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 :شماره  نيدر ا

 
 یا دهیکه واقع نشده، پد یا حادثه خِینگارش تار

که آغاز نشده و  ینگشته، روند داریکه پد
در  یکه منشاء اثر یاسیـ س یاجتماع انیجر
نبوده است، عجبا که تنها در مهارت  خیول تارط
 یجستجو. ما نهفته است یا حرفه کاران یاسیس
 ک،یالئ یخواه یجمهور»تحت عنوان  یا دهیپد

در دوران معاصر  «یدمکراس دارمدرن و طرف
 خیمستند به تار یکه درکاوشها میگذار یم یضائیب لوفریرا برعهدة ن رانیا

مخالف  سم،یبرالیضدل ،یضد دمکراس خواهان یتنها به جمهور ران،یصدساله ا
و  یکارگر ،یخلق یها یو طرفدار جمهور یفرد یها یگسترش حقوق و آزاد

 یخواهیاز سرکردگان امروزجمهور یاریسب دهد، یو نشان م رسد یم یاسالم
خود بهتر  یبرا یالیخ نهیشیپ نشیو آفر خیجعل تار یوبجا زیازهرچ شیپ

ـ  یاسیس التیها و تما بازتابِ آرمان یاست ابتدا صادقانه پاسخگو
 . باشند ینیو استقرار حکومت د یخود در انقالب اسالم کیدئولوژیا
 کیوارادة  «یرأ»از مفهوم  یو گسترده تر تر قیعم حیدرتوض نیهمچن 

آن را به حد حضور مردم در  کنند یم یامروز سع خواهانیملت ـ که جمهور
 یچون انتخابات جمهور یبات مبتذلوشرکت درانتخا یرأ یها صندوق یپا

ن یرام یها تنزل دهند ـ بهتر است توجه خوانندگان خود را به گفته ،یاسالم
 نیهزاران ساله ا خیتار یکه در درازا م،یشماره جلب کن نیپرهام در ا

 نیادیبن دةیبه ا رانیو ارادة مردم ا یرأ یپا یجا یو در جستجو نیسرزم
و به روز  نیو تبلور نو یو سپس به تجل «یرانیا ةژیاختراع و»به  ن،یزم رانیا

امّا با . رسد یم نآ یدر انقالب مشروطه و قانون اساس یاراده و رأ نیشدة ا
سو  کیاز « مردم یرأ»در مفهوم  یا از ذکر نکته حات،یتوض نیوجود همه ا

 یرأ» خیو قلب تار انیآقا نیا یجعل یخنگاریتار یگرمعناید یو از سو
 . دیچشم پوش توان یخود، نمبنام « مردم

 خیاستناد و اتکاء به تار ،یخواهیاز سرجنبانان اتحاد جمهور یکسان 
 یکاال یبرا یابیبازار»مرز و بوم را  نیو مردم ا نیزم رانیا اتیح یها هزاره

 شیچندسال پ نیکه تا هم یکسان. کنند یم ینامگذار« و دربار نیاقتدار د
به  متجهان جسته و در خد یکیبلشو احزاب خچةیرا در تار شیخو تیهو

به  یستیالیاردوگاه سوس« اقتدار»و در راه گسترش  شیخو یدئولوژیا
. کنند یرا قربان هنیحاضر بودند، منافع م« برادربزرگ»حزب  یسرکردگ

گذشته آنچنان  نیباره آنچنان سرگشاده و آشکار و ا نیاسناد و مدارک در ا
سخت  اریبس« متاسفانه»دن آن هنوز سپر یاست که بفراموش کیتازه و نزد

 . دینما یم
 نیو در ا نگارند یم خیتار« مردم یقدرت رأ»کسان امروز بنام  نیا 

 یماندة قدمت و کهنسال یتنها به صد سال نظر داشته و باق یخنگاریتار
غفلت شگفت آور که  نیآنهم در ا نگرند، یحقارت م دةیرا به د هنیم خیتار

با  ینیو ساکن در سرزم «یخیقوم تار نینخست»مردم بقول هگل  نیا
و ارادة خود ـ  یبررأ هیبا تک ن،یزم رانیا یعنی «یدولت شاهنشاه نیتنخس»

حس » کی انیـ و بربن یاز هر حکومت رونیبه هر اقتدار و ب التفات یو بعضاً ب

خود  یخیخواستند که به حضور تار «یمل
تداوم بود  نیتداوم بخشند و تنها بربستر ا

ها  ها و دولت حکومت جادیا طیشرا که
تنگ،  دگاهیاز د. ستفراهم آمده ا

معطوف  زیاز هر چ شیانحصارطلبانه و ب
و  یتیمسئول یافراد که ب نگونهیبقدرت ا
 یها زهیمنافع و انگ کسو،یاز یسبکسر

را مجاز  تیو جعل واقع یهر گونه دست انداز گرید یاز سو یاسیس
 یبرا« موجه»و « مقبول» نهیشیپ کین ـ که امروز سرهم کرد. دینما یم

 است ـ  یاسیاشان آن نفع س شهیر یاقدامات ب
 خيتار»و در صدد نگارش  شد یدوباره زنده م یهقیاگر ب ديشا 

 یبرا یابيبازار»آنکه به  یبرا ز،ین یآمد، و یبرم رانيا «یا هيپا

را  رانيا خيآغاز تار ستيبا یمتهم نشود، م« و دربار نياقتدار د یکاال

مجبور  ديشا گريد یانتقال دهد و تا چند صباح نانيبه نقطه دلخواه ا

 ! قلمداد کند اهکلینقطه آغاز را واقعة س نيا شد یم

از سرکردگان و  یکیاز  گرید یو مکان گرید یدر خور توجه آنکه در روز 
ـ  نیشمس الواعظ) ینیحکومت د یپردازان جبهه اصالح طلب یتئور

 رانیهزاران سالة ا خیکه تار میشنو یم( یو دور اروپائدر هامبورگ  یسخنران
سخت و کُند  یدر راه دمکراس شرفتیاست که کار ما را در پ یکوله بار

 یخنگاریو تار خیکه اساساً تار شد یچه خوب م یکسان نیچن یبرا! سازد یم
 خواهند یهرچه م توانستند یم انیآقا نیوجود نداشت تا ا یخیو حافظة تار

شکست به آن  نیاز ا راههیبه آن ب راههیب نیاز ا خواهند، یهروقت مبکنند و 
 ! جا حساب پس ندهند چیکس و ه چیشکست رفته و به ه

و  ینیموجب کوته ب یگاه یروزیپ»نکته توافق دارند که  نیبرا یاریبس 
که انسان از  آورد یشانس را هم با خود م نی، امّا شکست ا«حماقت است

فاجعه بار  «یروزیپ». اموزدیعمل خود ب یها یتاشتباهات و کم و کاس
و  یکه در اصل شکست قطع ۷۵ یدر انقالب اسالم یانقالب یآرمانها
آنهم نه . بدل شده است یخیتار یبود به سرآغاز بازنگر یرانیا امعهج یعموم
 نیبر بستر ا. صد سال گذشته بلکه سراسر هزاران ساله آن کی یبازنگر
 . خواهد شد لیتبد «یمل یآگاه»به  «یحس مل»ن است که قطعاً آ یبازنگر

 نینه تنها تاب ا دیترد یخود ب هنیم کیدمکرات یدر سازمانده رانیملت ا 
خود  نینو یو سازمانده اتیتداوم ح یکهن را خواهد آورد، بلکه برا خیتار

سرفرازانه، درست ! آنهم سرفرازنه. آن اتکاء کند یاست به دستاوردها ریناگز
 ؛یدارد که بقول دکترجواد طباطبائ یخیکه چشم در چشم تار خاطر نیبد

در  کباریداشته،  ریتأث یـ برتمدن جهان خیتار نیا یحداقل دوبار ـ دردرازا
 .آن یدر دورة اسالم زین کباریدوران باستان و 
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رازبقای ما و ايدة بنیادين ايران زمین
 گفتگو با رامین پرهام           

تا خواننده  سد،یخود بنو یدر معرف یچند خط میپرهام هم خواست نیتالش، از رام یشگیهم باًیبه روال تقر
و روشن از او در ذهن داشته  نیاالمکان مع یحت یریسخنش، تصو یرا مجال باشد، هنگام نشستن به پا

داد  حیاو ترج اما. گردد همفرا ها یشناس ثبت شوند وامکان باز یمشخص یها چهره یها به پا باشد، تا گفته
کرده، عمق  انیو عص ریفروناپذ یآغشته به خشم دیبدل سازد که در ترد ینسل ریخود را به تصو ریتصو

و انحطاط  یدرماندگ ،یفروافتادگ ،یگیفروما زانیخود را با م نیشینسل پ یو سودازدگ «یمسخ شدگ»
 . زند نهمایبود، پ ۷۵ذلت بار  نشیآن گز ریناگز امدیکه پ هن،یبرم افتهیغلبه 

و پس از  نیهم نسالن رام دیدرافق د ،یاهیو س یدوران تباه نیا انینقطة پا دارشدنیتا پد د،یترد یب 
در  مانیها پس از خود به تالش یها نسل یشرم در برابر حق بجانب یدر سرافکندگ میریما ناگز ،یو

 میادامه ده گرید «یاقتیل»اثبات 

 
 انيبه پا پاسخ یب یرا در زمستان پُر عربدة مسخ شدگان با پرسش ینوجوان. بزرگ شدة تهران و عاشق قمصر استمتولد کاشان،  ،یرانيا»پرهام  نیرام

 گانيدر غروب فروما. ديرا در نورد یائیکهنه تا غرب پرسش، دن یپس، از شرق پاسخها« چه؟ یعنيحزب فقط حزب اهلل، رهبر فقط روح اهلل، ! پدر»: برد

 «!قيهرچه ال قيخال»گفت  نیآشنا چن یو بزبان دیدم یستاره ائ
  

 .  آشناتر شویم « تالش » دیدگاهها و تعمقاتش در گفتگو با , با وی از طریق نظرات , آگین رامین پرهام  با احترام در برابر خروش خشم  

 
 

خوش  کیروشنفکران جهان غرب  انیتالش ـ در همه جا از جمله در م
 یسازمانده یروشنفکرانش برا ژهیبو یرانیبارز نسبت به توان جامعه ا ینیب

که با دوتن از  یخود شما در گفتگوئ. شود یم دهیکشور د ندهیآ کیدمکرات
 مانجا( کیآندره گلوکسمن و لوران موراو) یروشنفکران صاحب نام فرانسو

کرده و  دیبر سف اهیها س را از زبان آن ینیخوش ب نیا د،یا نموده یسع د،یا داده
 . دیمستند نمائ

 یکشور با سابقه طوالن کی کیدمکرات یسازمانده نکهیبا توجه با 
 انیجر کی زیاز هر چ شیاست و پ یا دهیچیامر سخت و پ اریبس ،یاستبداد

 کیدمکرات یآشنا و معتقد به ارزشها یروشنفکر کدستیمسلط و  یقو
ها در  ارزش نیا یائیدر برابر پو اریتر از آن وفادار و هوش و مهم طلبد یم

 رانیا یروشنفکر انیدر ارتباط با جر دیکن یفکر م ایپر تحرک امروز، آ نجها
ها و به  دارد؟ با کدام فاکت یماد ةیپا ینیخوش ب نیآن چن یو چند پارگ
 ها؟  کدام نشانه

 
از آن دو مصاحبه  یکه به گوشه هائ دیبگذار زیاز هرچ شیپرهام ـ پ نیرام

گردش در »همان    آندره گلوکسمن اهدگیازد ،یدمکراس. داشته باشم یا اشاره
اداره کنندگان ـ »امکان که  نیاست و بوجود آوردن ا« قدرت

Gouvernants ـ به اداره شوندگان ـGouvernés ـ و اداره شوندگان به
متبلور از  ینظام»را  یگردش نیچن کیاو الزمة « .شوند لیکنندگان تبد هادار

تقابل با جهنم »که در  داند یم «یا هیرشته حقوق پا کیو وجود  یارادة مردم
« .شان باشند بازدارنده و سد راه ستیبا یاند که م شده یزیر یپ یهائ

و امّا در آنجا که . داند یم« مان ضداستبداد ه»جمله،  کیرادر یاودمکراس
متذکر شوم که تا آنجا که به  دیمطرح است، با یغرب نیمتفکر «ینیخوش ب»

 ینشان از نوع یاوّل یها گفته شود، یمربوط م کیگلوکسمن و موراو
از  یکیرا  رانیا یبدرست یدارد چرا که گلوکسمن از طرف نانهیـ بدب ینیخوشب

از طرف  یداند ول یم سمیلیهین هینبرد تمدن برعل یها صحنه نیتر یدیکل
عمدتاً تنها دانسته،  یاتینبرد ح نیرا در ا شانیو سرآمدن فکر انیرانیا گرید
جز خودشان  یگرید چکسیبره»در وحله نخست،  ان،یرانیا آن دارد که میب

 میخواه انیرانیما ا ایکه آ نجاستیحال، سئوال در ا« .نتوانند حساب کنند
  م؟یفائق آئ مانیدرون یبه عفونتها خود یدرون یتوانست با اتکاء به پادزهرها

قاطع  ارینقش بس»بر  شیبرباور خو هیبا تک ک،یموراو گریاز طرف د 
 تیخود را براساس کم «ینیخوشب»در منطقه،  یدمکراس شبردیدر پ «انیرانیا

جامعه ما از مشروطه تا به  اتیو تجرب یرانیروشنفکران ا یباال تیفیو ک
 ،یخیتار یـ دستاوردها Eclectismeـ  ینیبه گز یامروز و امکان نوع

 . کند یاستوار م یو مدن یفرهنگ
 یشما بدرست. پرسش شما یاصلبه نکات  میدرآمد، برس شیپ نیپس از ا 

 نگونهیو بد دیآور یم انیجامعه به م کیدمکرات «یسازمانده»سخن از 
. شوند یم افتیماکمتر  نةیریکه در انحطاط د دیگذار یم یانگشت برلزومات

 راصالت فرد، د یا یسازمانده یایپو ندیو هر فرا «یسازمانده»الزمة هر 
 نهیبه س نهیاز نسل به نسل و از س»ل با ، اصالت فکر، در تقاب«توده»تقابل با 

بقول »دار  هیقاف ی، اصالت پرسش، در تقابل با پاسخها«از حفظ بازگفتن
ـ در  Darwinـ  نیچارلز دارو. است یساالر ستهیگونه، و اصل شا« شاعر

رمز . چهیماه زانیمگفته بود که رمز بقاء نه در حجم مغز است و نه در  یجائ
در  نجا،یدر ا. دگرگون شونده است یرامونیبا پ یریطباق پذبقاء بگفتة او در ان

چگونه  انیرانیما ا: کنم یبرابر پرسش شما، پرسش دوّم خود را مطرح م
 و فرهنگ خود را در  استیجامعه، اقتصاد، س یریانطباق پذ میتوان یم
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 . میده شیخود را افزا هنیم یقاو بخت ب میدگرگون شونده باال بر یرامونیپ
 Alexis لیدو توکو سیالکس ،یکائیآمر یدمکراس یریشکل گ یونگدر چگ 

de Tocqueville یبه وجود دو رگه، دو نخ در تار و پود جامعة نوپا 
ساالر و  ستهیدر جامعة شا یدمکراس شیدایتأمل در پ. اشاره دارد کایآمر

 ککم رانیدر ا یبه شکل دادن به پروژة دمکراس تواند یم کایکارساالر آمر
 . کند

 Colonie یکلن نینخست ۷۰۶۵در سال  Virginia اینیرجیو( التیا) 
 گریطال و د ندگانیامواج مهاجر را جو نینخست. شد رایرا در خود پذ یسیانگل

که نه از  دادند یم لیتشک «یقرار یافراد ناراحت و ب»و  انیماجراجو
ت بر طبقا یثیح چیبرده بودند و نه از ه یبوئ یو اخالق یفکر یبزرگوار

نه . داشتند یرا که پشت سرگذاشته بودند برتر یو فرودستان انگلستان نیریز
و در  نیجامعة نو یانگذاریدر بن نانیسرمشق ا یگونه فکر واالئ چیتنها ه

 یمبن یاروپائ دةیافکار پوس دنیکش دکیآنروز نبود که با  یریحال شکل گ
دهند به  یم لیها را معادن طال و نقره تشک اساس ثروت ملت نکهیبرا

سو و فرهنگ  کیو فقر را از  یآورده برده دار یمنابع رو نیاستخراج ا
 . دندیخود دم ادیدر کالبد جامعه نوبن گرید یرا از سو یبطالت و تجمل گرائ

 ای New Englandنگلندیواین یزیر یپ ،یجنوب االتیبا ا نیدر تبا 
 یرویپ یگرید و هم از اصول یمتفاوت یهم از بافت مهاجر نیانگلستان نو

از توانمندان  دندیسکنا گز کایآمر یکه در شمال شرق ینیمهاجر. کرد یم
که  یماد ازیآز و ن ینه از رو نانیا. بودند اریجامعه انگلستان و سرآمدان آن د

را پشت سرگذاشته قدم  شیزادگاه خو یتر آسودگ بس واال یهدف یدر راستا
و  ،یاجتماع ،یماد گاهیرا، که از جا ننایآنچه ا. گذاردند نینو یا در راه تجربه

اوباشان  انةیمند بودند، از حرص طالجو در زادگاه خود بهره یواالئ یمعنو
 یکارستان یائینفس هدف و پو ساخت یم زیاروپا متما یرانده شده از زندانها

انگلستان آن روزگار را و  یانجماد فکر نانیا. گرفته بودند شیبود که در پ
 یکه از رو شتریثروت ب یآنرا نه در پ «یها یخود»بهتران و نظم از ـ ما ـ 

 Besoinـ  «یـ فکر( روشن)صرفاً » ل،یبگفتة توکو ،«یازین»

purement intellectuel دنیبا بجان خر». ندـ پشت سرگذاشت 
ـ  دهیا کیرساندن  یروزیبه پ یدر پ نانیهجرت، ا ریاجتناب ناپذ یهایسخت

idée ۷« .ـ بودند  
 دهیـ سکنا گز Hudsonهادسون ـ  یها که در کرانه ینی، مهاجر۷۰۶۶در  

که  دادند یم لیرا تشک یتیبودند و از زن و مرد و کوچک و بزرگ جمع
خود را  ادینوبن یدمکراس یها هیپا د،یرس یتن م ۷۷۶به  شیتعداشان کماب

 : بنا نهادند ریبراساس منشور ز
و  یزدیعزّت ا یاز برا متن آمده است، و نیا ریما، که ناممان بر ز» 

مستعمره ـ  نینخست نیا یعزم بنا هن،یو افتخار م یحیمس مانیگسترش ا
Colonie ةیسطور و برپا نیدر ا م،یا سواحل دور دست کرده نیـ را درا 
که به ارادة خود، به  میکن یم مانیمتقابل، دربرابر پروردگار پ تیاعتماد و رضا

جامة عمل  ش،یه سرنوشت خوب افتنیو تالش در دست شیحکومت برخو
  ۶« .میارائیدر خود ب یاسیپوشانده، آنرا به شکل س

وجود ندارد که در برابر  یا یپلشت چیه یول. ستین یاز پلشت یته یزندگ 
داشته  یرپائیآزاد و مسئول افراد بشر توان د یها همساز شدن افکار و اراده

 . باشد

 ! نمیافریب یان تأملنهادم تا از درنگت یدر برابر پرسشتان پرسش 
 

 قیبحث از طر قیدر تعم لیپرهام ابتکار شما را در تسه یـ آقا تالش
 ریبرمحور پرسش شما مس دیاجازه ده. کنم یم نیتحس دیجد یپرسشها

 : میریگ یگفتگو را پ
خود به  یدرون یتوانست با اتکاء به پادزهرها میخواه انیرانیما ا ایآ» 

  «م؟یامان فائق آئ یدرون یعفونتها
 یاریبا بس سهیـ که البته در مقا ها نیهمه خوشب رغمیعل دیکن یفکر نم ایآ 

 یرانیا یـ جامعة روشنفکر ستین هیپا یب ینیخوشب نیمنطقه ا یازکشورها
هنوز از  یدرون ی« ها پادزهر» نییو چه در تب« ها عفونت» صیچه در تشخ
  برد؟ یرنج م یقیگسست عم

استبداد بعنوان  یبررو یفکر یانهایهمة جر بعنوان نمونه؛ هرچند ظاهراً 
امّا هنوز  گذارند، یانگشت م« ها عفونت» نیتر و مهم نیتر دار شهیاز ر یکی

وجود  یمشترک دگاهید« عفونت» نیا دیو بازتول دیمراکز تول ایبرسر مرکز 
 ،یخیتار یآوردهادست »از  یابیبرسرارز یهنوز اتحاد نظر کهیهنگام. ندارد

از  «ینیبه گز یامکان نوع» توان یچگونه م ست،یموجود ن «ینومد یفرهنگ
 کار نمود؟  هیو دستما دیام ةیها را ما دستاورد نیا انیم
 

در . نهفته است یابندگیوگنج  یندگیپرهام ـ در رنج هجرت، عشق جو نیرام
 بتیجز مص م،یبنگر یرانیصرفاً ا یا چهیاز در رانیاگر به ا! ینوش ،یشیهر ن
کشور  ۷۰هم مرز با  ،«رانیقلعة ا». افتی مینخواه یزیچ یدیونوم

در  ینیبه گز. است( Synthèse) بیفالت ترک ،یرانیقوم ا ۹ رندةیودربرگ
 یراه بقا ینیبه گز. ماست یـ فرهنگ یخیتار یماست، از شاخصها یایجغراف
و به خود  میبنگر اتشانیو تجرب گرانیبه د. مرگ است گریآن راه د. ماست

اند،  هم از درة گسست درگذشته گرانید. میستیتافته جدا بافته ن که ما میآئ
 . دگر یطیدگر و در شرا یهرچند در جاها

، Nation« ملت» کیبعنوان  خشانیخاستگاه تار نیاز نخست انیکائیآمر 
ـ  «یکائیآمر سمیسونالیاکسپ»را برمحور  شانیفلسفة وجود

Exceptionnalisme Américain استثناء » نیا. اند ـ استوار کرده
 لیـ را تشک Idée Américaineـ  «یکائیآمر دةیا»که عنصرِ  ،«یکائیآمر

 یبعنوان نمونه ائ کایآمر یاسینظام س یگانگیو  یژگیاعتقاد به و دهد، یم
 دهیا نیمتبلور از آن برا یاسیاعتقاد و نظام س نیا. کشورهاست گرید یبرا

تا بدانجا با فلسفة  دهیا نیا. «یاست جهان یآل دهیا ،یآزاد»استوار است که 
 Raisonـ  یمصلحت نظام کشور»شده است که  نیآن کشور عج یوجود

d» Etat و « اصطالح متفاوت بوده نیا کیکالس فیبا تعر تاًیفیک کایـ آمر
 یو بقا تیامن». رود یتر م از ابعاد خود به مراتب از آن فرا یکیدست کم در 

 فیدر جهان تعر یآزاد یو بقا تینتنگاتنگ با ام یوندیدر پ کایآمر
  ۳« .شود یم
قرون در  یدر ط کایآمر نیادیبن «دةیا»که  ستین یبدآن معن نیا یول 
حفظ شده و همواره  نهیبه س نهیس ایو ناپو روح یب یا «وحدت کلمه»
از  ر،یاخ یها در دهه. و عمل بوده است میعرصه فکر و تصم داندار یم
در دو  کایراست و چپ آمر نتون،یوش پدر تا کلتر، از جرج ب تا کار کسونین

 سمیبرالیـ و ل Réalisme étroitـ  نانهیتنگ ب سمیرئال یفکر ارچوبچ
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را تا بدانجا فراموش  نیادیبن «دةیا»ـ  Libéralisme illusoireـ  بندهیفر
 ریـ را با اتحادجماه Appeasmentـ  یتنش زدائ استیکرده بودند که س

 Relativismeـ  یفرهنگ یگرائ تی، و نسبگرفتند شیدر پ یشورو

Culturel کالن خود کردند که  یاستهایـ را تا بدآنجا سرمشق س
و  یآشکار و پنهان با ددمنشان کرة شمال یسرانجامش نشست و برخاستها

و  نانهیتنگب یاسیس سمیو رئال یفرهنگ یگرائ تینسب ۴. بود یعراق ونیبعث
دفن  ۶۶۶۷سپتامبر  ۷۷در صبح روز  ،یشـ ارز یاخالق سمیئال دهیاز ا یعار
 . شد

 ینشیب یگسلها یدر راستا زیما ن رانیساله، ا ۶۶ یخیبرهة تار نیدر هم 
و گسست را خوش آمد  میاز تکثر فکر نهراس. شد یفکر دیشد یدچارتکانها

ـ  Intellectual Mutationـ  یکه جهش فکر میو محترم بدار میگوئ
گسست »نه تنها بدون  «ینیبه گز». ستا یهمان گسست فکر   اش الزمه

به ». آن حداکثر است یحداقل الزمة وجود نیکه ا شود، ینم سر یم «یفکر
« وحدت کلمه» گرشیاست که نام د یخود پادزهر عفونت «یفکر ینیگز

ختم »است که خود را  یفرهنگ متعفن نیچرک وة یم« وحدت کلمه». است
 . پندارد یم« کالم

. است نیادیبن یا «دهیا» یکه دارا ستین یملت بزرگ تنها دولت ـ کایآمر 
، در گرماگرم ۷۳۳۷ لینداشت، در آور شیسال ب ۶۰که  یهنگام ل،یتوکو

 ادینوبن یبه روح دمکراس یفرانسه بدنبال دسترس ۷۳۳۶انقالب  یها پس لرزه
پس  آلوددر بُهت گَردِ  ک،یو موراو نوردد، یاطلس را در م یآبها کایآمر
 یپرمحتوا یجستار هرچند مختصر ول ۶۶۶۶ هیسپتامبر، در فور ۷۷ یها لرزه

 ه،یهند و روس ن،یژاپن، چ ،یائیچهار دولت ـ ملت آس نیادیخود را در روح بن
 . خود را دارد نیادیبن دةیروح و ا زیـ شهر ن رانیا. کند یمنتشر م

ت اس یهمان نهاد پادشاه   که یرانیاختراع ا نیدر چارچوب ا ران،یا «دهیا» 
و  (Force) یتوانائ ،(Beauté) یبائیز: است نیادیاستوار برسه ارزش بن

باهرآنچه  دهیا نیا بیو ترک ینیبه گز ش،ینوزا ۷ (Courage) یدالور
ـ  یرفک یها تجربه یاست، جز از راه گسست با تمام نیازغرب وشرق بهتر

د را با خو یریو انطباق ناپذ یریاصالح ناپذ خیکه درکوره راه تار یا یفرهنگ
اند،  کردار خود به اثبات رسانده یها رانهیو ریبه جا گذاردن الشة خود بز

است  یندیفرآ (Natural Selection) یعیطب نشیگز. ستین ریامکان پذ
 . ستین ها شهال یبرا یکوله بارما را جائ. رحم یوب ه،یکسوی ر،یفراگ

« گسست» ایو «یچندپارگ»، ونه «استبداد یسابقة طوالن»نه  ن،یبنابرا 
 کیدمکرات یدر تضاد با پروژة سازمانده چکدامیه ران،یا یروشنفکر انیجر

   جهنم استبداد در بطن خود مرگ خود را که. ستیجامعه و فرهنگ ما ن
لزومات جهش  یو تکثر و گسست فکر پروراند یهمان ضد استبداد باشد م

 . دهند یم لیرا تشک یکرف
 

جامعه از زمان مشروطه که شما  یها همثبتِ تجرب یها نهیـ آن گز تالش
 ها هستند؟  کدام دیگذار یها انگشت م برآن

 

مشروطة  یو ششم قانون اساس یو پنجم و س یپرهام ـ اصول س نیرام
 انیرا ب یشدة نهاد پادشاه (Updated)به ـ روز  تیبصراحت ماه رانیا
هبت که بمو ستیا عهیود» رانیمشروطة ا یاساس، پادشاه نیبرا: کند یم

 ضیمجلس مؤسسان بشخص پادشاه تفو لةیبوس... از طرف ملت یاله

 ستیا «عهیود» ،«یاله»باشد  «یموهبت»از آنکه  شی، پیپادشاه« ...شده
که به امانت  ستیسپرده ا «عهیود»از شکر ما،  تر نیریش یدر فارس. «یمل»

ملت  نینخست ش،یسال پ ۹۵در  ان،یرانیا(. نیفرهنگ مع)گذارند  ینزد کس
خود را، با الهام  یبوم یاسیاز نوع خود بودند که نه تنها اختراع و خرد س

غرب، قانونمند کردند، که روح  یایدن شتازیملل پ اتیتجرب ازگرفتن 
زمان، در آن کالبد کهن  یرا، به اقتضا یو مل یعرف ،یاسیس تیمشروع

و  ،یمل و ی، هم از نقطه نظر بوم(یپارلمان)مشروطه  یپادشاه. دندیدم یرانیا
 نیتر از ا ناب. ناب است ،یو حکومت یاسیکارکرد مشروع س دگاهیهم از د

 ! شود یتر از آش م کاسة داغ ،یرانیا بنا
در سواحل رودخانة  یالدیم ۷۶۷۷در Magna Cartaمنشور بزرگ  

Thames و مُهر پادشاه  نیدر انگلستان تدوKing John برآن نهاده شد .
و  نیمحدود پادشاه، اصالح قوان اراتیکردن اخت نهیآن، نهاد نیهدف از تدو

 Magna. بود ینهاد پادشاه وغیاز  سایآنزمان، و آزاد کردن نهاد کل «ةیعدل»

Carta قرون و  یگانة خود، که در ط ۰۳کوتاه و اصول  اریبس یا با مقدمه
و پارلمان  ینهاد پادشاه نیتنش ب یریام به بعد و با اوج گ ۷۵از قرن  ژهیبو
مشروطة  یو اصالح قرار گرفته است، اساس پادشاه یسیمورد بازنو ها بار

Constitutional Monarchy دهد یم لیانگلستان را تشک . 
 خیو منشور بزرگ تار Magna Carta رانیمشروطة ا یقانون اساس 

عصر )زمان  یبراساس اقتضا ستیبا یقانون رام نیگانه ا ۷۶۵اصول . ماست
قرار داد و در صورت لزوم  یمعاصر مورد بازخوان تایو تجرب( یجوامع اطالعات

 کیتفک ،یرانیدستاورد معاصر جامعة ا نیتر بزرگ ان، یم نیدر ا. به روز کرد
 گرید یاز سو یـ اله یو شرع کسویاز  یـ مل یعرف تیدو نهاد و دو مشروع

 «تیرانیا» یوبرتر تیاولو ر،یومعامله ناپذ یراستا، اصل راهبرد نیدرا. است
کالم »و  «کیگفتارن»ما فرزندان فرهنگ . است رانیا «تیاسالم»بر  نرایا

 ایو  نیبا د تیضد یرا نه از رو «یبرتر» نیو ا «کیتفک»ما آن . میا «حق
ما . میخواه یهردو نهاد م نیا یاتیو ح یمنافع عال یکه از برا ،ینید یب

 نیدرا که  یمزوران م،یوهرچند خون رزان خور میشابورین میفرزندان حک
. میدان یتر م ازخود خونخوار ختند،یکردند وخون برادرانمان را ر یاسیماراس

فصل از انحطاط  نیاز آخر شیپ سالکه هزار  میا وفرزندان آن رادمردِ طوس
 : گفته بود امبرگونهیو چه پ کیچه ن ران،یا
 

 ... نژاد و فرّ و یآن بزرگ غیدر       آن سر تاج و آن تخت داد  غیدر
 

 ... همه نام بوبکر و عمّر شود    تخت منبر برابر شود با  چو
 

 ... بکار دیاین یو بزرگ نژاد      اریشهر هنر یبندة ب شود
 

 ان یاندر م دیآ دیپد ینژاد     انیو ز ترک و از تاز رانیزا
 

 ... بود یها به کردار باز سخن   بود  یدهقان نه ترک و نه تاز نه
 

 ۰همه چاره و تنبل و ساز و دام  ه کام جشن ونه رامش نه کوشش ن نه
 

 ؛«یـ مذهب یمل» ؛«یاسالم سمیمارکس»: «بود یها به کردارباز سخن» 
 !! «رانیناب ا یجمهور»... «یاسالم یجمهور»... ؛«ینید یمردم ساالر»
نخست، لزوم . کنم یم یا به اختصاراشاره زیگرنیبه دودستآورد د ان،یدرپا 
وبعنوان  دهم ینکته رابسط نم نیا. است یرانیااعادة حقوق حقة زن  یاتیح
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 نیا یچرا که، در تمام. سپارم یم یرانیمرد، دفاع از حقوق زن را به زنِ ا کی
 یبرا «راندختیا» کهآموخته باشم آنست  یرانیاز زن ا زیچ کیها، اگر  سال

است که  یرانیمرد ا نیا! ندارد یچندان ازین یرانیدفاع از حقوق خود به مرد ا
چرا که ما را به ! است آزمندیسخت ن «راندختیا»احقاق حقوق خود به  یراب

 ! گمان نبود نیا یرانیزن ا یسخت جان
و  ینیو کارآفر تیکردن فرهنگ مسئول نهینهاد یاتینکتة دوّم، لزوم ح 

انحطاط، از . است رانیا کیدمکرات یدر چارچوب پروژة سازمانده یکارساالر
نابرده رنج گنج »دارد که « ارزش» نیسپردن ا یدر به فراموش شهیجمله، ر

: دیندازیب یاسالم یمتعفن جمهور کرةیبه پ ینگاه مین« .شود ینم سر یم
شدن  نیو نهاد ت،یشدن عدم مسئول نهیعفونت بر نهاد نیا تیتمام موجو

از کلوخه به کاخ  کشبهی»و  ،«یبند یخال» ،«یالفزن» یضد ـ ارزشها
 . «اریشهر هنر ید بندة بشو»... بناشده است. «دنیرس

 فیحق بر تکل. هست زین« مکلف»شهروند . ستین« محق»شهروند تنها  
بدون چون و  ستیبا یم اوردیخود را بجا ن فیکه تلک یاما با محق. مقدم است

فردا  رانیا. است مانیکار و انضباط ا. برخورد کرد یگونه تعارف چیه یچرا و ب
و  یو نه حرف پراز خال فیازتکل یحق عارنه . را کار و انضباط خواهد ساخت

 ... اند نبوده یبه کردار جز به باز ستیا نهیریکه د یسخنهائ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و زدودن غبار غمِ فقر و  رانیـ حق با شماست توانمند ساختن دوبارة ا تالش
و چشم  ریدلپذ یا و ارائه چهره هنیم یمایاز س یکراهت خشونت و خونبار

است که  ندهیبه آ یکردیبا رو ایپو دةیآن ا ان،یرم درنزدجهاننواز ومحت
 نیا روزام. طلبد یم کرانیب یگران و تالشها یهایمتحقق ساختنش دالور

 . است یرانیشهروند ا یخیتار فینه تنها آرمان و آرزو بلکه تعهد و تکل دهیا
ام خود به سرانج ینهاد پادشاه تیدر مع ها نیکه همة ا دیپندار یامّا چرا م 

 بیبدون ترک رانیا نیادیبن دةیا ینوزائ دیمعتقد نکهیمگرنه ا د؟یخواهد رس
 نیا. ستیرنی، تحقق پذ«است نیبا هرآنچه از غرب و شرق بهتر»آن 

ها،  حقوق انسان یاصل برابر ،یامروزخود را درمفهوم دمکراس «ها نیبهتر»
 . است و استقالل فرد متبلور ساخته یاصالت فرد و احترام به آزاد

 نیمضام نیا یـ برا یعیطب نشیپوسته ـ گز نیبهتر شود؛ یگفته م 
 یخیخاطرة تار نکهیمضافاً ا. است یانسان امروز، نهاد جمهور یدستاورد

و از نظر . آلوده به استبداد است اریمانده از نظام سلطنت بس یبرجا
 ینظام جمهور رونیدرون و ب خواهانیسرجنبانان تحقق اتحاد جمهور

 « .سلطنت وجود ندارد یمفهوم دمکراس در» یماسال
 

است و  «یشهروند» یهم به معنا ،یونانیدر زبان  Politeiaپرهام ـ  نیرام
 انیاست که رابطة تنگاتنگ م یا و کلمه «یاسینظام س» یهم به معنا

از دو  ،یدمکراس گر،یاز طرف د. رساند یرا م «یقانون اساس»و « شهروند»
 ونانیدر . رساند یرا م« اقتدارِ مردم»، Krateinو  Demoیونانی شةیر

از  شیپ ۴۳۷در . نبود یهمگان یازیامت «یآزاد»و  «یشهروند»باستان، 
محسوب « شهروند» کنفرینفر فقط  ۶۷در دولت ـ شهر آتن از هر  الد،یم
 نِیالت یاصطالح حقوق. مند بود بهره یشهروند ازاتیو از امت شد یم

Numerus closus ،نشهروندا رةیهمان بسته بودن دا   ، به«بسته عدد» ای 
 . شد یاطالق م

 نیساز به ا خیتار یو اگر از نقطه نظر منشورها ،یخیتار دگاهیباز هم از د 
متذکر شدم، منشور  تر شیکه، همانطور که پ مینیب یم م،یندازیب یمقوله نگاه

Magna Carta  نیهترکه از ب کا،یاستقالل آمر هیاعالم ؛یالدیم ۷۶۷۷در 
 ۷۵۵۰در  ت،اس Magna Cartaو الهام گرفته از  یدمکراس خیاسناد تار

 یقانون اساس نی؛ و نخست۷۵۳۹حقوق بشر در  یجهان هیاعالم ؛یالدیم
. دیبه ثبت رس شیزمان خو یو هرکدام به اقتضا نیتدو ۷۵۹۷فرانسه در 

 Coup de ای یرقانونیاز اعمال زورِ غ شیفرانسه، پ یقانون اساس نینخست

Force یها ژاکوبن (Jacobins ) ۷۵۹۶مساوات طلب، در دهم اوت 
، پادشاه فرانسه Louis XVIشانزدهم  یلوئ «یانقالب»و اعدام  ،یالدیم
(Roi de France )انیرا به پادشاه فرانسو (Roi des Français ) و

 Monarchie)مشروطه  یان کشور را به پادشاه ینظام پادشاه

Constitutionnelle)انگلستان و نظامِ  یپارلمان یلهام گرفته از پادشاه، ا
. کرد لیتبد کا،یآمر( Régime Présidentiel)ـ محورِ  هورجم سیرئ
کشور شاهد  نیفرانسه، ا یاسیس یثبات یب جةیدرنت ،یالدیم ۷۳۵۶تا  ۷۵۳۹از

متفاوت  یاسیو چهار نظام س ،یقانون اساس ازدهیسه انقالب، دو کودتا، 
 . است

انسجام و امتدادِ  کِیمشروطه، نمادِ سمبول یه پادشاه، درچارچوبهمانطورک 
 یطیدر چارچوب و شرا تواند، یم زیجمهور ن سیملت است، رئ کی یخیتار
، روزولت، ۷۹۴۷تا  ۷۹۳۳ یبحران یدر سالها. تنه حکومت کند کی ژه،یو
 حقآن کشور و ( ۷۵۳۵) یبا اتکاء به قانون اساس کا،یجمهور آمر سیرئ

وتو از  ۰۳۷از  یریخود با بهرة گ( Véto suspensif)وق کنندة مع یوتو
و  تیریبعمل آورده، مد یریشده توسط کنگره جلوگ بیتصو نِیاِعمال قوان

خود متمرکز  یجمهور استیحقوق ر رةیرا در دا یاسیس یریگ میتصم
 . دارد یم
به و  میفزائیب زین گرید دگاهید کی یدمکراس خیمان در تار به گردش کوتاه 
تکامل  خیبه تار« زنان یحق رأ»اگر از پنجرة . میبرس یریگ جهینت

 

 نخستین ملت از نوع , سال پیش  79در , ايرانیان

خود بودند که نه تنها اختراع و خرد سیاسی 

لهام گرفتن از تجربیات ملل با ا ،بومی خود را

که روح  ،قانونمند کردند ،پیشتاز دنیای غرب

به اقتضای  ،عرفی و ملی را ،مشروعیت سیاسی

 .در آن کالبد کهن ايرانی دمیدند ،زمان

هم از نقطه نظر  ،(پارلمانی ) پادشاهی مشروطه 

و هم از ديدگاه کارکرد مشروع  ،بومی و ملی

تر از اين  ناب .ناب است ،سیاسی و حکومتی

 !شود  تر از آش می کاسة داغ ،ناب ايرانی
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بزرگ  یها یاز دمکراس کیچیکه ه میشو یمتوجه م م،یبنگر یدمکراس
 نیتا اواسط آن، به ا یو حت ستم،یسدة ب نینخست یها تا دهه نیمغرب زم

و حق انتخاب شدن را در  یزنان، حق رأ. بود دهیکننده نرس نییتع اورددست
، در انگلستان در ۷۹۶۶در  کای، در آمر۷۹۷۳، در نروژ در ۷۹۶۰الند در فن

!! ۷۹۵۷در  سیو در سوئ ۷۹۴۷و  ۷۹۴۴در  بیبترت ایتالیدر فرانسه و ا ۷۹۶۳
معاصر  خیتار ران،یدر ا: میببند یقیتطب یپنجره را با نگاه. آورند یبدست م

 یزیر هیپا یالدیم ۷۳۵۷در  یحقوق زنان با بدست آوردن حق دانش آموز
تهران  یرستانهایدب ۷۹۶۷تا سرانجام در  کشد یپنجاه سال طول م شود؛ یم

به فرمان  ۷۹۳۰شوند؛ در  رایدختران دانش آموز را در خود پذ نینخست
، در ۷۹۰۳در شود؛ یکشف حجاب م یرانیاول از زن ا یرضاشاه پهلو

از  بار نینخست یزنان برا ،یو اقتصاد یحقوق ،یچارچوب اصالحات ادار
زنان از  ،یالدیم ۷۹۰۳و سرانجام، در  شوند؛ یمند م بهره یحق رأ ازیامت

فرزندان تاحق انتخاب  یاز حق طالق تا حق نگه دار ،یحقوق مدن یتمام
در . شوند یبرخوردار م... و ندهیحرفه وحق شرکت در انتخابات بعنوان نما

قوق ح یزنان ازتمام ،یاسیس تیو اسالم تی، در چارچوب جمهور۷۹۵۹
 یو تنها در فاصله زمان شوند یم ازیخلع امت ،یحق رأ یخود، به استثنا یمدن

 ۵. شوند یسنگسار م یرانیزن ا ستی، هزار و دو۷۹۹۶تا  ۷۹۵۹
قرون و اعصار از  یکه ازـ ما ـ بهتران درتمام ستین یموهبت یپس، دمکراس 

 «یخیة تارخاطر»مگر ! بهره یاز آن ب انیرانیاند و ما ا مند بوده آن بهره
که تنها به  ها، نهیاززم یاریو در بس جدهمیباستان تا قرن ه ونانیاز  گران،ید

آکنده  ستم،یاواسط قرن ب نیداشتم، تا هم یاشارت نجایاز آن در ا یگوشه هائ
همه با همه در  یو آن و برابر نیا یو عسل آزاد ریو ش یاز بهشت دمکراس

ما  «یخیخاطره تار»با آن  اسیو در همه جا بوده است که در ق زیهمه چ
شرم در بغل  یآب شود و در مرداب ننگ زانو یاز خجلت استبدادزدگ انیرانیا
 ریبه تظاهر تزو ایو منگ  دیمست قیخال... اوهی یا اوه،ی یا اوه،ی یا»! ردیگ
  «د؟یکن یم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسایخود، نهاد وخرد س فیهم رد یملتها شیشاپیپ۷۹۶۰در انیرانیما ا 
 نینخست یاصالح وبه روزکرده، برا یخود راباقانون اساس یخیوتار «یبوم»

بود که تنها شش  یدر حال نیو ا ۳ میسرداد «رانیزنده باد ملت ا» ادیبار فر
 یستمیب رنق ی، به معنا«ها دبستان»شمار  رانیا یاز آن در تمام شیسال پ

بود و  «یمدرسه قران»هرچه بود  یو مابق رفت یتر نم فرا ۶۷و متجدد آن، از 
  ۹!! «مکتبخانه»
 ا،یملل دن گریهمچون خاطرة د ان،یرانیما ا «یخیخاطره تار» دیبدون ترد 

 یانحطاط چیما امّا، ه «یخیخاطره تار»در . ستیانحطاط مبرا ن یها ازرگه
 رانیا یخیافتخار تار هیو آنچه بُنما یمل یکه نتوان آنرا با اتکاء به عزم ستین

 . است، زدود تیرانیاو  یرانیو ا
با  اش رهیمنم کوروش، شاه بابل شاه سومر وکلده، شاه چهارکشورکه زنج» 

و  زیست یکه ب یهنگام. است کیها نزد به دل شیو فرمانفرمان زدانیمهر ا
در کاخ شاهان بابل به . رفتندیپذ ینبرد بابل را گشودم، همگان مرا به شادمان

آزاد  دخو یهمه در پرستش خدافرمان دادم که ... نشستم یتخت شاه
 گرانیمردم خراب نشود، هنر د یها از خانه کی چیفرمان دادم که ه... باشند

فرمان دادم که از بابل تا آشور و شوش و کلده و همه ... به چپاول نرود
را که بسته  شانیا یها دجله هستند پرستشگاه یکه آنسو یهائ نیسرزم

  ۷۶« .ردمک یرابه همگان ارزان وآرامش یو آشت... ندیبودند بازگشا
شرم را نه در  نیهست، که هست، ا یما شرم «یخیخاطره تار»اگر در  

شکل آن، در هرسال و هر روز  نیتر آن خاطره که، درمنحط شیسال پ ۶۷۶۶
جست که  دیسال گذشته با ۶۷ نیا ةیو هر ثان قهیو هر ساعت و هر دق

بوده است از  یا یآنتولوژ اش هیعمر کر ظیدرهر قطره از غلظت غل شک یب
 . شرم ودروغ 

 یرا مناف ی، اگر پادشاه«سرجنبانان». جهل مرکب جهل درجهالت است 
خود  تیدر جمهور ایاند ومعذور  جاهل ای دانند، یو اصالت فرد م یدمکراس

 ! اند و مغرض ساخته اشان مشترک المنافع
 یها یژگیوتکثر و حفظ انسجام از  تیریمد ،یدرچارچوب خرد کشوردار 

بافت  یما و تکثر قوم هنیم یپهناور ۷۷. است رانیدر ا یساختار نهاد پادشاه
. کرد یرا اقتضا م یخرد نیچن کیـ شهر،  رانیا شیدایآن، از بدو پ یتیجمع

 یاو کشوره! صاحب پرچم شده لیقبا نیفارس، ا جیخل یها نینش خیش
 لندیار، از تابکن... و Samoaو  Tongaو  Leichtenstein رینظ یکوچک

 ونیلیم ۴۳۳از  شیب ا،یتا ژاپن و از کانادا تا استرال یناویاز اسکاند ا،یتا اسپان
نه از کمبود اصالت فرد  یجهان در چارچوب نهاد پادشاه نینفر از مردمان ا

 «یمفهوم دمکراس» یرا نف یهو نه پادشا ،یو نه از نبود دمکراس برند یرنج م
 . دانند یم
 یا سرافکنده اگر حرف تازه« سرجنبانان»... ز دُم یه گردد ناز سر گند یماه 

 زدیکه فتنه از عمامه خ م،یتا حسابشان را کنار جام بگذار ندیآ دانیدارند به م
 . ز خم ین

 نیانسانهاست، در ا یاصل برابر حقوق یناف یـ وراثت در نهاد پادشاه تالش
  د؟یگوئ یباره چه م

 

دهم ( Coup de Force)« کودوفُرس»حاکم بر  تیپرهام ـ ذهن نیرام
 یزیر یمشروطة فرانسه و پ یپادشاه یفرانسه که منجر به الغا ۷۵۹۶اوت 
از خون و خشونت ( La Terreur) یآن کشور در وحشت یجمهور نینخست

 

که ازـ ما ـ بهتران  ستین یموهبت یدمکراس

اند و ما  مند بوده قرون و اعصار از آن بهره یدرتمام

 «یخيخاطرة تار»مگر ! بهره یاز آن ب انیرانيا

و در  جدهمیباستان تا قرن ه ونانياز  گران،يد

از آن در  یه گوشه هائکه تنها ب ها، نهیاززم یاریبس

 ستم،یقرن ب طاواس نیداشتم، تا هم یاشارت نجايا

 نيا یِو عسل آزاد ریو ش یآکنده از بهشت دمکراس

و در همه جا  زیهمه با همه در همه چ یو آن و برابر

ما  «یخيخاطره تار»با آن  اسیبوده است که درق

آب شود و در مرداب  یاز خجلت استبدادزدگ انیرانيا

 یا اوه،ي یا اوه،ي یا»! ردیشرم در بغل گ یوننگ زان

 ريبه تظاهر تزو ايو منگ  دیمست قيخال... اوهي

 «د؟یکن یم
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 Le Club des)ها  نشأت گرفته بود که به محفل ژاکوبن یشد از محفل

Jacobins )شمردن  زیبود از ناچ یمخلوط» نانیا تیذهن. داشت هرتش
و  ز،یو به هر چ زیخواهانه، سوء ظن به همه چ یجمهور یقانون، آرمانگرائ

ها  ژاکوبن نیهم «یانقالب»عملکرد  جةیدر نت ۷۶. «یآرمانشهر یمساوات طلب
تنها  یبا رأ Conventionمجلس  ۷۵۹۶بود که در آن روز شوم دهم اوت 

حکومت  یشده، به الغا لیتشک یدارندة حق رأ ونیلیم هفتده درصد از
مساوات  ته،یمدرن خیدر تار. کند یم یو اعالم جمهور دهد یم یرا یقانون
بسته شده باشد، تعجب آور  نیچن نیا یاش درشبه کودتائ که نطفه یا یطلب

 کصدی، (Lenin) نیها گشودند لن را که ژاکوبن یکه راه نمیکه بب ستین
روح اهلل پس از  خیو حاج ش ۷۳باشد اش یسال پس از آنان، از رهروان اصل

  ۷۴! از نوآوران گونة سبزاش چیلیا ریمیوالد
! ستیچ یمقولة مساوات طلب نیاز ا« سرجنبانان»منظور  دانم ینم قتاًیحق 

 یبرا گانینفت را»و  «یدیتوح طبقة یجامعة ب»همان    نانیاگر مقصود ا
ر حوصلة را د یخانمانسوز اوةی نیچن کیبه  یاست که پاسخگوئ« همگان

 ینوپا یبرجستة دمکراس یها یژگیاز و یکی. گفتگو نیو نه ا نمیب ینه خود م
جوان را به خود جلب کرده بود، اصل  لِیتوکو نِیزبیکه ذهن ت کایآمر
 یاجالس عموم» ۷۰۴۷در ۷۷. بود اریدر آن د« شعور شهروندان یبرابر»

که حکومت  ددار یبه اتفاق آراء اعالم م Rhode – Islande التیا یشورا
که تنها  اد،آز یاستوار بوده، قدرت برارادة انسانها یبر دمکراس التیآن ا

تار و  ۷۰. «استوار است ند،یآنها یو ناظر براجرا نیمرجع مشروع وضع قوان
 یاز هرگونه محتوا یو خال یانقالب یپود وجود من آنچنان با مساوات طلب

باب کوتاه  نیسخن را در ا نجایدر هم دهم یم حیاست که ترج زیدرست ینیع
 ینهاد پادشاه نةیچند نکتة مهم در زم ادآوریبه اختصار  انیکنم و در پا

 ینهاد براساس ارزشها نیا نیادیبن یدئولوژیبه ا تر شیپ. باشم یرانیا
و اصالت  یمن فردساالر. داشتم یاشارت« شجاعت»و  «یتوانائ» ،«یبائیز»

و  یبائیز. فهم یو م نمیب یارچوب مچ نیرا در هم یفرد آزاد و مستقل الرأ
 میو تا آنجا که به عقل سل ساالرندفرد یاساساً ارزشهائ یشجاعت و توانائ

به دو ارزش  توان ینکته را م نیهم! میندار «یتوده ائ» یبائیگردد ما ز یبرم
 . گسترش داد زین« شجاعت»و  «یتوانائ» یعنی گر،ید
دارد و  رانیا اتیفرهنگ و ادب خ،یدر تار ینه جائ تیجمهور گر،یاز طرف د 

 «یدادگر»و « داد» نیادیبن یآنچه مهم است ارزشها. نه درخود اسالم
ما  ران،یا یپادشاه خیدرتار. است یو نظارت برکارکرد نهاد پادشاه کسویاز

 نیا فةیظو. دندینام یم« مهستان»ما آنرا  انینیشیکه پ میا داشته ینهاد
کار را تا  نیبود و ا یبرکارکرد نهاد پادشاههمان نظارت    «بزرگان یشورا»

و به اصطالح  دندیکش ریرا به ز زیبردند که پادشاه خسروپرو شیبه آنجا پ
است که از  یا عهیود یپادشاه». کردند Empeachmentاو را  انیامروز

 یپادشاه« .شود یم ضیمجلس مؤسسان به پادشاه تفو قیطرف ملت وازطر
 میتسل یایاسالم بر رعا فةیست و نه سلطنت خلا یجمهور استینه ر یرانیا

و انسجام اقوام  یرانینماد افتخار ا یرانیا یپادشاه! خالفت او مةیشدة خ
. است( Etat – Nation)دولت ـ ملت  کیاقتدار  یخیدرامتداد تار یرانیا

 . و مکان به ـ روز کرد مانز یکه به اقتضا ستیبا یوم توان یرا م یپادشاه
کانتو ـ سپربر  کایمون لسوفیف یبانو ،«یجهان نینو ینظم یب» شیدر هما 

Monica–Canto Sperber ۷۵ همواره از  ایشد که گو یبداهت ادآوری

تمدن، تمدن ساز  یادعا»: مانده است دهیپوش« سرجنبانان» ینینکته ب
به  یدمکراس. ساخت یدمکراس توان ینم نهیبا حرف و قاف« !ستین

و فرهنگ کار و  یو خدمات یصنعت رساختیبه ز انشگاه،و د« دبستان»
 ،یودادگستر یوانساالریبه د ،یا مسلح حرفه یروهایبه ن ،یـ ساالر ستهیشا

در گردش ثروت، به گردش قدرت در  تیکار و قوا، به شفاف میبه تقس
، و (Open Systems)باز  یستمهای، به سGovernanceو  یکشوردار

 . دارد ازین ایشاد و پو یا هیبا روح یبه طبقة متوسط
 ۶۶آغاز و در  ۷۶۳۷امرداد ماه  ۷۴بوده است که در  یا پروژه یدمکراس 

 . درآمده قیبه حال تعل ۷۳۷۵بهمن 
و  رانگریو تیدر گرو بستن پرانتز جمهور رانیمتوقف کردن انحطاط ا 

 . است رانیا کیدمکرات یدر چارچوب پروژة سازمانده تیرانیا شینوزا
 

 دیما گذاشت اریکه در اخت یرهام از بابت وقتپ نیرام یـ آقا تالش
 . میسپاسگزار
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 گفتگو با نیلوفر بیضائی          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، دو الگو و جدال دو نسل ، دو الگو و جدال دو نسل دو انقالب دو انقالب 
 

از  یمطلب یان،مردم و دانشجو یرمبارزات اخ یریتالش ـ همزمان با اوج گ
و مطالبات  یو ارزش یفکر یکه مبان یممبارزات خواند ینشما در دفاع از ا

روشن ساخته  یشینآن را با نسل پ یادینبن ینسل امروز را برشمرده و تفاوتها
 . است

پاس »ها را  ا الهام بخش نسل جوان دانسته و آنشما انقالب مشروطه ر 
مشروطه خواهان و انقالب  یخواهیو آزاد یتجدد خواه یراثدارندهٌ م

 . دانید یم« ۷۶۳۷/۷۹۶۰

 یردر تعب یرانا یاستفعال در عرصهٌ س یروهایهمهٌ ن رسد، یبنظر م ینامّا چن 
و  یطلبتجدد یخواهی،بروجه آزاد یکهاز انقالب مشروطه، با شما و کسان

 یددر انقالب مشروطه انگشت تأک یاستدر س ینمخالفت با دخالت د
 یدگاههایها و د و برداشت ها یلتحل ینهزم یندر ا. یستندهمصدا ن گذارید، یم

با  ی،اصالح طلب حکومت یانسردمداران جر: وجود دارند از جمله یمختلف
ر در نزد معتب یاجتماع یو الگو یدهتخصص شگرف خود در اخته نمودن هر ا

 یکمصادرهٌ نوع مُثله شدهٌ آن به نفع خود، پس از  یتنها  و در  یافکار عموم
شکست آشکار در  نهایت  و تجدد و در  یترق ی،با آزاد یدشمن یدورهٌ طوالن

 یحکومت اسالم» یاامروز سخن از مشروطه مشروعه  ی،دشمن ینا
 یتوال ین رهبردر نشاند یانقالب سع ینکرده و بنام الهام از ا« مشروطه

 یانتخاب یرغ ینهادها»و  یو یپادشاه و بستن دست و پا یبجا یهفق
داشته و  یشدهٌ اسالم یشپس و پ یاندک یِبا بند قانون اساس« حکومت

، «اصالحات»توازن قدرت به نفع  ییربا تغ «یدمکراس یتتقو»معتقدند؛ 
 . بود یرخواهدامکان پذ

به مفهوم « قانون یتحاکم»بخش انقالب مشروطه را الهام  یگرد یکسان 
ها در مجلس دانسته و الجرم  آن یندگانسپردن سرنوشت مردم به دست نما

جنبش مشروطه را در احترام به قانون و حرکت در چارچوب  یامپ ینتر بزرگ
 طریقرا تنها از  یرانیانصدسالهٌ ا یبه آرمانها ینموده و دسترس یآن تلق

استفاده از  یقتحوالت گام بگام از طرو  یمجلس اصالح طلب اسالم یتتقو
و  ینقوان ینا یو اجرا یعرف ینقوان یباز جمله تصو یقانون یراهکارها

آن، امکان  «یتجمهور»روح  یشنظام و افزا یکاستن از وجه اسالم یجبتدر
 . دانند یم یرپذ

با  یتدر جبههٌ ضد یزن یکه برخ ۷۵از نظر طرفداران سرسخت انقالب  
استبداد  یهٌبا دوپا یترار دارند، روح انقالب مشروطه در ضدق یحکومت اسالم

 ینیو استبداد هزار و چهارصد ساله د یاستبداد سه هزار ساله سلطنت یعنی
جامعهٌ  ۷۵ «مند شکوه»به اعتقاد آنان، با انقالب . است یافتهتمرکز و تداوم 

از سلطنت فائق آمد و امروز با دفاع  یعنیاستبداد  یهٌپا یکبر یرانا
 یزن ینیبساط استبداد د یکهدر حال ی،اسالم ینظام جمهور «یتجمهور»

بعمل  یریجلوگ یزن یاز بازگشت نظام پادشاه ینخواهد شد، همچن یدهبرچ
ادامه دهندگان  را یکالئ یطرفداران جمهور یر،و هردو گروه اخ. خواهد آمد

 . دانند یم یآرمان مشروطه خواه

 یشهتا کجا ر یخیواقعهٌ تار یکگوناگون از  یرهایتعب ینحال از نظر شما ا 
با قصد خدمت به  یزاندوران نهضت مشروطه دارد و تا چه م یتهایدر واقع

  گیرند؟ یصورت م یمقطع یاسیمنافع و اهداف س

 
به فراخور  یروییهر ن ید،ـ همانطور که شما در طرح سوال اشاره کرد بیضائی

انقالب  یراثاز م یارخود قصد بهره برد یاسیدرک و خواست روشن س
اساس، هر  ینبر هم ینکهاست و مسلم ا یشخو یتبنفع موقع یتمشروط

 . کند یبسنده م یشخو یبنفع مصالح امروز یتاز واقع یبخش یانبه ب یرویین

 یبترک یامروز حت ینکهجالب و قابل توجه است ا یارآنچه بنظر من بس 
 یاسیس یروهاین یبرکمشابه ت یش،پس و پ یبا اندک یزن یوناسالم یفهایط

 یخچون ش یهمانگونه که در انقالب مشروطه، عمامه بسر. آندوره است
بود، « مشروعه»حکومت  یا فقیه ةمطلق یتخواهان وال ی،فضل اهلل نور

 ی،ا خامنه یبرهبر یمذهب یانگرا یحاکم با افراط یروین یزدرترکیبن زامرو
 یو تحقق بخش آرزوفضل اهلل  یخکه خود فرزند خلف ش ینیفرزند خلف خم

 یبهبهان یعنیهمانگونه که دوعمامه بسر، . ییماو بود، روبرو ةیریند
 یمحمد خاتم بودند، امروز با سید« مشروعه ةمشروط»خواهان  یی،وطباطبا

 

    اجتماعی دمکراسیو  طلبی پیشرفت، آزاديخواهی يعنیانقالب مشروطه،  فکری  های مؤلفه 

 های خواسته. نداشت سنخیتی هیچ 59 اسالمیانقالب  فکری های آماجبود و با  سیاسیو 

 بخشهایو “ مذهبیون ملی“، “چپ روشفنکری“ همسويی ی پشتوانهو  ياریبه  که انقالبی

و “ با غرب ضديت“، عبارت بودند از رسید نتیجه، به خمینی به رهبری و“ملیون“ قابل توجه

 “آزادی“با  ضديتو “ با تجدد ضديت“، “امپريالیسم“
 

    عاجز است و آن را  59قالب ان ارتجاعی شديداًو  محرکجوهر  درکهنوز از  که کسی

تجدد “شده از مفهوم  درونی درک کوچکترينبه  تواند نمی، خواند می شکوهمندانقالب 

 .باشد رسیده“ خواهی
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در  یندوجناحا. ییمروبرو «ینید یمردمساالر» یمونناهمگون و نام یبو ترک
و  یفضل اهلل نور یخش یاریبس ینکهعلت ا. ظاهر با هم اختالف داشتند

نکته بوده  ینا دانند، یم« مشروطه مشروعه»همراهانش را به اشتباه طرفدار 
 بوده« مشروطه»به « مشروعه»اضافه شدن پسوند  یناز مصر یکی یکه و
ها را  آن داد یم یحترج یرکی،ز یلبه نظرات او که البته بدل یاما با نگاه. است

 یهمانا برقرار یقتدر حق وی ةاستکه خو یابیم یعلنا بروز ندهد، در م
ها و  مخالفت با مشروطه بار ینا یقتدرحق. بوده است« یعتحکومت شر»

در مقابل . شد یم اداجمالت  ها یها و به اشکال گوناگون و در فرمولبند بار
و  شد یم یشنهادپ« یاسالم یمجلس شورا»، «یمل یمجلس شورا»
و مذهب ملل  یند یاتتضازمق»که  شد یموهوم شمرده م یامر« یآزاد»

ها  آن. است یبه المذهب« بابیه ةزنادقه و مالحد»و دعوت « یحیهمس
و خود را  ندرا به کنار بگذار ینیکتب د خواهند یم یطرفداران آزاد گفتند یم

را باعث  یحال آزاد ینها در ع آن. آزاد سازند« یهاله عبودیت ةربق»از 
شدن  یو جر کفریات ةت و اشاعجسارت فاسقان و کافران در عمل به منکرا

 یتلق ها ینزنان و امثال ا حجابی یبدعتکاران به ظهور بدعت الحاد و ب
. بودند یند علمایبدست  یاسیس یتخواهان حاکم یحاها صر آن. کردند یم
 یزن یلدل ینبهم. قبول نداشتند« قانون شرع»را بجز  یقانون یچاصال ه ها ینا

: گفتند یها م آن. کردند یع اسالم عنوان مرا مخالف شر یقانون اساس یمتنظ
آخر  یغمبرقرآن و سنت پ یما مسلمانان اسالم و قانونمان کتاب آسمان یند»

وضع قانون، التزام بدان و مقصر  ها ناز نظر آ یجهدر نت. «الزمان است
بدعت  ی،اسالم ینبجز قوان یاز قانون و اصوال هر قانون ینشناختن متخلف

 . یافتتحقق  یتماما در حکومت اسالم یفکر یمبان یناکه  بینیم یم! است

، خواهان مشروط کردن قدرت استبداد «مشروعه ةمشروط»طرفداران  
خود از  یفتعر ینها در هم پس آن. بودند یعتبا اصول مذهب و شر سلطنتی

خداوند و  ةبه اراد ملت، بلکه از حاکمیت ةمحدود کردن استبداد، نه از اراد
 د،که معتقد بو یتمشروط ةیشبر خالف اند. کردند می احکام شرع حرکت

خداوند و مردم را  ةمنشآ قانون را اراد ینانا گیرد، یقانون از مردم نشآت م
 . دانستند یم یاله تابع قوانین

خواست  یکدو جناح هم در زمان انقالب مشروطه و هم امروز در  ینا 
قرار داشته و  یاحددرموضع و «ینیحکومت د»و دوام  یبرقرار یعنی یاصل

 ی،منافع مقطع یو حت یفکر یاشتراک مبان ینا یلهم بدل ینهم یبرا. دارند
بسرعت به کمکش  یگریشود، د یا شد یتنگ م یکیگاه عرصه بر  هر
تحت عنوان  یراخ یکه آنچه در سالها بینیم یپس م. شتابد یم یات شتاف یم

بر سر  یاح حکومتدو جن «یخواه یتتمام»و  «یاصالح طلب» یاناختالف م
 یخیتار های یلهاز ح یکی یزانداخته شده است، ن ییمبهتر بگو یاها افتاده  زبان
اختالف  ناست و آنچه امروز بعنوا یراندر ا یاسیس ییو اسالم گرا یتروحان

 یلدل. ندارد یتازگ یچوجهبه ییم،با آن روبرو یدر حکومت اسالم یدوگانگ یا
حفظ و گسترش قدرت  یکسوبلکه از  ی،رنه ضعف رهب هایی، یدوگانگ ینچن

 . از راه بدر کردن مخالفان است یگرد یو از سو

خود  یکو دمکرات یخواهانههرچه جنبش مشروطه به اصول آزاد یقتدر حق 
هر دو جناح  ةمقابل کرد، یم تر یاناصول را نما ینو ا شد یم تر یکنزد

   ینا. شد یم یشترب یکدیگربه  یکیشانو نزد تر یجنبش علن ینبا ا روحانیون
و  خواهی یهر چه دمکراس یعنی. افتد یهمان اتفاق است که امروز دارد م

 یکینزد گیرد، یبخود م یو شفاف تر تر یحشکل صر یرانمردم ا یخواهیآزاد
 یچون پا. شود یم یشترب( چه علنا و چه در نهان) یکدیگردو جناح ب ینا

 . است انیدر م یحکومت اسالم یبقا یعنیمنافع مشترک 

و بدون برخوردار  شوند یم یدهنام« اصالح طلب»که امروز  یآندسته از کسان 
 یبیاصرار عج ی،و عمل یفکر یشزمینهپ ینشان و حت ینتر بودن کوچک

 ینکنند، بد یسهدارند که نقش خود را با روشنفکران انقالب مشروطه مقا
گمان  ینا خواهند یدارند که م یهتک «یقانونمدار»تنها و تنها بر اصل  یلدل

در چارچوب حکومت  «یاسالم یمجلس شورا»کننده که  یترا در مردم تقو
خود به  فعالیت ةگسترش حدود حوز یتالش برا یقاز طر تواند یم یاسالم

 . یدجامعه پاسخ بگو یخواستها

 یتمطلق بودن حق حاکم یعنی ،«یهفق یتوال»که  گیرند یدر نظر نم ها ینا 
است که  ای یهپا ینتر مهم ی،امور کشور ةیبر کل «یهقف یول»نفر بنام  یک

 ییجا یدرحکومت اسالم ینکها یعنی. حکومت براساس آن استوار است ینا
مردم در نظر گرفته نشده است،  یها ساختن خواسته یانتقال و عمل یبرا

... مصلحت نظام یصتشخ ینگهبان، شورا یشورا یه،فق یول ینبلکه ا
 ینا یروو مردم و مجلس را پ« قادر مطلق» دگانینهستند که خود را نما

مجلس و  یندگینما یشدن برا یداشرط کاند یشپ. خواهند یاصول مطلقه م
 یو قانون اساس یو احکام اسالم یناعتقاد به د ی،جمهور یاستر یا

 یرو غ یاسالم یانم یضتبع یاناست که خود بر بن یاسالم ریجمهو
آنگونه که شما اشاره  ،«یتمهورج»روح  یشافزا. استوار است یاسالم
کاستن از . یستممکن ن یبدون کاستن از استبداد و خودکامگ ید،فرمود

ممکن  یرافراد جامعه، غ یو حقوق یقیمقام حق یاستبداد بدون رشد و فزون
ناممکن  یفرد یهایرشد حقوق افراد جامعه بدون وجود حقوق و آزاد. است
که بر  یحکومت با مشخصات ینن اادعا که از درو ینا بینیم یپس م. است

آن تره هم خرد  یبرا یهفق یکه ول یبا اتکا به مجلس توان یشمردم، م
 یکچون در  یستند،مردم ن یواقع یندگانکه اصوال نما یندگانیو نما کند ینم

چون بر  یستند،که قابل اتکا ن ینیو قوان اند یدهبه قدرت نرس آزادانتخابات 
و  یاسیس یاتها استوارند و حق ح نساناز ا یزآم یضاساس درک تبع

کاست و بر  «یتاسالم»از  یا قائلند، ذره «ها یخود» یرا تنها برا یاجتماع
 . مردم ةدوبار یبفر یبرا یااست و  یاز سر ناآگاه یاافزود،  «یتجمهور»

با  یگوناگون فکر یفهایاست، چرا که از ط تر یچیدهپ یسوم کم مورد
 یها که مدع از آن یده است و در ضمن بخشش یلگوناگون تشک یخواستها
فرصت طلب و  یداشد یهستند، عناصر «یخواهانجبهه جمهور» یپرچمدار

 یاواخر دل به اصالح حکومت اسالم ینتا هم یکهکسان. منفعت جو هستند
با  شد، یها داده م به آن یحکومت مقام ینبسا اگر در هم یا بسته بودند و

نخست  ةمن ممکن است در وهل یلتحل ینا نکهیبا ا. پذیرفتند یم یلکمال م
در . بدان توجه کرد یددر آن هست که با یا نکته یاید،بنظر ب یاسیس غیر
 یکحکومت  یا« ها حکومت شورا» یناز معتقد یبخش جمهوریخواهان ةجبه
 یجبهه را بعنوان ابزار ینکه ا( است یکدمکرات یرغ یتاکه ماه)بر همه  قهطب
. وجود دارند بینند، یم( یاپرولتار یکتاتورید) ییهابه هدف ن یدنرس یبرا

 ینو به باور من تمام ا یستن یخود منف یبه خود یروهایین ینوجود چن
و  یغتبل و سیاست ةشانس حضور در عرص یندهآ یراندر ا بایست یم ها یرون

 ها یرون ینکه ا شود یمشکل آنجا آغاز م. نظرات خود را داشته باشند یجترو
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 یرا که مواد آن از مدل نظامها یانیهفالن ب یرو ز یایندحت ببخاطر مصل
شده را امضاء کنند و همزمان  یموجود در اروپا نسخه بردار یکدمکرات

 یکندارند و آن را  لرا قبو یبرالل یبلند باشد که اصال دمکراس یادشانفر
 یکشور غرب یچقلمداد کنند و معتقد باشند که در ه «ییبورژوا»باور 

آن را  یردست بزنند که ز یبه نقض آن اصول یعنی! وجود ندارد یدمکراس
 ینتر از راست یبخش قابل توجه ینجبهه همچن یندر ا. اند امضاء کرده

شان انگار در باج یخیرا دارند که نقش تار یجنبش چپ نقش اصل یروهاین
در  یبدست آوردن سهم یدادن به هر آنکس که بر مسند قدرت است برا

که  یکهها پس از انقالب و در حال ها که تا سال آن. ده استآن، خالصه ش
حکومت  ینبا ا شدند، یاعدام سپرده م یها خودشان به جوخه یاعضا یحت

را که در  ییصدا هر ی،به نام دمکراس یراخ یسالها ینکردند و در ا یهمراه
حکومت بلند شد، در گلو خفه کردند و هر کس را که  ینا یبا تمام یتضد

 یحفظ بقا یاز تالش هر دو جناح برا ی،حکومت یجناحها یهایدر باز
 یا ینبه ا یوابستگ یاو  «یکالیسمراد»حکومت صحبت کرد را با زدن انگ 

از  یاریبس. راندند یهبه حاش یمدت یالاقل برا یاسی،نامحبوب س یانآن جر
در  یحت «یخواهیجمهور»تحت عنوان  یباز ینا یگردانندگان اصل

مرگ بر »روز شعار  یک. ندارند یخود ثبات فکر یاسیس یلهایتحل
که  گویند یروز بعد م دهند، یسر م «یکاآمر یبسرگردگ یجهان یالیسمامپر

 «مرگ»ندارند و اصال به  یشعار اعتقاد ینبه ا یگراند و د کرده ییرتغ
حکومت « مرگ» یکه حت ییتا جا ی،و طرفدار صلح و دمکراس اعتقادند یب

 یبه حکومت اسالم یو در نقش مشاور اقتصاد آورند ینم یزتابرا ن یاسالم
. وارد مذاکره شود یکابا آمر «یمنافع مل»نجات  یکه برا دهند یرهنمود م

حقوق بشر در  قضبه ن یاروپا که اعتراض چندان مهم ةیتر به اتحاد روز بعد
آمدن جوانان و  یابانتر با به خ و باز بعد شوند یم یکندارد، نزد یرانا

عقب نماندن از قافله، ناگهان در  یو برا شوند یم یرمردم، غافلگ یااعتراضه
 یا به تخته یتا اگر در دهند یم یلتشک جمهوریخواهی ةساعت جبه ۶۴

بعد هم با سر هم کردن . ماندن کاله یحکومت بر افتاد، سرشان ب ینخورد و ا
و  نندترسا یم یرانبه ا آمریکا ةمردم را از خطر حمل ی،منطق یرغ یلهایتحل

جبهه  در این. بحث ما خارج است ةکه از حوصل یگرد یراههزار راه و ب
 ... حضور دارند و ها یمذهب -یاز مل ییبخشها ینهمچن

تلخ  یتواقع یانبلکه ب یست،ن ها یرون ینا یدنکوب یکه گفتم برا ها ینا 
دارد، اما در  ای یهو توافق بر سر اصول پا یهمگون یاست که ادعا یا جبهه
 یرانا یاسیس ةیندآ یبرا یبزرگ یحامل خطرها تواند یخود م یر اصلجوه
 . باشد

 ینچپ در ا یانبودن جناح راست جر یقو یلکه بدل شود یخطر آنجا آغاز م 
اصل است، با  «یجمهور»گمان دامن زده شود که چون شکل  ینجبهه، ا

 تیسن یزیچ ینو ا یدرس یبه دمکراس توان یآن م «یاسالم»زدودن پسوند 
دمکرات و احتماال  یرغ یحکومت یروهاین یشمارب های یهجز بهمراه بردن ال

را  ها ینا. آنان یها افکار و خواسته «ینید»شدن در برابر وجه  یمباز تسل
تا مشخص شود که مبارزه با استبداد و در حال  کنم یلحاظ بازگو م ینبد

ها و  شد، چون باربا تواند یدوستان نم ینا اصلی ةدغدغ ینی،حاضر استبداد د
 یگرد یرا در جاها همبارز های یتارجح ینی،ها در مبارزه با استبداد د بار

 «یجمهور»که  زنند یتوهم دامن م یندوستان به ا یناز ا یاریبس. اند جسته

موجود  یفو خالف تعار یتخالف واقع یفتعر ینا. «یدمکراس»برابر است با 
است که همانگونه که  یمتفرم حکو یاشکل  یک یاست، چرا که جمهور

شود،  یمنته «جمع»بر « فرد» یتباشد و به حاکم یاستبداد تواند یم
و انتخابات آزاد استوار  «یسمپارالمنتار» ةیباشد وبر پا یکدمکرات تواند یم

ما را در  یهزار باره بر شکل جمهور یدتاک کنند یدوستان ما گمان م. باشد
 یزانم ینو همچن یها از دمکراس آندرک  یزانم ی،خواه یباور به دمکراس

 یالاقل همزمان با آن برا یااگر بجا . کند یم یاری یها به دمکراس تعهد آن
و تا کجا  یستچ یفرد یهایها از آزاد آن یفکه تعر دادند یم یحما توض

 یند»در مورد  کردند، یبروند، اگر روشن م یشحاضرند در دفاع از آن پ
و اقتصاد را چگونه  سیاست ةآزاد در عرص رقابت اندیشند، یچه م «یرسم
وارد بحث  یعنی، ....کنند یم یفچگونه تعر را «یمنافع مل» کنند، یم یفتعر

باور  یتو هم در تقو یکه هم در روشن کردن افکار عموم شدند یم ییمحتوا
 یران،آن با خواست ملت ا یهمخوان یزانو م یشانواقع یها ما به خواسته
. داشتم یرا نم ها یدترد یناز ا یاریمن بس یدشا کرد، یم یفاا ینقش مهمتر
همه » ةتجرب کنند یدوستان که اکثرشان ادعا م ینکه ا تاس ینهراس من ا

 ها یاز حاال صفبند ینهم یتکرار کنند و برا خواهند را نمی ۷۵سال « با هم
قابل حل  یربعضاً غ یدچار تضادها یزاند، در صفوف خود ن را آغاز کرده

جمهور  ةجبه» یتبا سکوت در مقابل آن به تقو کنند یو گمان مهستند 
به شکل  یدادن بحث دمکراس یلبه گمان من تقل. اند رسانده مدد «خواهی

 یطاست، بخصوص که هنوز شرا یانحراف یبحث یکنون یطحکومت، در شرا
به چه  یستکه مشخص ن یا عده. یستن یابحث مه ینشرکت مردم در ا

و  برند یاز قول مردم م دانند، یم یافکار عموم ةینداخود را نم ی،اعتبار
است که با روح  یزیدرست آن چ ینو ا گیرند یم تیجهو ن دوزند یم

 یبس یحال جا یندر ع. است یزندارد و شک بر انگ یتسنخ یدمکراس
چه با امضاء و چه )ما « خواه یجمهور»از دوستان  یاریتعجب است که بس

بر مردم  یاسالم یجمهور ینحکومت ننگ یسالها ینکه در ا( امضاء یب
کمتر زبان  یش،و شکنجه و حذف دگر اند ارکشت یسالها یندر ا یهنمان،م

اند و به  بناگاه قلم بدست گرفته ینکا رسید، یاعتراضشان به گوش م
سال است وجود  ۶۷که  یو حکومت پهلو «یپادشاه»طرفداران  «یرتکف»

ها  سال ینها در ا قلم یتند یناز ا یا ذرهکاش  یا .اند ندارد، کمر بسته یخارج
 یعنیقرن،  ینا یحکومتها ترین ییاز قرون وسطا یکی یرو به سو یکصدا

 یک ینظام پادشاه ینکها! باطل یالاز خ یغاما در. داشت یم یحکومت اسالم
اما . کند ینف یمیصاحب عقل سل یچه کنم یبوده را گمان نم ینظام استبداد

هستند،  یکه خواهان نظام پادشاه یگسترده از کسان یفط یکامروز  ینکها
 یسادگ ینبه ا توان یحضور دارند را نم ینیاستبداد د مبارزه با ةدر عرص

دو آتشه  یانو استبداد گرا یناز متعصب یفط ینا یاندر م. گرفت یدهناد
 یرو غ یاز نوع اسالم یخواهجمهور یانهمانگونه که استبدادگرا)هستند، 

 یخواهان پادشاه یخیتار یلبدال یکهتا کسان( یمکم ندار یزآن ن یاسالم
آندسته که خواهان بازگشت . هستند یپارلمان یبر دمکراس تنیمشروطه مب

 یدهستند، با یهمان ساختار استبداد   مان شکل سابق و با به یسلطنت پهلو
 یکه برا رود یدارد م یراندر ا یکتاتورپروریو د یکتاتوریبدانند که دوران د

 یاسیس یروهایکه خواهان حذف تمام ن یبه سر رسد و تفکر یشهمه
 یراندر ا سیاست ةاز عرص یاسالم یجمهور یاست، با سرنگون «یودیرخغ»
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و نه  یشاه را تنها بعنوان نماد وحدت مل یگری،د یفاما ط. پاک خواهد شد
و  یپارلمان یستمو س یا و به حکومت دوره خواهند یم یاسیبعنوان مقتدر س

که  ییتا جا. باور دارند یاسیس یریهایگ یمدخالت شخص شاه در تصم عدم
خواهان  یشها طبق گفته یزن یرضا پهلو یام، خود آقا من متوجه شده

و  یاستکه شخص شاه در امر س ینظام یعنی ،«یحکومت پهلو»بازگشت 
 یکه خواهان دمکراس گوید یهم م یشانا. یستدخالت کند، ن یاستس یینتع

 یشانا. است( یو نه شکل جمهور یتبر اصل جمهور یبتنم) یپارلمان
و اگر مردم خواهان  گذارد یمردم احترام م یکه به را استگفته  ینهمچن

که  ینجاستمنتها مشکل در ا. پذیرد یآن را م یزباشند، ن «یجمهور» یک
را در  یحکومت پهلو های یکه اشتباهات و کاست دهند ینم یحتوض یشانا

من  ینهمه،با ا. کنند یریاز تکرار آن جلوگ خواهند یگونه مو چ بینند یکجا م
 یدر حرفها یندارم، ول ای یانهم یحکومت ینکه اصوال با شکل موروثیبا ا

 «یخواهانجمهور» یکه در ادعاها بینم یم یریانعطاف پذ یک یشانا
 یبه جمهور یشسال پ ۶۷چون مردم  گویند، یم ها یناز ا یاریبس. بینم ینم
به رفراندوم گذاشته  یدنبا یجمهور یعنی ی،اند، پس شکل حکومت داده یرا

 یکه در آن فضا گویند یو نم کنند یم یدوستان ما کم لطف یکهدر حال. شود
 دیدند، یمطلقه م یرا ناج« آقا» یزروشنفکرانش ن یکه حت اسالمی ةانقالبزد

از مفهوم آن وجود  شناختی یچکه ه ینه به شکل جمهور ،«یآر»آن 
که  یطیخب، حاال در شرا. گفته شد «یاسالم» ی، بلکه به محتوانداشت

هستند، حرف  یندهآ یرانکه خواهان شرکت در ساختن ا یکسان ةهم
تو دروغ  ییم،بگو یکیبه  توانیم یماچطور م زنند، یم یسیتهو الئ یدمکراس

 یجمهور یاتسال جنا ۶۷همانگونه که . یریمرا بپذ یگریو حرف د گویی یم
 ینبه ا توانیم یانجام شده و ما نم «یجمهور»نوع  یکر چارچوب د ی،اسالم
 یریهاییگ یجهنت ینچن! یکتاتورید یعنی یکه اصوال جمهور ییمبگو دلیل

و  ینیب یسطح یککور نباشد، از  یهایورز ینهک ةیجنت یااگر مغرضانه 
 . آید یم یاسیس یکسونگری

 یندر ا یمردم وییرها بر سر لحاف مال بدون حضور ن دعوا ینا ةیجنت 
 یروهاین یلبعنوان پتانس یرانکه در ا یمیعظ یرویآن ن ینستکهمباحثات، ا

 تواند یم یدمکراس یو برقرار یحکومت اسالم یسرنگون یردمکرات در مس
 تنها نگرد، یحضور داشته باشد، دست تنها مانده و به خارج از کشور که م

 یرانا یکتار دمکراتبحث بر سر ساخ یقدرت، بجا یو دعواها یعنادورز
مهر به  ینباشد، بجا یاباشد  یدکه اصال با یراندعوا بر سر پرچم ا ینده،آ
حکومت  یدر نف یکپارچهحضور  یبجا یدسته بند یکدیگر،حذف  یران،ا

 . بیند یم ی،اسالم یاستبداد

 یبر دمکراس یفدرال مبتن یجمهور یک یخواهان برقرار ینکهمن با وجود ا 
 یفدرال را در جهان مدرن برا یشکل جمهور یعنیهستم،  انیردر ا یپارلمان

 سیاسی ةمغرضان های یها و باز بحث یناما چن دانم، یتر م مناسب یندهآ یرانا
و  یختنر میحکومت اسال یابها را تنها آب به آس خلط مبحث ینگونهو ا
 . دانم یم ینیدر مقابله با استبداد د یو کوتاه یندهآ یحذفها یساز ینهزم

مردم در مورد  یمصرف نظر از تصم ینده،آ یرانما در ا ةیفوظ ینتر مهم 
 یک،بودن ساختار دمکرات یربرگشت ناپذ یمبارزه برا یدشکل حکومت، با
و  یو عدالت اجتماع یتحقق دمکراس ی،و حقوق فرد یدفاع از اصل آزاد

در  ،استبداد یها به کوچه پسکوچه یکشانده شدن دمکراس یراههمقابله با به ب

راه، همانا حفظ  ینگذاشتن در ا یبگمان من پا. باشد یهر شکل و لباس
 . آن است های یها و کاست آموختن از خطا ةیجمشروطه و نت یراثم

 

 یدگاههایکه اختالف و د یریمو بپذ یمبگذار ینـ اگر فرض را برا تالش
 از مطالبات انقالب مشروطه و با یلهمان محدودهٌ تحل   حداقل در)امروز 

از  یدر واقع نمود و انعکاس( امروز یاسیو مقاصد س ها یزهچشم بستن بر انگ
شما  رگسترده است، چرا از نظ یوجوه مختلف مطالبات آن جنبش اجتماع

 یپدران مشروطه مبن یها بر آرمان یزاز هر چ یشجوانان و نسل امروز ما ب
در . دارند یهتک یاستاز س یند یو خواست جدائ یو تجدد طلب یخواهیبرازاد

 یجمهور یهجوانان در مبارزه عل یاساس یشعارها ینپس پرده و مضمون ا
 یبسو یهائ یچهنهفته و چه در یازمطالبات اجتماع یا چه گستره یاسالم

 خواهند گشود؟  یندهآ

 

 یبازنگر یکبدان اشاره کردم،  یـ آنچه من در پاسخ سوال قبل بیضائی
که  دانیم یم. خارج از کشور استمستقر در  «یسیوناپوز» یروهاین یبترک

جهات حامل  یاریاند، از بس کرده ییرتغ کنند یادعا م ینکهبا وجود ا ها یرون ینا
 یودرا از ق خوداند  نتوانسته یعنی. هستند ۷۵انقالب  یفکر یها بازمانده

رها    ،«یدسف»و  «یاهس»جهان به  یمتقس یدئولوژیکا یرهایو زنج یفکر
خارج از کشور،  یاسیوناز س یفط ینا یجمع یشناس انبا توجه به رو. شوند

اول . یافتدر ینابجا را براحت یریهایموضعگ یناز ا یاریعلل بس توان یم
هستند که با وجود حضور فعاالنه در انقالب  یبازماندگان نسل ها ینا ینکها

شکل ممکن سرکوب و قلع و  ینتر به بد ینی،خم یدن، پس از بقدرت رس۷۵
چپ  یاسیس یانهایکه به جر یاز جوانان و نوجوانان یاریسب. قمع شدند

 یافتنیناشناخته و دست نا یتهایمجذوب شخص یقتداشتند، در حق یشگرا
و وجود  یت استبداد پهلویقدر حق. در زمان شاه، بودند« راه خلق یدانشه»

نسل  یک یایدار زمان شاه، خود زا یشهر یزیست یستسانسور و کمون
مقابله با استبداد  یلبدل اش یاسیصرف نظر از اهداف سبود که « قهرمان»

اوضاع به  ینیدر دوران خم. مورد احترام و صاحب اعتبار گشته بود ی،شاه
مردم و روشنفکران از  رکسطح شعور و د ةیندنما ینیخم. بود یگرینحو د

که با  ینیپاسداران خم یتیـ امن یستیپروپاگاند یستمس. بود یمفهوم آزاد
 یرانهاست، آنچنان بسرعت و غافلگ یسهقابل مقا یتلریه سمیزمان فاش

نام و  یچهزاران جوان ه ینسپرد که از ا یدسته جمع یکشت و به گورها
 شود، یان زمان شاه صحبت میداز شه یکههنوز هنگام. نماند یبر جا ینشان

ز اما ا. نام برد ها یو جزن ها یها و گلسرخ نژاد یفها و حن از احمدزاده توان یم
شده و سر  یدآن هزاران نوجوان خفته در گورستان خاوران و آن هزاران ناپد

بر خالف حکومت شاه که . بنام نام برد توان یشده، چگونه م یستبه ن
با او، حکومت  یزها ن عناد داشت و آن سر یاسیمشخصا با روشنفکران س

را معترض  یدر عناد است و هر صدا یستبا هر آنکس که چون او ن یاسالم
 یعنی. نباشد یاکه روشنفکر باشد  کتد ینم یفرق. کند یدر گلو خفه م

 ای یژهو یگاهمردم از جا ةیروشنفکر امروز در سرکوب شدن، نسبت به بق
 ینا یریروشنفکران از آغاز قدرت گ رکوبهر چند که س یست،برخوردار ن

اما ابعاد سرکوب . شکل ممکن رواج داشته است ترین یحانهحکومت به وق
. تر بوده است عموم مردم ملموس یتر و برا گسترده یاربس یحکومت اسالم

 ای در جامعه. وجود نهاد ةپا به عرص یطیشرا ینچن یکدر  یراننسل جوان ا
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که  یههمسا یکو تنها انگ و اتهام  یستن یدننفس کش یکه در آن فضا
 یچارهب یهمان فالن   شدن یدبه ناپد تواند یاست، م یونیستصه یفالن

به شک سوال کند، از دانشگاه  ینیو اگر فالن دانشجو در هر اصل د ینجامدب
که  یدبگو یو اگر فالن جوان شعر شود یحذف م زندگی ةاخراج و از عرص

که  یابانیو در خ شود یم یداعتراض به وضع موجود بدهد، فورا ناپد یبو
ارعاب  یفضا. اند شده یختهنفر درمالء عام به دارآو ینچند زند، یدرآن قدم م

چنان بر  ی،و اجتماع یفرد یهایآزاد ترین ییابتدا یو وحشت و سرکوب حت
قرون »در  یزندگ یطکه تنها با شرا کند یم ینیسال سنگ ۶۷ ینا یرانا

 یریهمانطور که قرون وسطا سر آغاز شکل گ. سه استیقابل مقا« وسطا
استه به ناخو یزن یو روشنگرانه شد، حکومت اسالم یخواهانهآزاد یجنبش

که حق شک  خواهد، یتنفس م یو فضا یرساند که آزاد یاری ینسل یدایشپ
است که  آن چیزهایی ةکه خواهان هم خواهد، یکردن در کار خدا و خلق م

 یککه پدرانش مرعوب  ینسل. اوست یعیراه رشد طب سداز او گرفته شده و 
ت و حماقت باله یغکه در تبل یشدند، قهرمان ینیخم یعنی ی،قهرمان پوشال

و با سالح اسالم  یحقوق انسان ةیو کل یو آزاد یشرفتبا تمدن و پ یتو ضد
ناخواسته  یراثم ینتا با ا رود یربود، م یگرانسبقت را از د یگو یاسی،س
 . شه وداع کندیهم یبرا

تجدد طلبان و : شود یم یشخو یخینسل متوجه پدران تار ینکه ا ینجاستا 
 شود، یحضور و حرمت انسان م یتمتوجه اهم ینکها. مشروطه یخواهانآزاد

شرط هر گونه  یشرا پ یو آزاد یخودآگاه. یدههاست که د حرمتی یب ةیجنت
 یو حقوق فرد را سنگ بنا داند یم یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع یشرفتپ

 یازامت یکاز  یننسل همچن ینا. یاسیقدرت س یگاهو پا یاجتماع ینهادها
از  یکیبعنوان  یـ استبداد یدستگاه مذهب ینکهبزرگ برخوردار است و آن ا

و  تر یفضع یچگاهه یران،در ا« تجدد»و  «یآزاد» یخیو تار یموانع اصل
 یرند،را از آن بگ وباز امروز نبوده و اگر ابزار سرک تر اعتبار یو ب تر پایگاه یب
نسل، استفاده  ینهم ا ینهم یبرا. نخواهد داشت یگرید یوجود یلدل یچه

را در دستور کار خود قرار داده است و خواهان وحدت  یخیامکان تار یناز ا
و  «یاهس»جهان را هم . طلب است یو دمکراس یخواهآزاد یروهایتمام ن

را لمس  ینانهمطلق ب بندیهای یمتقس ینگونها ةیجچون نت بیند، ینم «یدسف»
 یرویین یچو ه یچکساست که ه یدهباور رس یننسل بد ینا. کرده است

 یندگیرا نما یتاز واقع یبخش یروو هر ن یستن« مطلق یقتحق»صاحب 
با آن روبرو  یندهآ یکدمکرات کثرت گرا، آنچنان که در ایران ةجامع. کند یم

خواهد  یاتمفهوم است که شانس ح ینبود، تنها در صورت درک ا یمخواه
 . داشت

 
سطح شعور و درک مردم و  ةیندرا نما ینیشما، خم یکهـ در حال تالش

 یدگاهد ینبا ا یو همسوئ یو در همگون دانید یم یروشنفکران از مفهوم آزاد
نگاه  یکدر  کنند یم یسع یاسیس یروهایاز روشنفکران و ن یبخش بزرگ

 مقطعخود از آن  یها و آرمانها برآمده از نگرش یجو نتا یشبه خو یانتقاد
کاران  یاسیاز س یجماعت یاندر م یژهبو یگریامّا بخش د یرند،فاصله گ

 ةاز جاد یرانیجامعه ا یانحرافات اساس یتِهمه مسئول شود، یم یسع یا حرفه
نهاده و با چشم برهم گذاشتن  دیگران ةرا برعهد یخواهیو آزاد ترقیخواهی

شگفت  ورخیزید یکودر  یخواهیدرجبهه جمهور ینشانبرسهم خود و متحد

رزات وارث مبا( یخواهجمهور)« سوم یانجر»آورخود راتحت عنوان 
 . یندقلمداد نما یخواهیو ترق یخواهیآزاد

 ی،آزاد یرنظ یارزشهائ یانپرسش آن است که اساساً نسبت م یننخست 
 ینکها یگرو د یست؟چ یانقالب اسالم یها و آرمانها با ارزش یتجدد و ترق

 یرا که به راه انقالب اسالم یاسیونیآندسته از روشنفکران س توان یم یاآ
شرکت  یحکومت اسالم یعنیر ببارنشاندن محصول آن رفته و فعاالنه د

ندارند، وارثان وفادار به  یدیآن انقالب ترد یداشتند و کماکان در درست
 و تجدد قلمداد نمود؟  یآزاد

 
که در  یروهایین یانما در م ید،اشاره کرد یـ همانطور که شما بدرست بیضائی
از  یمن در صد اندک که بنظر ینقش داشتند، با بخش ۷۵انقالب  یریشکل گ

و  یخود نگر یککه با  ییمروبرو دهد، یم یلهمراهان اسبق را تشک ینا
 متحکو یریقدرت گ ینآغاز یهمان سالها   در یش،ها عملکرد یبازنگر
پرداخت،  یرانو فرهنگ ا یخاز آن فاصله گرفت، به پژوهش در تار یاسالم

و تالش  یدگز یورد یفکر ینیب« یدسف»و « یاهس»کرد، از  یدنوشت و تول
گروه  ینمنتها ا. فراخواند یشیو بازاند یشهاند یایبدن یزرا ن یگرانکرد تا د

حاضر در  یروهایشده است تا ن یلاز روشنفکران منفرد تشک یشترچون ب
تر  اهل نوشتن است تا گفتن، کمتر و پراکنده یشترو چون ب سیاست ةصحن

 . شده است یدهشن

، که اکثرا از «یا کاران حرفه یاسیس»جماعت  همان   دوم، یعنی ةاما دست 
در  توان یرا م خوانند یم»چپ دمکرات »و امروز خود را  آیند یجنبش چپ م

اجازه . یافت« اتحاد جمهوریخواهان»همان  ةکنند یتهدا های یهال یانم
 های وءتفاهماز س یریجلوگ یگروه و برا یناز پرداختن به ا یشپ یدبده

جبهه  ینا یهمان رهبران انتصاب   من با یه برخورد اصلکنم ک یدتاک یاحتمال
هستند و  یزن یخواهانجهور ةیانیب« یرهبران پنهان» یا یسندگاناست که نو

 یگزینم،فرخ نگهدار را برم یآقا یزگروه ن ینا از میان. امضاکنندگان ةنه هم
 دایجد یشانا. شنویم یم یگرانشتر از دیها ب روز ینرا ا یشانا یچرا که صدا

« ما جمهوریخواهان ةاحراز شد یخاتار یتهو»اند تحت عنوان  نوشته یمطلب
چرا که به  کنم، یمطلب برخورد م یندر چند جا به ا یمها که من در صحبت

 یوعملکردها یخیتار یتهایمطلب در طرح واقع یندر ا یشانگمان من ا
به  ینکها یاند و به جا فرموده یکم لطف آیند، یکه از آن م یانهاییجر یاسیس
 یفرا بنا نهند، با تحر« سوم یروین» یتهو یخودشان سنگ بنا یالخ

 یینتع یخیخط تار ینکه در ا ییو درز گرفتن بخشها ها یتاز واقع یاریبس
که  یسال) نهند یآغاز دارند کج بنا م ینسنگ بنا را از هم یناند، ا کننده بوده

 !( یداستپ هارشنکوست، از ب

حال  ینو در ع یشخو یتبر مبنا و با اتکا به هو« فرد»همانگونه که  
برسد،  یشها تا به خواسته کند یتالش م ی،اجتماع یعتامکانات موجود و موق

 یفاا ینقش مهم« یخیتار یتحافظه و هو» یزن یخیتار یدر عملکردها
ملت  یک ةیباشد، بر روح یبتکه سرشار از شکست و مص یخیتار. کند یم
 ةسپردن اراد یحت یا خیالی یو ب عملی یب یباعث نوعو  گذارد یم یمنف ثیرتا

 یخی،مثبت تار یها تعدد نشانه ینهمچن. شود یم یگرانبدست د خویش
 ینمنتها آنچه مسلم است جستجو در اعماق ا. است یگیریمشوق تالش و پ

است که با وجود  یامر یزن یعو وقا ها یدهپد ییچرا یگیریو پ یختار
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و  یامروز ما با هویت ةگذشت یگربعبارت د. ا باشدراهگش تواند یم یدگی،چیپ
 ینچنینا یسینو یخهم امر تار ینهم یبرا. است یونددر پ یمانسرنوشت فردا

 یتاثبات حقان»آمده و در صدد  نگهدار هم  یحاال آقا. کند یم یداپ یتاهم
از  اهیکه هنوز چند م« یخواهانجبهه جمهور»بنام  یانیجر» یخیتار

 یدمکراس پیکار ةصد سال یختار ین، بر آمده و خواسته اآن نگذشته یلتشک
 یاگر منظور دنبال کردن رد پا. جبهه نسبت بدهد ینا یرا به اعضا یخواه
که  ییمبگو یدمشروطه و منسوب کردن خود به آنهاست، اول با یخواهانآزاد
چه بوده و  ریخیمانو خواست تا آییم یم یاسیو تفکر س یاناز چه جر یم،هست
 یعنیمان،  نام جبهه یتحقان خواهیم یاگر م. یما صد سال چه کرده نیدر ا

گوشزد کرد که نه  یشانبه ا یدکه با یمرا اثبات کن« یخواهیجمهور»
 یاز سو! نه مصدق اند، خواسته یم یروشنفکران مشروطه حکومت جمهور

اند،  دهیجنگ یاسالم یبه جمهور یدنرس یها که برا هم آن یگرد
اگر ! یبه سبک شورو یخلق یجمهور یها که برا هم آنو  یخواهندجمهور

است که  یمانو تجدد طلب یخواهیمبارزه و آزاد یمنظور اثبات محتوا
و نشان  یمخود معنا کن یدگاهها را از د واژه یناز ا یکدر ابتدا هر  بایست یم

 یچروز ه امروزه. در کجاست یمعان ینبا ا یخیمانکه تطابق حضور تار یمده
ماشاءاهلل همه دمکرات . یستن»دمکرات » یدکه بگو کنید ینم یداا پر یرانیا

دمکرات بزرگ  یها اند و در خانواده دمکرات بوده یدارند و از کودک یفتشر
 یستن یحاال کس! اند دیده یم یدر قنداق هم خواب دمکراس یاند و حت شده

 ترین ییاز قرون وسطا یکیچرا  ت،دمکرا یانسانها ینهمهبپرسد که با وجود ا
سال است که  ۶۷ یخواهان،آزاد ینهم یبانیبه پشت یرانا یختار یحکومتها

 ... کند یو دست قطع م آورد یو چشم در م کند یبر آن مردم حکومت م

است در  یتالش» یاسیسران س»از  یاریبس یجبهه برا ینبه باور من ا 
ها و  دخود که با عملکر یبرا یدجد سیاسی ةو کارنام یتهو یک یجادجهت ا

 ۶۷ ینقرن گذشته و چه در ا یکسروران، چه در  ینا یاسیس یدگاههاید
بلکه با آن در  یچ،که ندارد، ه یتیسنخ یچه یحکومت اسالم یتسال حاکم

نه  ها یناز ا یاریبس یجبهه برا ینا یلتشک. قرار دارد یزن یجد ناقضت
ها در  لسا ینکه در ا یقابل انکار یراشتباهات فاحش و غ یبازنگر ةیجنت

 ینسازندگان ا یصدا یتو تقو یاسالم یمخالف جمهور یروهاین یفتضع
همان  ةادام یاست برا ای یلهاند، بلکه وس حکومت، مکررا مرتکب شده

تحت  ینبار، منتها ا« اصالح طلبان»در برابر  یاناقتدارگرا یفتضع» سیاست
ه راه است ک یاسیس یرویمسلما حق هر ن. ها مستقل از آن یانیعنوان جر
در  یگریکند و راه د خود را تصحیح ةبدهد، اشتباهات گذشت ییرخود را تغ

 یااشتباهات را مکررا به انحاء گوناگون تکرار کند و  ینا یاما وقت یرد،گ یشپ
 یامغرض است و  یاخود بشود،  یبرا یواقع یرغ یا سابقه یاگذشته  یمدع

 ةکه به گفت یاز کسان رییابس. دهد یم یحترج یرا بر منافع مل یمنافع گروه
که  کردند یاگر اعالم م یاند، حت کرده یدمو سف» سیاسی ةمبارز»خودشان در 

باشد، بر ماندن مادام  ینیساختار د یناگر ا یشرکت در ساختار قدرت را، حت
 یاما وقت. تر بودند الاقل قابل باور دهند، یم یحترج یسیونالعمر در موضع اپوز

راه  ی،حکومت اسالم یلکه از آغاز تشک ۷۵انقالب  ینو عامل یانحام ینهم
را با  یگرفتند، حجاب اجبار یشرا در پ» یالیستضدامپر» ینیاز خم یتحما

تر بود،  عمده یشانبرا« یالیسمامپر»د، چرا که مبارزه با یرفتنآغوش باز پذ
« ضد انقالب یگروهها» یانرا همصدا با حکومت یحکومت اسالم ینمخالف

زدند، در وصف  ییدها مهر تا آن یربر حکم تکف یبترت نیخواندند و بد
 یداهایها نوشتند، در دفاع از کاند و حاصل آن مقاله« یانقالب اسالم»
 ی،و خاتم یگرفته تا رفسنجان یا از خامنه ی،اسالم یجمهور یاستر

بلکه تا  ین،آغاز یروال را نه تنها در سالها ینصادر کردند و ا ها یهاعالم
ادامه دادند، ( ۶۶۶۳)  «شهر تهران انتخابات شورای» ةنشکست مفتضحا

و  یخواهیانقالب مشروطه و اصل آزاد ینوراثت متفکر یامروز ادعا
بجز  یزچ یچادعا را ه یناستبداد کنند، ا با یتو ضد یتجددخواه

فرخ نگهدار در نقش  یآقا ینکها. یدنام توان ینم« یاسیس یسمشارالتان»
 یناز ا یارانشان،خود و  یبرا یدجد هویت ةپروند یک ینبا تدو یسنو یختار

 یاریبس یکهدر زمان آیند، یم یرونسربلند ب یخی،تار« یمن در آورد»آزمون 
 یندناخوشا» یمشغول حذف بخشها یزن یشانطلب ا حاصال یاراناز 

همانگونه که جناب . نباشد یزتعجب برانگ یدهستند، شا یشخو یوگرافیهایب»
و بسته شدن « یانقالب فرهنگ»شان، نه عامل خود یسروش، طبق ادعا

که  یزنگهدار ن یاند، آقا ها بوده دانشگاه ییبازگشا یها، بلکه حام دانشگاه
 ینخود را وارث متفکر ینکاند، ا در کنار قدرت قدم زده و یههمواره در سا

است که حکومت  ینا یتواقع ۷.دانند یم یخواهیمشروطه و پرچمدار آزاد
 یروهایبخش اعظم ن یر،مس ینسقوط قرار دارد و در ا یبدر سراش یاسالم

 یمسه یخیسقوط تار ینحکومت، خواه ناخواه، در ا ینا یسازنده و حام
داشته باشند،  یرادینگهدار و سروش، از آنجا که هر ا یآقا مثالا. خواهند بود

 یران،ا ةیندنقش خود در آ ینتضم یبرخوردارند، برا یاسیهوش س یکاز 
 . ندارند ینابجز  یراه

نگهدار و همراهانشان که  یمطلوب آقا« یالیستیسوس یجمهور» ینکها 
اردوگاه »به  یرانا یوستنپ یو تالش برا« یشورو»از مدل  یرویها پ سال
و مشارکت « یتجمهور»به  یربط یچرا بدنبال داشت، ه« یالیسمسوس

حکومت  یکنداشته است، بلکه  یش،سرنوشت خو یینجمهور مردم در تع
قرار  یزاصال مورد اشاره ن یشانبوده است، در مطلب ا ورمنظ« یاییماف»
 یعنی یشانا یرا که پدران فکر یخیتلخ تار یتواقع ینا ینهمچن. گیرد ینم

 یکهو همراهانشان تا زمان یشانرهبران حزب توده در زمان شاه و خود ا
بر  بلکه یران،ا یوجود داشت، نه به منافع مل« یشورور یراتحاد جماه»

و  کردند یم یاسیس یریموضعگ یه،همسا ی»رفقا »و منافع  عاساس مواض
 یندر واقع بر هم یحکومت اسالم «ضد امپریالیستی» ةها از جنب آن یتحما

ادامه داشت، اصال « یالیسماردوگاه سوس» یمبنا صورت گرفت که تا برقرار
است که  ینا دارند یآنچه از نظر پنهان م ینهمچن. دانند ینم یزقابل ذکر ن

و همفکرانشان  یشانا یش، گرا«یشورو یالیسمسوس» یاز فروپاش سپ
همان    و همراهان در تداوم یشانا یاروپا جلب شد و الگو یهاتحاد یبسو

 یدبخوان) ییاروپا« چپ دمکرات» ی،حکومت یاز جناحها یتحما یاستس
 یآقا یانکه م یددقت کن. )بوده است و نه روشنفکران مشروطه( ها حزب سبز

خواستار شرکت در  یک،دمکرات یاسیساختار س یککه در  یشرف یوشکا
 ةیو همفکرانشان در سا یشانشد و ا پارلمانی ةساختار قدرت و مبارز

کردند، تفاوت از  یرحضور در ساختار قدرت س یایدر رو یهفق یتوال یجمهور
 انینه بان یاسی،وهمفکرانشان در عملکرد س یشانا(. تا آسمان است ینزم
 یانو حام ین، بلکه مبلغ(مشروطه بودند ینآنگونه که متفکر)  «تهیمدرن»
حقوق بشر  یسینهایخرداد و تئور ۶جناح  یدبخوان) «یتهپست مدرن»
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 یسینو یتدر روا بینند یاست که مصلحت نم یا نکته یناند و ا بوده!( یاسالم
 . بدان اشاره کنند یخیشانتار

و  یخواهیو همراهان انقالب ضد آزاد ها نیسیتئور ین،که عامل یقیتنها طر 
 توانند یم ینی،آنهم از نوع د ی،و حکومت استبداد ۷۳۷۵ضد تجدد سال 

 یتهایواقع یفتحر ینند،مشروطه برگز ینمتفکر« ینوادگ» یاثبات ادعا یبرا
 ینگهدار مدع یاقا ینکها. است یشخو سیاسی ةشناسنام ییرو تغ یخیتار
در دستگاه « مشروطه» یو تجدد طلب اهییخوکه افکار آزاد شودند یم

 یاسیبنفع عملکرد س یختار یفتحر ةیجنفوذ داشته است، نت یزن یتروحان
« یاسالم یخواهانآزاد»اتحاد با  یاست که هنوز در پ یشانو امثال ا یشانا

  ۶هستند

نه در  یو حت) یاسیدر عملکرد س توان یحالت م یندوستان را در بهتر این
خواند که امروز  یانوریو ک ی، فرزندان احسان طبر(ییاسسواد س یزانم

در  یتاست و از آنجا که همواره محبوب یشترآخوندزاده ب یتمحبوب اند یافتهدر
 اسیداشتن و دمکر یاسیس یبتر از پرنس جذاب یشانبرا یاذهان عموم

خود دست و پا  یبرا یدیجد یبوده است، پدران و پدر بزرگها یخواه
 ینسبتها ینمنکر ا توانند ینم یستند،ن یاتح یددر ق گریکه چون د کنند یم

ها  از شهامت آخوندزاده یا نه ذره ها ینا. خود ساخته شوند اساس یو ب یقالب
در  یتنه هرگز ظرف ودارند  ینیدر برابر استبداد د یستادگیرا در نقد سنت و ا

و  یعتگربلکه در صن ی،فکر یتها نه در خالق آن. اند نو داشته یانداختن طرح
نشده است، مهارت  یکه در بطن تفکرشان هرگز درون یافکار یسیرونو
 یوسف یرزارا به م« یاسیرهبران س» یناز ا یهم بتوان بخش یدشا. دارند

 یخواهانکردن ترق یکخان مستشارالدوله نسبت داد که تمام تالشش در نزد
وصله کردن  یبرا یتالش یچملکم خان که ازه یرزابه م یابود و  یونبه روحان

 ینکه چن یدحتما واقف. نکرد یکوتاه یبا اصول مذهب یتاصول مدن
 یکسان. از حکومت ندارد یند ییبه اعتقاد به جدا یمناسبت یچه ییبرخوردها

 یمردم از تز با ادعا» ینید هایباور» یلاواخر، بدل ینجبهه تا هم یندر ا
و  ینتر امربوطو ن ترین یرمنطقیاز غ« بعنوان هنرممکنات یاستس»شناخت 
 یرویپ یخاتم یآقا» ینید یمردمساالر» یعنی یاسی،مدل س ینتر ناممکن

 . یخبرممن ب نامند، یم« یکالئ»چگونه خود را . کردند یم

 یدهدوستان با مشروطه خواهان د یناز ا یاریدر بس یکیاگر نزد ینهمچن 
طه ناکام ماندن انقالب مشرو یلدال یآنجا خواهد بود که به بررس شود،

 یاریبود که متاسفانه در بس ینا یلدال یناز ا یکی یابیم یو در م پردازیم یم
 یاریبود و در بس یاز خواست آزاد یشاز سران مشروطه طمع مال و مقام ب

ها  منتها بر خالف آن. نداشت یبا عملکردشان همخوان یشانها از موارد، ادعا
 یانهجو یو ترق اهانهیخوآزاد یدر طرح خواستها ییها که ال اقل در دوره

آنجا  یاید،ب« سران» یناز ا ینام یران،ا ةیندورا یخنقش داشتند، اگر در تار
حکومت ضد  یک یروشنفکران حام یشمارب یها خواهد بود که بدنبال نمونه

 . یمانسان کش و مرتجع بگرد یشرفت،ضد پ ی،آزاد

 ینهم یریم،گدوستان را در نظر ب ینا سیاسی ةکارنام یماگر نخواه یاما حت 
 ینکه هر کس تا کنون به ا جمهوریخواهان، ةجبه یرهبر یانمدع یادعا

 ی، خود شاهد«یاسیسرگردان س» یاسلطنت طلب است و  یا یوسته،جبهه نپ
 یرانحزب توده ا یالتیکه از سنت کار تشک یوهش ینا. مدعا یناست بر ا

 ییتشکلها ادیجا. یمکه ما نشناس یستن یدیترفند جد یزنشات گرفته است، ن

بردن اهداف  یشندارند، اما در بطن خود هدفشان پ یحزب یکه ظاهرا وابستگ
 یراگر ز: که آید یتفکر بر م ینتر است، از ا گسترده یدر قالب یو سازمان یحزب

با  یم،خودم بهره بجو باتاث یاز حضورت برا یو بگذار یریتر من قرار بگ چ
 یردر ز یا یبرو یرونتر ب چ ینا یرز از ینکهتو دوست خواهم بود، اما بمحض ا

در پس  ها این ةالبته هم. شد یحذف خواه یاستس یداناز م یری،آن قرار نگ
 ! کامال دمکرات یظاهر

 یتدر اثبات حقان« سلطنت موروثی»جالبترکه جناب نگهدار مخالف  ةنکت 
 یناناز ا یاریبس»است که  ینا کنند، یبدان اشاره م یخواهانجبهه جمهور

اند که به احزاب مخالف شاه در  متولد شده ییها در خانواده( ضا کنندگانام)
بر  یداصوال تاک یا موروثی ةمبارز. ۳«...اند نظر مثبت داشته ۳۶قبل از  یسالها

 یبرا یبودن است و نه سند یخواهبر آزاد یلضد سلطنت بودن اقوام، نه دل
نه براساس  خی،تاری ةدر هر دور یاسیس یروهاین. یاسیس یتاثبات حقان
که بر  یریخودشان و تاث یبلکه بر اساس عملکردها یگران،د یعملکردها

 . شوند یم یبررس ،اند آن جهت گذاشته یا یندر ا یخیروال تار یک

 یابی یشینهپ»: نویسند یم!( یگرد یچکسو نه ه)  یشانا ینکهتر ا جالب 
موما از ها ع که آن دهد ینشان م یخواهانجمهور ةیانیامضاکنندگان ب

در ... مخالف بوده ینید یتاند که با حکومت و حزب برخاسته یانهاییجر
 یگردسرکوب و پ یرانقالب بهمن شرکت فعال داشته و سپس بالاستثناء ز

  ۴.«...اند قرار گرفته یحکومت اسالم شنخ

 یاناز بان یکیبعنوان  یشانو خود ا یقتاست خالف حق یامر یزادعا ن ینا 
 یبه موضع دفاع از حکومت اسالم یتاکثر ییانزمان فداسوق داده شدن سا

 عدم صحت این ةنمون ین، بهتر!(یوناسالم یخواهجناح بقول خودشان ترق یا)
 وبرا سرک« یخود یرغ» یرویهر ن یحکومت اسالم ینکها. ادعا هستند

بر  یلیحکومت قرار گرفتن، دل ینا یگرداما تحت پ. است یتواقع یک کند، یم
 یشهو ر یاست بر گستردگ یبلکه گواه یست،ن یخواهیو آزاد مخالفت با آن

حکومت که امروز شامل  ینا یدار بودن ابزار و ابعاد خشونت و انحصارطلب
بهمن  البشرکت فعال در انق. شده است یزاز دست اندرکاران آن ن یبخش

مدال  ةیستبخش باشد که نه شا یندر ا یشانا یادعا ینتر درست یدشا
و داشتن  یاسیس یمبارزه است و نه نشان از داشتن آگاه افتخار در امر

 یانم یسهمقا یکدر . دارد یو تجدد طلب یخواهیشناخت از مفهوم آزاد
انقالب ضد تجدد و ضد  یها مشروطه و خواسته ینمورد نظر مبارز یارزشها

 یابیم یدوستان به شرکت در آن مفتخرند، در م ینکه ا یاسالم یخواهیآزاد
بود که  یزیعکس آن چ یقادق ی،اول یانحام یها خواستهکه که جوهر 

و  یکه انقالب مشروطه خواهان آزاد یریماگر بپذ. خواستند یم یدوم یانحام
را تحت « دیآزا» یمردم بود، انقالب اسالم یاز قوا یناش یو حکومت یترق

 ةیشاند»و « هرج و مرج»و « یخواه یادهز»و « یو بار بند یب»عنوان 
اگر انقالب . خواست یم« یانحصار»و آن را  کرد یم یحتقب، «ییبورژوا

موجبات رشد  یجادها و ا حقوق انسان ینمشروطه، حکومت را موظف به تضم
، «اهلل ةاراد»تحقق  یبرا ای یله، مردم را وس۷۵انقالب  خواست، یم یو ترق

سعادت  ینتضم یعنی. دید یم« یهفق یتوال»و « یانقالب سوسیالیسم»
وآن به  ینا یدنرس یبودند برا ای یلهنبود، بلکه آن عموم وسهدف  ی،عموم
 . یاسیس قدرت

  آقای ةدر رد یخواهانجمهور یناز ا یاریبس یخیو نقش تار یاسیعملکرد س 
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مشروطه،  راه آزادیخواهان ةنه ادامه دهند ها ینکه ا دهد ینگهدار نشان م
زب توده و در راس آن ح یرانا« چپ»بلکه فرزندان جناح راست جنبش 

و  ودندهمسو ب یتها در زمان شاه با روحان همانگونه که آن. هستند یرانا
 یزفرزندان خلف ن یناند، ا نگرفته یتخالف روحان یخیموضع تار یک یحت

 یمذهب ی، اما آگاهانه در خدمت رهبر«یعلم ینیجهان ب» یهمواره با ادعا
جناب « خییتار یتلق»شده در  یفتحر یتاست واقع ینا. قرار گرفتند

 . نگهدار

تنها ظاهر امر است و « احراز شده یخاتار یتهو»که آن  بینیم یم پس
به  یمحبوب است، داشته است و ربط یگرانبه آنچه امروز در نظر د ینگاه

 . نگهدار ندارد یامثال آقا یفکر یافکار و الگوها ها، یاستس

 یاسیس شرکت در معادالت یدوستان که سودا یناز ا یاریمن بس بگمان
 ینهکننده که زم یینتع یسالها یندر ا پرورانند، یرا در سر م یندهآ یرانا

 یقو عم یتحوالت جد یجامعه برا یفکر یو آماده ساز یروشنگر ی،ساز
 یمهم و سرنوشت ساز، هم برا ینقش توانست یموجود، م یدر ساختارها

 یروهایبه ن یلخودشان و تبد یاسیس یاتتداوم ح یو هم برا ایران ةیندآ
 یندگانها نه نما سال یناند و در ا غفلت کرده یداکند، شد یفاا یجد یاسیس

در پس اتهام  ها یکالئ یحذف کنندگان صدا یانبلکه حام یسیته،الئ یفکر
 انواعبه  ینیاستبداد د یمو مشغول تقس« یطلب یسرنگون»و « یکالیسمراد»
نگاه دوباره و از  یابج یکهدر حال ییادعاها ینچن. اند بوده« بد»و « خوب»
 یگران،خود و د( یو نه مجاز) ینقش واقع یابیو ارز یخمدرن به تار یدگاهد
جلب اعتماد، تنها  یاند، بجا که نکرده دهند ینسبت م یشبه خو ها یزچ
 . کنند یم تر یقو یانیجر ینرا نسبت به چن اعتمادی یب

از  یرز یقل قولهابدهم که تمام ن یحبزنم و توض یراخ یسالها یناز هم مثالی
 یاتمقاالت س یودر آرش( یرسال اخ ۴در )نگهدار  یآقا ةمطالب درج شد

 . بر گرفته شده است« امروز یرانا»

در انقالب  یا توده یمعظ ینیبرآمد برخاسته از اعماق جامعه و آن نقش آفر با
به حکومت  یوندر ذهن اکثر روحان» یحکومت اسالم» یشهبهمن بود که اند

 ... شده است یلتبد یاسالم« یجمهور» ةیشاند به یدهرس

 یهفق یتوال یدو اجرا در  یاستگذاریامر س یگرنه تنها د یراندر کشور ما ا... 
 یروین یآن حت یها مجموعه یرنهاد به انضمام تمام ز ینبلکه ا یست،ن

 .... رود یکننده هم در ساختار قدرت حاکمه به شمار نم یینتع

 ینوز یوقت ی،رفسنجان انتخاب شدن آقای ةآستان در یش،سال پ ۷۶در ... 
 یتتقو ینهبر امکان و زم یجمهور یاستر یاسیو نفوذ س یشدن نقش حقوق

فکر  یکمتر کس افزود، یموجود م یاسینهاد در نظام س ینا یاراتقدرت و اخت
و  است یاسیدر نظام س یتوجه جمهور یتتقو یدر راستا ییرتغ ینا کرد یم

 ... لذا مثبت است

دولت را فقط دولتمردان  یندولت مدرن شکل گرفته وا یراندر ا... 
نهاد مهم جامعه  یککه دولت مدرن شکل گرفته،  ییدر جا. گردانند یم

 ... بوده، هست و خواهد بود یمدن

   تواند ینم یرانا یاسالم یما در قبال جمهور یاسیرفتار روشنفکران س... 
حکومت  یکپارچگی... سابق باشد سییادر قبال نظام س یاسیهمان رفتار س

در حد  یو تفاوت جد یکسواز  یحکومت اسالم یو دوپارچگ یپهلو
  یزجامعه بر حکومت در وضع حاضر نسبت به قبل از انقالب و ن یرگذاریتاث

 .... است یزتما ینا یاوضاع جهان عوامل اصل یادینبن دگرگونی

 یشهروندان جمهور اما. اکنون با قدرت وداع کرده است یمهاجران... 
 یکاو بمثابه  یژهها نقش و آن. با او وداع نخواهند کرد یرانا یاسالم

امروز و  یروز،د یانو صبورانه م یزو گذر مهرآم یوندپ یرا برا ینیروشنفکر د
 ... ستایند یو م یابند یمرز و بوم همچنان کارساز م ینا یفردا

اعضاء و هواداران  یزتجه یموجود بمعنا ینعمل در چارچوب قوان یرشپذ... 
 ... است یسازمان به پوشش دفاع

معلول  یا ی،شکل مقاومت همگان یانب یبرا« یمدن ینافرمان»کاربرد ... 
 یرغ های یاساسا در خدمت مش یااز مفهوم قانون است  یدرک استبداد

 ۷....شده است یدهکش یشاصالح طلبانه به پ

 یشانمدرن ا یرسراپا غ ییلهابود از تحل یکوچک یفقط بخشها ها ینا 
خود  یاسیس یلکه در تحل یکس. «یتهمدرن» یندگیامروز نما یبعنوان مدع

« مدرن»بر  یرا انکار کند تا باور خود مبن یهفق والیت ةوجود قدرت مطلق
به  ار ها یرون یحاکه صر یکس. بما حقنه کند یبودن ساختار حکومت اسالم

 یآزاد یته،که از اساس با مدرن خواند یفرا م یحکومت یاز جناحها یتحما
 یمبارزات ةیودر نتاقض است، اما هنوز ش یو روح دمکراس یو اجتماع یفرد

 ییدرا تا خواست، یم یرا بدون آزاد یتهکه مدرن یشینبا حکومت پ« رفقا»
 ۷۵انقالب  یارتجاع یداکه هنوز از درک جوهر محرک و شد یکس کند، یم

 ینتر به کوچک تواند ینم خواند، ید ممن عاجز است و آن را انقالب شکوه
که  یکس. باشد یدهرس« یتجدد خواه»شده از مفهوم  یدرک درون

و عامل  یبه قتل سلمان رشد ینیخم یدرجه اول فتوا یحام ی،مهاجران
فرهنگ و  ةاز صحن یکو روشنفکران الئ یختگاناز فره یاریحذف بس

 تواند ینم دهد، یر مقرا« یژهو» یگاهدر جا ینگونهرا ا یراندر ا اجتماع
همگان داشته  یبرا یشهو اند یانب یبه اصل آزاد یدلبستگ ینتر کوچک

 ةاز واژ ی،حقوق انسان ترین یهناقض اول یحکومت ةیکه در سا یکس. باشد
از  تواند ینم کند، یاستفاده م« یرانا یاسالم شهروندان جمهوری»

« یوندحقوق شهر»و « شهروند»نسبت به مفهوم  یدرک ترین کوچک
از  یفرد انسان یتهو یعنی شهروندی ةمسئل ینکهمگر نه ا. برخوردار باشد

حقوق  یکه دارا یستن یجهت نسبت با دولت خود و مگر شهروند کس
 ۶۷ یاتاز ح یا دوره یچدر ه ینکهاست و مگر نه ا یو اجتماع یاسیس ی،فرد
 ةیستاحقوق، آنچنان که ش یناز ا یچیکاز ه یرانمردم ا ت،حکوم این ةسال

است که  یچه اصرار ینپس ا. اند مقام انسان در اجتماع است، برخوردار نبوده
 یم،بده یگرانبه خورد د« موجود یتواقع»آنچه را که وجود نداشته بعنوان 

که  کند ینم یو چندان هم فرق پرورانیم یقدرت در سر م یسودا ینکهجز ا
 یابیمب یرانا یختار یحکومتها ترین یاز ضد بشر یکی یهقدرت را در سا این

 یکجناب نگهدار تنها به  یلهایها و تحل در تمام نوشته. یگرد یدر نظام یا
و  یافتند یآن را در م یمعنا یشانکاش خود ا یا بر خوردم که یشانجمله از ا
همان  ةادام و« یخواهانجبهه جمهور»قرار گرفتن در راس  یامروز بجا

گردن  یشان، به شکست خط فکرسابق در قالب اشکال مد روز روال فکری
 ساختند یمخدوش نم یروزیپ یشکست را با ادعا یو معنا نهادند یم

و به هر بهانه که باشد،  ها ینهزم یندولت و مجلس درهمه ا یقعدم توف... » 
کشور  یجنبش اصالح طلبانه جـار یشبردهمه مـا در پ یقعدم توف معادل
 «...است
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تا  یمدر چنته ندار یزیکه خود چ ییتاسف است که جا یبس یجا یبراست 
مکررا از  یمنگهدار ناچار شو یمانند آقا یم،را اثبات کن یمانها صحت ادعا

بودن اقوام « بافرهنگ»و « مدرن»و « یشاوندیخو»و « یخون» یها پشتوانه
که با نقش  یمارائه ده یگرانبد یریو تصو ییمبهره بجو یشانو خو

« مدرن»که  کردیم یتعمق م یقدر یکاشا. ندارد یهمخوان تاریخیمان
 ةعقب نماندن از قافله، دو مقول یبرا« مد روز»از  یرویبا پ یشیدناند

که  فرمودند یتامل م یتواقع یندر باب ا یکاش قدر ای .جداگانه است
« ما»در  یسنت عناصر بینش ةهم یکهدر حال« یشیدنمدرن اند» یادعا

تنها  یشانو امثال ا یشانا. ماندخواهد  یشند، فقط در سطح ادعا باقاندی یم
روشنفکر  یابند،بنامند که در« یاسیروشنفکر س»خود را  توانند یم یزمان

مخالف جهان بوده است و  یفکر کرده است و حت ییبه تنها یشهمدرن هم
ها  تکرار اشتباهات توده یجهو در نت یدنها دو با بدنبال توده یتاخصلت ماه ینا

از  تواند یتنها م یتنها  در   متفاوت است و یاسیس یتکسب محبوب یبرا
از آنکه به  ما اما بیش ةجامع. بسازد»زرنگ » یاستمدارس یک یشانا

داشته باشد، به  یازفرصت طلب ن یجهو در نت»زرنگ » یاستمدارانس
د وگرنه یاننرا بشناسند و بنما یخیتار یها دارد که گره یازن یشمندانیاند

 یمبنا شود، یم یمعرف« مدرن» یراندولت ا یشانا یرهمانقدر که به تعب
به  یربط ینتر کوچک ینکهباشد، بدون ا« مدرن» تواند یم یزن یشانا یفکر

حتما و همانگونه که از  ینگرش ینچن. داشته باشد یتهادراک مفهوم مدرن
متشکل از  ای به جبهه یتانها ،«یروزشد»و با توجه به « یداستامروزش پ»

 ینیروشنفکران د» یعنیها  آن یخیهمراهان تار و« ها یکالئ»از  یبخش
 یندگاننما معنی یب خود ساخته و شدیدا ةها را در واژ نگهدار آن یکه آقا)»

 «مدرن» ةاحتماال کلم کنند، یم ی، طبقه بند« مدرن یاسیاسالم س» یفکر
خواهد ( بینند یمناسب م سیاسی همان اسالمیون ةساختن چهر یبافر را برای

 ینهم» یجمهور» یشوندنگاه داشتن پ یباق یبرا یبدنبال راهکه  یدانجام
 ییدر جا یزن یناز ا یشهمانگونه که پ. هستند «یاسالم» یتاحکومت ماه

نسل امروز  یاندر م یدمشروطه را با ینمتفکر یواقع ین، وارث اشاره کرده ام
تر از آن  برخوردار است و مهم یسالمت فکر یکجست که هنوز از  یرانا
حس کرده  یکرا از نزد «ینیاصالح حکومت د» یانمدع یادعاها اسیاس یب

و بر  شناسد یم یزاز هر نوعش را ن «یدئولوژیا»و خطر ماندن در بند 
را بر عهده  یسهم اصل یو آزاد یدر به بار نشستن فکر تجدد خواه تابد، ینم

 یو بازنگر یینسل، بدون بازگو ینستن به ایوپ یا یبانیپشت. خواهد داشت
 یرامکان پذ یرویین یچه یبرا یخی،تار یتهایبارز و واقع یخطاها یجد

 . نخواهد بود

 یعخواندم که مرا سر ییجواد طباطبا یاز آقا ی، سخن«تالش» یندر هم من
ها اکنون در پس نقاب  از آن یاریکه بس یاسیس یفط ینهم یادب

 : اند، انداخت پنهان شده «یخواهیجمهور»

 یراهةاست که ب ییها حجاب پرسش ینید یکرروشنف یکنون یها بحث» 
 یروشنفکر. مطرح کرده است یشاز چهار دهه پ ینکردن د یدئولوژیکا
در برابر او گذاشته  ینید یرا دنبال کند که روشنفکر ای یراههب یدنبا یرانا

به  یبا اقتدا یرانا یاست که روشنفکر یدهزمان آن رس کنم یتکرار م. است
 یدراه دوخطر ما را تهد یندرا. کند یداپ «انستنجرات د» یشعار روشنگر

 «یرانبست و یاز پا» های یهگرفتن نظر ینخست، خطر جد: کند یم

 جدیرا  ینید یکه روشنفکر یافتادن در دام کسان یگر،و د ینید یروشنفکر
 « .گیرند یم

 
و  یعرض کردن دو انقالب مشروطه و انقالب اسالم ـ اساساً هم تالش

  یخ؟جعل تار یااست  یتواقع یانقلمداد نمودن ب یاولرا تداوم  یدوم

 
ـ همانطور که در پاسخ سوال شما اشاره کردم، به باور من، انقالب  بیضائی

صدر  یخواهانآزاد یها در جهت عکس خواسته یقاو اهداف آن، دق ۷۵
 یطو اصول شرا یاجتماع یروهاین یببه ترک یاما اگر نگاه. مشروطه بود

منتها در . یافت یمخواه یزن یاریتشابهات بس یندازیمآن دوره ب یاسیس
است که  یما دچار تناقضات جد یسینو یختار ها، یروو نقش ن یبترک ررسیب
انقالب مشروطه . یافتو در یدآن د یرا از وار یتموقع یابیارز بایست یم

 یعمل یتحقق آرزو ۷۵بود و انقالب  یتحول دراز فکر یک ییمرحله نها
آنچه مسلم است (. یعتحکومت شر)در انقالب مشروطه  روحانیت ةنشد

 یواقع یروهاین یخی،سراسر تناقض تار یتهایاز روا یاریکه بر خالف بسینا
 این ةناخواست ةجرق. بودند یخواهانمشروطه طلب، همانا تجددخواهان و آزاد

 رژی ةواقع»در جنگ قدرت با دربار و در ( ضد تجدد) یانقالب را، دو روحان
 یو راهبر( اهیتجددخو)گذاشت  یانقالب بدان پا ینکه ا یریاما مسزدند، »

در دست  یادیشواهد ز. بود یخواهانو آزاد یخواهانآن در دست ترق یفکر
و  یو حاکم پنهان یدر ادوار گوناگون، حام ینکهبا وجود ا یتاست که روحان

 یاز فرصتها یخاص یطدربار بوده است، در شرا یمواز یاسیقدرت س یک
برده است و  هخود بهر ییمرعوب ساختن دربار و قدرت نما یود براموج

جنبش »که  یاعتراضات مردم یتدر هدا یتو نقش روحان «یواقعه رژ»
انقالب  یبدل شد که راهگشا یا نام گرفت، ناخواسته به جرقه «تنباکو

شواهد، نشان از  ةهم ینکهجالب ا. شد یرانا یخواهیمشروطه و جنبش ترق
باور  «هیاتفق»که تنها و تنها به ) یتروحان یا یعهش یرهبر دارد که این

را برقرار  «یحکومت اسالم»فرض که طرح  ینبه طمع قدرت و با ا( داشت
. دانست ینم یزرا ن «مشروطه» یشد و اصال معنا یدانخواهد ساخت، وارد م

متوجه اهداف  ینکهپس از ا یرهبر ینهمان هفت، هشت ماه اول، هم   در
به شکست  برای یتالش یچب شد، به مقابله با آن برخاست و از هانقال ینا

انقالب مشروطه،  یقتدر حق. نکرد یانقالب کوتاه ینکشاندن اهداف ا
انقالب . حال سرشار از تناقض است ینو در ع یچیدهپ یاربس یا واقعه

آن سواد خواندن  یتدرصد از جمع ۹۶رخ داد که حدود  یا مشروطه در جامعه
ثمره آن  ادر اوج قدرت قرار داشت، ام یمذهب یتداشت و حاکمو نوشتن ن

به  یکسوکه از یانقالب. جهان شد یاساس ینقوان ترین یاز مترق یکی یبتصو
 یعنی ی،رهبر مذهب ینتر پرقدرت یگرد یفرار شاه از کشور منجر شد و از سو

 ! شد یختهدر مالء عام به دار آو یفضل اهلل نور یخش
 

جهان،  یخواهیابل انکار انقالب فرانسه بر روند آزادق یرغ یرتحت تاث 
بر لزوم شکل  یدو تاک یشخو یانسان به مقام انسان یگاهجا یخواست اعتال

صاحب حقوق  یبر اساس اراده و خواست انسانها یاسیقدرت س یریگ
 ینتر از مهم یکی بایست یانقالب مشروطه قاعدتا م ی،و اجتماع یاسیس

بردن  یناز ب یعنی کرد، یم یجادا ایران ةاختار جامعرا در س یخیتار تتحوال
تحقق  ی،حقوق فرد ینتام یت،و دستگاه روحان یساختار حکومت استبداد
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 یکانقالب را به  ینمشخصه است که ا ینهم. یراندرا یاجتماع یدمکراس
 . سازد یبدل م یراندر ا یخیمهم تار یاربس یدادرو

از  یاریبس یاسی،و س ینونقا یها انقالب مشروطه توانست درحوزه 
 . بنشاند یبه کرس یونمقاومت مذهب خود را علیرغم ةتجدد خواهان یخواستها

 یتنه توانست حاکم یتنها  که داشت، در  ییانقالب با وجود دستاوردها ینا 
 یتروحان یاستبداد را به مخاطره اندازد و نه موفق شد از نفوذ دستگاه مذهب

از روشنفکران  یا عده. بکاهد( خواست یم یعتشر ینکه حکومت و قوان)
تالش  ودند،در جامعه آگاه ب یتروحان یقبه نفوذ عم ینکهمشروطه بلحاظ ا

خود دست  یاسیبه اهداف س یوناز نفوذ روحان یریکه با بهره گ کردند یم
شدن به اهداف خود، بناچار از سطح  یکنزد یراه بجا یناما در ا یابند،

 یوندکوتاه آمدند و تالششان در پ یخواهانهو ترق هیدخواهانآزاد یها خواسته
 یاناما در م. بود تمحکوم به شکس یتالش یزن «یعتشر»با  «یتمدن»زدن 

 ینکه با شهامت و صراحت به نقد قوان یبودند کسان یخواهان،آزاد ینهم
. گفتند یسخن م یتدادن به روحان «باج» سرانجامی یو ب شریعت ةعقب ماند

 یلداشت بدل یهاییانقالب همراه ینکه با ا یزدربار ن یخواهجناح ترق ینهمچن
تنها در  یگری،ناپ ینهمچن و یتدوگانه و هراسش از نفوذ روحان یتهو

 . کرد یهمراه یونبا انقالب یمراحل

انقالب مشروطه را روشنگران دوران  یتدارک مقدمات فکر های ینهاگر زم 
ر خارج و سپس در داخل کشور ها د مدارس و روزنامه یسشاه، تاس ینناصرالد

آن شد، عقب  یمنجر به ناکام یی،دستاوردها یرغمکه عل تر یعامل قو یم،بدان
 یبود که حت یقدرت مذهب یگاهوجود پا یجهو در نت یاجتماع یگاهپا یماندگ

 «و مبارز یخواهآزاد» یروین یکثبت خود بعنوان  یانقالب برا ینتوانست از ا
اشتباه فاحش  ینا ةیجنت. قعا با آن همراه بوده باشدوا ینکهبدون ا ید،بهره جو
 پیشرفت ةبازدارند یاصل یرویبعنوان ن یتنقش مخرب روحان یصدر تشخ

بر وجود  یمبن اریخیت یقتوهم عم یکشد که  یناهداف مشروطه، ا
 یبراست ینبارکه ا یافت ۷۵خود را در انقالب  ینی، نمود ع» یمترق یتروحان»

 . قرار داشت یتنروحا یفکر یتحت رهبر

 یعنیخود  یدر دوران مشروطه نتوانست هدف اصل ینکهبا وجود ا روحانیت
طرح و در  ینهم ةینرا تحقق ببخشد، اما بر زم» یحکومت اسالم» یبرقرار
بعبارت . سازد ی، اهداف خود را عمل۷۵همان طرح توانست در انقالب    تداوم

 . شد یختهر یتدر دوران مشروط» یحکومت اسالم»طرح  یگرد

و  یطلب یشرفتپ یخواهی،آزاد یعنیانقالب مشروطه،  یفکر یها مولفه 
 ۷۵ یانقالب اسالم یفکر یها بود و با آماج یاسیو س یاجتماع یدمکراس

 همسویی ةو پشتوان یاریکه به  یانقالب یها خواسته. نداشت یتیسنخ یچه
و   «یونمل»قابل توجه  یو بخشها «یونمذهب یمل» ،«چپ یروشفنکر»

و  «با غرب یتضد»عبارت بودند از  ید،رس یجهبه نت ینی،خم ریبرهب
 یمنظور آزاد) «یآزاد»با  یتو ضد «با تجدد یتضد»، «یالیسمامپر»

 یکسوکه از  یسلطنت استبداد ینکها(. است یئولوژیکو فرا ا یبرالل یبمعنا
 های یشزمینهوجود پ یگرد یغرب داشت و از سو یاقتصاد یسمنگاه به مدرن

 یتشکل، تجمع و آزاد یچون آزاد یاسیس یهایوجود آزاد یعنیه، یتمدرن
. قابل انکار است یرغ یامر کرد، یم یرا نف یعدالت اجتماع ینوهمچن یانب

 یهایعقب ماندگ ةیجنت یزن یاست که انقالب اسالم ینا دیگر ةاما نکت
 اتنه و روشنفکرانش بود که ایران ةجامع یخدار در تار یشهر یاسیو س یفکر

 یجمهور  در چنته داشتند،  یکردن نظام سلطنت یگزینجا یکه برا یزیچ
 ترین یارتجاع یها بود که همانا تحقق خواسته یرانا یاسالم یستیشبه فاش

از شرکت  یاریبس ینکها. بود یتروحان یعنی ایران، ةجامع یفکر یفهایط
ند که کن یوانمود م ینطورا ی،اسالم یانقالب ارتجاع یانکنندگان و حام

 یدهها دزد را از آن «یرهبر»بناگاه  ینیاند و خم داشته یکدمکرات یخواستها
 یرا برا یآزاد ها یرون یناز ا یچیکه. است یتخالف واقع یاست، امر

 یو پارلمان یکساختار دمکرات یکخواهان  یچیکه خواست، یهمگان نم
حکومت  یک خود، یدئولوژیکا یبر اساس باورها یکنبود، بلکه هر  یبرالل

 یتهایزنان، اقل یها به آزاد گروه یناز ا یچیکه. را در نظر داشت یتک حزب
نبود و عدم  ییخواهان کثرت گرا یچیکنداشت، ه یتوجه یو قوم ینید

 ةی، کل...و «یزیست یگانهب»کردن آن با  یگزیناعتقاد به آنچه در باال و جا
 «چپ» های مسوییه اصوال. گرد آورد ینیرا حول اقتدار خم ها یرون ینا
در  ی،حکومت اسالم یکخواهان  یروهایو ن یتبا دستگاه روحان یرانا

گردد و رهبران  یانقالب بازم یناز ا یشها پ با نظام سلطنت به سال یتضد
به دستبوس امام  ی،مذهب -یو از مل یونیتا کنفدراس یا از توده یاسیس
و دفاعش را  «غرب» باا او ر یتبود و ضد یکیبا او  یشانها شعار رفتند، یم

 . ستودند یم «ینانکوخ نش»از 

 
درون حکومت هر قدر در مقابل جناح « اصالحات»ـ ظاهراً جبهه  تالش

در همساز و همآواز  یزانهمان م   موفق بوده است، به نا« انحصار طلب»
 یلطرح تشک! یروزخارج کشور با خود موفق و پ یسیوناز اپوز یروهائیکردن ن

در  لها قب از ماه« اصالح طلب» های یسینتئور یاز سو« تازه یها ائتالف»
 ینیخواهان ببار نش یمنشور جمهور یا یانیهاست و ارائه ب یغو تبل یهکار ته

« تازه یائتالفها»فکر  یدایشپ ینهزم یحدر توض. ها است تالش ینآشکار ا
کومت ح یجبهه اصالح طلب یانهمان بلندگو   از زبان یدتر از هر کس با بارز

 یعلو ین،الواعظ شمس یرجبهه نظ ینهمزمان با اقرار سران ا. یدشن ینید
، «در باال یچانه زن»دوره  یکبه شکست خود پس از ... و یانتبار، حجار

 یانهایجر یکاصالحات دمکرات یرشپذ یتظرف یاز حد رو یشحساب ب»
 ینگهبان و شورا یشورا یرنظ «یانتخاب یرغ ینهادها»و « محافظه کار

 «یانتخاب ینهادها یقدرت قانون یرو یهودهحساب ب»، ...صلحت نظام وم
جلب اعتماد »و  یاسیبن بست س خروج از این ةچار یانآقا یناز ا یبرخ... و

و افزودن چند حلقه  «ها یخود» زنجیر ةحساب شد یشرا گشا« مجدد مردم
 یها ائتالف»خود دانسته و طرح  یرسم یرو غ یرسم یارانشده از  یدهگز

و  یـ مذهب یمل ی،نیروشنفکران د»با حضور  یائتالفهائ! دانند یم« تازه
و  ها یروبا همه ن یو برخورد منف یستندن یزست ینکه د یخواهانیجمهور

 یشاز پ یکیالبته « اند منسوب به انقالب را کنار گذاشته های یدهپد
اصالحات همراه با حفظ چهار  یتالش برا» ،«یائتالف» ینچن یها شرط

 . «کشور است یاسیس یو مخالفت با فروپاش یوب نظم کنونچ

از  یکیدر  یائتالف ینچن یخود برا یبمنظور اعالم آمادگ یخواهانجمهور 
جنبش  یک یجادا... »: نویسند یخود م یخواه یجمهور یانهیهب یبندها

مطالبات مردم  یرشو پذ ینرا به تمک یاناقتدارگرا تواند یم یکدمکرات یعوس
انتخابات آزاد و در  یبرگذار یاسیس های یبه آزاد یابید و راه دستوادارساز

 یو گذار به دمکراس یقانون اساس ییرتغ یرا برا یمراجعه به آراء عموم یتنها  
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در جهت شکل  یخواهان گام یتشکل جمهور یانیهب ینو از نظر ا« .یدبگشا
و  تیکه در ماه یپرشسهائ یسهمقا ینپس از ا. است یجنبش ینچن یریگ

 : از تندعبار آید یم یشپ یخواهاناقدام جمهور یقیحق یزهانگ

بود  یا پروژه یع،جنبش وس یک یقاز طر یانالف ـ وادار ساختن اقتدار گرا 
 یپ ینیو روشنفکران د یتوسط اصالح طلبان حکومت یشسال پ ۵ـ  ۰که از 

وژه از پر ینپس تکرار ا. است یدهگرفته و امروز به اقرار خودشان به ثمر نرس
 داشته باشد؟  تواند یم یچه معنائ یخواهانجمهور یسو

 یدر قانون اساس ییراتیمردم محدود به تغ یکامروز مطالبات دمکرات یاب ـ آ 
 یبر برگذار یاست؟ و مبارزات مردم و خواست آنان مبن یاسالم یجمهور

 یمبتن ینیپس از شکست پروژه اصالحات در حکومت د ی،همه پرس
نظام  یدر مخالفت با فروپاش یحفظ نظم کنون»ر چارچوب برمالحظه و د

 است؟  ینید «یاسیس

است که  ینیکوله بار سنگ «یمسالمت جوئ»پ ـ سالهاست ابهام در مفهوم  
 یرانو ملت منزجر از قهر و خشونت ا یاجتماع یاسیس یروهایدست و بال ن

 یو نهادها حکام یهایو نابکار ها یقاطع در برابر هرزه در یستادگیرا در ا
هان مدافع یخواجمهور یژهو بو ها یرواز ن یبرخ. بسته است یاسالم یجمهور

نموده و  یارسوء بس های یابهام بهره بردار یناز ا ینیاصالحات در حکومت د
از قهر و خشونت در  یجوئ یو دور یزمسالمت آم یها اتخاذ روش. نمایند یم

بر  یمبتن یاسینظام س یدنمطالبه آن برچ ینتر که باال یجنبش اجتماع یک
و  یحقوق یفو تکل ییندر تع ینبرداشتن بساط مداخله د یانو از م یند

 یو حقوق یاسیبه مفهوم تن در دادن به نظم س تواند یم یااست، آ یقانون
 گردد؟  یاست تلق ینآن بر د یادکه بن یکنون

 
 ینن اولهما   من از یکه مطرح است وبرا یسوال اصل ببینید،: الف – بیضائی

 یکعموم که  «ینیشور حس» یختگیو در بحبوحه برانگ یخاتم «انتخابات»
 یاسیساختار س یابوده است که آ ینکرد، ا یخود تلق یرا ناج «دمکرات یدس»

به  یازن نخست ةاصالح، در وهل یشما برا. یرخ یاموجود، قابل اصالح هست 
 ییر،بر لزوم تغ یدن بتوانکه با اتکا بر آ یدموجود دار یاسیدر ساختار س یموارد

 . یدکن یدآن قانون تاک یا ینوضع ا یااصالح، حذف 

 الهی ةشناختن کمال اراد یتحکومت، برسم این ةاساس تفکر سازند 
نقص عقل انسان در  یاواعتقاد به ناکامل بودن  یهفق یول یندگیبنما

 «نموم»به  یزمردم ن یانم یندر ا. سره از ناسره گذاشته شده است یصتشخ
 ندا شده یطبقه بند «دارالکفر»و  «داراالسالم»و  «زن»و  «مرد»، «کافر»و 
. دهد یم یلتشک یزرا ن یقانونگذار یاست که مبان یتیاساس آن ذهن ینو ا

 یوهدر مقدمه خود، در بخش ش یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس
 یالماس یبا توجه به محتوا یقانون اساس»: حکومت در اسالم، آورده است

بود  ینبر مستکبر ینمستضعف یتمام یروزیپ یبرا یکه حرکت یرانانقالب ا
در  یژهبو. کند یانقالب را در داخل و خارج کشور فراهم م ینتداوم ا ینهزم

تا  کوشد یم یو مردم یاسالم یجنبشها یگربار د ی،الملل ینگسترش روابط ب
م امه واحده و انا ان هذه امتک)را هموار کند  یامت واحد جهان یلراه تشک

ستم در  تحتو استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و ( ربکم فاعبدون
نظام  یاز آرمانها یکیبخش از مقدمه  یندر ا« .یابدجهان قوام  یتمام

و  یقتشو کند، یم یفقانون آن را شرح و توص ینکه ا یاسالم یجمهور

واحد  ینظام جادینظام و ا ینا های یشهاند یرشدگر در پذ یگروهها یبترغ
 یشهاند ینا ادر سرلوحه کار خود قرار داده و ب یامت اسالم ةیشتحت اند

 یها نظام یبرانداز یشهگرفته و در اند یدهها را ناد کشور یها و اقتدار مل مرز
 یبه معنا یشهاند ینا. است واحد اسالمی ةجامع یجادها و ا حاکم بر کشور

 یانبه طغ یملل دگر اسالم یبترغ ها و کشور یرسا یدخالت در امور داخل
مقدمه خود تحت عنوان  یگرد یجا درقانون  ینا. آنان است یاقتدار مل یهعل

... »را  یارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم یفاز وظا یکی یارتش مکتب
« ...قانون خدا در جهان یتجهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکم

 یجمهور یانزدهم اصل سوم قانون اساسعنوان نموده است در بند ش
 یمتنظ»: است، آمده یاسالم مهوریدولت ج یاهداف عال ینکه مب ی،اسالم

 ةاسالم، تعهد برادرانه نسبت به هم یارکشور بر اساس مع یخارج یاستس
واژه تعهد  ینجادر ا. «از مستضعفان جهان دریغ یب مسلمانان و حمایت
از مسلمانان  ینظام حت ینا یتحما بینمسلمانان م ةبرادرانه نسبت به هم

اصل نه تنها نشان داده  ینا. است تروریستی های یشهمعتقد به اند یادگرایبن
را  یتحما ینبلکه ا باشد یم یادگرابن یاسالم یگروهها ینظام حام ینکه ا
 یستیترور یاز گروهها یتاصل حما ینمطابق با ا. داند یخود م یفهوظ

 ینظام تلق ینا یفاالسالم، حزب اهلل و حماس از وظاهمانند القاعده، انصار 
و نهم  یکصدو هفتم،  یکصدبنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول . شود یم

نظام را  ینمقام ا ینتر باال ی،رهبر یشورا یااز فصل هشتم مربوط به رهبر 
 توانند یم یو تنها کسان دهد یخاص از اجتماع اختصاص م یا تنها به طبقه

. مرد و مسلمان باشند ی،دوازده امام یعهش یکه روحان یابندمقام دست  ینبه ا
 یانتخاب شدن برا یاسالم یجمهور یو پانزدهم قانون اساس یکصد صولا

مردان مجاز شمرده و زنان حق انتخاب  یرا تنها برا یجمهور یاستمقام ر
 یسرئ»اصل ذکر شده است  یندر ا. جمهور را ندارند یسشدن به عنوان رئ

« ...باشند یم یرز یطکه واجد شرا یاسیو س یرجال مذهب یاناز م یدمهور باج
است که تحت  عظیمی ةکوچک آن فاجع یها تنها نمونه ها ینا. انتخاب شود

 . حاکم است یرانبر سرنوشت مردم ا یعنوان قانون اساس

کردن آن، از  یبر لزوم جهان یدو تاک یدئولوژینسبت به ا ینگرش ینچن 
است که  یچه کس. است یتربا ساختار توتال یستیفاش ینظامها یها مشخصه

نظر را  ینمن ا. سقوط قرار دارد یبحکومت سالهاست که در سراش یننداند ا
 یزن نیاز ا یشوهمانطور که پ «قابل اصالح است یهر نظام»قبول ندارم که 

قابل  یرغ یتاماه یرا جزو نظامها یام، حکومت اسالم ها گفته گفتم و بار
 یتلریه یسمجهات به فاش یارباورم که از بس ینو بر ا دانم یاصالح م
چون در اروپا برقرار  یتلری،ه یسممنتها فاش. قابل انکار دارد یرغ یشباهتها

متحد،  یهایرویشده بود و جهان غرب را مخاطره انداخته بود، توسط ن
 یهاینجارناه ینهمواره ا یران،منطقه، مانند ا یسرنگون شد، اما در کشورها

شده است که البته  یتحما یو حت یرفتهپذ یغرب یتوسط دولتها ی،ساختار
 یستیحکومت فاش. اند، آگاهند اشتباه بزرگ که مرتکب شده ینامروز خود به ا

گوبلز در آن  یبرهبر «طلب حاصال» یجناح ماند، یهم اگر بر قدرت م یتلره
جستن  ینها به معنات یی،نظامها یندر چن یاما اصالح طلب. شد یم یجادا

 ةچهر یکها از بحران و ارائه دادن  خارج ساختن حکومت یبرا ییراهها
حال در  ینهمانگونه که در مقابل و در ع. حکومتهاست یناز ا مقبول جهانی

وجود  «فرهنگ ورز»و  «دوستهنر»و خشک، گوبلز  ینظام یتلرکنار ه
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. ییمبلز دارد، روبروبه گو یاریبس یکه شباهتها یبا خاتم یزداشت، امروز ن
 یذات ةیدپد یکها  در آن گری یکه خشونت و وحش ییحکومتها یناصوال چن

به جهان اثبات کنند که  خواهند یوجود دارند که م ییها است، چهره یتیو هو
 . هم با فرهنگ هستند یاربس

هستند که متوجه زنگ  یونبه باور من، اصالح طلبان، آن بخش از اسالم 
به صدا  یمجامع جهان یو هم از سو یرانمردم ا یهم از سوکه  یخطر بزرگ

 ینا یاتکه تداوم ح ییها متوجه خطرها آن ینکهاما ا. اند در آمده است، شده
ها  آن دمکرات بودن ةنشان یچوجهاند، به شده کند، یم یدحکومت را تهد

 یفکر یزاناصالح طلبان از آنجا که خود از عناصر سازنده و طرح ر. یستن
جرم آن  یکشر ها یو نامردم ها یتاز جنا یاریاند، در بس حکومت بوده ینا

بدهند  «باج»هم ناچارند مرتب به آن جناح  ینهم یهستند و برا یگرجناح د
و  «یاییماف» یو باندها یاسیس یریهایگ یمها در تصم نقش آن ییتا از بازگو
گرو  ییدر جا یششانر یگربعبارت د. چشم بپوشد یاقتصاد یها اختالس

 یهدر توج یاصالح طلبان مرتب سع یناست که هم ینا دیگر ةفاجع. است
حکومت را در دو دهه به  ینا یحکومت دارند و خشونت ماهو ینا یاتجنا

 کردند، یزبان دراز نم رکه اگ اندازند یو حذف شده م یگردن آن هزاران اعدام
مردم و اصالح  یاناگر به ارتباط م یگرد یاز سو. آمد یبال بر سرشان نم ینا

اصالح  یبرا «مردم»که عامل  یافت یمدر خواه یفکنیم،ب یطلبان نظر
 یریمدر نظر بگ یزرا ن یناما ا. یبحذف رق یبود و هست برا ای یلهطلبان وس

اند که از  سال گذشته متوجه شده ۵سال و بخصوص در  ۶۷ ینکه مردم در ا
 . شود یه مقدرتمداران استفاد یتموقع یمتحک ینامشان تنها برا

از دو جناح  یچیکشدند که ه یتواقع ینها متوجه شدند ا سال ینمردم در ا 
اصالح طلبان که به . آنان باشند های خواسته ةکنند ینتام توانند ینم یحکومت

 توانند یو نه م خواهند یحکومت بودند، نه م ینا «برنده»برگ  ینباورمن آخر
 ینبر ا یقتدر حق ها تالش آن .بسازند «مردم»، حکومت «اهلل»از حکومت 

دارند،  یکساختار دمکرات یک یکه مردم نظر به سو یطیبود که در شرا
موهوم . است یققابل تطب یاسالم ینبا قوان یساختار یناثبات کنند که چن

جهت،  یندر ا یادعا امروز بر همگان روشن است، چون هر کوشش ینبودن ا
خواهد بود و نه بر  ینید یورهابنفع دست» یدمکراس»تنها به اخته کردن 

وجود ندارد که بتوان  ییقابل اتکا یمبنا یچحکومت ه یندر ساختار ا. عکس
است که  یهمان گره کور   نکته ینو ا یدرس یبر آن به مدل دمکراس یهبا تک

 . سازد یقابل باور م یرجهت را غ یندر ا ییهر ادعا

اما قدرت . کنند یرتسخ ییهاقدرت را بتن خواستند یاصالح طلبان در ابتدا م 
 یمدت کوتاه یکه برا یزرا ن یمردم یگاهبود و پا یشترها ب از آن یبرق

 حمایت ةجلب دوبار یها برا آن. ندارند یگرتوانستند به خود جلب کنند، د
 ینکا ند،ا که در حلقه خشونت و قهر مجموع حکومت محاصره شده یمردم

ها  سال یناند که در تمام ا ردهآو یرو «یسیوناپوز»از  ییبخشها یبه سو
ها بدهند، قدرتشان نه  به آن ییخواسته به قدرتمداران اثبات کند که اگر جا

بخش که امروز  ینا. خواهد شد یتتنها به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه تقو
 یته یبرا یتالش یچاز ه اه سال یناصالح طلب نام گرفته، در ا یخواهجمهور

 «اصالح طلبان»ها بنفع منافع  و مدرن آن یواقع یها از معنا کردن واژه
گرفت و مقاومت  یدهرا ناد ینحاکم یاسیو س یخشونت فرهنگ. نکرد یکوتاه

به  یتالش کرد تا هر نقد جد. خواند «یخشونت طلب»در برابر آن را  یمنف

خاموش  ی،و خشونت طلب «یسملیکاراد»حکومت را تحت عنوان  ینا یتکل
 یگرانبه د یبه ظاهر مخالفت کرد، اما خود در انگ زن «یانگ زن»با . سازد

را به مطبوعات و جلسات خارج  یحکومت «اصالح طبان»راه نفوذ . سرآمد شد
 یریتزو یچآنان از ه «یخواهیمبارزات و آزاد»از کشور گشود و در وصف 

مغرض و  ین،کرد که معترض یجادا ییدر خارج از کشور فضا. نکرد یکوتاه
و بد سابقه را  یقناال یتهایوه کنند و در عوض، شخصجل یضد دمکراس

 یشده، به عرش اعل طرح ریزی ةبرنام یکو در  اش یغاتیتبل یتوسط ارگانها
 «پست مدرن» ینبر نظرات متفکر یهبا تک یزن سیاسی ةدر عرص. رساند

موجه جلوه دهد و آن را مناسب  راغرب، تالش کرد تا مدل حکومت موجود 
خود که تحت  یاتها و نشر با استفاده از ارگان. کند فیتعر یرانا یطشرا

 یدر جو ساز کنند، یم یندگیرا نما اش یگروه یاتپوشش دو خرداد، نظر
جلوه دادن جهت  «یانتک جر»در خارج و  یحکومت اسالم ینمخالف یهعل

بدون . بهره برد ی،موجه جلوه دادن اصالح طلبان حکومت یها برا مخالفت
و نه ) حکومتیان ةوار برازند یبه تکرار طوط ی،فکر استقالل ینتر کوچک

 یبرا یگر در جهت عشوه یپرداخت و خالصه از هر فرصت( یسیوناپوز
 یزن یگوشه چشم یکه اصالح طلبان حت یغااما در. اصالح طلبان بهره جست

 . ها نشان ندادند به آن

 ینا ییبانبه پشت یشاز پ یشامروز اوضاع فرق کرده است و اصالح طلبان ب 
همواره  یوناست که اسالم ای یوهش متحدین، ةگسترش حلق. محتاجند ها یرون

دفع خطر و قدرت  ی،بحران یطاند تا در شرا از آن بهره جسته یخدر طول تار
در مقاطع » ای دهتو»از همراهان  یتهمانگونه که روحان. کنند یتخود را تثب

رفت و همانگونه که ضد سلطنت بهره گ ةجبه یتتقو یبرا یخیگوناگون تار
اصالح ». به قدرت استفاده کرد یدنرس یبرا «چپ» یسیوناز اپوز خمینی
موضع قدرت  ینتضم یکه برا برند یبه سر م یطیامروز در شرا یزن»طلبان 

از بازگشت  لوگیریج یبرا ینو همچن یساختار حکومت ینا یپس از فروپاش
آنچه مسلم . جویند یم ها یرون ینهم یانخود را در م ین، متحد»سلطنت »

 اصلی ةبازند  طرح مشترک،  ینا یدناست، در صورت محال به سرانجام رس
 . خواهد بود» یدمکراس»

 
تر  فرا یارامروز، بس یرانمردم ا یها به باور من خواسته. یرو باز هم خ یرخ -ب

 یحکومت اسالم. عرضه کردن دارند یبرا ها یرون یناست که ا یزیاز آن چ
را  یآن، فروپاش یرو تعم یصافکار یبرا یاست و هر تالش یدهاز درون پوس

 یهایو باز ها یرنگاند و ن شده تر یارامروز مردم هوش. خواهد کرد تر یحتم
 یعلم شده توسط دستگاهها یپوشال یها و قهرمانها سال ینا یاسیس
 یرانداخل ا یکه از تحوالت اجتماع مثبتی ةآنچهر. را باور ندارند یغاتیتبل

مردم در  یو فرهنگ یدفاع یسمکه به مکان ییشده است، تنها تا جا یمترس
 یتواقع یگراما بخش د. ردصحت دا گردد، یفرهنگ حاکم، باز م یلبرابر تحم

 ةبسته بودن هم یلبدل یران،زنان و نسل جوان ا یاریاست که بس ینا
و خشونت فرهنگ حاکم است،  یلتحم ةیجمحض که نت امیدی ها و بی روزنه

 یخدر طول تار یچگاهه. اند آورده یرو» یشخو یبتخر» یانعص ینوعبه 
 یزآم یرو تحق یتیجنس ینچنینبرخورد فرهنگ حاکم نسبت به زنان ا یرانا

ها  آن یها کردند، حقوق مدن را به زور بر سر آن یروسر یکسواز . نبوده است
ارضاء  یابزار برا یکنگاه به زن بعنوان  یگرد یپا گذاشتند و از سو یررا ز
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 یکسواز . کردند یتتقو یآور یرتبه شکل ح( ینبا اتکا به د)را  یجنس
 یسد کردند و از سو ها زمینه ةنسل جوان را در هم یدنامکان شکفتن و بال

شان  بازار مکاره ةرا روان یمواد مخدر و انواع ابزار و امکانات خودکش یگرد
بود، امروز  یشزندان خوشاهد اعدام فر پیش ةکه در دو ده ملت ایران. کردند

 یانشاهد عص یگرد یهمچنان شاهد سرکوب نسل جوان است و از سو
است  ینا یتواقع. یرانا ةیندسازندگان آ معیدسته ج یخودکش یاخاموش 

ان قانون  یا ینا ییرتر از آن است که با تغ فرا یاربس یاجتماع یکه آشفتگ
است و تنها راه  قتل عام خزنده یک ینا. به آن داد یگریبشود سمت د

ساختار  ییرتغ یبرا یاسیو س یاجتماع یرحرکت فراگ یکمتوقف کردن آن، 
 . است یراندر ا یاسیس

  
. ییمجهان روبرو یحکومتها ینتر از خشن یکیکه با  دانیم یما م -پ

و قدرت خود را  گذارد یبه خواست مردم احترام نم یچوجهکه به یحکومت
است که  ینیحکومت بر د ینا یاتکا. کند یم خداوند ارزیابی ةبر اراد یمتک

دگر باور را خدمت به خدا  یو حت «مخالف»و  «معاند»اعمال خشونت بر 
 یجبس یو رسم یاساس هم پاسدارانش را در لباس شخص ینو بر هم دانسته

سرکوب ازهنگام قدرت  یاستس ینا. کرده تا دمار از روزگار مردم در آورد
 ینتنها مرکز ثقل ا. ادامه دارد یزا به امروز نحکومت آغازشد و ت ینا یریگ

 ینکها نسرکوب بدو یسماما مکان. ها در هر دهه تفاوت داشته است سرکوب
خشونت، نه  ینا. به آن وارد شده باشد، همچنان ادامه دارد یخلل ینتر کوچک

 ترین یرحمانهبه ب یزن یاجتماع یها بلکه در جنبه سیاست، ةتنها در عرص
تجاوز،  یختن،بدن، سنگسار، بدار آو یقطع اجزا. گیرد یشکل صورت م

خشونت را بازگو  ةابعاد گسترد یناز ا ی، تنها بخش...یو جسم یشکنجه روان
 . کند یم

 ینچنینا یاست که در برابر خشونت ینا ییم،که با آن روبرو یحال پرسش 
ض را از اعترا ینوع یچسرکوبگر، ه ینچنینا ییحکومتها. کرد یدچه با یان،عر

 یگرو بعبارت د یستندبرخوردار ن یمردم یتوچون از حما آورند یتاب نم
و  ماندن یلرزان و سست است، ابراز خشونت را تنها راه باق هایشان یهپا

 یابزار، حکومت اسالم ینبدون ا. بینند یواردار کردن مردم به سکوت م
 سیونیاپوز»و  یآن بخش اطالح طلب حکومت. سرنگون شده بود یشسالهاپ

 یو آوردن مثالها یبو غر یبعج یفوابسته به آن در خارج، با دادن تعار»
مسالمت » نامها ب آن. حاکم حرکت کردند یتهمان ذهن   از یم،قابل تعم یرغ

 یرفت،را نپذ «اصالحات»را که چارچوب  یاعتراض ی، هر گونه صدا» ییجو
ناک است خطر یاربس ینا. به سکوت واداشتند «یخشونت طلب»تحت عنون 

. یمکن یفتحر یجهو در نت یفتعر»مصلحت زمان »ها را بر اساس  که ما واژه
و  یبعج مثالهایهمان    از یزن «یگاند»آوردن مثال مبارزات بدون خشونت 

جنبش هند تحت . است یراندر ا یجار یاتبدون در نظر گرفتن واقع یب،غر
 یکهزمان. بود یجنبش استقالل طلبانه و ضد استعمار یک ی،گاند یرهبر
 یها فراخواند، توسط رسانه یسیانگل یکاالها یممردم هند را به تحر ی،گاند
ستمدار منحصر به یاوس یلسوفف ینوجهان متوجه ا شد یمنعکس م یجهان

در  یلومتریک ۳۰۶ ةیادمارش پ یکمردم را به  یگاند یکهزمان. فرد بود
 یرمس یندر ا یانفرا خواند، تمام مطبوعات جه «نمک یاتمال»اعتراض به 
توانست اعتماد مردم هند را از مسلمان گرفته تا هندو  یگاند. حضور داشت

 یآورد، چرا که پا مگرد ه یخواست عموم یکبدست آورد و همه را حول 
 یخهم جزو آن تک ستارگان درخشان تار یبود و گاند یاندر م یمنافع مل

و  «اندیشد یمن نمآنکس که چون »حذف  ةیشاو نه اند ةیشاند. جهان بود
 یرویدر برابر ن یو همبستگ یکدیگرقدرت، بلکه تجمع و مهر و احترام به 

 . بود یخارج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
متفاوت  یارکه ملت ما در آن قرار دارد، بس یشوم یتموقع یا یتوضع ینا 

بن بست بزرگ است  ینشاهد ا حکومت اسالمی، ةتحت سلط یرانا. است
نفر  ۷تا . شود یاز آنکه آغاز شود، سرکوب م یشپ یهر حرکت ی،که هر تجمع

به  یاو  آورند یسر از زندان در م یا شوند یم یددور هم جمع شوند، ناپد
 . میرند یمشکوک م یمرگها

که بر سر  یدیمد ۵۳در سال  یاندانشجو یدر مورد حمله به خوابگاهها 
و  «اصالح طلب»ها،  سرکوب ینو در ا آورند یملت چه م ینجوانان ا

به سخنان  یاست نگاه یکاف. قرار دارند یکدیگرچگونه در کنار ، «اقتدارگرا»
 ینبه هم یندر حمله معترض یاو  یندازیمب یاندر نکوهش دانشجو یخاتم

 مجریه، ةقو یسبعنوان رئ یکه جناب خاتم ییدانشجو یراعتراضات اخ
 یکه برگزار نشد، چون تمام شهرها یرت ۷۳به سالگرد . مسئول آن است

و اطالع  یبود، اطالع رسان «یانتظام یروین»رگ پر از مامور و تانک و بز
 ... ممنوع اعالم شد ی،و خارج یداخل یها توسط رسانه یرگ

که ما  دانند یرا همه م ینو ا خواهند یرا نم یحکومت جان ینا یران،مردم ا 
مردم  یاعتراض یکه صداها بریم یبسر م یطیو نه در شرا یمدار ینه گاند

امروز مردم و بخصوص  یاریهوش ینهمهبا ا. یابندب یابیت همصدافرص
 یها بدور از شعارها آن یو انسان یکدمکرات یها که خواستها جوانتر

از  یندست د یاز کوتاه یمبن یهمگان یبدنبال طرح خواستها یدئولوژیک،ا
 «ییمسالمت جو»تر از آن است که تحت عنوان  است، فرا یدولت و دمکراس

 . ها را به سکوت واداشت بتوان آن

 
 با سپاس فراوان از شما یضائیـ خانم ب تالش

 ۶۶۶۳آگوست  ۷۰فرخ نگهدار، هویت تاریخا احراز شده ی ما جمهوریخواهان، سایت ایران امروز  ۷
 همانجا  ۶
 همانجا ۳
 همانجا ۴
تمی در برابر بیم موج، مجلس خا: نقل قولهای باال از این مطالب اقای نگهدار برگرفته شده است ۷

ششم و مسیل نوین خط مشی سیاسی، آقای مهاجرانی، ما به شما به درود نمی گوییم، معنای 
 خرداد، برای مهار تمرد از رای مردم ۷۳رای اعتماد به خاتمی است، ایران پس از  ۳۶انتخابات 

 

وارثین واقعی متفکرين مشروطه را بايد در میان نسل امروز 

ايران جست  که هنوز از يك سالمت فکری برخوردار است و 

به بار نشستن فکر تجدد خواهی و آزادی سهم اصلی را بر  در

پشتیبانی يا پیوستن به اين نسل، بدون  . عهده خواهد داشت 

بازگويی و بازنگری جدی خطاهای بارز و واقعیتهای  تاريخی 

 .، برای هیچ نیرويی امکان پذير نخواهد بود
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 نادره افشاری

 ی دوم خرداد پروژه
 !ی اصالحات و نوسازی جبهه های تازه خواهان، ائتالف جمهوری

 

. برای رژیم تهران سال خوبی نبود ۷۳۵۷سال  
ی روند کار دادگاه میکونوس در رابطه با  ادامه

صدور تروریسم دولتی حکومت اسالمی به 
محکوم شدن نفرات . جاهای باریکی کشیده بود

درجه اول این حکومت به عنوان آمران آن جنایت 
نظیر بود، دنیا را  بی فجیع تاریخی که در نوع خود

شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی . تکان داده بود
ی ریاست  که سال پایانی هشت ساله

کوشید با دستکاری  گذراند، می اش را می جمهوری
در نص قانون اساسی حکومت اسالمی که 
ریاست جمهوری هر رئیس جمهوری را تنها به 

های قدرتش را در  کرد، پایه دو دوره محدود می
شیخ رفسنجان خواب . سنگ و سمنت فرو کند
العمری از سنخ  و مادام  ریاست جمهوری مطلقه

سوریه و پرزیدنت « دوست و برادر»کشور 
در چند ! دید العمر آن حافظ اسد را می مادام
گو هم خود را رئیس جمهور بعدی ایران  و گفت

بعد که با این پرسش روبرو شده . معرفی کرده بود
قانون اساسی کشورتان چه خواهید بود که با نص 

آن : کرد، با همان لبخند کجِ معروفش گفته بود
ی این کارها در  همه. هم درست خواهد شد

شد که رفسنجانی به عنوان  شرایطی انجام می
رئیس جمهوری دولتی که وزیر اطالعات و 

ها و  قتل  امنیتش علی فالحیان در سلسله
ت، در این ترورهای این دوره نقشی آمرانه داش

در دو . ماجرا نیز نقشی کلیدی ایفا کرده بود
ی ریاست جمهوری همین شیخ، دکتر  دوره

شاهپوربختیار، فریدون فرخزاد، دکتر عبدالرحمان 
قاسملو و بسیاری دیگر از مخالفین حکومت 
اسالمی که تنها با سالح کالم به مصاف این 

حتا برخی . نظام رفته بودند، ترور شده بودند
ها توانسته بود با زرنگی خاصی  ن این قتلعامال

« پناهنده»از معرکه گریخته، به حکومت اسالمی 
چند کشور اروپایی در جریان محکومیت . شوند

ی  اعضای دولت اسالمی به عنوان آمرین واقعه
رستوران میکونوس، سفیرهاشان را از ایران 

ایران در ایزوالسیون . فراخوانده بودند

حتا آن  .برد سر می به« ای سابقه بی»
ی  که در دوران هشت ساله« روشنفکرانی»

ریاست جمهوری شیخ علی اکبر هاشمی 
« پراگماتیست»رفسنجانی بهرمانی به دستاویز 

بودن این شیخ، رفت و آمدی را به کشور آغاز 
ی  کوشیدند افتتاح هر روزه کرده بودند، و می

ای را روند  سدی و زدن کلنگی در هر خرابه
امیرکبیر »ی اقتصادی و سازندگی توسط  توسعه
یا همان شیخ ]« سردار سازندگی»و « ایران

جا بیاندازند، کم و بیش سرشان پائین [ رفسنجان
 . بود

المللی، از  از یکسو انزوای بین. هیاهویی برپا بود 
سویی محکومیت نفرات طراز اول دولت اسالمی 

عرف حقوقی غربی دیپلمات شناخته  که در
توانستند قابل تعقیب باشند،  و الزاما نمیشدند  می

از درون کشور جوانانی . غوغایی برانگیخته بود
برخی از خود حکومتیان برای . سر برآورده بودند

این که زهر این همه جار و جنجال را بگیرند، در 
هایی کردند که تا  چند نشریه شروع به زدن حرف

ها  لیهم خی آن% ۶۷آن تاریخ برای به زبان راندنِ 
ی  دوران هشت ساله. به صالبه کشیده شده بودند

ریاست جمهوری شیخ به پایان خود نزدیک 
شد و در جریان همان اعتراضات و دعواهای  می

قدرت در درونِ نظام بود که رئیس جمهوری وقت 
نتوانست قانون اساسی حکومت اسالمی را همانند 

اهلل خمینی   و پس از مرگ سیدروح ۷۳۰۳سال 
 . ری کنددستکا

نفری که در آن بلبشو برای انتخابات  ۳۶۶   
هفتمین دور ریاست جمهوری ثبت نام کرده 

نفر مشمول قانون عام  ۷۶بودند، همگیشان بجز 
ی انتخابات  نظارت استصوابی شدند و از صحنه

چند خانمِ با چادر و چاقچور هم در میان . حذف
 اهلل حتا دختر آیت. نفر بر خورده بودند ۳۶۶آن 

سید محمود طالقانی هم خود را نامزد انتخابات 
در برخی نشریات . ریاست جمهوری کرده بود
رفتند جانی بگیرند،  زنانه که در این دوران می

در گرفته « رجل»ی  ی تفسیر واژه بحث در باره

از . خیلی جنجالی بود. اوضاع جنجالی بود. بود
نخست وزیر دوران جنگ آقای مهندس سید 

ی خواسته شده بود او هم در حسین موسو
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما او ـ 

ها بود تصویر داشت  که به تعبیر طنز نویسی مدت
ولی صدا نداشت ـ از شرکت در این انتخابات 

از همان آغاز هم معلوم بود . استنکاف کرده بود
ی ریاست   فیلتر رد شده ۷۶۶۷نامزدِ از  ۳که 

االسالم سید محمد  جمهوری، در کنار حجت
خاتمی، وزیر پیشین ارشاد اسالمیِ دولت شیخ 

اهلل  علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی، و آیت
علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلسِ همان زمان 

ی  شورای اسالمی، بیشتر برای دکوراسیون جعبه
ی  رنگی نمایش انتخاباتی حکومت والیت مطلقه

 . اند فقیه بوده
کلی جریان و حزب سیاسی از  در همین دوران 

ی  کلی نشریه و مجله اجازه. زیرِ زمین سبز شد
هر چه . اوضاع خیلی هیجانی بود. انتشار یافت

شد،  تر می دوم خرداد و روز انتخابات نزدیک
االسالم  حجت. یافت داستان، التهاب بیشتری می

ی سیاسی و  ی مدنی و توسعه خاتمی از جامعه
وگوی  ماعی و گفتهای اجت آزادی و آزادی

اهلل ناطق نوری در  آیت. گفت ها سخن می فرهنگ
برابر این همه شعار تازه در حکومت اسالمی که 
تا آن زمان حکم تابو را داشت، پاک مات شده 

در همین گیرودار بود که رهبر ـ خود ـ به . بود
میدان آمد و بر خالف نص صریح قانون اساسی 

این حمایتٍ . رداهلل ناطق نوری حمایت ک از آیت
![ ی کارهاشان قانونی بود انگار بقیه]غیرقانونی 

سال  ۷۹جوانان و به ویژه زنان ایران را که طی 
ی رادیکالیسم حکومت اسالمی مجالی  در منگنه

از اقصا . برای تنفس نیافته بودند، به میدان کشاند
نقاط جهان خبرنگار و روزنامه نگار و عکاس به 

برخی . کردند ه مصاحبه میهم. ایران سرازیر شد
در وصف رئیس جمهوری که آمده بود تا همه 
چیز را و حتا شربت سیاه سرفه را قسمت کند و 

ی مش قاسم هم بلندتر  قدش از چنار حیاط خانه
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از اروپا . این طرف غوغا بود. زدند بود، حرف می
کرد و از  ی رادیویی می یکی هر شب مصاحبه

شد،  ش فاکس میروی اخباری که از ایران برا
عصر نوینی در ایران . داد ای می های تازه تحلیل

آغاز شده بود؛ عصر دموکراسی، آزادی، برابری، 
عصر اتوپیا سازی و . رفاه و خیلی چیزهای دیگر

. سازی دوباره اوج گرفته بود  ی فاضله مدینه
توان با هیاهوی  هیاهوی این دوران را تنها می

گرفته تا رادیوها و  خبرنگاران غربی از بی بی سی
های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و  تلویزیون

ی سید  امریکایی در هنگام اقامت سه ماهه
نوفل لو »اهلل خمینی درزیر درخت سیبی در  روح
همه هیجان زده . ی پاریس  مقایسه کرد«شاتو
دنیا را جنجال انتخابات . همه منتظر بودند. بود

یران برداشته هفتمین دور ریاست جمهوری در ا
یکی که خیلی سنگ اصالحات و دموکراسی . بود

االسالم  را در دوران ریاست جمهوری این حجت
ی   زد، مدعی بود که در بین همه به سینه می

های گوناگونی وجود دارند  ها آدم ها و صنف طیف
داران از آن خوب  و آقای خاتمی در میان عمامه

. ودانقالب عجیبی در گرفته ب. خوباش است
های بعضا روباز  ها در تهران سوار بر اتومبیل جوان

دادند و مردم را به شرکت در انتخابات  ویراژ می
پرسیدی،  از خودشان که می. کردند  ترغیب می

ای به نامزدِ  االسالم را دهن کجی حمایت از حجت
کردند  برخی هم آرزو می. کردند رهبر تفسیر می

 ! باشند روزی رئیس جمهوری غیرمعمم داشته
ها  رادیوها و تلویزیون. دوم خرداد فرا رسید 

ها  ها و روزنامه مجله. افتادند ای از کار نمی لحظه
. گرفتند کردند، هی عکس می هی کاغذ سیاه می
. کردند هی جنجال می. کردند هی مصاحبه می

کردند؛ تا باالخره زمان خواندن  هی شلوغ می
 . ها فرارسید رای

ی  ای ولی مطلقه سید علی خامنهنامزد انتخاباتی  
فقیه حکومت اسالمی با تفاوت سهمگینی در 

بیست میلیون رای، نه، . انتخابات شکست خورد
بیش از بیست میلیون رای به پای شعارهای سید 

 . های رای شده بود ی صندوق اردکان روانه
ها بود در غرب خرجشان را از  ای که مدت پاره 

دند، برخی کرده بو حکومت اسالمی جدا
شرمسارانه، برخی هم سرافرازانه رفتند و به حجت 

اوضاع . ها رای دادند وگوی تمدن االسالمِ گفت
در این میان البته داستان . خیلی شلوغ شده بود

بعد دولت . تر شد میکونوس کمرنگ و کمرنگ
هایی در  بعد نمایش. آقای خاتمی تشکیل شد

ین یکی از ا. کشاکش انتخاب وزیران پیش آمد
یکی از سینه . کشید، یکی از آن طرف طرف می

چاکان درجه اول رئیس جمهوری از این سو به 
اگر شیخ محمد یزدی را از : داد جناب خط می

ی قضائیه کنار بگذارید، ایران بهشت  باالی قوه
اگر محمد جواد الریجانی را از سرِ . خواهد شد

صدا و سیمای حکومت اسالمی بردارید، تمام 
پرد در دامن  ای غربی یکسره میه آزادی
یکی از این سو . کشاکشی بود. های ایران رسانه

 . کشید، یکی از آن سو می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دو خانم ایرانیِ استاد دانشگاه در غرب را، /یکی 

طرح نسبیت فرهنگیِ حکومت اسالمی به میدان 
اینان رفتار مردساالر و زن ستیز . کشانده بود
تئوریزه « هوشمندانه»و « متمدنانه»اسالمی را 

دوستان و سینه چاکان آزادی »این . کردند می
در میان زنان فمینیست اسالمی « !زنان ایرانی

کردند که  درونمرز، مجتهدین مونثی کشف می
خیال داشتند قوانین شرعی حکومت اسالمی را 
تفسیری زنانه کنند، تا البد سطح حقوق زنان را 

ی مردان مسلمان  وق دوبلهدر ایران به سطح حق
در همین بلبشو بود که نشریات جامعه و ! برسانند

های  نشاط و توس و صبح و سالم و زن و خیلی
در برخی از این . دیگر از زیرِ زمین سبز شدند

نشریات همانند دوران خروشچفٍ پس از استالین 
ها  در رابطه با جنایات شیخ رفسنجان افشاگری

کستری و عالیجنابان عالیجنابان خا. شد می
هر روز خبرهایی، هر . شدند سرخپوش رسوا می

هایی، هر روز جنجالی، و در این میان  روز شایعه
کردند و به  هر روز قهرمانانی ظهور می

هایی کوتاه نردبام از زیر پاهاشان کشیده  فاصله
 . شد می

درست در همین دوران است که رویای ائتالف  
ولتمردان دولتٍ بزرگ به ذهنِ تیز برخی د

درست در همین دوران است . رسد اصالحات می
درون کشور و « قهرمانان»ی بین  که رابطه

گیرد، یا  بیرون از کشور نضج می« روشنفکران»
همه . دیگر خجالتی در بین نیست. شود علنی می

برای همراهی و همگامی و همکاری و همیاری و 
م همپایی با دولتٍ بخت سید محمد خاتمی با ه

همه به رئیس جمهوری . اند مسابقه گذاشته
هایی که  ی داستان دهند و بقیه اصالحات خط می

 !! دانیم مان کم و بیش می همه
در همین دوران جریانی به نام اصالح طلبان  

کنند که بلندگوهایی در خارج  حکومتی ظهور می
« رجال»این جنابان که همگی از . از کشور دارند

ی  ی سپری شده  ست سالهطراز اول و دوم بی
حکومت اسالمی هستند، بیشترشان فیلسوف و 

آنانی که . آیند دانشمند و تئوریسین از آب در می
تئوریسین سازمان اطالعات و امنیت حکومت 
اسالمی و مسئول آن همه قتل و حرق و سنگسار 
و مرگ و حذف و کشتار بودند، ناگهان در هیئت 

ها  ن و تئوریسینفیلسوفان ودانشمندان وطنزنویسا
و فیلمسازان و نویسندگان و شاعران پاکباز و 

هی باد « روشنفکران برونمرز»قهرمان از سوی 
خود رئیس جمهوری . شوند شوند و هی باد می می

ها در  کار برونمرزی. رود هم با بالنی به هوا می
. دمیدن به دمِ حضرت خاتمی دیدنی است

به شان با رویای این رئیس جمهوری  همگی
روند و با عشق همان رئیس جمهوریِ  خواب می

طلب از خواب ناز دموکراسی و  خندانِ اصالح
 !شوند آزادی و رفرماسیون اسالمیشان بیدار می

هنوز این جماعت در حال تراش دادن بت  
باره خبری از درون همه  عیارشان هستند که یک

ی اسکندری و  ی پروانه به خانه. کند را گیج می
روهر حمله شده و ایشان را سالخی داریوش ف

؟ حاال چه موقع این !چه افتضاحی. اند کرده



 1831ـ   رمه/  ورشهريـ   15تالش ـ سال سوّم ـ شماره    

18       

. کردید چند صباحی دیگر صبر می! کارهاست؟
آخر ما هنوز داشتیم حالوت رئیس جمهوری را 

ببخشید ]بهار پراگ . کردیم زیر زبانمان مزمزه می
« روشنفکران برونمرزی». را خراب نکنید[ تهران
را دستشان گرفتند و نشست « چه کنم؟»ی  کاسه

گذاشتند و سمینار برگزار کردند و مذاکره کردند و 
مصاحبه کردند و جلسه گذاشتند و گفت و گو 
کردند و مقاله نوشتند و نوشتند و نوشتند و نوشتند 

این کار، کارِ جناح  …بله …:و گفتند و گفتند که
ها جریان داشت  سریال قتل. راست حکومتی است

این سوی مرز، همچنان در حال  و این جماعتٍ
چه کار . چاله کندن بین دو جناح حکومتی بودند

ها  افتادند، اما تجربه گیر می ها بعضی وقت! سختی
هاشان در به بن بست  داشتند و همان تجربه

ی  سال گذشته ۷۶کشاندن مبارزات ملت ایران در 
رفتند  می. تاریخ معاصر، این جا هم به کارشان آمد

هاشان را به جهل اجتماعی بدل کنند و  که تجربه
 !و چه نیکو. کردند

از سوی   این امیدواری. مردم امیدوار بودند 
. شد خارج از کشوری دامن زده می« روشنفکران»

سال اول  ۴ی  کارنامه. شد به شدت دامن زده می
ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، کلی کاغذٍ 

هر  سیاه شده بود ـ مطبوعات اصالح طلب ـ که
ای داشتند و بعد هم تمام  کدام عمر چند ماهه

ای  ی تازه و نشریه  هر روز روزنامه. شدند می
بعد که . کرد جنجالی می. یافت ی چاپ می اجازه

رفت خسته کننده و یکنواخت شود، تعطیل  می
در همین دوران کلی قهرمان از میان . شد می

ری نگاران تازه کار که در آغاز پایگی همین روزنامه
حکومت اسالمی هر یک عنوان نان و آب دار و 

حامیان خارج . البته بوداری داشتند، ظهور کردند
کشوری این جریان داخلی جنجالی، در تقسیم 
کاری اساسی به انجام این وظیفه گمارده شده 

اعمال جناح اصالح طلب حکومتی باید . بودند
. کردند اما ایشان که کاری نمی. شد توجیه می

فقط . کردند فقط جنجال می. زند ف میفقط حر
هاشان با  رفتند در خانه دادند و بعد می شعار می

خفتند و باز روز  رویای تداوم حکومت اسالمی می
 ! از نو« های کالن روزی»از نو و 

هایی که در آغاز به قدرت رسیدن  همان جریان 
ها در ایران، از اشغال سفارت کشور  اسالمیست

عنوان حرکت ضد امپریالیستی ایاالت متحده به 
کردند، از  امام خمینی یاد کرده و ایشان را باد می

مقر پناهندگیشان در غرب، این بار سید محمد 
ی نشاط را  خاتمی را و شهردار تهران را و روزنامه

الواعظین را  ی جامعه را و آقایان شمس و روزنامه
ها را و سعید  و علوی تبار را و موسوی خوئینی

ان را و جالیی پور را و محسن سازگارا را و حجاری
های دیگر را به عرش  مجتهد شبستری را و خیلی

گاه . ی ایشان سخت بود وظیفه. بردند اعال می
هایی بزنند که جماعت درونمرزی  باید حرف می

هرچه به ذهن آنان نرسیده . رفت بزند یادش می
. شد این جا عنوان می. شد بود، این جا گفته می

. شد ا تفسیر و تعبیر و تاویل و توجیه میاینج
کمدی آن که شعارهایی را که به عقل آن 

 گذاشتند ها در دهنشان می رسید، این ها نمی طرفی
 ! است هنوز هم بلند.  دیوار حاشا بلند بود. 
برونمرزی در این روزها با « روشنفکران» 

بازگشت به خویشتن عزیزشان، برای چندمین بار، 
دامان متولی دموکراسی دینی و ریاست این بار به 

ی حکومتش سلسله  جمهوری که در اولین دوره
. ای اتفاق افتاد، بازگشته بودند های زنجیره قتل

برای بازگشت ایشان پرپر « مام میهن اسالمی»
خیلی از همین جماعت به ایران گریختند و . زد می

دوتاشان هم شکار یک محفل /بیچاره یکی
ی دولتی اطالعات و امنیت  هخان پرسنلی وزارت

حکومت اسالمی شدند که خود بعدها به انجام 
اما مگر . اعتراف کردند« ی کشتار درمانی پروژه»

جناح اصالح   شد از پس حامیان خارج کشوری می
هرکدام یک خروار توجیه ! طلب حکومتی برآمد؟

تازه بیشترشان . و تفسیر و تاویل در چنته داشتند
ادن رئیس جمهوریشان از برای مبرا جلوه د

ای، دسته جمعی  های زنجیره مسئولیت قتل
ها را به گردن رهبر و شیخ رفسنجان  ی گناه همه
اصال گفتند که تدارک این جنایات در . انداختند می

ی ریاست جمهوری شیخ رفسنجان دیده  دو دوره
شده بود و حضرت سید خندان روحش هم از 

عاتش وزارت اطال« برخی محافل»آنچه در 
ها  دانشگاه! چه توجیه خوبی؟. گذرد، خبر ندارد می

که به آتش کشیده شدند، حضرت رئیس 
ای در  ای، مزه جمهوری که برای هر چیز بیمزه

با . پراند، ساکت شد وصف دموکراسی و آزادی می
اش را از  شد زبان صاحبمرده مقاش هم نمی

بعد هم . اصال الل شده بود. دهانش بیرون کشید
تیر سپری شد، رئیس جمهوری اصالحات،  ۷۳که 

از »: با افتخار تمام و البته خندان خندان فرمود

کجا که دانشجویان کتک خورده و کشته شده و 
 « !زندانی، بی گناه باشند؟

دار بود، ولی مگر این جماعت دست  خنده 
هاشان رواج  بازهم دکان توجیه! داشتند؟ برمی
سه، باز هم باز هم مصاحبه، باز هم جل. داشت
باز هم سخنرانی، باز هم حرف و حرف تا . سمینار

. این که این جریان هم کهنه شد و از مد افتاد
 . مردم هم از نفس افتادند

فرج سرکوهی را در همین دوران دزدیدند و به  
زندان کشاندند، اما رئیس جمهوری اصالح طلب 

غالمحسین کرباسچی . مبرا از هر مسئولیتی بود
د، ول کردند، دوباره گرفتند، دوباره ول را گرفتن

مطبوعاتِ آزادیخواه »کردند و کلی مالت برای 
و دعوای دو جناح « طلبان حکومتی اصالح

. شهردار به اوج رسید. حکومتی تدارک دیدند
تفسیر . قهرمان قهرمانان. قهرمان شد

برونمرزی از کشاکش رفت و آمد « روشنفکران»
هنوز . بود جناب کرباسچی به زندان جالب

جناح : شد های تیزهوشی در میانشان دیده می رگه
راست حکومتی به این دلیل برای کرباسچی 

های شهرداری  پاپوش دوخته است که جناب، پول
. را خرج انتخابات سید محمد خاتمی کرده بود

 ! خیلی جالب بود، نه؟
 ۷۳۵۳در جریان شورش دانشجویان در تیرماه  

به « ن برونمرزیروشنفکرا»یکی از همین 
من »: تلویزیون آلمان آمد و افاضه فرمود که

مطمئنم قلب رئیس جمهوری آقای خاتمی با قلب 
« .تپد دانشجویان زندانی و شبیخون زده می

گونه توجیه و  سکوت رئیس جمهوریشان را این
بعد البته ایشان سکوتش را . کردند تفسیر می

: دحاج آقا همان روز یا روز بعدش فرمو. شکست
مطمئن نباشید که دانشجویان، بیگناه به زندان 

باشند، اما مگر این جماعت دست   افتاده
ساختند و در دهان رئیس  حرف می. داشتند برمی

شعارهای رئیس . گذاشتند جمهوریشان می
جمهوریشان را که حاال دیگر نیازی هم نداشت 

درجه اختالف، تفسیر به  ۷۳۶نقش بازی کند، با 
و شرمی هم از این همه فریب  کردند رای می
 . نداشتند

. ی خاتمی را منتشر کردند ی یکساله اول کارنامه 
ها هم  این. هیچی نبود و جای حرف زیاد داشت

اش را  ماهه ۷۳ی  بعد کارنامه. فقط حرف زدند
منتشر کردند، باز هم جز حرف و شعار هیچی 
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برای مردم نداشت، اما این جماعت از نفس 
حاال دیگر از اعمال فشار بر دولت . افتادند نمی

آقا اصال اجازه نداشت وزیر . زدند خاتمی حرف می
همه را رهبر و آن . و حتا معاونش را تعیین کند
ی توس  روزنامه. کرد جناح به ایشان حقنه می

ی جامعه قبال توقیف شده بود،  توقیف شد، روزنامه
حاج آقا تشریف بردند به کشور شیطان بزرگ تا 

ی  رشاد پرزیدنت بیل کلینتون و همهبرای ا
های ساکن امریکا هم  ها و ایرانی امریکایی

ایشان رفتند و آمدند و . سرایی کنند سخن
ی کارشان چند نوار ویدئویی بود و چند  کارنامه

صد خروار شعار و خطابه؛ با این همه ریل حمایت 
از ایشان از سوی جمهوری خواهان برونمرزی 

داریوش فروهر را کشته . دش بیشتر و بیشتر می
ی اسکندری را هم کشته بودند،  بودند، پروانه

محمد مختاری و پوینده و شریف و زالزاده و 
دیگران را هم به سیخ کشیده بودند، و این 

مسئولیتی  جماعت همچنان در پی توجیه بی
 . رئیس جمهوری اصالحات در تالش بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
که منافعشان به هم گره  حاال دو گروه بودند 

و همان « روشنفکران برونمرزی»خورد؛ همین  می
های درونمرزی که حاال به  ها و امنیتی اطالعاتی

دفتر ریاست جمهوری رخت کشیده بودند و هی 
 . کردند پشت سر هم روزنامه و نشریه منتشر می

سال پیش  ۷۹ی اصلی مصاف که در تمام  جبهه 
تمی بین ملت از ریاست جمهوریِ حضرت خا

ایران و حکومت اسالمی سرسختانه در جریان 
بود، حاال به میان دو جناح حکومتی رخت کشیده 

. آمدند ها به کار می مردم تنها برای رای دادن. بود
هر . شدند بعد هم به سادگی کنار گذاشته می

حرفی از زبان جناح موسوم به اصالح طلب، این 
ها،  آن حرف ی همه. کرد طرف کلی مفسر پیدا می

تفسیر « هرجور که دوست داشتند»این طرف 
همه هم برای توجیه بی عملی این جناح . شد می

 ! و در روند مشروعیت تراشیدن برای همین جناح
ها سر جناح تمامیت خواه  کوزه/ی کاسه همه 

در این میان چند انتخابات هم انجام . شکست می
ده شد، ولی مردم دوباره به حاشیه نشینی کشان

ای که در  خارج کشوری« روشنفکران». شدند
انقالب »دوران پادشاهی پهلوی دوم حاضر نبودند 

« را با چند رفرم دم و گوش بریده معامله کنند
زدند، تا اسکلت  این بار به هر ترفندی دست می

حکومت اسالمی را حفظ کنند و تا همین اکنون 
 . اند هم حفظ کرده

مهوری آقای ی ریاست ج دوران چهار ساله 
ها،  دوباره همان جنجال. خاتمی به پایان رسید
ها، همان توجیه و  کاری دوباره همان شلوغ

میلیون نفر از مردم در  ۷۴این بار اما . ها تاویل
از   با این همه خیلی. انتخابات شرکت نکردند

های  های رادیویی، بسیاری از کانال کانال
ری تلویزیونی، خیلی از مطبوعات خارج کشو

همچنان در کار حمایت از این جریان ناکارآمد و 
 .جنجالی بود و هنوز هم هست

. در این میان البته اتفاقات دیگری هم افتاد 
های غربی سیاستشان را در رابطه با  دولت

وگوی  بحث گفت. حکومت اسالمی عوض کردند
انتقادی به محور اساسی سیاست غرب، اروپا و به 

. ا حکومت اسالمی بدل شدویژه آلمان در رابطه ب
های  برخی دولت. رفت و آمدها جریان داشت

غربی که در جریان دادگاه میکونوس سفیرهاشان 
را از ایران فراخوانده بودند، این بار سفیرهاشان را 
با دسته گل به تهران و به مالقات رئیس 
جمهوری اصالح طلب گسیل داشتند؛ با این که 

را « لمانیهلموت هوفر آ»حکومت اسالمی 
گروگان زد و بندهایش و آزادی کاظم دارابی 

ی اجرایی کشتار درمانی رستوران  فرمانده
میکونوس کرده بود، اما روند حمایت از ریاست 
جمهوری از سوی روشنفکران برونمرزی و 

 . خواهان بعدی همچنان ادامه داشت جمهوری

سهم مردم البته از این همه جنجال، تنها وضع  
های  ادی بود و ناامیدی و بعد هم موجبدتر اقتص

شان یا در  پی در پی گریز از میهن که برخی
افتادند، یا  ها می های دور به کام کوسه اقیانوس

گرفتند که  هدف شلیک تیر مرزبانانی قرار می
خواست با حکومت اسالمی زد و  دولتشان می

ناامیدی و گریز از میهن این . بندی داشته باشد
رفت دیگر به میهن  ویلی که میبار در موج ط

موجِ حامی دولت اصالح . بازنگردد، آغاز شده بود
هایی برای این جوانان و  طلب، با این که اشک

ریخت، اما همچنان ناکارآمدی  پناهجویان می
دولت اصالحات را به مانع تراشی جناح راست و 

اتفاق جالب . کرد رادیکال حکومتی تعبیر می
شعارهای انتخاباتی . ن افتاددیگری هم در این میا

 ۳۶تا  ۵۰های  ی سال حضرت خاتمی در فاصله
تازه ایشان در هنگام توشیح . کلی رنگ باخت

اش از  ی دوم ریاست جمهوری فرمان دوره
ای سخن گفت که تا این زمان از  ی تازه پدیده

. سوی ایشان دست کم رسما اعالم نشده بود
سال دموکراسی و مردمساالری ادعا شده در 

رنگ باخت و رنگ باخت تا در مراسم  ۷۳۵۰
گرفتن فرمان ریاست جمهوری ـ آن هم نه از 
دست رهبر که از دست رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ـ به مردمساالری دینی تغییر 

ی  ی مدنی هم در تعبیر دوره جامعه. ماهیت یافت
ی  دوم ریاست جمهوری ایشان به جامعه

یشان دو ساعت حرف زد ا. النبی تقلیل یافت مدینه
ترین  کمدی. از توش در نیامد« هیچ چی»و 

بخش فعالیت ریاست جمهوری این بود که پس از 
های حکومت  ترور اسداهلل الجوردی رئیس زندان

ی  اسالمی که در طول دو دهه در قتل و شکنجه
دست کم صد هزار شهروند ایرانی شرکت داشت، 

. عطا فرمودبه ایشان لقب سردار شهید اسالم را ا
با این همه هیچ ککی حامیان خارج از کشوری 

هاشان را همچنان به  ، سالح همه. ایشان را نگزید
سوی محمد یزدی و الریجانی و فالحیان و سید 

هاشان فقط  دوربین. ای زوم کرده بودند علی خامنه
هاشان بر مسئولیت یک  چشم. دید ها را می همان

خندان  ی ریاست جمهوری سید و نیم دوره
مگر نه این بود که آقای . همچنان بسته ماند

خاتمی همچنان چند میلیون رای مردم را در 
ی  کنفرانس برلین پیش آمد و همه! کیسه داشت؟

آنانی که کمی ناپرهیزی کرده بودند و فریب 
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های این ریاست   وگوی تمدن شعارهای گفت
جمهوری را خورده بود ـ از معمم و مکال و 

ندان افتادند؛ حتا با دستکش محجب ـ به ز
ی ایشان را در ورودی زندان  جراحی آلت زنانه

زنان دریدند و تحقیرشان کردند، اما حاج آقا در 
   .خواب ناز بود و در خواب ناز هم ماند

هنوز زنان را در ایران اعدام . گذشت روزها می 
ای از کار  های زنجیره هنوز موتور قتل. کردند می

ها  نوز در شهرها جوانان را در خیابانه. نیفتاده بود
های بزرگ  هنوز در میدان. کشیدند به دار می

. کردند شهرها برای جوانان تخت شالق بپا می
کردند و  هنوز زنان را تا سینه در خاک فرو می

هنوز دست و پای مردم را . کردند سنگسار می
زنی را هم در خیابان به . کردند ضربدری قطع می

جالد را هم از میان همین زنان  .دار کشیدند
اما میخ . حامی حکومت اسالمی برگزیده بودند

 …رفت آهنی در سنگ فرو نمی
علیرغم موفقیت « ی دوم خرداد پروژه» 

نخستینش که با به اشتباه انداختن ملت ایران 
برای حمایت از سید محمد خاتمی در هم 

« برنامه ریزی»آمیخت، به این دلیل که از اساس 
احی شده بود تا حکومت اسالمی را از بن و طر

بست عملکردهای دولتٍ پس از جنگ شیخ علی 
اکبر هاشمی رفسنجانی و به ویژه از بن بست 
استراتژیکی تروریسم دولتی حکومت اسالمی 
نجات بخشد، در نهایت خود نیز به بن بست 
رسید؛ چرا که دولت اصالحات چون اساسا برای 

رانی به میدان نیامده استیفای حقوق شهروندان ای
ی  توانست حقوق حقه و اولیه بود، ماهیتا نمی

ایرانیان را فارغ از جنسیت و نژاد و قومیت و باور 
به همین دلیل نیز در تمام دو . نمایندگی کند

ی این ریاست جمهوری، این دولت نه تنها  دوره
نتوانست و اساسا نخواست گرهی از کار 

بگشاید که با ی شهروندان ایرانی  فروبسته
ترفندهای گوناگونی کوشید سدٍ راه به کرسی 

ی  این پروژه. نشستن حقوق ملت ایران شود
ی علی رضا علوی تبار سه  خونین که به گفته

گروه و دسته را نیز  همدست و همراه دارد، از 
اساس برای حفظ موجودیت این جمهوری به 

افرادی که از این جریان . میدان آمده است
ها را  کنند و در پی آنند که این حمایت یحمایت م

ارتقاء بدهند، از چند « ائتالفی تازه و قدرتمند»به 
 . طیف ویژه خارج نیستند

ها و  ـ سری اول همان طیف دوم خردادی ۷
ی اصالحات هستند که معضل  دولتمردان پروژه

شان حفظ تمامیت حکومت اسالمی و حفظ  اصلی
. است« قدرتی دین در  مردمساالرانه»حکومت 

این جریان که از همراهان و همکاران تئوریک 
نضج گرفتن حکومت اسالمی هستند، بیشترشان 

های  در نهادهای اطالعاتی و امنیتی و در سرفصل
گوناگون برای تحدید حقوق ملت ایران در تمام 

سال در میدان حفظ حاکمیت حکومت  ۶۷این 
 .اند و همچنان هم هستند اسالمی بوده

ها  مذهبی/ان دیگر این ائتالف بالقوه، ملیـ جری ۶
شان نهضت مذهبی  هستندکه شاخص اصلی

آزادی است و افرادی نظیر عزت اهلل سحابی، 
اهلل پیمان، ابراهیم یزدی و تنی چند از  حبیب

نهضت مذهبی آزادی در اردیبهشت . همین طیف
خورشیدی توسط مهدی بازرگان و  ۷۳۴۶ماه 

وجه مشخص این . شدیداهلل سحابی بنیانگزاری 
های سیاسیِ از نهضت  جریان از دیگر جریان

مشروطه به این سو این است که نهضت آزادی، 
از همان آغاز تاسیسش خواهان دخالت دین در 
حکومت بود و با این که بنیانگزارانش خود را 

کردند،  مصدقی و مشروطه خواه ـ نیز ـ معرفی می
ی  به دایرهاما در کلیتشان خواهان کشاندن دین 

حکومت هستند و اساسا اصل جدا بودن دین و به 
 . کنند ویژه تشیع را از حکومت مصرانه رد می

ـ جریان سوم که هم در درون و هم بیرون از  ۳
کشور هستند، خود را منتسب به دکتر محمد 

اینان . دانند ی ملی می مصدق و راهیان راه جبهه
دارند و  نیز چه به رفت و آمدی که به درون کشور

چه به سکوتی که در مورد فجایع حکومت 
کنند و چه به امیدی که برای دست  اسالمی می

این که همچنان   یافتن به قدرت دارند و به ویژه
مرداد و مرثیه خوان  ۶۳خود را عزادار کودتای 

دانند، فاصله گرفتن از  ی تاریخی می این واقعه
 حکومت اسالمی را با بازگشت حکومت پادشاهی

کنند و به همین دستاویز  در یک راستا ارزیابی می
ی  ای را برای آرایش چهره هم هر گونه همراهی

اینان از . شمارند اصالح طلبان حکومتی مجاز می
طرفداران پروپاقرص ائتالف تازه و قدرتمند با 

باید  اصالح طلبان حکومتی هستند؛ هرچند که می
کومت سال دریافته باشند که ح ۶۷در تمام این 

اسالمی اساسا نافی هرگونه ایرانی گری، ملی 
این جریان در واقع . گرایی و ناسیونالیسم است

دهد، هیچ گونه  برخالف شعارهایی که می
های دکتر محمد مصدق در رابطه  سنخیتی با ایده

با کوتاه کردن دست جمعیت فدائیان اسالم و 
 . ابوالقاسم کاشانی از دولت و حکومت ندارند

یان دیگری که بخشی از آن همچنان در ـ جر ۴
ی حزب متالشی  درون کشور است، بازمانده

ی توده و بخش جوانان این حزب، یعنی  شده
اینان با این که . سازمان فدائیان اکثریت است

تعداد انگشت شماری بیش نیستند، اما با همان 
نگرش استالینیستی با هر گونه مدرنیته و تجدد و 

اجتماعی ـ تحت عنوان های فردی و  آزادی
های بورژوایی و امپریالیسم ـ ضدیت  گرایش

اینان چه در آغاز نضج گرفتن حکومت . ورزند می
ی  اسالمی و چه در به سرانجام رساندن پروژه

این افراد که . دوم خرداد سهمی اساسی دارند
بسیاری از هوادارانشان را نیز در ایران به کشتن 

ها برای رسیدن به سهم  اند، در تمام این سال داده
ها  کوچکی از قدرت با حکومت اسالمی همراهی

جالب این که بیشتر اینان زمانی که تیغ . اند کرده
را که خودشان در تیز کردنش   حکومت اسالمی

اند، بر گردنشان حس کردند،  سهمی اساسی داشته
از ایران به کشور شوروی مرحوم گریختند و 

م به غرب بعدها پس از فروپاشی آن نظا
مرکز اصلی استقرار . پناهنده شدند« امپریالیست»

وجه . بیشتر اینان در پاریس و کشور فرانسه است
ها این است  مشخص این جماعت و دوم خردادی

ترین  که در مورد صلح خاورمیانه، با رادیکال
بخش حکومت اسالمی وجه مشترک و مشخصی 
دارند و آن هم به بن بست کشاندن جریان صلح 

 . اورمیانه و دخالت در روند این صلح استخ
ـ یک جریان دیگر هم در این میان وجود دارد  ۷

ها بازماندگان و زندگان  که بسیاری از آن
کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در اروپا و 

این . های پیش از انقالب هستند امریکا در سال
های گوناگونی دارند، عموما  افراد که گرایش

شان در  های قدیمی هستند که برخی یا توده
اینان بیشتر . میالدی مائوئیست شدند ۰۶ی  دهه

مرداد برای  ۶۳جوانانی بودند که پس از کودتای 
وجه . ی تحصیل به اروپا و امریکا آمدند ادامه

مشخص این افراد، ضدیت هیستریک و دشمنی 
شان با هر گونه رفرم و سازندگی در  غیرمنقطی

ها است و به همین دلیل  پهلویدوران پادشاهی 
ترین  ای با ارتجاعی هم از هیچ گونه همراهی
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حکومت محمدرضا شاه ابا « اپوزیسیون»بخشِ 
هایی  ی تالش شان حتا سابقه برخی. اند نداشته

تروریستی برای قتل سردمداران آن نظام را 
های دروغین کشتارهای چند صد  لیست.  اند داشته

ساواک را اینان ـ بنا بر  های هزار نفری در زندان
اند،  کرده ها و اعترافات خودشان ـ منتشر می نوشته

ی نظام پیشین ایران را در  تا از این طریق چهره
المللی آلوده، خشن، جنایتکار و  افکار عمومی بین

هایی نجومی نشان  نافی حقوق بشر در مقیاس
ای در درون ایران  ها نویسنده البته تازگی. دهند

 ۵۶و  ۰۶ی  های ایشان را در دهه وغبافیتمام در
افشا کرده و بر اساس اسنادی مستند این 

ها را بی اعتبار  های نجومی کنفدراسیونی دروغ
خوانده است؛ اطالعات دروغینی که مبنای 

های خمینی و دستیارانش برای  دروغبافی
برای دست « مبارزاتشان»مشروعیت بخشیدن به 

ان یک وظیفه این. یافتن به قدرت شده است
اند و آن هم  شناخته بیشتر برای خودشان نمی

سرنگون کردن حکومت عرفی سلطنتی در ایران 
جالب این که بیشتر اینان همچنان بر . بوده است

شان در آن دوران، انگ  این رفتارهای فریبکارانه
زنند و افتضاح تاریخی  می« انقالبی»و « مبارزه»

و با را که با سرکردگی ایشان  ۷۵سال 
های ایشان به وقوع پیوست، همچنان  دروغبافی

 . کنند ارزیابی می« انقالب شکوهمند اسالمی»
ی ایشان برای به دست  ویژگی اساسی و تازه 

آوردن سهمی از قدرت در کنار اصالح طلبان 
های طویل  حکومتی این است که لیست

و « فقط جمهوری»و « جمهوری خواهی»
ای  های مرحله یترا در حما« چارچوب جمهوری»

ی دوم خرداد منتشر و  و لحظه به لحظه از پروژه
ی ساده در  به عنوان یک نمونه. کنند امضاء می

ای منتشر  تابستان گذشته همین جماعت بیانیه
کرد که در آن خواهان گفت و گوی دولت امریکا 
با دولت ایران بدون هیچگونه پیش شرطی شده 

اضر نشده بودند اینان در این بیانیه حتا ح. بود
غرب در گفت و گویی انتقادی با دولت اصالحات 

توضیح این که . به معامله و مذاکره بنشیند
های غربی چند محور را برای معامله و  دولت

ها مرتبا اعالم  مذاکره با دولت ایران در این سال
اند که مهمترین محورهای آن عدم نقض  کرده می

اختن بر سر حقوق بشر در ایران، عدم سنگ اند
 .راه صلح خاورمیانه و چند محور دیگر بوده است

ی این  به هر صورت چندی است که مجموعه 
ای که فقط برای  افراد همراه با افراد نخودی

آیند، با وارونه جلوه  ها به کار می امضای این بیانیه
شان ـ با کپی کردن  دادن خواست اساسی

رون شعارهای آزادیخواهان سکوالر درون و بی
تازه و »کشور ـ به شرکتشان در ائتالفی 

برای حفظ حکومت اسالمی ادامه « قدرتمند
وجه مشخص این جماعت، فلسطینیزه . دهند می

کردن سیاست خارجی دولت ایران، حفظ بخش 
حکومت اسالمی، و مثال نفی بخش « انتخابی»

انتصابی این حکومت و در نهایت ایجاد سدی در 
ایران برای دست یافتن  برابر خواست اساسی ملت

ورود به روند [ غیر دینی]به آزادی، دموکراسی 
جهانی شدن، عدم صدور تروریسیم دولتی و 
سنگ نیانداختن بر سرِ راه روند صلح خاورمیانه 

 .است
ی  وگویی که نشریه علی رضا علوی تبار در گفت 

منتشر کرده است، تحت  ۷۳۳۷ماه  آفتاب در آبان
ازه، گامی برای نوسازی های ت ائتالف»عنوان 

سخنانی دارد که هم شنیدنی « ی دوم خرداد جبهه
ها و  او که به این همیاری! است و هم اندیشیدنی

عملی امید بسیاری بسته /های فکری همراهی
است، برای پیروزی در جنگ شکلی میان دو 
جناح حکومتی و البته تداوم حکومت اسالمی این 

راموش نکنیم که ف. ریزی کرده است گونه برنامه
علوی تبار با پیشنهاد این پروژه، تنها در نقش 

ظاهر نشده است، بلکه او « یک روشنفکر دینی»
کلیت اصالح طلبان حکومتی و این گونه 

را نمایندگی « دینی/روشنفکران ایدئولوژیک»
 .کند می

ها و  در بعضی از گفته»: پرسد پرسشگر از او می 
ی دوم  ترش جبهههای اخیرتان از لزوم گس نوشته

ها و پیوندهای تازه  خرداد و شکل گیری ائتالف
” تازه“این تاکید تا حدودی . گویید سخن می

اید؟ آیا مقطع  چرا حاال به این فکر افتاده. است
 «زمانی حاضر ویژگی خاصی دارد؟

این تاکید تصادفی »: و علوی تبار در پاسخ که 
ی دوم خرداد  به گمان من گسترش جبهه. نیست

، این روزها هم  های تازه و شکل دادن به ائتالف
. بیشتری” امکان“بیشتری دارد و هم ” ضرورت“

یکم، پیش بینی من این است که به زودی 
 …ی ما رخ خواهد داد ای سیاسی در منطقه زلزله

تواند  کنم ایران تنها کشوری است که می فکر می

از این زلزله به سالمت خارج شده و حاکمیت ملی 
و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده و [ المیاس]

. خود را بگیرد” ی فرآیند توسعه“جلوِ گسسته شده 
شرط جلوگیری از روند گسسته ]اما شرط آن 

این [ شدن فرآیند توسعه توسط دولت اصالحات
که کم و بیش ” نیروی قدرتمند“است که یک 
جمهوری ]های میهن دوست  تمامی گرایش
قادر به “گیرد، و  ر برمیکشور را د[ اسالمی دوست

ی سیاسی  است، در صحنه” جلب اعتماد مردم
مردم ” شعارهای مناسب“حضور داشته و با طرح 

 . را هدایت کند
است که ” ائتالف قدرتمند“تنها یک  …دوم» 

برخی “تواند به جهانیان نشان دهد که با وجود  می
تحوالت تدریجی و درونزای ” های مخالفت نشانه

” جو ای مسالمت مردمساالری“ن کشور ایران از ای
ی اطمینان بخش  خواهد ساخت و این تنها آینده

 …است[ حکومت اسالمی]و پایدار ایران 
در آغاز جنبش اصالحات میان نیروهای : چهارم» 

گری،  مختلف عالقمند به مردمساالری و اصالح
نوعی بدبینی و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر 

رفتن تحت فشار قرار گ“اما  …وجود داشت
و کمک به یکدیگر [ ؟!از سوی چه کسانی]” واحد

در دوران سختی، تا حدودی اعتماد به هم را در 
امروز به  …میان نیروها افزایش داده است

دانیم که چه کسانی در حمایت از  روشنی می
پیگیر و مسئولیت پذیر [ دینی]مردمساالری 

” اند ای که داشته مستقل از گذشته“هستند و 
امروز مردمساالری را به عنوان یک ضرورت با 

دشمنی با نسل “از  …اند حضور و هدف پذیرفته
در  ی دین حضور مردمساالرانهانقالب و عناد با 

دیگر [ بین نیروهای ائتالف]” ی جامعه عرصه
ی دیگران و متصل  از تحقیر پیشینه. خبری نیست

ها به بیگانگان چیزی به گوش  کردن آن
دیگر حضور در انقالب و [ ویژه به. ]رسد نمی

جنگ و دفاع از نظام انقالبی برای کسی 
در نتیجه . شود محسوب نمی” ی منفی پیشینه“

های تازه و گسترش  توان گفت که ائتالف می
تر است و  های موجود امروز، هم ضروری ائتالف

البد شما هم این تحلیل را . تر هم ممکن
ای،  زنجیره های اید که یکی از اهداف قتل شنیده

ای برای حمایتٍ  از میان بردن هر نوع زمینه
نیروهای بیرون از حاکمیت، از اصالح طلبان 

 «  !درون حاکمیت بوده است؟
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اما سه جریانی که علوی تبار و همراهانش برای  
ها  ایجاد یک نیروی قدرتمند ائتالف روی آن

 : اند گزاری کرده سرمایه
سه نیروی  ام، همانطور که قبال هم گفته» 

ی سیاسی ایران فعال  شناخته شده در عرصه
های  هستند که در مجموع در یک طرف درگیری

و نه مطالبات ملت ایران از کلیت این ]سیاسی 
این نیروهای اصالح طلب و . گیرند قرار می[ نظام

ی دوم خرداد،  جبهه: خواه عبارتند از مردمساالری
جمهوری “مذهبی و نیروهای /نیروهای ملی

هایی وجود  در درون این سه جریان بخش. ”خواه
تواند نقش تعیین  ها می دارد که ائتالف آن

ی کشور داشته  ی آینده ای در ترسیم چهره کننده
مذهبی نیز /در میان نیروهای ملی …باشد

ی معناداری از  اند فاصله هایی که توانسته بخش
ی  میراث و الگوی مجاهدین خلق بگیرند و کینه

های نخست انقالب را  برخوردهای سالناشی از 
به فراموشی سپارند، در وضعیت مساعدی برای 

در میان . مشارکت در چنین ائتالفی قرار دارند
هایی که دین  نیز بخش” جمهوری خواهان“

ی نیروها و  ستیزی و برخورد منفی با همه
اند، از  های منسوب به انقالب را کنار گذاشته پدیده

ائتالف محتملی تلقی اجزای مناسب چنین 
باید توجه داشت که این نیروها را هم . شوند می

توان یافت و هم در خارج از  در داخل کشور می
 «…آن

ای که علوی تبار روی آن  های تازه اما ائتالف 
 :گزاری کرده است، چند ویژگی دارد سرمایه

مذهبی این ائتالف /نخست این که بخش ملی 
میراث و الگوی  ی معناداری از فاصله»باید 

ی ناشی از  مجاهدین خلق بگیرند و کینه
های نخست انقالب را به  برخوردهای سال
در وضعیت مساعدی برای [ تا]فراموشی سپارند 

 . بگیرند« مشارکت در چنین ائتالفی قرار
جمهوری خواه خارج از »دوم این که بخش  

باید حتما « ائتالف تازه و قدرتمند»این « کشوری
ی نیروها و  زی و برخورد منفی با همهدین ستی»

 ! بگذارد« های منسوب به انقالب را کنار پدیده
از »سوم این که امروز روشن شده است که  

حضور دشمنی با نسل انقالب و عناد با 
بین ]ی جامعه  در عرصه ی دین مردمساالرانه

از تحقیر . دیگر خبری نیست[ نیروهای ائتالف
ها به  کردن آنی دیگران و متصل  پیشینه

به . ]رسد چیزی به گوش نمی[ هم]بیگانگان 
دیگر حضور در انقالب و جنگ و دفاع از [ ویژه

” ی منفی پیشینه“نظام انقالبی برای کسی 
 «.شود محسوب نمی

ائتالف قدرتمند و »چهارم این که جریان این  
« قادر به جلب اعتماد مردم»هنوز هم « تازه

« عارهایی مناسبش»تواند با طرح  است، و می
از مردم به « ی دوم خرداد نوسازی جبهه»برای 

عنوان ماشین رای گیری استفاده کرده و ضمن 
همچنان « اعتماد مردم»ی مجدد از  استفاده

ی  حضور مردمساالرانه»حکومت اسالمی یا  
 . را در حکومت تداوم بخشد« دین

  این ائتالف« امکان»و « ضرورت»پنجم این که  
های  بیشتر بر اساس چراغ« قدرتمندتازه و »

تحت عنوان « خارج کشور»سبزی است که از 
با نادیده گرفتن خواست « جمهوری خواهی»

اساسی ملت ایران برای دست یافتن به حکومتی 
عرفی و سکوالر ـ بدون توجه به شکل حکومت ـ 

 . شود دریافت می
تر این که به قول آقای  ششم و از همه جالب 

تنها یک ائتالف قدرتمند است که »: علوی تبار
تواند به جهانیان نشان دهد که با وجود برخی  می

های مخالفت، تحوالت تدریجی و درونزای  نشانه
ای  مردمساالری»از حکومت اسالمی « ایران

ی  جو خواهد ساخت و این تنها آینده مسالمت
[ حکومت اسالمی]اطمینان بخش و پایدار ایران 

« جو ای مسالمت مردمساالری»و صد البته « .است
با همکاری و همراهیِ حزب اهلل لبنان و حضرت 

های مابین  حسن نصراهلل رهبر این جریان و توافق
های تروریستی منطقه با  ایشان و دیگر جریان

ی  رئیس جمهوری اصالحات در سفرهای چندگانه
 !  ی خاورمیانه ایشان به منطقه

ش این به هر صورت این جماعت یا هر سه بخ 
که همچنان در صددند « قدرتمند و تازه»ائتالف 

« فروپاشی تمامیت حکومت اسالمی»از فرآیند 
ی  جلوگیری کنند و خواهان حفظ سلطه

هستند و « ی دین در حکومت مردمساالرانه»
هم چندان اهمیتی ندارد و « شان ی منفی پیشینه»

های اطالعاتی و نظامی  دست داشتنشان در بخش
های آغازین حکومت اسالمی هم  لو امنیتی سا

با پرداختن « به فراموشی سپرده شود»باید 
ی  ی شکست خورده پروژه»ای نظیر  ی تازه پروژه

ی دوم  نوسازی جبهه»خواهند با  می« دوم خرداد

باز هم « های تازه و قدرتمند با ائتالف»و « خرداد
ی تاریخی دیگر ملت ایران را در  یک دوره

  های درونی می و جنجالی حکومت اسال منگنه
ی دوم خرداد زندانی کرده، با این ترفند باز  پروژه

ی این حکومت عقب  هم بر عمر به سر آمده
جالب این که . افتاده و قرون وسطایی بیافزایند

برونمرزی « خواه جمهوری»دست داشتن بخش 
ی  این ائتالف ـ به دلیل عملکردشان در دو دوره

اتمی ـ دلیل اصلی ریاست جمهوری سید محمد خ
ی  ی شکست خورده خوابنما شدن متولیان پروژه

دوم خرداد و اصالح طلبان حکومتی، برای 
« این ائتالف تازه و قدرتمند»سرمایه گزاری روی 

  ! در جهت تداوم همین حکومت اسالمی است

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 ما رفتهوشنگ وزيری از میان 
 

 !با آرزوئی بزرگ و همتی بس پایدار, مردی کوچک اندام
در همان نخستین دیدار گفت که او تنها می خواهد ؛ آبروی 

, و او خود نیز تمام همت. از دست رفته ایرانی بوی بازگردد
تجربه و دانسته هایش را یکجا سرمایه ای کرد و بر , توان

ر تحقق این آرزو سر بازآفرینی کیهان نهاد تا بیاری آن د
نمی دانم سردبیر کیهان چاپ لندن خود تا چه میزان . بکوشد

براین امر واقف بود که این هفته نامة در تبعید خاری است در 
کسانی که در ولع سیری , چشم حاکمان جمهوری اسالمی
کیهان را چون دیگر اموال و , ناپذیری خود در همان آغاز کار 

برده و آنگاه در فلج فکری و در  اعتبار ملت ایران به تاراج
این دستاورد پُربهای , دشمنی با هرچه ابزار اندیشیدن است

فرهنگی ایرانیان را به باد بدنامی و نابودی سپردند و با این 
امّا در گوشه ای . کردار البته خیلی زود عِرض خویش بردند
کیهان وزیری و , دیگر از جهان با همة کمبودها و سختیها

در پی سالها تالش و پایداری به یکی از ارکان اشاعة  ,یارانش
افکار آزادیخواهان ایران بدل شد و برای ایرانیان بویژه در 

 . تبعید سربلندی بسیار آفرید
با تألمی سنگین درگذشت هوشنگ وزیری را به همة    

آزادیخواهان میهن و بویژه خانوادة مطبوعات ایران و 
لیت گفته و یادش را همواره همچنین اعضای خانواده اش تس

و صمیمانه آرزو می کنیم کیهان به . بزرگ می داریم
دستهای شایستة دیگری سپرده شود تا همچنان در مبارزة 
علیه حکومت استبداد مذهبی و تا سربلندی دوبارة ملت ایران 

 . چون پرچم آزادیخواهی برافراشته بماند 
 



 1831ـ   رمه/  ورشهريـ   15تالش ـ سال سوّم ـ شماره    

13       

 بخش سوم/ فصل پنجم 

 

 (تجدد ) و پیکار جامعة ايرانی با مدرنیته صد سالة گذشته ايران 
 آگورا در يك نظام بسته                     

 
 

عرفیگرائی بیش از ردیف کردن جمالتی درباره جدائی دین از حکومت و   
حکومت را از سیاست نمی توان جداکرد که موضوع . )درنتیجه سیاست است

ر بخواهد از خودش دست اگر یک نظام سیاسی مردمساال (.و غایت آن است
کم درنخستین مراحل آسیب پذیری دفاع کند می باید به آن حق داد که از 

در ترکیه پس از آنکه . راههای قانونی جلو فعالیت سیاسی مذهبیان را بگیرد
دادگاه، یک حزب اسالمی را درجامه صوفیگری غیرقانونی اعالم کرد 

استدالل دیوان . نجا ابرام شدشکایت به دیوان عالی اروپا بردند و رای درآ
عالی آن بود که آن حزب با انتخابات آزاد سرکار خواهد آمد ولی جلو 

آلمانها پس از تجربه ناسیونال سوسیالیسم به . انتخابات آزد را خواهد گرفت
برای بیرون بردن مذهب از قلمروئ عمومی . همین نتیجه رسیدند

آنها که . وتفکر را هم تغییر دادوگذاشتنش در حوزه وجدانیات می باید زبان 
از موضع عرفیگرائی، خود را به ملی مذهبی می چسبانند یک سر مشکل اند؛ 
سر دیگر آن، و به همان دالئل خام فرصت طلبانه، سیاستگران و 

یک . نمی توانند ایرانی را از مسلمان شیعه جدا کنند نویسندگانی هستند که
ب اسالمی نمی زید و از افسانه و سیاستگر امروزی که هنوز درعصر انقال

هنوز یک نسل نگذشته است وگوئی داریم از )افسون آخوندی آزاد شده است 
یا برای همه روزهای بزرگ مذهبی ایرانیان ( صد سال پیش سخن می گوئیم

. پیام می فرستد، و یا بهرمناسبت اعتبار نامه شیعی خود را تثبیت نمی کند
ه بندی مذهبی درجمهوری اسالمی به این سیاستگران به پیروی درج

سنیان و بهائیان با . مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان مختصر توجهی دارند
آنکه در ایران اقلیتهای قابل مالحظه ای هستنداز این مختصر توجه نیز بی 

در طبقه بندی آخوندی، سنیان ایران را عمال از اهل کتاب حذف . )بهره اند
اما هنگامی  (.می کنند ”اسالم مشرف“بتوانند به زور به  کرده اند و آنان را تا

که سخن از حقوق انسانی و آزادی مذهبی است نه شماره به حساب می آید 
بهمین دلیل است که اصال اقلیت را می باید به مفهوم حقوقی از . نه درجه

 .اقلیت در مفهوم سیاسی یک پدیده واقعی ولی گذراست .میان برداشت
متر و بیشتررای می آورند و موقتا از امتیازاتی برخوردار می کسانی گاه ک

ولی اقلیت در مفهوم حقوقی یک مداخله زننده تفکر مذهبی در . شوند
یعنی انسان درجه ( جنسیتی، مذهبی، قومی)اقلیت حقوقی . سیاست است

در ایران مردم گوناگونی زندگی می کنند، اما همه به اعتبار تاریخ و . دوم
ه سرنوشت و دستاورد مشترک آنهاست و به دلیل سود فرهنگی ک

. ایرانی اند( که درحکومت اسالمی، زیان مشترک شده است)مشترک
تفاوتهای آنها با هم در زبان و مذهب است که درجای خود محترم است ولی 

اگر ایرانی است . یا کسی ایرانی است یا نیست. نمی باید درحقوق نیز باشد
ما دیگر اقلیت و اکثریت در . با ایرانیان دیگر برابر باشد می باید به آن عنوان

 (.اقلیت واقعی جامعه ایرانی زنان اند. )حقوق نمی شناسیم

 

 داريوش همايون
 
اینهمه، از درآمیختن اسالم و ایران برمی خیزد که یک واقعیت تاریخی   

مانند شاهنشاهی ساسانی که یک . ولی به موقعیت کنونی ما بیربط است
قعیت تاریخی است و پاره ای آثار زیان آورش تا روزگار ماکشیده است؛ وا

 ولی اگر می خواهیم به سده بیست ویکم بپیوندیم واز قرون وسطای توحش
خود بیرون بیائیم می باید از آن در گذریم، به این معنی که آن را به تاریخ 

سیاست  اسالم در ایران حقیقتی است و مدتها همه یا بخش بزرگ. بسپریم
ولی ایران تنها اسالم نیست و حتا ملی مذهبی ها . ما با آن تعریف شده است

اگر هویت دیرپای . را درکنار ایران می گذارند و مذهبی ملی ها نیز اسالم
ایران ــ آن هزار و پانصد ساله سرافراز پیش از اسالم ــ نمی بود آنهمه 

 .با ایران یکی نمی کردندفاتحان غیر ایرانی و اسالمیان دو آتشه خود را 
درآمیختن اسالم با ایران، چنانکه گوئی ماهیتی یگانه اند، دیر زمانی به 

ولی ضرورت ما دیگر شده است و . ضرورت و بعد عادت با ما بوده است
عادت را می توان دیگر کرد؛ ما خود در این سه هزاره تاریخ ایرانی مان بارها 

که نام ایران بگیرد تاریخ و تمدنی داشته این سرزمین پیش از آن. )کرده ایم
سال  ۷۶۶۶نخستین کوزه های می جهان را با آثار شراب در آنها، از . است

پیش از میالد در باختر ایران یافته اند، در همان دامنه های زاگرس که یکی 
اینهمه به عربها نازیدن . از نخستین جاهائی بود که کشاورزی را به جهان داد

ایران به عنوان شیعی اسالمی یک قرارداد است (. ن ملتی نیستشایسته چنی
سال زیستن زیر سایه شمشیر اسالم حکومتی وحکومت  ۷۴۶۶ــ یادگار 

اسالمی رو به مرگ ــ والزم نیست ابدی باشد، چنانکه پدیده های سیاسی 
ما دیرگاهی است که بایست خود را . دیگر نیز در تاریخ ما ابدی نبوده اند

پیشوند و پسوند  عنوان ایرانیان وکشور ایران و جامعه ایرانی بی هیچ صرفا به
اکنون که می بینیم چه بهای . می شناختیم و از تنبلی و ترس نشناختیم

واپسماندگی هشتصد ساله و فرو افتادن در حکومت )سنگینی پرداخته ایم 
جائی که  وظیفه داریم با نگاه بلند تر و آزادتری به آنچه هستیم و در( مذهبی

این مایه سربلندی نیست که ملتی به نام ایمان،  .خود را گذاشته ایم بنگریم
 . ناچار پس افتادن محکوم کند خود را به درجا زدن و

بیش از آنچه ورد زبان  ”متقابل ایران و اسالم( و صدمات)خدمات“درباره   
سالی ایرانیان پس از دویست . مذهبیان و ملی مذهبیان است می توان گفت
که در این دومین هجوم عرب )تحمل کشتار و آدمکشی و ویرانی و تاراج 

آن دین را از آن خود کردند و هشتاد ( گوشه ای از آن را باز تجربه می کنند
درصدی از آنچه را فرهنگ اسالمی خوانده می شود ــ آثار ماندنی و تاثیر 

ست همانگونه که گذار آن سرزمینها و آن شیوه زندگی ــ پدید آوردند؛ در
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یک دهه از خونریزی و ویرانی و تاراج جمهوری اسالمی نگذشته دست بکار 
تحمیل یک جنبش فرهنگی بر رژیم آخوندی شدندکه دنباله شکوفائی پیش 

آن رونق فرهنگی که سه قرن را . از انقالب است و ربطی به اسالم ندارد
سالمی چنان را گرفت در همه سرزمینهای ا( دهم تا سیزدهم میالدی)

می  جوششی نیافت و در جمهوری اسالمی نیز هر چه به پسوند آن شناخته
آن عنصر ایرانی . شود ابتذال و کهنگی است و با شکوفائی سروکاری ندارد

که در نخستین هجوم، از گشاده شدن فضای جغرافیائی جهان اسالم بهره 
فتن مرگ و گرفت در این دومین هجوم، فضای خود را با پافشاری و پذیر

به اسالم  .شکنجه و زندان گشاده می کند و به جهان پیشرفته می رساند
یکبار دیگر فرصت داده شد که مهرخود را به تمام بر جامعه ایرانی بزند و در 
یک شکست تاریخی که ابعادش از شکست سیاسی، بسیار فراتر می رود 

و صدمات هر  خدمات. سایه اش را از این جامعه و این فرهنگ برمی گیرد
چه بوده باشد به جهان امروز و نیازهای یک جمعیت هفتاد میلیونی، و هشتاد 
درصدش زیر چهل سال، تنها به عنوان یک خاطره تاریخی، بیشترش 

این جمعیت که جهان امروز را می شناسد، مانند آن . ناخوشایند، مربوط است
االترین درجه نسلهای ایرانی بخود آمده از هجوم عرب، می خواهد به ب

در آن سده های نخستین، تا پایگان . انسانیتی که در دسترس است برسد
مذهبی بتواند قدرت انحصاری اش را بر اندیشه استوار کند، ایرانیان به 
باالترین انسانیتی که در دسترس بود، به سرچشمه های یونانی، روی آوردند 

تشتی، مانوی، که زمینه فرهنگ اسالمی است ــ با رنگ اسالمی، زر
نسل امروز ایرانیان به سرچشمه های فرهنگ غربی  .مهرآئینی، و ساسانی آن

روی آورده است و مهلت استوار کردن قدرت انحصاری پایگان مذهبی را بر 
اسالم به عنوان یک شیوه تفکر و زندگی برای توده جوان . اندیشه نداده است
ن رفتن کامل از عرصه عمومی، مذهبیان می باید با بیرو. ایرانی هیچ ندارد 

بگذارند کم کم به زندگی خصوصی کسانی که به اسالم گرایش دارند 
 .برگردد

زبان ملی مذهبی چنانکه در هر گفتمان پیش می آید بخش بزرگ و موثر   
. این زبانی است که رویهمرفته زبان سیاست ما شده است .آن گفتمان است

مانروائی اعراب آزاد کردند با اندیشه ملی ایرانیان ازهنگامی که خود را از فر
سلسله های ایرانی که از سده نهم از شمال . مذهبی سروکار داشته اند

خاوری در سراسر ایران گسترده شدند همه درآرزوی بازگرداندن شکوه ایران 
زبان ملی  .ساسانی، ولی شسته در باورهای اسالمی و بیشتر سنی می بودند

می بریم از رخنه روزافزون شیعیگری در جامعه ایرانی  مذهبی چنانکه ما بکار
 .برآمد که چهار سده ای از سده شانزدهم، عنصر مسلط فرهنگی بود
 ویژگیهای این زبان را به یاری پاره ای واژه ها و اصطالحات کلیدی بهتر
می توان دریافت و این واژه ها و اصطالحات کلیدی است که متن سیاست 

اگر نیک بنگریم مظلومیت و شهادت و . شده است گمراه و خطرناک ما
ارزشهای اصیل و هویت اسالمی، همه برگرفته از یک فولکلور هزار و چهار 

از این میان ارزشهای اصیل و . صد ساله و زمینه ساز سیاست ایران بوده اند
می  هویت اسالمی، تازه ترند و سوغاتهای تجدد واژگونه جامعه ایرانی بشمار

فرهنگ ما، حتا آن زمان که گام در تجدد گذاشتیم، مظلومیت بجای در . آیند
پیروزی، و شهادت بجای فضیلت، و ارزشهای اصیل ــ نام دیگر سنتهای سد 

در این وارونگی ارزشها، پیروزی از . پیشرفت ــ بجای خردگرائی نشسته اند

راه فضیلت را هم زیر سایه شکست مظلومانه می برند و کم بها ترین 
مان می توانند به صرف کشته شدن، اگرچه ناخواسته، از قهرمانان مرد

نمونه هایش در تاریخ بسیار است و اشاره بدانها جز تازه . پیروزگر در گذرند
اما از ذکر دو نمونه تازه و رقت . کردن زخمهای کهنه سودی نخواهد داشت

ز آن ا در نخستین ماههای مجلس پنجم که اکثریت. آور نمی توان گذشت
ملی مذهبیان دوم خردادی بودند خامنه ای به یک دستور، حق قانون اساسی 

یک نماینده ملی . مجلس را در تعیین حقوقدانان شورای نگهبان از آن گرفت
پس از وادادن مجلس و رئیس جمهوری با خرسندی آشکاری گفت  مذهبی

ده مجلس گزندی در افکار عمومی ندیده است و مردم به مظلومیت او پی بر
یک ملی مذهبی دیگر در امریکا مدعی شد که مظلومیت ملی مذهبیان . اند

سبب شده است که مردم به آنها روی آورند ــ مظلومیت به عنوان نقطه 
  .قوت

این سخنان در واقع تکه هائی از سوکنامه یک گرایش فکری است که صد   
مجال خود زاده شد و چند دهه ای  ”مدرن“و بیست سالی پیش در جامه 

ملی مذهبیان اکنون با دستهای . یافت حرکت تجدد را کند و متوقف کند
تهی ازدستاورد و کولبارهای سنگین از مسئولیت، برای خاکسپاری خویش به 

دست و پا زنی برای زنده . شنهای داغ صحرای زادگاه شان باز می گردند
اطات که کربال در عصر انقالب ارتب ”انقالب“ساله  ۷۳۶۶نگهداشتن پندار 

مجال میت سازی نمی دهد واپسین نشانه زندگی گروههائی است که شانه 
بیداران و روشن بینان . های الغر خود را سپر سیالب پیشرفت کرده اند

ایران دیگر نیازی به فرهنگی که یک سرش مظلومیت است با احساس حق 
بجانبی و طلبکاری نابجای آن، و سر دیگرش شهادت و خونخواری است 

مردم از سیاست خود گشودن گرهگاههای بهروزی و پیشرفت را می  .دارندن
ملی  اسالمیت خمینی و جمهوریت و اسالمیت .خواهند، نه روضه خوانی را

مذهبی های از همه رنگ برای زیست خود نیازمند رژیم آخوندی است که 
و بزرگترین تابوتی است که توانستند برای  monumentبزرگترین یادمان 

  .بسازند خود
در سالهای پایانی پادشاهی پهلوی یکی از پژوهشگاه هائی که در آن سالها   

به فراوانی بنیاد می گرفتند در یک بررسی علمی از روحیات ایرانیان به این 
ما خود در . نتیجه رسیده بود که واالترین ارزشها برای ایرانیان فداکاری است

اشای فیلمها بیش از همه زیر کودکی می دیدیم که همساالن مان در تم
این حس فداکاری و ازخود گذشتن . تاثیر فداکاری هنرپیشگان می بودند

برای دیگری ــ انسانی، کشوری، یا امری ــ از حس اخالقی انسان می آید 
روحیه مدنی، محترم شمردن حقوق . و الزم نیست حتما تا جانفشانی برسد

در هر جامعه ای . ذشتگی نیاز داردجامعه و افراد آن به درجه ای از خود گ
ایرانیان با احساس . ازخودگذشتگی بیشتر پرورش یابد بهتر اداره خواهد شد

ستایش پسندیده ای که به فداکاری دارند به آسانی ــ و به دستیاری ثواب 
تفاوت فداکاری با شهادت . ــ به آسانی به شهید و مظلوم پرستی رسیده اند

. ت که آن را از حالت طلبکارانه بدر می کنددر نبود عنصر مذهبی اس
به پاداش  فداکاری یک عمل اخالقی است؛ از خویشکاری انسان است و

شهادت برعکس عین طلبکاری است زیرا بنا بر تعریف در راه . نظری ندارد
او عین حق است و حق بجانب  .حق است و شهید را به خدا پیوند می دهد

در . به میراث بران منتظرش هم می رسد بودن کمترین طلبکاری اوست که
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فرهنگ شیعی که در ایران بی دشواری زیاد می توان ملی مذهبی نیز نامید 
است  ”پاسیو“او یک شهید  .مظلوم همان جایگاه و گاه باالتر از شهید را دارد

شهید و مظلوم، قربانی و . و گریه و دلسوزی بر حال خود را نیز می افزاید
از جهانیان طلبکار؛ و کسانی که خود را به آنها می چسبانند حق بجانب اند و 

بسته به کاراکتر و موقعیت خود می توانند به نام انتقام و عدالت تا هر درجه 
ما خود چه اندازه بابت شهادت و مظلومیت در . بیخردی و بیرحمی برسند

ه همین بیست و چند ساله اشتباه کرده و شکست خورده و کشته داده ایم وچ
زباله های انسانی را برخود مسلط گردانیده ایم و آنها را تا حد هیوالهای 
انسانی باال برده ایم؟ به عنوان یک نمونه دیگر همین بس که به خاطرات 
یکی از این زباله های انسانی که در اوایل انقالب به نام جالد پرنده نامی در 

نا آرنت درآیشمن در به سخن ها) ”ابتذال شر“چگونه . جهان یافت بنگرند
از طلبکاری و برحقی و احساس مظلومیت نیرو می گیرد؟ آن حق  (اورشلیم

بجانبی و طلبکاری که از کیش مظلومیت و شهادت برمی آید و تا فرصتی 
بیابد سیل خون روان می کند در انقالب و حکومت اسالمی فرصت یافت 

ی میان روضه خوانی رابطه ا آن مردم. حقیقت خود را به مردم ما نشان دهد
و آدمکشی نمی یافتند و ناگهان خود را دیدند که به نام مظلومیت و شهادت 

شاید بسیاری از آنها هنوز رابطه ای میان . فریاد مرگ و خون سر می دادند
و سرنوشت خود به عنوان مردمی که پیاپی  ،پرستش مظلوم و شکست خورده

  .ک اندک کشف می کنندشکست خورده اند نیابند، ولی آن را هم اند
بیشتر کسانی که در این صد ساله مربوط به موقعیت کنونی ما درپی بهره   

برداری از شیعیگری برای پیشبرد امر ملی بوده اند، یا از سر اخالص، ملی و 
مذهبی را یک پدیده ایرانی شمرده اند که قدرت ملی ما در آن است، نمی 

مانند بیشتر ایرانیان نمی توانستند تا پایان  آنها. بکشد خواستند کار به اینجاها
آنچه چشم . از این خطاها ما همه کرده ایم. گفتار و کردار خود را ببینند

پوشی بر نمی دارد بازی کردن فرصت طلبانه با زبان و طرز تفکری است که 
صد سال و بیشتر برای نشان دادن بی پایگی و زیان آوری خود وقت داشته 

دن نهائی از مذهب در سیاست که پایان ملی مذهبی خواهد زمان بری. است
بود فرارسیده است؛ زمان همه میانه گیریها و نیمه حقیقتها و مجامله ها نیز 

اسالم سیاسی و آخوند زمامدار، و ملی مذهبی خوش نیت . سررسیده است
ساده لوح سودجوی از هردو سر بارکن ــ همه با هم ــ هر چه داشته اند به 

رضه کرده اند؛ هنوز هم سیاست و سخنان شان تکرار همان دوره ما ع
ولی با این آدمها و این روحیه ها و با اندکی از این و اندکی از  .انقالب است

نمی باید به بیش از آنچه دوم خرداد توانست برسد چشم داشته  ضد آن،
 دوم خرداد واپسین فرصتی بود که مردم ایران با اکثریتهای خرد. باشیم

نمی تواند گله ای   کننده به گرایش ملی مذهبی دادند، که از هیچ بابت
می خواستند بدانها داده   در انقالب و حکومت اسالمی هرچه. داشته باشد

با قدرت سیاسی و پشتیبانی عمومی شان، با فرصتهائی که درتاریخ  .شد
ه یکبار هم به دشواری دست می دهد، هرچه خواستند توانستندــ از جمل

اخالقی و سیاسی و اندیشگی خود، که هر سه ( خالء)نمایش دادن وایوی
. این اندیشه و سیاست مال چنین منشها و سرشتهائی است. بهم مربوط است

درباره پیوند کاراکتر با موضع گیریهای سیاسی، مانند هر رفتار دیگر دیگر 
 .بیش از اینها می توان گفت انسان،

 جه خود به کار حکومت نمی آید زیرا سرشتش دین بهر صورت و در هر در  

دربرابر هر آخوند آزادمنش تر . با مصالحه و پذیرفتن مخالف ناسازگار است
می توان صد آخوند راست آئین نشان داد با همان گفتاوردها و ارجاعهای 

اتفاقا اسالم به سبب احکام مشخص خود چه در قرآن و چه در سنت . معتبر
بسیاری کوشیده  .است که هیچ آمادگی سازش و مدارا نداردپیامبر از دینهائی 

اند اسالم را با ندیده گرفتن ناسخ و منسوخ ها و نخواندن متنهای مقدس و 
چشم بستن بر تاریخ اسالم در همان زمان پیدایشش با مردمساالری و 

اما به فرض که اسالم بتواند همه چیز برای . پیشرفت و تجدد آشتی دهند
خود بر تاویل گشاده است ــ و بسیار  ”لوتر“د، تازه به قول همه کس باش

آنچه ما برای بیرون کشیدن این ملت از نکبت این تازه ترین تاویل،  .تاویلها
ما پایه های . نیاز داریم دست و پا زدن در تاویلهای گوناگون یک آئین نیست

بدست اندیشگی استواری می خواهیم که با فراز و فرودهای سیاست و دست 
نیفتد و دچار تاویلهای این چنینی  ”قبض و بسط“شدن های قدرت، به 

 . می باید سرانجام به آزادی اراده انسانی رسید. نشود
اوجگیری تروریسم اسالمی چشمها را باردیگر به جهان اسالم، از رباط تا   

 بغداد و جاکارتا، برگردانده است، به این سرزمینها که گوئی همه چیز در آنها
برای آن ساخته شده است که مردان بر زنان و حکومت کنندکان بر حکومت 
شوندگان، خشونت و ستم کنند و گروههائی انگل وار به پیکره اجتماعی 

آیا اسالم با دمکراسی : پرسش دیرینه باز پیش کشیده می شود. بچسبند
لیبرال، با تجدد و نوگری اصال سازگاری دارد؟ اسالمیهای بنیادگرا در 
کشورهائی مانند ایران که فشار مردم و افکار عمومی جهانی در سیاستها 
وزنی دارد، بسیار از دمکراسی و حقوق بشر اسالمی که گویا از صورتهای 

در ایران و پاره ای . جهانروای آن فرایافتها واقعی تر است سخن می گویند
وئل کشورهای اسالمی از نیمه دوم سده نوزدهم بخش عمده انرژی اتلکت

 .صرف آن شده است که از اسالم، تجدد و دمکراسی و حقوق بشر بدر آورند
در متنهای مذهبی و تاریخ اسالم همه گونه دخل و تصرف گزینشی و بسته 

و ( رنسانس)به میل خود کرده اند تا آن تعریف مناسب که اسالم را با باززائی
لوه دهند و به همنوا، بلکه هماهنگ ج( روشنگری به گفته مشهور)روشنرائی

در ایران گروهی از هواداران این نظر که روشنفکران اسالمی . کرسی بنشانند
نامیده می شوند اکنون بخشی از حکومت بشمار می آید و با دشواریهای هر 
روزه آشتی دادن، مثال، گفتگوی تمدنها با فتوای کشتن سلمان رشدی که از 

 .ت، دست وپنجه نرم می کنندنظرشان اشکالی ندارد جزآنکه فعال عملی نیس
که یک )اروپائیان صد ها سال، از سده دوازدهم. این مناظر هیچ تازه نیست

تا همین سده ــ برای سخت جان ( دوران روشنرائی کوچک به خود دید
آنان نیز نمی توانستند به آسانی، . ترهاشان ــ دچار همین کشمکشها بوده اند

یرند و اندیشه را از بایست و نبایست خودمختاری و مسئولیت انسان را بپذ
آنان نیز هویت خویش را در فرهنگ مذهبی  .های ایمان مذهبی آزاد سازند

سه اصلی  .شان می دیدند و آن فرهنگ را تغییر ناپذیر و مطلق می شمردند
که اروپا برای از نو ساختن خود بکار گرفت ــ خردگرائی، آزادی و کمال 

می شد  مگر. ائیان نیز تا مدتها دور از ذهن بودپذیری ــ برای بیشتر اروپ
انسان نادان ناتوان گنهکار را دربرابر مشیت خداوند که هر دقیقه زندگی او را 
مقدر کرده کرده است و آنها را که خواسته باالبرده است و آنها را که 
نخواسته بر زمین زده است، در شمار آورد و او را دارای اراده آزاد و خردی 

ست که نه تنها رازهای هستی را درمی یابد بلکه از آن برای تسلط بر دان
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اروپائیان تکنولوژی اش را  جهان هستی و بازآفریدن آن کمک می گیرد؟
جامعه های . نداشتند و فرایند دگرگونی فرهنگی شان به سده ها کشید

سده  اسالمی دستخوش یک گردباد ارتباطی اند و زمان شان به دهه ها و نه
آنها هر چه بکنند نمی توانند از این شبکه ارتباطی . اندازه گرفته می شود ها

دامنه تاثیر . که عمال همه کس را به همه کس می پیوندد بیرون بمانند
چنانکه  .جهان بیرون بر آنها ربطی چندان به آنچه دل شان می خواهد ندارد

. نمی ماند پادر همه جا دیده شده است، هیچ دیواری در میان فرهنگها بر 
دادوستد فرهنگها به سود فرهنگ برتر جریان می یابد و فرهنگی را که 

 . می اندازد  نیروی زندگی اش کاستی گرفته خواه ناخواه و دیر یا زود به راه
دگرگونی آمده است و بیشتر می آید و ایستادگی سنت گرایان تنها هزینه   

است که آیا دگرگونی را می موضوع این . های دگرگونی را باال تر می برد
توان از خود سنتهای جامعه رو به انحطاط بیرون کشید یا می باید طرحی نو 

انحطاط جامعه های اسالمی را بیش از همه خود رهبران )درانداخت؟ 
جنبشهای فرهنگی و سیاسی کشور های اسالمی از دویست سال پیش، از 

آرنولد توینبی که از  ۷۹۴۳در  (.ناپلئون در مصر و روسها در قفقاز، گفته اند
فیلسوفان نامدار تاریخ است با بکار گرفتن اصطالحات دوران رویاروئی 

مسلمانان را به دو ( صدساله پیش و پس از میالد)یهودیان با امپراتوری روم 
هرود بزرگ پادشاه یهود و )هرودگرایان“و  zealotآتش نهادان : بخش کرد

ست که از ناشناخته در مانوس پناه می آتش نهاد کسی ا.( متحد رومیان
هنگامی که خود را درنبرد با بیگانه ای که تاکتیکهای برتر و . جوید

جنگی اش را با   سالحهای تازه سهمگین تر دارد بازنده می یابد شیوه سنتی
هرود گرا بر این باور است که بهترین . سختگیری بیشتر عینا بکار می برد

او هنگامی که با  .اخته، چیرگی بر رازهای آن استنگهبان دربرابر خطر ناشن
هماوردی کاردان تر و با سالح بهتر روبرو می شود شیوه جنگ سنتی اش را 

یک  ”.وامی نهد و با فراگرفتن تاکتیکها و سالحهای دشمنش با او می جنگد
نخست را بازتولید  approachپژوهشگر ایرانی رهیافت 

reproductivism روائیو دومی را جهان msilasnevinu  نامیده است و
بازتولید، کوشش برای  (۶).را نیز بر آن دو افزوده است seailenu بومیگری

بازگشت به عصر طالئی اسالم است که چون یکبار بوده است باز می تواند 
جهانروائی، تسلط بر اسباب پیشرفت غرب . باشد ونیاز به جهاد و شهادت دارد

بومیگری درمیانه است،  .ن غربی معنی می دهداست که رو نهادن به تمد
از مانندهای . هم یک اسالم نیرومند می خواهد هم یک دمکراسی نیرومند

بازرگان تا خاتمی و سروش و همفکران شان در کشورهای عربی، هواداران 
اسالم، آن را بیشتر به عنوان  ”عصر طالئی“این رهیافت سوم، در پویش 
نند و درپی یک جامعه اسالمی گشاده تر و یک مایه الهام تلقی می ک

 . عقالنی ترند
جهان اسالمی، که اصطالحی بطور روز افزون بی معنی است ولی برای   

راحتی بکار می رود، دویست سالی است این سه رهیافت را آزموده است و 
اکنون می تواند تنها از این سربلند باشد که از نظر سطح امروزی تمدن در 

پیشرفته ترین جامعه های اسالمی را پس از  .ر از افریقا قرار داردردیف باالت
یا  ”هرودگرایان“این دوران طوالنی رویاروئی و سازگاری با غرب در میان 

ولی آنها نیز در دریافت و کاربرد آن سه رهیافت . جهانروائیان می توان یافت
را به گرفتن خردگرائی : در محدوده باورها و عادتهای سنتی خود مانده اند

بی حقوق بشر، و کمال پذیری را در همانندی های  تکنولوژی، و آزادی را
ترکیه و ایران و مصر که پیشاهنگان این . ظاهری به غرب شناخته اند

رهیافت بوده اند در عمل نشان داده اند که در واقع از روایت دیگری از همان 
ه بزودی به بومیگرائی ــ سازگاری کردن اسالم با تمدن غربی ک

در ترکیه، . سازگارکردن تمدن غربی با اسالم تبدیل شد ــ پیروی کرده اند
الیه های پیشرفته و امروزی شده جامعه تنها به بهای زیر پا گذاشتن حقوق 
قوم کرد و به نیروی ارتش می توانند برتری خود را بر اسالمگرایان 

بهای دادن امتیازات در مصر، دیکتاتوری در جامه دمکراسی به  .نگهدارند
سنگین به اسالمگرائی، اگر نه اسالمگرایان، می تواند برتری گروههای 

در ایران، . ممتاز و وضع موجود را به هزینه توده های بینوا و نا آگاه نگهدارد
گروههای ممتاز با بستن راه فعالیت بر هر نیروی مستقل سیاسی مگر 

عموم کشورهای اسالمی دیگر کم آخوندها و اسالمگرایان ــ سیاستی که در 
و بیش اجرا شده است و می شود ــ انحصار خود را بر اقتصاد و سیاست 
نگهداشتند تا جائی که دیگر نتوانستند؛ و گرگی که پرورده بودند آنها و کشور 

تفاوت ایران با دیگر کشورهای اسالمی در این زمینه آن بود که . )را درید
در هیچ یک از سه (. بر روحانیت داشتند گروههای ممتاز کنترل کمتری

کشور، و در بقیه جهان اسالمی نیز، آن گام قطعی برای تابوزدائی از بحث 
درباره دین که راز اصلی درآمدن اروپائیان از جامعه سنتی به جامعه مدرن بود 

 .برداشته نشده است
سیاسی  ی اسالم”آواز قو“پیروزی خیره کننده انقالب اسالمی در ایران که   

و  ۶۶۶۷سپنامبر  ۷۷است، جنبش تازه ای به اسالم داد که دامنه تاثیرش تا 
ین انقالب است که جهان اسالمی ولی در شکست ا. دورتر از آن کشید

آتش نهادان توینبی فرصتی را باالتر از . تواند رستگاری خود را بجوید می
نمی توانستند  چنگ انداختن بر پیکر و روان کشوری مانند ایران به خواب

 .برای اسالمیان، قادسیه دومی بشمار می رفت ۷۳۷۵/۷۹۵۹بهمن  .ببینند
نگاهی به منظره بیزار کننده و هراس آور آنچه پیروزی در انقالب با ایران و 
با خود اسالم سیاسی، حتا اسالم، کرده است ناچار به ارزیابی دوباره 

ر راه وارد کردن جامعه ه. رهیافتهای بازتولید و بومیگرائی کمک می کند
وارد کردن به معنی نشستن بر خوان و نه ریزه )های اسالمی به جهان امروز

که پایه اش بر خود اسالم باشد، خواه به تعبیر بنیاد گرایانه و ( خواری آن
خواه به تعبیر لیبرال تر، از نگریستن به تجربه های دویست ساله جهان 

. جربه ها را داشته است، ناگزیر خواهد بوداسالم، بویژه ایران که غنی ترین ت
چه ده ساله مدینه و چه یک )کوشش برای بازگشت به عصر طالئی اسالم

در ایران و افغانستان و سودان به چنان بن ( دو نسل نخستینی جهانگشائی ها
بستهای فاجعه آمیزی انجامیده است که دیگر جز اسالمیان دو آتشه حاشیه 

. ای میلیونی شان، جای تردید برای کسی نمی گذاردای، هر چند در توده ه
آنچه برای اسالمگرایان می ماند میانه رو شدن است و کند و کاو در تاریخ و 

آنها می توانند . ادبیات مذهبی برای تعبیر متفاوت و دمکراتیک تری از اسالم
با چشم بستن بر بخش مدنی و بسیار مهمتر قرآن و سنت خود پیامبر اسالم، 

بخش دوران آزار و پیگرد و بی )چه بخواهند صرفا بر بخش مکی قرآن هر
و به موارد رواداری و ارفاق و مصالحه در دوره هائی از ( بهرگی از قدرت

تاریخ کشورها و امپراتوریهای اسالمی، که بستگی به اوضاع و احوال داشتند، 
به پاره ای  استناد کنند و ضرورت پیش آمدن با زمان را، در عین باور داشتن
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این رهیافت اگر . اصول حیاتی تغییر ناپذیر، چاشنی استدالالت خود سازند
هم توانسته در جاهائی نیروی سیاسی الزم را بسیج کند سرانجام در برابر 
آشتی دادن آشتی ناپذیر و گشودن مسئله اصولی دگرگونی در برابر تقدس به 

 .شکست افتاده است
 رف کردن واپسماندگی صدها ساله جامعه های به عنوان راه حلی برای برط 

اسالمی، طرح بومیگرائی همان بن بستی را دربر دارد که ناکجا آباد متعصبان 
 doctrineاگر تجدد یا مدرنیته نیز ریشه هایش را در آموزه . و آتش نهادان

اسالم کمتر از هر . های مذهبی می جوید خود را از اصل نفی کرده است
جا برای این درهم آمیختن ها می گذارد؛ هم بایست و دین بزرگ دیگر 

نبایست های تفصیلی تری دارد، و هم برخالف دینهای بزرگ دیگر 
نوشته  سرگذشت روزانه پیامبر و تاریخ سالهای شکل دهنده اش را به دقت

اند ــ مهمتر از همه تاریخ شگرف طبری و سیره رسول اهلل که به عنوان 
. رآن، منابع شریعت از نظر شیعیان و سنیان استسنت پبغمبرو در کنار ق

اختالفات مسلمانان که از فردای مرگ محمد درگرفت برسر قدرت و 
یک . جانشینی بود که تعبیرات متفاوت از حقایق مطلق را به یاری گرفتند

 .دین جهانی که به هزاره ها بکشد بر تعبیرات گوناگون و متضاد گشاده است
آن می کند وهیچ تعبیریا تاویلی نمی تواند و نتوانسته  هرنسل آنچه بتواند با

برتری . است در یک نظام اعتقادی مطلق دعوی برتری همیشگی کند
تعبیرهای گوناگون بستگی به قدرتی داشته است که توانسته اند در زمانهای 

روشنفکران اسالمی ممکن است بگویند که . معین پشت سر خود گرد آورند
نبع دیگر شریعت است می توان از میان احکام ناسخ و به یاری عقل که م

منسوخ و رویدادها و سخنانی که همه حجت اند ولی به سبب اوضاع و احوال 
گوناگون در نقطه مقابل هم قرار دارند و به رغم گفتار و کردار خود پیغمبر 

ولی گرفتاری اصلی در مفهوم عقل . اسالم بهترین تعبیرها را بیرون کشید
عقل و علم در دین همان معنی را نمی دهد که برای آموزگاران . ستبوده ا

یونانی اندیشه وران اسالمی می داشت و اروپائیان در دوران باز زائی به آن 
کالم که به فلسفه یونانی در جامه اسالمی اش گفته می  ”علم“. بازگشتند

ه و شود، نخست عقل اسالمی را از عقل خودمختار شکافنده و ویران کنند
روشنفکر  .داد سازنده یونانی جداکرد و بدان منشاء ایمانی و درنتیجه الهی

اسالمی که صرفا سیاست نورزد و در پی یک راه حل عقالئی برای مسئله 
ای باشد که عقل و علم بر نمی دارد، دیر یا زود به همانجا خواهد رسید که 

قلمرو عقل و علم جدا کردن : اندیشه وران مسیحی بسیار پیش از او رسیدند
از ایمان؛ و آزادکردن جامعه از زنجیر تعبد؛ و رهانیدن دین از گرفتاریهای 
امور پیوسته دگرگون شونده، بویژه سیاست و حکومت که هیچ چیز را پاکیزه 

 . نمی گذارد
با سخنان کلی و فریبنده که می باید فرهنگ و هویت را نگهداشت و از   

ازترقیخواهی مشروطه . ت چیزی حل نمی شودغرب آنچه را بکار می آیدگرف
می  باید روشن کرد که چه را. تا ارتجاع بنیادگرائی همه همین را گفته اند

باید گرفت و چه را نگهداشت و به چه منظوری؟ آیا ما می خواهیم علم و 
در )ما آسیبی نزند ”هویت“تکنولوژی غرب را بگیریم، آنهم تا جائی که به 

مستقر و سودهای پاگیر پشت سر انها را تهدید نکند و  واقع نظام ارزشهای
تنها اجازه دهد که انحصارطلبان از دینی و غیر دینی با کارائی بیشتری از 

و یا در پی دگرگون کردن خود هستیم که ناچار ( امتیازات خود دفاع کنند

آیا می خواهیم  ما را نیز در مفهوم کهنه اش دگرگون خواهد کرد؟ ”هویت“
کنندگان کوچک فراورده های غرب بمانیم یا توانائی آن را پیدا کنیم که وارد 

در فرایندی که نتیجه اش برتری فزاینده غرب در همه زمینه ها از جمله 
در کدام جامعه اسالمی ، بویژه در )اخالق و معنویات است شرکت جوئیم

 ؟ آیا گرفتن از(بخش شیعی آن، از اخالق و معنویات می توان سخن گفت
غرب به معنی رویاروئی موثرتر با یک دشمن است یا رسیدن به یک همراه 
که بیشتر راه را برای ما کوبیده است و تا چشم کار می کند می باید از 
درست و نادرست هایش آموخت و عبرت گرفت؟ غرب برای ما تنها همان 
 قدرت استعماری است که از سده نوزدهم درپی تصرف سرزمین و تاراج منابع

ما برآمد یا خاستگاه بزرگترین تمدنی هم هست که انسان تاکنون توانسته 
است بنیادگذارد و به پدیده های جنگ و تسلط نیز ابعاد بیسابقه داده است؟ 
چنین گزینشی اگر برای دگرگون کردن جامعه بسته سنتی، و نه دفاع از آن 

وانیم مستقل باشد بدین معنی است که دیگر همانکه بوده ایم نباشیم و بت
مستقل اندیشیدن، انتلکتوئل را در صورت سده هژدهمی اش، . بیندیشیم
به میدان اندیشه و عمل آورد که دیگر روشنفکر  philosophe فلسفی،

این سنت در واقع با اراسموس هلندی آغاز شد و هلندیان بودند )مذهبی نبود
شهروندی را در  جامعه ”عصر جدید “که با مردانی چون اسپینوزا و اراسموس 

از آن . از آن انتلکتوئلها بیشتری خداشناس بودند(. سده هفدهم آغاز کردند
بستگی  پس نیز آزاد اندیشی با خداشناسی لزوما منافاتی نداشته است؛ ولی

های فرهنگی یا عاطفی به مذهب هر چه بیشتر به بخش معنوی و اخالقی 
مدنی را به عناصر دیگری  زندگی انسان انتقال یافته است و عرصه سیاسی و

جهان بینی غربی ــ خردگرائی، آزادی، و کمال پذیری  که از پایه های اصلی
شگرد ریاکارانه اسالمیان در آن است  .ــ آمده هر چه بیشتر فراگرفته است

می گذارند، ولی کاری  که همه تکیه خود را بر عرصه معنوی و اخالقی
نمی شناسند ــ درست  سیاسی ومهمتر از پرداختن به عرصه های مدنی 

که در گفتار و کردار بر عرصه های مدنی ( سکوالریست)برعکس عرفیگرایان
  .و سیاسی تاکید دارند

 در دفاع از اسالمیان می باید گفت که فضای قانونگزاری و فعالیت سیاسی  
نمی توان  از عنصر معنوی و اخالقی تهی نیست و این عرصه ها را از هم

ولی چه در معنویات و اخالق و چه در سیاست و امور مدنی  .ردبکلی جدا ک
می باید دید که تکیه بر چیست؛ بر یقین و ایمان و حقایق جاودانی است که 
زندگانی فرد و جامعه را سامان می دهد، یا بر خرد مختاری است که می 
تواند شک کند و خود به حقایقی برسد که در یک اوضاع و احوال معین می 

ن رسید؛ بر اراده آزادی است که تن به هیچ بندگی نمی دهد، یا از روی توا
یک مشیت ناشناخته و ناگزیر، نیکی می کند به امید پاداش آن جهانی، و 
بدی می کند به امید آمرزش؛ بر دید ایستائی است که آنچه را یکبار گفته 

ا مرحله ای شده یا بجا آمده برای همیشه بهترین می داند، یا هر دستاوردی ر
در مسیر پیشرفت و بهتر شدن می بیند که پایان پذیر نیست؟ تنها 
قانونگزاری و فعالیت سیاسی نیست که در فضای سیاسی و اخالقی صورت 

معنویات و اخالق نیز در فضای مدنی و سیاسی شکل می گیرند و  .می پذیرد
سی و مدنی روابط سیا. می آیند در قالب توصیه ها و هنجارها و دستورعملها

که بر جامعه هائی مانند ایران و افغانستان و پاکستان و هر کشور اسالمی 
دیگر جاری است مسئول سطح پائین معنوی و اخالقی دراین جامعه هاست 
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اسالم را با شیوه حکومت و  .ــ هرکدام درطبقه بندی خجالت آور خودشان
این کشورها، فلسفه سیاسی درهم آمیختن، مسئولیت ستمی را هر روز در 

کمتر و بیشتر، بر کودکان و زنان و همه فرودستان می رود و در بسیاری 
دفاع از جداکردن . موارد در حد غیر انسانی است، بر دوش دین می اندازد

عرصه های مدنی و سیاسی، در واقع  دین از حکومت و بیرون بردنش از
یشمار کمک می به مردمان ب خدمتی به دین است که تا آنجا که بتوان دید

احساس . کند که با هم خوشرفتاری کنند و دربرابر مصائب شکیبا باشند
مذهبی بخشی از طبیعت انسانی است و حتا کسانی که مذهب مشخصی 

این . ندارند در تجربه نزدیک با عشق و مرگ، در خود به آن پی می برند
مالحظه  احساس مذهبی هنگامی که بهانه فرمانروائی مردمانی برهنه از هر

اخالقی باشد و با کارد بسیجی و گلوله پاسدار برقرار بماند چه حالی پیدا 
 خواهد کرد؟

در آینده قابل  .پاسخ پرسش دیرینه اسالم و تجدد هنوز بیشتر نه است  
پیش بینی شمار اندکی از جامعه های اسالمی خواهند توانست چنان نو شوند 

های عربی بویژه زیاد نیست زیرا بخت کشور. که به دمکراسی لیبرال برسند
می توانند  زندگی شان بیشتر زیر سایه گذشته رفته است و بسیار کمتر از ما

آن گذشته را به چشم انتقادی بنگرند و بهمین دلیل بیش از ما دچار عوالم 
تاریخ ــ یک دوره معین تاریخی، آنهم در صورت اسطوره ای . توطئه اند

ـ در آنها حضور بیشتری دارد؛ و زبان عربی، همه اش پسندیده و آرمانی ـ
کار بر عرب زبان . زبان قرآن، بر اندیشه آنها زنجیرهای سنگین بسته است

حتا از ما که می باید پیوسته با محدودیت های دالویز زبان خود دست به 
زبان بر او مفاهیم و شیوه اندیشیدن را تحمیل . گریبان باشیم دشوارتر است

ه در میان بسیاری از جامعه شناسان نیز می توان یافت که می کند، چنانک
شان تنها یک دستگاه به رشته درآوردن و انتقال  ”ژارگون“زبان تخصصی یا 

قرآن برای  .اندیشه نیست، خود اندیشه است و موج موج مدهای روز می آورد
اگر ما دربرابر زبان سعدی و حافظ می باید هر . عرب زبان چنان زبانی است

خود را  vocabulaire م بر اندیشه خود لگام بزنیم و جلو گسترش واژگاند
در اینجا . بگیریم، حال عربان را دربرابر زبان قرآن می توان تصور کرد

کوششها و تاثیر دراز مدت روشنفکران عرب را که عموما از کشورهای خود 
آنها بر . فتمهجورند و بیشتر به زبانهای دیگر می نویسند نمی باید نادیده گر

 ”جامعه مدنی“خالف روشنفکران ایرانی با خطر کشته شدن به دست مردم و 
تا جامعه های اسالمی نتوانند به این پرسشها پاسخ درستش را ! روبرویند

بدهند که چه را می خواهند از غرب بگیرند و چه را واگذارند و چرا می 
نها خواهد بود که خواهند به این دگرگونی تن دردهند حال و روزشان همی

داشته و دارند ــ ازسر گذراندن دگرگونی ناگزیر با بیشترین هزینه و درد؛ 
همواره بسیار کمتر و دیرتر از آنچه می باید؛ و پیوسته واپستر افتادن از 
. کاروانی که آنان را خواه ناخواه و افتان و خیزان به دنبال خود می کشد

ترین پیروزی بنیادگرایان و آتش طرفه آن است که ایران، سرزمین بزرگ
نهادان، بیش از هر کشور دیگر اسالمی بخت یافتن پاسخ آن پرسش دیرینه 

 .را دارد
* * * 

نزدیک شدن بخشی از حکومت اسالمی به مردم در پیکارقدرتش با بخش   
قدرتمند الیگارشی آخوندی به اصالحگری و روشنفکری اسالمی اعتباری 

مردمی که به  .انقالب اسالمی از دست داده بود بخشید که در پرتو تجربه
تغییرات ناگهانی با تردید می نگرند امیدی یافتند که جایگزین اسالمی 
بهتری برای رژیم پیدا می شود و به دلیل نزدیکی با الیگارشی، بی مقاومت 

پدیدار شدن یک چالش اسالمی دربرابر  .زیاد قدرت را دردست می گیرد
می شد   لی برخاسته از خود اسالم سیاسی بود وحکومت آخوندی، تحو

از هنگامی که اروپائیان پیاپی لشگریان اسالم را شکست . انتظارش را داشت
نخستین واکنش، طبعا، بیشتر . دادند درجهان اسالمی به چاره جوئی افتادند

چسبیدن به گذشته بود که تا پایان سده بیستم کشید و هنوز نیروی 
رهبران و اندیشه مندان اسالمی که . یسم اسالمی استبرانگیزاننده ترور

تصور کمترین اشکالی را در نظام اعتقادات خود نمی کردند مسئله را در دور 
مسلمانان تا وقتی واقعا مسلمان بودند پیروز : افتادن مسلمانان از اسالم دیدند

ان نمونه اش سپاهیان عرب که به وعده تاراج راه افتادند و در می)می شدند
می خورند   و شکست( خود دویست تن نداشتند که آیه ای از قرآن بدانند

جنبشهای احیای دینی نیز که با لشگرکشی  .چون از اسالم دور افتاده اند
قبیله ای وهابی در عربستان سده هژدهم آغاز شد و پس از شکست آن و 
شکست جنبش مهدی در سودان صد سال بعد، به رهبری روشنفکران 

ادامه یافت جملگی در پی یافتن چاره واپسماندگی اسالم از درون  اسالمی
اگر بخواهند  .خوداسالم بوده اند که با همه ناممکن بودن، راه دیگری ندارد

 . اسالم را به یاری عناصر غیر اسالمی اصالح کنند دیگر اسالم نخواهد بود
ند، از رابه نامهای گوناگون می شناس revivalismجنبشهای احیای دینی 

احیائیان وهابی درآغاز با بکارگرفتن ابزارهای . وهابی و سلفی و بنیادگرا
احیائیان بعدی . نیز مخالفت می نمودند زیرا در دوره محمد نبوده اند غربی

بودند، دنباله روان سید جمال الدین ( سلفی درعربی)رادیکالها یا بنیادگرایان
بودند و  شنفکرانی از طبقه متوسطکه رو( بسته به موقعیت)افغانی، اسدآبادی 

سران شان، سعید قطب مصری، مودودی پاکستانی، و شریعتی و خمینی از 
ایران، در اجرای برنامه انقالبی خود و دردست گرفتن قدرت برای برقراری 
دوباره عصر طالئی اسالم و حاکمیت خداوند، مخالفتی با گرفتن علوم و 

را  ”مدرن“بن بست اندیشگی احیائیان مودودی . تکنولوژی باختری نداشتند
علم نوین نه بر هیچ نظرگاه “: به خوبی در این سخن خود نشان می دهد

می  فلسفی ویژه ای پایه گذاری شده بود و نه یک مجموعه ارزشها را پیش
آورد و نه مستلزم رویکردی از سوی مسلمانان بود که در ایمان آنها مداخله 

، لیبرالهای اسالمی اند که واکنشی به شکست موج تازه احیاگری ”.ای کند
بنیادگرائی بشمار می روند و می کوشند اسالم را با دیدگاههای فلسفی غرب 

ولی در این نکته با مودودی هم عقیده . و مجموعه ارزشهای آن آشتی دهند
از احیاگران تا  .اند که اینهمه مداخله ای در ایمان مسلمانان نمی کند

رالهای اسالمی همه از آبشخور غرب نوشیده اند و عناصری از رادیکالها و لیب
ناسیونالیسم و سوسیالیسم اروپای سده نوزدهم و فاشیسم و دمکراسی لیبرال 
. وپسا مدرنیسم و جهان سوم گرائی چپ شیک اروپای سده بیستم گرفته اند

با همه پافشاری بنیادگرایان ــ و پسا مدرنیستها ــ شکاف میان فرهنگها 
  .ندان هم پر نشدنی نیستچ
در ایران بیش از صد سال اسالمیان گوناگون پاسخ مسئله ملی را، که   

تجدد بود و آنها نمی توانستند بپذیرند، در اسالمهای گوناگون خود نشان 
کردند؛ تا توانستند در انقالبی که از نظرشان نزدیک به کمال بود و جائی 
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ر و شوق ملی که به پرستش نزدیک ازشو) برای بیشتر خواستن نمی گذاشت
اسالمی ترین اسالمیان (شد، و احساسات موافق جهانی که به شیفتگی رسید

این یک فرصت تاریخی بود که به اسالمیان داده . را فرمانروای کشور سازند
شد که حقیقت اسالم را به عنوان یک شیوه کشورداری تجربه کنند و به 

یک نسل که رنگ و بوی تند حکومت  اکنون پس از. جهانیان نشان دهند
اسالمی از نوع کامل آخوندی آن، چنان همه جا را برداشته است که دیگر 
چشم و گوشی را بسته نمی توان داشت جز این چه انتظاری است که 

و یا از پایان کار به هراس افتند و در اندیشه  اسالمیان پیشین یا بهم برآیند
و مطمئن تر از آنکه از همان جایگاه و با  خود بازنگری کنند، و چه آسانتر

همان زبان، به دگرگون کردن مسیری که پایان فاجعه بارش هم اکنون 
نمایان شده است پردازند؟ رابطه میان اندیشه با قدرت سیاسی، اندیشه ای 
که جوانه می زند و به تدریج برگفتمان و نظام سیاسی چیره می شود، 

همین رابطه در . فلسفه سیاسی پر کرده است کتابهای بیشمار را در تاریخ
نظام سیاسی می تواند تا مدتها اندیشه . میان قدرت با اندیشه سیاسی است

در . را، حتا اگر جز پوسته ای از آن نمانده باشد، بر گفتمان مسلط سازد
جمهوری اسالمی آسانتر از همه در چهارچوب اسالم می شود از اصالحگری 

 . بیان کرد تا مخالفت آشکار را
و اگر درپی چاره عملی هستیم )سرتاسر بحث مذهب را درایران می توان  

نخست، با همه اصول ثابتی که در اسالم : از این دو گزاره آغاز کرد( می باید
گونه  مانند هر دینی هست، تا آنجا که به مردم و جریان زندگی ارتباط دارد

ما با یک اسالم، و . می توان داشتها و برداشتها و تعبیرات فراوان از اسالم 
همه از مواضع  ”جنگ هفتاد و دو ملت“هر دین دیگری ، سروکار نداریم ــ 

دوم، این آرایش نیروها در جامعه است که . جاودانی و تغییر ناپذیر و یگانه
درست است که . برداشت از اسالم و در واقع کارکرد آن را تعیین می کند

ئی آرایش نیروها را دگرگون سازد، ولی باز این اسالم می تواند در زمانه
هنگامی که جامعه ای به . عامل سیاست است که بر اسالم تاثیر می گذارد

در . بن بست می رسد به بسیاری اندیشه های افراطی میدان می دهد
شکست سیاست است که اسالم سیاسی فرصت برهم زدن تعادل نیروها را 

اینکه  .یرانیان عموما مسلمان وشیعی هستندا. به سود خود به دست می آورد
چگونه مسلمان و شیعی هستند بستگی به به اوضاع و احوال داشته است و 

با اسالم بیش از آنکه در قلمرو الهیات بوده  ایران رفتار تاریخی مردم. دارد
از نظر هشتاد و پنج در صد . باشد در قلمرو روانشناسی و فولکلور است

لهیات شیعی ربطی به قرآن و سنت ندارد و در همان قلمرو مسلمانان، بیشترا
می آورند ولی  ایرانیان مذهب را نه با سختگیری، بجای .فولکلوریک است

ازقرآن چیز زیادی نمی دانند و کار زیادی . درباره اش موشکافی نمی کنند
این رفتاری سودگرایانه است که احکام . هم با آن، جز در سطح، ندارند

با نیازهای دگرگون شونده آشتی می دهد ــ در واقع ندیده می  مذهبی را
 .اما حتا همین درجه رعایت مذهب بستگی به سیاستهای روز دارد .گیرد

آنها نیز . مردم در اصل بی شباهت به خود رهبران دینی عمل نمی کنند
سودگرا و انعطاف پذیرند و اگر زورشان نرسد راه می آیند؛ و بویژه وارد 

از اینها همه (. بحث انگیز و مزاحم نمی شوند ــ مانند هرمذهب دیگرمسائل 
گذشته چنانکه یک فیزیک دان بزرگ گفته است، اگر علم بتواند بی قطعیت 

  .بسر برد دین هم می تواند بی جزمیت سرکند

بوده اند  جامعه های اسالمی در پویش تجدد بسیار با مقاومت مذهب روبرو  
در واقع نیز پیشرفت . د را بردوش آن گذاشته اندوگناه ناکامی های خو

مذهبی صورت ( سلسله مراتب)اجتماعی در این کشورها بیشتر به رغم پایگان
اما مشکل اصلی درجهان سوم، ازجمله کشورهای اسالمی، نه . گرفته است

هیچ . وکم مایگی سیاسی بوده است مذهب بلکه نا تندرستی نظام حکومتی
شرو، حتا هیچ رهبر فرهمند، در دراز مدت اشکالی با طبقه سیاسی آگاه وپی

در کشورهای اسالمی که اکنون . باورهای مذهبی مردم نداشته است
مهمترین میدانهای نبرد تجدد و مذهب هستند، گرفتاری بیش از آنکه در 
تضاد پیشرفت با باورهای دینی باشد در زورگوئی و فساد و ناکارائی 

اسالمیان  .ندیشگی و اخالقی طبقه سیاسی استگروههای فرمانروا و ضعف ا
واپسگرا با حمله به گروههای فرمانروا و به خدمت گرفتن طبقه سیاسی است 

شکست طرحهای نیمه اندیشیده و بد . که مردم را پشت سر خود می آورند
اجراشده نوسازندگی در این کشورها به آنها امکان می دهد که طرحهای 

انقالب اسالمی ایران نمونه . نده خود را پیش اندازندنیندیشیده و بد اجرا شو
  .است و خواهد ماند ”وضعیت“کالسیک این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برای ) در تونس پیشرفت اجتماعی از همه کشورهای عربی بیشتر است  

اندازه گرفتن پیشرفت اجتماعی می توان جای زن را معیارگرفت که بسیاری 
تونسیها البته به اروپا نزدیک اند و مدتها . (چیزهای دیگر به آن بستگی دارد

تفاوت  .دراستعمار فرانسه بوده اند ــ همچنانکه همسایگان واپسمامده ترشان
اصلی را می باید در گروه فرمانروای تونس جست که بیش از آنکه نمونه 
دمکراسی وحکومت سالم باشد از اعتماد بیشتری در میان مردم خود برخوردار 

ورقیبه با همه کوتاهی هایش، تا آن سالهای واپسینی که موریانه ب. بوده است
بازیچه ای در  قدرت و فرسودگی سالها درونش را خورده بود و دیگر جز

تونسی را چنان  دست پیرامونیانش نبود به خوبی توانست جامعه مسلمان
بسیج کند که مردم به رغبت تن به دگرگون کردن بسیاری شیوه های سنتی 

ماخود نیز در سده گذشته دیدیم که هر بار رهبری سیاسی ایران از . دادند
خود کمترین شایستگی نشان داد و بهر دلیل از اعتماد عمومی برخوردار شد 

ایرانیان بویژه در رفتار  .چالش واپسگرایان مذهبی را بی دشواری برطرف کرد
 . ندفرصت طلبانه با مذهب و رهبری مذهبی از استادان کهنه کار بشمار

بهمان ترتیب که پاسخ واپسماندگی ایران را نمی توان در اسالم جست   
موقعیت فروتر زنان در . گناه آن را نیز نمی باید تنها به گردن اسالم انداخت

جامعه و صورتهائی از حجاب جزء فرهنگ الیه های گسترده جامعه ایرانی 

 

ولی  اقلیت در مفهوم سیاسی يك پديده واقعی
آورند و  رای می کسانی گاه کمتر و بیشتر.  گذراست

ولی اقلیت در . شوند موقتا از امتیازاتی برخوردار می
مفهوم حقوقی يك مداخله زننده تفکر مذهبی در 

( جنسیتی، مذهبی، قومی)اقلیت حقوقی . سیاست است
 .يعنی انسان درجه دوم
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ن براسالم در است که با اسالم یکی شده است و از بهترین راههای تاخت
ترکیب شگفتی از محافظه کاری و سازش پذیری، و . حکومت بشمار می رود

روحیه انفرادی و غریزه گله وار، و بی اعتمادی و زودباوری افراطی نیز از ته 
پاره ای از این ویژگیها با اسالم در هزار و چند صد . نشستهای تاریخ آنهاست

آنها فراورده یک تاریخ هستند و  ساله گذشته اندرکنشی داشته اند ولی همه
. دویست سالی است که در برخورد با جهان باختر دارند زیر و رو می شوند

زنان  دراین تحرک اجباری که به جامعه وفرهنگ داده شده است، موقعیت
وحجاب، حتا ناتوانی مشهور ایرانی ازکار جمعی نیز، مانند شیوه زندگی 

. ت پرستان به جائی نمی رسدایستادگی سن. دستخوش دگرگونی است
کمترین زیان فروکاستن مسئله به اسالم و غوته ورماندن در فرهنگ 

برای . کند می واپسماندگی، آن است که اسالم سیاسی را باردیگر با اعتبار
 . رهائی از بنیاد گرائی و احیا گری می باید از جهان سوم نیز بیرون آمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مترقی تر  احکام هردینی می توان تعبیرات گوناگون واز بیشتر آموزه ها و   

مسئله پیش  (.کار اسالم در این زمینه بسیار دشوارتر است)و ارتجاعی تر کرد
جنبش . از آنکه اصالت واعتبار تعبیرات باشد شرایط اجتماعی و سیاسی است

اصالح مذهبی اروپا بر ویرانه امپراتوری مقدس رومی ــ که چنانکه یک 
ار انگلیسی گفت، هیچ یک آنها نبود، و ورشکستگی کلیسای تاریخنگ

پروتستانتیسم، بازگشت به کتاب مقدس و سنت یا . کاتولیک میسر گردید
گفتار مسیح را بی واسطه کلیسا و تعبیرات آن موعظه می کرد و جنبشی 
برضد کشیشان و روایت کلیسائی مسیحیت بود؛ و در موقع خود، هم به 

لیک و هم، طرفه روزگار، پایه گذاری کلیساهای اصالح کلیسای کاتو
عهد “که با رجوع به )گوناگون پروتستان و روایتهای گوناگون از مسیحیت

و کتابهای دهگانه آن کامال امکان پذیر است و تا نفی داروینیسم و  ”عتیق
بازگشت به متون مقدس به هیچ روی نسخه . انجامید( مندلیسم می کشد

امروز در امریکا بنیادگرائی و همه ویژگیهای ضد . آزاد منشی نبوده است
آزادی آن ازناحیه پاره ای کلیساهای پروتستان است که جزمتن های مقدس 
را قبول ندارند؛ دربرابر کلیسای کاتولیک که به رهبری پاپ، سنگر 

به پروتانتیسم  .شده است relas muواپسگرائی و ماشین سرپوش گذاری 
می   ته شده است ولی گذشته از تجربه مسیحیتاسالمی خیلی امیدها بس

اصالحگران اسالمی دربرابر همتایان کامیابتر  باید به وظیفه غیر ممکن
بازگشت به مسیح کمتر همانندی با . مسیحی شان نیز نگاهی انداخت

مسیح درجوانی و آغاز کارش به صلیب کشیده شد و . بازگشت به محمد دارد

آن سنت اندکی هم که از . ع فرمانروائی نبودگفتار و کردارش هرگز از موض
همسایه “. اومانده است سازگاری کاملی با اخالقیات و سیاست امروزی دارد

نمی  آنچه برخود“که از عهد عتیق گرفت، و  ”خود را مانند خود دوست بدار
رهنمودهای بی نقصی در رواداری و برابری  ”پسندی به دیگران مپسند

به خدا آنچه از آن خداوند است و به “می روند؛ و  مذهبی و جنسیتی بشمار
 .کاملترین دستور جدائی دین از حکومت است ”سزار آنچه از آن سزار است

هر که به شمشیر کشد، هم به شمشیر “: رویگردانی محض مسیح از خشونت
در چنان سطحی است که  ”گونه دیگر خود را پیش آور“و بویژه  ”کشته شود

 .ائی نمی تواند چیزی بر آن بیفزایدهیچ پیام خشونت زد
جهان مدرنی . مسیح را بسیار بهتر می توان از مسیحیت کلیسائی جدا کرد  

که با اصالح مذهبی از زمین قرون وسطا کنده شد ــ پس از تکان بزرگی 
که رنسانس بدان داده بود ــ به آسانی می توانست از کلیسا فاصله بگیرد و 

در آن چند سال کوتاه دعوتش، مجرد از آالیشهای  با گفتار و کردار مسیح،
اصالحگران اسالمی تنها با روایت آخوندی و فقهی . این جهانی، زندگی کند

اصالحگران شیعی )نیز روبرویند  ”سنت“اسالم سروکار ندارند؛ باتوده بزرگ 
و اگر جهان اسالم تا کنون جنبش قابل مقایسه خود را ( با توده بزرگتری

پروتستانها به . باریک بودن میدان تعبیر و عمل بوده است سببنداشته به 
. انجیل و سخن مسیح بازگشتند و زیاده رویها و انحرافات کلیسا را پیراستند

با چند زنی و جای فروتر زن در جامعه  اصالحگر اسالمی در چنین بازگشتی
و خانواده، و دیه و قصاص و سنگسار و مهدورالدم بودن مرتد وجنگ با 

هر . چه خواهد کرد... ناباوران و توسل به شمشیر در نخستین فرصت 
با همه کوششها برای بدرآوردن تعبیرات  .بازگشتی به یک جا نخواهد رسید

می توان دید،  متفاوت وبا همه تفاوتها که درکارکرد حکومتهای اسالمی
حکومت یا جنبشی که . عناصرثابت و بنیادی است که دراسالم اهمیت دارد

ن را با مرد و کافر را با اهل کتاب واهل کتاب را با مسلمان برابر بداند ز
در باره فرایافتهائی مانند حاکمیت مردم و . اسالمی نیست، نامش هر چه باشد

جامعه مدنی و آزادی و صلح جوئی در اسالم، بهترین منابع متنهای مقدس 
ستایش به ورزش  که با رنج قابل( تعبیر کنندگانی)هستند و نه گزارندگانی

اسالم در نظریه و عمل جائی برای اراده انسانی دربرابر . فکری می پردازند
مشیت و احکام الهی نمی شناسد؛ و در یک نظام امر و نهی با منشاء الهی ــ 

بهمین . دست کم در محدوده آن ــ از آزادی و قانون سخنی نمی توان گفت
است کمترین ( پلورالیسم) گیترتیب جامعه مدنی که همه درباره چند گان

دین با  .ارتباطی با یک نظام دینی که بنا بر تعریف، وحدت گراست ندارد
فلسفه سیاسی از دو مقوله است و بیشتر آنچه به نام اندیشه سیاسی اسالم 
شناخته می شود زیر تاثیر اندیشه های اروپائی از ارسطو به این سو، بویژه 

 . استیکی دو سده گذشته، ساخته شده 
 

 پانوشتها 
دسامبر  International Relationsدکتر مهدی مظفری در ( ۶)

۷۹۹۳ 
 ادمه دارد         

 
 

 

هويت را نگهداشت و بايد فرهنگ و  با سخنان کلی و فريبنده که می

ازترقیخواهی . شود آيدگرفت چیزی حل نمی از غرب آنچه را بکار می

بايد روشن کرد . اند مشروطه تا ارتجاع بنیادگرائی همه همین را گفته

بايد گرفت و چه را نگهداشت و به چه منظوری؟ آيا ما  که چه را می

که به خواهیم علم و تکنولوژی غرب را بگیريم، آنهم تا جائی  می

ما آسیبی نزند و يا در پی دگرگون کردن خود هستیم که   ”هويت“

 اش دگرگون خواهد کرد؟   ما را نیز در مفهوم کهنه ”هويت“ناچار 
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 ـ پاکستان 4

 میلیون نفر  ۷۴۴جمعیت 
 میلیارد دالر  ۰۷داخلی تولید ناویژة 

 دالر  ۴۶۷تولید ناویژة سرانه 
. هیچگاه دموکراسی در پاکستان بطور جدی پا  نگرفت, برخالف هندوستان
پاکستان کوششی در راه کاستن از تندروی مذهبی بعمل نیاورد , برخالف هندوستان

, برخالف هندوستان. بلکه هرروز بیشتر بسوی نوعی عدم تحمل مذهبی پیش رفت
بدون پرده پوشی و در درازای چند سال درافغانستان حکومتی , پاکستان بطور فعال

ضد ایرانی ومنحط ترین نمونة حکومت مذهبی را سرکار , ضد انسانی, ضد مردمی
 ۹۵۳پاکستان با ایران دارای , برخالف هندوستان. آورده و از آن حمایت کرد
کیلومتری مرز  ۰۶ان در پاکست, برخالف هندوستان. کیلومتر مرز مشترک است

  ۷. ایران بمب اتم منفجر کرد و حتا از ملت ایران پوزش نیز نطلبید
همراه با گسترش افراط گرائی , بدون ثبات سیاسی و پرآشوب, پاکستان پرجمعیت   

در مرزهای غربی خود با سرزمین کم جمعیت و بالقوه ثروتمند همسایه , مذهبی
غیرقابل تصور . بجز ماجراجوئی در باختر ندارد راهی, پاکستان برای گسترش. است

که حکومت خودکامه ای در پاکستان که مجهز به سالح اتمی است و مواجه , نیست
ساده ترین , برای رهائی, شورش های محلی و مذهبی, با اوضاع وخیم اقتصادی

بارها در طول سال . مسیر که تجاوز به مرزهای غربی کشور باشد را در پیش بگیرد
دست به , رژیم های خودکامه برای برون رفت از بن بست مسائل داخلی, ای اخیره

تصور وقوع چنین واقعه ای از دخالت نظامی شوروی در . ماجراجوئی خارجی زده اند
افغانستان آن هم دردورانی که مسائل اقتصادی نظام کمونیستی نمیتوانست از چشم 

ی هنگامی دست به چنین اقدامی شورو. مشکل تر نیست, رهبران آن پنهان باشد
یعنی , زدکه حزب کمونیست به طور کامل جا افتاده بود و دست کم پس از استالین

رهبری این نظام جمعی و بطور دربست دردست حزب کمونیست بود و  ۷۹۷۳ازسال 
, افزون برآن. چنین تضمینی در باره پاکستان وجود ندارد. نه دیکتاتوری فردی

. ری دموکراسی با ثبات در آینده نزدیک در پاکستان وجود نداردتضمینی برای برقرا
 . تمامی این عناصر امکان درگیری با پاکستان را افزایش می دهد

رابطة نزدیک با هندوستان برای خنثی کردن فشار احتمالی پاکستان و , در نتیجه
ستان برهمین منوال رابطه نزدیک با چین برای کاستن از حمایت این کشور از پاک

 . بسیار مهم هستند

 ـ اسرائیل 4

 میلیون نفر  ۰جمعیت 
 میلیارد  ۷/۷۶۰تولید ناویژة داخلی 
 دالر ۷۰۰/۷۵تولید ناویژة سرانه 

اسرائیل واقعیتی , چه ازنظر ایدئولوژیک باموجودیت اسرائیل موافق باشیم و یا خیر
هیچ یک از . است که تاسال های قابل پیش بینی موجودیت خود راحفظ خواهد کرد

قادر , نیروهای موثر در منطقه که برخالف موجودیت این واحد سیاسی فعال هستند
که اصلی ترین )حتا کشورهای عربی تا کنون به هردلیل . به حذف آن نخواهند بود

این کشور را به رسمیت نشناخته ( آن فشار افکار عمومی داخلی آن کشورها است
دیر . آماده به رسمیت شناختن آن کشورند, خود بادرک بی فایده بودن اقدامات, اند

بخاطر منافع ملی با این کشور روابط سیاسی برقرار , بقیه کشورهای منطقه, یا زود
 . کرده و قرارداد عدم تجاوز و حتا صلح امضاء خواهند کرد

تنها  و ۶تنهادموکراسی, این کشور: اسرائیل ازدو ویژگی درخاورمیانه برخورداراست 
ثبات و آرامش نسبی داخلی و , هر دو عامل. ی منطقه خاورمیانه استقدرت اتم

هم زمان اسرائیل . را تضمین می کند( حتا بدون چتر حفاظتی آمریکا)استقالل کشور
تکنولوژی و دیپلماسی پویائی برخوردار است که وزنه ای بیش از جمعیت , از اقتصاد

تن کشورهای دیگر به جرگة با پیوس. برای آن کشور فراهم آورده است, و مساحت
باید در آینده انتظار فعال شدن بیش , کشورهائی که با اسرائیل رابطه سیاسی دارند

سرمایه گذاری خارجی و کمک . دیپلماسی و اقتصاد اسرائیل را داشته باشیم, تر
, های مالی بسیار بزرگ افراد و موسسات خصوصی از سراسر جهان و به ویژه آمریکا

, صاد اسرائیل نیرومندتر شده و از سوی دیگر با کاسته شدن از تشنجپایه های اقت
 . دمکراسی و احترام به حقوق بشر نیز گسترده تر خواهد شد

سابقه تاریخی با اسرائیل به دوران اولیه شکل گیری امپراتوری پارس بر می    
قابل ایجاد ثبات وآرامش در منطقه و موازنه درم, منافع طبیعی هردو کشور. گردد

. امکان دادوستد گسترده بین دو کشور وجود دارد. فشار کشورهای عربی است
تمامی . برای ایران مهم است, استفاده ازدانش فنی آن کشور بخصوص درکشاورزی

, باالتر از همه. این موارد پایه های همکاری نزدیک بین دوکشور را فراهم می آورد
در افق دیده , کشور در درازمدت اثر گذاردعامل منفی که بتواند برمنافع متقابل دو 

پس می توان انتظار داشت که با کاسته شدن از تندروی مذهبی در هر . نمی شود
در این میان نقش یهودیان ایرانی . همکاری میان دوکشور افزایش یابد, دو جامعه

ساله در این کشور و وفاداری به این سرزمین  ۶۷۶۶که دارای سابقه دست کم 
بسیار حساس است و می تواند به عامل موثر کسترش روابط دو کشور بی  ,هستند
 . انجامد

III  آتحاديه اروپا 
 تولید ناویژة سرانه        ۶۶۶۶کشور      جمعیت      تولید ناویژة ملی سال 

 (۷۹۹۷سال )دالر (        ۷۹۹۷سال  )میلیون نفر    میلیارد دالر             
 ۰۵۶/۳۶                     ۰۵۹/۶                  ۶/۳۶آلمان          
 ۳۷۶/۳۶                        ۶۰۷                   ۶/۳اتریش         
 ۰۷۶/۶۷                     ۶۹۷/۷                 ۳/۷۹انگلستان      
 ۵۶۶/۷۵                        ۵۶۶                 ۰/۳۹اسپانیا         
 ۵۵۶/۶۶                     ۶۶۷/۷                 ۶/۷۳ایتالیا          
 ۵۳۶/۶۴                           ۹۴                  ۳/۳ایرلند          
 ۹۳۶/۳۶                         ۳۷۰                ۶/۷۶بلژیک         
 ۰۵۳/۷۶                         ۷۶۳                ۷/۷۶پرتقال         
 ۷۴۳/۳۳                          ۶۶۰                 ۴/۷دانمارک       
 ۹۴۹/۶۹                        ۵۰۴/۷               ۹/۷۳فرانسه         
 ۵۳۶/۳۷                         ۷۰۷                  ۶/۷فنالند         
 ۶۷۷/۳۷                         ۶۵۰                  ۹/۳ سوئد         

 ۳۷۶/۷۰                          ۶۷                  ۴/۶لوکزامبورگ  
 ۳۶۶/۳۷                        ۴۹۳                ۹/۷۷هلند           
 ۶۷۳/۷۳                         ۷۳۳                ۰/۷۶یونان          
 میانگین  ۳۶۹/۶۷                       ۵۷۰/۹              ۶/۳۵۵جمع          

ارقام برای سال .  National Energy Information Center( USA): منبع 
 .برمبنای نرخ تبدیل ارز بازار ۶۶۶۶
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کشورهائی که دست به , کمتر از شصت سال پس از پایان جنگ جهانی دوم جهانی
توانستند با اتحاد با , ملت ها و ویرانی سرزمین های یکدیگر زده بودند کشتار

حتا در ده سال پیش قابل . ابرقدرت اقتصادی را در جهان بوجود آوردند, یکدیگر
پیش بینی نبود که روزی در صحنه اروپا و در قلب آن آلمان و فرانسه و ایتالیا دارای 

ود نخواهد داشت و کشور بسیار دیگر دویچ مارک وج ۳پول واحدی خواهند شد
روند . پیشرفته اقتصادی آلمان دارای پول مشترکی با یونان و یا پرتقال خواهد بود

به عبارت دیگر . گسترش روابط این اتحادیه بسوی نزدیکی بیشتر بایکدیگر است
بلکه می . با یکی شدن پول این کشورها به پایان نخواهد رسید, رسالت اتحادیه

در . هرچه بیشتر سیاسی این کشورها بایکدیگر را درمد نظر داشت توان نزدیکی
اتحادیه اروپا را به ابرقدرت سیاسی , سال های آینده بدون شک این قدرت اقتصادی

 . نیز تبدیل خواهد کرد
 

مردم ساالری , زبان مشترک و مالطی که دشمنان دیروزی را بهم پیوند داده است
, بدون وجود این دوعنصر. در بُعد اقتصادی آن استدر بُعد سیاسی و بازارهای باز 

با زبان و , منطق مشترک ومعیاری که بتواندرفتارهای متفاوت کشورهای گوناگون
هیچگاه نمی توانست به وجود , با منافع ملی جداگانه را پیوند دهد, فرهنگ مختلف

ولت و روابط روابط فرد با د, معیار روابط افراد با یکدیگر, دمکراسی لیبرالی. آید
بلکه مکانیسم حل اختالف , دولت با دولت را نه تنها یکسان و تضمین شده کرد

طبیعت سیاسی این . مسالمت آمیز بین دولت های اروپای غربی را نیز تثبیت کرد
با تحوالت پس , جوامع که برخی از آنان بزرگترین نیروهای استعماری تاریخ بودند

دگردیسی پایه ای کرده , م ساالری لیبرالیاز جنگ و استواری ارزش های مرد
با هیچ استانداردی دیگر نمی توان اتحادیه اروپا در آغاز سده بیست و یکم را . است

البته معنای این امر براین نیست . وارث سنت استعماری کشورهای عضو آن دانست
 در پی کسب باالترین منافع و یا گسترش, که این جامعه و یا کشورهای عضو آن

نشانه , هرگونه حرکتی برخالف این امر. ارزش های خود درسطح جهان نیستند
بلکه کسب باالترین منافع در چهارچوب ارزش هائی . انحطاط در هرجامعه است

 . که مقبولیت جهانی بدست آورده است, انجام می گیرد
ی در توانست وظیفه ای مشابه دمکراس, از سوی دیگر بازارهای آزاد در بُعد اقتصادی

قوانین بازی برای شرکت کنندگان روشن , مانند ورزش. وجه سیاسی را بعهده بگیرد
زبان بین المللی کاپیتالیسم از شمالی ترین نقطه اروپا درنروژ تا جنوبی ترین . است

از سوی دیگر بسیاری از کشورهای اروپای شرقی . ساحل آن در اسپانیا یکسان است
درچند سال آینده به این اتحادیه خواهدپیوست که , که در جبهه شوروی قرار داشتند

 . آن را حتا سنگین تر خواهد کرد, نه یک دستی, وزنه اقتصادی وسیاسی
. نفوذ نظامی این اتحادیه با قدرت اقتصادی آن همخوانی ندارد, از سوی دیگر

گه گاه کوشش در تقویت بنیه دفاعی , هرچند برخی از دولت های اتحادیه اروپا
امّا با در نظر گرفتن پاسیفیسمی که برجوامع اروپا , از آمریکا می کنند مستقل

امروز , بعنوان نمونه. بنظر نمی آید که این امر بزودی عملی بگردد, حکمفرما است
مخارج تحقیقاتی نظامی آمریکا از مجموع تمامی مخارج نظامی آلمان و انگلستان 

از سوی دیگر با کاهش , ( ۶۶۶۶ژوئیه و اوت  Foreign Affairs) بیشتر است 
این اتحادیه در آینده با دو مسئله مواجه خواهد , در اروپای باختری, هرروزه جمعیت

با افزایش , نخست آنکه تولید ناویژة داخلی آن امروزه برابر با آمریکا است. شد
میلیون نفر در نیمه  ۷۶۶جمعیت در آمریکا که برطبق برخی گمان زنی ها به مرز 

موازنه تولید ناویژه , ( ۶۶۶۶اوت  ۶۴اکونومیست ) ست و یک خواهد رسیدسده بی
فاصله توان نظامی آمریکا و اتحادیه , داخلی بهم خواهد ریخت و به احتمال زیاد

از سوی دیگر با افزایش تعداد بازنشسته گان و کم شدن . اروپا شدیدتر خواهد شد
تمامی این . کاسته خواهد شددرآمد ملی و مزایای بازنشستگی , نیروی کار شاغل

 . به بهای کاستن از وزنه اتحادیه اروپا در پهنه جهانی تمام خواهد شد, عوامل
 تنوع کشورها و فرهنگ های متفاوت در , استانداردهای سیاسی, قدرت اقتصادی

جمعیت فعال و پویای ایرانی با سطح باالی دانش در کشورهای مختلف , اتحاد اروپا
یعنی نیروئی که بطور طبیعی درجهت , ه را به متحد طبیعی ایراناین اتحادی, آن

وزنة سیاسی این اتحادیه برای . تبدیل می کند, مخالف منافع ایران رشدنمی کند
وزنه اقتصادی آن برای برآورد نیازهای . ایجاد توازن در منطقه مورد نیاز ایران است

رآورده های ایران و قدرت سرمایه گذاری و بازار بالقوه ای برای ف, فنی ایران
گسترش روابط . موردنیاز ایران هستند, شگردشناسی آن برای آموزش نیروی انسانی

و افزایش نفوذ دوطرف درسرزمین های یکدیگر در جهت تضمین منافع ایران می 
در این . هم مرزی با جامعه اروپا می تواند تمامی این مزایا را فزونی دهد. باشد
 . در درازمدت در راستای منافع ایران است, ه در این اتحادیهعضویت ترکی, راستا

 

IV  ـ ديگر همسايگان و قدرت های محلی 
 

 :کشورهای عرب منطقه 
 تولید ناویژة سرانه    تولید ناویژة داخلی      عیت     کشور               جم

 دالر        میلیارد دالر             میلیون نفر                              
   ۷۵۶/۷                             ۳۳                 ۷/۵۷        مصر                
 ۳۶۶/۷                              ۳۶                    ۶۳      عراق                

 ۳۴۶/۰                             ۷۳۹               ۳/۶۶     عربستان سعودی    
 ۳۷۶/۷۷                           ۰/۴۵                 ۷/۳  امارات متحدة عربی 
 ۵۵۶/۷۷                            ۹/۶۷                 ۶/۶     کویت                 
 ۰۳۶/۰                            ۵/۷۰                 ۷/۶     عمان                 
 ۶۶۶/۷۷                            ۷/۷۶                 ۵/۶      قطر                  

 ۴۶۶/۷                                 ۷                 ۵/۶    بحرین                
 

جمعیت . سرزمینهای عرب زبان ازسواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس هندگسترده اند
 ۰۳مصربا , در این میان. کشور را در بر می گیرد ۶۶میلیون نفر و  ۶۳۶این کشورها 

 ۳۳حدود . هزار نفر کم جمعیت ترین هستند۵۶۶میلیون جمعیت و قطر با کمتر از 
 ۶۶۶۶برآورد  می شود که در سال . سال قرار دارند ۷۴زیر , درصدر جمعیت

درآمد ناویژة . رسید میلیون نفر خواهد ۴۶۶جمعیت عرب زبانان به بیش از , میالدی
کمتر از درآمد , داخلی همة عرب زبانان که درآمد عظیم نفت را نیز در بر می گیرد

روپوشی , درآمد هنگفت نفت. میلیون نفری اسپانیا است ۰/۳۹ناویژه داخلی کشور 
توسعه انسانی سازمان »برپایه گزارش . بر وضعیت حقیقی این کشورها کشیده است

بر پایه این گزارش که توسط « .مند تر هستند تا توسعه یافتهاعراب ثروت»: « ملل
نفر از نخبگان عرب  برای سازمان ملل تهیه گردیده و در قاهره منتشر شده  ۳۶

مجموع کتاب هائی که درسال اززبان های دیگر به عربی ترجمه می , ۴است
نفر میلیون  ۰/۷۶جلد است درحالی که درکشور یونان باجمعیت  ۳۳۶شودکمابیش 

جلد کتاب از زبان های دیگربه  ۷۰۶۶در سال , که فقیرترین عضو جامعه اروپاست
تمام کتاب هائی که اززبان های دیگردر هزار سال . یونانی برگردانده می شود

برابر است با تعداد , یعنی از زمان خالفت مامون به عربی ترجمه شده است, گذشته
این آمار دیگر )گر در کشور اسپانیا کتاب هائی که در یک سال از زبان های دی

این گزارش پسماندگی . ترجمه می شود( کشورهای اسپانیا زبان رادربرنمی گیرد
سد , (جلوگیری ازخالقیت)دیکتاتوری : کشورهای عرب رانتیجه سه عامل می داند

و دور ( که بصورت فقر فرهنگی خود را نشان داده است)در مقابل عقاید دیگران 
, یمی از جمعیت یعنی زنان از شرکت در فعالیت های اجتماعینگاهداشتن ن

 .اقتصادی و سیاسی
خیل عظیم . بدین سان باید در انتظار سال های ناآرامی در جهان عرب زبانان بود

به ویژه در کشورهای . جوانان وارد بازار کار می گردند درحالی که کاروجود ندارد
در بسیاری از . جمعیت افزایش  نمی یابد سرمایه گذاری بارشد, پرجمعیت مانند مصر
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به عنوان نمونه در حالی که عربستان . این جوامع کارکردن امری است دون و حقیر
خیل بزرگی کارگر خارجی درآن , سعودی دارای درصد بیکاری باالئی است

حتادردوران اوج تجارت برده که کشورهای اروپائی کنترل آن را . کشورکارمی کنند
برده ها رابه , برای جلوگیری از بیکارشدن شهروندان خود, شتنددر دست دا

به دالیل سیاسی و اقتصادی . مستعمرات می فرستادند و وارد بازار داخلی نمیکردند
اعراب ترجیح می دهند که به جای سرمایه گذاری در سرزمین های , وکمبود امنیت

حالی که سرمایه داخلی در. سرمایه را به نقاط امن تر جهان کوچ کنند, عرب زبان
, نمی توان تصورکرد که سرمایه گذاری قابل مالحظه خارجی, تمایل به ماندن ندارد

تنها استثنا ماده استراتژیک نفت است که . خواستار راه یافتن به این سرزمینها باشد
 . آن هم محدود به نواحی ویژه ای است

لومتر در بخشی از مرزهای کی ۷۰۶۹کیلومتر مرز آبی و  ۶۶۴۳, ایران در جنوب   
اگر بتوان با در نظر گرفتن ترکیب )غربی با کشورهای عرب زبان همسایه است 

افزون برآن بخش قابل مالحظه ای از (. عراق را کشور عربی دانست, جمعیت
منابع بزرگ نفتی . جمعیت این واحدهای سیاسی را ایران تباران تشکیل می دهند

ه خلیج فارس به آن وابسته است و آزادی که زندگی تمامی کشورهای حوز
, کشتیرانی در آب های جنوبی کشور و وابستگی جهانی به مواد سوختی دراین ناحیه

منطقه خلیج فارس را به یکی ازمناطق راهبردی جهان که مداخله نظامی قدرت 
پس آرامش و دوری از ماجراجوئی . تبدیل کرده است, های غربی را توجیه می کند

 . تمامی حکومت های ناحیه باید باشد هدف اول
این امرخود . هیچیک ازکشورهای حوزه خلیج فارس دارای دولت دموکرات نیستند  

. به خود می تواند حرکات رادیکال و واکنش های تند درمنطقه را به وجود آورد
و درسال های ( مانند عراق)بسیاری ازاین مناطق بطورطبیعی بی ثبات هستند 

با ترکیبی از درآمد نفت و دیکتاتوری توانسته اند جمعیت را آرام نگاه گذشته تنها 
برخی از . جنگ خشن قدرت همراه با قتل و خونریزی اتفاق می افتد, هرازگاه. دارند
برای حفظ قدرت حکومتی که در عین حال حافظ , مانند عربستان سعودی, آنان

ظرات و گروه های مذهبی به افراطی ترین ن, منافع نجومی هیئت حاکمه نیز هست
از سوی دیگر شوونیسم عربی را نیز باید در . اجازه رشد غیر قابل کنترل را داده اند

نگاهی به واکنش کشورهای عربی در مقابل تجاوز عراق . این مالحظات دخالت داد
بخشی از این حمایت را . بسیار روشنگر است, به ایران و حمایت تمامی آنان از عراق

دافعی به حساب گذارد ولی بخش عمده آن مربوط به شوونیسم عربی و می توان ت
امکان عدم آرامش در , نشانگر, این موارد. نفرت از دیگر مردمان مربوط است

 . مرزهای آبی جنوبی ما می باشد
 

خونین ترین و طوالنی ترین جنگ خاورمیانه میان ایران و حکومتی که بطور    
در این جنگ ایران بیش . براثرتجاوز عراق درگرفت ,کامل خود را عربی می دانست

میلیون ها نفر    بی خانمان و میلیاردها , چندین سدهزار زخمی, از پانصد هزار کشته
توسعه اقتصادی ایران سالها دچار قهقرا شد و توسعه . دالرخسارات متحمل شد

وهای تندر. اجتماعی و آزادی های دمکراتیک به بهانة جنگ رشد منفی داشتند
سیاسی داخلی دست باال را پیداکرده و کشور رابا سرعت هرچه بیشتر به سوی 

گفتمان اجتماعی که میتوانست راه های حل مسالمت آمیزتر . رادیکالیسم راندند
در حالی که توده های مردم . بطور کامل متوقف شد, مسائل اجتماعی راجستجو کند

فساد در نبود هرنوع نظارت در  ریشه های, در میدان های جنگ جان می باختند
 . گستره ای بیشتر می یافتند, دیوان ساالری کشور

اعراب منطقه با ارسال پول و اسلحه و پاره ای مانند اردن و سازمان های مربوط    
ابرقدرت شوروی . در ویرانی ایران دست داشتند, به فلسطینی ها حتا با ارسال سرباز
نه تنها دست شوروی در عملیات افغانستان . دازحمله عراق به ایران خرسند بو

به جنوب روسیه ضعیف تر شده و از همه  ۷بلکه تهاجم مذهبی اسالم, بازترمی شد
ثروتمند و , جریان آزاد نفت به خصم اصلی کمونیسم یعنی جهان پیشرفته, مهمتر

با اختالل هر . صنعتی غرب مختل شده و حتا میتوانست برای مدتی متوقف گردد
بحران سیاسی جهان غرب شدیدتر می شد و بخت پیروزی , تر در جریان نفتبیش 

جنگ ایران و عراق . گروه های پاسیفیست در انتخابات اروپا افزایش می یافت
فرصت ویژه ای در اختیار ابرقدرت شوروی در جهت استحکام دستاوردهای جدید 

ت کم بدون اطالع این تهاجم نمی توانست بدون توافق شوروی و دس. خود قرارداد
همسایگان جنوبی با , در بحرانی ترین لحظات تاریخ ایران. آن کشور انجام گیرد

مختلف « ملت های»کوشش در تجزیه ایران به , اشتراک منافع با همسایه شمالی
در سایة چنین تصویر ترسناکی است که ارزش همکاری هرچه بیشتر ایران . کردند

( کشورهائی که مرز مشترک با ایران ندارند) رائل هندوستان و اس, چین, با آمریکا
 . روشن می گردد

 

جهان غرب در روزهای اولیة جنگ برای حفظ موازنه قوا و جلوگیری از پیروزی    
افزون . به سوی ایران تمایل داشت, کامل صدام که بسیار محتمل بنظر می رسید

گروگان گیری و لگدمال مساله , برآن افکار عمومی امریکا و هیات حاکمه آن کشور
جهت گیری , نمی توانست در جنگ ایران و عراق, کردن پرچم آمریکا در ایران 

در حالی که ایران مطابق هر نوع معیار بین المللی مورد . مستقیم به سود ایران بکند
تعرض واقع شده بود و بایستی می توانست همدردی جهانی را بسود خود جلب 

با سردادن شعارهای تحریک آمیز و بدون در نظر گرفتن , نهیات حاکمه ایرا, نماید
پس از آن که ایران . افکار عمومی غرب را به سوی بی اعتنائی سوق داد, منافع ملی

تا زمانی , برای غرب ادامه و یا توقف جنگ, توانست پیشروی عراق را متوقف کند
کشور بهم  که برنده مشخصی وجود نداشته و تمامیت سرزمینی و یکپارچگی دو

امّا برای غرب پیروزی یکی از دوطرف بردیگری قابل قبول . یکسان بود, نخورد
آمریکا همکاری نظامی , از اینرو با گذشت زمان و برتری نیروی ایران بر عراق. نبود

خود را با عراق در قالب افزایش ارسال اطالعات نظامی در بارة ایران آغاز کرد و 
عامل دیگری که باید در این محاسبه . نیز سرایت کردبتدریج به مستشاری نظامی 

عبارت است از برهم خوردن موازنه نیروهای ابرقدرتها در پهنه , در نظر گرفته شود
دوران جنگ ایران و عراق همزمان بود با نشیب امپراتوری شوروی که برابر . جهانی

 .بود با فراز قدرت غرب و به ویژه آمریکا
میلیاردها دالر . میلیارد دالر بود ۶۷آغاز جنگ کم و بیش  ذخیره ارزی ایران در 

, به نوعی حامی عراق, ذخایر عراق وچندین برابر آن ذخائر دیگر کشورهای عربی
عراق , ایران. سال جنگ شاهد افول قدرت خود بود ۳شوروی در درازای . برباد رفت

ی گرانبهای خود ودیگر اعراب حوزه خلیج فارس نیز شاهد از دست دادن ذخائر ارز
با کاسته شدن از قدرت نظامی و مالی . شدند و ذلت مالی بر منطقه سایه افکند

نیز درحال افول بود خالء , اهمیت راهبردی آنان, کشورهای حوزة خلیج فارس
 .به وسیله آمریکا پُر شد, قدرت

را سودمندی خود , این آمادگی نظامی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه در منطقه 
عراق می , پس از اشغال کویت. در هنگام اشغال کویت توسط عراق نشان داد

عربستان سعودی را بطور مستقیم تهدید کرده و یا حداقل به باج خواهی , توانست
. نتیجه این امر می توانست تبدیل عراق به داراترین قدرت منطقه گردد. اقدام کند

سوریه و , عربستان سعودی, رانجالب است که دیگر قدرت های منطقه مانند ای
ترکیه از هرگونه اقدام بازدارنده خودداری کرده و در انتظار عملیات تنبیهی آمریکا 

در دست زدن , غرب به سرکردگی آمریکا برای حمایت از منافع حیاتی خود. بودند
جنگهای , قدرت نظامی و تکنولوژی آمریکا, در این جنگ. به جنگ درنگی نکرد

یعنی وظایفی که حتا در جنگ ویتنام به . یکم را به نمایش گذاردسده بیست و 
وسیله موشک , به وسیله ابزارهای ساختة دست انسان, عهدة نیروی انسانی بود

درهم ریزی الکترونیکی سیستم مخابراتی و , بمبهای هوشمند, های هدایت شوند
رار داشت ارتشی ق, در سوی دیگر. انجام گرفت, فلج کردن رهبری طرف متخاصم

با . که برپایة تکنیکهای به ارث رسیده از تجربه جنگ دوم شوروی بنا شده بود
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فرماندهانی که باالترین فضیلت آنان سرسپردگی بی چون چرا به زعیم بزرگ بود و 
از . قرار داشت, به هزینه و با خون ملتی که زیرستم یکی ازمستبدترین دیکتاتورها

در حالی که شوروی , در جنگ خلیج فارس ۷۹۹۶سوی دیگر موقعیت غرب در سال 
که  ۷۹۳۶با زمان حمله عراق به ایران در سال , در مرحله از همپاشی کامل بود

تغییر زیادی کرده و آزادی عمل بیشتری به دست , شوروی در حال گسترش بود
 .آورده بود

 آمریکا برآن است که برای تغییر, اکنون درسال های آغازین سدة بیست و یکم
چه , در شرایط کنونی و نبود رقیب قابل مالحظه ۰نظام درعراق مداخله نظامی بکند

سقوط نظام , ازلحاظ نظامی وچه ازنظر ایدئولوژیکی دربرابر دمکراسی لیبرال غرب
در آن کشور خواهد , منجر به استقرار نوعی دمکراسی هرچند لرزان, کنونی عراق

آزادی و , وا از ریشه گیری دمکراسیبرای ایران حیاتی است که با تمام ق. شد
دالیل بایدهای حمایت ایران از تغییر . یکپارچگی سرزمینی درآن کشورحمایت کند

 : رژیم در عراق عبارتند از 
 و نیز کاربرد سالح های کشتار جمعی , جلوگیری ازتجاوز وجنگ, ـ آرامش منطقه۷
 ی تروریستی ـ محو یکی از کانون های حمایت و پناه دادن به گروه ها۶
 ـ وجود تعداد قابل مالحظه ایرانیان در آن سرزمین ۳
ویرانی سرزمینی , دیگر دست به کشتار, ـ مسالة کردها ـ یک عراق دمکراتیک۴

حقوق مساوی کردها مانند هرشهروند . وکوچ اجباری و دستجمعی کردها نخواهد زد
با هماهنگی ایران و ترکیه و عراق . دیگر در یک دمکراسی تضمین خواهدشد
در چارچوب یکپارچگی سرزمینی خود , سیاست های خود باید ِیکبار برای همیشه

 . این مسئله را به انجام برسانند
ـ با برقراری دمکراسی و ورود گسترده کردها به پهنه سیاسی و مشارکت در اداره ۷

دیگر نمی توان عراق را یک کشور عربی دانست که به خودی خود یک , کشور
 . مثبت در روابط خارجی ایران خواهد بودعامل 

 . ـ آزادی تجارت و دادستد۰
 

در تحول مثبت تمامی منطقه , هرگونه شکل گیری مردم ساالری در عراق
نمی تواند از لرزه , پایگاه دیگرحزب بعث, سوریه. دردرازمدت اثرقاطع خواهد داشت

ترکیه همسایه دیگر  افزون برآن. های دمکراتیک ساطع از عراق خود را کنار بکشد
عراق هرروزه به سوی گسترش دمکراسی حرکت می کند که فشار بیشتری 

 .اردن نیزتحت همین فشارها قرار خواهند گرفت. برسوریه خواهد بود
افزون برهیات حاکمة جمهوری , امّا بزرگترین فشارناشی از تغییر نظام در عراق

عربستان سعودی که . اهد شدبرکشورهای عرب حوزة خلیج فارس وارد خو, اسالمی
با افزایش , از حمایت آمریکا برخوردار بود, از آغاز تشکیل دولت مستقل در آن کشور

, صادرات نفت و ارتقاء به مقام نخست در میان دیگر کشورهای صادرکننده نفت
و در نتیجه ازهرجهت زیر چتر حمایتی آمریکا قرار , اهمیت راهبردی ویژه ای یافت

یکی از واپسگراترین فرقه های ), با اتحاد با افراطیون وهابی, ن سعودخاندا. گرفت
استحکام حکومت خود را باثبات کشور و درنتیجه منافع حیاتی , (مذهبی در جهان
درباره عربستان سعودی , سیاست آمریکا پس ازجنگ دوم جهانی. غرب یکسان کرد

مانی که جریان آزاد نفت را حمایت تام از این خاندان تا ز: دست نخورده باقی ماند 
. به دارائی های افسانه ای دست یافت, در نتیجه خانواده سعودی. تضمین می کردند

از هرگونه اصالحات اساسی , با تأئید حکومت مرکزی, از سوی دیگر رهبران وهابی
. در داخل کشور جلوگیری بعمل آورده و در خارج از کشور دست به توسعه نفوذ زدند

پاکستان و افغانستان اتفاق , توان نشانه های آشکار آنرا در سودان چیزی که می
آل سعودی کوشید تا جمعیت کشور را با تقسیم بخشی از درآمد , در داخل. دید, افتاد
 .ساکت نگاه دارد, نفت

, نبود ابرقدرت دیگر در پهنه سیاست جهان , براثر کاهش قدرت نسبی عربستان
تن در دادن به , در گسترش تروریسم در جهان روشن شدن نقش تندروهای وهابی

باعث گردید تا ... فشارهای نیروهای مذهبی در تعیین سیاست های خارجی و
در نتیجه باید انتظار . پشتیبانی آمریکا از خاندان سعود رو به کاهش گذارد

برخوردهای تند میان مثلثی مرکب از نیروهای اصالح طلب که از حمایت غرب 
نیروهای واپسگرا و نیروهای سنتی طرفدار سلطنت مطلقه , هند شدبرخوردار خوا

دو نیروی آخری می توانند در مواقعی با یکدیگر اتحاد داشته و درمواقع دیگر . بود
با پیشرفت اطالعات و آگاهی توده ملت از . درقطب های مخالف یکدیگرقرار گیرند

است از کسری بودجه داخلی درآمد نفت که نتوانسته , اوضاع جهانی و از همه مهمتر
نیروهای اصالح طلب از بخت بیشتری برای افزایش , در درازمدت, جلوگیری کند

 . برخوردار خواهند بود, نفوذ خود
که بنظر می آید براثر )اگرتجربة مردمساالری درعراق بتواند موفقیت آمیز باشد 

ودی شاهد باالترین عربستان سع, (اجبار غرب به استقرار آن باید موفقیت آمیز باشد
نیروهای . جامعة عربستان به شدت سنتی است. لرزشها در جامعه خود خواهد بود

اصالح طلب که به نوعی از حمایت غرب برخوردار خواهند شد و بنیادگرایان وهابی 
بدین سان بی ثباتی . در دوقطب بسیار متفاوت قراردارند, با حامیان پاکستانی

این بی ثباتی می تواند به . شورهای عربی خواهد بوددرعربستان شدیدترازدیگر ک
که ممکن است نیروهای غربی را به مداخله مستقیم و , جریان آزاد نفت صدمه بزند

حفظ امنیت کشتیرانی درخلیج فارس نیز در اختیار , در آنصورت. رودررو وادار کند
فظ آرامش می تواند سهم مؤثری در ح, ایران دمکرات. آمریکا قرار خواهد گرفت

آبهای جنوبی کشور را بعهده گرفته و نقش خود را بعنوان قدرت منطقه ای بازی 
اجرای چنین , در صورتی که ایران به کشوری مردم ساالر تبدیل شده باشد. کند

 .نقشی با تأئید دمکراسی های مهم جهان همراه خواهد بود
ش از جهان را تشدید فرار سرمایه از این بخ, هرگونه بی ثباتی در نظام عربستان

خواهد کرد وشیخ نشین های حاشیه جنوبی رانیز بشدت متأثر کرده و آنان را بیشتر 
امکانات سیاسی جدیدی دراختیار , تمام این تحوالت. بدامان غرب خواهد فرستاد

در . ایران قرار می دهد که در قالب یک نیروی آرامش بخش منطقه ظاهر شود
منافع ملی درازمدت را که در گرو , منافع کوتاه مدتچنین موقعیتی نباید بخاطر 

بایستی که از هرگونه ماجراجوئی حذر . به خطر انداخت, آرامش و ثبات منطقه است
تنها نیروی مورد . کرده و از تقویت گروه خاص بنفع گروه دیگر خودداری کرد

 . باید نیروهای مردمساالر منطقه باشند, حمایت
  : زیرنویس 

وزیر امور خارجه جمهوری , آزمایش موفقیت آمیز هسته ای پاکستان ـ پس از  ۷
» اسالمی ایران خود را دوان دوان به اسالم آباد رسانیده و انفجار بمب هسته ای 

 .را به رهبران آن کشور شادباش گفت « اسالمی 
با این حال در , ـ گرچه عرب های اسرائیلی را می توان شهروندان درجه دو نامید  ۶
 .از مردم ساالری بیشتر برخوردار هستند , ایسه با دیگر ملت های عرب مق
سوئدو , دانمارک. ـ نه تمامی کشورهای اتحادیه اروپا به پول واحد پیوسته اند ۳

 .انگلیس پول مستقل خود را حفظ کرده اند
  Arab Human Development Report 2002ـ ۴
اجم مذهبی غرب همانند هجوم ـ شوروی اسالمی شدن ایران را بخشی از ته ۷

 .مذهبی کلیسای کاتولیک از لهستان تلقی می کرد
 درصد ضعیف تر است۶۶ـ اقتصاد عراق از کوچکترین ایالت آمریکا  ۰
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 یشانا های یدگاهافتاد و ما بابت آن از خوانندگان خود و عالقمندان به د یقبه تعو یتالش با دکتر طباطبائ یادامة گفتگو

 یرگفتگو را به تأخ ینمرداد، کار ادامة ا۶۳ یژةو بعد هم شمارة و یدکتر طباطبائ یبرا یالزام ینخست سفر. طلبیم یم پوزش
است،  یرانیجامعة ا یاساس یها است، از پرسش یکه نه تنها امروز بلکه قرن میت،پراه یبرگرد موضوع یانداخت، گفتگوئ

 . یرانیانا یاجتماع یاتدر ح یندر گُسترة اقتدار د یپرسش

در همة امور به  یانتد یکنندگ یینبر تع یمبن «یعتبزرگ اهل شر یادعا»گفتگو، با  ینا یشینپ یها در بخش یدکتر طباطبائ
 ینشماره ـ چه در ا یندر ا یو. دهد یادعا را مورد نکوهش قرار م ینمخالفت برخاسته و روشنفکران مرعوب شده در برابر ا

صحنه  یگرباز ینتر ـ به انتقاد از مهم یندر برل «یشهانجمن دوستداران اند» ینارخود در سم های اهیدگد یحگفتگو و چه در توض
چه در  ینی،د یعمل روشنفکر یدکتر طباطبائ. پردازد یم یاستو س یانتد یاننسبت م ییندر تع «یراههب» یجادانحراف و ا

آن  یببرده شده و ترک یدئولوژیبه مسلخ ا مِاز اسال یا مهآن هنگام که بدعت آنان بصورت ملغ یعنیقبل از انقالب  یها دهه
قرار  یاسیس یبردار فراهم آمد و مورد بهره «یسممارکس یژهبو یدجد یاسیس های یدئولوژیو مبتذل از ا یدهنسنج یاقتباس»با 

را به  رند،دا ینرکردن دسکوال یادعا یاسیهمان مقاصد س   عنوان و با ینبا هم یهمان روشنفکر   یروانگرفت و چه امروز که پ
 . شمارد یصراحت مردود م

و چه آنان که  زنند یسرباز م یناز چالش د یزست ینفرهنگ د یکچه آنان که در  ی،جامعه روشنفکر یگرد یها بخش ینهمچن
 او برکنار یها و هشدارها ها و نکوش نقد یزاز مهم نشینند، یم «ینید یظهور اصالح طلب»دست در انتظار  یدست رو

 : یمتوجه کن ئیدکتر طباطبا یها با هم به ادامة گفته. مانند ینم

 یرانیانا یاجتماع یاتدر ح یناقتدار د گُسترة
 يانیبخش پا

 

های تاریخی شما به سه حوزه از رابطة دیانت و سیاست  ــ ما در بررسی
 :برمی خوریم

دین و مراعات . ای که در آن ارجح مصالح و منافع سیاسی است الف ـ حوزه
و . شود اخالق دینی در صورت مغایرت با این مصالح مسکوت گذارده می

حتا در تعرض با « منطق امر سیاسی»بعضاً با توجه به اصالت و استقالل 
های این حوزة تاریخی تسلط خردگرائی در  و از ویژگی. گردد دیانت عمل می
 .امر سیاسی است

قرار « عدالت»راجرای ب ـ حوزة دیگر اجرای شرع در هر صورت مقدم ب
 (عدالت در اینجا به مفهوم عمل برمبنای مصلحت سیاسی. )گیرد می

شود  ج ـ این همانی میان سیاست و دیانت که در اصل دیانت ابزاری می
گردد تا جائیکه در پرتو  برای توجیه سیاست و سیاست ادامة دیانت تلقی می

ادامة دایرة نبوت و ( یو امروز حکومت اسالم)چنین تفکری در ایران سلطنت 
سلطه نگرش ایمانی برامر سیاست و زوال نگاه . گردد دایرة امامت تلقی می

 .های این دوران است خردگرایانه از برجستگی
در مقایسه میان این سه حوزه؛ مغایرت دیدگاه نخست و دیدگاه دوم بارز 

در پیروی از تر  امّا شما دیدگاه سوم را بنوعی در رابطه یا بعبارت صحیح. است
دورانی که دیانت )دیدگاه نخست دانسته و معتقدید تاریخ نویسان دورة گذار 

توجیه سلطنت )از نظر اندیشة سیاسی ( حضوری غالب در سیاست داشت
ارجحیت سیاست و )در موضع پیروی از اندیشه سیاست نامه نویسان ( مطلقه

 .قرار داشتند( مصالح نظام بر دیانت
ها حاکم بوده با دو  ورة تاریخی از لحاظ تفکری که برآنامّا در عمل این د

در حوزة نخست . شرایط اجتماعی کامالً متفاوت در مقابل هم قرار دارند
یعنی در دوران تفوق خردگرائی در امر سیاست توجه به مصالح عالیه کشور، 

امّا در دوران گذار به موازات نفوذ . ایم ما با اعتالی اجتماعی ایران مواجه

گسترده تفکر ایمانی و دخول هر چه بیشتر دیانت در سیاست اضمحالل، 
 .های اجتماعی، حاصل این دوران است نزول و فروپاشی در همه عرصه

تجربة امروز ما نیز در تأئید این امر است که یکی دانستن دیانت و سیاست و 
اهلل  آیت. عمل براین پایه جز انحطاط اجتماعی نتیجه دیگری در ایران ندارد

دیانت ما عین سیاست ما و سیاست »: همان آغاز کار اعالم داشت   خمینی در
هنوزهم )و یک دهه و نیمی نیز برآن پایه عمل شد « .ما عین دیانت ماست

 .(های اجتماعی مانع بزرگی است شود امّا مقاومت سعی می
ملی توان نتایج ع های تاریخی، چگونه می بنابراین و با توجه با این تجربه

 کامالً متفاوت را به یک اندیشة یکسان مربوط ساخت؟
 

ما   سیاست»شعار   که  کنم  را یادآوری  نکته  ، باید این دکتر طباطبائی ـ نخست
ـ از   است  گفته  مناسبتی  به  مدرس  اهلل گویا آیت  ــ که«  ماست  دیانت  عین

و   نویسان سیاستنامه.  نیست  دفاع  قابل  در اسالم اندیشه   تاریخ  دیدگاه
اند  داده  نسبت  اردشیر بابکان  را به«  و مفلک  دین  بودن  توأمان«  نویسان تاریخ
  ایرانیان  آرمانی  شاهی  ، با نظریة سیاسی اندیشة   تاریخ  از دیدگاه  هر حال  و به

  این عربی   ، متن قدیم  از منابع  ، در برخی البته.  بیشتر سازگار است  باستان
  دیانت  نسبت.  نیست  درست وجه   هیچ  به  اند که دانسته  نبوی  را حدیث  عبارت

  [وجه]هیچ  ، به ایدئولوژی  بسیار اهل  ادعاهای رغم  ، به در اسالم  و سیاست
  شده تنها در مورد دو پیامبر گفته   در قرآن  که  است  توجه  جالب.  نیست  روشن
  داده  آنان  به  را توأمان  ـ و پیامبری  سلطنت  یعنی ـ  خداوند مفلک  که  است
قرآن   وقتی.  است  رفته  سخن  آنان  دیگر تنها از نبوت  در مورد پیامبران.  است

  ِ خطاب و فصل و پیامبری   او پادشاهی  به«  گوید که می  داوود نبی  دربارة 
  نیامده  دیگر پیامبران  ارةدرب  تعبیری چنین  که  نیست  شگفتی  ، آیا جای« دادیم

خداوند   که آمد، از این می  در قرآن  تعبیری  اگر چنین  ، حتی باشد؟ البته

 گفتگو با دکتر جواد طباطبايی
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  بگیریم  نتیجه  توانستیم باشد، نمی  داده  را توأمان  و نبوت  پادشاهی  پیامبری به
  های نظام  از انواع  یکی  پادشاهی. « ماست دیانت  ما عین  سیاست»   که

  شناسد، و بنابراین نمی  رسمیت  را به  آن  اسالم  البته  که  است  حکومتی
را   آن  مدرس  که  معنایی ، به سیاست. کند  تدوین  ای نظریه  آن  تواند بر پایة نمی

  ، من نظری  بود و از دیدگاه  عملی  سیاست اهل   ، مدرس کرد ـ البته مراد می
  چنین  و گرنه  چیست  سیاست  دانست نمی  وجه  هیچ  او به  که ندارم  تردیدی
علما   قول  ، به ندارد؛ سیاست اسالم   و بویژه  دیانت  به  کرد ـ ربطی نمی  ادعایی

اسالمی   اندیشة  و با مبانی  جدید است  بحثی  ، یعنی است  مستحدثه  از مسائل
 .را باز کرد  بحث  این  توان نمی 

  این  اسالمی  با انقالب: کرد قرار زیر خالصه  هب  توان مرا می  بحث  اصلی  نکتة
سیاست   ما عین  دیانت»گویا   شد که  مطرح  در حدّ بدیهیات  در ایران  مسئله

،  در ایران  سیاسی اندیشة   تاریخ  ، و از دیدگاه هر مناسبتی  ، به من. « ماست 
  ، این کردم  اشاره  اجمال  به  چه آن  در ادامة. ندارد  معنایی  حرف  این  که  ام گفته
  دارد؛ اگر این  موضوعی»  علمی»گفتند هر  قدما می  که  کنم می  را اضافه  نکته

  در صورتی  و دیانت  سیاست  وحدت  که  ، باید بگوییم را بپذیریم  سخن
  است  بدیهی. یکدیگر باشد  دو عین  آن موضوعات   باشد که  تواند درست می
  توضیح ، بلکه  نیست  دین  علم  سیاست  ، اما موضوع است  ندی علم  دیانت  که

  اخالق  حوزة  عنوان  باشد، به ، اگر دین  دین.  است  در جامعه  قدرت  مناسبات
  استوار باشد و سرشت  قدرت  تواند بر مناسبات ، نمی بر معنویت  مبتنی  فردی

  بسیاری  های کتاب یران در ا  اندیشه  در تاریخ. دهد  را توضیح  مناسبات  آن
  که  است  شده  داده  ها توضیح نوشته آن   و در همة  شده  نوشته  دیانت  ی درباره
انگشت   های نوشته  در شاید همة  ای چند دهه  ؟ اما باکاوش چیست  دیانت

  جرأت  ، به داریم  و اسالم  در ایران  سیاسی  اندیشة  در تاریخ  که  شماری 
در   ایرانشهری  سیاسی  اندیشة  ها ـ که اگر از سیاستنامه  که  دعا کنما  توانم می
  یونانیان  اندیشة ـ که   سیاسی  در فلسفة  ـ و چند رساله  شده  داده  توضیح آن 

  تعریفی  که  شناسیم را نمی  ای رساله ـ هیچ   است  شده  ها خالصه در آن
در   چندی  های ، رساله البته. باشد  شده  داده  در آن از سیاست   اسالمی

  ها نه از آن  یک  ، اما هیچ است  ما رسیده  دست  به  اسالمی»  شرعی  سیاست»
.  است  ها آمده در آن  سیاست  دربارة  شیعی توضیحی   و نه  شده  نوشته  در ایران

  توضیح طوسی   الملک نظام  خواجه  در کتاب  را من  مطلب  این از دالیل   برخی
  ها هم رساله  آن  حتی  که این   نخست:  است  این  مطلب  آن  اجمال.  ام داده

  نظریة  دربارة  ایرانی  های ها از رساله آن  مطالب نیستند و عمدة   اسالمی
  دنبال  ، به امامت  شیعی  نظریة  بر پایة  که این  دوم.  است  شده  گرفته سلطنت 

در   سیاست  باشد، بلکه دیانت   تواند عین ینم  ، سیاست کُبری  آغاز غیبت
  به  معاصر که  پرداز شیعی محمدباقر صدر، نظریه یابد که  می  سامان  قلمرویی

.  است  تعبیرکرده«  شرع  فراغ  منطقة«  به  شد، از آن  کشته  حسین  صدام دست
  دیدگاهاز .  است  اهمیت  ما بسیار دارای  کنونی  بحث  برای  نکته  این  فهم

تاکنون   ، یعنی نداریم  اسالمی  حکومت  ، نظریة سیاسی  اندیشة  تاریخ
  دست  به  اسالمی  قدرت و سازماندهی   اسالمی  از جامعة  اند طرحی نتوانسته 

  در قلمرویی  حکومت  که  است  گوید این محمدباقر صدر می  چه آن. دهند
  ، حکومت بنابراین.  است  نکرده  معلوم  آن  برای  حکمی  شرع  یابد که می  سامان

  از اصول  باشد که  تواند وجود داشته می ، اما حکومتی  نداریم  اسالمی
از   یکی را که   ، عدالت مثال  عنوان  به  کند، یعنی  تبعیت  اسالمی اجتماعی

  آخر را نیز اضافه  نکتة  این. کند  ، رعایت است  اسالمی  اخالق  بنیادین  اصول
بود، اما در   بازی و حزب  بندی دسته  و اهل  سیاسی رجلی   مدرس  که  کنم می

  چنین  توانست می مانند ایران   بود و تنها در کشوری  عوام  مردی  سیاست علم 
 !او نخندد  ریش به  بگوید و کسی  نامربوطی  حرف

  عنوان  ناختند و بهش را نمی  الهی  ادیان  معنای  به  دیانت  که  یونانی  فیلسوفان
  در قلمرو مصالح  سیاست  بودند که  نبودند، گفته  دیانت  به  ملتزم  فیلسوف
امر   بر این  تا کنون جدید از ماکیاوللی   سیاسی  اندیشة. یابد می  سامان عمومی 

  آن  ، موضوع است  از دیانت  مستقل  امری  سیاست  که  است  تأکید کرده
  همین  به  با توجه. خود را دارد  ویژة  و منطق  است  جامعه در  قدرت  مناسبات

  ملّی  ، دولت است  ملّی ، دولت  سیاست  موضوع  که  گفت  توان می  چند مطلب
  که  از دیانت  و بویژه  است  ملّی  و منافع  ملّت  عمومی  مصالح  تأمین  حوزة
در   دیانت.  است  بکند، مستقل  تواند حکمی نمی  مباحث  از این  یک  هیچ  دربارة
  با آخرت  او که  روح  شود و رستگاری می  خوانده  مؤمن  که  فردی  اخالق  حوزة

  چنان باشد، هم  سیاست  تواند عین ، نمی گیرد و بنابراین سر و کار دارد، قرار می
  معطل  سیاست  هم  مباحث این   با خلط.  نیست  نیز درست  آن  عکس  که
  داشته  مثال  به  نیازی  که  کنم تصور نمی. رود بر باد می  دیانت  د و هممان می

 . باشم
   

ــ بحث فوق یعنی رابطة میان اندیشة سیاسی و نتایج عملی، ناگزیر ما را به 
مقایسة دیگری بر پایه نظرات شما در ماهیت دو اندیشة سیاسی حاکم بر 

اندیشة سیاسی ایرانشهری از  :های تاریخی مختلف وامیدارد ایران در دوره
یک سو و از سوی دیگر اندیشة سلطنت مطلقه که در اصل خط پایانی سیر 

شما معتقدید؛ در عصر . کند تدریجی زوال اندیشه ایرانشهری را ترسیم می
فرزانگی »و « ترکیبی از معنویت جدید اسالمی شیعی»زرین فرهنگ ایرانی 

ای  شالوده( از دوران باستان ایران اندیشة سیاسی برجای مانده)« ایرانشهر
 .فراهم آورد تا سامان ایران زمین بربنیادی نوین استقرار گردد

« معنویت اسالمی ـ شیعی»نخستین پرسش ما این است که نمود عینی این 
در سراسر این تاریخ را کجا و در کدام نتایج سیاسی ملموس و قابل رؤیت 

( هومانیسم اسالمی)« می ـ شیعیمعنویت جدید اسال»توان یافت؟ این  می
ای از فرهنگ، اندیشه و ادب که ضامن و بیانگر تعالی  چگونه و در چه عرصه

 باشد تبلور یافته است؟« هویت و فرهنگ ایرانی»خواهی 
   

  اندیشه ، تاریخ  ، از نظر تاریخ ایران  فرهنگ  عصر زرین  دکتر طباطبائی ـ بحث
ـ   ایران  برای  پرمخاطره  های سال در این  ـ بویژه  ـ عملی ، از نظر ملّی  و البته
جنبة ملّی   به  چون.  ام کرده  بررسی  باره  در این  اندکی من .  است  مهمی  مسئلة

!  شوم  خارج  از بحث  بدهید چند لحظه  ، اجازه کردم  اشاره  مسئله  این  ـ عملی 
ما را   ملّی  و هویت  موجودیت  نوعی به  و تفریطی  افراطی  ، دو نظریة امروزه

  هر حال  به  در کشور افتاد که  اتفاقاتی  اسالمی  با انقالب: کند تهدید می
در برابر   ایران  و فکری  سیاسی  های گروه  همة  نشینی عقب. بود  ای فاجعه

هموار  …ها و احمد ها، آل را شریعتی  آن  راه  که  اسالمی  انقالب  ایدئولوژی
،  سروش ، مانند عبدالکریم  آنان  رسیدة  دوران  به  تازه  دند و مقلدانبو  کرده
و   فکری  های گویا ظرفیت  کرد که  فکر را تقویت  کردند، این می  تبلیغ

  روشنفکری  امروزه  ها که گروه  این  ربط بی را باید در سخنان   ایران  فرهنگی
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  مرکب در جهل   دیگر، کسانی  از سوی. کرد  شوند، خالصه می خوانده   دینی
از   و عوامانه  یکسویه  با دریافتی  در ایران  اندیشه  و تاریخ  تاریخ  های ظرافت  به

  به  نسنجیده  ، در واکنشی در ایران  اندیشه  و تاریخ تاریخ   پیچیدة  های واقعیت
  نگفره«  هر حال  به  کردند که  ، اعالم اسالم  ایدئولوژیک  روایت افراط 

 .«خواهدماند  و مرده  دنیا آمده  به  ما مرده  خوی دین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ای آیینه  چون ، هم ایم ما ایستاده  که  جایی  ، در این ایران  فرهنگ  عصر رزین
  عصر زرین  ریچارد فرای  که  ای سده. در برابر ما  متفاوت  از ایرانی  است

  و سیطرة  ایران  فروپاشی  های سده  لدنبا  ، به است  خوانده  ایران  فرهنگ
  فرهنگ  عناصر گوناگون  میان  تعادل  ، دورة دینی  و قشریت  خالفت  دستگاه
  هویت  نشانة  بارزترین  عنوان  را به  فارسی  ، زبان ، نخست ایرانیان.  است  ایرانی
  تاوردهایاز دس  مهمی  های بخش  گاه دادند و آن  نجات  تازیان  از یورش  قومی

درآمیختند و خرد را   از اسالم  و عناصری  یونانی  را با اندیشة  باستانی  فرهنگ
کار   به  فرهنگی  عناصر گوناگون  و انتخاب  سنجش  برای معیاری   عنوان  به

، اما  کنم و تکرار نمی  ام کرده  نیز اشاره  از این  ، پیش مسائل  این  به. گرفتند
  باره  در این  من  های دانسته  ، اگرچه دهم توضیح   اجمال  به را باید  نکته  یک

  در قلمرو ایران  و بویژه  اسالمی  ، در آغاز دورة از تشیع  وقتی.  نیست  کافی
  رسمیت  در ایران  با صفویان  که  را با مذهبی  ، نباید آن گوییم می  سخن  بزرگ

،  تا پنجم  سوم  های ، در سده لسفیف  از تشیع  نوعی.  کنیم  پیدا کرد، اشتباه
بود   خالفت  دستگاه  قشری  با اسالم  در مخالفت  خردگرای  جنبشی  که  داریم

  به. کردند می  عمل  تشیع  این  در زیر پوشش  فکری  های از جریان  و بسیاری
 با. بود  گوناگون»  های دگراندیشی»تنومند از   ، جریانی تشیع  دیگر، این  عبارت
  بودند، اطالعات»  زیرزمینی»ها  جریان  بیشتر این  جا که ، از آن تأسف  کمال
  همین  الصفا به اخوان  کرد که  ، اما نباید فراموش ها نداریم آن  دربارة  دقیقی
بیشتر عمر خود را در   که  داشتند، ابونصر فارابی  تعلق  زیرزمینی های  محفل

  با دیانت  او چنان  دینی  دریافت  سینا که  بنبود، ا  مذهب  سفر گذراند، شیعی
بود،   شیعیان  ارتداد او را داد، از همین  حکم  غزالی  ناسازگار بود که  رسمی
  شده  و شیعی  دنیا آمده  به  زرتشتی  ای گویا در خانواده  که  هم  مسکویه ابوعلی

او   های نوشته  جموعةو از م  است ـ ایرانشهری  یونانی   نظر من  به  بود، اگرچه
. خود را دارد  جای  که  ، فردوسی و البته …رسد نمی مشام   به  تشیع  بوی

،  و فلسفه  ، سیاست ، اخالق ، تاریخ از شعر، فلسفه  ، اعم اینان  تأمالت  مجموعة
.  است  شده  ها اندیشیده محفل  را دارد و در همین  شیعی  محافل  همین  رنگ

، هنوز بر  است  گذرانده  که  انحطاطی  های سده  رغم ، به ران، ای نظر من  به
و   جویی را نباید با پرخاش  سرمایه دارد و این   تکیه  دوره  و اعتبار این  سرمایه
، « نیندیشیدن«  نشانة  بارزترین.  بر باد دهیم  نسنجیده های گویی درشت

  به  اندیشیدن  و نه  استکشور   یک  و فرهنگی  فکری  سرمایة  به  التفاتی بی
 . آن
   

ــ پرسش دیگر اینکه شما در اشاره به دوران زرین فرهنگ ایران ـ تمدن 
های سیاسی ـ دینی پایداری و  از نظر تاریخی، در جنبش»: گوئید اسالمی می

در قلمرو فرهنگی، در زبان و ادب فارسی، زمینة مناسبی برای تجدید هویت 
و این امر زمانی صورت گرفت »: افزائید فاصله میو بال« .ایرانی فراهم آمد

 «.که در آگاهی ایرانیان عرب جانشین اسالم شد
گاه نتوانیم چگونگی سیطرة اسالم و اندیشة دینی را  شاید از نظر تاریخی هیچ

، امّا همینکه سیطرة (استقبال ایرانیان یا تحمیل به آنان)به اثبات برسانیم 
ش ایرانیان کنار گذاشته شد، آیا سیر زوال تفکر اسالم و تفکر دینی از چال

خردگرایانه در اندیشة ایرانشهری بجای مانده از دوران باستان به تفکر 
 ایمانی، قضا و قدری، صوفیگری و شریعتمداری اجتناب ناپذیر نشد؟

ها در  آیا کاهش دادن رخنه تفکر اسالمی شیعی و تداوم ایستای آن طی قرن
و الجرم تغییر تدریجی ماهیت آن، به جاهلیت عرب و  فکر و فرهنگ ایرانی

خوئی در  ای ترک و مغول بار دیگر مصالحه، مالحظه و نرم های قبیله نظام
 برابر نگرش و اخالق دینی نیست؟

   
از نظر  ، اگرچه  ایرانیان  آوردن  اسالم  چگونگی  دربارة  دکتر طباطبائی ـ بحث

بر .  است  امروز ما بسیار اندک برای   آن  عملی  دارد، اما نتایج  اهمیت  تاریخی
در   در ایران  اندیشه  و تاریخ  تاریخ  از دیدگاه  که  تحوالتی به  توان ، نمی عکس

  در ایران  اندیشه  و تاریخ  تاریخ. اعتنا ماند داد، بی  روی  اسالمی  دورة
در برابر ما قرار دارد   افقی  چون ، هم هر حال  ، به گذشته  دارد و این  ای گذشته

  که این. اندیشید  توان نمی  افق  این  به  اعتنایی در بی. باشد  و باید قرار داشته
تر از  ، و بد ، کانتی ، دکارتی گذشته  نظر از این  تا با عزل  بگیریم  امروز تصمیم

جز .  است  خردی گسسته  ، نشانة« بیندیشیم»،  مدرن ، پُست مثال  عنوان  ، به آن
،  اندیشه  هستند، در تاریخ  اندیشه  و تاریخ  فاقد تاریخ  که  هایی ملت برای 
نیز   ایران  فرهنگ  عصر زرین. وجود دارد  در گذشته  اتکایی  ، نقطة پیوسته

نسبتی   گذشته  در رویکرد به  اساسی  ، اما مسئلة اتکاست  نقطة  ما همین  برای
  سنت  ما هنوز نظریة  که  است  تأسف  جای.  مکنی برقرار می  با سنت  که  است 

یا   تقلید سنت  از محدودة  ما با سنت  ، نسبت پیش  ؛ از دو سده ایم نکرده  تدوین
  افراطی های  گیری  اخیر، و موضع  ، اما تحوالت است  تر نرفته فرا از آن   اعراض

  تشیع  جایگاه  شما به  ةاشار.  است  را در برابر ما گشوده  دیگری  ، افق دوره  این
، اما  کردم  اشاره  مسئله  این  به  پیش  ای لحظه فهمید؛ من   درستی  را باید به

،  تا پنجم  سوم های  در سدة  که  کنم ، بار دیگر، تکرار می موضوع  اهمیت نظر به
  یفلسف  را تشیع  آن  من  ـ که  تشیع ، نوعی  نخبگان  ، در میان ایرانی  در دنیای

گرد  محل   محافل  ، و این صفوی  بود و نه  علوی  نه  که  ـ وجود داشت  نامم می
  نام  که  از نویسندگانی  یک  هیچ. بود  و علمی  فکری  از نخبگان  بسیاری  آمدن
  به  نوعی  ، به نبودند، اما همه  ، شیعه فهمیم ما امروز می  که  معنایی  ، به بردم
،  است بسیار اندک   محافل  این  ما دربارة  اطالعات. اشتندد  تعلق محافل   این

 

 مفهوم ايران  اسالمی  دورة  ، در تاريخ نظر من  به ،  
،  یملّ  منافع  اخیر مفهوم  های ، و در سده عمومی مصلحت

  ، تداوم دلیل  همین  و به  شده  فهمیده  غريزه  بیشتر به
،  نظری  ، ازديدگاه اسالمی  انقالب.  است  نداشته تاريخی

  دريافت  همین ' ، حتی هر حال  به  که  داشت  ابهامی  چنان
 کرد و می  را غیر ممکن  ملّی  و منافع  عمومی  مصالح  غريزی

  همه  اين  ايران  از تاريخ  ای دوره در کمتر  که  گفت  توان می
 . است  وارد شده  ايران  ملّی  منافع  ضرر به
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  عربی  در برابر خالفت ایرانی   پایداری  از نمایندگان  برخی  که  دانیم اما می
دهد،  می  نشان  مورد فردوسی  که چنان  ها داشتند و هم گروه  با این  پیوندهایی

ها را استراتژیک  آن  توان می  امروزی  زبان  به  بود که  ها در حدی پیوند  این
از   کسانی  که  دانیم می:  بکنم  ای اشاره  مطلب  این  بدهید به  اجازه. خواند 

اند  داشته  فعالی  شرکت  فردوسی  شاهنامة در تدوین   ایرانی  پایداری  نمایندگان
،  فردوسی  که  دانیم ، و نیز می است  برده  ها نام از آن  از برخی  خود فردوسی  که
  اشراف  از بازماندگان  ، یعنی« طوس دهاقین»، از  عروضی  نظامی  گفتة  به

  و رستاخیز فرهنگی  پایداری  جبهة  ، به بود و بنابراین  دار ایرانی زمین  متوسط
  که  داشت  تشیع  نیز با همین  هایی ، علقه حال  ، اما در عین داشت  تعلق  ایرانیان

نیز  مُسکویه   در مورد ابوعلی.  پذیرفت امور می  همة  ضابطة  عنوان  خرد را به
  منسوب  ، یعنی آید ـ مسکویةا مُشْکویه او بر می  از نام  که چنان  که  باید بگویم

  گرویده  تشیع  بود و شاید به  زرتشتی  ای بسیار، خواجه  احتمال  ـ به  مُشْک  به
  فلسفی  تشیع این .  است  بوده  شده  شیعی  اند، پدر ابوعلی گفته  بعضی. بود

،  اسالمی  در دورة  آن  ، درباز پرداخت زرتشت  با آیین  بسیار ژرفی  پیوندهای
  درست  فهم  برای  که  ام و بر آن  آورم می  اشاره را به  مطالب  این.  داشت

و   یاز داریمها ن نکته  این  به  در ایران  اندیشه  و تاریخ  تاریخ  از زوایای  بسیاری
را اداء   در ایران  و فرهنگ  اندیشه  تاریخ  از نمایندگان  بسیاری  حق  گرنه

  وار بود که مجلسی  شیعی  آن  ، نه ، فردوسی مثال  عنوان  به. کرد  نخواهیم
.  و هیدگرِ آن  ایران  اندیشمند تاریخ  کنند و نه یگانه ادعا می مداران  شریعت
  و تاریخ  ما از تاریخ  درست فهم   راه  بستن  تفریط  و این  طافرا  آمد آن تنها پی
از   و ناشی  ، نادرست اند و بنابراین تاریخ  خالف  هر دو موضع  آن.  است  اندیشه
 ! جهل

   
ــ همانقدر که پرداختن به اجزاء نظریه سلطنت مطلقه اسفباری و فالکت 

همان میزان ـ و    نمایاند، به تاریخمان می« در آخر زمان»هویت تاریخی ما را 
شاید بیشتر از آن ـ شکافتن، شناساندن و شناختن اندیشة سیاسی ایرانشهری 

ای به پیکرة اندیشه جامعه  و بویژه برخی از اجزاء قابل اتکاء آن، جان تازه
 .بخشد ایرانی می

قرار »و « خودکامگی»بازهم با برداشتی از توضیحات شما؛ همانگونه که 
وجه « کشور( سامانی بی)هاد پادشاهی و سلطنت در رأس سامان داشتن ن

و « مصلحت عمومی»مشترکی میان این دو اندیشه است، امّا مفهوم 
اگر خودکامگی . نیز فرق بزرگ ماهوی میان آن دو است« مصالح عالیه»

جوهرة هم پادشاهی آرمانی و هم سلطان مستبد بوده است، امّا توجه به 
. در اندیشه ایرانشهری است« ای استوار شالوده»ح عموم مصالح نظام و مصال

و این خط تفکیکی است برای تشخیص سیاست درست از نادرست، که 
بار در آثار و تألیفات شما به وضوح در تبیین نوئی از  اغراق برای نخستین بی

 .تاریخ ایران ممکن شده است
طرح مصالح  این درست است که خودکامگی سالطین مانعی بزرگ در برابر

های استبدادی آنان از سوی  کشور و مردم و در نتیجه عدم نقد و چالش شیوه
اندیشمندان بود، امّا آیا سلطه تفکر دینی اساساً جائی برای تکوین و تبلور 

 گذاشت؟ های سیاسی آن باقی می مفهوم مصالح عالیه کشور و نظام
ر توضیح شکل گیری رجوعی که شما در آثار خود به تاریخ اروپای مسیحی د

اید در درک مطلب بسیار یاری دهنده است و  داده« مصالح نظام»مفهوم 

گیری این مفهوم اساسی را در وابستگی اندیشة سیاسی به  موانع عدم شکل
گیری اجزاء مهم اندیشة  در اروپا مقدمات شکل. دهد تفکر دینی نشان می

های ملی ـ از  ولتو قوام د« مصلحت نظام»سیاسی مدرن از جمله مفهوم 
در ایران برعکس با . راه استقالل اندیشة سیاسی از تفکر دینی انجام پذیرفت

نهایت سلطة کامل نگرش   رخنه و گسترش نفوذ شریعت در سیاست و در 
های  از دلمشغولی« مفهوم مصالح عالیة کشور»دینی در تفکر اندیشمندان، 

ان امروز تحت حکومت آیا حوادث جاری در ایر. فکری آنان رخت بربست
مصلحت »سازد که  تر نمی اسالمی بار دیگر ما را به پذیرش این حکم نزدیک

سال  ۶۴شده است و امروز « مصالح دین»در حقیقت قربانی « عالیه کشور
مصالح کشور قربانی ( های پیش از آن در اشکالی دیگر و در دهه)است 

 گردد؟ اسالم می« حفظ کیان»
   

  ، بر پایة ام گفته  ایرانشهری  سیاسی  اندیشة  دربارة  من  چه آندکتر طباطبائی ـ 
و نیز   تاریخی  های نوشته از طریق   که  است  و اندکی  ناقص  اطالعات
  را در صورتی  بحث  این.  است  ما رسیده به  اسالمی  دورة  های اندرزنامه

  بیشتری  اطالعاتو   منابع  کرد که  مطرح  الزم  تاریخی با دقت   توان می
با . کرد  تدوین  ای نظریه  آن  دربارة  ، باید بتوان بیشتر از آن  آید و البته  دست به

  در این  من  های ، پژوهش امکانات  فقدان  سبب به  که  ، باید بگویم تأسف  کمال
  طوسی  الملک نظام خواجه   با عنوان  ای رساله  من  که  زمانی. ماند  مورد ناقص

و   فردوسی  شاهنامة  دیگر دربارة دو رسالة   داشتم  ، تصمیم ا نوشتمر
  ، به و فردوسی  سهروردی.  بنویسم  سهروردی  الدین شهاب االشراق  حکمت

اند، اما  اسالمی  در دورة  ایرانشهری  اندیشة  نمایندگان  ترین ، بزرگ نظر من
از   جریان  این  اگر بتوان. اند هقرار نگرفت مورد توجه   دیدگاه  از این  متأسفانه

رسد با یورش  نظر می  به  را ــ که  اسالمی  دورة  های سده  در نخستین  اندیشه
  اندیشه  تاریخ  از زوایای  کرد، بسیاری  ـ بازسازی  رفت  از میان  یکسره  مغوالن 

بر   ، پرتوی سیاسی  ، در قلمرو اندیشة بررسی  این. خواهد شد  در ایران روشن
الملک  نظام  خواجه  در رسالة  من. خواهد افکند  در ایران  خودکامگی  تاریخ

را   تحول  این  از وجوه  ـ برخی  است  مقدماتی  تحقیقی  در واقع  ـ که  طوسی 
تا   نیاز داریم  تری دقیق  های پژوهش ، اما هنوز به ام قرار داده  مورد بررسی

،  است  وجود داشته  در ایران  خودکامگی و  اندیشه میان  که  پیوندهایی
 . ، بفهمیم درستی به

از   دریافتی  کم یا دست  دینی  آیا اندیشة  که بر این  شما مبنی  سؤال  در پاسخ
  کسانی  خالف  به  من  که  ؟ باید بگویم است نبوده   ساز خودکامگی ، زمینه آن
دهند و  می مورد بررسی قرار   شناسی جامعه  ، از دیدگاه طور عمده را به  ایران  که

کنند،   را برجسته  در ایران  خودکامگی  اجتماعی  های کنند ریشه می  کوشش
در استقرار   بسیار پراهمیت  ، نقشی آن  عام  ، در معنای اندیشه  که  کنم تصور می

  سال  حدود سه.  است  ایفاء کرده  آن  مشروعیت  توجیه  و بویژه  خودکامگی
در   و اندیشه  آیین  با عنوان  در ایران  سیاسی  اندیشة تاریخ   دربارة  ، کتابی پیش

  ، اما نویسندة است اندیشه   تاریخ  که این  رغم به  منتشر شد که  خودکامگی  دام
در   سیاسی  وجود خودکامگی  که  است شده   را مرتکب  عمده  اشتباه  ، این آن

  چنین.  است  دانسته  در قلمرو اندیشه  خودکامگی  و خاستگاه  را علت  ایران
  دست  به  از آن  درستی  ، تبیین خودکامه  فکری  های وجود نظام  برای  توجیهی

،  وارد شویم  بحث  در این  اندیشه  تاریخ  از دیدگاه اگر بخواهیم   بویژه. دهد نمی
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  در کتاب  من.  بدانیم  هعمد  را عامل  در استقرار خودکامگی  اندیشه  باید جایگاه
  را در استقرار خودکامگی  ، دو عامل طورکلی  ، به در ایران  سیاسی  اندیشة  زوال

،  مهاجر ترک  از اقوام  هایی سلسله  ، برآمدن سیاسی  از دیدگاه:  ام کرده  برجسته
و   سنت  اهل  از دیانت  قشری  ، دریافتی اندیشه  تاریخ  و دیگر، از دیدگاه

، و  کردم  اشاره  آن  تر به پیش  من  ، که فلسفی  تشیع  محافل.  اعتجم
داشتند،   با آن  نزدیکی  پیوندهای  بویه  تبار آل ایرانی خاندان   فرمانروایی

  سلطان  همان  که  دانیم می. پیدا کرد  افول  محمود غزنوی  ، با سلطان کمابیش
  بود و قرمطی  کرده  گرد جهان  شتانگ»،  بیهقی ابوالفضل   گزارش  محمود، به

دانشمند  دویست   اند، در ری گفته  نویسان تاریخ  که او، چنان و هم «  جست می
  را در پای  ری  بزرگ  و کتابخانة  دار آویخت  به  گوناگون  علمی  های در رشته

  ، ممکن نداشت  و نظری  شرعی  توجیه  که  امر، چنان  این. زد  ها آتش دار  آن
خود را ایران   ، سایة تدریج  ، به که  بغداد و قشریتی  خالفت  شد، اما دستگاه نمی

 .بود  خودکامگی  این  برای  ای گسترد، پشتوانه می  زمین 
، بار  اسالمی  انقالب  آیا باپیروزی  که بر این  شما مبنی  سؤال  در مورد جز سوم
قرار   توجهی  ، مورد بی ایران  ملّی  ، مصالح از دیانت  دریافتی  دیگر، با سیطرة

،  هر حال به.  است  امر طبیعی  ، این نظر من  به  که  ؟ باید بگویم است نگرفته 
  که  ای ـ در اندیشه  ملّی  ، مصالح اولی  طریق  ـ و به  عمومی  مصلحت  مفهوم
 . نداشت  ، جایی گرفت  شکل آن  بر پایة  اسالمی  انقالب

   
یا مصالح عالیه کشور، طبعاً یک مفهوم « صلحت عمومیم»ــ مفهوم 

با همت و دقت و . ماند تاریخی است و به لحاظ محتوائی ثابت نمی
تواند پی به خطوط اصلی و محتوائی مفهوم  کنجکاوی، خوانندة آثار شما می

هائی که در تألیفات خود به بحث  ایران زمین در دوره« مصالح عالیه»
 .ر آخرین اثرتان، پی برداید، بویژه د گذارده

« مصالح عالیه»خواستیم نظر شما را در مورد جایگاه مفهوم  با این مقدمه می
در اندیشة سیاسی دوران جدید ایران یعنی ایران دوران مشروطه و پس از آن 

دانیم باید در انتظار انتشار آثار دیگر شما که در جاجای  هرچند می. جویا شویم
تواند،  هائی اجمالی می امّا مسلماً سرنخ. اید، بنشینیم ا دادهتألیفاتتان وعدة آن ر

 .ما در طرح مسائل نوین باشد« تالش»نقطة قوت 
 

  که است  ما ناظر بر این  کنونی  کوشش.  با شماست  دکتر طباطبائی ـ حق
  به.  کنیم  را برجسته  اسالمی در دورة   اندیشه  در تاریخ  مصلحت  مفهوم  فقدان
فهمیدند، در  می  که یونانیان  ای گونه  ، به عمومی مصلحت  ، مفهوم مثال  عنوان

داشتند،   شهروندی از مناسبات   آنان  که  با دریافتی  یونانی  شهرهایی  محدودة
  اندیشه  تاریخ  امروز تنها از دیدگاه سیاسی   بود و در مناسبات  فهم  قابل

نظر   مسائل  در این  اندیشه  تاریخ  اهاز دیدگ  که  نظر من  به. دارد  اهمیت
  به  سیاسی ما در اندیشة   نظری  های حدود و ثغور بحث  ، هنوز تعیین کنم می

  با پیروزی. شد  دقیق  مسائل  در این  بتوان  که  است  نرسیده  ای مرحله
شد،   تدوین  مجالس  در نخستین  که  هایی ، و در قانون در ایران  مشروطیت

ها  قانون تدوین   ضابطة  به  عمومی  جدید، مصلحت  هر قانونگذاری مانند
  پیوندهای  ـ که  ایران  ملّی  ، منافع تدریج  نیز، به  پس  شد، و از آن  تبدیل

  ایران  خارجی  سیاست  دارد ـ ضابطة  عمومی مصلحت   با مفهوم  ناگسستنی
، و در  عمومی  مصلحت  مفهوم ، ایران  اسالمی  دورة  ، در تاریخ نظر من به. شد

  همین  و به  شده  فهمیده  غریزه ، بیشتر به ملّی  منافع  اخیر مفهوم  های سده
، چنان  نظری  ، از دیدگاه اسالمی  انقالب.  است  نداشته تاریخی   ، تداوم دلیل

و   عمومی  مصالح غریزی   دریافت  همین  ، حتی هر حال  به  که  داشت  ابهامی 
  از تاریخ  ای در کمتر دوره  که  گفت  توان کرد و می می  را غیرممکن  ملّی  افعمن

را نباید از   نکته  این.  است  وارد شده  ایران  ملّی  منافع  ضرر به همه   این  ایران
ها  کشور  میان  سیاسی  نو در مناسبات  ، دورانی ها پیش سده  که  نظر دور داشت

ملّی   منافع  و تأمین  ملّی  دولت  آن  بنیادین  مفهوم  که ستا  ها آغاز شده و ملت
  شاه  سلطنت  اگر در زمان  حتی. « نام  یا به  ننگ  به»:  گفت می  ، ماکیاوللی است 

پذیر بود،  امکان  عالی  از مصالح  غریزی  دریافتی  کشور بر پایة  ، ادارة عباس
  روشن تصوری   و البته  و درایت  عقل  ، جز به دیگری  از هر زمان  امروز، بیش

  قرار دارد و هیچ  سیاسی  مناسبات در کانون   ملّی  ، دولت امروزه.  نیست  ممکن
  تبعیت  ملّی  منافع  از منطق  ها وجود ندارد که ملت  میان  سیاسی  ای رابطه
  توهمی  یملّ  منافع و ورای   ملّی  دولت  بیرون  ، ایجاد مناسباتی بنابراین. نکند
  نمونة  اسالمی  جمهوری  خارجی  جا نیز مورد سیاست در این.  نیست  بیش

مانند   نمایی خواب پردازان  نظریه.  است  توهم  این  ویل  در چاه  از افتادن  بارزی
سرشار از   اسالمی  جمهوری  اساسی قانون   مقدمة  صدر که بنی  ابوالحسن

  کردن  خود، با مطرح  های و توهم  اندیشی خیال ، با اوست او و رفقای   ترهات
تصور   که« زور حذف»، مانند  المللی بین  در روابط  نامربوط  هایی نظریه

،  خارجی  اند، در قلمرو سیاست کرده  بار کشف نخستین  کردند برای می
 .بود  وارد نشده  مغوالن  در یورش  حتی  اند که کشور زده  به  هایی آسیب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اندیشة برانگیزندة « مصالح عالیه»ــ جایگاه ارزشی و اهمیت مفهوم 
انقالب اسالمی چه بود؟ آیا اساساً این مفهوم در اندیشه یا مجموعة 

هائی که به انقالب اسالمی ختم شد جائی داشت؟ اگر بله پس چگونه  اندیشه
بست تاریخی  ناست که همة ما بر رانده شدن قطعی ایران زمین به یک ب

 اذعان داریم؟
   

  وجود داشته  توهم  جدید، این  دوران  های انقالب  دکتر طباطبائی ـ در همة
اند و در  کرده  کوتاهی  عالی مصالح   مستقر در تأمین  حاکمه  هیأت  که  است
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. اند دانسته می  ملّی  مصالح  راستین  خود را نمایندگان  هر انقالبی  ، رهبران واقع
  آن  سیاسی در اندیشة   ملّی  مصالح  مفهوم  که  در کشورهایی  ، حتی انگهیو

نیز از   ملّی  و منافع  عمومی ، و مصالح  ، مانند فرانسه است  حضور داشته
  امکان  انقالبی  ، در شرایط آمده شمار می  به  انقالب شعارهای   ترین اساسی
اکتبر   مانند انقالب هایی  انقالب.  است  ها وجود نداشته آن  درست  شدن مطرح 

  مخالفت  به  هایی ، با دیدگاه هر حال  ، به در ایران  اسالمی  و انقالب  در روسیه
. شود  مطرح  توانست می  ملّی  منافع  ها مفهوم آن  در چارچوب  برخاستند که

  فهومم  داشتند که  تکیه سیاسی   از اندیشة  ، بر دریافتی هر دو انقالب  این
،  طور اصولی  ها، به انقالب  این  ، رهبران کرد و بنابراین می  را نفی«  ملّت»

  هدف. باشند ملّی   مصالح  توانستند نمایندگان خواستند، نمی اگر می  حتی
  و هدف  جهانی  و انقالب  روسیه پرولتاریای   مصالح  اکتبر تأمین  انقالب
  ، به ، من بر این  افزون. بود  اسالمی  امت  مصالح تأمین   اسالمی  انقالب

  مفهوم  که  ام داده ، توضیح  در ایران  سیاسی  اندیشة  تاریخ  دربارة  بحث مناسبت 
  و بدیهی  است  بوده  غایب  ایران  سیاسی اندیشة   از تاریخ  عمومی  مصلحت

  مصالح تأمین   امکان  سیاسی  اندیشة  بنیادین  مفهوم  این  به در جهل   که  است
  به  اجمالی  ای اشاره  که  دو نکته  این  به  با توجه.  وجود نداشت  در ایران  ملّی
نخواهد   اسالمی  انقالب  که  نداشتم  آغاز، تردیدی ، از همان ، من ها آوردم آن

  اخیر، مفهوم  های ، در سال البته. کند  را تأمین  ایران  ملّی  عالی  مصالح  توانست
  شده  تبدیل  ایرانی  های در گفتار دیپلومات  رایج از مفاهیم   به یکی  ملّی  صالحم

آید، اما  می  میان  به  سخن  ایران»  ملّی  منافع»نیز از   هر مناسبتی  و به  است
 .باشد  داشته  مفهوم  با این  پیوندی  که  بینم نمی  ، چیزی ، در عمل من

 
اسالمی آخرین منزلگاه انحطاط تاریخی  ــ آیا دوران ایران جمهوری

 میهنمان است؟
   

خود را با   تکلیف  ایران  ملت  که این  شرط  تواند باشد، به دکتر طباطبائی ـ می
  سده  از نیم. باشد  کرده  ، روشن است  کرده  را فلج  آنان  ذهن  که  هایی توهم
  ترین از مهم  اندیشی  خیال  دینی روشنفکری   موج  ، با نخستین پیش

  بدون  راه«  از سنخ  هایی ، توهم ؛ و البته است  بوده ایرانی   ذهن  های ویژگی
کرد،  می مطرح   از روشنفکری  بزرگی  بخش  نیز که»  آسیا و گاندی  بیراهة

  ایران  انحطاط  نظریة  که  تا زمانی  که  جا باید گفت در این.  گرفت  نباید نادیده
 .نخواهد شد  ممکن  انحطاط  از وضعیت  ، خروج منگیری  را جدی

   
ــ اگر به گفتمان فلسفی ـ سیاسی و سیر اندیشة امروز در جامعة روشنفکری 

ساله ایران و عراق توجه بیشتری  ۳های پس از جنگ  ایران بویژه از سال
کنیم، مضمون این گفتمان در کیفیتی ظاهراً بسیار  داشته باشیم، مالحظه می

های قبل از تحقق انقالب و بویژه پیش از  ها و دوره نسبت به سال متفاوت
 .ساله قرار دارد ۳جنگ 

گذاری بنیادهای جامعه مدنی،  بعنوان مثال امروز سخن از ضرورت پایه
های فردی ـ  استقرار حکومت قانون، بسط و گسترش روز افزون آزادی

ز نهادهای قدرت ها، جدائی دین ا اجتماعی احترام به حقوق طبیعی انسان
های فکری ـ  ها و نحله جزء مطالبات اصلی بسیاری از جریان …سیاسی و

در حالیکه در گذشته نزد اکثریت مطلقی از ما این . سیاسی ـ فرهنگی است

نظر شما نسبت به این تفاوت چیست؟ آیا این . بودند« بها بی»ها  ارزش
و نقش انقالب در این  ها بیانگر تحولی بنیادین در تفکر ماست؟ جایگاه بحث

 تحوالت چیست؟
   

،  گذشته  ، در دو دهة زمان  با گذشت  که  نیست  دکتر طباطبائی ـ تردیدی
، و در  است  گرفته صورت   از ایرانیان  بسیاری  در ذهن  بنیادین  های دگرگونی

  تجربة  شکست  ، آشکار شدن ، و البته و عراق  ایران  جنگ  ، پایان تحول  این
واحد، فکر   اسالمی  امت  کهنة  های از توهم  بسیاری به   ـ که  نقالبا

از   مذهبی  نیروهای که  … داری رشد غیرسرمایه  ، راه سومی  جهان  همبستگی
  های گروه  مبتذل  مارکسیسم. ایفاء کرد بودند ـ نقشی   گرفته  چپ  های گروه
  روشنفکری موج   با نخستین  که  آن  اسالمی  روایت  اولی  طریق و به  ایران  چپ

،  طور اساسی  بود، به  شده تبدیل   مسلط  ایدئولوژی  به  در ایران  دینی
.  کنید، نداشت می  ها اشاره آن  به  که  با مفاهیمی  تجددستیز بود و نسبتی

در   و مذهبی  چپ  های گروه  بر تجدد ستیز بودن  توان می  که  دلیلی ترین  مهم
جدید از   مفاهیم  این  اهمیت کشف   آورد، همین  از آن  و پس  نقالبا  دورة
تا   پیش  سده  از نیم  کرد که  را نباید فراموش نکته   این.  است  پیش  ای دهه

  ـ حتی  بسیاری  ذهن  در ایران  چپ  ایدئولوژی  توهم  اسالمی انقالب 
را   توهم  این  باید پایان اینک  بود و  کرده  ـ را فلج  از افراد مذهبی  هایی گروه

  شدن  روشن  برای  توهم  پایان  کرد که ، اما نباید گمان  بگیریم  نیک  فال  به
از   درست  و درک  مفاهیم  این  مضمون  فهم.  است  کافی  ایرانیان  فکری  افق

ر اند  ، ما هنوز حتی حیث و از این   است  اساسی  تجدد نیازمند کوششی  اندیشة
  ، گام کردم  ها اشاره آن  به  که  هایی توهم  نقادی.  نیز نیستیم  کوچه  یک  خم

  کردن ، عرضه  نظر من  به.  تر رفت خواهد بود، اما باید فرا  راه  در این  نخست
  اندیشة  فهم  برای  اساسی و کوششی   در ایران  اندیشه  از تاریخ  درستی  تبیین

 .برد  پیش  هر دو را در کنار هم  اند و باید این سکه یک   دو روی  جدید غربی
   

فرهنگ و فرهیختگی اگر اندیشة مدیر و مدبّر »: اید ــ شما در جائی گفته
آیا نمودار شدن « .تواند باشد پشتوانة آن نباشد، خود از عوامل انحطاط می

ق را هائی از یک اندیشه نوین در میان ایرانیان امروز با خود خطر فو بارقه
 بهمراه دارد؟

 
خود از برخی   بر ارزیابی  با تکیه  را من  سخن  دکتر طباطبائی ـ این

  و تعارضی  تنش  ایران  در تاریخ.  ام گفته  ایران  تاریخ  اسفناک  های واقعیت 
. وجود دارد  ایرانیان  اسفناک  و مدیریت  ایرانی  واالی  فرهنگ  میان  اساسی

نخستین   پای  که  ، از زمانی پیش  های از سده  که  است  ای نکته  این
از   بسیاری  توجه  باز شد، حتی  ایران  به  نویسان  و سفرنامه  سیاسی  های فرستاده 

و   است  کرده  ـ را جلب  بیگانگان  بویژه  ـ شاید بهتر باشد بگوییم  بیگانگان
  است  شگفتی کنند، اما جای  می  اشاره  آن  به  گاهی  غریزه  نیز به  خود ایرانیان

.  است  را تکرار کرده  پیش  دورة  های اشتباه ای  اخیر، هر دوره  های در سده  که
  ادارة  یعنی آن   عام  معنای  ، به ـ البته  در ایران  اخیر سوء مدیریت های  در دهه

  معقولی اگر فکر  که  نیست  و تردیدی  است  بار پیدا کرده فاجعه  کشور ـ ابعادی
های  و آسیب  را آزرده  ایرانیان  ذهن  پیش  سده  از نیم  که  هایی توهم  جانشین

  به  ایران  رود که می  آن  ، نشود، بیم است  وارد کرده  آن  سالمت  به  جدی 
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  جز مشکل  که  ای در منطقه  تنها در دنیا بلکه  نه  اهمیت  بی  یکسره  کشوری
بیش   کند که می  ایجاب  کنونی  خطیر و پرمخاطرة  ایطشر. شود  ندارد، تبدیل

.  باشیم  داشته  کشور توجه  تاریخی  مشکل  این  به  نسبت  دیگری  از هر زمان 
  به  افغانان  یورش  در زمان  را که  یسوعی راهبی   از گزارش  ای خالصه  من

سر  به  هانـ در اصف  میالدی  هفدهم  سدة  های دهه  ـ در نخستین  ایران
  در کشور به  سوء مدیریت  دهد ابعاد فاجعة می  نشان  که  ام کرده  برد، تهیه می
  نابودی  کمر به  ایران  حاکمة  خود هیأت بود و چگونه   رسیده  ای درجه  چه

،  افتاده اخیر در ایران   های در دهه  که  اتقافاتی  ابعاد تخریب. بودند  کشور بسته
کشور و   عالی  مصالح  در تأمین  اشتباه  برای  دیگر جایی  که  رسیده  حدی  به
  در ذهن  بویژه  که  با تحولی  باید امیدوار بود که.  است نمانده   آن  به  توجهی بی

  ملّی  از مصالح  نوآیینی آگاهی   ، نطفة است  تکوین  در حال  ایران  جوان  نسل
  ، به اخیر محدود کنیم  های دهه  را تنها به  بحث  اگر بخواهیم. شود  بسته  ایران

  ها پیش از دهه  که  دینی  روشنفکری  رسیدن  بست بن  با به  رسد که نظرمی
  که  است  بوده  هایی از توهم بسیاری   و خاستگاه  ایرانیان  ذهن  برای  آفتی

  ، گذشتهکنید می  اشاره  آن  شما به  که  اند، خطری بوده  گرفتار آن  ایرانیان
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ــ بازگشت و استناد به اندیشة دوران مشروطیت بعنوان الگوئی برای خروج 

بست امروز ایران، میان نیروهای سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی از چپ  از بن
و ملی و طرفدار سلطنت و حتا نیروهای مذهبی به امری عادی و بدیهی بدل 

رفرانس و مرجعی چون انقالب مشروطه هنوز حکایت از  آیا. شده است
های آن نهضت بزرگ برای ما هنوز  تازگی و جوانی آن الگو دارد و آرمان

امان در یافتن  است یا اینکه بیشتر از سر درماندگی Aktuellها  بقول آلمان
 ایم؟ تر است که به چنین رجعتی پرداخته الگوهای نوین و کارا

   
  های از گروه  بسیاری  که  این  شما به  اندازة  به  ، من ـ البته دکتر طباطبائی

  آن  و دستاوردهای خواهی  مشروطه  جنبش  اهمیت  به  توجهی  ایرانی  فکری
و   مطلب  این  با اصل  ، اگرچه نیستم  اند، خوشبین پیدا کرده  تجدد ایران  برای
با .  موافقم  خواهی مشروطه  شجنب  تاریخی  اهمیت  به  ایرانیان برخی   توجه

  های ـ اگر از پژوهش  اندیشه  تاریخ  از دیدگاه  که  اعتقاد دارم  این  وصف
اخیر منتشر   های در سال  که  هایی نوشته  ، و برخی آدمیت  فریدون  پراهمیت

نظر   به.  است نگرفته   صورت  جدی  ـ هنوز کاری  نظر کنیم  اند، صرف شده
اخیر   های در سده  ایران  تاریخ  حادثة ترین  مهم  خواهی شروطهم  ، جنبش من

تواند  ، نمی گرفت  صورت  نظری  از دیدگاه  بویژه  که  تحولی لحاظ   و به  است
  دگرگونی  خواهی مشروطه  جنبش با پیروزی . نکند  خود جلب  ما را به  توجه

  پیدا شد، اما با کمال  انیانایر  های ها و دریافت از باور  در بسیاری  بنیادینی
  بسط  توان  ایران  روشنفکری  بود که  رسیده  ای درجه  به  اندیشه  زوال تأسف 
  مارکسیسم  نفوذ مخرب  جا باید به  در این.  را نداشت  آن  سیاسی  اندیشة
از   بزرگی  بخش  که و این   کنم  اشاره  در ایران  چپ  های جریان  مبتذل

  ماند و هرگز نتوانست  مارکسیستی  ایدئولوژی  نیز مرعوب  غیرچپ  روشنفکری
از خود   جدی  التفاتی  خواهی مشروطه  جنبش  تجددخواهانة  های نوآوری  به

  جنبش های  درس  که  ، تا زمانی نظر من  ، به جهات  از بسیاری. دهد  نشان
پیدا   از آینده  ور روشنی، تص باشیم  نفهمیده  درستی  را به  ایران  خواهی مشروطه
از  بسیاری   های درس  توان ، می در ایران  اندیشه  تاریخ  از دیدگاه. کرد  نخواهیم

از بدِ   که ، بیشتر از آن  آموختن امکان   و این  آموخت  خواهی مشروطه  جنبش
 . است  مهم  اتفاق  این  و تازگی  از اهمیت  باشد، حاکی  حادثه
دیگر   نکتة  به یک  ایران مشروطیت   تفسیر مارکسیستی  ارةبدهید درب  اجازه

  جنبش  نویسی تنها در تاریخ اخیر، نه  های تا دهه.  کنم  نیز اشاره
دیگر   های از انقالب  بسیاری  نویسی در تاریخ  ، بلکه در ایران  خواهی مشروطه

،  مثال  عنوان  به.  داشت  کامل  رواج  مآب یا مارکسیست  مارکسیستی  نیز تحلیل
ها یا  مارکسیست  فرانسه  انقالب  نویسان تاریخ  ، بیشترین پیش  تا چهار دهه

تفسیر   ترین داشتند و رایج  از انقالب  مارکسیستی  دریافتی  بودند که کسانی 
،  نخست  که  بود، اما از زمانی  یا سوسیالیستی  نیز مارکسیستی  فرانسه  انقالب
از   نویی ، تفسیرهای  ، فرانسوی ، و سپس انگلیسی  یساننو از تاریخ  برخی

  فرانسه  انقالب  آمدهای و پی از حوادث   کردند، دریافت  عرضه  فرانسه  انقالب
  آلکسی  که  تفسیری  به  بازگشت  شد و نوعی  ای عمده  دگرگونی  دستخوش
در .  گرفت  ورتبود، ص  داده  بسط  نوزدهم  سدة  دوم  در آغاز نیمة  دوتوکویل

، بیشتر  آدمیت  فریدون  استثنای  ، به اندیشه  در قلمرو تاریخ  ، بویژه ایران
اند، مارکسیست  کرده  تحقیق  ایران  خواهی مشروطه  جنبش  دربارة  کسانی

در   که  تازةایی  منابع به   باید، با توجه  که  کنم تصور می  رو، من از این. بودند 
  جدیدی  های ، پژوهش است  و یا منتشر شده  آمده  دست  اخیر به  های سال

 . است  ها گذشته از توهم  بسیاری  زمان  که این  گیرد، بویژه  صورت
 

تالش قرار  یارکه در اخت یاز صبر و حوصله و وقت یدکتر طباطبائ یـ آقا
 .یمممنون و سپاسگزار نهایت   یب یدداد

 

  دارد و اين  ای گذشته  در ايران  انديشه  و تاريخ  تاريخ

در برابر ما قرار دارد و   افقی  چون هم ، هر حال  ، به گذشته

  توان نمی  افق  اين  به  اعتنايی در بی .باشد  بايد قرار داشته

  نظر از اين  تا با عزل  بگیريم  امروزتصمیم  که اين. انديشید

،  مثال  عنوان  ، به ، و بدتر از آن کانتی ، ، دکارتی گذشته

جز .  است  خردی  گسسته  ، نشانة”بینديشیم” ، مدرن پُست

هستند،   انديشه  و تاريخ  فاقد تاريخ  که  هايی ملت  برای

 .وجوددارد  درگذشته  اتکايی  ، نقطة ، پیوسته انديشه  درتاريخ

*** 

  اسالمی  و انقالب  اُکتبر در روسیه  مانند انقالب  هايی انقالب

تند برخاس  مخالفت  به  هايی ، با ديدگاه هر حال  به ، در ايران

  توانست می  ملّی  منافع  ها مفهوم آن  درچارچوب  که

  از انديشة  ، بر دريافتی هر دو انقالب  اين. شود مطرح

کرد و  می  را نفی ”ملّت”  مفهوم  داشتند که  تکیه سیاسی

 ' ، حتی طور اصولی  ها، به انقالب  اين  رهبران ، بنابراين

. باشند ملّی  مصالح  توانستند نمايندگان خواستند، نمی اگرمی

  و انقالب  روسیه  پرولتاريای  مصالح  اکتبر تأمین  انقالب  هدف

  اسالمی  امت  مصالح تأمین  اسالمی  انقالب  و هدف  جهانی

 .بود



 1831ـ   رمه/  ورشهريـ   15تالش ـ سال سوّم ـ شماره    

49       

 

 خياررتب دارياپ یراث
 

 «يشهانجمن دوستداران اند» یناراز سم گزارشی

 «يرانانحطاط ا يةبر نظر ای يباچهد»در کتاب  یدکتر جواد طباطبائ يدگاههاید ینقد و بررس در

 
در  یدکتر جواد طباطبائ یدگاههاید ینقدو بررس» ینارِسخنرانانِ دعوت شده به سم ینو همچن «یشهانجمن دوستداران اند»از خوانندگانِ تالش، دوستانِ  یددر مقدمه، با

( ۷۶تالش شمارة )گزارش  ینبخش نخست ا در. افتاد یقبه تعو ینارسم ینکه چاپ بخش دوم گزارش ما از ا یمپوزش بخواه «یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهکتاب د
قسمت دوم، به گفتار سه سخنران  یابتدا. خوانندگان قرار گرفت یاردر اخت «یرانانحطاط ا یةبرنظر ای یباچهد»کتابِ  یمعرف از کار سه سخنرانِ عضو انجمن در یا فشرده

در مورد  یدکترطباطبائ یهایپرداز یهنظر یانم یارتباط یها به ارائه و بسط حلقه ینهمچن ها، ها و پرسش ها، نقد سنجش یکه عالوه برطرح برخ یافته،جلسه اختصاص  یگرد
شهرام  یآقا یدهایها، تعمقات وترد از درنگ یدوسخنرانِ نخست، متن کاملتر یها و پرسشها از نقد یا پس از درج خالصه. اند پرداخته یو یو فلسف ینظر یو مبان یرانا

 یاز سخنانشان سپاسگزار ین امکان ارائه مجموعه کاملترو فراهم ساخت یبابت همکار یشاناز ا ینجامادر ا. آورده شده است یدکتر طباطبائ یهایدگاهدرمورد د یاسالم
ار را مورد توجه قرار ینسم ینها درا پرسش یبه برخ یشانپاسخ ا ینو همچن یدکتر طباطبائ یحیتوض یدگاههایآراء، و د یل،گزارش به تفص ینا یدر قسمت نهائ. کنیم یم
 . دهیم یم

 ها ها و سنجش نقد: بخش دوم
 

انحطاط  یةبرنظر ای یباچهد»و نقد کتاب  یل، دربررساز نظرسخنران او
فرض . یمخور یبرم یرانانحطاط ا یةنظر یفرض اساس یشبه دو پ «یرانا

تحت  ای یاسیس یشةاند یا یشهزوال اند یخیتار یرنخست؛ قائل بودن به س
 رد یشهاند ینا ینکهبرا یو فرض دوم مبن یرانشهری،ا یاسیس یشةعنوان اند

و  یهمزمان یعنیبوده است،  یعموم یموجب اعتال یرانا یخاز تار یمقطع
 یدگاهاز د. یرانشهریا یاسیس یشهشکوفا با اند ینظام اجتماع یک یهمراه

مقطع  ینا یکه و دهد ینشان م یسندهسخنران تفحص و توجه در آثار نو
 یسو زا یافتیدر ینو اگر چن داند یم یانرا در دورة حکومت هخامنش یخیتار

کتاب ابتدا در  یسندةنو رفت، یباشد، پس انتظار م یدمورد تأئخوانندگان 
 یرانشهریا یاسیس یشةاز اند یو روشن یقدق یفمجزا از کتاب، به تعر یفصل

سخنران معتقد . پرداخت یباستان م یراندر دوران ا یعموم یتوضع یحو توض
نشده و خواننده به  ادهکتاب پاسخ د ینانتظار خواننده در ا یناست؛ امّا به ا

به  بایست یم یرناگز یرانشهریا یاسیس یشةاز اند یقتریدق یافتمنظور در
پراکنده در  یها داده یمؤلف مراجعه نموده و تنها پس از جمع آور یگرآثار د

 یةکه عبارت است از نظر یرانشهریا یاسیس یشهاز اند یفیآثار مختلف به تعر
 ینعنصر ا ترین یادیبَرد که بن یپ یگرد تو بعبار. یابددست  ی،شاه آرمان

دهندة  یحصفت شاه، که توض ینتر است که شاخص یشاه آرمان یشه،اند
. ینو د یزدانمقام با  ینممتاز شاه است، عبارت است از نسبت ا یتموقع

است  یزداناز الطاف  یزدیاست و فّر ا «یزدیفّر ا» یشاه دارا یگربعبارت د
جهان به شاه  یفرمانروائ یاراتو اخت یکون فاتاز ص یا که بصورت مجموعه

است؛  یاله یخصائل یبرمبنا یدگانآفر یرشاه بر سا یبرتر. شود یم یتعنا
 یبائی،ز ی،مردانگ ی،پهلوان ی،چاالک یزهوشی،ت ی،زبردست ی،همچون خردمند

شاه . سازد یخدا م یدةشده و او را برگز یارزان یکه بعضاً قبل تولد بو یدادگر
تابع  یتو رع یارادة اله یشاه مجر. است یخیـ تار یاسیس حوالتکانون ت

از مقولة نظم  یرانشهریا یاسیس یشهبراند ینظم مبتن یبترت ینبد. است یو

با ابزار تفکر  توان یکه چگونه م آورد یم یدپرسش را پد ینکهن است و ا
 و یراندر ا یشهزوال اند یندتجدد به نقد فرآ یشةاند یدگاهمدرن و از د
در  یرانا یتو وضع یرانشهریا یشةآن پرداخت، امّا اند یامدپ یانحطاط عموم

از  یفینقد خارج نمود، بلکه آنچنان توص ینا یرةدوران باستان را نه تنها از دا
نظم کهنه  ینو ا یشهاند ینترک ا یقتنها از طر یآن بدست داد، که گوئ
 . گردد یاست که انحطاط آغاز م

 تر یواساس تر یقعم یتوجه حضار را به پرسش یگردر نوبت بعد، سخنران د 

 یردر سا ینو همچن «یرانانحطاط ا یةبر نظر ای یباچهد»تر در کتاب مست
معطوف داشته و معتقد است؛ طرح  یدکتر طباطبائ یو علم یقیآثار تحق

 یتانحطاط، امکان مواجه ما را با مسئله پراهم یخیپرسش از علل تار
 یخیو نگرش تار یخنگاریتار یقمفهوم دق یعنی. سازد یفراهم م دیگری

 یطشرا یا یسینو یخمفهوم از تار یناساساً شرط تحقق ا یاآ ینکهو ا یعقالئ
 ینپرسش و همچن یندر پاسخ به ا. فراهم است یراندر ا یسینو یخامکان تار

نوع  و یفلسف یمبان یانم یارتباط یها تر ساختن حلقه به منظور روشن
مؤلف کتاب، با آنچه در غرب  یموجود در مضمون بحثها یخینگرش تار

از  یموجود است، سخنران مقدمتاً به شرح مختصر یخیبعنوان نگرش تار
 ینکه در ا دهد یپرداخته و نشان م یغرب یسینو یختار یمبان یتحول یرس
 بو چگونه موج یافتتحول  یاز زمان به تصور خط یتصور دَوَران یرچگونهس

 یخدر تار یشرفتمفهوم توسعه و پ یابیگشوده شدن حلقه مسدود زمان و راه
امان  ینیپس از آن سخنران به مفهوم زمان در فرهنگ، ادب و متون د. شد

 یمنابع عبارت است از سلسله آنات ینپرداخته و معتقد است مفهوم زمان در ا
به  یعو وقا است یاله یّتآنات، دال بر اراده و مش ینا( لحظة)که هرآن 

 ینگاه ینهمچن یندر کنار ا. اند باهم ربط یمنقطع و گسسته و ب یصورت
در نزد  یخیمفهوم تار یریگ شکل یمانع اساس یخبه تار یو آخرزمان ینانهبدب

 .ما شده است
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 یخينگرش تار رامونیپ ینقد
 
 

 یشهرام اسالم یآقا یسخنران

  نیدر برل «شهيانجمن دوستداران اند» ناریدر سم 
 

 

 . است یخينگرش تار رامونینقد من پ موضوع
 

. است یخینگاه تار یو فرهنگ یاجتماع یمنطق حاکم بر پژوهشها: مقدمه
از  یکیبدل به  یخیتار یبررس یدر علوم انسان ژهیبو یدر دورة کنون

 ایآگاهانه و  ز،یدوستان سخنران ن. شده است یشناخت مسلمات روش
بخصوص  گرید یها در رشته. روش استفاده کردند نیناآگاهانه، از ا

روش بکرات  نیاز ا یرانیا نیشناسان و محقق جامعه ،یشناس درجامعه
 شانیها روش در بحث نیبدون آنکه منطق حاکم بر ا. اند استفاده کرده

کتاب و در  نیدر ا یطباطبائ یکه خوشبختانه آقا یامر. باشد قیدق
و  خیاند، مسئله رابطة فلسفه و تار داشته دیدائماً بدان تأک گرشانید یکتابها

 یسوء تفاهم وجود دارد که کتاب آقا نیچون ا. ستآن ا یچگونگ
 شیبعنوان پ دیبا لیدل نیبهم. یاست و نه فلسف یخیاثر تار کی یطباطبائ

 شیپ دیبا. و فلسفه است خیتار نیب یا داد که چه رابطه حیتوض نهیزم
 . ردرا روشن ک یخینگرش تار یها نهیزم
است که در  یخینگاه تار یو فرهنگ یاجتماع یمنطق حاکم بر پژوهشها 

گفتمان مسلط را  دند،یطرح گرد شیکه در دو سدة پ یفلسف یاتحاد با مبان
نه بصورت  یخیضرورت نگرش تار هیپا یها در حوزة دانش. اند ساخته

 یها دانش یخیتار ینیو بازب شود یاحساس و نه به بحث گذاشته م یجد
ها ست و مربوط به  دانش نیا یمشخص تنها ثبت دستاوردها طورب هیپا

ها بصورت  پهنه با انبوه داده نیما در ا. شود یها نم آن یاعتبار مجزا
بطور مشخص  گرید یها درحوزه کهیدرحال. میا مواجه کیو ارگان یعمود

و  قرار داشته گریکدیدرکنار  یکه بطور افق یو هنرما با نظرات نیفلسفه، د
 تیکه حقان دیپرس دیبا. میروبروئ فشارند یم یبر اعتبار خود پا کیهر

آن از کجاست،  یبرخاسته است، کارآمد یاز چه خاستگاه یخینگرش تار
  خورند؟ یدر آن به چشم م یچه نقاط ضعف

. سازد یوارد م خیدست ما را به رابطه آگاهانه با تار نیاز ا یپرسشهائ 
که ( دیرس یم ایو. )رسد یبنظر م یآنچنان قطع خیاسارت انسان درتار

 خیمانده را علم تار یباق یتنها علم واقع یآلمان یدئولوژیمارکس درا
 . نامد یم
را  دید نیبحث، نقد ا نیمن برآنم که با طرح امکان ورود به ا نجایدر ا 

را  یبا نظرات طباطبائ یفلسف یبرخورد طیشرا قیطر نیفراهم سازم و از ا
و  یبطور کل شهیو زوال اند خیبه مقولة تار یخیتار یاساٌ نگرشکه اس

 . باالخص دارد، را فراهم سازم یاسیس شةیاند

را  یمن دو محور نظر «رانیانحطاط ا ةیبر نظر یا باچهید»از کتاب  
 : ام برجسته کرده

بطور عام با  یخیتار یها و مفردات دوران میمفاه نیتدارک و تدو( الف 
 . «خیفلسفه تار»به  یشکل بخش یمشخص به سو یریجهت گ

 . بطور اخص رانیا یفرهنگ نیانحطاط پس از دوران زر هینظر یبررس( ب 
 نییتب یبرا یخیدر رابطة تنگاتنگ با نگرش تار یهر دو محور نظر 

و بحث  ینظر یریدر واقع شکل گ. و انحطاط قرار دارند خیتار میمفاه
اعم و دوران انحطاط بطور اخص با ساز  بطور یخیتار یها دوران رامونیپ

 . گشته است سر یم یخیو برگ نگرش تار
  یطباطبائ یآقا میبگوئ دیبا م،یصحبت کن یبه زبان فلسف میاگر بخواه 
 اند که  را فرض کرده و خود را در آن قرار داده یکیهرمونوت تیموقع کی

اند که  فرض حرکت کرده شیپ نیبا ا یعنی. است یخیتار تیموقع البته
 . هم نگاه کرد یخیبصورت تار «خیتار»به  دیبا
 تیسنخ چیاشاره کرد که در گذشته فلسفه ه دیشروع بحث با یفقط برا 

و تضاد و  ینداشته، در شروع و آغاز، فلسفه دردوگانگ خیبا تار یکیو نزد
 .خود دامن زده است یها شکل گرفته و به بحث خیبه تار ریدر تحق یحت
که با  کند یبحث م رییو ال تغ ستایا قیحقا ای یابد قیفلسفه از حقا رایز

به  توان یم نهیزم نیدر ا. ندارد یهماهنگ یخیو نگرش تار یخیمحور تار
به محور  توان ینمونه م یبرا. افالطون مراجعه کرد ایارسطو  یبحثها

 ایاشاره کرد و ( مٌثٌل) ها دهیسپهر ا ةینظر رامونیافالتون پ یبحث فلسف
 خیآنجا تار رشد که د ادآوریرا  خیو تار( اتیادب)شعر  انیارسطو م سهیمقا

 اتیتر از ادب نازل یا در مرتبه یجاودان قیبه علت عدم ثبت و ضبط حقا
 یو حت یا توجه یما به ب یونانی کیدر واقع در دورة فلسفة کالس. دارد یجا

 . میا مواجهه خیسوء ظن به تار
است، که  تیواقع نیشود؛ ا یکه ممکن است موجب تعجب برخ یزیچ 
و بطور  یسام انیو در واقع اد انیاست که از اد یدید ،یخیتار دید

از  یکیمورد  نیدر ا. شود یم یفلسف یها وارد بحث هودی نیمشخص د
کرد، که در  دیگرتاکینکته بار د نیبر ا دیداد، فقط با یحاتیدوستان توض

است و  گانهیب خیبا تار کیفلسفة کالس شرفت،یمعطوف به پ ایمتمرکز  دید
 یواردبحثها خیاست که تار هودی نیوبطور مشخص د یسام انیبا اد
 اءیداشته باشد که سنت انب یخینگرش تار تواند یم یکس. شود یم یفلسف
 . دینما یریگیرا پ

 

ومنفصل شده و  دهیبر خیتار یاست که از حرکت ادوار یسنت اءیسنت انب 
 دگاهیدرد نیاز ا شیپ. است یشگوئیبرپ یمبتن یعنی. است ندهیمتوجه آ
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 یبود که دارا یعیطب تیآن سخن از وضع کیو در فلسفه کالس یونانی
باور  یعنی. شوند یتکرار م یخود است که دائماٌ بصورت ادوار یهایقانونمند

که حضورآن هم دردورة  ،یوجامعه انسان عتیدرطب ینوسیحرکت س به
 تر یعقالن یا ها که بگونه و هم بعد یفلسف یازچالشها شیباستان پ ونانی

 نیبه ا اءیسنت انب. خورد یمطرح است، به چشم م کیدر فلسفه کالس
است و  یشگوئیپ کیبر  یو مبتن کند، یرا رد م یادوار یکه دوره بند لیدل
که  داند یاست، الزم م وندیدر پ ینیو آخرت ب یبا معادخواه یشگوئیپ نیا

 یدر واقع حرکت جامعه انسان. اندازدیب یو گردش یرا ازحرکت ادوار خیتار
حرکت خواه  نیو هدفمند بودن ا یتمندیغا دةیا. است وندیدرپ یتیبا غا

 . است عتیانسان و طب یبرا یخواه متوجة برنامه و نقشة عموم نا
 گریبار د یحیمس اتیاله ئتیدر ه میقد ونانی کیزیبعد متاف یها دردوره 

آن نگرش  کیزیمتاف نیا. کند یم دایپ یو نقش اساس شود یعمده م
به  یرا از دست داده و نگرش حرکت خط یو افالطون یارسطوئ یا دوره

با عنصر  یخینگرش تار بیترت نیبه ا. کند یرا در خود حمل م یخیتار
با  یخیمهم است که نگرش تار نیا. ردیگ یقرار م وندیدر پ یکیزیمتاف

به  میستیمعنا که ما قادر ن نیبه ا. است وندیدر پ یخیمضمون نگرش تار
بصورت  دیبلکه با میرا اثبات کن یخیعنصر و مفردات نگرش تار یراحت

است که  بیترت نیبه ا. میکن یخیفرض آن را وارد بحث نگرش تار شیپ
به  دیشا. شود یمطرح م گریفلسفه با همد قت،یحق خرد،مسئله اسطوره، 

مسئله داشتند،  یرانشهریا ةیاز سخنرانان با نظر یکیاست که  لیدل نیهم
بخش از مفردات انتقاالت  کیو . در اسطوره دارد هیپا کی یرانشهریا رایز
از نظر  یحت. با اسطوره است کینزد وندیدر پ یو شاه آرمان یرانشهریا

به  یرانشهریاز مسائل ا یلیورد خدر م میستیما قادر ن یعنی. یشناس منابع
 ها بهیکتب، کت یبصورت بررس یعنیاخص کلمه  یو به معنا یخیتار یمعنا

که قادر به  ستیبدان معنا ن نیا. میکن نیرا تدو هینظر نیها ا و نوشته
آن را  یا اسطوره یها وندیپ یول م،ینباش یرانشهریا دةیاز ا یمفهوم نییتب
عنصر  نیابعاد ا ها وندیپ نیدر واقع هم. میفراموش کن میتوان ینم زین

 . کنند یرا آشکار م ،یرانشهریا دةیا یعنی ،یکیزیمتاف
اسطوره،  عت،یهمچون طب یمیرا با مفاه خیرابطة تار دیبا انیم نیدر ا 

 نیدر ا ینقد در واقع درنگ نیا. دیبه نقد کش( یمند) تیو غا قتیخرد، حق
 لیرا ذ رانیا خیتار «یرضا داور»است که هم نظر با  یموضع طباطبائ

 یها پاسخحتا اگر » سدینو یم یراستا طباطبائ نیو در ا داند یاروپا م خیتار
همان    ما یها کرد که پرسش توان ینم یدیما نباشد، ترد یغرب، پاسخها

پرسش (. ۷۵ص  ،یابن خلدون و علوم اجتماع)« .غرب است یها پرسش
 . ما و غرب است کسانی یها در پرسش دیخود ترد یخیتارنگرش  رامونیپ
است که برخالف نظر  نیعنوان کنم ا خواهم یآنچه که من م نجایدر ا 

بلکه  ست،یغرب ن یما پاسخها ینه تنها پاسخها یطباطبائ یآقا
ما  ینه تنها پاسخها. ستین کسانی زیغرب ن یما با پرسشها یپرسشها

 لیدل نیبه ا. متفاوت از غرب است زین مانیها متفاوت است بلکه پرسش
که ما در آن قرار گرفته و در آن به بحث  یکیونوتافق هرم نیکه ا

آلمان  سمیآل دهیدر شروع ا یعنیآلمان در دورة کانت  تینه وضع م،یمشغول
امّا خود . دارد یجابیبه آن برخورد مثبت و ا یطباطبائ یاست که آقا

 یخیو نه تار یائیو نه از نظر جغرافآلمان است  رانیکه نه ا دیگو یم

و  کنم یکه من اشاره م یمنظر کیاما از . وجود دارد اه آن انیم یشباهت
 یکار( در بحث ماند یپنهان م)است  دایناپ شانیا دگاهیمنظر در د نیا

 یتشابهات دیشا رانیا تیاست که فالسفه آلمان انجام داده اندو با وضع
 ،یآلمان سمیآل دهیا ایکه فالسفة آلمان، و رسد یبه نظر م. داشته باشد

و  شود، یاجرا م خیفلسفه تار یواقع نییدارند که در آن تب ارقر یطیدرشرا
 یعنی. میا است که ما امروز درآن قرارگرفته یتیمتفاوت از وضع طیشرا نیا

 یِمن به روش شناخت یاساس رادیا. میهست خیفلسفة تار یما آگاه به فروپاش
 نهمحتاطا اریکتاب بس نکهیاست که، با ا نیا یطباطبائ یآقا دیکتاب و د
 نیا گرید یجاها یقرار داده اما در برخ ومهیجا در گ نیرا چند خیفلسفه تار

 یطباطبائ یآقا دیشا ای)و درواقع به طور مثبت . حذف شده است ومهیگ
. است خیفلسفه تار نییمتوجه تب یطباطبائ یبحث آقا یعنی( نظرند نیبرا
 خیرفلسفه تا نیامروزه حرکت درجهت تدو ایاست که آ نیسش من اپر

 خیبا فلسفة تار وندیحتا پ ایو  یریجهت گ نیا ایاست؟  یضرور
فلسفه  نیاز تدو ریانجام داد غ گریکار د دیبا نکهیا ای ر؟یخ ایراهگشاست 

به  یانتقادات جد یکه در دوران پساهگل میفراموش نکن. یخیتار
ما  یکنون تیدر موقع. شود یآن وارد م یکیزیو ابعاد متاف خیفلسفةتار

 . گذشت اعتنا یانتقادات ب نیاز ا توان ینم
  میشود بعد مجبور نیتدو خیفلسفه تار دیکه ابتدا با میریاما اگر بپذ 
 یکه آقا مینمائ نیو تدو هیرا ته میمفاه یکسریمفردات و  یکسری

حداقل بحث در مورد  ای نیخود را تدو فةیکتاب وظ نیدر ا زین یطباطبائ
 ندهیدر آ دیها شا اند تا با فراهم شدن آن گذاشته میمفردات و مفاه نیا

 رد. سدیرا بنو خیبتواند فلسة تار قاتیتحق نیبا استفاده از ا یگریکس د
متوجه شکل دادن  سندهینو یدارد، انرژ ینیمع یریواقع کتاب جهت گ

 . ها را مربوط ساخت بتوان آن خیفلسفة تار است، که با یمیمفردات و مفاه
رابطه  یکیاش گرفت  فرم نیدر ا خیفلسفه تار نیبه ا توان یکه م یرادیا 

فلسفه را بصورت  میستیما قادر ن یعنی. است یآن با فلسفه بطور کل
تنها  میتوان ینم نیبنابرا. میو خاص ارائه ده( Partikular)محدود  ،یبخش

 یهائیژگیو میتوان یالبته م. میسیبنو یدیخاص و جد یا فلسفه رانیا یبرا
ما قادر  کهییاز آنجا. میستین یدیاما قادر به نوشتن فلسفه جد میکن نییرا تب

که در رابطه با  یخیکه تار میریبپذ دیبا ریناگز م،یستیامر ن نیبه انجام ا
قبالٌ نگاشته  رانیفلسفه ا خیتار یعنیفلسفه است، قبالً نگاشته شده  نیا

هگل که خود  یحثهاحداقل در ب. آن هم مشخص است گاهیشده و جا
مجدد فلسفه  یسیامکان بازنو. کنند یبه آن اشاره م زین یطباطبائ یآقا
نوشتن جهان  خیشرط فلسفه تار شیچرا که پ. ستین رانیا یبرا خیتار

 یادعائ نیچن زخودین یطباطبائ یاست که آقا یخیشمول بودن نگرش تار
 . ما وجود دارد یبرا یخیرا ندارند و نه امکان جهانشمول بودن نگاه تار

به  ینگاه عموم کیابتدا  دینوشته شود با خیفلسفه تار نکهیا یبرا یعنی 
جهان بصورت  خیجهان نوشته شود و تار خیتار یعنی. شود خیتار

که هگل با توجه  یوقت. ردیقرار گ یمورد بررس اش تیو جامع اش تیتمام
به  دنیشیا ند کند، یشروع م ،یدر نبود دولت مل یعنیآلمان،  تیبه وضع

است که تمام  یدیاو، د دید خ،یفلسفه تار نیو نوشتن و تدو خیتار هفلسف
امکان  ایکه آ میاز خودمان سئوال کن دیبا. ردیگ یرا در برم یکره خاک

 ممکن است که از  خیکردن به تار یجهانشمول بودن، نگاه عموم یعنی
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  ر؟یخ اینوشت  خیآن بشود فلسفه تار قیطر
را  ینوشته شده که ساز و برگ و مقدمات دید نیبا ا باچهیبنظر من کتاب د 

و مفردات آن را فراهم  میمفاه یعنی)فراهم آورد  خینوشتن فلسفه تار یبرا
 یسمت و سو یعنی( شده است ادآوریبکرات  ییکه طباطبا یآورد، امر

 و زهیو میکار مفاه نیاگرچه در ا. است خیفلسفه تار یریشکل گکتاب 
 دیبا. هنوز از هدف فاصلة فراوان دارد یرا هم فراهم کرده است ول یمناسب

 ست،ینو تنها مد نظر ن خیفلسفة تار نیعدم تدو ایو  نیاشاره کرد که تدو
و  یبطورکل شهیو فهم حرکت اند نییتب یبرا خیبلکه ضرورت فلسفة تار

را  چه خیبا فلسفة تار. دغدغه ما باشد دیبطور اخص با یاسیس شةیاند
  انجامد؟ یبه شکست م یابیپاسخ داد که در نبود آن راه توان یم
با  وندیدر جهت پ ایو  نیکه هدفمند در جهت تدو یخینگرش تار نیا 

فلسفة » یـ معرفت یبا مشکالت ساختار دیبا کوشد، یم خیفلسفه تار
 نجایمشکالت را در ا نیاز ا یبرخ. رکندیخود را درگ شیپاز  «خیتار
 : برشمرد نیچن توان یم
و  یعموم. شکل گرفته است یجهان خیبا تار وندیدر پ خیـ فلسفه تار ۷ 

و  یبدون در نظر گرفتن توانائ)آن ( Universalität)جهانشمول بودن 
 یشرط اساس( نام برد یاز اروپا محور توان ینمونه م یضعف آن، که برا

( اسالم خیحتا تار ایو ) رانیا خیکه پرداخت به تار یدر صورت. است
 . ردیگ یرا در برم( Partikularität) خیاز تار یخاص و بخش ،یا همنطق

و محاصرة  یدر صدد بررس یـ عقالن یکه بطور مفهوم خیـ فلسفه تار ۶ 
 . کند یم تیشدن خرد را حکا یخیاز تار ژهیو یتیاست، خود روا خیتار

و  قتیاسطوره، حق عت،یطب خ،یکه صحبت من در رابطة با تار نجاستیدرا 
 یهمانگونه که بدان اشاره رفت، در فلسفه بطور سنت. ابدی یم تیخرد اهم

ما  ستندین کسانی یفلسف قیبا حقا یخیتار قیدورة قبل از هگل، حقا یعنی
 وماتمعل یکسریها  آن. میاسم ببر یخیتار قیاز حقا میتوان یاساساٌ نم

چه  یچه کس نکهیها هستند، مثل ا و داده عیهستند، که ثبت وقا یارزش یب
در  خیدر واقع فلسفه تار... اتفاق افتاده و یزمان مُرده، جنگ کجا و چه زمان

 ـتیرا از حکا یتیحکا. کند انیرا ب گرید تیروا کیاز  یتیصدد است روا
که به  یرادیا. نامد یم نیآغاز تیخود را در واقع حکا. دینما انیب گرید

پشت  کند، یاست که دائماٌ عنوان م نیگرفت ا توان یم خیفلسفه تار
نهفته است که تنها با فلسفه  یعلّ یها رابطه افتد یکه اتفاق م یحوادث

با  یکینزد وندیپ خیلحاظ فلسفه تار نیو از ا. داد حیتوض توان یم خیتار
حوادث به  حیدرصدد توض زین یا اسطوره یها تیچرا که روا. داسطوره دار

شگفت آور باشد، فلسفه که  دیشا. و همه جانبه هستند یادیبن یا گونه
از اسطوره نهفته است، به اسطوره در  یاش در دور امکان وجود و نضج

 تواند یبا اسطوره م وندیپ نیپس ا. شود یم کینزد خیفلسفة تار ئتیه
به ما دهد که در  یلیدل هبه اسطور خیفلسفه تار یکینزد. داشته باشد یمعنائ

از  یکی گرید یبعبارت ایو . )میبنام یرا اسطوره اجتماع خیواقع فلسفة تار
 یها اسطوره(. است یاجتماع یها به اسطوره خیفلسفه تار لیخطرات تبد

خود  جهت نیاز ا خیفلسفه تار. هستند یعیطب یها اسطوره قتیدر حق یقبل
پشت  تواند یاست که م یو مدع داند یم تر لیو اص تر یا هیپا تر، یرا واقع

به ملزومات  یدهد، امّا روابط علّ یحیرا توض یروابط علّ یحوادث واقع
شامل حال  نیو ا. خود دارند یبلکه ملزومات درون گذارند یگردن نم یرونیب

فلسفه  نکهیمگر ا. شود یکه تا کنون نوشته شده م یخیتار یها تمام فلسفه
بعد از آن  دیشا. مشخصه بدور باشد نیاز ا کهنوشته شود  یدیجد خیتار

اما در مورد آنچه که . صحبت کرد یگریخیبتوان در مورد فلسفة تار
 یها از مشخصه یبرخ توان یاند، م نوشته شده یتاکنون توسط فالسفه غرب

 : برشمرد نگونهیآن بد
بودن آن  یجامع و کل گرید یهان ـ بعبارتج یعموم خیمتوجه بودن به تار 

به الزامات  خیاست که فلسفه تار نیا گریمشخصه است و مسئلة د کیـ 
در  یا چه در فلسفه هگل و چه بصورت نطفه گذارد، یگردن نم یرونیب

 . ستیبه جز آن ن زین شتهیو ف نگیلیکانت، در فلسفه ش یبحثها
 نیبا ا یکیدر نزد یهستند و طباطبائ یآلمان سمیال دهیا ندگانینما ها نیا 

 تیوضع سهیدست به مقا شود، یم خیکه منجر به فلسفه تار یحرکت نظر
 نگونهیرا بد تیآن وضع تیو با شفاف زند یما و آلمان آن دوره م یکنون

 حطاطآمدن از ان رونیبه انحطاط شرط و امکان ب یبا آگاه: کند یم انیب
که در آلمان  یتالشهائ نیراستا به چن نیدر ا ییطباطبا. شود یفراهم م

درک از زمان  رامونیپ شتهیو بطور نمونه به ف کند یصورت گرفته اشاره م
 یاگر ما به بحثها(. ۷۶ص  ،یابن خلدون و علوم اجتماع)اشاره دارد 

 یوقع یرونیب یها ها به داده از آن کیچیه میتوجه کن شتهیو ف نگیلیش
 نجایبحث آن ا یکه البته جا. قائل نبودند یآن ارزش یو برا گذاشتند ینم
نشان داد که کامالٌ  یبا نقل قولهائ توان یم نصورتیرایچرا که در غ ست،ین
 خیبه تار یطباطبائ یکه آقا ستین یدیدارند، د خیبه تار ها نیکه ا یدید

اند در  کرده دیجدکتاب  نیدر ا یطباطبائ یکه آقا یتالش یعنی. دارند
به طور  یطباطبائ یو آقا کنند یعنوان م شتهیاست که ف یمقابل بحث
همانطور که در باال بدان ) یدر ابن خلدون و علوم اجتماع یتعجب آور
 کنند یزمان عنوان م تیو اهم خیدر رابطه با تار ینقل قول کی( اشاره رفت

فقره  نیا تر نیپائ ای تر اگر ما به چند پاراگراف باال یاست ول شتهیکه از ف
در آنجا  یطباطبائ یرا که آقا یشد که تالش میمتوجه خواه م،یجه کنتو

 تیو اهم خیدر رابطه با تار شتهیاست که ف یدر مقابل بحث قاٌیاند، دق کرده
   کنند یم انیآنچه ب خیدر مورد فلسفه تار یطباطبائ یاقا. کنند یم خیتار

 ینوع هگل یعنی خینگاه به فلسفه تار نیامّا ا. است یهگل یهمان بحثها
 یطباطبائ یکه آقا یبعنوان مثال در تنش هائ. شود ینم تیدر همه جا رعا

و حکام وجود داشته است،  رانیمردم ا انیهمواره م یتضاد کنند یطرح م
 نیاند و حاکمان از ا بوده یرانشهریا شهیاند ندةیکه به تبع آن مردم نما

 نیا نکهیتنها از ا م،یریتنش را بپذ نیا یاگر درست د،ان به دور بوده شهیاند
 یداشته است و در حافظة قوم تیخود بعضاٌ پا در اسطوره و روا شهیاند
 تواند یتضاد م نیلحاظ ا نیو از ا. است یدارد، قابل بررس یمستحکم یجا

 یخرد جمع نیا انیم یتناسب دیبا خیاما در فلسفة تار. مورد تعمق واقع شود
طرح کنند که  توانند یم یطباطبائ یآقا. وجود داشته باشد حکومتو خرد 

امکان  طیتماماٌ در شرا کند یم انیهگل ب خیآنچه که بعنوان فلسفة تار
 یبرا خیفلسفه تار دیپس با. کنم یامتناع صحبت م طیاست من در شرا

امر  شرفتیمسئله پ. ستین ریامکان پذ نینوشت که ا زیامتناع ن طیشرا
اصالٌ  میریرا در نظر نگ خیدر تار شرفتیاگر ما مسئله پ. است یممه اریبس

 یبه آقا توان یم نجایا. وجود نخواهد داشت خیامکان نوشتن فلسفه تار
و آلمان صورت  رانیا انیکه م یا سهیمقا: را داد وگفت ازیامت نیا یطباطبائ
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 دورةکه در  ینیاعتبار قابل فهم است که، تمام آن متفکر نیبه ا ردیگ یم
 کنند، یهدف را دنبال م کی اند، خیتار حیدر صدد توض یآلمان سمیآل دهیا

 یدولت مل لیو آنهم تشک کنند یهم دنبال م یطباطبائ یکه آقا یهدف
متوجه هستند  نگیلیش شته،یهگل، ف رینظ یآلمان نیهم متفکر یعنی. است

 افو تحقق و انکش یآن آزاد یمحور اصل. دارد یمحور خیکه فلسفه تار
اصالٌ صادق  رانیو انکشافش متاسفانه در مورد ا یآزاد نیآن است، که ا

قانون  کی ای یدولت مل کیتبلور خود را در  تینها  در  یآزاد نیا ست،ین
در واقع دغدغة . افتیباشد، خواهد  تیبر خرد و عقالن یکه مبتن یاساس

شکل  یعنیاست،  یمل یآگاه یهم حرکت بسو یطباطبائ یکتاب آقا
که سرانجام  شیبصورت حقوق ایو  یوممصالح عم ،یدولت مل یریگ

برخرد و عقل باز  یمبتن یباشد، که خود را در قانون اساس یمعاهدة مل
 یفالسفه آلمان یبرا یموجود است ول یهماهنگ نیراستا ا نیدر ا. ابدی یم

 سازد یم کیرا بهم نزد ها نیکه همة ا یآن عنصر اساس ای یآن محور اصل
فلسفة  یعنیرا نگاشتن  خیدر واقع فلسفه تار یعنی. است یمسئله آزاد

 . در آوردن ریرا به تحر یازاد
 توان یم نقدریفقط هم نجایدر ا یحیمس اتیو اله خیدر مورد فلسفه تار 

 شةیحضور اند رسد، یاشاره کرد، هر چند که به ظاهر متناقض بنظر م
که  ستیبدان معنا ن نیشده است و البته ا جادیا انیاز طرف اد یخیتار
اند فلسفه  موفق شده تیهودیتر از همه  و مهم یسام انیبخصوص اد انیاد
و فلسفه را  خیتار یکیرا وارد کرده و نزد یخیتار دیبلکه د سند،یبنو خیارت

 . اند فراهم ساخته
  خیو محاصرة تار یدر صدد بررس یـ عقالن یکه بطور مفهوم خیفلسفه تار 

 یبه عبارت. کند یم تیشدن خرد را حکا یخیاز تار ژهیو یتیخود روا است،
 طیو شرا یخیخردِ تار تیبلکه حکا« امر حادث» ینه بررس خیتار گرید

امتناع  تیکه با وضع( یبنا به گفتة طباطبائ) رانیدر ا. ظهور آن است
. شود یم انیجهل نما ایو  یخرد یب خیبه گونة تار خیتار نیمواجهه است، ا

 یتیوضع یمنطق جهینت نیا. جهل را نوشت خیتار دیبنا به مقدمات با یعنی
برده  ادیاز  انیم نیدر ا یول. میبا آن مواجهه هست رانیاست که ما در ا

 قینطریو از ا. شود یاز جانب خود خرد بازگو م زین تیحکا نیکه ا شود یم
 . کند یفراموش نم چگاهیخود را ه هیخرد الزمات توج نیا
که آن  دیبا سد،یبنو رانیجهل را در ا خیتار یبخواهد حت یدرواقع اگر کس 

که اول  میرس یم یا جهیهمان نت   و بازهم به. سدیرا از طرف خرد بنو
 یبصورت عقالن کند یم یسع خیاگر چه فلسفه تار یعنی. میبود دهیرس

 نیکه ا دیبگو شود یمجبور م یدهد، در جائ حیرا توض یخیحوادث تار
بلکه  ستین یخیاز حوادث تار م،ده یم یخیکه من از حوادث تار حیضتو

که کامالٌ  یبحث. شود یم یخیدر واقع خرد تار یعنیخود خرد است  حیتوض
 . به آن رجوع کرد توان یهگل منعکس است و م یدر بحثها

که از  ،یکیزیبدون عنصر متاف( متفاوت خود یها در گونه) خیفلسفه تار 
 گرید یو از سو دیآ یقوام بخش و رکن خاموش آن به حساب م کسوی

 رامونیدر پ یخیبا همة مواد تار کسانی یکه نسبت یا رهیهمچون مرکز دا
را در آن همواره در  کیزیعنصر متاف دیبا یعنی. قابل تصور است ریدارد، غ

 یکیزیعنصر متاف نیکه ا دیپرس دیبا یطباطبائ یدر بحث اقا. داشت نظر
 میبلکه دار م،یستیمنسجم روبرو ن خیاگر چه ما با فلسفه تار یعنی ست؟یچ

منجر  خیبه فلسفه تار خواهد یکه م مینیب یرا م یحرکت یا بصورت نطفه
آن  کالتامروز خطرات، موانع و مش نیاز هم دیبا وندد،یبدان به پ ایشود و 

و  یدر صورت پختگ ندهیتا که در آ م،یکن یآن را، بررس یتزها یحت ایرا، 
 ریآن ما را غافلگ یها اجبار شرط شیپ ایها  ها، گذشت بحث نیانسجام ا

 . نسازند
 کنم یفکر م. بدون چون و چرا است خیفلسفة تار یبرا یکیزیعنصر متاف 

 یرانشهریمسئله ا یکیزیعنصر متاف نیا یطباطبائ یآقا یها در بحث
 خیاست که وارد فلسفه تار یکیزیعنصر متاف کی یرانشهریا یعنیباشد، 

مسئله را بصورت  نیتا بتواند قوام بخش باشد، البته بهتر است ا شود یم
است که  یفلسف یمابه ازا کی یدارا یرانشهریا یعنیکرد  انیب یففلس

که خود را در فرم  یوحدت با کثرت نیو ا. وحدت در کثرت است
 د،یعمل نما یکیزیبصورت عنصرمتاف تواند یم دهد، ینشان م یشاهنشاه

ها بدنبال عنصر  دوره نیدرتمام ا یطباطبائ یقاکه آ میفراموش نکن
و  نجایا دیآ یم یرانشهریا شهیاند نیسر ا یبالئ چه گردد، یم یرانشهریا

اعتقاد  یرانشهریکه مردم هنوز به ا یزمان رانیدر ا افتد، یم یآنجا چه اتفاق
هنوز زنده  یرانشهریا یها خصلت ستند،یا یداشتند و در مقابل حاکمان م

 بیو شعر نشان داده و تعق اتیدر ادب شهیاند نیا دنیخز یا است و دردوره
 .... رهیو غ شود یم
 دهد، یرا مورد پرسش قرار م «خیفلسفة تار» خیکه تار یدر نگاه انتقاد 

بطور اخص  یحیمس اتیو اله یبطور کل نیآن از د یو بهره ور یکینزد
را  یسیدگرد طیشرا یکیزیمطلب همراه با عنصر متاف نیا. ماند یپنهان نم
. شود یم «یاسطورة اجتماع»خود بدل به  خیکه فلسفة تار آورد، یفراهم م

را  تر یو اساس تر نیآغاز یول یپنهان خیچرا که در پس امور حادث، تار
در حال  یو اسطورة اجتماع یتئور انیم خیلحاظ فلسفة تار نیبد. ابدی یم

و : کنم یم شنهادیپ خیکه من در برابر فلسفة تار یویلترناتآ. نوسان است
 میتنظ یاند، حرکت بسو را انجام داده یبخش نجایدر ا یطباطبائ یآقا

 دهیو پرس دیایبنظر ب یتخصص یلیبحث خ نیممکن است ا)است  یتئور
 یطباطبائ یخود آقا( است خیو فلسفه تار خیتار یتئور انیم یشود چه فرق

و  یما به گذشتة خود بصورت علم نکهیاند که امکان ا هم اشاره کرده
 یوجود ندارد و الجرم مجبور به بحث فلسف میبرخوردکن خنگارانهیتار

 . میهست
 دید نیبا ا زیو من ن رفتیپذ یطباطبائ یاز آقا توان یرا م« الجرم» نیا 

مستلزم  رانیبه گذشته ا «یالجرم نگاه فلسف»الزمة  یول کنم، ینگاه م
 یها یتئور نیبلکه درجهت تدو. ستین خیفلسفة تار یحرکت بسو

متفاوت، مجزا، گسسته از هم، وبصورت مستقل در مورد عوامل و 
 ستمیس کیدر میتوان یما نم یعنی. است رانیا خیتار لفمخت یها محرکه

کل  کیستماتیو س کیرا دارد، ارگان یادعائ نیچن خیکه فلسفه تار یعموم
 . میسیرا دوباره بنو رانیا خیتار

دچار سقوط شده و  رانیا د،یآ یبه نظر م خطر یانحطاط ظاهراٌ ب هینظر 
 یرینظ یمجموعه ب کیها را در  آن یطباطبائ یوجود دارد و آقا یمشکالت

رجوع کرده و جمع  شانیکه ا یاند، با توجه به مجموعه آثار و کتب ارائه داده
 است یکار اند دهیرس یبه جمعبند یاند و بصورت روشن نموده یآور

 ها نیاز ا کیهر. از آن گذشت یکه بتوان براحت ستین یو کار رینظ یب
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ها صحبت  دستاورد نیا یها وقت برده است، ما در واقع رو حداقل ماه
گرفته  رادیفقط قرار است ا نجایشود که ا جادیبرداشت ا نیمبادا ا م،یکن یم

. اج داردیاحت یادیز یبه فرصتها یطبائطبا یصحبت در مورد اثر آقا. شود
 نجایاگر ا. هم نظر بودم صرفنظر کردم شانیها با ا که در آن یمن از نکات

 یراداتیا ایوجود دارد و  یمعناست که پرسش نیبد کنم یمطرح م یمسائل
 . وجود دارد

انحطاط مجبور  هیهرنظر. کنم یانحطاط به چند مطلب اشاره م هیدر نظر 
انحطاط در اروپا در رابطه  هیدر واقع نظر. هستند نیکردن عصر زر دایبه پ

هم . انحطاط قبالٌ هم وجود داشته است هینظر. شود یبا سقوط روم طرح م
هم  یحیاست و مس یونانی یکه و وسیب یو هم نزد پل نوسینزد آگوست

چون به . مند است بهره یونانیمدرسه  یها در واقع هنوز از آموزه ست،ین
در . سقوط خواهد کرد یمعتقد است، معتقد است که روم روز یادوار هینظر

 کیخودش شرکت دارد و از نزد ردیگ یکارتاژ صورت م هیکه عل یجنگهائ
هم بصورت  نوسیو آگوست. که روم درحال سقوط است کند، یمشاهده م

انحطاط  هیکه االن در نظر یزیچ یول. معتقد است هینظر نیبه ا ینید رباو
انحطاط مجبور  یها هیهمة نظر یعنیاست،  نیما مهم است دوران زر یبرا

همه  یژگیو نیعصر زر. بکنند دایپ نیانحطاط عصر زر هینظر یهستند برا
 کیانحطاط هم مجبور به  هیخود نظر یول. انحطاط است یها هینظر

 حیتوض یدر درون خودش برا یکیزیماده متاف کیبه  یکیزیتافعنصر م
 : کنم یه مکوتا. دادن است

 خیاز تار یا دوره شیانحطاط، مجبور به قبول و آرا یها هیاکثر نظر 
 نصورتیا ریچه درغ. نامند یم( نیدوران زر) یاند، که آنرا عصر طالئ گذشته

بنا به . شود یم مورد یقطب جهت دهنده ب نیسخن از انحطاط بدون ا
سقوط  رامونیدر آغاز، پ یقرائن موجود دراروپا بحث انحطاط بطور جد

از  یبه برخ یروم بطور مشخص آغاز شد و سپس به طور عموم یپراتورام
در کشوره و  رهیو غ ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاعتالء فرهنگ یها دوره

 . ها اطالق شد فرهنگ ایها و  تمدن
مورد  یرا بطور جد نیعصر زر یطباطبائ یآقا یاگر ما در بحثها یعنی 

روشن  یو کمبودهائ ها یطه با آن دوره کاستو در راب میپرسش قرار ده
 نیعصر زر یعنی ستیفرمش قابل دفاع ن نیانحطاط هم در ا یبشود، تئور

 نیصحبت از انحطاط و بازگشت به ا میوجود ندارد که ما بخواه رانیدر ا
 رانیکل ا خیتار یگریباقرائت د ایو  ریبنا به تفس دیشا. میبکن راندو
و حتا فلسفة  یسینامه نو استیدر واقع س. انحطاط بوده است خیتار شهیهم

گردن به  کنند یمطرح م سندهیدوران برخالف آنچه که نو نیمتعلق به ا
 یا که البته خود بحث مفصل جداگانه. نداده است تیخرد و عقالن ادتیس
بگونه  رانیدر ا یکه خردورز کنم، یمطلب اکتفا م نیتنها بد. طلبد یم را

 . است زده یلنگ م شهیهم یو اساس یساختار
با  زین( ان یکل آیو  یدر انواع جزئ)انحطاط  هینظر خ،یهمانند فلسفة تار 

و  یدور یریبه عنوان شاخص اندازه گ یعناصر ایانتخاب عنصر و 
( ها ) تیو کم( ها ) تیفیک نیا یفروپاش نییبه تب ن،یاز دوران زر یکینزد

از آن سخن  یطباطبائ یکه آقا ینیعصر زر دیشا یعنی. پردازد یم
 تیوضع کیدر. است یکم رییو تغ ستین یفیک رییتغ یبه لحاظ ندیگو یم

 یآن عنصر یعنی. میروبروئ یکم رییانحطاط باتغ تیدر وضع یعنی یعموم

 شی، گرا«خرد» یعنی کنند یم نییدوران تع نیا یبرا یطباطبائ یکه آقا
 نیکه ا دیدوره به محک گذاشت و د نیعقل را در ا ایخرد  دیبه خرد، با

 . بوده است انهیخردگرا زانیچه م بهدوران 
را  خیبه تار یدر خود نگرش ادوار یانحطاط به نوع یها هیهمه نظر 

و از  کنند ینگاه م یخط خیبه تار کسویانحطاط از  ینگرشها. همراه دارند
 «شینوزا»فراموش نشود که . را در خود دارند ینگرش ادوار گرید یسو

روم صورت  ای ونانیکه در مورد اروپا بوده است لزوماٌ در مورد فرهنگ 
اسالم صورت  ای رانیدر فرهنگ ا یشیاگر قرار باشد نوزا یعنی گرفتهن
باشد که  یدر کشور تواند یم. ابدیتحقق  رانیامر در ا نیلزوماٌ ا دینبا ردیگ

پس اگر ما . بوده است یکیبا ما  یبه لحاظ فرهنگ نیزم رانیدر گذشته ا
در  شیزانو نیکه ا ستین نیلزوماٌ ا میگوئ یسخن م شیدر اروپا از نوزا

بر بستر فرهنگ و  قتیدرحق شیانجام گرفته باشد، گرچه نوزا ونانی
 . انجام شد یونانیبازگشت به خرد 

 ایرا آشکارا و  خیبودن تار یادوار ةیانحطاط، نظر ةینظر یبطور الزام 
 یانحطاط گرچه به معنا نیچرا که رفع ا. پنهان در خود به همراه دارد

 یایوجود اح نیبا ا ست،ین «نیدوران زر»به ( منطبق)بازگشت همه جانبه 
 یضرور یدورة حال خواست یبخش از دوران گذشته برا تیعنصر هو

. آورد انیمبه  یسخن شیاز نوزا توان ینم نصورتیا ریچه در غ شود، یم
و گسست و برش  کسویاز  ینمونه به مبحث استمرار وتداوم فرهنگ یبرا)

بودن  یادوار(. ۴۴۷ـ  ۴۴۹صص  ،«باچهید». رجوع کرد توان یم خیدر تار
 یگرچه طباطبائ کند، یرا در خود حمل م سمیسامانه ارگان ینیتا درجة مع

 . بدان بپردازم توانم یوقت نم یکه به علت کم. امر انتقاد دارد نیا بهخود 
بطور  رانیانحطاط ا هیدر نظر ریاست، که ضرورت و تقد نیا گریبحث د 
همانا  یخیاگر ضرورت در انحطاط تار. اند آمده گریکنار همد یانتقاد ریغ
به الزامات مستقل  ریبودن امور حادث باشد و تقد حیبودن و قابل توض یعلّ

با  طانحطا ةینظر یمفهوم نییاز افراد و حوادث ناظر باشد، ما در تب
که به تبع آن امتناع و (. ۴۴۳ـ  ۴۴۹. ص ،«باچهید». )میا مواجه یمشکالت

 . شود یم زیبحث انگ رانیا خیامکان در تار
 یها با مالک رانیا خیدر تار یبن بست به بن بست بعد کیگذار از 

و  یانحطاط جزئ انیآن تفاوت م ینظر هیتوج) شود یم یابیمتفاوت ارز
 خیبدل به فلسفة تار( آن ـتیاهم دیبا تائ)تا آنجا که شاهنامه ( است یکل

انحطاط در حوزة  تی، اما ماه(۴۶۳. ص ،«باچهید») شود یم رانیا یآگاه
 کطرفیاز . ماند یآن نارسا م یدرون زمینامیانکشاف و د قیو از طر شهیدان

در  دیاست، را با ریکه با عرفان آغشته است و از آن جدا ناپذ یفارس اتیادب
 نیتدو یدرست وبجا که عرفان برا لیتحل نیا نینظر داشت و همچن

 انکه عرف یزبان فارس یبرمبنا گرید ینازاست، اما از سو یاسیس شهیاند
 نیکرد، که خود ا نیرا تدو یاسیس شهیاند توان یاز آن است م یجزئ

 .کند یرا برجسته م یمفهوم ریتناقض معضل زبان غ
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 ها ها و سنجس و پاسخ به نقد یدکتر طباطبائ یدگاههاید
 
 یجلد تأمل نینخست نیدرباره ا یمهم یها که به نکته یبا تشکر از دوستان 

بر مطالب مطرح  یمهم یرادهایا زین یاشاره کردند و در موادر رانیدرباره ا
همان    به نوبه خودم به زیمن ن کنم یشده در آن کتاب گرفتند، کوشش م

پاسخ بدهم  ها رادیاز ا یکه ممکن باشد به برخ ییها اشاره بکنم و تا جا نکته
 اتیکلدر مورد . کنم انیها نظر خودم را ب همان نکته   دست کم درباره ای

تر در  لو نیهمان است که مارت   آن پاسخ من یاساس یریبحث و جهت گ
 لیمحاکمه او تشک یکه برا ایبا حضور کارلوس پنجم امپراتور اسپان ینشست

او که در . موضع خود، گفت الجلسه، به عنوان فصل المق انیشده بود، در پا
خطاب به امپراتور و  کرد، یرد م یرسم یایرا با کلس یا واقع هر نوع مصالحه

از من ساخته  یکار نیو جز ا ام ستادهیا نجایحاضران در جلسه، گفت من ا
و مالحظاتِ شما  ها رادیاز ا یاریهمان طور که اشاره کردم، بس   اگرچه. ستین

 یمعنا. ام ستادهیا نجایا میبگو خواهم یحال من هم م راما به ه رم،یپذ یرا م
ام دفاع  که نوشته یاز همه مطالب یمتیکه به هر ق ستیحرف آن ن نیا
ام که تنها  و بر آن ستادیا ییدر جا دیکه با میبگو خواهم یبلکه م کنم، یم

 ردیرا بپذ یرادیاز آن ا شتریدفاع کند و ب یموضع نظر کیاز  تواند یم یکس
 رفتنیو پذ تیجزم یباشد و گرنه دفاع از موضع نظر ستادهیا ییجا رکه د

از تأمل  یرمز «ستادنیا ییدر جا» نیدر ا. نخواهد بود شیب یوا دادن رادیا
 یاما برا ست،ین نجایبحث از آن ا یوجود دارد که جا دنیو فلسف ینظر

را  یتیب گرید یا حدود را کرده باشم، در اشاره تیخود رعا یدر ادعا نکهیا
از رجال اصالح  یکی ،یکه در اواسط دوره ناصر یا از رساله خوانم یم تانیبرا

با عنوان رساله  یا مجدالملک در آغاز رساله. دوره آورده است نیطلب ا
 تیهست و آن ب زیزبان حال من ن یکه به نوع آورد یرا م تیب نیا هیمجد

 : است نیا
 دنشیمن عاجزم زگفتن و خلق از شن  و عالم تمام کر  دهيگنگ خواب د من

کنم و  دایپ ستادنیا یبرا یکه مکان ام بوده نیمن به دنبال ا شیها پ از سال
 نیبتوانم مختصات ا دیمهم شده است که شا نیهمه کوشش من صرف ا

رو در آغاز بحثم خواندم که  نیرا از ا تیب نیدهم، اما ا حیمکان را توض
 دهید وابخ یکار از حد گنک جهیام و نت نبرده ییکه هنوز راه به جا میبگو
 تیهدا ییسپاسگزارم که بحث را به قلمرو یاز شهرام اسالم. رود یتر نم فرا

در  ستادنیبحث در واقع با مشکل ا نیاز آنجا شروع کنم و ا دیکرد که من با
. رانیا خیمشکل فلسفه تار: دارد نیادیبن یوندیکه به آن اشاره کردم، پ نجایا

و  سیأست یطیدر چه شرا خیتار فهفلس د،یداد که در دوران جد حیشهرام توض
که بخواهم فلسفه  ستین نیمن ا یاست که ادعا یهیالبته، بد. است نیتدو
باره  نیمن در ا یها که در بحث ستین یدیکنم ـ ترد نیرا تدو رانیا خیتار

ها را رفع  از کتاب آن ابهام یگرید راستیدر و دیوجود دارد و با ییها ابهام
 خیرا به عنوان موضوع بحث فلسفه تار رانیا وممفه خواهم یکنم ـ اما م

کلمه  قیدق یبه معنا« موضوع»مطرح کنم و منظور من از 
Objekt=object  است و نهSubjekt=subject یکه البته در زبان فارس 

است  نیبحث بر سر ا نیبنابرا. میدو اصطالح ندار نیا یبرا یقیمعادل دق
 که

 

o  ست؟یچ ماست، یخیتار تیهو یکه مبنا ران،یا نیا  
o  را به عنوان  رانیا نیا توان یم ایآObjekt کیموضوع  یـ به معنا 

 کرد؟  یپرداز هیقرار داد؟ و درباره آن نظر یعلم ـ مورد بررس
o  خیرا به تار یموضوع تأمل فلسف رانیا نیا توان یم ایو سرانجام آ 

 زد؟  وندیپ یجهان
  

 Objektبه  یغرب یها پژوهش Subjektاز  رانیا لیتبد یکوشش برا 

اگرچه طرح . است یکنون یفلسف یها در بحث نیادیبن یکوشش یتأمل فلسف
 نیا میکه نتوان یافتاده، اما تا زمان ریبه تأخ یا از سده شیب رانیپرسش از ا

آغاز  یرانیرنسانس ا ای شینوزا م،یگره بزن یجهان خیرا به فلسفه تار رانیا
 انیآغاز شده است، به پا شیها پ که از سده رانینخواهد شد و دوره انحطاط ا

صفحات زوال  نیدر واپس ژهیـ بو شیسال پ ستیمن از ب. دینخواهد رس
در  رانیوضع هشدار داده و گفته بودم که ا نیـ به ا رانیدر ا یاسیس شهیاند

امروز  کنم یم تصوراست و  یجهان خیرفتن از گردونه تار رونیآستانه ب
که در ذهن  یینو یکه به رغم نطفه آگاه داشت توان ینم یدیترد

خروج  یعمده برا یاست، هنوز کوشش نیاز جوانان در حال تکو ییها بخش
 یدگاهیآن ـ د یاسیبحث ـ به رغم ظاهر س نیا. از وضع بحران نشده است

 د،یفرد مداست و من با استفاده سخن اح ینظر یبلکه موضع ست،ین یاسیس
 نینسبت ا خواهم ی، م«است یغرب خیتار لیما، ذ خیصدر تار»: گفت یکه م

 یکار، اگرچه راه نیا یرا روشن کنم و اعتقاد دارم که برا لیصدر به آن ذ
 ،یغرب میبدون مفاه رایز ست،ین یغرب میجز چنگ زدن به دستگاه مفاه

 ند،یبگو یسخن توانند ینم ران،یجامعه ا یفرهنگ یها گروه نیتر یسنت یحت
. محتاط و مبتکر بود دیبا یغرب میز دستگاه مفاهجستن ا یاری نیاما در ا

 خیو تار خیهستند، در مورد مواد تار یا را به گونه میآن مفاه توان ینم یعنی
ها  دست، در آن رهیچ یمانند صنعتگر دیبه کار برد، بلکه با رانیدر ا شهیاند

ها را به  آن ابزار م،یدار اریکه در اخت یوادگاه با توجه به م تصرف کرد و آن
 دگاهیاز د رانیا خیمانند مهندسان، در مواد تار د،یبا ،یوانگه. کار گرفت

 یاسیپرسش را مطرح کرد که در چه مق نینظر و ا« مقاومت مصالح»
از آن مواد سود برد؟ به نظر من، در  دیجد یها هینظر نیدر تدو توان یم

وجود  نیجز ا یراه شهیندا خیو تار خیبه تار داختنپر یبرا ،یکنون طیشرا
دوگانه  دیتقل تیکه وضع میدان یکه گذشت، م یا با توجه به تجربه سده. ندارد
 نینداشت و نخست یمطلوب جهیاز سنت ـ نت دیموضع تقل ایاز غرب  دیـ تقل

از  یبه دنبال راه برون رفت یغربزدگ یکه با افشا زین ینید یموج روشنفکر
. تر نرفت مقلدان فرا دیمضاعف بود، در اقدام خود از تقل دیتقل نیا
آغاز خواهد شد که  یما ـ اگر بتوان به مسامحه گفت ـ زمان یشناس رانیا

ها را به  گاه، آن وآن میها دخل و تصرف بکن ابزار نینخست، در ا م،یبتوان
 م،ا ردهکه تاکنون منتشر ک ییها من، در کتاب. میبزن رانیا خیمحک مواد تار

که اکنون جلد نخست آن تحت عنوان  یا نه گانه یها در کتاب زیو ن
از آن، که به  یگریانحطاط منتشر شده است و مجلد د هیبر نظر یا باچهید

نشان دهم که دستگاه  ام دهیچاپ است، کوش ریغرب اختصاص دارد و ز
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و  د،یاند و چرا با ها کدام آن یو مبان یمباد ند،یآ یاز کجا م یغرب میمفاه
سود  رانیا یاسیس شهیاند خیو تار خیتار نییها در تب از آن توان، یچگونه م

 . برد
 یاز موضع دیندارد که با نیجز ا ییمعنا ستاد،یا ییدر جا دیبا میگو یم نکهیا 

ـ البته از  دیدر واقع سخن فرد. را روشن کرد لیصدر و ذ نینسبت ا یاساس
تا کنون نانوشته مانده  رانیا خیبود که تار نیمتفاوت ـ ا کسرهی یدگاهید

ـ  میمحدود کن ینگار خیما ـ اگر بحث را تنها به حوزه تار خیتار یعنیاست، 
موضوع  رانیا. ستین یغرب یها دانش دانشگاه دیدر تول یجزشاخه کوچک

ندارد و  ییما معنا یبرا یاز مجموعه دانش غرب ییبه عنوان جز یتأمل نظر
بر ما  یخود را دارد و آن مبان ینظام دانش مبان نیکه ااست  نیعلت آن ا

ها  به آن یا تنها اشاره منمشکالت ـ که  نیبا توجه به ا. ستیروشن ن
 میبتوان دینخست با: برد شیبحث را از دو جهت پ دیـ به نظرمن با کنم یم

 نکهیا گرید. میروشن کن یبه درست میبر یرا که به کار م یمیمضمون مفاه
 یکار توان یاما نم م،یریگ یرا به کار م یغرب میاگرچه ناچاردستگاه مفاه

سود  یغرب میاز دستگاه مفاه دیناچار با میگو یم. نقادانه درباره آن انجام نداد
صورت  نیا ریدر غ یکنون طیدر شرا رایاست، ز یمسئله مهم نیجست و ا

مطرح  توان ینم نجایبحث را ا نیا. مییبگو یتوانست سخن معقول مینخواه
 توان یدر محدوده سنت و با توجه به سنت تنها م میگو یکرد که چرا من م

 هیحوزه علم یها گروه نیتر یسنت یکه حت ستین یگفتش یجا. خاموش ماند
. اند یدئولوژیا ای کیو اهل هرمنوت ندیگو یسخن م دیاز بد حادثه به زبان جد

بر  هیبا تک نانیا ایکه گو کند یم جادیتوهم را ا نینوع سخن گفتن ا نیا
در دام توهم  یاریبس ند،یگو یسخن م دیو به زبان جد دیجد شهیاند یمبان

که در واقع،  دانند یم ییها متحول شدن گروه یها را از نشانه نیو ا افتند یم
از سنت  مغز یب یحالت، جز با قشر نیبلکه در بهتر ستند،ین دینه تنها جد

 یاست که تحول هواداران سنت و روشنفکر نیا تیواقع. ندارند یوندیپ
گروه  رایـ از بد حادثه است، ز اند یدئولوژیحال اهل ا نیـ که در بهتر ینید

اند که  برده یامر پ نیبه ا یآگاه یبا نوع گریو گروه د زهینخست به غر
هر دو  یها بحث. بحث کرد توان یدرباره سنت با صرف امکانات سنت نم

 کسرهیدهم،  حیتوض کنم یم یکه سع ام ستادهیا یینجایامن که  یگروه برا
دو صورت قرائت  از کی چیاز ه نکهیا یچرا؟ برا. از درجه اعتبار ساقط است

 ینظر یدر مبان یکه بحث یـ تا زمان یکیدئولوژیو ا یکیسنت ـ هرمنوت
 . جز التقاط به دست نخواهد آمد یا جهیصورت نگرفته باشد، نت دیجد شهیاند

که به هر حال طرح  میگو یگرفته باشم، م جهیمقدمات نت نیاز ا نکهیا یبرا 
اما نه با  ست،ین ریامکان پذ ییاروپا مینظام مفاه رونیپرسش از سنت در ب

بتوان در  دیبا. دیجد شهیاند ینظام مفهوم یبلکه با تصرف در ابزارها د،یتقل
و  خیجه به مواد تارتو با گذارد، یما م اریدر اخت دیجد شهیکه اند ییابزارها

 ییتصرف کرد، هم چنان که صنعتگر استاد با ابزارها ران،یدر ا شهیاند خیتار
 یها چنان تصرف در آن کنند، یقرار دارد، کار نم یکه در دسترس هر شاگرد

به  رانیا. سازگار باشد رد،یبه کار گ خواهد یکه م ییها که با مهارت کند یم
 نیشناخت آغاز یعنی ،یواقع یشناس رانیا تر سادهبه زبان  ای Objektعنوان 

 نییتب یدر ابزارها میآغاز خواهد شد که ما بتوان یزمان ران،یما از ا نیادیو بن
 کسرهیبا بحث  دیرا نبا یمفهوم یتصرف در ابزارها. میآن تصرف کن

در  ایمطرح کرده که گو شیها پ از دهه ینید یکه روشنفکر یربط یب

به عنوان مثال، . زد، اشتباه کرد نشیدست به گز توان یبا غرب م ییاویرو
از آن را رد  یناش یها یاز آزاد یاریاما بس رفت،یپذ توان یرا م یدموکراس

 . کرد
که  رسد یـ و به نظر م میبکن میمفاه نیدر ا یتصرف نیچن میاگر بتوان 

خواهد  نو در برابر ما گشوده یگاه، راه کار دست زد ـ آن نیبه ا دیبا ریناگز
سنت بوو، به مناسبت  ،یفرانسو یکه منتقد ادب یریبا استفاده از تعب. شد

در آستانه تجدد قرار  رانیصورت، ا نیدر ا میبگو خواهم یگفته بود، م یگرید
 یریخود امر خط نیهمان منتقد اضافه کرده بود، ا   خواهد گرفت و، چنان که

کار را انجام  نیمحدودم ا ییالبته من به نوبه خودم و در حد توانا. است
جلد  کیاست و در واقع،  یکه در دست شماست، کتاب ناقص یکتاب. دهم یم

 رانیتحول فکر در ا ،ییسو ازمن . است هیاست که در دست ته یاز نه جلد
راه بتوانم  نیدر اروپا را تا از ا شهیتحول اند گر،ید یو از سو کنم یرا دنبال م

و بر  ندازمیب یبه عنوان موضوع تأمل فلسف نرایاز وجوه ا یبر برخ یپرتو
به  رانیدرباره ا یپرداز هیرا که در نظر یمیمضمون مفاه میام که اگر نتوان آن

 خیو تار خیو آن مضون را به محک مواد تار میکن نییتب م،یریگ یکار م
است  نینکته مهم ا نیبنابرا. برد مینخواه یراه به جائ م،یبزن رانیفرهنگ ا
اند و  استوار شده یبر کدام مبان یغرب میدستگاه مفاه -۷: میده حیکه توض

 زا توان یم یاسیدر چه مق - ۶ اند؛ داکردهیپ یچه تحوالت شهیاند خیدر تار
سود  رانیدر ا شهیاند خیو تار خیمواد تار حیتوض یبرا یغرب میدستگاه مفاه

 . جست
 ونیزاسیکوالربه بحث درباره مفهوم س توان یمقدمات م نیبا توجه به ا 

همان    .است یحیمس اتیو اله یغرب میمفاه نیتر یاز اساس یکیپرداخت که 
 یها در قلمرو پژوهش یاست، حت یغرب خیتار لیما ذ خیطور که صدر تار

به عنوان  انیکه م یاساس یزهایبه رغم تما زین اتیو اله شهیمربوط به اند
و  قاتیوجود دارد، تاکنون تحق یو کالم اسالم یحیمس اتیمثال اله

نکته را  نیا. فراترنرفته است یغرب یها بر پژوهش یلیما از حد ذ یها بحث
 یمتعدد یدر قلمروها ونیزاسیکه مفهوم سکوالر میبگو دیبا زیاز هر چ شیپ

 یحیمس اتیالهدر قلمرو  یمفهوم یبه کار گرفته شده و البته به طور اساس
آن  یاتیو با توجه به مضمون اله اتیبه تبع اله زیها ن قلمرو گریاست و در د

نسبت  شهیاند خینکته توجه داشت که قلمرو تار نیبه ا دیبا. به کار رفته است
 حیرا به توض یا شهیهر بحث اند توان یاستقالل دارد و نم یشناس به جامعه

 ژهیها بو ها و بحث د حدود قلمرویتحد نیا. آن فروکاست یشناخت جامعه
 یدارا ست،یروشن ن یبه درست شهیاند خیبحث در تار یکه مبان رانیدرا
و  میا گرفته یشناس را ما از جامعه ونیزاسیمفهوم سکوالر رایاست، ز تیاهم

مفهوم روشن  نیا یاتیکه چنان که مضمون اله میا امر نداشته نیبه ا یتوجه
بحث . نخواهد شد ریامکان پذ زیآن ن یاختشن جامعه حینشده باشد، توض

 شهیاند خیاگر در بحث درباره تار ونیزاسیومفهوم سکوالر سمیدرباره سکوالر
از  تواند یـ تنها م ستمیداشته باشد ـ که البته من مطمئن ن یکاربرد رانیدر ا
و  یحیمس اتیدو بحث اله زیبر سرشت متما یمفهوم مخالف پرتو قیطر

که مضمون  یاد دارم که تا زمانمن اعتق یبه طور کل. فکندیب یکالم اسالم
روشن نشده باشد، از کاربرد آن در  ونیزاسیمانند سکوالر یا دهیچیپ میمفاه

 حیو اما توض. به دست نخواهد آمد یمطلوب جهینت یاسالم یها حوزه بحث
 . مطلب
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آغاز شد  یحیمس اتیدر اله ثیح نیاز ا ونیزاسیبحث درباره مفهوم سکوالر 
 یحیبه صراحت گفته بود که مؤمن مس انیدر نامه به رم سیکه پولس قد

 نیا یالدیتا سده دوازدهم م. کند دایتشبه پ saeculus ای ایبه دن دینبا
 بهتنها  تیحیمس رایبود، ز یاساس یموضع یحیمس اتیدر اله یزیاستیدن

قرار  عتیدر قلمرو طب نکهیبه اعتبار ا ایقلمرو لطف اصالت قائل بود و دن
بحث  یکه در فلسفه و کالم اسالم میدان یم. با لطف در تضاد بود گرفت، یم

 نیاست که ا نیوجود ندارد و سبب آن ا عتیلطف و طب انیدرباره نسبت م
. دارند یاساس یاه تفاوت گریکدیها با  آن یاتیاله یبه اعتبارمبان نیدو د

 نیا هیبر پا اتیاله میتجسد است و همه دستگاه مفاه انتید تیحیمس
ـ به عنوان فرزند  حیمس یسیع تیثیدو ح. استوار شده است نیادیمفهوم بن

 تیکرد و قدسان لیخداوند خود را به انسان تبد نکهیخدا و فرزند انسان ـ و ا
 ستندین ییها بحث افت،ی دامها سایاو و کل فهیخل قیاز طر تیحیمس امبردریپ

ندارد و  ییدر اسالم تجسد معنا. ها صرف نظر کرد از آن یکه بتوان به آسان
افراد  ریمثل سا یاسالم بشر امبریپ نکهیبه سبب فقدان مفهوم تجسد و ا

 یحیمس اتیکه در اله یمیاز مفاه یاریبس شود، یم یاست که تنها به او وح
که  میدان یما نم یوانگه. ندارند ییعنام یهستند در کالم اسالم یاساس

 یعنی ،یحیمس اتیاله میمفاه نیتر یاز اساس یکیبا  یوندیپ ونیزاسیسکوالر
بر ما روشن نباشد،  یحیمس اتیسنت، دارد و چنان که مفهوم سنت در اله

ما درباره  یها بحث. ممکن نخواهد شد ونیزاسیمحل نزاع در سکوالر ریتحر
که در  یدر حال رود، یتر نم آن فرا یشناخت جامعه وماز محدوده مفه زیسنت ن

که  یا بحث به گونه نیاجمال ا. است دهیچیپ اریبس یسنت مفهوم تیحیمس
 رهیدا ،ینبو عیتشر رهیاست که با بسته شدن دا نیآمده، ا« سنت اتیاله»در 
است که در  نیتجسد ا هیاز الزامات نظر. شود یبسته نم شهیهم یبرا یوح
 شیبه پ حیمس یسیبلکه با بازگشت ع ست،یممکن ن ضیف قطاعان تیحیمس

جعل  دهیچیمطلب پ نیا حیتوض یاصطالح را من برا نیـ ا یانیپدر، الهام وح
و  ضیادامه ف نیبا توجه به ا تیحیبسط سنت در مس. ابدی یام ـ ادامه م کرده

 غازعالم که با آ یقدسان تیثیو در واقع ح شود یم ریامکان پذ یانیالهام وح
و اصالت  عتیبر استقالل طبکرده است، راه را  دایتجسد حصول پ خیتار

 ینظر یکوشش ونیزاسیسکوالر. بندد یعرف م یمنطقه فراغ شرع و مبنا
 تواند یم یشرع است و تنها در صورت یعرف در کنار مبنا یطرح مبنا یبرا

 میهاز مفا یبه کار گرفته شود که در درون نظام یاساس یبه عنوان مفهوم
 . شود دهیفهم یحیمس اتیاله
فرصت کوتاه به همه  نیاز آن است که بتوان در ا تر دهیچیمطالب البته پ نیا 

 یاتیاست که بحث اله ینکته اساس نیآن اشاره کرد، اما ا اتیجزئ
 نیدر ا. درباره آن بود یشناخت شرط امکان بحث جامعه ون،یزاسیسکوالر
 قیطر زا ران،یمطرح شده در ا یبحث نظر گر،ید اریمانند موارد بس زیمورد ن

 یعلوم اجتماع میو در دستگاه مفاه افتهیما راه  یها به بحث یعلوم اجتماع
را جهان شمول  ونیزاسیمانند سکوالر یمفهوم نکهیسبب ا. شده است انیب
 ثیح نیرا به عنوان علم، و از ا یکه علوم اجتماع ستین نیجز ا م،یدان یم

 اتیکه اله یدر حال م،یدان یجهان شمول م م،یآن ندار یبه مبان یکه توجه
خاص قابل  یانتیدر محدوده د یمانیاست و هر ا مانیا یدانش فهم عقالن

خاص خود را دارد و در درون دستگاه  یدر اسالم مبنا مانیا. است نییتب
به عنوان . ندارد یحیمس اتیبا اله یاست که نسبت نییقابل تب یمیمفاه

 یاریرو، بس نیو از ا ردمحدود دا ییمعنا یمثال، سنت در عرف علوم اسالم
ـ  نیدر گرفت ـ مانند جدال قدما و متأخر یحیمس اتیکه در اله یازمناقشات

 یو اجتماع یمربوط به علوم انسان یها در بحث. ظاهر نشد یدر کالم اسالم
 یها ترجمه نوشته قیمباحث از طر نیاز ا یاریتوجه داشت که بس دیبا

جهات گمراه  یاریاز بس یلغو یها یساز نهیکرده و قر دایرواج پ ییاروپا
سنت ترجمه  اتیرا در اله Traditionبه عنوان مثال،  نکهیا. اند کننده

 یدر معنا Traditionندارد، اما انتقال از مضمون مفهوم  یاشکال م،یکن یم
در علوم  ژهیو بو ینیآن به مضمون سنت ـ در تداول آن در علوم د یاتیاله

 ریامکان پذ یزمان یشناخت بحث جامعه. استـ سخت گمراه کننده  یاجتماع
بحث در  نیا. روشن شده باشد یاتیخواهد شد که حدود و ثغور بحث اله

 یمهم یجینتا تواند یمطرح شده باشد، م یاست و اگر به درست میمفاه یمبان
در  نکهیداشته باشد، اما به رغم ا رانیدر ا شهیاند خیو تار خیتار حیتوض یبرا

در طرح  یباره صورت گرفته است، حت نیا یاریبس یها حثب ریاخ یها سال
 . میا تر نگذاشته فرا یپرسش گام

تصور  دیکه نبا میبگو دیگرفته باشم، با یا جهیمقدمات نت نیاز ا نکهیا یبرا
از  یکیمن تنها به . است یدر مقوالت نظر یبحث صرف بحث نیکه ا میکن

مفهوم  میبه نظر من، اگر بخواه. کنم یبحث اشاره م نیا یامدهایپ نیتر مهم
قابل انکار آن، در  ریغ یها و به رغم ابهام ،یمتیرا به هر ق ونیزاسیسکوالر

که تنها صورت ممکن  مییبگو دیبا م،یریکار بگ  مورد اسالم به
جنبش  یروزیـ به دنبال پ یعیاسالم ش ژهیـ بو یاسالم ونیزاسیسکوالر

اسالم و  انیم یها تفاوت دیبا نکهیا من بر دیتأک. شد داریپد یمشروطه خواه
که اسالم، به خالف  ددار تیاهم ثیح نیرا از نظر دور نداشت، از ا تیحیمس
بر نظام حقوق  یمبتن یعنیـ  یشرع ینید ،یبه طور اساس ت،یحیمس

 یمضمون سایکل خیدر تار ون،یزاسیاگرچه مفهوم سکوالر. موضوعه ـ است
که به طور  ینیاست که کاربرد آن در مورد د یهیکرد، اما بد دایپ زین یحقوق
گفت که در  دیبا اسالمدر مورد . رسد یاست، موجه به نظر نم یشرع یاساس

شد،  لیتبد یمدون یکه احکام شرع به نظام حقوق یواقع، از زمان
جنبش  یروزیاتفاق با پ نیا ران،یدر ا. شده است یآن عمل ونیزاسیسکوالر

ـ بر  دیجد یها قانون نیتدو یر مجلس براو شروع به کا یمشروطه خواه
 د،یجد یاز آن پس، و با استوار شدن نهاد دادگستر. ـ افتاد یعیفقه ش هیپا
با نظام  دیجد یکشور یعنیسکوالر بود،  یاگر بتوان گفت، کشور ران،یا

 یعنیآن تنها شالوده اخالق آن بود،  انتیو د ینید ریغ یاسیو س یحقوق
و  یخصوص ینید ت،یاسالم، در دوره مشروط ران،یدر ا. یخصوص یامر

کردن اسالم،  کیدئولوژیبا شکست تجربه ا ر،یدر دهه اخ نکهیا. سکوالر بود
و  انتید ییسکوالر و جدا ،یاسالم معنو شگامیخود را پ ینید یروشنفکر

اسالم  ،یاجتماع انتید یدئولوژیا. ستین شیب یخلط مبحث داند، یم استیس
 یبرا ینید یروشنفکر اتیاز جعل ار،یو اسالم به مثابه حزب تمام ع ،یاسیس

 یپنجاه بود و روشنفکر وچهل  یها در دهه تیمشروط ینهادها لیتعط
که خود و کشور را در آن رانده  یبن بست یبرا یحیاگر بخواهد توض ،ینید

کند که به  دایپ یروند یبرا یحیتوض دیاست، عرضه کند، ناچار با
و سازگار با تجدد  یو در واقع، اسالم عرف دیشدن اسالم انجام کیدئولوژیا

 . شد لیتبد زـیتجددست یعنیـ  زیبه اسالم عرف ست ت،یمشروط
  و البته سخت مغرض مانند آل احمد از یائل جدـمس نادان در یمرد لیتجل



 1831ـ   رمه/  ورشهريـ   15تالش ـ سال سوّم ـ شماره    

56       

 تیواقع نیا نیـ مب «دیشه خیش»ـ به قول آل احمد،  یفضل اهلل نور خیش
 نوزایبه خالف گفته اسپ ،ینید یبود که روشنفکر رانیمعاصر ا خیاسنفاک تار
از آنکه با فکر روشن سر و کار داشته  شتریو ب داد یخود قرار م لیجهل را دل

 استیرا با س انتید یاسیکسب قدرت س یبرا نیقرار دادن د لهیباشد، با وس
 یـ در جهل به مبان رانیا یـ و روشنفکر ینید یروشنفکر. کرد یسودا م

 تیهرگز، به اهم د،یجد یایدر دن انتید گاهیجا زیتجدد و ن شهیاند
به نظر من، تجربه . نبرد یپ رانیمردم ا یجنبش مشروطه خواه یدستاوردها

دارد که  رانیا خیدر تار یتیآن، چنان اهم یها و نظام حقوق نهاد ت،یمشروط
آن  یاسیدر پرتو فلسفه س که گذشت، جز یا سده یخیحوادث تار یفهم معنا
که از  میگو یبه مناسبت به اشاره م زینکته را ن نیا. نخواهد شد ریامکان پذ

به  توان یم یرا زمان رانیا تیطمشرو تیاهم ون،یزاسیبحث سکوالر دگاهید
 کیاز  ک،یحکومت الئ یدر برقرار هیکه آن را با تجربه ترک افتیدر یدرست

 سهیمقا گر،ید یمانند انگلستان، از سو ییمشروطه کشورها یها سو، و نظام
 توان یکه به ظاهر م یو استقرار نظام هیدر ترک یخالفت عثمان لیتعط. میکن

 سایدولت و کل ییاز تجربه انقالب فرانسه و جدا یدیخواند، تقل کیآن را الئ
بود و به  یکشور اسالم کیدر  سابقه یب یا تجربه رانیا تیبود، اما مشروط

 تیاز موفق شتریب ییها از شکست آن درس یحت ،ینظر دگاهیدنظر من از 
از  یانقالب رانینظام مشروطه ا ،یوانگه. آموخت توان یم هیدر ترک یجهمور

 جادیبا سنت ا ینوع انقالب فرانسه نبود و، در عمل، به دنبال آن بود که نسبت
در  م،یگو یم. نشده است دیتجد یکشور اسالم چیدر ه زیکند که از آن پس ن

 شهیدر نظر، هرگز، نتوانست فلسفه حقوق و اند ران،یا یروشنفکر رایعمل، ز
 چهارکه در پرتو تجربه  رسد یبه نظر م. کند نیرا تدو تیمشروط یاسیس

 یو بن بست روشنفکر ونیزاسیبحث سکوالر راههیب حیتوض ر،یدهه اخ
 ریرا امکان پذ تیتجربه مشروط یمعنا نییمخالف آن، تب قیاز طر ،ینید

را که  یپرده پندار دینخست، با ،یهدف نیبه چن دنیرس یبرا. خواهد کرد
فضل اهلل  خیش یزیدر ادامه تجددست شیاز چهار دهه پ ینید یروشنفکر

باور  نیا. دیاست، در دهیکش شهیاند خیو تار خیتار یها تیواقع یبر رو یورن
است، کردن اسالم و تجدد  یعرف ینو به سو یراه ،ینید یکه روشنفکر

« ترس محتسب خورده» یعرف یکه البته روشنفکر ستین شیب یتوهم
آن دامن  خود به یخبر یبر ب یکردن پوشش دایپ یدر جستجو زین رانیا
 . زد یم
که شد، به اجمال به آن  ییها در دنباله صحبت دیکه با یگریموضوع د 

که  یاز زمان. شود یتجدد با سنت مربوط م شهیبکنم، به نسبت اند یا اشاره
تجدد  سابقه یپرسش ازعلل و اسباب تحول ب ش،یماکس وبر، در آغاز سده پ

 هیدو نظر ا،در اروپ شهیاند خیبحث، در تار نیرا مطرح کرد، درباره ا ییاروپا
 شهیاند میاند که مفاه نخست بر آن هیهواداران نظر: شده است نیتدو یکل

به . است یسنت شهیو اند یحیمس اتیاله میمفاه ٔشده یصورت عرف د،یجد
تجدد  شهیشده و اند دایپ میدر تداوم دوران قد دیدوران جد گر،یعبارت د
و  ،یآلمان دانحقوق ت،یچون کارل اشم یکسان. است یسنت شهیادامه اند
 ت،یکارل اشم. هستند هینظر نیمدافعان ا نیتر از مهم لسوفیف تِیکارل لو

سده گذشته انتشار داد و از آن پس  ستیب یها که در سال یدر رساله معروف
دفاع کرد  هینظر نیاز ا حیقرار گرفت، به تصر یاریموضوع مناقشات بس زین

شده ـ  اسکوالریـ  شده یعرف د،یجد یاسیس شهیکه دستگاه مقوالت اند

او،  ریبه تعب ،ییاروپا یسنت شهیاست و در واقع، اند یحیمس اتیاله میمفاه
 یینو میمفاه ت،یبه نظر اشم. بوده است دیجد شهیاند میآبستن دستگاه مفاه

همه صورت  د،یجد یدولت و نظام نهادها سیچون دولت، قانونگذار، رئ
از  یدر برخ زین تیلو کارل. اند یحیمس یو نهادها میشده مفاه یعرف

 نیداده و از ا میتعم خیرا به فلسفه تار هینظر نیاز هم یخود وجه یها نوشته
از هگل و پرودن تا کارل  خ،یتار یها که همه فلسفهنظر دفاع کرده است 

 یدوم، که با نوع هینظر. است یحیمس خیتار اتیاز اله یمارکس، صورت
گسست است و در آلمان،  هینظر شود، ینخست آغاز م دگاهیاز د ینقاد

او . از آن دفاع کرده است یوجه نیمعاصر، هانس بلومنبرگ به بهتر لسوفیف
نخست را مورد  هیهمه وجوه نظر د،یدوران جد تیبا عنوان مشروع ،یدر کتاب

 شهیو اند دینظر دفاع کرد که دوران جد نیقرار داد و از ا یو نقاد یبررس
از  ییها از آن فروکاست و در واقع، در دوره شیپبه دوران  توان یتجدد را نم
صورت گرفته است که  میدر مضمون مفاه ییها گسست ،یخیتحول تار

فهم سرشت  یها برا منطق آن گسست نییتب زیان دادن زمان و مکان و ننش
 . برخوردار است یا ژهیو تیاز اهم دیدوران جد

در اروپا  یاسیس شهیاند خیبحث را در جلد نخست تار نیا لیمن تفص 
 نیا رد،یمورد توجه قرار گ رانیدر ا شهیاند خیاز نظر تار دیام، اما آنچه با آورده

چگونه است؟  یسنت شهیبه اند رانیدر ا شهیاند یاست که نسبت وضع کنون
 ستیمعلوم ن رایز د،یجد شهیو نه اند رانیدر ا شهیاند یوضع کنون میگو یم

و  یسنت شهیبر اند رانیدر ا شیپ یا از سده شیرا که از ب ییها که التقاط
مطلب  نیا. خواند دیجد شهیاند، بتوان اند ها کرده مناقشه دنیشیسنت اند

 یروشنفکر رایاند مصداق دارد، ز خوانده ینید یدرباره آنچه روشنفکر ژهیبو
ـ از  یسنت شهیاز اند دهینفهم و دهینسنج یبیحالت، ترک نیدر بهتر ،ینید

و کالم تا  ریاز فقه و تفس یسنت شهیاز اند ییها شعر و عرفان گرفته تا صورت
هر  یها بحث نیتر دیـ و جد رانگیو د یخالف زمان غزال یعتمداریشر

 «یقیتلف»به دنبال  ،یعتیشر یاست، چنان که به عنوان مثال، عل یا دوره
سروش به دنبال  میبود و عبدالکر چیگورو الامث یشناس اسالم و جامعه انیم

 یشناس جامعه یها یتال دانست یم یعتیفلسفه علم کارل پوپر و البته نه شر
که با  داند یسروش م یاول قیباشد و نه به طر تواند یاسالم او چه م یبرا
التقاط  یارهایـ البته با مع شد یم ستمیسده ب لسوفانیاز ف یاریبس

 ،«یدانشگاه اسالم» ،«یاسالم»انقالب  پرداز هیرـ نظ ینید یروشنفکر
 شیتفت یـ که نوع یدر ستاد انقالب فرهنگ هیاستاد و تصف نشیمأمور گز

 یدانشگاه اسالم یها کتاب سندهیو هست ـ و نو آن بود دیاز سنخ جد دیعقا
 یهیاست، اما بد یاسیبحث تنها در ظاهر آن س نیا. شد یبود، اما با پوپر نم

 . نظر دارم رانیدر ا شهیاند خیتار یآن برا ینظر یها جنبه بهاست که من 
در  شهیاند خیدر تار دیو جد میدرباره نسبت قد نیاز ا شیبا توجه به آنچه پ 

 یدر اروپا از مجرا شهیکه تحول اند کنم ینکته را اضافه م نیاروپا گفتم، ا
با  دیتحول را با نیا رانیکه در ا یصورت گرفت، در حال« گسست در تداوم»

 یرا در جا مطلب نیا لیچرا؟ تفص. داد حیتوض« تداوم در گسست»مفهوم 
 هیچنان که نظر که کنم یبه اجمال اشاره م نجایخواهم آورد، اما ا یگرید

در اروپا با رنسانس و به  شهیاند خیاند، در تار مانند بلومنبرگ گفته یپردازان
آغاز شده بود،  انهیم یها که در سده «نیقدما و متأخر انیجدال م»دنبال 
در  ییفرهنگ اروپا شینوزا نکهیا یعنی. شد جادیا میقد شهیاز اند یگسست
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از سنت  یبخش یو افالطون ییارسطو یفلسف شهیشد که اند یعمل یطیشرا
ـ و  شیکوشش اهل فکر دوره نوزا. آمد یبه شمار م هیعلم یها زنده حوزه
بود که با سود جستن از دستگاه  نیاز آن ـ ناظر بر ا شیپ ییها البته سده

 نیکنند و بد جادیها ا در مضمون آن ییها ییجا به جا میقد شهیاند میمفاه
 نیادیبن ییها یدگرگون میقد مینخست، در مضمون مفاه ج،یسان، به تدر

بر عکس، در . شد نیتدو یدیجد میدستگاه مفاه زیو از آن پس ن جادیا
نظام  یخال یجا ییاروپا دیجد یها شهیاند نکهیاز ا شیها پ سده ران،یا

شده بود و اگر بتوان  لیعلم در عمل تعط «دیلتو»را پر کند،  یسنت شهیاند
که به دنبال  یزمان. نبود رانیدر ا شهیاز سنت اند یبخش یسنت شهیگفت، اند
در دامن فرستاده  رزایو روس، عباس م رانیا یها در جنگ رانیشکست ا

 د،یراز شکست خود را از او پرس یدرماندگ تینها  و در  ختیدولت فرانسه آو
 . بود تا اعتبار خود را از دست داده بود یرید یتسن شهینظام اند

 یاعتبار یب نیهمان اندازه مب   در واقع، مسکوت گذاشتن باب جهاد در فقه به 
سخن خالف  نیاگرچه ا. یسنت یها وهیبود که اعالم جهاد با ش یفقه سنت

به  ،یسنت شهیاز آن، اند شیپ یا اما به نظر من، سده د،ینما یآمد عادت م
رفتن از  رونیکه ب گرفتار آمده بود یدر بن بست ،یاسیس شهیعنوان مثال، اند

به  یعنیـ  ینید یروشنفکر. شد ینم ریامکان پذ یسنت شهیآن با امکانات اند
فاقد  رانیدر ا شهیاند خیـ که از نظر تار انتیکردن د کیدئولوژیهر حال ا

و بن بست آن  یسنت شهیشدن اند اعتبار یب نیخوار هم راثیاعتبار است، م
. ستین یخیبن بست بزرگ تار آندر  یجز بن بست زیاست، و البته خود ن

معطل ماندن باب جهاد در دوره قاجار را به عنوان مثال ذکر کردم، اما به نظر 
 نیا. رود یتر م مورد فرا نیاز ا یسنت شهیاند یاعتبار یب نیمن دامنه ا

 ست،ین میو دستگاه مفاه ینظام گفتار کیشدن  اعتبار یصرف ب یاعتبار یب
در دوره قاجار، اعتبار خود را از دست  ث،یح نیا زبلکه بحث درباره جهاد، ا

خود را با  وندیپ یاز آن، نظام دانش سنت شیها پ سده ،ییداده بود که، از سو
 انیمتول گر،ید یتحوالت زمان و الزامات آن از دست داده بود و، از سو

درباره  توانستند یـ در موضوع مورد بحث من، اهل فقه ـ نم یسنت شهیاند
در دوره قاجار،  گر،یبه عبارت د. دانش خود تأمل کنند منطقسرشت و 

خود را با الزامات زمان سازگار کند که  توانست یم یدر صورت ،یسنت شهیاند
کند که در  دایتحول پ تواند یم یسنت یعنی. کرد یخود تأمل م یدر مبان

 یاگر گسست. خود تأمل کند یسنت در مبان هیبتواند در درون نظر ییها دوره
را  دیجد دنیشیراه اند دیکه با یباشد، گسست ریامکان پذ یسنت شهیاز اند

و  نیجدال قدما و متأخر یعنیسنت ـ  هینظر نیهموار کند، جز در درون ا
 . بر قدما ـ ممکن نخواهد شد نانیمناقشه ا

نسبت سنت و  فیتوص یرا برا« تداوم درگسست» بیترک ثیح نیمن از ا 
چنان که  ران،یدر ا شهیاند خیبه کار بردم که در تار رانیدر ا دیجد شهیاند

در  یتجددخواه ،یسنت شهیاند یجیشدن تدر اعتبار یاشاره کردم، با ب
 وندیو اعراض از آن آغاز شد و از آنجا که پ یسنت شهیاند یبه مبان ییاعتنا یب

 دیجد شهیبه اند یجد یکردیبود، رو ختهیگس کسرهی یسنت شهیاند یبا مبان
در اروپا و مقدمات آن با  شیجنبش نوزا. باشد ریامکان پذ توانست ینم

و  شیمناقشه ـ که راه نوزا نیبر افالطون و ارسطو آغاز شد و ا یا مناقشه
امکان « در تدوام یتگسس»را هموار کرد ـ به دنبال  یسنت شهیگسست از اند

از  ،یفلسف شهیسنت اند ران،یا دیکه در آغاز دوران جد یشد، در حال ریپذ

شناخته  ،یجز در محافل بسته سنت ،یرازیش نیتا صدرالد نایو ابن س یفاراب
که آنان  یمسائل یاز محدوده تکرار برخ زیشده نبود و توجه به آن سنت ن

بحث البته تنها به گذشته مربوط  نیا. رفت یتر نم مطرح کرده بودند، فرا
 ینید یروشنفکر ینظر یها از بن بست یبه برخ نیاز ا شیمن پ. شود ینم

 ران،یدر ا ینید یکه روشنفکر میگو یبه اشاره م گریبار د نجایاشاره کردم؛ ا
 دیکه از محدوده تقل یسنت است، و در حال هیکه فاقد نظر ثیح نیاز ا

 نیتر رود، تنها توانسته است توهم تدو فرا تواند ینم نیمضاعف قدما و متأخر
زهد ابوذر با  یکه نسبت مبان یتا زمان. کند جادینو را ا یا شهینظام اند

 د،یشه خیش یزیبا تجددست یغرب یها ارزش یجهان شمول سم،یالیسوس
راه  ینید یپوپر روشن نشده باشد، روشنفکر سمیبرالیبا ل یغزال یعتمداریشر

سنت را هم چون  هیاز نظر یمن عرضه کردن طرح. ردنخواهد ب ییبه جا
 آنکه یکه ب کنم یمطرح م رانیا دیجد یبر آغاز روشنفکر یا باچهید

را  نیبا د دیجد شهیباشد، نسبت اند «ینید»و در واقع،  نیبا د یا مصالحه
 . روشن خواهد کرد

خود از من انتقاد کرد که حدود و ثغور  یها از سخنرانان در صحبت یکی 
ام، روشن  که من در کتاب عرضه کرده یا به گونه رانیا خیتار یدوره بند

 یکنون یکه دوره بند میبگو دیبا. درست است شیکماب رادیا نیا. ستین
 یمعنا ابد،یانتشار ب رانیدرباره ا یکه جلد دوم تأمل یاست و تا زمان یموقت
. روشن نخواهد شد ،یکه در جلد نخست آمده است، به درست یمباحث یبرخ

به  رانیا خیاز تار یقابل دفاع یتاکنون دوره بند دانم یکه من م ییتا جا
سده  میتا حدود ن رایز ست،ین زین یشگفت یدست نشده است و البته جا

است که در  یهیاند و بد نوشته انییرا به طور عمده، اروپا رانیا خیتار ش،یپ
آن  یها یاست و دگرگون یغرب خیاز تار یبخش رانیا خیآنان تار یها نوشته

 ،ییاروپا سانینو خیتار رو، نیاز ا. است یغرب خیتار یها یتابع قانونمند زین
و به عنوان  کنند یاطالق م رانیا خیرا به تار یغرب خیتار یها یدوره بند

. کنند یم ریتعب «انهیم یها سده»به  رانیا یدوره اسالم خیمثال، از تار
 خیو تکرار آن در مورد تار ییاروپا سانینو خیتار انیدر م جیرا هینظر رفتنیپذ
 نیرا ع رانیدر ا شهیاند خیو تار خیمعناست که تحوالت تار نیبه ا رانیا

که به نظر من، اگر  یدر حال م،یدر غرب بدان شهیاند خیو تار خیتحوالت تار
 یتوجه رانیدر ا شهیاند خیو تار خیبه مواد تار رانیا خیتار یدر دوره بند
آنان را تکرار  یها بحث ییاروپا سانینو خیاز تار دیو اگر به تقل م،ینداشته باش

 حیقابل توض رانیدر ا شهیاند خیو تار خیتار یایاز زوا یاریبس یمعنا م،یکن
و  یحیمس اتیلهشدن در ا یعرف یدرباره معنا یبه نکات تر شیپ. نخواهد بود

 نیبر ا هیبا تک. در غرب اشاره کردم شهیاند خیبه گسست در تداوم در تار زین
 چیه یو مقوالت را ب میمفاه نیافزود که اگر ا توان ینکته را م نیها ا بحث
 مینه تنها نخواه م،یریبه کار بگ رانیدر ا شهیاند خیدر مورد مواد تار ینقاد

به حدود و ثغور و  یتوجه یب نیبلکه ا م،یده حیتوانست آن مواد را توض
 رانیدر ا شهیاند خیو تار خیتار نییتب یبرا یجد ییامدهایبحث پ یمبان

 . خواهد داشت
داد؛  میتعم زین رانیا خیتار یبه مورد دوره بند توان یبحث را م نیا جینتا 

در اسالم نه تنها سرشت نسبت  ونیزاسیهم چنان که کاربرد مفهوم سکوالر
بلکه بر عکس، ما را به  کند، یرا روشن نم یاسالم شهیدر اند ایو دن نید
سده  مین هب کیکه ـ چنان که از تجربه نزد راند یم زین ییها راههیب
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ها در قلمرو  جز افزودن بر ابهام یامدیـ پ افتیدر توان یم ینید یروشنفکر
 یها سده»داشته باشد، کاربرد مفهوم  تواند ینظر و بن بست در عمل نم

 تواند ینم زین رانیا خیتار یاز دوره اسالم یا در مورد هزاره «انهیم
. را روشن کند رانیا در شهیاند خیو تار خیاز تار یمهم یایزوا یها یدگیچیپ

 شینوزا» سانینو خیکه تار رانیدر ا شهیاند خیو تار خیاز تار ییها سده
 اند، دهینام «رانیفرهنگ ا نیعصر زر»و  «یرانیپرده ا ان یم» ،«یاسالم
در  شهیاند خیو تار خیتار یها برا آن یبوده است که هنوز معنا ییها دوره

و همه  قیدق حیهنوز توض کههم چنان  ست،یروشن ن یبه درست رانیا
 یاز معنا زیو ن «رانیا خیدوره گذار تار»سده  نیاز نخست یا جانبه

به دنبال داشت، عرضه  یخواه یجنبش مشروط یروزیکه پ ییها یدگرگون
 . نشده است

 یتا زمان ران،یا خیتار یابهام در دوره بند تیوضع نیکه ا کنم یمن تصور م 
ادامه خواهد  م،یعرضه کن دیاز آغاز دوران جد یا هینظر میکه نتوانسته باش

با اروپا به  رانیا خیدرباره تار یپرداز هینظر اسیبخواهم در ق آنکه یب. افتی
 خیکه در تار کنم یم ارهنکته اش نیعمل کرده باشم، به ا یا هیرو یطور ب

آغاز  یبه طور عطف به ما سبق، زمان انه،یم یها مفهوم سده زین یغرب یسینو
 یبا توجه به آگاه ییشد که مقدمات رنسانس فراهم شده بود و انسان اروپا

 یزهایتما د،یدوران جد یها یژگیو نییبا تب توانست، یم دیخود از دوران جد
از  یآگاه گر،یبه عبارت د. دهد حیاز آن توض شیدوران را با دوران پ نیا
بندتتو . کند یم نیعرا مت میدوران قد یها یژگیو دیدوران جد یها یژگیو

. «معاصراست خیتار یخیهر تار»: گفت یم ،ییایتالیا خیتار لسوفیکروچه، ف
 تواند یـ نم یهقیـ به قول ابوالفضل ب رانیا «یا هیپا» خیبه نظر من، تار

 خیتار نیکه من از ا یبا تصور ران،یمعاصر ا خیتار. نباشد رانیمعاصر ا خیتار
است که با  یا از آن را عرضه کنم، دوره یا هینظر کنم یدارم و کوشش م

 نیبا نطفه تکو م،یبهتر بگو ایو روس ـ  رانیا یها در جنگ رانیشکست ا
 یامدهایو پ ها نهیو با توجه به منطق، زم شود یاز آن شکست ـ آغاز م یآگاه
 هیو توج حیتوض. ممکن خواهد شد رانیا خیتار یها دوره نییتب یآگاه نیهم

 رانیا یها در جنگ رانیبا شکست ا رانیا دیجد خیادعا که چرا دوران تار نیا
 دیقدر با نیاما هم ست،یمجال اندک ممکن ن نیدر ا شود، یو روس آغاز م

 نیا ثین حیو من از ا ،یآگاه خیتار یعنی «یا هیپا» خیکه تار میبگو
از  یآگاه یشکست نطفه نوع نیکه با ا دانم یم دیشکست را آغاز دوران جد

گاه که عباس  آن. بود سابقه یب رانیا خیکرد که در تار دایپ نیتکو رانیوضع ا
با فرستاده ناپلئون دامن را او گرفت و راز شکست خود را از  یداریدر د رزایم

از آن به کار برده  شیکه هگل پ یریدر واقع ـ به تعب د،یپرس «گانهیب»آن 
طالبوف . بسته شد یرانیا« ختاز وجدان نگونب یآگاه»نطفه  نیبود ـ نخست

بساط  نیا»که  سدینو یمنتشر نشده خود م یها از رساله یکیدر  زین یزیتبر
که با  رانیا خیاز تار یا در دوره. «نو در انداخت یو طرح دیبرچ دیکهنه را با

اتفاق افتاده  رانیدر ا یمهم یخیحوادث تار شود، یم زآغا انیبرآمدن صفو
 خیتار نکهیاز ا یروس، هرگز، نطفه آن آگاه رانیا یها از جنگ شیبود، اما پ

 نیفرزند ا. بسته نشده بود شد، یجز با مواد آن نوشته نم رانیا «یا هیپا»
. آن بود یو قانون اساس یپس از آن، جنبش مشروطه خواه یا سده ،یآگاه
از  رانیاگر به مسامحه بتوان گفت، ا ،یجنبش مشروطه خواه یروزیپبا 
حدود و ثغور آن را  یگریدر فرصت د دیـ که البته با «انهیم یها دهس»

که به نظر من،  میگو ینکته را به اشاره م نیآمد و ا رونیروشن کرد ـ ب
 خیدر تار یدگرگون نیتر و مهم نینخست ،یجنبش مشروطه خواه یروزیپ

 یحیتوض میتوانسته باش ثیح نیکه از ا کنم یبود و تصور نم رانیا دیجد
 یآن برا یامدهایو پ انیرانیا یآگاه نیآن در تکو گاهیقانع کننده از جا

ها، به طور  که نه تن یحیتوض م،یعرضه کرده باش رانیا خیتار دیدوران جد
را روشن خواهد  رانیا میدوران قد خیتار یایاز زوا یاریعطف به ما سبق، بس

. پس اتفاق افتادخواهد انداخت که از آن  یبر حوادث زین یکرد، بلکه پرتو
از  توان یم رانیا خیدر تار ایآ نکهیو ا رانیا خیتار انهیم یها بحث درباره سده

 گریو من مجبورم بار د طلبد یم یگرینه مجال د ایسخن گفت  شینوزا
 گریاگرچه، بار د. دهم حواله رانیدرباره ا یعالقه مندان را به جلد دوم تامل

فرد  کیدر توان  میمفاه نیکه به هر حال، روشن کردن ا کنم یتکرار م
 . رود یتر نم فرا ینازل و طرح پرسش اریاز حد بس زیو کوشش من ن ستین
گفتم، بار  یحیمس اتیمباحث اله یدرباره برخ تر شیدر ادامه آنچه پ نجا،یا 
و علم  تیحیدر مس اتیبپردازم که درباره مقام اله یبه پرسش دیبا گر،ید

من در  یاجمال یها اشاره. کالم در اسالم و نسبت آن دو مطرح شد
 یحیمس اتیاله میدستگاه مفاه تیبه اهم رانیانحطاط ا هیبر نظر یا باچهید

در  شهیاند یها یو نقش آن در دگرگون دیجد شهیاند میمفاه یبرخ نیدر تدو
 یهمان نقش   یمعلم کالم در دوره اسال ایآورد که آ شیسئوال را پ نیاروپا ا

 نیاز ا شیپ ؟یحیدر دوره مس اتیکرده است که اله فاءیا شهیرا در تحول اند
در  شهیاند خیدر تار اتیاله میکه دستگاه مفاه ینقش تیگفتم که درباره اهم

وجود ندارد، اما به  سانینو خیتار انیم یکرده است، اجماع فاءیا یحیدوره مس
 یزهایبه سبب تما ،یحیمس اتیکه اله ستین ینکته خالف نیهر حال، در ا

تر  ـ فرا« جدال احسن»از محدوده علم کالم ـ علم  ت،یحیاسالم و مس انیم
صِرفِ  مان،یا ت،یحیتوجه داشت که در مس دینکته با نیفهم ا یبرا. رفت

است  یو اله ینهان یا فهیبلکه لط ست،ین« اقرار به لسان و عمل به ارکان»
 Theologieـ که ما آن را از بدِ حادثه در ترجمه اصطالح  اتیکه اله

 یبازساز نیاست و هم ینهان فهیآن لط یعلم یـ در واقع، بازساز میآور یم
 یبه خالف علم کالم که تنها از برخ ات،یموجب شده است که اله یعلم

از سده  ژهیبو کند، یاستدالل استفاده م شبردیپ یبرا یینظام ارسطو میمفاه
آنچه من  ،یوانگه. کند نیتدو میاز مفاه ینظام ،یالدیم زدهمیدهم و سدواز

 یدرباره انتقال برخ رانیانحطاط ا هیبر نظر یا باچهیاز د ییها در بخش
ـ  یو مال یکرده بود ـ مانند دولت و دستگاه ادار جادیا سایکه کل یینهادها
 ژهیبو زیو ن شهیدر قلمرو اند ،یدوره اسالم. ردیمورد توجه قرار گ دیام، با گفته

نتوانست نسبت  ،یخاص اسالم ینیجز در علوم د ،یاسیس یدر حوزه نهادها
 یاستقالل ناندر عمل، چ ،یزانسیـ ب یرانیو ا شه،یدر اند ،یونانی راثیبه م

 . کند نیخود را تدو ژهیو مینظام مفاه ،یحیکند که بتواند، مانند دوره مس دایپ
شد،  نیتدو یحیکه در دوره مس یا دهیچیپ شهیاند یایوااز ز یاریالبته، بس 

در  یجد یسخن توان یبحث نم نیرو، در ا نیو از ا ستیما روشن ن یبرا
، با توجه به «سنت»به عنوان مثال، بحث درباره مفهوم . باره گفت نیا

 یزهایمافهم ت یوجود دارد، برا تیحیاسالم و مس یمبان انیکه م ییزهایتما
 م،یبحث ندار نیاز ا یاست، اما از آنجا که اطالع یاساس اتیعلم کالم و اله

در  میو نقش آن در تحول مفاه گاهیقانع کننده درباره جا یحیتوض توان ینم
که علم کالم در دوره  میبگو دیقدر، با نیهم. عرضه کرد یحیدوره مس
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 نیتدو میمفاهاز  یامبود و نتوانست نظ ییارسطو میتخته بند مفاه ،یاسالم
در  دیجد اتیاله نیا. مؤسس آن بود سیتوماس قد تیحیکند که در مس

خوانده شده  «یفیتأل أتیه» synthèse thomisteدر اصطالح  تیحیمس
در درون  یسویع مانیا یو مبان یونانینظاممند از فلسفه  یبیاست، ترک

 نیفاقد چن یمکالم اسال. است یحیکه به طور عمده مس یمیاز مفاه ینظام
که کالم در تمدن  کنم یمن تصور نم. است یحیمس اتیاله میدستگاه مفاه

داشته است و  تیحیدر مس اتیکند که اله دایرا پ یهمان تحول   یاسالم
 اتیاله»به  هیشب یزیاز چ یدر تمدن اسالم کنم یاز آن تصور نم شتریب

 ن،یبنابرا. گفتـ سخن  کند یمراد م تیکه کارل اشم ییـ به معنا «یاسیس
 دیبا م،یقائل باش یحیدر دوره مس اتیکه به اله یبه نظر من، هر مقام ونقش

« تصلب سنت»که من  رانیدر ا شهیاند خیدر تار یگفت که به دنبال تحول
خود را از دست داده است و  تیاهم یام، علم کالم در تمدن اسالم خوانده

که امروزه  ستین یشگفت یجا. به محال است قیتعل زیآن ن« فعال کردن»
حالت،  نیکه در بهتر دیگو یسخن م دیاز کالم جد ینید یروشنفکر یحت
 میدستگاه مفاه نیرا جانش یحیمس دیجد نیفلسفه د میمفاه یبرخ دیبا

 . منسوخ کند ییارسطو
. به آن پرداخت نجایتر از آن است که بتوان ا بحث گسترده نیدامنه ا 

که در  ییها از نکته گرید یکینظر خودم را درباره  خواهم یاجازه م ن،یبنابرا
کنم  انیآمده بود، ب رانیانحطاط ا هیبر نظر یا باچهیمنتقدان د یها صحبت

به  یازین. شود یمربوط م یاسیس شهیاند خینهج البالغة در تار گاهیکه به جا
 تیمذهب اکثر عیکه تش ییها در سده ژهیبو ران،یا خیکه در تار ستیگفتن ن

 یسند یاسیو س ینیبسزا داشته و از نظر د یتیبود، نهج البالغة اهم انیرانیا
 ییرهایتفس انتیاهل د ان،یصفو ییتا فرمانروا. است آمده یمهم به شمار م

به عنوان  عیتش افتنی تیتا رسم اماکتاب نوشته بودند،  نیبر ا تیپراهم
 رسد یظر منشد و به ن یآن توجه چندان یاسیس یها به جنبه ،یمذهب رسم

به عنوان رساله « تر عهدنامه مالک اش» ژهیبو انیکه نخست در دوره صفو
در دو . را به خود جلب کرد یاسیس سندگانیو نو عتمدارانینظر شر یاسیس

 یها ترجمه و شرح یبه زبان فارس الهرس نیا ان،یصفو ییسده فرمانروا
 رانیانحطاط ا هیبر نظر یا باچهیاز د یمن در فصل. بر آن نوشته شد یچند

 یاسیس شهیاند انیام که تنها جر ها اشاره کرده و گفته شرح نیاز ا یبه برخ
 یکرده که بر مبنا دایبازتاب پ ییها در رساله انیدر دوره صفو تیاهم یدارا

به ابعاد  توان یم یشناخت کتاب یاگرچه با صِرفِ بررس. اند تهنهج البالغة نوش
 حیکه توض رسد یبرد، اما به نظر نم یالغة پبه نهج الب رهنگامیاقبال د نیا

بر حسب معمول، سبب . باشد یامر آسان یاسیس شهیاند خیتار دگاهیآن از د
اما  ند،ا کشور دانسته یبه عنوان مذهب رسم عیتش افتنی تیاقبال را رسم نیا

 دگاهینهج البالغة، ازد یاسیس یها برجسته شدن جنبه کنم یمن گمان م
به دو  کنم یبه اجمال کوشش م. دارد یگرید لیدل ،یاسیس شهیاند خیتار

 : باره اشاره کنم نینکته در ا
از آنکه  شتریکتاب، ب نیاز ا ییها که بخش زنم یمن حدس م نکهینخست ا 

 شهیاز اند گر،یاست و به عبارت د ها استنامهیباشد، از سنخ س ینیسند د
 یاسیس شهیدرباره اند ییها رساله هیبر پا ای رفتهیپذ ریتاث یرانشهریا یاسیس
ـ اعم از  یاسیس شهیاند انیم یاصل زیوجه تما. شده است نیتدو یرانشهریا
سند  کیاست که در  نیا ،ینید یاسیس شهیـ با اند یونانیو  یرانشهریا

 زیـ و ن یاسیس شهیحکم خداوند است، حال آنکه در اند یاصل بر اجرا ینید
 تیبه رعا یتر ـ توجه خاص دنامه مالک اشدر عه ژهیدر نهج البالغة بو

مصالح » اصل زیتر ن در عهدنامه مالک اش. شده است یاسیمصالح س
 خیآشکارا در تار توان یامر را م نیا. است تیمصلحت رع تیرعا ای« مرسله

 ریام، وز داده حیتوض یگرید یمن در جا یا و، به گونه د،ید رانیدر ا شهیاند
 شهیاند یها رساله نیتر از مهم یکیمانند خواجه نظام الملک در  یمتشرع

از او  شینکته را که پ نیبه صراحت، ا ،یدر دوره اسالم یرانشهریا یاسیس
اما با ظلم  ماند، یمُلک با کفر م»که  کند یگفته بودند، برجسته م زین

در عهدنامه به  ،یمصالح عموم تیرعا یعنیضابطه عدالت،  نیهم. «ماند ینم
با  یعنی ت،یبا توجه به توان رع دیآمده است که خراج با دیبه تأک زیمالک ن

ضابطه  نیکه ا ستین یدیو ترد دضابطه مصلحت، گرفته شو تیرعا
 . حکم خداوند یکشور است و نه صِرفِ اجرا یمصلحت ناظر بر مصالح عموم

 دایپ یر دوره صفوکه نهج البالغة د یتیدرباره اهم دیکه با یگریمطلب د 
به  ،یرانشهریا یاسیس شهیمغوالن، اند ورشیاست که با  نیا میکرد، بگو

خود را از دست داد و تصور  تیاهم ران،یسلطنت در ا یرسم هیعنوان نظر
مجموعه  نیاز ا ییها بخش شانهیمصلحت اند افتیاست که در نیمن ا

بر  یا باچهیرو، در کتاب د نیاز ا. شد یرانشهریا یاسیس شهیاند نیانشج
 یا ام که نهج البالغة رساله فکر را مطرح کرده نیا اط،یانحطاط، با احت هینظر

 یشرع استیس یها با رساله یوندیاز آنکه پ شتریاست و ب یاسیس شهیدر اند
ـ داشته باشد، از  هیمیو ابن ت یابوالحسن ماورد یها اهل سنت ـ مانند رساله

 نیادیجالب توجه است که مفهوم بن. است یرانیا یها نامه استیسنخ س
 شهیاز اند انیاست که از کانون هر دو جر یا هم چون رگه تیمصلحت رع

البته، . دهد یم وندیپ یرانشهریا یاسیس شهیو نهج البالغة را به اند گذرد یم
از  کنم، یم انیبه اختصار ب زین نجایام و ا آورده ادشدهیآنچه من در کتاب 

 ازمندین نهیزم نیو به هر حال در ا رود یتر نم محدوده حدس و گمان فرا
 یاریبس یشناسان منابع کتاب ر،یاخ یها در سال. میهست یجد یها پژوهش

به چاپ  زیها ن از آن یاند و برخ کرده ییبازمانده، شناسا یرا که از دوره صفو
ام، به  بخش را در خارج از کشور نوشته نیاست، اما از آنجا که من ا دهیرس
 نیدر قم در ا ژهیـ که بو یمتعدد یا از آن منابع و امکانات کتابخانه یاریبس

 . نداشتم یمورد وجود دارد ـ دسترس
 زین گرینکته د کیمورد، به اجمال، به  نینباشد که در ا مناسبت یب دیشا 

 تیاهم یدارا رانیدر ا شهیاند خیتار دگاهیاشاره کنم که به نظر من از د
 یخیحادثه تار نیتر مهم یگفتم که جنبش مشروطه خواه نیاز ا شیپ. است

 ژهیبو ـکه شرکت علما در جنبش  ستین یدیترد. است ریاخ یها سده رانیا
 افتیکه در کنم یبود و من گمان م تیاهم یدارا اریـ بس ینظر دگاهیاز د

شده  دیکه در نهج البالغة بر آن تأک یا ـ به گونه انتیاز د شانهیمصلحت اند
مطرح شد،  تیحکومت قانون، چنان که در مشروط هینظر نیاست ـ در تدو

که به  میدان یم زین طهمشرو یها نظام یقیتطب خیاز تار. کرد فاءیمهم ا ینقش
در  اتیاله میو دستگاه مفاه یحیمس نیمتأله یها دگاهیعنوان مثال، د

 یارجمند گاهیدر انگلستان جا یمشروطه خواه یاسیس هینظر میمفاه نیتکو
شالوده  یاز علل استوار یکیامر  نیبتوان گفت که ا دیشا. داشته است

ها اهل  مانند انگلستان است که در آن کشور ییدر کشورها یمشروطه خواه
در جهت  گذاشت، یها م آن اریدر اخت ینید یکه مبان یاز تمام امکانات نید
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است که منظور من  یهیالبته بد. استفاده کردند یمشروطه خواه هیبسط نظر
 خواهم یبلکه م م،یبدان انتید نیرا ع یمشروطه خواه هیکه نظر ستین نیا

شرکت علما  زین رانیدر ا تیمشروط یها قانون نیتدو انیکه در جر میبگو
ابر احکام نابر یبرخ هیمهم بود، چنان که به عنوان مثال، علما توانستند برپا

 . اورندیب یها، اصل مساوات را در قانون اساس اسالم، و به رغم آن
دارد و  یتر یکه در نشست امروز مطرح شد، جنبه عموم ییاز نقدها یکی 

خالصه . شود یمربوط نم رانیانحطاط ا هیبر نظر یا باچهیتنها به کتاب د
که من از چند  یرانشهریا شهیو اند یآرمان یشاه هیبود که نظر نیا رادیا

 دگاهیدهم، از د حیوجوه آن را توض یام، برخ کوشش کرده شیسال پ
که با توجه به اسناد  ییو تا جا ستیقابل دفاع ن رانیا یخیتار یشناس جامعه

جز سلطنت مطلقه در  م،یکن ینظر م رانیا خیموجود در تار یخیو مدارک تار
و قابل بحث وجود دارد که  یدو نکته اساس رادیا نیدر ا. میابی یآن نم

اشاره . نمها اشاره بک نشست به آن نیا قیدقا نیدر واپس کنم یکوشش م
 یکه زمان میبگو دیبا. شود یمربوط م یرانشهریا یاسیس شهینخست به اند

داشتم دو کتاب  میتصم نوشتم، یکه رساله درباره خواجه نظام الملک را م
که در  میدان یم. سمیبنو یوردسهر نیو شهاب الد یدرباره فردوس گر،ید

از زبان  یساساندوره  یها از نوشته یبخش ،یدوره اسالم یها سده نینخست
مجموعه تا سده  نیترجمه شد و ا یو از آن پس به فارس یبه عرب یپهلو

مورد توجه  م،یها ندار درباره آن یقیکه اطالع دق یدر محافل یششم هجر
از آنچه من  یعرضه کردن بازپرداخت یبرا ییها ها کوشش سده نیدر هم. بود
 ایـ  یو کسان یفردوسدر مورد . صورت گرفت خوانم، یم یرانشهریا شهیاند

 کردند، یم یبانیو در واقع، دوران ساز او پشت سابقه یـ که از اقدام ب یمحافل
که در دسترس  یمنابع نکهیو ا یاما درباره سهرورد م،یدار یاطالع شیکماب

هنوز مشعل  ایکه گو یو چه کسان یچه محافل قیطراو قرار داشت، از 
 اریبس یآگاه گرفت، یاو قرار م اریاخت ررا روشن نگاه داشته بودند، د یداریپا

موضوع بحث کنم،  نیا اتیکه درباره جزئ ستین نیقصد من ا. میدار یاندک
 ورشیها تا  سده نیدر ا نکهینکته روشن است و آن ا کیاما به هر حال، 

هم چنان روشن  یداریمشعل پا ران،یاز ا ییها مغوالن، دست کم، در بخش
دستاورد . دندیکش یرا به دوش م یداریپا نیا فشدر یدر محافل یبود و کسان

 یایبقا یبرا کنم، یگذرا به آن م یا که من تنها اشاره یداریجنبش پا نیا
 شهیاند دیتجد نیا. بود یاساس اریآن بس یمل تیو هو نیزم رانیا
 ینقش «یحکمت خسروان یایاح» یبه گفته سهرورد ای ،یرانشهریا

کرد و در واقع، اگر انتقال  فاءیا یفارس زباندر استوار شدن شالوده  تیپراهم
 جیبه تدر یزبان فارس شد، یممکن نم یبه دوره اسالم یرانشهریا شهیاند

از نظر  ن،یزم رانیکه ا ستیبه گفتن ن یازین. داد یخود را از دست م تیاهم
به  نکهیکشور به مرکز ثقل اسالم بود، اما شگفت ا نیتر کینزد ،ییایجغراف

 . استقالل خود را از دست نداد گر،ید یازکشورها یاریخالف بس
 یکیوجود داشت که  ینظام منسجم ران،یدر ا شهیبه هر حال، در قلمرو اند 

خواجه نظام الملک آمده،  استنامهیکه در کتاب س یا از مفردات آن، به گونه
 تیاز واقع یفیبا توص یآرمان شهیاند نیبود، اما نسبت ا یآرمان یشاه شهیاند
چگونه است؟  کند، یبه ما عرضه م یخیتار یشناس که جامعه رانیا خیتار

است و شالوده  دیجد یدانش یشناس است که جامعه نیپاسخ من به اجمال ا
در دوره . جدا کرد دیدوران جد یاه از ارزش توان ینم زیرا آن ن ینظر

را گذرانده  ییها خود، دوره یخینهاد سلطنت، در تحول تار ران،یا یاسالم
به عنوان . را صادر کرد یها حکم واحد دوره نیدرباره همه ا توان یاست و نم
. را یلمیهم نادرشاه را خودکامه خواند و هم عضدالدوله د توان یمثال، نم

را درباره آن دو صادر کرد،  یبتوان حکم واحد یشناس جامعه دگاهیاز د د،یشا
دو گونه متفاوت حکومت را روشن نخواهد  تیشتابزده ماه یداور نیاما ا

ـ که  رانیسرشت سلطنت در ا دنیفهم یکه به جا رود یآن م میکرد و ب
 اریبس تیواقع دنیآن است ـ خودمان را از فهم یمدع یشناس جامعه

 شهیاند خیبا منطق تار یشناس قواعد و احکام جامعه. میکنمحروم  یا دهیچیپ
باشد،  یو جد یعلم یا اگر رشته ران،یا خیتار یشناس و جامعه ستین یکی
به عنوان مثال، . بزند شهیاند خیبتواند قواعد خود را به محک منطق تار دیبا

و  یمقام رسم یها تینادرشاه، به رغم محدود یرسم سینو خیتار یحت
مخدوم  ران،یا خیدر تار کیتار اریبس یا در دوره یرسم یسینو خیالزامات تار

در  ه،یدوره آل بو لسوفانیاز ف یکیاما  داند، یخود را نمونه شاه خودکامه م
 نکهیا. نامد یم« انسان کامل»خود، عضدالدوله را  یفلسف یها از رساله یکی

را  یشاه یلسوفیف نکهیو ارا خودکامه بنامد  یشاه یرسم یسینو خیتار یحت
 شهیاند خیتار دگاهیبداند، از د« انسان کامل»نمونه  یافالطون شهیبرابر اند

 شهیاندو  خیو تار خیمهم در تار یها نکته نیبه ا توان یقابل تأمل است و نم
 . ماند توجه یب رانیا
و  خیتار یها از داده یاریکه بس میمطلب را از باب مثال آوردم تا بگو نیا 

 یها یاز آن است که بتوان با بررس تر دهیچیپ رانیدر ا شهیاند خیتار
ـ  میباش دهیشیندیآن ن ینظر یکه درباره مبان یـ البته، تا زمان یشناخت جامعه

ساده انگارانه است،  داز ح شیب یما از علوم اجتماع یکنون یتلق. داد حیتوض
ها  آن توان یهستند که م ییابزارها یکه علوم اجتماع میکن یتصور م رایز

به کار گرفت، هم چنان که از  ییابتدا یها مهارت یوارد کرد و با کسب برخ
و  میا ها را به کار گرفته آن ،یکیتکنولوژ یبا وارد کردن ابزارها شیپ یا سده

 یریدر به کارگ تیموفق ار،یبه احتمال بس. میبکن یها تصرف در آن میا نتوانسته
که در  یتیاز موفق یحت ستند،ین شیب ییابزارها مینک یکه تصور م یعلوم

 د،یدر حد صفر ـ کمتر است و شا یعنیـ  میا به دست آورده یانتقال تکنولوژ
 . بوده باشد زین یما منف شرفتیجهات، پ یاریاز بس

که  یو تا زمان میدار یمهم اریبس یخیو تار یبه هر حال ما مشکالت نظر 
نکته . روشن نخواهد شد ها نیا م،یننوشته باش یا هیپا خیتار یهقیبه قول ب

نوشته نشده باشد،  رانیا «یا هیپا خیتار»که  یاست که تا زمان نیا تیپراهم
در  هاز پنجاه سال است ک شیب. نخواهد شد نیتدو یشناس جامعه

 کیهنوز  یکه حت یدر حال شود، یم سیتدر یشناس جامعه رانیا یها دانشگاه
 ییمطلب را من در جا نیا. نوشته نشده است رانیا یسشنا اثر درباره جامعه
 یو مبان یام و اعتقاد دارم که نه مباد گفته زین استیدرباره علم س

درباره  یپرداز هیما روشن است و نه هنوز نظر یبرا استیو س یشناس جامعه
و  یشناس آن را با جامعه یها یدگیچیاست که بتوان پ دهیرس ییبه جا رانیا

 یتیسخنم را کوتاه کنم، با استفاده از ب نکهیا یبرا. داد حیتوض استیعلم س
 دیشه نینعش ا»: دیگو یم ییاخوان ثالث، که در جا یاز شاعر معاصر، مهد

« سنت»به نام  یدیکه شه ام آنبر  زی، من ن«دست ما یمانده است رو زیعز
ندارد، و من  یما هنوز مفهوم روشن یها در بحث کنم یـ که البته تصورم م

سنت عرضه کنم ـ  هیاز نظر یطرح ندهیکوشش خواهم کرد در دو کتاب آ
از نسبت با  یجامع هیکه نتوان نظر یدست ما مانده است و تا زمان یرو
عرضه کرد، راه پژوهش در  دیجد یها سنت در بحث گاهیو جا یسنت شهیاند

 ینقاد گر،یبه عبارت د. هموار نخواهد شد رانیا استیو س یشناس جامعه
و نه  رانیدر ا یامتناع علوم اجتماع طیبحث در شرا یعنیـ  یسنت شهیاند

منطق تداوم  نییندارد ـ و تب ییوجه معنا چیصرف امتناع تفکر که به ه
متشکرمـ  . باشد رانیدر ا شهیاند یا هیپا خیبر تار یا باچهیهم د دیسنت، با
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