  ادامه   را  قضائي  

مي شد، يعني  در ارديبهشت  1306 افتتاح  شد.

البته  دامنة  اصالحات  تا دو سالي  هم چنان  ادامه  داشت  و باالخره  آن  گونه  
که  گفته  مي شود، در نيمة  سال  1308 سازمان  جديد دادگستري  در انطباق  

با نيازهاي  آن  روز جامعه  ايران  آمادة  بهره برداري  کامل  گرديد.

اثر  در  و  ساله   دو  فاصله   اين   در  و  بود  چه   جديد  عدليه   ويژگي هاي  
اصالحات  داور، عدليه  جديد با دستگاه  قديم  چه  تفاوت  ماهوي  داشت ؟
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منظور اين  گفته  که  دادگستري  جديد منطبق  با نيازهاي  آن  روز جامعه  
ايران  شد، چيست ؟

- سازماني  که  علي  اکبر خان  داور در انحالل  عدليه  و تأسيس  دادگستري  
نوين  براي  جامعة  ايراني  به  ارمغان  آورد، تمامي  ارکان  ـ اليه ها ـ قوانين  

و حتي  زبان  قضايي  را در بر مي گيرند.

اقدامات  داور در راستاي  تحقق  سخناني  بودند که  او در زمان  درخواست  
اليحة   از  دفاع   در  وي   بود؛  کرده   مطرح   ملي   شوراي   مجلس   از  خود 
تصميم   و  مجلس   نظريات   و  عامه   »...افکار  مي گويد:  خود  پيشنهادي  
دولت  هميشه  متوجه  اصالحات  قوة  قضائيه  بود و تشکيالت  موجود را 
براي  تأمين  نظريات  اصالحي  کافي  نمي دانستند. واضح  است  که  اساس  
به   که   قوانين   نواقص   رفع   1ـ  است :  اصل   دو  بر  مبتني   اصالحات   اين  
موجب  تجربه  و عمل  مشهود گرديده  و 2ـ اصالح  تشکيالت  عدليه  از 
حيث  صالحيت  اشخاص ... نظر به  اين  که  اصول  تشکيالت  و محاکمات  
و استخدام  مأمورين  و صاحب  منصبان  مؤسسات  قضايي  و اداري  عدليه  
محتاج  به  يک  اصالحات  اساسي  فوري  است  و تا اين  زمينه  و در باب  
انتخاب  اشخاص  اختياراتي  از طرف  مجلس  مقدس  به  وزير مسئول  داده  
مجلس   مذاکرات   شد...«)صورت   نخواهد  مقدور  اصالحي   هيچ   نشود، 

شوراي  ملي ، دورة  ششم  تقنينيه ، مذاکرات  72 بهمن  1305، ص501(

داور پس  از کسب  پشتوانة  قانوني  از مجلس  و با تمديد اليحة  خود در 
25 خرداد 1306، با تشکيل  »کميسيون  اصالح  قوانين  عدليه « که  کساني  
چون : ميرزا حسن  خان  مشيرالدوله  ـ محمد مصدق  ـ ميرزا محسن  خان  
آن  عضويت   در  احمد خان  شريعت زاده ،  ميرزا  و  منصورالعدل   ـ  صدر 

داشتند، اجراي  طرح  اصالحي  خود را در چهار محور شروع  کرد:

الف ( انحالل  تشکيالت  عدلية  موجود و از بين  بردن  سازمان ها و متصديان  
باز مانده  بودند. داور در سخناني  که  هنگام   از کارآيي   امور قضايي  که  
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افتتاح  دادگستري  ايراد کرد، سازمان  جديد قضايي  را در امور زير برشمرد: 
1ـ اصل  وحدت  قاضي ، 2ـ افزايش  شعب  تميز 3ـ تقسيم  شعب  استيناف  
و بدايت  به  شعبات  ثابت  و سيار، 4ـ ايجاد اطاق  اصالح ، 5ـ بازسازي  
براي   جداگانه   دفترخانه هاي   ايجاد  6ـ  بلديه ،  و  محدود  صلحيه هاي  
افزايش  شعبات  استيناف  در واليات  همدان  و اصفهان ، 8ـ  شعبات ، 7ـ 
افزايش  حوزة  بدايت  در واليات  از 11 حوزه  به  35 حوزه ، 9ـ داير کردن  

ادارة  ثبت  در ديگر واليات .

ب ( انتخاب  اشخاصي  که  صالحيت  تصدي  امور قضايي  را داشتند. داور 
براي  انتخاب  افراد تازه ، عده اي  از قضات  را از ميان  نمايندگان  مجلس  
کرد.  انتخاب   حوزويان   ميان   از  را  ديگر  عده اي   برگزيد.  ملي   شوراي  
کساني  را که  سابقة  تحصيالت  حقوقي  داشتند، از ديگر وزارت خانه ها به  
کار گماشت . برخي  از افراد تحصيل  کردة  اروپا را که  يا تازه  به  ايران  آمده  
بودند و يا در غرب  مشغول  تحصيل  بودند، به  کار قضاوت  فرا خواند. 
هم چنين  براي  برخي  از مناصب ، از مستوفيان  سابق  و خوش  نام  وزارت  
عالي   مدرسة   فارغ التحصيالن   از  عده اي   باالخره   و  کرد.  استفاده   ماليه  

حقوق  را نيز براي  استقرار در دادگستري  جديد به  کار گرفت .

ج ( ايجاد شرايط  جديد براي  استخدام  قضات  و الغاي  قوانين  پيشين . داور 
در اين  رابطه  در همان  سخنراني ، ويژگي ها و مشخصات  دادگستري  نوين  
را در اين  موارد برشمرد: 1ـ به  کارگيري  افراد پاکدامن  و آشنا به  علوم  
جديد، 2ـ انحصار قوة  قضاوت  و حکومت  به  دست  دولت  و تمرکز آن  
در تشکيالت  قضايي  مملکت ، 3ـ اجباري  کردن  ثبت  امالك  و معامالت  
غير منقول ، 4ـ اصرار بر اجراي  قاطعانة  قانون  مرور زمان ، 5ـ ايجاد محاکم  
جديد جزايي  و ديوان هاي  جنايي ، 6ـ صدور رأي  بر مبناي  قوانين  جامع  

نوين  و عدم  مالك  قرار گرفتن  عقايد فقهي  شخصي  از سوي  قاضي .

د( وضع  قوانين  تازه  به  صورت  لوايحي  که  از سوي  دولت  به  صورت  
مجلس   تصويب   به   بودن   موفق   در صورت   و  مي شدند  اجرا  آزمايشي  
شوراي  ملي  مي رسيدند. روزنامة  اطالعات  در شمارة  147 خود به  تاريخ  
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»انحالل   اقدامات  اصالحي  داور را در دادگستري   اين   19 بهمن  1305 
کمپاني « ناميده  بود. اصطالحي  که  ايهامي  از نظام  کهنة  اعمال  نفوذها را 
در خود داست ؛ در آن  دوران  قانون  جديد مدني  ـ قانون  آيين  دادرسي  
اصول   قانون   رسيدند.  تصويب   به   عمومي   مجازات   قانون   و  مدني  
محاکمات  و مجازات  نظام  )قانون  آيين  دادرسي  ارتش ( ـ قانون  اصول  
تشکيالت  جديد وزارت  دادگستري  به  تصويب  رسيد و اقدامات  اصالحي  

حتي  تا قانون  لغو کاپيتوالسيون  نيز رسيد.

قضات  جديدي  براي  تشکيالت  تازه  از ميان  افراد صاحب  نظر و داراي  
به   را  اصالحي   قوانين   و  شدند  استخدام   قضايي   امور  اجرايي   قدرت  
صورت  آزمايشي  به  مرحلة  اجرا رساندند؛ قانون  جديد تجارت  ـ قانون  
ثبت  اسناد و امالك  ـ قانون  مربوط  به  شرايط  ازدواج  ـ قانون  ضابطين  
دادگستري  و ايجاد ديوان  عالي  کشور از اقدامات  اصالحي  داور بودند که  

از مراحل  ابتدايي  گذشته  و به  قوانين  ثابت  قضايي  کشور تبديل  شدند.

هم  چنين  در فهرست  اقدامات  اصالحي  داور مي توان  به  تشکيالت  نوين  
تفتيشيه   هيأت   تشکيل   ـ  دولت   عمال   جزاي   ديوان   ايجاد  ـ  دادسراها 
مملکتي  ـ نظام مند کردن  زندان هاي  کشور و از بين  بردن  حق  مصونيت  

قضايي  خارجيان  )کاپيتوالسيون ( اشاره  کرد.

دادگستري   ايجاد  جريان   در  شده   تصويب   مقررات   و  قوانين   مجموعه  
و  قضايي   مقررات   در  مصوبه    220 از  بيش   به   بعد،  سال هاي   و  نوين  
حقوقي  مي رسد که  فقط  120 اليحه  در دوران  وزارت  علي  اکبر داور تهيه  

و تقديم  مجلس  شوراي  ملي  شده  است .

در تکميل  اصالحات  قضايي ، زبان  فارسي  نيز به  تناسب  وضعيت  جديد 
و نهادهاي  تازه ، مفهوم  پيشين  را با واژه هاي  نوين  در بيان  مسائل  قضايي  
و همبسته هاي  آن  جايگزين  نمود و واژگاني  چون : آيين نامه  ـ بازپرس  ـ 
ـ  دادرسي   ـ  کار  گردش   ـ  پژوهش خوانده   ـ  پژوهش خواه   ـ  پرونده  

دادستان  و... براي  روابط  قضايي  وارد زبان  فارسي  شدند.
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داور اصالحات  خود را تا حدي  گسترش  داد که  حتي  شيوة  لباس  پوشيدن  
قضات  را نيز در بر گرفت  و ساختمان هاي  دادگستري  نيز از اين  اصالحات  

بي نصيب  نماندند.

نتايج  عملي  اصالحات  دستگاه  عدليه  و قوانين  محاکمات ، انحالل   *از 
محاکم  شرع  خارج  از حوزة  قدرت  عدليه  و تشکيل  آن ها در درون  اين  

دستگاه  بود.

آيا اين  اقدام  به  منزلة  شرعي  کردن  دستگاه  قضائي  بود، يا به  منزلة  مطابقت  
دادن  شرع  با عرف  و مقتضيات  ادارة  کشور؟

- نه  خير؛ اين  عمل  به  منزلة  قانونمند کردن  احکام  شرعي  در راستاي  نظام  
حقوقي  مدرن  بود که  اساس  مديريت  دادگستري  نوين  داور و ساختارهاي  
قضائي  جديد را تشکيل  مي داد؛ چرا که  اگر آن  اقدام  را به  منزلة  شرعي  
کردن  دستگاه  قضائي  در نظر بگيريم ، ديگر نيازي  به  آن  همه  دعواها و 
داور و چه   اقدامات   دوران   در  ـ چه   مذهبي   و  موضع گيريهاي  سياسي  

پيش  از آن  حتي  در دوران  مشروطيت  ـ نبود.

بنابراين  در اين  اقدام  واقع بينانة  داور، نوعي  فرايند سکوالريزاسيون  محاکم  
سنتي  و گذار از دورة  »دکة القضا« به  عصر نهادهاي  تازة  حقوقي  را مشاهده  
و  مشروطيت   برپايي   اصلي   عوامل   از  يکي   که   نرود  يادمان   مي کنيم . 
نخستين  درخواست  متجددان  در آن  دوره ، ايجاد عدالت خانه  بود؛ سازماني  
که  اگر چه  در آن  زمان  در هاله اي  از ابهام  بود، اما در واقع  دوري  گزيني  
از محاکم  شرعي  و دستگاهي  بود که  براي  رسيدگي  به  تظلمات  مردم ، از 
کارآيي  الزم  خود برخوردار نبود و نمي توانست  عدالت  و برابري  حقوقي  

را در ميان  آحاد ملت  تأمين  کند.
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نيازهاي   به   پاسخگويي   راستاي   در  مي توان   فقط   را  اقدامات   آن   بنابراين  
مفهوم   دام   به   که   اين   بدون   گذاشت ،  تحليل   به   ايراني   جامعة   نوپيداي  
سياست زدة  دورة  حاضر بيافتيم  و از پاسخگويي  فقهي  به  مقتضيات  زمان  
دين ستيزانه   را  اقدامات  خردمندانه   آن   که   اين   يا  و  آوريم   ميان   به   سخن  
بخوانيم ؛ بي ترديد نزديک  به  سي  سال  پيش  از اقدامات  داور، نظام  قضايي  
سنتي  از پاسخگويي  به  عدالت  اجتماعي  و تأمين  امنيت  ايرانيان  باز مانده  
بود و براي  دستيابي  به  اين  مسائل ، ايران  زمين  نيازمند سيستم  جديد حقوقي  

بود، آن  کاري  که  داور با درايت  و واقع بيني  شروع  و به  سرانجام  رساند.

*همچنين  مطابق  قوانين  جديد، هم  دعاوي  ارجاعي  به  محاکم  شرع  معين  
و محدود و هم  همة  قضات  از جمله  قضات  دادگاه هاي  شرع  مؤظف  به  
صدور احکام  مطابق  و مستند به  قوانين  مدون  و تنظيم  شده  در حوزة  نفوذ 

عرف  و توسط  دستگاه  اداري  سياسي  کشور شدند.

آيا اين  اقدام  به  منزلة  محدود ساختن  نفوذ شرع  بر دستگاه  عدليه  بود يا به  
منزلة  منع  قضات  از مؤخذ قرار دادن  عقايد شخصي  و فقهي شان  در امر قضا؟

اقدامات   اين   از  هدف   کردم ،  اشاره   قبلي   سؤال   در  که   طور  همان    -
سازماندهي  سيستم  قضائي  کشور با نيازهاي  جامعه  بود. نيازهايي  که  با 
تحوالت  اجتماعي ـ  سياسي  و اقتصادي  به  وجود آمده  بودند و در گردونة  

تحوالت  فرهنگي  جهان  مدرن  قرار داشتند.

بالتبع  مسائل  فقهي  که  بخشي  از آن ها در امور قضائي  ـ آن  هم  در مسائل  
ـ  فقها  سخن   به   يا  نوين   مسائل   نمي توانستند  داشتند،  کاربرد  ـ  شخصي  
مسائل  مستحدثه  ـ را پاسخگو باشند؛ بنابراين  هدف  از اين  اقدام ، نه  محدود 
ساختن  نفوذ شرع  بود ـ که  اين  ايده  در دو دهة  گذشته  به  خاطر خلط  ميان  
مسايل  سياسي  و واقعيات  اجتماعي  ـ حقوقي  مطرح  شده  است  و مربوط  به  
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اصحاب  ايدئولوژي  مي باشد ـ و نه  منع  از مراجعه  به  عقايد فقهي  اشخاص  
را در نظر گرفته  بود، بلکه  در جهت  تأمين  عدالت  به  مثابة  تحقق  فرصت هاي  

برابر حقوقي  و اجتماعي  براي  شهروندان  ايراني  تدوين  شده  بود.

*در دورة  حکومت  رضاشاه ، روندها و نشانه هاي  بسياري  وجود دارند که  
از تحوالتي  عميق  و بنيادين  اجتماعي  حکايت  مي کنند. اما تشکيل  دستگاه  
قضائي  و قوانين  جديد دادگستري  و به  ويژه  تدوين  قانون  مدني  در ميان  
اين  نشانه ها به  درجه اي  مهم  جلوه  مي کند که  تقريبًا جنبة  نمادين  يافته  

است .

آيا در گذر جامعه  سنتي  به  جامعه  مدرن  هميشه  و همه  جا دستگاه  قضائي  
نقش  تعيين  کننده  داشته  است ؟ يا اين  که  اين  فقط  در مورد ايران  صدق  

مي کند؟

اگر اين  طور است ، بفرمائيد چرا تحوالت  و اصالحات  در دستگاه  قضائي  
ايران  چنين  در تغيير ماهيت  جامعه  تعيين  کننده  بوده  است ؟

اهداف   واقع   نهادسازي  عصر رضاشاه  در  که   يادآوري  است   به   - الزم  
معوق  ماندة  مشروطيت  را به  مرحلة  اجرايي  رساند و بدون  شک  اکثريت  
ايجاد  از اهميتي  بسزايي  برخوردارند؛ مگر مي توان   اقدامات  آن  دوران ، 
نهادهاي  فرهنگي  مدرن  نظير دانشگاه  ـ فرهنگستان  ـ آموزش  و پرورش  
عمومي  و... را کم  اهميت  دانست ؟ يا مگر جز اين  است  که  تشکيل  ارتش  
و  قاجاريه   عصر  آگاه   سياسي   نخبگان   خواستة   که   ـ  ملي   و  دائمي  
ظهور  منصة   به   رضاشاه   دورة   در  و  بود  مشروطيت   عصر  منورالفکران  
رسيد را در شکل گيري  ايران  نوين  به  عنوان  نماد و سمبل  پيشرفتگي  به  
آمد،  پديد  اقتصادي   اقداماتي  که  در مدرنيزاسيون   يا  نيآورد؟ و  حساب  
کمتر از ايجاد دادگستري  نوين  اهميت  داشت ؟ در مجموع  آن  دوران ، به  
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استناد آثار و نتايجي  که  در ايران  زمين  بر جاي  گذاشت ، يکي  از دوران  
مشعشع  ملي  و حافظ  تماميت  ارضي  اين  سرزمين  کهن  است .

با اين  حال  اصالحات  قضائي  و ايجاد دادگستري  نوين  در آن  دوران ، از 
جهت  اين  که  در ارتباط  مستقيم  با تأمين  امنيت  مردم  و تحقق  برابري  ميان  
آن ها بود و وظيفة  حراست  از حقوق  طبيعي  مردم  را در دستور کار خود 
قرار داده  بود و خط  بطالني  بود بر احکام  قضائي  سنت  و به  مرحلة  اجرا 
درآوردن  يکي  از خواسته هاي  اصلي  مشروطيت ، هم وزن  ديگر نهادهاي  
نوين ، رکني  از ارکان  تغيير جامعه  به  دورة  مدرن  مورد توجه  قرار گرفته  

است .

اگر تحوالت  حقوقي  را در سطح  کالن  در نظر بگيريم ، دنياي  جديد به  
واسطة  محوريت  بخشيدن  به  حقوق  انساني  و بريدن  از تکاليف  متافيزيکي  
و  تغييرات   انسان ،  زيستي   اليه هاي   تمامي   در  و  گرفت   شکل   که   بود 
دگرگوني هاي  مهمي  به  وجود آورد؛ در واقع  طرح  »حقوق  طبيعي « يکي  
از موارد پايه اي  و شايد پاية  نخستين  چالش  سنت  و مدرنيته  است  که  

انسان ها را از جهان  بسته  به  دنياي  باز رسانيد.

*داور و همچنين  تعدادي  از روشنفکران  و سياست گراني  که  در دستگاه  
حکومتي  دوران  رضاشاه  منشا تحوالت  و اصالحات  بسياري  شدند، پيش  

از به  قدرت  رسيدن  رضاشاه  نيز در مصادر امور بودند.

داور و ساير وزرا و  آورد که   فراهم   را  حکومت  رضاشاه  چه  شرايطي  
همکاران  وي  امکان  جامعه  عمل  پوشاندن  به  آرزوها و تحقق  اصالحات  

خود را يافتند؟

مستقلي   زمان   و  بحث   خود   1320 تا   1300 تاريخي   دوران   بررسي    -
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مي خواهد و با يک  مصاحبه  و چند مقاله  نمي توان  به  زواياي  مختلف  آن  
ما  بحث   از  نيز  فعاًل  دوره   آن   بررسي  جامع   از طرفي   پرداخت ،  دوران  
خارج  است . اين  جا فقط  اشاره اي  کوتاه  به  آن  دوران  مي اندازيم ؛ ترديدي  
پشتيباني   نهادهاي   نيازمند  اصالحي   ايدة   هر  که   نيست   مساله   اين   در 
کننده اي  است  که  بتوانند آن  ايده ها را به  مرحلة  عمل  درآورند؛ در جوامعي  
مثل  ايران ، به  واسطة  خال ناشي  از نهادهاي  مدني ، اين  پشتيباني  را نظام  
سياسي  بر عهده  دارد؛ در واقع  نوسازي  و طي  پروسة  مدرنيزاسيون  بايد 
از باال انجام  گرفته  و به  تعبيري  جامعه  در چنين  شرايطي  بايد به  مدرنيسم  
آمرانه  تن  دهد. خصوصًا در جامعه اي  مثل  ايران  که  مراحل  اولية  تحول  
و  داخلي   کشمکش هاي   دار  و  گير  در  و  گذاشته   سر  پشت   را  سياسي  

بين المللي  دچار شده  باشد.

چند سالي  از جنبش  مشروطيت  نگذشته  بود که  ايران  زمين  درگير هرج  و 
مرج  و آشوب هاي  منطقه اي  شد؛ وقوع  جنگ  جهاني  اول ، قشون  کشورهاي  
عثماني ها  شمال ،  روس ها  کشاند؛  ايران   سرحدات   و  داخل   به   را  بيگانه  
خود  تصرف   به   را  شرق   و  جنوب   انگليسي ها  و  غرب   شمال   و  غرب  
درآوردند و قدرت  دولت  مرکزي  به  چندين  محله ي  پايتخت  محدود شد؛ 
دريافت  وام هاي  با مبلغ  باال و عدم  بازپرداخت  به  موقع  آن ها نيز از عوامل  
شتاب  دهنده  براي  مداخالت  خارجي  بودند. اوضاع  به  حدي  بحراني  شد 
از  پس   يکي   بي قدرت   کابينه هاي   و  افتاد  فرار  فکر  به   مملکت   شاه   که  
استبداد  تجربه ي   و  مشروطيت   اول   دهه ي   در  درآمدند؛  پاي   از  ديگري ، 
صغير، تنها سي  و شش  کابينه  تعويض  شدند و در يک  سال  دولت  شش  
بار دست  به  دست  گشت . از طرفي  ياغيان  و خان هاي  محلي  اکثر مناطق  
کشور را دستخوش  آشوب  و غارتگري  کرده  بودند و در حومه ي  تهران  نيز 
اوباش  بر جان  و مال  مردم  تعدي  مي کردند. در اين  آشفته  بازار، بيماري ها 

و وضعيت  بد اخالقي  جامعه  نيز بر ناهنجار بودن  آن  دوره  افزوده  بود.

آشفتگي  اجتماعي  از يک  طرف  اهداف  نوگرايانه ي  مشروطه  را به  حالت  
نوعي   نخبگان ،  ميان   تا در  از طرف  ديگر موجب  شد  تعليق  درآورد و 
مليت خواهي  و ناسيوناليسم  ايراني  که  پيش  از مشروطيت  مطرح  شده  بود، 
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تقويت  شود؛ از ديگر سو در حالي  که  خواسته هاي  دموکراتيک  و مدرن  
مشروطه  به  واسطه ي  حضور کشورهاي  بيگانه  و بي لياقتي  حاکميت  وقت  
به  بن  بست  خورده  بودند، اذهان  انديشمندان  و کنشگران  ايراني  معطوف  
خواهان   عملي   ساختارهاي   در  که   اين   اول   شد:  دوسويه   حلي   راه   به  
تشکيل  دولت  نيرومند و متمرکزي  شدند که  آشفتگي  را به  پايان  رساند. 
دوم  اين  که  در گفتمان  فرهنگي  به  ايرانيگري  و هويت  ملي  توجه  يافتند.

وقوع  کودتاي  سوم  اسفند 1299، تثبيت  بنيان هاي  اوليه  يک  دولت  مرکزي  
پهلوي  که  در واقع  جابجايي  در  به   قاجاريه   از  انتقال  سلطنت   مقتدر و 
پايه هاي  مشروعيت  حکومت  و ساختارهاي  کارکردي  آن  بود، توانست  بر 
و  آمده   فائق   خارجيان   دست اندازي   و  خوانين   مرج   و  هرج   و  آشوب  
هويت  ملي  از دست  رفته  را بازيافته  و بخشي  از اهداف  سياسي ـ  اجتماعي  

مشروطيت  را به  شکل  دولت  مدرن  مطلقه  محقق  سازد.

در حوزه ي  فرهنگي ، ايده هاي  مدرني  که  منورالفکران  عصر پيشامشروطه  
مطرح  کرده  بودند، به  شکل  باستانگرايي  و آموزه هاي  ناسيوناليستي  در سه  
انديشه ي  سياسي  و ج ( تاريخ نگاري ، فرصت   ادبيات ، ب (  سطح : الف ( 
بروز يافت . هر سه  سطح  گفتمان  مدرن  ايراني  به  همراه  ديگر اضالع  آن ، 
تأليفات  کساني   قبلي  مي برد و طرح  آن ها در نوشته ها و  به  دوران   تبار 
چون : آخوندزاده  ـ ملکم  خان  و... عنوان  شده  بود؛ استقرار نظام  مشروطه  
چون   نويسندگاني   و  انديشمندان   و  افزود  مدرن   انديشه ي   اليه هاي   بر 
علي اکبر دهخدا، محمد علي  جمال زاده  و... در گسترش  آن ها قلم  زدند. 
هم  محتوا و هم  فرم  در نوشته هاي  اينان  شکلي  ديگر به  خود گرفت  و 
ـ  سياسي   ـ  اجتماعي   پديده هاي   از  که   نوين   مفاهيم   و  عيني   مضامين  
ـ  قصه ها  جاي   بودند،  گرفته   نشات   زمانه ي  خود  فرهنگي   و  اقتصادي  
مفاهيم  متافيزيکي ، مضامين  عرفاني  و پديده هاي  مثالين  پيشين  را گرفتند.

ادبيات  منثور که  در آثار و نوشته هاي  جمال  زاده  ـ دهخدا ـ حسن  مقدم  
و مشفق  کاظمي  عرضه  مي شد، به  همراه  ابداعات  شعري  نيما يوشيج  و 
ديگر پيشکسوتان ، خبر از گسستي  مي داد که  در ادبيات  ايران  به  وقوع  
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ادبيات ، مشيرالدوله  پيرنيا و پورداود در دو اليه ي   پيوسته  بود. در کنار 
تاريخ  و فرهنگ ، دوران  باستاني  ايران  زمين  را با استفاده  از روش  تحقيق  
پورداود عرضه   پيرنيا و  نگاري  که   تاريخ   دادند.  دنياي  مدرن ، گسترش  
مي داشتند، پيش  از اينان ، آقاخان  کرماني  آغازيده  بود و فرهنگ  ايران  پيش  
از اسالم  نيز با تحقيقات  و تأليفات  آخوندزاده  به  يکي  از محورهاي  اصلي  
انديشگي  منورالفکران  تبديل  شده  بود. انديشه ي  سياسي  نيز که  از همان  
منورالفکران  آغاز شده  بود، در گذار از کوره ي  سياست  عملي  در مجلس  
به   انديشه ي  سياسي  مدرن ،  از  آگاهي   پايه ي  گسترش   بر  و  اول  و دوم  

حوزه هاي  نوين  و ساختارهاي  جديد مي انديشيد.

و  انديشمندان   که   بود  فرهنگي   و  اجتماعي   احوال   و  اوضاع   چنين   در 
نهادينه   با  توانستند  کارکردگرايانه   همسويي   يک   در  سياسي   کنشگران  
کردن  دولت  ملي  و متمرکز رضا شاه  بر آشفتگي  اجتماعي  غالب  آمده  و 
مسائل  فرهنگي  را با رويکرد مدرن  به  دوره ي  باستان  به  راه حلي  منطقي  و 
انديشيده  نزديک  کنند؛ با شکل گيري  دولت  ملي ، ياغيان  منطقه اي  از بين  
آرامش  رسيد؛ ساختارهاي   به   ايران   رفتند؛ سرحدات  ملي  ـ جغرافيايي  
سياسي  تثبيت  شدند؛ نهادهاي  مدني  شکل  گرفتند؛ ساختارهاي  فرهنگي  
پيوستند.  فرايند مدرنيزاسيون   به   اقتصادي   زيربناهاي   نهاده  شدند؛  بنيان  
اين  اقدامات  حکايت  از استقرار دولت  مطلقه ي  مدرن  در ايران  مي داد؛ 
و  کرده   برقرار  را  اجتماعي   امنيت   مي توانست   مطلقه   دولت   که   چرا 
نهادهاي  سياسي  را به  کار اندازد؛ در عين  حال  کمترين  ضرر حاکميت  
مطلقه ي  مدرن ، اولويت  بخشي  به  انديشه ي  استقالل ، حفظ  تماميت  ارضي  
کشور و ايجاد نظم  و امنيت  بود. اين  ضرورت ها، آرمان هاي  اصلي  جنبش  
مشروطيت  را که  در انديشه ي  آزادي ، رشد بازار آزاد اقتصادي  و تکوين  
جامعه ي  مدني  و دموکراسي  اجتماعي  شکل  گرفته  و پرورش  يافته  بود، 
از  اجتماعي   طبقات   جايگزيني ،  اين   دنبال   به   درآورد؛  تعليق   حالت   به  
در  ماند؛  عقيم   در جامعه   مدرنيته   نهادسازي   پروژه ي   و  بازمانده   تحول  
واقع  در چنين  وضعيت  و وقفه اي  بود که  عملي  کردن  آرمان هاي  مشروطه  
فرصت  بروز يافت  و آن  خواسته ها را به  استقرار دولت  مطلقه  تقليل  داد، 
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اذهان  نخبگان  و افکار عمومي  پذيراي  آن  حکومت  شد.

13 مرداد 1383-  نود و هشتمين  سالگرد جنبش  مشروطيت  ايران
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فرهنگ  و انديشه  در عصر رضا شاه 

*آقاي  حقدار در آثار شما حضور نگاه  جستجوگري  احساس  مي شود که  
شناسايي  دستاوردهاي  فکري  و فرهنگي  ايرانيان  را از آغاز جنبش  بيداري  
دنبال  کرده  و خط  تداوم  و چگونگي  انتقال  آنها را از نسلي  به  نسل  ديگر 
بر بستر گذر زمان  پيگيري  مي کند. از آنجائي  که  وجود چنين  نگرشي  در 
و  ذهنيت   در  گسست   مانع   نهايت   در  تاريخي   مختلف   مقاطع   بررسي  
آگاهي  تاريخي  است ، لذا بسيار برجسته  و در خور ستايش  است ؛ ما فکر 
به   پاسخ   در  و  پيشين   گفتگوي   در  که   است   منظرگاه   از همين   مي کنيم  
پرسش  نهائي  ما در مورد شرايط  برآمدن  رضا شاه  و در دورة  رضا شاهي ، 
شما به  تحوالت  در حوزة  فرهنگي  اين  دوره  و بازتاب  ايده هاي  مدرن  
منورالفکران  صدر مشروطه  اشاره  داشته  و بر بروزات  اين  ايده ها در سه  

سطح  ادبيات ، انديشة  سياسي  و تاريخ نگاري  در آن  انگشت  گذاشتيد.

اما در ابتداي  گفتگوي  اين  بارمان ، نخست  بفرمائيد: کداميک  از ايده هاي  
سازندة  ايدئولوژي  مشروطيت  توانست  از ميان  دهه هاي  آشفتگي ، آشوب  
و فراز و فرودهاي  بسيار، راه  خود را به  نظام  فکري ـ  فرهنگي  روشنفکري  

دورة  رضا شاهي  بگشايد؟

- با تشکر از دقت  نظري  که  به  مطالب  »انديشه شناسي  تاريخي « داريد، 
همانطور که  اشاره  کرديد به  باور من  استمرار ايده هاي  نوجويانه ي  دوران  
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مشروطيت  و پيش  زمينه هاي  آن  با گذر از شرايط  بحراني  چهارده  ساله ي  
ـ از تشکيل  اولين  پارلمان  در ايران  تا کودتاي  سوم  اسفند 1299ـ  پايه هاي  
به   استوار ساخت ؛  دولت  سردار سپه   در عصر  را  ابتدايي  خود  و  اوليه  
دوران   و  مشروطيت   استقرار  از  ـ  دوره   آن   تاريخ   بازخواني   تعبيري  
دورة   براي   مدخلي   همچون   سلطنت   تغيير  تا  ساله   چهارده   بحران هاي  
با  سياسي   انديشه هاي   که   دارند  مساله   اين   از  حکايت   ـ  بررسي   مورد 
نهادمند شدن  در نظام  کشورداري  و دگرديسي  که  در فرهنگ  نخبگان  به  
وجود آمده  بود، بيش  از هر ايده اي  خود را در دورة  مورد بررسي  ـ عصر 
اقتصادي ،  ايده هاي   از  نبايد  حال   اين   با  مي دهند؛  نشان   ـ  شاهي   رضا 
دنياي   با  رويارويي   دنبال   به   که   مذهبي   باورهاي   و  اجتماعي   مقوالت  

مدرن ، فرصت  بروز و درخواست  تغيير يافته  بودند، غافل  بود.

به  نظر من  اين  همه  نشات  گرفته  از نگاه  واقع گرايانه اي  بود که  در ميان  
روشنفکران  و نخبگان  سياسي  ـ فرهنگي  ايران  در برخورد با حوادث  و 
وقوع   به   تغيير سلطنت   تا  استقرار مشروطيت   دورة   در  که   رويدادهايي  
اگر  مي داد؛  شکل   عينيات   به   پاسخگويي   در  را  انديشه ها  و  پيوست  
بخواهيم  در اشاره اي  اجمالي  به  ريشه ها بپردازيم ، مي توان  به  عنوان  نمونه  
از نخستين  طرح  اقتصادي  نام  برد که  صنيع الدوله  در رسالة  »راه  نجات « 
پي  ريخته  و پشت  سر گذاشتن  عقب  ماندگي  ايران  را در ايجاد راه  آهن  
در  را  آن   مي توان   نظريه ،  اين   سقم   و  از صحت   گذشته   است ؛  دانسته  
بازخواني  تاريخي  انديشه هاي  مدرن  در ايران  به  تأمل  گذاشت ؛ چرا که  
صنيع الدوله  به  درايت  دريافته  بود که  بدون  ساماندهي  به  امور حمل  و نقل  
سر  از  نمي توان   را  سنتي   معيشتي   سيستم   کاالها،  انتقال   در  تسريع   و 
به  همين   بين المللي  وارد شد و  به  گردونة  مبادالت  تجارت   گذرانده  و 
را  تجاري   امور  در  تحول   و  ايران   اقتصادي   مشکالت   حل   راه   خاطر 
ساختن  راه  آهن  مي دانست ؛ اگر چه  اين  ايده  پيش  از صنيع الدوله  در ميان  
که   چيزي   آن   ولي   بوده ،  مطرح   و...  خان   ملکم   چون   منورالفکراني  
از يک   بود،  راه  آهن  مشغول  کرده   ايجاد  با فکر  به  جد  را  صنيع الدوله  
طرف  تغييري  بود که  در شيوة  کشورداري  پديد آمده  بود و از طرف  ديگر 
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اهميت   با  آشنايي   و  مدرن   دنياي   مباني   و  اصول   از  آگاهي ها  گسترش  
زيربنايي  صنعت  در تجارت  بين المللي  و ساماندهي  به  مسائل  مالي  بود.

بنابراين  به  اعتقاد من  بايستي  انتقال  ايده هاي  مدرن  را از دورة  مشروطيت  
تأمل   به   ـ  با شدت  و ضعف شان   ـ  آنها  به  دورة  رضا شاهي  در کليت  
به   و  مشروطيت   اول   دوره ي   ميان   واسط   حلقه هاي   از  يکي   گذاشت . 
حکومت  رسيدن  رضا شاه ، جمع  نخبگاني  بودند که  با ايده هاي  مدرن ، در 
در  که   جمع ها  اين   از  يکي   بودند؛  کشور  مدرنيزاسيون   و  انسجام   پي  
رؤوس   مرامنامه اي   انتشار  با  بودند،  شده   متشکل   ايران  جوان «  »انجمن  

برنامه هاي  نوگرايانه ي  خود را اين  گونه  اعالم  کرده  بود:

ـ الغاي  کاپيتوالسيون .

ـ احداث  راه آهن .

ـ استقالل  گمرکي  ايران .

ـ فرستادن  دانشجوي  دختر و پسر به  اروپا.

ـ آزادي  زنان .

ـ وضع  قانون  جزا.

ـ توجه  به  ترويج  معارف  و تعليمات  ابتدائي .

ـ تأسيس  مدارس  متوسطه  و توجه  به  تحصيالت  فني  و صنعتي .

ـ محروم  کردن  بي سوادان  از حق  رأي .

ـ تأسيس  موزه ها و کتابخانه ها و تئاترها.

ـ اخذ و اقتباس  قسمت  خوب  تمدن  اروپا.

علي  اکبر سياسي  ـ يکي  از بنيانگذاران  اصلي  »ايران  جوان « و از تحصيل  
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کردگان  اروپايي  در بخشي  از خاطرات  خود، به  ماجراي  ديدارشان  با سردار 
سپه  اشاره  مي کند که  نقل  آن  براي  روشن  شدن  پاسخ  شما ضروري  است .

دکتر سياسي  مي نويسد: چيزي  از تأسيس  »ايران  جوان « نمي گذشت  که  
خواند.  حضور  به   را  جوان   ايران   نمايندگان   وزير  نخست   سپه   سردار 
نمي توانست   اين  هم   البته  جز  ـ  پذيرفت   را  انجمن  دعوت  سردار سپه  
اندکي   با  من   و  رئيس   محسن   نفيسي ،  مشّرف   مرآت ،  اسماعيل   بکند! 
روبروي   تقريبًا  سپه   خيابان   در  موقع   آن   در  که   او  اقامتگاه   به   بيمناکي  
مدارس  نظام  )بعدها دانشکده  افسري ( بود رفتيم . در محوطه  باغ  ايستاده  
بوديم  که  او با شنلي  که  بر دوش  داشت  با قامت  بلند و برافراشتة  خود از 
دور پيدا شد و روي  نيمکتي  نشست  و به  ما اشاره  کرد نزديک  شويم  و 
روي  نيمکتي  که  نزديک  او بود جلوس  کنيم . آن  گاه  گفت : »شما جوان هاي  
ايران   انجمن   اين   چيست ؟  حسابتان   حرف   مي گوئيد؟  چه   رفته   فرنگ  
وطن   جوانان   عده اي   از  انجمن   اين   گفتم :  من   دارد؟«  معني   چه   جوان  
پرست  تشکيل  شده  است . ما از عقب ماندگي  ايران  و از فاصله  عجيبي  که  
ما را از کشورهاي  اروپا دور ساخته  است  رنج  مي بريم  و آرزوي  از بين  
بردن  اين  فاصله  و ترقي  و تعالي  ايران  را داريم  و مرام  انجمن  ما بر همين  
مبني  و اصول  گذاشته  شده  است . گفت : »کدام  مرام ؟« من  مرامنامة  چاپ  
شده  انجمن  را به  او دادم . آن  را گرفت  و آهسته  و به  دقت  خواند. آن  گاه  
نگاه  نافذ و گيرندة  خود را متوجه  ما کرد و با کمال  گشاده روئي  گفت : 
»اين ها که  نوشته ايد بسيار خوب  است . مي بينم  که  شما جوانان  وطن پرست  
و ترقي خواه  هستيد و آرزوهاي  بزرگ  و شيرين  در سر داريد. ضرر ندارد 
که  با ترويج  مرام  خودتان  چشم  و گوش ها را باز کنيد و مردم  را با اين  
مطالب  آشنا بسازيد. حرف  از شما ولي  عمل  از من  خواهد بود... به  شما 
اطمينان ، بلکه  بيش  از اطمينان  به  شما قول  مي دهم  که  همة  اين  آرزوها را 
برآورم  و مرام  شما را که  مرام  خود من  هم  هست  از اول  تا آخر اجرا 
ديگر  سال   چند  باشد...  من   نزد  بگذاريد  را  مرامنامه   نسخه   اين   کنم ... 

خبرش  را خواهيد شنيد.«

در واقع  ايده هاي  راه  يافته ي  مشروطيت  به  عصر رضا شاهي  بيش  از هر 
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نمادي ، در ايجاد نهادهاي  اقتصادي  ـ فرهنگي  و پديداري  مفهوم  دولت  ـ 
و  نهادها  اين   از  کدام   هيچ   کرد  اضافه   بايد  بالفاصله   شد؛  ظاهر  ملت  
نشأت   ايراني   سنت هاي   از  نه   و  شدند  واقع   مقدمه   بدون   نه   مفاهيم  
مي گرفتند؛ تحولي  که  در انديشه هاي  عده اي  از نخبگان  فرهنگي ـ  سياسي  
از  و گسست   مدرنيته   با  مواجهه   در  آن   استقرار  و  پيشامشروطه   دوران  
فرهنگي   ـ  فکري   پشتوانه هاي   بود،  پيوسته   وقوع   به   سنتي   آموزه هاي  
نهادسازي  عصر رضا شاهي  ـ و حتي  پيش  از آن  يعني  استقرار پارلمان  
و... را در دوره ي  اول  مشروطيت ـ  در خود جاي  داده  بودند؛ انديشمنداني  
بنيان گذار و جريان ساز آن  را »مدرن هاي  کالسيک  ايراني «  که  من  افراد 
خوانده ام ، توانستند در گذار از باورهاي  سنتي  و ادغام  فرهنگ  ايراني  در 
شده ي   سپري   دوران   بر  مدرنيته ،  شونده ي   جهاني   و  رشد  به   رو  نظام  
شيوه ي  زيستي  ـ فرهنگي  سنت  فائق  آمده  و دوران  تازه اي  براي  جامعه  و 
فرهنگ  ايران  زمين  به  ارمغان  آورند؛ با تحول  ذهنيت ، بالتبع  کنش ها و 

معيارهاي  زيستي  نيز دچار دگرديسي  مي شوند.

بر اين  اساس  بود که  فکر ايجاد دولت  منتظم  ـ مشورت  خانه  ـ تدوين  
قوانين  موضوعه  و عرفي  ـ تشکيل  ارتش  متحدالشکل  ـ ايجاد راه آهن  و 
خطوط  تلگرافي  و... و هر آن  چيزي  که  به  اصطالح  جنبه هاي  عيني  و 
مظاهر دنياي  مدرن  را تشکيل  مي دادند، آگاهان  فرهنگي  ـ سياسي  را به  
خود مشغول  داشت  و آنان  به  اقتضاي  درك  و دريافت  خود از لوازم  و 
ساختارهاي   تغيير  در خصوص   نظرياتي   ابراز  به   مدرن ،  دنياي   الزامات  
اقتصادي  ـ سياسي  و فرهنگي  براي  تأمين  نيازهاي  ايرانيان  روي  آوردند؛ 
البته  من  اينجا از تحليل  تبارشناختي  اين  آرمان ها و ذهنيت ها که  از دوران  
برخوردهاي  نظامي  ايران  و روسيه  و رسوخ  نظام  نوين  اقتصادي  به  ايران  
آغاز مي شود، مي گذرم  و فقط  در حيطه ي  جواب  شما به  اشاره  مفاهيم  و 
پاياني   منورالفکران  عصر  اقتصادي  ـ سياسي  و فرهنگي  را که   مضامين  
قاجاريه  در آثار و تأليفات  خود پرورانده  بودند و به  دوره ي  رضا شاه  نيز 

گسترش  پيدا کردند، مي پردازم .

مثاًل مي توان  از رساله ي  »تنظيمات « ميرزا ملکم  خان  ناظم الدوله  ياد کرد 
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استقرار  و  مي گفت   سخن   مرکزي   مقتدر  دولت   يک   ضرورت   از  که  
پادشاهي  سردار سپه ، آن  ايده  را تا حدودي  عملي  کرد.

ايرانيان  در آرزوي  داشتن  يک  ارتش  دائمي  و  از زمان  عباس  ميرزا،  يا 
متحدالشکل  بودند و اين  آرزو در دوره ي  رضا شاهي  به  عمل  رسيد؛ پيش  
از اين  دوره ، دو تالش  براي  ايجاد ارتش  نوين  در ايران  انجام  گرفته  بود: 
خان   حسين   ميرزا  زمان   در  ديگري   و  کبير  امير  دورة   در  يکي  
مشيرالدوله )سپهساالر( و در سالهاي  1280 تا 1290 قمري . هر دو طرح  
براي  تجديد کامل  سازمان  نظامي  ايران  ارائه  شد، ولي  هيچ  کدام  از آن  
بزرگان  نتوانستند در انجام  خواسته هاي  خود موفق  شوند. تا اينکه  سردار 
نيروي   چهار  را  ايران   نظامي   تشکيالت   که    1299 کودتاي   از  بعد  سپه  
تشکيل   مرکزي   بريگارد  و  ژاندارمري   ـ  جنوب   پليس   ـ  قزاق   بريگارد 
مي دادند، با ايجاد سازمان  نظامي  واحد انسجام  داد و در 14 آذر 1300 
خورشيدي  طي  فرماني  تمام  قشون  ايران  را داراي  لباس  متحدالشکل  و 
صاحب  تشکيالت  واحد گردانيد؛ تأسيس  دانشکده  افسري  در بهمن  ماه  
همان  سال ، اعزام  60 نفر محصل  نظامي  به  فرانسه ، جذب  امکانات  مالي ، 
افزايش  تعداد کادر، خريد سالحهاي  جديد و آموزشهاي  نوين ، ارتش  
ايران  را به  قدرتي  قابل  توجه  تبديل  و آرزوهاي  يک  صد ساله  را محقق  
درباره ي  روحيه ي   ـ  ايران   در  آلمان   ـ سفير وقت   بلوخر  فون   ساخت . 
نظامي گري  رضا شاه  و اهميتي  که  به  ارتش  مي داد، مي نويسد: »... او ساده  
مي زيست ، ولي  سخت گيري  و توجه اش  به  مسايل  نظامي  منحصر به  فرد 
با  که   بود  آنهايي   دشمن   و  داد  انجام   کاري   نوع   هر  ارتش   براي   بود. 
هزينه هاي  سربازان  جيب  خود را پر مي کردند... وي  به  شکلي  غير عادي  
نسبت  به  ديگر ايرانيان  و همقطارانش  قد بلند، راست  و باتوان  بود. او 

همچنين  تندخو، چابک ، رك  و نيز صفات  درنده خويي  داشت .«

باز مي توان  از مواردي  چون  ايجاد خط  آهن  يا مايه  کوبي  همگاني  نام  برد 
ايرانيان   به  دل   از زمان  ناصرالدين  شاه  قاجار حسرت  دارا بودن  آن   که  
مانده  بود و دولت  رضا شاه  توانست  آن ها را عملي  سازد؛ همان  طور که  
اشاره  کردم  ايجاد راه آهن  در ميان  آگاهان  مشروطه خواه  از چنان  جايگاهي  
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برخوردار بود که  مرد دنيا ديده اي  چون  صنيع الدوله  ـ رئيس  اول  مجلس  
اول  ـ عالج  عقب  ماندگي  ايران  و رشد اقتصادي  کشور را در ايجاد آن  و 

راه آهن  را »راه  نجات « ايران  از بالي  عقب  ماندگي  مي دانست .

اين  آموزه ها بود که  کنشگران  عصر رضا شاهي  به  پشتوانه ي  اجرايي  وي ، 
اهميت   از  آگاهي   با  ساختند؛  عملي   را  آن ها  ساختن   نهادمند  مرحله ي  
راه آهن  رضا شاه  خود در خاطراتش  از سفر مازندران  مي نويسد: »امتداد 
خط  آهن  ايران  و متصل  ساختن  بحر خزر به  درياي  آزاد و خليج  فارس  
جزو آمال  و آرزوهاي  قطعي  من  است ، آيا ممکن  است  که  خط  آهن  با 
پول  خود ايران  و بدون  استقراض  خارجي  و در تحت  نظر مستقيم  خود 
ايران  از ننگ   من  تأسيس  شود؟ آيا ممکن  است  مملکت  پهناوري  مثل  
عمل   جامه ي   آرزوها  اين   باالخره   و  شود؟...«  راه آهن  خالص   نداشتن  
مي پوشد و با تصويب  قانون  انحصار دولتي  قند و شکر و چاي  به  منظور 
از سوي   نهم  خرداد 1304 خورشيدي   ايجاد راه  آهن ، در  تهية  سرماية  
مجلس  شوراي  ملي ، رضا شاه  در يادداشتي  مي نويسد: »... در همين  اوان  
به  کشيدن  خط  سراسري  و متصل  ساختن  اجزاي  مهمه  مملکت  به  يکديگر 
همت  گماشتم ، بدون  اين  که  براي  انجام  اين  کار ديناري  از خارجه  قرض  
کنم ، بلکه  با انحصار قند و شکر از خود ملت  گرفتم  و صرف  مصالح  خود 
ملت  کردم ...« در 23 مهر 1306 خورشيدي  نخستين  کلنگ  ساختمان  راه  
آهن  در محلي  که  مي بايست  ايستگاه  تهران  ايجاد شود، به  دست  رضا شاه  
به  زمين  زده  شد و در مدت  کمي ، ايران  صاحب  راه  آهني  با طول  اولية  
1435 ميلي  متر شد. رضا شاه  چنان  عالقه اي  به  ايجاد راه  آهن  داشت  که  

در طول  ساخت  آن ، حدود 81 بار از مراحل  ساخت  بازديد کرده  بود.

وضعيت  در ديگر زمينه هاي  اقتصادي  هم  به  همانگونه  بود که  ايجاد راه  
و  متعدد  کارخانجات   ايجاد  با  توانست   شاه   رضا  شد؛  باعث   را  آهن  
به   کشاورزي   مرحله ي   از  را  ايران   داخلي ،  نوپاي   صنايع   از  حمايت  
موقعيت  صنعتي  ارتقا دهد و کشور از روستازدگي  به  شهرنشيني  سوق  
يابد؛ در اين  راستا طي  دهه ي  1300 صنايع  جديد رو به  گسترش  گذاشت  
و مجموعًا 680 کارخانه  ماشيني  در ايران  ايجاد که  براي  حدود 45000 
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اميدوار  بود؛ وضعيت  در صنايع  ديگر هم   ايجاد شغل  کرده   نفر کارگر 
کننده  بود: ايجاد 121 واحد صنعتي  ريسندگي  ـ بافندگي  صنايع  دستي  با 
بيش  از 54 هزار شاغل  در شهرهاي  مختلف  کشور و فعاليت  بيش  از 23 
هزار نفر در 183 معدن  کشور و جذب  سرمايه هاي  خارجي  با تصويب  
قوانيني  در سال  1309 که  به  موجب  آن ، تسهيالت  گمرکي  در زمينه ي  
واردات  ماشين آالت  و معافيت  مالياتي  5 ساله  براي  کارخانه ها پيش  بيني  
شده  بود، از ديگر مواردي  هستند که  عملي  شدن  ايده هاي  مدرنيست هاي  
اقتصادي  ـ سياسي  را در خود جاي  داده  بودند و بالتبع  اين  کنش ها، در 
تبار انديشگي  راه  به  تغيير ذهنيت  مي برد که  از چندي  پيش  در ميان  برخي  

از نخبگان  ايراني ، پديدار شده  بود.

نتيجه ي  اقدامات  آن  دوره ، افزايش  شرکت هاي  ثبت  شده  از 93 عنوان  در 
سال  1311 به  1735 عنوان  در سال  1319 بود؛ يعني  در شرايطي  که  به  
روايت  وارونه ي  ايدئولوژيک  نويسان ، دوران  استبداد و ديکتاتوري  بود و 
کشور از مشکالت  رنج  مي بردـ  از طرفي  رضا شاه  بر خالف  شاهان  قاجار 
که  به  علت  پرتي  از شرايط  نوين  اقتصاد جهاني ، قوانين  غير عادالنه اي  را 
با تصويب   بودند،  ايران  تحميل  کرده   به   با خارجيان   تجارتي   در روابط  
قانون  تجارت  در سال  1311 تجارت  خارجي  را در انحصار دولت  درآورد 
و با مديريت  فرايند توسعه ي  صنعتي  و رعايت  الزامات  کنترلي  آن ، سياست  
تجارت  آزاد را از دست  خارجيان  بيرون  آورد. از اين  موارد باز هم  تاريخ  
اسعار  کنترل   قانون   طبق   دوران   آن   در  چگونه   که   است   سپرده   ياد  به  
خارجي ، ورود کاالهاي  تجملي  مستلزم  کسب  مجوز مخصوص  گرديد و 
بر اساس  اصالحيه ي  اين  قانون ، صادرکنندگان  مي بايست  90 درصد ارز 

تحصيل  شده  را در ظرف  يکسال  به  دولت  مي فروختند.

جريان  نفت  و قرارداد ايران  و انگليس  هم  مشهورتر از آن  است  که  موافقان  
و مخالفان  آن  دوره  از ياد برده  باشند و نيازي  به  يادآوري  آن  نيست  ـ حال  
را  دولت   آن   بگويند  تاريخ   کنندگان   تحريف   و  ايدئولوژي   اصحاب  
انگليسيان  بر سر کار آوردند و انگليسيان  اداره اش  کردند و انگليسيان  از 
صحنه ي  سياسي  ايران  خارج  کردندـ  در اين  ميان  ايجاد آموزش  و پرورش  
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عمومي  که  در نزد بيشتر روشنفکران  اوليه ي  ايراني  به  درستي  قدم  اول  و 
شرط  ضروري  مدرن  سازي  کشور تشخيص  داده  شده  بود، در دهه ي  اول  
تفکيک   بدون   بوم   و  مرز  اين   فرزندان   و  عملي  شد  شاه   حاکميت  رضا 
طبقاتي  ـ جنسيتي  و قومي  از آن  برخوردار شدند؛ حال  بگذريم  از اين  
نتوانست   وقت   هيچ   ايران   ملت   تاريخي ،  گواهي  گذشته ي   به   که   مساله  
تربيت پذير شود و ياد بگيرد شرايط  زندگي  را به  نظم  و ترتيب  درآورد و 
دل  در گرو يافته هاي  خرافي  ذهن  خودبين  و خودخواه اش  داشت  و دارد؛ 
)البته  رگ  ملي گرايان  از اين  حرف  تير نکشد و موضع گيري  احساساتي  
نکنند که  اگر اين  مساله  به  صورت  مفصل  باز شود، وضعيت  خرابتر از آن  
خواهد بود که  من  در اينجا به  آن  اشاره  کردم ( گذشته  از اين  مساله ، حتي  
ايده هايي   از  متأثر  نيز  شهرسازي   و  اداري   فضاهاي   سازهاي   و  ساخت  

بودند که  پيش  از اين  دوره ، در ميان  روشنفکران  مطرح  شده  بودند.

فرايند مدرن سازي  در آن  دوره  چنان  همه  جانبه  بود که  حتي  بر شهرسازي  
و ساخت  و سازها نيز تاثير گذار بود؛ معماري  دوره ي  رضا شاه  چهره اي  
با  ملي گرايانه ،  و  پرستانه   وطن   آموزه هاي   از  الهام   با  که   داشت   ايراني  
بوروکراسي   باالخره   بودند؛  شده   آميخته   هم   به   مدرنيستي   سبک هاي  
سراسري  و نظام  اداري  که  در کليت  خود محصول  روشنگري  نخبگان  بود 
و همانند پديده هايي  چون : قانون  ـ پارلمان  ـ حقوق  و... هيچ  سابقه اي  در 
فرهنگي  سنتي  ايران  نداشتند، در دوره ي  رضا شاه  شکل  گرفت  و چهره اي  
جديد به  سيستم  اجرايي  کشور داد. در مصاحبه ي  قبلي  به  صورت  موردي ، 
اقدامات  علي  اکبر داور در تغييرات  بنيادين  نظام  قضايي  و ايجاد دادگستري  
نوين ، نمونه اي  از عملي  شدن  انديشه هاي  مدرن  عصر مشروطه خواهي  در 
عصر رضا شاهي  را به  بحث  گذاشتيم ؛ در ديگر زمينه هاي  اقتصادي  هم  
باز شاهد عملي  شدن  آرمان هاي  مشروطيت  و نخبگان  دهه هاي  گذشته  
در اين  دوره  هستيم ؛ تأسيس  بانک  ملي  ايران  که  در دوران  مظفرالدين  شاه  
و حتي  پيش  از آن  در دوره ي  پاياني  حکومت  ناصرالدين  شاه  در ميان  
فرهيختگان  مطرح  شده  بود، از جمله  نهادهايي  بود که  در دوره ي  رضا 

شاه  به  مرحله ي  عمل  رسيد.
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مي دانيد که  اولين  بار ملکم  خان  بود که  با زباني  ساده  و به  دور از تکلف  
دربارة   »مذاکره   رساله ي   در  قديم ،  و  جديد  مفاهيم   ريختگي   هم   به   و 
تشکيل  بانک « از آن  و جايگاهش  در شرايط  نوين  اقتصادي  سخن  گفت  
و حکومت  ايران  را متوجه  ضرورت  تشکيل  آن  گردانيد؛ در مجلس  اول  
هم  نمايندگان  مفصل  از اهميت  آن  سخن  گفتند و حتي  اعالن  تأسيس  
 1307 سال   در  آن   ايجاد  اما  کردند،  منتشر  و  تهيه   را  ايران   ملي   بانک  
کشور  اقتصاد  بر  ماندگاري   تأثيرات   و  پيوست   وقوع   به   خورشيدي  
گذاشت ؛ چرا که  ايجاد بانک  که  در ارتباط  مستقيم  با سرمايه  و تجارت  
بود، مستلزم  تأمين  امنيت  و شرايطي  نظير سيستم  پولي  و مبادالت  ارزي  
بود که  اين  لوازم  و الزامات  تا پيش  از برقراري  دولتي  مقتدر و مرکزي  و 

تحقق  امنيت  ملي  ايران  در زمان  سردار سپه ، فراهم  نشده  بود.

بنابراين  به  يقين  و بر پايه ي  داده هاي  تاريخي  و مستند و تحليل  عقالني  
جريانات  و رويدادهايي  که  در آن  دوران  از صدور فرمان  مشروطيت  و 
حتي  پيش  از آن  تا تغيير سلطنت  و هويت  يافتن  مدرن  ايران  زمين ، در 
تاريخ  معاصر کشورمان  ثبت  شده  است ، مي توان  گفت  که  ايده هاي  معوق  
مانده  و اقدامات  ناقص  و تازه  شروع  شده ي  مشروطه خواهان  در تمامي  
زمينه هاي  اجتماعي  ـ فرهنگي  ـ اقتصادي  و سياسي  در دوره ي  رضا شاه  
به  تثبيت  رسيده  و ايده هايي  که  پيش  از آن  در مقام  نظريه  و آرمان  بودند، 

نهادمند شدند.

در اين  ميان  برخي  از ايده هاي  اجرايي  و مدرنيته ي  سياسي ، به  واسطه ي  
مسائلي  که  در دهه ي  دوم  سلطنت  رضا شاه  پيش  آمد، در محاق  فراموشي  
ماند و آن  طور که  الزمه ي  مدرنيزاسيون  همه  جانبه  و توسعه ي  پايدار بود، 
توسعه ي   و  اقتصادي   توسعه ي   پاي   به   پا  نتوانست   سياسي   تغييرات  
فرهنگي ، عملي  شود؛ بي توجهي  به  تشکيل  انجمن هاي  ايالتي  و واليتي  ـ 
عدم  رعايت  قوانين  مربوط  به  احزاب  و مطبوعات  و... از مواردي  بودند 
که  چهره ي  سياسي  آن  دوران  را با آفت هايي  جدي  و قابل  تأمل  ترسيم  
جايگاه   از  اول ،  پهلوي   سلطنت   دوم   دوره ي   در  هم   پارلمان   مي کنند. 
تفکيک  قواي  سه گانه ي   تا حدودي   رانده  شد و  قانونگذاري  خود پس  
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حکومتي  با بي مباالتي  مواجه  شدند.

اين  که  چه  عوامل  و عللي  باعث  توقف  توسعه ي  سياسي  و مانع  ايجاد 
سياسي   ساختار  و  شدند  شاهي   رضا  ايران  عصر  در  سياسي   مدرنيته ي  
دولت  سردار سپه  و رضا شاه  در کدامين  قالب  اجرايي  مي گنجد، مباحثي  
تاثيرات   و  فرهنگي   مسائل   بررسي   و  طرح   از  خارج   فعاًل  که   هستند 
انديشگي  دوره ي  مشروطه  بوده  و با مطرح  کردن  واقع بينانه ي  آن ، مي توان  
به   پيوسته ي  آن  دوران  حساس  و حياتي ،  به  هم   ارگانيک  و  به  ساختار 

صورت  جامع  و شامل  آگاه  شد.

*شما در کتاب  »فريدون  آدميت  و تاريخ  مدرنيته  در عصر مشروطيت « بر 
بستر معرفي  افکار و آراء فريدون  آدميت  و به  نقل  از وي ، تحوالت  فکري  
و فرهنگي  جنبش  مشروطه  را مورد تفحص  قرار داده  و مقاطع  مختلف  
اين  جنبش  را حول  معرفي  نظام  فکري  تک  چهره هاي  برجستة  آن  دوره ها 
بررسي  نموده ايد. در بخش  اصالحات  امير کبير و با اقتباس  از گفته هاي  
انديشمند  آدميت  به  مسئلة  محدود ماندن  »دگرگونيهاي  ذهني « به  طبقه  
جامعه   پيکرة   به   دگرگونيها  اين   سرايت   عدم   از  و  داشته   اشاره   جامعه  

سخن  گفته ايد.

آيا همين  قضاوت  را مي توان  به  فعاليت هاي  فکري  ـ فرهنگي  دورة  رضا 
شاه  سرايت  داد؟

- نه  خير. چرا که  اوالً بايستي  هر مسئله اي  را در ظرف  زماني  و مکاني  
خود ديد و از اين  منظر، شرايط  زماني  ايران  عصر ناصري  با وضعيت  ايران  
عصر پهلوي ـ  اول ـ  در کليت  آن  متفاوت  بود؛ دوم  اين  که  ناصرالدين  شاه  
به  استناد عملکرد او، هيچ  وقت  به  صورت  جدي  و واقعي  نتوانست  با 
شاه  خود  رضا  که   حالي   در  بيايد.  کنار  اجتماع   تحول   و  سياست   تغيير 
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پشتيبان  تغيير در جامعه  بود و تمام  اهتمام  خويش  را در راه  نوسازي  ايران  
به  کار گرفت  و روشنفکران  را در نهادينه  کردن  ايده هاي  مدرن  حمايت  
اکبر سياسي  که  در  اين  مسئله ، خاطرات  دکتر علي   اثبات   براي   مي کرد؛ 
پاسخ  سؤال  قبلي  برايتان  خواندم ، يکي  از موارد متعددي  است  که  جديت  
رضا شاه  در ترقي  و پيشرفت  ايران  را گزارش  مي کنند؛ بنابراين  بر خالف  
دورة  ناصرالدين  شاه ، نه  تنها انديشمندان  در دورة  رضا شاه  از حمايت  و 
پشتيباني  او برخوردار بودند، بلکه  توانستند ايده ها و انديشه هاي  خود را 

در نهادهاي  اجتماعي  ـ اقتصادي  و سياسي  نيز تثبيت  کنند.

واقع   به   که   نخبگاني   تعداد  بر  اول   پهلوي   دوره ي   در  ديگر،  سوي   از 
بودند،  کرده   درك   را  در ساختارهاي  کشور  اساسي   تحوالت   ضرورت  
افزوده  بود و روابط  گسترش  يافته  ميان  ايران  و دنياي  جديد، ذهنيت هاي  
در  عملگرا  روشنفکران   گرفتن   قرار  با  و  مي کشيد  چالش   به   را  سنتي  
سمت هاي  اجرايي  و تدوين  قوانين  جديد و ايجاد نهادهاي  دولتي  ـ نظير 
اقداماتي  که  داور در گذار از قضاوت  شرعي  به  حقوق  مدرن  در ايجاد 
دادگستري  نوين  انجام  داد. يا اقداماتي  که  تيمورتاش  در ايجاد بوروکراسي  
اداري  ايجاد کرد و..ـ  پيکره ي  جامعه  هم  از مزاياي  مدرنيزاسيون  برخوردار 
شده  بودند؛ در حالي  که  چه  در دوران  امير کبير و چه  در دوران  ميرزا 
حسين  خان  سپهساالر به  واسطه ي  پوسيدگي  نظام  حکومتي  قاجاريه  و 
اقتدار آموزه هاي  قبيله اي  که  بر امور مالياتي  ـ سياسي  و فرهنگي  حاکم  
بود، کنش هاي  مدرن  آنان  با بن بست  مواجه  شد و به  دنبال  دوره ي  تحول  

و اصالح ، دوره ي  خمود و ثبات  مستولي  مي شد.

شما مي توانيد تفاوت  اين  دو دوره  را از منظر دگرگونيهاي  ذهني  در دو 
شخصيت  ميرزا تقي  خان  امير کبير و عبدالحسين  تيمورتاش  به  مقايسه  
گذاريد؛ امير کبير با تمامي  خدماتي  که  به  نوسازي  و اصالح  کشور انجام  
داد، اما از آن  تحوالت  عميق  ذهني  و دگرگوني  که  در ذهنيت  براي  عملي  
کردن  نوسازي  الزم  است ، برخوردار نبود. همو در چارچوب  حفظ  نظم  
موجود قاجاريه  ـ که  شاه  سايه ي  خداوند و حاکم  مطلق العنان  جامعه  و 
رعيت  به  مانند گوسفندان  او بودند ـ مي خواست  اصالحاتي  انجام  دهد. 
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از سويي  امير کبير هيچگاه  با تماميت  مدرنيته  و تغييراتي  که  در زمينه هاي  
اقتصادي  ـ سياسي  ـ اخالقي  ـ ديني  ـ فرهنگي  و... در سير تحولي  تمدن  
انساني  به  وجود آمده  بود، آشنا نبود و به  همين  خاطر نتوانست  جامعه  را 
از فرصت هاي  به  دست  آمده  در زمينه هاي  ديني  و اخالقي ، به  تسامح  و 
رواداري  اعتقادي  ارتقا دهد؛ در حالي  که  جريانات  دگرانديش  ديني  آن  
دوران  آخرين  فرصت  براي  خالصي  از کهنه  باورهاي  گذشتگان  بود و 
بالتبع  تاثيرات  ژرفي  در سياست  اجرايي  کشور مي توانست  داشته  باشد؛ 
همانطور که  در جريان  جنبش  مشروطيت ، بيشترين  افراد ديندار شرکت  
کننده  در تحرکات  سياسي  و اجتماعي  را دگرانديشان  تشکيل  مي دادند. 
پيشينيان  خود درآمدند و  از  اگر چه  همين  دگرانديشان  ديني  خرافي تر 

حلقه ي  بسته ي  ذهن  ايراني  را بسته تر کردند.

جهاني   اقتصاد  دگرگوني   از  کبير  امير  آگاهي   عدم   به   مي توان   همچنين  
اشاره  کرد که  با سيستم  معيشتي  سنتي  نمي توانست  چفت  و بست  شود و 
امير بدون  توجه  به  اين  امر، در پي  ساخت  و سازهاي  تازه ي  اقتصادي  
بود؛ در حالي  که  تيمورتاش  تحصيل  کرده ي  غرب  بود و تمامي  بنيان ها 
و اصول  مدرنيته  را مي شناخت  و زيسته  بود و از طرفي  به  اين  نکته  آگاه  
بود که  تا مباني  تغيير نکنند، هرگونه  تحول  در اليه هاي  فرعي ، اثري  در 
سيستم   به   بخشيدن   انتظام   با  بنابراين   داشت ؛  نخواهد  نوسازي   فرايند 
و  عقالني   تنظيم   و  سو  يک   از  ديپلماتيک   اصول   دريافت   و  اداري  
واقع گرايانه ي  حوزه هاي  اجرايي  بر پايه ي  قانون  اساسي  و فراهم  سازي  
زمينه هاي  الزم  براي  آزادي  اعتقادي  و اخالقي ، به  قول  شما از »محدود 
ماندن  دگرگونيهاي  ذهني  به  طبقه ي  انديشمند جامعه « جلوگيري  کرد و با 
حمايت  و گسترش  طبقه ي  متوسط  جديد، دگرگونيهاي  ذهني  را عمومي تر 

و ملموس تر کرد.

در واقع  تيمورتاش  با اين  اقدامات  خود به  عنوان  روشنفکري  کنشگر و 
عملگرايي  مدرن ، بر مشکل  فرهنگ  سازي  آگاه  و آن  را تا حدودي  که  از 
عهده اش  برمي آمد حل  کرد؛ کافي  است  به  اقدامات  او در مقام  وزير دربار 
سفراي   و  پارلمان   نمايندگان   و  وزيران   هيئت   با  که   برخوردهايي   و 
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با اهل  هنر و فرهنگ  مانند  کشورهاي  خارجي  داشت  و برخوردي  که  
به   تا  کنيد  توجه   داشت ،  هنرمندان   و  انديشمندان   ديگر  و  قمرالملوك  
تفاوت  عميق  و مبنايي  دو دوره ي  ناصري  و پهلوي  اول  در ديگر ساختارها 

و محدود ماندن  يا گسترش  دگرگونيهاي  ذهني  پي  ببريد.

کمتر  مشروطه ،  صدر  روشنفکران   فرهنگي   ـ  فکري   تالشهاي   *در 
عرصه اي  از فرهنگ  و تفکر سنتي  ايراني  وجود داشت  که  مورد خطاب  و 
قرار داده  نشده   آغاز دگرگوني   نقطة   آنها در  يا توسط   قرار نگرفته   نقد 

باشند.

با توجه  به  اينکه  ما با انبوهي  از آثار ادبي ، تاريخي ، فرهنگي  چهره هاي  
رابطه  و  نظر شما  از  نامي  در دورة  رضا شاهي  روبرو هستيم ،  صاحب  
نسبت  اين  دوره  را با حيات  فکري  و فرهنگي  صدر مشروطه  چگونه  بايد 

سنجيد؟

اگر فعالين  عرصة  کارهاي  فرهنگي  در صدر مشروطه  همگي  آغازگر و 
بنيان گذار بودند، چه  صفتي  به  روشنفکران  دوران  رضا شاه  مي توان  داد؟

به  صورت  کلي  ـ در آغاز گفتگو  ـ  را  اين  سؤال   پاسخ   - فکر مي کنم  
داده ام ؛ با اين  حال  به  باور من  سير فرهنگ  و ادبيات  از مشروطه  و دورة  
پيش  زمينه هاي  آن  تا عصر رضا شاه  را مي توان  به  ترتيب  دورة  دريافت  ـ 
آگاهي  ـ رشد ـ گسترش  ـ بازخواني  و تثبيت  مدرنيته  در ايران  دانست ؛ 
تکميل   و  دهنده   ادامه   واقع   در  شاهي   رضا  عصر  روشنفکران   بنابراين  
ديگر  و  ايراني «  کالسيک   »مدرن هاي   از  که   بودند  جرياني   کننده ي  
دايره ي   در  را  ايده هاي  خود  و  بود  شده   دوران  شروع   آن   آزادانديشان  
تمدن  تازه ي  جهاني  و در گسست  و بازخواني  و انتقاد از ميراث  فرهنگي  

پيشينيان ، تعريف  مي کرد.
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نظر  در  تاکنون   آغاز  از  را  ايران   روشنفکري   نسل هاي   اگر  حقيقت   در 
بگيريم ، روشنفکري  دوره ي  رضا شاه  در ذيل  نسل  اولي ها قرار مي گيرد که  
همان  ايده ها را گسترش  داده  و مطابق  با نيازهاي  عصر خود، در اليه هاي  
مختلف  جامعه ي  ايراني  نهادينه  کرد. اين  روشنفکران  بيشتر مردان  و زنان  
و  فرهنگي   برنامه هاي   سياسي ،  نظام   داخل   در  يا  که   بودند  کنشگري  
اقتصادي  را اجرا مي کردند و يا اينکه  در جامعه  به  عنوان  نويسندگان  و 
روشنفکران  آزاد ـ چه  منتقد رژيم  و چه  موافق  با آن  ـ پروسه ي  مدرنيته  
را در ايران  ياري  مي دادند و در شفاف  سازي  مفاهيم  و مضامين  جديد 
تالش  مي کردند؛ اگر در داخل  نظام  کساني  چون : محمد علي  فروغي  ـ 
علي  اکبر داورـ  احمد کسروي ـ  عبدالحسين  تيمورتاش  و... در ساختارها، 
فرايند مدرنيزاسيون  را اجرايي  مي کردند. در سطوح  مختلف  جامعه  هم  
کساني  چون : نيمايوشيج  ـ صادق  هدايت  ـ علي  اکبر دهخدا ـ تقي  اراني  
ـ مشفق  کاشاني  ـ کاظم زاده ي  ايرانشهر و... از افرادي  بودند که  با وارد 
کردن  ايده هاي  مدرنيته  در اشکال  و صورت هاي  ادبي ـ  هنري  و انديشگي ، 
ايران  زمين  را پذيراي  مهماني  مي نمودند که  ريشه  در انديشه هاي  همان  
گفتمان   گيري   شکل   دوره ي   در  همعصرانشان   و  بنيان گذار  روشنفکران  
روشنفکري  و يا به  تعبير آن  زمان  »منورالفکري « داشت  و از تعلق  خاطر 

فکري  به  کاسه  و کوزه هاي  شکسته ي  سنت ، آسوده  خاطر بودند.

پس  روشنفکري  دوره ي  رضا شاه  در امتداد گفتمان  روشنفکري  دوره ي  
پيشين  قرار مي گيرد و به  تناسب  گسترش  امکانات  جامعه ، از قدرت  عمل  
به  همين  خاطر  بودند و  پيشکسوتان  خود برخوردار  به   بيشتري  نسبت  
اطالق  »روشنفکران  عملگرا« به  آنان  دور از حقيقت  نيست . شايد خالي  از 
لطف  نباشد به  اين  مساله  هم  اشاره  کنم  که  نقش  اين  گونه  از روشنفکري  
ايران   ايران  به  دهه ي  بيست  به  حاشيه  رانده  شد و جرياني  در  با ورود 
معاصر شکل  گرفت  که  تهي  از انديشه  ـ چه  بماند از فکر روشن  بهره اي  
داشته  باشند ـ و در خدمت  سياستمداران  ـ در داخل  نظام  ـ و اهداف  

حزبي  و باورهاي  اعتقادي  درآمدند.

اينان  که  تا دهه ي  پنجاه  و شصت ، سردمداران  فرهنگ  )ادب  و هنر( و 
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انديشه  بودند، انحطاط  واقعي  را بر ايران  زمين  تحميل  کردند که  کشنده تر 
از بن بست هاي  معرفتي  بود که  قبل  از تالقي  ايران  و مدرنيته ، ذهن  و زبان  
ايراني  را از آن  خود کرده  بود؛ جرياني  که  اصحاب  ايدئولوژي  را تشکيل  
مي دادند و با در هم  آميختگي  دو ساحت  زيستي  کاماًل متفاوت  جديد و 
قديم ، چرت  و پرت هايي  از سر خماري  و خمودگي  يا تعصبات  خرافي ، 
جديد«،  »افسون زدگي   غرب «،  غربت   »در  »غرب زدگي «،  لفافه هاي   در 
»حکومت  دموکراتيک  ديني « و »تأويل  هرمنوتيکي  کتاب  و سنت « و... به  
خورد خوانندگان  خود مي دهند و سياست بازي  و ايدئولوژي  ورزي  را به  
جاي  عقالنيت  انتقادي ـ  که  مأمن  اصلي  روشنفکري  است ـ  قالب  مي زنند.

ايران  چنان  آلوده  و تهوع آور شده   اينکه  اين  واژه  امروزه  در  در نهايت  
و  تحليل   و  انديشه ها  بازخواني   براي   مي دهم   ترجيح   من   که   است  
تا آلودگيهاي   تبارشناختي  روشنفکران ، از واژه ي  »مدرنها« استفاده  کنم ، 
جريان  خوانده  شده  به  روشنفکري  دهه هاي  گذشته  و برخي  از امروزيها 

دامنگير نسل  ما نشود.

*وجه  تمايز اين  دو دوره  چيست ؟

به  جز فاصله  و تقدم  و تأخر زماني ، چه  نشانه هاي  ديگري  از نظر مضامين  
و سمت گيري هاي  فکري  و فرهنگي ، اين  دو دوره  را از هم  تفکيک  مي کند؟

- همانطور که  اشاره  کردم ، گسترش  و تثبيت  فرهنگ  نوپيداي  مدرنيته  در 
ايران ، دورة  رضا شاه  را از دوران  قبل  از خود، متمايز مي کند؛ ببينيد در 
شده   ظاهر  نطفه اي   شکل   به   پيشين   دوران   در  که   ايده هايي   دوره   اين  
به   شدند؛  نهادينه   و  تبيين   روشن تر،  و  ملموس تر  و  زده   جوانه   بودند، 
عنوان  مثال  مي توان  باز هم  به  موضوع  گفتگوي  قبلي مان  راجع  به  اقدامات  
علي  اکبر داور در تحوالت  حقوقي  اشاره  کرد؛ در زمينه هاي  ديگر هم  
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اقتصادي ،  مثاًل در ساختارهاي   بود؛  به  همان  صورت   وضع  کم  و بيش  
ايده ها عينيت  پيدا کردند. همان  طرح  صنيع الدوله  در اهميت  راه  آهن ، به  

مرحلة  اجرا درآمد.

کار  به   را  نوين   ديپلماتيک   ايران  اصول   بين المللي  و جهاني ،  در روابط  
گرفت . اهل  ادبيات  هم  در ارتباط  با تحوالت  اجتماعي  ـ سياسي  و حتي  
داستان هاي   کردند؛  ادبي   سبک هاي   وارد  را  جديدي   مفاهيم   اقتصادي ، 
ـ  شما  قول   به   ـ  با  که   هستند  مضاميني   با  آميخته   شاهي ،  رضا  دورة  
و  منتشر  بودند،  جامعه   عيني   شرايط   به   ناظر  که   تازه   سمت گيري هاي  
پخش  مي شدند. حتي  در اخالقيات  فردي  و روابط  اجتماعي  نيز ما شاهد 
ثبت   سازمان   ايجاد  و  عمومي   بهداشت   مسئلة   هستيم ؛  مبنايي   تغييرات  
احوال  و عرضة  شناسنامه  به  ايرانيان  را نبايد مسائلي  کوچک  و بي اهميت  

در فرايند نوسازي هاي  دورة  رضا شاهي  به  شمار آورد.

بي ترديد اگر آن  اقدامات  ـ که  از پشتوانة  تغيير در انديشه ها برآمده  بودند ـ 
در جامعة  ايران  اجرا نشده  بودند، امروزه  نه  من  و نه  شما بوديم  و نه  مدنيت  
نيم بند ايراني  بود که  بشنينيم  با هم  راجع  به  مسائل  تاريخي  گفتگو کنيم . 
يعني  در واقع  سمت گيري  آن  دوران ، معطوف  و مّصر به  نوسازي  ايران  و 
حضور فرهنگ  ايراني  در دنياي  مدرنيته  بود؛ اگر چه  در برخي  از زمينه ها 
اين  آرزو و آرمان ، تاکنون  در حالت  تعليق  مانده  و من  به  جرئت  مي توانم  با 
توجه  به  افت  و خيزهايي  که  انديشة  مدرنيته  در ايران  از سر گذرانده  است ، 
به  اين  نکته  اشاره  کنم  که : حتي  ما مي توانيم  بر خالف  تجويزهاي  ايدئولوژيک  
ناتمام   از »پروژة   اينکه  جنبش  مشروطيت  شکست  خورده  است ،  بر  مبني  
مشروطيت « نيز نام  ببريم . چون  اين  مسئله  خارج  از موضوع  گفتگوي  فعلي  

ماست ، بحث  آن  را به  فرصت  ديگري  محول  مي کنم .

*بطور خاص  در عرصة  ادبيات  چطور؟

ادبي ،  تنها سبک هاي   نه   از جنبش  مشروطه   ادبي  سالهاي  پس   در دورة  
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ويژة  دوران  مدرن  پاگرفت ، بلکه  ژانرهاي  ادبي  که  اشکال  محدودي  از آن  
در چندين  ده  پيش  توسط  روشنفکراني  که  در دورة  آغازين  مشروطه  با 
فرهنگ  و ادبيات  غربي  آشنايي  و انس  و الفتي  داشتند، به  ايران  آمده  بود، 

گسترش  يافت .

آيا دوران  ادبي  که  با چهره  کساني  نظير نيما، دهخدا، جمالزاده ، هدايت  
و... شناخته  مي شود، بايد در جدائي  و تفکيک  از دورة  ادبي  آخوندزاده ، 

ملکم  خان  ارزيابي  شود؟ يا در ادامه  و تکميل  آن ؟

- من  پيش  از ورود به  جواب  شما ناچار از اين  توضيح  هستم  که  حوزه ي  
کاري  من  درك  و شناخت  و تحليل  مباني  انديشه ها و بررسي  عوامل  و 
يا  و  برکشيده   انديشه اي   واقعيت ،  تحول   با  رابطه   در  که   است   الزاماتي  
ادبيات   از  وقتي   بنابراين   است ؛  شده   سپرده   تاريخي   گذر  به   انديشه اي  
سخن  مي گويم  تنها مي توانيم  از اين  ديدگاه  و با موضعي  انديشه شناسانه  
به  فراز و فرود و تغيير و تحوالت  ادبيات  ايراني  بپردازم  و به  اعتباري  
بيرون   از  و  انتقادي   عقالنيت   رويکرد  با  و  تاريخي   گذار  در  را  ادبيات  
اين   دچار  خوانندگان   تا  بود  الزم   توضيح   اين   مي کنم ؛  بررسي   ادبيات ، 
توهم  نشوند که  من  هم  مانند اکثر کساني  که  در زمانه ي  ما در همه  چيز 
اظهار نظر مي کنند، هستم ؛ چرا که  به  باور من  دوران  عالمه گي  گذشته  و 
براي   که   شده اند  گسترده   چنان   آن   انسان   فکري   و  فرهنگي   رشته هاي  
محقق  و پژوهشگر هيچ  راه  خردمندانه اي  نيست  اال اينکه  در هر رشته اي  

به  صورت  تخصصي  وارد شود.

اما اينکه  ادبيات  دوره ي  رضا شاهي ، تکميل  و ادامه ي  جرياناتي  بوده  که  
از عصر مشروطه خواهي  شروع  شد، هيچ  شک  و ترديدي  وجود ندارد؛ 
ببينيد آخوندزاده  اولين  کسي  بوده  که  نقد ادبي  را در ايران  پايه گذاري  کرد 
و از اهميت  آن  براي  نوزايي  و تحول  ادبيات  فارسي  سخن  گفت ؛ حال  
روشنفکران  دوره ي  مورد نظر بر پايه ي  آشنايي  با مقوله ي  نقد ادبي  بود 
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که  ادبيات  منتقدانه  را به  عرصه هاي  اجتماعي ـ  اخالقي  و سياسي  کشاندند 
و آثار و تأليفات  مهمي  را به  وجود آوردند؛ چگونه  مي توان  نوشته هاي  
نخبگان  فرهنگي  عصر ناصري  نظير آقا خان  کرماني  يا ملکم  خان  را در 
روزنامه نگاري ، از مقاالت  انتقادي  علي  اکبر دهخدا يا مسائلي  که  جمالزاده  

در دموکراسي  ادبي  مطرح  کرده  است ، جدا ساخت ؟

آيا مي توان  از وام داري  صادق  هدايت  به  پيشکسوتانش  در ميان  داستان  
نويساني  که  در دوره ي  مشروطه  مضامين  اخالقي  را به  تصوير مي کشيدند 
و حتي  آشنايي  مستقيم  هدايت  را با ادبيات  مدرنيستي  که  در واقع  گسترش  
آگاهي  ابتدايي  نويسندگان  دوره ي  قبل  از خودش  به  مفاهيم  و مضامين  
تازه اي  بود، به  غير از »ادامه  و تکميل « دوران  پيشين  تحليل  و فهم  کرد؟ 
نمايش   به   با  که   است   مدرنيستي   جهت   هر  از  نوشته اي   کور«  »بوف  
گذاشتن  هبوط  فرشته  به  عالم  جسماني  و مرگ  وي  در اين  جهان ، ختم  
خنزرپنزري ،  پيرمرد  از  پرداختي   با  را  مثالين   عالم   و  عرفاني   متافيزيک  
مسخ  و از قالب  مرشد عرفاني  و حکيم  الهي  تهي  مي کند؛ »جريان  سيّال  
نيز  هدايت   ديگر  آثار  در  مدرن   نوشتاري   روش   کارگيري   به   و  ذهن « 
تائيدي  بر گسست  از شيوه ي  نوشته هاي  سنتي  و شکل گيري  نوع  جديدي  

از ادبيات  در ايران  است .

به  نظر من  وضعيت  در زمينه هاي  شعري  هم  به  همين  گونه  است ؛ شما 
اشعار دوره ي  مشروطيت  را نگاه  کنيد؛ پر است  از شکست  فرم  و محتوا. 
نيما و ديگر شاعران  نوپرداز عصر رضا شاهي  بر پايه ي  اين  تحوالت  بود 
که  به  گذار از سبک  سنتي  شعر فارسي  دست  يافتند و ادبيات  منظوم  در 
بر  که   آنجا  نيما  ساختند؛  پديدار  ايران   جامعه ي   نوپيداي   شرايط   خور 
حافظ  نهيب  مي زند و از پشمينه  پوشي  شکايت  دارد، در حقيقت  با به  
چالش  گرفتن  متافيزيک  سنتي ، از جايگاه  واالي  انسان  و برکشيدن  انسان  

به  مقام  واقعي  خود سخن  مي گويد:

»آن  که  پشمينه  پوشيد دي 
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نغمه ها زد همه  جاودانه 

عاشق  زندگاني  خود بود

بي  خبر در لباس  فسانه 

خويشتن  را فريبي  همي  داد

خنده  زد عقل  زيرك  بر اين  حرف 

کز پي  اين  جهان  هم  جهاني  ست 

آدمي ، زاده ي  خاك  ناچيز

بسته ي  عشق هاي  نهاني  ست 

عشوه ي  زندگاني  ست  اين  حرف 

حافظ ، اين  چه  کيد و دروغ  است 

کز زبان  مي و جام  و ساقي  ست 

نالي  ار تا ابد باورم  نيست 

که  بر آن  عشق  بازي  که  باقي  ست 

من  بر آن  عاشقم  که  رونده  ست ...

ببينيد، نيما با تمام  وجود در مقابل  نماينده ي  فرهنگي  ايستاده  است  که  
تاکنون  از زمان  حافظ  جلوتر نيامده  و هويت  آسماني  خود را با الهام  از 
ديوان  حافظ  تعريف  مي کند؛ اين  گونه  سنت  شکني ها برآمده  از تحول  
ذهنيتي  بود که  ارمغان  آشنايي  با دنياي  مدرن  در دوره هاي  به  هم  پيوسته ي  
مشروطيت  و عصر پديد آمدن  دولت  رضا شاه  بوده  است . فرم  و محتواي  
سنتي  در شعر نيمايي  و ديگر اشعار نوگرايانه  از ميان  رفته  و اين  گسست  
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آن  چنان  واقعي  و تأمين  کننده  بوده  که  حتي  آخرين  ملک الشعراي  سنت گرا 
هم  نتوانسته  به  آن  بي توجه  باشد.

بر اين  اساس  مي توان  به  اين  نظر ميل  کرد سالهايي  که  سردار سپه ، دولت  
مطلقه ي  مدرن  ايران  را تشکيل  داده  بود و نهادهاي  جديد در حال  استقرار 
تاريخ   دورانساز  از چرخشهاي   »يکي   تعبير شاهرخ  مسکوب   به   بودند، 
معاصر ايران  رخ  داد. دنيايي  فرو ريخت  و دنيايي  سر برکشيد.« عيني ترين  
نمود فرهنگي  و انديشگي  عرصه هاي  اين  دگرديسي  را ادبيات  آن  دوران  

در خود جاي  داده اند.

ابزاري   يا نقش   ايده هاي  اجتماعي  ـ سياسي   ادبي  بر محور  آثار  *خلق  
ادبيات  در نقد اجتماع  که  توسط  »مدرن هاي  کالسيک « پايه گذاري  شد، نه  
تنها در ميان  نسلهاي  بعدي  ريشه  دواند، بلکه  تا امروز به  عنوان  يکي  از 
قوي ترين  گونه  ادبي  در همة  زمينه هاي  داستان نويسي ، رمان ، طنز، شعر، 
نمايشنامه نويسي ، فيلم نامه  و... به  خوبي  جا افتاده  و از جايگاه  ويژه اي  نيز 

برخوردار است .

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

اينکه  يک  قطعة  ادبي  به  مسائل  اجتماعي  و نقد جامعه  يا سياست  مي پردازد 
يا نه ، آيا کفايت  مي کند؟

اگر چنين  است ، پس  تکليف  ارزشها و ايده آلهايي  که  در شعر، داستان ، 
رمان  و... از مجراي  طرح  مسائل  اجتماعي  تبليغ  مي شوند، چيست ؟

و به  عنوان  مثال  آيا نبايد ميان  ارزشها و ايده آلهايي  که  بر اکثريت  بزرگ  آثار 
ادبي  ـ اجتماعي  ما در دهة  50 ـ 40 سلطه  داشت ، با آنچه  که  در صدر 
مشروطه  و پس  از جنبش  مشروطه  توليد وترويج  مي شد، تفاوتي  قائل  شد؟
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- از پاسخ  سؤال  قبلي  معلوم  شد که  تغيير در نقش  شاعران  و کارکرد شعر 
و گونه هاي  ادبي  ديگر يا پديداري  اشکال  جديد ادبيات ، محصول  وقوع  
جنبش  مشروطيت  و در ادامه ي  آن  استقرار دولت  سردار سپه  بود؛ اين  
تغييرات  هم  در فرم  و شکل  اشعار پديد آمد و هم  محتواي  سابق  آن ها را 
به  چالش  کشيد که  حکايت  از دگرديسي  در ذهنيت  نويسندگان  و شاعران  
ژانرهاي   پيدايش   و  تحول   شد  اشاره   که   طور  همان   داشت ؛  دوران   آن  
هنري  چون : تئاترـ  سينماـ  موسيقي  و سبک هاي  نقد ادبي  و روزنامه نگاري  

نيز فرهنگ  سنتي  ايران  را با مضامين  و فضاهاي  تازه اي  آشنا ساخت .

دنياي   بنيان هاي   اساسي ترين   از  يکي   فضا،  اين   شکل گيري   با  واقع   در 
مدرن  که  ابراز هويت  فردي  و ارزش  طبيعي  فرديت  است ، در جامعه ي  
ايران  که  هميشه ي  تاريخ  با ايل  و قبيله  و جماعت  خود را تعريف  کرده  
ادبي  ـ هنري ، حاق  واقع   انواع   اين   با گسترش   به  عرصه  رسيد و  بود، 
در  بود،  مدرنيسم   زاده ي   که   متحرك «  »تصوير  و  ذهن «  سيال   »جريان  
فرهنگ  ايران  به  وجود آمد. البته  ناچار از اشاره  به  يک  نکته  در سؤال  شما 
هستم  که  استمرار ادبيات  مدرن  »تا امروز« را بايد عجالتًا به  حالت  تعليق  
درآوريم ؛ چرا که  اگر ادبيات  مدرن  ـ به  معناي  واقعي  آن  که  برآمده  از 
مؤلفه هاي  اجتماعي  ـ اخالقي  و فرهنگي  بوده  باشد ـ در ايران  امروز به  
ايراني  ـ  نام  رمان   به   بازار مکاره اي   امروزه   ما  تبديل  شده  بود،  جرياني  
سينماي  ايراني  و يا هر چرت  و پرتي  که  در زمينه هاي  شعري  ـ تئاتري  ـ 

داستان  نويسي  و... منتشر مي شوند، دچار نبوديم .

از  پر  زمينه هايش   همه ي   در  ادبيات   حوزه ي   ايران ،  جامعه ي   در  امروز 
رعايت   بدون   و  محتوا  بدون   و  تقليدي   به  صورت   که   است   آشغاالتي  
به   ادبيات ،  واقعيت   از  دور  به   و  مدرنيستي   ژانرهاي   و  فرم ها، سبک ها 
خورد خواننده  داده  مي شوند و به  نظر من ، آن  جريان  مدرنيستي  که  ريشه  
در ايده ها و نوشته هاي  کساني  که  در دوره هاي  مشروطيت  ـ عصر رضا 
شاهي  و بعد از آن ، در داستان  ـ شعر ـ تئاتر و سينما درخشيدند، همچنان  
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در حاشيه  قرار گرفته  و امروزه  جريان  ايدئولوژي  ساز يا ادبيات  متعهد 
لباس   و... در  تعزيه گراني   پنجاه  ـ قصه گويي  سنتي  و  دهه هاي  چهل  و 
کتاب  و نمايشنامه  و اخيراً نوشتار الکترونيکي  و اينترنتي ، مضحکه اي  بي  

منطق  و شرمنده  ساز پديد آورده  است .

اگر به  غير اين  بود، آخوندزاده  ـ صادق  هدايت  ـ ابراهيم  گلستان  و ديگر 
اين   هنر  و  ادبيات   مدرنيستي ،  واقعًا  زبان   و  ذهن   با  که   کساني   معدود 
مملکت  را رشد و غنا دادند، بيشتر مي شدند و ما امروز اين  وضع  منحط  

و آشفته  را نداشتيم .

*آزاديخواهي  در حوزه هاي  مختلف  زيست  انساني ، يکي  از پايه اي ترين  
ارزشها و برجسته ترين  مباني  فکري  خلق  آثار ادبي  جهان  مدرن  به  حساب  
مي آيد؛ بي ترديد دريافت  و پذيرش  چنين  ايده اي  به  عنوان  مباني  فکري  
به   انسان   از  ديگري   مستلزم  درك   فرهنگي   ـ  ادبي   آثار  ارزشي  خلق   و 
عنوان  فرد است ، انسان  به  عنوان  صاحب  هويت  فردي ، صاحب  حقوق ، 

صاحب  اراده  و عقل  و فاعل  همة  حوادث  و تحوالت  اجتماعي .

هر چند نطفه ها و جوانه هاي  چنين  درکي  را مي توان  در انديشه هاي  مدرن  
نسلهاي   روشنفکري   نزد  اما  کرد،  مشاهده   مشروطه   صدر  روشنفکران  
بعدي  و تا دهه هاي  اخير برد زيادي  نداشت  و به  جز استثناهايي  بروزات  

فکري  و فرهنگي  چنين  نگرشي  در آثار آنها کمتر مشاهده  مي شد.

از زاوية  اين  نگرش  به  انسان ، ادبيات  دورة  پس  از جنبش  مشروطه  تا دو 
سه  دهة  پس  از آن  را چگونه  مي توان  ارزيابي  کرد؟

- ادبيات  دوره ي  مشروطه  و پس  از آن  تا دهه ي  بيست  را مي توان  در 
بيشتر تأليفات  و آثار، ادبياتي  مدرنيستي  دانست  که  عنصر آزاديخواهي  در 
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دوره   هر  ادبيات   که   چرا  است ؛  جلوه گر  عناصرش ،  ديگر  از  بيش   آن  
آئينه ي  تمام  نماي  عصر خود است  و ادبيات  مشروطيت  نيز از اين  قاعده  

مستثني  نيست .

گرفتار  واسطه ي   به   و خيزهايي   افت   با  مشروطيت   ادبيات   اين  حال   با 
شدن  در چنگال  ايدئولوژي گرايي ، در دهه هاي  بعد از شهريور 0231 تا 
چهار دهه  بعد، روند سقوط  را طي  کرد و جرياني  که  مي توانست  فرهنگ  
مدرنيستي  را در ادبيات  و هنر ايراني  ايجاد کند، به  حاشيه  رانده  شد. اما 
ادبيات  مشروطيت  در پاسخگويي  به  نيازهاي  واقعي  جامعه  شکل  گرفت  
و توانست  به  دور از ايدئولوژي  به  معناي  آگاهي  کاذب  ـ نه  ايده  داشتن  
ـ مدرنيسم  ادبي  و هنري  را در ايران  پديد آورد؛ شما تاريخ  شعر نو را 
ببينيد. تاريخ  داستان هاي  ايراني  را بخوانيد. تاريخ  تئاتر و سينما و يا نقد 
و  است   تازه   جرياني   شکل گيري   بر  ناظر  همه   کنيد،  مالحظه   را  ادبي  
حکايت  از يک  تحول  مبنايي  و اساسي  در فرهنگ  و ادبيات  ايراني  دارند.

همين  دوره  بود که  به  قول  شما به  عنصر پايه اي  ادبيات  مدرن  يعني  به  
رسميت  شناختن  و ارزش  يافتن  فرديت  دست  يافت  و نويسنده  در واقع  
در نوشته اش ، اليه هاي  پيدا و پنهان  انسان  واقعي  و زيسته  در جامعه  و 
داراي  احساس  و عقل  و روابط  اجتماعي  و اخالقيات  عيني  را به  تصوير 
مي کشيد. اما در دهه هاي  بعدي  که  ورق  برگشت  و آموزه هاي  حزبي  و 
دستوري  و باورهاي  اعتقادي  ـ که  از قالب  واقعي  تهي  بودند و در خالء 
ايدئولوژيها سر بر آورده  بودند ـ  فرهنگي  و از رؤياهاي  تعبير نشده ي  
ادبيات  را به  تعهد و کنشهاي  چريکي  و آموزه هاي  عرفاني  کشاندند و به  
جاي  ارزشهاي  انساني  و واقعيات  اجتماعي  که  مدرنيستها در حوزه هاي  
فرهنگي  )ادبيات  و هنر( بنيان  گذاشته  بودند، بي شخصيتي  و سردرگمي  

را جايگزين  کردند.

نتيجه  آن  شد که  در ميانه ي  جهان  رشد يابنده  به  مدرنيته  جهاني ، بنيادگرايي  
در تمامي  روايت هاي  آن ، در جغرافياي  ايران  پديدار شد. آن  استثناهايي  
نيز  و...  گلستان   ابراهيم   و  فرخزاد  فروغ   مثل   داريد  نظر  در  شما  که  
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جرقه هايي  بودند که  برآمده  از همان  دريافت  فرديت  و آزادانديشي  بود که  
آنان  با بيرون  کشيدن  خود از انحطاط  فرهنگي  و زوال  انديشه ي  ايراني ، به  
زبان  فارسي  جريان  مدرنيسم  را در کورسوهاي  خود نگه داشتند و آبرويي  
براي  فرهنگ  کهن  تبار ايراني  در جهان  معاصر دست  و پا کردند که  اگر 
اينان  هم  نبودند، برهوت  فرهنگي  زودتر از اينها ما را به  تاريخ  سپرده  بود.

همين  آزادانديشي  بود که  در زير خروارها خاك  عدالت  خواهي  و استعمار 
ستيزي  موهوم  و توهم  ايجاد عدالت  اجتماعي ، زنده  به  گور شد در حالي  
که  نفس هاي  اوليه  خود را در حيات  فرهنگي  ايران  زمين  مي کشيد؛ اجازه  
دهيد اين  اتفاق  را با تمثيلي  از رمان  »دل  کور« اسماعيل  فصيح  به  پايان  
ببرم . آنجا که  راوي  مي فهمد روستائيان  ناصر تجدد را که  دچار نارسايي  
تنفسي  بود، مرده  پنداشته  و خاك  کرده اند و راوي  وقتي  که  خاکها را به  

کناري  مي زند، »ناصر تجدد« را با چشماني  باز، مرده  مي يابد.

انجام  شده  در  اقدامات   و  به  سياستهاي  عملي   بي توجهي   از سالها  پس  
دورة  رضا شاه ، امروز به  دنبال  بازنگريهاي  گستردة  تاريخي  که  صورت  
مي گيرد، بر روي  اقداماتي  که  در جهت  نهادينه  کردن  و عينيت  بخشيدن  
به   از صدر مشروطيت   که   ـ  فرديت   و  فرد  نظير  اساسي   مفاهيم   برخي  
امروز،  نمونه   عنوان   به   مي شود.  تکيه   ـ  بود  مطرح   ايده هايي   عنوان  
اصالحاتي  به  نفع  زنان ، گشايش  راههاي  حضور اجتماعي  براي  آنان  يا 
الزام  قانوني  در اخذ نام  خانوادگي  براي  هر فرد و به  موازات  اين  سياستها، 
ايجاد نهادهايي  نظير ثبت  احوال ، گسترش  مدارس  و مؤسسات  آموزشي  
در جهت  تقويت  و گسترش  مفهوم  فرد در جامعه  از جايگاه  شايسته اي  

برخوردار شده  است .

چنين  اقدامات  و سياست هايي  در زمان  اجرا در آن  دوره ، تا چه  ميزان  از 
پشتوانة  نظري  برخوردار بود؟

نهادسازيهاي   تمامي   شد،  اشاره   قبلي   سؤاالت   پاسخ   در  که   طور  همان  
دوره ي  رضا شاهي  برآمده  از انديشه هاي  مدرني  بودند که  هيچ  سابقه اي  
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ايراني  نداشتند و به  دنبال  تالقي  دو دنياي  جديد و قديم  و  در فرهنگ  
بيداري   دوران   در  ايران   فرهنگي   ـ  سياسي   نخبگان   که   آگاهي هايي  
پيشامشروطه  تا تغيير سلطنت  از مدرنيته  به  دست  آورده  بودند، »پشتوانه هاي  
تشکيل   بحث   مورد  دوره ي   در  را  اجرايي   برنامه هاي   و  کنش ها  نظري « 

مي دادند؛ مثاًل حضور دختران  در مدارس  عمومي  را در نظر بگيريد.

با اينکه  سابقه ي  مدارس  دخترانه  در حدود سال  1217 خورشيدي  به  ثبت  
رسيده  است ، اما تعليمات  اجباري  در دوره ي  رضا شاه  واقع  شد. ميرزا 
فتحعلي  آخوندزاده  شصت  سال  پيش  از همگاني  شدن  آموزش  و پرورش  
در ايران ، از ضرورت  آموزش  دختران  در رساله ي  »مکتوبات  کمال الدوله « 
تغيير جامعه  در  به  درستي  دريافته  بود که  اساس   او  سخن  گفته  است ؛ 
تربيت  است  و زنان  به  عنوان  نيمه اي  از جامعه ي  انساني  از حق  خواندن  
و نوشتن  ـ که  مقدمه ي  حضور حقوقي  ـ اخالقي  و سياسي  در اجتماع  
است  ـ بايستي  برخوردار باشند؛ اگر اين  تبار انديشگي  نبود، کجا زنان  
ايراني  مي توانستند از حقوق  خود حرف  بزنند و کنگره ي  نسوان  شرق  
برگزار کنند و صاحب  تريبونهاي  مطبوعاتي  باشند و در گسترش  آن  به  
حق  رأي  و حق  قضاوت  و نشستن  در صندلي  مجلس  سنا و رسيدن  به  
مقام  وزارت  دست  يابند و در يک  کالم  به  هويت  جنسي  خود آگاه  شوند؛ 
شما مطالبات  زنان  عصر رضا شاهي  را ببينيد تا معلوم  شود که  درخواست  
آزادي  اجتماعي  خود زنان  بود که  در 14 دي  ماه  1314 خورشيدي  فرمان  

کشف  حجاب  صادر شد.

درست  است  که  شيوه ي  برخورد با اين  مساله  غير منطقي  بود و برآمده  از 
برخورد  نحوه ي   اين   اما  بود،  سنتي   پدرساالري   مقتدرانه ي   ايده هاي  
نمي تواند به  واقعياتي  که  در آن  زمان  راجع  به  جايگاه  حقوقي  و اجتماعي  
زنان  در ايران  جريان  داشت ، پرده  کشد و زحماتي  که  زنان  و مردان  آگاه  

آن  دوره  براي  ارتقاي  موقعيت  زنان  انجام  دادند، سرپوش  گذارد.

گذشته ي   با  انتقادي تر  و  واقع بينانه تر  مقداري   يک   مي خواهم   حتي   من  
نزديک  ايران  يعني  دوره ي  مشروطه  در رابطه  با حقوق  زنان  برخورد کنم ؛ 
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ببينيد در دوره ي  اول  مجلس  شوراي  ملي  که  به  درستي  دکتر آدميت  آن  
را مجلس  مؤسس  خوانده  است ، زنان  طي  نامه اي  به  نمايندگان  خواستار 
با مخالفت   اين  درخواست   براي  خود شدند؛  حق  رأي  و حق  آموزش  
ايراني  از حق  رأي  تا 57 سال  ديگر و از حق   وکال روبرو شد و زنان  
آموزش  همگاني  تا 20 سال  بعد محروم  شدند؛ اين  در حالي  بود که  زنان  
در مقاطع  حساس  اعتراضات  و دفاع  از مشروطيت  و حتي  در جمع آوري  
پول  براي  تأسيس  بانک  ملي ، پا به  پاي  مردان  ايراني  حضور فعال  داشتند.

به   ايراني   زنان   دستيابي   تاريخي   سير  از  آشنايي   براي   اينکه   نهايت   در 
و  خاطرات   به   مي توانيد  خود  سياسي   و  اجتماعي   حقوق   از  بخشي  
مصاحبه هاي  خانم  مهرانگيز منوچهريان  ـ تاج السلطنه  ـ مؤنس الدوله  و 
ديگر خاطرات  زنان  ايراني  ـ از عصر مشروطيت  تا دوره ي  نزديک  به  ما 
ـ مراجعه  کنيد تا هم  ارزش  اقدامات  نوجويانه ي  دوره ي  رضا شاه  راجع  
به  زنان  روشن  شود و هم  پشتوانه هاي  نظري  و ايده هاي  فمينيستي  را که  
آن  اقدامات  و ديگر کنشهايي  که  در زمان هاي  بعدي  وقوع  يافته اند عقالني  

مي کردند، بشناسيد.

از ياد نبريد که  دستيابي  به  حقوق  زنان  در جامعه اي  اتفاق  افتاده  بود که  
زن  در آن  چونان  مايملک  مرد بشمار مي رفت  و هيچ  گونه  حق  و حقوقي  
که   مي کرد  زندگي   مردساالرانه اي   اقتدار  زير  در  و  نبود  متصور  برايش  

پيچيده  در »متافيزيک  جنسيت « بود.

شدن   نهادينه   و  رشد  ـ  ظهور  در  را  تبارشناختي   تحليل   همين   مي توان  
ايده هايي  چون : دانشگاه  ـ چونان  محل  آموزش  علم  نوين  ـ يا همان  طور 
نام   اخذ  در  فردي   هويت   تعيين   و  احوال   ثبت   اداره ي   کرديد،  اشاره   که  
خانوادگي  هم  به  کار گرفت ؛ ترديدي  نيست  که  اين  مؤسسات  و نهادها هم  
برآمده  از تحوالتي  بودند که  با ارزش  يافتن  انسان  و آگاهي  از حقوق  طبيعي  
و ايجاد قرارداد اجتماعي  و تدوين  قواعد و قوانين  موضوعه  و عرفي  در 
سير تمدني  انسان  به  وقوع  پيوست  و هيچ  پيشينه اي  براي  اين  تحوالت  در 
از پيش   متافيزيکي  و  ايران  که  در جهان  بسته ي   نزديک   يا  گذشته ي  دور 
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تعيين  شده ، مؤلفه هاي  زيستي ـ  فرهنگي  را در خود جاي  داده  بود، نمي توان  
پيدا کرد؛ پس  »پشتوانه  نظري « اقدامات  آن  دوره  برآمده  از تغيير ذهنيت  و 
ورود عنصر تجددخواه  در ايران  بود و در گسست  کامل  از دنياي  سنتي  و 
دوران  سپري  شده ي  فرهنگ  پيشين ، توانست  ايده هاي  مدرن  را در نهادهاي  

اجتماعي  تثبيت  کرده  و چهره اي  تازه  به  جامعه  و فرهنگ  ايران  بخشد.

شما از اداره ي  ثبت  احوال  و سجل  مي گوييد که  ايراني  را صاحب  هويت  
مي خواهم   تاريخي   مدارك   استناد  به   را  مورد  اين   از  عالي تر  من   کرد. 
بگويم  که  فرايند مدرنيزاسيون  و پيشرفت  و ترقي  کشور تا جايي  گسترش  
پيدا کرده  بود که  حتي  شهرداري ها مؤظف  بودند از درختان  کنار خيابان ها 
حراست  کنند تا عابري  به  آنها آسيب  نرساند و يا آنها را از ريشه  درنياورد؛ 
فراموش  نکنيم  که  اين  مورد بخشي  از وظايف  بلديه  بود که  جزو مصوبات  
در  قمري    1325 ربيع الثاني    20 در  ملي   شوراي   مجلس   دوره ي   اولين  

»کتابچة  قانون  بلديه « پيش  بيني  و براي  آن  مقررات  تعيين  شده  بود.

تو خود حديث  مفصل  بخوان  از اين  مجمل  که  آن  دو دهه ي  سرنوشت  
ساز، چه  جايگاهي  در تاريخ  طوالني  ايران  داشتند و کم نظير يا بي نظيرترين  
دوراني  است  که  در داخل  کشور آرامش  برقرار و تغييرات  اساسي  انجام  

گرفته  و مرزهاي  مملکت  از تعرض  بيگانگان  مصون  مانده  است .

ايران «  در  »رنسانس   را  آن   خارجي   نويسندگان   از  برخي   که   دوره اي  
خوانده اند. و باالخره  من  با نوشته ي  »پيو فيليپاني  رانکاني « همدل  هستم  
که  در يک  جمع  بندي  واقع بينانه  و محققانه  از دوره ي  رضا شاه  در کتاب  
»سنت  تقدس  پادشاه  در ايران « مي نويسد: »... بي آنکه  به  دام  ستايش  و 
اسطوره سازي  بيجا فرو افتيم ،... حقايق  ملموس  زير را بررسي  مي کنيم : 
قراردادن  تمامي  کشور زير کنترل  دولت  مرکزي  تازه  ايجاد شده ، نوسازي  
نهادهاي  آن ، حفظ  تماميت  ارضي  آن  در طول  مرزها، تدوين  قانون  مدني  
و کيفري  جديد، ايجاد بانک  ملي  که  مبناي  پول  ملي  و تجارت  کشوري  
و  دانشگاه ها  ايجاد  پرورش ،  و  آموزش   جديد  الگوي   طراحي   است ، 
بزرگترين   از  راه آهني  که   احداث   تمام  سطوح  و مقطع ها،  مدرسه ها در 
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دستاوردهاي  معاصر است ، بر پا کردن  کارخانه هاي  فراوان  به  منظور توليد 
کاالهاي  عمومي ، توسعة  صنايع  جديد، اصالح  بنيادي  کشور، مبارزه  با ـ 
اگر نگوييم  ريشه  کني  ـ سوءاستفاده هاي  مالي  و فساد، آزاد کردن  زنان  از 
حجاب ، فراهم  آوردن  امکانات  آموزشي  و پيشرفت  از هر نوع  براي  زنان ، 
ايران   غني   و  حاصلخيز  سرزمين   طبيعي   منابع   بهره کشي   به   دادن   پايان  

توسط  خارجيان .«

حال  مائيم  و آن  دوران  تاريخي  و نمي دانم  در سخن  از آن  دوره ، به  قول  
بيژن   سخن   به   يا  مي کنيم   حکايت «  رفته   روزگار  »از  گلستان   ابراهيم  

بيجاري  در »تماشاي  يک  رؤياي  تباه  شده « هستيم ؟

*مفهوم  ملت  و ملت گرايي  نيز هم چون  مفهوم  فرد نزد روشنفکران  عصر 
مشروطه  ـ چه  »مدرنهاي  کالسيک « و چه  »کنشگران  مدرن « از جايگاه  
در  آنان   ايده هاي   در  را  گرايش   اين   بازتاب   بود.  برخوردار  برجسته اي  
مورد ايجاد دولت  ملي ، ضرورت  تشکيل  نهادهاي  قدرتمند اداره  کشور، 
تقويت  روحيه  ملي  از طريق  گسترش  آگاهي هاي  تاريخي ، تقويت  زبان  
فارسي ، توجه  به  تاريخ  ايران  باستان  و دوره هاي  اقتدار تاريخي  ايرانيان  

مشاهده  مي شوند.

با توجه  به  اينکه  ناسيوناليسم ، همچنين  معيار ارزيابي  اقدامات  رضا شاه  و 
تفکر روشنفکري  همرأي  و همراه  حکومت  وي  و روح  زمان  محسوب  
مي شود، و با توجه  به  نهادسازي  گسترده  به  ويژه  ايجاد يا تکميل  نهادهاي  
اداره  جامعه ، آيا مي توان  بر اهميت  نقش  دولت  در نهادمند کردن  مفاهيم  
شاهي   رضا  دورة   در  نخستين   مشروطه خواهان   ملي گرايانه   ايده هاي   و 

انگشت  گذاشت ؟

نخبگان   و  روشنفکران   و  بود  مجري   دوره   آن   دولت   واقع   در  بله ؛   -
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مي توانستند به  پشتوانه ي  حمايت  نظام ، ايده هاي  خود را به  مرحله ي  عمل  
برسانند؛ در پاسخ  سؤال  اول  با خواندن  بخشي  از خاطرات  دکتر سياسي ، 
با  و  مدرنيته   بعدي ،  شاه   رضا  و  سپه   سردار  دولت   خاستگاه   که   گفتم  
در  که   بودند  ملي گرايانه   ايده هاي   همين   و  بود  ناسيوناليستي   گرايش  
اداري ،  برنامه ها و مراحل  اجرايي  و حتي  ساخت  و سازهاي  شهري  و 

جلوه گر شده اند.

به   بخشنامه اي   طي   دولت   ايرانيان ،  به   مدرن   بخشي   هويت   راستاي   در 
تاريخ  دي  ماه  1313 خورشيدي ، به  کلية  سفارتخانه هاي  ايران  در خارج  
از کشور و سفارتخانه هاي  خارجي  در داخل ، ابالغ  کرد که  »چون  مملکت  
ما به  اسم  ايران  خوانده  مي شود و سکنه  آن  ايراني  هستند، علتي  ندارد که  
در ترجمة  اروپايي ، ايران  را پرس  و ايراني  را پرسان  بخوانند، حال  آنکه  

پرس  يا پارس  يک  قسمت  از مملکت  ايران  است .« 

*چه  عرصه هاي  ديگري  را مي توان  به  عنوان  مکان  تجلي  گرايشات  ملي  
و ناسيوناليستي  اين  دوره  نام  برد؟

- به  اصطالح  از نظر نرم افزاري  مي توان  معماري  آن  دوره  را تجلي  گاه  
عيني  ملي  گرايي  و مدرنيسم  هنري  دانست  و به  نقش  ايجاد دانشگاه ها، 
گرايشات   با  رابطه   در  نيز  فردوسي   هزاره ي   برپايي   و  فرهنگستان  
ناسيوناليستي  اشاره  کرد؛ معماري  عصر رضا شاهي  در گسست  کامل  از 
معماري  دوره هاي  پيش  از خود است ؛ فرم  و مصالح  کاماًل عوض  شده  و 
معماري  مدرنيستي  در ساختمان  سازي  و شهرسازي  هويداست . ديگر از 
انبار ـ حمام  ـ زورخانه  و...  ساختمان هاي  سنتي  نظير قهوه خانه  ـ آب  
خبري  نيست  و به  جاي  آن  ادارت  دولتي  ـ مراکز آموزشي  و خيابان  کشي  

به  شيوه ي  مدرن  نشسته  است .
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تحول  در معماري  دوره ي  پهلوي  اول ، گوناگوني  کاربردي  در فضاهاي  
مختلف  را موجب  گرديد؛ دکانها، تجارتخانه  شدند. خانه هاي  مسکوني  
به   انبار درآمدند و تمامي  خيابانها خانه ها را  به  صورت   بازارها  مجاور 
مراکز پزشکي  يا اداري  و يا تفريحي  متصل  ساختند؛ در فرايند مدرن سازي  
معماري  و گسترش  شهرنشيني ، مهمانسراها و بيمارستانها و دانشگاه ها و 
ديگر مراکز بزرگ  خدماتي  و اداري  با ابداع  و نوآوري  طرحهاي  معماري  
درهم  آميخته  و چهره اي  جديد به  ايران  داد که  پيش  از آن  سابقه اي  در 
معماري  و شهرسازي  نداشت ؛ همزمان  با تحول  در فرم ، مصالح  نيز تغيير 
يافتند؛ اگر در معماري  سنتي  از چوب ، سنگ  و آجر در ساخت  و سازها 
استفاده  مي کردند، در معماري  نوين ، چدن ، آهن  و فوالد نقش  اصلي  و 

سازه اي  را بر عهده  گرفتند.

نخستين  معماري  مدرن  که  با الهام  از گذشته ي  ايران  شکل  گرفته  بود، در 
ساختمان  بانک  ملي  ايران  که  در سال  1309 خورشيدي  ساخته  شد، ظاهر 
شد. در اين  بنا نقش  فروهر دوباره  پس  از 2500 سال  مورد استفاده  قرار 
اينکه   ضمن   ايران ،  نوين   نويسنده اي :»معماري   تعبير  به   است .  گرفته  
نمي تواند به  همة  سنتهاي  دو هزار و پانصد سالة  خود پشت  کند، ناگزير 
است  حال  که  نظام  اجتماعي  ـ فرهنگي  اروپا را کم  و بيش  پذيرفته  است ، 
فنون  معماري  اروپا را نيز بپذيرد تا بتواند ارکان  نظام  اجتماعي  ـ فرهنگي  
اروپا را در آثار جديد خود جاي  دهد. از اين  روست  که  در معماري  رضا 
شاهي  عناصر بيشتر از معماري  باستاني  و سنتي  گرفته  شده اند و فنون  از 

معماري  تکامل  يافتة  غرب .«

کاخ  شهرباني  ـ شهرباني  دربند ـ مدارس  فيروز و انوشيروان  ـ ساختمان  
کردن   عيني تر  راستاي   در  که   هستند  بناهايي   جمله   از  و...  ايران   فرش  
انديشه هاي  ناسيوناليستي  در آن  دوره  ساخته  شدند. در اين  بناها، ستونها، 
سرستونها، پلکان  و نقوش  تزييني  و نظاير آن  از دورة  هخامنشي  و ساساني  
برگرفته  شده  و نقشه  و پالن  و فضاي  معماري  و عملکردها از آن  معماري  
مدرنيستي  است . متوجه  هستيد که  اين  اقدامات  سخن  را فراتر از عملي  
شدن  ايده هاي  ناسيوناليستي  مي برد و ما را به  شکوفايي  توسعه ي  عمراني  
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ايران  در آن  دوران  مي رساند.

بزرگداشت  مقام  فرهنگي  حکيم  ابوالقاسم  فردوسي  و شناسايي  مقبرة  او 
هم  از مواردي  است  که  در فرايند نوسازي  ناسيوناليستي  عصر رضا شاهي  
از اهميت  ويژه اي  برخوردار است ؛ رضا شاه  در رابطه  با فردوسي  که  نماد 
هويت  ملي  ايراني  و پايه اي  از ناسيوناليسم  آن  دوران  بود، در زمان  وزارت  
جنگ  گفته  بود: »اميدوارم  پس  از ترميم  خرابيهاي  اساسي  مملکت  که  هم  
احياي   و  تعمير  به   است ،  قاجاريه (  )يعني   بي عالقه   مردمان   آن   آثار  از 
دير  که   فردوسي   قبر  خاصه   بپردازم ،  نيز  پيشينيان   اليزال   آثار  جاوداني  

زماني  است  آرزوي  عمارت  آن  را در دل  دارم .«

باز مي توان  به  تأسيس ، فعاليت  و سياستگذاري  »انجمن  آثار ملي « اشاره  
کرد که  در سال  1304 خورشيدي  به  رياست  رضا شاه  و با برنامه هاي  1ـ 
تأسيس  موزه ، 2ـ تأسيس  کتابخانه  ملي ، 3ـ ثبت  و طبقه بندي  آثار ملي ، 4ـ 
صورت  برداري  از مجموعه هاي  نفيس  باستاني  و تاريخي  ايران ، تشکيل  
شد و سمبلي  از عملي  شدن  ايده هاي  متجددانه ـ  ناسيوناليستي  روشنفکران  

آن  دوران  بود.

همچنين  بايد از تشکيل  نخستين  کنگرة  بين المللي  هنر و باستان شناسي  
ايران  نام  برد که  در سال  1306 خورشيدي  در فيالدلفيا به  کوشش  پرفسور 
از  کاشف   اکبر  علي   و  تقي زاده   نمايندگي  سيد حسن   با  و  پوپ   آرتور 
و  باستان شناسان   آشنايي   موجب   و  شد  افتتاح   ايران ،  دولت   سوي  
فراهم  شدن   با  ايراني  شد؛  با گنجينه هاي  دست  نخورده ي   ايران پژوهان  
شرايط  الزم  براي  انجام  تحقيقات  باستان شناسي  در ايران ، کساني  چون  
گذشته ي   با  را  ايرانيان   و  شدند  ايران   روانه ي   و...  گدار  آندره   و  پوپ  
فرهنگي  خود آشنا ساختند؛ اين  هم  از ايده هايي  بود که  پيش  از دوره ي  
ميرزا  و  کرماني   آقا خان   منورالفکراني  چون   آرمان هاي   از  رضا شاهي ، 
فتحعلي  آخوندزاده  و... بود و آنان  با کمترين  امکانات  تحقيقاتي  و متون  
تاريخي ، از گذشته ي  با عظمت  ايراني  در سرآغازهاي  تاريخي  اين  مرز و 

بوم  سخن  گفته  بودند.
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ايجاد فرهنگستان  زبان  فارسي  و رويکرد به  فارسي  نويسي  سره  و معادل  
سازي  براي  مفاهيم  جديد در زبان  فارسي  و... از ديگر عرصه هايي  هستند 
در  با عملکرد و وجود خود  را  ناسيوناليستي   گرايش هاي   نوعي   به   که  

جامعه  تجلي  بخشيده اند.

ناسيوناليسم   به   مثبت   نگاه   خالف   بر  که   کساني   نيستند  و  نبوده   *کم  
نه   شاهي   رضا  دوران   ناسيوناليستي   گرايشات   از  مشروطه ،  روشنکفران  
سنتي «،  »ميهن پرستي   عنوان   به   آن   از  بلکه   نمي کنند،  ياد  نيکي   به   تنها 

»ناسيوناليسم  کاذب « يا »قوم گرايي  ايراني « سخن  مي گويند.

اصوالً چنين  نگاه  منفي  نسبت  به  گرايشات  ملي گرايانه  اين  دوره  از چه  
ديدگاهي  برمي خيزد؟ و اساسًا با توجه  به  گسترش  گرايشات  ناسيوناليستي  
ايراني  بسته  و ضد غرب  دوره هاي  پس  از رضا شاه ، آيا چنين  انتقاداتي  

وجهي  از حقيقت  را با خود حمل  نمي کنند؟

شناخته   مؤلفه هايي   با  و  دارد  تعريفي   خود  براي   ناسيوناليسم   ببينيد   -
و  ملي   و  منطقه اي   دولت هاي   ظهور  ـ  سياست   شدن   عرفي   مي شود؛ 
ناسيوناليستي   ايده هاي   پايه اي   عناصر  از  شهروندي   حقوق   شکل گيري  
است  که  به  همراه  شاخص هاي  ديگري  چون  موقعيت  جغرافيايي  و دارا 
به   تاريخي  روشن  و آداب  و رسوم  محلي  و...  پيشينه ي   بودن  پرچم  و 
دنبال  تحول  در سياست  و اجتماع  انساني  که  آن  هم  برآمده  از دگرگوني  
مفهوم   آمدن   پديد  با  و  آمد  وجود  به   بود،  آدميان   دانايي   و  ذهنيت   در 
همبسته ي  دولت  ـ ملت  در گذر از حاکميت هاي  ديني  و فراجغرافيايي  
قرون  وسطي ، و به  زبان  فارسي  در پايان  دوره ي  »ممالک  محروسه « در 
قالب   اين   در  که   کنشي   يا  ايده   آن   هر  بنابراين   گرفت ؛  شکل   جوامع  
نگنجد، ناسيوناليسم  نيست . در ايران  دوره ي  رضا شاه  هم  در واقع  کساني  
چون  تقي  زاده  ـ کاظم زاده  ايرانشهر و ديگر نويسندگان  و انديشمنداني  
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که  جريان  ناسيوناليستي  را در مجالتي  نظير: کاوه  ـ ايرانشهر ـ آينده  و 
و  مدرنيته   آموزه هاي   بر  تکيه   با  مي کردند،  هدايت   فرنگستان   نامة  
سکوالرسيم  در جامعه  و دستيابي  به  وحدت  سياسي ، خواستار بازتعريف  
در  فارسي ،  زبان   ب (  و  ايران   تاريخ   الف (  پايه ي   دو  بر  ايراني   هويت  
و  ادبي   شکل   به   ايده ها  همين   بودند؛  جديد  دنياي   در  راستاي  حضور 
هنري  در داستان هاي  آن  دوران  و تئاتريهايي  که  به  روي  صحنه  مي آمدند، 
ديده  مي شود. »يکي  بود و يکي  نبود« جمالزاده ، »تهران  مخوف « مشفق  
مقدم ،  حسن   آمده «  فرنگ   از  »جعفرخان   و  حجازي   از  »زيبا«  کاظمي ، 
ادبيات  و فرهنگ  ملي گرايانه ي  آن  دوران  هستند؛ محفل   اين   از  بخشي  
قبلي   دوران   به   تبار  نيز  شاهي   رضا  دوره ي   ناسيوناليست   روشنفکران  
آقا خان   ميرزا  ـ  ميرزا  کساني  چون  جالل الدين   که   ايده هايي   و  مي برد 
کرماني  و آخوندزاده  در رابطه  با بازيابي  عظمت  ايران  و ترويج  ايده هاي  
ملت گرايانه  و مليت خواهانه  داشتند، به  صورت  پخته تر و رشد يافته  در 
اين  محافل  ديده  مي شود. در حقيقت  ريشه ي  باستانگرايي  و ملي  گرايي  
»آئينة  سکندري «  تأليف   در  بايستي   را  باستان «  »ايران   نگارش   در  پيرنيا 
ميرزا آقا خان  کرماني  جستجو کرد که  هر دو با تفاوتهايي  که  با هم  دارند، 
برآمده  از ايده هاي  مدرن  تاريخ  نگاري  و ملي گرايي  و وطن  پرستي  هستند. 
پس  هم  اصطالح  »ميهن  پرستي  سنتي « يک  نوع  پارادوکس  را با خود به  
همراه  دارد؛ چرا که  دنياي  سنتي  اصاًل با مفهوم  »ميهن « آشنايي  نداشت  تا 
به  پرستش  آن  بپردازد. ميرزا فتحعلي  آخوندزاده  در رساله ي  »مکتوبات  
کمال الدوله « جزو واژگان  جديدي  که  تعريف  مي کند، وطن  پرست  است ؛ 
وطن   جهت   به   که   است   کسي   آن   از  عبارت   »پاتريوت   مي نويسد:  او 
پرستي  و حب  ملت  از بذل  مال  و جان  مضايقه  نکرده  و به  جهت  منافع  
و آزادي  وطن  و ملت  خود ساعي  و جفا کش  باشد؛ اين  حالت  و خاصيت  
هميشه  در مردان  غيرتمند بروز مي کند.« همچنان  که  »قوم گرايي  ايراني « 
اقوام   با  فرهنگي   تداخل   با  توأم   که   تاريخي   آميختگي هاي   از  بعد  هم  
يوناني  ـ اعراب  ـ ترکان  ـ مغوالن  و... به  وجود آمده  بود، به  نوعي  در 

محاق  تأمل  قرار مي گيرد؛ به  سخن  فردوسي :
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از ايران  و ترك  و از تازيان 

نژادي  پديد آيد اندر ميان 

نه  دهقان ، همه  ترك  و تازي  بود

سخن ها به  کردار، بازي  بود

گذشته  از اينکه  هيچ  گاه  به  خاطر شرايط  اقليمي  و فرهنگي ، ايرانيان  به  
قوميت  توجهي  نداشتند و تمامي  اقوامي  که  در جغرافياي  ايران  ـ چه  در 
مرزهاي  باستاني  و چه  در مرزهاي  نوين  آن  ـ زندگي  مي کردند، اصالتًا و 
از نظر فرهنگي  و اجتماعي  خود را ايراني  مي دانستند؛ حتي  در ماجراي  
فرقه  دمکرات  آذربايجان ، هيچ  نشانه اي  از غير ايراني  خواندن  دموکراتها 
خواستار  خود،  اقدامات   پاياني   مراحل   در  آنان   اينکه   با  ندارد،  وجود 
جدايي  از ايران  بودند، ولي  با اين  حال  بر ايراني  بودن  خود تأکيد داشتند.

اما راجع  به  برخورد منفي  نسبت  به  گرايشات  ملي خواهانه ي  آن  دوران ، 
به  نظر من  اين  گونه  برخوردها در حقيقت  در ذيل  برخورد دنياي  سپري  
بيشترين   مي گيرد؛  قرار  مدرن   يابنده ي   گسترش   جهان   با  سنت   شده ي  
مخالفان  آن  دوران  کساني  بودند که  يا از مفاهيمي  چون  ملت  و دولت  و 
وطن  بيگانه  بودند و هويت  خود را در داخل  جماعت  و يا مجمعهاي  
متافيزيکي  امت  و باورهاي  فرقه اي  تعريف  مي کردند و يا کساني  بودند 
که  با شکل گيري  مقوالت  ملت  و دولت  و پديداري  هويت  مدرن  ملي ، يا 
به  تعبير دقيق  پايه گذاري  دولت  ـ ملت  در ايران ، از دست اندازيهاي  خود 
بر ثروت  و قدرت  کشور بي نصيب  مي شدند؛ بنابراين  دو صنف  فوق  در 
يک  اتحاد نانوشته  به  مخالفت  با ايده ها و کنش هاي  ملي  گرايانه  در دوران  
رضا شاه  برخاستند و هر گاه  که  نتوانستند که  مخالفت  خود را پيش  ببرند، 
به  تحريف  آن  ايده ها و عملکرد آن  دوران  پرداختند و مفاهيم  بي  سر و ته  
پرستي   »ميهن   و  کاذب «  »ناسيوناليسم   ايراني «،  »قوم گرايي   معناي   بي   و 

سنتي « را جعل  کردند تا اذهان  را به  انحراف  بکشانند.
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و اما گرايشات  ناسيوناليستي  دهه هاي  بعد از رضا شاه ، داستان  ديگري  
و  حزبي   عمله هاي   به   روشنفکري   پسرفت   همان   در  ريشه   که   دارد 
سياست زدگي  و ايدئولوژي  بازي  دارد که  چهار دهه ، فرهنگ  و انديشه ي  
بدون   هم   ناسيوناليستي   گرايشات   درآورد.  توهمي   حال   رابه   ايراني  
اين  دوران  شکل   در  از روي  روزمرگي   و  فرهنگي   پشتوانه ي  فکري  و 
گرفت  و بر خالف  دوره ي  رضا شاهي  که  داراي  جايگاه  فکري  و نمادهاي  
عيني  بود، دوران  بعدي  تهي  از انديشه  و عاري  از واقعيت  بود و فقط  
دستوري  براي  مبارزات  حزبي  و ايدئولوژيک  را از خود ظاهر مي کرد. 
و  بيگانگان   دست   به   ايران   استعمار  توهم   از  برآمده   که   دستوري  
همين   که   نبريم   ياد  از  بودند.  مصرفي   کاالهاي   يا  نفتي   امپرياليستهاي  
ناسيوناليست  بازي ها در سرآغازهاي  آن  در جريان  ملي  کردن  نفت  ايران ، 
اکتشاف  ـ  به   اشتباه  خود پاي  کنسرسيوم هاي  چند مليتي  را  با عملکرد 
استخراج  و فروش  نفت  ايران  باز کرد و صدماتي  جبران ناپذير بر اقتصاد 
ملي  وارد آورد. در حالي  که  در همان  دوران  قوام السلطنه  غير ناسيوناليست ، 
و  ديپلماتيک   اصول   از  آگاهي   با  ناسيوناليستي ،  هر  از  ميهن پرستانه تر 
ورزيدگي  که  در سياستمداري  داشت ، توانست  آذربايجان  را براي  ايران  
اتحاد جماهير  رژيم  سوسياليستي   از چنگ   را  نفت  شمال   و  نگهداشته  
شوروي  بيرون  آورد. پس  با تثبيت  هويت  ملي  ايرانيان  و تغييراتي  که  در 
معادالت  ديپلماتيک  و سياست  بين المللي  در دهه هاي  بعد از دوره ي  رضا 
شاه  به  وجود آمده  بود و ايران  نيز تا حدودي  از ثبات  سياسي  ـ اقتصادي  
در منطقه  برخوردار شده  بود، محلي  براي  آموزه هاي  ناسيوناليستي  باقي  

نمي ماند که  حاال ما راجع  به  کم  و کيف  آن  بحث  کنيم .

ـ  سياسي   اغراض   تاثير  تحت   دهه ها  شد،  گفته   قباًل  که   *همانطور 
ايدئولوژيک  و بي توجه  به  دامن  زدن  به  ذهنيت  از هم  گيسخته  تاريخي ، 
بررسي  اين  دوره  از تاريخ  ايران  از دستور کار بالکل  کنار گذاشته  شده  
بود؛ چنين  برخوردي  نه  تنها هرگونه  اقدام  و سياست  اين  دوره  در خدمت  
مصالح  ملي  را انکار مي کرد، بلکه  به  ناچار حضور و حيات  يک  جريان  
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روشنفکري  و تالشهاي  همسوي  فرهنگي ، علمي  و سياسي  را در پردة  
ابهام  قرار مي داد.

در تحقيقات  و بازنگري هاي  اخير که  طي  يک  دهة  گذشته  انتشار يافته اند، 
ارزشمندي  در  فرهنگي   فعاليتهاي  فکري  و  تداوم   واقعيت   با  تنها  نه   ما 
خارج  از حوزة  اقتدار دولتي  در اين  دوره  روبرو هستيم ، بلکه  همچنين  
شاهد حضور طيف  گسترده اي  از روشنفکران  و کنشگران  سياسي  در کنار 

و همراه  حکومت  رضا شاه  مي باشيم .

لطفًا بفرمائيد در اصالحات  اجتماعي  دورة  رضا شاه  و در استقرار دولت  
مدرن  و شکل  دادن  نهادهاي  مدني ، روشنفکران  چه  نقشي  را ايفا نمودند؟

همه ي   با  شاه   رضا  دوران   گفتم :  هم   قبلي   مصاحبه ي   در  من   ببينيد   -
نمود  سياسي   حوزه هاي   برخي   عملکرد  در  که   نقص هايي   و  ضعف ها 
داشت ، اگر نقاط  قوت  آن  دوره  را در زمينه هاي  اجتماعي  ـ فرهنگي  ـ 
اقتصادي  و... در نظر بگيريم ، يکي  از دوران هاي  مشعشع  و تاريخ  ساز 
ايران  بشمار مي رود؛ مدارك  و اسناد بر جاي  مانده  از آن  دوران  و يافته ها 
و تحليل هايي  که  مبتني  بر واقع  بيني  بوده  و به  دور از اغراض  ايدئولوژيک  
ـ چه  در دوره ي  مورد نظر و چه  در دوران  بعد تا زمان  حاضر ـ تأليف  
شده اند، مؤيد اهميت  دوران  ساز عصر رضا شاهي  هستند؛ در اين  راستا 
هم  رضا شاه  شخصيتي  بود که  از دل  اين  مملکت  بيرون  آمد و با گامهاي  
اشتباهاتي  هم   پيشروي   اين   در  اگر  برد، حال   پيش   به   را  بلندي  کشور 
داشت ، دليل  نمي شود که  موفقيت هاي  او را ناديده  بگيريم ؛ بنابراين  من  
معتقدم : رضا شاه  نه  کبير بود و نه  خان ؛ بلکه  مردي  بود خودساخته  ـ 
وطن  پرست  و دغدغه ي  پيشرفت  و رشد ايران  را در سر مي پروراند و 
چون  از دل  اين  جامعه ي  ناهنجار درآمده  بود و دغلبازيهاي  سياستمداران  
را ديده  بود، راهي  جز به  کارگيري  زور و اقتدار براي  پيشبرد کارهاي  
خود  پيش روي   اجتماعي ،  و  اقتصادي   سازهاي   و  ساخت   و  عمراني  
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با توجه  به  روحيه ي  احساسي  و غير عقالني  مردم  و فراري   نداشت  و 
بودن  آنها از نظم  و ترتيب  و قانون ، راهي  هم  جز اين  براي  رضا شاه  در 

عملي  کردن  ايده هاي  مدرنيزاسيون  باقي  نمانده  بود.

متأسفانه  آفت هاي  چپ گرايانه  و تحريف  حقايق  تاريخي  که  نويسندگان  
حزبي  يا حکومتي  نوشته اند، هم  دوران  رضا شاه  و هم  دوران  ديگري  از 
تاريخ  ايران  را در هاله اي  از ابهام  فرو برده  و وقايع  تاريخي  و جريانات  
را وارونه  گزارش  کرده اند، تا بر اهداف  حزبي  ـ دستگاهي  خود صحه  
گذارند؛ اين  تاريخ  نگاري  رسمي  و دستوري  تا امروز در پي  لجن  مال  
کردن  روشنفکران  و کنشگران  ايراني  هستند که  در خدمت  به  پيشرفت  و 
ترقي  کشور کوشا بوده اند. اين  تاريخ نگاري  در حقيقت  با بيان  وارونه ي  
حقايق  تاريخي ، ابتذال  و سرسپردگي  سياسي  ـ ايدئولوژيک  خود را در 
آئينه ي  تأليفات  دستوري  نمايان  ساخته اند؛ ديروز حوادث  تاريخي  گرفتار 
و  بود  سلطنتي   دستگاه   سياسي   و  توده   حزب   ايدئولوژيک   تحليل هاي  
تاريخ   در  است ؛  بنيادگرايانه   باورهاي   دچار  زمين ،  ايران   تاريخ   امروز 
نويسي  دستوري  ديروز، عصر رضا شاه  از يک  طرف  مدينه ي  فاضله ي  
عملي  شده اي  بود و از طرف  ديگر مولفان  حزبي  و سازماني ، آن  دوران  
را عصر شکوفايي  جنبش هاي  کارگري  و مرحله  شکل گيري  حرکت هاي  
کمونيستي  در ايران  مي دانستند و امروز در دستور نويسي  تاريخي ، همان  
دوران  مرحله ي  هبوط  تماميت  کشور از مظاهر و مباني  اخالقي  معرفي  
فريدون   دکتر  انديشمندانه ي   و  گويا  تعبير  به   اينکه   نهايت   در  مي شود؛ 
آدميت  اين  گونه  نوشته ها حکايت  از »آشفتگي  در فکر تاريخي « دارند و 

نمايانگر »انحطاط  تاريخ  نگاري  در ايران « هستند.

بنابراين  به  نظر من  يکي  از اولويت هاي  تحقيقي  در رابطه  با هر مقطعي  از 
ـ  شاه   رضا  دوران   اهميت   واسطه ي   به   ـ خصوصًا  ايرن   معاصر  تاريخ  
رعايت   و  بافي   ايدئولوژي   و  چپ گرايي   از  محقق   ذهنيت   آفت زدايي  
روش  تحليل  عقالنيت  انتقادي  در تاريخ  نگاري  است ؛ براي  روشن  شدن  
جايگاه  تبيين  عقالني  تاريخ  ايران  ناچار از اين  توضيح  هستم  که : تاريخ  
در منظومه ي  ارگانيک  انديشه ي  مدرن  به  مجموعه  حوادث  و رويدادهايي  
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اطالق  مي شود که  از يک  سلسله  علت ها به  وجود آمده  و بر يک  جهت  
تکامل  يابنده  و پيشرونده  تاکيد دارند؛ به  نوشته ي  دکتر آدميت  »از نظرگاه  
تاريخي ، مفهوم  تاريخ  بيان  وقايع  تاريخي  است  بدان گونه  که  وقوع  يافته اند 
يعني  نه  کم  و نه  بيش  با همه  زير و بم  و سايه  و روشن  آنها؛ شناخت  
وقايع  و حوادث  است  به  طريق  تحليل  علل  و عوامل  آنها يعني  عللي  که  
يا  داشته اند  فعلي   تأثير  درجات   به   که   عواملي   و  دارند  فاعلي   خصلت  
تعيين کننده  بوده اند؛ و باالخره  تحليل  مجموع  واقعيات  و علل  و عوامل  
است  در تعقل  جريان  تاريخي . و همه  اينها به  راه  يک  مقصد است  که  
گذشته  قابل  فهم  و درك  باشد. در اين  نگرش  تاريخي ، مأنوسات  ذهني  
کنار نهاده  مي شوند، همه  جا شک  دستوري  به  کار گرفته  مي شود که  سره  
از ناسره  بازشناخته  گردد، افسانه  راه  نمي يابد و جلوه اي  ندارد. الجرم ، 
با  حقيقت ،  ذات   اگر  حال   تاريخ .  نتيجه گيري هاي   و  مي مانند  واقعيات  
اعتنا.  چه   نيفتاد،  افسانه پرداز  طبع   باب   يا  نساخت   افسانه پسند  مزاج  
همچنين  اگر نتيجه گيري هاي  واقعيات  عيني ، مفروضات  ذهني  و معادالت  

تاريخي  را بر هم  زد، چه  باك .«

در نگاه  جديد به  جريانات  تاريخ ، سلسله ي  علل  و عوامل  سازنده ي  اين  
جريانات  است  و آن  چه  از پس  حوادث  و رويدادها خوانده  مي شوند، در 
شرايط  زماني  و مکاني  خود و در افق  دانايي  و پارادايم  گذر زمان  قابل  
فهم  و درك  است ؛ از اين  منظر که  به  سير حوادث  نگريسته  شود، تمامي  
انديشه ها، کنش ها، واکنش ها و ديگر وقايع  رخ  داده ، داراي  بار معنايي  
مي دهند.  زمانمند  و  عيني   تحوالت   و  تغيير  از  و حکايت   خاصي  شده  
و  فلسفي   انديشه هاي   در  سوژه باور  دانايي   نظام   شکل گيري   بي ترديد 
رکن   مهم ترين   خويش ،  سرنوشت   تغيير  و  تعيين   در  آدميان   مشارکت  
ظهور تاريخ  نگاري  جديد بشمار مي رود و آن  را از وقايع نويسي  سنتي  
مي شدند،  نگاشته   جماعت   بازتوليد  در  و  فردي   اصالت   از  خارج   که  
متفاوت  مي کند؛ در نگاه  دنياي  مدرن  به  تاريخ ، انسان  عامل  مختار و فاعل  
با اراده اي  است  که  بر مواد رخ  داده ، صورت  مي دهد و بر کنشگري  و 
آزادي  خويش  صحه  مي گذارد؛ انديشه ها در شکل  ساختارها پديد مي آيند 
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و نهادها موجد انديشه هاي  تازه اي  مي شوند؛ اين  همه  تاثير و تاثر انديشه  
سير  در  انساني   تمدن هاي   و  فرهنگ ها  و  آورده   وجود  به   را  جامعه   و 
تاريخي  خود پديدار مي شوند؛ تبيين  عقالني  جريانات  به  وجود آورنده ي  
تاريخ  و گذار از جبرگرايي  و اسطوره باوري  فراتاريخي ، مسائل  اوليه ي  
تاريخ  نگاري  مدرن  و فلسفه هاي  تحليلي  و انتقادي  تاريخ  را شکل  داده اند؛ 
بنابراين  همان  طور که  آدميت  مي نويسد: »در تعقل  تاريخي ، تاريخ  جريان  
است  در توالي  حوادث ، حوادثي  که  نه  در خأل، وقوع  مي يابند و نه  اسرار 
آميزند بلکه  قانون  منطقي  ترتب  معلول  حاکم  بر سلسلة  حوادث  است . هر 
اين   از  تنها  دنبال  مي آورد.  به   را  ديگري   تاريخي   تاريخي  حادثه   حادثه  
نظرگاه  است  که  قضيه  و واقعه اي  مي تواند محتوم  و پرهيزناپذير باشد، 
ورنه  هيچ  واقعه اي  اجتناب ناپذير نيست . چه  بسا ممکن  است  معلول  خود 
علت  شود و به  صورت  علت  فاعلي  وقايع  درآيد، گرچه  تشخيص  دقيق  

علت  فاعلي  حوادث  گاه  مسأله  پيچيدة  تاريخ  است .«

بنابراين  به  قول  شما »تحقيقات  و بازنگري هاي  اخير که  طي  يک  دهه ي  
گذشته  انتشار يافته اند« بايد با محک  عقالنيت  انتقادي  بررسي  شوند تا 
واقع بينانه   ارزيابي   و  تاريخ نگاري   روش   از  اندازه   چه   که   شود  معلوم  
نگارش هاي   آفت هاي   خوشبينانه   نبايد  حال   اين   با  بوده اند؛  بهره مند 
دستوري  و حزبي  را دست  کم  بگيريم  و هر نوشته اي  را برآمده  از عقالنيت  
و فلسفه ي  تاريخ  بدانيم ؛ به  نظر من  ـ همانطور که  به  تناسب  مباحثي  که  
و  سنت گرايان   اصلي   طيف   دو  امروزه   ـ  شد  مطرح   قبلي   سؤاالت   در 
چپ گرايان  که  در تجدد ستيزي  و شکست  خوردگي  ايده هايشان  مشترك  
هستند، مخالفان  طرح  واقع گرايانه ي  اقدامات  و انديشه هاي  دوره ي  رضا 
شاهي  را تشکيل  مي دهند و بر تحريف  حقايق  آن  دوران  اصرار دارند، تا 
به  اين  وسيله  توجيهي  براي  پس  ماندگي  آموزه هايشان  فراهم  سازند؛ با به  
هم  ريختن  تاريخ  نويسي  دستوري  و تحريف آميز به  استناد اسناد و مدارك  
آن  دوران  و بر پايه ي  به  کارگيري  اسلوب  عقالنيت  و رعايت  فاصله ي  
انتقادي  از دوران  مورد بحث ، مي توان  به  نقش  روشنفکران  در »اصالحات  
مدني «  نهادهاي   دادن   »شکل   و  مدرن «  دولت   »استقرار  ـ  اجتماعي « 
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از آن  را  توانستم  فقط  گوشه اي   اين  گفتگو من   نقشي  که  در  پرداخت . 
بگويم ؛ چرا که  گستردگي  کنش ها و اقدامات  و ايده هايي  که  در آن  دو 
دهه ي  سرنوشت ساز به  وقوع  پيوست ، فرصت  بازگويي  آنها را در يک  
ـ  سياسي   زمينه هاي   بررسي   و  جانبه   همه   تحليل   و  نمي دهد  مصاحبه  
اقتصادي  ـ فرهنگي  و اجتماعي  آن  دوران ، تحقيقي  جامع  و روشمند را 

مي طلبد.

شانزدهم  خردادماه  1384 خورشيدي  ـ تهران       
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جنبش  مشروطيت  ايران ، واقعيت  و چيستي  آن 

در تکاپوي  انديشه ها و تاريخ 

*آقاي  حقدار، موضوع  صحبت  اين بار ما انقالب  مشروطيت ، پيش زمينه ها 
و پيامدهاي  آن  است . نگاهي  به  اين  انقالب  پس  از يک  سده ! امروز هيچ  
بررسي  و نگاهي  به  اين  رويداد بزرگ  تاريخ  ميهنمان  از بند توجه  به  حادثة  
بزرگ  ديگر يعني  رويداد 1357 و گفتماني  که  آن  را به  ثمر رساند، رها 
نيست . با توجه  به  مناسبات  حاکم  در شرايط  حاضر، آيا اقرار به  شکست  

انقالب  مشروطيت  و آرمان هاي  آن  اجتناب ناپذير و واقع گرايانه  نيست ؟

- با تشکر از شما و تبريک  يکصدمين  سالگرد جنبش  مشروطيت  ايران ، 
با صراحت  و به  استناد داده هاي  عيني  که  در جامعة  فعلي  ايران  از زمان  
گفتگويمان   آغاز  همين   از  هستيم ،  شاهدش   مشروطيت   جنبش   وقوع  
مي توانيم  به  سؤال  شما جواب  بدهم  که : نه  خير؛ جنبش  مشروطيت  نه  
شکست  خورده  است  و نه  آرمان هاي  آن  از بين  رفته اند؛ براي  اينکه  بهتر 
تحليل   و  جنبش   آن   بازخواني   کرد،  پيدا  شناخت   مسأله   اين   به   بتوان  

عقالني  آرمانهايش  بهترين  راه  را پيش  روي  ما مي گذارد.

و  مشروطيت   جنبش   اهميت   به   مي توان   منظر  اين   از  تنها  من   نظر  به  
الزاماتي  که  در فرهنگ  و جامعة  ايران  پديدار ساخت ، آگاه  شد و سپس  
به  جاي  شکست  مشروطيت ، از »پروژة  ناتمام  مشروطيت « در ايران  سخن  
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نام  در دست   با همين   کتابي   را در  اين  مسأله   تفصيل   به   ــ من   گفت ؛ 
انتشار دارم  و در آنجا توضيح  داده ام  که  چرا مشروطيت ، پروژه اي  ناتمام  
و  درك   تبيين ،  اين   اول   سوية   بنابراين   ــ  است   خود  تاريخي   سير  در 
يعني  طرح   است ،  آن   نتايج   و  پيش زمينه ها  و  گفتمان  مشروطه   دريافت  
پرسش  از آن  جنبش  و اين  که  »مشروطيت  چيست ؟« سوية  دوم  اين  بحث  
نتيجه  و ثمرة  مشروطيت  در اليه هاي   کاوش  از دستاوردهايي  است  که  
مختلف  زندگي  ايرانيان  است ، يعني  پرسش  از اين  مسأله  که  »مشروطيت  

چه  دستاوردهايي  داشت ؟«.

من  سعي  مي کنم  در سخن  از سوية  اول  ــ اگرچه  به  اجمال  ــ شرايط  
بهتر  فهم   براي   را  مشروطه   عصر  ايران   بين المللي   موقعيت   و  دروني  
ترسيم   را  جامعه مان   در  آن   استقرار  علل   و  مشروطه خواهان   آرمان هاي  
کنم ؛ ميدانيد که  مشروطيت  پديدة  خلق الساعه  نبوده  و ريشه  در تحوالتي  
داشت  که  از نزديک  به  يکصد سال  پيش  از آن ، در اليه هايي  از زندگي  و 
سياست  و فرهنگ  کشورمان  به وقوع  پيوسته  بودند؛ درواقع  با جنگ هاي  
ايران  و روسيه  که  منجر به  قرارداد ترکمانچاي  شد و جنگ  درهرات  با 
بريتانيا که  قرارداد پاريس  را درپي  داشت ، ايران زمين  وارد معادالت  نوين  

جهاني  شد که  باامکانات  سنتي  نمي توانست  در آن  دوام  بياورد.

اين  قراردادها گذشته  از اينکه  به  قيمت  ازدست  رفتن  بخش هايي  از ايران  
منعقد شدند، در مبادالت  تجاري  نيز تأثيرگذار بودند. از نظر سياسي  هم  
حکومت  قاجاريه  آن  توانايي  را نداشت  که  در عرصه هاي  تازة  ديپلماتيک  
و در سياست  داخلي  از اهرم هاي  مدرن  بهره مند شود. اين  مسائل  زمينه هاي  
بروز نخستين  آگاهي هاي  فرهنگي  را از تحوالت  جهاني  فراهم  ساختند. 
تجار هم  که  ازانعقاد قراردادهاي  پيش گفته  در آستانة  ورشکستگي  قرار 
گرفته  بودند و از طرف  ديگر ارتباطات  با کشورهاي  پيشرفته  هم  رخنه هاي  
جدي  در ذهنيت  سنتي  پديدار ساخته  بود، اولين  تکانه هاي  اجتماعي  خود 
را در جنبش  ضد تنباکو نشان  داد. در چنين  شرايطي ، ترور ناصرالدين  

شاه  هم  صالبت  ظاهري  قاجاريان  را به  زير سؤال  برد.
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وليعهد  آن   که   ضعف هايي   و  شاهي   تخت   به   شاه   مظفرالدين   جلوس  
مفلوك  داشت ، برخي  از رجال  نوگرا را که  از دهه هاي  قبل  در دستگاه  
دنبال  يک  سلسله   به   تکاپو واداشت  و  به   بودند  يافته   حکومتي  حضور 
استقراضي  در  بانک   به  ساخت   اعتراضات   نظير  حوادث  و رويدادهايي  
زمين  وقفي  ــ مهاجرت  به  عبدالعظيم  ــ مهاجرت  به  قم  و بست نشيني  
در سفارت  انگليس  و... فرمان  مشروطيت  صادر و نخستين  پارلمان  ايران  
ايجاد و اولين  قانون  اساسي  رسمي  به  تصويب  رسيد و به  تعبير متجددان  
»ايران  در زمرة  ممالک  کنستي  توسيون « درآمد. از آن  پس  بود که  نهادسازي  
در ايران  شروع  و قوانين  عرفي  تصويب  و معادالت  اجتماعي  و سياسي  
رنگي  ديگر به  خود گرفت  که  در آن  نظام  مطلقه  به  تفکيک  قوا تغيير ــ 
پايگان  ارباب  و رعيتي  به  حقوق  شهروندي  تبديل  و نخستين  جوانه هاي  

دنياي  مدرنيته  در ايران  شکوفا شدند.

دستاوردهاي   از  پرسش   يعني   مشروطه پژوهي   ديگر  از سوية   در سخن  
ايران   که   نيست   شکي   مي کنم :  اشاره اي   آن   مسائل   اهم   به   مشروطيت  
ملوك الطوايفي   نظام   آن   حکومت   در  که   بود  کشوري   پيشامشروطه ، 
به صورت  حاکميت  قبيله اي  قاجاريه ، توانسته  بود نيروهاي  گريز از مرکز 
را با زور و ارعاب  از تحرك  بازدارد؛ در نظام  حکومتي  قاجار، شاه  حاکم  
براي  عياشي  و خوشگذراني . درباريان   بود و دربار محلي   العنان   مطلق  
نوعًا از افراد قبيله  انتخاب  مي شدند و نيروهاي  نظامي  که  از هيچ  نظم  و 

انضباطي  برخوردار نبودند، براي  بقاي  شاه  و دربار حضور داشتند.

برخي  از مردان  سياست  که  در نظام  حکومتي  قاجار انجام  وظيفه  مي کردند، 
به دنبال  آشنايي  که  باتحوالت  دنياي  سياست  در کشورهايي  چون  روسيه  و 
عثماني  به  هم  رسانده  بودند و با آگاهي  که  از سيستم  کشورداري  غربيان  
به دست  آورده  بودند، طرح  دولت  منتظم  را براي  ايران  و ادارة  آن  عنوان  
کردند؛ قائم مقام  و اميرکبير دو تن  از کنشگران  سياسي  ايران  بودند که  براي  
انتظام  امور کشورداري  به  ميان   از  نخستين بار در مقامات  اجرايي ، سخن  
آوردند و اذهان  را به  سوي  تغيير روية  کشورداري  و محدود و مقيدکردن  
اقتدار فردي  شاه  و بي مباالتي  درباريان  متوجه  کردند. آنان  به  درستي  دريافته  
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منتظم  است  که  در آن   به  حکومت   بقاي  کشور و دوام  رعيت   بودند که  
سيستم  قضاء نشأت  گرفته  از قانون  و ادارة  مملکت  منوط  به  قانون گذاري  
و قبول  مسئوليت  وابسته  به  پاسخگويي  مجريان  است ؛ اين  مسائل  در ظرف  
زماني  نزديک  به  پنجاه  سال  پيش  از مشروطيت ، با صدور فرمان  مشروطيت  
نخستين   و  نشست   بار  به   شدند،  ساخته   آن   به دنبال   که   نهادهايي   و 

دستاوردهاي  مدرنيته  در ايران  از کانال  نوسازي  سياسي  انجام  گرفت .

و سازهاي  حکومت   کار ساخت   به   سياستمداران   که   دوراني   در همان  
منتظم  مشغول  بودند، نخبگان  فرهنگي  نيز سخن  از دگرگوني  در فرهنگ  
تکميل کنندة   درواقع   که   آوردند  ميان   به   پيشينيان   فکري   سنت   و  سنتي  
نوسازي  بود که  حاکميت  و دستگاه  قبيله اي  قاجاريه  را به  چالش  کشيده  
انتقاد از باورهايي  بود که  در بيگانگي  از  بود؛ محور نوسازي  فرهنگي ، 
فرديت  انسان  و رعايت  حقوق  طبيعي  او در طول  تاريخ  ايران زمين  شکل  
نوسازي ،  آن   از  بخشي   بود.  مأوا گزيده   گفتمان هاي  سنتي   در  و  گرفته  
شيوه هاي  تازة  ادبي  را به  فرهنگ  ايراني  تزريق  کرد و اصلي ترين  رسانة  
سنتي  يعني  شعر فارسي  را در محتوا و قالب  به  هماوردي  فراخواند. از 
سويي  سبک هاي  جديد نوشتاري ، قصه سرايي  سنتي  را پشت  سر گذاشت  
و نخستين  رمان ها در زبان  فارسي  به وجود آمدند و راه  را براي  تحوالت  
نيما يوشيج  در شعر  ادبيات  داستاني  و  کساني  چون  صادق  هدايت  در 

فارسي  هموار نمودند.

تاريخ نگاري  مدرن ، جوانه هاي  نخست  خود را از دل  وقايع نگاري  به  بار 
نشاند و حوزه هاي  اخالق  و دين  نيز به  مسلخ  سنجش  و بازخواني  عقالني  
تبع  دگرگوني هاي   به   نيز  به  سياست   گذاشته  شدند. رهيافت هاي  سنتي  
ذهني  منورالفکران  عصر ناصري  و مشروطيت ، به  چالش  کشيده  شده  و 
الزامات  واقعي  جامعه  در توجه  خردمندانه  به  »امر سياسي « اولين  متن هاي  
خود را شکل  دادند. با گسترش  اين  عرصه ها، ايران  زمين  شرايط  مدرن  
زندگي  و سياست  را به  تجربه  گذاشت  و دوره اي  ديگر در سير تاريخي  
اين  کهن  ديار به وجود آمد، که  با آرمان هاي  مشروطيت  ازدوران  پيشين  
اين   که   آرمان هايي   و  مشروطيت   جنبش   بنابراين   بود.  تشخيص   قابل  
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جنبش  ملي  به  فرهنگ  و جامعة  ايراني  ارزاني  داشت ، شکستي  را تجربه  
نکرد، اگرچه  آن  آرمان ها در طول  يکصد سال  گذشته ، به  شکل  کامل  هم  
تثبيت  نشدند؛ بلکه  مشروطيت  به  پروژه اي  ناتمام  در فرهنگ  و اجتماع  
ايراني  تبديل  شد. اين  سخن  همان طور که  اشاره  کردم  جايگاه  مستقلي  
مي طلبد که  من  از آن ، در کتاب  در آستانة  انتشارم  يعني   »پروژة  ناتمام  

مشروطيت «  به  تفصيل  سخن  گفته ام . 

بر  همه   از  بيش   گروه   دو  که   هستم   هم   مسأله   اين   گفتن   از  ناچار 
بر عقيم بودن   بتوانند  تا  تأکيد دارند،  شکست خوردن  جنبش  مشروطيت  
افکار خويش  سرپوش  بگذارند: از يک  سو چپ گرايان  هستند که  هميشه  
بن بست هاي  به وجود آمده  برايشان  در ايران  را به  مشروطيت  و آرمان هاي  
آن  فرافکني  مي کنند؛ نمونه اي  از اين گونه  به  تعبير رساي  فريدون  آدميت  
با  که   است   آجوداني   ماشاءاهلل  ايراني «  »مشروطة   کتاب   چيزنويسي ها، 
نظريه پردازي   در  علمي   صالحيت   بدون   و  مشروطيت   تاريخ   تحريف  
راجع  به  سير سياست  و فرهنگ  ايراني  در دورة  معاصر، سخن  از شکست  
و ناکامي  مشروطيت  به  ميان  آورده  و با استفادة  غيرمتعارف  از تحقيقات  
صاحب  نظراني  مثل  آدميت ، عقده هاي  فروخوردة  دوران  چپگرايي  خويش  
را به  قالب  تحليل  مشروطيت  زده  است  و به  پيروي  از غلط  مشهوري  که  
از سوي  سنت گرايان  و اتحاد شازده ها و ناکامان  از مدرن شدن  ايران  در 
دهه هاي  گذشته  ساز شده  است ، علت  عقب ماندگي  ايران  را روشنفکران  

و مشروطيت  راشکست  خورده  خوانده  است . 

از سوي  ديگر سنت گرايان  هستند که  به  خاطر ازدست  دادن  فضايي  که  از 
آن  ارتزاق  مي کردند، از شکست خوردن  مشروطيت  سخن  گفته اند، تا هم  
بر روحية  نوگرايي  که  محصول  مشروطيت  است ، فائق  شوند و هم  براي  
محصول   که   نهادهايي   تثبيت   و  پسامشروطه   دوران   در  خويش   وجود 
مشروطيت  در اين  سرزمين  هستند، محملي  ارزشي  و غيرواقعي  دست  و 
پا کنند؛ در اين  رابطه  مشتي  از خروار مي توان  به  نوشته اي  رسمي  و غير 
روشمند اشاره  کرد که  در دهه هاي  گذشته  به صورت  دستوري  ـ حزبي  و 
داشته   آگاه   تاريخ نگاري   اساسي   و  اوليه   اصول   به   اينکه   بدون   ارزشي ، 
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باشند يا از اسناد و متون  دوران  مشروطيت  شناختي  داشته  باشند، منتشر 
شده اند و بر تحريفات  تاريخ  ايران زمين  بي شمار افزوده اند.

شايد طرح  اين  مسأله  هم  بي مورد نباشد که  گروه هاي  چپ  که  سخن  از 
شکست  مشروطيت  مي گويند، تبار به  نيروهاي  تندرو مشروطيت  مي برند. 
و  روبسپربازي   تقالي   در  احتشام السلطنه   رساي   تعبير  به   که   آناني  
دالتون آرايي  بودند و بر کالسکة  محمدعلي  شاه  نارنجک  انداختند، به  ترور 
بهبهاني  دست  زدند، شيخ  فضل اهلل نوري  را به  نام  مشروطيت  که  جنبشي  
پيام آور صلح  و همبستگي  بود، به  دار آويختند. گروه هاي  سنتي  هم  که  
براي  حفظ  سيادت  سنتي  خويش  و از بد حادثه  در غرقاب  مشروطيت  
افتاده  بودند، با به دست  آوردن  فرصت  مناسب  در طول  يک  سدة  گذشته ، 
داستان  شکست  مشروطيت  را در تاريخ سرايي  رسمي  و حزبي  ساز کردند، 
تا انتقام  امتيازات  نامتعارف  و اشراقي  باستاني  خويش  را از متجددان  و 
مشروطه خواهان  بگيرند؛ به  دنبال  اين  تحريفات  بود که  عده اي  نادانسته  و 
ناخواسته  در گرداب  توهم  شکست  مشروطيت  افتادند و به  تکرار ترهات  

دو گروه  گفته  شده ، پرداختند.

به  نظرم  کساني  که  سخن  از شکست  مشروطيت  مي رانند، اگر سوادي  در 
مطالعة  تاريخ  معاصرايران  ندارند، حداقل  چشمان  خود را باز نموده  و از 
مؤسساتي  که  در اين  مملکت  بعد از دوران  مشروطيت  ساخته  شده اند و 
قبل  از آن  در تاريخ  طوالني  ايران  زمين  سابقه اي  نداشتند، ديداري  داشته  
باشند؛ منظور همين  نهادهاي  قانونگذاري  است  که  نيم بند به  حيات  خود 
ادامه  مي دهند و در يک  سدة  گذشته  هيچ  ارگان  يا فردي  نتوانسته  آنها را 
ازبين  ببرد: پارلمان  ــ قوانيني  که  در موضوعات  عرفي ، قضايي  و... به  
تصويب  رسيده اند ــ نهادهاي  آموزشي  که  از ميراث  اصلي  مشروطيت  و 
و...  عمومي   انضباط   ــ  هستند  بوم   و  مرز  اين   در  مدرنيته   با  آشنايي  
نمونه اي  از نتايج  مشروطيت  هستند که  ما در شرايط  کنوني  شاهد وجود 
آنهادر جامعه  و حضورشان  در اليه هاي  زندگي  ايرانيان  هستيم ؛ بگذريم  
از اين  سخن  که  تا چه  اندازه  اين  نهادها در کارکرد خود موفق  بوده اند؟ 
مکانيسم  وجودشان  تاچه  اندازه  با ماهيت شان  هماهنگي  دارد؟ چه  موانعي  
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در گسترش  و تثبيت  تمام  و کامل  آنها مؤثر بوده اند؟ و... که  اين  همه  را 
تحقيقات  روشمند تاريخي  و مشروطه پژوهي  در مجالي  جداگانه  و مستقل  

بايد روشن  کند تا بخش  نرم افزاري  اين  پژوهش  را ارتقا دهد.

*البته  مشکل  آنجاست  که  حتي  اگر ما بپذيريم  پيروزي  انقالب  اسالمي  و 
انقالب   شکست   آشکارشدن   نهايي   نقطة   شرعي   حکومت   استقرار 
مشروطيت  و نافرجام  ماندن  انديشة  تجدد و آزاديخواهي  ماست ، اما به  
آن   و  مطالبات   آن   آييم . خاطرة   کنار  بتوانيم   اين  حکم   با  نمي رسد  نظر 
جنبش  ما را آرام  نمي گذارد. اتفاقًا امروز در اوج  اين  شکست ، توجه  و 
پيدا کرده   انقالب  مشروطه  دامنة  وسيعي   تاريخ  و جنبش  و  به   رويکرد 
است . به  نظر شما علت  اين  رويکرد گسترده  چيست ؟ آيا ــ آن گونه  که  
آرامش  دوستدار در خصلت  و خوي  ماايرانيان  در برخورد به  گذشته  و 
تاريخ  و فرهنگمان  تشخيص  داده  است  ــ اين  توجه  و بازخواني  وسيع ، 
و  زربفت «  »نسخ   تهية   براي   و  نمايشي   تصويرسازي   منظور  به   بازهم  

غنودن  در توهم  آن  نيست ؟

- ببنيد اوالً استقرار حکومت  شرعي  با سپري شدن  حدود هفتاد سال  از 
انقالب  مشروطيت « و  »آشکارشدن  شکست   به معناي   مشروطيت ، اصاًل 
»نافرجام  ماندن  انديشة  تجددخواهي  و آزاديخواهي « در ايران  نيست ؛ به  
نظر من  رويداد سال  1357 و تشکيل  جمهوري  اسالمي  را هم  بايد در 
و  از جنبش  مشروطيت   برآمده   که   نظاره  گذاشت   به   پروسه اي   راستاي  
ايده هايي  بود که  آن  جنبش  و پيش زمينه هايش ، به  اين  کشور آورد؛ مگر 
شما مي توانيد مفهوم  »انقالب « يا »جمهوريت « را در ميراث  سنتي  سياست  
و شريعت  ايراني  پيدا کنيد؟ مگر مي شود از نظر باورهاي  شريعت خواهانه  
در پارلمان  به  وضع  و تدوين  قوانين  عرفي  مبادرت  کرد؟ )از يادنبريم  که  
يکي  از پايه هاي  اصلي  مخالفت  شيخ  فضل اهلل نوري  با نظام  مشروطيت ، 
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اسالمي ،  شريعت   و  ديني   سنت   در  مگر  بود.(  قوانين   همين   وضع  
ارگان هايي  چون  ارتش  و نهادهايي  چون  دانشگاه  است  که  ارکان  نظامي  
و فرهنگي  يک  دولت  برآمده  از تفکيک  قواي  اجرايي  ـ قضايي  و مقننه  را 
تشکيل  دهند؟ يا مگر جز اين  بود که  حتي  در دوران  مشروطيت ، با سيطرة  
سنت گرايان  قانوني کردن  حقوق  زنان  به  محاق  تعليق  رفت ، تا چند دهه اي  
ــ  جامعه   فعلي   شرايط   در  و  شد  شناخته   رسميت   به   حقوق   آن   بعد، 
ـ زنان  حداقل  حضوري  ظاهري  در جامعه  دارند  اگرچه  به صورت  ناقص ـ 
و در مشاغل  اجرايي  مستقر شده اند؛ شما اين  وضعيت  را مقايسه  کنيد با 
در  حضور  براي   زنان   درخواست   با  مجلسيان   سوي   از  که   برخوردي  

صحنه هاي  تعليم  و تربيت .

اينجا  نيازي  به  گفتن  آنهادر  آيا مي توان  اين  مسائل  و ديگر مسائلي  که  
انقالب   »شکست   معناي   به   را  فعلي   شرايط   بازهم   و  ديد  را  نيست ، 
مشروطيت « خواند؟ به  نظرم  پديدة  جمهوري  اسالمي  به  نوعي  تکميل کنندة  
فرصت   گذشته   سال   يکصد  در  که   است   مشروطه خواهانه اي   ايده هاي  
آزمون  و خطاي  آنها فراهم  نشده  بود و امروزه  آن  ايده هايي  که  در رساالت  
مشروعه خواهان  و مخالفان  مشروطيت  براي  حفظ  اخالق  و ديانت  و... 
آن   باعملي شدن   و  درآمده   تجربه   به   ملموس تر  و  رسمًا  مي شد،  تجويز 
ايده ها در امروز ايران ، پس  از اين  نمي توان  از قوه هاي  معطل ماندة  سنت  
در معناي  عام  و کامل  آن  سخن  گفت  و بر تحميل  مشروطيت  بر فرهنگ  

و اجتماعي  ايراني  مويه  کرد.

اما در رابطه  با ذيل  سؤال  شما که  ناظر به  رويکرد گسترده  به  مشروطيت  
است  و به  نظر من  همين  مسأله  ناظر به  عدم  نافرجامي  انديشة  تجددخواهي  
باتحليل  و ارزيابي   بايد گفت : رويداد مشروطيت   و آزاديخواهي  است ، 
آن ، دو مقولة  متفاوت  است . يک  جا مي خواهيم  بگوييم  واقعه اي  در تاريخ  
ايران  اتفاق  افتاده  است  ــ گذشته  از اينکه  آيا به  شکست  انجاميده  است  
يا به  نحو کامل  موفق  بوده  است  ــ جايي  ديگر سخن  از تحليل  حادثه اي  
است  که  در زماني  معين  رخ  داده  است . در بحث  و بررسي  مشروطيت  
هم  درست  است  که  در شأن  آن  رويداد تحقيقاتي  نشده  است  و به  استناد 
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يکصد سال   در  منتشر شده اند  به  مشروطيت   راجع   که   کتابشناسي هايي  
گذشته  محققان  و انديشمندان ! بدهکار تاريخ  هستند، اما حکم  کلي  اين  
شده اند  نوشته   يا  شده   گفته   مشروطيت   دربارة   که   هرآنچه   که   نيست  

حکايت  توهمي  است  که  در تهية  »نسخ  زربفت « به کار رفته  است . 

از طرفي  به  قول  شما همين  رويکرد گسترده  به  مشروطيت ، فکر نمي کنيد 
که  گوشه اي  از ذهنيت  ايرانيان  را بعد از رويدادهاي  سدة  گذشته  به  تالطم  
واداشته  و آن  جنبش  و خاطره اي  را که  بر تاريخ  ايران زمين  نهاده  است ، در 
واقع  حکايت  از حضور آن  و زنده بودنش  در شرايط  کنوني  دارد؟ من  فکر 
به   دستوري   و  ايدئولوژيک   مدار  همان   در  که   کساني   از  جدا  مي کنم  
و  مشروطه خواهي   ايده هاي   در  تأمل   امروزه   مي کنند،  نگاه   مشروطيت  
بازنگري  آن  در شرايطي  که  داريم ، يک  نوع  واقع بيني  به  ما داده  است ؛ چراکه  
آزمون  گذاشته ايم ؛  به  محک   را  ما در حال  حاضر تجربة  ضد مشروطيت  
يعني  همان  آموزه هايي  که  در آن  دوران  مشروعه خواهان  خواستارآن  بودند، 
با نيازهاي   امروزه  در جامعه  رسميت  يافته  و آن  خواسته ها را به  مواجهه  

عيني  و ملموس  جامعه  ـ سياست  ـ فرهنگ  و اقتصاد برده  است .

به  همين  خاطر نمي توان  از »تصويرسازي  نمايشي « مشروطيت  و »غنودن  
در توهم « آن  سخن  گفت ؛ البته  الزم  به  يادآوري  است  که  بازنگري  در 
دوستدار،  دکتر  ديدگاه   از  تاريخي   ديگر  حادثة   هر  همانند  مشروطيت  
بالموضوع  است  و براساس  مباني  فلسفي  و معرفت شناختي  و روش شناختي  
ايشان ، به  تعبيري  مشروطيت  توهمي  از پديداري  دنياي  جديد در ايران  
از  که   تفکري   امتناع   شرايط   در  و  بوده   دين خو  سراسر  فرهنگ   داراي  
نظرگاه  ايشان  بر فرهنگ  ايراني  سيطره  داشته  و دارد، نمي توان  دست  به  
چون   فرهنگي اش   لوازم   يا  مشروطيت   مثل   آن   سياسي   توابع   و  تجدد 
تحول  ذهنيت  و ديگر عرصه ها زد. بايد از دکتر دوستدار پرسيد که  اگر با 
جنبش  مشروطيت ، اقتدار همه جانبة  فرهنگ  ديني  و دين خويي  به  سنجش  
گرفته  شد و در گذار از واقعيات  تاريخي ، پايان  و اختتام  خود را به  محک  
آزمون  عملي  گذاشت ، باتوجه  به  پروژة  فکري  شما در قرائت  تاريخ  ايران  
مي کنيد،  تأويل   دين خويانه   سراسر  امروز،  تا  آغاز  از  را  آن   که   زمين  
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تحوالت  دوران  مشروطيت  را در چه  رابطه اي  با سنت  دين خويي  قرار 
نبوده   پيشينيان   از سنت   آن  رويداد حامل  گسست   به واقع   آيا  مي دهيد؟ 
است ؟ يا اينکه  رويداد مشروطه  هم  بخشي  از دين خويي  ايرانيان  را ظاهر 
امتناع  تفکري  قرار مي گيرد که  شما آن  را در  مي ساخت  و در استمرار 
ايرانيان  شناسايي  کرده ايد؟ ترديدي  نيست  که  مشروطيت   فرهنگ  ديني  
حاصل  و محصول  رويارويي  ايران  با دنياي  جديد بود و به  اين  خاطر 
نمي توان  آن  پديده  را برآمده  از فرهنگ  سنتي  و به  تعبير ايشان  دين خويانه  

دانست .

بنيادين  مشروطيت  پايان بخش  سنت  پيشين  بود و راه   بنابراين  ايده هاي  
بخش هاي   در  الاقل   که   مي گذاشت   ايران   فرهنگ   روي   پيش   تازه اي  
وسيعي  از آن ، عاري  از دين خويي  سنت  و خارج  از امتناعي  بود که  آن  

فرهنگ  بر تفکر ايراني  تحميل  کرده  بود.

به عنوان  مثال  مي توان  به  ادبيات  و انديشه هايي  اشاره  کرد که  در گسست  
به   اوليه   منورالفکران   که   مفاهيمي   ازجمله   آمد.  به وجود  ديني   سنت   از 
که   آن  دوران   به واسطة  شرايط   داشتند،  ارزاني   ايراني   انديشة   و  فرهنگ  
علل  و عوامل  عقب ماندگي  ايران  و زوال  تفکر را در دو شاخة  جهل  و 
استبداد مي دانستند، مفهوم  قانون  و آزادي  بودکه  کساني  چون  آخوندزاده ، 
ملکم  خان  و ميرزا آقاخان  کرماني  و تني  چند ازديگر تحصيل کردگان  آن  
دوره  با آگاهي  از انديشه هاي  دنياي  مدرن  مطرح  مي کردند. بايد ببينيم  به  
نظر دکتر دوستدار، آنان  چه  تعبيري  از اين  مفاهيم  داشتند؟ و مکانيسم هاي  
تحوالتي   چه   داراي   ايشان   را  ايران   جامعة   در  مدرن   سياست   اجرايي  

مي دانند که  خارج  از معيارهاي  دين خويي  پيشين  شکل  گرفتند؟

حاال بگذريم  از اين  مسأله  که  واقعًا ملت  ايران  را مي توان  ملتي  ديني  و 
تئوريک   طرح   مقام   در  ناميد؟  دين خو  واقعي   معناي   به   را  آن   فرهنگ  
روانشناختي ،  جامعه شناختي ،  وجودي ،  تعاريف   به   اگر  مسأله ، 
پديده شناختي ، و... نسبت  به  دين  هم  نظر کنيم ، خواهيم  ديد که  در اين  
شود.  نگريسته   بايد  ترديد  ديدة   به   ايرانيان   سراسري   دين خويي   مقولة  
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چون  ديدگاه  دکتر دوستدار فلسفي  است ، مي توان  به  تبيين  فلسفي  از دين  
نظر کرد و آن  را بر رفتار و کنش  ايرانيان  در سده هاي  گذشته  تطبيق  نمود؛ 
دين  از نگرة  فلسفي  به  ارتباط  شخصي  با امر متعالي  يا امر قدسي  اطالق  
مي شود که  به  تناسب  هر زمان  و فرهنگي ، آن  امر قدسي  به  نامي  خوانده  
اين   که   است   مسائل   اين   از  سخن   فلسفي   دين شناسي   در  است ؛  شده  
جوهره  در نمادها و شعائر به  چه  صورت  ظاهر مي شود؟ و در اخالقيات  
برخوردار  مي تواند  ارتباطي   و  کنشي   جايگاه   چه   از  اجتماعي   و  فردي  
باشد؟ اگر اين  مسائل  و ديگر مسائل  دين شناسي  فلسفي  را بر رفتارهاي  
به   بزنيم ،  محک   گذشته   سده هاي   طول   در  ايرانيان   اجتماعي   و  فردي  
تحقيق  کنش  و اعتقادي  ظاهر خواهد شد که  از آن  جوهرة  ديني  که  در 
کيفيت  ارتباط  شخص  متدين  با امر قدسي  است ، به  غايت  دور و سر در 
گرو خرافات  و باورهاي  غيرمقدسانه  دارد؛ از نظر کنش هاي  تاريخي  هم  
به  نظر مي رسد که  داده هاي  عيني  چيزي  خالف  اين  را ثابت  مي کنند و بر 
دين بازي  ايرانيان  بيشتر داللت  دارد، تا دينداري  آنها! رياکاري  ايرانيان  که  
نشأت  گرفته  از همان  دستورات  اخالق  سنت  است ؛ يا باورهاي  خرافي  و 
دمدمي  بودن  ميان  اعتقادات  چندگانه  و هر از گاهي  با هجوم  اقوام  و ملل  
باشد، جز  داشته   مي تواند  معنايي   دين  و مذهب دادن ، چه   تغيير  بيگانه ، 
بي ديني  و اداي  دينداري  را درآوردن ؟ در اين  زمينه  آثار و تأليفات  چندي  
نوشته  شده  که  از جمله  مي توان  به  »سياحتنامة  ابراهيم  بيگ « از زين العابدين  
مراغه اي  و »حاجي  آقا«ي  صادق  هدايت  اشاره  کرد که  از نمونه هاي  عالي  
بازخواني  روانشناسي  اجتماعي  ايرانيان  در دوران  معاصر و با بيان  مدرن  
را  ايرانيان   دينداري   قصة   مي توانيم   کنم ؛  خالصه   را  بحث   اين   هستند. 
همانند تالش  و اهتمام  به  کار و فعاليت  مردمان  اين  سرزمين  بدانيم  که  
بيشتر شبيه  به  »توهمي  از زربفت  غنودن « در توهم  پيشرفت  و ترقي  است  
تا واقعيت  بي همتي  و بيکاري  و خواب آلودگي  مردمان  اين  خطة  جهان . 
در اين  مورد هم  نمي توان  سخن  از پشتکار ايراني  به ميان  آورد و ساختمان  

تئوري پردازي  را بر روي  آن  بنا کرد.

پس  در جواب  شما که  از ديدگاه  دکتر دوستدار طرح  پرسش  در هستي  
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مشروطيت  است ، بايد اوالً به  واقعيت  جنبش  و دومًا اثراتي  که  از خود 
با هيچ   برجاي  گذاشته  است  توجه  داشت ؛ اصل  مسأله  را که  نمي توان  
ديدگاهي  ناديده  گرفت ، مگر اينکه  به  ايده آليسم  معتقد باشيد. تا آنجا که  
من  مي فهمم ، نه  دکتر دوستدار و نه  شما که  در مجله  و تحقيقات  فرهنگي  
تالش  داريد، به  اين  مکتب  فلسفي  باور نداريد و سعي  مي کنيد از دريچة  
واقعيات  به  مسائل  بنگريد. مي ماند نگاهي  از پس  يک  سده  به  مشروطيت  
به   توجه   با  ــ  تاحدودي   بتوان   شايد  و  است   ديگري   بحث   آنهم   که  
تجربيات  گذشته  درميان  نخبگان  ايراني  که  اکثراً انديشيدن  را کنار گذاشته  
و دنبال  ايدئولوژي بازي  و حزب سازي  بودند ــ از احتياط  دکتر دوستدار 

و دستاويزساختن  مشروطيت  اظهار نگراني  کرد.

بنابراين  اگر از پس  يک  سده ، مشروطيت  همچنان  ذهن  و زبان  ما را به  
خود مشغول  داشته  و به  تعبير شما رويکرد گسترده اي  را به  اين  واقعة  
تاريخي  شاهديم ، درواقع  حکايتگر وجود پديده اي  واقعي  است  و نشانگر 
تالطم  ذهني  که  در برخي  از اذهان  شروع  به  فعاليت  نموده  است ؛ بگذريم  
در  مشروطيت   آموزه هاي   و  اصول   با  سنتگرايان   چالش هاي   اينکه   از 
درازاي  يکصد سال  گذشته  که  جدالي  مداوم  و پي درپي  را شکل  داده ، 
عاري بودن   و  جدال ها  اين   و  جنبش   آن   واقعي بودن   بر  ديگر  دليلي  
مشروطيت  و رويکرد به  آن  از »تصويرسازي  نمايشي « و »غنودن  در توهم  

آن « و »تهية  نسخ  زربفت « آن  است .

*در سراسر دوران  مشروطه  بر مطالباتي  نظير تأسيس  عدالتخانه ، استقرار 
حکومت  قانون ، ايجاد نهادهاي  جديد ادارة  کشور، ضرورت  آموزش  و... 
تکيه  مي شد. اينها در اصل  مظاهر تمدن  جديد غرب  بود که  از مجراي  
عصر  روشنفکران   انديشة   به   تمدن   اين   با  ايرانيان   آشنايي   و  برخورد 
مشروطيت  راه  يافت  و به عنوان  راه  حل  مشکل  عقب ماندگي  ايران  شناخته  
شد. درهرحال  اين  مطالبات  در اعتراضات  مردم  و در انقالب  مشروطه  پي  
گرفته  شد و در پاسخگويي  به  بعضي  از آنها فرمان  مشروطيت  صادر و 
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اولين  مجلس  قانونگذاري  رسمي  ايران  تأسيس  شد. قوانين  عرفي  تدوين  
و پاية  استقالل  دادگستري  و نظام  قضايي  گذاشته  و از حيطة  قدرت  و 
اين   جايگاه   بفرماييد  لطفًا  گرديد.  خارج   دين   متوليان   و  شرع   اختيار 
تحوالت  را چگونه  بايد ارزيابي  نمود؟ آيا به  اعتبار آنها مي توان  جنبش  
مشروطه  را حامل  عناصر و اساسًا کليد رمز گسست  از سنت ، مناسبات  و 

روابط  سنتي  در ايران  دانست ؟

- بي ترديد همين طور است . داده هاي  معرفتي  و کنش هاي  آن  دوران  هم  
ناظر به  اين  گسست  است . در ارزيابي  مواردي  که  اشاره  کرديد، سنت  
ايراني  عقيم  بود و نمي شد از دل  آن  سنت  به  پايان  رسيده ، نهادهايي  چون  
پارلمان  و قواي  قانونگذار به  وجود آورد. يا سيستم  اجرايي  قضايي  را که  
انساني   شدة   شناخته   تازه   حقوق   به   ناظر  و  موضوعه   قوانين   از  برآمده  
است ، پديدار ساخت ؛ مي دانيد که  پيش  از مشروطيت ، قضاوت  به معناي  
واقعي  از سيستم  مکانيسمي  عقالني  برخوردار نبود و همان طور که  در 
نظير »خاطرات  حاج  سياح « و... آمده  است ، قضا  نوشته هاي  آن  دوران  

منسوب  به  ناسخ  و منسوخ  شرع  و معطوف  به  تکاليف  آسماني  بود.

من  در گفتگويي  که  با شما راجع  به  اقدامات  علي اکبر داور و پيشينه هاي  
به   داشتم ،  نوين   دادگستري   به   آن   تحول   و  ايران   در  قضاوت   سنتي  
بخش هايي  از اين  گسست  در حوزه هاي  قضايي  و عدالت  پرداخته ام  و در 
اينجا نيازي  به  تکرار آن  نيست . اما در رابطه  با مفاهيمي  که  مشروطيت  يا 
آنها را از ميان  برداشت ، مثل  اتکا به  آراي  ناسخ  و منسوخ  در قضاوت . يا 
اينکه  به  آن  مفاهيم ، تعاريف  تازه اي  داد مثل  عدالت  که  از حوزة  اعتقادي  
و ديني  به  عرصه هاي  اجتماعي  و سياسي  وارد کرد و درواقع  به  فرايند 
سکوالريسم  رسميت  داده  و با گسست  از مصاديق  سنتي ، آن  را درحقوق  
ارزاني  داشت ؛ همين  فرايند  ايراني   به  فرهنگ  و اجتماع   قانونگذاري   و 

رادر بازخواني  و تجددخواهي  مفاهيم  ديگر هم  مي توان  ديد.
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*دربارة  علل  شکست  اين  انقالب  و پيامدهاي  آن  گفته  مي شود که  مباني  
فکري  مشروطه خواهي  هرگز نه تنها به صورت  يک  نظرية  سياسي  تدوين  
نشد، بلکه  اين  مباني  حتي  فهميده  نشد. با وجود اين  هيچ کس  بر واقعيت  
وجودي  جدال  و چالشي  که  از آغاز جنبش  بيداري  ايرانيان  ميان  طرفداران  
سنت  و روشنفکران  درگير شد، چشم  نپوشيده  و اثرات  آن  را نفي  نمي کند. 
تنها از زاوية  نگرش  انديشمند گرامي  ما، آرامش  دوستدار و از نگاه  کلي  
که  به  سراسر تاريخ  ايران  از دوران  باستان  تاکنونش  )به ويژه  امروزش  که  
حقًا شاهدي  است  از غيب ( دارند و آن  را سراسر زير سلطة  دين خويي  
فرهنگي  و الجرم  مسدودبودن  راه  تفکر و استمرار امتناع  ايرانيان  از تفکر 
مي بيند، چنين  چالشي  اساسًا جز نمايشي  بيش  نيست  و نمي تواند محور 
توجه  براي  بررسي  دوره اي  خاص  از تاريخ  ايران  و ماهيتًا متفاوت  از ساير 
دوره هاي  آن  و بيرون  از انديشة  سنتي  و فرهنگ  دين خويي  قرار گيرد. در 
اينجا نخستين  پرسشي  که  پيش  مي آيد، اين  است  که  آيا مي توان  »بود« اين  
جدال  را موکول  به  نتايجش  و موجوديت  و وقوع  آن  را مشروط  به  فهم  

آن  و الجرم  تداوم  آن  از سوي  نسل هاي  بعدي  نمود؟

و  سياسي   تاريخ   سير  در  آن   جايگاه   و  مشروطيت   بحث   وقتي   ببنيد   -
فرهنگي  ايران  به  ميان  مي آيد، جدال هايي  شروع  مي شود که  هرکدام  از 
طرفين ، به  روايتي  از آن  جنبش  ملي  دست  مي زنند؛ به  نظرم  در تأليفات  
ترديد  ديدة   به   مشروطه خواهي «  »مباني   در  که   است   طباطبايي   دکتر 
مي نگرند. درحالي  که  اگر جنبشي  از مباني  برنيامده  بود و يا به  آن  مباني  
آگاهي  نداشت ، چه طور مي توانست  نهادهايي  را از خود به  يادگار گذارد 
که  در مقاطعي  از تاريخ  واقعًا در کارکرد خود موفق  بودند و توانستند 
چهرة  تازه اي  به  سياست  و اجتماع  ايراني  بدهند؟ از طرفي ، رساالت  و 
نوشته هايي  که  از متجددان  و مشروطه خواهان  برجاي  مانده  است ، دليلي  
و  است   متجددان   سوي   از  سياسي   نظريه اي   تدوين   بر  متقن   و  روشن  
انتظار  مگراينکه   مي دهد؛  جلوه   بي ادعا  را  مباني   فهميده نشدن   مدعاي  
سنت   از  بايستي   سياست ،  در  جديد  نظريه اي   تدوين   که   باشيم   داشته  
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سياسي  برمي آمد که  اين  انتظاري  بي وجه  و ادعايي  خام  است ؛ چراکه  به  
سخن  خود دکتر طباطبايي  در جايي  ديگر از آثارشان ، در دوران  مشروطيت  
مدتي  بود که  سنت  فکري  و فرهنگي  ايران  توان  خود را براي  ارزيابي  
عقالني  و بازسازي  انديشة  سياسي  ازدست  داده  بود؛ بنابراين  متجددان  آن  
دوران  به  درستي  فهميده  بودند که  تدوين  نظريه اي  در سياست  و نوسازي  
در فکر و فرهنگ ، از مدخل  آشنايي  و شناخت  دنياي  مدرن  مي گذرد و 
آن   از  ثمره اي   و  کرده   پايه گذاري   خود  توان   درحد  هم   را  کار  همين  
انديشه ها را در به بار نشستن  مشروطيت  و ايجاد پارلمان  و تدوين  قانون  

اساسي  به  عينه  شاهد هستيم .

کرد،  استفاده   انديشمند  اصطالح   از  نمي توان   که   ديگري   سوية   در 
سياسي کاراني  چون  ماشاءاهلل آجوداني  قرار دارند که  از سر بي سوادي  و 
بي اطالعي  از سير انديشة  سياسي  و علل  و عوامل  تحول  آن  در دوران  
مشروطيت  و از سر عقده گشايي  وارد آمده  است ، مشروطيت  را به  روايت  
وارونه اي  قرائت  مي کنند و مداخله جويانه  در مباحثي  وارد مي شوندکه  نه  
معلومات  آن  را دارند و نه  توان  اظهار نظر روشمند در آن  را؛ اينان  گروهي  
با ايدئولوژي هاي  روز، از شکست   را تشکيل  مي دهند که  در همسويي  
مشروطيت  سخن  مي گويند و به  تقليد از سنتگرايان ، عوامل  آن  را در طرز 
ناآگاهي  روشنفکران  از سنت  و تجدد  فکر متجددان  و موانع  آن  را در 
مي دانند. وضع  و حال  اين  افراد شبيه  »واکنش  اردك هاي  موجود در انبار 
کاهي « است  که  در رمان  »عشق  سال هاي  وبا«ي  گابريل  گارسيا مارکز، 
صداي   شبيه   صدايي   که   را  همسرش   و  دازا  آريليو  دکتر  اتومبيل   بوق  
مرغابي  داشت ، اشتباه  گرفته  بودند و از خود در مقابل  آن  واکنش  نشان  
مي داند؛ اين  گروه  را بيش  و پيش  از هر اقدامي  بايد به  مطالعة  نوشته هاي  
متجددان  دوران  مشروطيت  دعوت  کرد؛ خواندني  که  از روي  تأمل  باشد 
زندگي   مختلف   دوره هاي   در  که   ايدئولوژي هايي   آفت هاي   از  بدور  و 

خويش  با آنها بسر برده اند.

اما انديشمنداني  هم  هستند که  به  تعبير شما، براساس  دريافت  فلسفي  که  
از سير تاريخ  ايران  دارند، اصل  مشروطيت  را زير سؤال  مي برند. اينان  با 
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نظر مي رسد که   به   اما  انديشمندانه  وارد شده اند،  اينکه  در طرح  مسألة  
گرفتار قالب هاي  تنوري پردازي  خويش  هستند و به همين  خاطر رويدادي  
پايه اي   تئوري   آن   با  چون   است ،  افتاده   اتفاق   خاصي   تاريخ   در  که   را 
اين   در  مي شوند؛  منکر  اساس   از  بگذارند،  تأمل   به   نمي توانند  خويش  
زمينه  هم  راه  عقالني  اين  است  که  در تئوري  تجديد نظر شود، تا اينکه  
واقعيتي  ناديده  گرفته  شود؛ به  ياد بياوريم  که  هگل  در »اصول  فلسفة  حق « 
به درستي  گفته  است  که : انديشه  به  مانند جغد مينروايي  است  که  بعد از 
حوادث  مي آيد. با لحاظ  اين  مسائل ، من  فکر مي کنم  که  پاسخ  شما در 
ميان   جدالي   مشروطيت   دوران   از  اگر  ببينيد  دارد؛  جاي   سؤال   همان  
سنتگرايان  و مدرن ها جريان  دارد که  درواقع  اين  جدال  با شدت  و حدت  
هرچه  تمامتر در جريان  است ، پس  سخن  از شکست  مشروطيت  ديگر 

چه  جايگاهي  مي تواند داشته  باشد؟

همان طور که  در جواب  سؤال  دوم  گفتم ، ديدگاه  دکتر دوستدار با سؤاالت  
جدي  معرفتي  و تاريخي  مواجه  است  و اصاًل نمي توان  با ديدگاه  ايشان  به  
پديده شناسي  مشروطيت  و پرسش  از آن  جنبش  اتفاق  افتاده  دست  زد. 
محک   به   را  آن   و  کرد  بحث   مشروطيت   از  بتوان   اينکه   براي   بنابراين  
آزمون هاي  معرفتي  و تاريخي  گذاشت ، بايد از توهم  شکست  آن  دست  
به  نظاره  گذاشت  و از چيستي  و ثمرات  و  کشيد و واقعيت  رويداد را 
و  سنت   چالش   مي گويم :  تکرار  به   درواقع   پرسيد؛  آن   پيش زمينه هاي  
مدرنيته  که  با مشروطيت  در اين  مرز و بوم  آغاز شده  و تاکنون  هم  ادامه  
واقعي ترين   و  بنياني ترين   از  يکي   بلکه   نيست ،  نمايشي   اينکه   نه   دارد، 
را  زمين   ايران   فرهنگي   و  زيستي   اليه هاي   تمامي   که   است   بحران هايي  

دربر گرفته  است .

اما دربارة  اينکه  موجوديت  جدال  سنت  و مدرنيته  را که  در گفتگوي  ما 
تعبير درسِت آن ، چالش  مشروطيت  و سنتگرايي  بايد باشد، منوط  کنيم  به  
فهم  آن  از سوي  نسل هاي  بعدي ؟ به  نظر من  همان طور که  پيش  از اين  
گفتم ، به  قول  شما »بود« مشروطيت  حکايت  از رويدادي  مي کند و »فهم « 
آن  ساحتي  ديگر را تشکيل  مي دهد که  برآمده  از آن  واقعيت  و ناظر به  

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
105

بررسي  و تحليل  و ارزيابي  رويدادي  است  که  يکصد سال  پيش  به وقوع  
پيوسته  است . بنابراين  نمي توان  به  اين  نتيجه  رسيد که  مثاًل چون  فهمي  
از  برخي   نهادينه کردن   در  اينکه   يا  نگرفته   انجام   مشروطيت   از  درست  
و  قضيه   اصل   پس   است ،  کرده   برخورد  موانعي   با  مشروطيت   اهداف ، 
از  و  بالموضوع   نيز  است   افتاده   اتفاق   خاص   زماني   در  که   رويدادي  

واقعيت  عاري  باشد.

قابل   گروه   امروزه   که   است   ممکن   چگونه   اساسًا  اينکه ،  بعد  *پرسش  
مااز جمله  شما و همچنين  آرامش  دوستدار در  انديشمندان   از  توجهي  
جستجوي  پاسخ  به  پرسش  از علل  »عقب ماندگي « ايران  از مجراي  يک  
نگاه  کلي  به  سراسر تاريخ ، به ويژه  با نگاه  به  امروز و تحوالتي  که  به  وقوع  
پيوسته ، بر ناتواني  از تفکر و زوال  انديشه ، صرف  نظر از نقطة  آغاز اين  
زوال يابندگي ، به عنوان  علت العلل  توافق  داريد، اما در برخورد و ارزيابي  
از انقالب  مشروطيت  و پيش درآمدها و پيامدهاي  آن  يکسان  نمي نگريد و 

آن  را از بقيه  تاريخ  ايران  استثناء مي کنيد؟

- اين  تفاوت  دريافت ها، مربوط  به  اختالف  مباني  و ديدگاه هايي  است  که  
هرکدام  از پژوهندگان  براساس  آن  به  بازخواني  مشروطيت  و کاًل سنت  
اين گونه   به   با سنت  و ورود  برخورد  آن  چيزي  که  من  در  پرداخته اند؛ 
از  با گذر  انسان   تاريخ   اين  است  که  سير تمدني   دارم   نظر  بحث ها مد 
مراحل  و مکان هاي  مختلف ، در دوران  رنسانس  سر از ايتاليا درآورد و 
تکامل  خود، اصالح   بعدي   مراحل   در  که   را گذاشت   تمدني   بنيان هاي  
ديني ، انقالب  صنعتي ، ايجاد نظام هاي  دموکراتيک  و... در ديگر مکان هاي  
از  بر آگاهي   آدمي   انديشگي   نظام   براساس  دگرديسي  در  را  جغرافيايي  
حدود شناخت  خرد انساني  و ظهور پديدة  روشنفکري  که  محصول  دوران  
دنياي   براي   را  منظومه اي   بودند،  مدرنيته   انديشة   حامل   و  روشنگري  
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انسان ها به  ارمغان  آورند که  تاکنون  با افت  و خيزها و شدت  و ضعف هايش  
بر سراسر زندگي  انساني  سايه  افکنده  و پاسخگوي  نيازهاي  اوست ؛ اگر 
پاية  معرفتي  و نگرش  تاريخي  خويش  را بر اين  نگاه  تمدني  بگذاريم  و 
مدرنيته  را در تماميت  آن  و با اليه هاي  فرهنگي  ـ اقتصادي  ـ سياسي  و 
تمدن   گردونة   به   ايران زمين   ورود  حالت ،  اين   در  ببينيم ،  آن   اجتماعي  
به سوي   آن   سياي   و  فرهنگي   نخبگان   از  برخي   راهسپاري   و  مدرن  
نهادينه کردن  مؤلفه هاي  مدرنيته  در فرهنگ  و جامعة  ايران ، صورتي  ديگر 
پيدا مي کند و بالتبع  اين  نوع  نگاه ، لوازم  و الزاماتي  دارد که  پديدة  تاريخي  
مشروطيت  را غير از آني  مي فهمد که  معتقدان  به  مشروطيت  براساس  نگاه  
معرفتي  ديگري ، آن  را فهميده اند؛ اين  ديدگاه  از يک  طرف  بر واقعيات  
عيني  و عملگرايي  استوار شده  و از طرف  ديگر، بنيان هاي  معرفتي  خود 
را در نگاه  تمدني  و منظومه اي  بودن  تمدن  مدرن  مي فهمد که  برخالف  
آشفته گويي هاي  بعضي ها، چونان  ورود به  سوپرمارکت  و انتخاب  کاالي  
مورد نياز، نمي توان  با مدرنيته  برخورد کرد؛ به  نظرم  مدرنيته ، تمدني  است  
که  اليه هاي  مختلف  آن  همديگر را تکميل  مي کنند و بر نيازهاي  نوشوندة  
سياره اي   سرنوشت   به   ديگر  اکنون   تمدن   اين   مي فشارد.  پاي   انساني  
انسان ها تبديل  شده  و کارکردهاي  تاريخي  خود را در زمينه هاي  زيستي  

و فرهنگي  آدميان  به  آزمون  و تجربة  همگاني  گذاشته  است .

همين  تمدن  بود که  دربرابر فرهنگ  و تمدن  سنتي  ايران  در دوران  مشروطه  
و يکصد سال  پيش  از آن  قرار گرفت  و تمامي  اليه هاي  زيستي  و فرهنگي  
ايران  زمين  را به  چالش  گرفت . پس  اگر نگاه  تمدني  را به  مدرنيته  داشته  
طي کردن   و  نوسازي   راستاي   در  را  مشروطه خواهان   کنش هاي   باشيم ، 
فرايند مدرنيزاسيون  و ورود به  پروسة  مدرنيته  خواهيم  ديد که  با تعليقي  
بر  ايستاده  و  از حرکت   ايده ها و کنش هايش  چند دهه اي  است  که   در 
تکميل  خود اصرار دارد؛ چراکه  همان طور که  گفتم  در شرايطي  که  مدرنيته  
دوران  جهاني شدن  خود را سپري  مي کند، نمي توان  پروژة  مشروطيت  را 
که  درواقع  پروسة  مدرنيته  در ايران  است ، به  کناري  گذاشت  و طرحي  
ديگر در اجتماع  و فرهنگ  اين  مرز و بوم  درانداخت ؛ اين  ديدگاه  ما را به  
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سوي  شفافيت بخشي  به  دوگانگي  عقب ماندگي  ايران  و ترقي  و پيشرفت  
تمام شدن   از  که   انديشمنداني   برخالف   و  مي شود  راهبر  ديگران   جهان  
ايران  و فرهنگ  آن  سخن  مي گويند، از اين  نظرگاه ، مي توان  با آگاهي  و 
و  ايران   اجتماع   و  فرهنگ   در  نوسازي   به   مدرنيته ،  مؤلفه هاي   شناخت  
پروسة  مدرنيته  در »انديشه هاي  ايراني « اذعان  داشته  و به  اين  ترتيب  با 
از  ايراني   بر حذف  فرهنگ   نافرجامي  کنش هاي  مدرن  و مويه   از  گذار 
جهان  که  به  نظر من  رگه هايي  از سنتگرايي  در آن  نهفته  است ، چراکه  به  
باوري  که  مدرنيته  را کارکرد واقعي  جهان  کنوني  انسان ها مي داند، آنچه  
که  از بين  رفته  و به  لبة  پرتگاه  حذف  و انحطاط  رسيده  است ، نه  فرهنگ  
ايراني  که  اکنون  با جغرافياي  آن  تعريف  مي شود، بلکه  سنتي  است  که  در 
بر  جاي   اکنون   و  بود  برخوردار  موضوعيت   از  قدمايي   گفتمان هاي  

انديشه ها و کنش هاي  مدرن  بايد بدهد.

از  سخن   ضرورت هاي   از  همديگر  از  مسأله   دو  اين   تفکيک   نظرم   به  
انحطاط  ايران  و زوال  انديشه  و امتناع  تفکر و پرسش  از علل  و عوامل  
عقب ماندگي  و توسعه نيافتگي  ايران  به شمار مي رود که  در کمتر متني  به  
را سياه  و  ايراني ، مسأله   باستاني   به  سبک  سنتي   و  برخورد مي کنيم   آن  
با مسأله ،  برخورد  اين  شيوه   با خير و شر مي بينيم ، که   آميخته   سفيد و 
و  ايدئولوژيک   بحث هاي   محاق   به   را  ايران   در  مدرنيته   موضوع   محور 

روزمره  برده  است .

از ياد نبريم  که  انسان  موجودي  است  که  در هر شرايطي  و در هر وضعيتي  
مستعد آموختن  و ترقي  است  و سراسر تاريخ  انساني  گواهي  بر اين  مسأله  
است  و اگر جز اين  بود به  نظرم  انسان هاي  اوليه  و غارنشين  نمي توانستند 
از آن  حالت  بيرون  آمده  و مراحل  مختلف  رشد تاريخي  و سير تمدني  
خود را به  دوران  رسانه اي  و فراصنعتي  برسانند. بنابراين  سخن  از جنبش  
مباني   و  قواعد  از  هم   ايران   تاريخ   در  آن   جايگاه   تبيين   و  مشروطيت  
و  انديشمند  که   مي کند  پيروي   و...  روش شناختي   معرفتي شناختي ، 
هر  يا  و  مشروطيت   بازخواني   و  تحليل   به   آنها  بر  تکيه   با  پژوهنده اي  

رويداد تاريخي  ديگر مي پردازد و از آن  در متن  خود سخن  مي گويد.
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من  اتفاقًا در فصل  اول  تک نگاري  که  راجع  به  انديشه هاي  دکتر آرامش  
دوستدار در دست  تهيه  دارم ، در شرايط  فعلي  مقولة  سخن  از »عقب ماندگي  
ايران  را از کفر ابليس  معروف تر و ملموس تر« خوانده ام ؛ شايد بيراه  نباشد 
سخن  از عقب ماندگي  ايران  را در ميان  قشر وسيعي  از تحصيل کردگان  
ايران ، نزديک  به  مد بخوانيم  تا دغدغة  فکري ! کمتر کسي  به  استناد آثار و 
نوشته هايي  که  در معرض  انتشار قرار گرفته اند مثل  آرامش  دوستدار، از 
سر تأمل  فلسفي  و برپاية  معضل  معرفتي  با اين  مقوله  برخورد کرده اند؛ 
باقي  همه  فسانه  است  و افسون ، براي  رنگ کردن  جوانان  و اظهار لحيه  در 
بديهيات  و واقعيات  ايران زمين ؛ پيش  از اين  فريدون  آدميت  با تکيه  بر 
برخي   از  بنيان  مشروطه پژوهي ، سخن   بر  و  مدرن   نگاري   تاريخ   روش  
در  گذاشتيم ،  پشت  سر  که   دهه اي   در  بود؛  رانده   ايران   انحطاط   عوامل  
داخل  ايران  بيشترين  اهتمام  را در اين  مسأله ، دکتر طباطبايي  با بازخواني  
تاريخ  انديشة  سياسي  و برآمده  از نگاهي  فلسفي  از آن  خود کرده  است  و 
نموده   تبديل   به  محور تحقيقات اش   را  ايران «  انحطاط   انديشه  و  »زوال  
است ؛ در اين  رابطه  نوشته هاي  دکتر کاظم  علمداري  نيز بهره اي  از تأمالت  
تاريخي  و قابل  توجهي  را به  خواننده  منتقل  مي کند؛ اما دوستدار در اين  
ميان ، درد مزمن  انحطاط  ايران  را از منظري  فلسفي  به  مداقه  مي گذارد و 
بر  ايشان   که   انديشه   نه   ــ  تفکر  امتناع   عامل   را  ديني   فرهنگ   رواج  
به کارگيري  آن  خرده هايي  دارند که  جاي  سخن  از آن  اين جا نيست  ــ در 
انديشه هاي   و  آراء  از  بحث   وارد  اينجا  من   مي شمارد؛  بوم   و  مرز  اين  
دوستدار نمي شوم  و خوانندگان  شمارا به  کتاب  در آستانة  انتشارم  راجع  

به  ايشان  ارجاع  مي دهم .

*منورالفکران  صدر مشروطيت  علت  و عوامل  اصلي  عقب ماندگي  ايران  
را در دو شاخة  جهل  و استبداد جستجو مي کردند؛ کساني  چون  آخوندزاده ، 
کرماني ، ملکم  و... بر بستر جدال هاي  فکري  و قلمي  خود با اين  دو عامل ، 
اين   از  برخي   داشتند.  ارزاني   ايراني   انديشة   و  فرهنگ   به   را  مفاهيمي  
مفاهيم  نو و برخي  نيز هرچند نه  جديد اما با مضموني  تازه  بودند. اگر 
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اجازه  دهيد به  ياري  شما به  مضمون  برخي  از مهمترين  اين  مفاهيم  نگاهي  
نظر مشروطه خواهان   نمونه  عدالت ؛ عدالتي  که  مورد  به عنوان   بيندازيم . 
خود  به   عمل   جامه   قانون   حکومت   به صورت   شکل   و  معنا  در  بود، 
آزادي   مجراي   از  عدالتي   چنين   آنان   نظر  از  ديگر  به عبارت   مي پوشيد. 
کسب  مي شد. امااين  آزادي  بايد از راه  عينيت يافتن  و تثبيت  در قانون  و 
از راه  استقرار حکومت  چنين  قانوني  تأمين  و تضمين  مي گرديد. به  اين  
ترتيب  و با چنين  درکي ، آزادي  دربرابر استبداد بوده  و امري  مي شود قابل  
تأسيس  و خودبخود داراي  ماهيتي  حقوقي  و سياسي . شايد به  همين  دليل  
بود که  در انديشة  مشروطه خواهان  دورة  انقالب  و تأسيس  مجلس ، آنچه  
و  قانون   نهاد  بنيانگذاري   امر  شد،  پررنگ تر  و  گرفت   قرار  اولويت   در 
سازماندهي  تشکيالت  ادارة  کشور بود و افزايش  کارآيي  آن  در تضمين  
قانون  و عدالت  در  برابر  برابري  آحاد ملت  در  از  دفاع   حقوق  ملت  و 
اجراي  قانون . آيا از نظر شما چنين  درکي  از آزادي  از مفهوم  واقعي  آن  

سراسر بيگانه  است ؟

اصلي ترين   از  عدالت   درخواست   کرديد،  اشاره   شما  که   همان طور   -
مطالبات  مشروطه خواهان  بود و اين  خواسته  حتي  در اولين  اعتراضات  
يعني  پيش  از اين که  نظام  سياسي  مشروطيت  به صورت  وسيع  مطرح  شود، 
مورد توجه  بود؛ مي دانيد که  مشروطه خواهان  زماني  در عبدالعظيم  متحصن  
و با عين الدوله  به  مواجهه  برخاسته  بودند، بند چهار آن  »بناي  عدالتخانه اي  
در تمام  شهرهاي  ايران  براي  جلوگيري  از ستمگري هاي  حکام « بود که  
به   تا  تسليم  شد  ايران   امور خارجه  وقت   به  وزير  توسط  سفير عثماني  

حضور مظفرالدين  شاه  رسانده  شود.

درواقع  اين  درك ، غير از آن  درك  سنتي  از عدالت  بود که  »وضع  شي  في  
اجتماعي   و  سياسي   واقعيات   با  ارتباطي   و  بود  اينها  نظاير  و  موضع « 
نداشت ؛ همان طور که  از مضمون  اين  خواسته  برمي آيد، مشروطه خواهان  
راستاي   در  و  متافيزيکي   باورهاي   از  خارج   را  خود  نظر  مورد  عدالت  
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تحقق  عيني  و اجتماعي  آن  مي خواستند و اگر آن  فرض  را بپذيريم  که  
ورود  و  زمانه   دگرگوني   از  گرفته   نشأت   آن   مفاهيم   و  مشروطيت  
انديشه هاي  مدرن  به  ايران  بود، پس  جاي  شک  و ترديدي  باقي  نمي ماند 
ميان   در  سياسي   و  فکري   سنت   از  واقعي   غايت   به   گسستي   که  
مشروطه خواهان  ايجاد شده  بود، که  راه  به  نهادسازي  و تغيير در روش  
حکومتي  و نوسازي  آن  با تأسيسات  سياسي  مي برد؛ همين  درك  و دريافت  
از مفهوم  عدالت  را مي توان  در پاي بندي  مشروطه خواهان  به  مقولة  آزادي  
هم  ديد؛ مفهومي  که  يکي  از اساسي ترين  اختالفات  را ميان  سنتگرايان  و 
متجددان  به وجود آورده  بود و بيشترين  حجم  رساالت  مخالفان  مشروطيت  
و مدافعات  مشروعيت  را ورود مفهوم  مدرن  آزادي  به  خود اختصاص  
داده  بود؛ براي  اينکه  بهتر بتوان  به  مدرن بودن  درك  و آگاهي  مشروطه خواهان  
از آزادي  پي  برد، از يک  طرف  مي توان  به  لوايح  شيخ  فضل اهلل نوري  و 
ديگر مشروعه خواهان  مراجعه  کرد و از طرف  ديگر، تلقي  کساني  چون  
ميرزاي  نائيني  را در رابطه  باآزادي  ديد که  نشأت  گرفته  از سنت  قدمايي  
بود و راهي  در ميان  متجددان  و مشروطه خواهان  نتوانست  باز کند و با 
بن بست هاي  جدي  معرفتي  و روش شناختي  مواجه  شد بنابراين  اگرمنظور 
شما از مفهوم  واقعي  آزادي  معطوف  به  تلقي  مدرن  و غيرمتافيزيکي  از آن  
است ، به  تحقيق  مي توان  به  اين  نظر تمايل  يافت  که  دريافت  مشروطه خواهان  
از آزادي  هم  واقعي  بود و هم  مدرن . همان طور که  نهادينه کردن  عدالت  
در نهادهاي  قانونگذاري  و رعايت  آزادي هاي  اجتماعي  و سياسي  هم  که  
در مجلس  اول  شوراي  ملي  و در برهه هايي  ديگر از حيات  مشروطيت  
شاهد آن  هستيم ، نه تنها بيگانه  از مفهوم  واقعي  آزادي  نبود، بلکه  با آگاهي  

واقعي  از آن  طرح  و ارائه  مي شد.

*درك  بيان  شده  در پرسش  پيشين  از قانون  و حکومت  آن ، برپاية  نظري  
است  که  قانون  را يک  نهاد مستقل  از قانونگذار مي پندارد. اين  يعني  چه ؟ 
اگر اجازه  دهيد بگويم  من  معني  آن  را نمي فهمم ! نمي فهمم  به  اين  معناکه  
قانون  و نظام  حقوقي  تدوين  شده  که  خود ساخته  و پرداخته  دست  انسان  
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و متأثر از شرايط  فرهنگي  و عرف  و عادت  روزگار خود است ، چگونه  
مي تواند به  نهاد مستقلي  بدل  شود و مکانيزم  و حرکت  خاص  خود را 
به   و  بوده   تأثيرپذير  نيازهاي  جامعه   و  اجتماعي   ازمناسبات   يعني   بيابد؛ 
مناسبات   برهمان   همچنين   و  يافته   تغيير  خود  تأثيرپذيري   اين   موازات  

تأثيرگذار شده  و آنها را تغيير دهد؟

- ببينيد فرايند قانونگذاري  در يک  جامعه  از مراحل  مختلفي  عبور مي کند؛ 
نخست  ايده اي  مطرح  مي شود. سپس  آن  ايده  به  سنجش  و ارزيابي  کشيده  
مي شود. پس  از آن  ايده اي  که  در محاق  سنجش  و گفتگوست ، به صورت  
نهادينه  در قانون هاي  موضوعه  در مراجع  تدوين  و براي  اجرا به  اليه هاي  
کاربردي  تبديل  مي شود. اگر اين  فرايند را به  تصويب  قوانين  مدرن  در 
دوران  مشروطيت  تطبيق  کنيم ، روشن  مي شود که  ايده هاي  قانون خواهي  
که  متجددان  و کنشگران  مدرن  سياسي  پيش  از مشروطيت  از لزوم  شناخت  
واجراي  آنها در ايران  سخن  گفته اند، درحقيقت  توجه  به  نيازهاي  اجتماعي  
سير  فرايند  در  و  متغيراند  ايده ها  که   همان طور  داشته اند؛  فرهنگي   و 
تاريخي  دچار تحول  مي شوند، به  همان صورت  نيازها و مناسبات  اجتماعي  
هم  از دگرديسي  و تغييرات  در امان  نيستند و در پروسة  تاريخ  جوامع  به  
دفعات  شاهد اين  دگرگوني ها بوده ايم   همان طور که  در پاسخ  سؤالي  به  
اشاره  گفتم ، اصاًل بدون  اين  تحوالت  در انديشه  و تغييرات  در اجتماع ، 
انسان  نمي توانست  از آن  حالت  غارنشيني  بيرون  آمده  و بعد از پشت  سر 
بگيرد؛  جاي   رسانه اي   وضعيت   در  اکنون   مختلف ،  تمدن هاي   گذاشتن  
بنابراين  بدون  طي کردن  پروسة  ايده پردازي  ـ نهادسازي  و پاسخگويي  به  
در  تحول   و  قانونگذاري   فرايند  از  نمي توان   يقين   به   جامعه ،  نيازهاي  

سياست  و فرهنگ  اجتماع  سخن  گفت .

را  اول   مجلس   شما  اگر  افتاد.  اتفاق   فرايند  همين   هم   مشروطيت   در 
مي بينيد که  در آن  صحبت  از تدوين  قانون  و منتظم کردن  حکومت  است ، 
به  يقين  اين  مذاکرات  برآمده  از ايده ها و افکاري  است  که  امثال  ملکم خان ها 
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در رساالتشان  از آنها نوشته اند و سپهساالرها از اجراي  آن  در حد امکانات  
زمانه شان  دريغ  نداشته اند؛ مي دانيد که  قانون  اساسي  مشروطيت  درواقع  
سومين  قانوني  بود که  از دوران  ناصري  در ايران  تدوين  شد و از جهت  
آن   در  مي رود.  به شمار  ايران   اساسي   قانون   اولين   نهادينه شدن   و  اجرا 
قانونگذاري  فرايندي  که  قانون  اساسي  مشروطيت  طي  کرد، موفق  نبود و 
باقي  ماندند. ولي   بنابراين  قانون هاي  دورة  ناصري  درحد حرف  و متن  
چون  قانون  اساسي  مشروطيت  در پارلمان  مطرح  و به  تعبير شما متأثر از 
شرايط  فرهنگي  و عرف  و نيازهاي  جامعه  بود، توانست  استقرار يابد و از 
سرنوشت  قانون هاي  قبلي  رها شد. پس  قانون  نهاد مستقلي  از قانونگذار 
نيست  و هر قانوني  که  در جامعه  تصويب  و به  مورد اجرا گذاشته  مي شود، 
برآمده  از شرايط  فرهنگي  و اجتماعي  است  که  ضرورت  تدوين  آنها را 

موضوعيت  داده  است .

اما اينکه  قانون  را با مفاهيمي  نظير »ساخته  و پرداختة  دست  انسان «بخوانيم ، 
به  نظر من  ممکن  است  باعث  سوء تعبير شود. بهتر است  که  از زبان  مدرن  
در بازگويي  اين  مقوالت  استفاده  کنيم  و از قراردادهاي  اجتماعي  سخن  
و  اجتماع   در  انسان ها  طبيعي   حقوق   کاربردي کردن   درواقع   که   بگوييم  
انتظام دهنده  به  زندگي  و زيست  آدمي  در جامعه  هستند، در شکل  تدوين  

قوانين  موضوعه  و عرفي  و تصويب  آنها براي  مناسبات  اجتماعي .

آرامش   سخن   از  مي کنم   سعي   آزادي ،  مفهوم   به   ديگري   نگاه   در  *اما 
ياري   آن   از  تعبيري   ارائة   براي   ــ  باشم   فهميده   ــاگر درست   دوستدار 
گيرم . ايشان  در تعريف  آزادي  در درجة  نخست  به  معناي  دروني  آن  نظر 
دارند، يعني  به  استقالل  انسان  و به  منزلة  مختاربودن  وي  در »سنجيدن  و 
گزيدن  راه  شخصي  و رفتن  به  راه  خود«. با چنين  درکي  از آزادي  طبعًا بايد 
راه  تعمق  بر سر مفهوم  استقالل  فرد نيز گشوده  مي شد. آيا اساسًا وجود 
چنين  درکي  از آزادي  به معناي  انسان  مستقل  و خودمختار يا نشانه هايي  از 

آن  را مي توان  در نظام  انديشگي  مشروطه خواهان  مشاهده  نمود؟
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- دريافت  دکتر دوستدار از آزادي  ناظر به  مفهوم  کانتي  آن  است  که  رهايي  
انسان  را از قيد و بندهاي  سنتي  در اليه هاي  مختلف  انديشه  و زندگي  و 
رسالة   از  مشهور  جمله اي   از  برگرفته   و  دارد  نظر  در  دينداري   حتي  
»روشنگري  چيست ؟« کانت  است ؛ آنجا که  کانت  در جواب  مندلسزون  
مي نويسد: »روشنگري ، خروج  آدمي  است  از نابالغي  به  تقصير خويشتن  
خود«. و نابالغي ، ناتواني  در به کارگرفتن  فهم  خويشتن  است  بدون  هدايت  
ديگري . به  تقصير خويشتن  است  اين  نابالغي ، وقتي  که  علت  آن  نه  کمبود 
بدون  هدايت   باشد  آن   به کارگرفتن   در  دليري   و  اراده   کمبود  بلکه   فهم ، 
شعار  است   اين   خويش !«  فهم   به کارگرفتن   در  باش   »دلير  ديگري . 
اتفاقًا اين  درك  و دريافت  ــ اگرچه  با واسطه  و به  راه هاي   روشنگري . 
ديگري  ــ در ميان  بنيانگذاران  انديشة  مدرن  در ايران  مشاهده  مي شود و 
از مطالعة  آثار و تأليفات  آنان  مي توان  به  اين  درك  بنياني  از آزادي  که  از 

استقالل  فردي  و تشخص  اجتماعي  و سياسي  به دست  مي آيد، رسيد.

من  توجه  شما را به  سندي  از دوران  مشروطيت  جلب  مي کنم  که  کمتر 
خوانده  شده  و شايدبه  داليلي  عمداً مورد غفلت  قرار گرفته  است ؛ مي دانيد 
انجمن هاي  متجدد و مشروطه خواهي  که  در پيش زمينه هاي   از  که  يکي  
سياسي  و فرهنگي  مشروطيت  از اهميت  خاصي  برخوردار بوده  و توانست  
تاحد زيادي  آموزه هاي  سياسي  و فرهنگي  مدرن  را به  ايرانيان  معرفي  کند، 
»جامع  آدميت « بود که  توسط  عباسقلي خان  آدميت  بيست  سال  پيش  از 
صدور فرمان  مشروطيت  به  تأسي  از ملکم خان  تأسيس  شد و در جريانات  
مشروطه  و بعد از آن ، نقش  فعالي  داشت ؛ در يکي  از نامه هايي  که  بنيانگذار 
اساسي   اصول   نوشته ،  طباطبايي   محمد  سيد  به   خطاب   آدميت «  »جامع  
سياست  و فرهنگ  مدرن  را به  زباني  گويا و واضح  بيان  کرده  است ؛ در 
بخشي  از آن  نامه  آمده  است : »جهد بايد کرد تا در ايران  سلطنت  مشروطه ، 

پارلمان  ملي ، وزراي  مسئول ، استقالل  ديوان  قضا برپا گردد«.

به  تحقيق  شما هم  قبول  داريد که  اين  مفاهيم  برآمده  از همان  آزادي  و 
فرديتي  است  که  در دنياي  مدرن  پديد آمده  بود و روشنفکران  ايراني  از آن  
خبر داشتند؛ همو در نامه اي  ديگر که  به  مظفرالدين  شاه  روز بعد از صدور 
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فرمان  مشروطيت  نوشته  و تحت  عنوان   »يادآوري  خيرخواهانه «  منتشر 
شده  است ، از جمله  مواردي  که  گوشزد کرده  به  »حق  مشروع « مردم  اشاره  
کرده  و براي  تکميل  فرايند مشروطيت  و آفت زدايي  از آن  مي نويسد: »... 
و  مملکت   خرابي   مهمد  وقت   همه   که   مفسدين   خياالت   از  جلوگيري  
گدايي  ملت  و ضعف  سلطنت  و پراکندگي  جمعيت  و سرگرمي  مذموم  
پادشاه  و حجب  حقايق  بشري  و سد باب  معارف  و آزادي  افکار بوده اند 
از اهم  فرائض  ترقي خواهان  و معظم ترين  واجبات  آدميان  است  و دقيقه اي  
نبايد در اين  مهم  اکبر غفلت  گردد«. ازطرفي  فراموش  نکنيم  که  در همان  
در موضوعات   فرهنگي  و سياسي   نخبگان   از  که  رساله هايي   بود  دوران  
که   مي شد  منتشر  و...  ديپلماتيک   حقوق   اساسي ،  حقوق   بشر،  حقوق  
حکايت  از روحية  آزاديخواهي  و فردباوري  متجددانة  آنان  داشتند. از ديگر 
به  تأکيد آخوندزاده  بر تقويت  »قوة  خيال « اشاره  کرد که   موارد مي توان  
بنياد هرگونه  تحولي  درجامعه ، سياست  و فرهنگي  سنتي  مي داند؛ آخوندزاده  
که  به  درستي  تشخيص  داده  بود تمدن  مدرن  برآمده  از عقالنيت  خوداتکاء 
ديگران   تجربة   اتخاذ   ..« مي نويسد:  رابطه   اين   در  است ،  تجربي   علم   و 
و طرح اندازي   اساس  خيال   به   انسان   که   وقتي   بخشيد  نخواهد  حاصلي  
به   اولويت  ورود  اين   تا جايي   او  باشد...«  نبرده   ارباب  تجربه  پي   عقول  
مدنيت  نوين  را استمرار مي دهد که  باسوادي  همگاني  را از شرايط  اوليه  و 
تغييرات   مستشارالدوله   ي   کلمه «  »يک   نقد  در  و  مي شمارد  آن   اساسي  
اساسي  را که  به  تعبير او »بايد اين  اساس  ظاهر بالکليه  از بيخ  و بن  برکنده  
شود« را منوط  به  همان  تحول  در قوة  خيال  و دستيابي  به  آزادي  فردي  که  

نقطة  مقابل  فرهنگ  و اعتقادات  قبيله اي  سنت  است  مي خواند.

درواقع  پروژة  آخوندزاده ، برپاية :

الف .  کسب  آگاهي  آغازشده ؛

به  ب .  تحول  در سياست  رسيده ؛

و از آن  به  ج .  تغيير در اجتماع  کشيده ؛
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و درنهايت  به  د.  مدرنيته  دست  مي يابد.

همين  موارد را مي توان  در نوشته هاي  ميرزا ملکم خان  ناظم الدوله  و ميرزا 
به دست  آورد؛  ميرزا عبدالرحيم  طالبوف  و ديگران  هم   آقاخان  کرماني ، 
از  مشروطيت   دوران   روشنفکران   آگاهي   از  مي توان   تحقيق   به   بنابراين  
آن   نهادينه کردن   فرايند  و  گفت   سخن   فرديت   و  آزادي   مدرن   مفاهيم  

مفاهيم  رادر پروسة  استقرار نظام  جديد اجرايي  به  عينه  ديد.

*در غرب  مفاهيمي  چون  آزادي  و فهم  آن  در رابطه  با مفهوم  استقالل  
فرد، بنابه  تعبير فوق ، بستر شکل گيري  حقوق  شهروندي  و جامعة  مدني  
مستقل  از قدرت  سياسي  قرار گرفت  و با موفقيتي  که  شاهدش  هستيم ، 
بنيان هاي  جوامع  آزاد و پيشرفتة  غربي  ساخته  شد. اما بي ترديد دستيابي  
به  انديشه  و سپس  نظام  اجتماعي اي  مبتني  بر چنين  مفاهيمي  در غرب  نيز 
يک  شبه  صورت  نگرفت . آيا باور به  شکست  انقالب  مشروطه  و بي اثر 
دانستن  آن  و نفي  يا ناچيزگرفتن  دستاوردها و پيامدهاي  آن ، بيانگر سلطة  
انديشة  مشروطه خواهي  نيست ؟ آيافکر  نابگرا به  مفاهيم  اساسي   نگاهي  
نمي کنيد تن دادن  به  سلطة  چنين  نگاهي  بار ديگر ما را از درك  اهميت  
نگاه  تاريخي  به  رويدادها و امر مهم  ديگر و نشأت  گرفته  از آن  يعني  درك  

مفهوم  تداوم  دور نمي سازد؟

- اين  سوال  را بايد از کساني  پرسيد که  قائل  به  شکست  مشروطه  هستند؛ 
ناتمام  در سير  من  که  به  دفعات  گفته ام : جنبش  مشروطيت ، يک  پروژة  
تاريخي  ايران  است  و براي  تکميل  و پرداخت  ــ چه  در نهادسازي  و چه  
در تحقيقات  ــ کاماًل باز و قابل  تأمل  است ؛ اتفاقًا من  هم  براي  مقابله  با 
پروسه اي  که  حيات  خود رادر اعالم  شکست  مشروطيت  مي داند، براساس  
داده هاي  عيني  و رويدادهاي  تاريخي  سخن  از ناتمام  بودن  مشروطيت  و 
راستاي   در  و  انساني   انديشه هاي   جديد  دستاوردهاي   با  آن   تکميل  
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و  مي گويم   ايراني   فرهنگ   و  سياست   و  جامعه   نيازهاي   به   پاسخگويي  
درواقع ، حکايت  شکست  مشروطيت  راساخته  و پرداختة  اذهاني  مي دانم  
که  در محيطي  غيرمشروط  و خارج  از معيارهاي  قانوني ، سيطرة  فرازميني  
خود را مي خواهند و همان طور که  پيش  از اين  گفتم ، بر امتيازهاي  ازدست  
رفتة  شازدگي  و... خود ناله  مي کنند؛ پس  براي  اينکه  بتوان  به  ناتمام ماندن  
مشروطيت  آگاه  شد و از آفت هاي  فکري  و سياسي  آن  را دور ساخت  و 
به  تکميل  آن  کمک  کرد، راهي  جز بازنگري  در آموزه ها و سير تاريخي  
مشروطيت  در ايران زمين  نيست  و همانا برخورد عقالني  و واقعي  با افت  
و خيزهاي  مشروطيت  است  که  مي تواند هم  ما رااز زيرنگاه  تماميت خواهانه  
به  آن  نجات  دهد و هم  به  شفاف سازي  دستاوردها و پيامدهاي  جنبش  

مشروطيت  ياري  رساند.

اعماق   به   رفتن   را  دين خويي   فرهنگ   از  رهايي   راه   دوستدار  *آرامش  
بنيان هاي  فرهنگي  به منظور شناخت  و روشن ساختن  تاريکي هاي  دوام يافته  
تا »حال « و سپس  نقد و بريدن  از آن  مي داند. ايشان  براي  رسيدن  به  اين  
راه   به   رفتن   يعني   خود«  راه   گزيدن   و  »سنجيدن   نسلي   هر  به   رهايي ، 

مستقل  خود را توصيه  نموده  و آنرا به  اجمال  چنين  تصوير مي کند:

1. از نو شناختن  و برآورد گذشتة  خود؛

ـ خود؛  ـ همزماني ـ  2. آن  هم  با نگاهي  پرسنده  و بر پايگاه  آگاهي  کنوني ـ 

3. با پرسش  و نقد اين  گذشته ، يعني  نه  »حافظ  آن  بودن ، بلکه  »عامل  به  
تاريخ  سپردن « آن  شدن .

4. و در اين  رهگذر براي  خود و موجوديت  خود استقالل  آفريدن .

خوب  اگر ما ــ به عنوان  يکي  از نسل هاي  پس  از مشروطه  که  از قضا در 
اين  گذشته  روي  آورده  است  ــ  به   آيندة  خود  ناروشني   اوج  بحران  و 
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بخواهيم  به  راه  توصيه  شده  آرامش  دوستدار برويم ، بايد:

با انقالب  مشروطه  چه  کنيم ؟

راه  سپردن  آن  به  تاريخ  چيست ؟

نقد آن  به معناي  درك  و دريافت  بنيان هاي  پيام  آزاديخواهانه  و تجددخواهانه  
آن  و تداوم  آن ؟

و  اعراض   و  آن   دوام يافتة   تاريکي هاي   به معناي  روشن ساختن   آن   يانقد 
بريدن  از آن ؟

- فکر مي کنم  باتوجه  به  تأثيراتي  که  جنبش  مشروطيت  در ذهن  و زبان  
است .  منتفي   اساس   از  آن «  از  بريدن   و  »اعراض   است   ايرانيان  گذاشته  
»سپردن  آن  به  تاريخ « هم  به  نظر من  در »نقد آن  به  معناي  درك  و دريافت  
که   است   آن «  تداوم   و  آن   تجددخواهانة   و  آزاديخواهانه   پيام   بنيان هاي  
درواقع  همان  »نقد آن  به معناي  روشن ساختن  تاريکي هاي  دوام  يافتة  آن « 

است .

يعني  کاري  که  ما از پس  يک  سده  با مشروطيت  داريم  زدودن  کج راهه هايي  
است  که  در استبداد و جهل  به  ماهيت  و الزامات  آن  دامن گير فرهنگ  و 
جامعة  ايران  است . درحقيقت  شايد از احتياط  به  دور نباشد که  تناسب  
ميان  ايران  با مشروطيت  را در همان  آفاتي  بدانيم  که  منورالفکران  عصر 
ناصري  ــ همان طور که  خودتان  در يکي  از سؤاالت  اشاره  داشتيد ــ در 
عقب ماندگي  ايران  مي دانستند: جهل  و استبداد. بالفاصله  بايد اشاره  کرد 
که  اين بار جهل  معطوف  به  ماهيت  مشروطيت  است  و استبداد در کنار 
نظام هاي  سياسي  از سوي  برخي  ازنخبگان  هم  مشروطيت  را دچار وقفه  

کرده  است .

در جمع بندي  از مطالبي  که  راجع  به  مشروطيت  به  گفتگو گذاشتيم ، ناچار 
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از اين  يادآوري  هستم  که  برخورد معقول  و واقع بينانه  با جنبش  مشروطيت  
فرهنگ   و  سياست   ارزيابي   و  تبيين   آن ،  آرمان هاي   و  اهداف   تحليل   و 
ايراني  است  که  در يک  سده اي  که  از استقرار مشروطيت  گذشته ، به  موانع  
تکميل  و گسترش  فرايند مشروطيت  تبديل  شدند و آن  را ازماهيت  اصلي  
ايده ها و اهدافش  دور ساختند؛ بي ترديد در اين  بحث  امروز ايران  را به  
اصطالح  اهل  پديدارشناسي  بايد به  حالت  تعليق  درآوريم ؛ چراکه  شرايط  
امروز چه  از نظر سياست  و چه  از نظر فرهنگ ، هم  از مشروطيت  و هم  
مدنيت  مرخص  است  و ارزيابي هاي  ما بايستي  معطوف  به  موانع  اجرايي  
ماندن   ناتمام   و  توقف   به  عوامل   باشند که  در سده اي  گذشته   و فکري  

مشروطيت  تبديل  شدند.

اين  موانع  بخشي  به  بي توجهي  به  فرهنگ سازي  براي  آن  جنبش  مربوط  
در  که   برمي گردند  دست اندازي هايي   به   ديگري   بخش   و  مي شوند 
اصلي ترين  نتايج  مشروطيت  يعني  قانون  اساسي  و پارلمان  در حکومت هاي  
از واقعيت   را  دادة  مشروطيت   ارمغان   نهادهاي   وقت  ظاهر شدند و آن  
به   انحراف   اولين   رابطه   اين   در  ساختند؛  تهي   خود  ماهوي   و  وجودي  
تندروي هايي  برمي گردد که  در فرداي  سقوط  استبداد محمدعلي  شاهي  از 
سوي  برخي  از مشروطه  خواهاني  به  ظهور رسيد که  تحت  تأثير افکار 

آنارشيستي  حوزة  قفقاز بودند.

انحراف  ديگر زماني  به  عمل  آمد که  در دهه اي  از پالمان  به  طويله اي  تعبير 
شده  که  چند رأسي  گوسفند در آن  جمع  شده اند. باز انحرافي  ديگر زماني  
از  مواردي   در  غيرالزم   و  بي مورد  نظرهاي   تجديد  که   پيوست   به وقوع  
قانون  اساسي ، راه  را براي  دخالت هاي  پادشاه  در امور اجرايي  هموار کرد، 
از معنا و محتواي  مشروطيت ، مقيد و محدودکردن  قدرت   درحالي  که  
پادشاه  مراد بود. در اين  رابطه  توجه  شما را به  سندي  جلب  مي کنم  که  
آن   به   تاريخي   تحقيقات   در  مهم  کمتر خوانده  شده  و  اسناد  مانندديگر 
بي توجهي  شده  است ؛ در جريان  تجديد نظر سال  1328 در قانون  اساسي ، 
قوام السلطنه  در نامه اي  به  محمدرضا شاه  بعد از اشاره  به  اهميت  قانون  
اساسي  و زحماتي  که  براي  آن  از مشروطيت  تا آن  دوران  کشيده  شده  و 
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با اشاره  به  گسترش  فرهنگ  حقوق  بشر در جهان ، مي نويسد: »... اينک  با 
صدور منشور ملل  متفق  و اعالمية  عمومي  حقوق  بشر که  از طرف  ممالک  
معظمه  منتشر گرديده  و دنياحقوق  بيشتري  براي  مردم  گيتي  شناخته  است ، 
اعليحضرت  همايوني  که  حفظ  و صيانت  قانون  اساسي  را برعهده  گرفته  
و سوگند ياد فرموده اند، چگونه  امر مي فرمايند اين  وثيقة  محکم  را که  در 
مصوبة   قوانين   و  زنند  برهم   بنيان   و  ريشه   از  است ،  ايران   مردم   دست  
مجلس  شوراي  ملي  را که  از در بند مجلس  سنا هم  با اشکاالت  متصوره  
بگذرد، قابل  تعويق  يا تعليق  يا توقيف  گرداند و توجه  نفرمايند که  وقوع  
الغاي  مشروطيت  است  و  چنين  فکر در حکم  تعطيل  قوانين  و محو و 
خوش آمد  براي   معدودي   و  بگذرد  سکوت   به   امروز  اگر  بالفرض  
اعليحضرت  يا درنتيجه  تهديد و تطميع  در پيشرفت  آن  موافقت  نمايند، 
واي  به  حال  امروز و آتية  آنها که  سکوت  و موافقت  کرده  و اعليحضرت  

را به  مخاطرات  عظيم  آن  متوجه  ننموده اند«. 

متأسفانه  حرف هاي  قوام  گوش  شنوايي  نداشت  و دربار با تجديد نظر در 
قانون  اساسي  و اعطاي  حق  انحالل  مجلسين  به  شاه  در اصل  84 بدعتي  
را پايه گذاري  کرد که  بيش  از همه  دامن گير محمدرضا شاه  شد؛ ازعجايب  
روزگار است  که  در آن  شرايط  مشروطه خواهان  هيچ  اعتراضي  به  دربار 
نکردند و در مواردي  همان طور که  قوام  تشخيص  داده  بود، به  همراهي  و 
همرأيي  با شاه  کوشيدند؛ حکيم الملک  که  از فعاالن  صدر مشروطيت  بود، 
در مصاحبه اي  با اشاره  به  مسألة  تجديد نظر گفت : »نقض  بزرگ  قانون  
جهت   شاه   به   را  الزم   اختيارات   که   است   مااين   مشروطيت   و  اساسي  
انحالل  مجلس  نداده  است . به  نظر من  هرگاه  اين  ماده  بر قانون  اساسي  

اضافه  شود، قانون  اساسي  ما نقض  نخواهد داشت «.

حکيم الملک  و ديگر مشروطه خواهان  نظير تقي زاده  و مستشارالدوله  از 
پادشاه   براي  مقيد و محدودکردن  قدرت   بودند که  مشروطيت   برده   ياد 
است  و اين  تجديد نظر همان طور که  قوام السلطنه  نوشته  بود، در حکم  
تعليق  و تعطيل  مشروطيت  بود. بازهم  مي توان  به  مسائلي  اشاره  کرد که  
را  آن   ايده هاي   و  اهداف   و  براي  مشروطيت   فرهنگ سازي   در  کوتاهي  
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سرلوحة  برنامه ريزي  کاربردي  براي  آموزش  و پرورش  همگاني  قرارداده  
و  حساس   برهه اي   که   جنبشي   براي   درست تر،  تعبير  به   يا  و  بودند 
و  نخبگان  سياسي   به شمار مي رفت ،  ايران زمين   تاريخ   در  سرنوشت ساز 
داشتند،  فعالي   نقش   هم   مشروطيت   جريانات   آنهادر  اکثر  که   فرهنگي  

نتوانست  پروسة  فرهنگ سازي  را نهادينه  کنند.

موانع   در  روشنگري   و  مسائل   اين   در  روشمند  کنکاش   من   نظر  به  
ماندن   ناتمام   واقعي بودن   بر  دليلي   مي تواند هم   نهادينه شدن  مشروطيت  
مشروطيت  باشد و هم  ذهنيت  جستجوگري  را که  درپي  کاوش  از علل  و 
عوامل  عقب ماندگي  ايران  و پرسش  از چرايي  ناموفق  بودن  مدرنيته  در 
ايران  را به  پروژة  تحقيقاتي  و مطالعاتي  تبديل  کرده  است ، راهگشا باشد.

مردادماه  1385 خورشيدي -  يکصدمين  سالگرد جنبش  مشروطيت  ايران 
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انديشه هاي ايراني و تاريخ انديشه

* در سال هاي اخير شاهد انتشار مجموعه کتابهايي با نام »انديشه هاي 
ايراني« از سوي شما بوديم که هر کدام از عناوين اين مجموعه به بررسي 
انديشه ها و افکار انديشمندي مي پردازد؛ چه عاملي باعث شد که شما 

وارد اين حوزه شويد  و اين مباحث و نکات را منتشر کنيد؟

- اين سلسله کتاب ها نتيجه مطالعات و تحقيقاتي است که من در بيش 
از يک دهه گذشته داشتم، مي دانيد که تحصيالت اوليه من در فلسفه بود 
و از همين منظر وارد تاريخ شدم.  به دنبال تحقيق در فلسفه تاريخ، سعي 
داشتم که مطالعاتم را عيني تر کنم و به همين خاطر به مسائل فکري و 
در  تجدد  و  مدرنيته  هاي  بحث  راستا  اين  در  پرداختم.  ايران  فرهنگي 
ايران، کاوش از علل ناکامي تجدد، در دو سده اي که با آن آشنا شده ايم 
از  مطالعاتم  در  کشاند.   مشروطه  از  تحقيق  سمت  به  مرا  تدريج  به 
آن  فرهنگي  و  فکري  هاي  زمينه  به  اي  مساله  هر  از  بيشتر  مشروطيت 
توجه داشتم و آن چه را که آموخته بودم در سبک تک نگاري و با تحليل 
افکار و ايده هاي روشنفکران منتشر کردم. به نظر من معمول ترين روش 
نگاري  تاريخ  طريق  از  کرد  بيان  را  ها  استدالل  توان  مي  که  سبکي  و 
انديشه است. چرا که بر اساس مباني که در فلسفه تاريخ دارم، معتقدم به 
داليل فني امکان نوشتن تاريخ عمومي فکر در ايران يا  تاريخ روشنفکري 
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ممکن نيست، به تاريخ نگاري انديشه روي آوردم. 

*  تفاوت تاريخ روشنفکري و تاريخ انديشه در چيست؟  

- تاريخ انديشه بصورت موردي عوامل را بررسي مي کند که يک انديشه 
را در غالب زماني و مکاني خود مي بيند.  اين نوع تحقيق انديشه را در 
تعامل با زمينه هاي تاريخي و اجتماعي آن مي بيند. اما تاريخ روشنفکري 
داراي يک پيش زمينه است و چند نفر را مورد بررسي قرار مي دهد. مانند 
انجام داده است.  اين نوع  اثر مهرزاد بروجردي يا تحقيقي که قيصري 
يک  به  يک  من  اما  است.  روشنفکري  نگاري  تاريخ  حوزه  در  کارها  
روشنفکران را در فضايي که از آن برآمده و باليده اند مورد بررسي قرار 
دادم. در اساس من مي خواستم به تاريخ امروز برسم. در حقيقت هر کدام 
از کتاب هاي من به نوعي نقد وضعيت فرهنگ و اجتماع امروز است. با 
تأليف تک نگاري ها اين سئواالت به ذهن مي مي آيد که چرا  بجاي 
را  کساني  امروز  ،و...ما  ها  فروغي  ها،  خان  ملکم  ميرزا  ها،  آخوندزاده 
داريم که سطح فکري خيلي پاييني دارند و يا بصورت مد به فرهنگ نگاه 
مي کنند.  همه اين عوامل باعث شد که من به اين نوع نوشتار برسم. البته 
قبل از اين در سال 80 من کتابي نوشته بودم بنام »فراسوي پست مدرنيته« 
اين کتاب شامل دو بخش است: آغاز مدرنينه جهاني، پايان فلسفه سنتي، 
فلسفه سنتي است و  پايان  امروز  و درآن کتاب مشخص کردم که چرا 
اصاًل سنت به پايان رسيده است و جهان مدرن داراي مؤلفه هايي است. 
تا حدودي هم مواردي تاريخي از برخورد جهان سنتي ايران را با دنياي 
مدرن عنوان کرده بودم. بر اساس آغازهايي که در آن کتاب داشتم به اين 
نتيجه رسيدم که جدال سنت و تجدد در زمان  مشروطه بوقوع پيوسته 

است و امروزه هر بحثي نشات گرفته از رويدادهاي آن زمان است. 

* چرا احساس مي کنيد که در دوره مشروطه اين تضاد برقرار شده است؟
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ايران ـ  يا دوره پيشامشروطه که از جنگ هاي  ببينيد دوره مشروطه   -
روس شروع مي شود در حقيقت برخورد دو دنيا است. دنياي مدرني که 
با ابزارآالت پيشرفته نظامي ظاهر مي شود و دنياي سنتي که از پوسته 
خود نتوانسته در بيايد. شکست هايي که ما در آن جنگ ها خورديم اين 
تلنگر را به ما زد که يک دنياي ديگري در اطراف ما است که غير از 
دنياي زندگي ماست. قبل از جنگ هاي ايران و روس باور عمومي بر اين 
بود که همه جهان در يک دنيا بودند. اما بعد از جنگ روشن شد که دو 
دنيا در مقابل هم ايستادند. در مشروطه اين درگيري ها بيشتر ظاهر شد 
تقابل سنت و مدرنيته و يا عدم تقابل آن بارزتر شد. البته بايد به اين نکته 
توجه داشت که هر کسي بر پايه اصول معرفتي اش به رويارويي سنت و 
مدرنيته نظر دارد و در واقع زاويه ديدگاهها متفاوت است و بعضي ها 
تامل  قابل  اين بحث  و  آيد  برمي  از دل سنت  مدرنيته  که هر  معتقدند 
است. عده ديگر به گسست کامل معتقد هستند و اين مسائل را بايد در 
ايران مهم اين  اما راجع به فرهنگ و اجتماع  مبناي معرفتي نگاه کنيم. 
است که اين اتفاق در عصر مشروطه رخ داده است. قطعًا در آن زنان نظام 
سياسي و معرفتي ما مورد چالش جدي قرار گرفته و بلکه ايده جديدي 
آمده که بهتر و جذابتر و پاسخگوتر به نياز انسان ايراني است. به همين 
دليل مشروطه و مسائل فرهنگي آن را اساس تأمل در وضعيت فرهنگ 

امروزي ايران و تبيين برخورد سنت و مدرنيته مي بينيم. 

* يکي از موضوعاتي که شما بدان توجه داشتيد مجموعه آثار فريدون 
را  ديگران  افکار  ايشان  که  دارم  اعتقاد  شخصًا  من  البته  است.  آدميت 
منعکس کرده اند و مانند پاره اي از انديشمندان ايراني از خود اثري را بر 
جا نگذاشته است. به واقع انديشه ورز نيستند. شما اينها را چگونه از هم 
تفکيک مي کنيد؟ کساني که انعکاس دهنده آراء ديگرانند با انديشمنداني 

که انديشه ورزند؟

ـ اتفاقا آدميت مبناي فکري قوي دارد و وامدار تجدد، ليبرال دموکراسي 
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و سکوالريسم است. درست است که ايشان کتاب تئوريکي ندارد. اما 
زماني که شما آثار ايشان را مي خوانديد يک تفاوتي با کتاب مورخان 
ديگر ديده مي شود و اين ناشي  از مبناي  معرفتي ايشان است که نشات 
گرفته از همان روحيه انديشه ورزي ايشان است. اين را در جاي جاي 
کتاب هاي مختلف دکتر آدميت مي بينيد. زماني که ايشان انديشه ترقي 
را مطرح مي کند ظاهرا  دوره سپهساالر را مورد بررسي قرار مي دهد اما 
آزادي  فکر  در  يا  کنند.  مي  تحليل  را  مدرن  نهادهاي  پروسه  واقع  در 
چگونگي ورود فرهنگ مدرنيته را مطرح مي کند. اصوالً امکان ندارد که 
و  سنت  بحث  خصوصًا  شد  تاريخ  وارد  معرفتي  مبناي  داشتن  بدون 

مدرنيته که به تبع وقوع مشروطيت در ايران مطرح شد. 

  

* دلمشغولي فريدون آدميت در تأليفاتشان بيشتر در چه حوزه ايي است؟

- تحليل آدميت اين است که خود را مورخ تاريخ مشروطه مي دانند. 
و  فکري  اصول  مبناي  بر  فکرشان  نهاد  و  است  مشروطه  ايشان  فکر 
بنا شده است و در کتابهاي خود هم همين فکر را  اجتماعي مشروطه 
با مشروطيت  رابطه  در  آدميت  دکتر  تأليفات  واقع  در  کنند.  مي  عرضه 
نظريه پردازان آن و رويدادهايي که به وقوع پيوسته يک پل ارتباطي است 
بين وقوع مشروطيت و تحليل مشروطيت که خواننده امروز را به زمان 
در  آدميت،  آقاي  هاي  کتاب  اين جهت  از  کند.  مي  متصل  مشروطيت 

حوزه مشروطيت کتاب هاي کالسيکي است. 

آخوندزاده،  فتحعلي  فکري  تحوالت  سير  مورد  در  ايشان  توجه  اما   *
يعني  گيرد،  مي  بر  در  را  مستشارالدوله  خان  يوسف  و  طالبوف  احمد 

بيشتر به دوره پيش از مشروطه مي پردازد؟

 - ببينيد مشروطه يک رويداد ناگهاني در تاريخ فرهنگ و سياست ايران 
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نبود. بلکه جنبش مشروطيت مثل هر پديده اجتماعي که در يک جامعه 
رخ مي دهد داراي پيش زمينه هايي بوده است مانند جنگ هاي ايران و 
روس که اولين تالطم را در ذهن ايراني ها وارد کرد و بعد از آن يک 
سري نخبگاني که مرتبط با دنياي  مدرن بودند متوجه شدند که فرهنگ 
سنتي در شرايطي که به وجود آمده پاسخ گوي مسائل تازه در سياست، 
فرهنگ و اقتصاد ايران نيست. مجموع اينها يک دوران در حال گذر را در 
ايران آن دوران بوجود آورد که قبل از مشروطه شکل گرفته بود. بخش 
کساني  مديون  ما  را  ايران  در  جديد  فرهنگ  گيري  شکل  از  اي  عمده 
انتقال مفاهيم  با  هستيم که در آن دوران منورالفکر خوانده مي شدند و 
جديد، نظام فکري قديم را به چالش مي گرفتند. در واقع با انديشه ها و 
نوشته هاي آخوند زاده، ميرزا ملکم خان، مستشارالدوله و طيف خاصي 
فرهنگ  در  منورالفکري  جريان  که  بودند  دوران  آن  خاص  نخبگان  از 
ايراني پديد آمد و به عصر استقرار مشروطيت منتهي شد. در کنار منور 
الفکران عده ديگري بودند که دانش آموخته معارف سنتي بودند و بدون 
آگاهي از مباني تجدد و تحولي که در تمدن انساني به وقوع پيوسته بود، 
بيايند.  پيش  تجددطلبي  و  خواهي  مشروطه  جريان  با  که  شدند  مجبور 
نو  علماي  شده  گفته  الزم  دقت  و  تحقيق  بدون  که  چيزي  آن  همانند 
انديش.  در آن زمان علماي سنتي با مبناي معرفتي تجدد و مدرنيته آشنا 
نبودند و فکر مي کردند که نظام جديد مي تواند بهتر از  نظام قديم باشند.

* چه کساني معتقد به اين ايده ها بودند؟

ـ اسناد و آثار برجاي مانده از دوران مشروطيت همانطور که اشاره کردم، 
تقابل دو انديشه قديم و جديد را روايت مي کنند. عده اي که منورالفکر 
بودند و متجدد و منتقد سنت و عده ديگري که وام دار سنت قدمايي 
بودند، برخي از اين افراد هيچ تحولي را نمي پذيرفتند و مدافع وضع 
موجود بودند نظير شيخ فصل اهلل نوري، شيخ حسن کرباليي و... اما عده 
ديگري از سنتگرايان با آگاهي که از افکار و ايده هاي منورالفکري به 
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سياسي،  وضعيت  تغيير  با  که  کردند  مي  احساس  بودند،  آورده  دست 
در  ذهنيت  اين  عوامل  بايد  البته   - شد  خواهد  بهتر  هم  آنان  موقعيت 
تامل گذاشت و  به  داشتند  قاجاريه  راستاي شرايطي که علما در عصر 
سخن از آن بحث جداگانه و مفصلي مي طلبد - به هر حال اين دوگانگي 
موجب شد که يک سو تعبير مبني بر تقسيم علماي سنتي به مشروطه 
تمدني  سير  گرفتن  نظر  در  با  که  آيد  به وجود  مشروعه خواه  و  خواه 
در  بود،  آمده  پديد  انساني  انديشه  در  که  فرهنگي  تحوالت  و  بشريت 
حقيقت علماي مشروطه خواه هم در بنيان هاي فکري خويش مشروعه 
ترقي  محصول  که  مشروطيت  سياسي  نظام  واقعيت  از  و  بودند  خواه 
انديشه آزاديخواهي و برآمده از رشد نهاد پارلمان در غرب بود، بي اطالع 
بودند و مشروطه خواهي آنان در حد ظاهر متوقف بود. مثال سيد محمد 
مشروطه  دانستم  نمي  »ما  است:  گفته  اول  مجلس  در  طباطبائي  آقاي 
چيست. بعضي از مطلعين مزاياي آن را به ما گفتند ما بررسي کرديم ديدم 
مشروطه  که  گفتيم  همين  بخاطر  آورد.  مي  امنيت  و  است  خوبي  چيز 
بيايد« و يا در صحبت هاي سيد عبداهلل بهبهاني هم داريم که قسم مي 
خورد »به واهلل ما نه دنبال مخالفت با شاه هستيم و نه مستبد هستيم.  ما 
فکر مي کنيم که مشروطه چيز خوبي است امنيت مي آورد و مي خواهيم 
مي  را  مشروطه  همين  بخاطر  کنيم.  پياده  را خوب  اسالم  احکام  آن  با 
پذيريم« نظير اين ديدگاه را حتي مي توان در رساالت علماي به اصطالح 
مشروطه خواه مثل نائيني و خراساني هم ديد. بنظر مي رسد عده اي که 
امروزه مي گويند در مشروطيت علماي نو انديش حضور داشتند داراي 
اشکال است. اگر نگاه ما نگاه فلسفي و معرفتي باشد و مبنايي را در نظر 
بگيريم تجدد داراي مبنايي است که اين افراد از آن مبنا با خبر نبودند و 
ما هم انتظار نداريم که حتمًا همه آنجا متجدد باشند. من با فاصله 001سال 
به آن دوران نگاه مي کنم و به اين نتيجه مي رسم. همانطور که آقاي 
آدميت با فاصله 60و 70ساله نگاه مي کرد و به مسائل ديگري رسيدند. 
با اين حال توجه  به مبنا در کار من مهم است. به گفته آقاي طباطبائي 
بدون  و  است  اساسي  رکن  فکري،  و  تاريخي  مسائل  در  مباني  مشکل 
توجه به آن دچار اشتباه در بازخواني جايگاه اشخاص و قرائت تأليفات 
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نائيني را که بعنوان  و آثارشان خواهيم شد. بر اين اساس آيا مي شود 
نمونه عالي ترين عالم نوانديش مطرح است با شناخت مدرنيته بيايد اين 
مطلب را در کتابش بنويسد که تمام پيشرفت هاي دنياي غرب  نشات 
گرفته از احاديث اسالمي است. اين مسائل است که ما را به تامل وا مي 
جريانات  و  مشروطه  مورد  در  جديدي  بازخواني  يک  امروز  که  دارد 
خود  اصال  و  داشتند  مشروطه  جريانات  در  نقشي  که  افرادي  فکري، 
آيا  کند که  وارد يک بحث ديگر مي  را  ما  اين  بکنيم  رويداد مشروطه 

مشروطه شکست خورده است يا نه.

* در ايران هنوز چندان نمي توان به خوبي دريافت که باالخره مشروطه 
شکست خورده يا نه به حيات خود ادامه مي دهد؟ مي خواهم بدانم چه 

کساني ابتدا به شکست مشروطه معتقد شدند.

مشروطه شکست خورده  که  معتقدند  گرايان  و سنت  گرايان   - چپ 
است اما من که در همين جامعه زندگي مي کنم، اثرات مشروطه را در 
آن مي بينم. اين جامعه  با گذشت يک قرن از مشروطه و حوادثي که از 
سر گذرانده، مجبور است حداقل به صورت ظاهري هم شده، پارلمان، 
تفکيک قوا و قانون اساسي مدوني داشته باشد. البته اينکه عمل واقعي 
نهادها در جامعه مراعات نمي شود و بر روي مکانيسم انجام نمي شود  
مطلب ديگري است.  اين چيزي که به ظاهر وجود دارد نشان مي دهد 
که مشروطه يک پروژه ناتمام است نه شکست خورده است.  نه کاماًل 

پيروز شده است بلکه  فرايند تاريخي خود را طي مي کند. 

يک  وقتي  که  اينست  بر  اعتقاد  مشروطيت،  بعدي  سير  از  بحث  در   *
نهادي از قبل تاسيس شده و يا يک نهادي به کارخود ادامه مي دهد، در 
واقع گذشتگان کار خود را انجام داده اند  اگر دو دهه بعد انحرافاتي در 
سير مشروطه خواهي روي مي دهد ربطي به پايه گذاران مشروطه ندارد؟ 
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- دقيقًا همين گونه است، ببينيد ما در برخورد با پديده اي يک بار از 
منظر وجودي آن را نگاه مي کنيم يعني يک اتفاقي رخ داده در سال 1285 
خورشيدي، فرمان مشروطيت صادر شده اولين پارلمان در ايران تاسيس 
مي شود، اولين قانون اساسي عرفي  تدوين مي شود و يک بار ديگر از 
منظر معرفتي مشروطيت بررسي مي شود و هر کسي با پيش فرض هاي 
خود، با عاليق شخصي، با وابستگي هاي حزبي خود به آن نگاهي مي 

کند و يک استنباطي مي کند 

* محمدعلي  فروغي  شخصيتي  اديب، فيلسوف و سياستمردي است 
که به عمق سياست و جامعه نظر داشته است،  در مورد او گفته اند که 
وي فرد متنفذي بود اما حيطه اختيارات خود را محدود نگه مي داشت و 
خيلي فيلسوفانه واکنش نشان مي داد و تنها مقطعي که خيلي منشا اثر بود 
و يا احساس مي شود که خيلي  از خود جسارت به خرج داد در اشغال 
ايران از سوي متفقين است که مامور مي شود دو پادشاه را با هم تعويض 
کند. چيزي که در کتاب شما نمايان نيست رفتار شناسي فروغي است و 
بيشتر آراي فلسفي او آشکار است. برآيندي که از جايگاه آقاي فروغي 

ديده مي شود چيست و حاصل چه نوع ديدگاهي است؟ 

 - من فروغي را در غالب آن کتاب با توجه به روش تاريخ نگاري انديشه 
در همان غالب زماني و مکاني خودش ديدام و از اين نظر منزلت تاريخي 
فروغي  حاصل مشروطه بوده و او تربيت شده مکتب مشروطه خواهان 
است و به نظر من ماجراي دهه 02 تنها يکي از خدمات فروغي بود که 
باعث شد با نفوذ خود از فروپاشيدن جغرافيايي ايران جلوگيري کند. قبل 
از آن خدمات زيادي فروغي انجام داده بود، او يک دوره رئيس مجلس بود. 
در دوره اول در دبيرخانه مجلس مشغول به کار بود و اولين کتاب اقتصاد 
سياسي و حقوق  اساسي در ادبيات فارسي به تحرير آقاي فروغي است. 
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* در بين مکاتب فکري نمي توانم درك کنم که فروغي متعلق به چه 
مکتبي بود؟

- منش و تأليفات فروغي ثابت مي کنند که او تربيت شده مکتب تجدد 
بوده است. ما مي توانيم نقش فروغي را در ساختارهاي فرهنگي و مدني 
جديد جامعه ببينيم مانند بنياد دانشگاه، فرهنگستان و.... از طرفي همانطور 
که گفتم فروغي از نظر تئوريک و فرهنگي هم مبناي تجدد و ارگانسيم 
داروين  تکامل  فلسفه  به  که مي گفت من  زماني  کرد.  را درك مي  آن 
معتقد هستم در مسائل سياسي هم آن را پياده مي کرد. در واقع فروغي 
نهاد سازي مي کرد و از اين جهت شخصيت مهمي است و جايگاه او در 
تاريخ انديشي از 2جهت قابل اهميت است 1ـ انديشه ورز بود 2ـ عمل 
بين دوره روشنفکري  اين خصايل حلقه و حد واصل  بنابر  و  بود  گرا 

مشروطه  و بعد از آن  بوده است. 

* در عصررضا شاه اشخاصي مانند فروغي ، داور، تيمور تاش که فصل 
مشترکي  بين روشنفکران، دولت و مردم بودند  چرا نتوانستند مشروطه 

را به فرجام منطقي خود برسانند؟ 

- اوال اين مساله را در نظر داشته باشيد که عصر رضا شاه دوره مهمي 
است که بايد به دور از حب و بغض هاي ارزشي به آن در همه جوانبش 
عملگرايي  بر  ناظر  بيشتر  که  شما  سوال  با  رابطه  در  اما  شود.  پرداخته 
روشنفکران است، ما شاهد دوره اي هستيم که تا حدود زيادي آرمانها و 
اهداف مشروطيت در جامعه اجرا مي شود، همانطور که بعضي از تالش 
هاي مشروطه خواهانه ناکام مي مانند، مثل از موضوعيت افتادن استقالل 
پارلمان ضعفي است که در عصر رضا شاه مي بينيم. با اين حال در زمينه 
هاي گسترده نهاد سازي آن دوران يکي از سرنوشت ساز ترين دوران 
داور در  اقدامات  به  توان  رابطه مي  ايران زمين است. در همين  تاريخ 
آرمانهاي  از  يکي  داور  اکبر  علي  کرد.  اشاره  نوين  دادگستري  ايجاد 
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مشروطه را توانست پياده کند که منحل کردن عدليه قديم است و با توجه 
به شرايط آن روز کار بسيار مشکلي بود. شما فکر کنيد که در يک جامعه 
از  سنتي قديم که تمام محاکمات در دست علما است و يک مکاليي 
اروپا برگشته و مي گويد براي اينکه اين وضعيت نابهنجار از بين برود 
بايد دادگستري تاسيس شود و اين کار  را انجام داده و حتي تا امروز هم 
ما مديون داور هستيم. داور در کنار قوانين عرفي جديد که پي ريزي کرد 
حتي ساختمانهاي جديد و مفاهيم جديد علم حقوق را وارد اين کشور 
اقداماتش در دادگستري، در  نهادينه کرد. در کنار داور و  کرد و آن را 
نهادسازي دوران رضا شاه، تيمور تاش را داريم که بنيان گذار بورکراسي 
مدرن در ايران است. به نظر من علت اصلي که از اين موارد غافل بوده 
ايم، سيطره اسطوره باوري و اسطوره سازي در ذهنيت ايراني و دوري او 
از روش تاريخ نگري است، يعني ايراني ها هميشه اسطوره اي به گذشته 
و حال خود نگاه مي کنند و به اين دليل نمي توانند به تحليل وقايع و 

دريافت جايگاه اشخاص دست يابند.

 

* در انديشه و عمل فروغي چه عاملي  شاخص بود؟ 

- فروغي کسي بود که زمانه خود را شناخت و در خيلي از مواقع مي گفت 
که زمانه عوض شده و اين جمله، جمله انتزاعي نبود، بلکه آن را فروغي در 
تا  مبناي معرفتي درك مي کرد که زمانه عوض شده و دگرگوني زمانه را 
مسائل ديپلماتيک و سياسي  پيش مي برد.  وقتي کتاب »سير حکمت در 
اروپا« را مي نويسد. در واقع با اين کار او بر مي گردد به تربيت هاي دوران 
جواني خود در مکتب پدر و مشروطه. زماني که ايشان در ايجاد نهاد دانشگاه 
همراهي مي کند به اين دليل است که درك کرده بود توليد علم در دانشگاه 
بود که  را مي سازد درك کرده  فرهنگستان  که  زماني  و  گيرد  صورت مي 
يعني در کل آن دريافت  با زبان جديد مطرح کرد،  بايد  را  امروز  نيازهاي 
از  متمايز  را  فروغي  که  بود  زمانه  روح  با  شدن  همراه  و  زمانه  دگرگوني 
ديگران نشان مي داد و او را يک روشنفکر واقعي و عملگرا معرفي مي کند.
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* مسئله اي که در کتاب انديشه سيد جواد طباطبايي با آن مواجه مي 
شويم و کمي هم آزار دهنده است پاورقي هايي است که عليه عبدالکريم 
سروش نوشته شده است. اين احساس به خواننده دست مي دهد که شما 
هم مانند سيد جواد طباطبائي نگاه خصمانه اي نسبت به سروش داريد 

آيا اين رويه خاص شماست  يا از آقاي طباطبائي برگرفته ايد؟ 

- نه من از آقاي سيدجواد طباطبائي در اين زمينه  متاثر نيستم. اما زماني 
که بحث مي شود که يکي از موانع تجدد در ايران معاصر ايدئولوژيک 
کردن دين است يا وارونه گفتن مسائل تجدد است، بالطبع پاي سروش 
ميان کشيده مي شود من معتقد هستم که سروش يک وقفه اي در  به 
انديشه ايراني ايجاد کرده است که باز خورد االن وجود دارد و اين  به 
فاصله من با روشنفکري ديني باز مي گردد. من معتقدم که ما روشنفکر 
روشنفکري يک  داريم چون  روشنفکر  يا  داريم  ديندار  يا  نداريم  ديني 
تعريفي دارد که اگر با اين تعريف به سراغ آقاي سروش برويم، آقاي 
سروش و امثال ايشان نه روشنفکر هستند و نه متجدد بلکه متشرعاني 
حوزه  در  بايد  دين  امروز  سکوالر  دنياي  در  که  اند  فهميده  و  هستند 
شخصي باشد حال به اين موضوع يک رنگ ديگري داده اند که بحث 

جداگانه اي الزم دارد و من در اين فرصت کم وارد آن نمي شوم. 

  

* آن چيزي که شما از سيد جواد درك مي کنيد بعنوان يک انديشمند 
ايراني چه مشخصات مهمي دارد ؟

- به نظر من آقاي طباطبائي يک کار اساسي در ايران کرده و آن اين است 
که بعد از دوران ايدئولوژيک شدن روشنفکري با طرح  مشکل مباني ما 
را متوجه روشنفکري واقعي کرد. بحث انحطاط و عقب ماندگي ايران از 
همان دوره جنگ هاي  روس مشخص بوده ولي جلوه هاي خيلي جزئي 
داشته است. يکي از منظر سياسي آن را مطرح مي کرده براي مثال برخي 
معتقد بودند که عامل بدبختي ما اينست که حاکميت  ما مستقل نيست و 
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يا عده اي ديگر آن را از منظر آموزش و پرورش طرح مي کردند، اما 
دکتر طباطبائي يک حسني که دارد و او را ممتاز از ديگرا ن نشان مي دهد 
مشکل انحطاط ما را از نظر فلسفي مطرح کرد و من در اين زمينه وامدار 

ايشان هستم  که مشکل مباني را براي ما ملموس کرد. 

نگاريهاي  تک  از  ديگر  يکي  افکارش  تحليل  و  شايگان  داريوش   *
شماست. سوال اين چرا شايگان و چرا بحران معنويت سنتي؟

- کتابي که راجع به دکتر شايگان من در مجموعه انديشه هاي ايراني 
که خودم  است  هايي  ايده  واقع سنجش  در  کتابهايم  ديگر  مثل  نوشتم 
روزگاري با آنها احساس همدلي مي کردم. با تأليف اين کتاب، من به 
تفاوت دو دنياي قديم و مدرن در حوزه هاي حسي و معنوي پرداختم و 
با پشت سر گذاشتن معنويت سنتي که امروزه شايگان قرائتي تازه از آن 
ارائه مي کند، به اين نتيجه رسيدم که بدون خلط مفاهيم، دنياي مدرن 
خود داراي معنويت است. حاال معنويت را به عنوان يک دستگاه منسجم 
مي  را  آن  باطنيگري  و  اشراقيگري  در  گذشتگان  که  بگيريم  فرهنگي 
خواستند و يا اينکه معنويت را در معناي زندگي بگيريم، من بر اين باورم 
که مدرنيته هم نظام فرهنگي معنويت خاص خود را دارد و هم به زندگي 
معنايي انساني تر داده است. بر اين اساس در کتاب داريوش شايگان و 
بحران معنويت سنتي به معنادار بودن مدرنيته و خاتمه معنويت سنتي در 

تمامي اشکال و انواع آن پرداختم. 

کمتر  انديشه  تاريخ  نويسي،  نگاري، شرح حال  وقايع  بين  ايران  در   *
تفاوتي قائل مي شوند. طرح تاريخ انديشه ايراني را چه کسي ارائه داد 
است؟ و در انديشه ايراني از جمله ملکم خان، فروغي، آدميت، داريوش 
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شايگان  به انديشمنداني چون سيد جواد طباطبائي تنه مي زنند که مايه 
هاي ديني و سنتي بيشتري دارند. خصوصاً  در سخنراني اخير خود در 
سيمنار مشروطه احساس مي شود که به غالب سنتي بيشتر نزديک شده 
و مجموع مطالعاتش آن را به اين حوزه نزديک مي کند اما در هيچ کتابي 
و  دهد  قرار  انتقاد  مورد  را  دين  و  روحانيت  نهاد  که  شود  نمي  ديده 

احساس مي شود که دليلش اينست که ايشان بيشتر سنت گرا هستند. 

- در رابطه با دکتر طباطبايي تا آن جا که من از نوشته هايشان فهميده ام 
دکتر  خود  از  بايد  را  اين  از  بيش  هستند.  مدرنيته  وامدار  بيشتر  ايشان 
طباطبايي پرسيد که چرا روحانيت و دين را مورد انتقاد قرار نداده اند. اما 
در رابطه با سخنراني ايشان در سمينار مشروطه، تا جايي که من اطالع 
دارم گزارشگران دست به گزينش مطلب ايشان زده و مطلبي که بخش 
کوجکي از تحقيقات دکتر طباطبايي بوده را بدون توجه به صدر و ذيل 
آن منتشر کردند. اما در رابطه با طرح انديشه هاي ايراني، اصل موضوع 
ايده من بود که در اواخر سال 1380 آن را با مديريت نشر کوير در ميان 
گذاشتم و با استقبال ايشان کار تدوين شروع شد و در ادامه دوستاني 
ديگر، اشخاص و افراد ديگري را تأليف و منتشر کردند. در کل زمينه 
طرح انديشه هاي ايراني، گشودن راهي به افکار و انديشه هاي مدرني 
يا مورد  ايران را به وجود آورده و  بود که در دو سده گذشته فرهنگ 
ارزيابي و نقد قرار داده بودند و بسترهاي الزم را براي تغيير در ذهنيت 
و فکر ايراني فراهم مي ساختند، در واقع من در تأليف تک نگاري هايم 
بيشتر وضعيت فعلي فرهنگ ايراني را پايه قرار مي دهم و وقتي که تاريخ 
انديشه مي نويسم و بر اين اساس بحث انديشه هاي ايراني شکل گرفت. 
در  را  انديشه  اصاًل  که  بوده  من  معرفتي خود  هاي  دغدغه  آنکه  ديگر 
گفتگوي بين االذهاني مي دانم. من زماني که در مورد فريدون آدميت مي 
نويسم در عين حال با او گفتگو مي کنم. و با سبک تک نگاري حقيقت 
ذهن خود را بيان مي کنم و در واقع حرف خودم را از زبان طرفين گفتگو 
بيان مي کنم. يعني زماني که من مي گويم آزاديخواهي مهم است و دکتر 
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آدميت آزاديخواه است در واقع پايبندي خودم را به آزادي گوشزد مي 
کنم. وقتي تاريخ و مبناي مشروطه را مي نويسم در واقع عالقه خودم را 
به مشروطه خواهي اظهار مي کنم. زماني که من از انديشه هاي فروغي 
مي نويسم، در حقيقت مي خواهم بگويم کسي مورد قبول من است که 
روشنفکر و در عين حال عملگرا است و فقط تئوري پرداز نيست و اين 
مسائل باز هم بر مي گردد به پيش فرضها و عاليق ذهني من، همانطور 
که آن کسي که عاليقش سنتي است بدنبال تک نگاري مالصدرا،  ابن 
سينا و سهروردي است و در مورد اين افراد مي نويسد. در خاتمه الزم 
است اين نکته را يادآوري کنم که تمام کتاب هاي من نشات گرفته از 

دلمشغولي هاي فکري و معرفتي خودم است.       

تهران 29 ارديبهشت 1386
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پايگان ديانت در مواجهه با سياست نوين
عصر مشروطيت

1ـ  در ايران کنونی رابطه دين و سياست يکی از گسترده ترين بحث های 
جاری در جامعه اهل فکر و فرهنگ، به ويژه در حوزه انديشه سياسی 
است. کم نيستند کسانی که می گويند در ايران تقريبًا بدون استثناء درهمه 
دوره های تاريخی، اين دو رکن جامعه کم و بيش در بند يکديگر اسير 
و تار وپودشان در هم تنيده بوده است. اما برآمد جريانی که برای نخستين 
بار ضرورت جدائی اين دو را طرح کرده و آن را راه توفيق سياست و 

اقبال دين می داند، شايد بتوان به آغاز جنبش مشروطه نسبت داد.

اما پيش از پرداختن به موضوع فوق بفرمائيد، در آستانه بيداری ايرانيان 
و دوره فراهم شدن مقدمات اين جنبش، رابطه دين و سياست چگونه و 
يا به قول دکتر جواد طباطبائی ميان ديانت و سياست در ايران چه نسبتی 
برقرار بوده است؟ آيا اساسًا در آن زمان نگرش دينی يکدستی به سياست، 

در ميان پايگان مذهبی ـ آخوندها ـ سلطه داشت؟
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ج1- دوران قاجاريه همانطور که از نظر تحول فرهنگي و اجتماعي ايران 
داراي اهميت است، از نظر دگرگوني که در جايگاه دينداران به وجود 
آمد و رابطه آنان با دربار و اقشار مردم را تحت تاثير قرار داد هم داراي 
اهميت است و برخوردهايي که در آن دوران از سوي پايگان ديني نسبت 
با  را  ديني  علماي  پيوست،  به وقوع مي  اجتماعي  و  به مسائل سياسي 
چالش هاي تازه اي مواجه ساخته بود؛ بخشي از اين چالشها و هماورديها 
از سوي دينداراني بود که از درون دين قدمائي برمي آمدند و جريان هاي 
ديني نوآئيني را پايه گذاشتند که بر جريان ديني بعد از خود، در زمينه 
اما چالش  تاثيرات بسزايي گذاشت.  اعتقادي، اجتماعي و سياسي  هاي 
ديگري هم که فرهنگ ديني را با مشکالت جدي مواجه ساخته بود، از 
بيرون آموزه هاي ديني برمي خاست و نشأت گرفته از درك و دريافتهايي 
بود که برخي از نخبگان سياسي و فرهنگي تجددگرا و منورالفکر به دنبال 
آشنايي با فرهنگ و تمدن مدرن، در برابر علماي سنتي قرار مي دادند. 
شايد بتوان هر دو چالش را در نگرشهاي ديني به سياست دخيل دانست.

براي اينکه بهتر بتوان به شرايط آن دوران پي برد، آگاهي از سير رهيافتهاي 
علماي ديني به سياست ضروري است. سيري که در تبار نزديک خود به 
دوران صفويه و رسميت يافتن مذهب تشيع در ايران برمي گردد و در 
هاي  آموزه  و  ايزدي  فره  ايراني  هاي  ايده  در  اش  باستاني  هاي  زمينه 
اسالمي ، جاي دارد.  در حقيقت کنشها، واکنشها و ايده هايي که علماي 
سنتي در برابر حوادث عصر قاجاريه و بخصوص پديداري مشروطيت 
در ايران از خود ظاهر مي ساختند، معطوف به گذشته اي تاريخي است 
که بنيانهاي معرفتي و اعتقادي را در خود جاي داده است. )سير تاريخي 
رهيافتهاي سنتي به امور سياسي را من به اجمال در کتاب »قدرت سياسي 

در انديشه ايراني از فارابي تا نائيني« آورده ام.(

با تکيه بر اين زمينه تاريخي و معرفتي مي توان به پرسش سؤال شما 
پرداخت؛ در اين رابطه بايد گفت که در پيش زمينه هاي وقوع انقالب 
نوع حکومتي در زمان  دانستن هر  با غاصب  مشروطيت، علماي شيعه 
غيبت، حاکمان وقت را غاصب امر امام مي دانستند و عده اي بر اساس 
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اين ديدگاه، از سياست دوري مي جستند. اما عده ديگري از علماي آن 
دوران، با توجيه برخي از متون کالسيک ديني، همکاري با حاکمان را از 
باب »المماشاه مع خلفاء الجور« جايز دانسته و در مسائل سياسي دخالت 
مي کردند. اين گروه از علما حلقه واسط ميان رعيت و دربار را بر عهده 
داشتند و به غير از موارد استثنايي که منافعشان ايجاب مي کرد، در کنار 

دربار و حاکمان جور بودند.

امور  داشتن  دست  در  همراه  به  شرعي  وجوهات  اخذ  و  مالي  مسائل 
قضايي، اصلي ترين موارد حضور علما در عرصه هاي سياسي و اجتماعي 
ايران زمان قاجاريه بودند؛ همانطور که از متون ديني بر مي آيد، ريشه و 
پايه اين برخوردها از سوي علماي ديني به نائب مناب بودن مجتهدان در 
زمان غيبت و مساله امامت در اصول اعتقادي شيعيان برمي گردد که بر 
ديني در عصر غيبت  متصديان  احاديث  راويان  منقوله،  احاديث  اساس 
و  قمي  ميرزاي  فقهايي چون  که  همانطور  واقع  در  و  اند  خوانده شده 
کاشف الغطا و... در عصر قاجاريه در مکتوبات خويش به آن پرداخته اند، 
حاکمان واقعي در جامعه شيعه، مجتهداني هستند که امر حکومت را به 
پادشاهان تفويض کرده اند؛ در زمان جنگهاي ايران و روسيه هم فتحعلي 
شاه با استناد به اين عقيده، علما را به صدور احکام جهاديه ترغيب کرد 
کرد.  آراسته  روسيه  برابر  در  احکام  آن  استناد  به  را  خود  لشکريان  و 
شيعيان، حکومت  نظرگاه  از  غيبت  زمان  در  نوع حکومتي  هر  بنابراين 
غصبي بوده که حق امام را از آن خود کرده و چون روايات داللت دارند 
بر نيابت علما از امام غائب، پس حکومت واقعي بايد از آن فقها باشد؛ 
تأليفات علماي  از رساالت و  از آن دوران در برخي  ايده اي که پيش 
دعوت شده از سرزمينهاي عربي به ايران عصر صفويه تبيين شد و در 
عصر قاجاريه منسجم ترين شکل آن را مال احمد نراقي در کتاب »عوايد 

االيام« عرضه داشت.

در اين ديدگاه شيعي، تمامي اليه هاي سياسي و اجتماعي نشات گرفته از 
آموزه هاي مذهبي بوده و حدود اختيارات حاکم که همان نائب امام زمان 
و فقيه داراي واليت الهي است، از احکام فردي تا مسائل جمعي را شامل 
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مي شود و جايي براي جدايي حوزه سياست از ديانت باقي نمي گذارد.

بر اساس اين ديدگاه بود که در زمان قاجاريه ميرزاي قمي، اجازه جهاد 
را به پادشاه وقت صادر مي کرد. کشف الغطاء حکمران را داراي سلطنت 
عرضي و سلطان مأذون از مجتهد مي دانست. مال علي کني اکثر امور 
مالک  شفتي  االسالم  حجه  داشت.  دست  در  را  تهران  مالي  و  قضايي 
الرقاب اصلي اصفهان بود و به اجراي احکام شريعت مي پرداخت و ظل 

السلطان مجري دستوراتش بود.

به  توان درميان علماي سنتي که  به شيوه هاي مختلف مي  تلقي را  )اين 
مشروطه خواه ناميده شده اند هم ديد و در ميان مشروعه خواهان هم همين 
ديدگاه بوده که مبناي مخالفت با نهادهاي نوين سياسي و اجرايي قرارگرفته 
است.( به ديگر سخن اگر بخواهيم از واژگاني که ونسا مارتين در تأليف 
به  خود  
کار گرفته استفاده کنيم، در عصر مشروطيت شاهد نقطه چرخشي هستيم 
در فرو ريختن »نظم کهن« و مقدمات »نظم جديد«؛ يعني در آن زمان اسالم 
شيعي ايدئولوژي حامي دولت و بمثابه رکن اصلي نظام قضايي و تکليفي 
بشمار مي رفت و مشروطه خواهي نماينده نظم جديدي بود که در ارکان 
پارلمان  برپايي  اساسي عرفي و  قانون  با تدوين  اجرايي کشور  سياسي و 

ظاهر شده بود. 

و  ثابت  ديدگاه  ايران،  مشروطيت  انقالب  رويداد  آستانه  در  بنابراين 
واحدي در ميان پايگان دين نسبت به سياست وجود نداشت و هر کسي 
از سردمداران ديانت بسته به دريافت خويش از اصول و آموزه هاي ديني 
مخالف  يا  همراه  خويش  ظن  از  و  شده  وارد  جاري  سياسي  امور  به 
مشروطيت شده بودند؛ در واقع در رويدادهاي مشروطيت، دينداران از 
يک سو همان رهيافت سنتي اندرزنامه نويسي را به سياست داشتند. از 
سوي ديگر، سياست را از ديدگاه فقهي مي نگريستند. از طرفي با تاثيرات 
گذرا و ظاهري که از منورالفکران گرفته بودند، در طيفي به تأئيد لزوم 
دگرگوني در سياست روي آوردند و در طيفي ديگر خواستار حفظ وضع 
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موجود بودند. »رساله دخانيه« اثري از ميرزا حسن کرباليي که همزمان با 
از  اي  نمونه  شده،  نوشته  رژي  قرارداد  عليه  اجتماعي  حرکت  وقوع 
اقتصادي  و  مدرنيته سياسي  با  معارضه  در  ديني  پايگان سنت  مخالفت 
بشمار مي رود. از طرف ديگر با شيوع نوآئين هاي مذهبي و اعتقادي، 
مي  ديانت  حوزه  از  خارج  را  سياست  حوزه  باوران  دين  از  اي  عده 
خواندند و با تعبيري که ميرزا آقا خان کرماني با تبيين ديدگاه نوآئيني 
ديني، در کتاب »هشت بهشت« که بر اساس متافيزيک بابيه و ازليه آن را 
نوشته است، يک دهه قبل از صدور فرمان مشروطيت، با جداسازي امر 
بر حاکميت  را  نظام سياسي مشروطيت  امر سياسي، ارجحيت  از  ديني 
استبدادي به اثبات رساند و برخي از نهادهاي مدرن سياست را با مزاياي 

آنها براي انتظام جامعه بيان نمود. 

عصر  سياست  در  سنتي  علماي  نقش  دقيق  روشنگري  براي  واقع  در 
سياست  در  ديانت  عنصر  همه  ورود  سرآغازهاي  به  بايد  مشروطيت 
قاجاريه چه در لزوم کسب مشروعيت ديني بنيانگذار آن سلسله و چه در 
نقطة  بپردازيم که خصوصا آن جنگها،  ايران و روسيه  جريان جنگهاي 
آغاز برخورد ايران و مدرنيته و شروع تالطم و دگرديسي در نگاه ديانت 

به سياست است. 

2ـ  در روايتهای تاريخی گفته می شود؛ در جريان جنگهای ايران و روس 
به ويژه در آغاز دور دوم آن که بار ديگر به شکست ايران انجاميد، پايگان 
دين نقش بسيار فعالی داشتند. و تحريض فتحعلی شاه قاجار در صدور 
فرمان »جهاد« با »کفار« روس را بايد به پای آنان نوشت. گفته می شود 
بسيج گسترده مردم در دفاع از اين جهاد، اساسًا حاصل فتواهائيست که 
توسط بزرگان اين قوم صادر شده بود. عليرغم اين نفوذ گسترده و تاثير 
کالم بر شاه و رعيت، اين پرسش پيش می آيد که آنها چرا سرکردگی 
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جهاد را به شاه وقت می سپارند؟ و  برمبنای کدام نظريه دينی بود که 
اطاعت مسلمين از سلطان واجب و مخالفتشان با وی مستوجب غضب 
الهی قلمداد می شد؟ نظر به »جائر بودن« حکومت غير ولی امر چگونه 

مشروعيت فرمان به جهاد شاه پذيرفته بود؟ 

ج 2- نخست اينکه بسيج گسترده مردم در جهاد عليه روسها را حاصل 
فتواي علما دانستن، ديدن تنها بخشي از رويدادهاي تاريخي آن دوران 
است، آن هم نه به صورت نقش بسيار فعال علما، بلکه نقش پايگان ديني 
در آن جريانات - چه حضور در اردوي جنگي فتحعلي شاه در چمن 
سلطانيه و چه در صدور فتاوي جهاديه، همه با روحيه اي منفعالنه بود؛ 
ميرزا  آگاهي چون  و  مقتدر  وجود شخص  يک طرف  از  که  دانيد  مي 

عيسي قائم مقام فراهاني بود که صدور آن فتواها را موجب شد.

فراهاني  عيسي  ميرزا  مقام  قايم  »جناب  هدايت  خان  قلي  رضا  نوشته  به 
رساله جهاديه جمع کرد و خلق ايران را بر مدافعه روسيه رغبت و شعف 
افزود.« از طرف ديگر علماي آن دوران در برابر رخدادهاي سياسي، يک 
کل صنفي را تشکيل نمي دادند که متفقا عليه روسها و در دفاع از ايران 
اقدام به صدور فتاوي بکنند و به اصطالح نقش فعالي داشته باشند؛ به تعبير 
رضاقلي هدايت در زماني که جنگهاي دوم با روسيه منجر به انعقاد قرارداد 
ترکمنچاي شد، »اعاظم آذربايجان نيز مذبذبين بين ذالک بودند، گروهي از 
نايب السلطنه خايف و مأيوس و جمعي به سردار روسيه مايل و مأنوس به 
مضمون يحب االنقالب ولو علينا، هر کس از راهي به فتنه انگيزي رغبت 
داشت.« تاريخ مواردي را به ما گزارش مي کند که حتي برخي از اين علما، 
با مهاجمان روسي همدست بودند و يکي از آن نمونه ها، ماجراي مجتهد 
فرماندهان و 0003 صالدات  از  ميرزا،  عباس  غياب  در  که  است  تبريزي 

روس در تبريز پذيرايي مي کرد و به حمايت از آنان برخاسته بود.

مراد ارسال عرايض و دعوت آقا مير فتاح است که آن جريان را هدايت 
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در روضه الصفاي ناصري اينگونه گزارش مي کند » و مقارن اين حال 
شهر به هم آمده هياهو برخواست... آقا مير فتاح ولد جناب عالمه العلما 
حاجي ميرزا يوسف تبريزي که بعد از فوت پدر بزرگوار به حکم وراثت 
امام و پيشواي اهل تبريز بود و ساغر خاطرش از باده غرور و جواني 
لبريز در حفظ شهر و شهريان اطاعت نيارال روسيه را اولي و انسب و به 
صرفه وقت اقرب دانسته ... و از تسليم و تمکين روسيه سخن راند و 
عموم اهالي شهر را با خود مطابق و موافق کرد.« گذشته از اين مسائل 
همانطور که در پاسخ قبلي توضيح دادم، تفويض امر جهاد به شاه وقت، 
نشأت گرفته از همان ايده کنار آمدن )مماشات( با حاکم جائر در عصر 
غيبت بود و در اين رابطه به يک نکته اساسي هم توجه داشته باشيم که 
آن تفويض هم فقط منوط به اجراي حکم جهاد بود و به حوزه هاي ديگر 
حکومتي که از نظر شيعيان در زمان غيبت غاصب است، ارتباطي نداشت. 
ايده اي که در همان دوران با حکومت مأذون از مجتهد به توجيه عملکرد 
قاجاريه مي رسيد و به اين ترتيب غاصب بودن حکومت و حضور آن را 

در جامعه مي پذيرفت.

السعاده آورده است  نراقي در معراج  تعبيري که مال احمد  به  در واقع 
»سالطين عدالت شکار و خواقين معدلت آثار عالم پناه« که از »جانب 
حضرت مالک الملک براي رفع ستم و پاسباني عرض و مال اهل عالم 
معين شده«، يکي از توجيهاتي است که جريان غالب پايگان شيعي در 
جمع ميان غاصب بودن حکومت در عصر غيبت و مماشات با آن را بيان 
کرده است.)ر.ك: معراج السعاده، ص 485( بدين ترتيب حکومتي که در 
نظر جائر بود، در عمل عادل از کار درآمد! بنابراين روشن شد که پايگان 
ديني وقت به خاطر ايده اي که در برقراري حکومت جائر عادل در زمان 
غيبت داشتند و هم به خاطر اينکه خود عاري از قدرت جنگي بودند، امر 
در  گذشت،  که  همانطور  و  کردند  مي  تفويض  وقت  شاه  به  را  جهاد 
تعارضي که ميان عمل خود و نظر ديني داشتند، به توجيه شرعي جائر 
بودن حکومت از منظر اجراي احکام شرعي توسط همان سلطان، عمل 

جهادي حکومت غير ولي امر پذيرفته مي شود.
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3 ـ يکی از پايه های اصلی پرسش های ما در اين بحث و در باره آن 
دوره، البته سياست دولت های وقت ايران و نقش و نفوذ آخوندها بر آن 
يا در برابر آنست. در هر صورت در آستانه ورود ايران به دوران جديد، 
مردم از مجرای توجيهات شرعی آخوندها حضور و کارکرد حکومت را 
می پذيرفتند. بهترين نمونه هم اين که در جريان جنگهای ايران و روس 
و شاه وقت و سردار و فرماندهان جبهه ايران )شاهزاده عباس ميرزا و 
ميرزا قائم مقام فرهانی( برای بسيج لشکريان خود متکی به نفوذ فرمان 
خود نبودند و برای اين امر ناگزير از اقناع »علمای دين« به صدور فتواها 
ـ جهاديه هاـ  بودند. آيا »مماشات با حاکم جائر در عصر غيبت« از سوی 
بخشی از آخوندهای شيعه يکسويه بود يا اين که در حوزه سياست، از 
سوی دستگاه حکومتی، روشنفکران و رجل ايران هم برای دستيابی به 

افکار عمومی و به آرای مردم »خط مماشات« ديده می شد؟

ج 3- در پاسخ به سئوال شما ذکر دو نکته اهميت دارد: اول اينکه تا پيش 
از استقرار مشروطيت و حتي تا چندي پس از آن، جامعه ايران از شکل 
سنتي خويش خارج نشده بود و مي دانيد که سرآمدان جوامع سنتي - با 
امور  اينان  بودند؛  ديني  متصديان   - بود  آنها  ميان  که  فرهنگي  تفاوت 
بالتبع حوادثي مثل  اخالقي، اجتماعي و... جامعه را در دست داشتند و 
وقوع جنگها و برخوردهاي نظامي از آبشخور فتاوي شرعي و برآمده از 
اعتقادات ديني بودند؛ بنابراين در سالهاي جنگهاي ايران و روسيه که در 
سپيده دم آشنايي ايران زمين با غرب مدرن به وقوع مي پيوستند، طبيعتا-

مرجع تشخيص درستي يا نادرستي رويدادها هم همان سرآمدن زمانه يا 
به تعبير شما پايگان مذهبي بودند و اگر در اسناد تاريخي مطالبي نظير 
صدور احکام جهاديه و يا فتاوي علماي شيعي به ثبت رسيده، ناظر به 
آن  مذهبي  پايگان  توان،  نمي  امروزين  ديدگاه  از  و  است  مسئله  همين 
اين  از  بخشي  اگرچه  آورد؛  بشمار  حکومتي  ارکان  از  بيرون  را  دوران 
و  کردند  مي  مجادله  وقت  با حکام  منافع خود،  تأمين  به خاطر  پايگان 
خواستار حق بيشتري بودند که اين بحث ديگري است و فرصت ديگري 
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مي طلبد. دوم اينکه همانطور که در پاسخ قبلي گفتم، اين ايده در ميان 
تناسب  به  و  بوده  مطرح  دوازدهم،  امام  غيبت  دوران  از  شيعي  علماي 
شرايط زمانه، در بين اعضاي پايگان مذهبي به اشکال و اقسام مختلفي 
جلوه گر بوده و در واقع برخوردي توجيهي نسبت به حفظ و يا گسترش 
مقام مذهبي در ارکان حکومتي بوده است؛ مثال- در دوران صفويه اين 
ايده تا اندرون شاهي راه مي برد و در دوران قاجاريه، توجيگر دستيابي 
پايگان مذهبي به مقام قضاوت و امور ماليه )شرعي( بشمار مي رفت. با 
جريان  در  قاجاريه  حکومتي  دستگاه  حقيقت  در  نکته،  دو  اين  لحاظ 
جنگهاي ايران و روسيه نه از نظر مماشات، بلکه از جهت اينکه جامعه در 
شرايط سنتي بسر مي برد و به غير پايگان مذهبي، تکيه گاه ديگري وجود 
نداشت، مجبور بودند که براي توجيه شرعي مقابله با مهاجمان به احکام 
جهاديه متوسل شوند؛ توجه داشته باشيد که تنها براي توجيه نه براي راه 
اندازي جنگ که از آن در زبان ديني تعبير به جهاد مي شود؛ چرا که حتي 
اگر از منظر ديني هم به آن وقايع بنگريم، برخوردهاي ايران با روسيه از 
حوزه مصداقي جهاد شرعي خارج بود و اصال- عده اي از پايگان شيعي، 
مساله جهاد  را همانند خود حکومت در دوران غيبت از موضوعيت عاري 
مي دانستندو از طرف ديگر به نظر مي رسد که غيرت وطني بر توجيه 
شرعي آن جنگها غلبه داشت و به همين خاطر آحاد مردم شرکت کننده 
دادند.  ديني هم تشکيل مي  اقليتهاي ديگر  از شيعيان،  را غير  در جنگ 
بنابراين آن چيزي که به تعبير شما »افکار عمومي و آراي مردم« خوانده 
ترديد  ديده  به  توان  زمانه مي  آن  به شرايط  توجه  با  آن هم  در  شده و 
اين  رسد  مي  نظر  به  بلکه  نبوده،  »مماشات...«  تأمين  باب  از  نگريست، 
اقدامات با در نظر گرفتن منشها و ايده هاي نخبگان نوگراي آن دوران، 
براي اتمام حجت بر پايگان مذهبي بوده است. گذشته از اين مسائل با 
بنياد احکام جهاديه بر فرض شما چطور مي توان همکاري برخي از افراد 
همان پايگان ديني را با متجاوزان روسي و يا همياري بعضي از دينداران 
را با سپاه روسيه در سرزمينهاي اشغالي توجيه کرد؟ از سوي ديگر چطور 
مي توان چشم پوشي پايگان مذهبي را از سرزمين هاي تصرف شده که 
روزگاري به تعبير آنها جزو زمينهاي مسلمانان و در دايره داراالسالم قرار 
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مي گرفته، از ديدگاهي که شما مطرح مي کنيد تبيين کرد؟ مگر مي توان 
از پايگان ديني حکم جهاد بر عليه مسلمانان صادر کرد و سربازان ايراني 
را از پوشيدن چکمه هاي چرمي به خاطر اينکه نجاست را منتقل مي کنند، 
ممانعت کرد و باز هم سخن از نفوذ احکام جهاديه به ميان آورد؟ به نظر 
من پيش از اينکه احکام جهاديه و صدور فتاوي آن دوران را قبل از اينکه 
به عدم نفوذ فرمان هاي حکومتي مرتبط کنيم، بايستي هم به شرايط زمانه 
از حوزه  با...«  »مماشات  ايده  تفکيک  به  هم  و  باشيم  داشته  توجه  بايد 
سياست اجرايي که برخي از نخبگان سياسي و فرهنگي ايران زمين عملي 
نخبگان  که  هستند  مسئله  اين  مؤيد  هم  تواريخ  کنيم؛  دقت  کردند  مي 
را  ديني  پايگان  آنکه دغدغه جلب حمايت  از  بيشتر  آن دوران  نوگراي 
داشته باشند، چه در رويدادهاي جنگي و چه در ديگر رويدادهاي سياسي 
و اجتماعي، در پي عملي کردن نقشه هاي اصالحي خود بودند و يکي از 
چندين نمونه از آن موارد را به نحوه برخورد عباس ميرزا با آخوندهاي 
تبريزي پيدا کرد که در هيچ امر سياسي اجازه دخالت به آنها نمي داد و 
با عتاب و مقابله  آنان اظهارنظري مي کردند،  حتي در برخي مواقع که 

جدي شاهزاده قاجار روبرو مي شدند.

گويد:  می  مشروطيت«  و  »تشيع  خود  اثر  در  حائری  عبدالهادی  ـ   4  
اگر  بودند.  علما  همانا  مشروطيت  انقالب  پشتيبان  نيروی  »مهمترين 
انقالب را تأئيد نمی کردند مسلمًا در نطفه خفه می شد.« وی همچنين 
در همين کتاب می نويسد: »تحت تأثير سيد جمال الدين اسدآبادی در 
آن زمان اينگونه تبليغ می شد که ميان مشروطه خواهی و اسالم شيعه 
تفاوتی وجود ندارد.« اين که اين سخنان تا چه ميزان حقيقت داشته اند، 
يک امر است، اما نظرات و سخنان و عمل برخی از روشنفکران صدر 
هر چه  را  مشروطه خواهی خود  آرمانهای  کوشيدند،  می  که  مشروطه 
نزديکتر و بی تعارض تر با »اسالم شيعه« تعبير و تفسير کرده و جلوه 
وقوع  از  پيش  های  جنبش  در  آخوندها  ديگريست. حضور  امر  دهند، 
انقالب مشروطيت تا چه ميزان نتيجه استعداد، ابتکار و عکس العمل آنها 
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نسبت به تحوالت دوران بود و تا چه ميزان حاصل تحريض و تشويق 
روشنفکران و اهل سياست به منظور بهره گيری از پايگان مذهبی برای 

به حرکت آوردن مردم و ايجاد تغييرات در نظام سياسی ـ اجتماعی؟

نکته اي هستم. در  يادآوري  از  ناچار  از جواب سوال شما  پيش  ج4- 
جريان مشروطيت، پايگان مذهبي بيشتر منفعل بودند تا فعال؛ همانطور 
که در جواب قبلي هم اشاره کردم، در نخستين دوران رويارويي ايران 
تحقيق  به  و  بود  سنتي  شرايطش  تمامي  در  جامعه  مدرنيته،  با  زمين 
سرآمدان آن را پايگان مذهبي تشکيل مي دادند. اما اين نکته را هم از ياد 
نبريم که مشروطيت محصول مدرنيته و ايده اي غير سنتي و غير ديني 
بود و با زمينه هايي که براي انقالب مشروطيت شمرده شده و در ميان 
آنها کمتر از ديگر علل و عواملي نظير پوسيدگي نظام سياسي قاجار، بن 
عنصر  تجاري،  امور  در  دگرگوني  ديني،  فرهنگ  در  جدي  بستهاي 
ديپلماسي و... بحث شده است، جريان محتوم تجددخواهي ايرانيان را به 
مشروطيت پيوند مي زد و حتي اگر پايگان سنتي دين هم آن را تائيد نمي 
باز هم  آنان همين کار را کردند،  از  متنابه  کردند، همچنان که عده اي 
مشروطيت نه خفه مي شد و نه متوقف مي شد؛ به نظر مي رسد که با 
انجام  با مذهب و مشروطيت  به تحقيقات جديدي که در رابطه  توجه 
گرفته، بايستي در ايده هاي پيشين که پايگان مذهبي را رهبران مشروطيت 
که  شده  ثابت  امروزه  بگيرد.  صورت  جدي  نظر  تجديد  دانستند،  مي 
بيشترين قشر شرکت کننده در انقالب مشروطيت در طيف پايگان مذهبي 
و  بودند  گذرانده  از سر  را  اعتقادي  دگرگوني  که  بوده  کساني  ميان  از 
امر  در  مطلعي  تجديد  خواستار  ديني،  امر  در  مطلعي  تجديد  با  همراه 
و  سياسي  جريانات  در  آخوندها  حضور  بنابراين  بودند.  هم  سياسي 
اجتماعي دوراني که منجر به استقرار مشروطيت شد، از جنگهاي ايران و 
روسيه تا ماجراي رژي و خود مشروطيت، نه نتيجه استعداد آنها بود، نه 
بلکه  ابتکارشان و نه حاصل تحريض و تشويق روشنفکران.  از  برآمده 
حتي منابع تاريخي خالف اين برخوردها را ثابت مي کنند و به تعبير شما 
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بيشترين اقدامات پايگان مذهبي به رويدادهاي آن زمان، واکنشهايي بر 
از اين موارد  بازدارنده بود. به عنوان نمونه اي  خالف جريان تاريخ و 
همانطور که پيش از اين اشاره کردم، »رساله تاريخ دخانيه ميرزا حسن 
جديد  مدنيت  و  مدرنيته  عليه  اي  ادعانامه  واقع  به  که  است  کرباليي« 
است. اما اينکه در آن دوران جرياني شکل گرفت که درصدد جمع ميان 
شريعت سنتي و مدنيت مدرن بود، حکايت از نضج و شکل گيري پديده 
اي بود که تازه داشت آموزه هاي سنتي را به موزه تاريخ مي سپرد و دل 
در گرو مدرنيته داشت. نمونه بارز اينگونه از نخبگان ميرزا يوسف خان 
مستشارالدوله بود که با تدوين رساله »يک کلمه«، سعي در تطبيق آموزه 
هاي ديني با اصول مدرن داشت و همانگونه که ميرزا فتحعلي آخوندزاده 
بر ناهمگوني آن تأکيد داشته، بايد دريافت و يافته هاي آن را به مسلخ 
انتقادي سازنده و واقعي برد، ادغامي که در بن بستهاي باورهاي آشفته به 

نتيجه محتوم خود رسيد و راه به جايي نبرد. 

احکام  مساله  در  که  همانطور  مشروطيت،  انقالب  جريان  در  بنابراين 
جهاديه گذشت، پايگان مذهبي سهم کمي داشتند و در صورت منفعالنه 
و از پي تأمين منافع مالي و حفظ اقتدار بر جماعت درمانده، به صفوف 
بايستي  هم  شرايطي  چنان  در  که  است  طبيعي  و  پيوستند  مشروطيت 
بخشي از نخبگان فرهنگي و فعاالن سياسي، براي بهره برداري از موقعيتي 
که آخوندها داشتند و براي گسترش رويدادهاي مشروطيت به آنها روي 
مي آوردند؛ البته اين نکته را هم از نظر دور نداريم که همان روي آوري 
به اصطالح تاکتيکي هم خالي از برخي مسائل نبود. نظير برخوردهايي 
که ناظم االسالم در تاريخ بيداري ايرانيان از آنها سخن گفته و يا محيط 
مافي در »تاريخ انقالب ايران« از سير حوادثي سخن به ميان آورده است 
که در آنها، فعالين مشروطه خواه، با چه ترفندهايي پايگان مذهبي را به 

داخل مبارزه مي کشاندند.

5- آيا فکر نمي کنيد توجه به اهداف مشروطه پذيرش اين نظر که ريشه 
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پيوستن روحانيت شيعه - يا حداقل بخشي از آن - در جهت حفظ اقتدار 
زيرا  کند؟  مي  مشکل  را  بود  سنت  نظام  حفظ  يا  و  خود  امکانات  و 
آخوندهاي مشروطه خواه در عمل مدافع جنبش اجتماعي بودند که در 
مي  آن  قدرت  از  و  محدود  را  قشر  اين  نفوذ  حوزه  پيروزي  صورت 
نهادهاي  تأسيس  و  قانون  حکومت  چهارچوب  در  ترديد  بي  کاست. 
دولت مشروطه و نهاد قانونگزاري، دادگستري و نظام قضايي عرفي و يا 

تأسيس نظام آموزشي نوين، حفظ نظام سنتي ناممکن مي شد. 

ج5- اتفاقا- توجه به اهداف مشروطيت و فراتر از آنها، بنيانهاي فرهنگي 
جريانات  در  را  آخوندها  بودن  منفعل  مشروطه،  سياسي  هاي  مؤلفه  و 
مشروطيت بهتر حل مي کند و آسانتر مي توان به فهم نادرست آنان از 
مشروطيت و تالشهايي که براي آن انجام دادند، دست يافت. در واقع اگر 
پايگان مذهبي در جنبش مشروطيت  به مساله مشارکت  دقيقتر  بخواهيم 
بپردازيم، بايستي دو مرحله را از هم ديگر جدا کنيم: مرحله اي که شور 
بدون  آنان  و  بود  مستولي شده  مشروطيت  سنتگراي  مدافعان  بر  انقالبي 
آگاهي اساسي از نظام جديد، با آن همراهي مي کردند. آنان در اين مرحله 
فقط و فقط در پي حفظ وضع موجود خويش بودند که تقريبا از دوران 
ناصرالدين شاه گهگاهي بصورت آشکار و بيشتر پنهان دچار تنشهايي با 
آستانه  در  مشروطيت  که  است  زماني  در  دوم  مرحله  بود.  حکومت 
استقرارش در ايران، روشنتر و شفاف تر از پيش شده و برخي از نخبگان 
سياسي و فرهنگي، در گفته ها و نوشته هايشان اعم از رساالت و روزنامه 
ها، از واقعيت مشروطيت سخن مي گويند؛ در اين مرحله حقانيت سنتي 
مشروعه خواهان بر ظاهرسازي سنتگرايان مشروطه طلب، غلبه دارد و بي 
ترديد با پشتوانه هاي تاريخي و معرفتي و اعتقادي که پايگان مذهبي از 
گذشته خود تا دوران مشروطيت کشيده بودند، در اينکه مشروطيت مدافع 
حقوق اجتماعي و محدود کننده اقتدار مذهبي به معني تالش در فرايند 
سکوالريسم است، واقع گرايي مشروعه خواهان بر همرائي و همکاري 
برخي از علما با مشروطه خواهان ارجحيت دارد. در مرحله ديگري که با 
استقرار مشروطيت شکل گرفت و به واقع ثابت شد که حفظ نظام سنتي 
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در تمامي اليه هاي آن، رفته رفته بر اقتدار سنتي در زمينه هاي اجتماعي، 
سياسي، اخالقي و فرهنگي پايگان مذهبي، پايان خواهد داد، قشري از آنها 
بخش  و  شدند  جسور  مشروطيت  از  خويش  درست  درك  حقانيت  بر 
ديگري که با جريان پيش آمده بودند، به تأمل پرداخته و آرام آرام پاي خود 
از  از مشروطه خواهي پس کشيدند. همانطور که سرخوردگي برخي  را 
پايگان مذهبي نظير سيد محمد طباطبايي، ميرزا محمد حسين نائيني و... از 
در  آنان  که  بود  اشتباهي  از  ناشي  نيز  با مشروطه خواهان  ادامه همراهي 
حضور خودشان به آن پي برده بودند؛ شاهدي بر اين آگاهي پسين پايگان 
مذهبي به اصطالح مشروطه خواه، يک مورد در جريان تکفير حسن تقي 
شناخت  از  بدور  و  زده  شتاب  همکاري  از  حکايت  که  شد  ظاهر  زاده 
مشروطيت از سوي آنان بود. موارد ديگري هم تاريخ مشروطيت در اين 
رابطه ثبت کرده است که به واسطه اطاله سخن از يادآوري آنها خودداري 
مي کنم؛ در واقع سخن در اين است که پايگان مذهبي چون معناي واقعي 
مشروطيت را نمي فهميدند، با آن همراهي مي کردند و وقتي هم که به 
واقعيت آن پي بردند، از فعاليت باز ماندند. نمونه اي از آن عدم آگاهي را 
در اين سخنان سيدين تاريخ ثبت کرده است. سيد محمد طباطبايي هم که 
واسطه  به  و  است  شده  خوانده  مشروطيت  ايران  درون  رهبران  از  يکي 
مرشدي در پارلمان حاضر شده بود، حدود آشنايي خود را از مشروطيت 
اينگونه بيان مي کرد:»ما ممالک مشروطه را که خودمان نديده بوديم، ولي 
گفتند  ما  به  ديده،  را  مشروطه  ممالک  که  آنهايي  و  بوديم  شنيده  آنچه 
مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملکت است، ما هم شوق و عشقي 
برقرار  مملکت  اين  در  را  مشروطيت  ترتيب  تا  نموده،  حاصل 
نموديم.«)صورت مذاکرات مجلس، 14 شوال 1325( سيد عبداهلل بهبهاني 
نيز که روي اغراض شخصي و صنفي در صفوف مشروطه خواهان داخل 
شده بود و همانند طباطبايي خود خواسته در اولين پارلمان ايران حاضر 
مي شد، کيفيت شعور سياسي خود را از نظام سياسي مشروطيت چنين مي 
نماياند:»حاال بعضي مي گويند ما مشروطه طلب و يا جمهوري طلب مي 
باشيم. به خداي عالميان، به اجداد طاهرينم قسم است که اين حرفها را 
نگفتيم دشمن  ما  پادشاه نمي خواهيم.  نگفتيم  ما  بندند...  ما مي  به  مردم 
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پادشاه مي باشيم. مکرر چخ در حضرت عبدالعظيم و چه در شهر و چه در 
پادشاه  الحق و االنصاف  اظهار رضايت کرديم.  پادشاه  اين  از  تمام  منبر، 
رئوف و مهربان و رحم دل مي باشد... ولي آنچه داد کرديم و آنچه نوشتيم، 
تمام را بعکس حاليش کردند... به خدا قسم است که اين مطالب و شايعات 
دروغ است، مدرسه را مي خواهيم چه کنيم، قصد ما عدل و رفع ظلم است 
که رعيت از دست نرود. مردم به خارجه پناه نبرند، مملکت خراب نشود... 
ما عدل و عدالت خانه مي خواهيم، ما اجراي قانون اسالم را مي خواهيم... 
ما نمي خواهيم مشروطه و جمهوري، ما مي گوييم مجلس مشروعه عدالت 
خانه.«)تاريخ بيداري ايرانيان، ص 443( اينها نمونه اي از موارد بسياري 
»مشروطه  علماي  بيانيه هاي  و  تلگرافات  لوايح،  ها،  نوشته  در  که  است 
خواه« ايراني مندرج و حکايت از مصادره به مطلوبي دارد که از آرمانها، 
اهداف و واقعيت نظام سياسي مشروطيت و رويداد سرنوشت ساز انقالب 
مشروطيت در ايران به وقوع پيوست و در بي توجهي و دقتي که الزمه 
افزود که در يکصد سال  انحرافاتي  بر  انحرافي  تاريخي است،  تحقيقات 

گذشته، گريبانگير مشروطيت ايران زمين بوده است.

پايگان  از  پژوهي  ايران و مشروطه  نگاري مشروطيت  تاريخ  در  اگر  و 
مذهبي به عنوان رهبران آن خيزش مدرن )انقالب( نام برده شده و يا 
نقش آنان را محوري معرفي کرده اند، اشتباهي است که بايد به استناد 
منابع درجه اول تاريخ نگاري آن دوران، از آن گذشت و به تعبير من آن 
اين حضور  به  تر  عميق  توان  مي  حتي  کرد؛  تصحيح  را  تاريخي  غلط 
پرداخت و پايگان مذهبي را در جرياني که در فرهنگ سنتي از آن به 
رخداد  اصل  منظورم  است-  شده  مي  تعبير  ديانت  از  دوري  و  بدعت 
انقالب است که در اعتقادات مذهب سنتي به معني بدعت و نوآوري در 
و  روش  هيچ  به   - است  دين  حقانيت  مخالف  و  ناپسند  اقدامي  دين 
انديشه اي نمي توان توجيه کرد و در حقيقت ذات انقالب چون کنشي 
فعال  توانستند در آن شرکت  نمي  پايگان سنتي  بوده، طبيعتا  ديني  غير 
داشته باشند. تنها احتمالي که بر ديگر احتماالت در آن جريان رجحان 
دارد، همان حفظ وضع موجود پايگان مذهبي بود و در کنار آن همانطور 

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
150

که گفتم، اين احتمال هم دور از ذهن نيست که رشد اختالفات دربار و 
متصديان مذهبي، از عوامل شرکت علماي سنتي در انقالب مشروطيت 

ايران بوده است. 

مشروطه  مخالف  روحانيت  ظاهراَ-  نوري  اهلل  فضل  شيخ  اعدام  با   -6
پيدايش  با  مشروطه  طرفدار  شيعه  علماي  همراهي  اما  شد.  سرکوب 
ساختار و نظام نوين به چه سرانجامي رسيد، بويژه در دوره حکومت 
رضاشاه که اصالحات اجتماعي بصورتي کامال- عريان نه تنها در خارج 
حيطه قوانين مذهبي بلکه بعضا- در برابر آن بود؟ به نظر مي رسد در اين 

دوره نيز يکدستي و توافق ميان پايوران دين وجود نداشته است.

ج6- در اين مورد هم سرکوب شدن علماي ضد مشروطه به استناد داده 
کرد؛  برخورد  احتياط  به  آن  با  بايد  و  است  تأمل  محل  تاريخي  هاي 
مشروعه خواهان که خصوصا- بعد از اعاده مشروطيت به اسم خط سوم 
تربيت طالب ضد  پستوي  در  اند،  شده  خوانده  مشروطيت  جنبش  در 
از استقرار  ادامه دادند و در دوران چهارده ساله،  مدرن به حيات خود 
مشروطيت تا کودتاي 1299- در هر کجا که فرصتي بدست آوردند از 
مواضع ضد ديني و ضد اخالقي مشروطيت نوشتند و سخن گفتند؛ به 
نظر من جريان ايدئولوژيک شدن مذهب در دهه بيست و ظهور عريان 
بنيادگرايي و بازگشت به خويشتن دهه هاي بعدي، همانطور که از بي 
عملي به اصطالح مشروطه خواهان در دوران پسين نشات گرفته، بيش 
از آن ريشه در همان آموزشهايي دارند که مشروطيت و تجدد را به آينه 
عبرت پايگان مذهبي، چه به تعبير شما مشروطه خواهان - و چه مشروعه 
خواهان تبديل کرد و در آن وقت بود که باز به تعبير شما در سؤال قبلي، 
محدوده  بايد  که  فهميد  مذهبي  پايگان  مشروطيت  نهادهاي  استقرار  با 
اقتدار خود را با توجه به پيشرفت زمانه و تغيير و تحوالتي که به وقوع 
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پيوسته است، تعريف کند. برخي از رساالت و نوشتجاتي که از آن دوران 
بر جاي مانده است، تائيدي است بر اين عدم سرکوبي مشروعه خواهان. 
با اين حال اگر سرکوب آنان را به معني عدم حضورشان در نهادهاي 
اجرايي هم در نظر داشته باشيم، باز هم اين تئوري با اشکاالت جدي 
روبرو است؛ از طرفي صدارتي که برخي از علماي سنتگراي مشروعه 
خواه در برخي شهرها داشتند، افکار عمومي را براي طرد مشروطيت و 
جريان  در  آن  از  نتايجي  و  داشتند  اختيار  در  هميشه  ايران  در  تجدد 
دوران  در  اجتماعي  آزادي  و  آموزش  حق  به  ايراني  بانوان  دستيابي 
رضاشاه، از حالت پنهان خود بيرون آمد و جرياني ضد تجدد را آشکار 
ساخت. اما در رابطه با علماي طرفدار مشروطيت که من اين تعبير را 
کامال يک غلط تاريخي مي دانم، آنان هم در نهايت با مخالفت خواني 
- نه مخالفت علني که ديگر قدرتش را نداشتند- ماهيت سنتي خويش 
را آشکار ساختند و همصدا با علماي مشروعه خواه، به مخالفت با مظاهر 
است،  و همان  يکي  ايران  در  با مشروطيت  واقع  به  که  تجدد  مباني  و 
برآمدند و هر آن تحرك منفعالنه اي که در جريان انقالب مشروطيت از 
شان  اعتقادي  و  سنتي  بنيادهاي  حقيقت  به  را  بودند،  داده  بروز  خود 
برگرداندند؛ نمونه اي از اين پسگرايي ها را مي توان در نوشته هايي از 
با پشت سر گذاشتن دوران مشروطيت و  سيد اسداهلل خرقاني ديد که 
عميق تر شدن اهداف تجددخواهانه اش، از مخالفان تحوالت اجتماعي 
و فرهنگي شد؛ منظورم مخالفت او با جريان حجاب و نوشتن رساله اي 
در مزمت اخالقي کشف حجاب از ديدگاه سنتي است. مورد ديگر را مي 
توان در کناره گيري برخي از پايگان سنتي نظير ميرزا محمد معين االسالم 
بهبهاني ديد؛ او که با تأليف رساله اي در مسائل سياسي و اجتماعي يعني 
»مفتاح التمدن في سياسة المدن« که سال گذشته چاپ مصحح آن را من 
بعد از نزديک به يکصد سال در تهران منتشر کردم، اوايل در کنار مشروطه 
خواهان قرار گرفته بود، در اواخر عمر به بي تفاوتي نسبت به آرمانهاي 
انزواگزيني  پستوي  در  را  اوليه  شوق  و  شور  آن  و  رسيد  مشروطيت 
پايگان مذهبي که  ثابت مي کنند که حتي آن  اين موارد  سرکوب کرد. 
مدافع مشروطيت بودند، در دوراني که بايستي براي گسترش ايده هايشان 
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اقدام مي کردند، در کناره گيري از سياست و اجتماع نوين ايراني مأوا 
گزيدند و با اين اقدامات خويش، راه را براي ايدئولوژيک شدن مذهب 

در دهه بيست هموار کردند.

نقش  و  مشروطيت  تاريخ  محققين  از  برخی  شما  نظر  برخالف  ـ   7
روحانيون در آن، با استناد به همان اقدامات اصالحی نظير کشف حجاب 
اگر  که  معتقدند  زنان،  رأی  حق  يا  تحصيل  آزادی  قانونی  کسب  و 
اعتراضات از موضع فرهنگ دينی و سنتی، در برابر اين اقدامات قدرت 
متوقف کننده ای نيافت بدليل سکوت يا نشانه بی ميلی علمای بزرگ 
وقت در دخالت در امور سياسی بوده است. از نظر عده ای اين بی ميلی 
زمينه مناسبی برای پيشبرد اصالحات اجتماعی فراهم می کرد و بايد از 
آن از سوی سرآمدان فرهنگی سياسی که در اصل بايد بدنبال جامعه ای 
مدرن و سکوالر می بودند، مورد استقبال قرار می گرفت. نمونه ديگری 
که در همان سالهای پس از 1320، به نشانه مخالفت آيات عظام وقت با 
اسالم  فدائيان  گروه  با  مخالفت  شود،  می  ارائه  دين  سازی  ايدئولوژی 
بنيادگرای  راديکالهای  مخالفتهای  بزرگترين  که  شود  می  گفته  است. 
اسالمی، به ويژه فدائيان اسالم و بعضًا همان طالب ضد مدرن در آن 
زمان و سالهای بعد با آيت اهلل بروجردی و يا آيت اهلل شريعتمداری بوده 
است که اولی بشدت از دخالت در سياست اجتناب می کرد و مواضع 
در  هنوز  فقها  حکومت  و  اسالمی  حکومت  تشکيل  با  دومی  ضديت 

خاطره ها زنده است.

ج7- سئوال شما در واقع بايد در دو بخش مورد تأمل قرار گيرد و ناظر 
به دو رويداد و دو مساله است؛ بخش اول سکوت و بي ميلي پايگان 
ديني در برابر نوسازي سياسي و فرهنگي است که اوج آنها را در دوران 
رضاشاه مي بينيم. در حقيقت استقرار رضا شاه در مسند پادشاهي، تحقق 
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بخش اهداف مشروطيت بود که بواسطه بروز آشوبهاي داخلي و ديگر 
مسائل، پيش از آن زمان فرصت عملي شدن نيافته بودند. در اين زمينه 
هرگاه علماي ديني قدرت داشتند، اقداماتي را عليه تجددطلبي دولتيان و 
روشنفکران عملگرايي که در کنار رضاشاه بودند، ابراز مي داشتند و بي 
ميلي عده اي از آنان در ورود به مسائل سياسي، نه از روي سکوت بلکه 
از يک طرف به خاطر اقتدار فزاينده دولتي عرفي بود و از طرف ديگر 
بيش از دوران اول مشروطيت، روشن شده بود که در فرايند مدرنيزاسيون 
پايگان  بنابراين  ندارد؛  وجود  ديني  ورزي  سياست  براي  جايي  کشور، 
ديني واقع بينانه و از روي اجبار، از دخالت در امور سياسي دوري مي 
کردند. اتفاقا در اين مسائل و دوراني که پايه هاي مشروطيت مستحکم 
مي شد، برخي از نخبگان سياسي متجدد هم آخرين رمقهاي سنت ديني 
را براي پيشبرد اصالحات اجتماعي و حقوقي از آن گرفتند و همانطور 
که مي دانيد بعضي از اولين مصوبات قضايي کشور در امور جزايي و 
ديگر مسائل حقوقي، با همراهي برخي از پايگان ديني نظير تقوي و... 
انجام گرفت که علي اکبر داور از آنان براي تنظيم قوانين عرفي دعوت 
کرده بود. اما در رابطه با بخش دوم سئوال شما که مخالفت بزرگان ديني 
را با ايدئولوژي سازي ديني در برمي گيرد، بايد گفت که اين مخالفتها 
دروه  اصالحات  جريان  به  ربطي  و  بوده  ديني  پايگان  داخل  در  بيشتر 
رضاشاهي - حداقل از ديدگاه مثبت - نداشته است و حتي مي توان به 
استناد رويدادهاي هفتاد سال گذشته اين نظر را مطرح کرد که اگر آن 
مخالفتها نمي شد و يا برخوردهاي اصولي با ايدئولوژي سازي ديني از 
نمي  ديني  ايدئولوژي  بسا  جه  شد،  مي  انجام  مدرنيته  و  تجدد  ديدگاه 
توانست به بنيادگرايي رسيده و در همان تحرکات و واکنشهاي خود به 
بن بست مي رسيد. به نظر من مخالفت کساني چون بروجردي با فدائيان 
اسالم و ضديت شريعتمداري با ايجاد حکومت اسالمي، بيش از آنکه 
ناظر به سالمت ذهنيت آنان و درك واقعيات اجتماعي و سياسي کشور 
باشد، دل در گرو حفظ موقعيت آيت اللهي آنان بود و از منظري ديگر، 
خود يکي از موانع اصلي مدرنيزاسيون سياست در ايران معاصر است. از 
ياد نبريم که همين کساني که شما نام برديد هر زمان که موقعيت خود را 
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در خطر مي ديدند، اقدام به مخالفت با فرايند تجدد مي کردند و به واقع 
تنها در شيوه مخالفت با دولت با اهل ايدئولوژي متفاوت بودند؛ مثالي از 
اين موارد همرائي بود که سرآمدان ديني در مقابله با اعطاي حق رأي به 
زنان در دهه چهل نشان دادند و آن را مصداق اشاعه فحشا خواندند. باز 
نمونه اي بارز از اين همسويي را مي توان در برخورد پايگان سنتي دين 
با پيروان نوآئينهايي ديد که حتي از کمکهاي دستگاه حکومتي که بايستي 
در برابر اعتقادات ديني، برابرخواهانه مي بود، بهره مند مي شدند و آن 
خطي که شما در ميان ايدئولوژي سازي ديني و پايگان سنتي غيرسياسي 
کشيده ايد، در برابر اينگونه از واقعيتهاي تاريخي با سئوال جدي مواجه 
ايدئولوژي سازي و سنتگرايي ديني،  از  مي شود. در نهايت همه گونه 
مي  سياست  و  اجتماع  در  دين  موقعيت  به  تجدد   ديدگاه  از  که  آنگاه 
براي  که  روشهايي  از  غير  به  و  گيرند  مي  قرار  طيف  يک  در  نگريم، 

مواجهه با مدرنيته به کار مي برند، هيچ تفاوتي با همديگر ندارند. 

8 ـ و پرسش آخر ما اين که؛ با توجه به اختالف نظری که در ميان خود 
سرآمدان فرهنگی و محققين تاريخی از نقش دين و پايگان آن در امر 
سياست و حکومت وجود دارد، و اين که؛ هريک به قرائتی از جريانی از 
اين  کنند،  می  تکيه  در حکومت  دين  دخالت  از  رهائی  برای  دينداران 
اين  خود  سرگشتگی  بيانگر  چيز  هر  از  بيش  اختالفات  و  استنادات 
موجب  سرگشتگی  همين  که  است  تصور  قابل  اين  بنابر  نيروهاست. 
نيروهائی است که در حوزه سياست  آشفتگی فکری و عملی در ميان 
حضور دارند. اين توجه از آنجا اهميت دارد که برای رسيدن به نقطه 
جدائی دين از دولت، تنها تکرار اين شعار و يا حتا پشت کردن و بی 
توجهی به هر جريان و گرايش دينی و منزوی ساختن آن، کافی نيست. 
از سوی ديگر تجربه اين تاريخ صدواندی ساله نشان می دهد؛ تقويت 
هر قرائتی از دين به تنهائی و ضرورتًا به تضعيف اجتماعی قرائت ديگر 
نيانجاميده است. راه خروج بازگشت ناپذير از اين سرگشتگی و اجتناب 

از تکرار اشتباهات گذشته در باره جايگاه دين در جامعه چيست؟ 
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ما  براي  انديشه هاي آن هنوز هم  ببينيد مشروطيت، رويدادها و  ج8- 
زنده است و در واقع به نوعي ايران با همه مسائلي که پشت سر گذاشته 
و مشکالتي که پيش روي دارد، وامدار مشروطيت و ارتقاي اهداف و 
آرمانهاي آن با توجه به نيازهاي نوين جامعه ايراني است و از ديدگاه 
نقش  بازخواني  و  ديني  پايگان  مساله  است،  هم  من  موضع  که  تجدد 
از  انقالب مشروطيت و برخوردها و واکنشهاي بعدي که  آخوندها در 
سوي اين پايگان نسبت به اصول و برنامه هاي مدرنيزاسيون در ايران به 
وجود آمد، هم بايستي از ديدگاه تجدد و مدرنيته به تأمل گذاشته شود؛ 
اينکه  يا  و  بيافتيم  ديني  اصالح  کاذب  در چاه خوشباوري  اينکه  بدون 
بکشيم.  ميان  به  را  دين  از  مختلف  قرائتهاي  از  سخن  بازانه،  سياست 
بنابراين اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته در اين زمينه، بيش و پيش از 
هر اقدامي شفاف سازي مفاهيم را مي طلبد؛ شفاف سازي که از بنيانهاي 
سکوالريستي نشات گرفته و در ذهن و زبان ما نهادينه شده باشد. سپس 
مي توان به جايگاه دين در اجتماع ايراني پرداخت و با بازخواني روشمند 
نقش پايگان ديني در انقالب مشروطيت، به وضعيت کنوني رسيد و از 
حوزه  به  ديني  اعتقادات  راندن  ديدگاه،  اين  از  گفت.  آن سخن  امروز 
شخصي و دين زدايي از سياست و اجتماع و بنيان اخالقيات بر عقالنيت 
که در پديده هايي چون سکوالريسم و الئيسيته انسجام يافته اند، اولويتي 
است که هم تجربه هاي گذشته فرهنگ و سياست ايران زمين ما را به آن 
راهبر مي شود و هم دستاوردهاي تمدن جهاني انسانها، ضرورت آن را 
تاريخي  تحريف  چون  اختراعاتي  ديگر  امروزه  است؛  بخشيده  عينيت 
هاي  ياوه  ديني«،  »روشنفکري  پارادوکس  خواه«،  مشروطه  »علماي 
»هرمنوتيک اسالمي«، سياست بازي »حکومت دموکراتيک ديني« و... تا 
مزخرفات ادغام اسماي الهي عرفاني در فلسفه هايدگري و بيرون آوردن 
به بن بستهاي  با تمامي وجودشان  از شوراي شرعي،  نظام دموکراتيک 
جدي معرفتي و رخدادهاي واقعي تاريخي برخورده اند و توان مقابله با 
تجددگرايي و مدرنيزاسيون را ندارند. اکنون جامعه ايران - اگرچه بيشتر 
از روي تأمين نيازهايش، نه بر اساس آگاهي تاريخي - به اين رويداد 
فرخنده رسيده است که دين خارج از دغدغه هاي معرفتي - سياسي و 
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اجتماعي، قوه اي دروني در دريافت شخصي است و آرام کننده خاص 
متدينان، در عرصه هاي سياسي و اجتماعي هم دينداري از کارآمدي باز 
پيشرفتهاي  با  تا  شود  مي  داده  آن  به  که  لعابي  و  رنگ  هر  و  ايستاده 
اقتصادي - اجتماعي و تغييرات حوزه سياست هماهنگ بشود، با پس 
زني برآمده از ترقي خواهي و زندگي در دنياي واقعي مواجه مي شود. 
بنابراين به نظر من راه حل نهايي براي در امان ماندن از فريبهاي اعتقادي، 
در پروسه سکوالريسم نهفته است و با اتکا به مدرنيته و تجربيات رشد 
ذهنيت انساني و شخصي کردن دين و عرفي گرايي در سياست و اخالق، 
از  از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرد و بخش عمده اي  مي توان 
فرايند دموکراتيک شدن - به معنايي فراتر از سياست ورزي و ناظر به 

تحول در ذهن و زبان - جامعه ايراني را تحقق بخشيد. 
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آدميتي که من ديدم: شکيبايي و عقالنيت انتقادي

1 ـ آقای حقدار شما از معدود افراد و محققان جوانی هستيد که تا همين 
اواخر با فريدون آدميت مصاحبت داشتيد. عالوه بر اين وی و انديشه 
هايش موضوع نخستين تک نگاری از مجموعه آثار شما بنام انديشه های 
ايرانی است و می دانيم که ايشان نزد شما از مقام ارجمندی برخوردار 
گفتگو  اين  مقدمه  در  و  چيز  هر  از  پيش  دهيد  اجازه  اين  بنابر  بودند. 
درگذشت فريدون آدميت را به شما تسليت بگوئيم. چرا شما برای ورود 
به بحث انديشه های ايرانی  و بررسی آرا و نظرات انديشمندان تاريخ 

معاصر مقدم بر همه فريدون آدميت را برگزيديد؟

ج- من هم پيشاپيش درگذشت دکتر فريدون آدميت را که به حق يکي از 
استوانه هاي فرهنگ مدرن ايراني بودند و نمادي مجسم و عيني از افرادي 
بودند که تن به پستي ندادند، از حطام دنيوي دست شستند و روحشان را 
به اربابان خودسر و نادان و ناپرهيزگار نفروختند، به شما و ديگر همکاران 
دکتر  هاي  انديشه  و  آرا  به  راجع  من  تأليف  گويم؛  مي  تسليت  تالش 
آدميت - که به واقع نخستين گام در گشودن گفتگو با ايشان بود- بيش 
از هر انگيزه اي، اداي دين علمي- بينشي است که من و نسل من و حتي 
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نسل پيش از من در شناخت تاريخ انديشه و جنبش مشروطيت به دکتر 
آدميت دارند؛ بی ترديد شما هم با من موافقيد که دکتر آدميت بنيانگذار 
تاريخ نگاری مدرن در تحليل و بررسی سرآغازهای مواجهه فرهنگ ايران 
و مدرنيته در دوران مشروطيت است. همچنانکه بنيادهای تاريخ انديشه 
را ايشان در فرهنگ ايرانی وارد کرده و راهگشای تاليفات و تحقيقات 
متون  به  ديگر  اکنون  آدميت  دکتر  های  نوشته  واقع  در  اند.  بعدی شده 
کالسيک مشروطه پژوهی و انديشه شناسی تاريخی متجددان و مدرنهای 
اوليه ايران زمين تبديل شده است و هر محقق و تحليلگری که راجع به 
انديشه های دوران معاصر تاريخ ايران و رويداد سرنوشت ساز مشروطيت 
دست به تحقيق يا تاليف - چه از ديدگاه رد و انکار يا از ديدگاه اثبات و 
تائيد - بزند، نيازمند مطالعه و مراجعه به کتابهای دکتر آدميت است؛ دکتر 
صرف  را  خود  عمر  از  سال  پنجاه  از  بيش  که  است  شخصيتی  آدميت 
تحقيق و بررسی جريانات فرهنگی و سياسی مشروطيت کرده است؛ اين 
مسئله را هم نبايد از ياد برد که دکتر آدميت تنها بازمانده ی بالفصل نسل 
مشروطه خواهان است که توانسته جنبش مشروطيت و ايده های آن را با 
استفاده از تاريخ نگاری مدرن، بر اساس معتبرين آثار و اسناد آن دوره، 

تدوين و تحقيق کنند و شاهد يکصد سالگی مشروطيت باشند. 

2 ـ چرا و به چه اعتباری شما بر اين نظريد که تاريخنگاری مشروطيت 
با آدميت آغاز می شود؟

ج- تاريخ نويسي مشروطيت همزمان با برپايي و استقرار نخستين نتايج 
مشروطيت به وجود آمد؛ اما آن چيزي که تأليفات و نوشته هاي دکتر 
آدميت را در صدر مشروطه پژوهي قرار مي دهد، روشمندي و استفاده 
از شيوه تاريخ نگاري است که ايشان بر پايه آموخته هاي خود از فلسفه 
مدرن و قرائت تاريخ به سبک علمي بنيان گذاشتند؛ روشي که بالکل از 
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شيوه سنتي وقايع نگاري سنتي و ثبت صرف حوادث و رويدادها مي 
گذرد و به علل و عوامل آنها مي پردازد؛ اين شيوه را ما نه در تاريخ 
نگاري ناظم االسالم کرماني مي بينيم. نه در تاريخ نويسي احمد کسروي 
و نه در مکتوبات محمد مهدي شريف کاشاني و يا هر کسي که دستي 
در نوشتن تاريخ مشروطيت ايران داشته است. بنابراين استفاده از روش 
در صدر  را  آدميت  دکتر  هاي  نوشته  که  است  نگاري  تاريخ  در  مدرن 
تحقيقات مشروطه پژوهي قرار مي دهد و ايشان را در جايگاه بنيان گذار 

تاريخ نگاري مدرن و مشروطه پژوهي نوين قرار مي دهد.

3 ـ در جائی گفته ايد؛ جای تأسف است؛ از زمانی که تأليفات ايشان به 
چاپ رسيده اين آثار دچار يک بی توجهی مستمر مختص جامعه فرهنگی 
ما شده است. دهه های درازی اين بی توجهی به طول انجاميد که پيامدهای 
سنگينی داشت. آيا اين بی توجهی به آثار آدميت، آميخته و مرتبط با بی 

توجهی به مشروطيت و انديشه و آرمانها و دستاوردهايش نبود؟

تاريخ  از  نوين  اي  برهه  که  به خيزش مشروطيت  توجهي  بي  بله.  ج- 
کشورمان را تشکيل مي دهد، به تاريخ نگار آن هم سرايت داده شد و از 
زمانی که تاليفات ايشان به چاپ رسيده، آرا و نوشته هايش مورد نقد و 
بررسی قرار نگرفته و آن حالت بی توجهی دائمی که در سراسر فرهنگ 
شامل  برم،  مي  نام  ايراني«  »فاجعه  به  آن  از  من  و  دارد،  استمرار  ايران 
تاليفات و تحقيقات ايشان نيز شده است. علت اصلي اين بي توجهي - 
هم به مشروطيت و هم به دکتر آدميت و يا هر انديشه ترقي خواهي - 
سيطره فکر و تاريخ نويسي رسمي از يکسو است و چپگرايي در تحليل 
دکتر  مرحوم  دارم  خاطر  به  ديگر.  سوي  از  مشروطيت  تاريخي  وقايع 
نويس  تاريخ  را  خود  کرات  به  داشتيم،  هم  با  که  جلساتي  در  آدميت 
از  اي  عده  براي  اين  و  خواند  مي  مشروطيت  و  مدرن  هاي  انديشه 

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
160

چپگرايان و سنتگرايان که در توهم شکست مشروطيت با هم پيوندي 
از ميان برداشتن مشروطيت وجه اشتراك دارند،  اند و در  محکم بسته 
گران مي آمد. از سويي آدميت با تحليل بنيان هاي فرهنگي و سياسي 
مشروطيت و نتايج حاصله از آن نهضت که به واقع پروژه اي ناتمام و 
انقالبي شايسته قرائت نوين و پيشروي در اهداف معوق مانده اش است، 
با مصادره به مطلوب اهداف و آرمانهاي مشروطيت از طرف دستگاههاي 
حکومتي و نشان دادن چهره اي ناقص و آشفته از آن هم به مقابله مي 
مشروطه  و  مشروطيت  ناتمام  انقالب  به  توجهي  بي  همين  پرداخت. 
پژوهي بود که فاجعه اي به دنبال فاجعه اي در يکصد سال گذشته براي 
سياست و فرهنگ ايران زمين تدارك ديد و کج راهه اي را براي جامعه 
ايراني به ارمغان آورد که حل آن بدون بازگشت به اهداف و برنامه هاي 
مشروطيت و به تعبير آشناي محقق و مدرن انديشي واال، مشروطه نويني 

را ايجاد خواهد کرد.

4 ـ خود ايشان نسبت به اين برخورد جامعه فکری و فرهنگی نسبت به 
تاريخ مشروطه و سهل انگاری در درك اهميت آن در سرنوشت ايران 
چگونه می انديشيدند؟ برای ما قابل تصور است که چنين شخصيتی می 

بايست بسيار تلخکام بوده باشد.

ج- تمامي آثار و تأليفات بر جاي مانده از ايشان داللت بر اين دارند که 
به هر رويدادي و انديشه اي که مربوط به مشروطيت مي شد، نظر ايشان 
بر نماياندن و ثبت واقعيت آنها دور مي زد و از اين طريق به مواجهه با 
چپگرايي و سنتگرايي مي رفتند. با اينکه از بد روزگار نسبت به مشروطيت 
و نوشته هاي خويش به تعبير شما تلخکام بودند و انزواي تحميلي را 
ليبرال  مکتب  از  خويش  بنياني  هاي  آموخته  بواسطه  بودند،  پذيرفته 
دموکراسي، با اينکه از نامرادي هاي زمانه دل خور بودند، اما هيچ وقت 
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واقعي  و  صحيح  ودريافت  درك  در  را  خود  بينانه  خوش  واقعگرايي 
مشروطيت زير پاي نگذاشتند و بر خالف آناني که هميشه در حالت قهر 
از جامعه و واقعيات آن بسر مي برند و در واقع نق زدن را به جاي نقادي 
قالب مي کنند، ايشان با اهتمامي که نزديک به پنجاه سال از عمرشان را 
شامل مي شود، به تحليل روشمند مشروطيت و معرفي عقالني اهداف و 

بنيادهاي آن پرداختند. 

5 ـ رويکرد جديد و گسترده دهه های اخير به تاريخ و جنبش مشروطه 
بر درك  مبنی  اميدواری  از  آيا روزنه هائی  آمد؟  به نظرش می  چگونه 
اهميت اين تاريخ توسط نسلهای جديدتر محققان و تاريخنگاران  را در 
جامعه ايرانی می ديد و اصالت و جديتی برای تالشها و کارهائی که روی 

تاريخ مشروطيت صورت می گيرد، قائل بود؟ 

ج- همانطور که گفتم و مرحوم دکتر آدميت در نوشته هايش هم به آن 
پرداخته بودند، ايشان سير تاريخ بشري را رو به ترقي و آزاديخواهي مي 
دانست و بر اين دانسته خود در تمامي ساليان عمرش و در تمامي نوشته 
پژوهي  در مشروطه  رويکردهاي جديد  از  بنابراين  بود؛  پايدار  هايشان 
استقبال مي کرد و با احتياط آنها را بر اساس روشمندي و پايبندي به 
اصول مدرن تاريخ نگاري، به ديده تحسين مي نگريست و هيچ گاه از 
بروز آفتهاي تازه در اين راه و يا فعال شدن آفتهاي گذشته در اشکال تازه 

اش در تاريخ نگاري مشروطه، غافل نبودند.

6 ـ هرچند جامعه فکری و فرهنگی ما آن گونه که شايسته بود در ارج 
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برای  آيا  اما  دارد،  هم  هنوز  و  داشت  تأخير  بسيار  آدميت  مقام  گزاری 
ايشان دگرگونی های اخير و استقبال درخور توجه به آثار شان آشکار 

شده بود؟

ج- دکتر آدميت بر اين باور بودند که دوران عالمگي گذشته و به دفعات 
در صحبتهايي که باهم داشتيم، به اين نکته اشاره مي کردند که »من کارم 
را کرده ام و آنچه در توان داشتم در نوشته هايم آورده ام، بقيه کارها را 
بايد نسل جديد ادامه دهند.« به واقع منش آدميت، آزاد انديشي بود و 
ترقي خواهي و ايشان در اين راه بر مخالفت خواني ها و بي توجهي ها 
- به تعبير خودشان - تره هم خورد نمي کردند. به ياد دارم هر زمان که 
کار تازه اي منتشر مي کردم و با خوشحالي به نزد مرحوم دکتر آدميت 
به  و  بکن  را  کار خودت  که:  داشت  را  اين سفارش  بردم، هميشه  مي 
تشويق و تنبيه پيرامون توجهي نداشته باشد. روزگاري کارت اگر اهميتي 

داشته باشد، بر اهل فن روشن خواهد شد.  

تهران 11 فروردين ماه 1387 خورشيدي
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جنگهاي ايران و روسيه، نخستين آوردگاه برخورد 
با تمدن مدرن

1- طی چند دور جنگ ميان ايران و روس در عصر قاجاريه و فتحعليشاه، 
صدمات جبران ناپذيری بر ايران وارد شد. به نظر شما علت اصلی اين 
امر چه بود و چه عاملی را می توان، دليل اصلی مجموعه شکست های 

ايران دانست؟

ج- با تشکر از شما، پيش از اينکه از داليل شکست ايران سخن بگوئيم، 
الزم است که از علل وقوع جنگها پرسيد و من سعي مي کنم به اجمال 
و کوتاهي زمينه هاي سياسي و ديپلماتيکي منجر شده به آن جنگها را 
بيان کنم تا بدين وسيله به عواملي پرداخته شود که در شکست ايران از 
قواي روسيه تاثيرگذار بودند؛ ماجرا از اين قرار بود: در تکاپوي  هرج  و 
مرجي  که  با برافتادن  سلسله   صفويه  و از بين  رفتن  اقتدار مرکزي  نادرشاه ، 
 1193 سال   از  که   خان   محمد  آقا  بود،  افکنده   سايه   ايران   سراسر  بر 
ق /1779م  رهبري  خود را مرحله  به  مرحله  بر ايل  قاجار مسجل  کرده  بود، 
به  دنبال  کشمکش هايي  که با خاندان  زنديه  و ديگر مدعيان  حکمراني  بر 
ايران  را داشتند و براي  ايجاد آرامش  و يکپارچگي  واليت هاي  ايران ، در 
سال  1210ق /1796م  سلسله   قاجاريه  را رسمًا در کل  سرزمين  ايران  بنيان  
گشايش   و  محلي   آشوب هاي   نشاندن   فرو  به   آن ،  دنبال   به   و  گذاشت  
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روابط  با ديگر کشورها بر پايه   وضعيت  تازه  به  وجود آمده  پرداخت . در 
ـ  گرجستان   حاکم   ميان   که   مسايلي   اساس   بر  و  ايران   آشفتگي   ميانه   
ارايکلي  ـ و حکومت  ضعيف  ايران  به  وجود آمده  بود، وي  خود را در 
سال  1214ق /1800م  به  تحت الحمايگي  امپراتوري  روسيه  ـ کاترين  کبير 
ـ درآورد؛  )براي اطالع بيشتر، ر.ك: کارترين کبير، جان ت. الگزندر، 
با  که   شد  درگيريهايي   آغاز  موجب   مساله   اين   افشار(  حسن  ترجمه 
جنگ هاي  ايران  و روسيه  در زمان  فتحعلي  شاه  در سال  1243ق /1828م  
به  قرارداد گلستان  و سپس  قرارداد ترکمنچاي  و از دست  رفتن  مناطق  
اول  الکساندر  آمدن  کار  با روي  ايران  ختم  شدند.  از سرزمين   وسيعي  
سال  در  و  گرفت  خود  حکمراني  تحت  را  گرجستان  عمال  روسيه 
1803/1218م دستور حمله به ايران صادر شد. اين حمله موجب شد تا 
روسها در منطقه اصالندوز، ايران را مجبور به انعقاد عهد نامه گلستان در 
قره باغ کنند. براي اين که در اين عهد نامه مرزهاي ايران دقيقا تعيين 
و  شد  روسيه  جنگهاي  دوم  مرحله  آغاز  بهانه  مساله  اين  بود،  نشده 
اختالفات تازه اي سر برآوردند. اقدامات  متجاوزانه   کاترين  و تزار پاول  
بادکوبه-  باغ- گنجه- شکي- شيروان-  از سرزمين هاي  قره  که  بخشي  
گرجستان  ـ داغستان  و قفقاز را در تصرف  خود داشتند و در صدد ايجاد 
آشوب  در ديگر مناطق  همجوار با ايران  بودند، منجر به  شروع  جنگ هاي  
منظم  و دامنه دار در 1217ق /1803م  گرديد. مرحله  دوم  جنگ هاي  ايران  
با روسيه  به  دنبال  تحريکات  صاحب  منصبان  نظامي  روسيه  و تائيد اين  
اقدامات  از سوي  تزار پاول  تا سال  1241ق /1826م  بود. در اين  دوران ، 
قواي  ايراني  با شجاعت  جنگيده ، ولي  به  واسطه   ضعف  در توازن  نظامي  
و خيانت  بعضي  از سران  قشون  و حاکمان  محلي ، تن  به  انعقاد قرارداد 

ترکمنچاي  دادند.

در اين  گيرودار، سفارت  انگليس  به  فعاليت هاي  ميانجيگرايانه  پرداخت  و 
قرارداد گلستان و سر  اوزلي در طراحي  فعاليت هاي  سر گور  سرانجام  
قرارداد  انعقاد  در  ـ  تهران   در  بريتانيا  مختار  وزير  ـ  ماکدونالد  جان  
ترکمانچاي نتيجه  داد و وي  با اطميناني  که  از طرف  ژنرال  پاسکويچ  مبني  
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بر رعايت  شرايط  قرارداد به  دست  آورده  بود، ميرزا ابوالقاسم  قائم  مقام  را 
در ماه  رجب  1243ق /1828م  از تهران  به  سمت  ترکمنچاي  راهي  کرد. 
مذاکرات  اوليه  ميان  صاحب  منصبان  ايران  و روسيه  در منطقه   دهخوارقان  
نزديکي  تبريز آغاز و با طي  چندين  مرحله  سرانجام  در روستاي  ترکمنچاي  
ـ که  بنابه  نوشته   شميم  »قرارگاه  اردوي  پاسکيويچ  بود« ـ به  انعقاد قرارداد 
ايران  در سرماي  زمستان  شب هاي   قواي  روسيه  و  ميان   ترك  مخاصمه  
21و 22 فوريه  5/1828 و 6 شعبان  1243 در روستاي  ترکمنچاي  نزديک  
در سرحدات  نظاميگري روسها  پيشينيه  از  آگاهي  )براي  انجاميد.  ميانه  
ايران که به قرارداد گلستان و ترکمانچاي انجاميد، ر.ك: سياست نظامي 

روسيه در ايران- 1790- 1815، خانک عشقي(

با انعقاد اين  قرارداد که تکميل کننده قرارداد گلستان و در ادامه تجاوزات 
روسيه به ايران بود:

1( بخش  وسيعي  از سرزمين هاي  حاصلخيز ايران  نظير ايروان ، نخجوان ، 
بخشي  از دشت  مغان  و... از دست  رفت .

 2( غرامت  سنگيني  به  مبلغ  5/000/000 تومان  عايد امپراتوري  روسيه  
تزاري  گرديد.

 3( موقعيت  تازه اي  براي  قدرت هاي  خارجي  در امور تجاري  و سياسي  
ايران  گشوده  شد.

قضاوت   حق   نظام   تا  شد  باعث   قرارداد  اين   خارجي   سياست   در   )4  
کنسولي  يا کاپيتوالسيون  به  ايران  تحميل  شود.

 5( حق  کشتي راني  در درياي  خزر منحصر به  روسيه  شد.

نيروهاي   ايران  در منطقه   قفقاز در دست   ادوات  و مقرهاي  جنگي    )6 
روسيه  ماند.

 7( موجب  کاهش  قدرت  حکومت  ايران  در مهار امور کشور شد.
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پيامدهاي  بعدي  اين  قرارداد نيز عبارت  بودند از:

 8( تجار روسي  از بهره   کم  گمرکي  برخوردار شدند.

در  تزاري   رژيم   و  دربار  در  روسيه   سفارت   دخالت هاي   افزايش    )9  
معاهدات  و قراردادهاي  خارجي  ايران .

 01( زماني  که  محمد علي  شاه  بعد از به  توپ  بستن  نخستين  مجلس  
مجاهدان   دست   به   مشروطيت   اعاده    آن ،  از  پس   و  ايران   ملي   شوراي  
مشروطه خواه ، به  پشتوانه   ماده   هفتم  قرارداد ترکمانچاي به  سفارت  روسيه  
و  با کمک   بعدي   ماههاي   در  از کشور،  با خارج  شدن   و  پناهنده  شده  
به   دست   خود  تخت   و  تاج   بازگرداندن   براي   روسيه ،  دولت   پشتيباني  

اقدامات  آشوب طلبانه  زد.

با اين مقدمات بايستي عامل اصلي شکستهاي ايران را در عدم آگاهي 
دولتمردان ايراني از دگرگوني روش ديپلماسي جهان دانست که به دنبال 
انقالب صنعتي، نظام ماليه را به سيستمي يکپارچه و جهاني تبديل کرد و 
با هجوم به سرزمينهاي شرقي و کشف و اکتشاف منابع آنان ) همان نگره 
فرانسيس بيکني در سلطه بر جهان يا روحيه فاوستي مدرنيته(، آزمندانه 
چهره اي نوين از تمدن و ارزش صنعت و ماليه در روابط بين المللي 
عرضه نمود؛ از طرفي ضعف ملموس قواي نظامي ايران در مقابل ارتش 
از ديگر عوامل شکست در جنگ بشمار مي رود؛  پيشرفته روسيه هم 
نوگراي  اولين  کنم:  اشاره  هم  نکته  اين  به  که  نباشد  مناسبت  بي  شايد 
و  جهان  در  مدرن  ديپلماسي  ظهور  و  دگرگوني  اين  متوجه  که  ايراني 
روابط بين المللي شد، ميرزا ملکم خان ناظم الدوله بود که از خطرات آن 
براي ايران زمين هشدار داد و اهميت همسويي و ادغام فعاالنه در آن را 
ايران  بود و  اين حال زمان گذشته  با  اما  از سران کشور خواستار شد؛ 
دريافت  و  درك  ياراي  و  گرفتار  سنتي  هاي  آموزه  چنبره  در  باستاني 
شرايط نوين جهاني را که در گسست از دنياي سنتي و مبادالت خارجي 

معني مي داد، نداشت.
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2- در اغلب منابع تاريخی، فتحعليشاه را مقصر اصلی اين شکست ها و 
وضعيت نابسامان ايران آن روزها می دانند. آيا شما هم با اين نظر هم 
عقيده هستيد و در مجموع چه عواملی را از جمله داليل بنيادی عقب 

ماندگی ايران عصر قاجاريه می دانيد؟

ج- به نظر من عنصر پادشاهي با همه اهميتي که در اجتماع آن روز ايران 
ديپلماسي  اصول  با  ناآشنايي  بود؛  ماندگي  عقب  علل  از  يکي  داشت، 
نوين، غلبه فرهنگ سنتي عياران و سيطره دينمداري که جنگها را به جهاد 
عليه کفار تعبير مي کردند، از ديگر عوامل عقب ماندگي ايران در عصر 
قاجاريه و آغاز رويارويي با تمدن مدرن بودند؛ بنابراين سخن از علل و 
عوامل عقب ماندگي ايران، سخني فراتر از عوامل شکست ايران از روسيه 
است و به تعبيري، تحليل علل شکست در آن جنگها، بخشي از تأمل در 
عوامل عقب ماندگي ايران بشمار مي رود. روحيه قضاوقدري از ديگر 
عوامل شکست ايران از روسيه و فراتر از آن، عقب ماندگي ايران زمين 
از کاروان مدنيت و مدرنيته بود؛ عارضه اي که در دويست سال گذشته 
گريبانگير فرهنگ و اجتماع ايراني بوده و راه برون رفت از آن، دستيابي 
به فرديت و اختيار آدمي بر پايه آموزش مدنيت و شناخت مؤلفه هاي 
سخن  و  ندا  سرآغازها،  همان  در  اگر  طلبد.  مي  را  مدرنيته  انديشگي 
نخبگان آگاهي چون ميرزا قائم مقام و عباس ميرزا و... را وجدان نگون 
بخت ايراني مي شنيد و به کار مي بست، نه در جنگ با روسيه، توان 
سنگيني مي پرداخت و نه در دويست سالي که بر اين سرزمين گذشته 
است، شاهد به حاشيه رانده شدن انديشه هاي مدني نوين مي شديم؛ 
بنابراين با گذار از مقطع تاريخي جنگهاي مورد گفتگو که به واقع يکي 
از عوامل شکست، وجود سست عنصري پادشاه بود، هراس از نوگرايي 
و ترس از ورود به مدنيت جديد، با زيرساختهاي فرهنگي و فکري و 
سياسي آنها را مي توان به صورت فهرستي از علل عقب ماندگي ايران 

عصر قاجاريه تا دوره معاصر بشمار آورد.
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3- به نظر می رسد که اساسا تلقی درست و واقع بينانه ای از مناسبات 
بين الملل و سياست خارجی در دربار فتحليشاه وجود نداشت و هيچ 
کوششی در اين باره صورت نمی گرفت. بطوريکه برقراری صلح و آتش 
بس ميان روس و ناپلئون بناپارت، عمال ايران را از حمايت های فرانسه 
در برابر تهديد هميشگی روس محروم کرد. ايران نيز بارديگر به دولت 
بريتانيا روی آورد و به عهدنامه گلستان تن داد. ديپلماسی از چه زمانی 

در دربار قاجار و فتحعليشاه مورد توجه قرار گرفت؟ 

ج- همانطور که اشاره کردم، بله به قول شما »تلقي درست و واقع بينانه 
اي از مناسبات بين الملل و سياست خارجي در دربار فتحعلي شاه وجود 
نداشت.« همچنان که تا دهه هايي بعد از آن جنگها، تلقي درست و واقع 
بينانه اي از هيچ کدام از مؤلفه هاي تمدن مدرن در عرصه هاي سياسي 
و اقتصادي و فرهنگي و اخالقي در ميان ايرانيان به وجود نيامد. داده هاي 
از  آگاهي  هاي  تکانه  اولين  جنگها،  همان  که  دهند  مي  نشان  تاريخي 
ديپلماسي نوين را براي دربار ايران به ارمغان آوردند؛ در کنار آن ظهور 
مردان سياسي که آشنايي از مناسبات جديد به هم رسانده بودند، در دهه 
هاي بعدي کم کم توانستند ديپلماسي نوين را به کار گيرند و البته بايد 
از نظر دور نداشت که کشورمان به لحاظ شرايطي که به وجود آمده بود 
و تحميلهاي سياسي که از سوي روسيه و بريتانيا بر آن در قراردادهاي 
گلستان- ترکمانچاي و قرارداد پاريس وارد شد، به صورت منفعل در 
صحنه جهاني حضور داشت؛ )براي دريافت موقعيت ديپلماتيک ايران در 
 The Diplomatic relations Of Persia with BRITAN, :آن دوران، ر.ك
مي   )TURKEY and RUSSIA 1815-1830, F. ADAMIYAT, 1949
دانيم که 1- قدرت مالي )اقتصاد(، 2- قدرت نظامي، 3- دانش پيشرفته، 
آزمون  به  با  که  هستند  عواملي  سياسي،  تدبير   -5 و  ملي  منفعت   -4
گذاشتن آنها مي توان از فعال يا منفعل بودن کشوري در عرصه ديپلماسي 
سخن گفت. و از ديدگاهي که من دارم، برخورد تمدنها بر اساس سيطره 
قوي بر ضعيف منجر به عقب ماندگي انديشه مي شود و انحطاط و زوال 
جامعه و فرهنگ را باعث شده و در نهايت به حذف جغرافيايي سرزميني 
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انفعال  به  دوران  آن  از  نيز  زمين  ايران  موارد  اين  لحاظ  با  انجامد!  مي 
غلتيده و حضوري منفعل در روابط بين المللي داشته است؛ حضوري که 
تا سده اي بعد و تاکنون نيز از آن نتوانسته است رهايي يابد؛ مي دانيم که 
ديپلماسي نوين بدنبال انعقاد پيمان وستفالي و عصر صلح دائمي شروع 
مي شود که بر اساس آن همانطور که گفتم، کشورهاي صنعتي - که به 
اند- به گسترش قدرت  يافته  صورت دولت- ملت درآمده و رسميت 
عصر  در  )شرق  ديگران  منابع  و  تازه  بازارهاي  به  دستيابي  براي  خود 
وقوع  ذهنيت،  تحول  در  ريشه  هجوم  اين  آورند؛  مي  روي  استعمار( 
انقالب صنعتي و ظهور اقتصاد سياسي داشت که روابط بين المللي را 
مبتني بر نظام ماليه اي قرار داد که رشد آن در بازاريابي در شرق و حفظ 
منافع آن کشورها بود؛ در رابطه با ايران که در معادالت جديد جهاني، از 
موقعيت ژئوپليتيک برخوردار بود، )براي بريتانيا به علت همجوار بودنش 
با گنجينه امپراتوري يعني هند، که ماجراي هرات را به ايران تحميل کرد؛ 
و براي روسيه به لحاظ دست يابي به منابع طبيعي ايران و همسايگي با 
آبهاي گرم( دو قدرت اصلي آن زمان به انواع و اقسام روشها، متعرض 
ايران مي شدند؛ گاهي اين تعرض با هجوم نظامي و ترفندهاي ديپلماتيک 
بود و گاهي هم با پرورش افرادي در داخل دستگاه حکومتي، خود را 
نشان مي داد. دربار قاجار که از اصول اوليه اين ديپلماسي بي اطالع بود، 
در  ديده،  تعليم  نظامي  قواي  نبود  و  لحاظ عدم رشد صنعتي کشور  به 
عرصه ديپلماتيک نيز، کشوري منفعل خوانده مي شد. اين دوراني است 
ايران  اين سياست،  ادامه  انزواطلبي مي آورد. در  به سوي  ايران رو  که 
در  و  کرد  پيشه  اول(  جهاني  جنگ  )دوران  طرفي  بي  ديگر  اي  دوره 
که  راند  مثبت(  موازنه  و   ( منفي  موازنه  به  پايبندي  از  سخن  دوراني 
نوين  ديپلماسي  با  ناآشنايي  به علت  اين روشها  از  کدام  متأسفانه هيچ 
المللي  بين  روابط  در  فعال  کشوري  مقام  به  را  زمين  ايران  نتوانستند 
برسانند. اولين اثرات اين عدم آگاهي-در دوران مورد بحث ما-  فريب 
خوردن از نيروي سوم )فرانسه در مقطعي و بريتانيا در مقطع ديگري( بود 
و تن دادن به قراردادهاي گلستان- ترکمانچاي در برابر روسيه بود که از 
دست رفتن سرزمينهايي از کشور را باعث شد و قرارداد پاريس در مقابل 
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بريتانيا که جدايي هرات را به دنبال داشت.

چه  در  اقتصادی  لحاظ  از  قاجاريه،  پايان  و  فتحعليشاه  زمان  ايران   -4
به  اقتصاد کشور  بر  پيامدی  بيگاه چه  و  گاه  های  بود؟ جنگ  شرايطی 

همراه داشت؟ 

عصر  در  ايران  اقتصادي  و  سياسي  مسائل  تحليلگران  که  آنگونه  ج- 
قاجاريه نوشته اند، ايران در آن دوران از اقتصاد معيشتي برخوردار بود و 
چونان قرنهاي گذشته، همانطور که از نظر فرهنگي و سياسي راکد مانده 
بود، از نظر اقتصادي هم از شرايط دنيا، عقب مانده بود و تجار و کسبه 
ايراني فقط به معامالت پاياپا و در سطح خرد اکتفا مي کردند که از آن به 
»اقتصاد کوچه« هم نام برده اند؛ براي آگاهي از وضعيت اقتصادي ايران 
دوران قاجاريه، نگرش اي بر پايه اقتصاد سياسي الزم است که من ورودي 
تخصصي در آن ندارم. بنابراين به صورت اجمالي و کوتاه اين مساله را 
وقوع  که  است  طبيعي  گويم؛  مي  برايتان  تاريخي  و  فلسفي  ديدگاه  از 
جنگها، بر اقتصاد ضعيف ايران جز ويراني و رکود، چيز ديگري به ارمغان 
از خاك  بخشي  که  همانطور  گرفت،  درمي  که  هر جنگي  با  و  نداشت 
کشورمان به يغما برده مي شد و گروهي از رعيت ايراني، به اسيري مي 
رفتند، ارتباطات تجاري چه در داخل و چه با خارج، دچار اختالل مي 
شد و سر بيرون آوردن از آن، توان باالتري را از تجار و بازرگانان ايراني 
ميگرفت؛ عنصري که از آن برخي از محققان به عنوان »عامل خارجي« ياد 
کرده اند و در تحليل نقش بازدارنده آن به تفصيل نوشته اند؛  يکي از مهم 
ترين نوشته ها در اين زمينه، کتاب »تاريخ اقتصادي ايران« تأليف چارلز 
ميانه  در  را  ايران  اقتصاد  اصلي،  متون  و  اسناد  برپايه  که  است  عيسوي 
سالهاي 1215 تا 1332 قمري به بحث و بررسي گذاشته است؛ آنگونه که 
از اين کتاب و ديگر نوشته هايي نظير »گنج شايگان« محمد علي جمالزاده 
... برمي آيد، عمده ترين محصوالت توليدي ايران، تنباکو و توتون-  و 
تجار  از  شماري  انگشت  تعداد  که  بود  و...  حبوبات  ابرايشم-  ترياك- 
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ايراني در سطح محدود و با کشورهاي اطراف ايران، از آنها براي صادرات 
به صورت  بازهم  را  ايرانيان  اجناس روزمره  استفاده مي کردند و ديگر 
خرد و محدود، وارد مي کردند؛ بيشترين توليد اقتصادي ايران در فرش 
بود و کشاورزي محور اقتصاد سنتي ايران را تشکيل مي داد؛ عده اي از 
به  ناظر  حقيقت  در  که  اند  برده  نام  آسيايي«  توليد  »شيوه  عنوان  به  آن 
ماقبل  اقتصادي  »فراموسيونهاي  با  رابطه  در  مارکس  کارل  نوشتارهاي 
سرمايه داري« است؛ مي توان در اين راستا، از ماجراي انعقاد قرارداد رژي 
و التاري نام برد که فرصتهاي از دست رفته را براي اقتصاد سنتي ايران 
مي توانستند فراهم سازند و تکاني بر چرخ هاي گرفتار در مرداب ساده 
زيستي و قناعت ورزي ايرانيان بياوردند؛ متأسفانه اين دو قرارداد در ميان 
فرهنگي  و  نخبگان سياسي  از  برخي  ناآگاهي  باز  و  هياهوي سنتگرايان 
ارائه شد و شد  ايران و دخالت همان عنصر خارجي، به صورتي ديگر 
آنچه که نمي بايست مي شد. طبيعي است که اقتصاد آن دوران ايران در 
همراهي با فرهنگ و همسويي با سياست اجرايي آن قرار داشت و در 
واقع با تغييري که در سياست و فرهنگ ايران زمين در دهه هايي بعد از 
آن به وقوع پيوست، اقتصاد ايران هم دچار تحول شد و با ظهور شيوه 

هاي توليد و ابزارهاي جديد، شکل و شمايلي ديگر به خود گرفت.

5- عباس ميرزا را شخصيت اصلی  دوران فتحعليشاه می دانند. به گونه 
ای که در اسناد دولت وقت بريتانيا، از او به عنوان مرد همه کاره و وليعهد 
فتحعليشاه نام برده شده بود. لطفا درباره جايگاه و عملکرد عباس ميرزا 

برای خوانندگان ما توضيح دهيد.

و  بود  قاجاريه  سلسله  تمامي  ترين  آگاه  از  يکي  ميرزا  عباس  بله  ج- 
حضور در دارالسلطنه تبريز که در آن زمان، يکي از مراکز تجددخواهي 
از  يکي  را  او  مدرن،  تمدن  سازنده  عناصر  با  او  درگيري  و  بود  ايران 
دوران  در  چه  حال  اين  با  کند؛  مي  معرفي  کشور  نوسازي  پيشگامان 
با روسيه و چه در دوران غير جنگي، بازيگر اصلي در  ايران  جنگهاي 
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در  که  داليلي  از  يکي  که  نکنيم  فراموش  بود.  شاه  شخص  حکومت 
تضعيف قواي عباس ميرزا برشمرده اند، خست و بي مايگي فتحعلي شاه 
است که قواي نظامي کشور را در تأمين هزينه هايش به فالکت کشانده 
بود؛ حوزه نفوذ عباس ميرزا بيشتر در هدايت و نوسازي قواي نظامي 
رسميت مي يافت و با توجه به ساختار حکومتي قاجاريه، قدرت اصلي 
و تصميم گيرنده نهايي در امور حکومتي و نظامي، شخص پادشاه بود؛ 
دنياي  تالقي  در  که  بود  اي  زمانه  بيانگر روح  ميرزا  عباس  در حقيقت 
سنتي ايران و جهان مدرن غرب، به هم رسيده بودند و شناختي که عباس 
ميرزا از اين وضعيت بدست آورده بود، او را به يکي از پيشگامان عصر 
عباس  بود؛  کرده  تبديل  ايران  انديش  مدرن  سياسي  نخبگان  و  بيداري 
ميرزا در همان گفتگوي مشهور خويش با فرستاده فرانسوي آمده ژوبر 
مي گويد: »مردم به کارهاي من افتخار مي کنند؛ ولي چون من از ضعيفي 
من بي خبرند. چه کرده ام که قدر و قيمت جنگجويان مغرب زمين را 
داشته باشم؟ يا چه شهري را تسخير کرده ام و چه انتقامي توانسته ام از 
تاراج ايالت خود بکشم؟... از شهرت فتوحات قشون فرانسه دانستم که 
رشادت قشون روسيه در برابر آنان هيچ است، مع الوصف تمام قواي مرا 
يک مشت اروپايي )روسي( سرگرم داشته مانع پيشرفت کار مي شوند... 
نمي دانم اين قدرتي که شما اروپايي ها را بر من مسلط کرده چيست و 
موجب ضعف ما و ترقي شما چه؟ شما در قشون جنگيدن و فتح کردن 
و به کار بردن تمام قواي عقليه متبحريد و حال آن که ما در جهل و شغب 
غوطه ور و به ندرت آتيه را در نظر مي گيريم. مگر جمعيت و حاصل 
از  قبل  که  آفتاب  يا  است،  کمتر  اروپا  از  زمين  ثروت مشرق  و  خيزي 
از سر  کمتر  سرما  در  مفيدش  تاثيرات  تابد،  مي  ما  به  شما،  به  رسيدن 
است،  يکسان  عالم  ذرات  بر جميع  مراحمش  که  يا خدايي  شماست؟ 
خواسته شما را بر ما برتري دهد؟گمان نمي کنم. اجنبي حرف بزن! بگو 
من چه بايد بکنم که ايرانيان را هوشيار نمايم؟« اين سخنان عباس ميرزا 
گذشته از اينکه حکايت موقعيت منحصر بفرد اوست در شرايط بحراني 
ايران زمين، سرآغاز تالطماتي است که عصر بيداري و از آن پس عصر 
مشروطيت را به ارمغان آورد و شاهزاده عباس ميرزا را به عنوان يکي از 
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سرآمدان آگاه عصر خويش ثبيت کرد؛ دوره اي که دوست همشهري ام 
تجددخواهي«  مقدمات  و  تبريز  »مکتب  عنوان  با  آن  از  طباطبايي  دکتر 
ايرانيان نام مي برد. به تعبيري که ايشان در رابطه با دوران و مکان مورد 
بحث و گفتگوي ما به آن اشاره کرده اند؛ »سبب اينکه در بررسي اين 
خواهيم  فکري  هاي  دگرگوني  در  تبريز  جايگاه  به  ويژه  توجهي  دوره 
داشت، و آن دوره را »مکتب تبريز« خواهيم خواند، آن است که به دنبال 
شکست ايران در جنگهاي ايران و روس، اصالحات و نوسازي ايران از 
تبريز، دارالسلطنه وليعهد ايران، عباس ميرزا، آغاز شد و در همين شهر 
جنبش مشروطه خواهي مردم ايران به پيروزي رسيد و حکومت قانون 
برقرار شد. بدين سان، »تبريز« به اين معنا نه اسم خاص، بلکه مفهومي 
عام به عنوان »آستانه« دوران جديد، آزاديخواهي و حکومت قانون است. 
بديهي است که نه انديشه تجددخواهي، در آن دوره، به تبريز اختصاص 
داشت و نه همه پيشگامان فکري جنبش تجدد و آزاديخواهي از تبريزيان 
بودند، بلکه تبريز خاستگاه اين جنبش بود، تجددخواهي در آن شهر آغاز 
شد و دوره اي از آن با پيروزي مشروطيت به انجام رسيد.«)براي تفصيل 
بيشتر،ر.ك: مکتب تبريز، تأملي درباره ايران، جلد دوم، جواد طباطبايي( 
بنابراين اهميت عباس ميرزا از اين لحاظ است که اقدامات اصالحي را 
در امر سپاه بر عهده گرفت. براي نوسازي سپاه و ديگر مراکز اجرايي، 
روانه  وفنون جديد،  علوم  با  آشنايي  براي  را  ايراني  نخستين محصالن 
غرب کرد. اهتمام به عمران و آباداني کشور را در دستور کار خود قرار 
داد. براي اولين بار وضع ماليات را به صورت تازه اي درآورد و محاکم 

را به سوي قوانين عرفي کشاند. 

6- رابطه ارتش با شاه و عباس ميرزا چگونه بود؟ اساسا ارتش و قوای 
نظامی چه جايگاهی در مختصات سياسی- اجتماعی داشت؟

ج- اوال اينکه ارتش به معناي قواي نظام منتظم و دائمي آن زمان در اين 
سرزمين وجود نداشت؛ مي دانيد که اين آرزوي پيشگامان تجدد در زمان 
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به  در  توان  مي  را  مطلب  اين  تفصيل  گرديد؛  عملي  پهلوي  شاه  رضا 
صورت مستقل در کتاب ارزنده »سيري در تاريخ ارتش ايران از آغاز تا 
پايان شهريور 1320« تأليف سرتيپ مير حسين يکرنگيان خواند؛ نويسنده 
با آگاهي از شرايط آن روز ايران، بدرستي آغاز انحطاط ارتش ايران را با 
ظهور پادشاهي عياش و خسيس و بي حال مي داند و توالي فاسده آن را 
بررسي مي  به  ده ساله  ارتش روسيه در جنگهاي  از  ايران  در شکست 
گذارد؛ در اين کتاب با اشاره به نوشته اي از ناپلئون آمده است:»... همه 
هم،  و  دارد  هوس   ، هم  زميني،  مشرق  دارند،  الزم  را  يکديگر  مردم 
شجاعت. ولي آنان از ترقيات امروزه و انضباط که اساس قدرت ارتش 
است، بي اطالعند. لذا اين امر، آنان را از ارتش اروپا عقب انداخته...« اين 
همان موردي است که از ديدگان ژوبر هم پنهان نمانده و او در بخشي 
از سفرنامه اش به ارمنستان و ايران، از بي نظم و ضعيفي قواي نظامي 
ايران سخن گفته است؛ )ر.ك: مسافرت به ارمنستان و ايران، آمده ژوبر، 
به صورت  مسلح  نيروهاي  دوران  آن  در  مقدم(  اعتماد  عليقلي  ترجمه 
مقطعي و در صورت بروز جنگ براي انجام وظيفه حاضر مي شدند و 
هر وقت جنگي درمي گرفت، با فراخواني که از ايالت و اقوام و اياالت، 
افراد قواي نظامي به صفوف جنگي خوانده مي شدند؛ قواي جنگي ايران 
در حد خيلي ساده و سطحي شکل مي گرفت و با اتمام جنگ، افراد آن 
قوا به زيست معمولي خود بازمي گشتند؛ بهر حال، قواي نظامي ايران در 
دوران مورد گفتگوي ما تا سالياني بعد از آن، از اين افراد و مشخصات 
ايالت  افراد  ميان  از  که  نامنظم  يا  بومي  سواران  الف(  بود:  برخوردار 
مختلف برگزيده مي شدند؛ ب( چريک که وظيفه دفاع از شهرها را بر 
عهده داشتند؛ ج( دسته سواران جنگي نامنظم و سواران نيمه منظم؛ که در 
گروههاي 50 نفري يا 100 نفري متشکل مي شدند و از ميان آنها شناخته 
ترينشان فوج اصفهان و فوج قزاق بودند. فوج قزاق هم خود شامل افراد 
طايفه مهاجر و فوج بومي بودند، که با شناسه هاي سرتيپان و افسران 
مشغول خدمت موقتي يا دائمي در دستگاه حکومتي مي شدند. گذشته از 
اروپايي  افسران  را  ايران  نظامي  قواي  از  ديگري  بخش  ها،  دسته  اين 
تشکيل مي دادند که بر اساس معاهدات ميان ايران و کشور متبوعه؛ براي 
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استخدام  به  ايراني،  قواي  سازماندهي  و  لشکري  تشکيالت  آموزش، 
حکومت ايران درمي آمدند. کلمنت مارکام انگليسي که در دوران فتحعلي 
شاه به ايران سفر کرده و ديده ها و شنيده هايش را در کتابي به نام »تاريخ 
وضعيت  از  سخن  ضمن  است،  کرده  تأليف  قاجاريه«  دوره  در  ايران 
آرايش ساده نيروهاي ايراني در افراد پياده نظام و توپچي و زنبورك چي، 
از وجود پردامنه فساد و بي نظمي در آن نوشته و از آرزوي عباس ميرزا 
در داشتن قشوني منظم همانند قشون هاي دول اروپ گفته است؛ بنابراين 
داده هاي تاريخي، نمي توان از ارتباط ارگانيک و دائمي ميان ارتش و 
پادشاه در ايران عصر جنگهاي ده ساله با روسيه سخن گفت و همانطور 
در  و  جنگي  دوران  در  فقط  ايراني  نامنسجم  نظامي  قواي  که گذشت، 
با نايب السلطنه و وليعهد بودند. از طرفي به خاطر  ارتباط تعيين شده 
عدم آگاهي نخبگان سياسي از اهميت ارتش در معادالت سياسي و نبود 
معادالت  در  ارتش  آن عصر،  از  بعد  دوراني  تا  ايران،  در  دائمي  ارتش 
سياسي و اجتماعي ايران داراي جايگاهي بااهميتي نبود؛ حتي در وقوع 
انقالب مشروطيت، دوران جنگ جهاني اول، رويداد شهريور بيست و 
مرداد   28 رخداد  و  آذربايجان  تجزيه  مساله  تا  آن  از  بعد  ماجراهاي 
ارتش در سياست  آنچناني که مثال  تاثير  ايران  ارتش  1332خورشيدي، 
ترکيه داشت، بدست نياورده بود و بيشتر آلت دست نيروهاي مستبد و 
در مواقعي گريز از مرکز و در حوادثي عنصر ياري دهنده به بيگانگان 

بود.

7- امضای عهدنامه گلستان در حالی صورت پذيرفت که دنيای غرب، 
گام های مهمی را در مسير مدرنيزاسيون بر می داشت. چقدر طول کشيد 

تا ايرانيان با اين تحوالت گسترده روبرو شوند؟ 

ج- رويارويي ايران با تمدن مدرن که از همان دوران جنگهاي ايران و 
روسيه آغاز شده بود و به تعبير واقعي، اين جنگها، »نخستين آوردگاه 
برخورد با تمدن مدرن« بشمار مي روند؛ اما اگر طي کردن راه مدرنيزاسيون 
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)به معنايي که امروزه از آن به توسعه يافتگي تعبير مي شود( در ايران 
منظورتان باشد، به نظرم با تمامي افت و خيزهايي که فرايند مدرنيزاسيون 
در ايران داشته، هنوز کشورمان در اين سلوك اندرخم يک کوچه است؛ 
البته بايد در نظر داشته باشيد که مدرنيزاسيون را من در کنار و در توازن 
با مدرنيته )که معطوف به دگرديسي در نظام دانايي است( و مدرنيسم ) 
که حکايت از بازخواني هنر و ادبيات است( مي بينم و اگر از اين منظر 
به تاريخ دويست ساله گذشته کشورمان نگاه کنيم، مي بينيم که هنوز هم 
ما با تمدن مدرن مشکل داريم و هنوز هم همانند زمان جنگهاي ايران و 
روسيه، با مفاهيم و مباني و مظاهر مدرنيته، از ديدگاهي سنتي و ارزشي 
برخورد مي کينم و اين يکي از آفتهايي است که فرايند مدرن شدن ايران 
را با موانع جدي و اساسي مواجهه کرده است؛ من در يکي از آخرين 
ام،  نوشته  آنجا  ام؛ در  اين مساله سخن گفته  از  به تفصيل  نوشته هايم 
اکنون  ديگر عقب  ماندگي  ايران  و انحطاطي  که  اليه هاي  زيستي  ما را فرا 
که   زماني   از  است ؛  شده   ملموس تر  و  معروف تر  ابليس   کفر  از  گرفته ، 
نخستين  مسافران  ديار فرنگ  به  ايران  بازگشتند و بر تفاوت هاي  دو دنياي  
پيشرفته   غرب  و عقب  مانده   ايران  آگاه  شدند، نزديک  به  دويست  سال  
مي گذارد. در اين  مدت  نه  تنها اين  تفاوت ها کم  نشده  و نظام  انديشگي  
ايراني  جايگزين  شود،  فرهنگ  و جامعه    نتوانسته  در  و زيستي  مدرنيته  
بلکه  از يک  طرف  با شتابي  که  دنياي  مدرن  بر ترقي  و پيشرفت هايش  داده  
است  و از طرف  ديگر مقاومت  نابخردانه اي  که  نيروهاي  ضد مدرن  در 
اشکال  متفاوت  ايدئولوژيک  از خود نشان  مي دهند، دور نيست  که  ايران  
زمين  به  خاطره   تاريخي  انسان ها پيوسته  و سرگذشت  آن  در کتاب هاي  
باز  و  شکاف   اين   علت   بي ترديد  شود.  خوانده   باستان شناسي   و  تاريخ  
شدن  آن ، ريشه  در مؤلفه هاي  فرهنگي  و شاخص هايي  دارد که  بر ذهن  و 
زبان  ايراني  از گذشته هاي  سنتي  سايه  افکنده  و با برخوردهاي  ايدئولوژيک  
و احساساتي ، واقعيات  زندگي  در شرايط  دنياي  معاصر را پس  مي راند؛ با 
اين  حال  به  دنبال  آشنايي  ايرانيان  با فرهنگ  و تمدن  مدرن ، از سپيده دمان  
تغيير در انديشه ها و دگرگوني  در روابط  اقتصادي ـ  سياسي  ايران  با جهان  
نوين ، بودند انديشمندان  و نخبگان  آگاهي  که  زنگ ها را براي  شناخت  
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عوامل  سقوط  و موانع  توسعه يافتگي  در انديشه  و جامعه   ايراني  به  صدا 
درآوردند و بر وجدان  خواب  رفته   ايرانيان ، بانگ  بيدار باش  زدند و بر 
خانه  تکاني  اذهان  پاي  فشردند، تا قبل  از اينکه  طشت  ويراني  و انهدام  
ايران  زمين  بر آفتاب  بگسترد، آن  را در بازخواني  انديشه ها، بازپرداخت  
به   و  فراخوانده   نوسازي   به   نهادها،  و  اخالقيات   بازسازي   و  ارزش ها 
انحطاط  و  تامل در  بنابراين  راهسپاري  در جهان  مدرن  رهنمون  شوند. 
عقب ماندگي ايران  و بازپرداختي  از عوامل  و مؤلفه هاي  آن  که  از ديدگاه  
فلسفي  طرح  شده  است ، پيش  از اين  در ارتباط  منطقي  و ارگانيک  با بحث  
از عقب  ماندگي  ايران  و پيشرفت  غرب  قرار داشت ؛ منورالفکران  عصر 
ناصري  و نخبگان  سياسي  آن  دوران  ـ همان  طور که  اشاره  شد ـ به  دنبال  
شکست  ايران  از روسيه  و آگاهي  از برتري  نظامي  ارتش  منظم  و مکانيزه   
زير  به   توجه   بدون   و  يافته   شناخت   خود  ماندگي   عقب   بر  روس ، 
ساخت هاي  فکري  و تغييرات  فرهنگي  که  پديد آورنده   صنايع  پيشرفته   
مردان   داشتند؛  تاکيد  ايران   توسعه يافتگي   و  هماوردي   بر  بود،  نظامي  
سياسي  و نخبگان  آن  دوران  بر اين  مساله  واقف  نبودند که  نظام  صنعتي  
غرب  برآمده  از پيشرفت  ذهن  انساني  از اسطوره گرايي  به  خردورزي  و 
برقراري  نظام هاي  سياسي  دموکراتيک  و...  شکل گيري  دولت  ـ ملت  و 
است  و در حقيقت  پيشرفت  صنعتي  تابعي  از تحول  نگاه  انسان  غربي  به  

آدم  و عالم  است .

با اين که در برهه هايي از تاريخ کشورمان در اين دويست سال گذشته، 
بخشهايي از مدرنيته )سياسي( در عصر مشروطيت اول شکل گرفتند و 
و  )اقتصادي  مدرنيزاسيون  فرايند  پهلوي،  شاه  رضا  ديگر،  اي  برهه  در 
اجتماعي( را به وجود آورد و در ادواري از دهه هاي گذشته، شاهد ظهور 
و رواج مدرنيسم هنري و ادبي در فرهنگ ايران بوديم، اما تا با مشکل 
مباني و درك و دريافت الزامات و لوازم تمدن مدرن واقع بينانه و از روي 
احساس نياز به آن برخورد نکنيم، تحقق عيني و ملموس مدرنيزاسيون و 
فرايند  اين  از  تاريخي  هاي  داده  بود.  خواهند  خالء  در  هم  مدرنيسم 
يا  و  مدرن  تمدن  با  کردن  برخورد  گزينشي  که  دارد  اين  از  حکايت 
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ارزشداوري بر مقوالت و مفاهيم آن، دردي از عقب ماندگي ايران را حل 
نکرده اند و به تحقيق فرايند مدرنيته در ايران را به کج راهه هاي نظير 
بومي گرايي- ايدئولوژيک کردن سنت- بازگشت به خويشتن و... رانده 

و آفتي بر آفتهاي پيشين افزوده اند.

8- در زمان پهلوی اول نيز تيمورتاش، عمال مرد شماره يک و تصميم 
گيرنده اصلی بود. هرچند سرانجام رضاشاه آنقدر به تيمورتاش بی اعتماد 
شد که اين داستان به حذف فيزيکی تيمورتاش بينجامد. آيا می توان از 
چرا  پرداخت؟  تيمورتاش  و  ميرزا  عباس  تطبيقی  مقايسه  به  منظر  اين 
و  سايه  در  افراد  پرورش  مستعد  اندازه  اين  تا  ايران،  سياسی  ساختار 

تصميم گيرندگان پنهان است؟

ج- به نظر من پاسخ اين سوال را مي توان از نظر زماني تا دوره حاج 
ميرزا ابراهيم خان کالنتر )اعتمادالدوله( در آغازين سالهاي ظهور قاجاريه 
تا حضور قائم مقام ها- اميرکبير- سپهساالر و عصر بعد از قاجاريه در 
زمانه پهلوي دوم و نقش دکتر محمد مصدق هم گسترش داد و در سايه 
بودن استعدادهاي درخشان در عرصه سياست اجرايي ايران را به تأمل 
گذاشت؛ وجود عنصر استبداد که در آميختگي اساسي و بنياني با فرهنگ 
سنتي ايران دارد )فر ايزدي شاهي(، مهمترين مانع بروز آن استعدادها در 
سياستمداران و اهل فرهنگ ايراني در عصر بيداري بود. عامل ديگري که 
به نظر من در اين بحث اهميت دارد، دوري فرهنگ سنتي ايران از نخبه 
پروري و گرايش آن به عوام گرايي است؛ از ديگر عواملي که مي توان 
در اين بحث مورد توجه قرار داد، وااليي نخبگان سياسي بر صاحبان جبه 
شاهي است که فرمانروايان را به سوي وزيرکشي و نخبه زدايي از فرهنگ 
و کنش سياسي مي کشاند و راهزن ابراز وجود آزادنه بيان و انديشه و 
مانع فرايند اقدامات جديد از سوي نخست وزيران و نخبگان سياسي مي 
پيرامون  از مسائل  گرديد. طبيعي است که درك ودريافت عباس ميرزا 
خويش و آگاهي او به ابعاد زمانه اي که در آن زندگي مي کرد، باالتر از 
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آگاهي فتحعليشاه بود که سر در گريبان حرمسرا داشت و دل در گرو 
خوارق عادات، تا چند صباحي ديگر با دستيازي به تقويت قوه باهيه بر 
اريکه تخت شاهي تکيه زده و بي اطالع از دگرگوني و گردش زمانه، در 
فرايند تجديد مدنيت و رواج آن در ايران زمين مانعي جدي ايجاد نمايد. 
مدرن  دنياي  در  عمري  که  تيمورتاش  عبدالحسين  شناخت  همچنانکه 
زيسته و آموخته بود و در فکر اعتالي مشروطيت به دموکراسي حزبي 
بود، واالتر از شناخت نيم بندي بود که رضا شاه از دوران خود با واسطه 

برخي از پيرامونيانش به دست آورده بود.

6 ارديبهشت 1387 خورشيدي
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هويت ايرانی در جهان متحول شونده مدرن

به سخن  استناد   با  خود  مصاحبه های  از  يکی  در  طباطبائی  دکتر  ـ   1
روشنفکری که گفته بود: »نمی داند ايران چيست و کجاست؟« روشنفکری 
ـ عمومًا »سياست زده« ـ ايران را »در جهل مرکب به چيزهای مقدماتی« 
»مساله  آن گفته است:  از  قبل  به چند پرسش  پاسخ  در  دانسته و خود 
اساسی بقای ما به عنوان يک ملت است در دنيای کنونی و اين جز با 
البته ياد گرفتن زبان دنيای جديد و مناسبات  ارزيابی منطقی گذشته و 
جديد امکان پذير  نخواهد شد. عمده بحث های نيم سده گذشته  يا مانند 

غربزدگی غرض آلود و عين سؤنيت بوده اند يا....«

استناد به اين دو نمونه )که يکی منکر آگاهی خود به وجود ايران است 
و ديگری با اتکا به اين آگاهی در راه بقای ايران به عنوان ملت می کوشد( 
در اينجا تنها به اين منظور است که شاهدی آورده و نشان دهيم که آنچه 
به نظر بخشی از سرآمدان حوزه فکر و قلم امر »مقدماتی« به نظر می آيد 
يعنی وجود ايران و رابطه شهروندان آن به عنوان ايرانی، با اين کشور و 
ملتش، برای برخی ديگر از آنها چندان هم روشن و بديهی نيست. از نظر 
شما مشکل کجاست؟ آيا اين اختالف تنها بازی کالم »روشنفکری« ست 
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يا حقيقتًا ما در فهم و پذيرش ايرانی بودن خود دچار ترديد شده ايم؟  

ج1- سؤال شما ناظر به مساله »هويت ايرانی« است که می توان به آن از 
ديدگاه های مختلف نگاه کرد؛ به نظرم پايه ای ترين و اصلی ترين طرح 
مساله هويت ايرانی در جهان کنونی، بايستی از ديدگاه فلسفه تاريخ و 
تاريخ انديشه به تأمل گذاشته شود؛ چرا که مساله هويت يا به معنايی 
کيستی ما، حکايت نحوه وجودی ما و شيوه زندگی ايرانی در استمرار يا 
گسست از سنت زيستی- فرهنگی و حضور در مدرنيته جهانی شده ای 
است که از دويست سال پيش، ذهن و زبان ايرانيان را به خود مشغول 
به چالش کشيده  را  انديشه هايش  تمامی اليه های زندگی و  نموده و 
است؛ بنابراين مساله »هويت ايرانی« از يک طرف چگونگی برخورد ما 
ايدئولوژيک  دوگانگی  اينکه  بدون  ديگر-  از طرف  و  است  مدرنيته  با 
تبيين  کنيم-  مطرح  سياسی  يا  و  انتزاعی  صورت  به  را  سنت/مدرنيته 
وضعيت سنت ايرانی در شرايط امروز زندگی و انديشه را در خود جای 
داده است؛ پس سؤال را می توان به اين صورت مطرح کرد: »وضعيت 
هويت ايرانی در شرايط کنونی زندگی و انديشه چيست؟« و به دنبال آن 
زير مجموعه ای از سؤاالت ديگر مطرح می شوند که ما را از انتزاعی 
انديشيدن متافيزيکی رها ساخته وبا تعيين مصاديق هويت و تغييرات آن، 
و  اجتماعی  عمل  در  ورزی  انديشه  به  و...  آن  بودن  متغير  و  ثابت  يا 
کنشگری در حوزه ذهنيت و انديشه رهنمون می شود. بر اين اساس در 
مفاهيم  ريختگی  بهم  مشکل  اولين  شما،  سؤال  به  مقدماتی-   - اشاره 
انديشگی است که مشکالت بعدی را هم به همراه دارد؛ مشکلی که با 
فرصت  سياسی،  های  ايدئولوژی  دامن  به  ايرانی  سنت  شدن  رانده 
بازانديشی و بازپرداختی عقالنی از سنت را از بين برد و با سيطره دانايی 
بی محل و افکار بی موضوع، نطفه های بی هويتی ايرانی را به ارمغان 
واخالق-  سياست  فکر-  و  جامعه  در جای جای  که  هويتی  بی  آورد؛ 
و  نشان می دهد و در سراشيبی زوال  را  ايرانی خود  ديانت  و  اقتصاد 
انحطاط، به دره عميق و بی بازگشت نکبت و وقاحت روان است. برای 
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دوری از آشفتگی فکر ايرانی، من از تعريف هويت شروع می کنم؛ تا بعد 
به مؤلفه های هويت ايرانی و بحرانی که آن را گرفتار کرده است برسم.

در  ريشه  که  اعمال شخصی  و  حا الت  به  ناظر  است  مفهومی  هويت 
و  دارد  اجتماعی  باورهای  و  فرهنگی  های  آموخته  خانوادگی؛  تربيت 
تشخص و فرديت يک شخص يا يک جامعه را تشکيل می دهد . مؤلفه 
های عينی هويت درسطح اجتماع ساختارهای »هويت ملی« را شکل می 
دهند و آن را از ديگر هويت های ملی و مليت ها متمايز می کنند؛ هويت 
فرهنگی  باورهای  در  تحول  سياسی-  نظام  شکل  تغيير  براساس  ملی 
وگشودگی آن بر روی ديگر آموزه های فرهنگی؛ د چار دگرديسی شده 

و به مقوله ای نسبی و عصری تبديل می شود.

ترديدي  نيست  که  مساله   هويت  و بحران  آن ، در ارتباط  با مساله   خودآگاهي  
است ،  درون  سنت   ايرانی  انسان   تا  پس   است .  آگاهي   به   علم   معني   به  
نمي تواند از هويت  و بحران  آن  )خودآگاهي ( بحث  کند. چرا که  در همان  
هويت  زندگي  مي کند و حامل  امانت  خاطره   قومي  خويش  است . بخشی 
از حيات  فرهنگي  ايران  امروزه  نشان  مي دهد که  ما از سنت  خود بيرون  
آمده ايم  و بنابراين  به  طرح  سوال  از خودآگاهي  و هويت  خود مي پردازيم . 
بنابراين  براي  بنيان  انديشه ای نوآيين  و جديد، محتاج  بازنگري  انتقادي  

در هويت سنتی  هستيم .

به واقع، هويت  در زمانه   مدرنيته   جهاني  شده  متاثر از تحقيقات  علمي  و 
زمينه هاي  اجتماعي  تعريف  مي شود و بر اختراعي  بودن  آن  بيش  از هر 
مفهوم  و مقوله اي  تاکيد مي شود. از اين ديدگاه  مؤلفه هاي  هويت  عبارتند 
بر  يافته ؛  فرديت    )4 انديشنده .   )3 شده .  تفکيک    )2 گشودگي .   )1 از: 
و  همساني   الف (  معناي   به   واژه شناسي   در  را ،  هويت   اينکه  اساس 
يکنواختي ، و ب ( تمايزي  با لحاظ  تداوم  زماني  است . همين  مشخصه ها 
و دگرديسي  که  در هويت  زمانه   مدرن  پديد مي آيند، معناي  سنتي  و ازلي  
و ابدي  هويت  را با تکثير آن  به  زمينه هاي  چندگانه ، به  پرسش  هاي  جدي  
در ساحت هاي  وجودي  ـ معرفتي  ـ اجتماعي  و اخالقي  گرفتار مي کند؛ 
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مقوالت   ميان   در  و  شده   داده   پيش   از  مفهومي   سنتي   دنياي   در  هويت  
متافيزيکي  فهميده  مي شد که  از گزند تغييرات  زمانه  در امان  بوده  و همان  
طور که  پيش  از وجود انسان  در نهاد آدمي  به  وديعه  گذاشته  شده  بود، تا 
ابد و حتي  بعد از اتمام  حيات  جسماني  انسان  و مرگ  او از يک  معناي  

دائمي  برخوردار بود.

به تأکيد می گويم، جهان  پيشين  هويت  را در پيوند با باورها، انگاره ها، 
آموزه هاي   به   سو  يک   از  را  آن   اليه هاي   و  مي فهميد  حوادث   و  وقايع  
عيني   ايده هاي   و  کنش ها  در  ديگر  سوي   از  و  مي کشاند  متافيزيکي  
مي فهميد؛ اما هويت  جديد حاصل  معناسازي  در فرايند فرهنگي  است  و 
در چندين  صورت  فرصت  بروز يافته  است : هويت  اجتماعي  که  شامل  
حضور خويشتن  در ميان  افراد ديگر است  و ناظر بر چگونگي  روابط  بين  
شهروندان  است ؛ تطابق  خود با ديگران ، دروني  کردن  هنجارهاي  جمعي  
هويت   نشانگر  مي رسند،  ظهور  منصه   به   جامعه   در  که   کنش هايي   و 
اجتماعي  هستند. هويت  تاريخي  هم  ناظر به  کنش ها و کارکردهايي  است  
که  انسانيت  در طول  چندين  هزار سال  از خود بروز داده  و دوران هاي  
به  وجود آورده  است ؛  از هم  در جهت  گسترش  ذهنيت  خود  متفاوتي  
رويدادها، ايده ها، اسطوره ها و باورها را مي توان  سازنده   هويت  تاريخي  
از هويت  سياره اي  هم   انديشمندان  از  دانست . در تعريف مدرن برخی 
سخن  گفته و بر اساس  آن  انسان  را در فرايند سرنوشت  همگاني  توسعه   
ارتباطات ، تبادل ها و تعامل هاي  جهاني  قرار داده اند؛ هويت  جنسي  نيز 
پيش  از اين  سابقه  نداشته  و از دستاوردهاي  مدرنيته  محسوب  مي شود؛ 
اين  هويت  ناظر به  بحراني  است  که  در نظام  کهن  پدرساالري  رخ  داده  و 

بر رفع  تبعيض هاي  جنسي  اشاره  دارد.

کالمی  بازی  نه  هويت  از  سخن  که  شود  می  معلوم  با اين تو ضيحات 
روشنفکران است، بلکه آن مسئله ای حياتی برای انديشه ورزی ايران و 
درباره ايران است؛ از سويی روشن است که آن کسی که از نادانی خود 
راجع به مرزهای ايران زمين سخن می گويد، در واقع بی هويتی خود و 
ايدئولوژی اش را بيان می کند و با اين بيانش، راه را برای از بين رفتن 
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رفتنی که  بين  از  کند؛  اين سرزمين هموار می  تاريخ  واقعی جغرافيا و 
ايرانی  و  ايران  انفعال  و  فعل  هر  و  روز  هر  در  را  اش  اوليه  نمودهای 
شاهديم و تا راه برون رفتی واقعی و از روی انديشه ورزی برای آن پيدا 
نکنيم، دور نباشد که ناانديشيده ناآگاهان به هويت و موجوديت ايرانی 
محقق شود و اين آغازگاههای فعلی، به شاهراهی برای کوبيدن و از بين 

بردن جغرافيای سياسی- فرهنگی ايران زمين تبديل شود.

2 ـ برای ادامه اين بحث شايد مفيدتر باشد حوزه هائی را که به موضوع 
هويت ربط پيدا می کنند يا ربط داده می شوند، تا حدی که ممکن است، 
از هم تفکيک کنيم. از محاسن  اين روش از جمله جلوگيری از تداخل 
به  را  مسائل خاص تر  که  می گردد  آن  از  مانع  است، همچنين  مفهومی 
مشکالت عامتری بدل نمائيم. يکی از موارد تداخل مفهومی؛ يکی گرفتن 
چنانچه  است.  ارزشی  نظام  کاًل  و  اعتقادات  باورها،  فرهنگ،  با  هويت 
چنين »يکی گرفتنی« مجاز باشد، پس سخن از هويت پايدار نزد فرد يا 
سرسخت ترين  فرهنگی  و  ارزشی  نظام  حتا  است.  بی پايه  اجتماعی، 
طرفداران »اصالت هويت« نيز از دست دگرگونی ها در امان نبوده اند. از 
سوی ديگر ما با همه تغييراتی که در حوزه های مختلف کرده ايم ـ حال 
به اختيار يا به اجبارـ همچنان ايرانی هستيم و ديگران نيز ما را ايرانی 
می شناسند. به عبارت ديگر مردمی که به نام ملت ايران در آن کشور بسر 
می برند، صرف نظر از آنکه چه مراحل تاريخی را پشت سرگذارده، يا 
بسر  هويتی  بحران  معروف  قول  به  يا  روانی،  شرايط  چه  در  آن  آحاد 
می برند و صرف نظر از هر سطحی از آگاهی فردی و ملی در ميان آنها، 
ايرانی شناخته می شوند. به عنوان مثال تقی زاده در صد سال پيش به همان 
نسبت شما و من و ديگران يعنی پيشينيان و آيندگان ايرانی به حساب 

می آمد. 

پرسش ما اين است که در بحث هويت جايگاه آن عنصر پيوند دائمی به 
عنوان ايرانی و در ميان پديده های درحال دگرگونی دائمی کجاست؟ آيا 
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برای دگرگون ساختن نظام ارزشی و فرهنگیـ  هر قدر فراگير و ريشه ئی 
ـ بايد در وابستگی به ملت و سرزمين نيز تجديد نظر شود؟ البته اين از 

نظر فردی ناممکن نيست، اما به عنوان يک نظريه اجتماعی چطور؟ 

ج2- بله من هم با شما موافقم که در بحث از هويت، آن را از ديگر 
اين  که  داشت  دور  نظر  از  نبايد  را  مساله  اين  اما  کنيم.  جدا  مفاهيم 
جداانگاری در حوزه معرفتی و تئوريک امکان پذير است و در زمينه های 
عينی و کاربردی به نظرم هويت با همين مفاهيم فرهنگی و ارزشی خود 
را نشان می دهد؛ تن به تغيير و تحول می سپارد و يا از دگرگونی می 
با توجه به اين مساله، می توان به سوال شما برگشته و عنصر  گريزد. 
پيوند دهنده هويت ايرانی را - که من دائمی و تغييرناپذيرنمی دانم- در 
و  دريدگی  ازهم  معنای  به  اين  البته  دانست؛  زمين  ايران  جغرافيای 
ايران زمين می  اقليم  نيست و دگرگونی در  ايران  به تجزيه  راهسپاری 
راهی  آينده  انداز  و چشم  فعلی  در شرايط  اين  از  غير  شايد  و  تواند- 
اسلوب سياسی ديگری که نشات  با  انسجام ملی و  به صورت  ندارد- 
گرفته از نيازهای زمانه و با پشتوانه تاريخی کشورمان تن به دگرديسی 
بدهد، بدون اينکه هويت ايرانی از بين برود؛ ببينيد در تاريخ باستان ايران 
زمين، شيوه حکمرانی شاهنشاهان در برهه هايی از زمان، از تقسيمات 
ساتراپی ناشی می شد که در آن با حفظ تماميت ارضی ايران به گستره 
حاکميت سياسی و فرهنگی، هر منطقه ای از شيوه های جداسازی از غير 
تعبير  به  يا  و  معاصر  دوران  به  نزديک  تاريخ  در  بود.  مند  بهره  ايرانی 
درست اش، سرآغازهای شکل گيری هويت مدرن ايرانی، پديده انجمن 
های ايالتی و واليتی می توانست مساله هويت ايرانی را به سالمت از 
راهبر  زيستی  مدرن  ديگر  های  به عرصه  و  داده  زمانه گذر  تندبادهای 
شود. بنابراين می توان از فدراليسم ايرانی سخن گفت بدون اينکه از آن 
عنصر اساسی و پايه ای - يعنی زمين و خاك- که به تعبير شما بيانگر و 
از  بايد  اشاره  به  زمينه  اين  در  پوشيد.  چشم  ماست،  ايرانيت  معرف 
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هم سخن  منطقه  در  قدرتها  جهانی  بازيهای  و  ديپلماتيک  برخوردهای 
گفت که حداقل در دويست سال گذشته، يکی از عناصر تعيين کننده- 
البته به دنبال و در کنار عنصرهای داخلی- تغييرات اقليمی و تحوالت 
سياسی و فرهنگی ايران زمين و پايداری يا دگرگونی هويت ايرانی بوده 
حتی  و  ارزشی  نظام  تمدن،  فرهنگ،  غيراز  هويت  که  بنابراين  است. 
بخش  انسجام  توان  می  را  هويت  عبارتی  به  باورهاست،  و  ها  انديشه 
ساحت زيستی و وجودی انسانها دانست که در تمدنی خاص با فرهنگی 
ويژه و پای بند به ارزشها و ايجاد انديشه ها و باورهاست، ارتباطی با 
انديشه های سياسی  در  آن  از  معنايی که  به  به ملت-  ايرانی  وابستگی 
مدرن استفاده می شود- و يا سرزمين و تجديدنظر در آن ندارند. خصوصا 
در يک نظريه اجتماعی که منطقا به تجزيه طلبی و گريز از مرکز منجر 
شده و تکه پار شدن ايران و ايرانيت را در پی خواهد داشت. شايد از نظر 
فردی هم اين مساله ممکن نباشد؛ چرا که ايرانی حتی اگر مليت های 
خارجی را بگيرد و تا پايان عمر در خارج از کشور بسر برد، در نهايت 
به عنوان زاده ايران می ميرد و همان وابستگی و بستگی را به سرزمين 
اش خواهد داشت. با اين حال از ياد نبريم که دگرگونی در اقليم ايرانی 
از عوامل بسياری متاثر است که در اين بحث تنها به مواردی از آن اشاره 
کردم؛ می توان به وضعيت دشوار سياستی که مرکز بر کشور اعمال می 
کند و گسترش ايده های تجزيه طلبانه هم اشاره کرد که آن نيز باز متاثر 
بست  بن  در شرايط  و  اخالقی  به همريختگی  و  نابهنجاری سياسی  از 
انديشه ورزی به وجود می آيند و راه را برای هويت ايرانی و از بين رفتن 

آن در اشکال و ابعاد مختلف باز می کنند. 

3 ـ آنچه شما از تقسيمات سرزمينی ايران دوران باستان نمونه آورديد، يا 
اشاره شما به انجمن های ايالتی و واليتی که قرار بود شيوه اداره کشور بر 
اداری  سازمان  به  مربوط  می تواند  باشد،   مشروطه  اساسی  قانون  پايه 
به منظور  باشد، روشی   اداره کشور به صورت غيرمتمرکز  يا  کشور و 
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شکستن قدرت حکومتی و فراهم ساختن هرچه بهتر امکان مشارکت هر 
چه بيشتر مردم در امور کشور و اداره مناطق، استانها و ايالت های مختلف 
کشور به دست مردمان ساکن آنها. اما فدراليسم تاريخچه ديگری دارد. با 
توجه به زمينه های کاری شما که به سرچشمه تاريخ تحول مفاهيم در 
حوزه انديشه سياسی اهميت بسيار می دهيد، فدراليسم چه ربطی به ايران 
دارد؟ عالوه بر اين مبنای تقسيم بندی فدرالی شما چيست؟ آيا هويت و 
شکوفائی  و  تکامل  ايران  کردن  فدرالی  با  ما  فردی  و  جمعی  فرهنگ 
نيستند کشورهای فدرالی که در کوری و بستگی  بيشتری می يابد؟ کم 

فرهنگی و هويتی خود همچنان دست وپا ميزنند. 

- با توجه به تحول مفاهيم است که می توان از شرايط باستانی و عصر 
مشروطيت فراتر رفت و در بازخوانی مفاهيم سياسی دوره خودمان به 
لحاظ واقعی گرايانه ای سخن از اشکال ديگر سياسی و فرهنگی و حتی 
جغرافيايی گفت. از اين ديدگاه، با شفاف سازی فدراليسم و يا هر مفهوم 
نوين سياسی و اخالقی و... می توان برخورد کرد و از به ريختگی حوزه 
اين جا اشاره کنم که سخن  های فکری دوری جست. الزم است من 
گفتن از فدراليسم و يا هر شيوه ديگر سياسی و نظام اجرايی به منزله 
تائيد يا نفی آن نيست و من فقط دارم از ديدگاه تحول مفاهيم سياسی و 
معاصر  ايران  در  سياسی  های  انديشه  نگاری  تاريخ  واقعگرايی  دقيقتر 
از  مفاهيم  تحول  اساس  بر  توان  می  توضيح  اين  با  گويم.  می  سخن 
گسست های معرفتی در نظام دانايی انسانها سخن گفت و شيوه های 
تاريخ ديد و اشکال نوين سياسی و اجرايی را  کهن کشورداری را در 
برآمده از دگرگونی تمدنی و دگرديسی فرهنگی و تغييرات انديشگی به 
و  تغيير  بر  مبتنی  سياسی  انديشه  مفاهيم  تحول  بنابراين  گذاشت.  تامل 
دگرگونی است که در واقعيت سياست و اجرائيات ديپلماتيک و دگرديسی 
در فرهنگ و انديشه واقع شده است. بر اين مبنا اتفاقا بهتر می توان به 
زمينه های جديد انديشه سياسی رسيد و در اين بستر و با آن زمينه های 
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تاريخی و فرهنگی از ايران تاريخی، در برابر ايران جغرافيايی و سياسی! 
سخن گفت. به عبارتی واقعيات های ديپلماتيک و تحوالت بروز يافته 
در سياست های منطقه ای قدرت های فعال در عرصه بين المللی است 
که مرا با تکيه بر تحول مفاهيم و تبدل مبانی به تأمل در شکلهای تازه ای 
از سياست و فرهنگ رهنمون شده است؛ همانطور که با تحول در نظام 
انديشگی است که می توان به اختراع هويت ايرانی رسيد و از ثبات و 
دائمی بودن هويت پيشين ايرانی فراتر رفت. شايد از اين منظر که من به 
مساله  بنگريم،  ايرانيت  واقعيت  و  شما  پرسش  به  کردم،  اشاره  اجمال 
اساس  بر  فدراليسم  يعنی  شود،  حل  اصولی  صورت  به  هم  فدراليسم 
از  فراتر  هايی  درخواست  و  ايرانيان  شهروندی  طبيعی  حقوق  احقاق 
زبانگرايی، قوميتگرايی و حربه سازی از اقليم گرايی و با تأکيد بر مطالبات 
فدراليته  سخن  گشايش  در  که  عواملی  و  ايران  جغرافيای  در  فرهنگی 
وجود دارند.  چرا که نيروهای گريز از مرکز که ايده های خود را مبتنی 
اند،  کرده  حاضر  عصر  سياسی  و  فرهنگی  و  زيستی  شرايط  تحول  بر 
هستند.  قانونی  چارچوبهای  در  انسانی  حقوق  به  يابی  دست  خواستار 
بگذاريد حتی برای يک بار هم شده واقعی بينانه به مساله »فاجعه ايرانی« 
واقعيت  به  گرايی  مليت  عصيبت  و  کاذب  غرور  از  بدور  و  بيانديشيم 
ديپلماسی جهانی، بن بست انديشه و کنش ايرانی و مطالبات حق طلبانه 
و قانونی داخل بنگريم - پيش از اين که بمانند برهه هايی از تاريخ ايران 
معاصر نيروهای خارجی ابتکار عمل را به دست بگيرند و به عنصر فعال 
تبديل شوند- و با سير حوادث آگاهانه برخورد کنيم، تا حداقلی از تاريخ 
از معيارهای پيشين  نوينی فراتر  ايرانی را در شکل وشمايل  و فرهنگ 
هويت يابی بتوانيم حفظ کنيم؛ بی ترديد من يکی از آخرين افرادی هستم 
که از ايران به معنای سياسی و فرهنگی اکنون می نويسم و دور نيست 
ايرانی ديگر و سرزمين های تازه ای سخن خواهد  از  که نسل جديد، 
گفت که اگر از ما و نسل های قبلی، خوشبخت تر نباشند، آزادتر از ماها 
خواهند بود و واقعی بينانه تر از امروزيان در حضوری جهانی! مشارکت 
خواهند داشت. توجه کنيد که من نه از قوميتگرايی سخن می گويم؛ نه 
از تجزيه طلبی و نه از انهدام سياسی و فرهنگی؛ بلکه سخن من از تکانه 
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های اوليه شوق يک خيزش واقعی است که در جای جای اين جغرافيای 
کهن و فرهنگ باستانی که آميخته با وقاحت و انحطاط است، خود را در 
تمامی زمينه های زيستی و در راستای مطالبات حقوقی و... نشان می 
و  آتش  از  که  بيانديشيد  ايرانی  فرهنگ  در  سيمرغ  اسطوره  به   - دهد. 
به  رسيدن  برای  کنم  می  فکر  يابد-  می  دوباره  تولدی  خود،  خاکستر 
حضور واقعی در جهان آينده، رهايی از ته مانده های هويت گرايی و 
رسوبات ايرانيگری متعصبانه، اولين گام به سوی گشايش چشمهايم بر 
واقعيت های ديپلماتيک- فرهنگی و سياسی کشورمان است. بنگريد به 
کشورهای تازه تأسيس شده در پيرامون دور و نزديک ايران! چنان آرام 
و تالشگرانه با واقعيت متحول شده جهان رودررو شده اند و با وجود 
مشکالت و مسائلی که الزمه حضور در جهان معاصر است، خارج از 
کار ساخت و ساز هويت  دغدغه های سپری شده هويت گرايانه، در 
کنونی خود هستند؛ يعنی با شکست و گذشتن از قالب های خاتمه يافته 
ذهنی، در واقعيت زندگی اجتماعی و سياسی قرار گرفته اند. بايد گذشته 
را به کتابهای تاريخ و جغرافيا بسپاريم و جسارت آميز با مسائل فعلی 

فرهنگ و سياست برخورد کنيم. 

  

4ـ تحول در انديشه و فرهنگ و دگرگونی های همه سويه ضروری است. 
و  فرد  پيشرفت  ظرفيت  و  استعداد  نشانه  فرهنگی  و  فکری  گشادگی 
جامعه است و در عين حال گويای اعتماد به نفس. تأثيرپذيری از تحوالت 
فکری و فرهنگی جهان پيشرفته امری دائمی در عين حال برای ما حياتی 
است. امری که با گسترش راههای ارتباطی، تبادل فکری و فرهنگی هر 
روز عمق و وسعت بيشتری پيدا می کند. اما اين گشادگی را نبايد باز هم 
با تقليد اشتباه بگيريم و آن را جای کارکرد فکری خود بنشانيم. خالی کردن 
مفاهيم سياسی و حقوقی از مضمون و جدا کردن آنها از ريشه ها يشان 

درست به نظر نمی رسد و به نوعی، ايدئولوژيک کردن آنهاست.

کاری که امروز با مفهوم فدراليسم می شود، در اصل بی ريشه کردن اين 
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مفهوم از طريق جدا نمودنش از معنای واقعی و تبديل به قالبی ميان تهی 
گروههائی  کرد.  پر  را  آن  می توان  دلخواهی  مضمون  هر  با  که  است 
تقسيم بندی دوباره ايران بر پايه فدراليسم زبانی و قومی را راه حل همه 
بايد  که  می گويند  سخن  ايران  »ملتهای«  از  عده ای  می دانند.  مشکالت 
از  بپيوندند. شما  به هم   ... يا  اتحاد داوطلبانه فدراتيوی  دوباره در يک 
که  آن  بدون  می گوئيد،  سخن  فدراليستی  »اقليمی«  تقسيمات  تجديد 
اصراری بر مبنای قومی ـ زبانی داشته باشيد و از آن بيشتر اداره مناطق 
مختلف کشور بدست ساکنين آن مناطق و تقسيم قدرت می فهميد. پس 

می بينيد که همگان از اين واژه يک چيز را نمی فهمند.

عالوه بر اين ما منظور شما را از جايگاه ديپلماسی جهانی و ديپلماسی 
کشورمان در اين بحث نمی فهميم. آن چه در شرايط فعلی در کشورمان 
مدرن،  جهان  با  ضديت  از  عبارتست  است،  جاری  رسمی  صورت  به 
نام  به  برابر گشادگی فکری و آزادی در حوزه فرهنگی و  مقاومت در 
حق  به  بی اعتنائی  آن  از  مهمتر  و  شاخه  يک  تنها  هم  آن  دينی  هويت 
حاکميت ملت و ايجاد موانع بسيار در برابر تغيير و دگرگونی در همه 
ابعاد و مناسبات. اما آيا ديپلماسی جهان به ما حکم می کند که برای رفع 
اين موانع يا برای تأمين حقوق ملت و تأمين حقوق مساوی و آزاديهای 
فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان و... که پايه هويت فردی 
و اجتماعی است، الزامًا بايد سيستم فدرالی را انتخاب کنيم؟ آيا چنانچه 
چنين سياستی از سوی محافل يا دولتهائی از جهان و منطقه دنبال شود ـ 
که می شودـ الزامًا نسخه مناسبی برای درمان دردهای ماست؟ آيا فدراليسم 

قرار است معجزه کند؟

- بگذاريد اول درك خودم را از پرسش چندوجهی شما روشن کنم و 
بعد به پاسخ بپردازم؛ پرسش از يک طرف بر دگرگونی فرهنگ و سياست 
و... انسانها اشاره دارد؛ خوب اين مساله ای واقعی و نهادينه شده است. 
پس مساله تقليد جای خود را به دريافت اولويت های اين جهان می دهد 
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که ايران ما هم چون ديگر کشورها در آن حضور دارد- حاال حضورش 
از چه نوعی است موضوع سخن ديگری است- بنابراين در هر ساحتی 
از انديشه و کنش که می خواهيم وارد شويم، بايستی از واژگان و مفاهيم 
مدرنيته سياسی - در بحث ما- استفاده کنيم، تا با يافتن مصاديقی عينی 
برای آنها از دام بومی گرايی- تقليد منشی و... برهيم. صراحتا می گويم: 
مدرنيته سرنوشت ماست و کارکرد ما با مؤلفه های آن تعيين- تبيين- 
به  ما  معرفتی و وجودی  واقع گشودگی  ماند. در  و... می  رشد- عقيم 
دنيای مدرن، از نخستين بنيادهای مدرن انديشی و دوری از سنت گرايی 
در تمامی اشکال و ابعادش است. شايد با تکيه بر مدرن انديشی که به 
تعبير شما استفاده بهينه و روشمند از مدرنيته و شاخص های سياسی و 
ايدئولوژی گرايی - که به نظر من صورت مبدله  از  حقوقی آن است، 
سنت گرايی در ايران است- نيز فراتر می رويم و سخن خويش را در 
حوزه های معرفتی و انديشه شناسی قرار می دهيم. اگر اين دانايی را 
داشته باشيم که ساحت مدرنيته در گسست و يا فراتر رفتن از سنت به 
وجود آمده و امروز به ضرورت زندگی ما در سياره ای متشکل از ديگر 
ملتها و دولتها تشکيل شده است، پس ورود در عرصه های بين المللی و 
سطح ديپلماتيک هم بايد از معيارهای نوتأسيس آن برخوردار باشد و در 
هيچ بحث- نظر و عمل - سياسی و فرهنگی و حتی اقتصادی نمی توان 
از نقش عنصر ديپلماتيک غافل شد و به زندگی جزيره ای بسنده کرد. 
اصال مکانيسم ديپلماسی در روابط جهانی به گونه ای است که ديگر هيچ 
کشوری و سرزمينی با هر نظام سياسی و باور اجرايی که دارد، نمی تواند 
از قواعد آن به دور باشد. به همين خاطر من در اين گونه از بحثها سعی 
دارم به عنصر ديپلماتيک هم توجه داشته باشم. بگذريم از اين بحث، اما 
در رابطه با مساله فدراليسم و انواع ديگر تعيين سرنوشت شهروندانی در 
معرفتی  مبانی  همان  بر  را  سخن  فرهنگی(  )و  سياسی  جغرافيای  يک 
سياست مدرنيته قرار می دهم و همانطور که در پاسخ قبلی هم به اشاره 
تأمل می  به  مبانی  تغيير  و  مفاهيم  در سايه تحول  را  مفهوم  اين  گفتم، 
گذارم؛ شکی نيست که فدراليسم هم محصول مدرنيته است و نمی توان 
در گفتمان سياسی آن را ناديده گرفت. با اين حال همانطور که شما هم 
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اشاره کرده ايد، بايد در اين زمينه هم از حالت های پس زنی احساساتی 
و تقليد سياست بازانه دوری کنيم و واقعيت آن را در نظر بگيريم. چون 
فرض بر اين است که سخن من با شما، نه در قالب های سياست اجرايی 
می گنجد و نه سودای تجويز نسخه ای ايدئلوژيک دارد. سخن من با 
پی  در  و  هاست  انديشه  تحول  در حوزه  تنها  گويم  می  تأکيد  به  شما 
شفاف سازی مفاهيم. اين مساله شايد بتواند تا حدودی اختالف قرائت 
ها را از مفهوم و پديده فدراليسم برايتان روشن کرده باشد. با اين فرض 
وجهی ديگر از سئوال خود را نمايان می کند؛ مبتنی بر اين که درمان از 
هم گسيختگی ما در چيست و مجموعه عوامل و علل خارجی و داخلی 
چه برنامه ای برای آينده دارند؟ اين مساله را هم باز من از منظر سير 
تاريخی انديشه ها می توانم به بحث بگذارم و از ورود به حوزه ايدئولوژی 
گرايی سياسی که بخش عمده ای از حوزه کنش و فرهنگ را در خود 
گرفته است، دوری می کنم؛ چرا که در صالحيت من نيست که به بحث 
از حوزه قدرت اجرايی وارد شوم. اما از نظر مطالعاتی که من در سير 
تاريخی انديشه های سياسی در ايران معاصر داشته ام، ابتدا اين را بگويم 
که قوميت - که اکنون به سخن شما مورد سوء استفاده سياسی کاران قرار 
گرفته است- يک موضوع اختراعی و ساختگی است و در خدمت به 
ميان  در  که  ای  گرايانه  گرايی چپ  ايدئولوژی  و  قدرت  دست گرفتن 
انديشه ای بی موضوع و تمام شده جای دارد که به خورد ديگران داده 
می شود و مطالبات حق طلبانه و ضروری را به موضوعی فرعی و يا 
فراموش شده تبديل می کند. مساله داخل کردن زبان در مساله فدراليسم 
که سرنوشتی بهتر از قوميت گرايی ندارد و تا آنجا که حافظه تاريخی من 
ياری می کند، مساله زبان هيچ وقت به صورت دغدغه ای واقعی مطرح 
نبوده و فقط تاريخ برهه هايی از سيرش را برای ما ضبط کرده که عده 
ای از آشوب گران و انترناسيوناليستها به آن تمسک جسته اند تا از قبای 
قدرت، بهره ای گرفته باشند. بر اساس آنچه که گفتم امروزه هم با طرح 
مطرح  کار  سياسی  گروههای  ميان  در  که  صورتی  به  فدراليسم  مساله 
است، اولين واقعيت اين مفهوم و پديده به غبار هوچی گری و تبليغات 
حزبی تبديل می شود و دوما ضرورتهای مدنی ايران زمين به فراموشی 
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سپرده شده و تاريخ باز به صورتی کمديک و وارونه تکرار شده و ما در 
چرخه ای از بی فرهنگی و شتاب زدگی رومانتيک و به دور از انديشه 
ورزی و انديشه سياسی، گرفتار خواهيم شد. با درانداختن اين گونه از 
گفتگوها می توان از بروز فاجعه ای نظير فرقه دموکرات آذربايجان هم 
هويت  مساله  که  بگويم  برايتان  تر  واضح  حقيقت  در  کرد.  جلوگيری 
ايرانی و بحرانی که عارض آن شده است، انديشه ورزی عقالنی و درس 
آموزی از تجربيات تاريخی را می طلبد و اين نقطه ای است که سخن 
از گروهای دست  نظام سياسی،  يا هر  و  فدراليسم  بردن  کار  به  از  مرا 
پروده خارجيان برای تجزيه ايران و از بين بردن هويت ايرانی و تجديد 
آن - توجه کنيد که تجديد را من در اين جا به منزله نوسازی هويت و 
ساختن هويت نوينی منطبق با نيازهای ايرانيان می دانم- جدا می کند و 
داده است.  را در خود جای  به دقت مرزبندی های معرفتی و سياسی 
بنابراين در اين بحث، فدراليسم يکی از گزينه هايی است که ما با مورد 
بحث و تدقيق قرار دادن می خواهيم از اشتباهات معرفتی و سياسی که 
توابع غير قابل جبرانی برای کشورمان دارد، پيش گيری کرده باشيم. پس 
اگر حتی به سيستم فدراليسم هم باور داشته باشيم، من هم با شما هم 
نظرم که بايد آن را مبتنی بر واقعيت های حقوقی و فرهنگی بگذاريم، نه 
بر اساس ساخته های ايدئلوژيک نظير زبان و قوميت که محلی از اعراب 
ايران و حقيقت انديشه سياسی برآمده از شرايط  در جغرافيای سياسی 
دگرگون شونده مدرن جهانی با تمامی جلوه هايش از ديپلماسی گرفته تا 
سياست داخلی و فرهنگ های انسجام يافته در يک حوزه سياسی ندارند. 
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بنيانهای مدرنيته، تاريخ انديشه

و مشروطيت در ايران

*براي شروع، از آموخته هايتان بگوئيد؛ در نوشته هاي شما سيري از 
فلسفه به تاريخ و سپس توجه به انديشه هاي مدرن در ايران تا نهادهاي 
جديد مدني ديده مي شوند. چطور شد که از فلسفه عمومي به تاريخ 

انديشه و مشروطه پژوهي روي آورديد؟  

ها  نوشته  از  کدام  هيچ  بنابراين  و  بود  فلسفی  آموزشهايم  اولين  -من 
وتحقيقاتم خارج از نگرش فلسفی نبوده است. نگرشی که تمرين انديشه 
ورزی بود و ورزش ذهن. از آموزش و تعليم حکمت سنتی شروع کردم 
و به فيلسوفان جديد رسيدم؛ تحوالت فلسفی را که از متافيزيک گسسته 
و به فلسفه های سوژه باور گذر کرده بود، دنبال کردم و آموخته هايم را 
پايه ای برای تحقيق و تاليف قرار دادم. آن گسستی که با دکارت و کانت 
در نظام معرفتی انسانها به وقوع پيوسته بود را در حد فهم خود گذرانده 
و با مطالعات بيشتر، به وادی هرمنوتيک رسيدم و فهم بين االذهانی را 
واقعی تر و انسانی تر از ديگر نحله های فکری دانستم؛ فهمی در گفتگوی 
ميان انسانها و در مراعات حقوق انسانها  شکل می گيرد و حوزه های 
زندگی و انديشه را هميشه و در همه حال، گشوده بر انديشه ورزی و 
فهم پذيری نگه می دارد. از ميانه ی اين دريافتها بود که به تاريخ انديشه 
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در  گسلها  آن  که  تاثيراتی  و  انسان  تمدنی  سير  در  معرفتی  گسلهای  و 
دوران  خصوص  به  و  ايران  تاريخ  در  سياسی   - فرهنگی  تحوالت 

سرنوشت ساز مشروطيت پديدار ساخته بودند، توجه داشتم.

آموخته هايم را اول به صورت مقاالتی درباره ی حکمت شرقی و اليه 
های ديگر معارف سنتی، به چاپ رساندم و نخستين متنی که به صورت 
کتاب منتشرکردم، در سال 1377 تصحيحی بود که حکمت صدرايی را 
در بيش از پنجاه سال قبل به زبان عربی معرفی می کرد - يعنی کتاب 
»الفيلسوف الفارسی الکبير« ابوعبداهلل زنجانی - به دنبال آن آشنايی که با  
فلسفه ی جديد پيدا کرده بودم، به تفاوت دو انديشه ی قديم و جديد 
پست  »فراسوی  کتاب  در  که  بود  خودسنجی  آن  حاصل  و  بردم  پی 
مدرنيته« به رشته ی تحريرکشيدم؛ در حقيقت آن کتاب، نقطه ی صفر من 
در خروج از سنت و ورود به مدرنيته بود، با زيرساختهای فهميده شده 

ی فلسفی اين دو دنيا.

به اين داليل آن کتاب از دوبخش اصلی تشکيل شده است؛ بخش اول 
در واقع جغرافيای فرهنگی - سياسی و مسائلی است که انسان امروز در 
از  ام  کرده  که سعی  همين خاطر  به  است؛  درگير  آنها  با  زندگی خود 
انديشگی سخن بگويم، آن را »آغاز مدرنيته ی جهانی«  آخرين مسائل 
ناميده ام که ناظر به پشت سر گذاشتن بحران پست مدرنيته و جهانی 
شدن مدرنيته است. از طرفی با نامگذاری که در آن کتاب انجام دادم، 
قالب ساختگی پست مدرنيته را که سرپوشی بر عقب ماندگی فرهنگمان 
و در خدمت کنشهای مدرن ستيزانه قرار گرفته بود را به چالش گرفتم. 
در بخش دوم کتاب، به تبارشناسی از حکمت سنتی پرداخته ام و با اشاره 
ای اجمالی به دوران مشروطيت که در حقيقت، آوردگاه جدال سنت و 
مدرنيته در ايران است، ازبن بست انديشه ی سنتی و دگرگونی زيست 
جهان ايرانيان سخن گفته و به اين علت آن را با عنوان »پايان فلسفه ی 
دنيای قديم و جديد  تفاوت دو  ام که هم دربردارنده ی  سنتی« آورده 
است و هم اولين دريافتهايی را در خود جای داده است که بر اساس 
واقعيات امروزين، به نقد سنت فکری و فرهنگی - سياسی اهتمام دارند؛ 
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اند،  کتاب مطرح شده  اين  آخرين صفحات  در  که  مسائلی   و  مطالب 
سرآغاز تحقيقات و تاليفات بعدی من است.

ی  فلسفه  آموختن  به  من  ی  اوليه  راهنمای  که  کنم  يادآوری  دارد  جا 
جديد، بزرگی از تبار حکمای سنتی بود که با درايت و آگاهی که از تغيير 
مدرن  انديشه های  مطالعه و خواندن  به  مرا  بود،  به هم رسانده  جهان 
راهبر شد و بذرهای نخستين نگاه انتقادی و عقالنی را به مسائل زندگی 
و جهان در ذهن من افشاند؛ اين شخص کسی نبود جز آقاسيد جالل 
الدين آشتيانی. ايشان به دفعات ضرورت شناخت دنيايی که در آن زندگی 
می کنيم را يادآوری می کرد و از فهم زبان و ذهنيت دنيای جديد سخن 
می گفت و بر اين مسئله باور داشت که بدون آموختن زبان و فهميدن 
فکر جديد، نمی توان سخن از فرهنگ و انديشه گفت؛ از آن به بعد، 
زيرساختهای  همه  از  بيش  و  آن  مختلف  اضالع   و  مدرنيته  ی  مسئله 
معرفتی اش به محورمطالعاتم تبديل شد.  درمقاالتی هم که سالهای بعد 
نوشتم به اليه هايی از مدرنيته پرداختم و کم کم اين مسئله که معضلی 
بود محور مطالعاتم را تشکيل داد؛ در گسترش مطالعاتم، احساس می 
کردم که بدون شفاف سازی مدرنيته و اضالع معرفتی و ناآگاهی از زمينه 
های نشانه شناختی و زيبايی شناختی آن، دچار اشتباهی خواهم شد که 
نسل قبل از من به آن گرفتار شد و فرهنگ ايرانی را با تاخيری شايد غير 
به وضعيت  مدرنيته،  وارونه و ضد  نگاهی  از  تحقيق  به  و  قابل جبران 
مدرن پيوند زد؛ اين بازنگری و دقت در شناخت مدرنيته وقتی برای من 
يک  برای  فلسفی  نگاه  از  البته  را  کتابی  نيز  خودم  که  يافت  اولويت 
در  را  قبلی  نسل  زدگی  شتاب  همان  و  کردم  منتشر  سياسی  شخصيت 
ياد  آن پس  از  در حقيقت  کردم؛  انتقاد  آن  از  بعدا  و  تکرارکرده  خودم 
گرفتم که مطلبی را بدون سنجش عقالنی و به محک تجربه زدن، در فکر 

و نوشته ام بازگو نکنم.

از آن دوران است که معادله ی پيشينيان را به صورت درك و دريافت 
به تحقيق گرفتم؛ يعنی در  بندی نوشتاری و گفتاری  واقعيات و شکل 
واقع نگاهی عملگرايانه به مسئله ی مدرنيته و شرايط زندگی و انديشه 
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کرده ام؛ اين نقطه ای است که تاليفات بعدی ام را شکل داد و اضالع 
روشنفکران  با  فلسفی  گفتگوهای  صورت  به  را  مدرن  دنيای  مختلف 
ايرانی، پديدار ساخت. پس از آن بود که برای پر کردن خالء های دانشی 
و معرفتی خود به مطالعه ی تاريخ انديشه با رويکرد هرمنوتيکی روی 
آوردم و در اين مرحله بود که تحول انديشه، با زيرساختهای اجتماعی 
- سياسی و اقتصادی آنها، به محور مطالعات و تحقيقاتم تبديل شد؛ يعنی 
همان چيزی که در باروری و گسترش آن به تاريخ انديشه گسترش يافت 
ايرانی«  و زمينه های الزم را برای عملی کردن پروژه ی »انديشه های 
فراهم ساخت. آن پروژه که در طرح اوليه اش بيش از پانزده عنوان را در 
خود جای داده بود، به عللی ناتمام ماند و فقط شش عنوان منتشر شد که 
چهار عنوان از آن من و دو عنوان ديگر را دوستانم به سرانجام رساندند؛ 
بر اساس تک نگاريهای چهارگانه ای که در مجموعه ی »انديشه های 
»انديشه  و  انديشه  نگاری  تاريخ  عملی  تجربه ی  کردم،  تاليف  ايرانی« 
از آن  از »فراسوی پست مدرنيته«  تاريخی« را که در فصلهايی  شناسی 
نوشته بودم، آزمودم و بدين ترتيب تک نگاريهای دکتر فريدون آدميت 
فروغی  علی  محمد  و  شايگان  دکترداريوش   - طباطبايی  دکترجواد   -
امروز  سنجش  که  االذهانی  بين  فضايی  شيوه،  اين  با  و  گرفت  شکل 
فرهنگ و جامعه ی ايران را نيز در خود جای داده بودند، در شکل تاليف 
پديد آمده و به چاپ رسيدند؛ اين مجموعه به علت اينکه به پديد آمدن 
فضای گفتگو با انديشمندان در حال حيات می پرداخت و شايد به علت 
و  سنجش  حالت  در  و  اجمال  صورت  به  را  آنان  های  انديشه  اينکه 
بازنگری بيان می کرد، کار تازه ای بود و مورد استقبال قرار گرفت و 

تاکنون هر کدام از اين عناوين به چاپهای مجدد رسيده اند.

در واقع باور من در نوشتن تک نگاری و مواجهه با انديشه های ديگران، 
اين بوده و است که: تغييردر انديشه ها و افکار بود که تحوالت اجتماعی 
- سياسی و اقتصادی را به دنبال داشته است و تمدنی را به وجود آورده 
که امروزه از آن به »مدرنيته« نام برده می شود و فرهنگ سنتی ايران زمين 
را در دويست سال گذشته به چالش کشيده است؛ پس الزم بود که به 
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آن،  بازخوانی  با  و  گشتم  بازمی  ايران  به  مدرنيته  ورود  سرآغازهای 
وضعيت فعلی فرهنگ و اجتماع را به سنجش می گرفتم. اين درك و 
دريافت و لوازم و الزاماتی که داشت، مرحله ی تازه ای از تحقيقاتم را 
سياسی  و  فکری  جريانات  در  دقت  و  پژوهی  مشروطه  دادند:  تشکيل 

مشروطيت و اهميت آن درتحوالت تاريخ ايران.

در اين زمينه هم نخست به بازنگری و سنجش انديشه های سياسی در 
سنت ايرانی پرداخته و اجمالی از آن را با بن بستی که با ظهور مشروطيت 
و مدرنيته عارض آن انديشه ها شده بود، با تحليل و نقد موردی رساله 
ی  »تنبيه االمة و تنزيه الملة« ميرزا محمد حسين نائينی به صورت دو 
بخشی در کتاب  »قدرت سياسی در انديشه ايرانی از فارابی تا نائينی« 
منتشر کردم. در آن کتاب بعد از گزارشی از سير و رهيافت های چهارگانه 
ای که علما و انديشمندان سنتی ايرانی به مساله حاکميت و امور سياسي 
شکل داده بودند، از علل ناکامی آن سنت سياسی در رويارويی با واقعيات 
نوظهور پرسيدم و با ارجاع به نائينی، هم به گسستی که در انديشه ی 
سياسی اتفاق افتاده بود، پرداختم و هم به چالش با پارادوکس روشنفکری 
دينی نظر داشتم. در واقع با شفاف سازی ناسازه های رساله ی نائينی، 
ايران  در  دينی  روشنفکری  از  در هشتاد سال گذشته سخن  که  کسانی 
رانده اند را می توان با همان تعارضات فکری و ادغام غير منطقی دو 

دنيای قديم و جديد به پرسش گرفت. 

کتاب  پيش  سال  چند  انديشه،  تاريخ  و  پژوهی  مشروطه  با  رابطه  در 
»حقوق اساسی )يعنی( آداب مشروطيت دول« محمد علی فروغی را که 
بود،   بار چاپ افست شده  اولين و آخرين  برای  در سال 1327 قمری 
منتشر کردم. از ديگر کارهای تصحيحی در تاريخ انديشه هاي سياسي 
تأخيري  با   1385 سال  در  المدن«  سياسة  فی  التمدن  »مفتاح  ی  رساله 
يکساله به چاپ رسيد. متن اينترنتي آن را پيش از چاپ مکتوبش همزمان 
با يکصدمين سالگرد انقالب مشروطيت ايران به چاپ رساندم. اين رساله 
را ميرزا محمد معين االسالم بهبهانی از علمای دوران مشروطيت تاليف 
نموده و درآن با آگاهی که از آرا و افکار برخي انديشمندان غربی نظير 
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جان استوارت ميل - آدام اسميت- توماس هابز و... به دست آورده و در 
برخورد با وقايع عصر مشروطيت به سياست های اجتماعی دولت در 
دوران جديد پرداخته است. از سال 1383 هم تصحيح و تحقيق مجموعه 
ی شش جلدی »تاريخ انقالب ايران« از محمد هاشم محيط مافی را که 
يکی از متون اصلی و اسناد مهم دوران مشروطيت است، در دست دارم 
و  محققان  اختيار  در  دوره  آن  مستند  متنهای  از  يکی  آن،  انتشار  با  که 

پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

*تاکنون چهار عنوان کتاب با روش تاريخ نگاري انديشه و در سبک تک 
نگاري از شما منتشر شده است و در بعضي از نوشته هايتان از چندين 
عنوان ديگر هم به همين سبک و روش سخن گفته ايد؛ علت رويکرد 
شما به سبک نگارش تک نگاری و روش تاريخ نگاري انديشه ها در 

ايران معاصر چيست؟

تاليف  ايران و در واقع غير ممکن بودن  -با توجه به گستردگی تاريخ 
تاريخ عمومی انديشه در ايران، با در نظر گرفتن تخصصی شدن دانش و 
تک  به  رويکرد  است،  موجود  ايرانی  روشنفکران  ميان  که  تفاوتهايی 
نگاری را بهترين قالب تحقيقی و عقالنی ترين راه برای نوشتن تاريخ 
انديشه و سنجش انديشمندان ايرانی انتخاب کردم؛ در اين روش انديشه 
ها در بسترهای اجتماعی و در تعامل با واقعيات دوران خود و بازخوانی 
آنها از روزگار ما، يعنی در قالب گفتمانی مورد بررسی و سنجش قرار 
انتقاد وضعيت  می گيرد و در حقيقت تک نگاری، شيوه ی سنجش و 
امروز با چشم انداز پراگماتيستی و بازخوانی آن انديشه ها در ظرفهای 
زمانه شان مورد نظر قرار می گيرند؛ البته بنيانهای نظری - روش شناختی 
و معرفت شناختی و... در تاليف تک نگاری از اهميت خاصی برخوردار 
بوده و هر نويسنده ای بر اساس دريافتهای خود از فلسفه ی تاريخ دست 
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به تاليف مونوگرافی می زند؛ من در اين شيوه از تاريخ نگاری از رشته 
امروزين  واقعيتهای  به  ناظر  آن  سوی  يک  که  کردم  الگوبرداری  هايی 
است. سويه ی ديگر آن وامدار هرمنوتيک است. در مجموعه »انديشه 
های ايرانی« به نظرم اين شيوه و شکل توانسته است پاسخگوی برخی از 
ابهامات تاريخ انديشه در ايران معاصر باشد. البته اين شيوه را می توان به 
متفکران سنتی هم گسترش داد و مثال تک نگاری فردوسی - ابن سينا 
انديشه های سنتی  بازخوانی سنت فکری و  برای  را  و...  - سهروردی 

مورد توجه قرار داد.

و  اجتماعی  های  زمينه  در  ها  انديشه  نگاری،  تاريخ  ی  گونه  اين  در 
سياسی آن و مبتنی بر واقعيات زمانه ای که انديشمندی به طرح ايده ها 
و ابراز آرايی رسيده است، بررسی می شود و آن انديشه با شيوه های 
عقالنی به محک تجربه و آزمون گذاشته می شود. در واقع تکنيکی که 
در تاريخ نگاری انديشه به کار برده می شود، معطوف به چندين پيش 
شرط است و روشهای آن بايد چند مسئله را مورد توجه قرار دهد؛ پيش 
از همه بايد به اين نکته آگاه بود که انديشمندی که در کار بنيان انديشه 
ای است، برآمده از جامعه ای است که در آن زندگی می کند؛ از آن متاثر 
می شود و بر آن تاثير می گذارد. يعنی انديشه در تعامل با اجتماع است 
 - ژنتيک  مسائل  عواملی چون  از  و  گيرد  می  به خود  نهايی  که شکل 
چگونگی تربيت - شرايط زندگی - حاالت روانی و استعدادهای شخصی 
ناشی می شود؛ بنابراين تحليل زندگی نامه ای بر اساس اين عواملی که 
گفته شد، رکن اول نگارش تاريخ انديشه است و از شرح حال نويسی و 

وقايع نگاری سنتی متمايز می شود.

با اين زمينه می توان به خود انديشه ها پرداخت و آن ها را در ارتباط 
ارگانيک و منطقی با زمينه های اجتماعی و بنيادهايی که باعث پديد آمدن 
انديشه ها بوده و همچنين مؤلفه ها و عناصر آن انديشه ها مورد توجه 
قرار داد؛ در اين مقام تحول ذهنی انديشمندان و زيرساختهای اجتماعی 
و فرهنگی که به وجود آورنده ی فکر و رأيی شده، به سنجش عقالنی 
گذاشته می شود و از تاثيراتی سخن به ميان می آيد که انديشه ای به کنار 
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های  زمينه  در  است؛  گرفته  شکل  جديد  ای  انديشه  و  شده  گذاشته 
فرهنگی، بايستی از تاثير آرا و افکار قبلی در پديداری انديشه ها نيز غافل 
نشد، که در تحقيقات و خوانده های انديشمندان خود را نشان می دهد 
از عامل مادی و تربيتی است که در  ودر واقع مرحله ای تکميل شده 

مقدمات دستيازی به تاريخ نگاری انديشه از آنها ياد کردم.

اين همه سير تحولی انديشه ای را نشان می دهند و با گسترش تعامل 
انديشه به مسائل و شرايط پيرامون خود، مرحله ای ديگر از تاريخ انديشه 
طرح می شود که در آن، سخن از تاثيراتی است که در اذهان ديگران و 
مسائل اجتماعی بر جای گذاشته است؛ در اين مقام است که می توان بر 
درست يا نادرست بودن، عقالنی يا خيالی بودن و يا واقعی يا آرمانی 
تعبيری،  به  و  صادر  ای  واقعگرايانه  و  منطقی  حکم  ای  انديشه  بودن 
انديشه را به محک تجربه ی عقالنی زد و سره را از ناسره تشخيص داد.

با رعايت مجموع اين مراحل و مطالب می توان به بنيان »تاريخ انديشه« 
و  آرا  صاحبان  و  ها  انديشه  اهميت  از  و  زده  دست  نگاری  تاريخ  در 
افکاری که در پيرامونمان، يا در گذشته ی تاريخی از سوی انديشمندانی 
عنوان شده اند، بحث کرده و صحت و سقم آنها را در سير تاريخی و در 
تحول فرهنگی سنجيد. اين نوع از تاريخ نگاری وقتی که انديشه ای را 
در مقام عمل سياسی يا اجتماعی قرار می گيرد نيز از ديده ی انتقادی می 
نگرد و زمينه های پديد آورنده ی انديشه ها را با شرايط عملی آن پيوند 
می زند، تا به تحليل رويدادها - جنبش ها يا پروسه هايی بپردازد که 
برآمده از انديشه ای هستند و ادعای بهينه سازی جامعه ای يا عقالنی 

کردن سياستی يا عادالنه کردن اقتصادی را دارند.

بدين ترتيب تاريخ انديشه، شيوه ای برای سنجش عقالنی کنش و فکر 
انديشمندان می شود و در قالبهای مختلف نوشتاری اهم از تک نگاری 
- تحليل رويدادهای سياسی - بررسی رخدادهای اقتصادی و... به تاليف 

درمی آيند.
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*چرا در تدوين مجموعه تاريخ انديشه هاي ايراني و سبک تک نگاريها 
به دکتر فريدون آدميت پرداختيد و ايشان چه مزايايي داشتند که توجه 

شما را جلب کردند؟

-بی ترديد شما هم با من موافقيد که دکتر آدميت بنيانگذار تاريخ نگاری 
مدرن در تحليل و بررسی سرآغازهای مواجهه فرهنگ ايران و مدرنيته 
در دوران مشروطيت است. همچنانکه بنيادهای تاريخ انديشه را ايشان در 
فرهنگ ايرانی وارد کرده و راهگشای تاليفات و تحقيقات بعدی شده اند. 
در واقع نوشته های دکتر آدميت اکنون ديگر به متون کالسيک مشروطه 
پژوهی و انديشه شناسی تاريخی متجددان و مدرنهای اوليه ايران زمين 
های  انديشه  به  راجع  که  تحليلگری  و  محقق  هر  و  است  شده  تبديل 
دوران معاصر تاريخ ايران و رويداد سرنوشت ساز مشروطيت دست به 
تحقيق يا تاليف - چه از ديدگاه رد و انکار يا از ديدگاه اثبات و تائيد 
دکتر  است؛  آدميت  دکتر  کتابهای  به  مراجعه  و  مطالعه  نيازمند  بزند،   -
را صرف  عمر خود  از  سال  پنجاه  از  بيش  که  است  آدميت شخصيتی 
تحقيق و بررسی جريانات فرهنگی و سياسی مشروطيت کرده است؛ اين 
مسئله را هم نبايد از ياد برد که دکتر آدميت تنها بازمانده ی بالفصل نسل 
مشروطه خواهان است که توانسته جنبش مشروطيت و ايده های آن را 
با استفاده از تاريخ نگاری مدرن، بر اساس معتبرين آثار و اسناد آن دوره، 
با اين  تدوين و تحقيق کنند و شاهد يکصد سالگی مشروطيت باشند. 
حال جای تأسف است که از زمانی که تاليفات ايشان به چاپ رسيده، 
بی  حالت  آن  و  نگرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  هايش  نوشته  و  آرا 
توجهی دائمی که در سراسر فرهنگ ايران استمرار دارد، شامل تاليفات و 
تحقيقات ايشان نيز شده است؛ عمق اين به تعبيری »فاجعه ايرانی« زمانی 
روشنتر می شود که از اين مسئله آگاه باشيم که در فرهنگ مدرن برای 
بحث و بررسی از نظريات فيلسوفان و روشنفکرانی چون هگل و کانت 
اعالم شده که گستره ی تاليفات به حدی است که امکان تدوين و تنظيم 
انديشه های يورگن هابرماس -  با اين که  يا  کتابشناسی مقدور نيست 

www.takbook.com



تحوالت  فرهنگي و سياسي  ايران  معاصر
204

فيلسوف آلمانی - از زمان مطرح شدنشان در سه دهه ی گذشته، بالغ بر 
3000 عنوان فهرست شده اند، می توان کمبود کار فرهنگی و فکری را 
راجع به دکتر آدميت و يا هر انديشمند ديگری که سخنی در حوزه های 

فرهنگی داشته است را به ديده ی تامل و عبرت گرفت. 

بنابراين شايسته بود که تاريخ انديشه با بررسی جايگاه و تحقيقات اولين 
تاريخ نويس مدرن انديشه و سياست آغاز شود. به اين صورت نخستين 
مجلد از تاريخ نگاری انديشه اختصاص به ايشان يافت و خوشبختانه - با 
وجود بی توجهی  عمدی که در بيست و پنج سال گذشته از سوی تاريخ 

نويسی چپگرايانه به ايشان شده بود - با استقبال شايسته ای مواجه شد.

عصر  در  مدرنيته  تاريخ  و  آدميت  فريدون  کتاب  نوشتاری  *طرح 
مشروطيت را بر چه اساسي تنظيم کرديد؟

-اين کتاب بيش از هر اقدامی، همان طور که گفتم ادای دينی علمی - 
بينشی است که من و نسل من و حتی نسل پيش از من در شناخت تاريخ 
انديشه و جنبش مشروطيت به دکتر آدميت دارند؛ من که مثل خيلي از 
عالقه مندان به تاريخ کشورمان با کتاب »اميرکبير و ايران« با نوشته های 
ايشان آشنا شده بودم، کتابي که در طول نزديک به شش دهه از جايگاه 
وااليي در تحقيقات تاريخي عصر قاجاريه و بخصوص تحليل و بررسي 
شخصيت و عملکرد اميرکبير برخوردار است؛ در مراحل بعدی مطالعاتم، 
از  آگاهی  راهگشای  واقع  به  تاليفاتشان  ديگر  و  ايشان  نگاريهای  تک 
جريانات فکری و سياسی در سرآغاز ورود مدرنيته به ايران شد، اهميت 
و جايگاه فرهنگی و فکری ايشان را بيش از پيش برايم روشن ساخت؛ 
چرا که مشروطيت محور دورانی است که در آن انديشه هايی به وجود 
آمده اند که سنت فرهنگی و سياسی ايران زمين در آنها به چالش گرفته 
افکار  و  آرا  نگاری  تاريخ  مدرن  های  شيوه  با  آدميت  دکتر  و  اند  شده 
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و  محققان  دراختيار  را  سياسی  رويدادهای  و  ايران  اوليه  روشنفکران  
عالقه مندان قرارمی دهند. به اين سبب ضرورت نوشتن کتابی راجع به 

تاريخ نگاری - آرا و انديشه های دکترآدميت اولويت پيدا می کرد.

با اين پيش زمينه دست به تاليف کتاب »فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته 
در عصر مشروطيت« زدم. اين کتاب بر پايه ی تمامی نوشته های دکتر  
می  مشروطيت  دوران  سياسی  و  فکری  جريانات  بازخوانی  به  آدميت 
پردازد و با تقسيم بندی که من انجام داده ام، افراد و نهادهايی را به بحث 
می گذارد که در حقيقت  پديدآورنده ی دنيای جديد برای کشورمان 
هستند؛ در ساختار کتاب، بعد از مقدمه ای در روايت آدميت از تاريخ 
انديشه های مدرن در ايران عصرمشروطيت، به شيوه ی تاريخ نگاری 
ايشان پرداخته و سپس چهار بنيانگذار انديشه ی مدرن درايران را تحت 

عنوان »مدرنهای کالسيک ايرانی« به بحث گذاشته ام.

فصلی از اين کتاب به کسانی می پردازد که با اقدامات عملی که نشات 
گرفته از آشنايی آنها با مکانيسم های اجرايی دنيای مدرن بوده، به نوسازی 
اند؛  داشته  اهتمام  سياسی  ساختارهای  اصالح  و  ايرانی  سياست  در 
»کنشگران مدرن در سياست ايران« که فصل سوم اين کتاب را تشکيل می 
دهد، سخن از اقداماتی می گويد که اميرکبير وسپهساالردرعصرناصری 
و  پيشدرآمد مشروطيت  واقع  در  که  منتظم  کردن حکومت  برای عملی 
نهضت  »ايدئولوژی  زدند.  دست  آنها  به  بود،  سياسی  نظام  محدوديت 
مشروطيت ايران« هم که بخش بزرگی از تحقيقات دکتر آدميت را شامل 

می شود، در فصل پايانی به بررسی گذاشته شده است.

همانطور که گفتم اين کتاب با اين که به چاپ دوم رسيد و در آستانه ی 
آشنايی  دنبال  به  که  دارد  هايی  افزوده  است؛  گرفته  قرار  سوم  چاپ 
حضوری با دکتر آدميت و گسترش تحقيقاتم و دستيابی به اسناد تازه ای 
راجع به موضوعات کتاب، اميدوارم آن را با ساختارديگری درآينده ی 
نزديک منتشر کنم. در نهايت باز هم همان دغدغه ی اصلی من که شفاف 
سازی مدرنيته و شناخت اليه های تمدنی و  ساختارهای فرهنگی اش 
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است، در اين کتاب محوريت دارد و خصوصا اين بار مدرنيته را در اوايل 
ورود به ايران و چگونگی وضعيت سنت گرايان در مقابل آن و واکنش 
مدرنهای ايرانی به واقعيات جامعه و فرهنگ ايران و غرب در دستورکار 

خود قرار داده ام. 

*روش کار در انتخاب و نوشتن تک نگاری دکتر شايگان بر چه مبنايي بود؟ 
و چه مسائلي در انديشه دکتر شايگان اهميت داشت که ضرورت تدوين 

يک تک نگاري در تاريخ انديشه هاي مدرن ايراني را اولويت مي دادند؟

-ببينيد هر کدام از تک نگاريهای من در واقع يکی از اليه هايی را در 
انديشه های مدرن  با  خود جای داده است که برای خودم در مواجهه 
مطرح بوده اند؛  »داريوش شايگان و بحران معنويت سنتی« هم از اين 
قاعده پيروی می کرد و من که دانش آموخته ی عرفان و حکمت بودم و 
با تحول معرفتی و جابجايی دانايی که در نظام  انديشگی انسانی به وجود 
آمده بود آشنا گشته بودم، دريافتم که آن معنويت نيز با مشکالت جدی 

معرفتی و واقعی در عصر مدرنيته گرفتارشده است.

اين نقطه ی آغاز کار من برای سنجش معنويت سنتی بود و شايگان به 
داليلی بهترين گزينه برای اين کار بود؛ چرا که از يک طرف شايگان آن 
معنويت را به زبان مدرن بازگو می کرد و از شائبه ی سنتی بودن مبرا بود 
و از طرف ديگر در سخن از مدرنيته، شايگان در انديشه تلفيق معنويت 
سنتی با انديشه مدرن بود؛ کاری که به نظر من به عللی که در آن کتاب 
تمدنها،  ديگر  همانند  مدرن  دنيای  که  نبود. چرا  پذير  امکان  ام،  نوشته 
حامل معنويتی خاص خود بود و نيازی به وامگيری معنويت سنتی در 
دنيای مدرن نبود. از سوی ديگر همانطور که من در بخش دوم »فراسوی 
ام،  ايران« نوشته  انحطاط  از  از »پرسش  پست مدرنيته« و در بخشهايی 
معنويت سنتی در قالبهای گفتمانی تصوف و... از عوامل عقب ماندگی 
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اجتماعی و امتناع تفکر ايران زمين بوده است؛ پس الزم بود که در ضمن 
انتقاد از معنويت سنتی، معنويت مدرنيته با مولفه های آن شفاف سازی 

شود.

اين درك و دريافت تفاوتهای فرهنگی و تمدنی معنويت در جهان سنتی 
آن  در  بود. من  دکتر شايگان  نگاری  اصلی تک  دنيای مدرن، محور  و 
کتاب، به خلطهايی پرداختم که در نظام فکری شايگان راه يافته بود وسر 
از تطبيق -عالم مثال- سنتی با -هايپررئال- پست مدرن درمی آورد. البته 
ناچار از يادآوری اين نکته هستم که دستيازی به معنويت ميان چندين 
گروه برای مقابله با مدرنيته مورد استفاده قرار گرفته است که من به اشاره 
ام؛ سنتگرايانی مثل  در آخرين فصل آن کتاب به شکلهای آن پرداخته 
سيد حسين نصر هم در قدسی گرايی متافيزيکی خود، در پی نجات امر 
قدسی و جوهره ی معنوی آن هستند. يا بنيادگرايانی چون بن الدن يا 
کسانی نظير احمد فرديد با تمسک به حفظ معنويت سنتی در انهدام و 
تخريب مدرنيته در فرهنگ ايراني و توقف فرايند سکوالريسم در حيات 
با  که  داشت  اند. پس ضرورت  کوشيده  کشورمان  سياسي  و  اجتماعي 
طرح معنويت مدرن که من آن را در اصطالح »معنويت معطوف به بدن« 
در دنيای مدرن می دانم و آن را نشات گرفته از چرخش زيبايی شناختی 
در بنيانهای تمدن و فرهنگ مدرن دريافته ام، وانموده ی روشنفکری و 
سالح ضد مدرنيته ی سنتگرايان مختلف را به چالش کشيده و به بامعنا 

بودن مدرنيته اذعان نمود.

اين دريافت را من بر اساس تقسيم بندی دوره های تاريخی مشغوليت 
باستان،  ام؛ به نظرم در دوران  امر استعالئی آورده  انسان به معنويت و 
انسان آن زمان که دانايی خود را با اسطوره ها تبيين می کرد، »معنويت 
معطوف به طبيعت« بود و نيروهای پيرامونش را در صورتهای اساطيری 
گرو  در  سر  انسان  که  زمانی  يعنی  ديگر  دورانی  در  کرد.  می  تعريف 
آسمان داشت، »معنويت معطوف به متافيزيک« شکل گرفت و نيروهای 

فراطبيعی زيرساختهای شناخت آدميان را به خود اختصاص دادند.
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با وقوع رنسانس و رويدادهای ديگری که تمدن مدرن را پديدار ساختند، 
ذهن آدمی به مقوالت زيبايی شناختی رسيد و با جابجايی که در نظام 
فوکو،  تعبير  به  و  آن  از  مواظبت  بدن و  انسانها صورت گرفت،  دانايی 
تکنولوژی بدن آموزه های معنوی نوينی را به وجود آوردند که با توجه 
به تغيير در زيرساختها و تحول در ذهنيت و دگرديسی در شرايط زيستی 
انسانها، می توان آن را »معنويت معطوف به بدن« اصطالح کرد؛ به دنبال 
اين تحول بود که تقويت روحی باستانيان به پرورش اندام تغيير ماهيت 
داده و تناسب اندام و دستيابی به زيبايی جسمانی با به کارگيری يوگا و 
مدی تيشين به برنامه های ورزش روزانه و آميختگی با رقص و مدلهای 
زيباسازی بدن تبديل شده است؛ در اين معنويت از سويی می توان به 
به  نيازی  ديگر  ترتيب  بدين  و  کرد  پيدا  مدرنيته شناخت  بودن  معنادار 
بازسازی معنويت های باستانی نيست و از سويی ديگر، علل و عوامل و 

واقعيت معنويت مدرنيته را بررسی و شفاف کرد.

اين مسائل محور و زيربنای کتابی بود که راجع به انديشه های شايگان 
تاليف کردم و در آن به مواجه با معضلی پرداختم که از زبان شايگان برای 
دنيای  در  و شرقی  اشراقی  معنويت  از  استفاده  و  ايرانی  فرهنگ  حضور 
بيان می  مدرنيته ای که اکنون ديگر به سرنوشت دنيا تبديل شده است، 
شود. دکتر شايگان که تحصيل کرده ی دانش های مدرن و دانش آموخته 
دادن آن معنويت در  قرار  ی هندشناسی و عرفان اسالمی است، در پی 
با  به نظر من  اين مسئله  انسانی هستند و  داخل منظومه ی مدرن جهان 
تمدنی ديدن مدرنيته قابل جمع نيست و نمی توان اين تمدن را عاری از 
معنويت و به صورت تلفيقی از معنويت قديم و ديگر دانايی های جديد 
طرح کرد. به نظرم دکتر شايگان در مطرح کردن مسئله به اين صورت، در 
تمام شده ی شرق  ميراث  برای  را  نوستالوژيک خويش  واقع روحيه ی 
نمايان ساخته و با اين که از واقعيت مدرنيته به درستی و به تمام معنی آگاه 
است، اما می خواهد - به تعبير خودش - آن را با معنويت سنتی و وارد 
کردن به »گفتگو در فراتاريخ« به »قاره ی گمشده ی روح« راهنمايی کند.
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انديشه  از  انديشه های دکتر طباطبايی که دومين عنوان  بازخوانی  *در 
هاي ايراني را به خود اختصاص داده اند، چه مؤلفه هايي نظر شما را 
جلب کردند؟ و چه مساله اي بود که در تئوري پردازي دکتر طباطبايي 

از آن سخن گفته ايد؟

-رويارويی با غرب مدرن در دويست سال گذشته هميشه ما را با يک 
يا  قديم/جديد  است:  ساخته  مواجه  ساز  سرنوشت  و  حياتی  دوگانگی 
گفتمانهای  در  که  ترقی/انحطاط  ديگر:  نگاهی  از  يا  و  سنت/مدرنيته 
مختلف می توان همين دوگانگی را به اسامی و مصاديق ديگر هم خواند 
برخورد  اوليه ی  ديگران... در دوران  ماندگی/پيشرفت. من/  مثل عقب 
ايران با غرب، منورالفکرانی که من از آنها به مدرنهای کالسيک ايرانی 
تعبير می کنم، اين مسائل را در رابطه با هويت و فرهنگ ايرانی به جد 
و  داشتند  سنت  از  که  دريافتی  و  درك  فراخور  به  يک  هر  و  گرفتند 
شناختی که از لوازم و الزامات مدرنيته به دست آورده بودند، سخن از 
علل و عوامل عقب ماندگی ايران و داليل پيشرفتهای دنيای غرب گفته 

و راه عالج هايی هم بيان کرده بودند.

با ايدئولوژيک شدن فضای روشنفکری ايران و سيطره ی سنت گرايی و 
حزبی و دستوری ديدن  انديشه که از دهه ی بيست تا چهل سال بعد، 
به  را  آن  و  کرده  تهی  اصلی خود  محتوای  از  ايران  در  را  روشنفکری 
وانموده ای از انديشمندی تبديل نموده بود، طرح مسئله ی فرهنگ ايران 
در تمدن جهانی مدرن به محاق مدهای دستگاهی و سياسی رفت و اين 
مسئله نتوانست به پرسمانی فلسفی و جدی تبديل شود. در اين سير دکتر 
طباطبايی از ديدگاه فلسفی، مشکل مبانی را مطرح و آن را به محور پروژه 
ی فکری خود تبديل کرد. از اين نظر که بعد از مدتها کسی می توانست 
معضله ی ايران در مدرنيته را با عقالنيت طرح و آن را به تامل فلسفی 
بنابراين در دومين مجلد  و  نمود  تر می  واقعی  برايم جذاب و  گذارد، 
»انديشه های ايرانی« کليات انديشه های دکتر طباطبايی را مورد توجه 
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قرار دادم و در بعضی از مواضع وارد گفتگو با ايده های ايشان شدم.

نکته هستم که يکی ديگراز روشنفکرانی که  اين  يادآوری  از  ناچار  البته 
پيش از طباطبايی در دهه های گذشته، مسائل ايران را از ديدگاه فلسفی 
مورد توجه قرار داده بودند و به داليلی بعد از انديشه های طباطبايی در 
فضای فرهنگی کشور مطرح شد، آرامش دوستدار است که از ديدگاهی 
متفاوت با طباطبايی به عوامل امتناع تفکر در ايران پرداخته و به نتايجی 
جداگانه از او رسيده است. من در کتاب »آرامش دوستدار و هنر نينديشيدن« 
که در حال چاپ است، به بررسی انديشه های ايشان هم پرداخته ام و از 
تفاوت ديدگاه ها بر اساس بنيانهای معرفتی و نتايجی که هر کدام از اين 
نگرشها برای انديشه ی ايرانی در بردارند، به همان سبک و سياقی که در 
تک نگاريهای چاپ شده ام طرح شده، سخن گفته ام. يعنی با حفظ فاصله 

ی فکری خود با اين انديشمندان و در گفتگويی دو طرفه با آنها.

فروغي  علي  محمد  به  شما  ايراني  هاي  انديشه  تاريخ  از  ديگر  *يکي 
اختصاص دارد؛ پرسش اين است که چرا محمد علي فروغي؟ و چه تفاوت 

روش در تک نگاری فروغی با ديگر تک نگاريهاي شما وجود دارد؟

-من در تک نگاری دکتر آدميت، در تاريخ ايران معاصر و تاريخ انديشه، 
يک تقسيم بندی از نخبگان دوره مشروطيت به وجود آوردم و بنيانگذاران 
انديشه های جديد درآن عصر را با اصطالح »مدرنهای کالسيک ايرانی« 
به بحث گذاشتم. در کنار آنها، کسانی را که با آگاهی از تحوالت دنيای 
به  بودند،  زده  متجددانه  و  اصالحگرايانه  اقدامات  به  دست  انسانی، 
»کنشگران مدرن ايران« خواندم؛ بر اساس اين تقسيم بندی، محمد علی 
فروغی جزو روشنفکرانی بود که جامع عمل و انديشه ی مدرن بود و 
اين فرصت را داشت که آموخته های خويش را از مدرنيته، در نهادهای 
مدرن عملی کند. ايجاد فرهنگستان - تاسيس دانشگاه و... اقداماتی بودند 
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که فروغی مترجم رساله ی دکارت و نگارنده تاريخ فلسفه ی مدرن - که 
نگاری  تاريخ  و  فارسی  ادبيات  در  را  خود  کالسيک  جايگاه  امروز  تا 
فلسفه ی جديد حفظ کرده است - در فرايند مدرنيزاسيون اجتماعی و 

سياسی ايران معاصر از خود به يادگار گذاشت.

احساس می کردم که اين خدمات بدون حب و بغض و با روش تاريخ 
نگاری و شيوه ی عقالنی بايد نوشته شود و باز همان پروسه ی شفاف 
ها،  زمينه  اين  با  داشتم؛  مدنظر  نيز  را  مدرنيته  گوناگون  اضالع  سازی 
»محمد علی فروغی و ساختارهای نوين مدنی« تاليف شد. اين کتاب که 
داده است،  به خود اختصاص  را  ايرانی«  »انديشه های  چهارمين مجلد 
با  آشنا  روشنفکر  يک  مقام  در  فروغی  که  راند  می  اقداماتی  از  سخن 
دگرگونی زمانه و آگاه به تفاوت دو دنيای قديم ايرانی و جديد اروپايی 
به آن مبادرت کرده است؛ در دورانی که ايران زمين تازه به هويت نوين 
ملی دست يافته و در آستانه ی دستيابی به دولت متمرکز قرار گرفته و از 
جديد  فضای  به  ورود  و  اقتصادی  مدرنيزاسيون  شاهد  جامعه  سويی، 
ديپلماتيک است، فروغی که خود شاهد رويداد مشروطيت بوده و دستی 
در اجرائيات آن هم داشته است، به سازه هايی می پردازد که در تکميل 
پروسه ی مدرنيته و اهداف معوق مانده ی مشروطيت، از اولويت خاصی 
برخوردارند؛ فروغی به درستی دريافته بود که بدون فرهنگ سازی برای 
سازی  مدرن  طرح  توان  نمی  مدرنيته،  ی  پروسه  و  مشروطيت  فرايند 
نهادهای  خاطرايجاد  همين  به  رساند.  آن  منطقی  سرانجام  به  را  کشور 
فرهنگی را به برنامه های اجرايی دولت تبديل و خود با جديت تمام در 

آنها مشارکت کرد.

اين همه محمد علی فروغی را در ميان ديگر نخبگان سياسی و فرهنگی 
دوران معاصر، از امتياز ويژه ای برخوردار می کرد و با اينکه در سالهای 
گذشته، وجود و موقعيت فروغی مورد حب و بعض های ارزشگذارانه 
ای قرار گرفته بود، الزم بود که جايگاه او در سير انديشه و اقدامات و 
از برخوردهای  با تکيه بر روش علمی و بدور  انديشه هايی که داشته 
ارزشی، مورد بررسی قرار گيرد و به همين دليل کتاب شکل گرفت و در 
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حد قدم نخستين در شناسايی و بازخوانی کنشها و انديشه های فروغی 
به چاپ رسيد.  

*تاريخ فرهنگي و فکري مشروطيت از ديگر مشغله هاي فکري شماست 
و مشروطه پژوهي از اهميت محوري در تحقيقات و تأليفات شما دارد؛ 
جه علل و عواملي ضرورت پرداختن به مجلس اول و مسائل مشروطيت 

را براي شما در اولويت قرار داده است؟

-وقتی از نگاه فلسفی و واقعی بينانه به سيرتاريخ ايران نگريسته شود، 
از  يکی  آن،  اثرات  و  توابع  و  ها  زمينه  پيش  و  مشروطيت  جنبش 
چرخشگاههای اصلی را به خود اختصاص می دهد؛ درمشروطيت تقريبا 
تمامی اليه های زيستی - فرهنگی ايران زمين به چالش گرفته شدند؛ 
سياست  شدند.  اجرا  حدودی  تا  و  طرح  کشورداری  جديد  شيوههای 
سنتی مورد بازنگری قرار گرفت و ايدههای نوينی که دهه هايی پيش از 
آن جنبش ميان عده ای از نخبگان فرهنگی و سياسی مطرح شده بودند، 

به محک آزمون و تجربه تن دادند.

در واقع ايده هايی که از جريان رويارويی ايرانيان با روسيه وبريتانيا در 
آگاهی به عقب ماندگی مملکت و پيشرفت دنيای غرب سده ای پيش از 
با صدور  بودند،  آمده  پديد  افراد  از  زبان برخی  مشروطيت در ذهن و 
بازيهای  و  از گذاراز سنگالخ های سنتگرايی  بعد  و  فرمان مشروطيت 
ثمر نشست و تصويب  به  ايران  پارلمان  ايجاد نخستين  در  ديپلماتيک، 
سياست  و  اجتماع  برای  را  مدرن  عرفی  قوانين  ديگر  و  اساسی  قانون 
ايرانی به ارمغان آورد. بنابراين به تعبيری که دکتر آدميت هم آورده است، 
مجلس اول، موسس بود و توانست سياست و اجتماع ايران را وارد عصر 

تجدد و مدرنيته کند.
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از اين جهت و از جهت اينکه با تاسيس مجلس شورای ملی و ورود 
ايران به جرگه ی کشورهای دارای کنستيتوسيون، تحولی دوران ساز را 
در تاريخ انديشه و به واقع گسست از سنت و تثبيت مدرنيته در انديشه 
و کنش شاهد بوديم، کارنامه و اقدامات مجلس اول را به موضوع مطالعه 
آن  مصوبات  و  مذاکرات  صورت  طرفی  از  کردم.  تبديل  تحقيقاتم  و 
در  و  بود  نيافته  عمومی  انتشار  که  بود  سال  هشتاد  به  نزديک  مجلس 
مخزنهای کتابخانه های عمومی و برخی از اشخاص در محاق فراموشی 
رفته بود؛ پس الزم بود که در ضمن تحليل و روشنگری جايگاه مجلس 
اول، چهره ای از کيفيت آن دوره از فعاليت مجلس به صورت  عمومی 
منتشر شود؛ بدين ترتيب »مجلس اول و نهادهای مشروطيت« تاليف و 
را  آن  اشکاالت  دوستانم  از  برخی  آن،  انتشار  از  بعد  البته  شد.  تدوين 
گوشزد کردند که درويرايش دوم تمامی نواقص آن اعم از مسائل فنی و 

نوشتاری و تکميل و تصحيح اسناد، رفع خواهند شد.

با مطالعاتم در مسائل مشروطه متوجه شدم که   ثمره ی  در واقع من 
اصلی و اوليه ی صدور فرمان مشروطيت و تالشهايی که متجددان عصر 
پيشامشروطه انجام داده بودند، در تاسيس پارلمان و تدوين قانون اساسی 
به بار نشسته و به درستی آن مجلس و اقداماتی که انجام داده و نتايجی 
که از خود به يادگار گذاشته، اصلی ترين و سرنوشت سازترين برهه از 
تاريخ فرهنگی - سياسی و اجتماعی ايران بوده است و متاسفانه تاکنون 
آنچنان که شايسته و بايسته آن مجلس است، تحقيقی انجام نگرفته است 
و از طرفی در دسترس نبودن مذاکرات و مصوبات دوره ی اول مجلس 
اسناد  ترين  اساسی  از  را  مشروطيت  مورخان  و  محققان  ملی،  شورای 
که  بود  سال  نود  از  بيش  که  دانيد  می   - است  کرده  محروم  تاريخی 
مصوبات به چاپ نرسيده بود و هشتاد سال پيش صورت مذاکرات در 
حد محدودی منتشرشده بودند - به اين داليل به مطالعه و تحقيق در 
مجلس اول پرداختم و آن را با مشکالت فراوانی به چاپ رساندم. در اين 
نهادهاي  و  اول  »مجلس  کتاب  متن  هستم:  توضيح  اين  از  ناچار  جا 
مشروطيت« به واسطه اهمال ناشر بدون غلط گيري نهايي با اشکاالت 
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چاپي منتشر شد و از طرفي برخي سهوها در آن راه يافت که مسئوليت 
آن متوجه من است و با فاصله اي چند ماهه، من مقاله اي براي تکميل 
اين کتاب و اشکاالت آن در مجله تالش که در هامبورگ منتشر مي شود، 
تازه اي در  بازنگري دقيق و ويرايش  با  چاپ کردم و تمامي کتاب را 

آينده اي نزديک منتشر خواهم کرد.

*چه تاليفات و تحقيقاتي را در دست انتشار داريد و نوشته هاي بعدي 
شما چه موضوعاتي را شامل مي شوند؟

-تمدن مدرن اکنون ديگر به نياز انسان تبديل شده است؛ کاوش از بنيان 
های آن و بررسی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی اش و شناخت و آگاهی 
اقتصادی  و  سياسی  سازهای  و  ساخت  و  شناختی  زيبايی  های  اليه  به 
مدرنيته، مسائلی هستند که فعال مشغول مطالعه و تحقيق در آنها هستم. هر 
چقدر بيشتر می خوانم، ملموس تر و واقعی تر می فهمم که جنبه های 
نشانه شناختی و زيبايی شناختی مدرنيته را کمتر فهميده ايم؛ مسائلی نظير 
اينکه: چرا ما نمی توانيم شاد باشيم؟ چرا بهره ای از اوقات فراغت نداريم؟ 
وجود  با  چرا  کنيم؟  اش  روزينه  و  پذيرفته  توانيم  نمی  را  موسيقی  چرا 
آگاهی که از عرفيات نوين به دست آورده ايم، در روابط اجتماعی دور از 
مدنيت برخورد می کنيم؟ چرا حوزه ی شخصی را نمی توانيم از حوزه 
تابيم؟ چرا نمی توانيم  انسانها را برنمی  عمومی جدا کنيم؟ چرا فرديت 
مفاهيم  و مصاديق را از حوزه های اخالقی به زمينه های زيبايی شناختی 
را  جنسيتی  هويت  و  بشر  حقوق  بنيادين  های  دغدغه  چرا  دهيم؟  ارتقا 

نتوانسته ايم در فرهنگ و اجتماع خودمان وارد کنيم؟ چرا... چرا؟

از طرفی با ديدن کشورهای ديگر و آشنايی با مسائلی که زيست انسانی 
را در خود گرفته است و مقايسه ی آنها با شرايطی که در آن زندگی می 
از  بايد  امروز  ايران  در  مدرنيته  که  رسم  می  فکر  اين  به  کم  کم  کنيم، 
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شناخت - تبيين و فرايند مدنيت بايد بگذرد؛ در واقع حداقلهای جهان 
اينجا به ضرورتهای اساسی تنزل يافته اند و پروسه ی مدرنيته هم  در 
بالتبع با طرح و نهادينه کردن مدنيت راه به مدرنيته خواهد برد؛ به عنوان 
مثال می توان به آداب و معاشرت اجتماعی و مسائل شهرنشينی مدرن 
اشاره کرد که در واقع نشانه شناختی مدرنيته را در خود جای داده اند و 
کمترين توجه را ميان انديشمندان و نويسندگان به خود اختصاص داده 
اند؛ اآلن هر کتابی را که راجع به مدرنيته و ايران نوشته می شود، باز کنيد 
اما هيچ  يا پست مدرنيته و... است؛  از کانت و هگل و هايدگر  سخن 
اشاره ای به مفاهيم کاربردی و مصاديق اجتماعی و فرهنگی مدرنيته در 
های  جلوه  گفتم،  که  همانطور  و  مفاهيم  اين  نظرم  به  است؛  نشده  آن 
زيبايی شناختی و اليه های نشانه شناختی مدرنيته در اولويت مطالعاتی 
و تحقيقاتی قرار دارند و من با اين مسائل در پی شناخت و سپس شفاف 
سازی زمينه های ناشناخته و مهجور مانده ی مدرنيته در فرهنگ ايران 
هستم؛ خودتان بهتر می دانيد امروزه بدون توجه به زيبايی شناسی بدن 
و مسائل مربوط به سکسواليته و رعايت اخالقيات قراردادی مدرن در 
ميان شهروندان و توجه به مسائلی چون نظافت محيط زيست و دستيابی 
برای  را  آن  و  مدرنيته گفت  از  توان سخن  نمی  ای،  رسانه  فرهنگ  به 
جامعه خواستار شد؛ متاسفانه در اثر فضای سياست زده، اينگونه مسائل 
بنيانی و اساسی به حالت تعليق درآمده و اکثر فرهيختگان باز هم به همان 
راهی می روند که در دهه های پيشين به صورتهای ديگری رفته بودند؛ 
در آن دوران ايدئولوژی زدگی راه را بر شناخت و نهادينه کردن تجدد 
در ايران بست و امروز، مدرنيته به ايده های مدرن ستيزانه و مدگرايانه 
ای تقليل يافته است که بدون توجه به شرايط گفتمانی و تحول اپيستمه 
خورد  به  اجتماعی،  و  ذهنی  سرخوردگی  با  توأم  غرب،  در  آنان  ای 

خوانندگان و شنوندگان داده می شود.

در واقع باز هم همان دور و تسلسل باطلی را داريم تجربه می کنيم که 
از واقعيات جامعه به دور و سر در گريبان تئوری پردازی و دل در گرو 
مريد و مرادبازی - به سبک مدرن ستيزانه ای - دارد. در نهايت اينکه به 
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نظر من سخن گفتن از جنبه های زيبايی شناختی مدرنيته و نوشتن از 
واقعيات دنيای مدرن، اولويت در مطالعات و تحقيقات و تاليفات دارند 
و راه را بر کج فهمی و گرفتار شدن در دام ايدئولوژيهای تازه ای که 
امروزه در دنيا مد شده اند، خواهند بست. بر اين اساس من هر چه بيشتر 
می خوانم، بيشتر به اين مسئله باور پيدا می کنم که راه مدنيت و رسيدن 
راههای  کوره  از  جهانی،  تمدن  در  و حضور  مدرنيته  های  سرمنزل  به 
تالش در آموختن و آگاهی و دريافت نيازهای واقعی انسانها می گذرد.
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