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در این شماره
حقوق ادیان" ـ تالش شمارههای  10 ،9و شماره آتی ـ جلب میکنیم)
"انسانی که بداند از کجا آمده و برای چه آمده و به کجا میخواهد برود،
مسلماً زیرپایش محکم تر است".
در این کالم نیلوفر بیضائی ـ که در سخنرانی خود در فستیوال سینمای
تبعیدی کلن بیان داشته و در فستیوالی به همین مناسبت در پاریس تکرار
میگردد ـ سخن از رفتار فرهنگی تبعیدیان ایرانی است.
آنکس که در تبعید بسر میبرد و خود را نیز تبعیدی میانگارد و لذا سرِ
بازگشت به وطن دارد ،برای هموار ساختن راه این بازگشت دمی از تالش
نمینشیند .همة تفاوت در مضمون این تالش نهفته است .تفاوت میان
تبعیدی و غیر تبعیدی در این نیست که هر دو سرزمین مادری را به اجبار
ترک گفتهاند ـ زیرا بسیارند ایرانیان آگاه که در میهن زندگی را در تبعیدِ
سختری سپری میکنند ـ این تفاوت حتی از عالقمندی و ایراندوستی اشان
نیز نشأت نمیگیرد ،چه پیوند و مهر به میهن با هزاران رشته غیرارادی و
خارج از نیت و خواست انسان بافته میشود ـ این تفاوت در اجبار زبانی ما به
ادامة زیست در دوری از وطن و در سرزمینهای بیگانه هم خالصه نمیشود.
تفاوت میان تبعیدی و غیر تبعیدی ایرانی نهفته در تالشی است که از میل و
آرزوی از جا کندن ،دگرگون ساختن و از نو آفریدن؛ سرچشمه گرفته و آرام و
قرار از ایرانی تبعیدی ربوده است .برعکس در رفتار غیر تبعیدیان ایرانی
تکرار آنچه در ایران جاری است و انتظار اینکه دیگران کاری بکنند که اینان
به میهن باز گردند ،جای دارد .کاری که همان تکرار همة آن چیزی است که
طی قرنها در رفتار ،باور ،اعتقاد و تفکر ما رسوب کرده و سنگی شده است.
تعریف هنرمند تبعیدی نیز از این مقوله خارج نیست .او که بر علت تبعید
خود که از نپذیرفتن زبان بسته ،اخته و مُثله شدة هنر برخاسته است ،اشرافی
کامل دارد ،در خلق آگاهانه آثار خود ،پیش از هر چیز به ضخیم تر و سختر
شدن الیههای رسوبات سنگی معترض است و الجرم با نگاهی گزنده و با
تلخکامی خاص خود به خودشناسی ایرانی میپردازد ،به موضوعاتی
میپردازد که هر چند از نظر آیدین آذریان (اشاره به مقدمة مصاحبه ایشان با
نیما کیان ـ در این شماره) "سوژهها و موضوعات تکراریند" و هر چند در
کار جذب نظاره گر غربی خیلی کار ساز نبودهاند (که قضاوت در این مورد با
بی توجهی به دالیل آن چندان شرط انصاف نیست) ،امّا در فراخوانی آن ته
نشین شدههای سنگی رفتاری ،فرهنگی ،باوری و عادتی ایرانیان به ضمیر
آگاه فردی بسیار اثر بخش بوده و آنگاه که "بسان جزایری پراکنده ـ بدور
هم" گردآیند ،از برآیند آنها نیرو و بُن مایة دگرگونی و از نو آفریدن فراهم
خواهد آمد که بارقه هائی از آن را در کار نیما کیان و سازمان بالة ایران ،در
سوئد مشاهده میکنیم.
کاری که در کیفیت و سطح ارائه شده ،موضوع گزینش شده و در نوع رشته
هنر نمایشی انتخابی حکایتی گویا از نواندیشی و نوآفرینی است.
جهت آشنائی بیشترخوانندگان با نیما کیان ،سازمان بالة ایران در سوئد و
نخستین اثراین نهاد نوپای هنری ،در این شماره به درج مقدمه ای از علی
میرفطروس که تجسم زیبا ،گویا و پرشوری از بخشهای مختلف این باله
است و همچنین مصاحبه آیدین آذریان با نیما کیان مبادرت نمودهایم.

در نگاه نخست شاید عجیب بنظر آید که در کنار دستاوردهای فراوانِ عصر
روشنگری ،آزادی ادیان نیز یکی ازپیامدهای آن دوران باشد .نزدیک به دو
قرن مبارزة سراسری در اروپا بر علیه ستمگری متولیان مسیحیت و سلطة
انحصاری کلیسا بر مناسبات اجتماعی ـ خصوصی و مبارزه علیه حکومت
رُعب و وحشت قضات دینی دادگاههای تفتیش عقاید ،این پیشگامان جنایت
بنام خدا و دین ،آنچه بیشتر در تصور میگنجد؛ لعنت ابدی دین و برقراری
ممنوعیت هر نوع از آن ،بعنوان پیامد چنین مبارزه ای باشد .امّا برخالف این
تصور چنین نشد و در اروپا ـ مهد مبارزات علیه سلطة دین ،آزادی ادیان
آنچنان استقرار یافت که امروز حتی گروههای بنیادگرای اسالمی در دل این
کشورها و با سوء استفاده از رواداری و مدارای فرهنگی و دینی این ملتها،
شبکههای شیطانی ترور و وحشت خود را علیه امنیت ،جان و مال آنها
سازمان میدهند.
در مورد اینکه آیا در جوهرة دین عیسی استعداد تحوالتی اینچنین در جهت
مسالمت و مدارا نهفته است و لذا قرنها سلطة انحصاری و استبداد کلیسا
"سوء تفاهمی" بیش نبوده و حاصل "بدفهمی" و "تعابیر نادرست" از مبانی
مسیحیت بوده است ،یا اینکه در هر حال دستاوردهای علمی بشر در نتیجه
شکستن باور مومنان ،مخالفت و پایداری روشنفکران ،هشیاری اندیشمندان و
در نهایت جبر قانون جای هیچ انتخابی برای کلیسا جز پیاده شدن از سریر
قدرت و جز احترام به حقوق و آزادیهای مردم ،دگراندیشان و پیروان سایر
ادیان باقی نمیگذاشت ،ما ایرانیان میتوانیم دههها به بحثهای خود در این
مسائل ادامه داده و احتماالً در برابرتاوان آتی حاصله از موضع گیریهای
مبهم و ناقاطع و برخوردهای نرمخویانه و سهل انگارانه در مورد مجاری نفوذ
و دخالت مذهب در کلیه اجزاء و شئونات زندگی اجتماعی و خصوصی امان
بازهم با اعتراف به "اشتباه" و "ضعف معرفتی" خود را تسکین دهیم .امّا
آنچه مهم است و نباید از نظر دور داشت ،اینکه امروز در همة کشورهای
اروپائی حوزة عصر روشنگری ،دین رسمی محلی از اِعراب ندارد ،هرگونه
مجرای امتیازات و حمایتهای دولتی و قانونی از دین و مذهبی خاص
مسدود است ،آزادی و تساوی حقوق تمامی ادیان و نحلههای فکری و
ایمانی استقرار یافته است و در عمل از این راه "دست دراز و سلطه جوی
هیچ دین و مذهبی" قادر نیست آزادی و اختیار انسان را بنام خدا و دین از
وی برباید و برجان و مال و شعور و اندیشة وی غلبه یابد( .البته صرف نظر از
خطر جدید و بزرگ صدور قاتالن و امنیت رُبایان تروریست از "کشورهای
اسالمی")
ایرانیان که بارها و بارها به کرسی نشستن "دین رسمی" را عمدتاً به جبر و
زور و قتل و کشتار و گاه از راه زودباوری و سهل انگاری ملی تجربه
کردهاند ،بهتر از هر ملتی میبایست بدانند؛ اعالم دین رسمی در قوانین
کشوری چون ایران که سرزمین زیست ادیان و اقوام گوناگون است نه تنها
به مفهوم دادن بیشترین امکان نفوذ و دخالت دین در امور اجتماعی تجاوز و
اجحاف به حوزة خصوصی بوده بلکه تبلور و تجسم عینی تبعیض و نابرابری
در میان انسانها از پیروان سایر ادیان و مذاهب گرفته تا کسانی که هویت
انسانی خود را با هیچ ایمان و اعتقاد دینی پیوند نمیزنند ،میباشد( .در این
موضوع توجه خوانندگان را به بحثهای میزگرد "دین رسمی و نابرابری
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آزادی ستیزیِ انقالب اسالمی و "آزادیخواهیِ" روشنفکران
گفتگو با مهشید امیرشاهی
فرهنگسازان هیچ کشوری اکثریت جمعیت آن مرز و بوم را
در بر نمیگیرند امّا در سراسر جهان صدای این
فرهنگسازان است که زبان واقعی ملتها به شمار میآید
و در نهایت به حساب آن ملل واریز میشود ـ حتی اگر
بالفاصله این صدا انعکاسی را که باید نیابد.

اعادة حیثیت و ارائة چهرهای مثبت از ایرانیان ثمرة
فداکاریهای آزادیخواهان ایران است .ثمرة قیام
دانشجویان ایران است .ثمرة مبارزات بی وقفة آن یک
مشت ایرانی معدودی است که در خارج از ایران هرجا که
توانستند ایرانی را اولین قربانی دولت اسالمی به همه
معرفی کردند.
اصوالً مخالفم و ذاتاً رفرمیستم .با انقالب مخالفم چون معتقدم که انقالب
برحسب تعریف و به شهادت تاریخ همیشه با شتاب و غالباً با خشونتی
صورت میگیرد که جائی برای تفکر و محلی برای تصحیح اشتباهات باقی
نمیگذارد و از آنجا که من دلم میخواهد به هرکاری که دست میزنم بتوانم
مرحله به مرحله در بارهاش فکر کنم و در هر مرحلهای جبران خبط و
خطاهایم را داشته باشم موافق رفرمم .ولی جواب بسیار کوتاه و قاطع به
سئوال شما این است که :خیر ـ برچیدن رژیم مالیی در ملک ما از طریق
رفرم میسر نیست .محتمل است این پاسخ من مغایر با آن مقدمه به نظر
بیاید ،بنابراین الزم است که این جواب را مختصری بسط بدهم:
عرض کردم که اصوالً با انقالب مخالفم ولی به چند استثنای تاریخی هم
در این مورد قائلم که همه در جهت اثبات قانون کلی است .به عنوان مثال
برای من انقالب  1776آمریکا که به استقالل آن سرزمین انجامید قابل
تحسین است و یا انقالب  1906ایران که مشروطیت را برای ما به ارمغان
آورد شکوهمند .پافشاری انگلستان در پیشبرد مقاصد استعماریش در آمریکا،
انقالب آمریکا و بالهت محمدعلی شاه برای بازگرداندن حکومت مطلقه در
ایران ،انقالب مشروطه را باعث شد و افتادن هر دو حادثه به مجرای انقالبی
نه فقط قابل قبول بلکه غیرقابل اجتناب بود و بیشک به خرابیها و
خطرهایش میارزید.
عرض کردم موافق رفرمم اما این حرف به این معنا نیست که من اصالحات
را در همة شرایط ممکن میدانم .چندی پیش (اکتبر  )2001در مقالهای
(مندرج در "نیمروز") نوشته بودم که مفاهیمی از قبیل "خشونت" یا
"مسالمت"" ،قیام" یا "مقاومت منفی" خارج از متن مبحث اصلی و به
خودی خود مفاهیمی موجه و یا ناموجه محسوب نمیشود بلکه هر کدام

تالش ـ سرکار خانم امیرشاهی قبل از آغاز این بخش از گفتگو ،الزم است
شخصاً از آقای رامین کامران سپاسگزاری کنم که همت نموده و گزیده
هائی از مقاالت ،سخنرانیها ،نقدها و مصاحبههایتان را در مجموعة "هزار
بیشه" گردآورده و منتشر ساختهاند .بویژه متن مصاحبهها و سخنرانیهایتان
که هرچند کوتاه امّا بسیار گویا و روشناند و عمدتاً حاوی موضعگیریهای
قاطعی در مورد مسائل و حوادث اجتماعی سیاسی ،که امروز هستة اصلی
گفتمان سیاسی مخالفین حکومت اسالمی را تشکیل داده و حول آنها
نبردی فکری میان جامعة روشنفکری ایرانی جاری است.
بدین ترتیب شما باید بما حق بدهید که بعنوان یک مجله سیاسی ـ نظری
با چشمی براین مجموعه ،بدنبال این باشیم شما را در جایگاه نویسنده ای
متعهد و روشنفکری با عالئق شدید سیاسی به این چالش فکری کشانده و
در مواضع شما قدری بیشتر غور کنیم:
کمتر کسی است که با مخالفت قاطع و آشتی ناپذیر شما با حکومت اسالمی
در ایران آشنا نباشد و فکر نمیکنم اگر کسی شما را خواهان سرنگونی
حکومت اسالمی قلمداد کند ،مرتکب خطا شده باشد .همچنین کسانی که
آثار شما را مطالعه نمودهاند ،از نظرات مخالف شما نسبت به انقالب آنهم
تقریباً با هر انقالبی آگاهاند .اگر خطا نکرده باشم در جائی حتا خود را مدافع
سرسخت رفرم معرفی نمودهاید.
آیا میتوان تصور نمود ،برچیده شدن بساط حکومت اسالمی و سلطه نظام
سیاسی ،فرهنگی ،اخالقی و حقوقی آن از طریق رفرم تحقق پذیر باشد؟
امیر شاهی ـ فرضهای اولیة شما برای طرح این سئوال همگی درست
است :یعنی من بدون تردید خواستار سرنگونی حکومت اسالمیم ،با انقالب
2

تالش ـ سال دوّم ـ شماره  10ـ مهر  /آبان ـ 1381

"جاخوردگی" من از "روشنفکران" چه بود .سوابق سیاسی آنها برای همه
کم و بیش روشن بود .به عالوه من بسیاری را از نظر شخصی هم
میشناختم و چون نه آن سوابق سیاسی و نه آن خصوصیات شخصی
هیچکدام در خورند انجام کاری کالن نبود توقع چندانی هم از آنها نداشتم
اما الاقل متوقع بودم که به شعارهای خودشان ،حاال هرقدر توخالی و
بیمحتوا ،پایبند بمانند ـ از اینکه نماندند ،بله" ،جاخوردم".

وسیلهای است که فقط در صورت روشن بودن هدف میتواند بارمنفی یا
مثبت بگیرد .اول باید بدانیم به کجا میرویم بعد راهش را انتخاب کنیم ،نه
بالعکس .و اضافه کرده بودم که خطرات رانندگی در جادة کرج گرچه ممکن
است کمتر از جادة هراز باشد ولی مقصد اگر چالوس است عقل سلیم حکم
میکند که رو به کرج به راه نیفتیم! نقل چند جملة دیگر از آن مقاله تصور
میکنم پاسخ کامل را به پرسش شما بدهد و آن اینکه بنده گرچه ،برخالف
گفتة ماکیاول ،معتقد نیستم که هدف وسیله را توجیه میکند اما قاطعاً براین
عقیدهام که هدف وسیله را تعیین میکند .مسالمت پیشه کردن در برابر
نظامی که مسالمت را فقط به حساب درماندگی میگذارد حاصلی ندارد.
خشونت به خرج ندادن در مقابل رژیمی که از پلیدترین و مذمومترین
خشونتها علیه مردم استفاده میکند نتیجهای به دست نمیدهد .اصالحات
در چهارچوب حکومتی که تمام دردسرها از چهارچوبش برمی خیزد نمیتواند
مفهومی داشته باشد.
ما پیش از انقالب اسالمی اسماً دارای نظام سلطنتی مشروطه بودیم که
رسماً مستبدانه عمل میکرد و در نتیجه قانون اساسی ما را از محتوا خالی
کرده بود و مردم را غیر سیاسی میخواست و بسیاری گرفتاریهای دیگر را
موجب شده بود که همگی ناگوار بود ،ولی آن رژیم با مدرنیسم در جنگ نبود
و زن را نیم مرد به شمار نمیآورد و به غذا خوردن و لباس پوشیدن بنده و
شما هم کاری نداشت و ...ما رفرانس و مرجعی مثل قانون اساسی داشتیم
که خواستار اجرای صحیحش بودیم پس امکان تصحیح اوضاع را با
اصالحات داشتیم .در زمان اعتراضات گستردة مردم و ضعف آشکار دولت و
دربار ،که نتیجهاش دعوت شاپور بختیار به تشکیل کابینه بود ،این فرصت به
ما داده شد ولی قدرش را ندانستیم چون شیفتة انقالب شده بودیم .جمهوری
اسالمی حکومت الهی را به ما تحمیل کرده است ،از طهارت گرفتن تا
خوردن و آشامیدن را تحت نظر دارد ،نه فقط با تجدد دشمن است مروج
سنتها و تنبیهات وحشیانة هزارههای گذشته است .ما مرجع و رفرانسی در
این نظام نداریم ،از بای بسماهلل تا تای تمتش را غیرقابل قبول میدانیم.
بنابراین تصور خالصی از وضع فعلی به هیچ شکل و صورتی از رفرم و
اصالحات ممکن نیست.

فرمودید شعارها و رهبری تحمیل شده ـ تحمیل شده به این معنی که
هیچکدام از آنها نه با خواست و نه با احتیاج و نه با شرایط زمانی و مکانی
کشور ما منطبق نبود ،وگرنه این گروه پایگاه اجتماعی متأسفانه داشت
منتهی این پایگاه کمترین تناسبی با موجی که راه افتاد نداشت ـ و این نکته
ای است که معموالً در تجزیه و تحلیلها از قلم میافتد .من بارها گفتهام و
خیال میکنم محققین جدی هم حاال با من موافق باشند که خمینی در آغاز
انقالب موجودی فراموش شده بود .این روشنفکرها بودند که به دنبال آخوند
راه افتادند و عوام را هم به دنبال خود کشیدند یعنی نقش واسطه را بازی
کردند فقط به این منظور که خود به بازی گرفته شوند.
برسیم به وجوه مشترک :بی مایگی و بی مسئولیتی مورد اشارة شما اولین
وجه اشتراک میان "روشنفکران" و "مذهبیون" بود .از نظر سیاسی و
اجتماعی و از دید وسیع تر گروه معروف به روشنفکر چپگرای تند بود و گروه
اسالمی مذهبی بنیادگرای متعصب ،پس در افراطی بودن هم بایکدیگر
اشتراک داشتند .هر دو گروه ضد آزادی و دمکراسی بودند (با در نظر گرفتن
مفهوم درست این کلمات چنانکه در تاریخ جوامع غرب تجربه شده است نه
در حد به کارگرفتن شعاری آنها در مقام بهانه گیری و عربده جویی که مایه
دست هر دو گروه بوده است) و باالخره در مخالفتشان با نظام آریامهری هم
رأی بودند گرچه این مخالفت از طرف هیچ یک از دو گروه همراه با مقاصد
آزادیخواهانه نبود .اگر بخواهیم از یک نفر اسم ببرم که وجه نکبت مذهبی و

تالش ـ در دیدگاه شما در مورد علل وقوع انقالب اسالمی نوعی "بی
توقعی" یا "جا خوردگی" نسبت به همراهی و شرکت روشنفکران در این
انقالب دیده میشود .بنظر میآید ،شما شعارهای اسالمی و رهبری مذهبی
انقالب را از قبل بدون پایگاه اجتماعی و فکری و بنوعی تحمیل شده به
ملت ایران و روشنفکران میدانید .حال اگر نخواهیم همة دنباله رویهای
روشنفکران و سیاسیون غیر مذهبی و علل همراهی آنها با انقالب مذهبی و
ضد آزادی را به "بیمایگی" یا "عدم احساس مسئولیت" آنها کاهش
دهیم ،آیا میتوان وجوه و عناصر مشترکی در باورها و اندیشههای نیروهای
سیاسی ـ روشنفکری در سالهای قبل از انقالب یافت که موجب گردید همة
آنها در کنار یکدیگر و در جبههای علیه نظام گذشته قرار گیرند؟
امیر شاهی ـ بله وجوه و عناصر مشترک حتماً وجود داشت که بهآنها
میپردازم .ولی قبالً اجازه بدهید بگویم که دالئل "بیتوقعی" و
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افراطی ترها ،اعم از چپگرایان یا اسالمیون ،طبق رسوم سنواتی و ناخجسته
شان پیامهای توأم با دشنام و تهدید برایم فرستادند و البد چون کارهای
واجب تر داشتند نوبت به من نرسید .همة این عکس العمل ها معنی داشت.
همه نشانگر این بود که مدافعین انقالب چقدر متزلزلاند و چه اندازه از
عاقبت کار در هراسند.

عقب ماندگی روشنفکری را یکجا در خود داشت ناگزیرم نام جالل آل احمد
را ذکر کنم.
تالش ـ در مقاله معروفتان در بهمن  57ـ که با عنوان رسای "کسی نیست
از بختیار حمایت کند!" در روزنامة آیندگان منتشر گردید ـ براین حسرت و
حیرتید که چرا از میان "روشنفکران متعهد و مسئول" کسی نیست که با
حمایت و پشتیبانی از دکتر بختیار در برابر موج انقالب اسالمی ایستادگی
کند.
ممکن است بگوئید خطاب آن روز شما به که بود؟ کدام دسته از روشنفکران
در صفوف مخالفین نظام گذاشته میبایست از آنهمه اشتیاق برای برقراری
دیکتاتوری پرولتاریا ،حکومتهای "دموکراتیک خلقی"" ،جامعة بیطبقة
توحیدی" ،حکومت "عدل علی" سربرآورده و یا خود را از بند ستیزه جوئی
برعلیه غرب و ارزشهای استقرار یافته در آنها ،رهانیده و هَمّ خود را بردفاع
از آزادی ،تجددطلبی ،دمکراسی و لیبرالیسم قرار دهد؟
چه کسی و کدام جریان هنوز از آنهمه آسیب و انحراف درامان مانده بودو
آنقدر قوی ،که بتواند جریان عظیم اجتماعی بسمت برقراری حکومت اهلل در
ایران را متوقف سازد؟

تالش ـ با نگاه عمیقری به رمان "در حضر" که سالهای انقالب را تصویر
نموده ،میتوان دریافت ،مقوله آزادی ـ آنهم نه تنها در عرصة سیاسی بلکه
در همة عرصههای زندگی فردی و اجتماعی ـ برای شما محک و معیاری
بود که به کمک آن انقالب  57و آرمانهای اسالمی آن را مورد سنجش قرار
داده و چون مجموعة آن را ضد آزادی یافتید ،در برابر آن و برعلیه مدافعین
انقالب موضع گرفته و به مقابله پرداختید .آنهم قبل از آنکه حکومت اسالمی
بعنوان ثمرة انقالب استقرار یابد.
امّا در همان حال اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و سیاسیون ایران تا
انتها با مذهبیون انقالبی و در به ثمر رساندن انقالب همراهی نمودند .با این
وجود بسیاری از همین روشنفکران و سیاسیون ،گذشتة خود را تالش برای
آزادی و خود را مبارزین راه آزادی میخوانند! البته مبارزه در راه آزادی در
انحصار هیچکس نیست .امّا معیار آزادیخواهی چیست؟

امیر شاهی ـ آن مقاله در حقیقت "آواز قو"ی من بود .حرفهای من در آنجا
خطاب به "روشنفکران" نیست نهیبی و نیشی است به آنها .در سخنان آن
روز من بیش از امید ،طعنه و طنز تلخ نهفته است .من از نوشتن آن مطلب
ناگزیر بودم ،چون بی همزبانی داشت دیوانهام میکرد .در واقع طرف صحبت
من کسانی که در مقاله مورد عتاب من قرار گرفتهاند نبودند ،بلکه مردمی
بودند که جذب گردباد انقالب شده بودند و بدون داشتن فکری روشن یا
اراده ای راسخ با کسانی همصدا بودند که از نخبگانشان میدانستند.
این را حتماً باید در این جا اضافه کنم که من در آن روزها ،مثل همین
امروزی که در خدمت شما هستم ،به هیچ وجه برای آن ماجرای پرجوش و
خروش سرانجامی محتوم نمیدیدم و یا آن جریان را غیر قابل جلوگیری
نمیدانستم .معتقدبودم ،و هستم ،که آن موج فراگیر بیش از آنچه از پایههای
عمیق اجتماعی برخاسته باشد سیلی بی منطق است که براثر بی مباالتی
سراسر جامعة ایران را منقلب کرده است و همانطور که لحظه به لحظه
عظیم و عظیم تر میشود تا همه چیز را بکوبد میتواند لحظه به لحظه
فروکش کند و باز بیشتر فروکش کند تا فقط گل و الیی از آن برجا بماند که
قابل روفتن باشد.
واکنشهایی که بعد از نوشتن آن مقاله دیدم همه گویا و جالب است و برای
ثبت در تاریخ مناسب :عدة کثیری از همان روشنفکرانی که من هیچگونه
زبان مشترکی با آنها نداشتم مرا یا حضوری و شفاهی و یا با نوشتن مقاالت
و رساالت آبکی به باد تمسخر گرفتند و فریاد انقالبیشان را بلندتر کردند تا
صدای تنهای من کمترین طنینی پیدا نکند .چند نفری که بیشتر کک به
تنبانشان افتاده بود ،به سردستگی کسی که خمینی را گاندی ایران خوانده
بود ،پنهان از دیگران به سراغم آمدند و از من خواستند که وقت مالقاتی از
آقای بختیار بگیرم و آنها را به او معرفی کنم تا اگر دری به تخته ای خورد
و انقالبشان تو زرد از آب درآمد همة پلهای پشت سر را خراب نکرده باشند.

امیر شاهی ـ برداشت شما از آن اثر من کامالً دقیق است :من همانطور
دیدم ،همانطور سنجیدم و در نتیجه کمر مبارزه با آن رژیم و مدافعان آن
رژیم را از روز نخست بستم .این مخالفت و مبارزه تاامروز هم بی خلل و یک
پارچه دوام داشته است .روشنفکران و سیاسیون ،از اعضای حزب ملت ایران
و نهضت آزادی و توده و تمام مشتقاتش بگیرید تا افراد کنفدراسیون و کانون
نویسندگان و فیلسوف و فیلمساز و روزنامه نگار همه فن حریف ،بدون شک
در به قدرت رساندن خمینی با همة نیرو کوشیدند و در به ثمر رساندن
انقالب نقش داشتند ولی سهمی که از همة تالشها بردند فقط همان یک
لقمه ای بود که اسالمیون جلوشان انداختند .چون پس از اینکه سر قالب
مذهبیون بند شد دیگر احتیاجی به آنها نبود و دسته دسته از صحنه رانده
شدند تا فقط علی ماند و حوضش! این پایان به نظر من آنقدر از آغاز آشکار
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حکومت و خمینی و مردم تعبیر میشد .اما آگاهی به این واقعیت گرچه کار
مرا آسان نمیکرد ،چیزی هم از وظیفه ای که من برای خود قائل بودم
نمیکاست .فرهنگ سازان هیچ کشوری اکثریت جمعیت آن مرز و بوم را در
برنمی گیرند اما در سراسر جهان صدای این فرهنگ سازان است که زبان
واقعی ملتها به شمار میآید و در نهایت به حساب آن ملل واریز میشود ـ
حتی اگر بالفاصله این صدا انعکاسی را که باید نیابد.
من در یکی از سخنرانیهایی که در این باره در پاریس ایراد کردم (خیال
میکنم متن این سخنرانی در بخش فرانسة "هزار بیشه" آمده باشد) در بارة
صادر کنندة فتوا گفتم :کسی که در طول زندگی نود سالهاش یاد نگرفته
است که افعال معین را در زبان مادریش درست به کار ببرد در آخر عمر
درازش ناگهان به فکر نقد کتاب ادبی افتاده است و گویا جدی هم گرفته
شده است! ولی چگونه چنین موجودی را میتوان نمایندة فرهنگ سرزمینی
دانست که خیام و پورسینا و رازی پرورده است که با سرافرازی و به زیباترین
شکل کفر گفتهاند و هموطنانشان آثار آنها را قرنهاست چون ورق زر
میبرند؟ به هرحال اگر انعکاس کم نظیری را که این قبیل گفتهها در
نشریات و مجامع جهانی پیدا کرد بتوان نشانه ای از باور دیگران دانست باید
گفت که گوش شنوا کم نبود ،به خصوص در میان صاحب فکران ممالک
دیگر .مسئله دولتها البته از مقولة دیگری است.

بود که حقیقتاً متحیرم که چگونه خود این حضرات آن را پیش بینی نکرده
بودند ـ چون دریافتش محتاج هوش و ذکاوت چندانی نبود ـ انصاف!
قبالً هم عرض کردم :آزادیخواهی در به کارگرفتن مکرر کلمة آزادی نیست.
معیار آزادیخواهی ،از دید من ،پایبندی به اصول دمکراسی لیبرال است و این
اصول همان مطالبی است که چپگرایان یک عمر با برچسب "آزادیهای
بورژوائی" لجن مالش کردهاند و اسالمیون به آن لقب "بی بندو باری"
دادهاند و به بهانهاش سنگسار میکنند و گردن میزنند.
به هر حال هر وقت هرکس و در هرکجا بگوید که من آزادیخواهم ولی با
دمکراسی مخالفم (تکرار میکنم ،مقصودم دمکراسی غربی است ،نه
دمکراسی خلقی و نه دمکراسی اسالمی) حرفش از بیخ و بن برآب است.
برای "خلقیها" ،بسته بهفرقههای مختلفشان ،سمبل آزادی گاه لنین بوده
است گاه تروتسکی گاه استالین گاه مائو گاه گوارا گاه کاسترو؛ برای
"اسالمیون" ،بسته بهامام جمعة روز ،سرور آزادگان گاه حسین بوده است گاه
علی گاه محمد گاه خمینی گاه بنالدن! این سمبلها و این سروران هیچ
ارتباطی با آزادی و آزادیخواهی که مد نظر و مقصود عرض بنده است ندارند.
آدم آزاده از تندروی و تعصب بری است .آدم آزاده سرکارش با منطق و خرد
است نه با مکتب و ایدئولوژی .آدم آزاده برای دیگران حق حیات و ابراز
وجود قائل است .آدم آزاده آزادیها را به خود و اعوان و انصارش محدود
نمیکند .آدم آزاده به خاطر منافع شخصی و یا پیشبرد مقاصد پیشوا یا
منویات ملوکانه یا ارادة امام برای آزادی اگر و مگر قائل نمیشود و به دست
و پای آزادی غل و زنجیر نمیبندد.
تالش ـ آقای کامران در مقدمة کتاب "هزاربیشه" اقدام شما در حمایت از
سلمان رشدی را چنین ارزیابی میکنند؛ انتشار بیانیه برعلیه فتوای قتل و
جمع آوری امضاء در حمایت از نویسندة کتاب "آیههای شیطانی" از سوی
مهشید امیرشاهی و حضور و سخنرانیهای گسترده وی در مجامع بین
المللی در این رابطه ،گذشته از هدف دفاع از سلمان رشدی و دفاع از آزادی
قلم و بیان در ایران ،همچنین به منظور "شستن دست مردم ایران از یکی از
خفت بارترین مانورهای تروریستی حکومت اسالمی و رساندن صدای
آزادیخواهی مردم ایران به گوش جهانیان بود".
صدورفتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت اهلل خمینی در نخستین سالهای
انقالب صورت گرفت .یعنی در مقطعی که هنوز انقالب اسالمی و رهبری
آن از موج گستردة حمایت مردم برخوردار بود و براحتی میشد انگشت روی
یکسانی مواضع حکومت انقالبی ،رهبر و مردم گذاشت .با وجود این واقعیت،
در آن لحظات شما چگونه میتوانستید ،در افکار عمومی جهانیان ملت ایران
را مخالف این فتوا و ملتی آزادیخواه معرفی نمائید؟ تا چه میزان دفاعیة شما
از ملت ایران و آزادیخواهی آن برای مجامع مختلف بین المللی و نزد
ملتهای دیگر قابل باور بود؟

تالش ـ امروز برخالف آن روزها تصویری که از ملت ایران در افکار عمومی
جهان نقش بسته ،تصویر ملتی است که خواهان آزادی ،دمکراسی ،صلح و
همزیستی مسالمت آمیز با تمام جهان میباشد .چه عوامل و چه نیروهائی در
پدید آمدن و به رسمیت شناخته شدن چنین چهره ای از ملت ایران نقش
داشتهاند؟

امیر شاهی ـ فتوا در اولین سالهای انقالب اسالمی صادر نشد ،در آخرین
ماههای عمر خمینی صادر شد ـ یعنی ده سال پس از استقرار نظام مذهبی و
در پایان جنگ ایران و عراق .با این حال حرف شما از واقعیت دور نیست که
در آن زمان هرندایی از داخل ایران میرسید در جوامع بین المللی به خواست

امیر شاهی ـ درست است .اینجا موضع گرفتن دولتها ،که قبالً عرض کردم
از مقولة دیگری است ،طبعاً در اشاعة این تصویر نقش عمده ای دارد ـ
دولتهائی که تا به حال به دالیل اقتصادی و منافع مادی روابطشان را با
5
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از دیدگاه تنی چند از صاحبان قلم در ایران ،این حرکت مهاجرانی در حقیقت
ژستی است برای فراهم آوردن زمینه حمایت وسیع روشنفکری و صاحبان
قلم از وی در صورت کاندید شدنش برای پُست ریاست جمهوری بعد از سید
محمد خاتمی.
نظر شما در مورد این دیدگاه چیست؟

جمهوری اسالمی دوستانه یا الاقل غیر خصمانه حفظ کرده بودند و حاال
دارند از آن رژیم فاصله میگیرند .سوای آن به نظر من دو دلیل اصلی برای
این تغییر وجود دارد :یکی ضعف حکومت دینی ایران که به مرحلة بحرانی
رسیده است ،و دیگر بلند شدن فریاد ایرانیان ازداخل و خارج ـ به خصوص
در داخل و به خصوص از دانشجویان.
دو حادثة جهانی هم به ایجاد چنین فضائی دامن زده است :اولی فروریختن
دیوار برلین که سرسلسلة حوادثی بود که به فروپاشی بلوک شرق انجامید و
حال و هوای دنیا را به کلی عوض کرد به طوری که امروز نه دیگر دشمنی
صریح با دمکراسی از طرف مبلغین کمونیسم میسر است و نه به بهانة افتادن
دنیای سوم به دامن کمونیسم از طرف دنیای غرب موجه :دومی هم ماجرای
 11سپتامبر و جنگ عمومی برعلیه اعمال تروریستی و آگاهی نسبی به این
امر که ملت ایران حسابش به کلی از دولت فعلی ایران جداست.

امیر شاهی ـ بله اطالع دارم و اولین واکنشم بعد از شنیدن خبر این بود که
طفلک احمد محمود یکبار به بیماری آسم درگذشت و بار دیگر با نوحه
خوانی مهاجرانی تلف شد.
احمد محمود ،به استناد نامه هائی که خطاب به من در طول این سالها
نوشته است( ،و تاریخ نگارش بسیاری از آنها مصادف است با دوران وزارت
ارشاد همین مهاجرانی) ،همیشه با مشکالت بی حد و حصر سانسور و گرانی
کاغذ و نداشتن جواز چاپ روبه رو بوده است .دلخونی او از اوضاع در تمام
این نامهها آشکار است.
ولی این وزیر اسبق سوراخ دعا را خوب پیدا کرده است .در همان زمانی که
احمد محمودها از مشکالت کاغذ و سانسور و جواز چاپ مینالیدند وزارتخانة
زیر نظر او کاغذ سوبسید دار با بار و خروار به "خودی"ها و "قابل خرید"ها
میداد و نوشتههای آبکی همگی را با سالم و صلوات منتشر میساخت تا
"روشنفکر" و "هنرمند" اسالمی بتراشد و صله و جایزه میان قلم بدستان
گداصفت و جاه طلب تُخس میکرد تا بازار وزارتش را گرم نگه دارند ـ و
دیدیم که نگه داشتند .و امروز که کبّاده ریاست جمهورآینده را میکشد باز به
همان روش رو آورده است ـ دهن آنهائی را شیرین میکند که در گذشته هم
چشته خور شدهاند و برای نان و آب و خانه و ماشین بدنبالش موس موس
میکنند و برای کسانی که امروز متاسفانه به زیر خاک خفتهاند و دستشان از
دنیا کوتاه است حلوا پخش میکند( .قبل از احمد محمد ،مورد فریدون
مشیری را هم دیدیم که به شهادت دوستانش حتی از تلفن کردن به وزارت
ارشاد برای گرفتن مجوز انتشار کتابهایش اکراه داشت).
شنیدهام که یکی از نویسندگان مورد مهر و مورد استفادة وزیر اسبق ارشاد،
که از کنفرانس برلین به این طرف دچار بیماری خود گنده بینی وخیمی هم
شده ،برای دیگر نویسندگان نسخه صادرکرده است که حضور مهاجرانی را
در مجلس سوگواری احمد محمود ابداً به دید سیاسی نگاه نکنند! ولی بدون
شک برآن قلم زن دراز نفس گنده گو هم مثل بقیه روشن است که خود
حاجی مقاصد سیاسی دارد .مهاجرانی مراحلی را که خاتمی طی کرد
میخواهد طی کند .فراموش نکنیم که خاتمی را هم همین "روشنفکران"
خود فروخته تقویت کردند ،که او هم قبل از رسیدن به ریاست جمهوری
وزیر ارشاد رفسنجانی بود .ظاهراً این وزارتخانه که مشتری برای ارشاد کردن
گیرش نمیآید ،داوطلب مرشد شدن فراوان در دلش میپرورد!
فرانسویان ضربالمثلی دارند که میگوید :متدهای آزموده و موفق را چون
تیمهای برنده نمیبایست عوض کرد ـ مهاجرانی هم دلیلی ندارد که پس از
تجربة خوش گذشته راه و روشش را عوض کند .امّا فرانسویان یک اصل
حقوقی پابرجا هم دارند که بد نیست آقای مهاجرانی از آن با خبر باشد ـ من
این اصل را از پدرم که در سرزمین تبعید امروز من حقوق خوانده بود

تالش ـ بسیاری از جریانهای روشنفکری در غرب با همصدائی با برخی از
روشنفکران ایرانی پیدایش "جنبش اصالحات" و جریان دوم خرداد و مواضع
و تالشهای دولت " اصالح طلب " خاتمی را موجب اعادة حیثیت و
بازگشت چهرة مثبت مردم ایران میدانند .نظر شما در این رابطه چیست؟
امیر شاهی ـ مردم ایران؟ به هیچ وجه! کارهای این آقایان چه ارتباطی با
مردم ایران دارد؟ تالشهای حکومت سید محمد خاتمی ،چه اصالح طلب
بخوانیدش چه دو خردادی و چه به نامی دیگر ،فقط و فقط هدفش اعادة
حیثیت به نظام بی آبروی موجود در ایران و هیئت حاکمة رژیم رسوای
اسالمی بوده است و بس افق دید کسانی که از حکومت خاتمی دفاع
کردهاند و میکنند (اعم از ساکنین خارج و داخل) از چارچوب نظام اسالمی
فراتر نمیرود .و جوهر و چکیدة حرفها و خواست هاشان این است که
وضعیت به همین مهر و نشان بماند به این امید که به آنها هم از این نمد
کالهی برسد ـ یعنی همان امیدی که سیاسیون و روشنفکران در ابتدای
انقالب داشتند .من شخصاً در هیچ گفتار و کردار آنها نشانه ای دال براینکه
در فکر مردم ایران و آیندة ایران هستند ندیدهام.
آن دسته از ایرانی هائی که امروز برای محمد خاتمی پستان به تنور
میچسبانند همان هائی هستند که در ابتدا برای روح اهلل خمینی سینه زدند،
بعد پشت هاشمی رفسنجانی نماز خواندند و بدبختی این است که از همین
امروز خودشان را برای پستان به تنور چسباندن و سینه زدن و پس نمازی
کردن جانشین خاتمی آماده میکنند .واقعاً مایه تأسف است .من نمیتوانم
تصور کنم که ممکن است گروهی همان اشتباهات فاجعه بار را در طول
بیست و اندی سال ،البته با شدت و ضعف ،هر چند به چند سال تکرار کند و
داعیة دادن رهنمودهای سیاسی هم داشته باشد .ممکن است اسم این کارها
تالش معاش باشد ولی به تحقیق بارقه ای از وجدان و شعور سیاسی در آن
نیست.
تالش ـ احتماالً مطلعید که در مراسم بزرگداشت احمد محمود ،عطااهلل
مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد بر سر مزار این نویسنده حضور یافته و در برابر
ناباوری و خشم نویسندگان مستقل درمدح احمدمحمود به سخنرانی پرداخت.
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"بچههای بد" محکوم به سکوتاند ،گمنام میمانند ،در تلخی تبعید درونی و
تنگدستی تبعید بیرونی به سر میبرند.
در مورد زبان درازی هائی که این مردک بی سروپا در بارة من کرده بود باید
عرض کنم که نتیجهاش ـ البته اگر من در آن ملک اسالمزدة بی قانون
میبودم ـ میتوانست سنگسار شدن باشد نه ممنوع القلم بودن .افتخار
ممنوع القلم بودن را من از نخستین روز برپائی جمهوری اسالمی داشتهام و
حاال سالهاست که از طرف آن رژیم ممنوع االسمم که حتی افتخار
بزرگتری است .اجازه بفرمائید به این مقوله بیش از این نپردازم و برای
اینکه به سئوال شما کامل جواب گفته باشم فقط اضافه کنم که نویسندگان
و هنرمندانی که به شرافت روشنفکری اعتقاد دارند نه فقط محقّند بلکه
موظفاند که از گسترده شدن دام تزویر و ریای موجوداتی مثل مهاجرانی،
که فقط در انتظار مرگ صاحب قلمانند تا عزای قلم را بگیرند و قیمه پلواش
را بخورند ،جلوگیری به عمل آورند و هر آن کس که شرافت روشنفکری را
به این حضرات میفروشد از صفوفشان برانند.
این کوشش هائی که برای خرید روشنفکران صورت میگیرد و معموالً به
بهای نازل هم انجام میپذیرد نشان میدهد که اسالمیها بهتر از خود این
روشنفکران خود فروخته به ارزش اجتماعی روشنفکری واقفاند و در صدند
تا از خطری که این گروه میتواند برایشان ایجاد کند احتراز کنند .کاش خود
این افراد به این نکته پی میبردند که اگر جوی استقالل فکری میداشتند
خود آدمی بودند و امکاناتی داشتند.

یادگرفتهام ـ و آن اصل این است که :قاتل از مقتول ارث نمیبرد .من
امیدوارم خشمی که می فرمائید نویسندگان مستقل از این واقعه نشان دادهاند
(من با خوشوقتی تمام شاهد یک موردش بودهام) هرچه بلندتر و رساتر ابراز
شود و تعداد آنها هم هرچه بیشتر باشد تا نگذارند مرده ریگ نویسندگان
آزاده از گلوی جالدان آزادی بیان و قلم پائین برود.
تالش ـ هیچ تردیدی نیست که آقای مهاجرانی و اطرافیانشان بخوبی
میدانند ،دوستی و حمایت از اهل قلم و دفاع از آزادی قلم وبیان همواره
یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت حکومتها و دولتها نزد ایرانیان بوده
و هست ،امّا مشروط برآنکه حمایت از گروهی به منظور سرکوب و ساکت
نمودن گروه دیگر نباشد .و این درست همان هدفی است که دیدگاه فوق به
مهاجرانی و حامیان آشکار و پنهان وی نسبت میدهد.
با توجه باینکه شما بخوبی در جریان دفاع شدید عطااهلل مهاجرانی از
"فتوای قتل" سلمان رشدی توسط آیت اهلل خمینی بوده و ناسزاگوئیهای
بسیاری از سوی وی نسبت به شما بدلیل دفاعتان از سلمان رشدی در آن
مقطع صورت گرفت و اگر اشتباه نکنم بدنبال این حادثه بود که شما از سوی
جمهوری اسالمی ممنوع القلم اعالم شدید؛ آیا فکر میکنید تردید برخی از
نویسندگان و هنرمندان در رفتار امروز این شخص با استناد به آن گذشته بر
حق باشد؟
امیرشاهی ـ برای مهاجرانی و امثال او آزادی قلم و بیان یعنی آزادی هتاکی
برای خود آنها و اجبار سکوت برای دیگران .این افراد هرگز در پی دفاع از
این اصول نبودهاند .خود این شخص که چند صد صفحه سیاه کرده است
برای اینکه ثابت کند قتل یک نویسنده ،فقط به دلیل نوشتن یک کتاب،
واجب است در مقامی نیست که راجع به آزادی بیان فضولی کند .استفاده ای
که این مرد از روشنفکران میکند نسخة بدل استفاده ای است که خمینی و
رفسنجانی و خاتمی به درجات کردند .فقط اولی گرفت و مزدی نداد باقی
مختصر انعامی دادهاند .اراذل روشنفکران هم که نه شعور سیاسی دارند و نه
مناعت اخالقی مثل طالب مفتخور منتظرند ولیمه ای حاضر شود که به سر
سفره بشتابند و همانجا صیغة عقد یکی از این اسالمیها را با ملت ایران
بخوانند.
خالصه اینکه مهاجرانی و هم پالکی هایش فقط در فکر جمع آوری مَرَده از
میان قلم به دستانند و به سبک گانگسترها برای خودشان دستجات مافیائی
درست میکنند ـ آن هم با صرف پول و امکاناتی که از ملک ما و مردم ما
دزدیدهاند .وظیفة ابواب جمعی این است که به وقت لزوم و به دستور پدر
خوانده سینه سپر کنند و یا غداره بکشد .این نوع روشنفکر سوای آنکه همه
جا مبلّغ و مدافع منافع مافیائی این آقایان است و مطیع و مطاع اوامرشان،
خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه به زعم گردانندگان جمهوری اسالمی
وجودش دهن کجی و سرکوفتی است به نویسندگان و صاحبان قلمی که
هرگز به خاطر نان یا نام حاضر نمیشوند بر بی آبروئی های اعضای مافیای
آخوندی پرده بکشند" .بچههای خوب" جایزه میگیرند ،کمک مالی دریافت
میکنند ،سفر به خارج دارند ،در کنفرانسها شرکت میکنند ،به نمایندگان
رسانههای خارجی معرفی میشوند ،صاحب نام و کتاباند .در حالی که

تالش ـ امروز بطور گسترده ای سخن از قرار گرفتن ملت ایران در یک
نقطه عطف تاریخی است و همة مطالبات و قدرت مبارزة این ملت برمحور
آزادیخواهی ،رشد ،توسعه و ترقی ارزیابی میگردد .چنین بنظر میرسد پس
از گذشت یک قرن از جنبش مشروطه ،بار دیگر جنبشی با همان مضمون در
حال برآمدن است و نظر شما در خصوص چنین دیدگاهی چیست؟

امیر شاهی ـ من کامالً با این دید موافقم .به نظر من هم چنین میرسد که
نسل جوان ایران دقیقاً خواهان برقراری یک دمکراسی لیبرال در ایران است
که جوهر اصلی مشروطه خواهی بود .نسل جوان که تصور میرفت ،یا الاقل
حکومت اسالمی تمام همّش را به کار گرفت ،که از گذشتهاش چیزی نداند.
آنچه این باور را در من تقویت کرده است شعارهای دانشجویان است که هر
وقت توانستهاند ابراز وجودی بکنند در بزرگداشت مصدق ،که برحق سمبل
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دالیل درست و موجه در مقابل خمینی و مذهبیون ایستاد در تاریخ ما ثبت
خواهد شد) نیز از انتقاد در امان نمانده است .مقصودم فقط نیش قلم و
اشارات پر طنز در متن کتاب نیست که به او مربوط میشود ،در جائی هم که
بسیاری فکر کردهاند تعریف و تحسین مطلق از او شده است فقط به این
دلیل است که تاریخ را درست نمیشناسند و فیالمثل نمیدانند که نقل قولی
که من از "توسیدید" در آغاز فصل "خان" کردهام در وصف کسی است،
("نیکیاس") ،که گرچه انسان نیکی است ولی سردار خوبی نیست .تصدیق
میفرمائید که ناآگاهی دیگران کناه من نیست .در "هزار بیشه" هم
خوانندگان مالحظه میکنند که من در مصاحبهای مورد مؤاخذه قرار گرفتهام
که چرا به پروپای این گروه پیچیدهام و جوابهای مرا هم به این چرا قطعاً
میبینند ،بنابراین دیگر در اینجا نقلشان نمیکنم.
این تا آنجائی که به من و نظرات قبالً مطرح شدة من مربوط میشد ،اما
مقدمة این سئوال شما هم نیاز به جواب دارد:
اوالً من امیدوارم که نسل جوان به طور اعم نه خدمت و دریادلی مبارزان را
از یاد ببرد و خیانت و بزدلی تسلیم شدگان را .البته که این نسل نمیبایست
هیچ نکتهای را فراموش کند ـ نه فقط برای پاداش دادن به اولیها و تنبیه
دومیها بلکه بیشتر به این دلیل که برای احتراز از تکرار اشتباهات گذشته و
ساختن آیندهای روشن ،داشتن حافظة تاریخی جزو واجبات است .من این
حرف را چه بس بارها که تکرار کردهام.
ثانیاً میراث مصدق میراث والدین نیست که منحصراً به فرزندان برسد.
میراثی است سیاسی که هرکس به آن معتقد و وفادار باشد بر آن حقی دارد.
از میان کسانی که با او در زمان حیاتش همکاری کرده بودند ،به هیچوجه
همه در این تقسیم بندی نمیگنجند ـ بختیار و صدیقی را میتوان خلف به
حساب آورد و شاید چند نفر دیگر را (به رفتار ناهنجار سرکردگان حزب ملت
ایران و نهضت آزادی هم قبالً اشاره کردهام).
ثالثاً آنهائی از سران جبهة ملی که مد نظر شما هستند و مورد حملة من در
آثارم ،اساساً از سیاست چندان به دور افتاده بودند که فقط همگی میخواستند
در خانهشان بنشینند و وجیهالمله باشند نه چیز دیگری ،ولی انصاف حکم
میکند که در اینجا بگویم این نظام آریامهری بود که ملیون را برنمی تافت،
فعالیت سیاسی بازماندگان این جبههها و احزاب در سالهای قبل از انقالب
از حد عیب جویی و غرغرهای محفلی از رژیم پهلوی پیشتر نمیرفت و
امکان عرض اندام نداشت .در واقع هیچ انتقادی امکان عرض اندام داشت و
به گمان من همین کمبود در دوران شاه بزرگترین عامل برای گرم کردن
بازار چریکبازی و مجاهد بازی و مسلمان بازی شد.

دمکراسی لیبرال در ایران ماست ،صدا را بلند کردهاند ،و هر جا که توانستهاند
تصاویر و عکسهای او را باال بردهاند.
مردم ایران از شعارهای ضد دمکراسی چپگرایان به کلی بریدهاند .و
همانطور که گفتید ،پس از گذشت یک قرن ،که طی آن هم طعم
خودکامگی سلطنتی را چشیدهاند و هم مزة تامگرائی مذهبی را ،امروز به ایده
آل دمکراسی لیبرال بازگشتهاند .از نظر من راه درست همین است و امیدوارم
که تقویت شود.
تالش ـ از رویکرد نسل جوان ایرانی به دمکراسی لیبرال سخن گفتید و از
اینکه به نظر شما "مصدق برحق سمبل دمکراسی لیبرال در ایران" است .امّا
همین نسل به سختی میتواند فراموش کند که بجز تنی اندک چون دکتر
بختیار ،عمدة وارثان و یاران دکتر مصدق از فرط ستیز با حکومت پهلوی و با
درکی بسیار ناقص و ایستا از "منافع" ایران و "استقالل" کشور بازتاب و
تحقق آرمانهای خود را در انقالب اسالمی دیدند .حضور گستردة بسیاری از
سران جبهة ملی و حزب ملت ایران در صفوف انقالب و همکاری آنها با
انقالبیون در استقرار حکومت اسالمی ،شکستن آخرین مقاومتها و جذب
نیروها به جبهه قدرت حاکم یا حداقل تزلزل و سکوت بسیاری از روشنفکران
در مقابل حکومت جدید بسیار پراهمیت و تعیین کننده بود ،آیا فکر نمیکنید
شما اندکی مجموعة این نیروها را که خود را نیروهای ملی می نماماند ـ در
مقایسه با مارکسیستها ،مذهبیون و جریانهای طرفدار نظام سلطنت ـ از
نقدهای صریح و گزندة خود برکنار داشته و اهمیت نقش و سهم آنها را در
به ثمر رسیدن انقالب و استقرار حکومت اسالمی کمرنگ دیدهاید؟
امیر شاهی ـ راستش خرده ای که معموالً از من گرفته میشود در این جهت
است که چرا من از این نیروها چنین بی مهابا انتقاد میکنم ولی از آنجا که
این خرده گیریها غالباً از طرف کسانی است که به ضرورت فعالیتهای
سیاسی با من هم بند بودهاند و اکثراً ایرادها به صورت غیظ و غضب زیر لبی
ابراز میشود و بروزاتی شبیه قهر کودکانه دارد من هیچکدام را جدی
نگرفتهام .پس جواب به این سئوال شما یک "خیر" کوتاه و قاطع است .می
دانم که شما هم کتابهای مرا خواندهاید و هم موضعگیری های سیاسیام
را تعقیب کردهاید ـ بنابراین طرح این سئوال را برای روشن شدن ذهن
آنهائی که این دو کار نکردهاند مفید میبینم.
به کتاب "در حضر" من اشاره داشتید .در آن کتاب مسخرهترین و
حقیرترین و فرصت طلب ترین تصاویر من از افرادی چون سنجابی و
بازرگان و فروهر .تصاویر مسخره و حقیر و فرصت طلب پادوهای این آقایان
هم در سراسر اثر آمده است .در کتاب "در سفر" لبة تیز انتقاد من بیشتر از
هر قوم و قبیلة دیگری متوجه شاخة تبعیدی این گروه بوده است .یکی از
ارضا کننده ترین توصیف هائی که من در بارة این دو کتابم شنیدم ـ به
خصوص از کسانی که با من اتفاق نظر سیاسی نداشتند ـ این بود که راه
انتقاد از دسته و گروه "هم بند و هم افق" را من بروی دیگران گشودم ـ آن
هم در داغا داغ ماجرا نه پس از افتادن آبها از آسیابها ،حتی شخص شاپور
بختیار (با تمام ارادتی که به او داشتم و با اینکه اعتقاد راسخ دارم که نام او
به عنوان تنها کسی که در آن دوران پر آشوب با سربلندی و دلیری و به

تالش ـ پس از استقرار حکومت اسالمی که در اصل بازتاب شکست طبقة
سیاسی کشور ـ چه صاحبان قدرت و چه نیروهای خارج از حیطة آن ـ بود،
ما شاهد بازنگریهای عمیق و گستردهای از سوی بخشهای قابل توجهای از
نیروهای مذهبی ،مارکسیستی و طرفداران نظام سلطنتی هستیم .طرد
روشهای سیاسی گذشته ،نقد دستگاه فکری سابق و بریدن از پایگاهها و
سازمانهای سیاسی سُنتی پروسهای است که از همان آغاز سالهای نخستین
حکومت اسالمی در میان نیروهای یاد شده آغاز و همچنان ادامه دارد .حلقه
مشـترک این مجموعه شـناسائی سـهم خود در برآمدن حکومت اسـالمی و
8
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بنده هم از این قومم ولی بالفاصله اضافه میکنم که انتخاب این قالب در
مقام مقایسه با محتوای نظام سیاسی امری است فرعی).
در مورد "ملی ـ مذهبی" ها دو نکته را باید بگویم .یکی اینکه من شخصاً
هیچ فرصتی را از دست ندادهام که از رسوائی هاشان حرف بزنم و نکتة دوم
اینکه این گروه در گذشته بیش از آنکه نزدیک به افکار مصدق باشد از
پیروان اعتقادات بازرگان بود و حاال هم از همفکران یزدی است .بعد از
انقالب از "ملی" بودنشان بوئی به مشام من نمیرسد اما تا دلتان بخواهد
گند مذهبی بودنشان بلند است .از نشریاتی که خود را زبان اوپوزیسیون
میخوانند بپرسید که چرا تا یکی از این خدمتگزاران انقالب از طرف رژیم
اسالمی مورد بی مهری قرار میگیرد وکیل مدافع این افراد میشوند و آنها
را شهید راه حق طلبی معرفی میکنند! یکی از اینها دفاع از این اشخاص و
حتی السیدنش را با خاتمی زبلی سیاسی میدانست!
دوران مصدق ،اگر منصفانه قضاوت کنیم ،از ادوار کم نظیر و معتبر تاریخ
ماست و شخص مصدق ،هرگاه وطنی قدر شناس داشته باشیم ،به "پانتئون"
تاریخ ما تعلق دارد (بر سر در پانتئون ،که گورستان نامداران فرانسه است،
نوشتهاند" :تقدیم به بزرگ مردان از طرف وطنی قدرشناس") .اما طبیعی
است که نه آن دوران پایان تاریخ ما و نه آن بزرگوار همة تاریخ ماست .در
مورد کینه به ماجرای  28مرداد هم باید مؤکداً بگویم که آتشش را هیچ
گروهی بیش از شاه اللهیهای جدید و قدیم زنده مشتعل نگه نداشته است.
در هر حال به گمان من رسیدن به واقعیت الزمهاش مبالغه در بارة فضائل
دوران مصدق و یا از خاطر زدودن رذایل  28مرداد نیست .پس قاطعاً براین
عقیدهام که هرقدر تحقیق تاریخی بی طرفانه و تجزیه و تحلیل اجتماعی
منتقدانه از این هر دو شود بدون هیچ شک و تردید آموزنده خواهد بود.

یافتن ریشههای انقالب در انحرافات اساسی خود است.
امّا چنین تعمق مسئوالنه ای نسبت به گذشته و انقالب از سوی نیروهای
موسوم به "ملی ـ مصدقی" کمتردیده میشود (با اغماض براینکه شاخه ای
از آنها به مقتضای زمانه و با هدف نزدیکی به قطب قدرت ترجیح دادند
خود را ملی ـ مذهبی بنامند) .نه خطائی در روش و نه انحطاطی در تفکر!
گوئی برای آنها دوران مصدق نقطه عروج و کودتای  28مرداد مجوزی
برکین خواهی تا رفتن به مرز تباهی خود و کشور در همپیمانی با نیروهای
ویرانگر جمهوری اسالمی است.
آیا فکر نمیکنید ،تنها نگاه به دوران مصدق و یا کودتای  28مرداد برای
مشروعیت و حقانیت دائمی این نیروها کافی نیست؟ آیا نگاه محدود این
نیروها ،مانع از نگاه عمیق تر و منصفانه تر این جریان به سوابق نزدیکترش
در حوادثی نظیر خرداد  42و انقالب  57نگشته است؟
امیر شاهی ـ جواب این بخش را از قسمت مقدماتی آن آغاز میکنم تا به
انتهای سئوال برسم.
ببینید ،بعد از انقالب بعضی از مذهبیون یا مارکسیستها از احزاب یا فرقه
هائی که به آنها تمایل یا تعلق داشتند انتقاد کردهاند و ایدئولوژی این فرق
و احزاب را به نقد کشیدهاند .مذهبیون به این نتیجه رسیدهاند که اختالط
دین و دولت کار ناپسندیده ای است و مارکسیستها به این نتیجه که
دیکتاتوری پرولتاریا چیز مذمومی .یعنی هر دو گروه به الئیسیته و دمکراسی،
که سرلوحة فکری لیبرالیسم است ،نزدیک شدهاند و بر اساس این افکار از
گذشتة خود انتقاد کردهاند .دمکراتهای لیبرال از کدام بخش فکریشان انتقاد
کنند؟ و به اتکای کدام فکر دیگر؟ از اینکه الئیک بودهاند و دمکرات؟ ولی
اگر مقصودتان انتقاد از افرادی است که از این خط فکری منحرف شدهاند و
یا سیاستی نادرست در پیش گرفتهاند و به قیمت مصالح ملی به حفظ بیضة
اسالم کمر بستهاند البته من با شما موافقم که این انتقاد باید بشود و
همانطور که در پاسخ پرسش دیگر شما عرض کردم من به نوبة خود این کار
را کردهام و از این پس هم خواهم کرد .هرکس دیگری هم که چنین بکند
شاد خواهم شد .در ضمن من با "طرفداران نظام سلطنت" که به عنوان
گروهی از گروهها از آن نام بردهاید مشکل دارم ،چون این دسته در گذشته
حزب و فرقه ای نداشته است تا حاال به سبک و سنگین کردنش بنشیند ـ
جز احزاب فرمایشی بیست سالة آخر دوران محمد رضا شاه که من ندیدهام
کسی به حالجی آنها بپردازد ـ از فرمایشی بودنشان شکایتی داشته باشد و
یا تک حزبی کردن مملکت را نادرست بداند .انتقادهائی که در این زمینه
شده است به جای آنکه روش استبدادی سلطنت را هدف بگیرد غالباً فقط به
اشاراتی به "اشتباهات اعلیحضرت" ختم میشود .بقیه هم همه از خدمات
پادشاهان پهلوی سخن می گویند در صورتی که آن "خدمات" فقط به یمن
دیکتاتوری و آزادی کشی ممکن شد و به اعتقاد من اگر امروز هم کسی
بخواهد با توسل جستن به همان روشها از این قبیل خدمات عرضه کند
باید به نام آزادیخواهی جلویش ایستاد" .طرفداران نظام سلطنت" برای من
معنایش فقط این است که جمعی این قالب حکومتی را مثالً به شکل
دیگری که جمهوری است ترجیح میدهند( .در صورت فراهم آمدن اسباب
دمکراسی و الئیسیته و آزادیهای فردی ،به دالئل تاریخی و جغرافیائی،

تالش ـ خانم امیر شاهی شما پایگاه اجتماعی نیروهای طرفدار آزادی ،جامعه
ای مدرن و دمکراتیک را چگونه ارزیابی میکنید و شانس موفقیت این
نیروها را در نبرد علیه سنت گرائی مذهبی و جهان سومی به چه میزان
ارزیابی میکنید؟
امیر شاهی ـ پایگاه اجتماعی این نیروها به گمان من همان طبقة متوسطی
است که از اول قرن گذشته میالدی در ایران شکل گرفته است ـ یعنی
طبقة شهر نشین تحصیل کرده ـ که میخواهد به طرف لیبرالیسم و
دمکراسی برود .این گرایش سیاسی خوشبختانه در بین تودة مردم هم بیش
از پیش دیده میشود .اقبال موفقیت این راه سیاسی را من شخصاً زیاد
میبینم ولی اگر شانس پیروزی آن ناچیز هم میبود باز میگفتم که راه
همین است و تا آنجا که میسر است میبایست به یاریش شتافت و تقویتش
کرد .چون جستن و ارائة راه سیاسی درست و معقول برای آیندة کشور از
مقولة شرکت در میدان اسب دوانی نیست که آدمی به فکر هیچ چیز جز برد
و باخت آخرش نباشد .بسیاری از کسانی که امروز قال و قیل سیاسی به راه
انداختهاند و مقاله و مطلب سیاسی عرضه میکنند متأسفانه فقط در حال
شرط بندی بر روی اسب برندهاند ـ چه مدافعین دو خرداد چه فراموشکاران
 28مرداد.
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فصل سوّم از کتاب
صدساله گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته (تجدّد)
فصل سوّم  /بخش سوّم

سالهای توخالی در ساعت انقالب

داریوش همایون
آن دوره بشمار میرفت ،بلکه بویژه از آنروکه همه نیروهای ترس و تعصب و
ناسازگاری که چهار سال بعد فرانسه را به زانو درآوردند برضد او متحد شدند.
ژرفای ورطهای که فرانسویان را از هم جدا میکرد به بدترین صورت در
لذتی که دشمنان بلوم سقوط فرانسه را پذیرا شدند نمایان گردید.
اما گندیدگی پیکر سیاسی  body politicsاز این فراتر میرفت.
گرایشهای ضدیهودی ،نژادپرستانه و ضد دمکرات تنها به فاشیستها و
کاتولیکها و عناصر ارتجاعی دیگر محدود نمیبود .افراد و گروههای
چپگرائی نیز که از نقد متعارف مارکسیستی سرمایهداری و بحران یک نظام
پارلمانی منحط سرخورده بودند جمهوری سوم را به انحطاط و نرمی متهم
میکردند و خواستار "عمل" بودند .سودازدگی (ابسسیون) باززائی در همه
آنها مشترک بود .در واقع این آسیب پذیری دربرابر حمله از هر سو بودکه
جمهوری را در  1940چنان بیدفاع گذاشت.

در نخستین سالها ،انقالب اسالمی به فراوانی با انقالب فرانسه یا روسیه
مقایسه میشد .نوشتهای از تونی جات تاریخنگار امریکائی در بررسی دو
کتاب درباره فرانسه سالهای سی و چهل ،فرانسه "سالهای توخالی" و
"فرانسه در ساعت آلمان" این خواننده را بیشتر به یاد ایران سالهای انقالب
اسالمی و پیش از آن انداخت .در نگاه اول میان فرانسهای که زیر چکمه
هیتلر افتاد و ایرانی که زیر عبای خمینی رفت همانندی نمیتوان یافت .ولی
درونمایه (تم)های مسلط بر این کتابها با همه فاصله زمانی و تفاوتهای
سیاسی و فرهنگی و اوضاع و احوال ،همانندیها را نشان میدهد .انفجار
خشم وکین ازگونهای خاص که در هر انقالبی زمینه اصلی است در هر دو
موقعیت یکسان است ،ولی در فرانسه آن سالها ،همچنانکه در ایران آن
سالها ،گروههای بزرگی از فرانسویان چندان در دشمنی بایکدیگر پیش
رفتندکه کشورشان و زندگیهای خود را به آتش سپردند .ریمون آرون که
روشنبینترین و بزرگترین نویسنده و اندیشمند سیاسی فرانسه زمان خود
بود درباره آن سالها سخنی داردکه گوئی درباره ایران این دو سه دهه گفته
است" :فرانسه دیگر نبود و تنها در نفرتی که فرانسویان از هم داشتند وجود
داشت".
در سالهای پیش از جنگ آنچه در زندگی سیاسی فرانسه جنبه مرکزی
داشت زشتی و ناپسندی بنیادی آن بود ،از دامنه نفرت عمومی ،حمالت و
دشمنیهای شخصی ،بدگمانی ،بیگانه ستیزی .اسقف "داکس" در 1941
میگفت "برای ما سال گجسته (لعنتی) نه  1940که  19۳6بود ".در 1940
فرانسه از آلمان شکست خورد؛ در  19۳6حکومت جبهه مردمی به نخست
وزیری لئون بلوم سوسیالیست روی کار آمد .آن سال  19۳6یک سال
استثنائی در تاریخ فرانسه میان دو جنگ بود؛ نه تنها از آنروکه بلوم
برجستهترین و باشهامتترین سیاستگر ،و حکومتش نویدبخشترین حکومت



در انقالب اسالمی هیچ ناگزیری ،هیچ قضای آسمانی نبود.
ولی چه گروههای حاکم وچه گروههای مخالف ـ ازجمله
غیرمذهبی یا عرفیها ـ در همان نخستین برخورد با اسالم
انقالبی تن به قضا دادند.

نگرنده ایرانی دهه پایانی پادشاهی پهلوی ،بویژه از نیمه دهه هفتاد ،بسیاری
از آنچه را تونی جات در باره فرانسه آن روزگار از آن کتابها میآورد
احساس میکند .زشتی و ناپسندی بنیادی زندگی سیاسی ایران و ژرفای
ستیزه جوئی و کینه و نفرتی که ایرانیان را از هم جدا میکرد ،ـ بویژه و نه
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دستگاه حکومتی از واقعیات ایران ،از مردم و احساس و نیازهای آنان ،با
تفرعنی تحملناپذیر همراه گردید و به تنبلی ذهنی و زیستن در یک جهان
تخیلی دامن زد .در آن جهان تخیلی صدور یک دستور یا فرمان ،هرچه هم
دشوار یا غیر عملی ،با اجرای آن یکی شمرده میشد؛ همه چیز آسان میبود
و مسائل را میشد خرید و به یک اشاره برطرف کرد.
دوم ،محافل نیرومندی در بیرون ایران در رنجش سخت خود بر آن شدندکه
درسی به این نورسیده نوکیسه بدهند که مانند کدوبن آن شعر ،شوکت بیست
روزه خود را به رخ چنارهای دویست ساله میکشید و در عمل آشکار شد که
نه به تندبادهای مهرگانی ،که به نسیمی میافتد .آنها البته نمیخواستند کار
به آنجا بکشد که در  1979کشید و یک بازار ثروتمند که به یک اشاره
میشد میلیاردها از آن گرفت و درآورد ،از دست آنها رفت .ولی در ایران
چنین تصورشدکه میخواهند؛ و مسابقهای در میان حکومت و مخالفان برای
تحقق طرحهای تصورشده دیگران درگرفت ،بهمان اندازه که از فردای
جهش درآمد نفت ـ به برکت جنگ  197۳خاور میانه و تحریم نفتی اعراب ـ
مسابقهای برای ریخت و پاش و هدر دادن در همه چیز ،در منابع مالی و در
حیثیت ،درگرفته بود.

کمتر از همه در میان کسانی که از یک اردوگاه میبودند ،چه در حکومت و
چه در سازمانهای مخالف ـ گندیدگی پیکر سیاسی ،فضای تحمل ناپذیر
زمانه ،گرایشهای شبه فاشیستی چه در جامه نظام شاهنشاهی و چه جامه
پیشوا پرستی ملیون یا مارکسیسم -لنینیسم انقالبی (که بویژه در جامعههای
واپسمانده و جهان سومی صورت دیگری از فاشیسم شد )،سودازدگی
(ابسسیون) بازگشت به ارزشهای اصیل ،یادآور باززائی فرانسه آن سالها،
رادیکال شدن نیروهای مخالف از یک سو و رکود و انحطاط دستگاه
حکومتی از سوی دیگر ،و آن احساس رنجوری  malaiseملی ،همه در ایران
آن دوران نیز میبود .حتا طنین اظهار نظر نخست وزیر وقت فرانسه ادوارد
داالدیه را درباره فرماندهان نظامی کشورش در  1940در سخنان واپسین
نخست وزیر شاه درباره سران ارتش ایران میتوان شنید" :چه گروه
غمانگیزی هستند .چگونه میتوانستم به چنین مردانی اعتمادکنم .ما جنگ را
نباختیم چون جنگ افزار نداشتیم .جنگ را به سبب بیلیافتی سرگیجهآور
رهبران نظامی پای درگل گذشته باختیم".
لذتی که دشمنان بلوم با آن سقوط فرانسه را پذیرا شدند به خوبی یا
سرمستی انقالبیان غیراسالمی ـ هنگامی که میدیدند اسالمیها چگونه
آتش در خرمن قدرت و میراث ملی ایران میزنند قابل مقایسه است .منظره
سران ملیون و دستیاران مصدق و قهرمانان آزادی و حقوق بشرکه از برپا
شدن نهادهای یک رژیم توتالیتر شادی میکردند و مردم را به پشتیبانی
عاشقانه میخواندند بایست برای فرانسویانی که  1940را به یاد داشتند بسیار
آشنا بوده باشد.
اگر در فرانسه "راست" بودکه در دشمنی کورش با چپ و در دلبستگی
زمان فرسودش به یک جامعه دهقانی سنتی ،فرانسه را به شکست کشانید و
دو دستی پیشکش دشمن ملی کرد ،در ایران چپ بود ـ در صورت بی شکل
"ملی" و در صورت سازمانیافته تر مارکسیست انقالبی آن ـ که در دشمنی
تا پای نابودی خودش و کشور رفت .نه آنکه راست ایران همه مظلومیت بود
و قربانی کینه کور چپگرایان؛ همچنانکه چپ فرانسه نیز نقشی بسیار فعالتر
از قربانی صرف داشت .ولی در هر دو جا یک سوی طیف سیاسی آماده تر
بود که برای شکست دادن دشمن ،خودش را نیز قربانی کند .انقالب اسالمی
در ابتذال و بینوائی اخالقی وسیاسیاش ،چه در موقعیت انقالبی پیش از آن
و چه در رژیمی که از آن برخاست بیش از آنکه تکرار انقالب  1789باشد
نگرنده را به یاد شکست اخالقی و سیاسی و نظامی فرانسه  1940و رژیم
تبهکار ورشکستهای که در چهار ساله پس از آن ،رسوائی و شکست را کامل
کرد میاندازد .بیشترین همانندی با فرانسه انقالبی در "عامل لوئی شانزده "
بود؛ همچنانکه پونیاتوفسکی وزیر کشور فرانسه پس از سفری به تهران
برای روشن کردن وضع خمینی به رئیس جمهوری ژیسکار دستن گزارش
داد" :همان لوئی شانزده است( ".فرانسویان درباره خمینی آماده بودند بسیار
بیش از آنکه در تهران جراتش را داشتند راه بیایند ولی پس از پونیاتفسکی
چارهای جز کنار آمدن با خود خمینی نیافتند).
چرخ انقالب اسالمی  1۳57در واقع از چهار سال پیش از آن و چهار برابر
شدن بهای نفت در کنفرانس اوپک تهران و نقش پادشاه ایران به عنوان
یکی از بازیگران اصلی و سخنگوی کشورهای صادرکننده نفت به راه افتاد.
از آن هنگام دو تحول بزرگ روی داد .نخست ،دورافتادگی رهبری سیاسی و



در حالی که هیچ بخشی از جریان انقالبی ،از مذهبی و
عرفی ،نه دریافت درستی از دمکراسی و نه تعهدی بدان
داشت؛ و رهبری و موتور انقالب ،اسالم بنیادگرای انقالبی
بودکه هیچ کس نمیتوانست آن را متهم به باورداشتن
مردمساالری و حقوق بشر کند .انتظار برآمدن یک نظام
دمکراتیک از انقالب اسالمی به رهبری آخوندها همان
اندازه خودفریبی بودکه دست و پازدنهای پس از انقالب
برای انداختنش به گردن این و آن؛ و جلوه دیگری از
زیستن در دروغ بود .از آن جامعه وطبقه سیاسی پیش از
انقالب چشمداشت چنان معجزهای نمیشد داشت.

"سالهای توخالی ایران" آن چند سالی بودکه قدرت خرید جای قدرت
اندیشه را گرفت .گرایشی که سرتاسر جامعه همواره به نمایشهای سطحی و
زرق و برق نشان میداد ،اسباب مادی خود را به تمام یافت .اما پیش از آنکه
به پختگی ناگزیر خود برسد ،که در ظرفیت جامعهای با مایه فرهنگی ایران
میبود و نشانههای امیدبخش آن را از همان هنگام میشد دید ،به توفان
انقالبی بر خورد.
دستگاه حکومتی ایران که در ده ساله پیش از آن با سخت کوشی و
چارهگری و سوار بر موج نیرو بخش اصالحات اجتماعی پردامنه شاه توانسته
بود درآمد نفتی ناچیز ایران را برای رسیدن به یک رشد اقتصادی تند ولی در
توانائی ملی و هماهنگ با تحوالت جامعه بسیج کند ـ و اگر یک استراتژی
توسعه نزدیکتر به نمونه کره جنوبی را برگزیده بود بسیار بیشتر میتوانست
ـ در آن چند ساله آخر خوان یغمائی شدکه که نیروی محرکش نه یک
استراتژی پیش اندیشیده ،هرچند پرعیب و آبستن دشواریهای بعدی ،بلکه
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انتلکتوئل را در گفتار وکردار خود به نمایش گذاشتند که حکومتگران در
کشورداری .عناصر "ملی "،لیبرالهای نویسندگان غربی ،در پناه سانسور
رهاننده از ظاهرکردن بینوائی اندیشگی خود معاف میبودند ـ تا زمانی که در
فضای باز پیش از انقالب و "بهار آزادی" پس از آن و سپس در فضای بی
بندوبار بیرون و سیاستهای تبعیدی ،این بهانه ،با پیامدهای تأسف آور برای
" غولها "ی سیاسی و ادبی زمانه ،از آنان گرفته شد .هنگامی هم که
فرصت تاریخی ،خود را به آنان عرضه کرد جز از هموارکردن راه نیروهائی
که با آنان کمتر از نظام پادشاهی دشمنی نداشتند و کینهشان را از انقالب
مشروطه و جنبش ملی کردن نفت به دل گرفته بودند برنیامدند.

بلندپروازی پایانناپذیر یک تن و آزمندی سیری ناپذیر یک پلوتوکراسی ،یک
گروه کوچک ثروتمندان بانفوذ( ،الیگارشهای روسیه پس از فروپاشی) بود.
سیاست ،میدان هرچه کوچکتری میشدکه فرصت و دید محدود تنها یک
تن چهارچوبها و قواعد آن را تعیین میکرد؛ و آن یک تن چه در اختیار
داشت :سی چهل تنی از نزدیکانش با درجات گوناگون پائین درستکاری و
شایستگی و یکرنگی؛ یک تکنوکراسی نوپا ـ شمار روزافزون ولی هنوز
ناکافی زنان و مردانی که بویژه از دانشگاههای بیرون به خدمت دولت در
میآمدند و در تار عنکبوت دیوانساالری سنتی ایران و اعمال نفوذهای مالی
پارهای نزدیکان شاه گرفتار میبودند؛ ـ ارتشی که زیر سنگینی امیران
(ژنرال)های بیشمارش نمیتوانست تکان بخورد.
در آن فضای کوچک قدرت و پول ،رقابتها و دشمنیها سخت و دوستیها
ناپایدار بود .پادشاه مانند بیشتر کسانی که به اندازه مقام خود نمیرسند از
اصل تفرقه انداز و حکومت کن پیروی میکرد ،و به افراط .برای کسی که از
به رخ کشیدن قدرت خود خسته نمیشد تماشای سرامدانی که شکایتهای
خود را پیش او میبردند و برای جلب محبتش از وقت و وظیفه خود میزدند،
یک مایه خرسندی اضافی میبود .تفرقه انداختن برای حکومت کردن در
میان دشمنان همیشه بکار میآید ولی درکشورداری میباید آن را با احتیاط
بکاربرد زیرا تفرقه انداخته میشود ولی حکومت آسیب میبیند ـ چنانکه دید.
پادشاه در اواخر دیگر حکومت نمیکرد .در زیر ظاهر فرمانبرداری و تملق،
کنترل او بر تحوالت کشور و بر افکار عمومی به مقدار زیاد از میان رفته بود.
این آسیب بیش از همه خود را در ارتش نشان داد .ارتش سرتاپا دچار چند
دستگی ،چنان سازمان داده شده بودکه قدرت سیاسی را چالش نکند و
دربحران چنان ناتوانی و سرگشتگی از خود نشان داد که همه کوششهای
ژنرال هویزر و طرحهای سوخت رساندن به خودروهای ارتش که ذخیره
برای روز مبادا نداشت از امریکا ،نتوانست آن را از شکست سیاسی و نظامی
هردو رهائی بخشد" .پنجمین ارتش غیر هستهای جهان" در آن هنگامه
برای نگهداشتن خودش به نفتکش امریکا و پادرمیانی هویزر سردرگم
نیازمند میبود.
گروه حاکم ایران بیست و پنج سال تربیت یافته بودکه نقشی جز اجراکننده
دستورهای پادشاه نداشته باشد و از ابتکارو اعتماد به خود تهی شده بود.
دربرابر سیلی که باال میگرفت همه چشم به دهان پادشاه بودند ولی آن
سرچشمه قدرت که در روزهای آفتابی شرق و غرب را به بازی میگرفت در
نخستین غرش تندر ناگهان خشکیده بود؛ در ترکیبی از درهم شکستگی
روحی و جسمی ،رهبری را از دست نهاده بود و میدان را به سیاستگرانی از
درون حکومت و از میان مخالفان سپرده بودکه در واقع سیاستبازانی بیش
نبودند و در آن گیرودار مجالی برای پیش انداختن خود و بند وبست چند
روزهای با این ،و پاک کردن خرده حساب چند سالهای با آن میجستند؛ نه
موقعیت را در مییافتند نه هیچ طرح روشنی میداشتند .نقش آنها در
فاجعهای که شکل میگرفت همان بود که همتایان ارتشیشان درگفتگوهای
شگفتاور "مثل برف آب خواهیم شد" نشان دادند .اگر تکنوکراتها بی اثر
ماندند "سیاسی"ها تنها این در و آن در زدند.
در آن سوی طیف سیاسی ،نیروهای مخالف همان سطح پائین اخالقی و



هیچ دوره تاریخی پیامد ناگزیر دوره پیش از خود نیست.
در تاریخ و سیاست ،در پهنه تجربه بشری ،امر حتمی
وجود ندارد .چنانکه توین بی میگفت ابتکار انسانها
دربرابر آنچه پیش آید علت نیست ،چالش است؛ و
پیامدهای آن معلول نیست ،پاسخ است .برخالف رابطه
علت و معلول ،پاسخ به یک چالش ،گریزناپذیر و
تغییرناپذیر و پیش بینی پذیر نیست .با اینهمه هر دورهای
هرچه متفاوت ،دنباله دوره و دورههای پیش از خود است.
آنچه جامعه ایران و طبقه سیاسی آن در سالهای پیش از
انقالب بر آن قادر شده بود بازتاب خود را در سالهای
انقالب اسالمی نیز یاقت.

چپگرایان در پیکار و ضد پیکار چریکی بیرحمانه شکست خوردند ـ تا دولت
مستعجل انقالب به یاری آمد ـ و در آنجا که میتوانستند ،در رسانههای
همگانی که از طرفههای روزگار عرصه قدرت نمائی آنها شده بود ،سانسور
رئالیسم سوسیالیستی را رو در روی سانسور ناشیانه و خالف منظور و سطحی
دولتی فرستادند .آنچه از گفتمان آن سالها چه از چپ با همه فرمانروائی
فکری سی سالهاش ،و چه از تبلیغات رسمی با همه هزینههای سنگینش بر
دل و ذهن مردمان نشست کارهای آلاحمد و شریعتی و خیل نویسندگان "
مترقی " بود که نان سانسور و زندان را میخوردند .بیشتر آن کارها سخت
به آن سالهای بی شکوه ،و انقالبی که از آن برآمد میبرازید.
در انقالب اسالمی هیچ ناگزیری ،هیچ قضای آسمانی نبود .ولی چه
گروههای حاکم و چه گروههای مخالف ـ ازجمله غیرمذهبی یا عرفیها ـ در
همان نخستین برخورد با اسالم انقالبی تن به قضا دادند .دستگاه حاکم
ایستادگی را دربرابر جنبشی که همه جامعه نمیبود و میشد در مراحلی آن
را بیدشواری زیاد و با تلفاتی کمتر از دو سه هزار تنی که در نیمه دوم سال
 1۳57کشته شدند متوقف کرد ،بیهوده شمرد و از در امتیاز دادن درآمد؛ و
مخالفان غیر مذهبی با سرسپردگی از همان آغاز ،هر امکان تغییر مسیر
انقالب را از خود گرفتند .مبارزه انقالبی اندکی نکشید و به تندی یک گردباد،
ریگ روان جامعه ایرانی را زیر و رو کرد .خالء (وایو)ی سیاسی و اخالقی به
دنبال پرشدن بود و خود را با نخستین چیزی که در دسترس یافت انباشت.
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بر شکست باورنکردنی گروههای حاکمی که تا شش ماه پیش از پیروزی
انقالب بر جهانیان فخر می فروختند و مردم را شایسته آن نمیدانستندکه
نظرشان را بپرسند ،وگروههای مخالفی که خود را به سنتها و
شخصیتهای ملی میچسباندند ،یا بویه انقالب جهانی پرولتاریا در سر
میپروراندند (آنها هم پرولتاریا را شایسته نمیدانستندکه نظرش را بپرسند)
جز این دلیلی نمیتوان آوردکه در آن زندگی پر دروغ ،جملگی در خود به بن
بست و نا امیدی رسیده بودند.



معلول نیست ،پاسخ است .برخالف رابطه علت و معلول ،پاسخ به یک
چالش ،گریزناپذیر و تغییرناپذیر و پیش بینی پذیر نیست .با اینهمه هر
دورهای هرچه متفاوت ،دنباله دوره و دورههای پیش از خود است .آنچه
جامعه ایران و طبقه سیاسی آن در سالهای پیش از انقالب بر آن قادر شده
بود بازتاب خود را در سالهای انقالب اسالمی نیز یافت .انقالب باخود یک
فوران انرژی آورد؛ ولی دریغ از یک اندیشه درخشان .گوئی ژرفای بیخبری و
واپسماندگی جامعه ،از جمله بسیاری الیههای روشنفکری ،منتظر زمین لرزه
 1۳57میبود تا به سطح بیاید .آنها که انقالب اسالمی را با انقالبهای
دیگر مقایسه میکنند دربرابر آثار فرهنگی و سیاسی آن ،از جمله قانونها و
نهادهایش ،چه می توانندگفت؟ روشنفکرانی که در آن چند ماهه نخستین،
در آن ماهها که خمینی هنوز دستگاه سرکوبیش را راست نکرده بود ،همچون
باد بهاری بر آن برهوت سیاسی و فرهنگی گذشتند انگشت شمار بودند و
صدایشان درغوغای چپ مارکسیست -لنینیست و راست حزباهلل و
"لیبرال" سرازپا نشناخته گم شد ،چنانکه در سالهای پیش از آن نیز به
درجات کمتر ،میشد.
انقالب ،بزدلی بیاعتقادانه رژیم پیشین را با نامردمی حقمدارانه خود
جانشین کرد و ابتذال دل بهمزن خود را بر ابتذال دلگیر آن افزود .اما ضربت
بیدارکنندهای بر روان و ذهن ایرانیان زد که در دو دهه بعدی با ضربتهای
دیگری در جهان بیرون تقویت شد .این ملتی که هیچگاه و در ناپسندترین
روزهای خود نیز نا امیدکننده نیست نشیب انقالب و حکومت اسالمی را
تخته پرشی برای جهشهای بلندتر آینده گردانید .ظرفیت قابل مالحظه
فرهنگی که بویژه در بیست ساله پیش از انقالب ساخته شده بود بر یک
زمینه ذهنی مساعدتر از گذشته بالیدن گرفت .چه در درون و چه در بیرون
ایران برای نخستینبار ،آزاد اندیشی با مایه فرهنگی درخور همراه شد .پیش
از آن چنان مایه فرهنگی درخوری کمتر بهم میرسید و زیرساخت فرهنگی
تازه داشت برپا میشد؛ آزاد اندیشی نیز کاالئی کمیاب بشمار میرفت .این
آزاد اندیشی در بیرون بی مانع فیزیکی ،رنگهای طیف سیاسی را کمتر و
بیشتر فرامیگیرد و در درون همه سرکوبگریهای جمهوری اسالمی از
بازایستاندنش درمانده است.
در واقع به سبب طبیعت واپسگرا و سترون جهان بینی آخوندی ،هر جوشش
زندگی فرهنگی و سیاسی ایران ـ هرچه در سنت آخوندی و مصالح نظام
نگنجد ـ پیکار مستقیمی با سراسر آن است ،حتی اگر تا چندگاهی از
فضاهای خصوصی به فضای عمومی نرسد .این پیکار هر روزه در گستره
جامعه ادامه دارد و آزاد از پندارهای سالهای توخالی و ساعت انقالب،
پایههای یک فرهنگ امروزین از جمله فرهنگ سیاسی شایسته انسان این
سده را میریزد.

انقالب باخود یک فوران انرژی آورد؛ ولی دریغ از یک
اندیشه درخشان .گوئی ژرفای بیخبری و واپسماندگی
جامعه ،از جمله بسیاری الیههای روشنفکری ،منتظر زمین
لرزه  1357میبود تا به سطح بیاید.

رنگ عوض کردن گروه نخست ،که پیش از آن هیچ بدی از بی اعتقادی و
زرنگی خود ندیده بود؛ و طمع بهره برداری از نیروی پیروزمند انقالبی برای
گروه دوم ،جز بهانهای نبودکه آن سایه مردان برای تسلیم و زیرپا نهادن
اصول آوردند .در رفتار رهبری انقالب هیچ قرینهای نبودکه کمترین تردیدی
در بیرحمی محض و سازش ناپذیریاش بگذارد .کسانی که در گروههای
حاکم میگفتند ما که کاری نکردهایم و به امید همدردی و مهربانی میبودند
یا از آن بدتر ،انتظار پاداش خوش خدمتی خود را به آخوندها میداشتند؛ و
آنها که در میان مخالفان ،تظاهرات صدها هزار نفری را میدیدند و باز به
خیال فرستادن خمینی به قم یا دستبرد زدن به قدرت از روی نمونه اکتبر
 1917میبودند تنها دنبال دستاویزی میگشتند ـ راه حلی برای فروریختگی
اخالقی مردمی که در زمین سترون دروغ و باوراندر  make believeبارآمده
بودند.
در حالی که هیچ بخشی از جریان انقالبی ،از مذهبی و عرفی ،نه دریافت
درستی از دمکراسی و نه تعهدی بدان داشت؛ و رهبری و موتور انقالب،
اسالم بنیادگرای انقالبی بودکه هیچ کس نمیتوانست آن را متهم به
باورداشتن مردمساالری و حقوق بشر کند .انتظار برآمدن یک نظام
دمکراتیک از انقالب اسالمی به رهبری آخوندها همان اندازه خودفریبی
بودکه دست و پازدنهای پس از انقالب برای انداختنش به گردن این و آن؛ و
جلوه دیگری از زیستن در دروغ بود .از آن جامعه وطبقه سیاسی پیش از
انقالب چشمداشت چنان معجزهای نمیشد داشت.
هیچ دوره تاریخی پیامد ناگزیر دوره پیش از خود نیست .در تاریخ و سیاست،
در پهنه تجربه بشری ،امر حتمی وجود ندارد .چنانکه توین بی میگفت ابتکار
انسانها دربرابر آنچه پیش آید علت نیست ،چالش است؛ و پیامدهای آن
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استراتژی سنجیده در ساماندهی همسنگِ اقتصاد و سیاست
(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

اگر کلیه برندگان جوائز نوبل مدرسه اقتصاد شیکاگو هم ،بفرض محال ،به نظام
جمهوری اسالمی ایران مشورت بدهند ،این نظام از سامان دادن به امر اقتصاد
ناتوان خواهد ماند؛ و اگر تمامی سرمایههای جهان هم ،باز بفرض محال ،آماده
باشند در ایران جمهوری اسالمی کارکناند ،در چارچوب نظم نهادی ـ حقوقی
موجود مایه رونق و مدرن شدن ایران نخواهد شد .مسئله اینست که هم مغز و
هم قلب این نظام بیمار و علیل است.
هیچ ملتی بزور بیگانگان به مرتبه سرافرازی نرسیده است :آمریکا را مردم
آمریکا اعم از مهاجر و بومی ،ساخته و آبادکرده اند؛ اروپا را اروپائیان ساخته و
به غنا رساندهاند :رنسانس و رفورماسیون و نهضت علمی و فنی سدههای 16
تا  18از ژرفای فرهنگ اروپا ریشه گرفتهاند .اگر ملتی خود را برای احراز
آزادی و سرافرازی مهیا نکند ،حتی اگر مناسبترین شرایط بین المللی آماده
باشند ،به آزادی و حرمت دست پیدا نخواهد کرد.

دکتر حسن منصور
تالش ـ شما در طول سخنانتان برای حضور در پروسة جهانی شدن "به
منظور سودبردن از آن" بر تحقق پیش شرط هائی تکیه داشتهاید که در
اصل به مفهوم اولویتهای سیاسیاند و نظام حاکم برایران بشدت در مقابل
آنها مقاومت مینماید .داشتن یک استراتژی سنجیده به مفهوم نظام
حقوقی ،سیاسی ـ اقتصادی مدرن و مبتنی بر آزادی و استقالل فرد و تحقق
دموکراسی در کشور با ماهیت و در نتیجه تداوم حکومت اسالمی در مغایرت
کامل قرار میگیرند.
امّا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ،متخصصین و تکنوکراتهای یاری
دهندة حکومت اسالمی با انکار اولویتهای سیاسی ،اساساً مشکالت ایران را
اقتصادی ارزیابی مینمایند .آنها نیز اگر چه بر ضرورت داشتن رابطه با
جهان غرب همراه با یک استراتژی سنجیده تکیه داشته ،اما آن را در امر
خصوصی سازی بخش اقتصاد ،برقراری نظام حقوقی که موجب جلب
سرمایههای خارجی گردد ،وارد شدن به بازار رقابت جهانی با تکیه برمزایای
کشور و دستیابی به استانداردهای بین المللی خالصه میکنند .آنها براین
نظرند که با حل مشکالت اقتصادی خود بخود محدودیتهای سیاسی و
فرهنگی نیز برطرف خواهند شد .از نظر شما دیدگاههائی از این
قبیل تا چه میزان از صحت و حقانیت برخوردارند؟

غفلت میکند و بسیاری فرصتها را برای اصالح امر اقتصادی ،که حتی در
غیاب اصالح سیاسی میسر است ،از دست مینهد .امّا در سوی دیگر طیف
گرایشی وجود دارد که اصوالً ،مسئله ایران را به معضل اقتصادی فرو
میکاهد .این یک نوع ردوکسیونیسم ( )reductionismو اکونومیسم
( )economismاست ،که از بیماریهای روشی شمرده میشوند .همین
گرایش ،امر اقتصادی را نیز به چند اقدام فرو میکاهد و با یکی دو "اگر"
کارها را سروسامان میدهد .پرسشی که در برابر این اصحاب نظر قرار
میگیرد این است که آیا مشکل ایران ،فنّی است؟ پاسخ این پرسش ،بدون
ابهام و تردید ،منفی است :اگر کلیه برندگان جوائز نوبل مدرسه اقتصاد
شیکاگو هم ،بفرض محال ،به نظام جمهوری اسالمی ایران مشورت بدهند،
این نظام از سامان دادن به امر اقتصاد ناتوان خواهد ماند؛ و اگر تمامی
سرمایههای جهان هم ،باز بفرض محال ،آماده باشند در ایران جمهوری
اسالمی کارکناند ،در چارچوب نظم نهادی ـ حقوقی موجود مایه رونق و
مدرن شدن ایران نخواهد شد .مسئله اینست که هم مغز و هم قلب این نظام
بیمار و علیل است :مغز بیمار است چون اندیشه رهبری و "فصل الخطاب"
بودن والیت فقیه ،با کلیه بنیادهای انسانی ،علمی و دموکراتیک ناسازگار
است و انسان را به حد چارپایان تقلیل میدهد؛ قلب بیمار است زیرا
احساسات و هیجانات این نظام ،نه بر پایه عشق و حرمت به انسان زمینی و
بدور از کماالت تصوّری ،بلکه بر مبنای نفرت و بی حرمتی ،ناقص شمردن و
زیانکار دانستن او بنا شده و این در حالی است که اولیگارشی حاکم ،بدون
داشتن هیچ فضیلتی بر همین انسان متوسط زمینی ،خود را بصورت کاست

دکتر منصور ـ آری در این زمینه ،طیفی از برخوردها حضور دارند :در یکسو،
گرایشی وجود دارد که پرداختن به معضالت اقتصاد را موکول میکند به حل
مسائل سیاسی .این گرایش ،از تداخل و تعامل امر سیاسی و امر اقتصادی
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برترفراکشیده ودرعین غوطه خوردن در کاستیها و فسادها از "معصومیت"
دم می زند .تجربه بیست و چهارسال عمل این نظام نشان داده است که در
ورای حرّافیهای خسته کننده و پایان ناپذیر ،هر جا انتخابی میان خوب و بد
در میان بوده ،این نظام در انتخاب بد تردید روا نداشته؛ و هر جا انتخاب در
میان بد و بدتر دائر بوده بدتر را مرجح شمرده است .انسان مورد تمجید این
نظام ،انسان مقلّد و اندیشه گریز است  1در حالیکه ،اقتصاد مدرن ،بعنوان
بخش عمدة نظام مدرن ،بر دوش انسان مستقل ،متفرّد ،اندیشه ورز و
مسئولیت پذیر استوار شده است؛ آرمان محرکه این نظام ،احیای نظام قبیله
ای ـ فامیلی و بنای "امت" است ،در حالیکه اقتصاد مدرن ،در نهایت بر
دوش فرد مشمول قرارداد اجتماعی دموکراتیک و در "جامعه" مصداق
مییابد که در مرحله جهانی شدن ،از مرزهای ملّی نیز فرا میرود و حالت
همه جهانی بخود میگیرد؛ بلحاظ معرفتی و جهانشناسی ،این نظام خواسته
است با تالشهای بی امانی که با عنوان "وحدت حوزه و دانشگاه" بعمل
آورده و میآورد ،دانشگاه را حوزوی کند؛ در حالیکه نظام مدرن ،طی یک
پروسة پرکش و قوس و آفرینشگر ،حوزههای سوربن و آکسفورد را
دانشگاهی کرده و نام با معنی اونیورسیته برآن نهاده ،که طلیعه انسان
جهانی ،و حقیقت پژوهی فارغ از قالبهای تنگ این یا آن ایدئولوژی یا
اعتقاد است؛ بلحاظ بسیج نیروی تحرک ساز و مدیریت ،این نظام خواسته
است انسان متفکر و مدیر را به قید و بند عوام بسپارد ،در حالیکه نظام
مدرن ،عوام را در واگن نهائی قطاری نشانده است که لوکوموتیو آن ،فکر
سنجیده و علم اندیش و فنّ ورزان است؛ این نظام ،در زمانی؛ "حقیقتهای"
خود را در قالبهای نظری "اهل ثقة" منجمد کرده و بدنبال بستن واقعیت
روینده ،به تخت پروکوست خویش است که نظام مدرن ،در پیگرد مستمر
حقیقت علمی ،بدون وقفه و با تمام توان راه میجوید و از اصحاب پژوهش و
نظر مدد میگیرد؛ و بر همین سبیل ،سازماندهی تولید ،توزیع و مدیریت این
نظام بر مبنای "تعهد و سر سپردگی" است و نه بر پایه شایستگی و کاردانی.
آنجا هم که بحکم ضرورت ،فنّ و تکنیکی در میان است ناگزیر ،در
چارچوبهای استراتژیک غیرواقع بینانه نظام از نفس میافتد و ثمره الزم را
ببار نمیآورد .شما کارآئی مهندسان ورزیده دورن این نظام را با کارائی
همگنان جهانی آنان قیاس کنید تا میزان تلخی این واقعیت معلوم شود.
مدیران منتخب جمهوری اسالمی ،در کلیه سطوح هنوز پس از گذشت یک
ربع قرن ،از ناتوانترین مدیران تاریخ ایراناند .حال ،این "اصحاب
ردوکسیون" چگونه میخواهند مثالً با حفظ بانکداری مفلوج اسالمی ،ـ که
یک امر حقوقی و سیاسی است ـ نظام پولی کشور را سالم کنند؟ اینان،
درغیاب مکانیسم بازارمالی ـ سرمایه ای و نرخ بهره چاالک ،چگونه میتوانند
"ارزش حال جریان نقدینگی آینده" ( )PVCFرا تعیین کنند تا با استعانت از
آن ،به "خصوصی سازی" صنایع بپردازند بی آنکه صنایع دولتی را بسود
اصحاب قدرت و نفوذ مصادره کنند؟ اینان ،بدون التزام قانونی و حقوقی نظام
به رعایت رسمی و عملی حقوق طبیعی و مدنی انفکاک ناپذیر انسان ،چگونه
میخواهند امنیت انسانها و از جمله خارجیان را برای فعالیت در خاک ایران
تضمین کنند؟ مگر اینکه بخواهند برای خارجیان یک  Ghettoپدید آورند و
آنان را از شمول "قوانین نورانی" این نظام ،معاف بدارند! اینان ،در فقدان

مفهوم حوزه عمومی و خصوصی زندگی انسان ،که حتی مفردات آن در
اندیشه جمهوری اسالمی حضورندارد ،چگونه میخواهند حرمت حوزه
خصوصی زندگی انسان را ـ که الزمه یک زندگی انسانی است ـ پاس
بدارند؟
تالش ـ پروسه جهانی شدن در وجه قدرتمند و قابل مشاهده خود اقتصادی
است و جهان صاحب سرمایه و قدرت برای پهن نمودن دامنه نفوذش در
کشورهائی نظیر ما به هیچ روی منتظر تحوالت عمیق اجتماعی ـ سیاسی
نخواهد ماند .برای آنها تنها سودآوری مراودات و درجه ای از اطمینان
نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی که امنیت بازگشت سود و سرمایه را
تأمین کند ،کافی است .آیا فکر نمیکنید حکومت اسالمی بدون آنکه مجبور
باشد به اصالحات اساسی در جهت آزادیها و رفع فشار و اختناق در داخل
تن در دهد ،قادر خواهد بود مناسبات اقتصادی خود را با جهان سرمایه
سروسامان دهد؟ در چنین صورتی چه وضعیت و موقعیتی برای ایران از
لحاظ اقتصادی و سیاسی پیش خواهد آمد؟
دکتر منصور ـ هیچ ملتی بزور بیگانگان به مرتبه سرافرازی نرسیده است:
آمریکا را مردم آمریکا اعم از مهاجر و بومی ،ساخته و آبادکرده اند؛ اروپا را
اروپائیان ساخته و به غنا رساندهاند :رنسانس و رفورماسیون و نهضت علمی و
فنی سدههای  16تا  18از ژرفای فرهنگ اروپا ریشه گرفتهاند .اگر ملتی خود
را برای احراز آزادی و سرافرازی مهیا نکند ،حتی اگر مناسبترین شرایط بین
المللی آماده باشند ،به آزادی و حرمت دست پیدا نخواهد کرد .آزادی و
سرافرازی ،حتی پس از بدست آوردن ،نیازمند مراقبت هوشمندانه و
پیگیرانهاند واالّ بدست آفات فراوان پژمرده و نابود خواهند شد .شما فاشیسم
و نازیسم را مثال بگیرید که چون قارچی بر تنه نظام مدرن روئید و آنرا به
تباهی کشاند؛ شما استالینیسم را بگیرید که چگونه اندیشه عدالتجویانه
سوسیالیستی را به تحجر استبداد مخوف سوق داد .در دموکراتیکترین
جامعهها ،همچون آمریکا ،انگلستان و فرانسه ،اگر این مراقبت بی وقفه
حضور نداشته باشد ،دموکراسی و آزادی زوال خواهند پذیرفت .چرا باید از
"صاحبان سرمایه و قدرت" چشم آن داشته باشیم که کشور ما را آزاد و آباد
کنند ،یا برای نسلهای آینده این مرز و بوم فکر کنند .این کار را جز ملت
ایران هیچ مرجعی انجام نخواهد داد .این اراده سیاسی ملت است که نظام
سیاسی را جابجا میکند و نقش نخبگان ملت ارائه استراتژیها و طرحهای
ساماندهی نظم نهادی است .نخبگان چون پرومته ،گرما و روشنائی میآورند
و با امکاناتی که دارند عصاره اندیشهها را به پیشگاه مردم مینهند و از
انتخاب ملت است که نیروی تغییر و بازسازی فراهم میآید و در نهایت طرح
نو انداخته میشود .نخبگان ،پل میان فرهنگ جهانی و فرهنگ ملی هستند
و ایندو در جهت نیل به دنیای مدرن بهم پیوند میدهند .بدیهی است که
اداره کنندگان مگا اقتصادهای کنونی ،همینکه جمهوری اسالمی ،به "عدم
اخالل در صلح خاورمیانه" و قطع حمایت تروریسم بین المللی و "امتناع از
تهیه سالحهای کشتار جمعی" تمکین کند ،اشکالی در عادی سازی روابط
خود با آن نخواهد داشت .دیدهایم که قلع و قمع هزاران دانشگاهی ایرانی و
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و کسانی هم با این استدالل که بایکوت ،امکانات دولت را در تأمین رضایت
هواداران خود کاسته و آنرا تضعیف خواهد کرد ،از آن حمایت کردهاند .بهمین
ترتیب ،گروههائی از حاکمیت نیز از بایکوت حمایت کردهاند تا در غیاب
رقابت ،از انحصارات خود دفاع کنند و کسانی نیز از گشایش حمایت کردهاند
زیرا ،گشایش را زمینه ای برای برخورداری خود میدیدهاند؛ گروهی نیز
بودهاند که بدون پروای سود شخصی ،بانگیزه منافع ملی از گشایش حمایت
کردهاند .بدین ترتیب ،پشت این استدالل و جدل ،نیتهای گوناگون نهفته
بوده است.

تعطیل دانشگاهها بمدت سه سال و اند در دنیای غرب عکس العمل مهمی
برنیانگیخت ولی صدور حکم قتل سلمان رشدی از سوی آقای خمینی،
آشوبی براه انداخت .این همان ،انسان دو درجه است که بیشتر متذکر شدهام.
اگر ملتی ،بهر تقدیر ،به ذلت قبول حکومتی نظیر جمهوری اسالمی ،تن داده
باشد این بار بردوش او سنگینی میکند که در اولین امکان ،از خود اعاده
حیثیت کند و نشان دهد که اشتباه خود را دریافته و با تصحیح آن در صدد
کسب موقعیت انسانی خویش است ،ولیکن اگر جمهوری اسالمی بسادگی
نمیتواند راه را برای همکاری با غرب بگشاید ،امری است که به
سازوکارهای درونی خود این نظام بستگی دارد :این نظام ،از بطن یک انفجار
و پاشیدگی اجتماعی سربرآورده و کانونهای قدرت آن نامتمرکز ،چندگانه و
متشتت اند این کانونها ،هرکدام قوه محرّکه خود را دارند و لزوماً همیشه از
"مرکز" حرف شنوئی نمیکنند .بدیگر سخن ،این نظام به قطار ماننده نیست
که بدنه آن بدنبال دولت و رهبری حرکت کند بلکه شبیه هزارپا یا کاترپیالر
است که هر بند از وجودش برای خود استراتژی و لوکوموتیو دارد و رهبری و
دولت را ـ که همواره در هراس پاشیدگی نظام بسر میبرند ـ به پیروی از
خود میکشانند تا نمود یکپارچگی حفظ شود .اگر چنین نبود ،رهبری کنونی،
اعم از نهادهای بظاهر متناقض آن ،راه را برای همکاری با غرب هموار
میساخت ولیکن ،من این امر را بعید می دانم.

این ارادة سیاسی ملت است که نظام سیاسی را جابجا میکند
و نقش نخبگان ملت ارائه استراتژیها و طرحهای ساماندهی
نظم نهادی است .نخبگان چون پرومته ،گرما و روشنائی
میآورند و با امکاناتی که دارند عصاره اندیشهها را به پیشگاه
مردم مینهند و از انتخاب ملت است که نیروی تغییر و
بازسازی فراهم میآید و در نهایت طرح نو انداخته میشود.

و امّا کار نخبگان اینست که از غبار این جدلها فراتر رفته و امر ارتباط بین
المللی با جمهوری اسالمی را در متن یک تئوری علمی و در پرتو یک
استراتژی که گذار به آزادی و دموکراسی تعریف کرده و نسبت به این یا آن
ارتباط مواضع روشن داشته باشد .حمایت از بایکوت ،نادرست است زیرا از
یکسو زیان مستقیم آن به ملت میرسد ،از سوی دیگر ،موجب تقویت
انحصارات دولتی و شبه دولتی میشود ،و دیگر اینکه در نهایت ،نیروهای
مولد کشور را با بی بهره ساختن آنان از تکنولوژی و بدور از عرصة رقابت
جهانی ،به زمینگیری میکشاند؛ و امّا حمایت از آزادی بی قید و شرط
مبادالت نیز نادرست است بلکه این حمایت باید در جهت استراتژی گذار به
دموکراسی انجام پذیرد .در عمل ،آنچه اتفاق افتاده اینست که نفت ایران به
بازار جهانی راه پیداکرده است؛ کاالهای مصرفی و تسلیحاتی ،بقیمتهای
بسیار گزافتر از قیمتهای بازاری به جمهوری اسالمی سرازیر شده؛ ولی
بازار صادرات سُنتی غیر نفتی نظیر منسوجات و فرش و خواربار تا حدود زیاد
از کف ایران بدررفته و زیربنای اقتصادی ایران از سرمایه فنی و انسانی
پرورده محروم شده است که در واقع قلب اقتصاد ایران هدف قرار گرفته
است .بنابراین پاسخ این سئوال اینست که حمایت از آزادی مبادالت اصل
است ولی بایکوتی که با استراتژی گذار به آزادی و دموکراسی همسو باشد
مورد نفی نیست .با این توضیح تفکیک بقا یا زوال نظام را نباید بعهده یک
امر فرعی نظیر تجارت خارجی و سود خارجیان محول کرد بلکه آنرا باید
بعنوان جزئی از استراتژی بزرگتر مصالح ملی در نظر گرفت.

تالش ـ امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد اختالف در بحثهای
"جهانی شدن" نوع رابطه با کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان
سومی است که عمدتاً فاقد مناسبات دمکراتیک بوده و ملتهای آنها از
سلطة دیکتاتورهائی عمدتاً فاسد رنج میبرند .بنظر میرسد جهان مدرن و
کشورهای صنعتی و صاحب ثروت در مورد کمک و برقراری مناسبات با این
کشورها بر سر دو راهی دوزخی قرارگرفتهاند .ایران و عراق نمونههای
روشنی در این زمینه هستند .وجود روابط اقتصادی و سیاسی حسنه با آنها
موجب تقویت و بقای حکومتهای جابر و سراپا فاسد ،مافیائی و در نتیجه
تدوام سرکوب داخلی است .اما منزوی ساختن آنها و عدم مراودات
اقتصادی و بایکوت هم موجب فشار بر روی مردم و نابودی امکانات مادی و
اقتصادی داخلی است که در بلند مدت میتواند کلیه امکانات ساختاری کشور
را هم نابود سازد .از نظر شما روش اصولی در برابر چنین کشورهائی چیست؟
دکتر منصور ـ این بحث در میان خارجیان و ایرانیان ،با انگیزهها و هدفهای
گوناگون دنبال شده است .در غرب ،گروههائی با این استدالل که آزادی
مبادالت ،ادامه آزادی انسان بطور کلی است ،با آزادی مبادالت بازرگانی با
ایران و عراق مخالف بودهاند زیرا نظامهای این کشورها را مخالف آزادی
مییافتند؛ کسانی هم با این استدالل که بایکوت مبادالت به ملتها سودی
نمیرساند بلکه مبادالت آزاد ،محمل و بستر گشایشها و آزادیهاست،
خواستار جریان آزاد کاال و خدمات بودهاند .سودجوئیها و رقابتها نیز در
پس این یا آن استدالل چهره نهان کرده است .همینطور در میان ایرانیان نیز
گروهی با این استدالل که آزادی تجارت ،موجب خواهد شد آزادیهای
سیاسی و فرهنگی نیز به جمهوری اسالمی تحمیل شود ،از آن دفاع کردهاند

تالش ـ مسئله ضرورت "درک ما از مزایای نسبی مان" برای پیوستن به
جریان جهانی شدن ،نکته دیگری بود که شما در صحبتهایتان بدان اشاره
نمودید .میخواستیم خواهش کنیم در انتهای این گفتگو ـ که ما بابت آن از
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شما بسیار سپاسگزاریم ـ شمه ای از این "مزایای نسبی" را توضیح دهید.
توضیحاتی که امیدواریم در فرصتهای بعدی زمینه بحثهای گسترده تری
در مورد شناخت هرچه بیشتر و عمیقتر وضعیت و امکانات واقعی کشورمان
قرار گیرند.

موجود است :ایران در تولید نفت ،خاویار ،پسته ،خواربار ،زعفران و برخی
مصنوعات صنعتی از مزایای مطلق برخوردار بوده و در بسیاری زمینهها ،از
مزایای نسبی میتواند سود بجوید .ایران امروز ،در کلیه زمینههای غیر از
نفت ،ساالنه در حدود چهارمیلیارد دالر صادرات دارد و از لحاظ واردات
نیازمند آنست که ساالنه بین  12تا  15میلیارد دالر کاالهای سرمایه ای و
میانی وارد کند تا سطح بیکاری خود را در همین سطح خطرناک کنونی حفظ
کند .جایگاه جهانی برخی از صادرات سُنتی ایران نظیر فرش ،منسوجات،
خاویار و پسته و پنبه بسود رقیبان تنزل کرده است؛ صنایع پتروشیمی که از
مزایای مطلق برخوردار است با رقابتهای جدی روبروست .تأمین کننده
عمده واردات اساسی کشور ،منبع صادرات نفتی است ولی چشم انداز
صادرات نفتی در دهسال آینده روشن نیست و دولت با این چالش
استراتژیک روبروست که در غیاب درآمد نفتی ،از کدام منبع ارز الزم برای
واردات را تأمین خواهد کرد.
در ورای وضع موجود ،به چند نکته باید توجه کرد :نخست اینکه برای
عملکرد تئوری مزایای نسبی ،پیش شرطهائی وجود دارد که اولین آنها
وجود "اشتغال کامل کلیه عوامل تولید" است؛ دومی باال بودن ضریب
جاگزینی عوامل ،یعنی انتقال پذیری عوامل تولید از یک عرصه به عرصه
دیگر است .این پیش شرطها در رویاروئی با سطح باالی بیکاری و عطلت
عوامل تولید که بر اقتصاد ایران و برظرفیتهای آن مستولی شده است ،تأمین
شده نیستند و در نهایت اینکه در ایران عالوه بر منابع بالقوه ثروت ،که
"منابع طبیعی" نمونه بارز آن تلقی میشود ،یک نیروی انسانی بالقوه مولد
وجود دارد .توسعه نیروی انسانی ،نه تنها وسیله توسعه بلکه هدف متعالی هر
رشد و توسعه ای است و استراتژی توسعه مورد نظر ،برآنست که این نیروی
بالقوه را میتوان بحد یکی از منابع مزایای نسبی کشور فرارویاند و آنرا
جایگزین منابع پایان پذیر نفت نمود.

دکتر منصور ـ مفهوم مزیت نسبی را دیوید ریکاردو ،اقتصاددان بزرگ
کالسیک در اوائل قرن نوزدهم بمیان آورد .او که اندیشه ورزی باریک بین
است در درک بسیاری از ظرائف ،گوی سبقت از دیگران ربوده بوده و مقوله
"مزیت نسبی" هم یکی از آنهاست .پیش از او ،نظریه مزایای مطلق آدام
اسمیت استدالل کرده بود که برای آنکه تجارت بین المللی بحال دوطرف
تجارت مفید باشد ،الزم است هرکدام ازآنهادر عرضه تولید کاالئی که صادر
میکنند کارآمدتر باشد تا مبادله بین المللی بر مبنای تخصص و تقسیم کار
مبتنی بر تفوق استوار شود .لیکن ریکادو نشان داد که برای مفید بودن
تجارت بین المللی نیازی به برتری کارآئی در عرصه تولید کاالی صادراتی
ضرورتی ندارد بلکه کافی است ـ و در اکثر موارد نیز چنین است ـ که
یکطرف مبادله در همه عرصههای تولید از طرف تجاری خود ضعیف تر باشد
ولی این امر موجب نمیشود که مبادله بحال او سودمند نباشد بشرط آنکه
فعالیت تولیدی خود را بر زمینه ای تمرکز دهد که از ضعف کمتری رنجور
است و واردات را در عرصه ای بعمل آورده که از ضعف بیشتری رنج میبرد.
بدیگر سخن حکم ریکاردو را اینچنین میتوان خالصه کرد که "هر جا
ضعف کارآئی تولید بیشتر است واردکننده و هر جا ضعف کارآئی تولید کمتر
باشد ،صادرکننده باش" ،با این ترتیب ،عوامل تولید ،از زمینه فعالیت ضعیف
تر ،به زمینه فعالیت با ضعف کمتر انتقال یافته و کارآئی نظام تولیدی را
افزایش میدهد .منتهی این حکم ،شکل سکونی تئوری را بیان میکند و نه
شکل حرکتی یا دینامیک آنرا .باین معنی که با عمل ،به این حکم ،ضمن
اینکه بهره وری در مقطع عمل به حداکثر ممکن رشد میکند ولی تولید
کننده ،در شبکه تقسیم کار موجود سنگی میشود و از امکان تغییر الگوی
تقسیم کار محروم می ماندو این با روح تعلیمات ریکاردو منافات دارد .امروز
اقتصاددانان ،از مزایای نسبی دینامیک و استراتژیک سخن بمیان میآورند و
مراد آنان آنست که هر ملتی دمادم ،از زمینه حائز مزایای نسبی کمتر به
زمینه برخوردار از مزایای نسبی بیشتر نقل مکان کند .این استدالل بصورت
تئوری مهندسی مزایای نسبی فرامی روید و بدین ترتیب ،شکل امروزین
تئوری بازرگانی بین المللی ـ که بلحاظ فنی قادر است انواع مبادالت را در
مدلهای پیشرفته خود بیان کند ـ از بازرگانی استراتژیک دم می زند.
کشورهائی که امکانات بازرگانی جهانی را به موتور رشد و ثروت افزائی
فرارویانده اند ،با آگاهی کامل از این فنون سود جستهاند .مثالً آمار بازرگانی
خارجی دانمارک ،یکی از بهترین نمونههای تجلی کاربرد این فنون است.
بااین توضیح مالحظه میشود که بازرگانی استراتژیک ،بخشی از استراتژی
رشد و استراتژی توسعه است و تعریف مزایای نسبی دینامیک و مهندسی
مزایای نسبی ،زیر مجموعه استراتژی رشد است .مراد از رشد ()Growth
افزایش کمی تولید ملی و مراد از توسعه ( )developmentتحول کیفی و
نهادی اقتصاد است .بدیهی است نقطه آغاز تعریف مزایای نسبی ،وضع

تالش ـ جناب آقای دکتر منصور مفاهیم و مؤلفههائی که در این پاسخ ذکر
فرمودید مسلماً هر یک سرفصل توضیحات گستردهتری هستند که پرداختن
بدانها بمنزلة گشایش امکان تعمق دقیقتری بر معضل رشد و توسعه در
ایران میباشد.
ما با سپاس فراوان از همکاری صمیمانه شما در این مجموعه مصاحبه
امیدواریم در فرصت بعدی ـ که مسلماً بسیار نزدیک خواهد بود ـ بازهم از
نظرات روشنگرانه جنابعالی بهره گیریم.
زیر نویس:
 1ـ نخستین نخست وزیر این نظام ،خود را "مقلد امام" مینامید و امام نیز
او را بدرجة "خردمندی" مفتخر میفرمود.
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"جمهوریت" و ساختار حکومت
منافع بندگانش (جمع) را در نظر میگیرد و نه منافع خویش را .و در
حکومت (فردی بد) استبدادی ،شاه (فرد مستبد) برعلیه منافع جمع ،و به
نفع منافع خویش حکومت میکند .بنابرهمین نمونه آریستوکراسیِ (اقلیت
خوب) ،حکومت اقلیتی است که منافع جمع را در نظر دارد و الیگارشی
(اقلیت بد) حکومت همان اقلیت است که اینبار نگاه به منافع جمع کوچک
حکومت کنندگان دارد .و حکومت اکثریت نیز بر همین اساس به خوب و
بد تقسیم میشود.
در این دوران فلسفه سیاسی ،یا حکمتِ حکومت ،دوران کودکی خود را
میگذراند .در این دوران شکلِ " خوبِ " حکومت منتج از خواستِ "
خوبِ " حکومت گران است .و یا حکومت خوب نیازمند فیلسوفان واقعی
(صالحان) یا سیاستمداران صالح (فیلسوف) است .فلسفه حکومت ،عمدتاً "
سیاست نامه " است تا نظام سیاسی مستقل به عنوان یک شخصیت
حقوقی مستقل از حکومت گر .شکل گیری مفهوم " شخصیت یا شخص

پرویز دستمالچی

حقوقی " از شخصیت یا شخص حقیقی " ،یعنی جدائی نظام حکومت
(شخص حقوقی) از فرد یا افراد حاکم (شخص حقیقی) ابتداء در اواخر
دوران باستان و اوائل دوران میانی (قرون وسطا) شکل میگیرد و اساسی
میشود که به روی آن ،بعدها ،دمکراسیهای مدرن بنا میشوند .در این

 1ـ پیدایش تئوریهای سیاسی پیشینه ای  2500تا  ۳000ساله دارد و
زادگاه آن یونان قدیم است .از آن زمان (از قرن چهارم پیش از تولد مسیح)
تئوری سیاسی یکی از موضوعات تدریس در کالسهای درس فلسفه
میشود .در آن زمان "تئوری سیاسی" توصیف و بیان واقعیت موجود
سیاسی ـ اجتماعی ،و یا آن نوعی که باید باشد بود .آتن مرکز فلسفه و
بهره مند از سُنت "دمکراسی" ،و رُوم نماد "جمهوریت" بود .از نظر
افالطون ( 428ـ  ۳49پیش از تولد مسیح) تمام نظامهای سیاسی "بد"
هستند ،مگر آن که صالحان (فیلسوفان واقعی) قدرت را بدست گیرند و یا
آنکه حکومت گران فیلسوف شوند .در حکومت "صالحان"
تصمیمگیرنده(گان) فقط"خوبانند" .ارسطو با بهره گیری از هرودوت در
رابطه با تقسیمبندی حکومت ،اولین تئوریهای "علمی" فلسفهِ حکومت و
شکل حکومت را پایه گذاری کرد (عهدعتیق) .ارسطو شکل حکومت را بر
اساس "تعداد" حکومتکنندگان تقسیم میکند 1 :ـ حکومت فردی 2 ،ـ
حکومت اقلیت ۳ ،ـ حکومت اکثریت( .کتاب سیاست) .امّا از نظر او این
تقسیم بندی هنوز کامل نیست .مهم محتوا و عملکرد حکومت کننده (فرد،
اقلیت یا اکثریت) است :کیفیت حکومت :امّا کیفیت حکومت (از منظر او)
مربوط میشود به سمت و سوی حکومت .یعنی اینکه آیا حکومت گران در
پی منافع خویشاند یا جامعه .درنتیجه او (ارسطو) شکل خوب حکومت
فردی (سلطنت) را در برابر شکل بد حکومت ِ فردی (استبداد) قرارمیدهد.
یعنی (در حکومت فردی خوب) سلطنت شیوه حکومتی است که در آن شاه

حالت نظام حکومت دیگر مربوط به صفات شخص شاه نیست .و خوب یا
بد بودن نظام ربطی به سیاستهای خوب یا بد فرد حاکم ندارد .و ساختار
نظام سیاسی تعیین کننده عدالت سیاسی میشود و نه سیاستهای
(نیتهای) خوب و بد (مثالً) شاه .در ایران ،در هر صورت نه فلسفه
حکومتی این چنین (در پهنه سیاست) پا گرفت که جان و مال و ناموس
مردم در دست حاکم نباشد و نه در فقه .هم فقیه (شخص حقیقی) همه
کاره بود (و هست) و هم شاه .نه نظام سیاسی (به عنوان شخص حقوقی)
پاگرفت و نه نظام مذهبی (چون کلیسا ،به عنوان شخصیت حقوقی و نه
پاپ به عنوان شخص حقیقی) .در دمکراسی نهادِ (به عنوان مثال) ریاست
جمهوری مهم است و نه شخص رئیس جمهور ،پارلمان قانون میگذارد و
نه فرد ،عدالت در ساختارِ مربوط به حق آزاد انتخاب و انتخابات یا تصمیم
گیرهاست و نه رفتارِ " دمکراتیک " فرد .یعنی در دمکراسی ساختمانِ

دمکراتیک نهادِ اجتماعی مهم و تعیین کننده است و نه رفتار " دمکراتیک
" این یا آن فرد .در دوره باستان (دوره باستان از  500سال پیش از میالد
مسیح تا  500سال پس از آن ،سده میانه از  500میالدی تا  ،1500دوره
نوین از اواخر  1500میالدی به بعد ،این تقسیم بندی از اواخر قرن هفدهم
رایج میشود) تئوری سیاسی هنوز در پوشش اخالقِ سیاسی مطرح است.
شاه باید دارای صفات اخالقی ویژه ای باشد تا " شاه خوب " باشد .تئوری
سیاسی هنوز دارای جا و مکان مستقلِ خویش در فلسفه و فلسفه حکومت
18

تالش ـ سال دوّم ـ شماره  10ـ مهر  /آبان ـ 1381

 ۳ـ قرن بیست تجربه انواع و اقسام اشکال حکومتهاست .در سال
 ،1900صد سال پیش نیمی از مردم جهان مستعمره بودند و در هیچ
کشوری حق رأی عمومی وجود نداشت .قوای حکومت در هیچ جا از ملت
(تمام شهروندان یک جامعه) نبود .انسان در آرزوی تشکیل نظامهای
سیاسی ای بود که در آن از تبعیضات نژادی ،دینی ،مذهبی جنسیتی،
ایدئولوژیک و ...اثری نباشد .قرن بیست آزمایش بزرگ بشری در رابطه با
ساختار حکومت است .در این دوران است که دمکراسیهای مدرن شکل
میگیرند ،حقوق بشر اساسِ ارزشهای این نظامها میشود و اعالمیه
جهانی حقوق بشر در سال  1948به تصویب میرسد .اما انسان همچنان
در پی رهائی از بی عدالتی سیاسی و اجتماعی است و تمدن را فقط
میتوان از نوع رفتار حکومت با جامعه سنجید .رهائی از ترس ،رهائی از
فقر و جنگ ،رهائی از انواع تبعیضات ،دست یازیدن به آزادیهای فردی و
اجتماعی و ...همچنان الهام بخش اندیشمندانی است که در پی طرح نظام
حکومت ای هستند که انسان را در رسیدن به اهدافش گامی به پیش ببرد.
قرن بیستم ،قرن تجربیات وآزمایش " تئوریهای سیاسی " است.
ماکیاولی دونوع حکومت میشناخت :پادشاهی و جمهوری .از قرن نوزده به
بعد در بسیاری از نظامهای پادشاهی ،شخص شاه گام به گام قدرت
سیاسی را به پارلمان و نهادِ حکومت منتقل کرد .در رأس نظام " شاهی"
باقی ماند .اما فقط " نمادین ".او رئیس حکومت یا نماد وحدت ملی بود
بدون آنکه از قدرت سیاسی سهمی داشته باشد .شکل نظام همچنان
پادشاهی ماند ،اما قوای حکومت از آن ملت شد .ملت قوه حکومت را به
سه قوه قانونگذاری ،قضائی و اجرائی تقسیم کرد .وجود شخص پادشاه در
رأس نظام فقط حفظ یک سُنت بود ،آنهم با رأی و ارادة ملت .شکل
سلطنتی نظام سیاسی به روی پایههای دمکراسی پارلمانی لیبرال نهاده شد
تا قدرت فقط منتج از ارادة ملت باشد ،تا قدرت سیاسی به روی ساختار
حکومت بنا شود و نه اراده و صفات خوب یا بد شاه .در بسیاری از کشورها
سلطنت برچیده شد و قدرت به دست جمهور مردم افتاد .اما در بخشی از
آنها حکومت " جمهور " مردم نه تنها راه به دمکراسی نبرد بلکه تبدیل
به یکی از خشنترین و بیرحم ترین اشکال حکومت شد .حکومتهای تام
گرای ،فاشیسم ،نازیسم ،استالینیسم ،خمینیسم و " ...جمهوری هائی بودند
که براساس رأی و ارادة اکثریت (ماکیاولی) بنا شدند .تام گرائی
(توتالیتاریسم) حد اعالی حکومتهای اقتدارگرا با رأی و ایدئولوژی
اکثریت بود .در این نوع از شکل حکومت (که دارای ظاهری دمکراتیک
است زیرا متکی به رأی و ارادة اکثریت جامعه است) :حقانیت حکومت
منتج از رأی و ارادة تودههاست (اکثریت) ،حکومت دارای رسالت (الهی،
نژادی ،تاریخی ـ طبقاتی و )...است ،حکومت دارای یک ایدئولوژی (برتری
نژاد آریا ،برتری " سوسیالیسم علمی " ،برتری دین و مذهب و )...است،
حکومت دارای یک رهبر مقدس است که او نماد " اراده و خواست
همگانی " است ،ضد لیبرالیسم سیاسی یا فرهنگی است " ،اقلیت " ها
فقط باید خود را با خواست اکثریت تطبیق دهند " ،حقیقت " همان نظر
اکثریت است ،جامعه تک حزبی و تک صدائی است ،انحصار اخبار و
اطالعات فقط در دست حکومتگران است ،نظر حکومت گران ،رهبر

نیست .تئوریهای سیاسی مدرن نه در دوره باستان بود و نه در سدههای
میانی .در سده دوازدهم میالدی اولین مدارس عالی (دانشگاهها)
درشهرهای بلونیا (ایتالیا) ،پاریس (فرانسه) و آکسفورد (انگلستان) پایه
گذاری میشوند .علوم سدههای میانی ،عمدتاً علوم کتابی ،یعنی علومی
است که به روی " نوشتهها " بنا شده است .علوم الهی براساس تورات و
انجیل .از سده سیزدهم است که در برخی از مدارس عالی درکنار علوم
الهی ،حقوق ،پزشکی ،فلسفه و ...سیاست نیز تدریس میشود.
***
 2ـ از نظر ماکیاولی (اوایل سده شانزده) حکومت زمینی و قائم به ذات
است .حکومت دارای عالئق و منافعی است که بر فراز منافع انسانهای
(عادی) قرار دارد .حق تصمیم گیری با حکومت است ،مستقل از کلیسا و
یا مستقل ازهر آتوریته ای دیگر .حق حکومت گران مطلق است .حکومت
قدرت الزم و ناظم برای حکومتگران است .ماکیاولی طبقه بندی حکومت
را از سه شکل (ارسطو) به دو شکل تقلیل میدهد (کتاب اصول) 1 :ـ
حکومت پادشاهی  2ـ حکومت جمهوری .در حکومت پادشاهی ،قوه
حکومتی در دست یک نفر است و در جمهوری در دست اکثریت .در اینجا
هنوز سخن بر سر قوه است و نه قوای حکومت .از تقسیم و کنترل قوه به
سه قوه هنوز سخنی در میان نیست .اندیشههای سیاسی ماکیاولی و ژان
بوُدن (فرانسه ،قرن شازده) پایههای تئوریک حکومتهای مطلقه (زمینی)
را ساختند .حکومتهای مطلقه ای که متکی به ساختارهای حکومت است.
برای بُودن اِعمال قهر فقط در انحصار حکومت است .اندیشه اِعمال
انحصار قهر در دست حکومت ،عکس العمل او به جنگهای داخلی (و
عمدتاً مذهبی) فرانسه در آن دوران بود .عصر جدید دوران قائم به ذات

شدن انسان است .دوران شروع عقل گرائی است .انسان دیگر" کتاب
مقدس " را برای توضیح خویش ،طبیعت و جهان کافی نمیداند .او به
علم و تجربه تکیه میکند " .خرد گرائی و روی برتابیدن از " کتاب
مقدس" به نقد " وحی " و سرانجام نفی آن در علوم و سیاست میرسد.

مارتین لوتر میخواهد هر مؤمنی ،خود و بدون واسطه ،رابطهاش را با
خدای خویش برقرار سازد .خوانشی (قرائت) دیگر در کلیسا که بنیاد اقتدار
دکان داران دین را تکان میدهد و سرانجام فرو میپاشاند.
سدههای هفده و هژده ،دوران شکل گیری و گسترش فلسفه حکومت
است .توماس هابس اندیشه پرداز حکومتهای مطلق است و جان الک
( 1704ـ  )16۳2اساس حکومتهای مدرن متکی به قانون و آزادیهای
فردی و اجتماعی را پی ریزی میکند ،منتسکیو ( 1755ـ  )1689خواهان
تقسیم و کنترل قوای حکومت میشود و ژان ژاک روسو طرح
دمکراسیهای رایکال " ،این همانی حکومت گران با حکومت شوندگان "
را ارائه میدهد .کمونیسم ،حکومت و حکومت کنندگان را طبقاتی و از راه
جبر تاریخ (ماتریالیسم تاریخی) توضیح میدهد .حکومت او جمهوری یا
شورائی است .حکومت مستقیم تودهها یا طبقه کارگر که هرگز تحقق
نیافت.
***
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"دمکراسیهای پارلمانی لیبرال دیده میشود و هم درنظام های جمهوری.
و برعکس :هم جمهوریهای نظامی وجود دارند ،هم جمهوریهای
آتوریتر (غیر دمکراتیک) و هم جمهوریهای تام گرا (چون کره شمالی و
ایران و )...یا نظامهای سلطنتی آتوریتر ،مستبد و ...وجه مشترک تمام
نظامهای دمکراتیک " دمکراسیهای پارلمانی لیبرال " است .در شکل
جمهوری یا پادشاهی (پادشاهی :سوئد ،انگلستان ،استرالیا ،دانمارک ،اسپانیا
و ،...جمهوری :آلمان ،فرانسه ،ایاالت متحده آمریکا و .)...بنابراین ،تجربه
قرن بیستم ،و نیز شکل گیری نظامهای سیاسی مدرن نشان میدهند که
صرف وجود نظام پادشاهی یا جمهوری ،هرگز تعیین کننده محتوا و کیفیت
حکومت نیست .جمهوری میتواند فاشیستی باشد و پادشاهی دمکراتیک یا
برعکس .بنابر واقعیات موجود امروز (اشکال گوناگون حکومتهای موجود)
نظام سیاسی پادشاهی آن نظامی است که دررأس آن (رئیس حکومت)
شخص پادشاه قرار دارد .این امر موروثی است (به غیر از کشور مالزی یا

مقدس ،حقیقت مطلق است .جمهوریهای تام گرا میتوانند چپ
(استالینیسم) راست (فاشیسم ،نازیسم) ،دینی ـ مذهبی (خمینیسم ،والیت
فقیه و )...باشند .در نظامهای تام گرا انسان مجبور میشود به سوی "
خوشبختی موعود " (ارزشهای فینال حکومت) حرکت کند ،انتخاب آزادِ
ارزشهای زندگی بی معنا ست .نظام تام گرا حتا مخالفین " آرام " را هم
مجازات میکند .آنها دشمنان به " کمین " نشسته جامعهاند .در برخی
دیگر از " جمهوری " ها دمکراسی برقرار شد .اما استقرار دمکراسی ،چه
در آنجائی که رئیس حکومت پادشاه (بی قدرت) است ،و چه در آنجائی که
رئیس حکومت ،رئیس جمهور (بی قدرت یا با قدرت) نتیجه دگرگونی
اساسی درمحتوای حکومت (در"جمهوری" یا " پادشاهی " فرقی
نمیکند) و انتقال قدرت از شخص حقیقی (شاه ،رهبر یا رئیس جمهور) به
شخص حقوقی (نظام حکومت) است .نظام سیاسی دمکراتیک است و نه
فرد حاکم .در قرن بیستم تئوری حکومت ماکیاول ،یا ارسطو و طبقه بندی



عصــر جدیــد دوران قــائم بــه اات شــدن انســان اســت .دوران شــرو عقــلگرائــی اســت .انســان
دیگــر"کتــاب مقــد

" را بــرای توحــیح خــویش ،طبیعــت و جهــان کــافی نمــیدانــد .او بــه علــم و

تجربــه تکیــه مــیکنــد" .خردگرائــی و روی برتابیــدن از "کتــاب مقــد

" بــه نقــد "وحــی" و

سرانجام نفی آن در علوم و سیاست میرسد.

امارات متحده عربی و ...که در آنجا پادشاه انتخابی است) و شخص شاه
تمام عمر رئیس حکومت است .در پادشاهیهای پارلمانی شخص شاه فقط
نماد تشریفاتی (بدون قدرت و مسئولیت سیاسی) وحدت ملی و نیز رئیس
(بدون قدرت) حکومت است .در پادشاهیهای غیر پارلمانی ،شخص شاه
قدرت مطلق است .نظام سیاسی در او و ارادة او خالصه میشود و تبلور
مییابد .دمکراسی یا عدالت منتج از میل و اراده و صفات او میشود .یعنی
قدرت از شخصیت حقوقی حکومت به شخص شاه منتقل میشود .در
اتحادیه اروپا از مجموع پانزده کشور دمکراتیک عضوآن ،هفت کشور
دمکراسی پارلمانی لیبرال پادشاهی ،و هشت کشور جمهوری دمکراتیک
پارلمانی لیبرال هستند .اساس هر دو نظام دمکراسی پارلمانی است و نه
نام یا سمبل نمادین آن.

آنها دیگر عمالً کارائی خود را از دست دادهاند.
***
 4ـ در دمکراسیهای مدرن شکل اِعمال قدرت سیاسی ،یا شیوه حکومت،
دیگر مربوط به اراده افراد نیست .نظام دمکراتیک نوع رفتار آنها را تعیین
میکند .دمکراسی به معنای حق حاکمیت تودهها (اکثریت) ،یا حکومت

مستقیم تودهها نیست .آنچه در اینجا مورد نظر است (اصل جمهوریت)
قوای حکومت منتج از ارادة ملی (ملت) است .اما این ارادة ملی نیز (به
دلیل خطا کار بودن انسان) محدود به حقوق خدشه ناپذیر تمام انسانها،
حقوق بشر ،میشود .یعنی هیچ اراده ای (اکثریتی) با هیچ مجوزی (دینی ـ
مذهبی ،نژادی ،تاریخی ـ طبقاتی و )...نمیتواند حقوق انسان را زیر پا
گذارد .منتج بودن حق حکومت از ارادة ملی فقط یکی از اصول "
جمهوریت " است .اصل دیگر آن همان خدشه ناپذیری حقوق شهروندان
است (به این مهم بعداً خواهم پرداخت) .بنابراین "جمهوریت" نه در
پادشاهی است و نه در"جمهوری" خواهی .هردو میتوانند در عمل نظامی
کامالً غیر دمکراتیک باشند .از  192کشور جهان امروز  146کشور "
جمهوری" اند و بقیه پادشاهی .در این نظامها هم درمیان نظام پادشاهی

***
 5ـ کارل پوپر (در گفتگو در باره سیاست ،فیزیک و فلسفه ،انتشارات اُول
اشتاین ،دی وست  )1992میگوید که " طرح ساده و قابل فهم موضوع
(مسئله) بسیار مهم تر از پاسخ به آن است و اکثر فیلسوفان عادت به
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ترکیب هر دو خالصه نمیشود .این نوع از دمکراسیهای " یک پایه ای
" فاجعه آفرین شدند .دمکراسی به روی ستونهائی زنجیر وار بنا میشود
که هر یک الزم و ملزوم دیگری است .اینکه در رأس این ساختار
حکومتی (به عنوان شخص حقوقی) چه فردی (شخص حقیقی) به عنوان
نماد وحدت ملی ،یا نماد حکومت (اما بدون قدرت سیاسی و مسئولیت)
قرار گیرد ،بی اهمیت است و تأثیری به روی ساختار دمکراتیک (که اساس
عدالت سیاسی است) ندارد .ویژگیهای یک نظام سیاسی دمکراتیک
پارلمانی لیبرال عبارتاند از:

نوشتن پیچیده مطلب ،اما بی محتوا ،دارند .مهم آن است که مشکالت و
مسائل را دید ،فهمید و سپس آن را به زبان بسیار ساده و قابل فهم بیان
داشت" .او در همین رابطه ،و در باره حکومت و دمکراسی ،میگوید که" :

پرسش در باره محتوای دمکراسی منتهی به یک تئوری غلط شده است:
ملت باید حکومت کند .اما ملت در هیچ جای تاریخ و دنیا حکومت نکرده
است .بلکه صرفاً " عده ای " حکومت کردهاند و میکنند .بنابراین مسئله
نه بر سر حکومت ملت ،که بر سر منتج بودن قوای حکومت از ارادة ملت
است .موضوع بر سر اِعمال نفوذ ملت به روی اَعمال حکومت کنندگان
است و این امر فقط زمانی ممکن میشود که حکومت گران قابل تعویض
باشند :انتخابات آزاد .اساس یک دمکراسی عبارت از این است که حکومت
گران بدون " خونریزی " قابل تعویض باشند و این امر سبب آن خواهد
شد که حکومت گران (تا اندازه ای) به افکار عمومی توجه کنند .یعنی ،در
اساس ،دو شکل حکومت بیشتر وجود ندارد .یکی حکومت هائی که در
آنها حکومت گران بنا برخواست و ارادة ملت ،در یک انتخابات آزاد ،اگر
ملت آنها را نخواستند ،از مقام و پستهای خود کنار میروند ،و دیگری
حکومت هائی است که کنار رفتن حکومت گران فقط با اعمال قهر ممکن
میشود .اصل اساسی حکومت دمکراتیک آن است که در آن نظام مردم

 1ـ قوای حکومت ناشی از ارادة ملت است .به این معنا که قدرت سیاسی
نه موروثی ،نه جبر تاریخی ،نه مشیتِ الهی و نه خواست اکثریت است.
منتج از ارادة ملت به عنوان کل شهروندان یک جامعه است.
 2ـ قوه حکومت به سه قوه اساسی (قانون گذاری ،قضائی ،اجرائی) تقسیم
و کنترل میشود.

بتوانند مخالف حکومت گران رأی بدهند و حکومت گران به آن رأی
تمکین کنند .در هیچ دمکراسی ای ملت خودش مستقیماً حکومت

 ۳ـ قانونگذاری حق ملت است که به نمایندگان منتخب او در پارلمان
تفویض میشود .پارلمان قلب نظام دمکراتیک است.

نمیکند ،بلکه نمایندگان او ،به نام او ،حکومت میکنند .پرسش مهم در
اینجا این است که آیا این حکومت گران به رأی مردم احترام خواهند
گذاشت و اگر ملت آنها را نخواست ،بدون اِعمال قهر و خشونت ،بدون "
خونریزی " ،خواهند رفت یا نه .اساس فلسفه و عمل نظام سیاسی
دمکراتیک همواره در این مهم نهفته است که از راههای گوناگون از
تمرکز بیش از حد قدرت در دست فرد یا گروه یا سازمان یا حزبی پیش
گیری شود .در دمکراسی موضوع نه بر سر رهبری و هدایت ملت ،که بر
سر مسئول بودن در برابر ملت است .حکومت گران باید همواره به
پرسشهای ملت پاسخ گویند و آنها در برابر ملت مسئولاند .موضوع
حقانیت قدرت سیاسی ،منشاء آن ،تقسیم و کنترل آن هنوز هم از
مشکالت جواع دمکراتیک است .بنابراین طرح پرسش افالطون مبنی بر
اینکه " چه کسی باید حکومت کند؟ " صالحان ،بهترین ،فیلسوفان،
نمایندگان اهلل (مسجد ،کالیسا ،کنیسا و ،)...خبرگان ،اشراف و ،..نژاد برتر،
طبقه بهترو ...در اساس خویش نادرست است .پرسش درست این است:
قوای حکومت ناشی از کیست؟ انسان سازندة همه چیز است .از اهلل تا

 4ـ قانونگذاری التزام به اعالمیه جهانی حقوق بشر دارد .هیچ قانونی که
ناقض حقوق بشر باشد معتبر نیست .یعنی " حقوق بشر " بر فراز " قوانین
موضوعه " است .حقوق خدشه ناپذیر انسان و ارزش هائی هستند که
دمکراسیهای مدرن اخالقاً و قانوناً به آن متعهد هستند.
 5ـ ساختار نظام (حکومت ،شخص حقوقی) دارای هیچ دین ،مذهب،
ایدئولوژی یا مرام و مسلکی نیست .یعنی حکومت از هر دین یا مذهب و
مسلکی جدا است .حکومت کننده (شخص حقیقی) میتواند هر مرامی که
میخواهد داشته باشد.
 6ـ حکومت گران بر اساس ارادة ملت ،در یک انتخابات آزاد ،برای دوره
ای محدود حق حکومت کردن دارند و هر زمان که ملت رأی به عزل
آنها بدهند باید از مقام و پست خود کنار ه گیری کنند.

تاریخ ،از حکومت تا اقتصاد .تاریخ خودش ،در خویش ،دارای هیچ معنا و
مفهومی نیست .انسان است که تاریخ را میسازد .انسان است که به تاریخ
معنا و مفهوم میدهد .انسان است که دمکراسی را میسازد ،آزادی را
تعریف میکند .و...

 7ـ حکومت دمکراتیک مدرن (دمکراسیهای پارلمانی لیبرال) در تمام
زمینههای اجتماعی کثرت گرا است .حکومت لیبرال است و در " ارزش "
ها دخالت نمیکند .هنر رسمی ،فلسفه رسمی حکومتی ،ارزشهای رسمی
حکومتی وجود ندارد .شهروندان با بهره گیری از حقوق یکسان (در برابر
قانون) ،ارزشهای زندگی خویش را خود انتخاب میکنند.

***
 8ـ " حقیقت مطلق " حکومت گران ،جامعه آرمانی (فینال) ،انسان " ناب
" و ...بی معنا است.

 6ـ بنابراین دمکراسی دیگرفقط در" جمهوریت" یا " ارادة اکثریت " یا
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(الهی یا زمینی) از سوی حکومت کنندگان تغذیه و بسیج نمیشوند.

 9ـ مرز ارادة اکثریت حقوق بشر است .ارادة اکثریت گذرا است ،و خواست
اکثریت " حقیقت ناب " نیست.

 19ـ این نوع سازماندهی حکومت دارای اشکال گوناگون است :جمهوری
فدرال آلمان ،نظام پادشاهی انکلستان ،جمهوری ریاست جمهوری ایاالت
متحده آمریکا ،یا ترکیب میانی جمهوری فرانسه.

 10ـ حکومت ارگان ادارة امور عمومی جامعه ،و پس منتج از مردم و
متعلق به تمام شهروندان است .نهادی بر فراز انسان وجود ندارد.

 20ـ و...

 11ـ حکومت در برابر مردم مسئول و پاسخ گو است.

در برابر دمکراسیهای پارلمانی لیبرال (در قرن بیستم) ،نظامهای تام گرا
(در اشکال گوناگون با محتواهای متفاوت :فاشیسم ،نازیسم ،استالینیسم،
خمینیسم و ،...حکومتهای تام گرا اصوالً براساس "جمهوریت " رأی
اکثریت ،ارزشهای مورد پذیرش اکثریت ،سرکوب خواستهای اقلیت ،تک
صدائی ،تک حزبی ،تک ارزشی بنا شدهاند) یا آتوریتر (در اشکال گوناگون

 12ـ دستگاههای اداری فقط براساس قوانین از پیش تعیین شده عمل
میکنند و در خدمت مردم برای انجام امور آنها هستند.
 1۳ـ دستگاه قضائی مستقل از سایر قوا و نیز مستقل از نفوذ حکومت

نظامی یا غیر نظامی و )...قرار دارند .در نظام تام گرا تقسیم قدرت عمالً
وجود ندارد ،قدرت یا در دست یک فرد ،یا گروه یا حزب و طبقه میماند.
در این نوع از نظام حکومت" انتخابات " فقط میتواند (و باید) مؤید
حکومت گران باشد ومنظور از "دمکراسی " مشارکت تودهها در انجام امور
است ،ظاهری است .انتخابات " نمایشی " است .مردم تغذیه ایدئولوژیک
(شریعت اسالم ،یا )...میشوند و فقط تعریف حکومت از "حقیقت" یا از "
ارزش " معتبر است .در این نظامها انسان تابع حکومت است و باید بسوی
ارزشهای " ناب " آنها حرکت کند .حکومت بر فراز مردم و نهادی
مستقل و برای خویش است .در آ ین نوع نظامها مردم در برابر حکومت
مسئولاند و نه برعکس .نظامهای غیر دمکراتیک میتوانند تام گرا یا
آتوریتر (دیکتاتوری ،استبدادی و )...باشند .اما اساس آنها در این سخن
کارل پوپر خالصه میشود که در نهایت دو نوع حکومت بیشتر وجود ندارد:
 1ـ حکومتی که در آن حکومت کنندگان براساس رأی و ارادة حکومت
شوندگان در یک انتخابات ازاد میآیند و میروند و  2ـ حکومتی که در آن
حکومت کنندگان بر خالف میل و ارادة ملت همچنان (با قهر) براریکه
قدرت میمانند.

کنندگان است.
 14ـ شانس برابر برای تغییر " اقلیت " به اکثریت همواره باید تضمین
باشد.
 15ـ اپوزیسیون همواره بخشی جداناپذیر از نظام دمکراسی پارلمانی است.
 16ـ آزادیهای فردی و اجتماعی :آزادی در انتخاب دین یا مذهب یا
مسلک ،آزادی در انتخاب شغل یا پوشش ،آزادی تجمعات و فعالیت احزاب
و ...بخشهای جداناپذیر از سیستم هستند.
 17ـ دمکراسی پارلمانی از خود در برابر خطرات " چپ " یا " راست "
افراطی ،یعنی حرکتهای سیاسی ضد دمکراسی ،ضد حقوق بشر و ...حتا
دفاع پیشگیرانه خواهد کرد.
 18ـ دراین نوع از سازماندهی و شیوه حکومت ،مردم ازنظر "ایدئولوژیک"
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گفتگوئی با یورگن هابرما

Jürgen Habermas

جامعة ایرانی یک جامعة خاموش نیست
از کریستیانه هوفمن Chistiane Hoffman

ترجمه از :دکتر حسن کیانزاد
پیشگفتار :در ایران از دهههای دیرباز توجه ویژه ای به فلسفة آلمان وجود دارد .و در میان اندیشه وران فلسفه عصر حاضر ،یورگن هابرماس در دهههای
گذشته پُر برخوانده گردیده است و جایگاهی در فراز دارد .هابرماس در ماه جون بدعوت مرکز گفتگو و شنود تمدنها ،که از سوی رئیس جمهور محمد خاتمی
تأسیس گردیده است ،یک هفته را در ایران گذراند .پس از بازگشت از این سفر ،او به پرسشهای خانم کریستیانه هوفمن از روزنامة فرانکفورتر آلگماینه پاسخ
میدهد .هابرماس میگوید ،من از اینکه در دیدارهای رسمی و غیر رسمی خود با فالسفه ،جامعه شناسان ،خبرنگاران و هنرمندان توانستم خیلی باز در باره
تئوکراسی حاکم برایران گفتگو کنم ،شگفت زده گردیدم .هابرماس از جمله در دانشگاه تهران ،که هرهفته روزهای آدینه در آن نماز جماعت برگزار میگردد،
در سالن بزرگ دانشگاه که از دانشجویان و دوستداران فلسفه پُر بود در باره جدائی دین از حکومت درجامعه های پس سکوالر ( )Postsäkularغرب
سخنرانی نمود .رسانهها ی نوشتاری از این فرصت بهره برده و کوشیدند در رابطه با آن سخنرانی و سیاست روز در ایران هم نهادیهائی را برخواناند .انتقاد از
هابرماس و دعوت کنندگان از او تنها از سوی روزنامههای رادیکال و رفرم ستیزی برخاست که موضع گیریهای هابرماس را در رابطه با سلمان رشدی یادآور
شده و به او حمله بردند.
هفتاد ساله را به هشت سال زندان محکوم کردهاند .این درست است که
حقوق زنان در ایران زیر پا گذارده میشود ،آزادی سیاسی وجود ندارد و
مخالفین سرکوب میشوند و اگر موضع وزارت خارجه آمریکا را باور بداریم،
رژیم ایران از حزباهلل پشتیبانی میکند و نمیتوان براین ناسازواریها
سرپوش گذارد .آنچه که در نگاه نخستین در خیابانها به چشم میخورد و
انسان را بیاد پالکاتهای انقالبی هونکر  Honekerدرآلمان شرقی
میانداخت ،نگارهای (تصاویر) رهبران انقالب اسالمی از جمله خمینی
بردیوارها بود با شعارها و گفتآوردهائی از آنان و همچنین پوسترهائی از
شهیدان ریشوئی که در جنگ دراز هنگام ایران و عراق جان خود را از دست
داده بودند .یکبار که سرزده وارد یک مرکز فرهنگی شدیم ،شاهد صحنه ای
از نمایشنامه زندگی پیامبر حضرت محمد در مکه شدیم که فریاد برمیآورد و
این مرا بیاد نمایشنامههای مذهبی خودمان در آلمان در اوبرآمرگا در استان
باویر  Oberammergauer Passionsspieleانداخت .دیدن این صحنهها
انسان را به درنگ وامیدارد و تحلیل پیش قضاوت هائی که در ذهن وجود
دارند و با دیدهها و شنودههای روزانه زیاد دگرگون نمیشوند .اما با مشاهده
زندگی مردم در یک شهر بزرگ ،گفت و شنود با روشنفکران و همه آن
کسانیکه با آنها روبرو شدم ،این احساس را نداشتم که در جامعه ای حضور
دارم ،که در آن قدرتی کنترل کننده و پلیسی هم جا و همه چیز را زیر چشم
داشته و از هیچکس صدائی بلند نمیشود ،بلکه با مردمی روبرو شدم که با
دلیری و اتکاء بخود و حضور ذهن گفتنیها را بیان میدارند .بنظر میآید ،که
قدرت مرکزی در این میان به سبب چندگانگیهای جناحهای گوناگون درون
حاکمیت ،آنچنان ناتوان گشته که دیگر نمیتواند کل جامعه را بزیر
پوششهای امنیتی و سازمانهای دیده بانی خود ببرد .به روشنی میتوان

متن مصاحبه:
پرسش :انگیزه سفر شما به ایران آنهم در این هنگام چه بود؟
پاسخ :از نخستین تماسهای ما با اندیشهوران اصالح طلب در ایران هفت
سال میگذرد .در پائیز گذشته پس از گفتگو با همکاران ایرانیام باین فرایند
رسیدم که دعوت میزبان خود را بپذیرم .عطاء اهلل مهاجرانی وزیر پیشین
فرهنگ و ارشاد ،که از نزدیکان رئیس جمهور آقای خاتمی و از اعتماد او
بخود برخوردار است در سالهای وزارتش کوششهای بسیار در راستای آزادی
رسانههای نوشتاری بکار برد( .بنظر میآید که دعوت کننده اصلی از مرکز
گفت و شنود تمدنها آقای مهاجرانی بوده باشد .م .).هابرماس در ادامه
سخن خود از  Nagib Machfusنویسندة مصریِ برنده جایزه نوبل این
شنوده را میآورد که" :غرب تنها هنگامی به سَرهای ما عالقه دارد که در
خون بغلطند( ".هابرماس بدینترتیب سفر خود به ایران را توجیه مینماید .م).
پرسش :شما چه خواستهائی و چه تردیدهائی از این سفر داشتید؟
پاسخ :هیچکس نمیخواهد که از سوی افراد مشکوک و بیآبرو و برای
آماجهای نادرست مورد سوءاستفاده قرار بگیرد .از شیکاگو یک دانشجوی
ایرانی با یک  E. Mailنگرانی خود را از این سفرِ من بیان نمود و لیست
نامهای زندانیان سیاسی که هرروز برای من میفرستادند ،بیشتر و بیشتر
میشد .از همسر آقای خلیل رستم خانی که در زندان بسر میبرد برایم یک
نامه رسید .مرکز پن  Penدر آلمان به من خبرداد ،که سیامک پورزند خبرنگار
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او کتاب جامعه باز و دشمنان آن است) با باور به یک جریان اسالم عرفانی
در گستره اندیشه وری و راهکاری ،خواهان جدائی سازمانی دانش و مذهب
از یکدیگر است .اگر من درست درک کرده باشم داوری در هنگامه بحث و
جدلهای فلسفی یکی از پیش کسوتان و سخنوران شیعه قشری (ارتدوکس
 )Orthodoxyبشمار آمده ،در حالیکه سروش جدائی بنیادین دین از حکومت
را مد نظر دارد و بهمین سبب هم با بی مهری حکومتگران روبرو گردیده
است .داوری دریکی از نشست هائی که داشتیم با اشاره به تعریف "خود
آگاهی" در سیر تکاملی متافیزیک غرب ،که او آنرا بسته و تنگ بشمار
میآورد ،میگوید این تعریف توانمندیهای درک درونیافتی ()Intuitional
بیرون از چارچوبهای عقلی ( )Rationalرا بیان نمیدارد .این جرو بحث به
آنجا میکشد که یکی از شرکت کنندگان (مترجم کتابهای پوپر) مسئله
حقوق بشر را مطرح کرده میپرسد آیا میتوان به آن با وجود قدمت و
موجودیت تاریخیاش در غرب ،مشروعیت و اهمیت و ارزش سزاوار جهانی
بخشید؟ پرسشی که با خود پاسخی از کانت دارد در رابطه با قانومندی یک
جامعه مدنی.

دید ،که به سبب نبود پیشرفت در پروسه اصالحات ،ناآرامی و ناشکیبائی
گسترده ای در میان مردم وجود دارد .من با یک دانشمند جوان ایرانیِ
خوشبین به جامعه آمریکا در یک انجمن پژوهشی مربوط به "سکوالریسم"
آشنا شدم که میگفت با وجود همه دشواریها و نامرادیهائی که در ایران
وجود دارد ،او میخواهد از شیکاگو به ایران بازگردد ،زیرا که در آنجا در
کمترینش یک جامعه سیاسی زنده و پرجوشی وجود دارد.
پرسش :با چه ناگفتنیها ( )Tabusو محدودیتها و مشکالتی در سفرتان به
ایران روبرو شدید؟
پاسخ :در رابطه با روشنفکران و آگاهان به مسائل سیاسی در گفت و شنودها
مشکلی نداشتم و گهگاه در باره اسرائیل و حق زندگی مردم اسرائیل در آن
سرزمین و همچنین مخالفین حکومت صحبت کردیم .تنها یکبار یک مالی
جوان که در مونترال (کانادا) تحصیل کرده بود و در قم در دانشکده علوم
مذهب شیعه تدریس میکرد و بهمراه فرزند خردسال خود و سه نفر دیگر که
یکی از آنان آمریکائی بود ،بدیدن من آمده بودند ،درگیر شدم .آن مالی
جوان پرسشی داشت در باره پیشنهادی از من در مورد برگردان قالبهای
مفاهیم مذهبی بزبان فلسفی و دنیائی .و سپس ادامه داد که این پیشنهاد
شما خوب است و قشنگ ،امّا فکر نمیکنید که آن هنگام جهان در نور
مذهب غوطه ور خواهد گردید؟ چهره آرام آن مالی جوان و نرمش گفت و
شنود ما در یک لحظه دگرگون گردید ،هنگامیکه من از او پرسیدم چرا
اسالم تنها در گستره کالم و آموزههای مذهب ،خود را محدود نمیکند و از
دخالت در سیاست و کاربرد ابزار فشار دست برنمی دارد؟ او براین پرسش
پاسخی جز آشکاری خشماش برزبان نیاورده و آن پرده نرمخوئی بیکباره
کنار رفته و باورهای سخت سنگ خارائیاش عریان گردید.

پرسش :آیا مسایلی که امروز در ایران در رابطه با دولت و مذهب و جامعه و
مذهب در بارهاش گفتگو میشود ،در اروپا با پذیرش سکوالریسم ،جدائی
دین از حکومت و تنظیم قوانین و آزادی مذهب حل نشدهاند؟
پاسخ :در هر دو سخنرانیم در ایران به این مقوالت پرداختهام و با شگفت
زدگی باید بگویم که شرکت کنندگان در این نشستها منتقدانه و با پُردلی
در باره رژیم تئوکراسی سخن میگفتند.
پرسش :مسئله چه بود؟
پاسخ :حاکمیت در ایران ،تنها اجازه به دینداران زرتشتی ،مسیحی و
یهودیان ،یعنی پیشکسوتان اسالم اجازه انجام مراسم مذهبی را میدهد و
نه به بهائیان .از سوی دیگر حکومتگران از همه و از جمله باورمندان به
مذاهب دیگر میخواهد که شیوههای رفتاری و خُلقیات خود را با قوانین
جمهوری اسالمی سازگار سازند .این موضعگیری این پرسش را مطرح
میسازد ،که اگر مذهب دست از قدرت سیاسی بردارد ،آیا در آن هنگام هم
خواهد توانست بر ترتیبات و شیوه زندگی دین داران اثر گذار باشد؟ و یا
اینکه توان اثر گذاری و قدرتمداری خود را از دست خواهد داد؟ و آیا بهتر
نیست که مذهب بطور غیر مستقیم نفوذ سیاسی خود را در یک جامعه آزاد و
لیبرال ،بدون دخالت در حکومت به شهروندان آگاهانه انتقال دهد؟ همچنین
سخن بر سر این بود که آیا میشود شیوه زندگی در غرب را در سرزمین
دیگری پیاده کرد؟ و آیا آزادی کثرت مذاهب یک پدیده ویژه غرب نیست
که تنها در قالب موجودیت ویژه تاریخی بسته خود قرار دارد و نمیتواند
راهکار و راهگشائی برای جامعههای دیگری که با این مشکالت روبرو
هستند ،بشمار روند؟ آیا فرهنگهای دگرگونه دیگر نمیتوانند حداقل به یک
چنین راهحلهای هم مانند و همگونی دست یابند؟

پرسش :موضوعات فلسفی و جامعه شناسی در غرب در رابطه با مسائل
مذهبی و فلسفی در ایران چگونه برداشت میشوند؟
پاسخ :هنگامیکه انسان بایک چمدان کوچک اندیشهوری از غرب به شرق
سفر میکند ،پا در یک گستره نا هماهنگ ( )Asymmietrieمناسبات درکی
و فهمی میگذارد .آنها در باره ما بیشتر میدانند ،تا ما در باره آنها .جامعه
شناسانی که من با آنها دیدار داشتم بیشترینشان در فرانسه تحصیل
کردهاند ،ولی امروز بیشتر به پروسه پیشرفت در آمریکا توجه دارند .در علم
فلسفه نگاه بیشتر بسوی کانت و تحلیل گران انگلوساکسن و اندیشه وران
سیاسی عصر کنونی است .در سالهای دهه نود هایدگر  Heidegerو
 Popperموضوع گفت و شنود فلسفی میان داوری اردکانی و عبدالکریم
سروش بود .داوری امروز رئیس آکادمی علوم است و در جبهه پست
مدرنیستها  Postmodernistقرار دارد .پست مدرنیستها تحلیل هایدگر را
در باره "ذات تکنیک" ( )Wesen der Technikگرفته و آنرا با
برداشتهای انتقادی از پروسه مدرنیته در غرب در آمیختهاند .هم آورد او
سروش که هم اکنون به عنوان میهمان در هاروارد یک ترم درسی را
میگذراند ،و از طرفداران فلسفه کارل پوپر ( Karl Popperمشهورترین اثر
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پرسش :طرح این مسائل در ایران ،این باور را بوجود میآورد ،که این جامعه
هنوز در دوران روشنگری (اصالح گری  )Reformationبسر میبرد .آیا
طرح این پرسشها در اروپا هنوز هم برخوردار از فعلیت ( )Aktuellاست؟

دیالوگ مهم نفهمیدم و برایم روشن نشد که این اصالح طلبان چه انگاری از
"راه سومی" که از سنتز (ترکیب و همنهادی) غرب و شرق باید بخود شکل
بگیرد ،دارند .البته در رابطه با گفتگوهائی که در گذشته با آنها داشتم ،آشنا
به روحیه این انقالبیون گول خورده ساعتهای نخستین انقالب  57بودم.
پس از فروپاشی رژیم پهلوی که تکنوکراتها در آن صاحب قدرت بودند و
مردم آنرا فاسد میپنداشتند ،پیش از سالهای  1979ـ  ،1978مذهب برای
مردم بگونه یک سُنت ،دست نخورده و سالم باقی مانده بود ،در آن هنگام
جوانان بدنبال یک گزینه ( )Alternativآزادی آفرین بودند ،امّا به آنچه
رسیدند ،فرایندش یک خدایگانساالری ( )Despotismروحانیت از ترکیب
دیکتاتوری مذهبی و مفسدین بود .برداشت من این است که ،اصالح طلبان
نمیخواهند به عنوان پیمان شکنان یاغی و خائن ( )Renegatenبشمار آیند.
بسیاری از آنها هم انتقادگر و هم بازنمود و یا نماینده ()Repräsentant
رژیم هستند .آنها میخواهند اصالحات ،یعنی سامان گیری دموکراسی و
یک جامعه قانونمند ،و همچنین رفرم اقتصادی (پذیرش تدریجی اقتصاد
بازار) را بگونه گامی به جلو در راستای تصحیح خط انقالب بفهمند و براین
پایه هم آنها به قانون اساسی جمهوری اسالمی وفا ( )Loyalدارند .پسر
آیتاهلل بهشتی که در آلمان به مدرسه رفته است آنرا اینگونه بیان میدارد،
"ما بدنبال انقالبی دیگر در انقالب  57نمیباشیم"

پاسخ :اینکه باورمندیهای مذهبی در برخورد با گوناگونیهای یک جامعه
مدرن چگونه متأثر میگردد ،پروسهایست که باید از درون به بیرون متحول
شده و بالنده گردد .اسالم چگونه در پرتو یک سازگاری اندیشه وری و در
گسترة یک جامعه باز ،این پروسه تکامل را پشت سر میگذارد ،برای ما از
این جهت ارزشمند است که بتوانیم با دین داران اسالمی در صلح و صفا
زندگی کنیم .من فکر میکنم که همه شهروندان باید آگاهانه خود را پایبند
به اصول و پرنسیبهای قانونمدار شناخته شده ،بدارند .ما امروز شاهد گفت و
شنودی گسترده در میان روحانیون و دیگر نخبگان اسالمی در جامعههای
اسالمی هستیم .در این میان ،محمد مجتهد شبستری نقش یک انتقادگر
مشهور اسالمی را به دوش گرفته ،بمانند سروش که در دهه نود بگونه یک
فیلسوف دنیائی (غیر روحانی) یک چنین نقشی را برعهده گرفته بود.
شبستری چند سالی را در هامبورگ گذرانیده و به زبان آلمانی چیرگی دارد.
او با موضعی در راستای سُنت علم تأویل (بازگردانیدن ،بازگشت دادن
( )Hermeneunticمیگوید ،که هر باورمند مذهبی خود تفسیر و توجیهی
شخصی  Subjecticاز مذهب برای خود دارد ،بگونه ای که با آن یک آمیزه
درونی و ذهنی یافته است .بیان شبستری موضعی اعتراضی
( )Protestantischو ناسازگار با حاکمیت بنیادگرا در ایران دارد .به باور او
ایجاد یک رابطه دیالکتیک میان مذهب و دانش میتواند دربهای بسته
دانش انسانی و فلسفه چیره بر زمان را بسوی تئولوژی اسالمی بگشاید .او با
تعبیری تجریدی ،انتزاعی (برآهنجیده  )Abstractاز آوردههای تاریخی
مذهبی (حدیث) و آموزههای پیامبر ،ترجمان دیگری را ارائه میدهد که آزاد
از پوششهای سُنتی سنگوارهای شده سدههای دیرینه میباشد.

پرسش :آیا جامعه ایران براین ناهمسازواریها چیره خواهد گردید؟
پاسخ :این را هیچکس نمیداند .خوب میبود اگر میدانستیم در مغز جوانان
و بویژه زنان تحصیل کرده ایران چه میگذرد ،زیرا آنها نیمی از دانشجویان
را در برمیگیرند .مثالً چه شماری از آنها روسری را از سر بر میدارند ،اگر
این اجازه بآنها داده شود؟ آیا در وجود این زنان انگیزههای اعتراضی و
انفجاری بیشتری از دیگر شهروندان وجود دارد ،که رژیم آیتاهللهای فرتوت
از آنها بیشتر هراس دارد تا از دیگران؟ مرا در سفری که به پرسپولیس
داشتم ،دختری که تازه تحصیل خود را بپایان برده بود و سیاسی نبود،
همراهی میکرد .او که دختری کتابخوان و آشنا به آثار یونگ  Jungو فروید
 Freudبود و رمانهای آمریکائی و پرتقالی را میخواند ،خیلی بی اختیار و
خشمگین از یک دوست دختر خود صحبت میکرد ،که با یک مرد ناباب
ازدواج کرده بود و نمیتوانست از او طالق بگیرد ،زیرا که دادگاه همواره او را
تشویق میکرده که از شوهرش جدا نشود .این خانم در رابطه جدائی
نشستگاه زنان و مردان در مسجد معترض نبود ،امّا باوری هم به انجام
فرامین مذهبی و احکام روزمره آن نداشت و میگفت ،اگر یک باور مذهبی
ژرفا و قلبی وجود داشته باشد ،تمیزی میان یک مسیحی ،یهودی و یا
مسلمان نیست .او در رابطه با خاتمی کفت از هنگام انتخاب او دگرگونیهائی
در گستره آزادیهای روزمره زندگی و فرهنگی که منظور شخصی و
خصوصی است ،بوجود آمده ،و برای اثبات این سخنش ،اشاره به روسریاش
میکند که کمی پس رفته و موهایش به اندازه یک وجب آشکار است.

پرسش :آیا شما در ایران با اندیشهوران اصالح طلب و نزدیک به خاتمی
تماس داشتهاید؟ و به باور شما آیا آنها این آمادگی را دارند که میان
ناسازگاری دموکراسی با تئوکراتی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی
وجود دارد ،در نهایت جانب دموکراسی را بگیرند؟
پاسخ :با محسن کدیور که مالّی جوانی است و به سبب انتقاد از قوانین
شرعی و رژیم خمینی مدتی را هم در زندان بسر برده و گروهی دیگر از
اصالح طلبان که شما از آنها نام بمیان آوردهاید ،در نشستی روبرو شدم .در
آنجا آقایان شبستری و سعید حجاریان ،که هنوز هم به سبب صدمات ناشی
از تروری که در دوسال گذشته انجام گرفت ،تندرستی خود را بازنیافته است،
حضور داشتند و ما در باره پرسشی که شما نمودید ،سخن داشتیم .آری این
بحث مطرح شد ،که اصالح طلبان در رابطه با جدائی از آموزههای مذهبی و
دخالت آن در حکومت تا کجا پیش خواهند رفت؟ امّا جز پاسخی در خور
بیانیهای تبلیغی چیز دیگری در پایان دستگیرم نشد.
آنها باور به پروسهای گام به گام داشته با این آماج که خود در این رهگذر
آموزههائی را تجربه کرده و بکار بندند .و سرانجام اینکه من در پایان این
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ما و یورگن هابرما

1

نصرت اهلل واحدی
مکتب فرانکفورت بنیاد تئوری انتقادی را گذارد .این تئوری بر دو اصل استوار
است:
 اوّل اینکه هیچ زندگی درستی نمیتواند در نظام غلطی شکل بهگیرد (اصل استثمار) .این مطلب در ایران کنونی بخوبی مالحظه
میشود .زیرا زندگی هیچکس سر و سامانی ندارد.
 دوّم اینکه اگر شکل جامعه بطور اجباری تعیین شود ،آنگاه آنشکل منبعث از خصوصیات رهبر یا فرمان روا و کسی است که
قادر متعال جامعه است .این خصوصیات مردم را مجبور میکند از
هنجارها و یا الگوهای مورد عالقة رهبر پیروی کنند .همه باید
نظام از باال به پائین را به رسمیت بشناسند و به فرامین رهبر یا
قدر قدرت سر تمکین فرود آورند( ،اصل سرکوبگری) که تبلور آن
را نیز در نظام جمهوری اسالمی میبینیم.
با این دید ،مکتب فرانکفورت در جستجوی یافتن محملی برآمد که بتواند
نمانگر نیروی مؤثری برای مقابله با سرکوبگری و استثمار باشد .در گذشته
این محمل را پرولتاریا یا تودة کارگر میدانستند .ضرورت پیدا کردن این
محمل برای هورک هایمر به خطر افتادن فردیت و خود مختاری انسان و
برای همکار وی آدرنو 7مسئلة انسان بیگانگی بود .اینان فکر میکردند که
علّت این نارسائیها بی تناسبی فقر و ثروت از یکسو و قدرت و ضعف از
سوی دیگر است .به این جهت شعارشان جامعة عاری از فرمان روا و رهبر و
سلطه گر بود.
یورگن هابرماس که شاگرد هورک هایمر است ،سمت و سوی دیگری را
برگزید و بجای اندیشة مارکس به تفکر کانت 8رو آورد تا بتواند براین پایه
چارة دشواریهای اجتماع را خیلی اساسیتر جستجو کند.
در این راه او پارادیگمای 9مناسبات تولیدی مارکس را با پارادیگمای "عمل
متکی برتأمل" عوض میکند .به این شکل حاال این نه کار که اثرات متقابلة
اجتماعی است که نطفة ترقّی و پیشرفت اجتماعی میشود.
به نظر هابرماس پارادیگمای "عمل متکی بر تأمل" از یکسو سامان دهنده
است زیرا اثرات متقابلة واقعی را نشان میدهد و از سوی دیگر مهار کنندة
اصل "رهائی انسان" 10است .زیرا از نهاد آن اجتماع بدون فرمان روا و رهبر
مقتدر متظاهر میشود .اجتماعی که در آن همه حقّ برابر دارند .چه در
فرماندهی و چه در فرمان بری .چه در قبول و یا رد امری .چه در مسئولیت

در سالگرد مرگ خمینی ازطرف مرکز گفتگوی تمدنها در ایران که بانی آن
خاتمی رئیس جمهور است ،یورگن هابرماس فیلسوف و جامعه شناس معتبر
آلمان دعوت شد تا به ایران برود و در آنجا چند سخنرانی ایراد نماید.
ما قبل از بحث در بارة مسافرت ایشان و تفسیر و نقد از گفتههای وی ،الزم
میدانیم که به معرفی او به پردازیم و بگوئیم که این شخص کیست و
نظراتش چیست و هدف پژوهشهایش کدام است.
در قرن بیستم قبل از جنگ بین الملل دوّم در اروپا دو مکتب فلسفی بوجود
آمد که شهرت فوق العاده یافت .یکی مکتب وین است که اندیشههای
برتراند راسل 2سبب تشکیل آن شد .این مکتب را فلسفة تحلیلی نامیدند زیرا
در واقع برتراند راسل میخواست با تحلیل احکام و الفاظ و مفاهیم متشکلة
خاص خودش و استنتاجاتی که از آن میشود به محتوای نهفته در درون آن،
یا فحوای کالم پی به برد.
پرسش اینجاست که مثأل وقتی چند روز پیش خاتمی میگوید "حّل
مشکالت اقتصادی ایران در گرو استقرار دمکراسی است" یعنی چه؟ و چه
منظوری را او دنبال میکند؟ .الفاظ اقتصاد و دمکراسی چه مضمونی دارند؟
به هر حال در سال  1920برای ادامة کار راسل در وین گروهی پژوهشگر
تشکیل شد که غالبأ نه فیلسوف که ریاضیدان و دانشمند علوم طبیعی بودند.
اینان مکتبی را به نام مکتب مثبتیون منطقی ساختند .چرا که به دنبال معنی
واقعی و درست احکام بودند .در زمرة اینان باید کارل پوپر ۳را نیز قرار داد.
مکتب فرانکفورت در سال  19۳1بوسیلة هورک هایمر 4بوجود آمد که
هدفش تحقیق روی اجتماع بود .در آن روزگار از یکسو وضعیت جامعة آلمان
بحرانی و از سوی دیگر نظریة مارکس 5ناموفق از آب در آمده بود .از این رو
طرفداران این نظریه در پی تغییر اساس آن برآمدمد تا شاید بنا بر واقعیات
جامعه ترمیم و اصالح گردد.
این گونه تأثرات درونی همیشه عامل اندیشههای نو و یا کار بزرگ معنوی
میشود .بهترین مثال در بارة این ادعا ارنست بلوخ 6است که وقتی مجبور به
مهاجرت از آلمان نازی شد ،سخت آزرده خاطر گردید .همین آزردگی موجب
تألیف کتاب معروف وی به نام "اصول امید" گردید که خود شاهکاری
جهانی است.
متأسفانه ما چنین روحی را کمتر در میان مهاجرین ایرانی انقالب زدة خود
مییابیم.
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هابرماس سالها برای تکمیل تئوری خود زحمت کشید تا عناصر این تئوری
را خود بسازد .قدم اوّل وی بنیان مقولهای بنیادی به نام گفتمان 1۳است.
مقولهای که در سرتاسر کارهایش نقش اساسی دارد .او میگوید "خردمندی
شرط راهاندازی گفتمان نیست .زیرا خردمندی هر سخنی تنها در بستر پروسة
گفتمان میتواند معلوم گردد .لذا این شرط ما را به دور تسلسل باطل
میکشاند".
او شرط راه افتادن گفتمان را چهار میداند و آنها را نیز به دقّت تشریح
مینماید که به هرحال همه به گرد برابری و همتائی معنوی گوینده و
شنونده دور میزند .درست آنجا که محیط ،محیط تهدید و تمکین است،
فراگرد گفتمان هیچگاه بوجود نمیآید .مانند محیط کنونی ایران ،این مقوله
با جهتگیری کانت در "متافیزیک رسوم" شباهت دارد .کانت در آنجا
میگوید" :فقط قانونی عادالنه است که مورد تأئید همه باشد و آن را نیز
عادالنه بدانند".
هابرماس این نظر را میپذیرد .زیرا میگوید "دمکراسی وابسته به این امر
است که بدانیم حامل قدرت و سلطة دولت ،همانا وفاق و هم رأئی آزاد و
صریح مردم است" .این مقوله در کتاب وی به نام "فرهنگ و انتقاد" مورد
بحث قرار میگیرد .هم اوست که در اینجا روشنگری را نرم یا هنجار اساسی
جهانی میداند و به ویژه تنها حکومتی را حکومت قانون میشمارد که از
روشنگری برآمده باشد.
مسئلهٔ مطالعه روی اجتماع و کسب معرفت و شناخت را هابرماس به دلیل
عالقه به رهائی انسان دنبال میکند .در این جهت نیز کتاب "عالقه و
شناخت" خود را مینویسد تا این نکته را به نمایاند .ضرورت چنین نوشتهای
به ویژه از اینجا ناشی میشود که وی در تئوری خود به مقوالتی برآمده از
تجربیات تاریخی انسان نیاز دارد که ضمنأ آئینة آداب و رسوم مردم نیز
هستند .مثل دمکراسی ،مثل اخالق ،مثل حقوق .او اصرار دارد اینگونه
مقوالت را چنان بسازد که خارج از تئوری نباشند تا بسته بودن آن لوث شود.
اما کار اساسی هابرماس در تئوری "عمل متکی بر تأمل" شکل گرفته است.
به نظر وی این تئوری یک تئوری آغازین برای جامعه شناسی است .تئوری
که سعی دارد معیارهای انتقادی خود را مشخص ارائه کند .به ویژه باید توجه
داشت که هابرماس شکل مفاهیم اصلی این کتاب و پرسشهای برخاسته از
آنها را که در واقع هگلی 14هستند ،سخت به هم تابیده است تا ،به نظر
خودش ،این تئوری حتا آنجا که در زندگی روزمره به هزار و یک دلیل
گفتگوی گویا سرکوب میشود و یا با ریا و منطق مجازی به گمراهی
میانجامد ،باز ثمر بخش است .از همین روست که هابرماس مدام گوشزد
میکند "من نمیخواهم شرایط نرماتیو (هنجاری) تئوریام را اختراع کنم
بلکه میخواهم آنها را از درون جامعه پیدا کنم".
در "عمل متکی بر تأمل" ،هابرماس سعی دارد معیارهای انتقادی جامعة
رهایافتگان را به نمایش گذارد .از جمله برخالف آدرنو و هورک هایمر آخرین
تکیهگاه متفکرین و عملکنندگان و سخنگویان را در زندگی روزمره و در
علم ،عقل معرفی میکند .به این دلیل او تئوری جامعه شناسی خود را که
مادر همة سیستمهای اجتماعی است ،با مسئلة گویانگری پیوند میزند و در
بارة آن به پژوهش مینشیند و به تشریح گفتمان گویا میپردازد ،آنچه که در

پدهی و یا مسئولیت خواهی .چه در امر و چه در نهی.
مالحظه میگردد که هابرماس که در سال  6۳جای هورک هایمر نشست،
تنها یک هدف دارد و آن رهایافتگی انسان ،امانسی پاسیون است .رهائی
انسان اساس تفکر روشنگری کانت است .واضح است انسان رهایافته محیط
خاص خود را میخواهد و مطالبه میکند .لذا هابرماس آغاز به ریختن طرحی
نو برای جامعة ایده آل فردا میکند .جامعه ای که برآزندة این انسان باشد.
چنین کاری را رآئس 11هم در کتاب "تئوری عدالت" خود میکند .مدل
رآئس ولی مشکل دارد .بخصوص وقتی در بارة حقوق سیاسی مردم در
کشورهای جهان سوّم صحبت میکند معلوم میشود که دولتهای
(ناسیونال) ملّی این حقوق را تحقق ناپذیر میسازند.

هابرماس میخواهد چنین مشکلی را نداشته باشد .لذا او سعی دارد سیستم
هنجاری و اخالقی خود را بگونهای بسازد که چنین اشکالی پیش نیاید.
نیکالس لوهمن 12به این نظریة هابرماس سخت معترض است .اما هابرماس
اعتراض وی را رد میکند و میگوید تئوری وی افق آینده است و با جامعة
حقیقی فرق دارد .جامعة واقعی امروز باید در این جهت یعنی جهت ایدهآل
گام بردارد تا تکامل یابد .این اندیشهای را هابرماس در کتاب "سیاست و
دانشجو" ارائه میکند که درست تضاد میان (آنچه هست) و (آنچه باید) را
نشان میدهد .این کتاب سبب اغتشاش و شورش دانشجویان در دهة 60
شد .سرانجام در سال  67دانشجویان در فرانکفورت دانشگاه را اشغال نموده
و خواهان جامعة بدون فرمانروا شدند .در این گیر و دار هابرماس به پلیس
اجازه داد تا وارد دانشگاه شود و رهبر دانشجویان را توقیف نماید .شاید به
این دلیل او در تهران به دخالت پلیس در خوابگاه و توقیف دانشجویان
اعتراض نکرد .کاری که الزم بود و همواره از یک مرد دانشمند و آزاده انتظار
میرود ،چرا که تفاوت میان دو نظام حاکم بر آلمان و ایران از زمین تا
آسمان است.
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اصل درجهت تفکر ماکس وبر 15است .همینطور گفتمان گویا اساس اندیشة
هابرماس در رهیافت اخالق و حقوق وی است.
باید توجه نمود که هابرماس در کتاب "واقعیات و اعتبار" به رابطة حقوق
انسان با قانون و حکومت اشارات روشن و ارزنده دارد .او در مورد اخالق در
کتاب "دیگران را هم باید منظور داشت" میگوید "اگر تا قرن پیش
رفتارهای اخالقی ریشههای خدائی و وحی الهی داشتند ،امروز دیگر چنین
اخالقی قابل قبول نیست".
از این گذشته او به مسئلة فضای باز سیاسی و افکار عمومی ،در رابطة مردم
با حکومت توجه خاص دارد و آن را به درستی و نیک بررسی میکند که در
اثری به نام "تغییر ساختار فضای عامه" منتشر شده است.



"با گفتگوئی که با همکاران ایرانی خود داشتم معلومم شد مهماندار من
عطااهلل مهاجرانی وزیر فرهنگ سابق خاتمی است .مردی که برای آزادی
مطبوعات سخت تالش کرده و از نزدیکان رئیس جمهور است و برای دیدار
من نشانی درستی بود.
بدیهی است که عدّهای هم مرا از این مسافرت برحذر داشتند .از جمله یکی
از دانشجویانم که در شیکاگو بسر میبرد .بعد هم مدام اسامی زندانیان
سیاسی را برایم میفرستادند که هر روز این لیست طویلتر میشد.
"پن آلمان" به من خبر داد که سیامک پورزند ،نویسندة هفتاد سالة ایرانی را
هم اکنون به هشت سال زندان محکوم ساختهاند .همینطور خانم جلیل رستم
خانی طی نامهای تقاضای کمک داشت.
درست به این دالیل و از این نظر که نجیب محبوب نویسندة مصری دارای
جایزة نوبل ،میگوید "غرب فقط هنگامی به سر ما عالقه دارد که بخون به
غلتند" ،فکر کردم این مسافرت ضروری است".
به هرحال در این مصاحبه برداشتها و آگاهیهای هابرماس بر سه رأس
قرار دارند:
 آنها که دست دوّماند .یعنی روایت دیگران است آنها که در طی مذاکرة مستقیم با افراد و یا در گفتگو حینسخنرانی کسب کرده است
 استنتاجاتی که ریشة غیر زبانی دارند و یا از تأمل در معنی عاید اوگشته است
روشن است که دادههای نهفته در مصاحبة وی اساس دید انتقادی ما بر
هابرماس است که به شرح آن میپردازیم.
هابرماس تبعیض میان زنان و مردان و تعقیب مخالفین و کمک به
فلسطینیها و حزباهلل لبنان و تروریسم بینالمللی را ،چنانچه این روایات
درست باشند ،خوب تشخیص نمیدهد.
اصطالح "خوب" یا "بد" ارزشی اخالقی است .لکن تبعیض و تعقیب تنها
اخالقی نیستند که سیاسی نیز میباشند .همینطور موضوع کمک به
تروریسم ،با توجه به دادگاه میکونوس ،نه روایت که یک واقعیت است .چه
خوب بود هابرماس به هدف مطالعات خود در بارة رهائی انسان ،امانسی
پاسیون ،توجه بیشتری میداشت و چون کانت ،پای بند بیقید و شرط آن
میبود .آنچه در اینجا یادآوری کردیم ،پیش از اینکه متکی بر اصول تئوری
17
انتقادی مکتب فرانکفورت باشد ،در چارچوب فلسفة پراگماتیسم برکلی
است که میگوید "حقیقت شعار مبارزة همه است .اما خود آن کمتر مورد
توجه است".
هابرماس در گفتگو با روزنامة فرانکفورتر آلگماین میگوید" :در لحظة
نخست وقتی پوسترهای بزرگ دو رهبر انقالبی مذهبی را با شعارهای نوشته
برآنها دیدم و یا پوسترهای بزرگی از مردان ریشوی شهدای جنگ ایران و
عراق را مشاهده کردم ،بی اختیار به یاد رژیم آلمان شرقی افتادم" .هم چنین
وقتی او سرزده به مرکز فرهنگی وارد گردیده ،که تصادفأ در آنجا صحنهای
از زندگی پیغمبر اسالم با فریادهای بلند اجرا میشد(؟) ،بالفاصله ذهنش
معطوف به اشکال تعزیة در ناحیة اوبرآماگآ 18در آلمان شده است ".
با این حال میگوید" :من در ایران ندیدم که مردم به سکوت وادار شوند و یا

اگر شکل جامعه بطور اجباری تعیین شود ،آنگاه آن شکل
منبعث از خصوصیات رهبر یا فرمان روا و کسی است که
قادر متعال جامعه است .این خصوصیات مردم را مجبور
میکند از هنجارها و یا الگوهای مورد عالقة رهبر پیروی
کنند .همه باید نظام از باال به پائین را به رسمیت بشناسند
و به فرامین رهبر یا قدرقدرت سر تمکین فرود آورند،
(اصل سرکوبگری) که تبلور آن را نیز در نظام جمهوری
اسالمی میبینیم.

برای هابرماس افکارعمومی محکی است که معلوم میکند آیا سیاست،
عالقههای اقتدار و یا عالقههای سلطة واقعی یعنی مردم را دنبال میکند.
هابرماس میگوید "افکار عمومی نفس آخر سیاست منافع شخصی حاکمان
است .اگر سیاستمداران در برابر افکار عمومی از اعمال خود دفاع کنند و
حقانیت آنها را به بحث بگذارند و این کار معمول و متداول شود ،دیگر
کسی به دنبال منافع خود نخواهد بود".
این نظر اما در واقع نقطة نظر کانت است که افکار عمومی را اصل مهمی
برای تفاوت گذاری میان سیاست اخالقی و سیاست مبتنی بر منافع
اقتدارگرایانه میداند .سیاست اخالقی از افکار عمومی استفاده میکند
درحالیکه سیاست مبتنی بر منافع شخصی از آن پرهیز دارد و حتا آن را
تخطئه میکند .از همین روست که افکار عمومی یا انتشار عقاید تنها اصلی
است که اخالق و سیاست را باهم متحّد میکند .کانت در ضمیمة کتاب
"بسوی صلح ابدی" خود مینویسد "هر عملی که به حقوق دیگران مربوط
میشود و از نظر اخالقی در تحمّل افکار عمومی نیست ،نامشروع است".
این مختصر مالحظات ،نشاندهندة مقام واالی این دانشمند برجستة آلمانی
است که بعد از مسافرت به ایران در گفتگوئی در روزنامهٔ فرانکفورتر
آلگماین 16مشاهدات خود را ابراز داشته است.
او در ابتدا میخواهد رفتن خود را به ایران توجیه کند و چنین میگوید:
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بوسیلة یک سیستم پلیسی زیر کنترل و مراقبت قرار بگیرند .به عکس در
مالقاتهای خودم با روشنفکران و با مردم شهر بزرگ تهران ،آنها را بسیار
بخود متکی و در گفتگو باز و بی ترس و واهمه یافتم .به ویژه باید توجه
داشت که دستگاه قدرت منسجم ،همیشه دارای پویائی خاص خود است،
پویائی که آن را پاره پاره میکند .به نحویکه دیگر قادر به کنترل و مراقبت
همه نیست .حتا این قدرت اگر خطا کند ،ممکن است خود به گرداب سقوط
بیافتد.



چطور فرار مغزها و جوانان تحصیل کرده را نمیبینید که خود رژیم آن را به
سیصدهزار نفر در سال تخمین میزند.
جای شگفتی است که جامعه شناسی چون شما از یکسو معتقداست" ،هیچ
زندگی درستی نمیتواند در یک نظام غلط شکل گیرد" ولی از سوی دیگر
نمیبینید که زندگی مردم در ایران تا چه اندازه بی سر و سامان است.
نمیبینید که فحشا و فساد و غارت اموال ملّت و اعتیاد به مواّد مخدر و
انحراف جوانان تا چه اندازه گسترده است .مگر این وضعیت بر غلط بودن
نظام داللت نمیکند؟ مگر شما خودتان عین این خصلتها را به رژیم
گذشته نسبت ندادید و نگفتید که (رژیم نامحبوب) گذشته به همین دالیل
سقوط کرد؟! پس چرا فکر میکنید ﴿اصالح کاری﴾ در جمهوری اسالمی
گشایشی حاصل میکند؟! مگر خود شما در این گفتگو نگفتید که
اصالحطلبان خواهان تغییر قانون اساسی کشور نیستند؟ مگر نگفتید که آنها
انقالب در انقالب نمیخواهند؟ مگر شما نگفتید که در گفتگو با آخوند جوان
تحصیل کردة کانادا ،به عمق دگماتیزم و بنیادگرائی پی بردید و آن را لمس
کردید؟
19
به گفتة اسپینوزا "منظور از نظام حکومتی در واقع آزادی است"و شما خوب
میدانید که در هیچ نظام الهی حتا اگر آن را با رفرم بزک کنند ،چنین
منظوری تحقق پذیر نیست.
مالحظه میشود هابرماس که در کتاب "شناخت و عالقه" موضوع رهائی
انسان را مطرح میکند و در جهت "هرمنیوتیک "20گادامر 21قدم بر میدارد
تا چه اندازه در گفتگو با روزنامة فرانکفورتر آلگماینه از این تأویل به دور
است.

شما که دمکراسی را به وجود کثرتگرائی پیوند میزنید و
آن را امکان جابجائی دولت و اپوزیسیون میدانید ،چطور
این کثرتگرائی را فقط در به اصطالح رفرمیستها
میبینید؟ چطور صداهای مخالف رژیم را نمیشنوید؟ چطور
فرار مغزها و جوانان تحصیل کرده را نمیبینید که خود
رژیم آن را به سیصدهزار نفر در سال تخمین میزند.

آشکار است که ناراحتی و نارضائی کلّی وجود دارد که چرا دولت نتوانسته
است اصالحات کند و مردم سرخورده شدهاند .اما بازهم در ایران قاطبة
سیاسی وجود دارد که با اشتیاق به بحث میپردازد .حتا مخاطبان من خوب
مطلع و عالقه مند بودند و به راحتی مرا به بحثهای عمیق و مهیج
میکشاندند .حتا من در مورد مسائل سیاسی هم ،هیچ خوداری و کناره جوئی
و خاموشی از آنها ندیدم".
مالحظه میشود که داوری این دوست دانشمند ،در بارة اوضاع اجتماع ایران
یا بسیار نپخته است که چنین امری بعید به نظر میرسد و یا بر محور منافع
خاصی دور می زند .در اینکه همة مردم بی پروا به حکومت دشنام و ناسزا
میگویند شکی نیست .اینکه مردم به ویژه جوانان سرخوردهاند نیز درست
است .اما ربط دادن این سرخوردگی به صورت نگرفتن اصالحات یا ربط
دادن بی پروائی مردم به وجود آزادی و عدم وجود دستگاه امنیتی بس
نادرست است.
باید از هابرماس پرسید که اگر سیستم پلیسی نیست پس چرا لیست زندانیان
سیاسی شما هر روز طویلتر میشد .اگر دستگاه امنیتی نیست پس چرا شما
با یک دانشجوی مخالف رژیم و یا فردی طالب طرد این نظام صحبت
نکردید .شما که از پاره پاره شدن جامعه سخن میگوئید و آن را سدی برای
خفقان میدانید ،پس چرا نمیتوانید این پارهها را بشمارید .جامعة ایران که
فقط به گروه نعمتی و حیدری ،یا اصالح طلب و تمامیت خواه ختم نمیشود.
شما حتا نتوانستید با افراد حزب نهضت آزادی ایران که روزگاری همدست و
همپالکی همین انقالبیون بود ،و حاال مغضوب واقع شدهاند تماس بگیرید.
شما که دمکراسی را به وجود کثرت گرائی پیوند میزنید و آن را امکان
جابجائی دولت و اپوزیسیون میدانید ،چطور این کثرتگرائی را فقط در به
اصطالح رفرمیستها میبینید؟ چطور صداهای مخالف رژیم را نمیشنوید؟

هابرماس فکر میکند که ضربات اساسی کشمکش معنوی سیاسی در صحنة
عمومی ایران در دهة نود از تفکر هایدگر 22و پوپر و امروز از نظرات کانت و
فلسفة تحلیلی انگلیس نشأت میگیرد .برای هر یک از این جهات نیز
نمایندگانی چون رضا داوری اردکانی ،عبدالکریم سروش را معرفی میکند.
هابرماس میگوید که داوری بخاطر انتقاد از مدرنیته (که از کتاب (ماهیت)
فن نوشتة هایدگر عاریه شده) هایدگر گرا و سروش با گرایش به عرفان
اسالمی جانبدار پوپر است! هابرماس اضافه میکند که داوری در جریان این
جدلها به یک رهبر فلسفی شیعة بنیادگرا و خشگ (ارتودوکس) بدل شده
است .در حالیکه سروش که طرفدار جدائی ساختاری دین از سیاست است به
آرامی کم رنگ شده و جای خود را به محمّد مجتهد شبستری میدهد که
یک مجتهد است .از نظر هابرماس شبستری نقّادی معتبر است و به سنّت
هرمنیوتیک تعلّق دارد و از همینرو هریک از علما را به تنهائی مفسر
وحیالهی میداند و دالیلی شبیه دالیل پروتستانها بر علیه بنیادگرایان ارائه
میکند و مدعی است که ذهنیت مدرن محل خلوت دینی است .به نظر
هابرماس درک شبستری از تضاد میان دین و علم شاید بتواند روحانیت
اسالمی را با علوم انسانی آشتی دهد و از فلسفة سرکوبگری جدا سازد .به
خصوص او از آنچه که از دین بطور سنتی به ارث برده است برداشتی
هرمنیوتیک (تأویلی) دارد .برداشتی که به شبستری اجازه میدهد ماهیت
علم پیامبری را بطور عام بنگرد و از آنچه بطور تاریخی شکل زندگی پیدا
کرده جدا کند.
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اطالعاتی که هابرماس در بارة شبستری دارد اگر درست باشد بسیار حائز
اهمیت است .زیرا اوأل آنچه او دربارة سروش و دیگران ابراز میدارد ،بسیار
سطحی است و در ثانی هابرماس به مشاطهگریها و تزویر و ریای آخوندی
بطور کلّی واقف نیست .بحث دربارة محفل اصالحطلبان و افرادی چون
حجّاریان و محسن کدیور و اینکه اینان میخواهند فراگرد اصالحات را گام
به گام پیش ببرند تا در عمل از آن بیاموزند ،تنها ترفندی برای وقت گذرانی
است.
مشکل اساسی ما ناشی از آغاز نشدن اصالحات دینی است .این اصالحات
باید بوسیلة خود روحانیت آغاز گردد .از همین رو نیز وجود امثال شبستریها،
اگر برداشتهای هابرماس درست باشد ،ضروری است .چنین کسانی ولی در
خارج از کشورهم هستند .مثل آیتاهلل مهدی حائری ولی گویا اینان مورد
توجه غرب نیستند .درست این جهتگیری نیز اساس شک و تردید ما به
گفتههای هابرماس است.



پوپر در بارة تکامل گیتی ،قرار دارد.
از این رو رهائی انسان در جوامع جهان سوّم از طریق کپی کردن نظرات
پیشرفتة علوم انسانی در غرب حاصل نمیشود که خود با تأخیر با کمک
مفاهیم علوم طبیعی ساخته شدهاند و فرهنگ خود را پدید آوردهاند ،بلکه بر
اساس رشد واقعی دانش تجربی شکل میگیرد .این نکته در امتداد میراث
معنوی کانت قرار دارد:
انسان با دانش به خود رهاسازی توفیق مییابد.
و با نظر عبدوس سالم ،دارندة جایزة نوبل در فیزیک ،همسوست که
میگوید" :در کشورهای جهان سوّم باید قبل از انتقال تکنولوژی ،به استقرار
علوم پایه همت گماشت و آنها را جلو برد."24
افزون براین ،دشواریهای نظام جمهوری اسالمی با بحث در بارة قرائتهای
مختلف از اسالم و برقراری رابطه با امریکا برطرف نخواهد شد .ریشة این
دشواریها را باید در بافت خود رژیم و ساختار جامعة ایران جستجو کرد که
جوانان آن بر گذشته چشم نه دوختهاند بلکه تنها آینده را میبینند و از تعزیه
خوانی ،چه دینی و چه سیاسی ،بیزارند .بی جهت نیست که هابرماس در
گفتگوی خود در بارة آیندة ایران میگوید" :باید دید جوانان مملکت چه
فکری را در سر میپرورانند"!
انسان ولی الزم نیست پیغمبر باشد تا ساختار این فکر را که همانا رهائی از
چنگال دیو صفتان و آزادگی و سکوالریسم است نه بیند.

جای شگفتی است که جامعه شناسی چون شما از یکسو
معتقداست" ،هیچ زندگی درستی نمیتواند در یک نظام
غلط شکل گیرد" ولی از سوی دیگر نمیبینید که زندگی
مردم در ایران تا چه اندازه بی سر و سامان است.
نمیبینید که فحشا و فساد و غارت اموال ملّت و اعتیاد به

-------------

مواّد مخدر و انحراف جوانان تا چه اندازه گسترده است.

1 - Jurgen Habermas
2 - Bertrand Russell
3 - Karl Popper
4 - Max Horkheimer
5 - Karl Marx
6 - Ernst Bloch
7 -Theodor Adorno
8 - Imanuel Kant
شرط اساسی و الزم یک تئوری و یا چارچوب معتبر زندگی9 - Paradigma
10 - Emancipation
11 - John Rawls
12 - Niklas Luhmann
13 - Diskurs
14 - G. W. Friedrich Hegel
15 - Max Weber
16 - Frankfurter Allgemeine
17 - George Berkeley
18 - Oberamagau
19 - Benedictus Spinoza
20 - Hermeneutik
21 - Hans-Georg Gadamer
22 - Martin Heidegger
23 - Konrad Lorenz
24 - Abdus Salam

مگر این وحعیت بر غلط بودن نظام داللت نمیکند؟

بر اساس همین دیدگاه و نیز بر زمینة سیاستهای دینساالرانه سخنرانی
اوّل هابرماس ،در تهران باید در بارة "سکوالریزاسیون در جوامع سکوالر
شدة غرب" بر اساس هومانیسم و رنسانس میبود که نیروی محرکه فراگرد
اصالحات دینی هستند.
از اینها گذشته هابرماس و دیگر جامعهشناسان غربی ،از آنجا که در
چارچوب پارادیگمای جوامع غربی بزرگ میشوند بسیاری از دادههای ویژة
جامعة خود را نمیبینند و در تفکر خود منظور نمیدارند .به این دلیل نیز
کارهایشان برای جهان سوّم کارساز نیست .اگر به علوم انسانی بنگریم،
غالب مفاهیم مدرن آنها با تأخیر از علوم طبیعی به عاریت گرفته شده است.
درست این مفاهیم اساس تمیز و تفکیک و تقسیم میگردند که بزودی
همراه خود فرهنگ جدید خویش را میپروراند.
این نکتة مهّم در تئوری هابرماس ،که اساس یک جامعة ایدهآل و هدف یک
جامعة واقعی است منظور نگردیده است .با توجه به اینکه هیچکس جهت
تکامل جامعه را نمیتواند از قبل تعیین کند ،تئوری جامعة هابرماس رسا
نیست .بخصوص که جامعه دارای امکاناتی ،Option ،است که بطور
احتمالی تعیین کنندة موضع آیندة آناند .یا به زبان لوهمن جامعه یک
سیستم خودساز است .این تفکری است که در جهت تفکر کنراد لورنس 2۳و

*****
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بخش سوّم  /قسمت سوّم

اقوام ایرانی
فرهنگ قومی ـ دولت ملّی
حیاء صدراالشرافی

مناسب مبدل به امپراتور بخش مهمی از جهان متمدن آنروز شد (جز
هندوچین).
ولی بشهادت تاریخ ،مقدونیان همه جا حامل و ناشر تمدن و فرهنگ یونانی
بودند همچنانکه هخامنشیان ناشر فرهنگ ایالمی برای ادارة امپراتوری خود
شدند (هایدماری کخ ـ زبان داریوش ـ ترجمه پرویز رجبی ـ نشر کارنگ ص
 ۳1و فصل سوّم) نشر یک فرهنگ و ترویج یک تمدن بوسیلة قوم دیگر در
تاریخ نمونههای زیادی داشته است و استبعادی ندارد چنانکه بعدها نیز:
ـ از لحاظ دینی :ایرانیان آن زمان (ساکنین محدودة ایران کنونی) حامل و
ناقل اسالم به سمت شرق و شمال ترکستان شدند .یک چهارم کشور هند
نیز بوسیلة ترکان بخصوص گورکانی ،مسلمان شدهاند و در رابطه تجارتی
تجار مسلمان هندی اندونزی را مسلمان ساختند .گورکانیان در هند مروج
سه زبان عربی و فارسی و ترکی نیز بودند.
ـ از لحاظ جنبة زبانی و دینی نیز ترکان عثمانی مروج اسالم و هرسه زبان
(عربی ،فارسی و ترکی) در آسیای صغیر و اروپای شرقی شدند .اولین شرح بر
سعدی و حافظ بوسیلة " سودی " که ترک عثمانی مقیم بوسنی و هرزگوین
کنونی است نوشته شده است.
مقدونیان نظیر مغولها اثر قومی از خود در ممالک زیر سلطة خود بجا
نگذاشتند و کسی که اعتقاد به دین مقدونیان داشته بزبان آنان سخن گوید
در متصرفاتشان باقی نمانده است .امّا از لحاظ فرهنگی تاریخ شرق پس از
این حمله چهره دیگری یافت و فرهنگ قبلی بنحوی بفراموشی سپرده شد
که دیگر کسی هخامنیشیان را در شرق و در ایران از دوره اشکانیان ببعد تا
ترجمه آثار اروپائی در قرن نوزدهم نمیشناخت .تحولی که در فرهنگ قومی
ایران و منطقه (خاورمیانه و نزدیک) پیش آمد تنها با تحول ایجاد شده بعد از
پیروزی اعراب مسلمان قابل قیاس است .علت بوجود آمدن این دو نقطة
عطف فرهنگی بنظر من بیش از آنچه به سیاست عامدانة فاتحین مقدونی یا
عرب مربوط باشد به عواقب طبیعی و ناچارِ تغییر خط مربوط است .مقدونیان

 3ـ فرهنگ دوره میانه ایران
 1ـ  3تمدن و فرهنگ عهد سلوکی ( 141ـ  312ق .م)
تفکیک تاریخ شرق از جمله (ایران) آنهم تحت سلطة یک امپراتوری اصوالً
عملی است ذهنی و از واقعیات تاریخی پیروی نمیکند .امّا میتوان تاریخ
یک بخش از یک امپراتوری را در رابطه با کلیت آن بررسی کرد .همچنانکه
میتوان به شرح عضوی از بدن انسان پرداخت .اسکندر کبیر که برتخت
داریوش بزرگ نشسته و وارث امپراتوری او بعالوة یونان و بخشی از سند
شده بود در بازگشت از هند بسال  ۳2۳ق .م پس از سیزده سال پادشاهی در
سن  ۳2سالگی در شهر بابل درگذشت.
اسکندر یونانی نبود .پادشاه اقوام مقدونیه بود (یکی از هشت جمهور
یوگسالوی سابق و بخشی از صربستان کنونی) اسکندر شهرهای یونان را
نیز تصرف کرد و یا به اطاعت خود وادار ساخت .اندیشة ایلی ـ قومی " اروپا
ـ مرکزی " بعضی از مورخین غربی و روسیه (تزاری و کمونیستی) ،باین
خطا و دروغ تاریخی دامن زده و میزنند.
بشهادت تاریخ تنها بخشی از یونان بعد از فتح مصر بوسیلة اسکندر و نه
پیش از آن سر باطاعت او نهادند یونانیان تابع ایران (ساکنان بخش غربی و
مدیترانه ای ترکیة امروز) تا آخر و با صمیمیت در قشون داریوش سوم برعلیه
اسکندر مقدونی جنگیدند هر چند قشون کشی کوروش کبیر و سپس
داریوش بزرگ و بخصوص خشایارشا از نظر فرهنگی ضررهای جبران
ناپذیری بر تمدن ساردی ،بابلی و یونانی سواحل شرقی مدیترانه وارد ساخته
بود( .نگاه کنید به تاریخ علوم " پی یرروسو " ـ ترجمه حسن صفاری
موسسه انتشارات امیرکبیر چاپ چهارم صفحه )51
درضمن از نظر جامعه شناسی ،شهرهای یونانی مستقل بوده و حاکم
منتخب داشتند( :پریکلس و )...یعنی شهر ـ دولت بودند در حالیکه مقدونیان
پادشاه ایلی ـ قومی بنام فلیپ و پسرش اسکندر کبیر داشتند که در فرصت
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و ایالمی برای زبان پارسی باستان خط الفبائی میخی را بوجود آوردند .با
فراموش شدن خط میخی در نتیجه هجوم و پیروزی مقدونیان که تنها خط
یونانی را بلد بودند خط و پشت سر آن فرهنگهای شکوفای منطقه به
خاموشی گرائیدند هرچند بعد از مرگ داریوش با سرکوبیهای پسرش
خشایارشا (آتش زدن و تخریب بابل عالوه برآتن) پرداختن به خط و فرهنگ
چندان مورد نظر نبود (ما این مساله را از وجود اغالط ادبی و گرامری فراوان
در کتیبههای کوتاه شاهان بعد از داریوش میتوانیم استنباط کنیم) .بهرحال
با مرگ خط میخی فرهنگ دنیای باستان نیز خاموش شد (نگاه کنید به
سلسله مقاالتی تحت عنوان " :خط تغییر خط در سرزمین ایران " ـ روزگار
نو شماره مسلسل  186ـ  172از همین قلم)
مقدونیان که حامل فرهنگ یونانی بودند هنر تئاتر و زبان تجارتی و
دیپلماسی یونانی را به همه جا حمل کردند و از بدشانسی ما ایرانیان نه
آنتیگون و بعد از قتل او (بسال  ۳01ق .م) و نه سلوکوس ( ۳12ق .م) و
جانشینانش (سلوکیان) ،اهل علم و فلسفه نبودند در حالیکه بطلمیوس سردار
دیگر اسکندر در مصر وجانشینانش شهر اسکندریة مصر را بجای تبدیل به
پادگان نظامی ،در ضمن به مرکز علم و فلسفه و به کتابخانه بزرگ تاریخ
دنیای باستان نیز مبدل ساختند که در  ۳91میالدی بدستور تئودیوس کبیر
(که کشیشان ارتدکس این لقب را باو دادهاند) بعنوان " مرکز بزرگ بیدینی
" آتش زده شد و به نوشته منابع فرانسوی  700هزار و بنا به منابع آمریکائی
یک میلیون نسخه پاپیروس نابود گردید که از دوره فراعنه تا سلطة ویروس
جهل دین مسیحیت برتاریخ فراهم آمده بود .جالبتر آنکه در این جنایت
آشکار و هولناک ،همان کشیشان یعنی دشمنان ابدی علم و آزادی اندیشه و
وجدان ،عمر خلیفه بزرگ مسلمین را هم بخاطر فتح مصر در سال 640
میالدی شریک جرم کردند.
با وجود نابودی فرهنگهای عهد باستان (بابلی ـ ایالمی و پارس باستان
و )...که بسبب رواج زبان و خط یونانی و متروک شدن خط میخی رخ داد
جانشینان اسکندر در ایران یعنی سلوکیان آمیزه ای از شکل تمدن یونان را با
محتوای ساختار ایالمی (ایرانی) ادامه دادند باین شرح که مقدونیان سعی
کردند که سیستم مرکز ـ حاشیة ( )Centre - Peripheriqueیونانی را
یا با ایجاد شهرهای جدید یا تبدیل مراکز سکونت قبلی به شهر ،در درون
ساختار ایالمی (ایل و ده و شهر) ایجاد کنند 25 .یا  28ساتراپ موجود در
عهد سلوکی بنام " هیمپارخیا " یا " اپارخیا  " Eparxiaنامیده میشد و
هر اپارخی یا (مملکت محروسه) خود به چند " استاتما  " Statmaتقسیم
میشد .این استاتماها در آغاز همان مراکز و ایستگاههای پست هخامنشی
بودند بعد بصورت پائین ترین واحدهای اداری عهد سلوکی و اشکانی
درآمدند .به این شهرهای نظامی همان حقوقی تعلق گرفت که به شهرهای
قدیمی عطا شده بود .امّا این نحوة اداری و بوروکراسی ،نتوانست ساختار
ایالمی ایل و ده وشهر را که منطبق با آب و هوا و طرز زیست مردمان کوچ
رو ،روستائی و شهری کشور بود دگرگون سازد و بتدریج در درون ساختار
ایالمی ما تحلیل رفت .از نظر قضاوت تاریخی میتوان گفت که عدم
موفقیت کوشش سلوکیان در جایگزین کردن ساختار " مرکز ـ حاشیه " یا "
شهر ـ دولت " بجای ساختار مثلث همزیست ایالمی (ایل و ده و شهر)

جز خط یونانی خطی نمیشناختند و طبیعتاً اعراب نیز به خط پهلوی آشنائی
نداشتند .فرهنگ و تمدنهای عهد باستان از سومری ،اکدی (بابلی و
آشوری) ،ایالمی و دیگر فرهنگها و تمدنهای اطراف و در نهایت تمدن
هخامنشی همه برروی خط میخی و تکامل تدریجی آن استوار شده بود.

بدین قرار که :سومریان آنرا بصورت خط تصویرنگاری (هیروگلیف :مانند
خط مصری باستان) ابداع کردند و بتدریج استادان نحو سومری آنرا به خط
اندیشه نگاری میخی (مانند خط چینی ،کره ای و ژاپونی امروز) مبدل کردند
که خط ایالمی کشور ما نیز (با کنار گذاردن خط ابداعی ایالمی مقدّم) آنرا
برای نوشتن زبان خود برگزید .خط میخی که حامل فرهنگ همه تمدنهای
دنیای باستان (جز مصر) در خاورمیانه و نزدیک بود در قرن هفتم قبل از
میالد و در اواخر امپراتوری آسور به کوشش آرامیها به خط الفبائی مبدل
شد (الفباء را فنیقیان یعنی ساکنین باستانی لبنان فعلی در  1100ق .م کشف
یا ابداع کرده بودند) در زمان داریوش بزرگ نیز بدستور او استادان نحو آرامی
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آرد در واقع میخواست به پادشاه ارمنستان خطر ادامه فکر تمایل به روم و
خیانت به ایران را بصورت تلویحی گوشزد نماید .آرتا وازد پادشاه ارمنستان
متمایل به رومیان بود و پیش از آنکه بتواند خدمتی انجام دهد ،آرد خود را به
ارمنستان رسانید و همانجا ساکن شد و " سورنا " نیز به جنگ کراسوس
رفت و با کمک غیر مستقیم " آبگار " پادشاه عرب اوسروئنه " Osroena
" در شمال بین النهرین و ناحیه حران که دل با ایرانیان داشت و بخصوص
با رهبری رئیس قبیله ایکه منابع موجود نام او را " الهاودونی " نوشتهاند
قشون روم در تله ایکه در وسط صحرا بوسیله پاتها برای آنها چیده شد بود
هدایت گردید و نخست پوبلیوس و سپس پدرش کراسوس و اکتاویوس
کشته شدند .اسیران رومی را " سورنا " به مرو گسیل داشت و سر کراسوس
را برای اجرای نمایش " اوری پید " به ارمنستان ارسال کرد.
این جنگ آغاز جنگهای هزار و صد سالة " ایران و روم " است که با
پیروزی جنگ حران در زمان آرد اشکانی آغاز شد ( 5۳ق .م) و با پیروزی
قطعی و درخشان جنگ مالزگرد در کنار دریاچة وان ترکیه بسال  449ه .ش
=  1071میالدی بسرکردگی و فرماندهی قابل ستایش آلپ ارسالن
سلجوقی پایان یافت .اجرای نمایش اوروپید بوسیلة پارتها بدون تردید
بیانگر بقاء میراث و تداوم فرهنگ سلوکی در زمان اشکانیان است .ما از
سکهها و نیز نوشتههای مورخین رومی و همچنین مقدار اندک آثار باستانی،
تصویری کلی و ناقص از فرهنگ سلوکی داریم .عمر حکومت سلوکی در
ایران از استقرار واقعی آن یعنی سال  ۳12تا انقراض آن  141ق .م 171
سال بود ولی درست سی سال بعد از تأسیس یعنی در  282ق .م حملة
اشکانیان از ترکمنستان کنونی یعنی شهر " نساء " به گرگان آغاز شد و
عمرشاهنشاهان سلوکی بیشتر جهت سرکوب شورشهای رقیبان خودی و
قیامهای محلی و نیز مقابله با اقوام مهاجم اشکانی سپری شد هر چند سلطة
آنان به ایران (با سقوط پایتختشان سلوکیه ،بسال  141ق .م) یعنی بعد از
 171سال بدست مهرداد اول اشکانی نقطه پایان گذاشته شد ولی سلطة
آنها برخاور نزدیک یعنی فلسطین ،اسرائیل و شامات باقی ماند تا بدست
رومیان یعنی پمپه  48( Pompeeـ  106ق .م) بسال  64و  6۳ق .م بکلی
منقرض شدند .در شماره بعد به شرح اوضاع فرهنگی ایران در عهد اشکانی
میپردازیم چون این مطالب بصورت سخنرانی ایراد شده است جهت رفع
خستگی حضار (و خوانندگان) تا حدودی به جنبههای مثالی و تاریخی هم
پرداخته شده تا از شکل خشک گزارش تاریخی و علمی ،اندکی فاصله بگیرد
بقول معروف
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

باعث شد که سیستم برده داری و براساس آن سیستم بعدی فئودالیسم نتواند
در ایران و شرق پا بگیرد .نبود ساختار فئودالی (با اریستوکراسی پایدار و با
سیستم مالکیت واقعی برزمین و امالک) مانع امکان بوجود آمدن سرمایه
داری در شرق گردید .بهرحال شرایط اقلیمی و ساختار جامعه شناسی :ایلی
(تباری ـ اسطوره ای) و قومی (متکی به دین و زبان کتبی و شهری) همساز
با آن شرایط ،مانع آن بود که جامعه شرق و از جمله ایران بتواند از پوسته
قدرتمند سنت و ایستائی به مرحله پویائی تولید و انباشت برسد.
مقدونیها نیز به سنتِ دولتهای باستان با تبار ،دین ،زبان و آداب و رسوم
ممالک تابعه کاری نداشتند و اقلیت اریستوکراسی نظامی حاکم مقدونی
بناچار به اشرافیت بومی و محلی تکیه داشت و از طریق ازدواج ،گروگان
گیری و گاه سرکوب ،تنها جریان مالیات و گاه کمک نظامی را از آنها
خواستار بود( :باج جان و باج مال)
اصوالً اداره یک امپراتوری مرکب از اقوام و فرهنگهای مختلف الزامات
خاصی که تسامح و مدارا در رأس آنست بهمراه میآورد و تعصبات قومی
بتدریج فروکش میکند( :تنها امپراتوری سرمایه داری انگلیس بود که خط
تبعیض با دیگران را بصورت نسبتاً موفق و پیش از افول خود رعایت و حفظ
کرد در حالیکه سیاست استعماری امپراتوری روسیه تزاری و کمونیستی
براساس اسالویزاسیون یعنی جذب و حل باصطالح تاتارها و دیگر ملل تحت
سلطه بود) در امپراتوریهای (سنتی یا مدرن) حاکمان بناچار برای تحکیم
قدرت با مردمان بومی در همه جا میامیزند و اغلب بتدریج در میان آنها
مستحیل میشوند.
ـ سلوکوس در کنار دجله بدنبال سیاست شهرسازی اسکندر شهر سلوکیه را
بنیاد گذاشت که در موقع تصرف مهرداد اول اشکانی بسال  141ق .م بیش
از  600هزار نفر جمعیت داشت.
این شهر از زمان آرد اشک سیزدهم ( 56ق .م) به پایتختی اشکانیان
برگزیده شد (بجای شهر صد دروازه نزدیک دامغان) تا مرکز قدرت ایرانی
برای متوقف کردن توسعه طلبی رومیان ،چندان دور از مرزها (سوریه و
فلسطین) نباشد ،که تا فتح مدائن (تیسفون) بوسیلة اعراب مسلمان
بفرماندهی سعدوقاص ( 6۳6میالدی) همچنان پایتخت ایران ساسانی باقی
ماند و منصور دوانقی دومین خلیفه عباسی بسال ( 762میالدی) دستور
ساختن پایتخت سلسله بنی عباس را در ناحیة بغداد نزدیک مدائن صادر کرد
که همچنان پایدار مانده و امروز پایتخت کشور عراق کنونی است.
از جنبههای دیگر فرهنگ یونانی در عهد سلوکی ما اطالع چندانی بسبب
کوتاه بودن عمر حکومت و جنگهای دائمی نداریم امّا از وجود تئاتر و
نمایش یونانی در عصر سلوکی و اشکانی باخبریم .پلوتاک مینویسد" :
نمایشنامة باستانی " اوری پید " یونانی را در ارمنستان و در جشن عروسی
پسر اُرُدبنام " پاکور "  Pakorکه با دختر " آرتاوازد " پادشاه واسال
ارمنستان ازدواج مصلحتی و سیاسی میکرد اجرا میکردند .طبق جریان
داستان " اوری پید " " ،آگاوا " میبایست سر " پنتی یوس " را برنیزه کند
و وارد صحنه شود .هنرپیشة پارتی که نقش " آگاوا " را بازی میکرد به
جای سر مصنوعی ،با سر بریدة حقیقی کراسوس کنسول و سردار رومی وارد
مجلس عروسی شد و آنرا به تماشاگران و از جمله آرتاوازد نشان داد ".
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الئیسیته ـ سکوالریسم
یا رابطة سیاست و دین در جوامع پیشرفته

دکتر فرح دوستدار
سایرین فرق نهاده و غیر روحانیون را الئیک مینامیدند بعبارتی تمامی
کسانی که در کلیسا خدمت میکردند برادران یا خواهران
الئیک نامیده میشدند.
انحصار علم و دانائی پس از اختراع چاپ کتاب از سوئی و ترجمة انجیل از
التین به سایر زبانهای اروپائی از سوی دیگر از طبقة روحانیون سلب گشت.
در عصر روشنگری با اتکاء به اصالت عقل و اثبات بطالن بسیاری از
فرضیههای علمی روحانیون کلیسا افضلیت و مطلق بودن علم آنان بزیر
سئوال برده شد.
تحول سکوالریزه شدن یا دنیائی شدن در اروپا ریشههای عمیق تاریخی
دارد .در تمامی دوران قرون وسطی و آغاز عصر جدید تا دوران انقالب
فرانسه در اواخر قرن  18میالدی رقابتهای دو قدرت دینی و سیاسی و
کوششهای رؤسای کلیسا و حکومتهای اروپا جهت تسلط یکی بر دیگری
جزئی از بحثهای بنیانی تاریخ تمدن اروپا را تشکیل میدهد .بنا برشواهد
تاریخی در قرون وسطی میتوان آر سلطة دین بر سیاست سخن راند زیرا
پادشاهان مشروعیت خود را از دین کسب کرده و امپراطوران در تحت
مراسمی از جانب کلیسا جهت حکمرانی زمینی و بعنوان نماینده خدا برروی
زمین منصوب میگردند .باین ترتیب کلیسای رُم میتوانست بر حکام
مملکتی بعبارتی چیره گردد ولی با شروع عصر جدید کلیسای کاتولیک با دو
دشمن جدید و خطرناک روبرو میگردد .نخست پیدایش مذاهب پروتستان
در نقاط مختلف اروپا و دیگری تشکیل واحدهای مستقل حکومت ملی در
سراسر این قاره است.
ملتهای استقالل طلب اروپا با آنکه دائماً با یکدیگر در جنگ و ستیز بسر
برده و از منافع خود دفاع میکردند ولی در یک مسئله مشترک المنافعند و
آن رهائی از سلطة قدرت واتیکان و حکم مرکزی کلیسای رُم است که
ادعای سلطنت جهانی داشت و عقاید خود را همگانی و برای نجات عموم
بشر الزم االجرا میدانست.
عالوه بر ادعای سلطنت الهی در طول قرون وسطی مؤسسات دینی جهت

واژه الئیسیته (به زبان فرانسه  Laiciteدر آلمانی  Laizismusو به انگلیسی
 )Laicismاز واژههای کلیدی عصر جدید و تمدن مدرن محسوب میگردد
و بیانگر تحولی است که در سیر تمدن اروپا منجر به جدا شدن حکومت از
سلطة اقتدار کلیسا و طبقة روحانیون آن گردید .در زمینههای فکری ـ
فلسفی ـ علمی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ هنری و فرهنگی نیز
وابستگیهای به اصطالح الهی که غالباً ساخته و پرداخته رؤسای دینی بودند
پشت سر نهاده شد و عقل و ارزشهای انسانی میزان سنجش قرار گرفتند.
در جوامع الئیک امروزی کلیسا فاقد قدرت سیاسی بوده و حکومت در
زمینههای حقوقی ـ سیاسی ـ اقتصادی و دفاعی خود مختار است .دین
مسئله ای خصوصی تلقی میگردد و از سوی دیگر مؤسسات مختلف دینی
مستقل بوده و از دستبردهای سیاسی و سوء استفادة دولتها جهت پیشبرد
مقاصد سیاسی خود درامان میمانند .واژه الئیک  Laiqueکه در زبان آلمانی
 Laieو در انگلیسی  Lay manنامیده میشود از لغت یونانی  Laosگرفته
شده و آنرا در عهد عتیق یونان به طبقه مردم عادی اطالق میکردند که در
برابر گروه ممتاز و منتخب علما یا رهبران مذهبی قرار داشته و برخالف آنان
دارای علم یا دانائی مخصوصی نبودند .از این روست که در اصطالح امروزی
نیز لغت الئیک به طبقة غیر متخصص و مردم عادی هم اطالق میشود.
واژه و یا اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم جریان سکوالریزاسیون
( Secularisationدر آلمانی  Säkularisierungو در انگلیسی
 )Secularisationلغت مترادف همین تحول تاریخی در اروپاست که ریشه
التین دارد و از واژه  Saecularisoمشتق میگردد که مفهوم آن دنیائی
شدن و غیر روحانی بودن است .در قرون وسطی پس از گسترش دیانت
مسیحی در اکثر نقاط اروپا مسیحیان با استناد به مفاد انجیل قوم خود را
ملت برگزیدة الهی یا قوم الئیک مینامیدند و بین آنان و مشرکین یا اقوام
چند خدائی فرق مینهادند .پس از سازمان یافتن دیانت مسیح و بسط دامنة
قدرت کلیسای کاتولیک رُم به سرتاسر اروپا در داخلة آن تشکیالت بین
طبقة روحانیون که بعنوان کشیش یا اسقف و غیره منصوب گشته بودند با
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و غیر قابل برگشت میگردد وقایع انقالب فرانسه و اثرات آن بر کشورهای
مجاور منجر به خاتمة حکومت دنیائی پاپ و نفوذ سیاسی کلیسای واتیکان
میگردد .در سالهای اولیة قرن  19میالدی ممالک جوان ملی اروپا با خطر
جدیدی مواجه میگردند و آن حمالت ناپلئون بود که هدفش ابتدا تصرف
اروپا و سپس سایر نقاط جهان بود تا به رغم خود ایدههای انقالب فرانسه را
جهانی کرده و به سایر نقاط بسط دهد .این هیوالی قدرت و دشمن آزادی و
استقالل ملتها عاقبت در جنگهای واترلو شکست خورده و لشگرش قلع و
قمع میگردد .قدرتهای اروپا در سال  1815میالدی در وین گرد هم آمده
و عقد پیمان صلحی را امضاء میکنند که در تاریخ به آلیانس یا پیمان
مقدس مشهور است و باین ترتیب استقالل یکدیگر را تضمین مینمایند .دو
تحول مهم پس از عقد این پیمان تاریخ سیاسی و تمدن اروپا را تحت الشعاع
قرار میدهد .اول آنکه کلیسا و تشکیالت روحانی آن از بار دخالتهای
سیاسی و کشمکشهای قدرت طلبانه فارغ میگردد و بنا به تفسیر پیروان و
طرفدارانش بر وظائف اصلی روحانی خود تمرکز مییابند .بعبارتی از داخل
تصفیه شده و روحانی میگردد.
نتیجة دوم پیشرفت جنبش سکوالریزم است (به آلمانی )Säkularisierung
در نتیجه این تحول رفته رفته مفاهیم طبیعت و انسان و آنچه که زادة فکر
او و یا پرداختة دست و هنر اوست از قیود کلیسائی خارج شده و در
چهارچوب تفکر دنیائی و زمینی توجیه و تفسیر میگردند .قدرت علوم الهیات
از زمینههای علمی خارج شده و به محدوة کلیسا برگردانده میشوند ـ علم ـ
سیاست ـ قانون ـ اقتصاد و اخالقیات هر یک میزان و مقیاس خاص خود را
ایجاد میکنند هم چنین فرهنگ و هنر از زمینة دینی سابق خود جدا گردیده
و مفهومی دنیائی مییابند.
حدود نیمة دوم قرن  19میالدی در شهر لندن انجمنی بنام انجمن سکوالر
( )Secular Societyتأسیس میگردد تا روند سکوالریزه شدن را به پیش
برد و تمدنی دنیائی و عقالنی را جانشین تمدن روحانیون در قرون وسطی
سازد .باین نحو پس از گذشت اندک زمانی واژه سکوالریزم وارد سایر
زبانهای اروپائی میگردد.

کلیساها و سایر مؤسسات عام المنفع مانند مدارس ،بیمارستانها و دانشگاهها
و دیرها ،اراضی وسیعی را ابتیاع کرده و از جنبة مالکیت با فرمانروایان رقابت
میکند از این روست که شاهزاده نشینان و حکومتهای استقالل یافته اکثراً
مالکیتهای وسیع کلیسا را برای خود خطری میبینند زیرا عاملی جهت
محدود ساختن حوزة اختیارات آنان است .و از آنجائیکه کلیسای کاتولیک
قدرت مرکزی در رُم هدایت میگردد قدرت آن عاملی خارجی بشمار میآید
که استقالل ملی آنان را تهدید مینماید .در نتیجه جهت ثبات بخشیدن به
حکومت ملی ناگزیر دست رُم را از مداخله در امور مملکت خود کوتاه سازند.
این تحول یکی از موجبات اصلی تصرف اموال کلیسا میباشد که در دوران
انقالب فرانسه به نقطة اوج خود میرسد .پس از آنکه انقالبیون سلطنت را
در فرانسه واژگون ساخته و نظام سابق را در هم میشکنند شروع به غصب
کلیة اموال متعلق به کلیسای کاتولیک از قبیل مدارس ،بیمارستانها و غیره
مینمایند حتا بنای کلیساها را نیز ملی شمرده و کشیشان را در زمرة حقوق
بگیران دولتی در میآورند پس از چندی یعنی در سال  1801بناهای کلیسا
را به روحانیون برگردانیده و به آنان استقالل حقوقی در حوزة اختیارات خود
میدهند ولی مسئله تصرف اموال کلیسا به سایر نقاط اروپا نیز کشیده شده و
سرمشق حکام میگردد.
در این زمان قدرت کلیسا که قرن  1۳میالدی نقطة اوج آنست رفته رفته
تقلیل یافته به درجه ای که در اواخر قرن  18میالدی در دوران پس از
انقالب واتیکان تبدیل به قدرتی بی اهمیت در ردیف شاهزاده نشینهای
کوچک ایتالیائی میگردد.
در قرن  11میالدی نواحی اسالو مذهب خود را ارتدکس نامیده و استقالل
خود را در مقابل واتیکان اعالم میدارند .ایجاد مذهب پروتستان عامل
جدیدی در رقابتهای قدرت طلبی مذهبی میگردد .حال حکومتهای
پروتستان با شدت بیشتری به جنگ با کلیسای رُم میپردازند .در رأس آنان
کشور انگلستان قرار داشت که ابتدا در نیمه قرن  16میالدی در سال 1550
در دوران الیزابت اول کلیسای انگلیکن  Anglicanدر برابر قدرت مرکزی
رُم ادعای استقالل میکند .سپس در سال  1688در نتیجه انقالب با شکوه
( )Glorious Revolotionکه بدون خون ریزی سپری شد پادشاه جاکوب
دوم ( )Yacob IIکه طرفدار کلیسای کاتولیک بود معزول میگردد و دختر او
که پروتستان بود با همسرش ویلهم از اُرانین ( )Wilhem von Oranienبه
سلطنت نشسته و در نتیجه مذهب رسمی ،پروتستان اعالم میگردد.
استقالل ملتها در اروپا و ایجاد کلیسای های ملی قدرت پاپ را کاهش
میدهد و در قرن  19دستگاه کاتولیک در تحت سلطة حکومتهای بزرگ
اروپا که به تمامی کاتولیک مانده بودند ،مانند فرانسه و اسپانیا و اطریش در
میآید .برای تجسم اوضاع آن زمان شرح زندگی پاپ پیوس ششم ( Papst
 )Pius VIنمونة بارزی است .دو واقعه در زندگی این پاپ که در سالهای
 1775تا  1799حکومت میکرد ،حائز اهمیت میباشد .رفتن وی به وین و
تعظیم او در برابر امپراطور اطریش فرانس ژوزف دوم و استداعای خاتمه
دادن به غصب اموال کلیسا .واقعه دوم دستگیری و تبعید او بوسیله انقالبیون
فرانسه که منجر به مرگ او در تبعیدگاهش میگردد .باوجود کوششهای
این پاپ تصرف اموال کلیسا در دوران فرانس ژوزف دوم به اوج خود میرسد

جنبش سکوالر شدن را نمیتوان تنها به نبرد قدرت دو مرجع دین و حکومت
محدود ساخت زیرا حکومتها و کلیسا هر دو با جنبش جدید و دشمن
مشترکی در گیر بودند و آن جنبش آزادیخواهان یا لیبرالیسم در سرتاسر اروپا
بود.
دو خواسته در سرلوحة جنبشهای آزادیخواهی قرار داشت:
ـ حفظ حقوق انسانها در برابر قدرت کلیسا و حکومت
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ـ دادن آزادی مساوی به افراد در محدودة قانون
این جنبشها البته وابسته به اوضاع سیاسی و اجتماعی مناطق اروپا شکل و
مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند:



جنبش سکوالریسم رابطة فرد را با حکومت روحانی و زمینی هر دو دگرگون
ساخت .اولین دولتی که خواستههای لیبرالیسم در مورد حقوق فردی را جامة
عمل پوشانید ایاالت متحدة آمریکای شمالی بود در آنجا بود که احقاق
حقوق اولیة انسانی کلیسا و حکومت هر دو را به عقب رانده دین را کامالً از
سیاست جدا ساخت و قدرتی سیاسی را در تحت کنترل قانون و سیستم
حقوقی بیطرفی در آورد .این سیستم برای اروپا که گهواره ایدههای لیبرالیسم
بود مدل قرار گرفت .باین ترتیب ضمانت حقوق فردی و حفظ جان و مال و
عقیده و ایمان انسانها در مقابل دخالتهای روحانیون و سیاسیون امکان
پذیر گشت .در اروپا که سازمانهای دینی و سیاسی ریشههای عمیق
تاریخی داشتند نبردهای آزادیخواهی با مقاومت بیشتری روبرو بود و در طول
قرن  19و نیمة اول قرن بیستم این قاره را به صحنههای نبردهای خون آلود
تبدیل ساخت زیرا در این دوران هواخواهان آزادی همانند قرن  17و 18
افراد متفکر و فالسفه نبودند بلکه گروههای بزرگ اجتماعی و طبقات
مختلف مردم که با شورشهای خود از پائین اجتماع برخاسته و خواهان
عدالت اجتماعی بودند.

در نتیجه سکوالریزاسیون رفته رفته مفاهیم طبیعت و انسان و
آنچه که زادة فکر او و یا پرداختة دست و هنر اوست از قیود
کلیسائی خارج شده و در چهارچوب تفکر دنیائی و زمینی توجیه
و تفسیر میگردند .قدرت علوم الهیات از زمینههای علمی خارج
شده و به محدوة کلیسا برگردانده میشوند ـ علم ـ سیاست ـ
قانون ـ اقتصاد و اخالقیات هر یک میزان و مقیا

خاص خود

را ایجاد میکنند هم چنین فرهنگ و هنر از زمینة دینی سابق

خود جدا گردیده و مفهومی دنیائی مییابند.
در قرنهای  16و  17میالدی شورشها و جنگهای داخلی کشورهای
اروپائی از یکسو و ضعف اخالقی مراجع دینی از سوی دیگر امنیت داخلی
ممالک اروپا را به حدی متزلزل ساخته بود که متفکرین سیاسی مانند
نیکلوماکیاولی ( )Niccolo Machiavelliدیپلمات و نویسنده معروف در
دربار ایالت فلورانس ( 1527ـ  )1469و همچنین توماس هابز ( Thomas
 )Hobbesمتفکر انگلیسی ( 1679ـ  )1588تنها راه برقراری نظم را در
داخلة کشور ایجاد حکومتی مطلق و حاکم بر کلیه مؤسسات و سازمانهای
داخلی میدانستند لزوم چنین حکومت مطلقی ( )Absolultismکه ایدة آن
در انگلستان و ایتالیا پرورش یافته بود بصورت علمی به بهترین وجه در
فرانسه به حقیقت پیوست باین دلیل دست جنبش آزادیخواهی که پایههای
آن در رفرماسیون گذارده شده و در انگلستان به زمینههای سیاسی و
اقتصادی رسوخ کرده بود در فرانسه و هنگام اوج حکومت استبدادی آن به
انقالب منتهی گردید .در تحت قدرتهای ملی خودمختار آن زمان
آزادیهای فردی بهمان اندازه بی معنی بود که در تحت حکومتهای دینی
قرون وسطائی .مذهب پروتستان که هدفش آزاد ساختن فرد مسیحی از قید
و بندهای کلیسا بود زمینه را برای جنبشهای آزادی خواهی مهیا ساخت .در
سالهای پس از انقالب فرانسه و عقد پیمانهای صلح در وین که به آلیانس
مقدس معروف است نیروهای ملی با تمام سعی خود جهت خاموش ساختن
شورشهای آزادیخواهی و سرپوش گذاردن به آن عاقبت مجبور گردیدند که
خواستههای آزادیخواهان را رفته رفته در محدودة قانون بگنجانند .در
سرلوحة جنبش لیبرالیسم حفظ حقوق و عالئق فرد انسانی بوسیله وضع
قوانین جدید قرار داشت .در نتیجه هواخواهان این جنبش ناگزیر بودند با دو
قوای مستبد کلیسا و حکومت به نبرد پردازند و در دو جبهه و در مقابله با
دوگروه از حقوق خود دفاع نمایند .در مقابل رهبران دینی که خود را نمایندة
خدا و حکم خود را فرمان الهی میدانستند و در مقابل سیاستمداران و
حکومتهای خود مختار و مطلق که در قرنهای  18و  19بر روحانیون چیره
گشته و قدرت خود را مافوق هر نوع حکمی میدانستند .حال مشکل بزرگ
جنبشهای آزادیخواهی دخالت و استبداد روحانیون نبود بلکه حکومتها و
دولتهای اروپا که خود را خدایان مطلق روی زمین میدانستند .درنتیجة

تاریخ جدائی دین از سیاست در نقاط مختلف اروپا به سوابق تاریخی و
اوضاع اجتماعی و سیاسی آن ،مسیر گوناگونی را طی میکند .در اروپای
مرکزی و نقاط آلمانی زبان که در سالهای قبل از  1871از حکومتهای
متعدد مستقلی تشکیل گردیده بود جدائی دین از سیاست تبدیل به نبردی
فرهنگی گردید که در تاریخ بنام ( )Kulturkampfمعروف است .در رأس
این نبرد بیسمارک صدراعظم آلمان قرار داشت که در دوران او حکومتهای
ناحیه آلمان متحد شده و از سال  1871کشور آلمان بوجود میآید .در
سالهای  80قرن  19میالدی در اختالف و کشمکشهای دولت آلمان با
اسپانیا جهت حل اختالفات پاپ را وسیله قرار میدهند و میانجیگری او
باعث بازگرداندن آبروی رفتة کلیسای رم میگردد و این واقعه موجب دادن
استقالل به کلیسای واتیکان و پذیرش رُل آن در محدودة اختیاراتش
میگردد .حکومت سلطنتی در این دوره با دو نیرو در نبرد است :آزادیخواهان
و احزاب محافظه کار که طرفدار ارزشهای دینی و کلیسا میباشند.
گروههای مختلف که بعدها به طرفداران ایدئولوژیهای مختلف تبدیل شدند
هریک در مورد رابطه دین و سیاست نظریة خاص خود را دارا بودند .لیبرالها
که در این زمان احزاب لیبرال را تشکیل میدادند خواهان پیروی و تابعیت
کلیسا از قوای حکومت بودند در بین آنان پیشروهای افراطی موجود بودند که
هدفشان از میان برداشتن قطعی و کامل کلیسا و دین بود در حالی که احزاب
محافظه کار کلیسا را حمایت کرده و افراطیون این گروه خواهان حاکمیت
دین و فرمانبرداری رؤسای سیاسی بودند .در واقع این تمایالت ضد و نقیض
و افراطی عالئم خطر و پیش درآمد بحرانهای سیاسی و نژادی قرن بیستم
بود که قارة اروپا را صحنة دو نبرد جهانی ساخت .نبرد فرهنگی که بیسمارک
آغاز کرده بود منجر به عقد یک سری قرارداد بین حکومت و رؤسای دینی
میگردد و تا حدودی حوزة اختیارات هریک را معین میسازد .کلیسا در این
زمان اخطار میکند که برادران مسیحی باید مطیع حکومتهایشان باشند.
پس از خاتمة نبرد فرهنگی در آلمان اختالف حکومت با کلیسای کاتولیک
دوباره به زادگاه خود یعنی فرانسه بازمی گردد .در بهار سال  1880بگفتة
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کلیساهای انگلیکن که دامنة آن از هند تا کانادا گسترش دارد در سال 196۳
صادر نموده صراحتاً اقرار میشود که اتحادیة انگلیکن ( Anglican
 )Communionهدفش اتحاد سیاسی و یا اجتماعی نبوده بلکه تنها غایت
آمال آن خدمت و اطاعت است.
در قانون اساسی ایاالت متحدة آمریکا شمالی کلیسا و یا سایر انجمنهای
دینی را بعنوان انجمن مستقل و آزاد به رسمیت میشناسد .کلیسای آزاد و
مستقل در کشوری آزاد و مستقل ایده آل طرفداران ایدئولوژی لیبرال در قرن
 19میالدی بود ولی مدل آمریکای شمالی در اروپا به جهت سنتهای
تاریخی آن امکان پذیر نشد .در قارة جدید و کشور تازه تأسیس آن استقالل
دین و سیاست و آزادی هر دو به راحتی در قانون اساسی گنجانده شد در
اروپای مرکزی با وجود شدت سکوالریسم در انقالب فرانسه و مبارزات
آزادیخواهی که به دنبال آن ادامه یافت بعلت قوی بودن سنتها موجب
شکافهای ایدئولوژیکی و تفاوتهای عمیق فکری گردید که در برخی نقاط
تا به امروز زمینة افکار احزاب سیاسی را نیز از یکدیگر جدا میسازد مدل
جدائی دین و سیاست و همزیستی آنان بعنوان دو مرجع مستقل و آزاد تنها
در مملکت بلژیک عملی گردید.
جوامع الئیک یا سکوالر امروزی با وجود آنکه نتیجة مبارزات برعلیه
مؤسسات دینی و روحانیون مسیحی و قدرت آنان میباشد برخی محققین
آنرا یکی آر انواع تکامل جوامع مسیحی اروپا میدانند که در آن ارزشهای
اخالقی و ریشههای دینی آن بکلی از بین نرفته بلکه با طرح قوانین و بستن
قراردادها راه جدالها و سوء استفادههای دوجانبة مؤسسات دینی و سیاسی
مسدود گردیده و حقوق حیاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انسانها
بدون توجه به عقاید شخصی آنان تضمین میگردد.

تاریخ نویسان مرغ طوفان (مرغی که دزد و خونخوار فامیل خود است) دوباره
در آسمانهای فرانسه به پرواز در میآید .با برقراری جمهوری جریان ضدیت
با کلیسای کاتولیک قوت میگیرد .برخالف آلمان در فرانسه حکومت خود
سرسختترین دشمن کلیساست بعبارتی این سُنت انقالب در فرانسة
جمهوری نیز دنبال میگردد .جریان سکوالریزاسیون یا الئیسیته در فرانسه
مختص به طبقة روشنفکران و فالسفه نبود بلکه در تمام طبقات ملت نفوذ
داشت و پس از انقالب قرن  18به نسلهای آینده سینه به سینه منتقل
گردیده بود .نه تنها کارگران در ضدیت با کلیسا قیام کرده بودند بلکه طبقة
کشاورز کاتولیک نیز با نفوذ روحانیون مخالفت میورزید .در سال 1880
ژزوئیتها ( )Jesuitsرا که فرقه و جمعیت مسیحی کاتولیکی بودند که تعالیم
عیسی را بوسیله تعلیم و تربیت و نویسندگی و کار عملی انتشار میدادند از
فرانسه تبعید میشوند چهار سال بعد در سال  1884تدریس بوسیلة روحانیون
و کلیسا در مدارس عمومی تحریم میشود و تا سال  1886مدارس و
دانشگاههای دولتی کامالً الئیک شده از مسیحیان حق تعلیم سلب گردیده و
تعلیمات دینی در مدارس ممنوع میشود .در اثر میانجیگری پاپ لئو سیزدهم
( )Papst Leo XIIIاختالفات بظاهر قدری تخفیف مییابد ولی جدائی
نهائی غیر قابل برگشت بنظر میآید زیرا سیاستمداران جمهوری اکثراً در
زمرة آتئیست ها و مخالفین دین قرار داشتند .جدائی کامل دین وسیاست در
سال  1905واقع میگردد در حالیکه رابطة جمهوری با واتیکان در سال
 1904بکلی قطع گردیده بود .باین ترتیب فرانسه " قدیمیترین دفتر
کلیسای کاتولیک " قرن بیستم را با جنگ بر ضد خدا و پیامبرش آغاز
میکند  .در انگلستان تحوالت دنیائی شدن کامالً به طرز متفاوتی به نتیجه
میرسد .از آنجائیکه تاریخ سیاسی انگلیس از ثبات و تداوم بی نظیری
برخوردار است مسئله جدائی دین و سیاست نیز بنحو زیرکانه و بدون خون
ریزی انجام میپذیرد .جداشدن از حاکمیت کلیسای کاتولیک در رم و
پذیرفتن مذهب پروتستان بدون جنگ و جدال و بصورت تدریجی انجام
میپذیرد ولی رابطة دین وسیاست بنحوی صلح آمیز ادامه مییابد بطوری که
تا به امروز نمایندة اسقف در مجلس لردها حضور دارد کلیسا در انگلستان
خود را نماینده مردم میداند با اینکه این نظریه مخالفینی نیز دارد .دولت در
طول زمان از فرم گرفتن و سازمان یابی کلیسا جلوگیری نموده به نحوی که
کلیسا سازمان قوی را تشکیل نمیدهد و روحانیون سازمان متشکلی نداشته
و قدرتی سیاسی و یا روحانی در آن وجود ندارد و با وجود آنکه در زندگی
روزمره دین منع و حرام نمیشود ولی از قدرتی اجتماعی و یا سیاسی نیز
برخوردار نمیباشد در نتیجه همزیستی دین و سیاست بصورت مسالمت
آمیزی صورت میپذیرد با وجود آنکه از جنبه فلسفی انگلستان زادگاه آتیسم
( )Atheismمیباشد و جدائی علم از دین و رد متافیزیک ابتدا در تفکر
دانشمندان و فالسفة انگلیس بوجود آمده و از آنجا به سایر نقاط اروپا رخنه
نمود با وجود آنکه فلسفة مادی ابتدا در انگستان طرح ریزی شده و مخالفت
شدید با اصول دین و متافیزیک از آن سرچشمه میگیرد در سیاست این
مملکت بطور ماهرانه و زیرکانه ای سنت با مدرنیته آمیزش دارد و در حالیکه
سنت باعث ثبات سیاسی آن گردیده دین هرگز انعطاف پذیری خود را از
دست نداده و به ثبات سیستم افزوده به نحوی که در اعالمیه ای که اتحادیة
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دین رسمی و نابرابری حقوقی ادیان
جایگاه برابر ادیان در جامعة سکُوالر

میزگرد با حضور نیلوفر بیضائی ،دکتر فرح دوستدار و ژاله وفا

مراتب روحانیت را بوجود آوردند .قرآن  621سال بعد از تجربه مسیحیت و در
پایان دوره قرون وسطی نازل شده است لذا جای جایش روش مبارزه با
فرعونیتها و استبدادهای هر دوره را میآموزد ،به احبار و رهبان دینها که
اغلب کارشان تحریف دین است اشاره میکند .و هشدار میدهد که اینها
هستند که آیات خدارا تحریف میکنند و دوست دارند مردم آنها را جای
خدای خود بپرستند ،و بسیاری ازارزشها را به ضد ارزشها بدل میکنند .شما
را ارجاع میدهم به قرآن (سورة  9آیات  ۳1و  ۳4و سورة  5آیه  )6۳که به
صراحت تصریح میشود که در تمامی اقوامی که پیامبران برآنها مبعوث
شدهاند"،مالء و مترف " و " احبار و رهبان " یعنی روحانیتهای ادیان و
قدرتهایمذهبی مردم را از حرکت بسوی راه کمال باز میدارند و اموال مردم
را به باطل میخورند و مردم قدرتهای مذهبی را به جای پرستش خدا،
ارباب خود میگیرند .و این رهبانیان رامورد نکوهش قرار میدهد .در سوره
بقره آیه  107به غیر از خدا ولی دیگری برای بشرنمیشناسد .پس تکلیف
ولی فقیهی که جرات میکنند خود را مطلقه هم بدانند از طرف قرآن
مشخص است! که تا چه حد دروغین و تحمیلی و جعلی است! قرآن در باره
به اصطالح باورمندانی که فریب آنها را میخورند و در واقع به قدرت آنان
است که باور دارند و نه خدا ،میفرماید (توبه  ":)۳1روحانیون و مسیح فرزند
مریم را مادون خدا اربابانخویش ساختند و به آنها جز این امر نشده بود که
خدای یگانه را پرستش کنند "و از اینروآنها که در دین غلو میکنند و پیامبر
و کسان او را خدا میخوانند ،کافرند .زیرا به ایجاد سلسله مراتب و واسطه
تراشی میان انسان و خدا و در نتیجه استبداد دینی میانجامد .از این رو
نیزمیفرماید (مائده آیات  116تا " :)118و آنگاه که خدا به عیسی گفت  :ای
عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتهای من و مادر مرا بخدایی بشناسید؟
گفت :خدایا تو منزهی  .مرا نمیرسدکه حرفی بزنم که بدان حق ندارم " .و
باز در آلعمران آیه  80و توبه  ۳1میفرماید ":به شما امر نمیکند که
فرشتگان و پیامبران را اربابان خود بگردانید .چگونه شما را بعد از
آنکهمسلمانید به کفر فرمان میدهند؟ "پس خداوند ارباب خود قرار دادن
پیامبر را (چه خواستهشخصی بیسواد مثل خامنهای را) کفر میداند .خداوند
درآیات متعدد صراحتاً انسان رانسبت به حالل و حرام کنها هشدار میدهد!
اصوالً توحید یعنی نفی انواع روابط ارباب و رعیتی و آثار آن  .پس در اسالم
طبقهای بنام روحانیت که خود را واسط رابطه انسان و خدا بداند ،وجود ندارد

تالش ـ خانم وفا درست است که شما از دیدگاه خودتان مسئله را توضیح
میدهید ولی ما نمیتوانیم از تجربیات معین خودمان صرف نظر کنیم .ما با
یک تجربه معین اسالمی در جامعه مواجه هستیم ،ما در جامعه امان در تفکر
اسالمی مرتد داریم ،ما در جامعه امان در تفکر اسالمی کافر داریم ،مشرک
داریم و اینها عباراتی است که براساس آنها قوانین و رفتارهای اجتماعی
استخراج شده و شکل گرفتهاند .شما درست است که معتقد به حقوق مساوی
و طبیعی انسان هستید ولی پاسخ شما به عبارتها و باین رفتارهای ناشی از
این عبارات و فرمولبندی ها چیست؟ اموری که مختص به زمان شکل
گیری جمهوری اسالمی نیست بلکه ما قرنهاست با مرتد ،کافر ،مشرک و...
مواجه هستیم از زمان ورود اسالم .به محض اینکه از اسالم خارج شوید
مرتد قلمداد میشوید و برخالف نظر شما ما قرنهاست که می دانیم
مسلمانی ارثی است .شما به محض اینکه از مادر و پدر مسلمان بدنیا آمدید
مسلمان محسوب میشوید و اگر روزی از این دین خارج شوید ،مرتد شمرده
خواهید شد و اینها تعلیمات قرآنی است که در جامعه ما وجود داشته است؟

ژاله وفا ـ به اعتقاد من طبقهای که خود را مالک چند و چون و کیفیت
زندگی من باورمند بداند و خود را قیم بداند و امر و نهی کند ،در اسالم وجود
ندارد .و چیزی که بنام روحانیت بوجود آمده و آن بخشی که برای خودش
حق تعیین و تکلیف برای باورمندان قائل است ،این امر به استناد به آیات
قرآن وجود ندارد .در مسیحیت نیزوجود نداشته است و چند قرن بعد سلسله
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"و کل شیء احصیناه فی امام مبین " در هر شیء امامتی آشکار قرار دادیم .
و برابر نص صریح قرآن امامت و رهبری در هر انسانی وجود دارد وگرنه
نمیفرمود که هدایت هرکس دست خودش است .پس هرکس امام خودش
است و من نیز با استناد به همان آیه خودم را امام خودممیدانم  .وگرنه
مسئول نیستم  .اینکه در عرصه تاریخی  -سیاسی ،امامت را در شیعه
مخصوص یک دورهای دانستند را میتوانیم اگر فرصت دهید بحث مفصل
کنیم ولی آنهم نافی این آیه احصا امامت در هر پدیدهای نیست  .چون
انسان مستثنی نیست  .حاال میرسیم به اینکه اوندید که به دین به مثابه
قدرت مینگرد یک سری ستیزها را باعث شده است  .یعنی یک طبقهای یا
حتی بخشی از آنها خود را قیم دین مردم دانستهاند در حالی که چنانچه
شرحشرفت هیچ پایه قرآنی ندارد .نظام والیت فقیه هم میگوید بقیه نیز
حرف نزنند بلکه فقط منهستم که قرآن را میتوانم بفهمم  .مگر مرتب
ذهنیت زورمداری مثل مصباح یزدی را نمیبینید که میگوید تا ولی فقیه
وجود دارد ،دیگران حق برداشت از قرآن را ندارند!! وحرف "ولی فقیه " در
هر زمینهای فصل الخطاب است! یانمیگفتند که خمینی میتواندتوحید را هم
تعطیل کند!! البته زورش زیاد نمیرسد و نمیتواند این را در ایران به همه
بگوید .به همان عللی که قبالً شمردم در مورد ویژگی دین اسالم و اینکه
چنین امری دراسالم ریشه ندارد .و بهمین دلیل پا نیز نمیگیرد و این رژیم
که بر پایه استبداد فقیه میخواهدحکومت کند هر چه زودتر پایهاش زده
میشود .شما فرض کنید حاال در ایران نه و بلکه درخارج ،کدام لبنانی یا
سوریهای و یا هر شیعه دیگری است که خامنهای را ولی خود بشناسد؟ و از
خامنهای دستور بگیرد؟ به جز یک سری از سران "حزب اهلل " لبنان که به
پولی که ازخامنهای میگیرند وابستهاند وگرنه تره هم برایش خورد
نمیکردند!

و خوشبختانه هر چند این رژیم زور زد نتوانست خود را به مثابه واسط جا
بزند حتی در میان قشر روحانی حوزههایعلمیه که بسیاری خود را تنها
موظف به تبلیغ دین میدانند و نه امر و نهی و مالک دین مردم ! مثالً در
اسالم دو نفر برای اینکه ازدواج کنند احتیاج به آخوند ندارند .تا عقدشان
رسمیتشرعی بگیرد .به سنن موجود نگاه نکنید .در اسالم دو نفر عاقل و
بالغ میتوانند به محضاظهار تمایلشان به زیست مشترک با عهد بستن با
یکدیگر عقدکنند و بدون واسطه پیمانببندند .و همه باید این پیمان را به
رسمیت بشناسند .بقیه دیگر امور اداری است برای ثبتاین ازدواج  .پس این
آزادی انتخاب دین و این بی واسطگی در دین اسالم مزیتش این است که
در اروپا هزار سال طول کشید تا با سلطه کلیسا مبارزه شود .ولی فقیه و
استبداد دینی درایران  20سال طول نکشید وبی آبرو شد و حنایش رنگ
باخت  .و اگر پارهای زورمدار در داخل و خارج نباشند که خود را تحت نام
"روشنفکر " جا زدهاند و  6سالیمردم را معطل اصالح پذیری این استبداد
دینی نمیکردند و برای قبولی در انتخابات مجلس التزام به "ولی فقیه "
نمیدادند ،یعنی حکم زورش را گردن نمیگذاشتند ،زودتر ازاینها بساط
استبداد دینی در ایران بر چیده شده بود .شما بی حیثیتی این ولی فقیه که
حکم قتل صادر میکند و اعوان و انصارش را بعد از محکومیت در میکونوس
که به خاطر دارید؟ همان وقت این رژیم از همه نوع مشروعیتی ساقط شده
بود .این "ولی فقیه " آنقدر بیآبروست در بین مردم که حتی آقای منتظری
در کتاب خاطراتش میگوید در سالهایبرکناری من از قائم مقامی رهبری،
جمعی از نمایندگان مجلس آمدند نزد من و و قتیآقایان رفتند ،در تهران با
آنها بر خورد شده بود که بله اینها رفتهاند در قم فالنی را زندهکنند .مثل
اینکه من مردهام و اینها باید بیایند مرا زنده کنند! غافل از اینکه به قول
عوام  :شتر خوابیده هم که باشد از االغ بزرگتر است ! " و اینچنین به
خامنهای طعنه میزند .و خالصه میگوید که من خودم مجتهد هستم  .و اما
در شیعه هم کسانی که در فروع دین خود مطالعاتکافی ندارند (اصول دین
را که گفتیم تقلیدی نیست و هرکس خود باید در باره آن تحقیق وتفحص
کند و ایمان بیاورد و قیم نمیخواهد) میتواند به عالم دینی ( ،توجه کنید
کسی که دردین علم داشته باشد) و در نظرش اتقی و اعلم و اعدل باشد
نسبت به سایر عالمان در دین  ،رجوع کند و مسائلش را بپرسد .بگذریم که
مسائل مسلمانان امروز گویی تنها به شکیات وغسل و قطعات کفن خالصه
شده است! چرا که در رسالهها چیز دیگری شما یافت نمیکنید! تازه به قول
مالصدرا با توجه به تحول انسان ،صرف تشخیص اینکه چه کسی اعلم و
اعدل و اتقی است و کنترل اینکه آن عالم دینی مرتب در سیر تحولش نیز
به این صفات متصف میماند یا نه ،بسیار زحمت میخواهد .لذا کسی که
حاضر است مرتب به خود این زحمت را بدهد تا ببیند فالن کسی که ازش
میخواهد تقلید کند هر روز در میان عالمان اعلمتر است و اعدلتر و اتقیتر
است ،لطف کرده زحمت کمتری به خود بدهد و دینش را خودشبشناسد!! و
تقلید نکند!

پس چنین طبقهای و قشری بنام روحانیت در اسالم زمینه و زیر بنا ندارد که
برای خودشحق تعیین و تکلیف قائل شود .ولی خوب قشری میآید قدرت
را اصل میکند و شروعمیکند اول با سالح فریب و خدعه بعد یواش یواش
با اسلحه تمام کسانیکه مخالف آنهاهستند را حذف میکند .مگر خمینی
مسلمانان را  5 - 4شقه نکرد و یا رجایی مذهبیها راشقه شقه نکرد به
مکتبی  ،نیمه مکتبی ،غیر مکتبی  ،ضد مکتبی و ...و اکنون نیز آیا
حرارتسنج شورای نگهبان درجه ذوب شدن در والیت را شرط قبول
صالحیت نمیداند؟ و عدهای از هول حلیم قدرت ،در دیگ جوش والیت
نیفتادند و نخواهند افتاد؟ حاال بیرون از رژیم را بگذاریم کنار .ولی در درون
همین رژیم مگر عبداهلل نوری که اتفاقاً در صورت مذاکراتتجدید نظر قانون
اساسی در سال  67آمده که خود همین عبداهلل نوری پیشنهاد دهنده اضافه
کردن لفظ "مطلقه " به والیت فقیه بوده است ،خود اکنون گرفتار همین
زور مطلق فقیهنشدهاست؟! و اکنون در زندان این رژیم بسر میبرد .چون
نظریه قدرت است ،زورحاکم نهشیعه سرش میشود و نه سنی و نه یهودی و
نه بهایی و نه مسیحی  .قدرت به هیچ عقیده ومرامی (بخواهد هم) نمیتواند
خود را ملتزم کند چون از ویژه گیهای دین ،داشتن ارزشهای پایه است و
قدرت ضد ارزش است و مرتب الزاماتش دستخوش تغییر است  .باورنکنید
این حرف را که کسی مثل آقای خامنهای بر اساس مثالً اصول مذهب شیعه

تالش ـ امّا امامت در شیعه؟
ژاله وفا ـ در اسالم تعمیم امامت وجود دارد .خود آیه صریح قرآن میفرماید:
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اسالم دارند نباید توسعه پیدا کند برای اینکه آنهائی که اسالم را رابطه ای
بین خود و خالقشان میدانند همانند مولوی یا حافظ نیز باید حق و این
آزادی را داشته باشند

دوازدهامامی زندانیان خودش را انتخاب میکند .این طرز تفکر پیداست
سوراخ دعا را گم کرده است  .اصالً دین و مذهب در دست زورمدار بعنوان
وسیله است .و به مثابه ابزار قدرت عملمیکند و از خود بیگانه میشود .بنا بر
این من با همه این ستیزها مخالفم چونبه خاطرقدرت طلبی محض بوده
است.

ژاله وفا ـ دین سراسر عشق به انسان است .ببینید خانم بیضایی شما در
صحبتهای خود اشارهکردید که باید این امر از طریق قانون برگشتناپذیر
شود .من میخواهم بگویم که فقط باصرف قید در قانون امکانپذیر
نمیشود .یا با قانون تنها نمیتوان جلوش را گرفت  .مگر از قانون سوء
استفاده نشده و نمیشود؟ مگر در همین غرب کم ستیز یا کشتار وجود داشته
ودارد؟ کشتار یهودیان که جلومان است  .تجربه یوگوسالوی سابق نیز که
پیشاروی ماست .به اعتقاد من تضمین به قانون را انسان باورمند میدهد .اگر
قانون رابه اصطالح با آب طال همبنویسند ،تا انسانها در عمل خود را بدان
باورمند ندانند ،عملی نمیشود .یعنی ابتدا بایستی انقالب درساختارهای ذهنی
صورت پذیرد .انقالب در برداشت از دین و مرام  .این ذهنیتها است
کهبایستی تغییر یابند و این یک کار فرهنگی اساسی است و امری است
پایهای .لذا ضربتی نیست  .و از امروز به فردا هم درست نمیشود .با سحر و
جادو هم نمیتوان آنرا عملی کرد .کار فرهنگی طوالنی است که بایستی که
دین در ذهنیت آحاد جامعه ،جایگاه خود را که بیان چگونه زیستن بر اساس
آزادی است را دوباره باز یابد .و جامعه باورمند به دین این جایگاه را محترم
بشمارد و از خود بیگانگی دین در بیان قدرت جلوگیری کند .آری دینروش
زیستن در آزادی و حقوقمند شده تمامی انسانها است  .و بخشی از جامعه
ایران فعلی با این بیان از دین متاسفانه آشنا نیستند .چرا که اگر بودند نظام
والیت فقیه برایران مسلطنمیشد!
پس بنا بر این در طرز فکر کلیت جامعه که من هم از آن مستثنی نیستم
تغییر در برداشت ازدین بایستی رخ دهد .البته من مردم را زیر عالمت سؤال
نمیبرم و نمیخواهم از اینجا ذهنیت بسازم و یا خدای ناکرده آنها را نادان
بدانم .همانند این رژیم که آنان را " عوام کاالنعام " خطاب قرار میدهد .و
بگویم من میفهمم مردم نمیفهمند .به هیچ وجه  .این نه نقش من است و
نه کار من و نادان دانستن مردم را البته من جسارت و توهین به مردم ایران
میدانم و من نیز خود جزء آحاد ملتم  .ولی حرف من این است که هر دولتی
برآیندی است از طرز فکر غالب جامعه  .اگر این پاالیش دربرداشت دینی از
بیان قدرت به بیان آزادی صورت نگیرد و در ذهنیتها قدرت از اصالتنیفتد
تا به حدی که در رفتار روزمره انسانها از خانه گرفته و نسبت به همسر و
فرزندان ،تابیرون از خانه و از دبستان گرفته تا مدارج باالی تحصیالت عالیه
و در کوچه و بازار ،نمود ملموس در روابط ما پیدا نکند ،در پیوسته بر همین
پاشنه خواهد چرخید و ما از دست رژیمهای استبدادی رهایی نخواهیم یافت
 .ببینید قدرت اساساً با تبعیض قائل شدن درروابط بوجود میآید وگرنه وجود
خارجی ندارد .این امر فقط مختص دین نیست .انسانها در زمینههای کامالً
شخصی خود نیز اشکال مختلف قدرت و شکلی خاص از آن را که خشونت
است بکار میبرند .و اعمال میکنند .بنابراین کار ما باید این باشد که زمینه
را فراهمکنیم که این تغییر در ذهنیتها رخ دهد .وهر کس پاالیش را از خود
شروع کند .حاال میخواهد شما آتئیست باشید ،مسیحی باشید ،مسلمان باشید

تالش ـ تدابیری نظیر شرک ،ارتداد ،کفر و ...اصالً در اسالم وجود نداشته و
ندارد؟
ژاله وفا ـ ببینید من از حق حیات و زندگی مسالمتآمیز یک فرد بهایی دفاع
میکنم  .اتفاقاً اینجانب به محض صدور حکم خمینی علیه سلمان رشدی
مقاله مفصلی با استناد به  2۳آیهقرآن که مرتد بودن را و مجازاتش را در
حیطه قدرتهای زمینی قرار نمیدهد و تنها قضاوت آن جهانی را حق
خداوند میداند در مورد مرتد نیز در دفاع از حق حیات رشدی (نه دفاع از
ناسزاگوئیهایش که در همین غرب هم جرم است و مجازت دارد) نوشتم و
اثبات کردم کهآ قای خمینی بر خالف نص صریح قرآن فتوا صادر کرده
است  .و آن را باطل دانستم  .اصل طبق آیات قرآن کسی به خاطر بازگشت
از دینش نبایستی مجازات دنیایی گردد .و اما براساس آیات سوره توبه
همیشه این مسلمانان بودند که مورد حمله و تهاجم قرار میگرفتند ومسلماً
آنان نیز از خود دفاع میکردند .واگر تاریخچه اسالم را نگاه کنید میبینید که
مشرکین بخصوص مکه آنان را از خانه و کاشانه خود بیرون میکردند و
جنگ راه میانداختند و آنها نیزمجبور به دفاع از خود بودند .مثل اینکه
بگوییم مردم خرمشهر بعد از آواره شدن توسط نیروهای عراقی حق دفاع از
خود و بازگرداندن خانه خود ندارند؟

نیلوفر بیضائی ـ پس مسلمان شدن ایرانیان چگونه صورت گرفته است؟ یا
شما دارید از دین جدیدی صحبت میکنید.
فرح دوستدارـ هرمنوتیک  Hermeneutikیعنی همین ،برمی گردد به
چگونگی برداشت شما از دین چرا که این گونه برداشتی را که ایشان از
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غرب هم دچار بحرانهایی شده است و پست مدرنیسم در جهت اصالح
خرابیهایی بر آمده که بقول تافلر موج صنعتی و مدرنیسم ایجاد کرده است .
قوانین اساسی کشورهای اروپایی را با هم مقایسه کنید در سویس مثالً از
 125هزار نفر به باال اگر تقاضای رفراندوم در امری کنند ،آن مساله به
رفراندوم گذاشته میشود .مشاهده میکنیم که اروپا نیز در سیر تحولش
بترتیب از مردمساالری براصل انتخاب دور میشود و به مردمساالری بر
اصل مشارکت که مورد نظر ماست نزدیک وسهم مردم را در مشارکت
مستقیم در امور خودش روز بروز بیشتر ملحوظ میدارد.

یا بهایی یا ...در جامعهای کهخرافات رواج دارد ،در جامعهای که خشونت در
انواع و اقسام شکلهایش چه در بعد سیاسیو چه اجتماعی و یا اقتصادی
رواج به تمام دارد و یا دولتی توانمند به ایجاد مجموعه هاییاز نابسامانیها
میگردد و مردم را به روزمرگی و گذران سخت زندگی مشغول میدارد ،پس
این قدرت است که در واقع اصالت دارد .جامعه نیاز فوری به پاالیش
ذهنیتش دارد .حاال اگریک جامعه کمونیستی هم بود فرقی نمیکند .باید
کوششها در جهت نضج گرفتن و پاگرفتناون سری افکاری جهت یابد که
با نظام فکری حاکم مبارزه کند و آنرا از اصالت بیندازد .وایران هم تافته
جدابافتهای نیست .اصوالً در همه جوامع تحوالت اساسی از پاالیش
طرزفکرها شروع شده است  .سیر تحول اندیشه در همین اروپا هم بغیر از
این کوششها نبودهاست و حتی تمامی آتیستها هم دفاع کردهاند از اون
سری باورمندان دین مسیحیت که درجهت پاالیش دین از قدرت حرکت
کردند.

نیلوفر بیضائی ـ اجازه بدهید یک مثال بزنم از ایرانیانی که به آلمان آمدهاند
و بطور متوسط نیز ده سال است که در اینجا زندگی میکنند .در سالهای اول
بسیاری از این دوستان گمان میکردند که قوانین موجود را در مواردی که به
نظر این دوستان پیش پا افتاده میآید ،براحتی میشود زیر پا گذاشت بدون
اینکه عواقبی برای آنها داشته باشد .مثال سادة من بر میگردد به قوانین
راهنمایی و رانندگی که با وجود پیش پا افتادگی ،قانون هستند و الزم االجرا.
پارک کردن خالف ،رد کردن چراغ قرمز ،سرعت غیر مجاز ...اینها همه
مواردی هستند که بسیاری از دوستانی که سالها در ایران رانندگی کردهاند،
در سالهای اول در آلمان رعایت نمیکنند و نتیجه اینکه جریمه پشت جریمه
میشوند .جریمهها را پرداخت نمیکنند ،بگمان اینکه پلیس یادش میرود و
بعد با نهایت تعجب مالحظه میکنند که خالف یا جرم آنها نه تنها
فراموش نشده ،بلکه با گذشت زمان و بدلیل عدم پرداخت ،مبلغ جریمه بطور
تصاعدی باال رفته تا به دادگاه میکشد و غیره.
البته این مثال مسلماً عمومیت ندارد ولی درصد کسانی که این مثال برایشان
آشناست نیز کم نیست.
میخواهم بدینجا برسم که پس از تمام این مراحل این دوستان تازه متوجه
میشوند که چارچوب قانونمند یعنی چه .و اینکه قوانین باید رعایت شوند تا
حقوق جانی ،مالی ...همة شهروندان محفوظ بماند .پس مفهوم جوامع آزاد را
با همین مثال ساده میتوان روشن تر توضیح داد که در کنار آزادیهایی که
موجودند ،هر شهروند وظایفی نیز دارد که رعایت قانون برای عملی شدن
عدالت یکی از مهمترین آنهاست.
پس در اینجا ما ایرانیان عزیز که در فرهنگمان رعایت قوانین رانندگی رایج
نیست در اینجا توسط قانون ملزم به رعایت این قوانین میشویم و چه خوب
که چنین است! و چه خوب که دولت آلمان منتظر نمیماند تا اول باورهای
ما به جهت قانونمند شدن برود و بعد خود را ملزم به رعایت قانون ببینیم!
مثال دیگر همین جامعة آلمان در دوران
قدرتمداری هیتلر است .هیتلر با سوء استفاده از بحران اقتصادی آنزمان در
آلمان و وعدة اوضاع بهتر و با اتکا به باور همین مردم بقدرت رسید و سقوط
هیتلر بدست مردم آلمان انجام نگرفت .بسیاری از آلمانیها از هیتلر حمایت
میکردند و بسیاری نیز سکوت کرده بودند و این هردو عواملی بودند که
سرنگونی فاشیسم را در صورت عدم دخالت کشورهای دیگر اروپا و آمریکا
ناممکن میساخت .در آنزمان آلمانیها حتی به اندازة امروز ایرانیان نیز
آمادگی پذیرفتن دمکراسی را نداشتند ،هر چند که وجود پیش زمینههای

تالش ـ خانم وفا ما بیهوده بحث را از قانون اساسی جمهوری اسالمی شروع
نکردیم قید این اصول در قانون اساسی زمینه و ساختاری را بوجود میآورد
که براساس تمامی آن تبعیضها و پایمال کردن حقوق اقلیتها را میتوان
بر بستر آن متحقق کرد!
ژاله وفا ـ مسلماً بایستی در قانون اساسی اصولی گنجانده شوند که این زمینه
در اجتماع بوجود نیاید .بالعکس در جامعه هم بایستی به نظر اینجانب
پاالیشیهایی صورت گیرد که اول قانون را قابل اجرا کند! من نیز تصدیق
میکنم که مسلماً قانونهای اساسی تا به حالدچار نقصانهایی بودهاند و یا
موادی را شامل میشدند که این نوع ستیزهای ضد حیات را امکان داده و
جلوگیری نکرده است  .و من موافقم که در قانون اساسی اصولی قید گردند
کهاین ستیزها را جلوگیری کند .ولی این امر زمانی عملی و قابل اجرا است
که ابتدا در ذهنیت تدوین کنندگان قانون اساسی بعدی ،این پاالیش صورت
گرفته باشد وگرنه دچار نتایج مجلس "خبرگان " میشویم و همزمان نیز کار
عظیم پاالیش فرهنگی در جامعه از سطحدبستان به باال شروع گردد .اگر این
کار صورت نگیرد شما با مانع مواجه خواهید شد .بعبارت دیگر کاغذی که
قانون اساسی بر روی آن نوشته شده تضمین کافی نیست بلکه
باورمندیجامعه به دین به مثابه روش زیست در آزادی است که تضمین
کننده واقعی است  .آنهاییکه خود را ملزم میدانند برای تحول ساختاری کار
فرهنگی کنند ،بایستی کار خود را (بدونمعطل ماندن برای روشن شدن
تکلیف حوزه سیاسی) شروع کنند .ما حدود  19تا  20میلیون دانشآموز داریم
و  ۳هزار دانشجو .نقش و کار معلمان و استادان و آنهایی که درخود یک
سری تواناییها سراغ دارند ،در این تحول ذهنیت ،میتواند بسیار عظیم
باشد .کسانی هم که زمینه قانونی را اصل میدانند و در زمینه امور حقوقی از
تخصصهای الزم برخوردارند ،در آن زمینه پیشنهاداتشان را به جامعه اعالن
دارند و تحوالت حقوقی را مدنظر بگیرند چرا که قانون اساسی یک جامعه
مردمساالر از کل ماهیتاً ًبا قانون اساسی نظام والیت فقیه متفاوت خواهد
بود .البته اگر جای بحث باشد ،به این مساله خواهم پرداخت کهچگونه همین
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اعتقادی خود اینچنین از هم فاصله دارند ،برکدام مبانی مشترکی میتوانند نه
تنها بایکدیگر بگونة مسالمت آمیز زندگی کنند بلکه ارزشهای یک جامعه را
نیز تعیین نمایند .تکلیف جامعه چیست کدام دین مرجعیت تعیین ارزشها را
خواهد داشت؟

دوران روشنگری تصویری از دمکراسی و پلورالیسم را در ذهنها پایه ریزی
کرده بود .یعنی مثالهای متعددی در اینمورد وجود دارد که باور انسانها
مسلماً شرط بسیار مهمی برای تحقق یافتن دمکراسی است ،اما الزاماً کافی و
الزم نیست .بعبارت دیگر چارچوبهای دمکراتیک تنها در صورت آزادی
احزاب و وجود انتخابات آزاد ،و پیش از هر چیز برقراری زمینههای این
آزادیها و سپس و ضع قوانینی که انسانها را ملزم به رعایت حقوق یکدیگر
میکند ،ممکن است.
ژاله وفا ـ چه کنیم وقتی من باب نمونه هایدگر فیلسوف معروف آلمانی هم
نان به نرخ روزخور بود در زمان خودش و عضو حزب نازی بود و در مقام
ریاست دانشگاه خطاب بهدانشجویانش گفت " :روا مدارید که آیینها و
اندیشهها دستور زندگی شما باشند .امروز وفردا تنها شخص پیشوا در حکم
واقعیت و قانون آلمان است!" زمانیکه متفکران جامعههمرنگ قدرت
میشوند و نمک خود میگندد! و دانشجو را از اندیشه باز میدارند تا از
رهبراطاعت محض کند ،آنموقع چه باید کرد؟!! ببینید من اصالً به تقدم یک
کار بر دیگری و یایک اصل بر دیگری به معنای تعطیل کار دیگر یا تأخیر در
اصل دیگر اعتقاد ندارم .اصول مثل ظروف مرتبطه هستند و همراه هم
بایستی پیش روند .کار فرهنگی را شما نمیتوانید موکول کنید به بعد از
تعویض قدرت سیاسی یا تدوین قانون اساسی بعدی .باید فیالفور هرکسی با
پاالیش ذهن خود شروع کند .آنهایی که میگویند بعد از اینکه ما به قدرت
رسیدیمهمه چیز را عوض میکنیم ،جز فریب چیزی در ذهن ندارند.
هدفشان قدرت و فوقش تغییرجانشین است .تحول همیشه در ابعاد اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی و فر هنگی به همراه هم پیش میرود .من ابداً نگفتم که
کار فرهنگی شرط کافی میباشد .بلکه گفتم همه اینها در کنار باهم و هم
زمان بایستی صورت گیرد.

فرح دوستدار :شما مطلب را کامالً صحیح بیان داشتید و نشان دادید که
اختالفها از کجا شروع میشود .من ایدة تز اصلی خود را از دیانت بهائی
میگیرم و البته این مطلب عمومی است به این ترتیب که اساس پیشرفت در
جوامع غربی بر اختالف و تضاد پایه گذاری شده .تحوالت اروپا هنگامی
شروع میشود که گروهی از متفکرین با افکار دینی که دیگر با روح زمان
سازگار نبوده به مقاومت میپردازند آنها را رد میکنند تا بتوانند اصول
آزادی و برابری انسانها را جایگزین آن کنند .درنتیجه اساس تمدن غرب
بربستر اختالف شکل گرفته باین دلیل است که مقاومت ـ مخالفت ـ انقالب
ـ شورش ـ اپوزیسیون امروزه در جوامع دموکراتیک نیز رل اساسی بازی
کرده و مشروعیت دارند.
شما در صحبتهایتان اشاره کردید که اختالف شیعه با دین بهائی از کجا
شروع میشود .از اعتقاد به امامت ـ روحانیت و غیره .دین بهائی میگوید،
ببینید چه چیزی شما را بهم ارتباط میدهد این اولین تفاوت است.
سه اصل اساسی پایه اعتقادات بهائی است :خدا یکی است ـ دین یکی است
و بشریت یکی است .باین معنی که همة ادیان به یک خدای واحد اعتقاد
دارند و با وجود آنکه برخی آنرا اهلل و یا دیگران آنرا یهوه مینامند .دوم آنکه
اصول ادیان یکی است هدف همة آنان رساندن بشر به نجات اخالقی و
معنوی است همه از یک منبع الهی سرچشمه میگیرند حال بسته به زمان و
احتیاجات انسانها در هردوره ای تعالیمشان متفاوت است همانند آنکه قوة
برق در چراغهای مختلف ظاهر شده و نور ایجاد میکند و با وجود آنکه
شکل ظاهری چراغها متفاوتاند قوه اصلی همان نیروی برق است که یکی

تالش :اجازه دهید ما به تجربه غرب هم خواهیم پرداخت .امّا در این قسمت
بحث مسئله رعایت حقوق ادیان و اقلیتها مورد نظر است .سئوال من در
این رابطه از خانم دوستدار است .شما در مقاله ای در برخورد به
دمکراسیهای غربی ،در حین پذیرش جوهرة دمکراسی ،نگرشی انتقادی نیز
به این نوع جوامع دارید .از جمله از نظر شما دمکراسیهای غربی دچار
مشکالت و نارسائیهائی میباشند که علت آنها در نبود یا کم رنگ شدن
آموزههای دینی است .حال سئوال ما این است ،مشخصة جامعة مورد نظر
شما که باید ارزشهای خود را ازدین اقتباس نماید تا به مشکالت امروز
جوامع غربی دچار نشود چیست؟ تکلیف در جوامعی مانند ایران که دارای
ادیان مختلف هستند چه میباشد؟ ارزشهای مورد قبول کدام دین را باید
مالک قرار داد؟ و ادیان گوناگون در کجا با هم اشتراک دارند و کجا با هم
دچار اختالف میشوند؟
بعنوان نمونه من در پرسشهایم از شما و هم از خانم وفا روی این نکته
انگشت گذاشتم که همین دین بهائیت و شیعه دوازده امامی ازیک جائی
دچار اختالف میشوند .امامت بعنوان یکی از اصول اساسی شیعه قلمداد
میشود ـ تا آنجا که من می دانم ـ امامت از طرف دین بهائیت رد میشود و
حتی خاتمیت پیامبر اسالم مورد تردید است .حال ادیانی که در اصول
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که جامعة لیبرال افرادی خود خواه و سودجو پرورانده و از آنجائی که ساختار
جامعه براساس اختالف و نبرد عالئق و خواستههای گوناگون میباشد
هماهنگ کردن آن در دنیائی پیچیده کنونی دچار اشکال میگردد بطور مثال
اساس حکومت چند حزبی بر تفاوتها و اختالف است و حال آنکه امروز اکثر
احزاب در مورد حل مشکالت جامعه مجبور به همکاری میباشند.

است .بعبارتی تفاوتهای انجیل و قران ارتباط به زمان و مکان دارد ولی هر
دو از یک منبع الهی سرچشمه میگیرند .اصل سوم آنکه بشریت یکی است
یعنی ما بعنوان انسان همه ابناء یک نوع هستیم و در خصوصیات اصلی
انسانی با یکدیگر مشترکیم .حال دین بهائی اساس را بر عالئق مشترک
میگذارد نه اختالفها یعنی باید قبول کنیم همة انسانها درد و رنج و ظلم
را به یک اندازه احساس کرده و رنج میبرند یعنی فرزند هر مادری که در
جنگ و ستیز کشته شود برای آن مادر بدون توجه به دین و ملیت و سایر
مشخصات ظاهری او درد آور است .همة انسانها خواهان رفاه مادی و
معنوی میباشند.
حال چنانچه نقاط مشترک را در نظر گیریم راحت تر میتوانیم عدالت
اجتماعی را برقرار کنیم و از اعمال زور به دیگران جلوگیری کنیم.

نیلوفربیضائی :این اختالفات نشاندهندة تفاوتهای این گروهها با یکدیگر
است ،چرا که هریک نمایندة فکری بخشی از جامعه هستند .اصالً اساس
جامعة دمکراتیک و جامعة پلورالیستی بر احترام به یکدیگر در این تفاوتها و
اختالفات است و نه گریز از آنها .بعبارت ساده تر یعنی اینکه هر گروهی
نظرات خود را نمایندگی کند و نه نظر دیگری را .این نمایندگی افکار
گوناگون نمود علنی خود را در “پارلمان“ مییابد.

نیلوفربیضائی :در چارچوبی اینچنین “هومانیستی“ چه نیازی به دستورات
دینی وجود دارد؟

فرح دوستدار :کامالً صحیح است دمکراسی بر نمایندگی از طرف مردم و
گروههای مختلف است .اما امروزه جوامع تحول یافته و احزاب دیگر مانند
گذشته نماینده گروه خاصی نمیباشند و اکثر احزاب بزرگ بطور مثال
همانطور که درسیاست آلمان کامالً واضح است خود را نه چپی میدانند و نه
راستی بلکه میانه رو و طرفداران خود را از تمام گروهها جلب میکنند حزبی
بعنوان حزب کارگر همانند  500سال یا صد سال پیش وجود ندارد .از سوی
دیگر مسائل و مشکالت اجتماعی بحدی بغرنج و پیچیده شدهاند که هیچ
حزبی به تنهائی راه حل آنرا نمیتواند ارائه دهد .تمام سیستم رفاه اجتماعی
در کشورهای غربی مانند پرداخت حقوق بازنشستگی و بیمههای اجتماعی در
هم خواهد ریخت چنانچه تمام گروههای اجتماعی با یکدیگر همکاری
نکنند .مشکل دیگر تفاوت بین فقیر و غنی است که سیستم دمکراسی
لیبرال نه تنها آنرا حل نکرده بلکه امروزه در سطح جهانی روز بروز وخیم تر
میشود .در این سیستم شخصی میتواند در عرض چند سال به ثروتی
هنگفت رسد در حالی که در همین دنیا طبق آمار یونسکو در هر روز  18هزار
کودک پائین  5سال در نتیجة گرسنگی و یا تغذیه ناقص میمیرند .یکی از
ایرادهای اساسی سیستم لیبرال آنست که در جهان آزاد اخالقیات نیز دچار
گوناگونی گردیده و مرزهای اخالقی را هر گروهی بسته به عالئق و منافع
خود توجیه میکند در نتیجه جهان دموکراتیک غرب و خصوصاً اقتصاد آزاد
اخالقیاتی که مورد قبول همگان باشد نمیشناسد بعبارتی سیستم لیبرال
اساس محکم اخالقی ندارد البته نقد شخص من نیست بلکه انتقاد معروف
متفکرین لیبرال کنونی در جوامع غربی است که در کتابهای مختلفی
امروزه مورد بحث است .حال چگونه میتوانیم این دنیا را تغییر دهیم بدون
آنکه قلبها را نیز بهم نزدیک سازیم و وجدانها را بیدار کنیم؟

فرح دوستدار :البته دین فرای چهار چوب هومانیستی میرود و به مسائل
عمیق تر میپردازند ولی آنچه که حائز اهمیت است آنست که حقوق مدنی
باید فرای حقوق دینی قرار گرفته و بیطرفی خود را نسبت به ادیان و
اقلیتها رعایت کند .ارزشهای مشترک در حوزة حقوق مدنی گنجانیده
میشود و باین ترتیب وحدت جامعة ما بعنوان جامعة ایرانی و ملت ایرانی
معنا مییابد  .حال چنانچه من به خدا اعتقاد دارم و شما ندارید و یا به ادیان
مختلفی ایمان داریم جزء مسائل خصوصی بحساب میآیند و باید در حوزة
خاص خود بدانها برخورد نمود آنچه که مارا بهم ارتباط میدهد قانون
اساسی و اصول کلی است که همگی بعنوان ایرانی به آن احترام میگذاریم
و قوانین آنرا اجرا میکنیم این اصل در دیانت بهائی اهمیت بخصوصی دارد
باین دلیل است که بهائیان در هر نقطة جهان که زندگی کنند چه ایرانی
باشند یا آمریکائی و یا آفریقائی در کشور خود تابع قوانین کشوری هستند و
هرگز قوانین دین را مافوق حقوق کشوری قرار نمیدهند و از حکومت وقت
پیروی میکنند بدون آنکه اصول اخالقی و یا وجدانی دین خود را زیر پا
گذارند.
تالش :تصویری که شما از جامعه آرمانی خود ارائه میکنید در اصل
نمونههای آزمایش شدة غربی است .همزیستی مسالمت آمیز ادیان ،مذاهب
و جهان بینیهای گوناگون با یکدیگر که ویژة جوامع سکوالر غربی است.
جامعه ای که دین از نهاد قدرت سیاسی و نهادهای حکومتی و از جمله نهاد
قانونگذاری جدا شده است و تمام اینها دستاوردهای جوامع دمکراتیک
است .در اینصورت چرا ازاین نوع جوامع گله مندید ،همزیستی مسالمت آمیزِ
جهان بینیها و ادیان مختلف تنها با محدود ساختن دامنه نفوذ اجتماعی دین
و دخالتش در قدرت سیاسی است و یا بعبارت دیگر بیطرفی حکومت نسبت
به ایدئولوژیهای مختلف است که امکان پذیر شده ،چرا معتقدید که جامعه
سکوالر غربی بدلیل فاصله گرفتن از دین دچار مشکل و بحران شده است؟

تالش :چنین نگاه انتقادی به بی عدالتیهای موجود در جهان را ممکن است
کسان دیگری بدون هیچگونه تعلق خاطر یا اعتقادی به دین خاصی ،نیز
داشته باشند یا با جهان بینیهای دیگری به مشکالت جهان بنگرند .مضافاً
اینکه در برابر و در مقابله با بی عدالتی نهادهای مقاومت همیشه وجود
داشته و توسط انسانها ایجاد شدهاند .اتفاقاً امروز در جوامع دمکراتیک
نهادهای مقاومت بسیار سازمان یافته تر عمل میکنند و جامعه از راه

فرح دوستدار :مهمترین انتقادی که جامعة غربی بخود وارد میسازد آنست
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سیرتحول مردمساالری در غرب و اینکه ریشه مردمساالری چه بوده وچگونه
شکل گرفته بحثی طوالنی و مفصل است .
اکنون مردمساالری بر پایة انتخاب در حال تحول به مردمساالری براصل
مشارکت میباشد .همان چیزی که ادیان نیز بدان اعتقاد دارد یعنیحق و نیز
مسئولیت کلیه انسانها در مورد انتخاب سرنوشت خودشان  .من نظرم را
اعالم میکنم  .و اینکه جامعه من چه مشخصاتی دارد رانیز اعالم میدارم .
ببینید کثرتگرایی یا پلورالیسم و دمکراسی مقوالتی هستند که باید با
روشنی تمام به تعریف آن پرداخت و ریشهیابیشان کرد .در حال حاضر غرب
بدان رسیده که جوامع قبل از یونان نیز دارای دمکراسی بودهاند و تمدنهای
مختلف بابلی و هندی وجود داشته است  .و اشکال مختلف ادیان توحیدی
مثل ابراهیمی  ،در شهر ثور پایه گذار اولین دموکراسی بودهاند .معلوم گردیده
که درشهر ثور اولین زندگی و زیست مسالمتآمیز دمکراتیک که در آنمردم
حق انتخاب داشتهاند ،شکل گرفته و تمامی اینها تجدیدنظرهایی است که
اندیشمندان جدید در مورد ریشه دموکراسی انجامدادهاند و بدان رسیدهاند .که
منشاء دمکراسی را از یونان ندانند .یکنویسنده بنام ژان پیر ورنو در کتابی
بنام "سر منشآهای اندیشههاییونانی " معتقد است که تقابل قوا در دید
تضاد گونه در اندیشه فیلسوفان یونانی وجود داشته و بعد در اندیشه راهنمای
غربی باقیمانده است  .یعنی دمکراسیهائی که پا گرفته همیشه بر اصل تضاد
شکلگرفته است  .شما سیر فلسفه غرب را ببینید اصالً تمامی نظرگاهای
دوگانه بینی و انواع و اقسام دید گاه تضاد گونه از یونان پایه گرفته است .
ثنویتهای فلسفی که مثالً از دو گانگی روح و ماده شکل گرفتند و
نحلههای گوناگون آن بر اصل تضاد شکل گرفته است  .فیثا غورثیان پیش
از سقراط و افالطون و ارسطو معتقد به وجود دوضد در یک پدیده بودند واحد
و کثیر .محدود و نا محدود .هراکلیت بانی اول دیالکتیک محسوب میشود.
چون بوحدت اضداد معتقد بود .سقراط بعد گفت ضرور است همواره چیزی
باشد ضد خوبی! و بعد در زمان افالطون به بعد این تضاد پایه و بنیاد
دستگاهای فلسفی شد .ثنویت افالطونی که دو واقعیت ماندنی و که روح
است و واقعیت گذرا که اشیاء هستند را معتقد است  .ثنویت ارسطویی زندگی
دانی و زندگیعالی .ثنویت ماده و صورت و ثنویت عقل و تن وزن را موجود
بیخرد دانستن و مرد را عالی ارسطو و ...بعد از رنسانس تازه  2نظربوجود آمد
یک نحله معتقد شد که بر اساس ثنویت و دوگانگی نمیشود هستی را
شناخت و توضیح داد و یکی که میگفت عیب بر ثنویت نیست در چند و
چون آن است  .اولی راه به توحید میبرد و در زمان ما بخصوص در قلمرو
علم روز بروز عمومیت پیدا میکند و نحله دوم هنوز دستگاه ثنویت ساز است
وبعد بترتیب ثنویت دکارتی ثنویتروح وجسم  .بعد ثنویت کانتی در کتاب
نقد خرد نابش ثنویت فیزیک و متافیزیک بعد ثنویت هگلی و اصل قرار دادن
تناقض و دیالکتیکآن را اساس و قانون تمام هستی دانستن  .و ...اگر
فرصت بود یک یک بر میشمردم  .چرا اینها را بر شمردم چون نشان دهم
دوگانگی در اصل راهنما در طول تاریخ غرب در اندیشه فلسفیاش اثر خود
را گذاشته  .اینها بی تأثیر نیست در فرم و شکل نهادهای سیاسی و
اجتماعی و یاحتی رفتار انسانی و تقسیم بندی بشر به نژاد برتر و بدتر و
شمال وجنوب و فقیر و غنی و جهان سومی و جهان اولی و بدان توجیه

حلهای بهتری و الگوهای موثرتری برای مقابله با بی عدالتی در مقایسه با
جوامع دینی ،سوسیالیستی و ...برخوردار است.
فرح دوستدار :خیر اینطور نیست جوامع دمکراتیک جوابی برای حل مشکالت
ندارند.
ژاله وفا :اگر اجازه دهید من توضیحی در این زمینه دارم.
تالش :اجازه دهید ،منهم سئوالم را در این رابطه طرح کنم تا شما در
توضیحات خود بدان اشاره نمائید.
برداشت من از صحبتهای قبلی که با هم داشتیم این است که شما نیز
معتقد هستید جامعه دینی مفید به حال انسان و جامعه ای بر مبنای عدالت
است .ارزشها و روشهای زیستی اقتباس شده از دین در خدمت
انسانهاست .امّا اینکه این ارزشها و روشها چیست و چگونه تعبیر میشوند،
تعریف دقیقی بدست نمیدهید .از سوی دیگر در دیدگاه شما نوعی ارائه الگو
به منظور انسان سازی نهفته است .تفکری که اساساً با اندیشه آزادیخواهی و
لیبرالیسم مغایر است .احترام و قبول آزادی در مخالفت با هرگونه الگو سازی و
انسان نمونه ساختن قرار میگیرد.
ژاله وفا :البته در تفکر خانم دوستدار
فرح دوستدار :اساس کارهای علمی من بر فلسفة لیبرالیسم میباشد البته
لیبرالیسم کانت فیلسوف معروف آلمانی که اخالقیات را نیز در محور قرار
میدهد .ولی قبل از آنکه مختصراً به توجیه آن بپردازم مایلم در جواب شما به
این مطلب اشاره کنم که تا کنون هیچ سیستم سیاسی و اجتماعی و هیچ
ایدئولوژی و مکتب فلسفی وجود نداشته که بدون الگوی مخصوص خود عمل
نماید از نظر علمی نیز شما هر نظریة جدیدی بیاورید از شما مدل و الگو
میخواهند زیرا بدون آن نمیتوانید ایده آلهای خود را بعمل در آورید .در
مورد لیبرالیسم ما دو نوع فلسفة لیبرال میشناسیم .آنچه که امروزه در دنیای
غرب لیبرال مینامند براساس افکار جان الک و فلسفه انگلوساکسون است
که در محور آن عالئق و خواستههای مادی قرار دارد و اقتصاد را در رأس
کلیه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی قرار میدهد و دیگری فلسفة لیبرالیسم
کانت است که البته به آزادی فردی و رفاه اجتماعی اهمیت میدهد ولی
الزمة آنرا توافق در مورد اصول کلی اخالقی و همنوع دوستی و وظیفه
شناسی در قبال سایر انسانها میداند او شرط چنین سیستم لیبرالی را از بین
بردن جنگ و خشونت در جهان میداند زیرا تا زمانی که نبرد عالئق و جنگ
موجود است همنوع دوستی جهانی مفهومی ندارد .البته بحث در مورد این دو
فلسفة لیبرال یکی از مباحث کلی فلسفة سیاسی است که حدود  20سال است
بین فالسفه مطرح شده و از حوصلة جلسة ما خارج است.
ژاله وفا :البته من به نظرات خانم دوستدار آشنایی ندارم اما منهم
بهمردمساالری غرب انتقاد دارم  .شکل موجودش بر اصل انتخاب و
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جهان بینی“ و تمام مقوالت را بر اساس اعتقاد به “ دانای کل“ که همانا
خداوند باشد تعریف میکند .بهمین دلیل نیز بنام وی تمام وقایع جهان را
تعریف میکند .اساس قرآن را آیاتی کلی ،مبهم و قابل تفسیر تشکیل
میدهد .شاید در آن در جاهایی پیامهای هومانیستی بیابیم .اما بسیار بیشتر،
احکامی را مییابیم که با توجه به بر حق بودن مطلق “ آیات آسمانی “ و
جهانبینی “ اسالمی“ تدوین شدهاند .جامعة توحیدی شما که با تکیه بر آیات
قرآن و با تفاسیر شما از این آیات معنا مییابد ،چیزی نیست بجز همان “
اسالم سیاسی “ که شما می گویید با شکل کنونی آن در ایران مخالفید .در
عین حال شما بعنوان یک مذهبی معتقد ،دارید در اینجا تعاریف آشفته ای از
واژگانی چون “ لیبرالیسم“ و “دمکراسی “ به خواننده میدهید و بر همان
اساس نیز نتیجه گیریهای خود را میکنید .شما برای شنونده آرمانشهر
میسازید ،تصویری از جامعه ای میدهید که در آن همه با هم خوب و
مهربان هستند و در صلح و صفا زندگی میکنند .یعنی دارید یک “ دنیای
مقدس“ ( )Heile Weltمیسازید که هیچ ربطی به واقعیتهای بیرون
ندارد.
من بعنوان یک معتقد به مدرنیته بر این باورم که جامعة مدرن مدعی بی
عیب و نقص بودن نیست ،بلکه “حقانیت“ را اصوالً یک امر نسبی میبیند.
پس ما با وقوف بر اینکه جامعة مدرن “ آرمانشهر “ نیست ،آن را بعنوان
مدلی که در مقایسه با مدلهای دیگر قابل قبول تر است و در عین حال
مبنا را بر “ پیشرفت “ میگذارد ،میپذیریم .عالوه بر اینها مبنای جامعة
مدرن بر اساس یک ساختار محکم و قوی و بر پایة تعقل استوار است.
“ لیبرالیسم“ طبق تعریف حقوقی کانت بدین گونه است 1 :ـ آزادیهای
فردی اعضای جامعه  2ـ برابری حقوقی همة افراد جامعه از بدو تولد  ۳ـ
برسمیت شناختن استقالل هر عضو جامعه بعنوان شهروند.
“ دمکراسی“ در تعریف لغوی آن یعنی حکومت مردم .یعنی یک فرم
حکومتی است که در آن چارچوبها و اختیارات “ قدرت “ را رأی اکثریت
تعیین میکند .هستند کسانی که معنای “ ارادة جمعی“ را با “ دمکراسی“
یکی میپندارند .اما ارادة جمعی که بدون “ فردیت “ و برسمیت شناختن
گوناگونیهای فکری و رفتاری اعمال شود ،به نوعی از “ افراطی گرایی “ یا
حاکمیت مطلقه منجر میشود .پس این تئوری “ همذات پندار “ که باور
اکثریتی را که ازتوده های یکسان پندارتشکیل میشود ،معیارمی داند با “
دمکراسی“ نشأت گرفته ازذهنیت “ گوناگونی “ که رقابت را در عرصة
سیاسی و اقتصادی مجاز میشمارد ،از اساس متضاد است .تنها در عرصه
رقابت و در نتیجه تالش برای اثبات حقانیت “ دوره ای “ است که دمکراسی
میتواند شکل بگیرد .پس دمکراسی عیناً همانا حاکمیت “همذات پنداری
جمعی“ ) (Identitätstheorieنیست ،بلکه حکومتی است که با رأی
مردم برای یک دورهٔ مشخص ) (Konkurrenztheorieدر ترکیبی
از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود .در عین حال مهمترین عناصر
دمکراسی عبارتاند از “ کنترل قدرت “ از طریق “ تقسیم قدرت “ ،رعایت
حقوق بشر و امکان تشکیل اپوزیسیونی است که چشم انداز و پتانسیل
رسیدن به قدرت را دارد.
در نگاه مذهبی انسان ذاتاً “ خطا کار “ است و بهمین دلیل باید کنترل و

استعمار و استثمار و غارت و سلطه .دمکراسیهای غربی اساس اش برسلطه
بوده است  .چون ثنویت اساسش بر قدرت است و قدرت بدون ثنویت
واقعیت پیدا نمیکند .اکنون نیز با کشورهای جهان سوم رابطه سلطه بر قرار
میکنند و نمیتوان منکرآن شد که اساس بر غارت نیروهای محرکه
جامعههای دیگر چه نیروهای محرکه انسانی و چهمنابع زیر زمینی آنان
میباشد .شما میدانید که کار اساسی من روی مساله نفت میباشد .و در
اکثر قراردادها یکجانبه با استفاده از نظام دیکتاتوری هدفشان انتقال دادن
منابع زیر زمینی  ،یعنی نیروهایمحرکه ما برای کشورهای غربی بوده و
اصوالً با جهان سوم این کار را در پیش میگیرند .در حالیکه در جامعه
خودشان اساس بر برابری و رعایت حقوق انسانهاست ! (البته آنهم نسبی)
منتهی تازمانیکه دولت آقای خاتمی و خامنهای نفت را رایگان میبخشد،
حقوق بشری درایران پایمال نمیشود یعنی بدیده اغماض بدان مینگرند! و
انواع و اقسام قراردادهای نفتی و اقتصادی بسته میشود .در همین غرب
فعلی هم که حضور دارید همین کشور آلمان رفتاری دو گانه دارد .یعنی
انسان آلمانی دارای حقوق و منافع است و انسان ایرانی که باید از حقش
دفاع شود و نباید منافعاش غارت شود ،حقش برسمیت شناخته نمیشود.
بنابراین دمکراسی هنوز بر اساسعدم سلطه در غرب شکل نگرفته ،
تاریخچهاش را میتوان با هم بررسیکنیم که چه گونه دمکراسی که بر
مبنای تضاد شکل میگیرد ،تضادی که بر اساس منافع شکل میگیرد،
بشریت را دو قسم میکند ،شمال وجنوب میکند و این تضاد به عنوان
معضل در این جامعههای غربی هموجود دارد و حل نخواهد شد تا بشر غربی
به این نتیجه برسد که مردمجنوب همانقدر انساناند و حق دارند که مردم
خودشان  ،کلی مانده تا انسان غربی راه به توحیدی ببرد که سعدی بر اساس
اندیشه اسالمی  700سال پیش گفت:
بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار!
تفاوت دو اصل راهنمای ثنویت و توحید را در نگرش به انسان
وحقوقمندیش مالحظه کنید! این شعر سعدی بر سر در سازمان ملل
قرارگرفته چون نوید وحدت آفرینش و گوهر و حقوق بشر را بر اصل توحید
میدهد .و اما پلورالیسم و کثرت گرایی هم بر دو اصل تعریف میتوان کرد.
یا بر اساس تضاد آنرا تعریف میکنیم .یعنی شما منافعخود را ضد منافع من
میبینید .و من هم منافع ام را ضد منافع شما میبینم .چنین جامعهای که
من و شما حق اختالف را بعنوان حق تضاد با هم بینیم ،هیچگاه روی صلح
به خود نخواهد دید .نه شما به حقخود خواهید رسید و نه من چون اساس
مبنی تقابل قوا خواهد بود ونه توحید قوا لذا جنگ خواهد شد.
نیلوفربیضائی :فکر میکنم الزم باشد نکاتی را در اینجا توضیح بدهم ،چون
ما در این بحث نقطه نظراتمان از اساس با یکدیگر متفاوت است .نکتة
نخست اینکه مدل پیشنهادی شما از یک جامعة “ توحیدی“ حتی یک مثال
موفق نیز در سراسر جهان اسالمی ندارد .نکتة دیگر اینکه اسالم یک “
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میلیونها انسان بی تفاوت نباشیم منافع اقتصادی خود را به قیمت فقر
دیگران دفاع نکنیم بتوانیم خود را بجای دیگر گذارده و درد و رنج او را
احساس کنیم بعبارت کلی عدالت اجتماعی را در محور افکار خود قرار دهیم
من این طریقه را اشتراک و همکاری می دانم .این افکار اساس همة ادیان
بوده اختالفات ساخته و پرداختة دست بشر است .شما امروزه چنانچه نقدهای
جامعه دموکراتیک را مورد تحقیق قرار دهید همه به لزوم همکاری در سطح
جهانی ختم میشوند بطور مثال در مورد مسئله جهان شمولی
 Globalisationشرکتهای بزرگ تنها منفعت مالی خود را در نظر دارند
و رقابت اقتصادی حد و مرزی نمیشناسد در نتیجه دنیا روز بروز با خشونت
و ستیزه جوئی افرادی مواجه میگردد که خود را مورد ظلم و بی عدالتی
میدانند .البته حل مشکالت کنونی به این معنی نیست که ما به جامعه ایده
آل خواهیم رسید .اساس تفکر بهائی بر نسبیت است خوب و بد نسبی است
ولی ما باید بدانیم که بسوی چه ایده آلی پیش میرویم و هدفمان چیست.

هدایت شود .در نگاه روسو بعنوان یکی از نمایندگان فکری عصر روشنگری،
انسان در طبیعت ذاتی خود موجودی مبرا از بدی است .اما در نگاه انسان
مدرن تقسیم دوآلیستی جهان به “خوب“ و “بد“ مردود است و انسان ترکیبی
از عناصر دیده میشود که حق بیان خواستهها و نقطه نظرات و نمایندگی
حقوق خود را دارد .بگمان من اندیشه ای که بر اساس یک باور “ مطلق گرا
“ بنا گذاشته شده باشد ،نه به دمکراسی و پلورالیسم (کثرت گرایی) ،بلکه به
همان تحمیل “ ارادة جمعی“ منتهی میشود که از اساس با دمکراسی
ناسازگار است .در این مورد مثالهای باور مطلق گرای “ کمونیستی““ ،
اسالمیستی“ و “ ناسیونالیستی “ امتحان خود را پس دادهاند و قبالً رفوزه
شدهاند ،چون همگی خود به رأی اکثریت متکی بودهاند ،منتها اکثریتی بدون
“ فردیت “ ،اکثریتی “ یکسان نگر “ و “ مطلق بین“ .آنچه شما در مورد نگاه
جهان غرب به “جهان سوم“ می گویید در نهاد خود درست است ،اما
خواهش میکنم توجه کنید که این عدم توجه به حقوق بشر اتفاقاً از زمانی
شدت گرفت که نظریة “پست مدرن “ که منتقد “مدرنیته “ است مدعی شد
که تام دیدن دمکراسی غربی بعنوان معیار تشخیص ،اشتباه است و نباید
بینش مذهبی شرق را کامالً رد کرد ،بلکه باید آن را بعنوان شکل دیگری از
نگاه به جهان و جهان بینی برسمیت شناخت .برای همین هم سر هم بندی
مزخرفی چون “حقوق بشر اسالمی“ جا باز کرد .مسلماً غرب در این نگاه نیز
بدنبال تأمین و توجیه منافع خود است ،اما ما چه؟ چرا در میان ما “مدرنیته “
هنوز جا نیفتاده ،اینهمه “پست مدرن“ قد علم کردهاند و دم از “ باورهای
دینی مردم “ و “هویت اسالمی“ میزنند ،یعنی بر “ جهان سومی “ بودن
خود بیش از پیش صحه میگذارند .پس قضایا پیچیده تر از آن است که شما
با یک تقسیم سریع جهان به خوب و بد ،قضایا را برای خود و دیگران حل و
فصل کنید .اینکه به دمکراسی غربی میشود نقد کرد و در بسیار موارد نیز
قابل نقد است ،دلیل بر نا موجه بودن آن نیست ،کما اینکه موفقترین
نمونهها در جهان ،سیستمهای دمکراتیک هستند .اینکه امروز با پدیدة “
گلوبالیزاسیون “ منافع اقتصادی غرب نقش تعیین کننده تری را بر عهده
میگیرد ،مسلماً قابل نقد و بررسی است.
اشتراک من و شما اگر تا همینجا بدست بیاید که هر دو قواعد بازی را در
دمکراسی را رعایت کنیم ،یعنی اصل آزادی دگر اندیشی و دگر زیستی،
برابری و حرمت انسان را برسمیت بشناسیم ،کافیست .از آنجا به بعد شما و
من نوعی ،هر یک نمایندگان منافع خود و نزدیکان فکری خود هستیم و
نظرات یک بخش از جامعه را نمایندگی میکنیم .پس باید با هم پلمیک
کنیم و در عین حال رقابت .دقیقاً همینهاست که مانع سُر خوردن یک
جامعه بسوی دیکتاتوری و حکومت مطلقه میشود.
فرح دوستدار :برای شناختن و رسمیت دادن حقوق تمام انسانها باید پیش
داوریها را کنار گذاشت و نقطههای اشتراک را جست بعبارتی آنچه را که ما
برخود روا نمیداریم بر دیگری نیز روا نداریم این مسئله تنها از راه حقوقی
حل نمیشود بلکه قبل از هر چیز مسئله ای اخالقی است یعنی ما باید به
ارزش هر انسانی بدون در نظر گرفتن عقاید شخص او معترف باشیم خود را
مسئول حفظ جان تمام انسانهای روی زمین بدانیم در مورد فقر و گرسنگی
46

تالش ـ سال دوّم ـ شماره  10ـ مهر  /آبان ـ 1381

علی میر فطرو

:

آنکس که زندگی و برازندگی میآموزد،
بندگی نمیآموزد!

(مقدمهای بر نخستین برنامة سازمان بالة ایران در سوئد)

" سازمان بالة ملّی ایران " به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای هنری و
فرهنگی ،بسان بهاری ـ ولی کوتاه ـ نقش بسزائی در معرفی میراث فرهنگی
ایران ایفا نمود و اینک جای خالی آن در طول تمامی سالهائی که از
انحاللش میگذرد در عرصة هنری ایران محسوس است .جای بسی
خوشبختی است که زحمات و کوشش فراوان بنیانگذاران سازمان ملی باله در
ایران از دست نرفته است .زیرا هر چند که این نهاد مهم هنری بیش از
بیست سال پیش تعطیل گردید ولی نسل تازه ای از هنرمندان جوان این
رشته ،عصر تازه ای را در تاریخ هنر رقص ایران آغاز کردهاند .تأسیس
سازمان نوپای باله ایران در سوئد نشان میدهد که تالشهای نسل گذشته
حتی اعتال نیز یافته و در قالبی نو ،اندیشه ای نوین و کیفیتی برتر ادامه یافته
است .بازسازی این نهاد هنری در طول سالهای متمادی با مشکالت متعدد و
بزرگی روبرو بوده است .این ،همت بی نظیر و خستگی ناپذیر آقای نیما کیان
بوده که امری ناممکن را ممکن ساخته است ،هرچند که گره بسیاری از
مشکالت (هم از جهت محدودیت وجود نیروی انسانی و هم از جهت نبود
سرمایه کافی بخاطر ابعاد بزرگ برنامه و شرایط سخت کاری) هنوز ناگشوده
است .برای دوام این طرح هنری شایسته است که بر استقبال گستردة
مردمی و حمایت سازمانها و بنیادهای فرهنگی تکیه شود .آنچه که بیش از
هر چیز دیگر به این طرح هنری اهمیتی شگفت و قابل تحسین میدهد ،این
است که با وجود انتخاب رقصندگان باله از کشورهای مختلف ،روح و هستة
اصلی همة آثار برگزیده ،ایرانی ست .اگر چه باله ریشه در فرهنگ غرب دارد،
ولی استفاده از این هنر و ترکیب آن با فرهنگ و هنر ایران مجموعة زیبائی
میسازد که توانِ به تصویر کشیدن فرهنگ غنی و چند هزار سالة ایران را
داراست.

خطوط رقصان و خروشان در مینیاتورها و خط نگاریهای ایرانی ،تجسم
سرکوب شدة رقص در فرهنگ ایران بعد از اسالم است.
بازسازی " سازمان باله ملی ایران " بعنوان واقعه ای بزرگ در تاریخ هنر
رقص ایران به ثبت خواهد رسید .این طرح هنری موجبات نزدیکی هنرمندان
ایران و جمهوری آذربایجان را فراهم کرده است .با این امید که پیوندهای
بوجود آمده ،مستحکم تر و پایدارتر ،زمینة همکاریهای آینده را فراهم آورد
و باعث معرفی و اعتالی فرهنگ مشترک دو کشور گردد .بی تردید ،تنها
عشق به ایران و همت پایدار هنرمند شایسته آقای " نیما کیان " بود که تا
کنون توانسته است پرچم پرافتخار بابک خرّمدین را بر فراز کوهی از
مشکالت و تنهائیها برافراشته سازد و باعث اعتبار و اعتالی نام ایران و
ایرانی در ابعاد بین المللی گردد .با اینهمه بجاست تا از زحمات و رنجهای
فراوان همة کسانی که در تحقق بخشیدن به این طرح هنری سهیم بودهاند
و همچنین از سازمانها و بنیادهای دولتی سوئد که با اعطای اعتبار ،اجرای
پروژه را امکان پذیر ساختهاند ستایش و تقدیر شود.
رپرتوار نمایش بازگشائی سازمان باله ایران ،در چهاربخش ،هر یک چشم
اندازی است از تاریخ ،فرهنگ ،عرفان و هنر ایران.
در فلسفة ایرانشهری (پیش از اسالم) پادشاهی ،با عدل ،داد و عشق به
مردم آمیخته است آنچنانکه در غیاب این سه خصلت " ،فرّه ایزدی "
پادشاهان را ترک میگوید .نظامی گنجوی در " هفت پیکر " (هفت گنبد)
با تکرار " هفت " به تقدس و اهمیت عدد " هفت " در باورهای ایرانیان
پیش از اسالم نظر دارد .بالة " هفت پیکر " که با صحنة شکارگاه آغاز
میشود ،حدیث عشق بهرام گور ساسانی به دختری بنام " شیدا " است ،امّا
وزیر بهرام شاه با آوردن هفت دختر از هفت پادشاه و هفت اقلیم ،و اِسکان
دادن آنان در هفت گنبد به هفت رنگ گوناگون ،کوشش میکند تا نگاه و
نظرشاه را از " شیدا " (سمبل مردم) به سوی دختران هفتگانة بیگانه بکشاند
تا ضمن مشغول کردن شاه جوان در هفت روز هفته و جداکردن شاه از مردم
(شیدا) ،باعث ظلم و بیداد گردد و بتدریج تخت و تاج شاهی را تصاحب کند.
بدنبال پایداری و دلبستگی شاه به شیدا (مردم) در توطئه ای شوم ،وزیر،
شیدای عاشق را میکشد ،ولی بزودی با آشکار شدن توطئه ،وزیر نیز به
مجازات مرگ میرسد ،امّا با قتل و در نبودنِ " شیدا " بهرام شاه را دیگر
هوای پادشاهی در سر نیست و لذا از قدرت کناره میگیرد ،گوئی که:

دیرزمانی نیست که هنر رقص در جامعة ایران به عنوان پدیده ای،
"سبکسرانه" ،و " غیر اخالقی " تلقی میشد .هر چند که این هنر شریف،
نقش مهم و سازنده ای در فرهنگ باستانی ایران داشته است.
ریشة رقص را میتوان در اسطورة چهارهزار سالة میترا یافت ،زمانی که این
هنر از آئینهای دینی و مراسم رسمی درباری بوده است .این پدیدة هنری
در کنار تحوالت تاریخی دیگر فراز و نشیب بسیاری را پیموده است .با توجه
به ممنوعیت رقص در اسالم ،شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوئیم که آنهمه
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واقعة تاریخی جلوه ای شگفت و هنرمندانه بخشیده است.

بدون عشق ،پادشاهی به سامان نیست.

باله " زن " تنظیم نیما کیان شامل سه قطعه است که موضوع اصلی آن،
زن ایرانی است .قطعه اول بنام " جدائی " بیانگر درد و رنجی است که او در
طی قرون متمادی متحمل شده است .قطعة دوم در قالب رقص فولکلر
ایرانی از خطّة گیالن نمایانگر زیبائی زن ایرانی و زایائی اوست .قطعه سوم،
نشانگر تالش جسورانة زن برای بدست آوردن حقوق و آزادیهای خود
است.

بالة هفت پیگر ساخته آهنگساز برجستة آذربایجان کاراکارایف ،براساس
سرودههای حکیم نظامی گنجوی خلق شده است .این مجموعه ،بی شک
یکی از پایههای مستحکم ادبیات ایران و از مهمترین سرودههای ادب
پارسی است .بالة هفت پیکر بعنوان ترجمان نوینی از این اثر ادبی ،میتواند
چشمة الهام بخشی برای آهنگسازان و طراحان رقص ما ـ در حال و آینده ـ
باشد تا با استفاده از غنای شعری و هنری آن ،آثار تازه ای بیافرینند.
عرفان و تصوف در طول قرنها ،برجنبه های مختلف زندگی اجتماعی ـ
فرهنگی ایرانیان تأثیر گذاشته است .اعتقاد به انسان ـ خدائی،
همبستگیهای انسانی ،مدارای مذهبی و اهمیت موسیقی و رقص (غنا و
سماع) در عرفان ایرانی ،آموزههای اساسی این طریقت را به باورها و
آئینهای ایران پیش از اسالم میرساند ،هم از این روست که در طول تاریخ
ایران بعد از اسالم ،طریقت( ،عرفان) همواره در مقابل " شریعت " (مذهب)
و " تصوّف " همواره در برابر " تفقّه " قرار داشته است .مخالفت و
ممنوعیت موسیقی و رقص (غنا و سماع) در اسالم و اهمیت اساسی آن در
عرفان ایرانی ،یکی از جنبههای اساسی این تفاوت و تقابل آئینی است.
بالة " بزم عاشقان " برپایة رقص صوفیانه (سماع) ،جلوه و جنبه ای است از
عرفان ایرانی که بنحو هنرمندانه و شور انگیزی تنظیم و تدوین شده است.

بالة " بابک " از سرگذشت حماسی بابک خُرمدین در قیام سرخ جامگان
الهام گرفته شده و نمایانگر فداکاریها ،سخت کوشی ها و میهن دوستی
اوست .این قهرمان جوان که در برابر سلطه و سپاهیان خلیفه عباسی برایران
(دراوائل قرن نهم میالدی) پایداریهای فراوان کرد ،یکی از بارزترین
چهرههای محبوب ملّی و میهنی است.

فلسفه خُرمدینان ریشه در عقاید مساوات طلبانة مزدک ،آئینهای میترائی و
عقاید زرتشتی دارد که در آن ،شادی (خُرّمی) امید و مبارزه ،میهمان نوازی و
خوش بینی نسبت به هستی ،جایگاه خاصی دارد .قیام سرخ جامگان به
رهبری بابک خرمدین پس از  22سال پایداری ،مبارزه و مقاومت اگر چه
توسط یکی از نیرومندترین ارتشهای آن روزگار ،سرکوب گردید امّا نقش
اجتماعی و نتایج سیاسی این قیام در تکامل تاریخی جامعة ایران ،بی تأثیر
نبوده است .مرگ قهرمانة بابک خُرمدین و شهامت بی نظیر وی به هنگام
شکنجه و اعدام ،به همة دوستداران آزادی و عدالت اجتماعی آموخت:
آنکس که زندگی و برازندگی میآموزد ،بندگی نمیآموزد.
آکشین علیزاده با تلفیق موفق یک داستان حماسی در قالب باله به این

همّت هنرمندان جوان ،پویاتر ،و حمایت دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر
ایران و آذربایجان پایاتر باد!

پاریس  25سپتامبر 2002
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ستاره ای بدرخشید و. ...
نگاهی به اولین برنامة " سازمان بالة ایران " (سوئد)
" با لة ایران و آاربایجان " در گفتگو با نیــما کــیان

اشاره:
" ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد " ...ساعت دوازده شب هفتم اکتبر  2002پس از تماشای اولین برنامة " سازمان بالة ایران " وقتی از تاالر سلطنتی
سیرکوس بیرون آمدیم ،نمیدانم چرا این شعر حافظ را زمزمه کردم ،برای اولین بار حس کردم که میتوانم ـ بدون خجالت ـ فریاد بزنم " :من ایرانیم! "
هنر تئاتر و نمایش و ...در این سالهای غربت ،بیشتر باشگاهی بود که ایرانیان معدودی را ـ چون جزایری پراکنده ـ بدور هم جمع میکرد ،بهمین جهت این
هنرها ـ با وجود زحمت و رنج کارگردانان و برگزار کنندگان آنها ـ بازتابی بیرونی و خصوصاً بین المللی نداشت " .سوژه " ها و موضوعات تکراری (مانند
زندان ،تبعید ،طالق و )...چیزهائی نبودند که بتوانند تماشاگر خارجی را بسوی تئاتر یا نمایشنامههای ایرانی بکشانند .در این سالهای آوارگی ،هنر و فرهنگ
ایران (مانند شعر امروز ایران) " غریب " ماند و انعکاس جهانی نیافت ،بنابراین وقتی حدود یکهزار سوئدی و ایرانی و ملّیت های گوناگون را در یک شب و
زیر یک سقف برای دیدن اولین برنامة " سازمان بالة ایران " مشاهده میکنی ،اشک شوق را برگونه هایت احساس میکنی ،یعنی :ما هستیم! ما هم
میتوانیم باشیم! ...در این حال و هواست که دخترم (که هیچ خاطره ای از ایران و تاریخ و فرهنگش ندارد) با ناباوری و شوق به من میگوید " :فردا شب هم
خواهم آمد! با همکالسیهای سوئدی و یونانیم" ...
همّت بلند و کار بزرگ نیما کیان را پاس بداریم و به او در ادامة فعالیتهای " سازمان بالة ایران " و شناساندن فرهنگ و هنر ایران ،یاری کنیم!
آیدین آذریان
نیما کیان :عالقة من به فعالیتهای هنری بخصوص باله از سن کودکی،
حدود هشت ـ نه سالگی ،آغاز شد .در آن سنین تصاویری که در تلویزیون از
نمایشهای باله ملی ایران میدیدم ،تأثیر خاص و ژرفی در وجودم
میگذاشت .ازآنجائی که امکان تحصیل باله فراهم نبود ،در زمینههای هنری
دیگری شروع به فعالیت کردم و کم کم به نقاشی و خوشنویسی عالقه مند
شدم تا اینکه وارد هنرستان هنرهای تجسمی تهران شدم .در چندین
نمایشگاه نقاشی و نقاشیخط در ایران و خارج از کشور شرکت کردم و آثارم
را به نمایش گذاشتهام .تحصیالت باله را نیز در سوئد ،در آکادمی باله
گوتنبرگ زیر نظر " لیاشوبرت " مدرس نامدار بالة سوئد شروع کردم و در
مدرسة عالی رقص مادام رزالهای تاور ،در کن (جنوب فرانسه) به تحصیل
بالة کالسیک ادامه دادم .چندین دورة عالی رقص را نیز بطور کوتاه مدت در
چند کشور اروپائی مثل آلمان ،فرانسه ،سوئیس و مجارستان گذراندهام .در
اپرای گوتنبرگ و همچنین چندین سازمان بالة اروپائی نیز کارکردهام .امّا
رویای بازسازی سازمان باله ملی ایران آنقدر مرا دنبال کرد تا عاقبت از سال
 1998بطور تمام وقت ،همه کوششهایم را برای تحقق این آرزو صرف
کردم.

آیدین آذریان :برای شروع بد نیست که به سوابق و تاریخ هنر باله در ایران
اشاره ای بکنید!
نیما کیان :اجازه بدهید که اول از گردانندگان نشریه " تالش " که امکان
این گفتگو را فراهم کردهاند ،سپاسگزاری کنم .بطور خالصه هنر باله در
ایران در دهه  1۳۳0خورشیدی دوستدارانی یافت و جسته و گریخته
فعالیتهائی در این زمینه انجام گرفت .در اواخر دهه  )1960( 1۳40با حمایت
وزارت فرهنگ و هنر ،مادام نینت دووالوا ،به ایران دعوت شد تا هنرمندان
ایرانی را برای پایه گذاری یک سازمان بالة ملی یاری دهد .در سال 1۳46
( )1967این سازمان بوسیله نژاد احمد زاده پایه گذاری شد .رپرتوار بالة
کالسیک این سازمان به غیر از چند اثری که با الهام از تاریخ و فرهنگ
ایران ساخته شدند مانند ،بیژن و منیژه ،بطور کلی از بالة کشورهای غربی
تشکیل شده بود .علیرغم کاستیها و مشکالت فراوان برای اعتالی این
سازمان و جا افتادن این هنر در ایران ،کوشش فراوانی بعمل آمد و در مدتی
کوتاه این گروه در سطحی بین المللی نامی برای خود بدست آورد .با وقوع
رویدادهای بهمن  1۳57راه تازه پیموده شده به سرمنزل مقصود نرسید و
پروندة این هنر در ایران بسته شد.

آیدین آذریان :شما از هنرمندان جوانی هستید که بیشتر سالهای عمرتان را
در خارج از ایران سپری کردهاید ،از این گذشته بیش از بیست و دو سال از
انحالل سازمان باله ملی در ایران میگذرد .چه چیزی موجب شد تا شما به

آیدین آذریان :کمی هم از تحصیالت و سوابق و کارنامة هنری خودتان
بگوئید.
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آیدین آذریان :چنانکه می دانید یکی از مهمترین دالیل عدم ادامة
فعالیتهای فرهنگی ایرانیان مقیم خارج ،عدم حمایت مالی از سوی مراکز
ذیربط و خصوصاً هموطنان متمّول است .چه اشخاص و مراکزی در عملی
شدن پروژة شما که قاعدتاً نیآزمند بودجه قابل توجهی است نقش داشتهاند؟
نیما کیان ـ باکمال تأسف باید بگویم که این پروژه علیرغم اهمیت فراوان
آن برای اعتالء و شناساندن فرهنگ ایران در ابعادی بزرگ و در سطح بین
المللی ،بطور کامل از حمایت مالی هموطنان محروم بوده است .بودجه مالی
این پروژه بوسیله سرمایه گذاری شخصی خودم (قرض از بانک) و حمایت
مالی چند سازمان سوئدی تأمین شده است .البته برای جلب تبلیغات و
سرمایه گذاری به تعدادی از متمولترین و شناخته شده ترین افراد مقیم
برون مرز مراجعه کردیم ،امّآ از هیچیک از این افراد حتی پاسخی دریافت
نشده است! البته بودند تعدادی از دوستان نزدیک خود من که مبالغ کوچکی
به عنوان قرض در اختیارم گذاشتند .غیر از این افراد ،هیچ سازمان و مرکز
فرهنگی ـ هنری ای حاضر به کمک نشد.

فکر بازسازی دوباره آن در غربت بیفتید؟
نیما کیان :واقعیت این است که من هرگز سازمانی را که قصد بازسازی آن را
دارم ندیدهام! البته در طول سالها اطالعات مفصلی از چندین منبع معتبر در
رابطه با فعالیتها و تولیدات سازمان باله ملی ایران کسب کردهام .چندین
انگیزه برای بازسازی سازمان وجود داشت .یکی اینکه کار و سرنوشت ناتمام
این سازمان علتی بود که مرا به انجام این کار ترغیب کرد .فراموش نکنیم
که این سازمان هنری در طول عمر کوتاه خود دستاوردهای شایانی داشت و
موجبات شناساندن فرهنگ و هنر ایران را در خارج از کشور مهیا کرد .دیگر
این که من هنر باله را در خارج از کشور آموختم ولی ارتباط نزدیک با
فرهنگ و ادب فارسی ،تصویری در ذهن من بوجود آورد که مرا برای این
کار مصمم ساخت .فرهنگ ادبی ایران از چنان غنائی برخوردار است که
میتواند بوسیله این هنر به تصویر کشیده شود .آنقدر کارهای انجام نشده و
ایدههای بکر در این زمینه وجود دارد که مدتهاست احساس فردی را دارم
که گنجی یافته است.

آیدین آذریان :حتی بنیادهائی مثل " بنیاد میهن "؟...
آیدین آذریان :پس از انقالب تقریباً تمام اعضای کادر فنی سازمان باله ملی
ایران (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) و بسیاری از برجستهترین هنرمندان باله به
خارج از کشور مهاجرت کردهاند .آیا شما برای تشکیل مجدد این سازمان
تماسی با این هنرمندان داشتهاید و آیا کوششی بعمل آمده تا از تجربیات
آنان در این پروژه استفاده شود؟

نیما کیان :بله :اتفاقاً پروژه در نیمه راه ،یعنی در اواخر سال  1999به " بنیاد
میهن " معرفی شد .مسئول این بنیاد آقای عبدالمجید مجیدی در آغاز کار و
حتی مدتی بعد (با سرعت گرفتن تدارکات پروژه) ابراز عالقة فراوان کردند و
قول هائی نیز دادند .اما تا به امروز حتی دریغ از یک پاسخ روشن و صریح
که ما دریافت کرده باشیم! تا توانستند ما را سرگرداندند ...هرچند جای بسی
تأسف است ،امّا حقیقت امر این است که گویا فرهنگ ایران برای سوئدیها
و دولت این کشور اهمیت بیشتری دارد تا برای بنیادهای فرهنگی ما! عدم
حمایت هموطنان ،پروژه را برای گرفتن کمک مالی از دولت سوئد با
مشکالت فراوان روبرو کرد و دست آخر حمایت آنها هم طبیعتاً تقلیل
یافت .با این حال و علیرغم حمایت محدود آنها ،اگر سازمان از این " هفت
خوان " سالم گذر کند ،در تاریخ هنر ایران ثبت خواهد شد که اجرای
بزرگترین پروژه ایرانی اجرا شده در خارج از کشور بوسیله اعتباری بود که
دولت سوئد به آن بخشید ،نه از طریق کمکهای بنیادهائی مثل " میهن "
و غیره...

نیما کیان :از سال  )1998( 1۳77که کار تدارکات این پروژه شروع شد تا
کنون تقریباً با همة هموطنانی که زمانی دستی در سازمان و یا در هنر باله
ایران داشتهاند تماس گرفته شده است .کمترین دستاورد این تماسها اطالع
از سرنوشت این افراد بوده است .متاسفانه بجز یک استثناء همه این افراد
پس از رویدادهای سال  1۳57یا این حرفه را ترک کردهاند و یا با کیفیتی
نازل فعالیتهای جسته و گریخته ای میکنند که اصوالً حرفه ای بحساب
نمیآیند .این استثناء علی پورفرخ ،آخرین مدیر هنری سازمان بالة ملی ایران
است که تا همین چند سال پیش مسئولیت کمپانی معتبر آلبرتا باله در کانادا
را بعهده داشت .هرچند که ایشان هم از این سمت کناره گیری کردهاند اما
کم و بیش فعال هستند و بصورت حرفه ای تدریس میکنند .نژاد و هایده
احمدزاده که برای سازمان زحمات فراوانی کشیده بودند پس از سال 1۳57
دیگر فعالیتی نداشتهاند .هایده چنگیزیان (احمدزاده) از سال  )1981( 1۳60با
اینکه  ۳6سال بیشتر نداشت برای همیشه باله را بطور حرفه ای در همه
سطوح کنار گذاشت و به کارهای متفرقه پرداخت .کوتاه سخن اینکه با این
افراد و بسیاری دیگر در رابطه با بازسازی سازمان تماس گرفته شد .نخست
اینکه هیچکدام باور نداشتند که بازسازی سازمان ،شدنی باشد چون غالباً این
راه را در همان اوایل پیموده بودند و متأسفانه موفق نشده بودند .دیگر اینکه
سالها از پایان فعالیتهای حرفه ای آنها گذشته و به قول خودشان توانائی
از سرگیری این فعالیتها را ندارند .بگذریم از اینکه سالهای دوری از وطن و
پرداختن به کارهای دیگر ،موجب سست شدن پیوندهای عاطفی شده است.
بهرحال متأسفانه از حمایت تمامی این اشخاص محروم بودهام.

آیدین آذریان :آیا از داخل ایران هم افرادی با شما همکاری کردهاند؟
نیما کیان :خیر حمایت هوطنان فقط محدود به اشخاص قلیلی است که به
نوعی در این پروژه از لحاظ هنری و یا اجراء سهیم هستند.
آیدین آذریان :در بارة " اولین برنامه " سازمان در استکهلم بگوئید...
نیما کیان :نخستین اجرای جهانی سازمان باله ملی ایران در هفتم اکتبر
 2002در استکهلم با استقبال فراوان هنردوستان به صحنه رفت .این برنامه
شامل گلچینی بود از آثار باله ای که براساس فرهنگ و تاریخ ایران ساخته
شدهاند .هدف من این بوده که در نخستین نمایش گروه ،گزیده ای از رپرتوار
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سازمان را ارائه دهم .آثاری مانند هفت پیکر ،بابک ،زن و بزم عاشقان .برای
نخستین نمایش سازمان ،از ساختههای آهنگسازان ایرانی و آذربایجانی
استفادة شده است .البته تنها وجه تمایز سازمان باله ایران با دیگر
کمپانیهای باله دنیآ در انتخاب برنامه (رپرتوار) آنهاست .آثاری که بوسیله
این سازمان اجرا میشود بدون استثناء ملهم از فرهنگ ایران هستند .درواقع
هسته اصلی فعالیتهای سازمان باله ایران اشاعه و اعتالی فرهنگ و
هنرایران است هرچند که نمایشها بوسیله هنرمندان غیرایرانی اجراء
میشوند.

از ساختههای شما (زن و بزم عاشقان) است .از این گذشته ،فکر نمیکنید که
حضور صدا (آواز) در متن باله ،چشم و ذهن تماشاگر را به جای دنبال کردن
حرکات رقص ،بدنبال معانی آواز و صدا میکشاند؟ آیا این ،بنظر شما یک "
نقض غرض " نیست؟ مثالً شما در " بزم عاشقان " ساز تنبور را با
هنرمندی تمام از دستهای " پیر" یا " مرشد " حذف کردید و او با حرکات
موزون و بسیار زیبای دست و سرانگشتان ،نواختن تنبور را نشان میدهد.
میخواهم بگویم که حضور صدا (آواز) نوعی فاصله گیری از هنر باله (رقص)
نیست؟

آیدین آذریان :کمی هم از انعکاس اولین برنامة سازمان شما در روزنامهها،
رادیوها ،تلویزیونها و نشریات هنری سوئد بگوئید.

نیما کیان :خیر! رقص میتواند حتی بدون موسیقی اجراء شود .اینگونه
مرزبندیها مدتهاست که از دنیآی رقص رخت بربسته است .گذشته از این،
باله ایران به هیچ عنوان بدعت گذار رقص با موسیقی و آواز نبوده است و
بسیاری گروههای دیگر حتی با اپرا و یا موسیقی فولکلور برنامه باله را اجراء
کردهاند .شما به تفاوت آهنگ متن دو بالة آذربایجان و دو بالة ایرانی اشاره
کردید .سعی من این است که رپرتوار بالة ایران جنبههای مختلفی از فرهنگ
ایران ـ که در فرهنگ کشورهای همسایه نیز بازتاب فراوان داشته است ـ
نمایش بدهد .در ضمن آنطور که شما اشاره کردید انچنان فاصلة زیادی بین
موسیقی ایران و جمهوری آذربایجان وجود ندارد .این وجوه مشترک آنها
بوده است که مرا برای معرفی بالة آذربایجانی در نخستین تولید سازمان بالة
ایران مصمم ساخت .اساس موسیقی آذربایجان دستگاهها و مقامهای
موسیقی ایرانی است ،حتی نام این دستگاهها و مقامها همان نامهای ایرانی
است .تفاوت در آنجاست که موسیقی آذربایجان بخصوص تولیدات ارکستر
سمفونیک آن ،از طریق روسیه با اروپا تلفیق ویژه ای یافت و هویت تازه ای
برای خود ساخت که از غنای فوق العاده ای برخوردار است .شما اشاره ای
نیز به عدم استفاده ساز در صحنة بالة بزم عاشقان کردید .هر چند بنظر
میرسد که مرشد یا پیر ساز می زند ،ولی پانتومیم یکی از وسائل اولیه باله
است .اگر چه سازی بصورت فیزیکی در دست هنرپیشه باله نبود اما شما
توانستید منظور او را متوجه شوید .نتیجه اینکه من فکر میکنم که (در کار
خود در القای انجام کاری در قالب باله و پانتومیم) موفق بودهام .سازمان باله
ایران مثل هر سازمان بزرگ باله دیگر برای آموزش دیدار کنندگانش و آماده
سازی آنها برای درک تولیدات خود هنوز اندر خم کوچه اول است ولی
بطور مسلم ما از پای نخواهیم نشست و آنچه که در توان باشد برای اعتالی
هنر رقص ایران انجام خواهیم داد.

نیما کیان :برنامه در کل انعکاس بسیار خوبی در مطبوعات سوئدی داشته
است .روزنامة معتبر  Svenska Dagbladetو همینطور روزنامة دیگری بنام
 Scsamرپرتاژ مفصلی از فعالیتهای سازمان تهیه کردند .یک خبرنگار
سوئدی هم به تحریک و سفارش عوامل مالّها و مالّزاده های بیکار و بی
هنر ،که در کارما اخاللها کردند ،مطالب کوتاه ولی پرغرضی در روزنامة
 Dagens Nyheterنوشت که خشم جامعة فرهنگی و قشر باله شناس سوئد
را در پی داشت .در واکنش به این گستاخی ،مجله معروف و کارشناسی
رقص  Danslidningenمقاله ای در شماره اخیر خود چاپ کرده است که
پاسخگوی تمامی غرض ورزیهای این ژورنالیست و توهینهای او به
خصوص به هنر بالة آذربایجان است .همین مجله تدارک مفصلی برای چاپ
مقاالتی در مورد سازمان باله ایران در شماره بعدی خود میبیند .اینها
معتقدند که "سیاسیون" باید به حیطة خود اکتفا کنند و به حریم فرهنگ و
هنر و مناسبات گروهی هنرمند ،کاری نداشته باشند .در مجموع سازمان بالة
ایران علیرغم جوانی و عمر کوتاه خود ،بسیار مورد توجه مطبوعات سوئدی
بوده است.
آیدین آذریان :پیش از انقالب تنی چند از آهنگسازان برجسته ایرانی نظیر
امانوئل ملیک اصالنیان ،هوشنگ استوار ،حسین دهلوی ،احمد پژمان،
علیرضا مشایخی و ...آثاری در زمینه باله آفریدند که همان زمان نیز به اجرا
درآمد .آیا بازسازی و اجرای دوبارة این آثار که نخستین قدم در راه ساخت
باله از سوی آهنگسازان ایرانی بوده و در حقیقت جزئی از ادبیات باله ایران
میباشد از اهداف شما نیست؟

آیدین آذریان :با سپاس از شما و آرزوی ادامة فعالیتهای هنریتان.

نیما کیان :طبیعتاً بله! امّا خود باله ـ و نه موسیقی آن ـ به معنای واقعی کلمه
نیاز به بازسازی دارد .هنر باله در  ۳دهه اخیر بسیار متحول شده و طراحی
باله ای که برای بازسازی این آثار انجام میشود باید با استانداردهای بالة
امروز جهان همخوانی داشته باشد.

* در حاشیة برنامه
نا آشنائی بسیاری از ایرانیان با هنر باله ،باعث شده بود که قبل از ورود به
تاالر ،تهیه و مطالعة " کتابچه برنامه "  Programm Bookرا فراموش
کنند .در حالیکه تهیه و مطالعة اینگونه کتابچهها ـ در هر باله ای ـ کلید
درک و فهم برنامههاست .بهمین جهت بسیاری از ایرانیان از " گنگی "

آیدین آذریان :به موسیقی باله اشاره کردید ،در یک مقایسه شاید چنین به
نظر برسد که فاصله زیادی بین موسیقی جمهوری آذربایجان و ایران است،
اشارهام به آهنگ متن دو باله آذربایجان (هفت پیکر و بابک) و دو باله ایران
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گالیه میکردند که شاید خالی از حقیقت نباشد .در بیرون تاالر چند نفری "
از طرف آذربایجانیهای مقیم سوئد " (!!؟) که آرزوی ایجاد " جمهوری
آذربایجان بزرگ " را در سر دارند ،به پخش اعالمیه و " افشاگری " مشغول
بودند ،در یکی از این اعالمیهها ضمن یکی از جلوه دادن دو مفهوم مختلف
" فارس و  Persو دشنام به فرهنگ و هنر فارسها (!) ادعا شده بود:
" باله به معنای شناخته شدة جهانی تنها مربوط به هنرمندان آذربایجان
است "!!!! این در حالی است که هم اینک در شهر دانشگاهی " گان "
(بلژیک) با همکاری موزههای معتبر جهانی ،نماییشگاه عظیمی با نام " 7
هزار سال هنر ایران " برقرار است.

بخش اول برنامه (هفت پیکر) شکوه میکردند شاید در این باره ،کم کاری
بخش تدارکات در توزیع و فروش کتابچهها ،قابل ایراد باشد ،شاید این کم
کاری ،ناشی از همان " شرایط بسیار دشوار روحی " بوده که در اطالعیة
سازمان بالة ایران به آنها اشاره شده است .غلطهای متعدد کتابچة برنامه
هم ـ که بسیار زیبا و قشنگ چاپ و منتشر شده ـ در شمار این کم
کاریهاست! غیبت سازمانها و انجمنهای ایرانی مقیم سوئد و خصوصاً
سازمانهای زنان ،در کمک به تدارک برنامه ،بسیار چشمگیر بود .با اینحال
چند زن ـ خصوصاٌ زنان آذربایجانی ما ـ در آماده سازی لباسهای باله ،نقش
فراوانی داشتهاند (که در همین جا باید از آنان سپاسگزاری کرد) .عده ای هم
از طوالنی بودن برنامهها (با دو آنتراکت حدود سه ساعت و چهل دقیقه)

*****
حماسـة بابک
1

" جمهور "
ایستاده گرانسنگ
براوج پُر صالبتِ دشوار
(بر صخرههای سُترک " کَلیبر ")
" جمهور "
اندیشناک میهن مغلوب است...

آشفته میکند
مردی که قلب منقلبش
قلب میهن است
مردی که چلچراغ روشن چشمش
چراغ خلق:
ـ دشمن چه فتنههای غریبی دارد
به زیر سر؟
" افشین "
چه نقشههای پلیدی دارد
درون دل؟
آیا کدام مرد حرامی؟
آیا کدام مرد حرامی
اینگونه کرد پریشان
گونههای ملت من را؟
آیا کدام مرد حرامی؟
آیا کدام" ...

از بیشههای روشن اندیشهام
اینک
پلنگ خاطره ای
میکشد غریو...
بغداد:
در بادهای تیرة بیداد
در قصرها:
شکفته گلِ سرخ جامها
بانگ بلندِ خنده و نوشانوش
پل بسته برسکوت سیاه شهر
و شهر:
در خیل خواب و
خوف...
در دور دست
ـ امّا ـ
هیأت مردی
چون مشعلی فروزان
خوابِ بلندِ این فالتِ سَتَروَن را

" با بک " درون قلعة " جمهور "
اندیشناک میهن مغلوب است...
علی میرفطروس
تهران 1۳54
 1ـ جمهور (بذّ) :قلعه و ستاد مبارزاتی بابک خرّمدین
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