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در اين شماره:
در اين شمارة تالش در بخش “نور و آينه“ همكار عزيزمان
مهرانگيز رساپور ،مبادرت به نشر مقالهاي بقلم داريوش آشوري از
شخصيتهاي صاحبنام جامعة روشنفكري ايراني و از
انديشمندان فرهنگساز كشورمان نمودهاند .كه در آن در نگاه
نخست بناي كار بر تبيين دقيقتر “قلمرو تفكر شاعرانه“ و يا به
زبان عاميانه آنچه كه در شعر و شاعري بدان پرداخته ميشود،
قرار داده شده است.
نويسنده آغاز مقالة خود را به طرح اين پرسش اختصاص داده
است كه :آيا “زمينة ويژهاي هست كه بتوان قلمرو تفكر شاعرانه
ـ تنها شاعرانه ـ شمرد“؟ داريوش آشوري در پاسخ به پرسش
فوق ـ همانگونه كه قابلتصور است ـ بويژه براي جامعه ايراني با
قرنها سابقه و تجربه با عرفان ،نگرش و بينشي را طرح ميسازد
كه براي ما بيگانه نيست.
نويسنده پس از اين پرسش و در بخش عمدة مطلب زمينة طرح
پرسش ديگري را فراهم ميسازد كه بصورت يك تك پرسش و
يا آنگونه كه خود مينامد“ ،پرسش آغازين و انجامين“ بارها و
بارها و “هر بار از نو“ برفضاي ذهني و فكري انسان “چيره
ميشود“ .پرسشي كه نه تنها فهم آن از عهده “هركسي“ بر
نميآيد ،بلكه حتي طرح آن نيز در توان هيچكس جز شاعري
صاحب “معرفت“ و “بينش“ (عارف) نيست “ .نخستين ،ژرفترين
و پاسخ ناپذيرترين پرسشها“ يعني راز هستي و اينكه:
برو اي زاهد خود بين كه زچشم من و تو  /راز اين پرده نهان
است و نهان خواهد بود!
قرنها تجربه انسان ايراني به ما آموخته است كه دامنه چيرگي
اين پرسش تنها در چارچوب تفكر شاعرانه باقي نمانده و نخواهد
ماند .امّا در هرصورت جاي اين پرسش را باز ميگذارد كه آيا
تحت سيطره و نفوذ اين يك پرسش “هستي“ يا به روايت ديگر
جهانبيني “عارفانه“ كه سرتا پاي ما از آن رنگ گرفته است
استعداد طرح بسي پرسشهاي“ ،جزئي“ و “محدود“ تر در زمينه
زندگي مادي و عادي انسان ايراني از وي سلب نشده است ؟
در پاسخگوئي به پرسشهايي “جزئي“ تر و “محدود“ تر نظير
“چرا ايران عقب ماند“! (كه مسلماً صالحيت پاسخگوئي بدان در
عرصه هنر و شعر و شاعري و ادبيات پيش پاي انديشمنداني چون
داريوش آشوري قراردارد) هر يك از انديشمندان كشورمان (كه
پرسش فوق مشغله جدي و اصلي ذهني اشان است) در تالشي
بي وقفه و هريك به فراخور موضوع ،ركني از اركان مهم جامعه
را به بررسي و نقد گذاشتهاند.
همانگونه كه در شمارة پيشين تالش گفتيم ،از جملة اين
صاحب نظران دكتر موسي غني نژاد است كه در چارچوب پاسخ

به پرسش فوق ،يكي از مراكز ثقل بحث را در تاليفات و آثار خود،
بر نقد تفكر ،ارزشها و مناسبات جمع گرايانه ـ قبيلهاي در ايران
نهاده است .وي در روند اين بحث نشان ميدهد كه چگونه و
ناگزير از دل چنين تفكر و ارزشهايي حكومتهاي قدرتمدار و
دولتهاي صاحب نفوذ و حضور گسترده در همة عرصههاي
زندگي اجتماعي تكوين و قوام مييابند.
قسمت چهارم از بخش اول كتاب غني نژاد “تجددطلبي و توسعه
در ايران معاصر“ سازگاري مناسبات جمع گرايانه ـ قبيلهاي با
نظرات اجتماعي و اقتصادي ظاهراً مدرن را نشان داده و بويژه در
بخش اقتصاد خطر نظرية مهندسي اجتماعي و ناگزير تبليغ و
تحكيم اقتصاد دولتي را گوشزد مينمايد .وي از اين مجموعه در
كشورهاي جهان سوم تحت عنوان “ايدئولوژي توسعه“ نام برده و
مؤلفههاي مهم آن نظير “تشكيل سرمايه““ ،استقالل اقتصادي“
و “نفي مصرفگرائي“ را مورد بحث و بررسي قرارداده و ضرورت
تجديدنظر در اين ايدئولوژي و در اين مؤلفهها براي رسيدن به
هدف “توسعه واقعي“ تكيه مينمايد.
از خوانندگان تالش بويژه عالقهمندان بخش زنان پوزش
ميطلبيم ،از اينكه به دو دليل ناگزير از حذف اين بخش در اين
شماره شديم:
 1ـ فشردگي مطالب اين دفتر كه به بحث “سنت و مدرنيته“
اختصاص يافته است.
 2ـ حادثه ترور  11سپتامبر در اياالت متحدة آمريكا و بدنبال آن
(و بدليل سياستها و حمايتهاي طالبان از سران و طراحان اين
نقشة شوم) و كشيده شدن پاي كشور افغانستان به جدال جديدي
كه اوراق خونين ديگري به دفتر تاريخ و سرنوشت تلخ اين ملت
ستم ديده ميافزايد.
عالوه بر اين وجود حكومت اسالمي در ايران بعنوان يكي از
كارگزاران مهم و فعال تروريسم بينالمللي و همچنين پافشاري و
ادامة سياست حمايت آشكار از گروههاي تروريستي ـ اسالمي
خودساخته در چنين شرايط حساسي از نظر به خطر افكندن
مصالح و امنيت ملي كشورمان توسط اين رژيم ،پرسشها و
نگرانيهاي بيشماري در مورد چگونگي تأثير روند اين حوادث
برسرنوشت كشورمان ايجاد نموده كه ما را برآن داشت بخشي از
نشريه در اين شماره را به طرح و بررسي اين پرسشها اختصاص
دهيم.
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مصاحبه با داريوش همايون

تروريسم ،بنيادگرائي اسالمي ،جنگ افغانستان و چشم اندازها
تالش :آقاي همايون از نظر من شما هميشه يكي از سياستمداران
و شخصيتهاي سياسي بسيار خوشبين بودهايد .چندي پيش كه
باهم صحبت كوتاهي در رابطه با حوادث جهان بعد از جريان ترور
 11سپتامبر داشتيم ،باز هم اميدواري و خوشبينياز سوي شما به
روند حوادث به نفع مبارزات دمكراتيك مردم مشاهده ميشد .در
حاليكه مجموعة اخبار و گزارشها حكايت از اين داردكه جهان و
هرگوشه اي از آن بنوعي در بدبيني و نگراني عميق نسبت به روند
حوادث و خطرات احتمالي ترور ،جنگ و خونريزي و ناروشني آينده
بسر ميبرد ،ممكن است بگوئيد كه ارزيابي شما از اوضاع بعد از
حادثه ترور در اياالت متحده آمريكا و حملة نظامي اين كشور به
افغانستان چيست؟ و چه ويژگي در اين لحظهها ميبينيد كه در
جهت تقويت مبارزات آزاديخواهانه ايرانيان است؟
همايون :نگراني هست اگر چه در بسياري جاها از اندازه ميگذرد،
الزم است .تركيب پيشرفته ترين تكنولوژيها با واپسمانده ترين
فرهنگها ؛ با اين “نادانان علم بدست افتاده“ جاي نگراني هم دارد.
ولي اين نگرانيها به دگرگونيهاي مثبتي در انديشه و عمل
انجاميده است .هشياري و عزم تازه اي كه در بسياري كشورهاي
كليدي ديده ميشود شايد بي  11سپتامبر پيش نمي آمد .يكي از
مهمترين تحوالت مثبت ،بدر آمدن نهائي جهان از دوران جنگ
سرداست كه درصف بندي تازه قدرتهاي بزرگ ميبينيم .نزديك
شدن آمريكا و روسيه احتماالً بزرگترين فرا آمدمثبت 11
سپتامبراست .اين دوكشوري بودندكه دردهههاي جنگ سرد
“درختان تلخ“ فراواني درهرگوشه جهان به رقابت يكديگر كاشتند ـ
عادتي كه روسها در سالهاي جنگ سرد دوم به تمام از آن بيرون
نيامدند .اكنون همان ميوههاي تلخ را ميبينند كه تازه دارد به بار
ميآيد.
از اين پس رقابت قدرتها خواهد ماند ولي بر يك زمينه سودهاي
مشترك حياتي و همكاريهاي گسترنده .ميدان بازي كشورها و
عناصر “ياغي“ كه دست بهر وسيله اي ميزنند تنگتر شده است.
جمهوري اسالمي يكي از اين كشورهاست كه در شكست طالبان
آينده تاريكتر خودش را نيز ميبيند .ميدان بازي او نيز بسيار تنگ
تر شده است .جبهه ضد تروريسم بين المللي در قندهار متوقف
نخواهد شد .مردم ايران اين را بهتر از گمراهان نه يكبار و دوبار
مي بينند كه اكنون دلسوزي به حال افغانان را بهانه كرده اند .من
البته به عنوان يك هوادار پادشاهي مشروطه نمي توانم تاثيرات
مستقيم و نامستقيم برآمدن پادشاه پيشين افغانستان را به عنوان
آشتي دهنده افغانستان از هم گسيخته ،در پيكار آزاديخواهانه مردم
ايران ناديده بگيرم.
(در باره دلسوزي به حال افغانان همين بس كه از خود آن چهار
پنج ميليون تني كه پيش از اكتبر گذشته از كشور خود گريختند،
بپرسند .اگر در قندهار به ادعاي ثابت نشده طالبان با دروغگوئي
مشهورشان  200تن زير بمبهاي آمريكا كشته شده اند ،خود آنها
در مزارشريف ،يك قلم  6000نفر را ،پس از گرفتن شهر ،سر

بريدند و صدائي هم از اين دلهاي نازك برنيامد .سروران بشر
دوست پيش از هم صدائي با مالعمر بد نيست تجربه پيكار ضد
امپرياليستي خود را به رهبري امام خميني به ياد آورند).
تالش :با اينكه غرب و بويژه آمريكا از دست داشتن حكومت
جمهوري اسالمي در بسياري از ترورهاي بين المللي در گذشته
اطمينان دارد ،امّا بنظر نميايد ايران موردتوجه كنوني اين كشور
براي حمالت نظامي باشد .چنين حمالتي در صورت وقوع چه
تأثيري ميتواند برروي سرنوشت سياسي كشور داشته باشد ،چه از
نظر مواضع حكومت اسالمي و چه از نظر جهت گيريهاي مردم
كه تجربه نشان داده هرچقدرهم كه مخالف حكومت باشند ،امّا
هيچگاه نسبت به حمله به خاك كشور بي طرف و بدون عكس
العمل نمانده اند؟ آيا پيامد چنين اقدامي شكاف جديدي در ميان
اپوزيسيون جمهوري اسالمي خواهد بود؟
همايون :حمله نظامي به خاك ايران به هيچ عنوان جايز نيست و
نيروهاي مخالف رژيم اسالمي ميبايد در مخالفت با آن يك صدا
باشند .ترديد نيست كه چنان اقدامي از هر نظر به زيان پيكار ايران
نيز خواهد بود .ولي پيوند جمهوري اسالمي با تروريسم بين المللي
و جنايات رژيم در جهان پس از  11سپتامبر برجستگي بيشتري
يافته است كه نيروهاي مخالف رژيم نبايد بگذارند به فراموشي
سپرده شود يا زير سايه مالحظات ديگر برود.
تالش :آيا فكر ميكنيد ايران به سكوت در برابر حمالت نظامي
آمريكا به افغانستان ادامه خواهد داد؟ اين تجربه را ما در جنگ
خليج هم داشته ايم .در دوران تسلط طالبان در افغانستان بشدت
احتمال ميرفت كه ايران درگير جنگ مستقيم با طالبان گردد امّا
چنين نشد .آيا اين خودداري و عقب نشيني از يك هوشياري و
پراگماتيسم سياسي جمهوري اسالمي در سياست خارجي نشأت
ميگيرد يا بيشتر داليل داخلي داشته و مربوط به عدم عالقه مردم
به سياستهاي ضد غربي رژيم ميباشد؟ آيا جمهوري اسالمي از
ادعاي رهبري مبارزات جهاني اسالم دست كشيده است؟
همايون :جمهوري اسالمي در بيرون حتا بيش از دورن به اقتضاي
موقع سخن ميگويد و رفتار ميكند .جناحهاي رژيم در افغانستان
نيز تقسيم كار كرده اند .از سوئي آمادگي براي نجات خلبان
آمريكائي ،از سوي ديگر محكوم كردن آمريكا .در پشت همه اين
مانوورها يك امر مسلم است .جمهوري اسالمي نه تنها احساس
خطر ميكند ،همه آينده خود را در افغانستان و آسياي مركزي
نقش بر آب ميبيند .سكوت و بي حركتي رژيم از درماندگي است.
ادعاي رهبري جهان اسالم پيشكش ،حكومت اسالمي به رهبري
“ ولي امر مسلمين “ در كشور همسايه اش نيز پس از اينهمه
سرمايه گذاريها نمي تواند نقشي بيش از يك ناظر ناخرسند كه
تنها ميتواند كارها را كمي خرابتر كند داشته باشد.
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تالش :آيا پس از اعالم برنامة گسترده كشورهاي غربي در مبارزه
عليه تروريسم بين المللي اين چشم انداز وجود دارد كه حكومت
جمهوري اسالمي از حمايت و حضور در گروههاي تروريستي
دست بكشد؟ فشارهاي غرب برجمهوري اسالمي به چه اشكالي
خواهد بود؟
همايون :دست داشتن جمهوري اسالمي در تروريسم بر همه
آشكار است و نوبت فشار آوردن بر آن نيز خواهد آمد .ولي تا
هنگامي كه كار طالبان و بن الدن به پايان نرسد عراق نيز بطور
جدي در دستور كار نخواهد بود.
يك جبهه متحد ضد تروريستي كه اروپا و روسيه نيز در آن باشند
وسايل كافي براي آوردن فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي بر رژيم
دارد كه پيوندهايش را با تروريسم ببرد .نمي بايد فراموش كرد كه
جنگ كنوني هر سرانجامي پيدا كند جمهوري اسالمي از آن
ضعيف تر بيرون خواهد آمد .در حكومت پنج ساله طالبان،
جمهوري اسالمي طرف گيرنده تجاوزات طالبان بوده است ،از
هزاران كشته در جنگ با قاچاقچيان افغان و ميزباني بي ميل سيل
پايان ناپذير پناهندگان ،تا ديپلماتهاي قصابي شده اش .اكنون
آمريكاست كه طالبان را كيفر ميدهد و رژيم اسالمي همچنان جز
نگرنده اي ناتوان نيست.
تالش :تصميم يكشبة حكومت پاكستان در دست شستن از
حمايت طالبان در افغانستان واعالم آمادگي در همكاري با آمريكا
در جنگ عليه طالبان و به منظور دستگيري بن الدن مسلماً تنها با
رابطة حسنة ميان آمريكا وحكومت پاكستان قابل توضيح نيست .با
توجه به مخالفتها و دشمنيهاي شديد ميان پاكستان و نيروهاي
ائتالفي شمال افغانستان ،آيا فكر ميكنيد در صورت سرنگوني
طالبان و تشكيل دولت ائتالفي افغانهاي مخالف پاكستان ،ميتوان
در آينده روابطي بدوراز تنش ودرگيري ميان اين دوكشورتصور
نمود .چقدر در اين ميان شايعة تقسيم افغانستان به قسمتهاي
شمالي و جنوبي با حمايت آمريكا ميتواندصحت داشته باشد.
باتوجه به اينكه منبع پخش اين خبر پاكستانيها هستندآيا ميتوان
تصور نمود كه با وعدة سپردن جنوب افغانستان به اين كشور،
عمالً حكومت نظامي و ژنرال مشرف به همكاري با آمريكا ترغيب
شده باشند؟
همايون :پاكستان برخالف جمهوري اسالمي بيشترين تأثير را
درتعيين سرنوشت افغانستان دارد .پاكستانيها به تندي از طالبان
بريدند زيرا:
الف ـ ميدانستند كه رژيم آنها ياراي ايستادگي در برابر دشمنان
دروني و بيروني خود را ندارد.
ب ـ با نگراني شاهد نزديك شدن هند به آمريكا بودند كه از
ماهها پيش آغاز شده است .هنديها بالفاصله همكاري كامل خود
را به آمريكا عرضه كردند.
پ ـ دورنماي افغانستان در زير تسلط دشمنان پاكستان ـ و
بسياري از افغانان پاكستان را مسئول شوربختي خودمي دانند ـ
آنها را به هراس افكند وتصميم گرفتند با پيوستن به آمريكا
برتحوالت آينده افغانستان نيز تأثير داشته باشند.
ت ـ از همه اينها گذشته آمريكائيان به آساني توانستند بازوي يك
حكومت ورشكسته (با  36ميليارد بدهي خارجي وزيرتحريم
اقتصادي) و از همه سو در خطر را بپيچانند .براي پاكستان هيچ
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چاره ايي نمانده بود .پيوستن به آمريكا سودهاي اقتصادي و
ديپلماتيك و سياسي بزرگي براي پاكستان دارد كه به خطر
شوريدن اسالميهاي متعصب و پشتوهاي پاكستاني و افغاني كه
سياست پاكستان را گروگان گرفته اند ميارزد .ژنرال مشرف
اميدوار است كه با شكست طالبان و جلوگيري از نا آرامي در
كشورش ـ كه تا اين لحظه توانسته است ـ جلو فرورفتن كشورخود
را درگلزار بنيادگرائي بگيرد وآن را قابل اداره سازد .پاكستان از
حكومت مصيبت بار مذهبي ضياء الحق بيش از پيش در سراشيب
اسالمگرائي افتاده است وآلودگي بيست ساله افغانستان ،بر تباهي
جامعه و حكومت بازهم افزوده است .پاكستانيها ،ناخواسته با
فرصتي تاريخي روبرويند.
در اينكه پاكستانيها براي نگهداري موقعيت برتر خود در افغانستان
تا تجزيه آن سرزمين نيزخواهند رفت ترديدي نيست ولي اين
برخود افغانهاست كه بلوغ شايسته چنين تجربه هراس انگيزي را
نشان دهند و بركينههاي سياسي وقومي چيره شوند .آمريكائيان
هيچ سودي در تن دادن به خواستهاي پاكستان ندارند و چنين
امتيازاتي نيز به كشور و حكومتي در وضع ياس آور پاكستان
نخواهند داد .طرح آمريكا براي آينده افغانستان ،حكومتي ائتالفي و
در برگيرنده است كه اروپا و سازمان ملل متحد نيز در كنار آمريكا
برآن نظارت داشته باشند .دبيركل ملل متحد هم اكنون نماينده اي
براي وظيفه سيزيف آساي تشكيل چنان ائتالفي گمارده است.
تالش :تحليلهائي ازسوي برخي منابع مطبوعاتي غرب موجود است
كه حوادث اخير بويژه ،بي ثباتي كنوني پاكستان ،آمريكا را الجرم
به جمهوري اسالمي نزديك خواهد نمود .آيا در آينده اي نه چندان
دور ميتوان رابطة دوستانه اي ميان ايران و آمريكا تصور نمود؟
همايون :برقراري رابطه ميان آمريكا و ايران تنها مسئله زمان است
و مافياي حزب اهلل هر چه بتواند خواهد كردكه زمان درازتر شود،
مگر آنكه مستقيماً بدست خودش باشد .آمريكائيان نيزتا امتيازات
در زمينه تروريسم و سالحهاي كشتار جمعي نگيرند نمي توانند بر
مخالفتهاي سخت داخلي چيره شوند .با اينهمه تحوالت پس از 11
سپتامبر روزنه اي بر حكومت اسالمي گشود است.
تالش :ميزان نزديكي جمهوري اسالمي به غرب و به آمريكا آيا
تأثيري بر روي مواضع شما و ساير گروهها و جريانهاي طرفدار
نظام پادشاهي نسبت به جمهوري اسالمي خواهد داشت؟
همايون :نزديكي و دوري مناسبات آمريكا و جمهوري اسالمي
براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار نيست .ما با تأسف و گاه
ناباوري به رفتار كساني مينگريم كه با هر باال رفتن درجه
مناسبات دو كشور به سرماخوردگي و گرمازدگي ميافتند .فشار
آمريكا و هر كشور ديگري به جمهوري اسالمي براي رعايت
حقوق بشر بسيار سودمند است و ما خود بارها به دوستان اروپائي
در احزاب راست و چپ ميانه اهميت چنان فشارهائي را گوشزد
كرده ايم ،و اصرار داريم كه برداشتن تحريم اقتصادي آمريكا ـ كه
از آن پشتيباني كرديم ـ به اين موضوع نيز بستگي يابد .اما
سرنوشت مبارزه مردم ايران در گرو رابطه با آمريكا نيست.
تالش :با تشكر از وقتي كه به ما داديد.
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“ترديدها و اميدها“
نبردي براي صلح در افغانستان
نجيبه هوتكي درسال  1334خورشيدي در يك خانوادة روشنفكري در شهر كابل پا به جهان گذاشت و پس از تحصيالت ابتدائي و متوسطه وارد دانشگاه
كابل گرديد .در پايتخت تحصيالت عالي را تا مرحلة ليسانس در رشته روزنامه نگاري و علوم ارتباطات به پايان رساند و پس از آن در وزارت فرهنــگ و
اطالعات وقت مشغول بكار شد .در سال  1357مديريت مجلة “ميرمن“ (زن) را برعهــده گرفــت و در ســال  1360تحــت عنــوان مــدير مســئول مجلــة
“دوستي“ ارگان “سازمان صلح و همبستگي جمهوري دموكراتيك افغانستان“ به تالشهاي مطبوعاتي خود ادامه داد و همزمان وظيفــه معاونــت اتحاديــه
ژورناليستهاي (ج .د .ر) كشور را برعهده داشت.
نجيبه هوتكي به عضويت سازمان دموكراتيك زنان افغانستان كه در سال  1344تأسيس شده بود ،در آمد و تا امروز به مدت  30سال از سالهاي نوجواني
و جوانياش را در كسب حقوق و آزاديهاي زنان ميهناش سپري نموده است .با به روي كار آمدن دولت حفيضاهلل و تسلط بر حزب وي در ســال 1357
همراه تني چند از اعضاي سازمان دمكراتيك زنان افغانستان روانه زندان و پس از رهائي از زندان در اختفاء به مبارزات خود و اينبار عليه گروه امين ادامه
ميدهد .نجيبه برنقش انقالبي و ارزشمند زنان عضو سازمان در اين دوره از مبارزات تكيه داشته و معتقد است اين مبارزات در دفتر تاريخ زنان افغانستان
ثبت خواهد شد .بعد از سرنگوني حكومت امين وي به عضويت هئيــت رهبــري شــوراي سراســري زنــان افغانســتان برگزيــده شــد .ورود و قــدرتگيري
“مجاهدين“ در افغانستان نقطه پاياني بود برتالشهاي بي وقفه نجيبه هوتكي در داخل كشور .در اين هنگام وي مجبور به ترك خاك مــيهن شــده و در
مهاجرت سياسي اجباري دوراني كامالً جديد از مبارزات خويش را در راه حقوق زنان افغان ادامه ميدهد.

نجيبه هوتكي

جواب ارائه بدارم .در گفتار من كه شـما فكـر كـرده ايـد دو دلـي
وجود دارد .من محقم دو دله باشم ،چون ابرازي كه من در مـورد
وطنم ميكنم و به گذشته هاي وطنم نظر مياندازم بايد چنين دو
دله باشم كه آيا باز هم در گفته ها و وعده ها در از بين بردن النه
هاي تروريستي نيم كاسه اي زير كاسه وجود نخواهد داشت .ورنه
آمريكا و هم پيمانانش تا حال چرا دست به عمل نمـي زدنـد .آيـا
اين عمل نظامي صرف و محاط به آنچه گفته شـد بـاقي خواهـد
ماند يا مساحات و محالت مسكوني هم بمباردمان قـرار خواهنـد
گرفت .حاال چنين كه ديده ميشود بايد دو دله بود.
تالش :فكر ميكنيد اين جنگ چـه تـأثيري بـر شـرايط امـروز
افغانستان خواهد داشت؟

تالش :سركار خانم هوتكي شما در مقام رئيس شوراي زنان افغان
در آلمان اخيراً نامه اي سرگشـاده خطـاب بـه جـورج دبليوبـوش
رئيس جمهور اياالت متحدة آمريكا ارسال داشته ايد كه در هفتـه
نامة دي سايت آلمان نيز انتشار يافـت .در ايـن نامـه كـه بعـد از
عمليات تروريستي  11سپتامبر در آمريكا و قبل از حمالت نظامي
آمريكا به افغانستان نگاشته شده است ،از سوي شـما نسـبت بـه
آينده و حوادثِ در راه ،ابراز ترديد ،دو دلي و نگراني شده است.
هوتكي :با تشكر از اينكه به من وقت داده شد تا در مورد نكـاتي
كه نزد شما هم نمودار است روشني انداخته و بـه سـئواالت شـما

هوتكي :روز بـه روز در جنـگ آمريكـا و متحـدين شـان مقابـل
تروريستان “ اسامه بن الدن و طالبان “ مناطق مسـكوني تحـت
بمباردمان قرار ميگيرد .اين عمل خود بخود اعتـرا مـردم را
بلند كـرده و مـردم را دور فندامنتاليسـتان و حاميـان شـان جمـع
ميكند كه سبب بوجود آمدن مشكالت بيشتر گرديـده و منطقـه
بدست بنيادگرايان خواهد افتاد .در آنصورت موقـع مناسـب پيـاده
سازي حالت نورمال و تشكيل حكومت به پايه هاي وسـيع يعنـي
اشتراك تمام نيروهاي جامعه در تشكيل دولـت از دسـت خواهـد
رفت.
تالش :ميدانيم كه بـا آمـدن بنيادگرايـان مـذهبي و نيروهـاي
طالبان بيشترين ظلم و رنج و سختي متوجه زنان افغانستان شـد.
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درلحظات كنوني موقعيت زنان افغان چه خواهـد بـود و مبـارزات
شما و ساير زنان افغاني متوجه چه اهدافي است؟

از دور و نزديك كشور ،دست از مداخله كشيده و از مسلح ساختن
گروپ ها جلو گيري كنند.

هوتكي :در مورد موقعيت زنان در افغانستان از همـه بيشـتر بايـد
مشوش بود چون اين قشر جامعه در افغانستان هميشه تحت ظلم
و سلطة پدرساالران قرار داشته اند.گاهي با تيـزاب پاشـي بـروي
شان ،گاهي با شالق زدن بي مورد و باالخره بي خودي اخـراج از
كار و تعليم و حتي منع بيرون آمدن از خانه رسانيده ميشوند .و
گاهي هم كه توانسته اند سر باال كنند و از حقوق خود دفاع كنند،
مخالفين شان با سوء استفاده از ديـن اسـالم ايشـان را سـركوب
كرده اند .قبل از سپردن حكومت بدست فندامنتاليستان يعني قبل
از دهة گذشته زنان افغان در تمـام امـور جامعـه فعـال بودنـد .در
تصميمات دولتي رول مهمي را بعهده داشـتند ولـي بـا روي كـار
آمدن اين فندامنتاليستان بود كه زنان در افغانستان رفتـه رفتـه از
هـر چيــز محــروم گرديدنــد تــا اينكــه طالبــان ايشــان را زنــداني
چهارديواري خانه هاي شان ساختند كه جهـان خـوب آگـاه بـوده
است ولي كسي به كمك ايشـان نشـتافت .زنـان افغـان هميشـه
براي آزادي خود و وطن شان مبارزه كرده و باز هم به مبارزه خود
تا اعادة حقوق خويش و رهائي از بند بنيادگرايان و عقـب گرايـان
ادامه خواهند داد .كه شوراي ما يعني شوراي زنان افغان در آلمان
هم همين هدف را تعقيب مينمايد.

تالش :آيا شما فكر ميكنيد چنانچه همة اين اقدامات منجر بـه
برچيده شدن بساط طالبان از كشور گردد نيروهاي جانشـين قـادر
به بازگرداندن آرامش و ثبـات و خاتمـه دادن بـه جنـگ و خـون
ريزي و آوارگي در افغانستان خواهند بود؟

تالش :با اينهمه چنين بنظر نمي آيد كه بيش از دو دهه جنگهاي
خانمـان برانــداز داخلــي و شــوربختي بـي ســابقه اي كــه ســلطة
استبدادي طالبان براي كشور و بويژه براي زنان و كودكان در پـي
داشته ،بدون دخالت كشورهاي غربي پايان پذيرد .استقبال سـران
“ ائتالف شمال “ يعني نيروهاي مخـالف و درگيـر بـا طالبـان در
شــمال افغانســتان از كمكهــا و حضــور نظــامي آمريكــا و ســاير
كشورهاي غربي در ايـن درگيـري و همچنـين مـذاكراتي كـه در
ايتاليــا بــا حضــور ظاهرشــاه ،پادشــاه ســابق افغانســتان صــورت
ميگيرد ،بيانگر رضايت وحمايت رهبران سياسي مخالف طالبـان
از اين دخالت است.

هوتكي :در كشور ما از دو دهه به اينطرف جنـگ ادامـه دارد چـه
جنگ بنيادگرايان با ديموكراتها بـوده و يـا جنـگ بـين نيروهـاي
قدرت طلب فندامنتاليستان و عقب گرايان بوده .فكـر مــيكـنم
هيچ وقت يك نيرو بـه تنهـائي نمـي توانـد در افغانسـتان دولـت
پايداري را بوجـود آورد الـي بشـكل ديكتـاتوري .كـه نتيجـه آن
باالخره بربادي دوباره خواهد بود .من فكر ميكـنم اگـر طالبـان
كه دست نشانده هـاي بيگانگـان انـد كـه بخـاطر ارضـاء اميـال
اقتصادي خودها ايشان را وارد ميدان كردند و حاال خود با ايشـان
دست بگريبان اند ،از بين برده شوند .كـه هـدف حمـالت فعلـي
آمريكا و متحدين او در افغانستان همين است .بايد در افغانسـتان
تمام اقوام و نيروهاي سياسي و اجتماعي متحدانـه بـراي احيـاي
حكومت به پايه هاي وسيع دعوت و حق داده شوند ،دست اندازي
و مداخلة خارجي بخصوص كشورهاي همسايه قطع گردد .در غير
آن چنانچه در باال تذكر دادم اين و آن نيـرو را بـه تنهـائي پـيش
كشيدن و الويت دادن باز هم عملي است مثل دريخ نوشـتن و در
آفتاب گذاشتن.
تالش :خانم هوتكي سپاسگزاريم از بابت وقتي كه در اختيـار مـا
قرار داديد.

هوتكي :ما معتقد هسـتيم كـه اگـر نيروهـاي دمكـرات جهـان از
آمريكا تا جهان غرب بخواهنـد ،ميتواننـد ارسـال سـالح را بـه
گروپ هاي درگير در جنگ قطع نمايند .امكان برقراري صـلح در
افغانستان و منطقه خواهد بود .در غير آن فكر ميكنم بـا وجـود
تالش هاي پيگير نيروهاي صلح خواه ،تأمين صلح مشكل خواهد
بود.
مردم افغانستان مردم صلح خواه و آرامش جواند عنعناتي (رسم و
عادت) در كشور ما رايج است كه ميتوان به آن متكي بود .مثالً
همين حال اگر ظاهر شاه ،پادشاه سابق افغانستان به خـود جـر ت
داده وارد معركه گردد به يقين مردم افغانستان دور اين مرد جمـع
خواهند شد و راهي براي تأمين صلح در كشـور جسـتجو خواهنـد
كرد .بشرطي كه همسايه هاي افغانستان و ديگر نيروهاي مخالف
5
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محمد عيسي اسحق زايي در شهر كابل در خانواده اي روشنفكر ،در سال  1338متولد گرديده تحصيالت خويش را در رشته حقوق دانشگاه كابل به پايان
رساند .در پست هاي حزبي و سياسي شهر كابل قواي مسلح و شوراي مركزي حزب وطن افغانستان قبل از سال  1992ايفاي وظيفه نموده ،بعد از
شكست موقتي حزب براي احياي حزب و اتحاد روشنفكران ملي كشور تالش مينمايد .وي در كنفرانس سراسسري حزب در سال  1997به مقام دبيري
حزب وطن انتخاب شد .مبارزات محمد عيسي عليه نيروهاي چپ و راست افراطي و توان سازماندهي او در بسيج روشنفكران ملي در مبارزه بخاطر صلح،
دموكراسي و حقوق بشر موجب گزينش مجدد وي در دومين كنگره حزب وطن افغانستان به مقام دبيركلي حزب گرديد.

پايداري اتحاد و صلح پايدار در افغانستان

تالش :آقاي اسحاق زايي براساس آنچه رسماً اعالم شده ،هدف
حمالت نظامي آمريكا به افغانستان در درجه نخست دستگيري
اسامه بن الدن است كه ظاهراً هنوز در افغانستان بسر ميبرد .آيا
فكر ميكنيد اين هدف از طريق حمالت نظامي و اين جنگ به
نتيجه خواهد رسيد؟ و آيا قابل تصور است كه اين جنگ
سرنگوني حكومت طالبان را در پي داشته باشد؟
اسحق زايي :قبل از ارائه پاسخ ميخواهم از مسئولين مجله
تالش كه بخاطر دموكراسي و آزادي مبارزه ميكنند ومي
خواهند از تحقق اعالميه جهاني حقوق بشر در افغانستان نيز
حمايت نمايند اظهار سپاس و قدرداني نمايم.
اخيراً عمليات نيروهاي تروريستي در  11ديسمبر در اياالت
متحده آمريكا نشان داد كه تروريزم ابعاد جهاني كسب نموده و
نه تنها منطقه بلكه جهان را به مخاطره مواجه ساخته است.
به نظرحزب ما مبارزه عليه تروريزم به اتحاد نيروهاي مدافع،
دموكراسي و حقوق بشر نيازمند است تا بنيادگرايي بخصوص
بنيادگرايي مذهبي خشن و استبداد آن دنيا را به مخاطر مواجه
ساخته است ضرورت مبرم دارد .زمان آن فرارسيده تا ديگر
نگذاريم تروريزم از وسايل مذهبي و ناسيوناليزم بخاطر حفظ و
بقاي خود استفاده نمايند .گرچه رشد و نيرومندي تروريزم و
بنيادگرايي ناشي از سياست هاي غلط و اشتباه آميز بود كه در
شرايط جنگ سرد از جانب ابرقدرت هاي جهان دنبال شده است.
ولي اخالقاً حق نداريم پديده هاي كه اكنون بشريت را تحديد
ميكنند بگذاريم گسترش يابد .زيرا مكروب هاي تروريزم هيچ
فضاي را مصون نخواهند گذاشت .افراطيون مذهبي دشمن
دموكراسي اند و هرنوع پيشرفت و آزادي اجتماعي و مدني براي
آنها قابل تحمل نيست .زيرا پيشرفت و تكامل اجتماعي كه جبراً

مسير خويش را طي خواهد كرد با منافع آنها مطابقت ندارد .تعداد
نيروهاي كوتابين و پر كامپلكس غير آگاهانه و غير مستقيم از
عمالت  11ديسمبر حمايت ميكنند و در راه مبارزه عليه تروريزم
سنگ اندازي مينمايند ولي غافل از اين اند كه پديده تروريزم
جاي مصوني براي هيچ نيروهاي مترقي باقي نمي گذارند .ما
پيشنهاد ميكنيم تا ملل متحد و همه جهان در مبارزه عليه
تروريزم از وسايل و شيوه هاي درست و موثر استفاده نمايند.
عمليات نظامي هميشه بايد بحيث آخرين ميتود بكار رود .و آن
هم زمانيكه هيچ اميد براي شيوه و قايوي و اصالحي باقي نماند.
چنانچه بعضي اوقات عضو بدن انسان كه شيرين ترين چيز براي
هر انسان تلقي ميشود ولي بخاطر جلوگيري از نفوذ مكروب
بيشتر و نابودي كامل جسم مصلحت به قطع اعضاي بدن
صورت ميپذيرد .به همين خاطر است تا بيشتر ضرورت مبارزه
جدي عليه تروريزم دقيقتر و درست علمي و منطقي با زبان ملي
و مذهبي مردم توضيح شود .و تالش صورت پذيرد تا مركز
مبارزه عليه تروريزم ابعاد جهاني بخود بگيرد و كل جهان اين
پديده را طاعون تلقي نموده با احساس مسئوليت ملي و انساني
بخاطر آن بسيج گردد در آن صورت ميتوانيم افغانستان و جهان
را از شر آن نجات بدهيم.
نيروهاي افراطي طالبان قبل از  11ديسمبر موقعيت جداگانه
بخود گرفته بودند .حمايت پاكستان و عربستان سعودي بحيث
متحدين نزديك اياالت متحده آمريكا از طالبان تصورات
نيروهاي سياسي را بگونه ديگر مطرح ميساخت ولي شرايط فعلي
نشان داد كه نيروهاي فناتيك بخصوص در پاكستان و عربستان
سعودي بازي ماهرانه را براي انتخاب محل و تقويت مواضع
خويش به راه انداخته بودند .كه اكنون بازي هاي گذشته ختم
شده است .و نيروهاي مدافع دموكراسي حاال ميتوانند با دست
بازترعمل نمايند .زيرا ديگر جاي ترديد براي مبارزه عليه فناتيك
مذهبي طالبان بخاطر نجات مردم افغانستان و صلح و ثبات
منطقه باقي نميگذارد .من فكر ميكنم طالبان و هكذا همه
نيروهاي فناتيك مذهبي عمال از لحاظ سياسي ختم هستند و
ميكوشند آخرين تالش ها را براي بقا خويش انجام بدهند .نبايد
فراموش نمائيم زيرا هم اكنون هم ادامه دارد كه افراطيون
مجاهدين و طالبان زير نام دين مقدس اسالم همه آزادي هاي
مردم و بخصوص زنان رنجديده افغانستان را سلب نموده اند.
افغانستان را به مركز تروريزم و قاچاق مواد مخدر و مداخله
بيگانگان مبدل ساختند همه مردم زير استبداد خشن آنها رنج
ميكشند و خواهان آزادي و نجات خويش اند .من مصمم هستم
كه اتحاد جهاني مدافعين دموكراسي و حقوق بشر با نيروهاي
دموكرات ملي و مردم رنجديده افغانستان در مبارزه عليه تروريزم
و بنيادگرائي راه را بسوي ايجاد حكومت ملي و انتخابي به اراده
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مردم افغانستان باز خواهند ساخت و به حاكميت ننگين نيروهاي
عقب گرا نقطه پايان خواهند گذاشت.
تالش :پس از سرنگوني طالبان گفتگو از تشكيل يك حكومت
جديد از ائتالف نيروهاي مختلف در افغانستان ميباشد .امّا
تجربه نشان داده است چنين ائتالفهائي دوام چنداني نداشته و
بسيار شكننده اند .چه شرايطي تضمين ميكند كه اينبار و پس از
برچيده شدن بساط طالبان ،نيروهاي جانشين به جنگ و جدالي
ديگر در نيفتاده و آرامش و ثبات به كشور شما باز گردد؟
اسحق زايي :اگر مانند گذشته نيروهاي مدافع دموكراسي متفرق
و جدا از هم عمل كنند و مانند گذشته جهان باز هم افغانستان را
تنها بگذارد و يا اينكه نيروهاي جهاني باز هم منافع مردم
افغانستان را درست محاسبه نكنند و در اتحاد با نيروهاي واقعا
دموكرات ملي و مدافع حقوق بشر و دموكراسي طلب تكيه
نپذيرد خطرات جدي باز هم در آينده متوجه مردم افغانستان و
هكذا متوجه منطقه و جهان خواهد بود.
من فكر ميكنم كه فاجعه  11ديسمبر صفحه جديد مبارزه را
عليه بنيادگرايي مذهبي در جهان باز ساخته است كه امكان
زيست نيروهاي فناتيك را در آينده محدود ميسازد .زيرا جهان از
هر وقت ديگر اين خطرات را لمس كرده است.
تالش :تا جائيكه از مواضع حزب وطن اطالع داريم ،شما مخالف
مبارزات مسلحانه در كشور خود هستيد .امّا در شرايط كنوني كه
حكومت طالبان از يكسو به دليل حمايت آشكار از اسامه بن
الدن موجبات سخت ترين حمالت هوائي از سوي آمريكا به
خاك افغانستان را فراهم ساخته و از سوي ديگرعمل اين
حكومت در داخل كشور در ايجاد ترور و وحشت ،كشتار و نقض
گستردة حقوق انسانها و بويژه زنان بي سابقه است ،به چه روش
و بياري كدام نيروهاي فعال در كشورتان ميتوان شرايط را تغيير
داد و افغانستان را از تسلط نيروهاي بنيادگرا و تروريستهاي
اسالمي رهانيد؟ با توجه به اينكه بزرگترين احزاب سياسي
مخالف طالبان در جنگ مستقيم نظامي با اين حكومتند و از
حمالت نظامي آمريكا نيز حمايت ميكنند.
اسحق زاييي :بلي شما درست درك نموده ايد .سياست حزب ما
مبتني بر برنامة حزب سياست عدم تشدد و صلح آميز است .دفاع
از عمليات نظامي آمريكا كه بوسيله نيروها جمعيت اسالمي
مجاهدين در شمال افغانستان صورت ميپذيرد خصلت دو گانه
دارد .تعداد از نيروها بخاطر رسيدن دوباره غصب قدرت و منافع
گروهي خويش هر نيروي را چه روسي چه آخوندي و چه غربي
باشد تائيد مينمايند بدون اين كه منافع مردم و صلح جهان را مد
نظر داشته باشند.
ولي از آنجائيكه نيروهاي سالم سياسي و ملي و مدافعين واقعي
دموكراسي ميخواهند جهان را از حمله اياالت متحده آمريكا را
در مبارزه عليه تروريزم حمايت نمايند اهداف معين سياسي و
اجتماعي دارند .كه كسب كرسي ها و كسب قدرت گروهي اصالً
مطرح بحث نيست .زيرا آنها با درك عميق از ماهيت تروريزم
ماهيت خشن و استبداد نيروهاي عقب گرا در اين مبارزه انساني
آگاهانه كشانيده شده اند .كه ميتوانند متحدين سياسي و اصلي
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براي مردم افغانستان و جهان مدافع صلح و دموكراسي باشند.
نبايد فراموش نمائيم كه روحيه قدرت طلبي و يكتازي تعداد از
نيروهاي چپ و راست افراطي باعث بروز جنگ ،مداخله خارجي،
ويراني كشور ما و نقض خشن حقوق بشر در افغانستان شده
است.
به راه اندازي كودتا عليه پالن پنج فقره ملل متحد در سال
 1992بروز خالء قدرت و كشانيدن افغانستان در چنگال فاجعه و
تروريزم همه و همه ناشي از سياست هاي فناتيك چپ و راست
افراطي در طي بيشتر از بيست سال در كشور ما بوده است .كه
تنها اكنون مردم افغانستان بلكه جهان را نيز به مخاطره مواجه
ساخته است.
تالش :دخالت كشورهاي مختلف در مسائل افغانستان موجب
پيدايش ساختار پيچيده اي از وابستگي سياسي و اقتصادي كشور
شده است .بيشتر احزاب و گروههاي درگير در جنگهاي
افغانستان بواسطه نيازشان به كمكهاي تسليحاتي و مالي به
يكي از كشورهاي همسايه و حتا غير همسايه به قعر وابستگي به
سياستهاي كشورهاي مداخله گر در غلطيده اند و متاسفانه ظرف
اين دو دهه افغانستان به مركز تالقي و درگيري منافع سياسي
متضاد كشورهاي خارجي بدل شده است.
از نظر شما چگونه و به چه طريقي ميتوان به اين پروسة منفي
خاتمه داد و براي آيندة افغانستان وضعيتي پديد آورد كه رهبران
سياسي احزاب آن تنها براساس منافع ملي كشور سياستهاي خود
را تنظيم و به پيش برند؟
اسحق زايي :يكي از عوامل اساسي جنگ و ويراني كشور ما
مداخله روشن رژيم هاي پاكستان ،روسيه و ايران در امور داخلي
افغانستان در طي بيشتر از بيست سال ميباشد .مداخله اين
كشورها و عطش جنون آميز كسب منافع خود در افغانستان وضع
منطقه و جهان را متشنج ساخته است .كنترول جدي از عدم
مداخله و كمك به نيروهاي درگير جنگ وابسته و فناتيك
بوسيله ملل متحد و كشورهاي بزرگ جهان و هكذا اتحاد
نيروهاي ملي و مدافع دموكراسي و حكومت قانون و جامعه
مدني ميتواند به نظم اجتماعي و استقرار صلح و ثبات كشور و
منطقه كمك نمايد.
تالش :در حقيقت در پيدايش وضعيت امروز افغانستان كليه
احزاب و نيروهاي سياسي مستقر در شمال كشور يعني گروههاي
“ ائتالف شمال “ دستي و سهمي داشته اند ،چه سازمانها و
گروههاي چپ باقي مانده از كودتا عليه ظاهر شاه و تغييرات
خونين حكومتي بعد از آن و همچنين نيروهاي معروف به
مجاهدين .هر چند طالبان بيشترين صدمه و خسران را براي
افغانستان به بار آورده است ،امّا با وجود اين اينجا و آنجا صحبت
از سهيم ساختن بخشهاي معتدلِ دستة طالبان در قدرت سياسي
آينده است .با وجود چنين حكومت ائتالفي آن هم با وجود
طالبان آيا ميتوان به آيندة سياسي افغانستان بر مبناي احترام به
حقوق بشر بويژه حقوق زنان اميدوار بود؟
بقيه در صفحه 27
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بنيادگرائي تماميت خواه مذهبي ،تروريسم و اقتدارگرائي
دکتر حسن کيانزاد

پيشگفتار
رويداد هولناك يازدهم سپتامبر  2001و پيامدهاي دگرگون كننـده
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و بـويژه امنيتـي جهـاني آن ،فرصـتي
است استثنائي براي يك تحليل و بررسي بنيادين پروسه بنيادگرائي
تماميت خواه اسالمي ،تروريسم و اقتدار طلبي مذهبي و يـا اسـالم
سياسي و فرآيندهاي آن در دهههاي گذشته ،بويژه كه مـا ايرانيـان
در بيست و سه ساله گذشته از اثرات شوم آنها بر كنار نمانده ايم.
بنيادگرائي تماميت خواه اسالمي براي نخسـتين بـار در رابطـه بـا
انقالب اسالمي ايران ،افكـار عمـومي مـردم جهـان و رسـانههاي
گروهي را متوجه خود كرد ،امّا خيلي ديرگام تر از اين انقالب كه با
سرنگوني رژيم گذشته همراه گرديد ،وجود داشته اسـت .نخسـتين
سازمان سُني گراي قرن بيستم بنام اخوان المسلمين درسال 1928
بوسيله حسن البناء ( )1949 – 1906در مصر تاسـيس گرديـد ،در
سال  1948بطور موقت منحل و سـرانجام در سـال  1954پـس از
سوء قصد بجان جمال عبدالناصر ،براي هميشه غير قـانوني اعـالم
گرديد .اين جمعيت نخستين محمل ايدئولوژيك و سازماني اسـالم
سياســي معاصرگشــت .شــايان توجــه اســت كــه ســازمان اخــوان
المسلمين در روزگاري فعال گرديد ،كه در برابـر اسـتعمار اروپـائي،
جنبشهاي ناسيوناليستي و غير دينـي و مخالفـت روشـنفكران بـا
سُنت و تعصب ديني بخود شكل گرفته بود ،خالفت عثماني بدست
كمال آتاتورك برانداخته شده بود و در مصر احزاب ناسيوناليسـت و
مليون خواستار برپائي يك دولت ملي بر پايه يـك قـانون اساسـي
دموكراتيك بودند .در برابر يك چنين جنـبش مردمسـاالر و ملـي،
سازمان اخوان المسلمين با شعار “ قانون اساسي ما قـران اسـت “،
به ميدان پيكار سياسي گام نهاد .به باور آنـان ،اسـالم پاسـخگوي
همــه نيازهــا و مشــكالت زمانــه بــوده و مســلمانان احتيــاجي بــه
دموكراسي وارداتي غرب ندارند .حسن البناء بنيانگذار و رهبر اخوان
المسلمين جمعيت خود را بگونـه جنبشـي فراگيـر ،طريقـي ُسـني،
حقيقــي ،صــوفي ،ســازمان سياســي ،باشــگاهي ورزشــي ،واحــدي
فرهنگي و تربيتي و شركتي اقتصادي ،توصيف نمود.
در اين راستا ،ديدگاههاي سيدقطب ( 1906ـ  )1966نظريه پرداز
مصري كه در روزگار ناصر به دار آويخته شد ،انديشههاي ابوالعـاي
مـــودودي ( 1903ـ  )1979رهبرجماعـــت اســـالمي پاكســـتان
وهمچنــين نظريــه حكومــت اســالمي روح اهلل خمينــي ( 1902ـ

 )1989را ميتــوان زمينــه ســاز و آغــازي بــراي رشــد و گســترش
حركتهاي بنيادگرا و تماميت خواه اسالمي بشـمارآورد،كـه بـراي
رسيدن به قدرت سياسي و برپـائي “حكومـت اهلل“ بـرروي زمـين
وهمچنين برداشتن مخالفين خود و براندازي سيستمهاي حكـومتي
غير اسالمي بـه هروسـيله اي ،حتـي تـرور جـايز دانسـته و تبليـغ
ميكنند .در اين ميان خمينـي نخسـتين روحـاني شـيعه بـود ،كـه
توانست در فوريه سال  1979انقالب بنيادگراي اسالمي را در ايران
پيروز كند و جمهوري اسالمي را بنيان گذارد.
ژيل كپل پژوهشگر مركـز ملـي پژوهشهـاي علمـي فرانسـه در
مؤسسه مطالعات سياسي پاريس در كتاب “جهاد“ در بررسـي سـير
تحول اسالم سياسي ،سخن از سه دوره و يا سه مرحلـه بـه ميـان
ميآورد .نخست دوره شكل گيري و تكوين (دهه  1960تـا ميـان
دهه  ،)1970دوم دوره اعتال ،و گسترش (از ميانـه دهـه  1970تـا
 )1991و سوم دوره بحران و كاهش جاذبه از  1991به پس .بنظـر
ميآيد كه پروسه سير تحول اسالم سياسي براي رسيدن به اقتدار و
حكومت اهلل بر روي زمين ،نه تنها وارد سومين دوره خود ،يعنـي “
بحران و كاهش جاذبه “ گرديده ،بلكه بارويداد يـازدهم سـپتامبر و
پيامدهاي آن( ،از جمله مبارزه پرگستره جهاني با تروريسم ،كـه از
سوي جريانهاي راديكال اسالمي و پايوران آنها ،بگونه ابـزار كـار
براي پيشبرد آماجهاي پيونـد خـورده بـا الهيـت و شـريعت ،بـراي
نابودي مخالفين بكار گرفته ميشـود ).سـيري پـس رونـده بخـود
گرفته ،بگونه اي كه ميتوان از يـك دوره چهـارم ،يعنـي پـااليش
مذهب از راديكاليسم واقتدار گرايي و تنش آفريني و قرارگيـري آن
در جايگاهي كه شايسته و سزاوار راستين آن است .يعني پاسـداري
از حرمــت و اخــالق ،بردبــاري و شــكيبايي و نيــك انديشــي
باورمنــدانش ،ســخن بميــان آورد .در رابطــه بــا ميهنمــان ايــران،
همانگونه كه همگان ميدانيم ،حاكميت تماميت خواه واليت فقيـه
ساليان درازي اسـت كـه وارد ايـن دوره بحـران و كـاهش جاذبـه
تعريف شده از سوي كپل به سبب ناباوري مردم بـه حكـومتگران،
شده و اكنون ملت ايران با برخورداري از اين دوران تجربههاي تلخ
بيست و سه ساله حكومت اسالمي و با بريدگي ازكل نظـام حـاكم
درراستاي برپايي ساختاري مردمسـاالر ،كـه بـا بركنـاري اسـتبداد
مذهبي و جدايي دين از حكومت همراه خواهد بود ،گام بر ميدارد.
شناخت و آگاهي به دانستنيها و آموزههاي پژوهشگران بيشمار ،كه
در فراز از آن سخن بميان آورديم و در زير ژرفا به آن ميپـردازيم،
دانشي است اجتماعي و سياسي و دستمايه اي ارزشمند ،كـه از آن
در جهت رسيدن به آماجهايي كه در پيش داريم ،نمي تـوان چشـم
پوشي كرد.
بخش نخستين ،بنيادگرايي تماميت خواه مذهبي
Religioese Fundamentalismus
بنيادگرايي تماميت خواه مـذهبي بگونـه اسـالم سياسـي تعريـف
ميگردد و آماج برپايي نظامي است خدايي برروي زمـين براسـاس
سُنت و قوانين فقهي و شرعي .پرفسـور باسـام تيبـي Bassam
( Tibiاز سوريه با تحصيل دررشـتههاي علـوم اجتمـاعي ،فلسـفه
وتاريخ ،از سال  1973در دانشگاه گـوتينگن در رشـته روابـط بـين
المللي تدريس ميكند و همچنين بـه عنـوان پرفسـور ميهمـان در
هاروارد ،پرينستون ،بركلي و آنكارا تدريس كـرده اسـت) در كتـاب
“بنيادگرايي در اسالم و خطري براي صلح جهان“ مينويسـد ،ايـن
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مهم است ،كه ميان اسالم كه يك مـذهب جهـاني و برخـوردار از
تمدن اسالمي است و به باور من بـا دموكراسـي سـازگار اسـت ،از
بنياد گرايي اسالمي اقتدارگرا كه يك ايدئولوژي سياسي و نمـادين
نويني از توتاليتاريسمي است ،كـه نظامـات سياسـي جهـان آزاد را
مورد مخاطره قـرار داده اسـت ،تفـاوت قايـل شـويم .او ميگويـد،
بيشترين مراكز رهبري گروههاي راديكال اسالميست در اروپا قـرار
داشته و نه دركشورهاي اسالمي ،وتاكنون قربانيان اصـلي جنايـات
هولناك آنان ،هزاران هزار مردم مسلمان و بيگناه در الجزاير ،مصر،
سودان ،افغانستان و فلسطين بوده و نه اروپايي هـا .عـاملين فعـال
اين جنايات و ترور و تخريب درنهان بسر بـرده وبهنگـام پيگـرد و
خطر دستگيري با فرار به اروپا و تقاضاي پناهندگي و برخورداري از
قوانين آزاد اين كشورها ،به درون كانونهاي اسالمي نفوذ كـرده و
به تبليغ ايدئولوژي سياسي خود براي برپـايي حكومـت اهلل بـرروي
زمــين ميپردازنــد .در ايــن راســتا ميتــوانيم بــه صــدها كــانون و
گروههاي مذهبي ،كه از سوي اسالميستهاي بنيـادگرا و راديكـال
عرب و بويژه ترك در آلمان بوجود آمده است ،اشـاره كنـيم .متـين
كاپالن ( Matin Kaplanچهل و هشت ساله ترك) كه خود را
خليفه شهر كلن در آلمان مينامد ،يكي از اسالميستهاي راديكالي
است كه هدفش برقراري حكومت و خالفت اسالمي جهاني اسـت
و بــراي پيشــبرد مقاصــداش ،پــايورانش را تحريــك بــه آشــوب و
سركوب و قتل مخالفين اش ميكند .در همين رابطـه و بـه سـبب
دخالت در قتل يكي از شخصيتهاي مـذهبي بنـام ،اكنـون دوران
زنداني چهارسـاله خـود را ميگذرانـد و وزيـر كشـور آلمـان آقـاي
اتوشيلي ( )Otto Schilliدر حاشيه تدابير امنيتـي جديـد آلمـان
بيان داشت ،كه ازجمله متين كاپالن را پس آزادي از زندان ،تسليم
دولت تركيه خواهد كرد ،با اين تأمين كه خطر جاني برايش بوجـود
نيآيد “ .ميلي گوروش “ يك جمعيـت اسـالمي تـرك بـا بيسـت و
هفت هزار عضو در آلمان و در اختيار داشتن اعتبارات مـالي صـدها
ميليوني ،مهمترين آماج و رسالت مذهبي خود را در اسالميزه كردن
جامعه اروپا بشمارآورده و براي رسيدن به اين مقصـود ،سـاليانه بـا
سرمايه اي به ميزان  450ميليـون مـارك درسراسـر اروپـا ،بگونـه
فزاينده مساجد نو ميسازند .رهبر ايـن جمعيـت باصـطالح تعـاون
مذهبي آقاي اربكان فرزند نخست وزير پيشين تركيه است ،كـه در
انتخابات آغازين دهه  1990با پشتيباني دالرهاي عربستان سعودي
و كويت و همچنين ماليان در ايـران پيـروز شـده بـود ،و پـس از
يكسال زمامداري به سبب دخالـت دادن مـذهبيون اسالميسـت در
سياست و نقض قانون اساسي الئيك تركيه ،بركنار گرديد.
باسام تيبي ميگويـد ،مهـاجرت  Migrationنيروهـاي كـار از
كشورهاي اسالمي به اروپا ،با خود بنيادگرائي اسـالمي را هـم بـه
همراه آورد .دوري جويي مهـاجرين از جامعـه ايكـه در آن زنـدگي
ميكنند و نبود آميـزه دوجانبـه فرهنگـي ،اجتمـاعي و رفتـاري بـا
شهروندان كشور ميزبان و به بياني ديگر تحقق نپـذيرفتن پيونـدي
دوگانه  ،Integrationدر شهرها منـاطقي را بوجـود آوردنـد بـه
مانند گٍتوس  ،Ghettosكه تنها مهـاجرين در آن زنـدگي كـرده،
بگونه اي كه بنيادگرايان اسالمي ،بدور از شـهروندان محلـي ايـن
كشورها و در محيطي بسته به تبليـغ و نفـوذ افكـار راديكـال خـود
پرداختنــد .در اروپــاي غربــي نزديــك بــه  15ميليــون مســلمان از
كشورهاي خاورميانه ،آسـياي جنـوبي و بخشـي از آفريقـا بـه كـار
اشــتغال داشــته و زنــدگي ميكننــد .آمــارگران امــور اجتمــاعي و
كارشناسان امور مهاجرت پيش بيني ميكنند ،كه ايـن جمعيـت تـا
سال  2025سه برابر خواهد شد .ايـن مهـاجرين ،برپايـه دادههـاي
فرهنگي ،مذهبي و ملي خود با تصوري ديگر از حكومـت و جامعـه
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مدني ،از كشـورهاي ميزبـان خـود انتظـار شـكيبائي و رواداري در
مفهوم كلي  Toleransداشته ،كه از ريشه در تناقض با نظامهاي
مردمساالر غرب بوده و تنش ها و ناآراميهايي را بوجـود مـيآورد.
به عنوان مثال دهها گروه و كانون اسالمي ترك و عرب در آلمـان
خواستار پذيرش قوانين شريعتي و اسـالمي  Schariaميباشـند.
آتورشلزينگر در كتاب خـود زيـر عنـوان The Disuniting of
 Amerikaدر رابطه با مهاجرين آسيايي و آمريكاي التين ،پـيش
بيني از هم گسيختگي و از هم پاشيدگي با فتاري جامعه آمريكـا را
كرده و اكنون اين پرسش مطرح ميگردد ،كه آيا اروپا هم در جهت
يك چنين دگرگوني اجتماعي ،يعنـي اروپـاي بـدون هويـت پـيش
ميرود؟
حضورمهاجرين كار از دنياي اسالم با باورهاي بنيادگرايانه مذهبي
خود به سبب ناسازگاري آن با تمدن اروپـائي ،امنيـت داخلـي ايـن
كشورها را آسيب پذير ساخته است .در سـال  1993چـارلز پاسـكوا
وزير كشور فرانسه ،جنبش بنيادگرا و راديكـال اسـالمي )(F I S
 Front Islamique du Salutرا تروريستي و غيـر قـانوني
اعالم كرده و به رهبران آن اخطار كردكـه درخـاك فرانسـه اجـازه
ندارند پناهگاه افراد و يا گروههاي راديكال زيرزميني گردند .در اين
رابطه يك امام ترك كه با برقراري مرزهاي باز بـدون كنتـرل وارد
خاك فرانسه شده و مقيم گرديـده بـود ،در مسـجد شـهر نـانتوا در
مصاحبه با روزنامه فيگارو گفت ،قانون اهلل بر فراز قـوانين فرانسـه
قرار دارد و بايد از آن اطاعت شود .با اين تعريف ،ناسازگاري ميـان
دموكراسي و مشروعيت ايدئولوژيك مذهبي آشكار ميگردد و ديگر
فرمــــول جامعــــه فــــزون فرهنگــــي و “ فرهنــــگ هــــا“
 ، Multikulturellنمي تواند اين ناسازگاري را از ميان بـردارد.
 F I Sپس از اينكه در فرانسه قدغن شد ،مركز خـود را بـه آلمـان
انتقال داد و رهبر آن رباح كبير با وجود اينكه اجازه فعاليت در خاك
آلمان را ندارد ،به دور از هرگونه ممانعتي از سوي مقامـات امنيتـي
آلمان ،اين جنبش را هدايت ميكند .آن امام تـرك ،يعنـي حسـين
كوبوس كه قانون اهلل را برتر از قوانين جوامع مدني بشمار ميآورد،
در حقيقت به حاكميت اهلل و اقتدارش بر روي زمين بـاور داشـته و
آنرا “ اونيورسال “ ،يعني جهاني و قابـل اجـرا دانسـته و قطعيـت و
مشروعيت اش را تنها محدود به كشورهاي اسالمي نمي كنـد .بـر
پايه آنچه كه در فراز آورديم ،روشن گرديد ،كه بنياد گرايي تماميت
خواه اسالمي ناشكيبا و مخالف هرگونه نزديكي و آميـزه همسـاز و
سازگار فرهنگي و تمدن ها بـوده و سـر سـازش بـا دموكراسـي را
ندارد.
بنيادگرائي مذهبي به عنوان يك نظام حاکم بر جهان
بنياد گرائي مذهبي ،تنها يك پديده محدود به جهان اسالم نبوده،
بلكه در گوشه و كنار جهان همسازهاي ديگري هـم دارد .از جملـه
بنيادگرايان هنـدويي حـزب Bharatiya Janatea Party
) (B J Pكه تصوري ويژه از نظام حكـومتي داشـته ،بـدون اينكـه
بخواهند به آن عموميت بدهند .امّا بنيادگرايـان اسـالمي نـه تنهـا
حاكميت اهلل را به گونه يك آلترناتيو در هم آوردي بـا دموكراسـي
دانسته ،بلكه مدعي اقتدار آن بر جهان ميباشـند .ابـوآل عـالء ال
مادودي پاكستاني حاكميـت اهلل را كـه نـه در قـران و نـه بوسـيله
پيامبرش ازآن نامي بميان آورده شده است ،درنوشتاري زير عنـوان
اسالم و تمدن مدرن مينويسـد  “ :مـن بشـما مسـلمانان صـريح
ميگويم ،كه حاكميت سكوالر و دموكراسي از ريشه در تعار بـا
مذهب و اعتقادات شما قرار دارد ،و در هيچ موردي نمي تواننـد بـا
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هم تفاهم داشـته باشـند .هركجـا كـه سيسـتمهاي دموكراسـي و
سكوالر وجود دارد ،آنجا اسالم وجود ندارد ،و آنجا كه اسالم وجـود
دارد ،آن سيستم اجازه ندارد ،وجود داشته باشد “ .مادودي اين بـاور
خود را ،تنها محدود به جهان اسالم نكرده ،بلكـه آنـرا بـراي تمـام
جهان ،از جملـه اروپـا كـه مهـاجرين اسـالمي بـراي كـار زنـدگي
ميكنند ،گسترش ميدهد .بنيادگرائي اسالمي برخالف جنبشهاي
سياسي و استقالل طلبانه ضد استعماري ،كه بـه مبـارزه بـا سـلطه
غرب محدود ميشد ،ستيزي همه جانبه نه تنهـا بـر ضـد نظامـات
حاكم و دموكراتيك غرب ،بلكه برعليه تمامين سيستمهاي ارزشـي
وقراردادهاي اجتماعي آن است .هدف كنفرانس حقوق بشر سازمان
ملل متحد در وين در سال  ،1993رسيدن به هم رايي Konsens
وپذيرش ارزشهاي جامعه مدني و حقوق بشر بود ،امـا بجـاي آن،
كنفرانس تبديل شد به ستيز ميان تمدنها و توجيه چندگانـه حقـوق
بشر از سوي نمايندگان كشورهائيكه حقوق بشر و حرمت انساني را
زير پا گذاشته و تنها قوانين شرعي و قرآني را برسميت ميشناختند.
حاکميت اهلل و يا توتاليتاريسم مذهبي
در تحليل و بررسي تمدنها در آغاز هزاره سوم و در رابطه با اسالم
و نظامات ويژه آن ،سخن از دو جريان اصلي سُني و شيعه در ميان
است .براي سُني ها خالفت نمادين نظـام حـاكم اسـت و آنهـا در
جهان اسالم افزون بر هشتاد درصدند .بنيادگرايـان تماميـت خـواه
اســالمي بــاور بــه خالفــت نداشــته ،تنهــا حاكميــت اهلل و اجــراي
دســتورات و قــوانين الهــي تفســيري از ســوي خــود را برســميت
ميشناسند .اين حاكميت اهلل چگونه است؟
پــدران فكــري بنيادگرايــان اســالمي ماننــد مــادودي و قطــب و
پيشتازان راديكال امروزي اسالم سياسي ،براين باورند ،كـه اسـالم
تنها يك باور مذهبي نبوده ،بلكه پوششي است آراسته براي تمامين
نظامات زندگي و از جمله سياست .برپايـه ايـن تعريـف ،مـذهب و
سياست هردو يگانه اند و يكپارچه و ميانشان جدايي وجود ندارد .امّا
يــك چنــين مقولــه اي را نــه در قــران ميتــوان يافــت و نــه در
نوشتارهاي كالسيك اسالمي .اسالميستهاي بنيـادگرا ميگوينـد،
مبلغين انديشه سكوالر ،همانا جنگ افروزان صليبي و استعمارگراني
هستند ،كه امروز با ويروس جدايي دين از سياست بـدنياي اسـالم
راه يافته اند و در آن نفوذ كرده اند .آنها براين باورند ،كه بايد دنياي
اسالم را از اين ويروس و غرب زدگي و مهاجمين صليبي آزاد نمود
و دين و دولت  Din Wa Daulaيعني حاكميت اهلل را بـر روي
زمين برپا ساخت .روح اهلل خمينـي در همـان هفتـههاي نخسـتين
پيروزي انقالب اسالمي ،آن هنگام كه سخن از نـام جمهـوري بـه
ميان آمد و بودن يا نبودن پسوند اسالمي آن با تأكيـد و تشـديد و
صراحت زبان بُر ،گفت ؛ دين عين سياست اسـت و جمهـوري اش
تنها يك نام دارد و آنهم جمهوري اسالمي است و پذيرش قـوانين
الهي اليتغيير آن و اجرايش زير نظر واليت فقيه .سيد قطب نظريه
پرداز مصري ،در نوشتاري مردم را دعوت به قيام بر ضـد نظامـات
مردمساالر ،كه آنهـا را “ تعطيـل حكومـت اهلل “ بشـمار مـيآورد،
ميكند.
علي بـن هـادي ،يكـي از رهبـران بنيـادگراي اسـالمي  F I Sدر
الجزايــر دموكراســي را “كفــر“ مينامــد Al Demoqratiya
 .Kufrاِل مــادودي و قطــب همچنــين ديگــر ســردمداران اســالم
بنيادگرا در نوشتارهاي خود كه بمانند مانيفستهاي كمونيسـتي در
اختيار پايوران خود ميگذاشتند ،بنيادگرايي تماميت خواه اسالمي را
 al Schumuliyyaناميده كه مفهومي جز توتـاليتر نداشـته ،بـا
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اين تعبيركه برتمامين شموالت زندگي حاكم اسـت و آنهـا را بزيـر
پوشش خود ميبرد .به بياني ديگـر مـا سـخن از يـك ايـدئولوژي
سياسي ،يعني اسالم سياسي به ميـان مـيآوريم ،كـه آمـاجي جـز
برقراري و يا برپائي “ حاكميت اهلل “ كه يك نظام توتـاليتر اسـت،
ندارد .بنابراين با آنچـه كـه در فـراز آورديـم ،روشـن گرديـد ،كـه
بنيادگرايي اسالمي دراصل يك مقوله سياسي است ،كـه حاكميـت
اهلل تنها بگونه يك وسيله براي رسيدن به اقتـدار سياسـي ،هسـته
مركزي آنرا تشكيل ميدهد و نه مسايل مذهبي .و اين بنيـادگرايي
آراسته است تنها به سمبولهاي ظاهري مـذهبي و نـه روحانيـت در
آرايش مهر و پاكيزگي و پرهيزكاري .باسـام تيبـي ميگويـد ؛ مـن
برخالف برخي از نظريه پردازان اسالمي كـه بنيـادگرايي تماميـت
خواه را يك رنسانس مذهبي بشمار ميآورند ،براساس پژوهشهاي
گسترده اي كه دركشورهاي اسالمي انجام داده ام ،براين باورم كه
بنيادگرايي يك ايدئولوژي سياسي و توتاليتر است و نه يك جريـان
مــذهبي ،كــه مســلم ال عربــي صــوفي آنــرا ،يعنــي اســالم را
“ ،“ MAHBBAمهر خدا شناخته است .بنيادگرايـان اسـالمي در
ستيز با غرب و نظامات آن با اين تصور زندگي ميكنندكه سرانجام
نظـام جهــاني رابــه دوره آغــازين اســالم سُـنت گــرا بازگردانــده و
حاكميت اهلل را برروي زمين برپا خواهند كرد .اين باورساده لوحانـه
كه غرب بايد در چارچوب يك جامعه فرافرهنگـي و پيامـدهاي آن
قوانين همه شمولي را كه رنگ و بوي مذهبي و آنهـم بنيادگرايانـه
دارد ،در قانون اساسي بگنجاند تا تولرانس در جامعه برقـرار گـردد،
فرايندهاي نـا ميمـوني را بهمـراه خواهـد داشـت .در سـال 1994
پيشنهادي از سوي يكي از كارشناسان قانون اساسي مطرح گرديد،
كه به قانون اساسي موجود بند “ بيست ب “ اضافه گـردد بـا ايـن
مضمون كه هويت ملـي و فرهنـگ و زبـان اقليـت هـا برسـميت
شناخته گردد .اگر اين پيشنهاد پذيرفته ميشد ،در دراز مدت يعنـي
برطبق آمارگيريهايي كه انجام پذيرفته (يعني تـا سـال  2025كـه
تعداد مسلمانان در اروپا به مرز  40ميليون خواهد رسيد) زمينه بروز
جنگهاي داخلي بمانند آنچه كـه در يوگسـالوي انجـام گرفـت و
بوسني ها و كوسووها بـه جـان يكـديگر افتادنـد ،در اروپـا فـراهم
ميگرديــد .زيــرا كــه بنيادگرايــان اسالميســت بــا نفــوذ در ميــان
كانونهاي اسالمي و در مساجد و با تنش آفريني ،گامهاي آغازين
را در راستاي اسالميزه كردن جامعه اروپا و با آماج نهايي رسيدن به
حكومت اهلل برروي زمين ،برمي داشتند .براين پايـه در اروپـا نبايـد
اجــازه داد ،كــه يــك جامعــه فرافرهنگــي و مــذهبي ،آنگونــه كــه
بنيادگرايان اسالمي براي رسيدن به اقتـدار سياسـي و حكومـت در
سردارند ،بوجود آيد .هرگونه دگرگوني فرافرهنگي و مذهبي بايد در
چارچوب نظام سكوالر و الئيك موجود انجام پذيرد و نـه براسـاس
تمايالت و خواستههاي بنيادگراياني كه مـذهب را بـه گونـه يـك
ايدئولوژي براي رسيدن به اقتدار سياسي ،وسيله قرار داده اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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نور و آينه
زير نظر :مهرانگيز رساپور(م .پگاه)

بر گرفته از كتاب “ شعر و انديشه “ داريوش آشوري

شعر و انديشه
آيا شيوه ى انديشيدنى هست كـه بتـوان بـه آن نـام انديشـه يِ
شاعرانه داد و يا زمينه يِ ويژه اى هست كه بتـوان قلمـروِ تفكـرِ
شاعرانه ـ و تنهـا شـاعرانه ـ شـمرد؟ البتـه در انديشـه يِ چيـره
برزمانه يِ ما ،يا بهتر بگوييم ،بر حسب عادت هايِ فكريِ زمانـه
يِ ما ،چنـين قلمـرو ويـژه اى وجـود نـدارد ،زيـرا بـا تجزيـه يِ
توانمندي ها و كُنش هايِ ذهن انسان به دو بخشِ عقل و كُـنشِ
عقلي ،ازسويى ،و احساس و عواطف از سويِ ديگر ،كُـنش هـايِ
بَرينِ ذهن انسان و نيز يافته ها و آفرينش هايِ آن كمـابيش بـه
يكى از اين دو بخش نسبت داده مي شود كه يكى نامِ “ علم “ و
ديگرى نامِ “ هنر “ مي گيرد .ايـن بخـش بنـدي عقـل و كـنشِ
عقلي را راهبر به علم ،و به عبارتِ ديگر ،شناساييِ امرِ واقعِ بيرون
از ذهن ،و احساس و عواطف را حوزه يِ خواهش هـايِ درونـي و
دستكاريِ خودسرانه در واقعيت مي داند كه صورتِ متعاليِ چنـين
كنشى زبانِ بيانِ خود را در آفرينندگيِ هنرمندانه مي يابـد .بـدين
سان آنچه در قلمروِ “ شناخت “ اعتبار مي يابد چيزهايى ست كـه
از راهِ انديشه گريِ متكي به تجربه يِ علمي در مقوالتِ منطقي و
رياضي نظمى جهان روا به خود مي گيرد و در باره يِ درسـتيِ آن
ها همراييِ همگاني هست .اما آنچه جز اين باشد ،اگـر بـه زبـانِ
غيرِ هنري بيان شود ،از شمارِ پندارها و وهم هايِ شخصي ست و
اگر به زبانِ هنر و شعر بيان شود از شمارِ پندارهايِ خوشايندى كه
انگيزنده يِ احساس هايِ لطيف است .بر همـين پايـه اسـت كـه
امروزه به آنچه در هنر بيان مي شـود چنـدان اهميتـى داده نمـي
شود ،بلكه آنچه اعتبار دارد پوسته و قالب يا صورت (فُرم) اسـت
و هنرِ مدرن هر چه بيشتر مـي خواهـد از گفـتن رهـا شـود و بـه
صورتِ ناب بدل شود .با ايـن همـه ،اگـر در هنرهـايِ تصـويري
رسيدن به صورتِ ناب ممكن باشد ،در هنرهـايِ كالمـي ممكـن
نيست ،زيرا كالم همواره چيزى مي گويد و بايـد بگويـد ،وگرنـه
بكل از ذاتِ خود تهي شده است .هنرمندى كه بـاكالم سـر ـ و ـ
كار دارد با به كاربردنِ كالم ،كه ذاتِ آن آشكارگري و اشـاره بـه
چيزى ست ،ناگزير چيزى مي گويد يا چيزى را از پرده يِ غيبـت
و فراموشي بدر مي آورد .اما اگر آن چيزى كـه او ميگويـد جـز “

واقعيتى “ دروني شده و دگرگون شده و در آميخته با نفسانياتِ او
نباشد ،چه ارزشى از نظرِ آشكارگري دارد؟ پـس همـه يِ ديـوان
هايِ شعر و دفترهايِ داستان سرايي در برابرِ يك كتابِ دبيرستاني
در زمينه يِ مقدماتِ فيزيك يا علومِ اجتماعي از جهتِ گشـودنِ “
واقعيت “ چه ارزشى دارد؟ و اين ادعا كه شعرِ حـافظ همـه بيـت
الغزلِ معرفت است چه گزافه اى ست؟ آيا “ معرفتى“ هسـت كـه
شعرِ حافظ همه بيت الغـزلِ آن باشـد؟ آيـا شـيوه يِ انديشـيدنى
هست كه بتوان به آن نامِ “ انديشه يِ شاعرانه “ داد و يـا زمينـه
يِ ويژه اى هست كه بتوان قلمروِ تفكرِ شاعرانه ـ و تنها شاعرانه
ـ شمرد؟
بيت الغزل هايِ حافظ چيزى مي گويندكه به باورِاودربردارنده يِ
معرفت است و آنچه در سراسرِ ديوانِ او گفته مي شود جز همـان
يك چيز نيست و اين از ويژگي هايِ هـر شـاعر و متفكـرِ بـزرگ
است كه جز يك چيز نمي گويد ( )1زيرا شاعر و متفكرِ بزرگ بـا
جهانى يگانه سر ـ و ـ كار دارند ،اما علـم و اهـلِ علـم غرقـه ى
جهانِ بسياري هستند ،و ناگزير آن يك ،يك چيز مي گويد و اين
يك ،بسيار .براي روشن شدنِ اين معني از بيتـى از حـافظ يـاري
مي جوييم .حافظ مي گويد:
عارفى كو كه كند فهمِ زبانِ سوسن
تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد؟
در اين بيت پرسشى هست .پرسش از اينكه چرا “ سوسن “ رفتـه
است و باز آمده است .آشكار ترين معنايِ بيت اين است كـه گُـلِ
سوسن كه ،مثالً ،در پايانِ بهارِ گذشته پژمـرد و ريخـت و از نظـر
ناپديد شد ،چرا ديگر بار تر ـ و ـ تازه سـر از خـاك بـرآورده و در
برابرِ ما ايستاده است .آيا در اين آمد ـ و ـ رفت رازى هسـت؟ آيـا
در اين باز آمدن چيزى هست كه در برابرِ آن بايد با حيرت ايستاد
و پرسش كرد؟ و چرا برايِ پرسيدنٍ اين راز بايـد زبـانِ سوسـن را
فهم كرد؟ و چرا تازه چنين پرسشى در توانِ همه كـس نيسـت و
برايِ آن “ عارفى “ مي بايد؟ و چرا ،سرانجام ،حافظ مي پرسـد “
عارفى كو “ كه با فهمِ زبانِ سوسن بتوانـد از آن چنـين پرسشـي
كند؟ در اين بيت ،حافظ در جست ـ و ـ جويِ كسـى نيسـت كـه
پاسخى در برابرِ اين پرسش بگـذارد ،بلكـه كسـى را در مراتـبِ “
معرفت “ مي جويد كه در رشدِ انديشه به جايى رسيده باشد كه با
در سخن آمدن با سوسن از رازِ آمد ـ و ـ رفتِ او پرسش كند يـا،
به عبارتِ ديگر ،تواناييِ طرحِ اين پرسـش را يافتـه باشـد ،و اگـر
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چنين كسى نيز يافت شود آيا خواهد توانست “ زبانِ سوسـن “ را
گويا كند و اين راز را از زبانِ او بيرون كشد؟ و سـرانجام “ ،زبـانِ
سوسن “ چي ست؟ آيا در اين بيت تنها نازك خياليِ شـاعرانه بـه
كار رفته است كه از ديـدنِ هماننـديِ گلبـرگ هـايِ سوسـن بـا
زبانِانسان چنين خيال پردازي كرده و از معنايِ زبـان بـه معنـايِ
اندامى در دهان به زبان به معنايِ نيرويِ گويايي در انسان اشارت
كرده و برايِ سوسن نيز ،چون انسان ،زبـانى انگاشـته اسـت كـه
عارفى با دانستنِ اين زبان مي تواند با آن از درِ گفت ـ و ـ گـو در
آيد؟ چه فرقى ست ميانِ چنين پرسشِ شاعرانه و پرسشِ علمي از
آمد ـ و ـ رفتِ سوسن؟
عارفى كو كه كند فهمِ زبانِ سوسن
تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد؟
بي گمان چنين پرسشى در علمِ گياه شناسي يا در فنِ باغـداري و
گل پروري نيز به گونه اى ديگر مطرح اسـت .دانـش پـژوهِ گيـاه
شناسي و باغبانِ اهلِ فن نيز با پرسـش ازچگـونگيِ آمـد ـ و ـ و
رفتِ سوسن يا هرگل و گياهِ ديگرى مـي داننـد يـا مـي خواهنـد
بدانند كه هرگياهى در چه شرايطى مـي شـكفد و مـي پژمـرد ،و
باالتر از آن ،چه گونه مي توان بهترين شرايط را برايِ بـه دسـت
آوردنِ بهترين گيـاه يـا بيشـترين شـمار از آن فـراهم آورد .فـرقِ
پژوهنده يِ علمي با باغبان تنها در اين است كـه پژوهنـده از راهِ
مشاهده و تجربه به دانشى نظري و گسترده مي رسد و بسيارى از
جزئيات را در باره يِ ساختمانِ درونيِ گياه و كُنش هـا و واكـنش
هايِ آن در شرايطِ گوناگون مي آموزد ،ولي باغبان دانشى اجمالي
و بيشتر عملي دارد ،و هر دو مي دانند كه اگر ،مثال ،پيازِ سوسن را
در فصلِ معيّنـي بكارنـد و شـرايطِ الزمِ آبيـاري و پـرورشِ آن را
فراهم كنند ،در هنگامِ معيّنى گل خواهد داد و سپس در ريشـه يِ
بوته يِ آن چند پياز خواهد روئيد كه مي توان نگـاه داشـت و بـاز
آن ها را در شرايطِ مناسب روياند .پـس اگـر رازِ آمـد ـ و ـ رفـتِ
سوسن به اين آساني دريافتني ست ،ديگر چه چيزى مي ماند كـه
حافظ برايِ پرسش از آن “ عارفى “ را مي جويد؟
البته در اين زمينه يِ خاص نمي توان گفت كه دانشِ زمانه يِ
حافظ هنوز به آن پايه اى نرسيده بوده است كه به اين پرسش
پاسخى علمي بگويد و حافظ را از پندارهايِ شاعرانه بدرآورد .زيرا
اگر چه در زمانِ حافظ دانشِ گسترده يِ گياه شناسيِ امروز وجود
نداشته ،ولي دستِ كم دانشِ اجمالي و عمليِ باغباني ،تا آن حدكه
گفتيم ،از اين راز باخبر بوده وحافظ نيز ،مانندِ هركسِ ديگرى در
روزگارِ ما يا در روزگارِ خود ،از راهِ عقلِ مشتركِ بشري چنين
دانشى داشته است .پس ،چه چيزى ست كه هنوز چنين پرسشى
را برمي انگيزد؟
چنين پرسشى ما را با دو سـاحتِ بكـل ،از هـم و در عـينِ حـال
يكسره با همِ هستيِ “ سوسن “ روبرو مي كند كه يكى ،به گفتـهِ
مارتين هيدگر ،مرتبه يِ نمودِ هستي موجودى به نام سوسن است
و ديگرى مرتبه يِ وجودِ آن موجود .در عالمِ انديشه نيز وي رو به
رو شدن با مرتبه يِ نخست را مرتبه يِ انديشـه يِ موجـود بـين
( ،)ontischو فرا رفتن ازآن وپرسش ازوجـودِ آن را انديشـه يِ
وجود انديش ( )ontologischمي نامد .دانشمند و باغبان ،بـا
دانشِ گسترده و فشرده شان ،در مرتبه يِ موجـود بينـي هسـتند،
يعني در مرتبه اى كه تنها با موجودى به نامِ سوسـن ،بـه عنـوانِ
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موضوعِ پژوهش يا موضوع عمل سر ـ و ـ كار دارند و جسـت ـ و
ـ جويِ آن ها در مرحله يِ شناختِ شرايطِ پديد آمدنِ اين گل ،از
پياز به گل و از گل به پياز ،باز مي ايستد .برايِ دانشمند و باغبـان
همواره سوسن ها وجود دارند كه با ازميان رفتنِ گروهى ازآن هـا،
با ياريِ شرايطِ سـازگار ،گروهـى ديگـر دوبـاره سـر از خـاك بـر
ميآورند ،و واژه يِ “ سوسن “ كه نامى ست برايِ ايـن نـوع ،جـز
مفهومى ذهني و تجريدي نيست كه وجودى اعتبـاري بـه اعتبـارِ
وجودِ ذهنِ داننده يِ آن دارد ،و آنچـه هسـت همانـا سوسـن هـا
هستند كه به وجود مي آيند و از ميان مي روند.
امّا در نظرِ حافظ چه؟ در نظرِ حافظ ،چنانكـه در آن بيـت اشـاره
شده است ،سوسن ها همه يك سوسن اند ،و همان سوسن اسـت
كه خود را در سوسن هايِ بي شمار پديدار و پنهـان مـي كنـد .و
ازين رو ،آنچه پرسشِ اوست و رازى سـت كـه او در برابـر ـ اش
سرشار از حيرت مي ايستد ،همين آمد ـ و ـ رفتِ آن يك سوسـن
است .او هم،چون اهلِ علم و باغبان ،سوسن هايِ بسيار مي بينـد
كه مي آيند و مي روند .با گذشتنِ سالى گروهى از ميان مي روند
و با آمدنِ سالى گروهى در ميان مي آيند ،ولي آنچه ميانِ ديدِ او و
ديدِ اهلِ علم و باغبان فرق مي نهد همين است كـه او در وجـودِ
همه يِ سوسن هايِ واقعي و گذرا يك سوسـنِ حقيقـي و پايـدار
مي بيند و رازى كه او را به خود مشـغول مـي دارد همـين وجـودِ
حقيقي و پايدار است كه بسياريِ سوسن هايِ گونـاگون نمـودِ آن
وجود است .آن وجود در آشكاريِ هرسوسن ،درآشكاريِ تمام است
و در زبانداريِ او زباندار ،و با ايـن همـه در نهفتگـي و پوشـيدگيِ
تمام ،زيرا هر سوسن فناپذير است و ناپايدار و نشانه اى و اشارتى
از وجود حقيقيِ سوسن است نه خودِ آن ،زيرا خودِ آن در هيچيك
از نشانه هايِ خود نمي گنجد و همواره بيش از آن اسـت كـه در
ظرفى بگنجد .او وجودِ بيكـرانِ سوسـن اسـت .بدينسـان ،بـرايِ
حافظ ،وجودِ سوسن نمادى ست از وجـودِ همـه چيـز .همـه چيـز
همينگونه از سرچشمه هـايِ ناپيـدايِ وجـودى يگانـه و بيكرانـه
پديدار و ناپديد مي شود و اين خزانه يِ تهي نشدني پيوسته دركار
است و با اينكه همه چيز از اوست ،خودِ آن بيش از آن اسـت كـه
درهر چيز يا درهمه چيز بگنجد .با اين همه ،همه چيز نشانه اى از
اوست و نمودگارِ آشكارگيِ او و در عينِ حال پوشاننده يِ او ،و در
اين تجربه ى دورى و نزديكي ،نهفتگي و آشكارگي ،و بيكرانگـي
و كرانمنديِاوست كه حالِ حيرت چيره مي شـود و در ايـن حـالِ
حيرت است كه پرسيده مي شود:
عارفى كو كه كند فهمِ زبانِ سوسن
تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد؟
چنين تجربه اى طومارِ همه يِ دانش ها و شناخت هايِ بشـري
را در مي نوردد و انسان را كشتي شكسته وحيران دردريايِ وجـود
رها مي كند ،در چنين بينشـى از سوسـن ،سوسـنى در آمـد ـ و ـ
رفت ،حافظ از وجودِ فعليّت يافته و باشـنده يِ سوسـن بـه وجـودِ
بالقوّه يا ممكنِ سوسن مي رود و در ميانِ مرحله ى بودنِ گذشـته
يِ سوسن و بودنِ كنونيِ آن مرحله اى را مـي بينـد كـه سوسـن
همچون چيزى ممكن در ميانِ هستي و نيسـتي مُعلّـق بـود و در
مرتبه يِ امكان ،هستي و نيستي اش برابر .گوئيا در ورايِ هسـت
شدن و نيست شدنِ هر سوسن ،آن سوسنِ ممكن كه در هسـتيِ
آن ها هست و در نيستيِ آنها نيست مي شود و با اين همه خودِ او
نه هست است و نه نيست.
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نشوي واقفِ يك نكته ز اسرارِ وجود
تا نه سرگشته شوي دايره يِ امكان را
و همين تصورِ عالمِ اشيا درمقامِ عالمِ ممكنـات ،در مقـامِ جهـانى
معلّق ميانِ وجود و عدم ،سر آغـازِ تفكـر بـوده اسـت و همچنـان
سرآغازِ تفكر است و تفكر با چنين پرسشى آغاز كرده است “ :چرا
موجودات هستند به جاى آنكه نباشند؟ “
چرا موجودات هستند به جاي آنكـه نباشـند؟ پرسـش اينسـت و
آشكار است كه پرسشى ساده نيست .چرا موجودات هسـتند؟ چـرا
هرگز چيزى در ميان است ،به جاي آنكه نباشـد؟ ...ايـن گسـترده
ترينِ پرسش ها ست .اين پرسش خود را به هيچ موجـودِ خاصـى
در هيچ نوعى محدود نمي كند .اين پرسش همه چيز را در بر مي
گيرد و اين نه به معنايِ آن است كه هر چيز را كه حاضر است در
گسترده ترين معنايِ كلمه در بر مي گيرد ،بلكه هر چيـزى را كـه
هرگز بوده است يا خواهد بود را نيز در بر مي گيرد .دامنه يِ ايـن
پرسش تا مرزِ عدم است .به آنچه ،بـه سـادگي ،نيسـت يـا نبـوده
است...
اين وسيع ترينِ پرسش ها ،ژرف ترين نيز هست :چرا موجـودات
هستند...؟ چرا ،يعني بايد گفت ،بـر چـه بنيـانى؟ موجـود از كـدام
سرچشمه پديد مي آيد؟ بر چه بنيانى مي ايستد؟ ايـن پرسـش بـا
موجوداتِ خاص سر ـ و ـ كار ندارد .يـا اينكـه موجـودات در چـه
زمانى و از چه ماهيتى هستند و به چه كار مـي آينـد ،و جـز آن...
كار ندارد .مقصودِ اين پرسش بنيانِ آنچـه هسـت اسـت چنانكـه
هست.
پرسـشِ حــافظ در چنــين مرتبــه اى ســت .او در مقــامِ شــاعر از
ديدنِ سوسنِ خاص به وجودِ او مي انديشد و از آنجا به وجودِ همه
چيز در بيت “ :عـارفي كـو...؟ “ آن پرسـشِ آغـازين و انجـامينِ
انسان را از نو باز مي گويد كه “ چرا موجود هست ،به جايِ آنكـه
نباشد “ ،و حال آنكه اهـلِ علـم و باغبـان در مرتبـه يِ شـناختِ
موجودِ خاص است ،نه پرسش از وجودِشان.
چنين پرسشى كه حافظ در برابرِ ما ميگذارد ،چنانكه گفتـيم ،بـه
ذات چيزى جدا از پرسشى ست كه در برابرِ اهلِ علم مطـرح مـي
شود .در چنين پرسشى جهانِ دكارتيِ “ ذهن “ در برابرِ “ عـين “
جايى ندارد .در اين پرسش چيزى آنجـا ،در برابـرِ مـن ،همچـون
موضوعِ پژوهش و شناساييِ قوانين و چند ـ و ـ چونِ آن جا نمـي
گيرد ،بلكه در چنين پرسشى فاصله يِ ذهنّيت و عينّيـت از ميـان
برمي خيزد و اين دو يگانه مي شوند و هر يك به ديگري اشـارت
دارد و از اين يگانگي ست كه جهان پديدار مي شود ،كه نه ذهني
ست و نه عيني ،بلكه يگانگى ذهنّيـت و عينّيـت اسـت و در ايـن
يگانگي ،پرسنده خود را درجهان و جهان را درخود مي يابد.
و امّا چرا اينگونه روبروشدن با چيزها و پرسش ها از وجودِشان
شاعرانه است؟ چنين پرسشى هرگز ما را به پاسـخى از نوعىكـه
پرسشِ علمي مي تواند برساند ،نمي رساند ،بلكـه در ايـن مرتبـه
آنچه اهمّيت دارد خودِ پرسش اسـت كـه همـواره چـون پرسـشِ
آغازين و انجامين و هر بار از نو و با شدّت و سـنگينيِ خـاص بـر
انسان چيره مي شود .در علم پرسش ها هميشه تـازه انـد ،يعنـي
وقتى مسأله اى حل شد و پاسخ هايِ آن يافته شد ديگر به عنوانِ
پرسش طرح نمي شود ،بلكه براساسِ يافته هايِ پيشـين همـواره
پرسش هايى تـازه در بـاره يِ نايافتـه هـا طـرح مـي شـود ،امّـا،
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همچنانكه در آغاز اشاره شد ،شعرِ شاعرِ بـزرگ جـز يـك شـعر و
سخنِ متفكرِ بزرگ جز يك سخن نيست و آن درگير بودن با يك
پرسش است كه نخستين و ژرف ترين و پاسخ ناپذيرترينِ پرسش
هاست .با چنين پرسشـى در برابـرِ چيـزى آنجـا ،در فرادسـت يـا
دوردست ،قرار نمي گيريم كه “ بي طرفانه “ و عينـي در برابـرِآن
بايستيم و پژوهش كنيم ،بلكه ايـن پرسـش تمـاميِ هسـتي را در
برميگيرد و خودِ پرسنده را نيز همچون ذره اى در كلِ هسـتي ()2
و يا همچون آينه اى از آنِ او و در برابـرِ او .چنـين تجربـه اى از
تفكر با احوالى از وجد و نشاط يا افسردگي و مالل از همه چيز يـا
حيرتى آميخيته با هيبت از عظمتِ وجود دست مي دهـد و زبـانِ
اين احوال جز زبانِ شعر نيست و يا مايـه يِ شـاعرانه اى كـه در
ديگر صورت هايِ بيان ،در زبانِ هنرهايِ ديگر ،يا گهگاه در زبانِ
فلسفه (مثال در زبانِ نيچه) مي دود و رنگى ديگر به آن مي دهد.
و تنها در زبانِ “ اشارت “ و به “ لفظِ اندك و معنيِ بسيار “ است
كه از آن عوالم سخن گفته مي شود .اگـر در زبـانِ شـعر ايهـام و
ايجاز و پيچيدگي هست و در زبانِ علم روشـني و آشـكاري ،ايـن
نيست كه شاعر خودسرانه سـخنى سـاده را مـي پيچانـد (چنـين
شاعرى با همه يِ استعدادى كه ممكن است داشته باشد سرانجام
چه بسا نه چنـدان كاميـاب از كـار در آيـد ،ماننـد خاقـاني) بلكـه
پيچيدگي و ايهام در شعرِ شاعرِ اهلِ تفكر برآمده از ساحتِ انديشه
يِ اوست وگرنه هستند شاعرانى كاميـاب ،چـون سـعدي ،كـه در
نهايتِ توانايي در زبانِ شعر ،شعرِشان آسان و همه فهم است ،زيرا
در غزلِ سعدي كمتر انديشه اى از آن دست هست.
انسسان در مقامِ تنها موجودِ “ پرسـنده “ ى جهـان بـا دو گونـه
پرسش از چيستيِ موجود ،ساحت هايِ دوگانه اى از شـناخت دارد
كه يكى ساحتِ “ دانش “ و ديگري ساحتِ “ بينش “ يا معرفـت
است .ساحتِ نخست وابسته به جهانِ پديدار (فنـومن) اسـت .در
ساحتِ نمـود ،انسـان همچـون موجـودى قدرتمنـد و فرمـانروايِ
طبيعت نمودار مي شود .زيرا با پژوهش در نمودِ چيزها به چند ـ و
ـ چونِ آن ها پي مـي بَـرَد و بـه تصـرف در طبيعـت و در آوردنِ
چيزها در حوزه يِ علم و اراده يِ خود توانـا مـي شـود ـ از علـم
اجماليِ و عمليِ باغبان گرفته تا دانشهايِ كيهاني و فنـيِ امـروز و
اين مرتبه يِ انديشه يِ موجود يين و اصالت دادن به موجود بـي
پرسش از وجودِ اوست .و ديگر فرارفتن از ساحتِ نمود و پرسـش
از وجودِ چيزهاست كه انسان را به مرتبه يِ رازِ رازها مي برد و بـا
كلِ هستي برابر مي نهد و با سرگشتگي در برابرِ اين راز ناتواني و
ناچيزيِ وي را بر وي آشكار مي كند و انسان را در دام سـرِ همـه
يِ پرسش ها و ژرف ترينِ همه يِ پرسش ها مي اندازد:
كمانِ ابرويِ جانان نمي پيچد سر از حافظ
وليكن خنده مي آيد بر اين بازويِ بي زور ـ اش
و اين مرتبه يِ تفكرِ وجود انديش است .و هريك از ايـن مراتـب
زبانى و جهتى جداگانه دارند .علم مرتبـه يِ شـناختِ مفهـومي و
مرتبه يِ توانايي و بوديافتِ خواستِ قدرت درازدستيِ بشـر اسـت
( )3و احوالِ شاعرانه مرتبه يِ كوتاه دستي انسان و تهي شـدن از
خواستِ قدرت (.)der wille zur macht
چنان شيوه اىو چنان قلمروى از تفكر به ذات شـاعرانه اسـت و
ديوانِ شاعرى چون حافظ به همين معنا “ همه بيت الغزل معرفت
است“ .
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سه امضاي تازه از :يداله رويايي
مي رود .ادباري در پيش .و يا برآن فرود مي آيد ،امضائي بر پشت،
كه حال ماست و حاالي ما.
و حاالي ما كه فرو مي رود ،با چشم هاي ما و صداهاي ما كه نور
چشم هاي مايند .وقتي كه جوازِ ديدن مي دهند .صدا اجازه نيسـت
وقتي كه زير سقف برمي خيزد.
صدا سقف نمي شناسد وقتي كه مي خواهـد ببينـد .صـدا در زيـر
سقف تاريك مي شود .صـداي زيـر سـقف صـداي ممنـوع اسـت.
صدائي كه مي خواهد ببيند بيرون مي آيد و فرياد مـي شـود .اذان
مي شود .اذني براي ديدن و نورچشم بر فراز مناره.
گذشته هاي ما را مناره هاي اذان ،چاه كرده اند .منارهائي از سـر.
منارهائي از خنجر .امضاي ما هميشه بر سراين چاه :امضاي جابران
و جبّاران ،امضائي از خليفه از شاه ،دهانة چـاه را،كـه دهـان اسـت
مُمضي و ممهور كرده است.
گذشته ما چيزي جز دهان ما نيست .ما با همـين دهـان از آينـده
حرف مي زنيم .آينده هم اگر چاهي بود ،چاهي كه در چـاهي فـرو
مي رفت ،چاه گذشته را چاه آينده هيچ وقت پر نمي كرد .و يا كـه
عالمت بازي ؟ يا گذشته سازي ؟
امضاء از چيزي مي گذرد كه در چيزي گذشته است و خود گذشـتة
آن چيز مي شود .عالمت ،چيزي را مـي شناسـاند ،خبـر از چيـزي

اين دو ،در هم جريان مي گرفتند ؟ امّا چاهي كـه جـاري اسـت در
جرياني كه چاه شده است چگونه به هم مي رسند ؟ يك چاهِ بي ته
كه هر بار آينده را در خود چاه مي كند درازتر و بي ته تر مي شود.

ميدهد .امضاء ولي خودش را مي شناساند و خبر از خود مـي دهـد.

آينده چاهي ست كه نمي پذيرد .و در خـود چيـزي را حفـظ نمـي

عالمت ،عامل است و امضاء شكل ،اولي منتظر اسـت و دومـي بـا

كند .گذشته چاهي است كه مي پذيرد .همه چيز را ،حتي آينده اي

خودش تنها است.

را كه پذيرنده نيست.

پس آنچه براي من امضاء افشا مي كند عالئمي از من اسـت كـه
در لحظة امضاء از من سر مي روند و نه خود من ،محصول آشنائي

يك چاه يك حافظه است .هميشه چيـزي هسـت كـه در چيـزي

من با چيزي است كه در باال است ،ولي در پايين مرا آشنا با چيزي
غير منتظر مي كند كه در من بوده اسـت و عالمتـي از مـن بـوده
است .معرفتي تازه به چيزي در من و مثل من در هم.
گذشته سازي امضاء
گذشته چاه ويل است .همه چيزهاي ما را خورده است ،مي خورد.
و آينده مناري ست :جائي براي نور اين يكي مٌدام در آن يكي فـرو

جريان مي گيرد .و حاالي من جز مجرا نيست.
بر لب متن
امضاء كه در حاشيه مي نشيند مرا از حاشيه برمي دارد .از گذشته
برمي دارد .در متن آينده مي نشينم بي آنكه بتوانم آينده را در متن
بنشانم .چرا كه متن ،اشاره نيست .و عالمت نيست و امضاء وقتي
كه از گذشتة من سر مي كشد ،يا از گذشتة چيزي براي من ،تنها
عالمتي است براي اشاره به چيزي كه متن نيست.
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سه شعر از حميد رضا رحيمي
دو شعر تازه از پوران فرخزاد

واهمه
يك جرعه تغيير

بايد
از كنار بغضم
محتاط بگذرم
كه اين روزها ديگر
نسيم سايه اي را هم
تاب نمي آورد
و نيز
نگران چيزهائي باشم
كه لبريز شده اند
و چيزهائي كه دارند
آرام
ترك مي خورند...

نگران
همه چيز بنظر
رشيد مي آيد
جز ادبياتي كه دارد
عصا زنان
از كنار زمان

ابرهاي عصر تابستان،
ابرهاي ساكت و سنگين و سودايي،
بغض گريه در گلو دارند
آه اگر يك قطره ي باران
به روي باغ مي باريد
آه اگر اهي از اين بغضِ شكسته در گلو،
برشاخه هاي ابر مي جوشيد
اه اگر يك شعله از اين اتشِ پنهانِ بي پايان،
به روي شهر مي باريد
از ميان اتشِ ققنوس،
باغ مهر مي روييد !
اي خدايان لميده بر بلندِ كوه هاي راز،
اي بغان سركش مغرور،
تندري آخر ،درخشي ،باد و باراني !
آه من ديوانه ي يك جام نة
يك جرعه تغييرم! ...

مي گذرد.
ستون فقرات جهان است شعر
مبادا
كه بشكند !..

طلوع
يك ستاره ي درشت ابي و بنفش
از بلند اسمان هبوط كرد
روي بستر مشوشم فتاد

قساوت

تكه
تكه شد،

اين حادثه
هر روز

شكست
تكرار مي شود:

شعرهائي كه
زير دست و پا
له مي شوند
و آمبوالنس هاي مجهزي كه
همين طور
بيكار و بي اعتنا
آژير كشان
مي گذرند...

شعله هاي ان شراره شد
بر شيار شام سينه ام
نشست
سينه ام شكافت
يك ستاره در هواي هستي ام
طلوع كرد
يك ستاره ي درشت ابي و بنفش !
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“ملّتي كه تاريخ خود را نشناسد ،ناچار است آنرا تكرار كند“
بازنگري و نقد گذشته بازتاب شكست است و بررسي دالئل شكست ،رفتاري بخردانه و نشانة بلوغ فكري ملّتي است كه عزم راهگشـائي بـه آينـدة روشـن دارد .در ايـن
راستا ملّت ايران بيش ازهرزمان ديگر به روشنفكراني نياز دارد كه با صريح ترين زبان ها و قلم ها و با تيزترين نگاه ها وانديشه ها ،ضمن نقـد گذشـته ،از دشـواريهاي
راه و سرزنشهاي “ خار مُغيالن “ نهراسند.
علي ميرفطروس از نخستين روشنفكراني است كه با نگاهي هشيار ،خيلي زود نشانههاي آخرين شكست را (و برخالف بسياري) قبل از فرا رسيدن قطعـي آن دريافـت و
به ضرورت نقد گذشته رسيد و تا به امروز نيز دمي از سير در تاريخ ميهنمان ،پي جوئي عللِ شكست و نقد صريح و روشن اشتباهات نياسوده است.
بر بستر بحثهاي “ سُنّت و مدرنيته “ مصاحبهاي با علي ميرفطروس انجام دادهايم كه طي چند شماره در “ تالش “ منتشر ميگردد .در ايـن مصـاحبه همـراه بـا علـي
ميرفطروس و از ديدگاه وي نگاهي خواهيم داشت به تاريخ صد ساله ايران ،الزامات و اجبارهاي تاريخي و نقش و تأثير نيروهـا وانديشـههاي اجتمـاعي در پيـدايش ايـن
اجبارها و وضعيت كنوني.

مدرنيته و بايست ها و بُن بستهاي پيدايش آن در ايران
علي ميرفطروس

تالش :طي دهههاي گذشته براي نخستين بار ،انقالب مشروطه و
تفكر غالب بـرآن يعنيانديشـة نـوگرائي و تجـدّد ،مرجـع و معيـار
سنجش قرار گرفته است .بدين مفهوم كهانديشـههاي اجتمـاعي و
ديدگاههاي مختلفي كه پس از دوران مشـروطه در ايـران آمـده و
رفتهاند و هريك بنوعي برسرنوشت كشورتأثير داشتهاند ،در مقايسه
با افكار ،مطالبات و فضاي دوران نهضت مشروطه محك خـورده و
مورد نقد قرار ميگيرند.
ـ از نظر شما علت اصلي اين رويكرد تاريخي چيست ؟
ـ و چــرا ايــن مقط ـعِ تــاريخي بعنــوان مرجــع و مبــد قضــاوت و
نگــرش نقادانــه نســبت بــه دورههــاي بعــدي و امــروز ايــران
برگزيده شده است ؟
ـ آيا فكر ميكنيـد ايـن رويكـرد تنهـا يـك نوسـتالژي و بازگشـت
بــه گذشــته خــويش اســت كــه در ميــان ايرانيــان كــم ســابقه
نيست ،يا اينكـه ايـن رويكـرد در اصـل نقطـة عطفـي اسـت كـه
راه به سوي آيندهاي بهتر را ميگشايد ؟
ميرفطروس :انقـالب مشـروطيت در واقـع انفجـاري بـود در مـرز
انحطاط و پوسيدگي ،هم در حوزة ذهن (انديشه و جهـان بينـي) و

هم در حوزة زبان (ادبيات و شعر) اين انقالب ،جامعة ايران را پـس
از قرن ها سكوت و سكونِ ناشي از تحجّر و استبداد ،ناگهان بخود
آورد .شكستهاي ايران در دو جنگ با روسيه و عقـد قراردادهـاي
گلستان و تركمانچاي (كه براساس آنها هفده شهر قفقاز و امتيازات
اسارت بار ديگر به روسيه واگذار شد) ،مسافرت بازرگانان و برخي از
محصّـلين و روشــنفكران ايــران بــه روســيه و عثمــاني وخصوص ـاً
مشاهدة اوضاع سياسي ـ اجتماعي و صنعتي كشورهاي انگلـيس و
فرانسه ،ذهنيت ايرانيان را نسبت به
اوضاع وعقـب مانـدگيهاي كشورشـان تغييـرداد .جامعـة ايـران و
خصوصاً روشـنفكران ايـران عامـل اصـلي ايـن عقـب مانـدگي و
فســاد را ،هــم در اســتبداد حكومــت قاجــار و هــم در ســلطة
بالمنــازع ديــن و علمــاي مــذهبي ميديدنــد .بنــابراين جنــبش
سـنتت “ و مظـاهر عينـي و ذهنـي
مشروطيّت اساساً بـا تـداوم “ ُ
آن (يعنــي قــدرت مطلقــة ســلطان و ســلطة بالمنــازع ديــن و
علماي مذهبي) به مخالفت برخاست.
نكتــه مهــم اينســت كــه بــرخالف دورههــاي بعــد از مشــروطيّت
(خصوصـ ـاً دوران رضـــا شـــاه تـــا انقـــالب  )57روشـــنفكران و
مبارزان عصر مشـروطيّت (بـه جـز حيـدرعمواوغلي و سـيد حسـن
تقي زاده) عمومـاً اصـال طلـب بودنـد نـه انقالبـي .اكثـر ايـن
متفكــران ،تحــول جامعــة ايــران را بصــورت گــام بگــام و
خصوصاً از طريق مشـروط كـردن قـدرت شـاه ،اسـتقرار قـانون و
گســترش آمــوزش و پــرورش مــد نظــر داشــتند ،بهمــين جهــت
مشروطيّت ،هم به لحاظ شـعارها و خواسـت هـا و هـم بـه لحـاظ
پايگــاه و گســترة اجتمــاعي آن “،انقــال “ (بمعنــاي تعريــف
شــده و شــناخته شــدة ايــن كلمــه) نبــود از ايــن رو اطــالق “
نهضت “ يا “ جنبش “ به مشروطيّت شايد درست تر باشد.
امّــا بــرخالف نظــر شــما “ طــي دهــههاي گذشــته “ بــراي
جامعــة روشــنفكري ايــران ،مشــروطيّت بــه هــيچ وجــه “ مرجــع
ومعيــار“ ي نبــود بلكــه در طــي دهــههاي گذشــته (خصوصــاً از
دوران رضا شاه تـا انقـالب  )57بـراي اكثريـت قريـب بـه اتفـاق
رهبــران و روشــنفكران و احــزاب و ســازمانهاي سياســي مــا،
ايدئولوژيهـاي فريبـا (چـه دينـي و چـه لنينـي) مرجـع و معيـار
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در ارزيابيهــاي سياســي ـ اجتمــاعي بودنــد .بهمــين جهــت،
مشــروطيّت و مبــاني فكــري و فرهنگــي آن ،در واقــع جــزو “
مُحرّمــات “ يــا “ ممنوعــه “ هــا بــود و اگــر بــدانيم كــه رژيــم
رضاشــاه و محمدرضــا شــاه نيــز بــا نــام “ ســلطنت مشــروطه “
تعريــف ميشــد ،آنگــاه نزديــك شــدن بــه ايــن “ مُحرّمــات “ و
“ممنوعــه هــا “ ،انــگ “ ســلطنت طلبــي “ را بــراي دوســتداران
مشــروطيّت بهمــراه داشــت .بنــابراين :بــا توجــه بــه خصــلت
انقالبـي ايــدئولوژيهاي رايـج ،طبيعــي بـود كــه خصـلت اصــالح
طلبانةانديشـــة مشـــروطيّت بـــراي بيشـــتر رهبـــران سياســـي و
روشنفكران ما ،مطرود و مردود باشد.
رويكــرد كنــوني روشــنفكران مــا بــه مشــروطيّت قبــل از اينكــه
ناشــي از نــوعي “ نوســتالژي “ و“ بازگشــت بــه گذشــته “ باشــد،
حاصــل نــوعي شكســت و نشــانة نــوعي بيــداري و آگــاهي ملّــي
اســت .ســركوب و تعقيــب مبــارزان و روشــنفكران ايــران توســط
رژيــم اســالمي و در نتيجــه :فــرار و مهــاجرت بســياري از نيروهــا
و رهبــران ســازمانهاي ماركسيســتي بــه “ كشــورهاي بــرادر “ و
مشــاهدة ابع ـاد فاجعــه بــار زنــدگي در كشــورهاي كمونيســتي ،و
بعد ،مهاجرت و مسـافرت بسـياري از آنـان بـه كشـورهاي غربـي
ومشــــاهدة تفاوتهــــاي عظــــيم دو اردوگاه(ســــرمايه داري و
سوسياليســتي) باعــث ترديــدها و تغييراتــي در ذهــن و ضــمير
رهبــران سياســي و روشــنفكران مــا گرديــد (تــازه تــرين ايــن
تجربه ها و ترديـدها را در كتـابي بنـام “ خانـة دائـي يوسـ “
مي توان خواند .نويسـندة كتـاب ـ آقـاي اتابـك فـتح اهلل زاده كـه
يكي از فعّاالن معـروف سـازمان فـدائيان خلـق (اكثريـت) بـوده ـ
پــس از فــرار بــه بهشــت موعــود اتحادجمــاهير شــوروي ،بــا
شـگفتي بســيار و بــا وجــداني بيـدار “خانــة دائــي يوســف “ (ژزف
اســـتالين) را اردوگـــاهي يافـــت سرشـــار از عقـــب مانـــدگي،
بانــدبازي ،فســاد ،فقــر وفحشــا ....صــحنههاي تكاندهنــدة ايــن
كتــاب در بــارة مهــاجرين و تبعيــديان ايرانــي عصــر اســتالين و
زنــدگي مرگبارشــان در اردوگاههــاي ســيبري ،هــر ايرانــي وطــن
دوســتي را افســرده و نســبت بــه توجيهــات رهبرانــي كــه ايــن
عقـــب مانـــدگي هـــا و فســـادها و جنايـــات را “ تبليغـــات
امپرياليستي “ ميناميدند ،برآشفته و خشمگين ميسازد).
ميخــواهم بگــويم كــه در چنــين چشــماندازي اســت كــه بــاز
گشــت بــه مشــروطيت و بررســي عقايــد و افكــار روشــنفكران آن
عصــر ،بــه عنــوان تجربــهاي راهگشــا و آينــده ســاز ،اهميــت
روزافزون مييابد.
تــالش :يكــي از پديــدههاي مهــم از زمــان نهضــت مشــروطه،
آغــاز رونــد شــكل گيــري و همچنــين راهيــابي انديشــههاي
مختلــف اجتمــاعي در ايــران و تقســيم شــدن نيروهــاي فعــال
اجتماعي ـ سياسـي براسـاس تفكـر و جهـان بينيهـاي گونـاگون
بوده است .در كنـار سيسـتم فكـري ناسيوناليسـم غـرب گـرا ،مـا
بــا ملــي گرائــي مخــالف غــرب ،تفكــر سوسياليســتي و ســپس
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ماركسيســتي ـ لنينيســتي و همچنــين بــا نيروهــاي اســالميِ
مــدعي قــدرت سياســي مواجــه ايــم .تقريبـاَ تمــامي ايــن نيروهــا
هريــك مــدعي داشــتن راه حــل هــا و پروژههــاي اجتمــاعي در
پاسخگوئي به معضل عقب ماندگي كشور بودهاند.
ميرفطـــروس :همانطوريكـــه گفـــتم :مشـــروطيّت اساســاً يـــك
جنــبش اصــال طلبانــه بــود .شــعارها و خواســتهاي اساســي
متفكران مشـروطيّت ،اسـتقرار قـانون ،محـدود و مشـروط كـردن
قــدرت ســلطان ،ايجــاد مجلــس شــورا ،اخــذ تمـدّن و تكنولــوژي
غربــي ،ناسيوناليســم و غيــره بــود .متفكــران و رهبــران عصــر
مشــروطيّت ،اساسـاً در پــي س ـرنگون كــردن حكومــت و کســب
قــدرت سياســي نبودنــد ،در حاليكــه احــزاب و ايــدئولوژيهاي
بعــدي (چــه اســالمي و چــه ماركسيســتي ـ لنينيســتي) عمومــا“
در پــي انقــالب و كســب قــدرت سياســي بودنــد ،بهمــين جهــت
ايــن احــزاب و ايــدئولوژي هــا در ذات خــويش حامــل يــا مُــروّج
خشـــونت وخـــون ريـــزي وكشـــتار بودنـــد .نفوذانديشـــههاي
انقالبيون روسـي و خصوصـاً پيـروزي انقـالب اكتبـر در روسـيه و
تــأثير آن بــر روشــنفكران ايرانــي ،خشــونت را بــه ابــزاري مزم
در نزد روشنفكران و مبارزان ايراني بَدَل ساخت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رويكرد کنوني روشنفكران ما به مشروطيتت ،حاصـ نـوعي
شكست و نشانة نوعي بيداري و آگاهي ملي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تالش :اما در اين ميان پروژه و طرحي توسـط روشـنفكران عصـر
مشروطه ارائه گرديد و نوگرائي و تجدّد به مفهوم رفـتن بـه راهـي
بود كه در كشورهاي غربي در آن زمان مورد آزمون قـرار گرفتـه و
نتايج مثبتي نيز ببار آورده بود.
امّا با وجود اينكه امر نـوگرائي وتجـدّد توسـط مشـروطه خواهـان
درمركز توجه و بحثها قرار گرفت و با همة تالشها در جهت تحقق
اين پروژه اجتماعي ،ولي اين جنبش به هدف اصـلي و مـورد نظـر
خود يعني انداختن جامعه در مسيرترقي و رشد نرسيد .به نظر شـما
علت يا علل آن درچه بود ؟
ميرفطــروس :نــوگرائي يــا تجــدّد بــه زمينــههاي اقتصــادي ـ
اجتمـــاعي خاصـــي نيـــاز دارد .تجـــدّد ،محصـــول يـــك دورة
مشــخت تــاريخي اســت و بــا درجــة معيّنــي از تكامــل شــهر
نشــيني و رونــق مناســبات اجتمــاعي و بازرگــاني پيونــد مســتقيم
دارد .بــه عبــارت ديگــر :تج ـدّد محصــول دوران ســرمايه داري و
حاصــل پيــدايش نيروهــا و طبقــات نــوين اجتمــاعي اســت.
بنــابراين :در يــك جامعــه فئــودالي ،پيــدايش تجــدّد و اســتقرار
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آزادي و دموكراسي ،امري محـال يـا “ سـالبه بـه انتفـاء موضـوع
“ است.
در تحليلهاي رايج ،پيدايش تجدّد و استقرارجامعة مدني در ايـران
به نوعي “ اراده گرائي “ تقليل يافته است و رشـد يـا عـدم رشـد
تجدّد و جامعة مدني را غالباً به خواست يا ارادة ايـن پادشـاه يـا آن
شخصيّت سياسي نسبت ميدهند .در اين تحليل ها گمان ميشـود
كه اگر ديكتاتوري رضا شاه يا محمد رضا شاه نمي بود ،گويا جامعة
مدني و نوگرائي (تجدّد) ميتوانست بوسيلة دكتر محمد مصـدق (و
اينك توسط سيد محمد خاتمي) تحّقق يابد !
نكتة ديگـر در تحليلهـاي رايـج ،نـوعي “ اينهمـاني “ يـا شـبيه
ســازي جامعــةايران بــا جوامــع اروپــائي اســت و بــا ايــن شــبيه
ســازي از درك تــاريخ تحــوالت جامعــة ايــران و تفاوتهــاي آن
با تحوالت جوامع اروپائي غفلت ميشود.
بعنــوان نقطــة شــروع بايــد گفــت كــه مســئلة اساســي در درك
درسـت تــاريخ اجتمــاعي ايــران ،مســئلة “ دولــت “ اســت .بنظــر
من :تاريخ اجتماعي ايران را نمـي تـوان فهميـد مگـر اينكـه ابتـدا
مفهـوم “ دولـت “ و چگـونگي پيـدايش آن در ايـران و تفـاوتش
با مفهـوم اروپـائي دولـت درك شـود .بطـور خالصـه بايـد گفـت
كــه در اروپــا ،دولــت ،حاصــل كشــمكشهاي طبقــاتي و نماينــدة
اين يا آن طبقـة معـيّن اجتمـاعي بـود .مـثالً دولتهـاي فئـودالي
در اروپـــا ،وابســـته و نماينـــدة اشـــراف و فئـــودال هـــا بودنـــد.
فئوداليســم در اروپــا داراي اصــول و قراردادهــائي بــود كــه هــم
حقوق اشراف و فئـودال هـا را مشـخت ميكـرد و هـم حقـوق و
اختيــارات پادشــاهان را .هيچيــك از ايــن دو نمــي توانســتند
ازحقوق و وظايف خويش ،تجـاوز نماينـد .ايـن تفـاوت يـا تقسـيم
حقــوق و وظــايف ،يكــي از زمينــههاي حقــوقي پيــدايش دولــت ـ
ملّـــت ( ) Etat – Nationدر اروپـــا بـــود .در حاليكـــه در
ايــران ،بخــاطر شــرايط جغرافيــائي و بطــور مشــخت بخــاطر
كمبود آب و بعـد ـ خصوصـا ـً بعلـت حمـالت و هجومهـاي پـي
در پــي ايــالت و عشــايرو فقــدان ثبــات و امنيّــت اجتمــاعي ،از
آغــاز ،سرپرســتي ،تعميــر و ادارة شــبكههاي آبيــاري و توليــدي
برعهــدة “ ميــرآ “ (حــاكم و ســلطان آينــده) بــود .بنــابراين :در
ايــران ،دولــت (حكومــت) حاصــل انكشــاف يــا تبلــور طبقــات
اجتمــاعي نبــود .خصــلت قبيلــهاي اقــوام مهــاجم و حكــومتگر،
جنبــة پدرســاالرانه و قبيلــهاي ســالطين (دولــت هــا) را تشــديد
كــرد .فقــدان مالكيــت خصوصــي و رواج مالكيــت دولتــي و در
نتيجــه :ســلطة مطلــق ســالطين برقــدرت اقتصــادي و سياســي و
مــذهبي باعــث شــد تــا چيــزي بنــام “ طبقــه “ بمعنــاي اروپــائي
كلمه ،در ايـران بوجـود نيايـد .بهمـين جهـت در ايـران (بـرخالف
اروپــا) هرقشــر و صــنفي بــراي پيشــبُرد اهــداف سياســي يــا
اقتصــادي خــويش ،خــود را بــه ســلطان (حكومــت دولــت)
وابســته ميكــرد بطوريكــه ســلطان ـ بعنــوان “ قبلــة عــالم “ و “
ظــل اهلل “ ـ مالــك جــان و مــال و حيثيّــت مــردم بــود و در ايــن
ميــان ـ حتــي ـ درباريــان و اشــراف و اعيــان و خصوص ـاً تُجّــار و
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بازرگانان نيز امنيّتي نداشتند و چـه بسـا بـا اشـارة انگشـتي يـا بـا
صدور فرمـاني ،جـان شـان بربـاد ميرفـت و يـا امـوال و دارائـي
شــان ،مصــادره ميشــد .بــه عبــارت ديگــر :در ايــران هيچگــاه
مفهـوم دولـت ـ ملّـت ( )Etat – Nationبـه معنـاي اروپـائي
آن ،شكل نگرفـت و هـم از ايـن روسـت كـه مفـاهيم “ دولتـي “
و “ ملّي “ در جامعـة مـا ،معنـائي متفـاوت بـا آنچـه كـه در اروپـا
رايج است دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسئلة اساسي در درك درست تاريخ اجتماعي ايران ،مسئلة
“ دولت “ است .تاريخ اجتماعي ايران را نمي تـوان فهميـد
مگر اينكه ابتداء مفهوم “ دولت “ و چگونگي پيدايش آن در
ايران و تفاوتش با مفهوم دولت در اروپا درك شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايــن وضــع در سراســر دورههــاي تــاريخ ايــران تــا زمــان
مشــروطيّت ادامــه داشــت “ .گاســپار درو ويــل “ كــه در عصــر
قاجاريه از ايران ديدن كرده ،در سفرنامهاش مينويسد:
“ ارادة شــاه بمنزلــه قــانون بــود .مــردم ايــران ـ جملگــي ـ
رعاياي شاه محسوب ميشدند و شاه بـا آنهـا بـه هـر وضـعي كـه
ميخواســت ،رفتــار ميكــرد .عنــوان “ قلــي “ (بنــده و غــالم)
ضميمة نام بسـياري ازاشـراف و درباريـان بـود وهنگاميكـه شـاه،
فرماني بعنـوان قـانون صـادر ميكـرد ،وزراء ،آن را مسـتقيماً بـه
حُكّــام واليــات ابــالغ ميكردنــد در حاليكــه روح مــردم از ايــن
قانون گذاري ،بي خبر بود “.
بنــابراين :روشــن ميشــود كــه چــرا اولــين شــعارهاي رهبــران و
متفكــران مشــروطيّت ،حكومــت قــانون و محــدود و مشــرو
کردن اختيارات شاه بود.
اينكه جنبش مشـروطيّت “ بـه هـدف اصـلي و مـورد نظـر خـود
نرســيد “ فكــر مــيكنم كمــي اغــراق آميــز باشــد .بــرخالف نظــر
برخي ازمحقّقـان ،جنـبش مشـروطيّت يـك “ انقـال بـورژوا ـ
دمكراتيك “ نبود چرا كـه بـا توجـه بـه سـاختارهاي اقتصـادي ـ
اجتماعي و فرهنگـي جامعـه ،چنـين انقالبـي در ايـران ـ اساسـاً ـ
غيــر ممكــن بــود .بافــت اقتصــادي ايــران درآســتانة مشــروطيّت
يك بافت پيش سـرمايه داري و اساسـاً ايلـي ـ روسـتائي بـود.
 80درصــد ازجمعيّــت  8ـ  9ميليــون نفــري ايــران در آن هنگــام
روســتائيان و ايــالت و عشــاير بودنــد وســرمايه داري صــنعتي و
تجــاري تنهــا  3درصــد را تشــكيل مــيداد 17 .در صــد ديگــر را
كــارگران توليــدات يــدي و صــنعتي ،پيشــه وران خــرده پــا،
بازاريـــان ،گروههـــاي كارمنـــدان شـــهري و طـ ـالّب تشـــكيل
ميدادند.
در اواخر قرن نوزدهـم ميالدي كوشـش هائي براي تأسيس
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كارخانههاي بلورسـازي ،پارچـه بـافي ،نـخ ريسـي،كبريت سـازي،
صــابون ســازي ،قنــد كهريــزك در تهــران و تبريــز و اصــفهان و
رشــت صــورت گرفــت امّــا بخــاطر نفــوذ دولتهــاي روس و
انگلــيس و در نتيجــة هجــوم توليــدات خــارجي بــه ايــران ،ايــن
صـنايع نوپـا تـاب مقاومـت در برابـر كاالهـاي خـارجي را نيافتنـد
و بــزودي ورشكســت يــا تعطيــل شــدند .بســياري از تجّــار و
بازرگانــان عمــده ـ پــس ازمقاومتهــاي اوّليــه (مــثالً در جنــبش
تنبــاكو) ـ ســرانجام بــا نزديــك شــدن بــه دو قــدرت سياســي آن
روز ،به “ دالّل “ كاالهاي روسي و انگليسي تبديل شدند.
ايجــاد كارخانــههاي بلورســازي ،نــخ ريســي ،صــابون ســازي،
پارچــه بــافي و كبريــت ســازي در شــهرهاي تهــران ،تبريــز و
رشت و اصفهان ،باعـث رشـد کمـي كـارگران يـدي و صـنعتي،
پيشــه وران خــرده پــا و بازاريــان گرديــد بنــابراين شــگفت انگيــز
نيست كـه ايـن شـهرها در جريـان جنـبش مشـروطه پايگاههـاي
اصــلي مجاهــدان و مبــارزان عليــه اســتبداد داخلــي و اســتعمار
خـارجي بـود ،بــا ايـن حــال بخـاطر ضــعف هـا و محــدودّيتهاي
موجــود ،كــارگران يــدي و صــنعتي ،پيشــه وران خــرده پــا و
بازاريان و بطـور كلـي طبقـه متوسـط شـهري ،فاقـد آگاهيهـاي
الزم سياسي ـ فرهنگي (يعنـي عـدم رشـد كيفـي) بودنـد و لـذا ـ
بتدريج ـ طعمة وعـده هـا و وعظهـاي دشـمنان مشـروطيت (كـه
اينــك ديگــر لبــاس مشــروطه خــواهي پوشــيده بودنــد) قــرار
گرفتنــد ،بــا اينحــال بايــد تاكيــد كــرد كــه روشــنفكران عصــر
مشــروطه بــا وجــود ضــعف هــا و محــدودّيتهاي تــاريخي و
تعداد اندكشـان ،نقشـي كـار سـاز در ارتقـاء آگـاهي و پيشـبرد
شعارهاي اساسي جنبش داشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروطيتت يك “ انقال بورژوا ـ دمكراتيك “ نبود و با توجه
به ساختارهاي اقتصادي ـ اجتمـاعي ايـران ،اساسـان چنـين
انقالبي در ايران غيرممكن بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــا چنــان ســاختار اقتصــادي ـ اجتمــاعي و بــا چنــان دســتگاه
فكــري و مفهــومي ،انقــالب مشــروطيّت نميتوانســت بــه
بسياري از شعارها و آرمانهـاي خـويش برسـد و اصـالً بـا چنـان
ســطحي از رشــد نيروهــاي اجتمــاعي و اقتصــادي تحقّــق جامعــة
مــدني ،مدرنيتــه ،آزادي و دمكراســي در ايــران ،غيــرممكن بــود.
بــا اينحــال بايــد تاكيــد كــرد كــه :جنــبش مشــروطيّت ،فضــاي
ذهنــي و روانــي جامعــة ايرانــي را دگرگــون كــرد و شــايد بتــوان
گفت كه از ايرانـي ،انسـان ديگـري سـاخت برخاسـته از خاكسـتر
قرون و اعصار .بـه عبـارت ديگـر :بـا جنـبش مشـروطيّت ،انسـان
ايراني از پيلة قرون وسطائي بدر آمد و چشم بر جهان معاصر
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گشود.
تالش :شما در آثار و مصاحبههاي خود ،بـه عملكـرد روشـنفكران،
سازمانها و شخصيتهاي سياسي ـ نظري در آميزش تفكر اسالمي با
ساير افكار اجتمـاعي بويژهانديشـة سوسياليسـتي برخـورد انتقـادي
نموده ايد.
ضـعف معرفتــي ،عــدم آگــاهي نيروهــاي ديگــر و بــويژه چپهــا از
مبــاني فكــري و برنامــة واقعــي مســلمانان انقالبــي و از جملــه
عدم اطالع از افكـار و برنامـة رهبـر انقـالب اسـالمي “ آيـت اهلل
خمينـــي “ و برداشـــتهاي مطـــابق ميـــل از مجموعـــة آثـــار و
گفتــههاي وي ،نكــاتي هســتند كــه شــما از آنهــا در كتــاب
“مالحظــاتي در تــاريخ ايــران “ بعنــوان عوامــل توضــيح دهنــدة
همراهــي و همســوئي و در نهايــت اتحــاد عملــي در مقــاطع
گوناگون بويژه در مقطـع انقـالب اسـالمي  57ميـان ايـن نيروهـا
با اسالميها نام ميبريد.
آيــا از نظــر شــما در ايــن اتحــاد نقشــي بــراي مبــاني و اصــول
اعتقــادي مشــترك در نگــرش نيروهــاي غيرمــذهبي و مــذهبيون
ميتــوان قائــل شــد ؟ برخــي بــراين اعتقادنــد كــه تنهــا ضــعف
معرفتــي و بــي اطالعــي پاســخگوي همســوئي و همرائــي و حتــا
آميــزش فكــري نيروهــاي ظــاهراَ متضــاد اجتمــاعي نبــوده بلكــه
مســئله را بايــد در مبــاني مشــترك در ديــدگاههاي آنهــا جســتجو
نمود.
از نظــر شــما كــدام مبــاني و ديــدگاههاي مشــترك ،نيروهــاي
اجتمــاعي مختلــف و حتــا ماركسيســتهاي ايــران را بــه ســمت
اتحاد با مذهبيون مدعي قدرت سوق داد ؟
ميرفطــروس :در طــول ســالهاي قبــل از انقــالب  ،57مبــاني و
اصــول اعتقــادي مشــتركي نيروهــاي ماركسيســتي و مــذهبي را
بهم پيوند مـيداد .ايـن پيونـد حتـي در شـعارهاي اوايـل انقـالب
 57نيــز خــود را نشــان مــيداد “ :مجاهــد ! فــدائي ! پيونــدتان
مبارك ! “
ميدانيم كـه اكثريـت قريـب بـه اتفـاق ماركسيسـتهاي ايرانـي
در خانوادههــاي اســالمي ـ خصوصــاً شــيعه ـ رشــد و پــرورش
يافتـــه بودنـــد .در واقـــع گسســـت از مـــذهب و رســـيدن بـــه
ماركسيسم حاصـل يـك رَوَنـد معرفتـي و تربيتـي نبـود بلكـه
بيشــتر واكنشــي ميكــانيكي بــود .بســياري از پايــه گــذاران و
ايــدئولوگهاي جنــبش چريكــي ماركسيســتي (ازجملــه اميرپرويــز
پويــان و مســعود احمــدزاده و ديگــران) جــزو اعضــاء اوّليــة “
كــانون نشــر حقــايق اســالمي “ (بــه سرپرســتي محمــد تقــي
شــريعتي) درمشــهد بودنــد .شــهادت طلبــي و مــرگ گرائــي (در “
ردّ تئوري بقا “ نوشـته پرويـز پويـان) فقرگرائـي ،روحيـة رياضـت
و روزه داري ،نفـــي و نديـــدن زيبائيهـــاي هنـــري و ســـتايش
خــون و شــهادت ،جلــوه ه ـائي از ايــن خصــلت هــا و اخالقيــات
شــيعي ـ ماركسيســتي بودنــد .خصــلت ضــد مدرنيســتي و ضــد
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آزادي گروههـــاي مـــذهبي و ماركسيســـتي (كـــه خـــود را در
شـــعارهاي ضـــد ســـرمايه داري و ضـــد امپرياليســـتي پنهـــان
ميكــرد) بــه وجــوه مشــترك اخالقــي و مبــارزاتي نيروهــاي
ماركسيستي و مذهبي ،بُعد گسترده تري ميداد.
تالش :نگرشهاي ديگري نيز موجودند كه با اتكاء به گذشته ،بيشتر
در تالش توضيح شـرايط روز و توجيـه رابطـه ميـان روشـنفكران
الئيك و روشنفكران ديني و اصالح طلبان حكومتي ميباشند .آنها
براين نظرند كه تحت شرايط اجتماعي ايران يعنـي نفـوذ قدرتمنـد
اســالم در كشــور و پايبنــدي جامعــه بــه ديــن و احكــام و اخــالق
اسالمي ،امكان برآمدن و پاگرفتن تفكري بالكل جـداي از اسـالم
موجود نبوده است و نيروهاي مختلف اجتماعي نـاگزير ميبايسـت
مشروعيت نظرات سياسي خـود را بنـوعي در نزديكـي و تمثيـل از
احكام اسالمي و با استناد به رفتار و گفتـار شخصـيتهاي اسـالمي
ميجستند .مالحظه كاري نسـبت بـه اسـالم و دينـداري مـردم از
همان مقطع انقالب مشروطه نيز سـنتي متـداول بـود .امـروز ايـن
نيروها اعم از الئيك و غيرالئيـك و همچنـين روشـنفكران دينـي
خارج از مدار حكومت بازهم به “ ضرورت “ مالحظه افكار عمومي
تكيه داشته و معتقدنـد هـيچ راهـي بـه قصـد انجـام اصـالحات و
تحوالت در ايران بدون عبور از معبـر احتـرام و رعايـت ارزشـهاي
اسالمي و ديني ميسرنيست.
از نظــر شــما و بــا توجــه بــه دو دهــه وانــدي تجربــة حكومــت
اســالمي ،ديــدگاه فــوق بــه چــه ميــزان از حقانيــت و صــحت و
درستي برخوردار است ؟ و بـا توجـه بـه حـوادث امـروز ،اسـالم و
تفكـــر دينـــي در اشـــكال مختلـــف اش در آينـــدة اجتمـــاعي ـ
سياسي ايران چه جايگاهي خواهد داشت ؟
ميرفطــروس :عُمــده كــردن “ نفــوذ قدرتمنــد اســالم “ همــواره
يكـي از عوامـل بازدارنــده درطـرح شــعارهاي عرفـي (ســكوالر) و
خصوصــاً تاكيــد برجــدائي ديــن از حكومــت (سياســت) بــوده.
كسـب مشــروعيّت نظــرات سياســي بـا اســتناد بــه آيــات قــرآن و
رفتــار شخص ـيّتهاي اســالمي ،نــه ي ـك ضــرورت يــا تاکتيــك
سياسي ـ مبـارزاتي بلكـه بطـور عُمـده ،ناشـي از “ ديـن خـوئي “
و خصــلت ذاتـاً مــذهبي روشــنفكران و رهبــران سياســي مــا بــود.
توسـ ـل بســـياري از ماركسيســـت ـ لنينيســـتهاي ايـــران بـــه
ّ
اســطورههاي شــيعي و خصوصــاً “ مــوم حســين “ بعنــوان “
شــهيد بــزرق خل هــاي خاورميانــه “ و يــا “ مــوم علــي “
بعنوان “ نخسـتين سوسياليسـت جهـان “ و تحليـل مسـائل
جديـــد و عرفـــي جامعـــه در لـــواي تفســـيرهاي اســـالمي ـ
ماركسيســتي نتــايج بغــرنج و پيچيــدهاي بهمــراه داشــت كــه در
عمل ،تحقّق جامعة مـدني و پيـدايش مدرنيتـه درايـران را بـا بُـن
بست روبروساخت.
از ايـن گذشــته ،نگـاهي بــه روزنامـه هــا و نشـريات و شــعارها و
اعالميــههاي دوران مشــروطيّت نشــان ميدهــد كــه فضــاي
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عمومي جنـبش مشـروطيّت ،اساسـاً يـك فضـاي غيرمـذهبي و
غيراســالمي بــود .انــزواي “ مشــروعه خواهــان “ (بــه رهبــري

روحــاني معــروف و برجســتهاي ماننــد شــيخ فضــل اهلل نــوري)
آنچنــان بــود كــه چاپخانــههاي تهــران و ديگــر شــهرهاي بــزرگ
از چــاپ اعالميــههاي شــان خــودداري ميكردنــد .روحــانيون و
رهبــران بــزرگ مــذهبي (ماننــد طباطبــائي و بهبهــاني) نيــز در
انقــالب مشــروطيّت بيشــتر تــابع و دنبالــه رو شــعارهاي مــردم
بودنــد نــه متبــوع .و جالــب اســت كــه بــرخالف انقــالب ،57
هيچيــك از روحــانيون و رهبــران بــزرگ مــذهبي ،خواســـتار
اســتقرار “ حكومــت اســالمي “ نبودنــد .تــالش روحــانيون
معروفــي ماننــد بهبهــاني و طباطبــائي و نــائيني در بســيج مــردم
هرچند پر اهميّت و كارساز بـود امّـا بايـد دانسـت كـه آنـان درك
روشــني از مشــروطيّت و هــدفهاي عرفــي و غيراســالمي آن
نداشــتند ،لــذا بعــد از قــدرت گيــري مجلــس و طــرح قــوانين
غيراســالمي ،آنــان بتــدريج ازجنــبش جــدا شــدند و بــه اردوي
مخالفان پيوسـتند .سـخن طباطبـائي در ايـن بـاره كـه ميگفـت:
“ سرکه ريختـيم ،شـرا شـد “ بسـيار پرمعناسـت .منظـورم
اينســت كــه بــه فضــاي غيراســالمي جنــبش مشــروطه و نقــش
روشنفكران الئيـك در ارتقـاء آگـاهي و سـطح شـعارهاي جنـبش
تأكيد كنم.
در يــك مقايســه تطبيقــي ،بــه جــريت ميتــوان گفــت کــه
روشــنفكران و رهبــران سياســي مــا ـ در انقــال  57ـ
يــك قــرن از روشــنفكران و رهبــران سياســي جنــبش
مشروطيتت عقبتر بودند.

امّا اينكـه واقعـاً ـ هنـوز ـ كسـاني هسـتند كـه معتقدنـد “ :هـيچ
راهي به قصد انجـام اصـالحات و تحـوالت درايـران بـدون عبـور
ميســر نيســت “ واقعــاً
از معبــر اســالم و ارزشهــاي اســالمي ّ
مســئله خودشــان اســت .پــس از تجربــة خــونين بيســت و چنــد
ســالة حكومــت اســالمي جامعــة ايــران و خصوص ـاً نســل جــوان
ايــران اينــك خواســتار تــنفّس كــردن در فضــاهاي آزاد و نــوين
اسـت و لـذا بـه بسـياري از “ ُسـنّت “ هـا و ارزشهـاي اســالمي
پشت كرده است.
جامعـة ايـران ،اينـك عميقـاً خواسـتار بازگشـت ديـن و روحانيـت
بــه“ حــوزه “ هــا ســت و مخــالف ســلطة اســالم بــر قــدرت
سياســي ميباشــد .بنــابراين اگــر اســالم از ســوداي قــدرت
سياســي پرهيــز كنــد و بعنــوان يــك مقولــة اخالقــي ،معنــوي و
خصوصــي بــه تلطيــف اخالقــي و تعــاون معنــوي مــردم بپــردازد
جايگاهش در جامعـة ايـران محتـرم خواهـد بـود وگرنـه براسـالم
همان خواهد رفت كه بر مسيحّيت در اروپا رفته است.
بيســـت و ســـه ســـال حكومـــت اســـالمي ،شكســـت قطعـــي
نظريــههاي اســالمي بــراي اســتقرار پيشــرفت ،آزادي و جامعــة
مدني را نشان داد .حـوادث هولنـاك سـالهاي اخيـر همـة آنـاني
را كــه ابتــداء بــه ايــران ميانديشــند (و بعــد بــه باورهــا و
ايدئولوژيهاي سياسـي ـ مـذهبي شـان) بـا ايـن واقعيّـت روبـرو
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ميكند كـه تـا زمـاني كـه جامعـة ايـران از ايـن سـيكل خـون و
عــزا و شــهادت ،و از ايــن همــه خرافــات سياســي ـ مــذهبي رهــا
نشــود ،مســئلة تجــدّد و اســتقرار آزادي و دمكراســي در ايــران ـ
همچنــان ـ الينحــل بــاقي خواهــد مانــد .جامعــهاي كــه از 365
روز ســال ،بــيش از  360روز آن را روزهــاي عــزا و شــهادت و
روزه و روضه خـواني تشـكيل ميدهـد چگونـه ميتوانـد همـراه و
همگــام جهــان شــتابان و پيشــرفتة امــروز باشــد ؟ ايــن فرهنــگ
كــربال و تعزيــه ،ايــن فرهنــگ قربــاني و شــهادت (كــه مُــروّج
خشـونت و خـون اسـت) ايـن فرهنـگ عـزا و مصــيبت و زاري ،و
اين موسيقي غم و نالـه وانـدوه ،قـرن هاسـت كـه تـوان تحـرّك
و تجـــدّد را در جامعـــة مـــا (و ديگـــر كشـــورهاي اســـالمي)
خشكاندهاند .ملتي كه روزگـاري هرمـاه و سـالش بـا جشـن هـا و
پــايكوبي هــا بپايــان ميرســيد ،ملتــي كــه روزگــاري شــادي و
شادزيســتن جــزو آئــين هــا و عقايــد اصــلي او بــود چــرا اينــك
بايد خاكستر نشـينِ اينهمـه زاري هـا و عـزاداري هـا باشـد ؟ (در
باورهاي زرتشتي ،زرتشت حتّـي خنـدان بـه دنيـا آمـده اسـت...).
اين حرف ها ممكن اسـت كـه احساسـات دوسـتان مـذهبي مـا را
جريحة دارنمايند ،امّـا كسـاني كـه بـدنبال تجـدّد و جامعـة مـدني
هستند تنهـا بـه احساسـات و عواطـف خـويش تكيـه نمـي كننـد
چراكــه تجــدتد و جامعــة مــدني يعنــي چيرگــي عقــ
براحساسات .ملّتهـاي آزاد جهـان پـا بـر سـرِكُرات و سـماوات
گذاشــتهاند در حاليكــه مــا ـ هنــوز ـ ســر ،در پــاي افســانه هــا و
خرافــات گذاشــته ايــم .ميخــواهم بگــويم كــه از درون ايــن
دســتگاه فرتــوت فكــري ـ مــذهبي و از درون ايــن امــام
زاده بازيهــاي سياســي ـ مــذهبي ،مــا نمــي تــوانيم بــه
تجدتد و جامعة مدني و آزادي و دموکراسي برسيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در يك مقايسة تطبيقي ،به جر ت ميتوان گفت كه روشـنفكران و
رهبــران سياســي مــا ـ در انقــالب  57ـ يــك قــرن عقــب تــر از
روشنفكران و رهبران سياسي جنبش مشروطه بودند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تالش :بنابراين “ گفتگوي تمدّن ها “ هم نمـي توانـد راهگشـاي
مسئله باشد ؟
ميرفطروس :كدام تمدّن ؟ و كدام گفتگـو ؟ “ تمـدّن اسـالمي “ ـ
اساساً ـ يك مسئلة تاريخي است در حاليكـه تمـدّن غربـي يـك
پديدة واقعي ،موجود و امروزي است( .ضمن اينكه مـن اصـالً بـه
چيزي بعنوان “ تمدّن اسالمي “ معتقد نيستم ،همچنانكه “ تمـدن
مسيحي “ “ ،علوم اسـالمي “ و“ اقتصـاد اسـالمي “ هـم بنظـرم
نادرست ميباشد).
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از ايــن گذشــته :پرســيدني اســت كــه نماينــدگان ايــن “ تم ـدتن
اســالمي “ ،امــروز چــه كســاني هســتند ؟ حكومــت اســالمي

عربســـتان ســـعودي ؟ حكومـــت اســـالمي ايـــران ؟ حكومـــت
طالبان ؟ يـا حكومـت صـدام حسـين ؟ از ايـن گذشـته ،حكـومتي
كــه بــا تعطيــل و توقيــف كــردن ده هــا روزنامــه و نشــريه ،حتــي
طاقت گفتگـو بـا نيروهـاي“ خـودي “ را نـدارد چگونـه ميتوانـد
بــا فرهنــگ و تمــدّن غــرب (كــه از نظــر رهبــران جمهــوري
اسالمي همواره “ استكباري “ و “ كفر“
تلّقي شده) گفتگو نمايد ؟
بطوريكه گفتم “ :تمدّن اسالمي“ يك مسـئله تـاريخي اسـت و
اينك تنها در اسناد و افسـانههاي تـاريخي ميتوانـد وجـود داشـته
باشد .به عبارت ديگر “ :تمدتن اسالمي “ قرن هاست که مُـرده
است و مردگان ،امكان “ گفتگو “ ندارند !

تــالش :امــروز در بحــث فراگيــر “ سُ ـنت و مدرنيتــه “ درجامعــة
روشنفكري ـ سياسي ما ،بسياري از مناسبات ساختاري و نهادهـاي
اجتماعي پايدار و سنتي جامعه از زاوية نوگرائي و تجدّد و با اتكاء به
دستاوردهاي كشورهاي دمكرات غربي مـورد بـازبيني و نقـد قـرار
ميگيرند.
برخــي از پژوهشــگران و همچنــين شــما بــه درســتيِ ايــن روش
يعنــي مقايســة تطبيقــي شــرايط اجتمــاعي ـ تــاريخي ايــران بــا
شــرايط اجتمــاعي ـ تــاريخي در غــرب بــويژه اروپــا ،بــا ترديــد
مينگريــد .امّــا در عــين حــال برضــرورت پــذيرش و التــزام بــه
ارزشـــها و دســـتاوردهاي مـــدرن غـــرب ،نظيـــر دمكراســـي،
آزاديهــاي فــردي و اجتمــاعي ،حقــوق برابرانســانها و ...تكيــه
بسيار داريد.
پرســش مــا ايــن اســت كــه آيــا ميتــوان ارزشــها و مناســباتي را
كه معلول و زادة شـرايط اجتمـاعي و تـاريخي معينـي هسـتند بـه
جامعــهاي منتقــل نمــود كــه از اســاس و پايــه بــا آن شــرايط
متفاوت است ؟
بــا توجــه بــه اينكــه در مقطــع انقــالب مشــروطه و توســط
مشـــروطه خواهـــان و همچنـــين در دوران حكومـــت شـــاهان
پهلــوي ،تــالش بــراي انتقــال نهادهــا و دســتاوردهاي غــرب بــا
موفقيــت قــرين نگرديــد ،چــه تضــميني وجــود دارد كــه امــروز در
جامعة مان بارديگر تاريخ تكرار نگردد ؟
ميرفطــروس :مدرنيتــه و جامعــة مــدني تنهــا مقــداري ادبيــات و
جملــه پردازيهــاي زيبــا نيســت بلكــه ـ اساس ـاً ـ يــك ذهنيتــت
جديد است .يـك ذهنيّـت تـازه در برخـورد بـا طبيعـت و انسـان.
اين ذهنيّت جديـد ،يـك شـبه و يـا دو ـ سـه سـاله پديـد نمـي
آيد بلكه منوط به آموزش و پرورش دراز مدت است.
با اينجال “ ،مدرنيتـه “ بـا “ مدرنيسـم “ پيونـد اساسـي دارد ،اگـر
تجســم عينــي و مــادي تجــدّد دانســت،
بتــوان مدرنيســم را ّ
تجســم ذهنــي ،معنــوي و فرهنگــي آنســت.
مدرنيتــه ـ امّــا ـ ّ
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بنــابراين :مدرنيســم پايگــاهي اســت بــراي رشــد و پــرورش
مدرنّيتــه .جامعــة برخــوردار از مدرنيتــه ـ الجــرم ـ مــدرن نيــز
هســت امّــا هــر جامعــة مــدرني ،واجــد مدرنيتــه نيســت .يكــي از
بدشانسيهاي عصر رضا شاه و محمد رضـا شـاه ايـن بـود كـه بـا
وجــود اقــدامات اساســي در صــنعتي ســاختن و مــدرنيزه كــردن
جامعة ايـران فرصـت ايـن “ آمـوزش و پـرورش دراز مـدت “
تحقّق نيافت .خصـلت فـردي و اقتدارگرايانـة حكومـت رضـا شـاه
و محمد رضا شاه ،جنـگ جهـاني دوم و حملـة متفقـين بـه ايـران
و آشـــوب هـــا وآشـــفتگيهاي بعـــدي ،و خصوصـ ـاً پيـــدايش
ايــدئولوژي هــا و ســازمانهاي خــون فشــان انقالبــي (كــه هــيچ
طرحي بـراي مهندسـي اجتمـاعي نداشـتند بلكـه بـا نهيليسـم
ويرانسازشـان همــه چيـز را در انقــالب و بـا انقــالب ميديدنــد) و
ســرانجام :وقــوع انقــالب اســالمي ،در واقــع شمشــيرهائي بودنــد
كــه باعــث انقطــاع ايــن “ آمــوزش و پــرورش درازمــدت و
موجب عَدَم پيدايش اين ذهنيت جديد گرديدند.
ارزش هــا و اصــول كشــورهاي غربــي و خصوصــاً مدرنيتــه را
نمي توان به اين يا آن كشـور “ منتقـل “ كـرد ،امّـا اگـر بپـذيريم
كه عصرما ،ديگر عصـر جوامـع بسـته و پراكنـدة قـرون وسـطائي
وحتي عصر جوامـع قـرن نـوزدهم يـا اوايـل قـرن بيسـت نيسـت
بلكه بمثابة يك “دهكـد جهـاني“ اسـت كـه در آن ،ارتباطـات
و تكنولوژي ها نقشي كارسـاز و فرهنـگ آفـرين دارنـد ،آنگـاه بـا
توّسل به “تئوري انتشـار“ در جامعـه شناسـي توسـعه ،ميتـوان
گفــت كــه مــا نيــز بــا گذرانــدن حــد معيّنــي از توســعه و تكامــل
اقتصــادي ـ اجتمــاعي وخصوصــاً صــنعتي وسياســي ـ فرهنگــي
ميتوانيم (يـا ميتوانسـتيم) بـه مدرنيتـه برسـيم .اشـتباه رضاشـاه
يـا محمــد رضــا شــاه در ايــن بودكـه بــه مشــاركت واقعــي مــردم
درتصميم گيرهاي سياسـي ـ اجتمـاعي بـي توجـه بودنـد و همـه
چيز از“ باال “ سازمان مييافت .ايـن امـر باعـث شـد تـا شـكافي
كــه بطورتــاريخي بــين دولــت و ملتــت ()Etat – Nation
وجود داشـت ،در زمـان رضـا شـاه و محمـد رضـا شـاه نيـز بـاقي
بمانــد و ملّــت اقــدامات و اصــالحات دولــت را از آنِ خــويش
نداند .رضا شاه و محمد رضـا شـاه بـا ايجـاد دادگسـتري و كوتـاه
كردن دست مُالّ هـا از عرصـههاي قضـائي كشـور و بـا تـدوين و
اجراي قـوانين مترقـي (خصوصـاُ در بـارة حقـوق زنـان) گامهـاي
مهمــي در قانونمنــدي جامعــه برداشــتند امّــا بخــاطر فاصــلة بــين
ملتت و دولت و در غيـاب يـك طبقـة متوسـط آگـاه و عالقمنـد،
اصــالحات شــان ،ارزش و اهميّــت اجتمــاعي الزم را نيافــت ...و
ايــن چنــين بــود كــه در آســتانة رويــدادهاي ســال  57وقتــي كــه
شاه “صداي انقـال مـردم“ را شـنيد ،طبقـة آگـاه ،عالقمنـد و
متشكّلي وجود نداشت تـا از دسـتاوردهاي رژيـم دفـاع نمايـد .بـه
عبارت ديگر :اگر بپذيريم كـه قـانون خـواهي (بمعنـاي محـدود
كـــردن اختيـــارات شـــاه و اســـتقرار آزادي) ،ناسيوناليســـم و
ترقيخواهي (تجـدّد) سـه محـور اساسـي آرمانهـاي مشـروطيّت
بودند ،ميتوان گفت كه رضا شـاه و محمـد رضـا شـاه بـا اهميّـت
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دادن بـه توسـعة اقتصــادي ـ اجتمـاعي و صـنعتي و بــا تاكيـد بــر
ناسيوناليســم ،از تحقّــق ســوّمين آرمــان جنــبش مشــروطيّت
(يعني توسعة سياسي و استقرار آزادي) باز ماندند / .ادامه دارد
آثار علي ميرفطروس در كتابفروشيها:
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صد ساله گذشته ايران و پيكار جامعه ايراني با مدرنيته (تجدتد)
فصل دوّم  /بخش اوّل

سزاريسم ،پيشوا و خدايگان
داريوش همايون

تقريباَ از فرداي كناره گيري و رفتن رضاشـاه ،مردمـي كـه شـادي
سبكسرانه كرده بودند به گفته مشهور آن روزها چراغ برداشتند و به
جستجوي او برآمدند (در باره محمد رضاشاه نيز كـه شـادي بسـيار
بيشتر و سبكسرانه تر بود با تاخير بزرگتري همان پيش آمد) .سبب
آن بود كه ايران از جهات بسيار يـك شـبه بـه دوران حكومتهـاي
مشروطه از  1912تا كودتا بازگشت .نيروهاي متفقين سرتاسر ايران
را گرفتند و ارتشي از رجـال و روشـنفكران و روحانيـان و خانهـا و
سياسيكاران  Politicosرا به انتظار خود يافتند ـ همه آنها كه “
دمكراسي “ نو يافتـه و رهـائي خـود را از اسـتبداد رضاشـاهي بـه
متفقين وامدار بودند .باز انگليسها بر مجلس و دولت تسلط يافتند و
پايگاههاي خود را در ميان بسياري عشاير جنوب ـ كـه رضـا شـاه
هرگز نتوانست بكلي از ميان ببرد ـ برقـرار سـاختند و شـورويها در
سطحي بسيار گسترده تر از بيست سال پيش به استوار كـردن جـا
پاهاي خود در استانهاي شمال و شمال باختري و رساندن پيام خود
به اليههاي اجتمـاعي پذيرنـده تـر ـ بخشـهائي از طبقـه متوسـط
نوپديد ،روشنفكران و كارگران ـ پرداختند .روزنامـههاي كوچـك و
غيرحرفهاي بيشمار ،تا آنجا كه نام براي آنها كم ميآمد ،همه طيف
سياسي و اخالقي را از روشن بين ترين تا تاريك انديش ترين ،و از
پائين ترين تا واالترين بازتاب دادند ـ كه بـا توجـه بـه كاسـتيهاي
سياسي و اخالقي جامعه ايراني ،بيشتر به معني پائين ترين مخـرج
مشترك ميبود.
برنامههاي اصالحي باز ايستاد .ضـعف نهادهـاي حكـومتي ،وزنـه
مجلس را بيش از اندازه سنگين كرد ـ كه براي بهتـرين نظامهـاي
سياسي نيز بد است .دمكراسـي بـه ايـران بازگشـت ولـي آنچـه از
دمكراسي به توده مردم ايران ميرسيد ـ جز طبقه سياسي كوچـك

ايران ـ قدرت شخصي نمايندگان مجلس ميبود كه بيشتر هـم در
مقاصد شخصي بكـار ميرفـت ،و غوغـاي روزنامـهها ميبـود كـه
صداهاي تك و توك دانائي و ميهن دوسـتي را در ميانشـان خفـه
ميكردند .رفت و آمد سريع دولتهـاي نـاتوان بـا همـان چهرههـا ـ
صندليهاي موزيكال “ مشروطه اول “ ـ در “ مشـروطه دوم “ نيـز
كــه بــر دوران  1941 – 53 / 1320 – 32نهــاده شــده اســت از
سرگرفته شد .آنچه به حكومت قانون و حقوق افراد مربوط ميشـد
از توانائي دستگاه حكومتي بيرون ميبود ،و به پايه نظـام و امنيـت
سركوبگرانه رضا شاهي نيز نميرسيد .حكومت قانون را با حكومت
قانوني نمي بايد يكي گرفت كه پس از آن و با دگرگشـت (تحـول)
آن ميآيد .حكومت قانون يك مرحله باالتر از حكومـت خودكامـه
است و در آن فرمانروا خود را باالتر از قانوني كه برخاسـته از خـود
اوست نميگذارد .در حكومت قانوني قانون از مردم برميخيـزد و از
همه باالتر است.
اينهمه ميتوانست درهرج و مرج و بيسـاماني آفريننـده خـود و در
يك فرايند گام به گام ،زمينههاي يك مردمساالري خود جـوش را
ـ همچنانكه در مشروطه اول ـ پديد آورد .ولي لعنت همسايگي بـا
روسيه كه از پايان سده هژدهم تا پايان سده بيستم ،دويست سـال
سياست و تاريخ ما را از سير “ طبيعي “ خود بازداشت ،باز همه چيز
را برهم ريخت و تباه كرد .يكبار ديگر پناه بردن بـه انگسـتان،كـه
خطري به همان بزرگي ميبود ،يا آمريكا كه بيشتر دنباله انگسـتان
ميرفت؛ يكبار ديگر مخاطره جدي تجزيه ايـران كـه هـر اولويـت
ديگر را زير سايه خود گرفت ودست زدن به هرچه را روا دانسـت ـ
چنانكه هواداران فراوان شوروي نيز كه ايران را دنباله جغرافيـائي و
ايدئولوژيك ميهن سوسياليستي ميشمردند و ميخواستند ،از دست
زدن به هيچ وسيلهاي فروگذار نميبودند.
نگهداشتن يكپارچگي ايران (آنچـه از لشـگر كشـيها وفشـارهاي
ديپلماتيك قدرتهاي امپرياليستي ماند) و استقالل نمـادين ،تكـهاي
روي نقشه جغرافيا كه رنگ ويژه خـود را داشـت ،و درسراسرسـده
نوزدهم و تا برآمدن رضا شاه بزرگترين كاري بود كه ايرانيان از آن
برآمده بودند ،بارديگر دلمشغولي اصلي شد و در همان ميـدان بـود
كه نبوغ سرامدان حاكم ايران بـاز بـه نمـايش درآمـد .فروغـي ،در
واپسين و بزرگترين درخشش يك زندگي پرفروغ ،از ناتواني محض
ايران شكست خورده و اشغال شده مايه قدرتي براي آينده بدرآورد.
او آنچه را كه رضا شاه ميبايست ،كرد؛ ايران به اردوي همسايگان
پرقدرت خود پيوست و آينده اش را به عنوان يـك كشـور مسـتقل
نجات داد .سهيلي ،يك ديپلمات استثنائي و از بهتـرين نماينـدگان
هيئت حاكمه آن زمان ،كار او را در كنفرانس سران 1322 / 1943
تهران به پايان رساند و روزولت و اسـتالين و چرچيـل را رسـماَ بـه
نگهداري استقالل ويكپارچگي ايران پس از جنگ متعهد گردانيـد.
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امّا اينكه ايران به صورتي معجـز آسـا دسـت نخـورده و درسـت از
چنگال شوروي رها شد مرهون دوتن از آخرين نمايندگان اشرافيت
سنتي ايران بود .نبوغ سياسي مصـدق و نبـوغ ديپلماتيـك قـوام ـ
سلطنههاي پيش از اصالح عناوين و القـاب در دوران رضـا شـاه ـ
ايران را تنها كشوري كرد كه از اشغال شوروي بدر آمـد بـي آنكـه
هيچ امتيازي ،هيچ پارهاي از سرزمين ملي را بدهـد يـا حتـا ماننـد
اتريش ،محدوديت حاكميت ملي خود را (بيطرفي اجباري در ميـان
دو بلوك) بپذيرد.
با آنكه رضا شاه تقريبا بالفاصله در افكار عمومي ايرانيان موقعيت
خود را نه به عنوان يك فرمانرواي محبوب بلكه يك رهبر كارسـاز
بازيافت .سرنگونيش با خود يك پسـزنش  backlashآورد كـه
سود برندگانش به درجات گوناگون همان دشمنان سنتي او بودند ـ
پايگــان (سلســله مراتــب) مــذهبي كــه درپادشــاهي رضاشــاه از
فرمانروائي بي مسئوليت و نيمرسمي خود بزير افتاده بود ،خانها كـه
همــراه آخونــدها آماجهــاي اصــلي اصــالحات رضاشــاهي بودنــد،
چپگرايان كه نخستين تالشهايشان براي سازمان دادن يك جنبش
كمونيستي در دهههاي بيست و سي ناكام شـده بـود ،وبازمانـدگان
مشروطه خواهان دمكرات كـه بـا برآمـدن رضـا شـاه از مشـروطه
خواهان ترقيخواه جدا شدند و وارثان سياسيشان هنوز جدا هسـتند.
اينان خود را مليون ناميدند و با اين نامگذاري ،خواستند سنت رضـا
شــاهي را كــه بــي بهــره از آزاديخــواهي ،ولــي داراي عنصربســيار
نيرومند ناسيوناليستي بود ،از آن عنصر نيـز تهـي گرداننـد .فاصـله
ميان دو مفهوم ملت و دولت كه در فارسـي و در فرهنـگ سياسـي
ايران هست به آنهـا اجـازه داد چنـد گـاهي در چشـم گروههـايي،
سراسرطرح ناسيوناليستي ترقيخواهانه رضا شاه را نفي كنند :مليون
خوب بودند چون رضا شاه ملي نبود و اصالحاتش به اين دليـل بـه
چيزي نميآمد يا از اصل خيانت بـود و بـه ايـن دليـل بـه چيـزي
نميآمد ـ بسته به اقتضاي سياسي يا انصاف گويندگان.
پايگان مـذهبي ماننـد هميشـه دسـت در دسـت نيروهـاي ديگـر
اجتماعي ،بويژه حكومت ،ميتوانست نفوذي بر سياست اعمال كند.
گروه حاكم ،مانند همه دورههاي بي اعتباري خود ،پايگان مـذهبي
را شريك بي نظمي و فسادي كرد كه در آن سالها نامش حكومـت
ايران بود .و گروههاي سياسي ،نه كمتر از همه چپ مترقي كه بـه
نام حزب توده داشت بزرگترين و كامياب ترين تجربه حزبي جامعه
ايران را سازمان ميداد ،به همـان انـدازه مشـتاق جلـب پشـتيباني
مذهبيها براي راه يافتن به دلهاي مردم بودند .ايـن غلـط مشـهور
شايد از اين اواخر است كـه دارد از سياسـت ايـران پـاك ميشـود.
مذهب هميشه به پشتيباني نيروهاي ديگر نيازمند تر بـوده اسـت ـ
حتا در بزرگترين پيروزيش در انقالب اسالمي ـ تا آنها بـه مـذهب.
ولي افسانهها پايداري شگفتي دارند.
جز خانها كه نيروئي مصرف شده بودند ـ هـر چنـد دو سـه بـاري
حكومت مركزي را چالش ،و حوادث نظامي و سياسي بر پا كردند ـ
هريك از آن نيروهاي سربلند كرده ،در درام نيمه دوم سده بيسـتم
ايران توانستند سهم بزرگي داشته باشند “ .مليون “ از اين ميان بـا
برخورداري از يك رهبر فرهمند چند سالي ازهمه پـيش افتادنـد .از
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گشايش مجلس چهاردهم ،تـا ده سـال بعـد ،مصـدق سـتاره بلنـد
آسمان سياست ايران بود .سخنراني او در مخالفت با اعتبارنامه سيد
ضياء “ مانيفست “ جنبشي شدكه ،با همه كوششها بـراي سـازمان
دادن به آن ،يك گروهبندي بي شكل بـا برنامـه سياسـي كلـي و
مبهم باقي ماند كه در مصدق و سرسپردگي تـا حـد پرسـتش ،بـه
اوخالصه ميشد .مصدق درآن سخنراني به آرمانهـاي دمكراسـي و
ناسيوناليسم مشروطه بازگشت ،ولي در برابـر عنصـر ترقيخـواه آن،
موضع بي اعتنا ـ حتا مخـالف ـ گرفـت .مخالفـت اوبـا رضـا شـاه
درسالهاي تبعيدش به دشمني سخت رسيده بود ـ تا آنجا كه هـيچ
خوبي در او وكارهايش نميديد.
روحيه خود مصدق و اوضاع و احوال شكست و تبعيد رضا شاه پس
از شانزده سال فرمانروائي خودكامه و خشن ،هـر چنـد روشـنراي و
ترقيخواه ،و تسلط دوباره بيگانگان بر ايران ،و بويژه تـاثير ويرانگـر
استراتژي و تاكتيكهاي كمونيستها بر ناسالم كردن فرهنگ سياسي
بيمار ايران ،صحنه پيكار دهـههاي بعـدي را آمـاده كـرد :نگـرش
يزدان و اهريمني به جهـان سياسـت ،رويـاروئي آشـتي ناپـذير ،نـا
ممكن شدن همرائي ،پيچاندن حقيقت تا جائي كـه بـه منظـوري،
خدمت كند ،ديدن مردمان به چشم “ غيـر خـودي “ و “ خـودي “
(به اصطالح اين روزها) و خائن شمردن هركه خودي نيست ـ همه
در جهت مذهبي شدن سياست ،و آفتهاي بزرگ روحيـه و كـاركرد
همرايانه  consensualدمكراتيك.
سرنگوني رضا شاه به نيروهائي كـه از او شكسـت خـورده بودنـد
فرصت داد كه بي مدارائي را در سياست تـا بـاالترين زيـاده رويهـا
برسانند .انكار تا حد خيانت شمردن اصالحات ژرف رضا شاهي كـه
جامعه ايراني را در مسير تازهاي انداخت هر بازمانده خرد و انصـاف
را در بحث سياسي از ميان برد و فرايند مـذهبي شـدن سياسـت را
كامل كرد :خود را بر حق و جز خود را باطـل شـمردن ،مخـالف را
دشمن انگاشتن ،و دشمن را از هر حقي بري دانستن .در جامعـهاي
بي بند و بار و بي بهـره از فرهنـگ و زيـر سـاختهاي دمكراتيـك،
سياست ،جنگ فراگير  total warبا وسايل ديگر شد.
اعتقاد شبه مذهبي صد ساله به مشيت انگليس كه در سالهاي رضا
شاهي با بيداري غرور ملي ايرانيان و افزايش اعتمادشان به خود ،به
كاستي ميرفت همراه سربازان انگليسي با شدتي بيشتر بـه ايـران
بازگشت .نشان دادن دست توطئه انگستان در پشـت هـر رويـداد،
تبديل به صنعتي شد و سياستگران بسـيار از آن سـرمايه سـاختند.
بيش از همه رضا شاه بودكه به سبب جايگاه كوه آساي خـود در “
تاريخ بيست ساله “ حتا در تبعيدگاه و پس از مرگش ،نيرومند ترين
هماورد رهبران سياسي تازه به صـحنه آمـده يـا بازگشـته ،بشـمار
ميرفت زيرا مردم همه را با او ميسـنجيدند .رهبـران نورسـيده از
هيچ تالشي براي آنكه او را به يـك عروسـك خيمـه شـب بـازي
فروكاهند فروگذار نكردند .او بود كه در  1928راه آهن را ـ كه بـه
گفته مصدق خيانت بود زيرا “ ديكتاتور با پول ما و به ضـرر مـا راه
آهن كشيد و بيست سال براي متفقين امروزي ما تدارك ديد“ ـ به
دستور انگليسها ساخت تا در  1941براي رساندن سالح و مهمـات
به شوروي بكار رود )1(.در ساختن راهآهن سرتاسري ،كه يك طرح
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مجلس مشروطه بود و پيشبيني تامين هزينهاش را ،از عوار قند
وچاي ،نيز صنيعالدوله كرده بود ،هر كوششي شده بود كه به شبكه
راه آهنهاي شـوروي در شـمال ،و انگلـيس درهندوسـتان و عـراق
نخورد .هدف استراتژيك آن بيش از آلمـان دهـه  ،40طوايـف لـر
دهههاي  20و  30بودنـد كـه بزرگتـرين تهديـد نظـامي حكومـت
مركزي نو بنياد پهلوي بشمار ميرفتند.
بي اعتقادي مصـدق (كـه تركيـب شـگفتي از نـوآوري سياسـي و
محافظه كاري تا حد ارتجاع ايدئولوژيك بود) به عنصر ترقيخواهانه
انقالب مشروطه از همان سخنرانيش در مجلـس بـه مخالفـت بـا
پادشاهي پهلوي آشكار گرديـد .او همـه اش سـتايش “رضـا خـان
پهلوي“ است ولي تنها به دليل “ خدماتي كه بـه امنيـت مملكـت
كردند“ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همان گونه کـه رضـا شـاه فرزنـد دوره خـود بـود ـ عصـر
ديكتاتورها و واپس نشيني دمكراسي ـ مصدق نيز در عصـر
رهبران ملي ضد استعماري به قـدرت رسـيد و برهمـان راه
ميرفت ـ راه نهرو ،سوکارنو ،نكرومه ،ناصر .اونيز مانند آنان
محبوبيت بزرق شخصي خود را که با ملي کـردن نفـت بـه
ابعاد بيسابقه رسيدجانشين همه نهادهـا و فراينـد سياسـي
کرد و خويشتن را چنان مظهر ملـت دانسـت کـه صـميمانه
هرچه را جـز سياسـتها و اسـتراتژي خـود خيانـت شـمرد.
سخنرانيش در بهارستان خطـا بـه چنـد هـزار تنـي کـه
ميتوانستند گرد آيند “ مجلس جائي است که مردم هستند
“ شعاري در سنت سزاريسم بود وگرفتن اختيار قانونگزاري،
انحالل سنا ،ديوان عالي کشور ،و خود مجلس ،و دست زدن
به همه پرسي فرا قانون اساسي همه بر همان سنت ميرفت
و ربطي به دمكراسي و قانونمداري که جائي براي رهبـر بـه
عنوان مظهر ملت نميشناسد نميگذاشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه به مصدق فرهمندي بيمانندش را ،تا پيش از خميني ،بخشيد
استعداد استثنائي او در فنون رهبري مردمي و تركيب سياست پيشه
درستكار ضد استبداد و ضد استعمار بود .از همان نخستين روزهاي
مجلس چهاردهم موضعگيريهاي ميهن پرستانه او و جسارتش براي
بيان نظرات خـود ،و تسـلطي كـه بـر بحـث سياسـي يافـت ،او را
بزرگترين سياستگر پارلماني تاريخ ايران كرد و مهارتش در رساندن
پيام خويش به توده شهر نشين ايران كه ،در آزادي گفتـار نويافتـه
خود ،سياست را تشنه وار مينوشيد ،به زودي از او يك رهبر تمـام
عيار ملي ساخت .او با گذرانـدن قـانون منـع امتيـاز نفتـي در دوره
اشغال نيروهاي بيگانه و تاكيد بر تصويب مجلـس ،زمينـه را بـراي
قوام و نبـرد سياسـي ـ ديپلماتيـك اسـتادانه او در پايـان دادن بـه
طرحهاي شوروي براي جداكردن استانهاي آذربايجان و كردسـتان
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آماده گردانيد و از سرگرفته شدن “ عصر امتيـازات “ را كـه در آن
شرايط و با آن گروه حاكم خوگرفته بـه دسـت نشـاندگي ،احتمـال
بسيارمي داشت ،ناممكن ساخت.
نيروهاي شوروي برخالف تعهـدات آن كشـور در  1941و بـاز در
كنفرانس تهران در  1943نه تنها شش ماه پس از پايان جنگ (مه
 )1945در خاك ايران مانده بودند بلكه بـا خلـع سـالح واحـدهاي
ارتش و نيروهاي انتظامي ايران و مسلح كـردن فرقـه دمكـرات در
آذربايجان و حزب دمكرات كردستان در كردسـتان ،حكومتهـائي از
روي نمونه جمهوريهاي خلق شوروي برپا داشته بودند و با مداخلـه
مسلحانه ،راه را بر هر اقدام ايـران در برقـراري حاكميـت خـود بـر
استانهاي عمالَ جدا شده ميبستند .انگستان كه از  1907همواره در
پي فرصتي براي تقسيم ايران و در دست گرفتن استانهاي جنـوبي
بويژه نفتخيز بود يك كميسيون سه جانبه ـ جانشين طرح  1907ـ
را به نخست وزير گوش بـه فرمـانش حكيمـي قبوالنـد و كوشـيد
آمريكا را نيز با تقسيم ايران و “ كاهش بحران “ همراه سـازد .امّـا
آمريكا ئيان كه از همان كنفرانس يالتاي  1944يك روند عمـومي
جهانگشائي شوروي را در اروپاي مركزي و بالكان و يونان وتركيـه
ميديدند وتازه بر پيمان  1940عدم تعر مولوتف ـ ريبن تروپ و
طرحهاي شوروي “در جهت عمومي خليج فارس“ آگاه شده بودند،
به گونه ديگر ميانديشيدند.
ايران ورقهائي هرچند اندك در دست داشت و بـا نخسـت وزيـري
قوام اين ورقها را چه در سازمان ملل متحد و بسيج افكـار عمـومي
جهان و چه در گفتگوهاي دراز آهنگ و پر مخـاطره بـا شـوروي و
چه در جبهه داخلي با تردستي تمام بكار برد .قـوام مـرد آن لحظـه
تاريخي بود .شخصيت و توانائيهاي سترگ او چه پيش وچه پس از
آن چندان فرصتي براي خدمت به كشوري كه مانند همه رجال آن
زمان ـ هركدام به شيوه خودشان ،اگر چه گـاه در سرسـپردگي بـه
بيگانگان ـ در برابرتاريخش احسـاس مسـئوليت ميكـرد ،نيافـت.
نگرش قرن نوزدهمي او به امتيازات اشرافي و به امرحكومت بطور
كلي ،فساد را كه عيبي شمرده نميشد ،مانند بـي اعتنـائي “ المـپ
آسايش “ به نظر ديگران ،يك صفت وجودي او ساخته بود .از ايـن
نظر او مظهر ناهنگامي  anachronismطبقه حاكم سـنتي
ايران بشمارمي رفت .بي اعتنائي او ،با رضاشاه اين تفاوت را داشت
كه برخالف آن پادشاه در برابر بد زباني روئين تن بود .رضا شاه بـا
عقده حقارت بزرگش ازكوچكترين انتقاد ،زخمهاي خطرناك ـ براي
ديگران ـ برمي داشت.
امّا در پهنه جهاني ،او يك دولتمرد قرن بيستمي بود با ديد نوي به
جهان پس از جنگ جهاني اول و برآمدن آمريكا به عنوان ابرقدرت
آينده .او نخستين زمامدار ايراني در سده بيستم بودكه به گونه فعال
و هر بار توانست ـ از همان نخستين دوره نخست وزيريش پـس از
“ كابينه سياه “ سيد ضياء ـ كوشيد با باز كردن پاي آمريكا ايران را
از چنبر تسلط ديرپاي روس و انگليس بدر آورد ،و در بحـران پـس
كشيدن نيروهاي شوروي بهترين بهره را از عامل آمريكا گرفت .در
آن بهره گيري هيچ نشاني از فرمانبري نبـود و او در بـازي قـدرت
خود ـ آمريكا در برابر شوروي ،و حزب توده در برابـر شـاه ـ چنـان
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همه را در تاريكي نگه ميداشت كه آمريكائيـان هرگـز از بابـت او
احساس اطميناني نكردند و خواستند شـاه را در برابـرش بركشـند.
پس از او مصدق دوسالي با ورق آمريكـا ،نـه همـواره آنگونـه كـه
بايست و به سود خودش و كشور ميبود بـازي كـرد ،و محمدرضـا
شـاه در بــازي بـا آن چنــان از خـود بــدر رفـت كــه بـه ويــرانيش
انجاميد)2(.
استراتژي پيچيده قوام دركشمكش بـا روسـها آميختـهاي از گـول
زني و نشان دادن راه پس نشيني آبرومندانه بود :از سـوئي امضـاي
قرارداد امتياز نفت شمال به شرط مهم تصويب مجلس ،و از سوئي
همه اقداماتي كه ميتوانست دل استالين را نرم كند ـ از آوردن سه
وزير تودهاي به كابينه و نديده گرفتن توفان اعترا سياستگران و
روزنامـههاي راســتگرا و قشــقائيها كــه ســهم ســازندهاي در ايــن
استراتژي داشتند .در گفتگو با سران فرقـه دمكـرات ،قـوام همـان
استراتژي را بكار گرفت و آنها را به آساني شهمات كرد ،ولي نبـرد
در مسكو برده شده بود .روسها براي واپسين بار خاك ايران را ترك
گفتند ،نيروهاي ايران باز به سرزمينهاي ملي وارد شـدند ،مجلسـي
كه حزب دمكرات ايران قوام در آن اكثريت داشت موافقتنامه امتياز
شمال را رد كرد و چيزي به شوري نرسيد و در همان جا نخسـتين
تير جنگ ملي كـردن نفـت شـليك شـد .مجلـس در همـان راي،
استيفاي حقوق ايران را از شركت نفت ايـران و انگلـيس تصـويب
كرد .در باره نقش آمريكا در بحران تا آنجا رفته انـد كـه از تهديـد
اتمي ترومن سخن گفته اند .در واقع آمريكائيان جـز پشـتيباني پـر
زور ديپلماتيك نقشي نداشتند و بقيه كار را قـوام انجـام داد .نقـش
محمد رضا شـاه جـوان نيـز در خـود داري از مشـروعيت دادن بـه
نيروي نظامي رژيم تجزيه طلـب پيشـه وري بـي اهميـت نبـود؛ و
مصدق هيچ نقشي جز يك سخنراني دو پهلو نداشـت ،مگـر آنكـه
گروهي از پيروانش ،حـزب ايـران بـويژه ،بـه حـزب تـوده و فرقـه
دمكرات پيوستند.
خدمتي كه قوام در آن سال به كشورش كرد در اهميـت واقعـي از
ملي كردن صنعت نفت در ميگذرد .ولي با همه شادي و سرمستي
عمومي از پيروزي ،هرگز نتوانست در اهميت نمـادين بـه گـرد آن
برسد و بيشتر به دليل كوششـهاي بـي ثمـر محمـد رضـا شـاه در
شستن نام قوام و تمام كردن آن ضرب شصت نمايان به نام خـود،
چند سالي نگذشت كه كم و بيش از نظر مردم افتاد .دليل ديگرش
البته در خود او بود .در جامعهاي كه درسـتكاري نـه يـك فضـليت
بلكه معجزهاي شمرده ميشود ،او كيفـر بـدنامي خـود را تـا پايـان
كشيد .از آن گذشته قوام رداي قهرمان آزادي را،كه مصدق با چيره
دستي تمام برقامت خودكشيد ،بردوش نداشت.
ايرانيان با همه سرخوردگي ازدمكراسـي ،در“ مشـروطه اول “ واز
همان پگاه “ مشروطه دوم “ ،بويه دمكراسـي را در دمـاغ داشـتند.
رضا شاه كه ميانهاي با قيد و بندهاي مشروطه نداشـت بـه همـين
مالحظه مردم ،در ظاهر هم شده دست به نهادهاي مشروطه نـزده
بود .آرمانهاي جنبش مشروطه پركشش تـرين نيـروي سياسـي در
ايران بود و حزب توده نيـز پيـام نـوين سوسياليسـم را در پوشـش
آرمانهاي جنـبش مشـروطه بـه روشـنفكران بيشـماري كـه بـدان
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ميگرويدند عرضه ميكرد .درچنان ميدان رقابتي ،مصدق بـي هـيچ
كوشش برنده بود .او با زنده كردن همان گفتمان ضد اسـتبدادي و
ضد استعماري مشروطه به پيشوائي ملي رسـيد .از سـوئي بـا دادن
امتيازات به بيگانگان از انگستان تا شـوروي ،مبـارزه كـرد (نظريـه
موازنه منفي) و از سوي ديگر در برابر مداخالت دستگاه حكومتي و
دربار در انتخابات ايستاد .در آن سالها آمريكائيان توجهي بـه نفـت
ايران نداشتند و حتا در قـرارداد كنسرسـيوم  1954نيـز شـركتهاي
آمريكائي بي شوق زياد وارد شدند.
پيش از مصدق سردار سپه يك دو سالي همچون پيشواي ملي كه
مي توانست به پشتيباني مردم از فراز قانونها و نهادها عمـل كنـد و
مشروعيتش را ازمحبوبيت شخصي اش بگيرد پديـده سزاريسـم را
(اصطالحي كه اشپنگلر سكه زد) به سياست ايران آورده بـود .ولـي
سزاريسم در صورت كامل ترش منتظر مصدق ماند( .سيد ضياء نيز
كه نام سزار را شنيده بـود بـرآن خيـاالت ميرفـت و در نخسـتين
ديدارش از احمد شاه خواسته بود كه او را ديكتاتور كنـد !) او يـك
برجستگي ديگرنيز داشت .رهبران بزرگ تـاريخي مـا يـا از زمينـه
فئودال وشاهي برخاسـته انـد يـا از نيروهـاي مسـلح و يـا پايگـان
مذهبي .مصدق از اين نظر هنوز همتائي نيافته است كه نـه از ايـن
راههاي آشنا بلكه از راههاي سياسي به باالترين جاها رسيد.
سزاريسم يا بناپارتيسم به رابطـه مسـتقيم يـك رهبـر فرهمنـد و
اقتدارگرا با مردم به زيان نهادهاي دمكراتيـك و بـر پايـه پـذيرش
عمومي ـ معموال انتخابات يا همه پرسي ـ گفته ميشود .سـرآغازآن
را به ژول سزار ميبرند كه سوار برموج محبوبيت شخصي بيماننـد
خود برخالف قانون با سـپاهيان مسـلح از رود روبـيكن گذشـت و
ديكتاتور و امپراتور شد و قـانون اساسـي رم را بـر هـم زد( .هنـوز
گذشتن از روبيكن در اصطالح سياسـي ،ضـرب المثـل گذشـتن از
ناگذشتني است ).ناپلئون بناپارت پس از او همـان تجربـه را تكـرار
كرد و باز پس از او لوئي نـاپلئون بـا راي عمـوم بـه ديكتـاتوري و
سپس امپراتوري رسيد( .امروز دراصطالح سياسـي بـه ايـن پديـده
بيشتر بناپارتيسم ميگويند).
اصل سزاريسـم ،فرهمنـدي شخصـي را در كـار حكومـت بجـاي
مشروعيت ميگذارد .مشروعيت بـه همـه نظـام برمـي گـردد و از
پذيرش همگاني يك سلسله اصول حـاكم بـر نظـام حكـومتي بـر
ميخيزد .شخصـيت وكـاركرد رهبـران سياسـي تـاثير چنـداني بـر
مشروعيت ندارد .آنها ميروند و نظـام پايـدار و بـا ثبـات ميمانـد.
درسزاريسم ،نظام بسته به رهبرفرهمند است .محبوبيت اوست كـه
به همه نظام مشروعيت ميدهد .بي آن محبوبيت چيـزي جـز زور
نميماند .اين تصادفي نيست كه بيشتر اينگونه پيشوايان اهميتي به
نهادهاي اساسي از جمله احزاب نميدهند.
همان گونه كه رضا شاه فرزند دوره خود بود ـ عصر ديكتاتورهـا و
واپس نشيني دمكراسي ـ مصدق نيز در عصـر رهبـران ملـي ضـد
اســتعماري بــه قــدرت رســيد و برهمــان راه ميرفــت ـ راه نهــرو،
سوكارنو ،نكرومه ،ناصر .اونيز مانند آنان محبوبيت بـزرگ شخصـي
خود را كه با ملي كردن نفت به ابعاد بيسـابقه رسيدجانشـين همـه
نهادها و فرايند سياسي كرد و خويشتن را چنان مظهر ملت دانست
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ك ه صميمانه هرچه را جز سياستها و استراتژي خود خيانـت شـمرد.
سخنرانيش در بهارستان خطاب به چند هزار تني كـه ميتوانسـتند
گرد آيند “ مجلس جائي است كه مردم هستند “ شعاري در سـنت
سزاريسم بود وگرفتن اختيار قانونگزاري ،انحالل سنا ،ديوان عـالي
كشور ،و خود مجلس ،و دست زدن به همه پرسي فرا قانون اساسي
همه بر همان سنت ميرفت و ربطي به دمكراسي و قانونمداري كه
جائي براي رهبر به عنوان مظهـر ملـت نميشناسـد نميگذاشـت.
استراتژي او و فاطمي ـ كه خواب جانشيني نه چندان دير مصدق را
ميديد وبه آساني تا بازي كردن با ورق حزب توده ميرفت ـ پـس
از سي تير  1952 / 1331برقراري يك ديكتاتوري تـوده گـرا بـود:
پاك كردن همه مراجع قدرت بويژه نيروهاي مسـلح از مخالفـان و
عناصر نا مطمئن ،برپا كردن دستگاه پليس سياسي،گـرفتن اختيـار
قانونگزاري ازمجلس ،بستن مجلس و نوشتن قانون انتخابـاتي كـه
اكثريــت او را هميشــگي ســازد (بخــش مهمــي از ايــن طــرح در
فرمانروائي مطلقه محمد رضا شاه اجرا شد) .مصدق با منش (خلـق
و خو) اقتدارگرايش و رگه تند توده گرائي (پوپوليسـم) و نابردبـاري
كه در برابر مخالفت داشت ،و زير فشار پيكار غير ممكني كه درگير
آن شده بود (فروش نفت به بازارهاي بسته وكنترل شده آن زمـان
در مخالفت با انگلستان و “ هفت خواهران “ نفتي ،و از ميدان بـدر
كردن سرامدان سنتي و پادشاه برفراز آنان ،همه با هم و در شرايط
ياس آور اقتصادي) به تندي از هـر چهـارچوبي در گذشـت .او كـه
شعار اقتصاد بدون نفت ميداد در سياستش “ تك محصولي “ بـود
و همه تكيه را بر موضوع نفت ميگذاشت.
رابطه مستقيم پيشوا و توده در فلسفه و كـاركرد سياسـي او جـاي
فرايند دست و پاگير دمكراتيك را گرفـت :مجلسـي كـه بـه گونـه
خشم آوري ازخودش استقالل نشان ميداد ،وحتـا اگـر انتخابـاتش
زير نظر خود او شده بود و نيمه كاره مانده بود تا مخالفان بيشـتري
راه نيابند ،باز نافرماني مينمود؛ و سنائي كه اصال بيهوده در قـانون
اساسي پيش بيني شده بود و اجازه ميداد كسـاني از اعضـايش در
پناه مصونيت پارلماني جر ت نشان دهند و خـود را نـامزد نخسـت
وزيري كنند؛ و روزنامه هائي كه هر چه هم با اسـتفاده از حكومـت
نظامي تقريبا هميشگي (كه از نظر تكنيكي صرف ،دسـت نخسـت
وزير را از توقيف روزنامهها پاك نگه ميداشـت) توقيـف ميشـدند
(صدها در آن دو سال و نـيم) روزنامـههاي ديگـر بـه جايشـان در
ميآمدند .او بي ترديد در فرمانروائيش با احساس بي شكيبي رضـا
شاه بيشتر آشنا شده بود .ولي از رضا شاه نيز در گذشت .رضـا شـاه
به ظاهر قانون اساسي احترام ميگذاشت و به اندازه او خود را پيشوا
و نماد توده ،و هر مخالفي را دشمن ملت و دسـت نشـانده بيگانـه،
نميشــمرد .هــواداران مصــدق او را بزرگتــرين دمكــرات ايــران
ميخوانند امـا سـهم او در راديكـال كـردن سياسـت ايـران انـدازه
نگرفتني است .فرهمندي او ،به بي مدارائي در روياروئيهاي سياسي
كه بعدها تا دشمني با چند گرائي (پلوراليسم) رسيد وجههاي احترام
آميز و پسنديدني بخشيد.
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اسحق زايي :ما به اين عقيده هستيم كه اختالفات درخودخانواده
محمد ظاهر شاه سابق ،فقر نارضايتي مردم و عدم رعايت حقوق
بشر و هكذا غفلت در برابر سياست هاي مسكو در دوران برژنف
باعث شد تا زمينه سقوط ،مداخله و جنگ در كشور ما بوجود بيايد.
هارموني اجتماعي برهم خورد و افغانستان ابتدا در چنگال
اكسترميست چپ و بعداً اكسترميست راست مذهبي پيرو سياست
هاي پاكستان و عربستان سعودي سقوط نمايد و بدين وسيله
تماميت ارضي ،استقالل و حاكميت ملي به مخاطره مواجه گرديده
و حقوق و آزادي هاي مردم بشكل خشن نقض گردد.
تالش :هر چند هنوز در كشور ما ايران براي نيروهاي مخالف
حكومت اسالمي در لحظه برآمدن يك اتحاد و ائتالف گسترده
فراهم نيامده است ،اما براي من قابل تصور است كه روزي اگر
چنين لحظه اي فرا رسد ،محورهاي اصلي چنين ائتالفي را رعايت
حقوق بشر ،احترام و تضمين آزاديهاي فردي و بويژه حقوق
مساوي زنان با مردان تشكيل خواهد داد.
مذاكراتي كه امروز ميان سران “ ائتالف شمال “ و ظاهر شاه در
جريان است حول چه مضمون و محتوائي است؟آيا نقش و حضور
ظاهرشاه كه مورد تائيد مجموعة نيروهاي مخالف طالبان است،
تنها تضمين كننده تداوم ائتالف است يا اينكه حضور وي در
محتواي اين ائتالف در جهت دمكراسي و تضمين حقوق بشر هم
موثر است؟
اسحق زايي :حزب وطن افغانستان و نيروهاي مدافع دموكراسي از
ايتالف اخير محمد ظاهر شاه و نيروهاي جمعيت اسالمي
مجاهدين كه در نقض پروگرام ملل متحد در سال  1992نقش
اساسي داشتند و حقوق مردم را درزمان حاكميت خويش بيرحمانه
نقض كردند جداً نگران اند زيرا ترس آن ميرودكه محمد ظاهر
شاه سابق كه شانس داشت در اتحاد با نيروهاي دموكرات و اتحاد
با جهان مدافع صلح و دموكراسي نقش موثر را در نجات افغانستان
ايفا نمايند در ايتالف با آنها ضايع و نقش خويش را تضعيف خواهد
ساخت .ما را عقيده براين است كه هر اتحاد و ايتالف نبايد با
منافع مردم افغانستان و مبارزه بخاطر دموكراسي و حقوق بشر
مغايرت داشته باشد .هرنوع اتحاد كه باز هم زمينه را براي نيروها
افراطي و فناتيك چپ و راست ميسر ميسازد در حقيقت گناه
نابخشيدني ديگر تكرار خواهد شد.
شاه سابق نبايد از نيروهاي ملي و مدافع دموكراسي بخصوص
آنهائيكه در برابر وطن خويش و دفاع از حقوق بشر با احساس
مسئوليت برخورد ميكند هراس داشت باشد .زيرا اتحاد آينده مانند
گذشته نبايد معامله گرانه باشد بلكه اتحاد و ايتالف كامال سياسي
و بنياد منافع ملي كشور ما مطرح شود و بر همين معيار اتكا گردد.
حزب وطن جديد افغانستان مبارزه بخاطر تامين منافع ملي
افغانستان ،دفاع از دموكراسي و حقوق بشر را يكي از مهمترين
وظيف ملي و انساني خويش تلقي نموده و در مبارزه عليه تروريزم،
استبداد خشن و بي عدالتي در اتحاد با مردم افغانستان و متحدين
جهاني خويش صادقانه ميرزمد.
تالش :با سپاس از وقتي كه به ما داديد.
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ايدئولوژي توسعه به عنوان مانع توسعه
از بخش اول کتا

“ تجدد طلبي و توسعه در ايران معاصر “

به قلم دکتر موسي غني نژاد

تجدّد طلبي وارونه به تدريج با كمـك گـرفتن از مفـاهيم وارداتـي
غربي ،در بارة توسعه اجتماعي و اقتصادي ،امپرياليسم ،تقسيم بين
المللي كار و غيره ،تبديل به نـوعي ايـدئولوژي جهـان سـوّمي يـا
ايــدئولوژي توســعه گرديــد .ايــدئولوژي توســعه عبــارت از جــذب،
استحاله و نهايتاَ مسخ مفاهيم جديد علوم انساني ،به خصوص علم
اقتصاد،توســط انديشــهها و ارزشهــاي سـنّتي بــه منظــور توجيــه
فرهنگ بومي و نشان دادن برتري آن نسبت به فرهنگ غربـي .از
لحاظ روش شناسي ،ويژگي مهم اين ايـدئولوژي قرائـت معكـوس
تاريخ و جابجا كردن عناصر تشكيل دهندة روابط علـت و معلـولي
در جريان توسعه است .سياستهاي توزيع مجـدد ثـروت ،گسـترش
بيمههاي اجتماعي ،آموزش رايگان ،خالصه تمامي آنچه كه بعنوان
ويژگيهاي يك دولت رفاه پيشرفته تلقي ميشود ،همگي بـه دنبـال
دورههاي طوالني پيشرفت اقتصادي امكان پذير شـده انـد ،امّـا در
چارچوب ايدئولوژي توسعه اين نتـايج بهبـود وضـع اقتصـادي بـه
عنوان پيش شرطهاي توسـعه تلقـي ميشـوند .تحليـل مضـمون و
روش شناسي ايدئولوژي توسعه ميتواند به درك چگـونگي موانـع
فكري توسعه كمك نمايد.

انديشة مهندسي اجتماعي
يكي از وجوه مهم ايدئولوژي توسعه عبارتست از پـر بهـادادن بـه
نقش علم و فنّ در تحقـق بخشـيدن بـه پيشـرفتهاي اجتمـاعي و
اقتصادي و به طور كلي توسعه ،به عبـارت ديگـر فروكاسـتن امـر

توسعه به يك موضوع صرفاً فنّي و علمـي .ايـن انديشـة فنـي يـا
تكنوكراتيك خود يك پديدة وارداتي از تمدن صنعتي جديـد اسـت
امّا آنچه كه جالب توجه و حتي حيرت انگيز مينمايد نفوذ و شيوع
اين انديشه در جوامع توسعه نيافته و غير صنعتي معاصـر ،از جملـه
كشور ماست .انديشة تكنوكراتيك يا مهندسـي اجتمـاعي يكـي از
نسخههاي جديد تفكّر دولت مدار  Etatismeاست ،تفكّري كـه
مدعّي است روابط اقتصادي ـ اجتماعي جامعه را ميتوان بـه نحـو
مطلوبي ،بر اساس اراده و علم آگاهانة انسان ،سامان داد.
خصلت برجستة انديشة تكنوكراتيك تأكيد آن بر جنبة فنّي روابط
بين انسانها در نظام اجتماعي جوامع معاصر است .طبق ايـن طـرز
تفكّر ،مشكل اساسي و نهايي توسعه ،مشكل مديريت به معني عام
كلمه است .در انديشة تكنوكراتيك قـوانين اقتصـادي عـام وجـود
ندارد و هر نظمي در پديدههاي اجتماعي ـ اقتصادي ،تاريخي ،گذرا
و كامالَ نسبي و قابل تغيير تلقي ميشـود .يكـي از برجسـته تـرين
نمايندگان انديشة تكنوكراتيك ،متفكّر معروف آمريكائي جان كنت
گالبرايت است كه جامعه صنعتي جديد را به عنوان يـك نظـام بـا
تدبير سازمان داده شده تعريف ميكند .از نظـر وي جامعـة صـنعتي
جديد ،مستقل از نظام سياسي ،اعم از سرمايه داري يا سوسياليسـم
عمل ميكند 45 .گالبرايت به دنبال كيـز و هماننـد او نقـش مهمـي
براي دولت در تنظيم روابط اقتصادي ،به خصوص از طريـق تـأثير
روي تقاضاي كل و توزيع مجدد ثروت ،قائل است.
انديشة تكنوكراتيك غربي ،تئوريهاي اقتصاد سياسي كالسـيك را
مورد انتقـاد قـرار ميدهـد و نظـام بـازار آزاد را مسـئول مشـكالت
اقتصادي بزرگ قرن يعني بيكاري ،فقـر و نيـز بحرانهـاي ادواري
اقتصـادي ميدانـد :بـرخالف ادّعـاي اقتصـاد سياسـي كالسـيك،
تخصيت مطلوب منابع و افـزايش ثـروت در جامعـه بـا اتكـاء بـه
عملكرد سيستم قيمتها در بازار آزاد حاصل نمي شود ،بلكـه دولـت
بايــد بــا دخالــت و هــدايت مســتقيم خــود ،از طريــق مــديران و
كارشناسان فني (تكنوكراتها) ،جامعـه را در جهـت بهتـرين شـيوة
استفاده از منابع و هدفهاي رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي سوق
دهد 46 .اين طرز فكر كه طي سالهاي بين دو جنـگ جهـاني و دو
دهة پس از جنگ دوّم شيوع فوق العادهاي در جوامع صنعتي غربي
پيدا كرد ،در انتقال به كشورهاي توسعه نيافته تبـديل بـه يكـي از
مؤلفههاي اساسي ايدئولوژي توسعه گرديد.
معجزة اقتصادي كشورهاي جنگ زدة اروپاي غربـي و ژاپـن ،بـه
دنبال كمكهاي اقتصادي آمريكا ،اين فكـر را بـيش از پـيش نـزد
اقتصاددانان تقويت نمود كه پيشـرفت اقتصـادي صـرفاً بـا اراده و
برنامه ريزي صحيح دولتـي امكـان پـذير اسـت .از سـوي ديگـر،
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سالهاي پـس از جنـگ دوّم جهـاني مصـادف بـا اسـتقالل يـافتن
بسياري از مستعمرات سابق و بنـابراين طـرح مسـائل اجتمـاعي ـ
سياسي و اقتصادي آنها در سطح بين المللي اسـت .بـدين ترتيـب
زمينة فكري الزم فراهم آمد تا رشته تخصصـي جديـدي در علـم
اقتصاد و بعداَ در جامعه شناسي ،به وجود آيد ،كه موضـوع مطالعـة
آن علل عقب ماندگي اقتصادي ـ اجتمـاعي جوامـع غيـر صـنعتي
(مستعمرات سابق و غيـر آن) و ارائـه راه حلهـا و اسـتراتژيهاي
مناسب پيشرفت و توسـعه اسـت .ايـن رشـتة جديـد در مطالعـات
اقتصادي بعدها به اقتصاد توسعه يا اقتصاد جوامـع توسـعه نيافتـه،
موسوم شد .مكتبهاي فكري مختلف و بعضاَ متعار با هم در اين
عرصة جديد به وجود آمد.
اقتصاددانان كشورهاي صنعتي مشكل توسعه نيافتگي را عمدتاً به
صورت كمبود پس انداز ـ سـرمايه كـه نتيجـة آن دور باطـل فقـر
است ،توضيح ميدهند .آنها معتقدند كه كمكهاي اقتصادي خـارجي
و سرمايه گذاريهاي خارجي ميتواند اين مشكل را برطرف نمايد و
جوامع توسعه نيافته را از دور باطل فقر نجات دهـد .ايـن در واقـع
اساس نظريه هارورد – دومار را تشكيل ميدهد و شـايد مسـامحتاً
بتوان گفت كه عمالً موضوع رسمي كشـورهاي صـنعتي در برابـر
مساله عقب ماندگي و فقر در جهان سوّم است .امّـا اقتصـاددانان و
متفكريني كه بيشتر تبار جهان سوّمي دارند ،اين فروكاستن مسـأله
توسعه را به جنبـههاي صـرفاً اقتصـادي و آن هـم مسـاله كمبـود
سرمايه ،نادرست ميدانند.
الزم به تأكيد نيست كه علي رغم اتفاق ر ي در اين مورد خـاص،
متفكرين جهان سوّمي تئوريهاي متفاوت و متبايني در علل عقـب
ماندگي و نيز پيشنهاد استراتژيهاي متناسب توسعه دارنـد .عـدهاي
ميگويند وابستگي علت عمدة عقب ماندگي است ،از اينرو راه حل
پيشنهادي آنها قطع وابستگي و حركت به سوي خودكفائي اسـت.
براي عدهاي ديگر امپرياليسم و تقسيم كار بين المللي تحميلي آن
مسئول توسعه نيافتگي تلقي ميشود كـه در اينصـورت اسـتراتژي
مناســب عبارتســت از مبــارزه بــا امپرياليســم و پايگــاه داخلــي آن
(سرمايه داري وابسته) و بيرون آوردن كشـور از روابـط اسـتثماري
تقسيم كار بين المللي .و باالخره متفكرين ديگري كـه تعلقاتشـان
بــه مطالعــات تحقيقــي و فنــي توســعه بــيش از پايبنديشــان بــه
ايدئولوژي سياسي خاصي است ،ارائه نظريه عام و استراتژي توسعه
عام را دور افتادن از مطالعات علمي محسوب ميدارنـد و معتقدنـد
كه براي هر جامعه بايد مطالعات موردي مشخصّي صورت گيـرد و
راه حلهاي خاص و مناسب آن ارائه گردد47 .
اينجا ضرورتي ندارد كـه وارد بحـث در بـارة جزئيـات تئوريهـاي
مختلف توسعه شد .آنچه كه الزم اسـت مـورد تأكيـد قـرار گيـرد
عبارت است از اشتراك راي تمـامي نظريّـههاي توسـعه ،از مـدل
هارورد ـ دومار گرفته تا مكتبهاي جهان سوّمي ،در نقش اساسي و
اجتنــاب ناپــذير دولــت در طــرح و اجــراي اســتراتژيهاي توســعه
اقتصادي .بدين ترتيب علم نوظهور اقتصـاد توسـعه ،بـا توجـه بـه
اهميّت درجه اوّلـي كـه بـراي دولـت قائـل ميشـود ،تبـديل بـه
ابزارتئوريك براي توجيه علمي دخالت هرچه بيشتر و فراگير دولت
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در امور جامعه ميگردد .يكي از علل استقبال از تئوريهاي گوناگون
اقتصاد توسعه ،در كشورهاي عقب مانـده ،در همـين نكتـه نهفتـه
است .در انديشة مهندسـي اجتمـاعي (طـرح و اجـراي اسـتراتژي
توسعه) ،دولت نقش پدرساالرانة تصـميم گيرنـده و مجـري را بـه
عهده دارد ،از اينرو تفكّر ارزشهاي سنتّي جمع گرايانـه و قبيلـهاي
ادارة امور در جامعه سازگاري زيادي با آن دارد.
انديشه مهندسي اجتماعي ،كه جوهر فكري تكنوكراسي (حكومت
فن ساالران) را تشكيل ميدهد ،يكي از وجوه خاص تفكّر جديد در
جوامع صـنعتي غـرب اسـت .در واقـع از همـان ابتـداي پيـدايش
خردگرائي (راسيوناليسم) در دوران جديد ،تحت تأثير يـك گـرايش
بسيار قوي در تفكر بدوي يعني آنتروپومورفيسـم ،ايـن طـرز فكـر
قوّت گرفت كه جامعه ،نهادها و نظمهاي موجـود در آن محصـول
اراده و تعقّل انسان است 48 .مهندسـي اجتمـاعي نـام ديگـر ايـن
خردگرائي سازنده مآب است ،بـه طـوري كـه آنـرا آبشـخور كليـه
مكتبهاي سوسياليستي و كالَ دولت مدار جديد ميتوان دانست .اما
اين طرز تفكّر ،علي رغم نفـوذ و اقبـال كـم و بـيش مهـم خـود،
هيچگاه به تفكّر بالمنازع در جوامع صنعتي غرب تبديل نشد ،بلكه
پيوسته مورد حملة شديدترين نقاديها از سوي متفكّـرين متعـدّدي
قرار داشته كه علت ظهور انواع توتاليتاريسم را ،از فاشيسم گرفته تا
كمونيسم ،نتيجه همين اعتقاد به مهندسي اجتماعي ميدانستند .در
حاليكه در كشورهاي توسعه نيافته ،مهندسي اجتماعي (سوسياليسم
علمي به عنوان نمونه) ،اغلب آخرين دستاورد علوم اجتماعي دنياي
پيشرفته تلقي شده و ميشود.
حداقل يك دليل قوي براي اين امر ميتوان تصور نمود .فرهنگ
و تفكّر سنّتي در جوامع عقب مانده ،چون قدرت مقابلة همه جانبـه
با انديشههاي جديد (غربـي) را نـدارد ،از اينـرو دركنـار انتقادهـاي
ظاهري و سطحي ،هميشه سعي ميكند بين هدفهاي خاص خود و
اين انديشهها نقاط مشترك و سـازگار پيـدا نمايـد .اينجاسـت كـه
مهندسي اجتماعي به علت اينكه خود نسخهاي از تفكّردولت مـدار
است ،درتعار اساسي با ارزشهاي جمع گرايانة سنّتي قـرار نمـي
گيرد .در واقع سازگاري و تلفيق ارزشهاي جمع گرايانـه ـ قبيلـهاي
جامعه سنّتي با مهندسي اجتماعي ،به اوّلي شكل مدرن و به دوّمي
موضع قابل دفاعي ميدهد.
انديشه مهندسي اجتماعي علي رغـم شـكل جديـد كـه بـه خـود
گرفته ،مضمون بسيار قـديمي دارد و در واقـع بـروز نـوعي تفكّـر
آنتروپومورفيســتي در درون انديشــة مــدرن اســت و در اســاس بــا
مضمون اصلي اين انديشه تعار دارد .يكـي از جنبـههاي بسـيار
مهم تفكّر مدرن ،به خصـوص انديشـة اقتصـادي جديـد (اقتصـاد
سياسي) به اين نكتة مهم مربوط ميشود .آدام اسميت در بـيش از
دويست سال قبل ،هنگاميكه ميخواست مباني نظري علم اقتصـاد
را بيان كند ،اين موضوع را مورد تأكيد قرار ميدهد كـه انسـانها را
در جامعة بزرگ (جامعهاي كه در آن تقسيم كار پيشرفتهاي وجـود
دارد) نمي توان همانند مهرههاي شطرنج تلقـي نمـود ،مهرههـاي
بدون اختياري كه به راحتي ميتوان آنها را جابجا كرد .از نظر وي:
“ مهرههاي شطرنج هيچ اصل حركتي به جـز دسـتي كـه آنهـا را
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جابجا ميكند ندارند ،امّا در صحنة بزرگ شـطرنج جامعـة انسـاني
هركدام از مهرهها اصل حركتي خاص خود دارند كه ميتوان كامالَ
متفاوت از اصلي باشد كه قانونگزار (دولت) ممكن است قصد انجام
آن را داشته باشد .اگر اين دو اصل با هم منطبق باشـند و در يـك
جهت عمل كنند ،بازي جامعة انساني به راحتي و به طور هماهنگ
جريان خواهد داشت و شانس موفقيّت و خوشكامي زيادي خواهـد
داشت .امّا اگر آنها (دو اصل حركتي) مخالف هم يا متفاوت از هـم
باشند ،بازي بصورت رقت انگيزي صورت خواهد گرفـت و جامعـه
دائماً در وضعيت بي نظمي به حد افراط خواهد بود49 “ .
آدام اسميت اينجا ،در حقيقت ،خطر مهندسي اجتمـاعي را گوشـزد
ميكند يعني خطر از هم پاشيدن نظم جامعة بزرگ .او بـه عنـوان
يكي از اوّلين سخنگويان علم اقتصـاد ،ايـن مطلـب مهـم را بيـان
ميكند كه يك جامعة بزرگ ـ با تقسيم كار پيشرفته و لذا اقتصـاد
پررونق و پيشرفته (تنها در شرايط نظام خاصـي كـه در آن منـافع
فردي و جمعي همسوئي و هماهنگي دارند ،امكان پذير است .ايـن
شرايط تنها در چهارچوب نظام مبادلهاي آزاد يا نظام اقتصـاد بـازار
آزاد مي تواند جمع باشد .انسـان پـس از قرنهـا آزمـون و خطـا بـه
كاركرد خارق العاده نظم بازار دست يافته است .شناخت چگـونگي
عملكرد جنبههاي گوناگون آن ،موضوع رشـتة جديـدي از معـارف
بشري را تشكيل ميدهد كه عبارتست از اقتصاد سياسـي يـا علـم
اقتصاد .نظم بازار همانند تمامي پديدهها و نهادهاي انسـاني داراي
عيب و نقت زيادي است كـه هـيچ اقتصـاددان عاقـل و منصـفي
منكر آن نمي تواند بشود .امّا نكتة مهمي كه بايد بدان توجه نمـود
اين است كه دستكاري در اين نظم يا به عبـارت ديگـر مهندسـي
اجتماعي براي جايگزين كردن نظم بهتري به جـاي آن ،يـا بـراي
برطرف كردن عيوب و نواقت آن ،كـه اغلـب بـه انگيـزة نيّتهـا و
هدفهاي بسيار متعالي رسيدن به جامعة كامل و بي نقـت صـورت
ميگيرد ،نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه در نهايت باعث نقـض
غر ميگردد .حال ممكن است اين سئوال پيش آيـد كـه علّـت
استمرار انديشة مهندسـي اجتمـاعي ،علـي رغـم نادرسـتي آن ،در
چيست ؟ بخشي از افكار حاكم برجامعة صنعتي ،پيوسته تحت تأثير
شديد پيشرفتهاي علمي و فنّي است ،چرا كه تمامي امكانات مادي
و رفاهي فوق العادهاي كه در اين جوامـع فـراهم آمـده ،محصـول
ترقيات علمـي و فنّـي تلقـي ميشـود .از اينـرو اغلـب قـدرت نـا
محدودي به تكنولوژي نسـبت ميدهنـد و ايـن اعتقـاد در اذهـان
عمومي جاي گرفته كه كليّة مشـكالت اقتصـادي ـ اجتمـاعي ،راه
حل علمي و فني دارد .اين طرز فكر به محدوديّت منابع اقتصـادي
توجه چنداني نمـي كنـد و از آن مهمتـر اينكـه حاضـر بـه قبـول
محدوديّت معرفت خود نسبت به قوانين موجود در نظـم اقتصـادي
جامعه نيست .اين نكته از لحاظ معرفـت شناسـي (اپيسـتمولوژي)،
اهميت بسيار ي دارد :انسان امروزي ،به خصـوص انسـان جوامـع
صنعتي ،كامالَ به محدوديّت دانش خود در عرصة تمامي علـوم ،از
فيزيك وبيولوژي گرفته تا پزشكي و روانشناسي ،پي برده و نتـايج
آن را همه روزه تجربه ميكند و به ناچار ميپذيرد.
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امّا در عرصة علوم اجتماعي ،كه موضوع شناخت پديدههاي بسيار
پيچيده تري هستند ،ظاهراَ محدوديّتي براي علم خود قايل نيسـت
و مشكالت و ناكاميها را در اين زمينه بيشتر بـه صـورت مسـائل
فني و كامالَ قابل حل ارزيابي ميكنـد .اسـاس فكـري مهندسـي
اجتماعي ،روي همين ارزيابي نادرست ذهن عاميانه قرار دارد ،كـه
از پذيرفتن يكي از مهمترين اصول معرفت علمي يعني محـدوديت
شناخت بشـري طفـره مـيرود .البتـه ناگفتـه نبايـد گذاشـت كـه
تكنوكراتها منافع گروهي خود را در گرو مقبوليـت همـين انديشـة
مهندسي اجتماعي ميبينند ،و بدين سبب با ادعاهاي در واقـع بـي
اساس امّا به ظاهر فني و علمي ،نقش مهمي در گمراهـي اذهـان
عمومي ،كه امكان سـنجش علمـي ايـن ادعاهـا را ندارنـد ،بـازي
ميكنند.
واضح است كه اين مشكل ،در جوامع توسـعه نيافتـه بـا شـدّت و
اهميّت بيشتر ي بـروز ميكنـد ،چـرا كـه در ايـن جوامـع ،اذهـان
عمومي و حتّي بخش مهمي از نخبگان سياسي و روشنفكران ،بـه
علت پائين بودن سطح فكر علمي وفقدان انديشة نقّادانه ،به راحتي
در دام مهندسي اجتماعي گرفتار ميشوند .همچنانكـه قـبال اشـاره
شد ،انديشة مهندسي اجتمـاعي يكـي از نسـخههاي جديـد تفكـر
دولت مدار است ،و به اين دليل ناگزير ،در عرصه عملي ،به قـدرت
دولتي گرايش پيدا ميكند .اجـراي طرحهـاي مهندسـي اجتمـاعي،
نيازمند دست يافتن به اهرمهاي اجرائي دولتي است .حال يـا بايـد
اين قدرت را كامال در اختيار داشته باشد و يـا الاقـل بـا نخبگـان
سياسي در مورد سياستهاي تكنوكراتيك به توافق عملي برسد.
اقتصاد جامعه مورد نظر مهندسي اجتماعي ناگزير اقتصـاد دولتـي
است و از اين لحاظ با ساير ايـدئولوژيهاي دولـت مـدار سـازگاري
دارد .از سوي ديگر با توجه به اينكه انديشه و ارزشهاي حـاكم بـر
جوامع سنتي ،جمع گرايانه و به نوعي دولت مدار است ،لذا فرهنگ
سنّتي و مهندسي اجتماعي مشتركات زيادي با هم پيـدا ميكننـد.
گذشته از سـازگاري كلـي در شـيوة ادارة امـور جامعـه ،مهندسـي
اجتماعي وسيلة بسيار موجهي براي تحقق ارزشهاي قومي ـ سنتي
تلقي ميشود ،چرا كه از يك سو به اينهـا وجهـة مـدرن ومترقّـي
ميدهد وازسوي ديگر چون انديشة تكنوكراتيك ،سلطه علم و فن
ديگر جاي چنداني براي ارزشها باقي نگذاشتة ،خطري از اين جهت
متوجه سيستم ارزشهاي سنتّي نيست.هدفهاي اخالقي و اجتمـاعي
معيني در تفكر فن ساالرانه وجود ندارد ،از اينرو ميتواند به عنوان
وسيلة خوب و قابل انعطافي به كار گرفته شود.
يكي از علل مهم نفوذ ،پذيرش و رواج فكر مهندسي اجتماعي در
جوامع سنتي را بايـد در همـين نكتـه جسـتجوكرد .بـدين ترتيـب
مشاهده ميشود كه دركشورهاي توسعه نيافته ،زمينه مناسب براي
تشكيل يك بلوك قوي از تركيب تفكر سنتي و انديشه بـه ظـاهر
مدرن مهندسي اجتماعي به وجـود ميآيـد .دولتمـداران سـنّتي بـا
تمسّك به ابزار تكنوكراتيك چهرة مترقي و پيشرو به خود ميگيرند
و فن ساالران ،براي حفظ موقعيت ممتاز خود ،پشـت سرارزشـهاي
سنّتي ـ قومي سنگر ميگيرند .بدين ترتيب ورود انديشه مهندسـي
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اجتماعي به جوامع عقب مانده ،گره كـوري ايجـاد ميكنـد كـه در
عمل تبديل به مانع بزرگي در راه توسعه اقتصادي ميگردد.
اشتباه اساسي فكر تكنوكراتيك در جدا كردن جنبههاي فني توليد
از روابط اقتصادي و به طور كلـي نظـام اقتصـادي اسـت .از نظـر
تكنوكراتها ارتباط مستقيمي بين تكنولوژي و نظم اقتصادي وجـود
ندارد و پيشرفتهاي تكنولوژيكي ،در صورت فـراهم بـودن شـرايط
فنّي ،در تمامي جوامع ،علي رغم نظامهـاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي
متفاوتشان امكـان پـذير اسـت .آنهـا رابطـة علّـي بـين پيشـرفت
اقتصادي و ترقيّات فنّي را معكـوس درك ميكننـد .واقعيـت ايـن
است كه پيشرفتهاي تكنولوژيكي نتيجه و محصول نظـم جديـد و
پيشرفت اقتصادي است و نه علت آن .دست يافتن به محصول يـا
معلول (تكنولوژي پيشرفته) ،عامـل ايجـاد كننـدة آن يعنـي علـت
(نظم اقتصـادي جديـد) را بـه بـار نمـي آورد .آنچـه كـه انديشـه
تكنوكراتيك مورد غفلت قرار ميدهـد ايـن اسـت كـه تكنولـوژي
پيشرفته تنها در شرايط و روابط اجتماعي ـ اقتصادي معيني امكان
تحقق پيدا ميكند.
انديشه تكنوكراتيك علت توسعه اقتصادي را امري مـادي و فنّـي
ميداند و به اين نكتة مهم التفات ندارد كـه پيشـرفت اقتصـادي ـ
اجتماعي جوامع صنعتي (غرب) طي دو سدة اخير در نتيجه تحـول
فكري و ارزشي عميق در بارة رويكرد به چگونگي نظم اقتصادي و
سياسي جامعه حاصل شده است ،كه ويژگي آن از لحاظ اقتصـادي
اعتقــاد بــه نظــام مبادلــهاي آزاد (يــا صــحيح تــر بگــوئيم نظــم
كاتاالكتيك) و از لحاظ سياسي و حقوقي ،حكومت قانون است49 .
اين نظم اقتصادي ـ سياسي را نمي توان به طور ارادي و مصنوعي
به افراد جامعه تلقين يا تحميل نمود .تحول فكري كه بدان اشـاره
شد ،و در جوامع غربي به منصة ظهور رسيد ،ابتـدا نـزد متفكـرين
جامعه (روشنفكران) و نخبگان ،سپس به تبع آنها در تودهها ايجـاد
شد و به دنبال آن نظام اقتصادي ـ سياسي جديدي به وجـود آمـد
كه حاصل آن جوامع پيشرفتة صنعتي امروز است.
آنچه كه تمدن صنعتي و تكنولوژي پيشرفتة آنرا بـه وجـود آورده
عبارتست از رويكرد فكري و ارزشي جديد نسبت به منزلت انسـان
در عالم و جامعه ،و نسبت به روابط اقتصادي ـ سياسي ،كـه از آن
ميتوان به عنوان تجدّد ياد كرد .تجدّد ،كه تمدن صـنعتي درواقـع
نمود مادّي آن است ،نظم حاصل از روابط قراردادي و كاتاالكتيك
بين انسانها را جايگزين انسجام اجتماعي ناشي از روابط قـديمي و
تعبّدي و تقيّدي ميكند .بنابراين تا زمانيكه ايـن تحـول فكـري و
ارزشي در افراد جامعه به وجود نيامـده ،انتقـال تكنولـوژي مـدرن،
تربيــت كادرهــاي فنّــي ،و بــه طــور كلــي مهندســي اجتمــاعي در
عرصههاي گوناگون ،برخالف تصـور تكنوكراتهـا ،هـيچ گرهـي از
توسعه اقتصادي ـ اجتماعي را نمـي گشـايد .تكنولـوژي پيشـرفته
همانند گياه پرباري است كه اگر در شوره زاري كاشته شود ،بعد از
اندك مدتي پژمرده خواهد شد.
تفكّر فن ساالرانه نفوذ عميق و ريشه داري در كشورهاي توسـعه
نيافتة امروزي از جمله كشور ما دارد .بـراي پـي بـردن بـه ميـزان
رسوخ و سلطة اين شـيوة تفكّـر كـافي اسـت كـه نقطـه نظرهـا،
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سخنرانيها و ارائه طريقهاي روزمرة دسـت انـدركاران اقتصـادي ـ
اجتماعي و سياسي جامعه را مورد توجه قرار دهيم ،كه نشان دهندة
ساية سنگين تفكر تكنوكراتيك در اذهان مسئولين است .البته اين
موضوع جاي تعجّـب چنـداني نـدارد ،در همـه جـاي دنيـا ،اغلـب
مسئولين اجرائي و تكنوكراتها ،از طرز فكـر كـم و بـيش مشـابهي
برخوردارند و به اقتضاي موقعيت خود و احياناّ براي حفظ يا تحكيم
آن ،به تبليغ انديشة مهندسي اجتماعي دست مييازنـد .امـا آنچـه
مهم و حتي تعيين كننده است ،عكس العمل عامة مردم و مغزهاي
متفكر جامعه ،يعني روشنفكران به معني عام كلمه ،در مقابـل ايـن
تبليغات است .اگـر افكـار عمـومي ،در پرتـو نقـادي روشـنفكران،
پذيراي اين انديشه نباشد ،واضح است كه تبليغ و اجراي طرحهاي
مهندسي اجتماعي جاذبة خود را براي مبلغين تـا حـدود زيـادي از
دست خواهد داد .برعكس اگر روشنفكران زمينة پذيرش اين شيوه
تفكّر را در تودههاي مردم فراهم كرده باشند ،ديگـر هـيچ نيروئـي
جلودار قدرت نا محدود مسـئولين دولـت مـدار و تكنوكراتهايشـان
نخواهد بود.
مصداق عيني شق اخير ،وضعيت كشور ما در دهههاي اخير است.
از حدود هفتاد سال قبل ،افكـار عمـومي جامعـة مـا ،تحـت تـأثير
بمبارانهاي شديد تبليغـاتي افكـار سياسـي جمـع گرايانـه ،از انـواع
گوناگون سوسياليسم و ناسيوناليسم ،شكل گرفته است كـه نتيجـة
آن استحالة تفكر سنّتي ـ قوم گرا در مورد قدرت سياسي به شكل
جديد و امروزي دولت مداري اسـت .سـلطة تفكّـر سياسـي جمـع
گرايانه ،بستر مناسبي براي رشد انديشه تكنوكراتيـك و مهندسـي
اجتماعي فراهم آورده است .طي دهههاي اخير ،اكثريت قريب بـه
اتفاق نوشته هـا ،تحقيقـات و طرحهـا دربـارة پيشـرفت و توسـعه
اقتصادي ،حول محـور دولـت دور زده اسـت .منتقـدين اجتمـاعي،
سياسي و اقتصادي ،تمامي مشكالت و معايب را هميشـه از چشـم
دولت ديده اند .و مصلحين اجتماعي همواره چشم اميـد بـه تـدابير
دولتي دوخته اند .مشكل انسـان در جامعـة مـا ،صـرفاَ تبـديل بـه
مشكل دولت شده اسـت .طبيعـي اسـت كـه در چنـين شـرايطي،
انديشة مهندسي اجتماعي بيشترين امكان رشد و محبوبيت را پيـدا
ميكند.
مالحظه شد كه تفكّر فن ساالرانه سدّ مهمي بـر سـر راه توسـعه
اقتصادي است ،چرا كه با جابجائي روابـط علـت و معلـولي ،افكـار
عامه را دچار شبه ميسازد .تكنوكراتها ،همانند جادوگران قبيلـه در
اعصار گذشته ،بـا ترفنـدهاي علمـي و فنّـي خـود ،تودههـا و نيـز
نخبگان سياسي آنها را مرعـوب ميكننـد .ايـن جـادوگران عصـر
جديد ،همانند همتاي قـديمي خـود ،مـدعي علـم كامـل و قـدرت
نامحدودند .آنها اين فكر را در اذهان مردم القا ميكننـد كـه گويـا
كليد خوشبختي و موفقيت همه را در كف دارند و اگر مردم تمامي
اختيارات را به آنها تفويض كنند و تابع مطلق دستوراتشان باشـند،
همگي را به سر منزل رفاه و خوشبختي ،و يا به اصطالح امـروزي
توسعه ،ميرسانند .در حاليكه واقعيّت درست خالف اين ادعاسـت.
اگر پيشرفت اقتصادي و تمدن صـنعتي را حاصـل برقـراري نظـم
مبادلهاي آزاد و قـراردادي (نظـم كاتاالكتيـك) و حكومـت قـانون
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بدانيم ،ميبينيم كه انديشة مهندسي اجتماعي با هر دو جنبة فرايند
توسعه در تضاد است.
مهندسي اجتماعي ،روابط قراردادي ـ مبادلهاي و انتخاب آزاد افراد
را برنمي تابد زيرا الزمة مهندسي روابط اجتماعي تبعيّت انفعـالي و
بي قيد و شرط افراد از طرحهاي همگاني برنامه ريزي شده اسـت.
بدون چنين تبعيّتي ،طرحهاي تكنوكراتيك غير قابـل اجراسـت .از
سوي ديگر مهندسي اجتماعي كه ميخواهد رفتار افـراد را مطـابق
هدفها و طرحهاي خود قالب ريزي كنـد بـا حكومـت قـانون ،كـه
قواعد رفتاري را در چارچوب كلّي آن از پيش معـين كـرده اسـت،
سازگاري ندارد .بنابراين ميتوان گفت كه مهندسـي اجتمـاعي بـا
اسباب اوليه پيشرفت اقتصادي ـ اجتمـاعي در تضـاد اسـت .تفكّـر
تكنوكراتيك آحاد مردم را انفعـالي بـار مـيآورد ،آنهـا را از انـرژي
دروني و فطريشان تهي ميسازد و حس مسئوليت فردي و اعتمـاد
به نفس را از آنها سلب ميكند .انديشة مهندسي اجتماعي ،هماننـد
تمامي شيوههاي تفكر جمع گرايانه ،فرد سـتيز و در نتيجـه عمـالَ
ترقي ستيز و نهايتاَ ضد توسعه است.
تشكي سرمايه و استقالل اقتصادي در تفكتر
ايدئولوژيكي توسعه
انديشة دولت مدار مهندسـي اجتمـاعي ،چـارچوب كلـي و اصـلي
ايدئولوژي توسعه را تشكيل ميدهد ،اما توجيـه اهـداف ارزشـها و
سياستهاي اين ايدئولوژي مستلزم مسـخ بعضـي ديگـر از مفـاهيم
جديد دنياي پيشرفته صنعتي است .اين مفاهيم كه جايگاه و معنـي
خاصي در علم اقتصاد و به طور كلي نظـام انديشـه جديـد دنيـاي
پيشرفته دارند ،زمانيكه وارد ايدئولوژي توسعه ميگردند ،بـه تـدريج
مضمون اوّليه خود را از دست ميدهند و جاي خود را بـه مفـاهيم
ديگر با مضامين كامالَ متفاوت ميسپارند .بدين ترتيب است كه به
عنوان نمونه مفهوم اقتصادي تشكيل سرمايه ،كه از عوامـل مهـم
پيشرفت و توسعه اقتصادي است ،وقتي وارد فرهنگ سنتي شده و
درآن جذب گرديد ،نهايتاَ تبديل به مفهوم كامالَ متفاوت اسـتقالل
اقتصادي يا خودكفايي ميشود .يعني فقدان تشـكيل سـرمايه ،بـه
عنوان مانع توسعه ،نتيجة عملكرد عامل يا عوامل خارجي ،استعمار،
امپرياليسم ،تقسيم بين المللي كار و غيره ،تلقي ميگردد .بيگانگان
با خارج كردن سرمايه (مـازاد اقتصـادي) از طريـق مكانيسـمهاي
مختلف سياسي ،اقتصادي ،و تجـاري ،مـانع انباشـت سـرمايه ودر
نتيجه توسعه اقتصادي ميگردند ،از اينروقطـع يـا محـدود كـردن
رابطه با خارج از ضرورتي اجتناب ناپذير برخوردارد ميگردد.
اغلب اقتصاددانان ايراني مشكل تشكيل سرمايه را نهايتاَ تبديل به
يك مساله خارجي مينمايند و كمتر به اين مساله توجه دارنـد كـه
مساله تشكيل سرمايه عمدتاَ به ساختار و كـاركرد نظـام اقتصـادي
داخلي برمي گردد ،الويت دادن به نقش عامل خارجي ،اسـتعمار يـا
امپرياليسم ،در مساله توسعه نيـافتگي ،از ويژگيهـاي مهـم اغلـب
نويسندگان اقتصادي معاصر ايراني است .امپرياليسم بـا توسـل بـه
انواع حيله ها ،مازاد اقتصادي توليد شده در داخل كشور را به خارج
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منتقل ميسازد و بـدين ترتيـب مـانع تشـكيل سـرمايه و توسـعه
اقتصادي ميگردد “ .برخالف هياهوي بسـياري كـه دركشـورهاي
توسعه نيافته به راه افتاده ،علت توسعه نيافتگي آنان ،نه نژادي ،نه
جغرافيائي ،نه مذهبي ،نه روانشناسانه ،نه كمبود سرمايه ،نه عقـب
ماندگي فن شناسي (تكنولـوژي) نـه افـزايش جمعيـت ،نـه عقـب
ماندگي صنعتي و ...است كه با تغيير آن بـه توسـعه دسـت يابنـد.
گرچه اينها نشانه هايي از توسعه نيافتگي است ،امّا علت نيست .در
شرايط تداوم علت اصلي عقب ماندگي (امپرياليسم) ،ايـن كشـورها
تالشي بي حاصل را صرفنظراز اتخـاذ هرگونـه اسـتراتژي توسـعه
انجام خواهنـد دارد 50 “ .راه حلّـي كـه ارائـه ميشـود در تناسـب
منطقي با طرزفكر ارائه شده در باالست “ .بسـتن شـريانهايي كـه
ثروت و سرمايه ملي را به خارج منتقل ميكند ،از گامهاي نخستين
و پايهاي براي هرگونه توسعه اقتصادي محسوب ميشود (مجـراي
اين انتقال ،عالوه بر تجارت خارجي رسمي و قاچاق ،بهرة وامهاي
خارجي ،فرار سرمايهها و مغزهاست)51 “ .
دوري جستن از روابط با كشورهاي امپرياليستي (جوامـع صـنعتي
بزرگ غرب) به قدري اهميّت دارد كه نويسنده سطور فوق ،رابطـه
اقتصادي حتي زيان آور با كشـورهاي غيـر امپرياليسـتي را مـرجح
ميشمارد “ .رابطه تجاري باكشورهاي توسعه نيافته جهان سـوّمي
به ويژه كشورهاي مستقل از نظر سياسي و كشورهاي توسعه يافته
كه در گروه كشورهاي امپرياليستي و يا حداقل عضو هفـت كشـور
بزرگ غرب نيستند ،حتي اگر منتهي به واردات كاالهـا ،خـدمات و
تكنولوژي با كيفيـت پـائينتر شـود ،امّـا كشـور را از دايـرة نفـوذ و
وابستگي اقتصادي به امپرياليسم دورتر نگهدارد ،ارجح اسـت52 “ .
مالحظه ميشود كه چگونه يك مفهوم اقتصادي (تشكيل سرمايه)
وقتي در چهارچوب ايـدئولوژي توسـعه قـرار ميگيـرد تبـديل بـه
تفكّري غير اقتصادي ميگردد و خـدمات و تكنولـوژي بـا كيفيّـت
پـائينتر بــه صـرف اينكــه غيـر امپرياليســتي اسـت بــه خــدمات و
تكنولوژي پيشرفته ترجيح داده ميشود .نتيجـه نهـايي ايـن طـرز
تفكّر فراموش كردن اهداف ملموس و عيني اقتصادي و جـايگزين
كردن آنها توسط ارزشهاي غير اقتصادي است.
ابتدايي ترين و مهم ترين اصل اقتصادي يعني استقالل فـردي و
نفع شخصي به عنـوان انگيـزة مهـم فعاليتهـاي اقتصـادي نفـي
مي شود و شعارهاي ملي و ميهني و موعظه و نصيحت جاي آنها را
ميگيرد “ :مردم بايد با كار سخت ،خودداري از مصـرف ودر واقـع
كار بدون پاداش مادي متناسب فردي ،با انگيزة پاداش اجتمـاعي،
در تحقق الگوي توسعه انتخابي كوشش كننـد ،در غيـر اينصـورت
عالوه بر باالرفتن هزينه اجراي طرحها و در نتيجه متوقـف شـدن
اجرا و يا كاهش تعداد آنها ،بيگانگي نسـبت بـه اهـداف توسـعه و
كشانده شدن به فضاي پـرتنش جسـتجوي حـداكثر سـود فـردي
مطرح ميشود كه غايت آن اقتصاد وابسته است 53 “ .و يا “ ،بايـد
عشق و دوستي نسبت به ايران زمين و ايراني تا بـه آن حـد رشـد
يابد كه منافع فردپرستانه نسبت به آن ،در درجة بعدي اهميّت قرار
گيرد 54 “ .بدين ترتيب فراينداستحالة مفاهيم اقتصادي را در درون
ايدئولوژي توسعه ،از طريق بازگشت بـه ارزشـهاي سـنّتي ،بيگانـه
ستيز و خودمدار ،مشاهده ميكنيم.
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همين فرايند استحالة مفاهيم علمي اقتصادي درايدئولوژي توسعه
است كه ظهور مفاهيم و ارزشهايي چون مصرف ستيزي را توضيح
ميدهد .مفهـوم اقتصـادي انتخـاب مصـرف كننـده يـا مطلوبيـت
مصرف كننده و نقـش آن در تخصـيت مطلـوب منـابع وقتـي در
درون ايدئولوژي توسعه قرار ميگيرد به الگـوي مصـرفي مناسـب،
كه دولت مسئول تدوين آن است ،تبديل ميشود .انتخاب مصـرف
كننده كه يكي از پايههاي تئوريك علم اقتصاد را تشكيل ميدهد،
مبتني بر ارزشهاي فردگرايانه و اعتقاد به آزاديها و حقوق فردي و
كالً آزادي انتخاب هر فـرد انسـاني اسـت .امـا در مقابـل الگـوي
مصرفي مناسب در ايدئولوژي توسعه ،بـر اسـاس ارزشـهاي جمـع
گرايانه و سنّتي تصور ميشود ،يعني جامعه يا دولت ،بـا صـغير يـا
نادان فر كردن مصرف كنندگان ،آزادي انتخاب را از آنها سـلب
مينمايد ،و همانند پدر دلسوزي به جاي آنهـا تصـميم ميگيـرد و
برايشان الگو ميسازد .واضح است كه در شـرايط چنـين الگـويي،
هيچ يك از قوانين علم اقتصاد ،در باره تخصيت مطلوب منـابع از
ديدگاه افراد مصرف كننده ،ابداً كاركردي نخواهد داشت ،و استفاده
از مفاهيم علم اقتصاد در چنين اوضاع و احـوالي چيـزي جـز القـاء
شبهه نخواهد بود.
نفي مصرف گرائي يا مصرف زدگي و تأكيد به توليد هرچه بيشتر،
نشانة بارزي از دورافتادن از مباني اوّليه علم اقتصاد وگرفتار شـدن
در دام ايدئولوژي توسعه است .تشويق توليـد و تقبـيح مصـرف در
واقع فراموش كردن اين نكته اساسي است كه هدف از توليد نهايتاَ
مصرف است و توليد براي توليد بـي معنـي اسـت .ايـن تقاضـاي
مصرفي است كه انگيزه براي توليد بيشتر ميشـود و توليـدي كـه
نتواند ارضاكنندة اين انگيزههاي مصرفي باشد از لحـاظ اقتصـادي
محكوم به فناست .گذشته از اينها ميتوان گفـت كـه در حقيقـت
غايت توسعه اقتصادي مصرف بيشتر وبا كيفيّت بهتر اسـت .داوري
رايــج در ايــدئولوژي توســعه مبنــي بــر نفــي مصــرف كاالهــاي
غيرضروري ،يك موضع گيري كـامالَ ضـد توسـعه اسـت .فراينـد
توسعه اقتصادي چيزي جزتبديل كاالهاي غيرضـروري (ديـروزي)
به كاالهـاي ضـروري و بـا مصـرف همگـاني (امـروزي) نيسـت.
بسياري از كاالهايي كه چند نسل قبل لوكس تلقي ميشدند امروز
ضروري به شمار ميآيند (همانند يخچال ،تلويزيـون ،جـاروبرقي و
غيره) .الزم به تأكيد نيست كه نفي مصرف كاالهاي غير ضـروري
تنها در سطح ارزشهاي اعالم شده و موعظههاي اخالقـي صـورت
ميگيرد و در عمل در ميان مردمان عـادي و حتـي اغلـب همـين
موعظه كنندگان ،جاذبههاي عيني اين كاالها غير قابل انكار است
! اين وضعيت تضاد بين ارزشهاي اعالم شـده و واقعيـات ،موجـب
شيوع تزوير و رياكاري و نتجتاَ انحطاط اخالقي در جامعه ميگردد.
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يورگن هابرماس ()Jrgen Habermas
جايزة امسال صلح ناشران آلمان را بخود اختصاص داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با اعطاي اين جايزه از سوي بنياد “ صلح ناشران و كتاب فروشان
آلمان “ همه ساله و همزمان بـا برگـزاري نمايشـگاه بـين المللـي
كتاب فرانكفورت ،از شخصيتهاي فرهنگي ،ادبي ،هنري ،علمـي و
سياسي كه با تالشهاي خود بيشترين خدمت را به جامعة بشـري،
صلح و نزديكي و تفاهم ملل جهان نموده اند ،قدرداني ميگردد.
بي ترديد آنچه در مجموعه آثار و بحثهاي فلسـفي هابرمـاس ـ
اين فيلسوف صاحب نام و جهاني ـ بيش از هر چيز مـورد توجـه و
تكيه هئيت انتخاب كننده بنياد “ صلح ناشـران و كتـاب فروشـان
آلمان “ قرار گرفته است ،تالشـهاي فلسـفي وي در پايـه گـذاري
نظرية اجتماعي است كه راهي بـه سـوي تعـادلي هومانيسـتي در
جامعة جهاني ميگشايد.
در جريان كنكاشهاي نظري ـ سياسـي سـالهاي اخيـر جامعـه
روشفكري ايران حول مسئله مدرنيته و راز برآمدن جوامع مـدرن و
دمكراتيك ،نام هابرماس و نظريههاي وي براي عالقمندان به اين
موضوع نا آشنا نمانده است.
نگاه وي هرچند به مدرنيته خالي از ايراد و انتقاد نيسـت ،امّـا وي
هرگز اصل و بنياد مدرنيته را مورد ترديد قرار نداده است .برعكس
وي راه رسيدن به آن جامعه جهاني عادالنه و انساني را تنهـا در “
به انجام رساندن طرح روشنگري و مدرنيته “ ميداند .و از همـين
زاويه نيز امروز نظريهها و تزهاي وي از سوي انديشمندان ايراني با
حساسيت و دقت بسياري پي جوئي ميگردد.
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گذري به تاريخ تجدّد و شكست آن در ايران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميزگردي با حضور مهران براتي ،پرويز دستمالچي و مهران مصطفوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تالش :قبل از هر چيزي ميخواهيم از آقايان بابت قبول دعوت ما
سپاسگزاري كنيم بويژه از آقاي مصطفوي كه وقت براي ما
گذاشته و اين راه طوالني را تشريف آورده اند .البته الزم به ذكر
است كه اين امر از حُسن نيّت و حُسن همكاري ايشان نشأت
ميگيرد .ما اين خصوصيت را تنها در ايشان نيافته بلكه ساير
دوستان و همكارانشان هم همواره اين حُسن نيّت و همكاري را از
خود نشان داده اند ما درتجربههاي كار “ تالش “ چه در رابطه با
مصاحبهها با آقاي بني صدر و چه مصاحبههائي كه با خانم وفا
داشته و جلساتي كه با حضور ايشان برگزار شده ،به اين نتيجه
رسيدهايم كه حقيقتاً يكي از مجموعه جريانات سياسي هستند كه
با حُسن نيّت و حُسن همكاري با ساير نيروها برخورد ميكنند و ما
بابت اين تجربههاي مثبت هم از ايشان وهم از دوستانشان بطور
ويژه سپاسگزاريم.
و امّا نكات ديگر در مورد رويه كار در ميزگرد امروز و در مورد
پرسشهاي ما :پرسشهائي كه ما داريم خيلي عام و كلي هستند.
اميدواريم دوستان در پروسه بحث مسائل را جزتر و دقيقتر نمايند
تا بدين ترتيب ما قادر باشيم يك مجموعه كاملي را به خوانندگان
تالش ارائه نمائيم.
درخواست ديگر ما اينكه ،دوستان به ضرورت و هرجا كه الزم
مي بينند ،در رابطه با مقوالت عام تعاريف و توضيحات خود را ارائه
دهند .امّا هدف ما بيشتر طرح بحثها بر بستر شرايط تاريخي و
اجتماعي ايران است .مقوالت و مفاهيم عام ،ضروري است بر اين
بستر تعريف و توضيح داده شوند .عالوه براين اميدواريم دوستان
از پلميك در اين ميزگرد بطور جدي خودداري نموده و به
دستگاههاي فكري نه مواضع سياسي بپردازند.
همچنين الزم به يادآوري است .نظرات و سئواالتي را كه در
اينجا مطرح ميكنيم ،لزوماً نظرات و مواضع ما نيستند .ما
معتقديم ،نظرات مختلفي در جنبش موجودند و اين نظرات خارج
از ميل و خواست ما يا در موازات هم يا در مقابل يكديگر قرار
دارند .بهرصورت مجموعة فضاي سياسي ـ فكري جامعه از
مجموعه اين نظرات متأثر است .بنابراين در يك موضوع مشخت
با وجود نظرات گوناگون ،به منظور بدست آوردن يك جمعبندي
هيچ راه ديگري جز فراخواندن اين نظرات در تقابل و رو در روئي
وديالوگ با يكديگرباقي نمي ماند .با توجه به اين نكته دوستاني

كه هريك از ديدگاه معيني در جلسه حضور دارند ،در نظر داشته
باشند كه ما در پرسشها و بحثهاي خود همواره از موضع مقابل
حركت كرده تا بدين ترتيب و تا جائيكه مقدور است برخورد
انديشه اي كاملتر انجام پذيرد.
و امّا پرسشها:
1ـ پرسش نخست ما سرآغاز بحثهائي است كه بستر آنها
شرايط اجتماعي ـ تاريخي ايران در يك سدة گذشته ميباشد .از
آنجائيكه ديدگاههاي دوستان شركت كننده در مورد نقطه آغاز
حركت فكري جديد در علل آن مورد نظر است ،بنابراين در
خواست ميكنيم كه همة دوستان به اين پرسش پاسخ دهند.
هر قدر ما از مقطع انقالب اسالمي  57فاصله ميگيريم ،بحثها
و تفكر روشنفكران مان چه در بيرون و چه در درون ميهن بيشتر
به امر تجدّد (مدرنيته) معطوف ميگردند .يكبار در تاريخ ايران
وضعيت مشابه اي روي داد و آن مقطع نهضت مشروطه بود .يعني
وضعيتي كه روشنفكران و انديشمندان سياسي ـ اجتماعي در يك
تالطم فكري قرار گرفته كه آشكارا محور انديشه هايشان را
مسئله تجدّد و نوگرائي تشكيل ميداد .براساس نظر برخي از
تحليل گرانمان ،يعني كسانيكه امروز در زمينه تاريخ اجتماعي ـ
سياسي ايران پژوهش ميكنند ،مهمترين حادثه اي كه سبب ساز
اين تالطم فكري شد و بحث نوگرائي و تجدّدخواهي را آغاز نمود،
شكست ايران در جنگ با روسيه بود .در اين جنگ و پس از آن
شكست بطور قطعي براي روشنفكران و عالمين اجتماعي آن
دوران نتايج عقب افتادگي وضعيت اسفبار اجتماعي و ناتواني
دستگاه سياسي در پاسخ به نيازهاي كشور و مسائل جهان آن
روزگار ،آشكار گرديد .از همان مقطع و تا كنون به مدت يك سده
تالشهاي بسياري صورت گرفته تا به معضل عقب افتادگي
پاسخي داده شود .امّا امروز هم دو باره بعد از صدسال به نقطه اي
بازگشتهايم كه مسئله تجدد ونوگرائي (وبه عبارت امروز مدرنيته)
به محور اصلي گفتمان اجتماعي ـ سياسي بدل شده است.
حال اگر از نظر دوستان اين مقايسه صحيح باشد و تالطم فكري
امروز را با دوران انقالب مشروطه قابل مقايسه بدانيم ،اگر در آن
مقطع جنگ ايران و روس سبب ساز چنين بحثهائي شد ،امروز
چه حادثه مهم سياسي ـ اجتماعي موجب شده كه بحثهاي ما دو
باره حول تجدّد متمركز شود ؟
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آقاي مصطفوي :من قبل از اينكه صحبتم را شروع كنم ،تشكر
ميكنم از شما كه اين ميزگرد را برگزار كرده و امكان برخورد آراء
را فراهم نموده ايد.
همانطوركه در كار سياسي سنت ما بوده ،بحث آزاد يكي از
عناصر اصلي فعاليت سياسي است .جدا از بحث سياسي در ابعاد
فرهنگي هم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و ما همواره
پذيراي اينگونه بحثها بوده ايم .هدف هم از بحث سياسي ميان
ديدگاهها رسيدن به نقاط مشتركي در انتهاي بحث است .هدف
اساساً تقابل و پلميك نيست .بهرحال با تشكر از شما و دوستان به
مطلب ميپردازم.
امّا سئوال اول شما براي پاسخ نيز به كتابها نياز دارد ،زيرا مباحث
بسيار مختلفي را در برميگيرد .ولي من فكر ميكنم براي
خوانندگان بهتر باشد و اگر دوستان نيز موافق باشند ،ابتدا ببينيم
مدرنيته كه ما راجع بدان صحبت و بحث ميكنيم ،چيست و از
كجا آمده است .و درايران چه انعكاسي داشته است .اين امر بنظر
من مقداري بحث را بازتر خواهد كرد .پس از آن ميتوانيم به
وضعيت دوران مشروطه و همچنين وضعيتي كه اكنون ما در آن
قرار داريم ،بپردازيم .بهر صورت به جواب خواهم رسيد ،امّا ابتدا
مايلم از مسئله خود مدرنيته آغاز كنم.
مسئله مدرنيته با پيدايش نقش عملي علم در جامعه اروپا بوجود
آمد .نه اينكه خود كشفيات علمي اهميت زيادي داشته باشند ،بلكه
به اين صورت كه كشفيات علمي زندگي مردم را كامالً دگرگون
ساختند و تكنولوژي نقش مهمي پيدا نمود .اين بود كه شاخت
اصلي مدرنيته مسئله استفاده از علم در زندگي روزمره انسانها و
سازماندهي به كمك دادههاي علمي ،قرار گرفت .خود مدرنيته
يك مبحث ايدئولوژيك يا مبحث جامعه شناختي نيست كه قوانين
مشخت داشته باشد .بحثهاي بسياري راجع به اين مسئله
صورت گرفته ،امّا نتيجه اي كه بهرحال موجود است اينكه دو پايه
اصلي مي توان براي مدرنيته قائل شد .يكي اصالت فرد و ديگر
اصالت عقل ،يا خردگرائي است .و بقول فرنگيها انديويدئواليسم و
راسيوناليسم پايههاي اصلي نظري مدرنيته بوده اند .البته اينكه
ميگوئيم نظرية مدرنيته ،نظريه اي موجود نبود و تنها وقتيكه خود
جامعه اروپا كامالً تغييركرد و از قرون وسطي متفاوت شد ،اين
پايهها بعنوان پايههاي نظري ارائه شد .در سال  1850براي
نخستين بار كلمه مدرنيته مورد استفاده قرار گرفت .يعني برنامه
اي نبود كه نشسته باشند و بگويند كه ما بيائيم جامعه اروپا را
مدرن كنيم .بلكه حركت خودجوشي بود از درون جامعه اروپا و
باعث تغييركامل چهرة جامعة اروپائي نسبت به قرون وسطي
گرديد .بنابراين در برابر قرون وسطي و سنت قرون وسطا ما
ميبينيم كه مدرنيته قرار دارد .تغيير اساسي تغيير مداري بود .يعني
در جامعه سنتي قرون وسطاي اروپا كليسا مدار بود .مردم از كليسا
اطاعت ميكردند و جنبههاي مختلف زندگي توسط كليسا
سازماندهي ميشد .قوانين نيز از كليسا ميآمد .و بعد اين مدار
تغيير كرد و به عقل مداري بدل گرديد و بشر سازماندهي روزمرة
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زندگي خود را با بهره گيري از قواي عقالني خود آغاز نمود .حال
آ نكه اين تغييرات چگونه آغاز شد ،كشفيات گاليله ،كپرنيك ،نيوتن
و ميكالنژ كه اينها مجموعاً دستاوردهاي مهم علمي بودند ،از قرن
 16پايههاي اصلي عقل مداري را بنا نهادند .بعد از آن متفكراني
چون دكارت ،الك هستند كه نظريههاي مهمي ارائه ميدهند،از
جمله اگر به سخن دكارت توجه داشته باشيد كه ميگويدJe “ :
 “ qeuse donce je suisيعني “ من فكر ميكنم پس
هستم “ .ميبينيد پايه اصلي را ريخته و به تعقل و خردگرائي
نقش عظيمي ميدهد .از آن پس ميرسيم به تغييرات مهمي كه
پروتستانتيزم در مذهب جامعه اروپائي در كاتوليسم بوجود آورد و
همراه با آن دگرگونيهاي عظيمي كه در خود كليسا ايجاد گرديد.
مهمترين كاري كه لوتر كرد صرف نظر از عقايدش ،اين بود كه
توانست قداست كليسا را شكسته و بگويد كليسا نيست كه تصميم
ميگيرد .در كليساي كاتوليك هم بواسطه بوجود آمدن كشورهائي
نظير فرانسه كه طالب استقالل خود بودند ،تغييرات مهمي روي
داد .پس از اين مراحل به روشنفكران عصر روشنائي ميرسيم .در
واقع اينها هستند كه در بارة مدرنيته نظريههائي ارائه نمودند.
انديشمنداني چون كانت و يا روسو كه قرارداد اجتماعي را نگاشت،
روي حاكميت انسان صحبت نمودند ،روسو تا حدي پيش ميرفت
كه ميگفت انسانها بايد مستقيماً در مورد زندگيشان تصميم
بگيرند .و حتا انتخاب نماينده را خالف حق حاكميت ميدانست و
اين امر را بعنوان يك قرارداد اجتماعي ميپذيرفت .وي تا اين حد
به فرد اهميت ميداد و همچنين به حاكميت وي در زندگيش .يا
ولتر در عرصه ادبيات .وي بعنوان نمونه ميگويد“ :من حاضرم
جانم را فدا كنم تا شما كه مخالف من هستيد بتوانيد آزادانه
نظرات خود را بيان كنيد “ .بنابراين تغييرات اساسي و مهمي
بوجود آمد تا بعد واژه مدرنيته و مبحث جامعه مدرن مطرح شد.
بدين ترتيب برنامه ريزي از قبل موجود نبود ،جنبش خودجوشي در
اروپا بود .مدرنيته با دو پاية خود يعني فردگرائي و خردگرائي
همچنين با خود سازماندهي سياسي هم ايجاد نمود كه
سيستمهاي دموكراسي ليبرال غربي بودند كه در انگستان و بعدها
خصوصاً با انقالب فرانسه در اين كشور بوجود آمدند و بدين
ترتيب سازماندهي سياسي خود را نيز پيدا نمودند .انسانها حق
حاكميت يافته و مردم حق نظر پيدا نمودند و اشكال مختلف
اعمال حاكميت و چگونگي سازماندهي سياسي در آثار متفكران
تصوير گرديد .بعنوان نمونه “ تكويل “ آمد و راجع به دمكراسي
آمريكا سخن گفت ،منتسكيو در مورد جدائي سه قوه نوشت .همة
اين مجموعه بود كه در اروپا چيزي بنام مدرنيته را بوجود آورد.
من روي اين مسئله تائيد ميكنم كه اين امري اروپائي است .حتي
در آمريكا مدرنيته معنا نمي دهد .زيرا آمريكا داراي سنت نبود تا
در آنجا مدرنيته بوجود آيد .بلكه در زمانيكه آمريكا كشف شد،
جريان مدرنيته در اروپا آغاز شده بود .يعني همه كشورها و
سرزمينها الزاماً سرنوشتي را كه اروپائيان داشته و ما در مورد آن
مطالعه ميكنيم نداشته اند .بدين ترتيب مدرنيته چهرة جديدي به
اروپا داد و نقش كليسا دچار تغييرات عظيمي شد و از همان موقع
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نوعي اراده گرائي در زمينه مدرن ساختن ساير كشورها ايجاد شده
و مسئله ديگري بنام مدرنيزاسيون بوجود آمد .شما اگر به
گفتههاي “ ژول فري “ توجه نمائيد وي كه فرانسوي است ـ من
نمونه هايم را بدليل آشنائي بيشترم از اين كشور انتخاب مينمايم
ـ سوسياليست و فردي شديداً طرفدار الئيتيسيته بود .هنگاميكه به
مقام وزارت خارجه فرانسه رسيد ،شعارش اين شد كه بايد رفت و
كشورهاي عقب مانده را مدرن ساخت .استعمار بخش مهم اش از
اين طريق يعني بنام مدرنيزاسيون در كشورهاي ديگر آغاز شد.
اين ذهنيت در بعضي از روشنفكران نيز موجود بود.
حال ميرسيم به دوران مشروطه ،چه در دوران مشروطه اين نوع
تفكر و نوعي وابستگي به اروپا وجود داشته است .تحت تاثير اين
تفكر است كه گفته ميشود ،جامعه ما بايد مدرن شود .اين
امرتاجائي بود كه وقتي مشروطه شكست خورد ،از وزير رضا شاه

پرسيدند ؛ حاال برنامه اتان چيست ؟ وي گفت ؛ ما ميخواهيم
تمدن بلواري درست كنيم .تمدن بلواري هم همان مدرنيزاسيون
است .بدين ترتيب حاكميتي متصدي امور ميشود ،بجاي اينكه
تحوالت از درون جامعه بجوشد و از درون خود نوگرائي نمايد ،به
نوگرداني ميپردازد .نوگرداني توسط يك حاكميت و يك قدرت،
حال چه داخلي باشد ،چه خارجي و چه قدرتي سازماني.
در خصوص موضوعي كه ذكر كرديد ،كه در ايران شكست در
جنگ با روسيه موجب رويكرد به نوگرائي شد ،من در مطالعات
خود به عبارات جالبي برخوردم كه به بحثهاي ما مربوط ميشود،
بنابراين آن را برايتان نقل ميكنم ،هنگاميكه عباس ميرزا بعنوان
فردي ملي و ايراندوست تالش ميكرد ،استقالل ايران را حفظ
نمايد و وضع ايران نيز در جنگ با روسيه بسيار وخيم بود،
كشورمان از فرانسه در اين زمينه مطالبه ياري نموده بود .البته
كمك گرفتن از خارجيها از زمان صفويه در جنگهاي عثماني
رايج شده بود .يعني مسئله دستگاه نظامي از زمان صفويه تا
حدودي مدرنيزه شده و مدرنيزاسيون به ايران وارد شده بود .جالب
است مالحظه كنيم كه عباس ميرزا چه سئوالي از نماينده هيئت
فرانسوي مينمايد .مايلم اين قسمت را برايتان قرائت كنم .وي
ميپرسد:
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“ نمي دانم اين قدرتي كه شما اروپائيان را برما مسلط كرده
چيست ؟ و موجب ضعف ما و ترقي شما شده است .شما در
قشون ،در جنگيدن و بكاربردن قواي عقليه متبحريد و حال آنكه
ما در جهل و شغب يعني فتنه انگيزي غوطه ور بوده و بندرت آتيه
را در نظر ميگيريم .مگر حاصلخيزي و ثروت مشرق زمين كمتر
از اروپاست يا آفتاب كه قبل از رسيدن به شما برما ميتابد تأثيرات
مفيدش برسر ما كمتر است .يا خدائي كه مراحمش برجميع ذرات
عالم يكسان است خواسته شما را برما برتري دهد .گمان نمي
كنم .اجنبي حرف بزن به ما بگو چه بايد بكنيم كه ايرانيان را
هشيار نمائيم“ .
خوب البته مسئله جنگ با روسيه و شكست در آن بود كه اين
مسئله را در ايران مطرح نمود و ميبينيم عباس ميرزا كامال واضح
از نماينده فرانسه ميخواهد برايش توضيح دهد .يعني وي بدنبال
راه حل بود .اما مسئله تنها محدود به اين حادثه نمي شود .با توجه
به تاريخمان در ايران سلسلههاي حكومتي را ايلهاي گوناگون
تشكيل ميدادند .آخرين سلسله نيز يعني قاجار نيز ايلي بود .امّا
سلسله قاجار خود توسط ايل ديگري بركنار نشد .علت نيز اين بود
كه در اين دوران ايلها در ايران ضعيف شده بودند .در شمال روسها
و در جنوب انگليسها ،ايلها را مهار كرده بودند .حتي در دوران خود
صفويها ايلها اصوالً تضعيف شده بودند .زيرا شاه عباس كه درصدد
ايجاد يك قدرت مركزي بود ايلها را تضعيف نموده بود .اما
ازسوي ديگر جمعيت شهري كه در اين اوايل قاجار چندان زياد
نبود ،شروع به رشد نمود و بتدريج در زمان قاجاريه شهر داراي
نقش سياسي شد وآنهم براي نخستين بار .تا قبل از آن زمان ايلها
ميآمدند و ميرفتند وسلسلهها را تغيير ميدادند و سلسلههاي
جديدي را حاكم مينمودند .امّا در قارجاريه ما با مسئله نقش شهر
روبرومي شويم .براي شناخت بهتر اين نقش ميبايست به زماني
قبلتر از مشروطيت بازگرديم .بعنوان نمونه شخصيتهائي نظير
عباس ميرزا يا فراهاني درآن دوران از اولين اصالح طلبان بحساب
ميآمدند كه در پي نوگرائي بودند .يعني در صدد نوگرداني دستگاه
دولتي بودند .امّا از آنجائيكه اين تالش از درون جامعه نجوشيده
وعده اي از طريق اراده گرائي ميخواستند دستگاه دولتي را
نوگرداني نمايند ،اين امر به نتيجه نرسيد.
ما در سه مرحله با چنين تالشي روبرو هستيم و هر سه مرحله نيز
با شكست خاتمه يافت تا اينكه به انقالب مشروطه رسيد .نخستين
تالشها از سوي فراهاني و عباس ميرزا بودند .اما اينها در اقدامات
خود شكست خوردند .دومين تالش از سوي اميركبير بود كه وي
نيز پس از شكستهايش در ايجاد تحول در دستگاه دولتي ،به
اصالحاتش درحمام فين كاشان پايان داده شد .سومين نيز توسط
سپه ساالر بود كه وي براي نخستين بار از كلمه ملت در نامههاي
رسمي خود نام برد و از ذكر واژه رعيت خودداري نمود.
از سوي ديگر رفت و آمد ايرانيان به اروپا و حضور خارجيان در
ايران ،تاسيس روزنامه اميركبير و تاسيس دارالفنون كه سپه ساالر
خود نيز شاگرد اين مدرسه بود .نكته جالب توجه ديگر كه نشانگر
شكست سه مرحله فوق است سخناني است از يكي از شاهزادگان
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قاجار كه ميگويد “ :پس از يكي از سفرهائي كه شاه به اروپا
نموده بود (سال  )1890پس از بازگشت وي ،همه شهر را آذين
بسته و آتش بازي براه انداخته بودند .شاه تمامي وزيران و
شاهزادگان را جمع كرده وخطاب به آنها گفت “ :در اين سفر آنچه
مالحظه كرديم ،نظم و ترقي يوروپ (اروپا) بود .به اين جهت كه
كارها قانون دارد .ماهم عزم خود را جزم نمودهايم كه در ايران
قانون وضع نموده از روي قانون رفتار نمائيم .شما بنشينيد (روي
سخن با شاهزادگان و دولتيان است) و قانوني بنويسيد “ .و در اين
خصوص آنقدر تأكيد و اصرار كردند (منظور شاه است) و مبالغه
نمودند كه از حد و حصر گذشت .شاهزاده ادامه ميدهد هيچكدام
از ما حاضران كه چيزي ميفهميديم ،نمي توانستيم عر كنيم
كه بند اول قانون سلب خود سري از شخت همايون است و شاه
هرگز تمكين نخواهد فرمود .العالج همه بله بله ميگفتيم“ .
براساس سخنان آن شاهزاده كه در خاطرات خود نقل كرده است،
مي بينيم كه چرا از درون سيستمي عقب مانده فئودالي و استبداي
كه در آن شاهي وجود دارد و سيستم استبدادي حاكم است كه
نخست وزيران با صالحيت را از بين ميبرد ،مسلماً كار اصالحات
به نتيجه نخواهد رسيد .جنبش مشروطه در اصل شكست طرح
تغيير از درون سيستم بود .مشروطه نيز با عدالتخانه آغاز و جنبشي
مردمي گرديد .آنچه كه بايد مورد توجه باشد و مطالعات تاريخ
نويسان نيز مينماياند ،آنست كه ايران آن زمان عليرغم هيچگونه
امكانات امروزي و جمعيتي پراكنده از هم در شهرهاي مختلف و
بدون اطالعات و ارتباط از يكديگر ،با وجود اينها به محض آغاز
جنبش بصورت جنبش ملي در ميآيد .بدين معنا كه همان حركتي
كه در تبريز و مشهد صورت ميگيرد ،در سيستان و بلوچستان نيز
انجام ميگيرد .اين امر بيانگر “ وجدان قوي ملي “ ايرانيان
ميباشد .در همين اواخر در جريان دوم خرداد ،بدون آنكه بعنوان
مثال تبريزيان با خبر باشند از سيستان و بلوچستان با هم و
جداگانه به يك نفر راي ميدهند .اين تنها بدليل قوي بودن
وجدان ملي است .در جنبش مشروطه،خواست عدالتخانه واقعا
مردمي بود .يعني در شهرهاي مختلف خواست حكومت قانون يك
خواست همگاني و عمومي بود.
حال براي اينكه صحبتهايم خيلي در اين دور طوالني نشود ،و
دوستان ديگر نيز در اين رابطه نظرات خود را ارائه نمايند ،سخنم
را قطع ميكنم و در مرحله بعدي توضيح خواهم داد كه آيا واقعا
مسئله فردگرائي و حقوق افراد تنها در جنبش مشروطه طرح بود
كه شما اشاره كرديد و بعد قطع شد و تا سالهاي اخير ايران رسيد.
اين مسئله مهمي است كه حتما بدان خواهم پرداخت .اما ترجيح
ميدهم فعالً نظر ديگر دوستان را بشنوم.
آقاي براتي :مفهوم سئوال شما اين بود كه آيا شكست ايران در دو
جنگ بزرگ با روسها عاملي بود براي روي آوردن ايرانيان
روشنفكر به مدرنيته و تولد عصر جديد تفكر در ايران ؟ مسئله
جنگ را بعنوان يك عامل زماني ميتوان ديد ولي آنچه اتفاق
افتاد ،آن سده اي بود كه اين جنگ در بسترآن و در بستر اتفاقات
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جهاني آن زمان معنا پيدا كرد .سلسله قاجار حدود  128سال
حكومت كرد .اين آمدن و رفتن سلسله قاجار از سالهاي پاياني
قرن هيجدهم ( )1797 – 1925همراه بود با بزرگترين تحوالت
علمي و سياسي در جهان .از جمله حوادث مهمي كه در آن دوران
بوقوع پيوست ،انقالب كبير فرانسه ،روشنگري اروپائي ،پيدايش
فلسفه و علوم اجتماعي نوين ،انقالبهاي شهروندانه ،يا به بياني
انقالبهاي بورژوائي  1848و  ،1871انقالب صنعتي انگستان و
نهادينه شدن آن و در نهايت وقوع جنگ جهاني اول.
در اين مجموعه تحوالت دو شكست ايران يكي  1913و ديگري
 1928و از دست رفتن سرزمينهاي شمالي ايران و در ادامة آن
جنگ ايران با انگستان و اشغال بوشهر و خرمشهر (محمره سابق)
و بعد تسليم ايران به فاصله سه ماهه يعني از  4دسامبر  1856تا
 4مارس  1857در حقيقت مرزهاي ايران از طرف شرق و جنوب

و شمال تعيين ميشود كه كم و بيش مرزهاي امروزي ايران
همان است .بديهي است كه در همين دوران علل اين شكست در
ذهنيت ايراني پيگيري شود .امّا اين پيگيري صورت نمي گرفت
اگر ايرانيان با پديده اي بنام مدرنيته در اشكال گوناگون آن مواجه
نشده بودند .نخستين رفت و آمدهاي ايران به اروپا مربوط ميشود
به  1815و  1816كه اولين دانشجويان ايراني از طبقات اشراف به
انگستان و در ادامه به فرانسه فرستاده شدند .اولين آشنائيها
اينگونه آغاز ميشود.
آنچه كه در مفهوم ذهنيت زمان در روابط فرامرزي مهم است
پيدا شدن ذهن مدرن است .شكل گرفتن اين ذهن مدرن در
انسان عامل مسئله اي است بسيار پيچيده .پرسش اين است كه
آيا مدرنيته بعنوان يك پديدة تاريخي از متافيزيك ذهنيت جدا
هست يا خير و ما بايدتائيد كنيم كه جدا نيست.
آنچه كه اتفاق افتاد چه بود ؟ ما در زمينه فيزيك ،كيهان شناسي
و در فلسفة علوم اجتماعي با سه مسئله روشن و بارز كه در شكل
گيري ذهنيت مدرن انسانها تأثير داشته ،روبروئيم .در فيزيك براي
اولين بار به رسميت شناخته ميشود كه نيروي محركه در خود
اشيا ،نهفته است .در كيهان شناسي كپرنيك ،گاليله و نيوتن دامنه
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تفكر محدود كيهاني به نامتناهي كشانده ميشود و در زمينه علوم
سياسي و هم در تفكر سياسي ،اصل تحرك سياسي در اجزاي
جمع سياسي قرار ميگيرد .اين تحوالت در بنياد شناخت از خود و
طبيعت عواقبي دارند در شكل گيري نظم سياسي .آنچه كه نظام
سياسي را از اين پس شكل و مشروعيت ميدهد فرد و روابط
قراردادي افراد با هم است .بهمين دليل هم به رسميت شناختن
اختيار و استقالل فرد در مركز علوم اجتماعي جديد قرار ميگيرد.
و بر همين روال فرد و جمع با قانون و قانونگذاري مرتبط
مي شوند .براي اولين بار در رابطه با قانونگذاري سنتي ،كه اصل
قانون و قدرت به منشاء تاريخي و موروثي و طبيعي انسان مربوط
مي شد ،قرار دادن انسان در روابط اجتماعي بعنوان انسان قراردادي
و جدا نمودن او از توانائيهاي فيزيكي و موروثي بودنِ موقعيت
اجتماعيش وجه اصلي مدرنيته را در سياست تعيين ميكند.
حال برگرديم به آنچه كه در ايران اتفاق افتاد .در اين برهه اي
كه ما از آن به عنوان حكومت سلسله قاجار نام برديم ،ما مالحظه
ميكنيم كه در تمام اين  128سال ما نه در زمينه فلسفي ،نه در
زمينه علمي و نه در زمينه علوم اجتماعي نه تنها پيشرفتي نداشته
ايم ،بلكه خرافات در دوران قاجار بيش از قرون گذشته شكل
ميگيرند كه البته داليل متعددي دارد كه بعداً ميتوانيم به آنها باز
گرديم .ولي آنچه كه براي ما تعيين كننده است ،اين است كه در
اين  128ساله روشنفكري ايران براي نخستين بار با مسائلي
مواجه ميشود كه تا آن روزگار مسئله آنها نبوده است و اين امر
تناقض خود را نيز همراه دارد.
ما معموالً بعنوان بزرگترين روشنفكران عصر مشروطيت از
آقاخان كرماني ،ملكم خان و آخوندزاده نام ميبريم .بايد ديد چه
چيز اينها را ابتدا به ساكن تحت تأثير قرار داد .پس از شكست
ايران در جنگهاي نامبرده ،ايران تمام خودمختاري سياسي اش را
از دست ميدهد .قراردادها با دولتهاي استعماري منجر به اسارت
اقتصادي و سياسي ميشوند .معادن ،صنايع ،بندرها ،جنگلها،
گمركات ،بانكها و مسائل پولي و ارزي از اختيار ملي بيرون
ميرود .عالوه براين نظام قضاوت كنسولي يا كاپيتوالسيون
آنزمان در مقابل انگليس در ذهنيت ملي تعيين كننده ميشوند .آن
خفت و خواري ملي در مقايسه با آنچه كه اين افراد در اروپا ديده
و با فرهنگ ،فلسفه و علوم جديد آنجا آشنا شده بودند ،طبيعي
است كه روشنفكر ايران را به افسردگي تاريخي مبتال كند و به
كارها و راهبردهاي عجوالنه هم بكشاند.
مالحظه فرمائيد كه گفتيم ميرزا آقاخان بعنوان فردي كه امروز
ميتوا ن از او بعنوان ملحد نام برد بعنوان انساني الئيك كه از دين
و مذهب كامالً بريده و خرافات و بويژه روحانيت آن زمان را عامل
اصلي پس ماندگي ايران ميداند و استبداد سلطنتي را عامل
نظامي آن بشمار ميآورد وفكر ميكند كه با انقرا سلسله قاجار
از طريق كودتا يا انقالب ،همزمان دست روحانيت نيز از سياست
كوتاه خواهد شد .امّا عليرغم همه اينها تحت تأثير افكار سيد
جمال الدين اسدآبادي خودش به جريان اسالمي پان اسالمي
ميپيوندد .فكر سيد جمال الدين اين بود كه ما قادر به قرار گرفتن

شماره  4ـ مهر  /آبان 138

در مقابل اروپا و برابري با نيروي نظامي آن نيستيم مگر اينكه
بعنوان جهان اسالمي زير چتر فراگير خالفت اسالمي يك نيروي
متقابل بوجود آوريم ! اين تفكر سيد جمال الديني بود و ميرزا آقا
خان نيز بدليل اولويت سياسي از آن مسائلي كه ذكر شد ميگذرد.
اين امر به نوعي ديگر در مورد ملكم خان نيز صادق است.
مالحظه ميشود وي كه موقعيتش در دربار ناصرالدين شاه خيلي
ضعيف شده بود ،پناه به ميرزاي شيرازي آورده و حتي در رابطه با
وي مسئله مقام واليت ديني را در حد حكومت ميدهد .اين
دوگانگي ذهنيت مدرنهاي آن زمان را ،شما در نوشتهها و
گفتارهاي اين دو شخصيت ميتوانيد مالحظه كنيد .روبرو شدن ما
هم با مدرنيته در تداوم اين ذهنيت خام يك روبروئي دوگانه بود.
از يك طرف پديده تمدن جديد را ميبيند و ميپذيرد و معتقد
است كه بايد آن را در ايران پياده كرد .مانع را هم سلطنت قاجار و
روحانيت ميداند ،امّا از آنجائيكه ميخواهد وارد عملكرد سياسي ـ
اجتماعي شود ،يك گام به عقب برداشته و درست خود را با آن
الزامات تداوم تحجر ساختارها همزمان ميكند .در نوشتهها و
گفتههائي كه در بارة مشروطيت و در خصوص اين سه چهره
هست ،كمتر توجه شده ،يا اصالً ديده نشده يا بدانها بهائي داده
نشده است .من فكر ميكنم اين تضاد در مسائل بعدي كه ما با
آن روبرو هستيم همچنان ادامه پيدا ميكند و در ديد روشنفكران ما
در دورههاي بعدي باقي ميماند.
آقاي دستمالچي :منهم مانند آقاي مصطفوي فكر ميكنم اگر ابتدا
تعريفي از تجدد داشته باشيم ،يعني از جائي كه كارمان را آنجا
آغاز ميكنيم ،دقيقتر خواهد بود .چون نگراني من اين است كه
اگر اين تعريف را ارائه ندهيم و به علل بوجود آمدن دنياي مدرن
توجه نكنيم ،به جاي علل به توضيح معلولها بپردازيم و آنوقت دو
مرتبه به هسته اساسي آنچه كه در اروپا گذشت دست نخواهيم
يافت .بعد از اين تعريف به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چرا
آنچه در اروپا اتفاق افتاد در ايران صورت نگرفت .چه اگر توجه
داشته باشيم كه در اروپا چه گذشت و اين دنياي مدرن روي چه
اصولي ساخته شد و اينكه امر تجدّد يك روند و يك پروسة
طوالني بوده است ،و سپس اين پروسه را با جامعه ايران مقايسه
كنيم و توجه نمائيم كه آن دگرگونيها اصوال در ايران انجام
نگرفت ،منطقاً هم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه جامعه نمي
توانست به آن تجدد برسد و به سمت جامعه پسا كهن حركت
نمايد .از آنجا كه علل موجود نبود ،روشنفكران ما ميخواستند از
راه استفاده از معلولها به نتيجه آن ،يعني به تجدد برسند .و اين
نكته اي است كه در اين بحثها بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد.
بعنوان مثال در دوران مشروطه (فكر ميكنم اين توافق وجود
داشته باشد) در ايران اساسا دگرگوني اجتماعي صورت نگرفته بود.
و همة نيروهاي اجتماعي بالتغيير مانده بودند همانگونه كه قرنها
بودند .در صد سال پيش در ايران نه كسي ميدانست فيزيك
چيست و نه مكانيك يا ساير علوم .در حالي كه اروپا گامهاي
بزرگي را در زمينه علوم برداشته بود .حال برمي گرديم به مسئله
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اي كه بدرستي مطرح شد .ابتدا ببينيم تجدّد چيست ؟
در رابطه با بكار بردن واژههائي چون مدرنيسم ،مدرنيته،
مدرنيزاسيون كه تا حدودي هنوز كاربرد آنها ناروشن اند ،يا حداقل
هنوز براي من نا روشن هستند ،من ترجيح ميدهم فعالً از همان
واژه تجدد استفاده كنم .من در اين بحث يا از واژه “ جامعه مدرن
“ و يا از واژه “ تجدد “ استفاده ميكنم ،كه در حقيقت منظورم از
اين دو يكي است .ابتدا بايد ببينيم چه چيزي وجه تمايز اساسي
يك جامعه مدرن يا پسا مدرن با جامعه كهن است .همچنان كه
وجه تمايز جامعه پيشامدرن با بعدش وجود داشت و دارد .يعني
همچنانكه جوامع از دوران شكار و گردآوري غذا عبور كرده و به
طرف كشاورزي اسكان يافته ميروند ،اين تحول در مجموع يك
دوران جديدي براي بشريت ايجاد مينمايد .وجه تمايز اساسي
جامعه مدرن با جامعه پيشامدرن در گسست از روابط و مناسبات
كشاورزي اسكان يافته است .روي اسكان يافته تاكيد ميكنم
چون در اين نوع جوامع نيز كشاورزي داريم ،در جامعه مدرن
امروزي هم كشاورزي دارم .گسست از روابط و مناسبات اسكان
يافته و حركت بسمتي كه انسان از ابزار ساده ميبرد و به طرف
ماشين ميرود و ماشين را جانشين ابزار ساده مينمايد و بدين
ترتيب برشي اساسي در ابزار توليد انجام ميگيرد .جامعه وارد
دوران صنعتي و ماشين جايگزين ابزار ساده ميشود .خود دوران
بهره برداري از ماشين مراحل گوناگوني را پشت سر ميگذارد كه
از اين مراحل تحت عنوان انقالبات صنعتي اول و دوم و سوم نام
ميبرند.
به اين ترتيب مسئله تجدّد (همانگونه كه آقاي مصطفوي هم
گفتند) نتيجه يك دوران طوالني است و نه يك مقطع .يك
پروسه طوالني و همه جانبه است .عالوه براين ،اهميت دارد
بدانيم چه عواملي و عللي در شكل گيري جوامع مدرن موثر بودند
و ستونهائي كه اين جوامع با آنها بنا شدند كدامند .هم آقاي براتي
و هم آقاي مصطفوي به پيدايش علوم جديد و نقش آنها در
پيدايش جوامع مدرن بدرستي اشاره نمودند .به نظر من گذار از
جامعه پسا كهن به جامعه مدرن چهارستون اساسي داشته است1 :
– انقالب علمي  2ـ انقالب سياسي  3ـ انقالب فرهنگي  4ـ
انقالب در تكنيك و صنعت .اين چهار ستون اصلي گذر از جامعه
سنتي يا فئوداليسم به جامعه مدرن است .در رابطه با انقالب علمي
بايد ديد كه اين انقالب چه تأثيراتي بر رفتار انسان و تصور انسان
نسبت به پيرامونش برجاي ميگذارد .اين نكته مهمي است .و
شايد هم مهمترين نكته در انديشه و تفكر انسان .هنگاميكه نيوتن
قانون جاذبه عمومي را كشف كرد وتوضيح داد ،اين قانون و
كشفيات مربوط به فيزيك موجب گسست دو نگرش به جهان
ميگردد .نخست نگرشي كه اين دنيا ،طبيعت و خود انسان (كه
جزئي از آن محسوب ميگردد) را نظامي آفريده شده توسط خداوند
ميدانست .و قوانيني كه در جامعه و طبيعت حاكم است را “
خداوندي “ تصور ميكرد ،يا هنوز ميكنند.
با پيشرفت علم و كشف قوانين طبيعي ،انسان براي نخستين بار
متوجه اين مسئله ميشود كه اين جهان (همانگونه كه آقاي براتي
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بدان اشاره نمودند) داراي قانونمنديها ،مكانيسم و دترمينيسم
خودش ميباشد .يعني اگر شما نيروي جاذبه را (بعنوان مثال و بر
فر محال) حذف نمائيد ،بطور حتم سيستم آن پديده بهم
خواهد خورد .اين امر و اين شناخت باعث ميشود كه انسان از
نگرشي كه همه چيز را ناشي از اراده الهي ميداند ،به طبيعتي كه
نتيجه اي جز قانونمنديها و دترمينيسم خودش چيز ديگري نيست،
باز گردد يا برسد .و اين وظيفه را براي خود قائل شود كه اين
قوانين را كشف نمايد .خوب هنگاميكه انسان بدين نكته ميرسد
كه جهان و طبيعت داراي قوانين الهي نيست ،بلكه قوانين خودش
را دارد كه بايد كشف شوند ،نتيجه اش اين ميشود كه ديگر
توضيح پديده ها ،دنيا و انسان را از راه شناخت “ كتاب مقدس
نداند .و براي شناخت آنها به عقل خود اتكاء نمايد .من در اينجا
يك گريزي به وضع موجود در ايران بزنم.
درست بحثي كه هم اكنون در جمهوري اسالمي درگير شده
است .سه ديدگاه در جامعه موجود است .نگاهي كه محافظه كاران
دارند و توضيح تمامي امور را از كتاب مقدس و حديث و سنت
منتج ميكنند .بخش ديگري كه نسبت بدانها گامي فراتر ميرود و
فقط بخشي از قوانين الهي را ميپذيرد و نسبت به ساير

امور خواهان پاسخگوئي از روي خرد است .و بخش سوم كه در
جامعه بخش الئيك است و معتقد است همه پديدهها را بايد بر
مبناي خرد و از روي خرد و علوم و تجربه توضيح داد .يعني براي
شناخت فالن مسئله ضرورتي به توسل به متون الهي نيست.
برگردم به اصل موضوع .در نتيجه ،اين امر باعث ميشود كه
انسان در پهنه انديشه و تفكر گذري اساسي انجام دهد .تصوير
انسان از جهان و طبيعت از تصورات موجود در كتاب مقدس خارج
ميشود به دنيائي ميآيد كه وي بايد قانونمنديهايش را كشف
كند .يعني جهاني كه فقط داراي مكانيزمهاي دروني خود است و
انسان بايد آنها را كشف كند .خوب نتيجه چنين حركتي اين
مي شود كه انسان حتا خود كتاب مقدس را هم مورد نقد و بررسي
قرار دهد .چون اين بررسي برپايه خرد صورت ميگيرد ،بنابراين
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ميبايست مانند همطراز ساير متون آزاد انجام پذيرد .اتكاء به عقل
و خرد و علم و دانش در نگاه به همة امور به مفهوم يك انقالب
فكري است .اين انقالب فكري با خود نتايجي به همراه دارد.
يعني انسان از جهاني كه داراي يك “ فرمانده و اداره كننده “
است به جهاني كه خودش بايد آن را كشف اش كند ،گذر ميكند.
واين جهان تابع قانونمنديهاي خودش است .انسان براي كشف
اين قانونمنديها ناگزير ميبايست به عقل و علوم خود رجوع كند.
اين مجموعه موجب دگرگوني رابطة انسان با پيرامونش و جهان و
غيره مي شود .اين نگاه نوين انسان به خويش و پيرامونش يكي از
ستونهاي اساسي تجدّد است.
ستون ديگر ،كه بدنبال همين مسئله بوجود آمد ،مسئله انقالب
علمي و تاثير آن برروي جريان رها شدن انسان از زمين است.
هنگاميكه ميگويند گذر از جامعه كشاورزي اسكان يافته به جامعه
غير كشاورزي ،يعني رهائي انسان از زمين .انساني كه بنده و
رعيت محسوب ميشد به شهر آمد و بصورت ميليوني ناگزير از
اتكاء به خويش شد .او تا قبل از آن وابسته به زمين و ارباب بود.
در آنجا بدنيا ميآمد و در همانجا هم كار ميكرد .دنياي او همان
“ ده “ كوچك با سنت هزار ساله بود .در صورتيكه انسان شهري
براي ادامة بقاء ناگزير به اتكاء به خويش است و در اينجا ديگر
تكيه گاهي وجود ندارد .اين امر موجب تغييرات بسياري در
وضعيت وي ميشود و مطالباتي در وي ايجاد ميكند .باعث
ميشود كه برابري بخواهد و حقوق و دهها چيز ديگر .يعني
خواستهائي كه انقالبات سياسي را به دنبال آورد .بدنبال عقالني
شدن مسائل (يعني عقالنيتي كه از علوم بيرون آمد) عقالنيت به
امور سياسي نيز كشيده شد و انسان به عقالني كردن حكومت
انديشيد و در صدد عقالني نمودن حكومت شد .حكومتي كه تا آن
زمان (با هر توضيحي) از روي انسان عبور كرده و بر“ فراز “
او بود.
سه جريان اساسي اين حركت انسان بسمت جلو (در زمينه
سياسي) را تسريع و دگرگون كردند .يكي پيدايش دمكراسي جديد
در انگستان است كه آقاي مصطفوي نيز بدان اشاره نمودند .دوم
اعالميه استقالل آمريكا و سوم انقالب فرانسه بودند .اين سه
حادثه تاريخي مجموعه عواملي هستند كه در زمينه سياسي جامعه
را دگرگون كردند و شكلهاي جديد سياسي و حكومت جديد
سياسي و حكومت را ارائة دادند .در اين شكلهاي جديد سياسي،
قواي حكومت ناشي از ملت است .البته اين دمكراسيها داراي
اشكال گوناگون بودند و هنوز هم با دمكراسيهاي امروزي فاصله
بسياري دارند .امّا همگي براين اصل كه “ قواي حكومت ناشي از
ملت است “ اتفاق نظر داشتند و دارند .و همچنين ضرورت و لزوم
وجود حكومت پذيرفته شده است .براين اساس كه اداره جامعه و
اداره عمومي مستلزم وجود حكومت است .حكومت بعنوان نهادي
الزم براي اداره امور عمومي جامعه و برآمده از ارادة مردم .در آن
موقع چنين استدالل ميشد كه وجود حكومت ضروري است ،چه
در غير اينصورت انسانها دست به نابودي يكديگر ميزنند .اما از
دل اين اصل اين پرسش اساسي در زمينه سياسي مطرح ميشد
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كه بنيان قدرت از آن كيست ؟ از آن شهريار فرهمند يا از آن اهلل
است ؟ يا ريشه در سنت دارد يا ازآن مردم است ؟ يعني قواي
حكومت ناشي از كيست ؟ مالحظه ميفرمائيد كه تمامي اين
بحثهائي كه در اروپا انجام گرفت ،امروز شما كم و بيش با
نوساناتي در ايران ميبينيد .بحثهائي حول اين پرسش اساسي كه
قواي حكومت از كجاست ؟ يا براي اداره امورجامعه به چه چيزي
بايد رجوع نمود ؟ به عقل و يا به كتاب مقدس ،به كدام ؟بازگرديم
به دنباله بحث تحوالت اجتماعي در اروپا ،پس از انقالب سياسي و
رهائي انسان از زمين و از مناسبات فئودالي ،دهقان آزاد و به “
شهروند “ بدل شد و “ شهروندان “ نيز به ملت تبديل شدند .واژه
ناسيون كه به مفهوم ملت بكار گرفته ميشود ،مجموعه اي است
از ملت و حكومت ،يعني مجموعه حكومت كنندگان و حكومت
شوندگان .كه در زبان فارسي چنين مفاهيمي را نداريم .اينها
مفاهيمي هستند كه در بستر معيني ساخته شدند .و بدليل نبودن
اين بستر ،يا بدليل نبودن هيچ حركتي چگونه ،ميتوانسته
مفاهيمي نظير حكومت مردم ،دمكراسي ،حكومت قانون و ...نيز
بوجود آيند .بنابراين چگونه ميتوان به حكومت قانون دست يافت،
چگونه ؟ اساساً حق قانونگذاري كه انسان در اروپا براي خويش
بدست آورد ،در جامعه اي كه اصل عقالنيت و خرد انسان اعتباري
نداشته باشد چگونه ميتواند به اجرادر آيد ؟ بهمين دليل نيز
درجنبش مشروطه هم كه خواست “ قانونمداري“ طرح شد،
ناموفق ماند و شكست خورد .زيرا اساساً مورد پذيرش و قبول نبود.
يعني پيش شرطهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي آن اصوالً
موجود نبود.
و اما پايه سوم تجدّد انقالب فرهنگي است .انقالب فرهنگي در
اروپا يك جنبش فكري روشنفكري است كه براثر آن نگرش به
جهان از انحصار “ امر مقدس “ بيرون ميآيد و انديشه الئيك
مي شود .يعني انديشه و علم منشاء و توضيح خويش را ديگر از
امور مقدس اقتباس نمي كند .و اين روندي است عيناً در ايران
حاضر قابل مشاهده است ،جنبش روشنفكري در روند خودش
دائماً درگير مسئله دين ميشود .امّا چرا در انديشة آزاد مجبور به
درگير شدن با دين است ؟ زيرا انديشه حاكم در جامعه تا آن زمان
دين بود .البته اين جريان در ايران امروز نسبت به دوران
روشنگري اروپا ،شدت و حدت بيشتري دارد .چراكه دين مستقيماً
در حكومت قرار دارد و در نتيجه هربرخوردي با حكومت اجباراً
درگير شدن با دين را در پي خواهد داشت .حاكمان در ايران هر
امري را ديني ،مقدس كرده اند .چون همه چيز را “ اسالمي “
كرده اند در نتيجه برخورد به هر امري به طور اتوماتيك به “
اسالم “ برخواهد گشت .انقالب فرهنگي و ساير پايههاي جامعه
مدرن در يك رابطة ديالكتيكي و ارگانيك با هم حركت ميكنند.
بدين ترتيب آن انقالب علمي به همراه انقالب سياسي و نيز
انقالب فرهنگي ،كه عرصههاي وسيعي را در بر ميگيرد ،عمال
موجب دگرگوني در ارزشها ميگردند .و ارزشها از اين زمان به بعد
برمبناي نياز انسان تعريف ميشوند .چنانچه “ ارزش “ به حال
انسان خوب و مفيد باشد حفظ ميشود ،در غير اينصورت كنار
40

تالش ـ دوره جديد

ويژه نامة سنت و مدرنيته

گذاشته ميشود .و ديگر بعنوان “ يك امر مقدس “ از آن حفاظت
نمي شود .بعنوان مثال شالق زدن را بررسي ميكنند و به اين
نتيجه ميرسند كه چنين عملي نادرست است و بايد كنار گذاشته
شود و كنار گذاشته ميشود .و ديگر از آن بعنوان يك ارزش
مقدس نگهداري نمي شوند و يا دهها مثال ديگر.
ستون ديگر ،يعني ستون چهارم ،گذرجامعه انساني به جامعه
مدرن عبارت است از انقالب صنعتي .انقالب صنعتي در واقع
مرحله اي است كه انسان برطبيعت چيره ميشود .اين مجموعه يا
چهار ستون اصلي در ارتباط ارگانيك با هم ،پيش شرطها وعلل
برآمدن جامعه مدرن را تشكيل ميدهند و روي اين پايهها جامعه
مدرن بنا ميشود .ارزشها و روابطي كه در اين جوامع موجود است،
نظير آزاديهاي فردي و اجتماعي ،دمكراسي ،حكومت قانون،
برابري انسانها در برابر قانون و ...اينها معلولهاي آن ستونها يعني
آن علل ،هستند .بنابراين ما ميبينيم كه در مقطع انقالب
مشروطه هيچيك از ستونها يا الزامات فوق موجود نبودند .اگر
عباس ميرزا در جنگ شكست خورد و بدنبال راه حلي گشت ،بدين
دليل است كه بعنوان يك قدرتمدار هم خواهان حفظ قدرتش بود
و هم برايش شكست ننگ است .از دست دادن بخشي از سرزمين
ايران ننگ است .وي در صدد حفظ ارتش و مدرن ساختن آن
است .امّا اين مدرن كردن ارتش الزاماً ربطي به تجدد به عنوان
دگرگونيهاي عميقي كه قبالً از آن سخن گفتم ندارد .من در
اينجا اجازه ميخواهم كه به اين بخش از صحبتهايم خاتمه دهم و
در ادامه به قسمتهاي ديگر خواهم پرداخت.
تالش :به منظور پيش برد متمركزتر بحث روي نكاتي كه مورد
پرسش است ،اگر اجازه دهيد به نتايجي كه از بحثها ي آقايان تا
اين لحظه گرفتيم ،خيلي كوتاه اشاره كنيم .آقاي براتي ،از دست
رفتن اختيار ملي در ايران را علل اصلي رويكرد روشنفكران به امر
تجدد ميدانند و آقاي مصطفوي در صحبتهاي خود اشاره نمودن،
آنچه كه در ايران اتفاق افتاد از درون جامعه نبود و عمدتا ريشه در
بيرون داشته و يك اراده گرائي در مدرن ساختن ايران محسوب
ميشود و آقاي دستمالچي بر اين تكيه نمودند كه آنچه در اروپا
اتفاق افتاد اصوال در ايران واقع نشد .با اين جمعبندي كماكان
سئوال ما به قوت خود باقي است .اگر دردوران مشروطه شكست
ايران در جنگ باروسيه زمينه ساز رويكرد روشنفكران به نوگرائي
بود ،پس امروز كه مجددا با محوري شدن اين بحث يعني تجدد
روبروئيم ،ضرورت كدامست ؟ البته اين پرسش بدين مفهوم نيست
كه در صد ساله گذشته ،پس از دوران مشروطه پرداختن به امر
نوگرائي و تجدد مطلقا قطع شده و امروز مجددا موضوع به بحث
گذارده مي شود .اما تفاوت در اين است كه امروز بازهم مانند آن
دوران يعني دوران نهضت مشروطه بحث تجدد به مسئله محوري
جامعه يا حداقل جامعه روشنفكري كشورمان بدل شده است.
استناد ما نيز به تمامي آثاري است كه نوشته و منتشر شده و
ميشوند .كتابها و نشرياتي كه در ايران چاپ ميشوند .بحثهائي
كه بخش قابل توجه اي از اپوزيسيون در خارج از كشور مطرح

شماره  4ـ مهر  /آبان 138

ميكنند .همه اين مجموعه بيانگر همه گير بودن و اهميت يافتن
اين بحث در جامعه است .بنابراين با پذيرش نكته فوق مجددا از
آقايان ميپرسيم ،اگر در آن مقطع (انقالب مشروطه) بررسي علل
شكست ايران از روسيه و پاسخگوئي به اين علل ضرورت بود كه
مسئله تجدد را مطرح ساخت ،امروز چه ضرورتي موجب شده كه
اين مسئله به بحث محوري روشنفكران ما بدل گردد ؟
آقاي مصطفوي :من پاسخ پرسش شما را خواهم داد .امّا براي
اينكه پيوند صحبتهاي قبلي ام قطع نشود نكته اي را متذكر
ميشوم .اكنون كه سال  2001است و ما در ماه سپتامبر بسر
ميبريم و اينجا نشسته در باره مدرنيته بحث و گفتگو ميكنيم ،در
همان روند اروپا اگر بخواهيم ادامه دهيم ،اروپا حدود  50سال
است كه وارد پست مدرنيته شده است .يعني خود روشنفكران اروپا
خودِ مدرنيته را به نقد كامل كشيده اند و خصوصا اصالت فرد،
اصالت عقل يا خردگرائي را شديداً مورد سئوال قرار داده اند.
روشنفكران معاصر غرب يعني همانهائي كه زادة اين نقطه از
جهان هستند ،از دل مدرنيته جرياني بنام پست مدرنيته را بوجود
آورده اند كه البته بحث ما نيست ،و لي براي اين بحث خيلي
اهميت دارد .از ديد من امري كه تحت عنوان مدرنيته گذشت يك
تجربه بشري است و ما بايد بدان بعنوان يك تجربه بنگريم .و
اينكه از ديدگاه علمي دست آوردهاي اين تجربه قابل تداوم
هستند يا خير و اينكه چگونه ميتوانند در جهت رشد حركت
نمايند.
و اما در مورد مشروطه برگرديم و به چند نكته اشاره كنيم .ما بايد
اين مسئله را ابتدا روشن كنيم كه صحبت در بارة جامعه و مردم
است و يا بر سركادرها و نخبگان و روشنفكران است .به نظر من
بايد ايندو را از هم تفكيك نمود ،هر چند كادرها از آسمان نازل
نمي شوند ،آنها نيز محصول جامعه اند و از جامعه بيرون ميآيند،
با وجود اين ،اينكه كادرها چه نقشي دارند و به چه صورت عمل
ميكنند ،الزاماً با خود جامعه يكي نيست .يكي از مسائلي كه
مشروطه با آن رو در رو بود ،خود طرح پيشنهادي مشروطه بود كه
شكست خورد و عمالً با بروي كار آمدن پهلوي تناقضات بسياري
را با خود به همراه داشت .تناقض نخست اينكه در آن سيستم هم
شاه اختيار داشت و هم مجلس يعني به شاه اين قدرت داده شده
بود كه هم نخست وزير تعيين نمايد ،فرمانده كل قوا باشد ،بدون
آنكه مسئول باشد .جالب اينكه بعد ازصد سال ما هنوز هم با
مسئله مسئوليت در جامعه درگيريم .اين تناقضها در همان طرح
پيشنهادي مشروطيت وجود داشتند .عالوه بر اين تركيب رهبري
مشروطيت نيز مسئله بود .تركيب رهبري جنبش مشروطه را اگر
مالحظه كنيد ،بخشي از آن روحانيوني مانند بهبهاني ،طباطبائي و
حتي شيخ فضل اهلل نوري را ميبينيد كه البته جزء مشروطه
خواهان بود و به نفع مشروطيت سخن ميگفت ،ولي پس از مدت
كوتاهي ،رفت و جريان مشروعه را ايجاد نمود.
بخش ديگر اين رهبري تحصيل كردهها بودند و اكثر آناني كه
نقش عمده داشتند ،متاثر از غرب بودند تا اين درجه كه ميتوان از
جريان فراماسيوني نام برد كه نقش عمده اي بر عهده داشت .اين
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گروه تا حدي پيش ميرفت كه برخي از آنها معتقد بودند كه ما از
سر تا پا بايد غربي شويم .و از ديد من ،در برابر مدرنيته ،مسئله
مدرنيزاسيون را مطرح ميكردند .بعبارت ديگر به انسان ايراني
بعنوان شئي نگريسته ميشد كه از خود حق و ابتكاري نمي
توانست داشته باشد و بايد غرب بيايد و آنها را مدرن نمايد.
بنابراين به عقيده من بايد امروز ميان مدرنيته و مدرنيزاسيون
تفاوت قائل بود .اين بحثي است كه حتي بين اروپائيان و
آمريكائيها نيز وجود دارد .در تركيب روشنفكري آن دوران
كادرهائي را نداشتيم كه خود مدرن باشند.
برگرديم به تجربه اروپا ،مدرنيته چيزي نبود كه از خارج از جامعه
وارد شده باشد ،بلكه همانگونه كه اشاره شد از درون جامعه
جوشيده بود .مسائل مختلف دست در دست هم داده و اين امر را
بوجود آورده بودند .درصورتيكه برخي از روشنفكران متاثر از غرب
در ايران ميخواستند جامعه را از طريق اراده گرائي مدرن كنند كه
اين البته موضوع بحث ديگري است .همين امر به نظر من باعث
شد رضا خان روي كار بيايد و همان تمدن بلواري را كه مظاهر و
محصوالت مدرنيته را ميآورد و نه خود مدرنيته را .شكلها عو
ميشود ،لباسها عو ميشود ،فرمها عو ميشوند ،رنگها
عو ميشوند ،اسمها عو ميشوند ،ولي در محتوا و عمق
مطالب تغييري پيدا نمي كند و آن سيستم استبدادي باقي ميماند
و انسان حق حاكميت نمي يابد .ما بخشي از روحانيت را داشتيم
كه با مشروطه همراه بودند امّا حاكميت انسان را رد ميكردند .با
اينكه اگر خوب به تاريخ توجه كنيم سه مرجع بزرگ مشروطيت
آن زمان در اعالميه اي كه بر عليه شيخ فضل اهلل تدوين كردند،
به صراحت اعالم نمودند كه تا غيبت امام زمان (ديدگاه آنان) حق
حاكميت با جمهور مردم است .يعني مردم هستند كه حاكميت
دارند .اما در آن زمان در جامعه ايران بيان ديني موافق آزادي قوي
نبود .امّا اگر باز هم به تجربه اروپا باز گرديم مشاهده ميكنيم ،تا
آنها بيان ديني جامعه را با دمكراسي و حق حاكميت همسو
نكردند ،نتوانستند تغيير و تحول بوجود آورند .در جامعه اروپائي از
طريق ضديت با دين نبود كه دمكراسي بوجود آمد .بلكه تحوالت
عظيمي در دين آنها بوجود آمد .حتي برخي از روشنفكران عصر
روشنائي مانند الك معتقد بودند ،كه دمكراسي بدون معنويت
ديني نمي تواند پايدار بماند و موجب فسادهائي خواهد شد .البته
اين هم بحث ديگري است و بعداً شايد بدان بپردازيم.
اينكه دستگاه روحانيت اكثراً خواهان اجراي فقه بودند ،قانون را
فقه ميدانستند و آنهائي هم كه مشروطه خواه بودند ،يا توان
زيادي نداشتند يا كوشش مهمي در اين راه انجام ندادند و
نتوانستند بيان ديني را متحول سازند .اينهم يكي ديگر از علل
شكست جنبش مشروطه بود .يعني جنبشي كه با عدالتخانه بوجود
آمده بود با وجود تركيب رهبري يعني جمعي از روحانيت و برخي
از روشنفكران كه همسوئي با مطالبات مردم نداشتند .يك عده
بخاطر غرب زدگي و عده ديگري بخاطر فقاهتي از عهده اين
همسوئي برنيامدند .عالوه براين ما نيز دستگاه سياسي و حزب
منسجمي نداشتيم در حاليكه در غرب اينها بوجود آمده و كادرهاي
سياسي حضور داشتند .تجربه اساسي صد ساله اخير ما اين بود كه
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ما كادرهاي متناسب با حاكميت مردم ساالري نداشتيم و اين به
پرسش شما باز ميگردد كه پرسيده ايد ،چه شده كه هم اكنون
چنين بحثي در جامعه درگرفته است .شما اگر مالحظه كنيد هر
سه نهضت ايران ،چه مشروطه ،چه نهضت نفت و چه انقالب ،57
با شعار انتخابات آزاد بوجود آمد .در زمان نهضت نفت جبهه ملي
در دفاع از اين امر بوجود آمد .حتي همين قانون اساسي جمهوري
اسالمي را در آنچه كه مربوط به حقوق فرد و حقوق ملت است،
نگاه كنيد ،ميبينيد خيلي جلوتر از زمان مشروطه است .موارد
متعددي از حقوق فردي در آن قيد شده است .حاال اگر اينها اجرا
نمي شوند يا همراه با آن امر واليت فقيه هم است ،اينها بحثهاي
ديگري است كه بدان خواهيم پرداخت .تا همين حد منظور اين
است كه اين خواستها شديدا در جامعه وجود داشته و مسئله منزلت
انسان همواره مطرح بوده است .زيرا انسانها اين امر را بدرستي و
بخوبي حس ميكنند كه چگونه به آنها ظلم ميشود و اينكه آنها
خواهان دارا بودن حيثيت ،مقام و حق ميباشند .امّا جامعه ايراني
به علت پائين بودن وجدان علمي اش و بدليل اينكه اين نهضتها
همواره در دست كادرهاي سياسي بوده كه بدانها اعتقاد نداشتند،
به آزادي به مفهوم واقعي اش اعتقاد نداشتند ،شكست خورده اند.
حاال چرا امروز بقول شما در سطح كادرهاي سياسي ايران مسئله
آزادي و حق حاكميت و حقوق فردي و حقوق بشر مطرح ميشود.
به عقيده من داليل مهمي دارد ،از جمله اينكه:
نخستين علت شكست بزرگ روشهاي توتاليتر است .در  20سال
اخير چه در روش نظام حاكم در ايران و چه در روشهاي مخالفاني
كه همان رفتار را داشتند و در پي همان برداشتهاي توتاليتر بودند،
موجب شكست كامالً عريان شده است كه غير قابل ترديد و غير
قابل انكار ميباشد .اگر بخواهيم مقايسه كنيم ،در مقياس
بزرگتري از شكست ايران در جنگ با روس بوده است .زيرا فرد
فرد آنرا حس نموده است.
دوم شكست در مقياس جهاني ـ با فروريختن ديوار برلين پردة
ديگري از توتاليتاريسم دريده شد .و واقعيتهاي پنهان شده كه تنها
تعداد معدودي آنهم تا حدودي از آن آگاهي داشتند امّا از عمق اين
فاجعه ،جامعه روشنفكري اطالع نداشت ،برمال گرديد .در اينجا
شكست در بُعد جهاني صورت گرفت هنگاميكه من اواخر حكومت
گورباچف و در زمان كودتا در سمرقند و بخارا بودم ،شخصاً از
ديدن واقعيتها شوكه شده بودم .گويا اين منطقه هيچ تفاوتي با
زمان روسية تزاري نداشت .با اينهمه كه در جامعه شوروي صحبت
از رشد و ترقي ميشد ،صحبت از پيشرفت و صنعتي كردن بود،
حال آنكه من خود شاهد ويرانهها بودم .حتي امكان پاسخ به
نيازهاي اوليه انساني وجود نداشت .وقتي براي خريد قرصي در
سمرقند به داروخانه مراجعه كردم ،در ويترين داروخانه پنج عدد
قرص وجود نداشت و سه نفر فروشنده كه مامور فروش آن پنج
عدد قرص بودند .من مخالف ايدة كمونيسم روسي بودم ،ولي خود
منهم تا اين حدّ عمق فاجعه را نديده بودم .فروريختن ديوار برلين
(البته ديوار برلين يك سمبل است) عريان شد كه روشهاي
توتاليتر تا چه حد مانع از رشد است .برخالف آن شعاري كه داده
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مي شد ،تجربه شد كه اين جريان كه بنام رشد روي كار آمد ،در
عمل چقدر مانع رشد گرديد .دركنار اين در جهان سوم و در
آمريكاي التين ديديم كه به چه صورت نظامهاي توتاليتر شكست
خورد .و يكي پس از ديگري شكست خورده و از بين رفتند.
اكثر روشنفكران امروز و همچنين روشنفكران مشروطه بريده از
جهان خود زندگي نمي كرده و نمي كنند .آنها آن زمان نيز از
جهان متأثر بودند و امروز هم به همين روال است .اين دو عامل
يعني شكست وسيع و عميق در ايران و شكست كمونيسم روسيه
كه سمبل توتاليتاريسم بود در چنان ابعادي بود كه حتي كسانيكه
هنوز طرفدار انقالبات اجتماعي هستند و ايدههاي ماركس را هنوز
پذيرايند ،ديگر نمي توانند بگويند آزادي نبايد باشد .يعني در حال
حاضر صحبت از اين است كه چگونه آزادي را بايد تعميق داد .به
چه صورت بايد مشاركت را بيشتر نمود .حتا تا حدودي فراتر از
مرزهاي ليبراليسم قرار گرفته اند.
علت سوم به نظر من به داخل ايران و به انقالب ايران در سال
 57باز ميگردد .الزم به تاكيد است كه انقالب  57يك انقالب
وسيع و عميقاً مردمي بود .به نظر من در قرن معاصر اين انقالب
نمونه اي از نظر شركت وسيع مردم وجود نداشت .برخالف آنچه
در انقالبات با آن روبروبوديم .آنچه امروز با آن مواجه هستيم
يعني رژيم استبدادي مذهبي كه گريبانگيرمان است .آن انقالب
دو اصل مشخت داشت .استقالل و آزادي و روي آزاديهاي فردي
تكيه بسيار ميشد .حتي در قانون اساسي ميبينيم كه اين حقوق
بكرات آمده است .زيرا از خواستها و مطالبات مردم بود و در زمان
انقالب وجود داشت .شما به پيش نويس قانون اساسي نگاه كنيد
ميتوان تا حدودي گفت كه خواستهاي مردم را بيان ميكرد .در
آن نه واليت فقيه بود ،نه شوراي نگهبان .ومي بينيد كه چقدر
روي آزاديها تكيه كرده و آنها نكته به نكته آورده و مطرح شده
اند .مردم ايران در اين انقالب آزادي مسئله مهم اشان بود .امّا
كادرهاي سياسي ايران در سه نظريه ،چه كادرهاي ملي ،چه
كادرهاي مذهبي و چه كادرهاي چپ در اكثريت و در هرسه
قسمت به آزادي اعتقاد نداشتند .فاجعه اي كه ما با آن روبرو
هستيم .ما نمي توانيم همه آن را از ديدگاه حاكم ببينيم( .البته به
نقش عظيم روحانيت خواهيم پرداخت) .اكثريت كادرهاي سياسي
در ايران با تفكر آزادي مخالف بودند .يعني نه تنها نسبت به آزادي
خنثي نبودند بلكه مخالف آن بودند .شما به تاريخ روزهاي اول
انقالب نگاه كنيد ،ببينيد چه ضديتهائي با آزادي و روشنگريها در
اين زمينه ،چه از سوي مذهبيها ،چه چپ ايران و چه مليها و از
طرف اكثريت آنان ميشد .البته در هرسه قسمت هم بودند كساني
كه شديداً در اقليت بودند ولي موافق آزادي .اين اقليت در عر
 20سال گذشته روي اعتقادات ايستادگي نمود و پرچم مبارزه
براي استقرارآزادي ،مردم ساالري كه خواستش درانقالب مطرح
بود بر زمين نگذاشت .به نظر من اين ايستادگي هم نقش بسيار
مهمي در رويكرد امروز روشنفكران به مدرنيته وآزادي داشت و
قطب جاذبه اي بوجود آورد ،باعث روشنگري و موجب مشخت
شدن و ديده شدن تجربههاي مختلف چه روش موافق و چه
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روش ناموافق گرديد .هم اكنون نيز ميبينيم كه همان قطب در
هرسه بخش نيروها ،چپ ،ملي و مذهبي توانسته نيروها را بسمت
خود جلب نمايد.
پس اگر بخواهم خالصه كنم ،شكستها در سطح ملي چه
روشهائي كه خود نظام حاكم بكار ميگرفت و چه روشهائي كه
مخالفان بكار ميگرفتند .شكست درسطح جهاني چه در اروپاي
شرقي و چه در جهان سوم و باالخره اهميت و عميق بودن
انقالب ايران و موفقيت كادرهاي سياسي (همان اقليت) كه از اول
تا حدودي به آزاديها اعتقاد داشتند و روي آن ايستادگي كردند.
اين مجموعه موجب شد كه االن فضاي فكري نخبگان ايران
كامالً تغيير كرده است .و به نظر من يكي از نقطههاي اميد اين
است كه اينبار انقالب سرنوشتي چون دو تجربه ديگر مثل
مشروطه و نهضت نفت نگردد .اينكه ما االن كادرهاي معتقد به
مردم ساالري داريم.
ببينيد مردمساالري نمي تواند خواسته ملت باشد ولي فاقد
مديريت الزم باشد ،در صورت عدم مديريت مناسب مسلماً اين
خواسته متحقق نخواهد شد .خصوصا اينكه (تكيه ميكنم) وجدان
علمي جامعه ايران پائين است ،زيرا دورههاي مردم ساالري در
ايران كوتاه بوده و آن تحوالت فرهنگي كه آقاي دستمالچي از آن
صحبت كردند يا تحوالت علمي كه بدان اشاره نمودند ،در ايران
بوجود نيآمده اند .به منظور قوت گرفتن اين تحوالت احتياج به
يك مديريت دمكرات در جامعه هستيم كه قادر به ادارة جامعه
باشد .امّا اگر جامعه فاقدچنين مديريتي باشد ،به دليل پائين بودن
وجدان علمي جامعه مديريت آن بسرعت ميتواند به سمت
استبداد رفته و از جامعه غافل شود .يعني اعمال خالف اصول
دمكراسي انجام گيرد بدون آنكه جامعه آن را دريابد .و بدين
ترتيب غافل شده و با استبداد ديگري مواجه شود .من نمونههاي
فراواني را ميتوانم ارائه دهم .مثالً در جريان گروگانگيري در اول
انقالب ،جامعه ايران از آنجائيكه وجدان علمي اش پائين است و
تجربه دموكراسي در آن ريشه نگرفته ،نمي توانست درك نمايد
كه اين كار خالف موازين دموكراسي است .و اين امر جامعه را
بسمت استبداد ميكشاند و هر چند ظاهراً تحت پوشش مبارزه با
امپرياليسم آمريكا و سلطه آمريكا صورت ميگيرد امّا عمالً
وابستگي ميآفريند .و كادرهايي كه از اين اقدام حمايت نمودند
اعتقادي به آزادي نداشتند .در نتيجه فوراً جريان بسمت استبداد
رفته و مردم از آن غافل بودند و يكباره با استبداد وحشتناكي روبرو
شدند .البته چنين روندي در انقالب فرانسه نيز موجود بود.
انقالب پايان يك جريان نيست بلكه آغاز جريان است .انقالب
 57به نظر من براي ما موقعيتي ايجاد نمود كه با وجود كادرهاي
الزم قادر هستيم در جهت اهداف آن عمل كنيم .من بحثم را در
اينجا كوتاه ميكنم و فكر ميكنم تا حدودي علل اينكه چرا
كادرهاي سياسي هم اكنون به مدرنيته و آزادي ميپردازند ،يعني
همان كادرهائي كه سابق براين آنطرف خط بودند ،و از سنتهاي
ضد آزادي دفاع ميكردند .به نظر من چهار علتي كه ذكركردم
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داراي اهميت بسياري هستند .البته ميتوان علل ديگري نيز بدانها
افزود.
آقاي براتي :به نظر من رويكرد كارساز به مدرنيته و بخصوص
هرمنوتيك مدرن براي اولين بار در تاريخ ما پس از انقالب 57
شروع شد كه شكل گيري تاريخي آن را مايلم توضيح دهم.
پيشتر گفتم كه مفهوم مدرنيته در مفهوم قانون دگرگونه شد و
اصل جداكردن قانون از قانونگذاري ،چه قانونگذاري الهي ،چه
قانونگذار انساني در مركز قرار گرفت.
تبيين قانون از طبيعت اشياء نشأت گرفت .يعني آنچه كه ما بدان
قانون طبيعت ميگوئيم .امّا آنچه كه در انقالب مشروطه اتفاق
افتاد ،بازگشت دوباره بود به تبيين ماقبل مدرن از قانون .انقالب
مشروطه قرار بود به حكومت قانون منجر شود ،موفق نشد
نهادهاي الزم را براي قانون و قانونگذاري و يا قانون گرائي
مستمر بوجود آورد .تحت تأثير اين شكست دوباره اين گفتمان در
جامعه شكل گرفت و يا اين تمايل پيدا شد كه بابرقرار ي نوعي
ديكتاتوري اصالح گر ،نوسازي نظام اداري ،صنعتي و فرهنگي
ايران با پس راندن نيروهاي سنتي ـ آنچه در روال طبيعي
مناسبات اجتماعي ممكن نبود ـ از طريق ارادة ديكتاتوري شكل
گيرد .به همين روال هم بخشي از روشنفكران جامعه ما آرمانهاي
مشروطه خواهي خود را كنار گذاشت و اين ايده را دنبال نمود كه
پيش از برقراري دمكراسي ميبايستي يك ديكتاتوري صالح
زيربناي مناسب اجتماعي ،اقتصادي جامعه را بوجود آورد .بويژه
آنكه در آن زمان لزوم حفظ تماميت ارضي ايران هم از طريق
اقتدار دولت مركزي مقتدر مطرح بود .البته اين تصور ديگري از
مدرنيته و يا مدرنيزاسيون و تجددسازي بود .كسانيكه اين تفكر را
دنبال ميكردند خودشان افراد مدرني بوده اروپا رفته و اروپا ديده
بودند .مثل علي اكبر داور ،صدراالشراف ،منصورالسلطنه ،متين
دفتري ،سروري ،اينها همه افراد تحصيل كرده و با مظاهر مدرنيته
آشنا شده بودند .همزمان كسان ديگري نيز بودند كه به وجه
فرهنگي تحوالت بيشتر عنايت داشتند ،به پژوهش ،به علوم
اجتماعي ،ادبيات ،هنر .امّا اين افراد در سياست كارساز نبودند.
افردي نظير دهخدا ،فروغي ،تقي زاده ،صادق هدايت ،كسروي و
نيما .آنها از كساني بودند كه بخش ديگري از تفكر مدرن مارا در
بخش فرهنگي نمايندگي ميكردند .خوب در كنار اين مجموعه،
ايران تحت تأثير انقالب اكتبر نيز مطرح بود .بويژه پس از دوران
رضاشاهي كه براي نخستين بار در تاريخ ما ،منورالفكر يا روشنفكر
بودن ديگر تنها محدود به اقشار مرفه اشرافي در جامعه نبود و در
دوران رضاشاه با ايجاد دانشگاهها و مدارس عمومي ،مسئله
روشنفكري در ميان طبقات متوسط گسترده شد ،و روشنفكران
اقشار متوسط جامعه تحت تأثير انقالب اكتبر قرار داشتند بعدهم
نفوذ گسترده افكار ماركسيت ـ لنينيستي چنان پاگرفت و گسترده
شد كه به مفهوم الزم مدرنيته ـ چيزي كه امروز مورد نظر ماست
ـ عنايت و توجه كافي نشد .در اينجا من با آقاي داريوش آشوري
كامالً هم نظر هستم كه ميگويد جريان روشنفكري ما تا دوران
انقالب زمينة بسيارسستي داشت و از مسائل غرب بصورت عميقي
تأثير پذير نشد و بطور كلي زير نفوذ يك نوع قالبهاي ايدئولوژيك،
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هم در شكل ناسيوناليستي و هم در شكل سوسياليستي ـ
كمونيستي و حتي در شكل فاشيستي قرار گرفته بود .روشنفكري
برابر شد با انقالبي بودن براي سرنگوني نظام موجود .تمام مسائل
اساسي دوران مدرنيته قرن  18و  19بويژه دوران روشنگري غرب
مسئله اين قشر جديد روشنفكري ايران مطلقاً نبود و كامالً
برعكس ،هر چه به مفهوم انقالب و سرنگوني نزديكتر ميشديم،
از مظاهر اساسي روشنفكري فاصله ميگرفتيم.
من فكر ميكنم از نتايج انقالب  57عالوه برشكست روشنفكر
ديني ما دراين تفكر كه دمكراسي حكومت ديني ممكن است از
طريق انقالب اسالمي بوجود آيد ،شكست جريان چپ ماست .اين
هردو باعث شدند ،هم مدرنيته و هم هرمنوتيك مدرن و گفتمانها
به سبك فوكوي فرانسويها و متفكران جديد فرانسوي و من
ميگويم به سبك هابرماس و يا به سبك ديسكورها يا سبك
وايسرها و تايلرها تبديل به فضاي عمومي و بحث و نقادي
عمومي و ديد جديد نسبت به سياست و بويژه دين و فرهنگ در
جامعه ما شده و آن ديد باصطالح انتقادي به غرب كه پيش از اين
وجود داشت و وجه عمدة آن وجه آنتي امپرياليسم بودن ،ضد
غرب بودن و نوعي ايدئولوژي غرب زدگي آل احمدي بود ـ يعني
بجاي رويكرد به تمدن و مدرنيته ،رويكرد اصلي اش به كهن و
كهن مايگي جامعه ايران بود ـ مورد سئوال قرار گرفته و نسل
جديد ما به تمامي سنت گذشته خود ،به نگاه انتقادي مينگرد.
امّا آنچه آقاي مصطفوي اشاره كردند ،نقد پست مدرنيته به
مدرنيته ،نقد به نقد نيست .اصل نقد را مورد سئوال قرار نمي دهد
و چون اصل نقد را ميپذيرد و در نقد هيچ قانون و ارزش ثابتي
وجود ندارد ،بنابراين كليه ارزشها را مورد سئوال قرار ميدهند.
بنابراين ميشود اميدوار بود كه براي نخستين بار در تاريخ ما
رويكرد به مدرنيته رويكردي جديد و جدي باشد .شما وقتي
ميگوئيد مدرن منظورتان حال و اكنون است و هميشه حال ،در
حال بودن خودش نسبت به قبل از خود پست مدرن است .يعني
در خود مفهوم مدرنيته هم پست مدرنيته نهفته است .يعني جنبه
انتقادي در ديد هست حال به شكل در افكار فوكو مسئله نقد به
آثار يا عواقب عقل گرائي شكل ميگيرد ،مسئله ساز ميشود ،اما
اصل نقد را مورد سئوال قرار نمي دهد .در حاليكه در نزد ديگر
متفكرين بهرصورت پذيرش روشنگري ،خردگرائي ،تعقل كانتي تا
به امروز اصل اساسي ايجاد روابط دمكراتيك در شكل و گفتمان
خودش قرار گرفته و ميگيرد .اين است كه من فكر نمي كنم
مسئله امروز ما زياد پرداختن به پست مدرنيته باشد .بقول آقاي
جواد طباطبائي كه خوب گفته ،كه ما در ايران براي اينكه پست
مدرن بگوئيم بايد اول مدرن ميبوديم تا بعد به پست مدرن
برسيم .ما هنوز به مرحله اول نرسيدهايم چگونه به عوار آن
رسيده ايم .من شخصا به پروسه اي كه در حال حاضر صورت
ميگيرد ،خيلي خوش بين هستم .و فكر ميكنم بويژه با از دست
رفتن “ امتياز چپ در روشنفكربودن “ مقدمات روشنفكر بودن
درايران بسيار مشكل تر ،فراگيرتر و نهادينهتر شده است .بايد در
اينجا پرانتزي باز كنم ،آنچه كه گفته شد شامل حركتها،
ديدگاههاي نيروهاي ملي و نهضت ملي ايران نمي شود .ديد
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انتقادي در اين جريان وجود داشته يا وجوهي از انتقاد كه از
حركت ملي و نهضت ملي هست و ماداريم ،اين ديد انحصاري
نسبت به شرايط روشنفكر بودن نيروهاي روشنفكر ملي ما نبوده
است.
آقاي دستمالچي :سئوال شما اين بود كه ضرورت بحث تجدد كه
يكبار در دوران مشروطه مطرح شد ،دو مرتبه در زمان كنوني
چيست ،پيش از اينكه به پرسش شما پاسخ گويم ،اجازه ميخواهم
توضيح ،يا نظر خود را در مورد پست مدرن بگويم .اين ايدة پست
مدرنيته ،كه خيلي هم مد شده است و برخي از روشنفكران
كشورهاي جهان سوم از آن زياد استفاده ميكنند ،در اساس خود
نادرست است .من مراحلي را كه بتوان به كمك آنها مشخت كرد
كه ما از مرحله مدرن گذر كرده و به پست مدرن رسيده ايم ،نمي
شناسم .يعني همان چهار اصلي را كه قبال شرح دادم .يعني وقوع
انقالب علمي ،انقالب سياسي ،انقالب فرهنگي و در نهايت
انقالب صنعتي ،و گذر از جامعه كشاورزي اسكان يافته به جامعه
صنعتي كه ابزار تبديل به ماشين ميشود .من چنين ويژگيهاي
مربوط به گذر از جامعه مدرن به پست مدرن را نمي شناسم.
يكسري از نقدهائي را كه پست مدرنيستها ميكنند ،تا اندازه اي
هم بخشهائي از آن درست است ،به مفهوم خروج ما از دوران
مدرن نيست .نقدي كه به عقل و خرد ميشود ،براين اساس انجام
ميگيرد كه انسان در ابتداي كار خود ،در مرحله تكيه برعقل و با
كشفياتي كه كرده بود ،تصور ميكرد از راه عقل ميتواند همة
مسائل را حل نمايد .ودر اين مرحله هنوز نمي توانست محدوديتها
و امكانات بكار بردن عقل در حل مسائل بشري را درست ارزيابي
نمايد .امروز اين چنين مسائلي به نقد گذاشته شده اند ،گفته
ميشود نمي توان همه چيز را با عقل توضيح داد .انسان داراي
روانشناسي است ،اگر همه مسائل فقط با خرد ناب و حرف صرف
حل ميشد مشكالت بشريت بسيار كمتر بود .تا كنون هزاران بار
از نظر خرد مسائل توضيح داده شده اند و انسان ميبايستي
رفتارش تغيير ميكرد ،در حاليكه اينطور نيست .يعني عالوه بر
خرد دهها عامل ديگر نقش دارند .نقدي كه ميشود به مطلق
نمودن خرد و كم بها دادن به جنبههاي ديگر است .بعنوان مثال
گفته ميشود كه انسان در “ خردگرائي مطلق “ خود برجنبههاي
احساسي و عاطفي رفتار انسان كم توجهي نموده است .بنابراين،
توجه به جنبههاي ديگر انسان از زوايه نقد خردگرائي مطلق امري
صحيح است و بايد چنين نيز باشد .اين امر به معناي تكامل جامعه
مدرن است .اما آنچه كه از سوي پيروان “ جهان سومي “ اين
نظريه در نظر گرفته نمي شود ،اينستكه نقد خرد ،در اينجا ،از
زاويه اي كامالً پيش رفته انجام ميگيرد و ميخواهد از خطاهاي
خرد گرائي “ مطلق “ بكاهد .اما در مورد جامعه ما ،كه در آن خرد
اساساً جا نيفتاده است ،بايد نسبت به خطرات اين بحث هشدار داد.
بررسي نوشتههاي بسياري از محقيقن ايراني كه از مسئله پست
مدرنيته خوششان ميآيد ،نشان ميدهد كه نظرات آنان در بطن
خود يك ستيز بي جا با خردگرائي و فردگرائي را حمل ميكند .و
اين نوعي بازگشت به عقب است و نمي تواند مورد قبول باشد.
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من پست مدرنيته را مرحلة جديدي از تاريخ تكامل انديشه انسان
نمي دانم و معيارها و مشخصه هايش را نيز پيدا نكرده ام.
اما در رابطه با پرسش شما ،برگرديم به صد سال پيش و شرايط
آن دوره را بسنجيم و بعد شرايط اكنون را نيز ببينيم .به نظر من
تجدد در آن زمان اصالً نمي توانست تحقق يابد به اين علت كه
ما در آن زمان نه انقالب علمي داشتيم و نه ساير دگرگونيهاي
اجتماعي الزم را .جامعه ما در آن زمان ،يك جامعه فقير و عقب
مانده از هر نظر بود .هيچ عامل خارجي نيز روي انديشة ما نفوذ
نداشت .انقالب صنعتي يا تحوالتي كه ميبايست بعنوان پايه گذار
از جامعه كشاورزي اسكان يافته به يك جامعه مدرن ،يعني از
ميان رفتن روابط فئودالي و ورود به روابط و مناسبات سرمايه
داري باشد .انجام نگرفته بود .در آنجا مناسبات انسان رها شده از
بند زمين و قيد و بندهاي مذهب وجود نداشت .روابط و مناسبات
همان مناسبات سنگ شده هزاران ساله بود .يعني نه انسان جديد
شكل گرفته بود و نه روابط و مناسبات جديد اجتماعي .روابط و
مناسبات اجتماعي ايران همچنان دست نخورده بود .ارزشهاي
هزار سال پيش .هيچ نيروي اجتماعي نظير دهقان رها شده از
زمين ،خرده بورژوا و بورژوا بوجود نيامده بود .ما نبايد دوباره به
معلولها بازگرديم .علل پيدايش تجدد و پيش شرطهاي الزم آن
در ايران در آن زمان وجود نداشت .همانگونه كه توضيح دادم،
هنگاميكه انقالب علمي بوجود آمد و فكر را تغيير داد ،انقالب
صنعتي واقع شد و انسان را رها كرد .اين انسان رهاشده ،كه
فكرش تغيير كرده بود و به خرد خويش اتكاء داشت ،و نگرش اش
به جهان تغيير كرده بود ،اين انسان نوين ارزشهاي زندگي اش نيز
تغيير كرد و روابط و مناسبات اجتماعي را بر اساس نيازهايش
سازماندهي جديد كرد.

انقالب سياسي بر چنين بستري بوجود آمد و فرهنگ جديد نيز
پيآمد آن است .ارزشهاي جديد شكل ميگيرند و انسان آنچه را كه
الزم نمي داند و بدورمي اندازد ،هيچ چيز رامقدس نمي كند.
ازجمله اين موضوع كه آيا دين در خدمت انسان است و يا اينكه
انسان در خدمت دين قرار دارد و كدام را بايد به نفع ديگري كنار
گذاشت .آيا بايد باالخره دين را بگونه اي تفسير كرد ،كه انسان
راحت تر زندگي كند يا انسان را بايد آنقدر فرم داد كه در قالب دين
جاي گيرد ؟ تمامي اين بحثها كه در اروپا صورت گرفته است ،در
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حال حاضر در جامعه ما نيز انجام ميپذيرد .حال آنكه در دوران
جنبش مشروطه اين پيش شرطها اساسا وجود نداشت و در زمينه
فكري ما با سكون تاريخي مواجه بوديم .اگر به قبل از مشروطه
بازگرديم ،آخرين تالشهاي فكر ي ـ فلسفي در ايران كه بر پايه
عقل صورت گرفت ،عبارت بود از تالشهاي صدرالدين شيرازي كه
آنهم در برابر مال محمد باقر مجلسي شكست خورد و انديشه
مجلسي پيروز و حاكم گشت .انديشه اي كه ديانت را به آداب و
رسوم رفتن به توالت تبديل كرد و مسئله فكر و حكمت را به پائين
ترين سطح خود كشاند .عين استالين كه ماركسيسم را به چهار
فرمول ساده بدل نمود .برهمين اساس جامعه نيز در همان نقطه
در حالت سكون باقي ماند .يعني نه دگرگوني فكري در جامعه
صورت گرفت ،نه دگرگوني در روابط و مناسبات اجتماعي.
حكومتگران هم در ايران مانند تمام قرون گذشته بر جان و مال و
ناموس و حيثيت انسانها حاكم بودند و هر زمان كه اراده
ميكردند ،ميتوانستند انساني را بكشند و مال و ثروتش را
تصاحب نمايند .چنين مناسباتي از باالترين سلسله مراتب تا پائين
ترين آن جريان داشت .در نتيجه ما در شرايطي كه روابط و
مناسبات ،يعني پيش زمينههاي بوجود آمدن تجد فراهم نبود،
چگونه ميتوانستيم (در آن زمان) حركت مدرن انجام دهيم.
بهمين دليل ،هنگاميكه روشنفكران جنبش مشروطه (فر كنيد)
انديشه قانون خواهي را آوردند ،انديشههاي آنان منتج از
مشاهداتشان از شرايط عيني،يعني از معلولهاي جامعه مدرن بود.
آنها نمي توانستند علت پيشرفت و قانونمدار بودن اروپا را ببينند .و
نمي توانستند ببينند كه آيا قانونمداري و حاكميت قانون و غيره
نتيجه يك پروسه تحوالتي است كه بر شمردم .و اينكه حاكميت
قانون و قانونمداري معلولي از همان علتهاست ،و پديده اي نيست
كه بيكباره حاصل شده باشد .اگر ميشد بدون وجود پيش
شرطهاي الزم اجتماعي جامعه مدرن ساخت ،خوب انسان
ميتوانست آن را مثالً در سال  1500ميالدي بسازد .بر سر حقوق
طبيعي ،يا حقوق بشر چندين قرن بين فالسفه بحث بود ،اما اين
ايدههاي خوب هنگامي تحقق پيداكردند كه پيش شرطهاي آن
بوجود آمدند و شرايط و روابط و مناسبات اجتماعي جديد امكان
تحقق آنها را فراهم آوردند .بعنوان مثال ،يكي از خواستهاي “
قانون خواهي “ درآن دوران قانونمدار شدن شخت شاه بود .البته
اگر اين امر ميشد بسيار خوب بود .اما به اين امر توجه نمي شد
كه “ شاه “ خود نتيجه روابط و مناسبات هزار ساله بسته بود .و تا
زمانيكه اين مناسبات و روابط تغيير نمي يافتند ،او نيز به همانگون
باقي ميماند .يا هنگاميكه خواست “قانون “ طرح شد ،روحانيت نه
تنها عقب نشيني نكرد ،بلكه اعالم نمود كه قانون يعني همان
كتاب مقدس .تا از آزادي سخن به ميان آمد از سوي روحانيت
فشار آمد كه آزادي يعني فساد و با اسالم سازگار نيست .شما از
صدسال پيش صحبت ميكنيد كه چنين ايدههائي حاكم بودند و
بازمان حاضر اصوالً قابل مقايسه نيست كه هر كس بخواهد
قرائت خود را از مذهب داشته باشد .بدين ترتيب آن جريان
محكوم به شكست بود و اصوالً نمي توانست پيروز شود ،زيرا از
معلولها حركت مي كرد و ميخواست به علل دست يابد .حال آنكه
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اين امر امكان پذير نيست .آنچه نيز صورت گرفت در اصل “
مدرنيزاسيون “ بود ،يعني از مجموعه تجدد ،مدرنيزاسيون آن به
ايران انتقال داده شد ،كه آنهم عمدتاً توسط دستگاه حكومتي
انجام گرفت “ .مدرنيزاسيون “ هم بايد از باال صورت ميگرفت.
منظور من از “ مدرنيزاسيون “ هم به معني شيوههاي جديد توليد
صنعتي و جايگزيني آن با ابزارهاي كهن است و هم در زمينه
اجتماعي آوردن نهادها و ساختارهاي جديد .خوب حكومت با اين
مسئله روبرو بود كه (بعنوان مثال) اداره گمرك جديد الزم است.
اما ابداً حاضر نبود به يك پارلمان تن در دهد ،زيرا پارلمان به
معناي محدوديت يا نفي قدرت خودش بود .و از سوي ديگر
نيروهاي اجتماعي كه خواهان دمكراسي و پارلمان باشند ،وجود
خارجي نداشتند .امّا امروز ما با دگرگونيهاي بسيار عظيم در
صدساله اخير روبروهستيم .ما انقالب علمي نداشتيم ولي علم را
وارد كرديم ،در حال حاضر در كشور ما  20ميليون دانش آموز
وجود دارند ،دانشگاههاي متعدد ،بهرحال علم را وارد كرده ايم،
تفكر علمي را وارد نموده ايم .در آن دوران هزارنفر دانشجو
نداشتيم و امروز صدها هزار دانشجو داريم .روابط و مناسبات
اجتماعي در جامعه ما از اساس دگرگون شده است .رها شدن آنان
از زمين در ايران صورت گرفته و بدنبال انقالب سفيد فئوداليسم
ضربات ترديد ناپذيري خورد و آخرين ضربات را نيز پس از انقالب
خورد .اين انقالب نتيجه مجموعه روابط و مناسباتي بود كه تغيير
يافته بود .اقشار و طبقات جديد اجتماعي بوجود آمده بودند كه
خواستار ساختار ديگري بودند .اينبار اين نيروهاي اجتماعي جديد
بودند كه ميخواستند بگويند حكومت چه كند .و بعد هم بحثهائي
چون برابري انسانها در مقابل قانون .ما چنين بحثهائي را در
گذشته نمي شناختيم .اگر برگشتي كنيم به همين  20تا  25سال
پيش ،صحيح است كه مجموعة نيروهاي سياسي ايران ،كم و
بيش ،برعليه ديكتاتوري شاه بودند ،ولي بعنوان آلترناتيو ،عده اي
از آنها طرفدار خميني بودند ،عده اي ديگر طرفدار استالين .يعني
شما با يك ديكتاتوري مبارزه ميكرديد ،اما در مقابل خواهان نوع
بدتر از آن بوديد .اما در حال حاضر شرايط چنين نيست .شرايط
بعد از انقالب ،پيش شرطهاي دگرگوني و رفتن به دوران مدرن
براي ايران را فراهم كرده است .مجموعه بحثهائي كه درون و
بيرون ايران صورت ميگيرد ،برسر صنعتي كردن ايران ،رشد
بورژوازي ،مسئله ساختار جديد حكومت در ايران ،دمكراسي در
ايران و اينكه قواي حكومت باالخره ناشي از كيست ،قرائتهاي
گوناگوني كه از اسالم صورت ميگيرد و ....اگر مقايسه شود متوجه
خواهيم شد كه ،تمامي اين بحثها در اروپا نيز صورت گرفته است.
ايران بر خالف صدسال پيش براي ورود به دوران مدرن آماده
شده است .بهمين دليل ما شانس بزرگي داريم .شانس بزرگي
براي حركت بدين سمت .آن ستونها ،علل و دگرگونيهاي الزم
براي حركت بطرف تجدد ،به سوي يك جامعه مدرن .اقشار و
طبقات جديد نيز بوجود آمده و شكل گرفته اند .روابط و مناسبات
فئودالي متالشي شده ،و علم وارد جامعه شده است و عوامل جديد
ديگري نيز به آنها اضافه شده اند .نظير ارتباطات الكترونيكي
(اينترنت) كه بياري آن ميتوان به سراسر دنيا دسترسي داشت.
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يعني انسان ايراني كه امروز در نقطه دورافتاده يا دهي (در ايران)
نشسته است ،ميتواند به راحتي به ساير اخبار و اطالعات دست
يابد .سانسور از ميان رفته است.
تالش :اجازه بدهيد ما سئوال خود را در رابطه با صحبتهاي آقاي
دستمالچي دقيقتر كنيم ،بايد گفت نقش انقالب اسالمي و آن
تحوالتي را كه در ذهنيت روشنفكران ايراني نسبت به مشروطه و
دورههاي پس از آن ايجاد نمود ،هم در صجبتهاي آقاي مصطفوي
و هم در صحبتهاي آقاي براتي روشن بود .امّا در صحبتهاي شما
هنوز كامالً روشن نيست كه اين انقالب در فراهم آمدن پيش
شرطها و سمت گيري امروز چه نقشي داشته است .مسائلي نظير
بوجود آمدن طبقات جديد اجتماعي ،ورود علم و تكنولوژي ،تفكر
علمي هر چند بدون انقالب علمي ،اينها شرايطي بود كه در
پروسه صد ساله به دالئل گوناگون نظير انقالب مشروطه ،انقالب
سفيد ،رفرمهاي گوناگون در دوران پادشاهان پهلوي ،اقداماتي در
جهت مدرنيزاسيون همه در فراهم آمدن پيش شرطهاي سمت
گيري جامعه بسمت تجدد نقش داشته اند امّا براي ما همچنين
ارزيابي نقش انقالب اسالمي  57در اين سمت گيري اهميت دارد.
ما قبل از انقالب با زمينه كامالً ديگري از تفكر روشنفكري مواجه
بوديم و امروز بگونه اي ديگر است .نقش انقالب اسالمي  57را
شما چگونه ارزيابي ميكنيد ؟
آقاي دستمالچي :من صحبتم اين نيست كه انقالب اسالمي اين
شرايط را فراهم كرد .من گفتم كه ورود علم به ايران ربطي به
انقالب اسالمي ندارد .يا دگرگونيهاي روابط اجتماعي ربطي به
انقالب اسالمي ندارد .انقالب اسالمي اين امر را تشديد كرد.
اساساً علت اينكه در ايران انقالب صورت گرفت (فعالً صفت
اسالمي آن را كنار بگذاريم) همين دگرگونيها بودند .در نتيجه
دگرگونيها ،جامعه خواهان رفتن به مناسبات مدرن بود ،خواهان
آزادي بود و غيره.
انسان رها شده از زمين “ ،فرديت “ نوين بوجود آمده ،بدنبال
ساختارهاي جديد حاكميت انسان بر سرنوشت خويش و بدنبال
قواي حكومت ناشي از ملت بود .امّا همانطور كه در انقالبات ديگر
نيز تجربه شد ،چون اقشار ديگري قدرت سياسي را كسب نمودند،
يعني مذهبيون راديكال و بنيادگراهاي اسالمي ،اين دگرگونيها را
بسمت ارزشهاي خود سوق دادند ،بهمين دليل اين جريان ،جرياني
گذراست .نظام جمهوري اسالمي شكست اش و فروپاشي را در
درون خودش نهفته دارد .همانگونه كه ميبينيم بعد از  22سال
بحران شديدي در حكومت وجود دارد .اساساً بدون آنكه
اپوزيسيون كاري داشته باشد ،خودشان قادر به حل مسائل خود
نيستند .زيرا چنين شكلهائي از حكومت قادر به پاسخگوئي به
مناسبات و روابط جديد نيستند .اگر غير از اين بود انقالبي صورت
نمي گرفت .مردم همينطوري انقالب نمي كنند .بايد نيازهايي
براي دگرگوني وجود داشته باشد .انقالب اسالمي اين پيش
شرطها را بوجود نياورد ،اين پيش شرطها موجود بودند .منتهي در
انقالب ،اسالميهاي بنيادگرا قدرت گرفتند .كاري كه امروز در
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حال صورت گرفتن است ،رفتن بسمت خواست و هسته اساسي
انقالب ،كه غصب شد ،ميباشد .اما اين حكومت با سياستهايش
جلوي رفتن جامعه به سمت تجدّد را گرفته است در همه زمينه ها.
خواست انقالب آزادي و دمكراسي بود.
تالش :آقاي دستمالچي اگر بخواهيم سخنان دوستان ديگر را
جمعبندي كنيم ،يك نكته مشترك روشني در اين صحبتها در
رابطه با پرسش ما قابل توجه است .بدين عبارت كه مقطع انقالب
اسالمي در واقع مقطع شكست ايدئولوژيها و جريانات مختلف
فكري روشنفكران ايران هم بود .يعني باآمدن رسمي مذهب در
قدرت و تشكيل حكومت مذهبيون توتاليتر ،بهر حال شكست تفكر
غالب بر روشنفكران ايراني ،چه مذهبي ،چه ملي و چه چپ ـ
بدون آنكه خودشان نيز در قدرت قرار گيرند ـ آشكار شد .در واقع
شايد از اين زاويه بتوان گفت كه اين انقالب و اين شكست طليعة
و آغاز رويكرد دوباره روشنفكر ايراني به امر تجدد باشد .آيا شما
نيز با اين نقطه نظر در بارة نقش انقالب اسالمي در رويكرد به
مدرنيته در ايران موافقيد ؟
آقاي دستمالچي :اجازه دهيد من با يك توضيح موضوع را روشن
كنم .آن بخشهائي كه خواهان استقرار آزادي و دمكراسي در
شكلهاي ديگري بودند ،شكست خوردند .عده اي اينگونه ،و عده
ديگر آنگونه .يكي در شوروي و اروپاي شرقي شكست خورد ،و
بسياري ديگر در مدلهاي “ اسالمي “ و يا...
حركت نيروهاي ملي ايران هم به نظر من اصوالً بيشتر جنبه ضد
امپرياليستي داشت .حركت دكتر مصدق عمدتاً بر سر مسئله ملي
كردن نفت بود .تا استقرار يك نظام دمكراتيك ،هرچند شخت
دكتر مصدق بسيار دمكرات منش و آزادي خواه بود .بحثهائي هم
كه در آن مقطع در سالهاي حكومت دكتر مصدق صورت
ميگرفت ،با دموكراسي اي كه امروز ما از آن صحبت ميكنيم
تفاوت اساسي دارد .البته دكتر مصدق انسان بسيار دمكرات منش،
صادق و درستي بود .ايستادن در مقابل فردي مثل كاشاني كار
كوچكي نبود .اما منش دمكراتيك يك رهبر سياسي با ساختار
دمكراتيك يك نظام سياسي دو مقوله كامالً متفاوت است .خوب
ما همگي هر يك در زمينة خودمان شكست خورديم .هر انساني
هم كه شكست خورد به تفكر دوباره مينشيند .ما هم در مجموع
شكست خورديم .نتيجه مجموعة تالشها منتهي به جمهوري
اسالمي شد.
تا زمانيكه (بقول معروف) بحث حوزه اي است ،يعني در سطح
كالم و انديشه است ،ميتوان از خيلي چيزها نتيجه اي منطقي و
درست گرفت .بحثهاي ماركس هم بر سر بسياري از مسائل در
نتيجه گيري اش منطقي است .اما در وقت پياده شدن و در عمل،
آن انساني كه ميبايست در رابطة با منافع جمع از منافع خويش
ميگذشت و از نفع جمع حركت ميكرد ،در عمل چنين كاري را
نكرد .در نتيجه ،اين تئوريها در عمل شكست خوردند .در ايران هم
اين تئوريها به محك آزمايش گذاشته شد و كم و بيش ،همه
شكست خوردند.
ادامه دارد.
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دمكراسي ،ايدئولوژي و حكومت
پرويز دستمالچي
 1ـ حكومت “ بي طرف “ و انسانِ آزاد
خوشبختي انسـان امـري نسـبي اسـت .همچنـان كـه كمـال او،
امــري نســبي اســت .خوشــبختي مطلــق و كمــال مطلــق وجــود
خــارجي ندارنــد .انســان ،بــه هنگــام تولــد ،داراي هــيچ مرامــي
نيســت .مــرام او ،در تربيــت ،آمــوزش ،تجربــه ،دانــش و ...بــا
گذشــت زمــان و در مكــان شــكل ميگيــرد .هــيچ انســاني بــا
سرنوشــتش زاده نمــي شــود .او ،خــود ،سرنوشــت و آينــدهاش را
انتخــاب خواهــد كــرد .او ،بــراي انتخــاب ،بايــد آزاد باشــد .آزادي
او ،بـدون آزادي جامعـه ممكـن نيسـت .آزاديِ جامعـه نيـز بــدون
آزادي فرد تحقق نخواهـد يافـت .خـرد او ،تنهـا وسـيله سـنجش
براي انتخاب اوسـت .انسـانِ امـروز نمـي خواهـد ،و الزامـاَ نبايـد،
مانند انسـان ديـروز ،بيانديشـد يـا زنـدگي كنـد .بـه غيـر از ايـن،
رشــد و تكامــل معنــاي خــود را از دســت خواهــد داد .گونــهاي
ديگــر انديشــيدن ،و بــدنبال آن ،گونــهاي ديگــر زنــدگي كــردن،
يعنــي دســت يازيــدن بــه ارزشــها نــوين .بــراي دســتيابي بــه
ارزشهاي نـوين ،بايـد همـواره نسـبت بـه گذشـته ،يعنـي سـنت،
انتقــادي بــود .ســنت ،يعنــي ارزشــهائي كــه ديگــران ،پــدران و
مادران ما ،در گذشـته ،بـا آنهـا زنـدگي ميكـرده انـد ،موافـق يـا
مخــالف .ســنت ،آداب و رســوم يــا هــر قاعــده و قــانون ديگــر،
بــراي فــرد و جامعــه اســت .ســنت در شــرايطي تــاريخي ـ
فرهنگي بوجـود ميآيـد و در رونـد تكامـل فـرد و جامعـه بايـد از
ميان برود .و يـا بـه خـودي خـود از ميـان خواهـد رفـت .در غيـر
اينصــورت ،انســان و جامعــه ،هــر دو ،پويــائي خــود را از دســت
ميدهند و ميپوسـند .معيـار بـراي سـنجش ارزشـها خـرد اسـت.
انساني كه در چنبـره سـنتها گرفتـار اسـت ،مجبـور ميشـود در
چهـــارچوبي “ خـــاص“ فكـــر و زنـــدگي كنـــد و دگرگـــوني در
انديشــه او ،اگـر رخ دهــد ،حــداكثر در ايــن “ چهــارچوب “ انجــام
خواهد گرفت .ايـن امـر ،هـر چنـد ،بـراي مـدتي الزم يـا عملـي
اســت ،امــا از نظــر تــاريخي محكــوم بــه زوال اســت .پــذيرش
ســنت ،بــدون بررســي نقادانــه ،يعنــي پــذيرش ارزشهــا نــه
براساس و معيار علـم و خـرد ،باعـث ميگـردد كـه انسـان ديگـر
حــاكم برسرنوشــت خــود نباشــد .او در مســيري گــام خواهــد
برداشت ،كه از پـيش ،از طـرف چـه كسـي ،مهـم نيسـت ،بـراي
او تعيين شده اسـت .قـانون ،عـرف يـا سـنت ،مقـوالتي ازلـي يـا
ابدي نيسـتند .آنهـا نيـز ،بـه همـراه انسـان و جامعـه بايـد تغييـر
كنند .تغيير دهنده آن انسـان اسـت .او نبايـد ،آنچـه را كـه خـود،
براي رفع نيـازش ،در زمـان و مكـاني تـاريخي ،بـا انديشـه و بـه
دست خود خلـق كـرده اسـت ،برفـراز خـود و جامعـه قـرار دهـد.

مخلوق او نبايد زندان ،زنـدانبان يـا خـالق او شـود .انسـان زمـاني
ميتوانــد آزاد بيانديشــد كــه برفــراز ايــن ســنت ،ايــن بنــدها،
بيانديشــد .در چنــين شــرايطي اســت كــه او حــاكم برسرنوشــت
خود ميشود .در اينجـا گفتگـو بـر سـر انسـان اسـت ،و نـه فقـط
انســان ايرانــي .گفتگــو بــر ســر جامعــه اســت ،نــه صــرفاَ جامعــه
ايراني .حقوق بشـر ،اگـر دسـت آورد انسـان و تـاريخ مبـارزات او
بــراي دســتيابي بــه حاكميــت بــر سرنوشــت خــويش اســت ،اگــر
خــرد ،دانــش ،تجربــه انســان و جوامــع ديگـر ،درســت بــودن آن
اصــول را نشــان ميدهنــد ،ديگــر صــحبت از فرهنــگ غــرب و
بيگانه از جامعه شيعهِ ايـران كـردن ،حرفـي نادرسـت اسـت .اگـر
نظامهــاي سياســي دمكراتيــك ،بــه رشــد و شــكوفائي انســان و
حـــاكم شـــدن او برسرنوشـــتش كمـــك ميكنـــد ،بايـــد آن را
پذيرفت .زيـرا در اينجـا گفتگـو بـراي رهـائي انسـان و حاكميـت
او برسرنوشــتش اســت و نــه معيارهــاي انديشــه و زنــدگي بــراي
ايرانـي شــيعه .انســان ايرانــي نبايـد از حقــوقاش محــروم بمانــد،
به دليل اينكه ،بـدون خواسـتِ خـود ،از نظـر جغرافيـاي سياسـي،
در آنجا متولـد شـده اسـت .زنـان ايرانـي ،نمونـههاي برجسـتهاي
هستند از انسـانهائي كـه از ابتـدائي تـرين حقـوق خـود در پهنـه
اجتماع ،سياست ،شـغل و فرهنـگ يـا محـروم هسـتند يـا شـديداَ
مورد تبعـيض قـرار دارنـد .چـرا ؟ سـنت جامعـه ،از پـيش ،نـوع و
شــكل زنــدگي و تفكــر آنهــا را تعيــين كــرده اســت .مشــكل ،در
اين زمينه ،پيچيـده تـر ميشـود ،زيـرا بخشـي از ايـن سـنت بـه
صورت احكام و قوانين الهـي در آمـده انـد .قـوانين الهـي ،يعنـي
قــوانين كــه انســان دخــل و تصــرف در آن را نــدارد .در اينجــا،
انســان ،حــق انتخــاب آزاد راه زنــدگي را از دســت ميدهــد.
مشكل باز هـم پيچيـده تـر ميشـود ،زمـاني كـه حكومـت الهـي
گردد .يعني با قـوانين الهـي حكومـت شـود .هنگاميكـه حكومـت
ايدئولوژيك (در ايـران ،مـذهبي) شـود ،ارزشـهاي جامعـه نيـز بـه
همــراه آن از نســبي بــودن خــود خــارج و مطلــق ميشــوند .فقــط
يــك ارزش و فقــط يــك حقيقــت مطلــق وجــود خواهــد داشــت.
حقيقــت حكومــت گــران .لبــاس (شــكل و رنــگ آن) را آنچنــان
بايــد بــه تــن كــرد كــه حكومــت گــران ،آن را درســت ميداننــد.
حكومــت گــران ،مشــروعيت خــود را از قــوانين الهــي ميگيرنــد.
انســان حــق دخالــت در قــوانين الهــي را نــدارد .بحــث در بــاره
ارزشــهاي اســالمي ،تحــت عنــوان دخالــت در امــور خــدا ،كفــر
تلقــي خواهــد شــد .انســان ،حاكميــت برسرنوشــت خــود را از
دســت ميدهــد و بهمــراه آن آزادي انتخــاب ،آزادي انديشــه،
آزادي بيــان ،آزادي انتخــاب فــرم و شــكل زنــدگي ،و ...همــه از
بــين خواهــد رفــت .خوشــبختي و ســعادت انســان ،كــه امــري
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نسبي است ،و از فـرد بـه فـرد متفـاوت ،تبـديل بـه يـك كليشـه
حكومتي ميگردد .همه افـراد جامعـه بايـد خـود را بـه آنگونـهاي
خوشــبخت احســاس كننــد كــه بــه آنهــا حكــم ميشــود .مــارتين
لــوتر ،در حكومــت اعتراضــي خــود در برابــر كليســا ،بمنظــور
رهائي انسـان از شـرّ واسـطه كليسـا ،ميخواسـت كـه انسـان بـا
خداي خود رابطهاي مستقيم برقـرار كنـد و لـذا طرفـدار ايـن امـر
بود كه كتابهـاي “ مقـدس “ بايـد بـه زبـان سـاده و قابـل فهـم
بــراي تودههــاي مــردم ترجمــه گردنــد تــا انســان مجبــور نباشــد
براي ايجاد رابطـه بـا خـداي خـود نيـازي بـه “ واسـطه “ كليسـا
يا كشيش داشته باشد .لوتر ميخواسـت ،هـر فـرد ،بـا خـرد خـود،
بگونــهاي آزاد دســت بــه انتخــاب بزنــد .حكومــت ايــدئولوژي يــا
مذهبي ،از آنجـائي كـه داراي صـرفاَ يـك ارزش و يـك حقيقـت
مطلــق اســت ،فرديــت و انتخــاب آزاد او را از ميــان خواهــد بــرد.
در چنـين جـوامعي انسـان بايـد آنگونـه فكـر و زنـدگي كنـد كــه
حكــومتگران آن را “درســت“ ميداننــد .راه و روش زنــدگي او
از پـيش تعيـين شـده اسـت .در نظـام واليـت فقيـه حـدود همـه
چيــز روشــن اســت .موســيقي ،تئــاتر ،ادبيــات ،لبــاس پوشــيدن،
شــغل و تحصــيل و آمــوزش بــراي زنــان ،سياســت ،اقتصــاد و...
حــدود آن ،از پــيش ،از طريــق قــوانين الهــي يــا از طريــق “
واســطههاي “ ميــان انســان و خــدا ،تعيــين شــده اســت .انســان
اجـــازه دارد ،فقـــط در آن چهـــارچوب از پـــيش تعيـــين شـــده،
زنـدگي كنـد .تخطــي از آن ،شـديداَ مجـازات ميشــود .چـرا؟ نــه
بخــاطر اينكــه منــافع فــرد و جامعــه يــا منــافع ملــي بــه خطــر
ميافتــد ،بلكــه ،چــون از حــدود قــوانين الهــي ،يــا تصــورات
واسطههاي او خـارج ميشـود .كفـر و بـدعت .در چنـين نظـامي،
خرد انسان ،فقـط اجـازه دارد ،در چهـارچوبي معـين بـا محتـوائي
مشخت به كار بيافتـد .هرنـوع فـانتزي ممنـوع اسـت .خالقيـت
انسان از ميان ميرود .علـم نيـز ،كـه ميبايسـت بـدون تعصـب و
ايدئولوژي به پـژوهش و تحقيـق بپـردازد ،يـك بعـدي ميگـردد.
شــكوفائي علــم و بــاروري آن از ميــان مــيرود .دانــش كــه
ميبايد عـاري از ارزشـها و صـرفا در خـدمت انسـان قـرار گيـرد،
دانــش ارزشــي ميگــردد و خــود را بــه حكــومتگران خواهــد
فروخــت .جامعــه و فــرد (يــا فــرد و جامعــه) بــه طــرف زوال
خواهند رفت.
 2ـ ضرورتِ جدائي ايدئولوژي از حكومت
مكتب ،ايدئولوژي است .يك سيستم جهان بيني است .اين جهان
بيني ميتواند منشاء الهي ،طبقاتي و ...داشته باشد .در هر صـورت،
يك نظام ايدئولوژيك ،مكتبي يا سيستم جهان بيني خـاص ،داراي
ارزشهاي مربوط به خود است .اين ارزشها جهان شمول نيسـتند
و نمي توانند باشند .بخشي از انسانها ،افراد جامعه ،ميتوانند به آنها
معتقد باشند و ديگران مخالف آنها .هر كس حـق دارد ارزشهـاي
زندگياش را خودش آزادانه انتخاب كند و كـردار و پنـدار و گفتـار
خود را براساس آنها نظم دهد .حق انتخاب آزاد ارزش ،حق طبيعي
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انسان است و خدشه ناپذير .انسان ،بدون مكتب يا ايدئولوژي بدنيا
ميآيد .بسته به اينكه او در كجاي كره زمين بـه دنيـا ميآيـد ،در
كدام محيط اجتماعي و خانوادگي تربيت ميشود ،تجربيات فـردي
او در زندگي كدام است ،از روي اعتقاد عمل ميكند يا خرد و ...يك
راه و روش زنـدگي ويـژه بــراي خـود انتخــاب مينمايـد .ايــن راه
ميتواند ،ارزش مطروحه در يك سيستم بستهِ يك مكتب باشد يـا
تركيبــي از ارزشهــاي مكاتــب گونــاگون يــا بــه گونــهاي بســيار
پراكماتيك عمل كند .مثال:
انساني كه آزادانه ارزشهاي اسالمي را پذيرفته است حق دارد ،و
بايد مجاز باشد ،كه طبق اين ارزشها زندگي خود را سامان دهـد.
هيچ كس ،و بويژه حكومت ،حق دخالت در انتخاب فردي ايـن راه
و روش زندگي را ندارد .زن مسلمان ،اگر خـود خواسـت ،ميتوانـد
آرايش نكند ،لباس نوع اسالمي بپوشد يا نپوشد ،در رشـته حقـوق،
كشاورزي يا رقت تحصيل بكند يـا نكنـد .او ميتوانـد شخصـا از
حقوق فردي اش ،مانند حق ارث و طالق و ...اگر خواسـت چشـم
پوشي كند .اين حق اوست .اما زني كه ارزشهاي زندگي خود را در
چهارچوب ارزشهاي اسالمي انتخاب نمي كند (زن بي دين ،معتقد
به مذاهب ديگر ،معتقد به اسالم اما با تفاسير ديگر ،سوسياليسـتها،
كمونيستها و )...نيز حق دارد مطابق آنها ،با حقوقي برابر ،در جامعه
زندگي كند .جوامع امروز به دليل رشد فكـر و انديشـه انسـان ،بـه
دليل وجود رسانههاي گروهـي ،بـه دليـل وجـود اقشـار و طبقـات
گوناگون ،به دليل برخورد انديشهها و ايـدهها در بُعـد جهـاني ،بـه
دليل شكسته شـدن بسـياري از دگمهـا و ،...جـوامعي كثـرت گـرا
هستند .درحقيقت ،همه افراد جامعه يـا گروههـاي اجتمـاعي حـق
خواهند داشت طبق تصورات خود ،زندگي شان را شكل دهند .زيرا
حقيقت نسبي است .ارزشها نسبي هستند .هرفرد ميتواند معتقـد
باشد كه راه او بهترين است .مرز او  ،حقوق ديگران است.
كمونيستها نيز ميتوانند و بايـد ،معتقـد بـه ارزشهـا و راه وروش
زندگي خود باشند .آنها حق دارند همه چيز را طبقاتي ببيننـد .آنهـا
حق دارند به خدا اعتقاد يا ايمان نداشته باشند .به خانواده با چشـم
ديگري نگاه كنند تا مسلمانان و ...جوامع مدرن در برگيرنده تمامي
اين ارزشها ي متفاوت اسـت .در ايـران ،بـه عنـوان مثـال ،هـم
مسلمانان شيعه دوازده امامي هست و هم سـني ،در كنـار ايـن دو،
اقليتهاي مذهبي ،كمونيستها ،سوسياليستها و ...نيز وجود دارند.
جامعهاي كه ارزشهايش يكدست نيسـت ،حكومـتاش نيـز نمـي
تواند يكدست باشد .يعني اينكه حكومت نمي تواند ،و اجازه نـدارد،
ازمجموعه ارزشها فقط يكي را انتخاب كنـد و مـدل زنـدگي قـرار
دهد.
حكومتهاي طبقاتي يا الهي چنين انـد .اولـي ارزشهـاي پذيرفتـه
شده از طرف يك گروه خاص اجتماعي را بعنوان ارزشهاي مطلـق
و جهانشمول ميپذيرد وتالش ميكند اين ارزشها را ،از باال ،تبديل
به تنها معيار فكر و انديشه انسـانها نمايـد .امـا از آنجـا كـه پـيش
شرطهاي تحقق چنين امري در جوامع مدرن امروزي وجود نـدارد
و انسان حاكم بر سرنوشت خود ،خـودش بـه انتخـاب راه و روش
زنــدگياش ميپــردازد ،در نتيجــه كــار بــه اعمــال زور و اســتقرار
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حكومتهاي توتاليتر ميكشد .آنها ارزشها را از باال ديكته ميكننـد.
زمانيكه چنين امري ،يعني تك ارزشـي كـردن جامعـه ،بـه نظـام
آموزش و پرورش و همچنين سيستم قضائي راه يابد ،در آنصـورت
است كه جامعه از باروري و شكوفائي ميافتد .زيرا انديشه خالق و
انتقادي ،كه اساس رشد و شكوفائي است ،مجبور ميگردد فقـط در
يك سيستم ارزشي مشخت عمـل كنـد و از آن بيـرون نـرود .در
اروپاي شرقي و شوروي سيستم چنين بود و در انتها از هم پاشيد.
در نظامهاي حكومتياي كه دولت با قوانين الهـي عمـل ميكنـد،
وضع به مراتب از حكومتهاي با ايدئولوژي يك طبقه ،بدتر خواهـد
شد .در آن نظام ،حكومت از قوانين ،دگمهـاي تغييـر ناپـذير نمـي
ساخت .در نظام الهي ،ارزشها الهي هستند .انسـان اصـوالَ ،حـق
دخالت در آنها را ندارد .در اينجا ارزشهاي مورد پذيرش فقط يك
بخش از جامعه تبديل به معيار همگاني ميگردد كه هـيچ كـس را
حق دخالت در آنها نيست .در چنين نظامي حـق تعيـين سرنوشـت
انسان ،حقوق طبيعي او ،حـق انتخـاب آزاد راه و روش زنـدگياش
بنيادن از ميـان مـيرود .قانونگـذار ،ديگـر مـردم يـا نماينـدگانش
نخواهند بود .ملت نيز در مورد قـوانين حـق اظهـار نظـر نخواهـد
داشت .زيرا چنين امري تجاوز به حريم خداوند تلقـي خواهـد شـد.
وظيفه او اطاعت است .قانون كه نتيجه اجتماعات بشري و تاريخي
است ،تبديل به دگم ميشود و برفراز انسان قرار ميگيرد .قانون كه
برفراز انسان قرار گرفت از او سـلب آزادي ميكنـد و او را بـه بنـد
ميكشد .زيرا قانوني كه يكبار ،در شرايط اجتماعي اقتصادي خاص،
بوجود آمده بود و با از ميان رفتن پيش شرطهاي وجودي آن ،بايد
از ميان نيز برداشته شود ،مقدس ميشود .تقدس قـانون ،قـانون را
برفراز انسان قرار خواهد داد .انسان كه خالق قانون بود ،در اثر اين
“ فتيشيسم “ تبديل به برده و بنده آن ميشود .قـوانين قصـاص در
ايران ،قوانين ارث و طالق ،حجاب زنان ،نگرشهاي ويژه اسالمي
به هنر ،موسيقي ،ورزش و ...همگـي از ايـن مقولـه انـد .گروهـي
خاص در جامعه ،با ارزشهاي ويژهاي كه مورد پـذيرش آنهاسـت،
ميخواهند از ابزار حكومت كه ارگان سياسي اداره جامعـه اسـت و
لذا متعلق به همه و مسئول در برابر همه ،ارزشهـاي خـود را ،بـه
عنوان مطلق ترين معيارها ـ زيرا كه الهي هستند ـ با زور به جامعه
تحميل كنند .در اين نظام كليه افراد به جاي اينكه از حقوقي برابر
براي انتخاب ارزشهاي خود برخوردار باشند ،بايد فقط يـك ارزش
را بپذيرند و طبق آن عمـل كننـد .تخلـف از آن مجـازات خواهـد
داشت .مثال:
انتخاب آزادانه پوشش و رنگ آن يك حق طبيعـي اسـت .يعنـي
اينكه همه افراد جامعه بايد داراي حقـي برابـر در برابـر قـانون در
انتخاب نوع لباس خود باشند .در حكومت ايران كه يك نظام الهي
است ،اين حق طبيعي در انتخاب نوع پوشش و آرايش وجود ندارد،
همه ،بويژه زنان جامعه ،بايد پوشش اسـالمي داشـته باشـند ،چـه
موافق و چه مخالف باشند .تخلـف از آن مجـازات در پـي خواهـد
داشت .ايـن تنبيـه از طـرف ارگانهـاي حكومـت انجـام ميگيـرد.
كشمكش دو دهه در ايران ميان بخش وسيعي از زنان و حكومت.
اين امر در همه زمينه هاست .در اقتصاد ،در سياست ،در آموزش و
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پرورش ،در هنر ،موسيقي و ...در چنـين نظامهـائي ،حكومـت كـه
ميبايد “ بي طرف “ بماند ،و در ارزشهاي جامعه دخالت نكنـد و
شــرايط بهــره گيــري برابــر از نعــم مــادي و معنــوي مجموعــه
شهروندانش را فراهم سازد ،خود تبديل به بزرگترين تبعيض گـر و
بزرگترين مانع پيشرفت اجتماعي ميگردد.
جدائي دين يا هر ايـدئولوژي ديگـر از حكومـت ،ابـداَ بـه معنـاي
محروم كردن طرفداران اين ارزشها از شركت در زنـدگي سياسـي
نيســت .شــركت در سياســت ،يعنــي شــركت در زنــدگي جامعــه و
تأثيرگزاري به روي آن .هيچكس را نمي توان و نبايد از اين حـق
محروم كرد .امـا حكومـت كـه ارگـاني اجتمـاعي اسـت و الزم و
ضروري براي اداره كشور ،ابزار كار اين يا آن گروه نيست .اگـر در
گذشته نيز بوده است ،جوامع مدرن پـذيراي چنـين امـري نيسـت.
حكومت ارگان اداره جامعـه اسـت .جوامـع امـروزي در ذات خـود
كثرت گرا در ارزشها هستند .حكومـت مـدرن ،كـه يـك حكومـت
متكي به قانون است و “حقانيـت “ خـود را از راي آزاد و انتخـاب
آزادانه مجموعه شهرونداناش ميگيـرد ،حكومـت رفـاه اجتمـاعي
اســت ،كــه مجموعــه رفتــار و كــردارش منــتج از قــوانين مصــوبه
نمايندگان ملت است،چنين حكومتي نه ميتوانـد و نـه اجـازه دارد
صرفاَ در جهت تامين منافع فقط يك گروه اجتماعي عمل كنـد .در
يك نظام مدرن ،كه نظامي غيـر ايـدئولوژيك اسـت ،همـه افـراد
جامعه در برابر قانون داراي حقوقي برابرنـد .حكومـت در ارزشـها،
انتخاب آنها و ....دخالت نمي كند .ارزشها فردي است .زمـاني كـه
همه داراي حقوقي مساوي در برابـر قـانون شـدند ،در آن صـورت
مسئله زنان ـ به عنوان مثال ـ به خودي خود حل خواهد شد .يعني
اينكه هركس معتقد به ارزشهاي اسالمي بـود و خواسـت پوشـش
خود را آنچنان انتخاب كند ،آزاد است كه چنين كند ،و اگـر فـردي
ديگر اين ارزش را به رسميت نشناخت و پوشش اسالمي را رعايت
نكرد ،او هم حق دارد .هـر دو از حقـي برابـر ،يعنـي انتخـاب آزاد
پوشش و آرايش خود ،بهره مندند .حكومت ابداَ حق دخالت در اين
حقوق طبيعي فردي را ندارد.
اگر زني مسلمان نخواست در رشته حقوق يا كشـاورزي تحصـيل
كند حق فردي اوست .همچنان كه اگر زن ديگري اين رشـتهها را
براي خود انتخاب نمود ـ آنتخاب آزادنه شغل ـ اين نيزحق اوست.
حكومت حق ندارد نـه ايـن و نـه آن ديگـري و نـه سـومي را از
انتخاب آزاد شغل محروم نمايد .يا يكي را بر ديگري ترجيح دهـد.
يــا اصــوالَ در ايــن امــور كــه بخشــي از حقــوق فــردي و طبيعــي
انسانهاست دخالت نمايد .بـرعكس وظيفـه حكومـت ايجـاد پـيش
شرطهاي الزم و ضروري بمنظـور بهـره گيـري برابـر از مجمـوع
امكانات براي همه افراد جامعه ميباشد.
جدائي جهان بيني (دين ،مذهب ،يا هر ايدئولوژي ديگـر) يكـي از
پيش شرطهاي اساسي استقرار جوامع و حكومتهاي مـدرن اسـت.
بدون اين جـدائي ،اسـتقرار دمكراسـي ،تـامين عـدالت اجتمـاعي،
حاكميت انسان برسرنوشت خويش ،جدائي ارزشها از حقوق فردي
و اجتماعي ،برابري حقوقي افراد در برابر قانون ،رشـد و شـكوفائي
فرد و جامعه ،ممكن نخواهد بود.
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کمبود آ  ،پيامدها ،اختالفات و درگيري هاي ناشي از آن در قرن بيست و يكم
اولين عكس فضائي از كره زمين بيانگر آن بـود كـه بـيش از سـه
چهارم سطح اين كره پوشيده از آب است .با اين ويژگـي منحصـر
بفرد در منظومه شمسي شايد انتخاب نام كره آبي بجاي كره زمين
بيان رساتري از واقعيت موجود باشد .اين عنصر فراوان ترين مـاده
روي كره زمين است كه كوهها و ساحلها را شـكل ميدهـد .آب و
هواي كرة زمين را تنظـيم و خالصـه تمـام هسـتي مـا را تـأمين
ميكند .آب در يك چرخة بارها و بارها از اقيانوسها و درياها به جوّ
ميرود و از آنجا به زمين كه محـل جريـان يـافتن دوبـارة آن بـه
سمت درياها براي ادامة اين چرخـه ميباشـد ،فـرو ميريـزد .ايـن
فرايند (چرخه) به مفهوم آن است كـه اقيانوسـها ،جـوّ و خورشـيد
همگي همانند دستگاه تقطيري غول پيكر باهم در ارتباط اند .اما با
آنكه آب سيارة ما را پوشانده است ،پيداكردن يك قطره آب بـراي
نوشيدن هميشه كارساده اي نيست .چرا ؟
در بخش اول اين مقاله (تالش شماره  )3نوشتيم با اينكـه حـدود
دوسوم از سطح كره زمين پوشـيده از آب اسـت ،بـا اينحـال تنهـا
بخش كوچكي از اين مقدار ،آب شيرين و قابل دسترس ميباشـد.
همانجا بطور خالصه به عوامل بحران ناشـي از كمبـود و آلـودگي
آب اشاره شد و آورديم كـه بطـور مثـال حـدود دو ميليـارد انسـان
هيچگونه امكان دسترسي به آب تميز و بهداشتي مورد نياز خود را
ندارند .داده هاي مراكز تحقيـق بـين المللـي و كانونهـاي بحـران
قسمتهاي ديگري بودند از بخش اول اين مقاله .در ادامه به نقـش
محوري آب در روند مذاكرات صلح اعراب واسرائيل اشاره شد و در
اين راستا برخوردي داشـتيم بـه مـذاكرات بـين دو كشـور اردن و
اسرائيل و اما ادامه مقاله:
بحران آ

بين اسرائي و فلسطين

آب در اختالفات بين اسرائيل و فلسطين نقش بزرگتـري را بـازي
ميكند .حق و حقوق مسـتقل در مـورد منـابع آب در سـرزمينهاي
اشغالي يكي از مطالبات بنيـادي بـراي فلسـطينيها ميباشـد .ايـن
خواسته در مرحله اول بطور مشخت مربوط به سرزمينهاي اشغالي
غرب اردن ميگردد .غرب اردن منطقه اي است كوهستاني كه در
آن سرچشمة يكي از منـابع آبهـاي سـطحي وجـود دارد .ايـن آب
سطحي در غرب و شمال از مرز رد ميشود و امكان اينكه اسرائيل
از آن بهره برداري كند بسيار زياد اسـت .از ايـن رو هـر دو طـرف
مقابل ادعاي مالكيت اين آب را دارند .از بعد از اشغال غـرب اردن
در جنگ شش روزه در ارتباط با كنتـرل آب ،اسـرائيل از موقعيـت
بهتري برخوردار ميباشد .اتفاقاَ يكي از اهداف نظاميان اسرائيلي در
آن زمان اين بود كه كنترل تمامي منابع آب را در اختيار خود قـرار
دهند .بطوريكه از سال  1967تا بحال فلسطينيها در نقاط مختلـف
براي ساختن منبع و چشمه هاي آب ،نياز به اجازه اسرائيليها دارند.
يك چنين اجازه اي غالباً بندرت و تنها به شرط استفاده آب بـراي
شرب داده ميشود .و در صورت اجازة اسرائيليها ،فلسـطينيها حـق
دارند كه تا ارتفاع مشخصي چـاه حفـر كننـد .بـا چنـين تـدابيري
مصرف آب فلسطينيها در شرايط فعلي برابر

دکتر مهدي روسفيد

با مصرف آب آنها در  1967رسيده است.
به اين ترتيب اسرائيل شرايطي را فراهم كرده كه بيشترين مقـدار
آبهاي زيرزميني براي اسـتفادة فـوري بطـرف مرزهـاي اسـرائيلي
سرازير شوند .چنين سياستي زمينه ساز محدوديتهايي شـد كـه بـه
مرور زمان از سوي اسرائيل بر اعـراب و مشخصـاَ بـر فلسـطين و
ساكنين آن ناحيه اعمال گرديد.
يكي از مشكالت موجود ديگر كه بُعد وسيعتري به اين اختالفـات
ميدهد ،مقدار مصرف آب اسـرائيليان مهـاجر اسـت .مهـاجرين از
منابع آب همان مناطق (مناطق اشغالي) تغذيه كرده و در مقايسه با
فلسطينيها در وضعيت بهتري قرار دارند .بطور مثال در سال 1995
سهم يك ميليون فلسطيني در نـوار غربـي رود اردن  118ميليـون
متر مكعب و سهم پانزده هزار مهاجر اسرائيلي تقريبـاَ  50ميليـون
متر مكعب بوده است .يعني به هر فرد مهاجر اسرائيلي در اين سال
 4برابر آب بيشتر تعلق گرفته تا يك فلسطيني.
مقدار مصرف اين آب بعالوه آب مصرفي در كشور اسـرائيل بيـان
اين واقعيت است كه اسرائيل حدود  80درصـد از منـابع آبـي را در
اختيار دارد .نتيجيه يك چنين سياستي در مورد مصـرف ناعادالنـهِ
آب و تدابير سياست هاي ديگر در اين زمينه ،اين شد كـه از سـال
 1967وضعيت كشاورزي و آبيـاري در غـرب اردن و سـرزمينهاي
اشغالي تا به حال هيچگونه پيشرفتي نداشته باشد.
تنهـا  5درصـد از كـل مســاحت زمينهـاي زيـر كشـت در اختيــار
فلسطينيها قرار دارد .كشاورزان فلسطيني بخـاطر سـهم ناعادالنـه
آب مصرفي سخت در عذابند .بطوريكـه هـرروز زمينهـاي خـود را
فروخته مبادرت به انجام كار ديگري ميكنند .و اين در حالي است
كه راه حل هاي حقوقي در نتيجه سياست و تدابير دولت اسـرائيل
براي تصاحب زمينهايي را كه مورد بهربرداري قرار نمي گيرنـد ،از
طرف اسرائيليها آسانتر ميگردد .اختالف در امـر اسـتفاده و تـامين
آب همراه با مسائل ديگري چون نزاع هاي قومي ،محلي و مذهبي
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كيفيت خطرناكي به رونـد زنـدگي اعـراب و اسـرائيل داده اسـت.
چندين دهه از جنگ اعراب و اسرائيل ميگذرد و هيچگونـه افقـي
هم كه نويد دهندة خاتمه جنگ باشد وجود ندارد .ايـن جنـگ نـه
تنها تمامي امكانات كشورهاي درگير را در خود نـابود كـرده بلكـه
تاثيرات منفي خويش را در روند توسعه و پيشرفت كشورهاي ديگر
منطقه نيز گذاشته است.
نادرالخطيب كارشناس فلسطيني آب ،استفاده شديد اسـرائيليان از
منابع آب موجود را به يك “ بيشرمي بيش از حد“ تشبيه ميكنـد.
او ميگويد كه در اكثر طول روز هنگام باز كـردن لولـه بجـاي آب
هواي داغ از لوله خـارج ميشـود .در چنـين حـالتي اسـت كـه مـا
احساس ناتواني ميكنيم .زيرا كه اسرائيليها بـيش از  80درصـد از
آب منطقه را كنترل ميكنند .بطـور مثـال در حومـه شـهر بـورين
( ) Burinميتوان تنفر و خشم اهـالي را نسـبت بـه همسـايگان
ثروتمند احساس كـرد .خشـمي كـه هـر آن ميتوانـد تبـديل بـه
خشونت شود .در چند سال اخير بخصوص دو سال گذشته در ادامه
انت فاضه تنها خياباني كه محل تردد تانكرهاي آبي بود از بين رفت.
هم اكنون ساكنين منطقه مجبورند براي رفع نياز خود راهي چشمه
ها و آب انبارهاي قديمي شوند و اين در حـالي اسـت كـه در ايـن
مكانها هر فردي حدوداً  50ثانيه اجازه براي برداشت آب دارد.
افراد مطلع در اين نكته متفق القولند كه صلح كامل و دائمي بـين
اسرائيل و فلسطين زماني جامه عمل به خود خواهد پوشيد كـه در
روند حل مسائل سياسي منطقه ،مشكل آب بررسي و حـل گـردد.
اما افق رسيدن به يك چنين توافقي متاسفانه چندان هـم نزديـك
نيست تا آن زمان فلسطينيها ،سوري ها و اردنيها نظاره كننده ايـن
واقعيتند كه چگونه و به چه صورت همسايگان اسرائيلي در مصرف
آب اصراف ميورزند و در مقابل خود روزانه فقط يك تا دوسـاعت
دسترسي به آب لوله كشي دارند.
بيشترين منابع آبي ديگر منطقه كه بعضاً از طريق آب باران بوجود
ميآيند ،توسط اسرائيل بطور مضاعف استفاده ميگردد .و بـاالخره
بدليل تقسيم نا عادالنه آب ،فلسطينيهاي ساكن در آن منطقه تنها
به يك ششم از مقدار آبي كه مهاجرين اسرائيلي در اختيـار دارنـد،
دسترسي دارند.
در چهار چوب قرارداد اسلو در سال  1993و  1955هـم در مـورد
خواستهاي مربوط به آب هيچگونه پيشرفت قابـل تـوجهي بوجـود
نيامد .در واقع طرح اسلو برپايه معادله صلح در مقابـل زمـين قـرار
داشت .كه متاسفانه نه به صلح و آرامشي براي مردم منطقه منـتج
شد و نه تمام سرزمينهاي فلسطيني از اشـغال نيروهـاي اسـرائيلي
خارج شد .اين طرح ازابتدا زمينه هاي شكسـت را درخـود داشـت،
چراكه سرنوشت دولت مستقل فلسطين ،حاكميـت بـر اورشـليم و
مراجعت سه ميليون فلسطيني تبعيدي را در پردة ابهام ميگذاشـت
و به آيندة نا معلوم محول ميكرد .شايد هم تصادفي نيست كـه در
هردو قرارداد يعني  93و  95حل مسئله آب كه يكي از مبرمترين و
بنيــادي تــرين مســئله فلســطين و اســرائيل ميباشــد ،موردتوجــه
آنچنــاني نمــي گيــرد .در چهــار چــوب ايــن دو قــرار داد تنهــا بــه
فلسطينيها اجازه داده شد كه نهادي تحت نـام وزارت آب تاسـيس
كنند .وليكن مسئله حقوقي مربوط به آب و حق مالكيت و كنتـرل
آب بازهم موكول به زماني شد كه مسئله سرزمينهاي اشغالي حـل
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شود .پروسه صلح اسلو شكست خورد و اكنون هيچ طرحـي بـراي
برقراري صلح در كار نيست و متاسفانه موقعيت منطقه بـه شـرايط
قبل از  1993بازگشته است.
بطور خالصه ميتوان گفت كه روند افزايش مشكالت تـامين آب
مناسب در كشورهاي عربي منطقه ،آينـدة نگـران كننـده اي را در
پيش روي آنها قرار داده است.
از جمله كشور ديگر عربي كه بطور مستمر با مسـئله كمبـود آب و
تامين آب مورد نياز كشاورزي دست به گريبـان اسـت ميتـوان از
سلطان نشين عمان نام برد .عمان كشوري است كه در منطقه اي
خشك واقع شده و مسئله آب از دير باز يكـي از مشـكالت جـدي
اين كشور بـوده اسـت .ايـن كشـور تـا سـال  1970بـراي تـامين
احتياجات خود به آب شيرين فقط به چاهها و قنـوات متكـي بـود.
ولي با افزايش تقاضا براي آب جهت مصارف كشاورزي و همچنين
رشد جمعيت ،اين كشور اجباراً به منابع ديگري نيز روي آورد.
نظر به محدود بودن منابع آب طبيعي اولين كارخانـه آب شـيرين
كن در سال  1976در منطقه اي خارج از مسقط بنام “ الغبره “ بـا
ظرفيت  6ميليون گالن آب در روز تاسيس شد .در سال  1982نيـز
واحد ديگري به اين كارخانه افزوده شد و مجموع ظرفيت توليد آب
به دوبرابر افزايش يافت .در حال حاضـر مجموعـا  14كارخانـه آب
شيرين كن در عمان وجود دارد.
درقسمت اول اين مقاله نوشتيم كه كارشناسان و صـاحب نظـران
آگــاه در امــور ژئوپــولتيكي همچــون كارشناســان آب و موسســات
تحقيقي ديگر بر اين نظرند كه براي دستيابي به منابع آب احتمال
بروز اختالف و جنـگ در شـمال آفريقـا و منطقـه خاورنزديـك از
هرجاي ديگر دنيا بيشتر است.
رشد روز افـزون جمعيـت و سـير نزولـي ميـزان آب قابـل احيـاو
دسترسي باعث اين ميگردد كه همه روزه انسانهاي بيشتري ذخائر
موجود را در بين خود تقسيم كنند .مقدار آب موجود در دسترس در
چهل سال اخير حدوداَ  62درصد كاهش يافته و در سي سال آينده
پنجاه درصد ديگر نيز از اين مقدار كم خواهد شد .از اين رو از هـم
اكنون كشورهاي همجوار در مـدخل و پـائين رودخانـه هـا بـراي
كنترل بيشتر منابع آبي براي هم ،خط و نشان ميكشند .و ايـن در
حالي است كه در اكثر موارد قراردادي كه مسـئله اسـتفاده و بهـره
برداري از آب را تنظيم كند يا وجود ندارد يا اگرهم هست قديمي و
فاقد امكـان بهـره بـرداري ميباشـند .بطـور مثـال ده كشـور ،آب
رودخانه نيل را بين خود تقسيم ميكنند .تنهـا قـرار داد موجـود در
امر تقسيم آب مابين دو كشور مصـر و سـودان وجـود دارد كـه در
سال  1959تنظيم گشته است.
حيات اقتصادي و توسعه مصر تا حدود  95درصد به آب رودخانـه
ها وابسته است .و اين درحالي است كه  1/2ميليون نفر ساالنه بـه
جمعيت مصر اضافه ميشود (نرخ رشد جمعيـت  3درصـد) .واضـح
است كه با چنين رشدي وابستگي و نياز مصريان به آب روز به روز
در حال ازدياد است .تا بحال كشورهايي چون مصر كـه در مـدخل
رود نيل قرار گرفته اند بـه آب كمتـري نسـبت بـه جمعيـت خـود
دسترسي دارند و ايـن سـئوال پـيش ميآيـد كـه آيـا كشـورهايي
همچون مصر با نرخ رشد جمعيتي حدود  3درصد چگونه ميتوانند
در چنين وضعيتي نيازهاي فزاينده خود را تأمين نمايند ؟
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پطروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل متحد در زمان صدرات
خويش بارها هشدارمي داد كه جنگ بعدي در منطقه نـه بخـاطر
اختالفات سياسي ،بلكه بخاطر استفاده و برداشـت آب از رودخانـه
نيل صورت خواهد گرفت.
در آسياي مركزي دو رودخانة آمودريا و سير دريا كـه جريـان آب
هر دو آن به درياچه آرال ميريزند ،دنيائي از تشنج و اختالفـات را
در خود ميپرورانند .حيات پنج كشور به اين رودخانه بسـتگي دارد.
قرقيزستان و تاجيكستان براي مهار كردن آب بيشـتر مبـادرت بـه
ساختن سد بر روي اين دو روخانه كرده اند ،مسئله ايي كـه ديگـر
كشورهاي همجوار (قزاقستان ،تركمنستان ،ازبكستان) را ناراحت و
ناآرام ميكند ،اين سه كشور هركدام درگير بـا مشـكل كمبـود آب
مي باشند .اين سه كشور در مقابل ،دو كشـور ديگـر را بـا محـدود
كردن و بستن راههاي عبور مواد خام تهديد ميكنند .ازبكها بارهـا
گفته اند چنانچه دهانه آبگيرها بطور مداوم بازنباشند ،مبـادرت بـه
بستن لوله هاي گـاز خواهنـد كـرد .يـك چنـين سياسـتي باعـث
ميگردد كه كشورهاي همجوار عجوالنه و بطور نا محدود از منابع
آب موجود استفاده كنند .اين امر باعث گرديده كه درياچه آرال كه
خود زماني در زمره بزرگترين درياچه هاي دنيا بود تا نيمه خشـك
شود .آقاي مشيد اوترمـرادوف Maschit Utermuratow
از بنياد بين المللي براي نجات آب ميگويـد كـه آب بـراي مـا در
شرايط فعلي نقش طال را دارد .او ادامه ميدهد كه در منطقـه همـه
روزه آب شورتر و سمي تر ميشود و اين در حالي اسـت كـه ايـن
مايع در روزتنها حدود سه تا چهار ساعت از طريق لوله در دسترس
اهالي قرار دارد.
جدال ترکيه ،سوريه و عراق بر سر آ
و اما در جائي ديگر و در نقطه اي ديگر از منطقـه امـر اسـتفاده و
بهره برداري از منابع آب ميرود كه به بحراني ديگـر و حادثـه اي
ديگر تبديل شود .كشور تركيه با پروژه بزرگ آتاتورك و بـا هـدف
ساختن  22سد عراق و سوريه را شاه و مات كرده آنها را در بـيم و
نگراني فروبرده است .حيات هر دو ايـن كشـورها بـه آب دجلـه و
فرات وابستگي زيادي دارد .تركيه در نظر دارد با احداث  22سد تـا
ســال  2010تمــامي آب ايــن رودخانــه را مهــار كنــد.تورگل اوزال
نخست وزير سابق تركيه معتقد بود كه داشـتن آب يعنـي داشـتن
قدرت .او بارها به سـوريه هشـدار داد كـه چنانچـه ايـن كشـور از
فعاليت كردهاي پ.كا.كا جلوگيري نكند و يا آنها را از كشور اخراج
ننمايد با بستن و كنترل آب آنجا (سوريه) خشك خواهد كرد.
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رودخانـه هــاي دجلـه و فــرات از سـرزمينهاي مرتفــع كوهســتاني
سرچشمه ميگيرند .طبيعت تركيه را به صورت مخـزن آب مرتفـع
درآورده كه عراق و سوريه از آن مشروب ميشـوند .تركيـه بـراي
توسعه كشاورزي و صـنعتي خـود در ده درصـد از اراضـي منطقـه
خشك و محروم اين كشور ،طرح بلند پروازانه يي را كه بـه پـروژة
بزرگ آناتولي موسوم است در دست اقدام دارد .بنابرشواهد موجـود
دولت تركيه در نظر دارد به اتكاي منابع مالي خود با هزينة  18تـا
 36ميليارد دالري  6سد روي دجله و  7سد اصلي روي فرات و 21
سد كمكي براي آبياري و توليد برق احداث نمايد .كار اجراي ايـن
طرح تا بـه حـال پـيش رفتـه اسـت .در سـال  1992سـد بـزرگ
آتاتورك ،كه بخش مهمي از طرح است ،مورد بهـره بـرداري قـرار
گرفت.
سدبنديهاي تركيه روي دجله و فرات كشورهاي عراق و سوريه را
از بيليون ها متر مكعب آب اين رودخانه ها محـروم مينمايـد .آب
فرات موضوع مناقشه عراق با سوريه نيز بوده است .سوريه از سال
 1970بدون جلب موافقت عراق با احداث سـد “طبقـه “ بـه روي
فرات ،سه چهارم آب اين رودخانه را برداشت ميكند و تنهـا يـك
چهارم آن به خاك عراق جاري ميشود.
مشاهده ميكنيم كه هركدام از اين كشورها بـدون دورانديشـي و
عدم درك از راه حلهاي درازمدت بفكر چاره جوئي هاي مقطعـي و
در عين حال پيگيـري سياسـتي جهـت محـدود كـردن كشـور يـا
كشورهاي همسايه ميباشند .هركدام از اين كشورها بدنبال بوجود
آوردن ابزار فشار ميباشند .آنچه كه در اين وانفسا نقش بازي نمي
كند راه حلهاي استراتژيك ،فرامليتي و دراز مـدت اسـت .بنـابراين
بايد اذعان نمود كـه بـراي همزيسـتي مسـالمت آميـز كشـورها و
برقراري صلح پايدار در منطقه عالوه بر حل مشكالت سياسـي ،در
مورد توزيع آبهاي شيرين منطقه نيز بايـد چـاره جـويي شـود .بـه
همين دليل كارشناسان با علم به مسائل و در نظر گـرفتن شـواهد
موجود هيچگاه از تكرار اين مطلب خسته نمي شـوند .آنهـا تاكيـد
ميكنند كه الزاما كمبود آب نبايد جنگي را بدنبال داشته باشد.
حتي آقاي آ ـ ماسون ( )A. Masonاولين نشانه مثبت در امـر
بهــره بــرداري از رودخانــه نيــل را ميبينــد .او معتقــد اســت كــه
كشورهاي مشرف به آب نيل نبايد مستمرا خـود را در مقابـل ايـن
سئوال قرار داهند كه چه كسي حق استفاده بيشـتر از آب رودخانـه
را دارد .بلكه آنها بايد هم پيمان بـا هـم در يـك پـروژه فرامليتـي
مكانيسمي را بوجود آورند تا از طريق آن اسـتفاده و بهـره بـرداري
ممتاز از منابع موجود ميسر گردد .او پيشنهاد ميكند كه بطور مثال
كشورهاي مستقر در بخش باالئي رود نيل امكانات خود را صـرف
توليد انرژي از آب و كشورهاي مسـتقر در بخـش پـائين رودخانـه
پروژه هاي مربوط به آبياري را دنبال كنند.
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