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دراين شماره:
شكستهاي پياپي در راه دستيابي به رشد و توسعه ،رفاه و امنيت در
كشورمان ،نيروهاي روشنفكري و انديشهورزانِ ايراني را به بازنگري
تاريخي و جستجوي علل اين ناكاميها در يك سده گذشته واداشته است.
تالشهاي پژوهشي صاحب نظران در موانع و مشكالت ساختاري
اقتصادي و اجتماعي كه برسر راه رشد و ترقي در ايران قرار داشتهاند ،ما
را از زواياي گوناگون در برابر ضرورت نقد گذشته و يافتن نگاهي نو به
پديدارهاي مختلف اجتماعي ،سياسي اقتصادي و فرهنگي قرار دادهاند.
سنت و تجدّد (مدرنيته) امروز بحث فراگيري است كه در جامعه آغاز شده
و توسط بخش وسيعي از انديشمندان و نيروهاي فعال اجتماعي ،از طريق
نقد مناسبات اجتماعي در همة ابعاد و عرصه ها از زاوية نوگرائي و
تجددطلبي و با توجه به دستاوردهاي موفق امروز جوامع پيشرفته بشري
پي گرفته ميشود.
نشريه تالش در چارچوب سياست عمومي خود يعني توجه و انتشار بي
وقفه ديدگاهها و نظريههاي اجتماعي پراهميت و تأثيرگذار بر
جهتگيريهاي فكري آيندة كشور ،در صدد است با تاكيد و پيگيري بيشتري
به بحث “سنت و مدرنيته“ پرداخته و ديدگاهها و نظرات گوناگون در اين
زمينه را از طريق انتشار آثار پژوهشگران ،ترتيب بحث و گفتگو و مصاحبه
با صاحبنظران ،از اين شماره در اختيار خوانندگان خود قرار دهد .در اين
شماره در بخش آغازين ،موضوع را به ارائه گوشهاي از مجموعهاي پرارزش
از كارهاي پژوهشي دهسالة دكتر موسي غنينژاد از پژوهشگران برجسته
و پرتوان ميهنمان اختصاص دادهايم و قسمت سوم از بخش نخست كتاب
ايشان تحت عنوان “تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر“ را برگزيديم كه
در آن مؤلف با زباني روان و گويا و در عين حال با استدالل و منطقي
استوار به بررسي يكي از موانع و مشكالت برسرراه توسعه و ترقي يعني
عدم توجه و غفلت از مباني فكري و ارزشي تجدد (مدرنيته) ميپردازد و در
ادامة اين بحث به پروسه شكلگيري و مشتركات انديشهها و ديدگاههاي
اجتماعي در ايران اشاره دارد كه چندين دهه بصورت سد و مانعي در مقابل
پاگيري مدرنيته عمل نمودهاند.
ما اميدواريم ارائه همين بخش كوتاه از نظرات و ديدگاههاي پژوهشي دكتر
موسي غنينژاد محركه كافي در برانگيختن كنجكاوي و عالقمندي
خوانندگان عزيز تالش در پي جوئي و مطالعة مجموعة آثار و كتب با ارزش
ايشان در زمينه بررسي تاريخ معاصر ايران ،بررسي و تحليل از مباني فكري
و فلسفي و پايهاي مدرنيته در غرب و پروسة شكلگيري و قوام آن در اين
منطقه از جهان باشد.
جامعه مدني و مدرن برآمده از مجموعهاي از پديدارها و نهادهاي
اجتماعي است كه در ارتباطي تنگاتنگ ،بهم تنيده و تجزيهناپذير از
يكديگر ،شيوه و روشي از زندگي ،رفتار و تربيت اجتماعي و همچنين ادارة
جامعه را باز ميآفريند كه ما تحت عنوان “دمكراسي“ از آن نام ميبريم.
نشرية تالش در اين شماره انتشار مجموعهاي از نوشتارهاي آقاي پرويز
دستمالچي را آغاز نموده است ،كه به بررسي و تشريح مؤلفههاي مهمي از
“دمكراسي“ پرداخته است .در اين مجموعه در كنار معرفي مؤلفههاي يك
نظام دمكراتيك و دمكراسي بعنوان روش ادارة جوامع مدرن و پايههاي
فكري آن ،همچنين تفاوتهاي اساسي ميان اين جوامع با جوامع فاقد نظام
دمكراتيك بويژه كشورمان ترسيم شدهاند .اين مجموعه شامل  9بخش
است كه در اين شماره و در  9شماره پياپي انتشار مييابد.

ما ضمن سپاس بي پايان از ياريها و همكاريهاي آقاي دستمالچي كه از
آغاز كار نشريه تالش پشتيبان قلمي و قدمي آن بودهاند ،از اينكه اين
مجموعه را براي نخستين بار جهت انتشار در اختيار نشريه تالش قرار
دادهاند از ايشان بعنوان يكي از همكاران گرانقدر نشريه تشكر ميكنيم.
پاسخ بدين پرسش كه آيا عقيدهاي خاص و ارزشهاي برخاسته از آن
به جهان درون و ناپيداي احساسها و تفكرات انساني تحميل شدني هست
يا نه ،بديهي است كه منفي است .ترديدي نيست كه عقيده تحميل ناشدني
است ،انسان در دنياي درون خويش دين و آئيني را يا ميپذيرد يا نه !
اما در ميان پذيرش يا عدم پذيرش ،جهاني وجود دارد بنام جهان واقعيتها.
در فضاي واقعي و قابل رويت ،تا كنون در خصوص حقوق و جايگاه و
آزاديهاي زنان ـ كه همگان امروز به ناعادالنه بودن آن معترفند ـ برباور
مجموعه عظيمي از ملت ايران اعتقاداتي سنگيني ميكنند كه پاي در
آموزشها و برداشتهاي ويژهاي از اصول و ارزشهاي اسالمي ـ حداقل به
روايتي كه  14قرن حاكم بوده ـ داشتهاند.
تجربه حكومت اسالمي در ايران به بارزترين شكلي نشان داد كه نه تنها
ميتوان دين و ارزشها و روشهاي زيستي “جعلي“ يا “واقعي“ آن را به
جامعه و تك تك اعضاي آن تحميل نمود ـ و قدرت سياسي تنها يكي از
ابزار و آالت اين تحميل است ـ بلكه همچنين با بهرهگيري از ناباوري و
بي اعتقادي عمومي به جايگاه مساوي زنان و نگرش ناعادالنه اكثريت به
حقوق و آزاديهاي زنان كه آموزشهاي ديني در آن نقش اغماض ناپذيري
داشتهاند ،نيز ميتوان در مشروعيت بخشيدن به سياستهاي تبعيض آميز
بهره فراوان جست.
امروز بخشي از نيروهاي كشورمان تحت عنوان “روشنفكران ديني“ سعي
در ادامة روايتي ديگر از اصول و ارزشهاي اسالمي دارند كه به اعتبار آن
بايد حقوق و آزاديهاي زنان به گونه اي ديگر تعبير گردند.
مجموعة مصاحبههاي “تالش“ و بخش آخر آن در اين شماره با خانم وفا
از فعالين سياسي ،عضو “جامعه اسالمي ايرانيان“ و عضو هيئت تحريريه
نشريه “انقالب اسالمي در هجرت“ سعي در بازتاب گوشههايي از اين
تالشهاست.
در اين تالشها كه در واقع دفاعيهاي است از سوي روشنفكران ديني از
اسالم در برابر سياهكاريهاي مدعيان حكومت الهي در ايران ،سعي ميشود
همخواني و يگانگي اصول و ارزشهاي اسالمي با امر آزاديخواهي ،احترام
به حقوق و آزاديهاي فردي و اعتقاد به برابري انسانها ،نشان داده شود .اما
بيش از همه اصالت اين تالشها به نحوة پاسخ بدين پرسش بستگي دارد
كه اين همخواني و همگوني به كدام طريق در دنياي واقعيتها پي گرفته
ميشوند.
ـ از طريق تعديل احكام و اصول ديني و حاكم ساختن روايتهاي معتدلتري
از دين يا به روايت رايج در ايران “ تسامح “ و تساهل “ بيشتر در يك
حكومت ديني يا،
ـ از طريق پذيرش و اشاعه اين اصل آزاديخواهانه كه جامعه را تنها بر
مبناي يك اعتقاد ،يك ايدئولوژي يا يك مذهب نمي توان و نبايد اداره
نمود ،حتي اگر آن مذهب و ايدئولوژي مرام يگانه و مورد پذيرش آحاد آن
جامعه باشد.
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مطلب زير فصل اول كتابي است در باره:

صد ساله گذشتهايران و پيكار جامعهايراني با مدرنيته (تجدد)
كه توسـط آقاي داريوش همايون در دسـت نگارش مي باشـد .هر فصـلاين كتاب به اسـتقالل مي تواند رسـالهاي بشـمارايد .نشـريه تالش ضـمن
قدرداني از آقاي همايون بابت اجازه نشراين بخش از كتابشان براي نخستين بار ،اميدوار است بتواند با ارائهاين مجموعه ،رابطهاي پر بار ميان
خوانندگان عالقمند و مولف كتاب و زواياي نويني كه در بررسي و بازبيني تاريخ صد ساله گذشتهايران باز ميكند برقرار نمايد.

فصل اول  /بخش سوم

انقالب نوگري و استبداد روشنراي
داريوش همايون

از سوم شهريور  1941 / 1320يك مكتب تاريخنگاري حزبي
درايران پايه گذاري شد كه ويژگيش نه تنها ديد يكسويه و غير
انتقادي بيشتر نوشتههاي تاريخيايران بود ،شيوه كشكولي را نيز
در نوشتن تاريخ پايه گذاشت ـ رويهم ريختن دادهها بي هيچ نظم

منطقي و توجه به ارزش و درستي آنها .آماج بيشتراين
تاريخنگاريها محكوم كردن پادشاهي پهلوي و شخص رضا شاه
بود و ازاينجا آغاز كردند كه ميان رضا شاه و مشروطه فاصله بيندازند
و پادشاهي او را نه تنها غير مشروطه بلكه ضد و آنتي تز آن قلمداد
كنند ،و با ناديده گرفتن كاستيها و شكست مشروطه خواهان،
بزرگنمائي دستاوردهاي مجلسهاي مشروطه ،و بويژه پوشاندن احمد
شاه درهاله قهرمان آزادي و استقالل ،دوران رضا شاه را پايان
عصري كهايران در آن گويا به حاكميت مردم (دمكراسي) و
حاكميت ملي (استقالل) هر دو رسيده بود قلمداد كنند.
دراين ديد حزبي از تاريخ ،كه مصدق مهمترين مبلغ آن بود و دو
كتاب مكي ـ تاريخ بيست ساله و زندگي احمد شاه ـ نخستين
نمونههاي آن است ،رضا شاه يك ديكتاتور آزادي كش بود كه
انگستان پس از شكست قرارداد  1919برايران تحميل كرد تا كام
آن كشور را از راههاي غير دمكراتيك برآورد .دنبالهاين ديد حزبي
تاريخ به سياست ،و رو در رو گذاشتن محمد مصدق در برابر رضا
شاه (و سپس محمد رضا شاه) كشيد ـ كه از اصل ،انگيزهاين
برداشت تاريخي بود ـ باز اولي قهرمان آزادي و استقالل و دومي
ضد هر دو .توسعه اقتصادي و اجتماعيايران در دوران پهلوي اول،
كه زير ساختي براي توسعه سياسي پديد آورد ،يا با بي اعتنائي به
كناري گذاشته ميشد ،يا چنانكه مصدق استدالل ميكرد در برابر
آزادي و استقالل كه گويا تا پيش از رضا شاه برقرار بوده به شمار
نمي آمد ،يا باز چنانكه او مدعي شد اصال خدمت نبود و خيانت بود.
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شايد مورد خود مصدق ،خاستگاه سراپا سياسياين نگرش تاريخي
را بهتر بيان كند .او نخستين بار در كابينه اول احمد قوام ـ 14
خرداد  1921 / 1300ـ در كنار رضاخان سردار سپه وزير جنگ به
وزارت ماليه (دارائي) رسيد ـ سه ماهي پس از كودتاي سوم اسفند
كه سردار سپه در نخستين سالگرد آن رسما مسئوليتش را برعهده
گرفته بود و در آن مرد نيرومند حكومتايران شده بود و فرمانده
كل قوا امضا مي كرد( .دو سه سالي بعد مجلس ،از جمله مصدق،
نه به زور سر نيزه ،و به عنوان قدرشناسي از خدمات خيره كننده
ارتش نوين او ،رسمااين عنوان را برخالف قانون اساسي به او داد).
مصدق تا  1925 / 1304پشتيبان رضا شاه بود تا آنجا كه پس از
قهر سردار سپه ـ نخست وزير از مجلس ،همراه هياتي از نمايندگان
به رودهن رفت و از او دلجوئي كردند .حتا در بحث پادشاهي رضا
شاه كه آنها را براي هميشه از هم جدا كرد خدمات سردار سپه را
ستود و مخالفتش را با پادشاهي او براين پايه گذاشت كه او به
عنوان پادشاه مشروطه نخواهد توانست كارها را اداره كند .كه البته
رضا شاه ،با احترام شناختهاش به قانون اساسي ،هيچ در نظر نداشت
خود را با مسائل حقوقي و قانوني محدود سازد.
در آن سالهاي بالفاصله پس از كودتا ،و نه سالها بعد كه امپراتوري
زخم خورده كينه خود را از آن ناسيوناليست اصالح طلب ستاند ،نه
سردار سپه دست نشانده انگستان بود نه اصالحاتش كه در دوران
پادشاهي نيز بر همان روال و با دامنه گسترده تر دنبال كرد خيانت
شمرده ميشد .مصدق كه در زمان كودتا استاندار فارس بود با
فضايايران آن روزها بيش از آناشنائي داشت كه مداخله انگستان
را حتا در اموري بسيار كوچكتر مانند تعيين رئيس يك گمركخانه
يا فرماندار يك شهر امري ناپسند در نظر آورد .خود او در
سخنرانيش در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبائي در مجلس
چهاردهم خاطراتي از دوران استانداريش در فارس و رعايتها كه
ناچار بود از انگليسها بكند آورد.
حمله به رضا شاه از موضع آزاديخواهانه ،متقاعد كننده تر مي بود
اگر تاريخنگاران حزبي ،آن تالش نه چندان آبرومندانه را براي
ترسيم چهره يك آزاديخواهايران دوست از واپسين پادشاه قاجار
نمي كردند ـ مردي كه يكي از همزمانانش نيز يك سخن تعارف
آميز در بارهاش نگفته است و از شخصيتهاي بيزاري آور تاريخ دراز
و پر از شخصيتهاي بيزاري آور ماست .يك ديدار از او هر نگرنده
تيز هوش بيگانه را بهاين پرسش مي انداخت كهايران چگونه هنوز
دوام آورده است.
در هنگام كودتاي سوم اسفند سه سال بود كه مجلس تشكيل
نشده بود و مجلس چهارم در بهار  1921 / 1300اجالس كرد (از
 1906تا  1921تنها سه مجلس با دورههاي دو ساله كه يكي از
آنها به دو سال هم نكشيد) .چهار استان بزرگايران ،خراسان و
آذربايجان و گيالن و خوزستان ،يا عمال مستقل بودند يا رو به
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استقالل مي رفتند .از وضع بقيه كشور ،در يكي از برجسته ترين
آثار تاريخنگارياين سالها “ Iran And the Rise of Reza Shah
“ از دكتر سيروس غني كه درايران ترجمه و زير عنوان “ايران
وبرآمدن رضا شاه “ توسط حسن كامشاد ترجمه و چاپ شده،
فهرستي آمده است:
“ مازندران مركزي عمال تحت تسلط امير مويد سواد كوهي بود...
اسمعيل سميتقو بر كليه سرزمينهاي غرب اروميه تا سر حد تركيه
فرمان ميراند ...مناطق حوالي در دست عشاير گوناگون كرد بود.
عشاير سنجابي و كلهر بر نواحي كرمانشاه مسلط بودند .لرستان زير
فرمان قبايل لر و مركز و قسمتهائي ازايران در اختيار بختياريها
بود.ايالت قشقائي ،خمسه ،تنگستاني ،كهگيلويه ،ممسني و بوير
احمدي بر فارس و نواحي خليج فارس تسلط داشتند.ايالت
بلوچستان و سرزمينهاي شرق بندر عباس قلمرو قبايل بلوچ بود.
سيطرهاينها به حدي بود كه دوست محمد خان سركرده بلوچها
سكه به نام خود زده بود“ ...
مهمتر از همه حضور سياسي و نظامي بيگانگان بويژه انگستان در
امور كشور بود كهايران را ازايراني بودن مي انداخت .رضا شاه پس
از شاه اسماعيل و نادرشاه و آقا محمد خان كسي بود كه ازايران دو
باره كشوري ساخت و حتا اگر هيچ كار ديگري جز بيرون كشيدن
خوزستان از دهان انگليس نكرده بود نامش جاويدان مي ماند.
دراينكه كودتا ساخته و پرداخته مقامات انگليسي بويژه وزارت
جنگ بود كمتر ترديدي نمانده است .آنها دالئل مربوط به خودشان
ـ بيشتر ،مالي ـ مي خواستند هر چه زودتر نيروهايشان را ازايران
ببرند و يكايران با ثبات با ارتش منظمي كه بتواند پيشرفت
كمونيستها را سد كند تنها راه بيرون رفتن شان بود .ميرپنچ رضا
خان لشگر قزاق ،آن رهبر نظامي بود كه در جستجويش مي بودند.
اما كودتا دست به تركيب نظام حكومتي نزد ،نه شاه رفت نه
مجلس ،نه قانون اساسي دست خورد .تنها دوتن از ناشايسته ترين
افرادكه احمد شاه ،به سائقه هم جنسي ،به نخست وزيري و
فرماندهي لشگر قزاق گماشته بود برداشته شدند .نقش كودتا صرفا
در رساندن ميرپنج به سردار سپهي بود كه چنانكه هر كس مي
توانست ببيند بهترين نامزد آن مقام مي بود ،وايران نه تنها در آن
زمان بلكه در نسلهاي بعدي نيز رهبر نظامي بزرگتري از او نداشته
است (نخست وزير كودتا ـ يكي از سه مگس وزني كه در
لحظههاي حساس تاريخاين سدهايران ،باالترين فرصتها را براي
نشان دادن ميان تهي بودن خود يافتند ـ سه ماهي بيشتر نتوانست
به نمايش كمدي خود ادامه دهد).
بر آمدن سردار سپه به عنوان ناپلئون انقالب مشروطه از كودتا تا
پادشاهي بيش از چهار سال به درازا كشيد و اساسا در چهارچوب
حكومت مشروطه ،چنانكه در آن بيست سال اول نظام مشروطه
عمل ميشد ،به انجام رسيد .او وزير جنگ كابينههاي پس از آن شد
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و در آن سمت با راي مجلس منابع مالي الزم براي پايه گذاري
ارتش مليايران را از نيروهاي مسلح گوناگون ،همه ساخته
بيگانگان ،بدست آورد و كشور را به هزينه خانهاي گردنكش
يكپارچه ساخت .رسيدن او به نخست وزيري و سپس پادشاهي با
خرسندي همگاني ـ هرچند از همان هنگام بسياري از فساد و
زورگو ئي نظام تازه به هراس افتاده بودند ـ همراه بود .انتخابات
مجلس پنجم كه به برچيدن سلسله قاجار راي داد كمابيش همان
اندازه ناسالم بود كه مجلس پيش از آن ،و انتخابات مجلس
موسسان از آن نيز ناسالم تر بود .ولي رضا خان به دليل رهبري
استثنائي خود ،در آن چهار ساله قهرماني تاريخ نيمه اول سده
بيستمايران ـ كه سپاهيان نيمه برهنه و نيمه گرسنهاش تكه
پارههاي سرزمين ملي را در شمال و جنوب و خاور و باختر و مركز
با خون خود باز بهم مي پيوستند ـ به عنوان مظهر آرزوهاي
مليايرانيان براي ثبات ،امنيت ،استقالل و پيشرفت از قبول عام
برخوردار بود .تنها كساني كه آن دوره را خوب بشناسند مي توانند
حالت اعجاز آميز تغييرات آن چهار ساله را احساس كنند .دراين
سده ايران هيچگاه در چنان زمان كوتاهي از كام چنان مخاطرات
بزرگي رها نشد و چنان نيروئي براي پيش تاختن نيافت.
سوم اسفند همه داستان نبود كه بشود با يكاشاره به
نقشايرونسايد و نرمن به لجنزارش انداخت .در سوم اسفند رضا
خان ميرپنچ تنها توانست تكان بزرگي به “ كارير “ نظامي خود
بدهد كه همانگاه به صورتي مقاومت ناپذير رو به باال داشت .اما
برآمدنش به بزرگترين رهبر سياسيايران زمان خود يك فرايند
سياسي مردمي و در چهارچوب قانون اساسي بود ـ نخستين نمونه
سزاريسم يا بناپارتيسم در سياستايران ،كه مصدق و محمد رضا
شاه بعدها هريك چند گاهي ،نمايندگان آن شدند ـ رهبر فرهمندي
(كاريزماتيك) كه با مردم از باالسر نهادهاي قانوني رابطه برقرار
مي كند .او جايگزيني (آلترناتيو) نداشت و شخصيتي تاريخي بود
كه زمانش رسيده بود .دراشفته بازار سياست آن روزايران ،با آن
پادشاه و دربار آبروباخته و سياستگران سياستباز و بي اثر ،و با يك
طبقه سياسي كهاشكارا درمانده بود ،براي بيشتر مردم و گروه بزرگي
از بهترين استعدادهاي نسل مشروطه ـ كساني مانند تقي زاده ،و
نسل جوانتر ،علي اكبر داور و عبدالحسين تيمورتاش و ديگران ـ
بسيار طبيعي مي بود كه از قيل و قال مجلس و مطبوعات آن زمان
كه در يك وايوي (خالء) قضائي با پيامدهاياشكارش عمل
ميكردند به يك فرمانده نظامي روي آورند كه ديد روشني براي
بسامان آوردنايران ،و دست نيرومندي براي اجراي يك برنامه
اصالحات پردامنه داشت .در فرازش (صعود) رضا شاه ،سهم
ورشكستگي نظام سياسي مشروطه آن روزها كمتر از صفات
برجسته خود او نبود.
از فرداي كودتا تا رسيدن به پادشاهي در هرچه رضا شاه كرد هيچ
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نشانه از پشتيباني انگستان از او در دست نيست ،برعكس از راه
ندادن به افسران و مستشاران انگليسي در ارتش نوخاسته ملي تا
چانه زني در مطالبات ادعائي آن كشور و بيش از همه در سركوب
عشاير دست نشانده انگليس در مركز و جنوبايران ،رضا شاه
پيوسته در روياروئي با آن كشور مي بود و در لشگر كشي به
خوزستان كه هيچايراني ديگري آن را ممكن نشمرده بود ،كار
داشت به روياروئي نظامي ميكشيد و تنها بيم مداخله شوري بود كه
نگذاشت نيروهاي انگليسي پا به خاكايران بگذارند .سردار سپه در
دهه بيست در اوضاع و احوال داخلي و بين المللي كه به مقدار زياد
از كنترلش بيرون بود و هيچ كس نمي تواند ازاين بابت او را
سرزنش كند ،بيشترين بهره برداري را به سود ملتش كرد .در دهه
پنجاه همان محدوديتها بود و هيچ سرزنشي نيست ،ولي از آن
اوضاع و احوال به سود ملت بهره برداري نشد .سنت سياسي ـ
روشنفكري (بهتر است آن را فولكلور سياسي بخوانيم) كه پنجاه
سال رضا شاه را به آن مناسبت محكوم كرد و مصدق را به همان
مناسبت امامزاده ،دست كم در مورد اولي نشان داده است كه به
ظواهر و نمادها (سمبل) بيشتر ارزش مي گذارد.
همچنانكه رضا شاه به گروهي از شاهزادگان قاجار گفت كه
پادشاهي را او از كسي نگرفت و تاجي را كه در رهگذر افتاده بود
برداشت ،مشروطه را نيز سردار سپه شكست نداد .شكست جنبش
مشروطه در برآوردن بيشتر آرزوهاي مشروطه خواهان بود كه نياز
به رضا شاه را در جامعهايران پديد آورد .آنچه از رضا شاه شكست
خورد اقليتي در مجلس چهارم بود و يك گروه كوچك سياسي كار
 politicosبود ك ه آزادي خود را از دست دادند .از آنها گذشته در
سرتاسرايران نه نشاني از حكومت قانون بود ،نه حقوق فردايراني ـ
حتا در مفهوم بسيار تنگ آنروزها ـ رعايت مي شد نه بيشتر مردم
دسترسي به كمترين خدمات اجتماعي ميداشتند .گفتمان (ديسكور)
جامعه و حكومت ،دمكراتيك بود ولي زير ساخت كافي براي آن
بوجود نيامده بود.
در بررسي رضا شاه ـ و بيشتر تاريخ همزمان ما ـ از كليشههاي
رايج مي بايد دوري جست ،و به ابعاد گوناگون شخصيت خود او و
اوضاع و احوالي كه رضا شاه را مي خواست و ممكن ساخت بيشتر
پرداخت .در او ما ،هم دنباله سنت ناسيوناليست و ترقيخواه را مي
بينيم ـ مردي كه بسياري از آرزوهاي پدران جنبش مشروطه
خواهي را به عمل آورد ـ هم مردي را كه اعتقادي جز به زور و
پول نداشت و عنصر اصلي آزاديخواهي و مردمي را از مشروطه
حذف كرد ،و هم نمونهاي از خودكامگان روشنراي enligtened
(به اصطالح آن روزها استبداد منور) را كه از سده هفدهم سياست
اروپا را زير سايه خود گرفتند (از لوئي چهاردهم سالهاي كلبر تا پتر
كبير و فردريك بزرگ و ژزف دوم اتريش و نمونههاي ديگرشان
در سوئد و پرتغال و بسياري ديگر) ،و هم ،چنانكهاشاره شد نخستين
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تجربه گذراي تاريخايران را با سزاريسم يا بناپارتيسم.
اما بيش از همه رضا شاه از نظر خلق و خو دنباله سنت سلطان
مستبد شرقي بود كه در خدمت تجدد و در يك فضاي نو شونده
عمل مي كرد (درحرص خود براي گرفتن زمينهاي مردم كه پادشاه
اختياردار سرتاسر كشور را از بزرگترين زميندارانايران كرد ،او
بدترين ويژگي پادشاهي سنتي را به بهاي بسيار سنگين براي
خودش و كشور به نمايش گذاشت) .رضا شاه مردي با خلق و خو
و روشهاي پادشاهان بزرگ تاريخايران بود و در پايه گذاري يك
جامعه امروزي نيز همان روشها را بكار برد .برنامه سياسيش را از
مشروطه خواهان گرفته بود ،اما به بيشتر آنان به چشم مردان بي
اثر ،اگر نه پاك تباه شده ،مي نگريست .مانند بسياري از همزمانانش
دموكراسي را برايايران نامناسب و براي برنامه اصالحات خود
مزاحم مي شمرد .زور برهنه ،هم با سرشتش سازگاري بيشتر داشت
هم با باورهايش.
بحث بر سراينكهايا رضا شاه مي توانست بي سركوبگري ،برنامه
اصالحيش را پيش ببرد ،بحثي آكادميك نيست .حتا امروزايرانيان
بسياري در جستجوي رضا شاهي ديگرند .بحث دموكراسي و توسعه
اقتصادي و اجتماعي ،يا ترقيخواهي ،هنوز درايران فيصله نيافته
است .همزمان با رضا شاه،آتاتورك با همان دست آهنين تركيه
نوين را ساخت .اما او نه مانند يك پادشاه سنتي ،بلكه همچون يك
ديكتاتور نوين عمل مي كرد و هشياري باالئي بر اهميت نهادهاي
سياسي و ريشه دار كردن فرايند سياسي داشت .رضا شاه بي
دشواري زيادي مي توانست بر همان راه برود ،كه براي خودش و
آرزوهايش برايايران بسي سودمند تر مي بود .دويست سال پيش
از او پادشاهان مستبد در چند كشور اروپائي نشان داده بودند كه
مي توان اصالحات را مستقيما در خدمت توسعه سياسي گذاشت ـ
مهمتر و پيش از همه حكومت قانون  rechtsstaatـ و صد سال
پيش از او محمد علي پاشا در مصر نشان داده بود كه اصالحات در
يك پادشاهي سنتي مي تواند از بسياري كم و كاستيهاي
فرمانروائي رضا شاهي بري باشد( .حكومت قانون با حكومت قانوني
تفاوت دارد .در حكومت قانون ،فرمانروا ـ چه يك فرد چه يك گروه
ـ خود را باالتر از قانوني كه خودش گزارده است نمي نهد .در
حكومت قانوني نه تنها فرمانروا باالتر از قانون نيست بلكه قانون
را مردم فرمانروا مي گزارند ،حكومت قانوني نام ديگر حكومت مردم
است).
بيشتر اصالحات رضا شاهي در همان چهار ساله ميان كودتا و
پادشاهي آغاز و پايه گذاشته شد ـ با مجلسهائي كه از حضور
نيرومند و الهام بخش او انرژي بيسابقه گرفته بودند .او به عنوان
يك سركرده نظامي و رهبر سياسي چنان فرهمندي داشت كه
تودههاي مردمايران را مي توانست در آرزوهاي خود انباز و نيروي
آنها را بسيج كند .هيچ نيازي نمي بود كه مردم به زور به راههاي
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نو كشيده شوند .رضا شاه مي توانست توده بزرگي از داوطلبان
پرشور در كنار خود داشته باشد .ولي او به فرمانبرداري محض ،اگر
چه فرمانبرداري بياشتياق سربازخانهاي ،خو كرده بود .مردم تا
سالها حتا زياده رويهاي او و ارتش نو بنيادش را ـ مال اندوزي و
زورگوئي كه آن دوره درخشان تاريخايران را كدر كرد ـ به آنچه در
نگهداري و پيشبردايران انجام مي داد مي بخشودند .پشتيباني و
مشاركت مردم حتا براي روياروئي با خطر واقعي يا تصوري كودتا
و توطئه از سوي قدرتهاي استعماري بويژه انگلستان كه بيم آن
هرگز رضا شاه را رها نكرد نيز بكار مي آمد.
او نه تنها به محبوبيت نمي انديشيد ،در بيزاريش از وجيه الملههاي
زمان تا آنجا رفت كه كمترين پرواي ناخرسندي مردم را نيز نداشت.
تجربههاي ناخوشايندش از كسان ـ از پائين ترين اليههاي اجتماع
سالهاي كودكي و جواني تا باالترين محافل سالهاي بزرگي ـ
انسانايراني را درچشمانش بيش از اندازه خواركرده بود .او بسيار
پيش از دوگل ،عشق به نياخاك را به دشواري مي توانست به
مردمي كه بالفعل در نياخاك مي زيستند بكشاند .از فرط بدگماني
و احساس ناامني ،كه خاستگاه فرودست و اوضاع و احوال به قدرت
رسيدن خودش بدان دامن مي زد ،نه اعتنائي به سرنوشت
خدمتگزاران مي داشت ،نه حق شناسيي را جز به آنها كه از هيچ بر
نمي آمدند الزم مي شمرد .او كه با منظومهاي از بهترين
استعدادهاي سياسي و نظامي زمان كار خود را آغاز كرده بود در
حلقه ميانمايگان و بله قربان گويان به پادشاهي خود پايان داد.
آتاتورك قدرت اخالقي را از سرنيزه نيرومندتر ساخت و سرنيزه
براتري را هم ساخت .رضا شاه در سينيسم (بي اعتقادي و بد نگري)
خود سر نيزه را بجاي قدرت اخالقي گذاشت و سر نيزهاش نيز
چندان برا نشد.
در مخالفت با رضا شاه چنان جبهه پر تواني نبود كه تمركز افراطي
تصميم گيري و اجرا را براي به انجام رساندن برنامههاي اصالحي
ـ با همه نابسامانيهايايران آن روزها توجيه كند .مدرس و رهبران
واپسگراي مذهبي در آن گرماگرم تجدد خواهي به آساني از ميدان
مردي با چنان استعداد سياسي و اقتدار طبيعي بدر مي شدند .رهبران
سياسي ليبرال نه برنامه و نه شخصيتي داشتند كه بتواند حتا دورادور
براي او جايگزيني بشمارايد .خانهاي دست در دست آخوندهاي
سياسي در برابر نهيب تجدد و ارتش نوبنياد ،نيروئي رو به زوال
بودند.
با رهبري چون سردار سپه آن روز ،و رضاشاه بعدي ،مي شدايران
را در يك چهار چوب مردمي تر نيز پيش برد .در لحظههاي بحران
و مخاطره ملي حتا بيش از زمانهاي عادي مي توان مردم را
مشاركت داد و بسيج كرد .در چنان زمانها نياز به زير پا گذاشتن
قانون و زور گفتن كمتر ميشود.ايران دهههاي بيست و سي را با
انگستان  1940نمي توان مقايسه كرد ولي نخستين سخنراني
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چرچيل به عنوان نخست وزير در هنگامه شكست خفت آور در
فرانسه “ :من جزاشك و خون و عرق چيزي براي شما ندارم “
براي همه زمانها درست است.
رضا شاه طرح (پروژه) مشروطه خواهان را از آنان گرفت و يك تنه
پيش برد .او نيز مانند آنها در پايان شكست خورد ولي از كارهائي
برآمد كه روشنفكران انقالب مشروطه ،روبرو با واپسماندگي هراس
آورايران آغاز سده بيستم ،در بي پرواترين آرزوهاي خود نيز باور
نمي داشتند .هنگامي كه پادشاه سرباز در  1941 / 1320رفتايران
چنان دگرگون شده بود كه خانها و رهبران مذهبي سر بلند كرده
ديگر نمي توانستند آن را به راههاي گذشته برگردانند .اصالحات
او و آتش ترقيخواهي كه در جامعهايراني در گرفته بود دوران نكبت
بار جنگ واشفتگيهاي دوازده ساله و ركود هشت ساله پس از آن
را نيز گذراند و حركتش را از سر گرفت.
ولي ميراث او بناچار پيامدهاي منفي فلسفه حكومتي و سرشت
(خلق و خو) استبداديش را نيز در بر مي داشت .گذاشتن فرايند
پيشرفت در برابر مردمساالري ،و نه هركدام شرط ديگري ،يك
بخشاين ميراث بود ،بحران مزمن مشروعيت بخش ديگر آن .رضا
شاهاين اعتقاد را راسخ گردانيد كه دموكراسي به دردايران نمي خورد
و مي بايد مردم را به زور پيشراند .مخالفانايدئولوژيك او و پادشاهي
پهلوياين تفكر را پيشتر بردند و اصال منكر ترقي شدند .مصدق
اقتدارگرا گفت ديكتاتور راه ساخت ولي وقتي آزادي نيست راه به
چه درد مي خورد ،و چپگرايان توتاليتر حكم دادند كه چون آزادي
نبوده چه سود كه زنان از بند چادر و درخانه ماندن آزاد شده بودند.
تعادل مشروطه ـ بستگي متقابل مردمساالري و ترقيخواهي ـ از
هر دو سوي حكومت و مخالفان بهم خورد و هر دو ارزش سست
شد.
مشروعيت براي رضا شاه اساسا با اقتدار حكومت يكي مي بود .اما
او پس از يك انقالب مردمي ،و از سربازي به پادشاهي رسيده بود
و بيش از قدرت حكومتي را الزم مي داشت .دستاوردهايش و
نگهداشتن ظواهر قانون اساسي بقيه مشروعيت را فراهم مي كرد.
او سرتاسر كشور را چنان وامدار خدمات خود مي دانست كه حق
شناسي مردم را جانشين مشروعيت ساخت .مشروعيت كه جنبه
نهادي دارد و مستلزم پذيرفته بودن كليت نظام از سوي مردم ،به
زبان ديگر قانوني بودن حكومت ،است و با فرازو نشيب بخت ،كم
و زياد نمي شود از فرايند سياسي كنار زده شد .براي حكومت الزم
و كافي بود كه اقتدار خود را برقرار سازد و كاركند .رضا شاه براي
رسيدن به ثبات سياسي ،قدرت را همه در خود متمركز كرد و هرچه
توانست براي كشور انجام داد .ولي نتيجه آميزش آن بود كه بي
ثباتي در ذات رژيم جاگير شد .حكومت در هر ناكامي و نا سزاواري،
مشروعيت و بلكه علت وجوديش را از دست مي داد.اين هر دو روند
در دوران محمد رضا شاه تند تر شد.
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در شش دههاي كه از بيرون رفتن رضا شاه از صحنه مي گذرد
كشاكش بر سر او و جايش در تاريخ پايان نيافته است .هيچ
شخصيت تاريخي ديگرياينهمه سالها موضوع داوريهاي گوناگون
و متضاد نبوده است ،و مسلما براي بدنام كردن هيچ شخصيت
تاريخي به اندازه او كوشش نكرده اند .اكنون نسل تازهاي كه از
جانبداريهاي حزبي گذشته آزاد است و بستگيهاي عاطفي نسلهاي
پيش از خود را به تاريخ ندارد به رضا شاه از نظرگاه (پرسپكتيو)
روشنتري مي نگرد و مشكالت باورنكردني او ،و محدوديتهاي
بزرگ هماوردان اصليش ،و كاستيهاي هراس آور دشمنان سياسي
او را بهتر در نظر مي آورد و رضا شاه پيوسته باالتر مي رود .اگر در
پادشاهي محمد رضا شاه چندان توجهي به سر دودمان پهلوي نمي
شد در جمهوري اسالمي آخوندها كتابهاي بيشتري در باره كسي
كه بي ترديد بزرگترين شخصيت سياسيايران سده بيستم است
انتشار مي يابند و به خواننده تصويري از شگفتي و شگرفي مي
دهند ،در چنان زماني چنان كارهائي شدني بوده است؟
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نگاهي به قسمت سوّم از بخش نخستِ كتاب “ تجدّد طلبي و توسعه در ايران معاصر “ اثر دكتر موسي غنينژاد در بحث

سنت و مدرنيته

تجدّد گرائي وارونه ،رجعت به گذشته تحت اشكال جديد

اشــغال نظامي ايران توســط نيروهاي متفقين ضــربه هولناكي به
ذهنيات ايرانيان وارد آورد .در دوران حكومت رضــا شــاه آرمانهاي
بســـيار بلندپروازانه اي همچون احياي عظمت ايران باســـتان در
افكار عمومي مردم پرورانده شـده بود و عمال يك ارتش يكصـد و
پنجـاه هزار نفري (براي كل جمعيت ده ميليون نفري آن زمان) ،با
صــرف تقريبا يك ســوم بودجه مملكتي تشــكيل يافته بود .عدم
مقاومت عملي ارتش و فروپاشـي سـريع و حيرت انگيز آن ،موجب
گرديد كه ياس ،نوميدي و تزلزل در اعتقاد به ارزشـها بردلها سـايه
افكند .در چنين محيط آكنده از احسـاس بيهودگي و سـرخوردگي و
نيز احسـاس تحقير ناشـي از حضـور قدرتمندانة نيروهاي خارجي در
ميهن ،آرمانهاي ريشــه دار وطن پرســتي به صــورت نوعي بيگانه
سـتيزي ،در اشـكال مختلف ،اسـتحاله يافت .شـيوع انديشـه هاي
سـوسـياليسـتي ،به خصـوص ماركسـيسـم اسـتاليني بين روشـنفكران
كه به ارزشـها و آرمانهاي سـنتي و قبيله اي وجهة به ظاهر علمي
ميداد ،تمامي آرمانهاي تجدد طلبانة اولية تضـعيف شـده در دوران
استبداد رضاشاهي را ،بيش از پيش تحت الشعاع قرار داد.
دو جريان سـياسـي و فكري مهم اين دوران ،يعني سـالهاي بعد از
شـــهريور  ،1320حزب توده و جبهه ملي بود .اين دو جريان علي
رغم اختالفاتشـان در تحليل ها و شـيوه هاي فعاليت سـياسـي ،از
سـيسـتم ارزشـي واحدي نشـأت ميگرفتند كه عبارتسـت از نوعي
جمع گرايي (قبيله گرايي) ســنتي و بيگانه ســتيز كه در آن كليه
بدي ها ،عيوب و كمبودها به عوامل خارجي نســبت داده ميشــد.
برون افكني كليه نا هنجاريها ،خصـلت عمدة اين طرز تفكر اسـت.
شـايد بتوان گفت كه كليه گرايشـهاي روشـنفكري از آن تاريخ تا
كنون متـأثر از اين طرز تفكر بوده و در برخي موارد اين بيگـانـه
ســتيزي و اســتقالل طلبي صــراحتا شــكل بازگشــت به خود و
بازگشت به گذشته به خود گرفته است.

ظهور ميهن پرستي بيگانه ستيز تحت شكل جديد
جبهـة ملي ،كـه تـاريخ آن بـا نـام دكتر محمّـد مصـــدق گره خورده
اسـت ،يك ائتالف سـياسـي نا همگوني بوده كه شـخصـيت ها و
گروههاي ســياســي متفاوت و بعضــا نا متجانس آن را تشــكيل
ميدادند .اهداف شـديدا ميهن پرسـتانه و ضـد اسـتعماري شـايد تنها
عـاملي بود كـه اين گرايشـ ـهـاي گونـاگون را بـه هم پيونـد ميداد.
برخالف تصــور بســياري از روشــنفكران و اغلب طرفداران جبهة
ملي ،اين جبهـه مـاهيـت و مضـــمون عميقـا تجـددخواهـانـه،
آزاديخواهـانـه (ليبرال) و دمكراتيـك نـداشـــت .همچنـانكـه محقق
ايراني ،روح اهلل رمضاني مينويسد ،خصلت عمدة اين نهضت ،ضد
اســتعماري بودن آن اســت “ :مســاله اي كه ليبرال و دمكراتيك
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صـرف ناميدن ناسـيوناليسـم دوران مصـدق را دشـوار ميسـازد مسـالة
جنبة غالب ضـد امپرياليسـتي نهضـت ملي است .مصدقيها ميگفتند
كـه مبـارزه آنهـا عليـه انگلسـ ـتـان و شـــركـت نفـت انگليس و ايران
مبارزه اي اسـت براي كسـب اسـتقالل كامل ايران و هدف نهائي
آنان نيز تأمين آزادي و دمكراسي است .ولي بررسي دقيق سياست
خـارجي در دوران مصـــدق نشـــان ميـدهـد كـه هـدف اوليـه و مبرم
نهضــت كه تامين اســتقالل ملي كشــور بود ،در عمل به تنها و
مهمترين هدف آن تبديل شـد .دسـتيابي براين هدف به هرقيمت،
عمال بدان منجر شـد كه پاره اي از نمادهاي بنياني انديشـه هاي
ليبرالي و خط مشي هاي دمكراتيك ،يعني انتخابات آزاد و تشكيل
مجلسـي كه واقعا بيانگر آرزوهاي مردم باشـد ،تحت الشـعاع هدف
فوق قرار گيرد .با توجه به اين بار ضـد امپرياليسـتي نهضـت ملي،
ميتوان گفت كه نهضـت بيشـتر ماهيت ناسـيوناليسـتي داشـت تا
دموكراتيك24 “ .
بطور كلي آقاي رمضــاني ،همانند ادوارد براون معتقد اســت كه
نهضـت مشـروطه خواهي نيز بيشـتر ماهيّت ناسـيوناليسـتي داشـت تا
دمكراتيـك ،و عمال هم مشـــروطـه خواهـان و هم مصـــدق براي
اســتقالل ملي اهميت بيشــتري قائل بوده اند ،تا آزادي فردي .از
نظر اين محقق ...“ ،در زمان حكومتهاي خودكامة رضـــا شـــاه و
پسـرش نيز هدف كلي كسـب اسـتقالل ملي همچنان برقرار بود،
ولي ملي گرائي آنان بيشــتر در جهت تأمين منافع خانوادة پهلوي
سـير ميكرد و از حمايت توده اي ناسـيوناليسـم نهضـت مشـروطه و
ناسيوناليسم دوران مصدق بي بهره بود 25 “ .البته بايد دقت داشت
كه اطالق ناسـيوناليسـم در اين موارد ،مسـامحه در كالم اسـت و در
واقع منظور از اين نوع ناســيوناليســم ،اگر دقيق تر بگوئيم ،همان
ميهن پرسـتي سـنتي و بيگانه سـتيز است و نه ناسيوناليسم به معني
جديد كلمه كه دولت ـ ملت را واحد سياسي تلقي مينمايد.
انديشــه و عمل خود دكتر مصــدق گواه براين اســت كه عقايد و
ارزشـهاي سـنتي وجه غالب ،يا شـايد بتوان گفت مضـمون اصـلي،
تفكر وي اسـت و مشـروطه خواهي (حكومت قانون) و دموكراسـي
براي او بيشـتر وسـايلي براي رسـيدن به هدف اصـلي (اسـتقالل
ملي) اســـت .تـا هـدفهـاي در خود .از اينرو ميتوان گفـت كـه اين
مفاهيم و ارزشـها و به طور كلي تجدّد از ديدگاه وي اهميّت ثانوي
دارد .دكتر مصــدق در خاطرات و تألمات خود صــريحا مينويســد
وقتي پاي مصـالح مملكت در ميان اسـت ميتوان قانون اسـاسـي را
ناديده گرفت “ :قانون اسـاسي براي مملكت است نه مملكت براي
قانون اسـاسـي “ 26 .او در اين رابطه از روح قانون اسـاسـي سـخن
ميگويد و معتقد است كه آنچه بايد رعايت شود روح قانون اساسي
اسـت ،نه صرفا نص آن.مثالي كه در اين مورد ميوورد روشنگر طرز
تفكر اوسـت “ :شـرب شـراب به نص صـريح قران حرام اسـت ولي
اگر طبيـب آنرا براي ســـالمـت مريض تجويز نمود حرمـت از آن
برداشـته ميشـود 27 “ .او در واقع خود را طبيب يا مجتهدي ميداند
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كه بنا به مصــلحت مملكت حق دارد قانون اســاســي را تفســير و
احيانا نقض كند .امّا به اين سـئوال كه منشـاء چنين اجتهاد و حقي
چيســت پاســخ نمي دهد .واضــح اســت كه اين روش حكومتي با
اصل حكومت قانون و هيچ يك از اصول دموكراتيك ربطي ندارد،
چراكه هركس ميتواند تفسـير متفاوتي از مصـلحت داشـته باشـد و
در اينصــورت هيچ معياري در باره اينكه چه كســي حق دارد قابل
تصــور نيســت .با توجه به اينكه دكتر مصــدق خود حقوقدان بود،
اين ســئوال به طور منطقي پيش ميويد كه اگر وي واقعا به اصــل
حكومت قانون معتقد بود چگونه ميتوانست اين چنين حكم صادر
كند و قانون را تابع مصلحت نمايد .تنها پاسخي كه به اين پرسش
ميتوان داد اين اسـت كه براي وي حكومت قانون هدف نيسـت و
اهميّت درجه اول ندارد ،و حاكم از ديدگاه وي شـأن رئيس قوم را
دارد كه وظيفه وي تشــخيص مصــلحت قومي و عمل كردن در
جهت آن است.
بدين ترتيب ميتوان گفت كه تفكر ســياســي دكتر مصــدق در
چهـارچوب انـديشـــه ســـنتي در مورد امر حكومتي ميگنجـد و
سـنخيتي با انديشـه سـياسـي مدرن (حكومت قانون و غيره) ندارد.
ناسيوناليسم وي از نوع ميهن پرستي قومي ـــ قبيله اي با رنگ و
لعاب جديد اسـت و نه ناسـيوناليسـم متجدد (ملت ــ ـ دولت) .تصـور
وي از دمكراسـي نيز از همين دسـت اسـت ،او صـراحتا ميگويد كه
جبهه ملي بدون اينكه اكثريتي در مجلس داشـته باشـد به صـرف
پشـتيباني توده هاي مردم ،حكومت ميكرد ؛ از نظر وي ،دولت نه
در برابر مجلس نمـاينـدگـان بلكـه مســـتقيمـا در برابر مردم و افكـار
عمومي پاسـخگو و مسـئول اسـت .دكتر مصـدق مينويسـد “ ،جبهه
ملي حزبي نبود و در مجلس اكثريـت نـداشـــت تـا بتوانـد دولـت را
حفظ كنـد .جبهـة ملي اقليتي بود كـه افكـار عمومي پشـــتيبـان آن
شــده بود و اين پشــتيباني جهتي نداشــت جز الهامي كه جبهه از
افكـار عمومي ميگرفـت .دولـت اينجـانـب كـه روي افكـار جـامعـه
تشكيل شده بود ميبايست از افكار عمومي تبعيت كند ،همچنانكه
كرد28 “ .
اين تفكر و شـيوه عمل سـياسـي غير دموكراتيك و “ پوپوليسـتي “
 ،P0pulisteاز ســوي بســياري روشــنفكران طرفدار مصــدق،
نشـانه پاي بندي وي به دموكراسـي حقيقي تلقي شـده اسـت ! امّا
به نظر ميرسـد كه مهمترين علت جذبه مصـدق و سـياسـتهاي وي
ناشـي از برون افكني و بيگانه سـتيزي شـديد وي بوده اسـت .يكي
از ويژگي هاي تلقي سـنتي و قبيله اي از امر سـياسـت ،عبارتسـت از
فروكاسـتن آن به رابطة دوسـت و دشـمن و خودي و بيگانه .چنين
تلقي از سـياسـت غالب ترين وجه انديشـه و عمل سـياسـي دكتر
مصدق و به تبع آن جبهة ملي و روشنفكران طرفدار آن را تشكيل
ميدهد .مصـدق آشـكارا اعالم ميكرد كه “ ،منشـاء كلية مصـائب
اين ملت رنجديده فقط شـركت نفت اسـت 29 “ .نبايد تصـور كرد
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تالش ـ دوره جديد
كـه مصـــدق تنهـا در مورد خـاص مســـالـه نفـت اين طرز تفكر را
داشت ،بلكه ديدگاه كلي وي در باره تمامي مسائل چنين بود.
اغلب اظهارات و نوشــته هاي مصــدق حاكي از اين اســت كه او
مخالفين سـياسـي خود را عامل بيگانگان ميدانسـت .سـياسـتمداران
از ديدگاه وي به دو گروه تقسـيم ميشـدند ،آنها كه ملي و طرفدار
ايران بودنـد و آنهـا كـه از منـافع بيگـانگـان حمـايـت ميكردنـد .از نظر
وي مســاله داخلي و اختالفات دروني اهميّت چنداني ندارد ،عامل
مهم و تعيين كننـده رابطـة بين خودي و بيگـانه اســـت .جوهر فكر
سـياسـي دكتر مصـدق را ميتوان در اظهاراتش به آورل هريمن ،در
ژوئيه  1951سراغ گرفت “ :هميشه گرفتاريهاي ايران را بيگانگان
ايجاد كرده اند .همه چيز با آن يوناني آغاز شـد ،مقصـودم اسـكندر
است 30 “ .اين برون افكني كلية مصائب و بيگانه ستيزي ،در واقع
آغاز نوعي بازگشـت به خود و رجعت به گذشـته اسـت كه طي دهه
هاي  1340و  1350شمسي به اوج خود خواهد رسيد.
انديشه هاي سوسياليستي و ارزشهاي سنتي ـ قبيلهاي

گرايش به ارزشــهاي جمع گرايانه ســنتي ـــــ قبيله اي ،با نفوذ
انديشـه هاي سـوسـياليسـتي ،به خصـوص از سـالهاي  1320به بعد،
به طور فزاينده اي بين روشـنفكران جوان تقويت شـد .البته آشـنائي
ايرانيان با انديشـه هاي سـوسـياليسـتي تقريبا مقارن با تجدد طلبي
سـالهاي قبل از نهضـت مشـروطه ،يعني اواخر قرن نوزدهم اسـت.
به عقيده فريدون آدميت “ ،پيشـرو فكر سـوسـياليسـم ميرزاآقاخان
كرماني اسـت ...او بود كه مسـألة مسـاوات يا اگاليته را در ارتباط با
مشـــرب فرقـه هـاي اجتمـاعي مغرب زمين مطرح ســـاخـت ؛ از
مســـاوات در ثروت ،محدوديت مالكيت ،رفع امتيازات اجتماعي ،و
تأمين حقوق اجتماعي طبقه زحمتكش و كارگر به دفاع برخاســت
“ 31 .سـلسـله مقاالت علي اكبر دهخدا در روزنامه صـوراسـرافيل نيز
برخي از انديشـه هاي سـوسـياليسـتي را در مورد اصـالحات ريشـه دار
اجتماعي و مسـألة مالكيت ،به خصـوص مالكيت ارضـي ،منعكس
مينمود و براي اين اصـالحات توجيه شـرعي و اسـالمي ميآورد.
 32اوج انديشـه هاي سـوسـياليسـتي را در اين دوره نزد محمد امين
رسـولزاده ميتوان سـراغ گرفت 33 .اما آنچه كه از لحاظ موضـوع
بحث ما اهميت دارد اين اسـت كه انديشـه هاي سـوسـياليسـتي اوليه
در ايران ،كمتر خصـلت بيگانه سـتيزي دارد ،تا افكار سـوسـياليسـتي
متاخر ،به خصـوص پس از تشـكيل حزب توده سـوسـياليسـتها ي
اوليه ايراني بيشـتر روي ارزشـهاي مسـاوات طلبانه ،و اصـالحات
اســاســي اجتماعي ،به ويژه در مورد مالكيت تاكيد ميكردند ،حال
آنكه سـوسـياليسـتهاي متأخر بيشـتر خود را ناسـيوناليسـت و ضـد
سلطه بيگانه (ضد امپرياليست) معرفي ميكردند.
در مـاده اول مرامنـامـة حزب توده ايران ،كـه بـه دنبـال ســـقوط
ديكتاتوري رضـاشـاه و در زمان جنگ دوم جهاني ،تاسـيس گرديد،
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چنين آمده است “ ،حفظ استقالل و تماميت ايران و مبارزه برعليه
هرگونه سـياسـت اسـتعماري نسـبت به كشـور ايران برطبق اصـل
معروف آزادي و اختيار ملتها در تعيين ســرنوشــت خويش “ .و در
تشـــريح اين ماده آمده “ ،اســـتقالل ايران يعني چه ؟ يعني هيچ
ارادة خارجي بر ملت ايران تحميل نشـود و ايراني كشـور خويش را
بـه هر طريقي كـه خودش صـــالح ميـدانـد اداره كنـد ...از روزي كـه
انحطاط كامل ايران شـروع شـد و تمدن اروپايي به مرزهاي كشـور
ما رســيد اســتقالل واقعي ملت ايران بر باد رفت ،هميشــه تحت
تـأثير دولتهـاي بيگـانـه قرار گرفـت و هروقـت براي مصـــالح خويش
قدمي برداشـت به توسـط دولتهاي اسـتعمار طلب متوقف گرديد .ما
در باره نفوذ شـوم بيگانگان در كشـور محتاج تفصـيل نيسـتيم .همة
هم وطنـان مـا آن را حس ميكننـد و از آن بيزارنـد 34 “ .آخرين
جمله نقل شـده بسـيار گويا اسـت و در حقيقت بازگو كننده ذهنيات
جامعه اســت .البته طبيعي و قابل درك اســت كه در دوره اي كه
كشــور تحت اشــغال نيروهاي بيگانه اســت ،چنين ذهنياتي حاكم
باشــد .امّا مســأله به اينجا ختم نمي شــود و در دوره هاي بعد كه
شـرايط سـياسـي خارجي كشـور كامال تغيير ميكند ،بيگانه سـتيزي
به همان شدت ادامه مييابد.
به جرأت ميتوان گفت كه يكي از علل مهم گسترش فوق العاده
نفوذ حزب توده بين مردم ،ناشــي از آرمانهاي ميهن پرســتانه ،و
ارزشــهاي ســنتي ايراني بود كه با ظرافت تبليغ ميشــد .در بيانيه
كميتة مركزي كه به مناســبت پنجمين ســالگرد تأســيس حزب
منتشـر شـد ،چنين ميخوانيم “ ،هم ميهنان ...كميته مركزي حزب
توده ايران در اين هنگام كه پايان پنجمين سـال تأسـيس حزب و
عيـد بـاسـ ـتـاني مهرگـان را جشـــن ميگيرد ،بـه همـة شـ ـمـا درود
ميفرســتد ...حزب توده ايران كه برپاكنندة بزرگترين جنبش هاي
ملي اخير ايران اســـت ،بـا زنـده كردن يكي از بزرگترين اعيـاد
باسـتاني ما مهرگان ضـمنا روز بزرگ اميران و خسـروان ديرين را
به عيد توده هاي مظلوم ...مبدل سـاخت .از اين پس عيد تأسـيس
حزب ملي ما مصــادف با مهرگان خواهد بود .حزب توده ايران در
چنين روزي به خود ميبالد كه در عرض پنجسـال ...مانند قهرمان
مجاهدي بر ضــد نيروهاي اهريمني ظلم و تجاوز پيكار كرده و از
حقوق ملت ايران در قبال تعديّات امپرياليستهاي خارجي و دستبرد
عمال جيره خوار آنها جدا دفاع نموده است35 “ ...
ناگفته نماند كه حزب توده با بكارگرفتن الفاظ و عبارات علمي
و ادعّاي در انحصار داشتن تفكر علمي ،اقشار جوان و روشنفكر و
تحصـــيلكرده را بـه خود جـذب نمود .زوال حزب توده در افكـار
عمومي ايرانيـان زمـاني آغـاز شـــد كـه ادعـاهـاي ميهن پرسـ ـتـانـه و
اســتقالل طلبانه اش مورد ســئوال قرار گرفت .يكي از مهمترين
معضالت نهضت هاي ماركسيستي پس از حزب توده ،اين بود كه
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به هر ترتيبي ،اســـتقالل طلبي و ميهن پرســـتي خود را به اثبات
برسانند و آب رفته را به جوي باز گردانند.
پيوند ميهن پرستي سنتي و آرمانهاي سوسياليستي
(سوسياليسم ايراني ـ نيروي سوّم)
در جريان نهضـت ملي شـدن صـنعت نفت ،دو جريان حزب توده و
جبهة ملي اغلب به صـورت دو رقيب عمل كردند و به ندرت اتفاق
افتاد كه يك اتحاد واقعي بين آنها ايجاد شـود .پس از كودتاي 28
مرداد و سـقوط دولت دكتر مصـئق ،اين رقابت تبديل به دشـمني
علني شــد و هريك ديگري را متهم به خيانت نمود .اين واقعيات
تاريخي موجب شـدة كه قرابت فكري و اشـتراك ارزشـها بين اين
دو گرايش فكري اغلب ناديده گرفته شـود .البته سـالها بعد ،حزب
توده اعتراف كرد كه در تشــخيص ماهيت ناســيوناليســتي و ضــد
اســتعماري جبهة ملي دچار اشــتباه شــده بود ،امّا طرفداران جبهة
ملي هيچگاه گناه وابسـتگي را به حزب توده نبخشـيدند .بزرگترين
ضـربه اي كه به حيثيت و نفوذ حزب توده وارد آمد از ناحية خدشـه
دارشـــدن اعتبـار ميهن پرســـتي و اســـتقالل طلبي آن بود .در
هرصـورت ،نكته اي كه بايد اينجا مورد تأكيد قرار گيرد اين اسـت
كه نزديكي و اشـتراك ارزشـهاي بين دو جريان سـياسـي فوق در
نيروي سـ ـوّم تبلور يـافـت .اين جريـان اگر چـه هيچگـاه بـه نيروي
ســياســي مهمّي تبديل نشــد امّا تأثير تعيين كننده اي بر ذهنيات
سـياسـي روشـنفكران و نسـل هاي بعدي مبارزين سـياسـي نهاد،
بطوريكـه بـا اطمينـان ميتوان اين ســـخن را پـذيرفـت كـه “ بخش
عمدة ادبيات و فرهنگ سياسي ـــ اجتماعي و انقالبي نسل جوان
آن روزها (ســالهاي  1332تا  )1350از منابعي تغذيه ميشــد كه
توسـط ملكي و دوسـتانش پايه گذاري يا نشـر ميگرديد “ 36 .خليل
ملكي با انشـعاب از حزب توده و پشـت كردن به انترناسـيوناليسـم
سـوسـياليسـتي (اسـتاليني) ،به آرمانهاي سـوسـياليسـتي رنگ و لعاب
ايراني و ميهن پرستانه داد.
جذبة نيروي سـوّم و سـوسـياليسـم ايراني آن براي نسـل جوان و
روشـــنفكر نـاشـــي از اين بود كـه تحليـل هـاي بـه ظـاهر علمي
ماركسـيسـتي در بارة مبارزة طبقاتي ،سـير تاريخ و غيره با تأكيد بر
اسـتقالل از هر دو بلوك شـوروي و غرب طرح ميشـد و با ميهن
پرسـتي سـنتي ايراني سـازگاري بيشـتري داشـت .ملكي در تعريف
نيروي سـوّم مينويسـد ،نيروي سـوّم نه تنها نيرويي اسـت كه در
مقـابـل دو نيروي مهـاجم ،از شـ ـمـال و جنوب مقـاومـت ميورزد...
بلكه در عين حال راه حل مشـكالت اجتماعي ،انتخاب يك روش
زنـدگي ملي و اجتمـاعي اســـت ،كـه در مقـابـل دو طرز زنـدگي
آمريكائي و روسـي كه سـعي ميشـود به ما تحميل شـود ،مقاومت
ميورزد .در واقع بـا انتقـاد از وابســـتگي حزب توده ،وجهـة ملي و
ميهن پرسـتانه نيروي سـوّم تشـديد ميشـد و از اين لحاظ به جبهة
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ملي قرابـت بيشـــتري پيـدا ميكرد ،امـا در عين حـال بـا حفظ
ســوســياليســم علمي ماركســيســتي خود را از جبهة ملي متمايز
مينمود .بدين ترتيب اقشـار جوان و روشـنفكري كه از يك سـو از
وابسـتگي و عدم اسـتقالل حزب توده و از سـوي ديگر از محافظه
كـاري جبهـة ملي اكراه داشـــتنـد بـه ســـوي نيروي سـ ـوّم جـذب
ميشـدند .از ديدگاه اينها نيروي سـوّم محاسـن دو گرايش سـياسـي
مهم را در خود جمع كرده و معايب آنها را به كنار نهاده بود.
نيروي سـوّم در واقع تبلور اوليه غرب و شـرق سـتيزي توأم بود كه
در عين ستيز با سلطه آنها ،انديشه هاي علمي شان را ميپذيرفت.
نيروي سـوّم مدعي تركيب ارزشـهاي سـنتي (ايراني) و تفكر علمي
بود .ملكي در سـتايش از جنبش رهايي بخش ويتنام مينويسـد“ ،
من ميل دارم بگويم كه جنبش رهايي بخش ويتنام تركيب سجايا
و خصائل محلي و موروثي ناشي از افكار و عقايد بودا و كنفسيوس
اسـت با ماركسـيسـم و سـوسـياليسـم علمي جنبش رهايي بخش
ويتنام در نتيجة رهبري صــحيح و ســالمي (در حدود خودش) از
سـجايا و خصـلت هاي قرص و محكم و پابرجا طبق موازين علمي
جامعه شـناسـي (كذا) بهترين اسـتفاده را ميكند و بزرگترين قدرت
اقتصادي و نظامي جهان را به زانو در آورده است38 “ .
با توجه به اينكه شـرق كمونيسـتي (شـوروي) هم در حوزة تفكر
غربي قرار دارد ،ميتوان گفت كه نيروي سـوّم مبدع يا الاقل مبلّغ
غرب ســتيزي توســط انديشــه ها و مفاهيم غربي (موازين علمي
جامعه شـناسـي !) به منظور تحقق بخشـيدن به آرمانهاي سـنتي
بود .اين خلط هولناك مفاهيم ،انديشـه ها و ارزشـها ،آشـوب فكري
اســـفنـاكي بـه وجود آورد كـه هنوز هم ادامـه دارد .ملكي چون بـه
علمي بودن سـوسـياليسـم (ماركسـيسـتي) اعتقاد داشـت ،درصـدد بود
كه با اخذ اين علم (ســوســياليســم) ،كه ظاهراّ از نظر وي مثبت
ترين پديده در تمـدن غربي اســـت ،آن را با شـــرايط بومي ايران
تطبيق دهد (سـوسـياليسـم ايراني) ،و بدين ترتيب با ايجاد تركيبي
از سـنت و علم جديد ،اسـتقالل و تعالي جامعه ايران را فراهم آورد.
ملكي هم غرب ســـرمـايـه داري را نفي ميكنـد و هم شـــرق
كمونيستي را و در مقابل اين دو راه حل سوّمي را ارائه ميدهد كه
همان نيروي سوّم يا بعبارتي سوسياليسم ايراني است.

تجدد طلبي وارونه و تجزيه تمدن غربي
اگر تجدد خواهان اوليه ،مانند ملكم ،ميخواســتند انديشــه هاي
ايراني را غربي كنند ،ملكي و روشــنفكران دنباله رو او ،در صــدد
برمي آيند انديشـة غربي را ايراني كنند .اگر ملكم و امثال او براي
جا انداختن اصـول تمدن غربي ،عالما و عامدا و از روي مصـلحت
آنهـا را بـا عبـارات و الفـاظ شـــرعي و اســـالمي ارائـه مينمودنـد،
روشــنفكراني چون ملكي آل احمد و دكتر شــريعتي بعد از وي ،با
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خلوص نيت اعتقاد داشـــتند كه فرهنگ ســـنتي ،با آخرين نظريه
هـاي سـ ـيـاســـي جـديـد ســـازگـاري دارد .ملكي كمتر از ديگران
گرايشـهاي اسـالمي داشـت مينويسـد “ ،اسـالم بيش از هر مذهبي
با اصـول عدالت اجتماعي سـوسـياليسـم تطابق دارد .39 “ .تلقي اين
اين روشنفكران متأخر از مسأله تجدد نسبت به تجدد طلبان اوليه،
در حقيقـت يـك گـام بـه پس بود ،چرا كـه متقـدّمين اين مســـالـه را
دريافته بودند ،يا الاقل حس ميكردند ،كه اصـول فكري و ارزشـي
تجدد در حوزه تفكر سـنتي غير قابل درك و پذيرش اسـت ،لذا اين
اصــول را در قالبهاي شــرعي و اســالمي عنوان ميكردند ؛ امّا
متأخرين به تمايز بنيادين بين دو سـيسـتم فكري و ارزشـي سـنتي و
جـديـد كـامالّ بي التفـات بودنـد .اشـ ـكـال متقـدمين اين بود كـه بـه
مسأله كم بها دادند ،امّا متأخرين اساسا متوجه مسأله نشدند.
تجددطلبان اوليه به اين نتيجه رســيده بودند كه علل پيشــرفت
غرب در نظم و ترتيب ناشــي از حكومت قانون اســت ؛ امّا چون
توجهي بـه اين مســـالـه ننمودنـد كـه قـانون خواهي در خود غرب
چگونه بوجود آمد و به چه صـورت و چرا ارزشـهاي سـنتي به مدرن
متحول شـدند ،دچار اين خوشـخيالي شـدند كه به صـرف توصـيف “
مزاياي “ نظام غربي ،ارزشـهاي جديد به راحتي در سـيسـتم فكري
و ارزشـي سـنتي پذيرفته و جذب خواهند شـد .از اينرو مشـروطه در
ايران ،نـه از لحـاظ فكري و نـه بـه طور عملي ،هيچگـاه نتوانســـت
ريشـه بدواند .امّا روشـنفكران متأخر كه شـكسـت مشـروطه را كال
ناشـي از توطئه خارجي ميدانسـتند ،در صـدد برآمدند خيلي فراتر از
قانون خواهي يا ســاير اهداف معين مشــروطه بروند .آنها به زعم
خود بـه اســـاس مطلـب پي برده بودنـد و از غرب تنهـا علم و
تكنولوژي آن را ميخواستند برگيرند و بقيه را به كناري نهند.
سـخنان آل احمد در اينمورد نمونه وار و گوياسـت “ ،از غرب يك
مقـدار چيزهـا مـا الزم داريم بگيريم .امّـا نـه همـه چيز را .از غرب يـا
در غرب ما در جسـتجوي تكنولوژي هسـتيم .اين را وارد ميكنيم.
علمش را هم ميآموزيم .گرچه غربي نيســت و دنيائي اســت .امّا
ديگر علوم انسـاني را نه .علوم انساني يعني از ادبيات بگير تا تاريخ
و اقتصـــاد و حقوق .اينها را من خودم دارم و بلدم .روش علمي را
ميشـود از كسـي كه بلد اسـت آموخت .امّا موضـوع علوم انسـاني را
من خودم دارم .من جابجا نوشـته ام كه ناصـرخسـرو از هزار سـال
پيش بيخ گوش مـا حرفش را زده .قلم زدن را او بـه من يـاد داده.
نه نيوتون يا آقاي ســارتر .نيتون در زمينه مكانيك ـــــ يعني در
اســاس علوم دقيق حرف زده .ناچار من محتاجش هســتم .ريش
تراش برقي و اين ضـبط صـوت مورد احتياج ماسـت .درسـت .امّا
انديشههامان كه از راه علوم انساني ساخته مي شود چه؟ فعال غير
از همين چيزهـا چيز ديگري هم مـا داريم بـه ازاي ايراني بودن؟ “
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آلاحمد و ديگران ،ميخواســت انديشــه جديد غربي را ايراني كند
(ســوســياليســم ايراني) و از اينرو در صــدد بود تنها علم (از جمله
سـوسـياليسـم علمي يا به اصـطالح ملكي جامعه شـناسـي علمي !) و
تكنولوژي (صـنعت و ماشـين به قول آل احمد !) را از تمدن غربي
دســت چين كند .هدف از اين دســت چين كردن اين اســت كه
انديشه ها و ارزشهاي جديد غربي ،يا آنچه آل احمد ميگويد علوم
انســاني (ادبيات ،تاريخ ،اقتصــاد و حقوق) ،به حوزه فرهنگي ايران
وارد نشـود ،چرا كه ما خود اينها را داريم و نيازي به وارد كردنشـان
نيســت .غفلت آل احمد ،و يارانش نســبت به واقعيت تمدن غربي
بسـيار حيرت انگيز اسـت و به جرأت ميتوان گفت كه انديشـة وي
نســبت به تجددطلبان اوليه ،يك گام نه صــد گام به پس اســت.
تجددطلبان اوليه اين درك را داشـــتند كه تمدن جديد در ســـايه
تحول در انديشه ها و ارزشها پديد آمده است ،امّا چون در مضمون
اين تحول دقت ننمودند ،اســتقرار تجدد در ايران را امر ســاده اي
پنداشتند و تحليل هايشان در سطح ماند.
امّا غفلـت آل احمـد و هم فكرانش مضـــاعف اســـت ،اينهـا نتـايج
تمدن جديد را علت پيدايش آن ميپندارند ،اينسـت كه دركشـان از
ماهيّت اين تمدن بســيار ابتدائي تر و مغشــوش تر از تجددطلبان
اوليه اســت .نيروي س ـوّم و روشــنفكران پيرو آن ،اين توهم را در
كشــور ما شــايع كردند كه گويا تمدن جديد (غربي) قابل تفكيك
اسـت به طوري كه ميتوان اجزاء مفيد و خوب آن را (مانند علم و
تكنولوژي) انتخـاب نمود و اجزاءنـامنـاســـب و بـد آن (فرهنـگ و
ارزشـها) را به كناري نهاد .اينها توجه نداشـتند كه تمدن صـنعتي و
علم و تكنولوژي آن ،محصــول تفكر جديدي اســت كه پيدايش
علوم انسـاني را ممكن سـاخت و اين علوم در واقع وجهه اي از آن
اســت .ما از خود هيچگاه علوم انســاني نداشــته ايم و نداريم ،اين
علوم تنها در حوزة انديشه جديد قابل تصورند.
علم و تكنولوژي و علوم انســاني دو روي يك ســكه اند ،آنها را
نمي توان از هم تفكيـك نمود .تمـدن جـديـد و علم و تكنولوژي آن
محصـول انسـان جديد اسـت و اين انسـان خود نتيجه انديشـه ها و
ارزشـهاي نوين اسـت .دسـت يافتن به صـنعت و تكنولوژي پيشـرفته
يك مسـأله صـرفا فني و علمي به معني خاص كلمه نيسـت بلكه
بيشـتر موضـوعي اسـت مربوط به نظم اجتماعي خاصـي كه خود از
قواعد رفتاري ويژة انسـانها نشـأت ميگيرد و اين قواعد ريشـه در
انديشــه ها و ارزشــهاي جديد دارد .به صــرف واردكردن علوم و
فنون جـديـد نمي توان يـك جـامعـة پيشـــرفتـه ،يـا بـه قول امروزيهـا
توســعه يافته ،ايجاد نمود .نهال علم و تكنولوژي در هر خاكي بار
نمي دهد .تا زمانيكه انديشــه ها و ارزشــها متحول نشــده و نظم
اجتماعي نويني را پديد نياورده اند ،وارد كردن علوم و فنون جديد،
همانند بذر پاشيدن در شوره زار است.
بـايـد تصـــور كرد كـه تجـدد طلبي وارونـه منحصـــر بـه نيروهـاي
مخالف رژيم پهلوي و روشـنفكران ناراضـي بود ،واقع امر اين اسـت
كه مضـــمون فكري و ارزشـــي رژيم شـــاه به خصـــوص بعد از
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اصـالحات ارضـي (انقالب شـاه و ملت) و نيز تصـور يا توهم تمدن
بزرگ ،در چارچوب همين تجدد طلبي وارونه قرار ميگيرد .اصـول
انقالب شـــاه و ملـت در واقع تقليـدي از برنـامـه هـاي حزب توده و
نيروي سـوّم بود .به اعتراف روشـنفكران نيروي سـوّمي آن دوره “
خليل ملكي سـوسياليسم را در دهان حكومت گذاشته است “ ،و به
تعبير آل احمد “ ،اين حرفها ‹‹ تقســـيم امالك ،ســـهيم شـــدن
كارگران و غيره ›› را حكومت از امثال ملكي دزديده41 “ .
حزب فراگير رسـتاخيز كه بعدها (در اسـفند  )1353به دسـتور شـاه
ايجاد شــد در واقع تقليدي بود از حكومت هاي ســوســياليســتي
توتـاليتر و تـك حزبي .شـــاه هـدف از تشـــكيـل اين حزب را بـه
اينصــورت بيان ميكند “ :اين حزب به عنوان مظهر يكپارچگي و
پيوسـتگي ملي پي ريزي شـده ،تا در آينده يك مكتب واقعي ميهن
پرســـتي و كـار و آفريننـدگي در اجراي اصـــول انقالب ايران ،و
زيربناي معنوي و فكري جامعه ايراني در مسـير تمدن بزرگ باشـد
“ 42 .و جلوتر توضـيح ميدهد كه اين حزب “ يك حزب سـنتي به
شيوه غربي نيست “43 .
تمدن بزرگ در واقع از همان روش و هدفهاي تجددطلبي وارونه،
يعني تجزيه تمدن جديد و دسـت چين كردن عناصـر خوب و كنار
نهـادن عنـاصـــر بد ،پيروي ميكنـد “ .در راه نيـل به تمـدن بزرگ ما
بايد براسـاس جهان بيني هميشـگي ايراني بهترين اجزاء مدنيت و
فرهنـگ ملي خويش را بـا بهترين اجزاء تمـدن و فرهنـگ جهـاني
درهم آميزيم ...بايد دانش و تكنولوژي پيشـرفته جهان صـنعتي را
به بهترين صورت مورد اقتباس و استفاده قرار دهيم ولي در همان
حال بايد از رسـو عناصـر نا مناسـب تمدنهاي ديگر در جامعه خود
و از ســرايت آلودگيهاي اخالقي و اجتماعي و ســياســي آنها بدين
جامعه جلوگيري كنيم .بايد غرب زده نباشـــيم ،ولي اين مفهوم را
مرادف دشـمني با غرب و با هرگونه تجدد طلبي تلقي نكنيم44 “ .
اين سخنان نياز به تفسير بيشتري ندارد و نشان ميدهد كه چگونه
تجدد طلبي وارونه در فرهنگ و جامعه ما شمول عام داشته است.
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دمكراسي ،ليبراليسم و تام گرائي
پرويز دستمالچي

1ـ كثرت گرائي يا نسبي بودن ارزش ها
انديشـه هاي ليبراليسـم را مي توان ،بي شـك ،به عنوان يكي از پايه
هاي اســاســي پلوراليســم (كثرت گرائي) ناميد .تكيه ليبراليســم ،از
يكســو به روي فرد و آزاديهاي فردي ،برابري افراد در برابر قانون،
اصـل پذيرش ديگران و احترام به اصـول و انديشـه هاي آنها ،رقابت
آزاد ميان افراد (انديويدئوم هاي) مستقل و آزاد و ...پيش شرط هاي
الزم براي گذار به جامعه پلوراليســـتي را بوجود آورند .و از ســـوي
ديگر ،ليبراليســم اقتصــادي و ســياســي به مخالفت با حكومتهاي
مطلق و اســتبدادي ،با هدف محدود كردن اختيارات حكومتگران و
ارگانهاي وابســته به آنها ،و همچنين جلوگيري از خودســري هاي
آنها ،پرداخت.
تقســـيم قواي حكومت به قواي ســـه گانه و كنترل آنهـا از طرف
مردم و نمايندگانش ،به معناي رشـــد فرد و نيروهاي اجتماعي بود.
اين امر از بنيـاد در تضـــادي بنيـادين با توحيـدگرائي مطلق حكومت
قرار داشــت ،كه در شــخص شــاه تجلي مي يافت .ســاختار جديد
جامعه ،دولت و حكومت از يكســو و رشــد فرد و شــكوفائي او ،و
همچنين شــكل گرفتن نيروهاي اجتماعي جديد ،پيش شــرط هاي

الزم براي پيدايش ايده هاي پلوراليسـتي را پديد آوردند .با رشـد فرد
و جامعه ،ســازماندهي مدرن نظام حكومت و جامعه ،انديشــه هاي
مربوط بـه ايـده و ارزش هـاي مطلق ،حقيقـت هـاي بر فراز انســـان،
ايده هاي مقدس و در نتيجه “ دست نزدني “ ،از ميان رفتند و همه
چيز با معيـار خرد به محـك آزمايش گذاشـ ـتـه شـــد و هركس حق
يافت انديشه هاي خويش را “ حقيقت مطلق “ فرض كند ،به شرط
آنكه اين امر از مرز حقوق فردي او بيرون نرورد.
پلوراليســم نيز ،مانند هر انديشــه وايده ديگر ،مخالفين و موافقين
خود را دارد .ســـنـت گرايـان ،پيروان حكومـت و قوانين الهي ،كـه
بدنبال جامعه توحيدي يكدســت ،هســتند و ديگر پيروان ايده ها و
حقيقت هاي “ مطلق “ از مخالفين كثرت گرائي اند.
آنها پلوراليســـم را به مثابه تجزيه ملت به گروههاي خودخواه ،كه
بدنبال منافع شخصي و گروهي خود مي روند ،ميدانند .آنها معتقدند
كه پلوراليســم منافع واحد عمومي را تجزيه مي كند و از تشــكيل
يك حكومت كه نماينده واحد خواســت واحد ملت اســت جلوگيري
خواهد كرد .كمونيســتها معتقدند كه پذيرش پلوراليســم به معناي
نفي وجود نيروهاي متضـاد ،يعني كار و سـرمايه ،اسـت .به نظر آنها
جامعه آزاد هنگامي تحقق خواهد يافت كه حاكميت ســرمايه داري
از ميان برود و پلوراليسم نه تنها متظمن آزاديهاي فردي و اجتماعي
نيسـت ،بلكه ابزاري براي توجيه حكومت غير قانوني سـرمايه بر كار
است .پلوراليسم چيست ؟
پلوراليسم ،يعني پذيرش اصل وجود معيارها و ارزش هاي گوناگون
در يـك جـامعـه و نفي توحيـد و وحـدت گرائي در ارزش هـا .هر فرد
حق دارد بر اسـاس ارزشـهائي زندگي خود را شـكل دهد كه درسـت
تشـــخيص مي دهـد .حكومـت حق دخـالـت در آن را نـدارد .پـذيرش
اصــل نا همگوني ارزش ها و معيارها در يك جامعه ،پيش شــرطي
اســت كه بر پايه آن پلوراليســم به عنوان يك اصــل اســاســي
ســازماندهي دمكراتيك جامعه بنا ميگردد .و اين ،به نوعي خود ،به
اصل تفاوت در شكل گيري نگرش هاي سياسي حقانيت ميبخشد.
پلوراليسـم از يك سـو ،ريشـه در انديشـه هاي ليبرالي ،در محدود
كردن حدود وظائف و اختيـارات حكومت و به رســـميـت شـ ـنـاختن
حقوق فردي و خانوادگي و رشـد اعتالي آنها دارد ،و از سـوي ديگر،
ريشـه در انديشـه تقسـيم قوا و محدود كردن قدرت حكومت و ايجاد
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موانع الزم و ضـروري براي جلوگيري از سـوء اسـتفاده از آن دارد ،تا
از اين راه بتوان به تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي دست يافت.
تصـوير انسـان ،در انديشـه پلوراليسـم ،همان انسـان “ واقعا موجود “
در جامعه اسـت .پلوراليسـم ،انسـان “ كنوني “ را فداي “ انسـانهاي
بهتر “ آينـده نخواهد كرد .در چنين جامعـه اي “ ،انســـان نوين “ يا
انسـان “ ناب محمدي “ تربيت نخواهد شـد .پلوراليسـم ،با حركت از
ناهمگوني منافع و خواسـته هاي گروههاي اجتماعي ،و ارزش ها و
معيـارهـاي آنهـا ،معتقـد بـه وجود حكومتي برآمـده از خواســـتي واحـد
نيسـت .حكومت در چنين سـاختاري ،نه حكومت صـرفا يك طبقه يا
مذهبي ويژه اســت و نه مبلغ ارزش ها يا ايده اي خاص يك گروه
يا طبقه مي باشـــد .حكومت محل تالقي ارزشـــها و منافع موجود
جامعه ميگردد .در اينصــورت ،حكومت نه برفراز جامعه و گروههاي
اجتماعي قرار دارد ،بلكه خود بخشـي از جامعه اسـت .نظام حكومت،
در يـك نظـام پلوراليســـتي ،مركز تقـاطع منـافع گروههـا و نيروهـاي
جـامعـه اســـت و وظيفـه دارد ،در هر اقـدامي منـافع نـه يـك طبقـه يـا
گروه خـاص ،بلكـه منـافع كـل جـامعـه را در نظر گيرد .در اين نظـام،
حكومت صرفا كارگري يا دهقاني ،يا صرفا بورژواها و سرمايه داران
يـا حـامي فقط منـافع حزب اهلل ،وجود نـدارد .در اينجـا ،عمـل دولـت،
عمـدتـا ،نتيجـه برخورد قـدرت و برآينـد منـافع گروههـاي اجتمـاعي
است.
پلوراليسـم ،با پذيرش اصـل وجود ارزش هاي متفاوت ،اقليت ها و
منافع آنها را ،مانند منافع اكثريت به رسـميت مي شـناسـد و كسـي يا
گروهي را بـه خـاطر اقليـت بودنش در مـذهـب يـا مســـلـك ،نژاد،
فرهنـگ و جنس و ...مورد تبعيض قرار نمي دهـد .نپـذيرفتن اصـــل
تنوع ارزشـــها ،خواســـتها و نيازها ،يعني رد پلوراليســـم ،به معناي
كشـاندن جامعه به توتاليتاريسـم اسـت .آنچه كه امروز در ايران مي
گذرد ،يعني معتبر بودن صـــرف ارزشـــهاي اســـالمي ،با حكومت
اســالمي ،در شــكل واليت فقيه ،مجبور كردن كل جامعه ،به ويژه
زنان و سـاير اقليت ها به رعايت اين صـول ،كه صـرفا مورد پذيرش
بخشــي از جامعه ايران مي باشــد ،يعني كشــاندن جامعه به ســوي
سـركوب و خشـونت حكومتي ،بمنظور اسـتقرار يك جامعه اسـالمي
خاص.
خوشــبختي انســان ،امري مطلق نيســت .هركس حق دارد آنگونه
زندگي كند كه خود را “ خوشـبخت “ مي داند يا احسـاس ميكند .در
يـك نظـام دمكراتيـك ،بـا ســـاختـار پلوراليســـتي ،وجود اختالفـات
سياسي ،به منظور دستيابي به قدرت سياسي ،و براي حل مشكالت
و معضـــالت اجتمـاعي ،بـه عنوان امري “ طبيعي “ مورد پـذيرش
گروههـا قرار مي گيرد .در اين نظـام اختالف نظر در سـ ـيـاســـت،
حقانيت خود را از اختالف منافع و خواسـتهاي متفاوت و گاه متضـاد
كسـب مي كند .اختالف در اهداف و سـياسـتها ،بخشـي جداناپذير از
يك نظام دمكراتيك با سـاختاري پلوراليسـتي اسـت .در اين حالت،
حركت نه در جهت اسـتقرار جامعه يكدسـت و “ همگون “ ،بلكه در
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جهت حل اختالفات ،از طريق سازش و دستيابي به مخرج مشتركي
ميان منافع گوناگون و حتي متضــاد خواهد بود .با حركت جامعه ،با
رشـد و گسـترش آن ،اختالفات “ موجود“ از ميان مي روند و پديده
جـديـد ،دوبـاره بـه اختالفـات دامن خواهـد زد .چرا ؟ زيرا منـافع و
خواستها متفاوت و متضادند.
پلوراليسـم به همه سازمانهاي سياسي و همچنين كانونها و اتحاديه
ها و ...اجازه شـركت فعال در سـرنوشـت سـياسـي جامعه را خواهد داد.
افراد جامعه مي توانند از راه شـركت در احزاب ،سـازمانها ،كانون ها
يا اتحاديه هاي مورد نظر خود ،كه مدافع منافع آنهاسـت ،در شـكل
گيري سـياسـي جامعه ،همچنين توسـط نمايندگان منتخب خود ،در
تصـميم گيري در مسـائل جامعه شـركت مسـتقيم يا غير مسـتقيم،
فعال يا غير فعال كنند .در چنين نظامي ،زندگي ســياســي “ ،حق
طبيعي “ تك تك افراد جامعه است.
در يك نظام پلوراليسـتي يك ارزش واحد و يك “ حقيقت مطلق “
وجود ندارد .شـكسـت تاريخي احزاب كمونيسـتي و لنيسـتي ،كه خود
را مسـلح به سـوسـياليسـم “ علمي “ مي دانسـتند و مدعي دسـتيابي به
“ حقيقـت “ مطلق بودنـد ،برهـاني برنـده و تجربـه اي تلخ در زمينـه
مطلق گرائي ايدئولوژيك و ارزش هاســت ،كه بايد درســي تاريخي
براي قدرتمداران جمهوري اسالمي ايران باشد.
جامعه امروز ايران ،وجود اقشـــار و طبقات گوناگون ،با ارزشـــها و
فرهنـگ اخالقي متفـاوت ،وجود مـذاهـب و اديـان مختلف ،وجود
مليـت هـاي گونـاگون ،بـا ســـنن و آداب و رســـوم و فرهنـگ هـاي
ناهمگون ،نمونه يك جامعه دگرگون شـده امروزي اسـت ،كه ديگر
در آن ،نه يك ارزش يا معيار ارزشــي واحد وجود دارد ،و نه از نقطه
نظر سـياسـي ،انتخاب چنين امري راهي درسـت اسـت .به نظر من،
در شـــرايط كنوني ايران و جهـان ،براي ســـازمـانـدهي يـك جـامعـه
مدرن ،كه در آن فرد ،و رشــد و شــكوفائي اش مركز ثقل فعاليت
هاي سـياسـي و اجتماعي را تشـكيل دهد ،پذيرش اصـل پلوراليسـم،
به عنوان يكي از اصـول سـازماندهي ــــ سـاختاري جامعه ،يكي از
سـتونهاي اسـاسـي يك جامعه مدرن خواهد بود .ايده نجات بخش،
كه جامعه را “ شـفا “ دهد و آن را به طرف سـعادت و “ خوشـبختي
“ واحد و همگاني ســوق دهد و يك “ منجي “ مســلح به اين ايده
رهائي بخش ،وجود خارجي ندارند.
تنها در يك جامعه باز و انعطاف پذير است كه انسان مي تواند آزاد
زندگي كند و نيروهاي خالقه اش را در جهت رشــد و اعتالي خود
و جـامعـه بـه كـارگيرد .در يـك جـامعـه بـاز “ ،حقيقـت “ برآينـدي
ازمجموعه نيروهاي اجتماعي و سياسي است.
 2ـ جامعه باز ،جامعه بسته
در يك جامعه بسـته ،انديشـيدن محدود اسـت .حدود آن يا از بيرون
تعيين ميشـــود ،يـا از درون .ازبيرون ،عمـدتـا ،دو نهـاد اجتمـاعي
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تالش ـ دوره جديد
انديشـيدن آزاد را محدود مي نمايند :حكومت و دين .انگيزه هر دو،
در محدود كردن آزاديها ،و از جمله انديشــيدن باز ،كســب و حفظ
قـدرت اســـت .و از فراينـد آن ،بهره گيري از نعم مـادي و معنوي
حـاصـــل از آن .انـديشـ ـيـدن آزاد “ نـافرمـاني “ ايجـاد مي كنـد“ .
نافرماني“ پايه هاي قدرتِ دنيوي و الهي هر “ قدرقدرتي “ را تكان
خواهد داد .باز انديشـيدن ،اصـل اسـاسـي سـاكن نماندن اسـت .حركت
و تكاپو در انديشه ،يعني شكاندن دگم هاي كهن ،و حركت با زمان
و مكـان و برفراز زمـان و مكـان ،براي دســـتيـابي بـه ارزش هـا و
معيارهايي نوين .آزاد انديشــيدن يعني تفكر در خارج از محدوده هر
“ ســيســتمي “ .حكومت و دين ،دو نهاد دير پاي جامعه اند .از دير
زمان وجود داشــته اند و در آينده نيز وجود خواهند داشــت .جامعه،
فعال ،بـه هر دو نيـاز دارد .بـه حكومـت بـه دليـل لزوم تنظيم امور
جامعه .و اين امور با پيچيده شــدن جوامع پيچيده تر مي شــوند .و
پس ،نقش حكومت مشـكل تر و پيچيده تر خواهد شـد .جامعهِ بدون
ارگانِ ادارهِ آن (حكومت) ،فعال ،ممكن نيسـت .به دين ،به دليل نياز
تاريخي انسـان به آن ،در رابطه با مقوالتي چون “ هدف از زيسـتن
“ “ ،مرگ و پس از آن “ “ ،فلسـ ـفـه وجود و چرائي آن “ ،يـا نيـاز
انسان در مبارزه با طبيعت و “ درماندگي “ او ،و در آنجائي كه قواي
جســـمي و روحي او توان پـاســـخ منـاســـب ،يـا ارائـه راه براي حـل
مشكالتش را ندارد و ،...پس اين دو نهاد ،فعال ،ماندني اند .بنابراين،
براي حل مشـكل ،يعني رهائي انسـان از قيد و بندهاي اين دو نهاد،
بايد عمـل كرد آنهـا را دگرگون كرد .حكومت بايد از يك نهـاد برفراز
انســـان ،بـه نهـادي از آن او ،و براي او ،دگرگون شـــود .حكومـت
دمكراتيـك منتخـب مردم .حكومـتِ متكي برقـانون .در اينجـا ،اين
شـــهرونـدان يـك جـامعـه انـد كـه حـدود و وظـائف و اختيـارات يـك
حكومـت را تعيين مي كننـد ،و نـه برعكس .و دين بـايـد تبـديـل بـه
امري خصــوصــي ،و تبديل به رابطه معنوي انســان با “ خدايش “
شـود .دين داشـتن بايد آزاد باشـد .هركس بايد اجازه داشـته باشـد هر
دين ،يا مذهب ،يا مســلكي را كه خود درســت تشــخيص مي دهد،
پيروش شــود .هركس بايد در انتخاب “ خدايش “ آزاد باشــد .دين
بـايـد از دخـالـت در حكومـت كنـار رود .در يـك جـامعـه بـاز “ ،حقيقـت “،
واقعيت و داده هاي موجود اسـت ،و نه ارزشـهاي مورد پذيرش اين،
يـا آن .در يـك جـامعـه بسـ ـتـه ،برعكس “ ،حقيقـت “ ،و آنهم مطلق
اش ،فقط ارزشــهاي متعلق به حكومت گران اســت .ادغام دين (يا
هرايدئولوژي ديگر)
با حكومت ،حكومت ايدئولوژيك ،جامعه بســته را بســته تر خواهد
كرد .در چنين حـالتي “ ،حقيقـت مطلق “ ،پنـدار ،كردار و گفتـار
حكومتگران اســـت .جـامعـه بـايـد بـه طرف ارزش هـاي “ فينـال “
حركــت كنــد .يعني بــه طرف ارزش هــائي كــه “ خبرگــان “،
حكومتگران ،براي توده هـا تعيين مي كننـد .همـه بـايـد (بـه عنوان
مثال) مسـلمانان ناب شـوند .حكومتگران دسـت يابي به اين آرمان
شـهر (مدنيه فاضـله) را ،دسـت يابي انسـان ،و عروج او ،به “ سـعادت

شماره  3ـ مرداد  /شهريور 1380
و خوشــبختي “ قلمداد مي كنند .و پس ،هركس كه برســر اين راه
بايستد ،دشمن انسان خواهد بود .زيرا كه او مانعي بر سر راه رسيدن
به “ آرمان شــهر “ ،يعني “ ســعادت و خوشــبختي“ انســان اســت.
انســان همواره در حال شــدن ،در تكامل ،اســت .دنياي او همان
محدودة دانش ،بينش ،شـعور و معرفت اوسـت .افق ديد و نگرش او
همـان خط پـايـاني توان او در ديـدن ،انـديشـ ـيـدن و بـه عمق رفتن
اسـت .يعني هر انسـاني فقط آن چيزي را مي تواند ببيند ،يا بينديشـد
كه توان و ابزار الزم براي آن را داشـته باشـد .پس “ حقيقت “ فرد
محدود اســت .محدود به توانائي هاي “ فردي “ او .بدين ترتيب “
حقيقت “ به تناسـب گسـترش جهان ،متنوع و وسـيع تروعميق تر و
رنگانرنگ تر و ...مي شود “ .حقيقت “ زرتشت با بودا ،و او با موسي
و محمـد و مـاركس و ...همگي متفـاوتنـد .در دنيـاي مـدرن،كـه “
حقيقـت “ از تملـك واليـان آن بيرون مي آيـد و فردي مي شـــود،
هزاران و ميليونها “ حقيقت “ شــكل مي گيرند .انســان از حلقه بي
چهره امـت و “ جمع “ رهـا و تبـديـل بـه فرد ميشـــود .در چنين
شــرايطي “ حقيقت “ “ ،ارزش ها “ “ ،خوشــبختي “ و ...معيارهاي
زندگي انســان نه منتج از باورهاي “ توده “ ،كه براســاس باورها و
معيـارهـاي فرد ايجـاد مي شـــود .او در جمع زنـدگي مي كنـد ،امـا بـا
ارزش هـا و “ حقيقـت “ خويش “ .حقيقـتِ “ ارزشـ ـيِ حكومتگران
فقط يكي از “ حقيقت هاي “ موجود در جامعه اسـت و نه تمام آن.
دانش فرد در برابر دانش موجود حتـا كـاهي در برابر كوه نيســـت.
دنياي فالن آيت اهلل ،كه خود را عالم دهر ميداند ،فقط تسلط به آن
دانشي است كه او آن را آموخته است .همين.
پس نگـاه و فهم او از جهـان و “ حقيقـت “ همـان محـدودة دانش
فقه اي اوســـت .در همان دنياي “ محدود “ علمان شـــيعه دوازده
امامي مكتب اصـولي ،از دهها مكتب و “ قرائت “ موجود اسـت .چه
رسـد به دنياي عظيم اسـالم كه نود درصـد آن (سـنيان) مذهب شـيعه
را اصــوال نمي پذيرند .يا در مقايســه با كل جهان .يعني در جامعه
بسـته (تام گرا) “ حقيقت “ يكي اسـت .يا ،دقيق تر ،عده اي مدعي
ميشـوند كه يكي اسـت و آنها (حكومتگران) كليد دار آن .در جامعه
بـاز “ حقيقـت “ مطلق (در رابطـه بـا حكومـت و حكومـت گران) وجود
ندارد .فرد مي تواند معتقد به“ حقيقت “ مطلقِ فردي خويش باشـد.
امـا حكومـت ارگـان اداره جـامعـه اســـت و نمي توانـد فقط يكي از
ارزشـ ـهـا يا نگـاهها (جهان بيني هاي موجود در جامعه) را تبديل به
ارزش عمومي نمايد .در جامعه بسـته ارزش ها مطلق اند .در جامعه
بـاز ارزش هـا نســـبي انـد و ارزش مطلق و “ فينـال “ وجود نـدارد.
هركس حق دارد ارزش هاي خود را “ بهترين “ بداند .امر خصوصي
تا آنجائي مجاز اســت كه مرز حقوق ديگران شــروع مي شــود .در
جامعه بســته ،همواره ،يك جامعه ايده آل ،يك آرمان شــهر ،وجود
دارد و در آنجـا خط تكـامـل فرد و جـامعـه پـايـان خواهـد يـافـت .در يـك
جـامعـه بـاز انســـان و جـامعـه ،هر دو ،همواره در حركـت انـد ،و اين
حركت نقطه پاياني نخواهد داشت .هدف ،همواره تعميق و گسترش
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آزادي ،دمكراسي و عدالت اجتماعي ،بمنظور زندگي راحت تر انسان
خواهد بود .تكامل دمكراسـي يعني تعميق و گسـترش حقوق ملت و
كاستن از حقوق حكومت .يعني كاستن از قدرت و نفوذ حكومتگران
و افزودن به قدرت مردم و تقويت نهادهاي مدني .شـكل و محتواي
اين مبـارزه ،با دگرگوني هاي جامعـه ،دگرگون خواهد شـــد .در يك
جامعه باز جســتجو براي دســت يابي به “ حقيقت “ همواره وجود
دارد و خواهـد داشـــت .در يـك جـامعـه بسـ ـتـه “ ،حقيقـت “ ،و آنهم
مطلق اش ،در اختيار “ عده اي “ اسـت .خطر آنجائي اسـت كه اين
“ عـده “ ،يعني مـالكين “ حقيقـت مطلق “ ،بـه نهـاد حكومـت نيز
دست يابند .يعني حكومت ديني ،يا ايدئولوژيك شود .در يك جامعه
بسـ ـتـه ،ميـان عينيـت و ذهنيـت ،يعني واقعيـت و داده هـاي موجود
(فـاكـت) و ارزش هـا ،تفـاوتي نيســـت “ .ارزش “ مطلق مي شـــود.
ذهنيـت يـك فرد يـا گروه ،يـا مكتـب تبـديـل بـه “ حقيقـت “ نهـائي
ميشـود و به جاي عينيت گذاشـته مي شـود .هركس “ برداشـت “
خود را حقيقت مطلق تصــور مي كند .در جامعه باز ،حقيقت ،همان
“ فاكت “ موجود اسـت و بس .ذهنيت ها ،ارزش ها و ....معيارهائي
هســـتنـد كـه مي تواننـد از فرد بـه فرد ،از گروه بـه گروه ،از طبقـه بـه
طبقـه و از منطقـه بـه منطقـه و ...از بنيـاد بـا هم متفـاوت بـاشـ ـنـد .در
جامعه بسـته انتقاد ،بويژه از نظام ،سـيسـتم و حكومت مجاز نيسـت.
در جامعه باز انتقاد اســاس ســيســتم اســت و بافت هاي جامعه،
حكومت ،اقتصاد و ...را باز هم محكمتر و با ثبات تر مي كند.
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در يـك جـامعـه بـاز هر فردي مجـاز اســـت داراي “ جهـان بيني “
مربوط به خود باشـد .اما حكومت ،به عنوان نهاد اداره كننده جامعه،
بايد جدا از جهان بيني خاص ،به اداره امور جامعه بپردازد.
در ابتدا گفتم كه محدوديت در انديشـيدن از درون ،و از بيرون مي
آيـد .دليـل آن از بيرون نهـادهـاي حكومـت و دين (جهـان بيني) انـد.
اما از درون ،دليل آن ،انســـاني اســـت كه بدون بكارگيري خرد ،از
ســـرعـادت تنبلي ،تربيـت ،يـا هر دليلي ديگر ،بـدنبـال اين يـا آن مي
رود .او مســئوليت اعمالش را به ديگران منتقل مي كند .او تقصــير
كار نيسـت ،زيرا كه فقط يك مقلد اسـت .جامعه باز و مدرن ،نيازمند
انســان باز و مدرني اســت كه قائم به ذات خويش مي انديشــد و
براسـاس آن پذيراي مسـئوليت مي شـود .انسـان در يك جامعه باز،
انسـاني آگاه به مقام و موقعيت خويش ،و در جامعه و جهان ،اسـت.
او سازنده جامعه ،و نهادهاي دين و حكومت است ،و نه برعكس .او
مي تواند كليســـا و حكومت را چنين يا چنان ســـامان دهد .تفاوت
ميان ايندو ،تفاوت ميان نقش كليسـا و حكومت در قرون وسـطي و
پايان قرن بيستم در اروپاست.
بيان سـياسـي و مشـخص يك جامعه باز ،دمكراسـي ،و بيان سـياسـي
و مشـخص يك جامعه بسـته ،نظامهاي سـياسـي تام گرا (توتاليتر)
اسـت .در دمكراسي .قواي حكومت ناشي از ملت است .در نظامهاي
توتاليتر ،قواي حكومت منشـائي الهي ،موروثي ،تاريخي طبقاتي و...
دارد .در اولي حكومـت داراي جهـانبيني اي خـاص (يـك ايـدئولوژي)
نيسـت .در دومي ايدئولوژي با حكومت در هم آميخته اند (فاشـيسـم،
اسـتالينيسـم ،واليت فقيه) .در نظامهاي سـياسـي دمكراتيك ،انسـان،
همان “ انسـان واقعا موجود “ اسـت .او همانگونه كه هسـت ،پذيرفته
مي شـود .رشـد و تكامل او نسـبي و تاريخي اسـت .براي “ حد كمال
“ او معيارهائي ،از پيش وجود ندارند .او همواره در حال شـدن اسـت.
در نظام تام گرا انســان “ واقعا موجود “ پذيرفته نمي شــود .او بايد
آنگونـه بينـديشـــد و رفتـار كنـد كـه حكومتگران تعيين مي كننـد .در
نظام هاي تام گرا انسـان ابزار،مي شـود .ابزار اقتصـادي ،سـياسـي،
نظامي يا ...فرقي نمي كند .در يك نظام سـياسـي توتاليتر ،پلوراليسـم
در ارزش هـا وجود نـدارد .فقط يـك ارزش مطلق ،يـك “ حقيقـت
مطـلـق “ ،و آنهم حقيقــت حكومتگران ،وجود دارد .ارزش هــاي
حكومتگران ،باالترين ارزش ،يعني فينال ارزش ها اســت .انســان
واقعا موجود ،با ارزش هاي انتخابي اش ،وجود نخواهد داشـت .همه
بطرف آن معيـار هـا برده مي شـــونـد .چـه بخواهنـد و چـه نخواهنـد.
فـاشـــيســـم جـامعـه ايـده آل خود را در برتري نژاد آريـا مي دانـد،
كمونيسـم طبقه كارگر را ناجي بشـريت ،و ارزش هاي او را حقيقت
مطلق مي شـمارد .واليت فقيه ،نوع خاصـي از اسـالم و ارزش هاي
الهي آن را داروي شــفا بخش انســان و جامعه مي پندارد .هرســه
ميخواهند انسـان را به سـوي باالترين حد “ كمال “ ،و جامعه را به
“ آرمانشــهر “ ببرند .يكي جامعه “ پاك آريائي “ ،ديگري “ جامعه
بي طبقه “ ،كارگري ،و ســومي “ جامعة قســط اســالمي “ را وعده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16

تالش ـ دوره جديد
مي دهند .به اين نمونه ها مي توان بسيار افزود .تجربه تاريخ شاهد
گوياي هر سـه فاجعه اسـت .هرسـه ،جامعه را به نابودي كشـاندند.
دههـا هزار ،صـــدهـا هزار ،و ميليونهـا انســـان را قربـاني كردنـد.
حكومتهاي توتاليتر ،انسـان كنوني را “ فداي “ انسـان نامشـخص و
نامرئي آينده مي كنند .انســان امروزي بايد قرباني شــود ،تا درآينده
انسانهاي “ نوين “ شكل گيرند .جامعه كنوني را ويران مي كنند ،تا
“ آرمانشــهر “ ،يا ناكجا آبادش را بســازد .و در انتها ،هر دو را نابود
مي كننـد .هم حـال و هم آينـده را .تفـاوت ميـان نظـام تـام گرا بـا
دمكراسـي در بود يا نبود آزادي اسـت .در دمكراسـي به دليل وجود
آزادي ،انسـان شـكوفا مي شـود رشـد و تكامل مي يابد .در نظامهاي
تام گرا درســت بدليل نبود آزادي ها ،انســان ســترون ميشــود و
خالقيت خود را از دسـت ميدهد .در دمكراسـي شـك و انتقاد ،اسـاس
و پايه حركت به پيش اســت .روحيه انتقادي در همه جا گســترده
اسـت .از راس تا سـطح هرم .وظيفه اپوزيسـيون انتقاد و نشـان دادن
ضــعفها و كاســتي ها ي دولت اســت .همه چيز به نقد گذارده مي
شـــود .در جـامعـه بـاز امر “ مقـدس “ وجود خـارجي نـدارد .تنهـا معيـار
سـنجش خرد اسـت .در نظامهاي تام گرا حكومت خود را نماينده و
نماد خواسـت و منافع همگاني معرفي مي كند .ارزشـهاي او را همه
بايد بپذيرند .هركس نپذيرفت “ ،گناه “ از آن اوست .كه از “ صراط
المســتقيم “ خارج شــده اســت .اص ـلِ ،تاريخا ،خطا ناپذيري ملت،
تبديل به اصـل خطا ناپذيري حكومتگران ،در هر مقطعي از زمان و
مكـان ،ميگردد .در چنين نظـامهـائي پنـدار براين اســـت كـه چون
حكومـت بـا “ حقـانيـت و مشـــروعيـت “ الهي ،تـاريخي طبقـاتي ،يـا
نژادي اســت ،و بنابراين ،به وظيفه الهي ،تاريخي ـــــ طبقاتي ،يا
نژادي اش در نجات بشـريت عمل ميكند ،پس خطا ناپذير اسـت .در
چنين شـرايطي ،منتقدين به ارزش ها ،يا سـياسـت ها ،از مسـير اهلل
(امت اســالمي) ،طبقه (پرولتاريا) ،يا نژاد برتر (نژاد آريا) خارج شــده
اند ،و پس دشـمنان آن معرفي مي شوند .در جامعه باز ،اصل ،انسان
اســت و نه ارزش .در جامعه بســته ،انســان فداي ارزش مي شــود.
يعني ارزش تبديل به “ اصـل “ مي شـود “ .ايده “ به جاي اينكه در
خدمت زندگي بهتر انســان قرار گيرد ،انســان را به بند مي كشــد.
يعني انســان فداي معيارها ،و قواعدي مي شــود كه همگي نتيجه
زندگي جمعي او ميباشــند .و در فرايند اين روند ،انســان زنداني ،يا
قرباني مخلوق خود مي گردد.
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چرا اهلل ،ورد زبانش“ ،اقتلوا“ است
و چرا خداي ايران ،جانش را ميافشاند ،تا انساني آزرده نشود

شكل هالل ،هر سرمه ،ميدهد نشان
از افسر سيامك و طرف كاله زو (حافظ)

منوچهر جمالي

گوشــورون كه به معناي ســه خوشــه اســت ،نماد كل جهان بوده
است ،و معموال “ گوش “ ناميده ميشود ،كه امروزه به آن “ جانان
“ ميگوئيم .اين هالل ماه در باختر ،به “ زورق ماه “ مشهور است.
بـه عبـارت ديگر ،همـه جـانهـا ،در زهـدان ســـيمرغ ،از هرگزنـدي
محفوظنـد .زهـدان ســـيمرغ ،كـه مـادر همـه جهـانيـان بود ،پنـاهگـاه
مقدسـي بود كه هيچكس حق نداشـت ،در اين حريم ،تجاوز كند و
جان را بيازارد .همين كشــتي ماه (س ســييمرغ) ،در تورات و قران،
تبديل به “ كشــتي نوح “ شــده اســت .و در شــاهنامه ،جمشــيد،
نخستين سازنده كشتي است ،چونكه جمشيد در ونديداد “ ،ور “ را
ميســازد ،تا همه جانوران و انســانها را از آمدن ســرماي هولناك،
نجات بدهد .تفاوت اين داسـتان با داسـتان نوح در قران اينسـت كه
آغاز هر ماهي ،هالل ماه ،نشـــان افســـر ســـيامك ،و كاله زو را

جمشــيد ،ميكوشــد كه جانها را از گزند ســرما (كه نماد هرگزندي

ميدهد ،افســـر و كاله و تاج ،نماد تخم و زهدان بودند ،كه بيان “

بوده اســت) نجات بدهد ،و مســئله “ گناه بي ايماني “ ،در ميان

اصـل آفريندگي و ابتكار ،و قداسـت جان “ بوده اسـت .آذر ،در اصـل

نيسـت .در حاليكه در داسـتان نوح در قران ،مسـئله ،مسـئله ايمان

همان تخم بوده اسـت ،و آتش پرسـتي ،نماد “ قداسـت زندگاني “

نياوردن خلق به رسـول خداسـت ،و براي اين خاطر ،اهلل ،همه بشـر

بوده اســـت ،چون “ تخم “ را ايرانيان ،بن زندگي ميدانســـته اند.

و جـانوران بي گنـاه را بـا هم يكجـا نـابود ميســـازد (جز چنـد نفر

اينكه ضــحاك در آغاز “ تخم مرغ “ ميخورد ،يعني بن زندگي را

مؤمنان را) .فلسـفه اين داسـتان كه محمد آنرا در قران بارها تكرار

نابود ميســازد .ماه در آســمان ،نماد همه تخم ها بوده اســت .ماه

ميكند ،آنسـت كه هركسـي به رسـوالن اهلل ،ايمان نياورد ،سـزاوار

بويژه هالل مـاه ،نشـــان تخم و زهـدان ،بدن پيـدايش و آفرينش و

نابود شدن و عذاب است.

قداسـت جان بوده اسـت .چنانكه به هالل ماه ،كشـتي زر ميگويند،

ايمان ،پيش شـرط حق به زندگيسـت ،كسـيكه ايمان به رسـوالن

كه معناي آن را دارد كه “ زهدانيسـت كه حامله به تخم اسـت “.

اهلل نمياورد ،حق موجوديت و زندگي ندارد ،و در صورت موجوديت،

در نقوش برجســته ميترائي ،هالل ماه را مي بينيم كه در ميانش،

بايد عذاب بكشـد و با تبعيضـات فراوان ،زجر و شـكنجه گردد .در

گاوي ايستاده است .اين گاو ،گوشورون ناميده ميشده است .و اين

فرهنگ ايران ،جان و زندگي ،اولويت دارد ،نه ايمان .سـاختن “ ور
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“ به وسـيله جمشـيد ،همان سـاختن شـهر و مدنيت و امپراطوريسـت

هم ،همه تخمهاي زندگانست .به همين علت ،نام شهرها ،ماه آباد

كه زندگي در آن مقدس اســـت ،و در اين شـــهر ،زندگي برترين

(س مهاباد) يا نسـابود ،كه سـپس همه تبديل به پسـوند آباد شـدند

ارزش را دارد “ .ور “ در اصــل ،به معناي زهدانســت كه برابر با “

(نسـا س نيسـا س ني سـه س سـه ناي س سـيمرغ) يا بسـياري از

غـار “ نهـاده ميشـــود .اين بود كـه بـه آرمـان حكومتي در ايران،

شـهرها پيشـوند “ شـاد “ داشـتند .سـنندج (پيشـوندش ،سـن س سـيمرغ

شــهريور ميگفتند ،كه مركب از دو واژه “ خشــتره ور “ اســت.

اسـت) .كرمانشـاه كه گرماسـين بوده اسـت ،وپسـوند سـين كه همان

شـهريور به معناي “ زهدان زن اسـت كه سـيمرغ باشـد “ ،معناي

شـاه باشـد ،سـينا و سـيمرغسـت .خرم (در خرمشـهر و خرم آباد) ،نام

اين تصـوير آن بود كه شـهر و حكومت (چون خشـتره هر دو معنا را

سـيمرغ گسـترده پر اسـت .همه اين نامها ،بيان دامنه ايسـت كه در

دارد) ،جـايگـاهيســـت كـه در آن هر جـاني ،مقـدس اســـت ،و همـه

آن جان ،زندگي ،مقدس است .اين نام ها ،فقط نام خشك و خالي

زنـدگـان در “ ور “ ،در پنـاه و در حريم ســـيمرغنـد .بـه همين علـت،

نبودند كه به خاطر زيبـائي ،به شـــهرها داده ميشـــدند ،بلكـه بيان

سـپاه ايران (بويژه خانواده سـيمرغيان :سـام زال رسـتم) درفش

پابسـتگي آن شـهر (جامعه حكومت) به برترين ارزش سـيمرغ كه

ســـيمرغ داشـــتند و ميافراختند ،و نام اين درفش “ ،گوش “ بوده

قداسـت جان باشـد ،بودند .تهران را كه راگا باشـد ،به نام “ راگاي

اسـت ،كه سـپس تبديل به درفش كاويان شـده است .سپاه ايران ،با

سـه تخمه “ خوانده ميشـد ،كه همان سـيمرغ باشـد .شـهر ،جائيسـت

برافراشـتن “ درفش گوش “ نشـان ميداد كه متعهد به “ قداسـت

كه جان هر انســاني ،همال ديگري باشــد ،و همه انباز در يكجان

جـان “ اســـت ،و فقط از جـامعـه خود ،و از زنـدگي همـه بطور كلي،

باشــند ،كه ســيمرغ ناميده ميشــود ،و اوســت كه ســپنتا س مقدس

دفاع ميكند .فرهنگ ايران ،برضــد جهاد براي تنفيذ دين و عقيده

اسـت ،و همه حق بهره مندي برابر ،از شـاديهاي زندگي دارند .هر

و انديشـه بوده اسـت .اين ،معناي درفش كاويان بود .چرا در اذهان

جا نيايشـگاه اين خدا بود ،كسـي حق نداشـت ،جاني را بيازارد .بدين

مانده بوده است كه هالل ماه ،رابطه با سيامك و زو دارد ،و حافظ

سان ،همه شهر ،نيايشگاه اين خدا بود ،و نيايشگاه برابر با جشنگاه

آنرا تكرار ميكند ،چون سيامك و زو ،هر دو نامهاي خود سيمرغند.

بود .به پرسـتيدن ،شـادونيتن (شـاد بودن) ميگفتند ،شـادي زندگان،

زو كه در اوسـتا “ اوزاوا  “ uzava = uz + avaنوشـته ميشـود .و به

همان پرسـتيدن سـيمرغسـت .اين بود كه جشـنگاه ،نيايشـگاه بود.

معناي “ بانگ و شــيره ناي “ اســت ،به عبارت ديگر ،به معناي “

حتـا اين دين ،بـه عربسـ ـتـان رفتـه بود .و شـــهر “ طي “ كـه حـاتم

زهدان سـيمرغ “ اسـت .آغاز ماه ،آغاز زمان اسـت ،و خداي زمان

طائي از آن برخاسـته اسـت ،چنين نيايشـگاهي داشـته اسـت (طي،

(س زروان س زر ون س خوشـه و خرمن تخمها) بن زمان و زندگي

بايد معرب ــ دي ــ باشد كه نام سيمرغست ،و “ تي “ كه نام ماه

را ،جشـن زندگي و مهر به زندگي ،قرار ميدهد .از اوسـت كه همه

اسـت .و حاتم ،تصـويريسـت كه جانشـين سـيمرغ شـده اسـت ،چون

جـانهـا ميروينـد ،پس همـه جـانهـا ،گســـترش خود ســـيمرغنـد .از

خات س خاد ،گذشـته از اينكه به زغن گفته ميشود ،كه “ مرغ زادن

اينروسـت كه هر جاني كه آزرده بشـود ،اين سـيمرغسـت كه آزرده

“ هسـت ،و اين هماني با سـيمرغ دارد ،نام خود سـيمرغ بوده اسـت،

ميشــود ،و در هر آزادي و دردي ،اين خداســت كه درد ميكشــد.

و “ ختو س خثو “ در تحفـه حكيم مؤمن ،نـام همـاســـت .از اين

شـكنجه دادن هر انسـاني ،شـكنجه دادن خداسـت .و سـيامك ،به

گذشــته گل ختمي كه همان گل خيري باشــد ،گل رام اســت ،و“

معناي “ سـه خوشـه “ اسـت كه درسـت برابر با واژه “ گوشـورون س

ختم “ همان واژه “ خت “ اسـت كه ميم به آن افزوده شـده اسـت.

گوش “ اسـت ،چون “ گوش اور ون “ هم سـه واژه اسـت كه

و خات ،همان پيشـوند “ خاتون “ اسـت .پسـوند “ م “ در حاتم و

هر ســه ،معناي خوشــه دارند .و گوش همان قوش اســت كه در

خـاتم ،مـاننـد “ آپم “ كـه آب بـاشـــد ،يـك كـار متـداول در زبـانهـاي

برخي گويشـها هنوز به معناي “ هما “ اسـت ،و در تركي به هما“ ،

ايراني بوده اســت .فلســفه آفرينش اين زنخدا ،آن بوده اســت كه

لوري قوش “ ميگوينـد ،كـه بـه معنـاي “ همـاي ني نواز و ترانـه

جهان ،در اثر جانفشــاني (افشــاندن وجود خودش در گيتي) ايجاد

خوان “ اسـت .اين سـيمرغسـت كه همه جانها را كه اجزاء هسـتي

ميشـود .برشـالوده اين انديشـه ،فتوت به وجود آمد ،و “ فت “ كه

خود او هستند ،با ني نوازي و آواز خواني و جشن و مهر مي پرورد.

فتي و فتوت از آن آمده اسـت ،همان “ پت يا بتت “ اسـت ،كه نام

گيتي ،گســترش وجود خود اوســت .گيتي ،نام نان ارزن اســت ،و

اين خداســت .و اصــطالح “ خاتم االنبيا ء “ نيز از همين جا آمده

ارزن ،كه نامش “ پگ “ هم هســت ،به معناي “ زن نارپســتان “

اســت ،و به معناي “ ســيمرغ ميان انبياء “ اســت .داســتانهاي

اسـت ،و نان گيتي ،مجموعه همه ارزنها يا تخمهاسـت .درون ماه

جوانمردي حاتم ،همه بر شـالوده فرهنگ سـيمرغي ايران ،سـاخته و
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پرداخته شــده اشــت .همچنين جواانمردي ابراهيم (كه در اصــل

نبود ،هيچ انسـاني ،نياز به واسـطه با خدا نداشـت .مسـئله برگزيده

آوارم س آوا رام س آواز ســيمرغ باشــد) رونوشــت مختصــري از

شـدن ،در اثر آزمايشـي بود كه هركس در اجتماع از خود به مردم

اســطوره ســيمرغ يا لنبك جوانمرد بوده اســت ،اكنون به ويژگي

ميداد .و اين را “ فرّ كياني يا فرّ جمشــيدي “ ميگفتند .هركســي

عمده اين خدا نيز نگاهي بياندازيم ،كه در تضـــاد با خدايان اديان

خدمت به اجتماع ميكرد ،گوهر سـيمرغي خود را نشـان ميداد ،و در

نوري هست .ويژگي عمده اين خدا “ ،همال “ بودن است .او فقط

آزمايش دراز ،از مردمان ،شـناخته ميشـد ،در آفرين گفتن اجتماع به

“ آل يا ال “ نيسـت كه نام خداي زايمان و خداي نيسـتان يا بيشـه

يـك فرد ،او فرّ پيـدا ميكرد .اين فرّ كيـاني يـا جمشـ ـيـدي بود .فرّ

و جنگل بوده اسـت .او فقط “ بغ “ نيسـت،بلكه او “ همال س همبغ

يزداني و موبـدي و شـــاهي ،همـه از اختراعـات و جعليـات موبـدان

“ هم هسـت .او تخميسـت كه ميرويد و ميگسـترد و جهان ميشـود،

زرتشــتي اســت ،كه ســپس به آن افزوده شــده اســت .با پيدايش

پس همـه آفريـدگـان ،اين همـاني بـا او دارنـد ،يـا بـه عبـارت ديگر،

ميتراس ،وضـع دگرگونه شـد .گوهر اين خدا ،بريدن بود .اين خدا با

همال يا همبغ او هسـتند ،به عبارت ديگر ،همه جهان با همديگر،

عمل بريدن با تيغ نور ،جهان را ميوفريند .مرده ريگ اين ميتراس،

جهان را ميوفرينند .همه در جشــن آفرينش ،انبازند و همه اصــل

به يهوه و اهلل رســـيد .واژه هاي شـــق و خلق و فطر و قدرت در

مهر هسـتند .همه جهان ،يار و عاشـق همند .همه افراد در اجتماع

عربي ،همـه بـا بريـدن و پـاره كردن كـار دارنـد .اهلل ،انشـــق القمر

با هم ،سـعادت اجتماعي و يا بهشـت را ميوفرينند .آفريننده ،همال

ميكند .آسـمانها و زمين را “ شـق س چق (همان چاقو اسـت) “ پاره

آفريده هســت .نماد اين انديشــه ،آنســت كه خدايان روزهاي يك

ميكنـد .البتـه در ميـان هالل مـاه كـه قمر (س كمر س كمريـا) بـاشـــد،

ماه ،كه خدايان زمان و زندگي هسـتند ،همه همال سـيمرغ هسـتند.

كل جانان س تخم همه جانداران و انسـانهاسـت .اهلل ،با انشـق القمر،

همـه خـدايـان بـا هم ،زمـان و زنـدگي را ميـوفريننـد ،همـاننـد آن كـه

در حريم قداسـت جان تجاوز ميكند ،و “ گوش “ را كه جانانسـت،

يك اركســتر با هم ،يك آهنگ مينوازند .همه اين خدايان ايراني،

از هم پاره پاره ميكند ،و بدين ســان ،مردمان و جانوران و زندگان

موســـيقيـدان و آهنـگ نوازند .اين همـان انديشـــه نثـار و ايثـار يا “

را ميوفريند .اين تصــور را ،آن روزگار ،عربها خوب ميفهميدند .بعدا

آفريدن جهان در جانفشــاني خود “ هســت .همانســان كه يك

كه سـابقه اين تصـاوير در ذهن ها از بين رفته بود ،از انشـق القمر،

آتشفشان ،گرداگرد خود فروميريزد ،اين خدا ،گرداگرد خود ميگذارد

يك معجزه ســاختند .مثال نام ديگر هالل ماه ،اســ يا خنگ يا

و امتداد مي يابد ،و هيچ جاني برش يا بريدگي نيسـت ،درختيسـت

باره (باره و باري تعالي) بوده اســت ،و معراج نيز كه ســوار شــدن

كه ميرويد و سـي شـاخه ميشـود ،و درخت زمان و زندگي ميگردد.

محمد بر براق باشـد ،بيان مطلب در همين تصـوير بوده اسـت ،البته

بريدن ،به معناي “ كشـتن “ اسـت .همه جهان با هم سـيمرغنند.

خلق جهان ،در خرق جانها از همديگر ،ســراســر تجربه ديني را،

همه اجتماع باهم ســـيمرغنند .وقتي همه مرغان ،در منطق الطير

اســتوار بر بريدن س كشــتن ميســازد ،چه بخواهد چه نخواهد“ .

عطـار ،شـــاه خود را ميجوينـد ،در آخر مي يـابنـد كـه خود آنهـا بـا

بريدن كه نمـادش ،تيغ برنده نور “ بود ،و به معنـاي قتـل بود ،چون

هم،يك شــاهند .اين بقاياي همان انديشــه “ همه شــاهي ملت “

جهـان را در بريـدن ،خلق ميكرد ،تنهـا امكـان پيونـد ميـان اهلل و

اســت كه امروزه بنام جمهوري خوانده ميشــود .جمع ملت ،با هم،

انســـانهـا ،ميثـاق و عهـد و بســـتن و قرار داد ،بـاقي ميمـانـد .پيونـد

يـك شـــاهنـد ،فقط بـايـد اين همـاهنگي خود را در همپرســـي و

ميثاقي ،جانشــين پيوند مهري ميشــود .افراد بريده از هم ،فقط با

همكاري بجويند .اين انديشـه ،روزگاري گوهر اجتماعي و سـياسـي

قرادادها ميتوانند با هم زندگي كنند .اينست كه در عبري ،واژه اي

و اقتصـادي داشـته اسـت ،و چندان انديشـه صـوفيانه غرق شـدن در

كه معناي ميثاق و عهد را ميدهد ،همان واژه “ بريد “ اســت ،كه

وجود خدائي را فراســـوي جهان نداشـــته اســـت .البته عرفا نمي

مســـتقيمـا از دين ميترائي آمده اســـت .قتل با ميثاق ،گره خورده

توانسـتند ،پيايندهاي اجتماعي و سـياسـي و اقتصـادي آنرا ،در آن

اسـت .اينسـت كه در قرباني خونين ابراهيم (داسـتان دو شـقه كردن

روزگار ،و حتا امروزه افشـاء كنند ،چون شـمشـير شـريعت اسـالم،

جـانوران در تورات بـه وســـيلـه ابراهيم) بـا يهوه ،ميثـاق مي بنـدد.

روي حلق هـا آويزان بود و هســـت و خواهـد بود .انـديشـــه همـال

خـدائي كـه جهـان را ميبرد ،و بـا بريـدن خلق ميكنـد ،اين عمـل او“ ،

بودن خدا و انسـان ،براين تصـوير اسـتوار بود كه ،هر انسـاني ،فرزند

بن همـه روابط “ ميگردد .طبعـا نخســـت ،يهوه ،خودش را از همـه

مسـتقيم سـيمرغ و بهرامسـت ،خواه و ناحواه ،مسـئله برگزيدگي ،به

مخلوقـاتش مي برد .خودش ،تنهـا گيتي را خلق ميكنـد .مســـئلـه

گونـه اي ديگر طرح ميگرديـد .فرزنـد خـدا بودن ،چيزي اســـتثنـائي

همال و همبغ ،مسئله اولويت عشق است .هم يا ام ،و هاو ،و هف،
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همه حروف محبت و اشتراكند .همال ،تنها به معناي برابر ،نيست،

نوشـيدني مشـتبه نشـود .اين واژه كه “ شـر “ باشـد ،و به معناي

بلكه به معناي عشـق نيز بوده اسـت .كسـيكه همال انسـانسـت ،نه

بريدن و دريدن اسـت ،در فرهنگ سـيمرغي ،اصـطالحي بر ضـد

تنها برابر با اوسـت ،بلكه در عشـق به هم هسـتند كه با هم برابرند.

قداسـت جان و زندگي بوده اسـت .و وجود دو واژه “ شـر و خير “

آنگاه نور و نيرو ،پيو يند اين عشـق اسـت ،معرفت كه نور باشـد ،در

در عـربـي ،بـيــان نـفـوذ فـرهـنــگ ايـرانـي در عـربســـتــان پـيـش از

اثر همپرسـي (ديالوگ) كه آميختن انديشـه ها باهم باشـد ،پيدايش

اسـالمسـت .چون “ شـر “ ،معرب همان “ شـر س دريدن و بريدن “

مي يابد ،يك جامعه نيرومند است ،وقتي عشق ،همه را به هم مي

اســـت .البتـه واژه “ خير “ همـان “ هير س اير س هيرو س خيري “

پيوندد .عشـق (نه ميثاق و عهد) ،اصـل پيدايش هسـت .ولي يهوه و

اســت ،كه نام خداي رام اســت كه گلش نيز به همين نام ناميده

اهلل ،اصـل قدرت ،جانشـين اصـل عشـق ميشـود .ايمان ،كه همان

شـده اسـت ،و به معناي پژوهش و سـه نيز هسـت ،و پيشـوند نام

ميثاق باشـد ،جانشـين عشـق ميگردد .سـپس در اين اديان ،عشـق و

ايران (س ايريانه) همين واژه اسـت .همين روياروئي اصـطالح “ شـر

محبت ،به عنوان فرع ايمان پذيرفته ميشــود .يهوه و اهلل ميگويند

“ كه بريدن و دريدن باشـد ،با “ خير “ كه خداي قداسـت جانسـت،

كـه اگر از من اطـاعـت كني و قـدرت مرا بپـذيري ،مرا دوســـت

گواه بر درسـتي معاني آنهاسـت .واژه همال در كردي “ ،هه قال “

ميداري .عشــق ،فرع قبول اهلل يا يهوه يا پدر آســماني ،به عنوان

اسـت “ .هه ف “ برابر با “ هم س هاو “ اسـت .درسـت “ هه ف “

اصـل قدرت ميگردد .اينسـت كه انديشـه خلق بر بنياد قدرت (كن،

در عربي “ حب “ شـده است كه ريشه واژه هاي محبت و محبوب

فيكون) ،با امرهاي جداگانه كه بريده از همند ،بخش هاي متفاوت

و حبيب گرديده اسـت .معناي ديگر هه ف ،يكي دانه حبه اسـت ،و

جهان ،يكي پس از ديگري ،سـاخته ميشـوند .چنين روند خلقي ،در

ديگري “ با هم “ اســت .با دانســتن اينكه اين فرهنگ ،جهان را

تضــاد با مســئله “ همال س و همبغي “ اســت .اهلل و يهوه و پدر

روئيده از تخم س حبه ميدانسـت ،از تسـاوي حب (تخم س محبت و

آسـ ـمـاني ،بي همـالنـد .اين تنهـا بـه معنـاي آن نبود كـه “ شـــريـك

عشـق) ميتوان پي برد كه جهان را روئيده از عشـق ميدانسـتند ،و

ندارند “ اين به معناي آن هم بود كه گيتي را براصـل قدرت ،خلق

نيـاز بـه اســـتنـاد بـه متوني كـه از بين برده انـد نيســـت .همين واژه

ميكننـد ،و آنهـا ،از اين پس ،بن و تخم جهـان نيســـتنـد .آفريدن بر

همـال ،در شـ ـكـل “ هـه فـال “ كردي ،بـه معنـاي “ رفيق و يـار “

اولويـت عشـــق ،در اين نمودار ميشـــود كـه خـدا بـا گيتي ،بيـاميزد.

اسـت ،و هه قاال به معناي جشـن عروسـي اسـت ،و هه قال بچوك،

درخت و گياه ،چون شـيره گياه از ريشـه به شـاخه ،روان ميشـود ،از

به معناي رحم جفت جنين كيسـه آب زانو اسـت ،و هه قال زا

برترين نماد هاي آميزش س عشـق بوده اسـت .در عشـق ،جهان و

و هـه قـال جيو ،بـه معنـاي دوقلو اســـت كـه همـان معنـاي “ جم س

انســان ،بايد از خدا برويند و بزايند و بتراوند ،در قدرت ،اهلل و يهوه

بيما “ را دارد .و همين واژه اســت كه در عربي “ محفل “ شــده

و پدر آسـماني ،كه جهان را فراسـوي خود ،و بيرون از خود ،با امر،

اسـت .با آشـنا بودن تصـوير آفرينش از “ جفت بهرام و سـيمرغ “،

ميســازند ،صــانعند ،نه تخم جهان .اهلل و يهوه و پدر آســماني ،از

ميتوان ديد كه رد پاي همـه انديشـــه ها ،در همين چنـد واژه باقي

جهان و انســان ،بريده شــده اند .خلق ،يعني چيزي بريده و جدا از

مانده اسـت .همال ،پيدايش جهان و انسـان از عشـق بوده اسـت .به

خود ،ايجـاد كردن .آفريـدن ،كـه از همـان واژه “ آفريـت “ ميـويـد كـه

همين علت ،تخم انسـان ،مركب از پنج خداسـت ،يا هر ماهي كه

سـپس عفريته شـده اسـت ،و به معناي “ زن “ اسـت ،و “ آوريدن “

سـنجه زمان اسـت سـي روز ،سـي خدا هسـتند ،اينها با هم همالند،

كـه بـه معنـاي زائيـدن اســـت ،معنـاي زايش را دارد .اينكـه گفتـه

يعني هم بـا همـديگر برابرنـد ،و هم آميزش و عشـــق آنهـا بـه هم،

ميشـود ،اهلل ،انباز ندارد ،انباز واژه ايسـت كه در اصـل انباغ و همباغ

ايجاد نيرو و نور واحد ميكند .اين انديشــه در نيايشــگاههايشــان،

س همبغ بوده اسـت .انباز يا همال يا همبغ ،همان فلسـفه ،آفريدن

شكل به خود ميگرفت .نيايشگاه “ ،دارمهر “ خوانده ميشد ،و طبعا

جهان بر اصـل عشـق بوده اسـت .واژه شـريك كه از شـرك ميويد،

تصـاوير همه خدايان ،گرد هم نهاده ميشـدند ،يا بطور نمادين سـه

معرب “ شـرگه “ اسـت كه به معناي صـحنه جنگ و رزمگاه اسـت،

خدا در كنار هم نهاده ميشـدند ،تا معناي “ آفرينش از اصـل عشـق

و ريشه اصلي واژه “ شر “ است ،كه به معناي بريدن و پاره كردن

“ برجسته و نمودار گردد .اين اديان نوري بودند كه تسامح و نرمي

اسـت ،و همين واژه اسـت كه واژه “ شـير درنده “ شـده اسـت .فقط

و همزيســـتي و گفتگوي ميـان اديـان را از بين بردنـد .اهلل و يهوه،

شـر ،در مرور زمان ،شـير تلفظ شـده اسـت ،و براي روشـن كردن

اهـل گفتگو بـا هيچكـدام از خـدايـان نبودنـد .مســـئلـه از همـان آغـاز،

معناي آن ،شــير درنده يا “ شــير شــرزه “ گفته اند ،تا با شــير

اين بود كه من و هيچكس .مسـئله تك خدائي ،در ظاهر ،ضـديت
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بـا چنـد خـدائي بود ،ولي در بـاطن ضـــديـت بـا اولويـت عشـــق بود.

مكاتب ديگر را از رونق بيندازد و نابود سـازد ،و خود را نگاهدارد و

كاستن عدد خدايان ،با نفي عشق ،خريداري ميشد .از ديد فرهنگ

بگســـترد .و تـا اين آيـه ،محور و معيـار عمليـات روحـانيون اســـالم

زنخدائي ،وحدت ،پيايند هماهنگي و مهر خدايان به هم بود .وقتي

هســـت ،هميشـــه نو آوران و نوانديشـــان و آزاديخواهان و ديگر

اين همـاهنگي كثرت نبود ،عشـــق هم نبود .از اين رو ،پيروان

انديشـان و نخبگان ،كشـته خواهند شـد ،و مورد تعقيب و تبعيض

زنخدائي ،به شــدت بر ضــد انديشــه “ خلق جهان از امر يك خدا

قرار خواند گرفت .و اسالم هاي راستين ،همه يك مخرج مشترك

بودند “ ،چون اين انديشـه ،برضـد مفهوم آنها از اولويت عشـق بود.

دارنـد .همـه بـه نيـت خير ،بـدون كوچكترين دغـدغـه وجـدان ،دروغ

اين همـال بودن خـدايـان ،نمـاد تســـامح ميـان اديـان و مـذاهـب و

ميگويند .با اين دروغگوئيسـت كه اسـالم هاي راسـتين را از آيات

مكاتب بود .چون همه ،حق داشــتند خدايان خود را در “ دارمهر “

بريده بريده ،جادو ميكنند .تنها راه حل مسـئله در چهارچوبه بسـيار

بگـذارنـد يـا نقش كننـد ،چون همـه اين خـدايـان در واقع ،نمـاد خـداي

محدود ،اينســـت كه آيه نامبرده در باال ،بطور صـــريح ،در قانون

بي نـام و نـا پيـدائي بودنـد ،كـه در همين خـدايـان شـ ـكـل بـه خود

اسـاسـي ،نسـخ گردد ،و سـراسـر روحانيون “ همه مذاهب اسـالمي

ميگرفت و خود را در همـه ميـافشـــانـد و ميگســـترد .همـه در يـك

بدون اسـتثناء “ زير آن امضـا ،كنند .تنها با اين محدويت اسـت كه

خانه ،با هم جشــن خدايان را ميگرفتند .طبعا جشــن با هم ،ايجاد

ميتوان حداقل امكاني براي تاسـيس جامعه مدني و آزادي عقايد و

آميزش همـه را بـا هم ميكرد .خواه نـا خواه ،انـديشـــه “ خـدائي كـه

وجدان در جوامع اســالمي گشــود .ناديده گرفتن اين آيه ،و اكتفاء

گوهر وجودش قدرت “ اسـت ،اين انديشـه اولويت عشـق و پيدايش

كردن به بحثهاي سـياسـي خشـك و خالي ،جز فريب دادن خود و

جهان از عشـق و قداسـت جان را طرد و نفي ميكرد .و تصـويري

ديگران ،پيايند مثبتي ندارد .سـخنان سـازندگان اسـالمهاي راسـتين،

كه از اين فرهنگ ميسـاخت ،تصـويري بسـيار تنگ و مسـخ شـده

كه اغلب از جرگه روحانيون نيسـتند ،هيچگونه اعتبار اجرائي ندارد.

بود كه نقصها را بسيار بزرگ ميساخت ،و حسن ها را به كلي انكار

وگرنه مســئله در كليه كشــورهاي اســالمي ،الينحل باقي خواهد

ميكرد .اين بود كـه مســـئلـه بنيـادي اين اديـان نوري ،برانـداختن

ماند ،و همه آرزوها براي ايجاد دمكراسـي و آزادي و برابري ،برباد

انديشـه “ همال و همبغ “ در سـراسـر دامنه ها بود .جهان را همه با

خواهد رفت ،و يك مشـــت حكومت ،با ظاهر ســـازي انتخابات و

هم نميوفرينند ،اجتماع را همه مردم با هم ،نميافرينند .بهشـــت را

قانون اســاســي و ...به وجود خواهند آمد ،و در باطن همان آش و

فقط اهلل و يهوه ميوفريند .يعني سـعادت ،فقط سـاخته دسـت يهوه و

همان كاســه باقي خواهد ماند .دمكراســي دروغين ،جامعه مدني

اهلل و پدر آسـمانيسـت ،نه زائيده از انسـان .انسـان ،هيچگاه قادر به

دروغين ،آزادي دروغين ،برابري دروغين ،قانون اسـاسـي دروغين،

ســاختن بهشــت در جهان نيســت .اين بود كه برانداختن خدايان

قـانون دروغين ...و بـاالتر از آن “ ايمـان دروغين “ و “ ريـاكـاري

ديگر ،گوهر اين خدايان نوريســـت .انســـان فقط در آســـمان به

مداوم در همه امور زندگي “ ،حاكم بر اين اجتماعات خواهد ماند.

سـعادت ميرسـد .سـعادت را فقط خدا ميوفريند نه انسـانها با هم .و
پيويند مستقيم و غير مستقيم انديشه توحيد ،پيكار و حرب با عقايد
و اديان و مكاتب ديگر اســت ،كه دم از حقيقت ميزنند .و تنها راه
آن ،كوشـش در نابود كردن روئسـا و رهبران و پيشـوايان اديان و
مذاهب و مكاتب فكري ديگر اسـت .چون كسـي نبايد باشـد كه از
انـديشـــه هـاي ديگر و خـدايـان ديگر ،دفـاع كنـد .و همين منطق
گوهري اين اديانســت كه در اســالم ،در آيه “ فقاتلوا ائمه الكفر ـ
سـوره التوبه “ عبارت بندي شـده اسـت ،و اسـالم بر شـالوده آن،
هسـت ،و بدون آن نيسـت .مفهوم اين آيه به زبا ن روز ،اينسـت كه
“ سراسر رهبران افكار و عقايد و مذاهب و اديان ديگر را بكشيد “
اسـالم با كاربرد اين آيه در اين هزار و چهارصـد سـال ،و كشـتن
رهبران فكري و ديني و مذهبي ،توانسـته اسـت ،اديان و مذاهب و
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آريا برزن زاگرسي

گسستن و انديشيدن
بيا تا خويشتن را باز يابيم  /كه ما خود ،كعبه و امالكتابيم

از چه چيزي بايد گسست؟ آيا از دانسته ها و تلقينات و اعتقادات

و مراجع اقتدار و امثالهم را متزلزل و رسوا كرد .فقط انديشنده اي

تلنبار شده در مغز خويش يا از “ خود“؟ كسي كه “خودش “ را به

كه به چنان ارزشها و اعتقادات و مراجع ايمان ندارد ،مي تواند جرأت

دور مي اندازد تا به تبليغ و ترويج و دفاع از عقيده اي يا ايدئولوژيي

متزلزل كردن را داشته باشد ؛ وگرنه كسي كه برده و ذليل و مطيع

يا مذهبي روبياورد ،چگونه مي تواند انديشه اي را در يابد كه

چنان اعتقاداتي مي باشد يا رعايت و مالحظة آنها را ميكند ،هيچگاه

برآنست او را به “ خود “ آورد؟ .ما زماني مي توانيم در باره چيزي

جسارت گالويزي با مسائل جامعه اش را ندارد .فقط انديشيدن

تازه سخن بگوئيم كه بتوانيم بر آنچه كه در گذشته ،گفته شده

فردي ماست كه مي تواند سراسر تابوهاي اجتماعي را درهم بكوبد.

است ،چيره شويم .با نا ديده گرفتن گفته شده ها ،هرگز به فكر تازه

از اين رو ،براي شك كردن به اعتقادات و ايدئولوژيها و مذاهب و

اي نخواهيم رسيد .زيراگفته هاي كهن با روح ما سازگاري يافته

فلسفه هاي آلتي بايد از تار ـ و ـ پود و تاثير آنها آگاهي مايه دار

اند و در وجود ما ريشه دوانيده اند .فكر تازه و نوانديشيده ،زماني

داشت .همين آگاهي ما از هر اعتقاد و مذهب و ايدئولوژي و نيز

زنده و پويا و تاثير گذار خواهد بود كه در ريشة وجود ما ،افكار كهن

ميزان تاثيراتش ،نشانگر تسلط ما بر آنهاست .شدت وابستگي و

را در خود جذب كند و بگوارد و سپس آنها را متزلزل و متالشي

تابعيت ما از هر ايدئولوژي يا مذهبي يا عقيده اي ،تابع ثانوي از

كند .زيرا فكر تازه ،زماني مي تواند رشد كند و ببالد كه بر افكار

ذهنيت ماست .هرچقدر آن ايدئولوژي يا مذهب يا عقيده ،ناآگاهانه

كهن ،چيره شده و آنهارا در تصرف خويش داشته باشد .از اين رو

تر و ناگواريده تر و نفهميده تر در مغزها جا افتاده باشد و ما نيروي

پرسش ،رانه ايست ژرف براي جستن و كشف راستي و حقيقت.

محسوس و مرئي كردن آنها را نداشته باشيم ،به همان

اندازه،

دانسته ها و اعتقادات و تلقينات ما (آنچه اجتماع ما به نام دانائي به

نيرويهاي عاطفي ما به آنها پايبندتر و قويتر مي باشند .به همين

ما ميدهد) مانع كشف حقيقت و راستي هستند .به همين دليل،

سبب ،خيلي نا معلومتر و تاريكترند ؛ يعني در دسترس گازانبر معرفت

پرسش نه تنها جويا ميشود ؛ بلكه ديواره هاي ابهت و اعتبار و

ما قرار نمي گيرند و ذهنيت و روان ما را در چنگال خود

دارند.

جالل دانشهائي را متالشي مي كند و فرو مي ريزد كه در اجتماع،

هرعقيده و مذهبي ،زماني سلطه جوئي اش بر ذهنيت و روان ما

معتبر و استوار شده اند .آن انساني كه در پرسيدن ،گستا و جسورانه

محدود و مشخص مي شود كه اصول و فروع و جزئياتش شناخته

مي انديشد و سخن ميگويد ،انساني جوينده مي باشد .از اين رو ،آن

و فهميده شود .افكاري كه با مقاش و گازانبر معرفت ما گرفته و

افكاري كه برذهنيت ما مسلط شده اند و ما را فقط به تكرار يك

سنجيده نشده اند در ذهنيت و روان ما تاثير و نفوذ شديدي خواهند

نوع اصطالحات و قوالب يكنواخت گماشتند و از هرگونه تنوعي

داشت .تلنبار كردن اعتقادات مذهبي و ايدئولوژي و مسلكي و

ممانعت كردند ،آن افكار در ذهن و روان ما مستبد شده اند و آزادي

انديشه هاي به اصطالح علمي ،ريختن انبوه قواي بي بند ـ و ـ بار

انديشيدن را از ما به تاراج برده اند .افكاري كه در بيانشان همواره

و مهار نشده در مغز و روان ماست .براي آنكه بتوان نيروي

به عبارات كليشه اي و كلمات ثابت باز ميمانند ،افكاري هستند كه

انديشيدن تازه داشته باشيم بايد توانست از بسياري از اين افكار و

مرده اند و فقط از مغزهاي گنديده ترشح ميشوند .به همين دليل،

اعتقادات ناآگاهانه و ناگواريده و نفهميده در ذهن و روان گسست

از ذهنيتهاي منجمد است كه پيوسته حرفهاي سترونساز جاري

و آنها را به دور انداخت .از اين رو ،كسي كه توان فلسفيدن

ندارد،

ميشود.

محكوم فلسفه هائيست كه بي خبر از او ،روح و ذهنيت او را فرا
اند.

آزادي انديشيدن در اينست كه هر چيزي را مي توان در باره اش

گرفته

انديشيد .فقط مسئلة تفكر در روياروئي با اجتماع به اين باز بسته

با زلزله انداختن در كوههاي سر به فلك كشيدة انديشه نيست كه

است كه تا چه اندازه مي توان ارزشها و اعتقادات و تابوها و تقديسها

تفكر آغاز ميشود ؛ بلكه با گسستن از اعتقادات و گرايشهاي نامرئي
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و نا محسوس و ناآگاه در ذهن و روان است كه انسان مي تواند

سنجشگرش باشد ،مي تواند منتفي و منسو كند .همچنين وي

راهي به سوي انديشيدن بيافريند .افكار نامرئي ،قدرت سلطه

آنچه را كه از اين راه به دست مي آورد هرگز به نام حقيقت و علم

گرشان اعجاب انگيز است .زيرا ما با آلتها و روشهاي معمولي

و معرفت مطلق به ديگران نمي سپارد ؛ بلكه محتوياتي را به

معرفت خود نمي توانيم به آنها دسترسي داشته باشيم و نمي دانيم

ديگران براي وا انديشيدن افكارش مي دهد تا ديگران نيز با

كه به آنها ايمان داريم و در زندگي عملي بر طبق آنها مي زييم .از

دگرگون كردن و نفي كردن و تصحيح آنها بر مرجعيت يابي و

لحظه اي كه من به انديشيدن شروع ميكنم ،هر معرفتي فقط به

استقالل انديشة خود برسند و بتوانند معرفتها را فقط به اعتبار عقلي

اعتبار و رسميتي كه من به او مي دهم ،وجود دارد و به اعتبار و

و تجربي خودشان معتبر و به رسميت بشناسند .وقتي كه انديشيدن

رسميتي كه من به او ندهم ،معرفت نيست .انديشيدن در باره

فردي زائيده بشود ،حقانيت و مرجعيت از هر معلم و استاد و مركز

معرفتي كه به من عرضه ميشود يا به من تحميل شده است،

تحصيلي و نيرويي ماوراالطبيعه و غيره گرفته و ملغي مي شود .در

آموختن و فراگرفتن آن معرفت نيست .در انديشيدن ،هيچگونه

اين راستاست كه هر انديشه اي از مغز هر كسي كه آفريده شده

معرفتي كه من از گذشته دارم يا در حال به من عرضه مي شود،

باشد بايد از نو وا انديشيده و باز كاويده شود .وا انديشيدن ،همواره

معرفت نيست و نمي تواند معرفت باشد ؛ مگر آنكه مرجعيت فكري

يافتن آغازي ديگر در انديشيدن است .هيچ فكري از يك آغاز

خود من ،آن مرفعت را از نو بپذيرد .بعد از لحظه اي كه انديشيدن

مشترك و ثابت براي جويندگان خويشانديش شروع نمي شود .هر

من با شيوة خاص خود من ،آن انديشه ها را بر سنجيد و تصحيح

انساني كه خودش بينديشد ،آغازي ديگر و روشي نو خواهد آفريد.

كرد و تغيير داد و باز انديشيد ،آن معرفت و سنت و اعتقاد مي تواند

به همين سبب ،مدارائي با اعتقادات و مسلكها و گرايشهاي عقيدتي

نام معرفت بخود بگيرد .من از ديگري معرفت اكتساب نمي كنم.

ديگران ،موقعي آغاز ميشود كه انسان در نهان ،نسبت به مطلق

هيچكسي نمي تواند به انسان انديشيده و جوينده ،معرفتي تعليم

ناميدن حقيقت خود ،نسبت به امتياز ارزشهاي خود شك كند .كسي

بدهد .زيرا هيچ معرفتي ،آموختني و تعليمي نيست ؛ بلكه انديشيدني

كه به مطلق بودن حقيقت خود ايمان دارد با هيچ فكر و عقيده و

است .براي جوينده اي كه به تن خويش مي انديشد ،هيچ علمي

ديدگاهي نمي تواند مدارا باشد .حقيقت ،همه جا باري بر دوش

معتبر نيست .معرفت ،هيچگاه دانشگاه و معلم و استاد ندارد و هرگز

جويندگي است .هركسي مالك حقيقت است ،نمي تواند جوينده

نيز انتقالي نيست .تنها منابع و ماخذ انسان انديشنده فقط و فقط

باشد .براي جستن بايد در آغاز از حقايق و اعتقادات خود گسست.

تجربه ها و دريافتها و تأمالت فردي اش مي باشند و بس .او از

آن مذهب و ايدئولو/ي و عقيده اي را كه در كلية جهات زندگي،

تفكرات فيلسوفان و متفكران ديگر انگيخته ميشود ؛ ولي تابع آنها

محتويات قطعي و يقيني را پذيرفتن بي چون ـ و ـ چرا توصيه و

هرگز .زيرا معرفت فقط مي تواند زايشي و جستني و انگيختني

تبليغ مي كند ،نبايستي آن را پذيرفت .زيرا راه تفكر را مي بندد.

باشد .انديشنده ،هيچگاه به دنبال معلم نمي گردد .براي او در اين

تفكر موقعي مي تواند جنبشي داشته باشد كه روزنه اي از بي يقيني

گيتي فرا دامنه ،نه معلم وجود داشته است نه معلمي به وجود

و غير قطعي بودن باقي بگذارد .تفكر در همين جهت است كه به

خواهد آمد .به همين دليل ،او هيچگاه به كسي تعليم نمي دهد و

تكاپو مي افتد و آزادي دارد و به جهاتي كه قطعيات و جبريات و

از هيچكس نيز تعليم نمي پذيرد .وي هرگز نمي كوشد كه انديشه

يقينها قرار داده شده اند ،نمي تواند به كنكاش و جست ـ و ـ جو

هايش را به حقايق تعليمي واگرداند تا آنها را در دانشگاهها و

بپردازد .تفكر در كاستن يقينها ،امكان جنبش پيدا مي كند و در

آموزشگاهها و مدارس تدريس كنند .در اين لحظاتي كه انسان

افزايش يقينها ،امكانات حركت را از دست مي دهد .از اين رو ،كسي

جوينده بكوشد انديشه هايش را به حقيقت تبديل كند و معلم و

كه مي خواهد بينديشد ،بايد در آغاز در يابد كه تا چه اندازه انديشه

مروج و دعوتگر حقيقت يا علم خود شود ،از آن به بعد است كه از

هايش ،انديشيده مي شوند ،بدون آنكه او به تن خويش ،انديشيده

انديشيدن دست كشيده است.

باشد .ما زماني مي توانيم بگوئيم كه انديشيده ايم كه در يابيم چقدر

انديشنده بايد هر آن چيزي را كه ديگران از گذشته و حال به او

از انديشه ها در ما بدون نقش ما ،انديشده شده اند .قدرتهائي كه

سپرده اند ،وا انديشد و باز كاود تا ماهيت انگيزندگي آنها را استنباط

در مغز و روان ما حركت تفكر را منحرف و معين مكنند ،بايد شناخت

كند و سپس بتواند مرجعيت و قدرت سلطه گرشان را از آنها بزادايد.

تا تفكر را از چنگال نفوذ آنها بتوان بيرون كشيد .اينست كه هركسي

او در اين روند ،هر نوع مرجعيت معرفتي را كه فراسوي انديشة

كه به استبدادورزي عقايد و مذاهب و ايدئولوژها و فلسفه هاي آلتي
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احترام مي گذارد ،شعور و فهم و تجربه هاي مايه دار خود را پايمال

عقيدة آنهاست .حقيقت را نقض مي كند .چنين انسانهائي به مذهب

و تحقير مي كند .مدارايي با هرگونه استبدادي ،پشت كردن به

و عقيده و مسلك و ايدئولوژي خود ،ارزشي بيش از آنچه كه

دارد،

آزادي است .تفكر ،رعايت هيچ گونه استبدادي را نمي كند.

مي دهند ،بطوريكه قبول يا ضديت ديگري را با اعتقادات خود ـ

مدارائيهاي متمادي ،باري سنگين و طاقت فرسا بر دوش نسلهاي

شيوة وابستگي او به افكار آنها ـ سبب حقانيت يا بطالن حقيقت

آينده مي باشد .هر انقالبي ،كفارة مدارائيهاي نسلهاي پيشين است.

آنها ميشود .قبول يا ضديت با مذهبي يا ايدئولوژيي يا عقيده

اي،

ما نبايستي بار خود را بردوش آيندگان بگذاريم .از اين رو ،كنار

ولو آنكه اين فكر در هاله اي از تقدس و احترام نيز باشد ،يا نقض

آمدن و تسامح با استبداد دوران از هر گونه اي كه مي خواهد باشد،

حقيقت نيست ؛ بلكه رابطة وابستگي ـ كميت و شيوة وابستگي ـ

باريست كه ما آگاهانه بر دوش فرزندان و نوادگان خود خواهيم

ما با ديگري را نسبت به آن مذهب يا عقيده يا ايدئولوژي نشان مي

گذاشت ؛ چنانكه مدارائيهاي پدران و نياكان ما با مستبدين گذشته،

دهد .مؤمنان به عقيده اي يا ايدئولوژيي يا مذهبي كه مي گويند ما

چه مذهبي چه سياسي چه اقتصادي و امثالهم ،باريست كه پشت

مالك ممتازترين و كاملترين و برترين و علمي ترين و مترقي ترين

ما اكنونيان را بسيار خم كرده است .مدارائي با هرگونه استبدادي،

و پيشروترين و آزاديبخش ترين حقيقت هستيم ؛ ولو آنكه در

آن را محترم مي كند و احترام نيز دوام هر مستبدي را تضمين و

محتويات عقيدتي يا مذهبي يا ايدئولوژيكي آنها ايده آلهاي عمومي

پايدار مي كند.

بشري نيز باشد ،حس امتيازيابي را در پيروان و معتقدين تقويت مي

در اينكه خوداختگان فكري ادعا و تبليغ مي كنند كه ما بايد به

كنند و رشد مي دهند .ادعائي كه ايجاد امتياز ميكند ،خود به

يك عقيده يا مذهب يا ايدئولوژي ايمان و اعتقاد مطلق داشته

ايجاد طبقه و اختالف و ستم طبقاتي نيز مي كند .ادعايي كه برتري

باشيم ،نشانگر پرتواني شخصيت ما نيست ؛ بلكه حكايت از فقر

و امتياز ايجاد كند ،همة پيروان و معتقدين را متظاهر و رياكار بار

رسواگرانة مغز و روان ما مي كند .آن كسي كه افكارش لبريز مي

مي آورد .از اين رو ،بايستي بسيار كوشيد تا انساني فرا بين و شكيبا

شود ،به هيچ عقيده و مذهب و ايدئولوژيي پايبند نيست و آن كسي

و فكور بارآمد و براي آنكه نيروي گفت ـ و ـ شنود با ديگران را

كه نمي تواند يا تالش نمي كند كه بينديشد با ايمان كور و نسنجيده

داشته باشيم ،بايستي از حقيقت پنداري عقيده و مذهب و ايدئولوژي

به عقيده اي يا مذهبي يا ايدئولوژيي ،فقر انديشيدن خود را جبران

خود دست برداريم و آن را فقط به عنوان “ انديشه “ بينگاريم و

و تامين مي كند .بدين ترتيب كسي خود را اسير و عبيد عقيده يا

باطل و كذب و دورغين شمردن ديدگاههاي ديگران را به مقام فكر

مذهب يا ايدئولوژي مي كند كه در انديشيدن اخته شده باشد .در

ارتقا دهيم .زيرا هيچ كس مالك حقيقت نيست و عقايد و مذاهب

اصل با دستهاي خودش ،خود را اخته كرده باشد .اين گونه “

و ايدئولوژيهاي ما ،حقيقت نيستند ؛ بلكه حقيقت در زاوية گفت ـ

خوداختگان فكري “ در جامعة ما بس ـ بسيارند و در هر كوي و

وـ شنود ما پديدار مي شود .حقيقت در ميان تالقي و تصادم افكار

برزن مطبوعاتي مي توان سيمايشان را از البالي كاغذ سياه

است ؛ نه در مذاهب و ايدئولوژيها و عقايد مطلق پنداشته .اينست

كردنشان به عيان ديد .گردآوردن و ترجمه كردن افكار ناگوارده و

كه براي يافتن زاويه ها بايستي از تلقينات “ محمد ابن عبداهلل “ و

نفهميده و نسنجيدة بيگانگان براي آناني كه در انديشيدن به تن

“ كارل ماركس “ و ديگر پيغممبران كهنه و مدرن و پسامدرن

خويش عقيم و عاجزند ،جانشين ثروت خويشانديشي مي شود .هرآن

گسست و انديشيدن به تن خويش را آموخت

خود،

و آزمود.

چيزي را كه طيف “خوداختگان فكري “ نمي توانند از راه مغز و
فهم خود به آن برسند ،با گردآوري انديشه هاي مبهم و ثقيل
ديگران :جبران كمبودهاي فكري خود را مي كنند “ .خوداختگان
فكري “ از مروجان و مبلغان مذاهب و ايدئولوژيهاي رنگارنگ
هستند .وليكن در جهان انديشه ،ما هيچگاه با جمع آوري و ترجمة
افكار ديگران در مقولة خويشانديشي هرگز آفريننده و سرشار از فكر
نخواهيم شد .مؤمنان و معتقدان و ايدئولوژيگرايان مي پندارند كه
هركس همعقيده و هم مسلك و هم مذهب آنها شد ،حقيقت را نيز
تائيد و تصديق مي كند و آن كسي كه عليه مذهب و ايدئولوژي و
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نور و آينه
شعر و انديشه

زير نظر :مهرانگيز رساپور(م .پگاه)

اشاره:
از ايــن شــماره در نشــرية “ تــالش “ صــفحاتِ ويــژه “ شــعر و انديشــه “ بــا نــام(نور و آينــه) زيــر نظــر مهرانگيــز رســاپور(م .پگــاه) شــاعر امــروز،
گشوده مي شود .بنا بــراين از شــمارة آينــده گــزينش و تنظــيم اشــعار و مطالــب ادبــي ـ فرهنگــي صــفحات(نور و آينــه) نشــرية “ تــالش “ بــا ايشــان
خواهد بود.
براي آشنائي بيشتر خوانندگانِ تــالش بــا جايگــاه شــعري (م .پگــاه) ،در ايــن شــماره نقــدي را كــه شــاعر نامــدار ميهنمــان “ نعمــت آزرم “ بــر دفتــر
اخير شعر ايشان “ پرنده ديگر ،نــه “ نوشــته انــد مــي آوريــم .ايــن نقــد افــزون براينكــه خواننــدگان مــا را بــا زبــان و فضــا و فرازهــاي شــعرِ “پگـاه “
بيشتر آشــنا مــي كنــد در بردارنــدة نكــاتِ بــديع و آموزنــده اي در بــابِ جــان و جهــانِ شــعرِ امــروز فارســي اســت كــه بــي شــك دســت انــدركاران و
عالقمندان به شعر معاصر را سودمند خواهد بود.
تالش

نعمت آزرم

“سفري به قاره هاي كشف نشدةدرونيِ“ شعر
يادداشتي بر:
پرنده ديگر ،نه
( مجموعه شعر مهرانگيز رساپور ـ م .پگاه)
“پرنده ديگر ،نه“ سومين دفترِ شعر “مهرانگيز پگاه“ است و در

چهارسال ـ به روي كاغذ آمده باشند .اما تپش و پويش زمان جاري

بردارندة  74شعر كه در  174برگ ،از سوي نشر نيما ،آلمان ـ اسن

در همه آ نها با ضربوهنگي يگانه است .بنابراين مي توان گفت كلِ

انتشار يافته است .دفترهاي نخستين و دومين شاعر “ ،جرقه زود

كتاب ،شعرِ بلند يگانه اي است و نام شعرهاي كتاب ،عنوانِ فصل

ميمرد “ و “ ...و سپس آفتاب “ پيش از اين ،به ترتيب در سالهاي

ها و نيم فصل هاي اين شعرِ بلند است.

 1993و  1997در ايران و لندن منتشر شده اند.

اگر تأثيرِ كيفيتِ زمانِ سرايش هر شعر را در چگونگي درونمايه و

شناسنامة كتاب ،روشن مي دارد كه اين شعرها ،كارنامة چهارسالة

زبان و ساخت پرداخت آن شعر ،مسلم بدانيم ـ كه مسلم است ـ

شاعر از  1374تا  1378خورشيدي خودمان است .شعرهاي اين دفتر،

يعني تاريخ حقيقي سرايش هر شعر را از چگونگي رنگ و بوي و

زمان و مكانِ سرايش ندارند و خواننده اهل و جديِ شعرِ امروزِ

آهنگ زماني كه در شعر تنيده و تپيده است باز شناسيم ،كه جز اين

فارسي ،با درنگي همدالنه در شعرها ،نخستين نكته اي كه در مي

نيست ،من تكرار مي كنم كه شعرهاي اين دفتر ،در زماني يگانه

يابد همين است كه شعرهاي اين دفتر در حقيقت نمي توانسته اند

سروده شده و اين زمان يگانه مي تواند در فاصله هاي تقويمي

و نمي بايد تاريخ داشته باشند زيرا گذشته از شعرِ نخست و شعرِ

تقسيم شده باشند.

پايانِ كتاب ،كه لوني ديگرند ،تمامي شعرهاي اين دفتر همزمان

نكته دوم اينكه زمانِ يگانه ،زماني خطي نيست ،زماني چند بتعدي

سروده شده اند ،اگر چه در تاريخ هاي گوناگون ،در فاصله اين

است و دايره وار ،كه گذشته و اكنون و آينده را ،در فضايي رنگين و
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تالش ـ دوره جديد
رويايي ،در هم مي آميزد و بربستر رودبارِ عاطفه اي زالل و پرخروش

بي گمان فصلي نو و آغازي ديگر است و در سير و سفر به گسترة

كه از چشمه سارانِ جاني شيفته مي جوشد و از ديروز به فردا جاري

آفاقي وسيع كه توان و شتابي بيش از پروازِ پرنده مي طلبد:.

است.
يگانگي شگفت انگيز احساس و انديشة تپنده در همة شعرهاي اين

پرنده نمي خواهم باشم  /پرنده كُند مي رود  /و هي بال مي

دفتر كه بسيار صميمانه واگويه مي شود ،بي آنكه نيازي به “قسم به

زند ،پرنده امروزين نيست  /مي خواهم سفينه اي باشم  /كه

صبح نيرومند“ باشد ،براي “تشخيص دهندگان“ مسلم ميدارد كه

اين نسل پرتاب شده را  /از زير منتِ ساية زمين بردارم  /و

“اين سخن حقيقت است“ و ناگفته پيداست كه براي شناخت حقيقت

آنجايي ببرم  /كه ديگر خاك ،ما را از خود نداند  /دلم مي

مي بايد نگاهي نو داشت و نگاه نو ،البته زباني نو دارد:

خواهد  /كليد گداختة نگاهم  /همة قفل هاي بسته را ،ذوب
كند  /تا انسان  /آخرين اميد پنهان كاري اش ،قطره قطره

هر صبح  /نور  /پشت پنجره ام پرپر مي زند  /كه بيايد تو /

فرو چكد  /و به اعتماد بينديشد( .پرنده ديگر ،نه ـ برگ )40

سحر خودش  /براده هاي خورشيد را  /بر پشت بامم مي
پاشد / ،اينجا / ...بوي هرچه ياد است  /بايد مچاله كني  /و

پيش تر گفتم كه مهرانگيز پگاه ،زباني ويژه يافته و چگونگي اش

پرت كني پشت افق  /و شبِ لوله شده را  /براي اينكه بيد

را از خودش بشنويم:

نزند  /بازكني گاهي  /و آفتاب بدهي( .دور ..دور ..دور ...برگ
) 23

در سفري به قاره هاي كشف نشدة دروني ام ،يافتمش /
شگفت نيست اين ؟  /شگفت نيست اين ؟  /كه عشق  /عالم

براي آشنايان به سير “بديع “ در شعر كالسيك فارسي و هم آنان

را از زنبيلش خالي ميكند ،روي ميز من  /و من در چشمانش

كه تاملي در بدايع شعر نيمايي و ادامة امروزينش در شعر فارسي

 /دنيا را دور مي زنم ؟! (دور ..دور ..دور ...برگ )40

معاصر دارند ،همين چند سطر از برگ هاي آغازين كتاب شعر “
مهرانگيز پگاه “ ،نگاه و زبانِ ويژه و جسور شاعر را در نوآفريني هاي

زبانِ هر شاعر را افزون بر ذخيرة واژگاني و فرهنگ شعري اش ـ

خود جوشش به خوبي نشان ميدهد .اين زبان ويژه اينگونه بوجود

بي ترديد ميزان صداقت و يگانگي شخصيت اوست كه شكل مي

آمده است كه شاعر هيچگونه محاسبه اي براي ساختنِ “ زبانِويژه

بخشد و توانا و تاثير گذار ميكند و نه بازي هاي آگاهانه و حسابگرانه

“ نكرده است ،اين زبانِ ويژه البته محصول عرق ريزانِ روحِ شاعر

بازبان ،بي آنكه فريادي خاموش در جانش ،در سينه اش تنوره

و ورزش هاي دروني شدة ذهن و زبان شاعر است و اين نكته بديهي

بكشد ...باري واژه ها ،تعبيرها و تركيب هاي شعري مهرانگيز پگاه،

ست و شايسته است كه شاعران جوان امروز ،از تجربه شاعرانِ ناكام

تكه پاره هاي پرتابي تب افشاني هاي بي تابانه جان شاعرند كه بر

عبرت گيرند .شاعراني كه از دهة چهل تا هنوز ـ در دو نسل ـ براي

روي كاغذ مي ريزند و او تنها اندكي آنها را مرتب مي كند و گاهي

توجيه و جبران ناتواني هاي آفرينشي شان ،كوشش هاي ناكامي

هم نمي كند:

براي ايجاد “ زبان و فرم مستقل “ در شعرشان كرده اند و “ موج “
هاي فراوان قراردادي براي خودشان ساخته اند غافل از اينكه موج،

من تازه ام  /و همچون شيرِ تازه  /فوران مي كنم  /از پستانِ

از وزش توفان بردريا برمي خيزد و نه از بخار فنجان قهوه در بنگاه

رگ كردة شعر / ...من مي توانم زمين را از زير پاي سياست

هاي معامالت ادبي و محفل هاي مريد و مرادي .و از حافظ بياموزند

و مذهب  /چنان بكشم  /كه جهان واضح شود ،واضح ...و مي

كه :به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست “ .مهرانگيز پگاه “،

توانم  /تكه اي از صبح را بكنم  /و در جيب شب بگذارم  /من

به گواهي دفترهاي “ جرقه زود مي ميرد “ و “ ...و سپس آفتاب “

واكسن ضد تاريكي مي سازم / ...من آب را ورق مي زنم  /و

نشان داده است كه با ميراث شعر كالسيك فارسي به خوبي

دريا را تا ته مي خوانم / .من شعر را چرخانده ام  /پشت و

آشناست .شكل و شيوه هاي شعر سنتي و نيمه مدرن را آموخته و

رو كرده ام  /زمين زده ام چون ،شير لنگ  /بلند كرده ام /

آزموده است .اما اين دفتر “ پرنده ديگر ،نه “ در كارنامة شاعري او،

چون كودك زمين خورده  /من ميگويم  /قلم كه برسد  /كاغذ
 /كلماتش را درسته ،درسته مي بلعد.
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بگويم كه يكي از اصلي ترين معيارهاي تشخيص “ شاعر “ از “ نه
شاعر “ در درازمدت ،ميزانِ نفوذ و تأثير آن شاعر در حافظة جمعي

بي تابي جان شاعر ـ به هنگام سرايش ـ البته بي تابي در شيوة

و ذهنيت شعري زمانة ،يعني ماندگاري شعرش در ذهن خوانندگان

بيان

جدي شعر است ،و كارنامة شعر فارسي از رودكي تا امروز بهترين

را همراه دارد .زبان شاعر پرشتاب و پرتپش حركت ميكند ،تصوير و

گواه اين مدعاست...

تعبيرها مي خواهند هرچه عميق تر حس ها و بي تابي هاي كنده

از شاعران نسل اول پيروان نيما مثل :اخوان ،شاملو ،سپهري و

شوند و پرتاب شده از جان شاعر را بازتاب دهند ،بي آنكه چندان در

فروغ ،نمونه هاي موفق و ماندگار از اينگونه شعرهاي بلند(از هركدام

بند ظرافت هاي جمال شناسيك پذيرفته شده در شعر بمانند ـ نكته

چندي و چندتا) مي توان نام برد ،همچون “ زمستان “ اخوان“ ،

اي كه مي تواند مورد بحث باشد ـ اما سيل مي خروشد ،زمزمه هم

سرود مردي كه خودش را كشت “ شاملو “ ،صداي پاي آب “

نمي كند ،هميشه هم زالل نيست و از بستر پرجوش و خروشش

سپهري و “ و هم سبز “ فروغ ...شعرهاي بلندي كه مثل جريان

سنگ پاره هايي هم به اينسو و آنسو پرتاب مي شود.

رودخانه شما را با خود مي برد و نمونه هاي ديگر هم از شاعران

باري نمونه هاي موفق تجربه هاي دروني شده و حسي شده و تاثير

ديگر هست .اما نمونه هاي وارونه اش هم كم نيست.

گذار را در كارنامة شعر فارسي معاصر ،بيشتر در شعرهاي كوتاه مي

شما شعر بلندي را مي خوانيد ،متوجه مي شويد در شما تأثيري نمي

توان يافت:

كند ،با دقت بيشتري مي خوانيد بازهم حس و عاطفه و خيالي را در

شب با گلوي خونين  /خوانده است ديرگاه  /دريا نشسته سرد  /يك

شما برنمي انگيزد ،فقط احساس مي كنيد داريد چيزهايي را مي

شاخه در سياهي جنگل به سوي نور  /فرياد مي كشد(شاملو) يا :اي

خوانيد و سرانجام شعر را تمام مي كنيد و با تمام شدن سطرهاي

عطر ريخته  /عطر گريخته  /دل عطردان خالي و پر انتظار توست /

آخر شعر ،خود شعر هم در ذهن شما تمام مي شود ،.مثل خبري كه

غم يادگار توست (كسرايي) .يا :لحظة ديدار نزديك است  /باز من

در روزنامه خوانده باشيد.

ديوانه ام مستم  /باز گويي در جهان ديگري هستم  /هاي ،نخراشي

اين ها را اشاره كردم تا بگويم شعرهاي بلندِ “ مهرانگيز پگاه “ ،كه

به غفلت گونه ام را تيغ  /هاي نپريشي صفاي زلفكم را دست /

بيشترينة شعرهاي دفترش هست ـ هركدام از آغاز تا انجام ـ با

آبرويم را نريزي دل  /لحظه ديدار نزديك است(.اخوان)

خوانندة جديِ شعر مي آميزد .خواننده شاعر را كامال حس مي كند

بي گمان فوران احساس از اين شعرهاي كوتاه سرريز مي كند و با

و در فضاي عاطفي و احساسي شعرش قرار ميگيرد ،صراحت و

خوانندة شعر در مي آميزد .اما در شعر هاي بلند ،جهش و خيزش

روشني زبان “ پگاه “ ،و بديع بودن فضاي شعرش ،خواننده را به

جان شاعر و ايجاد فضاي احساس مشترك با خواننده كاري سخت

بارها خواندن شعرش دعوت مي كند...

دشوار است و در شعرهاي بلند تشخيص اينكه ،شعر “ گفته “ شده

اگر بخواهم بنيادي ترين چشم اندازهاي انديشگي و دلمشغولي

است و يا “ نوشته “ شده است ـ جوششي بوده است يا كوششي ـ

شاعر را در اين دفتر ،در بياني كوتاه و نمادين ،بازگويم ،خواهم گفت:

دست يافتني تر است .شعرهاي بلندي را مي خوانيد ،از همان

جانماية كلي شعرهاي اين دفتر درونِ مثلثي است با اضالع مساوي:

سطرهاي نخستين سرايتش را در شما آغاز مي كند و هر چه پيش

“زن بودن “ “ ،جهاني بودن “ ،و “ امروزين بودن “ و بر زمينه اين

تر مي رويد ،بيشتر در شما جاري مي شود ،شمارا با خود و در فضاي

مثلث ،رنگ ارغواني شور و عشق تنيده است با نقطه چين هاي

خود مي برد و در پايان شعر ،حس مي كنيد در جاي اولتان نيستيد،

نارنجي طنز و طربناكي:

در فضاي شعر غرق شده ايد ،باز پسين سطرهاي شعر را خوانده ايد
اما حس مي كنيد شعر تمام نشده است و همچنان در شما جاري

چقدر زن بودن خوب است  /آنگاه كه زن  /هم طاليي حرف

است ،باز مي گرديد و دوباره و چند باره مي خوانيد ،در پيچ و خم ها

مي زند ،هم بنفش / ...چقدر زن بودن خوب است  /آنگاه كه

و نكته هايش درنگ و تامل ميكنيد ،در جريان اين تامل ها و

زن  /قلم را فتح مي كند  /و زمان خود را  /از دو سو كنار مي

بازخواني ها ،ذهن شما ،ناخودآگاه ،آن شعر را از آن خود مي كند،

كشد  /و راه مي دهد به عشق(.و اين سخن حقيقت است،

كامال جذبش مي كند و آن شعر در ذهن شما ماندگار مي شود و گاه

برگ )49

در ذهن نسل ها و فصل ها تكرار و ماندگار مي شود و همين جا
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از اينگونه توصيف و تصويرهاي بديع از زنانگيِ زن در تماميت اش،

دستاوردهايي ارزشمندتر را سزاوار است و خوانندگان جدي شعر

در لحظه هاي اوج يگانگي و از منظري وسيع و آگاه بر ارزش هاي

امروز را هدايايي ناياب تر ،ارزاني خواهد كرد.

زن بودنش در جهان هستي و آگاهي به معرفت جسم با نگاهي نو،

همانگونه كه نظامي گفته است:

در اين دفتر فراوان مي توان يافت .براي نشان دادن دو ضلع ديگر

آنچه در اين پرده نشانت دهند

مثلثي كه به عنوان تمثيل بيان كردم ،پاره شعرهايي كه در اين

گر نستاني به از آنت دهند !

يادداشت آورده ام به عنوانِ مشتي از خروار ،كافي است .جز اينكه

باري ...دفتر “ پرنده ديگر ،نه “ نشان ميدهد كه “ مهرانگيز پگاه “

بايد تاكيد كنم كه شعرهاي بلند “ شاهد من روز بود “ و “بامن ...؟“

براي خوانندگانِ جديِ شعر امروزِ فارسي ،ارمغان هاي بسيار بديعي

را مي توان مانيفستِ شاعر در اين دفتر محسوب كرد.

را در راه دارد و شاعر ،خود به درستي وعده داده است:

براي خوانندة جديِ شعرِ امروز فارسي ،دفتر “ مهرانگيز پگاه “
اين اميد را برمي انگيزد كه شاعر در كارهاي آينده اش بازهم چشم

به ديدارت مي آيم  /با پيراهني از صبح  /و چشماني از عشق

اندازهاي گسترده تر و افق هاي وسيعتري در پيش چشم خواننده

 /و آغوشي از شكايت و پرهيز ،عريان / ...پشت روياي

بگشايد و روزمرگيهاي ناگزير در زير سقف كوتاه و ابري غربت،

پرستوها  /منتظرم باش( ...تو دريافته اي .برگ )65

ذهنش را از دلواپسي براي ستاره هايي كه هنوز از ژرفاي آسمان

ــــــــــــــــــــ

شعرش برندميده اند ،باز ندارد.

ـ شعر و انديشه برگرفته شده از كتاب “ شعر و انديشه “ داريوش آشوري

بررسي تحليلي و اندام وارگي شعرِ مهرانگيز پگاه ،از حوصلة اين
يادداشت بيرون است و چندان نيازي هم بدان نيست ،كه گفت:
آفتاب آمد دليلِ آفتاب.

بايد دفتر شعر پرنده ديگر ،نه را خواند و باز خواند...
بيش از اينكه اين يادداشت را به پايان برم ،مي خواهم اشاره كنم
كه در سال هاي اخير ،زنان شاعر ما در خارج از كشور تالشهاي
موفقي در اروپا و آمريكا داشته اند كه شايستة توجه كامل اهل نظر
است .در دفتر “ پرنده ديگر ،نه “ چند لغزش قلم كوچك هست كه
حيف است ناگفته بماند :برگ  91واژه “ شفق “ كه سرخي غروب
است بجاي واژه “ فلق “ كه سرخي سپيده دمان است بكار رفته كه
گرچه غلط مصطلح باشد ،شاعر را نسزد .در شعر “ اينگونه ام با او “

زنداني

بيا به ديدارم
امّا
از در نيايي نيايي
دندان دارد در!
از پنجره نيز نه
پنجول مي كشد !
ديوار هم كه نمي گذارد...

نيا

به خانه ي سايه ام برو
اگر تو در بزني
سايه ام روشن مي شود

در اين فراز :دماغ به ستاره مي سايي  /خداوار ميروي و مي

آيي  /سهم همه را به خود مي بخشايي .كه ميبخشي درست
است .زيرا ميان دو فعل بخشيدن و بخشودن تفاوت معناست.
بخشودن از گناه كسي در گذشتن است و بخشيدن چيزي را بديگري
ارزاني داشتن ،تقديم كردن ...البته اين سهوها به هيچ وجه از ارزش
بنيادي كتاب نميكاهد و در تجديد چاپ قابل اصالح است.
براي مهرانگيز پگاه ،جديت بيش از پيش در كارهايش آرزو مي
كنم و يقين دارم كه او به عنوان شاعر ،چشم اندازهايي وسيع و
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شـهال شـفيق از زنان روشـنفكر و از فعالين جنبش مسـتقل زنان ايران اسـت .وي در سـال
 1362به اجبار از زندگي در ايران دســت شــســت ،با اقامت در فرانســه به مبارزات و
تالشـهاي پيگير خويش در جنبش آزاديخواهانه و تسـاوي طلبانه زنان ايران ادامه داد .در
اين ســالها شــهال شــفيق از طريق تحقيق و تفحص بويژه در زمينه شــرايط اجتماعي ـ
سـياسـي و حقوقي زنان در ايران و همچنين كشـورهاي مسـلمان نشـين و با ارائه حاصـل
تالشـهاي خود از طريق شـركت در سـمينارها ،بحثها و انتشـار بيروني آنها به عمق يابي
مباحث و چاره جوئيها به منظور پاســخ به مشــكالت زنان كشــورمان خدمت ارزنده اي
نموده است.
از جمله آثار منتشر شده وي:
ـ زنان و اسالم سياسي ،انتشارات خاوران ـ پاريس بهار 1379
ـ سوگ (مجموعه داستانهاي كوتاه) از انتشارات خاوران
پاريس بهار 1379
تشابه وضع زنان در كشورهاي اسالمي
تصادف يا نتايج يكسان تاريخي

الگوي “ زن مسلمان “ ابزار “ غرب ستيزي“

تالش :در پاسخ هاي خود به مقوالتي اشاره كرده ايد كه فكر

طرفدار حكومت ديني واقعيتهائي در جامعه مشــاهده ميشــود كه ما

ميكنم ضروري است ،تكيه بيشتري روي آنها بنمائيم .از جمله نقد

ناگزير از توجه بدانها هستيم از جمله اينكه:

شما به اصالح طلباني كه “ در صدد حفظ وضع موجودند“ .

الف  -صـفبندي اصـالح طلبان حكومتي برعليه نيروهاي بنيادگرا و

در شـــرايط التهـابي و بحراني حـاكم بركشـــور بـايـد اقرار كرد كـه

متحدين آنها يعني مجموعه اي كه حول محور رهبري واليت فقيه

تشـخيص “ وضـع موجود “ و تعيين مشـخصـه هاي آن چندان سـهل

و خواسـتار تقويت سـاختار اسـتبدادي حكومت اسـالمي گردآمدهاند و

و ســاده نيســت .امروز در ايران مجموعه پرتناقض و متضــادي از

جدالي كه در ميان دو جناح حكومت مشاهده ميشود.

نيروها بصـــورت موثر عمـل ميكننـد و هريك ســـعي دارند ،بعنوان
نيروي مسـلط روند اصـلي و مناسـبات اجتماعي را به نفع خود و در

ب ــ حمايت بخش گسترده اي از مردم و بخصوص جوانان و زنان

چارچوب فكري خود سـازمان و جهت دهند .مسـلما بسـته به تسـلط

از اصـالح طلبان حكومتي در برآمدهاي سـياسـي مختلف و از جمله

هر يك از نيروها و يا بسـته به تناسـب قواي آنان در مقابل يكديگر،

و بعنوان نمونـه ،حمـايـت مجـدد بخش گســـترده اي از مردم از

وضعيت زنان نيز دچار تغييراتي مثبت يا منفي ميگردد.

كانديداي اصـالح طلبان حكومتي ،در انتخابات دور هشـتم رياسـت

دركنار نيروي اجتماعي كه بتازگي بطور بارز و گسـترده تري تحت

جمهوري.

عنوان خط سـوم يا نيروي سـوم خوانده شـده و خواهان تحوالت و
اصــالحات اجتماعي همه جانبه خارج نظام ســياســي و ارزشــهاي

شـ ـمـا بعنوان فردي كـه اصـــالحـات بـه نفع زنـان را در خـارج از

اجتماعي ديني و ايدئولوژيك اسـت ،نيروي اصـالح طلبان حكومتي

چارچوب سـاختار و ارزشـهاي حكومت ديني تحقق پذير ميدانيد و از

هســتند كه ســعي ميكنند بحرانها و التهابات و همچنين بالتكليفي

همين زاويـه محـدويتهـا و تنگنـاهـاي ديـدگـاهي “ اصـــالح طلبـان

ها را از طريق اصـــالحاتي از جمله در وضـــعيت زنان در چارچوب

حكومت ديني “ را به نقد ميكشـيد ،واقعيتهاي فوق را در تحليلهاي

حكومت ديني و در حفظ آن حل نمايند .در رابطه با اصــالح طلبان

خود در چه جايگاهي قرار ميدهيد.
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بويژه آيا از نظر شــما شــركت و حمايت بخش وســيعي از زنان از

سياسي ـــ وجود حداقل حقوق اجتماعي و مدني است ؛ يعني بدون

جناح اصــالح طلب حكومت را ميتوان چنين ارزيابي نمود كه زنان

وجود آزادي شـخصـي در بيان عقايد خويش و انتشـار آن ،حق راي

براي خود چشم اندازي فراتر از ارزشها و الگوهاي مورد نظر اصالح

نمي تواند مبناي تعيين سـياسـت حاكميت قرار گيرد ،انتخاب خاتمي

طلبان حكومتي قائل نيستند ؟

هم در شـــرايط فقـدان حـداقـل حقوق اجتمـاعي و مـدني ،طبعـاد بـه
برآورده شـدن انتظارات راي دهندگان نيانجاميد .اين واقعيت سـبب

شـهال شـفيق :غير قابل انكار اسـت كه امروز ،بخش مهمي از مردم

كاهش آراء خاتمي در انتخابات اخير شــد .البته نمي توان گفت كه

ايران ،بويژه زنان و جوانان ،پشـتيبان اصـالح طلبان مذهبي هسـتند

همه 14ميليون نفري كه راي نداده اند چنين انديشـيده اند .اما حتي

و “ انتخابات “ برگذار شـده از جانب رژيم ،كه فاقد شـرايط انتخابات

بخشــي از آنها به اين نتيجه رســيده اند كه حوزه انتخابات عرصــة

دمكراتيك اســت ،به لطف شــركت فعال آنان اهميت پيدا ميكند.

محوري مبارزه اجتماعي نيسـت .اما در هرحال ميليونها نفر بار ديگر

بگمان من در برابر اين پديده ،پرســش اصــلي كه در مقابل ما قرار

به پاي صندوق هاي راي رفتند تا به رهبري (واليت فقيه) و اسالم

ميگيرد اين اســـت كـه چگونـه “ انتخـابـات “ در مملكتي كـه مبـارزة

گرايان ســرســخت ،نه بگويند و به خاتمي فرصــتي ديگر بدهند تا

حزبي و سـنديكائي در آن ممنوع اسـت و حتا افراد و جريانهايي كه

شـايد راه اصـالحات را هموار كند .در پس راي ها ،همانقدر اميد كم

ميخواهند در چهارچوب قانون اسـاسـي جمهوري اسـالمي فعاليت

و بيش به اصـالحات هسـت كه ترس از قدرت گيري واليت فقيه.

كنند ،اجازه شـركت در مبارزة انتخاباتي را ندارند ،مهم ترين عرصـة

امـا در واقع ،انتخـاب مجـدد خـاتمي بـه معنـاي تـداوم راه حـل ميـانـه

مبارزة سـياسـي قلمداد ميشـود ؟ ميدانيم كه اسـالم گرايان به قدرت

گيران و هر دو جناح حاكم اســت .يعني اگر قرار اســت اصــالحي

رســيده ،ظرف جمهوري را به كلي از محتواي خود خالي كرده اند.

بشـود ،نبايد به پايه هاي رژيم خدشـه اي وارد كند .فراموش نكنيم

تحت رژيم واليت فقيه ،نه مجلس ،مجلس دمكراتيك اســت و نه

كـه هيچ نظـامي نمي توانـد فقط بـا ســـركوب حكومـت كنـد و نيـاز به

انتخابات آزاد .اما از سـوي ديگر ،شـاهد بوده ايم كه تالش حكومت

درجـه اي از پـذيرش مردم دارد .اين گونـه “ انتخـابـات “ اين درجـه از

اســـالمي در تحميـل الگوي خود به جامعـه ،به دليـل ناخواني عميق

پذيرش را براي جمهوري اســالمي فراهم ميكند .اما مشــروعيت

آن با نيازهاي مردم ،به شـكسـت فاجعه بار نظام اسـالمي در عرصـة

واقعي رژيم را از طريق چنين انتخـابـاتي نمي توان تخمين زد .تنهـا

اقتصـادي ــــ اجتماعي و فرهنگي انجاميده اسـت .اين شـكسـت و

زماني از مشـروعيت ميتوان سـخن گفت كه انتخابات واقعي و آزاد

گســترش نارضــايتي ،رفته رفته به ايجاد شــكاف ميان حكومتيان

در كشـور برپا شـود و امكان چند و چون در ارزيابي مشـروعيت رژيم

منجر شـد “ .خاتمي “ در چنين موقعيتي “ خاتمي “ شـد .خاتمي در

را فراهم كنـد .به لحـاظ نظري ،اگر بخواهيم مشـــروعيـت نظام را با

واقع پـديـده اي بود كـه در آن واحـد از يـك ســـو بيـانگر برخي از

توجه به انواع مشـروعيت،چنانكه فيلسـوف و جامعه شـناس آلماني،

خواســتهاي مردم و از ســوي ديگر حامل خواســت نظام در جهت

مـاكس وبر ،مطرح ميكرد ،بســـنجيم ،بـه طور خالصـــه ميتوانيم

تـداوم بود .بـدون اين دوپهلوئي گـذشـــتن او از صـــافي گزينش و

بگوئيم كـه جمهوري اســـالمي ،از آن جـا كـه بـا تمـام قوا از برپـائي

رسـ ـيـدن بـه مقـام كـانـديـدا ممكن نبود .همين دو پهلوئي بـه خـاتمي

انتخابات آزاد جلوگيري ميكند ،فاقد مشــروعيت دمكراتيك اســت.

جايگاه ويژه اي بخشـيده اسـت .ظهور خاتمي در عرصـة انتخابات در

از آن جا كه مردم به ولي فقيه اش ،آشــكارا “ نه “ ميگويند ،فاقد

واقع ادامه روندي اسـت كه سـالها پيش آغاز شـده .روندي كه طي

مشــروعيت ســنتي هم هســت .و باالخره ،پس از درهم شــكســتن

آن از يك سو ،شكست مطلق حكومت اسالمي در اقتصاد و اجتماع

كـاريسـ ـمـا ،يـا جالل و جبروت آيـت اهلل خميني ،كـه قبـل از وفـاتِ او

و توسـعة نارضـايتي مردم ،سـبب برآمد جريان اصـالح طلبي شـد و از

صـورت گرفت ،حكومت اسـالمي فاقد مشـروعيت كارسـيماتيك هم

ســوي ديگر گلوله و طناب و چاقوي حكومت هرگونه ابراز جدي و

هسـت .پس بايد نتيجه بگيريم كه جمهوري اسـالمي سـالهاسـت با

پيگير عقيـدة مخـالف را بـه بـازي مرگ و زنـدگي بـدل كرد .چنين

بحران مشـــروعيت مواجه اســـت و به همين دليل گلوله و چاقو و

وضـعي صـحنة كشـمكش ميان “ خودي “ ها را به تنها عرصـة كم و

طناب را از دسـت نمي نهد .حال در چنين شـرايطي ،ميشـود داليل

بيش مجاز بيان مخالفت بدل نمود .مردم كوشــيدند از اين فرصــت

شـركت مردم در انتخابات را كامال فهميد .آنچه كه تقريبا غير قابل

اســـتفـاده كننـد .چـه بسـ ـيـاري بـه آن اميـد بســـتنـد .بخشـ ـهـائي از

فهم اسـت هيجان برخي از روشـنفكران و نيروهاي مخالف اسـت كه

روشـــنفكران ،دگرانديشـــان و مخالفان هم در پروبال دادن به اين

اينگونـه انتخـابـات را مهم ترين عرصـــة مبـارزه اجتمـاعي قلمـداد

اميـد كوتـاهي نكردنـد .امـا از آنجـا كـه شـــرايط حـداقـل كـارآيي حقوق

ميكننـد .حـال آنكـه وظيفـة آنـان بـه مثـابـه مـدافعـان آزادي ،توضـــيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31
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روندهاسـت و دامن زدن به روشـنگري و روشـن انديشـي .عرصـة

اي از پـذيرش مســـتقيم و يـا ضـــمني مردم قـادر بـه ادامـة حكومت

مبارزة اجتماعي در ايران امروز ،بيرون از حورة حكومت و صــندوق

نيســـتند .بهمين نحو ،چگونگي كاركرد مخالفان و كيفيت مخالفت

راي اسـت .در اين حوزه اسـت كه آزادي خواهان ،اگر هسـتند ،بايد

آنهـا هم در ادامه يا عدم ادامة ســـلطـة حاكمـان مؤثر اســـت .تاكيـد

ابراز وجود و عقيده كنند.

براين جوانب ،مارا به اين نتيجه ميرســاند كه از مســئوليت خود و
ديگري در شكل دادن به روند قضايا غافل نشويم و فراموش نكنيم

تالش :در ميـان نيروهـاي مـذهبي خـارج از حكومـت جمهوري

كـه در مواردي ،قربـانيـان ميتواننـد در عين حـال ،مســـتقيم و يـا غير

اسـالمي و حتي در ميان مخالفين سـرسـخت آن هم يافت ميشـوند

مســتقيم همدســت جالد باشــند ،مظلومين يار ظالمان و مخالفان

جرياناتي كه نوع برخوردشـان با “ مسـئله زن “ در نزديكي يا حتا در

همسو با حاكمان.

انطباق بارزي با اصــالح طلبان حكومت قرار دارد .يا حداقل تفاوت

“ اتفاقا “ مسـئله زنان ،يكي از موضـوعاتي اسـت كه بروشـني وجود

بنيادين و اسـاسـي با آن ندارد .بعبارت ديگر يكي از وجوه مشـترك

و اهميت اين كنش و واكنش را آشــكار ميكند .مگر نه اين اســت

ديدگاهي روشـنفكران ديني چه در داخل حكومت چه مسـتقل و چه

كه بسـياري از زنان ،به مثابه مادر و همسـر ،قرنها و قرنها در انتقال

مخالف آن ،نظرات آنان نسـبت به تبيين جايگاه ،حقوق و وضـعيت

و حفظ فرهنگ مردســاالرمشــاركت داشــته اند در عين آنكه از آن

زنان و آزاديهاي آنان اســـت .اين نيروها خارج از ميزان مخالفت يا

ستم ديده اند ؟

موافقتشــان با حكومت اســالمي ،اما در تعيين ارزشــها و روشــهاي

مگر نه اين اســت كه در مورد موقعيت زنان و رابطه زن و مرد ،در

زيســتي و الگوئي براي زنان از چارچوب احكام و اصــول اســالمي

بسـياري مقاطع تاريخ معاصـر ما ،نقطه نظرات روشـنفكران شـباهت

(البته در انطباق بيشتري با زمان و مكان) پا را فراتر نمي گذارند.

شگفت آوري به نقطه نظرات سنتي و مذهبي پيداكرده است ؟ (اين

از نظر شـ ـمـا چنين ديدگاههائي چقدر ميتوانند در شـــكل گيري

نكته را در مقالة مربوط به حجاب در كتاب اسـالم سـياسـي و زنان

آينـدة زنـان ايران نقش موثر برعهـده داشـ ـتـه بـاشـ ـنـد ؟ بـا توجـه بـه

باز شكافته ام)

وسعت و گستردگي اين نيروها آيا نظرها و چشم اندازهاي ارزشي و

پس نبـايـد حيرت كنيم كـه مشـــابـه نقطـه نظرات اصـــالح طلبـان

الگوئي آنها ميتوانند روزي به مانع اصـلي تحوالت اجتماعي عميق

حكومتي را ،در بيرون از حكومـت و از جملـه در صـــف مخـالفـان

به نفع زنان در جهت آزادي ،تساوي حقوقي بدل گردند ؟

بيابيم .اين واقعيت تنها ،بيشــتر و بيشــتر ،وظيفة جدل و نقد را به
روشـــنفكران الئيـك و دمكرات يـادآوري ميكنـد .نقـد و جـدل نـه به

شـهال شـفيق :پاسـخ به اين سـئوال ،نظير ديگر پرسـش هاي شـما ،ما

منظور حـذف نقطـه نظر ديگري ،بلكـه براي قوت بخشـــيـدن بـه

را بـه بحثي ميكشـــانـد كـه بـه نـاگزير از حوزة مســـائـل زنـان فراتر

نگرش الئيك و دمكرات .چرا كه امروزه جامعة بحران زدة ما ،براي

ميرود .پيش از اين هم در گفـت و گويمـان اشـــاره كرده ام كـه

خروج از بن بســـت ،راه ديگري جز جـداكردن دين از حكومـت و

پرداختن به مسـئله زنان ،بدون كوشـش در فهم تحول سـياسـي و

استقرار دمكراسي نداد.

اجتماعي جامعه ،عمق الزم را نخواهد يافت.

امـا بپردازيم بـه نقطـه نظراتي كـه عليرغم مخـالفـت بـا جمهوري

امـا در پرســـش خود بـه همگوني نظريـات برخي نيروهـاي مـذهبي

اســالمي ،در برخورد به مســئله زنان ،پا از چهارچوب بينش مذهبي

مخـالف حكومـت بـا ديـدگـاههـاي اصـــالح طلبـان حكومتي ،پيرامون

فراتر نمي گذارند و مسـتقيم يا غير مسـتقيم راه حل الئيك را “ غير

موقعيت زنان ،اشـاره كرده ايد و پرسـيده ايد كه نقش اين نيروها را

خودي “ تلقي ميكننـد .اين گونـه ديـدگـاههـا در حقيقـت ،در پي ارائـه

چگونه ميشــود ارزيابي كرد ؟ پرســش جالبي اســت و ما را به اين

مدل اجتماعي براســاس آموزه هاي اســالمي و قراني هســتند و

نكتـه اشـــاره ميـدهـد كـه نمي توان بطور مكـانيكي آنچـه را كـه در

موقعيت زنان را هم در همين چهار چوب ارزيابي ميكنند.

حكومـت ميگـذرد از آنچـه در بيرون از آن ر ميدهـد جـدا كرد و

اين نگرش محـدود بـه اصـــالح طلبـان مـذهبي حكومتي و يـا غير

فرض را براين گذاشــت كه حوزة حكومت مســتقل از بيرون عمل

حكومتي امروزين نيسـت ،بلكه از ابتداي قرن در ايران وجود داشـته

ميكند .در واقع همواره كنش و واكنشـي ميان حاكميت و بيرون از

اسـت .دكتر شـريعتي در اين حوزه موفق ترين بود .او دلي پرشـور،

حاكميت و از جمله مخالفين حكومت ،بر قرار اســت و بهمين دليل

ذهني حسـاس و سـخن و قلمي توانا داشـت ،تمام اسـتعداد نظريه

هم توازن قدرت در جامعه به يكســان باقي نمي ماند .توجه به اين

پـردازي خـود را بــه كــار گـرفــت و بــا تـلـفـيـق نـقـطــه نـظـرات

كنش و واكنش ،يـاد آوري ميكنـد كـه حـاكمـان بـدون تكيـه بر درجـه

اگزيسـتانسـياليسـتي ،ماركسـيسـتي و آموزه هاي اسـالمي و قراني،
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نظريه “ اسـالم رهائي بخش “ را شـكل داد و در ايران ترويج كرد.

حمـايـت بـازار و بـه لطف خمس و ذكـات از درجـه اي از اســـتقالل

فراموش نكنيم كـه در آن زمـان در عرصـــة جهـان ،روشـــنفكران

برخوردار گشـته اند كه تداومشـان را اسـتحكام بخشـيده .مسـاجد،

كشــورهاي اســتعمار زده ،نظير فانون و امه ســه زر ،به ســاخت و

همچنـان كه مدارس مذهبي و دههـا هزار آخوند و مال ،اجزاء جدائي

پرداخـت ايـدئولوژي هـاي رهـائي بخش محلي دســـت مييـازيـدنـد.

ناپذيرمذهب نهادي شده اند .شريعتي روياي آن را در سر ميپروراند

شـــريعتي هم به مثـابه فرزند زمان خود ،با تكيـه بر عاليق و جهـان

كه مسـجد و محل نماز ،محل تصـميم گيري براي سـياسـت و جامعه

بيني مذهبي خود ،مفاهيم شـيعه نظير ضـرورت مبارزه با ظلم مسـتقر

شـــود ،چنين اتفاقي افتاد .اما مســـلما واقعيت با روياي شـــريعتي

بـراي اســـتـقـرار عــدل ،شـــهــادت و فــداكــاري را بــا نـظـريــه

فرسـنگها فاصـله داشـت .چراكه در رويا ،رويدادها ميتوانند از منطق

اگزيسـتانسـياليسـتي “ تعهد و مسـئوليت “ ،نظرية سـوسـياليسـتي “

خويش كـامال فـاصـ ـلـه بگيرنـد امـا در واقعيـت ،اين منطق خود را بـه

مبارزه طبقات فرودســـت عليه طبقات فرادســـت “ و نظرية ضـــد

آرزوها تحميل ميكند .بهمين دليل در بحث بر ســـر جايگاه مذهب

اســـتعماري “ مبارزه با تهاجم فرهنگ بيگانه “ در هم آميخت و از

در حكومـت بـايـد حـداقـل منطق را در نظر گرفـت .براي اين كـار بـايـد

آن نظريه اي سـاخت كه مهر خود را برانقالب ضـد ديكتاتوري هم

بـه پرســـشـ ـهـايي بپردازيم كـه ظـاهرا بـديهي و پيش پـا افتـاده بنظر

زد .بعنوان مثال ،به مسـئله زنان باز گرديم .شـما بهتر از من ميدانيد

ميرسـند ،اما بدون پاسـخ گوئي به آنها نمي توانيم در تفكر به پيش

كه حاصـل نظريه “ اسـالم رهائي بخش “ شـريعتي در مورد زنان،

برويم:

ارائه تصـــوير زن مســـلمان انقالبي بود كه بر خالف زن ســـنتي

زمـاني كـه از اســـالم بـه عنوان مرجع مـدل اجتمـاعي صـــحبـت

مسلمان ،حجاب برايش سنگر مبارزه تلقي ميشد .حتما بخاطر داريد

ميكنيم ،منظورمـان دقيقـا چيســـت ؟ آيـا بـه محتواي پيـام روحـاني

كه در آن زمان ،در دانشـگاهها ،در صـفوف دانشـجويان ،شـاهد ظهور

اسـالم نظر داريم ،يعني دعوت به شـناختن و پرسـتش خداي يگانه و

و گسـترش اين مدل حجاب ميان دانشـجوياني كه به فعاليت صـنفي

برابري بندگان در برابرخدا و اجراي آداب و رسـوم مسـلماني از جمله

ــــ سـياسـي ميپرداختند بوديم .و بعدها در جمهوري اسـالمي اين

نمـاز و روزه و حج و ...؟ آيـا بـه قوانين اســـالم نظر داريم ؟ در اين

مـدل حجـاب ،بـه اونيفورم زنـان در شـــهر بـدل شـــد .ميبينيم كـه

صـــورت آيـا اين قوانين را فرااجتمـاعي قلمـداد ميكنيم ،يعني آنهـا را

“الگوي زن مسـلمان اصـيل و انقالبي “ ،همواركنندة گفتمان مسـلط

براي همـة زمـانهـا و مكـانهـا معتبر ميـدانيم ،اگر چنين اســـت چگونـه

جمهوري اسـالمي براي تحميل تصـوير “ زن مسـلمان “ شـد ،بي

ميتوان آنها را عوض نمود ؟ اگر ميتوان ،چه كسـاني شـايسـتگي

آنكه شـريعتي چنين منظوري داشـته باشـد .همچنانكه شـريعتي خود

اين تعبير و تفسـير را دارند ؟ حد و مرز اين تعبير و تفسـيرها چيسـت

“ ضــد آخوند “ بود ،اما ايدئولوژي “ اســالم رهايي بخش “ او ،از

؟ تضـــمين اينكه اين تعبير و تفســـيرها ،اين قوانين را از محتواي

جمله سـنگهايي بود كه جادة به قدرت رسـيدنِ حكومت روحانيون را

اصـلي خويش خالي نكند چيسـت ؟ چه كسـي مشـروعيت دارد كه

فرش كرد .شــريعتي اگر زنده ميماند و به عقايد خويش وفادار ،به

براين تعبيرات صحه بگذارد ؟

ظن يقين در جمهوري اسـالمي به زندان ميافتاد ،اما نهضـت او در

همـة اين ســـئواالت بـديهي ،از فرداي انقالب در برابر هرگونـه

اســتقرار جمهوري اســالمي نقش داشــت .او كوشــيد طرح جامعة

پيشـنهاد اصـالح طلبانه قرار گرفته اند .اقتدار خميني سـبب ميشـد

اسـالمي مبتني بر عدل را پي بريزد .اسـالم را به عنوان مرجع مدلِ

كه او خود پيشـنهاد كند و پيشـنهاد اش جنبة قانون بگيرد ،هر چند

اجتماعي عرضــه كند .براي اين كار به اســطوره و تاريخ نقب زد و

برخي روحـانيون نيز مخـالف بـاشـ ـنـد .امـا پس از پـايـان گيري اقتـدار

كوشيد براي نسل هاي امروزين الگو بسازد .حسين و علي و فاطمه

خميني ،بحث و جدل گســـترده تر شـــد و ما شـــاهديم كه بلحاظ

و زينب و ابوذر را به مثابة چهره هاي مرجع ارائه دهد و طرح جامعه

حقوقي ،مملكت در گرداب بحث و جدل ميان تعبيرات و تفســيرات

اي را تصـوير كند كه در آن مسـجد و مردم رابطة تنگاتنگ دارند ،او

ممكن از قانون اسالم ميچرخد و ميچرخد و در عرصة عملي هيچ

تنها براين نكته چشـم فروبسـته بود كه مسـجد جزئي از نهاد اسـالم

گامي برداشته نمي شود.

در مملكتي اســت كه در آن روحانيون قرنهاســت در روابط قدرت

توجه كنيم ،سـخن بر سـر آن نيسـت كه اسـالم غير قابل تفسـير و

نقش و جايگاه دارند .پيش از اين هم در مسـير فت وگويمان اشـاره

تعبير اســـت .همـة مـذاهـب كمـا بيش قـابـل تعبير و تفســـيرنـد .امـا

كرده ام كه اسـالم و روحانيت در ايران از موقعيتي دوگانه برخوردار

هنگامي كه جامعه حق و اختيار شــهروندان را در پي ريزي و تغيير

بوده اند كه امتيازاتي شـگفت انگيز به آنان بخشـيده .هم در قدرت

قوانين به رسـميت ميشـناسـد ،بناگزير حوزه هاي مسـتقلي براي اين

بوده انـد و هم درمخـالفـت بـا قـدرت .بلحـاظ اقتصـــادي نيز ،تحـت

امر ايجاد ميكند كه از حوزة تفســـير و تعبير مذهب جدا هســـتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33
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حـال آنكـه تعبير و تفســـير مـذهـب در حوزة مربوطـه بـه آن ادامـه

زنان ،پديده اي اسـت اتفاقي ؟ يا اينكه ريشـه آن را ميبايسـت در

مييابد و ادامه خواهد يافت .تجربه بيسـت سـال حكومت مذهبي در

مناسـبات و سـاختار فرهنگي ،اعتقاد مشـترك اين كشـورها جسـتجو

ايران بـايـد تـا كنون نتـايج اختالط اين حوزه هـا را بـه خوبي نشـــان

نمود ؟

داده باشــد .ســالهاســت كه درگرداب تفســير و تعبير ميچرخيم و

اين تفكر كـه آزاديهـاي فردي و آزاديهـاي زنـان بعنوان نمودار نفوذ

بلحـاظ حقوقي هيچ گـامي بـه جلو برنـداشـــتـه ايم كـه هيچ ،بهـاي

فرهنـگ غربي ،موجـب گشــــايش راه نفوذ و تســـلط غرب “

ســـنگيني در عرصـــه هـاي اقتصـــادي و اجتمـاعي پرداختـه ايم:

امپريـاليســـتي “ بر جوامع مـا و برقراري رابطـه غير عـادالنـة “

فقرگسترش يابنده ،بي حقوقي شهروندان ،فساد ،ادامة سركوب.

اســـتثمـاري “ خواهـد شـــد ،بـه چـه ميزان داراي پـايـه مـادي بوده و

در آنچه كه به مســئله زنان مربوط اســت ،همين مشــاهده معتبر

منطبق با واقعيت است ؟

اســـت .وقـت آن اســـت كـه حق زنـان را براي آزادي و برابري بـه
رسـميت بشـناسـيم و حقي كه تنها در صـورت جايگزيني شـرع با

شهال شفيق :در پاسخ به پرسشهاي پيشين شما اشاره كردم كه در

عرف امكان احقاق خواهد يافت .در مبارزه براي دمكراسي و آزادي،

فاصـــلة ميان دو انقالب كه در ايران طي قرن بيســـتم ر وي داد،

طبعـا جـدل يـا نقطـه نظراتي كـه بـا اين جـايگزيني مخـالفنـد ،جـاي

يعني انقالب مشروطه و انقالب ضد سلطنتي ،تصوير غرب در ذهن

مهمي دارد

مردم و نيز نزد بخش قـابـل توجهي از روشـــنفكران دگرگون و در
واقع مسـخ شـد .اگر در ابتداي قرن بيسـتم ،آزاديخواهان در انقالب

تالش :به همان صـورت كه يگانگي و همگوني ارزشـها و الگوهاي

مشـروطه و پس از آن ،با ديدة تحسـين به دسـتاوردهاي تمدن غرب

ديني در تبيين حقوق و جايگاه زنان و آزاديهاي آنان وجه مشـترك

در جهت پيشـرفت ،آزادي و دمكراسـي مينگريسـتند ،دهه ها پس از

روشـنفكران ديني محسـوب ميشـود “ ،غرب سـتيزي “ و پرخاش به

آن مفهوم غرب ،با مفاهيمي مثل فسـاد و اسـتعمار و غارتگري گره

ارزشها و روشهاي زيستي “ غرب “ (يا بعبارت صحيح تر كشورهاي

خورد و تصـويري از غرب پديد آورد كه به تصـوير مشـروعه خواهان

صنعتي و صاحب ساختار اجتماعي ـــ سياسي دمكراتيك) ،نيز وجه

در ابتداي قرن نزديك شـد و ميدانيم كه مشـروعه خواهان نيز ضـد

مشـترك بخش وسـيعي از نيروهاي سـياسـي ــــ روشـنفكري جامعه

قانون مشـروطه بودند و آن را ضـد اسـالم و سـنت ارزيابي ميكردند.

ايراني را تشـــكيـل ميـدهـد و از اين نظر تفـاوت چنـداني ميـان

ميدانيم كه اســالم گرايان ،با بازشــدن درِ مدارس به روي دختران

روشـــنفكران مـذهبي و غير مـذهبي وجود نـدارد .انعكـاس و تبلور

به شـدت مخالفت ميكردند و آن را توسـعه غربي شـدن ،خودباختن

عيني اين پرخـاشـــجوئي را مـا پيش از هرجـا در برخورد و تعبير از

و فاســد شــدن جامعه تلقي ميكردند ،همچنانكه تصــويرِ زنِ بي

آزاديهاي فردي بخصــوص آزاديهاي زنان ميبينيم .قابل انكار نيز

حجـاب نزد آنـان مترادف بـا فســـاد بود .حـال آنكـه در ادبيـات ترقي

نيســـت كـه هنوز در ميـان توده مردم اين نوع برخوردهـاي منفي و

خواهانه مشـــروطه ،آزادي خواهان برضـــد حجاب كه آنرا به كفن

طرد كننده ضــدغربي بســيار ســهل تر و ســريعتر مورد پذيرش و

تشــبيه ميكنند شــعر ميســرايند .در فاصــلة دو انقالب ،توســعه

استقبال قرار ميگيرند.

ناهماهنگ اصـــالحات ،در فضـــاي ســـركوب آزاديها و اختناق ،با

اين پديده تنها شـامل كشـور ما و مردم ايران نميشـود ،روحيه غرب

حمايت قدرتهاي غربي صـورت گرفت .در همين زمان ،در سـراسـر

سـتيزي و مقابله با فرهنگ غربي “ را ميتوان در تمامي كشـورهاي

دنيا ،شـاهد ظهور و توسـعة نظريات و جنبش هاي ضـد امپرياليسـتي

اسـالمي مشـاهده نمود .به همانگونه كه سـتيز با آزادي زنان بعنوان

و ضد استعماري هستيم كه گاه در عكس العمل اعتراضي به سلطة

راه مقابله با نفوذ “ فرهنگ غربي “ در ميان اين كشـورها دسـتاويز

اسـتعمار ،به سـاخت و پرداخت اسـتراتژي هاي هويتي محلي دسـت

مشـتركي اسـت .البته بنا به مواضـع حكومتها و دولتهاي در قدرت در

ميزنند كه درآن عناد با امپرياليسم ،به نفرت ازغرب وغرب ستيزي

مقابل “ غرب “ روحيات غرب ســـتيزي در ميان مردم و جريانهاي

ميـانجـامـد .بلحـاظ روانشـ ـنـاســـي ،چنين رويكردي ،بنوعي ،ادامـة

ســياســي در اين كشــورها ميتوانند مورد ســركوب يا اغماض قرار

وابستگي به سلطه گر است چرا كه در غير اينصورت براي تعريف و

گرفته يا به منظور دســتيابي به اهداف معيني ،تحريك و شــورانده

تثبيت خويش نيازي به ضديت مبالغه آميز با او نداريم ،يعني تعريف

شوند.

“ خويش “ ،لزومابا نفي “ غير “ نبايد صــورت بگيرد .در هرحال در

آيا اين پديده مشترك ميان كشورهاي اسالمي يعني غرب ستيزي

ايران نيز ،در سـالها پس از  ،1332شـاهد رشـد تفكرات غرب سـتيزانه

و مقـابلـه بـا “ فرهنـگ غرب “ و نمود آن در مخـالفـت بـا آزاديهـاي

در ميان غيراسـالم گرايان هسـتيم و بموازات آن شاهد تغيير رويكرد
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جنبشــهاي چ و دمكرات و ترقي خواه به نقش اســالم در جامعه.

هاي هويتي بناگزير در رويكرد مبالغه آميز به ســـنت ،به ســـاختن

آل احمد “ غرب زدگي “ را نوشـت و دكتر شـريعتي ،همانطور كه در

مدلِ “ زن اصـيل “ در برابر “ زن غربي “ ميپردازند ،و نتيجه نفي

پيش اشـاره كردم ،به تدوين نظريه اسـالم رهايي بخش دسـت زد.

آزادي زنـان براي “ انتخـاب “ شـــيوه زنـدگي خود و تحقق فرديـت

رفته رفته ديدگاهي شـكل گرفت كه براسـاس آن اسـالم سـرچشـمة

خويش اسـت .فراموش نكنيم كه زنان غربي هم در مسـير پرفراز و

هويت ملي قلمداد شـــد .فراموش نكنيم كه فقدان دمكراســـي ،به

نشـيب تحول موقعيت شـان ،با سـنت ها رو در رو بوده اند و هسـتند.

عـدم گســـترش تفكر انتقـادي دامن زد .نتيجـه آنكـه در انقالب

اما هيچگاه به فكر كسـي خطور نمي كند كه از زنِ اصـيل اروپائي

ضـدسـلطنتي ،شـاهد اتحاد كوركورانه غالب نيروهاي چ و دمكرات

يا آمريكائي سـخن بگويد .چرا زنان در كشـورهاي “ اسالمي“ با اين

و ليبرال با اسالم گرايان و پذيرش رهبري آيت اهلل خميني شديم و

گفتمان رو در رويند ؟ .پاسـخ به اين سـئوال ما را به نكته اي توجه

شد آنچه كه شد.

ميدهـد كـه بـارهـا در اين گفـت وگو بـه آن اشـــاره كرده ام .يعني

الزم اسـت براين نكته تاكيد كنم كه منظور از كنار گذاشـتن “غرب

ويژگي وضـعيت سـياسـي اجتماعي اين كشـورها كه در آن ،پيشـرفت

سـتيزي“ ،پذيرش بي قيد و شـرط “ غرب “ نيسـت .سـخن بر سـر

مدرنيزاســـيون بدون ابزار مدرنيت ،يعني دمكراســـي و الئيســـيته

رويكرد روشــن بينانه و مســتقل به غرب اســت .چنين رويكردي از

صورت گرفته است.

جمله مسـتلزم آن اسـت كه غرب و تمدن غربي را در چند گونگي و
چند گانگي آن بشـناسـيم و آن را به مثابة پديده اي يكدسـت در نظر

تالش :خانم شـــهال شـــفيق با ســـپاس از وقتي كه در اختيار ما

نگيريم .تحول مـدرنيتـة غربي نـه بـدون ارتبـاط بـا “ شـــرق “ و

گذاشتيد.

دســتاوردهاي “ شــرق “ صــورت گرفته و نه بدون تضــاد در درون
غرب .يكي از كيفيات اصـلي مدرنيته ،وجود و حضـور تفكر انتقادي
اسـت و اين تفكر بدون بر خورد با خويشـتن امكان رشـد ندارد .رشـد
فرديت ،آزادي ،دمكراســي و بدون اين برخورد غير ممكن اســت.
كورنليوس كاسـتروياديس ،فيلسـوف فرانسـوي يوناني االصـل در اين
باره بر اين مسـئله انگشـت ميگذارد كه در كنار ايدة “ پيشـرفت “
كه موتور رشـد اقتصـادي و تالشِ بي مرز در بدسـت آوردن امكانات
توليد و مصـرف و انباشـت سـرمايه اسـت ،مفهوم اختيار فرد و امكان
تحقق آن ،سـبب سـاز مقاومت در برابر سـلطة كاملِسـيسـتم مسـلط
ميشــود .و البته مهارِ هيوالي انباش ـتِ بي وقفة كه ســبب ســلطة
اقتصـاد بر فرهنگ ،از بين رفتن معناي پيشـرفت و شـكاف فزايندة
فقر و ثروت اســت ،جز با رشــد اين مقاومت و توســعة جنبشــهاي
اجتماعي ميسر نيست.
ما ناگزير نيســتم تحول “ غرب “ را در تمامي ابعاد آن تائيد كنيم.
بلكـه مي توانيم در عين آموختن از غرب و فهميـدن و “ از آن خود
كردن “ دسـ ـتـاوردهـاي فرهنگي و اجتمـاعي آن ،بـه نقـد آنچـه كـه
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خانم ژاله وفا از ابتداي انقالب ايران جهت تحصـيالت عاليه روانه كشـور آلمان شـد و در رشـته مهندسـي كشـاورزي تحصـيل نمود و نائل به
دريافت فوق ليسـانس گرديد .از همان ابتداي ورود به آلمان همراه با تحصـيالت علمي به فعاليت سـياسـي پرداخت و از سـال  60با شـروع كار
مجامع اسـالمي ايرانيان به مثابه يك زن ايراني از نسـل انقالب وظيفه خود دانسـت به مبارزه با نظام اسـتبدادي موجود در ايران بپردازد .وي
بعنوان عضو هئيت تحريريه نشريه انقالب اسالمي در هجرت در موضوعات سياسي ــ فرهنگي و حقوقي و نيز مسله نفت ايران نقطه نظرات
خود را به رشته تحرير در آورد.

اسالم ،قدرت و مرزهاي آزادي زنان
تالش :برداشــت و نتيجه گيري از ســخنان شــما ،اين اســت كه

اصـل يگانه اسـت ،و همه از فلسـفه ارسـطوئي نشـأت و پايه گرفته

آنچه امروز در ايران بروضــعيت حقوقي ،اجتماعي ،خصــوصــي و

اند.

خانوادگي زنان حاكم اســـت ،نه متـاثر از روح واقعي احكـام الهي و

در اينجا اما تكيه ما بيشـتر بربازتاب عملي جهانبيني هاي مختلف

ارزشــهاي اصــيل دين اســالم بلكه جعلياتي از احاديث و روايات و

در زنـدگي ملـل گونـاگون و شـــهرونـدان و از جملـه زنـان جوامع

برداشـتهاي سـطحي از آيات قران ،آنهم تنها از  6آيه و بدون درك

مختلف ميباشد .در اين رابطه ،در مقابل گفته هاي شما ،واقعيتهائي

روح كلي كتاب مســـلمانان ميباشـــد .اين جعليات و برداشـــتهاي

در زندگي روزمرة زنان در كشـــورهاي “ غربي “ و كشـــورهاي “

سـطحي نيز توسـط كسـاني كه محور تفكرشـان برپايه قدرت طلبي

مسـلمان “ مشـاهده ميشـوند ،كه حتي اگر يگانه بودن ريشـه هاي

ـــ ـ سـلطه جوئي برسـاير انسـانهاي با ايمان اسـتوار بوده( ،يعني

انديشـة مسـلط بر ايندو نوع از جوامع در مقايسـه با يكديگر را نفي

روحانيت شــيعه) ســينه به ســينه نقل شــده و اصــوال در اعتبار و

نكنند ،اما بي ترديد بر تفاوتهاي اســاســي عملي وضــعيت زنان در

سنديت آنها شك و ترديد است.

اين جوامع گواهي ميـدهنـد .به منظور آنكـه گفتگوي ما در چارچوب

همچنين نكته ديگري كه شـما در پاسـخ خود برآن تكيه داشـته و

يك بحث كلي باقي نماند و بتوانيم به نتايج مشـخص تري دسـت

ســعي نموده ايد براي آن نمونه هاي تاريخي مفصــلي ارائه دهيد،

يابيم ،اجازه دهيد چند نمونه از موارد اختالف را ذكر كنم:

اين اســت كه اســاســاد ،پايوران دين اســالم (روحانيت) و عمده
متفكران اسـالمي بيشـتراز آنكه متاثر از احكام واقعي اسـالم و آيات
قران باشـند ،متاثر از فلسـفه يونان و بويژه فلسـفه ارسـطوئي بوده
اند .همچنين شـما با ارائه نمونه هائي از گفته هاي ارسـطو نشـان
داده ايد كه اين متفكر در موضـعي ضـد زن قرارداشـته اسـت .عالوه
براينها شــما با ارائه نمونه هائي ســعي كرده ايد نشــان دهيد كه

ــــ برخالف كشورهاي اسالمي ،تمامي كشورهائي كه شما از آنها
بعنوان “ غرب “ نام ميبريد ،با ملزم سـاختن قوانين اسـاسـي خود به
اعالميه جهاني حقوق بشــر ،در اصــول نخســتين خود صــراحتا
برتســاوي انســانها بدون هيچ قيد و شــرطي صــحه گذارده اند (از
جمله قانون اساسي آلمان ،فرانسه ،آمريكا و)...

دنبـالـة همين نوع تفكر را مي توان در روشـــنفكران و متفكران

ــــــ ـ ساير قوانين و تصميم گيريها در اين نوع جوامع مشروط به

بنيانگزار فلســـفه ليبراليســـتي و پدران جهان بيني امروز حاكم بر

اصـل فوق بوده و در صـورت مغايرت با آن ،خارج از اعتبار و ملغي

كشـــورهـايي كـه شـ ـمـا از آنهـا تحـت عنوان “ غرب “ نـام ميبريـد،

محســـوب شـــده و قـابـل طرح دعوي حتي از ســـوي عـاديترين

مشــاهده نمود( .صــرف نظر از اينكه در رابطه با ســيســتم هاي

شهروندان ميباشند.

سـياسـي ــــ اجتماعي اينگونه كشـورها اطالق واژه “ غرب “ بدانها
چندان دقيق و روشن نيست).

ــــــ ـ پيرو اصل آزادي زنان در گزينش مشاغل مختلف ،آزادي و

بدين ترتيب براسـاس گفته هاي شـما ،ريشـه هاي فكري آنچه كه

حضـور در فعاليتهاي اقتصـادي و اجتماعي و بدنبال گشـايش بازار

امروز “ روحانيون “ حاكم برايران بنام اســالم بركشــورمان جاري

كار برروي زنان ،اين بخش از جامعه نيز مي تواند به هر شـغلي كه

نموده اند و آنچه كه در كشـورهاي “ غربي “ مشـاهده ميشـود در

مـايـل بـاشــــد بپردازد .برخالف گفتـه انگلس در اثر اين تحول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36
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اجتماعي مهم همه “ زنان غربي “ كارگر نشــده اند .بديهي اســت

اسـالمي در پايه هاي فكري و نگرش فلسـفي خود نسـبت به زنان

كـه تعـدادي بـدين گونـه مشـــاغـل پرداختـه انـد و همـانگونـه كـه زنـان

يگانه اند ،پس گوناگوني عملي در وضــعيت زنان را از كجا نشــأت

ديگري به سـاير مشـاغل روي آورده اند .حتي مشـاغلي كه بدوا در

گرفته ميدانيد؟

انحصار مردان بوده است.

پرســش ديگر ما كه بازهم بر بســتر مقايســه ميان كشــورهائي با

ــــــ ـ اگر چنانچه در كشورهاي سرمايه داري “ غربي “ در زمينه
دسـتمزد ،ارتقاء مقام وكسـب موفقيت هاي شـغلي نسـبت به زنان
تبعيض و بي عدالتي روا ميشـود ،اما حداقل اين نابرابري عملي در
جامعه از ســوي قوانين و مقرارت رســمي مورد تائيد قرار نگرفته و
در برابر آن ســكوت اختيار نمي شــود .مهمتر از آن در هيچيك از
كشــورهاي “ غربي “ براي مبارزه با بي عدالتي و در مخالفت با “
استثمار “ به زنان توصيه نميشود كه در خانه بمانند و در نان آوري
و در پـذيرش مســـئوليـت اداره خود و خـانواده مشـــاركـت ننمـاينـد.
مبـارزات دائمي ســـنـديكـا هـا ،احزاب و نهـادهـاي مردمي و بويژه
ســـازمانهـاي زنان در اين نوع كشـــورها در زمينـه كاهش تبعيض
نسـبت به زنان تا كنون دسـتاوردهاي بسـيار ارزنده اي بهمراه داشته
اند كه بهترين نمونه آن قانون جايگاه برابر زنان در آلمان ميباشـد.
))Gleichstellungsgesetz
ــــ در هيچيك از جوامع غربي هيچ مقام و هيچ قانوني نيست كه
طبق قالبهاي از پيش تعيين شــده براي زنان و يا مردان وظائف و
نقش خـاصـــي تعيين نمـايـد .در هيچ يـك از قوانين اين كشـــورهـا
وظيفـه زن را مـادري يـا خـانـه داري نـدانسـ ـتـه و بـالعكس هيچكس
تنها مردان را متعهد به نان آوري نميداند .تصـميم و انتخاب راه در
زنـدگي و آينـده هرانســـاني تنهـا بـه اختيـار خود وي اســـت .تجربه
جوامع مختلف نشـــان ميدهد كه عمال تقســـيم وظائف اجتماعي
براسـاس جنسـيت بهيچ عنوان به نفع زنان نمي باشـد و آنان را به
انسـانهاي دسـت دوم بدل سـاخته و ميسـازد .در كشـور ما طي قرنها
تبليغ اين تفكر كـه “مرد نـان آور خـانـه اســـت “ عمال مردان را بـه
مقام رياســت خانواده رســانده و صــاحب اختيار هر چيز حتا “ اراده
همسـرش “ سـاخته اسـت .واقعيت اين اسـت كه زنان در ايران در
عمل قادر به استيفاء كامل از حق مالكيت خود نبوده و حتا بسياري
از زنان شـاغل به تصـميم و اراده مسـتقل خود و بدون دخالت نظر
همســرشــان عمال امكان اســتفاده از دســتمزد و حقوق خويش را
ندارند.

حقوق اســالمي و جوامع “ غربي “ مطرح ميشــود ،اين اســت كه،
شـما در توجيه سـهم االرث نامسـاوي بر تعهدات و وظائف گوناگون
مرد و زن تكيـه داشـ ـتـه و معتقـد يـد كـه نـه تنهـا نـا برابري ارث در
حقوق اســالمي از مصــاديق تبعيض و بي عدالتي نيســت ،بلكه از
آنجـائيكـه وظـائف و تعهـدات زن و مرد از يكـديگر جـدا و گونـاگون
اســت ،لذا مزايا و حقوقي كه به تعهدات و وظائف متفاوت آنها باز
ميگردند مي بايست گوناگون و متفاوت باشند.
قبـل از پرســـش بـايـد اين نكتـه را يـاد آور شـــويم كـه در جوامع “
غربي “ چنين تفاوتي در قوانين ارث نه تنها مشـــاهده نمي گردد،
بلكه در عرف از مصـاديق تبعيض آشـكار جنسـي بحسـاب آمده و
مغاير و مخالف با اصل تساوي ميان انسانهاست.
حال پرسـش ما از شـما باز ميگردد به دالئل توجيهي شـما در مورد
تقســـيم وظـائف و تعهـدات ميـان مردان و زنـان .از نظر شـ ـمـا چرا
مردان و زنـان مختـار بـه گزينش تعهـدات ،وظـائف و نقشـــي كـه در
جامعه بر عهده ميگيرند نيسـتند؟ و اسـاسـا چرا بايد چنين تقسـيم
وظائفي موجود باشــد؟آيا عبور از مرزهاي وظائف تقســيم شــده و
شـكسـتن قالبهاي از پيش تعيين شـده مجاز هسـت يا خير؟ اگر نه
آيا اين تفكر نشانه نقض آشكار اصل آزادي و استقالل اراده انسان
آزاد نيســت؟ و اگر بي اعتنائي و ســرباز زني از نقش و وظائف از
پيش تعيين شــده مجاز اســت ،با توجه به شــرايط كنوني كه زنان
بيشــماري پا از ارزشــهاي فوق فراتر گذاشــته و تقســيم وظائف و
قالبهاي اجباري سـنتي را شـكسـته و در معيشـت و اقتصـاد خانه و
كشـور سـهيم شـده اند ،آيا اعتبار و ادامه اجراي مقررات و قوانيني
نظير قوانين ارث نسـبت بدين زنان بيعدالتي نيسـت؟ و آيا اين امر
بـه منزلـه مجـازات عملي زنـاني نيســـت كـه فعـاليتهـاي شـــغلي،
اجتماعي ،اقتصـــادي برخالف وظيفه اداره خانه را برگزيده اند؟ آيا
از نظر شـما با توجه به شـرايط جديد نمي بايسـت قوانين جديدي را
حاكم ساخت و دين را از حوزه تبيين حقوق زنان جدا نمود؟
از بحثهاي فوق به مقايســه اي ديگر و پرســشــهائي ديگر مي
پردازيم:
چنين بنظر ميرسـد ،بحثهاي ما برسـر نگرش قران و اسـالم نسـبت

حـال بـاتوجـه بـه نمونـه هـاي فوق و دههـا مورد ديگر از اختالف در

به مرد و زن از زاويه عدم تســـاوي حقوقي آنهـا و همچنين خط و

وضــعيت زنان لطفا توضــيح دهيد كه شــما علل اين تفاوتها را در

مشـي رفتاري مردان نسـبت به زنان از موضـع سـروري و برتري كه

ك جـا مي بينيـد .اگر معتقـديـد كـه كشـــورهـاي “ غربي “ و جوامع

اســـتنـادات ديني دارد ،بـه ســـادگي پـايـان پـذير نخواهـد بود .بويژه
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هرگاه زاويه جديد توجيهي نسـبت به مسـائل فوق گشـوده ميشـود،

شــما تعبيري را كه از ســوره نســاء (در خصــوص چگونگي رفتار

ضرورت بحث و بررسي دوباره را آشكار تر ميسازد.

مردان در مقـابـل “ نشـــوز “ همســـرانشـــان) ارائـه ميـدهيـد ،ابتـدا

شـما نيز مانند سـاير روشـنفكران ديني نه تنها برداشـتها ،تعبيرها و

نصـيحت ،سـپس دوري جنسـي از آنان و آنگاه چنانچه مشـكل حل

تفســـيرهـاي متـداولي را كـه طي قرنهـا از قران و احكـام اســـالمي

نشد “ كشيدن دست نوازش بر سر روي زنان “ است.

اسـتقرار يافتهاند ،بظاهر به زير سـئوال مي بريد ،بلكه با عبور از اين

البته اين تعبير بديهي اسـت كه حداقل از زاويه طرد خشـونت مورد

محـدوده حتـا بـه تعيين و خلق معـاني جـديـدي براي واژه هـاي مورد

اسـتقبال هر انسـان متمدني قرار ميگيرد و اگر ميشـد مرداني را كه

مصرف و آشنا در اين مقوالت مي پردازيد.

نه تنها پيكر زن بلكه اميال وي را ملك طلق خود دانســته و دين،

در برابر واژه “ نشـوز “ (قران ،سـوره نسـاء در خصـوص رفتار مردان

قانون و عرف جامعه نيز اين امتياز را به رســميت ميشــناســد ،با

باهمســرانشــان) كه تا كنون طبق نظريه هاي متداول به مفهوم “

نصــيحت و توصــيه اخالقي از رفتار غير انســاني باز داشــت ،جاي

نافرماني “ و “ سرباززني “ زنان از انجام “ وظائف “ زناشوئي اشان

بســي ســعادت بود .اما با وجود اين بعيد بنظر ميرســد كه با كمك

معنا شـده اسـت و قران ،مردان را بعنوان كسـاني كه صـاحب فرمان

چنين تعبيري بتوان واقعيـت را در جـامعـه مـا و ســـاير كشـــورهـاي

و صــاحب اختيارند ،مورد خطاب قرارداده و بدانان توصــيه (از نظر

اسالمي كه تاكنون و طي قرن هاي متوالي غير از آنچه بوده است

شــما) و امر (از نظر بنيادگرايان) مي نمايد كه چگونه در برابر زنان

كـه شـ ـمـا ميگوئيـد ،تغيير داد .زيرا اين تعبير ريشـــه اصـــلي اين

“ نافرمانِ “ خود كه از نظر شـما ميلي به انجام عمل جنسـي ندارند

نـاهنجـاري كـه پـايـه در برخورد نـابرابر دين (فرمـانبردار بودن زن از

و از نظر بنيادگرايان (از انجام وظائف خود ســـرباز مي زنند) ،عمل

مرد و مالكيت مرد بر زن) دارد ،را نشـانه نگرفته و حتا بعضـا تعبير

كنند و چه رفتاري را در پيش گيرند.

شـما موجب گمراهي در ريشـه يابي اعمال خشـونت بار عليه زنان

تا كنون دخالت دين در مناســبات جنســي ميان زن و شــوهر و

ميشـــود كه در عمـل به موقعيـت ممتاز مردان باز ميگردد .وقتي از

تعيين و تكليف در آن ،توســط اولياء دين و جامعه به معناي تبيه و

نظر گاه اسـالمي يا هر عقيده و مرام ديگري زن موظف اسـت در

تـاديـب زنـان تعبير شـــده اســـت كـه البتـه چنـدان پرت و نـابجـا نيز

برابر تمايالت مرد از خود فرمانبرداري نشـان دهد و عدم تمايالت

نيسـت .زيرا “ نشـوز “ يا “ نافرماني “ در معادله اي قرار ميگيرد كه

جنســي وي نســبت به شــوهرش ناســازگاري و نافرماني قلمداد

در آنسوي معادله (يا بهتر بگويم معامله) واژه “ ضرب “ قرار گرفته

ميگردد ،آيا به نظر شــما غير از اين اســت كه از اين ديدگاه رابطه

اسـت .هر فانتزي نرمال و اسـتعداد متعارف ،طبيعي اسـت كه در اين

ميـان اينـدو را بـه هرچيزي مي توانـد تعبيركرد بغير از رابطـه عـادالنـه

معادله از “ ضـرب “ برداشـت ضـرب و شـتم خواهد كرد نه “ ماليدن

و برابر؟ آيـا آنچـه اهميـت دارد تـامين تمـايالت و نيـازهـاي مردان

يا تماس دو گوشت “ كه تازه توسط قانونگزار بايد به مفهومي غير

اســت كه به هر بهائي بايد تامين گردد؟ در چنين صــورتي آيا مي

مسـتقيم تر يعني “ دسـت نوازش به سـرگوش زن كشيدن “ تعبير و

توانيم زنان را موجوداتي صـاحب اختيار ،احسـاسـات و تمايالت خود

تفسـير گردد .صـرف نظر از اينكه ما فكر ميكنيم زبان عربي حتما

دانسـ ـتـه وآزادي را “ ذاتي “ آنـان بـدانيم؟ مگر آنكـه آزادي زنـان را

بقدر كافي ،گسـترده و داراي توان هسـت يا بوده كه در آن واژه “

شـما تنها تا مرز تمايالت و نيازهاي جنسي زنان بپذيريد و اين قلم

نوازش “ ،مهر ،محبت و عشـق وجود داشـته باشـد تا با بكار گيري

را از دايره آزادي آنان خارج بدانيد !

آنها بشـود يا ميشـد از اينهمه سـوء برداشـت كه طي قرنها و طي

بديهي اسـت كه در كشـورهاي “ غربي “ نيز مرداني يافت ميشـوند
كه پا را در رفتار از مرزهاي انسـاني خارج گذاشـته و در برابر زنان
دسـت به تهاجم آشـكار و خشـونت بدني مي زنند .همچنين مرداني
كه براي ارضـاء نيازهاي جنسـي سـاديسـتي خود از تجاوز خشـونت
بار به زنان ،دختران و حتا كودكان بيگناه ،نيز نمي گذرند.
امـا همـه مـا ميـدانيم كـه چنين اعمـالي عالوه براينكـه از ســـوي
قانونگذارو قواي قهريه بشـدت مجازات ميشـوند ،همچنين و از آن
مهمتر در درون جامعه و در فرهنگ و رفتار عمومي بشـــدت مورد
طرد و انزجار مي باشند.
حال آنكه كتك زدن زنان در جامعه ما توسـط مردان امري اسـت

نسـلهاي متمادي بر سـرنوشـت انسـانهاي بيشـماري حاكم بوده و
بسـياري از آنان را دچار رنج و مرارت ابدي سـاخته ،جلوگيري بعمل
آورد.
بهر تقـدير بر بســـتر برداشـــت فوق فرهنـگ ،بـاور ،عـادت و رفتـار
اجتماعي در كشـور ما و ديگر كشـورهاي اسـالمي شـكل گرفته كه
بر اســاس آن الف :مردان از موقعيت ممتاز و ســروري برخوردارند
ب :به عمـل خشـــونت عليـه زنان رنگ و توجيهـه ديني و اعتقـادي
داده شده است.

كه در ميـان اطرافيـان ،كســـان و افراد خانواده مورد اغمـاض كامـل
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مي باشـد .حتا در مواردي و اتفاقا بطور مشـخص در مورد مسـائل

و تسـاوي انسـانها قرار دادند و در اين رابطه خود را ملزم به پاسـخ

جنســـي ،چنـانچـه زني قـدمي از “ نرمهـاي اخالقي “ تخطي كنـد،

بدين پرسـش ندانسـتند كه آيا چنين اصـولي در هيچ يك از اديان،

مردان توســط نزديكان و اطرافيان بكارگيري خشــونت تشــويق و

وجود داشته يا خير !

ترغيب ميشـوند و در صـورت سـرباز زني از بكار گيري شـيوه هاي
وحشـ ـيـانـه ،اينگونـه مردان بـه “ بي غيرتي “ “ ،بي نـاموســـي “ و

ژاله وفا :قبل از پرداختن به پاسخ سوال اولتان الزم است تذكري

نداشـتن تعصـب و هميت متصـف ميگردند ! تاسـف آورتر اينكه اين

دهم و آن عنواني اســـت كـه براي مصـــاحبـه بـا اينجـانـب انتخـاب

گونه رفتارها از ســوي قانون و مراجع حقوقي با چشــم پوشــي و

كردهايـد .عبـارت "مرزهـايآزادي زنـان " از اينجـانـب نيســـت.لـذا

سـهل گيري برخورد شـده و براي بسـياري از اين مراجع خشـونت

انتخاب اين عبارت،آنهم بدون اطالع اينجانب ميبايسـتي برگرفته

مرد در برابر زن “ نافرمان “ قابل درك نيز هست.

از ذهنيتگردانندگان آن نشـريه باشـد و نه اينجانب.اصـوالد فراخناي
آزادي ازديـد من براي بشـــر (مردو زن فرقنميكنـد) بينهـايـت
است.لذا خواهشمندم كه اين تذكر را حتماد درج نماييد.
واما پاسخ سوال اول شما:
عرض كنم براي اينكه در عباراتي كه بكار ميبريم ســوء برداشــتي
نشـود ازخود شـما ميپرسـم كه آيا اطالق واژة"كشـورهاي مسـلمان
"از طرف شـمابا درنظرگرفتن سـيسـتمهاي سـياسـي ــــ اجتماعي
متفاوتي كه در آنها وجوددارد (عربسـتان سـعودي و ايران واندونزي
را حـداقـل بـا هم مقـايســـه نمـاييـد) آيـا همـان انـدازه غير دقيق و
ناروشــن محســوب نميشــود كه اعتراضشــما به بگارگيري واژة
غرب ازطرف اينجانب؟
اينجانب خود به تنوع سـيسـتمهايسـياسـي  -اجتماعي كشـورهاي
غربي واقفم و در آلمان قلب اين كشــورها زندگي ميكنم و بلحاظ

حال به نظر شـما حتا اگر موفق شـويم با چشـم برهم گذاردن بر

اشـتغالم به كار روزنامه نگاري كارم مقايسـه سـيسـتمهاي حقوقي -

روي تجربه قرنها و شـيوه و روش متداول در دهها كشـور اسـالمي

ســـيـاســـي  -اجتمـاعي آنـان اســـت .لـذا اطالق واژة غرب بـه

امروزي و همچنين ايران ،كمـاكـان دين اســـالم را بـاز هم محـل

دليلشـباهتهاي اسـاسـي در اين سـيسـتمها ،خصـوصـاد مباني فلسـفه

اسـتخراج ارزشـها و روشـهاي زيسـتي خود قرار دهيم ،تكليف ما در

ســياســيآنها اســت و نه از ســرعدم اطالع ازتفاوتهاي حقوقي -

برابر صـراحت احكامي كه بر ارث نابرابر زنان ،موقعيت فرمانروائي

سـياسـي و اجتماعياين كشـورها و در صـورت لزوم در حين بحث

مردان ،تعيين و تكليف و مشـخص سـاختن قالبهاي تكليفي براي

اين تفاوتها را در نظر گرفته وبدآنها استناد خواهم كرد .لذا اميدوارم

انســانها كه شــمانيز بر آنها تكيه داريد ،چيســت؟ با توجه به اينكه

با اين توضيح رفع سوء تفاهمشده باشد.

همه اينها متضـمن برتري و امتياز مردان اسـت و همچنان بر دوام

اينجـانـب بـه هيچ عنوان منكر بـازتـابهـاي عملي جهـانبينيهـا در

مردســـاالري ياري خواهد رســـاند ،چگونه مي توان باوجود چنين

زندگي مللگوناگون و جوامع مختلف نبوده ونيسـتم .حتي دو كشور

احكامي به عنوان منبع اسـتخراج “ ارزشـها و روشـهاي زيسـتي “ با

همسـايه به اصـطالح با يك جهانبيني مشـترك درنزد اكثريت آن

پديده مخرب و منفي مردساالري به ستيز برخاست؟

جوامع ،بر اثر ســـوابقتـاريخي متفـاوت و حتي ويژه گيهـاي اقليمي

مگر نه اينكه همان روحانيون اديان مسيحي ــ ـ يهودي و اسالم

ميتوانند فرهنگها وسـيسـتمهاي سـياسـي  -اجتماعيمتفاوتي را دارا

كه بقول شـما وظيفه تدوين اعالميه جهاني حقوق بشـر را برعهده

باشند .حتي بعضاد آن جهان بيني اكثريت مردم ،نقشي درواقعيتهاي

گرفتند براي رو در رو قرار نگرفتن جوامع بشـري با چنين بغرنجيها

ســياســتهاي  -اجتماعي آنهاخصــوصـاد مقطعي آنان ندارد .چرا كه

و احتماال بد فهمي ها صالح را بر جدا سازي دين و هر ايدئولوژي

بعضـاد آن سـياسـتها توسـط قدرتمداران و بدون دخالت دادن نظر گاه

از قدرت سـياسـي و عدم دخالت دين در تبيين حقوق انسـانها نهاده

مردم تعيين ميشـود و در اينجا اسـت كه من به نقش مخرب قدرت

و از همان آغاز و نخستين ماده ،اصل را به صراحت تمام بر برابري

اشــاره كردم .مالحظه بفرماييد در كشــور مســلمان اندونزي زن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39
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ميتواند رئيس جمهورشــود و ميشــود ،در ايران امروز ما باوجود

بـايكـديگر در ارتبـاط و ازهم تـاثير متقـابـلميپـذيرنـد .از اينرو من

اينكه زنان ايراني از قابليتهاي بسـيار بااليي برخوردارند قدرتمداران

مبارزه با ايدئولژي قدرت را كار مشـــترك تمامي زنان با اذعان به

حاكم " صـالح!" نميدانند اداره كشـور را به زنيتوانمند بسـپارند و

تفـاوتهـا در جهـان بينيهـا و فرهنگهـا دانســـتـه و ميدانم.چرا كـه

روحيـه مردســـاالريدر بين آنـان جزميتهـايي را بـاعـث شـــدهكـه

ايدئولژي قدرت هويتانســاني تمامي زنانرا در هر جامعهاي با هر

مســلمانان اندونزي از آن رهايند.حال هســتند كســاني كه به اين

رنگ و بومي مورد تهاجم قرارداده و ميدهد.

مسـاله نه از سـر شـناخت سـازو كار قدرت مينگرند ،بلكه هردفعه

دين من درآيه  13ســـورة حجراتاحترام و برســـميـت شـ ـنـاختن

يك مرام و يا ديني را پاي ديوار اتهام ميگذارند .و اشـتباه بزرگ را

هويتهـاي مختلف را ميآموزد و تنوع هويتهـاي فرهنگي را الزمـه

بـه نظر اينجـانـب مرتكـب ميشـــونـد چرا كـه علـت اصـــلي را يعني

شناخت بشريت ازيكديگر و ادامه حيات و ممات آنان ميداند .اشارة

اصـــالـت قـدرت را نزد گرونـدگـان آن مرام و يـادين و يـا افراد آن

من به يگانه بودن ريشــههاي انديشــه هايي كه به قدرت اصــالت

جوامع را دنبال نميكنند،لذا مرتب در نظامهاي اسـتبدادي متفاوت،

ميدهـد چـه در نظـامهـاي ليبرال غربي چـه در نظـامهـاي از

با معضــلي يكســان مواجه ميشــوند و هرگاه ســورا دعا را به

همفروپاشـيده كمونيسـتي و چه دركشـورهاي اسـالمي نه به قصـد

اصطالح گم ميكنند.

ايجادتضـاد و چندگانگي آشـتي ناپذير بينآنها بلكه از سـر هشـدار به

و مشـكلشـان به شـكل ريشـهاي حلنميشـود و در تنوع اسـتبدادها

تهديد مشـتركي بود و هسـت كه اين فرهنگها وهويتها را خصـوصـاد

سردرگمند .در صورتي كه صدها نمونهتجربه وجود دارد تا مالحظه

زنان رامورد هجومقرار داده و ميدهد.

كنند كه اين قدرت اســت كه هر دين و مرامي را ابزار مقاصــد و

ميگوييد " قوانين و تصـميم گيريها دراين جوامع غربي مشـروط

منويات خود ميكند.

به اصــلتســاوي انســانها بوده و در صــورتمغايرت با آن خارج از

البته اين گفته اينجانب نافي حق آزادمردم در نقد صـحيح هر دين

اعتبار و ملغيمحسـوب ميشـود و قابل طرح دعوي حتي از سـوي

و مرامينيست.

عاديترين شهروندان ميباشد".

و اما در مورد مثال اول شما بايد ذكركنم كه اعالميه جهاني حقوق

دو مثـال بيـاورم .در همين آلمـان ســـال قبـل دختر خـانم جواني كـه

بشــر به تصــويب تمامي نمايندگان ملتها رســيدهاســت .و شــامل

خواهان كاردر رشـــته مكانيك در ارتش بود چونكارآموز مكانيك

تمامي انسـانها اسـت .زماني كه در دوران شـاه سـابق ايناعالميه از

بود ،به علت اينكه بامخالفت ارتش با اســتخدام زن دررشــته هاي

طرف ايران امضـاء شـد اكثريت ملت ايران مسـلمان بود ،همدر آن

فني ارتش مواجـه شـــد بـه دادگـاه حمـايـت از قـانون اســـاســـي

زمان وهم به مراتب بيشــتر درنظام واليت مطلقه فقيه اين حقوق

دركالسـروحه شـكايت كرد .قبل از وي بگفته وكيل وي بسـياري از

نقض شـدهاند( .نه تنهادر مورد حقوقزنان بلكه حقوق ابتدايي كليه

زنان بامخالفت ارتش با اسـتخدام آنان روبروشـده بودند ولي به اين

شـهروندان) .اين توده مردم نيسـتند كه در اكثر موارد ناقض حقوق

دادگاه شــكايت نكرده و از حق خود صــرفنظر كردند .منتهي اين

خودشــانند اين روابط و ســازو كارهاي قدرتاســت كه در تقابل با

دختر خانم جوان بر ســرحقوق خود اصــرار ورزيد و بطرحشــكايت

اين حقوق قراردارد .بســياري زنان مبارز در درونكشــور كه براي

پرداخـت كـه تـا آنجـا كـه منميـدانم آن دادگـاه نيز شـ ـكـايـت وي را

ايفاي حقوقشـان مبارزه ميكنند و آن را حق مسـلم خود ميدانند،

برحق تشـــخيص داد و قرار شـــد قوانين اداري ارتش در مورد

نيز مســـلمانند لذا بديهياســـت كه جهان بيني خود را در تضـــاد

اسـتخدام تغييريابد و معافيت زنان از خدمت سـربازي نيز با شـكايت

باحقوق خود نميدانند ولي با تعيين وتكليف از طرف ســلطه گران

اين دختر خانم زيرعالمت ســوال رفت و بدان نيز بايد رســيدگي

چه درســطح خانواده و چه در ســطح دولت وســيســتم به مقابله

شــود تا تبعيضــي در قانون بين مردان و زنان نباشــد .بســياري از

برخاســـتهاند و همانگونهكه احقاق تدريجي حقوق را زنان درغرب

خانمها نيزدر ســطح مطبوعات معترض اين خانم شــدند و معافيت

تنهـا با مبـارزه خســـتگيناپذير خودو اغلب با درگيري با واضـــعان

خود را ازخدمت سـربازي به نفع خود و نهتبعيضـي در مسـير سـلب

قوانيندر كشـورهايشـان ميسـر سـاختند ،زنان ايراني نيز تنها از مسـير

حقوق خود دانستند و...

مبارزه و حضورفعال و بي غيبت خود در صحنه مبارزات و مطالبات

بياد دارم چند سـال قبل به مناسـبت روزجهاني زن در حضـور شـما

حقوق خود بدآنها دست مييازند .بين مبارزات زنان درسطح جوامع

من درجلسـهاي در برمن سـخنراني با عنوان موقعيت سـياسـي -

مختلف با انديشـهها وفرهنگهاي مختلف بر اسـاس فطرت يكسـان

اجتمـاعي زنـان درنظـام واليـت فقيـه ارائـه كردم .در آنجـا ليســـت

ارتبـاطي ارگـانيـك و انســـاني برقرار اســـت و مثـل ظروف مرتبطـه

رشـتههاي تحصـيلي دانشـگاهيكه در آن زنان از تحصـيل در آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40
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رشـته ها محروم شـدهاند را برشـمردم .از اتفاق در ميان رشـته هايي

بـه عنوان دين ضـــد رشـــد زنـان محكوم بود و بـه محض رئيس

كه برشـمردم رشـته مهندسـي كشـاورزي وخاك شـناسـي ،نيز وجو

جمهورشـدن خانم مگاواتي سـوكارنو ديگر به اصـطالح دسـت از سـر

داشـت كه دررشـتههاي كارشـناسـي ارشـد دانشـجوي زن پذيرفته

اسالم بر ميدارند واسالم را حاضرند تبرئه كنند؟!!

نميشود.

پس بر طبق بـاور چنـدين ميليون مســـلمـان انـدونزي ،زن در اين
بـاورمنعي براي احراز بـاالترين مقـام اجرايي نـدارد .زور گرداننـدگـان
نظـامواليـت فقيـه نزد منتقـدين اســـالم اعتبـاردارد و يـا بـاور چنـد
ميليون مسلمان اندونزي؟
اشـــاره كردهايـد كـه “ :بر خالفكشـــورهـاي اســـالمي تمـامي
كشـــورهـايكـه شـ ـمـا از آنهـا بعنوان "غرب " نـام ميبريـد بـا ملزم
سـاختن قوانين اسـاسـي خود بهاعالميه جهاني حقوق بشـر در اصـول
نخسـتين خود صـراحتاد بر تسـاوي انسـانها بدون قيد و شـرطي صـحه
گذارده اند".
در اين زمينـه مثـالي خـدمتتـان عرضميكنم تـا مالحظـه فرمـاييـد
غرب نيزآنچنان كه شـما آن را تصـور ميفرماييد برتسـاوي انسـانها
خود را پايبند نكرده اســت و بينشــهروندان خود و جهان ســوم
فرقهاي اسـاسي قائل است .شهروندان خودشان مساويترند!! طبق
ماده  23اعالميه جهانيحقوق بشـرهر شـخصـي حق داردكاركند و

يعني بـه اين ترتيـب ومن بـاب نمونـه رشـ ـتـة تحصـــيلي اينجـانـب

كار خود را آزادانه برگزيند وشــرايط منصــفانه و رضــايت بخشــي

كشــاورزي و تز اينجانب در بارة نوع خاكهاي ايران ومقطع آن به

برايكار خواسـتار باشـد و در برابر بيكاريحمايت شـود .و همه حق

واسطة آنكه زن ميباشم قابل تحصيل در نظام واليت مطلقه فقيه

دارند كه بيهيچ تبعيضـي در مقابل كار مسـاوي مزدمسـاوي بگيرند

نميباشــد .خوب اينجانب مســلمان هســتم و به اين رشــته عالقه

و ...و ميدانيم كهكارگران مهاجر از اقشـار بسـيارآسـيبپذير هسـتند

داشــتهام ودر آلمان به تحصــيل اين رشــته پرداختهام .پس جهان

لذا براي بهبود وضـعيت آنان مجمع عمومي مللمتحد معاهدة بين

بيني منمخالفتي با تحصـيل من زن در اينرشـته نداشـته كه اين

المللي حمايت ازحقوق تمام كارگران مهاجر و اعضـايخانواده آنان

رشـته رابرگزيدهام .بگذريم كه دين منمخالف تحصـيل زن در هيچ

را در  1990تصويبكرده است .اما چون تعداد دولتهاي امضا كننده

رشـته تحصـيلي كه نيسـت هيچ تحصـيل علم را وظيفه و مسـئوليت

اين معاهده به حد نصـــاب الزم ( 20دولت) نرســـيده اين معاهده

زنان ميداند .آن خانم آلماني نيز به رشـته مكانيك عالقه داشـته و

هنوز بـه اجرا در نيـامـده اســـت .تـا  31مـه 1997تنهـا  8دولـت آنهم

با هر جهان بيني كه داشـــته و من و شـــما از آن اطالع نداريم و

مصـر ،بوسـنيهرزگوين ،مراكش ،اوگاندا ،فيليپين ،سـيشـلز ،و سـري

الزم همنيسـت داشـته باشـيم (مسـلمان ،مسـيحي ،يهودي ،بودايي،

النكـا اين معـاهـده را امضـــاءكردهانـد .مالحظـه ميفرمـاييـد كـه اغلـب

هندو و يا اصـالد بيمرام ،و )...آن را تحصـيل كرده.خوب در كشـور

اين كشـــورهـا كـه خواهـان رفعتبعيض در بـارة اين كـارگران

من قـدرتمـداراني حـاكمنـد كـه من مســـلمـان را از حق تحصـ ـيـل

مهاجربودهاند جزءكشورهاي مسلمان محسوب ميشوند.

محرومميكنند و در كشـور آلمان نيز قوانينجاري حق ايشـان را بر

معاهده مجازات خريد و فروش انســانهاو بهره كشــي از روســپي

شـغل در محل دلبخواه ملحوظ ندانسـته بود .من اگرشـكايت كنم تا

گري در 1951به اجرا گذاشـته شـد .تا  31مه  1977تنها  77دولت

زماني كه اين رژيم برجاســت ترتيب اثر داده نميشــود .وآن خانم

عضــو آن بودند .در اينميان آلمان و آمريكا آنرا امضــاء نكردهاند

شـكايت ميكند و ترتيب اثرداده ميشـود .در يك جا يك سـيسـتم

ولي نام كشـورهاي اسـالميآذربايجان ،اتيوپي ،بوسـني هرزگوين،

اســتبدادي ســياســي حاكم اســت ودر جايي نه يك ســيســتم

ليبي ،اردن ،فيليپين ،مراكش ،يمن و...را جزو امضــــا كننـدگـان

دموكراتيك .اين مساله چه ربطي به جهان بينيهاي ما دارد؟آيا در

مالحظـه ميتوان كرد .شـ ـمـاو خواننـدگـانگرامي را در اين زمينـه و

بزرگترين كشــورمســلمان نشــين جهان تا زماني كه عبدالرحمن

موارد مشابه بسيار به كتاب  Leah Levinتحت عنوان پرسش

وحيد رئيس جمهور بود اسالم به مثابه دين اكثريت مردم آنكشور

و پاسخ در باره حقوق بشرارجاع ميدهم.
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پس بر ميگرديم بـه حرف اول اينجـانـب در آغـاز مصـــاحبـه كـه دو

مرد نهاده است .ولي در عين حال زنان را ازخرج كردن آن منع نيز

برداشــت يكي برمبناي قدرت و ديگري بر بنياد عدمقدرت (در هر

نكرده تنها وظيفه آنان ندانســتهاســت .پس قدري انصــاف بخرج

مرام و دين وايدئولژي) تفاوتهاي اصولي دارند.

دهيم.مگر در همينايران مانيسـتند بسـياري از خانمهاي مسـلمان

شـما ميگوييد ":در هيچيك ازكشـورهاي "غربي " براي مبارزه با

كه كار ميكنند و در خرج خانه ســهيمند.كجا از نقطه نظر عقيدتي

بيعدالتي و در مخالفت با "اسـتثمار " بهزنان توصـيه نميشـود كه

(حكومتهـا بكنـار در هر كشـــوري ميتوان قـانوني بر خالف عقـايـد

در خانه بمانندو در نان آوري و در پذيرش مســـئوليت اداره خود و

عامه مردم وضــع كرد و بزور حقنه كرد) با منع روبرو شــدهاند؟ در

خانواده شركت ننمايند" .

عقيـده كـه اكراه وجود نـدارد .بر اســـاس الاكراه فيالـدين در خود

در پاسـخ بايسـتي بگويم كه در همينغرب زنان بسـياري هم كار

عقيـده آوردن هماكراه و زوري نيســـت .مجبورم يـك نمونـه عيني

دشــوارتربيت و ســرپرســتي فرزندان را بعهده دارند وهم بعضــاد

زندگي شــخصــي خودم را برايتان مثال بياورم تا از كس ديگري

كارطاقت فرساي امرار معاش نيز بر عهدة آنهاست ودرزمان تربيت

مايه نگذاشـته باشـم .چون به هر حال اينجانب از چند و چون و كم

و ســـرپرســـتي بچـههـا نيز ازاينكـار معـافيـت نـدارنـد .اگر اين امر نـه

و كيف زنـدگي خود بهتر آگـاهم كـه در آن اكراه و اجبـار وجود دارد

اختياري بلكه وظيفه تلقي شـود اينجانب نامي به جز اسـتثمار بر آن

يا خير .منخودم بعنوان نمونه ،زني هستم مسلمان .هم تحصيالت

نمينهم ! وگرنه طبق اسـتدالل شـما بايسـتي معتقد شـد كه كشـور

عـاليـه كردهام و بـا منعي از طرف عقيـدهام نيز روبرو نبودهام وهم از

پرو كـه درآن زنـان وظيفـه گردانـدن امور خـانـه ،تـامين مـالي مخـارج

اوان جواني درفعاليتهاي ســياســي  -اجتماعي فعالبودهام و همدر

خانواده،كار درمزرعه و ســـرپرســـتي بچـهها را يكجـا دارند واغلـب

آلمـان بعنوان مشـــاورامور تربيتي  -اجتمـاعي كـار ميكنم .وچون

مردان و پسـران زيرآفتاب لميدهاند ،مهد آزادي زنان محسـوب شـود

هدفم كســب در آمد تنها نبوده اســت ،گشــاده دســتي بيشــتري

!و هيچ زني در آنجـا علـت اينكـه كـار امرار معـاش "حق " كـه چـه

نيزبراي فعـاليتهـاي خودم دارم و حتي درشـ ـغـل خود بسـ ـيـاري از

عرض كنم وظيفه اومحســوب ميشــود ،اســتثمار نميشــود !! در

وظـايف پرمســـئوليـت را بطور افتخـاري انجـام ميدهم .در انواع

همينآلمان مگر مبارزه زنان باعث نشـد كه ائتالف سـوسـياليسـتها و

تشـكلهاي اجتماعيصـرفاد جهت كسـب تجربه و افزودن بربضـاعت

ليبرالها در 1977مجبور شــود در جهت ايجادتعادل ،قوانين ســخت

علمي خود عضـويت دارم و درآمدم را هم هر جور كه خود صـالح

نفقه را وضـعكنند؟ پرداخت هزينه همسـر بطورمادام العمر توسـط

بدانم ،اختيار تامه دارم خرج كنم .اگرمايل باشـم در مخارج خانواده

طرفي كه ســطح درآمد باالتري را دارا ميباشــد؟ تازه اســالم يك

سـهيمميشـوم اگر مايل نباشـم در امورسـياسـي  -اجتماعي و خيريه

عقيده اسـت و پيشـنهادآن نيز تنها ميتواند از طرف كسـي كه اين

صــرفميكنم .اختيار تصــميمگيري بر عهدةخودم اســت و هيچ

پيشـنهاد را بپذيرد به اجرا در آيد.خود اسـالم مثالد مثل قانون آلمان

احســاس فشــار وتنگنا نيز نميكنم و وقت كافي براي تربيت دو

نيسـت كه شـما را مجبوربه اطاعت از آنسـازد .پيشـنهاد اسـالم براي

فرزندم نيز دارم و درمجموعه فعاليتهاي علمي  -سـياسـي -شـغلي

معافيت زنان از كار طاقت فرساي در دوجبهة هم زمان مثل تربيت

خود احســاس شــادي ،رشــد وآزادي كامل ميكنم و فرزندانم نيز

فرزندان و تامينمالي خانواده بوده است .هر مادريكه كار تربيت و

ازاينكه هر وقت مايل باشند براي آنهاوقت و فرصت دارم ،احساس

سـرپرسـتي فرزندانش را اندكي جدي گرفته باشـد ميداند كه اينكار

رضــايتشــان را ابراز مينمايند .وقتزيادي را هم در خانه در كنار

تـا چـه ميزان دشـــوار ومســـتلزمصـــرف وقـت ،و نيز كفـايـت و

آنهـا بســـرميبرم واز طريق وســـائـل نوين ارتبـاطجمعي از قبيـل

شـايسـتگيعلمي  -اطالعاتي مادران ميباشـد .زيراكسـب اين علوم

كــامـپـيـوتـرو فــاكـس و تـلـفـن نـيـز كــار روزنــامــه نـگــاري خـود را

نيز خود مسـتلزمصـرف وقت زياد اسـت .آخر چرا بايد بعد كار را تنها

انجامميدهم و بانشـريه شـما نيز از طريقهمين وسـائل در ارتباط

به كاري كه موجب كسـب درآمد ميشـود محدود و محصـور كرد؟آيا

ميگيرم .همسـرم نيز مسـلمان اسـت و بر اسـاسجهان بيني اش

تحصـ ـيـل علم ،فعـاليتهـاي سـ ـيـاســـي -اجتمـاعي  -فرهنگي كار

حق خود نميدانـد مرا در زمينـهاي منع كنـد و يـا ســـد راهمگردد

محسـوب نميشـود؟ وكار تنهاجنبه اقتصـادي دارد؟ كجا اسالم گفته

بـالعكس وظيفـه خود ميدانـد كـه مرا مســـتظهر بـه پشـ ـتيبـاني و

زنان در خانه بمانند و وارد اين نوع فعاليتها نشــوند؟حتي كجا زنان

همكاري صـميمانه خود در تمامي فعاليتهايم ازفعاليتهاي سـياسـي

را از فعـاليتهـاي اقتصـــادي كـه موجـب كســـب در آمـد شـــودمنع

 -اجتمـاعي گرفتـه تـا تربيـت فرزنـدان و كـارهـاي روزمره خـانـه از اطو

كردهاسـت؟ اال اينكه در آمد آنكار را مال مسـتقل خود زن دانسـته

كشــيدن ونظافت و پخت و پز و...كند .من نيز به ســهم خود او را

وخرج آن را وظيفه زن ندانسـته اسـت بلكه اين وظيفه را بر عهده

درفعاليتهايش همراهي مينمايم و سـد او نيسـتم .بين ما توافقي در
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نحوة اداره امور خـانـه و كـار بيرون و تربيـت فرزنـدانمـان وجود دارد و

نوشـتهايد كه" :تفكر " مرد نان آور خانه اسـت " عمالد مردان را به

هر دو براســاس آن توافق عمل مينماييم .پسكا ر را اينجانب در

مقام رياسـت خانواده رسـانده اسـت و صـاحب اختيارهر چيز حتا "

كار براي عرضــه به بازار و ســهيم شــدن در "توليدات " اين بازار

اراده همسرش " ساختهاست" .

خالصــه نميبينم و كارمفهوم بســيار گســتردهاي در جهان بيني

در جواب از شما پرسشي دارم.آيامردان موجود در زندگي  87درصد

اينجانب دارد و شــامل رهبري ،ابداع ،خالقيت ،ابتكار وشــركت در

زناني كه ماير جامعه شـناس آلماني ازآن نام ميبرد كه خود نان آور

فرآيند تصميمگيري ميشود .اينها را نمونهآوردم نه از اين بابت كه

هسـتند وهمسـرانشـان يا شـركاي زندگيشـان آنقدر بي مسـئوليتند كه

امورخصـوصـي خود را كه ممكن اسـت ازحوصـله خوانندگان خارج

همسـرشـان را در كارخانه نيز ياري نميرسـانند ،احسـاسكاذب مقام

باشـد بيانكرده باشـم .بلكه يك نمونه نوعي تاخدمتتان عرض كنم

ريـاســـت خـانواده را نـدارنـد؟وقتي مـاننـد پـاشـــاهـا وظيفـه تنهـاي

شـــدني اســـت وكامالد مختارانه و آزادانه .خوب حال چه كســـي

زنميدانند كه كارهاي خانه را نيز باوجود شـركت زن در كار خارج

ميتوانـد من نوعي را از اجراي الگويي كـه كمترين اصـــطكـاك را

از منزل ،نيز انجام دهد؟

تجربه نشـان داده اسـت كه دارد منع نمايد؟ وقتي در كمال اختيار و

نه خانم مدرس گرامي ،مســاله به ديد قدرتمدار مردان بر ميگردد

آزادانه و همراه با شادي و رضايت انجامميشود؟

و اين ديد مختص مسـلمان و غير مسـلمان وشـرقي و غربي ،ايراني

اول كـاري كـه من و همســـرم در اجراي موفق اين تجربـه كرديم

و آلماني نيست.

اين بود كه براسـاس جهان بيني خود فكر سـلطه به يكديگر را كنار

در ســرتاســر جوامع كمونيســتي ســابق كه بشــدت با دين مبارزه

نهاديم و حقوق يكسـان خود را برسـميت شـناختيم و فراخنايآزادي

ميشد وتئوريسينهاي ماركسيسم دين را ترياك تودهها ميدانستند

يكديگر را بي نهايت دانســتيم واغلب ســعي خود را بر اين نهاديم

و زنان نيز همراه مردان بكار امرار معاش مشـــغول بودند ،نبودهاند

كه ســـد يكديگر نباشـــيم بلكه زمينه رشـــد يكديگررا روزبروز با

مرداني كـه دچـار اين تفرعن زورمـدارانـه بـاشـــنـد كـه احســـاس

عملكرد خود فراخترنماييم .و اين كار در يك پروسه تجربيطوالني

ريـاســـتخـانواده را كرده بـاشـ ـنـد و خود راصـــاحـب اختيـار اراده

ميســـور بود و هر روز جـديـد روز بـه محـك زدن خود بود در اينكـه

همســرشــان بدانند؟ اگر نبوده و بعلت شــركت زناندر "نان آوري

بـهآزادي كـه در بيـان از آن گفتگو ميكنيم ،در عمـل تـا چـه حـد

"مردسـاالري در اينجوامع شـكسـت خورده بوده اسـت ،پس مردم

پايبنديم .خوب حال هستند زناني كه توافقيديگري با همسرانشان

چه زن و مرد بايسـتيرضـايت تام از سـازو كارهاي اينجوامع داشـته

ميكنند و عقيده به اين نوع تقسـيم كار ندارند و دوسـتدارند هم در

باشـند و دو دسـتي درحفظ تمام آن كوشـيده باشـند و حداقل بعلت

كار يدي مشـغول باشـند وهم كسـب در آمد كنند و هم وظيفهخود

اين دسـتاورد مهم هم كه شـده از فروپاشـي آن سـيتمها جلوگيري

ميدانند و نه انتخاب مختارانه كهآن در آمد را صـــرف هزينههاي

بعملآورده باشـند .در صـورتي كه واقعيات امر عكس آن را گزارش

خـانواده كننـد وهم ســـرپرســـتي فرزنـدان را بعهـده بگيريـد وهم

ميكند و در آنجوامع زن و مرد به بدترين شـكلمورد اسـتثمار واقع

كـارهـاي منزل رايـك تنـه انجـام دهنـد.خوب بـدهنـد مختـارنـد.چـه

شدند.

عقيـدهاي بـه آنهـا تحميـلشـــده اســـت؟ بگـذريم كـه عقيـده

به اعتقاد اينجانب هر انساني با هرمرامي اگر به تساوي ذاتي زن و

تحميلشــدني نيســت يا آدم ميپذيرد يانميپذيرد .همانگونه كه

مرد باور داشـت به هيچ وجه احسـاساربابي و صـاحب اراده ديگري

جامعه شــناسآلماني لئوپولد روزن ماير جامعهشــناس امور خانواده

شدن رانخواهد كرد .چه زن باشد و چهمرد.

مينويســـد درهمين آلمـاني كـه البـد چون زنـان بـه"نـان آوري"

احسـاس صـاحب اراده ديگري شـدن به انديشـه راهنماي مبتني بر

مشــغولند ،اســتثمارنميشــوند 87،درصــد از زناني كهبدون گواهي

زورمـداري بر ميگردد و موجـب اين تفرعن اخالقي ميشـــود و نـه

ازدواج با مردي زندگيميكنند مخارج زندگي خود را تامين ميكنند

الزاماد به "نان آوربودن "يا نبودن ،چه بسـا خانواده هاييكه در آنها

و اگر بچهها را نيز بايسـتي تامين كرد  80درصـد از عهده آن بايد

مرد نان آور اسـت ولي اراده مسـتقل از خانمش ندارد و همسـرش

بر آينـد .و بـا وجود مقبوليـت عـامـه ازقبول حق تســـاوي ،كـار خـانـه

براي او تعيين و تكليف ميكنـد وآزادي اراده و تصـــميم براي وي

ميان مرد وزن در نزد آلمانيها بندرت صـورتميگيرد 92 .درصـد از

قائل نيسـت .اينها به نان آور بودن برنميگردد به آزاد منشـي زن و

مردها در اداره امور خانه شــركت نميكنند 87 .درصــدهنوز لباس

مرد برميگردد.

اطو نزدهاند و ظرفنشـسـتهاند 75 .درصـد نيز هنوز پنجرهها را تميز
نكردهاند".
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براي احقـاق حقوق زنان بايد انديشـــه زورمداري مبـارزه كرد و آنرا

مردميتوانســـت بـدون عقـد ازدواج بـا يـك زن زنـدگي كنـد،آنچنـان

بي اعتبـار كرد .و آموزش حقوق داد و آن جهـانبيني را تبليغ كرد

محبوب بودكه رايش روم آنرا بعنوان " زناشــويي باحقوق و منزلت

كه اين حقوق راذاتي انسانها ميداند و انسانها را درحقوق برابر.

كم " به رسـميت شـناختهبود .تازه در سـال  1563اين نوع زناشـويي

و به اسـتناد تمامي آياتي كه نص صـريحآنرا درمصـاحبه شـماره قبل

بي حقوق و منزلت از طرفكنسـيل در تيرينت ممنوع اعالم شـد.و

خود با نشـريه تالش آوردم ،اسـالم بر عكستصـور شـما چنين ديني

اجازه طالق لغو شـد .قبل از آن هركس ميتوانسـت جدا شـود و دو

است كه انسانها را برابر ميداند.

باره ا زدواج كند .هر نوع و هر چند بار كه مايل بود .و شــهروندان

اينجانب نيز اگر آزادي كامل خود را در اين جهان بيني تامين شده

در كشـورهاي غربي در قرن  18سـعي كردند براي اولين بار عشـق

نميديدم دشــمني با خود و هويت خود نداشــتم كه به اين اعتقاد

و ســـكس و زنـاشـــويي رابعنوان يـك مجموعـه كـامـل بهم پيونـد

بگروم وتازه به تبليغ ديني دســت يازم كه ســالب حقوق خود من

دهند".

است !!

لئوپولـد روزن مـاير جـامعـه شـ ـنـاس ديگر آلمـاني معتقـد اســـت":در

بـه اعتقـاد اينجـانـب دايره "وظـايف" زنـان را گســـترده كردن و تـازه

دورران صـنعتي در سـطح اروپا يك شـكسـت فرهنگي در شـرف

نـام آن را آزادي گـذاردن و بـدان معـاف كردن مردان از انجـام

گسـترش اسـت .از هر 4زن يكي و از هر سـه نفر مرد مابين سـنين

مسـئوليت راه چاره نيسـت .من بعلت ويژگي شـغلي كه درآن تجربه

 21تا  44سـال يكي ،در فرانسـه تنها زندگي ميكنند .در شـهرهاي

دارم ،با ســاختار بســياري ازخانواده هاي آلماني از نزديكآشــنايي

بزرگي مثل زوريخ و پاريس بيش ازنيمي از شــهروندان در خانهها

كســـب كردهام و بـه آمـاردســـترســـي دارم .اكثر زنـان آلمـاني كـه

وآپـارتمـانهـاي يـك نفره زنـدگيميكننـد .اين تمـايـل بـا برداشـــت

سـرپرسـتي تنهاي فرزندانشـان را برعهده دارند از مسـئوليت گريزي

اززندگي صــنعتي همخواني دارد .درهمين آلمان زنان با شــغل با

همسـران سـابق و يا شـركاي زندگي خود ناالنند .اغلب شـاكيند كه

درآمد بااليا اصــالد ازدواج نميكنند و يا بچه يكي و بندرت  2تا و

دولت آلمان با قبول تامين مخارج ،مردان آلماني را بي مســئوليت

آنهم  15سـال بعد ازازدواج و بعضـي اوقات در اواخر سـيسـالگي .و

گردانده اســـت .به محض اينكـه متوجه بشـــوند كه نطفـه بچـهاي

از طرفي ميبينيم كه آن "خانه" كه شـما نميدانم از كجاي اسـالم

منعقد شــده اســت فرار را بر قرارترجيح ميدهند و ما ميمانيم و

اتخـاذ كرديـد كـه زنـان را بـه مـانـدن درآن توصـ ـيـه ميكنـد ،و امري

كمك هزينه دولت و يا اگر عارمان بشـــود زيرپوشـــش اداره امور

خالف حقيقـت اســـت ،در ديـد فراصـــنعتي نيز نـهتنهـا ديگر زنـدان

اجتماعي برويم هماز صبح تا عصر به كار و كسب در آمد مشغوليم

محســـوب نميشـــود بلكـه مـأمن آرامش و نهـادي ملجـأ عـاطفـه

و هم ســـرپرســـتي بچـههـا و ازعهـده هر دو بر نميآينـد و گرنـه

محسـوب ميشـود كه موج سـوم تمدن در صـدد بازگرداندن اقتدار

دخترانشـان با مشـكل مواجهه نميشـدند و جهت مشـاوره به بخش

بدان وگذران اوقات انسـانها در آن اسـت.خود حتماد مسـتظهريد كه

مـامنتقـل نمي گرديـدنـد .البتـه هســـتنـد بسـ ـيـاري از زنـان نيز كـه از

الوين وهايدي تافلر نويسـندگان سـرشـناس آمريكايي در كتب موج

عهـده برميآينـد و هر دو كـار را بـا هم انجـام ميدهنـد .منتهي حرف

سـوم و بسـوي تمدن جديد خود با نقد موج دوم(تمام دوران پس از

من اين اسـتكه بسـياري از واقعيات اجتماعي درهمين كشـورهاي

انقالب صـنعتي)آن تمدن را كامالد ضـد خانواده توصـيف ميكنند و

غربي عكستصـويري كه شـما از بهشـت موجود دركشـورهاي غربي

ميگويند ":مهاجرت به شـهرها كه در موج دوم ضـروري شـده بود

ترسيم كردهايد ،راگزارش ميكنند.

رشــته خانواده را از هم گســســت وبحرانهاي اقتصــادي ويرانگر

نوشـ ـتـهايـد" :در هيچيـك از جوامعغربي هيچ مقـام و هيچ قـانوني

خانوارهارا بر آن داشت كه خود را از زير بارگران خويشاوندان خود،

نيســـت كـه براي زنـان و يـا مردان وظـايف و نقشخـاصـــي تعيين

ناخواسـته رها سـازند و كوچك و كوچكتر شـوند .وخانواده كوچك

نمايند " .آري بشـر در طي سـير تحوالتشقوانين مختلفي را وضـع

الگوي نويناسـتاندارد مورد قبول همه جوامعصـنعتي اعم از سـرمايه

و تجربهميكند .بر اســاس نظر خانم فريش مردم شــناسآلماني در

داري وسـوسـياليسـت گرديد چرا كه خانواده بزرگ دسـت و پاگير

روم قديم قبل از ميالد مسـيح زنان پس از ازدواج جان وزندگيشـان

الزامات موج دومصـنعتي بود .و "خانواده هسـتهاي" نظيرسـوختهاي

تحت قيموميت مطلق مرد در ميآمده است و مردساالري همچون

فسـيلي كارخانههاي ذوبآهن يا فروشـگاههاي زنجيرهاي درزمره

نخي قرمز در تاريخ خانواده عمـل كرده اســـت .زندگي مشـــترك

وجوه مشـخصـه همه جوامع موجدوم در آمد .و همان شـكاف عظيم

هرچنـد بصـــورت ابتـدائيش تنهـا در يـك جـامعـه آزاد امكـانپـذير بود

كهدر جوامع موج دوم مصـرف كننده را از توليد كننده جدا سـاخت

( wilde Eheزناشــويي بي قرار داد و بدونازدواج) كه در آن يك

كار را نيز به دو شـق تقسـيم كرد و اين انشـقاق برزندگي خانوادگي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

شماره  3ـ مرداد  /شهريور 1380

تالش ـ دوره جديد
و نقشــهاي دو جنس و زندگي دروني افراد تاثيري عظيمگذاشــت.

ســـريع بـازار و يـا شـــبكـه مبـادالتيمنتهي گرديـد .اين تبـديـل بـه

در جوامع اول (عصـركشـاورزي) كار اكثراد در مزارع يا درخانه انجام

جامعهصـنعتي مبتني بر " توليد براي مبادله"باعث شـد كه اقتصـاد

ميشــد و افراد خانواده به اتفاق يك واحد اقتصــادي را تشــكيل

را متشكل از دوبخش بدانند.

ميدادنـد .حتي در داخـل واحـد توليـدي اغلـب افراد چنـد نوع كـار را

بخش الف :شامل كليه كاركردهايبدون دستمزد كه مستقيماد افراد

انجـام ميدادنـد و بـا توجـه بـه فصـــل يـا بـهعلـت بيمـاري يـا تمـايـل

برايخودشــان يا خانواده اشــان انجامميدهند و بخش ب :شــامل

شــخصــي نقشــهامعاوضــه ميشــد يا از فردي به فرد ديگرانتقال

توليـد كـاالهـاو خـدمـات براي فروش يـا مبـادلـه ازطريق شـــبكـه

مييافت .موج دوم با جاريشــدن در ســراســر انگلســتان و آلمان

مبادالتي يا بازار.

وفرانسـه و ديگر كشـورها كار را از مزرعه وخانه به كارخانه منتقل

و با گسـترش بازار در ديد اقتصـاد دانان موج دومي و سـپس اغلب

كرد و ميزان وابســـتگي متقـابل را افزايش دادو مثالد عدم موفقيت

مردم بخشالف كـار از نظرهـا پنهـان مـانـد و ظـاهرادبي اعتبـار

يـك كـارخـانـه اصـــلي ذوبآهن يـا كـارخـانـه شـــيشـــه در تحويـل

گرديد!!يعني براي مثال همهكارهاي بدون دسـتمزد كه توسـط زنان

سـ ـفـارشـ ـهـاي ضـــروري يـك كـارخـانـه اتوموبيـل ســـازي تحـت

در خانه انجام ميگرفت يعني نظافت و شـسـتشـو و تربيت فرزند و

شــرايطيميتوانســت در ســر تا ســر صــنايع يا اقتصــاد منطقه اثر

انجـام اموراجتمـاعي در چهـارچوبهـاي جـامعـه محلي همگي بطور

بگذارد .در واقع بسياري از كارگران اوائل دوران صنعتي روستائياني

اهانتآميزي بهعنوان كار " غير اقتصـادي " به حسـابآمد!! هرچند

بودند كه به وابســتگي متقابل چندان عادت نداشــتند و صــاحبان

كه بخش ب ــ اقتصادمرئي ــ نميتوانست بدون كاالها وخدمات

اوليه كارخانهها ازاين امر شــكايت داشــتند كه كارگران بهكارايي

توليدي بخش الف  -اقتصــادنامرئي ـــــ به حيات خود نيز ادامه

كارخانه چندان توجه ندارند ودر مواقعي كه بدآنها احتياج اســت به

دهد.اگر كسي در خانه نبود و از بچههامراقبت نميكرد نسل بعدي

ماهيگيري و اســب دواني مشــغولند .و ازنقش خود در فراگرد كلي

بوجودنميآمـد تـا بخش ب كـاالهـاي نيـاز بـازاررا توليـد كنـد و در اين

توليد يا از عواقب خطرناك خرابيها كه " بيمســئوليتي" آنان ببار

بخش كار كند ونظام صــنعتي در زير ســنگيني بار خود ازپاي در

ميآورد درك بسـ ـيـار محـدودي دارنـد.لـذا در برخورد اين دو نظـام

ميآمد .آيا ميتوان اقتصـاديرا – فرضـاد يك اقتصـاد بسـيار مولد ـ

شـيوههاي جديد كار برشـيوه هاي گذشـته غلبه كرد زيرا توليد بي

رادر تصــور آورد كه كســي به كارگران وكارمندان آن در كودكي

وقفه به كارخانهها محول شـده بود.برخورد دو نوع كار با وابسـتگي

سـخن گفتن،جامعه پذيري و فرهنگ پذيري را نياموخته باشـد؟پس

متقابلكم و كار با وابســـتگي متقابل زياد ،تعارض شـــديدي بين

از زماني كه توليد بازار اولويت يافت و ميبايســتتشــكيل شــود و

نقشــها و مســئوليتها و پاداشــها بوجود آورد .البته كار باوابســتگي

گسـترش يابد تعارضـاتجديد سـياسـي و اجتماعي پديدارشـدند و

متقـابـل بر كـار خود كفـا بطوركـامـل غلبـه پيـدا نكرد و " خـانـه "

نقشـــهاي جديد دو جنس تعيينگرديدند اما اين شـــكاف عوارض

بصـــورت يـك واحـد غير متمركز بـاقي مـانـد كـه بكـار توليـد مثـل و

وســـيعتري بر جاي گذاشـــت و اين بدان معنا بود كه همه جوامع

پرورش اطفـال وانتقـال ميراث فرهنگي اشـــتغـال داشـــت .اگر

موج دوم ميبايســتي به شــيوهاي مشــابه عمل كنند و ضــوابط

خانوادهاي در توليـد مثـل شـــكســـتميخورد و يا بخوبي از عهـده

اسـاسـي معيني را مرعي دارند خواه هدف سـود باشـد يا چيز ديگري،

پرورشاطفـال و آمـاده ســـاختن آنـان براي نظـامكـار بر نميآمـد

خواه "ابزار توليد " خصــوصــي باشــد يا دولتي ،خواه بازار "آزاد "

شـكسـتهايش الزامادتحقق اين وظايف را در خانوادة مجاور به خطر

باشـد يا " برنامه ريزي شـده " و خواه جامعه سـرمايهداري را يدك

نميانـداخـت .همچونهميشــــه زن خـانـه دار بـه انجـام يـك

كشــد و يا ســوســياليســم .هيچ تفاوتي ندارد .تا زماني كه توليد به

رشــتهفعاليتهاي مهم اقتصــادي ادامه ميداداو به كار توليد اشــتغال

قصــد معامله و نه اســتفاده شــخصــيانجام گيرد و تا زماني كه از

داشــت امابراياســتفاده شــخصــي خانوادهاش نه برايعرضــه به

طريق صـفحه كليد تقسـيم اقتصـادي يا بازارمحصـوالت جريان يابد،

بـازار.در طول موج اولاغلـب مردم آنچـه را مصـــرف ميكردنـدخود

اصــول معينياز موج دوم بايد مراعات شــودو قوه محركه پنهاني

توليـد ميكرنـدنـد و بـه معنـايمعمول كلمـه نـه توليـد كننـده بودنـد و

همه جوامع صـــنعتي را نظم دلخواه خود را ميبخشـــد ومي توان

نهمصرف كنند ه بلكه بر عكس "توليدكننده براي مصرف شخصي

پـيـش بـيـنـي كـرد كــه افـراد مـوج دوم بـطـور مـعـمـول چـگـونــه فـكـر

" بودند .اين انقالب صـنعتي بود كه با ايجادشـكاف در جامعه اين

ميكنند زيرا اين اصول (استاندارد كردن،تخصصي كردن ،همزمان

دو كار را از همجدا سـاخت .و در نتيجه آنچه را امروزتوليد كننده و

سـازي ،تراكم بيشـينه سـازي ،و تمركز) در واقعقوانين بنيادي و "

مصـرف كننده مي نامند بوجود آورد .اين شـكاف خود بهگسـترش

كتب قواعد " رفتاريتمدن موج دوم را تشـــكيل ميدهند(.به اين
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ســخنان توجه فرماييد كهچگونه در دوران صــنعتي قدرت نامرعي

توجـه شـ ـمـا را بـه اين امر معطوف بـدارم كـه اين حق ابتـدايي من

"بـازار" پـدر جـد هر گونـه دين ومرامي بر نهـاد خـانواده كـه چـه

اســت كهشــما اينجانب و هركس ديگري را كه باوي مصــاحبه

عرضكنم بر هر انســاني الزامات خود راتحميل كرده اســت! اين

ترتيــب ميــدهيــد را بــاورمنــد بــه نظريــاتش و نــه توجيــه گر

ديگر دين اسـالم و سـخنان من نيسـت ،نوشـته تافلراسـت) وي ادامه

بدانيد.مگراينكه در عملش عكس آن به شـــما ثابت شـــود .بعد با

ميدهد كه در حركت اقتصــاد بســوي توليد موج ســومي برخالف

اسـتناد به عملكرد همانشـخص حقيقي ميتوانيد ادعا كنيد كه به

بنگـاههـاي موج دومي كـهمعموالد كـار فكري در ميـان معـدودي

آنچـه گفتـه بـاور نـداشـ ـتـه و صـــرفـاد درمقـام توجيـه بر آمـدهاســـت.

ازمديران سـطح باال متمركز شـده و كارعضـالني و يا كار بدون فكر

همانگونه كه من وكيل مردم نيســتم و نميتوانم عللتناقض بين

بعهدة بقيهكاركنان اسـت ،همه مراكز اقتصـادي ناگزير ميشـوند در

گفتـار و كردار ديگران كـهخود را بـاورمنـد بـه يـك عقيـده ميـداننـد را

بـاره نقش دانـاييتجـديـد نظر كننـد و توليـد بعنوان فراينـدي بمراتـب

بيانگر باشــم .حرف اين جانب ايناســت كه نص صــريح قرآن در

فراگيرتر از آنچـه اقتصـــاددانـان و نظريـه پردازاناقتصـــادهـاي كم

دسـت ماسـت .حال اگر ديگراني بر اثر تفرعنخود را باورمند به اين

فرهنگ تصـور ميكردندمعني و مفهوم تازهاي مييابد .و موجسـوم

دين بدانند وليعكس آن راعمل كنند من نبايد جوابگوباشـــم.تنها

مجـدداد اختيـار را بـه خـانواده وخـانـه اعـاده ميكنـد و بســـيـاري

ميتوانم بگويم اصــل انديشــه راهنماي چنين اشــخاصــي آزادي

ازكـاركردهـاي از دســـت رفتـه كـه زمـاني وجود خـانـه را براي جـامعـه

نيســت بلكه زور اســت و بس.آقايخميني خود را رهبر مســلمانان

بسـيار مهم ميسـاخت ،احيا ميشـود .و حدود سـي ميليون امريكايي

جهانميدانســت ،شــاگرد خودش آقاي منتظري بوي خطاب كرد

غـالبـاد بـا اســـتفـاده ازكـامپيوتر و فكس و ســـاير تكنولژيهـا يموج

آقامن تا دم در جهنم شايد با تو بيايم ولي داخلش با تو نميشوم و

ســـومي بخشـــي از كار خود را درخانه انجام ميدهند .بســـياري

اين اعـدامهـا واهللجهنم دارد .حـال آقـاي منتظري بـايـد جوابگوي

ازوالـدين اكنون آموزش فرزنـدان خوددر خـانـه انجـام ميدهنـد.و

تناقض رفتار و گفتار خميني باشد؟

دگرگونيكـامـل زمـاني روي ميـدهـد كـامپيوتر بـهدرون هر خـانوادهاي

شــما ميگوييد":تاكنون طبق نظريههاي متداول نشــوز به معناي

راه يـابـد و بـه فر آينـد آموزش و پرورش ملحق شـــود .وقتي در

"نافرماني " معناشـده و تاكنون دين در مناسـبات جنسـيميان زن و

كلمبوس اوهايو"فرمانداري اكترونيك " ميسـر شـد وسـاكنان اين

شـوهر به معناي تنبيه وتاديب زنان تعبير شـده "و خود بكمكشـان

شــهر در اتاق نشــيمن خانهخود با فشــار يك دكمه توانســتند در

ميشـتابيد و ميگوييد " كهچندان پرت و نا بجا نيز نيسـت !! "زيرا

بارهموضـوعات اجرايي محدوده شـهري ومقررات خانه سـازي خود

نشــوز در معادلهاي قرار ميگيردكه در آنســوي معادله واژه ضــرب

راي موافق ومخالف بدهند،پس دموكراسـيهاي آينده نيز در آينده

قرارگرفته و...ادامه ميدهيد بعيد به نظرميرسـد كه با كمك چنين

نه در داخل مجالس شـورا و سـنا و كنگره بلكه بامشـاركت مسـتقيم

تعابيري مثلتعابير شــما از نشــوز بتوان واقعيت را درجامعه غير از

و از داخل خانه انجـام ميپذيرد .انحطاط نهاد قدرتمند خانواده نه با

آنچه بوده،تغيير داد".

انتشـار كتاب دكتر اسـپاكيا مجله پلي بوي ،بلكه زماني آغاز شـدكه

در پاســخ بايد بگويم كه گويي شــما بهتمام توضــيحات مفصــل

انقالب صــنعتي خانواده را ازبســياري كار كردهايش محروم كرد.

اينجانب درشمارة قبل عنايتي ننمودهايد.

بيمـاران بـه بيمـارسـ ـتـان روانـه شـــدنـد وكودكـان بـه مهـد كودك و

من در شـــماره قبل باور خودم را اعالم كردم ،و براي مشـــخص

مدرسـه وزوجها به سـينما و سـالخوردگان به خانه سـالمندان وقتي

كردن اين امركه ذهنيت هايي كه به قدرت اصالت اول را ميدهند

تمـام اين كـاركردهـا بـهخـارج از خـانـه منتقـل شـــد ،آنچـه بـاقيمـانـد

نميتوانند به برابري معتقد باشـند لذا احكام صـريح دين رانيز قلب

"خـانواده هســـتـهاي " بود كـه عـامـلقوام و بقـايش ،بجـاي آنكـه

ميكنند براي شـما فاكتمشـخص تاريخي آوردم كه من بابنمونه

كاركرداعضــاي خانواده بعنوان يك واحد باشــد ،پيوندهاي عاطفي

خواجه نصــيرالدين كه ارســطوگراي تمام عياري بود ،بجاي ترويج

بود كه بهآساني قابلگسستن است".

عدالت و مساوات اسالمي بر مبناي قرآن كه برابري انسانهارا قطع

و اماشــما اشــاره كردهايد به " داليلتوجيهي من در مورد تقســيم

نظر از عقايد و پايگاه سـياسـي و اجتماعي ونژادي و جنسـيتي ذاتي

وظـايف وتعهـدات ميـان مردان و زنـان" اوالدمطـالبي كـه در شـ ـمـاره

آنان و غيرقابل ســلب و خدشــه ميداند (حجراتآيه  )13در كتاب

قبـل عرض كردمتوجيهـات اينجـانب نبودند بلكـه باوراينجـانب بودند.

اخالق ناصــري خود باتقليد از مســاوات دولتشــهر( )Polisيوناني

اگر شـــمـا اينجـانـب را توجيـه گر ميـدانيـد علـت ترتيـب دادن اين

كه مشـترك بين تمام شـهروندان نبود و زنان نيز بامردان مسـاوي

مصـاحبه را نميدانم؟ حال كه بحث بر سـر حقوق اسـت الزم اسـت

قلمداد نميشـدند،اينشـخص مسـلمان چنان محو نظريات ارسـطو
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بود كه از مســاوات انســانها اعم اززن و مرد كه در دين خود بدان

نمييابد چون با اســتناد به قرآنحقوق ذاتي انســانها اعم از زن و

تصريحشده غفلت كرده و به نابرابري بنيادينانسانها معتقد ميگردد

مرد رابرشـمرده و در مخالفت با حكم خميني عليه سـلمان رشـدي

!ودر اخالق ناصـري مينويسـد" :اگر مردم برابربودند ،هر آينه همه
نابود ميشدند!"
حال شما حديث مفصل بخوانيد از "نظريههاي فقهي متداول "
امري را كه اينجانب نميفهمم اصـــرار "روشـــنفكران ايراني "بر
جاويد نشـاندادن (خواسـته يا ناخواسـته) و تحكيمنظريهاي ضـد
مردمي و ضــد زنموجود اســت .اما متاســفانه اين تالش وجهد در
كمـك بـه بي اعتبـار كردنغلطهـاي نظري از طريق تشـــويق و
درجنقـد آن نظريـههـا از طرف ديگرمعتقـدان بـه همـان مرامهـا ديـده
نميشــود .منتهي در همين جوامعغربي ميبينيم تالشــهاي لوتر
درپـااليش دين از جزميتهـايقـدرتمـداران فقهي دين مســـيحيـت،

ثابت كرده اسـت كه جزاي مرتد اعدام نيسـت و اين كتابحتي در
كشـــورهـاي عربي بـا ســـانســـورمواجـه ميشـــود و حتي اجـازه
ورودنمييابد و آقاي كديور نيز در سـال 78با اسـتناد به همان قرآن
ثابت ميكند كهحكم مرتد اعدام نيســت وليگردانندگان ســازمان
ترور بـا اســـتنـاد بـه"نظريـههـاي فقهي متـداول" كـه داسـ ـتـان فقـه
نويسيشان را در شماره قبل توضيحدادم،چون قدرت در دست دارند
جزاي خود كديور را بعلـت بي اعتبـاركردن دروغ آنان حبس ميـداننـد
!
خـانم مـدرس گرامي اينكـار از عهـده توجيـه "نظريـههـاي فقهي

توســط حتي روشــنفكران الئيك ارج گذارده ميشــود و تبليغ و

متداول " برنميآيم و نميخواهم هم كه بيايم ! عمر من در مقابله

پشتيبانيميشود .اين است فرق اصلي تفاوتهايعملي در كشورهاي

و مبارزه با اين قلب واقعيات و كلمات گذشـته چگونه بدسـت خود

ما و كشورهايغربي !

آنـهـم بـر خـالف بــاور خـود ،نـظـريــه هــايـي را كــه از پــايــه بـي
اعتبارميدانمآنهم بعلت متداول بودن صحه بگذارم؟!!
اين وظيفـه جـامعـهاي كـه خود را دراكثريـت خود مســـلمـان ميـدانـد
اسـت كهبر اسـاس تعليم قرآن به همه سـخنانگوش فرا دهد و از
بهترينهاي آنهاپيروي كند .اگر امثال شـما و نشـريه شـما به جاي
اصـــرار بر اعتبـار "نظريهـايفقهي متـداول" ،كمـك بـه پخش
نظريـات منتقـد آنـان بكنيـد كـه خواه و نـاخواه از طرف نظـام واليـت
فقيه سـانسـور ميشـوند،آنوقت جامعه در معرضتنوع ديدگاهها قرار
ميگيرد و ميتوانـد انتخـابي خود آگـاه كنـد كـه بـه كـدام نظريـه فقهي
اعتبار الزم را بدهد.همسرش را بزند و يا نوازش كند.
نـه اينجـانـب و نـه شـ ـمـا نيز مجهز بـه وســـائـل تعيين ميزان اعتبـار
نظريـه هـادر نزدمردم نيســـتيم .جـامعـه در ســـاختـاررفتـاريش يـا بر
زورمداري ميماند و ياخود را از زورمداري آزاد ميكنـد.حد و وظيفه
هر انســـان نيز عمـل بـهآزادي در چـارچوب زنـدگي روزمره خود و
پرهيز از زورمـداري اســـت وترويج آن و حتي نـه حقنـه آن بزور بـه
ديگران .بگمـانم اينجـانـب در حـد بيـان نظر و ديـدگـاه و بـاور خود بـه
اين وظيفـه عمـل كردهام وبر همين ســـيـاق نيز بكـارخود ادامـه

من حاال بايد براي شــما ثابت كنم كه برداشــت من از اين كلمه

ميدهم.

آنهم نه بر اســاسدلبخواه من بلكه با اســتناد مفصــلي كه به تنوع

و اما در خاتمه شما گفتهايد " :مگر نه اينكه همان روحانيون اديان

معني كلمه ضــرب در قرآن كردم و در شــماره قبل آوردم ،اعتبار

مســيحي -يهودي و اســالم كه بقول شــما وظيفهتدوين اعالميه

نـداردوحتمـاد "نظريـات فقهي متـداول" كـه آنرامترادف بـا كتـك

جهـاني حقوق بشـــر را برعهـده گرفتنـد براي رو در رو قرارنگرفتن

ميدانند صـحيحاسـت .كتاب حقوق بشـر آقاي بني صـدركه در سـال

جوامع بشــري با چنين بغرنجيها و احتماالد بد فهميها صــالح رابر

 1362چاپ شـد در "ايراناسـالمي "سـانسـور ميشـود و اجازهچاپ

جدا سـازي دين و هر ايدئولژي ازقدرت سـياسـي و عدم دخالت دين
درتبيين حقوق انسـانها نهاده و از همانآغاز و نخسـتين ماده اصـل
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را بهصـراحت تمام بر برابري و تسـاوي انسـانها قرار دادند و در اين

همواره استنادها نه دلبخواه و برداشت شخصي بلكه بايستي متكي

رابطه خودرا ملزم به پاســخ بدين پرســش ندانســتندكه آيا چنين

به فاكتهاي تاريخي معتبرباشد.

اصولي در هيچ يك ازاديان وجود داشته يا خير؟ "

در ثاني جدايي بنياد ديني از بنياد سـياسي با جدايي دين از سياست

خانم مدرس گرامي بنظرم يك سوءتفاهم اساسي در اينجا ر داده

كامالد فرق دارند .اصـوالد مگر ميشـود مرام ونظر را از سـياسـت كه

اسـت اينجانب گفتهام كه نمايندگاني ازاديان مسـيحي  -يهودي و

فر آيندتصــميمگيري هاي كالن و خرد اســت جدا كرد؟ اگر شــما

اسـالم وظيفه تدوين اعالميه جهاني حقوق بشـر را بر عهده گرفتند

دين را از حيطهتصـميم گيريهاي سـياسـي كنار نهاديد مسـلم بدانيد

ولي هيچگاه نگفتهام كه "براي رو در رو قرار نگرفتنجوامع بشري

كه مرام و ايده ديگري را جايگزين آن خواهيد كرد و تنها سـردين

با چنين بغرنجيها واحتماالد بد فهميها صـالح را بر جداسـازي دين

كاله رفته اســـت .آن مرامي كهجايگزين خواهد شـــد و حق دين

و هر ايدئولژي از قدرتسـياسـي و عدم دخالت دين در تبيينحقوق

راسـلب ميكند كدام نظر و مرام اسـت واين حق را از كجا كسـب

انسـانها نهاده و از همان آغاز ونخسـتين ماده اصـل را به صـراحت

كرده است؟

تمـام بر برابري و تســـاوي انســـانهـا قرار دادند".اين برداشـــت و

در كشـورهاي كمونيسـتي دين را ازصـحنه حيات سـياسي -اجتماعي

اسـتنباط شـما اسـت و نهاظهارات اينجانب .به متن مكتوب اينجانب

وفردي افراد بـا زور ســـرنيزه حـذفكردنـد .آيـا مرام ديگري را

در نشريه خودتان مراجعهبفرماييد تا رفع سوء تفاهم گردد.

جايگزين نكردند كه به آن فجايع بي مانند منجرشد؟

در واقع تبيين حقوق يعني چـه؟ مگرميشـــود نمـاينـدگـاني از اديـان

شـــمـا در همين آلمـاني كـه زنـدگي ميكنيـد ميبينيـد كـه احزاب

مســيحي -يهودي و اســالم وظيفه تدويناعالميه جهاني حقوق

دموكرات مسـيحيسـاليان سـال در صـدر تصـميم گيريهاييسـياسـي

بشــر را بر عهدهگرفته باشــند ولي در تبيين حقوق انســانها دين را

بودنـد و حكومـت را در اختيـارداشـــتنـد وانتخـاب نيز شـــده بودنـد و

دخالت ندهند؟!!

هماكنون نيز يكي از احزاب بزرگ آلمـانرا تشـــكيـل ميـدهـد.پس

همان اصــل اول اعالميه حقوق بشــر تنها از دينهاي توحيدي كه

نظريات دينيميتوانند و حق دارند در سـياسـتدخالت كنند.چرا كه

حقوق را ذاتيو طبيعي انســانها ميداند اقتباس شــده اســت و نه

بـاورهـاي مردم رانمـاينـدگي ميكننـد .منتهي حق نـدارنـد ســـلطـه

جاي ديگري .و ساير حقوقكه در تمامي اديان نيز بدآنها اشارهشده

انحصـاري بر بنياد سـياسـي داشـته باشـند.مثل هر مرام ديگري كه

اتفاقاد بر مبناي همان ذاتي بودنحقوق انسنها قابل تعريف شدهاند.

اين حق را ندارد.و بنياد سـياسـي را بايسـتياز هر گونه سـلطهاي رها

در همان نشـريه قبلي شـما من فاكت مشـخص از آيات قرآن آوردم

كرد همانگونه كهسـاير بنيادهاي پنجگانه جوامع را ازسـلطه سـاير

كـهچگونـه زن و مرد را برابر ميـدانـد و شـ ـمـا بـاز بـدون توجـه بـه اين

بنيادها .در كشـورهايكمونيسـتي سـلطه بر بنياد سـياسـي را مرام

آيات كه قابل انكار نيسـتند و اگر به نسـخهاي از قران مراجعه كنيد

ماركسـيسـم از آن خود دانسـت ومحكوم به شـكسـت شـد .در ايران

خود خواهيـد خوانـد ،بـازميگوييـد روحـانيون شـــركـت كننـده درتبيين

امروز نيز آن برداشـت از دين كه توسـط قدرتمداران حق انحصـاري

اعالميه حقوق بشـر ..صـالح را برعدم دخالت دين در تبيين حقوق

سـلطه برمرام سـياسـي را از آن خود ميداند ،مالحظه ميكنيد كه

انسـانها نهاده و از همان آغاز و نخسـتينماده اصـل را به صـراحت

ورشــكســته كاملاســت و اتفاقاد ضــربههاي اســاســي را ازآن نوع

تمام بربرابري و تســاوي انســانها قرار دادند ودر اين رابطه خود را

برداشــت از دين خورده اســتكه بر پايه اصــل بنيادين دين يعني

ملزم به پاسـخ بدين پرسـش ندانسـتند كه آيا چنين اصـولي در هيچ

الاكراه و آزادي قرار دارد و بنيادهاي ســـياســـي  -اقتصـــادي -

يك از اديان وجودداشــته يا خير؟ " اســتناد شــما به چه واقعيت

فرهنگي -اجتماعي  -آموزشـي جامعه را خصـوصـاد بنياد ديني را از

تاريخي است.

زورمداري رها ميخواهد .بگمانم اين توضيحمختصر كفايتكند.

اســـتنـاد اينجـانـب بـه متنهـايمكتوب ومتون تـاريخي موجود دربـارة

و اما در رابطه به جمله آخر شــما ،و آن "بي پاســخ گذاردن اين

گفتگوهـاي بين تنظيم كننـدگـان اعالميـه جهـاني حقوق بشـــر بود.

سوال كه آيااصول حقوق بشر در اديان وجوددارند يا خير"

شــما اگر به غير از اين اعتقاد داريد منابع خود را بفرماييد و من را

شـما را ارجاع ميدهم مسـتقيم به قرآنو بعد به كتاب حقوق بشـر

نيز روشـن سـازيد .بفر ماييد اگر برابري وذاتي بودن حقوق از اديان

در اســالم نوشــته آقاي بني صــدركه اختصــاص صــرف به همين

در ايناعالميه اقتباس نشــده اســت ،تنظيمكنندگان تاريخي آن از

موضـوع دارد .تا امكانمقايسـهاي بين برشـماري حقوق انسـانهادر

كجا اقتباسكردهاند؟ ميدانم كه به شـما نبايسـتي يادآوري كنم كه

قرآن و مقايســه آن با اعالميه حقوقبشــر و نقص اين اعالميه نيز
براي شــمادســت دهد .آقاي بني صــدر در طيچند كنگره در بين
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نمـاينـدگـان اديـانيهودي و مســـيحي در موليـانوونتو درايتـاليـا و نيز

همهآنچه بني صــدر ســعي در توحيدشــان ميكند ،از يكديگر جدا

انســتيتوي كاتوليك راجع بهحقوق معنوي انســانها كه در اعالميه

كنيم .ســعي بني صــدر بر اينســت كه اينها به توحيد برســند در

جهاني حقوق بشـر از آنها نامي نيز برده نشـده نام برد و بر شـمرد

صـــورتي كــه مــا بر عكس همــه رااز يكــديگر جــدا ميكنيم.

خصــوصــاد كه بصــراحت اعالم كرد كه در اين اعالميه "حق "بر

ميبينيدگفتگو چقدر دشـوار اسـت وگفتگو اين نيسـت كه دور هم

مبنـاي قـدرت تعريف شـــده و نـه آزادي و از اينرو در عمـل كمتر

جمع شـويم وچيزهايي را بگوييم و بشـنويم كهميشـناسـيم .بنظر

كســي از اين حقوق برخوردار شــدهاند.كهكتاب آن به ايتاليايي نيز

من گفتگو يعني همينكـه در اين جلســـه جريـان دارد .گفتگويعني

چاپ گرديدهاست.

در بينشـ ـهـا تـامـل كردن و در تفـاوتهـا انـديشـ ـيـدن .گفتگو يعني

چرا اينجانب متاســف نباشــم كه بســياري از ما ايرانيها آنچه خود

فهميدن فاصـلهها.بايد با درد كامل بگوييم كهاين فاصـلهها ميان ما

داريم را زبيگانه تمنا ميكنيم و به نظرياتانديشــمندان خود وقعي

بسـيار اسـت.دردبايد آگاهانه باشـد .وقتي تو ميبينيديگري چيزي را

نمينهيم وليدر تقليد انديشـههاي غربيان گويسـبقت از خود آنها

ميگويـد كـه تو نـداريو فكر ميكني بـايســـتي ميگفتي تو را بـهدرد

ميرباييم.

ميآورد .اگر اين مكان مكانگفتگو نيست كجا جاي آنست؟ آه چه

به اسـتقبال فيلسـوف شـهير غربي بنام ماسـيموكاچاري از سـخنان

زيباســت .همه با هم برابريم .من با كســيدوســت ميشــوم وقتي

بني صـدر درمورد حقوق انسـانها و تعارفي كه از حقو آزادي بدسـت

ميبينم باصحبتهاي او هويت من كامل ميشود.من با كسي دوست

ميدهد توجه كنيم كهدر آن كنگره گفت ":خوشــحالم كه دوباره با

ميشوم كه با بودن اوبودن من امكان دارد .اين اتوپيايمن است" .

آقاي بني صـدر پيرامون مسـائلي صـحبت ميكنم كه مسـائلامروز و

آري اين فيلسـوف غربي در بيانات بنيصـدر تكميل هويت خود را

نيز آينـده مـا نـه فقط در حوزه مـديترانـه كـه در تمـامي نقـاط جهـان

ميبينـد وبرابري را نظـاره ميكنـد و بسـ ـيـاري ازهموطنـان مـا حتي

هسـتند و شـما همگي سـخنان بني صدررا شنيديد و مالحظه كرديد

كتاب او را در زمينهحقوق بشــر در اســالم نخوانده اند و يا بهاقرار

كه او ازســنت فكري بزرگي برخوردار اســت واو اين مجموعهاي

خودشــان اصــالد از قرآن نيزســررشــتهاي ندارند ولي در صــحت

راكه شـامل فرهنگ ،خداشـناسـي ،سـياسـت ،انتروپولژياسـت بطور

برداشت نظريات فقهي متداول ازقرآن شكي نميكنند.

بسـ ـيـار كـامـل در نظـام توحيـد بيـان ميكنـد و انـديشـــه او ترجمـان

خانم مدرس گرامي شـما اهل مطالعه هسـتيد ،درد شـما با اينجانب

اومانيسـم اسـالمي اسـت .هيچ فكركردهايد كه كالم بني صـدر چه

مسـلماد دردمشـتركي اسـت ،هر دو به برابري انسـانهامعتقديم و رنج

معنيميدهد؟ بخصـوص براي ما كه طرف سـخن او هسـتيم؟ شـايد

مشـترك ما عدم رعايت حقوق همه انسـانها ،خصـوصـاد زنان اسـت.

نياز باشـد كه باواقع بيني از خود بخواهيم اين انديشـه را نيك درك

لذا بياييد به پيشـنهاد اينفيلسـوف ايتاليايي فاصـلهها را با گفتگوكم

كنيم .سـخنان پرزيدنت بني صـدر بيانگر اصـالتانسـان اسـالمي

كنيم و مهمتر از همه به قول او "شـايد نياز باشـد كه با واقع بيني

اسـت .اسـالمي كه معلمبردباري ،گفتگو و تفاهم اسـت .ايناسـالم

از خودبخواهيم انـديشـــه يكـديگر را نيـك درككنيم".بـه زعم

اســـالمي نيســـت كـه در حـال حـاضـــردر ايران حكومـت ميكنـد.

اينجانب وجود سـوءتفاهمهاي بسـيار در اين گفتگو ناشـي ازتمرين

اسـالمينيسـت كه در كشـورهاي اسـالمي معمول اسـت .تقصـير

كم جامعه ما در كوشـش براي كمكردن فاصـلهها از طريق گفتگو

كيسـت كه آن اسـالم ايناسـالم گشـته اسـت؟ تمام اين كشـورها

است.

دراسـالمي زندگي ميكنند كه با سـخن بنيصـدر فاصـله بسـيار دارد.

از اينكه نشــريه شــما اين فرصــت را برايگفتگو مهيا ســاخت

كف زدنهـاي مـا ايتـاليـائيهـا براي آقـاي بني صـــدر اميـدوارم آگـاهـانـه

سپاسگزارم.

باشـد .اميدوارم اين آگاهي وجود داشـته باشـد كه درصـحبتهاي بني
صــدر نه نظر ماكياول،نهقول ماكس وبر و نه فكر مارســيليو دي

تالش :سـركار خانم وفا ما هم از شـما بي نهايت ممنونيم كه وقت

پادوا و نه انديشـه اسـميت وجود دارند.از فرهنگ سـياسـي سـخن

خود را در اختيار نشريه “ تالش “ قرار داديد.

گفت كه هيچكالمي از اين شـخصـيتها در آن نبود .باسـياسـت زدگي
غربي ما كه بر پايه بينشـهاي اين صـاحب نظران اسـتتفاوت بسـيار
دارد .در ديـد مـدرن غربيمعـاصـــر تمـام ســـعي بر اين اســـت كـه
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كمبود آب ،پيآمدها ،اختالفات و درگيريهاي ناشي از آن در قرن بيست و يكم

دكتر مهدي روسفيد

مقدمه
سوم مارس  1998در پترزبرگ ( )Petersbergدر حومه بن آلمان
روز گشايش كنفرانس بين المللي سياست و مديريت جهاني آب،
آقاي كارل ـ ديتر اشپرانگر ( )Carl - Dieter Sprangerوزير
ارتباطات و توسعه اقتصادي آلمان سخنان خويش را چنين آغاز مي
كند.
“ پيش بيني ميشود كه تا سال  2025نفوس كشورهاي درگير با
كمبود آب از  130ميليون نفر به يك ميليارد نفر افزايش يابند.
درصد بيشتر اين انسانها در جنوب و شمال آفريقا ،در كشورهاي
خاور نزديك و ميانه و در غرب آسيا زندگي مي كنند.
گفته ميشود كه هشتاد درصد از كل بيماريها در كشورهاي در حال
توسعه و يك سوم مرگ و ميرهاي موجود در اين كشورها به كمبود،
آلودگي و عدم بهداشت كافي آب باز ميگردد.
به اين ترتيب آلودگي آب و كمبود آن از يك معضل منطقه اي
فراتر رفته بعد جهاني به خود مي گيرد“.
وي در ادامه به انگيزه و علت برگزاري اين كنفرانس يعني طرح
ابعاد جهاني مشكل آب اشاره داشته و مي گويد  “ :ضروري است
مسئله كمبود آب به يك موضوع بين المللي و يك گفتگوي جهاني

تبديل گردد ،تا از اين طريق بتوان به راه حلها و استراتژي برون
رفت از اين بحران جهاني دست يافت“ .
بعلت اهميت موضوع و نظر به اينكه كمبود آب در آينده اي نه
چندان دور در برخي از نقاط جهان از جمله در خاورميانه مي تواند
تبديل به جنگ آب گردد و همچنين با توجه به اينكه كشور ما خود
همواره با مشكل بي آبي دست به گريبان بوده و بالقوه مي تواند به
يكي از مراكز ثقل اين بحران بدل گردد ،لذا به ياري نشريه تالش
به منظور جلب نظر عالقمندان ايراني متن پژوهشي زير را كه
قسمت نخست آن در اين شماره و دنباله آن در شماره هاي آتي
درج خواهد شد در اختيار خوانندگان عالقمند قرار مي گيرد .محور
اين مجموعه ،بررسي و پژوهشي است در بارة سياست آب و ابعاد
بحران در كشورهاي گوناگون ،البته نه از بتعد اكولوژي و زيست
محيطي بلكه از زاويه سياسي و بحران زائي اين ماده حياتي .مقاله
حاضر در سه بخش مجزا و مستقل با بحران جهاني آب برخورد
مي كند.
در نخستين بخش اين مقاله سعي ميشود تا با استناد به كنفرانسها
و فعاليت نهادهاي مختلف از جمله سازمان ملل متحد ،انستيتو
ورلدواچ ( ،)Worldwach Instituteمركز تحقيقات بين المللي،
كمسيون جهاني آب در استكهلم و بانك جهاني مشكل كم آبي و
بي آبي در نقاط مختلف دنيا طرح گردد .بعد از آن نگاهي داريم به
نزاعهاي منطقه اي و نقش آب در تشديد اين بحرانها (بطور مثال
اعراب و اسرائيل ،تركيه ،عراق و سوريه) ،مشكل كم آبي در ايران،
نقش دولتها و عدم مديريت الزم بخش سوم اين مقاله را به خود
اختصاص مي دهد .در آخر پيشنهاد نشست پترزبرگ بعنوان بخشي
از راه حلهاي عملي در راستاي برون رفت از بحران آب آورده
ميشود.
 1ـ داده هاي مراكز تحقيق بين المللي
يكي ازحياتي ترين عنصر براي پيشرفت و توسعه منسجم دستيابي
به آب كافي است .زيرا آب ،اساس و محور زندگي و اقتصاد مي
باشد.
نياز به آب و راهيابي به آن مدتهاي زيادي است كه زمينه اختالفات
اجتماعي و درگيرشدن احتمالي دولتها به خصوص در مناطق خاور
نزديك و ميانه ميباشد .بطور مثال اختالفات اعراب و اسرائيل در
جمع و مشكل اسرائيل و فلسطين بطور اخص در وحله اول
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تضادهاي سياسي و جغرافياي هستند .اما بدون شك مسئله آب،
بتعد ديگري به نزاع ها مي دهد كه در تاريخ اختالفات اين دو كشور
هر روزه نقش مهمتري را بازي ميكند .بديهي است كه علت
اختالفات نه تنها تامين آب قابل شترب بلكه نياز آنها به آب براي
مصرف كشاورزي و صنعت نيز مي باشد .گزارش بانك جهاني در
دسامبر  94حاكي از آن است كه كشورهاي عربي خاورميانه تنها
يك درصد از كل منابع آب شيرين جهاني را در اختيار دارند و از
اين لحاظ جزء فقيرترين مناطق جهاني ميباشند .اين بررسي نشان
ميدهد كه  9كشور عربي منطقه تا به حال صددرصد ذخيره آب
قابل احياي زيرزميني خود را مصرف كرده اند و با افزايش جمعيت
تأمين آب مورد نياز آنها در معرض خطر قرار گرفته است.
در حال حاضر كشورهاي خاور نزديك و ميانه و شمال آفريقا بيش
از ديگر مناطق با مشكل كمبود آب روبرو هستند .اما گمان ميرود
كه در  50سال آينده بعلت ازدياد شديد جمعيت در آفريقا و
بخصوص در مناطق جنوبي آن ذخاير آب شيرين تنزل كرده و
زندگي مردم آن مناطق را مختل خواهد كرد .بنظر كارشناسان آب
پنج كشور كنيا ،مراكش ،اوگاندا ،سومالي و آفريقاي جنوبي در آينده
در صف كشورهايي قرار خواهند گرفت كه با بحران شديد آب روبرو
هستند.
از نظر آنها كشورهايي نظير هند (دومين كشور پرجمعيت دنيا)،
پاكستان ،اردن ،سري النكا و السالوادور در مقايسه با پنج كشور باال
از وضعيت بهتري برخوردار مي باشند .با توجه به افزايش جمعيت
در اين كشورها احتمال آن مي رود كه تنظيم رشد جمعيت تاثير
قابل مالحظه اي در روند مصرف آب اين كشورها در دهه هاي
آينده داشته باشند.
متاسفانه انسان اهميت واقعي منابع طبيعي را كه خود در ايجاد و
شكل گيري آن دخالتي نداشته ،نمي داند .ازدياد بي رويه جمعيت،
جهاني شدن سرمايه ،باالرفتن سطح زندگي و توقع انسانها و
مصرف بي رويه آب در تمامي ابعاد واقعيت تلخ ديگري را در پيش
روي ما قرار مي دهد .ديگر نه تنها دستيابي به آب مطلوب و رفع
نياز روزانه براي نيم بيشتري از مردم دنيا در شرايط حاضر بديهي
و آسان نيست بلكه تراژدي سختي است كه روزانه از خود هزاران
قرباني بجاي ميگذارد.
به توصيه سازمان ملل متحد اولين كنفرانس آب اين سازمان در
 28سال پيش با يك هدف مشخص برگزار گرديد .قرار كارشناسان
در اين گردهمايي برآن شد كه تا پايان سال  1990با استفاده از
برنامه هاي صحيح و تكنيكهاي موجود شرايطي بوجود آيد كه در
آن آب مورد نياز در اختيار هر فرد قرار گيرد .اما ازدياد بي سابقه
جمعيت يك چنين هدفي را نقش برآب كرد .تا به امروز حدود دو
ميليارد انسان در كشورهاي در حال توسعه هيچگونه امكان
دستيابي به آب تميز و قابل شرب را ندارند .نتيجه آنكه ذخاير آب
در قرن بيستم به عامل بحران در مناطق مختلف تبديل شدند و
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اين در حالي است كه در قرن بيست و يكم امكان جنگهاي آب و
ناآراميهاي داخلي از هر زمان ديگر بيشتر است.
شرايط موجود كنوني بيان واقعيت تلخي است “ .روزانه انسان
بيشتر و مقدار آب كمتر “ .كم نيستند دولتهايي كه در راستاي تأمين
و توزيع آب اولويت كاري خود را در آينده در طرح محدوديتهاي
سياسي ،اكولوژي و اقتصادي كشورهاي ديگر مي بينند .بطور مثال
تركيه با انجام پروژه  G A Pكنترل بخش وسيعي از رود فرات را
در اختيار دارد .با يك چنين ابزار استراتژيكي تركيه مي تواند
هرلحظه از آب فرات بعنوان يك حربه اكولوژي برعليه عراق
استفاده نمايد .چنانكه در جنگ خليج نيز چنين اقدامي براي از پا
در آوردن عراق صورت گرفت .نمونه ديگر بهره برداري گستردة
اسرائيل از منابع آب ساحلي غربي رود اردن و آبهايي كه از تپه هاي
جوالن به اين رود مي ريزند ،ميباشدكه اين خود ابزاري است در
دست اسرائيل كه تحقق موضوع محوريِ مذاكرات صلح خاورميانه
يعني بازپس گيري سرزمينهاي اشغالي را به تعويق مي اندازد.
هركجا كه منابع آب كم شود ،امكان بحران و نزاع امري است
بديهي .حتي در اواخر دهة  80و اوائل دهة  90انستيتو ورلد واچ و
مركز استراتژيك تحقيقات بين المللي بر اين نظر بودند كه آب مي
تواند نقش پيشتاز نفت را در ايجاد بحران از آن خود سازد .آنها
جنگ آب را پيش بيني مي كردند .در سرزمينهايي كه بيش از چهل
درصد جمعيت دنيا بسر مي برند چيزي نزديك به  300بحران بالقوه
در اين رابطه وجود دارد .كه اكثرا در كشورهاي در حال توسعه
مشاهده ميشوند.
حدود  214رودخانه در سطح دنيا و در نقاط مختلف بين دو يا چند
كشور جريان دارند .با اينكه به ظاهر در بيشتر موارد حدود اختيارات
در امر استفاده ازاين رودخانه ها از طريق بستن قرادادتنظيم گرديده،
معذالك هيچگونه شواهدي در دست نيست كه اين قرادادها
بخصوص در مناطق بحراني توقعات و رضايت تمامي كشورهاي
همسايه و همجوار را برآورده سازد.
واژه هاي بي آبي و كم آبي كامال مشخص و تعريف شده مي
باشند .بنظر خانم مالين فالكن مارك Malin Falkenmark
كارشناس آب از كشور سوئد كلمه كم آب به كشوري اطالق ميشود
كه در آن مقدار آب موجود و قابل احياء به ازاء هريك نفر در سال
كمتر از  1700مترمكعب باشد .در مناطقي كه مقدار آب موجود و
قابل احياء در آن كمتر از  1000مترمكعب باشد مي توان از بي آبي
و خشكسالي نام برد.
در زير بطور خالصه به بيست ويك عامل بحران اشاره ميشود.
ـ حدود دوسوم از سطح كره زمين پوشيده از آب است .از اين مقدار
 94درصد را آب درياها و اقيانوسها 4 ،درصد سفره هاي زيرزميني،
 1/7درصد يخهاي قطبي و بقيه آن را رودخانه ها و آب موجود در
اتمسفر تشكيل مي دهند.
ـ تنها بخش كوچكي از آب شيرين موجود قابل دسترس انسان مي
باشد.
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ـ با دوبرابر شدن جمعيت دنيا در بين سالهاي  1940تا  1990مقدار
مصرف آب مورد نياز به چهار برابر رسيد.
ـ تنها يك پنجم جمعيت دنيا در محلهايي زندگي مي كنند كه در
آنها مستقيما امكان دستيابي به آب لوله كشي و كاناليزاسيون براي
هدايت و دفع آب آلوده وجود دارد.
ـ بيش از  1/1ميليارد انسان در سطح جهان روزانه  20ليتر آب هم
در اختيار ندارند.
ـ حدود دوميليارد انسان هيچگونه امكان دسترسي به آب تميز و
بهداشتي مورد نياز خود را ندارند .اينها براي رفع نياز خود به آب
رودخانه ها ،درياها و حوضچه ها وابسته اند.
ـ بيش از يك ميليارد انسان در سرزمينهايي زندگي مي كنند كه با
خشكسالي و قحطي آب روبرو هستند .احتمال ميرود كه تا سال
 2050يك چهارم مردم دنيا با قحطي مزمن و يا خشكسالي وسيع
روبرو شوند.
ـ كلمه فقر آب بنا به تعريف انستيتو ورلد واچ به سرزمينهايي اطالق
ميشود كه مردمان آن ديار به ازاء هريك نفر كمتر از دو و نيم ليتر
آب روزانه در اختيار داشته باشند.
ـ نيم بيشتري از بيماريهاي موجود از قبيل اسهال ،وبا ،تيفوس،
بيماريهاي انگلي و بيماريهاي چشمي در كشورهاي در حال توسعه
به آب آلوده و كثيف مربوط ميشوند.
ـ همه ساله دو تا سه ميليون نوزاد بخاطر اسهال و بيماريهاي عفوني
منتج از آب آلوده جان خود را از دست ميدهند.
ـ امروز ساكنين شرق و شمال افريقا در مقايسه با نقاط ديگر اين
قاره بيشتر از مسئله كمبود آب رنج مي برند .پيش بيني ميشود كه
در  50سال آينده جنوب آفريقا بيش از هر منطقه ديگر درگير با
خطر خشكسالي و كم آبي شود.
ـ وضعيت جغرافيائي در پاره اي از نقاط دنيا به گونه اي است كه
چندين كشور بناچار بايد منابع آب موجود را مابين خود تقسيم كنند.
بطور مثال  214رودخانه ذكر شده شامل يك چنين قاعده اي
ميشوند .و اين در حالي است كه بيش از شصت درصد مردم دنيا در
اين مناطق زندگي مي كنند.
ـ حقوق مربوط به بهره برداري از منابع آب هر روز بعنوان يك
عامل بحران نقش بارزتري به خود ميگيرد.
ـ دوسوم از آب موجود صرف استفاده كشاورزي ميشود .به اين
ترتيب كشاورزي باالترين ميزان مصرف را بخود اختصاص داده و
مهمترين عامل در ايجاد بحران آب مي باشد .الزم به ياد آوري
است كه بعلت استفاده از تكنيكهاي ناصحيح در امر كشاورزي همه
ساله حدود  60درصد از آب مورد نياز به هدر مي روند.
ـ بين  30تا  40درصد از توليدات مواد غذائي به آبياري مصنوعي
نيازمند است.
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ـ  23درصد از آب موجود و قابل استفاده ساالنه صرف نياز صنعت
ميشود.
ـ روند صعودي و مداوم آلودگي آبهاي سطحي خود عامل ديگري
است كه بحران را تشديد مي كند .اين آلودگي ناشي از كودهاي
كشاورزي ،سموم و مواد ضد آفت ،نزوالت انساني و حيواني،
نمكهاي مختلف ،سرازير كردن آبهاي تصفيه نشده ،زباله هاي
سمي ،اضافات ناشي از مواد تميز كننده و باالخره آبهاي آلوده ناشي
از اليروبي كردن رودخانه ها مي باشند .همگي اين عوامل در
سيكل توليد بحران آب نقش اساسي بازي مي كنند.
ـ متروپل و مراكز بزرگ كشورهاي در حال توسعه بيش از 90
درصد از مواد زائد توليد شده خود را بدون تصفيه شدن در رودخانه
ها ،درياها و آبهاي زيرزميني جاري ميكنند.
ـ نياز هرانسان تنها براي ادامه حيات بين دو تا پنج ليتر آب در روز
مي باشد .مصرف يك اروپائي در روز بطور متوسط  150ليتر آب
مي باشد .از اين مقدار  3ليتر براي نوشيدن و باقيمانده آن را براي
صرف استفاده هاي شخصي (آب پاشي ،تميز كردن ماشين ،شستن
ظرف و لباس و بهداشت بدن) مي كند .و اين در حالي است كه
يك شهروند هندي بطور متوسط در روز جمعاد به  25ليتر آب
دسترسي دارد.
ـ يك پنجم از در آمد خانواده هاي فقير در كشورهاي در حال
توسعه صرف تهيه آب ميشود.
ـ و باالخره با  15000متر مكعب آب مي توان يك هكتار مزرعه
برنج ،صدنفر انسان بعالوة چهارصد و پنجاه رأس گوسفند را در
طول سه سال ،صد خانوادة و روستائي را براي مدت  4سال ،صد
خانواده شهري را براي مدت 2سال و صد ميهمان در هتلهاي
لوكس را براي مدت  55روز تامين كرد.
 2ـ كانونهاي بحران
منابع آب در حوزه هاي رود اردن هميشه نقش مهمي را در
نزاعهاي موجود بين اعراب و اسرائيل بازي كرده و ميكند .بديهي
است كه اين مشكل و مشكالت ديگر از بعد از جنگ جهاني دوم
در ارتباط مستقيم با تشكيل دولت اسرائيل و مسائل حل ناشدة
فلسطين قرار دارند .به همين دليل عمر بحران آب در اين منطقه
به درازي عمر دولت اسرائيل مي باشد .با اينكه آب در سالهاي
 1950تا  1960هميشه در مركز ثقل اختالفات اعراب و اسرائيل
قرار داشته با اين وجود اولين درگيري نظامي سوريه و اسرائيل در
سال  1951زماني صورت گرفت كه اسرائيل تصميم به راه اندازي
پروژه هدايت آب از بخش باالئي رود اردن به جنوب اسرائيل نمود.
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اين پروژه باعث گرديده تا به امروز بخش اعظم آب به جنوب
اسرائيل (كوير نِگف) سرازير گردد.
اتحاديه اعراب براي مقابله با اجراي چنين پروژه اي برآن شد تا
مسير آب چشمه هاي جاري (با نياس ،هزباني ،يرموك) را قبل از
رسيدن به اسرائيل عوض كنند (سالهاي بين  .)64 – 67اين امر
موجب شد كه اسرائيل در جنگ شش روزه ( )1967قبل از هر چيز
كنترل بلنديهاي جوالن و سرچشمه هاي رودن اردن و بخش
شمالي رود يرموك را بدست گيرد .به اين ترتيب كشورهاي همجوار
به رود اردن در موقعيت استراتژي جديدي قرار گرفتند .موقعيت
اسرائيل از اين زمان به بعد به گونه اي تغيير پذيرفت كه نه تنها
مي توانست تقسيم آب را هدايت كند ،بلكه قادر بود جلو تمامي
پروژه هاي آبي كشورهاي عربي را سد نمايد( .بطور مثال محدود
كردن اردن و تصميم آن مبني برساختن سد برروي رودخانه
يرموك) .در سالهاي بعد اعتراضهاي سياسي و تهديدهاي نظامي
نتيجه يك چنين سياستي بود كه از طرف اعراب نسبت به اسرائيل
اعمال ميشد.
در سالهاي بعد اسرائيل در حد بسيار بااليي از آب رودخانه اردن
استفاده نمود .اين كشور بعد از اتمام پروژة هدايتِ آب (لوله
آبرساني) ،تنها از درياچه طبرية حدود  450ميليون متر مكعب آب
برداشت ميكند .و اين در حالي است كه مقدار آب روان رودخانه
اردن در شرايط متعارف حدود  1200ميليون متر مكعب مي باشد.
همزمان با اسرائيل ،اردن و سوريه در شرق رود اردن يك كانال
آبياري به موازات اين رود احداث كرده اند كه از آب پشت سدي
كه روي رودخانه مرزي يرموك (شعبه رود اردن) زده شده مشروب
ميگردد .از آب اين كانال تمام ساحل شرقي رود اردن آبياري و
حاصلخيز شده است .شعبه ديگري از رود اردن كه از تپه هاي
جوالن جاري ميشود به درياچه طبريه مي ريزد .اسرائيل از اين
درياچه (با آب شيرين) ،يك چهارم آب مورد نيازش را برداشت و
همانطور كه گفتيم از طريق لولة آبرساني ملي به سراسر خاك خود
مي رساند .بدين ترتيب در طول مسير رود اردن و شعبه هاي آن،
دوسوم آب جاري در اين رود برداشت مي شود .و در نهايت يك
سوم آب به “ بحر الميت “ مي ريزد .اين برداشت بي رويه از آب
رود اردن ،بحرالميت را نيز مانند درياچه آرال ،با خطر خشك شدن
مواجه كرده است .روند سياسي و نظامي طرفهاي درگير در اين پنج
دهه خود گوياي تراژدي تلخي است كه مسلما موضوع بحث اين
مقاله نمي باشد .اما آنچه قابل تاكيد و بازگويي است ،اين است كه
عنصر آب در اين نزاعها همواره نقش ويژه اي به خود اختصاص
داده و مي دهد .براي حل بحران سياست آب منطقه تا كنون فقط
بين دو كشور اردن و اسرائيل در چهارچوب صلح دو جانبه ،درسال
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 1994قراردادي تنظيم گشته .از آنجائيكه خوشبختنانه مسئله آب
در تاريخ اختالفات اين دو كشور با مسئله زمين آميخته نيست ،هر
دو كشور توانستند كه در مذاكرات صلح بين اردن و اسرائيل فضاي
بزرگتري را به بحران آب اختصاص داده ،دقيقتر به اختالفات مابين
خود برخورد كنند .طبق اين قرارداد اردن حق استفاده از بخش
بزرگي از رودخانه يرموك را در اختيار دارد .گذشته از آن اردن حق
دارد در هنگام كم آبي و خشكسالي از آب درياچه طبريه برداشت
نمايد .جالبتر اينكه طبق قراداد صلح ميان دو كشور هر دو موظفند
كه در آينده برروي پروژه هاي مربوط به منابع جديد آب همكاري
بيشتري نمايند.
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