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فراخوان مقاله نهمین نشست تخصصی تاریخ
شفاهی ایران

نهمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهی ایثار و
شهادت» در نیمه اول اسفند امسال برگزار میشود.
به گزارش انجمن تاريخ ايراني در ادامه سلسله نشستها و کارگاههای
تخصصی انجمن تاریخ ش��فاهی ایران ،بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران در
نظر دارد ،نهمین نشس��ت تخصصی تاریخ ش��فاهی را با عنوان « :تاریخ
شفاهی ایثار و شهادت» برگزار کند .انجمن تاریخ شفاهی ایران ،گروه تاریخ
دانش��گاه اصفهان ،حوزه هنری ،س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مرکز اسناد انقالب
اسالمی همکاران و همراهان این دوره از نشست هستند.
موارد زير به عنوان اهداف برگزاری این همایش اعالم شده است:
.1تبیین و بازشناس��ی نقش و نسبت تاریخ ش��فاهی در ثبت و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت.
.2بازیاب��ی و بازشناس��ی اولویتهای تاریخ ش��فاهی در ح��وزه ایثار و
شهادت
محور مباحث و موضوعات نشست عبارتند از:
.1میدان ها ،موضوعات و ضرورتهای تاریخ شفاهی ایثار و شهادت.
.2رویکردها ،روش ها و کارکردها در تاریخ شفاهی ایثار و شهادت.
.3ام��کان و امتن��اع و فرصته��ا و تهدیدها در تاریخ ش��فاهی ایثار و
شهادت.
.4آسیب شناسی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه ایثار و شهادت.
بنابر اين خبر از عالقه مندان ،پژوهش��گران و نویسندگان حوزه فرهنگ،
مطالعات و تحقیقات ایثار و شهادت و نیز از صاحبنظران ،محققان و فعاالن
عرصه تاریخ ش��فاهی دعوت به عمل آمده ت��ا آرا ،دانش و یافتههای علمی
و عمل��ی خود را در قالب مقاله و با نظرداش��ت اهداف ،مباحث و موضوعات
فوق الذکر به دبیرخانه الکترونیکی انجمن تاریخ شفاهی ایران ارسال نمایند.

فرهنگ ارشاد از جامعهشناسی تاریخی
سخن میگوید

سلسله سخنرانيهاي علمي پيرامون جامعه شناسي تاريخي در ايران با
موضوع «نهادي شدن نظام طايفهاي و پيامدهاي آن در تحوالت تاريخي-
اجتماعي جامعه ايران» با حضور دكتر فرهنگ ارش��اد امروز ش��نبه 18
آبان از س��اعت  10تا  12در پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
برگزار ميش��ود .اين مجموعه س��خنرانيها با هدف ترويج رويكرد جامعه
شناس��ي تاريخي و تقويت فعاليتهاي علمي ميان رشتهاي توسط گروه
جامعه شناسي تاريخي انجمن جامعه شناسي ايران با همكاري پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انجمن ايراني تاريخ برگزار ميگردد .از
پژوهشگران حوزه جامعه شناسي تاريخي در ايران دعوت شده با مشاركت
در اين سلسله سخنرانيها ،يافتهها و تجربيات علمي خود را با ديگران به
اشتراك بگذارند.

حماسه

هَّ
اباعبدالل الحسين(ع) به سرزمين
ورود كاروان
كربال

پس از آن كه والي مدينه ،امام حس��ين(ع) را براي بيعت با يزيد تحت
فشار قرار داد ،آن حضرت به مكه رفت و پس از مدتي ،در روز ترويه يعني
ذيحج ه س��ال  60قمري از مك ه معظمه به سوي عراق مهاجرت
هش��تم
ّ
هَّ
عبيدالل بن زياد به
فرمود .در اوايل ماه محرم س��ال  61قمري ،لش��كريان
فرماندهي ُح ّر بن يزيد رياحي با آن حضرت مواجه شده و مانع پيشروي
حر بن يزيد ،مأموريت داشت با
آن حضرت به س��وي كوفه ش��دند .گرچه ّ
امام حسين(ع) برخورد شديد نمايد وليكن رفتار وي با امام بر ِرفق و مدارا
حر و لش��كريانش در نماز جماعت امام حس��ين(ع) شركت
بود .از اين رو ّ
ميكردند و به خطبههاي دلنش��ين وي گوش جان ميس��پردند و اين دو
هَّ
عبيدالل بن
س��پاه چند روز بدون هيچگونه مشكلي در كنار هم بودند .ا ّما
هَّ
اباعبدالل الحس��ين(ع) اصرار فراوان داشت ،نامهاي به
زياد كه در جنگ با
حر
نمود.
حسين(ع)
امام
بر
گيري
ت
سخ
مأمور
حر بن يزيد نوشت و وي را
ّ
ّ
بن يزيد نيز طبق فرمان ،راه را بر امام حسين(ع) و يارانش مسدود نمود و
آنان را به س��وي منطق ه خشك و بيحاصلي به نام كربال هدايت كرد و در
آنجا آنان را در محاصر ه خويش قرار داد .قافل ه امام حس��ين(ع) چون به
سرزمين كربال رسيدند ،آن حضرت پرسيد :اين زمين چه نام دارد؟ عرض
هم اِنّي اَع ُو ُذ ب َ
ِك
كردند :كربال .آن حضرت تا نام كربال را ش��نيد ،فرمود :اَللّ َّ
ِن الْ َك ْر ِب َو الْ َبالءِ.
مَ
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پايان پيروزمندانه نبرد «سيمون بوليوار» براي
آزادي ونزوئال

س��يمون بولي��وار ،قهرم��ان
اس��تقالل كش��ورهاي امريكاي
التي��ن از هم��ان دوران جواني
تصمي��م گرفت جه��ت آزادي
منطق��ه امري��كاي جنوب��ي از
اس��تعمار اس��پانيا ب��ه مب��ارزه
بپ��ردازد .وي ابت��دا ب��ه كمك
اس��تقاللطلبان ونزوئال شتافت
كه در نتيجه موفق ش��دند در  5ژوئيه 1811ميالدي اس��تقالل اين كش��ور
را اعالم نمايند .اما كمتر از دو س��ال بعد بار ديگر ،س��لطنتطلبان ،با كمك
اس��پانيا به حكومت ونزوئال رسيدند .س��يمون بوليوار ،اينبار در ششم نوامبر
1813ميالدي در جنگ با نيروهاي استعمارگر اسپانيا ،توانست با كمك 6500
نفر از ياران خود بر  13هزار اسپانيايى پيروز شده و سرزمين ونزوئال را بهطور
كلي از دست آنان آزاد سازد .بوليوار سپس در مبارزات آزاديخواهانه در چند
كشور ديگر امريكاي جنوبي نيز شركت كرد و جانفشانيهاي فراواني از خود
نشان داد .مردم امريكاي جنوبي ،پس از حدود دو قرن ،همچنان به مبارزات
رهايي بخش س��يمون بوليوار افتخار ميكنند و او را سرمشق آزاديخواهي و
استقاللطلبي و مقاومت در برابر سلطه بيگانگان ميدانند.

استعفاي دولت موقت و واگذاري امور اجرايي
كشور به شوراي انقالب

پس از تس��خير س��فارت
امري��كا در ته��ران به دس��ت
دانش��جويان پيرو خط امام و
تأييد اين حركت دانشجويي
توس��ط حض��رت ام��ام
خميني(ره) ،دولت موقت در
صدد آزاد ساختن گروگانها
و ح��ل مش��كل ب��ه وس��يله
مذاكرات سياس��ي بود كه با مخالفت دانشجويان مواجه شد .به دنبال اوج
اين مخالفت ،دولت موقت بهطور دس��تهجمعي استعفا كرد كه با موافقت
حض��رت امام روبهرو گرديد .پس از اين اس��تعفا ،بالفاصله امام امت ،امور
اجرايي كش��ور را به ش��وراي انقالب واگذار كردند تا زمينه را جهت انجام
انتخابات رياس��ت جمهوري فراهم كنند .ط��ول عمر دولت موقت از نيمه
بهمن  57تا نيمه آبان  58تنها  9ماه به طول انجاميد .مأموريت ش��وراي
انقالب ،تا شكلگيري دولت شهيد رجايي در مرداد  1359ادامه يافت.
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ش�ما مؤلف كتابي با نام جنبش
مش�روطه هس�تيد كه به عقيده
برخي صاحبنظ�ران نگاه معتدلي
ب�ه واقعه نهضت مش�روطه دارد.
اصوالً نگاه ي�ك مورخ به مباحث
تاريخي چه الزاماتي بايد داش�ته
باشد؟
در اش��اره به كت��اب كوچك من با
عن��وان «جنبش مش��روطه » ويژگي
اعتدال نس��بت به واقعه مش��روطه را
پررن��گ ديديد و احتم��االً عدهاي اين
ويژگي را س��تودهاند باي��د بگويم كه
تاريخ و جهان انساني موضوعي نيست
ك��ه درباره آن به آن معني كه در قرن
نوزدهم فك��ر ميكردند و البته همين
حاال هم ع��دهاي چني��ن ميپندارند
بت��وان بيط��رف ب��ود .بيطرفي يك
ادعاس��ت .اگر معن��اي بيطرفي اين
باش��د كه انس��ان بخواهد خ��ود را از
ارزشها ،پيش��داوريها و ايدهها خالي
كند و عينك خود را كام ً
ال بردارد شايد
غيرممكن باش��د .آن اسطورهاي كه به
آن جمله معروف بازميگردد كه مورخ
بايد بيطرف باشد و واقعيت گذشته را
چنان كه بوده بازنمايي كند اآلن ،ثابت
شده امكانپذير نيست و در واقع مورخ
بيط��رف مورخ مرده اس��ت .آدم زنده
نميتواند بيطرف باشد .ضمن اين كه
اسطوره پوزيتيويسمهاي قرن نوزدهم
درباره ذهن آينهگون كه معتقد بودند
مورخ بايد ذهنشناسا را عيناً منعكس
كند ثابت شده كه چنين آينه صاف و
بيغشي وجود خارجي ندارد.
ول��ي م��ا در تاري��خ باي��د ت�لاش
كني��م انص��اف و اعت��دال داش��ته
باش��يم و اين ش��دني اس��ت .انصاف
ي��ك جنبهه��اي نظ��ري و روش��ي و
پ��اره اي جنبههاي روحي و اخالقي و
عاطف��ي دارد .مورخ بايد تا آنجايي كه
ميتوان��د صادقانه گام بردارد .بنابراين
در آث��ار مختل��ف من به هي��چ عنوان
ادعا نميكنم كه بيطرف هس��تم .به
ط��ور طبيعي مثل هر انس��ان ديگري
به برخي از ش��خصيتها و رويدادهاي
تاريخي عالقه دارم و به برخي بيعالقه
هس��تم .از برخي با لذت و س��تايش و
از برخي با دلگيري و ناراحتي س��خن
ميگويم .من اميركبير را دوست دارم
و از ميرزا آقاخان نوري خوشم نميآيد.
مص��دق ،م��درس ،س��يدجمالالدين
اسدآبادي را دوس��ت دارم .به هرحال
آدم گرفت��ار عش��ق و ح��ب و بغ��ض
اس��ت .اما زماني كه ميخواهم درباره
مصدق يا مدرس بنويسم براي ديگري
مينويس��م ،نه براي خودم .بنابراين تا
جاي��ي كه ميتوانم باي��د صادقانه قلم
بزنم .دس��ت به الپوش��اني و تحريف
تاري��خ نزنم و دچار افراط و تفريط هم
نش��وم .من معتقدم تاريخ را انسانها
درب��اره انس��انها مينويس��ند و ن��ه
فرش��تهها و ديوها در باره فرش��تهها و
ديوها و البته ما در تاريخ ممكن است
با ش��خصيتهايي برخورد كنيم كه از
فرشته ها بهتر و از حيوانات درندهخوتر
باشند ولي موجودات تاريخي هستند
نه موج��ودات ذات��ي و طبيعي .يعني
در تاريخ س��اخته شدهاند نه اين كه از
شكم مادر اينگونه بوده باشند .شرايط
آنها را ساخته است .براي مثال برخي
از شخصيتهاي تاريخي اگر ميماندند
ش��ايد آنقدر قهرمان نميش��دندكه با
كشت ه شدنشان شدند و برعكس برخي
شايد اگر فرصت پيدا ميكردند پارهاي
از مش��كالت خودش��ان را تصحيح يا
جبران ميكردند.
كتاب «جنبش مش��روطه» را من
ب��ه تقاض��اي برخي از دوس��تان براي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و
براي مقطع س��ني جوانان نوشتم .اين
كه ش��ما تاريخ را براي چه كس��ي در
چه شرايطي و با چه زباني مينويسيد
واقع��اً مهم اس��ت .ش��ايد خيل��ي از
دانش��جويان فكر كنند چ��را من زبان
س��اده و رواني به كار ميبرم .در حالي
كه سر كالسهاي دكترا و ارشد بسيار
وارد بحثه��اي نظ��ري ميش��وم در
واقع اعتق��اد دارم زماني كه براي يك
دانشجو در مقطع ليسانس مينويسم
پيچيدگيه��اي نظ��ري و مفهومي را
نبايد زياد وارد كرد.
من يك نظر ويژ ه درباره ماده اصلي
كار مورخ و تاريخنويس دارم و آن هم
اين اس��ت كه ماده اصل��ي كار مورخ
آگاهي اس��ت و نه موضوع مردهاي به
نام گذش��ته .به عبارت بهتر من از كار
م��ورخ در اين عرصه تعبير ميكنم به
«گذشتهي گذش��ته» چرا كه ما هيچ
چي��زي به معناي «گذش��ته واقعي »
نداريم .ما گزارش و ذهنيتي از گذشته
داريم .ما معرفت و آگاهياي نس��بت
به گذش��ته داريم كه در انواع و اقسام
گزارشه��ا ،اس��ناد و مكاتيب براي ما
باق��ي مانده اس��ت .بنابراي��ن واقعيت
مشروطه كه در دس��ت ما نيست .آن
مش��روطه به عنوان يك گذش��ته مرد
و رف��ت و در واق��ع روايت ما از انقالب
مشروطه باقي مانده است.
خود گذش��ته تاريخ��ي تاريخمند
اس��ت .يعني رواي��ت و آگاهي و فهم
از گذش��ته ،خ��ودش در تاريخ زندگي
ميكند و يك موجود تاريخي اس��ت،
بنابراي��ن هميش��ه در لحظ��ه ح��ال
وجود دارد .به عب��ارت بهتر براي من
يك دغدغه اصلي اين اس��ت كه پس
از پيگيري ب��راي دريافت درس��ت از
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در دههه�اي اخي�ر
برخيه�ا ك�ه ناش�يانه
درباره تاريخ مش�روطه سخن
گفتهان�د فك�ر كردن�د آب در
آس�ياب ذهنيت توطئه ريختن
كار خوبي است .نتيجه آن اين
ش�د كه برخي راجع به انقالب
اسلامي هم فرضيه توطئه را
تقويت كردند .ش�ماري آمدند
گفتند اگر مش�روطه و نهضت
ملي ش�دن نفت محصول دول
خارجي ب�وده پس چرا انقالب
اسالمي نباش�د .بنابراين اين
ن�گاه ت�ك عاملي را ب�ه ذهن
جامع�ه الق�ا ك�ردن ،كار
شايستهاي نيست

داريوش رحمانيان در مصاحبه با ايران:

گرداب روایتهای یکسونگرانه
از ماجرای مشروطه
قتل ناصرالدین شاه نماد قتل پادشاهی درایران است

جواد محرمی  /دکتر داریوش رحمانیان  ،استاد تاريخ دانشگاه تهران و دارنده تأليفاتي همچون «ايران بين دو كودتا» و «تاريخ تفكر سياسي
دوره قاجاريه» در گفتوگو با ايران به ابعاد تازهاي از ناكامي جنبش مشروطه ايران و نقش دول خارجي بويژه دولت انگلستان اشاره ميكند .نگاه
اين پژوهشگر تاريخ به انقالب مشروطه در بسياري از موارد رنگ جامعهشناختي به خود ميگيرد و نقش مردم در پيدايش اين پديده سياسي،
اجتماعي بيش از هر مؤلفه ديگري برجسته مي شود.متن پيش رو بخش اول مصاحبه با اين پژوهشگر تاريخ است.

وقايع تاريخي تفس��ير و فهم و روايات
از گذش��ته چگونه و در كدام زمينه و
بافت معنايي و زباني و در كدام شرايط
تاريخي شكل گرفته و چه كاركردهايي
داشته است .راويان ما خودشان چگونه
در تاريخ زندگي كردهاند.
در واقع خود فهم تاريخ هم مهم
است.
بله،خيل��ي مهمت��ر از خ��ود تاريخ
اس��ت .گفتمانهايي درباره گذش��ته
ش��كل ميگيرند كه اينه��ا با يكديگر
ميجنگن��د و در تاري��خ زاد و ول��د
ميكنند .روايت و فهم از گذشته همان
گذش��ته نيس��ت .مرده و رفته نيست.
بلكه هميش��ه اكنوني ،زنده و ناظر به
لحظه حال است .بنابراين تاريخ خيلي
علم پيچيدهاي ميشود.
در واقع تاريخ هميش�ه زمان را
در مينوردد.
بله .موضوع و ماده اصلي كار مورخ
آگاهي بر گذشته است و خود گذشته
و اي��ن آگاهي بر گذش��ته صورتهاي
گوناگون��ي پي��دا ميكن��د و خود اين
آگاه��ي در تاري��خ زندگ��ي ميكند و
ب��ا توجه به ش��رايط تاريخي دگرگون
ميشود .بنابراين اين كه شيخ فضلاهلل
نوري ميش��ود ش��يخفضلاهلل شهيد
يا ي��ك زماني برخي برعك��س اين را
ميگفتند بايد ببينيم در چه شرايطي
اين تفكر شكل ميگيرد.
انقالب مش��روطه چون س��رفصل
تاري��خ معاصر ماس��ت و نماينده يك
گسس��ت از يك دوران و سرآغاز يك
دوره جديد اس��ت بسيار اهميت دارد.
گويي كه ايراني��ان از يك دوره زماني
كنده ميش��وند .دورانه��اي تاريخي
نش��انههاي پايان و آغ��از دارند .من به
نش��انههاي آغاز ميگويم نش��انههاي
آستانه يا به عبارتي آستانه دوران .براي
مثال قتل ناصرالدين ش��اه يك نشانه
آس��تانهاي اس��ت و خيلي بامعناست.
خيليها به اين مسأله توجه نميكنند.
م��ا در ط��ول تاريخ ايران ش��اهد قتل
بسياري از شاهان هستيم حتي مردم
عادي هم دس��ت به اين كار ميزدند.
خيلي از ش��اهان در نزاع قدرت ميان
خانواده و خاندان خود كشته شدهاند،
ام��ا اس��ماعيليه را ه��م داش��تيم كه
ميرفتند و ش��اه را ت��رور ميكردند يا
ممكن ب��ود يك آس��ياباني يزدگرد را
به خاطر لباسش ميكشت ،اما كشته
ش��دن ناصرالدين ش��اه ب��ه لحاظ آن
نشانه آس��تانهاي بسيار بامعناست .در
واق��ع آس��تانه ورود ما به ي��ك دوران
جديد را به خوبي نمايان ميكند چون
قت��ل ناصرالدين ش��اه در واقع نه قتل
ش��اه كه قتل پادشاهي در ايران است.
قتل ش��خص نيست .ش��ليك به نهاد
است .ميرزارضا كرماني نهاد سلطنت را
هدف قرار داده نه فقط شخص پادشاه

ب�راي من خيلي جالب اس�ت كه
بدانم اين «گذشته گذشته» به اين
معنا كه مش�روطه همان آش�ي است كه
انگليس�يها براي ما پختند .در تاريخ ما
چگونه و چرا ساخته شد و چه كساني از
آن سود بردند

را .قتل ناصرالدين ش��اه با اين معنا در
تاريخ ايران سابقه ندارد.
در واق�ع ش�خص ميرزارض�ا
كرماني چنين انگي�زهاي دارد يا
اينكه...
كنش و عمل ميرزارضا كرماني را از
آن ماهيت و بافت زمانه بايد بفهميد و
معنا كنيد .شليك او براي اين است كه
بگويد دوران سلطنت خودكامه به سر
آمده است .معناي شليك اين است كه
بايد نهاد سلطنت مشروطه و مبتني بر
حق و اراده و آزادي مردم بشود.
جنبش تنباكو ،قتل ناصرالدين شاه
و سپس جنبش مشروطه سرفصلهاي
تاريخ معاصر ايران هستند كه برآمدن
م��ردم را نش��ان ميدهن��د .يك��ي از
مشخصههاي بارز عصر جديد مردمي
شدن خود قلمرو تاريخ است .تاريخ را
پيش از اين خود ش��اهان يا نزديكان
آنها مينوش��تند .عص��ر جديد عصر
عمومي شدن تاريخ هم هست .در واقع
اين مهمترين ش��اخصه تجدد اس��ت.
عصر جديد عصر بلوغ مردم است .من
تعبيري را در زبان فارسي جعل كردهام

به نام "مردم نامهنويسي "و راجع به آن
پرونده ه��م نوش��تهام .در برابر تاريخ
مردمي من تعبير "مردم نامهنويسي" را
جعل ك��ردهام البته اين تعبير در برابر
شاهنامهنويسي هم هست كه تاريخ را
منحصر ميكند ب��ه احوال حاكمان و
بزرگان و شاهان و سرداران .اگر در آن
پارادايم قديمي تاريخ ميگفتيد تاريخ
عرصه كنش و فعاليت مردم اس��ت به
ش��ما ميخنديدند و اص� ً
لا يك حرف
غيرمنطقي به نظ��ر ميآمد .بيترديد
برآم��دن و ظهور مردم از نش��انههاي
آستانهاي عصر جديد است.
بنابراي�ن نگاه ش�ما ب�ه عرصه
تاريخ ب�ه نوعي جامعهش�ناختي
است.
بل��ه ،دقيقاً حاال وقتي ما ميآييم و
نقش انگليس را در نهضت مش��روطه
برجسته ميكنيم مانند باور كالسيك
افرادي مانند اسماعيل رائين و ابراهيم
صفاي��ي كه هر كدام به ش��كلي از آن
س��خن ميگفتند .ميتواني��م معتقد
باش��يم مش��روطه آش��ي ب��ود كه در
س��فارت انگليس ب��راي م��ردم ايران

پختن��د واال ايرانيها چه ميفهميدند
مش��روطه و مردمس��االري و قانون و
آزادي چيس��ت .ب��ا چنين گرايش��ي
همه اينه��ا و اصالت بوم��ي و انقالبي
ايرانيان را نفي ميكنيم و در حقيقت
ب��ه نظر م��ن از لحاظ منط��ق تحليل
تاريخ��ي بس��يار خطاس��ت و در واقع
انقالب مش��روطه كام ً
ال مردمي ،ملي
و از درون مقتضي��ات تاري��خ و جامعه
و فرهنگ ما جوش��يده .البته انگليس
و روس��يه هم بيكار نبودند .متأسفانه
ف��رق ما ب��ا كش��ورهايي ك��ه انقالب
آنه��ا در عرصه آزادت��ري رقم خورده
مانند ژاپن كه انقالب ميجي را از س��ر
گذرانده و تحت سلطه استعماري نبود
اين بود كه مش��روطه تبديل به گندم
ميان دو س��نگ بزرگ آس��ياب شده
ب��ود يا به قول قائم مق��ام فراهاني كه
در رد تقاضاي وزير مختار انگليس كه
همان امتيازه��اي تركمنچاي را طلب
ميكردند گفت��ه بود تا موقعي كه من
زندهام مگر اينك��ه خوابش را ببينيد.
اگر زنده بمانم و بتوانم همانها را هم
به هم ميزنم .چ��را؟ چون ايران مثل
يك شكار نيمه جان ميان دو شير قوي
پنجه بود و ق��رارداد تركمنچاي پنجه
نيرومندي است كه در تن او فرو رفته
و اگر يك قرارداد مشابهي با انگلستان
بس��ته ش��ود به معناي اين اس��ت كه
پنجه ش��ير ديگر هم در تن او رفته و
تم��ام ميكند .در واقع ايران تبديل به
رقابت س��نگين ميان روس و انگليس
ش��ده بود .جنب��ش آزاديخواهي ايران
هم��واره با دخالت عنص��ر خارجي در
حال رقم خوردن بود .ايراني مجبور بود
در عرصه داخلي با استبداد ،بيقانوني،
تبعيض و باندس��االري خ��ان ها و در
عرص��ه بيروني هم با پدي��دهاي به نام
اس��تعمار مبارزه كند .بنابراين شرايط
اي��ران در مواجهه با روس و انگليس و
سياست بينالمللي به گونهاي بود كه
متأس��فانه تا حد زيادي از ويژگيهاي
آزاديخواهانه مردمي به س��ود ويژگي
اس��تقاللطلبانه و ضداس��تعماري آن
كاسته ميشد.
به عب��ارت بهتر اس��تقالل هدف و
آزادي وس��يله ميشد .من اسم اين را
گذاشتهام آزادي ابزاري و به عقيده من
اين مسأله يك آسيب بزرگ در تاريخ
نهضتهاي معاصر ايران است .كمااينكه
من يك عبارت ديگ��ري را نيز درباره
تاريخ انديشه سياسي قديم ايران جعل
كردهام به نام عالمت ابزاري و در كتاب
«تاريخ تفكر سياس��ي قاجاريه» به آن
پرداخت��هام و ميگويم كه عدالت يك
هدف و ارزش واالست كه در برهههاي
مختلف تاريخ ايران تبديل به يك ابزار
و به جاي آن امنيت به يك هدف واال
نزد حاكمان تبديل شد.
در واقع عدالت به معناي واقعي

اصالت پيدا نكرد.
بله .چون ناامني هميش��ه ايران را
تهدي��د ميكرد در حقيق��ت به نوعي
انديش��مندان و تحليلگ��ران ايران��ي
عدالت را به عن��وان ابزار و روش براي
حكومت كردن تجويز كردند تا امنيت
مس��تقر بماند.البته اي��ن عليالظاهر
ايرادي ندارد و ش��ايد منطقي باشد اما
مسأله اين اس��ت كه قدرت به سمت
خودكامگ��ي ميل پيدا ميكند .ش��ما
هميش��ه با افراد عاقل و هوشمند مثل
كوروش و اميركبير س��ر و كار نداريد
كه بفهمند عدالت به مثابه هدف چقدر
به نفع خودشان است .قدرت ،سكرآور
اس��ت و خيلي از حاكمان را در تاريخ
مست كرده است و گوششان شنواي
وجوب عدالت نيس��ت .ميگويد وقتي
من ميتوانم با ت��رس و رعب و اقتدار
حكومت كنم چرا به سمت عدالت كه
زحمت زياد ميطلبد بروم .آزادي هم
همين طور اس��ت .يك گوهر واالست
كه خداوند متعال در ذات انس��ان قرار
داده .آزادي در برهه مش��روطه تبديل
به ابزاري براي تحقق اس��تقالل ش��د.
وضعيت خاص ايران ناش��ي از مواجهه
ب��ا قدرته��اي س��لطهطلب بيگان��ه
باعث اين مس��أله ش��د و از اين به بعد
ماجراهايي مانند پيدايش شركت نفت
اي��ران و انگليس و قرارداد دارس��ي و
مسأله قرارداد  1907و سپس قرارداد
 1919و روي كار آم��دن رضاخ��ان
پي��ش آمد كه در همه و همه مس��أله
مواجهه با يك دولت استعماري مطرح
اس��ت .يعني گفتمانها جابهجا ش��د.
گفتمان آزاديخواهي و مردمس��االري
كه مش��روطه را ايجاد ك��رد تبديل به
گفتمان حفظ اي��ران از تجزيه و لزوم
اقتدار حكومت مركزي ش��د كه البته
انگلس��تان در اينجا نقش ب��ارزي ايفا
ميك��رد .در آن مقط��ع ديگ��ر قانون
اساسي مشروطه كارايي نداشت و تأثير
شمشير احمدشاه قاجار هم از پايتخت
آن سوتر نميرفت.
در دههه��اي اخي��ر برخيه��ا كه
ناش��يانه درباره تاريخ مشروطه سخن
گفتهاند فك��ر كردند آب در آس��ياب
ذهنيت توطئه ريختن كار خوبي است.
نتيجه آن اين ش��د كه برخي راجع به
انقالب اس�لامي هم فرضيه توطئه را
تقويت كردند .ش��ماري آمدند گفتند
اگر مشروطه و نهضت ملي شدن نفت
محصول دول خارج��ي بوده پس چرا
انقالب اس�لامي نباش��د .بنابراين اين
ن��گاه تك عاملي را به ذهن جامعه القا
كردن ،كار شايس��تهاي نيست .گويي
كه روس و انگلي��س يك قدرت فائقه
نعوذ باهلل فعال مايش��اء است و آينده
م��ا را ه��م پيشبيني ك��رده و ما هم
عروسكهاي بيارادهاي بيش نيستيم.
براي من خيلي جالب اس��ت كه بدانم
اين «گذش��ته گذش��ته» به اين معنا
كه مش��روطه همان آش��ي اس��ت كه
انگليسيها براي ما پختند .در تاريخ ما
چگونه و چرا ساخته شد و چه كساني
از آن سود بردند و در واقع اين ذهنيت
داييجان ناپلئون��ي چگونه در جامعه
ايراني تقويت ش��د و چ��ه اثراتي روي
افكار سياس��ي نخبگان جامعه ايراني
و م��ردم گذاش��ت و چه آفات��ي را در
تاريخ نويس��ي و به تبع آن در انديشه
ما ايجاد كرد .نكته ديگر اين كه اخيراً
من كتاب<منص��ور بنكداريان>با عنوان
بريتانيا و انقالب مشروطه را نقد كردم
و در مجله مهرنامه منتش��ر شد .آنجا
آوردم كه به نظر من ممكن است يك
كس��ي اس��ناد را مطالعه كند و بگويد
آقاي بنكداريان اشتباه ميكند و اص ً
ال
اس��ناد ثابت ميكند مش��روطه آشي
بوده ك��ه انگليس براي م��ا پخته كه
نميخواهم وارد اين بحث بش��وم ولي
مهمترين ارزش اين كتاب اين اس��ت
كه ثاب��ت ميكند دول��ت انگليس در
آن زمان متش��كل از افكار و نظرات و
آراي مختلفي بود و براي مثال مجلس
عوام با لردها و يا با طيفهاي گوناگون
سياسي ،اجتماعي و افراد متفاوت فكر
ميكنند و ي��ك نظر يكپارچه در آنجا
وجود ندارد و بنابراين انگلس��تان يك
موجوديت منسجم ،يكپارچه با رويكرد
يكس��ان درباره ايران نبوده است بلكه
اس��ناد به وضوح نشان ميدهد خيلي
از عوامل ديپلماسي ممكن بود گاهي
خودس��رانه و ابتكاري دست به عملي
بزنن��د و اثرات��ي را از خ��ود ب��ه جاي
بگذارن��د كه ب��راي مث��ال حتي خود
وزيرخارج��ه هم در عمل انجام ش��ده
قرار بگيرد.
٭ ادامه دارد

