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 سال بیست ودوم  شماره 6289  پنجشنبه   28 مرداد 1395

روشنگراِن جامعه زمستان زده

خزان 32
بازخوانی کودتای 28 مرداد

 به مناسبت شصت وسومین سالروزآن

گفت و گو با »سروش دباغ«؛ پژوهشگر گروه مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو در کانادا

ــه جامعه  ــ ــری که ب ــ ــت. قش ــ ــن بیدار جامعه دانس ــ ــد ذه ــ ــنفکران را بای ــ روش
ــکل  ــ -ش اما  تعیین  نه  ــاید  ــ -ش را  بروزش  و  ظهور  ــت  ــ جه و  می دهد  حرکت 
ــد آنان  ــ ــاس، محل آمد و ش ــ ــه برهه های تاریخی حس ــ ــد. بویژه آنک ــ می ده
ــیزدهم  ــ س قرن  در  ــد.  ــ می ده ــان  ــ نش واکنش  رخدادها،  به  ــبت  ــ نس و  ــت  ــ اس
ــت و بعد در سده حاضر که  ــ ــروطه، مهم ترین جلوه آن اس ــ خورشیدی، مش
ــر می بریم، کودتای 28 مرداد، نمود مبرهن آن  ــ در سال های پایانی آن به س
ــروش دباغ«؛ پژوهشگر گروه  ــ ــی این مهم را در گفت وگو با »س ــ است. بررس
ــگاه تورنتو کانادا مورد بررسی قرار دادیم. او که  ــ مطالعات تاریخی در دانش
مورد  را  دینی  نو اندیشاِن  تاریخی  و  ــناختی  ــ جامعه ش نقش  پیش،  سال ها  از 
ــاز  ــ مداقه قرار داده، اکنون از تأثیر انکارناپذیر آنان از این واقعه سرنوشت س

سخن می گوید که متن کامل آن در پی می آید.

علی گل باز

روزنامه نگار

گفتمانی که مشخصاً 
روشنفکران پس از 

مشروطه در دهه های 
1320 و 1330 در دستور 

کار داشتند، نوعی 
گشودگی نسبت به 

مغرب زمین و آشنایی 
با تظاهرات جدید 

تمدن غرب بود

ë  همواره خود،  سنت  آغاز  از  روشنفکری 
است  بوده  اجتماعی  کنش های  پای  یک 
اما در تاریخ معاصر بعد از شکست هایی 
همچـــون مـــه ١٩٦8 و فروپاشـــی اتحـــاد 
جماهیر شـــوروی روشـــنفکران به سمت 
انـــزوا رفته انـــد. این موضـــوع در رابطه با 
روشنفکران ما بعد از کودتای 28 مرداد هم 
به نظر می رسد که مصداق دارد. جنابعالی 
تأثیـــر ایـــن انـــزوا را روی فکـــر و اندیشـــه 
روشنفکران بعد از کودتا چگونه می بینید؟

با مدعای شما و آنچه بر روشنفکران 
ما پـــس از کودتا رفت موافقم و به تعبیر 
دقیق تـــر شـــاید واژگان تنهایـــی، یأس و 
ناامیدی از انزوا مناســـب تر باشد. اگر به 
آثار روشنفکران و سیاسیوِن ما در روزگار 
پس از کودتا نگاه کنیـــد کاماًل این تلخی 
و یـــأس و ســـرخوردگی را می بینیـــد. از 
جمله بسیاری از شاعران، نویسندگان و 
مترجمان که در آن دوره تعلق خاطر پر 
رنگی به چپ داشتند. از شاهرخ مسکوب 
گرفته تا حسن کامشاد، سیاوش کسرایی و 
کثیری دیگر. از نگاه به آثار این ها می توان 
نوعی از هم پاشیدگی و به انزوا رفتِن توأم 

بـــا یأس و تلخی را فهمیـــد که در فضای 
روشـــنفکری کشور سایه گســـترده بودکه 
ایـــن فضا بیشـــتر مربوط به دهـــه 1330 
است. در کنار این ها نیز نیروهای دینی و 
ملی که حول دکتـــر محمد مصدق گرد 
آمده بودنـــد هم، از حکومت پهلوی دل 
خوشی نداشتند.از دهه 1340 به بعد که 
به انقالب بهمن 1357 منجر شد، قصه 
در سطح اجتماعی، رنگ و بوی دیگری 
پیدا کرد که می توان به بحران غربزدگی 
توأم با انقالبیگری و از ســـوی دیگر تأکید 
بر هویت ملی و بر خویشتن اشاره کرد که 
در دستور کار روشنفکران و سیاسیون قرار 
گرفت. حد فاصل 10 سال تا انقالب، اوج 
دوران علی شـــریعتی در حسینیه ارشاد 
اســـت. از ســـوی دیگر گفتمان جالل آل 
احمد، ســـتیز با تظاهرات مغرب زمین 
و »آنچه خـــود داشـــتیم و از بیگانه تمنا 
می کرد« اســـت که روایت غیـــر انقالبی 
این موضوع، در آثار احســـان نراقی هم 
دیـــده می شـــد. گفتمانـــی که مشـــخصاً 
روشنفکران پس از مشروطه در دهه های 
کار داشـــتند،  1320 و 1330 در دســـتور 

نوعی گشودگی نســـبت به مغرب زمین 
و آشنایی با تظاهرات جدید تمدن غرب 
بود. ادبیات، فلسفه و سبک زندگی، رفته 
رفته جای خـــود را در دهه هـــای بعد به 
گفتمان مبتنی بر ســـتیز با مغرب زمین 
می دهد و دفتر روشـــنفکری ورق دیگری 
می خورد. نمی گویم که تنها کودتا در این 
زمینه مؤثر بود امـــا به لحاظ تاریخی، ما 
روندی را شـــاهد بودیم که در این دهه ها 
با آثاری که میـــرزا فتحعلی آخوندزاده و 
عبدالرحیم طالبوف می نوشتند سمت و 
سویی دیگر می یابد و یأس و انزوای بعد 
از کودتـــا جای خود را به ســـتیزه جویی با 

غرب و انقالبیگری می دهد.
ë  از آنجا کـــه شـــما در شـــعر معاصر هم

تحقیق و تفحص کرده اید، آیا میان شـــعر 
نیما یوشـــیج و مهـــدی اخـــوان ثالث در 
دوران پســـا کودتا قائل به تفاوت هستید؟ 
چه، به نظر می رســـد شـــعر نیما توأمان با 
یـــأس، کورســـویی از امیـــد دارد اما گویی 

اخوان در ناامیدی مطلق به سر می برد.
شعر زمســـتان اخوان ثالث در حوالی 
کودتای 28 مرداد ســـروده شده است و از 

شهرت هم برخوردار است؛
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است
کســـی ســـر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و 

دیدار یاران را...
***

که سرما سخت سوزان است
نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، 

ابری می شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری 
چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
مسیحای

جوانمرد من این ترســـای پیر پیرهن 
چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است
دمت گرم و سرت خوش باد

سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای...

این هم از طنز روزگار است که مهدی 
اخوان ثالث تخلص اش» امید« بود ولی 
در اشعارش کمتر ســـویه ای از امید دیده 
می شـــد و نوعی فضای سیاسی تلخ را در 
این شـــعر به تصویر کشیده است. اخوان 
بخصوص در اشـــعار حوالـــی کودتایش 
تلخی و یأس فراوانی دیده می شود ولی 
گویی نیما سویه هایی از امید در اشعارش 
دیده می شـــود. مرادم این اســـت که این 
یأس و تلخی او متأثر از فضای سیاســـی 
سرد و زمســـتانی ای بود که در آن زیست 
می کـــرد. بـــه نظـــرم در وهلـــه نخســـت 
می تـــوان گفت که در مجموع نیما در آن 

برهه امیدوار تر بوده است.
ë  به عقیده شما روشنفکران چگونه دوباره 

می توانند ازاین انزوا بیـــرون بیایند؟ زیرا 
گفته می شـــود آنان هســـتند که جامعه را 

حرکت می دهند.
انقـــالب،  بـــه  منتهـــی  برهـــه  در 
روشـــنفکران تأثیـــر بســـزایی بـــر جامعه 
داشـــتند و اساســـاً در جوامع در حال گذار 
است که تأثیر گذاری روشنفکران پررنگ تر 
می شود. در جوامعی که به لحاظ سیاسی 
رشد و توسعه چندانی نکرده اند سخنان 
روشـــنفکران که در دوران گذار می زیند در 
مقام تئوریـــزه کردن این دوران هســـتند 
بسیار هم شنیده می شـــود در عین حال 
حاکمان در مقام مهار آنها از هیچ امری 
فـــرو گـــذار نمی کنند. بـــه طور مثـــال در 
جامعه کانادا که من در آن زندگی می کنم 
بســـیاری از ســـاز و کار هـــای دموکراتیک 
برقرار شـــده اســـت و بســـیاری از مردم از 
حقوق اولیه خود برخوردار هستند و الزم 
نیســـت از این موارد گفته شود. حاکمان 
هم با آن مشکلی ندارند و به روشنفکران 
دوران گذار احتیاج نیســـت . این به خاطر 
این اســـت که نهادهـــای دموکراتیک در 
اینجـــا شـــکل گرفته اســـت و از ســـرکوب 
خبری نیســـت. اگـــر جایی دوران گـــذار را 
ســـپری کرده باشد، روشـــنفکران از منظر 
دیگری با مردم و مخاطبان خود ســـخن 

می گویند.

ë  28 کودتای از  بعـــد  روشـــنفکری  پروژه 
مرداد و جنبـــش  منتهی به انقالب ١357، 

چه رویکردی را در پیش می گیرد؟
کودتـــای  بـــه  واکنش هـــا  از  بخشـــی 
28مـــرداد طبیعـــی بـــود و در مواجهه با 
فضای سیاسی آن دوران، می شود فهمید 
که افراد بســـیار تحت تأثیـــر تحوالت آن 
دوران قـــرار گرفتنـــد و کثیـــری از آرزوهـــا 
پژمـــرده و پرپـــر شـــد. به لحـــاظ وجودی 
هم می شود فهمید که بســـیاری از آنچه 
انتظـــار داشـــتند و می خواســـتند محقق 
نشـــد. آنان می دانستند به لحاظ امنیتی 
کار چندانـــی نمی شـــود کـــرد و قـــدرت 
حاکمه تمامی ساحت ها را در دست خود 
گرفته است. شبیه آن چیزی که امروز در 
ترکیـــه اتفاق افتاده کـــه کودتایی ناموفق 
رخ داده و تصفیـــه حســـاب های فـــراوان 
شکل گرفته اســـت. از آن رو در 28 مرداد 
1332، کودتایـــی علیـــه حکومت قانونی 
شـــکل گرفته بود و تصفیه حســـاب های 
فراوانـــی که در پی داشـــت، قدرت عمل 
را از روشـــنفکران گرفـــت. ســـپس رفتـــه 

رفته تحت تأثیر فضای غرب ســـتیزی و 
نوعی مواجهه دیگری با مغرب زمین از 
طریـــق ترجمه برخی آثـــار و فضای ضد 
اســـتعماری که در اروپا شکل گرفته بود، 
مناسبات دیگری را به وجود آورد که این 
فضـــا در دهه اول بعد از مشـــروطه دیده 
نمی شـــود. گفتمان جدید روشـــنفکری، 
حد فاصل اوایل دهه 40 تا اواخر دهه 60 
شکل گرفت و هنوز هم در روایت رسمی 
قائلینی دارد که البته در زمره روشنفکران 
به حســـاب نمی آیند و من مرادم بیشتر 
علی شـــریعتی و جالل آل احمد اســـت. 
جالب اســـت کـــه در آن دوره هم کســـی 
مانند فخرالدین شادمان کتابی با عنوان 
»تســـخیر تمـــدن فرنگی« را می نویســـد 
ولی این ســـخنان به فراموشی می رود. او 
طالب نوعی گفتمان اســـت که نـــه از در 
ستیز درآمده بود و نه مثل احسان نراقی 
و داریـــوش شـــایگان بـــود، بلکـــه نگاهی 
متوازن و متعارفـــی را توصیه می کرد که 
کاماًل به محاق می رود و در میان کســـانی 
که در آن دوره به دنیا آمده بودند نامی از 

فخرالدین شـــادمان به گوش نمی رسد و 
صدای او تحت تأثیر فضای عمومی آن 
دوره که از جنس ستیز با مغرب زمین بود 

از بین می رود.
ë  آیا می تـــوان ســـویه هایی از تأثیر کودتا

طـــرح  در  را  آن  حوالـــی  رویدادهـــای  و 
روشنفکری دینی پیدا کرد؟

بلـــه، تأثیر آن را بر روشـــنفکری دینی 
قبل از انقالب چون چهره های شـــاخص 
آن علـــی شـــریعتی و مهـــدی بـــازرگان 
می تـــوان رصـــد کـــرد. در آن دوره، نوعی 
بدبینی نســـبت به نظام سیاسی مغرب 
زمیـــن در بین نیروهای ملی، سیاســـی و 
روشنفکری به ســـبب کودتای 28 مرداد 
وجود داشـــت. البته این قضیه، در وجود 
معقـــول و آرامـــی چون مهدی بـــازرگان 
بروز کمتری داشت اما نزد علی شریعتی 
بسیار پررنگ تر بود. بازرگان کتاب مهمی 
نوشته اســـت با عنوان »سازگاری ایرانی« 
و در آنجـــا بـــه نوعـــی گیـــر و گرفت ها را 
معطوف به »خـــود« می داند و به نکات 
قابل تأملی اشـــاره کرده اســـت. بازرگان 
مشـــکل و دشـــمن اصلی ما را اســـتبداد 
درون  از  را  مســـأله  و  اســـت  می دیـــده 
می نگریسته اســـت و هیچ وقت گفتمان 
شـــدید ایدئولوژیـــک را نداشـــته اســـت. 
هرچند اعتراض خود را داشت و با کودتا 
مخالـــف بود و هزینـــه آن را هم پرداخته 
بود ولـــی از ریشـــه های درونی و فرهنگی 
داخلی غافل نبود ولی شـــریعتی به نوع 
دیگری، نگاه غرب ســـتیزی، اســـتعمار و 
اســـتحمار را برجســـته کرده است. وقتی 
به شـــریعتی حســـینیه ارشـــاد می رسیم 
این گفتمان غرب ســـتیزی بسیار پررنگ 
است درحالی که در همان موقع بازرگان 
اینچنیـــن نبـــود.  با اینکـــه هـــر دو آنها از 
کودتـــای 28 مرداد زخم خـــورده بودند. 
بـــه این معنا اســـت کـــه می تـــوان گفت 
کودتا بـــر نحله نواندیشـــی دینی پیش از 
انقالب و بر دو چهره برجسته شریعتی و 
بازرگان، هر یک بسته به پیشینه معرفتی 

و ایدئولوژیکی خود تأثیر گذاشته است.


