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 8182ژانويه  82 = ۲۹۳۱ دی 82( شنبه)کيوان شيد 

 شجاع الدين شفا در ميدان انديشه ها
  -   امير طاهری

 
های سال يک  سال ٬هر دو ٬من و مرحوم شفا. ام را با افشای يک راز شروع کنم های  اجازه دهيد صحبت

. آن معشوقه ايران است. دهم آخر عمرش و من هم همچنين ادامه می  ايشان تا. معشوقه مشترک داشتيم
. مند بود انسانيت خود را به سبک ايرانی ابراز کند عالقه -مانند بسياری از ايرانيان ديگر  -مرحوم شفا 

تجلی فرانسوی و بنگالدشی و . ديگر تفاوت دارد مان با يک های اما تجلی انسانيت ٬همه ما انسان هستيم
 .بلکه تنها تفاوت است ٬وجه به معنای برتر بودن نيست هيچ اين به. وجود دارد.. آرژانتينی و ايرانی و 
گرايی  گويا ملی. گرا بوده است گويند که او ملی می ٬کنند اسالمی از شفا انتقاد می گاهی که در جمهوری

ايران يک نوع بودن  ٬برای شفا. گرا به معنای مبتذل ناسيوناليست هم نبود به نظر من شفا ملی. جرم است
چيزی که باعث تفاوت . همه موجودات هستند. چگونه بودن است ٬واقعی٬ بودن يا نبودن نيستسوال . بود
  .هاست چگونگی بودن آن ٬شود می
 

 ٬شايد به جای صحبت از ايران و ايرانی ٬گشتيم به شيوه نگارش فارسی باستانی و ميانه اگر بر می
برای مثال در شهر سيان .. ير داشته استايران هميشه مرزهای قابل تغي. کرديم می" ايرانيک"صحبت از 

  .شعرهايی به زبان فارسی وجود داشت  ٬روی سقف يک مسجد ٬چين
 

قبول  ٬ايشان به خاطر لطفی که به من داشتند. آقای شفا در ايران آشنا بشوم  من شانس اين را داشتم که با
چه اوقاتی که ايشان گاهی  ٬داشتيمهای مختلفی هم با هم  بحث. کردند که هر هفته ستونی به کيهان بدهند

  .های مختلف آوردند و چه در ميهمانی شان را به روزنامه می های نوشته
 

زبان خانواده  ۲۱ بيش از. شود و نه محدود به زبان بنابراين ايرانی بودن نه محدود به زمان و مکان می
  .اکنون زنده هستند و وجود دارند هم ٬ايرانی

 
گرايی که وارد مبارزه سياسی با يک  نه به عنوان جدل. تر نگاه کنيم که به شفا وسيع پيشنهاد من اين است

چيزی   ٬در مقياس وسيع تاريخی. مثل سوتی است در گردباد ٬رژيم کنونی ايران. رژيم خاصی شده است
  .به علت وجود افرادی مانند شفا است ٬ماند و علت اين ماندن ايران و ايرانيت هميشه می. نيست

 
کنم کمی به قسمت سياسی و فرهنگی زندگی شفا  گذارم و تالش می قسمت ادبی زندگی شفا را کنار می

  .مايلم دو نکته را در اين زمينه مورد اشاره قرار دهم. بپردازم
 

بايد  -حالت زندانی را داشت ٬که به نظر من به دليل معاونت وزارت دربار -مرحوم شفا  ٬در دوران شاه
هايی که آن  يکی از صحبت -… کرد و  سخنرانی می ٬نوشت کتاب می ٬نوشت مقاله می ٬شد یوارد ميدان م

شد و شرکت موثر داشت اين بود که  وارد آن می ٬زمان وجود داشت و شفا هر زمان که امکانش را داشت
ی رژيم مدام دانيد که گفتمان بيرون می. توان ايران جديد را تنها با کيش پيشرفت مادی ساخت يا خير آيا می

شفا يکی از کسانی بود … آهن جديد درست کرديم و  دو هزار کيلومتر راه ٬اين بود که توليد مس رفته باال
يک کيش فرهنگی و ملی هم الزم  ٬خواستيم بسازيم که عقيده داشت که برای موفقيت ايران جديد که می

  .است
 

حال که اسالم آمده و : شنفکران ايرانی داشتندقرن بسياری از رو ۲۱ ای بود که برای دغدغه ٬دغدغه شفا
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بايد با آن چه کرد؟ يک ايدئولوژی کامال خارجی وارد بدنی شده بود که به  ٬به حامعه ما مسلط شده
  .های مختلفی در اين مدت اتخاذ کرده بودند استراتژی  ٬روشنفکران ايرانی. وجه آمادگی آن را نداشت هيچ
 

مثل کاری که . بريم گويد را بگيريم و بعد آن را به مسير کامال ديگری می می چه اسالم يکی آن بود که آن
فهميد که بسيار  می ٬بخوانيد -به هر زبانی  -برای مثال شما وقتی مثنوی را . با مسيحيت در اروپا کردند

ک اين ي. کند گيرد و به چيز ديگری تبديل می می ٬پذيرد اما مولوی اين را می. بهتر از قرآن است
  .اين استراتژی امروز هم ادامه دارد. مانند کاری که عطار کرد. استراتژی بود

 
اين روشی است که بسياری از شعرا و ادبا از آن استفاده . نام نهاد" مماشات"توان  راه ديگر را می

  .کردند
 

رو  کردن روبهاش از طريق مسخره  های نام نهاد که با اسالم و سنت" طنازی"توان  استراتژی سوم را می
خيلی از  ٬های بعد از جنگ جهانی دوم در سال. شويم که نمونه بزرگ آن موش و گربه عبيد زاکانی است

  .از همين روش استفاده کردند -گرا  به خصوص شعرای چپ -شعرا 
 

اما اين مالها و آخوندها و صفويان  ٬روش بعدی اين است که وانمود کنيم که خود اسالم چيز خوبی است
  .اند اش کرده هستند که خراب…  و
 

ها يک وجه مشترک وجود دارد و آن از زير کار در  در تمام اين استراتژی ٬ولی اگر متوجه شده باشيد
اين مساله از قرن نوزدهم . يعنی يک ديد انتقادی خرمندانه يا خرد انتقادی وجود نداشته است. رفتن است

  .شدو رويارويی کشورهای مسلمان با غرب مطرح 
 

حل آن است که  ها تصور کردند که راه  ای از آن اين بود که دسته ٬ولی باز هم اشتباه بزرگی که رخ داد
که به نقد خود اسالم  بدون اين ٬يک ايدئولوژی وارداتی ديگر را برای کوبيدن اسالم به کار بگيريم

حل کشورهای مسلمان و  راه ٬غربیبه سبک  ٬کردند ايجاد يک دولت نيرومند که تصور می يا اين. بپردازيم
  .به خصوص ايران است

 
ذبيح  ٬اولين کوشش در راه نقد خردگرايانه اسالم در کارهای مرحوم کسروی ٬بينم تا جايی که من می

نتوانستند به اصل مساله  -شايد به دليل کمبود فرصت يا شرايط  -کدام  اما هيچ ٬است… بهروز و 
 ٬توزانه و متعصبانه شفا توانست يک ديد انتقادی سالم و مسووالنه و نه کينه. داين کار را شفا کر. بپردازند

اما به نظرم شفا بيشتر منتقد  ٬معرفی شده" ضداسالم"گرچه شفا به عنوان يک نويسنده . آورد  را به وجود
استفاده . ردب متد انتقادی اوست که به کار می ٬های شفا جالب است نکته دوميکه در سير انديشه. اسالم است
. بلکه هدف او ايجاد يک محيط آزاد است ٬برای تبليغ يک ايدئولوژی رقيب يا جايگزين نيست ٬از اين متد

که مردم آزاد شدند و موفق به فکر  به محض اين. هدف شفا کمک کردن به مردم است تا خود را آزاد کنند
های  مساله اساسی ملت. امعه مفيد استتوانند تشخيص دهند که چه راهی برای ج می ٬کردن انتقادی شدند

اسالمی  برای مثال در جمهوری. بينيم جا می اين کمبود آزادی را همه. مساله فقدان آزادی است ٬مسلمان
  .در عربستان سعودی هم همين وضع وجود دارد. حتی خود رهبر هم آزادی ندارد

 
 ٬قابل توجه است -های او  و هم در گفته ها هم در نوشته -های شفا  نکته مهم ديگری که در سير انديشه

بلکه . کنم که اين به معنای يک ناسيوناليسم مبتذل بازاری نيست باز هم تاکيد می. ويژگی ايرانی بودن است
وقتی صحبت از ويژگی ايرانی و ايرانی بودن . يک گرامری دارد ٬نشان دادن آن است که هر تمدنی

  .ستمنظور فهميدن اين گرامر ا  ٬کنيم می
 

خيلی از دوستان . بينيم که مقداری از اين ويژگی شايد عجيب به نظر بيايد می ٬از بيرون اگر نگاه کنيم
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تنها  ٬مثال وقتی زمان جهانی را درست کردند. ها چقدر پررو هستيد گويند که شما ايرانی می ٬خارجی من
يا وقتی صليب . ايران است ٬باشدکشوری که اصرار کرد نيم ساعت زمانش با ديگر کشورها تفاوت داشته 

ايران  ٬تنها کشوری که آن را عوض کرد و شير و خورشيد سرخ را اضافه کرد ٬سرخ را درست کردند
  .ايران بود ٬تنها کشور خاورميانه که مسلمان شد و عرب نشد. بود
 

های  با شکل به عنوان يک قوم و دولت قديمی البته ٬يعنی ايران اين ويژگی را هميشه حفظ کرده است
رود و  ای است که ناگهان زير خاک می ايران مانند رودخانه ٬شاعر فرانسوی ٬به قول پل والری. مختلف

  .آورد سر از خاک بيرون می ٬کسی از آن خبری ندارد و زمانی که کسی انتظار ندارد
 

در  ٬مطرح کردههايی که او  بسياری از حرف. يک بذرافشانی بسيار مهمی کرده است ٬الدين شفا شجا  
 ٬صداهايی که از کار شفا وجود دارد ٬همچنين در کشورهای مسلمان. داخل ايران بازتاب پيدا کرده است

آقايی تک و تنها در پاريس بنشيند و بتواند برای   العاده است که يک اين فوق. گيری است در حال شکل
  .المللی پيدا کند اعتباری در سطح بين ٬خودش

 
دار  دوم وظيفه. نخست مدافع سرسخت آزادی برای همه: بينم گونه می هايش اين نظر انديشهمن شفا را از 

بينی  سوم خوش. های زندگی شخصی و اجتماعی بودن هر فرد برای استفاده از خرد انتقادی در همه مقوله
که ايران قابليت  سرانجام اعتقاد عميقی به اين. شديد شفا که يک پيام نيرومند اميد در کارهايش وجود داشت

 .تجديد حيات را دارد و برگردد به وسط صحنه و نقش خودش را بازی کند
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 سوتی در گردباد ٬رژيم ايران

 امير طاهری

يک  های سال سال ٬هر دو ٬من و مرحوم شفا. ام را با افشای يک راز شروع کنم های  اجازه دهيد صحبت

. آن معشوقه ايران است. دهم آخر عمرش و من هم همچنين ادامه می  ايشان تا. معشوقه مشترک داشتيم

. مند بود انسانيت خود را به سبک ايرانی ابراز کند عالقه -مانند بسياری از ايرانيان ديگر  -مرحوم شفا 

تجلی فرانسوی و بنگالدشی و . ردديگر تفاوت دا مان با يک های اما تجلی انسانيت ٬همه ما انسان هستيم

 .بلکه تنها تفاوت است ٬وجه به معنای برتر بودن نيست اين به هيچ. وجود دارد.. آرژانتينی و ايرانی و 

گرايی جرم  گويا ملی. گرا بوده است گويند که او ملی می ٬کنند اسالمی از شفا انتقاد می گاهی که در جمهوری

. ايران يک نوع بودن بود ٬برای شفا. معنای مبتذل ناسيوناليست هم نبودگرا به  به نظر من شفا ملی. است

چيزی که باعث تفاوت . همه موجودات هستند. چگونه بودن است ٬سوال واقعی٬ بودن يا نبودن نيست

  .هاست چگونگی بودن آن ٬شود می

 

صحبت  ٬ايران و ايرانیشايد به جای صحبت از  ٬گشتيم به شيوه نگارش فارسی باستانی و ميانه اگر بر می

 ٬برای مثال در شهر سيان چين.. ايران هميشه مرزهای قابل تغيير داشته است. کرديم می" ايرانيک"از 

  .شعرهايی به زبان فارسی وجود داشت  ٬روی سقف يک مسجد

 

قبول  ٬دايشان به خاطر لطفی که به من داشتن. آقای شفا در ايران آشنا بشوم  من شانس اين را داشتم که با

چه اوقاتی که ايشان گاهی  ٬های مختلفی هم با هم داشتيم بحث. کردند که هر هفته ستونی به کيهان بدهند

  .های مختلف آوردند و چه در ميهمانی شان را به روزنامه می های نوشته

 

خانواده  زبان ۲۱ بيش از. شود و نه محدود به زبان بنابراين ايرانی بودن نه محدود به زمان و مکان می

  .اکنون زنده هستند و وجود دارند هم ٬ايرانی

 

گرايی که وارد مبارزه سياسی با يک  نه به عنوان جدل. تر نگاه کنيم پيشنهاد من اين است که به شفا وسيع

چيزی   ٬در مقياس وسيع تاريخی. مثل سوتی است در گردباد ٬رژيم کنونی ايران. رژيم خاصی شده است

  .به علت وجود افرادی مانند شفا است ٬ماند و علت اين ماندن انيت هميشه میايران و اير. نيست

 

کنم کمی به قسمت سياسی و فرهنگی زندگی شفا  گذارم و تالش می قسمت ادبی زندگی شفا را کنار می

  .مايلم دو نکته را در اين زمينه مورد اشاره قرار دهم. بپردازم

 

بايد  -حالت زندانی را داشت ٬ر من به دليل معاونت وزارت دربارکه به نظ -مرحوم شفا  ٬در دوران شاه

هايی که آن  يکی از صحبت -… کرد و  سخنرانی می ٬نوشت کتاب می ٬نوشت مقاله می ٬شد وارد ميدان می

شد و شرکت موثر داشت اين بود که  وارد آن می ٬زمان وجود داشت و شفا هر زمان که امکانش را داشت
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دانيد که گفتمان بيرونی رژيم مدام  می. ن جديد را تنها با کيش پيشرفت مادی ساخت يا خيرتوان ايرا آيا می

شفا يکی از کسانی بود … آهن جديد درست کرديم و  دو هزار کيلومتر راه ٬اين بود که توليد مس رفته باال

ملی هم الزم  يک کيش فرهنگی و ٬خواستيم بسازيم که عقيده داشت که برای موفقيت ايران جديد که می

  .است

 

حال که اسالم آمده و به : قرن بسياری از روشنفکران ايرانی داشتند ۲۱ ای بود که برای دغدغه ٬دغدغه شفا

وجه  بايد با آن چه کرد؟ يک ايدئولوژی کامال خارجی وارد بدنی شده بود که به هيچ ٬حامعه ما مسلط شده

  .های مختلفی در اين مدت اتخاذ کرده بودند تژیاسترا  ٬روشنفکران ايرانی. آمادگی آن را نداشت

 

مثل کاری که با . بريم گويد را بگيريم و بعد آن را به مسير کامال ديگری می چه اسالم می يکی آن بود که آن

فهميد که بسيار بهتر  می ٬بخوانيد -به هر زبانی  -برای مثال شما وقتی مثنوی را . مسيحيت در اروپا کردند

. اين يک استراتژی بود. کند گيرد و به چيز ديگری تبديل می می ٬پذيرد اما مولوی اين را می. از قرآن است

  .اين استراتژی امروز هم ادامه دارد. مانند کاری که عطار کرد

 

  .اين روشی است که بسياری از شعرا و ادبا از آن استفاده کردند. نام نهاد" مماشات"توان  راه ديگر را می

 

رو  اش از طريق مسخره کردن روبه های نام نهاد که با اسالم و سنت" طنازی"توان  سوم را میاستراتژی 

خيلی از  ٬های بعد از جنگ جهانی دوم در سال. شويم که نمونه بزرگ آن موش و گربه عبيد زاکانی است

  .از همين روش استفاده کردند -گرا  به خصوص شعرای چپ -شعرا 

 

اما اين مالها و آخوندها و صفويان و  ٬نمود کنيم که خود اسالم چيز خوبی استروش بعدی اين است که وا

  .اند اش کرده هستند که خراب… 

 

ها يک وجه مشترک وجود دارد و آن از زير کار در  در تمام اين استراتژی ٬ولی اگر متوجه شده باشيد

اين مساله از قرن نوزدهم و . شته استيعنی يک ديد انتقادی خرمندانه يا خرد انتقادی وجود ندا. رفتن است

  .رويارويی کشورهای مسلمان با غرب مطرح شد

 

حل آن است که يک  ها تصور کردند که راه  ای از آن اين بود که دسته ٬ولی باز هم اشتباه بزرگی که رخ داد

يا . اسالم بپردازيم که به نقد خود بدون اين ٬ايدئولوژی وارداتی ديگر را برای کوبيدن اسالم به کار بگيريم

حل کشورهای مسلمان و به خصوص  راه ٬به سبک غربی ٬کردند ايجاد يک دولت نيرومند که تصور می اين

  .ايران است

 

ذبيح  ٬اولين کوشش در راه نقد خردگرايانه اسالم در کارهای مرحوم کسروی ٬بينم تا جايی که من می

. نتوانستند به اصل مساله بپردازند -مبود فرصت يا شرايط شايد به دليل ک -کدام  اما هيچ ٬است… بهروز و 

را به  ٬توزانه و متعصبانه شفا توانست يک ديد انتقادی سالم و مسووالنه و نه کينه. اين کار را شفا کرد

اما به نظرم شفا بيشتر منتقد اسالم  ٬معرفی شده" ضداسالم"گرچه شفا به عنوان يک نويسنده . آورد  وجود

استفاده از اين . برد متد انتقادی اوست که به کار می ٬های شفا جالب است دوميکه در سير انديشه نکته. است

هدف . بلکه هدف او ايجاد يک محيط آزاد است ٬برای تبليغ يک ايدئولوژی رقيب يا جايگزين نيست ٬متد

و موفق به فکر کردن که مردم آزاد شدند  به محض اين. شفا کمک کردن به مردم است تا خود را آزاد کنند

 ٬های مسلمان مساله اساسی ملت. توانند تشخيص دهند که چه راهی برای جامعه مفيد است می ٬انتقادی شدند

اسالمی حتی خود  برای مثال در جمهوری. بينيم جا می اين کمبود آزادی را همه. مساله فقدان آزادی است

  .ع وجود دارددر عربستان سعودی هم همين وض. رهبر هم آزادی ندارد

 

 ٬قابل توجه است -های او  ها و هم در گفته هم در نوشته -های شفا  نکته مهم ديگری که در سير انديشه
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بلکه . کنم که اين به معنای يک ناسيوناليسم مبتذل بازاری نيست باز هم تاکيد می. ويژگی ايرانی بودن است

ی صحبت از ويژگی ايرانی و ايرانی بودن وقت. يک گرامری دارد ٬نشان دادن آن است که هر تمدنی

  .منظور فهميدن اين گرامر است  ٬کنيم می

 

خيلی از دوستان . بينيم که مقداری از اين ويژگی شايد عجيب به نظر بيايد می ٬از بيرون اگر نگاه کنيم

تنها  ٬دندمثال وقتی زمان جهانی را درست کر. ها چقدر پررو هستيد گويند که شما ايرانی می ٬خارجی من

يا وقتی صليب . ايران است ٬کشوری که اصرار کرد نيم ساعت زمانش با ديگر کشورها تفاوت داشته باشد

ايران  ٬تنها کشوری که آن را عوض کرد و شير و خورشيد سرخ را اضافه کرد ٬سرخ را درست کردند

  .ايران بود ٬تنها کشور خاورميانه که مسلمان شد و عرب نشد. بود

 

های  به عنوان يک قوم و دولت قديمی البته با شکل ٬ران اين ويژگی را هميشه حفظ کرده استيعنی اي

رود و  ای است که ناگهان زير خاک می ايران مانند رودخانه ٬شاعر فرانسوی ٬به قول پل والری. مختلف

  .آورد سر از خاک بيرون می ٬کسی از آن خبری ندارد و زمانی که کسی انتظار ندارد

 

در داخل  ٬هايی که او مطرح کرده بسياری از حرف. يک بذرافشانی بسيار مهمی کرده است ٬الدين شفا شجا  

در حال  ٬صداهايی که از کار شفا وجود دارد ٬همچنين در کشورهای مسلمان. ايران بازتاب پيدا کرده است

 ٬و بتواند برای خودشآقايی تک و تنها در پاريس بنشيند   العاده است که يک اين فوق. گيری است شکل

  .المللی پيدا کند اعتباری در سطح بين

 

دار  دوم وظيفه. نخست مدافع سرسخت آزادی برای همه: بينم گونه می هايش اين من شفا را از نظر انديشه

بينی  سوم خوش. های زندگی شخصی و اجتماعی بودن هر فرد برای استفاده از خرد انتقادی در همه مقوله

که ايران قابليت  سرانجام اعتقاد عميقی به اين. يک پيام نيرومند اميد در کارهايش وجود داشتشديد شفا که 

 .تجديد حيات را دارد و برگردد به وسط صحنه و نقش خودش را بازی کند

  
 


