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 شماره:   یندرا

 
 
مقدر است؟ و  یها امر زوال و انحطاط تمدن آیا
 یدر جهت انحطاط سرنوشت یرانیتمدن ا یرس یاآ

 محتوم بوده است؟ 

ه در آثار خود برتجرب یدکتر جواد طباطبائ یهتک
آن  یشو نوزا یندگیزا ی،زندگ یداروپا و تجد

 ینهاست. همچن پرسش ینبد یمنف یپاسخ
در دو  یو اعتالء و شکوفائ یرانیبرآمدن تمدن ا

و دوبارحضور آن درمقام  یخیدورة مختلف تار
 یدیتأئ تواند یجهان م یخاثرگذار در تار یتمدن

 یختار یامر استثنا «یشنوزا»که؛  باشد نظر ینبرا
در سرنوشت ملل  تواند یو م یستص اروپا نو مخت

 یهبرپا ید. شایابدوقوع  یزن یرانیاناز جمله ا یگرد
 : گوید یاست که م یدگاهد ینهم

در جهت انحطاط  یرانیتحول تمدن ا ینکها»
 ینا یاست به ضرورت به معنا یرکردهس یخیتار

را دنبال خواهد  یرهمان مس   یزن یندهکه آ یستن
 .«کرد

را موکول به درک  یندهدر آ یخشچر یناو چن
انحطاط و علل و اسباب آن در  یتاز وضع یروشن

را که کار  یخی. تارنماید یکشورمان م یختار
درازا و هم  یلو تجسس در آن هم بدل یقتحق
 یاش کارزار حوادث یچیدگیو پ یبغرنج یلبدل

آثار خود ـ و  یجا یسخت دانسته و در جا
شماره ـ  یناتالش در  بادر گفتگو  یگربارد

 ی،کار از هرگونه برخورد سطح ینرا درا ینمحقق
تر از همه برخود  و مهم یجعل های یهالقاء نظر

نسبت به گوشه و  یانهجو یزهو ست یزآم تعصب
بوده و « لیم»که خالف  یخماناز تار یهائ کناره

 . دارد یبرحذر م گنجد، ینم یدئولوژیخانة تنگ ادر

 های یدگاهتأمل در د و یمطالعه آثار دکتر طباطبائ
« آنچه واقع شده»از آنکه توجه را بر  یشپ یشان،ا

 یپرسش اساس ینما را در برابر ا ید،معطوف نما
 یدبا مان یختار یآنچه که در درازا» دهد؛ یقرار م

 چه بود؟ « یرفتو نپذ پذیرفت یانجام م

پرسش است که به فقدان  ینبا تعمق در ا
و در  یرانیا یخیتار یتدر ذهن یتپراهم یمیمفاه

بهتر  یا یم،خور یملت برم ینا یدستگاه فکر
 یتأمالت و تعمقات دکتر طباطبائ یاریبه  یمبگوئ
 . شویم یها مواجه م با آن

 یآگاه»و « یمصلحت عموم»چون  یمیمفاه
در پروندة  یشانکه از نظر ا یمیو... مفاه« ملی

نبوده و در  سابقه یچندان هم ب یرانیانا تاریخ
شده  بنا یها تمدن دور برشالودة آن یاه گذشته

ها  آن« زودرس»و « یخاز تار یشپ»بود. اما ظهور 
اشان و پس «خالف آمد عادت»بقول معروف  یا

و  ها یکجرو شمار، یب یو فرودها ها یبآنگاه نش
در  اها ر آن یخی،مداوم و ممتد تار های یشیاند کج

به ضخامت هزار سال پنهان داشته  یا پس پرده
  است.

پردة  یاز عهدة پس زن یرانملت ا یاآ ینکها 
 یافتو در ها یستهروزگاران دراز و زدودن زنگارِ با

به  یابیخود برآمده و قادر به دست های یستیناشا
است که دوباره برآن بنا کند؛  یهائ یهو پا ها یهما

امروز  یها است که پاسخ آن در تالش یپرسش
 ردکتآشکار خواهد شد.  یندهتر و در آمست

 یرغمپرسش، عل ینخود در برابر ا یطباطبائ
 یران،امروز ا یتنسبت به وضع یاربس یدهایترد

نظر دارد )فرهنگ توسعه  یدبخشام یا برنکته
 : گوید ی( و م۳شمارة 

است که به خالف  ینما ا ینکته اساس»
مؤثر  یدر تمدن جهان یچگاهکه ه یهائ ملت
ار برتمدن که حداقل دوب یمهست یاند، ما ملت نبوده
در دوران باستان و  یکبار. یمگذاشت یرتأث یجهان
که در سطح جهان  یدر دورة اسالم یزن یکبار

 یتو خاطره ما را اذ یتوضع ین. ایما مؤثر بوده
آمده باشد.  ینکه از باال به پائ یآدم مثل کند، یم
 یتو هو یشینهپ ینکه با ا یمهست یملت یراز

به  توانیم ینم یگرد های یلیبه خالف خ یخیتار
 .«یمشو یمروند حوادث تسل

  

در گفتگو با تالش  یزدیشماره فرهاد  یندرا
 : گوید یم

وجود دارند که در  یمل یها در هدف یاصول»
 ینی،سرزم یکپارچگیاند.  ثابت مانده یختار یدرازا

آن، کشور  یةامن با آرامش که در سا یمرزها
 یگسطح زند یشو افزا یبتواند به توسعه اقتصاد

 .«دهند یم یلاصول را تشک ینتر دست زند، مهم

جنگ در آن » یشانکه باز بقول ا یا اما در منطقه
جهان  ثبات یاز مناطق ب یکیو « یستاستثناء ن

 یاسیس یها نظام یبشمار آمده و عمدتاً دارا

 یدبوده و سرچشمه تول یردمکراتیکمانده، غ عقب
 یاسالم یگرائ و خشونت یسمو صدور ترور

 یبه اهداف مل توان یچگونه م شود، یب ممحسو
که خود از  ی، آنهم با وجود حکومتیافتدست 

بحران و  یاز عوامل اصل یکیلحظه حضور 
داخل، منطقه و جهان بوده و آنچه که در  ثباتی یب

نشده است، توجه به منافع  یافتقاموس آن هرگز 
 بوده است.  یو حرکت در جهت اهداف مل یمل

و اتکاء ما در تحوالت  یدواریام یها اما نقطه
آور و  دلهره یتسلطة وضع یرغمعل یران،ا یندةآ

امان، امروز  یاسیس یایدر منطقة جغراف یکتار
. نمودار شدن گیرد یم یاز هرزمان فزون یشترب

در تفکر جهان مدرن و صاحب  یدیجد یاستراتژ
ـ و بعداز  خواهد ینم یگرقدرت و ثروت، که د

 یتا به خطر افتادن امنسپتامبر و ب 11 هفاجع
 ینمناسبات گذشته در ا تواند ینم یگرد یجهان

گذشته ادامه دهد. رشد  یاقمنطقه را به س
 ی،اسالم یسمو کابوس ترور یادگرائیبن یوالیه
 یانغرب یدمنطقه را از د یندر ا یادینبن ییراتتغ
 یچنظر ه ینساخته و از ا یرناپذ اجتناب یزن

که  یستموجود ن کایاروپا و آمر یانم یاختالف
 یوخش ی،اسالم یصدام، جمهور یموجب شادکام

 یاسیتحوالت س یعرب و... گردد. تحقق استراتژ
با  یهرشکله ب یدر منطقه در جهت دمکراس

 یتمسلماً به نفع تقو یرد،که انجام پذ یهرسرعت
 یرانملت ا یخواهانهو ترق یخواهانهمبارزات آزاد

نندگان خود را رابطه نظر خوا ینخواهد بود. )در ا
در گفتگو با  یزدی یروشن آقا های یلبه تحل

 .( کنیم یتالش جلب م

تر از آن  و مهم یفاکتور جهان یناما در کنار ا 
 یانروزافزون م یهمسوئ یرانیان،ما ا یبرا

و مردم  یاسیوننظران، روشنفکران، س صاحب
و نگاه  یمل یها هدف یتکشورمان برسر اهم

 یمنطقه و داخل ی،جهانمشترک آنان به تحوالت 
است. امروز  یمنافع مل یچةدر درجة نخست از در

نظام  یریگ در ضرورت شکل هگسترد ینظر هم
و در  یدر جهت حفظ منافع مل یـ اجتماع یاسیس

اغماض  یاهداف مل ای یهخدمت تحقق اصول پا
 است. یرناپذ
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 گفتگو با فرهاد یزدی
 

 یرانا یمنافع مل

 نتحوالت جها یابیارز محک
 

 
 
 

 ینگارنده آن آقا یانهگرا روشن و واقع های یدگاهبا د یما در آشنائ یبود برا یا ارزنده یمتغن «یرانا یخارج یاتس یدهایبا» کتاب دریافت

ساسات و بدور از هرگونه اح یحو زبان صر ینانهب در منطقه و جهان. نگاه واقع یرانا یتـ در مورد وضع یکاآمر یمـ از هموطنان مق یزدیفرهاد 

 یرانا یها، ارتباطات و اتحادها انتخاب ها، یبند صف ینهدر زم «ها یدبا» و یکدر خصوص وظائف استراتژ یبانهپرستانه و عوام فر عوام عواطفو 

ه به بحران از آن با توج یشنمود. امّا پ« تالش» اثر در ینبه درج و انتشار ا یبرا ترغ کتاب ما ینها و دول جهان و منطقه در ا کشور یربا سا

آمده بهره جسته و  یشآن داشت، از فرصت پ را بر ما یرانا آن بر یاحتمال یراتعراق و تأث یهبرعل یشامان و جنگ در پ یگیدر همسا یدجد

 شماره و انتشار کتاب ینمصاحبه در ا یننظر خوانندگان را به ا یزدی، یکه ضمن سپاس از حضور آقا یمده یبترت یشانبا ا یا مصاحبه

 : کنیم یتالش جلب م یندهآ یها در شماره «یرانا ارجیخ یاستس یدهایبا»

  

  

 یدهایبا»تحت عنوان  یکتاب یراًاخ یزدی؛فرهاد  یـ جناب آقا تالش
 یاست که با وجود ظاهر یدهمان رس بقلم شما بدست« یرانا یخارج یاستس

 یروشن و جامع و نگاه های یلفراوان، تحل یها داده یکم حجم، امّا حاو
و  یخارج یاستس یاتیو ح یتبه مسئله پراهم یکو استراتژ یقدق
 است.  یرانآن در ا داخلی یها شرط یشپ

 یردقرار گ یرانا یخارج یاستمحور س یدشما آنچه با یدگاهکتاب از د دراین
با  یدا منافع تالش نموده ینا یاست. شما برمبنا« یمنافع دراز مدت مل»

 یکشورها ینو همچن یرانا یههمسا یکشورها یانم یبند یمتقس ینوع
 ینمتحد»صفوف دوستان و  یانه،صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خاورم

از حفظ  یررا که ما همواره ناگز یصف کشورهائ ینو همچن یرانا« یعیطب
را روشن ساخته و سطح، نوع رابطه و  یمها هست در مقابل آن یاطجهات احت

 یاسی،گوناگون س یها ر عرصهرا د یکهر یمناسبات خارج یاندازها چشم
 . یدنمائ یربدقت تصو یو فرهنگ یاقتصاد

ها دوستان و با توجه بدان یرانوجود دارند که ا یاساس یارنظر شما سه مع از
 . یندبرگز یدخود را با یعیطب ینمتحد

  

و قابل اتکاء  یشرفتهپ یکو تکنولوژ یـ قدرت و نفوذ برخاسته از توان صنعت
 یرانا یبرا

 یساالر و مردم یدموکراس یهکه برپا یکشورهائ یبات و ساختار درونـ مناس
 اند بنا شده

 و تجارب مثبت متقابل یخیتار های یکـ فرهنگ، زبان مشترک، نزد

  

حکومت  یارهایبرمع یشترو با تعمق ب سو یکنظرات از  ینمطالعه ا با
 یگر،د یاز سو یالملل یندر انتخاب دوست و دشمن در عرصه ب یاسالم

 ینکه ا یاستیو س ها یریگ شما و جهت ینظرات راهبرد یانم یاختالف بزرگ
 . گردد یربع قرن دنبال نموده، آشکار م یندر ا یخارج یاستبعنوان س یمرژ

 ی،حکومت اسالم باشید، یدوارام توانید یم یااختالف آ همه ینوجود ا با
دهد؟ اگر عمل خود قرار  یشما را راهنما های یهو توص یراهبرد یها روش

و  یافتهبرآن استقرار  ینیکه نظام د یدئولوژیباشد، تضاد عمل و ا ینچن
  شود؟ یداده م یحچگونه توض کند یم یینآن را تع یالملل ینب یاستس

   

مدت را منافع مشترک دراز یدذکر شده، ما با یارـ افزون برسه مع یزدی فرهاد
 یرانا ید،قابل د یندهآ . تاکند ینمونه مطلب را روشن م یک. یمفراموش نکن

. غرب یستن یدرآمد قادر به ادامه زندگ یندارد و بدون ا یازبه درآمد نفت ن
صادرکننده در  ورهایتک به تک کش یتماده، هرچند که از اهم ینبه ا یزن

 یاتیح یاجکاسته خواهد شد، احت یشترب یندهشده و در آ یرکاستهاخ یها سال
 یبه بازارها یدیاز مناطق تول یانرژ دارد. هر دو، در مورد حرکت آزاد

به وجود  یعیاتحاد طب ی،وابستگ یناشتراک منافع هستند. ا یدارا ی،جهان
گردد.  تر یقو تواند یاتحاد م های رشته یشتر،. هرچه اشتراک منافع بآورد یم

 یعیطب ینبتواند متحد یدبا یرانا ید،که ذکر نمود یگرد یارهمراه با سه مع
 ه و مشخص کند. داد یزخود را تم

را چنان که در حال  یقمحترم. حقا یهبه پرسش آن نشر یمگرد یبرم اکنون
 ثباتی یب یاردر منطقه بس یرانسو ا یک. از کنیم یحاضر وجود دارند نگاه م

حمله  ی،داخل یبه افغانستان و جنگ طوالن ی: حمله شوروکند یم یزندگ
و  ویتحمله عراق به ک ید،سال به درازا کش ۸که  یو جنگ یرانعراق به ا
به افغانستان و اشغال آن کشور،  یکاعراق، حمله آمر یهبرعل یکاجنگ آمر

 ید،با افغانستان گرد ینظام یریبه درگ یکبرخورد با حکومت طالبان که نزد
 ینظام یشرزما یران،ا یمرزها یلومتریک ۶۰پاکستان در  یاتم یشآزما

http://talashwebtest.com/wp-content/uploads/2013/01/Bayadha_book.jpg
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که به  راقبه ع یکاآمر یددمازندران و هرلحظه حمله ج یایدر در یهروس
 یگرد یهستند. از سو یچند یها اشغال آن کشور منجر خواهد شد، نمونه

گفتن در پهنه  یبرا یزیمصرف کننده و چ یف،است ندار، ضع یکشور یرانا
بخاطر وجود نفت، قرار گرفتن در شاه  یرانا یتندارد. اهم یعلم و تکنولوژ
 القوه آن است. امکانات ب یژهو به و یراه انتقال انرژ

 کند یحکم م یرانبه ا یست،که جنگ در آن استثنا ن یا گرفتن در منطقه قرار
داده  یاریکه قادر باشند به آن کشور  ینیمتحد یافتن یکه با تمام توان در پ

مشابه آنچه  یتیوضع یگرمنافع مشترک باشند، بگردد. به عبارت د یو دارا
نگاه  ینوجود داشت. با ا یستمسده ب اول یمهکه در اروپا درسده نوزدهم و ن

 یها از قدرت یغرب و برخ یصنعت یمحدود به کشورها یرانا ینمتحد
 های یهپا یران،در ا یفعل یمکه رژ یم. در عوض ما شاهد هستگردد یمنطقه م

و تنها ابرقدرت جهان قرار  ینتر ثروتمند یکا،با آمر یخود را در دشمن یاستس
 یاستقدرت مانور خود را از دست داده و س یمرژ یجه،داده است. در نت

 یشده است. به استثنا یلتبد ینی،ب یشقابل پ یآن به حرکات واکنش یخارج
بتواند از آن بعنوان متحد نام  یموجود ندارد که رژ یروئیدر منطقه ن یه،سور

عراق با  یبعث یمبا رژ یاست که بخاطر دشمن یکیمتحد تاکت یهببرد. سور

ادامه هم  یبرا یعراق، مورد مسئله« حل»ده است. با خور یوندپ یرانا
 یناتحاد، آخر ینخود ا یوجود نخواهد داشت و به خود یهبا سور یمانیپ

 از دست خواهد داد.  یزرا ن یوندپ یلدال

در جنگ با عراق ارائه  یرانا یروهایکه ن یو از خودگذشتگ یتمام فداکار با
نتوانستند که به کربال که از آنجا  یتنها  سال جنگ در  ۸دادند، پس از 

که در  یکاآمر 1۹۹1. درسال کنند یداپ یدسترس رفتند، یبه قدس م یستیبا
بوس و  ینیم یکدرحد مسافران  یجهان قرار داشت با تحمل تلفات یآنسو

از آغاز روشن  یشآن پ یجهکه نت یدر نبرد یبراثر آتش خود یشترآن هم ب
و  یرهم شکست. اگر فشار عربستان سعودروز د ۴۳بود، ارتش عراق را در 

برداشته شده بود. پس  یانهمان موقع از م   در ینصدام حس یمنبود، رژ یهترک
شد و حکومت طالبان  ردر افغانستان تکرا یوهمان سنار   2۰۰2از آن در سال 

و  یستثابت شد که در سده ب« امت» بر یگربسرعت درهم شکست و بارد
 ها یهم تراز باشد و کاست تواند ینم ی،بله با تکنولوژدر مقا یطلب شهادت یکم،

 یها کننده ییناز نظر تع یکا،آمر یقدرت مهلک نظام ینرا جبران کند. ا
مبنا کوشش  ین. بر هماستآن روشن  یطراحان نظام یاو  یرانا یاستس

را به  یکاو خشن آمر یحواکنش صر توانست یکه م ینمودند که از اقدامات
، «دوجانبه»به ظاهر  یاستبه نوبه خود س یزتناب کنند. غرب نهمراه آورد، اج

و حتا  کند یبرخورد م یمبا خشونت با رژ یکاگرفت. آمر یشرا در پ یاما روشن
روشن است. چون راه  یمدهد. واکنش رژ یآن را در محور شرارت قرار م

 ی،درواروپا، خواستار کاستن از تن یه. اتحادآورد یندارد، رو به اروپا م یگرید
در  طرفی یاعالم حداقل ب یسم،با ترور یمحقوق بشر، مبارزه مستق یترعا
حمالت  یزیتا از ت گردد، یمورد عالقه غرب م یلمسا یگرو د ینفلسط یهقض

 

 یت توسط صدام حسینهای نفت کو به آتش کشیدن چاه
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 یمرژ ی،و ساختار حکومت یداخل یطکه بخاطر شرا ضوعاتیبکاهد. مو یکاآمر
کالف  ینز اا یرهائ یبرا یمرژ یرویانجام دهد. ن یبه سادگ تواند ینم

 . شود یتر م سردرگم، هدر رفته و هر روز فرسوده

 تواند می یکاندارد. آمر یاتیبرخورد منافع ح یکا)بدون پسوند( با آمر ایران
الزمه آن، به  های ینرا به عنوان قدرت منطقه با تمام تعهدات و تضم یرانا

با قدرت  بلکه یستن یرانا یاقتصاد یشبرددر پ یمانع یکابشناسد. آمر یترسم
دهد.  یاریراه  ینرا در ا یرانا تواند یخود، م یو تکنولوژ یبزرگ اقتصاد

شمال، جنوب، خاور و  اطقهم زمان در من تواند یاست که م یروئیتنها ن
قرار دهد.  یرانا یاردر اخت یو اقتصاد ینظام یاسی،س یتحما یران،باختر ا
جهت  ییرر، قادر به تغبخاطر از دست دادن قدرت مانو یمکه رژ رسد یبنظر م

در مقاطع  توانست یو غرب که م یکابا آمر یکینزد های یاستو اتخاذ س
 یمعراق، مسائل افغانستان، تقس با)در جنگ  یرانمنافع ا یرمختلف در مس

 یدسترس یلتسه یکا،و جنگ با آمر یتخزر، حمله عراق به کو یایمنابع در
کند، ناتوان است.  ( حرکت…یازمورد ن یو منابع مال یبه تکنولوژ

گذارده  یشاعالم شده و به نما های یاستدر بطن س یضد غرب های یاستس
کشور، با تمام  یاز آغاز بوده است و با در نظر گرفتن اوضاع داخل یمشده رژ

با  یهمکار های یهبه حداقل پا یابیدست یدارد، اکنون برا یمکه رژ یولع
 شده است.  یرد یکاآمر

  
که عمدتاً  یرانا یعیطب ینر شما در خصوص متحدـ برخالف نظ تالش

 یندر ا یلو در منطقه، اسرائ یکامتحده آمر یاالتا یژهو بو یغرب یکشورها
با انگشت نهادن  ی،اسالم یجمهور های یسینتئور گیرند، یگروه قرار م

 یائیجغراف یتبر موقع یهو با تک یاسالم« مشترک» ینفرهنگ و د یبررو
ـ در شمال « یتمدن اسالم»دو حوزه  یانتن مقرار گرف یعنیان یرا

( ـ یعرب یانهسابق و جنوب )خاورم یاز شورو یافتهتازه استقالل  یکشورها
و بالقوه  یعیطب ینرا بعنوان متحد یگرید یداشته و کشورها یگریتصور د

  یست؟باره چ ین. نظر شما در اکنند یم یمعرف یرانا

   
ها است، اما شرط  ملت یکیرگ نزدـ اشتراک فرهنگ عامل بز یزدی فرهاد

 یدمنطقه تأک یگرد یدر مقابله با کشورها یگرد ی. از سویستن یکاف
تر قرار  تندرو یروهایرا در مقابل ن یرانخطرناک بشود و ا تواند یبرمذهب م

 الم،اس یایدر دن یعهش یتاست که به عنوان اقل یراندهد. به صالح کشور ا
عمل کند را، در حد  یتاقل ینا یهرعت برعلبس تواند یکه م یاحساسات مذهب

که در  یمذهب ی. به حوادث افغانستان و کشتارهایدنما یمامکان، مال
 یرانا یگانکه همسا شود ینم یلدل ین. اما ایدتوجه کن گیرد یپاکستان در م

در  یدمکراس قرارکشور بگردند. با است ینا یعیطب ینبه متحد یلنتوانند تبد
و  ینظام ی،از نظر اقتصاد یناتوان یهرحال کشورها ها که در کشور ینا

توجه کرد  یددر خواهند آمد. با یرانا ینهستند، بطور مسلم به متحد یکیتکن
موجود  های یها بخاطر کاست کشور ینا ینی،ب یشقابل پ یندهکه دست کم تا آ
غرب باشند. بدون در نظر  ایبر ینیواهند بود که جانشخدر آنان، قادر ن

 یراناز آنکه ا یشب یزیچ یرانمسلمان ا های یههمسا ی،مکان بازرگانگرفتن ا
 به آن کشور ارائه دهند.  توانند ینم داند، یو م تواند یم

جنگ  ترین ین. خونیستن یاتحاد کاف یجادا یبرا یاشتراک مذهب عامل
دو  یتو عراق در گرفت. با در نظر گرفتن ساختار جمع یرانا ینب یانهخاورم

مذهب  یعیدو کشور، ش یروهاین یتگرفت که اکثر یجهنت وانت یکشور، م
بطور کامل  یکدیگربا  یزکشته شدگان ن یتاکثر یب،ترت یناند و بهم بوده

و ادامه  یکدیگرمانع از کشتار « اشتراک» ینمذهب داشتند. اما ا« اشتراک»
 ی)که همگ یرانمسلمان عرب ا یشان. هم کیدسال نگرد ۸جنگ به مدت 

است  یدمکرات هستند( در کوشش عراق که کشوریرغ یها تحکوم یدارا
 ی،غرب یروهاین یسه،شرکت کردند. در مقا یرانا یهدر تجز یعی،طب یرغ

خود  یمرحله از تحول اجتماع یندر ا یبرالی،ل یوجود دمکراس ربخاط
 یشانبزنند. هم ک یرانمانند ا یعی،کشور طب یهدست به تجز توانند ینم

 یها حکومت یدارا یکشور )که همگ ینا یل مرزهادر شما یرانمسلمان ا
متحد  یهخزر با روس یایدر در یرانمنافع ا یهدمکرات هستند(، برعلیرغ
 . گردند یم

   

 یاز ارکان اساس یکی یرانا یمنافع اقتصاد ینتالش ـ از نظر شما تأم
 یسع یزن یاز حکومت اسالم یهائ کشور است. جناح یخارج یاستس
با خود  ینظر غرب را به همکار یبرمنافع مشترک اقتصاد هیبا تک نمایند یم

خود را در رابطه با ما  یخارج یاستهمه اساس س یز. اگر غرب نیندجلب نما
و  یمناسبات درون یفصورت تکل ینقرار دهد، در ا یمنافع اقتصاد بنایبرم
چه  یو اجتماع یفرد های یناقض حقوق ملت و آزاد یمرژ یاستبداد یتماه

ـ  یاستبداد یمرژ یهمان در مبارزه عل مردم یبرا یود؟ چه امکانخواهد ب
 فعمنا ییعموجب تض ی،ناامن یکه خود بان یخواهد ماند. حکومت یباق یاسالم

 کشور است؟  ثباتی یب یو عنصر اصل یمل

   

از  یسطح زندگ یشو افزا یمنافع اقتصاد ینـ بدون شک تأم یزدی فرهاد
کاربرد استاندارد  یگر،ر است. از جهت دهرکشو یمل یاستس یارکان اساس

و دمکرات جهان  یبرالل یکشورها یاستدوگانه )با درجات مختلف( در س
گسترش  یها در پ کشور ینسو ا یکوجود دارد و ادامه خواهد داشت. از 

و  یاز منافع اقتصاد یدبا یگرد یدر جهان هستند و از سو یکدمکرات نآرما
که در مورد رقبا و دشمنان  یاستاندارد یجهنت خود دفاع کنند. در یکاستراتژ

 ینمتحد یها از بخطر انداختن حکومت یریبخاطر جلوگ گیرند، یخود بکار م
 بکاربا آن شدت  یشهتر، هم خشن یاز قدرت گرفتن حکومت یریجلوگ یاو 
در مقابل عراق  یکشتار جمع یها در مورد سالح یکا. به واکنش آمربرند ینم

 یدمکراس یشکه با افزا یمدر نظر داشته باش ید. اما بایدنو پاکستان توجه ک
حداقل  یتدمکرات در اصرار به رعا یدست کشورها یتی،در پهنه گ
تر  باال یزن ها سطح استاندارد یجتر شده و بتدر حقوق بشر، باز یاستانداردها

 در جهان است.  یگرفتن دمکراس یشهر یخواهد رفت. روند، بسو

   

منافع دراز »بقول شما  یا« یمنافع مل ینتام»، «یرعمومیخ»ـ عبارت  تالش
 یکو « اصل» یکهمگان برآن بعنوان  رسد یکه بنظر م« یمدت مل

 یگاهجا یعموم یو در وجدان آگاه یرانیانا یانتوافق داشته و در م« ارزش»
 رد یقیو محک دق یارما هنوز مع یناست، اما با وجود ا یافته ای یستهشا
از منافع  یفتعر آید، یبنظر م ینرابطه چن ین. در ایمت ندارآن در دس یفتعر
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نسبت  ینگوناگون بوده و به هم های یدئولوژیها و ا هنوز در گرو نگرش یمل
 است.  یابنده ییرو تغ یالس یاربس

 یها جز قدرت یریکه از جهان غرب تصو یاست آن تفکر بدیهی
جهان سوم  یاهان اسالم تجاوزگر، زورگو و غارتگر در برابر ج یالیستی،امپر

 باشد داشته یتوافق یاز منافع مل یفبا شما برسر تعر تواند ینم دهند، یارائه نم
 . گردید یم یهنم یعیطب ینکه در جبهه غرب بدنبال متحد

مضمون  یینو تع یرتعب یبرا ییرناپذیرثابت و تغ یا و مؤلفه یاراساساً مع آیا
آن  یاریبرآن و ب یهوان با تکموجود است تا بت« یمنافع مل یامصالح »

 یا ینو در ا یاستآن س یا ینرا از خود دور داشت و مطمئن بود در ا ها یدترد
  یم؟ا وفادار مانده« یمنافع مل»به اصل  یمآن تصم

   

 یختار یوجود دارند که در درازا یمل یها در هدف یـ اصول یزدی فرهاد
ن همراه با آرامش که در ام یمرزها ینی،سرزم یکپارچگیاند.  ثابت مانده

دست زند،  یسطح زندگ یشو افزا یآن، کشور بتواند به توسعه اقتصاد یهسا
 ینهبه رفیتبتواند به ظ ینکها یبرا یران. ادهند یم یلاصول را تشک ینتر مهم

و  ینیسرزم یکپارچگیرا در کنار  یمردم ساالر یاستوار یابد،خود دست  یمل
 ی،در نظر داشته باشد. منافع مل یدبا یهدف مل یکامن، بعنوان  یمرزها

 . کند یرا روشن م یمل یها به هدف یابیدست یرمس

ها است که  کشور یآرام برا یفضا یجادمدت، کوشش در ادراز یمل منافع
ملت دست بزنند. ضامن  یسطح زندگ یشو افزا یبتوانند به توسعه اقتصاد

 یساالر مردم ی،مدت ملکننده منافع دراز ییندر داخل کشور و تع یشآسا ینا
و  گاه گا به ی،مل یها هدف یینمسائل و تع یزآم روش حل مسالمت یناست. ا

و حتا هرج و مرج بگردد. اما در  یمدت ممکن است دچار سردرگم در کوتاه
 یو رودرروئ یزقابل حل، انفجار آمیراست که مسائل غ یتنها روش یتنها  

 . آورد یبار را به همراه نم خشونت
 

آرامش ممکن را داشته  ینتر هرلحظه بتواند باال یرانا یمرزها ینکها یبرا
با آن گروه  یهمکار های یشهداده و ر یزخود را تم یعیطب ینمتحد یدباشد، با

 یازهایقادر به برآورد ن یدها با کشور ینا یگرد یرا گسترش بدهد. از سو
کرد،  یهتک نانبرآ توان یکه م ینیمتحد ینما باشند. بنابرا یکاستراتژ
اشاعه  ینهائ یلتر هستند. اما در تحل بر یاقتصاد و تکنولوژ یدارا یکشورها

 یختار یخواهد بود: در درازا یرانا یتضامن امن ینتر باال یساالر مردم
دمکرات و مستبد  ی. حکومتهااند یدهجنگ یکدیگر یهمستبد برعل یها حکومت

وارد جنگ  یکدیگربا  یدمکراس دو. اما تا کنون اند یدهجنگ یاربا هم بس یزن
 اند.  نشده

که به گمان من همراه با استقالل  یران،در ا یشرط استقرار دمکراس یشپ با
دمکرات در جهان  یقرار دارد، کشورها یراندر بطن مبارزات صدساله ا

داشته  یزرا ن یگرنخواهند بود. اگر دو شرط د یرانا یبرا یممستق یدیتهد
 یافتندست  یکه آن کشور برا یران،ا یعیمتحد طب خود به یباشند، به خود

 یخواهند شد. کشورها یلکند، تبد یهتک تواند یمطمئن و آرام م یبه مرزها
 یمباش یدوارام یدو با اند یدهدر جهان کوش یدمکرات جهان به اشاعه دمکراس

 یکوشش جهان دمکرات، در مرزها ینروند را ادامه خواهند داد. ا ینکه ا
 د. کن یدر تمام منطقه کمک م یدمکراس یرقراربه ب یرانا

در داخل  یدر جهان و تحول اجتماع یکاستراتژ ییراتبا تغ یمنافع مل
که  کرد یم یجابا یرانا ی. منافع ملگیرد یها، اَشکال مختلف به خود م کشور

همان    دولت طالبان در افغانستان را هرچه ممکن است متزلزل کند. امروز
 . کند یافغانستان م یستحکام دولت مرکزمنافع، حکم در ا

  

طرح نمود. شما « استقالل»در مورد  توان یها را م پرسش ینـ هم تالش
 : یدا کتابتان گفته یدر ابتدا یبدرست

چالش رو  ینتر از دوران رشد استعمار تالش در راه حفظ استقالل، بزرگ» 
 .«بوده است یرانملت ا یدر رو

که  یممائ ینکه ا رسد، یساله، بنظر م یکصد یچالش رو در رو یندر ا و
هرگز  یا یما نه بدان معناست که ما استقالل نداشته ین. ایما شکست خورده

هرچه به  یم،ا که ما از استقالل داشته ی. امّا ظاهراً با درکایم یافتهبدان دست ن
فقر در تمام ابعاد  رهبه د یشتردر عوض ب یم،ا شده تر یکقله استقالل نزد

 یاست،صنعت، دانش، فرهنگ، س ی،تکنولوژ یعنیـ  یشو معنو یماد یرگفرا
 . ایم ـ در غلطیده …اقتصاد و

ـ که  یمهم برد یشـ و پ یمرفت یشپ یتا جائ« چالش بزرگ» یندر ا ما
 یامان سالح یزیست و غرب یزیست شد بر غرب یا امان پرده یطلب استقالل

 ! یخواهیو آزاد ینو، تجددخواه یشهشد بُرنده در جدال با اند

همان    یعنیاستقالل  یاآ یم؛بنا کن یما درک از استقالل توانسته برکدامین
هنوز از  یکه حت یستیـ مائوئ یروستائ های یتئور یبرمبنا« یمل یخودکفائ»

 یالملل ینب یپسته و خرما و سوهان خود مطابق استاندارها یبند بسته
 یرزمینز رغرب د یت و تکنولوژکه بدون صنع ینفت و گاز یااست  یامدهبرن

را برخاک ما چون  یگرانکه همواره چشم طمع د یمانده و چون گوهر
موازنه  های یاستهمان س   منظور از استقالل یا. دوخت یباکره م یعروس

 یمو به هرکه خواست خریم یم یمبود ـ از هرکه خواست یو مثبت یمنف
 قیمتهارگوشه جهان را به چ یها ـ که بدانجا ختم شد که بُنجل فروشیم یم

 . یمنمود یآور امان جمع یمل های یهچوب حراج به منافع و سرما

 یعنی یـ دوم خرداد یکارانه رفسنجان دغل های یاستقالل براساس تئور آیا
پرده ادامه سرکوب  و در پشت یدر سطح جهان یبرق یها قدرت یانم یبندباز

در  یانهموذ یرج و کارشکندر خا یستیترور یاتاز جنا یـتدر داخل و حما
 است؟  یا منطقه یها حل بحران

که ما از  یرو متغ یالس« یمنافع مل»است چون  یمفهوم یزاستقالل ن آیا
خود  یستیجهان ز ییرو مدام در حال تغ یاپو یطمضمون آن در شرا یینتع

  یم؟ا درمانده

   

بخاطر  نه،یاخاورم یکشورها یگرو د یرانـ مسئله استقالل در ا یزدی فرهاد
بوده است. در  یحساس یارآنان، مسئله بس یخدر تار یاستعمار یروهایوجود ن

افغانستان و  یران،اول، تنها سه کشور مستقل ا یهنگام آغاز جنگ جهان
در  رجیخا یها قدرت یدر تمام جهان اسالم وجود داشت. فشارها ی،عثمان

ادامه  یالماس یکشورها یها پس از استقالل اسم مناطق، تا سال ینا
احساسات  یجهها، هنوز بشدت ادامه دارد. در نت و در اذهان توده یداکردپ

 ین. ایدگرد یغرب یروهایبشدت خواهان استقالل کشور از ن یعموم
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به  یلتبد یبا تندرو ید،اشاره فرمود یطور که به درست احساسات همان
بدل به  یاستعمار یروهای. نیدضد علم و ضد تجدد گرد ی،ضدغرب حساساتا

 شدند.  یمل های یو کاست ها یبر ناکام یسرپوش

 یخارج یها قدرت یکنار نماند. دخالت و فشارها یروند یناز چن یزن ایران
به مناطق  یرانا یمهم پنهان نبودند )مانند قرارداد تقس یلیخ ی،که در موارد

چالش  ینتر به بزرگ ی،اراده مل یحکمران یعنینفوذ( خواست استقالل 
ناخوش  ایجنت تواند یم یشد. استقالل بدون دمکراس یلتبد یرانا یرودررو

 : یمداشته باشد. به دو نمونه توجه کن یندیآ

  

اراده  ییندر تع یم)احساس شرکت مستق یساالر الف ـ استقالل بدون مردم
بعنوان  یرانمطلب در نقش ا ینعکس داشته باشد. ا یجهنت تواند ی(، میمل

گذارد. با  یشبه نما یاز انقالب خود را به روشن یشپفارس در  یجژاندارم خل
قدرت  هندهنشان د ی،نقش ینشود، به عهده گرفتن چن یدهسنج یاریهر مع
که حفاظت از منافع  یدر منطقه و نشان دهنده استقالل کشور یرانغالب ا

گردد. در عوض از نظر  یرتعب یستیخود را، راساً به عهده گرفته، با یاتیح
شدن در مقابل  یمو تسل یرانر به ضعف و نبود استقالل اام ینملت، ا
 یتاهم یچگاه. هیدگرد یرحفاظت از منافع آنان، تعب یبرا یغرب یها قدرت

 ینبه ا یرانمورد پرسش قرار نگرفت، بلکه ملت ا یرانمنافع ا ینقش برا ینا
غرب نگاه کرد. حال در نبود ژاندرام  یها مطلب فقط از جهت برآورد خواسته

 اند.  را بعهده گرفته یفهوظ ینغالب، ا یها قدرت یجنگ یناوها ی،لمح

خطرناک باشد و تا حد  تواند یم یبدون دموکراس یطلب ب ـ استقالل
افغانستان تحت سلطه طالبان،  رود. به سرنوشت سه کشور یشپ یخودکش

توجه  یم،در تحت سلطه پدر و پسر ک یعراق در حکومت صدام و کره شمال
فراهم  یطیکشاندند و شرا یکه خود را به ورطه بدبخت یهائ. کشوریمکن

خود را  یعراق، حتا استقالل اسم یدشا یکردند که حداقل افغانستان و بزود
 از دست بدهند.  یزن

  

در رابطه با استقالل مورد  یزخ نفت یکشورها یگرو د یرانکه در ا مطلبی
رآمد نفت است. بدون تمام و کمال آنان به د یوابستگ گیرد، ینظر قرار نم
 ینملت خود را تأم یساده برا یغذا توانند یها حتا نم کشور یندرآمد نفت ا

است اشتباه  یکه واژه نامفهوم یکفائخود )با یکنند. پس استقالل اقتصاد
در خطر باشد. اگر  یشترانان ب یاسیاز استقالل س یدها شا کشور یننشود( ا
صدور آن به خطر افتد چه برسر  یشود و با آزاد یمتحر یروز یراننفت ا

)با تمام  یرانا یاقتصاد یریپذ . ضربهداند ینم یکشور خواهد آمد، کس
دالر در سال است(  یلیاردم ۵حدود  یزیچ یرانا یرنفتیصادرات غ یداتتمه
 حساس است.  یاربس

دار،  یشهر یساالر مردم یطاست و تنها در شرا یاراده مل یتجل استقالل
 یخجدا از تار تواند ینم یاجتماع یدهپد عمل کند. البته هر یستبه در تواند یم

برجا مانده  بتواند پا یدمکراس ینکها یبرا یگرد یو فرهنگ ملت باشد. از سو
کالن  یها یاستکننده س یینکه ملت تع یاحساس عموم یرد،بگ یشهو ر

داشته  یشهدر عمق جامعه ر یستیبا ی،خارج یها کشور است و نه قدرت

کرده و  یجادرا ا یاعتماد عموم ینچن تواند یاست که م یتنها دمکراسباشد. 
 حفظ کند. 

از  ی. بخشیستدر حال توسعه ن یابراز استقالل، منحصر به کشورها البته
 یپاش است که پس از درهم یفیسمیپاس یشتظاهرات ضد جنگ در اروپا، نما

ها  آن کشور ییزیکبخاطر اعتماد به دست آمده از ادامه استقالل ف ی،شورو
 یکااز آن بازتاب خواست استقالل اروپا، جدا از اراده آمر یاست. اما بخش

 است. 

   

ها سخن گفت و به حال  امروز از استقالل و منافع ملت توان یـ نم تالش
 یمرژ« ینتر مستقل»بار و عاقبت اسفبار ملت عراق که در اسارتگاه  رقت

مصاحبه  ینتا انتشار ا یدرفت. شاو عبرت نگ یاندیشیدجهان گرفتار آمده ن
 از یکیامر به  ینهاست ا عراق آغاز شده باشد. ماه یهعل یکاجنگ آمر

ها  واژه و خروار ها یلیونبدل شده و هرروز م یجهان یها بحران ترین یتپراهم
 ارگوشه جهان بدان مشغولند. هچ کاغذ در

مترتب  یجو نتا یللالم ینبحران ب یندر مجموعه خود از ا یرانا یدشا ینکها با
امّا  یرد،را بپذ یرتأث یشترینـ ب یابدبحران چگونه خاتمه  ینکهبرآن ـ خارج از ا

است.  یدهرا گز یسیونپوز ترین یوپاس یگرد یاز کشورها یاریبا بس یسهدر مقا
امّا  شود، یگفته م یارباره بس اینهم، سخن در  یرانیانا یازسو یگربعبارت د

 یاستمداران،ها، س است که از دهان دولت یزیهمان چ   عمدتاً تکرار
و عمدتاً  یارتباط جمع یلوسا یرو سا یمطبوعات یروشنفکران و بلندگوها

. چه در مخالفت و چه در موافقت با جنگ. بدون آنکه شود یخارج م یغرب
است و در  یگرانبربستر منافع د ها ها و استدالل سخن ینتوجه شود که ا

است که قابل درک  یگرد یها ها و دولت ملت های یزهانگ یحو توض یهتوج
ما، اگر  یریگ موضع یست؟جنگ چ یندر ا یرانا یتوضع یح. امّا توضباشد یم

امان و با توجه به سابقه و « یمنافع درازمدت مل»قرار باشد با نگاه به 
عراق و  یمباشد، در مقابل خلع سالح رژ قامان با عرا ینیع یها تجربه

 چگونه خواهد بود؟  یشدن آن به سالح اتمممانعت از مسلح 

   

خود  یگیکشور در جهان خواستار جنگ در همسا یچو ه یرانـ ا یزدی فرهاد
باشند. افزون  یدنبا یخارج یروهاین یلهآن کشور بوس های ینو اشغال سرزم

منطقه و  یشدن کشورها یکالو راد یخارج یروهاین یباز شدن پا ی،برنآرام
مجبور است در اثر حمله به عراق تحمل کند. هر  انیرکه ا یصدمات مال

وارد  یریدر درگ یحوادث، به نوع یاخطر وجود دارد که براثر و  ینلحظه ا
که در مسئله  یمهلک باشد. با تمام ابهامات تواند یآن م یانبارشود که اثرات ز

از  یشدر عراق ب ینکه ادامه حکومت صدام حس رسد یوجود دارد، بنظر م
حکومت  دارای یندهعراق در آ ی،تحول یندرازا نکشد. با چنبه  ینا

جهان خواهد  یمنطقه و تمام یکشورها یران،مردم خود، ا یبرا یتر مناسب
که به ملت خود و  یکدولت دمکرات ینوع یدارا یندهبود. عراق در آ

که در  یمفراموش کن یدخواهد شد. نبا گذارد، یم یشتراحترام ب یگانهمسا
 بردنعمل، حکومت صدام از بکار  یدارا بودن آزاد صورت امکان و

نه  یران،در مورد ا یژهمقاصد خود و به و یشبرددر پ یکشتار جمع یها صالح
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عراق،  یکنون یمکه رژ یمفراموش کن ید. نباکرد یو نه ابا م داشت یشرم م
 انسان بوده است.  یلیونرفتن حداقل دوم ینمسبب از ب

 یاعضا یتمام یبا عراق اگر بتواند از سو ایکآمر ینظام یاحتمال درگیری
حال  ینتر است. با ا همه مناسب یبرا یرد،قرار گ یبمورد تصو یتامن یشورا

فرانسه و  یاروپائ یکشورها یژهو به و یتامن یشورا یاعضا یحتا اگر تمام
صدام از  خلعمثبت  یآوردها امر موافقت کنند، دست ینآلمان نتوانند با ا

تر خواهد  آن بر یعراق، برآثار منف یکشتار جمع یها سالح یبحکومت و تخر
عوامل را  یباق یم،نفت نگاه کن یدجنگ را فقط از د ینا یمبود. اگر بخواه
است که اگر عراق نفت نداشت مورد  یحنظر صح ین. ایما فراموش کرده

درآمد بدون زحمت  عراقفراموش کرد که اگر  یدبان. اما گرفت یحمله قرار نم
 یگرد یبکند. از سو یداپ یها دسترس سالح ینبه ا توانست یا نداشت نمنفت ر

اروپا به نفت عراق و  یهفرانسه و آلمان و بق یتوجه کرد که وابستگ یدبا
 یاراست. نفت در عزم حمله به عراق عامل بس یکااز آمر یشترب یانهخاورم
ه ب یابیعراق از دست یبازدار یت،درجه اهم ینبوده است. بهم یمؤثر

 یسپتامبر اما با نوع 11 یویاز تکرار سنار یریجلوگ ی،کشتار جمع یسالحها
از  یمنطقه از جهان و بازدار یندر ا یدمکراس یو برقرار یسالح کشتار جمع

که  یهائ مؤثر بوده است. دولت یکاآمر یزیر در برنامه ین،حمله به متحد
ان هستند، خود را و پرورش آن ها یستبه ترور نتوان بالقوه مأمن داد یدارا

 اند.  قرار داده یخطر یندر معرض چن

عراق  یاناتجر یبر رو یرگذاریبا دست خود، خود را از تأث یگر،د یکبار ایران
در مقابل  یریگ است. باجبهه یکاکرد. حرف آخر درحوادث عراق با آمر یدخلع 
در  یده،د ینصدام حس یمصدمات را از رژ ینتر که باال یرانا یکا،آمر
حالت  ینعراق کنار گذارده شده است. در بهتر یندهدر رابطه با آ یریگ یممتص
 یرانتر عمل کند. ا انگلستان، بعنوان واسطه قدرت بزرگ یقاز طر یدبا

در صورت  توانست یمهم در مورد عراق دارد که م یارهدف بس ینچند
ها کوشش  به آن یابیسرنوشت آن کشور، در دست ییندر تع یممشارکت مستق

 یرانا یکنون یمرژ زا توان ی)البته نم یدمکراس یعراق برقرار یکپارچگیند. ک
در عراق بکوشد(، مشارکت  یانتظار داشت که در جهت استقرار دمکراس

 ی،کشتار جمع یها بردن سالح یناقوام در اداره کشور، از ب یگرها و د کرد
نفت در  یمتقحفظ  یگر،د یها و نه قدرت ها یعراق یلهادامه اداره عراق بوس

شرکت تمام  یتباران در آن کشور، آزاد یراناز ا یتسطح قابل قبول، حما
 یراندر رابطه با تجاوز عراق به ا یرانا یمذاهب در اداره امور کشور و ادعاها

الزم را داشته باشد که در  های ینتضم یدبا یران. اباشد یموارد م یگراز د
در  ین،تضم ینع نخواهد شد. اواق یورشاز جانب عراق مورد  یگرد یندهآ

بدست خواهد  یندر آن سرزم یدمکراس راریدرازمدت تنها در صورت برق
که وارد شدن  یدمکراس یعرب با برقرار یکشورها یو تمام یهآمد. ترک

از  یه. ترککنند یها به حکومت را بدنبال خواهد داشت، مخالفت م کُرد
خارج شدن عراق به عنوان  از یعرب یدارد و کشورها ینگران یهترک یکردها

 یها حکومت یبرا ینگران هستند. افزون برآن، دمکراس« یکشور عرب» یک
 یناز ا یاریسقوط بس یآمدپ تواند یباشد و م تواند یآنان خطرناک م

 یخواستار نوع ینرا بدنبال داشته باشد. بنابرا یقرون وسطائ یها حکومت
 ی( در اداره عراق تا مدتایکسازمان ملل )آمر یاعرب و  یهمداخله اتحاد

در  ی،عراق یسیوناپوز یها توانست همراه با گروه یم یستیبا یرانهستند. اما ا
 کند.  یپافشار ها یادامه اداره آن کشور توسط عراق

 ینمهم باشد. ا یاربس یدبا یرانآنان از نظر ا یندهها و آ مسئله کُرد یژهو به
 های یرهاز ت یکیها که  کُرد یکتدمکرا یها است که از خواسته یرانا یفهوظ

و  یهها در عراق و سور عرب یخیتار عدالتی یهستند، در مقابل ب یرانیا
به حقوق  ینمتجاوز معدر ج یزدر گذشته خود ن یرانها، دفاع کند. اگر ا ترک
 . یستو نادرست ن یاخالق یرغ یاستس ینبرادامه ا یلیها بوده است، دل کُرد

 زمانی متحمل شد. حوادث افغانستان یادخسارات ز نیراافغانستان ا یهقض در
جنگ ناخواسته بود، اما  یکانقالب و  یرخود درگ یرانشکل گرفت که ا
بگردد.  یزتعداد پناهنده در جهان ن ینتر بزرگ یرایزمان پذ مجبور بود که هم

حال نقش  ینشد. با ا یکبا حکومت طالبان، به مرحله جنگ نزد یریدرگ
و تنها به  یردرا نتوانست به عهده بگ یندهدولت آ یریگ شکلکننده در  یینتع

 یاستبست س بخاطر بن یز،کننده بسنده کرد. حال در مورد عراق ن یدنقش تأئ
. رسد یتر بنظر م کم رنگ یهکشور بمراتب از ترک یننقش ا یران،ا یخارج

 یمرژ یبرکنار یاترا مجبور کرده است، در مقابل عمل یرانکه ا یبست بن
 یسال گذشته، تمام 2۵حوادث  یاتخاذ کند. گوئ« طرفی یب» ینم حسصدا

فراموش شده  یران،وارده برا یو خسارات مال یرانیو و یرانیجان باختگان ا
عراق در  ی. گوئیستمرز با عراق ن یلومترک 1۶۰۰ یدارا یرانا یاست. گوئ

 طرفی یاست. ب اثر یب یرانا آن بر یعاز جهان، وجود دارد و وقا یگرید یسو
 است.  یاسیبست س بن یشنما یه،کشور همسا یدر مقابل امکان اشغال نظام

گرفت، حوادث نه بخاطر عملکرد  یشدر پ یرانکه ا یانفعال یاستتمام س با
و  یخولیائیبد عمل کردن دو حکومت مال یاربلکه بخاطر بس یران،ا یحصح

در  یکا،آمر ژهیطالبان و صدام، براثر اقدامات غرب و بو یرانیتماماً ضد ا
ت بنفع ینها  حکومت دمکرات شکل خواهد گرفت که در  ینوع یرانا یدوسو

 تمام خواهد شد.  یرانا

   
 .یمسپاسگزار یدما قرار داد یارکه در اخت یاز وقت یزدی یـ جناب آقا تالش
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ما، در مفهوم  یشما در پاسخ به نظر خواه یرشاهیـ سرکار خانم ام الشت
که شاه  یدا نام برده یگرید یتپراهم ینو مضام یم، از مفاه«استقالل»
که بر بستر  یفرد یزنان؛ از آزاد یفکر یاتهستند در ادب هائی یتب

که در به  یو جسم یاستقالل معنو یت. از اهمیافته یناستقالل تکو
. یابد یاشان تبلور م یشهزنان بر جسم و اند یارحقوق و اخت ناختنش یترسم

که  ید،بخود بودن سخن گفت یاز استقالل به مفهوم قائم به ذات و متک
است.  یو اجتماع یاقتصاد ی،حقوق یها شرط یشاز پ یا مستلزم مجموعه

چه در  یکه خود را در داشتن شهامت، در مخالفت با ناحق ییاستقالل رأ
از جمله  سازد، یم یمتجل ی،اجتماع یو چه در زندگ یفرد ندگیعرصة ز

ها و مبارزه با نقض حقوق بشر. و  انسان یحقوق یمخالفت با نابرابر
با آن دسته از  یجدائ یمرزها یدنکش یباالخره از داشتن استقالل به معنا

بالکل مردود  یاو استقالل فرد را  یآزاد یکه بنوع یدیافکار و عقا
انسان )به لحاظ  یتو موقع یگاهآن را موکول به جا یاو  شمارند یم

 . نمایند یو...( در جامعه م ینژاد ی،جنس ی،طبقات ی،اعتقاد

در مطالبات  یفوق را امروز به روشن ینمضام توان یم یابه اعتقاد شما آ
 مبارزات دانست؟  ینا یها را اهداف نهائ مشاهده نمود و آن یرانزنان ا

 

سئوال  ینکه در ا یاز پرداختن به نکات یشپ یداجازه بده ـ اگر یشاه امیر
صحبت را شروع کنم تا برداشت من از  یکل یحتوض یکمطرح است با 

که اوالً تشنه و  یابددست  یبه آزاد تواند یم یتر شود: کس روشن یآزاد
 یاصوالً به زندگ یفراه نهراسد. آدم ضع یاز سخت یطالبش باشد و در ثان

تر است که مثل کودکان به عقل  دارد ـ چون راحت یشترب شیوار گرا بنده

تر است که  ها به سر برد، راحت تر بزرگ یریگ یمتصم یتدر امن یدهنرس
ها از سرما و گرما  تر است که آن ها راه را از چاه نشانش بدهند، راحت آن

ز دهند. یاز بد تم یشها خوب را برا تر است که آن حفاظتش کنند، راحت
است اطاعت کند تا در امن و امان بماند.  یکاف یآسودگ ینب اکس یبرا

داشت و  یصقدرت تشخ یددشوار است. دشوار است چون با یستناما آزاد ز
همت  ید. دشوار است چون بایدچند را برگز یا یکامکانات متعدد  یاناز م

 لیتحس مسئو یدگرفت. دشوار است چون با یانتخاب را پ ینداشت و ا
با  ی. دشوار است چون آزادیرفتانتخاب را پذ ینو بلند اداشت و پست 

و حفظش تالش روزمره  آید یبه دست نم یشههم یکوشش برا یکبار
دارد  یمرا در بارة آزاد یحرفها یهم حکم جمع بند یحتوض ین. اطلبد یم

 یابیدست یهرگونه کوشش زن را برا یلنداست که ما یو هم پاسخ به کسان
جلوه دهند. در  یو بار بند یو ب یو آنارش یسردرگممترادف با  زادیبه آ

 . شود یم یدهکسان از هردو جنس نر و ماده د ینا یانم

 سئوال شما:  یاتبرگردم به جزئ 

مطالبات باشد  ینا یزنان که در پ یمن از وجود مبارزات دسته جمع 
که  یو تشخص یبه سرافراز یزن یچشخصاً معتقدم که ه ی. ولخبرم یب

که  یا چند گانه یها مگر به لزوم کسب استقالل رسد ین است نمسزاوار آ
ـ آگاه  یشو اقتصاد یو جسم یاستقالل فکر یعنیـ  یدها اسم برد از آن
 باشد. 

روز به روز  یاز استقالل فکر یبرخوردار یتاست که اهم ینتصورم ا 
 یایاگر تمام مزا کنم یم یالاز زنان روشن شده است و خ یشتریبرتعداد ب

 یو اتکا یـ که منجر به کسب استقالل اجتماع یاشتن استقالل اقتصادد
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درس لزومش را  یهمه بارز نباشد، مشکالت زندگ یـ برا شود یبه نفس م
هم  یتوجه به استقالل جسم یدوارمام یمانهما آموخته است و صم اکثربه 

 . یابدتر ب گسترده یرواج یو اقتصاد یدوش به دوش استقالل معنو

که در مجلس قبل از آن صحبت کردم، و شما به آن اشاره  یشجاعت 
به منش و  شود یاست و مربوط م یشخص یصگرچه از جمله خصا ید،دار
 یطداشتن سرمشق و فراهم آمدن شرا یدبدون ترد یافراد ول یعتطب

را در  یریحس در زنان مؤثر باشد و دل ینکردن ا یداردر ب تواند یمساعد م
در مقابل آنچه ناحق است و  یستادگیا یمت براشها شتنما بپرورد. دا

به مقصود است، طبعاً از جمله اسباب  یلاز هر چه سد راه ن یدنقاطعانه بر
 به استقالل است.  یابیدست

که  یهائ ها و مذاهب و نظام واما لزوم مقاومت در مقابل افکار و مکتب 
 یدر آدم یمانع از رشد و بروز دالور یاو  کند یم یاستقالل فرد را نف

عکسش را  یها است که اگر نمونه یهیبد یبه گمان من به قدر شود یم
نداشت. به تصور من  یاضاف یحبه توض یازیمطلقاً ن دیدیم یمداوماً نم

ـ که با علم به  یو چه از نوع اسالم یستیـ چه از نوع مارکس ها مینیستف
 یبندپا یدئولوژیو بند، به ا یدزن از ق یو رهائ یدئولوژیا ینتضاد موجود ب

. در فکر کنند یم ینزن چن یکردن آزاد کم بها یمتفقط به ق مانند یم
 در سر دارند.  یگرید یو سودا یستندبهبود وضع زنان ن

که  یئ«ها گروه»و « ها دسته»که من اطالع دارم،  یمتاسفانه تا آنجائ 
تش در دو نوعند و من راس یناز ا یشترزنان را دارند ب یمبارزه برا یةداع
 . بینم یاز مطالبات مورد بحثمان را نم یا ها بارقه آن« مبارزات»

 

همان    با یو عناصر مدافع سرسخت عدالت اجتماع ها یروـ حضور ن تالش
چه در  یراندر مبارزات زنان ا یالیستی،سوس یشهمطرح در اند ینمضام

 یابیدست ها یرون ینا یدگاه. از دیستبخش داخل و چه خارج قابل اغماض ن
 راگذ یمرحله و فاز تواند یذکر شد، تنها م یشینکه در پرسش پ یبه اهداف
مناسبات »هرگونه  یزنان مستلزم نابود« یواقع» یو رهائ یآزاد یراباشد. ز

مانند  یزن یراناست. از نظر آنان مبارزات زنان ا یو نابرابر طبقات« ناعادالنه
ارزات کارگران و زحمتکشان از مب تواند یمبارزات زنان در سراسر جهان نم

امروز در شکل  یژهبو یدار هیجدا باشد. لذا مخالفت با سرما« استثمار» یهعل
جهان  یها که منافع خود را به ملت یالیسماش، مقابله با امپر شده یجهان

مخالفت با غرب و  یتنها  و در  کند یم یلجهان سوم تحم یکشورها یژهبو
« ینیستیفم»مبارزات  یها مشخصهآن از  یرونیو ب یمناسبات درون

است  یزنان جار یبنام آزاد رباز آنان آنچه در غ یاری. از نظر بسدانند یم
 است.  یمطامع اقتصاد از زنان در راه منافع و یریگ در اصل بهره

 با وجود اختالف آشکار در آمد و یکه در پرسش قبل یبا توجه به نکات 
مبارزات  یکپارچگیاز انسجام و  انتو یم یااهداف آ یحتوض در ها یدگاهد

 سخن گفت؟  یرانزنان در ا

 

 یندارد و ا ای یخچهزنان گذشته و تار ی. آزادتوان ینم یرـ خ یشاه امیر
 یقشرها یبا رهائ یارتباط الزم و جبر ینتر کوچک یخچهگذشته و تار

از قرن  ها یآزاد ینندارد. ا خوانند یاستثمارش م ها یآنچه چپ یدجامعه از ق

 یدار یهبه دست آمده است و در سرما یبرالل یکنوزدهم در جوامع دمکرات
که با  یاقتصاد یداز تول ای یوهتنها ش یعنیمورد خصومت چپروان، 

را خواست و با سالح  یدمکراس توان یدارد. نم یمدرن هماهنگ یدمکراس
به « یمناسبات ناعادالنة اجتماع»و « یطبقات ینابرابر» یکند و شعار

رفت. مشروط کردن احقاق حق زنان به برآورده شدن  یدار یهرماجنگ س
 یناممکن، و مرتبط دانستنش با اگر و مگرها یدئولوژیکا های واستخ

و  کند یطرز فکر را از مسائل زنان دور م ینو نامربوط، پرچمداران ا یواه
 عرض کردم.  یشاست که در جواب سئوال پ یهائ یهمان گرفتار   از مقولة

کرد  یممتعادل کرد، اصالح کرد، ترم توان یرا م یدار یهسرما یکراسدر دم 
برداشتن  یانزن به از م یکرد. پس موکول کردن آزاد توان ینابود نم یول

 یجهو در نت یدمکراس یندارد جز نابود یمعنائ یقتدر حق یدار یهسرما
و  خیردر دو دهة ا یستی،اقتصاد مارکس یروپ یزن. کشورها یآزاد ینابود

 یخرا به تار شان یورشکستگ یالنب یگریپس از د یکیجلو چشمان ما، 
نخ نما  رمق یب یشعارها ینتا ا یفتدب یدبا یچه اتفاق یگراند ـ د داده یلتحو

بنده در  کنید، یم یشود؟ شما در آلمان زندگ یدهاز دهن هموطنان ما ورچ
قالب برم، و به علت  یام و در فرانسه به سرم انگلستان درس خوانده

در  یشیخو یا یبه چهار گوشة جهان هرکدام ما آشنائ یرانیانسنگ شدن ا
ـ  ترین یگرفته تا جنوب ینشتر یـ از شمال یمدار یاروپائ یاز کشورها یکی

. من و یدار یهسرما یاقتصاد یستمهستند با س یهائ یدمکراس یکه همگ
 یوبادر ک یا یمدار یشتریب یها آزاد کشور ینشما به عنوان زن در ا

 انصاف!  یست؟کمون یکرة شمال یا یستمائوئ ینچ یا یالیستسوس

که در  کنند یم یتنکته هم عنا ینبه ا یادارند آ یادعاهائ ینکه چن یکسان 
که قرار است بهشت زنان هم باشد،  یالیستی،سوس یکشورها یخچةتار
 ینچطور است که در ا یست؟دولت ن های یئتزن در ه یکنام  یحت

شرکت نکرده است؟ هرگز  یریگ یمگروه تصم یچدر ه ینز یچممالک ه
نه قابل کتمان  یتواقع یناست؟ ا یدهنرس یمملکت یةپا ندبه مقام بل یزن

زن صاحب  یک یپهناور شورو یرو که در امپراطور یناست و نه طبعاً از ا
زن کارآمد نبوده  یک ینیچ ها یلیاردم یاندر م یانشده است و  یدافکر پ

 یتواقع یناست. ا یامدهن یازن قابل به دن یککوبا و کره در  یااست و 
گرا به زن امکان ابراز  تام یها در نظام ینکهداشته باشد جز ا تواند ینم یلیدل

: شود یم یغاتیهاست که از زن استفادة تبل یمرژ ین. در اشود یوجود داده نم
شان را  هو دسته دست دهند یم یشنما یانرا به عنوان فضانورد به جهان یکی

در  کشورنجات  یبرا یازدن و  یلدر حال ب یکشاورز یاندر نقش منج
سرود خواندن. اما در  ینبعنوان سرسپردگان رهبر در ح یاو  یلباس سرباز

به گوش خورده است « اناپوکر»ها فقط نام  کشور ینقرنة ا یک یخچةتار
 یوةد و نام بشوم گرفتار آم یبه سرنوشت ینیاستال های یهکه تازه بعد از تصف

و  یاسیس های یطلب جاه یو هار قدرت، که حت یزن حشر ینمائو، ا
از تجدد نداشت، بلکه از قماش  یهم نشان یرعادیشغ یجنس یالتتما
زشت  یها بود که نمونه یطلب حرمسرائ و قدرت یصزنان حر های یسهدس

م سده دوا یک. از ایم یدهد یدمانو جد یمقد یخو متعددش را ما هم در تار
ـ  ستزن زنده و برجا مانده ا ینفقط نام چند بالر یشورو یراهماتحاد ج

رو  یناست نه تفکر و احتماالً از ا داشته یانضباط بر م یالبد چون رقصندگ
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 یهنر یخود استعداد رقاص« رفقا» یگرو برژنف و خروشچف و د یاکه بر
آغوش پدر  از یرا هم وقت یناند. البته اسم سوتالنا، فرزند استال نداشته

 یدلف قای. با دختر آیدیمشن یختمهربان و بهشت کارگران و زنان گر
 پس از فرارش از کوبا.  یعنیـ  یمنحو آشنا شد ینکاسترو هم درست به هم

برگزار  ینزنان در چ یکنگرة جهان 1۹۹۵که در سال  یدحتماً به خاطر دار 
تمتش  یها تا تا نشست یناهلل ا بسم یکه از با یدندشن یا یدندشد. همه د

 های یبود که زنان دمکراس یو سانسور یتوأم با انواع و اقسام گرفتار
کشور  ین. افراد مورد نظر شما معتقدند در چندیدند یبه خواب هم نم یغرب

و « یطبقات ینابرابر»که به زعم طرفدارنش « یدار یهضد سرما»
ن به حقوق کن شده است، زنا یشهدر آن ر« یمناسبات ناعادالنة اجتماع»

و « نابرابر» یدار یهسرما یو در کشورها رسند، یم یا اند یدهخود رس
ماست، زنان در تنگنا و فشار  یکه محل سکونت فعل ی،غرب« یرعادلغ»

! به انصافی یب یزه شود؟ یم یاشده است  یمالقرار دارند و حقوقشان پا
پردروغ  اتیغبه دور است که تبل یتهمانقدر از واقع یادعائ ینگمان من چن

و  ینمب یندر د« حرمت به زن»و « مقام زن»در بارة  یوناسالم یایو ر
شده است! من در زمان  یهته یکه به منظور خررنگ کن یمهمالت یةبق

کدام ـ گفتم  یستن یادمـ  یا مصاحبه یا یکنگرة زنان در سخنران ریبرگزا
 یاعتادند م یدئولوژیاست که به ا ینوع سخنان فقط برازندة کسان ینکه ا

 . کنم یکورشان کرده است ـ و حاال هم تکرارش م یتعصب مذهب

نسخة  یقیهرکدام به طر یاسالم ینیسمچون فم یستیمارکس ینیسمفم 
رفته باشد  یارینکته از خاطر بس یناست. ممکن است ا یناز ینیسمبدل فم
داشتند که تمام هم و غمشان مصروف  ینیستفم یا هم عده ها یکه ناز

. البته یرو الغ دانست یبچه زادن م یقشد که زن را فقط ال ینظام یشبردپ
کردند  یستیفاش یتامگرا یمکه به رژ یدر مقابل خدمات زنان ینا

در آن حد  یهم به دست آوردند ـ ول یرکوچک و حق یاربس یازهائیامت
به فکر  یکس حت یچه یمحاکمات سران ناز یانکه در جر یرکوچک و حق

زن  ینبه دادگاه احضار کند! نام ا یزرا ن یستیان زنان فاشسازم یسرئ یفتادن
فضول و کنجکاو، مثل  یشده است فقط چند نفر راموشهم امروز ف

 یکبود! ما هم  ینککه اسمش گرترود شُلتز کل دانند یارادتمند شما، م
ها  زن یجز تعال یگریاهداف د یشبردکه در راه پ یمدار یمشت گرترود وطن

خودشان ـ  یو کوچک برا یرحق یازاتهمان امت   رفتنگ یهستند و در پ
 از چند کنجکاو حک است.  یشنان در ذهن بیا یخوشبختانه اسام

 

مفهوم را  ینا یروهائین« استقالل»از مفهوم  یگریـ در برداشت د تالش
صفوف زنان و مردان از  یو سازمان یعمل یکبه منزلة ضرورت تفک

ها و  ا متشکل ساختن زنان در تشکله رو آن ین. از ادانند یم یکدیگر
مبارزات آگاهانه زنان در راه منافع  یرناپذ یزنانه را شرط جدائ یها سازمان

و  یابیسازمان« جنبش مستقل زنان»از  یفها در تعر . آندانند یم دشانخو
کننده دانسته  یینو تع یزنان را فاکتور اساس یها ها و تشکل وجود سازمان

که وجود مبارزات  روند یم یشفاکتور تا آنجا پ ینا یتدر اهم یزن یو برخ
 ینبود سازمان سراسر یلرا بدل یجنبش اجتماع یکبه مثابه  یرانیزنان ا

 . کنند یم ینف

به اهداف  یابیمبارزات مشترک در دست یسازمانده ینکهبا توجه به ا 
ه ب یرانزنان ا یابیاز نظر شما دست یادهنده باشد، آ یاری تواند یمشترک م

 یجادلزوماً موکول به ا یم،ها در پرسش نخست سخن گفت که از آن یاهداف
 سطوح)که در  یراناساساً مبارزات گسترده زنان ا یااست؟ آ یتشکل ینچن

 یو در مناسبات خانوادگ یو خصوص یمختلف جامعه و حتادر روابط فرد
 چند سازمان متشکل ساخت؟  یا یکدر  توان یدارد( را م یانجر

 

. من شخصاً با هرگونه کنم یـ از نقطة آغاز سئوال شما شروع م یاهش امیر
من  یدها از د کار یلقب ینکردن جامعه به شدت مخالفم. ا« مردانه زنانه»

ها  ها را هم از مرد آخوندهاست که تا پارک و اتوبوس زن یمفقط در خور رژ
 یشهاست هم یسندگیدر مورد حرفة خودم که نو یجدا کرده است. من حت

ام و  به آثار مردان و آثار زنان در عذاب بوده یاتادب یبند یماز تقس
بد،  یاخوب است  یا یاثر هنر یک. کنم یمفهومش را هم درست درک نم

 یاآ یست،چ یسندهمسئله که جنس نو ینا یول یست،ن یاقابل توجه است  یا
 رانوشته  یماًمستق یا نویسد یراست دست، با قلم م یاچپ دست است 

شب زنده دار، همه از نوع  یااست  یزدر کار سحر خ کند، یم ینماش
حس  یارضا یاست که ممکن است برا یاطالعات سرگرم کننده و جنب

 یچگونهاز ه یسنجش کار ادب یاربه عنوان مع یباشد ول یدمف یکنجکاو
من صحبتش را با  یها . هرکس در بارة کتابیستبرخوردار ن یتیاهم

شروع « زنان... یها نوشته ینب» یا« زن یسندگاننو یانم: »یرنظ یجمالت
 یچون در واقع در چارچوب ذهن کنم، ینم یسخنانش توجه یةکند به بق

 . گنجم یکار من قائل شده است نم یکه برا

 به اصل صحبت بپردازم:  

را حائز است به دست آوردن حقوق  یتمن درجة اول اهم یآنچه برا 
از آن  یمند و بهره یاست حقوق ییتاست که موقع یشهروند یکدمکرات

 یتو اکثر یتاست و مؤنث و مذکر و سرخ و زرد و اقل یکسانهمه  یبرا
 یهائ ها البته مختارند در صدد به وجود آوردن سازمان . زنشود یسرش نم
از حقوق  یپاسدار یکه برا یها و مراکز و انجمن ها یکار سندیباشند نظ

مبارزات تنها  یرا برا یسازمان ینوجود چن یول شود، یم یلتشک یگروه
و « یسازمان سراسر. »آید یدانستن به نظرم نامعقول م یشرط الزم و کاف

 یزیرستاخ یا یستیاحزاب کمون« یرفراگ»هم از مقولة افکار « حزب واحد»
به حال  زند، یم یارگمان من نه فقط به منافع زنان لطمة بس بهاست که 
وجود دارد  یزنان تنوع فکر یانست. در ممضر ا نهایت   یهم ب یمبارزات مل

را  یدنشمحترم داشت و امکان بال یرفت،پذ بایست یتنوعات را م ینـ ا
 فراهم آورد. 

نادر من  های یاز شاد یکیدوران پر هول و وله،  ینگذشته، در ا ها ینا از 
در رفتار مردانمان نسبت به زنان هستم که  یاست که شاهد تحوالت ینا

در  توان یم یژهرا به و یادیبن ییراتتغ یناست. ا یدواریامموجب  یجملگ
و  یدن دتوا یها را نسبت به زنان م آن یشناس نسل جوان مشاهده کرد. قدر

مردان را  ینا یحس کرد. من نگران توان یها را نسبت به زنان م حرمت آن
ا ه و راندن آن بینم یکمتر از خود زنان نم رود یکه برزنان م یدر مورد ستم

که باشد، خالف هرگونه عدالت و منطق  یا مبارزه، به هر بهانه یدانرا از م
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 یاریبه  یمدار یشدر پ یکسب دمکراس یکه برا ی. ما در راه درازدانم یم
که مردان را از  یممحق باش کنم یبه عالوه تصور نم یازمندیمن یکدیگر

 . یممبارزه منع کن ینشرکت در ا

کرده است. به عنوان  یترا در من تقو یدد ینهم ا یشخص یها تجربه 
انقالب زده به اروپا آمده بودم  یرانکه از ا یاول یها همان ماه   مثال در

برپا  یسدر پار یاسالم یبه وضع زنان در جمهور یدگیرس یبرا یا جلسه
قرار گرفت و هم جمع قابل  ها یشد که هم مورد استقبال فرانسو

 یجانرا به خود جلب کرد. جلسه پرشور و ه یرانیاز زن و مرد ا ای همالحظ
 های یدادگرینسبت به ب ینهمه تازه نفس و خشمگ آمد یبود و به نظر م

همان    دونفر از یکیبکنند تا ناگهان  یاساس یکار خواهند یم یران،ا یمرژ
 ردصفوف زن و م یکمفهوم استقالل را در تفک فرمائید یکه شما م یافراد

از  یها از مجلس برآمدند و چند نفر کردن مرد نیرودر صدد ب بینند یم
با  یاسیرا که از نظر س یهائ هم آناً به فکر افتادند زن یگرنوع د یتندروها

از آن محفل برانند. آن جلسه که در اغتشاش و غوغا  یستندها هم افق ن آن
خود « ندگانکن یهتصف»که آن  یدمند یمن هرگز جائ یچ،ه یداز هم پاش

 یدمف یهمفکر مصدر کار یرفارغ از مزاحمت مردان و زنان غو  یبه تنهائ
 خواست یزنان که م یها از انجمن یکیهم  یگریشده باشند. در مورد د

کرد من  یهمکار یاش را در فرانسه برگزار کند از من تقاضا جلسة ساالنه
 یهائ یخوان مخالفباز بالفاصله  یو فوراً دست به کار شدم. ول یرفتمهم پذ

ها دعوت به عمل آمده است  شروع شد: چرا از مرد یمشابه موارد قبل یقاًدق
)از  یستندنشست شرکت دارند از هم افقان ن ینکه در ا یهائ و چرا همة زن

جالب در بارة زن  یاربس یدعوت شده بود که پژوهش یسخنران یبرا یمرد
ده و استفا یو سالن مجان جا یگرد یکرده بود و به همت مرد یقرآن یاتو آ

ها فراهم آمده بود!  جلسات خانم یبرگزار یبرا یاز تمام امکانات دانشگاه
که در مراکز  یکیها به خصوص متوجه دو نفر بود:  و اعتراض به زن

 ینمعترض یحزب یتکارت عضو یفعّال بود ول یاربس یانفرانسو ینیستیفم
کتاب مادر در  معرفی یبود و برا یکه زن جوان یرا نداشت و دوم

کتاب فقط در وصف  یاش به جلسه دعوت شده بود ـ منته هگذشت
طبقة کارگر و محاسن  یپس از انقالب بود نه در بارة گرفتار های یبتمص

   و یدمبنده فوراً پا را از ماجرا کنار کش یطشرا ین!( در ایاپرولتار یکتاتورید
عنوان با  یچرا به ه یرووقت و ن یگرگرفتم از آن پس د یمهمان روز تصم

 هدر ندهم.  ثمر یب های یها در بگو مگو خانم ینا

 

 یها مستقل زنان به سال یها و گسترش تشکل یجادـ فکر ا تالش
 یهایهمان آغاز دست انداز   در دانیم ی. مگردد یانقالب بازم یننخست

ها و  زنان و برخورد منفعل سازمان های یبه حقوق و آزاد یحکومت اسالم
ج گستردة خروج زنان از صفوف احزاب و تهاجمات، مو یناحزاب به ا

از زنان  یاریرفت که بس یشپ یحرکت تا جائ ینها آغاز شد. ا سازمان



 1381 بهمن / اسفند ـ ـ 12تالش ـ سال دوّم ـ شماره                               
 

12 

 

خود را  یشده و مبارزات اجتماع یزیگر یاستسابق، دچار س یاسیفعال س
 زنانه ادامه دادند.  یادنوبن یاز جمله در سازمانها یگریدر اشکال د

 یها از احزاب و سازمان یدر جدائشما از عمل گستردة زنان  یابیارز 
ما نسبت  یدد یقعمل توانست به تعم ینا یاآ یست؟در آن دوره چ یاسیس

 رساند؟  یاریبه مطالبات زنان و به ارتقاء سطح مبارزاتشان 

 

 یمکه دار یگفتگوئ ینا یط یگرـ همانطور که در چند مورد د یشاه امیر
در خدمت زنان باشد اطالع زنان که  یگروه های یتخدمتتان گفتم از فعال

 ینیستیفم یةکه عرض کردم با همة داع یهائ همان دسته   ندارم ـ جز یکاف
 امو تم دهد یرا م یمشانقد یابتالئ یها«یسما» یهاشان بو تمام حرف

ـ البته اگر از  شود یزنان مستقل و قابل م یدعقا یفکوششان صرف تحر
در  ی. ولکنند یها برخورد م نبا توطئة سکوت با آ یایندکار برن ینعهدة ا

ام که بر  برخورده یا ها به زنان سرافراز و آزاده و بدون دار و دسته سال ینا
نقض  یدئولوژیخالف آن حضرات هم غرض دفاعشان از زنان با ا

 سالم و محکم استوار است.  یو هم کارشان بر شعور اجتماع شود ینم

زنان از احزاب چپ در از خروج گستردة  یگر،د یاریمن هم، مثل بس 
 یتنوع فعال یناز ا یدنبالفاصله پس از انقالب آگاهم، علت بر یها سال

 یاستروگردان شدن از س یبه کل یکامالً قابل فهم است ـ ول یمهم برا
و بد  حاصل یب یحزب باز یها آن سال یکمتر ـ گرچه خستگ یمختصر

به گفتة ارسطو،  یباشد. اما به هر رو یموجه یلدل تواند یعاقبت خود م
 یفاست. فاصله گرفتن از تعر یاسیس یوانو تنها ح یاسیس یوانح یزادآدم

دور  یواناتح یگراز د یزشرا از تنها وجه تما یانسان، آدم یارسطوئ
 . کند یم

 ها یبعض یهاست از مسائل روز است برا اصوالً احقاق حقوق زنان مدت 
و حرف  شود یاش مقاله نوشته م در باره یاربس ینهم از مقولة مد روز. بنابرا

چند مورد  ی. به استثناشود یهم م یهائ یتدر اطرافش فعال شود، یزده م
 ینمشاهدة ا یامطالعه  یا یدناوقات احساس من از شن یشتردرخشان، ب

صورت جنبة  ینتر در بد ها یهها و داع بوده است که خواست ینها ا کار
. از جنبة یو کمّ یل جنبة صورشک یندارد و در بهتر یو خودنمائ یمرشد

 . خورد یبه چشم نم یاست رد چندان یمن اساس یکه برا یفیک

 یانسانگرا زن و مرد را دارا یداست که از د یناز نظر من ا یفیک یارمع 
 یدها با که انسان یممعتقد باش یمعن ینو به ا یمبرابر بدان یعیحقوق طب

   در جامعه از بایست یها م اساس زن ینداشته باشند و برهم یحقوق مساو
آن  یها. من اصالً در پ برخوردار باشند که مرد یو امکانات یاهمان مزا

چون قادرند در  یا خوانند، یها چون خوب درس م که ثابت کنم زن یستمن
از خود  یونبه عنوان رانندة کام یاشرکت کنند و  یمسابقات وزنه بردار

ها برابرند.  م ندارند، پس با مرداز مرد ک یزیپس چ دهند یمهارت نشان م
 یعی. مقصود من از حقوق طبیستاساس استوار ن یناستدالل من مطلقاً برا

ها را  کار آن یوارو یاها را در آورند  مرد یادا یدها با که زن یستن ینابداً ا
 یززنان ن کنند یکه مردان م ینشان دهند که هرکار یمتبه هر ق یابزنند و 

حقوق باشند. چون اگر  یو تساو یتا سزاوار همسنگ به انجامش قادرند
. یدرس یمنخواه یواقع یبرابر هباشد هرگز ب ینعمل ا یاسحرف و مق یةپا

هم  یاهانصبر کرد تا س یدو سف یاهس یبرابر یمورد ادعا در یمگر کس
 یها در پژوهش یابکنند  یاختراعات صنعت یانوبل ببرند  یزةجا ینچند
 یوجه. استدالل اصل یچبه ه یرند؟تا آن را بپذصاحب نام بشوند  یعلم

 پس برابرند.  نسانندهر دو ا یدو سف یاهاست که س ینفقط و فقط ا

 یدرست برا یةمن تنها پا یدةبه عق یفیو ک یعیو طب یذات یبرابر ینا 
و زن و مرد،  ینب ینکها یعنیزن و مرد در جامعه است  یطلب برابر

به عنوان  ی،و احساس یو عاطف یروانو  یجسم یها تمام تفاوت یرغمعل
 یدعوامانه مطلب را خالصه کنم با یلی. اگر بخواهم خیستن یانسان تفاوت

زن  یلیاست که زن اگر فقط زن باشد و خ ینم که مقصود عرضم ایبگو
 محفوظ است.  یشجز زن نباشد هم حق و حقوق انسان یچباشد و ه

 یداننه تنها دور شدن از مبه مسائل زنان  یادیبه گمان من پرداختن بن 
است ـ مخصوصاً  یاستبل به عکس، جاگرفتن در بطن س یست،ن یاستس

هستند. به تصور من  یانقربان ینما که زنان اول یخدورة شوم از تار یندر ا
 تواند یاز دست شدة زنان م یثیتبازگرداندن ح یبرا یکوشش جد

مسئلة زنان به  بزند چون یاسالم یجمهور یمضربه را به رژ ترین یکار
 ینظام است. منظور از کوشش جد ینا« یلآش»پاشنة  ها یاصطالح فرنگ

 یشپ یکه چند یستن یدر مجلس اسالم یشترب یةالبته گرفتن سهم
 ۳در عوض  یارا فراهم آورد )گو ها ینیستاز فم یا اسباب شعف عده

را  وکالت های یزن کرس یندةنما ۵بودند که  مودهاجازه فر یانآقا یندهنما
که  یستبه نفع بانوان هم حتماً ن یقران یاتاز آ یبعض یراشغال کنند(؛ تفس

 یفهشر یةکه فالن آ یلقب ینها گذاشته شد )از ا زن یروزیبه حساب پ
 یماه یدستور قاطع نداده است که زن نافرمان روزانه کتک بخورد، سال

 یثیتح ـ مقصودم از بازگرداندن یراست(! خ یبار کافیک یا حداکثر هفته
 یمدر رژ یمذهب ینکامل اوست از چنگ و دندان جزء و کل قوان یزن رهائ

 . فعلی

 یاستجدا از کل س یا خرد شمرد و نه مسئله توان یمشکل زنان را نه م 
 روز دانست. 

اگر  یکه ذکرشان آمد ـ حت یهمان زنان سرافراز   وجود کنم یمن تصور م 
است مثبت و به  یسه منشأ اثراتنف ینباشد ـ ف یادها ز تعدادشان آنقدر

 . یرانیزنان ا یتمام یتر برا روشن یندهآ یاست برا یبشارت یتنهائ

 
و  یفرد های یکه آزاد یسلطه نظام یعنی یرانا یطـ با توجه به شرا تالش

 یمرز توان یم یاکور آن است، آ یها گره ینتر ها از مهم حقوق برابر انسان
( و یحقوق یو تساو یراه استقالل، آزادمبارزات زنان )مبارزه در  یانم

در  یر( درگیکسان یشکم و ب ینی)با مضام یـ اجتماع یاسیمبارزات س
مبارزاتشان  یتمطالبات زنان و اهم ینمود؟ ضرورت برجستگ یمجامعه ترس

  یست؟چ یکنون یطدر شرا

 

 تواند ینم یا گروه و صنف و دسته یچـ به نظر من مبارزة ه یشاه امیر
 یامروز باشد. مبارزه برا یراندر ا یاجتماع یاسیکل مبارزات سمنفک از 

مبارزات  یناز ا یرجداناپذ یعمده، بخش یاحراز حقوق زنان که حتماً بخش
 اوالًروشن باشد.  کنم یم یالمبارزات زنان هم خ یتو اهم یاست. برجستگ
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. شما دهند یم یلملک ما را تشک یت( جمعیماز ن یش)اگر نه ب یمزنان ن
 ی،قوم ی،مذهب یاسی،ـ س یدکن یرده بند یدیراد جامعه را از هر داف

 یناست. بنابرا یرگ که تعداد اعضاء زن هر رده چشم بینید ی... ـ میا یا حرفه
به حساب  ها یرده بند ینزنان ـ اگر بلند شود ـ در هر کدام از ا یصدا

ابهام بود. برحق بودن اعتراض آنان هم محل  خواهد آمد و کارساز خواهد
گروه  یکبه عنوان  یراندر ا یانمال یدنندارد. زنان از آغاز به قدرت رس

 اند.  کم سابقه یذائیاند و هدف آزار و ا نشان شده

بر زن  یا و حرفه یشغل ینةرا که در زم یبه عنوان مثال ستم یداجازه بده 
 یقی،چون ورزش، طبابت، موس یهائ ینه: در زمیریمرفته است در نظر بگ

و  یکل یها لطمه یها ـ سوا رشته یگرد یاقضاوت  یاست،س یت،و ترب میتعل
به  ختنها نه فقط از پردا رفته است. زن یشترب یـ بر زنان صدمات یعموم

اند،  در خانه و زادگاه خودشان محروم شده یورزش یها از رشته یاریبس
. )البته در بینید ینم یرا در صحنة جهان یرانیزن ورزشکار ا یچشما ه

پشت جعبه  یراندازیرا در رشتة ت یبادام یدهگذشته قب یکمسابقات المپ
در  میاسال یاول اقدام جمهور یگذاشتند!( در رشتة پزشک یشینما ینةآ
همان    زن را از معالجة مردان منع کند. )گرچه یبانجهت بود که طب ینا

رفته است، ادعا  یادز یرشانکه امروز ذکر خ ی،اسالم های ینیستفم
زنان حاال  های یماریمربوط به ب یها در شعب طب در عوض زن کنند یم
قابل پخش  ها یوزن است که از راد یصدا یقیترند!( در موس رقیب یب
در جمع مختلط برنامه اجرا کند.  تواند یو زن نوازنده است که نم یستن

 ی)ارسال نوازندگان و خوانندگان زن دالر برگردان و جلب شهرت کن برا
سراسر کذب آن نظام است  یغاتاز تبل یخارج هم که آشکارا قسمت به یمرژ

 یشانحکومت ینکنگره نش یسندگانو نو یوالمخصوص فست های یلمو به ف
متعلقة  ی،رفسنجان یةصب یسوا یاسم یاستماند(. در عرصة س یم

 یا یهبه توص یکه همگ شنویم ینم یرجائ یوةب ی،طالقان یرةهمش ی،مهاجران
 ها یناز ا یکی یشپ یبرادر مشغول جوالنند. )چند یاشوهر  ایپدر  یبه اتکا

سرمنبر رفت!( بر  یزن اروپائ یاستمداراناز س یکی یدر فوائد سنگسار برا
 یل. )آن چند نفر وکشود ینم یدهزن محض نمونه د یک یمسند قضا حت

ما اسباب  یگاه برا و کنند یخودشان دردسر درست م یگاه برا هم یدعاو
گروه مورد هجوم  ینها اول زن یتو ترب یم.( در تعلاشندتر یزحمت م

در  یمدارس اخراج شدند. )اگر استاد زن یشتربودند و از ب یادار های یهتصف
 .( یستن یاناز او در م یباشد حرف انشگاهد

و « جنداهلل»و « ثاراهلل»مثل  یگشت یها آن کشور گروه یناز نظر قوان 
 یشترینزنان به راه افتاد و ب یریدستگ یفقط برا« ینبخواهران ز»

و  یرساند در رابطه با بدحجاب یببه تصو« یراتکانون تعز»که  یمقررات
بدون احساس  توان یکه هرگز نم« قانون قصاص»زنان بود. در  یکج تاب
حدود تبصره فقط  ینماده و در هم ۳۶و خفت از آن اسم برد،  ندگیسرافک
که به  یهاتیاند. تنب منحرف شدهاختصاص دارد که از جادة عفاف  یبه زنان

متنوع  یاردر نظر گرفته شده است بس« زنان یاتجنا»نوع  ینتناسب ا
راندن از خانه هست تا شالق زدن در  یرونسر و ب یمو یدناست: از تراش

 یجار ین. قوانهایش یکار یزهتمام ر یتو سنگسار کردن با رعا اممال ع
به دست اقوام مرد و  یهن زانکشتن ز یلهم وجود دارد ـ از قب یآشناتر

بهتر است  یو... و... ول گناهی یپرداخت نصف خون بها در صورت اثبات ب
هم دل آشوبه  یانهاعمال وحش ینا یادآوری یچون حت یمبه همه نپرداز

 د. آور یم

به دست من  یشطبق آمار سازمان دفاع از حقوق بشر که چند سال پ 
 یزن 1۰۰ش روزآمد شده است ـ از هر ـ و قطعاً از آن زمان هم آمار یدرس

 یرز یاطناب دار و  یانفر به ضرب گلوله  ۳1که به زندان افتاده است 
اند.  مشابه داشته ینفر سرنوشت 2۷مرد  1۰۰اند از هر  شکنجه جان سپرده

تنها در مقابل جوخة اعدام زنان  یانمال یدکه از د دهد یارقام نشان م ینا
 ا مردان را دارند. ب یافتخار برابر یشکم و ب

مبارزات  یتو اهم یتالزم باشد تا فور ها یناز ا یشب یلدال کنم ینم یالخ 
 زنان را آشکار سازد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)مطالبات مردم  یـ با اتکاء به اهداف و مطالبات مشترک اجتماع تالش
 زنان بوده یژهبرمطالبات و یهمخالف تک یاجتماع یروهایاز ن ی( برخیرانا

در راه  یکل مبارزات اجتماع یتها به نفع تقو و خواهان انحالل آن
 ینو استقرار حقوق بشرند. نظر شما در ا یو اجتماع یفرد های یآزاد
  یست؟چ طهراب

 

 یها از کانال یکی یدر بخش خبر یشسال پ ینـ چند یشاه امیر
 او که قبالً رود یم یزن یبه خواستگار یمرد یرانکه در ا یدمشن یزیونیتلو

 یهبودن قض یعادیرغ یلخود در آورده بوده است. زن به دل را به عقد
 ینکه ا آید یکاشف به عمل م یبازجوئ ینو در ح شود یم یطالب بازپرس

زن ازدواج کرده است و  ۵۷شناسنامة مختلف با  ۸دست داشتن  رآقا با د
ود در موج ینسپرده است! ا یبه فراموش یانم ینرا هم در ا ها یطبعاً بعض

 یگردتحت پ یشناسنامة جعل ۷فقط به علت داشتن  یماسال یجمهور
 یتعدد زوجات که نه تنها در حکومت مالئ یلنه به دل گیرد یقرار م یقانون

 

 آزاد زیستن دشوار است . دشوار است چون

باید قدرت تشخیص داشت و از میان 

امکانات متعدد یک یا چند را برگزید . دشوار 

است چون باید همت داشت و این انتخاب 

را پی گرفت . دشوار است چون باید حس 

مسئولیت داشت و پست و بلند این انتخاب 

ست چون آزادی با را پذیرفت . دشوار ا

یکبار کوشش برای همیشه به دست نمی 

 آید و حفظش تالش روزمره  می طلبد .
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هم دارد!  یزهصاف جا ینچن یالبد ارتکابش با اشتهائ یستن یقانون یرغ
قدر موهن نسبت به زن  ینا یشوند که رفتار یحاال اگر زنان مدع

به حساب  یتر از در دست داشتن اوراق تقلب مهم یجرم، و جرم بایست یم
 اند؟ چرا؟  زده یا از مبارزات صدمه یگرد یبه بخش یایدب

 دانم یراستش نم یمورد را که به ذهنم آمد مطرح کردم ول یک ینمن ا 
است؟ به کدام  یرانمردم ا یبا اهداف کل یراز مطالبات زنان مغا یک کدام

باشد  یمدع یکرد؟ با کدام مدرک؟ اگر کس یادعائ ینچن نتوا یم ینهقر
 یرانملت ا یها ما و در جهت عکس تالش یآزاد یکه خواست زنان مناف

ارائه  یدو منطق و سندش را با یلاست دل یکنون یطاز شرا یخالص یبرا
 یرا دارد و نه مدرک و سند یحرف ین. اگر نه امکان اثبات چنهدبد
و مشکوک  پایه یگونة سخنان ب ینهتر است از زدن اارائه بدهد ب تواند یم

نوع  یناز به وجود آوردن ا یراناز مردم ا یبخش یچکند، چون ه یخودار
ها هم چون  که من اطالع دارم زن ی. تا جائبندد ینم یها طرف شکاف

که  یآنجائ تا و باز یراننددر ا یسیتهو الئ یدمکراس یها به دنبال برقرار مرد
و  یسیتهبا الئ یرزنان مغا یها کدام از خواست یچم همن اطالع دار

 . یستن یدمکراس

 
 
  کسی می تواند به آزادی دست یابد که اوالً تشنه و طالبش

باشد و در ثانی از سختی راه نهراسد . آدم ضعیف اصوالً به 

زندگی بنده وار گرایش بیشتر دارد ـ چون راحت تر است که 

منیت تصمیم گیری بزرگتر ها مثل کودکان به عقل نرسیده در ا

به سر برد , راحت تر است که آنها راه را از چاه نشانش 

بدهند , راحت تر است که آنها از سرما و گرما حفاظتش کنند 

, راحت تر است که آنها خوب را برایش از بد تمیز دهند . 

برای کسب این آسودگی کافی است اطاعت کند تا در امن و 

 امان بماند

 

 
مبارزات  یکرد که از مقطع تحقق انقالب اسالم توان یانکار نم ـ تالش

 یتقدم زمان یمجموعة جامعه دارا یخواهانهزنان نسبت به مبارزات آزاد
زنان  بارمقاومت ینادعا نمود که ا یتواقع ینبرا یهبا تک توان یم یااست. آ

و  رابریب ی،در راه آزاد یمبارزات همگان یبرا ینقطة آغاز و موتور محرک
 بوده است؟  یترق

 

به  یاسالم یجمهور یمصحبت از مقاومت در مقابل رژ یـ وقت یشاه امیر
زنان. در  یگریجوانان و د یکی: شود یاز دو گروه اسم برده م آید یم یانم
بوده است،  یزانگ ینتحس یراخ یسالها ینشان در ا جوانان، که شجاعت ینب

 یزنان ناز دختر و پسر فرزندا یهمگ یو در ثان یستاوالً تعداد دختر کم ن
که  یهائ . تمام حرفدهند یها دل و جرئت مقابله را م هستند که به آن

ام با هم  که در خدمت شما بوده یا چند جلسه یندر ا یختهجسته و گر
جهت است که زنان  ینجلسه، در ا ینآخر یندر ا یژهبه و یم،ا داشته

 ینباشند. با ا یرانا یآزاد یادر مبارزات بر یشگامپرچمدار و پ توانند یم
زنان در  یشگامدر نقش پرچمدار و پ یکنم که حت یدتأک خواهد یهمه دلم م

 نیاز یمردان ب یو همگام یبانیو پشت یاریاز  یکارپ یناز ا یا مرحله یچه
 . یستندن
 

در مورد  یمانها از مجموعه بحث یداجازه ده یشاه یرـ خانم ام تالش
زنان  یاجتماع یتهایو فعال یبه زندگ یزنان نقب یعمبارزات و مسائل اجتما

 یتزنان در تقو یفرد یتهایچون شما زده و به نقش و سهم فعال یکارآمد
 . یممبارزات بپرداز ینو ارتقاء ا

 یشتریو توجه ب یتمسئله زنان، حساس یافتن یتها به فراخور اهم روز ینا 
 ی،هنر ی،فرهنگ یها ینهکه در زم یزنان یفرد یکارها یجنتا یرو یزن

. بدون شود یفعال هستند، نشان داده م یو اقتصاد یاسیس یعلم ی،ادب
 سایرو هدفمند با  یسازمان یک،ارگان یها ارتباط خانم یناز ا یاریبس ینکها

 های ینهحضورِ کارآمد در زم ینجنبش زنان داشته باشند، امّا ا یها بخش
به مجموعة زنان در  یاحترام عموم یختندر برانگ یقیعم یرمختلف تأث

 مطالبات آنان دارد.  
نسبت به  یاجتماع ینشب ییرحد در تغ ینزنان تا ا یفرد های یتچرا فعال

 یگاهزنان در داشتن حقوق و جا یتمجموعه زنان و مجاب جامعه در حقان
اصل که زنان به صرف ذات  ینجامعة ما ا یبرا یابرابر منشاء اثر است؟ آ
 و یستن یصاحب حقوق برابرگردند، کاف یدسان باقائم به خود بعنوان ان

 به اثبات رسانده شود؟ « استحقاق» ینابتدا ا یدبا
 

 ی، بانو«اٌن کراس یمر»که نام مستعار « یوتجورج ال»ـ  یشاه امیر
زنان، چون  ینتر خوشبخت: »گوید یم یاست، در جائ یسندهنو یرشه

گفته  یناگر ا.« رندندا یخیهستند که تار یها، آنهائ ملت ینتر خوشبخت
الاقل  یراز یستیم،ن یکه ما زنان خوشبخت یریمبپذ یدبا یرصادق باشد ناگز

 یریتصو یمرژ ینا ی! منتهیما شده یخصاحب تار یاسالم یجمهور آغازاز 
است از موم،  یا مجسمه یکرده است که گوئ یمترس یخدر تار یرانیاز زن ا

دارد و نه  یاز خود فکردست مرد که نه  یچةساخته و پرداخته و باز
 های یتو قابل یبا عرضة امکانات شخص یزن یوقت ین. بنابرایابتکار

 یعیطب کند یمخدوش م یرا به کل یرو آن تصو شود یصحنه م واردفراوان 
را  یربودن آن تصو یقالب یقطر ینو از ا یرداست که مورد توجه قرار بگ

را از جهان طلب  یخرتا یحرهگذر تصح یناست که از ا یعینشان دهد. طب
 همة زنان، در جمع و کل، اعتبار بخرد.  یراه برا ینکند و از ا

که زن به عنوان  یمالبته و صدالبته من با شما هم صدا و هم رأ یول 
جواز محروم کردن  یزچ یچکس و ه یچاست و ه یانسان صاحب حقوق

 یستن یزومحقوق مطلقاً ل یناستفاده از ا یحقوق ندارد و برا ینرا از ا یو
 که هر دم و ساعت استحقاقش را به اثبات برساند. 

 

حوصله و  ینهمهاز شما بابت ا یمانهصم یشاه یرـ سرکار خانم ام تالش
در  خواهیم یو اجازه م یمسپاسگزار ید،گذارد یارمانکه در اخت وقتی

و  یاگو یانروشن، ب های یدگاهاز د یریگ جهت بهره یگرد یها فرصت
 .یمسخن، مصدع اوقات پرقدر گرد یبه مقتضاشما  یدوسعت د
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 بخش دوّم:

 

 انیرانیا یاجتماع اتیدر ح نیدار دگسترة اقت

 

 

 یداند، تجد پرداخته پژوهش   به  یرانا  یخیتار  تداوم  دربارة  که  یکسان همة 

  یستن  یدیترد اند. دانسته  تداوم  ینا عمدة   را عامل  یراندر ا  یفارس  زبان

  که  ام بر آن  است، اما من  بوده  یمهم یاربس  عامل  یفارس  زبان  که

، ام یدهنام « یرانشهریا»را   آن  من  که  یا یشهاز اند  یبزرگ  بخش  اگرانتقال

  آن  یاسالم  مضمون  با صِرف  یفارس  زبان  و گسترش  یبقا شد، ینم  ممکن

کند  یداپ  افول  یفارس  نزبا  که  وجود داشت  احتمال  یننبود و ا یرپذ امکان 

  برود.  از میان  یعرب  نفع و به 

 

 یملّ  یآگاه»  یاعراب، نوع  در حملة  یرانا  شکست  دنبال  ، بهیراندرا» 

  یبخش  یران، ایچهار صد هجر  در حدود سال کرد: یداپ  ینزود تکو یاربس

 «یملّ  یهآگا»و   ینیسرزم  تشخّص آمد، یشمار نم به  یاسالم  یاز امپراتور

  اقوام  فرهنگ فکر و  زبان ،«یدجد»  یفارس  بود، زبان  کرده یدارا پ خود

 بود.  یرانیا

 

 یدگاهد ، ازیوستهدهم، پ  یحتوض  کنم یم  کوشش  من  که  یا گونه به ، یرانا  

  یلتحل. داشته است قرار  یاسالم  یامپراتور  یرون، در بیشهاند  یختار

را   نکته  ینما ا  و هر بار که  یستن  ی، امر آسان« نبود  یرونب»  ینا  منطق

 .یما کشور خود وارد کرده  به  یفراوان  های یب، آسایم یدهنفهم

 یگفتگو با دکتر جواد طباطبائ

 

  

 تانیها در نظرگاه یشما ما را با پرسش تر شیدو پاسخ پ ـتالش 
 ینهائ یپرسش رنگ پرسش نی. هرچند ممکن است اسازد یمواجه م

( با خود داشته باشد، امّا تصور ستیکه مقصود ما ن ،یشناس ی)هست
 خیتار دگاهیاز د: »یعنیگفتة شما  نیدرک بهتر ا یبرا میکن یم

 الزم است. « است انتیاز د یافتیدر ینابه مع وستهیپ انتید شهیاند

 یبرا یبعنوان تالش« نید»شما بحث ما بر سر  دگاهیاساساً از د ایآ
مشاهدات و  یدر ورا یائیـ دن یمتعال یایدن کیوجود  ینف ایاثبات 

. آنچه برد یراه نم یفاقد معناست و ما را بجائ قتیـ در حق اتییحس
به بحث و نقد گذاشته  دیبا شهیاند خیدارد و از نظرگاه تار تیاهم

 است؟  نیما از د افتیدر تیو ماه یشود چگونگ

که آنچه ما بعنوان  میرس ینم جهینت نیمنطقاً به ا ایآ بیترت نیبد
از محصول  شتریب یزیچ قتیدر حق میا تا کنون شناخته نید

 یخاطر است که بجا نیبد ای. آستیانسان ن یذهن یها تالش
 انتیاهل د یادعا نیو ا دیگوئ یسخن م« انتید»همواره از « نید»

  د؟یشمار یمردود م« دانند یمستقل م یرا امر انتید»را که 

 
  خیتار  دربارة  من  باشد که  روشن دیبا  نکته  نیـ ا یطباطبائ دکتر

 خیتار  دگاهی. از دکنم یم  مطالعه  یاسیس  شةیاند  ژهیو بو  شهیاند
  قتیاست. حق  انتیاز د  یافتیدر وسته،یپ انت،یهر حال، د  به شه،یاند 

بر  تواند ینم ،یاعتبار وح  به کنند، یادعا م  عتیشر  اهل  که چنان ن،ید
  که نیو ا  انتید  قتیاز حق  عتیشر اهل   یباشد. تلق  ومبشر معل

 دگاهیاز د اند، افتهی  دست  نید  قتیحق  به  که کنند یادعا م  ییها گروه
  یامر  انتید شه،یاند  خیتار  دگاهی. از دستین  دفاع  قابل  شهیاند  خیتار 

است.   انتیاز د  یافتیدر وسته،یکردم، پ  اشاره  که و چنان  است  یخیتار
  یجهان  شهیاند  خیتار  که  است  نیا  شهیاند  خیتار  دگاهیاز د  مهم  نکتة
در   ینید  شةیاند  نیا  که  یاما تحول شود، یآغاز م  ینید  شةیبا اند
از   ی. برخستین  کسانیاست،   کرده دایپ  گوناگون  یها تمدن  درون
باز   انتید  محدودة  رونیب  هب  یراه اند انستهنتو هرگز  یتمدن  یها حوزه

خود   خیاز تار  ییها در دوره  یتمدن  یها حوزه  یبرخ  که یحال کنند، در
در  ،ی. وانگهکنند سیتأس  انتید  به  ملتزم ریغ  یا شهیاند اند توانسته
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  دگرگون  انتید  به کردیو رو  انتید از  انسان  افتیدر ،یخیتار  تحول
 توجه یب  یدگرگون  نیا  به تواند ینم  شهیندا  سینو خیاست. تار  شده

  ةینظر  که  گفتم تر شیپ  بود که  مقدمات  نیا  به  بماند. با توجه 
. ستین  یجدّ شه،یاند خیتار  دگاهیدوستدار، از د  آرامش » ییخو نید»

  مةدر ادا  من  که  یا گونه  به ،یتفکر مفهوم  خیتار  یعنی شه،یاند  خیتار
  یالتفات تواند ینم فهمم، یم  تا هگل  افالطون از یی اروپا  فلسفة  سنت

  شةیاند کردیباشد. و البته، رو  نداشته  ینید  شةیاند  خیتار  به
بر   یحجاب عنوان   دوستدار ـ به  ظاهراً آرامش  که زین  یرمفهومیغ

او   نوشتة  دارد، هرچند که  ییادعا  نیخود ـ چن  ةیرو یب  ییجو پرخاش
طور،   نیاست. هم  یخال  فیو ظر  یجدّ  یها نکته  نیاز چن  رهکسی
  انتید  دگاهید  به  التفات  بدون تواند ینم  یجدّ  فلسفة  اهل  چیه

 گریبار د دیبده  بردارد. اجازه  یآلمان  سمیآل دهیا  در فهم  یگام  یحیمس
  یتال ،دوستدار  رامشآ » ییخو نید»  ةینظر من، نظر  به  که  کنم تکرار
  یمساو  یجهت، ول  است، البته، در خالف  یقشر  عتیشر  اهل  یادعا

 با آن. 

ما بر   بحث» ایآ  که نیبر ا  یشما مبن  پرسش  دوم  نکتة  دربارة  من نظر
  بحث  که  است  نیا  اجمال به« ؟ نه ای برد یم  ییجا  به  ... راه نیسر د
و   است  ینید  شةیاند  در محدودة  یثبح انت،یاعتبار د  به ، انتید  دربارة

دارد.   تیاهم  با آن وندیو در پ  شهیاند  خیتار  دگاهید ما تنها از  یبرا
  خیتار منطق   را که  شهیاند  خیتار  دگاهیاز د  بحث  نیحدود و ثغور ا

کرد. از چند   خلط  انتید  اهل  با بحث دیاست، نبا  حاکم  بر آن  شهیاند
از  » یدیجد»  تیروا عنوان   به ،ینید  یشنفکررو ش،یپ  دهه
 خواند، یم « نیدرد د»  که  چه  آن پوشش ریز ،یقشر  یعتمداریشر

بر   انتید  منطق ایگو  را القاء کند که فکر  نیا  است  کرده  کوشش
  انتینظر از د  و با عزل راند یم  فرمان  شهیاند  یقلمروها  همة

  وارد شد. وسوسة  شهیاز اند  ییقلمرو  چیه در  توان ینم
اگر از  ، بتهامروز ـ ال ِ« ینید  یدموکراس»و  روزید ِ« یدیاقتصادتوح»
  سمیتستانتوپر» ،» یاسالم  تیریمد» ،» یاسالم  یشناس جامعه»

  یمبان  به  یتوجه یب  نیا از  ـ برخاسته  مینظر کن  ... صرف» یاسالم
  دو دهه  به  کیاز نزد  است. من  شهیاند  خیو تار  انتید  متفاوت  ینظر

 « نیدرد د» و  ینید  یبر سر روشنفکر  بحث  مناسبت  به  یگاه  شیپ
ثغور  حدود و  که  یـ در صورت  داشتن « نیدرد د»  که  ام ، گفته به آنان

 « نید  مرض»  به که   یشرط  ندارد، به  یباشد ـ اشکال  روشن  انتید
  نیفاسد ا  یتال زان،یست نید » ییخو نید»  ةینظر  نشود. آن  لیتبد
  یا گانهی  نطقدو از م  است. آن  ینید  یروشنفکر « نید  مرض»

خود، «  و تعصب  یریگ سخت»و در واقع، هر دو، در  کنند یم  تیتبع
  شهیاند  خیتار  خود به  یها خواست  یدئولوژیا« کبود  شةیش»  از پشت 

دو   نیاز ا  کی  چیه  یها من، از بحثنظر   . بهکنند ینظر م  رانیدر ا
  رانیدر ا  شهیدان  خیتار  دربارة  یها پژوهش دیعا  یزیچ ان،یجر

 نخواهد شد. 

 
تمدن و  کی یفروپاش تیدر وضع یـ نظر یخیتأمل تار ـتالش 

. بلکه گردد یتنها در نقطة انحطاط متوقف نم ینظام اجتماع کی

آن  یبه سرچشمة اعتال ریاگزخود ن یها کاوش یتر از آن و در پ فرا
فرهنگ  یبه سر منزل اعتال یابیدست ی. تالش برارسد یم زیتمدن ن

اسالم و  رشیبا استقرار و پذ تعارضدر  ایباستان آ رانیو تمدن ا
 رانیدرست است که در ا نینبود؟ ا یاشاعه فرهنگ و تفکر اسالم

 یقیقح خیآغاز تار گانهیظهور اسالم بعنوان »بطور کامل  چگاهیه
دست  یباور نیدر القاء چن یاز سع زین چگاهیامّا ه« نشد یتلق

از  شیپ آنچه یاسالم شةیاند دگاهیاز د نکهیبرداشته نشد. مضافاً ا
مسلمان شده با  گرید یدر کشورها نی)و همچن رانیاسالم در ا

چون مصر( موجود بود متعلق به دوران  رپایو د یباستان یتمدن
 و لذا مردود بوده است. « بشرجهل »و حاصل « تیجاهل»

که بازگشت )رفرانس( خود به دوران  یاروپائ شمندانیبرخالف اند 
در امر علم  یبشر یاز تفکر عال یا نهیبه گنج یابیرا دست« تیجاهل»

نظام، تمدن و فرهنگ  یو تجربة ادارة جامعه و در جهت اعتال
از  شیپ آن آنچه نیو متفکر یاسالم دگاهیامّا از د ستند،ینگر یم

مراحل  نیتر در باال ژهیباستان بو رانیا مدناسالم بود )از جمله ت
 نی. در اآمد یآن( در واقع هبوط و انحطاط انسان بحساب م یاعتال

« یخلدون و علوم اجتماع ابن»رابطه بخش هشتم از اثر پر ارزش 
 یخلدون در مورد تجمل و درک رابطة نگرش فلسف ابن ةینظر یعنی

 یاجتماع یاعتال طیشرادر برخورد به  یاسالم شمندانیاند یو اخالق
زاده نشد تا   اسالم ،یروشنگر است؛ از نظر متفکران اسالم اریبس

 افتیدر مورد آن صدق کند. بلکه اسالم ظهور  یخیمفهوم تداوم تار
 یشمندانیاند نیچن یفکر تیشد. از ظرف« شیزا»و خود سرمنشاء 

انتظار  ایآ« امر تداوم»و  «یخیتار دید»مفهوم  نیانتظار تکو
« یخیتار»و ارادة مؤلف را به داشتن  لیم ایو آ ست؟ین یا هودهیب
  اند؟ینما ینم گرید

 
  دورة  راثیما با م  گذشته، نسبت  یها ـ در سده یطباطبائ دکتر

  است. من بوده   دهیچیو پ  بغرنج  یمعضل وسته،یپ ران،یا  خیتار  یاسالم
در   یاسیس  شةیاند  خیبر تار  یدر درآمد ،یبتمناس  به ن،یاز ا  شیپ
  مانیآوردند، اما ا  اسالم  انیرانیا  اگرچه»  که  بودم  نوشته ران،یا
است،   مفصل  یحیتوض ازمندین  که  عبارت  نینظر من، ا  . به«اوردندین

  آن و از  با اسالم  ییارویما در رو  دةیچیپ  تیوضع  نیا نمودار  شیکماب
از   یبخش آن   به  انیرانیاست. در واقع، ا  بوده  یاسالم  پس، تمدن

قرار   رضتعا در  یرانیا  تیهو  انیبا بن  کردند که  بسنده  اسالم
البته،   که دیق  نیآشکار نبود. با ا در تعارض  م،یبهتر بگو ای گرفت، ینم
در   یرانیا  تیآن، با هو  نینخست  پرداخت هر حال، اسالم، در  به

شما در   ـ که«  سکوت  دو قرن»  انیداشت، اما با پا قرار  ضتعار
 از  یاریبستوانستند   انیرانیـ ا دیکرد  اشاره  آن  به  شیپ سئوال 
  که  یکسان  کنند. همة دیرا تجد  یرانیا  و تمدن  فرهنگ  ینمودها
  یفارس  زبان دیاند، تجد پرداخته پژوهش   به  رانیا  یخیتار  تداوم  دربارة

  زبان  که  ستین  یدیاند. ترد دانسته  تداوم  نیا عمدة   را عامل  رانیدر ا
  انتقال اگر  که  ام بر آن  من ااست، ام  بوده  یمهم اریبس  عامل  یفارس

 ام، دهینام «یرانشهریا»را   آن  من  که  یا شهیاز اند  یبزرگ  بخش
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  مضمون  رفبا صِ  یفارس  زبان  و گسترش  یبقا شد، ینم  ممکن
  زبان  که  وجود داشت  احتمال  نینبود و ا ریپذ امکان   آن  یاسالم
  زبان  تیبرود. اهم  انیاز م  یعرب  نفع کند و به  دایپ  افول  یفارس
 ،ی. وانگهستین  یاسالم  یمضمون  تنها حامل  که است  نیدر ا  یفارس
 م،یبدان  رانیا  یخیتار  تداوم اریرا مع  یرانشهریا  شةیاند دیتجد اگر
  یفارس  زبان  به  شهیاند  نیاز ا  یتنها بخش  که  میکن  فراموش دینبا

خود   که ،یسهرورد  نیالد شهاب مقام  من،نظر   : به است  شده  نیتدو
 شتریو ب خواند یم  باستان  رانیا  فرزانگان حکمت   کنندة دیرا تجد

در   شهیاند  خیز نظر تاراست، ا  نوشته  یعرب  را به خود  یها کتاب
  طراز اول  یسانینو یفارس  که  یشمندانیو اند  شاعران  مرتبة با ران،یا

و   یریگ سخت»در  دینبا  که  است  یهیاست. بد  سهیمقا  اند، قابل بوده
  به: » دوستدار گفت  مانند آرامش  که  رفت  شیپ  ییتا جا« تعصب

  یاسالم  فرهنگ  یعموم  ییادار جزو  یعنی افتن،ی  اختصاص  رانیا
  افتیدر  نیا  حیدر توض ، سندهینو  همان  که چنان« نشدن.  محسوب

  زبان  یدستاوردها: »سدینو یم «یاصاختص  رانیا»محدود خود از 
  زبان  نیا  افتیو در  و احساس  با سرشت  یا گونه  به  چه و آن  یفارس

  آن  شیو در پو  امدهیبرن  یارسف  از زبان  چه  آن ن،یاست. بنابرا  ممزوج
  فرهنگ  ژةیو  یمعنا  به  یاسالم  رانیا  را فرهنگ  آن  من ده،ینبال

  شةیاند»  خاطر به  تعلق  بودن  یرانیا اریمع.« دانم ینم  در اسالم  رانیا
هر دو   ـ که  یراز  ةیمسکو  یتا ابوعل  مقفع  ؛ ابن است« یرانشهریا

  و باباافضل  یفردوس  شاعر تا ابوالقاسم  یقیدقبودند ـ از   سینو یعرب
  نیلدا تا شهاب  امیاند، و از عمر خ ننوشته  یفارس  جز به  که  یکاشان

اند، همه،  نوشته  یو عرب  یفارس  هر دوزبان  به  که  یسهرورد
  تعلق  هم  اسالم  جهان به نان،یاند. ا بوده  یرانشهریا  شةیاند  ندگانینما

 دارند.   تعلق  یجهان  شةیاند  خیتار  به  که چنان دارند، هم

نظر   که  کردم  یادآوری اجمال   رو به  نیرا از ا  یمقدمات  حاتیتوض  نیا
کنم. ما   جلب  اسالم  جهان  درون در  رانیا  دةیچیپ  تیوضع  شما را به

ما اسالم، ا  جهان  در درون ران،یا  ییایجغراف  گاهیجا اعتبار  به وسته،یپ
از   یاریبس ران،ی. در امیا بوده  آن  رونیدر ب ،یفرهنگ  تیاعتبار هو به 

اند،  داشته  یاله  یها نید ندارد و همة   اسالم  انحصار به  که  ییادعاها
نشد.   گرفته  یاز خود، هرگز، جدّ  شیپ دورة   خواندن«  یجاهل»مانند 

  که  میشناس یرا نم  یا هسندینو  چیه ران،یمثال، در ا عنوان   به که، نیا
در   یغزال یاستثنا  باشد ـ البته، به  دهبو  هوادار خالفت  استیس در

با ظهور   نه  رانیا  خیتار  که نیخود ـ و ا  یفکر  تیاز فعال  یا دوره
  نکتة  نیا  نیاست، مب  اسالم  خیتار منحصر به  و نه شود یآغاز م  اسالم
از   رانیدر ا  اسالم ای  یرانیا  اسالم  گاهیجا  درک  که  است  یاساس

نخواهد شد.  ریپذ امکان«  و تعصب  یریگ سخت کبود  شةیش  پشت»
  و تمدن  فرهنگ تداوم   خیاز آن، تار شتریـ و ب  رانیا  یفرهنگ  خیتار

قلمرو   یمرزها  یدر ورا و تمدن   فرهنگ  نیکشور و حضور ا  نیا
وجه،   چیه  است؛ به  و بغرنج  دهیچیپ رایبس ی خیـ تار  یکنون  ینیسرزم

را به   رانیا ،یزیست » ییخو نید»ِ  تعصب  و به  چهیسربازاز  د،ینبا
  سهم از شتریب  در اسالم  رانیا  نظر من، سهم  فروکاست. به  اسالم 

   یرانشهریا  شةیاند  که  میدان ینم  یدرست  است. هنوز به  رانیدر ا  اسالم

 است.   داشته  نقش اسالم   ینظر  نیدر تدو  یا هیپا  تا چه

 
 سازد؛ یرهنمون م یگریبحث فوق ما را به طرح پرسش د ـتالش 

و در چارچوب تفکر  یکه در حوزة تمدن اسالم یشمندانیاساساً اند ایآ
در  رانیو حوادث مختلف ا یبه مسائل جار ینید دگاهیو از د یاسالم
دانست؟  رانیا شمندیاند توان یاند را م گوناگون پرداخته یها دوره

آنان نسبت به  یدر علقه مل یدیبه مفهوم ترد رسشپ نیبدون آنکه ا
از  یاریبس یها تالش نکهیباشد، امّا با توجه به ا نیزم رانیا

خود  کیتفک ،ینیتفکر د تیدر خدمت بسط و تثب یرانیا شمندانیاند
و  دفاع از فرهنگ ،یاسالم تیو هو تیبراساس ماه گرانیاز د

از  یاسیس شةیها استقالل اند بوده است و نزد آن یاخالق اسالم
 م؟یستیاز طرح پرسش فوق ن ریما ناگز ایوجود ندارد، آ ینید شةیاند

 یا را در درجة نخست جامعه رانیاز صاحب نظران ما ا یاریهنوز بس
  ند؟ینما یقلمداد م یاسالم

 
  نخست  بخش  به  اجمال  به  که  کنم یـ فکر م یطباطبائ دکتر

  یدگیچیپ  توجه  با به زیمورد ن  نیباشم. در ا  داده  شما پاسخ پرسش
محمد  مثال، امام  عنوان داشت. به  را نگاه  اطیاحت  جانب دیموضوع، با

  تعصب  نیا  سبب  بود و به  متعصب سخت   یعتمداریشر  که  یغزال
  مانند جشن ـ  یرانیا  فرهنگ  یاساس  ینمودها از  یبا برخ ،ینید

  یسینو یحال، فارس  نیداشت، اما در ع زینوروز ـ سر ست  گرفتن
  از کتاب  که خود، ـ چنان  یزندگان  دوم  بود و در دورة  برجسته

از   یاریمانند بس است،یس ـ در  افتیدر  توان یم  الملوک حةینص
«  یشهررانیا»  شةیهوادار اند ران،یدر ا  شهیاند  خیتار  بزرگ  ندگانینما

 بود. 

  در دوران  که  کنم  موضوع، اضافه  شدن  روشن  یبرا د،یبده  اجازه
  دنبال  به  انیرانیا  یملّ  یآگاه  نیاجمال، تا تکو  به ،یعنی م،یقد

  یها از حوزه  یاریو روس، بس  رانیا  یها در جنگ  رانیا  شکست
  میاز مفاه  یاریسبودند و ب  نکرده دایرا پ  یکنون  نیتع  یاجتماع  اتیح

  نشده  نیتدو شوند، یم  شمرده  اتیهیاز بد  امروزه  که د،یجد  شةیاند
دارد:   مصداق زیاروپا ن  انةیم  یها حکم، البته، در مورد سده  نیبود. ا

  یو حکما سایکل  پدران  دربارة  ییاروپا  شةیاند  یها خیدر تار  یوقت
  بر حسب کنند، یم  بحث  سیقد  تُماس تا سیقد  نیاز اُگوست  یمدرس

را   آنان  یها و نوشته کنند ینم  آنان  یملّ  یوندهایپ  به  یمعمول، توجه
  نی. ادانند یم  یحیمس  یاروپا  یفرهنگ  راثیاز م  یبخش  کسانی  به

  است  نیبر ا  داد. اصل  میتعم زین  یاسالم  تمدن  به  توان یرا م  حکم
وجود  » یملّ»و «  یاسالم  ةجامع»  انیم  یزیاتم ی اسالم  در تمدن  که

به   چه در آن  ژهیمورد و بو  نیدر ا  من دیدان یطور م  نداشت. همان
را در جلد   آن  اجمال  که  دارم  ینظر متفاوت شود، یم  مربوط  رانیا 

  ةیبر نظر  یا باچهید با عنوان   رانیا  دربارة  یتأمل  کتاب  نخست
از   یبرخ زین  کتاب  نیا گرید  یلدهاو در ج  ام آورده  رانیا  انحطاط
  نیا  مطلب  گفت. حاصل  خواهم  یشتریب  لیرا با تفص  آن  مطالب

  یاعراب، نوع  در حملة  رانیا  شکست  دنبال  به ران،یا در  که  است
چهار صد   کرد: در حدود سال دایپ  نیزود تکو اریبس« یملّ  یآگاه»
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  تشخّص آمد، یشمار نم به  یاسالم  یاز امپراتور  یبخش  رانیا ،یهجر
  یفارس  بود، زبان  کرده دایرا پ خود«  یملّ  یآگاه»و   ینیسرزم

  نینظر من، ا  بود. به  یرانیا  اقوام  فرهنگ فکر و  زبان ،«دیجد»
 شتریب و  یجعل  یها هیبا نظر  بتوان  که  است  از آن تر دهیچیپ  تیوضع

در   آن  درازدامن  یآمدها یپ  فیو سخ  یسطح  یرهابا شعا  از آن
  کنم یم  کوشش  من  که  یا گونه به ، رانیداد. ا  حیرا توض  رانیا  خیتار

  یامپراتور  رونیدر ب شه،یاند  خیتار  دگاهید از وسته،یدهم، پ  حیتوض
، امر « بودن  رونیب»  نیا  منطق  لیاست. تحل  داشته قرار  یاسالم

  یها بیآس م،یا دهیرا نفهم  نکته  نیاما   و هر بار که  ستین  یآسان
  استیس در  یاسالم  ی. جمهورمیا کشور خود وارد کرده  به  یفراوان
  یملّ  منافع  بیناچار از ج و  نداشت  یتوجه  نکته  نیا  خود به  یخارج

 خواهد، یم  ـ که  یبدو  یزیست پرداخت. اسالم  گران  ییبها  رانیا
  و تمدن  فرهنگ  بچة رم،یگ یکار م  به  انهیعام  یریتعب  که دیخشبب
 . کند یرا تکرار م  اشتباه  نیـ هم ندازدیدور ب  ِ اسالم را با آب  یرانیا

  خواهم یو م  است  دهیچیپ اریبس  یخیتار ران،یدر ا  شهیاند  خیتار  گفتم
  شده  شناخته  چندان  انیرانیاز ا  یاریبس  یبرا  که  بزنم  یمثال گریبار د

 ،یکنون  زنجان  یروستاها از  یکی، در  ششم  سدة  دوم  مةی: در ن ستین
 کرد یاسالم، ادعا م  طرةیس  در اوج  که دیبال  یلسوفیسُهْرورد، ف  نام  به
و «  باستان  رانیا  فرزانگان  حکمت دیتجد»او   یفلسف  نظام  که

  یفلسف  یها در نوشته  هک نیا  است. شگفت  یونانی  لسوفانیف
  ابوالقاسم  یو تال  یرانیا بزرگ   لسوفیف  نیا ،یسهرورد  نیالد شهاب
و   نشده  یاسالم  احثمب  به  یا اشاره شه،یاند  خیدر قلمرو تار  یفردوس

کند و مفهوم   نیتدو«  رانیا»  یبرا  یا فلسفه  خواست یم در واقع، او
  نام  به ی گرید  لسوفیکند. ف  خیتار  را وارد فلسفة  یخیتار  رانیا 

  است  یرانیا  شةیاند  ندگانینما  نیاز هم گرید  یکی ،یکاشان  باباافضل
  زبان  به  فلسفه  دربارة  یاریبس  یها رساله  هفتم  در آغاز سدة  که

  به  یتوجه  تاکنون  که  است  تأسف  یو جا  فاخر نوشته  یفارس
 . است  او نشده  یها نوشته

 

خود با   نسبت در ،یاسالم  در دورة ل،یدو دل  به ران،ینظر من، ا  به
  سرشت  به  نخست  لیکرد. دل دایپ  دهیچیپ  یتیوضع ،یاسالم  تمدن
  به  توان ینم جا نیا  که شود یم  مربوط «ایدن»  نید  عنوان  به  اسالم

  چنان از  یانریا  فرهنگ  که نیا گریکرد و د  انیرا ب مطلب   نیا  لیتفص
گفتار »  عنوان  خود را به  توانست  برخوردار بود که  یاستوار شالودة 

از   کند. با استفاده  لیتحم  نید  نیا  به  اسالم ریتفس  یبرا« مسلط
از   یافتیدر وسته،یپ انت،یهر حال، د  به  که  گفتم  نیاز ا  شیپ  چه آن
  ینید  شةیاند زا  یبزرگ  بخش  که  کنم یم  است، اضافه  انتید

دوستدار را   آرامش  مثال، ضابطة  عنوان  و اگر به  است  یرانیا ،یاسالم
 نخواهد  یباق  یزیچ  رانیاز ا م،یریبپذ  از اسالم  رانیا  کردن جدا  یبرا

  از اسالم  یبزرگ بر عکس، بخش  د،یما با  که  کنم یتصور م  ماند. من
را   یتر دهیچیپ  پرسش دیبا اچار،ورت، نص  نیو در ا  میبدان  یرانیرا ا

  رانیا  بارة در  یجدّ  . بحثمیکن  مطرح ما با آن   و نسبت  سنت  دربارة
  نیچن  میبتوان  آغاز خواهد شد که  یزمان  یرانیا  شةیاند  خیو تار
 . میکن  رامطرح  یپرسش

تصلب »چنانچه برداشت ما از آثار شما درست باشد؛ شما  ـتالش 
 یها دانسته و محور بحث رانیانحطاط ا یرا از عوامل اصل« سُنت

است و « انتید»و « استیس»دو عرصه « تصلب سُنت» شما در
ـ بعنوان موتور  شهیاند انیدو عرصه از نظر شما جر نیچون در ا

رو بزوال بود،  گریا بعبارت دیـ موجود نبود  یائیمحرک تحول و پو
 جیمانده و بتدر عقب نیدر مضام ینیو تفکر د یاسیسُنت س نیبنابرا
را همراه با خود در  نیزم رانیخود ادامه دادند و ا یبه بقا دهیپوس

 نیا حیدچار انحطاط ساختند. در توض یاجتماع یها همة عرصه
 و استیس انینسبت م»ها به  ها و بار بار نیمباحث شما همچن

ه به نوع ضرورت توج هیتک نیمنظور از ا ای. آدیا اشاره داشته «انتید
برعکس، در درک علل  ای استیس بر انتید یرگیرابطه و نسبت چ

را در چه « نسبت» نیاست؟ خود شما ا رانیا یخیانحطاط تار
 توانست یم ندویا انیم یا چه رابطه د؟یدان یاز آن مطلوب م یصورت

 ریس لیگردد؟ در اروپا بدل رانیا یخیـ تار یفرهنگ یموجب اعتال
 گریسُنت در هر دو عرصه حفظ شد و بعبارت د یائیپو شه،یاند یدائم

از هم  انتیو د استیکامل س کیتا به مرز تفک افتیتداوم  ایسُنت پو
 تیتحول فراهم بود و وضع« امکان طیشرا» زین رانی. اگر در ادیرس
به نقطة  ریناگز زیما ن ایآ بودنو حاکم ن شةیاند رشیدر پذ« امتناع»

 یو در هر دو عرصه پاسخگو میدیرس ینم استیاز س نید یجدائ
  م؟یشد یزمانه نم یازهاین

 
سنت،   تصلب  ژهیسنت، و بو  دربارة  من  چه  ـ آن یطباطبائ دکتر

  توانم یتأسف، نم  است. با کمال  و ناقص  ییابتدا اری، هنوز بس ام نوشته
  نیدر ا ر،یاخ  یها سال کنم. در  اشاره  آن  به  لیتفص  به جا نیدر ا

  دربارة  یدیجد  ةینظر  یروز  بتوانم تا  ام کرده  یاریبس  کوشش نه،یزم
سازگار باشد،   رانیدر ا  شهیاند  خیبا مواد تار  که  یا گونه  سنت، به

  در اروپا که دیجد  یاسیس  شةیاند  خیتار  جلد نخست کنم. در  عرضه
  حمطر  یحیمس  اتیرا در اله  بحث  نیا  یانتشار است، مبان  دست در

کرد   خواهم  کوشش زین  رانیا  دربارة  یتامل  و در جلد دوم  ام کرده
کنم، اما   مطرح  رانیدر ا  شهیاند  خیتار  دگاهیاز د  سنت  دربارة  یا هینظر

  نتوان  که  یتا زمان  که  میبگو دیبا اجمال   شما به  پرسش  در پاسخ
  رانیدر ا  شهیاند  خیمواد تار  به  را با توجه از سنت   یدیجد  مفهوم

 ن،ینخواهد برد. بنابرا  ییجا  به  راه  سنت  تصلب  کرد، بحث  نیتدو
  اند و تا آماده شدن مورد ناقص  نیدر ا  من  نیشیپ  یها بحث
  در ابن  آنچه به  دیها را ذکر کردم، با آن  یها عنوان  که  ییها نوشته

  هر حال، مشکل  . بهاکتفا کرد  ام گفته  یاجتماع  و علوم  خلدون
  البته زیو ن  یآلمان  فلسفة  مباحث  به  با توجه  من  ـ که« امتناع  طیشرا»

  نیادیبن  یـ مشکل  ام کرده  فوکو مطرح  شلیم  یها بحث  به  با توجه
 در  شهیاند  خیاز سنت، در تار  یگرفت. نقاد  یرا جدّ  آن دیو با  است

خواهد بود، جز از  دیجد  یفلسف  دنیشیدر واقع، آغاز اند  که ران،یا
 نخواهد شد.  ریپذ  امکان  یا هینظر  نینچ  کردن  مطرح  یمجرا

 

  آن  به  توانم ینم  که وجود دارد  یا شما نکته  پرسش  عبارت  نیواپس در
 « استیاز س  نید  ییجدا»  امکان شما دربارة   نکنم. از پرسش  یا اشاره
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است.   بوده  استیس  نیع وسته،یپ انت،ید ران،یا در  که دیآ یبر م  نیچن
  و نه  است زگارسا  رانیا  یخیتار  با تحول  نه ست،ین  قیدق  سخن  نیا

  آن  ةیبر پا  که  یعبارت  که نی. نخست، ارانیدر ا  شهیاند  خیبا مواد تار
است.   یرانشهریا ست،ین  یاست، اسالم  استیس  نیع  انتیاند، د گفته
  سلسلة ادگذاریبن  به« و مُلک  نید  بودن توأمان »  ارتعب  سنت
در   که  ییمعنا  ، به« یپادشاه» ای«  مُلک»  . مفهومرسد یم  یساسان

 ،یاسالم است. در آغاز دورة   یرانیا ست،ین  یآمده، اسالم عبارت   نیا
  شد که  خالصه  عمل در« ِ خالفت»از حکومت، در   یاسالم  افتیدر

  در عمل  خالفت  که  از آن  پس  نداشت، بلکه زین  یاسالم  ةیرالبته، نظ
  آن  یبرا  یزانسیو ب  یرانیا  سلطنت  ةینظر  ةیبر پا  یا هیشد، نظر  تیتثب
مانند  ،یرانیا  یها خاندان  نیاز نخست ران،یا  خی. در تارکردند  نیتدو

  مان  انتید  نیما ع  استیس ،یاسالم  تا انقالب  هیبو و آل  انیسامان
کردند و  دایپ  یعلما قدرت  ییها در دوره  که  است  یهینبود. بد

  ةیمانند نظر  یا هینظر زیها ن دوره  نیدر ا  یداشتند، اما حت  ییادعاها
  یویو دن  ینید  قدرت  بر وحدت  یمبن سایکل  خیدر تار  مطلقه  تیوال
اسالم، اگرچه  ،یاساس طور  به  که  است  امر آن  نیا  نشد. علّت  نیتدو

  نیاند، د گفته  معمول  بر حسب  که آن   خالف  اما به است،یدن  نید 
و   پاپ  مطلقة  تیوال  پردازان  هینظر انه،یم  یها . در سدهستین  استیس
  و حقوق  یونانی  یاسیس  فلسفة  میمفاه از  توانستند با استفاده سایکل
  از همان زین  آنان  ند و مخالفانکن  نیتدو  یاسیس  یا هینظر  یرُم

  خیتار سود جستند. در  یمتفاوت  یاسیس  ةینظر  نیتدو  یبرا  میمفاه
بود، اما   توجه مورد اریبس  یونانی  ینظر  فلسفة ران،یدر ا  شهیندا

  رانیدر ا  یاسیس  شةیاند در زوال   که من  یا گونه  به ،یعمل  حکمت
  نشد که  نیتدو  یا هینظر  نکرد و چنان ادیپ  یتیام، اهم داده  حیتوض

  یها نوشته  دربارة  من  که  هاست خواند. سال  یرا اسالم  آن  بتوان
ها، و  آن  عمدة  که  و اعتقاد دارم  ام کرده  قیتحق  یاسالم  دورة  یاسیس

 اند، یها اسالم است. البته، ظاهر آن  یاسالمریها غ آن  همة ران،یدر ا
  یاسالم  اتیروا  یبرخ و  قرآن  یها هیاز آ  یبرخ  ها به در آن  یعنی

  شده  گرفته  یرانیا  یها از نوشته  یاساس  می، اما مفاه است  استناد شده
  اندازة  به  یرانیا  یاسیس  نوشتة  چیه مورد، نیاست. در ا

 زیانگ . شگفتستین  توجه  جالب  یطوس  الملک نظام  خواجه استنامةیس
  یا رساله  یاسالم  انتید در  متعصب  چنان  یمرد  چگونه  که  است
 است.   نوشته  یرانشهریا ی اسیس  ةیدر نظر  تیبا اهم  چنان

و با   است دیجد اریبس ران،ی، در ا«استیو س  انتید  وحدت»  ةینظر
نخست،  ران،یرا در ا  هینظر نیدارد. ا وندیپ  اسالم  شدن  کیدئولوژیا

 ها یدئولوژیاز ا  یا دهیو نسنج  دهینفهم اقتباس   ةیابر پ  یعتیشر  یعل
 زیاز او ن  شیکرد. پ  مبتذل، عرضه  سمیمارکس  ژهیبو د،یجد  یاسیس

و   هیما یب سخت  ،یعام  یمرد  ینظر  قلمرو مباحث  احمد ـ که آل
  به  بود از اسالم  کرده  بود ـ کوشش  یمغرض  یاسیاز آن، مرد س شتریب

  یاسیس  اسالم ن،یکند. بنابرا  استفاده  یاسیس  یا و حربهابزار   عنوان
 دیجد  یاسیس  یها یدئولوژیا  در مسلخ  که  است  یاسالم ،یکنون
 کاریپ  یدئولوژیا بلکه  ست،ین  یاسیس  ةی؛ نظر است  شده  یقربان

  امروزه  که  یکسان رایز د،یفهم  درست دیرا با  مطلب  نیاست. ا  یاسیس
ندارند ـ   توجه  نکته  نیا  به ند،یگو یم  سخن  اسالم  ونیزاسیاز سکوالر

  یی. جداگرفت  تیحیمس زا  اسیق  توان یرا نم  اسالم  ـ که دانند یانمی
باشد و   از آن  ییزدا  یدئولوژیا  یمعنا  به دیو دولت، در اسالم، با  نید

و   ستمعنا یب  کسرهی  یمفهوم  درمورد اسالم  ونیزاسیسکوالر  گرنه
مورد نوشته   نیدر ا  که  یاریبس  مطالب  در همة  که  ستین  سبب یب
  کرد که فراموش دیوجود ندارد. نبا  یجدّ  جملة  کی شود، یم 

سروش،   میمانند عبدالکر  یکسان ن،یاز د دیجد  یتلق  نیا  داران پرچم
و  بودند  نید  کردن  کیدئولوژیدر ا  یعتیشر  نخست، خود از هواداران

  کسرهی  باره  نیدر ا  ینظر  بحث  دگاهید از زین  آنان  یکنون  موضع
به   توان یم  نمونه  یبرا ،مورد  نیاست. در ا  راههیب و در  ربط یب
  یدر کتاب  شیپ چند ماه   کرد که  مراجعه  سروش  میاز عبدالکر  یا مقاله 

مقاله،   نیاست. در ا منتشر شده   سمیو سکوالر  سنت  با عنوان
در   آن  مضمون  به  یا اشاره که   آن یرا ب« سمیسکوالر» سنده،ینو
و  ردیگ یکار م  به  یهیبد  یوممفه  عنوان بکند، به  یحیمس  اتیاله
و آوردن   یعرب  به  واژه  آن  ترجمة  بارة در  یحاتیتوض از  پس  گاه آن

هر حال،  به   که ردیگ یم  جهینت ، گرانیو د  یاز مولو  یاریبس  اتیاب 
  که کند یم  نقل  یالهور  و از اقبال«  ستین  یسکوالر کاف  عقل»
معمول،   ، بر حسب آنچه«.  است تر فتاراست، گر  گشوده  تا بال  عقل»

  که  است  نیا ماند، یم  ناگفته  سروش  میعبدالکر  نوشتة  نیدر ا
  خیم  و به  نعل  هب»عوام،   قول  به ن،یو ا  ستیچ دعوا بر سر  باالخره

 دارد؟   یا دهیفا ، چه «زدن

  که  یا راههیب سروش، از  میعبدالکر  امثال  که  است  نیا  من نظر
. ندیایب  رونیب توانند یبودند، نم  گذاشته  گام  آن در  شیها پ سال

  که  یبود و تا زمان  نادرست  یکوشش ن،ید  کردن  کیدئولوژیا
نتواند   در اسالم ایو دن  نید  از نسبت  بحث در  ینید  یروشنفکر

  یجدّ  یسخن  کند، نخواهد توانست  مطرح  دگاهید  نیا زرا ا  پرسش
  ییها پرسش حجاب   ینید  یروشنفکر  یکنون  یها کند. بحث  مطرح
  مطرح  شیپ  چهار دهه از  نید  کردن  کیدئولوژیا  راهةیب  که  است
  کند که  را دنبال  یا راههیب دیانب  رانیا  یاست. روشنفکر  کرده

  آن  زمان  کنم یاست. تکرار م  گشوده برابر او رد  ینید  یروشنفکر
  یشعار روشنگر  به  یبا اقتدا  رانیا  یروشنفکر که   است  دهیرس
: کند یم دیراه، دو خطر، ما را تهد  نی. در اکند دایپ را« دانستن جرأت»

«  رانیو  بست یازپا»  یها هینظر  گرفتن  ینخست، خطر جدّ
  ینید  یروشنفکر  که  یکسان  در دام  فتادنا گر،یو د  ینید  یروشنفکر

 . رندیگ یم  یرا جدّ
 

 دارد ادامه
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 خیاربرت داریاپ یراث
 

 

 “یشهانجمن دوستداران اند“ یناراز سم گزارشی

 “یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهد“ب در کتا یدکتر جواد طباطبائ یدگاههاید ینقد و بررس در
 

 

 به  یرانا یختار یدر بازنگر یا موجب برآمدن موج گسترده ی،و اخالق یفرهنگ ی،اقتصاد یاسی،س بست بنو گرفتار آمدن کشور در  یتجربه انقالب اسالم
 یشةو زوال اند یخیانحطاط تار“رح است. ط یدهبست گرد بن ینا یو اعتقاد یفرهنگ ی،فکر های یشینهو پ یمنظور درک روشن و همه جانبة علل واقع

از پژوهشگران برجسته کشورمان است،  یکه حاصل سه دهه کار و تالش دکتر جواد طباطبائ ینهزم یناست در ا ای یهنظر ینتر جامع “یراندر ا یاسیس
 یکیامروز  یشانا یگراثر در کنار آثار د ینست. اگردآمده ا “یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهد“ یعنی یشاناثر ا یناز آن در آخر یکه بحث گسترده و جامع

ساعته در  ۹ـ  ۸ یناریسم ی. برگزارشود یامان محسوب م یجامعة روشنفکر یاندر م یراندر مورد ا یخیـ تار یفلسف یها از نقاط ثقل توجه و بحث
دکتر  های یدگاهنظرات و د هتوجه گسترده ب ینا یدر تأئاست د یتی، حکا2۰۰۳ یهژانو 1۸از عالقمندان در  یسخنران و در حضور جمع ۶برلن با شرکت 

 . یطباطبائ

آراء  یقرارداده، طبعاً توجه خود را رو یهنماندوباره به گذشته م یموضوعات خود را نگرش یاز ارکان اصل یکیهمان آغاز انتشار    از “تالش“ یکهاز آنجائ 
خوانندگان  یارتالش در اخت 11است که از شماره  یشانبا ا یا مصاحبه یبترت ینهزم ینا در اگام م ینمتمرکز ساخت. نخست یدکتر طباطبائ های یدگاهو د

تالش  ینمصاحبه است، لذا مسئول یک یتاز ظرف یشتربه مراتب ب یارائه شده توسط دکتر طباطبائ های یهو نظر ها یدگاهقراردارد. امّا از آنجا که وسعت د
عالقمندان انجام شده بود، در  یگرو د“ندیشهانجمن دوستداران ا“اثر توسط  ینا یکه رو یکار و زحمات یجاز نتا رییگ به منظور بهره یاربس یبا عالقمند

شماره و شماره بعد  ینخوانندگان در ا یارگزارش در دو بخش در اخت یناالمکان جامع از آن گرفته که ا یحت یبه ارائه گزارش یمحضور و تصم ینارسم ینا
 . گیرد یقرار م

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یناربرنامه کار سم یجلسه و معرف افتتاح
 

توجه حضار را به سابقة بحث و  یا مقدمه یط یناردر آغاز افتتاح کنندة سم
منجر شد، جلب نمود.  ینارسم یبرگزار یمبه تصم یتنها  که در  یگفتگوهائ

ر در شه یکه هنگام اقامت دکتر طباطبائ یسابقه را به جلسات ینا یو
 انیکهبه زم یعنیچهارشنبه شب، برگزار شد، مرتبط ساخت.  ینبرلن، چند

اسناد و آثار  یو تأمالت خودرا بررو یقاتاز تحق یبخش یدکتر طباطبائ
شهر برلن در مورد دوران  یو فرهنگ یموجود در دانشگاه و مراکز علم

“ دوران گذار“ تأمالت تحت عنوان ینکه حاصل ا گرفت، یم یپ یهصفو
را بخود اختصاص “ یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهد“ کتاب یاساسبخش 

 است. ادهد

که  شد یم یمبه چهار بخش تقس ینارطبق برنامه اعالم شده، کار سم 
 انجمن یکتاب توسط سه تن از اعضا یبخش به معرف یننخست

 اختصاص داده شده بود:“ یشهدوستداران اند“

آثار دکتر  یررمقدمه آن و ساب یهفصل اول و دوم کتاب با تک یمعرف 
 فصل سوم تا  یسپس معرف یشان،ا ینظر یبه منظور ارائه مبان یطباطبائ
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 کتاب. یششم و درخاتمه فصل انتهائ

 یها از سو ها و پرسش ها، سنجش نوبت به طرح نقد ی،پس از بخش معرف 
 یو آنگاه رشته کالم به دکتر طباطبائ رسید یاز سخنرانان م یگرسه تن د

. در شد یحضور داشتند، سپرده م ینارسم ینه دعوت انجمن در اکه ب
 یلبحث آزاد در نظر گرفته شده بود که بدل یبرا یفرصت یزبرنامه ن یانتها

 یریو بهره گ یسخنان دکتر طباطبائ یدنبه ادامة شن یاربس یعالقمند
توسط حضار از آن صرف نظر  یشان،ا یدگاههایاز آراء و د یشترهرچه ب

 .بعمل آمد

 

 کتاب یاول: معرف بخش

 یدکتر طباطبائ ینظر یبه مبان یـ فصل اول و دوم با نگاه 1
 

بر  ای یباچهد“ برکتاب یهسخنران عالوه برتک ی،مبان ینبه منظور طرح ا 
دکتر  یگراز آثار د ینمقدمة آن، همچن یژهبو“ یرانانحطاط ا یةنظر

تاب نکته وار مورد بحث در ک یاساس یجسته و برمحورها یاری یطباطبائ
 فشرده عبارتند از: یارو بس یاجمال یکه در نگاه گذارد یانگشت م

 

بحران  یکه از نظر دکتر طباطبائ یرانبه بحران امروز ا یـ توجه اساس
 ینا یخیدرک تار یشانمدرن است. از نظر ا یتشکست در تجدد و عقالن

انحطاط  یةنظر“یعنی  یعموم ای یهبحران تنها در چارچوب و در درون نظر
 یرامکان پذ یرانا یخو مقوالت تار یممفاه ینو تدو یابیو با دست“ یرانا

 خواهد بود

 ینا یانشده و در م یهتک یبرعوامل داخل“ یرانانحطاط ا یةنظر“ ـ در
 یخروبه زوال آن در کل تار یرتاریخیو س یاسیس یشةعوامل به نقش اند

 .گیرد یصورت م یتوجه اساس یرانا

طرح “ یرانانحطاط ا یةنظر“ در یکه دکتر طباطبائ یاساس یـ پرسشها
و  یائیپو یرویکه فاقد ن یدراصل معروض سُنت است. سنت کنند یم
کتاب با  یندرا یشاندر دوران مورد نظر ا یرانا یگراست. بعبارت د یندگیزا

 تصلب سُنت مواجه است. یتوضع

ممکن  از درون سُنتِ دچار تصلب یاساس یـ و از آنجاکه طرح پرسشها
از  یرونب یگاهیازپا یریمبن بست ما ناگز ینلذا به منظور خروج از ا یست،ن

 .یم( به نقد آن بپردازیته)مدرن یگاهاز پا یعنیسُنتمان 

 

 یختار یبند یمتقس یبه بحث در مورد چگونگ یسندهدر مقدمة کتاب، نو 
 یشةاند یخو تار یخیتحوالت تار تر یقفهم دق یآن برا یتو اهم یرانا

و فقدان مالک  یبند یمتقس ینپرداخته و با توجه به مشکالت ا یاسیس
 یشهاند یخرا که در تار یمختلف یها دوره نماید یم یآن، سع یبرا یقیدق
حوادث مهم  یاریآن، ب یها قابل روئت است به همراه نقطه عطف یاسیس
 خیرا در تار یدو دوران کل یبند یمتقس ین. او در ایدتر نما آشکار یخیتار
 ی)از آغاز شاهنشاه یمدوران قد کند؛ یم یعالمت گذار یاسیس یشةاند

 ز)از آغا ید( و دوران جدیاسالم یها دوره یها سده ینتا واپس یانهخامنش
به دوره  یکل یها دوران یناز ا یکتا امروز(. سپس هر یانصفو یفرمانروائ

 .دشون یم یمتقس یاسیس یشةو اند یخیبه لحاظ تحوالت مهم تار یهائ

 بدان نظرداشته “ یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهد“ که کتاب یخیدورة تار 

و  یآن گردآور یخیتار یتو درفصل نخست کتاب مجموعة حوادث پراهم
است که با جنگ چالدران آغاز و با  یرانا یخاز تار یا اند، دوره ارائه شده
 .یابد یم یانو روس پا یرانا یدر جنگها یرانشکست ا

 دوران گذار“ دوران را ـ که خود نگارندة کتاب عنوان ینکه ا ائییژگیهو 
برخوردار  یاریبس یتما از اهم یـ برا یگزیندآن برم یرا برا“ یرانا در
 عبارتند از: گردانند، یم
 

 یقلمرو مرزها یدنو رس یانبا آمدن صفو یرانا ینیوحدت سرزم یسـ تأس
 یانساسان یبه گسترة شاهنشاه یرانا

بر شالودة  ینمغرب زم یخژرف در تار های یدگرگون یدایشپ ـ همزمان،
 یزبر عالم و آدم و ن یرگیآن منطق چ امان یکه منطق ب یننوآئ ای یشهاند

 بود. یمناسبات جهان یطرةمنطق س

در  یسُنت یشةدر جهان غرب و اند یننوآئ یشهاند یانم یـ برآمدن تعارض
 یرانا

 یرانتعارض در ا ینبه ا یآگاه یران،در ا یشهتصلب سُنت اند یلـ بدل
 ممکن نشد.

 یندر ا یرانـ که در ا کند یم یتتبع یشهـ از آنجا که منطق عمل از اند
منطبق  یزاست ـ لذا منطق عمل ن یسُنت یشهعمل از اند یتدوران تبع

 نبود. یجهان ینو الزامات و مناسبات نو ها یازبرن

 نطق شکست است.م یراندوران در ا ینمنطق حاکم بر ا ینـ بنابرا
  

توسط  یراندولت در ا یةفصل دوم کتاب به ارائه طرح نظر یدر معرف 
 یننو یشهاند یانوجوه تعارض م ینتر اشاره شده و به مهم یدکتر طباطبائ

 ی،منطق فرمانروائ یاسی،نظام س ینهدر زم یراندر ا یدر غرب و تفکر سُنت
و  تهامور پرداخ ینز اا یرانو غفلت ا یدمنطق تداوام حکومت در دوران جد

 :گردد یارائه م یلذ یجمعبند
 

 یلمنطقه امّا بدل یاز قدرتها یکیشدن بعنوان  یتلق یرغمعل یرانـ ا
که از  یدیجد یممفاه یرااست. ز یبغا یجهان ینغفلت، از مناسبات نوآئ

 یاسیبعنوان پشتوانة نظام س یننو یاسیس یشةها و برشالودة اند ضرورت
 کاننشده تا ام یجاددوران ا ینا یرانیانا یشةو اند یتاست، در ذهن یدجد

 حضور را فراهم آورد. ینا

شده مفهوم دولت  یجاددوران در غرب ا ینکه در ا یمیمفاه ینتر ـ از مهم
 یدولتها ینپروسة تکو یةو اروپا از زاو یرانا یانم یسهاست. به منظور مقا

مفهوم در غرب  ینا یدایشعوامل موثر پ یحفصل دوم کتاب به توض ید،جد
پردازد،  یم“ یصجدال تنص“ به مفهوم یلرابطه به تفص ینپرداخته و در ا

 ینپادشاهان که سرانجام ا یبا اقتدار عرف یساکل یاروئیجدال و رو یعنی
 .انجامد یم یعرف یدولتها یجادجدال به گسترش عرف و ا

 

 فصل سوم تا ششم یـ معرف 2
  

که عبارتند  شود یچهار فصل ارائه م ینا از ساختار یشمائ یدر آغاز معرف 
و  یمسئله فرمانروائ ی،اساس های یهبه نظر یدنرس یها برا از؛ ارائه داده

موضوع و پرداختن به تجدد در اروپا که  یبعنوان محور اصل یاسیس یشةاند
 نموده بود. یجادا یشهدر اند یاساس یتحوالت



 1381 بهمن / اسفند ـ ـ 12تالش ـ سال دوّم ـ شماره                               
 

22 

 

 یهایخالصه بررس چهار فصل کتاب سخنران یپس از ذکر ساختار اصل 
 :دهد یفصول ارائه م یناز ا یکخود در هر

 

 سوم: فصل
  

نگاه  یا یراندر مورد ا یگانهب یها سفرنامه یفصل بررس ینموضوع ا 
از طبقات و اقشار گوناگون از بازرگانان، افراد ماجراجو تا فرستادگان  یافراد

رهنگ آنان بربستر ف یشةاست که نگاه و اند یغرب یقینو محق یاسیس
آن  ازافراد  ینمدرن در اروپا بود. ا یشةغرب شکل گرفته و متأثر از اند

 یراندر غرب به مسائل ا یافتهاستقرار  یننو های یو با اتکاء به آگاه یچهدر
 یوةدر مورد ش ها یکجتاب یرغمها عل سفرنامه ین. در انگریستند یم

نکات از  ینه اطرح شده ک یقیدوران گذار نکات دق یرانِدر ا یفرمانروائ
 آن دوران پنهان مانده بود: یرانیاننگاه خود ا

 

از  یکم ی،فرمانروائ یوهش یدوران دوگانگ ینا یهایبرجستگ ینتر ـ از مهم
پادشاهان سُست عنصر  یپادشاهان قدرتمند خودکامه و دوم از سو یسو

امّا  انجامد یموقت کشور م ینوع نخست به رونق و آبادان یوةاست، که ش
 امور در کشور است. های یرازهشدن ش یدهنوع دوم پاش جینتا

نهاد  یچاست و ه یتنها نهاد فرمانروائ یدوران پادشاه ینـ در هرحال در ا
 از جمله نهاد وزارت، دولت و... در کنار پادشاه امکان حضورندارد. یگرید

شاه و  یو سلطة منافع خصوص یشهدراند یـ فقدان مفهوم منافع عموم
 ر کل دوراند یاناطراف

 یولشده و بحساب آمدن آحاد مردم بعنوان ت ینتضم یتـ فقدان مالک
 داران شاه

و نوش  یشبه فراهم آوردن ع یرانـ ضعف نهاد وزارت و مشغول بودن وز
 یو الجرم فساد اخالق عموم یانپادشاه و فساد دربار و دربار

رش به پرو توجهی یب یقـ عدم درک منطق تداوم قدرت و حکومت از طر
 یانبعضاً از م یپادشاه، حت ینبه عنوان جانش یعهدول یتو آموزش و ترب
در  یرانیا یانکه برخالف راه و روش فرمانروا یرسم ینانبرداشتن جانش

در  یو آماده ساختن و یعهدول یتدوران باستان بود، که در آن دوران ترب
 یتامنبرخوردار و ضامن مصالح و  یبسزائ یتحفظ و تداوام قدرت از اهم

 .شد یکشور محسوب م

 

 چهارم: فصل
 

خود به  یکه در سفرها پردازد یم یرانیانیفصل به اسناد و مکتوبات ا ینا
نگاه در  یندر اروپا توجه داشته و ا ییراتغرب به تحوالت و تغ

 است. یافتهآنان بازتاب  یها سفرنامه

فاقد  داشته امّا یهو مظاهر آن تک یها برتمدن غرب سفرنامه ینهرچند ا
ها بنا شده است.  تمدن برآن یناست که شالودة ا ینظر یاز مبان یدرک

و اقتدار است.  یآزاد یانفصل رابطه و نسبت م ینا یطرح پرسش اساس
بود که به غرب  یرانیانیا یو اقتدار همواره موجب شگفت یآزاد یاننسبت م

 یزادهمه گونه آ یالیمفهوم که چگونه است با است ینبد کردند؛ یسفر م
جامعه و احترام به مقام صاحب  یامّا اقتدار در ادارة عموم ی،درممالک غرب

 است. یقدرت همچنان باق

 پنجم: فصل
 

فصل مورد بحث و  یندوران گذار در ا یساننو یختار یاسیس یشةاند 
 است که: یبررس

 

ها فاقد  آن یسینو یخو تار اند توجه یب یرانا یمـ به سُنت خردورزانه قد
 است. یو عقالت ینظر یمبان

 یاخالق یپرداخته و آن را به مثابه مکان تحقق سرمشقها ینقل یخـ به تار
 یانعمل ب یبه معنا یسینو یخاز تار یدرک یچآنان ه یان. درمنگریستند یم

 .گردد یحوادث گذشته مشاهده نم یابی یشهو ر

زبان  به دربار. یساننو یخمستقل و وابسته بودن تار یسینو یخـ فقدان تار
سلطنت مطلقه و در تالش  یهپرتکلف و در خدمت توج یشه،از اند یته

با مباحث مربوط به دائرة نبوت  یوندو در پ یاله یتمربوط ساختن آن با مش
 و امامت است.

 

 یسهمقا شود؛ یفصل به بحث گذاشته م ینکه در ا یتر یمسئله عموم 
 ینکتاب برا یسندةاست. نو یحیتو مس یاسالم یشةپروسه تحوالت اند

بوده  یائیدن ینیسکوالر به مفهوم د ینینظر است که اسالم از ابتدا د
که  یبوده و آن مفهوم یقدسان ینیکه در آغاز د یحیتاست، برخالف مس

نسبت  یشیرخ داد در واقع بازاند یحیتکه در جهان مس یونزاسیاز سکوالر
است  ینبرابر دو اصالت قلمرو عرف در  یااصالت دن یو شناسائ یاو دن یند

. اما در گردد یم یاتساحت ح یندوا یانم یتعادل یکه منجر به برقرار
اصالت قائل بود امّا  یادن یو اسالم که در ابتدا برا یاسالم یشهخصوص اند

تعلق گرفت که  یشده و تنها به ساحت قدسان یمضمون ته یناز ا دریجبت
رفتن قوت  یانا از مهمان یعنی یعرفان یشهاند یدایشپ یتفکر ینچن یجهنت
 آن است. یزیگر یاو استقرار ضعف دن یائیدن

 

 ششم: فصل
 

و  یخدر کل تار یاسیس یشهتحول اند یراست فشرده امّا جامع به س ینگاه 
 یشهباستان و به اند یراناز آغاز دوران ا یآن، نگاه یابندةزوال  یربه س

اخر قرن دوم از او یاسالم یرانفرهنگ ا ینو سپس به عصر زر یرانشهریا
 رزانگیو ف یاز خرد ورز یقو یها و جنبه یاسیبا استقرار فلسفه س یهجر

ترک  ینسالط یرانیا یوزرا یسینامه نو یاستو سپس گذار آن به عصر س
و باالخره  یسینو یعتنامهبه شر یسینو یاستنامهتحول س یجو آنگاه بتدر

سلطنت  یشةـ تصوف و اند یعاز تش یبیدر ترک یاسیس یشهسلطه اند
 .یرانا یخبردوران گذار تار

 یانهم یها سده یبا آنچه که در اروپا یراندر ا یشهاند یخیتار یرس یسهمقا 
حوزة تمدن را  یندوا یرتاریخیفصل جهت خالف س ینصورت گرفت، در ا

 یگذار یههمزمان است با پا یراندر ا یاسیس یشه. زوال اندسازد یآشکار م
 طهبواس یالدیم 1۳ـ  12 یها سده یوپامدرن در اروپا. در ار یشهاند

و فلسفه  یبازگشت به حقوق روم یقها و از طر فرهنگ یرارتباط با سا
در اروپا گسست از  یکهمدرن نهاده شد و در حال یشةاند یانبن یارسطوئ

به  یمقد یشهاند ینظر در مبان یدسُنت به مفهوم تدوام نقادانه آن و تجد
 یشهاند ت،از سُن یگردانیبارو یرانامّا در ا ید،مدرن انجام یشةاند یدایشپ
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مانده  یباق یمدر حوزة تفکر قد یائیبدور از نقد و بدور از هرگونه پو یاسیس
 .یدخود را تا مرحلة تصلب تداوم بخش یبقا یو تفکر سُنت

در  یمتعلق به دوران گذار که توسط دکتر طباطبائ یخیاسناد تار یگراز د 
 یا قرارگرفته است، ترجمه یث و بررسمورد بح یلفصل ششم به تفص

تر ـ که به نظر  بخش عهدنامه مالک اش یژهاست از نهج البالغه ـ بو
سند  ین)مصالح مرسله( ا یبر مفهوم مصالح عموم یهتک یلبدل یشانا
 یشةاند یخدر قلمرو تار یدر صورت توجه و تداوم سرفصل نوئ توانست یم
از  یکی“ یمصلحت عموم“ . چه از نظر مؤلف کتابیدبحساب آ یاسیس

محسوب  یجهان ینمدرن و توجه بدان از الزامات نو یشةاند یادینبن یممفاه
غالب بر دوران  یشهخود از اند یتمفهوم در کل ینکه در عمل ا شد، یم

 بود. یبغا یرانگذار ا

 یدگاههایبخش از د ینخود را نسبت به ا یددر خاتمه البته سخنران ترد 
 یمیآن برمفاه یادنهج البالغه که بن پرسد؛ یز داشته و مابرا یدکتر طباطبائ

سرآغاز  توانسته یبه مُلک قرار دارد چکونه م ینو تقدم د یاگریزیچون دن
 یرد؟قرار گ یاسیس یشهاند یخدر تار یفصل نوئ

 

 “یرانانحطاط ا یةبرنظر یطرح“ی فصل اختتام یـ معرف 3
  

 :گیرد یفصل از کتاب در دو قسمت صورت م ینا یمعرف
 

 یهایدر مورد حوادث و دگرگون یشینپ یفصلها یادآوریـ مقدمات و 
 ها یمؤلف به کج یانتقاد های یهآن نظر یکه در البال ینزم یرانا یخیتار

 نهفته است. یرانا یختار یهایو کاست

 یناز علل و اسباب ا یو طرح برخ یرانانحطاط ا یهبرنظر ای یباچهـ ارائه د
در کانون آن قرار داشت  یرانکه ا یتنش هائ یبندانحطاط در قالب دسته 

 اند. و فرهنگ خود داده یخیتار یبه چالشها یرانیانکه ا یو پاسخهائ
 

 پردازد یپرسش م یندو بخش سخنران به طرح ا ینا یاز بررس یشامّا پ 
وجود دارد. و “ یرانانحطاط ا یهنظر“ین تدو یبرا یکه اساساً چه ضرورت

در بخش  یپرسش به نظرات دکتر طباطبائ یندخود در ارائه پاسخ ب
 یخی: تأمل تارگوید یو م نماید یرجوع م یفصل اختتام یادآوریمقدمات و 

 یکانحطاط آن بدون طرح  یتو برخورد به وضع یراندوران گذار ا ارةدر ب
در دوران گذار در  یرانا ینکه. با وجود ایستن یرامکان پذ یکل یةنظر

بسر برده  یخبرینسبت بدان در جهل و ب یرانیانا اما برد، یانحطاط بسر م
 ااکتفا کردند. هرگز موضوع انحطاط خود ر یتباه ینا یفو حداکثر به توص

مد نظر  یپرسش اساس یکآن را بعنوان  یچگاهتفکر قرار نداده و ه یهما
که  یکهانحطاط خود نپرداختند، تاجائ یدر مبان ینداشته و به تعمق

 یاسیعمدتاً در متون س یرانیانو انحطاط ا شهیعلل زوال اند یجستجو
شان به مسائل  که نگاه یگانگانیممکن شد. ب یراندر مورد ا یگانگانب

خود خروج از  یخدر تار یافتهشکل  ینبر بستر فرهنگ و تفکر نو هجامع
انحطاط  یتانحطاط را تجربه کرده بودند. گسست از سُنت و خروج از وضع

پرسش  یکو طرح آن بعنوان  یفلسف یعمقت یقدر غرب هم تنها از طر
 شد. یرامکان پذ یاساس

سخنرانان دو  یدکتر طباطبائ یدگاههاید یها و برمبنا پاسخ یناز بسط ا 
 :نماید یرا استخراج م یاصل اساس

 بوده است. یدرون یرانعوامل انحطاط ا ینکها یکیـ 

ت و مانند حمال یرونیـ بدون آنکه مؤلف کتاب بخواهد نقش عوامل ب
که دائم در  یرانیانامّا معتقد است، ا ید،نما یرا نف یرانمتعدد به ا یهجومها

 یشةخود را به اند یچگاهه ینقرار داشتند، با وجود ا یگانهخطر حمله اقوام ب
شعر و ادب در  گ،در حوزة فرهن یداریپا یدفاع مسلح نساخته و به استثنا

 ینامکان ا یو نظام ییاساز جمله در عرصه وظائف س یگرید ینهزم یچه
 شکل نگرفت. یداریپا
 

در مورد تداوم  یدکتر طباطبائ یانتقاد یهرابطه سخنران به نظر یندر هم 
 یو یدگاهزبان و شعر و ادب اشاره داشته و از د یقاز طر یرانیانا یخیتار

و  یرانیانا یخکه در طول تار یهائ ینیها و عقب نش مصالحه یربه مسئله تأث
ها و حمالت اقوام  خود از دل هجوم یخیتار یتو تداوم هو به منظور حفظ

که معلوم  سازد یپرسش را طرح م یناند، پرداخته و ا صورت داده یگانهب
 یتاز آن هو یزانتا چه م ها ینیها و عقب نش مصالحه یندر ا یستن

 یشهاند یت،با فرهنگ و هو یگرید یرانیاناز دست رفته و ا یو مل یفرهنگ
 .اند یدهخود را تداوم بخش یمل یختار یگرید یخیتار

 

که از نظر دکتر  یا ششگانه یها کتاب تنش یفصل نهائ یدر قسمت بعد 
 :شوند یها قرارداشت برشمرده م در کانون آن یرانا یطباطبائ

 

ها،  فرهنگ یان،اقوام با اد ینسرزم یران: ایو فرهنگ ینیآئ یها تنشـ 

 ینسرزم ینا یژگیهایو ینتر مهم گوناگون بوده و از یو زبانها ها ینآئ
برقرار  یتنوع، وحدت یندر ا توانست یبود که م ینیو آئ ینید یاصل مدارا

 نایبرمب بایست یم یرانا ینیو وحدت سرزم یاسیکند. شالودة وحدت س
دوران باستان  یشاهنشاه شدکه یوحدت در کثرت بنا م یعنی یژگیو ینا
 یراناز عوامل انحطاط ا یکیازد. س یرا متجل ها یژگیو ینتوانست ا یرانا

 یینیبوده است که تب ینید یو مدارا یرفتن امر کثرت فرهنگ یاناز م
ن و یو سلطة د یانرا چه در دورة ساسان“ انحطاط یةنظر“ از یهپا ینبرا
و چه در  ینید یریسختگ یجهو در نت یاستآن با س یزشو آم یزرتشت ینآئ

رفتن  یانبعنوان عوامل از م یعو تش و اجبار آنان در اسالم یاندوران صفو
 .نماید یم یآن وحدت در کثرت، ضرور

 یخُلق و خو یان: میو فرمانروائ یرانیفرهنگ ا یانتنش مـ 
 یوجود نداشت. هرچند در دوره هائ یخودکامه سازگار یو نظامها یرانیانا

توانست به رفاه و  یاز منافع عموم یبردرک یمبتن یاستبداد و خود کامگ
نشد، لذا تداوم استبداد و  یدارامر پا ینامّا ا یانجامدب یاجتماع یاعتال

عکس برعهده  ینقش یدر بلند مدت از نظر حفظ مصالح عموم خودکامگی
 داشته است.

 یائیکه به لحاظ جغراف یران: در ایرانیانو ان یرانیانا یانتنش مـ 
 یها همقاومت در عرص یشهبود، هرگز اند یگانهبرسر راه حمله اقوام ب

امکان دفاع از  یرانیانشکل نگرفت و ا یو نظام یاسیس یژهگوناگون بو
از  یرابطه توجه به برخ ینخود را فراهم نساختند. در ا یدستاوردها

با  بایست یدارد. از نظر آنان امر رفاه م یبسزائ یتاهم یغرب یگاههایدد
اخالق و اراده بدست آمده و حفظ  یرویو ن یتوانائ ی،سخت کوش

رفاه  ینآن تنها در دفاع توانمندانه مقدر خواهد بود. عالوه برا یتاوردهادس
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باشد.  یو پشتوانه دفاع یجمع یاخالق یو مبان یشهاند یدارا بایست یم
صورت است که رفاه در برابر ارادة فقرِ معطوف به قدرت  یندر ا نهات

 خواهد داشت. یداریامکان پا

 یرانیانا یعرفان یشهاند یابیم یم اصول است که ما در ینبا ا یسهمقا در
 یشهفوق بوده و با فراهم آمدن اند ینمضام یریچگونه مانع شکل گ

 تمدن خود در تعارض قرار داشته است. یمقاومت و دفاع از دستاوردها

 یسندةتنش نو ینا یح: در توضیگانهب های ینو آئ یـ تنش فرهنگ مل
در  یژهبو یگانگانب ینر آئدر براب یرانیانا یکتاب به امر مصالحه فرهنگ

خود  یخیدر تداوم تار یو فرهنگ یمل یتهو ییرتغ یجهبرابر ترکان و در نت
 .پردازد یم

( تا یتوانستند )پس از شکست نظام یرانیانچند پس از حمله اعراب ا هر
با اسالم شکل  یرانشهریا یشةساختن اند یختهامر مقاومت را با آم یحدود

چالش  ینمقاومت است، امّا ا یننمودِ ا یرانیفرهنگ ا یندهند و عصر زر
با  یرانیاندر برابر مهاجرت ترکان و حملة مغوالن صورت نگرفت و ا

دست زدند بدون توجه به  یمقابلة ادب یکتنها به  ینیو عقب نش مصالحه
و امر  یاسیو س یاز منطق مقاومت نظام یهرگونه مقابله و مقاومت ینکها

 یبجا ی،تجاوز نظام یکدر برابر  یرانیانا یعنی. کند یتعادل قدرت عبور م
از  یدرک نمبادرت نمودند، بدون داشت یادب یداریتنها به پا ینظام یداریپا

 از منطق تعادل و نسبت قدرت. یداریهر پا یتتبع یعنیمنطق قدرت 

 ینی: نمود عیدر نظام اقتصاد یاسیس یها تنش یامدهایپـ 

کشور  یشهرها یرانیو یا ین، آبادانانحطاط آ یاو تمدن  یفرهنگ یاعتال
مسلط  یدوران گذار نظام حقوق یراناست. در ا یو اقتصاد یبه لحاظ ماد
 یدر حوزة اخالق فرد یشتربود که ب یعتتابع فقه و شر یبر امور تجار

 یاقتصاد یو اعتال یدر امر آبادان یتجربه، چنانچه پادشاه به. گنجید یم
. شد یکمتر م یبراحکام شرع یو یهتک در عمل کوشید، یو م اندیشید یم

 یچه ماند یخود استوار م یبرجا یشرع ینظام حقوق یکهامّا از آنجائ
رفتن  یانموجود نبود و از م یاقتصاد یو اعتال یتداوم آبادن یبرا ینیتضم

. و در گردید یکشور همراه م یاقتصاد یو اعتال یپادشاه با توقف آبادان
 یخارج از نظام شرع یاقتصاد یبازرگان یقنظام حقو یک یزن یچگاهعمل ه

 شکل نگرفت.

 یرانیانا ی: مهاجرت دسته جمعیرانیانوا یرانا یانم یها تنشـ 

نه  یشه،که نه در حوزة اند یرانیانیبوده است. ا یتنش ینگذار چن یهپا
و عالئق خود در داخل کشور  یاتادامة ح یبرا یراه یو نه نظام یاستس
شدن  یامر موجب ته ینگرفتند. که ا یشرا در پ راه مهاجرت دیدند، ینم
خود  یو دانش یاقتصاد های یهن از نخبگان، فرهنگ سازان و سرمایراا
 ها یرون ینحضور ا یازاز امت یرمهاجر پذ یکشورها یگرد ی. امّا از سوشد یم

ها  کشور یندر ا یرانامر موجب اشاعه فرهنگ ا ینمند شده و بعضاً ا بهره
 بوده است. یزن
  

که تاکنون حول  یدکتر طباطبائ یدگاههایدر د یتاز نکات پراهم یکی 
و  یتبرعقالن یشانا یدتأک یخته،برانگ یاریها و مجادالت بس خود بحث

برخاسته از دوران  یرانیو دانشمندان ا یشمندانمسلط برتفکر اند یخردورز
 نیعصر زر“اند،  یدهبرگز یشانکه خود ا یبا عنوان یاـ  یاسالم یرانا

رابطه در تمام  یندر ا یـ است. طرح پرسشهائ“ یاسالم یرانیا فرهنگ
امر فوق است. از جمله در بخش  یدمؤ یزن یمنارس یهایطول سخنران

 یو چگونگ یترا در ماه یپرسش یگرسخنران بار د ینکتاب آخر یمعرف
 یاسی،س ی،علم یچند قرن و دوران رونق و اعتال ینحاکم برا یتعقالن
مطرح ساخته و  یونانی یتبا عقالن یسهدر مقا“ اسالمی انیرا“ی فرهنگ

با “ یاسالم یرانا ینعصر زر “یشمندان اند یااست؛ آ ینپرسش ا گوید؛ یم
پرسش که  یرویآن را از ن یونان یپوشاندن علم کالم برفلسفة ارسطوئ

درک  یاند. برا نکرده یفلسفه است ته ینمحرکه و قدرت ا ینتر مهم
دگاه سخنران رجوع به فلسفة ارسطو و تعمق در یز دپرسش ا ینا یمبان

ـ وجود ـ  شناسانه یهست یحخود در توض یزیکدر متاف یکه و یپرسش
 ینتر بعنوان خردمند یناآن با نظرات ابن س یسةو مقا نماید یطرح م

را  یدهنده است. مباحث یاریدوران،  ینارسطو در ا یروپ یمشاع یلسوفف
است  یدر اصل پرسش کند یم مطرح“ یاسشن خدا“ که ارسطو در موضوع

 یدارکه حرکت ماده را پد یدر مورد مبدأ حرکت و آن محرک نهائ ی،فلسف
و  ینشدانسته و به آفر یساخته است. ارسطو وجود ماده و حرکت را ازل

اعزام نموده،  یامبرانیکه رسوالن و پ یخلقت آن و الجرم به وجود خدائ
خود را در مقابل  ییعاتکه طب یناس ابن گاهیدندارد. حال آنکه در د یاعتقاد

و منطق را در مقابل  Mathematicرا در برابر  یاضیاتر یزیک،ف
Logic شده و مسئله  یارسطوئ یزیکمتاف یگزینجا یاتاله دهد، یارائه م

از  یکهر یاست. از نظر و یعلم اله یاتشناخت کل یزآن ن یاساس
موجودات  یبرخ والر احهستند که د یجزئ یعلوم، دانشها یها رشته

“ وجود مطلق“ احوال یها عهده دار بررس از آن یچیکو ه کنند یبحث م
است و  یهمان علم اله   پردازد یم“ وجود مطلق“ . آنچه به احوالیستن

. گیرند یم یهعلم ما ینعلوم از ا یگرد یها رشته یها و مبان دانش یرسا
ناسانه ارسطو به علم ش یتهس یزیکمتاف ینجاکه در ا بینیم یم یبترت ینبد
 ینااز ازل وجود داشته، در تفکر ابن س یو یدگاهکه از د“ یهست“ و یاتاله
. ابن گردد یخلق شده بدل م یدگارکه توسط آفر یو مخلوق“ موجود“ به
 یاله ینو نزول قوان یاءوجود انب یهخود تا استدالل توج یاتدر علم اله یناس

عصر  یندر ا یاآ یبترت ین. بدرود یم یشو آداب اطاعت و پرستش خدا پ
به  یارسطوئ شناسانه یو هست یزیکفلسفه متاف یسیکه بدنبال دگرد یستن

ابن  یگربعبارت د گردد؟ یآغاز م یشهو فلسفة عبادات، زوال اند یاتعلم اله
خود را به عقل بسپارد. او از  یارکه اخت یستمانند سقراط و افالطون ن یناس
اسالم نهفته  یعنیخود  ینو در د آسمانیتاب را که در ک یقتیحق یشپ

 یدبپوشاند. شا یباور جامة فلسف ینبد کند یم یو سع شناسد یاست م
ما در اسالم نه با فلسفه  گوید یخود م یعلت است که دکتر طباطبائ ینبهم

 .یمروبرئ یبلکه با حکمت اله

 یرانفرهنگ ا ینعصر زر“یا امّا در هرصورت اصل پرسش برجاست که آ 
است خود علل و  یانتو ملتزم به د یکه اساس آن بر عقل شرع“ یاسالم

 است؟ یدهرا تدارک ند یشهاسباب زوال اند
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 فصل چهارم / بخش دوّم

 

 (تجدّد)صدساله گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته 
 

 خونین فربهی هشت ساله
  

 

 داریوش همایون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رژیم اسالمی گشوده شود و رو به میانه روی کند، چنبر  گذاشت یآنچه نم 

خون و خشونت بود و چنبر فساد و ورشکستگی. از سوئی به اندازة از مردم 
کشته و گرفته و شکنجه کرده بودند که عالوه بر بیگانه ساختن مردم 
صدها هزار مدعی خصوصی داشتند، منتظرکمترین فرصت. از سوی دیگر 

مانده بودکه از نظر سیاسی  نشانییاس آور، همدر آن وضع اقتصادی 
ساخت  .آمدند یاز گشاده کردن اقتصاد نیز بر نم اها حت گشوده شوند. آن

غیرمتمرکز قدرت در حکومتی که استبداد را با هرج و مرج درآمیخته است 
توانائی اجرای یک سیاست سنجیده درازمدت را از جمهوری اسالمی 

اند: در نگهداری  المی تنها دریک جا کارامد بودهگرفته بود. فرمانروایان اس
اند: در دفاع  و کاربرد بیرحمانه اسباب قدرت؛ و تنها در یک جا متحد بوده

 .خودرژیم  موجودیتاز
روی دیگر بن بست سیاسی و اقتصادی حکومت اسالمی همین اتحاد در  

سود ای افتاده  سردمداران هر کدام بر گوشه موجودیت رژیم اسالمی بود.
یگانه عمل  بودند یم پائیدند، اما در آنجا که با مردم روبرو خود را می

و کشور هر روز بیشتر از هم  ماند ی. بدین گونه بودکه رژیم مکردند یم
ندارد  اش ی. برای حکومتی که خیر عمومی جائی در دستگاه فکردیپاش یم

و  سود شخصی ،داندکه با این مردم و کشور چه کرده است و خود می
گروهی، و ترس از نابودی تنها انگیزه و اصل راهنماست. از مردانی که 

انتظار داشت که به نام هیچ  شد یپس از خمینی قدرت بیشتری گرفتند نم

مصلحت ملی تسلط خود را بر ماشین قدرت سست کنند و تنها کاری راکه 
ا ها مصلحت شخصی و گروهی خود ر آیند از دست واگذارند. آن از آن برمی

؛ دربرابر آزمایش شوروی گورباچف و چین دنگ دندید ینیز غیر این نم
حل چینی گرایش داشتند:  شیائو پنگ، بطور غریزی و خودبخود به راه

 تر. تر و دزدساالری گشاده ی پوشیدهسرکوبگر
روی، در سیاست تعدیل اقتصادی که به کمترین برخورد با مانع، کج  میانه 

بازاری به زیان ـ  ر کردن دست مافیای آخوندت و گشاده ؛شد ییا رها م
سیاست اقتصاد جنگی دوره خمینی ـ ولی بی تفاوت مهمی با آن در زمینه 
حیاتی قدرت بخشی به مردم و میدان دادن به ابتکار آزاد خصوصی ـ 

ماشین قدرت دست نخورده ماند و غنائم  یها . پیچ و مهرهدخالصه ش
ش کردند. در جاهائی که خطر یا بیشتری را میان مدعیان بیشتری پخ

کوتاه آمدند، مانند بهبود روابط با  کرد یتنگنای جدی رژیم را تهدید م
تر و بازار صادرات،  ای کشورهای اروپائی تشنه نفت ارزان همسایگان، و پاره

. اما دست به ترکیب بنیادهای رژیم یعنی سنت ها ارانهیای  و کاستن از پاره
و نیروهای  ها استیو مجموعه س شود یخوانده م اهلل خمینی و آنچه حزب

، نزدند. دهند یسرکوبگری است که ویژگیهای الیگارشی آخوندی را بدان م
ای و ریاست جمهوری  برابر پشتیبانی خود از رهبری خامنه حوزه در

و پاسداری منافع آن بخش  خواست یرفسنجانی، حفظ ظاهر شریعت را م
ها زنان را از مردان جدا  . در اتوبوسپروراند یمرا که میلیاردرها را  "بازار"

کردند و پس از یک دوره کوتاه رونق کار فرهنگی، وزیر مربوط را به 
ربودن  ـ درکنارترین سانسور  استعفا وا داشتند و با تحمیل سختگیرانه
کوشیدند صداهای مستقل را  ـ وکشتن و سربه نیست کردن روشنفکران

 خاموش کنند.
در میان ضرورت اصالحات سیاسی که اهل معامله  رئیس جمهوری 

، و فشار تکنوکراتهائی که دستگاه افکند یجمهوری اسالمی را به خطر م
را اصالحات آرایشی  آوردند یاداری را بیش از پیش زیر فرمان خود م

هر روزه و واپس نشینی در هر گام روی  یها و به سازش انستبسنده د
برخورداران سالهای فربهی پس از  نیتر گآورد و به عنوان یکی از بزر

جنگ، بر فرو رفتن اقتصاد و جامعه در دریای فساد ریاست کرد. گناه او 
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اداره کرد. اگر  توان ینبودکه ایران را با نظام حکومتی ازهم گسیخته نم
اصالً چون اوئی به چنان مقامهائی  بود ینظام حکومتی ازهم گسیخته نم

بودکه در پایان سده بیستم درکشوری که هفتاد . و گناه حوزه ندیرس ینم
 توان یظاهر شرع را نیز نماست سال تجدد و نوگری را تجربه کرده 
ها  ساله بیدارکرده بودند و آن 1۳۰۰نگهداشت. اصحاب کهف را از خواب 

شان بود درهم  و هر چه را سرراه زدند یخوابگردانه به این سو و آن سو م
 .ختندیر یم

*** 
پس از جنگ عراق را آرزومندان خارجی بهبود مناسبات  "ازندگیدوره س" 

 با جمهوری اسالمی و آرزومندان ایرانی بازگشت به میهن وکارکردن از
 نیتر یدرون رژیم، آغاز گشایش سیاسی و اقتصادی شمردند و کار
. شود یاستداللشان آن بود که انقالب مالیم، و حکومت غیرایدئولوژیک م

ود ولی در همان حال که رئیس جمهوری و این هردو درست ب
روی و سازندگی به  خود را از میانهسودجویانه روایت  "کارگزارانش "

 "مالی )بسیار بدتر از ـ مذهبی ـ  یک چنبر سیاسی گذاشتند ینمایش م
به  اش یکه آیزنهاور در پایان ریاست جمهور "صنعتی ـ کمپلکس نظامی

دکه پوسته رژیم انقالبی اسالمی را به افتا امریکائیان هشدار داد( جا می
انقالبی اسالمی )سرکوبگری در  یها وهیتمام پرکرد و در بکارگیری ش

درون و ترور در بیرون( همچنانکه نگهداری ظواهر مذهب، هیچ تفاوتی 
. دور انداختن ایدئولوژی، نخستین دگرگونی در رفت ینداشت و تندتر هم م

یند تبدیل شدن به یک الیگارشی است. ایدئولوژیک در فرا یها همه نظام
ها هسته ساختار قدرت است که با هر پوست انداختن  درونه این نظام

اعتقادی برای  یها هیای نمادها و حتا پا رهاکردن پاره .شود یجایگیرتر م
این سده، از کمونیست تا ناسیونال سوسیالیست و  تر یتوتال یها نظام

 یها گاهیها در نگهداری پا اما همه آن کار بوده است، نیتر اسالمی آسان
 قدرت خود آماده بودند کشور و مردم را قربانی کنند.

ها بود ـ پیش از  نظام حکومتی آرمانی کارگزاران سازندگی، چین آن سال 
آنکه برای راه یافتن به سازمان جهانی بازرگانی، مرحله دوم پر پیچ و خم و 

بر  .نگ شیائو پنگ را آغاز کندهنوز نامعلوم گشایش پس از د آهسته و
استوار والیت فقیه و شورای نگهبان، یک ساختار درهم پیچیده  یها هیپا

 دیبلع یمد ملی را مآقدرت باال رفت که سهم هرچه بیشتری از دارائی و در
ـ با بنیادها و کنترلش بر انحصارات و بازار پر رونق واردات و بورس بازی 

از آن سودهای سیصد و چهارصد درصدی  شد یارزکه سه نرخ داشت و م
یک روزه برد. والیت فقیه تسلط قانونی بر نیروهای مسلح و ماشین 

؛ کرد یم نیسرکوبگری و دستگاه قضائی و رادیو تلویزیون و بنیادها را تأم
بینی  و شورای نگهبان که در اصل برای سازگارکردن قوانین با شرع پیش

پیراستن مجلس شورای اسالمی را از شده بود، بیش از پاسداری شریعت، 
 ها برعهده داشت."غیرخودی"
 چین حکومتی زیر فرمان گروهی از نسل دوم سران حزب کمونیست است 
های  ( که جزدر جابجائیدهند یماکنون دارند جای خود را به نسل سوم )

)تظاهرات خونین هواداران دمکراسی( ثابت مانده است و  1۹۸۹تابستان 
در تهی کردن پوسته قدرت خود از  ها ینیچ .سازد یی مخود را همیشگ

اند و چنان باگشایش  ایدئولوژی، از جمهوری اسالمی نیز درگذشته
اقتصادی و کنار گذاشتن راست آئینی )ارتودکسی( مارکسیستی، از رونق 

با امریکا هر سال  چینتراز بازرگانی  اکنوناند که  اقتصادی برخوردار شده
و جای ژاپن را در  دهد یافزایش نشان مو بیشتر ر میلیارد دال پنجاه

 بازرگانی خارجی امریکا گرفته است.
این اقتصاد گشوده بر نیروهای بازار در یک نظام سیاسی بسته، در یک  

 ای از تباهی و نابرابری به خود زننده یها نظامی صورتـ  الیگارشی حزبی
اختری خیابانی بودکه در چین ب "چنگدو"گرفته است. به عنوان نمونه در 

های  ـ همه از آن خود پلیس ـ وسائل و اونیفرم و نشان شیها بیشتر دکان
پاسبانان و افسران پلیس را می فروختند و روزی نبودکه خبرهای دزدانی 

ها نباشد.  در روزنامه گرفتند یکه در جامه پلیس از مردم جریمه یا رشوه م
 "رتش آزادیبخش خلقشرکت ا"ارتش چین که در بیرون نامش را 

بیرون از شمول قانون هزاران موسسه صنعتی و بازرگانی را , اند گذاشته
)از چندی  ، از شرکت هواپیمائی تا فروش بستنی امریکائی.کند یاداره م
 ارتش را از اقتصاد بیرون بکشند؛ ولی مانند هر اصالح کوشند یپیش م

 (ته. فراوان آغش یها دیگری در چین به کندی و با سازش
فرزندان گروه حاکم چین، آن چهارهزار تنی که نسل تازه فرمانروایان و  

مواضع استراتژیک را در همان دوره  ندیآ یصاحبان کشور بشمار م
اند؛ و در کنار نمایندگان طبقه جدید پولسازان به  اشغال کرده "شاهزادگی"

کارگر بیشتر شان از مزد دو هفته یک  که ورودیه روند یشبانة م یها باشگاه
ها، همه زنان جوان و خوبروی، برای گرفتن  آن یها شخدمتیاست و پ

. در چین تفاوت شگرف شوند یخود به میزها نزدیک م یسفارش بر زانوها
اجتماعی نیست. مناطق گوناگون در  یها مد تنها در میان گروهآدر

ایه همس یها ای در استان . شهرهای کرانهبرند یگوناگون بسر م یها جهان
دورتر و  یها و نزدیک هنگ کنگ کمتر شباهتی به شهرهای استان

 روستاها دارند.
ها در نظامی که زن در آن یک انسان درجه دوست به پدیده  این تفاوت 

آور و پردامنه فروش و ربایش دختران و زنان مناطق فقیرتر چین و نیز  شرم
ق ثروتمندتر رونق مناط یها ویتنام و تایلند برای خواستگاران و عشرتکده

داده است. با توجه به نتایج سیاست کنترل جمعیت چین و هر خانواده یک 
سقط و یا پس از زایش  شان یاریفرزند و کاهش نوزادان دختر ـ که بس

در  1۰۰در برابر  11۸ـ و فزونی نسبت مردان بر زنان ) شوند یناپدید م
ن داشت که این اطمینا توان ی( م1۰۵به  1۰۰مقایسه با نسبت معمول 

 1۹۹۶روند بدتر خواهد شد. پیش از کنفرانس زن سازمان ملل متحد در 
ای انتشار داد که در آن از  صفحه 1۰2انجمن حقوق بشر چین سندی 

فروش و ربایش صدها هزار زن و دختر سخن رفته است. این سند با اشاره 
آنان را  برند یبه شرایط عمالً بردگی که بیشتر زنان چین در آن بسر م

قربانیان خاموش یک نظام سیاسی توصیف کرده است که تجاوز به حقوق 
 .کند یبشر را تشویق یا بطور ضمنی قبول م

 
ها چین نشد. ازکنترل سخت در درون  جمهوری اسالمی درآن سال 

وگشایش به بیرون و آزادسازی اقتصاد، تنها بخش اول را گرفتند و از 
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حل چینی، تروریسم دولتی و خرابکاری در امور  دومی برنیامدند، زیرا در راه
حال آنکه در جموری  ؛داشت یراهی نم ،المللی بی ارتباط به چین بین

اسالمی در این هردو به افراط کوشیدند. آزادسازی اقتصاد در چین با همه 
نظام، جائی نیز ـ  فساد پردامنه رهبری سیاسی و چنبر )کمپلکس( حزبی

در جمهوری اسالمی  .گذاشت یهبود زندگی مبرای توسعه اقتصادی و ب
گشایش به بیرون تا باال آوردن سی تا چهل میلیارد دالر بدهی خارجی 

 نرفت و بازکردن اقتصاد، بیشتر در افزایش تورم خالصه شد. تر شیپ
سرمشق چینی از یک نظر مهم دیگر نیز با نسخه تقلیدی جمهوری 

ی چون دنگ شیائو پنگ . چین آن دوران رهبرکرد یاسالمی تفاوت م
 (1۹۸۹کوفته شصت سال پیکار، که کشتار میدان تیانان من ) داشت، پوالد

ها کشته شدند تنها  دیگر شهرها که هزاران تن در آن یها یسرکوبگرو 
ای و رفسنجانی بر  کار بزرگ زندگیش نبود. در ایران، کسانی چون خامنه

داشتن عنوان رهبری هیچ کردندکه اولی حتا با  دوران سازندگی ریاست می
است، و دومی سوهارتوی کمتر موفق این سوی آسیاست. سناریو چین در 

اصل در ایران اجرا نشد )حتا در  "خوبی"به  شیها هیچ یک از مؤلفه
به اوج  ۹۹/  ۷۸سرکوب جنبش آزادیخواهی دانشجویان که در تابستان 

 خود رسید نتوانستند تا پایان بروند.(
 مونه چین توانست ساختار قدرت را در جموری اسالمیولی تقلید از ن 

ناگزیر درونی به موجودیت رژیم آسیبی  یها چنان درهم بتندکه کشاکش
نزند. چنبرخشونت و فساد، همراه با طبیعت انحصاری ساختار قدرت، 
بزودی الیگارشی را به یک مافیا دگردیسی کرد که نگهداری خود، علت 

آن به صورت روز افزون نه از منطق وجودیش بود و سرکوبگری در 
خاست. برگرد الیگارشی دیوارهائی  حکومت که از منطق جنایت برمی

. آنچه این الیگارشی نمود یشدکه نفوذناپذیر و فرو نریختنی م کشیده می
ـ رخنه روزافزون تکنوکراتهای از جنس دیگر از  کرد یمافیائی را تهدید م

چنان نامستقیم بودکه نگرانی  درون، و رشد جامعه مدنی دربیرون ـ
انگیخت. در درازمدت، از همین جاها بود که فروپاشی نظام والیت  برنمی

 فقیه سرگرفت.
ای جامعه ایرانی روی داده بود.  انقالب اسالمی برای دگرگون کردن ریشه 

ولی جامعه ایرانی هم آنگاه و از شش دهه پیش از آن درکار دگرگونیهائی 
ر بسیاری از تحوالت اجتماعی دوران حکومت اسالمی ای بودکه مسی ریشه

. جمعیت ایران که در آغاز سده بیستم به ده دوازده کرد یرا تعیین م
در سال انقالب به سی و هفت میلیون تن  شد یمیلیونی تخمین زده م
برنامه کنترل موالید، با رشد باالئی افزایش  یها یابیرسیده بود و باهمه کام

جمعیتی اسالمی، رشد جمعیت را انفجاری کرد، چنانکه . سیاست افتی یم
 جمعیت ایران را در بیست، با همه کامیابی برنامه کنترل موالید بعدی رژیم

میلیون رسانده است.  هفتاد حدود نزدیک به دوبرابر و و پنج ساله گذشته
جمعیتی که بیشترش جوان بود امروز دو سومش جوان شده است. روند 

ترتیب سرعت گرفته است. پیش از انقالب اندکی کمتر  شهرنشینی بهمین
از نیمی از ایرانیان، در جمعیتی که اساساً روستائی و عشایری و بیسواد 

. امروز شصت و چهار درصدشان د، شهرنشین شده بودنبود یم
که در سال انقالب به  2۴تا  ۶. شمار باسوادان در گروه سنی اند نیشهرنش

 یها یشده بود )یکی از بدترین کاست پنجاه و یک در صد نزدیک
استراتژی توسعه شاه( امروز نزدیک نودوپنج درصد است. دسترسی به 

ای است که  آموزش عالی ـ نه لزوماً به معنی سطح آموزشی ـ به اندازه
ها را به ده برابر پیش از انقالب رسانده است  اموختگان دانشگاه شمار دانش

 سخن گفت. دیبا یاز چند میلیون مو دیگر نه از چند صد هزار که 
 شهرنشینان ایران، همچنانکه در دوران پیش از انقالب، بیش از آنکه 

زندگی شهری به معنی پیشرفته غربی آن را داشته باشند ـ با فضاهای 
اجتماعی آن ـ روستا را به  یها فرهنگی و ورزشی و تفریحی و معاشرت

ها و زمینهای ورزشی  نگی و پارکاند. جنوب تهران با مراکز فره شهر آورده
( آن 2) ساخته شد استثنائی در این میان است. 1۹۹۰ ـ ۹۸که در سالهای 

عمومی پایتخت را هفت هزار برابر  یها هائی بودکه مساحت ساختمان سال
با درجه ، نمونه توسعه دوران به اصطالح سازندگی نیتر ابیکام ـکردند 

. در شد یا پذیرفته بود بلکه تشویق مقانونی که نه تنه باالی فساد و بی
 تهران که ویترین توسعه آن دوران است، نگرش کاسبکارانه بجای

ی شهرسازی و مالحظات کیفیت زندگی نشست، و گسترش ها ضابطه
تر و ناسازتر از  حساب عمودی و افقی شهر، آن را شهری هیوالوش بی

دانیده است. ی جهان گرها تختیپا گذشته و یکی از زیست ناپذیرترین
ی ساختمانی در شهری که روی خط زلزله است ها ضابطهانگاری در  سهل

 هر زمان به فاجعه ای تصورناکردنی بیجامد. تواند یم
 
 
 

 برای حکومتی که خیر عمومی جائی در دستگاه فکری 

می داندکه با این مردم و کشور چه    ش ندارد و خودا

ز ، و ترس ا سود شخصی و گروهی ، کرده است

 . نابودی تنها انگیزه و اصل راهنماست

 
 

 

 
ها حتا کمتر ازهمتایان پیش از انقالب خود  اموختگان دانشگاه دانش 

؛ و باسوادان، باز اند افتهیآموزش دانشگاهی هم سطح کشورهای پیشرفته 
. اما خیل انبوه این جمعیت خوانند یبه نسبت آن جامعه، بسیارکم م

تر از هر  متوسط ایران را پرشمارتر و پر قدرتخوانده شهرنشین، طبقه  درس
زمانی کرده است ـ یک طبقه متوسط بیشتر فرهنگی، که آرزوهایش را 

جمعیت  .کنند یداشته باشد و از او دریغ م تواند یدارد و اسبابش را م
روستائی ایران نیز از این دگرگونی اجتماعی برکنار نمانده است. توسعه 

بخش برنامه حکومت اسالمی است، عموم  نیتر ابیروستاها که کام
ها و ارتباطات الکترونیک و برق رسانی  روستاهای ایران را به شبکه راه

ای کمتر در همان فضای فرهنگی  پیوسته است. روستائی ایرانی به درجه
زید؛ تشنه راه یافتن به دانشگاه است ـ اگر نه خودش، برای  شهرها می

. فضای سیاسی او کند یبه شهر مهاجرت مفرزندانش ـ و هر زمان بتواند 
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نیز به شهر مانند شده است و دیگر زیر سایه مسجد و منبر نیست. این در 
ها  روستائیان در انتخابات ریاست جمهوری و انجمن یها دادن یروند رأ

 دیده شد.
مد سرانه ایران در سالهای حکومت اسالمی، شکست آنصف شدن در 

زننده یک طبقه نوکیسه  یها شیها و نما اقتصادی رژیم، و ریخت و پاش
این جمعیت جوان نا آرام  ،که در سالهای سازندگی از هر نظر شدت گرفت

را که درفضای فرهنگی امروزی )آن اندازه که به کشوری در شرایط ایران 
به یک ماده آتشگیر، یک عامل انفجاری  برد یبرسد( بسر م تواند یم

یک بحران با ابعاد زیروزبرکننده از  یها سیاسی درآورده است. نشانه
آن دوران پدیدار شد و بحث اصالحات دربرابر سرکوبی را فوری  یها مهین

 ترکرد.
روی و سازندگی که در واقع به معنی فروش  در پایان هشت سال میانه 

، رهبران دبو speculatorباز  بتاً کوچک بورسکشور به یک گروه نس
های پس  آور یافتند، بدتر از ماه اسالمی باز خود را در وضعی وارونه و یاس

فقیرنشین تهران پی در پی  یها از مرگ خمینی. شهرهای ایران و محله
. بیکاری و شدند یخونین م یها یبزرگ و سرکوب یها صحنه شورش

بدهی  نیتر از پرداخت اصل و فرع بزرگگرانی افزایش یافته بود و ب
. تحریم سختگیرانه انداخت یخارجی تاریخ ایران، اقتصاد را به خفقان م

گذاری غیر امریکائیان را نیز در صنعت نفت و گاز  اقتصادی امریکا سرمایه
. تروریسم لگام گسیخته عملگرایان ساخت یایران بسیار دشوار م

ز سران و فعاالن مخالف در خارج، به اری ایطلب، پس از کشتار بس اصالح
ای از گستاخی رسیدکه دادگاهی در برلین دالئل کافی برای محکوم  پایه

ای و رفسنجانی و وزیر اطالعات و امنیت آنان به جرم  شناختن خامنه
صدور دستور کشتن چندتن از رهبران حزب دمکرات کردستان و یکی دو 

یکونوس آن شهر بدست آورد. این تن دیگر از مخالفان رژیم در رستوران م
چنان  شان یبار بودکه سران یک حکومت در زمان فرمانروائ نخستین

پایان " توانست یمحکومیتی یافتند؛ چرخشی بود که به گفته چرچیل م
( اروپائیان خطاپوش سرانجام بهم برآمدند و مناسبات خود را ۳باشد. ) "آغاز

پسین درهای وام و اعتبار بسته با چنان رژیم تروریستی محدود کردند. وا
 ها فیو بهای نفت ـ بخشی به دلیل تقلبات وزارت نفت ایران و تخف شد یم

. این تقلبات بازتابنده روحیه حکومتی بود آمد یهایش ـ پائین م و پیشفروش
 که بی پروا دست تاراج و انهدام برمنابع ملی و طبیعی ایران گشوده بود.

یست و رایزن سازمان ملل متحد با آوردن یک کارشناس ایرانی محیط ز 
های بیخبری از  سال"هائی تاثرانگیز، از دوران اسالمی به عنوان  نمونه

میزبان  1۹۷۰کرده است ـ در کشوری که در دهه  یاد "محیط زیست
نخستین کنوانسیون یا عهدنامه حفظ محیط زیست جهانی در رامسر بود. 

که در بیست سال گذشته بیش  ( رئیس سازمان میراث ملی گفته است۴)
( اما ویرانی ۵از هزارسال پیش از آن به میراث ملی آسیب خورده است. )

محیط زیست یا میراث باستانی یا ظرفیت تولیدی اقتصاد ایران و افت 
سطح آموزش عالی، چیزی نبودکه دوساالری ناهموار هشت ساله را 

و افق تهدیدآمیز تنش در ها با رقابت تلخ خود  ای نیز نگران کند. آن لحظه
فرمانروائیش را  خواست ی. رئیس جمهوری مبودند یدرون و بیرون روبرو م

 دیبا یهمیشگی گرداند و رهبر و حوزه به این نتیجه رسیده بودند که م
قدرت بیش از اندازه او را محدود سازند. پایگاه شخصی که او برای خود 

یم مذهبی سازگاری ساخته بود با طبیعت غیرمتمرکز قدرت در رژ
رئیس جمهوری را که با پاگذاشتن  شد ی. از این گذشته چگونه مداشت ینم

 نگهداشت؟ رفت یبه بیرون ایران احتمال دستگیریش م
فرصتی برای رهبر بودکه  1۹۹۷/  1۳۷۶انتخابات ریاست جمهوری سال  

گیر رقیبش آزاد کند. هریک از دو رهبر  خود را از تار عنکبوت نفوذ همه
ای و  سیاسی، نامزد خود را برای ریاست جمهوری داشت. برای خامنه

حوزه، رئیس مجلس وفادار، بهترین مدافع وضع موجود و نماینده منافع 
که درکوشش برای تغییر قانون  . برای رئیس جمهوررفت یدستگاه بشمار م

انتخابات به روال گذشته به پیروزی  دانست یاساسی ناکام مانده بود و م
ها خواهد انجامید، نامزد  ای پرونده ب و احتمال بیرون کشیده شدن پارهرقی

بهره از یک  که بدان اندازه سرسپرده حوزه نباشد و بی بود یدیگری الزم م
پایگاه قدرت مستقل، خود را نیازمند پشتیبانی او بداند و دربرابر، منافع مالی 

ا باز به او بسپارد. و سیاسی او را نگهدارد و پس از چهار سال جای خود ر
 بود یچنان کسی ناچار از بیزاری عمومی به دستگاه نیز تا حدودی برکنار م

 .داشت یو بخت پیروزی بیشتر م
مالحظه مهم دیگری نیز در میان بودکه به پیشبرد طرح رفسنجانی برای  

به صحنه آوردن یک چهره تازه کمک کرد. جمهوری اسالمی یک 
دادگاه  یبود، بیش از هر زمان دیگری. رأالمللی شده  بین یا یپار

هائی که از دست داشتن جمهوری اسالمی در انفجار در  میکونوس و نشانه
نگذاشتند به جائی برسد،  ها یپایگاه امریکا در عربستان سعودی، که سعود

تروریسم در های پرونده تروریسم رژیم اسالمی بودند.  برگ نیتر تنها تازه
کرد نه تنها پاسخ  توان یمهمه کار  دیرس یمظر آن هشت سالی که به ن

یک ابزار هر روزه  بود یمحتا دگراندیشی  رژیم به هر نشانه مخالفت
ی جمهوری اسالمی مراکز خرابکاری در ها سفارتدیپلماسی نیز شده بود. 

کشورهای آماج، مانند امارات خلیج فارس، و سازماندهندگان حمالت 
ی ها محمولهو در  بودند یمو غیر ایرانی  تروریستی به آماجهای ایرانی

. رفت یمدیپلماتیک، انتظار یافتن همه چیز از مواد منفجره تا مواد مخدر 
ای مشارکت عمومی برخوردار  انتخابات ریاست جمهوری اگر از درجه

امریکائیان و اروپائیان را به نزدیک شدن به یک  توانست یم شد یم
تر از حکومت پیشین تشویق کند. یافتن  حکومت تازه در ایران، نیالوده

کند به رژیم اسالمی در آن بحران  "تنور انتخابات را گرم"نامزدی که 
. با همین استدالل بودکه پس کرد یانزوای بیرون و طغیان درون، کمک م

از زیر بار نرفتن دو سه نامزد دیگر، حوزه تن به معرفی نامزدی در 
هائی با دیگران  دادکه تفاوت 1۹۹۷/ 1۳۷۶انتخابات ریاست جمهوری 

وزارت فرهنگ و ارشاد یکی دو ساله آخری در  شیها استیداشت و س
 خشم محافظه کاران را برانگیخته بود.

، نمود یانتخاباتی، مگر فهرست نامزدها که اندکی نا متعارف م یها هیته 
. همه نیروها برای درآوردن نامزد بود یمانند هر انتخابات پیش از آن م

هائی که پیش  ای خود از فرصت نتخاباتی حوزه بسیج شده بودند. خامنها
و  گرفت یبرای نشان دادن تمایلش به نامزد دستگاه بهره م آمد یم
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. کردند یفرماندهان سپاه پاسداران مانند کارگزاران انتخاباتی او عمل م
تفاوت بزرگ در تاکیدهای پیاپی رئیس جمهوری و وزارت کشور بر آزادی 

 دهندگان اطمینان داده می شدکه این بار یبه توده رأ .بود یخابات مانت
آنان به حساب خواهد آمد. خود خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین  یرأ

ای آمده بود.  و نامزد غیرمنتظر انتخابات ریاست جمهوری نیز باپیام تازه
مردم در سخنانش اندک نشانی از یک دید تازه به موقعیت جمهوری 

؛ و بسج افتندی یتکیه بیشتری بر قانون همان قانون رژیم، م می واسال
اهلل و بدنه اصلی حکومت را نیز در پشت ناطق نوری  نیروهای حزب

نبود،  ولی فقیهبه خاتمی، که آشکارا نامزد  تر کیو از نزد دندید یم
آغاز شدکه هردو را دگرگون  interactionنگریستند. از آنجا اندرکنشی 

ای انداخت. دومین دوره  هوری اسالمی را با خود به رهگذر تازهکرد و جم
 جمهوری اسالمی با آن انتخابات به پایان رسید.

پایانی پیکار انتخاباتی فضای ایران دگرگون بود و  یها از همان هفته 
اهلل ـ بنیادها و نهادها و  همه را غافلگیر کرد. حزب باًینتیجه انتخابات تقر

اه پاسداران و روحانیت و همه نیروهائی که به نام والیت باالی سپ یها رده
اند ـ با بسیجی که به روال  فقیه قدرت سیاسی و مالی را دردست گرفته

چشمان و  شمرد یمسلم م پیروزی رئیس مجلس را همیشگی کرده بود
آنکه نیمه امیدی به شکست  روان و کارگزاران با . میانهکرد یخود را باور نم

اهلل داشتند و شهرداری تهران را با توانائی بسیج کنند آن  حزبدادن نامزد 
دهندگان و اکثریت یک سویه  یبه نبرد انتخاباتی فرستاده بودند از انبوه رأ

به سود خاتمی به شگفتی افتادند. برای خود او و ماشین انتخاباتی 
که در  یشمار ینان بزالساعه(اش ـ جوانان و  خودجوش و دم ساخته )خلق

ایرانی سرخورده را به  ها ونیلیچند هفته با یک پیکار تلفنی بمانند م آن
دادن به نامزد انتخاباتی خود برانگیختند ـ پیروزی، آنهم با چنان  یرأ

 .نمود یابعادی باورنکردنی م
را به خویشتن  ینهفته در آن رأ "نه"ای که بیش از هرکس  خامنه 

نجانی که با تاکیدهای مکررش دریافت بازنده اصلی انتخابات بود؛ و رفس
گیری( و کشاندن رهبر به دنبال خود، و به  یبه آزادی انتخابات )مرحله رأ

یاری فرستادن کارگزاران و راه دادن گروه بزرگی از خبرنگاران خارجی که 
سهمی از  توانست یحقا م ساخت یتقلب پردامنه در انتخابات را دشوار م

ی انتخابات خود را در صف شکست پیروزی را بخواهد، از همان فردا
و صالح  داشت یخوردگان یافت. رئیس جمهوری پیروزمند به او نیازی نم

ـ تا آن اندازه که در دوسه ساله بعدی  دید یاو م ازخود را در فاصله گرفتن 
ای موازنه را در ساختار قدرت بهم زده بود؛  در برابر او قرارگرفت. عامل تازه

بود ولی هیچ چیز همان نبود. دوم خرداد منظره  همه چیز برسر جای خود
 سیاسی را دگرگون کرده بود.

آن انتخابات عامل خیابان را به جمهوری اسالمی آورد، آگورای شهرهای  
و در امور  آمدند ییونانی، بازارگاهی که مردم سازمان نیافته در آن گرد م

. افکار زدند یم یرأ دادند ینم یو رأ گرفتند یعمومی اگر هم تصمیم نم
 یعمومی پیش از دوم خرداد نیز در ایران بود، ولی به صورت غرولندها

ها، و شوخک )جوک(های  برابر فروشگاه یها همیشگی محافل و در صف
مردم پراکنده در فضای پر هراس  .شد یای که به فراوانی ساخته م گزنده

و  کردند ییک نظام بسته، خود را با کناره جوئی و مقاومت منفی ابراز م
 خونین شهری. یها گاهگاه در شورش

ای بر مردم گشودند  پس از آنکه سران رژیم در یک اشتباه حساب، دریچه 
. تافکار عمومی در مجاری بیشتری افتاد. مرحله پیکار منفی پایان یاف

مردمی که گوشه ای از قدرت خود را آزموده بودند، پشتیبانی از مطبوعات 
 یها دادن را ـ در انتخابات انجمن یمتر از همه، رأمه آزاده، تظاهرات، و

 2۰۰۰/  1۳۷۸و بویژه انتخابات مجلس بهمن  1۹۹۹/  1۳۷۷محلی اسفند 
 .دپوشیده کردن یها جایگزین اعتراض

       
           

 ــــــــــــــ
 ها پانوشته

 1۹۹۹پائیز  Mid. East Report، ـ کاوه احسانی 2
، نجنگ دوم جهانی، نیروهای انگلیسی در العلمیدر نیمه راه  1۹۴2ـ در  ۳

را شکستی قطعی دادند.  یدر بیابان لیبی، برای نخستین بار سپاهیان آلمان
چرچیل که از آغاز نخست وزیریش تا پایان همچون ناظری با انصاف، 

خبرها " :گذاشت یمردم انگلستان را در جریان رویدادها از بد و نیک م
نگار ـ که او بود ـ از  رفی و سنجیدگی یک تاریخط بیبا "بسیار بد است،

این پایان نیست؛ حتا آغاز پایان هم "پیروزی بزرگش چنین یادکرد: 
 "نیست؛ ولی شاید پایان آغاز باشد.

 2۰۰۰ـ پر، ژانویه  ۴
 2۰۰۰ژانویه  2۸نیمروز،  - ۵
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  فرجام بی های اندیشه
 “یدمکراس از پس دینی دموکراسی“ یا

 

 پور( جالیی رضا حمید دکتر های اندیشه بر )نقدی
 
 

 پرویزدستمالچی
 
 فوق درجه دارای پور جالیی رضا حمید ـ 1

 تهران دانشگاه از شناسی جامعه رشته در لیسانس
 لندن دانشگاه از شناسی جامعه دکترای درجه و

 پردازان نظریه و پیروان از یکی ایشان. است
 یا دینی یدمکراس“ و “اصالحات جنبش“

 ساالری مردم“یا “ دموکارتیک دینی حکومت
 .است“ دینی

 
 از پس دینی دمکراسی“در  پور جالیی دکتر

 مهرماه 1۵ دوشنبه“ )رویداد“در  ،“دمکراسی
 :نویسد می چنین خود مقاله مقدمه در( 1۳۸1

 مردم سازوکار تقویت اصالحی جنبش هدف“
 تمسالم قانونی، انتخاباتی، های روش به ساالری

 آنجائیکه از“. است تاریخی فرایند یک در و آمیز
 فرض فعالً“ )ساالری مردم“ از ایشان منظور

 دمکراسی( باشد“ دموکراسی“ همان که کنیم می
 دموکراسی آیا که است این پرسش اولین است،

 قانونی آمیز، مسالمت“ های روش و راه از غیر به
 مثالً) دیگری روش و راه ،“ انتخاباتی و

 دارد( آمیز مسالمت غیر غیرانتخاباتی، نونی،غیرقا
 از نه و“ ها راه «این از خواهد می ایشان که

 به کند؟ تقویت را ساالری مردم دیگر راههای
 توجه همواره باید ایشان مقاله مطالعه هنگام
 جمهوری نظام“ چهارچوب“ در ایشان که داشت

“ در دارد نظر در یعنی گوید می سخن اسالمی
 مردم تاریخی، فرایند یک در فقیه، والیت نظام

 مردم نظام، این در یعنی کند؟ تقویت را“ ساالری
 قصد ایشان و دارد وجود( دموکراسی) ساالری

 مشخص که) تاریخی فرایند یک در را آن دارد
( است کدام آن زمانی محدوده و هست چه نیست
 والیت“ نظام بررسی با باید بنابراین،. کند تقویت

 مشخص را آن“ ساالرانه مردم“ های جنبه“ فقیه
“ تقویت“ باید چیزی چه که شود روشن تا نمود
 سرانجام ما تا تاریخ از“ فرایند“ کدام در و شود

 .یابیم دست“ ساالری مردم“ به
 
 فراهم را“ مقدماتی“ باید بحث شروع از پیش اما

 تا ساخت روشن را موضوعاتی یا مقوالت و کرد

 مقدمه همان در ایشان. نشود مبحث خلط
“ باال هدف تبلیغ در طلبان اصالح که گویند می
 بکار هم دینی صفت با را ساالری مردم واژه
 مخالفان ۸۰ سال از اینکه جالب و. اند برده

 حداکثری ازنظارت که جنبش، این کار محافظه
 ارکان مخالف که) انتخاباتی ترتیبات در استصوابی

 واژه اًمکرر کنند، می دفاع( است ساالری مردم
 هدف پس،.“ برند می بکار را دینی ساالری مردم
“ ساالری مردم سازوکار تقویت“ پور جالیی آقای
 پیروان از ایشان که) طلبان اصالح جنبش. است

 ساالری مردم“ از( است آن پردازان نظریه و
 استفاده هم“ ( ساالری مردم“ جای به“ )دینی
 ظهمحاف) هم جنبش این مخالفان امّا. کنند می

“ واژه این مکرراً( اسالمی جمهوری در کاران
 آقای. برند می بکار را“ دینی ساالری مردم

“ کار محافظه مخالفان این“ توصیف در پور جالیی
 حداکثری نظارت از“ که کسانی: گوید می

 ارکان مخالف که) انتخاباتی ترتیبات در استصوابی
 شود توجه“ . کنند می دفاع( است ساالری مردم

 از“ ساالری مردم“ مخالفان توصیف در یشانا که
 حداکثری نظارت“ که گویند می سخن کسانی

 نظارت“ اصوالً اینکه نه و کنند، می“ استصوابی
“ نظارت دیگر عبارت به. کنند می“ استصوابی

 استصوابی نظارت“ اصوالً یا ،“ استصوابی حداقلی
 نخواهد( ایشان نظر مورد) ساالری مردم مخالف

 از پیش بازهم) که نباشد مناسبت بی شاید. بود
“ استصوابی نظارت“ باره در( بحث به ورود

 ایشان که شود روشن تا شود داده کوتاه توضیحی
 محافظه“ به ایشان ایراد و گویند می سخن چه از

 درچیست؟“ حداکثری“ نظارت در“ کاران
 

“ نگهبان شورای“ سوی از استصوابی نظارت
 پاسداری“ نگهبان یشورا وظیفه. شود می اِعمال

 است“ اساسی قانون و اسالم موازین و احکام از
 جمهوری قوانین تمام آنجائیکه از اما(. ۹1 اصل)

 موازین احکام بایدبراساس …تا ازاقتصاد اسالمی
 شورای وظیفه بنابراین ،(۴ اصل) باشد اسالمی
“ موازین و احکام“ از پاسداری فقط نگهبان

 چه موازین و احکام ینا اینکه. بود خواهد اسالمی
 دیگری بحث چیست، مسلمانی و اسالم و هستند

 اشاره بس همان. اینجانیست در جایش که است
 جمهوری در گذشته سده ربع دریک که شود

 نظام بزرگان و اندیشمندان رهبران، حتا اسالمی
 توافق به“ احکام“ و“ اسالم“ برسر نیزنتوانستند

 نگهبان رایشو اهمیت. بماند این. برسند نظر
“ اسالمی شورای مجلس“ حتا که است ای بگونه
 تمام و( ۹۳ اصل) ندارد قانونی اعتبار آن بدون

 با ها آن تطابق تعیین برای باید مجلس مصوبات
 و ۹۴ اصول) شود ارسال نگهبان شورای به اسالم

 قدرت تمام که نگهبان شورای اما(. ۹۶
 حتا که دارد دست در آنچنان را قانونگذاری

 مردم“ اصل اولین) مردم نمایندگان مجلس
 هیچ نیز و است، اعتبار بی آن بدون“ ( ساالری
 بود، نخواهد معتبر او تصویب و تأئید بدون قانونی
 این شود؟ می تشکیل کسانی چه از یا کیست
 منتخب فقیهِ شش: است عضو 12 دارای مجلس
 بوسیله که حقوقدان مسلمان شش و رهبری
( رهبرمذهبی مستقیم نتخبم) قضائی قوه رئیس

 اصل) شوند می معرفی“ انتخاب“ برای مجلس به
 ای گونه به نگهبان شورای ترکیب و قانون(. ۹1

 یا فقها“ اکثریت موافقت بدون که است
 تصویب به قانونی هیچ نگهبان شورای“ مجتهدان

 شورای“ نهادِ خودِ اینکه، یعنی. رسید نخواهد
 با بنیادی ضادیت در اساس از و اصوالً“ نگهبان

: یکم چون، چرا؟. است ساالری مردم اصل
 رهبر مستقیم غیر و مستقیم منتخبان آن اعضای
 و فقیه یا آن اعضای: دوم. هستند نظام مذهبی
 به امر این حقوقدان، مسلمان یا هستند مجتهد
 در“ ساالری مردم“ اصول اساسی نقض معنای

 شهروندان مجموعه دانستن الحقوق مساوی
 که نهادی این: سوم. است قانون برابر در جامعه
 مردم“ و“ دمکراتیک مرجعیت“ هیچگونه دارای

 شورای مجلس نهادِ برفراز نیست“ ساالرانه
 مردم“ نهادی آزاد، انتخاباتی برفرض که) اسالمی
 نمایندگان تا است گرفته قرار( باشد“ ساالرانه

 ها فق نظارت و اجازه“ بدون را امری نتوانند مردم
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 خودِ اصوالً پس. نمایند تصویب“ مجتهدان و
 ساالرانه غیرمردم نهادی“ نگهبان شورای“ نهادِ
 حداکثری“ نظارت( فعالً) فقط نه و است

 مردم غیر نهاد این نتیجه، در. آن“ استصوابی
 از غیر به دیگری وظیفه تواند نمی اصوالً ساالرانه

 و اساس چون. دهد انجام مردم حقوق نقض
“ و مردم حقوق نقض با رابطه رد وجودش گوهر
“ تجربه آنجائیکه از امّا. است“ ساالری مردم

 غیر و غیردمکراتیک محدوده همان در“ انتخابات
 انتخابات یک که داد نشان اسالمی جمهوری آزادِ

 برای زیادی مشکالت تواند می نشده کنترل
 تفسیر) نگهبان شورای آورد، بوجود حکومتگران

 نظارت(“ اوست قوقح از هم اساسی قانون
 خبرگان شورای“ انتخابات با رابطه در“ استصوابی

 انتخابات جمهوری، ریاست انتخابات ،“ رهبری
 آراء به مراجعه نیز و اسالمی شورای مجلس
 خود حقوق جزء قانوناً نیز را پرسی همه و عمومی

 ای نامه طبق 1۳۷۰ سال در نگهبان شورای. کرد
 بر خویش نظارت اسالمی شورای مجلس به

 در و کرد، اعالم“ استصوابی نظارت“ را انتخابات
 قانون از سوم بند به مجلس چهارم دوره

 نگهبان شورای“ استصوابی نظارت“ انتخابات
 شمردن، صواب یعنی استصواب اما. شد اضافه

 تشخیص درست و بودن صالح به صوابدید،
 اساساً نهادی خود که نگهبان، شورای یعنی. دادن
 حق است،“ ساالر مردم“ غیر و تیکدمکرا غیر

 اساسی نهادهای برای انتخاباتی کاندیداهای یافت
 بررسی مورد“ صالحیت“ نظر از را دینی حکومت

 بود الزم“ فقیه والیت“ برای عمل این. دهد قرار
 درون به“ مخالفان“ احتمالی نفوذ و ورود از تا

 در امری چنین. شود جلوگیری نظام نهادهای
 در مردم یعنی. غرض نقض عنیی خود، اساس

 نمایندگان بایستی می( نیست آزاد که) انتخاباتی
 نقض. کنند“ انتخاب“ را دیگران( بلکه خود، نه)

 نگهبان شورای“ . ساالری مردم“ دوباره و آشکار
 آنچنان را“ استصواب“ معیارهای مرحله، این در

 به نتوانند ها“ غیرخودی“ فقط که کرد تعیین
 حکومت مخالفان عمدتاً یعنی. بندیا راه نهادها
“ را استصوابی نظارت این. ها الئیک یا دینی

 پس و دوم مرحله در. نهادند نام“ حداقلی نظارت
 گوناگون های طیف اختالفات اینکه از

 به یا دینی حکومت پیروان و حکومتگران
 حکومت گرفت، باال دینی طلبان اصالح اصطالح

 که شدند جهمتو“ فقیهی والیت“ صددرصد گران
 ها“ خودی «از برخی“ ها خودی غیر“ بر عالوه

 بوجود اشکاالتی ها آن حکومت در توانند می نیز
“ معیارهای نگهبان شورای نتیجه در و آوردند،
 التزام) کرد تعیین چنان را“ استصوابی نظارت
 اساسی، قانون به التزام فقیه، والیـت به عملی

( …و قیهف والیت از حمایـت برای عملی شرکت
 به نتوانستند نیر ها“ خودی“ از بخشی حتا که

 ریاست نهادهای انتخابات در کاندیدا عنوان
 حداکثری نظارت. کنند شرکت اسالمی جمهوری

 نظارت“ از شکایت پور جالیی آقای. استصوابی
 مردم“ در اینکه یعنی. دارد“ استصوابی حداکثری

 منظا پیروِ عنوان به ایشان، حق ایشان،“ ساالی
 اگر. دیگران و مردم حقوق نه و است شده ضایع
 گذار قانون آنجا در است، برسردموکراسی سخن

 منتخب نمایندگان نه و اند ملت منتخب نمایندگانِ
 اگر. مجتهدان و ها فق مستقیم غیر و مستقیم

 هیچگونه آنجا در است، دموکراسی سر بر سخن
 وجود دینی مراجع سوی از“ استصوابی“ نظارت

 شما آنکه“ حداقلی“ چه و“ حداکثری“ چه دندار
 دموکراسی در. باشید آن“ حداکثری“ مخالف
 .شود نمی تقسیم غیرمسلمان و مسلمان به انسان

 
 که است این در ایشان ساالری مردم اشکال

 اصوالً که نظامی چهارچوب در خواهند می
 تقویت را“ ساالری مردم“ تابد برنمی را دمکراسی

 فاشیسم، چون گرا، تام های نظام تمام. کنند
 مردم“ نوع این همگی …و استالینیسم نازیسم،
 آلمان، نازیسم در. اند کرده تجربه را ها“ ساالری

 کردند، می شرکت انتخابات در وسیعاً مردم
 کردند می سرکوب ووسیعاً راشدیداً نظام مخالفان

 مخالفان با مبارزه در یا جنگ در را خود جان و
 کردند می نظام پیشوای و برره“ فدای“ درونی

 در مردم،( وسیع کمتر یا) وسیع شرکت اما …و
 به ربطی چه غیردمکراتیک، بنیاد از نظام یک

 دارد؟ دمکراسی
 وعده مقدمه، همان در سپس پور جالیی آقای ـ 2

 با آن رابطه و دینی دموکراسی“ که دهند می
. کنند“ بررسی فراز هفت در …را دمکراسی

 هم“ اینکه بیان از پس ،“ فراز“ اولین در ایشان
 دمکراسی تعریف در هم و دین تعریف در

“ دارد وجود متعارضی حتی و گوناگون های دیدگاه
 برسر اینجا در سخن و است درست کامالً که)

“ از نیز و“ دین“ از ایشان تعریف که است این
 هم با را ها آن رابطه و هست چه“ دمکراسی

 میان رابطه همه زا تر مهم و بینند می چگونه
 ،(کنند می تعریف چگونه را دین و حکومت

 توان می گوناگونی این رغم به“ که گوید می
 از هریک تعریف برشمردن برای را هائی ویژگی

 ایشان(. درستی به بازهم“ )برشمرد مفاهیم این
 ویژگی شش توحیدی شده شناخته ادیان برای

 ـ 2 یماورائ امر به اعتقاد ـ 1: شمارد می مشترک
 و“ سمبلیک“ زبان یک به ماورائی امر این بیان

 گرفتن شکل ـ ۳ فلسفی و علمی زبان یک به نه
 در ها بدی و ها خوب و ها ازامرونهی سلسله یک

 به مومنان تشویق ـ ۴ ماورائی امر حوش و حول
 شکل ـ ۵ ها سنت و مناسک مراسم، سری یک

 احکام کالم، تفسیر، علم مانند دینی علوم گرفتن
 نهادهای معموالً دینی هر در ـ ۶ و …و عرفان
 و علوم به که دارد وجود روحانیان سیادت دینی،

 طریق از را مومنان که دارند آشنائی دینی مناسک
 هدایت الهی و ماورائی امر آن به گوناگون

 اینجا تا(. مقاله همان شش، تا یک از) کنند می
 های گی ویزه اما. ادیان مشترک های ویژگی

 در ایشان هستند؟ چه در ها دمکراسی ترکمش
 ویژگی شش به حداقل“ دمکراسی مفهوم باره

 :کنند می اشاره مشترک
 
 و مردم بر مردم حکمرانی معنی به دمکراسی ـ 1
 همین به. مردم بر نفر چند یا یک حکمرانی نه

 حقوق لحاظ از مردم همه ها دمکراسی در دلیل
 .برابرند سیاسی

 
 مردم مستقیم غیر حکومت ها دمکراسی اغلب ـ 2
 .هستند مردم بر
 به محدود و موقتی ها دمکراسی در حکمرانی ـ ۳

 .است قانون
 
 بشر حقوق اصلی اصول به مقید ها دمکراسی ـ ۴

 هستند
 
 مستقل قضائی دستگاه دارای ها دمکراسی ـ ۵

 هستند
 
 برای بتوانند باید شهروندان ها، دمکراسی در ـ ۶

 از سیاسی قدرت برابر در خود حقوق از دفاع
 جنبش و( ها NGO) مدنی نهادهای طریق

. بپردازند خود سازماندهی به( ها SH)) اجتماعی
 های ویژگی شش از هریک فقدان صورت در

 دور دمکراسی کار و ساز از ها حکمرانی مذکور
 .(مقاله همان شش، تا ازیک. )اند شده

 
 دین از عمومی های تعریف از پس پور جالئی آقای

 از یک هر رابطه“ بررسی به دمکراسی، و
 جامعه مورد در“ فوق مفهوم دو های ویژگی

 ادامه از پیش اما. پردازد می ایران مشخص
 فوق مفهوم دو مورد در است الزم ایشان سخنان

 .شود داده توضیحاتی ها آن رابطه و
 

“ و آسمانی دنیآئی، آن“ ماورائی“ امری دین ـ الف
 امر دو) است وزمینی ائیدنی این امری“ دمکراسی

 (متضاد کامالً
 
 تجربه و دانش و علم عقل، یکی مبنای ـ ب

  بشر برفراز یکی. است وحی، دیگری و بشری،
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 او از برخاسته و منتج دیگری و است
 
( ها حالل و حرام) دین های“ نهی و امر“ ـ پ

 در اند، الهی کالم ناپذیر، خدشه و اند مقدس
 .جاست بی کامالً مقدس امر دمکراسی

 
 عمومی امری دمکراسی و خصوصی امر دین ـ ت

 .است
 
 دمکراسی است، جامعه ازنهادهای یکی دین ـ ث
 عمومی امور اداره برای ضروری و الزم نهاد ها تن

 جامعه
 
 دمکراسی در و“ اهلل“ قانونگذار دین در ـ ج
 

 .است ذات به قائم قانونگذارانسان
 
 و ماورائی امر هب را انسان روحانیان دین، در ـ چ

 یا سیاستمدار، دمکراسی در کنند، می هدایت الهی
 منتخب مدیران فقط جامعه، سیاسی، رهبران

 سیادتی و هستند جامعه عمومی اداره برای مردم
 .ندارند کسی بر
 

 نظام ساختار عنوان به) دمکراسی و دین یعنی
 امر دو( آن امور اداره منظور به جامعه سیاسی

 درون به را دمکراسی اصول اگر. متضادند کامالً
 کردن عقالنی مثال عنوان به یعنی) ببریم دین
 روی به دین زیرا پاشید، خواهید فرو دین( آن

 خرد با توان نمی که است شده بنا اعتقادئی اصول
. ریخت فروخواهد پرداخت، آن به دانش و علم و

 زنده تواند نمی ژنتیکی و شناسی زیست علم هیچ
. کند اثبات را“ غایب امام“ هزارساله از بیش بودن

 تا فقط اما کرد، عقلی ای اندازه تا را دین توان می
 را دین اگر. بس و است ایمان اش بقیه ای، اندازه

 حکومت آنصورت در بردیم، دمکراسی درون به
 زیرا. نخواهیم یا بخواهیم چه شد، خواهد گرا تام

 خصوصی امری و کند می کار ها“ دگم“ با دین
 امری و کند می کار ها“ فاکت“ با حکومت و ستا

( ها حرام و ها حالل) قوانین یا. است عمومی
 عقل از منتج یا ناپذیر، خدشه و مقدس و اند الهی

 عقل تابع یا است“ وحی“ تابع حکومت یا. بشرند
 دین سیادت زیر و دست در حکومت یا. بشر

 رأی از منتج حکومت قوای یا است ساالران
 .مردم

 
“ معنای به( جمله از) را دمکراسی پور، جالئی ایآق

 و کنند می تعریف“ مردم بر مردم حکمرانی
 لحاظ از مردم همه ها دمکراسی «در که گویند می

 برای که است روشن.“ برابرند سیاسی حقوق
 آن اما. دارد وجود متفاوتی تعاریف دمکراسی

 مقصود منزل سر به مارا تواند می که ای دمکراسی
. است لیبرال پارلمانی های دمکراسی فقط دبرسان

 ساختارهای از نوع آن“ دمکراسی“ از منظور یا
 و تجرباً عقالً، نظراً، که هستند حکومت

 بیشترین خویش شهروندان برای اند تاریخاًتوانسته
 به را اجتماعی عدالت بهترین و سیاسی عدالت
 دمکراسی برای که است درست. بیاورند ارمغان
 پرسش اما است، شده ارائه گوناگونی های تعریف

 و تعاریف مجموعه از سرانجام که است این
 که را“ مشترکی“ وجوه. بود درست کدام ها مدل

 «اقسام مشترک اصول عنوان به ایشان
 مشترک اصول: یکم برشمردند،“ ها دمکراسی

 کامالً برخی: دوم نیستند، ها دمکراسی همه
 از عناصری ها آن از برخی: سوم و هستند نادرست
 موجود واقعاً های دمکراسی های پایه مجموعه

 ایشان. هستند( لیبرال پارلمانی های دمکراسی)
 بر مردم حکمرانی معنای به دمکراسی“ گویند می

“ مردم بر نفر چند یا یک حکمرانی نه و مردم
 همه ها دمکراسی در دلیل همین به“ …و است
 “ .برابرند سیاسی حقوق لحاظ از مردم

 

 حکومت“ معنای به دمکراسی تعریف اینکه ابتداء
 در. است نادرست منطقاً و تاریخاً“ مردم بر مردم
“ مردم بر مردم“ زمانی هیچ در و دنیا جای هیچ

 بوده ممکن امری چنین نه و اند کرده حکومت نه
 پیچیده بسیار و بزرگ جوامع در بویژه است،
“ که است این دمکراسی مسئله اصل. کنونی
 این به پاسخ ؟“ کیست از ناشی حکومت قوای

 خواهد حکومت گوناگون اشکال به منتهی پرسش
 امری حکومت است،“ الهی“ امری حکومت. شد

 موروثی امری حکومت است، طبقاتی ـ تاریخی
 ملت از ناشی حکومت دمکراسی در …و است
 کند، می تفویض خود نمایندگان به را آن که است
 دمکراسی اساس یجهنت در و. محدود مدتی برای

 حکومت آیا که است نهفته ساده بسیار امر این در
 شوندگان حکومت اراده و خواست براساس گران

 بتوانید شما اینکه یعنی دمکراسی. خیر یا روند می
 مشکل“ آنهابدون و بگوئید“ نه“ گران حکومت به

 اینکه دوم(. پوپر) بروند کنار به“ تراشی
 دمکراسی در. نیست“ حکمرانی“ دمکراسی،

 را ای عده( امُت نه) ملت. راند نمی“ حکم“ کسی
 برای را جامعه امور تا کنند می انتخاب آزادنه
 نمایندگان. کنند مدیریت کنند، اداره معین مدتی
 بخش سه در) جامعه اجرائی“ مدیران“ مردم

( قضائی و( دولت) اجرائی قانونگذاری، اساسیِ
 پیش اسیدموکر استقرار که است روشن. هستند
 :شود اجرا صحیح بتواند تا دارد هائی شرط

 
 مصوب قوانین از باالتر حقوقی پذیرش ـ الف

“ براثر فردی هیچ حق تا مردم نمایندگان

 بشر حقوق حقوق، این نام. نشود ضایع“ اکثریت
 از سخن که شود توجه. است جهانشمول که است

 سفید، یا سیاه) بشر از نوعی نه و است بشر حقوقِ
 یعنی( …و مرد یا زن مسلمان، غیر یا مانمسل

 حقوقی تساوی پذیرش دمکراسی شرط پیش
 مجاز و نتواند حکومت تا است ها انسان تمام

 …و نژاد یک دین، یک گروه، یک نفع به نباشد
 موجب دمکراسی در بشر حقوق رعایت. کند عمل

 باشد طرف بی ها ارزش در حکومت که شد خواهد
 هیچ کند، نگاه چشم یک با را شهروندان همه و

 به) بشررا حقوق ها“ دمکراسی“ انواع از یک
 باید جامعه در قانونگذاری که مرجع حقوقیِ عنوان

 مگر نپذیرفتند،( باشد داشته التزام آن به
 .لیبرال پارلمانی های دمکراسی

 
 جهانی اعالمیه و“ بشر حقوق“ از حرکت با ـ ب

 اسیسی نظام ساخت مبنای عنوان به بشر، حقوق
 افراد تمام حقوقی تساوی اصل پذیرش جامعه،
 خدشه و اساسی اصلی قانون، برابر در جامعه

 اینکه یعنی. است دمکراسی ساختمان ناپذیربرای
 از“ فقط مردم موجود واقعاً های دمکراسی در

 برابر( قانون برابر در“ )سیاسی حقوق لحاظ
 تمام در قانونی حقوقیِ تساویِ بلکه نیستند،

 دمکراتیک جامعه یک استقرار شرط پیش ها زمینه
 .است

 
 و انسان اصالت کار مبنای دمکراسی، در ـ پ

 تعریف انسان خدمت در چیز همه. اوست عقل
 است انسان خدمت در دین. برعکس نه و شود می

 به قائم انسان عقل. دین خدمت در انسان نه و
 دمکراسی در“ وحی“ امر و کند می عمل ذات

 به نیست مجاز و است شخصی و دین به مربوط
 انسان فراز بر خدا“ های وحالل ها حرام“ عنوان

 .شود قرارداده
 
 دمکراسی در گذاری قانون ،۳ بند اساس بر ـ ت

 .است بشر حقوق از فقط
 
 ...و ـ ث
 
 عناصر مجموعه که نیست این هدف اینجا در

 فقط شود، داده توضیح یک به یک دمکراسی
 توضیح را آن ای پایه و اساسی عنصر چند خواستم

 در عناصر این مجموعه که شود روشن تا دهم
 جای یا. است دین با دینی، اندیشه با تضاد

 گرا تام سیاسی نظام جای یا است دمکراسی
 حکومت یا دینی حکومت عنوان تحت( تر توتالی)

 یا …و دینی ساالری مردم یا دمکراتیک دینی
“ یک در اگر. بدهید آن به که دیگری نام هر

 از ناشی حکومت قوای“ دمکراتیک دینی حکومت
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 جهانی اعالمیه قانونگذاری مبنای نباشد، اهلل
 برابر در جامعه شهروندان تمام باشد، بشر حقوق
 حکومت باشند، مساوی حقوقی دارای قانون

 نباشد رسمی مذهب یا دین دارای و باشد طرف بی
 هیچ موجود، واقعاً های دمکراسی از یک هیچ در)
 حکومتگران ،(نیست رسمی دین دارای کومتیح

 …و بروند و بیایند ملت اراده و خواست براساس
 آن هم شما اگر. نیست دینی دیگر حکومت آن
 حکومت آن پیرو من کنید تعریف“ دینی“ را

 .بود خواهم
 
 مقوله دو تعریف از پس پور جالئی آقای ـ ۳

 جامعه مانند مشخص تجربه وارد دین و دمکراسی
 :شود می نایرا
 
 جامعه مانند مشخص زمینه اگردریک اینک „

 فوق مفهوم دو های ویژگی از هریک رابطه ایران،
 و بازدارنده روابط آنگاه دهیم قرار بررسی مورد را

 بهتر بالعکس و دمکراسی در دین کننده تشویق
 توان می موردی مطالعات با که. شود می روشن

 براساس ه،هم این با کرد مشخص را تأثیرات این
 توان می دمکراسی و دین میان ربط در آمد، آنچه

 ویژگیهای اینکه با کرد؛ تأئید را ذیل های گزاره به
 تأثیر یکدیگر روی“ دمکراسی“ و“ دین“ اصلی

 هیچیک مفهوم دو این های ویژگی ولی گذارند می
 دینی الزمه یعنی. نیستند یکدیگر ملزوم و الزم
 برای عکسبر و نیست بودن دمکرات بودن

 زیرا. نیست الزم شرط بودن دینی بودن دمکرات
“ دمکراسی“ های ویژگی جمله از بودن دینی

 میان در نیز بودن دمکراتیک و نیست
 از سیاق همین به. ندارد وجود“ دین“ های ویژگی

 و دمکراسی به معتقد دیندار توانیم می طرف یک
 دیگر طرف از و باشیم داشته دیندار دمکرات هم
 و دمکراسی به معتقد غیر دیندار توانیم یم هم

 ولی. باشیم داشته دین به معتقد غیر دمکرات
 ضد دینداران و دین ضد های دمکرات قطعاً

 دمکرات واقعی معنای به توانند نمی دمکراسی
 دینداران حقوق دین ضد های دمکرات زیرا. باشند

 طرفداران حقوق دمکراسی ضد دینداران و
 “ .گیرند می نادید را دمکراسی

 
“ گویا( کنند می تائید ایشان که آنچنان) اینکه

 یکدیگر روی به دمکراسی و دین های ویژگی
. است ناروشن بسیار من برای ،“ گذارند می تأثیر
 روی به“ ماورائی“ امر تأثیر( مثال عنوان به) اینکه

 و امر“ یا است، چگونه موجود واقعاً های دمکراسی
 ها دمکراسی در( خدا های حرام و حالل) ها“ نهی

 شود توجه. هستند گذارندناروشن می اثر چگونه
 دمکراسی، سر بر سخن و گفتگو اینجا در که

 به) حکومت نظام ساختار از ای ویژه شکل یعنی
 تا. است( جامعه عمومی امور اداره ارگان عنوان

 مشترک های ویژگی“ دارم اطالع من که آنجا
 های دمکراسی روی به مستقیم تأثیری“ ادیان
( پارلمانی لیبرال های دمکراسی) موجود واقعاً

 وظیفه و کار دین دمکراسی، در برعکس. ندارند
 حقوقی از و دهد می انجام را خودش اجتماعی
 جالب بسیار. است مند بهره سایرین، مانند یکسان،

 دین بحث تدقیق هنگام به ایشان که است توجه
 جامعه رد هم با ها آن رابطه و دمکراسی و

 فردِ به دین بحث از ناگهان به ایران، مشخص
 و رسند می دمکرات فرد به دمکراسی از و دیندار
 به) دین و حکومت دمکراتیک ساختار از بحث

 به( ماورائی امر و جامعه ضروری نهادِ یک عنوان
. یابد می تنزل فرد آن یا این دمکراتیک رفتارهای

 بویژه ن،ایشا“ محدود“ دید نشانگر امر این و
 نظام) دمکراسی. است“ دمکراسی“ با دررابطه
 رفتار و دمکراتیک های سیاست ،(حکومت

 به. هستند هم از جدا کامالً مقوله سه دمکراتیک
 نظر از ،“ نگهبان شورای“ نهادِ مثال، عنوان
. است دمکراسی ناقض نهادی حکومت، ساختار

“ آن اعضاء رفتار یا آن های سیاست چه
“ استصوابی نظارت.“ نباشد یا شدبا“ دمکراتیک

“ نگهبان شورای چه است، غیردمکراتیک سیاستی
 یا باشد( حکومت ساختار در“ )دمکراتیک نهادی
 تواند می نگهبان شورای اعضاء رفتار نوع و نباشد،

 نظارت“ دموکراتیکِ غیر سیاست وجود با حتا
 اصولِ ناقضِ نهاد وجود با و“ استصوابی
(“ برفرض) هم بسیار“ باننگه شورای“ دمکراسیِ

 ساختار باره در دمکراسی. باشد“ دمکراتیک
 امور ابزاراداره شکل و نوع بعنوان) حکومت
 و ها سیاست نه و کند می بحث( جامعه عمومی

 دمکراتیک غیر یا“ دمکراتیک“ رفتارهای
 از بودن دینی“ اینکه. حقوقی یا حقیقی اشخاص

 دنبو دمکراتیک و نیست دمکراسی های ویژگی
 سخنی“ ندارد وجود دین های ویژگی میان در نیز

 که دمکراتیک نظام یک در. درست بسیار است
 چیز همه ندارد، کاری افراد عقیده به حکومت

 دمکرات دمکراسی، به معتقد دیندار: دارد وجود
 دین فاشیست دین، بی دمکرات دین، به معتقد

 ضد های دمکرات …و فاشیست دارِ دین دار،
 که هرچه …و دمکراسی ضد اراندیند دین،
 بیاندیشند، خواهند می که هرچه. باشند خواهند می
 های دمکراسی در. دارد حکومت نظام به ربطی چه

 و اندیشه نوع هر با افراد گونه همه موجود واقعاً
 حقوقی دارای ها آن تمامی اما دارد، وجود رفتاری
 حقوق به تجاوز. هستند قانون برابر در مساوی

 پاسخ قانون را( رفتاری و اندیشه هر با) ندیگرا
 نتیجه چنین مطالب، این بیان از پس و. دهد می

 و ضددین های دمکرات قطعاً“ بنابراین که گرفتن
 معنای به توانند نمی دمکراسی ضد داران دین

 دین ضد های دمکرات زیرا باشند، دمکرات واقعی
 حقوق دمکراسی ضد دینداران و دینداران حقوق
 تنزل“ گیرند می نادیده را دمکراسی ارانطرفد
 که است فردی رفتارهای سطح به بحث دادن

 بمنظور) دمکراسی به مربوط های بحث در هرچند
 کسب بمنظور افراد صحیح آموزش و تربیت

 به ربطی امّا است درست( دمکراتیک رفتارهای
 دمکراسی در. ندارد حکومت دمکراتیک ساختار

 های اندیشه انواع اب ها انسان اقسام انواع
 در و دارند وجود …و فاشیستی یا دمکراتیک

 و کنند می زندگی آمیز مسالمت هم با و هم کنار
 کند تجاوز تواند می نه دیگری حقوق به کس هیچ

 حقوق که زیرا. بگیرد نادیده را ها آن تواند می نه و
 او فردی اعتقادات و رفتار فراز بر شهروند مدنی
 یا و حقوق“ گرفتن نادیده“ هوهرگون دارد قرار

 دوران در. دهد می پاسخ فوراً قانون را آن به تجاوز
 به) دمکرات ضد های فاشیست درآلمان، نازیسم

 و خواستند می هرچه( گرا تام وجودحکومت دلیل
 ها آن قتل تا دگراندیشان حقوق نقض به توانستند
 پس دمکرات ضد فاشیست افرادِ همان. پرداختند

 سال از پس) دمکراتیک نظام یک استقرار از
 در آنکه بدون شدند، رفتار تغییر به مجبور( 1۹۴۵

 در. باشد آمده بوجود ای دگرگونی ها آن معرفت
 اسالمی جمهوری موجود واقعاً دینی حکومت

 در باشند دمکرات هم بسیار شاید که دیندارانی
 دیندارِ آن نه) که کنند می کار حکومتی خدمت

 حقوق قانوناً و اساساً تحکوم که( دمکرات
 یک ساختاردمکراتیک. رازیرپامیگذارد دیگران
 دمکراتیک ازرفتار کامالًجدا امری حکومت
 حکومتگران دمکراتیکِ های سیاست یا شهروند

 آن یکباره وتنزل بحث کشاندن نتیجه در. است
 نابجا، قیاس فقط شخصی رفتارهای سطح در

 و تمقوال ریختن درهم ازدمکراسی، ناقص درک
 .است مبحث خلط و مفاهیم

 
 دارد ادامه 
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*** 
 
 

 :بخش دوم

  

 دشمنانشجامعه باز و 

The open Society and Its Enemies 

Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde 
 

  

در بخش نخستین سخن به آنجا رسید، که افالطون بازگشت جامعه تنش 
زده و ناآرام و از هم گسیخته آتن را بسوی ثبات و آرامش، در بدست 

رده و بمانند یک گیری دوباره حکومت و اقتدار از سوی نخبگان بشمار آو
پزشک، درمان آن جامعه بیمار دمکرات زده را در فروایستادن آن جنبش 
و یا انقالب اجتماعی دانسته است. پوپر با این بیان، که افالطون بهتر از 
هر فرد دیگری، با یک بررسی آگاهانه و جامعه شناسانه در قبال وضع 

ده، کوشش براین پریشان یونان، آن موضع تمامیت خواه را اختیار کر
، که در شناخت فلسفه افالطون و همگونی و همانندی آن با دارد یم

و  ابدی ی، تمیزی بوجود آورد، امّا به فرایندی دست نمتر یتوتال یها آموزه

با اجبار پذیرفتم، که در تحلیل خود از اندیشه وریهای تمامیت  دیگو یم
 .خواه به کنکاشی ژرفاتر بپردازم

فلسفه افالطون  Analogy (رسی و در همانندی )قیاسدر پهنه این بر
، با شگفتی دریافتم، که در دیدگاه من نسبت تر یمدرن توتال یها با آموزه

یک دگرگونی پدیدار گشته  اش یها و کاربردهای اجتماع به آن آموزه
است. و با اینکه بیزاری من نسبت به اندیشه وری توتالیتاریسم همچنان 

 یها گیری جنبش ، که شکلرفتمیپذ ییستی این حقیقت را مبرجابود، امّا با
تمامیت خواه در گذشته و حال، بگونه ای از سوی باورمندانش واکنشی 

ها و نیازهای حاد جامعه و شرایط حاکم برآن بوده است و با  برپایه خواست
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از بدست گیری  اش زهیاین دریافت، این سخن افالطون را که انگ
ن پدرساالر، تنها برون رفت جامعه بحران زده و حکومت از سوی نخبگا

بسوی رستگاری و خوشبختی مردم و نجات  ها یهدایت آن از نابسامان
کشورش بوده است، نباید پیامی نادرست شمرد و برآن باور نیاورد. زیرا که 
زیربنای یک چنین تحلیلی از سوی او برپایه یک بررسی و جامعه شناسی 

جامعه  یها تیکه تکیه برنیازها و محروم  (Social Analysis)ژرفا 
انقالب زده و سنگینی فشار زندگی و درماندگی مردم داشت، قرار گرفته 
بود. هرچند که این راه نجات پیشنهادی و یا نسخه درمانی سیاسی 

اجتماعی مردمساالر  یها پزشکی او در راستای فروایستادن آن جنبش
ای، در دراز هنگام دیگر  ان قبیلهبدست نخبگان پدرساالر و یا برگزیدگ

فرآیندی نیکو و امیدآفرین بدنبال داشته باشد. امّا این توجیه  توانست ینم
اجتماعی، درست بودن بررسی و تشخیص جامعه  یها هم در روند جنبش

شناسانه افالطون را بگونه ای که در فراز از آن سخن بمیان آوردیم، 
 .سازد یبیهوده )باطل( نم

  

 ر تعریف فلسفی ازپوپر د

 :جامعه باز و جامعه بسته

  

جامعه باز، جامعه ایستکه در آن، فرد خود حق تعیین سرنوشت و اختیار 
گزینش را برعهده دارد. جامعه ایکه نقش فرد و مسئولیت او تنها در برابر 

و نه برون از آن، بسته نامیده  گردد یقوم و یا قبیله تعریف و توجیه م
بسته در بهترین شکل خود، همانندی با یک ارگانیسم . جامعه گردد یم

)اندامه( زنده بیولوژیک داشته و بگونه نهادی ماندگار و یا خویشاوند 
ای است که  . یک جامعه بسته، همانند قبیلهگردد یزیستمانی تعریف م

تشکیل دهنده آن از زنجیرهای بهم پیوسته اندامه ای  یها بافت
ونداند بوجود آمده و این پیوند و پیوستگی )ارگانیسمی( زیستی و خویشا

زندگی، در ستیز با خطر و مقابله با دشمن  یها ینیریهمواره در تلخی و ش
مشترک، برجا و استوار بوده و گسست ناپذیری آن برخوردار از همگونی و 

. و براین باشد یویژگیهای همانند و آشنا، چونان تن و چهره و رنگ و بو م
با تعریفی که  (Organismus) رچگی و یا اندام انگارانهپایه، تئوری یکپا

ها از ویژگیهای فردیت  در فراز از آن آوردیم، جامعه باز را که در آن انسان
و حق تعیین سرنوشت، دگرزیستی و دگراندیشی برخوردار است، برنمی 

ها بدور از آن نهادهای ساختاری  تابد. زیرا که در یک جامعه باز، انسان
ای، هریک در پهنه گذرای زندگی و سامان یافت آن، در  یلهبسته قب

اجتماعی برای پیشرفت و پیشگیری از دیگر  یها عرصه ای از رقابت
 همگنان و سرآمدن خود قرارداشته، که این خود پدیدارهائی

Phenomena   چون ستیزهای فردی و طبقاتی را بهمراه دارد. در بدن
ء دررقابت و یا ستیز با یکدیگر کار ها و اعضا ، بافتها اختهیانسان، 

ها نقشی هماهنگ را برعهده دارند. با این  ، بلکه هریک از ارگانکنند ینم
یک چنین  یژگیتوجیه تئوری ارگانیسم، جامعه باز را برنتابیده، زیرا که و

ها و  انسانی و رقابت هائی است که، انسان یها یجامعه ای در نا همانند
و  ها یازمندیها و ن رای به ثمر رساندن خواستنهادهای ساختاری آن ب

. و در این جامعه باز، بندند یبآن دست یابند، بکار م خواهند یمرتبتی که م
مرزهای بسته و یا تابوهای تقدس گرائی که در یک جامعه قومی و 

اند، وجود  ای امری است پذیرفته شده، که همگان بآن سرسپرده قبیله
 .ندارد

 

سه، یعنی گذار از جامعه بسته و دگرگون شدن ویژگی در پهنه این پرو
در جهت جامعه ای  Organnism Character ارگانیسمی و گروهی آن

تنهائی گزینی( است که جامعه باز بخود ) Abstract Society تجریدی
این فرآیند تا کنون درست  دیگو ی. پوپر مگردد یو بالنده م ردیگ یشگل م

، تصورکنیم، که در جامعه ای زندگی آورد یمدرک نگردیده است و مثالی 
، کار و شوند یها چهره به چهره با یکدیگر روبرو نم که انسان میکن یم

بسته ای بگونه نامه و  یها تجارت و تبادل کاال و دیگر ارتباطات در مکان
و  رندیپذ یانجام م (تلگراف )که امروز تبدیل به فکس و ای میل گردیده

دربسته خود تنها در حرکت باشد. آن هنگام  یها لیهرکس در اتومب
به  Fictione Society از یک چنین شکل جامعه افسانه ای توان یم

 یها یوستگیکه از پیوندها و پ (Abstract) گونه جامعه ای تجریدی
انسانی بریده گشته، نام بمیان آورد. پوپر با این بیان افسانه گرا و مبالغه 

مدرن امروز ما از بسیاری جهات تبدیل به یک  ، جامعهدیگو یآمیز، خود م
جامعه تجریدی و یا تنهاگزینی گشته است. درست است که ما تنها در 

، اما آیا این میبر یسرپوشیده بسر نم یها لیاطاق های دربسته و در اتومب
 گذرند یپیاده از کنار یکدیگر م ها ابانیهزاران هزار مردمی که هرروز در خ

هم به چهره یکدیگر برنمی اندازند، با هم سخنی هم  و احیاناً نگاهی
دارند؟ و آیا به عنوان مثال، کسانیکه در یک سندیکا عضو هستند، جز 
اینکه یک کارت عضویت گرفته و هرماه هم حق عضویت خود را 

، آیا رابطه ای ویا پیوندی نزدیک تر وشخصی تر هم با پردازند یم
انتقاد  یند؟ سپس پوپر با یک گزندگکارگزاران و فعالین آن سندیکا دار

ها  ، در این جامعه مدرن که از آن تعریف نمودم بسیاری از انساندیگو یم
و خوشبخت نیستند، زیرا که از  برند یدر تنهائی و انزوا و بی نامی بسر م

اند.  انسانی و فامیلی و خویشاوندی بدور افتاده یها یپیوندها و همبستگ
بیان گویای خود ما را به جوانب منفی  پوپر در عین حال که با

که در  کند یو خود هم اعتراف م دهد یدگرگونیهادر جامعه باز توجه م
 گفتار فراز مبالغه نمودم، باور براین دارد، که هیچگاه یک جامعه تجریدی

Abstract  و یا بگونه دیگر تمام عقلی Rational  بخود پا نخواهد
گونه گون  یها چنین جوامعی گروهدر یک  مینیب یگرفت، زیرا که م

ها  ها در آن ، که انسانرندیگ یبخود شکل م (Cocrete) اجتماعی ویژه
و با کمک  کنند یمشکالت و مسائل زندگی و نیازهای خود را مطرح م

اگر باز هم  دیگو ی. پوپر منندیگز ییکدیگر راههای گشایشی را هم بر م
جامعه باز تا کنون فرآیندش مبالغه کرده و بگوئیم که پروسه تحول در 

باشد، زیرا که در یک جامعه  تواند یمنفی بوده است، پاسخ به آن مثبت نم
ای  باز روابطی نوپا میان انسانهائیکه با یکدیگر خویشاوندی خونی و قبیله

  (Individualism)و فردیت را  ندیآ یاند، بوجود م و یا قومی نداشته
فکری انسانی را بهم  یها یز همانند، و حلقه هائی اسازند یبالنده م
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، که بیرون از آن مرزهای محدود و بسته قومی و هم دهند یاتصال م
 .زیستمانی بیولوژیک قرار دارند

یک  توان یای به جامعه باز را م با این گفتار، گذار از جامعه بسته قبیله
انقالب بزرگ اجتماعی نامید، که بشریت به آن سامان داده است. این 

قالب بزرگ اجتماعی آگاهانه انجام نپذیرفت، بلکه با دگرگونی در ان
ای به سبب تراکم جمعیت در آن واحدهای بسته،  ساختار و زیستمان قبیله

خونی و ارگانیسمی متزلزل گشته و حصارهای  یها یوستگیآن پیوند و پ
بسته را بسوی شهرک هائی که نخست در گوشه و کنار برپا گشته بودند، 

آنان باز نمود.  یها یازمندیو راه را برای تبادل کاال و رفع دیگر نگشوده 
شصد سال پیش از مسیح، یک چنین جنبش هائی در راستای دگرگونی 

ای بوجود آمد، که با خود از میان رفتن  ساختارهای بسته قومی و قبیله
بسیاری از زیستمانهای به برون بسته را بهمراه داشت و سبب جنگ و 

 ستیزآفرین سیاسی انقالبی از جمله در اسپارتا یها واکنشگریزها و 

Sparta سیاسی  یها ها و کشمکش گردیده بود. اما سرانجام، آن جنبش
بویژه در آتن، تحولی در جهت آغاز یک دیالوگ انتقادی و فکری، که از 
تعصبات قومی و افسانه ای فاصله گرفته بود، بوجود آورد. ناگفته نماند، 

آفرین را، که برخاسته از  ، نشانه هائی از خود بیگانگی تنشکه این تحول
بود و بار سنگینی از  Civil Society در جامعه مدنی ها یدگرگون
ویژه ای را بردوش مردم گذارده بود  یها ستهی، وظائف و باها تیمسئول

 یها بهمراه داشت. این بار سنگین، یعنی از خودبیگانگی و احساس تنش
ای  غییر و تحولی بود که با از بین رفتن جامعه بسته قبیلهدرون، فرآیند ت

 .در گذار بسوی جامعه باز، پدیدار گشته بود

آفرین، در همه  تنش یها یو ناسازگار” از خود بیگانگی ” این احساس 
اند،  در جامعه باز و مدنی گشوده” تحول ” جوامعی که راه خود را بسوی 

از خود ” آور المان، سخن از  فیلسوف نام  Hegelوجود دارد هگل 
مذهبی سیاسی  یها . )در میهن ما جنبشآورد یبمیان م” بیگانگی انسانی 

پیش از انقالب و ازجمله سرآمدن روشنفکر آن چون جالل آل احمد و 
زدگی، را بنام برخواندند و آن را بنیادگرایان  غرب” علی شریعتی واژه 
برای مسموم ” دموکراسی غرب  ” از نیای فساد آفر مذهبی بگونه پدیده

کردن فرهنگ و اخالق جامعه و باورهای مذهبی مردم متدین، تبلیغ 
، برای رسیدن به این تحول در راستای تحقق جامعه دیگو یکردند(، پوپر م

باز، همه باید وظیفه سنگینی را بردوش بگیرند و از بخشی نیازها و 
د و برای خود و پوشی کنن اساسی و اجتماعی خود چشم یها خواسته
بپذیرند. و این بهائی است که ما باید برای ” مسئولیت  ” دیگران

ریزی مناسبات عقلی و  نوین جامعه مدنی، پی یها دسترسی به آموزه
انسانی، همیاری و همبستگی مردمی در یک جامعه باز، برخود هموار 

ز، سوی جامعه با . یکی از فرآیندهای گذار از جامعه بسته بهام ینمائ
 یها گیری ستیزهای طبقاتی و قومی برخاسته از فروپاشی جامعه شکل

ای است که بزرگان و برگزیدگان قوم، خان ساالرانه برمردمان  بسته قبیله
راندند و یک  چونان بندگان خود تحمیل کرده بودند و بر آنان فرمان می

اش هرگز بزیر پرسش برده  چنین شیوه بسته زیستمانی، مشروعیت
. زیرا که زندگی در میان قوم و قبیله بمانند پناهگاهی بود دش ینم

اطمینان و اعتمادآفرین در برابر دشمنان و بیگانگان. و در این پناهگاه و 
ای را برعهده گرفته  یا منزلگاه قومی، هرفردی نقشی را دارا بود و وظیفه

آن  اش گذارده بودند. اما پس از فروپاشی بود و یا بهتر بگوئیم برعهده
جامعه بسته، نه تنها آن احساس ایمنی گروهی و قومی متزلزل گشته بود، 

اجتماعی و تنازع بقاء  یها خود در پهنه کشاکش یستیبا یبلکه هرکس م
 داد یو به زندگی خود سامان م دیگز یای را بر م مسئوالنه نقش و وظیفه

و تحولی . در سیر تاریخی و در گستره یک چنین تغییر آزمود یو خود را م
مقاومت قومیت اسپارت را در برابر آتن، که راه بسوی  توان یاست که م

جامعه باز گشوده بود )مشهور است به دموکراسی آتن(، بررسی نمود و 
، حیپیش از مس یها فرآیندش را مورد نقد قرار داد. در تاریخ یونان و سده

ودند، یکی راه ای اثرگذارده ب بسته قبیله یها دو عامل در فروپاشی جامعه
یافت های آبی )دریائی( و دو دیگر آغاز داد و ستد و تجارت، که روابط و 

بسته ایلیاتی و  یها مناسبات دگرگون کننده نوینی را در میان جامعه
گونه گون یونان، بوجود آورد و حصارها و مرزهای نفوذ ناپذیر  یها تیقوم

و دریانوردی موجب آنان را متزلزل نمود. این دو عامل، یعنی تجازت 
گیری امپراتوری آتن گردید، که در سال پانصد پیش از مسیح بخود  شکل

چندک ساالران( و یا اعضاء ) Olygarchy پاگرفت. در حقیقت الیگارشی
اعیان و برخوردار از امتیازات طبقاتی در آتن، ثبات اقتصادی  یها خانواده

آیی نیروی دریائی، به و دموکراسی در آتن را وابسته به نیرومندی و کار
گونه وسیله و ابزار کار برای گسترش تجارت و داد و ستد و صیانت از 

 ریدر جزا ییها . این سیاست با ایجاد بندرگاهدانستند یمستعمرات خود م
Piräus  و Phalerom ها حفاظت  که با کشیدن حصارهای بلند از آن

شد و دشمنان  ، بیش از یکصدسال از سوی الیگارشی آتن اعمالشد یم
بسیاری هم داشت، که در انتظار روزی نشسته بودند تا دست به تخریب 

در  Peleronnes آن زنند. و این مهم، آغاز جنگ هائی بود بنام پلوپونتز
پیش از مسیح میان آتن و الیگارشی های  ۴21ـ  ۴۳1و  ۴۰۴ـ  ۴1۳سال 
ت امپریال و و سیاس” دموکراسی آتن ” ای اسپارت، که سرستیز با  قبیله

جبارانه آن داشته و در این راستا برخی از سرآمدان مخالف حکومتگران 
 .آتن را همراه و همآهنگ خود نموده بودند

  

 ادامه دارد
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 دکتر ضیاء صدراالشرافی  
 

 

 ـ تحوالت فرهنگ عصر میانه در ایران 3
 ـ فرهنگ عصر اشکانی 3ـ  2ـ  2

 
 

 مقدمه:
را درکنار تمدن و بمعنی کلی آن از نظر تعریف برداشت  دراینجا فرهنگ 

و نه )مردمانی که دارای زبانهای شاخة التین هستند در نظرمی گیریم 
. بنا به تعریف فرهنگ شامل زبان، دین و آداب و رسومی (ها انگلوساکسن

 است که از دل هر تمدن در صورت فراهم بودن شرایط مناسب بوجود
در شکوفائی  توان یم، میوه و نقطه اوج هر تمدنی را . بعبارت دیگردیآ یم

بسمت  ها تمدنفرهنگی آن مشاهده کرد. در دید تاریخی و استراتژیک: 
و بیش  کنند یمبسوی تخصیص و جدائی سیر  ها فرهنگترکیب و آمیزش و 

. پیش از ورود به شرح مقوله زبان شوند یماز پیش از هم متمایز شده و دور 
رسوم در عصر اشکانی، الزم بذکر است که بشهادت تاریخ  و دین و آداب و
ی حاکم بر ایران روحیة ها حکومتدر تمام  (میالدی 22۶)تا دوره ساسانی 

سُنتی و  ها تمدنرایج بوده است و گفتگوی  ها فرهنگو  ها تمدنهمزیستی 
بنا به سُنت  (شان یجدائبیش از تضاد، نزاع و تاکید بر ) ها آنبده و بستان 

در میراث باقی مانده از امپراتوری  مری، اکدی و ایالمی ادامه داشت. لذاسو
کوتاه مدت اسکندر مقدونی، حاکمان سلوکی روکش فرهنگ غنی یونانی را 

بهمراه آورده بودند. در نتیجه ترکیب این  شان یمقدونبا ظرفیت اندک 
ی مختلف موجود در مصر، خاورنزدیک، ها فرهنگبا  "فرهنگ یونانی"
مرکزی، طیفی از  ادولی تا ایران و کل خاورمیانه تا افغانستان و آسیایآن

یکنوع فرهنگ مختلط بوجود آمد که آنرا به نام کلی فرهنگ هلنی یا 
مشترک بود  ها آنکه هر چند روکش زبان یونانی در همة  اند دهینام (هلنیسم)

یان و یا خواه در دولت باختر یا سلوک)و بعد از برافتادن سلطة مقدونیان 
ی بعدی از جمله ها سلسلههمچنان به حیات خود در  (بطلمیوسیان در مصر
ادامه  (بخصوص روم شرقی)، ساسانیان و رومیان ها پارتدر میان کوشانیان، 

داد. اما در قالب و روکش زبان مشترک یونانی، این فرهنگ هلنی دارای 
و جز در مصر که بود  (مسیحی ـ بودائی ـ مهری و...)محتوای غیر یونانی 

بسبب اشتیاق بطلمیوس و )تداوم کتابتی و فرهنگی در معنی خاص کلمه را 
پیداکرد ولی بعدها با مسیحیت در  (هنر جانشینانش به علم و فلسفه و

آمیخت و از نظر رشدعلمی و فلسفی تا رنسانس از پادرآمد در سایر ممالک از 
آنکه مقدونیان خود  یکسو بسبب قدرت فرهنگ بومی و از سوی دیگر بعلت

عمیقاً فرهنگ یونانی را که مروج آن بودند در تمدن و فرهنگشان بخوبی 
جذب و حل نکرده بودند فرهنگ یونانی تداوم نیافت. در معنی دقیق کلمه 

 (زبان)ولی حامل و ناقل قالب  (فلسفی ـ علمی) مقدونیان فاقد محتوای
یونانی گرایان و  فرهنگ یونانی بودند بهمین سبب برخالف رنگ رزی

ای از  معتقدند که ملقمه Eurocentrismeدانشمندانی که به اروپا مرکزی 

فرهنگ نا همگون یونان و روم با تورات و انجیل و سُنت مسیحیت 
و غرب  (روسیه و شوروی)است و هنوز هم در شرق  (ارتدوکس و کاتولیک)

نی با فرهنگ عاشقان سینه چاک دارد؛ نه تنها بایستی میان فرهنگ یونا
 توان ینمفرق اساسی قائل شد بلکه از نظر ماهوی نیز  (جز در مصر)هلنی 

را همچون  ها آن، ها فرهنگبا وجود زبان واحد یونانی و محتوای مختلف آن 
ادامه یا تحول فرهنگ واحد یونانی شمرده و در نظر گرفت. در این معنی 

ونانی پرورش یافته در متن فرهنگ و تمدن خود یونان را باید از تحول زبان ی
ی دیگر جدا کرده و فرق گذاشت. همین مساله در مورد ها فرهنگو  ها تمدن

عربی و فارسی و امروزه ): اند رفتههمة زبانهائی که از مرزهای قومی فراتر 
نیز صادق است. بعنوان مثال فرهنگ عصر  (انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی و...

زبان یونانی ادامه داشت، ارتباطی محتوائی که ب (ارتدکس)بیزانس مسیحی 
به فرهنگ خود یونان در معنی واقعی و ریشه ای آن نداشت و در واقع برضد 
آن بود ولی در همان عصر از نظر محتوا و داشتن تجانس، فرهنگ اسالمی 

از فرهنگ ارتدکس  تر کینزدیونانی  (فلسفی)، به فرهنگ (عربی زبان)که 
بود البته تا قرن ششم هجری یعنی آغاز افول فرهنگ یونانی زبان  (مسیحی)

و تمدن اسالمی بسبب سلطة کالم برفلسفه، تقلید بر علم و ابداع و باالخره 
عقل. در میان زبانهائی که  جانشین شدن اشراق و عرفان بجای استدالل و

در  ها زباناین  کنند یمی گوناگون را از لحاظ محتوایشان منعکس ها فرهنگ
ی مختلف در ها فرهنگو  ها تمدنی ها اندامچون لباسی واحد برای واقع هم

. زبان فارسی حالت کامالً استثنائی دارد که در شوند یمطول زمان تبدیل 
بیان فرهنگ دوره اسالمی ایران سنتی به شرح آن پرداخته خواهد شد: چرا 

قومی  که توسعه آن بعنوان زبان کاتبان و دیوان و شاعران فاقد پایگاه ایلی
 .اند نبودهاست و خود اقوام فارسی زبان اصلی مروج آن 

 

 خالصه سخن:
از لحاظ شرایط رشد و ) شود یمگفته و نامیده  (هلنی)آنچه فرهنگ هلینک  

ی سیاسی و اقتصادی که زاینده و ایجاد کننده ها نظامتحول اجتماعی، و 
و فلسفة  با آن فرهنگ خود یونان و اساطیر دلکش (فضای فرهنگی آن است

گستردة آن بکلی متفاوت بود، و در اکثر نقاط محتوای غیر یونانی را در قالب 
که نمونه بارز آن در مجسمه عظیم بودا در  داد یمو زبان و یونانی مأبی ارائه 

اورنگ "نظیر  "واحد العین"با لباس یونانی بود که مالعمر  "بامیان بلخ"
تافته، و معیوب و باالخره نابودش عظمت و دیرینگی آنرا برن "زیب گورکانی

کردند. حال به کوتاهی برای ارائه تصویری کلی از وضع فرهنگ یعنی زبان، 
 :میپرداز یمدین و آداب و رسوم اشکانی 
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 یک ـ زبان:
پیش از دورة پهلوی و به پیروی از آن در جمهوری اسالمی صحبت از زبان  

نشین است اصوالً نه رسمی که مترادف زبان انحصاری حاکم یا زبان جا
پیداکرد. در دوره اشکانی  توان یممفهوم تاریخی دارد و نه مصداقی برای آن 

بسبب وجود آزادی و تسامح فرهنگی، حاکمان با دین و زبان و آداب و رسوم 
نداشتند. شاهنشاهان،  اقوام تابع بنا به سنت سومری ـ اکدی و ایالمی کاری

و مردم را در طرز  خواستند یم شان را(اتمالی)و باج مال  (سرباز)باج جان 
اصوالً نوعی  گذاشتند یمشان آسوده  تکلم و نوع اعتقاد دینی و نحوه زیست
که  کرد یمی سنتی رشد ها یامپراتور اعتقاد به جهان وطنی نیز در پهنة همه

 آزادی زبانی نظیر آزادی دینی جزو آن بود.
که رفع کننده و جواب دهند  در دوره اشکانیان باز هم سنت سه زبان رایج 
ادامه یافت  (ایالمی ـ هخامنشی)ی امپراتوری بود بنا به سنت ها یازمندین

 منتها اینبار:
 زبان (بابلی)اکدّی:  (تجارتی و دیپلماسی)ـ بجای زبان بین المللی  1 

یونانی نشست و حوزة آن در داخل کشور از محدودة شهرها و قشرحاکم آن 
 .رفت ینم فراتر

ـ بجای زبان اداری ایالمی در عهد باستان یعنی تا انقراض سلسله  2 
، در عصر اشکانی زبان آرامی یکّه تاز میدان کتابت (ق. م ۳۳۰)هخامنشی 

در خط  "هزوارش"شد. کاتبان آرامی با دخالت دادن عمدی و آگاهانة 
اشکانی، حضور دائمی و ضروری خود را بر اشکانیان و سپس  پهلوی

میل کردند. صرفنظر از اینکه خط پهلوی برگرفته از خط آرامی ساسانیان تح
نه خواندن متون میسر بود و نه نوشتن آن ممکن  ها یآراماست. بی وجود 

 .نمود یم
ـ زبان پهلوی اشکانی یا پارسی میانة شمالی: شاخه ای از زبانهای هندو  ۳ 

سی باستان ایرانی شمالی است که در ایران و عراق کنونی جانشین زبان پار
شد که زبانهای اخیرجزو شاخة زبانهای هندوایرانی جنوبی است.  (هخامنشی)

اکثر زبانهای هند و اروپائی موجود در ایران و  رسد یمچنانکه اشاره شد بنظر 
بخشی از افغانستان و پاکستان محصول مهاجرت عظیم دورة اشکانی و 

نیز داد وستد خارجی  در تحول داخلی و شفاهی و ها زبانکوشانی است. این 
. اند آمدهخود بشکل زبانهای هندو ایرانی امروز در این پهنه جغرافیائی در 

ی ها فیطمتاسفانه تحقیقات میدانی برای تشخیص و طبقه بندی درست 
، یا انجام نشده و یا بزبان فارسی انتشار نیافته تا دانشجویان ها آن

بجای نبش قبور، زبان را  ی باستانشناسیها رشتهی ادبیات و ها دانشکده
بعنوان یک پدیده اجتماعی زنده مورد احترام که حامل فرهنگ چند هزار 
ساله است بشناسند چراکه متاسفانه بسبب تبدیل زبان مشترک فارسی به 

و تحقیقات روی ) زبان انحصاری، جانشین و رسمی، همة زبانهای دیگر
ق مبدل شده بود درست از رسمیت خارج شده و به تابوی رژیم ساب ها( آن

همانند دین و مذهب رسمی کنونی که مانع تحقیق برروی ادیان غیررسمی 
 "تبار و نژاد"و  "طبقه"، "دین"، "زبان"یا عقاید مخالف با دین است: 

و به  شوند یم برگزیده یا انحصاری همگی به سرو ته یک کرباس مبدل
در حالیکه با  دهند یمکاالی دکانداران سیاسی و مردم فریب تغییرماهیت 

برنامه ریزی جهت تحقیقات در مورد طیف تحوالت زبانهای التصاقی 
در  (فارسی) و تحلیلی یعنی زبانهای هندو ایرانی ()عربی ، تصریفی(ترکی)

هم در غنای زبان مشترک فارسی  توان یمداخل ایران و کشورهای همسایه، 
لمی روشن ساخت. کوشید و هم بخشی از تاریخ فرهنگ کشور را بصورت ع

مسلم استکه در یک نظام ایدئولوژیک این کار میسر نیست زیرا هر 
و کار و وظیفه  کند یمایدئولوژی نتایج تحقیق را از پیش معلوم و معین 

محققین و دانشمندان عبارت از فراهم کردن و جعل و وضع نمودن دالیل و 
صر اشکانی شواهد برای دستور و فرمان صادره است. خالصه آنکه در ع

وجود و  (پهلوی ـ آرامی و یونانی)زبانهای متعددی در کنار سه زبان اداری 
حیات داشتند و چون مسئله زبان رسمی و انحصاری تا قرن بیستم در ایران 
اساساً مطرح نبود زبانهای قبلی پیش از اشکانیان نیز به تحول خود ادامه 

تا  ها پارتحتی در اوج قدرت  از جمله می دانیم که در بین النهرین دادند یم
قرن اول میالدی زبان تصریفی بابلی )با خط میخی اندیشه نگاری( چه در 
شهر بابل و چه سایر شهرهای بین النهرین رایج بوده است ولی البته دیگر 

بعلت جایگزین شدن زبان یونانی بعنوان زبان )رونق سابق خود را نداشت 
از قرن  (دولتی و سلطنتی از زبان بابلی بین المللی و از بین رفتن حمایـت

ی اشکانی جای خود را به زبان ها سکهاول میالدی زبان و خط یونانی در 
که نشانة ضعیف شدن فرهنگ هلنی در  دهد یمپارتی با خط آرامی 

 (شانیها بهیکتبشهادت )شاهنشاهی اشکانی است ولی تا اواسط ساسانیان 
ی رایج در امور دولتی بوده است و بسبب زبان یونانی همچنان یکی از زبانها

اهمیت سیاسی کشور رقیب و  (ترکیه امروز)رواج آن در امپراتوری روم شرق 
اغلب دشمن را نیز کسب کرده بود آثار باقی ماندة موجود از زبان پهلوی 

 و نیز چرمنوشتة مشهور "اورامان" ۳اشکانی را عالوه بر چرمنوشتة شماره 
X  در کنار شط فرات که موقعیت شغلی یک  "اورپوشدورا ـ "مکشوف در

چرم ) دهد یمرا نشان  "پی تی آخش"بسیار عالی مقام پارتی بنام  مأمور
در ضمن در شهر نساء  (نوشتة شمارة یکم و دوم اورامان به زبان یونانی است
ی عهد شوروی ها روساولین پایتخت اشکانیان بایگانی اقتصادی مهمی را 

ند ولی هنوز مطالعه و بررسی نشده و اگر شده هنوز کشف و مصادره کرد
ی اندکی از عصر اشکانی از آفت تخریب ها نوشتهانتشار نیافته است. سنگ 

 ها نوشته عصر ساسانی و گذشت زمان جان بدر برده است در همة این
متاسفانه هزوارش وجود دارد. خوشبختانه تنها نوشتة دینی مانوی عصر 

، در واقع الفای پارتی ها یمانو. باشد یمفاقد هزوارش  ساسانی به زبان پارتی
و  (ترکستان چین) خاص خود را ابداع کردند و آثار بدست آمده در تورفان

بود همگی  ها آننقاط دیگر که از جمله متن ناقصی از شاپورگان نیز در میان 
 بزبان پهلوی اشکانی است با خط آرامی. تقویمی نیز در شهر نساء اولین شهر

مبنای تقویم و گاهنامه  رسد یمبدست آمد که بنظر  ها پارتمسکونی 
فرق دارد که قبل از تقویم میالدی،  ها یسلوکزرتشتی بعدی است و با تقویم 
و اشکانیان نیز در تیسفون از آن بهره  شد یمتقویم رسمی آنزمان محسوب 

. م آغاز ق ۳11سال  (مارس ـ آوریل). تقویم سلوکی از اول نیسان جستند یم
 .(ق. م ۳12در سوریه از اکتبر ) شود یم
در مورد زبانهای هندو ایرانی الزم بذکر است که زبان پهلوی اشکانی به  

که لهجه ای از زبان سانسکریت است بدلیل جغرافیائی نزدیک  ها گاتزبان 
است. امّا نباید زبان پهلوی شمالی یا اشکانی را تحول یافته زبان اوستائی و 

با زبان فارسی نیز رابطه زبانشناسی  ها نیاارسی باستان تصور کرد. همه نیز پ
یعنی از هم  شوند ینمو فامیلی دارند امّا پدر و پدربزرگ فارسی محسوب 
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و...  . زبانهای لری، لکلی ـ گیلکی سمنانی و گزی یا جزیاند نشدهمنشعب 
: باشد یم نیتعداد زیادی از زبانهای خاموش شده یادگار مهاجرت دورة اشکا

فهلوی معرب پهلوی است که )طیف زبانهائی که بنام فهلویات معروف بود 
 )الفت( ، با عالمت جمع عربیها لهجهو  ها زبانبعلت کثرت و تعدد آن 

. در شاهنامه فردوسی از زبان پهلوی یا فهلوی چنین اند( شدهمشخص 
 یادشده است:

 سخن گفتن پهلویزبلبل                نگه کن سحرگاه تا بشنوی
سروده  از آنجمله زبان مادری سعدی و حافظ که اشعارملمعی به آن زبان 

اندو در مثلثات سعدی نیز مصرعی به عربی، مصرعی بفارسی و مصرع سوم 
بزبان مادری او سروده شده است قابل توجه است. اشعار عبید زاکانی بزبان 

 تر درستاست. زبان آذری و زاکان و اشعار آذری هُمام تبریزی هم از آنجمله 
موجود در آذربایجان نیز قبل از  (هندوایرانی)بگویم طیف زبانهای تحلیلی 

مهاجرت ترکان از عصر غزنوی و سلجوقی ببعد، اکثراً یادگار مهاجرت عصر 
قبلی و پیشین در این دیار است.  (التصافی) یوندیپاشکانی و غلبه برزبانهای 

اسکندر که گویا تا دو قرن بعد هم دوام داشتند. از زبانه آتروپاتهای معاصر 
را  ها آنبجا نمانده است تا بتوانیم زبان و فرهنگ  (مادها مثل ۰نوشته ای 

در  "اورارتو"و  "ماننا"و  "گوتی"شناسائی کنیم، ولی از تمدن سه هزارساله 
باقی مانده که از نام شاهان و  (بابلی)آذربایجان نوشته هائی بزبان اکدی 

نیز نظیر ایالمی و سومری به  ها آنمعلوم است که زبان  ها آنی ها ماس
تعلق داشته است در ایران نیز تغییرات فرهنگی  (التصافی)زبانهای پیوندی 

ی قومی همواره در ارتباط بوده است در نمونة ها مهاجرتبا  (زبانی ـ دینی)
ننا و اورارتو ی کوتی، ماها تمدن (پیوندی)سرزمین آذربایجان زبان التصاقی 

میدان را با مهاجرت اقوام تحلیلی زبان ماد و پارس بعد از قرن نهم قبل از 
در طی قرن سوم تا )میالد و بخصوص پس از مهاجرت وسیع عصر اشکانی 

نیز پس از  ها آنبه تدریج اقوام هندوایرانی زبان داد و  (اول قبل از میالد
 (ترکی)بان التصاقی یا پیوندی مهاجرت اقوام سلجوقی، عرصه را مجدداً به ز

سپردند. در مورد زبانهای اقوام ساکن در ایران باید مورد به مورد تحلیل نمود 
و اقوام  ها زبانو از روی نوع و طیف تغییرات نقشه توزیع تاریخی و امروزی 

را در سرزمین ایران بدست آورد. تحلیل زبان در خوزستان، بلوچستان و 
محل عبور و اسکان ایالت و اقوام مختلف بوده مانند  خراسان نیز که معبر و

در ایران  (دری)آذربایجان بی تردید بسیار ارزنده خواهد بود. زبان فارسی 
کنونی بعنوان یک زبان مهاجر و ادبی از افغانستان و آسیای میانه جانشین 
 زبان آرامی عصر میانه و زبان ایالمی عهد باستان گردید یعنی زبان کاتبان ـ

بوده است. هرشهریکه به  ها خانقاهو نیز شاعران و  (دولت)اداره و دیوان 
مرکز اداره یا مرکز فرهنگی و مذهبی مبدل شده، فارسی زبان محلی آنجا را 
در خود تحلیل برده و شهر را فارسی زبان کرده است پیشرفت این پروسه و 

عت بیشتری روند فارسی زبان شدن در مورد زبانهای هندو ایرانی با سر
 (تهران ـ اصفهان ـ شیراز)همراه بوده و حوزه نفوذ فارسی در مرکز ایران 

متوقف گردید. از هر شهر در ایران که خارج شویم در روستاها فارسی از 
در آبشار دوقلوی اطراف تهران، گیلکی  "کُندر"و  "میگون": رود یمدست 

در مورد سایر که به میگونی معروف است. همین قاعده  کنند یمصحبت 
شهرهای فارسی زبان از قبیل کاشان، جیرفت و... نیز صادق است. از ساختار 

که معیار تحلیل برای اقوام ساکن در ایران زبان  (شهر ایل و ده و)ایالمی 

فارسی ساختار شهری را دارا است. بعالوه از زبانهای قبلی مناطقی و 
نوشته هائی در دست داریم  اشعار و اند شدهشهرهائیکه امروزه فارسی زبان 

مثالً زبان رازی و فهلویان سعدی و... که نشانة وجود زبان بومی قبل از رواج 
 فارسی دری در آنجاست.

به اهمیت ابعاد مهاجرت عصر اشکانی و تأثیر  توان یمبااین چشم انداز  
فرهنگی آن در ساختار اجتماعی ایران کنونی پی برد که نه تنها برجمعیت 

یران افزوده بلکه زبانهای مردمان قبلی را نیز در زبان مهاجران تحلیل کشور ا
برد تا دورة جدیدی در مهاجرت بعد از سقوط ساسانیان به سرزمین ایران هم 

ترکان )و هم از طرف شمال شرقی  (اعراب مسلمان)از طرف غرب 
 آغاز گردید و ترکیب قومی کنونی اقوام ایرانی را شکل داد که تا (سلجوقی

 امروز پایدار مانده است.
و  (اشکانی)الزمست نکته ای نیز در رابطه با نوشتن زبان پهلوی شمالی  

و نیز رابطه توسعه و تکامل خط با گسترش فرهنگ ذکر  (ساسانی)جنوبی 
 شود:

همچنانکه بکمک استادان نحو ایالمی برای زبان پارسی باستان  ها یآرام 
د برای زبان پهلوی اشکانی نیز، همین خط الفبائی میخی را در شوش ساختن

از روی خط آرامی خود الفبای ناقصی درست کردند که تنها  ها یآرام
خودشان که به حرفه کتابت اشتغال داشتند قادر به نوشتن و خواندن درست 
و راحت آن بودند از این رو با این الفباء امکان تعلیم و تربیت عمومی و 

تماعی و شکوفائی فقهی و کالمی، عرفان مدارس و رشد فرهنگ اج سیتأس
آنچنانکه در بعد از اسالم شاهد آن )و صوفیانه، علمی و فلسفی و ادبی 

وجود نداشت. از طرف شاهنشاهان اشکانی و پادشاهان ساسانی و  (بودیم
و موبدان نیز رغبت و کوشش برای رفع مشکالت کتابت و آموزش  ها مغ

همینجا به اهمیت تعیین کنندة رابطة  عمومی را تاریخ شهادت نداده است.
زبان ادبی و خط تکامل یافته، با کاغذ، برای توسعه و شکوفائی فرهنگی پی 

و تا حدّی راز نبودن فیلسوف و دانشمند غیر دینی در قبل از اسالم  میبر یم
 (تا آنجا که من اطالع دارم). این همه، نکاتی استکه شود یم برای ما آشکار

 ه آن توجه اساسی مبذول نکرده است.کسی تا کنون ب
عالوه برالفباء  ها یآرامچنانکه اشاره شد در نوشتن زبان پهلوی اشکانی،  

 نوشتند یم ، یعنی به آرامیبردند یمنیز بکار  Hozvarsh "هزوارش"ناقص 
 کردند یمتلفظ  "گوشت" نوشته و "لحما": کردند یمو به زبان پهلوی تلفظ 

ه شد جز در متون مانوی، خط پهلوی را در آن عصر تنها و.... لذا چنانکه اشار
تا  ها یآرامبخواند و بنویسد و این انحصارگری  توانست یمیک کاتب آرامی 

حملة اعراب مسلمان همچنان ادامه داشت. تعداد عالئم خط آرامی برای 
کمتر از نصف  (پارتی و پرسیک یا پهلوی ساسانی)نوشتن زبان پارسی میانه 

بی )عنی، صدادارها و بیصداها بود و گاه برای سه یا چهارحرف ی ها حرف
، تنها یک عالمت وجود داشت. یعنی نه با سواد اهل زبان که تنها یک (صدا

آنرا درست تلفظ کند یا  توانست ی( ممتخصص و کاتب حرفهای)آرامی 
بخواند و بنویسد. از زبان پهلوی اشکانی زمان اشکانیان آثار اندکی باقی 

 ه است.ماند
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 ۷۵به نقل از کیان شماره 

 

 

 دموکراسی در پرتو دو مفهوم

 آزادی و قدرت
 

        

 دکتر موسی غنی نژاد
 

دموکراسی از دو طریق در فرهنگ غربی طرح شده و بدین لحاظ دو مفهوم 
و منزلت متمایز در آن وجود دارد. اول از طریق مفهوم آزادی سیاسی یا بطور 

رت حکومتی و دیگری به همراه مفهوم حاکمیت و تحدید قد تر مشخص
. دموکراسی به یک معنا (دموکراتیک)منشأ انسانی آن، یعنی حاکمیت مردمی 

ی ها ی)آزاد عبارت است از وسیله ای مناسب برای رسیدن به هدفی متعالی
و به معنای دیگر وسیله و هدف در یکجا جمع است و دموکراسی  (فردی

است. با توجه به  ان هدف متعالی، یعنی قدرتخود هم (حاکمیت مردمی)
اینکه این دو مفهوم از دموکراسی به نتایج نظری و عملی متفاوت یا حتی 

، از این رو تمایز بین این دو اهمیت فراوان دارد. انجامد یممتناقضی 
دموکراسی در مفهوم اول، پدیده ای مبتنی بر فلسفة نومینالیستی و 

یم حقوق بشر هماهنگی کامل دارد و در واقع یکی فردگرایانه است که با رژ
، در حالی که دموکراسی به معنای حاکمیت دهد یمی آن را تشکیل ها هیپااز 

مطلق مردم که ریشه در نوعی نگرش کل گرایانه و جمع گرایانه دارد، در 
. تحقق این شود یمنهایت و به طور منطقی به استبداد و توتالیتاریسم منتهی 

در تاریخ جدید غرب به صورت  توان یمرا  ها آنو نتایج عینی دو مفهوم 
چه نوع مارکسیستی و چه )ی لیبرال از یک سو و توتالیتاریسم ها یدموکراس

از سوی دیگر مشاهده کرد. نکته  (به صورت ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم
 (یعنی بدون تحدید قدرت سیاسی)مهم اینجاست که دموکراسی بدون آزادی 

ی ها نهضتمن تناقض منطقی است و عمالً هرجا و هرزمان که متض
دموکراتیک از نهادهای محدود کننده و کنترل کنندة قدرت سیاسی، مانند 
اپوزیسیون سازمان یافته، سیستم قضائی مستقل و مطبوعات آزاد، منفک 

، نتیجة نهائی محو خود دموکراسی بوده است. در این خصوص به اند شده
در غرب، به تجربة ناکام  تر یتوتالی ها میرژعالوه بر ظهور عنوان مثال، 

دموکراسی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که فاقد نهادهای ریشه دار 
 اشاره کرد. توان یمآزادی هستند، 

دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جدید غربی مطرح شده، چه از لحاظ  
 توان یم آزادی دارد. اگر چهنظری و چه از جهت عملی پیوند نزدیکی با 

ی دموکراتیک حکومت و ها وهیشرا بدون وجود  ها یآزادامکان تحقق برخی 
ی فردی ها یآزادبا تعطیل  (به معنای حکومت اکثریت)نیز دموکراسی را 

قابل تصور دانست، امّا به طور کلی و در واقع این دو از هم تفکیک ناپذیرند. 
ریخی برای طرح مسألة دموکراسی در آزادی پیش شرط منطقی و نیز تا

غرب بوده است. دموکراسی از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در 
زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقالل رأی برخوردار 

باشند. به عالوه، از لحاظ تاریخی نیز آزادی بردموکراسی، در غرب مدرن، 
ی محدود مبتنی بر قانون، ها حکومتظهور  مقدم بوده است. یعنی ابتدا با

برای فعالیت آزادنة افراد در  (دولت)حوزة حفاظت شده ای از قدرت سیاسی 
ی دموکراتیک حکومت رواج ها روشزندگی سیاسی فراهم آمد و سپس 

 (پارلمان)یافت. دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمایندگی 
ة قدرت حکومتی پدیدار شد. بنابراین کارکرد آن به عنوان ناظر و کنترل کنند

در آغاز عبارت بود از وسیله ای برای تحقق هدفی بیرون از خود، یعنی 
ی فردی. به سخن دیگر، ها یآزادمحدود کردن قدرت سیاسی و تضمین 

انسان غربی در تالش برای نیل به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان 
یافت، امّا این تنها طریق رهنمون شدن وی  وسیله و تدبیری مناسب دست

 به دموکراسی نبود.
تفکر در بارة مسألة حاکمیت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکمیت مردمی،  

دموکراسی را نه فقط به عنوان یک شیوة حکومتی، بلکه به صورت آرمان و 
هدفی متعالی مطرح کرد. تنش و تعارض میان دموکراسی و آزادی، در 

؛ تصوری ردیگ یمغربی، از همین تصور از دموکراسی نشأت  فرهنگ مدرن
که از انقالب فرانسه تاکنون سلطة خود را براندیشة اغلب متفکران سیاسی و 
نیز افکار عمومی حفظ کرده است. اگر دموکراسی را حاکمیت مردمی تلقی 

ارادة  "کنیم و حاکمیت مردمی را واگذاری بی قید و شرط حقوق فردی به 
ـ بدانیم، در این صورت  ابدی یمـ که در هیأت سیاسی جامعه تبلور  "عمومی 

به نوعی حکومت مطلقة مردمی خواهیم رسید که بالقوه قدرت نامحدود دارد. 
ی فردی وجود ها یآزاددر این شکل از حکومت ضرورتاً هیچ جائی برای 

جامعه  زمانی قابل تصور است که میان افراد ها یآزادندارد، زیرا تضمین این 
جدائی و فاصله وجود داشته باشد، امّا در حاکمیت مردمی  (قدرت)و حکومت 

تصور چنین فاصله ای منتفی است، چون حکومت مدعی ارادة عمومی یا 
است. امّا چون عمالً امکان اعمال  (یا اکثریت)ی افراد ها ارادهجمع کل 

یل به قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد، حاکمیت مردم در واقع تبد
که به نام همة مردم قدرت نامحدودی به  شود یمحکومت یک عدة معدود 

. همان گونه که ابندی یم و به قدرت مطلقة استبدادی استحاله آورند یمدست 
 :سدینو یم 1متفکر معاصر فرانسه در کتاب خویش 

از تضمین واقعی هر شخص در  توان یمبا ترتیب عاقالنة نهادهایی 
طمئن شد. امّا هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند م "قدرت  " مقابل

 " امکان پذیر سازد، زیر "قدرت  "مشارکت همة اشخاص را در اعمال 
فرمان  توانند ینم [با هم]عبارت است از فرماندهی و همه  "قدرت 
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برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمّی بیش نیست، توهمّی که نهایتاً 
 .ی فردی استها یآزادویرانگر 

 به سخن دیگر، دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم یک سراب 
نیابد، به  است، امّا اصرار در نیل به آن، اگر مانعی در مقابل خود (غیر واقعی)

حاکمیت مطلق یک اقلیت معدود و در نتیجه به نابودی دموکراسی در تمام 
 .انجامد یماشکال آن 

یت مردمی دموکراتیک و بالقوة ی لیبرال غربی حاکمها یدموکراساگر در  
نامحدود در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است، بدین علت 
 است که آنجا نهادهای ریشه دار آزادی ـ عمدتاً توازن نیروهای سیاسی

قانون،  ، اعتقاد و احترام به حکومت(وجود و تحمل اپوزیسیون سازمان یافته)
اد ـ عمالً مانع تحقق حاکمیت مطلق قوه قضائیة مستقل و مطبوعات آز

. تجربة تاریخی نشان داده که به محض تزلزل نهادهای آزادی، شوند یم
. در جوامعی که این نهادها سابقة ریشه داری افتد یمدموکراسی نیز به خطر 

تداوم  تواند ینمندارند، همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، دموکراسی 
نظراً و عمالً در گرو نهادهای آزادی است؛ با محو  یابد. حیات دموکراسی

. دموکراسی بدون آزادی، شکل بدون رود یم، آن نیز از میان ها نیا
 محتواست.

همانگونه که الکسی دوتوکویل به درستی نشان داده است، دموکراسی از  
ی سنتی ناگزیر وبه طورمنطقی، ها ینابرابرمیان برداشتن امتیازات اشرافی و 

 . در جوامع ماقبل دموکراتیک،پروراند یمرایی را در دامان خود فردگ
را در موقعیتی  ها گروهو  ها خانوادهی سنتی موجود در جامعه، برخی وندهایپ

، به طوری که داد یمممتاز و با حقوق و قدرتی نابرابر نسبت به دیگران قرار 
در آن برخی که  دادند یمآحاد جامعه، مجموعة منسجم و اندام واری تشکیل 

اعضا نسبت به برخی دیگر، برتری و تسلط داشتند. دموکراسی با تضعیف و از 
میان بردن این پیوندها و برقراری برابری شرایط در جامعه، آحاد جامعه را 

ی ها انسانروابط سلطه و اطاعت که  2. کند یمتبدیل به افراد مستقل از هم 
دموکراتیک که همه حقوق برابر  ، در جامعةداد یمنابرابر را به هم پیوند 

منشأ پیوستگی و یکپارچگی احاد جامعه باشد. اصل  تواند ینمدارند، دیگر 
در جامعة دموکراتیک موجد استقالل افراد از هم یا به سخن  ها انسانبرابری 

دیگر فردگرائی است. در چنین جامعه ای، زندگی اجتماعی در سایة اطاعت 
که همه در برابر  ؛ قوانینیشود یمقوانین امکان پذیر از قواعد کلی یا  ها انسان

که دموکراسی با استقرار برابری  شود یمآن برابرند. بدین ترتیب مالحظه 
، ناگزیر به فردگرائی و در نهایت به حکومت قانون منتهی ها انسانمیان 

. اگر توجه کنیم که حکومت قانون در واقع بیان وضعیتی است که در شود یم
ی فردی و سیاسی برخوردارند، یعنی به جای اطاعت ها یآزاداز  ها انانسآن 
، به پیوند ناگسستنی میان کنند یمی دیگر، از قوانین کلی تبعیت ها انساناز 

. به زبان توکویل، ماهیت دموکراسی، برابری میبر یمدموکراسی و آزادی پی 
تحقق است و هنر آن آزادی. منظور وی این است که نهاد آزادی هنر 

بخشیدن به ماهیت دموکراسی، یعنی حیات جامعه است که افراد آن از 
 حقوق یکسان برخوردارند.

به رغم آنچه گفته شد، رابطة میان دموکراسی و آزادی، چه در اندیشة  
سیاسی و چه در تاریخ سیاسی جوامع، هیچ گاه خالی از تنش و تناقض نبوده 

در مفهوهای متفاوتی از دموکراسی  که علت این امر را رسد یماست. به نظر 
سخنگوی آن ژان  نیتر برجستهو آزادی باید جستجو کرد؛ مفهومایی که 

ژاک روسو است. همان طور که قبالً اشاره شد، اگر دموکراسی را از دریچة 
بدانیم، دیگر  (مطلق)حاکمیت نگاه کنیم و آن را حاکمیت مردمی نامحدود 

آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا آزادی با هیچ تضمینی برای بقای نهادهای 
حکومت نامحدود و مطلق، از هرنوع آن که باشد، ناسازگار است. روسو 

 "و استقرار چنین حاکمیتی را با  داند یمدموکراسی را حاکمیت مردمی 
. از نظر وی دهد یمی آزاد توضیح ها انسانمیان  "قرارداد اجتماعی 

که  ردیگ یمیق قرارداد اجتماعی شکل دموکراسی یا حاکمیت مردمی از طر
را به کل برتری تحت عنوان ارادة  شانیها یآزادطی آن افراد تمام حقوق و 

و همگی به صورت  کنند یم واگذار Volonte´ge´ne´raleعمومی 
از نظر روسو،  ۳. شوند یم عضوی از یک بدن یا کل غیر قابل تقسیم

، دارای قدرت کنند یمماعی ایجاد از طریق قرارداد اجت ها انسانحاکمیتی که 
انسان با واگذاری آزادی طبیعی و حق نامحدود  ۴مطلق برتمام اعضاست. 

ی خود را به دست ها یدارائ، آزادی مدنی و مالکیت "ارادة عمومی  "خود به 
. امّا اگر حاکمیت دارای قدرت مطلق برتمامی اعضای جامعه باشد، آورد یم

. شود یم (دولت)ق افراد تابعی از ارادة حاکمیت ی مدنی و دیگر حقوها یآزاد
بنابراین اگر آزادی مدنی را حوزة حفاظت شدة حقوق فردی در برابر دست 

بدانیم، در دموکراسی  (دولت)از همه حاکمیت  تر مهماندازی دیگران و 
ی مدنی افراد هیچ تضمینی برای بقا نخواهد داشت، ها یآزادآرمانی روسو، 

ق هرگونه حائل و حفاظی را میان فرد و حکومت از میان زیرا حاکمیت مطل
. در چنین وضعی شود یممحو  "ارادة عمومی  "برمی دارد و حقوق فردی در 

در قدرت مطلق حاکمیت یا ارادة عمومی تجلی  ها انسانآزادی و حقوق 
تاحاکمیت، آزادی و  دهند یمی خود را از دست ها یآزاد، یعنی افراد ابدی یم

 لق به دست آورد.ارادة مط
ی قبل از خود، آزادی را نه در چارچوب قید و ها لسوفیفروسو برخالف  

. ازنظرروسو، کند یمبندهای قواعد کلی و قانون، بلکه بیرون از آن تعریف 
در بند و اسارت به  (در همة جوامع)، امّا همه جا ندیآ یمآزاد به دنیا  ها انسان

انسان وحشی و غیر متمدن که گویا خارج  . با این تصور از آزادیبرند یمسر 
 قهرمان و الگوی انسان آزاد است. کرد یماز جامعه زندگی 

سوای اینکه وجود چنین انسانی از لحاظ تاریخی و انسان شناسی جدید  
گفت که تصور چنین وضعیت  توان یممحل تردید فراوان است، اساساً 

عی کلمه است. انسان رها انسانی در تناقض با مفهوم آزادی به معنای واق
شده در طبیعت از یک سو در معرض انواع خطرهای ناشی از بالیای طبیعی 

ی ها انسانو حیوانات وحشی است و از سوی دیگر در معرض خطر سلطة 
. در چنین وضعی از اضطرار که هیچ تضمین و هاست آنقویتر و بندگی 

ادی به معنای واقعی و حائلی برای ارادة آزاد انسان وجود ندارد، مفهوم آز
عملی کلمه غیر ممکن است. تنها در سایة زندگی اجتماعی و تحت حمایت 

خود را  تواند یماست که انسان  (قید و بندهای ضروری زندگی جمعی)قانون 
تا حدود زیادی از اضطرارهای طبیعی فارغ کند و در حوزة حفاظت شده ای 

اشد. تنها با گردن نهادن به از زندگی خصوصی و آزادی انتخاب برخوردار ب
است که  (قانون)قید و بندهای زندگی جمعی، یعنی قواعد رفتاری کلی 

خود را از تبعیت از ارادة استبدادی همنوعان خود و بندگی  تواند یمانسان 
قویترها رها کند. آزادی به معنای رهائی از هر نوع قید و بندی نیست، بلکه 

به جای  ها انسانعیتی است که در آن به معنای زندگی در جامعه و وض
و  کنند یم اطاعت از دستورهای همنوعان قویتر، تنها از قانون اطاعت
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یکپارچگی جامعه نه از طریق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان، 
. امّا روسو قواعد شود یمبلکه توسط نظم حاصل از حکومت قانون میسر 

، قید و هاست سنتآداب و رسوم و  ها آنرفتاری کلی را که اساساً جلوه گاه 
که سلطة زورمندان را به حق، و اطاعت فرودستان را به  داند یمبندهائی 

در گرو  ها انسان. بنابراین از نظر وی، راه چاره و آزادی کند یمتکلیف تبدیل 
تحق بخشیدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقیم است که در آن 

ه منشأ ناشناخته و مظنونی دارند، بلکه از ارادة ، کها سنتنه از  ها انسان
. از دیدگاه روسو، دموکراسی کنند یماطاعت  (ارادة عمومی)جمعی خود 

مستقیم و حاکمیت مطلق مردم، الزمة تحقق بخشیدن به آزادی واقعی 
. امّا دموکراسی مستقیم از چند لحاظ آرمانی دست نیافتنی است، هاست انسان

سی مستقیم دولت ـ شهرهای یونان باستان در جوامع اوالً الگوی دموکرا
گستردة امروزی عمالً غیرممکن است و دموکراسی ناگزیر با واسطه 

خواهد بود و نه مستقیم. ثانیاً حکومت، همچنان که روسو خود  (نمایندگان)
خاصی است که گرایش به حفظ خود دارد.  "من  "، مستلزم کند یماذعان 

، جدا از فرماندهی نیست و فرماندهی به طور جمعی به عبارت دیگر حاکمیت
گرایش به حکومت اقلیت قدرتمندان یا  ها یدموکراسامکان ندارد، از این رو 

، دموکراسی همیشه به معنی ها نیانوعی آریستوکراسی دارد. گذشته از 
حکومت اکثریت است و نه حکومت یکپارچه و یک رأی همة مردم. بنابراین 

ی اقلیت ها یآزادقدرت مطلق برخوردار باشد، ناگزیر حقوق و اگر اکثریت از 
ضایع خواهد شد. به سخن دیگر، همیشه اقلیتی از افراد علی رغم میل خود 
تابع ارادة نامحدود اکثریت خواهند بود، یعنی دموکراسی به این شکل تبدیل 
به جباریت اکثریت و بندگی اقلیت خواهد شد. بدین ترتیب یکی از 

رخت برمی بندد و  ها انسانی دموکراسی، یعنی برابری ها مؤلفه نیرت یاساس
. برابری تنها در شود یمدر نتیجه تصور دموکراسی دچار تناقضی منطقی 

وضعیت حکومت قانون متصور است. به محض اینکه اراده، جای قانون را 
 عالوه بر آزادی، برابری و در نتیجه دموکراسی (هرچند ارادة اکثریت)بگیرد 

 .رود یمنیز از میان 
ی دموکراتیک در عمل، هر جا و هر زمان که در پی دموکراسی به ها نهضت 

و از آزادی  اند بودهمردم و به عنوان هدفی در خود  (مطلق)معنای حاکمیت 
، در نهایـت به بدترین نوع جباریت و محو حقوق انسانی اند دهیورزغفلت 
در این خصوص انقالب  ها نمونه نیتر مهم. یکی از بارزترین و اند شدهمنجر 

و  ها ینابرابرفرانسه است. هدف آغازین انقالب، قیام علیه استبداد سلطنتی و 
امتیازات جامعة اشرافی بود، امّا به تدریج حاکمیت مردمی مطلق جایگزین 

به نام ارادة عمومی و حاکمیت مردمی،  "ترور  "این اهداف شد و حکومت 
عطیل کرد. حکومت انقالبی نه فقط ضدانقالبیون، بلکه ی فردی را تها یآزاد

هرگونه صدای انتقاد و اعتراض حتی از سوی طرفداران انقالب را نیز به 
شدت سرکوب کرد. تنها توجیه این جباریت که در عمل معنائی جز نقض 
اهداف اولیة انقالب نداشت، این ادعا بود که گویا حکومت انقالبی نمایندة 

ی ها یآزادیا حاکمیت مردمی است و در واقع سرکوب و محو ارادة عمومی 
نیست! امّا جباریت حکومت  "خواست آزادنة مردم  "فردی چیزی جز تحقق 

یا اشرافی  (سلطنتی)ی فردی ها حکومتمردمی ابعادی بسیار گسترده از 
، دیگر هیچ کنترلی برای ردیگ یمدارد. وقتی حاکمیت مردم مورد تأئید قرار 

تصور کرد، چون او خود مردم است و افراد به طور مجزا هیچ  توان ینم حاکم
چون و چرا کرده یا تدبیرهای  "کل  "حقی برای خود ندارند که در برابر آن 

دموکراسی زمانی توأم با آزادی خواهد بود و  ۵کنترل کننده ای ایجاد کنند. 
ط کند. را محدود و مشرو (مطلق)دچار تناقض نخواهد شد که قدرت حاکمه 

امّا اگر دموکراسی به حاکمیت مردمی نامحدود تبدیل شود، استبداد با نیروی 
. در انقالب فرانسه در واقع کند یمبیشتری برآزادیها و حقوق افراد سنگینی 

عبارت است از برتخت  افتد یم، آنچه اتفاق شود ینمتخت سلطنت سرنگون 
ای پادشاه. امّا ملت به ج (حاکمیت مردمی مطلق)ملت  "پرسناژ  "نشستن 

یک امتیاز بزرگ نسبت به شاه دارد: فرد در برابر شاه که به وضوح دارای 
شخصیتی جداگانه است. طبیعتاً گرایش به حفظ حقوق خود دارد. در حالی 

ی تغییر  "ما  "نیست و خود همان فرد یا  "شخص دیگری  "که ملت 
مردمی کامالً خلع سالح بنابراین فرد در برابر حاکمیت  ۶شکل یافته است. 

ی سوسیالیستی در قرن بیستم، ها انقالبشده و بسیار آسیب پذیرتر است. 
که دموکراسی  ها آنهمین تجربه را به نوعی دیگر به نمایش گذاشتند، 

توزیع عادالنة )، دموکراسی اقتصادی دندید ینمرا کافی  (بورژوائی)سیاسی 
حاصل کار جز نامی از دموکراسی  را نیز به آن اضافه کردند، اما (اقتصادی

نبود. مالکیت دولتی وسایل تولید، استقالل اقتصادی افراد و درنتیجه آزادی 
را از بین برد. حکومت قانون جای خود را به دموکراسی  ها آنسیاسی 

بگوئیم به توتالیتاریسم، یعنی سیطرة قدرت فائقة  تر قیدقسوسیالیستی یا 
ی اجتماعی و فردی داد و حکومت حزبی به ی زندگها عرصهدولت برتمامی 

نام دموکراسی بدترین نوع استبداد بوروکراتیک را برجامعه تحمیل کرد. 
خالصة کالم اینکه هر جا و هرگاه که آزادی ـ به معنای حکومت قانون که 
در آن حوزة حفاظت شده ای برای حقوق فردی تضمین شده است ـ تحت 

گیرد، حکومت به صورت دموکراتیک  الشعاع هر هدف مشخص دیگری قرار
قابل دوام نخواهد بود، حتی اگر این هدف خود دموکراسی باشد. علت اینکه 
دموکراسی تنها در رژیم هائی تداوم یافته که مقید به اصول حقوق بشر 

، هرچند که به طور دموکراتیک ها میرژ هستند، همین است. حکومت در این
آزاد و نامحدود برخوردارد نیست، بلکه عمالً برسریر قدرت بنشیند، از ارادة 

؛ کرد یماطالق  (بشر)حقوق طبیعی  ها آنپایبند اصولی است که الک به 
حق حیات، حق مالکیت فردی، آزادی عقیده، بیان و اجتماعات و غیره. به 

ی محدود و مشروط، یعنی در ها میرژسخن دیگر، دموکراسی تنها در 
را  ها حکومتدوام است. تدبیری که در عمل ی آزاد قابل تصور و ها نظام

، یعنی وجود اپوزیسیون سازمان یافته، مطبوعات کند یممحدود و مشروط 
آزاد، نظام قضائی مستقل همه ریشه در اصول حقوق تفکیک نشدنی بشر 

است.  (لیبرال)ی آزاد ها میرژدارند که به معنای دقیق کلمه ایدئولوژی 
، قادر به نهند ینمی این ایدئولوژی ارج ها ارزشجوامعی که افراد آن به 

 ی دموکراتیک پایدار نخواهند بود.ها میرژتأسیس 
 

 :ها ادداشتی
1 – Bertrand de Jouvenel، Du Pouvoir، Hachette، Pluriel، Paris، 
1987، p.418 

2 – Alexis de Tocqueville، De La democratie en Amenrique، 
Ed. Robert Laffont،Bouquins،Paris، 1986، pp. 496 – 497 

3 – J.J. Rousseau، Du Contrat social، Flammarion، Paris، 1986 

p.51 
 ۶۸ـ همان، ص  ۴
 ۷2، ص 1ـ ماخذ  ۵
 ۹2ـ همان، ص  ۶
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 جامعه و انسان در رابطه با ساختار مغز
 
 
 

 دکتر ن. واحدی      

 
 :مقدمه

ه عمق اهمیت آن واقف نبودم. اما در هنگامیکه به نوشتن این مقاله برآمدم، ب
 کنم یام. اذعان م طول مطالعه دریافتم که به چه موضوع داغی انگشت نهاده

که نخست کنفرانس فلسفی تهران درباره پوپر و انتقادات نامعقول و مغرضانه 
و پوشیده از غبار تفکر دوبُنی و در امتداد تئولوژی اسالمی، انگیزه چنین 

 :زیر استوار است یها لی که بر پرسشتأملی گردید. تأم

  

چرا گروهی از روشنفکران و دانشمندان ایرانی با همه آزادی خواهیهای  ـ
گذشته و اتکاء بر خواستگاه دمکراسی، از رژیم مستبد و سرکوبگر به 

 ؟کنند یاصطالح دینی پشتیبانی م

ژیم کنونی ها و دانشمندان ایرانی که از جور ر چرا برخی از اساتید دانشگاه ـ
، با ستمگران گذشته خویش و مخرّبان کشور روابط اند ختهیبه خارج گر

 تجاری و دالّلی حسنه و سودمند دارند؟

چرا برای ما بطور کلّی نه گذشته عبرت انگیز و نه آینده افقی قابل توجه  ـ
 است؟

چرا در میان دولتمندان و مدیران رژیم گذشته، کسانی هستند که  ـ
و هر پرسشی را  نهند یقانونی خود را بر گردن شاه نامسئول م یها تیمسئول

 .دهند یبه فساد و استبداد حواله م

و باالخره چرا هوشنگ منتصری در رابطه با کتاب عباس میالنی در باره  ـ
 :1 دیگو یامیر عباس هویدا م

، شاه به این سازد یصرفنظر از مسئله حاکمیت استبداد که جامعه را عقیم م“
تاوان سرخوردگیها از امیدهائی را که خود در مردم بر انگیخته بود علّت 

پرداخت که پشتوانه نویدهایش دیوان ساالری امثال هویدا و همقطارانش 
بودند که به آرمانهای ملّی فقط از منظر پیشرفتهای مادّی 

 ” .………ستندینگر یم

تأویل یا  2 هرمنویتیک یها لیاو در جای دیگری از کمبود تفسیر و تأو
 .انسانی، شکایت دارد

  

. در حالیکه درباره ندینش یها آشکارا به دل م با کمی مداقه، منظور این پرسش
ها الزم به غور وسیع و تأملی عمیق است. در اینجا الزم به توضیح  معنی آن

است که منظور هر کالمی توصیف واقعیـتی است که درک آن همیشه در 
لذا ساختار هر فکری که در خاطر تنیده شده و . شود یذهن مایه اندیشه ای م

جلوه کالمی یافته، نمایش ویژه ای از یک واقعیت است. مطلبی که تنها در 
امروزی در باره ساختمان مغز نیز بر آن  یها فلسفه ریشه ندارد که پژوهش

 .گذارند یصحّه م

هستند، مسئله  ها تیکه خود مدلول واقع ها شهیدرست در ایجاد این اند
 .گردد یطبیعت ذهن )مغز(، فرهنگ و تربیت انسان حائز اهمیت م

، ۳ به خصوص باید توجه داشت که معنی هر جمله و یا ادعائی، به گفته پوپر
و محتوای آن را  گردد یمجموعه همه حقیقتهائی است که از آن استنتاج م

ار . لذا رابطه این استنتاجات با اعمال و رفتسازد یضمنی و یا غیر ضمنی م
انسان از یکسو و با کار کرد مغز از سوی دیگر اهمیت بسزائی دارند. از جمله 
مسئله حقیقت عالم وجود و ماهیت روح و طبیعت باورهای دینی و آزادی 

هاست فالسفه و تئولوژها را به خود مشغول داشته و درکُنه دین  اراده که قرن
 .جا گرفته، مورد نظر است

، چون آزادی فرد یا ها تیگونه حقایق و واقعبرای پی بردن به عمق این 
ساختاری میکروسکپی و طبیعت کیهان یا ساختاری ماکروسکپی، ابتدا بطور 
کوتاه به سیر تاریخی مطالعه در کار مغز اشاره نموده و سپس به بررسی 
فلسفه سه بُنی پوپر در ترکیب با دست آوردهای اکسلیس )دارنده جایزه نوبل 

 ۸ و ساختمان آن ۷، ۶، ۵ راجع به دستگاه مغز ۴ پزشگی( و دیگران
ها و تفحصّات اخیر نورولوژها  . آنگاه این مسائل را با نتایج پژوهشمیپرداز یم

جدید را در  یها یدر آخر تأثیر این دانائ ،۹ میساز یو نوروبیولوژی مرتبط م
بافت جامعه و شکل تشخّص انسان مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا پاسخی 

 .باال ارائه کرده باشیم یها ه پرسشب

 یها هیتا پا میآور یسیر تاریخی مطالعه روی مغز را از این جهت م
معنوی غرب را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که با عبادت و  یها یتوانائ

 ها یبه این توانائ توان یبی حاصل نم یها زهد و تقوی و گردنکشی و قرائت
تکیه زد. اسباب بزرگی و اعتبار و سرفرازی دست یافت و بر جای بزرگان 

فراهم  تواند یانسان تنها با کار و کوشش بی وقفه و همیاری و همکاری م
گردد. هدف اگر حرف و سفسطه و مجلس آرائی و فریب مردم باشد، هیچگاه 
آرامش، صلح و صفا کسب نخواهد شد و نامی به جای نخواهد ماند تا 

خر فرهنگی باشد؛ آنچه تا به حال مکرر رخ داده آیندگان آن را ذکر کنند و ف
است. اما اگر کشف حقایق عالم منظور و مقصود شود و جامعه بر کار 

 یها فرهیختگانش به بالد، همه جا نور بر ظلمت فائق خواهد آمد و دروازه
 .بلند و رفیع تمدّن و فرهنگ گشوده خواهند شد

  

1. I  (برای عالقمندانفقط ) :سیر تاریخی مطالعه روی مغزـ 

 یها روسیبه عنوان یکی از اعضای بدن، در پاپ” مغز ” از دید تاریخی ابتدا 
مصری ملحوظ گردیده است. اما چون مصریان مغز مردگان خود را به هنگام 

که به اهمیت این عضو  شود ی، معلوم مآوردند یمومیائی کردن از بن در م
اهل کروتُن  1۰ د الک معونسال قبل از میال ۵۰۰اند. حدود  واقف نبوده
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یونان با کالبد شکافی و نگرش به درون مغز حیوانات، دریافت که حواّس 
مرکز درک ” بسیار باریکی به مغزمتصّل اند. لذا او گفت  یها ها با رشته آن

الک معون مغز را یک غدّه ترشحی “. حواّس و محل تفکر همانا مغز است 
. گردد یی چشم، از آن فکر جاری مکه به سان غدّه اشگ کرد یتصوّر م

هیپوکرات یا بقراط پزشگ معروف یونان معتقد بود که مغز مترجم 
 .حواس است یها انسان و مسئول درک داده یها یآگاه

اند. افالطون  در مورد روح و جای آن نظرهای متفاوتی در قدیم ارائه شده
محل روح را  است. ارسطو که مصری اندیش بود دانسته یمحل روح را مغز م

. بسیاری از متفکرین قدیم ایران نیز که به ارسطو انگاشت یدر دل انسان م
و از دل به عنوان جایگاه  پنداشتند ینزدیک بودند، چون ابوعلی سینا، چنین م

 .گفتند یروح سخن م

 و ارازیستراتوس 11 مغز و اعصاب، اولین بار از راه تشریح بوسیله هروفیلوس
ها و  مغز بزرگ و کوچک، پوسته یها ار گرفته و به قسمتمورد مطالعه قر 12

اند. اینان وجود پیچ وخمهای زیاد مغز انسان را  نام گذاری شده شیها حفره
. اما نخستین بار پنداشتند یدلیل بر هوشمندی و برتری وی بر حیوانات م

، به تجربه و آزمایش مغز و اعصاب 1۳ پزشگ یونانی االصل رومی گالن
و  آورد یاست. گالن مدبرانه بخشهائی از مغز حیوانات را بیرون مدست زده 

. همینطور او با قطع کردن عصب به کند یاثر آن را در احوال حیوان مطالعه م
خصوصی در ستون فقرات و یا شکافتن این ستون و در نتیجه لمس شدن 
عضوی و یا از کار افتادن حرکتی، به جستجوی رابطه علّت و معلول نشست. 
گالن اولین کسی است که تئوری را با عمل محک میزند و اولین کسی است 

. امری که شمارد یکه برای مطالعه روی فونکسیونهای مغز، فلسفه را مهّم م
. دهد یامروز نیز اکسلیس به آن توجه دارد و فلسفه پوپر را اساس کار قرار م

هائی هستند  اعصاب لوله یها جای روح در مغز است و رشته دیگو یگالن م
تا کاری و  1۴ دمد یها روح م مغز، چون موتوری به درون آن یها که حفره

 حرکتی صورت گیرد. درست مانند طپش قلب که به

 .کند یها خون وارد م داخل رگ

قابل لمس،  یها اسیکه در امور تحقیقی همیشه تمثیل و ق شود یمالحظه م
طون با تمثیل غار خود وارد است. کاری که افال گرفته یمورد استفاده قرار م

فلسفه و علم نموده است. اما در دوران اخیر، دوران مدرنیته، این گونه برخورد 
 .با مسائل علمی تنها شایسه تفهیم و نه تعقّل اند

پزشگ  1۵ ها نظر گالن به قوّت خود باقی ماند تا وزال به هر حال قرن
 د روح را در پوسته مغزبلژیکی بر آن شک کرد و بنا بر تحقیقات خود ایجا

عصبی  یها سوئیسی در یافت که رشته 1۷ چندی بعد هالر .فرض نمود 1۶
اعصاب را  یها لذا فرضیه جریان روح در لوله .حسّاس و تحریک پذیرند

دریافت که  کرد یمردود اعالم نمود. گال که کار تحقیقی هالر را دنبال م
ری رنگ گذار علم ها و همینطور اعضای حواس به تودهّ خاکست عصب

، 1۸۶1به سال  2۰ دانست. باالخره بروکا 1۹ و شناخت کار مغز 1۸تجسس 
با پیدا کردن مرکز زبان در مغز، بر باور گال صحّه گذاشت. حدود صد سال 

آلمانی نشان دادند که مغز دست چپ و مغز  22 و هیتسیگ 21 بعد فریچ
ای دست راست و دست راست به ترتیب مسئول و مهار کننده کارهای اعض

اساسی و مدبرانه )سیستماتیک( مغز  یها دست چپ بدن هستند. اما پژوهش
اهل سرزمین  2۳ شروع شده است. در این سال ون پورکینجه 1۸۳۷از سال 

کوچکی را  یها چک برشهائی از مغر را زیر میکروسکپ مطالعه نمود و گلوله
ن ها دارای هسته و زائده نامید. گانگلی 2۴ ها را گانگلین در آن یافت. او آن

کوچک،  یها آلمانی دریافت که این گلوله 2۵ هائی بودند. دو سال بعد شوان
ون  1۸۹1ها نورون گفت. عاقبت در سال  عصبی هستند و به آن یها سلول
تئوری نورولوژی خود را بنیان گذاشت که در آن دستگاه  2۶ هارتس -والداور

تشکیل شده است. کار اصلی این عصبی )مغزی( مغز  یها دماغ از سلول
 ها ناپسیمغز بوسیله س یها . سلولباشد یها هدایت تحریکات عصبی م سلول

 .اند با یکدیگر مرتبط

  

 2. I  زیر بنای فلسفی دنیای انسانـ: 

. این سه ُبن که پندارد ی)تن و جان(، که سه بُنی م یپوپر جهان را نه دوبُن
 :اند از ر عبارتخود معرف سه دنیا هستند، به اختصا

 دنیای فیزیکی ـ

 فردی یها یدنیای آگاه ـ

 انسان یها دهیدنیای فرهنگی یا دنیای آفر ـ

 :شرح تفصیلی این دنیاها عبارت است از

  

 دنیای فیزیکی ِیا دنیای یکم ـالف 

 .وحالتهاست زهایاین دنیا شامل همه اشیاء و چ

نرژی، گیاه و جاندار، ها، مادّه و ا مثل آسمان و زمین، یعنی همه کهکشان
انسان و اعضای بدنش، به ویژه مغز و همه وسایلی که آدمی آن را ساخته و 

 :یا خواهد ساخت

چون کاغذ و مداد؛ ماشین چاپ و کتب؛ کامپیوتر، کامپیوتر ُتوموگراف، نوکآلر 
اسپین ُتوموگراف به جهت بررسی مغز، کارهای هنری و بناهای تاریخی و 

 .غیره

و  شوند یها نیستند که مدام دگرگون م که تنها کهکشان دشو یمالحظه م
نیز مشمول این پویائی است.  شیها بلکه با انسان، ساخته ابندی یگسترش م

از این رو باید قانون مسلط بر این جهان را نه ایستائی که پویائی دانست. 
پس ایستائی و سکون همانا نیستی و تحّرک به پیش یا رشد، به واقع هستی 

 .رینی استآف

  

 فردی یا دنیای دویم یها یدنیای آگاه ـب 

 یها یو دانائ ها یها و شناختهای فردی یا خزینه آگاه این دنیا دنیای حالت
 :یک شخص است که در اصل سه ناحیه مختلف دارد

  

 ناحیه مرتبط با دنیای فیزیکی یا حسّ بیرونی ـ

 یها تأللؤ رنگ انسان به مدد حواّس پنجگانه خود ظواهر مختلف نور،
متفاوت،  یها ها، بوها و مزه گوناگون، صداهای زیر و بم، آوازها و طنین آن

زبری و نرمی اجسام و یا از ضربات درد آور یا نوازش بر اندام خود، آگاه 
 .شود یم

ها، دردها و زبری  ها، صداها، بوها، مزه ها وشدّت آن تاریکی وروشنائی، رنگ
یزیکی یا دنیای یکم تعلّق ندارند. چه این دنیا و نرمی، هیچیک به دنیای ف

تنها دنیای امواج، انرژی و مادّه است. حواّس پنجگانه انسان در برخورد با این 
. این ترجمه در کند یها را بنا بر طبیعت خویش ترجمه م امواج و مادّه، آن
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به پالس  ها افتی. مرحله نخست برگردان این درردیگ یدومرحله صورت م
است که بنا بر منظر عین، ساختاری متناسب با آن دارد. در مرحله عصبی 

که  شود یدوّم یا مرحله شناخت، این ساختار به رمز دیگری برگردانده م
 یها یترکیبی الکتروشیمیایی است تا در ذهن یا درست تر در خزینه آگاه

 .انسان بتواند ضبط گردد

  

 ناحیه مرتبط با حسّ درون ـ

و احساسات و عواطف است. ناحیه احساس  ها جانیه درک هاین ناحیه، ناحی
ذوق و خوشحالی، غم و رنج، ترس و لرز، خشم و عصبانیت است. بعالوه این 

ها  آینده، افکار و خواب یها ناحیه شامل همه خاطرات، همه تصوّرات و برنامه
. هر تجربه هیجان آفرینی را که باشد ی، مقاصد و آرزوها نیز مها الیو خ

تا دوباره  ماند ی، در این خاطره به جای مکند یسان در طول زندگی خود مان
به زبان آورده شود، تا دوباره فریاد دل، فریادی سوزناک و یا فریادی از شعف 

 .و خوشحالی گردد و به این شکل با کالم و یا صدا و اداها به وصف در آید

بعدأ آورده خواهد دنیای احساسات بسیار حائز اهمیت است. زیرا بطوریکه 
 .باشد یپیش نهادی مغز م یها شد، اساس تصمیمات و طرح

  

 ناحیه من یا ذات فرد ـ

، ذاتی که باشد یباالخره آخرین ناحیه یا هسته دنیای آگاهی، ذات فرد م
مرکب از خویشتن خود، روح، اراده وتصمیم است. ذاتی که در طول عمر با 

و درون متصل است و در این وحدت نه دوناحیه دیگر یعنی دریافتهای بیرون 
، بلکه به عنوان ذات فرد شود یتنها موجودی ناظر بر احوال درون و بیرون م

، بازی زندگی، بازی اجتماعی، بازی که خیال کند یها بازی م با این داده
 .نیست بلکه تأثیر گذار و تأثیر بردار است

است. ” واقعیت اولین ” دنیای دویم  کند یدرست این بازی است که معلوم م
چه تمام تجربه آگاهانه انسان اساس شناخت دنیای یکم، یعنی دنیای 

جهان مشتق از ” واقعیت ثانوی ” که به این شکل حاال  باشند یفیزیکی م
. پس انسان به واقع خود تنها کردگار این شود یتجربیات آگاهانه انسان م

 .جهان است

  

 دنیای سوّم یا دنیای فرهنگی ـج 

این دنیا دنیائی است که از یک سو بوسیله آدمیان آفریده شده است و سوی 
 و در این سازد ی، دگرگون مدهد یدیگر آدمی را شکل م

 .ابدی یدگرگونی خود گسترش م

 .به گفته پوپر و اکسلیس این دنیا، دنیای تمدّن و فرهنگ به معنی اعم است

ها و  تمدّن زیرا شامل همه دست آوردهای معنوی بشر است. همه
آدمیزاد مستقر بر روی زمین، چه قدیم و چه جدید، اجزاء این  یها فرهنگ

 .باشند یدنیا م

و در طول زندگی خویش از  شود یهر انسانی از راه تربیت با این دنیا آشنا م
. به این شکل انسان کند یو آن را ستبر م شود ی، دگرگون مردیگ یآن بهره م

 .گردد یاریخی آدمیان است، شریک مدر این میراث، که میراث ت

ها، همین دنیای  ها با یکدیگر و روابط آن به واقع اساس برخورد انسان
فرهنگی است، همین دنیای سوّم است. دنیائی که در مرکز آن زبان، یعنی 

سیستم مکالمه و گفتگو، قرار دارد. سامان دهنده این رابطه یعنی ارتباط 
که آن را بیشتر  باشد یهمانا عنصر تربیت م انسان، ـ دنیای سوّم ـانسان 

 .خواهیم شکافت

در زندگی روزمره، انسان مدام میان دنیای دویم و یکم در نوسان است. مثأل 
به خرید مایحتاج خانه برود. ابتدا در مغز خود آنچه را  خواهد یوقتی کسی م

غازه هائی . همینطور راه هائی را که باید برود و مکند یکه الزم دارد منظم م
اند. سپس او این  را که باید به جوید، همه قبأل در مغز وی برنامه ریزی شده

. آنگاه کفش و لباس کرده و از سدینو یطرح را با مداد بر روی تکه کاغذی م
. او در حین به انجام رسانیدن خرید خانه، پی درپی کوچه دیآ یخانه بیرون م

تا طبق نقشه به جلو  کند یوارسی مها را با حواّس خود  و خیابان و مغازه
در اتوبوس نیز مواظب است که گوشش اعالم رسیدن به ایستگاه مورد  .برود

نظرش را بشنود تا از ماشین به موقع پیاده گردد. وقتی هم که او به منزل بر 
تا کم و کسری نداشته و یا چیزی را  کند یرا وارسی م دهای، همه خرگردد یم

 .از دست نداده باشد

، میشو یاما دنیای سوّم تنها با دنیای یکم رابطه دارد. اتوموبیلی که سوار م
، رآکتور اتمی که برای پژوهش مینیگز یهواپیمائی را که برای پرواز بر م

فیزیک و شیمی  یها یهمه بر اساس تئور میده یمورد استفاده قرار م
کتشافات اند. به عکس مالحظات و ا اند که جزو دنیای سوّم ساخته شده

کیهانی ما )دنیای یکم( به تئوری جاذبه و یا نسبیت انشتین انجامیده که در 
واقع نمایش گسترش دنیای سوّم است. پس با این اثر متقابل، دنیای یکم و 

. این وسعت ولی با تأثیر ابندی یو وسعت م کنند یدنیای سوّم رفته رفته نمو م
. بعبارت دیگر سازد یگرگون مدنیای یکم بر دنیای دویم، کیهان را نیز د
 .شود یجهانی که خالق آن انسان است، هر روز نو م

 بیا تا گُل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو بر اندازیم

  

کسب  یها تیکه جوهر این شعر حافظ تا چه اندازه با واقع شود یمالحظه م
 .شده امروز خوانائی دارد

امروزی مغز انسان، گردآوری  یها باال بر اساس نتایج پژوهش تمام نکات
 .اند که بر تفکر سه ُبنی پوپر منطبق است شده

  

I خصوصیات اصلی دماغ  3ـ: 

میکرو الکترونیکی  ـدر سالهای اخیر ساختار مغز با وسایل مدرن فیزیکی 
مورد بررسی و رموز آن برمال شده است. این اکتشافات مهّم به زودی 

 .ثیری اساسی در احوال جامعه خواهد داشت و آن را دگرگون خواهد نمودتأ

در اینجا به اختصار این رموز را برگشوده و با ذکر چند تجربه و مثال از 
 .مینینش یزندگی روزمره، به شرح ساختار کلّی مغز م

  

عصبی باهم( به  یها تنها نیمی از ساختمان هاردور مغز )رابطه سلول ـ
 د رشد کرده استهنگام تولّ

 گردد ینیم دیگر این هاردور در دوران شیرخوارگی ایجاد م ـ

مغز دارای قابلیت پالستیسیته یا دگر شکل گیری است که در واقع از  ـ
به زبان  2۷ یکسو بیان سافت وری )یا برنامه ای( است که درسیناپسها
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 یها بکهو از سوی دیگر نشانه توسعه ش شود یالکترو شیمیائی قرار داده م
. این قابلیت تا گردند یاطالعاتی حافظه است، که مدام ساخته و دگرگون م

سالگی شدیدأ وجود دارد ولی سپس به سرعت تحلیل  2۷الی  2۵سنین 
 رود یم

عصبی هستند و با فعالیت  یها رابط و واسطه میان سلول ها ناپسیتوضیح: س
 ها را بصورت خود آن

 .آوردند ییک شبکه اطالعاتی در م

 انسان مرکب از سه ناحیه است که در پوسته مغزبزرگ یها یخزینه آگاه ـ
 .قرار دارند 2۸

ذات فرد نیز جای خاصی در مغز دارد که به آن ناحیه لیمب گویند. این  ـ
 یها یناحیه آگاه یها ناحیه پروسسوری )داده پرداز( را مانند است که با داده

 پروراند یها را م و آن کند یحسّی کار م یها فرد و داده

 .ردیگ یرابطه مغز بادنیای یکم، دنیای فیزیکی، هیچگاه مستقیم صورت نم ـ

در مغز مسئول این رابطه است. در این  2۹ بلکه ناحیه ای به نام لی یزون
ناحیه، اطالعات ورودی برحسب آشنا و نا آشنا، مهّم )نو( و یا بی اهمیت 

. آنوقت به شود یشنا و نو داده متقسیم بندی شده و تنها اجازه ورود به آ
. در این ناحیه الگوها و گردد یدر مغز مراجعه م ها تیناحیه ای به نام ارجح

اند تا ذات فرد در  قواره هائی بطور تجربی و در طول زندگی جمع آوری شده
که  ها تیها تصمیم گیری کند. این ارجح فراگرد درک و شناخت بر مبنای آن

ها، توجه و کنجکاوی انسان است، چون صافی و  عالقه در واقع مؤلفه ای از
. با شوند یفیلتری مانع عبور انبوهی از اطالعات بیرونی به دستگاه حافظه م

 ابدی یسطح ارتقاء م نیتر این عمل ظرفیت مغز و قدرت کاری آن به مطلوب
با دریافتهای بی حاصل و تکراری جلوگیری  شیها نهیو از پُر شدن خز

 درک و شناخت بطور مستقیم ممکن نیست . پسشود یم

کنونی در باره فعل و انفعاالت مغز، آزادی اراده انسان را زیر  یها پژوهش ـ
 اند عالمت سئوال برده

ایجاد تشخص انسان و نمو آن سخت وابسته به ناحیه احساسات و  ـ
 عواطف، به ویژه در رابطه با مسائل جنسی است

. در گردند یا ناحیه حسّ درون اداره ماعمال انسان نخست در رابطه ب ـ
حالیکه تنها به هنگام تأمل و غور فکری است که ناحیه حس بیرون و دنیای 

 شوند یسوّم شکل دهنده اعمال و رفتار انسان م

، همه با هم در 1۰11عددند،  11به توان  1۰مغز که حدود  یها سلول ـ
و چه از نظر هدایت پالس ارتباط نیستند. زیرا این رابطه، چه از نظر تغذیه 

عصبی، به فضای بسیار بزرگی نیاز دارد. به این علّت مغز بر حسب کارکرد، 
به نواحی کوچکی قسمت شده است. این نواحی بنابر ترکیب و وابستگی 

اند. این موضوع را به عنوان  کاری بوسیله چند سلول به نواحی دیگر متصل
 سان شرح خواهیم دادمثال در مورد ناحیه آگاهی یا بیداری ان

که عالوه بر انتقال آمینو  ردیگ یتغذیه مغز بوسیله موی رگهائی صورت م ـ
اسیدها و قند معینی، فقط مقدار کمی از مواّد خاص دیگری را چون ایونهای 

. در نتیجه دهد یمغز اجازه م یها کلسیم، پتاسیم، کُلر، سدیم به داخل سلول
 شوند یها ساده و قابل پیش بینی م ال آنها و اعم هدایت و ممیزی کار سلول

از اینجا سه اصل اساسی ساختار کاری مغز، یعنی استفاده از صافی، تقسیم  ـ
 دیآ یمغز به نواحی کوچک و تغذیه خاص به دست م

 .حال به جزئیات توجه کنیم

در اینجا الزم به توضیح است که غرض از آوردن این جزئیات نشان دادن 
شگی نیست، که پی بردن به نتایج آن برای علوم تعلیم و پیشرفتهای علم پز

تربیت و اجتماع از یکسو و درک علل واماندگی جامعه ایرانیان از سوی دیگر 
بعالوه این جزئیات و دادن منابع آن موضوع را از دایره داستان سرائی  .است

د ها برآن چشم امی و سرآبی را که قرن آورد یو تهمت و دروغ گوئی بیرون م
همراه با عمق تحوالّت اجتماعی  میدانست یدوخته بودیم و افق زندگی م

این مطالب را در آخر، مفصل تر به بحث خواهیم  .سازد یآینده آشکار م
 .گذاشت

  

 :شرح و مثال برای جزئیات

نوزادی که به دنیا آمده آمادگی یادگیری فراوانی دارد. این یادگیری در شکم 
مغز بوسیله  یها ق این یادگیری در ایجاد رابطه سلول. تحقّشود یمادر آغاز م

ساختاری میکرو بیولوژیکی به نام سیناپس است. هر نوزادی در مرحله 
نخست زندگی حرکات متفاوتی را با اعضای دست و پای خویش انجام 

عصبی یا نورونی در  یها . این حرکات به شکل مجموعه ای از پالسدهد یم
که به هرحال سبب دریافت  کند یبروز م ۳۰ موتوریناحیه ای به نام ناحیه 

. چنین جریان اطالعاتی، بصورت پالس الکتریکی شوند یپاسخی از محیط م
. ردیگ یو یا ترکیب الکتروشیمیائی )مثأل تغییر کلسیم( در سیناپس صورت م

فرستاده شده(  یها یعنی مجموعه پالس) مغز این پاسخ را در برابر پرسش
نوقت هرگاه پرسش معلومی پاسخ معینی را داشته باشد، این . آدهد یقرار م

 .()اصل علیت دینما یتلقّی کرده و ضبط م ۳1 زوج را بعنوان مربوط بهم

 داند یاز این رو مثأل برای بردن دست به روی سینه، قسمت موتوری مغز م
 .باشند یعصبی الزم م یها که چه مجموعه ای از پالس

خیلی بیش از حدّ لزوم رابطه عصبی )پی( بوجود واضح است که در اوّل کار 
. اما دستگاه مغز بزودی فقط روابطی را که مورد استفاده قرار دیآ یم
. در حالیکه آن دیگران که بی مصرفند، رفته رفته بخشد ی، قوام مرندیگ یم

 .روند یتحلیل م

. اوّل کند یاز این گذشته حرکات اولیه یک مولود، دو غرض را دنبال م
 اختن اعضای خود دوّم تهیه نقشه ای فضائی ازمحیط بدن خویش استشن
۳2، 

 .پس اساس کار مغز، بر بهره وری و جدیت و نه بر تن پروری قرار ردارد

. که در دهد یسالگی نشان م 2ماهگی تا  1توسعه مغز را در سنین  1شکل 
 :آن

a  که دارای  دهد یپوسته مغز بزرگ را به هنگام تولّد نشان م یها سلول ـ
 اتصاالت کمی )پی( هستند

b که اتصاالتی بیشتر دارد دهد یهمین قسمت را در یک ماهگی نشان م ـ 

c در دو ماهگی ............... ـ ............... 

d در شش ماهگی .............. ـ............... 

e در پانزده ماهگی ............... ـ............... 

f در دوسالگی ............... ـ ............... 
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 :قسمت سوم

 

 دین رسمی و نابرابری حقوقی ادیان

 جایگاه برابر ادیان در جامعة سکُوالر

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

 
ـ صرف نظر از اینکه دمکراسی  دیگذار یمـ شما اساس را برتضاد  تالش

. دیریگ یم ـ و رقابت را به معنای جنگ کند ینمات تعریف خود را با این عبار
 ها انسانحال آنکه در جوامع دمکراتیک اختالف و تفاوت پذیرفته است و 

خود را در  تواند یمدارای منافع گوناگونی هستند. این گوناگونی منافع 
ی مختلف اقتصادی ـ اجتماعی نشان دهد. در تفکر لیبرالیستی گفته ها عرصه

را به  ها انسان، انسان پدیده ای از مجموعه خصوصیات است و لذا دشو یم
، انسان براساس منافعش حرکت ردیپذ یم. همچنین کند یمخوب و بد تقسیم 

 .کند یم
در تفکر سُنتی و پیش از مدرن با رد اصول فوق از انسان الگوی خوب و بد  

ینی برعلیه ی دها آموزهموظف است به یاری  "خوب ". شود یممطلق ساخته 
به تمام جامعه تحمیل  "خوب"به مبارزه برخیزد. الگوی انسان  "بد"
. برخالف تعریف شما ـ یعنی تعبیر هرگونه اختالف و گوناگونی به گردد یم

از جمله در عرصه سیاست به  ها عرصهتضاد و برداشت از رقابت در همة 
 ها انساناوت جنگ و ستیز ـ لیبرالیسم اساس را بر منافع و عالقمندی متف

و این  گذارند یمبه زندگی اجتماعی، جامعه را بنیان  ها آنقرار داده، امّا نیاز 
بنوعی سازش و همرائی با دیگران رسیده و در  سازد یمالزام وی را ناگزیر 

ی مشترک و پایبندی ها ارزشنتیجه با دستیابی به مجموعه ای توافقات و 
یز در درون جامعه مشترک فراهم که امکان زندگی مسالمت آم هاست بدان

 .گردد یم
ی عقالنی و آزادنة انسانی ها توافقی مشترک نیز ها ارزشمبنای رسیدن به  

در  ها دولتاز اساس برضد آزادی و منافع فرد باشد.  تواند ینماست، که طبعاً 
چنین مناسبات و جوامعی دارای مبانی مشابه ای هستند، نهادهای قدرت 

و مشروعیت یافته بدست خود انسان به منظور حفظ،  سیاسی تشکیل شده
. شما از تمام این باشد یمنظارت نسبت به تحقق قرارداد و توافقات اجتماعی 

و جهان  ها شهیاند . از همزیستیدیده یمتعبیرها، برداشتی عکس ارائه 
. دیده یمی گوناگون، منافع متفاوت تصویر تضاد و ستیز را ارائه ها ینیب

دیگری را نابود سازد. امّا از طرفی  خواهد یمدر آن همواره یکی تضادی که 
گفتار و تصویر ساخته شدة شما با چهرة واقعی جوامع  دینیب یمچون 

دمکراتیک غربی خوانائی نداشته و این تصویر واقعیت ندارد با تعاریف شما 
همزیستی مسالمت آمیز، عالئق  دهد یمو تجربه غرب نشان  خواند ینم

ن، منافع اقشار و طبقات مختلف در مسالمت عملی است، لذا از از گوناگو
و مرتب  "غرب" و "شرق"به مناسبات مابین  دیزن یماینجاست که پلی 

روی بی عدالتی و ظلم غرب در برابر شرق تکیه دارید. بدون آنکه توجه 

ی خود ها حکومتو  ها دولتداشته باشید. آن انسان شرقی که توسط 
صاحب اختیار  (به حق یا نا حق، بدرستی یا نادرستی)، ودش یمنمایندگی 

نفت و منابع  تواند یماست این قراردادها یا این نوع مراودات را برقرار نکند. 
و اشتباهات و  ها یکاربه تاراج ندهد و با ندانم  ها متیقخود را با این 

قر فزاینده خود را به ذلت و ف ها آنانحرافات تاریخی خود و پافشاری در ادامة 
ی ما ها پرسشنیافکند. هنگامیکه بقول دکتر حسن منصور ـ در پاسخ یکی از 

ـ ناصرالدین شاه با یک امضاء حقوق و امتیازات ملت ایران را برمنابع 
، آیا بنظر شما آن فرد انگلیسی کند یمدرآمدش به یک تبعه انگلیسی واگذار 

ح ما این اجازه را نداریم و ی دین مسیها آموزهباید بگوید به لحاظ اخالق و 
را بپذیریم! لذا از حقوق و امتیازات منابع و  "بخشش بزرگ"این  میخواه ینم

 !میکن یممنافع گمرگ و نفت و... صرفنظر 
ی شما خرد شرقی کجاست؟ و مسئولیت وی در قبال خودش ها فیتعردر  

د شده و چه جایگاهی دارد؟ چرا قادر نیست در یک رابطة متعادل و برابر وار
از منافع خود دفاع کند؟ تاکی باید دست پائین داشتن در مناسبات بین المللی 
بدلیل فقر و ناتوانی مادی، علمی و فرهنگی خود را به سوء استفاده غرب از 
شرق تعبیر کنیم؟ تا کی باید بی توجه به مکانیزم درونی بازتولید فقر، عجز و 

و  "سرمایه داری جهانی"ب و زور ناتوانی در کشورهای خود را در گناه غر
برعلیه کشورهای جهان سوم خالصه کرد؟ آیا شما از  "امپریالیسم"ستم 

که چه چیزی موجب شده جوامع غربی به این  دیا کردهخودتان این سئوال را 
نوع بلوغ فکری و بضاعت و توان در عرصه علم، ثروت و قدرت برسند که در 

شه نفع اشان رعایت شده و عمدتاً برسر یک قرارداد و معاهده دوطرفه همی
به این بلوغ دست نیافته است؟  "شرقی" است که کاله رفته؟! چرا "شرقی"

 کجاست؟ علت چیست و ریشه در

 

مسلماً مطالب شما صحیح است و سرنوشت هر مملکتی  ـ دکتر دوستدار

در دست خودش است. بعبارتی از ماست که برماست. ولی در مورد سیاست 
ی ساده ها جواببا  توان ینمفعل و انفعاالتی پیچیده سروکار داریم که ما با 

آنرا حل کرد. قبل از هر چیز دمکراسی تحولی در داخلة کشورهای نیمکرة 
غربی است و ما در سطح جهانی هنوز با سیستم ابرقدرتی سرکار داریم که 

ز ی دمکراسی نیها ستمیس. در داخلة کند یمقویتر بر ضعیف آقاساالری 
 کند یمفرمولی که شما می گوئید یعنی هر گروهی عالئق خود را نمایندگی 

زیرا افراد جامعه امکان آن را ندارند که عالئق  باشد ینمبطور کامل قابل اجرا 
ی سیاسی مؤثر سازند بطور مثال گروههائی مانند ها یریگخود را درتصمیم 
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ر نقص عضوی قادر به کودکان ـ سالمندان افراد بیمار و یا کسانی که بخاط
ی ها رقابتچگونه باید حق خود را در سیستم  باشند ینمفعالیت سیاسی 

؟ سرنوشت کند یمی آینده را دفاع ها نسلحزبی بگیرند چه کسی حق 
طبیعت ـ محیط زیست چه خواهد شد؟ چه کسی باید حقوق حیوانات را دفاع 

یا  باشند یمنی و حقوق آنان مسئولیت یک حزب معی ها گروهکند؟ آیا این 
ی به اصطالح ضعیف تر ها گروهتمام ما و جامعه بطور کلی در قبال این 

 مسئول است.
در سطح بین المللی با وجود آگاهی به اهمیت الیحة حقوق بشر دنیا از  

در سه نوع  توان یمی نظام جهانی را ها مدلعدالت اجتماعی بسیار دور است 
نند آنچه کورش کبیر و یا ناپلئون در خالصه نمود یا نظام سلطنت جهانی ما

میالدی تا کنون انواع  1۷نظر داشته و یا سیستم تعادل قدرتهاکه از قرن 
مختلف آن در جهان بوده نوع سوم بسط دمکراسی لیبرال در سطح جهانی 

بین المللی بداند. امروزه  است یعنی نظامی که هرکشوری خود را تابع قوانینی
است و کشورهای جهان همه قادر به دفاع از حقوق  در دنیا حکومت ابرقدرت

 .باشند ینمخود 
 

چقدر خوب که ما از این حق برخوردار نیستیم. با وجود رژیم ـ  بیضائی

،  میداشت یم قرون وسطایی حاکم بر ایران،  اگر حق دخالت در امور جهان را
 تا بحال دمکراسی غرب را نیز به گند کشیده بودیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرح دوستداردکتر 

 

ـ البته کسانی که ایدة لیبرالیسم و جهان وطنی را مطرح  دکتر دوستدار

ی تهاجمی از بین خواهد ها جنگساختند مانند کانت واقف بودند که زمانی 
می  رفت که اکثریت کشورهای جهان دارای نظامی دمکراتیک باشند، حال

ن از این مرحله دانیم که کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر جها
خیلی دور است. البته هدف ما برقراری حکومتی عادالنه و آزادیخواه است 
ولی برای ثبات چنین نظمی باید نظام جهانی نیز براساس قانون و عدالت 

. و این امر نیازمند یک ها ابرقدرتگذارده شود نه تنها برتری اقتصادی 
 .باشد یمی اخالقی و وجدانی ها آموزهسلسله 

 

ـ با تمام توضیحاتی که دادید بهرحال چاره را در استقرار و اشاعه  شتال

که تا کنون در بعضی از کشوربرقرار شده است.  دینیب یمهمان دمکراسیهائی 
 ی جوامع لیبرال غربی.ها یدمکراسیعنی بازهم همان 

 ـ صد در صد شکی در اینمورد نیست! دکتر دوستدار

 

 میکن یدر غرب را بررس یدمکراس یریگ شکل خچهیببینید اگر تارـ  وفا

توانید ببینید که در  اخص اش نمی یرا هم به معنا یمتفکر غرب چیشما ه
، انسان در صلح ستیز یمهار قدرت چه برا یداده چه برا که ینظر
نوع نگرش به نهاد انسان  نیو ا را از نهاد انسان نداده باشد. خودش فیتعر

که ذات انسان را برخیر  نیرد. ااد ییسزاب ریتأث یشنهادیپ یاسیدردستگاه س
شر  ربطرفییتغ دیگو یکه م یچه افالطون میبگو خواهم یبیند یا شر. م می

 مطلقه تیوال شیشنهادیپ یاسیدر دستگاه س شود یاست و مجبور م
و نئو هابزها  بیند. را پیشنهاد کند و هابز که نهاد انسان را بر شر می لسوفانیف

 یگارشیو ال یدموکراس . وچه ارسطو کهکنند یپیشنهاد م را یکه نظام استبداد
. و باالخره چه کند یقانون گذار راپیشنهاد م تیو وال کند یرا با هم ممزوج م

و ذات خیر انسان  یعیجان الک و منتسکیو که اساس را برحقوق طب
 سمیاند و به دوآل مسلک تیگرچه ثنو اند یو طرفدار دموکراس گذارند یم

و آرمانشهرشان به نوع  شانیاسیس ند،  همه و همه دستگاهاعتقاد دار
 یباید الگو یباالخره هر متفکر دارد. نگرششان به ذات و نهاد انسان ربط

 توان یشکل م نیمن باید با یخودش را ارائه دهد و بگویددر جامعه آرمان
 شیجامعه پ نیسازمان داد که بتوان ا یا و قدرت را بگونه میجامعه را تنظ

باید از انسان تصویر داد. باالخره انسان است که محل و  نیبنا بر ا د.برو
 ها ساخته آن است و جامعه از انسان هیو عنصر اول .جامعه است ساخت هیپا
و درجامعه  .بینیم نهاد انسان را بر خیر می،   . حاال من باورمند مسلمانشود یم

است بلکه  تیدور ازواقع و ستیکه قابل تحقق ن یآرمان ینه به معنا،   آرمانی
که نهاد  کنم یجاحرکت م نیاز ا، آنرا متحقق ساخت توان یکه م یآرمان

است که در آن  یا جامعه ها ساختن انسان بر خیر است و کوشش همه انسان
در  یتالش من حت نی. ااند ابی آمیز دست مسالمت یستیها به همز همه انسان

مثالً روسو یا  یها با تالش یمخالفت چگونهیخودم ه یمحدود فرد تیذهن
حق را داشته که بعنوان انسان  نیتواند داشته باشد. اوهم هم ولتر و... نمی

که  یدر حال حاضر متفکران نیپس بنا بر ا. فکر کند که من ژاله وفا دارم
اینقدر شرق و غرب را از هم جدا  یجنگ تمدنهاهستند،  حت یصاحب تئور

ها را حاصل کوشش دسته  تمدن دید!مدرس کر کنند که شما خانم نمی
مختلف در  یها ستگاهیاما با ا .خیدر طول تار دانند یم انسان شهیاند یجمع

دنیا را شرق و غرب کنم و بعد  میآ یوقت نم چیمن ه .مختلف یها گاهیجا
 تحت ستم بوده و اون نبوده و اصالً نیبد است ا نیخوب است و ا نیا میبگو

 کیمثل ک توان یابستراکت جدا و منتزع کردن. نم نصورتیامکان ندارد به ا
که  مییآ یم یا من هم ازجامعه یکرد جهان را. منته مهیبا کارد از وسط دو ن

 یامپراتور رانیبوده،  ا یامپراتور را یادیو دوران ز، رفته است یخیبر آن تار
را داشته  یو همان نقش بر سایر کشورها را بنا کرده یا بوده و همان سلطه

بوده و بر سر  رانیآن موقع ا .ایراد دارم یغربی ها یه االن من به امپراتورک
کند.  نمی یفرق نکهی. اکرده یکه غارتش م آورده یرا م اینکار یبدبخت هند

پذیر فقط مختص به غرب  که رابطه سلطه گر و سلطه میبگو خواهم می
 ر سؤالدرشرق هم وجود داشته و من اساس سلطه و زیر سلطه را زی .نیست

است که با  یغرب یها ی. در حال حاضر مورد انتقادم دمکراسبرم یم
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مدرس  کند. خانم از نظر اونها به شکل زیر سلطه نگاه می "یجهان سوم"من
منتسب کنید به نبوغ  اینرا استعمار باشید و خیتار نهمهیتوانید منکر ا شما نمی

 یرانیا خواهد یاصالً مضد نبغه  خواد. ! استثمار و غارت که نبوغ نمی  غربی
 !یانجامش دهد یا غرب

 

البته من بحث خانم مدرس را اینگونه که شما برداشت کردید،  ـ  بیضائی

 ندیدم.
 

. کنید دندم نرم نروم زیر سلطه به من ظلم می یشما وقت .درست استـ  وفا

را نگاه کنید. با شما کامالً موافقم که تا عنصر  رانیساله ا ۸جنگ  نیهم
ساله  ۸تواند جنگ  و نکند نمی ندینب خود راعامل سلطه یرفسنجان، داخلی

سال ادامه  ۸نهضت مردم پا نگیرد جنگ را  اینکه یبرا یطول بکشد. ول
االن معاون وزیر دفاع  .است میفروش اسلحه سه دادند. غرب هم در

و عراق در جهت منافع  رانیساله ا ۸انگلستان علناً دردادگاه گفت که جنگ 
بوده و انگلستان دوست و دشمن ندارد بلکه منافع دارد! من  تانانگلس

 عتیشود. طب دارم که انسان و حقوقش سرش نمی یبا اون منافع مخالفتی
 تیانسان و بشر شهیاگر تمدن را حاصل اند نی. پس بنا بر اشود ینم سرش
شرق  نینرود که هم ادمانیچه در غرب و چه در شرق و ، بدانیم

 یبشر یها و انتقال ارزش گذار بوده هیرا پا یبزرگ یانانس یتمدنها هم
پس بنابر  .جا رسیده نیصورت گرفته تا غرب به ا یبشر یودست آوردها

استفاده  دارم از مواهب تمدن کمیو  ستیمن هم االن در آغاز قرن ب نیا
و سوم  حق را داشته باشم که بعنوان اول بشر،  دوم ایرانی نیا .کنم می

کور کورانه  برداری یمن است کپ ستیز طیکشورم که مح یمسلمان برا
موجود خوب  یحکومتها یبرخ یغرب در اجرا خوب،  مینکنم حق دارم بگو

بشر چه  هیبا ما و بق یمیدارند ول را مرعی یها از حقوق یو برخ یو عال
مصرف  یانرژ ییقایکودک آفر کیبرابر  1۰ ییکایبچه آمر کی؟ کنند یم
. من گذارد یبجا م ییقایاون بچه افر یرا برا مصرف نیو فضوالت ا کند یم

 نیایراد دارم و حق ا تیو شقه کننده بشر ظالمانه یبند میتقس نیبه ا
 یخرد یو ب یو به حساب نبوغ غرب دارم یخود محفوظ م اعتراض را برای

 و نه شهیمنجر م بیاست چون به تخر یخرد یزور نشان ب .گذارم ینم خودم
 اعتراض به زور.

 نیدر ا یاجتماع یها بحران نمیب یهر روز م کنم یمن در خانه دختران کار م 
اکنون بسیار  که یپدر و مادر را در روابط انسان یجامعه را. و چگونه دولت جا

را  ییها بحران فرد گرا چه سمیبرالیل نیسطحش نازل شده گرفته و هم
من در پیشنهاد  میبگو را نقد کنم و ها نیا توانم یبوجود آورده است. من م

 رانیا ندهیآ نمیبب خواهم یم پس من انسان .زنم بحرآنها را دور می نیخود ا
 ندهیآ میخواه یو م میسر و کار دار مخوف میرژ کیچگونه باید باشد. ما با 

فالکت  یزندگ نیمختلف دچار ا یاز ما بامرامها چکدامیکه ه میکن میرا تنظ
نقد  میتوان یم .انه دچارش است نشویممتاسف اکنون یرانیکه جامعه ا یبار
 نی،  اخواهم یرا بعنوان الگو م یرانیا جامعه کیاگر من  مییو بگو میکن

؟ راحت   حق را دارم یا ندارم نیخود اصل نکند. آیا ا جامعه باید سلطه را برای
بعنوان آقا بیاید و به حقوق و سرنوشت و منابع من و  یکشورغرب مینگذار

 دلش خواست انجام دهد. مگر جز اینکه یهر تجاوز ندهیآ ینسل من ونسلها
کنند  یزندگ خواستند در آزادی هدف صورت گرفت؟ مردم می نیانقالب با ا

بشناسند  تیرسم و منابع هم مال خودشان باشد. و زیر استعمار نروند به
به خاطر محل  را. یاز استثمار غرب یریجلوگ یها را برا مقاومت ملت

خودم  یااون را آقا رنگ پوست یا... که با من فرق دارد حال یا، جغرافیایی
. رمیپذ یخوب را م یها قسمت بسیار خوب .نشناسم و ارباب خود نینگارم

 وجود دارد که یبرداشت کیببینید . کنم بد را هم قبول نمی یها قسمت
 .متعلق به جوامع سنتی ییها انسان ندیگو یم
 

 با این اهداف انجام شد؟این انقالب  واقعاًآیا ـ  بیضائی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژاله وفا

 

 خمینی یمن نه برا .در انقالب شرکت داشتم تیذهن نیبله من با همـ  وفا

ه هم ها نیگفتم ا دمیهم شن یو وقت دمیرا در ماه د یانقالب کردم و نه و
 یرانیا و انسان رانیو استقالل ا یاهداف آزاد یمن برا. پرت و پالست

بزرگ است  موهبتی نیا .فتخرم که متعلق به نسل انقالبمانقالب کردم و م
 یهایدمکراس نیاست که پس بنا بر ا نیمن. به هر حال منظور من ا یبرا

کنند بخاطربهبودش بخاطر  نقدش می یهمانگونه که متفکران غرب یغرب
 نیشما هم .نقدش کنم من هم حق دارم. مشارکت دادن بیشتر مردم جامعه

و آغاز  ستمیقرن ب انیانتخابات اخیر فرانسه راببینید در پانو و  سمیبروز فاش
 شمندانینشوند اند ها بحران نیدچار ا اینکه یاالن برا !  و یکم ستیقرن ب

کند. االن شما  ها بحران نیاز ا یریکنند راه حل پیدا کنندکه جلوگ می یسع
تعداد داند که  ها می از آن یقرار دهید کمتر کس را مورد سنجش ها یآلمان

در افغانستان،   ها یکائیها از زمان استقرار آمر آمریکایی ها توسط کشتار افغانی
دو ساختمان  نیکه در ا ییکاینفر بیشتر بود از تعداد آمر ۷۸۰  در شمارش

آمار  نیهستم. اما ا یستیترور اتیشدند. من مخالف شدید هر گونه عمل کشته
گزد که  هم نمی آلمان ککش یافکار عموم یرا سازمان حقوق بشر داد. ول

 11سر  یمیکند. ول نفله بشود. مطبوعاتش سکوت محض چارهیب یافغان
چرا  یاست ول تیهر دوکشتار جنا راه انداختند. ییاهویسپتامبر دیدید چه ه

با  نیپس بنابرا ؟!یغرب دمطبوعاتیکمتر انسان است در د یانسان افغان
 یهر دولت یا دهیهر عق یخواهد ازطرف هر مرام حقوق می یتجاوز و نف

باشد باید مخالفت کرد. و اسمش را نبوغ  چه شرقی، چه غربی یاسیس
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و  میباید مقابله کن میا ها قرار داده اگر ما اساس را برحقوق انسان نگذاشت!
دنیا باشد یا اون طرف شرق  نطرفیحقوق را ا نیا هر گونه نقض میکن ینف

نقد کردن از  نی. ایباشد یا نروژ ییاکیباشد یا عرب آمر باشد یا غرب افغانی
 زشانیچ چیخواهند. ه نمی ها یاز سنت یآید که بعض بوجود نمی سرچشمه این

تفکر را  نیاصالً ا نگرند. من به غرب می یمنف دگاهیتغییر کند و فقط از د
، پس حاال همه چیز آه حاال چون من خودم را باید حفظ کنم میندارم که بگو

را که  یهر کشور .حق دارم نقدکنم یول .طور نیست نیاصالً ا .آه است
 یخواسته که بنام دمکراس و چه کند یتجاوز به کشور دیگر و منافع و منابع م

مجله  کیوزویدقت بفرمایید ن نوشت یبتازگ کیوزوین نیهم صورت گیرد.
 یبرا کروبیم یکشت یکه ماخودمان کشت کاستیخواهان آمر یجمهور

حاال به  و عراق. رانیزمان جنگ ا میعراق فرستاد به کیولوژیساخت سالح ب
 است که یحق انسان غرب نیکه ا دیگو یکدام حق م ؟!  میضیمعتر چه

 هیبوده عل اش ادامه یبان یکه غر یاستفاده در جنگ یارسال کند برا کروبیم
 ییکایآمر یبگم ا حق ندارم یرونیپدر من و پسر در جبهه و من ا برادر من، 

من مسلماً حق دارم و از  !  از حقوق بشر دم نزن نهمهیا استدیدم خروست پ
تواند باشد چون  جلودارم نمی هم یکس .کنم حق خودم و مردم وطنم دفاع می

خانم  یها واقعاً صحبت قضاوت بخوانم! را به تیمسئولم که وجدان بشر
 یغرب یها جامعه نیاقشار در ا یتمام امنافعیمن جالب بود آ یمدرس برا

 مسئله زن شوید شود؟ اگر وارد می تیرعا
 

ولی  دیکن یمبه خود پروسه را قبول  ـ متاسفانه شما در رابطه با نگاه تالش

 .دیشو یمآرمانخواه و کمال طلب  رسد یمچرا وقتی نوبت غرب  دانم ینم
 

 غرب بعنوان مثال اگر زن منافع اش نی! در هم  نیست نگونهیاصالً اـ  وفا

 .نبش زنان معنا و مفهوم نداشتشده بود دیگر ج نیتأم
 

. هاست آنـ خانم وفا بحث ما بر سر اصول دمکراسی و نتایج استقرار  تالش

و  ها مثالی دمکراسی است، اما شما مدام به ها ارزشما تکیه امان براصول و 
. این حق هرکسی است دیکن یمی منفی در کشورهای غربی استناد ها نمونه

یندة خود نگاه انتقادیش را حفظ نماید. از نظر انتخاب الگوهای آ در وضعیت
ی ها تجربه ما این نوع، برخوردی عقالنی، منطقی و درست است. زیرا

. ما برسر این امر اختالفی نداریم. دهد یممختلف موجود را مورد ارزیابی قرار 
تعبیر غلط  اختالف ما برسراین است که شما از اصول لیبرالیسم و دمکراسی

. با طرح اینکه اساس دیساز یم و بنای نقد خود را براین تعبیر غلطارائه داده 
جوامع دمکراتیک غربی برتضاد گذاشته شده و اینکه این جوامع دچار 

و... که به نظر ما بنوعی بدنبال دور زدن تجربه واقعی استقرار  اند بحران
دمکراسی در این جوامعید. در فرهنگ روشنفکری شرقی ـ علی الخصوص 

ی تکراری که گویا غرب ها استداللیران که مورد بحث ماست ـ این در ا
دچار بحران است، قدرت طلبی، تضاد منافع ریشة این مشکالت است، 
تضادها و مشکالت غرب حل نشدنی است و...، روشنفکران بنوعی از طرح 

، نبود احترام به حقوق فردی، ها یآزاد، که نبود کنند یممشکل خود فرار 
 ی مختلف است.ها یدئولوژیان فرد در راه قربانی شد

ـ در اینجا باید به خانم مدرس حق داد. در اینجا البته روی  دکتر دوستدار

سخن ما به حاضرین است ولی ایشان در مجلة تالش کلیه ایرانیان را 
 مخاطب دارند. ایرانیانی که مسئول برقراری دمکراسی در کشور ایران

د که هرگاه صحبت از تحول و دمکراسی به میان . ایشان عقیده دارنباشند یم
ی ها جنبهی غربی حمله کرده و ها یدموکراسطرفداران قشرگرائی به  دیآ یم

ی دموکراسی را بهانه قرار داده و بطور ها ضعفو  کنند یممنفی آنرا عنوان 
قوانینی که متعلق  برند یمو یا گمان  کنند یممثال برابری زن و مرد را انکار 

امروزه نیز همان گونه اجرا گردد. در  دیبا یمارو سیصد سال پیش بوده به هز
حالیکه مقیاس ما الیحة حقوق بشر است و آن قوانینی دینی که مخالفت با 
الیحه حقوق بشر دارد مطابق روح زمان نبوده و باید کنار گذارده شود. همان 

 نار گذاردند.گونه که کشورهای اروپائی نیز اصول پوسیده دین خود را به ک
 

 بلکه مسئله ما حل، دور زدن بحران یبرا میما در اینجا جمع نشدـ  وفا

 یو برا ستمیجامعه خودم ن یها بحران یمن ناف .بحران است
 توضیح نیبا ا .کنم نمی یجامعه غرب را نف، جامعه خودم یبحرانها هیتوج

مادر  است بر طرف گردد. مسلماً یروشن کنم که اگر سوء تفاهم خواهم یم
 یجا چگونهیه .محض هستیم یحکومت استبداد کیحال حاضر دچار 

که  یا جامعه به میو تازه برس .بیابیم یخالص نیما باید از ا .تعارف هم نداریم
 نیاست و ما اصالً ا نیمشکل ما ا .حقوق یکدیگر را هم قبول داشته باشیم

 میبرس جهینت کیمسائل به  و حل ییدر راهجو میخواه یما م .را دور نزدیم
حفظ  نیدر ع یعنیبشود.  ما ایرانیان یبرا ستیکه جامعه امان قابل ز

، که داریم یمشترک یایوجغراف خیبا تار یرانیا یکه من و شما ییها ارزش
همدیگر رادرک ، مختلف هستیم یباورها اگر با، اگر از اقوام مختلف هستیم

تجربه سایر کشورها،  از مواهب  میمند شو بهره که یحال نیو در ع .کنیم
 ییدر راه حل جو .مسلماً حق نقد را هم داریم یمند بهره نیکه در ا میبدان

از تناقض  یاالمکان خال یرا ارائه نماید که حت یبتواند راه حل باید هر کس
و من قصد  .جلسه نیست نیامروز و در ا نیباشد. وکار من بیشتر از ا

 .را ندارم رانیا بحران هیتوج
 

یک نکته که باز هم در بحث شما مطرح است،  همان حرکت از ـ  بیضائی

 مثالًبتواند کاربرد داشته باشد.  نقطه اشتراک است. این نظر شاید در جاهایی
مخالفیم و می “ جمهوری اسالمی“آنجا که ما در مخالفت با پدیده ای بنام 
و رسیدن “ پیشرفت“ایران امکان  ةدانیم که تا این حکومت وجود دارد،  جامع

را نیز ندارد. پس در اینجا برای ما منافع “ حقوق بشر“مبانی  نیتر هیاولبه 
 صرفاًایران مطرح است،  نه منافع آمریکا. انگلیس،  آلمان و فرانسه. اما اگر 

همان چیزی  شود یم بر اساس همین اشتراک بخواهیم حرکت کنیم. نتیجه
شاه را  دانستند یم که پس از وقوع انقالب ایران دیدیم. یعنی همه

،  برای همین هم خمینی خواهد یمچه  دانست ینم،  اما کسی خواهند ینم
،  بناگهان شد رهبر انقالب! کرد یممساعد باور مذهبی حرکت  ةکه از زمین

اینبار مجاز نیستیم که همان اشتباهات را تکرار کنیم. مردم ایران امروز 
د تری برای حرکت است. در مساع ةو این زمین خواهند یمچه  دانند یم

اینجاست که باید تمام نقطه نظرات گوناگون با یکدیگر به بحث و مجادله 
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. شما باید بگویید دیگو یم بپردازند،  برای اینکه روشن شود هر کس چه
تعریفتان از آزادی چیست،  تعریفتان از فردیت و اخالق... چیست و من نوعی 

 نیز.
“ بحران“ .ام کردهی شما یادداشت ها صحبتیان من در اینجا چند نکته را ازم

اشاره کردید و  ها بداننکاتی هستند که هر دوی شما “ فرار از بحران“و 
غرب،  به معنای رد اصل  ةگفتید که پرداختن به بحران موجود در جامع

اساسی تری  ما بحران ةدمکراسی نیست. همچنین گفته شد که در جامع
 .کند یم ی موجود نمود عینی پیداوجود دارد که در شکل حکومت

“ مظلوم“و “ ظالم“منتها اساس نگرش شما در اینجا بر تقسیم جهان به 
استوار است و اشکال کار در همینجاست. در این دوآلیسم فکری است که 

با نگرش مدرن  و بهمین دلیل در نهایت دهد یماساس تفکر شما را تشکیل 
 .کند ینمسنخیتی پیدا 

منافعشان در  نیتأمی اروپایی همواره در پی ها دولتیستم که من منکر این ن
هستم. چون ما طبق “ مظلوم“جهان سوم هستند. اما مخالف پذیرفتن نقش 

و این  میا بوده شواهد تاریخی تاکنون مظلومان ظالم پرست و حتی ظالم ساز
 تواند ینممثبت نیست. یعنی در موضع مظلوم قرار گرفتن بخودی خود ما را 

جیه کند. پس باید از طریق ایجاد یک تحول عمیق فکری در جامعه از این تو
نقش تاریخی فاصله بگیریم. آرزوی من این است که ملت ما به یک اعتماد 
بنفس واقعی برسد و بتواند در سطح جهانی خود را مطرح کند. یکی از 

را در “ هویت“و “ اعتماد بنفس“جستجوی ةی منفی و عقب ماندها نمونه
قالب دیدیم. یعنی پناه بردن بدامان امن بینش اسالمی برای یافتن مامنی ان

تکنولوژیک غرب و تحت عنوان تقابل با هجوم فرهنگی  ةدر جهان پیشرفت
غرب. این خط فکری پیش از انقالب نیز توسط روشنفکرانی چون جالل آل 

ما این تبلیغات نفی فرهنگ غربی را  ة. نتیجشد یماحمد و شریعتی تبلیغ 
من در نگرش شما  پس از انقالب در اسالم فناتیک دیدیم و تجربه کردیم.

که در نظراتتان یک  کنم یمو از شما خواهش  نمیب یمنیز همین خطر را 
تعمق جدی بفرمایید. همانطور که پیش از این نیز گفتم شما هیچ نمونه ای 

ی قابل اجرا در چارچوب تفکر دین و پلورالیسم که سکوالریسم دیکن ینمپیدا 
باشد. در مورد مشخص ایران تبلیغ رسیدن به جامعه ای پیشرفته که در 
سطح جهانی بتواند عرض اندام کند،  بدون فاصله گیری از چارچوب بینش 

اسالم “دینی ممکن نیست. حاال شما هر قدر هم که تعاریف دیگری از 
بلند بدهید،  این نگرش در شکل سیاسی از آزمون تاریخی سر“ راستین

بیرون نیامده و نخواهد آمد. البته منظور من این نیست که مذهب در ایران 
باید ریشه کن شود،  چون برای عقاید شخصی دیگران احترام قائلم و همین 

 انتظار را نیز از دیگران دارم.
 “و “ خیر“اصل  و از دیکن یمدر جایی که شما به متفکران روشنگری اشاره 

،  بلکه اند نبودههیچکدام تعیین کننده  ها نیاتک تک ،  باید بگویم که “شر
 این مجموعه نظراتشان بوده که در شکل گیری مدرنیته نقش داشته است.

خر اینکه شما در حین اینکه مرتب از صلح وصفا و دوستی صحبت آحرف 
که با توجه به فاکتهای تاریخی موجود به  دیده یمئه ا،  نظراتی را اردیکن یم

از آن بر  کنم یمد انجامید. این همان چیزی است که من سعی خشونت خواه
 حذر باشم.

. ممکن انجامد یم ما به خشونت یها صحبت جهینت دیکن یچرا فکر مـ  وفا

 دهید. حیاست توض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیلوفر بیضائی

 

بدلیل اینکه من خصوصیات مثبت و منفی را در کنار یکدیگر ـ  بیضائی

،  اما شما مرتب با همان دید تقسیم جهان به کشم یمو به نقد  نمیب یم
. همانطور که گفتم برای من نظام دیکن یمرا تحلیل  مسائل“ سفید“و “ سیاه“

دمکراتیک یک آرمانشهر نیست،  ولی آن را در شرایط فعلی بهترین فرم 
موجود حکومتی می دانم. اگر شما پیشنهاد جدیدتری دارید یا شکل حکومتی 

باید آن را بر اساس باورهایتان و با استفاده از همان  دارید، دیگری را در نظر 
 ،  بیافرینید و بعنوان مدل ارائه دهید.دیکن یماستقاللی که از آن صحبت 

یا آنجا که می گویید از دمکراسی غربی باید جوانب مثبت را پذیرفت و 
شنهادی را خیر،  باید مدل و پیشنهاد خود را ارائه دهید. آیا مدل پی ها یمنف

است. مشخصات چنین جامعه ای چیست و مناسبتش “ توحیدیة جامع“شما 
 با دمکراسی در کجاست؟

،  منظور آزادی رقابت سیاسی و میکن یم“ آزادی “ما وقتی صحبت از 
به  مسلماًاقتصاد  ةاقتصادی. رقابت در عرص ةهمچنین آزادی رقابت در عرص

و عده ای خالی. بعد احزابی  که عده ای جیبشان پر باشد شود یماین منجر 
. کنند یموجود دارند که منافع سیاسی و اقتصادی اقشار گوناگون را نمایندگی 

استفاده یک  خود این امر یعنی اینکه در اصل برای جلوگیری از سوء
 ةمالی در احزاب و یا در عرص ةاستفاد وجود دارد. اینکه وجود سوء“ کنترل“

و بطور جدی با آن برخورد  شود یمداری اقتصاد در اینجا سریع پرده بر
وجود یک چارچوب دمکراتیک است که در آن چیزی پنهان  ة،  نتیجشود یم

نتایج وجود دمکراسی و قوانین مربوط به آن است. حاال  ها نیا. تمام ماند ینم
اگر شما این مدل را قبول ندارید،  مدل دیگری پیشنهاد کنید بر اساس 

نفی این مدل موجود به بوجود آمدن آلترناتیو در برابر  تعاریف خودتان. اما در
. اما در اینصورت مجاز نیستید که در تعاریفتان بر تعاریف دیکن ینمآن کمکی 

دارند برای چنین مدلی کار و  هاست قرنی غربیان متکی باشید که ها واژهو 
“ جامعه توحیدی“ . خطر در همین تلفیق التقاطیکنند یم تالش و تحقیق

 ت با اشانتیونی از دمکراسی غرب!اس
 

هم اکنون در جمع  دیکن یمـ خطری که شما از آن صحبت  دکتر دوستدار

من و خانم وفا  دیکن یمکوچک ما نیز ایجاد گردیده باین نحوه که شما تصور 
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در یک سمت جبهه قرارداریم و شما و خانم مدرس در سمت دیگر و حال 
له جبهه گیری در میان نیست بلکه باید آنکه هنگام تعیین قانون اساسی مسئ

حفظ  ها انساندید فرمول یک قانون چگونه باید تنظیم گردد که حق همة 
شود به همه آزادی عمل در چهارچوب قانون داده شود و مسائلی که حقوق 

به کنار گذارده شود قانون مدنی کشور باید میزان  دینما یمعده ای را سلب 
 دد و نه قوانین اسالم.الیحه حقوق بشر تنظیم گر

 

 .یدر اینجا فقط انسان مد نظر است و حقوق وـ  وفا
 

 میتوان یم ـ مفهوم اشتراک و یا توافق آنست که قوانینی را دکتر دوستدار

از اسالم بگیریم که هرانسان بدون توجه به ایمان و عقاید شخصی خود نیز 
 آنرا قبول نماید. تواند یم
 

اخالق شویم،  نقطه اشتراکی نخواهیم یافت.  عرصةاگر وارد ـ  بیضائی

گذاشته شده و من  ها انسانکنترل  ةچون اساس تعریف شما از اخالق بر پای
 .رمیپذ ینمهیچ وکیل و وصی را برای انسان در تصمیم نوع بودنش 

 

حداقل ) Minimalkonsensـ نقطة اشتراک یعنی  دکتر دوستدار

نظر داشت مانند این اصول: که جان هر یعنی باید اصول کلی را در  ها( توافق
انسانی باید حفظ گردد ـ آزادی بیان و عقاید ـ آزادی وجدان یا اعتقاد داشتن 
به دینی، آزادی اجتماعات و غیره زیرا در سیستم لیبرال دمکراسی تمام 

در مقابل قانون  ها انسانقوانین تحت الشعاع دواصل آزادی و برابری همة 
به بحث و تصمیم گیری همگانی نه  شود یمموکول است. مابقی مسائل 

قبول کردن کورکورانة اصولی که با عقل و منطق امروزه بشری توافق 
 ندارند.

 

: این درست است. اما تفاوت زیادی است بین جامعه ای که ـ بیضائی

با جوامعی که همجنسگرایان نیز مانند  شوند یمهمجنسگرایان در آن اعدام 
زندگی مشترک داشته باشند و این فقط یک  علناًزادانه و آ توانند یمبقیه 

 مثال است از میان هزاران مثال دیگر.
 

باین معنا نیست  میکن یمـ وقتی صحبت از نقاط اشتراک  دکتر دوستدار

که هریک با عقاید دینی خود آمده و آنرا به دیگران تحمیل کنیم ـ نقطة 
دینی مختلف در آن مشترک  اشتراک یعنی مسائلی که من و شما با عقاید

باین ترتیب که هر  رندیگ یمی اصلی در رأس قرار ها ارزشهستیم. در نتیجه 
انسانی در کشور ما حق حیات داشته و در مقابل قانون با دیگری مساوی 

و وظیفة قانون دخالت در امور  باشند یماست. بسیاری از مسائل خصوصی 
قانون اساسی دارای رنگ وجدانی و خصوصی افراد نیست. در نتیجه 

و غیره قرار دارد و همة اتباع  ها یدئولوژیابخصوصی نیست و فرای ادیان و 
 .دهد یمکشور را مساوی قرار 

 

. باشد یاصول و ارکان وآرمان م یسر کی یجامعه مردمساالر دار کیـ  وفا

 ییا نظر یاگر مرام . حاالباشد یحفظ آن جامعه م یآرمان و ارکان برا نیا

مثل اصول استقالل  یاساس ارکان نیکه ا دهد یرا انجام م یو رفتار دیآ یم
نخواهد بود! و  یدیگر مردمساالر و رشد را زیر عالمت سؤال ببرد یو آزاد

منظور ما از  .مردمساالر نیست یروهاین جزء یاسیدیگر آن نیرو یا گروه س
 یزیچ چیو ه .و حقوق انسان است یانسان اشتراکات مییگویاشتراک که م

شناختن نقطه  تیها را برسم حقوق انسان یعنی بیشتر از حقوقمند بودن
و  یاست که از حق مساو نیتاکید ما ا .ساالر نیست اشتراک در جوامع مردم

حقوق مثل ظروف  یعنی .نه بر تضاد حقوق .شروع کنیم ها برابر داشتن انسان
نیز  شانیق امسلماً ح شود،  تیو رعا یمرع یمرتبطه هستند. حق من وقت

را در رابطه با  یخواهد شد. برتولد برشت تجربه سخت ارزشمند رعایت
 گذارد یبر آلمان در اختیار ما م سمیها در زمان سلطه فاش انسان یتفاوت یب

ما  ستیبه ما مربوط ن میرا گرفتند،  گفت انیهودیآمدند  یومیگوید وقت
 به ما مربوط مید،  گفترا گرفتن ها ستیآمدند کمون یوقت .نیستیم یهودی که

نمانده  نوبت به ما رسید دیگر کسی یوقت و... میستین ستیما که کمون ستین
تکرار کند که  را یهمان حرف سعد خواهد یدر واقع م بود که از ما دفاع کند!
ازخود در جامعه  یو به قطع عضو میدید یهم م یباید همدیگر را اعضا

 ینام ما را آدم نیست ستهینه شاوگر میشد یو ملول م میکرد یاعتراض م
دارد که  یمختصات است که جامعه مورد نظر من نیبگذارند. حرف من ا

 تیاختالف را برسم حق یرا بگذارد اصل اول ول یاشتراکات حقوق انسان
تقابل قوا مقابل هم قرار گیرد  ها اگر به شکل تضاد و اختالف نیبشناسد. ا

 .کنم لیا بخواهم حق خود را تحمشم از دست رفتن حق متیمن به ق یعنی
بخود نخواهد دید. چرا که در واقع آنوقت  صلح یجامعه رو نیدر آنصورت ا

 شهی. دو حق همشود یم لیزور من است ک دارد تحم بلکه ستیحق من ن
من و شما باید بعنوان دو  .نه در مقابل هم رندیگ یقرار م هم یدر راستا

را در آن  مانیها اختالف میتا بتوان میمشترک و برابر شروع کن انسان از حق
 .کنیم یآمیز در کنار هم زندگ صلح میتا بتوان .دهیم یجا ظروف

 

شما بعنوان یک معتقد به اسالم مسئولیت سختی را بر عهده ـ  بیضائی

را پایمال  شان یاندکه عمری حق دگر  دییآ یم،  چرا که از تفکری دیا گرفته
تئوری بافته و در عین حال حق حرف  کرده،  یعنی یک عمر حرف زده و

فقط در  نهزدن و حیات را از دیگران گرفته است. شما باید عکس اینرا 
 حرف،  بلکه در عمل ثابت کنید.

 

. میدار میندازیب مشکل را که باید زنگوله را بگردن گربه نیما هنوز اـ  وفا

 نکهیتا ا .مسئولیم همه نهیزم نیو در ا رانیدر ا یاستقرار دموکراس یعنی
 .نقطه برسیم نیعاقبت بد

 
 ادامه دارد
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