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مهناز متین 
خوش آمد 

خانم ها، آقایان، دوستان؛ با سالم
من مهناز متین، از طرِف کمیته ی برگزاری برنامه ی امروز به شما خوش آمد می گویم. ممنونم از کمیته ی 

برگزاری برای اعتمادی که به من کرد و اداره ی این مراسم را به عهده ی من گذاشت.
مراسم امروز به مناسبِت انتشار مجموعه ی دو جلدی ای ست با عنوان: »باقر مؤمنی، رهروی در راه بی 
پایان« که ناصر مهاجر گردآورنده و ویراستار آن است و نشر نقطه ناشر آن. این مراسم در  عین  حال 
بزرگداشت باقر مؤمنی ست؛ روشنفکر مبارزی که عمری را به پژوهش در تاریخ اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی ایران گذرانده، در عرصه های گوناگون قلم زده و کتاب ها و مقاله های ماندگاری بر جای 
گذاشته. روشنفکری که نظر را با عمل توأم کرده؛ در راه عدالت اجتماعی، آزادی سیاسی و استقالل 

ایران گام های بلندی برداشته است.
برنامه ی امروز، تا حدودی فشرده است. اواًل به دلیل محدودیت وقت برای داشتن این سالن، و دوم به 
دلیل مراسمی که برای یادمان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی )1۳۶7( امشب در پاریس برگزار می شود. 
بی شک شماری از شما مایل شرکت در آن مراسم هستید. بنابراین می بایست به موقع برنامه مان را به 
پایان رسانیم. تقاضای من از سخنرانان عزیزی که محبت کرده اند و دعوت ما را پذیرفته اند، این است 

که به این نکته توجه داشته باشند.
روال برنامه و ترتیب سخنرانی ها را در بروشوری که در اختیارتان قرار گرفته، آورده ایم. تنها تغییری که 

ــاِب باقــر مؤمنــی، رهــروی در راه  پــس از ظهــر روز 28 ســپتامرب 2019 برنامــه ی رومنایــی کت

ــه و  ــارص مهاجــر آن را تهی ــه و ن ــر نقطــه انتشــار یافت ــی از ســوی ن ــه تازگ ــه ب ــان ک بی پای

ــاز متیــن بــود. ویراســته، در پاریــس برگــزار شــد. گرداننــده ی ایــن نشســت مهن

بــر آن شــدیم کــه همــه ی گفتارهــای ایــن نشســت را بی کــم و کاســت بــه شــکل مجموعــه ای 

در اختیــار دوســتداران تاریــخ روشــنفکری و سیاســی ایران معــارص قــرار دهیــم.

شــایان بازگویی ســت کــه پیــش از هــر گفتــار، مهنــاز متیــن در بازشناســاندن هــر ســخرنان مــن 

ــه هــان  ــدگان  رســاند. آن شناســه ها را ب ــه آگاهــی رشکت کنن ــود ب ــه نوشــته ب کوتاهــی را ک

شــکل و ترتیــب کــه او بــر زبــان رانــد، در ایــن پرونــده بازتابانده ایــم. 

ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــود ک ــخرنانی ب ــا س ــی تنه ــرداد وهاب ــه مه ــت ک ــه اس ــایان توج ــز ش ــن نی ای

ــنوید . از  ــخرنانی وی را می ش ــی س ــل صوت ــبب فای ــن س ــه ای ــخن راند و ب ــت هایش س یادداش

ــار را آمــاده ی پخــش ســاخت، سپاســگزاریم. ــا دقــت ســتایش آمیزی ایــن گفت حمیــد فــدوی کــه ب

تارمنای نقطه        
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در برنامه ی امروز نسبت به بروشور وجود دارد، غیبت ناصر مهاجر است که هم به عنوان تهیه کننده و 
ویراستار کتاب رهروی راه بی پایان و هم به عنوان یکی از سخنرانان، می بایست در میان ما حضور 
می داشت که متأسفانه بیماری نگذاشت. حالش به هیچ  وجه اجازه ی حضور در این نشست را نمی دهد. 
به من مسئولیت داد که تأسف صمیمانه اش را از این غیبت ناخواسته و پیش بینی ناشده خدمِت شما 
ابراز کنم. مطمئنم که با دل و فکر، همراه و در کنار ما خواهد بود. بنا بود در معرفی این مجموعه ی دو 
جلدی صحبت کند. به احترام این مراسم و دوستان شرکت کننده، نوشته ی کوتاهی تهیه کرده که من در 

ابتدای برنامه آن را به عرض تان می رسانم.
پس از گفتار ناصر مهاجر، سخنرانان، پیش از سخنرانی شان، به طور خیلی مختصر به شما معرفی 
خواهند شد. این معرفی مختصر بی تردید حق مطلب را ادا نخواهد کرد. پیشاپیش از سخنرانان عذر 

می خواهم؛ ولی برای صرفه جویی در وقت ناگزیر به اختصار هستیم.
در پایان سخنرانی ها، اگر فرصتی بود، چند دقیقه ای به دوستانی که قدم رنجه کرده اند و به این مراسم 
آمده اند وقت می دهیم تا اگر نکته یا خاطره ای از آقای مؤمنی دارند که می خواهند با حاضرین در این 
مجلس در میان بگذارند، امکان این کار را داشته باشند. در بخش آخر، حتمًا دل مان می خواهد آقای 

مؤمنی هم برای حسن ختام، چند کلمه ای صحبت کنند. 
ضمنًا به اطالع تان می رسانم که کتاب ها در اینجا موجودند. دوستانی که مایل اند، می توانند کتاب را تهیه 
کنند. آقای مؤمنی هم در محدوده ی فرصِت کوتاهی که به این کار اختصاص داده ایم، کتاب را امضاء 

می کنند. اگر ناصر مهاجر هم در اینجا بود، او هم به حتم و با کمال میل این کار را می کرد. 
در پایان، جا دارد که از اعضای کمیته ی برگزاری مراسم امروز که واقعًا زحمِت بسیار کشیده اند تشکر 
کنم. از دوستان، بنفشه مسعودی، حمید فدوی، رضا اکرمی، هومن آذرکاله، انوشه مؤمنی، محبوبه 
امیری، ناصر رحیم خانی، و البته سیروس جاویدی و با تشکر ویژه از دوست عزیز مهرداد وهابی که 
بدون همت و پادرمیانی او نمی توانستیم این سالن را داشته باشیم. همچنین الزم است که از خانه ی 

علوم انسانی )بخشی از مرکز اقتصاد پاریس شمالی( یاد کنم که این سالن را در اختیار ما گذاشت. 
و دو تقاضا: خواهش می کنم تلفن های همراه تان را خاموش کنید. دوم اینکه به هنگام سخنرانی عکس 

گرفته نشود.
با تشکر از شما   
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ناصر مهاجر 
در چرایی رهرویدرراهبیپایان

خانم ها، آقایان، دوستان و رفقا 

به سهم خودم از اینکه قدم رنجه کرده اید و به گردهمایی امروز آمده اید، از شما سپاسگزارم.
ناخشنودم و ناشاد از اینکه نتوانسته ام در میان شما باشم در این روز که چشم به راه فرا رسیدنش بوده ام، 
این مجلس  آرام و بی  دردسر در  از توان جسمانی ام است برای حضور ی  روزها. بیماری، نیرومندتر 

محترم. پوزش مرا بپذیرید.
آنچه را که می خواستم با شما در میان گذارم، نکته وار خدمت تان عرض می کنم.

1( چندی پیش از انقالب بهمن 1۳۵7 بود، پنداری در سال های 1۳۵۲ یا 1۳۵۳، که دریافتیم کاستی 
بزرِگ نسل آزادی خواهان و عدالت جویانی را که کمی پیش و یا کمی پس از کودتای ۲۸ مرداد به دنیا 
آمده اند. این نسلـ  و از آن میان شخص منـ  به سبب های گوناگون، و مهم تر از هر چیز به سبب استبداد 
و اختناق چیره بر ایران آن روزگاران ـ که پس از »انقالب شاه و ملت« کم و کیفی بی پیشینه یافت  ـ از 
گذشته  های دور و نزدیک خود شناخِت چندانی نداشت. جای بررسی این گسست، این »انقطاع تاریخی«، 
این شکاِف بزرگ در اینجا نیست. جا دارد اما یادآورشویم، جنبش آزادی و داد و پیشرفِت مردمان ما، 
بهای گزافی پرداخت برای آن شکاف، آن انقطاع تاریخی و آن گُسست همه سویه، و از آن میان گُسست 

میان چند نسل از پیکارگران و رهروان راه آزادی، داد، استقالل و پیشرفت ایران.

۲( شکست انقالب بهمن 1۳۵7 که آن نیز زمینه ها و سبب های گوناگون دارد، و برآمدن نظامی واپسگرا 
و خودکامه و تبهکار، بیش از پیش سبب شد تاریخ دور و نزدیک خود را بیاموزیم و بررسیم؛ با دیدی 
یادمانده  های  بازآموزی ، خواندن، شنیدن و درنگ کردن در  از  پاره ای  بازتر و پیش داوری های کمتر. 
نسلی ست که پیش از نسل پیکارگران پس از کودتای ۲۸ مرداد، در راه پیکار دموکراتیک پای نهاده بود. 
در این میان طبیعی بود پیش کسوت هایی که با نگاهی سنجشگرایانه به روندهای گذشته بازنگریسته اند، 

جایگاهی ویژه یابند.
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۳( سرکوِب فراگیر پس از ۳0 خرداد 1۳۶0 که روانه های مهاجرِت طیِف گسترده ا ی از دگراندیشان و 
دگرخواهان ایرانی را در پی داشت و نیز تبعیدِ  پیکارگران آرمان آزادی ، جدایی دین از دولت، عدالت 
اجتماعی، برابری حقوقی زن و مرد، نیز خودمختاری ملیت های گوناگون ایرانی را به همراه داشت، 
برای چپگرایان  دریافتن کژاندیشی ها و کژروی ها ی گذشته.  و  رفته  راه  بازنگری  برای  زمینه ای شد 
نسِل من، پیکارگران نسل پیشین که بر پیمان خود استوار مانده بودند در راه ساختن ایرانی دموکرات، 
مستقل و مبتنی بر عدل و داد و رشد و پیشرفت، و نگاهی نقادانه و سنجشگرایانه داشتند به جریان ها و 
جرگه های سیاسی پیشین، و برنمی تافتند دنباله روی از هیچ قدرت و مرجعی را، جایگاهی ویژه یافتند. 
این گونه بود که در همان ماه های نخسِت گریز ناگزیر، با شماری دیگر از دوستان همنسل ام، به سراغ 
باقر مؤمنی رفتیم که مارکسیستی مستقل می شناختیمش و تاریخ نگاری چپگرا. از او خواستیم که از 
زیسته ها و دیده ها و یافته ها ی خود با ما بگوید و راهی را که تا آن روز پیموده بود. با روی باز پذیرفت 
پیشنهاد ما را. گفتگوهایی که چند هفته ای به درازا کشید و ره آوردش ـ جز دوستی و مهری پایدار ـ 
شناخِت کمونیست هایی بود که از حزب توده بریده بودند؛ نیز از الگوی کشورهای سوسیالیستی »واقعًا 
موجود« و هرگونه دنباله روی، نسخه برداری و رونویسی فکری و سیاسی. سودای کسانی که کمونیسمی 
دیگر در سر داشتند؛ کمونیسمی انسان گرا، آزادی خواه، مستقل و متناسب با ویژگی های جامعه ی ایران.

۴( پس از سال ها دوستی و همیاری بود، سال 1۳71، که باقر مؤمنی وسوسه شد زندگی نامه ی  سیاسی اش 
را به قلم کشد. مسئله را با انگشت شماری از یاران و دوستان نزدیکش، که این نگارنده نیز اینک از آن 
شمار بود، در میان گذاشت. شرح ماجرا را در پیش گفتار رهروی در راه بی پایان آورده ایم. اجازه  دهید 

چکیده ی آن را بازگویم؛ نخست از زبانرهرویدرراهبیپایان: 
»... من با تصور اینکه ممکن است روزی هوس کنم زندگی نامه ی خودم را رقم 
بزنم، از چند تن از دوستان نزدیک خواهش کردم که آنچه را از من، یا خاطرات 
مشترک با من در یاد دارند بنویسند تا شاید در نوشتن احتمالی سرگذشت خود از 
آن ها استفاده کنم. علت هم این بود که می دانم من هم مثل همه ی آدم های معمولی 
اواًل به علت تبرئه جویی و خودستایی طبیعی، ثانیًا نابینایی انسانی در رویارویی 
با خویش و ثالثًا در اثر گذشت سال و عمر و فرسودگی ذهن و حافظه که باعث 
فراموشی و در هم ریختن و آشفتگی مسائل در ذهن، و بدتر از همه به تحریف 
حقایق منجر می شود، نمی توانم همه چیز را به یاد بیاورم و آنچه را هم که به یاد 
می آورم، معلوم نیست کاماًل با واقعیت تطبیق کند... با این همه از چند روایت، 
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احتمال بیرون آمدن واقعیت بسی بیش از یک روایت است.«1
باقر مؤمنی برای نوشتن این زندگی نامه، مدت ها تدارک دید. اما پس از چندی به آن رسید که از طرح 
اولیه ای که در سر پخته بود، دست شوید. از آن پس اندیشه ی نگارش »رهروی در راه بی پایان« آرام 

آرام نطفه بست.
گاه بودیم که زندگی باقر مؤمنی با رویدادهای زمانه اش پیوندی  »از همان آغاز کار آ
تنگاتنگ دارد. در جریان کار به یقین رسیدیم که از رهگذر زندگی این کمونیست 
از کمونیست ها و  بر زندگی سه نسل  بیفکنیم  پایبند و پیگیر می توانیم پرتویی 

آرمان خواهان ایرانی.«2 
دفتر اول کتاب، بیش و کم بر پایه ی گرایش آغازین باقر مؤمنی طراحی شده است: فراخواندن دوستان 
دیرین و نوین برای نوشتِن برداشت ها و پنداشت ها ی شان درباره ی وی. روایت  ها را با برگزیدن شمار 
شایان توجهی از نامه ها ی دوستانش به او، گسترش و ژرفش بخشیدیم. به نگارش تکمله ها، حاشیه ها 
و زندگی نامه های شخصیت هایی برآمدیم که در روایت های گونه گون کتاب آمده است و دربرگیرنده ی 
داده های تازه است و تا اندازه ای ناگفته. به این سان تصویر جامع تر از شخصیت مؤمنی به دست آمد، 
گفتار و کردار، اندیشه و عمل سه نسل از کُنشگران و روشنفکران چپگرا روشن تر گشت؛ نیز فضای 

سیاسی و فرهنگی روزگاران سپری شده. 

دفتر دوم را گرچه بر بنیا د اندیشه های باقر مؤمنی و نقد و بررسی های سنجشگرایانه ی مهم ترین کتاب های 
وی از سوی کارشناسان و اهل فن بنا ساختیم، اما در اینجا نیز تالش برای آگاهی و ُپر کردن شکاِف 
میان نسل پیش و نسل پس از کودتای 2۸ مرداد را به فراموشی نسپردیم؛ از رهگذر پژوهش و نگارش 

زندگی  سه نسل از کنشگران و روشنفکران چپگرا.

همین جا بگوییم که این کتاب ره آورد همکاری تنگاتنگ بنفشه مسعودی، ناصر رحیم خانی، سیروس 
جاویدی و این نگارنده است. این چهار تن اما اگر از پشتیبانی تام و تمام باقر مؤمنی و همه گونه همیاری 
او برخوردار نبودند، رهروی در راه بی پایان به صورتی که درآمده است، در نمی آمد. از این دوسِت 
وفادار و انسان فروتن سپاسگزاریم. می دانیم چه دشوار بود برایش نوشتن زندگی نامه ی یاران بی مانندش 
که پیش از پدیداری کتاب، چشم بر جهان فرو بستند: محمدتقی دامغانی، هوشنگ بهزادی، مرتضی 
زربخت، پوری سلطانی، حسین نظری، افسر نادرشاهی، رحمت جزنی، سارا عباس زاده، صارم الدین 

صادق وزیری و بیش و پیش از همه دلبند پاک بازش اکرم فرمیهنی.
۱   باقر مؤمنی، پیش گفتار کتاِب جامه ی آلوده در آفتاب، محمد تقی دامغانی، نرش الربز، فرانکفورت، ۱۳۸۳، صص ۱۳ و ۱۴

۲   نارص مهاجر، پیش گفتار، باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان، نرش نقطه، آملان، ۱۳۹۸، ص ۱۲
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۵( نکته ی آخر اینکه امید داریم این دو دفتر نه تنها به شناخت زندگی سیاسی و روشنفکری یکی از 
پیگیرترین پیکارگران جنبش چِپ ایراِن پس از شهریور ۱۳۲۰یاری رساند، بلکه به سهم خود بتواند 
گوشه ای از توانایی ها و کاستی های سه نسل از شیفتگان ایرانی دموکرات، مبتنی بر عدل و داد و رشد و 
پیشرفت را بر نسل جوانی بنمایاند که به پیکار علیه نظام واپسگرا، خودکامه و تبهکار جمهوری اسالمی 
برخاسته، و راه دشوار بازسازی اندیشه ای انسان گرا، آزادی خواه، استقالل  طلب، دادگستر و پیشرو را 

هموار سازد. آنچه نسل ما از آن بهره ی چندانی نبرده بود.
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بنفشه مسعودی

ــا و جذابــش زینت بخــش کتاب هــای نــر نقطــه بــوده اســت. بنفشــه  طــراح و صفحــه آرا کــه کارهــای زیب

مســعودی دســتی هــم در کار پژوهــش تاریــخ چــپ و جنبــش زنــان داشــته و در ایــن زمینــه چندیــن مقالــه و 

یــک کتــاب خواندنــی در کارنامــه  اش دارد؛ کتــاب پیــک ســعادت نســوان )بــا همــکاری نــارص مهاجــر(. او نــه 

تنهــا در تــدارک و تهیــه ی کتــاب باقــر مؤمنــی، رهــروی در راه بی پایــان نقشــی مهــم داشــت و چنــد نوشــته 

و مصاحبــه در ایــن کتــاب دارد، بلکــه در آرایــش و پیرایــش ایــن کتــاب توانایــی هرنمندانــه ی خــود را بیــش 

از همیشــه بــه منایــش گذاشــته اســت.  

مؤمنی آرشیویست

می دانیم رهرویدرراهبیپایان، تالشی است برای مرور زندگی ُپربار باقر مؤمنی در زمینه های گوناگون 
سیاسی، اجتماعی، ادبی، روزنامه نگاری و ترجمه. 

این تنوع در کار، موجب روابط گسترده ی او با بسیاری از چهره های سیاسی ترقی خواه و روشنفکران 
نامدار ایران شده است. روابط گسترده ای که برای حفظ آن ها وفادارانه کوشیده است؛ نه تنها در حضر بلکه 
در سفر. وقتی خودش به سفر می رفت نامه نگاری را از یاد نمی برد و وقتی دوستانش به سفر می رفتند 
آن ها را وامی داشت که برای او نامه بنویسند. به این نامه نگاری ها دلبستگی فراوان داشت. نشانه هایی 
از این دلبستگی را پیش از آغاز کار رهرویدرراهبیپایان دیده بودم. به طور مشخص وقتی نامه های 
بزرگ علوی )در خلوت دوست، آلمان ۱۳6۵( و در پایان کتاب یکگفتگویخودمانی )آلمان ۱۳86( 
را به چاپ رساند. یا چند نامه از دکتر رضا رادمنش را در کتاب راهیانخطر )پاریس ۱۳8۵(، یا 
نامه  های احسان طبری و حمید مؤمنی در کتاب همراهباانقالب )آلمان ۱۳89( و همچنین نامه های 

ناصر زربخت که در کتاب گذرازبرزخبه همت ناصر مهاجر انتشار یافته است. 
با توجه به اهمیِت نامه در تاریخ نگاری، هنگامی که بنابه درخواست ناصر مهاجر، باقر مؤمنی در همان 
آغاز راه تهیه و تدارک رهرویدرراهبیپایان، آرشیو نامه های دوستان خود را در اختیار ما گذاشت؛ تازه 
آن وقت بود که واقعًا پی بردیم با چه گنجینه ی بکری روبه رو هستیم. گنجینه ای جاندار. چرا که شماری 
از نامه ها نبض دوران، لحظه ها و رویدادهای تاریخی ای را که نویسنده  به هنگام نوشتِن آن می زیسته بر 
ما می نمایاند و شفاف و زالل به شرح وضعیت اجتماعی و مشکالت اقتصادی و حتا روحی جامعه ی 
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خود می پردازد. برداشت های حسی و عاطفی و شکل های گوناگون فضای سنگین دوران دیکتاتوری 
شاه و پس از آن، جمهوری اسالمی پیش چشم خواننده نمایان می شود. خالصه اینکه نامه ها دریچه ای 

است بر روابط انسانی نسلی دردمند برای ساختن جهانی بهتر. 
و باید گفت شگفت زده شدیم از دیدن نظم و ترتیب کم نظیری که باقر مؤمنی برای حفظ و نگهداری 
این نامه ها به کار برده است. برای نامه های هر یک از دوستانش و همه ی کسانی که با آن ها نامه نگاری 
داشته، پوشه ای جداگانه درست کرده است. نامه ها را به ترتیب تاریخ نگارش شان در این پوشه ها جای 
داده است. اگر نامه ای بدون تاریخ به دستش رسیده، در حاشیه ی نامه، تاریخ دریافت آن را یادداشت 
کرده است. برخی از پوشه ها یادداشت توضیحی دارند که برای فهم سوژه ی پرس و جو بسیار مفید و 
روشنگر است. ناگفته نماند که این نظم و ترتیب خاص و برای من ستایش برانگیز را باقر مؤمنی نسبت 
به تمام اسناد و مدارِک شخصی اش نیز به کار برده است. از فتوکپی شناسنامه تا تمام مدارک تحصیلی، 
از بریده ی جراید تا چرکنویس نوشته های قدیمی اش. از همین رو هرگاه درباره ی تاریخ رویدادی تردید 
داشتیم و یا به تدقیق موضوعی نیاز پیدا می کردیم به آرشیو آقای مؤمنی مراجعه می کردیم و بیشتر 

وقت ها هم پاسخ خود را می یافتیم. 
یکی از پوشه های بسیار مهم این مجموعه، نامه نگاری های باقر مؤمنی با شماری از نسل جوان پس از 
کودتای ۲۸ مرداد است؛ نسل جوینده! اکثر این نامه ها در دهه  ی چهل و پنجاه خورشیدی رد وبدل شده 
است، کمی پیش و پس از سیاهکل و مبارزه ی چریکی علیه رژیم شاه. این جوانان که در ابتدای کارهای 
خالقه ی ادبی و هنری بودند و هرکدام شان بعدها از نام آوران فرهنگ و هنر و سیاست در کشور ما 
شدند؛ برای این کمونیست مستقل هنوز حاضر در صحنه، حساِب خاصی باز کرده بودند. با خواندن 
نامه هاست که پی می بریم رفتار باقر مؤمنی با این جوانان چگونه بوده و چرا آن ها با اعتماد کامل و بدون 
پرده پوشی، افکار و عقاید و دغدغه های ذهنی خود را با او در میان می گذاشتند.  آن ها نامه شان را گویی 
برای یکی از دوستان هم سن و سال شان نوشته اند، نه برای باقر مؤمنی، کمونیسِت قدیمی و پژوهشگر 
شناخته شده ای که اختالف سنی زیادی با آنان دارد و از نسل دیگری است! نامه های علی اشرف درویشیان 
و منصور یاقوتی نمونه های مشخص و روشنگری  ست که در کتاب رهروی در راه بی پایان آمده است. 

علی اشرف درویشیان در نامه ای به تاریخ آبان 1۳۵۲می نویسد: 
»بعضی وقت ها بعضی ها را آن قدر دوست دارم که گلویم می گیرد. گلویم به درد 
می آید. غصه ام می شود و شما هم یکی از آن افراد هستید. اگر برای مسائلی بود 
که امروزه بیشتِر حضراِت مثاًل روشنفکر به آن خاطر دور هم جمع می شوند، 

هرگز به ِگرد تو نمی پلکیدم...«
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همان طور که اشاره شد، نامه نگاری ها ی باقر مؤمنی با دوستانش و یا کسانی که با آن ها دوستی نداشته، 
بلکه در اهلیت شان در آن موضوع ویژه  تردید نداشته، طیِف گسترده ای از مسائل تاریخی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. گاه می بینیم نامه، در پاسخ به پرسش های مشخص باقر مؤمنی 
درباره ی یک حادثه ی تاریخی نوشته شده است؛ مانند نامه های دکتر غالمحسین فروتن و یا محمد علی 
جمال زاده که باقر مؤمنی از اطالعات و داده های آن ها در نوشته ها و نقدهای خود استفاده کرده است. 
نامه هایی هم هست که بیشتر گزارش گونه اند. گزارش اوضاع سیاسی ایران و جهان؛ و یا انتشار کتاب ها 
و نشریه های ادبی تازه و یا برگزاری و نشست های سیاسی و فرهنگی، و یا حال و روز دوستی دیرین.

هرچه بیشتر پوشه های نامه های باقر مؤمنی را برمی رسیدیم، بیشتر در می یافتیم که باید یک یک نامه ها 
را به دقت بخوانیم، دسته بندی موضوعی کنیم و سپس به انتخاب نامه هایی برآییم که گوشه ای از زندگی 
و زمانه ی باقر مؤمنی را برمی نمایاند. کاری بسیار زمان بر و گزینشی بس دشوار. همان  طور که آقای 
مهاجر در پیش گفتار کتاِب رهروی در راه بی پایان به دقت شرح داده  اند، نامه ها با اینکه حاوی مسائل 
شخصی و خصوصی هم هستند، اما نباید آن ها را در مقوله ی نامه های خصوصی جای  داد. بارها و 
بارها با خواندن پوشه ای از نامه ها به خود می گفتیم: ای کاش می توانستیم همه ی این نامه ها را انتشار 
دهیم. آرزویی است دلکش که َگمان ندارم به این زودی بتوان آن را تحقق بخشید. کاری است کارستان. 

توضیح می دهم: 
در نامه ها بیشتر افراد با نام کوچک شان آمده اند. با مراجعه به آقای مؤمنی توانستیم برخی از آن ها را 
با  اثر مرور زمان از خاطر رفته  اند.  شناسایی کنیم. اما شناسایی بسیاری هم ممکن نشد؛ چرا که بر 
پرس و جو و گاه پژوهش پیرامون موضوع، حدس هایی می زدیم و سپس با آقای مؤمنی به بحث و گفتگو 
می  نشستیم که حافظه ی ایشان را فعال کنیم و به شناسایی فرد برسیم. گاه موفق می شدیم و گاه ناموفق! 
در این صورت ناگزیر بودیم حافظه ی جمعی را فعال کنیم و یا به روزنامه و نشریه های سال های دور 
نگاه کنیم. آنگاه درباره ی شخصیت ها و رویدادهایی که به شکل گذرا در نامه ها آمده اند، باید توضیحی 

نوشته می شد و در پانوشته  می آمد. این مهم را ناصر مهاجر با وسواس زیاد به انجام رسانده است. 
نامه های صارم الدین صادق وزیری که یکی از دوستان بسیار نزدیک و یاران سیاسی باقر مؤمنی بود، از 
جالب ترین و جامع ترین مکتوبات این مجموعه است. زنده یاد صادق وزیری نه تنها درباره ی خوانده ها 
و نوشته هایش می نوشت؛ بلکه به تحلیل وقایع سیاسی ایران و جهان می پرداخت. به خصوص به نقد 
و کریتیک نوشته های باقر مؤمنی که در خارج از کشور و در نشریه های گوناگون منتشر می شد هم 

می نشست. 
با خواندن نامه های زنده یاد پوری سلطانی پی می بریم که چگونه باقر مؤمنی با پیگیری خاصی به دنبال 
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نوشته های منتشر شده اش در نشریات حزبی دهه سی بود و خانم سلطانی با چه محبتی هرکدام را 
می یافت و برایش می فرستاد. این نوشته ی کوتاه را باید با پاره ای از نامه ی پوری سلطانی به پایان رسانم؛ 
نخستین زنی که کتابداری حرفه ای در ایران را رایج ساخت و یکی از خصوصیات مشترکی که با باقر 
مؤمنی داشت، عالقه به سند و ضرورت ساماندهِی بایگانِی مدرن بود و در این زمینه، یک استاد مسلم. 

در نامه  ای به تاریخ آبان 1۳۶۸ پوری سلطانی می نویسد: 
»در نامه ات سه تا مطلب از من خواسته بودی که دوتای آن را تهیه کرده ام و به 
نامه برایت می فرستم... نسخ چاپی و نشریات ادواری همه در  پیوست همین 
ساختمان ۳0 تیر مستقر است. بنابراین دسترسی به مجموعه، برای ما چندان 
ساده نیست. به خصوص که در رأس نشریات ادواری یکی از همین عقب افتاده های 
انجمن به اصطالح اسالمی است و معلوم است که عالقه و سرعتش به سرویس 
دادن تا چه حد است. با این همه من مطالب مورد نیاز را توسط دوستان دیگری 
که در آنجا دارم تهیه می کنم. تمام نامه هایی که از خارج به ما می رسد و تقاضای 
مطلبی یا اطالعی را دارند، من با همین تدابیر من بمیرم تو نمیری تهیه می کنم و 
می فرستم. االن نمی دانم چطور شده که مطلب سوم تو یعنی «جنگل موال»را برای 
من فرستادند. فکر کردم فعاًل این دو تا را برایت بفرستم که بدانی به فکرت و به 

یادت بوده ایم و بوده ام تا بعد دنبال مطلب سوم بروم.«
به مرحله ی دیگری پای گذاشته که  ایمیل  الکترونیکی و  آمدن پست  با  نامه نگاری ها  به نظر می رسد 
کم و کیفش بر من روشن نیست. تا جایی که به موضوع این نوشته مربوط می شود باید بگویم، از زمانی 
که اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته است، دیگر چیزی به آرشیو نامه های آقای مؤمنی افزوده نشده 
است. از خود می پرسم با نامه  نگاری اینترنتی تا چه حد می توانیم از نامه استفاده ی ِبهنیه کنیم؟ آیا افراد 
آرشیو نامه دارند؟ آیا صندوق های پست الکترونیکی که گاه باید به خاطر کمبود جا آن را خالی کرد و یا 

خرابی کامپیوتر و و و... امکان دسترسی ما را به مکاتباتی از این دست از بین نخواهد برد؟ 
به هر حال تنها موقعی می توان چنین گنجینه ای ساخت که روش کار باقر مؤمنی را در آرشیو کردن 
نامه هایش این بار با استفاده از کامپیوترهای خصوصی به کار بندیم و از او بیاموزیم در کنار درس های 

دیگری که به ما داد.
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محمد رضا فشاهی 

محمــد رضــا فشــاهی، دکــرای  جامعه شناســی از دانشــگاه ســوربن و دکــرای دولتــی در فلســفه  ادبیــات و 

علــوم انســانی از دانشــگاه پاریــس 8 دارنــد. ایشــان از شــاگردان ژاک بــرک )اســام شــناس بــزرگ فرانســوی 

و مرجــم قــرآن( بودنــد. تــا پیــش از اینکــه بازنشســته شــوند، در دپارمتــان فلســفه ی دانشــگاه پاریــس 8 در 

ــتداران  ــی و دوس ــندگان سیاس ــل هایی از کوش ــد. نس ــس می کردن ــی، تدری ــفه ی تطبیق ــری فلس دوره ی دک

تاریــخ ایــران، از آثــار ایشــان بســیار آموخته انــد؛ از جملــه جنبــش بابــی: واپســین جنبــش قــرون وســطایی در 

ــوم انســانی نوشــته اند.  ــاب در فلســفه و عل ــه و 18 کت ــد در فرانســه، ده هــا مقال ــران. در ســال های تبعی ای
آخریــن کتــاب ایشــان نیهیلیســم ویرانگــر و ایدئولــوژی نیاکانــی ســت کــه آن را نــر بــاران در ســال 2008 بــه 

چــاپ رســاند. محمــد  رضــا فشــاهی پیــش از هــر چیــز خــود را یــک شــاعر می دانــد. 

با مؤمنی، از ممنوعه تا مشروطه و بعد

»که سایه ی ُخرم استاد هماره بر سر ما باشد!«

آنچه برای شما نقل خواهم کرد، جز یک پیش گفتار کوتاه، تنها در حکم بازسازی کوتاه و نه چندان 
کامل گذشته است و نه بیش از آن. 

با درود و احترام به حضار محترم و تشکر بی پایان از حضور آن ها در این نشست و بزرگداشت دیرهنگام 
اما بسیار شایسته که آن را وام دار کوشش های خستگی ناپذیر ناصر مهاجر گرامی هستیم که علی رغم 
کشاکش مدام با نامالیمات جسمی طاقت فرسا در دیار غربت، کار سترگ و ُپرحجم و ُپربار زندگانی 
فرهنگی و انسانی مؤمنی را به همت شور و اراده و وجدان کم نظیر خویش در دو جلد فراهم آورده و 

آن را برای نسل های آینده به یادگار نهاده است که روزگارش خوش باد. 
سخن گفتن از بزرگ مرد دانشوری چون محمد باقر مؤمنی و ادای وام به کارنامه ی فرهنگی و انسانی او، 
کاری است دشوار، بسیار دشوار، آن هم برای فردی نظیر من که همواره از حضور در گرد همایی های 
گوناگون دوری گزیده، و در تمامی چهل و پنج سال سپری شده در دیار غربت، تنها در چهار گردهمایی 
آن هم با احتساب امروز حضور داشته است که دو از آن ها به استاد گرانمایه مؤمنی اختصاص داشته 
است، و با این همه در همین جا از خویش می پرسم آیا من آن شایستگی الزم را دارا بوده ام که امروز 

در کنار او و سایر دانشوران دیگر جای گیرم؟ 
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باری در این جهان و دوران تیره و تار و ُپرآشوب که جهان و دوران تازش قلمزنان رنگارنگ و معرکه گیری 
اندیشه های دیگران و مترجمان و مؤرخان و روان شناسان  کاشفان بی کشف و ربایندگان بی گوهر 
و فیلسوفان و جامعه شناسان و ادیبان و سیاست شناسان رسانه ای ـ انترنتی است که با بهره گیری از 
فضای خالی فرهنگی در دورن و برون، به ناگهان از جهان غیب به بیرون خزیده اند و درشت خویی 
و درشت گویی بر پیشگامانی که یا دست شان از این جهان کوتاه است، و یا سکوت را بر کاسبکاری 
و دکان داری و شهرت طلبی رسانه ای ـ انترنتی ترجیح داده اند پیشه کرده اند، در این جهان و دوره و 
دوران که دوره و دوران سلطه ی »شبه فرهنگ« و »زیر فرهنگ« نظم نوین جهانی و سرمایه داری افسار 
گسیخته و قلمزنان مداح آن است، یعنی که دوره ای است که قلمزن مداح رسانه ای ـ انترنتی با ربودن 
اندیشه و آثار دیگران »خلق نمی کند« بلکه »تولید می کند«، آری اکنون که چنین است پس عدالت و 
وجدان انسانی حکم می کند گفته شود، که در باب بنیادهای علمی و جامعه شناسانه ی مشروطیت و 
ادبیات و فرهنگ آن همچون بسیار مسائل فرهنگی دیگر، فضل تقدم و تقدم فضل با فرزانه ای به نام 

محمد باقر مؤمنی بوده است و بس. 
***

بهار 1۳۵0 بود و کتاب کوچک شعرهایم رایا تازه منتشر شده بود. با محمد حقوقی که گذارش به تهران 
افتاده بود و در زمینه ی شعر وام دار او بودم، در کافه نادری قرار داشتم. حقوقی در زمینه ی شعر، نقش 
پدرخوانده ی مرا بر عهده گرفته بود و آن روز به نادری رفته بودم تا به عنوان سپاسگزاری، نسخه ای از 
رایا را به او هدیه کنم. پس از نگاه به شعرها، نخستین حرف او این بود که شعر تازه چه داری؟ گفتم: 
هیچ! گفت: چرا؟ اندکی مکث کردم و گفتم تا چندی پیش نیرو و وقِت فراغت را به گونه ای یکسان 
میان ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم کرده بودم، اما از آنجا که پرسش های اساسی بسیارند 
و پاسخی روشن برای آن ها نیافته ام، تصمیم بر آن گرفته ام که شعر را بالکل کنار بگذارم و وقت و نیرو 
را یکسره صرف دانش های انسانی نمایم، شاید که به احتمال بتوانم پاسخی برای پرسش های خود در 
زمینه ی علل شکست عقل فلسفی از یک سو و شکست انقالب مشروطه در سال های 191۲ ـ 190۶، 
و شکست نهضت ملی در سال های 1۳۳۲ ـ 1۳۲0 و پیروزی استبداد مطلقه و کودتاگران از سوی 
دیگر بیابم، و در صورتی که نتیجه ی کارم مثبت بود، آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهم. حقوقی که 
در سکوت و با دقت گوش به سخنانم داده بود گفت: افسوس برای حال و هوای شاعرانه، و بخت و 

کامیابی برای حال و هوای فیلسوفانه!
حقیقت این بود که تمایل آتشین من به ادبیات و علوم انسانی، زاده ی شرایط زندگی و ویژگی های فردی 
و خانوادگی من بود، و عامل اصلی آن نیز کتابخانه ی پدرم بوده است. پدر، شیمی دان بود. و دوره ی 
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درسی »هنرستان عالی پیشه و هنر« را در عصر پهلوی اول به پایان رسانده بود. اما عشق به کتاب، او 
را به سوی شغل کتاب و نشر روانه کرده بود. کتابخانه ی شمس از آنجا که جایگاه خرید و فروش ُکتب 
خطی و آثار چاپی کمیاب و نایاب و حتا منحصر به فرد بود، به موقعیت و شهرتی یگانه، نه تنها در 
ایران و خاورمیانه، بلکه در محافل شرق شناسی جهان نیز دست یافته و به محل گذار و بحث و فحص 
اساتید دانشگاه های ایران و حقوق دانان دیوان عالی کشور و روشنفکران و شرق شناسان و طالب و 
رهبران حوزه های علمیه مبدل شده بود. آن کتابخانه در واقع امر فقط محل خرید و فروش کتاب نبود. 

یک باشگاه فرهنگی و چهارراه فرهنگی بود و باقر مؤمنی نیز نایافته های خود را در آنجا می یافت. 
در میان آثار ممنوعه و نایاب و غیره که از سال های نخست دهه ی 1۳۴0 به آن ها دست  یافته  بودم و 
تحولی جدی و نقادانه ـ مثبت و منفی ـ در اندیشه ی من به وجود آورده بودند، چند اثر نقش اساسی 
داشتند: نخست و بیش از همه، در آستانه ی رستاخیز و فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان از 
امیرحسین آریان پور، شکنجه و امید از احسان طبری، بابیگری و بهائیگری و شیعیگری و صوفیگری و 
غیره از احمد کسروی، غرب زدگی جالل  آل احمد، چند نسخه ی خطی و چاپی از میرزا آقاخان کرمانی 
و از جمله ی آن ها کتاب حکمت نظری )خطی(، انشاالله ماشاالله )خطی(، آینه ی اسکندری )چاپی(، 
هشت بهشت )چاپی(، نامه ی باستان )خطی(، سه مکتوب )خطی(، تکوین و تشریع )خطی(، هفتاد 
و دو ملت )چاپی(، صد خطابه )خطی(، بیان فارسی و بیان عربی از سید علی محمد باب، کتاب 
اقدس از بهاءالله، سیاحت نامه ابراهیم بیگ از زین العابدین مراغه ای در سه جلد چاپ سال های 190۵ 
و 190۶ و 1909 در کلکته و...، تمثیالت فتحعلی آخوندزاده، مسالک  المحسنین و مسائل الحیات از 
عبدالرحیم طالبوف چاپ 190۵ و 190۶، مجموعه آثار میرزا ملکم خان، دوره ی کامل درسنامه های 
دارالفنون در عصر قاجار، دوره ی کامل ترجمه های عصر قاجار، افسانه ی آفرینش از صادق هدایت، 
چمدان و چشمهایش از بزرگ علوی، تاریخ بیست ساله از حسین مکی، و نیز یک مقاله از داریوش 
نقد  که در  آن، 1346(  تاریخی )نگرشی در غرب زدگی و مبانی نظری  هوشیاری  با عنوان  آشوری 
بررسی کتاب( به چاپ  غرب زدگی آل احمد بود و در یک نشریه ی ویژه ی نقد کتاب، )فکر می کنم 
رسیده بود. به این ها که ُمشتی از خروار بودند، باید روزنامه های عصر ماقبل مشروطه نظیر کاغذ اخبار 
میرزا صالح شیرازی )نخستین روزنامه در تاریخ ایران(، قانون از میرزا ملکم خان و حبل المتین و اختر 
و ثریا و پرورش و غیره را که در قاهره و عثمانی و تفلیس و کلکته به چاپ می رسیدند، اضافه نمود؛ 
بی آنکه دوره ی مجله ی دنیا از تقی ارانی و پس از ارانی، دوره ی سخن، دوره ی علم و زندگی خلیل 

ملکی و غیره را فراموش کرده باشم. 
آن سال ها، سال های رونق پژوهش و چاپ کتاب و مقاله درباره ی سلسله ی قاجار و انقالب مشروطه 
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بود و من نیز می بایست پژوهش در تاریخ عصر نوین ایران در عصر قاجار و انقالب مشروطه و عصر 
پهلوی، و یا به عبارت بهتر تکوین و تحول و شکست تجدد و دموکراسی و عقل فلسفی را در عصر 
این دو سلسله، آغاز نمایم. به این نتیجه رسیده بودم که معضل تجدد و شکست اندیشه و دموکراسی 
در ایران و جهان اسالم را تنها با تئوری های فلسفی ـ آن هم تئوری های بافته بر تار عنکبوت ـ نمی توان 
کشف و تحلیل نمود؛ بلکه در کنار آن باید بر شناختی جامعه شناسانه، انسان شناسانه و روان شناسانه نیز 
دست یافت. در چنین حال و هوایی بود که با نام محمد باقر مؤمنی آشنا شدم. نخست با نام او از طریق 
کتابش یعنی کتاب احمد اثر طالبوف )جیبی، 1۳۴۶( که با تحلیل و تفسیر موشکافانه و روشنگرانه ی او 
همراه بود آشنا شدم و سپس وقتی به کتاب دیگر او یعنی ایران در آستانه ی انقالب مشروطیت )1۳۴۵( 
دست یافتم، به عینه مشاهده کردم که میان این اثر کم حجم ُپرمایه که متعلق به سال های جوانی او 
بود و آثار کسروی و ملک زاده و صفایی و ناظم االسالم کرمانی و غیره که »روایت گری« است و فاقد 
تحلیل، جهانی فاصله است. با خواندن این اثر کوتاه و روشنگر، به آنچه می خواستم یعنی به »تحلیل« 
و »اندیشه ی تاریخی« و »درک عمیق جامعه شناسانه« از مشروطیت دست یافتم و دانستم که »راه را و 

استاد را« به همراه هم یافته ام!
با این همه، آشنایی شخصی با او را مدیون خسرو گلسرخی  ـ که یادش گرامی باد ـ هستم. در سال های 
آغازین دهه ی 1۳۵0، یکی از شکل های مقاومت فرهنگی در مقابل "فرهنگ رسمی دولتی"، یعنی به 
اصطالح فرهنگی که حتا تاب تحمل کانون نویسندگان را نداشت و مجوز قانونی آن را هرگز صادر 
نکرد، چاپ ُجنگ ها یا مجموعه های مخفی یعنی بدون مجوز اداره ی نگارش )اداره ی سانسور( بود. 
یکی از آن ها ُجنگ چاپار بود که به همت احمدرضا دریایی به چاپ می رسید و دیگری که ُجنگ سحر 
نام داشت ـ اگر نام آن را به اشتباه ذکر نکرده باشم! ـ متعلق به عاطفه گرگین و خسرو گلسرخی بود 
و من نیز با مقاله هایم و نیز ترجمه هایی از آثار مایاکوفسکی، پاسترناک، آنا آخماتووا و غیره به آن ها 

یاری می رساندم. 
یک روز در ُجنگ سحر مقاله ای دیدم از باقر مؤمنی که نقدی بود ادبی بر یکی از آخرین داستان های 
آقابزرگ علوی به نام میرزا. شیوه ی بیان و نگاه منتقد تا بدان حد ابتکاری و جسورانه و انسانی و عمیق 
بود که تحولی بی سابقه در من به وجود آورد و خواستار آشنایی با او شدم. دیدم که این نقد با نقدهای 
ادبی دیگر در آن روزگار تفاوتی اساسی دارد. این را به خسرو گفتم و او هم یک روز مرا به همراه خود 
و با قرار قبلی به خانه ی مؤمنی برد. آپارتمان اجاره ای کوچکی بود در خیابان نوبهار در نزدیکی ورزشگاه 
امجدیه. در را همسرش  ـ که یادش گرامی باد آن هم با دلتنگی و اندوه بسیار ـ باز کرد و وارد شدیم. 
پسرکی سه یا چهار ساله، شاید اندکی کمتر یا بیشتر! دست در دست مادر داشت که نامش انوشه بود 
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و من تا امروز پسرکی خردسال تا آن حد زیبا در عمرم ندیده ام، پسرکی که امروز آقایی است بلند باال 
و بسیار مهربان و استاد فیزیک در دانشگاه های فرانسه. این گونه بود که استاد باقر را شناختم و رفت و 

آمد دوستانه و خانوادگی ما آغاز گردید. 
فردوسی  در سال های 1۳۵۲ ـ 1۳۵1، من به دلیل اختالف نظری که با یکی از قلم زنان هفته نامه ی 
عنایت  زنده یاد محمود  مدیریت  به  نگین  ماهنامه ی  روانه ی  و  ترک کردم  را  آنجا  بودم،  پیدا کرده 
آنجا عالوه بر چاپ مقاالتی درباره ی پوشکین و داستایوفسکی و غیره، نخستین مقاالتم در  شدم. 
باب فرهنگ عصر ماقبل انقالب مشروطه در 190۶ به چاپ می رسید. رساله ی یک کلمه اثر میرزا 
با توضیحات و اضافاتی  بود  فرانسه  انقالب کبیر  قانون اساسی  یوسف مستشارالدوله که ترجمه ی 
نظیر آیات قرآنی و احادیث، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نهضت ترجمه در عصر 
قاجار و غیره از آن جمله بودند، و این آخری یعنی نهضت ترجمه را به عنوان قدرشناسی به مؤمنی 
هدیه کرده بودم. در این میان استاد باقر به کارهای روشنگرش در باِب ادبیات مشروطه ادامه می داد 
سیاحت نامه   بر کتاب  بود که  زیبایی  او، مقدمه و شرح و تفسیر  ُپرارزش  از کارهای بسیار  و یکی 
نزد  ادبیات که  از  این نوع  بود. در  اثر زین العابدین مراغه ای نوشته  بالی تعصب  او  یا  ابراهیم  بیگ 
به معنی   Picaro ـ از کلمه ی اسپانیایی پیکارو  Picaresque معروف است  به پیکارسک  اروپائیان 
و در شکل  پدیدار گشته  اسپانیا  در  قرن شانزدهم  در  تفریح ـ و  بی سر و پای دوست دار  و  ولگرد 
ُرمان یا نمایشنامه ظاهر و ارائه می گردد، شخصیت اصلی، ماجراجو یا ولگرد خوشگذرانی است که 
زندگی را در سیر و سیاحت و در قهوه خانه ها و مسافرخانه های میان شهرها می گذراند. خالق این نوع 
ادبی، یک نویسنده ی اسپانیایی به نام ماتئو َاِلمان Matéo Aléman )1۶1۴ ـ 1۵۴7 میالدی( بود 
 با رمان هایی تئاتری به نام های الزاریو دو تورمس Lazarillo de Tormes و گوزمان دو الفاراچه

دون کیشوت  معروف  رمان  همان  ادبیات،  نوع  این  نامدارترین   .Guzman de Alfarache
لوساژ ُرنه  آلن  اثر   Gil Blas ژیل بالس  نیز  و   Cervantes اثر سروانتس   Don Quichotte 
موریه جیمز  اثر  اصفهانی  بابای  حاجی  و  میالدی(  )17۴7 ـ 1۶۶۸   Alain René Lesage   
 James Morier هستند و این دو اثر آخر یعنی ژیل بالس و حاجی بابای اصفهانی توسط میرزا حبیب 
اصفهانی دوست نزدیک میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و خبیرالملک در زمان تبعید در عثمانی 
به فارسی شیوا ترجمه شده بود. درک اهمیت سیاحت نامه ابراهیم بیگ را که آئینه ی تمام نمای جامعه ی 
ایرانی در قرن 19 میالدی است و کل ساختار و کارکرد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی کشور 
در آن عصر را مورد نقد و پرسش قرار داده و پیشگوی انقالب مشروطه شده است را مدیون هوشمندی 
و خامه ی توانای مؤمنی هستیم. این ها را گفتم بی آنکه ترجمه های شیوای او نظیر تاریخ جهان باستان و 
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قرون وسطی، و نیز آثار ادبی سالتیکوف شچدرین Saltykov Chtchedrine را فراموش کرده باشم 
که با استقبال ُپرشور اهل کتاب رو به رو گردیدند و در فاصله ای کوتاه، چند بار تجدید چاپ شدند. 

در کنار و همراه با مؤمنی و به برکت تشویق های او، من نیز به کار خویش ادامه می دادم. اکنون با وساطت 
و معرفی دو تن از دوستان، به گنجینه  ی کتابخانه ی ملی و کتابخانه ی مجلس شورای ملی نیز راه داشتم. 
نسخه ی منحصر به فرد رساله ی یک کلمه اثر مستشارالدوله را اگر اشتباه نکنم در کتابخانه ی مجلس 
به یاری مدیر مهربان آن یافتم. او این اثر یگانه را در سالن بزرگی در محل کتابخانه که دیوارهایش با 
تابلوهای کمال الملک مزین شده بود، در چند جلسه در اختیار من نهاد. بخش آثار خطی کتابخانه ی ملی 
و نیز نشریات ماقبل و مابعد مشروطه، در اختیار دانشمند فروتن سید عبدالله انوار قرار داشت که با 
سخاوت بسیار مجموعه آثار خطی و چاپی کرمانی و روحی و ملکم و طالبوف و مراغه ای و آخوندزاده 
و غیره را در اختیار من می نهاد. یکی از آن آثار خطی، ترجمه ی تلماک Télémaque ـ پسر اولیس ـ اثر 
فرانسوا ِفِنُلن François Fénélon به خط خود میرزا آقاخان کرمانی بود و فکر می کنم ـ و اگر در این 
مورد حافظه ام کتابخانه ی ملی را با کتابخانه ی مجلس به اشتباه نگرفته باشد! ـ که در رساله ی منحصر 
به فرد حکمت دیاکرت یا حکمت ناصری یعنی کتاب گفتار در روش اثر دکارت Descartes را که 
مالالعازار یهودی ترجمه کرده و به دستور ناصرالدین شاه نسخه های آن را جمع آوری کرده و سوزانده 
بودند، نیز در همان جا و یا یکی از آن دو جا یافته بودم. از بخت خوش، بعدها پدرم که به نسخه ای از 
رساله ی یک کلمه و حکمت دیاکرت دست یافته بود، آن ها را در اختیار من نهاد که در مکانی شایسته 
در کتابخانه ام جای گرفتند که شرح آن را در مقاالتم در نگین در سال های 1۳۵۳ ـ 1۳۵۲ و نیز در 

کتاب تحوالت فکری و اجتماعی در ایران  ـ انتشارات گوتنبرگ، 1۳۵۴ ـ به تفصیل آورده ام.
نتیجه اینکه در 1۳۵۲، حجم عظیم یادداشت هایم را در دو دست نویس با عناوین تحوالت فکری و 
اجتماعی در ایران و سیر تفکر در قرون وسطی تنظیم نمودم و آن را قبل از چاپ در اختیار امیرحسین 
آریان پور و مؤمنی نهادم و خواستار نقد و نظر آن ها شدم. سپس حاشیه های نقادانه مؤمنی را که گاه نیز 
با کلماتی شوخ و شنگ همراه بود و باعث تفریح و خنده ی هر دوی ما می شد، تا آنجا که می توانستم 
به کار بستم تا آنکه ماجرای دستگیری گلسرخی و تراژدی تیرباران او و دانشیان، سپس تأسیس "حزب 
واحد رستاخیز" پیش آمد و من پس از سپردن دو دست نویس به مدیر انتشارات گوتنبرگ، میان دو 
"پیشنهاد" و یا به عبارت بهتر دو "اجبار" تحمیلی توسط "آریامهر بزرگ ارتشتاران"، یعنی "گرفتن کارت 
اجباری عضویت در حزب رستاخیر" و یا "گرفتن گذرنامه برای خروج"، دومی را برگزیدم و در آغاز 
1۳۵۴ با رها کردن کار و زندگی در گروه پژوهش به ریاست زنده یاد فریدون رهنما که بسیار دوستش 

داشتم، روانه ی فرانسه شدم. 
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مؤمنی در آن هنگام در فرانسه بود و در انتظار روز دفاع از پایان نامه ی دکترایش به سر می برد. او را پیدا 
کردیم و تجدید عهد شد. اتاق کوچکی درون آپارتمان خانم فرانسوی کهنسالی اجاره کرده بود که در 
ناحیه ی آله زیا Alésia در نزدیکی شهرک دانشگاهی پاریس قرار داشت. او اندکی بعد به ایران رفت و ما 
در پاریس ماندگار شدیم. دورادور می شنیدم و می خواندم که سخت مورد اقبال اهل فرهنگ و کتاب و 
محافل روشنفکری به ویژه جوانان قرار گرفته است و من از این اقبال همگانی به او بسیار شادمان بودم. 
داستان دوری من و مؤمنی چهار سالی به طول انجامید، تا آنکه ماجرای سرنگونی خاندان پهلوی پیش 
آمد. اقامتی کوتاه در تهران داشتیم و دوباره رهسپار پاریس شدیم. ماهی چند گذشت و باقر و اکرم نیز 
راهی پاریس شدند. سپس سال ها و سال ها سپری گشتند و ما در این دنیا، شریک راز و شادی و اندوه 
یکدیگر بودیم تا آنکه دست روزگار، آن هم به ناگهان، اکرم را "برد" و با "رفتن" او چیزی در گروه ما 

شکست و دیگر قد علم نکرد. 
اکنون باقر هست و انوشه و کودکان خردسالش که تکیه گاه روح و جسم استادمان هستند. ما نیز هستیم 
و مثل همیشه دوستدارش هستیم، چرا که بر گردن ما و نسل ما و نسل های بعد حقی گران دارد. و حال 

که چنین بوده است و هست باید گفت: که سایه ی خرم استاد هماره بر سر ما باشد، آمین! 
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ناصر رحیم خانی

ــی، کوشــنده ی سیاســی از نیمــه ی دوم دهــه ی ۴0 خورشــیدی در جنبــش دانشــجویی، در  ــم خان ــارص رحی ن

جنبــش چــپ و جنبــش فدایــی. عاقمنــد بــه مطالعــه ی دگرگونی هــای فرهنگــی ـ اجتاعــی و سیاســی ایــران 

ــت.  ــارص اس ــران مع ــخ ای ــده ی تاری ــران و پژوهن ــی ای ــائل سیاس ــر مس ــی، تحلیلگ ــارص رحیم خان ــارص. ن مع

ــدک شــار پژوهش هــای  ــران )200۴(، از ان ــوان پیشــینه ی تاریخــی جمهــوری خواهــی در ای ــا عن ــش  ب کتاب

تاریخــی در ایــن زمینــه اســت. وی نقشــی کارســاز در کتــاب باقــر مؤمنــی، رهــروی راه بــی پایــان داشــت. 

ــه ی  ــکار در صورت خان ــای شاه ش ــرزا رض ــه: می ــم؛ از جمل ــی از او داری ــی و ماندن ــته ی خواندن ــن نوش چندی

ــاهنده،  ــی ش ــا )2019(، عل ــا و گرایش ه ــاکش نگرش ه ــه و کش ــش مروط ــه جنب ــی ب ــخ )200۷(، نگاه تاری
سوسیالیســتی انسان دوســت و پایبنــد ارزش هــا )201۷( و تشــکیات زنــدان مــردان فدایــی )201۷(، هم قلــم 

بــا نــارص مهاجــر.

باقر مؤمنی، ُپلی میان دو نسل

شاِری کرماشان عزیزم ، کم َله شیراِزم نیه   حافظی ُکردی ُزواِنم ، نظِم ِمن ُبرهاِن ِمن    

باقر مؤمنی نویسندگی را از دوران نوجوانی آغاز می کند؛ با روزنامه بیستون به مدیریت میرزا مهدی خان 
فرهپورکه پس از شهریور1۳۲0و برافتادن رضا شاه، در فضای آزادی جانی دوباره می یابد در کرمانشاه. 

مؤمنی از آن زمان تاکنون که 9۳ سال از زندگی ُپربارش می گذرد، قلم به زمین نگذاشته است.
حاصل کار قلمی باقر مؤمنی، فهرست بلندی ست از پژوهش در تاریخ دگرگونی های فکری، فرهنگی و 
اجتماعیـ  سیاسی ایران معاصر از آستانه ی جنبش تجددخواهی تا طلوع مشروطه، از آمیختگی کهنه و نو، 
سازگاری و ناسازگاری سنت و تجدد و جدال آن دو، مشروطه و مشروعه، نسبت دین و دولت، داعیه ی 
روحانیت شیعه از محقِق َکَرکی دوره ی صفویه تا شیخ فضل الله نوری عصر مشروطه و تا روزگار ما. 
نگاهی به فهرست پژوهش های تاریخی مؤمنی بیانگر دلبستگی ها و دغدغه های اوست درباره ی جنبش 

مشروطه خواهی ایرانیان:
ایران در آستانه انقالب مشروطیت، دین و دولت در عصر مشروطیت، مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی 

در ایران.
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مؤمنی همچنین شماری از کتاب ها و نوشته هاِی تأثیرگذارِ طلوع مشروطه را معرفی، ویرایش و بازچاپ 
کرده است: سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته ی زین العابدین مراغه ای، تمثیالتـ  نمایشنامه هایـ  فتحعلی 
آخوندزاده، کتاب احمد نوشته ی عبدالرحیم طالبوف تبریزی، مسالک المحسنین طالبوف تبریزی،کتاِب 
صوراسرافیل در  مکتوبات فتحعلی آخوندزاده،  مقاالت و  یک کلمه ی میرزا یوسف مستشارالدوله، 
معرفی روزنامه ی صوراسرافیل به سردبیری دهخدا.در زمینه ی تاریخ جهان، باقر مؤمنی همراه با صادق 
انصاری چهار جلد کتاب بزرگ پژوهش تاریخی، یعنی تاریخ جهان باستان و تاریخ قرون وسطی را 
از تاریخ نگاران شوروی ترجمه کرده است. ترجمه و چاپ این پژوهش ها، نمود دیگری ست از باور او 

به اندیشه ی پیشرفت و سیر دگرگون ساز تاریخ.
مؤمنی در زندان قزل قلعه زبان روسی می آموزد تا سپس تر به کار آید برای ترجمه های مستقیم او از 

متن های پژوهش تاریخی.پیش تر زبان فرانسه را آموخته بود.
آموختن زبان فرانسه از میانه ی عهد قاجار و توسط میسیون های مذهبی اروپایی در ایران آغاز شده بود 

به ویژه در شهرهایی چون رضائیه ، همدان ، سنندج و کرمانشاه.
شمار بزرگی از جوانان چند نسل، پژوهش های تاریخی و ترجمه های باقر مؤمنی را خوانده اند ، اثر 
پذیرفته اند، و شاید از آن میان کم نبوده اند کسانی که سپس تر به این یا به آن شیوه ی مبارزه ی سیاسی 

روی آورده باشند.
بسیاری از زندانیان سیاسی دهه ی پنجاه خورشیدی، پژوهش های تاریخی و ترجمه های باقر مؤمنی را 
همچون متن های تئوریک و تحلیلی راهنما در شناخت سیر دگرگونی اجتماعی نگریسته اند و خوانده اند. 
در زمانه ی فرمانروایی خودکامگی و اختناق سیاسی، در روزگار فروبستگی افق های پیشرو فرهنگی، 
گاه جستاری در اسطوره ها یا حتا رمانی ساده هم می شد که برانگیزاننده ی روحیه ی ایستادگی باشد در 
برابر ناراستی و بدکرداری قدرت حاکم مقدمه ای بر رستم و اسفندیار شاهرخ مسکوب از منظری و 

رمان خرمگس از منظری دیگر.
قزل قلعه  زندان  در  را  اسفندیار  و  بر رستم  مقدمه ای  اندیشه های کتاِب  شاهرخ مسکوب،  نخستین 
می پروراند، در سال های حبس پس از کودتای ۲۸ مرداد. کتاب در 1۳۴۲ خورشیدی چاپ می شود. 

مسکوب،  کتاب را تقدیم می کند »به نقال ها،  خادمان بی نام و نشان شاهنامه«. 
از زندگی تلخ  از تاریِخ ِسفله پرور: »هزار سال  اما نکوهشی بود تلخ  نخستین فراِز پیش گفتاِر کتاب 
و بزرگوار فردوسی می گذرد. در تاریِخ ناسپاس و ِسفله  پرور ما، بیدادی که بر او رفته است،  مانندی 
ندارد«. و بعد تعریِض سخت و کوبنده ی شاهرِخ مسکوب است بر آنان و هم براینان که حرمت قلم 

پاس نمی دارند. 
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ادبیات،  اینک دهه ی ۴0 دوران شکوفایی  از پس سال های سرکوب و سکوت کودتای ۲۸ مرداد، 
داستان نویسی، شعر فارسی و ترجمه های بیشتر از رمان ها و نوول های مهم ادبیات جهان است. شکوفایی 
شعر نو در آثار مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون توللی، سایه و دیگران. ترجمه ی 

نوشته های رومن روالن، شولوخف، سارتر، کامو، همینگوی، برشت.
برآمد تازه ی رمان ها، نمایشنامه، داستان های کوتاه فارسی و نقد ادبی: آل احمد، غالمحسین ساعدی، 

بهمن ُفرسی، نادر ابراهیمی، علی محمد افغانی، هوشنگ گلشیری.
پژوهش های تازه در تاریخ و ادبیات: آن گزیده های ارزنده ی تاریخ و ادبیات ایران زیر نظر دکتر پرویز 
خانلری و ذبیح الله صفا. راهنمای کتاببه همت ایرج افشار و مجتبی مینوی، احسان یارشاطر. نشریه ها، 

مجله ها و ُجنگ های فرهنگی، ادبی و نقد ادبی گوناگون پدید آمدند:
آرش زیر نظر و مسئولیت سیروس طاهباز. نگین به مدیریت محمود عنایت. کتاب هفته: به مدیریت 
دکترمحسن هشترودی، احمد شاملو و شورای نویسندگان. و در آن مجموعه ی بزرگ: از »فیل در پرونده« 
از برانیسالو نوشیِج صرب به ترجمه ی کاظم انصاری تا »یخ ها آب می شود« از میخائیل نعیمه ی لبنانی 

به ترجمه ی عبدالمحمد آیتی؛ پدر غزال.
کیهان ماه: به سردبیری کوتاه مدت جالل  آل احمد و همکاری داریوش آشوری، بهرام بیضایی، سیمین 
دانشور، آرامش دوستدار، بهمن محصص. غرب زدگی جالل آل احمد نخست در دو شماره ی کیهان 

ماه، منتشر شد در تابستان 1۳۴1.
بازار ویژه ی ادبیات در تهران، بازار ویژه رشت در رشت، ُجنگ اصفهان ـ گلشیری و یاران ـ هنر و 
ادبیات جنوب ـ به سردبیری منصور خاکسار و ناصر تقوائی ـ مهد آزادی به کوشش صمد بهرنگی، 

بهروز دهقانی و یاران، محفل ها در مشهد، در کرمانشاه، در سنندج.
نسلی از نویسندگان و مترجمان و شاعران جوان سر برمی آورند.

اصالحات ارضی، و سپس روانه کردن آموزگاراِن سپاه  دانش به روستاها، برای نخستین بار و به گونه ای 
گسترده چشمان حیرت زده و جستجوگر شمار بزرگی از نسل جوان تازه به میدان درآمده را آشنا کرد با 
واقعیِت تلِخ عقب ماندگی و ناداری روستا و روستایی ایرانی بازتاب یافته هم در پژوهش های میدانی و 
جامعه شناختی و هم در شعر و داستان کوتاه و رمان جدید فارسی. از هجرت سلیمان محمود دولت آبادی 

تا داستان های نسیم خاکسار و منصور یاقوتی و علی اشرف درویشیان.
درست است که در دهه ی چهل و به ویژه در دهه ی پنجاه، فضاِی فرهنگی و ادبی ایران به گونه ای و تا 
حدودی زیر تأثیِر »رئالیسم سوسیالیستی« هم هست، اما ادبیات قرن نوزدهم روسیه و فرانسه هم در دسترس 

بود؛ از داستایوسکی و چخوف تا بالزاک و گی دوموپاسان و سپس تر آشنایی با همینگوی و آلبر کامو.
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سال های سرکوب و سکوت پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، دوره ی کوتاه تنفس سیاسی سال های 
۳9 تا ۴۲ گذشته اند، اکنون دوران غرور سرخوش جوانی و چشم دوختن به فردا و فردا هاست. کند وکاو 

انتقادی دیروز و نگاه پرسشگر و جستجوگر امروز و چشمان رو به افق فردا.
در متن چنین زمانه و در میانه ی میدانی چنین، شمار بزرگی از جوانان دهه ی چهل خورشیدی، در 
تمایز با دهه ی پنجاه، نخست با فرهنگ و ادبیات ایران و جهان آشنا شدند؛ از منظر ادبیات به جهان 

نگریستند و سپس تر بود که از راه فرهنگ و ادبیات گذر کردند به میدان سیاست و مبارزه ی سیاسی.
با شمار  آمده  به میدان  تازه  اندیشگی میان نسل  اینجاست آن پیوند دوسویه ی عاطفی، معنوی و  از 
بزرگ نویسندگان، شاعران، مترجمان به ویژه با روشنفکران و پژوهشگران دگرگونی های اجتماعی و 
تاریخی ایران معاصر با دیدگاه های گوناگون و از آن میان باقر مؤمنی، فریدون آدمیت، دکتر عبدالحسین 
زرین کوب، هما ناطق، امیرحسین آریان پور، دکتر غالمحسین صدیقی، حمید عنایت، داریوش آشوری.
ایران، استقرار حاکمیت ضد دموکراتیک جمهوری اسالمی، فروپاشی  انقالب سال 1۳۵7  از پس 
اردوگاه سوسیالیسم "عماًل موجود"، در هم ریختن نظم جهانی پیشین، ادعای پایان تاریخ، مه آلود شدن 
افق آرمان های انسانی، هجوم بازار و سرمایه ی مالی و آوازه گری آوازه گردانان ثروت و سود ُخلص، 
این همه گویی آن پیوند دیرین عاطفی، معنوی و اندیشگی میان جوانان و کنشگران سیاسی با روشنفکران 
و پژوهشگران عرصه ی دگرگونی های اجتماعی و تاریخی را از هم گسیخته است؛ اما نه پایان تاریخ 

است و نه زوال روشنگری و روشنفکری. 
نظریه پرداز پایان تاریخ، فوکویاما، چندی پیش با دیدن آشفتگی جهان ایده آل تصوری خویش در پایان 

تاریخ ،از لزوم در پیش گرفتن روش های چاره ساز سوسیالیستی سخن گفت. 
هایک که بیشتر روشنفکران امروز را »معامله گران دست دوم آراء و اندیشه ها« می نامد، اما تردید ندارد 
که روشنفکر می تواند در این جهان نقش مهمی ایفا کند و به همین دلیل نیز از قدرت قاطع روشنفکران 

در شکل دادن به افکار عمومی سخن می گوید.
اما پیامدهای زیان بار گسست در آن پیوند های دوسویه ی عاطفی ـ معنوی و فکری ـ اندیشگی میان 
نسل جوان کوشنده در عرصه ی  اجتماع و سیاست با نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و نظریه پردازان 
در ایران ما، چندجانبه است و تنها محدود به عرصه ی خاص ادبیات ـ شعر، داستان ورماِن ـ دهه ی 
۶0 و پس از آن نیست. ادبیاتی با بازتاِب کم رنگ رنج های جانکاه اجتماعی ـ سیاسی. در آن ادبیات 
نمی بینیم یا کم می بینیم روایت زندان و شکنجه و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی را از آن گونه ی همدالنه 

و غمگسارانه ی بازتاب یافته در نوشته های علی اشرف درویشیان ، نسیم خاکسار، اکبر سردوزامی. 
در این زمانه ی فروریزی بنیادهای فکری ـ سیاسی پیشین و گسسِت پیوندها، ادبیات سیاسی ما ـ از هر 
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دست ـ کم فروغ مانده ست و بنیادهای اندیشه بی پشتوانه. 
باری و اما در این سال های گسسِت پیوند و با دشواری های تبعید، باقر مؤمنی، همپای شمارانی دیگر 
از روشنفکران و پژوهشگران، دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی ـ سیاسی ایران معاصر را همچنان 
دنبال کرده است. کتاب ُپربرگ »دین و دولت در عصر مشروطیت« نمونه ای از این کوشش و کنکاش.

از پرداختن به کتاب ها و بسیار نوشته های مؤمنی در تبعید درمی گذرم که بر تارک آن »همراه با انقالب 
از درخت سخن بگو« خود می نمایاند و»دنیای ارانی« و »راهیان خطر«.

زندگی نامه ی سیاسی باقر مؤمنی، آن نیز دفتری ست ُپر برگ وُ پررنج در مبارزه با ناعدالتی، دیکتاتوری، 
واپس ماندگی فکری سیاسی و اجتماعی، فقر و جهل و بی سوادی. 

راهی که باقر مؤمنی با غرور پیموده است برای برابری و رهایی مردمان و آزادی و استقالل ایران، راهی 
بوده است طوالنی، هموار و ناهموار، هم بر فراز و هم در فرود! در همه حالی اما او ایستاده بر سر 

عهد خود با خویشتن خویش. 
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مهرداد وهابی

اســتاد )اگــرژه ی( اقتصــاد در دانشــگاه پاریــس 1۳ و پژوهشــگر چپ گــرا در زمینه هــای اقتصــادی و سیاســی. 

ــاره ی اقتصــاد سیاســی  ــه زبان هــای انگلیســی و فرانســه درب ــاب ب ــد کت ــه و چن ــی ده هــا مقال مهــرداد وهاب

ــده ی  ــر شناحته ش ــازه و کم ــه ی ت ــه و مقول ــت پرداخت ــادی دول ــش اقتص ــه نق ــا ب ــه در آن ه ــار داده ک انتش

ــا  ــنده ی ده ه ــت. او نویس ــرده اس ــرح ک ــامی را ط ــوری اس ــاد جمه ــارت« در اقتص ــر« و »غ ــروی ویرانگ »نی

ــندگان:  ــه از نویس ــت؛ از جمل ــارص اس ــران مع ــری ای ــی و فک ــائل سیاس ــاره ی مس ــاب درب ــد کت ــه و چن مقال

جــزوه ی از اصاحــات تــا برانــدازی: تنگناهــا و چشــم اندازها )1۳8۳( اســت و نیــز: بــه زبــان قانــون )1۳9۵( 

ــارص مهاجــر. ــا ن ــم ب هم قل

اندیشه های کمونیستی مؤمنی، تجدد و نقد غرب زدگی 

برای شنیدن گفتار مهرداد وهابی، اینجا کلیک کنید.

https://www.noghteh.org/media/Vahabi_Momeni.mp3
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رضا اکرمی

کنشگر سیاسی چپ و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران. درباره ی خودش می نویسد:

»رویــداد ســیاهکل منشــاء رویکــرد مــن و شــاری از دوســتانم بــود بــه ســمت ایجــاد محفلــی در هــواداری 

از چریک هــای فدایــی خلــق ایــران. در ســال 1۳۵۴، همــراه تعــدادی از رفقــا دســتگیر شــدیم. انقــاب مــا را 

آزاد کــرد و همزمــان در خــود فروبــرد. از بهمــن 1۳۵۷ در کادر جنبــش فدایــی در ســطوح مختلــف فعالیــت 

کــرده ام و رشیــک در انشــعاب ها و وحدت هــای اجزایــی از آن شــدم. خــودم را متعلــق بــه نیــروی اجتاعــی 

ــت و اســتقال  ــوری، دموکراســی، الئیســیته، عدال ــه ارزش هــای جمه ــد ب ــان پایبن چــپ می شناســم و همچن

کشــور کــه مبانــی جمهــوری  خواهــان دموکــرات و الئیــک بــود کــه در شــکل گیری و دوره ی نخســِت زندگــی 

آن مشــارکت فعــال داشــتم.« 

بایــد افــزود کــه مقــاالت رضــا اکرمــی در نریه هــای اتحــاد کار، عــر نــو و اخبــار روز انتشــار یافتــه اســت. 

ایشــان چنــد ســال، هــر هفتــه رویدادهــای سیاســی ایــران را در تلویزیــون فارســی زبان تیشــک در فرانســه 

ــد. ــه می دادن ارائ

مؤمنى، ُكنشگر سياسى

اگر در سال هاى پايانى دهه ى چهل به كتاب خوانى روى آورده باشى و با تمايل چپ، به عرصه ی سياسى 
و فرهنگى ايران پا گذاشته باشى، حتمًا با نام باقر مؤمنى و يا كتاب ايران در آستانه ى انقالب مشروطيت 

او آشنا هستى.
اما افق ديد من نسبت به تاريخ و حتا مى توانم بگويم با ماترياليسم تاريخى زمانى بازتر شد كه به چهار 
جلد كتاِب تاريخ جهان باستان و تاريخ قرون وسطی، دسترسى پيدا كردم؛ اولى، با ترجمه ى باقر مؤمنى 

و صادق انصارى و بقيه با ترجمه ى باقرمؤمنى و همکارى آقايان على الله همدانى و صادق انصارى.
شايد بد نباشد يادآورى كنم كه از خوبى يا بدى روزگار، آشنایى با اين كتاب ها هم زمان است با دوران 
حبس من در بند ۲ و ۳ زندان قصر در سال 1۳۵۶؛ زمانی كه وقت بسيار بود و دوستان همدل و 
هم فكر هم فراوان داشتم. نه تنها مطالعه، بلکه بحث  و  گفتگو پيرامون هر صفحه و هر مقوله ی آن، با 

هيچ محدوديتى روبه رو نبود.
در ماه هاى منتهى به انقالب از زندان آزاد مى شوم. فضاى جامعه باز شده و شعرا و نويسندگان، شب هاى 
شعر دارند و سخنرانى و داستان خوانى. آنچه در شب شعر انستيتو گوته گذشته است ديگر چنان طنين انداز 

است كه برخى آن را جرقه ی گُر گرفتن جنبش مردم مى دانند.
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اگرچه نام و شعر سعيد سلطان پور، هم بندى سابق و شاعر انقالبى، شورى كم نظير در ما برانگيخته 
است، اما سخنانِ نويسندگان، پژوهشگران، تاريخ نگاران و كنشگران سياسى همچون باقر مؤمنى كه 
از كورانِ  ُپرتالطم سال هاى قدرتمندى چپ، در صحنه ی تحوالت اجتماعى و سياسى گذر كرده اند 
از آن را تجربه كرده اند،  ـ آمريکایى و همچنين دوران خفقان و ديکتاتورى پس  و كودتاى سلطنتى 
آموزه هاى بسيارى براى نسل ما دارد. نسلى كه به دامن يک قيام تمام عيار پرتاب شده است و توشه ی 

سياست ورزى و كار سازمان گرانه اش اندک است.
من به عنوان عضوى از خانواده جنبش فدایى مى شنوم كه روشنفكران، هنرمندان و فعالين سياسى مستقِل 
بسيارى هستند كه مايلند به اين جنبش نوپا بپيوندند كه به نوعى بند نافش را از نياى تاريخى اشـ  حزب 
توده ـ بريده است. اما متأسفانه زبان مشترک يافت نمى شود و بى ترديد كم تجربگى ما در اين زمينه هم 

بى تأثير نبوده است.
باقر مؤمنى يکى از آن شخصيت هاى چپ صاحب نام است كه اگرچه از دو دهه پيش و در سال هاى 
فترت حزب توده از آن حزب فاصله گرفت، اما همچنان بر آرمان هاى عدالت خواهانه حزب تأكيد 
مى كند و كمترين ترديدى بر درستى راهى كه بر گزيده است ندارد. محروميت ما از حضور چنين 
شخصيت هایى در صفوف سازمان فدائيان خلق البته مانع تالش فكرى و سياسى به موازات هم نبوده 
است، اما انكار نمى توان كرد كه بهره گيرى نسل ما از تجربه و دانش فكرى و عملى اين عزيزان باز هم در 
محدوده ی مطالعه ی آثار آن ها و احيانًا جلسات بحث  و  گفتگو باقى مى ماند و طبيعتًا از انتقال تجربه ی 
نسل قبل از خود محروم مى مانيم و اين امر به طور آشکارى در تصميمات و اقدامات مسئولين وقت 
سازمان چريک هاى فدایى خلق ایران و همين طور ديگر گروه هاى مبارز چپ آن روزها منعكس است. 
اين در حالى است كه باقر مؤمنى از جمله معدود مسئولين و فعالين سابق حزب توده است كه نسبت 
به جنبش فدایى و حتا عملياِت چريکى مبارزان سياهکل نظر مثبتى دارد. در اينجا از ديگر روشنفكران، 
شعرا و نويسندگان بزرگ همچون احمد شاملو و ديگران نام نمى برم، چون به مناسبت معينى در اينجا 
صحبت است و آن اينكه آقاى باقر مؤمنى را همچنان كه خود نيز بارها تأكيد كرده است، بيشتر يک 
كنشگر سياسى چپ و مبارز مى شناسيم تا پژوهشگرى كه به گواه آثار نوشتارى خود، در متنوع ترين 
عرصه هاى اجتماعى، تاريخى، سياسى ايران و نيز نقش اسالم به طور عام و عملکرد آن در تحوالت 

كشور، رساله و كتاب هاى پژوهشى بسيارى نوشته است.
و اما براى خود من آشنایى از نزديک با باقر مؤمنى در فرانسه است كه دست مى دهد و از اين مقطع 
است كه به جنبه ی بسيار انسانى، عاطفى، صميميت در دوستى و اهميت قائل شدن براى رفاقت و 
روابط دوستانه، على رغم تفاوت نظرى كه مى توان با او داشت، پى بردم. كمتر شخصيتى ديده ام كه ضمن 
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پايبندى بر ديدگاه ايدئولوژيک و سمت گيرى اجتماعى اى كه از سنين نوجوانى تاكنون داشته است، داراى 
تماس و روابط باز، شفاف و مباحثه انگيز با طيِف گسترده اى از احزاب، سازمان ها و به ويژه اشخاص 
باشد؛ البته از خانواده ی اپوزيسيون دو رژيم شاه و شيخ. او در جمع، سرخوش است و از تنهایى بيزار. 

خواه جشن و شادى باشد و يا جلسه مباحثه و آكسيون اعتراضى.
بارها ديده ام كه در جريان يک بحث و ردِ  آنچه قبول نداشته، در مقابل دوستش عصبى شده است، اما 
ساعتى بعد بدون ذره اى عقب نشينى از نظر خود، به فضاى كاماًل گرم و صميمانه اى كه پيش از گفتگو 

بوده بازگشته و هيچ جاى رنجشى هم براى رفيقش بازنگذاشته است.
باقر در خارج از كشور هيچ وقت جا نيفتاد و مى دانم كه در برخى مقاطع، به ويژه آنگاه كه جامعه ی 
ايران را تب و تاب مى گيرد و يا مقاطعى كه چهره ی زشت و جنگ طلبانه برخى دول جهان بر وجدان 
انسان دوستانه، آزادی خواهانه و ظلم ستيزانه او فشار مضاعف وارد مى كند، فضاى خارج براى او بدجور 
دشوار مى شود. يادم است از همان سال هاى اوليه ی آشنایى، بارها پيرامون مقوله ى تبعيد و مهاجرت 
به گفتگو نشستيم. براى من هم دورى از كشور سخت بوده است؛ اما از زاويه ی تالش هاى سياسى 
مرتبط با ايران، تصورى متفاوت نسبت به او داشته ام. فكر مى كردم با امکانات تماس و خبرگيرى اى كه 
امروز در اختيار ماست، مى توان در خارج بود و در تحوالت سياسى و اجتماعى داخل كشور مشاركت 
داشت. استداللم در برابر او اين بود كه: نمونه هایى كه شما از رفتار رهبران حزب توده در سال هاى 
تبعيد مى گویيد، بخشًا زائيده ی آن زمان و به ويژه زندگى در كشورهاى بلوک شرق است كه درب شان  
تقريبًا بر روى ساير ايرانيان بسته بود. باقر مؤمنى بارها تأكيد مى كرد و هنوز هم مى كند كه اين معضلى 
عمومى است و بدون حضور در جامعه، نه تنها نقشى فراتر از برخى كارهاى فكرى ـ نظرى نمى توانيد 
داشته باشيد، بلکه در صفوف خود نيز دچار انشعاب و انشقاق خواهيد شد. و جالب است بدانيم كه 
علی رغم اين نگاه واقع بيانانه، او لحظه اى از تقويت تالش هاى همين اپوزيسيون كوتاهى نكرده است. از 
تالش ها در همان سال هاى نخسِت خروج از كشور براى ايجاد جبهه اى از نيروهاى چپ گرفته تا حضور 
در هر تظاهرات ، گردهمایى و مجمعى كه انجمن هاى دمکراتيک، تشکل هاى چپ و جمهوری خواه و 

يا گروه هاى مدافع حقوق بشر داشته اند.
از ما  از گاه، برخى  سرماى زمستان و گرماى تابستان و برخى تنگ نظر ی هاى محفلى و فرقه اى هر 
جوان ترها را از حضور در اين اجتماعات بازداشته است؛ اما آقاى مؤمنى همواره پشتيبان و شركت كننده 
در هر حركت اعتراضی بوده است.گذشته از همان خصلت مبارزاتى و كنشگرى سياسى، شايد يکى از 
داليل اين رفتار، بيزارى او از ناليدن و كاشتن بذر نااميدى ست. اصواًل ناليدن در فرهنگ باقر مؤمنى 
جایى ندارد . بايد با او بسيار نزديک بود تا دريافت كه رفتن اكرم خانم، اين همسر به تمام معنا عاشق 
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و همراه و همدم ، چه شوک بزرگ و چه خأل جبران ناپذيرى براى او بوده است . دائم به ياد مى آورد 
اكرم خانم چگونه مى كوشيد تمام وسايل كار و زندگى را به نحوى فراهم كند كه او با مشکلى روبه رو 
نشود و مؤمنى بتواند كارهاى پژوهشى اش را به سر منزل مقصود برساند. وظيفه اى كه امروز با تمام 

خلوص قلب بر دوش انوشه اين فرزند نازنين است.
حال كه صحبت از همسر شد جا دارد از جشن تولد هشتاد سالگى باقر ياد كنم كه مبتكر آن اكرم خانم 
بود و به همت برخى ديگر از دوستان در فرهنگ سراى پويا برگزار شد. جمعى چهل پنجاه نفره از دوستاِن 
خانواده ى مؤمنى آن شب را گرامى داشتند. در همان شب يکى از مجموعه كتاب هاى باقر به نام راهيان 
خطر هم به دنياى كتاب آمد كه سرگذشت هفت شخصيت انديشمند، هنرمند و سياسى ايران است، 
همچون تقى ارانى، رضا رادمنش و سعيد سلطان پور و... در آن شب با يادآورى جشن كوچک ترى كه 
پنج سال پيش تر از آن براى تولدش گرفته بوديم، به او گفتم: هر پنج سال در انتظار جشن ديگرى باش، 
وعده ی ما در صد سالگى تو. پس باقر جان تولد، زندگى، تالش صميمانه و بى وقفه تو در راه مردمى 

كه همواره دلت براى آن ها طپيده است برخودت و ما مبارک باد.
عمرت بلند، به اميد اينكه جشن سالروز صد سالگى ات را در تهران و يا اگر رخصتى بدهى در خانه ی 

پدرى و مادرى، در كرمانشاه، شهر عشاق، شهر شيرين ها و فرهادها، برگزار كنيم. به اميد آن روز.
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تورج اتابکی
تــورج اتابکــی، اســتاد و پژوهشــگر ارشــد پژوهشــکده ی بین املللــی تاریــخ اجتاعــی در هلنــد اســت و مدیــر 

بخــش غــرب آســیا و شــال آفریقــا در ایــن مؤسســه. تــورج اتابکــی دانش آموختــه ی فیزیــک نظــری و تاریــخ 

اســت در دانشــگاه های لنــدن و اوترخــت هلنــد و از ســال 198۵، بــه تدریــس تاریــخ پرداختــه؛ نخســت در 

ــای او در  ــه پژوهش ه ــه ده ــل س ــدن. حاص ــردام و لی ــگاه های آمس ــپس در دانش ــت و س ــگاه اوترخ دانش

ــی اســت  ــن مجموعــه ای از کتاب هــا و مقاالت ــر شــوروی پیشــین، تدوی ــوب اتحــاد جاهی غــرب آســیا و جن

دربــاره ی تاریــخ اجتاعــی ایــن منطقــه در دو قــرن اخیــر.

ــر  ــز ب ــا مترک ــت ب ــخ اجتاعی س ــگاری و تاری ــخ، تاریخ ن ــفه تاری ــی، فلس ــورج اتابک ــای ت ــه ی پژوهش ه پهن

تاریــخ اجتاعــی کار، همچنیــن تجــدد و فرودســتان. از آخریــن کتاب هــای او بــه زبــان فارســی راهــی دیگــر 

اســت در همــکاری تنگاتنــگ بــا نــارص مهاجــر.

باقر مؤمنی و تاریخ نگاری معاصر ایران

اگر وقایع نگاری و روایت پردازی را علم نمی دانیم، تاریخ نگاری علم است و چون دیگر علوم اجتماعی 
بر بستر رهیافت یا رهیافت های نظری و با تکیه بر روش های گونه گون پژوهشی متعین می شود. اگر کار 
تاریخ نگار نه بازسازی گذشته، که تولید دانش درباره ی گذشته است، تاریخ پرداز کمتر توجهی به رهیافت 
نظری و تاریخ پژوهشی روشمند دارد و بیشتر این مصلحت روز یا گاه تفنن است که او را به تقویم 
روایتی بیشتر تک سویه از گذشته وامی دارد. تاریخ پردازی با هدف مشروعیت و حقانیت بخشیدن به رفتار 
امروز شکل می گیرد، به آنچه امروز جاری است و یا قرار است جاری شود. تاریخ پردازی ایدئولوژیک 
با هدف رسیدن و تحقق خوانشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تالش بر این دارد تا روایتی از گذشته 
را به  دست بدهد که پسند و خورند این خوانش باشد. پس گذشته دست کاری یا مهندسی می شود، 
آن هم با قبول گونه ای از فراموشی گزینشی، تا حافظه ی تاریخی دلخواه ساخته شود. نمونه هایی این 
تاریخ پردازی را هم در گذشته های دور داریم و هم در دوران معاصر. گویا ابوالفضل بیهقی، در ذکر 
بر دار کردن حسنک وزیر، هنگامی که دفتر رفتار خواجه بوسهل زوزنی را می نوشت، نگران بود که به 
مصلحت گرایی تاریخ پردازنه متهم نشود، آنجا که می گفت: »در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که از 
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آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را«.1 مصلحت گریزی، 
شناسه ی روشنفکری است. کاروان روشنفکری ایرانی از بیهقی تا امروز راهیان اندک نداشته، از هر تبار 

اندیشگی و تعلق سیاسی و آیینی. من باقر مؤمنی مؤرخ را از رهروان این کاروان می شناسم.

****

از نوجوانی ام با نام و آثار باقر مؤمنی آشنا بودم. در جمع راویان تاریخ ایران، باقر مؤمنی را پژوهشگر و 
مؤرخی کمونیست می شناختم که با تکیه و باور به درستی خوانش مارکسیستی از تاریخ، روایتی جانب دار 
از گذشته ایران به دست می داد. آن زمان برایم قید جانب دار در بررسی پژوهش های مؤمنی به این معنا 
بود که او با تعلق تباری به روشنفکران و روشنگران کمونیست ایران، خود را تخته بند مصلحت هایی 
می داند که در سپهر تاریخ نگاری، پژوهشگر را ملزم می کند تا با برجسته کردن بستر هایی از رخداد های 
پیشین و یا به فراموشی سپردن پاره ای از این رخداد ها، زمینه را برای شکل دادن به گونه ای از حافظه ی 
تاریخی برای ما فراهم کند. حافظه ی تاریخی ای که خورند پیوست ها و گسست های حال و آینده باشد. 

به یک کالم دل سپردن به مصلحت گرایی آشنا.
ماه های پس از انقالب 1۳۵7 اما مرا با چهره ی دیگری از مؤمنی آشنا کرد. چهره ای که من پیش تر 
پرداخت  یافتم که  پژوهشگر کمونیستی  را  انقالب، مؤمنی  پی  از  بودم.  از دیدنش  نوجوان، غافل 
مارکسیستی اش از گذشته، تنگنا های مصلحت را برنمی تافت. هنگامی که بسیاری از یاران دیروزش به 
حزب توده پیوستند یا بازپیوستند و مصلحت را در توجیه رفتار این حزب دیدند، مؤمنی با نقد گذشته 
و حال حزب توده، اصالت قلم را در استقالل اندیشه یافت و در پاسخ به این پرسش که »شایع است 

که شما به کمونیسم اروپایی گرایش دارید« چنین گفت:
»من چیزی به نام کمونیسم اروپایی نمی شناسم، اما اگر مقصود بعضی از احزاب 
کمونیست اروپایی باشد که می خواهند تحلیل های خودشان را داشته باشند و 
حزب بزرگ تر برای آن ها تکلیف تعیین نکند، نظر من این است که هر حزب 
کمونیستی باید تحلیل و سیاست مستقل خود را پی ریزی کند. این اعتقاد را من 

همیشه داشته ام و تازگی هم ندارد.«۲
با محفل ها و  تبعید و در همکاری  به ویژه در  بود که پژوهش هایش،  از مؤمنی  باز شناختی  با چنین 
جریان های چپ نو و از جمله همکاری اش با نشریه هایی چون آغازی نو، آرش و نقطه، برایم نشانه ای 
شد از نحله ای از اندیشه ی چپ در ایران که او پیرواش بود و هست که نه تنها در نقد جباریت حاکم 

1  ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، به تصحیح دکر فیاض، انتشارات دانشگاه مشهد، 1۳۵0، صص 222ـ221

2  گفتگویی با باقر مؤمنی، تهران مصور، سال ۳۷، شاره ی 28، 12 مرداد 1۳۵8، صص 28ـ22
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بی پرواست، بلکه نقد روشنگرانه اش، مصلحتی نیز در نپرداختن به کارنامه محکوم نمی شناسد. خرد نقاد 
در جامعیتش جان مایه ی روشنفکری مؤمنی است. خرد نقاد که شناسه  ی گزیرناپذیر تجدد یا نوآوری 
است. سال ها پیش در دیداری از او شنیدم که پیروان هر نحله ای از اندیشه، از جمله کمونیسم، بیش 
و پیش از دیگران رسالت نقد کارنامه ی خود را دارند. این رسالت، به گفته ی او، رسالتی روشنفکرانه 
است که از مرزهای مصلحِت سیاست بسیار فراتر می رود. گفت نمی توان مؤرخ بود و به مصلحت، 

تاریخ پردازی را در مقام تاریخ نگاری نشاند.
بررسی جدی کارنامه ی قلمی مؤمنی، از ایران در آستانه ی انقالب مشروطیت که برگرفته از رساله ی 
پایان نامه دانشگاهی اش بود تا روند پیدایش اللّه در قرآن که به گمانم آخرین پژوهشش باشد را در این 
گفتار کوتاه پانزده دقیقه ای نمی توان انجام داد. با اشاره ای به یاداشت کوتاهش بر پیشانی ایران در 
آستانه انقالب مشروطیت آغاز کنم و سپس نگاهی داشته باشم گذرا بر پیش گفتار تاریخ و سیاست که 

مجموعه ای است از مقاالت او. 
در یادداشت کوتاه بر ایران در آستانه انقالب مشروطیت که تاریخ نشر 1۳۵0 خورشیدی را دارد، مؤمنی 
مدعی است که: »جنبش مشروطیت ایران، همیشه از راست بی بها شده است، و چون تحلیل علمی از 
آن به عمل نیامده، چپ نیز آن را سرسری گرفته است.«۳ مؤمنی در این اثر، در بازبینی کوتاه خود، نگاه 
بر زمینه های اجتماعی جنبش مشروطیت دارد، او اما در کارهای بعدی اش به تدریج از این زمینه فاصله 

می گیرد و بیشتر بر تحول و تطور اندیشه متمرکز می شود. اندیشه روشنگری.
مؤمنی به بازنشر آثار و تحلیل آرا و عقاید پیشکسوتان تجدد و حرکت قانون خواهی در ایران می نشیند. 
از تمثیالت و مکتوبات و دیگر آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده و رساله ی موسوم به یک کلمه یوسف خان 
مستشار الدوله تبریزی گرفته تا سیاحتنامه ی ابراهیم بیگ زین العابدین مراغه ای و مسالک المحسنین 
و کتاب احمد عبدالرحیم طالبوف تبریزی و صوراسرافیل میرزا جهانگیر خان. کاروانی از نویسندگان 
عصر روشنگری ایران. عصری که با ُمهر نهضت مشروطه خواهی برپیشانی آغاز می شود و آهسته، اما 
پیوسته همچنان متعهد به انجام رسالت خویش است. مؤمنی در ادامه ی پژوهش های خود، به ویژه 
پژوهش های دوران تبعیدش، و به ویژه در پژوهش هایی که در سپهر اسالم شناسی انجام داده، آنگاه که 
به نقد دین و حاکمیت متکی به آن می نشیند، خود شوالی روشنفکر عصر روشنگری ایران را به تن 
می کند. این شوال، هرچند از متن روشنگری عصر مشروطه رنگ گرفته، اما تندی رنگ دورانی را دارد 
که حکومتی فقیه ساالر بر ایران حاکم است. این رهیافت بی تردید متأثر از زمانه است. اما تأثیر پذیری 

مؤمنی از زمانه از جنسی دیگر است، که می بینیم. 

۳  باقر مؤمنی، ایران در آستانه انقاب مروطیت، صدای معارص، تهران 1۳۵0، ص ۶
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مؤمنی تأثیر زمان را خود باور دارد، وقتی می گوید: »تاریخ نویسی هم مانند هر رشته ی دیگر دانش بشری 
در حال تحول و تکامل است و یک مؤرخ امروزی در موقع معین اجتماعی، یک حادثه را متفاوت با یک 
مؤرخ در همان موقعیت اجتماعی در زمان های دیگر می بیند و تحلیل می کند.«۴ امروزی دیدن گذشته 
اما سبب نمی شود که مؤمنی نگرانی اش را از »حال کردن گذشته« و »سیاست زدگی« در تاریخ نویسی 
ایران پنهان کند. این یکی از ُبن مایه های اندیشگی مؤمنی است در تاریخ نگاری اش. اجازه بدهید در این 
گفتار کوتاه و در تحلیل تاریخ نگاری مؤمنی به این دو سازه بسنده کنم، آن هم به اشاره ی مؤمنی: »حال 

کردن گذشته« و »سیاست زدگی« و در هم آمیختگی این دو سازه.
به داوری مؤمنی »بیماری تازه ای در تاریخ نویسی معاصر ایران به وجود آمده است که ]در پی[ حال کردن 
گذشته است و یا ایجاد وحدت میان گذشته و حال است… به این معنی که بسیاری از صاحب نظران 
چنان سیاست و تاریخ را در هم می آمیزند که حوادث صد سال اخیر را به منزله ی حوادث امروزی نگاه 
و تحلیل داوری می کنند«.۵ مؤمنی اما این بیماری را تنها ویژه ی یک گروه معین از صاحبان اندیشه و 
روشنفکران نمی داند، »فی المثل روشنفکران وابسته به بورژوازی و خرده بورژوازی، بلکه گاه در کار 
مارکسیست ها هم این اختالط و امتزاج با تمام عواقب و آثارش دیده می شود«.۶ اما ریشه یا ریشه های 
این بیماری کجاست؟ باقر مؤمنی، انگشت را به  سوی سیاست زدگی می برد و به درستی مدعی است 
که تاریخ پردازان »تاریخ را با سیاست عوضی می گیرند و به جای تحلیل و داوری درباره ی یک حادثه 
یا پدیده تاریخی، در برابر آن موضع گیری سیاسی می کنند؛ به نحوی که در یک کلمه می توان گفت، 

تاریخ نویسان ایرانی ]همان تاریخ پردازان[ غالبًا سیاست زده اند.«7 
بازخوانی گذشته، گفتنی است که مؤمنِی مؤرخ شاید  با  پیوندش  و  اما در سپهر کنشگری سیاسی 
بیش از همه ی مؤرخان هم سن و سال خود سیاسی باشد. مورخی کمونیست که کنشگری سیاسی را در 
کارنامه اش کم ندارد. اما او عمیقًا به تفاوت میان سیاسی بودن و سیاست زده بودن، پایبند است. در 
سپهر کنشگری سیاسی، او مدعی است »آن کس که به گذشته به صورت تاریخ نگاه نمی کند و تحلیل 
تاریخی منطقی از آن به دست نمی دهد و با آن برخورد سیاسی می کند، همان اشتباهات و خطاهای 
گذشته را به شکل بدتری تکرار می کند«.۸ تاریخی کردن گذشته، برای مؤمنی البته به معنای سپردن 
گذشته به تاریخ نیست. می توان با گذشته فاصله گرفت و نگرشی تاریخی به آن داشت و تحلیلی علمی 

۴  باقر مؤمنی، تاریخ و سیاست، نارش مؤلف، کلن 1۳8۷، ص ۷

۵    هان  جا، صص 11- 10

۶  هان جا، ص 11

۷  همان جا

8  هان  جا، ص 18 
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از انجام و فرجامش به دست داد. یا آنکه غرقه در آن شد و با خوانشی پرداخته شده از دیروز، هویتی 
برای ُکنش امروز به دست داد. اینجاست که مؤمنی زنهار می دهد که »یک سلطنت طلب، یک مصدقی 
و یک توده ای اگر به تحلیل منطقی و غیر عاطفی تاریخی در مورد گذشته دست نزنند و از درس های 
آن پند نگیرند، در واقع فقط در جا زده اند و تاریخ از سر آنان خواهد گذشت و آن ها را در زیر گام های 
سنگین خود له خواهد کرد. کمااینکه نیروهایی که در جریان انقالب ۵7 از گذشته بجا مانده بودند و 
با همان کوله بارهای کهنه گذشته به میدان آمدند، نه تنها به انقالب لطمات اساسی زدند، بلکه خود نیز 

در جریان حوادث با سرشکستگی از میدان رانده شدند.«9
جان کالم مؤمنی که برخاسته از نگرش او به تاریخ نگاری و سیاست است را نیز اینجا بیاورم و به این 
گفتار پایان دهم: »با تبدیل گذشته به حال و تاریخ به سیاست، در واقع ما به توجیه خطاهای گذشته 
خود و گذشتگان خود و تخطئه ی کارهای درست دیگران و دیگراندیشان می پردازیم و به این ترتیب 
گذشته و حال، هر دو را مسخ می کنیم. گذشته را نه باید به دست فراموشی سپرد و نه آن را تخطئه یا 

توجیه کرد. گذشته ی تاریخی را باید تحلیل کرد و برای ساختن آینده از آن درس آموخت.«10
در کتابی که امروز به همِت دوسِت ُپرکار و خوبم، ناصر مهاجر، در ستایش کارنامه ی باقر مؤمنی از 
چاپ در آمده، در سهم کوچکم تالش کرده ام تا نمونه ای ُخرد، اما با جزئیات، از شناسه ای از شناسه های 
بود و  او که نمی توان مؤرخ  ادعای  این  بر  تأییدی  به دست بدهم.  تاریخ نگاری مؤمنی  اندیشگی و 

سیاست زده شد و به مصلحت، تاریخ پردازی را در مقام تاریخ نگاری نشاند.
مرور بیشتر بر کارهای مؤمنی برای زمان و مجالی دیگر.

9     هان  جا

10  هان  جا، ص 20
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محسن یلفانی

محســن یلفانــی، نویســنده، منایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتــر را همــه می شناســیم. منایشــنامه ی آموزگارانــش 

رویــداد هــرنی مهمــی بــود در پایــان دهــه ی چهــل خورشــیدی. او دســتی هــم در ترجمــه داشــته اســت. از 

بنیانگــذران نریــه چشــم انداز اســت. در ســال های اخیــر و در دوره ی جدیــد نریــه ی میهــن، عضــو هیئــت 

تحریــری ایــن نریــه اینرنتــی بــوده اســت. محســن یلفانــی را بایــد از پرکارتریــن منایش نویس هــای تبعیــد 

دانســت. از کارهــای مهمــش می توانیــم بــه ایــن آثــار اشــاره کنیــم: قوی تــر از شــب )1۳۶9( در انتظــار ســحر 

)1۳۷۴(، میهــان چنــد روزه )1۳۷8(، آخریــن مســافر شــب )1۳91( و رسای بیــم و امیــد )1۳91(. امیدواریــم 

کــه بــه زودی نیــز بهــار هــر ســال، کار آخــرش بــه انتشــار برســد.

در ستایش پایداری و بردباری

باقر مؤمنی عمری را که صمیمانه آرزو می کنم هرچه طوالنی تر و پربارتر باشد در پی تحقق آرمانی 
گذرانده است که با گذشت زمان هرچه دورتر و دور از دسترس تر شده است. او در آغاز با جمعی 
مصمم و مطمئن و ُپرشمار در این راه گام نهاد؛ اما با گذشت زمان و پیچ  ها و چرخش های آن، تنها و 
تنهاتر شد. به آسانی می توان دریافت که دست به دست دادن دوری و تنهایی، پایداری و وفاداری را به 

چه آزمایش دشواری تبدیل می کند. 
راست است که در این تالش طوالنی هم مفهوم و تعریف این آرمان صیقل خورده و انعطاف پذیرتر 
شده و هم راه و روش رسیدن ـ احتمالی ـ به آن تصحیح و تعدیل گردیده است. این انعطاف و تصحیح 
تا آنجا پیش رفته که نزد بسیاری از مردمان اثر چندانی از اعتبار این آرمان باقی نمانده. در برابر، حضور 
ذهن و توانایی دریافت و برآورد وضعیت های جدید و متفاوت، همراه با بردباری و رواداری، به باقر 
مؤمنی امکان داده تا دچار عوارض »ایمان خلل ناپذیر« نشود. این دگرگونی ها را از صافی خرد و انصاف 

بگذراند و با واردکردن آن ها همراه با آثار و عوارض شان در محاسبات خود، به راه ادامه دهد. 
با این حال این پرسش همچنان باقی است: آیا در وضعیت امروز که نظامی یکسر مغایر و متضاد با همان 
آرمان بر جهان حاکم است، و به رغم تالطم و آشفتگی دائمی و بحران های دائمی و پیش بینی ناپذیرش 
همچنان به سلطه ی بالمنازع خود ادامه می دهد، و این سلطه را بنا به همه ی شواهد همچنان حفظ 
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خواهد کرد، و در مقابل، هیچ نشانه ی مؤثر و ملموسی از تغییر آن موجود نیست، چگونه می توان به 
آرمانی که کارکرِد حداقلش انکار و نفی و نابودی همین نظام است، دل بست؟ آیا این دلبستگی بیشتر 
از مقوله ی امیدواری ها و دل خوش داشتن های همان »ایمان خلل ناپذیر«، یا بدتر از آن، بهانه ای برای 
کنارکشیدن و پرهیز از درافتادن با چالش ها و آزمایش هایی که همین نظام موجود می طلبد، نیست؟ 
چالش ها و آزمایش هایی که شایستگی و توانایی شخص ما را می سنجند و حق و حقوق و جایگاه درخور 

ما را با سختی یک آزمایش گریزناپذیر و سخت گیری یک داور بی گذشت و بی اعتنا تعیین می کنند؟
با پرهیز از به کارگرفتن اصطالحات و تعریف هایی که به دالیل گوناگون، هم در تجربه های تاریخی 
و هم در جدل های فکری، یا اعتبار خود را از دست داده اند و یا از اجماع و وفاق گذشته برخوردار 
نیستند، می توان آرمانی را که باقر مؤمنی برای آن می کوشد »تحقق فرد در جمع و تحقق جمع در فرد 

یا تحقق هم زمان و هماهنگ این هر دو با هم« تعریف کرد. 
این فکر، یا این »ایده آل«، از خشم و نارضایی و سرخوردگی از نظام حاکم، همچنان که از نظام های 
پیشین، برنمی خیزد. این فکر، ریشه ها و انگیزه های عمیق تر و نیرومندتری دارد. فرد و جمع، با همه ی 
تعبیرهایی که در خود دارند و با همه ی معانی ای که به همراه می آورند، دو وجه یا دو خصلت از انسان 
گاهی بر تفاوت با آن را در پی  آورد، امری یا  یا از انسانیت اند. پی بردن به جدایی از طبیعت، که لزومًا آ
رویدادی جمعی بود. با اذعان به تفاوت افراد، می توان تصور کرد و پذیرفت که برخی زودتر به چنین 
گاهی ای دست یافتند. به همین آسانی می توان پذیرفت که این تفاوت فردی، پیوند جمعی را انکار  آ

نکرد. موجودیت و زیست فرد، جز در جمع نه ممکن بود نه به تصور درمی آمد.
سلطه بر طبیعت، که پس از شناخت تمایز با آن گریزناپذیر بود، به این تصور امکاِن تحقق بخشید. از 
آن پس که آغاز تاریخش می دانند، روند جدایی، و بیش از آن، رو در رویِی فرد و جمع آغاز شد و در 
هر مرحله و با هر پیشرفت در چیرگی بر طبیعت، شدت گرفت. پیشرفت و ترقی مهارناپذیر، انبوهی از 
آئین ها و سنت ها و آموزش ها و قانون ها در پی آورد تا این جدایی و رو در رویی را نهادی کنند و »طبیعی« 
جلوه دهند: امروز دریافت اکثریت بزرگ مردم از فردگرایی رو در رویی فرد با جمع است؛ تفاوت افراد را 
منشأ و دلیل امتیاز و برتری برخی بر برخی دیگر می شمرند؛ »شایسته ساالری« را می پذیرند؛ جیره خواری 
از ریخت و پاش ثروتمندان را از پاسخ های معتبر برای رفع و رجوع فقر و احتیاج می دانند؛ چرخه ی 
»مصرف ـ رشد ـ رونق« را گریزناپذیر می شمرند و پیشرفت و ترقی را بدون آن غیرممکن می دانند؛... 
با نظرداشتن به این وضعیت، که تنها اشاره هایی بدان رفت، می توان کسی نظیر باقر مؤمنی و جایگاهش 
را دریافت. این وضعیت، با اجماعی که بر آن تحمیل شده، باقر مؤمنی را فردی از خانواده یا »گونه« ای، 

نه فقط تنها، که در حال انقراض می داند و می خواهد. 
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باقر مؤمنی زمانی در راهی که همواره بدان وفادار ماند گام نهاد، که مراحل پیش رو ـ فردا ـ بس روشن 
و اطمینان بخش و امیدوارکننده می نمود. بخش بزرگی از جهان در نبرد با نیرویی که انسان را تنها و در 
بندگی می خواست، پیروز و سربلند به نظر می رسید. اندک زمانی بعد بخش های بزرگ تری از جامعه ی 
جهانی خوش بینانه به این اردوگاه پیوست. هنوز نتایج هولناک این خوش بینی شتاب زده برمال نشده 
بود. از سوی دیگر، در عالم ذهن، تصور بر این بود که سرنوشِت انسان از جبر گریزناپذیری پیروی 
می کند که هیچ نیرویی توانایی مقاومت را در برابر آن ندارد. ارتجاع، نظم مبتنی بر رو در رویی فرد 
و جمع، همچنان سرسختانه مقاومت می کرد و سرگذشت خود باقر مؤمنی شاهدی بر آن است که از 
زخم و ضربه زدن بر کسانی که به مصافش می رفتند، باکی نداشت. اما فرض مسلم در این تلقی خالصه 
می شد که وظیفه ی مبارزان تنها شتاب بخشیدن به فرآیند گریزناپذیر تاریخ، یعنی پیش  انداختن فردای 

روشن است. 
دیر زمانی نیست که فکر یا تصوِر جبری بودن تاریخ، پذیرفتن مسیری از رشد و پیشرفت بی وقفه در 
آن، یا تشخیص حاکم بودن نوعی عقل یا معنا بر تحوالت آن، به افسانه های ناشی از خوش بینی و 
ساده دلی تبدیل شده اند. تاریخ بشریت، بیشتر شبیه همان تعریفی است که شکسپیر از زندگی به دست 

داده است: »حکایتی آکنده از خشم و هیاهو از زبان یک دیوانه«.
در دنیایی این چنین مهارناپذیر و در عین حال رام و سرسپرده، با گذشته ای آشفته و بی آینده ای فهمیدنی 
و اطمینان بخش، تنها وفادار ماندن هم به ناگزیری و هم به اصالت یگانگی و هماهنگی فرد و جمع، و 
کوشش در تحقق آن می تواند پرتوی بر افق تیره و تاری که در برابر ماست بیفکند. پایداری و بردباری 
باقر مؤمنی در راه چنین آرمانی از زندگی او حکایتی ساخته است »سرشار از شکیبایی و امید از زبان 

یک فرزانه«. 
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باقر مؤمنی

سپاس

ناصر مهاجر از من خواست به عنوان نماینده ی »باقر مؤمنی« در این جلسه شرکت نمایم و از حضور 
شما سپاسگزاری کنم. اینکه می گویم به عنوان نماینده ی باقر مؤمنی، درست به این دلیل است که او آن 
طور که شما می شناختیدش، نزدیک به هشت سال است که همراه با مرگ همسرش همه را بدرود گفته 
است. بنا به نوشته ی ناصر مهاجر، اکرم به دنبال یک بیماری عالج ناپذیر در 1۲ بهمن 1۳90 برابر با 
اول فوریه ۲01۲ »چشم از جهان فرو می بندد« و به قول او »مرگ اکرم از مرزهای توانایی روحی باقر 
مؤمنی بسی فراتر می رود«. )ص ۴۲ کتاب( و همان  طور که اطالع دارید به زندگی واقعی باقر مؤمنی 

به عنوان یک اهل قلم و فعال اجتماعی پایان می بخشد. 
در مورد فراهم ساختن کتاب رهروی در راه بی پایان باز هم با آگاهی از نوشته ی ناصر مهاجر که من 
آن را عینًا نقل می کنم: »این کتاب ره آورِد کار مشترک بنفشه مسعودی، ناصر رحیم خانی، سیروس 
جاویدی و ... ]خود ناصر مهاجر[ است. جستجوگری و راستی آزمایی های تا به آخر بنفشه مسعودی، 
بازخوانی های سنجش گرایانه، نکته بینی ها و نکته سنجی های تاریخی ناصر رحیم خانی، وسواس ادبی 
ـ نگارشی و جزئی نگری های سیروس جاویدی، و نیز پای بندی هماهنگ... ]این[ چهار تن به اخالق 
حرفه ای، ]این کتاب را[ پدید آورده است«. و وظیفه ی من از جانب باقر مؤمنی نه تنها سپاس بلکه ابراز 

ستایش نسبت به این دوستان است. 
اما درباره ی مجموعه ی ویژگی های این کتاب باید بگویم که از نظر من می توان آن را نوشته ای استثنایی 

خواند و برای نمونه در تأیید این نظر از تأثیر آن در وجود خودم یادآوری می کنم. 
وقتی در عصر چهارشنبه ۲۵ سپتامبر ۲019 کتاب به دستم رسید، فکر کردم پس از خوردن شام نگاهی 
گذرا به آن بیندازم. اما منظره و محتوای کتاب چنان مرا مجذوب کرد که این نگاه گذرا تا ساعت ۳ بعد 
از نصف شب ادامه یافت و در جریان آن من بی اختیار به خواب رفتم. و تنها ساعت حدود 11 روز 

بعد، تلفن بنفشه بود که مرا از خواب بیدار کرد؛ و اینک در حضور شما هستم. 
۲۸ سپتامبر ۲019
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