
محمد رضا فشاهی 

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

علــوم انســانی از دانشــگاه پاریــس ۸ 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 ۸ 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 ۱۸ 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 ۲۰۰۸ 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؟ 



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 1350 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 1912 ـ 1906، 
و شکست نهضت ملی در سال های 1332 ـ 1320 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 



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 1340 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 1905 
و 1906 و 1909 در کلکته و...، تمثیالت فتحعلی آخوندزاده، مسالک  المحسنین و مسائل الحیات از 
عبدالرحیم طالبوف چاپ 1905 و 1906، 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 



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، 1346( 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 )1345( 
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 1350، 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 



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 1352 ـ 1351، 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 1906 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 
در شکل  و  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 )1614 ـ 1547 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(  )1747 ـ 1668   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 



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 1353 ـ 1352 و نیز در 

کتاب تحوالت فکری و اجتماعی در ایران  ـ انتشارات گوتنبرگ، 1354 ـ به تفصیل آورده ام.
نتیجه اینکه در 1352، 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 
1354 با رها کردن کار و زندگی در گروه پژوهش به ریاست زنده یاد فریدون رهنما که بسیار دوستش 

داشتم، روانه ی فرانسه شدم. 



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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