انقالب ایران و سقوط پادشاهی

قسمت نخست

ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴ ﻲ در اﻳ ﺮان
مهدي خلجي )رادیو فردا( :آن چه در دهه هاي پیش از انقالب با نام اسالم و جریان هاي اسالمي شناخته مي شد چندان به نهاد روحانیت،
یعني سازمان رسمي متولیان دین ،وابسته نبود .دهه هاي پیش از انقالب شاهد تولد و رشد اسالم دیگري بود که بیرون از نهاد روحانیت ساخته
و پرورده مي شد .نظریه پردازان این اسالم را بعدها روشنفکران مذهبي نامیدند .روشنفکران مذهبي فرزند زمانه خود بودند و چنان دامنه نفوذ
خود را گسترش دادند که حتي حوزه هاي علمیه را نیز زیر سایه تاثیر خود گرفتند .روشنفکران مذهبي بیشتر برخواسته از میان طبقات متوسط
شهري و در عین حال خانوارهاي روحاني و مذهبي بودند .آن ها در دانشگاه تحصیل کرده و حتي سفرهایي هم به دیار فرنگ داشته اند ،پس
بیش از روحانیان با جهان واقعي و ملموس و دشواري هاي مسلمان بودن در عصر تجدد آگاه بودند و به همین سبب کوشیدند تا تفسیري از
اسالم به دست آورند که بتوانند پاسخگوي نیازهاي طبقه متوسط شهري باشند.
سعید حنائي کاشاني )استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتي ،تهران( :گفتار دیني در ایران و در بسیاري کشورهاي اسالمي بیش از آن که به دست
روحانیون شکل گرفته باشد ،به دست روشنفکران شهري شکل گرفته است ،روشنفکران شهري که البته مي توانستند زمینه هاي دیني داشته
باشند که این زمینه هاي دیني مثال این بوده است که مثال کسي مانند شریعتي ،پدرش ابتدا در علوم دیني تحصیل مي کرده است و بعد از این
کسوت بیرون آمده است ،اما همچنان در واقع به عنوان یک مبلغ دیني باقي مانده است .این ها همه زمینه هایي است براي این که افراد
مختلفي بتوانند آن چه را که مطلوب مي دانند ،انجام دهند .براي کسي مثل آقاي بازرگان در واقع مساله مهم این است که اسالم تا چه اندازه با
علم منطبق است ،یعني چگونه ما مي توانیم اسالم را با علم جدید وفق بدهیم و آیین هاي اسالمي را به صورت علمي تفسیر و تاویل کنیم و در
نتیجه زندگي یک مسلمان شهري را مطابق با معیارهاي متمدنانه جدید شکل بدهند.
م.خ :.این تفسیر تازه از اسالم ،برآمده از نیازي اجتماعي و سیاسي بود و به طور طبیعي از درون سنت اسالمي بر نمي خواست .شکست
مدرنیسم در کشورهاي اسالمي یکي از دالیل عمده طرح دوباره اسالم در تفسیري تازه بود .مدرنیسم در کشورهاي اسالمي و از جمله ایران،
بیشتر در نظام سیاسي تبلور مي یافت که نه سنتي بود و نه مدرن و در نتیجه بسیاري از خواست هاي اجتماعي و سیاسي مردم را بي پاسخ مي
گذاشت .این دولت ها در بسیاري موارد متاثر از فرهنگ غرب بودند و خواهان گسست قاطع از آداب و رسوم سنتي .جدا از این تفسیر فرهنگي،
مردم دولت ها را وابسته به کشورهاي قدرتمند غربي مي دانستند .در ایران اگرچه تجربه استعمار هرگز پدید نیامد ،اما واقعه  ۲۸مرداد ۳۲
زخمي عمیق بر پیکر وجدان جمعي روشنفکران نهاد .در پي همه این ها بود که اسالم به عنوان یک رقیب براي نظام سیاسي و اساسا براي
ایدئولوژي هاي زمانه طرح شد.
اصطالح اسالم سیاسي که چند دهه است در رسانه ها و حتي محافل آکادمیک به کار مي رود ،چندان دقیق نیست .به باور پژوهشگران اسالمي
این اصطالح زادگاهي غربي دارد و در مقایسه با مسیحیت و براي فهم این پدیده در غرب ساخته شده است ،در حالي که اسالم هیچ گاه غیر
سیاسي نبوده است و پیامبر اسالم عالوه بر پیامبر رئیس مدینه و فرمانده جنگ نیز بوده است .اما آن چه در دهه هاي پیش از انقالب تازگي
داشت ،ظهور همین روشنفکران مذهبي بود ،خارج از نهاد روحانیت.

١

سعید حنائي کاشاني :چیزي که جدید است این است که امروز کساني در واقع عهده دار ایدئولوژي اسالمي شده اند که ارتباط نهادي با دین
نداشته اند .یعني براي ما مثال موجه این است که ابن حنبل یک تعبیر خاصي از دین داشته باشد و کرامیه یک تعبیر خاصي .اما ما مي گوییم
که این افراد در درون یک نهادي در واقع کار مي کنند که نهاد دیني است .اما بازرگان یا شریعتي چه ارتباطي با نهاد دیني دارند که کساني
مثل شریعتي یا بازرگان این پشتوانه را ندارند؟ به همین دلیل کساني مانند شریعتي یا بازرگان مي توانند این بحث هاي کالمي و بحث هاي
ایدئولوژیکي را وارد زندگي عموم مردم بکنند ،در حالي که کساني مانند آقاي مطهري یا علمه طباطبائي نمي توانند این بحث ها را عمومي
کنند و به همین دلیل شما مي بینید که آن دستاوردي که روشنفکران دیني در ایران دارند ،یعني این که عموم مردم را که طبقات شهري
باشند وارد مسائلي مي کنند که تا قبل از آن خاص طبقات اندکي از مردم بود و این هم به وسیله یک نهادي به نام روحانیت انجام مي شد و
تاثیرش بسیار اندک بود.
م.خ :.روشنفکران مذهبي دین را وارد اجتماع کردند و تفسیري فراگیر از دین به دست دادند که در آن دین مي تواند همه نیازهاي مادي و
معنوي بشر را برآورده کند و با ایدئولوژي هاي معنوي هماوردي نماید .براي این هدف روشنفکران دیني آن زمان ،از جمله علي شریعتي ،ناگزیر
بودند تا مفاهیم کلیدي اسالم را از نو تعبیر کنند.
سعید حنائي کاشاني :کسي مانند شریعتي با هنرمندي در واقع این کار را انجام مي دهد ،نه با توانایي هاي علمي .از این جهت شریعتي دوباره
اساطیر مذهبي را احیا مي کند ،آن ها را با زبان روز مجهز مي کند ،و به آن ها جهتي مي دهد براي رسیدن به آن چه ایده آل است و مطلوب.
از این جهت ما مي بینیم که آن گفتاري که در واقع در بعد از انقالب ایران حاکم مي شود ،گفتار شریعتي است که خودش را نه به عنوان
روشنفکر دیني یا مذهبي ،بلکه دقیقا به عنوان روشنفکر مطرح مي کند .یعني شریعتي با استفاده از منابعي که در غرب وجود دارد ،یعني گفتار
مسلط روشنکفران غربي که چپگرایي است ،کساني مانند سارتر ،فانون ،و دیگران ،در واقع سعي مي کند که نشان بدهد که این چیزي که
معنویت اسالمي مي نامد ،مي تواند با جهت گیري تاریخي همراه باشد که آرمان آن بر انداختن حکومت مستکبران و روي کار آوردن حکومت
مستضعفان است.
م.خ :.علي شریعتي که بي گمان پر نفوذترین روشنفکر مذهبي تاریخ معاصر ایران است ،باور داشت که روشنفکري یعني پیامبري.
احسان شریعتي )فرزند دکتر علي شریعتي( :شریعتي روشنفکر را ادامه کار پیامبران مي داند و در واقع یک نقش پیامبرانه براي روشنفکر قائل
است .روشنفکران ادامه دهنده راه پیامبران هستند از نظر شریعتي .به این معنا علم براي علم و تحقیق براي تحقیق طبعا نیست در کار شریعتي.
این بار عاطفي یکي از به اصطالح خصایص ذاتي خود امر قطبي و دیني است و نمي شود در دین به این بار عاطفي توجه نکردو به آن فقط به
عنوان یک موضوع خشک منطقي و عقالني و تاریخي و تتبع قرار داد .این بار هنري و تاریخي مثال یکي از محورهاي کار شریعتي بود که ما باید
هنر را وارد فرهنگ مذهبي و بازسازي امر دیني قرار بدهیم یا در بعد شاعرانه اي که در وصف شریعتي یا در زندگي شریعتي مي بینیم ،بله ،این
یک واقعیت است .این جنبه هنري است ،ولي با جنبه سیاسي یا هنري نمي شود تقلیل داد کلیت حرکت یا اندیشه را ،یعني بگوییم که یک کار
سیاسي بوده است که مي خواسته ابزار بساز از دین ،این جوري تعبیر شده است یا در برداشتي اسالم شاعرانه بوده است به قول بعضي ها.
م.خ :.تفسیر هنرمندانه اسالم ،یعني کناره گرفتن از تفسیر علمي یا تاریخي آن ،براي تبدیل اسالم سنتي به ایدئولوژي مبارزه سیاسي و اجتماعي
الزم بود .براي این که اسالم سنتي بتواند وعده آرمانشهري زمیني و آسماني بدهد و این آرمانشهر را فراتر از همتاهاي غربي خود بنشاند ،باید در
بسیاري از مفاهیم سنتي و همین طور مدرن دستکاري کرد .شهادت ،امامت ،خویشتن ،ایدئولوژي ،روشنفکري ،و مانند آن ها در منظومه فکري
کساني مانند مانند علي شریعتي معناهایي تازه و منحصر به فرد یافته اند.

٢

سعید حنائي کاشاني :شریعتي در واقع یکي از هنرهایش ،یا یکي از توانایي هایي که در واقع دارد و به این وسیله مي تواند مخاطبان خودش را
شیفته کند ،همین دستکاري در مفاهیم است .مفهومي مانند روشنفکرو مفهومي مانند ایدئولوژي را بسیار هنرمندانه دستکاري مي کند و با علم
به این که این مفاهیم مي توانند مفاهیم بسیار مردودي باشند در غرب )به هر حال شریعتي مي داند ایدئولوژي در غرب مردود است( ،آن را
طوري بازسازي مي کند که یک معناي بسیار حماسي و انساني و وشنفکرانه به آن مي بخشد .در نتیجه شریعتي موفق مي شود بیشتر با ارزش
ها کار خودش را پیش ببرد تا با علم و دانش.
م.خ :.همین ویژگي است که به نظام فکري کساني چون شریعتي و تفاسیر وي از اسالم ،خصلتي دلبخواهانه و خارج از چهارچوب و قواعد
شناخته شده تفسیري مي دهد.
سعید حنائي کاشاني :شریعتي در جایي مي گوید که همان کاري که بسیاري از روشنفکران اروپایي با اساطیر یوناني کردند ،ما حق داریم با
اساطیر دیني خودمان انجام بدهیم .یعني شریعتي وقتي که مي بیند که روشنفکران اروپایي از اساطیر یوناني ،مثال سارتر ،استفاده مي کنند
براي بیان اندیشه هاي جدید ،او هم به خودش حق مي دهد که این کار را بکند و معاني تازه اي در این اساطیر بگذارد و کشف بکند .در واقع
من مي توان بگویم که شاید هیچ کس در دوره جدید به اندازه شریعتي به علم هرمونتیک آشنا نبوده و از آن استفاده نکرده است .یعني آن
چیزي که در واقع شریعتي را قوي مي کند ،تفسیرها و تاویل هایش است .این تفسیرها و تاویل ها مي توانند با معیارهاي علمي ناسازگار باشند،
اما با معیارهاي خطابه و با معیارهاي هنر ناسازگار نیستند .خطابي بودن تفکر شریعتي از وي نمونه یک آرمانخواه رمانتیست مذهبي ساخت که
شالوده اندیشه اش شور آفریني بود .در واقع بخش عمده اي از سرشت فکري او ،به اثر پذیریش از ایدئولوژي مارکسیسم بر مي گشت .همان
ایدئولوژي که وي اسالم را رقیب آن مي دانست.
احسان شریعتي :یکي از منابع فکري شریعتي همین مارکسیسم و مکاتیب چپ است ،یعني به طور کلي سویسال دموکراسي و جنبش هاي
سوسیالیستي که در تاریخ معاصر اروپا پیدا شده است .ولي نوع و سنخ مارکسیسمي که شریعتي به شکل علمي در فرانسه آموخته است ،از زمان
هانري لوفر و به خصوص گوویچ که ایشان در درس هایش شرکت مي کرده و تعقیب مي کرده این مباحث را ،نوعي مارکسیسم اروپایي و در
واقع نئومارکسیسم است که از لوکاچ تا آلتوسه و با گذر از مکتب حلقه فرانکفورت مشخص مي شود و بنابراین تم هایي که شریعتي در ایران
مطرح مي کند در مارکسیسم که مورد انتقاد سایر مارکسیست هاي کالسیک )چه مدهبي و چه غیر مذهبي ،یعني آن هایي که منبع فکریشان
مارکسیسم است از مذهبي ها( ،ایراد مي گرفتند که این ها نظریاتي است تجدید نظرطلبانه و نئومارکسیستي یا غیر علمي...
م.خ :.چنین بود که شریعتي توانست با هنرمندي مفاهیم اصلي تشیع را در چهارچوب خاص مارکسیستي خود بفهمد و به این ترتیب تفسیر تازه
اي از اسالم و تشیع خلق کند که ویژگي اصلي آن اعتراض به نظام سیاسي موجود است.
صداي دکتر علي شریعتي )روشنفکر دیني ،حسینیه ارشاد تهران( :تشیع یک اصل دارد و همه اصول دیگرش از همان منشعب است .اگر همه
اصول و فروع شیعه بر آن اصل مبتني نباشد ،پا در هوا و بي معني و بي هدف است و آن اصل »نَه«است .نه ،کدام نه! ببینید ،من مي خواهم یک
اصلي استنباط بکنم .خودم آن موضوع را نمي خواهیم تحلیل کنم .از این جا یک اصلي مي خواهم براي همه تاریخ استباط کنم که تشیع یعني
چه ...
م.خ :صداي علي شریعتي را مي شنیدید که درباره خصلت اعتراضي مکتب تشیع سخن مي گفت.
روشنفکراني مانند علي شریعتي ،به دلیل قدرت بیان شفاهي خود ،به سرعت در میان توده مردم و جوانان در دهه  ۴۰و  ۵۰نفوذ یافتند .احسان
شریعتي از دالیل نفوذ کالم پدرش در آن دوره مي گوید:
٣

احسان شریعتي :در درجه اول در خود شخص شخصیت شریعتي است که یک پیچیدگي ،یعني چند وجهي و چند ساحتي بودنش که در زمینه
هاي هنر ،سیاست وحتي دین شناسي یا ایدئولوژي هاي جدید و وارد شدن به حوزه هاي فرهنگي مختلف ...به چنین شخصیت هایي طبعا
جامعه اي که در حال انتقال از سنت به مدرنیته است و دچار یک بحران هویتي و فرهنگي عمیق است ،احتیاج دارد ،بر خالف ظاهر آرمانگرایانه
و ایده آلیستیک که شریعتي دارد ،به نظر من در مباني واقعي و تاریخي مشخصي که اتفاقا در جامعه ایران و در کشورهاي جنوب و ایران
اسالمي زنده است ،مثل خود همین برخورد درست با پدیده دین یا با پدیده هویت ملي و بومي که در واقع این مشکل و معضل همه روشنفکران
بوده از آغاز مشروطه تا االن و شریعتي هم همان دغدغه ها را داشته است که سایر روشنفکران داشته اند و اما آن ها نتوانسته اند چه بسا با زبان
و با روش درستي با این مساله برخورد کنند و دچار انزوا شده اند و ناشناخته مانده اند .ولي شریعتي به طور نسبي موفقیتش در این بود که
توانست که این سد را بشکند و پلي بین دغدغه هاي روشنفکران و مردم ،دردهاي مردم و در واقع مسائل اصلي متنابه مردم )چه در زمینه
اعتقادي و چه اجتماعي( ایجاد بکند.
م.خ :.روحانیت زمانه شریعتي را تکفیر و بایکوت کرد و روشنفکران دوران او نیز چندان اهمیتي به وي نمي دادند .بدین روي شریعتي نتوانست
در دوران حیات خود با هیچ یک از کانون هاي اقتدار فکري در جامعه وارد گفتگو شود .تک گویي وي در زمانه اش به پر و بال گرفتن
شخصیتش کمک کرد.
سعید حنائي کاشاني :براي زدودن شریعتي به دیالوگ نیاز بود ،اما جامعه زمان شاه در واقع براي دیالوگ امکاني نداشت .همان طور که افالطون
و سقراط نشان دادند ،تنها پادزهر سخنوري دیالوگ و گفتگو است و هر سخنران و خطیبي را مي شود با دیالوگ متوقف کرد .اما دوران شاه به
دلیل خصوصیاتي که داشت ،یعني همین فضاي دیالوگي که در آن وجود نداشت و همین رابطه اي که باید در واقع میان روشنفکران مختلف در
جامعه وجود داشته باشد ،شریعتي به یک اسب سرکشي تبدیل شده بود که هیچ مهاري جلو او را نمي توانست بگیرد.
م.خ :.روشنفکران غیر مذهبي حتي به این هم چندان بها نمي دادند که شریعتي به جنگ اقتدار مذهبي رفته است.
احسان شریعتي :باید توجه کرد که یکي از اولین )در حوزه مذهبي الاقل( ناقدین نهاد سنتي و تفکر تحجر و تسلط گرایانه دیني ،شریعتي بود.
شریعتي بود که اولین بار در همان زمان که از نظر مصالح سیاسي همه گوشزد مي کردند که نباید تضاد با روحانیت دامن زده بوشد ،شریعتي
بحث دیني را راه انداخت و تکفیر شد این مساله رابطه پارادوکسیکال روحانیت را باشریعتي و حکومت اسالمي را با شریعتي نشان مي دهد و ما
ي ادامه دارد ،از آقاي اشکوري و آقاي آغاجري و ملي– مذهبي
مي بینیم که در هر قضیه فکري جدي که دیگر در همین سال هاي آخر هم حت ُ
و به طور کلي پرونده هایي که وجود دارد ،باز یک پاي تفکر شریعتي مطرح است .یعني همیشه این مساله که تفکر شریعتي براي حاکمیت و
روحانیت هم منبعي بوده است براي این که جامعه جوان و اصوال جهان و اصال این که امکانپذیر بشود اصوال در ایران و نه در هیچ نقطه دیگري
حاکمیت اسالم ،این را مدیون مي داند به شریعتي .از طرف دیگر بزرگتیرن ناقد این نوع حکومت هم باز شریعتي است.
م .خ :از شگفتي هاي روزگار همین بود که روحانیون سیاسي دوران به شدت از وي تاثیر پذیرفتند و در نتیجه ادبیات روحانیون انقالبي و بعد
حاکم رنگ و بوي علي شریعتي را گرفت .این جدا از گروه ها و سازمان هاي سیاسي بود که پا به عرصه نهادند و رهبر فکري خود را علي
شریعتي مي دانستند .سعید حنائي کاشاني مي گوید این ها پیامدهاي فکر شریعتي بود که خود وي هرگز نمي توانست آن را پیش بیني کند.
سعید حنائي کاشاني :شریعتي متاسفانه یک فلسفه تاریخي داشت که آن فلسفه تاریخش خیلي خوش بینانه بود .در واقع شریعتي بازي هاي
تاریخ یا دهن کجي هاي تاریخ را ندیده بود .اگر شریعتي مثال آن قدر زنده مي ماند که پروستاریکا را ببیند ،آن قدر زنده مي ماند تا فروپاشي
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بلوک شرق را ببیند ،یا در واقع به تاریخ اسالم با دید دیگري نگاه کرده بود ،مي فهمید که بسیاري از آن چه که ما مي خواهیم به دست
خودمان نمي آید و ثمره آن را بسیاري کساني مي برند که ما در واقع آن ها را از ابتدا به عنوان دشمن خودمان شمرده ایم.
م.خ :.اما نماد برجسته اسالم سیاسي در دوران معاصر ،آیت الله خمیني است .آیت الله خمیني توانست با امکانات مالي که مرجعیت پس از
شکوفایي اقتصاد ایران در اختیارش گذاشت ،صاحب نظریه اي تازه شود به نام والیت فقیه و بتواند با این ایده رهبري یک انقالب را علیه نظام
سلطنتي به دست گیرد .احمد کاظمي موسوي ،استاد حقوق اسالمي در دانشگاه بین المللي مالزي ،به ریشه هاي فکري اسالم سیاسي و تفکر
آیت الله خمیني اشاره مي کند.
احمد کاظمي موسوي )استاد حقوق اسالمي در دانشگاه بین المللي مالزي( :به این عنوان که حکومت را به دست بگیرند ،ما نداریم در هیچ دوره
اي در تاریخ .در دوره مشروطیت علما کمک کردند ،مخصوصا به صنف روشنفکرهاي ایران کمک کردند که آن ها جلو بروند با تئوري مشروطیت
که خودشان داشتند .شروع به سیاسي شدن را مال احمد نراقي ،فصلي مي نویسد در کتاب عواید االیامش .خوب ،در آن جا عمال همه اختیارات
امام را مي دهد به فقیه .اما خود او عمال این قصد را نداشته است که به دست بگیرد حکومت را ،براي این که در کتاب بعدي در مقدمه معراج
السعادة که به زبان فارسي نوشته است ،قتحعلي شاه را آن چنان ستایش مي کند و آن چنان ایشان را صاحب قدرت مي پندارد و ادعا مي کند
که جایي براي نظریه والیت فقیه نمي گذارد.
م.خ :.در واقع نظریه والیت فقیه به معنایي که آیت الله خمیني به کار برد ،در تفکر شیعه بدیع و بدعت بود .آیت الله خمیني بسیاري از عناصر
این نظریه را از عرفان گرفت و مفهوم خاص والیت و مراد و مریدي در آن بود.
احمد کاظمي موسوي :والیت فقیه به صورت سیاسي االن که مطرح شده است ،از درون فقه شیعه در نیامده است و از درون عرفان نیز در
نیامده است ،گو این که عرفان اثر گذاشته است .بیشتر همان ایدئولوژي هایي که بعد از شکست مدرنیسم در خاورمیانه و در دنیاي اسالم پیدا
شده است ،آن ایدئولوژي ها باعث پیدایش این نظریه شده است و این نظریه به صورت این که فقیه و یا عارف در یک دنیاي مثالي ،سلطه دارد،
این خوب بوده و در عرفان ما هم بوده است .نمونه اش خود سرگذشت و نوشته هاي آیت الله خمیني است .آیت الله خمیني در اولین کتابي که
مي نویسد ،حوزه عرفاني دارد و براي آقاي شیخ محمدعلي شاه آبادي مي نویسد و تحت تاثیر ایشان در  ۲۷سالگیشان به اسم الوالیة و الخالفة.
والیة به معناي قدرت و خالفت هم باز هم بر مي گردد به قدرت .در این کتاب صحبت اصلي صحبت قدرت است ،البته با زبان محي الدین عربي
و عبدالرزاق کاشاني ایشان صحبت مي کردند .اما صحبت بر تسلط بر بالد و شهرها است.
م.خ :.شاید هیچ قدرتي به اندازه اسالم ایدئولوژیک که هم وعده تنعم دنیوي و اداره کامل و موفق زندگي این جهان را مي دهد ،و هم بشارت
نعیم اخروي و سعادت آن جهاني را ،نمي توانست ساختار سیاسي ایران را یک سره زیر و رو کند .با انقالب ایران سلطنت که از دیرپاترین
نهادهاي اجتماعي و سیاسي بود ،فرو ریخت.
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مهدي خلجي با سعید حنائي کاشاني ،احسان شریعتي و احمد کاظمي موسوي

ـمت دوم
قسـ

نگــاهي تــاریخي بــه جامعــه و سیاســت درایــران پیــش از انقــالب
صــنعت نفــت ملي شــدن

مهدي خلجي )رادیوفردا) :انقالب ایران در سال  ۱۳۵۷به پیروزي رسید و نظام شاهنشاهي پیشین برافتاد .سقوط نظام سلطنتي پیش از آن که
در عمل اتفاق بیفتد ،در ذهن رهبران انقالبي روي داده بود .رهبران انقالب ،تاریخ پادشاهي و به ویژه تاریخ عصر پهلوي را به گونه هاي روایت
مي کردند که هیچ گونه مشروعیتي براي آن برجا نماند .در روایت تاریخي انقالبیون ،عصر پهلوي سراسر ستم ،فساد و تباهي بود .به همین سبب
آنها خواستار سقوط آن و جایگزیني نظامي عادالنه و سرشار از آزادي و آبادي میشدند .به واقع با روایت تاریخي انقالبي بود که انقالب توجیه
مي شد.
در گفتگویي که با شهبانو فرح پهلوي داشتم ،او از روایتهاي گوناگون تاریخي سخن ميگوید که همه ساخته ایدئولوژيها هستند:
شهبانو فرح پهلوي :من به عنوان یك شاهد این دوره پیش از انقالب ،در زمان انقالب و بعد از انقالب مي توانم بگویم متاسفانه امروز تاریخ غالبا
ابزاري براي پیشبرد مقاصد سیاسي یا مسایل ایدئولوژیکي یا براي ماندن بر اریکه قدرت است به همین جهت امروز چه در ایران و چه در خارج
از ایران به اندازه احزاب و سازمان هاي سیاسي ایدئولوژیکي مختلف ،ما روایت هاي مختلف تاریخي داریم .نتیجه اینگونه تاریخ ها و تاریخنویسي
بود که یکنوع آگاهي کاذب در جامعه ما ایجاد شد.
م.خ :.انقالبیون روایتي از تاریخ دادند تا انقالب کنند ،اما شماري از منتقدان سلطنت نیز ميگویند ،در دوران پادشاهي محمدرضا شاه پهلوي نیز
روایت رسمي جا را براي روایتهاي دیگر از تاریخ تنگ میکرد .از شهبانو فرح پهلوي پرسیدم در دوران سلطنت پهلوي تاریخنگاري سیاسي
چگونه بود؟
شهبانو فرح پهلوي :من فکر مي کنم که در آن موقع شاید تاریخنگاران ما زیاد نبودند و مطالبي که نوشته ميشد یك مقدار از طرف آنها که
دشمني داشتند با رژیم ،مطالبي روي احساسات یا روي ایدئولوژيها روي عقاید شخصي بود .ولي به هرصورت حاال گذشته ،هرچه بود این ۲۵
سال که گذشت مردم ایران با انصافند و بیشتر واقف ميشوند ،با وجود تمام تبلیغات مخالف گذشته آنچه که واقعا در تمام زمینهها چه در زمینه
سیاسي چه در زمینه فرهنگي چه در زمینه اقتصادي و زمینه هاي مختلف ،چیزهایي در آن زمان شده بود ،یك دانه هایي کاشته شد ،که امروز
بارور است .روي همان باروري مملکت ما پایدار مانده .یك چیزي را هم فراموش نکنیم  .ما یك مملکت عقب افتاده بودیم  ،مملکتي که بعد کم
کم شد جزو ممالك در حال توسعه .فراموش نکنیم ما درزمان جنگ سرد بودیم ،اینها هم در سیاست اثر ميگذاشت هم در طرز فکر ما .ما امروز
نمي توانیم با افکاري که در خارج از کشور داریم قضاوت کنیم صد سال یا پنجاه سال پیش ایران را و فراموش کنیم که روحیه و فکر خودما در
٦

تمام زمینهها و طبقهها با امروز فرق داشته .من این را از نظر تاریخنویسي نميتوانم بگویم براي آنکه در ان حد نیستم .ازلحاظ یك ایراني و
احساسي که به آب وخاك خودم دارم.
م.خ :.تاریخنگاري سیاه یا سفید البته در دوره متأخر تاریخ ایران روند پرشتابتري داشته است .غالمرضا افخمي ،از مدیران بنیاد مطالعات ایران در
واشنگتن و مسئول طرح تاریخ شفاهي ایران میگوید به دلیل غلبه گفتار ضداستعماري در سده اخیر ،ماهیت سیاست در جوامع جهان سوم
ناشناخته مانده و تاریخنگاري سیاسي که باید از رویدادهاي سیاسي تبییني علمي به دست دهد ،در خدمت توجیه رفتار سیاسي حاکمان یا
دشمني با آنان درآمد:
غالمرضا افخمي )مسئول طرح تاریخ شفاهي ایران( :تاریخ نگاري دوران پهلوي غالبا بر اساس دیدها و بینشهاي ایدئولوژیک انجام گرفت .شاید
از این گریزي هم نبود .به دلیل اینکه پایه هاي اصلي زندگي سیاسي ایران و بینشهاي سیاسي ایران مثل بینش هاي سیاسي در بیشتر
کشورهاي در حال توسعه در رابطه با تجربه استعمار به وجود آمده .تجربه استعمار در نهایت یک سلسله ارزشها و بینشهائي را تحمیل ميکند
که براساس آن بینشها انسانها عمال سیاست و سیاستگذاري را از کساني که در سیاست و سیاستگذاري شرکت ميکنند ،مجرد ميکند.
بنابراین ،یک بیانها و صحبتهائي ميشود که در آن صحبتها و نوشتهها ،عناصر اصلي شرکت کننده در آنها از قلم ميافتند و به جاي آنها
عوامل دیگري گذاشته ميشوند که این بیشترش در ایران مربوط به کلمه یا واژه شاه است ،چه در مورد رضا شاه و چه در مورد محمدرضا شاه.
اقداماتي انجام گرفته ،اقداماتي که انجام گرفته به نام شاه ثبت مي شود واگر کسي با شاه موافق باشد ،این کارها همه کارهاي خوبي هست و
پسندیده است و در ارتباط با پیشرفت و توسعه و بهبود وضع مردم است اگر کسي مخالف باشد تمام مسائلي که وجود دارد برميگردد به شاه.
در این وسط ،آن عاملهاي عمدهاي که مشارکت داشتند ،ناپدید هستند .در واقع ،آنچه هست به جعبه سیاهي ميماند که درون آن بر کسي
روشن نیست و همه چیز خوب یا بد ،خیر یا شر ،به آن شخص مربوط مي شود یا به آن گروه خیلي مشخص.
م.خ :.انقالب که پیروز شد ،رهبران انقالب تصمیم گرفتند که روایت انقالبي از تاریخ را جایگزین روایت سلطنتي آن کنند .در نتیجه از همان
آغاز کوشیدند تا کتابهاي درسي مدارس و دانشگاهها و نیز محتواي تبلیغات رسانهها را به نفع روایت انقالبي از تاریخ تغییر دهند .این جا یکي از
نقطههاي اختالف نظر میان دو گروه میانهروتر و تندروتر انقالبي شد .دولت موقت پس از انقالب ،که از میانهروها تشکیل ميشد ،نسبت به آن
چه یکجانبهنگري در گزارش تاریخ و تحریف آن ميدانست ،اعتراض کرد.
رضا عالمهزاده ،نویسنده و کارگردان و استاد سینما در دانشگاه هالنز ،در ویرجینیاي امریکا ،در زمان دولت موقت عضو شورایي بود که به
سیاستگذاري فرهنگي ميپرداخت .وي درباره اعتراض این شورا به شیوه تصویرپردازي تاریخي از دوران پیش از انقالب اشاره ميکند:
رضا عالمه زاده )کارگردان سابق فیلم و استاد دانشگاه در ویرجینیا( :من خودم خاطرم هست عضو شورائي بودم به عنوان شوراي بررسي مسائل
فرهنگي و تعیین خط مشي سیاست فرهنگي کشور .دکتر پرویز ورجاوند اولین وزیر فرهنگ وهنر بعد از انقالب در کابینه مهندس بازرگان بود
ایشان دعوت شده بود از  ۱۶۰هنرمند و تاریخنگار و محقق که در  ۲۵کمیته مسائل فرهنگي کشور را بررسي کنند و گزارش هاي خود را به
ایشان تحویل بدهند اما در واقع این کمیسیون چند جلسه بیشتر تشکیل نشد و با مخالفت روحانیون و تندرو ها عمال متوقف شد .دلیل اصلي
استعفاي خود آقاي ورجاوند هم در آن زمان همانطور که درنامه مفصل خودش توضیح داد و همان موقع منتشر شد ،این مسئله آمده است .من
یک تکه از این نامه را که آقاي ورجاوند نوشته برایتان مي خوانم که عینا به این نکته مي پردازد .راجع به این طرح وقتي حرف ميزند میگوید
درنهایت تاسف موجبات ناراحتي و نگراني گروهي که با دید بسته و قشري مسائل را مي نگرند را نیز فراهم آورد این طرح .این گروه که د
رتجزیه و تحلیل چگونگي انقالب ملت ایران تنها از یک بعد خاص به مسائل مي نگرند ،و با تعصب بسیار چنین مي پندارند که میان انقالب و
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نهضتهاي آزادیخواهانه و استقالل طلبانه ایران پیوندهاي ناگسستني وجود ندارد بر آن شدند تا همه پیشینه فرهنگي بسیار کهن و عظیم آن
ملت را نادیده انگارند و به اعتباري با نسبت دادن همه آن به دودمان طاغوت آن را باطل و بي اعتباربشمارند.
م.خ :.اکنون که بیست و پنج سال از انقالب ایران میگذرد ،روایتي از تاریخ در جمهوري اسالمي رسمیت یافته که از دبستان تا دانشگاه به
کودکان و جوانان آموخته میشود و رسانههاي گفتاري ،شنیداري و دیداري در سطح وسیعي آن را تولید و توزیع میکنند .سانسور شدیدي بر
نوشتهها و تولیدهاي تاریخي اعمال میشود و مجموعهاي از گزارههاي مشخص تاریخي به طور مستمر تکرار ميگردد .پس از روي کار آمدن
محمد خاتمي ،در مقام رییس جمهوري ،شماري از انقالبیون قدیم و اصالحگرایان جدید تالش کردند تا در کتابهاي درسي تاریخ معاصر آموزش
و پرورش بازنگري کنند و از روایت رسمي جمهوري اسالمي از تاریخ فاصله بگیرند .عمادالدین باقي ،نویسنده و پژوهشگر ،کتاب تاریخ معاصر
دبیرستانها را بازنویسي کرد .این کتاب یک سال در دبیرستانها تدریس شد .اما محافظهکاران تبلیغات گستردهاي را علیه آن به راه انداختند و
آن کتاب را تحریف تاریخ و در جهت اهداف دشمنان انقالب توصیف کردند .وزارت اطالعات طي نامهاي صریح ًا ابالغ کرد که کتابهاي تاریخ
معاصر را وزارت اطالعات باید تهیه کند نه وزارت آموزش و پرورش .به این ترتیب تالش شماري از اصالحطلبان براي فراگذشتن از تاریخنگاري
بر پایه تبلیغات سیاسي و ایدئولوژیک ناکام ماند .چند ماه پیش با عمادالدین باقي گفت و گو کردم و دیدگاه وي را درباره سرشت تاریخنگاري به
شیوه ایدئولوژیک پرسیدم:
عمادالدین باقي )روزنامه نگار ،تهران( :کار تاریخ نگاري ایدئولوژیک از لحاظ علمي نمي تواند تاریخ نویسي قابل اعتمادي محسوب بشود بلکه
بیشتر یک تاریخ نویسي تبلیغاتي است و بعضيها ميخواهند تاریخ را آنگونه که مي پسندند بنویسند ،نه آنگونه که باید باشد .بنابراین ،این با
واقعیت خیلي فاصله پیدا ميکند اما درعین حال حتي در تاریخ نویسي هاي ایدئولوژیک هم حقایقي در البالي این گفتهها نهفته است .کار
محقق را دشوار ميکند اما محقق از طریق تعارض یا تقابل دادهها در رشتههاي مختلف که براي جرح و تعدیل اطالعات وجود دارد ،از مجموع
اینها با روشهاي علمي ميشود اطالعاتي را بیرون کشید که بعضي از اینها با وجودي اینکه تبلیغاتي هستند ،براي محقق مي توانند از باب چیزي
که ما میگوئیم اغراق خط ،از این باب هم مي توانند مورد استناد قرار گیرند.
***
م.خ :.تاریخ چیست؟ چرا باید تاریخ نوشت؟ این یکي از پرسشهاي اصلي فلسفه است که شالوده هرگونه تاریخنویسي و نیز اندیشه سیاسي است.
محمد توکلي طرقي ،استاد تاریخ دانشگاه ایلینوي امریکا میگوید نوشتن تاریخ یعني شناختن خود و گشودن افقي براي آینده از راه آگاهي از
گذشته:
محمد توکلي طرقي )استاد تاریخ دانشگاه ایلي نوي( :تاریخنگاري و تاریخ نویسي ،روانکاوي یک جامعه است .کساني که مي خواهند گذشته حال
را بررسي کنند که چگونه به این رسیدهایم چرا رسیده ایم و چه عواملي در آن موثر بوده است .مي توانند ولي یک منظري از آینده هم در این
گذشته حالشناسي مورخ ها پیدا ميکنند بنابراین شناسائي تاریخ به خودشناسي کمک مي کند و جریانهاي فکري و جریانهاي تاریخي را
شناسائي ميکند و به شکلي منظر روشنتري از آیندههاي ممکن را در اختیار قرار خواهد داد.
م.خ :.جواد طباطبایي ،فیلسوف سیاسي ایراني ،سالهاست که درباره مباني تاریخنگاري در ایران پژوهش ميکند .تاریخنویسي در نگاه او ،مکان
تبیین آگاهي یک قوم یا ملت از خویش است و ملتي که نتواند تاریخ خود را بنویسد ،به واقع به تحول آگاهي تاریخي خود نادان ميماند:
جواد طباطبائي )فیلسوف سیاسي( :تاریخ یعني در واقع تحول یک قوم در بستر زمان و تحوالتي که یک کشور یک قوم ،یک ملت پیدا ميکند
در طول زمان که به آن مي گوئیم تاریخ یک ملت .اما یک بار این را مي نویسیم و سعي مي کنیم بفهمیم بر یک ملت در طول زمان چه گذشته
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است .تاریخ در معناي دومش ،عبارت است از نوشتن و توضیح این آگاهي که ما در تاریخ خودمان پیدا مي کنیم و آگاهياي که یک قوم و ملت
نسبت به خودش پیدا ميکند .بنابراین ،به این اعتبار تاریخ عبارت است از بازتاب آن یا توضیح علمي یا نظري آن آگاهي که ملت یا قومي به
خودش پیدا مي کند در بستر زمان و در تحول زمان  .تاریخ در واقع مهم ترین مکان تکوین آگاهي یک قوم است نسبت به خودش ،و به اعتبار
دومش به معناي علم تاریخ باز مکان انعکاس یا تدوین نظري آن تکوین آگاهي است که یک قوم نسبت به خودش پیدا مي کند.
م.خ :.اما چرا حکومتهاي غیردموکراتیک تا این اندازه مشتاق نوشتن تاریخ هستند؟ عمادالدین باقي میگوید حکومتهاي غیردموکراتیک تاریخ
مينویسند تا مشروعیت سیاسي خود را توجیه کند .به همین دلیل به نوع خاصي از تاریخنگاري امکان ظهور ميدهند و انواع دیگر را نفي
ميکنند .از نظر عمادالدین باقي تاریخنویسي با دموکراسي پیوندي استوار دارد:
عمادالدین باقي :پادشاهان سعي ميکنند تاریخ بنویسند و یک عدهاي ،فرقهها ،احزاب و کساني با نگاه ایدئولوژیک همه به نوعي ميخواهند
هویت سازي کنند و ميخواهند هویت گذشته را به گونهاي نقش بزنند یا معرفي کنند یا شکل دهند یا بیان کنند که هویت سازي از گذشته،
پشتوانه بشود براي هویتي که امروز براي جهان ميخواهند تعریف کنند و طبیعي است که این ميتواند در خدمت اهداف گروهي و سیاسي و
فرقهاي و اجتماعي قرار دارد.
م.خ :.بیشتر کساني که از فقدان تاریخنگاري در ایران سخن میگویند بر دالیل سیاسي مانند استبداد یا دالیل جامعهشناختي تأکید ميکنند .اما
جواد طباطبایي مشکل تاریخنویسي در ایران را فراتر از مسئله استبداد و حاصل یک بحران عمیق فکري ميداند:
جواد طباطبائي :فکرنميکنم که استبداد سیاسي فرضا ارتباطي داشته باشد .البته در موارد بسیاري معموال براي اینکه توجیهي براي تنبلي
خودمان پیدا بکنیم براي اینکه کاري نميتوانیم بکنیم ،معموال این استبداد را پیش ميکشیم .در مورد بعد از انقالب البته یک ذره مشکل
ميشود این حرف را گفت یا الاقل توجیه کمتري دارد و علتش هم این است که بخش وسیعي از کساني که این حرف را ميزدند در توجیه
اینکه کاري نميتوانستند بکنند در سالهاي پیش از انقالب ،مهاجر کشورهاي خارجي هستند و بسیاريشان یا در دانشگاهها هستند یا یک جور
ارتباط دارند .این که تا االن نتوانستهاند کاري کنند ،نشان ميدهد که این استدالل هم در زمان شاه و هم قبل از انقالب نادرست بوده و به
طریق اولي ،بعد از انقالب هم که کامال نادرست است .که البته یک استدالل سیاسي بوده است و هست و احتماال هم خواهد بود و تردیدي
درش نیست و درست هم هست ولي به نظر من همه مسائل رانميشود به وجود استبداد تقلیل داد .مشکل ما فقدان فکر تاریخي است .ما در
واقع در یک دوره از تاریخ ایران توانستهایم نوعي تاریخ ایران را بنویسیم ،به تدوین تاریخ ایران بپردازیم – فکري پیدا کردهایم که امروز به آن
ميگوئیم فکر خردگرا که برمبناي فکر خردگرا توانستهایم یک مکتب تاریخنویسي و یک جریان تاریخنویسي در ایران ایجاد کنیم .ميتوانیم
بگوئیم در سدههاي چهارم و پنجم وششم تا حمله مغول تاریخنویسي به یک معنا در ایران وجود داشته ولي به تدریج از بین رفته.
م.خ :.آنگونه جواد طباطبایي ،این فیلسوف سیاسي ميگوید نوشتن تاریخ براي ایران دشواريهاي بنیادي دارد و براین اساس نوشتن تاریخ معاصر
بدون در دست داشتن تاریخنگاري عملي از دوران گذشته ممکن نیست چون مسائل تاریخ معاصر ایران خود معاصر نیستند و در گذشته هاي
دور ریشه دارند.
جواد طباطبائي :در مورد کشورهائي مثل ایران من اعتقاد ندارم که تاریخ کنوني ایران را مي شود نوشت بدون اینکه ما تاریخ گذشته را توضیح
داده باشیم ،یعني بسیاري از مسائل ایران مسائل تاریخي ایران هستند تا معاصر .بنابراین تازماني که از نظر تاریخي اینها را توضیح نداده باشیم
نوشتن تاریخ معاصر ایران تقریبا کار غیرممکني خواهد شد.
***
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م.خ :.اگر تاریخنگاري معاصر دچار مشکالت بنیادي است ،فراهم آوردن شرایط مطلوب براي شکلگیري تاریخنگاري معاصر ایران نیز آسان
نیست .از سوي دیگر اگر در دوران گذشته ،تاریخ را برندگان و حاکمان مينوشتند ،در هزاره جدید امکان دستیابي به روایتهاي گوناگون از
رویدادهاي تاریخي به طرز شگفتانگیزي افزایش و گسترش یافته است .امروزه مفهوم رسانه به اندازهاي تحول یافته که هر کس میتواند گزارش
شخصي خود را از تاریخ ثبت کند و در پیشگاه دیگران بگذارد .بر این پایه و بهرغم همه روایتهاي ایدئولوژیک از تاریخ معاصر ایران ،رادیو فردا
تصمیم گرفته است تا در رشته برنامهاي هفتهگي از این هفته تا سالروز انقالب ایران ،به بررسي جوانبي از تحوالت سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي
عصر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي بپردازد .شناخت این دوران که دهههاي منتهي به انقالب ایران است ،میتواند به آگاهي علمي به ویژه نسل
جوان ایران از شرایط پیدایش انقالب یاري کند.
در برنامههاي آینده ،در گفتگو با صاحبنظران ،تحلیلگران و فعاالن عصر پهلوي نگاهي ميکنیم به وضعیت فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و
اقتصادي دههها و سالهایي که به انقالب  ۵۷ایران انجامید .بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي به مسئله نفت و پیامدهاي
سیاسي و اجتماعي آن در روند تحوالت عصر سلطنت محمد رضا شاه پهلوي خواهد پرداخت.
مهدي خلجي با شهبانو فرح ،جواد طباطبائي ،عمادالدین باقي و محمد توکلي طرقي
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مهدي خلجي )رادیوفردا( :بیست و چهارم آذرماه سال  ۱۳۰۴خورشیدي ،در پي یک کودتا ،رضاشاه پهلوي در مجلس شوراي ملي حاضر شد و با
اداي سوگند به قرآن رسم ًا به عنوان سردودمان پهلوي وظایف سلطنت را به عهده گرفت.
هنگامي که رضا شاه پهلوي بر مسند سلطنت نشست جهان در میانه دو جنگ جهاني نفسي ميکشید .رضاشاه پهلوي ،برنامه گستردهاي را براي
سامان اداري و اقتصادي کشور به دست گرفت .ایران فاقد نظام اداري ،ارتش منسجم ،راه ،نظام بانکي و اقتصادي مدرن بود و شیوه ملوک
الطوایفي جایي براي قدرت مرکزي نگذاشته بود.
از منظر بینالمللي نیز شرایط ،چندان آرام نبود .ایران در محاصره نیروهاي بزرگ ،روسیه در شمال و انگلیس در جنوب بود .انگلیس ميکوشید
از ایران به عنوان راهي براي سلطهجویيهاي خود در هند و خاور دور بهره بگیرد.
رضا شاه پهلوي طي شانزده سال سلطنت درگیر تکوین دولت مدرن در ایران بود .در همین هنگامهها آلمان به رهبري آدولف هیتلر جنگ
جهاني دوم را آغاز کرد:
 صداي هیتلر هنگام اعالم آغاز جنگ جهانيساعت چهار بامداد روز سوم شهریور ستاد ارتش ایران اعالم کرد که نیروهاي ارتش شوروي در شمال و ارتش انگلستان در غرب و جنوب غربي
به مرزهاي ایران تجاوز کردهاند .نیروهاي متفقین وارد ایران شدند و برگ تازهاي در دفتر تاریخ ایران گشوده شد .چند ماه بعد رضاشاه پهلوي
تحت فشار شوروي و انگلیس از سلطنت کناره گرفت و فرزند وي محمدرضا به جاي وي نشست.
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پایان جنگ جهاني دوم ،اصطالح تازهاي در ادبیات سیاسي جهان متولد شد ،کشورهاي جهان سوم .این آغاز دوره جدیدي براي کشورهایي مانند
ایران است .در این میان البته مسأله کلیدي نفت است که سیاست داخلي و نیز سیاست خارجي را به یک سان زیر تأثیر عمیق خود ميگیرد.
موضوع این هفته و هفته آینده برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،مسأله نفت در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي است.
...
مسأله نفت در ایران در چارچوب شرایط ژئوپلیتیک و بین المللي منطقه خاورمیانه و جهان معنادار ميشود .شرایطي که اقتصاد جهاني ابعاد
تازهاي به خود ميگیرد.
تحوالت سیاسي ایران در سده بیستم به شدت آغشته به مسئله نفت است .پرویز مینا عضو اصلي هیأت مدیره شرکت ملي نفت ایران و مدیر
امور بین الملل این شرکت ،پیش از انقالب سال پنجاه و هفت از پیشینه مسأله نفت در ایران ميگوید:
پرویز مینا )مدیر امور بین الملل شرکت نفت ،پیش از انقالب( :شروع فعالیت هاي نفتي در ایران در سال  ۱۹۰۱با لغو امتیازنامه دارسي آغاز شد
و مروج دارسي هم دولت انگلیس بود که در آن موقع سعي داشت یك شرکت انگلیسي و یك شرکتي که منافع انگلیسي در آن باشد بتواند به
منافع نفتي ایران دست پیدا کند و بنابراین اولین قراردادي که در ایران در زمان مظفرالدین شاه منعقد شد همین قرارداد دارسي بود که امتیاز
اکتشاف و برداشت و تولید نفت در تمام ایران به جز پنج استان شمالي را در بر مي گرفت و علت آنکه آن پنج استان شمالي را حذف کردند
براي این بود که از رقابت شدید روسیه برحذر باشند که روسیه نتواند با بهانه اینکه مرزهاي شمالي ایران به دست انگلیسي ها افتاده بخواهد در
این کار دخالت کند و چوب الي چرخ فعالیت هاي نفتي بگذارد .بعدا این امتیازنامه به امتیاز سال  ۱۹۳۳زمان رضا شاه تبدیل شد با تغییرات و
شرایط جدیدي و آن موقع بود که  Oil Company Persian-Angloبه وجود آمد و درحقیقت سندیکاي اقاي دارسي برهم ریخته شد و بعد هم
به علت آغاز جنگ اول جهاني و اهمیتي که دولت انگلستان براي دسترسي به منابع مطمئن سوخت براي نیروهاي خود داشت ۵۱ ،درصد سهام
شرکت انگلو پرشن اویل کامپاني را دولت انگلستان با گذراندن قانوني در مجلس خرید و شد سهامدار عمده این کمپاني.
م.خ :.پس از این است که از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس ،انگلستان مهم ترین طرف معامالت نفتي ایران ميشود .هم پاي این سطح رابطه
تجاري ،اختالف نظر میان ایران و انگلیس بر سر نفت باال ميگیرد .دولت ایران تالش ميکند تا محتواي قرارداد را به سود خود تغییر دهد اما
کامیاب نميشود .پرویز مینا:
پرویز مینا :در سال  ۱۹۳۳در قرار داد تغییراتي داده شد به نفع ایران از نظر درآمد و از نظر کم کردن ناحیه امتیاز و غیره ،ولي به هرحال نظرات
ایران را تامین نمي کرد چون منافعي که به دولت انگلستان از طریق مالیات مي رسید چندین برابر درآمدي بود که ایران از منابع نفتي خود به
دست مي آورد.
م.خ :.حضور انگلیسيها در ایران ،به گفته عیلنقي عاليخاني وزیر اقتصاد دولت اسدالله علم و امیرعباس هویدا ،همراه با رفتار و روحیهاي
سلطهجویانه و استعمارگرانه بود:
عیلنقي عاليخاني )وزیر سابق اقتصاد( :در هنگامي که شرکت ملي نفت انگلیس و ایران امتیاز نفت را داشت در واقع اینها خوزستان را یك
قسمت جداگانه اي تلقي مي کردند و حتي رفتار ماموران سیاسي انگلستان در آن منطقه بوي استعماري مي داد .تبعیضي که آنها در باره
کارمندان و کارکنان ایراني و مهندسان و تحصیلکردگان ایراني قائل مي شدند ،به هرحال براي ایراني ها زننده بود .در نتیجه هیچوقت براي
مردم ایران موضوع نفت جدا از این جنبه ناسیونالیستي و ضد استعماري نبود.

١١

تالش انگلستان براي بهرهبرداري یک جانبه و حداکثر از منابع نفتي ایران ،فروپاشي ایدئولوژي فاشیسم پس از جنگ جهاني دوم و دوپارگي
جهان میان دو اردوگاه سرمایهداري و کمونیسم ،موج گرایش ضداستعماري و استقاللطلبانه را در کشورهاي جهان سوم به راه انداخت.
از این دوره به بعد مسأله چگونگي اداره جامعه چه در بخش سیاسي و چه در بخش اقتصادي به طور جدي مطرح شد .مسأله آزادي و استقالل
جامعه از سلطه قدرت هاي بزرگ اهمیت ویژهاي یافت به ویژه در قلمرو منابع و سرمایههاي طبیعي از جمله نفت .رهبران فکري و سیاسي
جامعه چنین مياندیشیدند که با به دست آوردن مالکیت و کنترل مطلق نفت ميتوانند انباشت سرمایه اولیهاي را انجام دهند که در اروپا طي
قرون متمادي انجام گرفته بود.
در چنین شرایطي جریان ملي شدن صنعت نفت باال گرفت و سرانجام به رهبري محمد مصدق ،نخست وزیر وقت ،خواست ملي شدن صنعت
نفت تحقق یافت .اما این امر پیامدهایي داشت که شاید رهبران ملي شدن صنعت نفت آن را پیش بیني نمي کردند .پرویز مینا ميگوید خواست
ملي شدن صنعت نفت به دالیلي به اهداف خود دست نیافت:
پرویز مینا :البته دلیل به نتیجه نرسیدن آن خیلي واضح است چون در آن موقع در حقیقت هشت شرکت عمده بین المللي نفت صاحب اختیار
تمام عملیات تولید و تصفیه و توزیع و حمل و نقل نفت در دنیا بودند به طوري که مثال در حدود  ۹۰درصد ظرفیت تولید و پاالیش در دست
این هشت شرکت بود و در حدود  ۸۵درصد ناوگان نفتکش که نفت را در اقیانوس ها حمل مي کرد ،این شرکت ها در اختیار داشتند .بنابراین
مصدق روبرو شد با یك قدرت اقتصادي و فني فوق العاده مهمي که عالوه بر این ،این هشت شرکت از حمایت کامل سیاسي و نظامي دولتهاي
مطبوع خود هم برخوردار بودند .در آن موقع مسئله تامین انرژي فقط مسئله اقتصادي براي شرکت ها نبود براي اینکه دولت هاي مطبوع این
شرکتها براي تامین انرژي مورد نیاز خود از طریق این شرکت ها فعالیت خود را دنبال مي کردند در نقاط مختلف دنیا .و بنابراین متاسفانه دکتر
مصدق با یك چنین نیروئي روبرو بود و البته اشتباهاتي هم شد و پیشنهاداتي به دکتر مصدق شد ،غیر از پنج شش پیشنهاد اولیه که هیچکدام
در حقیقت اهداف و اصول ملي شدن صنعت نفت را به هیچ عنوان برآورده نمي کرد ،ولي آخرین پیشنهادي که به مصدق داده شد که همان
پیشنهاد مشترك چرچیل و ترومن و اصالحیه چرچیل آیزنهاور بود ،آن اهداف اصلي ملي شدن را تامین مي کرد که در واقع بنده مي توانم
خالصه کنم در سه اصل :یکي اصل مالکیت ذخایر و تاسیسات نفتي بود که برگردد به دست ایران و شرکت ملي نفت ایران ،دوم ،کنترل مطلق و
اداره کامل امور نفتي و سوم ورود به بازارهاي بین المللي و صادرات به طورمستقل بدون اینکه متکي به این شرکتها باشیم .در آن پیشنهاد
مشترك چرچیل ،ترومن و آیزنهاور ،این سه اصل منظور شده بود و به علت گرفتاري اختالفاتي که بر سر مسئله غرامت پیش آمد و سوء
تفاهماتي که توسط همکاران و مشاوران مصدق انجام گرفت که فکر مي کردند با امضاي این قرارداد تمام درآمد نفت ایران در سالهاي متمادي
براي پرداخت غرامت از دست ایران خارج مي شد که این کامال تصور غلطي بود ،این قرارداد به نتیجه نرسید و منتج به این شد که دولت مصدق
سقوط کرد.
م.خ :.کامران دادخواه ،استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در باستن امریکا نیز باور دارد که اهداف ملي شدن صنعت نفت ميشد از راههاي دیگر
و کم هزینه تر به دست آید:
کامران دادخواه )استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن ،باستون( :ار نظر اقتصادي ایران مي بایستي پول بیشتري از انگلیس ها مي گرفت .انگلیس
ها واقعا داشتند سر ایران کاله مي گذاشتند در مقایسه با وضعي که آرامکو با عربستان سعودي داشت که  ۵۰ - ۵۰مي داد .و آمریکائي ها هم
عالقه داشتند که یك همچه وضعیتي در ایران هم ایجاد شود که ایران پولي دستش بیاید و کارهاش راه بیافتد اما این کار را مي شد با تهدید
ملي کردن نفت انجام داد ،یا بعد از اینکه نفت ملي شد ،با یك ضوابط حسنه اي بین آمریکا و انگلیس و ایران این را برقرار کرد .اینکه ایران
خودش نفت را بفروشد جنبه شوخي داشت .ایران همچنین قدرتي نداشت و همچنین کاري را نمي توانست بکند .موقعي که نفت را ملي کردند
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براي احساسات ملي شدن را به مردم بقبوالنند ،وعده هاي عجیب و غریب دادند .یك وعده این بود که روزي  ۱۷تومان و  ۵ریال به هر نفر داده
مي شود ،به اضافه دو پیت نفت .این اصال محال بود .دومین مسئله اي که مطرح مي کردند ،آقاي مکي در مذاکرات نفت و مرحوم دکتر مصدق،
این بود که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد .وقتي این نفت ملي شد معلوم شد که اینطور نیست براي اینکه ونزوئال و قطر و کویت نفت خود را
افزایش دادند و دنیا اصال و ابدا احتیاجي به نفت ایران نداشت.
م.خ :.از پیامدهاي ملي شدن صنعت نفت خسارت اقتصادي و ناتواني ایران در فروش نفت و دشمني با انگلستان و امریکا و سرانجام کودتاي
بیست و هشت مرداد سال سي و دو و سقوط دولت محمد مصدق بود .احمد طهماسبي ،استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه آزاد برلین ،این پیامدها
را ناگزیر مي بیند:
احمد طهماسبي )استاد سابق اقتصاد دانشگاه برلین( :بعد از آنکه  ۳۰سال  ۴۰سال  ۵۰سال شرکت نفت ایران و انگلیس به اندازه کافي منافع
خود را برد ،یك روز اگر ملت ایران بخواهد این سئوال را مطرح کندکه آقا سهم ما از این منافع چي مي شود حتما با خشونت جوابش داده
خواهد شد .اصال مصدق کار عجیب و غریبي نمي کرد .او همان کار را مي کرد که به گفته خودش شرکتهاي ذغال سنگ یا هرچیز دیگر که بعد
از جنگ حهاني در انگلیس ملي شدند ،او هم مي گفت ما هم حق داریم که نفت خود را ملي کنیم .مصدق اصال اینطوري نبود که بخواهد با
شرکتهاي جهاني کنار نیاید .با شرکت نفت ایران وانگلیس که خواه ناخواه مي خواست کنار بیاید پاشد رفت یك هفته برود در آمریکا که یك
هفته شد چهل روز ،که بتواند با شرکت هاي نفتي آمریکائي کنار بیاید که آنها بیایند و نفت ایران را بخرند.
م.خ :.مصدق در یکي از نطقهاي خود در مجلس نیز بر تمایلش براي حفظ رابطه با انگلستان تأکید ميکند:
صداي محمد مصدق ... :بعد از ملي شدن نفت به هیچ وجه قادر نبود که یك خلع ید به تمام معنا بکند .براي حفظ روابط و صمیمیتي که با
دولت انگلستان داشت و حاال هم دارد و به هیج وجه خللي به این روابط وارد نشده خود را راضي کند که کشتي هاي نفت...
م.خ :.اما کامران دادخواه ميگوید مصدق به شیوه متعصبانه اي با انگستان دشمني مي ورزید و به واقع دغدغه وي بیش از آن که اقتصاد ایران
باشد استقالل ایران از قدرت هاي بزرگ بود:
کامران دادخواه )باستون( :مصدق کینه عجیبي نسبت به انگلیس ها داشت این را مام کساني که درآمریکا با او صحبت کرده اند ،در خاطرات
خود نوشته اند و در اسناد هم هست .انگلیس ها واقعا گدابازي درآوردند .بنده از انگلیس ها دفاع نمي کنم انگلیس ها و به طور کلي اروپائي ها
تنها چیزي که برایشان مطرح است منافع تجاري است و تمام بحث ها نشان مي دهد که انگلیس ها اشتباه ها و خطاهاي زیادي کردند و دکتر
مصدق به شدت از انگلیس ها نفرت داشت و واقعیت هم این بود که نه به صالح ایران بود که به طرف روس ها برود و نه روس ها اصال امکان و
عالقه اي به کمك به ایران داشتند .حتي روس ها کار شکني کردند در کار ملي شدن صنعت نفت .بنابراین تنها راهي که اینها داشتند این بود
که با آمریکائي ها کنار بیاید و نشان بدهد که آدمي است منطقي و انگلیس ها غیرمنطقي هستند .شما اگر مقاله تایم را که در  ۷ژانویه ۱۹۵۲
وقتي مصدق مرد سال شد نگاه کنید آنجا مي گوید که مصدق ،و ملت ایران و دیگران ،اینها حاضرند که ملت از بین برود و ایران از بین برود
ولي انگلیس ها آنجا نباشند.
م.خ :.کامران دادخواه ميگوید ملي شدن صنعت نفت تنها خواست محمد مصدق و هواداران وي نبود ،بل که بیشتر احزاب و گروه ها و مردم
ایران و همچنین شخص محمدرضا شاه پهلوي نیز با این جریان همدل بودند:
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کامران دادخواه :همه موافق بودند که پول زیادي از شرکت نفت گرفته شود و برنامه هاي هفت ساله که تصویب شده بود به راه بیافتد و مردم
ایران در مجموع ،از جمله شاه ،از جمله نظامي ها که بعدها صحبتش مي شود کار دیگري کردند و غیره ،اینها همه موافق این بودند که بر
شرکت نفت فشار بیایدو پولي گرفته شود و در مورد شاه بگوئیم که تا زمان سقوطش هم فشار را بر شرکتها مي آورد و حتي فکر مي کرد علت
اینکه مسائلي در سالهاي  ۱۹۷۸و  ۱۹۷۹براي او پیش آمد نتیجه فشار شرکت هاي نفتي است .توده اي ها البته حسابشان جدا بود و هنوز طبق
دستور مسکو خیاالت خود را داشتند و االن که اسناد و مدارك بیرون آمده کامال معلوم است که هیچ نمي شود از آنها دفاع کرد براي اینکه حتي
با ملي شدن نفت مخالف بودند و صحبت این را مي کردندکه نفت در جنوب ملي شود براي اینکه احتماال نفت شمال را بازهم بدهند به روس
ها.
م.خ :.اما عیلنقي عاليخاني بر این اعتقاد است که اگرچه شاه حس میهنخواهي نیرومندي داشت اما در تحقق ملي شدن صنعت نفت نقش
چنداني نداشت:
علینقي عالیخاني :محمدرضا شاه بي تردید مرد ناسیونالیستي بود و تعصب ملي د اشت و من در چندین مورد این نکته را دیده بودم که وقتي با
مسائل ملي ایران روبرو مي شد فوق العاده واکنش تند و شدیدي از خود نشان مي داد اما در جریاني که به ملي شدن نفت رسید گمان نمي
کنم که او نقشي اساسي داشت .در آن موقع قدرت محمد رضا شاه آنچنان نبود .قدرت اصلي با مجلس بود و هنوز میزان مداخله شاه از یك حد
معین تجاوز نمي کرد و در آن مرحله هم خیلي خوب براي او روشن نبود که چه نقشي را باید بازي کند.
م.خ :.این جا پرسش بنیادي این است که اگر انگیزه اصلي ملي شدن صنعت نفت احساسات مليگرایانه و رهایي از چیرگي کشورهاي قدرتمند
بود ،اگر ملي شدن صنعت نفت به خسارتهاي سنگیني براي اقتصاد ایران انجامید ،آیا ميتوان گفت که که این رویداد سراسر مبتني بر منطقي
سیاسي و ایدئولوژیک بود و از هیچ معیار اقتصادي پیروي نميکرد؟ امروزه بیشتر پژوهشگران تاریخ معاصر ایران ميگویند که پارهاي از
تصمیمگیريهاي دولت محمد مصدق خطا بود؛ اما کساني مانند سهراب بهداد استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در اوهایو امریکا ميگوید این گونه
نگریستن به تاریخ درست نیست و رویداد ملي شدن صنعت نفت را باید در چارچوب تاریخي خود قرار داد:
سهراب بهداد )استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون ،اوهایو( :وقتي شما مي گوئید که برخورد احساسي ،یعني غیر منطقي .در حالیکه این برخورد
برخورد خیلي منطقي اي بود که ملي شدن نفت چیست و کنترل این منبع ملي در دست کیست .این سئوالي منطقي است و اصال احساسي
نیست .ما همواره یك اتفاقات تاریخي را مي توانیم بگوئیم اگر چطور مي شد چطور تر مي شد؟ اما مسئله این است که ما در این نوع شرایط
مسئله به این صورت حل نمي شود که یك دکتر مصدق مي رفت آنجا و با شرکت ایران و انگلیس صحبت مي کرد که حاال بیائیم چیکار کنیم.
منتهي شرکت نفت ایران و انگلیس گوش نمي کرد .اینجا مسئله برخورد قدرت پیش مي آید .شرکت نفت ایران و انگلیس مي گفت من این را
دارم و نمي دهم .وقتي برخورد قدرت مطرح مي شود در جامعه دینامیسمي خودش به وجود مي آید .دینامیسم حرکت براي بدست آوردن
اهداف ملي .این حرکتها کامال قابل پیش بیني نیستند و اگر آمریکا حمایت کرده بود از حرکت ملي شدن نفت ایران معادله شکل دیگري بود و
تمام مسئله بویکاتي کردند و محاصره اقتصادي که ایران عمال شد و باعث شکست نهضت ملي شدن نفت شد ،شکل دیگري به خودش مي
گرفت .سئوال را اینطور مطرح مي کنم .آیا یك مملکتي اگر ثروتش در دست دیگري است و نمي تواند با بحث هاي معمولي و مذاکرات دور میز
این مسئله را حل کند ،با چه راه هائي این را حل مي کند؟ همیشه هم نتیجه معلوم نیست که درست باشد .این حرکتها همیشه خطر دارد و
ریسك دارد و ملي کردن نفت در ایران واقعه اي بود مثل حرکت استقالل طلبانه در هند که آن هم هزار جور مسائل جوراجور داشت .مي توانیم
بگوئیم که اگر هند هنوز هم در کولوني انگلیس بود شاید وضعش از یك لحاظ بهتر بود .شاید .دکتر مصدق چکار مي توانست بکند که از کودتاي
 ۲۸مرداد پیشگیري کند؟ به نظر من سئوال درست این است ،نه اینکه آیا ملي شدن نفت درست بود؟ سئوال درست این است که آیا کودتاي
 ۲۸مرداد قابل پیشگیري بود و آیا مي شد کاري کرد که آن کودتا رخ ندهد؟

١٤

ملي شدن صنعت نفت و بعد کودتاي بیست و هشت مرداد سي و دو ،تأثیري عمیق بر حیات سیاسي و اقتصادي ایران گذاشت .آرایش سیاسي
نیروها را سامان تازهاي داد و مسیر دیپلماسي ایران را نیز سمت و سو بخشید .در برنامه آینده انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،به مسأله نفت
پس از کودتاي بیست و هشت مرداد و نقش آن در اقتصاد ایران تا پایان عصر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي پرویز مینا-علینقي عالیخاني-کامران دادخواه-احمد طهماسبي-سهراب بهداد

ﺑﺨ ﺶ ﭼﻬ ﺎرم
انقالب سفید و اصالحات ارضی

ِ

مهدي خلجي )رادیوفردا( :در برنامه پیشین از زبان چند صاحب نظر شنیدیم که ملي شدن صنعت نفت به خواستي همگاني بدل شده بود و
بیش از آن که بار اقتصادي آن مهم باشد ،معناها و پیامدهاي سیاسي آن اهمیت یافته بود .اما همین مسئله یعني پیامدهاي سیاسي ملي شدن
صنعت نفت تنش سیاسي داخلي و خارجي را به جایي رساند که زمینه را براي کودتاي بیست و هشت مرداد سي و دو فراهم کرد .با ملي شدن
صنعت نفت ،درآمد ارزي ایران دست کم براي چند سال کاهش یافت ،زیرا بر خالف تصور کساني مانند محمد مصدق ،ایران نتوانست نفت خود
را در بازار جهاني بفروشد .در عین حال ،جنبش ملي شدن صنعت نفت ،نماد خواست استقالل ایران از چیرگي قدرتهاي بزرگ جهان شناخته
شد که از نگاه برخي کارشناسان در جنبشهاي استقالل طلبانه منطقه نیز اثر نهاد .با این همه ،کساني مانند موسي غني نژاد ،استاد اقتصاد
دانشگاه در تهران باور دارند که جدا از جنبه هاي اقتصادي ،ملي شدن صنعت نفت نتوانست از نظر سیاسي براي هوادارانش موفقیتي به بار آورد:
موسي غني نژاد )استاد اقتصاد دانشگاه در تهران( :ما از نظر سیاسي هم یك موفقیتي کسب نکردیم ،چون این داستان نفت در حقیقت به یك
ادوه ناگشوده سیاسي در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد که دشمنیهاي ایران را با کشورهاي پیشرفته و صنعتي غربي ،بخصوص انگلیس و بعد
آمریکا علي الخصوص زیاد کرد و این تداوم پیدا کرد در سالهاي بعدي و این سوء تفاهم یا مشکل یا عقده ناگشوده ،هیچ وقت باز نشد.
م.خ :.از سوي دیگر در دهه  ۱۳۲۰تالشهایي در حال شکل گیري بود براي سامان دادن به اقتصاد ایران از راه یک برنامه ریزي جامع و منسجم.
کساني مانند ابوالحسن ابتهاج در پي آن بودند که به آشفتگي و بي برنامگي در مدیریت اقتصادي کشور پایان دهند .ابوالحسن ابتهاج به دولت
برنامه هفت سالهاي پیشنهاد کرد که بر مبناي آن درامد نفت تنها صرف امور عمراني کشور شود نه صرف هزینه هاي جاري یا نظامي .محل
هزینه این برنامه هفت ساله یکي درامد نفت بود و دیگري وامي که قرار بود بانک جهاني در اختیار ایران بگذارد .با ملي شدن صنعت نفت این
برنامه معلق ماند و نتوانست اجرا شود .اما پس از کودتاي بیست و هشت مرداد ،یعني در شهریور سال هزار و سیصد و سي و سه خورشیدي،
محمدرضاشاه ،ابوالحسن ابتهاج را به ریاست سازمان برنامه منصوب کرد تا مسئولیت برنامه ریزي توسعه اقتصادي را به عهده بگیرد .ابتکار
ابوالحسن ابتهاج براي برنامه ریزي ،نقشي کلیدي براي تعیین شیوه بهره گیري ایران از درامد نفت داشت .علینقي عالیخاني ،وزیر اقتصاد دولت
اسدلله علم و نیز امیرعباس هویدا تالش ابوالحسن ابتهاج را در ادامه کوششها در زمان رضا شاه براي سامان دادن به اقتصاد کشور میداند:
علینقي عالیخاني )وزیر سابق اقتصاد( :دنباله نهضتي است که در زمان رضاشاه بوجود آمد .واقعا آگاهي ایران از عقب افتادي خودش و نیاز به
این که مي بایست کشور از نقطه نظر اقتصادي ،بخصوص صنعتي پیشرفت کند ،از دوره رضاشاه شروع شد .زمان جنگ جهاني دوم و اشغال
ایران ،همه چیز متوقف ماند و پس از جنگ وقتي خواستند از سر بگیرند آن فعالیتي که در دوره رضاشاه شده بود ،متوجه شدند که شاید
منطقي تر این خواهد بود که یك تعادلي بین پیشرفت بخشهاي مختلف اقتصادي بوجود بیاید و در نتیجه در کادر یك برنامه انجام بدهند.
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م.خ :.اما سهراب بهداد استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در اوهایو امریکا باور دارد که فکر برنامه ریزي محصول یگانه اندیشه کساني مانند ابوالحسن
ابتهاج نبود ،بلکه اندیشه اي بود که پس از جنگ جهاني دوم در سراسر جهان رونق و قبول یافته بود:
سهراب بهداد )استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون ،اوهایو ،امریکا( :این ابتکار تنها آقاي ابتهاج نبود و ایران هم نبود که برنامه اقتصادي داشت .وقتي
ما دقیق نگاه مي کنیم در سال  ،۱۹۵۰در واقع تفکر عمده توسعه اقتصادي در جهان سوم ،برنامه ریزي بود .علتش هم با در چهارچوب کلي
جهاني ،جنگ سرد بود .مساله اي بود که توسعه نیافتگي کشورهایي که تازه استقالل پیدا کرده بودند ،مساله عمده اي شده بود و راه رشد این
کشورها به عنوان یك بحث که آیا راه سوسیالیسم و یا راه سرمایه داري .این وقتي باز به سال  ،۱۹۵۰به ادبیات و نوشته ها و تحلیلهاي اقتصادي
آن زمان نگاه مي کنیم ،این خیلي روشن است که ما مي خواهیم در این کشورها و مرکز این بحثها هم بخصوص دانشگاه هاروارد بود ،که چه
نوع راهي را براي توسعه کشورهاي توسعه نیافته باید دنبال کرد و خوب مساله برنامه ریزي در آن دوره ،مساله اي بود که همگاني شده بود،
ایران هم جزء آن بود .در ایران مساله سال  ،۱۹۴۰یك مساله حکومت بي ثبات بود ،حکومت دوره متشنجي بود ،ثبات سیاسي روشني نداشت و
حرکات معیني نبود و تحت الشعاع مساله ملي شدن صنعت نفت و مسائل ملي قرار گرفته بود و به طور کلي برنامه ریزي اقتصادي و یك
سیاستگذاري هدفمند اقتصادي در این دوره عمدتا نبود ،ولي این زاییده شرایط خیلي خاص ایران در آن دوره خاص بود.
م  .خ  :سازمان برنامه که مي کوشید نفت را انحصارًا به مصرف برنامه هاي عمراني برساند ،بنا بر ایده هاي ابوالحسن ابتهاج ،دستگاهي مستقل از
دولت بود .صاحبنظراني مانند موسي غني نژاد استقالل سازمان برنامه را از دولت امري مثبت ارزیابي میکنند و به هم پیوستگي آن دو را در
سالهاي بعد سرچشمه همه ناکامیهایش میشمارند:
موسي غني نژاد :سازمان برنامه هم صرفا کارهاي خیلي عمراني انجام مي داد و از منطق اقتصادي درستي به نظر من پیروي مي کرد ،یعني به
این صورت بود که سازمان برنامه یك سازمان جدا از بدنه دولت بود ،بدنه اجرایي دولت وقت ایران بود و صرفا ماموریتش اجراي برنامه هاي
عمراني و نظارت بر آنها ،حاال اجرا هم الزاما الزم نبود که خود سازمان برنامه این را انجام دهد ،مي توانست به پیمانکارها اینها را بدهد ،ولي در
هر صورت متولي برنامه هاي عمراني ،سازمان برنامه بود که منابع اقتصادي در اختیار آن قرار مي گرفت ،و سازمان برنامه این منابع را تخصیص
مي داد .به این صورت درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت نمي شد ،صرفا تخصیص پیدا مي کرد به برنامه عمراني و این ایده ،ایده بسیار خوبي
بود و ابتهاج هم یکي از کارهاي مثبت خوبي که مي کرد ،این بود که ممانعت مي کرد از اینکه از منابع سازمان برنامه و بودجه عمراني دولت
براي هزینه هاي نظامي یا هزینه اي جاریش برداشت کند و این نهایتا باعث اختالف بین ابتهاج و شاه مي شود که منتهي مي شود به کنار
گذاشتن ابتهاج از آن پست خودش .اما از برنامه سوم به این طرف ،یعني دهه چهل ،وقتي ما وارد مي شویم ،مساله تغییر مي کند ،یعني برنامه
هاي عمراني تبدیل مي شود به برنامه هاي کلي و جامع ،یعني نه فقط برنامه عمراني ،بلکه کل برنامه جامعه است و متاسفانه از اواسط دهه
چهل ،اگر اشتباه نکنم ،سال  ۱۳۴۴است که بودجه هم ادغام مي شود در سازمان برنامه ،یعني یك نوع نزدیکي بیشتري بین دولت و سازمان
برنامه ایجاد مي شود و این اختالط منابع از آنجا شروع مي شود در واقع ،یعني دیگر سازمان برنامه ،آن کنترل شدیدي که قبال روي منابع
خودش داشته و اجازه نمي داده که اینها براي هزینه هاي جاري صرف شود ،دیگر از دست مي دهد ،چون خودش تبدیل مي شود به یك بخشي
از دولت و ناگزیر مي شود که از تصمیمات دولت و هیات دولت تبعیت کند.
م.خ :.اما شماري از کارگزاران اقتصادي عصر پهلوي ،مانند عیلنقي عالیخاني باور دارند که استقالل سازمان برنامه از دولت ممکن نبود .در نتیجه
مسئله انحصار درآمد نفت براي هزینه هاي عمراني زیر سئوال قرار میگرفت:
علینقي عالیخاني :تصور اینکه شما مي توانید در یك کشور عقب افتاده یا در حال رشد ،حاال هر واژه اي بخواهید به کار ببرید ،بخشي درست
کنید به کلي مستقل از بقیه و هر کاري دلش مي خواهد بکند و بصورت ایده آل کار انجام دهد ،میسر نیست .یك کشور و سازمانهاي اداري آن،
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اینها خطوط مرتبطه هستند ،شما نمي توانید یك سر کاري انجام دهید ،اثر بر جاي دیگر نگذارد .ابتهاج آمده بود که ما تمام پول نفت را یا یك
درصدي را بگذاریم در اختیار سازمان برنامه و دولت با آن کاري نداشته باشد .اوال این کار میسر نیست ،براي اینکه متوجه شدند که فرض کنید
شما مي آیید راه مي سازید ،ساختن راه را در بودجه عمراني به حساب مي آورید ،ولي نگهداري این راه را به بودجه عادي و هزینه نگهداري این
راه را کي باید بدهد؟ این یك هزینه اضافي است که به بودجه مي آید .این که از قبل نبوده .شما چه کار مي خواهید انجام دهید؟ مي خواهید از
بودجه عمراني کم کنید که بتوانید بودجه نگهداري راه را بگیرید یا اینکه مي گویید نه اگر این راهي که من ساختم ،خراب شد ،خراب بشود،
من باز مي روم دنبال ساختن راههاي تازه .بین هزینه عمراني و هزینه جاري ،واقعا نمي شود یك خط کامل کشید .استدالل ابتهاج آن موقع در
سازمان برنامه این بود که سازمانهاي دولتي ،وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل ،قدرت کافي براي اجراي این طرحها را ندارند .تا حدودي هم این
حرف صحیح بود .آن موقع در دهه پنجاه ،ارگانهاي اداري ایران از نظر کادر فني ضعیف بودند.
م.خ :.ملي شدن صنعت نفت ،برنامه اول توسعه اقتصادي ایران را برهم زد .علینقي عالیخاني میگوید محمد مصدق اساس ًا به برنامه ریزي مدرن
اقتصادي چندان روي خوش نشان نمیداد:
علینقي عالیخاني :دکتر مصدق اصوال از نقطه نظر اصالحات اقتصادي و اداري کهنه فکر مي کرد .در کتاب »خاطرات و تعلقات« گه مقدار زیادي
از آن را خودش نوشته است و مقداري هم تالیف کرده و براي او یادداشت کرده اند ،او حتي با نظام مالي مدرني که در ایران برقرار شد و وزارت
دارایي به وجود آمد و سیستم مالي که شبیه به کشورهاي دیگر جهان است ایجاد شد ،با ان هم به شدت مخالفت داشت و معتقد بود همان
سیستم مستوفي ها و روشي که در دوره قاجاریه انجام مي شد خوب است .یعني بسیار تعجب آور است که از این نقطه نظر مصدق را نمي شود
به عنوان یک پیشرو اقتصادي تلقي کرد.
م.خ :.کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن  Northeasternدر باستن آمریکا نیز میگوید مصدق با برنامه ریزي مخالف بود:
کامران دادخواه )دانشگاه نورث ایسترن( :دکتر مصدق با برنامه ریزي مخالف بود و سازمان برنامه را کنار گذاشته بود و حاضر هم نبود از آن
استفاده بکند .البته بگویم دکتر مصدق بین نخست وزیرهایي که ما داشتیم دانش اقتصادیش از همه بیشتر بود و این باعث درد است که چنین
آدمي اجازه داد تعصباتش و احساسش بر منطق و دانشش غلبه کند.
م.خ :.پرویز مینا ،عضو اصلي شرکت ملي نفت ایران و مدیر امور بین الملل این شرکت پیش از انقالب سال  ۵۷از سرگذشت مسئله نفت پس از
سقوط دولت محمد مصدق مي گوید.
پرویز مینا :دولت دکتر مصدق سقوط کرد و بعد قرارداد  ۱۹۵۴منعقد شد .قرارداد کنسرسیوم ،قراردادي بود که تحت شرایط خاص و معمول آن
دوران که در کلیه کشورهاي تولید کننده مثل عربستان ،کویت ،عرض کنم ونزوئال ،همه بر آن اساس عمل مي کردند و شرط اصلیش تقسیم
منافع بر مبناي  ۵۰-۵۰بین دولت صاحب نفت و شرکت خارجي ،قرارداد کنسرسیوم بر ان اساس بسته شد که منافع ایران  ۵۰درصد کل منافع
عملیات حوزه کنسرسیوم ها باشد .البته یک نکته مهم در این قرارداد بود و آن اصل واگذاري مالکیت ذخایر و تاسیسات به شرکت ملي نفت بود
که براي اولین بار در بین کشورهاي عمده تولید کننده به استثناي مکزیک که نفتش را ملي کرده بود ،کشورهایي نظیر ونزوئال ،عربستان،
کویت ،عراق ،و غیره هیچ کدام مالکیت تاسیسات و ذخایر در دست دولت و شرکت ملي نبود .تنها فقط ایران بود که توانست در قرارداد
کنسرسیوم این اصل را به کرسي بنشاند .ولي البته اصل دوم که کنترل مطلق و اداره کامل عملیات بود ،هنوز در دست کنسرسیوم باقي ماند که
ادامه داشت تا سال  ۱۹۷۳که در این قرارداد به کلي تجدید نظر شد و آن کنترل و اداره مطلق از دست کنسرسیوم گرفته شد و شرکت ملي
نفت شد در حقیقت اداره کننده مطلق عملیات در حوزه قرارداد کنسرسیوم.
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م.خ :.در هیمن دوره است که شرکت ملي نفت ایران هویت مشخص و کارکردي جدي پیدا مي کند .پرویز مینا فعالیت و وظایف شرکت ملي
نفت ایران را در دوره نخستین فعالیتش چنین گزارش مي کند.
پرویز مینا :از  ۱۹۵۴تا  ۱۹۷۳شرکت ملي نفت براي این که بتواند به مرحله اي برسد که در حقیقت صفش شرکت هاي بین المللي عمده نفت
دنیا در بیاید و بتواند در خارج از ایران در امر بازاریابي ،صادرات ،فروش ،اکتشاف ،تولید ،همه در حقیقت به عنوان یک شریک واقعي و یک
همپاي واقعي شرکت ها وارد مرحله عمل بشود ،یک سري فعالیت هایي انجام داد که شروع شد از قانون نفت  ،۱۹۵۷به شرکت نفت اجازه داده
شد قراردادهاي جدیدي در خارج از حوزه کنسرسیوم منعقد بشود و شرکت ملي هم در آن موقع توجه بفرمایید که با ملي شدن صنعت نفت،
شرکت ملي نفت هم در همان موقع به وجود آمد .ولي شرکت ملي از سال  ۱۹۵۴وارد فعالیت شد و در ان موقع فقط شرکت ملي یک سازمان
کوچکي بود که عملیاتش محدود بود به عملیات غیر صنعتي ،یعني اداره بیمارستان ها ،مدارس ،خانه سازي ،مسائل اجتماعي ،جاده سازي و
غیره و ذلک ،عملیات پخش و توزیع مواد نفتي در داخل کشور ،و اداره یک پاالیشگاه کوچک در کرمانشاه و آن میدان نفت نفت شاه در مرز
ایران و عراق .این در حقیقت تنها فعالیت شرکت ملي در آغاز تاسیسش بود .ولي شرکت ملي به تدریج با عقد قراردادهاي مشارکت با شرکت
هاي عمده مستقل نفتي آمریکایي و اروپایي ،و کسب تجربه در نتیجه مشارکت با این شرکت ها توانست در واقع در یک مدتي کمتر از  ۲۵سال
از حالت یک سازمان کوچک پخش و توزیع فراورده هاي نفتي در داخل کشور ،به صورت یک شرکت عمده بین المللي نفت در بیاید که فعالیت
هاي این شرکت در قبل از انقالب ،تمام مراحل از اکتشاف ،تولید ،پاالیش ،صدور نفت و گاز ،حمل و نقل ،و بازاریابي بین المللي در ایران و
خارج را دربر مي گرفت.
م.خ :.از زمان انعقاد قرارداد کنسرسیوم به بعد درامد نفت ایران رو به افزایش میگذارد .پرویز مینا از شکوفایي فعالیت شرکت ملي نفت ایران در
این دوره میگوید:
پرویز مینا :در نتیجه این اقداماتي که بین  ۱۹۵۴و  ۷۳به وجود آمد ،ظرفیت تولید نفت خام ایران به  ۶میلیون بشکه در روز افزایش داده شد،
در صورتي که در زمان ملي شدن بود  ۶۶۰هزار بشکه در روز .حجم صادرات نفت ایران از  ۵٫۲میلیون بشکه در روز تجاوز کرد ،میزان صادرات و
فروش مستقل شرکت ملي نفت ایران ،مازاد بر آن چه که به اعضاي کنسرسیوم و یا شرکایمان در شرکت هاي مختلف نفتي که با ما همکاري
مي کردند مي فروختیم ،آن چه که مستقال خود شرکت ملي نفت به بازار مي برد و در بازار مستقال مي فروخت ،از دو میلیون بشکه در روز
تجاوز کرد و ما در حقیقت در دنیاي آزاد و بازار بین المللي نفت ،تقریبا  ۴۰شرکت مختلف بین المللي ،دولتي ،جزو مشتریان مستقل و عمده
شرکت ملي نفت قرار گرفتند .ظرفیت پاالیشگاه هاي داخلي که در شروع فقط محدود به پاالیشگاه کوچک کرمانشاه و پاالیشگاه آبادان با ۴۰۰
هزار بشکه در روز ظرفیت بود ،به تدریج با گسترش ظرفیت آبادان از  ۴۰۰به  ۶۰۰هزار بشکه ،با ایجاد پاالیشگاه تهران ،پاالیشگاه تبریز،
پاالیشگاه اصفهان ،پاالیشگاه شیراز ،پاالیشگاه الوان ،و گسترش پاالیشگاه کرمانشاه ،ظرفیت پاالیشگاه هاي ایران به یک میلیون و  ۲۰۰هزار
بشکه در روز رسید .در ضمن ما براي آن که بتوانیم نفتي که به بازار مي بریم و به مشتریانمان عرضه مي کنیم ،خودمان مستقال بتوانیم حمل
کنیم ،اقدام به ایجاد ناوگان نفتکش کردیم.
م.خ :.پرویز مینا میگوید در سالهاي پایاني سلطنت محمدرضاشاه پهلوي ،شرکت ملي نفت ایران در بهترین وضعیت خود قرار داشت ،چرا که به
نیرویي مستقل بدل شده بود و تأثیر فروش نفت از دیپلماسي خارجي به حداقل ممکن رسیده بود .آقاي مینا میگوید این شرکت ملي نفت بود
که در این سالها اهداف واقعي ملي شدن صنعت نفت ایران را متحقق کرد:
کامران دادخواه :واقعا باید گفت که اصل ملي شدن صنعت نفت و اهداف سنعت نفت در سال  ۱۹۷۳با لغو قرارداد کنسرسیوم و قرارداد جدید
خرید و فروش به مرحله اجرا و تحقق رسید .یعني از  ۱۹۷۳به بعد ،صنعت نفت ایران  ۱۰۰درصد اداره اش در کنترل شرکت ملي نفت ایران
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بود .یعني عوامل سیاسي و شرکت هاي خارجي اثري روي تصمیمات ما به هیچ عنوان داشتند .ما وارد عملیاتي شدیم که در بازارهاي دنیا براي
خودمان جاپایي درست کنیم که گرفتار آن وضعي که شرکت هاي نفتي مي توانستند بایکوت کنند و نفت را از ما نخرند و جلو صادرات ما را
بگیرند ،از بین برود .در هندوستان پاالیشگاه ایجاد کردیم ،در کره جنوبي پاالیشگاه ایجاد کردیم ،در سنگال شبکه توزیع و فروش فراورده هاي
نفتي ایجاد کردیم ،قرار بود با شرکت الني در اروپا مساله پالیش وتوزیع نفت را اجرا بکنیم و قراردادمان را داشتیم تکمیل مي کردیم.
م.خ :اما فراز و فورد درآمد نفت ایران تاثیر عمیقي داشت بر سیاست گذاري هاي اقتصادي .در سال  ،۱۳۵۳قیمت نفت به یکباره باال رفت و
موجب تغییر در سیاست عمراني کشور شد .این امر از نگاه کارشناسان ،به رکود اقتصادي ایران و بروز مشکالتي جبران ناپذیر در عرصه اقتصادي
و همچنین سیاسي انجامید .سرگذشت نفت در ایران سده بیستم پیوندي نزدیک با روند سیاستگذاریهاي اقتصادي دارد .در برنامه آینده انقالب
ایران و سقوط پادشاهي به بررسي سیاستگذاریهاي کالن اقتصادي در عصر محمدرضا شاه پهلوي خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي موسي غني نژاد-پرویز مینا-علینقي عالیخاني-کامران دادخواه-سهراب بهداد

ﺑﺨ ﺶ ﭘﻨﺠ ﻢ
ﻳ ﺶ از اﻧﻘ ﻼبﺱﻴﺎﺱ ﺖ ﮔ ﺬاري ه ﺎي ﮐ ﻼن اﻗﺘﺼ ﺎدي در دو ده ﻪ پ
اصالحات ارضي در ایران از اواخر دهه سي و در زمان دولت علي امیني آغاز شد .چند سال بعد یعني در نهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و
چهل و یک خورشیدي محمدرضا شاه پهلوي فرماني را درباره اجراي برنامه اي صادر کرد که خود آن را انقالب شاه و مردم نامید .این برنامه
شش اصل داشت :اصالحات ارضي ،ملي کردن جنگل ها ،فروش سهام کارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصالحات ارضي ،سهیم کردن
کارگران در منافع کارگاه هاي تولیدي و صنعتي ،ایجاد سپاه دانش ،اصالح قانون انتخابات و اعطاي حق رأي به زنان .این برنامه که به انقالب
سفید آوازه یافت ،دگرگوني عمیقي را در ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي جامعه ایران پدیدآورد .اما شماري از کارشناسان مانند
علینقي عالي خاني ،وزیر اقتصاد دولت اسدالله علم و امیرعباس هویدا باور دارند که همه این اصول به یک اندازه اهمیت نداشتند:
علینقي عالي خاني :بعضي از این شش ماده اي که در شش بهمن  ۱۳۴۱به آراي عمومي گذاشته شد ،واقعا اساسي بود ،ولي بعضي دیگر معناي
خاصي نداشت .در قسمتي که کامال اساسي بود ،اینکه خود مساله اصالحات اصلي آن بود که مردم با آن موافق بودند و یکي هم آزادي زنان بود.
این دو به راستي میتوان گفت انقالبي بود .اما فرض بفرمایید سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات ،چندان معناي درست و حسابي نداشت،
در آخر هم تبدیل به این شد که کارگران وقتي  ۱۲ماه که کار مي کردند ۱۳ ،ماه حقوق مي گرفتند.
م  .خ  :آقاي عالي خاني باور دارد که اجراي برخي از این اصول چندان هم کامیاب نبوده است:
در مورد اجراي اینها هم نه ،همیشه موفق نبودیم ،مثال در چند مورد اتحادیه تعاوني کارکنان ارتش که در راسش سپهبد ایادي قرار
داشت،آمدند کارخانه هایي را که دولت مي خواست مثال به مردم بفروشد گرفت .نیمه دولت است ،خصوصي کردن کارخانه ها نیست و درآمدي
هم براي ما ایجاد نکرد ،چون فرض بر این بود که ما کارخانجات را مي فروشیم براي اینکه با درآمدش مقداري از هزینه اصالح ارضي را بدهیم،
یعني پرداخت قیمت ملك به مالکان پیشین آن ،ولي همچین چیزي اصال در کار نبود.
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م.خ :بیشتر صاحب نظران باور دارند که بنیادي ترین اصل انقالب سفید ،اصالحات ارضي بود .این اصالحات ارضي بود که به این برنامه منش و
سرشتي انقالبي مي داد .در دهه شصت میالدي در شماري از کشورهاي جهان سوم ،مانند کوبا ،ویتنام ،کامبوج و الجزایر شورش ها و انقالب
هایي صورت گرفت که محرک عمده آن دهقانان بودند .دولت جان اف کندي ،رئیس جمهوري امریکا به این نتیجه رسید که در صورت تحقق
اصالحات ارضي که از جمله توصیه هاي برنامه سیاست خارجي امریکا و آژانس توسعه بین المللي بود ،خواسته هاي دهقانان برآورده میشود و
زمینه بروز انقالب در این کشورها از میان میرود؛ چون گمان میکردند اگر انقالبي در راه باشد از روستاها خواهد بود .در همین هنگام خروشچف
رهبر اتحاد جماهیر شوروي در یک سخنراني اعالم کرد که ایران کشوري آماده انقالب است و این آمادگي در نیروي دهقانان نهفته است تا آن
جا که نیازي به مداخله شوروي نیست .در آن هنگام بخشي از جهان زیر سلطه ایدئولوژي کمونیسم قرار داشت و سایه جنگ سرد بر سراسر
جهان سایه گسترده بود .نگراني واشینگتن از چیرگي کمونیسم سبب شد که براي اجرا برنامه اصالحات ارضي به ایران فشار بیاورد .حسن
ارسنجاني ،وزیر کشاورزي وقت ایران ،به گمان بسیاري عامل اصلي اصالحات ارضي بود .کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در
باستن امریکا از مخالفان و عامالن اصالحات ارضي یاد میکند و میگوید شاه خود نیز خواهان اصالحات ارضي بود:
کامران دادخواه :خود شاه هم همچین عقیده اي داشت ،خود شاه هم امالکي را که از رضا شاه بهش رسیده بود و داستانش هم مفصل است،
تصمیم به تقسیم اینها داشت .ولي مردم و دکتر مصدق با تقسیم امالك و اصالحات کشاورزي شدیدا مخالف بودند .مسلم بود که فشار آقاي
کندي مطرح بود ،عقیده آقاي ارسنجاني مطرح بود ،ولي خود شاه هم با این مساله موافق بود ،مساله اي برایش نبود ،بخصوص که با شکستن
زمینداران بزرگ ،قدرت مطلقه دولت مرکزي را تثبیت مي کرد.
م.خ :اهالي روستاها در این زمان تشکیل مي شدند از بیست و پنج درصد خرده مالکان ،چهل درصد زارعین سهم بر یا رعایا و سي و پنج درصد
خوش نشین هایي که به امور غیر کشاورزي در روستاها مشغول بودند و مشمول اصالحات ارضي نمي شدند.
م خ  :در آغاز محمدرضا شاه پهلوي ،علي امیني نخست وزیر و امریکاییها از برنامه واحدي براي اصالحات ارضي پشتیباني میکردند ،برنامه اي
میانه رو که تا جاي ممکن قدرت بزرگ مالکان را محدود کند .اما برنامه اصالحات ارضي حسن ارسنجاني تمایزي ریشه اي داشت و به گفته
صاحب نظران تاریخ معاصر ایران یک انقالب ارضي بود نه اصالحات ارضي .حسن ارسنجاني در چارچوب یک برنامه رادیکال به دنبال توزیع
اراضي مزروعي میان رعایا و ایجاد نهضت تعاون روستایي و بسیج روستاییان در جهت تدارک پایگاه قدرت سیاسي براي خود بود .آقاي
ارسنجاني بر این باور بود که نیروي محرکه انقالب طبقه کارگر نیست بلکه طبقه دهقان است .از میان پژوهشگران ،احمد اشرف ،استاد جامعه
شناسي مرکز ایرانشناسي دانشگاه کلمبیا میگوید حسن ارسنجاني سوداي رهبري کشور را در سر داشت:
احمد اشرف :ارسنجاني اساسا معتقد بود به نوعي سوسیالیزم دهقاني و معتقد بود که یك چنین سوسیالزمي که روستاییان را به قدرت برساند از
آنجاي که اکثریت جامعه در آن زمان ،نزدیك به دو سوم جمعیت کشور را روستاییان تشکیل مي دادند ،این باعث رفاه اجتماعي و بهبود وضع
مردم خواهد شد .براي درهم شکستن قدرت محلي بزرگ مالکان و خوانین و روحیه دادن به دهقانان و ترقیب آنها به مقاومت در برابر مالکین،
سخنرانیهاي خودش را که غالبا به طور وسیعي از رادیو پخش مي شد ،با این خطاب آغاز مي شد که دهقانان عزیز ،مالکان جنایتکار.
حسن ارسنجاني دهقانان را به مقاومت در برابر مالکان برمیانگیخت .تحریک کشاورزان از سوي ارسنجاني شاه و امریکایي ها را نسبت به نیت
نهان وي و فرجام اقداماتش نگران میکرد .ارسنجاني خود نیز به این بدگماني دامن میزد:
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احمد اشرف :ارسنجاني از همان آغاز وزارت به کار مستشاران آمریکایي در وزارت کشاورزي پایان داد و از پذیرفتن هرگونه راهنمایي از
آمریکاییان پرهیز مي کرد و کوچکترین اطالعي از برنامه هاي خود به محافل آمریکایي نمي داد و حتي یکي از مدیران کل خود را که به عادت
بسیار مظنون برخي از دولت مردان براي سفارت آمریکا خبرچیني مي کرد ،به کار او پایان داد.
م.خ :اما نه شاه و نه امریکاییها گزینه بهتري به جاي ارسنجاني نداشتند که بتواند برنامه اصالحات ارضي را پیش ببرد .آنها گرچه از تندروي هاي
وي نگران بودند براي این کار تنها به وي امید داشتند .امریکاییها حتا به روش ارسنجاني هم انتقاد داشتند و این انتقاد را تا سالها بعد هم ابراز
مي کردند.
احمد اشرف :راهبرد آمریکایي ها کامال ساده لوحانه تدوین شده بود ،برنامه آمریکایي پسند که در همه کشورهاي زیر نفوذ آمریکا به مورد اجرا
درآمده بود و یا بعدا اجرا شد ،مبتني بر نقشه برداري از اراضي ده و آمار برداري از خانواده هاي ده و دست آخر تقسیم اراضي بر طبق نقشه
تهیه شده و مشخص کردن سهم هر یك از روستاییان در ده بود .ایراد ارسنجاني بر این شیوه کار این بود که اوال وزارت کشاورزي به آن اندازه
نقشه بردار و آمارگیر ندارد که بتواند در مدت قابل قبولي تمام دهات پراکنده ممکلت را برود نقشه برداري کند و آمارگیري کند و با امکانات
موجود ،این کار سالها به طول خواهد انجامید و در واقع از این راه رفتن ،تعلیق اصالحات ارضي به محال است .تازه اگر هم به اندازه کافي نقشه
بردار در دست باشد ،مگر بزرگ مالکان این افراد را به ده راه مي دهند؟
م.خ :اما ارسنجاني براي تعیین مقدار دقیق اراضي و سهم دهقانان از شیوه سنتي بهره گرفت .احمد اشرف:
احمد اشرف :شیوه نسق بندي سنتي براي هر یک از زارعان صاحب نسق ،سهمي در هر یک از اراضي ده بر حسب میزان زمیني که در اختیار
دارند معین کرد و محدوده هر کدام از این ها براي اهل ده کامال روشن بود ،یعني اهل ده مي دانستند که آن آدمي که مثال دو جفت گاو زمین
دارد یا یک جفت گاو زمین دارد ،این زمین هایش کجاها است همه جا در جاهاي مختلف ده .یعني در بعضي از دهات بود که زمین یک نفر در
ده جاي مختلف ده قرار داشت تکه تکه ،یک تکه این جا ،یک تکه آن جا.
اصالحات ارضي در ایران انجام گرفت .اصالحات ارضي نظام ارباب رعیتي را برهم ریخت و حدود هفت میلیون هکتار از دوازده میلیون هکتار
اراضي زیر کشت آن زمان را به زارعین سهم بر واگذار کرد .بنابر این کشاورزان صاحب زمین دو برابر شدند و دو سوم اهالي روستاها را تشکیل
دادند .درباره پیامدهاي اقتصادي اصالحات ارضي البته اختالف نظر بسیار است .موسي غني نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران آثار آن را منفي
ارزیابي مي کند:
موسي غني نژاد استاد :یک اشتباه بزرگي که از نظر اقتصادي به نظر من صورت مي گیرد این جا ،این است که با از میان برداشتن مالکیت هاي
بزرگ زمین زراعي که نقش مهم اقتصادي داشتند این ها از لحاظ تامین سرمایه تولید ،جایگزیني براي آن ها اندیشیده نمي شود یا آن چیزي
که اندیشیده مي شود به عنوان تعاوني هاي کشاورزي یا شرکت هاي سهامي زراعي ،آن وظیفه واقعي خودشان را و اندیشه جایگزیني خودشان
را به جاي ارباب ها در دهات و روستاهاي کشاورزي نمي توانند ایفا بکنند .در نتیجه کشاورزي ما با یک افت روبرو مي شود و ساختار کشاورزي
کشور ما به هم مي خورد .قبل از اصالحات ارضي صادر کننده کاالهاي کشاورزي و گندم بودیم ،بعد به تدریج مي دانید که ما وراد کننده مي
شویم .اصالحات همچنین اصالحات فوق العاده اي از لحاظ اقتصادي نبوده است .آن چه که در دهه  ۴۰در حقیقت باعث موفقیت اقتصادي ما و
رشد اقتصادي مي شود ،اصالحات ارضي نیست ،بیشتر آن ابتکاراتي است که دولت از طریق خودش با ایجاد زیر بناهاي اقتصادي از یک طرف
انجام مي دهد و آن آزاد سازي اقتصادي منتهي مي شود به رشد بخش خصوصي و سرمایه گذاري بخش خصوصي.
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م.خ :بر خالف موسي غني نژاد ،احمد اشرف میگوید پس از اصالحات ارضي تولیدات کشاورزي چهار درصد رشد داشت و کشاورزي دورهاي از
رونق و شکوفایي را آغاز کرد و اگر دولت ناچار شد به جاي تولید بسنده گندم آن را از خارج وارد کند ،به دلیل سیاستهاي خاص دولت در مورد
گندم بود.
احمد اشرف :عامل عمده قضیه گندم سیاست دولت بود که به نفع جامعه شهري و به ضرر جامعه روستایي ،دولت این سیاست را داشت .براي
این که جلو افزایش قیمت نان را بگیرد و قیمت نان را تثبیت بکند که مردم شهري را راضي بکند ،قیمت گندک را تثبیت کرده بود در یک نرخ
پاییني و تولید گندم در برابر دانه هاي روغني و دانه هاي صنعتي مثل پنبه و دانه هاي دیگري که محصوالتش قابل فروش و مورد تقاضاي
شدید واحدهاي در حال رشد صنعتي بودند ،البته صرف نمي کرد و حتي در مقابل صیفي کاري صرف نمي کرد ،در مقابل باغداري صرف نمي
کرد.
م.خ :با این همه از نظر اجتماعي وضعیت به گونه دیگري شد .شاه گمان داشت که با اصالحات ارضي و از میان رفتن مالکان بزرگ ،قدرت
مرکزي وي تقویت مي شود .اما مالکان بزرگ با وجود اختالفات تاریخي با دربار ،به همراه روحانیان ،حامیان سنتي نظام سلطنت به شمار مي
آمدند .اصالحات ارضي مالکان بزرگ را از میان برد و روحانیان را خشمگین کرد.
احمد اشرف :البته ابن جا باید به این نکته توجه داشت که یکي از هدف هاي از پیش اندیشیده شاه هم در همراهي با اصالحات ارضي و این که
تایید بکند اصالحات ارضي را ،همین امر بود که به این وسیله نفوذ مالکان و خوانین را تضعیف بکند .چون او فکر مي کرد که خوانین و مالکین
تشکیل یک الیگارشي  Oligarchieرا دادند ،تشکیل یک گروه حاکمه اي را دادند که خیلي وقت ها در برابر او ایستادگي مي کنند ،در انتخابات
مجلس دخالت مي کنند ،و نمایندگان مجلس را که احساس مي کنند پایه هاي قدرتشان آن خوانین و مالکین هستند را در برابر شاه قرار مي
دهند .بنابراین یکي از هدف هاي او هیمن بود که با اصالحات ارضي زیربناي اقتصادي قدرت این گروه ها ،مالکین ،و خوانین را از بین ببرد.
البته دستگاه روحانیت هم در جریان اصالحات ارضي حتي روحانیون بزرگ و مراجعي که همواره همکاري مي کردند با دستگاه سلطنت ،آن ها
هم رنجیده شدند و عمال در آن قیام ها و اعتراض هایي که منجر به  ۱۵خرداد شد ،در واقع مي شود گفت که روحانیت به طور یک پارچه
شرکت کردند.
م.خ :از سوي دیگر با اجراي برنامه اصالحات ارضي طبقه جدید متوسط شهري ظهور کرد ،صاحبان صنایع ،بنگاهها ،سازمانهاي اقتصادي،
کارشناسان و روشنفکران .این طبقه جدید گرچه پیدایش خود را وامدار سیاست اقتصادي این دوران بود ،اما چنان که کامران دادخواه میگوید از
فقدان آزادي سیاسي و حق تعیین سرنوشت خود ناراضي بود .در نتیجه سلطنت ،پایگاههاي اجتماعي خود را از دست داد:
کامران دادخواه :وقتي که شاه مساله تشکیل سپاه دانش را مطرح کرد یا توسعه اقتصادي را مطرح کرد ،یک چیزي را متوجهش نبود و آن این
است که با سواد آموزي مردم ،با پیشرفت وضع اقتصادي که واقعا چشمگیر است ،توقع مردم هم عوض مي شود .باالترین سطح درآمد سرانه
ایران در  ۱۹۷۶به دست مي آید ،این مردم ان وقت عالقه مند هستند که در سرنوشتشان شریک باشند .این تفاوت بین ساختار سیاسي و بین
ساختار اقتصادي ،مساله حادي را ایجاد کرده است.
م.خ :روشنفکران آن دوران خواهان اصالحات ارضي بودند ،اما بیشتر آنها نمي توانستند قالب کهن سلطنت و نظام سیاسي استوار بر اراده فردي
را بپذیرند .براي آنها از میان رفتن ساختار سنتي اقتصادي با برجاماندن ساختار سنتي سیاسي توجیه روشني نداشت .در کنار اینها برچیده
شدن نظام ارباب و رعیت ،روستانشینان را در جبهه حامیان سرسخت سلطنت قرار داد .اما نظام سلطنت نتوانست از روستاها به منزله پایگاه

٢٢

اقتدار اجتماعي خود بهره بگیرد .به این ترتیب است که در جریان انقالب سال پنجاه و هفت حتي روستاییان اگر در انقالب شرکت نمیکنند ،در
برابر آن و به نفع سلطنت نیز مقاومتي نشان نمیدهند.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند که گوهر اصلي انقالب سفید ،اصالحات ارضي بود و اصالحات ارضي بدان گونه که پیش رفت خواسته شاه و
امریکا نبود ،اگرچه پس از آن که اجرا شد در دستگاه تبلیغات حکومت به نام شاه ثبت شد .هم چنین اصالحات ارضي شاید از نظر اقتصادي
موجب رونق نظام کشاورزي ایران شد ،از لحاظ اجتماعي تغییرات بنیادیني را به وجود آورد که همه آن پیشبیني نمیشد .از جمله طبقه متوسط
شهري با ساز و برگ فرهنگي و اقتصادي تازه اي پا به میدان جامعه نهاد اما حکومت به انتظارات سیاسي آن اعتنایي نمیکرد .اصالحات ارضي و
سپس راهبردهاي اجتماعي و سیاسي دولت زمینه را براي از دست دادن پایگاه هاي اجتماعي سلطنت و در نتیجه انقالبي که در راه بود ،فراهم
کرد .انقالب محصول عدم توازن میان سیاستهاي اقتصادي و راهبردهاي سیاسي بود.
در بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي به بررسي سیاست هاي کالن اقتصادي در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي میپردازیم.
مهدي خلجي با علینقي عالیخاني ،موسي غني نژاد ،کامران دادخواه و احمد اشرف

ﻗﺴ ﻤﺖ ﺷﺸ ﻢ
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
مهدي خلجي )رادیو فردا( :در بخش پیشین از انقالب سپید و اصالحات ارضي سخن گفتیم و از پیامدهاي اقتصادي ،اجتماعي ،و سیاسي آن.
ایده انقالب سپید و اصالحات ارضي بر پایه این باور شکل گرفت که نیروي بالقوه انقالب سیاسي در روستاها نهفته است .بنابراین با از میان
بردن نظام ارباب و رعیت و خرسند نگه داشتن دهقانان ،مي توان از بروز انقالب جلوگیري کرد .واهمه اصلي از قدرت بزرگي به نام اتحاد
جماهیر شوروي بود که با ایدئولوژي کمونیسم ،نیمي از جهان را زیر سلطه خود گرفته بود .اما همه مساله کمونیسم و شوروي نبود .سوسیالیسم
در بسیاري از کشورهاي اروپایي نفوذ و تاثیر گسترده اي بر اقتصاد داشت .جدال سختي در گرفته بود میان دو الگوي اقتصادي ،یکي سرمایه
داري که نماد آشکار آن ایاالت متحده آمریکا بود ،و دیگري سوسیالیسم .اقتصاد ایران در دهه  ۴۰و  ۵۰خورشیدي ،در میانه پیکارهاي این دو
الگوي سیاسي و اقتصادي شکل گرفت .در این برنامه مي کوشیم تا سیاست ها و سیاست گذاري هاي کالن اقتصادي را در دو دهه پیش از
انقالب بررسي کنیم.
نفت از زماني که به درآمد اصلي ایران بدل شد ،نقشي تعیین کننده در جهت دادن به سیاست هاي اقتصادي به عهده گرفت .عبدالمجید
مجیدي که در دهه  ۵۰خورشیدي وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بود ،از سیاست اقتصادي آن دوران مي گوید که استوار بر مساله نفت بود.
عبدالمجید مجیدي )وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه در دهه  :(۵۰بیشتر بین  ۴۰تا  ۵۰درامد نفت براي سرمایه گذاریو کارهاي عمراني و
زیربنایي به کار مي رفت .این خودش نشان مي داد که موتور توسعه اقتصادي و پیشرفت اقتصادي ایران ،درآمد نفت بود و این بود که ما
توانستیم به یک وضعي برسیم که بین سال هاي  ۱۳۴۲و  ۱۰ ،۱۳۵۲سالي که در واقع مي شود گفت معجزه اقتصادي ایران بود ،ما بتوانیم به
طور متوسط سالي  ۱۱٫۲درصد رشد واقعي داشته باشیم .در این مدت هم تورم از  ۱٫۴درصد باالتر نرفت ،یعني متوسطش  ۱٫۴درصد بود که
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این در گزارشي که بانک جهاني داده است در آن سال ها ،باالترین رشد و موفقیت اقتصادي کشورهاي عضو بانک جهاني بود .یعني ایران با
 ۱۱٫۲درصد در واقع در راس بود ،بعدش ژاپن مي آمد.
م.خ :وقتي درآمد نفت تا این حد تعیین کننده بود و همه آن هم در اختیار دولت ،طبیعي است که در اصطالح اقتصادي ما با یک دولت بزرگ و
مقتدر مواجه هستیم ،دولتي که مي تواند همه چیز را در دست خود داشته باشد و ساختارها و نهادهاي اصلي اقتصادي را شکل دهد .با توجه به
همین نکته و نیز با نگاهي به کارنامه اقتصادي محمدرضا شاه پهلوي در اصالحات ارضي ،کنترل قیمت ها ،و دادن سوبسیدهاي دولتي با
کاالهاي اساسي مانند گندم و بنزین ،بسیاري از صاحب نظران باور دارند که واپسین پادشاه ایران از نظر اقتصادي کامال سوسیالیستي مي
اندیشید .وي به دولت متمرکز و بزرگ باور داشت و فعالیت بخش هاي خصوصي را به آساني نمي پذیرفت .موسي غني نژاد ،استاد اقتصاد
دانشگاه تهران ،از جمله هوادارن این نظریه است.
موسي غني نژاد )استاد اقتصاد دانشگاه تهران( :کال همه آناني که از لحاظ اقتصادي رفتار شاه را بررسي کرده اند و راجع به آن قضاوت جدي
خواستند بکنند ،مثل وزراي اقتصادي سابق شاه ،در حقیقت این ها معتقد هستند که شاه یک گرایش هاي سوسیالیستي داشته است .به عنوان
مثال نوشته هاي آقاي عالي خاني را شما نگاه بکنید ،دیدگاهش به مسائل اقتصادي ،کنترل قیمت ها ،سرمایه گذاري بخش دولتي ،ایجاد صنایع
سنگین ،و غیره و ذلک ،این ها دیدگاه هاي چپ و سوسیالیستي بوده است .منتهي این دوستان و رفقاي چپ و مارکسیست ما نمي خواهند این
را بپذیرند که یک شاه هم مي تواند اندیشه سوسیالیستي و چپ داشته باشد .شاه در دهه  ۴۰نمي توانست این ایده هایش را پیاده بکند ،اگرچه
در آن تصمیم گیري هاي شوراي اقتصاد ،ما ردپایي از این حرف ها و این ارمان هاي شاه را مي بینیم.
م.خ :موسي غني نزاد مي افزاید که در ده  ۵۰شاه تازه میداني براي تحقق آرمان هاي اقتصادي خود یافت.
موسي غني نژاد :سوبسیدها در حقیقت پایه هایشان آن زمان ریخته مي شود شاه یکي از طرفداران سرسخت این کار است .منتهي در دهه ۵۰
است که شاه این امکان را پیدا مي کند که این ایده هاي اقتصاد دولتي و بلند پروازي هاي اقتصاد دولتي و سوسیالیستي خودش را عملي بکند
و این کار را مي کند .حتي مي بینید که از لحاظ سیاسي هم این کار را مي کند ،یعني حزب رستاخیز را در سال  ۵۳درست مي کند که از آن
طرف که اقتصاد را دولتي کرده است ،همه سرمایه گذاري هاي بزرگ و عمده را آورده است در ید اختیار دولت ،از نظر سیاسي هم یک تمرکزي
ایجاد بکند.
م.خ :در برابر این نظریه ،کارشناسان دیگري هستند که باور دارند براي کشوري نیافته مانند ایران ،وجود دولتي مقتدر ناگزیر است ،چون هنوز
بخش خصوصي چنان توانایي باالیي ندارد که بتواند شالوده اقتصاد کشور قرار گیرد .علینقي عالیخاني ،وزیر اقتصاد دولت اسدالله اعلم و
امیرعباس هویدا ،از ناگزیري این وضع و در عین حال ناخرسندي کارشناسان اقتصادي آن دوران مي گوید.
علینقي عالیخاني )وزیر اقتصاد دولت اسدالله اعلم و امیرعباس هویدا( :بیشتر کارشناسان اقتصادي این دوران که من با آن ها کار مي کردم،
طرفدار این بودند که تا آن جایي که ممکن است باید به بازار آزاد و داراي رقابت کمک کرد و به اصول اقتصاد آزاد همه معتقد بودیم .مساله اي
که وجود داشت این است که در یک کشور در حال رشد ،وقتي شما با مسائل مختلفي روبرو هستید ،دولت یک نقش خیلي بزرگي را دارد.
نقشش نه فقط به صورت تنظیم کننده ،بلکه گاهي حتي به صورت پیشرو در کارهاي اقتصادي است ،یعني تنظیم کننده عبارت است از این که
مقررات صادرات و واردات داشته باشید ،مالیات را تنظیم بکنید ،یا مداخله بکند در این که فعالیت هاي اقتصادي در کشور چگونه پخش بشود و
غیره ،بلکه نقش پیشوا را هم داشته باشد .یعني اگر احساس مي کند که یک برنامه هایي براي توسعه اقتصادي کشور الزم است که بخش
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خصوصي به دنبال آن ها نمي رود ،نباید منتظر بشود تا  ۵۰سال بعد شاید یک نفر به فکر بیافتد و این کار را انجام بدهد ،بلکه باید این کار را
خودش انجام دهد.
م.خ :از آقاي عالیخاني پرسیدم که شاه تا چه اندازه تمایالت سوسیالیستي داشت و تا چه حد به بخش خصوصي مجال عمل مي داد؟
علینقي عالیخاني :شاه دو دل بود و بستگي به مورد داشت .یعني از یک طرف مقداري از صنایع دولتي را خارج از مورد شش بهمن و انقالب
سپید ،توانست به تدریج به بخش خصوصي واگذار بکند و بفروشد .همچنین برخي از کارهایي را که دولت انجام مي داد ،این ها را به بخش
خصوصي واگذار بکند .ولي همراه با این ،شاه اصرار داشت که صنایع مدرن را دولت در اختیار بگیرد .او حرفي نداشت براي این که فرض
بفرمائید یک کارخانه سیمان یا قند به بخش خصوصي واگذار بشود ،ولي معتقد بود که ذوب آهن را باید دولت به وجود بیاید یا پتروشیمي را
باید دولت به وجود بیاورد .در این مورد یک مقداري هم اصرار به خرج مي داد که چندین بار خودم سعي کردم گه توضیح بدهم اگر ما در
پتروشیمي شریم خارجي مي گیریم ،دلیل ندارد که بگوییم که یک ایراني حق ندارد که در صنایع پتروشیمي مادر سرمایه گذاري بکند .آخرش
با شاه به این توافق رسیدیم بگوییم که مثال در صنایع پتروشیمي ،آن قسمتي از ان جنبه پایه و مادر دارد باید در دست دولت باشد ،به رغم این
که خارجي ها مي توانستند شریک بشوند چون دانش فني داشتند .ولي در قسمت بعدي ،یعني دگرگوني آن ماده اولیه ،بخش خصوصي آزاد
است و اجازه دارد هر کاري را بکند.
م.خ :آقاي عالیخاني مي گوید این تبعیض و تمایز هم منطق اقتصادي نداشت و در عین حال ،وجود چیرگي برخي روابط و مناسبات ضخصي
میان دولتمردان نظامي و بخش خصوصي و نیز مساله تورم در سال هاي واپسین پیش از انقالب و کنترل قیمت ها ،ضربه اي جبران ناپذیر به
بخش خصوصي زد .به واقع مساله بخش خصوصي به مشکل دیگري بر مي گشت :امکان تاسیس و فعالیت نهادهاي مدني .عبدالمجید مجیدي از
این زاویه به مساله مي نگرد.
عبدالمجید مجیدي )رئیس سازمان برنامه در دهه  New Society :(۵۰ما داشتیم و نداشتیم .داشتیم در جهت این که مثال اتاق بازرگاني
داشتیم ،اصناف داشتیم ،انجمن هاي  Professionalمختلف مثل پزشکي بود ،مثل وکال بود ،وکالي دادگستري ،مهندسین  ...ولیکن این ها یک
مقدار زیادي نگاه مي کردند که دولت چه مي خواهد ،به خصوص شخص پادشاه نظرش چیست و طبق نظر پادشاه عمل مي کردند .در
انتخاباتشان هم آن طور که باید شاید آزاد نبودند ،این هم یک واقعیتي است که همه مي دانیم .آقاي شریف امامي هم رئیس مجلس بود ،هم
رئیس صنایع بود .بعدا بازرگاني و صنایع را یکي کردند ،شد رئیس اتاق بازرگاني و صنایع .یعني در واقع سخنگوي بخش خصوصي شد آقاي
شریف امامي ،در حالي رئیس سنا هم ایشان بودند!
م.خ :عبدالمجید مجیدي بود ،رئیس سازمان برنامه در دهه .۵۰
اول دیماه  ،۱۳۵۲برابر با  ۲۱دسامبر  ،۱۹۷۳وزیران دارایي و نفت کشورهاي حوزه خلیج فارس ،قیمت اعالن شده نفت سبک عربستان سعودي
را به عنوان شاخص از ابتداي ژانویه  ،۱۹۷۴براي هر بشکه  ۱۱٫۶۵۱دالر تعیین کردند .بر اساس این رقم ،قیمت نفت خام سبک ایران از هر
بشکه  ۵٫۲۵۴دالر ،به  ۱۱٫۸۷۵دالر باال برده شد .این جهش چشمگیر حتي در روانشناسي اجتماعي مردم ایران و اخالق کار آن ها اثر نهاد و
داللیگیري را آسانترین راه براي پول در آوردن کرد.
علینقي عالیخاني :از  ،۱۹۷۲افزایش قیمت نفت اصال همه چیز مملکت را به هم ریخت .اصال طرز رفتار مردم عوض شد .همیشه من خیلي
سرافراز بودم از پشتکار و همت مردم کشور ما ،ولي یک مرتبه این درآمد نفت دیدم یک عده اي را تبدیل کرده به این افرادي که من در خلیج
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فارس دیده بودم و با یک نوع بي پروایي و گستاخي عجیبي مسائل را نگاه مي کردند که باورنکردني بود .یعني اصال تعجب است مردمي که تا
چند سال پیش برایشان زحمت کشیدن اصل بود ،چگونه تبدیل شدن به این موجوداتي شدند که داللي را به هر حرفه دیگري ترجیح مي دهند.
م.خ :سازمان برنامه که در اصل وظیفه برنامه ریزي براي هزینه کردن درآمد نفت را داشت ،به گفته رئیس این سازمان ،در آن زمان نه از درآمد
واقعي نفت آگاهي دقیقي مي یافت و نه از میزان تعهدات مالي کشور اطالعات روشني پیدا مي کرد .این ناهماهنگي موجب شد که افزایش
ناگهاني قیمت نفت ،برنامه عمراني پنجم کشور را مختل کند و دستگاه هاي اجزائي خواستار واریز شدن درآمد نفت به بودجه جاري کشور
شوند ،چیزي که شک شدیدي به اقتصاد وارد مي کرد و دست کم نرخ تورم را باال مي برد.
عبدالمجید مجیدي :وقتي درآمد نفت این طور افزایش پیدا کرد ،همه چیز آسان گرفته شد .فکر مي شد که با درآمد نفت زیاد مي شود خیلي
تسریع کرد در برنامه ها و غیره که آن موقع نقش سازمان برنامه این بود که این تذکر را بدهد که ظرفیت هاي اقتصادي مملکت تا یک حدي را
اجازه مي دهد ،بیشتر از آن تمام نظم رشد اقتصادي که ما داشتیم و مي خواهیم ادامه پیدا کند را به هم مي زد .آن موقع صحبت از این بود که
چون در گذشته ما درصد خوبي از رشد داشته ایم ،مثال در دوران برنامه پنجم ما بتوانیم هشت درصد رشد داشته باشیم که هشت درصد رشد
در ان موقع خیلي خوب بود .دیگر این که ما نمي خواستیم که به این خدشه وارد بیاید با ایجاد کردن عدم توازن هاي غیر الزم.
م.خ :توصیه اصلي کارشناسان اقتصادي و سازمان برنامه این بود که ظرفیت اقتصادي کشور توانایي جذب این درآمد را ندارد و .باید این درآمد
ذخیره و پس انداز شود تا در راه تربیت نیروي انساني کافي ،و نیز تاسیسات زیربنایي مطرح شود .اما مجریان به این توصیه ها عمل نمي کردند
و خواهان شتاب دادن به رشد و توسعه اقتصادي بودند .علینقي عالیخاني از سیاست هاي اقتصادي این دوران به شدت انتقاد مي کند.
علینقي عالیخاني :نه ،به هیچ وجه ما سیاست درستي در پیش نگرفتیم .باال رفتن قیمت نفت به جاي این که به سود ایران تمام بشود ،به زیان
ما از نقطه نظر سیاسي ،اجتماعي ،و اقتصادي تمام شد .یکي از گرفتاري هاي بزرگي که براي ما پیش امد ،این بود که به هیچ وجه قدرت جذب
این همه سرمایه را در کوتاه مدت نداشتیم .مي بایست در ان مرحله اول ما به این پول دست نزنیم و بگذاریم کنار و برویم به دنبال این که
سطح قدرت فني و اجرائي خودمان را باالتر ببریم و عده بیشتري متخصص تربیت بکنیم .ولي متاسفانه این مسائل مورد توجه قرار نگرفت .باب
شده بود که بگویند وقتي کادر کم داریم ،از خارج کادر وارد مي کنیم.
م.خ :جدال میان کارشناسان و مجریان دغدغه اصلي سازمان برنامه شد و سرانجام آن چه به عنوان اعتبارات برنامه تصویب شد ،دو برابر آن
چیزي بود که سازمان برنامه قبال پیش بیني و تصویب کرده بود.
عبدالمجید مجیدي :وظیفه ما در سازمان برنامه ،ایجاد یک نوع هماهنگي بین دستگاه ها بود .البته ما در آن دوران بعد از سال  ۱۳۵۳یک
مبارزه روزمره داشتیم با دستگاه هاي اجرایي که یک مقداري جلوي تندروي ها و زیاده خواستن هاي آن ها را بگیریم .خوب این موجب مي شد
که یک مقداري ما برخورد پیدا بکنیم با ارتشي ها ،با دستگاه هاي مختلف دولتي غیر نظامي و سیویل  ،و این ها یک مقداري مسائل ما را مي
کشید به شوراي اقتصاد و در حضور اعلیحضرت این مسائل را مي نشستیم و بحث مي کردیم.
م.خ :افزایش قیمت نفت به همراه سیاست هاي اتخاذ شده اقتصادي در آن دوران ،وضعیت تازه اي را پدید آورد .این وضعیت تازه عدم توازن بود.
نه تنها میان ساختار اقتصادي و ساختار اجتماعي و سیاسي ،که حتي در عرصه اقتصادي هم توزان کافي وجود نداشت .از باب نمونه ،رئیس
سازمان برنامه آن زمان ،از بي برنامگي و ناکارآمدي ساختار مالیاتي دوران مسئولیتش انتقاد مي کند و مي گوید درآمد نفت موجب ثروتمند
شدن بخش هایي از اقتصاد ،مانند بازار ،شد که دولت نمي توانست از آن ها به خوبي مالیات بگیرد .در نتیجه دولت درآمد نفت خود را از دست
مي داد.
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عبدالمجید مجیدي :در دارایي اگر درست همانطورکه سازمان برنامه با آمدن ابتهاج مدرنیزه شد و قوي شد و جوان هاي تازه تحصیل کرده را
وارد کار کرد و به آن ها آموزش داد و تبدیل کرد به یک دستگاه تکنوکراسي قوي ،در دارایي مي بایست این کار را مي کرد و این کار را نکرد.
در نتیجه ما نتوانستیم از پولي که آمد در سیستم بودجه دولت و خرج شد ،بتوانیم با غني شدن مردم ،با درآمدهاي بیشتر به خصوص بخش
خصوصي ،بتوانیم مالیات هاي درست وصول کنیم .وقتي مالیات درست وصول نکردیم ،مردم این عادت را که وقتي سود مي برند باید مالیات
بپردازند را یاد نگرفتند و در نتیجه این پول هاي زیادي که دست این ها آمد ،به جاي این که به دولت مالیات بپردازند ،رفت در جیب بازاري ها
و تجار بخش خصوصي و یا سرمایه گذاران بخش خصوصي و در نتیجه این ها چون درست مالیات نپرداختند ،پول را به خمس و زکات و به
دست آخوندها دادند .در نتیجه این درامد دولت که آمد به دست دولت ،از دست دولت رفت به دست کساني که مي دادند به آخوندها و در واقع
سرمایه اي که در دست باند خمیني قرار گرفت ،همان درآمد نفت بود و این درآمد نفت درست در جهت عکس منافع مردم ایران عمل کرد.
م.خ :به واقع ان چه عبدالمجید مجیدي به آن اشاره کرد ،یکي از مهمترین پیامدهاي اجتماعي و سیاسي افزایش قیمت نفت و سیاست هاي
اقتصادي و سیاسي و آن دوران است .به عقیده کساني مانند او ،انقالب ایران و حکومت ایرانیان ،محصول عدم توازن در بخش هاي اقتصادي
کشور و در پي آن ناهماهنگي میان بخش هاي سنتي و قلمروهاي نو شده جامعه است .به گفته آنان ،بدون ثروت کافي که محصول این بي
نظمي و بي تدبیري اقتصادي و نپذیرفتن توسعه کارشناسان بود ،بازاریان و روحانیان امکانات مالي و مادي براي برانداختن نظام شاهنشاهي نمي
یافتند.
بنابرآن چه از نگاه صاحب نظران آوردیم ،برنامه اقتصادي حکومت محمدرضا شاه پهلوي استوار بر مدرن کردن اقتصادي جامعه بر پایه درآمد
نفت بود .این برنامه در صورتي که به جنبه ها و زمینه هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران اعتناي بیشتري مي کرد ،مي توانست در دراز مدت
کامیاب شود .اما مدرن سازي بخشي از اقتصاد و وانهادن بخش هاي دیگر آن ،و نیز بي اعتنایي به نیروي نهفته در سنت فرهنگي جامعه ایران و
معادله هاي سیاسي ،و خواست جامعه براي مشارکت در تعیین سرنوشت خود ،از نظر تحلیل گران سرانجام انقالب را توجیه پذیر مي کرد .در دو
بخش گذشته برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،مساله نفت و سیاست هاي اقتصادي را در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي ،با صاحب
نظران به بحث گذاشتیم و نیز پیامدهاي اقتصادي و سیاسي آن را بر روند تحوالت منتهي به انقالب ایران نیز سنجیدیم .در دوبخش آینده،
وضعیت اجتماعي را در این دوران بررسي مي کنیم و این که سیاست هاي دولت براي نظم اجتماعي چگونه بود و چکونه تغییرات جمعیت
شناختي و اجتماعي بر راهبردهاي سیاسي و اقتصادي دولت اثر مي نهاد و از آن ها نیز اثر مي پذیرفت.
مهدي خلجي با علینقي عالیخاني ،موسي غني نژاد و عبدالمجید مجیدي
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مهدي خلجي )رادیوفردا( :در بخش هاي پیشین برنامه از سیاست گذاري هاي کالن اقتصادي گفتیم و از وضعیت تازه اي که با انقالب سفید از
آغاز دهه  ۱۳۴۰خورشیدي به وجود آمد و با اصالحات ارضي .هدف اصلي این سیاستگذاري ها بردن ایران به سوي دروازه تمدن جدید اعالم
شد .درآمد نفت در اوائل دهه  ۱۳۵۰افزایشي بیسابقه یافت و از دو میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر در سال  ۱۹۷۰به  ۲۱میلیارد دالر در سال
 ۱۹۹۴رسید .باالرفتن قیمت نفت حکومت ایران را در این تصور یاري کرد که مي تواند با شتاب هر چه بیشتر ایران را به یکي از نیرومند ترین
قطب هاي اقتصادي و نظامي در منطقه وحتي در سطح جهان بدل کند.
اسدالله علم ،نخست وزیر در دهه  ۱۳۴۰در کتاب خاطرات خود مي نویسد در سال  ۱۳۵۳شاه هنگامي که در جزیره کیش تعطیالت نوروزي را
مي گذرانید ،به وي گفت هنوز خیلي امیدها دارم .باید این مملکت را به پایه بزرگترین کشورهاي دنیا برسانم نه اینکه در خاورمیانه اول باشیم.
دلیلي ندارد که نشود .هم قدرت داریم و هم مواد اولیه داریم .مگر دیگران چه کرده اند که ما نتوانیم بکنیم؟
اما رویاي پیشرفت سریع بر پایه بهاي نفت پیامدهاي اجتماعي خود را داشت و همچنین اصالحات ارضي ،که شالوده پیشین نظام و طبقات
اجتماعي را برهم زده بود تا نظم نوزني در جامعه ایران مستقر کند .در این بخش برنامه پیامدهاي اجتماعي سیاست هاي اقتصادي عصر
سلطنت محمد رضا شاه پهلوي را بررسي مي کنیم.
./.
م.خ :.طبق برنامه اصالحات ارضي قرار بود تعاوني روستاها به رفع و رجوع کار روستائیان بپردازد و خلع ناشي از نبود خانان و مالکان را پرکند.
اما این تعاوني ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند و در کار دچار دشواري هاي بسیاري شدند .احمد نفیسي شهردار تهران در زمان دولت
علي امیني مي گوید تقسم اراضي درست انجام نشد زیرا زمین هائي را که آب داشتند ،ارباب ها تصرف کردند و زمین هاي بي آب یا کم آب را
به رعیت سپردند ،در نتیجه امکان کشاورزي براي روستائیان کاهش یافت و در این میان بازهم ارباب هاي گذشته سود بیشتر مي بردند.
احمد نفیسي :زمیني که رعایا گرفتند یك سهمش براي مالك مانده بود و بدون آب در اختیار رعایا گذاشته شد .وقتي که براي مالك کار مي
کردند ،نان و آبشان به نسبتي که مي شد ،مي رسید اما وقتي زمین به آنها دادند ،مالك دیگر تعهد نان و آب نداشت و ناچار رعایا اهمیتي ندادند
به این زمین و رو آوردند به شهر که کارخانه هاي متعدد در آن بازشده بود و دنبال کار رفتند و با مزد کارگري و دستفروشي پول در مي آوردند.
م.خ :.داریوش آشوري از پژوهشگران به نام ایراني مقیم پاریس نیز مي گوید برنامه توسعه کشاورزي در صدر اولویت هاي اقتصادي حکومت
پهلوي نبود.
داریوش آشوري :اصالحات ارضي آنچنان که باید به عنوان یك پروژه توسعه اقتصادي یا کشاورزي دنبال نشد اگر چه زمین ها را تقسیم کردند اما
خود این تقسیم زمین ها بعدا مسائل زیادي را به وجود آورد از جمله اینکه بعد از مرگ پدر این زمین ها به واحد هاي کوچکتر بین فرزندان
تقسیم مي شد که از لحاظ اقتصادي کار در آنها دیگر صرف نمي کرد و خودش یکي از عوامل انتقال جمعیت به شهرها و پیرامون شهر ها شد و
اساسا شاه دنبال توسعه کشاورزي چندان نبود انقدر که عالقه داشت به صنعت و مدرنیزاسیون صنعتي ایران ،و به همین دلیل حتي سرمایه
گذاري مي کردند در استرالیا و جاهاي دیگري براي تولید کشاورزي یا براي دامداري و من آن موقع چون در سازمان برنامه بودم اینها را اطالع
دارم و مي گفتند ایران به علت کمبود آب و خاك استعدادرشد کشاورزي ندارد و بهتر است در صنعت سرمایه گذاري شود.
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م.خ :.اصالحات ارضي در ایران انقالبي شگرف در عرصه اقتصاد و جامعه به وجود اورد و طبقات اجتماعي را دگرگون کرد .یکي از اهداف اصلي
آن افزایش جمعیت شهري بود که به گفته داریوش آشوري از معیارهاي توسعه به شمار مي آمد و به این ترتیب سیاست هاي اقتصادي عصر
محمدرضا شاه پهلوي خواسته و ناخواسته به مهاجرت عظیم از روستاها به شهر انجامید.
داریوش آشوري :رشد جمعیت شهري در مقابل جمعیت روستائي همیشه یکي از فاکتورها یا یکي از شاخص هاي رشد اقتصادي و مدرنیزاسیون
تلقي شده است و در ایران هم این را به عنوان یك عامل مثبت تلقي مي کردند که در طول برنامه چهارم ایران نسبت جمعیت شهري به جمعیت
روستائي بیشتر شده بود و اینها را نشانه رشد مي دانستند ،ولي ما در کشورهاي فقیر توسعه شهرها تحت تاثیر عوامل گوناگون صورت مي گیرد
که لزوما به مفهوم رشد صنعتي و مدرنیزه شدن نیست و از جمله مثال آمدن امکانات درآمد نفت و توزیع آن در محیط هاي شهري از طریق
بوروکراسي یا ارتش یا مکانیسم هاي دولتي ،و پیدایش یك نوع طبقه متوسط بوروکراتیك و تکنوکراتیك که حول این درآمد شکل مي گیرد و
توسعه شهرها و جاذبه اي که پیدا مي کند براي جمعیت روستائي که مي شود به صورت حاشیه اي آمدو یك جور زندگاني کرد با سیگار فروشي
و کارهاي غیرتولیدي و یك جور زندگاني پارازیتي اقتصادي را ممکن مي کند.
م.خ :.این زندگي پارازیتي نتیجه چه بود؟ بیشتر محققان و نیز ناظران و دست اندرکاران آن دوران مي گویند وضعیت جدید شهرها محصول بي
توجهي دولت به عرصه اجتماعي بود .دولت براي مشخصي براي توسعه اجتماعي و شهري نداشت و اصوال دولتمردان آن دوران از پیامدهاي
اجتماعي سیاست هاي اقتصادي حکومت تصور چنداني نداشتند .احمد نفیسي به عنوان یکي از شهرداران آن زمان تهران مي گوید حتي مهم
ترین اقدامات زیربنائي انجام شده در پایتخت در دوران رضا شاه صورت گرفته بود و شهرتهران در دهه  ۱۳۴۰نمي توانست پذیراي سیل
جمعیت گریزان از روستا باشد.
احمد نفیسي :تهران یك شهر متضادي بود که شمال و جنوبش و شرق و غربش متفاوت بود ولي آنچه که داشت و به چشم مي آمد مال زمان
رضا شاه بود یعني شما همین امروز هم اگر وارد تهران بشوید بزرگترین و بهترین و قابل استفاده ترین خیابان آن خیابان پهلوي قدیم است
یعني تمام امکانات این خیابان هم از لحاظ پیاده رو و هم سواره رو حساب شده بود.
م.خ :.احسان نراقي رئیس موسسه تحقیقات اجتماعي در دهه  ۱۳۴۰نیز از فقدان برنامه ریزي شهري در این دهه مي گوید.
احسان نراقي :گروه هاي مختلف از آذربایجان مي آمدند در یك محالت مخصوصي با خودشان تشکیل یك گروه هائي مي دادند ،آذربایجاني،
خراساني یا کرماني ،ولي هیچگونه وحدتي از لحاظ شهرنشیني وجود نداشت .سیاست شهرنشیني در زمان شاه سیاست مشخص و روشني نبود
و ما در موسسه اجتماعي اول کاري که کردیم یك سمینار شهر تهران در  ۱۳۳۰و  ۱۳۴۰برگزار کردیم و براي اولین بار تمام مسئولین امور
شهري را جمع کردیم دور هم و یك سمینار یك هفته اي داشتیم و نتیجه تحقیقات ما آن شد که نشان دادیم شهر تهران بدون نقشه دارد توسعه
پیدا مي کند و بورس بازي و زمین است که اراضي را به صورت مختلف به ثبت داده اند و صاحب میلیون ها متر زمین مي شدند و آنجا
خودشان خیابان کشي مي کردند و بعد شهرداري را وادار مي کردند که آب بده ،برق بده ،خیابان ها را آسفالت بکند و غیره .سیاستي دولت
نداشت براي توسعه شهري.
م.خ :.همین بود که تهران و شهرهاي بزرگ پرشدند از مهاجراني که از روستاهاي سراسر ایران در این شهر بار مي انداختند و با زبان ها و نژادها
و قومیت ها و خرده فرهنگ هاي متفاوت و تنها وجه مشترك آنها مدرن نبودن و شهري نبودن بود .فرهنگي که از باال و از جانب حکومت ترویج
مي شد ،فرهنگ غربي و تجدید شهري بود که تنها در میان اقلیتي از مردم امکان قبول و رسوخ داشت و در نتیجه آنچه سیطره عمومي پیدا مي
کرد ،همان فرهنگ سنتي روستائي بود که نقطه اتکاي اصلي خود را مذهب مي یافت .اما مذهبي که در شهر بود هم نمي توانست همان مذهب
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روستا باشد در نتیجه فرهنگ مذهبي شهر نیز چند پاره شد و بهخش هاي سنتي تر دل در گروه روحانیت مي نهادند و به مرجعیت و اقتدار
اجتماعي و فرهنگي آن تن در مي دادند و بخش هاي متجدد تر که جوانها و تحصیلکرده ها بودند ،در پي تفسیر هاي نوتري از اسالم مي افتادند
که قالب ایدئولوژیك داشت .به این ترتیب ،فرهنگي که روشنفکران دیني آن دوران تلقین مي کردند در جان بسیاري از جواناني که درمیانه تجدد
و سنت و در حالت تعلیق مي زیستند خوش مي آمد و به ژرفي مي نشست .احسان نراقي از سلطه این خرده فرهنگ مذهبي جدید بر اقشاري از
جامعه سخن مي گوید.
احسان نراقي :در حقیقت هیج عاملي نبود که مرتبط کند به هم گروه هاي مختلف را و تجانسي بین آنها نبود و تنها عاملي که مي توانست گروه
هاي مختلف را به هم نزدیك کند ،عامل مذهبي بود و به همین جهت مساجد زیادي در محالت جدید که به سرعت رشد کرده بود تاسیس شد
و فعالیت هاي سیاسي و مذهبي توانست در این محالت رشد کند .چون چیز دیگري نبود که اینها را به هم ربط دهد و دولت از لحاظ فرهنگي
نتوانسته بود قالبي براي این شهرها درست کند و دولت به طور کلي در حاشیه بود در این خط ،دولت و شهرداري نقشي در اداره این شهرها
نداشتند و کار افتاد دست اهالي شهر و هیات هاي مذهبي توانستند نقش مهمي بازي کنند.
م.خ :.براین پایه شهر تازه اي پدید آمد که نمي انست نوع روابط اجتماعي و مناسبات میان شهروندان را به همان صورت سابق دست نخورده
بگذارد .داریوش آشوري:
داریوش آشوري :جمعیت شروع کرد به رشد و شهري با جمعیت چند میلیوني پیدا شد باساختارهاي مدرن و ساختمان ها و آپارتمان و اتوموبیل
و ارتباطات جدید وتلفن و همه وسایل ارتباطي جدید و ساختارهاي جدیدي که نوع روابط آدمها را هم عوض مي کند و نتیجه شهري مثل
تهران یا همه شهرهاي بزرگ ایران به طور عموم یك الیه طبقه شهري نسبتا مدرن پیدا کردند که توي آپارتمان زندگي مي کرد و تلفن داشت و
اتوموبیل شخصي داشت و دانشگاه دیده بود یا به هرحال در سطح دیپلم سواد داشت و این ها کمابیش یك نوع نگرها و رفتارهاي دیگري داشتند
که با جامعه سنتي ایران خیلي متفاوت بود.
م.خ :.شهرها نماد تشطط شدند و هویت مشوط شهرها نشان از تشویق و تشطط در برنامه ریزي ها و باالتر از همه تفکر سیاسي حاکم بر آن
دوره داشت .از هر خیاباني یك تفکر و اندیشه به تاریخ و سنت بر مي آمد و کلیت شهر هویت نداشت .یك سوي شهر شمال بود با خانه ها و
سینماهاو سالن هاي تئاتر و کافه ها و کاباره ها و رستوران ها و دیگر جلوه هاي زندگي مدرن و دیگر سوي شهر جنوب بود با جمعیتي انباشته و
خانه هائي کوچك و خیابان ها و کوچه هاي محقر و با فرهنگي که رنگ مذهبي غلیظ داشت.
احسان نراقي :شهر دو قسمت شد ،از خیابان شاهرضا به جنوب و به شمال ،دو شهر متفاوت ما داشتیم .شمال خیلي مدرن بود ،قسمت هاي
جنوب به کلي سنتي بود و اصال دولت و مقامات مسئول نزدیك قسمت هاي جنوبي شهر نمي شدند و شهرها براي خودش رشد کرد و به همین
جهت هم متنفذین یا روساي هیات هاي مذهبي یا مالها و آخوندها اینها گراننده آن قسمت شهر بودند به عکس شمال که سینما و تئاتر و هتل
و اینها بود ،آنها در وضع سنتي خودشان در عالم خودشان بودند و به کلي متفاوت بود .همیشه وقتي انسان در زمان تظاهرات با مردمان شمال
شهر حرف مي زد ،مي گفتند این مردم کجا بودند؟ انگار آب ریخته اند در سوراخ مورچه و مورچه هاي خارج مي شود و نمي دانند از کجا .این
ها نمي دانستند که اینها وجود دارند در شهر تهران.
م.خ :.رئیس موسسه تحقیقات اجتماعي در دهه  ۱۳۴۰مي گوید روشنفکران مذهبي به این دلیل براي جوانان گیرائي و کشش پیدا مي کردند
که فقر آنها را مي پوشاندند ،اعتراض آنها را به حکومت سازمان مي دادند و برایش نظریه مي ساختند و سرانجام به هویت یابي نسلي سرگشته و
از ریشه خود برکنده شده یاري مي کردند.
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احسان نراقي :در این موقع چي به دادشان رسید؟ اینها که مذهبي هم بودند؟ شریعتي آمد اینها را جذب کرد و به این ها یك هویت اعتراضي و
انقالبي داد و یادم هست که یك روز در خیابان کریمخان راه مي رفتم دیدم جلوي من یك دخترخانمي بود که با یك روپوش ارمك داشت مي
رفت و معلوم بود دانشجوي دانشگاهي است و معلوم بود از خانواده فقیري است ولي روپوش ارمك با مبلغ  ۲۵تومان و  ۳۰تومان به ایشان یك
شخصیتي مي داد .باکش نبود که با آن خانم دختر مرفه که پیرهن  ۵۰۰توماني یا  ۱۰۰۰توماني مي پوشد شبیه به هم نیستند .دلش خوش
بود که یك دختر معترض به سیستم است و با افکار شریعتي ،نه مالهاي معروف ،کاري به حوزه نداریم و حوزه در این جوانها نقشي نداشت .تیپ
شریعتي بود که اینها را فعال کرد .با این لباس زندگي مي کند و فرهنگ مناسب با این را هم پیدا کرده ست و فقرش را مي پوشاند و زندگي
سیاسي انتقادي و اعتراضي را دنبال مي کند و موقعي هم که انقالب شد اینها به صف انقالبیون پیوستند.
م.خ :.اما بسیاري از دولتمردان آن هنگام به این تنش و تناقض که نمودهاي آشکاري در شهرها یافته بود اعتنائي نمي کردند و تقابل و
ناسازگاري ارزش ها و هنجار هاي اجتماعي را امري گذرا و ناپایدار مي دانستند که در دراز مدت و خود به خود از میان خواهد رفت و به حالت
تعادل خواهد رسید .احمد نفیسي از این موضع سخن مي گوید و باور دارد که شمال و جنوب در آن زمان چندان مرز کشي جدي نداشت
ومردم کم کم داشتند حتي در جنوب شهر به ارزش ها و هنحار هاي اجتماعي مدرن عادت مي کردند.
احمد نفیسي :اینها در حال اعتدال افتاده بود .در آن موقع آن قدر نمایان نبود که این مخالف پیشرفت باشد .براي اینکه در جنوب شهر هم عرق
فروش بود و نه کسي مي رفت شیشه اش را بزند بشکند و نه آن کسي که مي خواست یك استکان در مغازه عرق فروشي بخرد جنوب شهر کسي
نمي آمد یخه اش را بچسبد که چرا این کار را مي کني؟ این یك چیز مشخصي بود .چون من اصناف تمام فروشنده هاي شهر و بازاري ها با من
ارتباط داشتند و من مي آمدم باال و پائین شهر یك حالت آشنائي داشت .هیچ زنندگي نداشت.
م.خ :.احمد نفیسي سخن مي گفت .شهردار تهران در زمان دولت علي امیني ،در دهه  ۱۳۴۰خورشیدي.
./.
م.خ :.در دهه  ۱۳۵۰که قیمت نفت باال رفت رهبران ایران بر اراده خود براي مدرانیزاسیون شتابنده بر پایه نفت و با ارجاع حل دیگر مشکالت به
نفت مصمم تر شدند .احسان نراقي از نیت دروني دولتمردان ایران در آن زمان و بناي آرزوهاي آنها بر روي چاه هاي نفت مي گوید.
احسان نراقي :درآمد نفت ما را مغرور کرده بود ،خود شاه را و دیگران را ،که ما میتوانیم همه کار بکنیم .مثال هویدا مي گفت ما مي توانیم همه
چیز را از خارج بیاوریم ،حتي مهندس ژاپني و کارگر افغاني ،با پولمان همه کار مي توانیم بکنیم .این غرور و نخوت که در هیات حاکمه ایجاد
شده بود .طبقات متوسط هم منتفع مي شدند .یك موضوع هست .شاه نسبت به بازار که دالل و کمپرادور بودند ،نظر مثبتي نداشت و گفته بود
از بازار هرکس خارج شود وام با نرخ بهره پائین داده شود و خارج شدن تجار از بازار ،که بیایند در شمال شهر دفتر بزنند و کارخانه بزنند در
نقاط مختلف و خالصه اینکه وارد بشوند در تولید صنعتي و در بخش خصوصي .بخش خصوصي که شاه توسعه داد انصافا درست بود منتهي
شامل اشخاص محدودي مي شد از اشخاص ممتاز طبقات باال و مرتبط با خانواده هاي سلطنتي ،و بازاري ها در بدبیني نسبت به این طبقه به
سر مي بردند و این رژیم را تحویل نمي گرفتند از خودشان نمي دانستند و متوجه مي شدند به یك ارزش هاي دیگر و بیشتر اطراف مالها و
روحانیون را گرفتند و با آنها دمخور بودند.
م.خ :.اینکه حکومت تالش مي کرد به سرعت نهادهاي سنتي مانند بازار را به نهادهاي مدرن بدل کند ،نقطه کلیدي مشکل بود .این نهاد ها که
طي سالها و سده ها به وجود آمده بودند ،و در جامعه ایراني ریشه دوانده بودند ،نمي توانستند بیدرنگ به نهادهاي جدید بدل شوند و همه اینها
نیازمند زماني دراز و برنامه ریزي دقیق بود اما حکومت فرصت خود را کوتاه مي گرفت تا به نتیجه دلخواه زودتر برسد و حاصل این شد که این
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نهادها نه تنها مدرن نشدند که به هسته هاي مقاومت در برابر حکومت بدل گردیدند و مدرنیزاسیون یا برنامه نوسازي تنها شامل دیوانساالران و
بورکرات ها ،تکنوکراتها یا فن ساالران و طبقه متوسط جدیدي مي شد که به نوعي هویت آنها وابسته به مسئله نفت بود .داریوش آشوري مي
گوید حاصل نوسازي اقتصادي شکست بود .این نوسازي اقتصادي در عرصه اقتصاد جامعه اي مصرفي به وجود آورد و در عرصه اجتماعي،
آشفتگي و باال رفتن توقع ها ،که هیچکدام از آنها مناسب جامعه اي نیست که مي خواهد از دل یك اقتصاد سنتي به اقتصادي مدرن برسد.
داریوش آشوري :بر اساس یك منبع درآمد استثنائي نمي شود جامعه را توسعه داد .جامعه فقط براساس بنیاد کار و انباشت سرمایه براساس کار
و انضباط کردن براي جامعه صنعتي مي توان رشد کند و پروژه صنعتي شدن ایران و مدرنیزه شدن ایران که اول جامعه مصرفي ایجاد کرد براي
الیه هاي خاصي از جامعه ایراني و بعد مي خواست از این یك حامعه مدرن صنعتي در بیاورد ،به کلي پروژه نادرستي بود یعني جامعه مصرفي
نمي تواند مقدم بر جامعه تولیدي باشد .جامعه اول باید تولید گر باشد تا بعد بتواند مصرفي شود .آن توسعه برعکس بود .در نتیجه انتظارات را
به وجه انفجار آمیزي باال برد براي اینکه همه فکر مي کردند با اینکه زندگي هاشان بهتر شده و با اینکه حتي اقشار پائین جامعه در آمدشان
بهتر شده و سطح زندگي شان رفته باال ،ولي همه فکر مي کردند به آنها کم مي دهند یا مثال شاه بخش عمده اش را مي خورد و جزئي از آن را
مي دهد به اینها.
م.خ :.گفته هاي داریوش آشوري را مي شنیدیم.
./.
م.خ :.و سرانجام آنکه پیامدهاي اجتماعي مدرنیزاسیون آمرانه و از باالي اقتصادي و استوار برنفت ،پدید آمدن نسلي عاصي و شورشگر بود .نسلي
که بدان چه دارد آگاه نیست و آن را مي جوید که ندارد .دو دهه پیش از انقالب ،آنطور که داریوش آشوري مي گفت ،از نظر رفاه اقتصادي
عمومي مردم در وضعیت مناسبي قرار داشتنند اما آرمانگرائي اقتصادي وسیاسي سکه رایج بود که خود را در گرایش هاي سیاسي رادیکال زمانه
نشان مي داد .در بخش بعدي برنامه انقالب و سقوط پادشاهي به مسئله گسست میان نسل ها و چندگانگي ارزش هاي اجتماعي در دو دهه
پیش از انقالب خواهیم پرداخت و سخن صاحبنظران را در باره تجربه اصل پهلوي بر پدیدآوردن شهر مدرن خواهیم شنید.
مهدي خلجي ،با احسان نراقي ،احمد نفیسي و داریوش آشوري

ﻗﺴ ﻤﺖ هﺸ ﺘﻢ
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
مهدي خلجي )رادیو فردا( :در برنامه پیش از تغییراتي گفتیم که در ساختار جمعیتي جامعه ایران در دهه چهل و پنجاه خورشیدي پدید آمد .با
تحقق اصالحات ارضي و تقسیم زمین ها و بروز مشکالتي در برابر رشد کشاورزي در ایران ،شمار عظیمي از روستائیان روستاها را ترک کردند و
به شهرها روي آوردند .حاشیه شهرها آکنده شد از زاغه ها و زاغه نشین ها و یا خانه هاي کوچک با امکانات شهري اندک .این درحالي بود که
بخش دیگر شهر با شتاب به سمت تجدد پیش مي رفت و گاه از نظر فرهنگي و هنري رویدادهایي در ایران رخ مي داد که در سطح خاورمیانه
بي نظیر و پیشرو بود .در این بخش از برنامه تالش مي کنیم تا درباره تجریه عصر محمدرضاشاه پهلوي در بوجود آوردن شهر مدرن و فرهنگ
شهرنشیني سخن بگوییم و از صاحب نظران بشنویم.
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روند شهرنشیني در ایران از دهه چهل و پنجاه آغاز مي شود و از همین دوران به بعد است که به صورت یک معضل در مي آید .شهر تنها مکان
بزرگتر اجتماع آدمیان نیست ،بلکه کانون اجتماع انسان هایي است که به فردیت خود باور دارند و بر اساس این فردیت تصمیم مي گیرند و
رفتار مي کنند .شهر بر این پایه زیست جهان و جفرافیاي زندگي انسان مدرن است .شهر با همه پیچیدگي ها ،ابهام ها ،و روابط و مناسبات در
هم تنیده اش ،مظهر همه پیچیدگي ها و تنش هاي انسان مدرن است و در نتیجه نیازمند نهادهاي مدرن و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي
متجددانه اي است که بتواند سنگیني زندگي در شهر را هموار کند .شهر حامل ارزش ها و هنجارهاي ویژه اي است ،مکان روح انسان مدرن
است.
ایران در دهه چهل است که به دالیل اقتصادي با پدیده شهرهاي بزرگ روبرو مي شود ،اما آن گونه که صاحب نظران مي گویند دولت آمادگي و
برنامه اي براي تکوین و تاسیس شهر مدرن و سامان دادن به این جمعیت سرگردان آمده از روستا نداشت .شهر پدید آمد ،اما بدون نهادهاي
اجتماعي مناسب ،بدون زمینه سازي براي فرهنگ شهرنشیني ،بدون شکل گیري آن فردیت مدرن ،و در نتیجه شبیه به روستایي کالن و
برآشفته.
عباس میالني ،استاد دانشگاه و پژوهشگري که در باب شهر از منظر سنت و تجدد تامالتي کرده است ،مي گوید :تهران حتي از لحاظ جغرافیایي
هم براي شهر شدن آمادگي نداشت:
عباس میالني )استاد دانشگاه و پژوهشگر( :به نظر من یکي از ویژگي هاي تهران ،ناآممادگي این شهر براي ایفاي رلي است که به عهده اش
گذاشته شده است .این شهر هم از لحاظ جغرافیایي و هم از لحاظ ساختاري آماده این کار نیست .تهران در واقع یک روستایي بوده است که به
ضرب زور تبدیلش کردند به شهر و تمام شروریت هاي یک شهر بزرگ را اگر به آن نگاه بکنیم ) مثال اغلب شهرهاي بزرگ دنیا نزدیک آب
هستند ،رفت و امد در آن ها میسر است ،و خیلي از شهرهایي که تجسم تجدد شده اند ،شهرهایي هستند که در ان ها یک نوع منطق جدیدي
از لحاظ ساختماني دنبال شده است ،یعني یک نوع خردگرایي در برنامه ریزي است .وقتي که تجدد به شهرهاي قدیمي مانند وین و پاریس مي
آید ،مي بینیم که بافت شهر را عوض مي کنند و یک ساختار جدیدي را بر شهر تحمیل مي کنند (.همه این ها در تهران خیلي خیلي کم دیده
مي شود .یعني در دوران رضاشاه مي بینیم که یک تالشي در این جهت مي شود و رضاشاه با زور مي آید خیابان هاي متقاطع پهلوي و شاهرضا
را مي کشد و یک نظمي سعي مي کند به شهر بدهد .ولي شهر اصال توان این کار را ندارد.
م.خ :عباس میالني به نهادها و سازمان هاي اجتماعي اشاره مي کند که براي قوام و شکل گیري شهر ضرورت دارند.
عباس میالني :رژیم شاه ،به گمان من ،به اندازه کافي دوراندیشي نداشت که متوجه بشود که اگر بافت روستا را عوض بکنیم ،دوباره این شهرها
محل تجمع نیروها خواهند شد و براي این نیروها بایستي شما تدارک بکنید ،یعني این نیروها در روستا از لحاظ فکري در دست روحانیون بوده
اند ،از لحاظ معرفتي در همان مکتب درس مي خوانده اند ،ارزش هایشان ارزشهاي مذهبي – سنتي بود و اگر این ها را به شهر مي آورید و
انتظار تجدد خواهي از ایشان دارید ،طبعا باید یک سري نهادهاي الزم براي تربیت این ها ،براي سازمان دهي این ها ،و براي کنترل اجتماعي
این ها تدارک بکنید .هیچ کدام از این ها وجود نداشت و این ها سربازان آماده به خدمت هر کسي شدند که بتواند ان ها را بسیج بکند.
م.خ :شهر به جاي آن که گردآورنده تنوع فردیت ها در قالب ارزش ها و هنجارهاي مشترک اجتماعي باشد ،در ایران جایگاه خرده فرهنگ ها و
سنت هاي قبیله اي و قومي و مذهبي چندگانه اي است که هیچ نسبتي با هم ندارند .اما چرا شکل گیري نهادهاي مدني که وظیفه اصلي ترویج
ارزشهاي اجتماعي مدرن را به عهده دارند ،در ایران به مشکل برخورد؟ بخشي از مشکالت پدید آیي نهادهاي مدرن ،به دوش خود جامعه بود.
جامعه درکي از همزیستي بر پایه ارزشهاي مدرن و به رسمیت شناختن فردیت انساني نداشت .بخش دیگري از دشوراي ها هم حاصل تفکر
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سیاسي رهبران جامعه بود که از غرب پیشرفت اقتصادي آن را مي خواستند ،اما آزادي هاي سیاسي آن را نه! دولت جامعه و فراگیر وبزرگ ،به
زایش و بالندگي نهادهاي مدني مجال نمي دهد و آن ها را خطي بالقوه براي آینده اقتدار سیاسي خود مي بیند.
احسان نراقي )رئیس موسسه تحقیقات اجتماعي در دهه چهل( :ترس شاه و دولت و ساواک از این بود که این افکار مدرن رشد پیدا بکند و
توسعه پیدا کند ،در نتیجه جلوگیري مي کردند و نمي گذاشتند که روشنفکران الئیک خودشان را نشان بدهند و با این جال و وسعتي بدهند به
کارشان .ترس آن ها بود و نمي کردند ،وحشت داشتند .وحشت رژیم از این که مدرنیته افکار جدیدي را بیاورد .این سنت و مدرنیته را باید بر
قالب یک مربع گذاشت که یک ضلعش مدرنیته است ،یک ضلعش تجدد است ،یک ضلع دیگرش آزادي است ،و یک ضعلعش هم قدرت است .به
این چهار ضلع باید توجه کرد .ناصرالدین شاه هم وقتي رفت فرنگستان ،عاشق مدرنیته فرنگ شد ،اما بالفاصله از آزادیش ترسید .این ترس
بزرگان و روساي امور از آزادي که ناشي مي شد و ارتباط پیدا مي کرد با مدرنیته واقعي ،یکي از عوامل عقب نگه داشتن جامعه بود و سوق دادن
جامعه به سمت افکار سنتي و مذهبي.
م.خ :رئیس موسسه تحقیقات اجتماعي در دهه چهل ،احسان نراقي ،سخن مي گفت.
بخش مهمي از موانع ریشه دوانیدن ارزش هاي اجتماعي مدرن ،احترام به فردیت و آزادي انساني ،به جریان هاي روشنفکري مسلط در آن
دوران باز مي گردد .بر پایه یک مطالعه تاریخي ،برخالف دوران مشروطه و دوران رضاشاه پهلوي ،جریان غالب روشنفکري در دوران محمدرضا
شاه بسیار تجدد ستیز است و دیگر از ان نقدهاي تند و تیز از فرهنگ ایراني چندان خبري نیست و گرایش هاي توتالیتاریستي و مارکسیسم
روسي ،بر ذهن بخش عمده اي از روشنفکران چیره است .در این دوران بازگشت گرایي و روستا گرایي ،در نوع الئیک و مذهبي آن ،سکه رایج
است و مظاهر تجدد مسخره مي شود ،حتي از سوي نمایندگان فرهنگي تجدد که نویسندگان ،شاعران ،و اهل فرهنگ هستند .عباس میالني به
این نکته اشاره مي کند که زن بي حجاب که آشکارترین نماد مدرنیت یک جامعه و آزادي و فردیت او است ،در آثار نویسندگان و حتي در
تصویري که مطبوعات مي ساختند ،به سخره گرفته مي شد.
عباس میالني :االن که بر مي گردیم ،معموال مورد تمسخر کاریکاتورکش توفیق قرار مي گیرد ،کمتر موقعي است که بي حجاب تجسم یک چیز
جدي اصیلي باشد .این خودش در واقع نشان مي دهد که مساله تجدد چقدر دشوار و مشکل بود در ایران حل کردنش ،یعني روزنامه مثل
توفیق که تجسم فرهنگ عامیانه بود )بر مي گردیم به پیام مستتر در کاریکاتورهایشان( مي بینیم که با مساله شهر نشیني از این منظر برخورد
مي کند که متجددین را به شکل سیستماتیک مسخره مي کند .زنان بي حجاب همیشه جسمیت بدي داشتند ،جسمیت مسخره اي داشتند.
این نشان مي دهد که این مساله جاي نیافتاده است ،فرهنگ جا نیافتاده است و این نهادها وجود ندارد و وقتي نهاد و فرهنگ وجود ندارد ،آن
جمعیت تبدیل مي شود به آن چه در انگلیسي به آن  mobگفته مي شود ،یعني یک توده بي شکل.
م.خ :این توده بي شکل ،بي چهره ،بي طبقه ،و بي هویت اجتماعي و از ریشه هاي خود در امده و تنها رها شده ،به قول هانا آرنت ،فیلسوف
آلماني ،سربازان توتالیتاریسم و انقالب هاي مردمي هستند .تنها توده بي شکل است که مي تواند گرد یک شخصیت جمع شود و با شیفتگي به
او یک بسیج گسترده اجتماعي را سامان دهد .اما در این میان ،غالب روشنفکران نیز به جاي تکیه بر فرهنگ لیبرال مدرن و فردگرایي ،ارزش
هاي زندگي مدرن را خوار مي داشتند .در ادبیات داستاني ایران ،به ویژه در آن دهه ها ،شهر نماد شر بود .ظلمت و پلیدي انسان هاي شیطاني
به شهر چهره اي مخوف مي داد .در عوض روستا نماد پاکي و پیراستگي بود ،جایي که زندگي و تاریخ از آن آغاز مي شد و باید به آن جا مي
پیوست .عباس میالني از تصویر شهر در ادبیات ایران مي گوید.
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عباس میالني :آن هایي که من مطالعه کرده ام ،مثال هدایت ،گلشیري ،مي بینیم که در آن ها شهر یک نوع دجال است .در بوف کور هدایت،
تهران ،ري ،یا تتمه تهران و ري جاي خوف انگیزي است که انسان ها در آن مسخ شده هستند .تهران مخوف عنوان کتاب معروفي است .کمتر
نویسنده اي ما داریم که آن شهر متجدد را به شکل مثبتي ارزیابي کند .من تا آن جا که مي دانم ،تنها کسي که این کار را کرده است ابراهیم
گلستان است .ابراهیم گلستان است که شیراز در حال گذار را با یک زیبایي توصیف مي کند .هم سنت را دوست مي دارد ،روابط سنتي شهر را،
خیابان هاي سنتي شهر را ،و هم در عین حال شهر جدید را که حتما کساني مثل آل احمد و کساني مثل صمد بهرنگي به نظر من یک نوع
تجدد ستیزي ،یک نوع عقل ستیزي ،از آل احمد در مساوي کردن تجدد با غربزدگي و استعمار نقش بسیار مهمي داشته اند.
م.خ :داریوش آشوري ،از روشنفکران شناخته شده پیش از انقالب نیز گذشته گرایي چیره بر روشنفکري و ادبیات آن دوره را تایید مي کند.
داریوش آشوري :وجهش در یک نوستالوژي نسبت به دنیاي سنتي است که مثال درباره آدمي مثل آل احمد خیلي قوي است و آن جه به عنوان
یک جهان ارزش هاي پاک و ناب .و یا بعد مثال حتي هویت ایراني را مثال باید ان جا جستجو کرد .حتي آن هایي هم که گرایش هاي چپ و
رادیکال چپ ،این نگرش به سود دنیاي روستایي و به سود دنیاي گذشته را به نام مثال همدلي با زحمت کشان ،همدلي با مردم فقیر در آثار
خودشان منعکس مي کردند که هر نوع رفاه و هر نوع پسرفت با استانداردهاي دنیاي مدرن به معناي آلوده شدن به رذایل بروژوازي است و از
دست دادن فضایل یا دنیاي سنتي است یا فضائل پرولتاریایي.
م.خ :داریوش آشوري به گذشته باز مي گردد و با انتقاد از نسل روشنفکر دهه  ۴۰و  ،۵۰پیامدهاي این وضعیت را ارزیابي مي کند.
داریوش آشوري :حاصلش این بود که یک نوع شکاف عمیق اسکیزوفرني در میان رفتار و زندگي عملي و نگاه نظري به مسائل در جامعه ما بین
قشر به اصطالح روشنفکر ما هم بود دیگر .در عین حال که دوست داشتند وسایل رفاه جدید را ،شیوه زندگي مدرن را ،سفر اروپا را ،و این
چیزهایي که به هر حال سمبولیزه مي کند این دنیاي مدرن را ،این ها را دوست داشتند ،ولي در عین حال با یک نوع تحقیر و اهانتي به این
نگاه مي کدند و این ها را طرد مي کردند و در آثار مثال نویسنده اي مثل ساعدي ،مي شود خوب این چیزها را دید ،یک نوع ذهنیتي که خودش
با خودش روشن نبود ،خودش نسبت به خودش شفاف نبود ،نسبت به آن چه که مي خواست ،خودآگاه نبود .در بعد از انقالب ،در انتخاباتي که
بود ،در همان انتخاباتي که من شاهد بودم ،مثال از میدان حسن آباد به پایین در تهران به حزب الله و به آخوند ها و به این ها بیشتر راي مي
دادند ،از آن جا به باال که شمال شهر بود مثال به چریک هاي فدایي راي مي دادند .طبقه متوسطي که به منافع خودش آگاه نیست و مثال مي
رود دنبال چریک فدایي و شعارهاي او ،یعني این که نمي فهمد جایگاه خودش را و منافع را در واقع تشخیص نمي دهد .مي توانم بگویم که
همه ما ،من خودم را هم در واقع استثنا نمي کنم ،همه ما روشنفکران دچار این گرفتاري بودیم که بین شیوه زندگیمان و آن چیزهایي که
دوست داشتیم داشته باشیم و ذهنیتي که داوري مي کرد وارزیابي مي کرد ،یک شکاف اساسي بود و در نتیجه مي توانیم بگوییم که یک
ذهنیت اسکیزوفرنیک داشتیم.
م.خ :داریوش آشوري ،روشنفکر و مترجم سخن مي گفت درباره شهر ستیزي روشنفکران و ذهنیت دوپاره آنان.
مساله شکاف فرهنگي در ایران پیشینه اي البته درازتر دارد .این گسست که جامعه ایران را به دو بخش تجددخواه وسنتگرا تقسیم کرد ،از همان
آغاز ورود تجدد به ایران و دوره مشروطیت به وجود آمد .یکي از نمود هاي این شکاف فرهنگي در جامعه ،ستیز اجتماعي مستمري بود که میان
بخش هاي مختلف جامعه وجود داشت .سنتگرایان از جمله ،روند تجددخواهي در ایران را به بهانه اخالق زیر حمله هاي خود مي گرفتند .اگر به
فضاي دهه هاي پیش از انقالب بازگردیم خواهیم دید که یکي از ابزارهاي اصلي تبلیغات سنتي علیه تجدد این است که تجدد حامل فساد
اخالقي است .فساد اخالقي از نظر روحانیان ،کساني که به اصلطالح متدین خوانده مي شدند ،رواج ناهنجاري هاي اخالقي مانند غیبت ،دروغ،
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دزدي ،رشوه خواري ،و بي اعتمادي عمومي نیست ،بلکه کانون اصلي اعتراض آن ها مساله زن است .حضور اجتماعي زن ،بي حجابي او ،رابطه
آزاد او با مردان در خیابان ،کوچه ها ،کافه ها ،و حتي بر پرده سینما از نظر جامعه سنتي فساد اخالقي شمرده مي شد .اما واقعا در آن دوران
آمار ناهنجاري هاي اجتماعي و اخالقي تا آن اندازه بود که روحانیان ادعا مي کردند؟
علي اکبر مهدي )استاد جامعه شناسي دانشگاه اوهایو( :یک چیزي که در منابع آن زمان زیاد از آن صحبت مي شود و بعد اگر در ابتداي انقالب
و در تمام ادبیاتي که راجع به انقالب اسالمي و چگونگي انقالب و عواملي که باعث انقالب شدند نگاه بکنیم ،مي بینیم که صحبت از چیزي مي
کنند به نام سقوط اخالقي در جامعه و بزهکاري هاي اجتماعي و مساله از خود بیگانگي .از خود بیگانگي را به انواع مختلفي تعریف مي کنند
وبعد هم فساد بیش از حد .ببینید ،من اتفاقا رفتم تمام مطالب را بازرسي کردم و چیزي که ندیدم این است که آماري را که ما داریم بسیار
آمارمحدودي است ،اصال آماري نیست به آن صورت که ما بتوانیم مشخصا از فسادهاي اجتماعي صحبت بکنیم .ولي میزان هایي را هم که ما در
سطح بین المللي گزارش شده است و در منابع مي بینیم ،میزان آن چه که به عنوان ناهنجاري هاي اجتماعي از قبیل مساله طالق ،مساله
مشکالت کودکان ،مسائل خانوادگي ،اعتیاد ،ستیزه جویي هاي مختلفي که مي توانست به وجود بیاید ،به هیچ وجه در ایران آن زمان ،دهه چهل
ایران ،بیشتر از کشورهاي دیگر در خاورمیانه نبود و از طرف دیگر براي جامعه تیپیکال ایران آن زمان به هیچ وجه باالتر از سطح میانگین
عمومي که در سطح جهان براي کشورهاي مشابه ایران بود ،نبود.
م.خ :علي اکبر مهدي مي گوید مساله بحران اخالقي نبود ،بلکه ناسازگاري دو فرهنگ سنتي و متجدد بود ،شکاف برداشتن یک پارچگي عرف
بود .یک جا رقصیدن با یک زن در یک میهماني مجلل عین ادب به شمار مي آید و در جاي دیگر پرده دري اخالقي و نشانه انحطاط.
علي اکبر مهدي :این به خاطر این نبود که اخالق عمومي در جامعه ما وجود نداشت یا اخالق وجود نداشت .آن چه که وجود داشت ،عدم
تجانس و تطابقي بود که بین حوزه هاي اخالقي جامعه به وجود آمده بود.
م.خ :به این ترتیب است که بخش عمده اي از مردم به این حقیقت اعتنایي نمي کردند که دهه چهل و پنجاه خورشیدي درخشانترین دوران در
تاریخ بلند ایران از نظر آزادي اجتماعي است .زنان در این دوره به چنان آزادي و حضور در عرصه جامعه و بهره مندي از امکانات ان دست
یافتند که نه پیش از آن سابقه داشت و نه پس از آن با انقالب ایران مجال تکرار یافت .حکومت پهلوي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي بسیاري را
پدید آورد .این نهادها وظیفه خود را ترویج ارزش هاي مدرن تعریف کردند .اما علي اکبر مهدي مي گوید این نهادها نمي توانستند مسئولیت
خود را به خوبي انجام دهند.
علي اکبر مهدي :یک سلسله مراکز فرهنگي به وجود آورد ،یک سلسله عامالن فرهنگي داشت و روشنفکران خاص خودش را داشت که بتواند از
طریق آن ها این جامعه را تکان بدهد و تاثیرگذار باشد روي ذهنیت فرهنگي این جامعه .اکثر جوانان ما رفتند به سمت ان مرجعیتي که بیرون
از حوزه دولتي و فرهنگي بود که دولت فرهنگي برایش پیش بیني کرده بود.
م.خ :مساله اصلي این بود که به دلیل فقدان آزادي سیاسي و دموکراسي ،عموم مردم نمي توانستند به حکومت اعتماد کنند و در نتیجه ارزش
هایي را که حکومت ترویج مي کرد ،بپذیرند .علي اکبر مهدي مي گوید :با باال رفتن قیمت نفت ،شاه متوجه احتمال بروز پیامدهاي خطرناک
اجتماعي و سیاسي آن شد.
علي اکبر مهدي :در یک مرحله اي شاه متوجه این مساله شد .بعد از آمدن پول نفت در آن کنفرانس رامسر و غیره و ذلک به او اخطار دادند و
بسیاري از محققین نشسته بودند و به او گفتند که آقا ،این کاري که داري مي کني خیلي خطرناک است ،فالن  ...نتیجه اش چه شد؟ خوب،
پاسخ من این است که ما یک حزب رستاخیز درست مي کنیم و بعد یک سلسله الگوهاي جدیدي را اورد که برگردد به فرهنگ ایران و این
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فرهنگي که ایشان مي خواست مثال ایجاد بکند و ارتباطي را که مي خواست بین عناسر جدید و فرهنگ ایران ایجاد بکند ،تماما عناصري بود که
از فرهنگ قبل از اسالم مي آمد و  ۱۴۰۰سال تاریخ ایران را یک باره مي خواست پشت سر بگذارد و برود ان عقب و عناصر فرهنگي ماقبل
اسالم را بیاورد .اگر یادتان باشد تقویم شاهنشاهي به وجود آمد ،زمان را و ساعات را که عوض کردند به صورت مدرن ،عمال اسمش را گذاشتند )
مردم البته گذاشتند( ساعت شاهنشاهي .یعني کاري که دولت مي کرد هیچ ارتباط مستقیمي با خواست هاي جامعه نداشت.
م.خ :حکومت به عناصر فرهنگي و اجتماعي ایران توجه کامل نمي کرد .اگرچه بهاي مفت رفاه اقتصادي را به باالترین سطح خود در تاریخ
معاصر ایران رساند ،فقدان نهاد هاي مدني و ساختار سیاسي دموکراتیک موجب شده بود که مردم اعتماد خود را به حکومت از دست بدهند.
این وضعیت امکانات مادي و معنوي الزم را به دست روحانیان مي داد تا اقتدار اجتماعي و سیاسي خود را بسط دهند.
داریوش آشوري :آخوندها خیلي قدرتشان را و نفوذ اجتماعیشان را از دست دادن در دوران رضاشاه به خصوص ،به دلیل قدرت و حکومت او و
سرکوبي که مي کرد .اما بعد از شهریور  ۲۰دو مرتبه آمدند به میدان و قدرت نفوذ فراواني پیدا کردند ،از جمله در عرصه سیاسي ،و بعد پروسه
مدرنیزاسیون در عین حال یک جوري به تقویت فضاهاي سنتي به یک معنایي هم کمک کرد ،چنانکه جریان توسعه اقتصادي در ایران در دوران
شاه از دهه  ۴۰تا نیمه دهه  ۵۰که پول فراواني آورد به جامعه ایراني و با دست باز پول ریختند به درون جامعه و صاحب رشد اقتصادي و باال
رفتن سطح زندگي شدند ،مثال بازاري ها هم پول هاي بسیار کالني به دستشان آمد که این پول هاي بسیار کالن در عین حال از طریق ارتباط
سنتي آنان با مراجع مذهبي و نهادهاي مذهبي به مقدار زیادي مي رفت آن جا و خرج آن جا مي شد و باعث تقویت آن جا مي شد.
م.خ :چنین بود که اگر نهادهاي اجتماعي مدرن در جامعه ایران براي ریشه گرفتن ناکام ماندند ،نهادهاي سنتي قدرت و نیرو گرفتند .کتاب هاي
مذهبي ،مراسم مذهبي ،هیات هاي مذهبي ،انجمن هاي مذهبي ،و حوزه هاي علمیه کمیت و کیفیت و رواج گسترده اي پیدا کردند .دستگاه
مرجعیت سازمان تازه اي پیدا کرد و بازار وعاظ و منبري ها گرم شد.
آن گونه که صاحبنظران گفتند ،همه این وضعیت محصول آن بود که حکومت واقعیت بزرگي را نادیده مي گرفت .برنامه گسترده مدرنیزاسیون
اقتصادي و حتي آزادي اجتماعي بدون برنامه اي براي توسعه سیاسي و دموکراسي پایدار نخواهد بود .با این همه ،آزادي اجتماعي در این دوره
جاي بررسي بیشتر دارد .مهمترین نماد آزادي هر جامعه اي وضعیت زن است .در برنامه آینده انقالب ایران و سقوط پادشاهي به بررسي
وضعیت زنان در عصر سلطنت محمد رضا شاه پهلوي خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي با عباس میالني ،احسان نراقي ،داریوش آشوري و علي اکبر مهدي
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مهدي خلجي )رادیو فردا( :مساله زنان در هر جامعه اي ،مساله آزادي و حقوق بشر است .از این رو میزان آزادي زن و برخورداري او از حق
انساني ،معیاري است براي اندازه گیري پیشرفت آزادي و نیل به حقوق بشر ،در بخش هاي پیشین ،چنان که صاحب نظران گفتند ،اگرچه
ساختار سیاسي در عصر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي دموکراتیک نبود ،آزادي اجتماعي به باالترین درجه خود در تاریخ ایران رسید .آزادي و
حقوق زنان در این دوره بیش از آن که محصول مبارزه و جنبشي اجتماعي باشد ،حاصل برنامه اي حکومتي و اصالحات از باال است .در این
بخش برنامه تالش مي کنیم وضعیت زنان را در این دوره بررسي کنیم.
جنبش مشروطیت را سرآغاز بیداري ایرانیان و میل آن ها به متجدد کردن جامعه ایراني ارزیابي کرده اند .با جنبش مشروطیت ،مساله آزادي و
قانون در صدر دغدغه هاي فعاالن سیاسي و اجتماعي قرار مي گیرد .اما آن چنان که مهرانگیز کار ،حقوقدان ایراني مقیم واشنگتن ،مي گوید؛
مجلس شوراي ملي نتوانست برپایه ارمان هاي مشروطیت قوانیني در جهت احقاق حقوق زنان تصویب کند.
مهرانگیز کار )حقوقدان ایراني ،واشنگتن( :با این که قانون اساسي مشروطه در برگیرنده مواد م وازین تجددگرایانه اي بود ،اما بعد از آن مجلس
شوراي ملي اقدام کرد به قانون گذاري علیه زنان و مخصوصا در خصوص انتخابات زنان را در ردیف صغار و مجانین ،و از حق راي دادن و حق
راي گرفتن و ورود به مجلس منع کرد .در خصوص مسائل خانوادگي هم اقدام شد که تثویب قانون مدني که قانون مدني هرچند قانوني است
که از نظر نگارش حقوقي و از نظر مفاهیم حقوقي در بسیاري موارد قانون بي نظیري است ،ولي در زمینه حقوق زن قانوني است که در
چهارچوب خانواده به هیچ وجه براي زن حقي در مقام همسر ،دختر ،یا حتي مادر ،برابر با مرد قائل نیست.
م.خ :.با این همه ،جنبش مشروطیت آغاز تحول نگرش جامعه به مقوله زن بود .حورا یاوري ،از محققان مرکز ایران شناسي دانشگاه کلمبیا ،در
تاثیر این جنبش بر دگرگون شدن تصویر زن در ذهن و زبان جامعه مي گوید:
حورا یاوري )مرکز ایران شناسي دانشگاه کلمبیا( :انقالب مشروطیت سرآغازي است براي سفر زن ایراني از رویا به واقعیت ،از آسمان به زمین ،و
این که رفته رفته به جاي این که نامش و صدایش به طور کلي از صفحات تاریخ ما غایب باشد ،این داراي یک سرگذشتي مي شود و صدایي که
این سرگذشت را به گوش مردم دیگر برساند .زن با انقالب مشروطیت هم از رویا به واقعیت سقوط مي کند و از سوي دیگر ادبیات به جاي این
که زن کلي و نوعي را نشان بدهد ،به زن در واقعیت اشاره مي کند و به منزلت و جایگاه او در هر دو اجتماع مي پردازد.
م..خ :با مشروطیت و ورود تجدد به ایران ،مقوله زن با مقوله شهر پیوند مي یابد .شهر از دوران مشروطه به این سو ،تماد پلیدي ،آشفتگي ،مسخ،
و شر مي شود و پا به پاي ان زن شهري متجدد ماب نیز نماد همین پلیدي است که محصول و حاصل پیدایش پدیده اي به نام شهر است.
حورا یاوري :در سرآغاز ،شما نشاني از زن نمي بینید و شهر و روستا هر دو ادامه هم دیگر هستند و هم دیگر را تکمیل مي کنند .شهر و روستا
که از هم فاصله مي گیرند و به دو قطب خوب و بد ،پاکیزه و آلوده ،تقسیم مي شوند؛ زن با نماد روستا با پاکیزگي و معصومیت یکي مي شود.
ولي یک کمي پیش مي ریم و از  ۱۳۰۰به بعد تا سال  ۱۳۲۰میرسیم که اولین نمونه هاي رمان هاي اجتماعي در ایران نوشته مي شود ،شهر به
منتها درجه آلوده است و زن و شهر یکي هستند و زن در آلودگي شهر هم سهیم است و همین آلودگي را همچنان شهر منتشر مي کند و به
آدم هاي دیگر سرایت مي دهد .شاید داستان هایي که محمد حجازي مي نویسد ،یا آن چیزي که بعدها در آثار محمد مسعود و جلیلي مي
بینیم ،این ها نمونه هاي خوبي از این را به دست مي دهند که هم شهر و هم زن ،هردو ،در منتهاي آلودگي هستند.
م.خ :از آغاز سلطنت رضاشاه پهلوي است که تغییرات عمده اي در حقوق زنان و نیز نگرش اجتماعي به آن ها پدید مي آید .مهرانگیز کار این
تغییرات حقوقي را ناکافي ،اما بنیاد و زمینه اي براي تحوالت اساسي در دوره محمدرضا شاه قلمداد مي کند.
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مهرانگیز کار :در دوران رضاشاه ،ما شاهد یک حرکت بسیار تجددگرایانه در امر قضا هستیم به کمک شادروان داور و تعداد دیگري از نخبگان
حقوق و البته با پشتیباني رضا شاه پهلوي ،در این مقطع تاریخي مواجه مي شدیم با قانون گذاري تجددگرایانه مثل مثال قانون مجازات عمومي،
اصول محاکمات جزایي ،ولي با همه این دستاوردها در دوران رضاشاه پهلوي ما مشاهده نمي کنیم که تغییر عمده اي در وضعیت حقوقي زنان
از حیث تجدید نشر در قوانین به وجود بیاید .اما به طور غیر مستقیم به زنان از نظر قانوني هم کمک شده است ،به این معنا که وقتي ما در
قانون مجازات عمومیمان قوانین اسالمي نتوانسته نفوذ بکند و قانون قصاص ،دیه ،تعزیرات و امثالهم را دیگر در این قانون ما مشاهده نمي کنیم،
باید بگوییم که خوب ،به طور غیر مستقیم در دوران محمدرضا شاه پهلوي حرکتي در جهت قانونگذاري اتفاق افتاده است که تجددگرایانه بوده
است وطبیعتا در زندگي زنان تاثیرگذار ،چون دیگر قضیه این که دیه یک زن نصف دیه یک مرد است و یا زن باید سنگسار بشود در صورت
زناي محسنه و امثالهم ،حذف شده است.
م.خ :.محمدرضا شاه پهلوي با طرح انقالب سپید ،به زنان حق راي دادن و انتخاب شدن داد .زنان در عرصه حقوق خانواده ،انحصار مردان در امر
طالق را شکستند و حق طالق یافتند .زنان به عرصه اجتماعي را پیدا کردند و انتخاب هر شغلي براي آنان آزاد شد.
مهرانگیز کار :این اتفاق در دوران محمدرضا شاه پهلوي افتاد و سیستم حکومتي محمدرضا شاه پهلوي مواجه شد با یک جمعیت بزرگ فعال از
زنان تحصیل کرده و شاغل .طبیعي است که این ها در ان دوران هم ما کمترین امکاني نداشتیم براي حرکت هاي دموکراتیک و ایجاد نهادهاي
دموکراتیک ،در هر حال توانستند فشار خودشان را اعمال بکنند بر حاکمیت و حاکمیت هم البته تحت تاثیر این فشار قرار گرفت و سعي کرد
کارهاي بزرگي انجام بدهد در زمینه قانون گذاري که مواجه با واکنش هاي خیلي بزرگ و خطرناکي هم شد ،از جمله در مورد تفویض حق راي
به زنان و تفویض حق انتخاب شدن به زنان در مجالس شوراي ملي و مجلس سنا ،و همچنین در مورد اصالح قوانین خانواده ،اعتبار کردن یا مي
شود گفت تفویض بعضي از مواد قانون مدني مصوب سال  ،۳۱۰که کامال مي شود گفت به زیان زنان بود اصالح این مواد.
م.خ :حضور اجتماعي زنان که از اغاز سلطنت رضا شاه پهلوي اوج گرفته بود ،باعث شد که حکومت به تقاضاي آنان براي دستیابي به حق آزادي
بیشتر تن بدهد .از سوي دیگر ،درست است که مدیران سیاسي در حکومت محمدرضا شاه غالبا پایبند سنت بودند و نمي توانستند از لحاظ
فکري با جریان هاي فمینسیم در اروپا و آمریکا همراهي کنند ،اما چنان که مهناز افخمي ،اولین وزیر مشاور در امور زنان و رئیس سازمان زنان
ایران مي گوید ،حکومت محمدرضا شاه بر پایه تجدد و مدرنیزاسیون استوار بود و نمي توانست از مساله آزادي زنان به آزادي چشم بپوشد.
مهناز افخمي )اولین وزیر مشاور در امور زنان و رئیس سازمان زنان ایران( :تصور نمي کنم که در تفسیري که از کلمه فمینیسم هست ،چه شاه و
چه حکومت ایران به هبچ معنا در آن قالب مي شد جاي بگیرد .همین طور که تقریبا هیچ نوع مرز قدرتمندي را در منطقه ما نمي توانیم به آن
اشاره کنیم که فمینست است .ولي چیزي که مهم بود براي ما که مبارزین راه حقوق زن بودیم ،این بود که زیربناي فکري حکومت بر اساس
تجدد و پیشرفت بود .وقتي که این دید مطرح مي شد با قدرت و اعتبار زیاد ،آن وقت شما مي توانستید به آساني پیشرفت در زمینه مشارکت
زنان را در آن قالب بگنجانید و تا حدي یا حمایت حکومت را داشته باشید ،یا اقال مخالفتي نباشد .یعني شما مي توانستید بگویید که اگر ما
بخواهیم یک مملکت پیشرفته باشیم و متجدد و مدرن و به بقیه دنیا بپیوندیم ،مجبوریم که وضع زن را تجدید نظر کنیم و مشارکت زنان را
تضمین کنیم .وگرنه توسعه معنا نخواهد داشت ،توسعه امکان پذیر نخواهد بود.
م.خ :در همین دوران بود که نگاه جامعه به زنان نیز در حال دگرگوني بود.
حورا یاوري :در شهریور  ۲۰به بعد و به خصوص سال هاي بعد از سال  ۱۳۳۰که برسیم ،چهره دیگري از زن در ادبیات مي بینیم .چهره زني که
خودش نویسنده است .مثال یک آدمي مثل خانم سیمین دانشور که در ادبیات فارسي به وجود مي اید و رماني به اسم سووشون مي نویسد که
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قهرمان اصلیش زن است .یعني زن نویسنده اي کتابي مي آفریند که قهرمان اصلیش زن است .ولي این زن اگرچه قهرمان اصلي کتاب خانم
دانشور است ،ولي هویت و شخصیتش را از آدمي به اسم یوسف که شوهرش است در کتاب و مثل همه آرمان هاي آن دوره است ،کسب مي
کند و هویت زري در کتاب موقعي به وجود مي آید که یوسف به تیري کشته بشود و از بین مي رود و آن وقت است که زري مي کوشد که در
قالب آن تصوري که از شوهرش دارد فرو برود و هویت وشخصیت او را ادامه بدهد ،ولي به هر حال در حالت حضوري دارد در صحنه خانواده و
تصمیماتي که تمام میراث سیاسي شوهرش را به سالیان آینده پیوند بدهد.
م.خ :حورا یاوري مي گوید :در این دوره دیگر نه شهر و نه زن ،هیچ کدام نماد شر نبوده اند و به تدریج چهره اي انساني تر به خود مي گرفتند.
حورا یاوري :به تدریج هم شهر توان و قدرت بیشتري پیدا مي کند ،به این معنا که شهر با تمام صنعت و نوآوري هایي که در آن است ،آن قدر
قادر و پر توان مي شود که دیگر از آن حالتي که بخواهد در تضاد با روستا فقط نشان دهنده آلودگي و تباهي باشد ،و ادبیات از سال تقریبا
 ۱۳۳۵به بعد ،ما با چهره بسیار متفاوتي از زن ایراني برخورد مي کنیم .در نخستین نمونه ها باز زن ها به دلیل این که همیشه آرزوي انقالب و
مبارزه سیاسي در درون فرهنگ ما موج مي زده ،ما با زناني که مبارز سیاسي هستند و این راه را پشت سر مي گذارند ،کیفرشان را هم گاهي
اوقات به بهاي جانشان در ادبیاتشان مي پردازند ،روبرو مي شویم.
م  .خ  :این دوره را مي توان نقطه و طلیعه عطف مهمي براي خود آگاهي زنان دانست .شاعري مانند فروغ فرخزاد ،خود نشانه تولد دیگر زن در
جامعه ایران است.
صداي فروغ فرخزاد :و این منم زني تنها در آستانه فصلي سرد ،در ابتداي درك هستي آلوده زمین و یاس ساده و غمناك آسمان و ناتواني این
دستهاي سیماني .زمان گذشت ،زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت ،چهار بار.......
صدا و شعر فروغ فرخزاد را مي شنیدیم.
م .خ  :تصویر زن در این دوره به عنوان یك عامل اجتماعي و نه فقط یك »زن فرمانبر پارسا« که روزگارش در مطبخ و پستوي خانه مي گذرد،
قوت مي گیرد .تحصیل و اشتغال و خالصه الگوي متجددانه زندگي براي زن نه عیب است و نه مایه سخره .بلکه در این دوره یك فضیلت و ارزش
مثبت است .اما در این میان عامل دیگري هم بود که به پررنگ کردن تصویر زن متجدد کمك مي کرد ،ایدئولوژیهاي سیاسي .ایدئولوژیها که
خود فراورده تجدد بودند ،به حضور اجتماعي زن نیاز داشتند و لذا چه ایدئولوژي اسالمي و چه ایدئولوژیهاي چپ ،همه مروج حضور اجتماعي
زن شده بودند .درواقع یکي از دالیل مهم تحول در نگرش به زبان شهري از زن متجدد مآب بي مایه به زن جدي و اندیشمند همین ایدئولوژیها
بودند که البته در ادبیات نیز بازتاب مي یافت .با این همه حورا یاوري تایید مي کند که همه تصاویر زنان در ادبیات این دوره ایدئولوژیك نیست.
حورا یاوري  :در آن بخشي از چهره زن ایراني که قهرمان مبارزه سیاسي نیست یا در راه یك ایدئولوژي خاصي قدم برنمي دارد ،بازتاب کمتري
دارد ،ولي این معنایش آن نیست که ما با نمونه هاي آن برخورد نمي کنیم ،مثال فرض کنید در »شازده احتجاب« گلشیري که از قشنگترین
داستانهایي است که در آن سالها نوشته مي شود ،زن اگرچه با صورت دوپاره و دو نیمه در این داستان تجلي دارد ،ولي وجه ممیزه این دو نیمه،
ایدئولوژیك بدون یکي یا دیگري یا برگزیده بودن یکي یا دیگري نیست.
م  .خ  :و هر روز سازمانهاي فعال دولتي یا غیر دولتي زنان با تشکیالتي عظیم به کار مي افتند .در زمینه بهداشت خانواده ،تحصیالت دانشگاهي،
سوادآموزي و اشتغال ،وضعیت زنان تغییر بنیادي مي کند .همه اینها در مدت زماني اندك صورت مي گیرد .مهناز افخمي مي گوید تغییرات آن
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سالها در ایران نه پیشینه داشت و نه دنباله و از آنجا که وي هم اکنون مسئول یك سازمان بین المللي زنان است ،مي گوید :وضعیت ایران در آن
سالها حتي تا کنون در کشورهاي اسالمي منطقه نظیر ندارد.
مهناز افخمي :سازماني که با آن کار مي کنم در  ۱۵مملکت اکثریت مسلمان کار مي کند در خاورمیانه ،آفریقا و آسیاي مرکزي .در هیچ کدام از
این جوامع ،هیچ چیزي شبیه آنچه که ما سي سال پیش در ایران بدست آوردیم ،وجود ندار هنوز .یعني اگر به قوانین خانواده نگاه کنیم ،هنوز
مانند آن در هیچ جا به جز تونس وجود ندارد .ما یك گروه مجتمعي از قوانین و تصویب نامه هاي دولتي داشتیم که براي زنان ،مهدهاي کودك
درست میشد در همه سازمانها و ادارات و زنان خودشان همکاري داشتند با تشکیل اینها در محل ،مرخصي زایمان داشتیم به مدت  ۷ماه براي
زنان ،سي سال پیش کار نیمه وقت داشتیم با حفظ مزایاي کامل براي زنان ،در زمینه هاي مختلف ،در زمینه آموزش ،در زمینه تصمیم گیري،
در آن زمان زن سفیر داشتیم ،زن فرماندار داشتیم ،زن شهردار داشتیم ،چند تن از معاونین وزارتخانه ها در وزارتخانه هایي مثل صنایع و معادن
و کار بودند ،یعني نه اینکه فقط آموزش و پرورش که سنتي است .خود من دومین وزیر زن در جهان بودم ،خانم فراسیژارو اولین بود ،االن البته
بیش از صد وزیر زن در دنیا وجود دارد ولي سي سال پیش ایران دومین کشوري بود که این کار را کرد.
م  .خ  :آزادي زنان ،مساله عمده بنیادگرایان اسالمي است .به همین سبب مقاومت سنتگرایان در برابر مسائل زنان به یکي از اصلیترین
راهبردهاي سیاسي آنها بدل شد .بخش عمده از تبلیغات علیه حکومت پهلوي این بود که اجازه داده زنان بي حجاب به خیابانها بیایند .مهناز
افخمي از رابطه مساله زنان با بحران سیاسي مي گوید.
مهناز افخمي :یکي از دالیل عمده انقالب ،پیشرفتهاي زنان بود و آن حرکت خیلي موفقي که زنان داشتند در تغییر نقش زنان در جامعه که از
هر نظر و در همه زمینه ها دیده میشد و واقعا ده پانزده سال بیشتر طول نکشید که ما بتوانیم تا این حد در زمینه نقش زن حرکت کنیم .اما
مهرانگیز کار مي گوید بستر اجتماعي الزم براي تحقق کامل آزادي زنان نیز در آن دوره وجود نداشت.
مهرانگیز کار :این کافي نیست که یك حکومتي حتما سیاست تجددگرایانه داشته باشد و حتما هم در همه ابعاد این سیاست موفق شود .الزم
است که جامعه هم تحوالتي را پشت سر گذاشته باشد متناسب این خواست و اراده .جامعه ایران در آن دوران این تحوالت را به نظر من هنوز
پشت سر نگذاشته بود ،به این معنا که ما جامعه اي منسجم نداشتیم از نظر فرهنگي .به هر حال یك بخش بزرگي از جمعیت ایران هنوز روستا
نشین بود ،نرخ بیسوادي هنوز باالبود .دینداري و دین محوري قوي ،وضعیت زن را در زندگي خانوادگي ،در زندگي شهري و در زندگي روستایي
سر و سامان مي داد ،یعني با نگاهي دیني به زن توجه میشد.
م  .خ :خانم کار به مساله دیگر هم اشاره مي کند ،مقاومت روشنفکران غیر مذهبي مخالف حکومت در برابر برنامه هاي اصالحي شاه براي زنان.
مهرانگیز کار :از همه اینها مهمتر به نظر من اپوزوسیون شاه بود .اپوزوسیون شاه به نحوي تبلیغ کرده بود که هرکس بخواهد در مورد حقوق زن
موضعگیریهاي مثبتي کند ،به نحوي وابسته به دربار است ،به نحوي وابسته به دفتر و سازمانهاي مرتبط با خواهر توامان شاه است.
م  .خ  :در چنین فضاي دشوار و پیچیده اي که تجددگرایان از نظر اجتماعي اکثریت را تشکیل نمي دهند و بخشهاي مدرن سنتي جامعه توازني
با هم ندارند ،برنامه فعاالن حقوق زنان نیز خالي از ابهام و آشفتگي نبود .آنها تالش مي کردند تا اندازه اي از حساسیت مذهبي ها بکاهند ،اما
نمي دانستند چگونه و اینکه اساسا آیا بنیادگرایي مذهبي مي تواند به آزادي زنان مجال دهد یا نه.
مهناز افخمي :من شخصا خودم موضع رادیکالي نداشتم ،یعني نه تنها آن زمان ،ورودم به کار سازمان زنان توسط کاري بود که در بوجود آوردن
انجمن دختران دانشجو کردم و آن کار صرفا براي این بود که یك نوع پلي زده بشود بین سنتها ،فرهنگي که ما با آن اخت بودیم و نیازي که به
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مشارکت داشتیم ،نیازي که به استقالل داشتیم ،نیازي که به ابراز وجود داشتیم بین آزادي و ایمان ،بین آزادي و فرهنگي که به آن عادت
داشتیم ،پل بزنیم .در مراکز رفاه سازمان زنان ،خواندن قرآن در بسیاري از این مراکز یکي از کالسهاي عمده بود ،تعلیمات مذهبي یکي از
کالسهاي عمده بود ،کتابها را اگر نگاه کنیم از حدود حضرت فاطمه بود .نه که بگویم ما مي خواستیم منحصرا در جهت مذهب پیش برویم ،ولي
هدف این بود که یك پلي بین این دو زده شود.
م  .خ  :وضعیت زنان ،شالوده تغییرات فرهنگي در هر جامعه اي به شمار مي رود .آزادي بیان ،هنر و نوشتار ،بدون تصور آزادي زن محال است.
در نوبتي دیگر این مساله را به بحث مي گذاریم که در شرایطي که آزادي اجتماعي و آزادي زنان در ایران به باالترین حد خود در تاریخ معاصر
انجامید ،فرهنگ و هنر چه سرگذشتي پیدا کرد و چه رسانه هایي پا به میدان گذاشتند .بخش بعدي انقالب ایران و سقوط پادشاهي به ارزیابي
کارنامه فرهنگي ایران در عصر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي خواهد پرداخت.
مهدي خلجي با مهرانگیز کار ،حورا یاوري و مهناز افخمي

ﻗﺴ ﻤﺖ ده ﻢ
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
مهدي خلجي )رادیو فردا( :تحوالت فرهنگي در عصر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي ،از مسائل بسیار مهم آن دوره است .به ویژه دهه  ۴۰و ۵۰
رویدادهایي که در عرصه هنرهاي گوناگون و رسانه هایي چون رادیو و تلویزیون ،کتاب ،و دیگر محصوالت و صنایع فرهنگي پدید آمد ،نقطه
عطف اثرگذاري در تاریخ فرهنگي معاصر ایران است .از قضا مقوله فرهنگ در این سال ها ،موضوع مناقشه هاي گسترده اي هم در آن زمان بوده
و هم هنوز هست .بسیاري از تحلیلگران ظهور انقالب را با بررسي وضعیت فرهنگي آن دوره توضیح مي دهند .در این بخش از برنامه به ارزیابي
سیاست گذاري هاي فرهنگي در دهه  ۴۰و  ۵۰و مساله مطبوعات مي پردازیم.
فرهنگ در تاریخ گذشته ایران امري نبود که سیاستمداران و حاکمان براي آن برنامه ریزي کنند و شیوه هایي براي تاثیر گذاري و مداخله در
آن پدید آورند .هرچه بود ساختار سیاسي سنتي بود که در فرهنگ هم به اشکال غیر مستقیم تاثیر مي گذاشت .با مشروطیت و ورود تجدد به
ایران ،فرهنگ به منزله مقوله اي مستقل در برابر مقوله هاي دیگر مطرح شد و دولت ها کوشیدند تا با سازمان دهي و برنامه ریزي جدید،
فرهنگ و پشتوانه اي براي حکومت و سیاست خود بسازند و آن را هدایت کنند .جواد مجابي ،از نویسندگان و روزنامه نگاران دهه  ۴۰و  ،۵۰از
ظهور دو پدیده تازه در جامعه ایران پس از مشروطیت مي گوید :مداخله دولت در امر فرهنگ ،و روشنفکران:
جواد مجابي )نویسنده و روزنامه نگار دهه  ۴۰و  :(۵۰هم دولت ها فعال شدند و سیاست فرهنگي داشتند و سیاست فرهنگیشان هم معطوف
بوده است به جهت دهي به فرهنگ مردم ،و هم این که روشنفکران و آفرینشگران در متن فرهنگ ملي شروع به تاثیر گذاري و اشاعه افکار
خودشان .اگر از دید یک تقسیم بندي کلي نگاه کنیم ،از  ۱۳۰۰به بعد ما به تدریج نوعي جهت گیري فرهنگي را مالحظه مي کنیم .یعني بین
 ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰به بعد که در واقع احزاب فعال مي شوند در ایران ،یک مساله مطرح مي شود و در واقع روي فرهنگ ما تاثیر مي گذارد و
روشنفکران بایستي در خدمت منافع مردم قدم بگذارند .این در واقع از طرف احزاب چپ به عنوان یک الگو مطرح مي شود و کمابیش بسیاري
از نویسندگان و هنرمندان تحت تاثیر این قضیه به ارتباط گیري با مردم مي پردازند.
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م.خ :.جواد مجابي باور دارد که فرهنگ روشنفکري ،فرهنگ مردمي بود که در برابر فرهنگ رسمي مي ایستاد ،یعني فرهنگي که حکومت مروج
و مبلغ آن است .اما داریوش همایون ،وزیر اطالعات و جهانگردي در واپسین سال هاي پیش از انقالب مي گوید که در دهه  ۴۰و  ۵۰اصال
سیاست گذاري فرهنگي وجود نداشت.
داریوش همایون )وزیر اطالعات و جهانگردي پیش از انقالب(  :روي هم رفته نمي شود از سیاست گذاري سخن گفت ،حتي در برنامه اقتصاد ما
با یک طرح روشن از پیش تعیین سنجیده اي روبرو نبودیم ،علي رغم اولویتي که اقتصاد در ان زمان براي ایران داشت .در زمینه فرهنگي که
اصال اولویتي در کار نبود و فشاري احساس نمي شد ،نمي شود از یک سیاست فرهنگي سخن گفت .اساس این بود که از نظر فکري ،ایدئولوژي،
اطالعاتي ،رژیم تهدید نشود و سخني به میان نیاید که در مردم حالت برانگیختگي تولید بکند و موقعیت حکومت را در مقابل مردم و در میان
مردم سرزنش بکنند .بیشتر مالحظات دفاعي بود در زمینه هاي فرهنگي تا هر چیز دیگر.
م.خ :با آن که داریوش همایون بخش عمده دخالت دولت در فرهنگ را اعمال سانسور مي داند ،جواد مجابي اعتقاد دارد که فراتر از سانسور،
دولت ایده هایي براي مداخله در امر فرهنگ نیز داشت ،اما نمي توانست در ان ها کامیاب شود .سیاست فرهنگي در واقع وجود داشته است ،ولي
موثر نبوده است .به هر حال آن ها مي خواستند نوعي فرهنگ که به حال و روز خود حکومت زیان نداشته باشد ،ترویج کنند و ادبیاتي که به
یک نحوي در واقع در خط سیر آگاهي دهندگي نباشد ،آن ها را بیشتر تشئویق کنند .شکي نیست که نشریات ان دوره را که ما مي خوانیم و
آثار آن دوره را که ما مطالعه مي کنیم ،مي بینیم که به هر حال آن ها با اعمال سانسور خواسته اند جلو آن کارهایي را که مطابق با سیاست
فرهنگي ایشان نبوده است ،بگیرند .نه این که این قضیه خیلي شدید باشد ،نه .ولي به هر حال سیاست فرهنگي بود که حفظ سلطنت ،نوعي
تمایل به غرب ،و نوعي مخالفت با سنت چیزهایي بوده است که در آن سیاست فرهنگي وجود داشته است.
م.خ :.داریوش همایون مي پذیرد که دولت فعالیت هاي فرهنگي گسترده اي داشته است .در جامعه فقیر و پیشرفت نکرده آن زمان ایران،
تاسیس نهادهاي فرهنگي در توان مردم یا بخش خصوصي نبوده است .دولت باید دانشگاه تاسیس مي کرد ،آن را حمایت مي کرد ،براي تئاتر و
هر هنر دیگري سرمایه گذاري مي کرد ،و رادیو و تلویزیون راه مي انداخت.
داریوش همایون :هرچه امکانات ملي حکومت بیشتر شد ،سهمش در فعالیت هاي فرهنگي افزایش یافت به آن شکوفایي فرهنگي که در دهه ۴۰
و  ۵۰به ویژه انجامید که اگر آن را بشود زیر عنوان سیاست گذاري فرهنگي آورد ،بله دولت مانند همه زمینه هاي دیگر پیشگام شد و با سرمایه
گذاري هاي وسیع ،چه در زیرساخت فرهنگي و چه در تشویق و کمک به آفرینشگران توانست کمک بکند به این شکوفایي فرهنگي.
م.خ :.اما مي بینیم نهادهاي فرهنگي که به دست دولت ساخته شد ،همه این ها در دست دولت نماند .برخي از این ها رسما به بخش خصوصي
واگذار شد و برخي دیگر دچار جو فضاي ضد حکومت گردید و از لحاظ فکري از سلطه دولت بیرون رفت.
داریوش همایون :خیلي زود بسیاري از این نهادهاي فرهنگي ،آموزشي ،و پژوهشي به ویژه ،از دست حکوت خارج شدند و با همه کنترلي که
حکومت مي خواست بر آن ها اعمال بکند ،کار خودشان را انجام مي دادند و به درجه اي از دست حکومت خارج شدند مثال در مورد دانشگاه ها
تبدیل شدند به مراکز عمده اصلي مبارزه با رژیم و یکي از پدیده هاي بسیار شگفت انگیز آن دوره است و این هم در تاریخ رژیم هاي استبدادي
بي نظیر است به نظر من که یک رژیمي در درون خودش ،در نزدیکترین جاها به خودش ،به اماکني میدان بدهد که آن ها در اساس با رژیم
مخالف وي مي خواهند آن را با یک نیروي دیگریآ در این مورد با یک نیروي ارتجاعي ،جانشین بکنند.
م.خ :.داریوش همایون سخن مي گفت ،وزیر اطالعات و جهانگردي در دولت جمشید آموزگار.

٤٣

سانسور در این دوره البته مساله جدي است .از چند دهه پیش از آن ،سانسور از شکل ساده خود اندک اندک فاصله مي گرفت و اشکال و سازو
گار پیچیده تر و گسترده تري یافت .موضوع سانسور نیز متنوع بود و تقریبا همه فراورده هاي فرهنگي را در بر مي گرفت .روزنامه ،مجله ،کتاب،
فیلم ،نمایش ،و حتي سخنراني ها نیز زیر چاقوي سانسور مي رفت .اما شاید یکي از اشکارترین نمودهاي این سانسور ،در مطبوعات بود. .ضعیت
مطبوعات در هر دوره اي ،کامال به وضعیت سیاسي آن دوره بستگي دارد .صدر الدین الهي ،از روزنامه نگاران صاحب نام دهه  ۴۰ایران ،از دو
وضعیت کامال متفاوت مطبوعات پیش و پس از  ۲۸مرداد مي گوید.
دکتر صدر الدین الهي )از روزنامه نگاران دهه  ۴۰ایران( :ما تا پیش از  ۲۸مرداد ،از یک آزادي و مطبوعاتي که به نظر من حتي گاه به بي بند و
باري کارش مي کشید ،برخودار بودیم .روزنامه هایي بودند که مثال براي کشتن نخست وزیر جایزه مي گذاشتند ،مثال محمد مسعود در مرد
امروز ،یا هتاکي مي کردند ،فحاشي مي کردند ،همه جور کاري که به عنوان آزادي مطبوعات انجام مي دادند .اما بعد از  ۲۸مرداد این آزادي به
تدریج محدود شد و در یک سقف دیگري قرار گرفت .مطبوعات بعد از  ۲۸مرداد تا سال  ،۱۳۴۰عمال آزمایشگاه سیاست گذاري ارتباطي دستگاه
حاکمه ایران بودند و به تدریج این ها در خط آمدند .یعني بدون این که به شدت سال هاي قبل روي آن ها فشار بیاید ،به مطبوعات تقریبا
گفته شد که وظایف روزنامه نگاریشان چه هست.
م.خ :.داریوش همایون که مسئول وزارتخانه اي بود که سانسور را بر مطبوعات اعمال مي کرد ،درباره تاریخچه نهادهاي مجري سانسور در دوارن
پهلوي چنین توضیح مي دهد.
داریوش همایون :سانسور از وزارت فرهنگ شروع شد در دوره رضا شاه ،یعني وزارت آموزش و پرورش که شامل آموزش عالي هم مي شد ،و یک
اداره نگارش ان جا درست کردند که این اداره نگارش کارش در واقع سانسور روزنامه ها و کتاب هاي بود .بعد در دوره محمد رضا شاه دستگاهي
به نام اداره انتشارات و تبلیغات ،وابسته به نخست وزیري تشکیل شد و تا وقتي که ساواک تشکیل نشده بود ،این اداره توسط شهرباني کارش را
انجام مي داد و در شهرباني هم یک دایره مخصوصي بود که مدت ها ریاستش را محرمعلي خان معروف بر عهده داشت واین ها روزنامه ها را
سانسور مي کردند .در دوره مصدق هم خود مصدق گفته بود که سانسور نکنند و حمالت روزنامه ها را بر خودش بي پاسخ بگذارند .ولي چون د
رهمه ان دوران حکومت نظامي برقرار بود ،حکومت نظامي به آساني روزنامه ها را مي بست و توسط همان محرمعلي خان ،پیاپي روزنامه ها
توقیف مي شدند ۴۰۰-۵۰۰ .بار مثال روزنامه ها در آن دو سال توقیف شدند و به جایشان روزنامه هاي دیگر در مي آمدند.
م.خ :.اما در دوران محمدرضا شاه پهلوي ،دستگاه سانسور مجهزتر و سازمان یافته تر مي شود.
داریوش همایون :در دوره محمدرضا شاه ،دستگاه سازمان امنیت و اطالعات کشور تشکیل شد .قبال با گرفتن اختیارات قانونگذاري در دوره دکتر
مصدق تهیه کرده بودند الیحه امنیت اجتماعي را و این سازمان مسئول سانسور شد و دیگر شهرباني مداخله اي نمي کرد و اداره انتشارات و
تبلیغات کم کم تبدیل شد به یک وزارتخانه که نام وزارت اطالعات به خود گرفت و بعد اموز جهانگردي هم به این وزارت در اوایل دهه ۵۰
) (۱۹۷۰پیوست .منتهي نقش وزارت اطالعات در مقابل سازمان امنیت متفاوت بود .دست کم تا دهه  ۵۰شمسي سازمان امنیت مداخله
مستقیمتري در امر سانسور مي کرد .بعد به تدریج نقش وزارت اطالعات بیشتر شد و سازمان امنیت از طریق وزارت اطالعات و بعد از اتحاد با
جهانگردي این کار را انجام مي داد.
م.خ :.در وزارت اطالعات و جهانگردي کوشش هایي صورت گرفت براي به هنجارتر و قانون مند تر کردن مساله سانسور .اما صدر الدین الهي
روایت دیگري دارد از سانسور در وزارت اطالعات و جهانگردي.

٤٤

دکتر صدر الدین الهي :تا پیش از ان که وزارتي به نام وزارت اطالعات تشکیل بشود ،کار خبررساني و خبرگزاري و اطالع دادن دولتي منحصر
بود به اداره کل انتشارات و تبلیغات .رادیو دست این ها بود و تلویزیون هم استقالل خودش را داشت .اما بعدها در وزارت اطالعات ،وقتي وزارت
اطالعات تشکیل شد ،گروهي از کارشناسان مطبوعاتي به خدمت این وزارت در آمدند .این ها چه کساني بودند؟ این ها روزنامه نگاراني بودند که
یا به دلیل ضعف حرفه اي یا به دلیل احتیاج ،یا به دلیل آینده نگري ،خودشان را مي آوردند به سیسیتم دولتي وزارت اطالعات و در آن جا ما
ناگهان دیدیم که بسیاري از دوستان از کار افتاده یا محتاج روزنامه نگار ما ،عضور وزارت اطالعات شدند .فرق این وزارت اطالعات با ان اداره
مطبوعات ساواک ،در این بود که در ان جا نظامي ها با یک نوع نمي توانم بگویم سادگي ،با یک نوع واقع بیني با خبر روبرو مي شدند ،داد و
بیداد مي کردند ،ولي آن چنان پاپي خبر نمي شدند .این را تجریه شخصي من به شما مي گوید .اما از روزي که کار ما به وزارت اطالعات افتاد،
دوستان روزنامه نگاري که جبهه عوض کرده بودند ،شروع کردند به خواندن میان خط ها .این میان خط خواندن ،کار مطبوعات را در سال هاي
 ۴۵به بعد تقریبا یکسره کرد.
م.خ) .رادیو فردا( :جواد مجابي در مقام روزنامه نگار ،از شیوه اعمال سانسور در روزنامه اطالعات ،محل کار آن زمان خود ،مي گوید:
جواد مجابي :هر روز که من مي رفتم روزنامه ،روي میز ما یک چیزي بود که تایپ شده بود که این چیزها باید نوشته نشود و این چیزها باید
نوشته بشود که من این ها را بعدا جمع کردم و در آستانه انقالب این را منتشر کردم در یک کتابي .صدها مورد بود که مي گفتند راجع به این
قضیه هیچ وقت صحبت نباید بشود .حتي راجع به افراد این حساسیت وجود داشت ،مثال هدایت کم صحبت بشود ،راجع به فروغ کم صحبت
بشود ،راجع به عشقي یک مدتي ،حتي یک آدم مثل عشقي ،راجع به او صحبت نشود ،راجع به  ...صحبت نشود .از این موارد زیاد داریم ،ولي
هجوم روشنفکران به دلیل گشایش هایي که در زمینه اجتماعي و اقتصادي کشور داشت ،هجوم روشنفکران و از آن طرف میل مخاطبان باعث
شده بود که این سد و بندها قادر نباشند که جلو اشاعه روشنگري را بگیرند.
م.خ :.با این حال آن چه را که جواد مجابي اشاعه روشنگري مي نامد ،با سد عظیم سانسور مواجه مي شد که به گفته داریوش همایون بسیاري
از روزنامه نگاران را خسته و ناامید مي کرد.
داریوش همایون :روزنامه ها مي خواستند آزاد باشند و آن چه را که به نظرشان مي رسید و به صالح کشور مي دیدند ،بنویسند .ولي سانسور به
صورت خیلي ابتدائي و خام و خشن و زمخت و بي سوادانه اي عمل مي کرد و برخي مداخالت بي معنا بود و بي منطق بود که خوب من چون
خودم سال هاي دراز این طرف میز قرار داشتم ،مي دیدم که انسان اصال عاصي مي شد و بسیاري روزنامه نگاري را ترک مي کردند و آن هایي
که مي ماندند یا همرنگ جماعت مي شدند ،یا خریده مي شدند به صورتي و یا رادیکال مي شدند که بسیاري از آن ها ،بیشترشان ،رادیکال
شدند سرانجام و این به این دلیل بود که یک سیاست فرهنگي درست در کشور نبود.
م.خ :.داریوش همایون یکي از واپسین نمونه هاي سانسور را به یاد مي آورد.
داریوش همایون :بسیار نمونه هاي زیاد داشتیم و آخرینش که خیلي مهم بود ،وحشت شدیدي بود که ساواک به وزارت اطالعات خبر داد که
نباید این خبرها منتشر بشوند و وزارت اطالعات با روزنامه ها تماس گرفت و قرار شد که در صفحات داخلي خبرها را نه به صورت مفصل،
منتشر بکنند .ولي روزنامه آیندگان ،که من آن وقت دیگر سمتي در آن نداشتم ،در صفحه اول خبر شب هاي شعر را گذاشت ،بزرگ .دستور
رسید که سردبیر مربوط را که این کار را کرده بود ،ممنوع القلم بکنند و به وي اطالع داده شد که دیگر در روزنامه نیاید و حق حقوقش را داند،
و او یکي از بهترین روزنامه نگاران ایران هم بود آقاي سیروس آموزگار ،ولي رفت کنار.

٤٥

م.خ :.داریوش همایون که پیش از وزارت سردبیر روزنامه آیندگان نیز بوده است ،مي گوید وزارت اطالعات و جهانگردي نقش اندکي داشت در
تعیین موارد سانسور .موارد سانسور بر پایه قانون نوشته شده اي تعیین نمي شد و چنان که داریوش هماسون مي گوید ،تا اندازه اي دلبخواهي
بود و از پادشاه گرفته تا مدیران ارشد دولت مي توانستند روزنامه نگاران را به نوشتن یا ننوشتن یا تحریف نوشته اي وادار کنند.
داریوش همایون :در جریان سانسور ،شخص پادشاه که مهمترین نقش را داشت و خواننده خیلي دقیق و عالقمند به روزنامه ها بود ،تا دستگاه
امنیتي کشور و نخست وزیر و وزارت اطالعات و جهانگردي ،همه نقشي داشتند .نه انسجامي بود ،نه سیاستي ،یعني روزنامه ها هرگز نمي
دانستند که چه باید بنویسند و چه ننویسند و وزارتخانه یک اداره روابط عمومي داشت که این اداره روابط عمومي خودش یک عامل سانسور
مثبت و منفي بود به این معنا که وزیر یا دستگاه اداري ان وزارتخانه از طریق این اداره روابط عمومي یک دستورهایي مي دادند که خبرنگاران و
سردبیران را به صورتي دوست خودشان بکنند و مرحون خودشان بکنند و از ان ها امتیازاتي بگیرند به نفع خودشان و یا اگر زورشان نمي رسید،
به وزارت اطالعات مراجعه کنند که در اثر ارتباط سال ها و نزدیک همکاري بینشان پیدا شده بود ،که وزارت اطالعات خواهش آن ها را برآورده
کند .در نتیجه شما مي بینید که مثال وزارت راه و ترابري هم مي تواند در کار سانسور مداخله بکند .این ها را من وقتي رفتم وزارت اطالعات و
جهانگردي ،متوجه شدم .از این ها که گذشتیم ،مسائل سیاسي مهمتري هم بود که از خود پادشاه شروع مي شد بیشتر .پادشاه وقتي روزنامه ها
را مي خواند و مطالبي مي دید که ناراحت مي شد ،با خشم و خروش به نخست وزیر مي گفت و او با خشم و خروش  ...همین طور مي آمد
پایین تا به روزنامه مي رسید و سردبیر روزنامه مي رسید.
م.خ :مساله استقالل از دولت براي مطبوعات امري حیاتي است .اگر در جامعه اي مطبوعات مستقل و دور از تاثر و نفوذ دولت وجود نداشته
باشد ،مطبوعات به معناي حقیقي کلمه نیست ،چون در صورتي مطبوعات مي تواند نشانه دموکراسي و آزادي بیان و اندیشه باشد که بتواند
سیاست هاي دولت را بي هراس و ترسي نقادي کند .صرف سانسورهایي که بر دو روزنامه بزرگ کشور ،کیهان و اطالعات ،اعمال مي شد؛ نشان
مي دهد که این دو روزنامه کامال وابسته به دولت نبوده اند .در عین حال از ازادي کامل آن ها نیز نمي توان سخن گفت.
صدرالدین الهي :درست است که مدیران هر دو نشریه بزرگ ،یعني هر دو موسسه بزرگ ،یعني اطالعات و کیهان ،از حمایت دستگاه برخوردار
بودند و هم در خود دستگاه صاحب بک نوع مقامي ،مثل فرض کنید سناتور ،بودند .اما یک نکته را فراموش نکنید .آن کسي که این دو روزنامه
بزرگ را در مي اورد و نشریات وابسته به آنان را ،زیاد تحت تاثیر دولت و عوامل دولت نبود .در کنار این ،آن مجالت هم طاهرا یک مجالت
مستقلي بودند .فرض بفرمائید دو مجله خیلي خیلي معتبر آن روزگار ،مجله تهران مصور و سپید و سیاه بود .این ها ،مثال مدیر سپید و سیاه،
هیچ وقت کاره اي در دولت نبود .مدیر تهران مصور آرزو داشت که وکیل بشود .اي این ها که ما مي گذشتیم ،فرض بفرمائید که مجله اي به نام
فردوسي در مي آمد که سعي مي کرد خودش را مستقل حفظ کندف در حالي که هیچ تفاوتي از نظر ساختار اداري با تهران مصور و سپید و
سیاه نداشت ،ضمن این که سردبیرانش نگاه هاي متفاوتي داشتند .مجله فردوسي را با همکاري دکتر هوشنگ عسگري شروع کردند ،دکتر
عنایت و بعد عباس پهلوان .این ها فکر مي کردند که پیام آوران نوعي پیام دیگر در مطبوعات هستند ،غیر از پیام معمولي روزنامه نگاري.
م.خ :.با این حال روزنامه ها و نشریه ها به شیوه هاي ظریفتري هم مهار مي شدند .صدرالدین الهي از دو عامل عمده در ناکامي اقتصادي و
سیاسي مطبوعات نام مي برد.
صدرالدین الهي :دو عامل بسیار بزرگ در سرنگوني روال اقتصادي در مطبوعات به مستقل قول شما یا حتي آن دو موسسه بزرگ ،دخالت
داشتد .یکي پیدایش تلویزیون بود .تلویزیون هم وقتي به وجود آمد که مطبوعات بر اساس پاورقي ها کارشان استوار بود .تلویزیون این کار را
حل کرد و با نمایش سریال هایي که مردم پسند تر از پاورقي ها بود ،عمال این ستون فقرات مطبوعات اینچنیني را شکست .در برابر این ضعف
مالي ،مطبوعات دچار یک عارضه دیگري هم شدند .حاال این سال هایي است که بعد از  ۴۵من صحبت مي کنم .دولت تصمیم گرفت که از
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مطبوعات به عنوان ابزار ترقي دولت و مملکت استفاده کند .این کار خیلي کار عجیب و غریبي بود ،به این معنا که ناگهان به مطبوعات گفته شد
که اگر شما نیاز به پول دارید ،کار آساني است .شما مي توانید از پیشرفت هاي مملکت در قسمت هاي مختلف استفاده کنید و رپورتاژهایي
تهیه کنید که اسمش را گذاشتند رپورتاژ – آگهي .این رپورتاژ – آگهي در حقیقت تیر خالص به شقیقه آزادي مطبوعات در ایران بود .هر
موسسه دولتي با یک رپورتاژ آگهي سهمي از آزادي مطبوعات را مي خرید براي خودش.
م.خ :.به این ترتیب بود که حتي نشریه هاي محلي هم از اعمال قدرت مسئوالن محلي در امان نبودند .با این همه جدا از مسائل سانسور و
مشکل آزادي بیان ،مطبوعات از نظر حرفه ژورنالیسم در این دوره تحوالت مثبت عمده اي را از سر گذراندند .پیشرفت صنعت چاپ به نشر
چشم نوازتر روزنامه ها مجال داد و همچنین ساختار مدیریت روزنامه ها با آن چه در اداره روزنامه ها در غرب وجود دارد نزدیکتر شد .سرویس
ها و بخش هاي مختلف روزنامه از هم تفکیک شد و شیوه خبرنویسي و گزارش نویسي و مدرسه روزنامه نگاري به طور کلي ،با ادوار پیشین
ایران تفاوت هاي بنیادیني پیدا کرد.
مطبوعات یکي از فراورده هاي فرهنگي بود که وضعیتي پیچیده داشت .روزنامه نگاران نمي توانستند در مسایل حساس سیاسي خبرها و تحلیل
هاي خود را منتشر کنند .به این ترتیب حکومت ایران در دهه  ۴۰و  ۵۰اجازه نداد مطبوعات کار اصلي خود را که خبررساني دقیق و به هنگام
است ،دست و کامل انجام دهد .در نتیجه روزنامه نه معناي واقعي خود را پیدا کرد .در قلمرو کتاب نیز مشکل سانسور نیز وجود داشت ،با همه
موفقیت هایي که صنعت نشر کتاب از نظر کمي و کیفي پیدا کرد .در بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،به مساله کتاب ونیز
هنر در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي با جواد مجابي ،داریوش همایون و صدر الدین الهي

ﻗﺴ ﻤﺖ ﻳ ﺎزدهﻢ
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مهدي خلجي )رادیو فردا( :صاحبنظران در بخش پیشین برنامه از سیاست هاي کالن فرهنگي در عضر محمد رضا شاه پهلوي گفتند و نیز از
وضعیت مطبوعات آن دوره .برخي از آن چه به طور کلي درباره مطبوعات دهه  ۴۰و  ۵۰مي توان گفت ،بر وضعیت نشر کتاب هم تا اندازه اي
صادق است .نشر کتاب در آن دوران بیشتر به دوش نهادها و موسسه هاي انتشاراتي خصوصي بود و از اختیار دولت خارج .با این حال مساله
سانسور دست دولت را براي مداخله در قلمرو فرهنگ باز مي گذاشت .در دهه  ۴۰و  ۱۲۴ ،۵۰ناشر فعالیت مي کردند .این دو دهه براي صنعت
نشر ایران دوره درخشاني است .ناشراني چون موسسه انتشاراتي امیرکبیر ،موسسه انتشارات فرانکلین ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،و سازمان
انتشارات کتاب هاي جیبي بسیاري از متون کهن فارسي و منابع سنت ایراني – اسالمي را در کنار ترجمه هاي فراواني از ادبیات و فرهنگ
جهاني ،به ویژه غربي ،منتشر مي کردند .صنعت نشر از نظر کیفي و کمي ،محتوا و شکل ،دگرگوني شکرفي یافت و نقطه عطف تازه اي را بنا
نهاد .مجید روشنگر ،مدیر سازمان انتشارات کتاب هاي جیبي در دهه  ۴۰و  ،۵۰از تمایز وضعیت نشر و ناشران در این دوره مي گوید.
مجید روشنگر )مدیر سازمان انتشارات کتاب هاي جیبي در دهه  ۴۰و  :(۵۰ناشران نسل اول ناشراني هستند که ،مثال موسسه انتشارات
امیرکبیر ،این سینا ،معرفت ،زوار ،و دیگران و دیگران این صنعت را راه انداختند .این ناشران ما به طرز سنتي و با یک نوع عالقه شخصي وارد
این کار شدند ،ولیکن از سطح دانش اکادمیک باالیي برخوردار نبودند .حاال چون این ها جزو تاریخ است ،خدمتتان بگویم که مثال موسس
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انتشارات علمي ،علمي بزرگ ،حتي خواندن و نوشتن نمي دانست ،ولیکن خوب ،توي کار نشر افتاده بود و کتاب هاي به اصطالح کالسیک
فارسي را چاپ مي کرد و غیره .نسل دوم بر عکس ،کساني بودند که از میان فرهیختگان جامعه ما بلند شدند و اکثر یک زبان خارجي مي
دانستند و این ها به مسائل نشر در دنیا آشنا بودند .این ها بودند که به اصطالح آن تحول را ایجاد کردند .فرض بفرمائید موسسه انتشارات نیل
وقتي تاسیس شد ،با کارهایش خیلي تحول ایجاد کرد؛ موسسه انتشارات زمان وقتي تاسیس شد ،همچنین؛ موسسه انتشارات مروارید همچنین؛
موسسه انتشارات آگاه همچنین .نسل دوم همان دره اي است که شما به آن اشاره کردید ،یعني سال هاي  ۴۰به بعد و درخشاني این دوره و
اهمیتي را که شما روي آن تاکید مي کنید و من هم با ان موافق هستم ،محصول کار این ناشران نسل دوم است.
م.خ :اما این تحول که به سرعت چهره فرهنگي جامعه ایران را تغییر مي داد ،فقط در زمینه مطبوعات و کتاب نبود .جامعه سنتي و اغلب بي
سواد و کم سواد ایران شاهد رشدي جهشي در زمینه هاي هنري نیز بود ،از جمله سینما و تئاتر .در این بخش تالش مي کنیم تا به یاري
صاحب نظران و فعاالن فرهنگي دهه هاي پیش از انقالب ،نگاهي بیاندازیم به وضعیت سینما و تئاتر.
تاریخ سینما و تئاتر هر دو در ایران بسي پیشتر از دهه  ۴۰و  ۵۰است ،اما رویدادهایي که در این دو زمینه در این دو دهه اتفاق افتاد ،چنان
مهم و اثرگذار بود که حتي تا سال ها بعد و پس از انقالب به نوعي هویت سینما و تئاتر ایراني را شکل داد .از مهمترین این رویدادها تشکیل و
تاسیس جشنواره هاي گوناگون در زمینه سینما و تئاتر بود .در دهه  ۴۰فستیوال هایي چون جشنواره فیلم سپاس ،فستیوال بین المللي فیلم
کودک ،فستیوال فیلم کودک ،و جشن هنرشیراز پایه گذاري شد .جشن هنر شیراز ،که در سال  ۴۶کار خود را آغاز کرد ،با ابتکار شهبانو فرح
پهلوي و با همت و پیگیري رضا قطبي ،مدیر رادیو و تلویزیون ملي ایران ،و نیز فرخ غفاري پا گرفت .جشن هنر شیراز مانند دیگر جشنواره ها ،از
روي الگوهاي غربي طراحي شده بود ،به ویژه از روي الگوي فستیوال هاي فرانسوي .اما فرخ غفاري مي گوید :جشن هنر شیراز از سال دوم به
بعد شخصیت و تمایز ویژه اي یافت.
فرخ غفاري :از سال دوم سیاست فرهنگي جشن هنر شیراز بدین شکل ریخته شد که عمده توجه ما جلب گروه هاي خارجي موسیقي و تئاتر
بود که براي نشان دادن کارهاي جدیدي که روي متون قدیم یا روي متون معاضر تئاتري مي شود .این سعي و کوشش ما دوگانه بود .یکي
نشان دادن کارهاي تازه و بکر خارجي به ایرانیان و دیگري روي صحنه آوردن کارهاي جدید ایرانیان در یک محفلي که بین المللي بود که حتي
االمکان بتوانیم گروه هاي ایراني را هم آماده کنیم که بروند در خارج.
م.خ :این جشنواره ها عرصه اي شدند براي کشف و معرفي هنر سنتي ایراني و نیز هنر مدرن و گاه آوانگارد جهاني یا غربي .تعزیه به شکل تازه
به کوشش بهرام بیضائي در این جشنواره معرفي شد و نیز موسیقي سنتي ایران با تالش کساني چون محمدرضا شجریان و پریسا .این جریاني
بود که در سراسر عصر پهلوي رخ داد ،یعني نوعي بازیافتن گذشته فرهنگي و نیز کشایش به روي جهان دیگر .فرخ غفاري از ویژگي هاي جشن
هنر شیراز ،به ویژه در اجراي تئاتر میگوید:
فرخ غفاري :یکي این بود که کساني که از خارج قرار بود براي ما یک کار تئاتري بکنند و یک نمایشي را روي صحنه بیاورند ،یک سال قبل از
اجراي خودشان مي امدند به شیراز و کار دیگران را مي دیدند و محل نمایش را خودشان انتخاب مي کردند و براي اولین بار مي شود گفت به
طور مرتب ما از صحنه معمولي یک تئاتر کالسیک دربسته درون هم ،تئاتر دربسته پوشیده داشتیم ،هر بیشتر از جاهایي که کارگردان ها
مناسب مي دانستند که اجرا بشود در آن جا ها و جاهایي که متداول نبود براي نمایش ،استفاده کنند.
م.خ :.به این ترتیب نمایش ها در مکان هاي نامتعارف اجرا مي شد ،تخت جمشید ،سراي مشیر ،داخل بازار کریمخان ،و منزل قوام که
ساختماني بود از دوره قاجار .حتي یک کارگردان آمریکایي نمایش آلیس در سرزمین عجایب را داخل یک انبار خربزه اجرا کرد .این امر کمک
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مي کرد به درک تازه اي از تئاتر که در ان زمان در ایران پیشینه نداشت .از سوي دیگر هنر غیر غربي هم در این جشنواره مجال عرض اندام
یافت .از آسیاي شرقي و آمریکاي التین وآفریقا .از نظر فرخ غفاري برنامه این گروه ها باعث شد تا ایراني ها در برابر غربي ها اعتماد به نفس
بیشتري پیدا کنند.
فرخ غفاري :عقده حقارتي که خود ایراني ها در برابر نمایش یا در برابر موسیقي غربي داشتند ،خیلي ریخت .موسیقي اصیل ایراني و نوازندگاني
که هر شب در باغ حافظیه و در اطراف آرامگاه حافظ انجام مي دادند ،آن چنان مورد پسند واقع شد که دیگر فقط هر چند سال یک بار یک
نوازنده یا یک گروه موسیقي اصیل ایراني را مثل سابق دعوت کنند ،دیگر نبود .مرتب سالیانه چندین گروه با بزرگترین استادان موسیقي ایراني
همین طور مي رفتند و محل نمایش اولیه این ها همان شیراز بود.
م.خ :.جشن هنر موسیقي سنتي ایران و نیز هنر نمایشي ایراني را به جهان معرفي کرد .این در حالي بود که به گفته فرخ غفاري ،بر خالف هنرها
و محصوالت فرهنگي دیگر که تحت نظارت سانسور بودند ،جشن هنر شیراز دور از هر گونه سانسور بود:
فرخ غفاري :جشن هنر در ظرف این  ۱۱سال ،کوچکترین دخالتي کسي ممیزي وزارت خانه اي ،اداره اي ،مامو سانسوري ،بر هیچ گونه از
نمایش ها و موسیقي ها و کارهاي متنوعي که کرد نداشت .پس این را اصال شما جدا بکنید از سیاست کلي مملکت .خود من که االن دارم
برایتان صحبت مي کنم ،بزرگترین قرباني سانسور آن زمان بودم با فیلم جنوب شهر که از بین بردند ،یعني فیلم را داغون کردند .بریدند و از
بین بردند .ولي در این  ۱۱سال کار جشن هنر شیراز ،نگذاشتم دخالتي در این کار بکنند.
م.خ :.جشن هنر شیراز ،روشن است که فقط براي نخبه هنرمند و هنردوست ،که در آن هنگام شمارشان بسیار اندک بود ،قابل استفاده بود .اما
آن چه این جشنواره را بر زبان عام انداخت نمایش خوک ،بچه و آتش بود که کارگرداني از اروپاي شرقي با شیوهاي خاص آن را اجرا کرد و بعد
در تبلیغات اپوزیسیون حکومت پهلوي ،به نماد سیاستهاي غربي و ضداخالقي و دیني آن دوره بدل شد .مسعود بهنود که سال پنجاه و پنج براي
کار خبرنگاري به شیراز رفته بود ،تماشاگر این نمایش بوده است:
مسعود بهنود )خبرنگار( :نمایشنامه را کارگردان این طوري طراحي کرده بود که تماشاگران در یک جاي مخفي بنشینند ،مثال فرض کنید در
یک مغازه اي که دیده نشوند ،و بازیگران بروند در میان مردم و بنابراین با مردم نمایشنامه را ،که چند اپیزود جدا از هم بود ،اجرا کنند و در
نتیجه تماشاگران نمایشنامه را در حالي ببینند که در بین مردم و با واکنش هاي مردم توام است .فکر بسیار جالبي بود عوض کردن جاي صحنه
و بردن جاي صحنه تئاتر به وسط مردم ،و پیش بیني جایي براي این که تماشاچي بتواند این دو تا را با هم ببیند .یکي از اپیزودها باید یک
درگیري اتفاق مي افتاد بین یک سربازي که انگار از جنگ ویتنام برگشته است با یک فاحشه اي که در کنار خیابان است و در این درگیري
خشونت سرباز نشان داده مي شد و مظلومیت آن فاحشه و سرانجام فاحشه کشته مي شد و مي افتاد به سطح پیاده رو و سرباز از صحنه مي
رفت بیرون و در آن زمان تماشاچي ها مي دیدند واکنش طبیعي مردم عادي نیویورک را که از کنار این جسد رد مي شوند و هیچ اعتنایي نمي
کنند .مي شد فهمید که یک همچنین حادثه اي خیلي تکان دهنده مي شد براي تماشاچي ها .اما ما وقتي در آن صحنه نشستیم که در یکي از
خیابان هاي فرعي شیراز بود و از اتفاق روبروي یک مسجدي هم بود و بنابراین موقعي هم که نمایشنامه داشت اجرا مي شد ،به باورم نزدیک
افطار شده بود .این حادثه نمي توانست در یک جاي دور افتاده در شیراز ان صورتي را داشته باشد که کارگردان خواست .چرا؟ چون به محض
این که شما یک عده آدم هاي غریبه ،یک عده آدم هاي خارجي و داخلي با لباس هاي به هر حال نوع دیگري ،در محله اي فقیر نشین در شیراز
پیدایشان مي شد که مي روند داخل یک مغازه ،طبیعتا نظر عمومي جلب مي شد ،که شد .در نتیجه الزم بود که کساني صحنه را کنترل کنند
که کردند و در نتیجه ما موقعي که وارد شدیم ،اصال آن منظور کارگردان عملي نشده بود ،به خاطر این که دو طرف خیابان پاسبان ها ایستاده
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بودند و مردمي را که فضار مي آوردند و کنجکاویشان عود مي کرد که ببینند چه خبر است آن جا ها ،آن ها را کنترل مي کردند .بنابراین
صحنه از حالت طبیعي یک خیابان که قرار است واکنش هاي طبیعي مردم در آن واضح بشود ،خارج شده بود.
م.خ :.اما این پایان ماجرا نبود .جشن هنر آن سال ،در شرایط ویژهاي برگزار میشد؛ همزمان با ماه رمضان و زلزله خراسان .صحنههایي از نمایش
با معیارهاي عرفي جامعه ایران فاصله داشت.
مسعود بهنود :حادثه چون در موقعي اتفاق افتاد که در یکي از اپیزودها صحنه صحنه بي پروایي بود ،به خاطر این که یک دوربین کار گذاشته
شده بود در زیر دامن خانم هنرپیشه اي که لباس زیر هم نداشت و او یک متني را اگر یادم مانده باشد از انجیل را مي خواند و دوربین براي
تلویزیون مدار بسته اي در داخل مغازه و براي تماشاچي هایي که در آنجا نشسته بودند ،بخشي از اعضاي بدن او را نشان مي داد.
م.خ :.فرخ غفاري میگوید در آن زمان درباره حساسیت جامعه مذهبي ایران به مسائل جنسي توجه فراواني میشد و آن چه به نام تجاوز و نشان
دادن بي پرواي بدن زن بر زبانها افتاد ،با اغراقهاي عمدي آمیخته است:
فرخ غفاري :کوچکترین حرکتي که ممکن است تعبیر به ضد اخالقي بشود ،در این نمایشي که یک گروه مجارستاني انجام مي داد ،نبود .تمام
ساخته یک تبلیغات آن زماني بود که درست هم منبعش معلوم نشد و هر کسي گفت :آقا ما این را نگفتیم ،ما آن را نگفتیم .چیزي از این گونه
اصال نبوده است .اختراعات محض صحنه تجاوز را که من اصال ندیدم ،هیچ کس دیگر هم اصال ندید .ان داستان مدار بسته که شما مي گویید،
این را به من گفتند .یعني خود یکي از فیلم بردارها به من گفت این را و مجموع نمایش سه شب بیشتر نبود ،من دو شبش را که آن جا بودم،
من یکي این را ندیدم .ولي نمي توانم بگویم که این اصال نبوده است .ممکن است که یک موقعي بوده است که من اصال ان جا نبوده ام یا این
که من اتفاقا آن صحنه را ندیده ام .البته اگر هم بوده است ،مي دانید که اکران و پرده بزرگ نمایش نداشته ایم .چندین در واقع صفحه تلویزیون
کوچک بود که باالي صحنه اصلي یا کنار صحنه اصلي تا آن جا که من یادم است ،بود و ممکن است .من چنین صحنه اي ندیدم.
م.خ :مسعود بهنود میگوید این نمایش بعدها شکلي نمادین یافت ،و گرنه در زمان خود واکنشهاي چندان تندي در پي نیاورد:
مسعود بهنود :در زمان خودش هم حادثه خیلي بزرگي نبود ،یعني نه اتفاقي افتاد و نه حادثه اي براي بقیه اتفاق افتاد ،و بقیه برنامه ها هم به
ترتیب خودش انجام شد .ولي بعدا به دلیل اعالمیه هایي که داده شد ،از جمله اعالمیه اي که به فاصله  ۲۰روز بعد آقاي خمیني دادند از نجف،
بقیه این حادثه به هر حال رفت جزو حوادثي که دیگران ،حتي برخي از افراد خود حکومت ،هم بعدا از آن به عنوان یکي از اتفاقات عجیبي که
سقوط رژیم شاه را هموارتر کرده است ،یاد کردند.
م.خ :.به هر روي ،به گفته کارشناسان ،جشن هنر شیراز تئاتر ایران را احیا کرد و نسلي از کارگردانان تئاتر را آفرید که بدون آنها سرمایه و
سرنوشت تئاتر ایران ،چیزي که میبینیم ،نمیتوانست باشد .موسیقي ایراني نیز با جشن هنر شیراز ،مرزهاي ایران را درنوردید و در منظومه هنر
جهاني ،توجه دیگران را جلب کرد.
از همین دست ،فستیوال فیلم تهران بود که پس از انقالب نامش را به جشنواره فیلم فجر تغییر دادند .فستیوال تهران با حمایت معنوي و ذهني
فرخ غفاري و با پشتکار هژیر داریوش ،بهرام ري پور و جمال امید ده سال فعالیت کرد .براي نسلي که از سینماي تجاري و کلیشه اي خسته بود
و سوداي کشف افقهاي تازه را در این هنر جادویي داشت ،فستیوال فیلم تهران پنجرهاي گشود به سوي تجربههاي نو و جهانهاي دیگر و حتا
سرمایهاي شد براي سینماي پس از انقالب .مسعود بهنود که در سال پنجاه و شش و پنجاه و هفت عضو هیأت انتخاب فستیوال فیلم تهران
بوده درباره این رویداد سینمایي آن سال ها مي گوید:
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مسعود بهنود :در ده سالي که فستیوال فعالیت داشت ،من در حقیقت در سال هاي اول به عنوان روزنامه نویس و عالقه مند به حادثه ،تمشاچي
پي گیر تقریبا هر شبي و تا ان جا که مي شد هر سئانس فیلم ها بودم و متوجه بودم که هر سال قوت ان بیشتر شد ،نامش پر آوازه تر شد ،در
بازارهاي فستیوال جهاني چاي بیشتري براي خودش باز کرد ،و در حقیقت مطرح شد و وارد بده وبستان هاي هنري شد چنان که معمول است
و بنابراین حضورها در آن پر رنگتر شد و گرچه توجه اصلیش به جریان روشنفکري و موج نوي سینماي جهاني بود ،ولي همین قدر که در
حاشیه خودش امکان مي داد به برنامه هاي خاصي که براي توجه دادن به سینماي جدي جهان مبذول کرده بود ،بنابراین آهسته آهسته از
جمع الیت  Eliteو دانشجویان که در سال هاي اول مشتري اول جشنواره بودند ،به طرف توده مردم میل مي کرد به طوري که در سال هاي
آخر جشنواره تبدیل به یک حادثه مهم شده بود .حادثه مهمي هم براي سینماي ایران و ایجاد رقابت براي رساندن به آن و هم تصور مي کنم
در بازار جهاني هم کم کم اعتباري پیدا کرده بود که این اعتبار باعث مي شد که تهیه کنندگان بزرگ و حتي افراد نامدار سینماي جهان به
نوعي عالقمند بودند که خودشان را در این حادثه راه بدهند.
م.خ :.سانسور در این جشنواره ،به گفته مسعود بهنود کم رنگ بوده است و دست کم هیأت انتخاب و هیأت داوران گزینشي سیاسي نمیکردند:
مسعود بهنود :در زمینه انتخاب ها سانسور به خصوصي حکمفرما نبود ،یا اگر بود به نوعي بود که ما به عنوان هیات انتخاب در جریانش نبودیم و
بحث کیفي مي کردیم ،نه بحث سیاسي .گرچه که از بین گروهي که در آن جا بودند ،تنها کسي که احیانا یک سبقه سیاسي داشت و مي
توانست از جهت سیاسي یک نظري بدهد و مي داد ،من بودم .بقیه هنرمندان بودند و افراد اها فرهنگ به خصوص و از مقوله سیاست به دور.
غیر از بعضي از صحنه هاي پورنوگرافي که در فیلم هاي خارجي دیده مي شد ،یادم مي اید فیلمي از چکسلواکي آمده بود که چنین وضعي
داشت ،این موضوع هم بیشتر براي ما مطرح بود از جهت این که مي خواستیم رعایت کرده باشیم معدل پذیرش جامعه را تا یک مرتبه از حدود
متعارف خارج نشده باشیم .این مالحظه هم یک نوع مالحظه حکومتي نبود ،بلکه مالحظه آزاد ما بود که بعصي ها هم با ان موافق نبودند.
مرحوم خسرو هریتاش ،کارگردان سینما ،معتقد بود که باید همه فیلم ها را نشان داد علي رغم این که مثال من و آقاي انتظامي و تا اندازه اي
هم آقاي ممیز معتقد بودیم که بهتر است که صحنه هاي بي پروا در رسانه هاي عمومي نشان داده نشود.
مسعود بهنود بود درباره فستیوال فیلم تهران سخن میگفت.
نخستین فیلم بلند سینما در ایران ،آبي و رابي است ،به کارگرداني اوانس اوهانیان در سال  .۱۳۰۹سینماي رایج که سینماي تجاري بود نقش
موثري یافت در آشناکردن مردم ایران با پدیده سینما .اما فصل تازه و جدي سینماي ایران در سال  ۱۳۴۸با فیلم گاو داریوش مهرجویي و قیصر
مسعود کیمیایي آغاز شد .این در حالي است که پیش از آن فیلمهاي جدي اي مانند خشت و آیینه از ابراهیم گلستان و شب قوزي از فرخ
غفاري ساخته شده ،اما هنوز به موجي در سینما بدل نشده است .هرمز کي ،استاد سینماي دانشگاه مارن الواله در پاریس:
هرمز کي )استاد دانشگاه مارین الواله ،پاریس( :مسلما فیلمهاي هنري فرهنگي که خشت و آینه ابراهیم گلستان؛ شب قوزي فرخ غفاري؛ فیلم
هشدار دهنده و نیرومند ناصر تقوائي ،آرامش در حضور دیگران؛ رگبار ،فیلم بسیار خوب بهرام بیضائي؛ مغول ها ،فیلم پرویز کیمیاوي؛ یک اتفاق
ساده و طبیعت بي جان ،ساخته سهرا ب شهید ثالث؛ و فیلم هاي بسیار دیگري از این دست ،اندیشیده و تعقل برانگیز هستند و نه تنها براي
جامعه مهم و حیاتي بوده اند و هستند ،بلکه اگر به هشدارهاي آن ها دولت زمان توجه مي کرد و مثال سازندگان آن ها را نه تنها سانسور نمي
کردند ،بلکه تشویق هم مي کردند و دولت هشدارهاي آن ها را جدي مي گرفت ،براي دولت هم از چندین گارد شاهنشاهي و گارد جاویدان و
گروه ضربت و ساواک و چه و چه ارزشش بیشتر بود .ولي چون نه دولت از آن ها حمایت کرد و نه جامعه آموزش دیدن و نگاه کردن به آن ها را
آموخته بود ،لذا در برابر اکران مدرم حوصله اشان سر رفت و آن ها را ندیدند.

٥١

م.خ :.سینماي ایران جدا از چالش فرسایندهاش با سانسور و فراهم نبودن زمینه اجتماعي براي رشد فیلمهاي سینمایي جدي ،با مسائل دیگري
هم دست و پنجه نرم مي کرد .در دوران محمد رضا شاه پهلوي ،بر خالف دوره مشروطیت و پس از آن رضا شاه پهلوي ،فضاي حاکم بر
روشنفکري نقد تند از تجدد و فراخواني به بازگشت به سنتهاي قدیم است .هرمز کي ،باور دارد که این بومي گرایي در سینماي ایران که متأثر
از گفتار روشنفکري زمانه بود ،در فراهم چیدن زمینه اجتماعي انقالب ایران بي تأثیر نبود:
هرمز کي :من معتقد هستم که فرهنگ و خصوصا سینما هم در حد بسیار باالیي ما را به انقالب رهبري کردند .شاید گاهي خواست سینماگر،
سیاستمداري و مبارزه نبوده است ،ولي با بررسي جامعه شناسانه و تاثیر و تاثر سینما و جامعه ،ما به این نتیجه مي رسیم .برعکس سینماگرها
یي که در همین سال هایي که عرض کردم در کشورهاي مشابه ،مثل مثال مصر و ترکیه که در عین حال که با دیکتاتوري و استبداد مبارزه مي
کردند ،با تعصب و کهنه گرایي هم مبارزه مي کردند در کشور ما ،سینماگران ما بعضا که خیلي هم موثر بودند ،در عین حال که با دیکتاتوري و
به اصطالح غربزدگي و ماشینیسم و مدرنیزاسیوني که آن ها آن را پوچ و گاهي مفسد و  ...معرفي مي کردند مبارزه مي کردند ،به سنت به
عنوان یک ارزش تکیه مي کردند و آن هم نه سنت کهن ،که سنت کهنه.
م.خ :.هرمز کي ردپاي این سنت گرایي را که در اوج پیشرفت اقتصادي و نیز شکوفایي فرهنگي بال و پر گشوده بود ،در سینماي جدي دهه
چهل و پنجاه پي مي گیرد:
هرمز کي :وقتي مرکز الهام بعضي از سینماگران ما نوعي ضدیت با غرب و مدرنیته مي شود ،حاصلش این مي شود که فاطي در فیلم قیصر
مسعود کیمیائي محصول  ،۱۹۶۹باید براي درس خواندن به خانه همکالسیش برود و در آن جا در حالي که کتاب هایش هنوز زیر بغلش است
به او تجاوز بشود و بعد هم با نادیده گرفتن قانون قتل از پي قتل براي دفاع از ناموس و قصاص و اعالم خطر به جامعه که سنت ها در حال
تجاوز و تهدید هستند و تحریک به این که جامعه باید قیصري بشود .همین سینماگر در فیلم بعدیش در سال بعد )رضا موتوري( با استهزاي
روشنفکري و مدرنیته ما را در عزاي مرگ سنت مي نشاند و ببینید داریوش مهرجوئي پس از فیلم مهم سینماي ایران )گاو( ،آقاي هالو را مي
سازد .در این فیلم آقاي هالو براي دستیابي به نوعي مدرنیته است که در سال  ۱۹۷۱براي این که زن شهري بگیرد ،از یک ده سنتي به شهر
مدرن تهران مي آید .اما در شهر غیر از زرق و برق و نفاق و دورویي و تزویر و فساد و فحشا نیست .این فیلم با همه خوش ساختي وزیبایي
استاتیک و بازي درخشان اکتورها ،پیشنهاد اجتماعي و اخالقي که به آقاي هالو مي کند قابل تامل است .فیلم مي گوید که براي پاک ماندن
آقاي هالو باید به ده برگردد .همین نتیجه گیري را یک سال بعد دوباره مسعود کیمایي در بلوچ ،فیلم دیگرش مي کند .بلوچي که او هم به
زنش توسط شهري ها تجاوز شده است.
)صداي صحنه اي از فیلم بلوچ(
م .خ :.همین تناقضها در فرهنگ و روشنفکري و فراوردههاي آنان بود که تجدد واردشده در ایران را مثله و تکه تکه میکرد .پیامبران تجدد و
نمایندگان آن در این دوران ،خود در میانه سنت و مرده ریگ گذشته و امواج سهمگین فرهنگ مدرن سرگردان بودند .این سرگشتگیها و
تقدیس گذشته اي که دیگر نبود و ساختن اتوپیاهایي که در عالم واقع نمي توانست تحقق یابد ،زمینه را براي اندیشیدن منطقي و عقالني به
وضعیت موجود دشوار میکرد .در بخش آینده برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي به دو رسانه مهم رادیو و تلویزیون و نیز مسأله موسیقي در
دهه چهل و پنجاه خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي با فرخ غفاري ،مسعود بهنود ،هرمز کي و مجید روشنگر
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قسمت دوازدهم
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
امیر آرمین )رادیو فردا( :رادیو و تلویزیون و موسیقي ،موضوع این بخش برنامه است .در برنامه هاي پیشین ،تحلیلگران و کارگزاران دولتي پیش
از انقالب ،از وضعیت فرهنگي و تحوالت مربوط به حوزه کتاب ،مطبوعات ،سینما و تئاتر ،و به طور کلي سیاست هاي فرهنگي آن دوره سخن
گفتند .در این بخش از برنامه ،مهدي خلجي در گفتگو با مدیران و دست اندرکاران رادیو – تلویزیون وموسیقي در دو دهه پیش از انقالب ،مي
کوشد وضعیت رسانه ها و نیز موسیقي را در دوره پادشاهي محمدرضا شاه پهلوي بررسي کند.
مهدي خلجي )رادیو فردا( :رادیو در ایران در سال  ۱۳۱۹خورشیدي ،یک سال قبل از جنگ جهاني دوم ،تاسیس شد .آن زمان وزارت پست و
تلگراف و تلفن اداره رادیو را بر عهده داشت .پس از آن اداره کل تبلیغات و انتشارات و از دهه  ۳۰به بعد وزارت اطالعات و جهانگردي .در دهه
 ۳۰تلویزیون نیمه دولتي – نیمه خصوصي تجارتي و نیمه دوم دهه  ۴۰تلویزیون ملي ایران بنیاد نهاده شد و سرانجام در دهه  ،۵۰رادیو از
نظارت وزارت اطالعات و جهانگردي بیرون رفت و به تلویزیون پیوست و سازمان رادیو و تلویزیون ملي ایران شکل گرفت .ظهور پدیده رادیو
تلویزیون در ایران سده بیستم با تاخیر چشمگیري نسبت به کشورهاي مدرن صورت گرفت ،اما با شتاب چشمگیرتري توسعه یافت و همه گیر
شد .در این برنامه به بررسي این پدیده مي پردازیم و نیز پیامدهاي اجتماعي وسیاسي رواج این رسانه در ایران و دست آخر وضعیت موسیقي را
در دهه  ۴۰و  ۵۰بررسي خواهیم کرد.
رادیو در ایران از بنیاد بسان بازوي تبلیغات سیاسي حکومت تاسیس شد و با وضعیتي که با بیشتر کشورها ،به خصوص کشورهاي جهان سوم،
مشابهت داشت .با این حال رادیو ایران بخش قابل توجهي از برنامه هاي خود را به قلمرو فرهنگ اختصاص داد .شناساندن فرهنگ غرب که
براي ایرانیان ،به طور عموم ،بیگانه بود و نیز فرهنگ روشنفکري زمانه که به سمت شکوفایي و پویایي مي رفت .ایرج گرگین ،مدیر برنامه دوم
رادیو در دهه  ،۴۰از محتواي برنامه هاي این رادیو مي گوید:
ایرج گرگین )مدیر برنامه دوم رادیو در دهه  ۴۰و مدیر شبکه دوم تلویزیون در دهه  :(۵۰فرستنده رادیو تهران که فرستنده کوچکتري بود و در
کنار رادیو تاسیس شده بود و سال ها به کار ادامه مي داد و بیشتر فقط به پخش موسیقي پرداخته بود ،تبدیل شد به یک رادیوي دیگري به نام
برنامه دوم رادیو تهران .بسیاري از روشنفکران آن زمان ،بسیاري از تحصیل کردگاني که از خارج مي آمدند به ایران ،با این رادیو همکاري
داشتند .شعر نو ،که در آن زمان مبحث کامال تازه اي بود ،در رادیو تهران جاي برجسته اي پیدا کرد .برنامه هاي صداي شاعر ،برنامه تئاتر
بسیاري از فرهیختگان جامعه بحث هایي راجع به فلسفه ،جامعه شناسي ،و اقتصاد ،در رادیو اجرا مي شد و به طور کلي یک برنامه فرهنگي بود
بازتاب نیازي که بخش عمده اي از جامعه به یک چنین برنامه اي داشت ،در حالي که رادیو ایران ،که رادیوي رسمي دولت به شمار مي آمد،
خبرش خبر مملکتي بود ،خبر رسمي بود ،منبع خبر خبرگزاري پارس بود ،و به شدت زیر نظارت دولت بود اخبار رادیو ایران.
م.خ :.تلویزیون ایران برپایه نسخه آن روز تلویزیون هاي فرانسه بنا گذاشته شد .جدا از سیستم فني ،کارآموزان و مربیان اولیه فرانسوي بودند و
مدیریت تلویزیون ملي نیز از آغاز بر دوش رضا قطبي نهاده شده ،پسرخاله شهبانو فرح پهلوي و مهندسي که به تازگي از تحصیل خود در پاریس
فارغ شده بود .ایرج گرگین که در دهه  ۵۰مدیر شبکه دوم تلویزیون بود ،به اهمیت مسائل ارتباط و نگرش علمي به تلویزیون ،از نگاه مدیران
تلویزیون ،اشاره مي کند.
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ایرج گرگین :اداره کنندگان تلویزیون و شخص مدیر عاملش ،یعني رضا قطبي ،در آن زمان آن چنان به تئوري هایي که در مورد مسائل ارتباط
جمعي در جهان وجود داشت معتقد بودند که صریحا مي گفتند که بیش از سه ساعت در روز تلویزیون بهتر است که کسي تماشا نکند .یعني
در واقع هدف این نبود که تلویزیوني تاسیس بشود که ساعت هاي بسیاري مردم را سرگرم بکند و تلویزیون بیشتر با هدف فرهنگي و با برنامه
هاي فرهنگي تاسیس شد .خبري که از تلویزیون ملي ایران آغاز شد ،تا آن زمان در ایران سابقه نداشت ،با فرمت اروپایي ،به خصوص فرمت
فرانسوي ،ارائه مي شد و این خبري بود که فارغ از سانسور بود .طبیعي است که مسائل مهم مملکتي در ان رعایت مي شد ،یعني آن چه که در
مورد دربار و تشریفات دربار و مقامات عالیرتبه مملکت و به خصوص شخص شاه باید رعایت مي شد به ضوابط آن زمان ،باید رعایت مي شد.
ولي هیچ گونه نظارت و سانسوري بر خبرهاي تلویزیون در آن زمان نبود .نه تنها بر خبرها ،بلکه بر برنامه هاي دیگر.
م.خ :.این موقعیت خانوادگي و تدبیر رضا قطبي بود که سپري در برابر سانسور مي انداخت و مداخله نهادهاي ممیزي را در رادیو و تلویزیون دهه
 ۵۰کاهش مي داد.
ایرج گرگین :تلویزیون ملي ایران بر اساس یک اساسنامه خاصي به وجود آمده بود ،گرچه قاعدتا زیر نظر شخص نخست وزیر کار مي کرد ،ولي
استقالل کافي داشت و استقالل کامل داشت .مدیرعامل تلویزیون ملي ایران عمال به کسي گزارش نمي داد ،مگر احتماال به شخص شاه و نخست
وزیر ،شاه و شهبانو ،هیچ کدام از این دو مستقیما نظارتي بر تلویزیون نداشتند.
م.خ :.اما مجید تهرانیان ،مدیر پژوهشکده علوم ارتباطي و توسعه ایران ،در یک نظام سیاسي خودکامه رادیو و تلویزیون نمي توانند دموکراتیک
اداره شوند  .نقش و تاثیري دلخواه بر جاي گذارد .در نتیجه برنامه هایي که در رادیو و تلویزیون ساخته مي شود ،در نهایت به روشي تبلیغاتي
خواهد بود ،نه رسانه اي.
مجید تهرانیان )مدیر پژوهشکده علوم ارتباطي و توسعه ایران( :برنامه هاي دوران شاه که بیشتر خاندان سلطنتي از این کشور یا آن کشور یا از
این موسسه و آن موسسه  ...این ها برنامه هاي بسیار کسل کننده اي هستند ،ولي دولت ها تا موقعي که رادیو تلویزیون در اختیار دولت ها
باشد ،خوب دولت ها از این وسائل براي تبلیغات خودشان استفاده مي کنند و کامال متوجه نیستند که این تبلیعات نتایج درست معکوس ممکن
است بدهد .در دوران شاه رادیو و تلویزیون ،به خصوص تلویزیون ،باعث ترغیب مردم به فرهنگ مذهبي شد .این یک عکس العمل و واکنش
بسیار شدیدي در برابر تلویزیون ،به خصوص ،ایجاد شد.
م.خ :.ایرج گرگین از زمینه هاي اجتماعي و سیاسي یا دمي کند که به نظارت بیشتر بر رادیو و تلویزیون انجامید.
ایرج گرگین :تلویزیون ملي ایران یک دستگاه استثنائي در آغاز بود که در آن سانسور بسیار کمرنگ بود ،هدف هاي فرهنگي فوق العاده
درخشاني داشت که برخي از آن ها جامه عمل پوشید ،ولي با تحوالتي که به مرور در مملکت به وجود آمد ،به خصوص در سال هاي آخر قبل از
انقالب ،به خصوص بعد از تاسیس حزب رستاخیز ،مسائل سیاسي مملکتي به تدریج اثر گذاشت روي کار رادیو و تلویزیون .یعني تلویزیوني که
در آغاز فارغ از سانسور بود ،طبیعتا این موج سبب شد که سانسور در آن قدرت بیشتري پیدا کند .اتفاقاتي که در مملکت رخ مي داد و به
خشونت گراییده شدن مبارزات سیاسي ،به تدریج سبب شد که نوع پخش خبر در رادیو و تلویزیون را تحت الشعاع خودش قرار بدهد.
م.خ :.تلویزیون و رادیو در سده بیستم به منزله دو رسانه دیداري و شنیداري ،فرهنگ تازه اي آوردند ،فرهنگ دیداري و شنیداري را .در اروپا این
دو رسانه در بستر جامعه اي ظهور مي کرد که سابقه  ۵۰۰سال فرهنگ نوشتاري پشت سر خود داشت .فرهنگ شفاهي که بر خرد شفاهي
گفتاري استوار است ،شالوده جهان سنتي است .تجدد در اروپا بر شانه هاي خرد نوشتاري و فرهنگ نوشتاري بنا شد و جامعه اروپایي از قرن ها
پیش امر نوشتار را از انحصار دربار و نخبه اشرافي بیرون آورده و همگاني کرده بود .بر پهنه سنت نوشتاري بود که رادیو و تلویزیون پدید آمد و
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گذار آرام به فرهنگ دیداري و شنیداري ممکن شد .اما در ایران ،آن گونه که مجید تهرانیان مي گوید ،فرهنگ شفاهي غلبه مطلق داشت و
هنوز بیش از نیمي از جمعیت توانایي خواندن و نوشتن نداشتند که رادیو و تلویزیون شکل گرفت .این دو رسانه در زماني وارد شدند که مردم
روزنامه خوان و کتاب خوان در اقلیت بودند.
مجید تهرانیان :در اروپا ،اختراع چاپ گوتنبرگ در قرن  ۱۵آغاز شد و به تدریج تا قرن بیستم که آغاز پیدایش فرهنگ رادیویي و تلویزیوني
هست ،فرهنگ نوشتاري ،به خصوص از راه چاپ و روزنامه و کتاب و جزوه هاي گوناگون ،یک عمق بسیار زیادي پیدا کرد و در کشورهایي که
سطح سواد عمومي تقریبا باال بود ،شاید به صد درصد مي رسید ،این فرهنگ )فرهنگ نوشتاري( جاي خودش را کامال باز کرده بود ،قبل از این
که فرهنگ دیداري و شنیداري رادیو و تلویزیون وارد صحنه شود .ولي در ایران این اتفاقات به سرعت و پي در پي صورت گرفتند ،چاپ در قرن
نوزدهم پیدا شد در ایران و به علت بي سوادي یا کم سوادي ،عمق زیادي پیدا نکرده بود در ایران.
م.خ :.فرهنگ شفاهي حامل ارزش ها و هنجارهاي سنت و جامعه شفاهي است و از آن با نظام ارزشي فرهنگ نوشتاري و بیش از آن با منظومه
عقالني فرهنک دیداري و شنیداري تفاوت و گاهي تناقض دارد .در ایران رادیو و تلویزیون هنگامي پدید آمد که سنت شفاهي و ارزشهاي استوار
بر آن نیرومند بود و در نهایت توانست وارد جدالي سخت با فرهنگ دیداري و شنیداري شود .این بود که مرجع ارزش هاي جامعه مدرن را ،اگر
نوشتار و رسانه هاي دیداري و شنیداري تعیین مي کنند ،بیشتر مردم ایران ارزش هاي اخالقي و اجتماعي خود را از فرهنگ و سنت شفاهي
مي گرفتند؛ از مسجدها ،کانون هاي مذهبي ،و هرم هاي سنتي اقتدار اجتماعي .اما این تمام مساله نبود .در ایران سده  ۱۹به دلیل فقدان حتي
وسائل ارتباطي اولیه ،مانند جاده ها و راه ها ،چه رسد به روزنامه هاي سراسري و روزنامه خوانان فراوان ،پیوند و گردش آگاهي و اطالعات در
میان مردم ایران دشوار بود .در نتیجه شکل گیري یک آگاهي ملي و نیز دریافتي از مفهوم ملیت ،ناممکن مي نمود .مجید تهرانیان به این نکته
اشاره مي کند که رادیو نقش مهمي در شکل دادن به آگاهي ملي ایرانیان داشت .ایرانیاني که هنوز زیر سقف فرهنگ شفاهي مي زیستند.
مجید تهرانیان :رادیو نقش بسیار مهمي داشت در ایجاد یک نهضت ملي در ایران .البته شرایط جهاني و شرایط داخلي و خارجي هم به این
مساله کمک کردند .جنگ جهاني دوم ،اشغال ایران توسط نیروهاي روسیه و انگلیس ،ایجاد جنگ سرد ،این ها همه دست به دست هم دادند.
البته ادامه جریان انقالب مشروطیت ،این ها همه دست به دست هم دادند و ایجاد یک نهضتي براي ملي کردن صنعت نفت کردند در اواخر دهه
 ۱۳۴۰به رهبري دکتر مصدق .رادیو در این مرحله نقش فوق العاده مهمي در ایران داشت .دکتر مصدق از رادیو استفاده شایاني کرد براي
پیشبرد هدف هاي ملي .دیگران هم سعي کردند ،ولي وجود یک نهضت ملي و وجود یک رسانه اي که مي توانست افکار ملي را به سراسر کشور
به سرعت برساند ،این ها دست به دست هم دادند و یک نهضت بسیار وسیعي را در ایران ایجاد کردند.
م.خ :.اما این آگاهي ملي نیز هنوز در مراحل نخستین خود نتوانسته بود بر ناسازه ها و دشواري هاي تاریخیش غلبه کند .رادیو و تلویزیون به
اختالف عمیقي که میان سه فرهنگ ایراني ،اسالمي ،و غربي وجود داشت ،دامن زدند .از یک سو به خاطر پاس داشتن احساسات مذهبي مردم
در مناسبت هاي مذهبي ،برنامه هاي دیني پخش مي کردند.
گوینده رادیو :اي خدایي که ماه و خورشید به امر تو در گردش است و ابر و باد به تقدیر تو در جنبش ...
م.خ :.و از سوي دیگر همان برنامه هایي را که یک اروپایي با پیش زمینه فرهنگ خود در این دو رسانه مي بیند ،در معرض تماشاي بیننده و
شنونده ایراني مي گذاشتند و تضاد فرهنگ گفتاري و دیداري را ژرفا مي دادند.
ایرج گرگین :مثل سایر نمونه هاي دیگرش ،در جامعه آن روز ایران تعارض وجود داشت طبیعتا در کنار هم .یعني شما صحبت از رادیویي مي
کنید که در ماه رمضان شاید بیش از االن ،که حکومت اسالمي است ،قطع موسیقي و عزاداري رعایت مي شد .رادیو ،به خصوص ،سال هاي سال
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نه تنها به شدت وزارت اطالعات مراعات مي کرد شعائر مذهبي را ،بلکه گویندگان و مبلغان مذهبي از قبیل آقاي فلسفي ،آقاي راشد ،صدر
بالغي ،غیره و غیره ،و وقت بسیاري از برنامه هاي رادیو را به خودشان اختصاص داده بودند و این را هم اشاره کنم که قم در آن زمان به شدت
نسبت به برنامه هاي تلویزیون حساسیت داشت و بارها اتفاق مي افتاد که چه در زمان آیت الله بروجردي ،چه در زمان آیت الله شریعتمداري،
مشکالتي با رادیو و تلویزیون و پخش برنامه هاي خاصي که مورد اعتراض آن ها ،اطرافیانشان ،و مقامات مذهبي بود ،پدید مي آمد .منتهي در
آن زمان طبیعتا دولت پاسخگوي این گونه اشکال ها بود و گرچه گهگاهي این اعتراض ها ممکن بود به قیمت سانسور شدن و جابجایي هایي
هم حتي در دستگاه هاي دولتي ،از جمله رادیو و تلویزیون ،پایان مي یافت ،ولي به هر حال نفوذ آن چنان نبود که بتواند بر این گونه برنامه ها و
سیستم برنامه سازي رادیو و تلویزیون سایه بیافکند و آن را تحت تاثیر قطعي خودش قرار بدهد.
م.خ :.ایرج گرگین بود ،مدیر شبکه دوم تلویزیون ملي ایران در دهه .۵۰
در ایران این جنبش مشروطیت بود که موسیقي را شکوفا کرد .پیش از آن ،در تاریخ بلند اسالمي ایران ،موسیقي امري بود حرام و تنها در دربار
پادشاهان یا محافل اشرافي نوازندگان و خوانندگان مجال هنز نمایي مي یافتند .در زمان ناصر الدین شاه قاجار در دارالفنون رسته موسیقي نظام
شکل گرفت و سپس به هنرستان عالي موسیقي بدل شد و موسیقي عام را در بر گرفت .این سرآغازي شد براي آشنایي ایرانیان با موسیقي
جهاني و نیز درک علمي از هنر موسیقي .با بنیاد موسیقي علي نقي وزیري ،مدرسه امروزي براي آموزش موسیقي در ایران پدید آمد و پس از
آن رادیو و تلویزیون سهمي بسیار در گسترش موسیقي و باال بردن فهم آن به دوش گرفتند .در نیمه دوم دهه  ،۴۰تاالر رودکي و جشن هنر
شیراز برپا شد که شکوفایي موسیقي را در تاریخ معاصر ایران به اوج خود رساند .در این دوره موسیقي سنتي ایراني به سامان مي رسد و نوآوري
هایي در آن امکان مي یابد و موسیقي جهاني نیز شناخته مي گردد .در دهه  ۴۰و  ،۵۰دو نهاد مسئولیت عمده موسیقي را در ایرن به عهده
داشتند ،وزارت فرهنگ و هنر ،که تاالر رودکي نیز زیر نظر آن بود ،و سازمان رادیو و تلویزیون ملي ایران ،که کانون هایي چون مرکز حفظ و
اشاعه موسیقي ،ارکستر مجلسي ،و ارکستر فارابي را تاسیس کرد و نیز اداره جشن هنر شیراز را به دوش داشت .جشن هنر شیراز و مرکز حفظ
اشاعه موسیقي سنتي را در آموزش و تولید موسیقي بنا گذاشت که سرمایه با ارزشي شد براي آن چه پس از انقالب به عنوان موسیقي سنتي
ادامه یافت .محمدرضا لطفي ،حسین علیزاده ،محمدرضا شجریان ،و پرویز مشکاتیان از کساني بودند که در این دوران در این مراکز درخشیدند.
محمود خوشنام ،معاون هنري تاالر رودکي در دهه  ،۵۰از فعالیت هاي این تاالر مي گوید.
محمود خوشنام )معاون هنري تاالر رودکي در دهه  :(۵۰سال  ،۱۳۵۵یعني در واقع در سال نهم و دهم تاسیس تاالر ،یک آماري از طرف روابط
عمومي تاالر منتشر شد که این آمار خیلي جلب نظر مي کند واقعا ۵۴۶ .برنامه در  ۱۳۹۹اجرا ما داشتیم در تاالر رودکي در طول  ۹سال .از این
برنامه ها  ۵۲قطعه برنامه اپرایي بوده است ۳۳ ،برنامه باله بوده است ۹۴ ،بار کنسرت ارکستر سمفونیک تهران بوده است ۵۵ ،برنامه هم مال
گروه هاي مجلسي مختلف ایراني و غیر ایراني .برنامه هاي ایراني خلص سنتي ۱۹۵ ،برنامه در  ۲۹۴اجرا بوده است .یعني شما اگر با اپرا مقایسه
کنید این را ،در واقع نزدیک به چهار برابر برنامه هاي اپرایي بوده است .این قدر عالقه نشان داده مي شد از طرف نهادها به موسیقي سنتي
ایران.
م.خ :.ایرانیان با هنر اپرا چندان آشنایي نداشتند .نمونه هاي آشکار کوشش تاالر رودکي براي آشنا کردن ایرانیان با هنر جهاني ،در همین ارائه و
عرضه اپرا نمود پیدا مي کند.
محمود خوشنام :شب هایي که برنامه اپرایي داشتیم ،سالن مملو از جمعیت بود .البته ما کوشش مي کردیم در برنامه گزاري ها ،اپراهایي را که
تا یک حدودي بیشتر قابل دریافت هستند ،رنگ و بوي شرقي احتماال دارند ،یا این که قصه هایي دارند که مي تواند از طریق این قصه ها اپرا را
عرضه بکند و مردم را با موسیقي آشنا بکند ،در برنامه ها بگنجانیم .مثل اپراي کارمن مثال ،کارمن از آن اپراهایي است که هر کس هم که با
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موسیقي آشنایي نداشته باشد ،جذابیت هایي که در خود قصه و در خود موسیقي ژرژ بیزه است ،جوري است که همه را واقعا جلب مي کند.
کارمن من فکر مي کنم شاید بیش از  ۱۰۰اجرا در ایران داشته است در طول این مدت ده سالي که پیش از انقالب تاالر رودکي برپا بود ،یا بعد
از آن آرایشگر شهر سویل مثال فرض بفرمائید یا اوپراهاي موتزات ،ني سحرآمیز ،که یک کمي قصه اش با مایه هاي زرتشتي نزدیک مي شد.
م.خ :.این اشتیاق تا بدان جا باال رفت که به گفته محمود خوشنام ،موسیقیدانان ایراني نیز همت و توانایي خود را در ساختن اپراهاي ایراني
آزمودند.
محمود خوشنام :آهنگسازان پیشرو ایران خودشان در واقع رفتند به راه ساختن اپرا وقطعاتي ساختند ،مثال آقاي احمد پژمان ،حسین دهلوي.
الله رودابه را آقاي ثمین باغچه بان ساخت که در ابتدا حتي در تاالر رودکي اجرا شد .دالور سهند که سرگذشت بابک خرمدین است ،احمد
پژمان ساخت و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت .خسرو شیرین را آقاي حسین دهلوي ساخت.
م.خ :.در کنار این همه کامیابي ،محمود خوشنام از دشواري هاي کار موسیقي در آن دوران مي گوید.
محمود خوشنام :یکي تنگ نظري که همین دستگاه هاي برنامه گذار نسبت به هم دیگر داشتند ،یعني مثال رقابت غریبي بین وزارت فرهنگ و
هنر و سازمان رادیو و تلویزیون ملي ایران وجود داشت در برگزاري برنامه ها و گاه تا حد کارشکني براي هم دیگر پیش مي رفتند و نوعي باند
بازي به وجود آورده بود .یکي هم سانسور ،سانسور در این جا هم عمل مي کرد .البته سانسور در ایران ان دو دهه اي که مورد بحث ما است،
بیشتر سانسور به نظر من سیاسي بود ،یعني در واقع ما گرفتار یک نوع استبداد سیاسي ما بیشتر بودیم تا فرهنگي .اگر استبداد فرهنگي هم عام
بود ،که ما این شکوفایي را به دست نمي آوردیم .ولي گاهي که این دوتا به هم تماس پیدا مي کردند )مسائل سیاسي با برنامه ریزي هاي
فرهنگي( ،این جا بالفاصله سانسور قد علم مي کرد و خودش را نشان مي داد .اپرایي داشتیم ما از کارل ارف ،آهنگساز معاصر آلماني به عنوان
دختر عاقل .یک اپراي کمدي مفرح خیلي زیبایي بود ،داستان حماقت هاي یک شاه عثماني را مطرح مي کرد .ولي چون این حماقت ها به
عنوان امیر و شاه مطرح مي شد ،این را بالفاصله از طرف سازمان امنیت سانسورش کردند و جلو آن را گفتند.
م.خ :.جدا از موسیقي در این دوره ،ترانه ها نیز تحول و پوایي تازه اي یافتند .این تحول فراورده دگرگوني بود که در همه ارکان اجتماعي و
سیاسي ایران رخ داده بود .رشد موسیقي و شعر و نوآوري هاي پدید آمده هم این تحول را ممکن مي کرد .ایرج جنتي عطایي ،از ترانه سرایان به
نام ایران ،مي گوید ترانه هاي ایراني تا پیش از سال هاي پایاني دهه  ۴۰شهري نبودند و دلمشغولي مردم شهر نشین را بازتاب نمي دادند.
محمود خوشنام :ترانه ها شهري نبودند .با این که نوع موزیک و نوع استفاده از ساز و ریتم مدرنتر از قبل بود ،اما کالم و محتوا ارزش هاي
انساني یا ارزش هاي زیبا شناسانه کار ،روستایي باقي مانده بود و با انسان امروزین یک جامعه متمدن و شهرنشین غریبه بود .این دوراني است
که در این دوران آهنگسازان بسیار معروفي در این نوع موسیقي کار مي کردند مثل عطاء الله خرم ،مثل هوشنگ شهابي ،مثل پرویز مقصدي که
درخشانترین آهنگسازان دوره خودش بود و با کالم هایي از نوذر پرنگ و آرین پور و رستگار نژاد و دیگران که باز برجسته ترین و شاخصترین
این دوره پرویز وکیلي است.
م.خ :.از اواخر دهه  ۴۰ترانه سیاسي و اجتماعي زاییده مي شود و ذوق عمومي بیشتر به درون مایه ترانه ها توجه مي کند تا صداي این و آن
خواننده .کساني مانند شهریار قنبري ،زویا زاکاریان ،اردالن سرفراز ،و فرهاد شیباني از یاس ،امید ،و دلهره اي مي گفتند که در فصاي اجتماعي
ایران ،در میان جوانان یا روشنفکران ،وجود داشت.
ایرج جنتي عطائي )ترانه سرا( :همان دوره است که ما مي بینیم مثال ترانه اي از هوشنگ شهابي است که مي گوید:
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مرغک زیبا ،برنگرد این جا
مي برد توفان ،آشیانت را
که در دوراني است که بخشي از جامعه روشنفکري بنا به دالیل مختلف کوچیده بودند یا گریخته بودند ،یا تبعید شده بودند و بعد زمینه طوري
شده بود که گویا بخش از آن ها بخشیده شده بودند و مي توانستند برگردند و در آن حال و هوا که این ترانه که تقریبا تک ترانه اي است بین
جو کامال مخنث ترانه ،مخنث از نقطه نظر درگیریش با جو اجتماعي وسیاسي آن دوران.
م.خ :.این ترانه ها نشان دهنده دوره تازه اي از تاریخ ایران هستند و درست نمایاننده حال و هواي ملتهب فکري و رواني ان دوران که هریک به
نوعي زمزمه شبانه و روزانه برخي مبارزان و فعاالن سیاسي نیز مي شد.
ایرج جنتي عطائي :در این دوران شما مي بینید که ترانه هایي تولید مي شود که تقریبا پیش از آن سابقه نداشته است .مي گویم ،یک ترانه
هایي بود که ترانه هاي سیاه بود ،ترانه هایي بود که یاس و تنهایي و ظلم را با زباني که بشود از آن اجازه گرفت و از سانسور رد بشود ،کار مي
شد و ترانه هاي دیگري هم بود که یک خرده از آن ها فراتر مي رفت .مثال ترانه هاي یاسي را که من مي گویم ،فرهاد مثال نمونه بارزي است به
عنوان خواننده اش که بیشترین است .کارهایي که او کرد ،از نگاه من ،کارهایي که خواند ،و با شعرهاي شهریار قنبري و آهنگ هاي اسفندیار
منفردزاده هست ،در این دسته به نظر من قرار مي گیرد ،خنجر از پشت مي زنه ،اون که همراه منه ،یا مثال آن کار شاملو را که اجرا کرده بودند،
من دیگر حوصله ندارم ،کاري به کار این قافله ندارم .از نقطه نظر دیگري که کارهاي خود من هم در آن قرار مي گیرد که با آهنگ سازي بابک
بیات و خوانندگي داریوش اتفاق افتاد ،ترانه هایي بود که یک خرده از این یاس و سیاهي دورتر شده بود .ارزشیابي هنري من نمي کنم ،من
فقط دارم از آن نگاهي که شما سوال کردید پاسخ مي دهم .ترانه اي است مثال مثل بن بست ،که مي گوید :دست خسته ام را بگیر ،تا دیورا
گلي را خراب کنیم یا خونه که به هر صورت جمع بندي آخرش این است که کي میاد دست توي دستم بگذاره ،تا بسازیم خونمون رو دوباره؟
صداي ترانه داریوش )خواننده( :سیل غارتگر اومد ،از تو رودخونه گذشت
پل ها رو شکست و برد ،زد و از خونه گذشت،
دست غارتگر سیل ،خونه رو ویرونه کرد،
پدر پیرمو کشت ،مادرو دیوونه کرد.
حاال من موندم و این ویرونه ها.... ،
م.خ .ایرج جنتي عطایي بود ،از ترانه سرایان نامدار ایراني.
در بررسي تحوالت فرهنگي در دهه  ۴۰و  ،۵۰نمي توان از یک نهاد مهم آموزشي در ایران غافل شد .نهاد دانشگاه که وظیفه انتقال علم مدرن
را بر عهده داشت و فراتر از جنبه علمي و آموزشي ،آثار اجتماعي وسیاسي گسترده اي بر جامعه نهاد .برنامه بعدي انقالب ایران و سقوط
پادشاهي ،به بررسي نهاد دانشگاه در دو دهه  ۴۰و  ۵۰مي پردازد.
مهدي خلجي با ایرج گرگین ،مجید تهرانیان ،ایرج جنتي عطایي و محمود خوشنام
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ﻗﺴ ﻤﺖ ﺱ ﻴﺰدهﻢ
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ
مهدي خلجي )رادیو فردا( :دانشگاه در هر کشوري ،مهم ترین نهاد آموزشي و علمي است و شالوده توسعه اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي به شمار
مي رود .دانشگاه در ایران ،به آن صورت که مي شناسیم ،عمري دراز ندارد .اگر در اروپا دانشگاه ها براي تولید علم مدرن بنیاد نهاده شدند ،در
ایران براي انتقال علم مدرن از غرب تأسیس شد .پیشینه دانشگاه ،مدرسه دارالفنون است که در عصر قاجار و به همت میرزا تقي خان امیر کبیر
بنا شد .هوشنگ نهاوندي ،استاد و رییس دانشگاه تهران در دهه پنجاه:
هوشنگ نهاوندي )استاد و رییس دانشگاه تهران در دهه پنجاه( :ایجاد دانشگاه به سبک جدید در ایران با تاسیس دارالفنون شروع شد به دست
مرحوم میرزا تقي خان امیرکبیر که چندین دانشکده داشت این دارالفنون و بعد از آن ،در اوایل قرن بیستم ،مرحوم مشیرالدوله حسن پیرنیا
مدرسه عالي علوم سیاسي را با کمک برادرش ،معتمد الملک ،زکاء الملک فروغي ،و تني چند دیگر مانند مرحوم دهخدا اگر اشتباه نکنم،
تاسیس کرد روي الگوي مدرسه عالي علوم سیاسي پاریس .بعدا دانشکده فالحت تاسیس شد و در  ۱۳۱۳به ابتکار رضا شاه که او هم مثل
امیرکبیر یک دید وسیعي براي فرداي ایران داشت و به دست کساني مثل علي اصغر حکمت ،دکتر عیسي صدیق ،دکتر سیاسي ،دکتر شیباني،
دکتر حسابي ،و غیره ،دانشگاه جدید تهران تاسیس و ایجاد شد که پردیس اصلي آن ،که در خیابان شاهرضا واقع است ،نقشه آن را یک
آرشیتکت و معمار فرانسوي ،آندره گدارک ،کشید ،همان شخصي که بعدا رئیس دانشکده هنرهاي زیبا شد و نقشه موزه ایران باستان هم از او
است.
م .خ :با شکوفایي اقتصادي در دهه چهل و باال رفتن قیمت نفت ،مراکز آموزش عالي در ایران افزایش یافت .تا واپسین سال پیش از انقالب
بیست و شش دانشگاه و هجده دانشکده مستقل وجود داشت که در کنار دیگر مدارس و دانشسراهاي عالي ۲۴۴ ،موسسه آموزش عالي را
تشکیل میدادند .هوشنگ نهاوندي از شمار دانشجویان و اعضاي هیات علمي دانشگاه تهران خبر میدهد:
هوشنگ نهاوندي :در آخر سال  ،۱۳۵۷یعني درست قبل از انقالب ،تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالي ایران اندکي متجاوز از ۲۰۰
هزار نفر بود و من در مورد دانشگاه تهران مي توانم عرض بکنم و آمار دقیق تر دارم که دانشگاه تهران  ۲۰هزار نفر دانشجو داشت ،سه هزار
تخت بیمارستاني و آخرین بودجه دانشگاه تهران قبل از انقالب نزدیک به یک میلیارد تومان آن روز بود که مي شد  ۱۳۰میلیون دالر تقریبا و
ما سه هزار استاد و عضو هیات علمي داشتیم .عرض مي کنم استاد یعني استاد ،دانشیار ،استادیار ،مربي ،و همین طور کارمندان فني .ولي در
مجموع سه هزار عضو هیات علمي داشتیم .این نسبت میان استاد و دانشجو در دانشگاه تهران و دانشگاه پهلوي و سپس در دانشگاه ملي و
دانشگاه اصفهان ،یک نسبت خیلي خوبي بود در معیارهاي بین المللي.
م .خ :پیش از آن که در ایران دانشگاه به وجود آید ،حوزه هاي علمیه یگانه نهاد تعلیمي در طول سده هاي پیاپي به شمار مي آمدند .از سوي
دیگر در اروپا دانشگاه هاي کهن ،در ادامه سنت حوزه هاي علمیه مسیحي تأسیس شد.
جالل متیني )استاد و رییس دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي پیش از انقالب( :در سال هاي اولي که در دانشکده ادبیات مشهد تدریس مي
کردم ،یکي از استادان معروف انگلیسي آمده بود به ایران و مي خواست برود به افغانستان .گذارش به مشهد افتاد و آمد دانشکده ادبیات و با من
صحبت مي کرد .پرسید که سابقه دانشگاه شما از کي است؟ من شروع کردم از مدرسه عالي بهداري و گفتم اولین دانشکده ما در مشهد ،در
سال  ۱۳۲۸تاسیس شده است .گفت وقتي شما در خراسان این همه مدرسه هاي قدیمي داشته اید ،چرا هیچ کدام از این مدرسه هاي قدیمي
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به عنوان پایه دانشگاه قرار نگرفته اند؟ این حرف خیلي اصولي بود ،براي این که همین امروز که شما به انگلستان تشریف مي برید ،تمام دانشگاه
هاي معتبرشان ،مثل  Cambridgeو این ها ،شاخه اصلي و اصل مطلبش مدرسه دینیشان بوده است و هر کدام یک Chapelي دارد.
م .خ :پرسشي را که جالل متیني از قول استادي انگلیسي طرح کرد ،بسیار بنیادي است .به واقع در این جاست که میتوان دریافت مسأله
دانشگاه ،فقط تأسیس نهاد آموزشي جدید نیست ،بلکه مفهوم دانشگاه مبتني بر تصور خاصي از هستي و جهان است .آنگونه که پژوهشگران
تاریخ و و فلسفه میگویند تبار مفهوم دانشگاه به برداشت یونانیان از امر تعلیم و تربیت و نیز علم باز مي گردد .دانشگاه پدیده اي یوناني است
مبتني بر تفکیکي که میان شناخت و پنداشت صورت میگیرد .دانشجویي و دانشوري در مفهوم حقیقت جویي و حقیت داني نوعي زیستن در
جهان است که متفاوت از دیگر انواع زیستن مثل مومنانه زیستن است .ویژگي این نوع زیستن گشودگي به روي جهان است ،شگفت زدگي،
پرسشگري ،اندیشیدن به پاسخ هاي خود و دیگران ،بي قراري و قرار نگرفتن در پاسخ هاي آماده و سرانجام حقیقت را برتر از بهره عملي آن
دانستن ،و تئوري را در برابر پراتیک یا تکنیک نهادن .این نوع زیستن در جهان در زیست جهان هاي معیني مي تواند پا بگیرد .در منظومه
فکري اي که بر تفکر شرعي ،دیني یا عرفاني استوار است ،حقیقت جویي به معناي یوناني معنا ندارد .بر این پایه یونانیان دانش را گستره اي
فراخ مي دانستند و در نتیجه امر تعلیم و تربیت را نیز در چشم اندازي بس گسترده مي گذاشتند .محمدرضا نیکفر ،فیلسوف ایراني مقیم کلن
میگوید ایرانیان نیز تعلیم و تربیت خود را داشته اند ،اما ماهیت این تعلیم و تربیت با آنچه در یونان وجود داشت و با عنوان پایدیا شناخته
میشد ،تفاوت گوهري دارد:
محمدرضا نیکفر )فیلسوف ایراني ،کلن( :مسلمان ها و ایراني ها ،به عنوان بخشي از این خطه فرهنگي ،تعلیم و تربیت خاص خودشان را داشتند.
مثال نگاه کنیم به نوشته هاي غزالي یا آهي در گلستان و در همه حکایتنامه ها ،کلي نکات تربیتي است ،ولي به عنوان یک سیستم نظري که ما
در روي آن مي بینیم .مسلمانان هم در واقع یک مدل تربیتي داشته اند که مي توان گفت تبار این مدل تربیتي ،یک مدل یهودي است .لغت
پایدیا راه پیدا کرده است در ترجمه عهد عتیق و بعدا در ترجمه عهد جدید و وارد شده است به آن جا ،ولي نه در مفهوم عاطلي کلمه .این جا
خدا معلم است و حقیقت کشف شده است.
م .خ :در ایران ،روحانیت ،انحصار علم را در دست داشت و علم را نیز تنها علم شرعي میدانست .تاریخنگاران میگویند اگر در نیمه اول قرن
نوزدهم ،در جنگ ایران و روس ،ایران به دلیل عقب ماندگي سازوبرگ نظامیاش مغلوب نشده بود ،نه روحانیان به لزوم اخذ علوم و معارف جدید
گردن مینهادند و نه حکومت ایران به ضرورت نهادهاي آموزشي جدید باور مییافت.
جالل متیني :مدارس علمي ما علم را به معناي مخصوص خودشان مي دانستند ،چنانچه وقتي که شما مي گویید که در دوره شاه امروز علما
شرفیاب شدند ،یعني آخوندها! هیچ وقت یک Scientistي و یک Scholarي در رشته هاي دیگر ،جزو علما نبوده است .ان ها متاسفانه جلو علم
جدید را گرفتند ،یعني حتي موقعي که دبستان در ایران تاسیس مي شد و آقاي رشدیه در تبریز دبستان درست کرد ،دبستان بسیار ابتدائي،
علما به جانش افتادند که این ها دارند بچه ها را منحرف مي کنند .در نتیجه فرمایش شما درست است .ما مي بایستي این زیرکي را مي داشتیم
و این علماي ما این واقع بیني را مي داشتند که علوم جدید را در کنار علوم قدیم و در همان حوزه ها تدریس بکنند ،منتهي توسعه پیدا کند.
ولي علماي ما در برابر علم جدید مقاومت کردند .این حدیثي که صحیح یا غیر صحیح نقل شده که العلم فلما علم االدیان و علم االبدان .دوتا
علم را به رسمیت مي شناخته اند ،علم الهي و علم دین ،و علمي که مربوط به پزشکي و بهداشت است.
م .خ :درست است که مقتضیات جهان جدید ،مقاومت روحانیان را در برابر علم جدید در هم شکست و به هر حال دانشگاه در ایران تأسیس شد،
اما به دلیل فقدان حکومت قانون و چیرگي خودکامگي سیاسي و نیز غلبه نظام معرفت شناختي دیني ،مفهوم اروپایي دانشگاه در ایران پا
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نگرفت .محمد رضا نیکفر میگوید آرمان دانشگاه ،تعلیم و تربیت انسان حقیقت جو و دانش پژوه است و به این ترتیب مفهوم دانشگاه با
دموکراسي و سکوالریسم یا غیرمذهبي بودن ،پیوندي عمیق دارد:
محمد رضا نیکفر :در جهان اسالم دانشگاه وقتي تاسیس مي شود ،از همان ابتدا مدرسه مذهبي آخوند پرور با آن دشمن است .اصال رقابت نمي
کند ،دشمن است با آن .اولین موسسه اي که در ایران و همین طور پیش از آن در عثماني تاسیس مي شود ،اسمش را مي گذارند دارالفنون .اگر
توجه کنید ،در لغت دارالفنون یک تحقیر وجود دارد .دارلفنون عنواني است محقر .چرا نگفتند دارالعلوم؟ اگر دارالعلوم مي گفتند ،علما برآشفته
مي شدند .علما حاضر نبودند که بیایند در آن جا و علم خودشان را عرضه بکنند در کنار علوم دیگري .بقیه هم حاضر نبودند بیایند و آن را در
زیر چتر خودشان بگنجانند و اصال امکانش هم وجود نداشت .درکش را همه نداشتند که مثال بیایند و فنون را هم بیاورند و در حوزه علمیه
درس بدهند .علما اشکالي نمي دیدند که یک جایي باشد که فقط اهل فن ،یعني مثال مهندس و بخیه زن )به عنوان پزشک( در واقع چیز بکند
و همین طور دولت هم .دولت اهل فن مي خواست .نه دولت دانشگاه مي خواست ،و آخوند حقیقت پژوه نمي خواست .آخوند و شاه خیال مي
کردند حقیقت را در اختیار خودشان دارند و بقیه باید بروند و کارهاي دستي بکنند این وسط ،یا این که چرخ ادارات را بچرخانند .حقیقت کشف
شده است.
م .خ :حوزههاي علمیه به دانشگاه بدل نشدند ،زیرا شالوده هستي شناختي و معرفت شناختي دانشگاه با حوزه هاي علمیه سازگار نیست .از
سوي دیگر ،اگر در اروپاي دوران جدید ،دانشگاه و علم جدید به وجود آمد ،به این سبب بود که میان سنت و تجدد ،چالش و رویارویي انتقادي
سختي درگرفت .فهم انتقادي سنت اگر نبود ،علم جدید به وجود نمیآمد و دانشگاه معنا پیدا نمیکرد .اما آن گونه که محمدرضا نیکفر میگوید
زماني که علم جدید و دانشگاه وارد ایران شد ،سنت در ایران وجود نداشت یا در دوره انحطاط به سر میبرد و از آن جز مرده ریگي براي تکرار یا
افتخار بازنمانده بود:
محمد رضا نیکفر :یعني این طوري نیست که مثال بیایند هیات جدید را تدریس بکنند در دارالفنون و بعد از حوزه علمیه بیایند و مثال رساله
هاي محکم و قابل دفاعي را در دفاع از هیات بطلمیوسي کهن بنویسند و بر رد نیوتون و چیزهاي دیگر .اصال چنین حرکاتي را ما نمي بینیم.
مقاومت هایي را مي بینیم ،کارهاي قلمي خیلي ضعیف را مي بینیم که اصال ان ارزش را نداشته اند که در تاریخ بمانند که ما به آن ها رجوع
کنیم و بگوییم این در گیري هاي فکري صورت گرفته است ،درگیري هایي که تصور کنیم که مثال در زمان ناصرالدین شاه »گفتار در روش
دکارت« ترجمه مي شود و بعد خوانده مي شود و بعد به آن جواب مي دهند یک عده اي از موضع سنت ،مثال موضع ابن سینا یا فارابي یا
مالصدرا .اصال چنین داستان هایي نبوده است .اصال این ها سال ها و قرن ها بود که ابن سینا نخوانده بودند اصال ،به جز تک و توکي .یعني ما
اصال سنت در آن مفهموم که بخواهیم بگوییم که یک سیستم خاصي از فرهیختگي حاال با هر ارزشي وجود دارد ،اصال چنین چیزي وجود
نداشته است .وقتي که ما ببریم این ها را در این چهارچوب ،در واقع ما داریم سنت را ایجاد مي کنیم .یعني تصور مي کنیم که مي خواهیم به
شکل مصنوعي ایجاد کنیم و مي گردیم و یک سري نام مي آوریم یا یک سري کتاب پیدا مي کنیم که بگوییم :آي! براي این که داستان من
کامل باشد .در آن جایي که معموال دنبال سنت مي گردند ،چیزي که با آن مواجه هستیم فساد است ،انحطاط است ،به هم ریختگي است،
آشفتگي است ،انباني از خرافات است و آن چیزهایي که در واقع افتخارهاي فرهنگي ما است که حاال سنتگرایان از آن نام مي برند ،مثل ابن
سینا و مثل فارابي ،این ها آدم هاي فراموش شده اي بودند .فراموش نکنیم که بسیاري از این ها را غرب دوباره کشف کرد .این خلدون کشف
غرب است ،ابن رشد کشف غرب است ،ابن سینا تا حد بسیار زیادي کشف مجدد غرب است .آن کساني که سنتگرا نامیده مي شوند ،هیچ تالشي
از جهت زنده بودن یاد این ها آثار این ها نکرده بودند.
م .خ :محمدرضا نیکفر بود فیلسوف ایراني مقیم کلن.
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م .خ :جدا از بحث تاریخي و فلسفي درباره سرشت دانشگاه در اروپا ،ایران در سده بیستم به شکلي گریز ناپذیر ضرورت تأسیس دانشگاه را حس
کرد و هم حکومت وقت و هم نخبه گان همه تالش خود را براي ساختن دانشگاهي مدرن در کار کردند .حتا با وجود آن که نظام سیاسي
دموکراتیک نبود ،نخبه گان دانشگاهي کوشیدند تا اداره دانشگاه را به دست دانشگاهیان بسپرند و از نفوذ دولت بر این نهاد بکاهند ،اما طرح
استقالل دانشگاه با شکست رویارو شد.
هوشنگ نهاوندي :دانشگاه تهران در سال  ۱۳۲۱مستقل شد ،یعني انتصاب رئیس دانشگاه در اختیار شوراي دانشگاه گذاشته شد و همین طور
شوراي دانشگاه به صورت انتخابي در آمد .روساي دانشکده ها هم با مشورت استادان هر دانشکده ،از سوي رئیس دانشگاه منصوب مي شدند.
این استقالل دانشگاه ،بعدا تقریبا از بین رفت و سازمان دانشگاه تهران هم تغییر کرد .یعني در زمان ریاست مرحوم دکتر جهانشاه صالح،
دانشکده ها گروهي شدند و گروه هاي مختلف آموزشي در دانشگاه ها به وجود آمدند و شوراي دانشگاه هم کمي قبل از آن ،در زمان دکتر صالح
و در همان سال ها ،از صورت انتخابي خارج شد و عمال استقالل دانشگاه ها از بین رفت.
م .خ :جالل متیني شکست طرح استقالل دانشگاه را به میل حکومت براي گسترش اقتدار خود و نیز قدرت جویي برخي از رجال دانشگاهي
نسبت مي دهد:
جالل متیني :با قدرت یافتن شاه و مخالفت هایي که در دانشگاه علیه حکومت به وجود آمد ،یواش یواش این استقالل محدود شد .اول به این
صورت که گفتند که شوراي دانشگاه سه نفر را نتخاب بکند که پایه این ها از پایه هشت استادي به باال باشد و بعد با فرمان همایوني یکي از این
سه تن منصوب بشود .بعد که دانشگاه هاي ما رنگ آمریکایي گرفت و به اصطالح ما هیات امنا پیدا کردیم ،که فقط یک اسمي بود و هیات امنا
اعضائش همه افرادي بودند که در حکومت نقش داشتند .گفتند در این جا هیات امنا سه نفر را انتخاب مي کند و پیشنهاد مي کند و یک نفر به
نام فرمان شاه صادر مي شود.
ن دوره فترت پس از انقالب
م.خ :با این حال ،دانشگاه در ایران تأسیس شد با همه مشکالتي که پا گرفتن نهادي مدرن در کشوري مانند ایرا ِ
مشروطه و پیش از حکومت رضاشاه پهلوي دارد .جالل متیني از مشکالت تعلیم و تربیت ،فقدان استادان کارآزموده ،نبود امکانات آموزشي از
جمله کتابخانه در دانشگاه هاي ایران میگوید و با همه اینها کارنامه دانشگاه را در دهه هاي پیش از انقالب و در عمر کوتاهش مثبت ارزیابي مي
کند و باور دارد که مانند موارد دیگر نمي توان وضعیت ایران را با کشورهاي پیشرفته اروپایي مقایسه کرد:
جالل متیني :موقعي که دانشگاه درست شد ۱۳۱۳ ،تا  ۴۰ ،۱۳۵۷سال بیشتر نمي گذشت .این ها دانشگا ها یشان  ۷۰۰سال است عمرش.
کتابخانه یک دانشگاه  ۲میلیون کتاب دارد .من بدبختي که در دانشکده ادبیات مشهد بودم ،با وجودي که دکتر فیاض ،خدا بیامرزدش،
کتابشناس بود و رئیس دانشکده بود و هر وقت به تهران مي رفت مقداري کتاب مي خرید .خود من دو تا کتابخانه شخصي ،کتابخانه مرحوم
محمود فرخ و دکتر فیاض ،را که هفت – هشت هزار جلد بود خریدم .جمعا کتاب ها شد  ۳۵-۳۶هزار جلد .ما اصال قابل مقایسه نیست کارمان
با این ها .این مقایسه ها بود که حکومت را واژگون کرد .آن حکومت صدها عیب داشت ،اما این که دانشگاه  ،Cambridgeدانشگاه ،Princeton
دانشگاه  ،...این ها سابقه چند قرني دارند ،کتابخانه هاي معتبر دارند .ما دانشگاه هایمان به نظر بنده به نسبت خوب بود .ما حتي در سال هاي
آخري حکومت شاه ،بین  ۶۵۰یا  ۷۵۰نفر دانشجوي خارجي )بورسیه( داشتیم .استادان ایرانشناس یک در دنیا کساني هستند که یک سال یا دو
سال در ایران بوده اند و بعد این برنامه ها قطع شد.
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م.خ :سطح دانشگاههاي ایران در دهه چهل و پنجاه به باالترین حد خود در تاریخ دانشگاه در ایران رسید .به گواهي اسنادي که موسسههاي بین
المللي ارزشیابي آموزش عالي در جهان منتشر کردهاند ،در سالهاي پس از انقالب رتبه علمي دانشگاههاي ایران در جهان افتي شدید داشته
است .هوشنگ نهاوندي از کیفیت علمي دو دانشگاه تهران و پهلوي شیراز میگوید:
هوشنگ نهاوندي :به طور قطع دو دانشگاه از نظر کیفي جلوتر بودند از بقیه .دانشگاه پهلوي ،به خصوص در رشته پزشکي که تعداد زیادي
دانشجویان خارجي داشت و حتي از آمریکا و انگلیس دانشجویاني مي آمدند به دانشگاه پهلوي ،یا براي تحصیل پزشکي و یا براي دوره هاي
تخصصي پزشکي و اصوال بیمارستان ها دانشگاه ،یکي بیمارستان نمازي و دیگري بیمارستان خلیلي ،در منطقه شهرت بسیار زیادي داشت و
خیلي از شاهزادگان عرب هم بیماران و مشتریان دائمي این دو بیمارستان بودند .دانشگاه تهران البته مقام خاص خودش را داشت ،به خاطر
قدمتش و به خاطر کیفیت خاص استادانش و به خاطر تجربیات علمي که در این دانشگاه شده بود و مي شد.
م.خ :هوشنگ نهاوندي سخن مي گفت ،رییس دانشگاه تهران در دهه پنجاه.
دانشگاه در ایران ،تنها یک نهاد تعلیمي نبود .کارکرد و نقش سیاسي و اجتماعي دانشگاه چیزي کمتر از بهره علمي آن نداشت .بنابر پاره اي
آمارها دانشگاه تهران یکي از سیاسي ترین دانشگاه هاي جهان است .این دانشگاه به همراه بسیاري از دانشگاه هاي دیگر عرصه جوالن ایدئولوژي
ها ،گروه ها و جریان هاي سیاسي بوده است .در بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي به بررسي نسبت دانشگاه و سیاست و نیز
فعالیت دانشجویان ایراني داخل و خارج کشور خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي با هوشنگ نهاوندي ،جالل متیني و محمدرضا نیکفر

قسمت چهاردهم
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مهدي خلجي )رادیو فردا( :دانشگاه در ایران تنها نهادي علمي و تعلیمي نبود .از زماني که در دوره قاجار دانشجویاني از ایران به اروپا رفتند تا
علم و تمدن جدید را بیاموزند ،نقش دانشجویان در اداره و مدیریت سیاسي و اجتماعي کشور برجسته شد .حکومت ایران دانشجویان را به اروپا
فرستاد تا از آنان به عنوان فنآور و بورکرات استفاده کند ،اما آنان از اروپا فقط فن و صنعت و دانش تجربي نمیآموختند ،بلکه با اندیشههاي
سیاسي و آرمانهاي اجتماعي مدرن هم آشنا میشدند و میکوشیدند تا جامعه ایران را نیز بر پایه ارزشهاي سیاسي مدرن متحول کنند .در این
بخش برنامه به نقش سیاسي دانشگاه در ایران و نسبت این نهاد آموزشي و آکادمیک با نظام سیاسي ،به ویژه در دهه  ۴۰و  ۵۰خواهیم پرداخت.
.....
آغاز دهه  ،۴۰آغاز تحوالت بنیادني در نظام اجتماعي ایران است .انقالب سفید محمدرضاشاه ،اصالحات ارضي و شکوفایي اقتصادي از اوایل این
دهه آغاز شد و نظم پیشین طبقات و الیههاي اجتماعي را برهم زد .دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در این دهه گسترش یافت و در نتیجه
شمار دانشجویان نیز افزایش پیدا کرد .تحصیالت عالي از انحصار نخبه اشرافي به در آمد و تقریب ًا از طبقات اجتماعي گوناگون ،جوانان به تدریج
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توانستند به دانشگاه راه یابند .پشت سر دهه  ،۴۰رویدادهاي سیاسي بزرگي بود مانند ملي شدن صنعت نفت و کودتاي بیست و هشت مرداد .اما
دهه  ۴۰به نظر میآمد آغاز دوره استقرار و تثبیت قدرت محمدرضاشاه است .مهدي مقدس زاده ،عضو کمیته دانشجویان دانشگاه تهران ،وابسته
به جبهه ملي ایران در دهه  ،۴۰فعالیت سیاسي دانشجویان در این دوره را وامدار میراث سیاسي دهه پیش از آن میداند:
مهدي مقدس زاده )عضو کمیته دانشجویان دانشگاه تهران( :جریانات دانشجویي و جنبش دانشجویي در سال هاي  ۴۰و  ۵۰عمدتا از کودتاي
 ۲۸مرداد شروع مي شود .البته قبلش هم جریاناتي بود دانشگاهي ،ولي نه به عنوان جنبش دانشجویي به ان مفهومي که بعد از کودتاي ۲۸
مرداد پیش آمد.
م .خ :اما مهدي فتاپور ،نماینده دانشجویان و از مسئوالن اصلي جنبش دانشجویي در دانشگاه تهران در اواخر دهه  ۴۰و اوایل دهه  ،۵۰باور دارد
که هویت جنبش دانشجویي در دهه  ۴۰یک سره با پیش از آن ،تفاوت داشت:
مهدي فتاپور)نماینده دانشجویان و از مسئوالن اصلي جنبش دانشجویي در دانشگاه تهران در اواخر دهه  ۴۰و اوایل دهه  :(۵۰آن چه که در
جنبه دانشجویي ایران از نیمه دهه  ۴۰به بعد اتفاق افتاد و تا سال هاي دهه  ۵۰ادامه پیدا کرد ،یک جنبشي است کامال از نظر کیفیت و از نظر
فرم و از نظر نحوه نگاه کردن به قضایا متفاوت با جنبش گذشته و من بیش از این که این جنبش را با جنبش هاي مشابهش در دهه پیش
مقایسه بکنم ،بیشتر به نظرم مي آید خصوصیاتي دارد که مي شود این را با جنبش جهاني دانشجویان و جوانان که آن زمان در اروپا و آمریکا
هم اتفاق افتاده بود ،قابل قیاس دانست.
م .خ :آن چه مهدي فتاپور به منزله ویژگي جنبش دانشجویي در دهه  ۴۰و  ۵۰بر آن تأکید میکند پیوندي عمیق دارد با آن چه در آن دهه ها
در فضاي بیشتر دانشگاه هاي جهان مي گذشت :میل به دگرگوني بنیادي در جامعه:
مهدي فتاپور :خصوصیت تغییرطلبي در آن سال ها با مجموعه ایده هایي که در جهان اتفاق افتاد و داخل ایران هم گسترش پیدا کرد ،مساله
انقالب الجزایر ،مساله جنگ ویتنام ،و مساله انقالب کوبا ،این ایده را در میان دانشجویان و جوانان گسترش داد که مساله تغییر و به وجود
آوردن یک جامعه بهتر و عادالنه تر تنها از طریق یک مبارزه رادیکال ،قاطع ،و مسلحلنه مي تواند بگذرد و به همان دلیل هم در آن سال ها مي
دانیم که مثال فرض کنید چگوارا محبوبترین چهره در میان دانشجویان ایران و سرتاسر جهان بود .شخصیت هاي مثبتي که مورد پذیرش همه
دانشجوها قرار داشت ،در واقع بهترین شکلش را صمد بهرنگي منعکس مي کند .یعني کامال روحیه دانشجویان ان زمان و ارزش هایي که
دانشجویان برایش اعتقاد دارند ،شخصیت ماهي سیاه کوچولو به عنوان شخصیت مورد تایید دانشجوهایي که در مبارزه اجتماعي شرکت داشتند،
یعني شخصیتي که نمي خواهد در این برکه بماند ،نمي خواهد این شرایط به همین شکل بماند ،و مي خواهد برود به سمت یک دریا .به سمت
یک شرایطي که کامال دگرگون شده باشد .آن ایده آل و آن شرایط آرماني که مي خواهد در تغییر این شرایط با رفتن به سمت آن دریا ،همه
دشواري ها و مشکالتي را که در مقابلش وجود دارد تحمل بکند و این مسیر را طي بکند.
م .خ :جنبش دانشجویي در این دوران به این دلیل گسترش فزاینده مییابد که از نظر فعاالن دانشجویي احزاب موجود و سنتي در ایران مانند
حزب توده و جبهه ملي پاسخگوي نیازهاي آنها نیستند و نمي توانند تغییر رادیکالي که این دانشجویان در پي پدیدآوردن آن هستند به وجود
آورند .حزب توده و جبهه ملي که پس از کودتاي بیست و هشت مرداد در حاشیه رفتند همواره میکوشیدند جریانهاي دانشجویي را در مهار خود
ال رهبري آن را به دست بگیرند .اما مهدي مقدس زاده از فعاالن دانشجویي وابسته به جبهه ملي ادعا مي کند که
درآورند ،ولي نمیتوانستند کام ً
در اوایل دهه  ۴۰این جبهه ملي بود که اداره عمده جریان هاي دانشجویي را به عهده داشت:

٦٤

مهدي مقدس زاده )فعال دانشجویي وابسته به جبهه ملي( :در جریان هاي دانشجویي همان سال هاي  ،۴۱ ،۴۰ ،۳۹و  ۴۲دانشجویان زیر
پوشش جبهه ملي ایران اقدام مي کردند .بعد بر اثر فشارهایي که آوردند روي دانشجویان و تعداد زیادي دانشجو را به زندان بردند و شکنجه مي
دادند .عده اي از دانشجویان که هیجان و شرو بیشتري داشتند ،مي گفتند با این حکومت با حرف منطق و از طریق انتخابات نمي شود صحبت
کرد .در آن زمان دو جریان به صورت نسبتا رادیکال ،یکي سازمان مجاهدین خلق بود که سعید محسن ،اصغر ولي زادگان و این ها که این ها
اتفاقا باز دانشجوي دانشکده فني بودند و جریان دیگري به نام چریک هاي فدایي خلق که بیژن جزني و این ها بودند.
م .خ :اما جبهه ملي با سابقه و سنت خود نمي توانست پشتوانه فکري و سیاسي الزم را براي تغییري که دانشجویان خواهانش بودند به دست
دهد.
مهدي فتاپور :ما دانشجوها در آن زمان از فکري خواهان تغییر بودیم و این تغییر را در وجه سیاسي که در همه وجوه ما تغییر مي خواستیم.
فرهنگي را که در جامعه غالب بود ما نمي خواستیم و مي خواستیم فرهنگ دیگري را غالب بکنیم .موزیک دیگري را گوش مي دادیم و در
جامعه موزیکي را که در رادیو و تلویزیون پخش مي کردند ،ما و به خصوص دانشجویاني که فعال بودند ،به سمت موسیقي محلي گرایش
داشتیم .لباس یک جور دیگر مي پوشیدیم ،رفتارمان جور دیگري بود ،و کال سعي مي کردیم در همه زمینه ها ما آن چیزي که وجود دارد را
زیر سوال ببریم و یک فرهنگ ،یک رفتار ،یک سیاست ،و یک شکل جدیدي را بنیان بگذاریم و این با احزابي که در ایران وجود داشتند ،با جبهه
ملي و حزب توده و دیگر احزابي که در ایران وجود داشتند ،این شیوه برخورد را نداشتند و به این دلیل در ان مقطع با آن ها فاصله گرفتند.
م .خ :محصول این فاصله گیري از احزاب سیاسي موجود تولد گروه هاي سیاسي تازه از درون جریانهاي دانشجویي است:
مهدي فتاپور :نتیجه این شرایط شکل گیري سازمان هاي چریکي بود ،یعني سازمان هایي که مستقیما از دل جنبش دانشجویي بیرون آمدند.
یعني هم سازمان فدائیلن که مستقیما در این جنبش شکل گرفت و رشد کرد .هرچند رهبران سازمان مثل بیژن جزني و دیگران از قبل ایده ها
را مطرح کرده بودندو متعلق به این جنبش نبودند ،ولي نیروي اصلي که به این جنبش پیوست و این جنبش را شکل داد ،مشخصا دانشجوها
بودند و همین طور هم سازمان مجاهدین که آن سال ها شکل گرفت ،آن هم تا حد زیادي به اتکاي نیروي جنبش دانشجویي آمد و به طوري
که در اوایل دهه  ،۵۰یعني همان سال  ۵۰-۵۱تقریبا اکثریت قریب به اتفاق دانشجویاني که ایده هاي چپ داشتند Sympathy ،به سازمان
چریک ها پیدا کردند .یعني به سرعت یک جنین نفوذي هم پیدا کرد به این دلیل که رادیکالیسمي که در این سازمان ها و جود داشت و این
که آن ها مي خواستند تغییري را به وجود بیاورند و حاضر بودند هزینه هاي این تغییر را بپردازند و تغییر را در شکل رادیکال مي خواستند و
آماده بمارزه در این راستا بودند ،این با خصوصیات رواني و فکري دانشجوها در آن زمان کامال انطباق داشت و آن ها این نیرو را از خودشان مي
دانستند.
م .خ :وقتي رادیکالیسم ایدئولوژي مقبول و محبوب دانشجویان شد ،طبیعي است که توسل به خشونت یکي از ابزارهاي مشروع مبارزه سیاسي
تلقي شود .دانشجویاني که در گروه هاي سیاسي فعالیت مي کردند نه تنها براي به دست آوردن اسلحه و ساختن بمب میکوشیدند که به آساني
در تجمع هاي دانشجویي ،اعتراض خود را به برخوردهاي خشونت آمیز مي کشاندند .جالل متیني رییس دانشگاه فردوسي مشهد در دهه ۵۰
نمونه اي از این برخوردها را به یاد مي آورد:
جالل متیني )رییس دانشگاه فردوسي مشهد در دهه  :(۵۰من یادم است که یک وقتي اعتصابي شد در دانشگاه ما .این ها آن چه شیشه در
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسي بود ،شکستند .سردر تاالر فردوسي که کاشي کاري بود ،تمام کاشي هایش را شکستند .کیوسک تلفن را
انداختند پایین .تصمیم داشتند کتابخانه را آتش بزنند که جلو آن را گرفتند.
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م .خ :اما مهدي مقدس زاده مي گوید این تا اندازه اي درست است؛ چون گاهي نیروهاي امینتي در قالب دانشجو در مي آمدند و خود به
خشونت دامن مي زدند:
مهدي مقدس زاده :یک مقداري از آن ،بله .بعضي از دانشجویان خیلي پرهیجاني بودند .اما عمدتا شروع و آغاز کار به وسیله خود مامورین
حکومت بود .مي آمدند و مي خواستند در دانشگاه ها را ببندند .مي خواستند جلوه بدهند که خشونت در دانشگاه ها زیاد است ،پس باید
خشونت بکنند .یعني توجیهي را مي خواستند بر خشونت خودشان یا براي خاتمه جریان .کارهاي حکومت و ساواک این بود که یک باره در آن
اعتصابات شدید دانشگاه اعالمیه هایي مي آمد ،صبح ما مي رفتیم )من خودم عضو کمیته جبهه ملي دانشگاه بودم( که ما چنین اعالمیه اي
نداده بودیم .ولي مي دیدیم قبل از این که ما به دانشگاه برویم ،اعالمیه اي به طور وسیع در تمام دانشکده ها پخش کرده اند با امضاي کمیته
دانشجویان دانشگاه تهران ،وابسته به جبهه ملي ایران ،که طرح کرده بود در اعالمیه .ابتدا یک مقداري حمله کرده بود براي رد گم کردن ،حمله
کرده بود به حکومت ،وبعد گفته بود ما با دیسیپلین کامل به کالس هاي درس خواهیم رفت که اعتصاب را بشکنند .این یک نوع کار بود .یک
نوع کار هم براي این که مي خواستند حمله بکنند ،مي آمدند وشیشیه مي شکستند ،تظاهرات مي کردند  .شعارهاي تندتري را مي دادند.
م .خ :فعالیت سیاسي دانشجویان پاي ساواک را به دانشگاهها گشود و دست آن را در مداخله باز کرد تا جایي که رؤساي دانشگاه ها براي کنترل
سیاسي دانشگاه ها تحت فشار قرار مي گرفتند .هوشنگ نهاوندي ،رییس دانشگاه تهران در دهه :۵۰
هوشنگ نهاوندي )رییس دانشگاه تهران در دهه  :(۵۰مداخالت ساواک در دانشگاه تهران و دانشگاه پهلوي )الاقل این دو دانشگاهي که من
خودم تجربه اش را داشتم( خیلي کمتر از آن چیزي بود که دیگران تصور مي کردند ،ولي متاسفانه وجود داشت .خیلي از این مداخله ها ابلهانه
بود ،یعني یک ضوابط بسیار نابخرادانه اي در طرز تفکر بعض از مدیران ساواک وجود داشت که مي خواستند آن روابط را به دانشگاه ها تحمیل
بکنند و تا حد زیادي بستگي داشت به مقاومت رئیس دانشگاه ،روساي دانشگاه ها در مقابل این قبیل مداخالت که همیشه در زماني که من
بودم در دانشگاه تهران ،با حمایت نخست وزیر انجام مي گرفت .یعني همیشه نخست وزیر و ساواک بودند که با هم دیگر یک تحمیالتي را مي
خواستند به دانشگاه تهران بکنند.
م .خ :هوشنگ نهاوندي به این نکته اشاره مي کند که کانون هاي اصلي جنبش هاي اعتراضي دانشجویان دانشکده هاي فني و دانشگاه هاي
ال دانشکده حقوق و علوم سیاسي که به قاعده باید مرکز تولید و توزیع اندیشه سیاسي باشد:
صنعتي بود و نه مث ً
هوشنگ نهاوندي :دانشکده فني دانشگاه تهران و بعدش دانشگاه امیرکبیر که همان پلي تکنیک باشد و دانشگاه صنعتي آریامهر ،این ها مرکز
اعتراض و مرکز نابساماني را اگر بشود این کلمه را به کار برد ،داشتند ،در دانشکده فني دانشگاه تهران دو جریان فکري خیلي قوي بود ،یکي
جریان چپ افراطي )بگوییم کمونیستي( و یکي جریان اسالمي افراطي ،اسالمگرایي افراطي که در این اواخر این دو جریان با هم دیگر کامال
همدست و همراه بودند .این یک سنتي بود .سال ها رئیس دانشکده فني دانشگاه تهران مهندس مهدي بازرگان بود که بعدا نخستین رئیس
دولت روح الله خمیني شد .خیلي دانشکده فني را با کمک چند تن دیگر از استادان سیاسي کرد ،بیس از آن چه که ضرورت داشت و البته
استادان دست چپي هم ،یعني عضو حزب توده ،در دانشکده فني دانشگاه تهران و در دانشگاه پلي تکنیک زیاد بودند و متاسفانه خیلي از
استادان ،چه اسالمي ها و چه چپي هاي افراطي ،فراموش مي کردن که کالس درس محل بحث سیاسي نیست.
مهدي فتاپور که خود از دانشجویان دانشکده فني بوده این امر را تصدیق مي کند .با این همه باور دارد که جنبش دانشجویي در سطح دیگر
دانشکده ها هم وجود داشت:
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مهدي فتاپور )دانشجوي سابق دانشکده فني( :بخش عمده دانشجو ها در این حرکت ها شرکت داشتند ،یعني مثال من سال  ۵۱به یاد مي آورم
که در انتخاباتي که کامال جنبه سیاسي داشت و در واقع یک طرف هواداران سازمان مجاهدین بودند و یک طرف هواداران چپ که در واقع آن
موقع تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشان مي شدند جریانات فدائي ،وقتي این دو نیرو در مقابل هم در انتخابات شرکت مي کردند حدود  ۶۰درصد
دانشجویان در سمت گیري در مقابل یکي از این دو طرف شرکت مي کردند ،یعني آن قدر جو عمومي پالریزه شده ،سمت گیري شده ،و سمت
دار بود و عالقه مند و درگیر با مسائل سیاسي .در دانشکده هاي دیگر تا این حد گسترده نبود .من فکر مي کنم که یک پدیده درست است که
وسیع بررسي شود ،هرچند در دانشکده هاي حقوق ،ادبیات ،و غیره هم باز این تفکر تفکر غالب بر فعالین بود.
م .خ :این که رهبري جنبش دانشجویي در دست دانشجویان فني بود ،این پرسش را به ذهن مي آورد که این جنبش ها تا چه اندازه بر اندیشه
و تحلیل علمي سیاسي استوار بود .بیشتر رهبران دانشجویان تحصیالت سیاسي نداشتند ،از دانش سیاسي چنداني برخوردار نبودند ،اکثرًا به یک
زبان خارجي مسلط نبودند و در بهترین حالت با خواندن چند کتاب فارسي حزبي یا اسالمي ساده به تندروترین نتایج سیاسي میرسیدند .مهدي
مقدس زاده از اثر پذیري دانشجویان از فضاي سیاسي به جاي اندیشه سیاسي میگوید:
مهدي مقدس زاده :تحرک اصلي که در دانشجویان به وجود مي آمد ،تنها کتاب خواندن ها و این طرف ،سازندگي ها نبود ،بلکه عمل حکومت
بود .ببینید ،کودتاي  ۲۸مرداد یا قبل از آن جریانات دوران رضا شاه و قبل از کودتا جریانات دربار پهلوي و بعد از آن ...تا این ها البته خوب
کتاب هاي زیادي را مي خواندند.
م .خ :در نتیجه باز از لحاظ فکري این احزاب سنتي بودند که این گروههاي نوآمده را تغذیه میکردند.
مهدي فتاپور :جریان مجاهدین که ان هم پیوند نزدیکي در ان سال هاي دهه  ۵۰با جنبش دانشجویي داشت ،خیلي رابطه نزدیکتري با احزاب
سیاسي گذشته ،با جریاناتي مثل نهضت آزادي و با جریانات سیاسي بیرون دانشگاه داشت و از این نظر بیشتر ارتباط متقابل با آنان مي گرفت.
جریان چریک هاي فدائي خلق ،بخشي از رهبران ایم جریان ،کساني بودند که در درون جنبش هاي سیاسي گذشته ،به خصوص حزب توده
ایران و در مواردي در درون جبهه ملي ،ولي عمدتا در درون حزب توده پرورش پیدا کرده بودند و از این نظر ایده هاي ،اندوخته ها ،دانش،
فلسفه ،و روش هاي برخورد حزب توده را با خودشان از نظر فکري داشتند ،مقل آقاي بیژن جزني که عضو سازمان جوانان حزب بود و در آن
حزب پرورش سیاسي پیدا کرده بود .ولي عمده نیروي سازمان چریک هاي فدائي خلق به خصوص در سال هاي بعد ،از دل جنبش جوانان
بیرون آمده بودند.
م .خ :فعالیت سیاسي دانشجویان حساسیت حکومت را به محیط دانشگاه بیشتر کرد .دانشگاه در چشم حکومت کانون بالقوه هر گونه اعتراض
اجتماعي و سیاسي به نظر آمد .در دهه  ۴۰که حکومت احساس اقتدار بیشتر مي کرد ،نمایندگان دانشجویان را به رسمیت مي شناخت و گاه از
طریق مسئوالن دانشگاه یا دیگران راه گفت و گو با آنان را باز مي کرد .این گفت و گوها گاه به نفع دانشجویان و خواسته هاي آنان تمام مي
شد .اما آن گونه که مهدي فتاپور مي گوید در دهه  ۵۰فضا به حدي رادیکالیزه شد ،گروه هاي دانشجویي دست به اسلحه بردند و حکومت هم
رویارویي خشني را با آنها آغاز کرد که راه گفت و گو میان حکومت و دانشجویان بسته شد و با تاریک شدن چراغ رابطه خشونت متقابل تنها
وسیله بیان خواست ها شد:
مهدي فتاپور :در نیمه دوم دهه  ۴۰که این جنبش دانشجویي در حال رشد بود ،هم از طرف مسئولین حکومتي این ایده که به رسمیت
بشناسند نمایندگان و مسئولین دانشجویي را مطرح بود .در دانشگاه تبریز مثل یا در دانشگاه تهران این ایده مطرح شد و نمایندگان دانشجویي
انتخاب شدند ،و هم در میان دانشجوها یک چنین بحثي که باید ارگان هاي صنفي دانشجوها شکل بگیرد و انجمن هاي علني و قانوني
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دانشجویي وجود داشته باشد و دفاع کند از منافع دانشجویي ،در میان دانشجوها دو ایده کامال متفاوت وجود داشت .بخشي که من هم جزو آن
ها بودم ،معتقد بودند که این نوع مبارزه مبارزه مثبتي است و تحت عنوان مبارزه سیاسي – صنفي اسمش را آن زمان مي گذاشتند که از
امکانات علني قانوني مبارزه بهره برداري بشود .بخش از دانشجوها هم اساسا معتقد بودند در شرایط جامعه ایران این شکل مبارزات مطرح نیست
و نباید در این شکل مبارزات شرکت کرد .ولي به تدریج که ما به دهه  ،۵۰به خصوص به سال هاي دهه  ۵۰نزدیک شدیم و بعد از سال هاي
دهه  ،۵۰در هر دو سمت این تحول تضعیف شد .در ابتدا در طرف مسئولین دانشگاه شدت عمل بیشتري به کار گرفته شد و آن ایده هایي که
بپذیرند نمایندگان دانشجویان )نمایندگان دانشجویان در آن شرایط همه مخالف رژیم بودند ،عیني موقتي کسي واقعا نماینده مي شد و راي مي
آورد ،کسي بود که حتما مخالف رژیم بود و اگر کسي طرفدار رژیم بود یا احساس مي شد که نسبت به این موضوع موضع روشن ندارد،
دانشجوها به او راي نمي دادند( از طرف مسئولین دانشجوها به تدریج هرچه ما جلوتر آمدیم ،پذیرشي که بشود با نمایندگان دانشجویان وارد
مذاکره شد و پذیرفته بشود که یک سري خواست هاي دانشجوها را از طریق قبول کردن سازمان هاي ان ها مورد پذیرش قرار دهند ،این به
تدریج تضعیف شد تا جایي که در سال هاي  ۵۳و ۵۴و شکل گرفتن حزب رستاخیز ،کال یک چنین مسائلي مورد سوال قرار گرفت و اگر کسي
هم نماینده دانشجوها مي شد ،دستگیر مي شد .من خود در سال  ۵۰جرمم که دستگیر شدم ،فقط فعالیت هاي دانشجویي بود.
م .خ :مهدي فتاپور بود از فعاالن دانشجویي دهه  ۴۰و  ۵۰ایران
..........
م .خ :دانشجویان به فعالیت سیاسي زیرزمیني روي آوردند .گروه ها و احزاب آنان غیرقانوني اعالم شد .در میانه دهه  ۵۰حزب رستاخیز که
حزب نظام سلطنتي بود ،تنها حزب قانوني به شمار رفت .دانشگاه مهم ترین مظهر مخالفت علیه رژیم سیاسي شد .در دهه  ۴۰و  ۵۰شمار
دانشجویان ایراني در دانشگاه هاي خارج ایران نیز فزوني گرفت .این دانشجویان در قالب سازمان ها و اتحادیه هاي دانشجویي در سراسر جهان
سامان گرفتند و کنفدراسیون جهاني محصلین و دانشجویان ایراني را پدیدآورند .کنفدراسیون مهم ترین نهاد مبارزه با رژیم سلطنتي در خارج از
کشور بود که صداي اعتراض را به همه نهادها و سازمان هاي بین المللي مي رساند .دانشجویان ایراني از داخل و خارج کشور ،رژیم را تحت
فشار نهادند .دانشجویان عضو کنفدراسیون درباره اعدام ها ،سرکوب ها و نقض حقوق بشر و آزادي بیان در ایران تبلیغات گسترده اي را به راه
انداختند ،چند سفارتخانه را به طور موقت اشغال کردند ،تظاهرات اعتراض آمیز آنها بارها موجب لغو سفر مسئوالن حکومت ایران به کشورهاي
اروپایي شد و در نهایت مطبوعات غرب اطالعات خود از درون جامعه ایران را تا اندازه اي وامدار آنها بودند.
.....
دانشگاه نه تنها نهاد تعلیمي جامعه ایران بود و نه تنها کانون اعتراض سیاسي .حوزه هاي علمیه و به ویژه حوزه علمیه قم نیز به منزله نهادي
علمي که از اقتداري سنتي برخوردار بود نقش ویژه خود را داشت و سرانجام رهبري قاطع انقالب ایران به دست مردي سپرده شد که از درون
حوزه علمیه قم سربرآورده بود .در بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي به بررسي حوزه هاي علمیه ایران به ویژه در دهه  ۴۰و ۵۰
خواهیم پرداخت.
مهدي خلجي با هوشنگ نهاوندي  ،جالل متیني  ،مهدي فتاپور و مهدي مقدس زاده

قسمت پانزدهم
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ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
مهدي خلجي )رادیو فردا( :پیروان اسالم امروزه یک چهارم کل جمعیت هفت میلیاردي جهان را تشکیل مي دهند.
)صداي قرائت سوره حمد(
م.خ :.اسالمي دیني است در ادامه سنت ادیان ابراهیمي مانند یهودیت و مسیحیت ،اما با ان دو تفاوت هاي گوهري دارد .یکي از این تفاوت ها
در رابطه اسالم با حکومت و سیاست است .در تاریخ ایران رابطه دین و دولت به پیش از ورود اسالم باز مي گردد و دین و سلطنت کهن ترین
نهادهاي اجتماعي و سیاسي به شمار مي آیند .حوزه هاي علمیه که اصطالحي است کامال تازه و عمر آن به  ۱۰۰سال نمي رسد ،به نهادي گفته
مي شود که کار تعلیم و تربیت روحانیان را بر عهده دارد .حوزه هاي علمیه تنها نهادي آموزشي نیستند ،مرکز اقتدار اجتماعي روحانیت هم
قلمداد مي شوند و روابط گوناگون روحانیت را با نظام سیاسي و طبقات و الیه هاي اجتماعي تنظیم مي کنند .نظام روحانیت در شیعه و در
ایران ،به همان اندازه که تاثیرگذار و تعیین کننده بوده است ،پیچیده و مبهم نیز بوده است .به واقع نه تنها پژوهش هاي علمي و تاریخ نگارانه
درباره حوزه هاي علمیه اندک است ،که اطالعات بسیاري نیز از آن در دست نیست .در این بخش برنامه مي کوشیم با توضیح نظام روحانیت در
ایران پیش از انقالب ،رابطه این نهاد دیني را با سیاست بررسي کنیم.
بر خالف روحانیت مسیحي که نظام اداري و تعلیمي سخت گیرانه و دقیقي دارد ،روحانیت در اسالم نه طبقه خاصي است و نه برخوردار از نظم
ویژه اي .در تاریخ پس از اسالم ایران ،چیزي مانند آن چه ما در سده بیستم به عنوان حوزه علمیه مي شناسیم ،وجود نداشته است .تنها مدرسه
ها و زاویه هاي پراکنده اي در شهرهاي بزرگ وجود داشته است که داوطلبان براي تحصیل علوم دیني به آن جا مي رفته اند .به واقع تنها در
سده بیستم است که به یاري تکنولوژي و وسائل ارتباطي جدید ،روحانیت تمرکز پیدا مي کند و مي تواند یک سازمان ،به معناي سنتي کلمه ،را
تشکیل دهد.
حسن شریعتمداري )فرزند آیت الله سید کاظم شریعتمداري( :دین و دولت دو نهاد اصلي و پایدار جامعه سنتي ایران است .با مدرن شدن
جامعه و با افزایش امکان تمرکز و همچینین تبادل فکري و تبادل مالي ،این نه تنها دولت بود که از این مزایا برخوردار شد و یک دولت قوي
مثل دولت رضاشاه توانست بر سر کار بیاید ،بلکه روحانیت متفرق اصل آیت الله اصفهاني و قبل از او ،از دوره مرحوم آشیخ عبدالکریم حائري،
تبدیل به روحانیتي شد که بر اثر پیشرفت بانکداري در ایران و بر اثر به وجود آمدن تلفن و تلگراف و امکان مسافرت ،به تدریج به یک روحانیت
منسجم و قوي تبدیل شد که مي توانست با همه شاخه هاي خود در ارتباط باشد .این قدرت دوم در مملکت هم به یک قدرت تبدیل یا به یک
قدرت رقیب حکومت تبدیل شد که این جا و آن جا عرض اندام مي کرد.
م.خ :.رضا شاه پهلوي به سبب همین اقتداري که روحانیان یافته بودند ،تالش کرد قلمرو توانایي و نفوذ آن ها را محدود کند .سربازي را براي آن
ها اجباري کرد و حتي در سال هاي نخستین حکومتش پوشیدن لباس سنتي روحاني را منع کرد .اما پس از شهریور  ،۲۰با گسترش و رواج
ایده ئولوژي هاي چپ و پا گرفتن حزب توده در ایران و نیز ضعف دولت مرکزي ،محمدرضا شاه پهلوي از دامنه فشارها بر روحانیت کاست .و
کوشید تا روابط خود را با آن ها سامان دهد .روحانیت در همین دوره نیز به بهانه هاي گوناگون اقتدار و قدرت خود را به رخ حکومت مي کشید.
حسن شریعتمداري :درست است که رضا شاه براي مدت کوتاهي توانست ضرب شستي به روحانیت نشان بدهد ،ولي روحانیت به زودي توانست
در دوره شاه این جبران مافات را بکند و آیت الله کاشاني یکي از پایه هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت شد و بعد از آن نواب صفوي و فدائیان
اسالم در ترورهاي سیاسي دهه  ۳۰و دهه  ۲۰رل اساسي داشتند .بعد از آن آیت الله بروجردي به مرجعیت مطلق رسید که قدرت بسیاري
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داشت و در موارد زیادي شاه ناگزیر به خواسته هاي ایشان گردن مي نهاد و حتي برنامه اصالحات ارضي ،تا موقعي که آیت الله بروجردي در قید
حیات بود ،شاه یا نخواست یا نتوانست آن را اجرا بکند.
م.خ :.اما این روحانیتي که بدین پایه نفوذ و برایي داشت ،فاقد نظم و تشکیالت اداري و سازماني بود .در حوزه علمیه هر کس به دلخواه خود مي
توانست وارد شود یا بیرون برود.
حسن شریعتمداري :ورود به حوزه تابع نظم خاصي نبود .یکي از ظرفا مي گفت که هر سال که بارندگي در شمال کم بشود ،عده زیادي طلبه به
طالب قم اضافه مي شود .البته این شاید شوخي بود ،ولي مقداي از واقعیت در آن بود .در اواسط دهه  ۵۰بین  ۱۵تا  ۱۶هزار نفر در دفاتر حوزه
طلبه ثبت شده داشتیم.
م.خ :.هیچ نظارت اداري و تحصیلي نیز بر روحانیان نبود .حجت االسالم علي کرمي ،از فضالي حوزه علمیه قم ،مي گوید :تنها پس از درگذشت
آیت الله حسین بروجردي بود که در دهه  ۴۰تا اندازه اي نام طالب در دفاتر شهریه و یا حقوق ماهیانه ثبت مي شد و طالب به شکل صوري
امتحان سالیانه مي دادند.
حجت االسالم علي کرمي )از فضالي حوزه علمیه قم( :یک نظام نانوشته اي در حوزه ها حاکم بود تقریبا ،گرچه یک مقدار آزادي بود به این
معنایي که هر کسي تصمیم گرفت ،مي توانست بیاید در حوزه .اما وقتي وارد حوزه مي شد ،با ناگزیر آن جا بایستي به یک شرایطي تن مي داد
و یک قواعد و مقررات نانوشته اي بر حوزه ها حاکم بود .فرد اگر وارد حوزه مي شد ،وقتي ادبیات را مي خواند ،ناگزیر براي اداره اقتصادي
خودش مي بایستي خودش را با شرایطي تطبیق بدهد تا به شهریه اي که در حوزه داده مي شد وصل بشود و از همین راه بود که امتحانات
سالیانه اي به وسیله همان مراجع گذاشته شده بود که افراد هر سال در این امتحانات شرکت مي کردند .نه به این معنا که همه طلبه ها هر
سال شرکت بکنند ،ولي به هر صورت ناگزیر بودند که شرکت بکنند در این امتحانات.
م.خ :.آیت الله سید ابوالقاسم دیباجي که در دهه  ۴۰و  ۵۰در حوزه علمیه قم بوده است ،مي گوید :نداشتن نظم و سازمان براي اهل حوزه یک
فضیلت به شمار مي آمد.
آیت الله ابوالقاسم دیباجي )روحاني( :نمي توانیم بگوییم که حوزه نظم خاصي داشته است و نظم خاصي بر حوزه حکومت مي کند و حتي این
جمله معروف است از مرحوم آیت الله العظمي بروجردي که نظم ما در بي نظمي است و خوفي که ایشان داشتند همیشه و مراجع تقلید در آن
ایامي که ما تازه وارد حوزه شده بودیم ،به این دلیل بود که نمي خواستند به هیچ عنوان حوزه ان آزادي و حریت خودش را از دست بدهد و به
هر حال وقتي که نظمي به وجود مي آمد ،زیر یک پوشش خاصي برود.
م.خ :.فقدان ترتیبات و نظارت اداري تا به آن جا بود که پوشیدن لباس روحاني یا به اصطالح معمم شدن ،از قاعده خاصي پیروي نمي کرد.
پوشیدن عبا و عمامه حتي امروزه نیز دلبخواهي است .حتي ممکن است کسي یک روز هم درس طلبگي نخوانده باشد ،اما لباس روحاني بپوشد
و مردم او را یک عالم دیني بیانگارند.
آیت الله ابوالقاسم دیباجي :متاسفانه یکي از مشکالت ما همیشه همین بوده و هست .االن هم متاسفانه همین مشکل هست .هر کسي در هر
جایي مي تواند که این لباس را بپوشد و این لباس را داشته باشد و من خودم به خاطر دارم و االن هم هست که اصال بعضي ها که در تهران
مداح بودند و مداحي مي کردند و بي بهره از دروس حوزوي بودند ،یک دفعه ما مي دیدیم که این ها معمم شدند و دیگر مداحي نمي کنند ،به
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منبر مي روند ،محفوظاتي را به اصطالح براي خودشان تنظیم مي کردند ،و وارد صحنه مسائل خطابت و وعظ و ارشاد مردم مي شدند .بله ،دقیقا
من این را قبول دارم که یکي از مصیبت هاي بسیار درناک حوزه هاي علمیه قم و نجف بوده ،و هست.
م.خ :.تنها مساله پوشیدن لباس نیست که فارغ از نظارت است .حوزه نظام ارزشیابي علمي هم نداشت و هنوز هم ندارد .اجتهاد امري کامال
شخصي است و هر کس مي تواند ادعاي اجتهاد کند و کسي هم نمي تواند مانع او گردد .اما مساله اصلي در حوزه علمیه مرجعیت است.
مرجعیت یعني باالترین نهاد دیني که مردم مومن در مسائل شرعي از آن پیروي مي کنند .اما به گواهي تاریخ معاصر ایران ،این پیروي به
مسائل شرعي منحصر نشده است و حتي به گستره مسائل اجتماعي و سیاسي هم کشیده شده است .اقتصاد روحانیت و شیوه درآمد آن ها ،قلب
تپنده نهاد مرجعیت است ،همچنین دو مفهوم کلیدي اجتهاد و تقلید .برخالف تصور عمومي ،نهاد مرجعیت و مفاهیمي مانند اجتهاد و تقلید
بسیار تازه هستند و از دو قرن پیش آن سوتر نمي روند.
مرجعیت ،به منزله یک نهاد ،در نیمه قرن  ۱۹پدید آمد ،با مرجعیت شیخ محمدحسن اصفهاني که در سال  ۱۸۴۰میالدي در گذشت .مرجعین
مرهون رشد و تحول دو مفهوم اجتهاد و تقلید و نیز شبکه مالي و پولي علما است .اجتهاد به معناي کوشش روشمند در فهم شریعت ،مفهومي
تازه است .کلمه اجتهاد در قرون اولیه اسالمي ،به معناي خاصي به شمار مي رفت که علماي شیعه با آن مخالف بودند .مفهوم اجتهاد و تقلید در
نیمه قرن  ۱۹تحول یافت .کلمه مرجع تقلید در همین دوران ساخته شد و پیش از آن به این معنا وجود نداشت .این کلمه به یک نهاد خاص
اشاره مي کند که پیش از آن نبود .واژه اجتهاد به این معنا ،از دوران حمله مغول به ایران و زمان علمه حلي به کار رفت و همین طور واژه آیت
الله ،به معناي نشانه خداوند که تنها اشاره به عظمت علمي و معنوي یک شخص دارد و نه مرتبه خاصي از تحصیالت او .کاربرد کلمه آیت الله
به معناي مجتهد ،در قرن  ۲۰رایج شد .در دوره صفویه ،شاه اسماعیل دوم و شاه طهماسب به علما عنوان مجتهد زمان و نایب االمام دادند .آن
ها به شماري از علما مانند عالمه مجلسي و محقق کرکي ،اموال و امالک هدیه کردند و رابطه علما با حکومت را قوت بخشیدند .زمان فتحعلي
شاه است که اصطالح مرجع تقلید باب مي شود .در این دوران بحث مجتهد اعلم مطرح شد ،اما کسي حاضر نبود بپذیرد که مجتهد رقیب اعلم
است .در همین سال ها در عتبات عالیات وبا مي آید و بسیاري از علما مي میرند .محمدحسن نجفي که به صاحب جواهر معروف است ،به
عنوان مرجع یگانه یا مرجع تامه مطرح مي شود .او به طالب شهرهاي مختلف حقوق ماهیانه و یا شهریه مي پردازد و شروع مي کند به دادن
اجازه اجتهاد و مجتهد روانه ایران کردن .او به اندازه اي به ایران مجتهد مي فرستد و وکیل تعیین مي کند که به قول نویسنده ناسخ التواریخ،
محمدشاه به او پیغام داد این قدر مجتهد براي ما نفرست! مگر کارخانه مجتهد سازي درست کرده اي؟! تقلید هم در شیعه مفهوم مذمومي بوده
است .از دوران فتحعلي شاه است که علما در رساله خود مي نویسند تقلید واجب است .در قرون اولیه علما تقلید را حرام مي دانسته اند و تنها
در قرون اخیر آن را مجاز تلقي کرده اند .رساله عملیه نویسي هم از زمان محمدحسن نجفي باب شد و این تصور که مرجع تقلید باید رساله
داشته باشد.
احمد کاظمي موسوي )استاد حقوق اسالمي در دانشگاه بین المللي اسالمي مالزي( :به دوره مشروطیت که مي رسیم ،سید محمد کاظم
طباطبائي یزدي کتاب »العروة الوثقي« را که مي نویسد ،دیگر اصال نماز و روزه شما تا زماني که مجتهد مورد تقلید نداشته باشید ،مورد قبول
نیست .دیگر ایشان به کلي تقلید را مي رساند به حد اعلي .مرجعیت را چکار مي کند؟ عالم مي گوید که تمام علما ،هرچه هم که عالم باشند،
در برابر مجتهد اعلم باز عامي حساب مي شوند ،یعني جزو عوام الناس هستند .جز یک نفر ،بقیه خلق دنیا را ایشان عوام الناس تلقي مي کند.
البته از همان زمان علما نیز دو قسمت شدند .سید یزدي )سید محمدکاظم یزدي( مخالف مشروطه بود و اخوند خراساني موافق بود .همین طور
شیخ فضل الله نوري ،که اطالع دارید ،مخالف بود.
م.خ :.در پایان دوره قاجار ،حوزه علمیه نجف ،که سابقه اي دراز دارد ،مهمترین حوزه تشیع به شمار مي آمد .بسیاري از تاریخ نگاران مي گویند:
رضاشاه پهلوي براي تاسیس دولت مدرن و تقویت حکومت مرکزي در ایران ،ناگزیر بود تا مرکز اقتدار دیني را از خارج کشور به ایران منتقل
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کند تا از رویدادهایي مانند جنبش تنباکو جلوگیزي نماید .با انتقال حوزه علمیه به ایران ،برقرار کردن مناسبات حسنه با آن ممکنتر مي شد.
همین هنگام است که شیخ عبدالکریم حائري یزدي حوزه علمیه قم را تاسیس مي کند .احمد کاظمي موسوي تاسیس حوزه علمیه قم را
چندان با نیات و اهداف رضاشاه هماهنگ و از پیش طراحي شده نمي داند.
احمد کاظمي موسوي :این ارتباط به نظر من کم است ،اگر ارتباطي این چنین باشد و براي این که رضاشاه چنین برنامه اي نداشته است و نمي
توانسته که داشته باشد که یک حوزه را در قم به وجود بیاورد ،براي این که سهمیتي پیدا بکند در برابر نجف .قم در دوره اي که قبول کرد و
این مرجع تقلید در ایران بودند ،همان زمان آسید عبدالحسن برجسته تر بودند شاید .اما این تصمیم خود آشیخ عبدالکریم حائري بود بیشتر.
م.خ :.جدا از مباني نظري شکل گیري مرجعیت در دوران جدید ،پدید آمدن نظام مالي و پولي خاص نیز نقش بنیادي در تکوین نهاد روحانیت و
مرجعیت داشته است .آیت الله ابوالقاسم دیباجي از منابع درآمد روحانیت مي گوید.
آیت الله ابوالقاسم دیباجي :مردم و به خصوص بازار که تقلید مي کنند از مراجع تقلید یا مرجعیت اعالم ،این ها حقوق شرعیشان را )که خمس
ما مي گوییم( مي دهند یا به مرجعیت تقلید یا به وکالي مراجع آن ها که آن وکال این پول را مي رسانند به مرجع تقلید و رسید مي گیرند ،یا
از دفتر مرجع تقلید یا خود مرجع تقلید به نام صاحب پول .این پول در نهایت مي آید به دست مرجع تقلید و مرجع تقلید شهریه مي دهد و
این پول را در اختیار مسئول شهریه قرار مي دهد و شهریه تقسیم مي شود در قم و االن مرجعیت اعلي )مثل آقاي سیستاني( نه تنها نجف و
قم ،بلکه خیلي از شهرهاي بزرگ و استان ها را هم ایشان شهریه مي دهد.
م.خ :.مردم وجوهات شرعي خود را به مرجع تقلید مي دهند .مرجع تقلید آن را شخصا یا توسط وکیالن خود دریافت مي کند و به تشخیص
شخصي خود هزینه مي کند .این درآمد و هزینه هرگز به طور کامل و دقیق ثبت نمي شود .در نتیجه هیچ کس از میزان واقعي آن آگاهي ندارد.
از آغازي که بحث مالیات در ایران طرح شد ،روحانیان از پرداخت مالیت معاف بوده اند .اما این نوع درامد براي روحانیان نیز عمر زیادي ندارد.
پیش از عهد قاجار درآمد اصلي روحانیان یا از دربار بود یا از اوقاف ،درست شبیه به وضعیتي که هم اکنون روحانیان اهل سنت دارند .احمد
کاظمي موسوي به روند تاریخي شکل گیري خمس به عنوان درآمد اصلي روحانیت ،اشاره مي کند:
احمد کاظمي موسوي :خمس در اسالم و نزد اهل سنت تعلق مي گیرد به یک پنجم غنائم .خمس به درآمدهاي دیگر تعلق نمي گیرد ،نه در
فقه شافعي و حنبلي و نه در فقه مالکي و نه در فقه حنفي .در شیعه روایتي از حضرت موسي بن جعفر نقل شد اولین بار این را شاهد شیخ
کلیني نقل مي کند و بعد شیخ توسي در قرن  ۵هجري توسعه مي دهد که این به درآمد هم تعلق مي گیرد و اهل سنت هنوز هم قبول ندارند
خمس ،براي این که آیه قرآن صریح است که خمس به غنیمت جنگي تعلق مي گیرد .نصف خمس هم که اطالع دارید به عنوان سهم امام
است .سهم امام هم با نایب امام مي رسد و علماي شیعه از همان زمان شیخ مفید و شیخ طوسي به طور غیر مستقیم ادعا مي کردند که ما نایب
امام هستیم ،و سهم امام که نصف خمس است ،به دست انان مي رسید .اما آن چنان نبود که مورد توجه باشد و ما نمي خوانیم در نوشته هاي
عالمه حلي که این ها در آمدشان از خمس باشد .حتي مال محمدباقر مجلسي شکایت دارد که این دوره خمس بده کم است و خودش با عطیه
دولتي بیشتر زندگي مي کرده است تا خمس .خمس وقتي رونق پیدا مي کند و وقتي رشد پیدا مي کند که عتبات رونق پیدا کند .عتبات وقتي
رونق پیدا مي کند که مراسم زیارت و اداب و شعائر دیني زیاد شود.
)صداي نوحه(
و کي مراسم و آداب دیني زیاد مي شود؟ در دوره صفویه ،به خصوص از زمان شاه عباس ،آداب زیارت رشد عجیبي پیدا مي کند و آداب
عزاداري هم همین طور و آداب زیارت را تشویق مي کند بارگاه زیارت ساختن براي ائمه شیعه ،بارگاه طال ،و فرستادن درب هاي مرصع و نقره
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اي و ضریح مطهر و طالیي از زمان شاه عباس به بعد بیشتر مي شود .در زمان فتحعلي شاه که دیگر بیشتر ،که آقا محمد خوان مي فرستد.
ضریح آهنین فرستادن ،رونق عتبات ،و رونق عتبات که زیاد مي شود ،خمس .شما قبل از زیارت باید پاک و مطهر باشید که بتوانید به حرم
حضرت امیر و حضرت امام حسین داخل شوید و براي تطهیر شما باید قبال دست برگردان بکنید با مجتهد زمان .با مجتهد اعلم اگر باشد ،دیگر
بهتر ،اما با هر مجتهدي .دست برگردان با ان مجتهدي که مرجع تقلید از عتبات اجازه داده است که با او دست برگردان باشید .دست برگردان
کردن ،خمس گرفتن ،و بعد ممکن است خمس هاي سال هاي گذشته را نداده اید و ممکن است معامالت غیرشرعي مثل معامالت ربوي و ربا
کرده اید و با دست برگردان کردن این جا رد مظالم مي شود .معامالت ربوي ،حتي سرقت ،گران فروشي ،و هر کاري کردن ،این جا رد مظالم
مي آید ،یعني اضافه بر خمس.
م.خ :.پرداخت حقوق ماهانه یا شهریه به طالب ،یکي از مواردي است که در آمد مرجعیت براي آن هزینه مي شود .بخشي از این درآمد براي
ساخت مدارس علمیه یا امکانات عمومي ،مانند بیمارستان ،به مصرف مي رسد .اما تشخیص موارد هزینه بر عهده مجتهد است و مجتهد مي
تواند براي دفاع از اسالم و محافظت از شریعت ،حتي براي جنگ و نیز گروه هاي سیاسي هزینه کند .دادن شهریه به طالب تنها مساله رفاهي
نیست ،نشانه میزان درآمد آن مرجع است و در نتیجه نشان دهنده دامنه مقلدانش و همین طور گستره نفوذ و اقتدار اجتماعي او.
حجت االسالم علي کرمي :بي گمان همین مساله بود .یعني دادن شهریه اساسا بر این که در رابطه با اداره اقتصادي طلبه ها و حوزه ها نقش
داشت ،این مساله که مرجعي مبسوط الید بود )یعني دستش باز بود از نظر اقتصادي( ،امکانات مالي داشت ،و از این طریق مي توانست حوزه را
اداره کند یا بخشي از حوزه را اداره کند ،طبیعتا این فرد موقعیت بهتر و استوارتري مي توانست براي خود در حوزه ردیف بکند .به هیمن جهت
هم در گذشته این طور بوده و هم االن هم تقریبا مي شود گفت که این طوري است و این اموالي که دست مراجع است ،افزون بر این که حوزه
را به وسیله این اموال هز کدام بخشي را اداره مي کنند ،خود پرداخت شهریه ،چگونگي پرداخت شهریه ،و مقدار پرداخت شهریه در آن مساه
دوم مهم است و نقش دارد.
م.خ :.حوزه علمیه با همین نظم و ترتیب سنتي و پیچیده ،در دو دهه پیش از انقالب تحوالت فراواني را از سر گذراند و به طور فعال وارد زندگي
اجتماعي وسیاسي ایرانیان شد .اما این که چگونه این نهاد مذهبي با آن منظومه معرفتي کهن ،توانست در ایراني که با شتاب به مست تجدد مي
رفت اثر بگذارد و مسیر آینده آن را تعیین کند ،موضوع بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي است.
مهدي خلجي با حسن شریعتمداري ،علي کرمي ،سید ابوالقاسم دیباجي واحمد کاظمي موسوي

قسمت شانزدهم
ﻧﮕ ﺎهﻲ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻪ ﺝﺎﻡﻌ ﻪ و ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب
مهدي خلجي )رادیو فردا( :رابطه روحانیت و سیاست از دوران مشروطیت به این سو ،تغییر بنیادي پیدا کرد .روحانیت که نقش سیاسي پنهان و
پشت پرده اي پیش از مشروطه داشت ،با مشروطیت در گروه بندي سیاسي نخبگان قرار گرفت .روحانیان نجف و تهران به مشروطه خواه و
مشروعه طلب تقسیم شدند و شک تجدد حوزه هاي علمیه را فرا گرفت .با روي کار آمدن رضا شاه پهلوي ،بسیاري از روحانیان مانند ملک
الشعراي بهار ،سید حسن تقي زاده ،و علي دشتي لباس روحاني خود را واگذاشتند و به صف سیاست پیشگان یا استادان دانشگاه درآمدند.
سیاست رضاشاه پهلوي تشکیل حکومتي غیر مذهبي و سکوالریزاسیون دولت بود ،به همین دلیل بر روحانیان فشارهاي زیادي وارد کرد .اما با
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تاسیس حوزه علمیه قم به دست شیخ عبدالکریم حائري مذاکرات میان رهبران روحاني و دربار افزایش یافت و روحانیت توانست آزادي هاي
خود را به تدریج به دست آورد .در این بخش برنامه به بررسي رابطه روحانیت و سیاست در دهه  ۴۰و  ۵۰و در عصر محمدرضا شاه پهلوي مي
پردازیم.
آغاز دهه  ۴۰براي حوزه علمیه قم نقطه عطف مهمي است .آیت الله سیدحسین بروجردي در این هنگام مي میرد .او که مرجع یگانه زمانه بود،
روابط حسنه اي با دربار داشت و در عین حال دربار پهلوي به او به چشم مهمترین نماد اقتدار مذهبي جامعه ایران مي نگریست .با در گذشت
آیت الله بروجردي بحران مرجعیت پدیدار مي شود .طبق رسم دیرینه اگر شاه براي مجتهدي پیام تسلیت مي داد ،بدین معنا بود که از نظر
دربار مرجع آینده او است .شاه پیام تسلیت را نخست براي آیت الله محسن حکیم در نجف مي فرستد.
حسن شریعتمداري )فرزند آیت الله سید کاظم شریعتمداري( :شاه ابتدا تسلیت را به آیت الله حکیم در نجف مخابره کرد و مخابره داراي یک
معناي سیاسي بود .معناي سیاسي این بود که شاه مایل نبود که قدرت مرجعیت که در وجود آقاي بروجردي خالصه شده بود و براي اولین بار
یک مرجع یگانه و مقتدر در تاریخ تشیع به وجود آمده بود ،همچنان در ایران ادامه پیدا کند و مي خواست که این مرکز مرجعیت از قم به نجف
منتقل بشود و این تسلیت ابداعي داراي معني سیاسي بود .ولي بعد از آن به علماي قم هم تسلیت فرستاد .بعد از مدتي ،یکي دو روز بعد از فوت
آقاي بروجردي هم آقاي امیني ،که آن موقع نخست وزیر بود ،به قم آمد و از آقاي شریعتمداري ،گلپایگاني ،و نجفي و آقاي خمیني بازدید کرد
و تسلیت گفت که این معناي سیاسي مشخصي داشت ،یعني از لحاظ نخست وزیر حداقل آقاي خمیني هم در ردیف مراجع به شمار مي آمد.
م.خ :.به نوشته مهدي حائري یزدي ،فرزند موسس حوزه علمیه قم ،در خاطراتش؛ بي مهري شاه به آیت الله خمیني بر وي گران آمد .حسن
شریعتمداري به دیدار آیت الله خمیني با شاه اشاره مي کند در دهه  ۳۰و به همراه حاج آقا روح الله کمال وند ،به عنوان پیک آیت الله
بروجردي.
مهدي حائري یزدي )فرزند موسس حوزه علمیه قم( :آقاي خمیني در دوره آقاي بروجردي دو بار به عنوان پیک آقاي بروجردي نزد شاه رفت.
شاه در حقیقت آقاي خمیني را در ردیف مراجع نمي دید ،به خاطر این که این اتفاق هم واقعا در خارج نیافتاده بود و آقاي بروجردي نگذاشته
بود یا آقاي خمیني نخواسته بود که در دوره آقاي بروجردي به عنوان یک مرجع تقلید معروف بشود و از گردانندگان حوزه نبود .در ایشان هم
یک درس خصوصي اصول بود و درس عمومي در دوره آقاي بروجردي نداشت.
م.خ :.آیت الله خمیني که از مشوقان آیت الله بروجردي براي به دست گرفتن مرجعیت بود ،در واپسین سال هاي عمر آیت الله بروجردي با وي
اختالف نظر شدیدي پیدا کرد .یکي از سرچشمه هاي اختالف نظر که به جدایي آن دو انجامید ،طرفداري آیت الله خمیني از فدائیان اسالم بود.
مهدي حائري یزدي :آقاي خمیني توقع داشت که در حقیقت شخص اول سیاسي حوزه آقاي بروجردي باشد .هر از چندي هم مي خواست
اعمال نظر بکند .در یکي از موارد که عده اي از تهران به قم آمده بودند و در منزل آقاي بروجردي پناهنده شده بودند و بست نشسته بودند در
حقیقت ،آقاي بروجردي مي خواست که آن ها را از منزل بیرون کند .خمیني اصرار ورزیده بود که این بیت ،بیت مرجعیت است و شما نباید
چنین کاري بکنید .اولین برخورد با آقاي خمیني بر اثر این موضوع بود .برخورد بعدي بر اثر موضوع دیگري بود که زماني که نواب صفوي به قم
آمده بود و تظاهراتي در قم راه مي انداخت ،آقاي خمیني تقاضاي این را از آقاي بروجردي داشت که از این حرکت پشتیباني بشود و آقاي
بروجردي مخالف چنین پشتیباني بود و این کار به نقاري منجر شده بود که من از نزدیکان آقاي بروجردي شنیدم که آقاي بروجردي از ایشان
خواسته بود که دیگر به منزلشان نیاید و در اثر این تغیر آقاي خمیني رفته بود و سال ها خانه نشین شده بود و درس هم نمي گفت تا در اواخر
یک درس اصول در مسجد سلماسي راه انداخته بودند ایشان.
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م.خ :.از سوي دیگر پس از درگذشت آیت الله بروجردي ،شاه طرح انقالب سفید و اصالحات ارضي را پیش کشید .علما به دو دسته تقسیم
شدند .شماري از آن ها به دلیل ناسازگاري برخي مواد انقالب سفید با شریعت با آن مخالفت کردند ،اما هواداري خود را از شخص شاه ادامه
دادند و گروهي دیگر که سیاسي بودند و زمینه را براي مخالفت سیاسي با شاه مساعد دیدند .الیحه کاپیتاالسیون بر شدت مخالفت روحانیان
سیاسي ،از جمله آیت الله خمیني ،افزود .با تندروي کساني مانند او ،مراجع تقلید آن دوران که خود منتقد سیاست شاه بودند ،از وي فاصله
گرفتند .حسن شریعتمداري به آغاز جدایي آیت الله خمیني و مراجعي چون پدرش اشاره مي کند.
حسن شریعتمداري :صبح روز  ۱۵خرداد  ۴۱که بنا بود اعالمیه مشترکي صادر بشود و قرار بر این بود که همیشه این اعالمیه مشترک در جلسه
مشترک علما انشا و امضا بشود ،آقاي حاج مصطفي خمیني اعلمیه اي را به در منزل ما آوردند که این اعالمیه قبال تنظیم شده بود و مرحوم
پدر من اطالع داشت که این اطالعیه با همکاري دکتر بقایي از حزب زحمتکشان در تهران تهیه شده و بعد به قم آمده است و وقتي این اعالمیه
را بر در منزل ما آوردند ،مرحوم پدر من به آقاي حاج مصطفي خمیني گفتند که من هنوز نمي دانم که در این اعالمیه چه نوشته است .ولي
بدون توجه به مطالبش ،چون بر خالف قرارهاي گذشته است و در خارج از جلسه هاي عمومي علما تنظیم شده است ،جواب من این است که
من چنین اعالمیه اي را امضا نخواهم کرد .اگر پدرتان مایل هستند ،در جلسه اي شرکت کنند با بقیه مراجع و در آن جا اعالمیه اي را تنظیم
خواهیم کرد و امضا خواهیم کرد .آقاي حاج مصطفي خمیني هم گفتند که وقت براي این کارها نیست و به هر صورت پدر من قصد دارند که
اگر شما امضا نکنید ،خود به تنهایي امضا کنند و این اولین اعالمیه اي است که آقاي خمیني بدون جمع سه نفر علماي دیگر و به تنهایي امضا
کرد و از آن وقت حساب خودش را در حقیقت از بقیه جدا کرد.
م.خ :.این درست آغاز دوره تازه اي از سیاسي شدن روحانیت است ،در حالي که اسدالله اعلم ،نخست وزیر وقت ،در خاطرات خود نوشته است
که پس از مهار ماجراي  ۱۵خرداد  ،۴۲خیال دربار از بابت روحانیت راحت شد و دربار فهمید که دیگر روحانیت نمي تواند خطري براي آن به
شمار آید .روحانیان سیاسي بر گرد آیت الله خمیني هسته اعتراض نیرومندي را مي سازند .حتي وقتي آیت الله خمیني از قم به ترکیه و بعد
نجف تبعید مي شود ،رهبري روحانیان معترض را به دست دارد .اما کساني مانند آیت الله محمد خوانساري در تهران و آیت الله کاظم
شریعتمداري در قم از مراجعي هستند که رابطه و گفتگوي خود را با دربار ادامه مي دهند.
حسن شریعتمداري :دستگاه بزرگي مثل حوزه در یک مملکت مي خواهد به حیات خودش ادامه بدهد .روزانه هزاران مطلب هست که باید
هماهنگ بشود ،از سرباز طالب ،از پذیرفته شدن آن ها در دانشگاه معقول و منقول ،از سطح معیشت آن ها ،ار خواسته هاي آن ها ،تا برسد به
فشارهایي که در شهرستان ها به علماي شهرستان مي آمد از زنداني ها ،از تبعیدي ها ،از بد رفتاري که با آن ها مي شد و از تقاضایي که
خانواده هاي خود ان ها داشتند براي این که کساني که به زندان مي افتادند یا تبعید مي شدند ،بتواند در موردشان حداقل شرایط قانوني و
انساني فراهم بشود و این کارها بي تماس نمي شد .از سوي دیگر کساني مهم مي شدند که مبارزه سیاسي هم داشتند.
م.خ :.همین رابطه با دربار به شکاف میان روحانیان دامن زد .طرفداران آیت الله خمیني مراجعي را که با دربار رابطه داشتند ،آخوند درباري مي
نامیدند و در فضاي انقالبي آن سال ها بایکوت مي کردند.
حسن شریعتمداري :در این اواخر این نوع ارتباط به وسیله عده اي بزرگ نمایي مي شد و به صورت یک جنایت یا به صورت یک کار بد جلوه
مي شد ،در صورتي که چنین چیزي صحیح نبود و چنین جو ترور و اتهامي را عده اي از اطرافیان آقاي خمیني به وجود آورده بودند ،همان
هایي که امروز هم بر سر قدرت هستند و تاریخ را سعي مي کنند یک طرفه بنویسند.
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م.خ :.اما چه اتفاقي در حوزه علمیه افتاده بود که روحانیاني که در جهان سنتي خود و در حجره هاي سنتي زندگي مي کردند و حتي از رسانه
هاي همگاني بهره نمي گرفتند ،این اندازه سیاسي شده بودند؟
سیاسي شدن طلبه ها محصول تجددي بود که به ایران آمد .مدرن شدن زندگي وسایل ارتباطي را نوتر و آسانتر کرد و به حوزه تمرکز داد.
روحانیت در این دوره به فضاي بیرون از خود توجه مي کند .با شکل گیري حزب توده و با ترغیب دربار ،در حوزه ها ردیه هایي بر مارکسیسم
نوشته مي شود .خود آیت الله بروجردي نقش مهمي در ایجاد اصالحات در حوزه بازي مي کند .اما یکي از رویدادهاي مهم در این دوره ،تاسیس
مدرسه دارالتبلیغ اسالمي به دست آیت الله شریعتمداري است که هدف آن آشنا کردن روحانیان با دنیاي بیرون از حجره ها و مدرسه ها است.
حجت االسالم علي کرمي ،از فضالي حوزه علمیه قم ،خود در دهه  ۵۰از محصالن مدرسه دارالتبلیغ اسالمي بوده است.
حجت االسالم علي کرمي )دانشمند حوزه علمیه قم( :دارالتبلیغ آن روز وقتي تاسیس مي شود ،دروسي را دارالتبلیغ آن روز براي طلبه ها مي
گذاشت که براي برخي از سنتي ها خیلي غیر قابل تحمل بود .مثال دروسي را مي گذارد مثل جامعه شناسي ،روانشانسي ،علوم طبیعي ،زبان
انگلیسي و عربي ،و غیره .این ها در کنار دروس سنتي حوزه علمیه بود .اساتید برجسته اي از دانشگاه دعوت مي کند ،در کنار روحانیون باسواد،
براي تدریس در حوزه و از علماي برجسته مصر ،علماي صاحب مذهب و فتواي سوریه و لبنان دعوت مي کند براي دیدار و براي تدریس و براي
مالقات و براي مذاکره در حوزه علمیه ،که این ها به تدریج باعث آشنایي حوزه علمیه با خارج از مرزها و شرایط متحول دنیاي آن روز مي شوند.
م.خ :.آیت الله خمیني با دارالتبلیغ مخالفت مي کند .حتي پس از انقالب ،وقتي آیت الله خمیني به قدرت رسید ،دارالتبلیغ را با همه امکانات و
دارایي هایش مصادره کرد.
حسن شریعتمداري :مرحوم پدر من مدرسه دارالتبلیغ را پایه گذاري کردند که از ابتدا با مخالفت آیت الله خمیني روبرو شد و آیت الله خمیني
پیغلم داده بود که من خشت هاي این دارالتبلیغ را مي کنم ،براي این که حس مي کرد در آن جا چیزي ممکن است پایه گذاري شود که بوي
تجدد بدهد و ایشان از ابتدا دشمن سرسخت تجدد بود به نظر من.
م.خ :.همین دارالتبلیغ مجله اي را منتشر کرد به نام »مکتب اسالم« که به زودي محفل به اصطالح نواندیشان حوزه شد.
حسن شریعتمداري :مکتب اسالم در دوره اي در قم شروع به فعالیت کرد که در قم یکي از مسائل عمده طالب این بود که به زبان فارسي قادر
به نگارش نامه نبودند .براي این که طالب حوزه عموما بدون این که در مدارس درس خوانده باشند به حوزه مي آمدند و برنامه تحصیلي حوزه را
تعقیب مي کردند که در آن جایي براي ادبیات فارسي فرض نشده بود و این ها بدون این که به امال و انشاي فارسي مسلط بشوند ،گاهي تا
سطح اجتهاد هم مي رسیدند .ولي قادر نبودند که یک نام فارسي را بي غلط بنویسند .مرحوم آیت الله بروجردي هم به این مساله خیلي حساس
بود و بسیار رنج مي برد .مرحوم پدر من در چنین وضعي ضروري دید که در حوزه نویسندگاني را تربیت کند و مجله اي را داشته باشد که در
حقیقت بتواند افکار مدهبي را در غالبي مدرن تبلیغ کند .مکتب اسالم در دوره آقاي بروجردي پایه گذاري شد و مورد تایید مرحوم آیت الله
بروجردي قرار گرفت.
م.خ :.از مراکز دیگري که براي آشنا کردن روحانیت با مسائل واقعي دنیاي بیرون از حوزه تاسیس شد ،با سرمایه گذاري آیت الله گلپایگاني بود.
حجت االسالم علي کرمي :اندیشه اي بود که احساس مي کرد بایستي تغییراتي به سوي بهتر شدن و اداره بهتر حوزه علمیه و تربیت بهتر
طالب ،برنامه اي باید تدوین بشود که این اندیشه همان اندیشه اي بود که از طرف مرحوم آیت الله گلپاگاني با عنوان مدرسه امام مهدي ،که به
مدرسه روزانه آیت الله گلپاني مشهور بود و آن ها این برنامه را ریختند و بعد دارالقرآن را در کنار آن ریختند و بعد هم همان مشابه کالس هاي
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تابستاني که دارالتبلیغ اسالمي مي گذاشت ،آن ها هم با همکاري دارالتبلیغ برنامه هایي ریختند براي آگاه سازي جوان ها و نوجوان ها در
تابستان و استفاده از نسل جوان حوزه علمیه و آشنایي آن ها با جوان ها .این مدرسه و این فکر هم در حوزه اثر خودش را گذاشت.
م.خ :.در کنار این مراکز که به دست علماي سنتي بنیاد نهاده و اداره مي شد ،کانون هاي دیگري نیز شکل گرفت که ساختار و اهدافي یکسره
متفاوت داشت ،مانند مدرسه حقاني.
حجت االسالم علي کرمي :جریاني بود که هم براي تغییر حوزه مي اندیشید ،هم فکر مي کرد این تغییر بایستي همگام با تغییر رژیم در مملکت
بشود و آن جریان جریاني بود که نهضتي را تعقیب مي کرد که هم بایستي حوزه به تدریج تغییر بکند و هم بایستي با نظام یک رفتاري بشود
که نظام تغییر بکند .این جریان هم همین طور به تدریج آمد و مدرسه حقاني شاید یک جلوه از آن باشد.
م.خ :.این مدرسه که طالب اندکي جذب مي کرد ،آموزش زبان انگلیسي را اجباري کرد و دروس غیر حوزوي را جز برنامه آموزشي قرار داد.
حسن شریعتمداري :چون آقاي قدوسي ،داماد مرحوم طباطبائي ،تصدي آن جا را گرفت و بعد آقاي بهشتي هم همکار ایشان شد ،عده اي طلبه
جوان را آن جا آوردند و از اول به عنوان کادرهاي مخفي و تشکیالتي سعي کردند آن ها را تربیت بکنند .با وجود آن که در مدرسه حقاني
دخالت در سیاست به شدت در ظاهر ممنوع بود ،ولي آقاي بهشتي از کساني بود که از ابتدا در اندیشه تشکیل یک تشکیالت مخفي بود و براي
آن مي خواست کادر تربیت بکند .البته انقالب اسالمي به طور کامل این فرصت را به ایشان نداد ،ولي ایشان از همان کادرها استفاده کردند که
زیر دست آقاي قدوسي به قوه قضائیه منتقل شد.
م.خ :شماري از روحانیان نیز از قم به تهران رفتند ،براي تحصیل یا تدریس در دانشگاه ،یا تدوین کتاب هاي دیني آموزش و پرورش یا تدریس
در دبیرستان ها .این گروه در حوزه تاثیر چنداني نداشتند و بیشتر مخاطبان خود را در خارج حوزه مي یافتند.
آیت الله سید ابوالقاسم دیباجي )روحاني( :افرادي بودند که در ضمن درس هاي حوزوي ،آمدند و وارد دانشگاه تهران شدند ،مثل مرحوم آیت
الله دکتر بهشتي ،مثل مرحوم آیت الله شیخ مجد الدین محالتي ،مثل مرحوم آیت الله امام موسي صدر .این ها افرادي بودند که آمدند از حوزه
مخفیانه وارد دانشگاه شدند و شروع کردند درس هاي حوزوي را خواندن و بعضي از این ها لیسانس گرفتند و بعضي ها فوق لیسانس شدند .از
این جا یک تحولي در حوزه آرام آرام شکل گرفت و به وجود آمد.
م.خ :.با این همه کساني مانند مرتضي مطهري در حوزه و در میان نسل جدید ،شهرت و اعتبار داشت و به ویژه در مبارزه با مارکسیسم جوانان
حوزه از وي الهام مي گرفتند.
آیت الله مرتضي مطهري )روحاني( :مارکسیسم یک نظریه اي دارد که این نظریه از هگل گرفته شده است و یک مقداري هم از فویرباخ و به یک
صورت شاید جامعتري هم بیان شده است که به آن مي گوید نظریه پراکتیک یا فلسفه عمل.
م.خ :.صداي مرتضي مطهري را مي شنیدید که در نقد مارکسیسم سخن مي گفت.
جدا از این تحوالتي که در درون حوزه رخ مي داد ،پدیده روشنفکران دیني که نماد اصلي ان مهندس مهدي بازرگان و پس از آن علي شریعتي
بود ،تاثیر ماندگاري در روحیه و ذهنیت طلبه هاي جوان گذاشت .مهدي بازرگان در یکي از گفتگوهاي خود یاد کرده است که روحانیان بسیاري
در منبرهاي خود از کتاب هاي وي استفاده مي کرده اند .آیت الله سید ابوالقاسم دیباجي این موضوع را تایید مي کند.
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آیت الله سید ابوالقاسم دیباجي :خود بنده به خاطر دارم که خیلي از آقایان خطبا و منبري ها به نوشته هاي ایشان و کتاب هاي ایشان استناد
مي کردند یا نقش موثري داشتند وبسیار تاثیرگذار بودند یک قشر معیني در طالب حوزه علمیه قم به خصوص.
م.خ :.حجت االسالم کرمي به یکي دیگر از عوامل و جریان هاي اثر گذار بر روحانیان جوان اشاره مي کند ،سازمان مجاهدین خلق.
حجت االسالم علي کرمي :اگر بخواهیم که بي انصافي نکنیم در تاریخ ،یک جریان سازمان مجاهدین بود که اثر مي گذاشت آن روز .تالش هاي
آن ها ،اخبار آن ها ،و کشته ها و افرادي که آن ها با رژیم به اصطالح مبارزه مي کردند و گاهي کشته مي شدند و یا زندان بودند افرادي ،چون
این ها هم در حوزه از طرف حوزوي ها پخش مي شد که من یادم مي آید اولین بار از همین آقایان حوزه با اعالمیه هاي آن ها آشنا شدم .این
هم اثر مي گذاشت ،چون آن وقت این ها از طرف بسیاري از افرادي که روحاني بودند تقویت مي شدند از نظر مالي و فکري و تبلیغاتي که براي
از میدان به در کردن رژیم این ها مبارزه کنند.
م.خ :.اقبال روحانیان جوان به آثار روشنفکران مذهبي و جریان هاي سیاسي خالي از تنش نبود و گاهي به زد و خورد مي انجامید.
حجت االسالم علي کرمي :یادم مي آید که مشکالتي در این رابطه بود ،حتي گاهي به تنش ها و برخوردهاي تند مي کشید و گاه کتک کاري
هایي در حوزه این بهانه اش بود که مي شد .گاهي بعضي منبري ها مرحوم دکتر شریعتي را تکفیر مي کردند حتي در بیوت به اصطالح مراجع
و دفتر هاي مراجع و علماي آن روز ،اما از باب این مساله که »االنسان حریص علي ما منع« ،این فکر مي کنم مانع نمي شد که نسل جوان
حوزه هر کدام مي شنیدند ،بیشتر سعي کنند که ببینند که این آقاي دکتر شریعتي چه مي گوید که این سر و صدا به نام ایشان ایجاد شده
است و یکي تکفیر مي کند ،یکي تصدیق مي کند ،و یکي تایید مي کند.
م.خ :.همه این ها در حالي است که بخش سنتي تر روحانیت همچنان از سیاست پرهیز مي کند .بسیاري از مراجع تقلید باور داشتند که توجیه
اقدامات انقالبي با شریعت ممکن نیست و رفتار سیاسي آیت الله خمیني را خالف شرع مي دانستند.
حسن شریعتمداري :اغلب علماي قم نمي توانستند همگي امکان ها را تجویز کنند و مخصوصا از عواقب این کارها ،برخي از ترورها ،کشتارها ،و
اعمال خشونت ها بود ،مثل قتل مرحوم شمس آبادي به وسیله ایادي هاشمي در اصفهان و ترورهایي که به وسیطه مجاهدین و دیگران در
تهران انجام مي شد و به هر صورت بدنه سیاسي اوضاع آن ها را نفي نمي کرد و مراجه تقلید نمي توانستند موافق با چنین خشونتي باشند و
اغلب از آن تبري مي جستند و موافق نبودند.
م.خ :.با این همه در سال هاي آخر پیش از انقالب ،این تفاوت ها کمرنگ مي شد و فضاي سیاسي ضد حکومت بر همه غلبه مي کرد.
حسن شریعتمداري :تا سال  ۱۳۵۶و اوایل  ،۵۷مقدار کمي این تفاوت ها مانده بود .ولي دو حرکت سیاسي باعث شد که این تفاوت ها را در
حوزه کمرنگ کنند .این دو حرکت یکي پیوستن آقاي سنجابي در پاریس به آقاي خمیني و اعالمیه معروفي بود که از آن جا داد ،و دیگري
پیاده روي قیطریه و دادن اعالمیه نهضت آزادي و آقاي بازرگان ،دایر بر پذیرفتن رهبري بي قید و شرط آقاي خمیني با لفظ امام بود که تا آن
روز نداده بودند .این دو حرکت سیاسي در حقیقت زمینه اي را ایجاد کرد که در حوزه هم اگر سایه روشن هایي بود ،به نفع رهبري آقاي
خمیني حل بشود و در حقیقت در اواخر سال  ۵۷دیگر اغلب فضالي حوزه و مدرسین فهمیده بودند که هرچه در باطن خودشان مي خواهند به
جاي خود ،صالحشان در این است که مخالفتي با آقاي خمیني بروز ندهند و بلکه اگر خواهان تداوم موقعیت خودشان هستند ،تظاهر به تبعیت
از ایشان هم بکنند.
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م.خ :.این روحانیت سیاسي شده به سمت تغییر رژیم پیش رفت و با مشروعیت مذهبي به جاي آن نشست .اما این تغییرها چگونه رخ داد و
چگونه اسالم ،به منزله یک دین ،توانست به ایدئولوژي مبارزه علیه رژیمي تجددگرا و مقتدر بدل شود؟ این موضوع را در بخش بعدي برنامه
انقالب ایران و سقوط پادشاهي پي مي گیریم.
مهدي خلجي
مهدي خلجي )رادیو فردا( :آن چه در دهه هاي پیش از انقالب با نام اسالم و جریان هاي اسالمي شناخته مي شد چندان به نهاد روحانیت،
یعني سازمان رسمي متولیان دین ،وابسته نبود .دهه هاي پیش از انقالب شاهد تولد و رشد اسالم دیگري بود که بیرون از نهاد روحانیت ساخته
و پرورده مي شد .نظریه پردازان این اسالم را بعدها روشنفکران مذهبي نامیدند .روشنفکران مذهبي فرزند زمانه خود بودند و چنان دامنه نفوذ
خود را گسترش دادند که حتي حوزه هاي علمیه را نیز زیر سایه تاثیر خود گرفتند .روشنفکران مذهبي بیشتر برخواسته از میان طبقات متوسط
شهري و در عین حال خانوارهاي روحاني و مذهبي بودند .آن ها در دانشگاه تحصیل کرده و حتي سفرهایي هم به دیار فرنگ داشته اند ،پس
بیش از روحانیان با جهان واقعي و ملموس و دشواري هاي مسلمان بودن در عصر تجدد آگاه بودند و به همین سبب کوشیدند تا تفسیري از
اسالم به دست آورند که بتوانند پاسخگوي نیازهاي طبقه متوسط شهري باشند.
سعید حنائي کاشاني )استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتي ،تهران( :گفتار دیني در ایران و در بسیاري کشورهاي اسالمي بیش از آن که به دست
روحانیون شکل گرفته باشد ،به دست روشنفکران شهري شکل گرفته است ،روشنفکران شهري که البته مي توانستند زمینه هاي دیني داشته
باشند که این زمینه هاي دیني مثال این بوده است که مثال کسي مانند شریعتي ،پدرش ابتدا در علوم دیني تحصیل مي کرده است و بعد از این
کسوت بیرون آمده است ،اما همچنان در واقع به عنوان یک مبلغ دیني باقي مانده است .این ها همه زمینه هایي است براي این که افراد
مختلفي بتوانند آن چه را که مطلوب مي دانند ،انجام دهند .براي کسي مثل آقاي بازرگان در واقع مساله مهم این است که اسالم تا چه اندازه با
علم منطبق است ،یعني چگونه ما مي توانیم اسالم را با علم جدید وفق بدهیم و آیین هاي اسالمي را به صورت علمي تفسیر و تاویل کنیم و در
نتیجه زندگي یک مسلمان شهري را مطابق با معیارهاي متمدنانه جدید شکل بدهند.
م.خ :.این تفسیر تازه از اسالم ،برآمده از نیازي اجتماعي و سیاسي بود و به طور طبیعي از درون سنت اسالمي بر نمي خواست .شکست
مدرنیسم در کشورهاي اسالمي یکي از دالیل عمده طرح دوباره اسالم در تفسیري تازه بود .مدرنیسم در کشورهاي اسالمي و از جمله ایران،
بیشتر در نظام سیاسي تبلور مي یافت که نه سنتي بود و نه مدرن و در نتیجه بسیاري از خواست هاي اجتماعي و سیاسي مردم را بي پاسخ مي
گذاشت .این دولت ها در بسیاري موارد متاثر از فرهنگ غرب بودند و خواهان گسست قاطع از آداب و رسوم سنتي .جدا از این تفسیر فرهنگي،
مردم دولت ها را وابسته به کشورهاي قدرتمند غربي مي دانستند .در ایران اگرچه تجربه استعمار هرگز پدید نیامد ،اما واقعه  ۲۸مرداد ۳۲
زخمي عمیق بر پیکر وجدان جمعي روشنفکران نهاد .در پي همه این ها بود که اسالم به عنوان یک رقیب براي نظام سیاسي و اساسا براي
ایدئولوژي هاي زمانه طرح شد.
اصطالح اسالم سیاسي که چند دهه است در رسانه ها و حتي محافل آکادمیک به کار مي رود ،چندان دقیق نیست .به باور پژوهشگران اسالمي
این اصطالح زادگاهي غربي دارد و در مقایسه با مسیحیت و براي فهم این پدیده در غرب ساخته شده است ،در حالي که اسالم هیچ گاه غیر
سیاسي نبوده است و پیامبر اسالم عالوه بر پیامبر رئیس مدینه و فرمانده جنگ نیز بوده است .اما آن چه در دهه هاي پیش از انقالب تازگي
داشت ،ظهور همین روشنفکران مذهبي بود ،خارج از نهاد روحانیت.

٧٩

سعید حنائي کاشاني :چیزي که جدید است این است که امروز کساني در واقع عهده دار ایدئولوژي اسالمي شده اند که ارتباط نهادي با دین
نداشته اند .یعني براي ما مثال موجه این است که ابن حنبل یک تعبیر خاصي از دین داشته باشد و کرامیه یک تعبیر خاصي .اما ما مي گوییم
که این افراد در درون یک نهادي در واقع کار مي کنند که نهاد دیني است .اما بازرگان یا شریعتي چه ارتباطي با نهاد دیني دارند که کساني
مثل شریعتي یا بازرگان این پشتوانه را ندارند؟ به همین دلیل کساني مانند شریعتي یا بازرگان مي توانند این بحث هاي کالمي و بحث هاي
ایدئولوژیکي را وارد زندگي عموم مردم بکنند ،در حالي که کساني مانند آقاي مطهري یا علمه طباطبائي نمي توانند این بحث ها را عمومي
کنند و به همین دلیل شما مي بینید که آن دستاوردي که روشنفکران دیني در ایران دارند ،یعني این که عموم مردم را که طبقات شهري
باشند وارد مسائلي مي کنند که تا قبل از آن خاص طبقات اندکي از مردم بود و این هم به وسیله یک نهادي به نام روحانیت انجام مي شد و
تاثیرش بسیار اندک بود.
م.خ :.روشنفکران مذهبي دین را وارد اجتماع کردند و تفسیري فراگیر از دین به دست دادند که در آن دین مي تواند همه نیازهاي مادي و
معنوي بشر را برآورده کند و با ایدئولوژي هاي معنوي هماوردي نماید .براي این هدف روشنفکران دیني آن زمان ،از جمله علي شریعتي ،ناگزیر
بودند تا مفاهیم کلیدي اسالم را از نو تعبیر کنند.
سعید حنائي کاشاني :کسي مانند شریعتي با هنرمندي در واقع این کار را انجام مي دهد ،نه با توانایي هاي علمي .از این جهت شریعتي دوباره
اساطیر مذهبي را احیا مي کند ،آن ها را با زبان روز مجهز مي کند ،و به آن ها جهتي مي دهد براي رسیدن به آن چه ایده آل است و مطلوب.
از این جهت ما مي بینیم که آن گفتاري که در واقع در بعد از انقالب ایران حاکم مي شود ،گفتار شریعتي است که خودش را نه به عنوان
روشنفکر دیني یا مذهبي ،بلکه دقیقا به عنوان روشنفکر مطرح مي کند .یعني شریعتي با استفاده از منابعي که در غرب وجود دارد ،یعني گفتار
مسلط روشنکفران غربي که چپگرایي است ،کساني مانند سارتر ،فانون ،و دیگران ،در واقع سعي مي کند که نشان بدهد که این چیزي که
معنویت اسالمي مي نامد ،مي تواند با جهت گیري تاریخي همراه باشد که آرمان آن بر انداختن حکومت مستکبران و روي کار آوردن حکومت
مستضعفان است.
م.خ :.علي شریعتي که بي گمان پر نفوذترین روشنفکر مذهبي تاریخ معاصر ایران است ،باور داشت که روشنفکري یعني پیامبري.
احسان شریعتي )فرزند دکتر علي شریعتي( :شریعتي روشنفکر را ادامه کار پیامبران مي داند و در واقع یک نقش پیامبرانه براي روشنفکر قائل
است .روشنفکران ادامه دهنده راه پیامبران هستند از نظر شریعتي .به این معنا علم براي علم و تحقیق براي تحقیق طبعا نیست در کار شریعتي.
این بار عاطفي یکي از به اصطالح خصایص ذاتي خود امر قطبي و دیني است و نمي شود در دین به این بار عاطفي توجه نکردو به آن فقط به
عنوان یک موضوع خشک منطقي و عقالني و تاریخي و تتبع قرار داد .این بار هنري و تاریخي مثال یکي از محورهاي کار شریعتي بود که ما باید
هنر را وارد فرهنگ مذهبي و بازسازي امر دیني قرار بدهیم یا در بعد شاعرانه اي که در وصف شریعتي یا در زندگي شریعتي مي بینیم ،بله ،این
یک واقعیت است .این جنبه هنري است ،ولي با جنبه سیاسي یا هنري نمي شود تقلیل داد کلیت حرکت یا اندیشه را ،یعني بگوییم که یک کار
سیاسي بوده است که مي خواسته ابزار بساز از دین ،این جوري تعبیر شده است یا در برداشتي اسالم شاعرانه بوده است به قول بعضي ها.
م.خ :.تفسیر هنرمندانه اسالم ،یعني کناره گرفتن از تفسیر علمي یا تاریخي آن ،براي تبدیل اسالم سنتي به ایدئولوژي مبارزه سیاسي و اجتماعي
الزم بود .براي این که اسالم سنتي بتواند وعده آرمانشهري زمیني و آسماني بدهد و این آرمانشهر را فراتر از همتاهاي غربي خود بنشاند ،باید در
بسیاري از مفاهیم سنتي و همین طور مدرن دستکاري کرد .شهادت ،امامت ،خویشتن ،ایدئولوژي ،روشنفکري ،و مانند آن ها در منظومه فکري
کساني مانند مانند علي شریعتي معناهایي تازه و منحصر به فرد یافته اند.
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سعید حنائي کاشاني :شریعتي در واقع یکي از هنرهایش ،یا یکي از توانایي هایي که در واقع دارد و به این وسیله مي تواند مخاطبان خودش را
شیفته کند ،همین دستکاري در مفاهیم است .مفهومي مانند روشنفکرو مفهومي مانند ایدئولوژي را بسیار هنرمندانه دستکاري مي کند و با علم
به این که این مفاهیم مي توانند مفاهیم بسیار مردودي باشند در غرب )به هر حال شریعتي مي داند ایدئولوژي در غرب مردود است( ،آن را
طوري بازسازي مي کند که یک معناي بسیار حماسي و انساني و وشنفکرانه به آن مي بخشد .در نتیجه شریعتي موفق مي شود بیشتر با ارزش
ها کار خودش را پیش ببرد تا با علم و دانش.
م.خ :.همین ویژگي است که به نظام فکري کساني چون شریعتي و تفاسیر وي از اسالم ،خصلتي دلبخواهانه و خارج از چهارچوب و قواعد
شناخته شده تفسیري مي دهد.
سعید حنائي کاشاني :شریعتي در جایي مي گوید که همان کاري که بسیاري از روشنفکران اروپایي با اساطیر یوناني کردند ،ما حق داریم با
اساطیر دیني خودمان انجام بدهیم .یعني شریعتي وقتي که مي بیند که روشنفکران اروپایي از اساطیر یوناني ،مثال سارتر ،استفاده مي کنند
براي بیان اندیشه هاي جدید ،او هم به خودش حق مي دهد که این کار را بکند و معاني تازه اي در این اساطیر بگذارد و کشف بکند .در واقع
من مي توان بگویم که شاید هیچ کس در دوره جدید به اندازه شریعتي به علم هرمونتیک آشنا نبوده و از آن استفاده نکرده است .یعني آن
چیزي که در واقع شریعتي را قوي مي کند ،تفسیرها و تاویل هایش است .این تفسیرها و تاویل ها مي توانند با معیارهاي علمي ناسازگار باشند،
اما با معیارهاي خطابه و با معیارهاي هنر ناسازگار نیستند .خطابي بودن تفکر شریعتي از وي نمونه یک آرمانخواه رمانتیست مذهبي ساخت که
شالوده اندیشه اش شور آفریني بود .در واقع بخش عمده اي از سرشت فکري او ،به اثر پذیریش از ایدئولوژي مارکسیسم بر مي گشت .همان
ایدئولوژي که وي اسالم را رقیب آن مي دانست.
احسان شریعتي :یکي از منابع فکري شریعتي همین مارکسیسم و مکاتیب چپ است ،یعني به طور کلي سویسال دموکراسي و جنبش هاي
سوسیالیستي که در تاریخ معاصر اروپا پیدا شده است .ولي نوع و سنخ مارکسیسمي که شریعتي به شکل علمي در فرانسه آموخته است ،از زمان
هانري لوفر و به خصوص گوویچ که ایشان در درس هایش شرکت مي کرده و تعقیب مي کرده این مباحث را ،نوعي مارکسیسم اروپایي و در
واقع نئومارکسیسم است که از لوکاچ تا آلتوسه و با گذر از مکتب حلقه فرانکفورت مشخص مي شود و بنابراین تم هایي که شریعتي در ایران
مطرح مي کند در مارکسیسم که مورد انتقاد سایر مارکسیست هاي کالسیک )چه مدهبي و چه غیر مذهبي ،یعني آن هایي که منبع فکریشان
مارکسیسم است از مذهبي ها( ،ایراد مي گرفتند که این ها نظریاتي است تجدید نظرطلبانه و نئومارکسیستي یا غیر علمي...
م.خ :.چنین بود که شریعتي توانست با هنرمندي مفاهیم اصلي تشیع را در چهارچوب خاص مارکسیستي خود بفهمد و به این ترتیب تفسیر تازه
اي از اسالم و تشیع خلق کند که ویژگي اصلي آن اعتراض به نظام سیاسي موجود است.
صداي دکتر علي شریعتي )روشنفکر دیني ،حسینیه ارشاد تهران( :تشیع یک اصل دارد و همه اصول دیگرش از همان منشعب است .اگر همه
اصول و فروع شیعه بر آن اصل مبتني نباشد ،پا در هوا و بي معني و بي هدف است و آن اصل »نَه«است .نه ،کدام نه! ببینید ،من مي خواهم یک
اصلي استنباط بکنم .خودم آن موضوع را نمي خواهیم تحلیل کنم .از این جا یک اصلي مي خواهم براي همه تاریخ استباط کنم که تشیع یعني
چه ...
م.خ :صداي علي شریعتي را مي شنیدید که درباره خصلت اعتراضي مکتب تشیع سخن مي گفت.
روشنفکراني مانند علي شریعتي ،به دلیل قدرت بیان شفاهي خود ،به سرعت در میان توده مردم و جوانان در دهه  ۴۰و  ۵۰نفوذ یافتند .احسان
شریعتي از دالیل نفوذ کالم پدرش در آن دوره مي گوید:
٨١

احسان شریعتي :در درجه اول در خود شخص شخصیت شریعتي است که یک پیچیدگي ،یعني چند وجهي و چند ساحتي بودنش که در زمینه
هاي هنر ،سیاست وحتي دین شناسي یا ایدئولوژي هاي جدید و وارد شدن به حوزه هاي فرهنگي مختلف ...به چنین شخصیت هایي طبعا
جامعه اي که در حال انتقال از سنت به مدرنیته است و دچار یک بحران هویتي و فرهنگي عمیق است ،احتیاج دارد ،بر خالف ظاهر آرمانگرایانه
و ایده آلیستیک که شریعتي دارد ،به نظر من در مباني واقعي و تاریخي مشخصي که اتفاقا در جامعه ایران و در کشورهاي جنوب و ایران
اسالمي زنده است ،مثل خود همین برخورد درست با پدیده دین یا با پدیده هویت ملي و بومي که در واقع این مشکل و معضل همه روشنفکران
بوده از آغاز مشروطه تا االن و شریعتي هم همان دغدغه ها را داشته است که سایر روشنفکران داشته اند و اما آن ها نتوانسته اند چه بسا با زبان
و با روش درستي با این مساله برخورد کنند و دچار انزوا شده اند و ناشناخته مانده اند .ولي شریعتي به طور نسبي موفقیتش در این بود که
توانست که این سد را بشکند و پلي بین دغدغه هاي روشنفکران و مردم ،دردهاي مردم و در واقع مسائل اصلي متنابه مردم )چه در زمینه
اعتقادي و چه اجتماعي( ایجاد بکند.
م.خ :.روحانیت زمانه شریعتي را تکفیر و بایکوت کرد و روشنفکران دوران او نیز چندان اهمیتي به وي نمي دادند .بدین روي شریعتي نتوانست
در دوران حیات خود با هیچ یک از کانون هاي اقتدار فکري در جامعه وارد گفتگو شود .تک گویي وي در زمانه اش به پر و بال گرفتن
شخصیتش کمک کرد.
سعید حنائي کاشاني :براي زدودن شریعتي به دیالوگ نیاز بود ،اما جامعه زمان شاه در واقع براي دیالوگ امکاني نداشت .همان طور که افالطون
و سقراط نشان دادند ،تنها پادزهر سخنوري دیالوگ و گفتگو است و هر سخنران و خطیبي را مي شود با دیالوگ متوقف کرد .اما دوران شاه به
دلیل خصوصیاتي که داشت ،یعني همین فضاي دیالوگي که در آن وجود نداشت و همین رابطه اي که باید در واقع میان روشنفکران مختلف در
جامعه وجود داشته باشد ،شریعتي به یک اسب سرکشي تبدیل شده بود که هیچ مهاري جلو او را نمي توانست بگیرد.
م.خ :.روشنفکران غیر مذهبي حتي به این هم چندان بها نمي دادند که شریعتي به جنگ اقتدار مذهبي رفته است.
احسان شریعتي :باید توجه کرد که یکي از اولین )در حوزه مذهبي الاقل( ناقدین نهاد سنتي و تفکر تحجر و تسلط گرایانه دیني ،شریعتي بود.
شریعتي بود که اولین بار در همان زمان که از نظر مصالح سیاسي همه گوشزد مي کردند که نباید تضاد با روحانیت دامن زده بوشد ،شریعتي
بحث دیني را راه انداخت و تکفیر شد این مساله رابطه پارادوکسیکال روحانیت را باشریعتي و حکومت اسالمي را با شریعتي نشان مي دهد و ما
ي ادامه دارد ،از آقاي اشکوري و آقاي آغاجري و ملي– مذهبي
مي بینیم که در هر قضیه فکري جدي که دیگر در همین سال هاي آخر هم حت ُ
و به طور کلي پرونده هایي که وجود دارد ،باز یک پاي تفکر شریعتي مطرح است .یعني همیشه این مساله که تفکر شریعتي براي حاکمیت و
روحانیت هم منبعي بوده است براي این که جامعه جوان و اصوال جهان و اصال این که امکانپذیر بشود اصوال در ایران و نه در هیچ نقطه دیگري
حاکمیت اسالم ،این را مدیون مي داند به شریعتي .از طرف دیگر بزرگتیرن ناقد این نوع حکومت هم باز شریعتي است.
م .خ :از شگفتي هاي روزگار همین بود که روحانیون سیاسي دوران به شدت از وي تاثیر پذیرفتند و در نتیجه ادبیات روحانیون انقالبي و بعد
حاکم رنگ و بوي علي شریعتي را گرفت .این جدا از گروه ها و سازمان هاي سیاسي بود که پا به عرصه نهادند و رهبر فکري خود را علي
شریعتي مي دانستند .سعید حنائي کاشاني مي گوید این ها پیامدهاي فکر شریعتي بود که خود وي هرگز نمي توانست آن را پیش بیني کند.
سعید حنائي کاشاني :شریعتي متاسفانه یک فلسفه تاریخي داشت که آن فلسفه تاریخش خیلي خوش بینانه بود .در واقع شریعتي بازي هاي
تاریخ یا دهن کجي هاي تاریخ را ندیده بود .اگر شریعتي مثال آن قدر زنده مي ماند که پروستاریکا را ببیند ،آن قدر زنده مي ماند تا فروپاشي
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بلوک شرق را ببیند ،یا در واقع به تاریخ اسالم با دید دیگري نگاه کرده بود ،مي فهمید که بسیاري از آن چه که ما مي خواهیم به دست
خودمان نمي آید و ثمره آن را بسیاري کساني مي برند که ما در واقع آن ها را از ابتدا به عنوان دشمن خودمان شمرده ایم.
م.خ :.اما نماد برجسته اسالم سیاسي در دوران معاصر ،آیت الله خمیني است .آیت الله خمیني توانست با امکانات مالي که مرجعیت پس از
شکوفایي اقتصاد ایران در اختیارش گذاشت ،صاحب نظریه اي تازه شود به نام والیت فقیه و بتواند با این ایده رهبري یک انقالب را علیه نظام
سلطنتي به دست گیرد .احمد کاظمي موسوي ،استاد حقوق اسالمي در دانشگاه بین المللي مالزي ،به ریشه هاي فکري اسالم سیاسي و تفکر
آیت الله خمیني اشاره مي کند.
احمد کاظمي موسوي )استاد حقوق اسالمي در دانشگاه بین المللي مالزي( :به این عنوان که حکومت را به دست بگیرند ،ما نداریم در هیچ دوره
اي در تاریخ .در دوره مشروطیت علما کمک کردند ،مخصوصا به صنف روشنفکرهاي ایران کمک کردند که آن ها جلو بروند با تئوري مشروطیت
که خودشان داشتند .شروع به سیاسي شدن را مال احمد نراقي ،فصلي مي نویسد در کتاب عواید االیامش .خوب ،در آن جا عمال همه اختیارات
امام را مي دهد به فقیه .اما خود او عمال این قصد را نداشته است که به دست بگیرد حکومت را ،براي این که در کتاب بعدي در مقدمه معراج
السعادة که به زبان فارسي نوشته است ،قتحعلي شاه را آن چنان ستایش مي کند و آن چنان ایشان را صاحب قدرت مي پندارد و ادعا مي کند
که جایي براي نظریه والیت فقیه نمي گذارد.
م.خ :.در واقع نظریه والیت فقیه به معنایي که آیت الله خمیني به کار برد ،در تفکر شیعه بدیع و بدعت بود .آیت الله خمیني بسیاري از عناصر
این نظریه را از عرفان گرفت و مفهوم خاص والیت و مراد و مریدي در آن بود.
احمد کاظمي موسوي :والیت فقیه به صورت سیاسي االن که مطرح شده است ،از درون فقه شیعه در نیامده است و از درون عرفان نیز در
نیامده است ،گو این که عرفان اثر گذاشته است .بیشتر همان ایدئولوژي هایي که بعد از شکست مدرنیسم در خاورمیانه و در دنیاي اسالم پیدا
شده است ،آن ایدئولوژي ها باعث پیدایش این نظریه شده است و این نظریه به صورت این که فقیه و یا عارف در یک دنیاي مثالي ،سلطه دارد،
این خوب بوده و در عرفان ما هم بوده است .نمونه اش خود سرگذشت و نوشته هاي آیت الله خمیني است .آیت الله خمیني در اولین کتابي که
مي نویسد ،حوزه عرفاني دارد و براي آقاي شیخ محمدعلي شاه آبادي مي نویسد و تحت تاثیر ایشان در  ۲۷سالگیشان به اسم الوالیة و الخالفة.
والیة به معناي قدرت و خالفت هم باز هم بر مي گردد به قدرت .در این کتاب صحبت اصلي صحبت قدرت است ،البته با زبان محي الدین عربي
و عبدالرزاق کاشاني ایشان صحبت مي کردند .اما صحبت بر تسلط بر بالد و شهرها است.
م.خ :.شاید هیچ قدرتي به اندازه اسالم ایدئولوژیک که هم وعده تنعم دنیوي و اداره کامل و موفق زندگي این جهان را مي دهد ،و هم بشارت
نعیم اخروي و سعادت آن جهاني را ،نمي توانست ساختار سیاسي ایران را یک سره زیر و رو کند .با انقالب ایران سلطنت که از دیرپاترین
نهادهاي اجتماعي و سیاسي بود ،فرو ریخت.
مهدي خلجي با سعید حنائي کاشاني ،احسان شریعتي و احمد کاظمي موسوي
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مهدي خلجي )رادیو فردا( :پادشاهي در ایران کهنترین نهاد سیاسي ارزیابي شده است .الگوي ایراني پادشاهي براي نظام سیاسي از دیرباز و
حتي در نوشته هاي فیلسوف هاي یوناني به شکل گسترده اي بررسي و تحلیل شده است .افالطون در کتاب »قانون ها« و ارسطو در کتب
»سیاست« خود درباره پادشاهي سخن گفته اند .عباس میالني ،استاد علوم سیاسي دانشگاه  Stanfordدر آمریکا ،به نظریه این دو فیلسوف
بزرگ درباره پادشاهي اشاره مي کند.
عباس میالني )استاد علوم سیاسي دانشگاه  ،Stanfordآمریکا( :هر دو متفق هستند بالقوه بهترین نوع حکومت سلطنت مي تواند باشد ،ولي
بالقوه هم بدترین نوع حکومت سلطنت مي تواند باشد .بالقوه بهترین است ،براي این که پادشاه ،به گفته آن ها ،نیازمندي درگیري با مسائل
روزمره را ندارد تا بتواند فراي وابستگي هاي موضعي و حزبي منافع جامعه را انجام بدهد .به همین خاطر در تاریخ ایران هم به نظر من ما نمي
توانیم این قاعده فلسفي کلي را ندیده بگیریم .ادواري در تاریخ بوده اند که پادشاه جامعه را به طرف جلو برده است و در جامعه تساهل را دارا
کرده است و ادواري بوده اند )که آن ادوار بدون شک به نظر من ادوار من ادوار غالب هستند( که جامعه به نوعي خودکامگي دچار شده است.
سلطنت به نظر من في النفسه استبداد ایجاد نمي کند ،جامعه است که از نهاد سلطنت یا یک استبداد مي آفریند؛ آن چنان که مثال در ایران در
خیلي از موارد تعریف شده است ،یا وقتي که خیلي از نیروهاي دمکراتیک جامعه قوي هستند ،نهاد سلطنت را مثل سوئد ،مثل بلژیک ،و مثل
انگلستان مي توانند به عنوان نمادي براي ثبات و تداوم جامعه استفاده بکنند.
م.خ :.مساله اصلي این است که آیا پادشاهي برابر است با خودکامگي یا نه .شماري از پژوهشگران اندیشه سیاسي در ایران باور دارند که تاریخ
پادشاهي در ایران یک دست و پیوسته نیست و باید پادشاهي هر دوره را در چهارچوب تاریخي خود قرار داد تا به داوري هاي دقیقتري رسید.
به همین خاطر در این برنامه تالش مي کنیم تا معنا و مبناي پادشاهي ایران را در دوارن باستاني تا حمله غرب ها و ورود اسالم از دیدگاه
صاحب نظران بررسي کنیم.
نظام پادشاهي در ایران باستان برآمده از نظم اجتماعي موجود در آن بود .جواد طباطبائي ،فیلسوف و تاریخ نگار اندیشه سیاسي ایراني ،نظم و
طبقات اجتماعي ایران باستان و جایگاه پادشاه را در آن شرح مي دهد.
جواد طباطبائي )فیلسوف و تاریخ نگار اندیشه سیاسي ایراني( :جامعه به سه طبقه تقسیم مي شده است و این سه طبقه در واقع در یک جایي و
در یک شخصي نوعي تجلي پیدا مي کرده اند یا به عبارت دیگر شخصي بود در راس این طبقه اجتماعي قرار مي گرفت و نوعي جمع میان ان
ها را انجام مي داد .یعني نظم و نسق اجتماعي به عبارت دیگر میان این سه طبقه متفاوت اجتماعي در شخصي تجلي مي کرد یا به دست
شخصي انجام مي شد که به او مي گویند پادشاه .شاه در ایران باستان عبارت است از نظم و نسق اجتماعي و این هماهنگي که باید میان طبقه
هاي مختلف اجتماعي وجود داشته باشد .سه طبقه اجتماعي را تشخیص داده اند که در تمام جوامع هندواروپایي بوده است :موبدان یا دینیاران،
طبقه ارتشتاران یعني جنگجویان و کساني که از مرزهاي کشور دفاع مي کنند ،و طبقه کشاورزان که به طور عمده کار تولیدي اجتماع انجام مي
داده اند.
م.خ :.هر یک از سه طبقه اجتماعي در ایران رنگ طبقات خود را داشت .موبدان رنگ سفید ،کشاورزان رنگ سبز ،و ارتشتاران رنگ سرخ .این سه
رنگ پرچم ایران را تشکیل مي دهد .به همین دلیل است که تاریخ نگاران مي گویند پرچم ایران از کهنترین و با معناترین پرچم هاي جهان
است ،زیرا با درکي از نظام اجتماعي و ساختار پادشاهي ارتباط مي یابد.
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جواد طباطبائي :در آن جایي که شاه اقامت مي کرد یا در آن جایي که شاه قرار داشت ،همیشه یک پرچم باالي آن جا نصب مي شد .معنیش
این است که این جا شخصي نشسته است که وحدت طبقات اجتماعي ایران را درست مي کند که نماینده آن هم آن باال نمادش در واقع پرچم
ایران بوده است.
م.خ :.اما چرا در ایران به پادشاه و نظام سیاسي استوار بر آن نیاز بود و مثال در جاهاي دیگر ،مانند یونان ،گونه هاي دیگر رژیم سیاسي برقرار
شد؟ ایران زمین واحد سیاسي گسترده اي بود با زبان ،نژادها ،و آیین هاي مختلف که پادشاه نماد یگانگي همه آن ها بود .در حقیقت بدون
پادشاه ،شکل گیري واحد سیاسي بزرگي مانند ایران زمین ناممکن بود.
جواد طباطبائي :ایران باستان را اگر که بخواهیم که با رقیب بسیار مهمش یونان مقایسه بکنیم ،یونان یک جاي بسیار کوچکي بوده است
تشکیل شده از جزایر کوچک و بعد بیشتر از هر چیز تشکیل شده از شهرهاي کوچک مستقل .ایران مي دانیم که یک امپراتوري است در معناي
دقیقش و شاهنشاهي .معني این ،این است که ایران یک واحد سیاسي بسیار بزرگ و بسیار گسترده اي بوده است ایران زمین با شاهان محلي و
به سبب گسترده بودن سرزمین ایران ،اقوام متفاوت با زبان ها و با آیین هاي متفاوت ،این وحدت را نمي شد در ایران درست کرد مگر با بودن
یک نهادي که در واقع نماینده و سمبل این وحدت بود که به آن مي گوییم شاهنشاه ،یعني وحدت همه این ها و بنابراین وقتي که مي گوییم
که وحدت کثرت است ،معنیش این است که نسبت این شخصي که است که در راس قرار مي گیرد و اجزاي آن که بخش هاي مختلف ،اقوام
مختلف ،و زبان ها و آیین هاي مختلف است ،نسبت ان یکي است.
م.خ :.پادشاهي اگرچه شکلي از یکه ساالري و حکومت فردي است ،در ایران باستان پادشاه قدرت را به زور به دست نمي آورد .پادشاهي در ایران
باستان در مفهوم دقیق خود وجود داشت ،یعني استوار بر وراثت و انتقال مشروعیت پدر به پسر و قبول اجتماعي این مشروعیت .احمد
سالمتیان ،دانش آموخته مدرسه سیاسي پاریس ،وراثت را محک اصلي تشخیص یک نظام پادشاهي مي داند.
احمد سالمتیان )فعال سیاسي ،پاریس( :سلطنت در درجه اول عبارت از انتقال یک مشروعیت خوني از طریق توارث بدن سلسله نهاد سلطنتي
معنا ندارد .نهاد سلطنتي با یک  Spotیا یک دیکتاتور که بدون توانایي تداوم سیطره خودش در روند نسل بعد از نسل خودش موفق شده
باشد ،تفاوت بسیار زیاد دارد .سلطنت اساسش بر معناي توارث است که این توارث فقط و فقط مبتني بر غلبه به شمشیر نباشد .یعني نوعي
مشروعیتي در ذهنیت جامعه و در ذهنیت حاکمین و حکومت شوندگان جا افتاده باشد که وارث به اصطالح ایراني بعد از اسالمش فرزند مرد
ارشد مرد بعد از او را به جانشیني بپذیرد .اگر از این نقطه نظر نگاه بکنید ،تفاوت عمده اي بین ایران قبل از اسالم و ایران بعد از اسالم به چشم
مي خورد .در ایران قبل از اسالم سلسله هاي سلطنتي طوالني تر هستند.
م.خ :.سلسله هاي پادشاهي در ایران پیش از اسالم طوالني تر هستند ،چون مشروعیت خود را از شمشیر نمي گیرند .جواد طباطبائي مبناي
مشروعیت پادشاهي در ایران باستان را توضیح مي دهد.
جواد طباطبائي :از نظر اجتماعي مشروعیت از طریق نماینده همه طبقات ولي بیش از هرچیز از طریق اعیان جامعه )اعیان به معناي بزرگان(
است که مشروعیت شاهنشاه مورد پذیرش واقع مي شود و رفتار شاه یا نشبتش به تمامي گروه هاي اجتماعي هم این مشروعیت را درست مي
کند .ولي از نظر آییني و ایدئولوژیک در ایران باستان شاه نماینده خدا بر روي زمین است به این اعتبار که داراي فره ایزدي است و به این اعتبار
و با عملش در واقع نشان مي دهد که نماینده خدا بر روي زمین است ،یعني همان طور عمل مي کند نسبت به آحاد اجتماعي و نسبت به گروه
هاي اجتماعي که خداوند با بندگانش انجتام مي دهد ،یعني خوبي ،نیکي ،عدالت ،و بسط راستي در جامعه.
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م.خ :.جدا از این ،پرسش دیگر این است که نظام پادشاهي چگونه حکومتي را به وجود مي آورد .دیکتاتوري ،قدرت مطلقه ،خودکامگي،
دموکراسي ،یا انواع دیگر حکومت ها؟
پادشاهي در بسیاري از کشورها ،چه در دوران قدیم و چه در دروان جدید ،در چهارچوب حکومتي غیر خودکامه بوده است .بنابراین پادشاهي با
خودکامگي لزوما یکي نیست .اما همایون کاتوزیان ،استاد ایران شناسي دانشگاه آکسفورد ،باور دارد که در ایران پادشاهي همیشه با خودکامگي
همراه بوده است.
همایون کاتوزیان) ،استاد ایران شناسي دانشگاه آکسفورد( :نوع حکومت در ایران همیشه خودکامه بوده است ،به این معنا که حکومت قانونمند
نبوده است .حکومت منوط مشروط به یک چهارچوب قانوني دراز مدت مستقل از خودش نبوده است .باید توجه به این نکته کرد که حکومت
خودکامه در نفس خودش الزم نیست که سلطنتي باشد .البته این درست است که در طول تاریخ ایران ،مثل اغلب جاهاي دیگر ،حکومت
شکلش پادشاهي بوده است ،ولي حکومت خودکامه حکومتي غیر قانونمند است و به هر شکلي ممکن است ظهور کند .پوشش سلطنت که فرم
حکومت و اداره مملکت بوده است ،اساسا مستقل از ماهیت خودکامگي حکومت است.
م.خ :.همایون کاتوزیان نظریه خودکامگي حکومت هاي ایراني را بر پایه مقایسه میان ایران و اروپا انجام مي دهد .از نظر او درست است که در
اروپا قدرت مطلقه بوده ،اما خودکامگي وجود نداشته است .این استاد ایران شناس تفاوت خودکامگي و قدرت مطلقه را وجود قانون مي داند.
همایون کاتوزیان :حکومت و سلطنت مطلقه در اروپا وجود داشته است ،اما فرق هست بین سلطنت مطلقه اروپایي و حکومت خودکامه ایراني و
بعضي از کشورهاي دیگر .حکومت مطلقه حکومتي است که قانون را وضع مي کند ،یعني قدرت مطلق دارد براي وضع قانون .ولي قدرت مطلق
براي پایمال کردن قانون و زیر پا گذاشتن قانون ندارد ،در حالي که در حکومت خودکامه و یا استبدادي قانون به معناي دراز مدت وجود ندارد،
به خاطر این که تصمیم دولت در هر آن عین قانون است و این تصمیم ممکن است که هر بار ،هر لحظه ،هر روز ،هر ماه ،و هر هفته ،تغییر
بکند .یک چهارچوب مشخص و قابل پیش بیني براي ارتباطات و روباط اجتماعي و رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان وجود
ندارد و این تاثیر مي گذارد در وجود گوناگون اجتماع .مثال در حکومت استبدادي یا خودکامه ،مي شد بدون هیچ نوع تشریفات قانوني جان یک
کسي را گرفت و این اتفاق مي افتاد حتي براي شاهزادگان ،براي افراد طراز اول مملکت ،و براي وزراي بزرگ .مي شد در حکومت خودکامه به
یک اشاره دست مال یک کسي یا یک جمعي از مردم را گرفت .این دقیقا به خاطر عدم وجود ان چهارچوب مستقل از دولت قانوني بود که این
روابط را با همدیگر تعریف و تنظیم مي کند .تاکید مي کنم که در سلطنت مطلقه اروپایي ،که در تمام تاریخ اروپا جمعا براي کل اروپا بیش از
 ۴۰۰سال طول نکشید ،دولت قدرت مطلقه داشت ،ولي دولت قدرت کامل و تمام نداشت .به این معنا که در حکومت استبدادي و یا حکومت
خودکامه ،دولت مي تواند به اندازه قدرت واقعیش اعمال قدرت کند .یعني دولت هر کاري را که بتواند انجام دهد ،مي تواند انجام دهد در حالي
که در یک جامعه قانونمند ،حتي در جامعه قانونمندي که سلطنت مطلقه در آن وجود داشت در اروپا ،دولت به اندازه قدرتش نمي توانست
اعمال قدرت کند ،به اندازه حقوق قانونیش مي توانست اعمال قدرت کند که کمتر از میزان قدرت فیزیکیش بود.
م.خ :.اما جواد طباطبایي با این دیدگاه موافق نیست .او مي اندیشد نباید مفاهیم خودکامگي و دیکتاتوري را که تازه و اروپایي هستند ،درباره
ایران باستان به کار برد .از نگاه طباطبائي ،طبق نظریه شاهي آرماني در دوران ایران باستان ،خودکامه کسي است که معنفعت عمومي را در نظر
نمي گیرد .در ایران باستان پادشاه خودکامه اصال پادشاه نیست ،یعني رعایت مصلحت عمومي معیار پادشاه بودن است ،نه معیار خوب یا بد
بودن پادشاه.
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جواد طباطبائي :بعضي از مفاهیم یا این فرمول ها را در مورد نظریه هاي باستاني سلطنت خیلي نمي شود به کار برد .ببینید ،در دوران باستان
سلطنت یا نظام شاهنشاهي و نظام شاهي آرماني البته ،در نظر من دارم مي گویم و نه در عمل ،در نظر شاه عین شریعت است .یعني اگر بشود
گفت ،معادل است به نوعي با پیامبر در ادیان آسماني .بنابراین خودش عین شریعت است .چون نماینده خدا بر روي زمین است و چون فره
ایزدي با او است ،شاه عین قانون است ،عین داد است به زبان قدیمیتر ،و عین راستي است و مخالف دروغ است و ضد دروغ است .چون این طور
است ،بنابراین شاه نه وراي قانون است و نه بیرون قانون است .شاه عین قانون است ،منتهي تا زماني شاه عین قانون است که قانون عدل و
راستي را ،داد و راستي را در جامعه تعمیم بدهد و نماینده داد و راست باشد .آن جایي که دروغ بگوید ،همچنان که در اوستا و دیگر منابع آمده
است ،آن جایي که شاه دروغ بگوید و نماینده دروغ باشد و بخواهد که در جامعه دروغ را تسري بدهد ،در ان جا فره ایزدي از او جدا مي شود.
پس بنابراین نه شاه است و نه نماینده خدا بر روي زمین و نه داراي فره ایزدي .ضابطه اساسي عبارت است از داد و راستي ،در واقع چیزي که
بعد از اسالم به آن مي گوییم مصالح عمومي .آن جایي که پادشاه دیگر نماینده مصالح عمومي کشور نباشد ،دیگر اصال شاه نیست طبق این
نظریه.
م.خ :.جواد طباطبائي مي گوید نظام مشروعیت ساختار سیاسي در ایران باستان با رم باستان متفاوت بود و با این همه نمي توان گفت حکومت
در ایران باستان ،دست کم در زمان هخامنشیان ،خودکامه تر از بعضي دوره ها در یونان و روم باستان بوده است.
جواد طباطبائي :روم باستان از زماني که شاه ها را بیرون کردند و رم به جمهوري رم تبدیل شد ،مي بینیم که نظرات سیاسي یونان باستان را
آیین یا ایدئولوژي رسمي روم باستان قرار دادند .در رم باستان و همین طور هم در یونان باستان ،یک فکر و یک اندیشه سیاسي کامال متفاوتي
وجود داشت با آني که ما داشتیم .ایران یک امپراتوري بود که از باال متعین مي شد ،توضیح داده مي شد ،یعني از راس هرم قدرت که عبارت
باشد از شاهنشاه؛ در حالي که در روم و بیشتر در یونان با تعبیرهاي امروزي مي توانیم بگوییم که قدرت از مردم Authority ،از مردم ناشي
مي شد .مشروعیت از مردم ناشي مي شد و در این نظام حکومتي مساله انتخاب و  Authorityان شخصي که انتخاب مي شد ،بسیار اساسي
بود .به این دلیل است که نهادهایي در رم ایجاد شد مثال سنا ،مثل مجلس به اصطالح امروزي تر عوام ،و در راسش کساني که قدرت را اداره
مي کردند و به هر حال براي مردم به عنوان منبع مشروعیت مساله مهمي بود؛ در حالي که در ایران بالکل متفاوت بود .یعني مفهوم مردم،
مفهوم دقیق مردم به معنایي که در رم به کار مي رفت ،در ایران به کار نمي رفت.
م.خ :.در کنار این ،آن چه پادشاهي را به خودکامگي مي کشاند ،نبود قدرت هاي موازي آن است .در اروپا نهادهایي چون کلیسا و طبقه اي مانند
اشرافیت وجود داشت که تداوم تاریخي یافتند و قدرت پادشاه را محدود کردند .همایون کاتوزیان باور دارد نهاد مستقل روحانیت و نیز طبقه
اشراف ،در ایران به وجود نیامد ،درست به دلیل آن که حکومت خودکامه بود.
همایون کاتوزیان :عدم وجود این نهادها ،نهادهایي مثل  Aristocracyو سازمان مستقل مذهبي و غیره و غیره ،اساسا ناشي از ماهیت
خودکامه حکومت بوده است ،نه برعکس .منتهي این معلول ها ،این چیزهایي که بر اثر ماهیت خودکامگي دولت پدید نیامده اند ،خود عدم این
ها هم تاکید کرده است بر قدرت خودکامه دولت .یعني این که  Aristocracyمثال در طول تاریخ ایران به معناي اروپایي کلمه به وجود
نیامد ،به خاطر این که دولت خودکامه بود و به خاطر این که دولت اراده جان و مال مردم ،همه را داشت از هر طبقه اي .اما همین که چنین
طبقه اي به وجود نیامده بود و پدید نیامده بود ،طبیعتا سبب مي شد که ماهیت خودکامگي قدرت دولت بر سر جاي خودش بماند.
م.خ :.همایون کاتوزیان مي گوید مرادش از خودکامه بودن حکومت هاي ایراني این نیست که پادشاهان هر کاري که مي خواستند مي کردند،
بلکه از نظر وي پادشاهان هر کاري که مي توانستند و مي خواستند ،انجام مي دادند.
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همایون کاتوزیان :صحبت سر این نیست که در حکومت استبدادي دولت هر کاري که دلش مي خواهد مي کند ،بلکه صحبت بر سر این است
که دولت هر کاري که در تواناییش باشد مي کند .این توانایي ممکن است به هزار چیز محدود بشود ،مثال فرض بفرمائید که دولت در اعصار
گذشته ممکن بود که در هر لحظه از زمان قادر به این نباشد که مثال یک ایل را ،ولو این که به دالیلي با آن ایل ضدیت داشت ،سرکوب بکند به
خاطر این که قدرت نظامیش اجازه نمي داد که این کار را بکند یا فالن اقدام سیاسي یا اجتماعي را بکند ،نمي توانست این اقدام را بکند به
دلیل محدودیت هاي گوناگون .موضوع سر ماهیت قدرت است و این است که ماهیت قدرت دولت در جامعه ایراني محدود به یک چهارچوب
دراز مدت مستقل از خودش نبود ،نه این که دولت هر اقدامي که اراده مي کرد ،یعني دلش مي خواست ،انجام بدهد .او مي توانست هر اقدامي
را که در تواناییش بود انجام بدهد بدون این که یک چهارچوب قانوني مانع و رادعي برایش ایجاد کند.
م.خ :.جواد طباطبائي اما باور دارد که در ایران باستان هم نهادهایي وجود داشته است .وزارت و دبیري دیوان ،دو نهادي بوده است که در ایران
باستان تداوم داشته و جایگاه مهمي را به خود اختصاص مي داده است .وزیر نوعي شریک در قدرت و دبیر نقش دیپلمات و مشاور پادشاه را
داشته است .در نتیجه پادشاه که مشروعیت او به پاس داشتن مصالح عمومي وابسته بود ،ناگزیر بود که نظر وزیران و دبیران خود را لحاظ کند.
عالوه بر این نهادهایي مانند مجلس مهستان در برخي ادوار پیش از اسالم ایران وجود داشت که به پادشاه مشورت مي داد.
جواد طباطبائي :در حالت آرمانیش به هر حال وجود داشته است ،شاه وزیر داشته است که بنابراین باید مشاوره مي کرده است و از طرف دیگر
بزرگان وجود داشته اند که باید با آن ها رایزني مي کرده در بسیاري از امور و از طرف دیگر در مورد بعضي ها به صورت الاقل افسانه اي مي
بینیم که درشان به روي مردم هم باز بوده است براي این که مردم دادخواهي بتوانند بکنند .بنابراین نوعي رعایت آن شیوه مشروعیت یابي به
صورتي انجام مي شده است ،اگرچه نهادهایي که هم در یونان بوده است و هم در رم بوده است ،بالکل متفاوت هستند البته و چون نهادهاي
امروزي در دموکراسي هاي جدید و در نظام هاي آزاد جدید جامعه رم و یونان است ،بیشتر به آن توجه داریم .در ایران به نوعي این نهادها
وجود داشته است ،اگرچه روي آن ها مشکل ما این است که در بسیاري از موارد واقعیت وجود داشته است ،ولي نظریه پردازي روي آن ها وجود
نداشته است .در تاریخ ایران این پیوسته مساله است و به همین دلیل هم است که ما به این ها خیلي معموال توجه پیدا نکرده ایم.
م.خ :.هر وقت وزیران و دبیران مقتدر بوده اند و راي و راه خود را پیش مي بردند ،پادشاه از خودکامگي فاصله مي گرفت و هر وقت آن ها به
حاشیه رانده مي شدند ،دست پادشاه بازتر مي شد .از سوي دیگر همه پادشاهان به یک اندازه اقتدار نداشته اند .گاهي که قدرت مرکزي روي به
ضعف مي نهاد ،عوامل بسیاري توانایي و اقتدار پادشاه را محدود مي کرد .به همین سبب هم مثال پادشاهي کورش و داریوش با پادشاهي
خسروپرویز و واپسین پادشاهان ساساني قابل مقایسه نیست.
همایون کاتوزیان :حکومت استبدادي و خودکامه الزاما همیشه حکومت موثر و نیرومندي نبوده است .حتي در مراحلي در تاریخ ایران حکومت
استبدادي وجود داشته است ،ولي حکومت استبدادي مطلقه نبوده است ،یعني دولت قدرت دولت مطلق نداشته است و دولت ضعیف بوده است.
در همین تاریخ اخیر و قرون اخیر مثال مي بینیم که در دوره مظفرالدین شاه یعني بین سال  ۱۸۹۶و  ۱۹۰۷دولت اگرچه هنوز استبدادي بود و
حتي بر ضدش انقالب شد ،انقالب مشروطه در اواخر این دوره صورت گرفت و پیروز هم شد ،اما دولت فوق العاده ضعیف بود و بر اوضاع و احوال
مملکت سلطه نداشت و حتي به نظر مي آمد که شیرازه مملکت از هم به زودي مي پاشد .این چیز بارها اتفاق افتاده است در تاریخ ایران و
گاهي هم منجر شده است به از هم پاشیده شدن شیرازه مملکت یا فروریختن قدرت دولت.
م.خ :.همایون کاتوزیان سخن مي گفت ،استاد ایرانشناسي دانشگاه آکسفورد.
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با آمدن اسالم ،پادشهاي اگرچه نهادي بود که به حیات خود تداوم داد ،در شکل و شمایل و مباني آن تغییراتي پدید آمد و چنان که صاحب
نظران گفته اند ،به سلطنت بدل شد .در بخش آینده برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،درباره تحالت نهاد سلطنت پس از ورود اسالم به
ایران سخن خواهیم گفت.
مهدي خلجي با عباس میالني ،جواد طباطبائي و همایون کاتوزیان

قسمت هجدهم
ﺱﻴﺎﺱ ﺖ در اﻳ ﺮان ﭘﻴ ﺶ از اﻧﻘ ﻼب

مهدي خلجي )رادیو فردا( :با حمله عربها به ایران ،دوره تاریخي تازهاي در ایران زمین آغاز شد .ورود اسالم به ایران ،همراه بود با شکل تازهاي
از حکومت که به اصطالح خالفت نامیده شد ،یعني جانشیني پیامبر .این نوع حکومت با ساختار قدرت و پادشاهي در ایران باستان تمایز بنیادي
داشت .اما همایون کاتوزیان ،استاد ایران شناسي دانشگاه آکسفورد باور دارد که ورود اسالم به ایران ،شکل حکومت را دچار تغییري اساسي
نکرد ،چون عربهاي بادیهنشین از فرمانروایي چیز زیادي نمیدانستند و در نتیجه به هر سرزمیني که یورش بردند ،شکل حکومتي موجود در آن
سرزمینها را آموختند و در عمل اجرا نمودند:
همایون کاتوزیان )استاد ایران شناسي دانشگاه آکسفورد( :ماهیت قدرت را تغییر نداد به خاطر این که این مسائل ،مسائل جامعه شناختي
هستند و نه حقوقي به معناي عادي کلمه ،چنانکه ما مي بینیم که ماهیت خود خالفت اسالمي ،یعني خالفت مثال فرض کنید عباسیان ،مانند
ماهیت قدرت بود در ایران گذشته و در واقع مي توان گفت که این شکل حکومت باستاني ایران بود که تاثیر خیلي زیادي بر شکل حکومتي
گذاشت که پس از اسالم بعد از چند دهه اول پدید آمد .به خاطر این که جامعه عرب آن زمان اساسا یک جامعه بادیه نشین و بیابانگردي بود و
از نظر اجتماعي سابقه اداره یک سرزمین وسیع پیشرفته اي به نسبت آن دوره مثل ایران یا مثل مصر یا مثل سوریه را نداشت و قبیله اي بود،
شکل حکومتي را که بعد مثال در خالفت امویان یا عباسیان پدید امد ،اصال تجربه نکرده بود .بلکه این اشکال )اشکال خالفت اسالمي( در اثر
تماس و آموزش از جوامعي مثل جوامع ایراني پدید آمدند.
م.خ :همایون کاتوزیان ماهیت سیاسي خالفت عباسیان را درست مانند پادشاهي ساسانیان میداند و هر دو را خودکامه ارزیابي میکند .اما
پژوهشگران دیگري هستند که با این دیدگاه موافق نیستند .آنها نظام خالفت را با پادشاهي آرماني ایران باستان یکي نمیدانند و در عین حال
باور دارند بر پایه منطق اندیشه سیاسي در قلمرو ایران ،ورود اسالم تأثیر تعیینکنندهاي برجا نگذاشت و اندیشه خالفت که در اصل مبتني بر
استیالگري و غلبه به شمشیر بود نتوانست بر اندیشه شاهي آرماني که مبتني بر دادگري پادشاه و حفظ مصلحت عمومي بود ،چیره شود .جواد
طباطبایي ،فیلسوف و تاریخ نگار اندیشه سیاسي ایران ،از این دسته پژوهشگران است .او بر خالف همایون کاتوزیان ساختار حکومت در ایران
باستان را خودکامه نمي داند و باور دارد که اندیشه شاهي آرماني حتي تا قرنها پس از اسالم در برابر نظریه خالفت مقاومت کرده است:
جواد طباطبایي )فیلسوف و تاریخ نگار اندیشه سیاسي ایران( :از نظر اندیشه سیاسي ،اسالم تاثیر خیلي مهمي نتوانست بر ایران بگذارد .بعد از
این چیزي که گفتند دو قرن سکوت ،بعد از دو قرني که تحوالت خیلي عمده اي صورت نمي گرفت ،مي دانیم که بعضي از خاندان هاي ایراني
در برخي از نواحي ایران بزرگ توانستند که حکومت هاي سلطنتي – پادشاهي جدیدي درست بکنند .بسیاري از این ها مي دانیم که براي
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خودشان نسب نامه اي درست کردند و خودشان را به بهرام گور ،یزدگرد ،یا یکي از شخصیت هاي مهم دوره ساساني مي رساندند و از طرف
دیگر نظریه سیاسي که بیشتر مورد نظر من است ،این است که این نظریه بازتولید شد ،تجدید شد در این دوره و حتي با از بین رفتن خاندان
هاي حکومتگر ایراني در ایران ،این نظریه ماند .در حوزه اندیشه سیاسي در ایران بزرگ ،هیچ نماینده نظریه خالفت ما نداریم .این نشان مي
دهد که ساکنان ایران بزرگ به طور عمده ،اگرچه اسالم را به عنوان دین پذیرفتند ،ولي در حوزه اندیشه سیاسي ،ایراني یا به تعبیر من ایران
شهري باقي ماندند.
م.خ :جواد طباطبایي میاندیشد ،امپراتوري و تمدن اسالمي در این دوران از دو سو به ناچار ،به گذشته ایران چشم داشت :نخست آن که قبل از
ظهور اسالم در دنیاي عربي چنان نظم سیاسیاي وجود نداشت که مرجعي براي امپراتوري اسالمي باشد ،در حالي که امپراتوري ساسانیان
چندین سده بر بخش عظیمي از دنیاي باستان فرامانروایي کرده بود و تجربه آنان مي توانست در اختیار دستگاه خالفت قرار گیرد و دوم آن که
تدوین اندیشه اسالمي در قلمروهاي متفاوت و متنوع آن در چالش با اندیشه یوناني و ایراني انجام گرفت و به ویژه در قلمرو اندیشه سیاسي
بخش بزرگي از کار تدوین به دست ایرانیان افتاد .اما اندیشه سیاسي ایران شهري تنها در دوره تمدن اسالمي یعني از سده سوم تا پنج و ششم
هجري ،دوران رواج عقالنیت و شکوفایي انسان باوري ،توانست تاب بیاورد و پس از افول خردگرایي و غلبه اندیشه شریعت بر عقالنیت ،اندیشه
سیاسي ایرانیان هم زیر تأثیر شریعت و نظام خالفت قرار گرفت.
جواد طباطبایي :در سلطنت دوره اسالمي یا درشاهي دوره اسالمي اگرچه اساس و شالوده نظریه ،نظریه ایران شهري است ،یعني نظریه کهن
شاهي آرماني است ،ولي به تدریج تجت تاثیر تلقي نظریه خالفت از یک طرف و از طرف دیگر به دلیل تحوالت اجتماعي در ایران و به ویژه با
آمدن ترکان و استقرار اقوام ترک در ایران و ائتالفي که در واقع میان نظریه هاي اهل سنت که حامي خلیفه بودند از یک طرف ،و سالطین ترک
از طرف دیگر ،صورت مي گیرد ،نظریه ایرانشهري دوره اسالمي بیش از پیش به تدریج از محتواي آرماني خودش خالي مي شود و به سلطنت
مطلقه نیل مي کند.
م.خ :به واقع دو نقطه عطف اساسي باعث گسسته شدن رشته پیوند ایرانیان با اندیشه سیاسي ایران باستان شده است ،یکي سقوط حکومتهاي
ایراني مانند آل بویه در پایان سده چهارم و دیگري رواج عرفان و تصوف و غلبه تقدیرگرایي و خردستیزي .جواد طباطبایي از این دو نقطه عطف
مهم یاد میکند:
جواد طباطبایي :یک – در حدود سال فرض کنیم که  ۴۰۰هجري ،ظهور اولین حکومت هاي ترک در ایران و سقوط آل بویه به نظر من مهم
بوده است ،یکي از نقطه هاي گسست و انقطاع .دومي که کامال تسویه حساب با عناصر ایرانشهري است ،عبارت است از یورش مغوالن که در آن
جا بعد از در واقع دوره مغوالن است که به طور کلي عناصر مغولي از یک طرف و عرفان مبتذل از طرف دیگر ،عمده آن چیزي که از اندیشه
آرماني ایرانشهري مانده بود ،آن را از بین مي برد.
م.خ :اما نظریه خالفت چه بود که جایگزین نظریه شاهي آرماني شد؟ در نظریه شاهي آرماني مشروعیت پادشاه به رفتار او بر پایه عدل و داد و
حفظ مصلحت عمومي است ،اما در نظریه خالفت ،مشروعیت حاکم بر اساس توانایي او در چیرگي بر دیگران با تکیه به شمشیر است.
نظریهپردازان خالفت ،استیالي خلیفه را بر دیگران شرط انعقاد امامت و خالفت میدانند .جواد طباطبایي میگوید از نگاه یونانیان و ایرانیان رابطه
سیاسي ،اساس ًا به معناي رابطهاي است که بر مبناي استیال و چیرگي به زور شکل نگرفته است .رابطه خدایگاني رابطه سیاسي نیست .بنابراین
در دوره اسالمي و با مبناي خالفت ،مفهوم حفظ مصلحت عمومي رخت بربست و هر گونه رابطه سیاسي ،به رابطه خودکامگان با زیردستان بدل
شود .در این دوره ،در واقع معیار مصلحت عمومي به معیار سلطه تحول یافت؛ کلمه سلطان متولد میشود :فرمانروا کسي نبود که پاسبان
مصلحت عمومي است ،بلکه کسي بود که به زور به سلطه دست یافته است:
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جواد طباطبایي :فرق بین رابطه سیاسي و مناسبات سیاسي به معناي دقیق کلمه ،آن جایي که مي شود واقعا کلمه سیاست را به کار برد ،و غیر
سیاسي یا خودکامگي عبارت است از ضابطه مصلحت عمومي .من اعتقاد دارم که این مفهوم که هم در نوشته هاي ایران باستاني به نوعي وجود
داشته است و هم در یونان وجود داشته است بهترین شکلش ،وقتي در دوره اسالمي این دو گروه از نوشته هاي ایراني و یوناني انتقال پیدا مي
کند ،به تدریج آن چه که از مفهوم مصلحت عمومي در آن ها وجود داشت ،به تدریج این مفهوم مصلحت عمومي از بین مي رود.
م.خ :قدرت در ایران پس از اسالم چون با زور به دست میآید ،با زور هم از دست میرود .چنین است که نظام سیاسي ثبات خود را از دست
میدهد و سلسلههاي سلطنتي پس از اسالم آن تداوم و بلندي عمر سلسلههاي پادشاهي پیش از اسالم را ندارند.
احمد سالمتیان )دانشآموخته مدرسه علوم سیاسي پاریس( :در این دوره ما مواجه با یک مساله هستیم که اکثر خاندان هاي سلطنتي عمرشان
کوتاه است ،متوسطش از سه یا چهار نسل سلطان تجاوز نمي کند .ثانیا ،معموال بعد از سلطنت پایه گذاران و نفر دوم ا سوم هر سلسله اي که
مي توانست سیطره قوي اي برقرار بکند ،براي هر نوع انتقال سلطاني از سلطان دیگر یک نوع کشمکش و جنگ داخلي اتفاق مي افتد و عمال
مي شود گفت که به نوعي سلطان جدید بار دیگر تاج کیاني را به ضرب شمشیر به دست مي آورد.
م.خ :تغییر مبناي مشروعیت از حفظ مصلحت عمومي و رعایت داد ،به توانایي در چیره شدن و سلطهگري ،ماهیت نظامهاي سیاسي ایران پس از
اسالم را نه تنها با پادشاهي پیش از اسالم که حتا با نوع سلطنتهاي مطلقه اروپا متمایز میکند.
احمد سالمتیان :سلطنت اروپایي قرون وسطي مشخصه عمده اش تداوم در یک سلسله توارث است و این که در این سلسله پدر – فرزند و نواده
و نسل هاي بعد از نسل ،چنان با مشروعیت مذهبي و مشروعیت آن چیزي که من به آن نهاد سلطنت مي گویم ،گره خرده است که به ندرت
پیش مي آید که کسي بر سر جانشیني شاه وارد جنگ داخلي بشود و علت جنگ داخلي ایران بشود .ژاندارک ،سمبل اسطوره اي ایجاد ملت
فرانسه که علیه انگلستان قیام کرد ،بعد از آن که توانست انگلیسي ها را در اورلئان شکست بدهد ،به طرف فتح پاریس و پایتخت نرفت ،رفت به
طرف شهر  ...که شهري بود که در آن جا معموال سالطین فرانسه را سوگند مي دادند و به آن ها مشروعیت مي دادند براي این که ولي عهد را
مشروعیتش را بپذیرند .یعني کسب خود قدرت از این نقطه نظر ،اهمیتش کمتر از کسب مشروعیت مربوط به قدرت است .حال این که در مورد
انتقال قدرت سلطنتي در ایران ،شاید بهترین فرمولي را که بشود پیدا کرد ،فرمول نادرشاه افشار است که به خصوص چون بعد از یک دوره اي
مواجه با انتقال سلطنت مي شود که صفویه یک تداوم بیشتر از معمولي داشتند در سلسله سالطین ایران ،براي توجیه مشروعیت خودش
صحبت از این مي کند که من فرزند شمشیر هستم.
م.خ :جدا از این تحوالت که در عرصه نظر روي داد ،ایران پس از اسالم در عمل شاهد دگرگونیهاي بنیادي در ساخت اجتماعي شد که بر نوع
حکومت نیز اثري ماندگار نهاد.
........
م.خ :پادشاهي در ایران باستان خاستگاهي شهري داشت .پس از یورش عربها به ایران و پس از آن یورش ترکان و بعد مغوالن ،پدیده تازهاي
بافت اجتماعي جامعه ایران را تغییر داد .تنش فرساینده میان قبایل اسکان نیافته و تمدن شهري و اسکان یافته ،یکي از وجوه منفي اثرگذار این
دوره جامعه ایران ارزیابي شده است .کوچنشینان و بیاباننشینان به شهرها حمله میکردند و با زور بازو و قدرت شمشیر سروري آنها را به دست
میگرفتند .بیهقي دبیر ،این قبائل را فرزندان بیابان نامیده است .این فرزندان بیابان قدرت را از راه جدال دروني در قبیله و پس از آن ستیز با
قبیلههاي دیگر حاصل میکردند .در واقع موتور تحول سیاسي ،چیزي نبود جز عصبیت قبیلهاي که مشروعیت سیاسي خود را در شمشیر
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جستجو میکرد .از سوي دیگر کوچنشیناني که یکجانشین میشوند و به اصطالح به زندگي تخته قاپویي روي میآورد نظم اجتماعي پیشین
جامعه ایران را برهم میزنند.
احمد سالمتیان :در ایران بعد از اسالم و به ویژه در ایران بعد از مواجه شدن با هجوم هاي قبایل ترک یا نزدیک به ترک ها ،مثل مغول ها ،از
شمال غربي ایران که یک تغییر اساسي در داخل خود سرزمین ایران از نقطه نظر سرنشینانش به وجود مي آورد و آن عبارت است از به هم زدن
تعادل زندگاني تخته قاپو و زندگاني کوچ نشیني .عمال در بخش عمده دوره اسالمي ،ما مواجهیم با یک نوع همزیستي زندگي کوچ نشیني و
زندگي تخته قاپو هستیم و زندگي کوچ نشین هم که به خصوص بعد از حمله مغول گسترش بسیار زیادتري پیدا مي کند ،مبنایش بر سیستم
قبیله اي است که در داخل خود قبیله هم بر سیستم  ...یا سیستم فارسیش بخواهیم بگوییم تیره و طایفه اي است .در درون قبیله یک نوع
مسابقه اي اتفاق مي افتد که مسابقه دائم است بر سر به دست گرفتن سیطره یا بر سر آن چیزي که در تاریخ خود ایران از  ...یعني حکومت
سیطره و مشروعیتش به غلبه اش است بر رقباي دیگر خودش .آن کسي که در درون یک طایفه مي تواند بر بقیه افراد مسلط بشود و متدرجا
طایفه اش بر افراد ایل مسلط بشود و موفق بشود به نوعي یک نوع فدراسیون یا ائتالف ایالت دیگر را درست مي کند ،این ایل در درون خودش
آمادگي پیدا مي کند براي ربودن تاج سلطنتي.
م.خ :در شرایطي که حرف آخر را شمشیر آخر میزند ،تنها راه مشروعیت ،آویختن به دامان شریعت است .حاکمان در دوره اسالمي ،گرچه خود
چندان پایبندي به شریعت نداشتند تالش میکردند تا به نوعي تأیید خلیفه یا اهل شریعت را کسب کنند .اگر قدرت حاکمان ضعیف میشد،
همین نیاز آنها به اهل شریعت سبب میشد که عالمان دیني قوت بگیرند و قدرت آنها را محدود کنند .عباس میالني استاد علوم سیاسي دانشگاه
استنفورد به چنین وضعیتي در اواخر دوره صفویه اشاره میکند:
عباس میالني )استاد علوم سیاسي دانشگاه استنفورد( :در نیمه دوم صفویه ،در دوران شاه سلطان حسین ،روحانیت زیر لواي مال محمد باقر
مجلسي براي خودش قدرتي به دست آورده است ،تشکیالتي به دست آورده است ،و تاج سلطان حسین را محمد باقر مجلسي به سرش مي
گذارد و این ها شده اند بخشي از یک نیروي هم سنگ و البته در مورد محمدباقر مجلسي هم سوي با سلطنت .در دوره هاي دیگر ممکن است
ابرقدرتي شاه آن چنان وسیع بوده است که اجازه ایجاد چنین نهادهایي را نمي داده است.
م.خ :با غلبه شریعت بر عقالنیت و زورآوري بر مصلحت عمومي ،حتي مفهوم ایران نیز تغییر میکند .در ایران پیش از اسالم فرمانروا خود را
پادشاه ایران میدانست و ایران را در تقابل با انیران تعریف میکرد اما به گفته احمد سالمتیان حاکمان دوره اسالمي همه اسالم پناه هستند و
قلمرو حکومت خود را داراالسالم در برابر دارالکفر دارالحرب قلمداد میکنند.
احمد سالمتیان :بعد از اسالم به علت همین وضعیت ایلي و قبیله اي که معموال سر جمع کشور را به نوعي جوالنگاه ترکتازي سوارانش مي داند
و بیش از آن ،حتي مي توانم بگویم مفهوم پادشاهي ایران مثل قبل وجود ندارد .سالطین اغلب خودشان را شاه ایران نمي شناسند .اگر من
اشتباه نکنم ،اولین باري که بعد از اسالم ما مواجه با اطالق شاهنشاه ایران زمین و نه شاه ملک عجم یا شاه فارس که معموال رقباي ترک عرب
به کسي مي گفتند ،خودش را نام مي برد ،مربوط به اوزون حسن باشد از سالطین ایلخاني و آق قویونلو .ما در واقع بینش مشخصي هم نسبت
به نهاد سلطنتي قبل از اسالم که پادشاه ایران خودش را خداوندگار و صاحب ایران زمین مي دانست و وظیفه دفاع از ایران مقابل امیران را براي
خودش قائل بود ،نمي بینیم .عمال نه تنها مرزهاي جغرافیایي تاریخي ایران بعد از اسالم مقدار بسیار زیادي متزلزل مي شود ،بلکه شکل
مشروعیت حکومت سلطنتي هم متزلزل مي شود .یک دوره کوچکي ما داریم در دوره صفویه که به دالیل خاص که به نوعي باز هما تلفیق بین
مذهب و سلطنت هم به وجود مي آید ،پادشاه به عنوان مرشد کامل و بزرگ یک نوآوري دیني هم مي خواهد در کشور سیطره داشته باشد و
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شاید از این نقطه نظر بشود گفت تنها سلسله سلطنتي که پس از اسالم در ایران شباهت به سلسله هاي سلطنتي اروپایي ،في المثل مثل بوربون
ها دارد ،سلسله صفویه است و الغیر.
م.خ :در چنین موقعیتي تنها نهاد یا نیرویي که اندیشه ایراني را تداوم میبخشد نهاد وزارت و نهاد دبیري است .دبیران و وزیران که به دلیل قوت
اندیشه و نیروي کارامد سیاسي خود مشاوران حاکمان عرب ،ترک و مغول شدند ،در واقع مشعل اندیشه ایرانشهري را روشن نگاه داشتند و با
اقتباس از اندیشه یوناني چراغ خردورزي را برافروختند و با ضعیف شدن آنها از سده هفتم به بعد ،اندیشه عقالني نیز روي به ضعف نهاد.
احمد سالمتیان :ما در تاریخ ایران زمین مواجه با شجره نسب خانواده دبیراني مي شویم که  ۷۰۰سال یا  ۸۰۰سال طول عمرشان است .خانواده
هایي از سیاستمداران نظام گذشته و آخر دوره قاجار در ایران بوده اند که  ۷۰۰سال شجره نسبي خودشان را به عطاء الملک جویني یا خاندان
برمکي یا خاندان خواجه نظام الملک مي رسانند .حال آن که از نقطه نظر سلسله هاي سلطنتي ،معموال سلسله هاي سلطنتي بعد از خودشان به
نوعي خاموش مي شوند و آیین کشورداري را دبیران اداره مي کنند ،نه سالطیني که معموال از کوچ نشیني آمده اند و یکي دو نسل باید در زیر
دست ان دبیران پرورش پیدا بکنند که هنر سلطنت را بپذیرند و بي جهت هم نیست که در ایران عمده ترین کتب علوم سیاسي ایران فرم
اندرزنامه این نوع وزیران است به شاهان و شاهزادگان .از نامه هاي تنسر بگیریم و بیاییم تا سیرالملوک همه این ها این وضعیت را دارد ،یعني
باز نشان مي دهد حافظ و حامي تکیه گاه اصلي شیوه حکومت ایراني در ایران ،بیشتر آن دبیرها هستند و آثاري است که به قلم آن ها نوشته
شده است که تداوم آن چیزي را مي دهد که در ایران از آن به عنوان نهاد سلطنت کهنسال در ایران مي کنند ،نه شخص سلطان و نه سلسله
سلطنتي .در تاریخ حافظه اجتماعي ایران ده ها وزیر و دبیري را از یاد مي برد ،از برامکه بگیرید تا نخبه کشي کنوني که به عنوان شهداي در
مقابل قدرت جابره هستند و هیچ کدام از سلطیني را که به دست سلطنان قبلي به قتل رسیده اند و تکه تکه شده اند ،شاید یکي – دو تایشان
را جامعه ایران برایش مرثیه و مصیبت بخواند .مثل این که در ذهنیت خود جامعه این مساله جا افتاده است که قدرتي را که به شمشیر مي
گیرند ،وقتي به شمشیر هم از دست بدهند ظلمي اتفاق نیافتاده است.
م.خ :احمد سالمتیان سخن میگفت دانش آموخته مدرسه علوم سیاسي پاریس.
.......
م.خ :اگر درباره دوره ایران باستان برخي از پژوهشگران کاربرد واژه خودکامه را براي توصیف نظام پادشاهي نمیپذیرند ،در دوره اسالمي ،همه
اتفاق نظر دارند که حکومتها برآمده از زور و متکي بدان بودند و به هیچ قانون و معیاري پایبست نداشتند .تا پیدایش جنیش مشروطیت ،قرنها
سرشت حکومت ،خودکامه ماند .در واقع با شوک تجدد اروپایي بود که ارکان نظر و عمل سیاسي در ایران دوباره لرزید و ایرانیان به شکل
بنیادي در برابر حکومت خودکامه واکنش نشان دادند .مشروطیت ،به معناي زوال سلطنت نبود ،بلکه محدودشدن آن را به قانون طلب میکرد.
در بخش بعدي برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي ،سرگذشت سلطنت را در دروه معاصر دنبال میکنیم.
مهدي خلجي با همایون کاتوزیان ،جواد طباطبایي ،احمد سالمتیان وعباس میالني

قسمت نوزدهم
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مهدي خلجي )رادیو فردا( :نهاد سلطنت پس از جنبش مشروطیت در ایران ،با دگرگوني اساسي روبرو شد .پیش از آن که جنبش مشروطیت در
دهه هاي پایاني سده  ۱۹شکل بگیرد ،سلطنت خود با بحران هاي جدي دست و پنجه نرم مي کرد .دودمان قاجار که برآمده از قبیله ترکمن
بودند ،در رقابت با دیگر قبایل ایران دچار ضعف شدند .قبیله قاجار و ترکمن پرقدرتترین و پرجمعیت ترین قبایل ایران نبودند.
رقابت قبیله اي بدانجا مي انجامد که در دوران مشروطیت دو قبیله بختیاري و قشقائي اقتدار بیشتري مي یابند و از قضا همین دو ایل در
جنبش مشروطیت و رهبري آن نقش پررنگي به عهده مي گیرند .از سوي دیگر پس از قرارداد ترکمانچاي و قرارداد گلستان ،سلطان داراالسالم
یا سلطان ایران از دشمن شکست مي خورد و بخش گسترده اي از سرزمین هاي خود را به او وامي گذارد .در قرارداد ترکمانچاي امپراتوري
روس تضمین مي کند که سلطنت در ایران نسل بعد از نسل در فرزندان پسر فتحعلي شاه و بعد عباس میرزا تداوم یابد .این ها در حالي است
که شماري از دبیران و فرهیختگان ایران بر اثر تماس و آشنایي با غرب ،از نوع دیگري از حکومت و فرمانروایي ،غیر از سلطنت مطلقه ،آگاه مي
شوند و امواج تجدد عقل ایراني را فرا مي گیرد .همه این عوامل در کنار عوامل دیگر به انحطاط و ضعف حکومت قاجار یاري مي کند و در نهایت
مظفرالدین شاه قاجار را وادار مي کند که به دست خود فرمان مشروطیت ،یعني محدود شدن قدرت پادشاه را به قانون ،امضا کند.
مشروطیت جنبشي بود که آرمان هاي خود را از اروپا وام مي گرفت .در اروپا ،از جمله در انگلستان ،تصور تازه اي از سرشت نظام سیاسي پدید
آمده بود که حکومت را حافظ مصالح عمومي مي دانست .کلمه  Republicیا جمهوري هم در اصل ناظر به حفظ مصلحت عمومي بود.
فیلسوفان سیاسي در اروپا با توجه به مفهوم مصلحت عمومي ،قدرت پادشاه را محدود به قانوني مي خواستند که این هدف را براورده کند .در
نتیجه سلطنت از شکل مطلقه آن در مي آمد و در ماهیت خود به جمهوري بدل مي شد.
جواد طباطبائي )تاریخ نگار اندیشه سیاسي( :آن ها مساله مفهوم مصلحت عمومي را توانسته اند که بسط بدهند و سلطنت مشروط به رعایت
مصالح عمومي بکنند .این تحولي که در انگلستان جلوتر از همه جا صورت گرفته است ،این است که مفهوم مصلحت عمومي در مقابل واحد
سلطنت و در مقابل صورت حکومت سلطنت تبدیل شده است به مضمون حکومت .به تدریج ان چیزي درست شد در انگلستان و بعدا البته در
جاهاي دیگري از اروپا که شکل نظام حکومتي فاقد اهمیت است به شرطي که مضمون آن عبارت باشد از  ،...یعني مصالح عمومي جمهور مردم.
بنابراین آن چه که در مشروطه ما هم صورت گرفت ،در واقع این بود که قدرت شاه را محدود کنند به قانون ،مشروط کنند به قانوني که ناشي از
مردم بود و به مصالح عالي ملي و مصالح جمهور مردم رارعایت مي کرد.
م.خ :.پیش از جنبش مشروطیت هم در ایران شورش ها یا قیام هایي علیه نظام هاي سیاسي موجود رخ داده بود ،اما آن قیام ها به واقع اعتراض
علیه حاکم ظلم و جور بود و خواهان عدالت سلطان .یعني شکل حکومت فردي ،ساختار و نوع طبیعي نظام سیاسي به شمار مي آمد .اما جنبش
مشروطیت از جنس دیگري بود .این جنبش قدرت مطلقه را سرچشمه فساد مي دانست و این که حکومت فردي عدل و ظلم نمي شناسد و به
خودکامگي مي انجامد .با مشورطیت ،جدا از مساله توارث و انتقال سلطنت از راه رابطه خوني ،معیار دیگري هم در تعیین مشروعیت سلطان
وارد شد .گردن نهادن به قانون اساسي و تنها سلطنت کردن ،نه حکومت کردن.
احمد سالمتیان )دانش اموخته مدرسه علوم سیاسي پاریس( :نمایندگان سوگند وفاداري مي خورند به شاه تحت این عنوان که مادام که
اعلیحضرت به اصول مسلمه قانون اساسي عمل بکنند ،ما وفادار هستیم .یعني وفاداري آن ها مشروط است .اگر بنا بشود شاه وفاداري به آن
اصول نداشته باشد و از ان اصول تخطي بکند ،مشروعیت خودش را از دست داده است ،چون مشروعیتش فقط و فقط مشروعیت ارثي نیست.
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م.خ :.واپسین سلسله پادشاهي در ایران نیز با گسستن رشته توارث سلسله پیشین پدید آمد و رضا شاه ،بنیان گذار سلسله پهلوي به واقع تالش
مي کرد که نظام سنتي سلطنت را بازتولید کند .ماشاء الله آجوداني ،پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ،مي گوید :رضا شاه به همان شیوه اي به
قدرت رسید که سالطین پیشین.
ماشاء الله آجوداني )پژوهشگر تاریخ معاصر ایران( :اصال در تاریخ ایران ما بعد از اسالم شاهنشاهي گسترش یافته یا خون سلطنتي را در آن معنا
نمي بینیم .با حکومت صفویه است که نظام شاهنشاهي ایران دوباره بازسازي مي شود ،ولي بعد از آن هر کس که از راه رسید ،دو روز قدرت را
مي گیرد .مگر آغا محمدخان قاجار که بود؟ یک گردنکشي بود که آمد و قدرت را در دست گرفت و پیشتر ،نادرشاه که بود؟ مگر آن ها از
خانواده سلطنتي بودند؟ و طبیعي بود که خانواده پهلوي هم که بیایند آن مساله توارث اهمیت ندارد و خوب از این طریق اگر نگاه بکنیم در
واقع سلطنت پهلوي بازتولیدي بود از سلطنت هایي که در ایران به لحاظ تاریخي شکل مي گرفت و وارثت خوني در آن رعایت نمي شد .این
گسست ها را ما در تاریخ ایران فراوان داشتیم بعد از اسالم.
م.خ :.مشروطیت اگرچه در آرمان و جهان نظر بریدن و گسستن از نظام استبدادي بودف در عمل به از میان رفتن استبداد منجر نشد .پس از
مشروطیت در شرایط انحطاط و سستي سلطنت قاجار و ضعف دولت مرکزي ،دوراني از هرج و مرج در ایران آغاز شد .همایون کاتوزیان ،استاد
ایراني دانشگاه آکسفورد ،هرج و مرج را رویه دیگري از استبداد مي داند و تاریخ سیاسي ایران را چرخه گردان و مکرر استبداد و هرج و مرج.
همایون کاتوزیان )استاد دانشگاه آکسفورد( :انقالب مشروطه موفق نشد بنیاد استبداد را در جامعه مجتمع بکند و به جاي آن حکومت قانونمند
مجتمع و دراز مدت بیاورد .آن روي سکه استبداد حکومت خودکامه در ایران هرج و مرج بوده است ،یعني وقتي دولت سقوط مي کرد یا بر اثر
ضعف و ناتواني خودش و یا معموال بر اثر فشار نیروهاي خارجي یا داخلي ،بدیلي براي قدرت وجود نداشت مگر همان نوع حکومت استبدادي و
قدرت استبدادي که فرو ریخته بود .در نتیجه قدرت هاي معارض با هم با یکدیگر زد و خورد و برخورد مي کردند بر سر قدرت و بر سر این
جامعه گرفتار هرج و مرج مي شد تا ان که یکي از آن ها باالخره غالب مي شد و قدرت را در دست مي گرفت.
م.خ :.جنبش تجددخواه و آزادي طلب و قانونگراي مشروطیت در کام نابساماني و پریشاني اجتماعي و سیاسي فرو رفت .در گرداب تهدیدهایي
که از جانب روس و انگلیس ایران را آماج گرفته بود و تضاد و رقابت گروه ها و قبیله ها ،مردي به نام رضاخان میرپنج که خواستگاهي نظامي
داشت قدرت را در دست گرفت و توانست آرامش ،امنیت ،و ثبات را به جامعه ایراني بازگرداند .رضاخان میرپنج نخست و با الگوبرداري از
مصطفي کمال آتاترک در ترکیه ،خواهان برقراري حکومتي جمهوري بود ،اما در پي مخالفت علما و روحانیان ناگذیر سلسله تازه و سلطنت را
بنیاد نهاد و تاج پادشاهي را بر سر گذاشت .شجاع الدین شفا ،معاون فرهنگي وزارت دربار در عصر محمدرضا شاه پهلوي مي گوید این شکست
مشروطیت بود که ظهور رضاشاه را ممکن کرد .به همین سبب بود که مشروطه خواهان قدیم از وي حمایت کرده اند.
شجاع الدین شفا )معاون فرهنگي وزارت دربار در عصر محمدرضا شاه پهلوي( :ارکان سلطنت در ایران متزلزل شده بود وقتي رضا شاه آمد و رضا
شاه باعث از بین رفتن مشروطه نبود .از بین رفتن مشروطه باعث آمدن رضاشاه شد .مشروطه وقتي وظایفي دارد که در ایران در تمام مدت
فاصله بین اعالمش در زمان مظفرالدین شاه و بعد استقرارش ،تا زمان رضا شاه هیچ کدام تحقق پیدا نکرد .در تمام این مدت  ۱۴ساله اول
مشروطیت و تا  ۴سال بعدش که رضاشاه آمد ،یعني  ۱۸سال ،فقط در هرج و مرج و در بي سرو ساماني و نفي مطلق سازندگي گذشت .یعني
هیچ کدام از کارهاي مملکت حل نشد ،به خاطر این که در ان شرایط نمي توانست حل شود .هم فشار مالکین بود ،هم فشار طبقه اشراف بود
که همه بودند ،و هم به خصوص فشار روحانیت در  ۱۴سال اول مشروطیت  ۲۷کابینه در ایران پشت سر هم تشکیل شد و سقوط کرد ،یعني به
طور متوسط هر چهارماه یک دولت .در این دولت ها هم همیشه مهره ها همان هایي بودند که بودند ،یعني یکي از این وزارت به آن وزارت مي
رفت یا این وزیر مي شد و بعد مي آمد و نخت وزیر مي شد.

٩٥

م.خ :.رضاشاه پهلوي با گسستن رشته توارث سلطنت در قاجار قدرت را در دست مي گیرد ،اما وي در چهارچوب وظایفي که قانون اساسي براي
وي تعیین کرده است ،نمي ماند .تامین امنیت ،برگرداندن قدرت به حکومت مرکزي ،ساخت راه ،سامان دادن به ارتش ،بنیاد نهادن دادگستري
و ساختار قضایي ،و نیز آموزش و پرورش و آموزش عالي اهدافي است که از نظر رضاشاه نیاز به اقتداري مطلق دارد ،چون نهادهاي الزم براي
اداره کشور هنوز پدید نیامده است.
احمد سالمتیان :مشروطیت بیان کرده بود که از زمان امضاي متمم شخص شاه فقط سلطنت مي کند ،نه حکومت .تصریح کرده بود که هیچ
کدام از وزرا نمي توانند فرامین پادشاه را مستمسك قرار بدهند براي رفع مسئولیت خودشان .این متاسفانه در داخل ایران بنا به شرایط جدیدي،
دیگر شرایط قدیم نیست ،رضا خان سردار سپه متکي به قبیله خودش نیست و شاید مي توانم بگویم که اولین بار است بعد از زمان هاي زیاد در
ایران ،رضا خان سردار سپه کسي است که اتکاي قبیله اي ندارد و عالوه بر این ،از نقطه نظر شکلي هم مجلس موسساني تشکیل داده که رضا
شاه مي تواند بگوید من سلطنت انتخابي هستم .مجلس موسسان را البته فراموش نکنید که  ۵۳درصد نمایندگان آن مجلس موسسان هم
روحانیون بودند و رضا شاه اوال مي خواست اعالم جمهوري کند و آن روحانیون بودند که اصرار کردند سلطلنت بکند .خود رضاخان سردارسپه
چه در زماني که فرماندهي کل قوا را داشت و چه در زماني که به عنوان پادشاه شروع مي کند از حدود قانون اساسي تجاوز کردن ،تا آنجائي که
عمال مجلس و قانون اساسي و وزرا براي او فرع مي شوند و اساس قدرت او برمبناي قدرت نظامي او است .مشروعیت سوگندي که براي وفاداري
به قانون اساسي مشروطه خورده ،از بین برده است.
م.خ :.حکومت پهلوي که اساسا با تجدید گرائي و تاکیدش بر طرح مدرن سازي کشور شناخته مي شود براي پیشبرد تجدد در ایران ناگزیر شد
تا از تجدد سیاسي زمانه فاصله بگیرد و قدرت سیاسي مطلقه سنتي را دوباره بازسازي کند.
همایون کاتوزیان :مشکل در مورد سلطنت پهلوي این نبود که سلطنت با تجدید تعارضي داشت بلکه این بود که سلطنت ،سلطنت مشروطه
نماند و من از مشروطه مخصوصا به معني دقیق کلمه یاد مي کنم به همان اصلي محدود و حداقل حکومت قانونمند ،نه الزاما حکومت
دمکراتیك ،یا دست کم نه الزاما حکومت دمکراتیك گسترده و پیشرفته مثل دمکراسي هاي امروز در اروپاي غربي و آمریکاي شمالي .ولي مشکل
این بود که در دوره پهلوي اگر چه مثل همه ادوار تاریخ قوانیني وصل شد و مقرراتي وجود داشت بیشتر از گذشته به خاطر اینکه جامعه از
خیلي نظرات توده اي و مدرن شد ،اما حکومت ،حکومت قانونمند نبود در بیشتر اوقات .در بعضي از سالهاي آن دوره حکومت تا اندازه اي
قانونمند بود ولي در بیشتر اوقات نبود و این در واقع اوقاتي بود که جامعه از دولت بر مي گشت.
م.خ :.مشروطیت و قانون اساسي آن تا آنجا که به آرمانهاي متجددانه اش باز مي گشت تا اندازه اي خیالپردازانه بود .شجاع الدین شفا به این
واقعیت تاریخي اشاره مي کند که در فقدان سواد ،بهداشت و امنیت ،مقایسه کردن ایران با اروپاي قرن  ۱۹مبالغه اي بیش نبود.
شجاع الدین شفا :ایران اصوال آماده این تحول واقعي دمکراتیك نبود .مردم حس کرده بودند که این استبداد وحشتناك قاجار و استبدادهاي قبلي
وحشتناك تر صفویه را نمي خواهند ولي راهي که برایش پیدا کردند ،یك عده اي روشنفکر که چاره هم غیر از این نداشتند ،این بود که بیایند
بهترین سیستم مشروطیت اروپائي را در آن موقع در قانون اساسي بلژیك پیدا کردند ،کپي کنند براي قانون اساسي خودشان .این از نظر تئوریك
خیلي خوب بود .از نظر پراتیك نمي خورد .یعني جامعه ،آن جامعه بلژیکي ،فرانسوي یا انگلیسي قرن  ۱۹اروپا نبود و از همه مهم تر باید سطح
بینش جامعه چه از لحاظ سواد و چه از لحاظ بهداشت و چه از لحاظ مسکن و چه از لحاظ امور روزمره زندگي در حدي باشد که جوابگوي
احتیاج پروژه دمکراتیك باشد.

٩٦

م.خ :.ماشاء الله آجوداني مي گوید در باره سرشت خواسته هاي مشروطه طلبان حتي اغراق شده است .آنها مفاهمي مانند قانون ،آزادي و
جمهوریت را به معنائي به کار نمي بردند که اروپائیان زمانه در مي یافتند.
ماشاء الله آجوداني :مشروطیتي که ما از آن حرف مي زنیم ،درکي که از آن وجود داشت متاسفانه اغراق هاي بسیاري در مورد آن شد .این درك،
درك توانمندي نبود .یعني در خود پروژه مشروطیت ،درك درستي از قانونمندي وجود نداشت و فهم عمومي و وجدان عمومي نسبت به مسئله
قانون خواهي در ایران شکل نگرفته بود .مردمي که اکثریت شان بیسواد بودند و روشنفکراني که حتي در درك محدودي هم که از مسائل به
صطالح قانون خواهي جدید داشتند ،این درك محدود را هم نمي توانستند به صداي بلند در جامعه ایران مطرح کنند ،و مهم تر از همه ،شرایط
تاریخي ایران هم اگر منصفانه در آن نگاه کنیم ،وضعیت مملکت عقب مانده و ورشکسته اي که دو دقدرت مسلط زمان ،یعني روس و بریتانیا در
آن نقش دارند و روز به روز در دستگاه حکومت در زندگي سیاسي مردم تاثیر گذار هستند ،در یك چنین شرایطي آن چیزي که براي ملت ایران
اهمیت پیدا مي کرد ،استقالل بود و نه دمکراسي .در خود نهضت مشروطیت ،سالهاي پیش از آنکه رضا شاه روي کار بیاید ،خواست دمکراتیك
کمرنگي که وجود داشت به پاي درخت استقالل ایران قرباني گردید و این نتیجه به اصطالح تحوالت عمیق تاریخي و فکري و ساختاري و
فرهنگي ایران بود.
م.خ :.ماشاء الله آجوداني مي گوید سلطنت رضا شاه پهلوي را نباید به استبداد آن تقلیل داد .در شرایط تاریخي او که او ظهور کرد ،حکومت وي
تنها راه نجات ایران از تجزیه و از هم گسیختگي دروني بود.
ماشاءالله آجوداني :بدترین شرایط را ما در آن دوره تاریخي تجربه مي کردیم .نه امنیتي در مملکت وجود داشت ،نه قانوني حاکم بود ،نه نظام
سلطنت پاسخگوي مردم بود و نه نظام روحانیت .در چنین شرایطي همه اذهان متوجه این مي شود که یك فرد قدرتمند را بر سر کار بیاورند و
متاسفانه بازتولید سلطنت در معني حکومت طوري است که همه قدرت ها را متوجه نظام سلطنت مي کند تا از طریق یك نیروي قدرتمند
مستقر مرکزي ،ثبات ایران را و استقالل ایران را حفظ کند.
م.خ :.ماشاءالله آجوداني سخن مي گفت ،تاریخ نگار دوران معاصر ایران.
...
م.خ :.سلطنت پهلوي با رضا شاه و محمدرضا شاه حدود  ۵۰سال دوام یافت .در این دوره بخش عظیمي از آرمانهاي جنبش مشروطیت براي
مدرن کردن زیرسازهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران تحقق پیدا کرد اما آنچه ثابت ماند و خود را با مقتضیات یك جامعه در حال نوسازي
سازگار نکرد ،شیوه فرمانروائي و حکومت داري بود .شاید دوران نخست وزیري محمد مصدق اگر شرایط داخلي و خارجي براي رضا شاه فراهم
بود و او به سلطنت قناعت مي کرد و از مداخله در حکومت دست بر مي داشت ،فرصتي بود براي عملي شدن بزرگترین آرمان مشروطیت .شجاع
الدین شفا انقالب سال  ۱۳۵۷ایران و پایان سلطنت را امري طبیعي مي داند براي حکومتي که نتوانست با آنچه خود به عنوان تجدد پدید آورده
بود ،زمینه سیاسي مناسب را فراهم کند.
شجاع الدین شفا :از دیدگاه اولیه دانشگاهي و روشنفکري ،یك انقالب قرن بیستمي بود علیه شرایط استبدادي اي که دیگر با تحول و پیشرفت
جامعه ما  --یعني وقتي سواد باال رفته بود ،وقتي اقتصاد باالرفته بود ،وقتي امنیت فراهم شده بود و وقتي بهداشت باال رفته بود ،وقتي انقالب
سفید اجرا شده بود ،در آن شرایط دیگر قابل تحمل نبودکه آن استبداد قبلي ادامه پیدا کند .دانشگاه این را مي خواست .حاال اگر از نظر واقع
بیني حساب مي کرد که چند سال دیگر الزم است براي اینکه ایران به حدي برسد و پخته بشود براي این کار و خود به خود وقتي مي شد ...به
هرحال ،کاري نداریم که صبر نکردند ...ولي به هرحال ،آن انقالب روشنفکري و دانشگاهي درست بود.
٩٧

م.خ :.با نو شدن نسبي جامعه ،و آگاهي بیشتر آن از دستاورهاي فرهنگي و سیاسي غرب ،معیارهاي مشروعیت حکومت درایران تغییر کرد.
مبناي توارث براي سلطنت و تداوم حکومت فردي مقبولیت عمومي خود را از دست داد و در سال  ۵۷به انقالبي توده انجامید.
احمد سالمتیان :به این ترتیب ما مي بینیم که ترتیب توارث و انتقال توارثي که مکانیسم اصلي وجود سلسله سلطنتي در تمام دنیا است در
داخل ایران تحلیل رفته و تا آنجائي تحلیل رفته که با وجود اینکه شدیدترین ماده قانون مجازاتي که ما در ایران در دوره پهلوي داریم ،یعني
قانون دادرسي ارتش که افرادي را که کوشش براي برهم زدن ترتیب توارث کرده باشند ،به اعدام محکوم مي کند ،و با وجود اینکه در طول
تاریخ پهلوي ،بیش از  ۶۴۲نفر به موجب این ماده قانوني اعدام شده اند ،این مانع از آن نمي شود که ترتیب توارث نه به دست قبیله دیگري،
بلکه به دست یك انقالبي که حداقل این را کسي نمي تواند منکر بشود ،انقالب توده اي است ،پایان پیدا کند.
م.خ :.انقالب ایران نقطه پایاني بود بر نوعي از حکومت که به حکومت فردي و یکه ساالري در قالب سلطنت شناخته مي شود و در ایران عمري
دراز داشته است .با رفتن محمدرضا شاه از ایران در آبانماه  ،۱۳۵۷شکل سلطنت نیز ایران را ترك گفت.
صداي مستند رادیو در زمان خروج شاه :شاهنشاه آریامهر در ساعت  ۱۳و  ۸دقیقه امروز تهران را ترك گفتند .شاهنشاه در گفتگوي کوتاهي با
خبرنگاران گفتند تهران را به سوي اسوان در مصر ترك خواهند کرد .شاهنشاه آریامهر افزودند که امیدوارم دولت بتواند هم در ترمیم گذشته و
هم در پایه گذاري آینده موفق شود...
م.خ :.اما اینکه انقالب ایران آیا واقعا جوهر نظام سیاسي را از یکه ساالري تهي کند و راه را براي هرگونه باز تولید سلطنت در دهه هاي بعد از
انقالب ببندد ،صاحبنظران تردید دارند.
...

٩٨

م.خ :.تاکنون  ۱۹بخش از برنامه انقالب ایران و سقوط پادشاهي را شنیده اید .در سراسر این برنامه تالش کردیم تا تصویري از دهه هاي منتهي
به انقالب ایران را بدست دهیم و نشان دهیم که در قلمرو فرهنگ ،اقتصاد ،جامعه و سیاست ،ایران آن روزها چه شکل وشمایلي داشته است .در
واپسین بخش این برنامه در هفته آینده ،مي کوشیم تا از آنچه صاحب منصبان و صاحبنطران در  ۱۹بخش پیشین گفته اند ،گزیده اي بدست
دهیم و زمینه هاي پیدایش انقالب ایران را تا اندازه اي روشن کنیم.
مهدي خلجي

ﺟﻤ ﻊ ﺑﻨ ﺪي و ﺥﻼﺻ ﻪ ):ﺑﻴﺴ

ﺘﻢ( اﻧﻘ ﻼب اﻳ ﺮان و ﺳ ﻘﻮط ﭘﺎدﺷ ﺎهﻲ ،ﺑﺨ ﺶ ﭘﺎﻳ ﺎﻧﻲ

مهدي خلجي )رادیو فردا( :جنبش مشروطیت در دهه هاي پایاني سده  ۱۹تجدد اروپایي را وارد ایران کرد .بخش عمده دریافت تجدد در این
دوره به قلمرو سیاست ،حکومت قانون ،و پایان دادن به خودکامگي فردي پیوند دارد .آرمان هاي عصر مشروطیت در عمل نتوانست به سرعت
تحقق یابد .پس از چند سال گذشت از صدور فرمان مشروطیت ،بي ثباتي سیاسي ،هرج و مرج اجتماعي ،و نابساماني فرهنگي بیش از پیش
دامان کشور را گرفت .در چنین شرایطي رضاخان سردار سپه که قدرت فراواني یافته بود ،در صدد برقراري جمهوري در آمد که از جمله با
مخافت علما و روحانیون از آن منصرف شد و در عوض سلسله تازه اي از سلطنت را بنیاد نهاد.
احمد سالمتیان )دانش آموخته علوم سیاسي در مدرسه علوم سیاسي پاریس( :مشروطیت بیان کرده بود که از زمان امضاي متمم شخص شاه
فقط سلطنت مي کند ،نه حکومت .تصریح کرده بود که هیچ کدام از وزرا نمي توانند فرامین پادشاه را مستمسك قرار بدهند براي رفع
مسئولیت خودشان .این متاسفانه در داخل ایران بنا به شرایط جدیدي ،دیگر شرایط قدیم نیست ،رضا خان سردار سپه متکي به قبیله خودش
نیست و شاید مي توانم بگویم که اولین بار است بعد از زمان هاي زیاد در ایران ،رضا خان سردار سپه کسي است که اتکاي قبیله اي ندارد و
عالوه بر این ،از نقطه نظر شکلي هم مجلس موسساني تشکیل داده که رضا شاه مي تواند بگوید من سلطنت انتخابي هستم .مجلس موسسان
را البته فراموش نکنید که  ۵۳درصد نمایندگان آن مجلس موسسان هم روحانیون بودند و رضا شاه اوال مي خواست اعالم جمهوري کند و آن
روحانیون بودند که اصرار کردند سلطلنت بکند .خود رضاخان سردارسپه چه در زماني که فرماندهي کل قوا را داشت و چه در زماني که به
عنوان پادشاه شروع مي کند از حدود قانون اساسي تجاوز کردن ،تا آنجائي که عمال مجلس و قانون اساسي و وزرا براي او فرع مي شوند و
اساس قدرت او برمبناي قدرت نظامي او است .مشروعیت سوگندي که براي وفاداري به قانون اساسي مشروطه خورده ،از بین برده است.
م.خ :.رضا شاه پهلوي با بازسازي ساختار سلطنت و حکومت فردي گذشته ،دولت مدرن را در ایران تاسیس مي کند و بسیاري از آرمان هاي
مشورطه خواهان را در پدید آوردن زیرسازهاي اجتماعي ،فرهنگي ،و حقوقي جامه عمل مي پوشاند.
ماشاء الله اجوداني )پژوهشگر تاریخ معاصر ایران( :بدترین شرایط را ما در آن دوره تاریخي تجربه مي کردیم .نه امنیتي در مملکت وجود
داشت ،نه قانوني حاکم بود ،نه نظام سلطنت پاسخگوي مردم بود و نه نظام روحانیت .در چنین شرایطي همه اذهان متوجه این مي شود که
یك فرد قدرتمند را بر سر کار بیاورند و متاسفانه بازتولید سلطنت در معني حکومت طوري است که همه قدرت ها را متوجه نظام سلطنت مي
کند تا از طریق یك نیروي قدرتمند مستقر مرکزي ،ثبات ایران را و استقالل ایران را حفظ کند.
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م.خ :.پس از خروج رضا شاه پهلوي از ایران در شهریور  ،۲۰فرزندش محمدرضا تاج سلطنت را بر سر مي نهد .دهه نخستین سلطنت او در
محاصره تهدید هاي خارجي و بي ثباتي سیاسي داخلي است و قدرت وي محدود است .پس از کودتاي سال  ۳۲علیه دولت محمد مصدق،
شاه اقتدار سلطاني خود را مي یابد .در آغاز دهه  ۴۰دست به انقالبي اجتماعي تحت عنوان انقالب سفید مي زند .برنامه اصالحات ارضي که
یکي از مواد انقالب سفید بود ،نظام دیرینه مالک و رعیتي را در ایران بر هم مي زند و تغییري بیادي در شالوده طبقات اجتماعي پدید مي
آورد .پیامدهاي اقتصادي اصالحات ارضي ،هرچند موفقیت آمیز ارزیابي شده است ،اما پیامدهاي اجتماعي و سیاسي آن گویا چندان براي
حکومت وقت پیش بیني شده نبود.
احمد اشرف )استاد جامعه شناسي در مرکز ایرانشناسي دانشگاه کلمبیا( :یکي از هدف هاي از پیش اندیشیده شاه هم در همراهي با اصالحات
ارضي و این که تایید بکند اصالحات ارضي را ،همین امر بود که به این وسیله نفوذ مالکان و خوانین را تضعیف بکند .چون او فکر مي کرد که
خوانین و مالکین تشکیل یک الیگارشي  Oligarchyرا دادند ،تشکیل یک گروه حاکمه اي را دادند که خیلي وقت ها در برابر او ایستادگي
مي کنند ،در انتخابات مجلس دخالت مي کنند ،و نمایندگان مجلس را که احساس مي کنند پایه هاي قدرتشان آن خوانین و مالکین هستند
را در برابر شاه قرار مي دهند .بنابراین یکي از هدف هاي او هیمن بود که با اصالحات ارضي زیربناي اقتصادي قدرت این گروه ها ،مالکین ،و
خوانین را از بین ببرد .البته دستگاه روحانیت هم در جریان اصالحات ارضي حتي روحانیون بزرگ و مراجعي که همواره همکاري مي کردند با
دستگاه سلطنت ،آن ها هم رنجیده شدند و عمال در آن قیام ها و اعتراض هایي که منجر به  ۱۵خرداد شد ،در واقع مي شود گفت که
روحانیت به طور یک پارچه شرکت کردند.
م.خ :.در آغاز دهه  ۵۰قیمت نفت به طرز شگفت انگیزي در بازار جهاني باال رفت .شاه این افزایش افسانه اي بودجه را در راه آن چه مدرن
سازي مشور مي دانست به کار برد ،در حالي که کارشناسان مي گفتند تزریق ناگهاني این پول به بدنه اقتصادي کشور ،بحران هاي اقتصادي و
اجتماعي کالني در پي دارد.
علینقي عالیخاني )وزیر اقتصاد دولت اسدالله اعلم و امیرعباس هویدا( :نه ،به هیچ وجه ما سیاست درستي در پیش نگرفتیم .باال رفتن قیمت
نفت به جاي این که به سود ایران تمام بشود ،به زیان ما از نقطه نظر سیاسي ،اجتماعي ،و اقتصادي تمام شد .یکي از گرفتاري هاي بزرگي که
براي ما پیش امد ،این بود که به هیچ وجه قدرت جذب این همه سرمایه را در کوتاه مدت نداشتیم .مي بایست در ان مرحله اول ما به این
پول دست نزنیم و بگذاریم کنار و برویم به دنبال این که سطح قدرت فني و اجرائي خودمان را باالتر ببریم و عده بیشتري متخصص تربیت
بکنیم .ولي متاسفانه این مسائل مورد توجه قرار نگرفت .باب شده بود که بگویند وقتي کادر کم داریم ،از خارج کادر وارد مي کنیم.
م.خ :.با این حال از دهه  ۴۰به این سو ،از جمله با رواج آموزش و پرورش و اعطاي آزادي اجتماعي و سیاسي به زنان ،چرخ رشد اقتصادي و
اجتماعي در کشور به حرکت افتاد .از این میان رشد آگاهي زنان و حضور آن ها در جامعه پرشتاب بود .برخي باور دارند یکي از دالیل واکنش
مذهبي ها به حکومت پهلوي به صورت انقالب ،همین پیشرفت وضعیت زنان بود.
مهناز افخمي )وزیر مشاور زنان در عصر پهلوي( :یکي از دالیل عمده انقالب ،پیشرفتهاي زنان بود و آن حرکت خیلي موفقي که زنان داشتند
در تغییر نقش زنان در جامعه که از هر نظر و در همه زمینه ها دیده میشد و واقعا ده پانزده سال بیشتر طول نکشید که ما بتوانیم تا این حد
در زمینه نقش زن حرکت کنیم.
م.خ :.در این دوره دانشگاه ها و نهادهاي آموزش عالي در کمیت و کیفیت توسعه پیدا کردند .هوشنگ نهاوندي ،رئیس دانشگاه تهران در دهه
 ،۵۰از وضعیت علمي دانشگاه ها در دو دهه پیش از انقالب مي گوید:
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هوشنگ نهاوندي )رئیس دانشگاه تهران در دهه  :(۵۰به طور قطع دو دانشگاه از نظر کیفي جلوتر بودند از بقیه .دانشگاه پهلوي ،به خصوص
در رشته پزشکي که تعداد زیادي دانشجویان خارجي داشت و حتي از آمریکا و انگلیس دانشجویاني مي آمدند به دانشگاه پهلوي ،یا براي
تحصیل پزشکي و یا براي دوره هاي تخصصي پزشکي و اصوال بیمارستان ها دانشگاه ،یکي بیمارستان نمازي و دیگري بیمارستان خلیلي ،در
منطقه شهرت بسیار زیادي داشت و خیلي از شاهزادگان عرب هم بیماران و مشتریان دائمي این دو بیمارستان بودند .دانشگاه تهران البته
مقام خاص خودش را داشت ،به خاطر قدمتش و به خاطر کیفیت خاص استادانش و به خاطر تجربیات علمي که در این دانشگاه شده بود و
مي شد.
م.خ :.اما با افزایش آگاهي و آموزش در سطح جامعه ،خواست ها فرهنگي و سیاسي جوانان و طبقه تحصیل کرده برآورده نمي شد و ساختار
غیر دموکراتیک حکومت با برنامه اقتصادي و فرهنگي آن سازگاري نداشت .چنین بود که جنبش هاي دانشجویي در اعتراض به رفتار حکومت
پدید آمد که در آغاز مستقل از احزاب و پس از آن زاینده احزاب تازه بود.
مهدي فتاپور )فعال دانشجویي دهه  :(۵۰ما دانشجوها در آن زمان از فکري خواهان تغییر بودیم و این تغییر را در وجه سیاسي که در همه
وجوه ما تغییر مي خواستیم .فرهنگي را که در جامعه غالب بود ما نمي خواستیم و مي خواستیم فرهنگ دیگري را غالب بکنیم .موزیک
دیگري را گوش مي دادیم و در جامعه موزیکي را که در رادیو و تلویزیون پخش مي کردند ،ما و به خصوص دانشجویاني که فعال بودند ،به
سمت موسیقي محلي گرایش داشتیم .لباس یک جور دیگر مي پوشیدیم ،رفتارمان جور دیگري بود ،و کال سعي مي کردیم در همه زمینه ها
ما آن چیزي که وجود دارد را زیر سوال ببریم و یک فرهنگ ،یک رفتار ،یک سیاست ،و یک شکل جدیدي را بنیان بگذاریم و این با احزابي
که در ایران وجود داشتند ،با جبهه ملي و حزب توده و دیگر احزابي که در ایران وجود داشتند ،این شیوه برخورد را نداشتند و به این دلیل
در آن مقطع با آن ها فاصله گرفتند.
م.خ :.به این ترتیب نهادهاي فرهنگي که به دست حکومت وقت پدید آمده بود ،کانون اصلي مبارزه علیه آن شد.
داریوش همایون )وزیر اطالعات و جهانگردي در دهه  :(۵۰خیلي زود بسیاري از این نهادهاي فرهنگي ،آموزشي ،و پژوهشي به ویژه ،از دست
حکوت خارج شدند و با همه کنترلي که حکومت مي خواست بر آن ها اعمال بکند ،کار خودشان را انجام مي دادند و به درجه اي از دست
حکومت خارج شدند مثال در مورد دانشگاه ها تبدیل شدند به مراکز عمده اصلي مبارزه با رژیم و یکي از پدیده هاي بسیار شگفت انگیز آن
دوره است و این هم در تاریخ رژیم هاي استبدادي بي نظیر است به نظر من که یک رژیمي در درون خودش ،در نزدیکترین جاها به خودش،
به اماکني میدان بدهد که آن ها در اساس با رژیم مخالف وي مي خواهند آن را با یک نیروي دیگریآ در این مورد با یک نیروي ارتجاعي،
جانشین بکنند.
م.خ :.جدا از افزایش کمي انتشار کتاب و مطبوعات و باال رفتن سطح فرهنگي آن ها در کنار اعمال سانسور بر محصوالت فرهنگي ،پدیده
رادیو و تلویزیون در این دوران به طور جدي وارد زندگي ایرانیان شد .با وجود تاثیرهاي فرهنگي گسترده این رسانه ها در آشنا کردن ایرانیان
با فرهنگ سنتي خود و فرهنگ غرب ،استفاده تبلیغاتي از آن به نفع خاندان سلطنتي بهره گیري دموکراتیک از این رسانه را محدود مي کرد.
مجید تهرانیان )مدیر پژوهشگاه علوم ارتباطي و توسعه ایران در دهه  :(۵۰برنامه هاي دوران شاه که بیشتر خاندان سلطنتي از این کشور یا
آن کشور یا از این موسسه و آن موسسه  ...این ها برنامه هاي بسیار کسل کننده اي هستند ،ولي دولت ها تا موقعي که رادیو تلویزیون در
اختیار دولت ها باشد ،خوب دولت ها از این وسائل براي تبلیغات خودشان استفاده مي کنند و کامال متوجه نیستند که این تبلیعات نتایج
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درست معکوس ممکن است بدهد .در دوران شاه رادیو و تلویزیون ،به خصوص تلویزیون ،باعث ترغیب مردم به فرهنگ مذهبي شد .این یک
عکس العمل و واکنش بسیار شدیدي در برابر تلویزیون ،به خصوص ،ایجاد شد.
م.خ :.دهه  ۴۰و تا اندازه اي دهه  ،۵۰عصر طالئي هنر و ادبیات در ایران خوانده شده است .فرخ غفاري ،از مدیران جشن هنر که پل ارتباطي
موسیقي و تئاتر ایران و جهان بود ،از این فستیوال هنري اثرگذار مي گوید و نبود سانسور در آن:
فرخ غفاري )از مدیران جشن هنر( :جشن هنر در ظرف این  ۱۱سال ،کوچکترین دخالتي کسي ممیزي وزارت خانه اي ،اداره اي ،مامو
سانسوري ،بر هیچ گونه از نمایش ها و موسیقي ها و کارهاي متنوعي که کرد نداشت .پس این را اصال شما جدا بکنید از سیاست کلي
مملکت .خود من که االن دارم برایتان صحبت مي کنم ،بزرگترین قرباني سانسور آن زمان بودم با فیلم جنوب شهر که از بین بردند ،یعني
فیلم را داغون کردند .بریدند و از بین بردند .ولي در این  ۱۱سال کار جشن هنر شیراز ،نگذاشتم دخالتي در این کار بکنند.
م.خ :.در کنار جشن هنر ،فستیوال فیلم تهران بود.
مسعود بهنود )دست اندرکار فستیوال فیلم تهران( :در ده سالي که فستیوال فعالیت داشت ،من در حقیقت در سال هاي اول به عنوان روزنامه
نویس و عالقه مند به حادثه ،تمشاچي پي گیر تقریبا هر شبي و تا ان جا که مي شد هر سئانس فیلم ها بودم و متوجه بودم که هر سال قوت
ان بیشتر شد ،نامش پر آوازه تر شد ،در بازارهاي فستیوال جهاني چاي بیشتري براي خودش باز کرد ،و در حقیقت مطرح شد و وارد بده
وبستان هاي هنري شد چنان که معمول است و بنابراین حضورها در آن پر رنگتر شد و گرچه توجه اصلیش به جریان روشنفکري و موج نوي
سینماي جهاني بود ،ولي همین قدر که در حاشیه خودش امکان مي داد به برنامه هاي خاصي که براي توجه دادن به سینماي جدي جهان
مبذول کرده بود ،بنابراین آهسته آهسته از جمع الیت  Eliteو دانشجویان که در سال هاي اول مشتري اول جشنواره بودند ،به طرف توده
مردم میل مي کرد به طوري که در سال هاي آخر جشنواره تبدیل به یک حادثه مهم شده بود .حادثه مهمي هم براي سینماي ایران و ایجاد
رقابت براي رساندن به آن و هم تصور مي کنم در بازار جهاني هم کم کم اعتباري پیدا کرده بود که این اعتبار باعث مي شد که تهیه
کنندگان بزرگ و حتي افراد نامدار سینماي جهان به نوعي عالقمند بودند که خودشان را در این حادثه راه بدهند.
م.خ :.اما در همین شکوفائي هنري و فرهنگي ،گرایش هاي تجدد ستیز در میان هنرمندان و روشنفکران نیز شدت مي گرفت .هرمز کي از
تجدد ستیزي در سینماي ایران پیش از انقالب مي گوید.
هرمز کي )استاد دانشگاه مارین الواله ،پاریس( :وقتي مرکز الهام بعضي از سینماگران ما نوعي ضدیت با غرب و مدرنیته مي شود ،حاصلش
این مي شود که فاطي در فیلم قیصر مسعود کیمیائي محصول  ،۱۹۶۹باید براي درس خواندن به خانه همکالسیش برود و در آن جا در حالي
که کتاب هایش هنوز زیر بغلش است به او تجاوز بشود و بعد هم با نادیده گرفتن قانون قتل از پي قتل براي دفاع از ناموس و قصاص و اعالم
خطر به جامعه که سنت ها در حال تجاوز و تهدید هستند و تحریک به این که جامعه باید قیصري بشود .همین سینماگر در فیلم بعدیش در
سال بعد )رضا موتوري( با استهزاي روشنفکري و مدرنیته ما را در عزاي مرگ سنت مي نشاند و ببینید داریوش مهرجوئي پس از فیلم مهم
سینماي ایران )گاو( ،آقاي هالو را مي سازد .در این فیلم آقاي هالو براي دستیابي به نوعي مدرنیته است که در سال  ۱۹۷۱براي این که زن
شهري بگیرد ،از یک ده سنتي به شهر مدرن تهران مي آید .اما در شهر غیر از زرق و برق و نفاق و دورویي و تزویر و فساد و فحشا نیست .این
فیلم با همه خوش ساختي وزیبایي استاتیک و بازي درخشان اکتورها ،پیشنهاد اجتماعي و اخالقي که به آقاي هالو مي کند قابل تامل است.
فیلم مي گوید که براي پاک ماندن آقاي هالو باید به ده برگردد.
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م.خ :.تغییرات همه جانبه در عض دو دهه  ۴۰و  ،۵۰جامعه ایران را دچار از هم گسیختگي فکري و فرهنگي کرد .در دوراني که حکومت نیز
به خواست هاي دگرگون شده جامعه براي مشارکت بیشتر در ساخت قدرت پاسخ نمي داد ،هم نوا با موجي جهاني اسال ایدئولوژیک شده یا
اسالم سیاسي در ایران پایگاه اجتماعي خود را گسترش داد .آیت الله خمیني نظریه والیت فقیه را بنیاد نهاد.
احمد کاظمي موسوي )استاد حقوق اسالمي دانشگاه بین المللي اسالمي مالزي( :والیت فقیه به صورت سیاسي االن که مطرح شده است ،از
درون فقه شیعه در نیامده است و از درون عرفان نیز در نیامده است ،گو این که عرفان اثر گذاشته است .بیشتر همان ایدئولوژي هایي که بعد
از شکست مدرنیسم در خاورمیانه و در دنیاي اسالم پیدا شده است ،آن ایدئولوژي ها باعث پیدایش این نظریه شده است و این نظریه به
صورت این که فقیه و یا عارف در یک دنیاي مثالي ،سلطه دارد ،این خوب بوده و در عرفان ما هم بوده است .نمونه اش خود سرگذشت و
نوشته هاي آیت الله خمیني است .آیت الله خمیني در اولین کتابي که مي نویسد ،حوزه عرفاني دارد و براي آقاي شیخ محمدعلي شاه آبادي
مي نویسد و تحت تاثیر ایشان در  ۲۷سالگیشان به اسم الوالیة و الخالفة .والیة به معناي قدرت و خالفت هم باز هم بر مي گردد به قدرت .در
این کتاب صحبت اصلي صحبت قدرت است ،البته با زبان محي الدین عربي و عبدالرزاق کاشاني ایشان صحبت مي کردند .اما صحبت بر
تسلط بر بالد و شهرها است.
م.خ :.آیت الله خمیني با وجود آن که در دهه  ۳۰دو بار به عنوان پیک آیت الله بروجردي با شاه دیدار کرده بود ،بخ ختطر به رسمیت
شناخته نشدن مرجعیت وي از سوي دربار ،از محمدرضا شاه دل خوشي نداشت .وي به تدریج بسیج سیاسي علیه شاه را آغاز کرد.
حسن شریعتمداري ) فرزند آیت الله شریعتمداري( :آقاي خمیني در دوره آقاي بروجردي دو بار به عنوان پیک آقاي بروجردي نزد شاه رفت.
شاه در حقیقت آقاي خمیني را در ردیف مراجع نمي دید ،به خاطر این که این اتفاق هم واقعا در خارج نیافتاده بود و آقاي بروجردي
نگذاشته بود یا آقاي خمیني نخواسته بود که در دوره آقاي بروجردي به عنوان یک مرجع تقلید معروف بشود و از گردانندگان حوزه نبود .در
ایشان هم یک درس خصوصي اصول بود و درس عمومي در دوره آقاي بروجردي نداشت.
م.خ :.روحانیان به واقع براي مخالفت با شاه ،از اسالم یک ایدئولوژي براي مبارزه ساختند و در این میان به شدت از روشنفکران چپ تاثیر
پذیرفتند .در کنار آن ها نیز روشنفکران مذهبي پدید آمدند که مفاهیم و مقوله هاي ایراني شده مارکسیسم را با اسالم مي آمیختند .از این
میان علي شریعتي چهره بارز روشنفکر مذهبي بود که بیشترین تاثیر را بر روحانیون انقالبي گذاشت.
احسان شریعتي ) فرزند علي شریعتي( :یکي از منابع فکري شریعتي همین مارکسیسم و مکاتب چپ است ،یعني به طور کلي سویسال
دموکراسي و جنبش هاي سوسیالیستي که در تاریخ معاصر اروپا پیدا شده است .ولي نوع و سنخ مارکسیسمي که شریعتي به شکل علمي در
فرانسه آموخته است ،از زمان هانري لوفر و به خصوص گوویچ که ایشان در درس هایش شرکت مي کرده و تعقیب مي کرده این مباحث را،
نوعي مارکسیسم اروپایي و در واقع نئومارکسیسم است که از لوکاچ تا آلتوسه و با گذر از مکتب حلقه فرانکفورت مشخص مي شود و بنابراین
تم هایي که شریعتي در ایران مطرح مي کند در مارکسیسم که مورد انتقاد سایر مارکسیست هاي کالسیک )چه مدهبي و چه غیر مذهبي،
یعني آن هایي که منبع فکریشان مارکسیسم است از مذهبي ها( ،ایراد مي گرفتند که این ها نظریاتي است تجدید نظرطلبانه و
نئومارکسیستي یا غیر علمي...
م.خ :.علي شریعتي که با تفسیر رمانتیک و اسطوره ایش از اسالم ،از سوي منتقدانش نظریه پرداز اصلي برقراري حکومت مذهبي در ایران و
واضع ادبیات انقالب اسالمي نامیده شده است ،نقشي اساسي در جلب جوانان و دانشجویان به سوي اسالمي حاضر در همه ابعاد اجتماع و
سیاست داشت.
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محمدسعید حنائي کاشاني )استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتي تهران( :کسي مانند شریعتي با هنرمندي در واقع این کار را انجام مي دهد،
نه با توانایي هاي علمي .از این جهت شریعتي دوباره اساطیر مذهبي را احیا مي کند ،آن ها را با زبان روز مجهز مي کند ،و به آن ها جهتي
مي دهد براي رسیدن به آن چه ایده آل است و مطلوب .از این جهت ما مي بینیم که آن گفتاري که در واقع در بعد از انقالب ایران حاکم
مي شود ،گفتار شریعتي است که خودش را نه به عنوان روشنفکر دیني یا مذهبي ،بلکه دقیقا به عنوان روشنفکر مطرح مي کند .یعني
شریعتي با استفاده از منابعي که در غرب وجود دارد ،یعني گفتار مسلط روشنکفران غربي که چپگرایي است ،کساني مانند سارتر ،فانون ،و
دیگران ،در واقع سعي مي کند که نشان بدهد که این چیزي که معنویت اسالمي مي نامد ،مي تواند با جهت گیري تاریخي همراه باشد که
آرمان آن بر انداختن حکومت مستکبران و روي کار آوردن حکومت مستضعفان است.
م.خ :.انقالب ایران در  ۲۲بهمن ماه سال  ۵۷پیروز شد و حکومت مذهبي در ایران به جاي نظام سلطنت نشست .صاحبنظران انقالب ایران را
فرآورده عوامل بسیاري مي دانند ،از جمله عدم توازني که در بخش هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،و سیاسي کشور پدید آمده بود .برنامه
مدرن سازي محمدرضا شاه پهلوي اگرچه از نظر اقتصادي نیز به انتقادهاي کارگزاران و کارشناسان همان دوران مواجه بود ،به عرصه سیاسي
گام نگذاشت .ساختار سیاسي عصر پهلوي همچنان خودکامه باقي ماند و به ریشه دواندن نهادهاي مدني مفهوم قانون و مشارکت آزادانه
شهروندان در انتخاب سرنوشت سیاسي خود ،بي اعتنایي کرد .حتي بسیاري از صاحب نظران باور دارند که انقالب ایران گرچه حکومت
پادشاهي را سرنگون کرد ،شاید نتوانست به طور ریشه اي از بازسازي و بازتولید آن در اشکال تازه جلوگیري کند .چنین است که شماري از
تاریخ نگاران اندیشه سیاسي در ایران ،مانند جواد طباطبائي ،مي گویند مسائل تارخ معاصر ایران خود معاصر نیستند و برآمده از بن بست ها
و دشواري هاي تاریخي و کهن هستند.
جواد طباطبائي )تاریخ نگار اندیشه سیاسي در ایران( :در مورد کشورهائي مثل ایران من اعتقاد ندارم که تاریخ کنوني ایران را مي شود نوشت
بدون اینکه ما تاریخ گذشته را توضیح داده باشیم ،یعني بسیاري از مسائل ایران مسائل تاریخي ایران هستند تا معاصر .بنابراین تازماني که از
نظر تاریخي اینها را توضیح نداده باشیم نوشتن تاریخ معاصر ایران تقریبا کار غیرممکني خواهد شد.
م.خ :.عصر پهلوي نتوانست طرح مدرن سازي ایران را با برخورد انتقادي با سنت و خنثي کردن نیروي ویرانگر نهفته در میراث فرهنگي و
سیاسي پیش ببرد .سنت دیني خاموش شده در آمیزش با ایدئولوژي هاي زمانه جان گرفت و شالوده انقالبي را علیه تجددي مثله شده پي
ریخت .انقالب ایران شورشي بود برخواسته از تناقض هاي جامعه ایراني که شاید نداشته به تناقض هاي موجود پاسخي سرشار از تناقض مي
داد.
مهدي خلجي
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