شجاعالدينشفااززبانخودش*

چ ندي پيش كه به منا سبت ن مايش موفق يتآميز آثار نقا شي
دخ تر هنرم ندتان ،ن گار ،در م حل « سازمان يون سكو» خو شوقتي
ديدارتان را در پاريس داشتم ،به من پيشنهاد كرديد كه از
طر يق «م يراث ا يران» با خوان ندگان فراوان ا ين ن شريه ،در
شجاعالدين شفا نه بهع نوان يكم قامپي شينسيا سي،

بارة
دار كه
بل كهبخ صوص بهع نوان يكنوي سندهوم ترجم سابقه
بسياريازهموطنانماازخاللترجمههاياو،ازشاهكارهاي

ادبياا جااانبااباتارين ناارننامونوارساخنورانو
اند،واااهنيا 
نويسانداانسارزمينهايديگار شاناشاده

دلااي شان باخوا ندن ناراي نان باه مان شورو شوقي
 هاي بديع سعديو حافظخود مان
تپ يدها ست كه با شنيدنغ ل
تك لفوخود مانيدا شتهبا شم .با
تپ يدها ست،افت گوئيبي
اين كه ن ميدانم چ نين گ فت و شنودي تا چه ا ندازه ميتوا ند
دلپ سند ك ساني از ج مع خوان ندگان شما با شد ،و ا ين را ن يز
ن ميدانم كه با گذ شت سالهاي تر شروئي غر بت در شرايطي كه
به توصيف شاعر آسماني شيراز:
از اين سموم كه برطرف بوستان بگذشت
عجب كه بوي گلي ماند و رنگ نسترني
تا چه حد ام كان بازگ شت به سالهاي خاطرهانگيز جواني
برايم باقي ما نده ا ست ،ميكو شم تا به قولي كه به شما
دادهام و فا كنم ،و شايد خودم ن يز به ل طف شما از ا ين
طر يق پيرا نه سر به جواني دورد ستي بيش يا كم «ناخ نك»
بزنم.
با يد از ه مين آ غاز ب گويم كه ز ندگاني من ،همان ند
بسيياري از ايرانييان ديگير دوران ميا ،زنيدگي هماهنيگ و
آرا مي ن بوده ا ست ،در يك م سير م شخص ن يز سپري ن شده ا ست،
هر چ ند كه در هر م سيري كه قرار دا شته ،عا مل فرهن گي
خميرما ية ا صلي آن بوده ا ست .ا ار بهاقت ضايه مين ضابطة
فرهن گيب توانم نرا بهك تابيت شبيه كنم،ا ينك تاب،
كتابيسهجلدياستكهجلدنخستين نبهادب،جلددومبه
سياستوجلد خربهتالشبرايروشنگرياختصاصيافتهاست.
* نوشتهاي است كه در مجلة «ميراث ايران» انتشار يافيت و سيابقة آن
در همين يادنامه به قلم دكتر شاهرخ احكامي آمده است.
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چييزي از نيو «كميدي الهيي» دانتيه (كيه خيود متيرجم آن
بودهام) ،منتها در جهت عكس آن ،يعني سفري كه اين بار از
«بهشيت» آغياز ميشيود و از «بيرزخ» ميگيذرد و بيه «دوزخ»
پا يان ميبا يد .براي اين كه ا ين گفت گو ،ه مانطور كه خوا ست
ً صميمانه و خوا ندني با شد ،ميبا يد
خود تان ا ست ،واق عا
بپذيريد كه محتواي آن به صورت سه بخش جداگانهاي كه بدان
اشياره كيردم ،انجيام گييرد ،تيا تركيبيي از سيه داسيتان
ناهماه نگ از كار در نيا يد .با ا ين مقد مه ،ا جازه ده يد
ب خش اول ا ين سفر را در شمارة ك نوني حكا يت كنم و دو سفر
بعدي را به شمارة بعدي واگذارم.
* * *
ن سلي كه من به آن تع لق دارم ن سلي بود كه ي كي از
ا ستثنائيترين ادوار تاريخ پرتالطم ك شورش را در پيش روي
خود دا شت .با ز بان كامپيوتري ا مروزي ،ن سلي بود كه
ميبايست منحني نمودار زندگي او از نقطة صفر قرون وسطائي
آ غاز شود ،در ني مه راه به اوج قرن بي ستمي خود بر سد ،و
در پايان مسير ديگر باره به موضع قرون وسطائي پيشين باز
گردد .تا آن جا كه ميدانم ،هيچ ن سل دي گر ايرا ني در
درازاي هزار و چ هار صد سالة گذ شته تاريخ ما ،چ نين
قوس هاي صعودي و نزو لي را در مدتي چ نين كو تاه به دن بال
ه مديگر نپي موده بود ،و بر ا ين مب نا جاي شگفتي ني ست ا گر
ن سل نوخا ستهاي كه ا ين ماجرا را از سر نگذران يده ا ست،
نتوا ند ماه يت واق عي آن چه را كه تن ها در مدت چ ند د هه بر
نسل ارشد او گذشته است ،چنانكه بايد درك كند.
شوخي روز گار خوا سته بود كه من ،به ع نوان فردي از
ا فراد ا ين ن سل كه ا مروز نه تن ها از جا نب كل يدداران
درونميرزي «اسيالم نيام محميدي» بلكيه از جانيب همزبانيان
لوسآنجلسيي آنيان نييز دينسيتيز و مفسيد فيياالرض قلميداد
ميشييود ،در شييهري متولييد شييده باشييم كييه از ديربيياز
«دارالمؤمنين» عالم تشيع شناخته شده است .پدرم كه از يك
خانوادة كهن سال كا شان بود ،در سفري به ق صد اقا مت دا ئم
در پايت خت ،در ني مه راه سفر ،به منا سبت تخ صص پز شكي
نا چار به تو قف چ ند روزه در شهر قم شده بود .و لي ا ين
تو قف كو تاه ع مالً جاي خود را به اقا مت چ ند سالة او در
م قام پز شك سر شناس شهر داد ،كه من در ي كي از آن سالها
د يده به ز ندگي گ شودم .از سالهاي كو تاه كودكي خودم در
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دارالمؤمنين خاطرة روشني ندارم جز اينكه هنگام انديشيدن
بدان ا يام ،نخ ستين من ظرهاي كه به ن ظر ميآورم من ظرة
گور ستاني و سيع با صفهاي مخت لف م شايعتكنندگان تابوت ها
ا ست كه فرياد هائي گوشخراش برميآورد ند و خاطرة بدنهاي
خونين عزادارا ني كه در روز هاي تا سوعا و عا شورا به سر و
سينة خود زنجير و قمه ميزدند.
با اين كه پدرم در عين آن كه پز شكي مورد اح ترام بود،
اهل ادم نيز بود و ديوان شعري داشت كه برايم بسيار عزيز
بود و متأ سفانه ه مراه با دي گر كتام هاي كتابخا نة من در
دوران حكو مت ا سالمي م صادره شد ،مع هذا ت صور ميكنم گرايش
ذا تي را كه از ه مان نخ ستين سالهاي ز ندگي خود به ادم و
فره نگ دا شتم ،بيش از هر چ يز مديون مادرم ه ستم كه از
ز مرة م عدود بانوان آ موزش د يده و تح صيل كردهاي در آن
دوران بود كه به ز بان فران سه ن يز آ شنائي دا شت .خاطرهاي
كه از او در ارت باط با «دارال مؤمنين» دارم ا ين ا ست كه
ً از محيط تعصب و كوتاهبيني حاكم بر اين شهري كه
وي عميقا
ً سالياني چ ند از به ترين سالهاي جواني خود را
وي الزا ما
در آن گذران يد ،متن فر بود ،و بار ها از او شنيدم كه كاش
زلزلهاي اين شهر مرگ و عزا را از زمين برميداشت.
بييد نيسييت پيييش از آنكييه بييه نقييل خيياطرات خييودم از
دارالمؤمنين پايان دهم ،اضافه كنم كه در آن زمان يكي از
طالم سر شناس آن سالها در في ضية قم به نام حاج آ قا روحهللا
خمي ني ،كه به ح صبهاي سخت م بتال شده بود ،تو سط پدر من از
مرگي حتمي نجات يافت.
* * *
ز ندگي تح صيلي من تا پا يان آ موزش دبير ستاني در ت هران
گذ شت .در سالهائي كه ايرا ني نو ،قدم به قدم از درون
ويرا نههاي ايرا ني ناب سامان و ع قب اف تاده سر بر ميآورد.
محيط اجتماعي پايتخت در آن سالها به طور محسوسي در معرض
ت حولي تدريجي و لي پيگ ير ،از دوران پا ياني ع صر قا جار به
دوران گشايشي دشوار به سوي تمدن و فرهنگ پيشرو جهان غرم
بود كه انقالم مشروطه آغازگر ناموفق آن بود .اين تحول به
همان اندازه كه در زندگي تحصيلي و آموزشي ما منعكس بود،
در ه مة دي گر فعاليت هاي زيرب نائي اجت ماعي و اقت صادي و
فكري جامعة ما و در زندگي روزمرة مردم به چشم ميخورد.
براياو لين بار پسازچ اار قرن ،ساختار سنتي جا
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اامال
اتكا
اابرداشا
افوي،با
اةدوران،ا
ادجامعا
اادهوراكا
افتا
مت فاوتي كها ين باراز ضوابطبن ياديت مدنوفره نگ
ار فت
پي شرفتةج اان غرب،يع نيازدا نشومن طقما يهمي
رو برو شده بود .ضوابطي كها يران نوين براينو سازيو
هاروي ورده بودتقري بادره مة
برايباز سازي خود بدان
هاي سنتيمك تب خو نددرت ناقض بود،و
ها بابردا شت
زمي نه
ا ينبر خوردوا ،طكاك چهدر ،ور  ماديو چهدرج لوة
فرهنگيواجتماعي ندرهمةشئونجامعه نروزبهروشني
احساسميشد.

مرزي،روياروئيبرون مرزي

بهموازا اينروياروئيدرون

تر،يع نيدر سطحيج ااني،
دي گرين ي اب عاديب سيارا سترده
ارا ئيافرا طيدرقا لب
درجر يان بود.از يك سو تبملي
هاي ن اا به ،ور 
فاشي سمونا سيونالسوسيالي سموزا ئده
فاالنژيساميااميليتاريسام،وازساويديگاركمونيسامدر
هاي ب رگوغال با
جلوه هاياو نااون ن،درك ناردمكرا سي

ا ستعمارار،ج اانرا با شتاب به سويبر خوردمرا باري
ميكشاندندكهپيامدهايسراسري نبيشازچالميليوننفر

تل فا وپا يانع صرا ستعمارو غازع صرات ميوع صر
تكنولوژيودرناايتامرپايانعصرايدئولوژيهابود.

باز تام م ستقيم ا ين تب مليگرا ئي ج هاني ،در جام عة آن
روزي ما ،تو جه روزا فزون ن سل جوان به گذ شتة با ستاني
ك شورش بود كه تا آن ز مان پيو سته تحتال شعا دوران ا سالمي
ً به مرز
تاريخ ا يران قرار گرف ته و با گذ شت قرون ،اسا سا
فرامو شي ر سيده بود .به طوري كه تا ز مان انت شار « تاريخ
ايران باستان» حسن پيرنيا (مشيرالدوله) ،كه در آن تاريخ
پيش از ا سالم ا يران از روي م نابع مدون يو ناني و التي ني
تدوين شده بود ،آ گاهي واق عي بر ا ين تاريخ در جام عة
ايراني وجود نداشت .اين بازيابي و بازشناسي ريشههاي كهن
كه ا فق شنا سايي ايران يان را نه تن ها از خالل تاريخ
ا سطورهاي شاهنامه بل كه از طر يق د ستيابي آ نان به مدارك
تاريخي رو شن و ترج مة سنگنو شتهها و لو حههاي با ستاني به
صورت كامالً عل مي به دورا ني طوالني فرا سوي تاريخ ا سالمي
كشور شان گ سترش ميداد ودر عين حال شكوهو سرفرازي ن
 كرد كه
دورانرا بهن سليازفرز ندانا ينك شورارا ئهمي
ازع قدةح قار مو جود خوددربرا بربيگان گانيپي شرفتهو
برد ند،انگ ي ةبروم ندي برايا شايشجام عة
پي شرور نجمي
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ايرا ني به سوي ضوابطت مدنوفره نگودا نشپي شرفتة
ارو پائي بود كهازدوران ،فويه بهب عد ،برا نرد شمني
چند،دسالةدوجاانشيعهوسني،ارتباطجغرافيائيودر
نتي جهارت باطفرهن گيا يرانرا باارو پاق طع كردهو
ا يرانرادره مان شرايط قرونو سطائيروحان يت حاكمع صر
،فويمتو قفاذا شته بود.رو يدادهائي از قب يل بر گزاري
كن گرة بينالمل لي هزارة فردو سي به سرپر ستي شخص ر ضا شاه
كبير در سال  ،1313تغيير نام بينالمللي كشور از «پيرس» و
«پر شيا» به ا يران ،گ سترش روزا فزون مطال عات و انت شارات
مر بوط به ا يران با ستان ،رواج بي سابقة نام هاي ايرا ني به
جاي نام هاي عر بي ،بحث هاي مر بوط به پارسينوي سي و زدودن
هر چه بي شتر كل مات تازي از ز بان پار سي ،تو جه خاص به
جام عة پار سيان هندو ستان ،پ يروي از شيوة مع ماري ك هن
ايرا ني در ساختمانهاي دول تي ع صر په لوي ،تغي ير نام هاي
عر بي و ارو پائي سازمانها و مقا مات و م شاغل دول تي به
كل مات پار سي ،ت شكيل فرهنگ ستان ا يران و ب سيار نوآوري هاي
دي گري كه فهر ستي ك لي از آن ها را در گاهنا مة تاريخ روز
به روز قرن حا ضر ا يران مي توان يا فت .از پيا مدهاي ه مين
ج نبش ف كري براي باز يابي ري شههاي م لي ك هن و ب يرون آ مدن
از چهار ديوار انحصاري فرهنگ سنتي روحانيت عصر صفوي است
كه ي كي از پيا مدهاي جن بي دي گر آن ارت باط ف كري و فرهن گي
روزا فزون با ج هان غرم و ع طش ن سل جوان آن روز ا يران به
آشنائي بيشتر با فرهنگ ناشناختة اين دنياي پيشرو بود.
پيش از آن كه ا ين پد يده را به صورتي مب سوطتر دن بال
ً سرنوشت ساز را ن قل كنم كه
كنم ،مايلم خاطرة روزي واق عا
نق طة عط في در تاريخ ه مين ت حول اجت ماعي جام عة ايرا ني در
سالهاي پيش از جنگ دوم جهياني بيود.ايانروز،روز71دي
بهاعطايديپلمهاوجوائ تحصيليشااردانممتاز

ماه 7171
دبيرسااتانهايكشااورتخصااشداشااتكااهدر نروزهااا،

التحصيل،خواندهمي شدندوا ستوناي خاصمرا سم نروز


فارغ
هايپي شين،اع طايا ين جواي تو سط شخش شاه
ن سبت به سال
ايبراياينبودكه
بود كهچ نانكهب عدارو شن شد،باا نه
پادشاهايرانباهمسرودخترانخودشكهبراينخستينبار
بدونحجابهمراهاوبودندباشركتدراينمراسمعمالرفع
حجاببانوانرادركشوراعالمكند.در نروزمندرمقام
ترين
هايپايت ختودر عين حال جوان
شاارداولدبير ستان
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 اذارا يران نورازن د يك
ن اا ،براينخ ستين بار،بنيان
د يدم كه با قدبل ندون گاهنا فذ خودشدربرا بر من
كنمع ليا ،غر
اي ستادووق تي كهوز يرم عارف( كهت صور مي
حك متدر سمتكف يلا ينوزارخا نه بود) مرا بدومعر في
كرد ،بامحب تيپدرا نه پسازن صب مدال بر سينة مند ستي
امزدوا فت:فرا موشن كن كهبا يد برايهمي شه
بر شانه
هاي
هاو سال
خدمتگ ار خوبي برايوط نتبا شي.ودر طي سال
اا
ااواقعا
اه يا
امكا
ايده
اودپرسا
ااهازخا
ااهوبيگا
اد،اا
بعا
توانستهامبهخواستاوپاسخموبتدادهباشم؟

* * *
يكي از نوآوري هاي اساسي اين دوران ،در قلمرو فرهنگي،
موج ترج مة آ ثار بزرگ ادب يات ج هان غرم به فار سي بود كه
جاي آن ها در ك شوري كه خودش زاد گاه ي كي از واال ترين
ميراث هاي اد بي تاريخ ب شريت ا ست ،تا حد ز يادي خالي بود.
ً هيچ ا ثر اد بي
نه تن ها پيش از ان قالم م شروطيت تقري با
اروپا به فارسي درنيامده بود ،بلكه در سالهاي بعد از آن
ن يز بيش از چ ند ا ثر انگشت شمار از آ ثار ادب يات غر بي،
ً از ز بان فران سه ،به فار سي ترج مه ن شده بود كه
ع مدتا
ً هيچ كدام از آن ها از آ ثار در جة اول ا ين ادب يات
تقري با
ن بود .فيالم ثل مهم ترين آ ثار ترج مه شدة «ك نت دو مو نت
كري ستو» و «ژ يل بالس» و «بو سة عذرا» و «ا سرار پاريس»،
ً با چاپ سنگي چاپ شده بود.
«اوژن سو» بود كه غال با
ً ج لد اول «بينوا يان» ويك تور هو گو با ع نوان
ا ستثنائا
«تيرهبخ تان» تو سط اعت صامالملك ( پدر پروين اعت صامي) با
ً ادا مه
ان شائي ف صيح به فار سي ترج مه شده بود كه ب عدا
نيافييت .كتامهييائي كييه بيشييتر منتشيير ميشييد داسييتانهاي
م شتريدار از قب يل رمان هاي «آر سن لوپن» يا دا ستانهاي
تاريخي «مي شل زوا كو» بود ،كه ب عدها ،وق تي كه در پاريس
به صاحبخانهاي كه در خا نة او پان سيون بودم با ت فاخر
گفيتم كيه مين بيا بسيياري از وقيايع تياريخ شيما از روي
كتام هاي مي شل زوا كو آ شنا ه ستم ،با خ نده گ فت به تر بود
اگر مورخ قابل قبولتري را براي اين شناسائي انتخام كرده
بودي! و درست در چنين فضاي فرهنگي بود كه در سالهاي دهة
دوم قرن شم سي ك نوني ،ده ها و ده ها ترج مه از شاهكارهاي
من ظوم و من ثور بزر گان ادم ج هان غرم در ا يران شرو به
انتشار كرد كه از همان آغاز با موفقيت بسياري مواجه شد،
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و ت حول بزر گي در آ شنائي ن سل جوان آن روز ما با فره نگ و
ادم غرم بو جود آورد .ا ين موج ترج مه دي گر در هيچ شرايط
سيا سي و اجت ماعي ك شور ما فرو ننش ست و ح تي در شرايط
ارت جاعي بي ست سالة گذ شته ن يز نه تن ها كاهش نياف ته بل كه
نيرومندتر شده است.
ا گر شمار آ ثار ترج مه شده از زبان هاي م هم ج هاني به
فار سي ،تا آ غاز قرن خور شيدي ك نوني احت ماالً از ر قم يك صد
ت جاوز نمي كرد ،در دو د هة اول ا ين قرن از ه مة ا ين ر قم
فراتر رفت ،و به دنبال آن در نيم قرن گذشته اين شمار به
بيش از ده هزار ر سيد .مي توانم با اطمي نان ب گويم كه ا ين
نه ضت آ شنائي با فره نگ ج هاني ،كه در ست در را ستاي ر سالت
يي از
يت .يكي
يه اسي
يكل گرفتي
يي شي
يگ و ادم پارسي
ية فرهني
ديريني
اسا سيترين عوا مل ت حول ف كري گ ستردهاي ا ست كه در بي ست
ساله گذ شته ه مة كو ششهائي را كه براي بازگردا ندن جام عه
ا مروز ا يران به دوران آخوند ساالري صفوي و قا جار صورت
گرفته عقيم گذاشته است.
 هاي مندرارت باط باا يننا ضت
ازدل پذيرترينخاطره
پر بار،ن قش كوچكيا ست كه خود مندر ندا شتموا اردر
كنم نه برايا ينا ست كهارز شي بيش
اين جا بدانا شاره مي
از ن چهواق عادا شتها ست براي نقا ئلبا شم،بل كهاز
اينجاتاستكههنوزهمكههنوزاسترابطةعاطفيمنبا
اار ايااران،
بسااياروبساايارازهموطنااانمدرداخاالوخا
هموط ناني ااه شناختهو ليغال بانا شناخته،ازه مينم جرا
هايبرون مرزي،تقري با به ،ورتي

مي اذرد.دره مةا ين سال


تهايمختلفوعمدتابراي
ايرازهمميانانيكهبهمناسب


پي
 ها يام قاال  چاپ شدة
اظ اارعال قة خوددرارت باط باكتاب
من ،بانا مه ياتل فنو ياب طورح ضوري با منت ماس
ام كه شنائيدورادور
ارفتها ندا ين سخندل پذيررا شنيده

هايادبيمن
وعاطفي نانبامنازخواندننخسستينترجمه
غاز شدها ست كهتقري باهمي شه بهي كياز سهك تاب
اي
هايبيليتيس» يا«برا يده


ترانه
نغمههايشاعرانه» يا«

«
مربوطمي شود.ترجمةمناز«كمدي

ازشاهكارهايشعرجاان»
ال اي» ،با ن كهمام ترين كار مندرزمي نةترج مها ستا ار
همستاي شيرابرانگ ي د،درزمي نةپيو ندهاي عاطفيچ ندان
جائيندارد.
ً به تازهترين ا ين نا مهها
مايلم در اين جا اختصا صا
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اشاره كنم كه دوستي ناشناخته در همين يكي دو هفتة گذشته
از دا خل ك شور به آدرس من ( كه ن ميدانم چگو نه به د ستش
رسيييده اسييت) فرسييتاده و در آن نوشييته اسييت كييه ترجميية
شاهكارهاي شعر ج هان و بي ليتيس من از نو جواني تاكنون
الهييامبخش هميية خوانييدهها و نوشييتههاي او بييوده اسييت و
تازهترين كتام خود را نيز براي اظهار نظر ضميمه آن كرده
است .با اينكه اين دوست ناشناس هم نام و هم آدرس خود را
ب طور م شخص براي من نو شته ا ست ،من به خودم ا جازة ا ين را
كه با فرستادن پاسخي مستقيم ولو با احتمال ضعيف براي او
مايه دردسري شوم ندادهام ،ولي بهترين آرزوهاي خود را از
راه «م يراث ا يران» كه ام يدوارم به د ست او بر سد ،بدين
همزبان دوران جواني خودم نثار ميكنم.
او لين ك تابي كه از من به چاپ ر سيد «نغ مههاي شاعرانه»
نام دا شت كه ترج مهاي از قط عات برگز يده دو ا ثر م عروف
«آلفونس دوالمارتين» سخنسراي رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه به
نامهاي « »Harmonies Poétiquesو « »Méditations Poétiquesبيود و از جملية ايين
قط عات ،قط عة «دريا چه» ا ست كه زي باترين ا ثر شاعرانة
ادب يات فران سه شناخته شده ا ست .هن گام انت شار ا ين ك تام
من ه فده سال دا شتم و خود ن يز ،مان ند ب سياري از هم ساالن
خوم در دوراني بسيار رمانتيك از زندگي خويش ميزيستم .تا
آن جا كه ميدانم ا ين نخ ستين ا ثر شاعرانة بزرگ ع صر
رمانتي سم ارو پا بود كه به فار سي ترج مه مي شد كه ك تام
بالفا صله پس از انت شار با ا ستقبالي كم سابقه موا جه شد.
به طوري كه تنها در پايان يك ماه بار ديگر به چاپ رسيد.
چ نين موفق يت مطبو عاتي ف قط با گذ شت چ ندين د هه ،در مورد
يد.
يرار شي
يرايم تكي
ير» بي
يدي ديگي
ين «تولي
يام مي
يازهترين كتي
تي
«نغ مههاي شاعرانه» از آن پس به صورت يك ك تام كال سيك
ان شاي فار سي درآ مد كه م كرر و م كرر تجد يد چاپ شد .به
طوري كه تا سال  1357بيش از سي بار به چاپ رسيده بيود .و
ن ميدانم در سالهاي ب عد از آن تو سط سازمان ن شر ك تام
ً به آمري كا انت قال ياف ته ا ست به
« كانون معر فت» كه ظاهرا
چاپهيياي تييازة برونمييرزي رسيييده اسييت يييا نييه .يكييي از
كاربردهاي اصلي اين كتام استفاده از آن توسط دانشآموزان
مدارس به ع نوان سرم شق ان شاي فار سي بود و شايد ناگف ته
نبا يد ب گذارم كه در مواردي ب سيار از ا شعار عا شقانة
المييارتين ،در نامييهنگاريهاي خصوصيييتيير نوجوانييان نيييز
8

بهرهگ يري مي شد .در ا ين مورد بد ني ست ا ين خاطره را ن قل
كنم كه در امتحا نات آ خر سال ي كي از دبير ستانهاي ت هران
در خيابان ايران ،متن انشاي نوزده نفر از بيست و يك نفر
از دانشآموزان در ورقههاي امتحاني آنان كامالً يكسان بود،
و دب ير م متحن كه از ا ين با بت كنج كاو شده بود با پرس و
ً از كتام
جو از يكي از آنان دريافته بود كه اين متن عينا
«نغ مههاي شاعرانه» گرف ته شده ا ست .آن سال تن ها دو ن فري
كه در آن دبير ستان ن مرة قا بل ق بول گرفت ند آن هائي بود ند
كه انشائي ،ولو ناشيانه ،از خودشان نوشته بودند.
شايد تذكر اين خاطرة ديگر نيز بيلطف نباشد كه ترجمة
ً م ضحكي
«نغ مههاي شاعرانه» از جا نب من در شرايط تقري با
صورت گر فت كه ت صور ن ميكنم م شابه ز يادي براي آن ب توان
يا فت .چ نان كه قبالً ا شاره كردم من در سالهاي تح صيلي
ً همي شه « شاگرد اول» كالس
دب ستاني و دبير ستاني خود تقري با
بودم .و لي ا ين و ضع از هن گام آ غاز تح صيالت دان شگاهي من
تغي ير كرد ،به طوري كه در سال اول دوران دان شگاهي ح تي
نتوان ستم امت حان آ خر سال را با موفق يت ب گذرانم و تن ها
با گذراندن امتحان تجديدي در پايان تابستان به كالس بعدي
ً
پذيرف ته شدم و ع لت ا ين بود كه ر شتة انت خابي من مطل قا
رشتة مورد عالقهام نبود ،و اگر من بدون بررسي كافي در آن
نامنويسي كرده بودم از اين جهت بود كه در خانوادة پدريم
در طول ن سلهائي پ ياپي ( كه مشخ صات آن ها در شجرهنامة
خانوادگي ما ضبط شده بود) سنت بر اين بود كه فرزند ارشد
هر ن سل حر فة پز شكي دا شته با شد و بر ا ين مالك از ه مان
زمان كودكي من ترديدي در اين باره وجود نداشت كه من نيز
در ادا مة ا ين سنت پز شك خانواده خواهم بود .به طوري كه
پدرم در نا مههائي كه به شوخي از جا نب من براي ع مو و
ع مهام در آ غاز سال نو ميفر ستاد «دك تر شجا الدين» ام ضا
مي كرد .و لي از هن گام ورود به دورة م قدماتي تح صيل ا ين
ر شته روز به روز بي شتر براي خود من م سلم شد كه براي
پز شك بودن ساخته ن شدهام ،هر چ ند كه ميدان ستم ا عالم
ً
ان صراف من پدرم را كه بدين مو ضو سخت دلب سته بود عمي قا
نارا حت خوا هد كرد .ت مام سال اول دان شگاهي من در ا ين
كشمكش دروني گذشت و به سال دوم رسيد كه بخشي از دروس آن
م ستلزم ح ضور در تاالر ت شريح بود .ا ين بار شركت در ا ين
برنا مه به قدري م شمئزكننده بود كه بيش از يك بار در
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ت مام سال در آن ح ضور ن يافتم و ب عد از آن هر بار به جاي
شركت در درس ت شريح ،خود را بي سر و صدا به باغ زي باي
دانشكدة پزشكي در جالليه ميرسانيدم تا كتام تازهاي را كه
از تن ها كتامفرو شي فران سه ت هران خر يده بودم با ا شتياق
ً ترج مة آن
فراوان ب خوانم .ا ين ك تام ه مان بود كه ب عدا
«نغ مههاي شاعرانه» نام گر فت و ق سمت اع ظم قط عات آن در
ه مين ساعات « فرار از تاالر ت شريح» در ز ير درخ تان سر سبز
باغ دانشكده ،توسط من ترجمه شد .وقتي كه اين كتام منتشر
شد و ب سياري از دو ستان دور و نزد يك ذوق اد بي مرا نزد
پدرم ستودند ،وي ناگزير برهم خوردن سنت ديرينة خانوادگي
را از جا نب فرز ند ناخلف خود پذيرفت و ق بول كرد كه مرا
براي ادامة تحصيل در رشتة مورد عالقهام به اروپا بفرستد.
هنوزهمازبابترنجناخواستهايكهازاينبابت

با نكه
امن سبت بدواح ساس شرمنداي
بدينمو جودع ي وارد ورده
ميكنم،و ليدرح ساب سودوز يانن اائي خودراچ ندان

زيراميدانمكهبااينتغييرمسيرمن،

اناهكارنميبينم.

بي ماراناحت ماليمت عدديازخ طرمراج عه به يكپ شكنا شي
اند.
وعواقبخطرناك ننجا يافته
* * *
سالهاي ج نگ ج هاني دوم و سالهاي ب عد از آن براي ك شور
ً سرنوشت ساز ،در ج هت من في و م خرم آن
ما سالهائي واق عا
بود .ايرا ني كه تازه از دوران عقباف تادگي قرون و سطائي
خود ب يرون ميآ مد ،در راه ا ين تالش ستگين چ نان در ك شاكش
طوفان هاي سيا سي ،اجت ماعي ،اقت صادي و فرهن گي گرف تار آ مد
كه خال صي از آن ها تن ها با مع جزهاي از آن نو كه تاريخ
كشيور ميا پييش از ايين نييز بارهيا شياهد آن بيوده اسيت
امكان پذير بود .در سالهاي اخ ير من كو شيدم تا در ك تابي
به نام «جنا يت و مكا فات» ،ه مراه با ارز يابي طو فان سال
 ،1357يك ارزيابي كلي از طوفيان سيالهاي  1321تيا  1326را
ً بر آن ها آ گاهي ز يادي
ن يز به ن سل ا مروز ا يران كه ع مدتا
ندارد ارائه كنم ،و در اينجا مناسبتي براي توضيحي بيشتر
در اين باره نميبينم.
در آن جا كه به خود من ،و به خاطرات گذ شتهام مر بوط
مي شود به ن قل ا ين ماجرا اكت فا ميكنم كه در تب و تام
فروپا شي ايرا ني كه دا شت ساخته مي شد ،و در سالهاي ا شغال
ن ظامي ا يران تو سط ا شغالگران سرخ و سفيدي كه با سيا ست
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مدبرانيية نخسييتوزير وقييت ذكا الملييك فروغييي تبييديل بييه
«متف قين» شدند .من به ات فاق ت ني چ ند از دو ستان پر شور
ً يياران دوران تحصييلي بيوديم،
وليي بيتجربيه ،كيه غالبيا
سازماني سيا سي به نام «ميهنپر ستان» با روزنا مه ار گاني
با ه مين نام بو جود آورد يم كه هدف ا عالم شده آن د فا از
ناسيونالي سم ايرا ني و ارزش هاي تاريخي و فرهن گي آن در
روياروئي با هجوم هاي رواني متعددي بود كه در آن واحد از
جا نب د ستگاههاي تبلي غاتي انگليس ها و آلمان ها و شورويها
در ج هت م نافع خاص خود شان صورت ميگر فت و به تبع يت از
آن ها ساختار اجت ماعي خود ما در دا خل ك شور ن يز در م عرض
پراك ندگي و سودجوئي و بيگانهپر ستي قرار گرف ته بود ،و
بدتر از ه مه ،واپ سگرايان مذهبي با پا يان دادن به دوران
چ ندين سالة «تق ية» اج باري خود ،دو باره پا به م يدان
گذا شته بود ند .سازمان «ميهنپر ستان» در ا ين گ ير و دار
تن ها با سرماية ح سن ن يت و شور وطنخواها نه خودش بدين
م يدان آ مده بود ،نه سابقة تجر بة سيا سي دا شت ،نه ب ند و
بستي با بيگانگان يا با خودي ها داشت ،نه آگاهي زيادي بر
بازي هاي پ شت پردة داخ لي و خارجي و شايد عاملي كه در آن
زمان اعتباري براي آن بوجود آورد نيز همين بود.
ً
نميدانم اين جنبش صادقانه ،و شايد سادهلوحانه ،واقعا
تا چه حد توان ست در جر يان پرتالطم آن هف تهها و ماه ها و
سالهاي بحرا ني مؤثر وا قع شود ،و لي بر ا ين واقع يت
اطمينان دارم كه در همة مدتي كه اين فعاليت ادامه داشت،
ً بيگا نهاي كه در
در م يان ه مة صداهاي ناهن جار و غال با
سرا سر ك شور ما طنينا نداز بود ،صداي «ميهنپر ستان» صداي
يك «ايران ايراني» بود ،و اين افتخار را داشت كه نگذاشت
ا ين صداي ا صيل در م يان صداهاي ناا صيل فراوان دي گر
ناشنيده بماند.
بگذار يد ا ين تذكر جا لب را ن يز در ارت باط با ا ين
سازمان بدهم كه وق تي كه پاي گرفتن امت ياز براي انت شار
روزنا مة «ميهنپر ستان» به م يان آ مد ،با ا ين م شكل موا جه
شيديم كيه هييچ ييك از بنيانگيذاران ايين گيروه سيي سيال
نداشتند ،در صورتي كه شرط تقاضاي چنين امتيازي داشتن سي
سال بود .بدين جهت مجبور شديم امتياز روزنامه را به نام
يكي از دوستان مطبوعاتي خودمان علي جاللي بگيريم كه خودش
ع ضو ا ين گروه ن بود .با ا ين ترت يب براي ب سيار ك سان ،وي
11

نمايندة اين سازمان شناخته شد ،در حالي كه ادارة سازمان
يك ادارة دسته جم عي بود ،و هزينة مالي آن نيز كامالً توسط
خود من ،از م حل فروش خا نهاي كه به ع نوان ارث يه ،به من
تع لق گرف ته بود تأمين مي شد.ا ين سازمانب عدا با ح ب
هايب عداز
اي به نام«ا يران» كهدر سال
تازهتأ سيس شده
نپايةا،ليجباهمليدكترمصدققرارارفتائتالفكردو
اي كه پيش مده بودع مال
پسازپا يانج نگ،در شرايط تازه
بهع مر خودپا يانداد.و من باب سته شدنا ينپران ت ،
دوبارهبهزنداانيادبيخودمبازاشتم.
* * *
با آنكه نخستين آثار تأليف و ترجمة من در سالهاي پيش
از ج نگ منت شر شده بود ،و لي دورة واق عي فعال يت اد بي من
ده سالة پس از جنگ ،يعني سالهاي  1325تا  1335بود ،كيه در
آنها بيش از  51كتام مختلف ترجمه يا نگارش از من به چياپ
ر سيد .در سالهاي پيش از ان قالم مجمو عة كاملي از ا ين
نو شتهها و ن يز كتام هاي دوران ق بل از ج نگ من به طور يك
جا در كلكسيوني  24جلدي و  111012صفحهاي منتشر شد كيه ييك
دوره از آن اك نون در كتابخا نه شخ صي من در فران سه به
ً
صورت عزيز ترين ياد گار دوران جواني و سالهاي ز ندگي صرفا
اد بي و ه نريم در اخت يار من ا ست .و لي ن ميدانم تا چه حد
نشاني از دوره هاي ديگر اين مجموعه كه تمام آنها با وجود
گرا ني قي مت در عرض ي كي دو سالة پس از انت شار به فروش
رفته بود ،در ديگر خانههاي ايراني باقي مانده است .آرزو
دارم كه مالح ظهكاريهاي الزا مي در م حيط تف تيش عقا يد بي ست
سالة گذ شته شمار هر چه كم تري از ا ين كتام ها را از م يان
بييرده باشييد ،زيييرا اييين مجموعييه دوازده هييزار صييفحهاي
بزرگترين مجموعه ارائهكنندة ادبيات جهاني در زبان پارسي
بود .بيش از دويست تن از برجستهترين بزرگان ادبيات مغرم
ز مين ،از دوره هاي با ستاني يو نان و روم ك هن تا به ا مروز
ً براي نخ ستين بار ه مراه با ترج مههاي برگز يدهاي از
غال با
آثار شان ،در ا ين صحات به خوان ندگان پار سي ز بان معر في
شده بودند .كتام قطور «برگزيدهاي از زيباترين شاهكارهاي
شعر ج هان» به تن هائي شامل شرح حال و ترج مة ا شعار
برگزيده بيش از ييك صيد سيخنور نيامي از  35كشيور مختليف
(فران سه ،انگل ستان ،آل مان ،رو سيه ،ايتال يا ،ا سپانيا،
پرتقييال ،سييوئد ،نييروژ ،دانمييارك ،لهسييتان ،چكسييلواكي،
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مجار ستان ،ا تريش ،يو نان ،هل ند ،بلژ يك ،سوئيس ،آمري كا،
مكزيك و شانزده كشور آمريكاي التين) بود.
كتام هاي م ستقلي به ادب يات ك شورهائي خاص (نغ مههاي
يونيياني ،نغمييههاي چينييي ،بهتييرين اشييعار آمريكييائي) و
كتام هاي مستقل ديگري به برگزيدههاي آثار نامداراني معين
( بايرن ،هوگو ،هايته ،نيچه ،موسه ،كنتس ،دونوآي) اختصاص
ياف ته بود .دو گروه خاص از ا ين ترج مهها شاي ستة آن ند كه
جداگا نه مورد ارز يابي قرار بگير ند .ي كي از كتام هائي كه
در مجمو عهاي به نام «ا يران در ادب يات ج هان» منت شر مي شد
و شامل قط عات برگز يدة من ظوم يا من شوري بود كه تو سط خود
من از آ ثار ن ظم و ن ثر صدها شاعر يا نوي سندة سر شناس
خارجي ا ستخراج و گردآوري شده و به صورت دو ز باني يع ني
متن ا صلي هر قط عه ه مراه با ترج مة فار سي آن تدوين شده
بيود .نخسيتين جليد ايين مجموعيه كيه «اييران در ادبييات
فرانسه» نام داشيت و شيامل آثيار برگزييده  28شياعر و 12
نوي سنده بزرگ ا ين ك شور در بارة ا يران بود ،مورد ت قدير
خاص فرهنگ ستان فران سه قرار گر فت و براي من ن شانهاي
فرهن گي « پالم آكادم يك» و «ه نر و ادم» به ارم غان آورد.
و لي چون انت شار ج لدهاي ب عدي ا ين مجمو عه م ستلزم گذ شت
ز مان بود ،به طور «عليالح سام» ا ندكي ب عد از چاپ ج لد
مر بوط به ادب يات فران سه ،ك تام م ستقلي به نام «نغ مههاي
ايرا ني» از من به چاپ ر سيد كه شامل شماري از جا لبترين
ادبيات جهاني در ارتباط به ايران بود ،و در آن آثاري از
سخنوران بيش از بي ست ك شور مخت لف از يو نان و روم ك هن تا
به ا مروز يك جا به خوان ندگان عر ضه شده بود .متأ سفم كه
گرفتاريهاي اداري سالهاي بعد ،و به دنبال آن طوفان ،1357
ام كان ادا مة ا ين مجمو عهاي را كه سالها براي گردآوري آن
صرف وقت كرده و صدها و صدها اثر نظم و نثر ادبيات جهاني
را زير ذرهبين برده بودم به من نداد.
گييروه دومييي از اييين ترجمييهها ،كتامهييائي اسييت كييه
شاهكارهاي در جة اول ادب يات م غرم ز مين شناخته شدهاند و
ً نميتوانست جاي آنها در زبان پارسي خالي مانده باشد.
حقا
از ايين جملهانيد كتامهياي «كميدي الهيي» دانتيه« ،بهشيت
گمشدة» ميلتن ،و «ديوان شرقي» گوته.
ترج مة ك مدي ال هي ،بزرگ ترين ا ثر ادب يات ايتال يا و
احتماالً اروپا ،براي من از خاطرهانگيزترين فصول همة دوران
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فعاليت ادبي من است .براي اين كار سنگين كه دو سال تمام
از ز ندگي مرا به خود اخت صاص داد ،با تو جه به اهم يت كار
از همان اول به اصطالح معروف « سنگ تمام» گذاشتم .هشت چاپ
مختلييف ايتاليييائي اييين كتييام بييا حواشييي و تفسيييرها و
ً از جا نب هر م ترجم تازه و در هر
اظهارنظر هائي كه عاد تا
ترج مة تازه ا ين منظو مه با آن هاي دي گر فرق دارد ،و پنج
ترج مة مخت لف فران سه و انگلي سي آن ،منجم له ترج مة م عروف و
منظوم « »Longfellowبه طور مستمر مورد مراجعه و تطبيق من بيود
براي اينكه هيچ نقطة ابهامي در ترجمة فارسي اين اثري كه
متن ايتال يائي ك هن آن پر از ا ستعارهها و ابها مات لف ظي و
فلسفي است باقي نماند .وسواس من در ترجمة هر چه دقيقتر و
هر چه «كالسيكتر» اين شاهكار ادبي اروپائي قرون وسطي ،مرا
ً تا ساعات ب سيار در شب و گاه تا برآ مدن سپيدة
غال با
با مداد ب يدار ن گاه ميدا شت .با اين كه اك نون ساليان دراز
بر آن روزها و بر آن شبها گذشته است ،هنوز هم وقتي كه از
ترجمة كمدي الهي ياد ميكنم صداي اعتراض مادرم را از اطاق
خويش مي شنوم كه با د يدن نور چراغ از پن جرة ا طاق كار من
ً چراغ را خاموش
مرا به خوابيدن ميخوا ند و با اين كه غال با
مي كردم تا نگراني او را برطرف كنم حتي يكبار نيز نشد كه
نقشهكشي ناشيانة من مايه فريبش شود.
كار اسا سي من ،هم ز مان با ترج مه متن «ك مدي ال هي»
مقد مههائي بود كه به هر يك از ج لدهاي سهگانه «دوزخ»،
«برزخ» و «بهشت» اين ترجمه نوشتم و بر روي هيم  211صيفحه
را شامل مي شد.ا ينمقد مهم شروحوتحقي قي،از يك طرف
هايعر فاني
شامل برر سيتطبي قيمب سوطيدر بارةد يدااه
دان تهو حافظ،دواخ تر فروزانا هل شرقو غرب بود كه
زيستندبي نكههمديگررابشناسند

تقريبامعا،ريكديگرمي

انگي  سفر نج ااني
واز طرفدي گربرر سي موارد شگفت
دان ته با ن چهدر«ارداويرافنا مه»پا لويدرتو ،يف سفر
«ارداو يراف»مو بدزرت شتي بهج ااندي گر مدها ستوا ين
شباهتنهتناادرزمينهكليا بلكهدرموردنكا ج ئيو
اختصا،يني چندانزياداستكهاذاشتن نبهپايتصادفي
نما يد .هرچ ند كه هيچ مدركي برا يندر
ساده،د شوارمي
توان ستها ست
د ستني ست كه سخنور قرنچ ااردهمايتال يامي
باا ينا نر مذهبيا يرانزرت شتي شنائيدا شتهبا شد.
مقد مة من برك تابدان ته ،كهدر نوع خود تازايدا شتدر
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شنا سيايتال يا باتو جهفراوا نيرو برو
محا فلعل ميدانته
شد ،ان ستيتوي مطال عات شرقي دان شگاه نا پل كه كهن سالترين
مركز خاورشناسي اروپا است سلسله كنفرانس هائي بر اساس آن
ترتيب داد ،و دانشگاه از من براي دريافت دكتراي افتخاري
آن دان شگاه د عوت كرد .جايزة ساالنة بينالمل لي ف لورانس
ن يز كه هر ساله به يك نوي سندة غ ير ايتال يائي تع لق
ميگييرد در آن سيال بيه مين تعليق گرفيت .وليي جاليبترين
دريافتنسخهاي

يادگاري كه در ارتباط با اين موضو دارم،
ازاولينچاپايتاليائيكتاب«كماديالااي»درساال7171
م سيحيدر شارون ي ا ست كهر ئيسجم اوريپي شينايتال يا،
قاي« جووانيارون كي»در سفرر سمي خود بها يران نرا
به منا هدا كرد،وخو شبختانها ينن سخةن فيسي كياز
كتاب هايم عدودي بود كهتوان ستم پيشازم صادرةانقال بي

كتابخا نة خودمازت اران خار  كنمواك نون ااهوبي گاه
نرادركتابخانةشخصيكوچكخودمعاشقانهنوازشكنم.
وقتي كه من تهيران را در سيال  1357تيرك گفيتم «كميدي
الهي» فارسي من تنها دو بار چاپ شده بود .ولي بعد از آن
به طور غ ير قانوني و بيا جازة من به چاپ هاي پ ياپي ر سيد،
ً ن سخهاي از هفت مين چاپ آن را كه يك
به طوري كه اخ يرا
كتابفرو شي ايرا ني در آل مان از ا يران وارد كرده بود ،در
خانة دوستي در مادريد يافتم .نكتهاي بامزه و در عين حال
عبرتانگ يز ا ين ا ست كه ا ين ك تام در ب خش «دوزخ» خود شامل
مطل بي از ن ظر ا سالمي ب سيار كفرآم يز ا ست ،ز يرا در آن
دان ته در سفر خود به ي كي از طب قات پائين ج هنم در جزو
كفرگو ياني كه كي فر ميبين ند از پ يامبر ا سالم و ا مام ع لي
ً نميباي ست
با ن حوي ب سيار ناخو شايند نام برده ا ست ،واق عا
چ نين نو شتة كفرآم يزي در جم هوري وال يت فق يه ا جازة چاپ
ً بزر گواراني كه تن ها ح سام م نافع
پ يدا ك ند .و لي ظاهرا
فروش ك تام را ميكردها ند در طول سالها توجهي بدين مو ضو
ن كرده بود ند ،و به ا صطالح م عروف دو ر يالي آن ها ف قط چ ند
ماه پيش اف تاده كه ا ين ق سمت را از آ خرين چاپ ك تام حذف
كرد ند .و شايد تذكر ا ين نك ته باز هم جا لبتر با شد كه در
حال حا ضر هر دو چاپ مخت لف ،ي كي به صورت قانوني و بدون
مط لب كفرآم يز آن ،و دي گري به صورت قب لي منت ها به طور
غير قانوني در م عرض فروش قرار دار ند كه قي مت دو مي در
حدود سه برا بر قي مت او لي ا ست .با ا ين و صف به طوري كه
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ً
دو ست از ت هران آ مدهاي حكا يت مي كرد ،ن سخههائي كه مرت با
به فروش ميرود همان هائي ا ست كه جن بة غير قانوني دارد و
سه برابر نيز گرانتر است.
ك تام دي گري از ا ين شاهكارهاي ادم غرم كه تو سط من
ترج مه شده« ،د يوان شرقي» م عروف گو ته ا ست كه عاليترين
ا ثر ادب يات ج هاني ا ست كه تاكنون در بارة ا يران سروده
شده ا ست و شايد ا ين تو ضيح ضرورت ندا شته با شد كه سرا سر
ا ين شاهكار جاوداني گو ته ،بزرگ ترين سخن سراي آل مان ،به
حد ا عالي تجل يل از حافظ شيراز ما اخت صاص دارد .د يوان
ً هر ايرا ني ،با يد در هر
شرقي گو ته منظو مهاي ا ست كه قط عا
شرايط و در هر سطح فرهن گي و آموز شي با آن آ شنا با شد تا
شكوه و جالل فره نگ م لي خودش را ،مخ صوص در شرايطي كه
ارزش هاي ا ين فره نگ واال مورد د شمني وح شيانه و ويران گري
قرار گرفته باشند ،بهتر و عميقتر احساس كند.
ك تابي كه مايلم ا ين ب خش از خاطرات خودم را با ا شارة
خا صي بدان به پا يان برم ،ترج مة «ترا نههاي بي ليتيس» ا ست
كه هنوز هم بسياري از دوستان دور و نزديكي كه در سالهاي
غر بت با من آ شنا شدهاند با عال قه ب سيار از آن ياد
ميكنند .اين مجموعة ترانههاي زيبا و لطيف ولي بي پرده كه
شاعر و نويسندة فرانسيوي پاييان قيرن نيوزدهم»Pierre Louÿs« ،
يام
يه ني
ييش بي
يرن پي
ياني  25قي
ياعرة يوني
يان شي
يا را از زبي
آنهي
«بي ليتيس» سروده ا ست و از معروف ترين آ ثار اد بي قرن
گذشتة فرانسه است ،اولين اثر ادبي خارجي از اين نو بود
كه به فار سي منت شر مي شد ،و به ه مين ج هت به دل هاي
فراواني نشست و سخنوران متعددي را برانگيخت تا شماري از
ترا نههاي ك تام را به شعر فار سي درآور ند و بدين ترت يب
مجمو عهاي فراهم آ يد كه خود ميتوان ست از ن ظر شيوائي و
زيبائي با اصل برابري كند .از جمع اين سخنوران ،تا آنجا
كه به ياد ميآورم ،مي توانم از پژ مان بخت ياري ،ر هي
مع يري ،ابوالح سن ورزي ،ام يري ف يروز كوهي ،فر يدون م شيري
و فروغ فرخزاد نام برم ،ولي ميدانم كه شمار آنان از اين
بسيار فراتر ميرفت.
اكنون كه بدين مناسبت از شاعرهاي نام بردم كه بسياري
او را «بي ليتيس ا يران» ل قب داد ند ،بجا ست كه ا صوالً ا ين
ب خش از خاطرات خودم را به ع نوان ح سن خ تام ،و در ارت باط
با ه مين ترا نههاي بي ليتيس براي تان ن قل كنم ،كه در
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گر ماگرم سر و صدائي كه انت شار ا ين ك تام را برانگيخ ته
بود ،يك روز بانوي جوان و ناشنا سي به طور بيمقد مه به
سراغ من آ مد و با پوزش خواهي گ فت كه وي مجمو عة ا شعاري
دارد كه ما يل به انت شار آن ها ا ست و لي با تو جه به
بيپرد گي نوآورا نة ب سياري از آن ها ،مؤس سات انت شاراتي كه
وي بدانها مراج عه كرده ا ست با و جود اظ هار عال قه به چاپ
آنها ،اين كار را موكول بدان كردهاند كه نويسندة شناخته
شدهاي با نو شتن مقد مهاي بر ا ين مجمو عه از ا صالت كار
سرايندة آن ها د فا ك ند ،و تو ضيح داد كه چون ا شعار او
در ست در خط ذو قي و ف كري ترا نههاي بي ليتيس ا ست ،در ن ظر
گرف ته ا ست ا ين كار را از من بخوا هد .باخوا ندنا شعاري
كه براي من ورده بوداح ساس كردم كه سخنور نو وري با
ن بوغيواق عيو شايدب سياربي شتراز ن كه خودشمتو جه ن
با شد ،پا بهم يداناذا شتها ستوا يناح ساس خودرادر
اي كه برنخ ستينا نراونو شتم منعكس كردمودر ن
مقد مه
پيشبينيكردمكهبهزودينامسرايندةاشعاراينكتاباز

نامنوي سندهمقد مة نب سيارفرا ترخوا هدر فت.ك تاب
 هايمت عدددي گريرااز فروغ به
«ا سير»،ب عداز نكتاب
دنباالخاود وردكاهمجموعاه نااااماروزناهتنااااز
ترين ناراد بيع صرحا ضرا يرانا ست،
م شاورترينومح بوب
هايمت عددي كهاز
بل كهدرب يرونازا يرانن ي  باترج مه
ن اا شده به ،ور  يك سخنگويبرج ستةادب نوپار سي،
بي ني من،ح تيبي شتراز ن چه
در مدها ست .بدينترت يبپيش
نوشتهبودم،تحققيافتهاست.
سالهاي د هة ب عد از پا يان ج نگ دوم ج هاني ،كه به صورت
دهة بسيار بحراني تاريخ معاصر ايران با هرج و مرج داخلي
و با كو ششهاي مت عدد براي جدا كردن بخش هاي مه مي از ك شور
ميا بيه بهانية تشيكيل حكومتهياي خودمختيار آذربايجيان و
كرد ستان و گيالن و ماز ندران آ غاز شده بود با موجي از
ترورهائي كه ماجراي قتل هاي زنجيرهاي سالهاي كنوني را به
يا
يوج ترورهي
ين مي
ييد .در ايي
يان رسي
يه پايي
ييآورد ،بي
ياطر مي
خي
شخ صيتهاي سيا سي و فرهن گي و مطبو عاتي مت عددي ،قر باني
شدند كه از جم له سر شناسترين آن ها مي توان از هژ ير :وز ير
در بار ،رزمآرا :نخ ستوزير ،زنگ نه :ر ئيس دان شكدة ح قوق،
احميد كسيروي ،احميد دهقيان ،محميد مسيعود نيام بيرد كيه
تروري ستهاي جمع يت نوظ هور « فدائيان ا سالم» در ان جام آن ها
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سهم اسا سي را دا شتند .فرا موش مك نيم كه در ه مان ا حوال
ً كارگردانان
ي كه بعدا
حزم توده و ديگر گروه هاي چپگرا
بعضي از آنها از اينتليجنس سرويس انگلستان و شركت فخيمة
ي نق شي پيگ ير در
بريتيش پترول يوم سر برآورد ند
بحرانآفريني هاي پ ياپي و در مت شنج ن گاه دا شتن جو سيا سي
كشور ايفا ميكردند.
در ا ين شرايط بحرا ني بود كه دك تر مح مد م صدق ،ج نبش
م لي فراگ يري را با شعار م بارزه براي م لي كردن صنعت ن فت
ا يران و اح قاق ح قوق ناد يده گرف ته شدة ا يران از با بت
ا ستخراج م نالع نف تي خود بن ياد ن هاد كه نه ضتي سرا سري را
در ا ين را ستا در ا يران به و جود آورد ،در حدي كه جز با
ج نبش ان قالم م شروطيت و ج نبش ن جات آذرباي جان قا بل مقاي سه
ن بود .با يد م تذكر شوم كه ا ين نه ضت در ت طابق كا مل با
قانون اسا سي م شروطيت ان جام ميگر فت كه م صدق ه مواره خود
را مدافع و پ شتيبان آن ميدان ست و ا گر ا ختالف ن ظري در آن
زمان ميان او و شاه وجود داشت در مورد نحوة مبارزه براي
احقاق حق ايران از شركت نفت ايران و انگليس بود و نه در
اهم يت و ضرورت خود ا ين م بارزه .الب ته ،مان ند هر آز مايش
سيا سي بزر گي از ا ين نو  ،ك ساني از هر دو جا نب بود ند كه
بييه خيياطر مصييالح خصوصييي خييود بييراي گييلآلود كييردن آم
ميكوشيدند ،ولي اين ربطي به رهبران اصلي مبارزه نداشت.
در اريبهشت ماه  ،1331با تصميمي «ضيربتي» ،خيود دكتير
م صدق در گر ماگرم باال گرفتن ب حران سيا سي ،از جا نب شاه
مأمور تشكيل دولت شد و از آن هنگام دستگاه حكومتي ايران
در م سيري كامالً تازه و به تعب يري «انقال بي» اف تاد كه ي كي
ً تك يه خاص بر م سائل خ بري و
از ا صول فعاليت هاي آن الزا ما
مطبو عاتي و به ا صطالح ا مروز «روا بط ع مومي» بود ،چه در
آن جا كه به دا خل ك شور مر بوط مي شد ،و چه در آن مورد كه
با ا مور بينالمل لي و اف كار ع مومي ج هاني ارت باط مييا فت.
ي كي از سازمانهاي دول تي كه از ا ين د يدگاه اهمي تي خاص
ً م سئول
دا شت ،ادارة تبلي غات بود كه تا آن ز مان ع مدتا
ي تنها راديوي فرستندة
خبرگزاري پارس و راديو تهران
ي بود .ولي در شرايط تازه ،اين سازمان ميبايست
ايران
ايفيياي نقييش حسيياستري را در زمينيية ارتباطهيياي خبييري و
مطبو عاني ج هاني ،با تو جه به امكا نات ب سيار ز يادتري كه
در جب هة مقا بل آن شركت بريتيش پترول يوم و د ستگاههاي
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خ بري دو لت انگل ستان در اخت يار دا شتند ،به ع هده بگ يرد.
در ست در ه مين روز ها ،من از سفري كه به د عوت ان ستيتو
گو تة آل مان ،به منا سبت انت شار ترج مة فار سي خودم از
ديوان شرقي گوته و تصادف آن با بزرگداشت جهاني دويستمين
ي
سال تولد سخنور بزرگ آلماني ،به اروپا كرده بودم
ورودم در ايين سيفر بيه پياريس مصيادف بيه روزي بيود كيه
نوي سندة بزرگ خود ما ،صادق هدايت ،در ا ين شهر خودك شي
ي به تهران بازگشته بودم .چند روز بعد از آن،
كرده بود
از دف تر نخ ستوزيري به من ا طال داد ند كه آ قاي نخ ستوزير
ما يل به مال قات من ه ستند .در ا ين د يدار غيرمنت ظره ،دك تر
م صدق كه براي نخ ستين بار او را از نزد يك ميد يدم ،به من
گ فت كه مرا براي ريا ست ادارة تبلي غات در ن ظر گرف ته ا ست
و انت ظار دارد كه در شرايط ح ساس ك نوني وظي فه خود را با
توجه كامل به مسئوليت ملي خويش انجام دهم.
ب عدها در يافتم كه ا ين انت خام غيرمنت ظره ،بر ا ثر
معر في و تو صية دك تر كريم سنجابي كه از نزدي كان ب سيار
مورد اعت ماد دك تر م صدق بود و قبالً در گروه ميهنپر ستان
ما ،كه در شمارة گذ شته بدان ا شاره كردم شركت دا شت. .
همچ نين دك تر ح سين فاطمي كه از دو ستان دوران تح صيلي من
در پاريس بود ،ان جام گرف ته ا ست .احت ماالً خود دك تر م صدق
نيز با روزنامة ميهنپرستان كه در سالهاي پيش از آن توسط
گروه ما منت شر مي شد و به ع نوان يك ن شرية ناسيونالي ست
موفق يت ب سيار دا شت آ شنا بود .سابقة كو تاه كار من بر
خبر گزاري پارس ن يز ميتوان ست سهمي در ا ين گزينش دا شته
باشد.
با يد م تذكر شوم كه در آن ز مان د ستگاه روا بط ع مومي
دو لت آن صورت و سيع و مج هزي را ندا شت كه در د هههاي ب عد
پ يدا كرد و سرانجام به صورت وزارتخا نه درآ مد .ه مة ا ين
د ستگاه در آن هن گام در يك خبر گزاري در دا خل اداره و يك
مر كز فر ستندة راد يوئي در جادة قديم شميران خال صه مي شد و
پ خش هر گفت گو و م صاحبه از ا ين مر كز م ستلزم ح ضور شخ صي
ً تو سط
ا فراد در آن جا بود .خبرگ يري و توز يع آن ن يز جم عا
د ستگاههاي ز يراكس در دا خل ادارة مر كزي صورت ميگر فت كه
به صورت بي ست و چ هار ساعته م شغول كار بود ند .و خود من
ً تا ساعات دير وقت شب را در آنجا ميگذراندم.
نيز غالبا
در ي كي از ه مين شبها ،در اوج ك شمكش نف تي ا يران و
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انگل ستان كه به ب سته شدن شير ن فت پاالي شگاه آ بادان
انجام يده بود ،نزد يك ني مه شب خ بر يك خبر گزاري خارجي در
بارة شكايت دو لت انگل ستان از ا يران به شوراي امن يت
سارمان ملل متحد در ارتباط با اقدام يك طرفة ايران توسط
ً مهمترين
دستگاه خبرگير ادارة تبليغات دريافت شد كه طبعا
خبر روز بود .با وجود ديري وقت ،اين خبر را همان وقت به
ً
دك تر م صدق ا طال دادم .و ا ين سرعت ع مل ،به طوري كه ب عدا
متو جه شدم اح ساس ب سيار خوبي در بارة ن حوة كار ادارة
تبلي غات در او پد يد آورده بود ،در صورتي كه ا ين يك ا مر
عادي در روند كار يك خبرگزاري بيشتر نبود .فرداي آن شب،
وزارت ا مور خار جه و ه مه سفارتخانههاي ا يران كه ا ين خ بر
را به صورت يك ا طال د ست اول به دف تر نخ ستوزيري م خابره
كرد ند ا ين پا سخ را گرفت ند كه «آ قا» قبالً ا ين خ بر را
دريافت داشتهاند.
در سفر يك ما هة دك تر م صدق و هي ئت ه مراه او به
نيو يورك براي شركت در جل سة شوراي امن يت ،من ن يز وي را
همراهي مي كردم ،هر چند كه امور روابط عمومي هيئت عمالً به
د ست شخص او اداره مي شد .ي كي از نگراني هاي خصو صي اع ضاي
هي ئت در گفتگو هاي م يان آن ها ا ين بود كه م بادا شرايطي
فراهم آيد كه دكتر مصدق كه قبالً در تهران در موارد متعدد
در جر يان بحث هائي ت ند و ناراحتكن نده بر ا ثر ناراحتي
ً هر بار نيز خبر
ي و طبعا
عصبي دچار حمله و غش شده بود
آن را با آم و تام ب سيار در ر سانههاي گرو هي ج هان غرم
انعكاس يافته بود ي در اين سفر نيز با وضع مشابهي روبرو
شود .ولي گذشت روزها نشان داد كه وي مصمم بوده است چنين
دستاوردهائي را در طول سفر خود بدين رسانهها ندهد.
خاطرة جا لب من در ا ين را ستا ،مر بوط به روزي ا ست كه
جل سة ح ساس شوراي امن يت براي ر سيدگي به ماجراي ا ختالف
ً
ايران و انگلستان تشكيل شده بود و در آن دكتر مصدق شخصا
پا سخگوئي به اعتراض هاي نماي ندة انگل ستان را بر ع هده
دا شت .پ خش م ستقيم جر يان ا ين جل سه و سخنراني نخ ستوزير
اييران كيه بيه زبيان فرانسيه اييراد شيد از نظير مراكيز
ً در ا ين پ خش ز ندة مرا سم
تلويز يوني م هم آمري كا كه عمو ما
شركت دا شتند اهمي تي ا ستثنائي دا شت .ز يرا با تو جه به
سوابقي كه گ فتم ،ه مة آن ها به ميليون ها ن فر شنوندة خود
و عده داده بود ند كه آن روز به احت مال ب سيار شاهد واق عة
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بي سابقة غش كردن نخ ستوزير ا يران در جر يان مذاكرات شورا
خواه ند شد .به ه مين ج هت از اول تا به آ خر شخص او م يزان
شده بود .و لي با پا يان بيحاد ثة جل سه ت ير هم گي به سنگ
خورد .منت ها تاوان ا ين گ ناه را به جاي خود دك تر م صدق،
مسئول روابط عمومي او پس داد ،زيرا بالفاصله پس از پايان
جل سه صدها خبرن گار و گزار شگر و فيلم بردار به طور د سته
جمعي به سمت من هجوم آوردند و فرياد اعتراض برداشتند كه
هيئت نمايندگي ايران سر آنها كاله گذاشته است ،زيرا قرار
بوده ا ست دك تر م صدق غش ك ند و غش ن كرده ا ست ،و آ بروي
آنها را پيش ميليون ها بينندة تلويزيون برده است .آن روز
ف قط دخا لت مأموران ان ضباطي سازمان م لل به داد من ر سيد،
در شرايطي كه بق يه اع ضاي هي ئت از فر صت ا ستفاده كرده و
بيسر و صدا مجلس را ترك گفته بودند.
* * *
در جر يان ا ين سفر ،و طي گفتگو هاي خودم با اع ضاي
برجستة هيئت ايراني و شخصيتهاي ديگري كه در جريان اقامت
ما به د ستور نخ ستوزير براي م شاورة بي شتر از ت هران
ميآمد ند ،متو جه شدم كه ت مام ا ستراتژي م بارزة ا يران بر
اين اعتقاد پايه گذاري شده است كه بهرهگيري از نفت ايران
براي انگل ستان و ج هان صنعتي غرم يك ن ياز ح ياتي ا ست و
ً شير ا ين ن فت به روي آ نان ب سته شود ،ا ين
ا گر واق عا
براي شان فاج عهاي خوا هد بود كه براي اح تراز از آن خواه
ناخواه آ مادة ت سليم خواه ند شد .با ا ين ه مه در ع مل ن شان
ً خود محمد رضا شاه آن
داده شد كه امپراتوري نفت ( كه بعدا
را بيرحمتييرين و فاجعييهبارترين امپراتييوري تيياريخ جهييان
نام يد و متأ سفانه وي ن يز با چ ند سال فا صله هم چون م صدق
به ج مع قربان يان ا ين امپرا نوري پيو ست) ،مان ند اژد هاي
اف سانهاي ميتوا ند ضربتهاي ك شنده را از سر بگذرا ند ،و
همچ نان آ تش بازي ك ند ،چ نان كه در مورد ا يران كرد .يع ني
با ه مة آن كه در داد گاه داوري ال هه ح تي از جا نب خود قا ضي
انگليسيي نييز محكيوم شيد ،بيا اسيتفاده از شيبكة جهياني
ارتباطات خود راه را بر خريد و فروش حتي يك بشكه از نفت
م لي شدة ا يران ب ست و هم ز مان با آن به ا فزايش ن فت كو يت
پردا خت كه اك نون به بر كت ه مين ف عل و انف عال ت بديل به
ي كي از بزرگ ترين ك شورهاي صادر كن ندة ن فت در ج هان شده
است.
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م شكالت اقت صادي نا شي از محا صرة نف تي ا يران ،دك تر م صدق
ً با ا ختالف داخ لي ،و در
را از ه مان هن گام بازگ شت تدريجا
درجة اول با شكاف در جبهة يك پارچة قبلي خود مواجه كرد كه
ً
به د ست آ يتهللا ابوالقا سم كا شاني ره بري مي شد .مان ند تقري با
ه مة ره بران رو حاني ا يران از ز مان صفويه به ب عد ،كا شاني،
ره بري قدرتخواه و انح صارطلب بود كه در عين حال طبيع تي
پرخا شجو و م بارز دا شت .در ا ين جب ههگيري ،غا لب فر صتطلبان
جبهة ملي از مصدق بريدند و به كاشاني پيوستند كه به زودي
م قام ريا ست مج لس را در اخت يار گر فت .الب ته طر فداران او
مانند بسياري از همقطاران امروزي خود ،مذهبي بودن خويش را
بي شتر به صورت ا بزار قدرت به كار ميگرفت ند تا به صورت
وابستگي واقعي مذهبي .چنانكه فرزند ارشد خود آيتهللا كاشاني،
كه وك يل مج لس ن يز بود ،در يك شب عرق خواري از ا فراط در
نو شيدن ال كل مرد و خ بر ا ين واق عه به ه مين صورت د هان به
دهان منتشر شد.
دام نة ا ين اختال فات داخ لي به زودي جدائي روزا فزون
دو لت و در بار را ن يز به دن بال آورد .و در ا ين مورد به
خ صوص دك تر ح سين فاطمي ،وز ير خار جة باهوش و لي ماجراجوي
دك تر م صدق كه ب عدها صادق ق طبزاده در ه مين سمت كو شيد تا
پا در جاي پاي او ب گذارد ،نق شي اسا سي دا شت .ا گر من بر
ا ين ارز يابي ك لي تك يه مي گذارم براي ا ين ا ست كه ب توانم
ماجراي كنارهگيري خويش را از دستگاه حكومت دكتر مصدق با
همة اعتقادي كه به اصالت مبارزه او در امر ملي شدن صنعت
نفت ايران داشتم ،حكايت كنم.
دك تر فاطمي روزنا مهاي به نام « باختر ا مروز» منت شر
مي كرد كه سر مقا لههاي آن را خود او مينو شت و ق سمتهائي
ً در پا يان برنا مة خ بري ساعت ه شت
از ا ين سرمقالهها عاد تا
بعد از ظهر در راديو پخش مي شد .ولي محتواي اين مقاالت به
تدريج ت ندتر و ت ندتر مي شد ،و ا ين ا مر با م قام ر سمي
نوي سندة آن ها جور درنميآ مد .باالخره نو بت به ي كي از ا ين
ً نا سزاگوئي آ شكار به شخص
سرمقالهها ر سيد كه تقري با
پاد شاه و به د ستگاه سلطنت بود ،و من به ع نوان يك م قام
مسئول نميتوانستم با پخش آن موافق باشم ،زيرا مطالبي را
كه از راد يو منت شر مي شد در سرا سر ك شور به گوش ميليون ها
ً در جر يان ريزهكاري هاي سيا سي
مردم مير سيد ،كه غال با
ً بيتكلي في نگرانكن ندهاي
پايت خت نبود ند ،و ا ين الزا ما
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براي آن ها كه در مورد پي شرفت م بارزه با بيگان گان چ شم
ً
اميد به همبستگي ملي دوخته بودند به وجود ميآورد .مضافا
بر اين كه ا صوالً بر ا ين عق يده بودم كه يك ك شور م شروطه
ً دو لت شاه با شد و عم با
سلطنتي دو لت نميتوا ند هم قانو نا
ً به مبارزه برخيزد .در نتيجه آن شب از پخش مقاله
او علنا
در راديو خودداري كردم ،و وقتي هم كه دكتر فاطمي در اين
باره با اع تراض و گلهم ندي به من تل فن كرد ،سعي كردم او
را متقاعد كنم كه اگر يك مدير روزنامه غيرمسئول حق دارد
هر چه را كه در ست ميدا ند بنوي سد ،ه مين مدير روزنا مه در
مقام وزير امور خارجه اين آزادي عمل را ندارد .ولي همان
و قت در يافتم كه نتوان ستهام او را متقا عد كنم .روز ب عد
مرا به دف تر نخ ستوزيري يع ني م نزل شخ صي دك تر م صدق
ً به ا طاق كار او هدايت كرد ند .وي كه
خواند ند و م ستقيما
براي آ خرين بار با او مال قات مي كردم با او قات تل خي
ايرادهييائي در بييارة نحييوة توزيييع كاغييذ دولتييي ميييان
روزنا مهها و چ ند ا يراد م شابه از من گر فت كه با آن كه در
بارة هر كدام تو ضيح الزم دادم ،ناخر سنديش كاهش نيا فت.
سرانجام با اح ترام بدو گ فتم كه خودم به ع لت واق عي
نار ضائي اي شان آ گاهي دارم و ا گر كار ر فتن من ا شكال را
بر طرف ميك ند ،ا جازه ده ند كه به جاي اين كه زح مت عزل مرا
ً نماي ندة
ً ا ستعفا كنم .سكوت وي طب عا
به خود بده ند ،شخ صا
پا سخ مث بت بود .بدين ج هت هن گام خروج از ا طاق كار،
ا ستعفانامة خويش را نو شتم و به ر ئيس و يژة دف تر او شيخ
اح مد ب هار دادم كه ت سليم وي ك ند .و لي روز ب عد به جاي
خ بر ا ين ا ستعفا تن ها خ بر انت صام م عاون قب لي من به سمت
ر ئيس تازة تبلي غات در ر سانههاي گرو هي انت شار يا فت .با
ا ين ه مه از دك تر م صدق ك مال امت نان را دا شتم و ه نوز هم
از ا ين با بت دارم ،ز يرا وي به آ ساني ميتوان ست در ه مان
و قت د ستور بازدا شت مرا بد هد و چ نين د ستوري را نداد .در
يك
يارهگيري را يي
ين كني
ين ايي
يان مي
يا نزديكت يرين كسي
آن روزهي
«انت حار سيا سي» دان ستند و شايد با تو جه به شرايط روز،
همين طور هم بود ،ولي اين در عين حال فرصتي براي من پيش
آورد كه با ز ندگي اد بي خودم تجد يد ع هد كنم .و ن شر چ ند
اثر تأليف و ترجمه تازه ،به خصوص ترجمة من از كمدي الهي
دان ته كه بيش از دو سال صرف آن شد ،يادگار هائي از ه مين
انزواي سياسي من است.
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*

* *
ماجراي خدمت در در در بار ،كه برخالف ت صور و انت ظار
اول ية خودم ميباي ست يك دوران مم تد بي ست ساله را شامل
شود ،به همان اندازه برايم جنبة غيرمنتظره داشت كه تصدي
قب لي به من به ريا ست تبلي غات دا شت .در ي كي از روز هاي
دوران چ ند سالة گوشهن شيني من ،دو ستي به من ا طال داد كه
سرتيپ ح سن پاكروان ،ر ئيس ر كن دوم ستاد ار تش كه با او
آ شنائي نزد يك دارد ،از وي خواهش كرده ا ست كه ترت يب
مال قاتي را در خا نة خودش با من بد هد .من سرتيپ پاكروان
را تا آن روز نمي شناختم و لي با مادر ارجم ند او خانم
يه
يي كي
يندة معروفي
يمند ،نويسي
يانوي دانشي
ياكروان بي
ية پي
اميني
كتام هاي مت عددي به ز بان فران سه در بارة ا يران دورة
ً بر ندة جايزة
قا جار و ت هران قديم تأليف كرده بود و ب عدا
ادبي بسيار معتبر  Feminaدر فرانسه شد ،از سالها پيش آشينا
بودم و بدو ارادت فراوان داشتم .در ديدار سئوالبرانگيزي
كه با سرتيپ پاكروان دا شتم ،او را ن يز مرد رو شنفكري
يافتم كه ب سيار بيش از آن كه مارك شغل اداري خودش را
ً وز ير
دا شته با شد ،از مادر گران قدرش ن شان دا شت .وي ب عدا
اطالعييات ،سييفير ايييران در پاكسييتان و در فرانسييه ،رئيييس
سازمان اطال عات و امن يت و سرانجام م شاور عالي در بار شد.
و در زمان غائله  15خرداد  1341كه منجر به بازداشت آييتهللا
خمي ني و محكوم يت او به ا عدام از جا نب داد گاه ن ظامي شد،
و ساطت او در م قام ر ئيس سازمان امن يت وي را از مرگ ن جات
داد و به تبع يد در ترك يه و ب عد در عراق فر ستاد .با ا ين
و جود ه مين پاكروان به هن گام بازگ شت داوطلبا نهاش به
تهران پس از پيروزي انقالم سال  ،1357جيزو نخسيتين كسياني
بود كه به دستور شخص خميني تيرباران شد.
در جل سة مال قاتي كه بدان ا شاره كردم ،سرتيپ پاكروان
از من خوا ست كه در بارة جر ياني كه به ا ستعفاي من از
ت صدي تبلي غات حكو مت دك تر م صدق انجام يده بود تو ضيحاتي
بدو بدهم ،هر چ ند كه خودش از كل يات آن خ بر دا شت .از او
پر سيدم :و لي خود تان قبالً به من بگوئ يد كه از ا ين جر يان
ً خصو صي چگو نه ا طال يافتها يد؟ با خ نده جوام داد كه
صرفا
ف كر نكن يد ف قط دو لت و قت در د ستگاه ما خ برچين دا شت ،ما
هم در دستگاههاي دولتي خبرچين هائي داشتيم .گفتم :در اين
صورت مي توانم در ستي جر يان را ،آن طور كه به شما گزارش
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كرده بودند تائيد كنم .با اين توضيح كه من نه در آن وقت
قصد بهرهگيري از اين امر را براي نزديكي با دربار داشتم
و نه درچند سالي كه از آن گذشته است هيچ وقت ح تي انديشة
ً به خاطر
آن را هم كردهام ،و ا گر اعترا ضي دا شتهام صرفا
اين بوده است كه به درستي اين اعتراض باور داشتهام .بعد
از ا ين جل سه دي گر نه مال قات تازهاي با او دا شتم و نه
اصوالً صحبتي در اين زمينه با كسي به ميان آمد.
ا ين بار ن يز ،يك روز از دف تر شادروان ح سين عال  ،كه
در دوران كو تاه نخ ستوزيري خود از سو ق صد فدائيان ا سالم
آن هم تن ها به ع لت كو تاهي قد خودش ،جان بدر برده بود،
با من ت ماس گرفت ند و خوا ستند كه او را مال قات كنم .در
ا ين د يدار ،وز ير در بار كه ميباي ست سالهائي دراز به
سرپر ستي او ان جام وظي فه كنم ،به من گ فت كه اعليح ضرت در
ن ظر گرفتها ند نق شي را كه به طور سنتي در بار ا يران به
ع نوان حامي و م شوق فره نگ و ادم بر ع هده دا شته ا ست و
متأ سفانه در دوران هاي ب عدي ناد يده گرف ته شده ا ست تجد يد
كنند ،و با توجه به سابقة ممتد كارهائي كه شما در زمينة
فرهنگي بينالمللي انجام دادهايد و اينكه بهتر است مسئول
جواني بدين سمت برگزيده شود ،پس از مشورتهاي الزم شما را
براي ت صدي م قام را يزن فرهن گي در بار پي شنهاد كردم و
اعليحضرت نيز پذيرفتند .با اين همه همان وقت احساس كردم
كه ميبا يد از طرف خود پاد شاه در ا ين مورد ا شارهاي شده
با شد .در ا ين صورت به احت مال قوي ا ين مو ضو به گفت گوي
گذشتة من با سرتيپ پاكروان مربوط ميشد.
در پا سخ گف تة آ قاي عال  ،با خو شوقتي ا عالم آ مادگي
كردم ،ز يرا م يان ه مة م شاغل اداري كه مم كن بود براي من
در نظر گرفته شود ،يا خودم براي خويش دست و پا كنم ،اين
خو شايندترين شغلي بود كه ميتوان ستم انت ظارش را دا شته
باشم .به همين دليل در مدت بيش از بيست سالي كه عهدهدار
ا ين م قام بودم ح تي يك بار از ا ين با بت اح ساس خ ستگي يا
نار ضائي ن كردم و ح تي بار هائي چ ند ن يز كه صحبت از وزارت
احت مالي من به م يان آ مد ،به د ست و پا اف تادم كه ا ين
احت مال صورت تكل يف پ يدا نك ند .ي كي از خو شبختيهاي من در
ا ين مورد و جود شخص شادروان ح سين عال در م قام ر ئيس
مستقيم من بود .زيرا وي را از همان آغاز نمونة كاملي از
ً ميهنپرست عصر تحول
يك رجل سياسي شريف و پاكدامن و عميقا
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په لوي يافتم ،كه از ن ظر من ،شاي ستة ل قب «آ خرين ج نتلمن»
د ستگاه سنتي سيا سي ا يران بود كه يك ديپل مات سابقهدار
خارجي در ك تام خود بدو داده بود .عال ب خش اع ظم ز ندگي
ً به مأموريت هاي
خود را در خارج از ايران به تحصيل و بعدا
م هم سيا سي گذرا نده بود و احت ماالً بيش از هر شخ صيت سيا سي
دي گر ك شور به دو ز بان م هم فران سه و انگلي سي ت سلط دا شت،
در حدي كه سفير و قت انگ ليس در ا يران كه خودش نوي سندة
سر شناس بود ،چ ندين بار به شوخي به من گ فت كه همي شه
ميكوشد تا نوشتههاي خودش را از نظر اصالت و فصاحت زباني
قبالً از ن ظارت آ قاي عال بگذرا ند .عال در مدت سفارت خود
در فران سه ان ستيتوي مطال عات ايرا ني دان شگاه پاريس را
ً با ن شريات ارز ندة خود يك
بنيان گذاري كرده بود كه ب عدا
كانون اروپائي مطالعات مربوط به ايران شد و دوستان شخصي
مت عددي م يان ايرانشنا سان دا شت كه از جم لة آن ها آ ندره
گدار ،بنيان گذار موزة ايران باستان ،و پرفسور پوپ معروف
آمريكائي بودند.
* * *
امكا نات و سيع اداري من در م قام رايز ني فرهن گي در بار
شاهن شاهي ،كه در سالهاي ب عد به م قام معاو نت فرهن گي
در بار و سفير سيار فرهن گي ا يران در زمي نة بينالمل لي
تغي ير يا فت ،به من ا جازة آن داد كه تا آن جا كه در حد
آمادگي و توانائي خودم بود تالش گستردهاي را از يك سو در
زمي نة فره نگ م لي ،و از سوي دي گر در ج هت گ سترش روا بط
فرهن گي بينالمل لي ا يران ،بخ صوص در قل مرو ايرانشنا سي
ً م تذكر شوم كه
سازمان د هم .با يد در ا ين مورد اختصا صا
ان جام موفق يتآميز هيچ يك از ا ين برنا مهها بدون تائ يد و
پ شتيباني شخص پاد شاه امكان پذير نمي شد ،و در جر يان ع مل
ه مين ا براز اعت ماد قاطع شاه بود كه در مواردي مت عدد از
موفق يت انتريك ها و سعايتهائي كه مع مول ه مة مرا كز قدرت
بخ صوص در دربار هاي سلطنتي ا ست مانع شد .ت صور ميكنم ا ين
ً از ا ين طر يق به و جود آ مده بود كه در طول
اعت ماد تدريجا
نخ ستين سالهاي كارم ،ع مالً بر شاه رو شن شده بود كه از يك
طرف من در حد ا عال به ان جام كار هاي مر بوط به ر شتة
مأموريتم عالقمندم ،و از طرف ديگر به كار ديگر مأموران و
شاغالن در بار و دو لت د خالتي ن ميكنم ،و ا ين موردي بود كه
ً خواستار آن بود.
شاه جدا
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ا ين اعت ماد در عين حال به من ام كان آن را ميداد كه
در مييوارد مختلييف از اشييتباهكاريهائي كييه ميتوانسييت
پيا مدهائي نامطلوم و لي قا بل اجت نام دا شته با شد ج لوگيري
كنم .و اين موضو بخصوص موارد مربوط به روابط فرهنگي ما
را با هم ساية بزرگ شمالي ك شورمان شامل مي شد .در آن
سيالها از ييك سيو اييران ميكوشييد تيا در اجيراي سياسيت
منط قهاي خود در عين نزدي كي با ج هان غرم با ات حاد شوروي
نيز روابط حسن هم جواري داشته باشد ،و از طرف ديگر حكومت
ما با موا ضع ا يدئولوژيك ا ين ك شور م خالف بود و بخ صوص
سازمانهاي امني تي ه مة ا مور مر بوط به راب طة با ات حاد
ً ه مين ك شور
شوروي را با ن ظر سو طن مينگري ستند .و اتفا قا
اتحاد شوروي يكي از مهمترين كانون هاي جهاني كتام هاي خطي
فار سي و آ ثار با ستاني و ه نري ا يران ،و در عين حال از
ف عالترين مرا كز مطال عات ايرانشنا سي به و يژه در ر شتة
زبان هاي با ستاني ا يران بود و ا ين برر سيها در آكادمي هاي
ع لوم خود رو سيه و ب سياري از جمهوري هاي واب سته بدان در
سطوحي مخ تالف صورت ميگر فت .ع لت ا ين بود كه ه شت جم هوري
از جمهوريهياي شيانزده گانية اتحياد شيوروي (تاجيكسيتان،
تركمن ستان ،قرقيز ستان ،ازبك ستان ،كازاخ ستان ،گرج ستان،
ً وابسته به ايران و
ارمنستان ،آذربايجان) در گذشته غالبا
گاه در قل مرو كا مل ن فوذ فرهن گي آن بود ند ،و ح تي در
نخ ستين قرون ا سالمي ز بان و ادب يات پار سي ك نوني ا صوالً در
دوران پادشيياهي سييامانيان در آسييياي ميانيية كنييوني و در
شهرهائي چون بخارا و سمرقند شكل گرفته بود.
ً از آن
يك مورد ب سيار جا لب كه خود ايران يان غال با
آ گاهي ندار ند ،مورد قوم ايرا ني «آالن» ا ست كه ه نوز
فرز ندان آ نان به صورت ي كي از ا صيلترين بازما ندگان ا ين
يوبي در
يمالي و جني
يار  Ossétieشي
يوري خودمختي
ين در جمهي
يوم كهي
قي
فدرا سيون رو سيه و در گرج ستان ز ندگي ميكن ند ،سرزمين خود
را ا يران و زبان شان را ايرا ني ميخوان ند و زاد گاه مي ترا
را در خاك خود گرا مي ميدار ند .تاريخ ا ين قوم ايرا ني كه
در سالهاي انقراض امپراتوري روم از زادگاه خود به اروپا
حملييه آورد و آن را فاتحانييه درنورديييد و در جنييگ بييا
لژيون هاي رو مي نخ ستين شك ست تاريخي آن ها را در ك نار رود
راين باعث شد و بعدا فرانسه را زير پا گذاشت و با گذشتن
از پيرنييه حكومييت مسييتقلي در اسييپانيا تشييكيل داد از
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عج يبترين ماجرا هاي تاريخي ج هان ا ست .شايد تذكر ا ين
واقع يت جا لب با شد كه ه نوز هم ه مة آن هزاران ن فري كه در
فران سه «آ لن» نام دار ند (و آ لن ژو په ،نخ ستوزير پي شين
ا ين ك شور و آ لن دو لن هنرپي شه از سر شناسترين آنهاي ند)،
نام خود را از همين آالنهاي ايراني گرفتهاند.
و جود چ نين فعال يت ايرانشنا سي گ ستردهاي در ات حاد
شوروي ،ارت باط فرهن گي نزدي كي را م يان ب خش ا مور فرهن گي
در بار ا يران با فرهنگ ستان ع لوم ا ين ك شور و كر سيهاي
مطال عات ايرا ني و دان شگاههاي آن به و جود آورد كه تا به
آخيير ادامييه داشييت ،و مسييافرتهاي متعييددي را از جانييب
فرهنگ يان و نوي سندگان ايرا ني و خود من بدان ك شور با عث
ً در هر يك از اين موارد برخوردهائي ميان من و
شد .تقريبا
م سئوالن امني تي پيش ميآ مد كه گاه حل آن ها احت ياج به
دخا لت م ستقيم پاد شاه دا شت .بد ني ست به ع نوان نمو نه ،دو
سه مورد از اين موارد را برايتان حكايت كنم:
ً د ست به
آكادمي هاي ع لوم رو سيه و آذرباي جان ،م شتركا
كار چاپ متن برر سي شدهاي از شاهنامة فردو سي شده بود ند
كيه در طيول چنيدين سيال تحيت نظير گروهيي از دانشيمندان
ايران شناس ا ين ك شور با هم كاري نزد يك ايران ياني چون
نو شين ،كارگردان و هنرپي شة م عروف ت ئاتر ا يران ( كه به
ً تا به آ خر ع مر خود در
شوروي فرار كرده بود و الزا ما
آن جا ما ند) ،بر ا ساس مقاب لة چ ندين متن خ طي قديمي
شاهنامه متع لق به كتابخا نههاي مخت لف شوروي ،ته يه شده
بود .انج من فرهن گي ا يران و شوروي در ت هران ( كه به نام
مخفف  Voksخوانده ميشد) تصميم گرفته بود كه به عنوان عميل
متقا بل يك ا ثر اد بي م هم ات حاد شوروي را به فار سي ترج مه
و منت شر ك ند ،و براي ا ين كار ر مان م عروف «دون آرام»
ميخائييل شيولوخف را در نظير گرفتيه بيود .اجيازة چياپ و
انت شار ا ين ترج مه را ن يز از وزارت فره نگ و ه نر گرف ته و
سازمانهاي فرهن گي مربو طة
ً ت صميم خود را به ا طال
طب عا
شوروي ر سانيده بود .با ا ين ه مه هن گام انت شار ك تام،
سازمان امن يت به ا ستناد ا ين كه ا ين ر مان يك ا ثر
كمونيستي است از توزيع آن جلوگيري كرده و به هيچكدام از
تو ضيحات انج من ن يز ترت يب ا ثر نداده بود .مراج عات مت عدد
انجمن به مراجع مختلف دولتي به نوبة خود به جائي نرسيده
بود ،و سرانجام بدانان گفته بودند كه تنها دستور مستقيم
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شاه ميتوا ند ا ين ا شكال را ر فع ك ند .در آن مو قع ريا ست
ا ين انج من با سرل شكر ا مانهللا جهان باني از شخ صيتهاي ن ظامي
و سيا سي ب سيار سابقهدار رژ يم بود كه تح صيالت ر شتة اف سري
خيود را در دانشيكدة افسيري سينت پترزبيورگ دوران تيزاري
ً شياهد آغياز
گذرانيده و در شب معروف  26اكتبر  1917شخصيا
يين و
يت لني
يه دسي
يلطنتي بي
ياخ سي
يرف كي
يويكي و تصي
يالم بلشي
انقي
انقالبيون او شده بود .وي در اين مالقات مشكل انجمن را با
ناراحتي بسيار براي من شرح داد و گفت كه با توجه به اثر
احت مالي ب سيار ناخو شايند ا ين ا قدام سازمان امن يت در
محا فل دو لت شوروي وي ترجيح ميد هد كه ا صوالً از ريا ست
انج من ا ستعفا ك ند ،م گر اين كه من ،به ع نوان آ خرين مر جع
ب توانم د ستور موافقي در ا ين باره از اعليح ضرت بگ يرم.
ه مان و قت من درخوا ست مال قاتي فوري كردم و جر يان ا مر را
ً به آ گاهي پاد شاه ر سانيدم ،وي ا ندكي خاموش ما ند،
دقي قا
سپس گ فت به ر ئيس سازمان امن يت بگوئ يد كه من خودم ا ين
ك تام را خوا ندهام و خي لي هم پ سنديدهام .و لي به فرض آن
هم كه ا ين ك تام يك ا ثر كموني ستي با شد ،ا ما ب عد از ه مة
آن چه ما در ان قالم سفيد شاه و م لت ان جام دادها يم و ه مة
آن پ شتيباني م لي كه از برنا مههاي ك شاورزي و كارگري و
اداري ما به ع مل آ مده ا ست ،با يد ن گران آن با شيم كه
انت شار يك ك تام بتوا ند ه مة ا ين تالش ها را خن ثي ك ند؟ ا گر
مردم ما ،ب عد از ه مة اين ها ،با خوا ندن يك ك تام ام كان
كمونيست شدن داشته باشند ،بگذاريد كمونيست بشوند ،وگرنه
منطقي تر ف كر كن يد .ه مان روز انت شار ا ين ك تام آزاد شد و
انجمن فرهنگي ايران و شوروي نيز از خطر جست ،ولي احتماالً
پروندة شخصي من در سازمان امنيت كمي قطورتر شد.
ً م شابهي در جر يان بزرگدا شت دو هزار و
و ضع تقري با
پان صدمين سال بنيان گذاري شاهن شاهي ا يران روي داد .دو لت
شوروي يك گروه فيلم بردار ،به سرپر ستي يك ا ستاد گر جي كه
ميباي ست جن بة تاريخي فيلم م ستندي را ن ظارت ك ند كه در
نظر بود از تاريخ  2511ساله گذشتة ايران و در عين حال از
دوران مدرن آن در زمي نههاي فرهن گي و ت مدني ته يه و در
تلويزيون هاي شوروي ن مايش داده شود به ا يران فر ستاده
بود ،و ا ين گروه كار خود را به خوبي به پا يان ر سانيده
بود ند .در روزي كه قرار بود فرداي آن ا ين هي ئت اعزا مي
با هواپي مائي كه از شوروي فر ستاده شده بود به ك شور خود
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بازگرد ند ،ر ئيس ايران شناس هي ئت از من خواهش كرد كه
بدانها ا جازه داده شود تا با هلي كوپتر يك د يد ك لي از
ت هران ف عال و پر ج نب و جوش روزا نه را ن يز فيلم برداري
كن ند تا فيلم م ستند آ نان با ا ين صحنه پا يان يا بد .و لي
ً با دادن چنين اجازهاي
نيروي هوائي و سازمان امنيت شديدا
مخال فت كرده بود ند .با ا ين ا ستدالل كه ا ين فيلم برداري
ميتوا ند م ناطق ممنو عة ن ظامي مان ند باغ شاه را ن يز شامل
ً
شود .چ نين ا ستداللي ميتوان ست قانعكن نده با شد .و لي ظاهرا
دستگاه  K.G.Bسفارت شوروي خبر داشت كه درست دو هفتيه پييش
از آن ا جازة كامالً م شابهي به فيلم برداران يك ابر قدرت
ديگر داده شده بود .و اين موضو را شخص سفير شوروي همان
شب به صورتي گلهآميز با تلفن با من مطرح كرد .روشن بود
كه چ نين ت صميم يك بام و دو هوا ،آن هم در مورد كاري كه
ً به ن شان ح سن ن يت ان جام ميگر فت ميتوان ست در روا بط
صرفا
آميخ ته با ح سن ت فاهم و ك شور تأثيرات ناگواري باقي
ب گذارد .كه نه تن ها از ل حاظ شركت شوروي در بزرگدا شت دو
ً
هزار و پان صد سالة ك شور ما ،ز يانبخش بود ،بل كه اسا سا
از نظر روابط كلي سياسي نيز پيامدهاي نامطلوبي به دنبال
ميآورد كه ميتوانست از آنها اجتنام شده باشد ،و اين امر
ً مورد ق بول خود شاه ن يز ن بود .بدين ج هت در نخ ستين
م سلما
ساعات روز ب عد به كاخ سعدآباد ر فتم و به درخوا ست خود
پيش از ديگران به نزد پادشاه پذيرفته شدم و جريان وقايع
را ا طال دادم .ا ين بار ن يز شاه ا ندكي خاموش ما ند ،سپس
در واكن شي م شابه مورد پي شين گ فت ،تو سط دف تر مخ صوص به
ا ين مقا مات بگوئ يد كه دق يقترين عكس هاي هوائي از باغ شاه
ما و از باغ شاههاي ه مة ك شورهاي دي گر ،به طور منظم تو سط
ً از باالي
ماهواره هاي جاسو سي آمري كا و شوروي كه دائ ما
سيرمان ميگذرنيد گرفتيه ميشيوند ،اينهيا بيه فيلمبيرداري
ً آن
آماتوري از درون يك هليكوپتر چه احتياجي دارند؟ طبعا
روز هم م شكل بر طرف شد ،هر چ ند كه شايد ا ين بار ن يز
پروندة من سبكتر نشد.
مورد سومين كه مايلم به آن ا شاره كنم ،مر بوط به ي كي
از دو ستان دان شمند و شريف من در كتابخا نة په لوي ا ست كه
ً مان ند ساير هم حز بان خود
قبالً ع ضو حزم توده بود و سابقا
به اتحاد شوروي گريخته بود ولي با گذشت سالياني دراز در
ً در ك شور پرولتار يا
آن ك شور ،به قدري از آن چه واق عا
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ميگذ شت سرخورده بود كه با ا ستفاده از شركت خود در يك
يران
يفارت ايي
يائي ،از سي
يوري اروپي
يي در كشي
يره خاورشناسي
كنگي
خوا سته بود ،رواد يد بازگ شت به ا يران بدو داده شود ،و لو
آن كه در آن جا ا عدام شود .در ا يران چ ند بار به سابقة
ً آ مادة آن
آ شنائي ديري نه با او د يدار كردم ،وي را واق عا
يييافتم كييه خييود را كييامالً وقييف تحقيقييات ايرانشناسييي و
ً از امور سياسي كناره گيرد.
فعاليت هاي فرهنگي كند و مطلقا
ولي اندكي بعد ،يك روز با نگراني به من گفت كه او را به
سازمان امنيت احضار كردهاند و دوستي به طور خصوصي به وي
ا طال داده ا ست كه به احت مال ب سيار در همان جا بازدا شت و
ً محاكمه خواهد شد ،و وي با نوعي تسليم و رضا ميخواست
بعدا
با من ودا ك ند .آن روز ن يز من جر يان را صادقانه به
آگاهي پادشاه رسانيدم و گفتم كه به نظر من وي ميتواند در
صورت بخشودگي فعاليت هاي ثمربخشي با توجه به تخصصهاي علمي
و ز باني خود ،در ا مور مر بوط به برر سيهاي ايرانشنا سي
ان جام د هد .شاه با لح ني ه شدارآميز از من پر سيد :آ يا در
ً ضامن صميميت او و م سئول
حدي به او اعت ماد دار يد كه شخ صا
كارهاي آيندهاش باشيد؟ آن روز با همة سنگيني چنين تعهدي،
بدين پرسش پاسخ مثبت دادم ،و نتيجه اين شد كه همان روز
دفتر مخصوص شاهنشاهي از ادامة تعقيب او جلوگيري كرد .اين
دو ست «از آم گذ شته» در سالهاي ب عد از آن چ ندين ك تام
ارز نده در بارة م سائل مر بوط به تاريخ و فره نگ ا يران
تأليف و ترجمه كرده است و اكنون نيز به كار علمي سنگيني
در دا خل ك شور ،دور از م سائل سيا سي و مذهبي انت قال دارد.
و هر گز موردي پيش نيا مده ا ست كه من از تع هد اخال قي خودم
در مورد او پشيمان شده باشم.
* * *
در دوران بي ست سالة خدمت من در در بار شاهن شاهي ،به
موازات فعاليت هاي جاري مر بوط به روا بط فرهن گي ،چ ندين
برنا مة دي گر ن يز ،به صورت برنا مههاي و يژه به مورد ا جرا
گذاشته شد كه همة آنها به سرپرستي شخص پادشاه انجام گرفت
و بدين جهت با بازتام بسيار همراه بود .هنوز هم ،وقتي كه
تحقق اين برنامهها را در نظر ميآورم ،هم احساس خوشوقتي و
هم احساس غرور ميكنم.
از ن ظر ت قدم ز ماني ،نخ ستين اين ها بر گزاري كن گرة
بينالمل لي پي كار ج هاني با بي سوادي در ت هران در م هر ماه
31

سال  1344به صورت كنگرة مشترك ايران و يونسكو ،بيا شيركت
همية كشيورهاي عضيو سيازمان يونسيكو و بيا رياسيت عاليية
شاهن شاه ا يران بود كه با موفق يت ب سيار ان جام گر فت .و
ب عد از آن ن يز روزه شتم سپتامبر كه روز گ شايش كن گره بود
از جا نب سازمان م لل مت حد روز ج هاني م بارزه با بي سوادي
ا عالم شد .در ا ين مورد ا يران پي شاهنگ چ نين ابت كاري در
سرا سر ج هان بود ،كه حيث يت بينالمل لي آن را ب سيار باال
برد.
برنامة مهم ديگر ،تشكيل يك آكادمي فرهنگي پادشاهي به
نام « شوراي فرهنگي سلطنتي» مركب از گروهي از برجستهترين
شخصيتهاي علمي و فرهنگي مملكت ،با سرپرستي عالية پادشاه
بود كه وز ير در بار و قت نماي ندگي او را در جل سات شورا
دا شت و خود من دب ير كل آن بودم .ا ين هي ئت در ادا مة سنت
ك هن حما يت در بار ا يران از دان شمندان و سخنوران ،وظي فة
ن ظارت بر ا صالت و صحت م سائل عل مي و اد بي مختل في را كه
بدان ار جا مي شد بر ع هده دا شت و اع ضاي آن ،كه به صورت
مادامالعمري برگز يده مي شدند ،ع بارت بود ند از ا براهيم
پورداود ،ر ضازادة شفق ،عي سي صديق ،ع لي اك بر سيا سي ،ع لي
ا صغر حك مت ،سعيد نفي سي ،مح مد ح جازي ،لطفع لي صورتگر،
فخرا لدين شادمان و بديعالزمان فروزان فر كه ريا ست آن ها
را ح سن ت قيزاده به ع هده دا شت .هيچ يك از اي نان اك نون
زنيده نيسيتند ،وليي خياطرة آنيان بيه صيورت خيدمتگزاران
گران قدر فره نگ ا يران همچ نان ز نده ا ست و آ ثار ب سيار
ارز ندة تحقي قي و اد بي آن ها ن يز همچ نان در صدر گنجي نة
فرهنگي ايران دوران معاصر ما جاي دارد.
* * *
آ ئين بزرگدا شت دو هزار و پان صدمين سال بنيان گذاري
شاهن شاهي ا يران كه به پي شنهاد خود من بر گزار شد به
احت مال ب سيار ،جا لب ترين ابت كار دوران سلطنت مح مد ر ضا
شاه په لوي در زمي نة روا بط ع مومي بين المل لي بود ،و شدت
تبلي غات سازمان ياف ته اي كه عل يه آن ترت يب داده شد خود
نمايانگر اهميت استثنائي چنين بزرگداشتي بود .كشوري كه
در دوران انح طاط ع صر قا جار به سطح يك ك شور كامالً ع قب
اف تاده قرون و سطائي ت نزل ياف ته و در سال هاي پس از ج نگ
ج هاني اول ا صوالً زمي نة تحت الح مايگي آن فراهم آ مده بود،
با بر گزاري چ نين بزرگدا شتي در سطح ج هاني به اف كار
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ً ناآگاه جهانيان يادآوري مي كرد كه اين همان
عمومي غالبا
كشور سرفراز و تمدن آفريني با سه هزار سابقة تاريخي است
كه در درس تاريخ مدارس خود با ن قش در جه اول در دن ياي
با ستان و هماورد هايش با امپراتوري هاي ك هن يو نان و روم
آشنا شده بودند ،و در آنچه به مسيحيان و يهوديان مربوط
مي شد در ك تام آ سماني خود خوا نده بود ند كه بنيان گذار
شاهن شاهي آن از جا نب خداو ند ي هوه م سيح و آزادي ب خش
محرو مان ل قب گرف ته بود .و در ه مه صفحات تاريخ ادم و
هنر خويش نيز جاي پاي آن را در تحول فرهنگ بشريت آشكار
د يده بود ند .ا يران از راه بر گزاري ا ين بزرگدا شت ،ا ين
پيام پرشكوه را به جهانيان مي فرستاد كه اين كشور دوران
انح طاط خويش را پ شت سر گذا شته و با تجد يد پيو ند با
گذ شتة پرافت خار خود آ مادة ق بول م سئوليت آي نده اي به
ه مان ا ندازه برافت خار ،در م قام ك شور و مل تي پو يا و
سازنده است .شركت زمامداران بيش از  61كشور جهان در اين
مراسم و اجراي رژة باشكوه  2511سال تاريخ در تخت جمشيدي
كه روز گاري ق لب بزرگ ترين امپرا توري ج هاني بود ،ه مراه
با ت شكيل بيش از يك صد نماي شگاه ه نري و باستان شنا سي و
بر گزاري ده ها كن گره و سمينار و كنفران سي كه بدين
منا سبت در ك شورهاي مت عدد هر پنج قاره ج هان بر پا شد ،و
انت شار صدها ك تام و كا تالوگ مر بوط به تاريخ و فره نگ
ك شور ما به زبان هاي مخت لف و در ك شورهاي مخت لف ،و ه مة
اينهييا همييراه بييا پخييش مراسييم از جانييب راديوهييا و
تلويزيون هاي بين المل لي براي صدها ميل يون ن فر از مردم
ج هان ،كاري بود كه تا آن و قت در چ نين اب عادي از طرف
هيچ ك شور دي گر ج هان سوم ان جام نگرف ته بود و ح تي در
جهان هاي پيشرفته تر غرم و شرق نيز سابقه فراواني نداشت.
و فرا موش مك نيم كه به موازات ه مة اين ها در خود ا يران
نيز آموزشگاه ها و بيمارستان ها و مراكز ورزشي متعددي به
ه مين منا سبت ساخته شد ،و راه هاي ب سياري ك شيده شد ،و
برنامه هاي عمراني مختلفي به معرض اجرا درآمد.
ب سياري از تالش هاي خ صمانهاي كه براي برهم زدن ا ين
بزرگدا شت ان جام گر فت ،گذ شته از آن چه به برنا مهريزيهاي
ح سام شدة سيا سي يا اقت صادي مر بوط مي شد از ه مين ج هش
ناگهاني ايران به شكارگاه اختصاصي باشگاه بزر گان سرچشمه
ميگر فت .به ع نوان نمو نه بگذار يد از وا كنش شگفتآور آ قاي
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جرج بال ،سيا ستمدار ب سيار سر شناس و سابقهدار آمري كائي
ياد كنم كه در ك تام خاطراتش كه بالفا صله ب عد از بر گزاري
ا ين بزرگدا شت منت شر شد ،كو شش يك « قزاقزاده» از ك شوري
ج هان سومي را براي تجد يد پيو ند با دوران كورش و دار يوش
تاريخ ك شورش به باد انت قاد گرف ته و ا ين را كه مل كة
ايران در اين مراسم جواهراتي را بر لباس خود داشت كه از
خزا نة جواهرات سلطنتي به اما نت گرف ته شده بود ،و لي در
اصييل «يييك پادشيياه جنگجييوي ايرانييي آنهييا را از خزانيية
پاد شاهان گور كاني ه ند دزد يده بود» مدركي بر عدم ا صالت
چ نين بزرگدا شتي تل قي كرده بود .ه مان و قت در نا مهاي بدو
نو شتم كه آ يا ميتوا ند براي مردم ف ضول ه مين ك شور ج هان
سومي رو شن ك ند كه چ طور ا صيلترين خانواده هاي ك نوني
آمريكائي ميتوانند نسب از آن  121تين دزدان و راهزنيان و
آدمك شاني ببر ند كه در ز مان سلطنت مل كة اليزا بت اول از
درون ز ندانهاي انگ ليس ب يرون آورده شدند تا به سرپر ستي
سر وال تر را لي براي ت شكيل م ستعمرهاي انگلي سي به قارة
تازه ك شف شدة آمري كا فر ستاده شوند ،ا ما در ك شوري دي گر،
با چند هزار سال سابقة تاريخي ،يك قزاقزاده نميتوانيد 25
قرن ت مدن و فره نگ ك شورش را ج شن بگ يرد؟ و آ يا ميتوا ند
ا ين مو ضو دي گر را ن يز براي ه مين ف ضولها رو شن ك ند كه
چگو نه مل كة ا يران نميتوا ند ال ماس در ياي نور كه مورد
ا شارة آ قاي جرج بال ا ست به دل يل اين كه از خزا نة ك شور
دي گري دزد يده شده ا ست به ل باس خود ن صب ك ند .ا ما عل يا
ح ضرت مل كة انگل ستان ميتوا ند ال ماس دوق لوي آن ،كوه نور،
را كه ا ين بار نه تن ها از خزا نة پاد شاهان ه ند ،بل كه
ا ضافه بر آن از خزا نة پاد شاهان ا يران ن يز دزد يده شده
ا ست به ع نوان گوهر ا صلي تاج سلطنتي خود و ا صوالً تاج
سلطنتي انگلستان مورد استفاده قرار دهد ،بيآنكه اين بار
انتقادي را برانگيزد؟
* * *
بنيان گذاري كتابخا نة بزرگ په لوي از د يدگاه خود من
ارز ندهترين كار دوران خدمت من در در بار شاهن شاهي بود.
تشكيل چنين كتابخانهاي از اين نياز اساسي سرچشمه ميگرفت
كه من در جر يان همكاري هاي فرهن گي در بار با سازمانهاي
آكادم يك يا دان شگاهي و يا ان ستيتوهاي مطال عات ايرا ني
ج هان متر قي بيش از پيش اح ساس مي كردم كه در ك شور خود ما
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جاي مر كزي تخص صي كه بتوا ند طرف مراج عه و هم كاري ا ين
مرا كز با شد خالي ا ست ،و فعاليت هائي كه در ا ين زمي نه در
دي گر ك شورهاي پي شرفته به صورتي سازمان ياف ته و متمر كز
ان جام ميگ يرد ،در «ك شور مادر» تن ها به شكلي پراك نده و
ً ناهماهنييگ برگييزار ميشييود .برنامييهاي كييه بييراي
غالبييا
پا سخگوئي بدين ن ياز پي شنهاد كردم بنيان گذاري كتابخا نة
مجهزي بود كه از يك سو بتواند ده ها هزار نسخه خطي فارسي
را كه اك نون در پيش از يك صد كتابخا نه م لي يا دان شگاهي
و يا خصو صي ك شورهاي مخت لف به و يژه ه ند و ترك يه و رو سيه
و در در جة ب عد انگل ستان و فران سه و آل مان و آمري كا و
ژا پن نگا هداري مي شوند به صورت ف توكپي ته يه و در يك جا
گردآوري و طبقهب ندي ك ند ،و از طرف دي گر كل يه كتام هاي
چاپي فار سي و كتام هاي چاپ شده خارجي مر بوط به ا يران را
در سرزمينهاي مخت لف ج هان از سي صد سال پيش تاكنون و ن يز
م جالت خاورشنا سي ا ين مدت را به صورت ا صل و در غ ير ا ين
صورت به شكل ف توكپي شدة آن ها ته يه نما يد تا بدين ترت يب
بزرگ ترين گنجي نة ج هاني م نابع و مدارك مر بوط به تاريخ و
ت مدن و فره نگ ا يران در پايت خت خود ا ين ك شور در م عرض
ا ستفادة ه مة پژوه ندگان ايرا ني و غيرايرا ني ا ين مطال عات
قرار داده شود ،و از سوي دي گر ترت يب آن داده شود كه
ع موم دان شمندان و پژوه ندگان ر شتة ايرانشنا سي بتوان ند
تحقي قات خود را بر ا ساس ا ين م نابع ،در صورت تما يل در
خود ا يران ان جام ده ند و ن تايج آن ها را ن يز ،به صورت
كتام ها و رسانهها و يا مقاالت از طرف خود كتابخانه منتشر
كن ند .ا جراي چ نين برنا مهاي ،كه امكا نات مالي آن در
شرايط آن روز فراهم بود ،به ترين ضامن ا ين ا مر بود كه
مطال عات ايرا ني نه تن ها خال و ع قب ما ندگي خود را در
ً به صورت ي كي از
صحنة ج هاني ج بران ك ند ،بل كه تدريجا
پوياترين رشتههاي جهان خاورشناسي درآيد.
بايد متذكر شوم كه از ه مان آ غاز ،سازمان يونسكو عالقه
خاص خود را به هم كاري با ا ين كتابخا نه و آ مادگي خويش را
براي اين كه ا ين پروژه به صورت يك پروژة م شترك ا يران و
يون سكو در مورد بنيان گذاري «كتابخا نة نمو نه آ غاز هزارة
سوم» به مرح لة اجرا درآيد ،ا براز كرده بود ،و تا به آخر
نيز اين همكاري تنگاتنگ برقرار بود .حتي در سالهاي بعد از
ان قالم ،وق تي كه دو لت م صر به من ظور ساختن كتابخا نة بزر گي
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از همين نو به جانشيني كتابخانة اسكندريه با يونسكو تماس
گرف ته بود ،ا ين سازمان «پ ياده كردن» برنا مههاي ف ني و
آموز شي كتابخا نة په لوي ا يران را در م صر براي ا ين من ظور
پيشنهاد كرده بود .در اجراي همين برنامه بود كه در اوايل
سالهاي ه شتاد ،من در ز ندگي تبع يدي خود در فران سه نا مهاي
از  Jean-Pierre Clavelرئيس كتابخانه دانشگاه لوزان و مشياور پيشيين
كتابخا نة په لوي ،كه در آن ز مان تن ظيم برنا مة ده ساله
آموزش كتابداران متخصص براي اين كتابخانه در خارج و داخل
ايران به وي م حول شده بود ،دريا فت دا شتم كه چون اين بار
نيز همين كار از جانب كتابخانة بزرگ مصر از او خواسته شده
بود ،ا جازه خوا سته بود ك پي ه مان برنا مه را ،الب ته در
اب عادي كو چكتر ،در اخت يار مقا مات م صري قرار د هد .با يد
ب گويم كه گزارش ا صلي او در ا ين زمي نه كه ط بق قرارداد
ميبايست در سيال  1979تسيليم كتابخانية پهليوي شيود ،و بيا
همكاري كارشناسان برجسته ايراني* در همين تاريخ آماده شيده
بود و از جا نب وي براي خود من كه در آن هن گام دوران
پناهندگي سياسي خود را در فرانسه آغاز كرده بودم فرستاده
شده بود .و هنوز هم به صورت يادگاري از كتابخانة بزرگي كه
ساخته ن شد ،در اخت يار من ا ست .با پي شنهاد ا ين م شاور
سوئيسي ،كه تنها شرافتمندي حرفهاي او وي را به فرستادن آن
براي من واداشته بود و ميتوانست اصوالً فرستاده نشده باشد،
با كمال ميل موافقت كردم تا پروژهاي كه آن همه وقت و پول
و تخ صص صرف آن شده بود الا قل بتوا ند در سرزميني دي گر و
زاد گاه ت مدني كهن سالتر از ت مدن ا يران ،كه ا ين بار اي جاد
چ نين كتابخا نهاي در آن ا قدامي « ضد ان قالم» تل قي نمي شد به
صورت ع مل درآ يد .م شكل بزرگ دو لت م صر در ا ين مورد ندا شتن
امكا نات مالي بود كه براي ك شور ما م طرح ن بود ،و لي ا ين
يي و
يدد بينالمللي
يازمانهاي متعي
ياري سي
يالم همكي
يا اعي
يكال بي
اشي
شخ صيتهاي سيا سي برج ستهاي كه ف عالترين آ نان در ا ين زمي نه
فرانسوا ميتران ،رئيس جمهور فقيد فرانسه بود برطرف شد ،و
ا مروز برادر كو چكتر كتابخا نة په لوي ما در ا ين ك شور دو ست
در د ست بهره برداري ا ست .ت عداد ز يادي از كارشنا سان خود
يالم در اييين
ييش از انقي
ياي پي
يه در ماههي
ية پهلييوي كي
كتابخاني
كتابخا نه كار ميكرد ند و زمي نه را براي فعال يت گ سترده
«كتابخا نة نمو نه آ غاز هزارة سوم» آ ماده مي ساختند ،اك نون
* Shojaeddin Shafa, The Pahlavi National Library of Iran, Its Planning, Aims and Future, Téhéran, 1978.
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ً در پي شرفتهترين
مان ند دي گر مغز هاي فراري ك شور ما غال با
مراكز علمي و فرهنگي آمريكا و اروپا كه همكاري آنان را به
گرامي پذيرا شدهاند مشغول كارند.
ي كي از ذ خاير منح صر به فرد كتابخا نة در حال تكم يل
په لوي ،كلك سيون ب سيار نفي سي از مهر هاي سلطنتي پاد شاهان
پيش از اسالم ايران بود كه دوست هنرشناسي كه شغل اصلي او
پز شكي بود آن ها را در طول سي سال با پ شتكار خا صي كه در
نزد كلك سيونرها مي توان يا فت به ا نوا و اق سام و سايل
ً ه مة پولي را كه در ا ين مدت به
گردآوري كرده و تقري با
د ست آورده بود در ا ين راه خرج كرده بود« .ان ستيتوي
ايتاليائي خاورميانه و خاور دور  »Ismeoيكيي از معتبرتيرين
مراجع بينالمللي در زمينة مهرشناسي ،كه در سال  1976ايين
مجموعه بزرگ را به خواهش كتابخانة پهلوي توسط كارشناسان
خود مورد برر سي قرار داد .آن را يك كلك سيون مم تاز نو
خود در ت مام ج هان دان ست و بخ صوص يك م هر آن را كه متع لق
به بالش اول پاد شاه ا شكاني بود ،م هري منح صر به فرد ا عالم
كرد و گزارش اين انستيتو گذشته از چاپ در نشرية رسمي آن
به صورت جداگانه نيز منتشر شد .كتابخانة پهلوي ،با توجه
به م شكالت مالي صاحب مجمو عه ،توان ست او را كه حا ضر به
جدائي از كلك سيون خود ن بود متقا عد ك ند كه كلك سيون
خر يداري شده او را به نام خود او و با عال قهاي م شابه
عال قة او نگا هداري خوا هد كرد و به ا ضافه از خود وي ن يز
خوا ست كه كار برر سيهاي عل مي در بارة ا ين مهر ها را
همچ نان در ا ين كتابخا نه خودش به ع هده دا شته با شد .بدين
ترتيب كتابخانه توانست با عطية ويژه پادشاه اين كلكسيون
را براي خود خر يداري ك ند ،و ي كي از درد ناكترين خاطرات
من در ارت باط با كتابخا نة په لوي ا ين ا ست كه در ه مان
نخ ستين روز هاي ان قالم كه ا ين كتابخا نه به ع نوان ي كي از
پايگاه هاي طاغوت مورد حم له و ا شغال «رزم ندگان ان قالم»
قرار گرفت ،همة مهرهاي اين كلكسيون از جانب آنها به نام
« خر مهره» به داخل يك گوني ريخته شد تا همراه با مجموعة
ده هيزار دورهاي چياپ شيده كتيام «گاهنامية پنجياه سيالة
ا يران» كه آ مادة توز يع بود ،در ي كي از بيابان هاي ا طراف
تهران منهدم شود.
* * *
يههاي
ين در برنامي
يود مي
يه خي
يي اساس يي كي
يار تحقيقي
يك كي
يي
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ايرانشنا سي كتابخا نه به ع هده گرف ته بودم ،تدوين و چاپ
تدريجي مجموعهاي به نام «دائرة المعارف جهان ايرانشناسيي»
بود كه در صورت نهائي آن ،برنامه دراز مدتي شامل انتشار
ً در سي هزار صفحه بود .تاريخ م شروح روا بط
بي ست ج لد جم عا
فرهن گي ا يران را با هر يك از دي گر ك شورهاي قديم و جد يد
ج هان از سه هزار سال پيش تاكنون و تأثيرات متقا بل
فرهنگي را ميان ايران با تمدنها و فرهنگ هاي ديگر ،همراه
با تاريخ چة فعاليت هاي مر بوط به فره نگ و ت مدن ا يران در
هير ييك از ايين كشيورها ،اطالعيات جيامع در بيارة مراكيز
دان شگاهي تدريس ز بان و ادب يات فرا سي و مرا كز مطال عات
ايرانشنا سي در آن ها و ن يز اطال عات مر بوط به ذ خابر خ طي
فار سي در كتابخا نهها و آ ثار با ستاني و ه نري ا يران در
موزههيا و نگارخانيهها و آرشييوهاي هنيري ايين كشيورها و
سرانجام فهرست دقيقي از كتام هاي چاپ شدة مربوط به ايران
يا ترج مه شده از فار سي در آن ها را كه بر ح سب تاريخ چاپ
و انت شار ا ين كتام ها تن ظيم شده بود ،شامل مي شد .براي
تدوين چ نين مجمو عهاي ،من در طول بيش از بي ست سال ،در
دا خل و خارج ك شور و با بهرهگ يري از امكا نات اداري و
ً  111061يادداشت و
روابط بينالمللي خود آرشيوي شامل تقريبا
سند در ارت باط با بيش از پن جاه ك شور گردآوري كرده بودم
كه با مرور ز مان به شمار آن ها ا فزوده مي شد .برنا مة خود
من ا ين بود كه پس از آن كه كار كتابخا نة په لوي به ا صطالح
روي غل طك اف تاد درخوا ست بازنش ستگي كنم تا بق ية سالهاي
زنييدگيام را در تكميييل اثييري بگييذرانم كييه از نظيير ميين
ميتوانست شاهنامة عصر جديد باشد ،هر چند ،خود من گستاخي
آن را ندا شتم كه ح تي در به ترين شرايط از حد شاگردي
ابرمرد شاهنشاهآفرين تاريخ ادم كشورمان پا فراتر گذارم.
وقتي كه روزهاي بحراني سال  1357نزديكي احتمالي فاجعه را
ن شان داد ،ضروريترين كار خود را ا ين دان ستم كه ا ين
آر شيو ا سناد ته يه شده را به خارج از ك شور منت قل كنم ،و
خو شوقتم كه ا گر چ هارده هزار ك تام كتابخا نة شخ صي من
يهاي
يرد از فاجعي
يه في
ير بي
يه منحصي
ين مجموعي
يد ،ايي
يادره شي
مصي
جبراننا پذير ن جات يا فت ،و ا مروزه ن يز هنچ نان در اخت يار
من ا ست .هر چ ند كه متأ سفانه شرايط ا ضطراري بي ست ساله
هيچ و قت فر صت ا ستفاده از مدارك گردآوري شدة آن را براي
انتشار دائرة المعارف مورد نظرم به من نداده است .و تصور
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ن ميكنم در آي نده نه چ ندان طوالني كه در پيش دارم ن يز
چنين فرصتي را داشته باشم.
از ا ين فرهنگنا مه بي ست ج لدي ،تن ها ج لد اول آن كه بر
ا ساس ت قدم الف بائي ا سامي ك شورها پنج ك شور آرژان تين،
آل باني ،ات حاد ج ماهير شوروي ،آل مان و ا تريش را در بر
ميگرفت ،منتشر شد ،انتشار اين جلد كه شامل در حيدود 61101
صفحه بود گذ شته از اظهارنظر هاي ت قديرآميز بيش از يك صد
ي كه
آكادمي و دانشگاه و انستيتوي مختلف سراسر جهان
ً در جزوهاي مستقل
بخش هاي كوتاهي از هر كدام از آنها جمعا
ي
به زبان هاي فارسي و فرانسه و انگليسي به چاپ رسيد
براي من دريا فت دك تراي افت خاري دان شگاه م سكو را به
دن بال آورد و ا ندكي ب عد از آن ن يز جايزة ساالنة م شترك
ا يران و شوروي به نام جايزة فردو سي به طور م ساوي به
دكتر پرويز ناتل خانلري و به من تعلق گرفت.
* * *
يكي از موارد پيشبيني نشده و بهره گيري از اين مدارك
و اطالعاتي كه من در طول سالها براي تأليف اين فرهنگنامه
گردآوري كرده بودم و مي كردم استفاده از آنها در نطق هائي
بود كه پادشاه ايران در مسافرت هاي رسمي خود به كشورهاي
بيگا نه يا در پذيرائي هاي ر سمي خويش از سران ا ين ك شورها
در ايران ،به طور سنتي در ضيافتهاي شام ايراد مي كرد ،يا
به آن ها پا سخ ميگ فت .ط بق مع مول دربار هاي سلطنتي چ نين
نطق هائي با توجه به جنبة رسمي آنها ،پس از آنكه بر اساس
رهنمود هاي ك لي پاد شاه ته يه مي شد ،ميباي ست به تائ يد
وزارت ا مور خار جه ن يز بر سد و در نها يت از ت صويب شخص
ر ئيس ك شور ب گذرد و ب عد يك ك پي آن از جا نب ت شريفات
شاهنشاهي براي كشور مقابل فرستاده شود تا پاسخ رئيس آن
كشور نيز بتواند در ارتباط با آنها تهيه شود .نوآوري من
ً
در مورد ا ين نطق ها ا ين بود كه به جاي ت كرار تقري با
يكنوا خت فرمول هاي پي شين ،در هر سفر بر مورد خا صي از
تاريخ روا بط دو جان بة ا يران و ك شور مربو طه به ع نوان
چا شني و يژة ن طق انگ شت ن هاده شود تا ا ين ت بادل بيا نات
جن بة خصو صيتر و گرم تري پ يدا ك ند و آزمايش هاي بي ست ساله
در جر يان س فرهاي مت عدد شاه و شهبانوي ايران به ك شورهاي
مختلف نشان داد كه اين نوآوري همواره اثري مطلوم داشت و
گاه ن يز كنجكاوي هاي عالقمندا نه اي را از جا نب زما مداران
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با م سئوالن دان شگاهي و ه نري آن ها به دن بال ميآورد .به
ع نوان نمو نهاي از ا ين يادآوري هاي تاريخي ،مي توانم از
موارد مربوط به امپراتوري پانصد سالة شيرازي در آفريقاي
شرقي در سده هاي پنجم تا د هم ه جري ،و جود جام عة ايرا ني
ت بار سيام و صدر اعظم هاي ايرا ني آن ك شور ،زيارتگاه هاي
مذهبي عر فاني ايرا ني در ك شور ا ندونزي ،و جود مك تب ورز شي
پورياي ولي در مالزي ،وجود كهن ترين موزة ايراني جهان در
شهر ناراي ژاپن از دوران ساساني تاكنون ،كتيبههاي فارسي
م ساجد چي ني و ن ماز پار سي م سلمانان ا ين ك شور ،باغ چ هار
صد سالة گل هاي يخ ايران در جزيرة سن التسارو در ونيز ،و
باغ پان صد سالة گل هاي سرخ شيراز در باغچه سراي پايت خت
تاتارهاي كريمه در درياي سياه ،فيرش  2511سيالة ايرانيي
پازير يك در سيبري ،قديمي ترين ن سخة احت مالي د يوان حافظ
در آوكل ند زال ند نو ،سابقة هزار سالة ته يه شرام خرز
( )Jerezدر اسپانيا از بذرهاي انگور شيراز توسط شيرازياني
كه در آن ز مان در ا ين منط قه از ا ندلس سكونت گزيد ند و
نام شيراز را كه «خرز» ( )Jerezتحرييف شيدة اسيپانيائي آن
است به استاننشين خود و به شرام معروف آن «( »Sherryكنوني)
داد ند ،و مجمو عة نام حدود آ ثار ه نر ايرا ني در ه ند و
پاك ستان و بنگالدش ،نام ب برم ،هر چ ند كه م حدوديت صفحات
«م يراث ا يران» ي كه هم اك نون ن يز از گشادهد ستي آن
ي فرصت توضيحات بيشتري را در اين
سو استفاده كرده ام
باره و در بارة بسيار واقعيت هاي جالب مشابه آنها به من
نميدهد.
* * *
فعاليت هاي فرهنگي گستردهاي كه براي نخستين بار پس از
دوران سامانيان ،و به و يژه ب عد از فردو سي در راه تجد يد
پيو ند ايران يان با گذ شتة پرافت خار ماق بل ا سالمي خود شان
در ايران عصر پهلوي صورت گرفت ،با انقالم  1357متوقف ماند
و بار دي گر جاي خود را بدين شعار ت كراري داد كه تاريخ
واق عي ا يران از ز مان حم لة عرم آ غاز شده ا ست و آن چه
مر بوط به پيش از آن ا ست اف سانهاي ا ست كه به نو شتة ح سين
موسوي ،نخستوزير جمهوري اسالمي ،به دست استعمار و با نيت
«اسالمزدائي» ساخته و پرداخته شده است .كما اينكه باز هم
به نوشته او ،خرابههاي تخت جمشيد به دست استعمار از زير
خاك ب يرون ك شيده شدهاند تا هويتي براي ا يران دوران
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جاهليت فراهم آيد ،و هزارهاي به نام هزارة فردوسي ترتيب
داده شده ا ست تا صحبت از ك مانگيري آرش به م يان آ يد و
حماسة كربال را كمرنگ كند.
ن مي خواهم در اين جا در بارة آن واقعيت هائي كه در
ك تام جنا يت و مكا فات خودم به تف صيل مورد ارز يابي قرار
دادهام چ يزي ب گويم ،ز يرا چ نين بح ثي با گفت گوي خصو صي من
با خوان ندگانم جور درنميآ يد .و لي مي توانم ب گويم كه پس
از گذ شت بيش از بي ست سال ،وق تي كه دف تر خاطرات آن
سالهاي سازندگي و آي ندهنگري «ا يران ايرا ني» خود مان را
ورق ميزنيم ،حا صل ج مع و تفر يق ه مة آن ها را در ا ين نغ مة
دردآلودة خواجة شيراز منعكس ميبينم كه:
آم حييييوان تييييره گيييون شيييد ،خضييير فيييرخ پيييي
كجاسيييييييييييييييييييييت؟
خون چك يد از شاخ گل،
بييييييياد بهييييييياران را چيييييييه شيييييييد؟
يييي
يييك مرغي
يييكفت و باني
يييل شي
يييزاران گي
يييد هي
صي
برنخاسييييييييييييييييييييت
ييش
يه پي
يدليبان را چي
عني
آميييييييد ،هيييييييزاران را چيييييييه شيييييييد؟
زهرهسييييازي خييييوش نميسييييازد ،مگيييير عييييودش
بسيييييييييييييييييييييوخت؟
يتي،
يدارد ذوق مسي
يس ني
كي
ميگسيييييييييياران را چييييييييييه شييييييييييد؟
شييييهرياران بييييود و خيييياك مهربانييييان اييييين
دييييييييييييييييييييييييار
مهربيياني كييي سييرآمد،
شييييييييييهرياران را چييييييييييه شييييييييييد؟
انقالم سال  57مهمترين واقعة تاريخ كشور ما از زميان
حملة عرم در  1411سال پيش تا به امروز بيود ،و مين ايين
ادعا را در شرايطي مي كنم كه تصور مي كنم به اندازة كافي
بر دي گر فاج عه هاي ويران گري ن يز كه در ا ين چ هارده قرن
ً كم
ي و شمارش مسلما
بر كشور بالزدة ما روي آوردهاند
ي آگاهي داشته باشم .اگر با وجود اين چنين
نبوده است
اد عائي را مي كنم ،بر پا ية ا ين واقع يت ا ست كه ه مة دي گر
فاج عه هاي بزرگ و كو چك ا ين هزار و چ هار صد سال در
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دوران هائي ات فاق افتاد ند كه ك شور ما با ناب ساماني ها و
نشيب هاي ادواري تاريخ خود دست به گريبان بود ،و به فرض
آن هم كه هيچ يك از ا ين حوادث ات فاق نمي اف تاد ،سرنو شت
چ ندان شاي سته تري ،در شرايط آن روز هاي ج هاني به طور
ك لي ،در سي ستم هاي ح كومتي غيرايرا ني و بيا باني ترك و
تا تار و م غول و تركمن حاكم بر ا ين سرزمين و رژيم هاي
ملوك الطوايفي و فئودالي منشعب از آنها نميتوانست باشد.
تن ها ف صلي هم از ا ين تاريخ آ شفته كه در آن ك شور ما
توان ست پس از يك بي سر و ساماني هزار ساله ،هو يت
جغراف يائي از د ست رف تة خود را باز گ يرد ،يع ني دوران
صفوي ،متأسفانه نه تنها بازيابي هويت فرهنگي سركوم شده
ما را به موازات باز يابي هو يت جغراف يائي آن به ه مراه
ن ياورد ،بل كه در ست در ج هت ع كس آن ا ساس ا يدئولوژيك كار
خود را د شمني آ شكار با فره نگ م لي از راه كو شش در
جايگزين كردن آن توسط فرهنگي وارداتي و غيرايراني قرار
داد كه در آن فردو سي ها و خيام ها و رازي ها و بهزاد ها
جاي خود را به آخو ندهاي صادر شده از ج بل عا مل لب نان و
االح سا ب حرين داد ند ،آخو نداني كه نه تن ها ح تي فار سي
نمي دانستند ،بلكه اصوالً با هر چه از ايران غير عرم نشان
داشت ،دشمني سوگند خورده داشتند فرهنگ و ادم ملي ما را
از بيخ و بن منكر بودند و تاريخ گذشتة ما را كه از راه
شاهنامه ( آن هم ترج مة عر بي قرن ه شتم آن) مي شناختند،
ق صه هاي مجو سي ر ستم و سرخام (!) و اف سانههاي ضاللت آور
گ بران و آتش پر ستان ا عالم ميكرد ند .و براي محكم كاري
حديث هائي مو ثق از اما مان شيعه مي آورد ند كه نمو نههائي
از آنها را در بزرگترين اثر فرهنگي ي مذهبي اين دوران،
ب حاراالنوار شيخ المحدثين مال باقر مجل سي ،مي توان يا فت:
« ح ضرت ا مام مح مد ت قي عليه ال سالم از ح ضرت ر سول ا كرم (ص)
روا يت فر موده ا ست كه شنيدن ق صه هاي دروغ مجو سان و
حكايات بي اصل در حق رستم و سرخام و اسفنديار و كاووس و
زال و غيره بدعت و ضاللت است ،و نه فقط بدترين روايت ها،
روا يت دروغ ا ست ،بل كه ق صه هاي را ستي هم كه ل غو و با طل
شد ،مان ند آن چه در شاهنامه از ق صه هاي گ بران آ مده در
حكم كفر است» .شايد تذكر اين واقعيت ضروري نباشد كه در
زمان امام محمد تقي نه هنوز فردوسي به دنيا آمده بود و
ً از شاهنامة او و رستم و سرخام آن نشاني بود.
نه طبعا
42

نتي جه به نا چار ا ين شد كه ه مين دوران صفوي كه و حدت
جغرافيائي ايران را بدان باز گردانيده بود ،با بهرهگيري
ً سياسي از مذهب و تبديل آن به لباسي كه سر تا پا به
صرفا
ً
قا مت «مر شدان كا مل» ا ين سل سله دوخ ته شده بود و منح صرا
پاسخگوي منافع و مصالح خصوصي خود آنها بود ( كه البته با
م نافع خصو صي آخو ندان واردا تي دوش به دوش مير فت ،و ب عد
از پايان دوران صفوي ،همچنان با منافع خصوصي روحانيت هاي
دوران قاجار و اين بار منافع استعماري انگلستان نيز دوش
به دوش ر فت) ،ا يران را در سدههاي سرنوشت ساز هي جدهم و
نوزدهم چ نان از كاروان پو يا و پي شرو ت مدن ج هان غرم به
قرن بي ستم و پا يان ج نگ ج هاني اول ،مو ضع ك شور ما در
خييانوادة بييزرگ جهيياني موضييع يكييي از عقبافتييادهترين،
فقير ترين ،بي سوادترين و بيآي ندهترين ك شورهاي بخ شي از
ج هان ب شري بود كه ب عدها «ج هان سوم» نام گر فت .و فرا موش
نكنيم كه اين كشور عقب افتادة جهان سومي همان ك شوري بود
كه به گف تة م عروف ه گل نخ ستين ك شور تاريخ ساز ج هان ،و به
نوشته  Toynbeeابرقدرت مسلم جهان باسيتان بيود ،و بيه سيخن
گو ته ي كي از واال ترين فرهنگ ها را به ج هان ب شري ارم غان
داده بود.
انقالم سال  1357ي كه ريشه در چنين گذشيته «اسيتحماري»
چ هار صد ساله (ا صطالح اسالم شناس بزرگ خود د ستگاه ،ع لي
شريعتي) داشت ي درست هنگامي صورت گرفت كه همين كشور عقب
افتاده و بي فرداي جهان سومي با بهرهگيري از شرايط سياسي
و ا ستثنائي كامالً م ساعدي كه ت حوالت بينالمل لي سالهاي ب عد
از ج نگ اول ج هاني براي او و چ ند ك شور دي گر فراهم آورده
بود ،و در عين حال به بركت توانائي ها و استعدادهاي ذاتي
شناخته شدة خودش و به ي من تجد يد پيو ند با ري شههاي ا صيل
ي چ يزي كه تا پيش از ان قالم
فره نگ و هو يت م لي خويش
مشروطيت در هيچ زمان ديگر از دوران هزار و چهار صد سالة
ا سالمي ك شور ما بدان ام كان عرض ا ندام آزادا نه داده ن شده
ي تنها در طول چند دهه ،با جهشي بلندپروازانه از
بود
پائينترين صفوف جهان سوم به مقام پيشرفتهترين كشور همين
ج هان سوم باال آ مده و صدرن شين آن شده بود ،و با اعت ماد
به نف سي بازياف ته ،خودش را براي گذار از مرح لة ب عدي،
يع ني ورود قاطعا نه به ج هان پي شرفته در سالهاي آ غازين
هزارة سوم آماده مي كرد .همان آزمايشي كه كشور باستاني و
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آ سيائي دي گري آن را در قرن بي ستم با موفق يت ان جام داده
بود.
ً چ نين ت حول شتامزده ،د شواريها و ن قاط ضعف و
م سلما
ايراد هاي مت عدد ن يز به ه مراه دا شت و نميتوان ست ندا شته
باشد ،درست به همان صورت كه همة اين دشواريها و ايرادها
و نقاط ضعف در دوران هاي بنيان گذاري زيربناهاي اقتصادي و
آموز شي ك شورهاي دمكرات يك و پي شرو ج هان ا مروز براي هم گي
آن ها و جود دا شته بود .و لي ا گر از آن ب خش از ا ين م شكالت
كه به خود ا يران مر بوط نمي شد ،يع ني از ن قش فاج عهافروز
شركت فخيمة بريتيش پتروليوم و دولت فخيمهتر پشتيبان آن،
و بل ندگوي تبلي غاتي بي .بي .سي .آن ها ( كه ب نا به پيشبي ني
آن ايران ميبايست بعد از انقالم اسالمي خود رؤياي ورود به
با شگاه بزر گان را فرا موش ك ند و به دا شتن مو ضعي م شابه
ك شور هم سايهاش افغان ستان اكت فا ورزد) ،ب گذاريم ،بق ية
ا ين ن قاط ضعف و م شكالتي كه به خود جام عة ايرا ني مر بوط
مي شد م سائل شناخته شدة يك جام عة در حال تو سعه قرن
ً ميباي ست از راه هاي قرن بي ستمي ن يز
بي ستمي بود ،كه طب عا
مورد بررسي و ارزيابي و به دنبال آن مورد چارهجوئي قرار
گ يرد .يع ني در يافتن راه هائي كو شش شود كه پير يزي يك
زيرب ناي ا ستوار اقت صادي را كه شرط الزا مي هر دمكرا سي
واق عي و نه فرماي شي و كا غذي ا ست با رعا يت موازين ح قوق
ب شر از طر يق گذ شتهائي متقا بل در طول دورا ني م عين ،با
ي كديگر تلف يق د هد .و لي ا شكال در ا ين بود كه در ان قالم
سال  ،1357اصوالً پيش از آنكه نوبت بيه ييك چيارهجوئي قيرن
بي ستمي بر سد ،م سير حوادث از روال قرن بي ستمي ب يرون آ مد
و م يدانداري ان قالم به د ست دنبا لهروان ه مان گرايش هاي
وارداتييي جبييل عيياملي و بحرينييي افتيياد كييه از هرگونييه
سپيدهآوري ع صر رو شنگري وح شت دا شتند و ز ندگي مط لوم خويش
را نه در فروغ هزارة سوم ،بل كه در بازگ شت به ظلمت هاي
هزارة اول ميج ستند .به تعب ير م عروف هي كل ،رو ياروئي
اينان با طيف تحصيلكردة كشورشان روياروئي تاريخ با تعصب
بود ،و در چ نين رو ياروئي ،همي شه در كو تاه مدت تع صب ا ست
كه دست باال را ميگيرد.
 ...و چ نين بود كه ا يران ما ،عاليترين فر صت تاريخي
را كه پس از حملة سعد وقاص براي بازيابي اصالتهاي كهن و
راه يابي به سرفرازيهاي نو بدو عر ضه شده بود ،در آ ستان
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تعصب و واپسگرائي به صورتي جبرانناپذير از دست داد و به
دوران قرون وسطائي خود بازگشت.
* * *
ّ اجتماعي و سياسي
تصور ميكنم با اين توضيح در بارة جو
ا يران دوران ان قالم ،و قت آن ا ست كه به كادر ك لي ا ين
گفت گو باز كردم و به آن چه از آ غاز قرار ما بوده ا ست،
يع ني به ن قل خاطرات خصو صي خودم در روز هاي ان قالم و در
سالهاي بعد از آن بپردازم.
در روز هاي سرنوشت سازي كه كار ره بري ت ظاهرات از د ست
دان شگاهيان ب يرون ميآ مد و به د ست رو حانيون و بازار
ميافتاد ،من به سمت مدير عامل كتابخانة پهلوي براي شركت
در چ ند سمينار و كن فرانس بينالمل لي كه تاريخ بر گزاري
آن ها از مدتها پيش از آن م شخص شده بود ،به م سافرت به
چند كشور اروپائي رفته بودم .طي اين روزها تغييراتي كلي
در كادر هاي ره بري حكو مت و وزارت در بار روي داده بود.
م قام نخ ستوزيري اك نون در ت صدي مه ندس جع فر شريف ا مامي
بود كه سيا ست ت سليم بيق يد و شرط او در برا بر نخ ستين
گروه اعت صابيون راه را بر موج فراگ ير اعت صامهاي دي گر
گ شوده بود .ت صدي وزارت در بار ن يز در آن هن گام با دك تر
عليق لي اردالن بود كه من در دوران خدمتش در سازمان م لل
مت حد با او در نيو يورك آ شنا شده بودم و وي را مردي
بسيار شريف و نيكنفس يافته بودم .در مهر ماه آن سال بدو
گزارش دادم كه كار هايم در ارو پا به پا يان ر سيده ا ست و
اگر مأمور يت ديگري نباشد ،اجازة بازگشت به من داده شود.
برخالف انتظار من ،پاسخ آمد كه در مراجعت عجله نكنم .بعد
از آن دو سه بار دي گر ه مين پي شنهاد را كردم و هر بار
ه مين پا سخ را دريا فت دا شتم .ب عدها متو جه شدم كه وي با
تو جه به حسا سيت ر شتة كار اداري من از د يدگاه مخال فان
رژيييم ،و در عييين حييال بييا گرايشهيياي شييناخته شييدة
ناسيونالي ستي من و عال قة و يژهاي كه ه مواره به تاريخ
با ستاني و ماق بل ا سالمي ا يران ن شان داده بودم ،برايم در
صورت بازگ شت خ طري حت مي پيشبي ني مي كرد كه نميخوا ست
آگاها نه م سئوليت آن را به ع هده بگ يرد .در ي كي از ه مين
روز هاي بيتكلي في بود كه با شگفتي ب سيار پ يام م عروف
شاهن شاه فق يد را در مورد شنيدن صداي ان قالم از راد يوي
ً متأ سف شدم كه چرا در آن هن گام من
ا يران شنيدم و عمي قا
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در تهران نبودهام تا احتماالً توانسته باشم از ايراد چنين
پيامي ،آن هم در چنين زماني ،ممانعت كرده باشم.
جر يان شتامزدة حوادث در هف تهها و روز هائي كه به
واقعة بهمن انجاميد ،براي همه شناخته شده است و كارنامة
 22سالة بعد از آن نيز به نوبة خود براي ايرانيان شناخته
شدهتر از آن است كه نياز به گفتگو در بارة آن باشد.
همانند آنچه در چهارده قرن پيش اتفاق افتاده بود ،با
پ يروزي آن چه شادروان ذ بيحهللا صفا آن را « يورش تازة عرم»
نام يد ا ين بار ن يز شمار ب سياري از ايران يان براي فرار
از قبيول نظيم حكيومتي نيويني كيه بنيانگيذاري ميشيد راه
م هاجرت به ب يرون از مرز ها را در پيش گرفت ند ،با ا ين
ً ه مة ا ين م هاجران به
ت فاوت كه در دوران حم لة عرم تقري با
هندو ستان رفت ند ،در صورتي كه ا ين بار اي نان در سرا سر
جهان پراكنده شدند ،به طوري كه اين موج مهاجرت در كوتاه
مدتي به صورت بزرگ ترين موج م هاجرت تاريخ ا يران درآ مد.
شمار ا ين ايران ياني كه اك نون در بيش از چ هل ك شور مخت لف
ج هان م ستقر شدهاند از جا نب ب سياري از مرا جع خ بري و
مطبو عاتي خود ايران يان در حدود سه ميل يون ن فر برآورده
ً از
شده ا ست .شايد ا ين ر قم مبال غهآميز با شد ،و لي م سلما
رقم واقعي دور نيست.
ا ين جام عة بزرگ برون مرزي نه تن ها از ن ظر كميت ،بل كه
از نظر كيفيت نيز يكي از ممتازترين جوامع برون مرزي جهان
ً ه مة «مغز هاي» جام عة پيش از
حا ضر بود ،ز يرا كه تقري با
ان قالم را دربرميگر فت .در بي ست سالة گذ شته آمار هاي ر سمي
و برآوردهاي مطبوعاتي در كشورهاي متعدد اروپا و آمريكا،
خ بر از و جود بيش از ده هزار پز شك و مه ندس و آر شيتكت و
اقت صاددان و ح قوقدان و متخ صص ف ني و ا ستاد دان شگاه و
دي گر كارشنا سان ايرا ني دادها ند كه اك نون در ك شورهاي
پي شرفتة ج هان غرم م شغول كار ند و و جود آن ها ارز شمندترين
هديهاي است كه از جانب كشوري جهان سومي ( كه هزينة آموزش
آنها را از كيسة فقير خود پرداخته بود و خودش بيش از هر
ك شور دي گري بدانان ن ياز دا شت) به ك شورهاي ثروتم ند و
پي شرفتة ج هان بزر گان ت قديم شده ا ست .ن سل جوانتر ا ين
«مغز ها» ن يز كه در ه مين ك شورهاي پناهده نده ر شد كرده و
ً در آينده به
ً در همان جا به دنيا آمدهاند ،طبعا
يا اساسا
همان ها تعلق خواهند داشت و دشوار مي توان انتظار داشت كه
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در آت يهاي دور يا نزد يك ديگر باره ا ستعدادها و تخ صصهاي
سرشار آنان در خدمت كشور خودشان به كار گرفته شود.
گذشته از اين گروه ،جامعة مهاجر نخستين سالهاي انقالم
ب خش بزر گي از بل ندپايگان سيا سي و اداري ك شور ما را ن يز
در جمع خود داشت كه پنج نخستوزير ،سي و دو وزير ،بيش از
دويسييت سييناتور و وكيييل و اسييتاندار و سييفير و افسييران
عاليرتبيه و نييز گيروه بزرگيي از نويسيندگان ،سيخنوران،
روزنامهنگاران و هنرمندان رشتههاي گوناگون از جملة آنان
بود ند و چ نين امت يازي به كم تر جام عة برون مرزي دي گري
تعلق ميگرفت .به موازات اين ،ظرفيت مالي جامعه برون مرزي
ايرا ني ن يز از باالترين نمو نههاي نو خود در پيش از يك
ياگون
ياي گوني
يه در آمارگيريهي
يود كي
يابهي بي
يازمان مشي
يد سي
صي
بينالمل لي از آن ها سخن مير فت .روزنا مة وا شنگتن پ ست در
يي
يم دارائي
يي رقي
يي كلي
يك بررسي
يتين در يي
يالهاي نخسي
يان سي
همي
ايران يان را تن ها در بانك هاي آمري كائي ،و آن هم ف قط
آن چه را كه خبرن گاران روزنا مه ام كان دستر سي بدان ياف ته
بود ند ،ده ميل يارد دالر برآورد كرد ،كه ا گر ح تي ب خش
كوچكي از آن در راه پير يزي يك سازمان واق عي اپوزي سيون
ي و نه سازمانهاي تشريفاتي كاذبي كه در عمل به
ملي
م يدان آمد ند و ب عد هم با ترازنا مه ورشك ستگان م يدان را
ي به كار گرفته شده بود ،به احتمال بسيار
ترك گفتند
سرنو شت ك شور ما از سالها پيش به گو نهاي دي گر ر قم خورده
بود .و فرا موش نك نيم كه در ه مان ماه ها و سالهاي نخ ستين
بعد از انقالم ،كمك هاي مالي سنگيني كه در يك مورد رقم آن
به صد ميل يون دالر ر سيد از جا نب ك شورهائي چون عراق و
عربسيييتان سيييعودي در اختييييار سيييازمانهاي معينيييي از
«اپوزي سيون» گذا شته شد ،و حقوق هاي ماها نة كال ني ،در طول
سييالهائي پييياپي از طييرف سييازمان آمريكييائي «سيييا» بييه
سازمانهاي ديگري از همين «اپوزيسيون» پرداخت شد.
يين
يا چني
يدي ،بي
يع نيرومني
يين موضي
ية چني
ييترين وظيفي
اساسي
پشيتوانة اساسيي و چنيين پشيتوانة ميالي ،و در عيين حيال
بر خوردار از همرا هي اف كار ع مومي ج هان مت مدن ( كه از
ميياجراي گروگييانگيري كاركنييان يييك سييفارت بيگانييه و از
اعيدامهاي دسيته جمعيي و غيرقيانوني هفتيههاي اول حكوميت
ان قالم در رژ يم نوخا ستة رو حانيون به خ شم و ن فرت درآ مده
بود) تالش در پير يزي يك اپوزي سيون واق عي قوي ،مت كي به
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اصيول فكيري مترقيي و بيه فرهنيگ اصييل مليي و سيازنده و
آي ندهنگر ،يع ني در ست در ج هت م خالف ا يدئولوژي ويران گر و
واپسگراي حاكم بر كشور و اصول فكري قرون وسطائي و فرهنگ
واردا تي آن مي بود كه بتوا ند در ت حوالت آي ندة سيا سي ج هان
ي و نه تن ها
در ن قش يك ن يروي جان شين شناخته شده
ي انجام وظيفه كند ،و اين واقعيت تا به آخر
تشريفاتي
ن يز به قاطع يت و قوت خود باقي ما ند ،يع ني در ه مة ا ين
بيست و دو سال فقدان چنين نيروي جانشين واقعي بود كه به
يروي
ين نيي
يتگي ايي
يه ورشكسي
يت بي
ياپي و در نهايي
يتهاي پيي
شكسي
توانمند برون مرزي انجاميد ،در شرايطي كه همة عوامل ديگر
براي تالشي اصيل با بخت فراوان پيروزي به صورت بالقوه در
آن فراهم بود.
در ارز يابي ع لل مادي و مع نوي ا ين ورشك ستگي تاكنون
سخن بسيار رفته است و بيگمان در آينده نيز در اين راستا
بي شتر از آن گف ته و نو شته خوا هد شد .آن چه از خالل ه مة
ا ين ارزيابي هاي گذ شته نتي جهگيري مي توان كرد ا ين ا ست كه
آن م شكل ا صلي كه ف لج شدن ه مة نيرو هاي آ ماده و پو ياي
دي گر را به دن بال آورد ،خال آ شكاراي ره بري بود كه بدون
آن هيچ مبارزهاي از اين نو  ،چه در جوامع دمكراتيك و چه
در جوا مع غيردمكرات يك ام كان پ يروزي ندارد .ا گر چ نين
ره بري به مو قع پا به م يدان گذا شته بود ،جامعة ما كه در
همان نخستين سالها جلوهگاه حماسهآفرينيهائي چون قييام 18
ت ير دالوران ن قام و مرگ دليرا نة نا خدا شهريار شفيق و
مبارزة مسلحانه ارتشبد آريانا شده بود ،توانسته بود چون
در سييالهاي پييس از حمليية تازيييان بييه رزمنييدگيها و
حماسهآفرينيهاي خود تا حصول پيروزي ادامه دهد .در صورتي
كه ا ين بار ا ين ف قدان ره بري بر ه مة ا ين آمادگي ها خط
ب طالن ك شيد و با ادا مة بيخا صيتي راه را بر ادا مة حكو مت
ناصالح آخوندان و ويراني روزافزون كشور هموارتر كرد.
اگر مسئوالن سياسي ما با ضعف كوچكبيني يا بيتجريگي خود
در اي فاي م سئوليت تاريخي خويش در ا ين سالهاي سرنو شت
ناموفق ماندند و همة اميدها را در بازيابي حاكميت ملي به
نوميدي كشاندند ،بايد منصفانه گفت كه در جمع بزرگ اربام
ي روزنا مهنگاران ،كارشنا سان خ بري ،نوي سندگان و
ق لم
ي درصد آنهائي كه بنا
سخنوران ،دانشمندان و دانشگاهيان
به وظيفة سنتي خود در ادامة نبرد هزار سالة فرهنگ ايران
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با دكا نداران د ين كو شيدند ،و صادقانه كو شيدند ،ب سيار
زيادتر از اربام سياست بود .همة اينان از راه هاي گوناگون
مر بوط به ر شتههاي تخص صي خود شان در د فا از ا صالت فرهن گي
جام عة خويش و ج لوگيري از ت بديل م لت به ا مت با ه مة
پيا مدهائي كه چ نين ت حولي به دن بال ميآورد كو شيدند و در
يك روياروئي نابرابر با جبهة واپسگرائي كه امكانات مالي
نامحييدود مملكتييي و دسييتگاههاي وسيييع و مجهييز تبليغيياتي
بازما ندة از رژ يم سلطنتي را در اخت يار دا شت و ه مة آن ها
را در د شمني با تاريخ و فره نگ م لي ك شورش به كار گرف ته
بود مردانه از سنگرهاي خويش دفا كردند .فراموش نكنيم كه
درست در همين روزها بود كه شيخ صادق خلخالي پس از ويران
كردن آرام گاه ر ضا شاه ،برنا مة ويرا ني ت خت جم شيد و
آرامگيياه فردوسييي را در دسييت طراحييي داشييت و نخسييتوزير
تحصيلكرده و جهان ديدة رژيم ،حسين موسوي نيز به نوبة خود
در مقا لهاي با ام ضاي خويش در روزنا مة جم هوري ا سالمي
مينو شت كه« :م سئله ات كا به ن ظام ارز شي ا يران پيش از
ظ هور ا سالم يع ني تك يه بر تاريخ هخامن شيان و سا سانيان و
نظام هاي ماق بل ا سالمي ا يران سوغاتي بود كه به من ظور
ا سالمزدائي از فر نگ به ك شور صادر شده بود ،كمااين كه
برگزاري هزارة فردوسي در سال  1313توطئهاي از سوي غربيهيا
براي نابودي اسالم بود .با توسل به باستانشناسي خرابههاي
تخت جمشيد از زير خاك بيرون كشيده مي شد تا تاريخي ساخته
ً به آن افت خار ك ند ،در حالي كه آن
شود كه م لت ما اج بارا
تاريخ كامالً بيگا نه از ا سالم بود .هنرم ندان ايرا ني از
هنرها و ادبيات ايران صحبت ميكردند و مثالً از آرش كمانگير
حرف ميزد ند در صورتي كه در مجمو عة كارهاي شان يك كل مه از
داستان كربال نبود».
در چ ينن شرايطي بود كه من براي خودم ،به ع نوان ي كي
از اع ضاي ا ين جام عة فرهن گي ،ا ين وظي فة ا صولي را قا ئل
شدم كه با توجه به همة آگاهي هائي كه در دوران هاي فعاليت
اد بي و فرهن گي خويش در م قام يك نوي سنده و م ترجم و در
دوران خييدمت اداري خييود در مقييام مسييئول روابييط فرهنگييي
بينالمل لي ك شور و هم آهنگكن ندة پژوهش هاي ايرانشنا سي
ج هاني كتابخا نة بزرگ په لوي به د ست آورده بودم ،ا صول و
م باني آن واقعيت هاي تاريخي ،سيا سي ،اجت ماعي و به خ صوص
مذهبي را كه آ گاهي بر آن ها در شرايط ا ستثنائي ب عد از
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انقالم براي همة ايرانيان به ويژه نسل جوان ايراني ضرورت
دا شت ،در چ ند ك تام م ستقل ،و ه مة آن ها مت كي بر ا سناد و
مدارك رو شن ،تدوين و منت شر كنم تا ا ين آگاهي ها بتوان ند
به صورت پادزهري در برا بر ز هر تبلي غات سازمان ياف تة ضد
ملي و ضد فرهنگي رژيم حاكم بر كشور ،به كار گرفته شود.
چنين بود كه در طول چهار سال پياپي ،چهار اثر جدا از
يكديگر از جانب من منتشر شدند كه مجمو آنهيا  4511صيفحه
را شامل مي شد .با تو جه به اين كه ه مة ا ين چ هار ك تام از
م ستندترين كتام هائي بود كه در ز بان فار سي به چاپ ر سيده
ا ست ،مي توانم به ع نوان گزار شي ك لي تذكر د هم كه كار
تدوين آن ها براي من به ب هاي مراج عة دق يق به بيش از يك
هزار ك تام و ر ساله و به صدها ن شرية فار سي و خارجي ،در
طول چهار سال كار بيوقفه تمام شد كه در هيچ يك از ادوار
ً در ه مة آن ها ن يز
گذ شتة ز ندگانيم ( با ه مة آن كه تقري با
كار من كم يا بيش بر ه مين روال گذ شته ا ست) در چ نين
اب عادي نظ ير ندا شته ا ست .با ا ين ه مه ،اك نون كه ع مر
گذ شته را از ن ظر مي گذرانم ،ا ين سالها را از مط لومترين
ً
سالهاي ا ين ع مر مي شمارم ،ز يرا آن ها را سالهائي واق عا
ثمربخش و پربار مي يابم .ميدانم كه هم اكنون هزاران نسخه
از چاپ هاي مخت لف ا ين كتام ها در هزاران خا نة ايرا ني جاي
گرفتهاند و ميدانم كه ده ها هزار نفر آنها را خواندهاند،
و ده ها هزار ن فر دي گر آن ها را خواه ند خوا ند و هر يك از
ا ين كتام ها كه خوا نده شوند ،باز تابي از با نگ ك هن و
مردانة سخنور طوس در هزار سال پيش از اين خواهند بود.
* * *
نخ ستين ك تام من در سالهاي ب عد از ان قالم« ،ا يران در
چهارراه سرنوشت» نام داشت كه در سال  1359در واشنگتن بيه
چاپ ر سيد .متن ا ين ك تام قبالً به صورت سل سله م قاالتي در
هفتهنا مة « پرديس» چاپ لسآنج لس كه تو سط شادروان كريم
رو شتيان منت شر مي شد (و نه تن ها نخ ستين ن شرية بل كه در
عين حال به ترين ن شرية فار سي نو خود در جام عة ايران يان
برون مرزي بود) چاپ شده بود ،و با تو جه به اين كه ا ين
اولين بررسي انتقادي صريح و كامالً مستندي بود كه در مورد
ا صول عق يدتي وال يت فق يه صورت ميگر فت و مطا لب آن براي
بسياري از ايرانيان تازگي داشت ،انتشار كتام با استقبال
عمومي مواجه شد ،به طوري كه تنها چند ماه بعد از آن چاپ
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تيازهاي از آن در پياريس انتشيار يافيت .در سيرآغاز ايين
ك تام ،من آن را «نا مهاي سرگ شاده از جا نب تاريخ و فره نگ
ايران» به نوجواناني خوانده بودم كه «در خطر آنند كه از
افراد ملت ايران تبديل به امت جمهورييةالعجمييه شيوند ،و
از با بك و ايرا ندخت به صورت يا سر و ب نت قتي به درآي ند و
م يراث ك هن خويش را به جاي فردو سي و سعدي در احاد يث
ابورمالو ضو و ا بن شلعلع بجوي ند ،و تاريخ ماق بل ا سالمي
خود را ن يز از ز بان و لي فق يه خود تاريخ مجو سان نن گين و
آدام عجيبه آنان بشناسند و با اين جعل تاريخي آشنا شوند
كه تاريخ واق عي آن ها تن ها در قاد سيه و ج لوال آ غاز شده
است».
ك تام ب عدي كه ا ندكي پس از آن در فران سه از من منت شر
شد« ،در پي كار ا هريمن» نام دا شت ،با ع نوان دوم «ن برد
هزار سالة فرهنگ ايران با دكانداران دين» .اين كتام ،كه
انييدكي پييس از انتشييار آن ،نقييدنويس فارسيييدان نيويييورك
تايمز ،شائول بخاش ،آن را در نشرية هفتگي كتامشناسي اين
ُ نگ ا شعار فار سي دان ست كه بر ا ساس يك
روزنا مه نخ ستين ج
مو ضو خاص گردآوري و طبقهب ندي شدهاند ،شامل برگز يدهاي
از اشعار  231سخنور كالسيك ايراني ،از فردوسي تا بهيار ،و
بيش از  111سخنور دوران معاصر ،و نيز داسيتانهائي كوتياه
از دوازده نوي سندة سر شناس ع صر ما بود كه ه مة آن ها به
روييياروئي فرهنگييي بزرگييان انديشييه و ادم پارسييي بييا
كارگزاران مك تب تزو ير و ر ياي دينفرو شان اخت صاص ياف ته
بود و قر ني را پس از قر ني دي گر شامل مي شد ،به طوري كه
ع مالً هيچ سخنور برج ستة پار سيگوي ن بود كه جايش در ا ين
فهر ست طوالني خالي با شد .ديبا چة م شروحي كه من بر ا ين
مجمو عه نو شتم ،پ يام قل بي من به ن سل جواني بود كه ه مة
ا فراد آن را فرز ندان خودم مي شناختم و مي شمارم و آرزوي
موفق يت آ نان را در ساختن ايرا ني دارم كه پس از بيرا هه
روي قرن هاي دراز ،هو يت و ا صالت ايرا ني خود را در ج هان
پيشرو فردا باز گرفته باشد.
بدين ج هت ،ح تي ا گر مط لب قدري به درازا ك شد ،ا جازه
دهيد دستكم بخش كوتاهي از اين ديباچه را براي خوانندگان
جوان «م يراث ا يران» كه بدين ك تام دستر سي ندار ند ،در
اينجيا نقيل كينم ...« :ايين مجموعية سيخنان بزرگيان ادم
پار سي ،ز بان حال فره نگ واال ئي ا ست كه از آ غاز به صورت
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بن ياد و جودي م لت ما پا به صحنه گذا شته ا ست ،با ا ين
ر سالت كه در درازاي اع صار و قرون فر شتة نگاه بان ا يران
ما باقي بماند .به تعبير دلپذير «رنه گروسه» مشعلي باشد
كه در سپيده دم تاريخ در فالت ا يران افروخ ته شده ا ست
براي اين كه تا شامگاه ا ين تاريخ همچ نان فروزان با شد...
و در ايفاي چنين رسالتي بود كه اين فرهنگ بارها و بارها
هو يت م لي ما را در برا بر ضربتهاي كمر شكن بيگان گان پاي
بر جاي ن گه دا شت و نگذا شت آن فاج عههائي كه به ب يرون
ر فتن ب سياري از دي گر ملت هاي با ستاني از صفحات تاريخ
انجام يده بود ،براي «ايران شهر» ك هن ما ت كرار شود .در
ه مة ا ين بحران هاي مرگ و ز ندگي ،ا ين فره نگ براي ما دم
مسيحائي بود كه مردگان را جان ميبخشيد ،و آتش زندگيبخشي
بيود كيه ققنيوس پيير را در خيود ميسيوزانيد تيا از درون
خاكسترش ققنوسي جوان و تازه نفس سر بر آورد.
بزرگ ترين ضربتي كه ا ين فره نگ در طول تاريخ هزاران
سالة خود خورد ،ضربت شمشيرك شان سعد و قاص و نيزه گذاران
باد يه (ا صطالح ملكال شعراي ب هار) بود كه به نام د ين،
ح كومتي ا ستعماري را بر ما تحم يل كرد ند و به گف تة م عروف
فردو سي ز يان ك سان از پي سود خويش ج ستند و د ين پيش ا ندر
آوردند .چنين ضربت سهمگين ميتوانست هم هويت ملي ما و هم
هو يت فرهن گي ما را براي همي شه از م يان بردارد و هو يت
م لي و فرهن گي عر بي در جاي آن ب گذارد ،چ نان كه ه مين كار
را در سوريه و فل سطين و م صر و تونس و مراكش كرد ،و لي
ا ين بار فره نگ م لي ما بود كه د ست باال را گر فت ،و نه
تنها در برابر اين موج ويرانگر سر فرود نياورد ،بلكه در
كوتاه مدتي خود براي جهان نورسيده اسالمي ،فرهنگي به نام
فره نگ ا سالمي ساخت كه تا به ا مروز مهم ترين سند ا صالتي
ا ست كه از گذ شتهاي از د ست رف ته براي مجت مع ج هان سومي و
بيش از يك ميل يارد ن فري م سلمان ع صر ما باقي ما نده ا ست،
و به تعب ير م عروف ا بن خ لدون بدون ايران يان چ يزي از
فرهنيگ بياقي نميمانيد .و تيازه ايين فرهنيگ در مرزهيائي
جغرافيائي محدود نماند ،بلكه چون هماي افسانهاي ،از چين
در كرانة اقيانوس آرام تا اندلس در كنارة اقيانوس اطلس،
و از دشيتهاي آسيياي ميانيه تيا هنيد و آفريقياي شيرقي و
بال كان را ز ير بال خود گر فت ،در حدي كه شمارة سخنوران
پار سيگوي ه ند به تن هائي از ه شت هزار فرا تر ر فت .در ه مة
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ا ين ا حوال ،ادم پار سي كه زاي ندهترين ج لوة ا ين فره نگ
بود ،پيو ند ا ستقرار خود را با ري شههاي ك هن خويش ن گاه
دا شت ،ز يرا به تعب ير دلن شين پورداود« :دل هر سخنور
ايرا ني ،پس از خامو شي آت شكدههاي ك هن همچ نان آت شكدة ع شق
باقي مانده بود».
چ نين فرهن گي ،با چ نين ر سالتي ،ا گر ميتوان ست به راه
د ين رود ،نميتوان ست به راه دكا نداران د ين ن يز برود ،و
به نا چار راه ا ين دو از ه مان آ غاز از ي كديگر جدا شد ،و
يي
يالة ادم پارسي
يت سي
يزار و دويسي
ياريخ هي
ياده در تي
ييري سي
سي
نما يانگر ا ين واقع يت غرورانگ يز ا ست كه در طول ه مة ا ين
سالها ،در ن شيب و فراز هاي ه مة ك شمكشها و حوادث ،عل يرغم
نيرو هاي مق تدر زور و زر و تزو ير كه به صورت حكو مت و
بازار و روحانيت دست در دست يكديگر به راه اهريمني خويش
رفت ند ،تن ها فره نگ ايرا ني بود كه در چ هرة نيرو ئي ا صيل،
م غرور ،سركش و آ شتينا پذير در مواج هه با هيچ خ طري در
آ ستان مك تب ر يا سر ت سليم فرود ن ياورد و در هيچ شرايطي
از پاسداري اصالت خود در برابر خدافروشان باز نايستاد.
شباهتي كه م يان م سائل اجت ماعي جام عة ا مروزي ما با
شرايط پا سداران فره نگ ا يران در قرون پ ياپي گذ شته و جود
دارد ،چ ندان ز ياد ا ست كه خوان ندة ا شعار ا يرج يا ب هار و
عارف ،و يا پروين و نادرپور و فروغ و شاملو ،د شوار
ميتواند باور كند كه اين اشعار در قرن خود ما سروده شده
با شند .شايد ع لت اسا سي ا ين با شد كه در مك تب ق شريت ،در
همي شه بر ه مان پا شنهاي ميچر خد كه پيش از آن ن يز چرخ يده
ا ست و ا ين واقع يت را به صورتي رو شن در نمو نههائي كه به
صورت برگز يدههائي از ا شعار سخنوران پار سي از فردو سي
گرف ته تا ملكال شعرا ب هار ،و پس از آن شاعران نوپرداز
دوران انقالم و بعد از انقالم در كتام در پيكار اهريمن من
ن قل شده ا ست (و مي توان مج مو آن ها را ادعانا مة فره نگ
ايران عليه فرهنگ دروغ و ريا دانست) منعكس ميتوان يافت.
با اينكه «در پيكار اهريمن» بيش از هفتصد صفحه را در
قطع بزرگ شامل مي شد ،اندكي پس از انتشار آن ،كتام سومي،
ً مذهبي ،از جا نب من
ا ين بار در زمي نة برر سيهاي صرفا
منت شر شد كه ه مان ق طع و لي صفحاتي باز هم بي شتر دا شت .و
من نام آن را به اق تداي غا لب ر سالههاي فق هي مجت هدان
53

دوران صفويه به ب عد «توضيحالم سائل» گذا شتم ،با ع نوان
تكمي لي «پا سخهائي به پر سشهاي هزار ساله ،از كلي ني تا
خميني» .ولي پس از نفوذ غيرقانوني نسخههائي از اين كتام
بييه داخييل ايييران ،خواننييدگان آن بييراي اينكييه بييا
توضيحالم سائل آ يتهللا خمي ني ا شتباه ن شود ،ف قط ب خش آ خر ا ين
ع نوان يع ني «از كلي ني تا خمي ني» را براي آن برگزيد ند و
هنوز هم آن را به همين نام ميشناسند.
كتام توضيحالمسائل نخستين بار در سيال  1983در پياريس
به چاپ ر سيد و چون او لين ك تابي از ا ين نو بود كه به
صورتي چنين مستند و مبسوط در زبان فارسي منتشر مي شد ،به
نو بة خود با ا ستقبال ب سيار موا جه شد ،به طوري كه با
ً سنگينش ،هر سه
و جود ح جم هزار صفحهاي آن و ب هاي ن سبتا
هزار ن سخة چاپ آول آن در مدت كو تاهي به فروش ر سيد و به
چاپ ب عدي آن ا قدام شد .ب عدها چاپ جداگا نهاي از آن ن يز
به صورت جي بي در فرانك فورت منت شر شد تا ك تام بتوا ند به
ب هاي كم تري در د سترس عالقم ندان آن گذا شته شود .تازهترين
چاپ ا ين ك تام ،با تجد يد ن ظر كا مل از جا نب خود من ،در
هف تههاي اخ ير تو سط سازمان نا شر مجمو عة آ ثار تأليف و
ترجمة من ،منتشر شده است .با توجه به انع كاس فراواني كه
ا ين ك تام در ه مة سالهاي پس از انت شار خود در جام عة ما
داشته است ،ماجراي تأليف آن و پيامدهائي را كه به همراه
آورد به طور كو تاه براي خوان ندگان «م يراث ا يران» حكا يت
ميكنم:
از ه مان هن گامي كه به ف كر عر ضة چ نين ك تابي اف تادم،
متو جه شدم كه شرط اسا سي تدوين آن برر سيهاي گ ستردهاي در
م باني ف كري و عق يدتي مك تب آخو ند و بخ صوص آ شنائي با
مجمو عة ع ظيم حديثهاي ساخته و پرداخ تة ا ين مك تب در طول
قرون م توالي ا ست ،كه خو شبختانه شمار باور نكرد ني دو
ميل يون و نيم از آن ها در «ب حاراالنوار» شيخالمحدثين مال
مح مد مجل سي يك جا گردآوري شده بود ( هر چ ند كه كتام هاي
معتبرتري چون كافي ثقية االسيالم كلينيي نييز كيه آن را از
زمان خود او قرآن دوم جهان تشيع لقب دادهاند ،و سه كتام
دي گر «ك تب ارب عه» شيعه ن يز براي چ نين برر سي در د سترس
مؤمنين ا ست) ،با يد اع تراف كنم كه تا آن تاريخ من هيچ
سابقة خاصي در پژوهش هاي مذهبي نداشتم و اصوالً درصد آن هم
ً در مسير ادبيات
نبودم ،زيرا برنامة كار فرهنگي من عمدتا
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و تاريخ و در سالهاي ب عدي ،پژوهش هاي ايرانشنا سي بود.
و لي شرايط پيش آ مده كه وظي فة اولو يتدار هر فرهن گي
موجوديت فرهنگي ايراني را روياروئي با خطري مقرر ميدا شت
كه موجود يت فرهن گي م لي ما را از بن ياد مورد تهد يد قرار
داده بود ،مح لي براي ادا مة ا ين م سير در چ نين شرايطي
باقي نميگذا شت .و چ نين بود كه جائي كه تا آن ز مان آ ثار
واالي بزرگييان ادم ايييران و جهييان و پژوهشييگران تيياريخ و
فره نگ ايرا ني در روي م يز كار من دا شتند ،به ا صول كافي
كليني و جامع عباسي عاملي و حليية المتقيين و زادالمعياد
مجل سي و مفاتيحالج نان آخو ند ع باس ق مي و م عاد و توح يد
د ستغيب شيرازي و هم م سلكان آن ها تع لق گر فت .آ شنائي با
مطالبي كه نويسندگان بزرگوار اين كتام هاي مستطام و ده ها
و صدها نظ ير آن ها در طول بيش از هزار سال به ع نوان
ح قايق ثا بت و تغييرنا پذير د ين م بين به مؤمنين تحو يل
داده و در ه مة موارد چ ماق تكف ير را پ شتوانة آن ها قرار
ً
يه غالب يا
يت كي
يازگي داشي
يدري تي
يه قي
يرايم بي
يد ،بي
داده بودني
نميتوان ستم بفه مم راوي فالن حديث ،با ه مة آن كه مدعي ن قل
آن از ي كي از اما مان ج هان ت شيع بوده ،جدي حرف زده و يا
ق صد شوخي دا شته ا ست .و ا ين پرس شي بود كه ب عد از انت شار
توضيحالم سائل براي هزاران خوان ندة ا ين ك تام ن يز م طرح
شد .حقيقت اين بود كه قسمت اعظم اين احاديث ،با آنكه من
ً م نابع آن ها را با ق يد ه مة مشخصات شان ن قل كرده
دقي قا
بودم ،از فرط سخافت به م ضحكهاي بي شتر شبيه بود ند تا به
روا ياتي مذهبي ،و نخ ستين واكن شي كه برميانگيخت ند ن يز،
بي شتر خ نده و شوخي بود تا شگفتي .شايد ن قل ا ين خاطره
بي مورد نبا شد كه كار ما شين كردن متن خ طي توضيحالم سائل
را براي چاپ آن ،دختر خانمي كه فرزند يكي از همكالسان من
در دوران تح صيلي ت هران بود و از ب عد از ان قالم در پاريس
زندگي مي كرد ،به عهده داشت و چون روزها كار ديگري داشت،
ً در ساعات ديرو قت شب ان جام ميداد .در
ا ين كار را غال با
ي كي از روز هائي كه كار ما شين شدن ك تام نزد يك به پا يان
بود ،مادر ا ين خانم با نگرا ني به من گ فت كه ف كر ميك ند
ً در
دخ ترش ا شكالي روا ني پ يدا كرده ا ست ،ز يرا غال با
ساعتهاي ب عد از ن صف شب صداي خ ندة او را در حين ما شين
كردن از پشت در اطاقش مي شنود .در حالي كه در اطاقش تنها
بوده است .بدو گفتم كه نگران نباشد ،زيرا اگر خود او هم
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آن اراجي في را خوا نده بود كه دخ ترش ميخوا ند ،به احت مال
بسيار بيشتر از او ميخنديد.
در ا ين ك تام بر ا ساس مدارك رو شن م شخص شده بود كه
چگونه شمار احاديثي كه بعدها مالك مشروعيت پادشاهان صفوي
يوز
يال مجي
يين حي
يان و در عي
يي آني
يدهاي وارداتي
يب آخوني
و مكتي
ك شتارهاي قزلبا شان شم شير بر كف و ز ندهخواران آدم خوار
قرار گرفت از هفده حديثي كه اندكي بعد از درگذشت پيامبر
تو سط ابوحني فة م عروف ،احاد يث ا صيل شناخته شده بود ،با
گذشت سالها به هزار رسيد ،و بعد به ده هزار و صد هزار و
ب عد به شش صد هزار و ب عد به يك ميل يون و ب عد به دو
ميل يون ،و سرانجام در ك تام م ستطام ب حاراالنوار سر از دو
ميل يون و چ هار صد هزار برآورد ،كه به ت صريح عال مة
بزرگوار مال باقر مجلسيي در مقدمية كتيام حلييية المتقيين
«ت مامي ا ين احاد يث از طر يق م ستقيمة ائ مة طاهرين سالمهللا
ع ليهم به او ر سيده بود ،از ا مام جع فر صادق به تن هائي
بيش از  311هزار حديث نقل شد كه جز اندكي از آنها ميابقي
يا كامالً ضد و ن قيض با ي كديگر يا مت ناقض با احاد يث
پيييامبر و سيياير امامييان يييا خييالف بييديهيات يييا مخييالف
واقعيت هاي م سلم عل مي و گاه ن يز م خالف متن صريح قرآن
ه ستند .تازه يك ح سام سادة ريا ضي در ك تام خود من ن شان
ميد هد كه ا گر براي تدوين و ث بت هر حديث تن ها ده دقي قه
و قت الزم با شد ،ا مام ميبا يد ه شتاد سال ت مام روز و شب و
بدون وقفه مشغول ابالغ حديث بوده باشد.
تصور نكنيد كه اين سنت خداپسندانة جعل حديث با عالمه
مجلسي رضيهللا عنه و بحاراالنوار او پايان يافته است .نمونة
گو يائي از ادا مة چ نين سنتي را در ن طق ق بل از د ستور
نمايندة مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون دفا اين مجلس،
حجية االسالم رضواني در تير ماه  1361در گرماگرم جنگ اييران
و عراق مي توان يا فت كه ه مان و قت در روزنا مة جم هوري
اسالمي به چاپ رسيد و من عين آن را برايتان نقل ميكنم:
در ك تام يوماالخالص از ح ضرت جع فر صادق عليهال سالم ن قل
شده ا ست كه فر مود« :ق بل از ق يام ح ضرت م هدي ،مردي از
ذر ية پيغم بر در ا يران ق يام ميك ند و به مدت ه شت ماه يا
ه جده ماه ا سلحه بر دوش ميجن گد و پس متو جه بيتالم قدس
مي شود ،و در كتام عقايد االمام اثني عشريه روايت شده است
كه ام ير مؤم نان عليهال سالم در روي من بر در بارة آي ندة
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ج هان ا سالم فرمود ند :د يري نخوا هد پائ يد كه يهود ياني از
غرم ميآيند تا دولتي اسرائيلي پس از اشغال فلسطين در آن
به و جود آور ند .مردم با شگفتي پر سيدند :يا ع لي! پس آن
روز جام عة عرم و م سلمان ك جا ه ستند؟ فرمود ند :آن روز
نيرو هاي عرم از هم گس ستهاند و زمامداران شان از هم جدا
ه ستند .پر سيدند :آ يا ا ين بال ادا مه خوا هد يا فت؟ فرمود ند
آري ،تييا زميياني كييه عرمهييا خييود را از بنييد اسييتعمار
امپرياليستهاي جهانخوار آزاد كنند».
حجية االسالم ،در همين نطق پارلماني ،حديث ديگري را نيز
در ه مين را ستا از ا مام جع فر صادق در راب طه با صهيوني سم
ن قل ميك ند كه« :آن گاه كه ا سرائيل در ز مين ف ساد ك ند و
حس برتري جوئيش به نابودي انسانها بيانجاميد ،خداي تعالي
به انت قامگيري پردازد .ز يرا در سورة ا سرا ميفرما يد :ما
بر شما مرد مي را ميگ ماريم كه ب ندگان خاص ما ه ستند .از
ا مام پر سيدند :اي ها كدام مردم ند؟ فر مود مرد مي كه از قم
آمدها ند و سه بار فرمود ند كه اين ها ق يام ميكن ند .سپس
فر مود :جدم اميرال مؤمنين عليهال سالم فرمود ند كه چون
نيرو هاي ا يران ،عراق را فتح كن ند با عرم همدا ستان شوند
تا فل سطين را آزاد سازند ،وق تي كه وارد فل سطين شوند
خا نه به خا نه و سنگر به سنگر به سراغ يهود يان صهيوني ست
ميرو ند و آن ها را ب يرون ميك شند و مان ند ميش سر شان را
ميبر ند .به طوري كه يك ي هودي در فل سطين باقي نميما ند».
و براي محكمكاري بيشتر ،حجية السالم حديث ناشناختة ديگيري
را از ج لد دوم ك تام الزامالغا صب ن قل ميك ند كه « :چون
ح ضرت اميرال مؤمنين عليهال سالم در بارة م سائل نزد يك به
ظ هور ح ضرت ا مام ز مان سخن ميگفت ند ،به ج نگ ا يران و عراق
ن يز ا شاره فرمود ند و گفت ند :اي ب غداد! واي بر تو ،آن
روز كه نيروهاي جنگجو از تهران به سوي بغداد حركت كنند!
(فراموش نكنيم كه در زمان حضرت علي هنوز نه شهري به نام
ب غداد و جود دا شت و نه شهر دي گري به نام ت هران) .و در
جاي ديگر همين كتام روايت شده است كه حضرت علي فرمودند:
« به چ شم خود ميبينم كه ايراني ها مي شورند و ب صره را فتح
ميكننيد و در ميتن انقيالم دسيت بيه جنگيي ميزننيد كيه از
ن صرتهاي ال هي بر خوردار ا ست .ره بر ا ين ان قالم ايرا ني ا ست
و نيروهاي خودش را به سوي بيتالمقدس ميفرستد».
انتشار كتام هزار صفحهاي توضيحالمسائل با نام خود من
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در شرايط زماني آن روز براي من در حكم نوعي خودكشي بود،
ز يرا در ست در ه مان ز مان موج ترور هاي سيا سي در دا خل و
خارج ايران باال گرفته بود و دستگاه آدمكشي اسالمي هر چند
روز يك بار قرباني تازهاي ميگرفت .نه تنها براي خانوادة
ً ه مة دو ستان من ن يز ترد يدي
خود من ،بل كه براي تقري با
نما نده بود كه ذ كر نام واق عي من در باالي ك تام ع مالً ح كم
صدور ف تواي «مهدورا لدم» بودن مرا دا شت ،و لي پا سخ من به
ه مة ا ين نزدي كان و دو ستان ن گران ا سن بود كه م بارزهاي
واق عي را در تاريكي نمي توان كرد ،و نوي سندهاي كه به
اصالت سخن خود ايمان دارد و از آرماني قاطع دفا ميكند.
يا ميبايد پيامدهاي مبارزه خود را هر چه باشد ،بپذيرد و
ً پا به ميدان نگذارد.
يا اساسا
با اين همه برخالف همة اين پيشبيني ها و عليرغم جنجالي
كه انت شار ا ين ك تام برانگي خت ،آدمك شان ا سالمي به د يدار
من نيامدند ،و اين معمائي است كه هنوز هم براي خود من و
براي نزدي كان من حل ن شده باقي ما نده ا ست .تا آن جا كه
ميدانم در ه مان نخ ستين روز هاي انت شار ا ين ك تام ن سخههاي
مت عددي از آن تو سط نماي ندگيهاي سيا سي و مذهبي جم هوري
ا سالمي در ارو پا براي مقا مات عاليرت بة جم هوري ا سالمي به
ت هران فر ستاده شده بود ،و ميدانم كه يك ن سخه از آن را
مهندس بازرگان ي كه در آن هنگام ديگر نخستوزير نبود ي
يراي او
يي بي
يتهللا خميني
يرادر آيي
ينديده بي
يط پسي
يده و توسي
خواني
فرستاده بود.
ً ي كي از نزدي كان خمي ني به دو ست سيا ستمداري كه
ب عدا
اكنون در پاريس است گفته بود كه خميني نيز با آنكه عادت
ز يادي به ك تام خوا ندن ندا شت ا ين ك تام را به د قت خوا نده
بود .به موازات ا ين ،كارگردا نان دي گري از د ستگاه وال يت
يه
يد ،كي
يده بودني
يي شي
ً ناراضي
يديدا
يده و شي
فقي يه آن را خواني
نمو نهاي از آن وا كنش هادي غ فاري م عروف در ي كي از جل سات
محرما نه كمي سيون ا مور خار جه مج لس شوراي ا سالمي بود .ط بق
صورت جلسة اين نشست محرمانه ،كه نميدانم چگونه در پاريس
به دست دوست روزنامهنگار من بهروز صوراسرافيل رسيده بود
و او آن را بيه مين ارائيه داد ،ايين حزماللهيي دو آتشيه
يا
يراي مي
يا بي
ير طاغوتيهي
ياال ديگي
يه حي
يود كي
يرده بي
يراض كي
اعتي
توضيحالمسائل هم مينويسند ،و نميدانم چرا مقامات مربوطه
تكل يف اين ها را طوري مع لوم نميكن ند كه در آي نده دي گر
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كسي به فكر اين فضوليها نيفتد.
ً فتوائي بر مهدورالدم بودن من
عليرغم همة اينها ظاهرا
صادر ن شد ،شايد بدين ج هت كه ترور من با عث شناخته شدن
بي شتر ك تام و خوا نده شدن آن تو سط شمار ز يادتري از مردم
مي شد .در عوض :به طوري كه ميدانم ،خميني توصيه كرده بود
كه هيئ تي كار پا سخگوئي به مطا لب ا ين ك تام و رد آن ها را
به ع هده بگ يرد .ا ين هي ئت ت شكيل هم شد و ريا ست آن به
صورتي شگفتآور به ا براهيم يزدي مو كول شد كه نه تن ها
اطال عاتي در مورد ز بان عر بي و كتام هاي احاد يث ندا شت،
بل كه ح تي فار سي را هم با له جة خارجي حرف ميزد ،و لي كار
هي ئت ادا مه نيا فت .احت ماالً بدين دل يل كه ن في ا صالت
احاديث و روايات نقل شده ،با توجه به اينكه مراجع يكايك
ً م شخص شده بود ،عم لي ن بود و تال شي بود كه به
آن ها دقي قا
جاي سود ،زيان ميبخشيد.
بايد تذكر دهم كه به موازات اين مخالفت هاي درون مرزي،
مخالفت هاي برون مرزي گ ستردهاي ن يز با ا ين ك تام به ع مل
آ مد كه از جم لة آن ها مقا لة مب سوطي بود از سيد م هدي
رو حاني ( كه به خود ع نوان خود ساختة ره بر شيعيان ارو پا
داده بود) در اع تراض به م ندرجات ا ين ك تام در هفتهنا مة
ا يران و ج هان چاپ پاريس كه از جا نب من در ه مان ن شريه
پا سخ داده شد .شك ست آ شكار ره بر خود ساختة شيعيان ارو پا
در ا ين م ناظره ،چ نان ما ية خ شم او شد كه چ نان كه ب عدها
ي كي از نزدي كان آ يتهللا خوئي مجت هد م عروف شيعه در ن جف فاش
كرد ،وي به نو بة خود از ا ين آ يتهللا خوا ستار صدور ف تواي
مهدورا لدمي براي من شده بود ،ا ما تقا ضاي او پذيرف ته
نشده بود.
* * *
به دنبال اين سه اثري كه در سه زمينة تاريخي ،ادبي و
مذهبي از من منت شر شد ،در ه مان سالها ا ثر چ هارمي ن يز،
اين بار در جبهة سياسي از جانب من انتشار يافت كه از هر
سة آنها بزرگتر بود ،زييرا مجموعيهاي چهيار جليدي و 2511
صفحهاي بود به نام «جنا يات و مكا فات» كه در فهر ست
كتامهياي تيأليف و ترجمية بيسيت سيالة برونميرزي احتمياالً
مفصلترين اثر است كه در خارج از ايران منتشر شده است.
كتام «جنايت و مكافات» را كه سنگينترين كار فرهنگي و
مطبوعاتي من ،در بيست سيالة گذشيته اسيت ،در سيال  1365ي
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يدر شرايطي نوشتم كه فكر مي كردم جامعة
پانزده سال پيش
برون مرزي ما در گر ماگرم پي كار ر هائيبخش م لي ن ياز مبر مي
به آ گاهي هر چه بي شتر بر واقعيت هائي دارد كه ساختار
سياسي و اجتماعي جامعة فعال و شكوفاي ما را سراپا بر هم
ريخ ته بود ،با ا ين هدف كه آن را از صورت يك جام عه قرن
بي ستمي به مو ضع قرون و سطائي پي شين خود باز گردا ند.
الب ته م نابع الزم براي ا ين آ گاهي به فراوا ني و جود دا شت،
و لي ا ين م نابع در د سترس هم گان ن بود ،ز يرا در دا خل ك شور
د ستگاههاي تبلي غاتي رژ يم ،چه از طر يق راد يو تلويزيون ها
و مطبو عاتي كه از رژ يم سلطنتي به غني مت گرف ته بود ند و
چه از طر يق صد و ه شتاد هزار آخو ند گوش به فر مان خود در
ي كه اين بار آنها را از دوران هاي صفويه و
سراسر ك شور
ي اين واقعيت ها را يا به كلي
قاجار به ارث برده بودند
ً
پوشييده نگياه ميداشيتند و ييا آنهيا را در صيورت عميقيا
ً با حقي قت و فق
د ستكاري شدة مورد ن ظر خود شان ( كه مطل قا
نميك ند) به مردم ارا ئه ميكرد ند .در خارج ك شور ن يز
گرفتاري هاي روز مرة اكثر يت ايران يان برون مرزي در تالش
ً حقيرا نه اقلي تي
معاش ،و حسامگريهاي كوتاهبينا نه و غال با
كه غم م عاش ندا شتند ،و لي از درون تلويز يون مدار ب ستة
خود پا ب يرون نميگذا شتند (و تازه ك ساني از آ نان در
برابر تأمينكنندگان نيازهاي مالي خود تعهداتي داشتند كه
آزادي عمل زيادي برايشان باقي نميگذاشتند) راه را بر هر
گو نه تحق يق و ج ستجوئي در واقعيت هاي مر بوط به شنا سائي
آنچه «نخستين انقالم قهقرائي تاريخ جهان» نام گرفت ،بسته
بود .تنها بانگ حقيقي كه از خالل غوغاي گوشخراش آن سالها
در جامعة سردرگم برون مرزي ما برميخاست ،صداي ضعيف اربام
قل مي بود كه از طر يق كتام ها و يا م جالت و روزنا مهها به
نبييرد هييزار سييالة فرهنييگ ايرانييي يييا فرهنييگ وارداتييي
دكانداران دين ادامه ميدادند.
ي
در چنين شرايطي بود كه كتام «جنايت و مكافات» من
ي به
كه نامش از اثر معروف داستايفسكي گرفته شده بود
صورت يكي از مستندترين كتام هاي زبان فارسي انتشار يافت.
زيرا در تمام  2511صفحة آن كوچكترين مطلبي يافت نميشد كه
من بع دق يق آن بر مب ناي بيش از پان صد ك تام و ن شريه به
زبان هاي فار سي ،انگلي سي ،فران سه ،آل ماني ،ايتال يائي،
ا سپانيائي ،پرت قالي ،رو سي ،هل ندي ،عر بي ،تر كي در ز ير
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ً ه مين جن بة
صفحة مر بوط بدان م شخص ن شده با شد .و م سلما
ا ستنادي كا مل ،ي كي از عوا مل موفق يت ا ين ا ثر بود ،كه با
و جود سنگيني بي سابقة ب هاي دورة چ هار ج لدي آن ،چ هار چاپ
پياپي آن در فرانسه و آلمان و آمريكا به بازار آورد .با
ا ين ه مه در طول سالهاي اخ ير ا ين ك تام به كلي نا يام شده
بود ،منتها اين بار خود من قبول پيشنهادهاي متعدد مربوط
به تجد يد چاپ آن را م نوط به تجد يدنظري اسا سي در مح تواي
آن ميدان ستم كه متأ سفانه فر صت كافي براي آن نمي يافتم.
علت اين بود كه با گذشت سالها ،هم شرايط ملي و هم بخصوص
شرايط ج هاني ن سبت به ز مان ن گارش ا ين ك تام در مق ياس
و سيعي تغي ير كرده بود ،در صورتي كه ا ين ا شكال در مورد
كتام هاي ديگر من كه خميرماية مذهبي يا ادبي داشتند وجود
ندا شت ،همچ نان كه در مورد ك تام ب عدي من «تو لدي دي گر»
نيز وجود نداشت .در آنچه به محتواي كتام جنايت و مكافات
يه،
يك دهي
يول يي
يه در طي
يود كي
ين بي
يت ايي
يد ،واقعيي
يوط ميشي
مربي
امپرا توري ج هاني كه كموني سم از درون فرو پا شبده بود،
دوران ج نگ سرد شرق و غرم پا يان ياف ته بود ،ب سياري از
ديكتاتوريهاي پيشين  Made in USAجاي خيود را بيه دمكراسييهاي
نوخاسييته يييا در حييال شييكلگيري داده بودنييد .پيكييار
اسيتقاللطلبانه فلسيطينيان از مرحلية تروريسيم بيه مرحلية
توافق  Osloرسيده بود ،هر چند كه هنوز اين مبيارزان راهيي
دراز در پيش رو دا شتند و دار ند .ج نگ ويران گر بيمع ني و
قرون و سطائي ا يران و عراق به متار كهاي بيافت خار م يان
گالدياتور هاي ز خم خورده كه ي كي از آن ها جام ز هر را سر
ك شيده و دي گري ت بديل به «پار ياي» جام عة ج هاني شده ا ست،
انجام يده بود ،و تن ها ابر قدرت بر جاي ما ندة ج هان ا ين
بار به جاي پرچم جهاد صليبي ضدكمونيستي ،پرچم جنگ صليبي
ي كه صليب آن به صورت
دي گري را به نام ح قوق ب شر
شگفتآوري شكل دالر دارد ي بر دوش گرفته است .در دنياي 191
يالمي
يارت اسي
يور امي
يز دو كشي
يوم بجي
يزارة سي
ياز هي
يي آغي
مملكتي
افغانستان و جمهوري اسالمي ايران ،بقيه يا وارد قرن بيست
و ي كم شدهاند و يا ميكو شند كه در ا ين قرن تازه جائي
براي خود د ست و پا كن ند .در ا ين شرايط ،من متن تازهاي
از جنايت و مكافات  2511صفحهاي پيشين را ،اين بار در ييك
ج لد نزد يك به هزار صفحهاي براي چاپ در اخت يار سازمان
نا شر كتام هايم گذا شتهام كه مخا طب آن در در جة اول ن سل
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جوان نوخاستهاي است كه ميبايد براي ساختمان ايران فردا،
ي آن طور كه بودهاند و نه
واقعيت هاي ايران ديروز را
آنطور كه تبليغات بيست سالة رژيم حاكم همراه با تبليغات
ح سام شدة ب سياري از كارگردان هاي بيگا نه بدانان عر ضه
داشته است ي بشناسد.
* * *
م صاحبة مف صل و پر سر و صدائي كه به منا سبت انت شار
ك تام «جنا يت و مكا فات» م يان ب هروز صورا سرافيل ،نماي ندة
كي هان ل ندن با من صورت گر فت ،راه را بر انت شار سل سله
م قاالتي از جا نب من در كي هان گ شود كه چ ندين سال پ ياپي
ادا مه يا فت ،ز يرا من پس از انت شار چ هارمين ك تام خودم
وظي فهاي را كه در ا ين را ستا براي خود م شخص كرده بودم،
ان جام ياف ته ميد يدم ،و كار ا صلي خود را در دوران ب عدي،
ايين ميدانسيتم كيه هير چنيد يكبيار ،بيه اقتضياي جرييان
رو يدادها و تحوالت،ارزيابي هاي خويش را از آن ها بر مب ناي
آن چه در ا ين كتام ها آ مده بود ،با خوان ندگان خويش در
م يان ب گذارم .ه مانطور كه ب سياري از ا ين خوان ندگان به
ً با ع نوان نا مههاي
ياد دار ند ،ا ين سل سله م قاالت كه غال با
سرگ شاده منت شر مي شد ،از ه مان آ غاز مورد ا ستقبالي شايان
قرار گر فت .به طوري كه شمارههاي حاوي آن ها ه مواره از
ت عداد فروش ز يادتري بر خوردار مي شد .خميرما ية ا صلي غا لب
ا ين نا مههاي سرگ شاده ،تأك يد گذا شتن بر ضرورت يك ره بري
صحيح و كار ساز براي ت حرك دادن به سازمانهاي پراك نده و
سر در گم برون مرزي مقاو مت و تجه يز آن ها براي طرح و
ا جراي برنا مهاي ح سام شده در ا مر م بارزه ر هائيبخش م لي
بود كه عليرغم همة فرصتهاي مساعدي كه در زمينة ملي و در
زمي نه بينالمل لي در پيش ميآ مد ،و با و جود ه مة امكا نات
بالقوهاي كه جامعة برون مرزي ايراني داشت ،به دليل فقدان
ره بري واق عي هيچ نتي جهاي از كار آن ها به د ست نميآ مد و
ه مة فر صتها ي كي پس از دي گري از د ست مير فت .واقعي تي كه
من در ه مة نا مههاي سرگ شادة خود به صورتهاي مخت لف م طرح
مي كردم ،اين بود كه در شرايط اجتماعي جامعة برون مرزي آن
روزي ما ،هيچ يك از سازمانهاي مدعي اپوزي سيون به تن هائي
نه از اعت بار الزم براي چ نين ره بري بر خوردار بود ند و نه
از م شروعيت الزم ،در صورتي كه در ا ين هر دو مورد به ح كم
قانون اساسي و در عين حال به حكم سوگندي كه شاهزاده رضا
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پهلوي در  31آبان ماه  1359در قاهره با قبول مسئوليت خود
به ع نوان وارث قانوني تاج و ت خت ياد كرده بود ،هم
اعت بار و هم م شروعيت او براي ا ين ره بري ا مري مورد ق بول
مل يون ايرا ني بود .بد ني ست م تذكر شوم كه در هن گام ا ين
قبول مسئوليت ،خود من به دعوت خاندان سلطنتي در كاخ قبة
قاهره كه در آن ز مان م حل اقا مت آ نان بود ،ح ضور دا شتم و
شب ه مان روز در بارة تع هدات نا شي از ا ين ق بول م سئوليت
با پادشاه جوان به تفصيل گفتگو كردم.
آن چه در سالهاي سرنو شت د هههاي ه شتاد و نود از ا ين
شاهزاده خوا سته مي شد ،چ يزي جز ا جراي عم لي م سئوليتها و
وظايف ناشي از اين مقام و اين سوگند نبود .زيرا كه درست
در همان سالها در ايران زخم خورده و بال كشيدة ما هر روز
سيل تازهاي از خون جاري مي شد ،هر روز خانواده هاي تازهاي
عزادار مي شدند ،هر روز ضربتي تازهتر به اقت صاد از هم
پا شيدة ما ،به فره نگ سركوم شدة ما ،به حيث يت و شرافت
بينالمل لي ما ،به هو يت ايرا ني ما وارد ميآ مد .ا گر ه مين
وارث عالي قدر و قانوني تاج و ت خت ،كه به ح كم سرنو شت به
پرچمداري هو يت م لي و ا صالت فرهن گي ك شوري بزرگ و سرفراز
برگز يده شده بود ،و خود ن يز ا ين مأمور يت را پذيرف ته
بود ،آن چه را كه ا مروز در مورد ق بول بيق يد و شرط ره بري
تالش رهائيبخش ملي ميگويد ،در آن سالها گفته بود ي و اين
درست همان چيزي بود و نه بيشتر ،كه از او خواسته ميشد ي
و ا گر در آن هن گام با ه مين قاطعيتي به م يدان آ مده بود
كه اميد ميرود اين بار آمده باشد ،چه بسيار نابسامانيها
كه ميتوان ست بر م لت بال ك شيدة ما وارد ن شده با شد ،چه
ب سيار خون ها كه ميتوان ست ريخ ته ن شده با شد .و چه ب سيار
ضربتها كه ميتوانست به اقتصاد شكوفائي كه به لطف مضارعه
و مضاربه حجرهنشينان بي صالحيت به ورشكستگي وحشتآور كنوني
انجاميده است وارد نيامده باشد.
* * *
نتي جهگيري ن هائي خود من از ناكامي هاي بي ست سالة
جام عة برون مرزي ما ،از بيحا صل ما ندن ه مة ه شدارها و
فروكش كردن ه مة شورها و آمادگي ها و ام يدها ،تو جه بدين
واقع يت بود كه م شكل بن يادي ما ح تي با پ يروزي يك پي كار
رهائيبخش ملي و با بازگشت ديگر بارة ما به رژيم پادشاهي
يا روي آوردن مان به سي ستمي جم هوري به تن هائي حل ن شدني
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ني ست .ز يرا ا ين م شكل ،م شكلي ب سيار ا صوليتر و عم يقتر از
يك م شكل مت عارف سيا سي و يا اقت صادي ح تي در بدترين صورت
آن ا ست .م شكل سرطان مزم ني ا ست كه از دوران صفوي به ب عد
در رگ و پوست ملت ما ريشه دوانيده و در طول عمر نسلهائي
پياپي به طور منظم گستردهتر و ريشهدارتر شده است .و اين
ري شهها را ميبا يد در آن ساختار مذهبي تقل بي و د ستكاري
شدهاي ج ست كه آن چ نان كه گ فتم ،بنيان گذاران پاد شاهي
ً به اقت ضاي م صالح و م نافع خاص خود و
صفوي آن را صرفا
دان سته و يا ندان سته به قي مت ت باهي آي ندة ك شور و م لت
خود ساخته و پرداخ ته بود ند ،و شايد گو ياترين تو صيف آن
را در ارز يابي بيمجام له سر شناسترين اسالم شناس خود ا ين
مكتب ،در دوران ما مي توان يافت« :پتروشيمي استحمار صفوي
به د ست آخو ند از خون تر ياك ساخت و از مردان گي ذ لت و
ح قارت؛ از ت شيع و تق يه ،كاله شرعي؛ از ق بول م سئوليت ل شي
و بيغيرتي؛ از فهم و شعور ،تقليد و از مبارزهجوئي ،ناله
و ن فرين .ف قه آن ها هزار م سئله در آدام ب يتالخال  ،ك شف و
طرح كرد ،ا ما سرنو شت م لت برايش م سئلهاي ن بود .آن چه بود
اي مان ن بود ،دكان هاي اي مان بود .هدف آخو ند ف قط ا ين بود
كه هر ك سي در يك دغد غة و جودي گ ناه ب سر ب برد تا همي شه
مح تاج به او با شد .در ا ين راه از مذهب و سيلهاي براي
ر كود و ج مود ساخت و ج لوگيري از هر پي شرفت و تغي ير و
ت حول و نوآوري ،و مح كوم كردن مط لق هر كار تازه و حرف
تازه ،چه در د ين و چه در ن ظام ز ندگي و ف كر و ع لم و
جام عه ،تن ها در م قام حيض و ن فاس و آدام بردهداري يا
رفتن به مستراح بود كه در مكتب آخوند تحقيقات دقيق صورت
گر فت و نظر يات مف صل عل مي ارا ئه داده شد( ».دك تر ع لي
شريعتي :تشيع علوي و تشيع صفوي).
پيا مدهاي ا ين بي ماري مزمن ،ه مراه با خود كامگي قرون
وسييطائي دسييتگاههاي حكييومتي بخصييوص تييا پيييش از انقييالم
م شروطيت ،كه آن ن يز ب خش اع ظم از ماه يت ويرانگرا نه خود
را از روحانيتي قدرتطلب و سودجو ميگرفت ،ساختار اجتماعي
ما را به چنان نابساماني كشانيد كه ديگر درمان واقعي آن
را نه تن ها در دارو هاي م سكن ،بل كه ح تي در جرا حي ن يز
نمي توان ج ست ،بل كه ميبا يد به ت كاپوي «تو لدي دي گر»
برخا ست ،و چ نين تو لدي بيش از هر چ يز م ستلزم ا ين ا ست كه
فروغ اع جازآميز رو شنگري ،به ه مان سان كه دو قرن پيش
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از ين بر ج هان بزرگ م سيحيت تاب يده و يا ن جات دادن از
ه مين بي ماري مزمن ،ر ستاخيزي سرا سري را با پيا مدهاي
شگفتآور ك نوني براي ا ين ج هان به ارم غان آورده بود ،بر
ظلمتكدة دروغ ها و فريب ها و خرافات چند صد سالهاي نيز كه
ً يا به د ست وار ثان
«پترو شيمي ا ستحماري صفوي» م ستقيما
شايستة خود براي ملت ما به ارمغان آورده و آن را به نام
ا سالم نام مح مدي بر مغزشوئي شدگان سنتي خود تحم يل كرده
است ،بتابد و جاي تاريكي هاي نيم شب را به سپيدة روشننگري
و ج هانبيني و فروغ دا نش و بين شي بد هد كه ب شريت متر قي
ا صالت فرداي خودش را تن ها در آن ميتوا ند بجو يد ،ب سيار
پيش از ا ين فره نگ آزادا نديش خود ما ن يز ،راه واالي خود
را عليرغم قشريتهاي چماقدار در اين جسته بود كه به گفتة
موال نا م غز را بر دارد و پو ست را ب هر خ سان ( يا چ يزي هم
وزن آن) بگذارد.
با چ نين انگ يزهاي بود كه من ،باري دي گر به تدوين و
ن شر ك تابي تازه ،و ا ين بار در م سير رو شنگري قرن فروغ
يتم
ير» گذاشي
يدي ديگي
يام آن را «تولي
يه ني
يا روي آوردم كي
اروپي
(اصطالح زيبائي كه ابتكار وضع آن با فروغ فرخزاد بود) ،و
محتييواي آن فشييردة يييك جييائي از انديشييهها و نظريييات
اندي شمندان و پژوه شگران ب سيار سرشنا سي از ج هان غرم ،از
ولتر و نيوتن و روسو و كانت و هگل گرفته تا تيچه و فرويد
و اين شتاين و برترا ند را سل كه شمار ك لي آ نان به سي صد
ي كه از
ميرسيد ،با اين هدف كه نسل آخوندزدة ايراني
دوران صفويه تا ع صر په لوي ز نداني ظلمت كدة دكا نداران د ين
ي به بركت آن آزادي
بود و راهي بدين روشنگري ندا شت
گفتاري كه در اين سالها براي بخش برون مرزي جامعة ايراني
در ج هان غرم فراهم آ مده ا ست ،بتوا ند بيخبري هاي بيش از
دويست سالة خود را تا سر حد امكان جبران كند و با آشنائي
با اندي شههاي رو شنگران بزرگ ج هان مت مدن ،ام كان ب سيار
بي شتري براي انت خام آزادا نه و آگاها نه راه فرداي خود به
د ست آورد .موفق يت بي سابقة ك تام تو لدي دي گر ،نه تن ها در
جامعة برون مرزي ايراني بلكه بخصوص در داخل خود ايران ،كه
آن را به صورت پرفروش ترين ك تام پار سي بي ست سالة گذ شته
درآورده ا ست ،به ترين گواه ا ين واقع يت بود كه جام عة
ظل متزدة ا مروزي ما تا چه ا ندازه به د ستيابي به رو شني،
احساس نيازمندي ميكند.
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در ا ين تالش زندگي ساز ،بيگ مان كمينگاه ها و خطر هائي
بسيار بر سر راه روشنگران است ،همچنان كه پيش از اين بر
سر راه پيشك سوتان آ نان در ج هان پي شرفتگان ا مروز بوده
ا ست ،و لي ا ين تال شي ا ست كه در گذ شته به ق بول هر خ طري
ارز يده ا ست ،ا مروز هم ميارزد ،ه مانطور كه فردا خوا هد
ارز يد ،ز يرا ه مة آن هائي كه بدين راه ميرو ند ،آگاها نه
بدان ميرو ند .و خود من از آ غاز ي كي از اي نان بودهام .از
همان نخستين روزي كه در دوران بعد از انقالم براي روشنگري
دست به قلم بردم روزي نبوده است كه اين خطر بالقوه را در
كنار خود احساس نكنم .به همين جهت نيازي به نقل خاطراتي
ً گفت ني
در ا ين را ستا هر قدر هم كه شماري از آن ها واق عا
باشد ،نميبينم .تنها مايلم در سلسلة اين خاطره ها به يكي
از آن ها كه تلخ كامي فرا موش ن شدني برايم بر جاي گذا شته
ا ست به طور گذرا ا شاره كنم ،و آن ا ين ا ست كه بر ا ثر
بينتي جه ما ندن سناريوي نامردا نه و مزورا نهاي كه با
ً بازر گان رژ يم در آل مان براي
كارگرداني يك مأمور ظاهرا
ك شتن من در د ست ا جرا قرار گرف ته بود ،و لي ه شدارهاي به
مو قع دو ستاني آ گاه و ه شيار مرا از اف تادن ن هائي در دام
آن نجات داد ،اندكي بعد همين سناريو توسط همين مأمور خود
ً در مورد دو ست ب سيار نازنين و در حد ا عال
فروخ ته عي نا
ميهنپرست من كورش آريامنش به اجرا گذاشته شد و متأسفانه
اين بار به موفقيت آنجاميد ،به طوري كه هنوز ،پس از گذشت
سالها ،حتي يك بار نيست كه من به مناسبتي ياد از آريامنش
نازنين ب كنم و خودم را به طور ناخوا سته م سئول ا ين ترور
نامردانة او ندانم.
با ا ين ه مه ،واقع يت فرا تر از ه مة اين ها ا ين ا ست كه
نه با تكرار كم يا زياد چنين آدمكشيها و جنايت ها راه بر
رو شنگري رو شنگران ا مروز و فردا ب سته خوا هد شد و نه
آريامنش هائي تازه سر از ر فتن به راه آريامنش هاي پي شين
باز خواه ند زد .ز يرا ز بان حال هر كدام از آن ها همچ نان
سخن رندا نة سخنور شوريدة شيراز در ني مه راه قرن گذ شته
خواهد بود كه:
بشكست اگر دل من ،به فداي چشم مستش،
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