ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری در اﯾﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﯿﻨﻌﻠﯽ ﻧـﻮذری،
دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ آﺑﺎدﯾـﺎن و ﺳـﯿﺪ ﻣﺠﯿـﺪ ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺷـﻤﺎرهﻫـﺎی 18
آذر 19 ،آذر 21 ،آذر و  22آذر  1377ﻫﻤﺸــــــﻬﺮی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ :ﺑـﻪﺗـﺎزﮔﯽ دو ﻋﻨـﻮان ﮐﺘـﺎب از ﺷـﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :زرﺳـﺎﻻران
ﯾﻬﻮدی و ﭘﺎرﺳﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺻﻌﻮد ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی و
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻــﺮ اﯾــﺮان و ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪدرﺳــﺘﯽ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :اﺧﯿﺮ ًا ﺟﻤﻠﻪای را از ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎﮐﺎﺋﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن" :ﻫـﯿﭻ واﻗﻌـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﮐﻤـﮏ
ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎﻃﻠﮥ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯽارزش اﺳﺖ ".ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘـﺎب ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
ﻣﺎﮐﺎﺋﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ و اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﮐﺎﺋﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد ﯾﻌﻨـﯽ
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ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﮑﻞ داد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻧﺴﺎﻧﺲ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺛﺮ ﯾﺎﮐﻮب ﺑﻮرﮐﻬﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ ًا ﺑـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪای ﺧـﻮب و روان ﺑـﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮرﮐﻬـﺎرﺗﯽ از رﻧﺴـﺎﻧﺲ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و آن را ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺟـﺪی درﺑـﺎرۀ
رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐـﺎرﺑﺮدی اﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ آن اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮرﮐﻬـﺎرت از
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪدﺳﺖ داد ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺛﺮ دارد و در واﻗﻊ ﻧﮕﺎه اﻣﺮوزی ﻣﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن،
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن ،ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﻣﺎن و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎﯾﯽ
را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔـﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧـﻪ
اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﻓـﺮدای ﺧـﻮد را ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﯿﻦ ﻧﻀـﺞ ﺑﮕﯿـﺮد و ﻃﺒﻌـﺎً اﯾـﻦ ﻓﻘـﺮ و
ﺿﻌﻒ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در اﻗﺘﺼﺎد ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ،
در اﺧﻼﻗﯿﺎت و در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد.
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﮔـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ "ﮐﺎرﺑﺮدی" ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺷﺶ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮدﮔﺮدان اداره ﻣﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺠﺰ دوران اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرﻗﺪرت ﻗﺎﻫﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐـﺰ ﭘـﻮل
ﻧﻔﺖ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨـﺎور را ﺳـﺎﻣﺎن دﻫـﺪ .اﺻـﻮﻻ وﺿـﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪاری را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐـﺰی ﻧﻤـﯽداده اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣـﺮوزه اروﭘـﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺑـﻪ آن "ﻧﻈـﺎم
ﮐﻨﻔﺪراﺗﯿﻮ" ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ را ﺳـﺎﻣﺎن ﻣـﯽداده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﯾﺨـﺖ ،اﻣﻨﯿـﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻠـﯽ ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻤﺒﺘﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دارد درﺑﺎرۀ دو ﻧﻬﺎد "رﺋﯿﺲ" ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و "ﮐﻼﻧﺘﺮ"
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣـﺮوزی
ﻣﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺰار دوﻟﺘـﯽ دارﯾـﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی "رﺋﯿﺲ" و "ﮐﻼﻧﺘﺮ" ﭼﯿـﺰی ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو
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ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻋﻢ از دﻫﺴﺘﺎن و ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﺻﻨﻒ و ﻣﺤﻠﻪ-
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷـﺪ و ﻫـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدم
واﺣﺪ ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم.
درﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺣﺠـﯿﻢ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﻤﮑـﯽ ﺑـﻪ
اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﺎری ﺑﺮ ﮔﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣـﺎ ﭼـﻮن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻬﻦ و رﯾﺸﻪدار را از ﻣﯿﺎن ﺑـﺮدﯾﻢ
و ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﮑﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ دوﻟـﺖ
ﻣﺮﮐﺰی را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳـﯿﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ
اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻊ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
دوام اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ارﺗﺰاق ﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺣﺎﻟـﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺟﻌﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺧﯿـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﯿﻢ و
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰی رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻪ راه ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﻧﻪ راه ﭘﺲ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ دﻗﯿﻘـ ًﺎ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺧﻮدﻣـﺎن و از ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﺪﯾـﺪ دﻧﯿـﺎی ﻏـﺮب رخ داد .و
اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﺑـﻪ ارزش و ﮐـﺎراﯾﯽ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ ".آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕـﺎه ﮐـﺎرﺑﺮدی
ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ :در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻮاﻧﯽ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐـﺎرﮔﺰار
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ .در دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﭙﺎ
ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘـﻮقﺑﮕﯿـﺮ
ﺛﺎﺑﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اداری اﻣﺮوزه ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﺧـﻮدش را ﻧﺸـﺎن
داده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﺎﯾﯽ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺄﻟﻤﺎت ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮب ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ دﻓـﺎﺗﺮ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا در آن ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻀﺮدار ﭼـﻮن در
ﺳﻮد ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐـﺎﻓﯽ ﮐـﺎر ارﺑـﺎب رﺟـﻮع را رواج
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران دﺳﺘﮕﺎه اداری »ﺟﺪﯾﺪ« ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ در آن زﯾـﺎد
دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻓﻠﺞ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﻣـﺎ
ﻧﻈﺎم دادﮔﺴﺘﺮی را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮد و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن را
دﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻦ درسﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ "ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
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ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح "ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن" ﺑﺮداﺷـﺘﻨﺪ از
زﻣﺎن ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪود  130ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .از آن زﻣﺎن دو ﻧﮕﺎه
در ﻣﯿﺎن »ﻧﺨﺒﮕﺎن« ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﻮاص« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻫﺎ
را ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑـﺎز ﮐـﺮد و ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ.
دﻋﻮای اﯾﻦ دو ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ از زﻣﺎن ﻗﺮارداد روﯾﺘﺮ ﺷﺮوع ﺷـﺪ .ﻣـﺎ دورانﻫـﺎﯾﯽ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ
درﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ .دوران اﻣﺘﯿـﺎزات ﮐـﻪ ﺳِـﺮ ﻫﻨـﺮی
دراﻣﻮﻧﺪ وﻟﻒ ،ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ آن ﺑﻮد در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ .در اﯾـﻦ دوران
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻬﻤـﯽ ﭼـﻮن اﻧﺤﺼـﺎر ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ ،اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠـﯿﺲ و ﺑﺎﻧـﮏ
اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ روﺳﯿﻪ ،اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ رود ﮐﺎرون ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ "ﻟﯿﻨﭻ" و ﻏﯿـﺮه داده ﺷـﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻣﻌـﺮوف آن
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺎج ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎز روﯾﺘﺮ و ﻓﺘﻮای ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ
اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ "ﺗﻮﺳﻌﻪ" وﺟﻮد دارد و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤـﺚ
روز ﻣﺎﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  130ﺳـﺎﻟﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺎ در اواﺧـﺮ دوره ﻧﺎﺻـﺮی و دوره ﻣﻈﻔـﺮی "ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳـﺎزی" داﺷـﺘﯿﻢ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
"ﺧﺎﻟﺼﻪﻓﺮوﺷﯽ" .ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺷﺪ و ﺑـﺮای ﭘﺮﮐـﺮدن ﺧﺰاﻧـﻪ ﺧـﺎﻟﯽ ،واﮔـﺬاری
اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣـﺜﻼ،
ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺠﺪاﻻﺳﻼم ،ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻨﯿﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی را در اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺖ و
ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و آﺟﺮﻫﺎ و ﻟﻮازم آن را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن و دﻻﻻن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﭘـﺮ
ﺷﺪ؟ ﻣﺎ "اﺳﺘﻤﻬﺎل" )ﻣﻮراﺗﻮرﯾﻮم( ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ درسﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ درسﻫﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی
از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از "ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ" اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
آﺑﺎدﯾﺎن :ﺷﻤﺎ از اﻧﻘﻄﺎع ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ ﺗـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻔﺪراﺗﯿﻮ اداره ﻣـﯽﺷـﺪه .اﻣـﺎ از ﯾـﮏ دوره ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺎ اﻧﻘﻄـﺎع
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾـﻦ ﻗﻀـﯿﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﺸـﻬﻮر ﺗﻮﻃﺌـﻪ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از ﮐﺘـﺎبﻫـﺎی ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ اﯾﻨﻄـﻮر
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش »ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪ« در ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ از ﺗـﺎرﯾﺦ درس ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻧﮕـﺎه ﻣـﺎ ﺑـﻪ
دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ اﻧﺤﻄﺎط و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟
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ﺷﻬﺒﺎزی :اﯾﻦ ﺑﺤﺚ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺷـﺶ ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ﺑﺤـﺚ
ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهام ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑـﻪﻃـﻮر ﺟـﺪی آﻗـﺎی
ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺷـﺮف آن را
اداﻣﻪ داد و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در رد دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزﻋﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ »ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﻫﻢ
ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی ﻫﻢ دارد .ﻣﺜﻼ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘـﯽزاده ﮔﻔـﺖ
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای را ﺑﻪ »دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ« وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺎ آﻗﺎی اﯾـﺮج
ﭘﺰﺷﮑﺮاد داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوف داﯾﯽ ﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در دوران ﺷﺎه ﯾﮏ
ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﮋﻓﻬﻤﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﮐﻨﮑﺎش و ﻧﻘﺎدی رواج ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ در دو ﺳـﻪ ﻗـﺮن
اﺧﯿﺮ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﭼـﻮن ﻧﻤـﯽداﻧـﯿﻢ ﻃـﺮف ﻣـﺎ
ﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه وﻫﻢآﻟﻮد و ﺗﻮﻃﺌﻪآﻣﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎ را »ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ دنﮐﯿﺸﻮت ،ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﮐﺘـﺎب
ﻣﻌﺮوف ﺳﺮواﻧﺘﺲ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﻫﻢ دﭼﺎر ﺑـﻮد و ﻫـﺮ آﺳـﯿﺎب ﺑـﺎدی را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
دﺷﻤﻦ ﻣﯽدﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻀﺤﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ »ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ« ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺑـﻪ
دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮدهام.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه وﻫﻢآﻟـﻮد و دنﮐﯿﺸـﻮتوار ﻣﻄﻠﻘـ ًﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧﮕـﺮشﻫـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﯾـﺄس و ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻣـﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ ﮐـﻪ »ﻣﻘﺼـﺮ ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.ﯾـﺎ ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
»ﺑﺪی از ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ «.ﻃﺮح ﻗﻀﯿﻪ را اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ و وﻫﻢآﻟﻮد راﯾﺞ و ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﺳﺨﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻀﺤﮑﻪ و ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ .اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد و اﻋﻤﺎق آن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد زﯾـﺮا،
ﭼﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﻪ ،ﭼﻪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖﺳـﺎز ﺑـﺮ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪ ﻋـﺮض ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺪف از ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾـﺮان
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن ﮐﻢداﻧﺸﯽﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺸﯿﺎری و ﺑﺮﺧـﻮرد ﻫﺸـﯿﺎراﻧﻪ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آن زﻧـﺪﮔﯽ
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﻠـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ« را داﻧﺶ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ »ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸـﻮﺗﯽ« و »ﭘﺎراﻧﻮﯾـﺎی
ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻧﺒﻮدهام .ﺑﻪدﻧﺒﺎل »آﮔﺎﻫﯽ« و »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺑﻮدهام .دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠـﯽ
ﭼﻮن »اﺳﺘﻌﻤﺎر«» ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«» ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ« و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪﮐﺎر ﻣـﯽﺑـﺮﯾﻢ و ﻫﯿﭽﮕـﺎه
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﺤـﮏ ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ و روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬـﺎن
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺟﺪی ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ زاﯾﯿﺪه ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زاﯾﯿﺪه ﻣﻮجﻫﺎی رواﻧﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﺬراﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب زرﺳﺎﻻران ،ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺠﻠﺪات دﯾﮕﺮ آن ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪدﻧﺒـﺎل
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻮدهام و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان و درﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهام ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﻓــﻮق ﻓــﺮق ﮐﻨــﺪ .در ﻣﺴــﺌﻠﻪ »ﯾﻬﻮدﯾ ـﺖ« ﻧﯿ ـﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄــﻮر اﺳــﺖ .آن ﻧﮕــﺎه ﺗــﻮﻫﻢآﻟــﻮد و
»دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ« اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ در زﻣﯿﻨﻪ »ﯾﻬﻮدﯾﺖ« ﻗﻠﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺪاوری و اﺗﻬﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ »دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﯾﻬـﻮد«
را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮﺷﯿﺪهام از ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ آن را »اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ ﯾﻬـﻮدی« ﻧﺎﻣﯿـﺪهام
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﮕـﺎه ﺗـﺎزهای را اراﺋـﻪ ﮐـﺮدهام .ﻣـﻦ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهام و ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد و آﻧﮕـﺎه داوری ﺷـﻮد
ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ذﻫﻨﯿﺎت و ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ دارﯾـﻢ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ،اﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪﻧﺎم »اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﯾﻬﻮدی« وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﭘﺪﯾـﺪهای
ﺑﻪﻧﺎم »اﺳﺘﻌﻤﺎر« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد .اﯾـﻦ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهام اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد راﺿﯽام.
»اﺳﺘﻌﻤﺎر« زاﯾﯿﺪه ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾـﮏ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﺪه
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﺗﺎ دﻫـﻪ  1960ﻣـﯿﻼدی ،در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮده و از درون آن دو دﻧﯿﺎی »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« و »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه« ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب زرﺳﺎﻻران ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪی آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑـﻪدﺳـﺖ دادهام و
ﻧﺸﺎن دادهام ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿـﻮن اﻧﺴـﺎن ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﮑﻨﻪ ﺑـﻮﻣﯽ و
ﮐﻬﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮجﻫﺎی ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺤﺎء ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮدهاﯾـﻢ.
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ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ورود ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ ﺣﺪود ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺖ .ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬـﺎر ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ از اﯾـﻦ ﻣـﺮدم
زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺪه ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘـﻞﻋـﺎم ﺑﻮﻣﯿـﺎن ﺟﺰﯾـﺮه
ﺑﺰرگ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ )در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ( ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺟـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﺳـﮑﻨﻪ را ﺑﺮدﮔـﺎن
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ اﺳـﺎرت ﺑـﺮده ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﯿﺠـﺪﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺸـﺮی اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد .در ﮐﺘـﺎب
زرﺳﺎﻻران ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ ،ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣـﯽ را
ﮐﻪ از ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺑﺮده« ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﯿﺠﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾـﺎن »ﺷـﮑﺎر ﺑـﺮده« ﮐﺸـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و زﻧـﺎن و
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺷـﻤﺎر
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯽرﺳـﺪ .اﯾـﻦ ارﻗـﺎم را ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﺎوه و ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺪود ﺳﯽ ﻫـﺰار ﺟﺰﯾـﺮه
واﻗﻊ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ اﻣﺤﺎء ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﺟﻬﺎن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ و اﻫﻤﯿﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑـﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﮐﺎوﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣـﺎ داﺷـﺖ و ﻫـﻢ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ،دﻗﯿﻘ ًﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺸﮑﺮ را در ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﻨـﺪ
ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ اﯾﺮان ﮐﺎﻻی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر اﺳـﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻣﻔﺼـﻞ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻻ آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن »ﻋﺎﻣـﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ« و »ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ« ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﯾـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ ﻣـﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
»ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه« اﺳﺖ ﯾﺎ آن ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻟﮕﻮﺳﺎزیﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ »ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ« ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺧـﺎرﺟﯽ
را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻼء داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻄﺎع ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ و ﻋـﺪم ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن .ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺴﺎرت ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ داﻧﺶ راﯾﺞ در اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن در ﺣﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری رﺳﻤﯽ و
ﮔﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺟـﺪی و اﻧﺘﻘـﺎدی ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺴـﯿﺎری
از دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی ﻣﺎ ،از دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺪوی و
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ﺑﺴﯿﻂ در ﺣﺪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ درﺳﯽ .ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن اﯾﻠﭽﯽ ﺷـﯿﺮازی
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ »ﻓﺮﻧﮓ« در ﻣﺤﺎﻓـﻞ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اراﺋﻪ ﻣـﯽدﻫـﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ درک ﺷﻮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ
اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت درﺑﺎرۀ »ﭘﺴـﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ«
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪهای درﺳﺖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺠـﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ دوران ﺑﺤـﺚ
»ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ آن را ﻧﻤـﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ .ﺗﺼـﻮر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ »ﭘﺴـﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ
اﻟﮕﻮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﺳـﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺟﺒـﺮی دارد و از
ﭘﻨﺞ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻣﺪرن« ﺑـﻪ
ﯾﮏ دوران ﻓﺮاﻣﺪرن ﯾﺎ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن« ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻼن آﻗـﺎ ﮐـﻪ ﻫـﻮادار »ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ«
اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎ! ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن« رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪاﯾـﻢ.
آﻗﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ای آﻗـﺎ! ﻏﺮﺑـﯽﻫـﺎ در دوره
»ﻣﺪرن« ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوره »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن« ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﯾـﮏ دوره ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ .ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﮑـﺮی ﻫﻤـﺎن ﻗﺎﻟـﺐ
اﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﯾﺎ اﺳﭙﻨﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻼن و ﺑﺴـﯿﺎر ﻋـﺎم،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻓﺮارواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳـﯿﺮﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺒـﺮی ﻗﺎﯾـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺗﻨﻬـﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻮﻻت ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف و اﺳـﻢ و
رﺳﻢدار و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀـﺎً ﻣﻨﺎﺻـﺐ
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﯿﺮ ﺟﺒـﺮی
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ از »ﺳﻨﺘﯽ« ﺑﻪ »ﻣﺪرن« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن« دارد .ﻣﺜﻞ ﮔﺬر از »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ«
ﺑﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ« و »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری« و
ﻏﯿﺮه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮارواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ »ﺳـﻨﺘﯽ« و »ﻣـﺪرن« و »ﭘﺴـﺖ
ﻣﺪرن« داده واﻻ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﮑﺮی ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻮاداران »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﻫـﻮادار ﺳـﯿﻨﻪ ﭼـﺎک
»ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﺑﯿﭽﺎره ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« ﺳﺎﯾﻪ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ« را ﺑـﺎ
ﺗﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع »ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ ﺑـﻪ
ﺗﻮان ﺻﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮیﺷﺎن ﺑـﻪ
داروﯾﻨﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﭙﻨﺴﺮ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺎرﮐﺲ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ ﺑﺤـﺚ
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»اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫـﺮﮐﺲ
از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ! در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺻﻼ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ« ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻧـﻮذری ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻔﯿـﺪی درﺑـﺎرۀ »ﭘﺴـﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« در دﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ دارﻧﺪ .در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
»ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« در ﻏﺮب ﯾﮏ ﺟﻨـﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ درواﻗـﻊ ﺳـﻨﺖﮔﺮاﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا در
ﻣﻌﻤﺎری ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن .اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﺎ ﮐﺘـﺎب ﺧـﺎﻧﻢ
ﺟﯿﻦ ﺟﺎﮐﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ) (1961و
ﮐﺘﺎب آﻗﺎی راﺑﺮت وﻧﺘﻮری ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری ) (1966ﺷـﺮوع ﺷـﺪ و ﺑـﻪﺷـﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺪاث ﺑﺮجﺳﺎزیﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﻨـﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺑﺪل ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن اوج ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻌﻀﯽ آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاشﻫـﺎی
ﺗﺎزهﺳﺎز و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺒﺘﺬل از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ دﻧﯿﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺣـﺎل ،اﯾـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ﭼـﻪ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد واﻗﻌ ًﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ .ﻣﺎﺟﺮای »ﭘﺴـﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ« در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺴﻮی ﺑﻠﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮ ًا در ﻏـﺮب آﻗﺎﯾـﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫـﻢ درواﻗـﻊ ﯾـﮏ
ﺟﻠﻮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن« ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ .ﺣـﺎل ،در اﯾـﺮان ﻫـﻢ ﻋـﺪهای ﺟـﻮان
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اوج »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« اﺳﺖ!
در ﮐﺘﺎب زرﺳﺎﻻران ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء دﻫﻢ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﮐﻠﯿﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﻼن و ﺗﮑـﺮاری ﻧﺒـﻮدهام ،ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺸـﺨﺺ
ﮔﺸﺘﻪام .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﭼﻮن »اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﯾﺎ »ﯾﻬﻮدﯾﺖ« ﯾﺎ »ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﺒـﻮدهام ﺑﻠﮑـﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪهام اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺪه و ﻣﺸﺨﺺ و دارای ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و آدرس و ﻫﻮﯾـﺖ ﻓـﺮدی
و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ از ﭼﻪ اﺟﺰاء زﻧﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠـﯽ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ
واﻗﻌﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زاﯾﯿﺪه وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل و ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﯿﻨـﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﻨﺠﺶ و آزﻣـﻮن را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺻﻮﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ و ﻣﺠﺮد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨـﯿﻢ ﭼـﻪ در ﻧﻔـﯽ ﭼـﻪ در
اﺛﺒﺎت آن.
آﺑﺎدﯾﺎن :ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ و دارد ،وﻟﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ آﻧﻘـﺪر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
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روﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮیﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻏﺎرﺗﮕﺮیﻫﺎ را ﻣﺎ از دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .آﺷﻮریﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑـﻪ اﻗـﻮام دﯾﮕـﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوسﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ رﺣـﻢ ﻧﻤـﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﯾـﺎ ﻣﻌـﺮوف
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽﻫـﺎ دﯾﮕـﺮان را ﻏـﺎرت ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و اﻣـﻮال اﯾﺸـﺎن را در ﻣﻌﺒـﺪ ﺑﺎﺑـﻞ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳـﺨﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻣﯿـﺎن »ﺗﻮﻃﺌـﻪ« و »ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ« وﺟﻮد دارد» .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻫﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﻧﺦ ﻫﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺷـﻤﺎ ﭼـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه
دارد.
ﺷﻬﺒﺎزی :ﺑﻠﻪ ،ﻏﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤـﺎن آﺷـﻮریﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻣـﺮغ و
ﺧﺮوس اﻗﻮام ﻣﻐﻠﻮب را ﺳﺮﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﻤـﺪن ﺑـﺰرگ اﯾﺠـﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارد .ﺣﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻮراﻣﺰدا
را ﻣﺎ از آﺷﻮرﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﺎرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ؛ ﻏـﺎرﺗﯽ ﮐـﻪ در آن
دوران ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ »ﺟﻬـﺎﻧﯽ« ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی اﻣـﺮوز ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﺮزﻫﺎی آن از ﻏﺮب ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و از ﺷﺮق ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﻼت اﯾﺮان .ﻣـﻦ
»ﺗﺌﻮری ﻏﺎرت« را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤـﺪن ﺟﺪﯾـﺪ ﻏـﺮب ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮدهام و اﯾـﻦ ﺣـﺮف
ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب زرﺳﺎﻻران ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اراﺋـﻪ دادهام و اﯾـﻦ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺣﺘﯽ آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻦﺑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﻘﯿﺮی ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺪون »ﻏﺎرت« اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و
ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺎوراء ﺑﺤـﺎر« ﮔﺬاﺷـﺘﻪام ،در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اروﭘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺑﺪون آن اﺻﻮﻻ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾـﺪ ﻏـﺮب ﺷـﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهام .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣـﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
ﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﻬﻮر ﻣﻮج »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣـﺎوراء ﺑﺤـﺎر« ﺷـﺪﯾﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم
ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ -آﺳﯿﺎﯾﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ -و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷـﺮق
اروﭘﺎ ﺑﺠﺰ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ را داﺷﺘﻨﺪ .واﻗﻌـ ًﺎ ﭼـﺮا ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺪ؟ ﺗـﻮﯾﻦﺑـﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﻦ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮی
رﺷﺪ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽاش را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺮوزه در ﻗﻠﻪ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎی داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﮑﺲ،
ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎ درﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽﺷﺎن دﺳﺖ زدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻏـﺮب و
ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎره اروﭘﺎ از ﯾﮏ ﺧﻼء ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻗﺮون ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﺟﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
و ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز اﺳـﺖ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت درﯾﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮ ًا اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و وﺿﻊ را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ وﺿﻊ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ از ﻏـﺮب و ﺟﻨـﻮب اروﭘـﺎ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا از زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺎﯾﻖ و ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻌﻤﻮل و ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻗﺎرهﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﺣﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗـﺎه ﺑﻨـﺪر
ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤـﺎ ﮐـﻪ
از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در اروﭘﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﻓﻦ درﯾﺎﻧﻮردی زاﯾﯿﺪه ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﻮد
و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﭘﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن را ،ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از آن ﺑـﻪ ﻏـﺎرت ﺧـﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺧـﻮد ،ﺑـﻪ دهﻫـﺎ ﻫـﺰار ﺟﺰﯾـﺮه ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻏﺮب ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺎوردور و ﻫﻨﺪ ﺑـﺎز ﮐـﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔـﺖ در ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﻣﻌﯿﻨـﯽ از
اﯾﺸﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺗﺰاﯾﺪ ﺛﺮوت ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از
دامﻫﺎ و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾـﮏ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻧﻘﺸـﻪ از ﭘـﯿﺶ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه
ﺑﻮد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺗﺌﻮری
ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ »ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸـﻮﺗﯽ« ﺧﻮاﻧـﺪم .آﻧﭽـﻪ
ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهام ﮐﺎوش در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﯽ و ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ رخ داده اﺳـﺖ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﯿﺎر و اﺑﻌﺎد آن .ﻫﯿﭻ ﻣﻮرخ و ﻣﺤﻘﻖ ﺟـﺪی ،ﺷـﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑـﯽ ،ﻣﻨﮑـﺮ اﯾـﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ ﻣﻨﮑـﺮ وﺟـﻮد و ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎرۀ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .اﺻﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﻫﻤﺎن رﻧﺴﺎﻧﺲ .آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﺑـﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ؟ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .رﻧﺴﺎﻧﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺠﺎرت ﺷﮑﻮﻓﺎی ﺟﻨﻮاﯾﯽﻫﺎ و وﻧﯿﺰیﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﺷﺮق و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺮاﻓﯽ در ﺑﻨﺪر ﻓﻠـﻮراﻧﺲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺛﺮوت اﻧﺒﻮﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐـﺮد و
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ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﺮزرق و ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺑـﺎر ﺧﺎﻧـﺪان ﻣـﺪﯾﭽﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ و در اﯾـﻦ درﺑﺎرﻫـﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻨـﺎدر اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮق ﻧﺒـﻮد اﺻـﻼ
رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻟﮕﻮی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻋـﺮض
ﮐﺮدهام ﭘﺪﯾﺪه رﻧﺴﺎﻧﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻧﺒـﺎل »ﻋﺎﻣـﻞ داﺧﻠـﯽ« ﺑﺎﺷـﯿﺪ .در آن
زﻣﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل دﺳﯿﺴـﻪﮔـﺮ ﻫـﻢ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ و ﺑﻌﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ
ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ و ﺑﻌﻀـﺎً ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺼـﺎدف اﺳـﺖ و
ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮق ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه
ﺗﻮﻫﻢآﻟﻮدی ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزی ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ؛ ﻋـﺪهای را ﻋﺮوﺳـﮏ و
ﻋﺪهای را ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه وﺟـﻮد دارد و ﺑـﺎزار آﺷـﻔﺘﻪای اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و راه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﻏﻠﻂ و ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿ ًﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻋﺪهای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎرۀ »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ
وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه روﺷﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫـﺎ« ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﻣـﻦ
ﮐﻮﺷﯿﺪهام روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ و زﻧﺪه و اﺳﻢ و رﺳﻢدار رﻓﺘﻪام .ﺣﺘﯽ »دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻧﮕﻠـﯿﺲ«
را ﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺼﺪاق »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ« ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﺣﺘـﯽ »دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ« ﻧﯿـﺰ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎم و ﺗﺠﺮﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎنﻫـﺎی ﻣﺸـﺨﺺ و زﻧـﺪه ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﮔـﺎه
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای را ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن راﺑﻄﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ
ﻟﻮﯾﺪﺟﺮج ،ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  1299در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم و اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﮐﺮزن اﻃﻼﻋﯽ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﮐﺮزن ﻣﺒﺘﮑـﺮ و ﻣـﺪاﻓﻊ ﻃـﺮح ﻗـﺮارداد
 1919ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ
ﯾﮏ ﻣﺎده آن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣـﯽﺷـﺪ .و اﮔـﺮ
ﻃﺮح ﮐﺮزن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ ﺑـﺮای دوﻟـﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨـﻪ در
ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ وﺿـﻊ ﻣـﺎﻟﯽ وﺧﯿﻤـﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮد در
ﺣﺪی ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻮدﺗﺎ ) 1921ﻣـﯿﻼدی( ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪ ﻣﺒﻠـﻎ  86ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ از
ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻃﺮح ﮐـﺮزن از زاوﯾـﻪ ﻧﮕـﺎه
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ آﻗﺎی ﻟﺮد ﮐﺮزن دﺳﺖﺑـﺮدار ﻧﺒـﻮد .در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻟﻨﺪن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ،ﮐـﻪ ﮐـﺮزن در
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدﺗـﺎی  1299را اﻧﺠـﺎم
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دادﻧﺪ و ﮐﺮزن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧـﻮرد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻫـﺪاف اﺳـﺘﻌﻤﺎری
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺎرواﯾﺖ ﺟﺎدوﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ« ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث آن روز اﯾﺮان ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺜﻼ ﭼـﺮا
ﻓﻼن ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ »اﻧﮕﻠﯿﺲ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮﭼﻤـﺪار ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻗـﺮارداد
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  1919ﺷﻮد؟ )ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﺳﺮﺳـﺨﺖ ﻋﻠﯿـﻪ
ﻗﺮارداد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از اردﺷﯿﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ
ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ اردﺷﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾـﺮان ﺑـﻮد(.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ« ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﮑﺮ« ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﻢ و ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واﻗﻌﯿـﺖ اﻣـﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ »ﺑﺎزی« درواﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب دﻋﻮای دروﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳـﺖ .ﭘﯿﺎﻣـﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻮﻻ »اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫـﺎ« در ﮐﻮدﺗـﺎ ﻧﻘﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ،
رﺿﺎﺧﺎن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎور ﺑﻪ »دﺳﺖ ﭘﻨﻬـﺎن اﻧﮕﻠـﯿﺲ« در ﮐﻮدﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﺎری
رواﻧﯽ و ﯾﮏ »ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺷـﺮف ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از »ﻏﺮب« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻣﻨﻈـﻮر از اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎم و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺪ ﺳـﻮء ﺗﻌﺒﯿـﺮ و آﺷـﻔﺘﮕﯽ در ﺗﻔﮑـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪام اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم »ﻏﺮب« را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و آن
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ »ﻏـﺮب
ﮐﻠﯽ« ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاوان دارد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »ﻏﺮب« ﻣﺮدم ﻏﺮب ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﺷـﻤﺎ
داﺳﺘﺎن ﺻﻌﻮد ﺧﺎﻧﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎﻧﻮور )ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺪاد ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﻧﮕﻠـﯿﺲ( ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻓﺠـﺎﯾﻌﯽ را ﮐـﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﺎن
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﮐﻪ از ﻏﺎرت ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺛﺮوت اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪ ،ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و اﺳـﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ رﺳـﯿﺪ .ﺑﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻗﺮون ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬـﺎ ﻧﻔـﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿـﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و وﻟـﺰی و
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی و اﯾﺮﻟﻨﺪی آورد ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻼﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﯾـﺎ ﻫﻨـﺪ و
ﺟﺎوه آﻣﺪ .ﺳﺮﯾﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ًا ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﺑﻪﻧﺎم »در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎد« ﮐـﻪ ﮔﻮﺷـﻪای از
اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ در آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺑﺎدﯾﺎن :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ را ،ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب زرﺳـﺎﻻران
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ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿـﺪ؟ ﺑﻬﺮﺣـﺎل ،در ذات
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﺪور ﮐﺎﻻ و ﺻﺪور ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﻼشﻫﺎ
و ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .در درون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﻣﺸﺨﺼـﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴـﺖ .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﯾﮑﯽ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ :آﯾﺎ ﺑﻨﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ در ﭘـﺲ ﻫـﺮ روﯾـﺪاد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ »ﺗﻮﻃﺌـﻪ« را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و اﯾﻦ »ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮی ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از درون اﯾـﻦ
ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﺳﻠﻮب ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﻧﻮذری :ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال دوﺳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﻣـﻦ ﻧﮑﺘـﻪای را ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی ﺷﻬﺒﺎزی داﺷﺘﻢ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﯾﺸﺎن دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﮐﺎﻣﻼ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ را ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ .ﯾﮑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﯿـﺎن
»ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و وﺟﻮد »ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﻋﯿﻨـﯽ و
واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧـﺪ .اﻣـﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﺆﺛﺮ و ﻣﺘﻨﻔـﺬ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﻣـﺮ واﻗـﻊ ﺗﻮﺟـﻪ دارﻧـﺪ .اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش و اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از
ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣـﻦ اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ
اﻧﺘﻘﺎد آﻗﺎی ﺷﻬﺒﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺮﯾﺎر
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺻـﺮﯾﺢ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗـﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﻪدﺳـﺖ
آوردن ﻗﺪرت و اﺳﺘﻔﺎده از آن و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺷـﯿﺮ و روﺑـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪﻣﻌﻨـﺎی »ﺗﻮﻃﺌـﻪ« ﻧﯿﺴـﺖ ﯾـﮏ ﮐـﻨﺶ ﻋـﺎدی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ،آﻧﭽﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺒﺎزی ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دراﻓﺘﺎدن در دام »ﭘﻨـﺪار و
ﺗـﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌــﻪ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑــﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫــﺎی ﯾـﮏ ﺧﻄـﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﯽﺷــﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﮏﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖﻫـﺎی ﭘﻨﻬـﺎن ﭘﺸـﺖ
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
آﺑﺎدﯾﺎن :ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ »ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻫﺴﺖ ﯾـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﺗﻮﻃﺌﻪ« وﺟﻮد دارد؟ اﮔﺮ ﻣﺎ از ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ اﺧﻼﻗـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺑﻠـﻪ ،ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻫـﺮ زدوﺑﻨـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را »ﺗﻮﻃﺌـﻪ«
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﻋﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد .ﯾـﮏ وﻗـﺖ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ :ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺴـﺖ ﮐـﺮدن ،ﺗﺒـﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ و از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ »ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻧﯿﺴﺖ» .ﺗﻮﻃﺌـﻪ« اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑـﻪ ذﻫـﻦ ﻣﺘﺒـﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺒﺎزی :ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ »ﺗﻮﻃﺌﻪ« از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرورﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻔﮑـﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﻧﮕـﺎه ﭘﺎراﻧﻮﯾـﺎﯾﯽ را ،ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
»ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه و واﻗﻌ ًﺎ وﺟﻮد دارد ،ﯾـﮏ ﻧﮕـﺎه ﻏﻠـﻂ ﻣـﯽداﻧـﻢ .ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ
»ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ )اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ( ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻘﺘﺪری در ﻟﻨﺪن ﯾـﺎ واﺷـﻨﮕﺘﻦ ﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﺗﻤـﺎم دﻧﯿـﺎ
اﺳﯿﺮ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪﻫﺎی اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه درواﻗﻊ ﮐﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﻓـﻮق را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم »ﺧـﺪاﯾﺎن ﮐـﻮه
اﻟﻤﭗ« ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻮﭘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺪاوم اﺳـﻄﻮرهای اﺳـﺖ
ﺣﺘﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺨﯿﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﻟﻤﭗﻧﺸـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ را
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮐﺎری ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﻮﭘﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺪارم و در اﯾـﻦ ﺑـﺎره در ﮐﺘـﺎب ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام .وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌ ًﺎ ﻧﮕﺎه ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و ﻧﭙـﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﮑﻮﺷـﯿﻢ از
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺿﻌﻒﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ،
ﯾﺎ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ« راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ را داﻧﺶ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ »ﯾﻬﻮدﯾﺖ« ﯾﺎ »ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی« ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه .ﻣـﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﮏ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰﻧﻢ .زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ
»دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﯾﻬﻮد اﺳﺖ «.ﯾﺎ »ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی« را ﺑـﻪﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺨـﻮف ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻟﮋﻫﺎیﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺪرات ﺟﻬﺎن را ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺟﻬـﺎن و
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎ
ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺮوج آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ،در ﻃﺮﯾﻘﺖ »ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﯽ« از »اﺳﺘﺎدان ﻏﯿﺒـﯽ« ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽرود ﮐﻪ در »ﻟﮋﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ« ﻣﺄوا دارﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻬﺮﺣـﺎل،
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اوﻻً آﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﯾﻬﻮدﯾﺖ« و »ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی« وﺟـﻮد دارد
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ وﺟﻮد دارد آﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌـﯽ؟ اﮔـﺮ زﻣﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ آﯾـﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﯽ و
ﺣﺘﯽ دارای اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و آدرس و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾـﻦ
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ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣـﺪ رازآﻣﯿـﺰ ﺷـﺪه،
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻧﺎم ﺑﮕﯿـﺮد؟ ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮرﺧﯿﻦ
اﺻﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را »ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ« ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺷﻤﺎ
ﺣﺘﯽ ذﮐﺮی از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ »ﺗـﻮﻫﻢ
ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد .ﺑﻬﺮﺣﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮏ زد و ﺳﻨﺠﯿﺪ و راه را ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ »ﺗﻮﻫﻢ« ﺑﺴﺖ .ﻓﻘـﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری
ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻠﯿﺎت دور ﻣﯽزﻧﯿﻢ .از »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﻪ »رد ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻏﯿﺮه .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢﻫـﺎ
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دادهﻫﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﮑﺒﺎره از اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻔﯽ آن و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽرﺳﯿﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
ﻧﮑﺘﻪای را ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺒﺤـﺚ »ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی و ﯾﻬﻮدﯾـﺎن« را ﻣـﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﭘﺎپ ﮐﻠﻤﻨـﺖ دوازدﻫـﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ،1738
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿـﻪای از ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﻣﺎﺳـﻮنﻫـﺎ و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی رم ﻋﻠﯿـﻪ
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ آﻗﺎی ﭘﺎپ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﺮدم اروﭘـﺎ ﺗـﺎﺑﻊ او
ﺑﻮدﻧﺪ و واﻗﻌ ًﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺖ از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﻓـﺮد
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد .در ﻃﻮل ﻗﺮون ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ و ﻧـﻮزدﻫﻢ ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘـﺎپﻫـﺎ
ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ دادﻧﺪ و از »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭘـﺎپﻫـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ
روﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﺻﻮﻻ ،دو ﻣﻠﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی و اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ ﯾﻬـﻮدی
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و دﯾﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور
دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﺷﺎر از ﺟﻨﮓﻫـﺎی اﻧﮕﻠـﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ و ﻣـﺮدم
ﻓﺮاﻧﺴﻪ واﻗﻌ ًﺎ از درﺑﺎر و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﻄﻤﻪ دﯾﺪ .ﺑـﺎ ﺳـﻘﻮط ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪﻧﺪ
ﻏﺮاﻣﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨـﮓ  1870ﭘـﺮوس و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺠﺒـﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  240ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ آن زﻣـﺎن ﻏﺮاﻣـﺖ ﺟﻨﮕـﯽ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺎﻣﯽ ﭘﺮوس ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﻮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ذﺧـﺎﯾﺮ
ﻣﺎﻟﯽ آن زﻣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎد دوﻟـﺖﻫـﺎی
ﻣﺤﻠﯽ آﻟﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ در آﻟﻤﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻮد اﺻﻠﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮدﻧـﺪ .در
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ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده آﻗـﺎی ﺑـﺎرون روﭼﯿﻠـﺪ
ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺎﺗﺢ آﻗﺎی ﮔﺮﺳﻮن ﺑﻠﯿﺸﺮودر ﯾﻬﻮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﭼﯿﻠـﺪﻫﺎ
در ﺑﺮﻟﯿﻦ! ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ درﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ دزاﮔﻮﻟﯿﻪ و ﺷﻮاﻟﯿﻪ رﻣـﺰی و دوک رﯾﭽﻤﻮﻧـﺪ و ﺳـﺮﺗﯿﭗ
ﭼﺮﭼﯿﻞ )از اﺳﻼف وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ( ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ و اﺳـﺘﺎدان اﻋﻈـﻢ »ﮔﺮاﻧـﺪ اورﯾـﺎن«
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان اورﻟﺌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ درﺑـﺎر اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﻣﻌﺮوﻓﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫـﺎ ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی را اﺑـﺰار دﺷـﻤﻦ ﺧـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ درﺑـﺎر اﻧﮕﻠـﯿﺲ ،ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ.
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دو ﺑﺎﻧﮏ »ﮐﺮدی ﻣﻮﺑﯿﻠﯿـﻪ« و »ﯾﻮﻧﯿـﻮن ﺟﻨـﺮال« در اﺛـﺮ ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی زرﺳﺎﻻر ﯾﻬﻮدی و ﻧﻘﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ
ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴــﻮی ﮐﺎﻧـﺎل ﭘﺎﻧﺎﻣــﺎ ﺷــﺪ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺎﻧــﻪﺧﺮاﺑـﯽ ﺗـﻮده ﮐﺜﯿـﺮی از ﺳــﻬﺎﻣﺪاران
ﻣﺘﻮﺳﻂاﻟﺤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دوران ﺟﻤﻬﻮری ﺳـﻮم ﻓﺮاﻧﺴـﻪ،
ﺑﻪوﯾﮋه در دﻫﻪ  ،1880ﯾﮏ ﻣﻮج ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺪﯾﻬﻮدی و ﺿﺪﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺎﺟﺮای درﯾﻔﻮس ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺒـﻞ از اﯾـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ﻣـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎی
ﺿﺪﻣﺎﺳﻮﻧﯽ را در دﻫﻪ  1830در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ .اﯾـﻦ ﻣـﻮج ﺑـﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪﻧﺎم »ﺣﺰب ﺿﺪﻣﺎﺳﻮن« ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬـﻮری ﺳـﯽ ،ﭼﻬـﻞ
درﺻﺪ آراء را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮج ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﻨـﯽ و واﻗﻌـﯽ
داﺷﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از »ﺗﻮﻫﻢ« و ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻌ ًﺎ از رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬـﻮری
اﻧﺪرﯾﻮ ﺟﮑﺴﻮن و ﭼﻨﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﺳﻮن دﯾﮕﺮ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی
دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻋﺘـﺮاض آﻧﻬـﺎ در »ﺟﻨـﺒﺶ ﺿﺪﻣﺎﺳـﻮن«
ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻮذری :ﭘﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮ واﻗﻊ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻗﺒـﻮل دارﯾـﺪ وﻟـﯽ ﺳـﻌﯽ ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻧﺸﻮﯾﻢ؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﻣﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﻧﮕﺎه دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ ﻧﺸﻮم .واﻗﻌ ًﺎ ﭘﯿﺸﺪاوری ﺧﺎﺻـﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارم .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﯾﻬﻮدﯾﺖ« دارم ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ »ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ« و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻘﺎﻻت داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف  16ﺟﻠـﺪی
ﯾﻬﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم و دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و ﻓﻘـﻪ ﯾﻬـﻮد را
از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادم .واﻗﻌ ًﺎ از ﺟﺎﯾﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﮑـﺮدهام.
وﻗﺘﯽ از »زرﺳﺎﻻری ﯾﻬﻮدی« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻣﻨﻈـﻮرم
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روﺷﻦ ﺷﻮد .ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﻬﻮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑـﻮدن ﮐﺴـﯽ را ﻣـﺘﻬﻢ
ﻧﮑﺮدهام .در رأس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ »ﮐﺮدی ﻣﻮﺑﯿﻠﯿـﻪ« ،ﮐـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺟﻨـﺒﺶ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺿـﺪ
زرﺳﺎﻻری ﯾﻬﻮدی را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻓﺮدی ﺑﻪﻧـﺎم اﻣﯿـﻞ ﭘـﺮر ﻗـﺮار داﺷـﺖ از ﯾـﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻤﻮل ﯾﻬﻮدی .در رأس ﺟﻨـﺒﺶ ﻫﺎﺳـﮑﺎﻻ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷـﯽ ﯾﻬـﻮدی ،ﮐـﻪ دﻗﯿﻘـ ًﺎ
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﺿﺪ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻌـﺮوف ﺷـﺪ ،ﺧﺎﻧـﺪان ﻣﻨﺪﻟﺴـﻮن
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻫـﻢ از درﺑﺎرﯾـﺎن اﺗـﺮﯾﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺴـﺮان او ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﯽ
ﻋﻠﯿﻪ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از زرﺳﺎﻻری ﯾﻬﻮدی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﺖاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪانﻫـﺎی ﻣﻌﯿﻨـﯽ در ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﯾـﺮه
اﯾﺒﺮی ،ﺳﭙﺲ در ﻫﻠﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧﻮردﻧـﺪ و ﯾـﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺎرﺗﮕﺮ را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮرم از »زرﺳـﺎﻻری ﯾﻬـﻮدی« اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﺟﺰءﻧﮕﺮاﻧﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺒـﻮﻫﯽ از
ﺗﮏﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ واﻗﻌﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ وﮔﺮﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎم و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ  300ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ اﯾـﺮان را
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﮕـﺎه وﻫـﻢآﻟـﻮد و ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ و
ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ،ﮐﻪ در ﺟﻠﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی زرﺳﺎﻻران ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ،ﻣﻨﺸﺎء ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺎﻧﻮور در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣـﯽرﺳـﺪ و اﯾـﻦ
ﻓﺮﻗﻪ درواﻗﻊ اﺑﺰار دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘـﺎپ و ﻏﯿـﺮه .در ﻗـﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی ﮐـﺎرﮐﺮد اﺳـﺘﻌﻤﺎری ﻣـﻮﺛﺮی
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻟـﯽ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻃﺮﯾﻘـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی دراوﯾﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
آن ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑـﺎری اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺑـﺮﺧﻼف ادﻋـﺎی ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑـﻪ ﺩﺍﺋـﺮﺓﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﮑـﺎ
وﯾﺮاﯾﺶ  1998ﮐﻪ روی ﺳﯽ .دی .ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮدم و دﯾـﺪم ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی را
ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮادری« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی را ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ
اﺑﺰار ﻣﯽداﻧﻢ ﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت .ﮐﺴﺎن دﯾﮕـﺮی ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ اﺑـﺰار اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺮام آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،اﻣﯿﺮاﺳـﺪاﷲ ﻋﻠـﻢ در
اﯾﺮان ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارج و ﻗﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒـﻮد .وﻟـﯽ ﮐﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﻠﻢ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی اﻣـﺮوزه ﺑﺴـﯿﺎری
از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ داده و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن
ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﮐﺎﻧﻮنﻫـﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻏﺮب داﺷﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻤﺎت ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
اﯾﺮان ﻫﻢ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺪاع اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ ًا اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر
آﻗﺎی ﺑﺮﻧﺎرد ﻓﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی آن را ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد .اﯾـﻦ
آﻗﺎی ﻓﺎی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﮐﻮﯾﻞ ،ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺑﻪ آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺷﺎن دﺳﺖ
ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﺪ .ﻓــﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕــﺬاران ﻓﺮاﻣﺎﺳــﻮﻧﺮی در آﻣﺮﯾﮑــﺎ و از رﻫﺒــﺮان اﺳــﺘﻘﻼل
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﻓﺎی اﻧﻘﻼبﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد و
اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﻮادار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه را ﻋﺪهای ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾـﺮان دارﻧـﺪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻟﮋ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮان در آن .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻀـﺎی
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ اول را در ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷـﺎه داﺷـﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن را روی ﮐـﺎر آوردﻧـﺪ و ﺣﮑﻮﻣـﺖ او را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ دوران ﭘﻬﻠﻮیاﻧﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪهای اﺻﻮﻻ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﮐﺎر ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ .ﺧـﻮب ،ﻣـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺨﻔﯽ دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻮﯾﯽ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻮد ،اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮ ﻟـﻮﯾﯽ ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ در
اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻌ ًﺎ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی ﺑﻮد ،اﯾﻦ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در رأس ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﻧﺪاورﯾﺎن ﺧﺎﻧﺪان اورﻟﺌﺎن ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺪﻋﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ درﺑﺎر و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻈﻤـﺖ و اﺑﻌـﺎد اﻧﻘـﻼب ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را ﺻـﺮﻓﺎ ﯾـﮏ
دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻟﻨﺪن و ﻣﺎﺳـﻮنﻫـﺎ دﺳﯿﺴـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ و
ﺳﺎلﻫﺎی اول ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوران روﻧﻖ ﮐـﺎر آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد .دوک اورﻟﺌـﺎن ،اﺳـﺘﺎد
اﻋﻈﻢ ﮔﺮاﻧﺪاورﯾﺎن ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻣﺴﺎوات« ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد و در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻠـﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮوﺑﯿﺎﯾﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روی ﺳﮑﻪ اﺳﺖ .روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدش در ﺳﺎل  1792ﻫﻤﯿﻦ دوک اورﻟﺌﺎن را ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای از اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻤﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫـﺎ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ﺑﻌﺪ او را ﺑﺎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ اﻋﺪام ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ را ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑـﺎزی دﺳﯿﺴـﻪآﻣﯿـﺰ ﺑـﻮد ﻗﻄﻌـ ًﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ رخ

20

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری در اﯾﺮان

ﻧﻤﯽداد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ .آن ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﻣﺎﺳﻮن دﻫﻪ  1830در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﮐـﻪ
ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻗﺘـﺪار ﻓﺮاﻣﺎﺳـﻮﻧﺮی در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم
ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ را ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻓﺎﺳـﺪ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
زدوﺑﻨﺪ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺳﻮن ﺑﻮد و ﺟﺮج واﺷﻨﮕﺘﻦ اوﻟﯿﻦ رﺋـﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺳﻮن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ،از رﻫﺒـﺮان اﺻـﻠﯽ اﻧﻘـﻼب
آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮد .آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﻣﺎﺳـﻮن ﻧﺒـﻮد.
ﺗﻮﻣﺎس ﭘﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳـﺨﺖ واﺷـﻨﮕﺘﻦ ﺑـﺪل
ﺷﺪ .اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺷـﻨﮕﺘﻦ در اوج ﻗـﺪرت ﺑـﻮد و ﭘـﯿﻦ آوارهای ﺑـﻮد ﮐـﻪ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﺧﯿﺎﻧﺖ« ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .ﻣﯽداﻧـﯿﻢ از 56
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻣﺎﺳﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ  47ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﺳـﻮن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺟﺎن ﮐﻮﯾﻨﺰی آداﻣﺰ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ از
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺳﻮن ﻧﺒﻮد
وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺖ .ﺷﻬﺮت او ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺸﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد وﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ،ﺑﻪ دروغ ﻧﺎم او را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺎﺳـﻮن وارد ﮐـﺮد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﻣﻦ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ و »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ« ﺑﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌ ًﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم
و ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ؛ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ آن .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻫـﻢ در ﮐـﺎر ﺑـﻮد.
ﺧﻮب ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث دو ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد :ﻧﮕﺎه اول ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﮐﻞ ﭘﺪﯾﺪه را »ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻧﮕﺎه دوم ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣـﻮادث اﺳـﺖ .ﻧﮕـﺎه ﻣﺤﻘـﻖ ﺑﺎﯾـﺪ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﻧﻘﻼبﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻮد ﺻـﺪﻫﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آب را ﮔﻞآﻟﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اوﺿـﺎع
آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻮج ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ .ﻣﻦ ﺑـﻪ ﺟـ ﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪم ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﯾﻬﻮدی ﺑﺮای دﺳﺖاﻧـﺪازی ﺑـﺮ ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﻔـﻮذ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻧﻔـﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ رﺳـﯿﺪﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮا را »دﺳﯿﺴـﻪ« ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﯾـﺎ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﯿﻢ و اﺻﻮﻻ ﻣﻨﮑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪ و ﺑـﺎزیﻫـﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ؟! اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺣـﻮادث واﻗﻌـ ًﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
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»ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ آن را ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺮﻓـﻪ و ﺳـﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن در اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﻌﺪ ًا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺑﮕﺮدﻧـﺪ و »ﮔﻨـﺎه«
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟! ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗـﯿﻦ واﻗﻌـ ًﺎ »ﺗﻮﻃﺌـﻪ«
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﺟﺮای اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ و ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻓﻘﻂ و ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ
دﺳﯿﺴﻪ ﺑﻮد ﺑـﺮای ﺳـﻠﻄﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و اﯾﺠـﺎد روﻧـﻖ در ﺑـﺎزار ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﺣـﻮادث ﻗﺎﺑـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺖ و
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑـﻪ آن دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﯽاﻓﺘـﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ رواﻧـﯽاش ﻧـﻮﻋﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ »در ﮐﻒ ﺷـﯿﺮ ﻧـﺮ ﺧﻮﻧﺨـﻮارهای ،ﻏﯿـﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﮐﻮ ﭼﺎرهای «.ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاط ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﻣـﯽاﻓﺘـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه در
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی رواج ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده درواﻗـﻊ واﮐـﻨﺶ ﻋﻠﯿـﻪ آن ﻧﮕـﺎه ﺳـﻄﺤﯽ و
دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽ اﺳﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻮر ﮐﺮدن راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ﺣـﻮادث ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﮐـﺮدن
ﮐﻢداﻧﺸﯽﻫﺎ و ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑـﺮای ﻓـﺮار از زﯾـﺮ
ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻠﺦ آن.
ﻣﯿﺮﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ :از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓـﺖ .اﻣـﺮوزه ﺑﺤـﺚ
»ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﻦ ﯾـﮏ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮدی ﮐـﻪ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓـﻮق
ﻣﯽﮔﯿﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﯾـﺎ ﮐـﻢﺧﻄﺮﺗﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕـﻮ و ﻫﻤﮑـﺎری آﮔﺎﻧـﻪ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺷﻬﺒﺎزی :دﻗﯿﻘ ًﺎ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﻬـﺎ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣـﺮ در ﻣـﻮرد
رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﺪارﯾﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻼن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻧﻈﺮ و ﺧﻮﺷﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ آن ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دو ﺳـﻪ ﻗـﺮن اﺳـﺖ در ﻣﺴـﺎﯾﻞ اﯾـﺮان
ذﯾﻨﻔﻊاﻧﺪ و اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﺎ
ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﯿﻞ »ﻗﺎپ« ﻣﺎ را ﻣﯽدزدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻧﺎمآور در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪﻓﮑﺮ اﯾـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﮑﺲ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎب
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ﻣﺮاوده را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎنﺷﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺳـﻢ و رﺳـﻢ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از دﻧﯿﺎی ﻏﺮب در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌ ًﺎ
ﺑﺤﺚ »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﺻﻮﻻ دوﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ او »دﯾﺎﻟﻮگ« ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
و ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ دور از ﺗﻮﻫﻢ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل و
ﻓﺎرغ از ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓـﺮدی
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ دﺷـﻤﻦ
اﺳﺖ و ﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک او را ﻓﺮﯾﺐ دﻫـﺪ و در ﭘﻮﺷـﺶ ﺑـﺪل ﺑـﺎ او
ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺮﯾﺰد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرش را ﺑﺴـﺎزد .وﻟـﯽ اﻧﺴـﺎن آﮔـﺎه و دارای
داﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺿـﻊ ﻗـﺪرت ،ﻗـﺪرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از آﮔـﺎﻫﯽ و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣـﻪ
ﮐﺘﺎب زرﺳﺎﻻران ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾـﺮان ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮدهام» .ﻏـﺮب
ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮان و ﮐﺸﺘﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﺮ ﻧﺴﻞﻫـﺎﯾﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان و ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮب آن روﺷﻦ اﺳـﺖ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿـﻖ و
ﻋﻘﻼﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب در ﺟﺰﯾﯿﺎت آن .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﺮب ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن را .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐـﻪ »داﻧﺸـﮕﺎه« در
ﻏﺮب ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  1313ﺷﻤﺴـﯽ ﺑـﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز از ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻣﺎﺳـﺖ .اوﻻ ،آﻧﭽـﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان »داﻧﺸﮕﺎه« در ﻏﺮب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد »داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .اﯾـﻦ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ درواﻗﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻨـﯽ ﺑـﻮد .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺗـﺎ ﺳـﺎل  1871داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎی
آﮐﺴﻔﻮرد و ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺒﻐﻪ دﯾﻨﯽ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿـﮏﻫـﺎ ﺗـﺎ اﯾـﻦ
زﻣﺎن اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﮐﺴﻔﻮرد و ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺪﻫﻢ
ﺟﯿﻤﺰ دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻪ اﯾﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه وارد ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﻗﻮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺷﮑﺴـﺖ ﺧـﻮرد.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  25ﺳﺎل اﺳﺖ در آﮐﺴﻔﻮرد زﻧﺎن اﺟﺎزه ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﮐـﺎﻟﺞﻫـﺎی
ﻣﺮداﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺳﺎﺳـﺎﻧﯿﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻗـﺮن ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی ﻧﻈﺎﻣﯿـﻪﻫـﺎ را
داﺷﺘﯿﻢ .ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ  6000داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ
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ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻔﺼﻞ آن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﺧـﺮج داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣـﯽﺷـﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺟﻬـﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ و داوریﻫﺎ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾـﺪم دال
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺮاژ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻏﺮب ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن و وﺿﻊ ﻣﺎ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ و ﭼﻨـﺎن.
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺎﺑﺠﺎ ،آﻣﺎر ﻏﻠﻂ و ﺑـﻪرخ ﮐﺸـﯿﺪنﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿـﺰ« ﮐـﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاژ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان و ﻏﺮب را ﺑﺎﯾـﺪ درﺳـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ،ﺗﯿﺮاژ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ  60ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾـﺮان را ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد ﺑـﺎ
ﺗﯿﺮاژ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﺎﯾﻤﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را داراﺳﺖ .ﺗﯿـﺮاژ اﯾـﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ در آن زﻣﺎن  360ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ دارد و ﺗﻨﻬـﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدش ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻋﺪهای ﺗﺎﯾﻤﺰ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﯿﺮاژ دﯾﻠﯽ
ﺗﻠﮕﺮاف  400ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺎﻟﯽ  250ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ در روز ﺑﻮد .از اﯾـﻦ زاوﯾـﻪ اﮔـﺮ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﯿﺮاژ  300ﯾﺎ  400ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪان »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه« ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

