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 دراين شماره:

 

امنيت در  شكست     هاي پياپي در راه دستيابي به رشد و توسعه، رفاه و 
و  روشنفكري  نيروهاي  بازنگري  انديشه  كشورمان،  به  را  ايراني  ورزانِ 
 ها در يك سده گذشته واداشته است.  تاريخي و جستجوي علل اين ناكامي 

ساختاري  تالش مشكالت  و  موانع  در  نظران  صاحب  پژوهشي  هاي 
اند، ما  ماعي كه برسر راه رشد و ترقي در ايران قرار داشته اقتصادي و اجت

از زواياي گوناگون در برابر ضرورت نقد گذشته و يافتن نگاهي نو به   را 
داده  قرار  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي  اجتماعي،  مختلف  اند. پديدارهاي 

امروز بحث فراگيري است كه در جامعه آغاز شده    (مدرنيته) سنت و تجدّد  
انديشمندان و نيروهاي فعال اجتماعي، از طريق    بخش وسيعي از   و توسط

و  نوگرائي  زاوية  از  ها  عرصه  و  ابعاد  همة  در  اجتماعي  مناسبات  نقد 
تجددطلبي و با توجه به دستاوردهاي موفق امروز جوامع پيشرفته بشري  

 شود. پي گرفته مي 
انتشار و  بي    نشريه تالش در چارچوب سياست عمومي خود يعني توجه 

ديدگاه نظريهوقفه  و  بر ها  تأثيرگذار  و  پراهميت  اجتماعي  هاي 
گيريهاي فكري آيندة كشور، در صدد است با تاكيد و پيگيري بيشتري جهت

ها و نظرات گوناگون در اين به بحث “سنت و مدرنيته“ پرداخته و ديدگاه 
حبه  زمينه را از طريق انتشار آثار پژوهشگران، ترتيب بحث و گفتگو و مصا 

با صاحبنظران، از اين شماره در اختيار خوانندگان خود قرار دهد. در اين  
اي پرارزش  اي از مجموعه شماره در بخش آغازين، موضوع را به ارائه گوشه
نژاد از پژوهشگران برجسته  از كارهاي پژوهشي دهسالة دكتر موسي غني 

ت كتاب  ايم و قسمت سوم از بخش نخسو پرتوان ميهنمان اختصاص داده 
ايشان تحت عنوان “تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر“ را برگزيديم كه  
و منطقي   با استدالل  و در عين حال  و گويا  زباني روان  با  آن مؤلف  در 
استوار به بررسي يكي از موانع و مشكالت برسرراه توسعه و ترقي يعني 

پردازد و در  مي   (مدرنيته) عدم توجه و غفلت از مباني فكري و ارزشي تجدد  
هاي ها و ديدگاه انديشه گيري و مشتركاتادامة اين بحث به پروسه شكل 

اجتماعي در ايران اشاره دارد كه چندين دهه بصورت سد و مانعي در مقابل  
 اند. پاگيري مدرنيته عمل نموده 

هاي پژوهشي دكتر  ما اميدواريم ارائه همين بخش كوتاه از نظرات و ديدگاه 
غني عالقمندي موسي  و  كنجكاوي  برانگيختن  در  كافي  محركه  نژاد 

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  

ن  گيري و قوام آن در اياي مدرنيته در غرب و پروسة شكل و فلسفي و پايه
 منطقه از جهان باشد. 

 

مجموعه     از  برآمده  مدرن  و  مدني  نهادهاي  جامعه  و  پديدارها  از  اي 
تجزيه  و  تنيده  بهم  تنگاتنگ،  ارتباطي  در  كه  است  از  اجتماعي  ناپذير 

يكديگر، شيوه و روشي از زندگي، رفتار و تربيت اجتماعي و همچنين ادارة  
 بريم.“ از آن نام مي دمكراسي “آفريند كه ما تحت عنوان جامعه را باز مي 

اي از نوشتارهاي آقاي پرويز  نشرية تالش در اين شماره انتشار مجموعه 
هاي مهمي از  دستمالچي را آغاز نموده است، كه به بررسي و تشريح مؤلفه

هاي يك  “دمكراسي“ پرداخته است. در اين مجموعه در كنار معرفي مؤلفه 
پايه نظام دمكراتيك و دمكراسي   ادارة جوامع مدرن و  هاي  بعنوان روش 

هاي اساسي ميان اين جوامع با جوامع فاقد نظام  فكري آن، همچنين تفاوت
بويژه كشورمان ترسيم شده  اين مجموعه شامل  دمكراتيك  بخش    9اند. 

 يابد. شماره پياپي انتشار مي  9است كه در اين شماره و در 

كاريهاي آقاي دستمالچي كه از  ما ضمن سپاس بي پايان از ياريها و هم
بوده آن  قدمي  و  قلمي  پشتيبان  نشريه تالش  كار  اين  آغاز  اينكه  از  اند، 

قرار   نشريه تالش  اختيار  در  انتشار  بار جهت  نخستين  براي  را  مجموعه 
 كنيم.  اند از ايشان بعنوان يكي از همكاران گرانقدر نشريه تشكر ميداده 

 

اي خاص و ارزشهاي برخاسته از آن  قيدهپاسخ بدين پرسش كه آيا ع     
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  

 پذيرد يا نه ! است، انسان در دنياي درون خويش دين و آئيني را يا مي 
ش، جهاني وجود دارد بنام جهان واقعيتها. اما در ميان پذيرش يا عدم پذير

و  جايگاه  و  در خصوص حقوق  كنون  تا  رويت،  قابل  و  واقعي  در فضاي 
هاي زنان ـ كه همگان امروز به ناعادالنه بودن آن معترفند ـ برباور  آزادي 

مي  سنگيني  اعتقاداتي  ايران  ملت  از  عظيمي  در  مجموعه  پاي  كه  كنند 
ارزشهاي اسالمي ـ حداقل به    ايآموزشها و برداشتهاي ويژه از اصول و 

 اند. قرن حاكم بوده ـ داشته  14روايتي كه 
تجربه حكومت اسالمي در ايران به بارزترين شكلي نشان داد كه نه تنها  

روشهاي زيستي “مي و  ارزشها  و  دين  به  توان  را  آن  “واقعي“  يا  جعلي“ 
تنها يكي از  جامعه و تك تك اعضاي آن تحميل نمود ـ و قدرت سياسي  

گيري از ناباوري و ابزار و آالت اين تحميل است ـ بلكه همچنين با بهره
بي اعتقادي عمومي به جايگاه مساوي زنان و نگرش ناعادالنه اكثريت به  
حقوق و آزاديهاي زنان كه آموزشهاي ديني در آن نقش اغماض ناپذيري  

توان در مشروعيت بخشيدن به سياستهاي تبعيض آميز  اند، نيز مي داشته 
 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. 
هاي “تالش“ و بخش آخر آن در اين شماره با خانم وفا  مصاحبه مجموعة  

از فعالين سياسي، عضو “جامعه اسالمي ايرانيان“ و عضو هيئت تحريريه  
گوشه  بازتاب  در  سعي  در هجرت“  اسالمي  “انقالب  اين  نشريه  از  هايي 

  تالشهاست.
از در اين تالشها كه در واقع دفاعيه  از سوي روشنفكران ديني  اي است 

كاريهاي مدعيان حكومت الهي در ايران، سعي ميشود  اسالم در برابر سياه 
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  

گي دارد  بيش از همه اصالت اين تالشها به نحوة پاسخ بدين پرسش بست
ها پي گرفته  كه اين همخواني و همگوني به كدام طريق در دنياي واقعيت 

 شوند.مي
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
و   از طريق پذيرش  بر  ـ  تنها  را  آزاديخواهانه كه جامعه  اين اصل  اشاعه 

اداره   ايدئولوژي يا يك مذهب نمي توان و نبايد  اعتقاد، يك  مبناي يك 
نمود، حتي اگر آن مذهب و ايدئولوژي مرام يگانه و مورد پذيرش آحاد آن  

 جامعه باشد.
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 باره:مطلب زير فصل اول كتابي است در 
 

 

 ايراني با مدرنيته )تجدد( ايران و پيكار جامعهصد ساله گذشته
 

ايد. نـشريه تالش ـضمن اي بـشماراين كتاب به اـستقالل مي تواند رـسالهكه توـسط آقاي داريوش همايون در دـست نگارش مي باـشد. هر فـصل
اي پر بار ميان اين مجموعه، رابطهبار، اميدوار است بتواند با ارائه اين بخش از كتابشان براي نخستينقدرداني از آقاي همايون بابت اجازه نشر

 ايران باز ميكند برقرار نمايد.خوانندگان عالقمند و مولف كتاب و زواياي نويني كه در بررسي و بازبيني تاريخ صد ساله گذشته

 
 

 فصل اول / بخش سوم

 

 انقالب نوگري و استبداد روشنراي 
 داريوش همايون 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شهريور   سوم  حزبي    1941/    1320از  تاريخنگاري  مكتب  يك 

و غير  در تنها ديد يكسويه  نه  ويژگيش  پايه گذاري شد كه  ايران 

ايران بود، شيوه كشكولي را نيز  هاي تاريخيانتقادي بيشتر نوشته 

 ها بي هيچ نظم  در نوشتن تاريخ پايه گذاشت ـ رويهم ريختن داده

 

درس و  ارزش  به  توجه  و  بيشترمنطقي  آماج  آنها.  اين  تي 

ها محكوم كردن پادشاهي پهلوي و شخص رضا شاه تاريخنگاري

اينجا آغاز كردند كه ميان رضا شاه و مشروطه فاصله بيندازند  بود و از 

و پادشاهي او را نه تنها غير مشروطه بلكه ضد و آنتي تز آن قلمداد  

كاستي گرفتن  ناديده  با  و  خواكنند،  مشروطه  شكست  و  هان،  ها 

بزرگنمائي دستاوردهاي مجلسهاي مشروطه، و بويژه پوشاندن احمد  

در پايان  شاه  را  شاه  رضا  دوران  استقالل،  و  آزادي  قهرمان  هاله 

كه و عصري  )دمكراسي(  مردم  حاكميت  به  گويا  آن  در  ايران 

 حاكميت ملي )استقالل( هر دو رسيده بود قلمداد كنند. 

صدق مهمترين مبلغ آن بود و دو اين ديد حزبي از تاريخ، كه مدر 

نخستين   ـ  شاه  احمد  زندگي  و  ساله  بيست  تاريخ  ـ  مكي  كتاب 

كه نمونه  بود  آزادي كش  ديكتاتور  يك  شاه  رضا  است،  آن  هاي 

ايران تحميل كرد تا كام  بر   1919انگستان پس از شكست قرارداد  

اين ديد حزبي آن كشور را از راههاي غير دمكراتيك برآورد. دنباله

تاريخ به سياست، و رو در رو گذاشتن محمد مصدق در برابر رضا  

انگيزه  اصل،  از  كه  ـ  كشيد  شاه(  رضا  محمد  سپس  )و  اين شاه 

برداشت تاريخي بود ـ باز اولي قهرمان آزادي و استقالل و دومي  

ايران در دوران پهلوي اول، ضد هر دو. توسعه اقتصادي و اجتماعي

اسي پديد آورد، يا با بي اعتنائي به  كه زير ساختي براي توسعه سي

برابر   در  ميكرد  استدالل  چنانكه مصدق  يا  ميشد،  گذاشته  كناري 

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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اين نگرش تاريخي  شايد مورد خود مصدق، خاستگاه سراپا سياسي 

ـ   قوام  احمد  اول  بار در كابينه  نخستين  او  بيان كند.  بهتر    14را 

ـ در كنار رضاخان سردار سپه وزير جنگ به    1921/    1300خرداد  

وزارت ماليه )دارائي( رسيد ـ سه ماهي پس از كودتاي سوم اسفند  

سالگرد آن رسما مسئوليتش را برعهده   كه سردار سپه در نخستين

ايران شده بود و فرمانده گرفته بود و در آن مرد نيرومند حكومت

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  

ساسي به او داد(.  اين عنوان را برخالف قانون ا ارتش نوين او، رسما 

پشتيبان رضا شاه بود تا آنجا كه پس از    1925/    1304مصدق تا  

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  

برستود   او  پادشاهي  با  را  مخالفتش  به  و  او  كه  گذاشت  پايه  اين 

عنوان پادشاه مشروطه نخواهد توانست كارها را اداره كند. كه البته 

اش به قانون اساسي، هيچ در نظر نداشت  رضا شاه، با احترام شناخته 

 خود را با مسائل حقوقي و قانوني محدود سازد. 

ا، و نه سالها بعد كه امپراتوري  در آن سالهاي بالفاصله پس از كودت 

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  

فار استاندار  كودتا  زمان  در  كه  مصدق  ميشد.  با شمرده  بود  س 

اشنائي داشت كه مداخله انگستان  ايران آن روزها بيش از آنفضاي

را حتا در اموري بسيار كوچكتر مانند تعيين رئيس يك گمركخانه 

در   او  خود  آورد.  نظر  در  ناپسند  امري  شهر  يك  فرماندار  يا 

سخنرانيش در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبائي در مجلس  

كه چهاردهم خاطراتي   رعايتها  و  فارس  در  استانداريش  دوران  از 

 ناچار بود از انگليسها بكند آورد.  

حمله به رضا شاه از موضع آزاديخواهانه، متقاعد كننده تر مي بود   

براي   را  آبرومندانه  چندان  نه  تالش  آن  حزبي،  تاريخنگاران  اگر 

آزاديخواه يك  چهره  قاجار  ترسيم  پادشاه  واپسين  از  دوست  ايران 

كردند ـ مردي كه يكي از همزمانانش نيز يك سخن تعارف    نمي

اش نگفته است و از شخصيتهاي بيزاري آور تاريخ دراز آميز در باره

و پر از شخصيتهاي بيزاري آور ماست. يك ديدار از او هر نگرنده  

ايران چگونه هنوز  اين پرسش مي انداخت كه تيز هوش بيگانه را به 

 دوام آورده است.  

هنگ  تشكيل  در  كه مجلس  بود  سه سال  اسفند  سوم  ام كودتاي 

اجالس كرد )از    1921/    1300نشده بود و مجلس چهارم در بهار  

هاي دو ساله كه يكي از  تنها سه مجلس با دوره  1921تا    1906

بزرگ  استان  چهار  نكشيد(.  دو سال هم  به  و  آنها  خراسان  ايران، 

مستق يا عمال  خوزستان،  و  گيالن  و  به  آذربايجان  رو  يا  بودند  ل 

استقالل مي رفتند. از وضع بقيه كشور، در يكي از برجسته ترين  

 Iran And the Rise of Reza Shahاين سالها “  آثار تاريخنگاري

در  كه  غني  سيروس  دكتر  از   “ “ عنوان  زير  و  ترجمه  ايران  ايران 

شده،   چاپ  و  ترجمه  كامشاد  حسن  توسط   “ شاه  رضا  وبرآمدن 

 ست:  فهرستي آمده ا

“ مازندران مركزي عمال تحت تسلط امير مويد سواد كوهي بود...   

اسمعيل سميتقو بر كليه سرزمينهاي غرب اروميه تا سر حد تركيه  

بود.   گوناگون كرد  مناطق حوالي در دست عشاير  ميراند...  فرمان 

عشاير سنجابي و كلهر بر نواحي كرمانشاه مسلط بودند. لرستان زير  

لر   قبايل  ازفرمان  قسمتهائي  و  مركز  بختياريها  و  اختيار  در  ايران 

بوير  بود.  و  ممسني  كهگيلويه،  تنگستاني،  خمسه،  قشقائي،  ايالت 

داشتند.  تسلط  فارس  خليج  نواحي  و  فارس  بر  ايالت  احمدي 

بود.   بلوچ  بندر عباس قلمرو قبايل  بلوچستان و سرزمينهاي شرق 

سركسيطره خان  دوست محمد  كه  بود  حدي  به  بلوچها  اينها  رده 

 سكه به نام خود زده بود... “  

مهمتر از همه حضور سياسي و نظامي بيگانگان بويژه انگستان در   

ايراني بودن مي انداخت. رضا شاه پس  ايران را از امور كشور بود كه

ايران دو  از شاه اسماعيل و نادرشاه و آقا محمد خان كسي بود كه از

ار ديگري جز بيرون كشيدن  باره كشوري ساخت و حتا اگر هيچ ك

 خوزستان از دهان انگليس نكرده بود نامش جاويدان مي ماند.  

وزارت  در  بويژه  انگليسي  مقامات  پرداخته  و  ساخته  كودتا  اينكه 

جنگ بود كمتر ترديدي نمانده است. آنها دالئل مربوط به خودشان 

ران  ايـ بيشتر، مالي ـ مي خواستند هر چه زودتر نيروهايشان را از

يك و  پيشرفت ببرند  بتواند  كه  منظمي  ارتش  با  ثبات  با  ايران 

كمونيستها را سد كند تنها راه بيرون رفتن شان بود. ميرپنچ رضا 

خان لشگر قزاق، آن رهبر نظامي بود كه در جستجويش مي بودند.  

نه   رفت  شاه  نه  نزد،  حكومتي  نظام  تركيب  به  دست  كودتا  اما 

خورد. تنها دوتن از ناشايسته ترين  مجلس، نه قانون اساسي دست  

و   وزيري  نخست  به  جنسي،  هم  سائقه  به  شاه،  احمد  افرادكه 

فرماندهي لشگر قزاق گماشته بود برداشته شدند. نقش كودتا صرفا  

بود كه چنانكه هر كس مي   به سردار سپهي  ميرپنج  در رساندن 

در آن  ايران نه تنها  توانست ببيند بهترين نامزد آن مقام مي بود، و 

زمان بلكه در نسلهاي بعدي نيز رهبر نظامي بزرگتري از او نداشته  

در   كه  وزني  مگس  سه  از  يكي  ـ  كودتا  وزير  )نخست  است 

تاريخلحظه براي  اين سدههاي حساس  را  باالترين فرصتها  ايران، 

نشان دادن ميان تهي بودن خود يافتند ـ سه ماهي بيشتر نتوانست  

 دهد(. به نمايش كمدي خود ادامه

بر آمدن سردار سپه به عنوان ناپلئون انقالب مشروطه از كودتا تا  

پادشاهي بيش از چهار سال به درازا كشيد و اساسا در چهارچوب 

اول نظام مشروطه  حكومت مشروطه، چنانكه در آن بيست سال 

هاي پس از آن شد  عمل ميشد، به انجام رسيد. او وزير جنگ كابينه 
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براي پايه گذاري    و در آن سمت با راي  مجلس منابع مالي الزم 

ملي ساخته  ارتش  همه  گوناگون،  مسلح  نيروهاي  از  را  ايران 

گردنكش  خانهاي  هزينه  به  را  كشور  و  آورد  بدست  بيگانگان، 

يكپارچه ساخت. رسيدن او به نخست وزيري و سپس پادشاهي با  

و  فساد  از  بسياري  هنگام  همان  از  هرچند  ـ  همگاني  خرسندي 

انتخابات  زورگو بود.  بودند ـ همراه  افتاده  به هراس  تازه  نظام  ئي 

مجلس پنجم كه به برچيدن سلسله قاجار راي داد كمابيش همان 

مجلس   انتخابات  و  آن،  از  پيش  مجلس  كه  بود  ناسالم  اندازه 

موسسان از آن نيز ناسالم تر بود. ولي رضا خان به دليل رهبري 

قهرم ساله  چهار  آن  در  خود،  سده استثنائي  اول  نيمه  تاريخ  اني 

گرسنه بيستم نيمه  و  برهنه  نيمه  سپاهيان  كه  ـ  تكه  ايران  اش 

هاي سرزمين ملي را در شمال و جنوب و خاور و باختر و مركز پاره

آرزوهاي  مظهر  عنوان  به  ـ  پيوستند  مي  بهم  باز  خود  خون  با 

عام ملي قبول  از  پيشرفت  و  استقالل  امنيت،  ثبات،  براي  ايرانيان 

وردار بود. تنها كساني كه آن دوره را خوب بشناسند مي توانند  برخ

احساس كنند. در را  تغييرات آن چهار ساله  آميز  اعجاز  اين حالت 

ايران هيچگاه در چنان زمان كوتاهي از كام چنان مخاطرات سده

 بزرگي رها نشد و چنان نيروئي براي پيش تاختن نيافت.  

ب  كه  نبود  داستان  همه  اسفند  يكسوم  با  به  شود  اشاره 

رضا  نقش  اسفند  در سوم  انداخت.  لجنزارش  به  نرمن  و  ايرونسايد 

به “ كارير “ نظامي خود  بزرگي  توانست تكان  تنها  خان ميرپنچ 

بدهد كه همانگاه به صورتي مقاومت ناپذير رو به باال داشت. اما  

سياسي  رهبر  بزرگترين  به  فرايند  برآمدنش  يك  خود  زمان  ايران 

ردمي و در چهارچوب قانون اساسي بود ـ نخستين نمونه  سياسي م

ايران، كه مصدق و محمد رضا  سزاريسم يا بناپارتيسم در سياست

ها هريك چند گاهي، نمايندگان آن شدند ـ رهبر فرهمندي  شاه بعد

برقرار   رابطه  نهادهاي قانوني  باالسر  از  با مردم  )كاريزماتيك( كه 

و( نداشت و شخصيتي تاريخي بود  مي كند. او جايگزيني )آلترناتي

در  بود.  رسيده  زمانش  روز كه  آن  بازار سياست  آن  اشفته  با  ايران، 

پادشاه و دربار آبروباخته و سياستگران سياستباز و بي اثر، و با يك 

اشكارا درمانده بود، براي بيشتر مردم و گروه بزرگي  طبقه سياسي كه 

مانند تقي زاده، و    از بهترين استعدادهاي نسل مشروطه ـ كساني

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 

پيامدهاي با  قضائي  )خالء(  وايوي  يك  در  عمل  كه  اشكارش 

براي   به يك فرمانده نظامي روي آورند كه ديد روشني  ميكردند 

آوردن برنامه  ابسامان  يك  اجراي  براي  نيرومندي  دست  و  يران، 

سهم   شاه،  رضا  )صعود(  فرازش  در  داشت.  پردامنه  اصالحات 

صفات   از  كمتر  روزها  آن  مشروطه  سياسي  نظام  ورشكستگي 

 برجسته خود او نبود.  

 از فرداي كودتا تا رسيدن به پادشاهي در هرچه رضا شاه كرد هيچ   

او   از  انگستان  از پشتيباني  راه  نشانه  از  در دست نيست، برعكس 

ندادن به افسران و مستشاران انگليسي در ارتش نوخاسته ملي تا  

چانه زني در مطالبات ادعائي آن كشور و بيش از همه در سركوب  

جنوب  و  مركز  در  انگليس  نشانده  دست  شاه  عشاير  رضا  ايران، 

به   كشي  لشگر  در  و  بود  مي  كشور  آن  با  روياروئي  در  پيوسته 

هيچ  خوزستان كار  كه  بود،  نشمرده  ممكن  را  آن  ديگري  ايراني 

داشت به روياروئي نظامي ميكشيد و تنها بيم مداخله شوري بود كه  

ايران بگذارند. سردار سپه در  نگذاشت نيروهاي انگليسي پا به خاك

دهه بيست در اوضاع و احوال داخلي و بين المللي كه به مقدار زياد 

هيچ و  بود  بيرون  كنترلش  از   از  تواند  نمي  را  كس  او  بابت  اين 

سرزنش كند، بيشترين بهره برداري را به سود ملتش كرد. در دهه 

از آن  پنجاه همان محدوديت بود و هيچ سرزنشي نيست، ولي  ها 

ـ   سياسي  نشد. سنت  برداري  بهره  ملت  سود  به  احوال  و  اوضاع 

را فولكلور سياسي بخوانيم( كه پنجاه  روشنفكري )بهتر است آن 

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.  

كه    گفت  قاجار  شاهزادگان  از  گروهي  به  شاه  رضا  همچنانكه 

ذر افتاده بود  پادشاهي را او از كسي نگرفت و تاجي را كه در رهگ

برداشت، مشروطه را نيز سردار سپه شكست نداد. شكست جنبش  

مشروطه در برآوردن بيشتر آرزوهاي مشروطه خواهان بود كه نياز 

ايران پديد آورد. آنچه از رضا شاه شكست  به رضا شاه را در جامعه

خورد اقليتي در مجلس چهارم بود و يك گروه كوچك سياسي كار 

politicos  ه آزادي خود را از دست دادند. از آنها گذشته در  بود ك

ايراني ـ  ايران نه نشاني از حكومت قانون بود، نه حقوق فرد سرتاسر 

حتا در مفهوم بسيار تنگ آنروزها ـ رعايت مي شد نه بيشتر مردم  

دسترسي به كمترين خدمات اجتماعي ميداشتند. گفتمان )ديسكور( 

زير ساخت كافي براي آن   جامعه و حكومت، دمكراتيك بود ولي

 بوجود نيامده بود.  

هاي در بررسي رضا شاه ـ و بيشتر تاريخ همزمان ما ـ از كليشه 

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 

ت و ترقيخواه را مي  پرداخت. در او ما، هم دنباله سنت ناسيوناليس

مشروطه  جنبش  پدران  آرزوهاي  از  بسياري  كه  مردي  ـ  بينيم 

خواهي را به عمل آورد ـ هم مردي را كه اعتقادي جز به زور و  

از مشروطه   را  مردمي  و  آزاديخواهي  اصلي  عنصر  و  نداشت  پول 

 enligtenedاي از خودكامگان روشنراي  حذف كرد، و هم نمونه 

استبداد منور( را كه از سده هفدهم سياست    )به اصطالح آن روزها

اروپا را زير سايه خود گرفتند )از لوئي چهاردهم سالهاي كلبر تا پتر  

هاي ديگرشان  كبير و فردريك بزرگ و ژزف دوم اتريش و نمونه 

 اشاره شد نخستين در سوئد و پرتغال و بسياري ديگر(، و هم، چنانكه 
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 ريسم يا بناپارتيسم.  ايران را با سزاتجربه گذراي تاريخ

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 

زمينداران بزرگترين  از  را  كشور  سرتاسر  او اختياردار  كرد،  ايران 

و براي  بدترين  سنگين  بسيار  بهاي  به  را  سنتي  پادشاهي  يژگي 

. رضا شاه مردي با خلق و خو  خودش و كشور به نمايش گذاشت( 

ايران بود و در پايه گذاري يك  و روشهاي پادشاهان بزرگ تاريخ 

جامعه امروزي نيز همان روشها را بكار برد. برنامه سياسيش را از  

ر آنان به چشم مردان بي  مشروطه خواهان گرفته بود، اما به بيشت

اثر، اگر نه پاك تباه شده، مي نگريست. مانند بسياري از همزمانانش 

براي  را  خود  دموكراسي  اصالحات  برنامه  براي  و  نامناسب  ايران 

مزاحم مي شمرد. زور برهنه، هم با سرشتش سازگاري بيشتر داشت  

 هم با باورهايش.  

ايا رضا شاه مي توانست بي سركوبگري، برنامه  اينكه بحث بر سر  

ايرانيان اصالحيش را پيش ببرد، بحثي آكادميك نيست. حتا امروز

بسياري در جستجوي رضا شاهي ديگرند. بحث دموكراسي و توسعه  

در  هنوز  ترقيخواهي،  يا  اجتماعي،  و  نيافته  اقتصادي  فيصله  ايران 

شاه، رضا  با  همزمان  تركيه است.  آهنين  دست  همان  با  آتاتورك 

نوين را ساخت. اما او نه مانند يك پادشاه سنتي، بلكه همچون يك  

ديكتاتور نوين عمل مي كرد و هشياري باالئي بر اهميت نهادهاي  

بي   شاه  رضا  داشت.  سياسي  فرايند  كردن  دار  ريشه  و  سياسي 

و دشواري زيادي مي توانست بر همان راه برود، كه براي خودش  

ايران بسي سودمند تر مي بود. دويست سال پيش  آرزوهايش براي 

اروپائي نشان داده بودند كه   از او پادشاهان مستبد در چند كشور 

مي توان اصالحات را مستقيما در خدمت توسعه سياسي گذاشت ـ  

ـ و صد سال    rechtsstaatمهمتر و پيش از همه حكومت قانون  

ر نشان داده بود كه اصالحات در  پيش از او محمد علي پاشا در مص

كاستي  و  كم  بسياري  از  تواند  مي  سنتي  پادشاهي  هاي  يك 

فرمانروائي رضا شاهي بري باشد. )حكومت قانون با حكومت قانوني  

تفاوت دارد. در حكومت قانون، فرمانرواـ  چه يك فرد چه يك گروه  

در   نهد.  نمي  است  گزارده  خودش  كه  قانوني  از  باالتر  را  خود  ـ 

حكومت قانوني نه تنها فرمانروا باالتر از قانون نيست بلكه قانون  

را مردم فرمانروا مي گزارند، حكومت قانوني نام ديگر حكومت مردم  

 است.(  

و    كودتا  ميان  ساله  چهار  همان  در  شاهي  رضا  اصالحات  بيشتر 

حضور   از  كه  مجلسهائي  با  ـ  شد  گذاشته  پايه  و  آغاز  پادشاهي 

بخش او انرژي بيسابقه گرفته بودند. او به عنوان  نيرومند و الهام  

كه   داشت  فرهمندي  چنان  سياسي  رهبر  و  نظامي  سركرده  يك 

ايران را مي توانست در آرزوهاي خود انباز و نيروي هاي مردمتوده

آنها را بسيج كند. هيچ نيازي نمي بود كه مردم به زور به راههاي  

توده توانست  مي  شاه  رضا  شوند.  كشيده  داوطلبان    نو  از  بزرگي 

پرشور در كنار خود داشته باشد. ولي او به فرمانبرداري محض، اگر  

بي فرمانبرداري  سربازخانه چه  تا اشتياق  مردم  بود.  كرده  خو  اي، 

سالها حتا زياده رويهاي او و ارتش نو بنيادش را ـ مال اندوزي و  

نچه در ايران را كدر كرد ـ به آزورگوئي كه آن دوره درخشان تاريخ

انجام مي داد مي بخشودند. پشتيباني و  نگهداري و پيشبرد ايران 

مشاركت مردم حتا براي روياروئي با خطر واقعي يا تصوري كودتا  

بيم آن   انگلستان كه  بويژه  از سوي قدرتهاي استعماري  و توطئه 

 هرگز رضا شاه را رها نكرد نيز بكار مي آمد. 

هاي يد، در بيزاريش از وجيه الملهاو نه تنها به محبوبيت نمي انديش 

زمان تا آنجا رفت كه كمترين پرواي ناخرسندي مردم را نيز نداشت.  

هاي اجتماع  هاي ناخوشايندش از كسان ـ از پائين ترين اليه تجربه 

ـ  بزرگي  سالهاي  محافل  باالترين  تا  جواني  و  كودكي  سالهاي 

از اندازه خواركردهانسان را درچشمانش بيش  او بسيار   ايراني  بود. 

به   توانست  مي  دشواري  به  را  نياخاك  به  عشق  دوگل،  از  پيش 

مردمي كه بالفعل در نياخاك مي زيستند بكشاند. از فرط بدگماني  

و احساس ناامني، كه خاستگاه فرودست و اوضاع و احوال به قدرت  

سرنوشت   به  اعتنائي  نه  زد،  مي  دامن  بدان  خودش  رسيدن 

حق شناسيي را جز به آنها كه از هيچ بر    خدمتگزاران مي داشت، نه

منظومه با  كه  او  شمرد.  مي  الزم  آمدند  بهترين نمي  از  اي 

را آغاز كرده بود در   استعدادهاي سياسي و نظامي زمان كار خود 

داد.   پايان  خود  پادشاهي  به  گويان  قربان  بله  و  ميانمايگان  حلقه 

ساخت  نيرومندتر  سرنيزه  از  را  اخالقي  قدرت  سرنيزه    آتاتورك  و 

براتري را هم ساخت. رضا شاه در سينيسم )بي اعتقادي و بد نگري( 

نيزه سر  و  گذاشت  اخالقي  قدرت  بجاي  را  نيزه  سر  نيز  خود  اش 

 چندان برا نشد.  

در مخالفت با رضا شاه چنان جبهه پر تواني نبود كه تمركز افراطي   

اصالحي  هاي تصميم گيري و اجرا را براي به انجام رساندن برنامه

ايران آن روزها توجيه كند. مدرس و رهبران  ـ با همه نابسامانيهاي

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  

بشماربرا جايگزيني  او  آخوندهاي ي  دست  در  دست  خانهاي  ايد. 

زوال   به  رو  نيروئي  نوبنياد،  ارتش  و  تجدد  برابر نهيب  سياسي در 

 بودند.  

ايران  با رهبري چون سردار سپه آن روز، و رضاشاه بعدي، مي شد  

هاي بحران  را در يك چهار چوب مردمي تر نيز پيش برد. در لحظه 

بيش حتا  ملي  مخاطره  را    و  مردم  توان  مي  عادي  زمانهاي  از 

نياز به زير پا گذاشتن   مشاركت داد و بسيج كرد. در چنان زمانها 

هاي بيست و سي را با ايران دههقانون و زور گفتن كمتر ميشود.

سخنراني    1940انگستان   نخستين  ولي  كرد  مقايسه  توان  نمي 
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در   آور  خفت  شكست  هنگامه  در  وزير  نخست  عنوان  به  چرچيل 

“ من جز ف “  رانسه:  ندارم  براي شما  اشك و خون و عرق چيزي 

 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  

راس  برآمد كه روشنفكران انقالب مشروطه، روبرو با واپسماندگي ه

نيز باور  آور بيستم، در بي پرواترين آرزوهاي خود  ايران آغاز سده 

ايران رفت  1941/    1320نمي داشتند. هنگامي كه پادشاه سرباز در  

چنان دگرگون شده بود كه خانها و رهبران مذهبي سر بلند كرده  

ديگر نمي توانستند آن را به راههاي گذشته برگردانند. اصالحات  

ايراني در گرفته بود دوران نكبت  واهي كه در جامعه او و آتش ترقيخ

هاي دوازده ساله و ركود هشت ساله پس از آن اشفتگي بار جنگ و

 را نيز گذراند و حركتش را از سر گرفت.  

فلسفه حكومتي و سرشت    منفي  پيامدهاي  بناچار  او  ميراث  ولي 

فرايند   گذاشتن  داشت.  مي  بر  در  نيز  را  استبداديش  خو(  و  )خلق 

ديگري، يك   نه هركدام شرط  و  مردمساالري،  برابر  در  پيشرفت 

اين ميراث بود، بحران مزمن مشروعيت بخش ديگر آن. رضا بخش 

ايران نمي خورد  اين اعتقاد را راسخ گردانيد كه دموكراسي به درد شاه

ايدئولوژيك او و پادشاهي  و مي بايد مردم را به زور پيشراند. مخالفان

ا پيشتر بردند و اصال منكر ترقي شدند. مصدق  اين تفكر رپهلوي

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.  

ساالري و ترقيخواهي ـ از  تعادل مشروطه ـ بستگي متقابل مردم

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  دستاوردهايش  داشت.  مي  الزم  را  حكومتي  قدرت  از  بيش  و 

اشتن ظواهر قانون اساسي بقيه مشروعيت را فراهم مي كرد. نگهد

او سرتاسر كشور را چنان وامدار خدمات خود مي دانست كه حق  

جنبه   كه  مشروعيت  ساخت.  مشروعيت  جانشين  را  مردم  شناسي 

نهادي دارد و مستلزم پذيرفته بودن كليت نظام از سوي مردم، به  

فرازو نشيب بخت، كم زبان ديگر قانوني بودن حكومت، است و با  

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، 

اين هر دو روند  مشروعيت و بلكه علت وجوديش را از دست مي داد. 

 در دوران محمد رضا شاه تند تر شد.  

اي كه از بيرون رفتن رضا شاه از صحنه مي گذرد در شش دهه  

اس نيافته  پايان  تاريخ  در  جايش  و  او  سر  بر  هيچ كشاكش  ت. 

اينهمه سالها موضوع داوريهاي گوناگون  شخصيت تاريخي ديگري 

شخصيت   هيچ  كردن  بدنام  براي  مسلما  و  است،  نبوده  متضاد  و 

اي كه از تاريخي به اندازه او كوشش نكرده اند. اكنون نسل تازه

جانبداريهاي حزبي گذشته آزاد است و بستگيهاي عاطفي نسلهاي  

ند تاريخ  به  را  از خود  از نظرگاه )پرسپكتيو( پيش  به رضا شاه  ارد 

محدوديتهاي  و  او،  باورنكردني  مشكالت  و  نگرد  مي  روشنتري 

هاي هراس آور دشمنان سياسي  بزرگ هماوردان اصليش، و كاستي

او را بهتر در نظر مي آورد و رضا شاه پيوسته باالتر مي رود. اگر در  

هلوي نمي  پادشاهي محمد رضا شاه چندان توجهي به سر دودمان پ

شد در جمهوري اسالمي آخوندها كتابهاي بيشتري در باره كسي  

سياسي بزرگترين شخصيت  ترديد  بي  است  كه  بيستم  سده  ايران 

از شگفتي و شگرفي مي   به خواننده تصويري  و  يابند  انتشار مي 

 دهند، در چنان زماني چنان كارهائي شدني بوده است؟ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1380ـ مرداد / شهريور  3تالش ـ دوره جديد                                                                                       شماره   

 

 نژاد در بحث نگاهي به قسمت سوّم از بخش نخستِ كتاب “ تجدّد طلبي و توسعه در ايران معاصر “ اثر دكتر موسي غني 

 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 
د و  ده بود و عمال  يك ارتش يكـص افكار عمومي مردم پرورانده ـش

ده ميليون نفري آن زمان(، با پنـجاه هزار نفري )براي كل جمعيت 
ــكيل يافته بود. عدم  ــوم بودجه مملكتي تش ــرف تقريبا  يك س ص
ريع و حيرت انگيز آن، موجب  ي ـس مقاومت عملي ارتش و فروپاـش
ايه  ها بردلها ـس گرديد كه ياس، نوميدي و تزلزل در اعتقاد به ارزـش
افكند. در چنين محيط آكنده از احـساس بيهودگي و ـسرخوردگي و 

احـساس تحقير ناـشي از حـضور قدرتمندانة نيروهاي خارجي در نيز  
ميهن، آرمانهاي ريشــه دار وطن پرســتي به صــورت نوعي بيگانه  
سـتيزي، در اشـكال مختلف، اسـتحاله يافت. شـيوع انديشـه هاي 
نفكران   تاليني بين روـش م اـس يـس تي، به خـصوص ماركـس ياليـس وـس ـس

نتي و قبيله اي وجهة ها و آرمانهاي ـس به ظاهر علمي  كه به ارزـش
ميداد، تمامي آرمانهاي تجدد طلبانة اولية تضـعيف شـده در دوران 

 استبداد رضاشاهي را، بيش از پيش تحت الشعاع قرار داد. 
الهاي بعد از   ي و فكري مهم اين دوران، يعني ـس ياـس دو جريان ـس

، حزب توده و جبهه ملي بود. اين دو جريان علي 1320شـــهريور 
ي، از  رغم اختالفاتشـان در ياـس يوه هاي فعاليت ـس تحليل ها و ـش

أت مي ي واحدي نـش تم ارزـش يـس ت از نوعي  ـس گرفتند كه عبارتـس
جمع گرايي )قبيله گرايي( ســنتي و بيگانه ســتيز كه در آن كليه 
ــد.  ــبت داده ميش بدي ها، عيوب و كمبودها به عوامل خارجي نس
ت  لت عمدة اين طرز تفكر اـس .  برون افكني كليه نا هنجاريها، خـص
شـايد بتوان گفت كه كليه گرايشـهاي روشـنفكري از آن تاريخ تا 
ه   اـن أثر از اين طرز تفكر بوده و در برخي موارد اين بيـگ كنون مـت
ــت به خود و  ــكل بازگش ــراحتا  ش ــتقالل طلبي ص ــتيزي و اس س

 بازگشت به گذشته به خود گرفته است. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل جديد ظهور ميهن پرستي بيگانه ستيز تحت  

 
ــدق گره خورده   جبـهة ملي، ـكه ـتاريخ آن ـبا ـنام دكتر محمّـد مصـ

اسـت، يك ائتالف سـياسـي نا همگوني بوده كه شـخصـيت ها و 
ــكيل  ــا  نا متجانس آن را تش ــي متفاوت و بعض ــياس گروههاي س

ميهن پرـستانه و ـضد اـستعماري ـشايد تنها  دادند. اهداف ـشديدا مي
اگون را ـب ـــهاي گوـن داد. ه هم پيوـند ميـعاملي بود ـكه اين گرايشـ

ــنفكران و اغلب طرفداران جبهة  برخالف تصــور بســياري از روش
عميقـا  ــمون  مـاهيـت و مضـ جبهـه  اين  ه،    ملي،  تجـددخواهـاـن

ه محقق   انـك ــت. همچـن داشـ ه )ليبرال( و دمكراتـيك ـن اـن آزاديخواـه
نويسد، خصلت عمدة اين نهضت، ضد ايراني، روح اهلل رمضاني مي
مســاله اي كه ليبرال و دمكراتيك “    :اســتعماري بودن آن اســت
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الة   وار ميـسازد مـس يوناليـسم دوران مـصدق را دـش ـصرف ناميدن ناـس
گفتند جنبة غالب ـضد امپرياليـستي نهـضت ملي است. مصدقيها مي

ــرـكت نـفت انگليس و ايران   ـــتان و شـ ـكه مـبارزه آنـها علـيه انگلسـ
تقالل كامل ايران و هدف نهائي  ت براي كسـب اـس مبارزه اي اـس

نيز تأمين آزادي و دمكراسي است. ولي بررسي دقيق سياست  آنان  
ــان مـيدـهد ـكه ـهدف اولـيه و مبرم  ــدق نشـ ـخارجي در دوران مصـ
ــور بود، در عمل به تنها و  ــتقالل ملي كش ــت كه تامين اس نهض
تيابي براين هدف به هرقيمت،  د. دـس مهمترين هدف آن تبديل ـش

ي انديشـه هاي عمال  بدان منجر شـد كه پاره اي از نمادهاي بنيان
ليبرالي و خط مشي هاي دمكراتيك، يعني انتخابات آزاد و تشكيل 
عاع هدف  د، تحت الـش ي كه واقعا  بيانگر آرزوهاي مردم باـش مجلـس
تي نهضـت ملي،  فوق قرار گيرد. با توجه به اين بار ضـد امپرياليـس

توان گفت كه نهضـت بيشـتر ماهيت ناسـيوناليسـتي داشـت تا مي
 24دموكراتيك. “ 

بطور كلي آقاي رمضــاني، همانند ادوارد براون معتقد اســت كه  
نهـضت مـشروطه خواهي نيز بيـشتر ماهيّت ناـسيوناليـستي داـشت تا 
ــدق براي  ــروـطه خواـهان و هم مصـ دمكراتـيك، و عمال  هم مشـ
ــتري قائل بوده اند، تا آزادي فردي. از  ــتقالل ملي اهميت بيش اس

خودكامة رضـــا شـــاه و نظر اين محقق، “... در زمان حكومتهاي 
پسـرش نيز هدف كلي كسـب اسـتقالل ملي همچنان برقرار بود،  
ــتر در جهت تأمين منافع خانوادة پهلوي  ولي ملي گرائي آنان بيش
روطه و  ت مـش م نهـض يوناليـس ير ميكرد و از حمايت توده اي ناـس ـس

البته بايد دقت داشت    25ناسيوناليسم دوران مصدق بي بهره بود. “  
يوناليـسم در اين موارد، مـسامحه در كالم اـست و در كه اطالق ناـس

ــيوناليســم، اگر دقيق تر بگوئيم، همان  واقع منظور از اين نوع ناس
ميهن پرـستي ـسنتي و بيگانه ـستيز است و نه ناسيوناليسم به معني 

 نمايد. جديد كلمه كه دولت ـ ملت را واحد سياسي تلقي مي
ين اســت كه عقايد و انديشــه و عمل خود دكتر مصــدق گواه برا 

لي،  مون اـص ايد بتوان گفت مـض نتي وجه غالب، يا ـش هاي ـس ارزـش
ي  روطه خواهي )حكومت قانون( و دموكراـس ت و مـش تفكر وي اـس
براي او بيشـتر وسـايلي براي رسـيدن به هدف اصـلي )اسـتقالل 

ا ـهدفـهاي در خود. از اينرو مي ــت. ـت توان گـفت ـكه اين ملي( اسـ
كلي تجدّد از ديدگاه وي اهميّت ثانوي  مفاهيم و ارزـشها و به طور

نويســد  دارد. دكتر مصــدق در خاطرات و تألمات خود صــريحا  مي
توان قانون اـساـسي را وقتي پاي مـصالح مملكت در ميان اـست مي

“ قانون اـساسي براي مملكت است نه مملكت براي  :ناديده گرفت
ي “.  اـس ي  26قانون اـس اـس خن    او در اين رابطه از روح قانون اـس ـس

ميگويد و معتقد است كه آنچه بايد رعايت شود روح قانون اساسي  
اـست، نه صرفا  نص آن.مثالي كه در اين مورد ميوورد روشنگر طرز 

ت ت ولي   :تفكر اوـس ريح قران حرام اـس راب به نص ـص رب ـش “ ـش
ت از آن  ــالـمت مريض تجويز نمود حرـم ب آنرا براي سـ اگر طبـي

ته ميـشود. “  داند خود را طبيب يا مجتهدي مياو در واقع   27برداـش

كه بنا به مصــلحت مملكت حق دارد قانون اســاســي را تفســير و 
اء چنين اجتهاد و حقي  ئوال كه منـش احيانا  نقض كند. امّا به اين ـس
چيســت پاســخ نمي دهد. واضــح اســت كه اين روش حكومتي با 
اصل حكومت قانون و هيچ يك از اصول دموكراتيك ربطي ندارد،  

د و ركس ميچراكه ه ته باـش لحت داـش ير متفاوتي از مـص تواند تفـس
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 

ن چنين حكم صادر توانست ايحكومت قانون معتقد بود چگونه مي
كند و قانون را تابع مصلحت نمايد. تنها پاسخي كه به اين پرسش 

توان داد اين اـست كه براي وي حكومت قانون هدف نيـست و مي
اهميّت درجه اول ندارد، و حاكم از ديدگاه وي شـأن رئيس قوم را 
ــلحت قومي و عمل كردن در  ــخيص مص دارد كه وظيفه وي تش

 جهت آن است. 
 
ــدق در ترتيب ميبدين    ــي دكتر مص ــياس توان گفت كه تفكر س

ــنتي در مورد امر حكومتي مي ــه سـ ديشـ اـن ارچوب  د و چـه گنـج
ي مدرن )حكومت قانون و غيره( ندارد.   ياـس ه ـس نخيتي با انديـش ـس
ــ قبيله اي با رنگ و  ناسيوناليسم وي از نوع ميهن پرستي قومي ـ

ــ دولت (. تـصور  لعاب جديد اـست و نه ناـسيوناليـسم متجدد )ملت ــ
راحتا  ميگويد كه  ت، او ـص ت اـس ي نيز از همين دـس وي از دمكراـس
جبهه ملي بدون اينكه اكثريتي در مجلس داشـته باشـد به صـرف 

تيباني توده هاي مردم، حكومت مي كرد ؛ از نظر وي، دولت نه  پـش
ــتقيـما  در برابر مردم و افـكار  در برابر مجلس نـمايـندـگان بلـكه مسـ

نويـسد، “ جبهه اـست. دكتر مـصدق مي  عمومي پاـسخگو و مـسئول
ا بتواـند دوـلت را  ــت ـت داشـ ملي حزبي نبود و در مجلس اكثرـيت ـن
ــتيـبان آن  حفظ كـند. جبـهة ملي اقليتي بود ـكه افـكار عمومي پشـ
شــده بود و اين پشــتيباني جهتي نداشــت جز الهامي كه جبهه از 

ار عمومي مي ه افـك امـع ار ـج ه روي افـك ب ـك اـن ت اينـج ت. دوـل گرـف
بايست از افكار عمومي تبعيت كند، همچنانكه  شده بود مي  تشكيل
  28كرد. “ 

اين تفكر و ـشيوه عمل ـسياـسي غير دموكراتيك و “ پوپوليـستي “  
P0puliste ،از ســوي بســياري روشــنفكران طرفدار مصــدق ،

ت ! امّا  ده اـس ي حقيقي تلقي ـش انه پاي بندي وي به دموكراـس نـش
به مـصدق و ـسياـستهاي وي رـسد كه مهمترين علت جذبه نظر مي

ت. يكي  ديد وي بوده اـس تيزي ـش ي از برون افكني و بيگانه ـس ناـش
از ويژگي هاي تلقي ـسنتي و قبيله اي از امر ـسياـست، عبارتـست از 
من و خودي و بيگانه. چنين  ت و دـش تن آن به رابطة دوـس فروكاـس
تلقي از سـياسـت غالب ترين وجه انديشـه و عمل سـياسـي دكتر  

ع آن جبهة ملي و روشنفكران طرفدار آن را تشكيل مصدق و به تب
كارا اعالم ميمي دق آـش ائب دهد. مـص اء كلية مـص كرد كه، “ منـش

نبايد تصـور كرد   29اين ملت رنجديده فقط شـركت نفت اسـت. “ 
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ــاـله نـفت اين طرز تفكر را  ــدق تنـها در مورد ـخاص مسـ ـكه مصـ
 داشت، بلكه ديدگاه كلي وي در باره تمامي مسائل چنين بود. 

اغلب اظهارات و نوشــته هاي مصــدق حاكي از اين اســت كه او  
دانـست. ـسياـستمداران  مخالفين ـسياـسي خود را عامل بيگانگان مي

يم مي دند،  از ديدگاه وي به دو گروه تقـس آنها كه ملي و طرفدار ـش
ايران بودـند و آنـها ـكه از مـنافع بيـگانـگان حـماـيت ميكردـند. از نظر 
ــاله داخلي و اختالفات دروني اهميّت چنداني ندارد، عامل  وي مس
ــت. جوهر فكر  مهم و تعيين كنـنده رابـطة بين خودي و بيـگانه اسـ

توان در اظهاراتش به آورل هريمن، در ـسياـسي دكتر مـصدق را مي
“ هميشه گرفتاريهاي ايران را بيگانگان   :سراغ گرفت 1951ئيه  ژو

كندر   ودم اـس د، مقـص ايجاد كرده اند. همه چيز با آن يوناني آغاز ـش
اين برون افكني كلية مصائب و بيگانه ستيزي، در واقع   30است. “  

آغاز نوعي بازگـشت به خود و رجعت به گذـشته اـست كه طي دهه 
 وج خود خواهد رسيد. شمسي به ا 1350و  1340هاي 

 
 اي سياليستي و ارزشهاي سنتي ـ قبيله انديشه هاي سو

 
ــ قبيله اي، با نفوذ    گرايش به ارزشــهاي جمع گرايانه ســنتي ـــ

الهاي   تي، به خـصوص از ـس ياليـس وـس ه هاي ـس به بعد،   1320انديـش
به طور فزاينده اي بين روـشنفكران جوان تقويت ـشد. البته آـشنائي  

تي تقريبا  مقارن با تجدد طلبي ايرانيان با انديـش ياليـس وـس ه هاي ـس
ت.   روطه، يعني اواخر قرن نوزدهم اـس ت مـش الهاي قبل از نهـض ـس
م ميرزاآقاخان  ياليـس وـس رو فكر ـس به عقيده فريدون آدميت، “ پيـش
اوات يا اگاليته را در ارتباط با  ألة مـس ت... او بود كه مـس كرماني اـس

اعي مغرب زمين مطرح   اي اجتـم ه ـه ــرب فرـق ت ؛ از مشـ ــاـخ سـ
مســـاوات در ثروت، محدوديت مالكيت، رفع امتيازات اجتماعي، و 
تأمين حقوق اجتماعي طبقه زحمتكش و كارگر به دفاع برخاســت  

ـسلـسله مقاالت علي اكبر دهخدا در روزنامه ـصوراـسرافيل نيز   31“.  
برخي از انديـشه هاي ـسوـسياليـستي را در مورد اـصالحات ريـشه دار 

لكيت، به خصـوص مالكيت ارضـي، منعكس اجتماعي و مسـألة ما
المي ميمي رعي و اـس آورد. نمود و براي اين اصـالحات توجيه ـش
تي را در اين دوره نزد محمد امين   32 ياليـس وـس ه هاي ـس اوج انديـش

اما آنچه كه از لحاظ موضـوع   33توان سـراغ گرفت. رسـولزاده مي
وليه بحث ما اهميت دارد اين اـست كه انديـشه هاي ـسوـسياليـستي ا

تي  ياليـس وـس تيزي دارد، تا افكار ـس در ايران، كمتر خـصلت بيگانه ـس
تها ي  ياليـس وـس كيل حزب توده ـس متاخر، به خصـوص پس از تـش
اوليه ايراني بيشـتر روي ارزشـهاي مسـاوات طلبانه، و اصـالحات 

كردند، حال اســاســي اجتماعي، به ويژه در مورد مالكيت تاكيد مي
ياليسـتهاي متأخر بيشـت وـس يوناليسـت و ضـد آنكه ـس ر خود را ناـس

 كردند. سلطه بيگانه )ضد امپرياليست( معرفي مي
ــقوط    ال سـ ه دنـب ه ـب ة حزب توده ايران، ـك اـم اده اول مرامـن در ـم

يس گرديد،  اه و در زمان جنگ دوم جهاني، تاـس اـش ديكتاتوري رـض

چنين آمده است، “ حفظ استقالل و تماميت ايران و مبارزه برعليه  
ل  ور ايران برطبق اـص بت به كـش تعماري نـس ت اـس ياـس هرگونه ـس

ســرنوشــت خويش “. و در  معروف آزادي و اختيار ملتها در تعيين
تشـــريح اين ماده آمده، “ اســـتقالل ايران يعني چه ؟ يعني هيچ 
ور خويش را  ود و ايراني كـش ارادة خارجي بر ملت ايران تحميل نـش
ــالح مـيداـند اداره كـند... از روزي ـكه  ـبه هر طريقي ـكه خودش صـ
انحطاط كامل ايران ـشروع ـشد و تمدن اروپايي به مرزهاي كـشور 

ــيد ا ــه تحت  ما رس ــتقالل واقعي ملت ايران بر باد رفت، هميش س
ــالح خويش  ـتأثير دولتـهاي بيـگاـنه قرار گرـفت و هروـقت براي مصـ
تعمار طلب متوقف گرديد. ما  قدمي برداـشت به توـسط دولتهاي اـس
تيم. همة  در باره نفوذ ـشوم بيگانگان در كـشور محتاج تفـصيل نيـس

ا آن را حس مي ان ـم د و از آن بيزارهم وطـن د. “  كنـن آخرين    34ـن
جمله نقل ـشده بـسيار گويا اـست و در حقيقت بازگو كننده ذهنيات 
ــت كه در دوره اي كه  ــت. البته طبيعي و قابل درك اس جامعه اس
كشــور تحت اشــغال نيروهاي بيگانه اســت، چنين ذهنياتي حاكم 
باشــد. امّا مســأله به اينجا ختم نمي شــود و در دوره هاي بعد كه 

ور ك ي خارجي كـش ياـس رايط ـس تيزي امال  تغيير ميـش كند، بيگانه ـس
 يابد. به همان شدت ادامه مي

 
توان گفت كه يكي از علل مهم گسترش فوق العاده به جرأت مي 

نفوذ حزب توده بين مردم، ناشــي از آرمانهاي ميهن پرســتانه، و 
ــد. در بيانيه   ــنتي ايراني بود كه با ظرافت تبليغ ميش ــهاي س ارزش

ــب ــيس حزب كميتة مركزي كه به مناس ــالگرد تأس ت پنجمين س
د، چنين مي ر ـش خوانيم، “ هم ميهنان... كميته مركزي حزب منتـش

يس حزب و  ال تأـس توده ايران در اين هنگام كه پايان پنجمين ـس
ــن مي ـــتاني مهرـگان را جشـ ـــما درود عـيد ـباسـ گيرد، ـبه هـمة شـ

فرســتد... حزب توده ايران كه برپاكنندة بزرگترين جنبش هاي مي
اد   ملي اخير ده كردن يكي از بزرگترين اعـي ا زـن ايران اســـت، ـب

تاني ما مهرگان ضـمنا  روز بزرگ اميران و خسـروان ديرين را  باـس
يس   اخت. از اين پس عيد تأـس به عيد توده هاي مظلوم... مبدل ـس
ــادف با مهرگان خواهد بود. حزب توده ايران در  حزب ملي ما مص

ال... مانند قهرمان بالد كه در عرض پنجـسچنين روزي به خود مي
مجاهدي بر ضــد نيروهاي اهريمني ظلم و تجاوز پيكار كرده و از 
حقوق ملت ايران در قبال تعديّات امپرياليستهاي خارجي و دستبرد 

  35عمال جيره خوار آنها جدا  دفاع نموده است... “ 
 
 ناگفته نماند كه حزب توده با بكارگرفتن الفاظ و عبارات علمي 
ر انحصار داشتن تفكر علمي، اقشار جوان و روشنفكر و و ادعّاي د 

ار   ذب نمود. زوال حزب توده در افـك ه خود ـج ــيلكرده را ـب تحصـ
ـــتاـنه و  ــد ـكه ادـعاـهاي ميهن پرسـ عمومي ايرانـيان زـماني آـغاز شـ
ــئوال قرار گرفت. يكي از مهمترين  ــتقالل طلبانه اش مورد س اس

ن بود كه معضالت نهضت هاي ماركسيستي پس از حزب توده، اي
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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 نهـضت ملي ـشدن ـصنعت نفت، دو جريان حزب توده و  

ورت دو رقيب عمل كردند و به ندرت اتفاق  جبهة ملي اغلب به ـص
ود. پس از كودتاي   28افتاد كه يك اتحاد واقعي بين آنها ايجاد ـش

مرداد و سـقوط دولت دكتر مصـئق، اين رقابت تبديل به دشـمني 
ــد و هريك ديگري را متهم به خيانت نمود. اين واقعيات  علني ش

ها بي تراك ارزـش دة كه قرابت فكري و اـش ن اين تاريخي موجب ـش
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 
يدند. بزرگترين  تگي را به حزب توده نبخـش ملي هيچگاه گناه وابـس

وذ حزب توده وارد آمد از ناحية خدـشه  ـضربه اي كه به حيثيت و نف
ــتقالل طلبي آن بود. در  ــتي و اسـ ار ميهن پرسـ ــدن اعتـب دارشـ
ت   ورت، نكته اي كه بايد اينجا مورد تأكيد قرار گيرد اين اـس هرـص
كه نزديكي و اشـتراك ارزشـهاي بين دو جريان سـياسـي فوق در 
ه نيروي  اـفت. اين جرـيان اگر ـچه هيچـگاه ـب ــوّم تبلور ـي نيروي سـ

اســي مهمّي تبديل نشــد امّا تأثير تعيين كننده اي بر ذهنيات  ســي
سـياسـي روشـنفكران و نسـل هاي بعدي مبارزين سـياسـي نهاد، 

ــخن را ـپذيرـفت ـكه “ بخش  بطوريـكه ـبا اطميـنان مي توان اين سـ
ــ اجتماعي و انقالبي نسل جوان   عمدة ادبيات و فرهنگ سياسي ـ

ــالهاي   ــد كه تغذيه مي ( از منابعي1350تا  1332آن روزها )س ش
خليل  36گرديد “.  توـسط ملكي و دوـستانش پايه گذاري يا نـشر مي

م  يوناليـس ت كردن به انترناـس عاب از حزب توده و پـش ملكي با انـش
تي ياليـس وـس تي رنگ و لعاب   ـس ياليـس وـس تاليني(، به آرمانهاي ـس )اـس

 ايراني و ميهن پرستانه داد. 
م ايراني آن ب  ياليـس وـس وّم و ـس ل جوان و جذبة نيروي ـس راي نـس

اهر علمي  ه ـظ اي ـب ل ـه ه تحلـي ــي از اين بود ـك اشـ ــنفكر ـن روشـ
ير تاريخ و غيره با تأكيد بر   تي در بارة مبارزة طبقاتي، ـس يـس ماركـس

وروي و غرب طرح مي تقالل از هر دو بلوك ـش د و با ميهن اـس ـش
ت. ملكي در تعريف  تري داـش ازگاري بيـش نتي ايراني ـس تي ـس پرـس

يروي سـوّم نه تنها نيرويي اسـت كه در نويسـد، ننيروي سـوّم مي
اوـمت مي ـــمال و جنوب مـق اـبل دو نيروي مـهاجم، از شـ ورزد... مـق

بلكه در عين حال راه حل مشـكالت اجتماعي، انتخاب يك روش 
دگي   ل دو طرز زـن اـب ه در مـق ــت، ـك اعي اسـ دگي ملي و اجتـم زـن

عي مي ي كه ـس ود، مقاومت آمريكائي و روـس ود به ما تحميل ـش ـش
ــتگي حزب توده، وجـهة ملي و ورزد.  مي اد از وابسـ ا انتـق در واقع ـب

ديد مي وّم تـش تانه نيروي ـس د و از اين لحاظ به جبهة ميهن پرـس ـش

دا مي پـي ــتري  ت بيشـ ا حفظ  ملي قراـب ـب ال  ا در عين ـح اـم كرد، 
ــياليســم علمي ماركســيســتي خود را از جبهة ملي متمايز   ــوس س

نفكري كه مي ار جوان و روـش و از نمود. بدين ترتيب اقـش از يك ـس
وي ديگر از محافظه  تقالل حزب توده و از ـس تگي و عدم اـس وابـس
ــوّم ـجذب  ــوي نيروي سـ ــتـند ـبه سـ ـكاري جبـهة ملي اكراه داشـ

ياـسي  مي ن دو گرايش ـس وّم محاـس دند. از ديدگاه اينها نيروي ـس ـش
 مهم را در خود جمع كرده و معايب آنها را به كنار نهاده بود. 

ر اوليه غرب و ـشرق ـستيزي توأم بود كه نيروي ـسوّم در واقع تبلو 
پذيرفت. در عين ستيز با سلطه آنها، انديشه هاي علمي شان را مي

نتي )ايراني( و تفكر علمي  هاي ـس وّم مدعي تركيب ارزـش نيروي ـس
تايش از جنبش رهايي بخش ويتنام مي د، “ بود. ملكي در ـس نويـس

سجايا  من ميل دارم بگويم كه جنبش رهايي بخش ويتنام تركيب
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 
ـسجايا و خـصلت هاي قرص و محكم و پابرجا طبق موازين علمي 

تفاده را   ي )كذا( بهترين اـس ناـس كند و بزرگترين قدرت ميجامعه ـش
  38اقتصادي و نظامي جهان را به زانو در آورده است. “ 

با توجه به اينكه شـرق كمونيسـتي )شـوروي( هم در حوزة تفكر   
وّم مبدع يا الاقل مبلّغ غربي قرار دارد، مي توان گفت كه نيروي ـس

غرب ســتيزي توســط انديشــه ها و مفاهيم غربي )موازين علمي 
!( به منظور تحقق بخشـيدن به آرمانهاي سـنتي  جامعه شـناسـي  

بود. اين خلط هولناك مفاهيم، انديـشه ها و ارزـشها، آـشوب فكري 
ه  ه وجود آورد ـكه هنوز هم اداـمه دارد. ملكي چون ـب اكي ـب ــفـن اسـ
علمي بودن ـسوـسياليـسم )ماركـسيـستي( اعتقاد داـشت، درـصدد بود 

ــم(، كه ظاهراّ از نظ ــياليس ــوس ر وي مثبت كه با اخذ اين علم )س
ــرايط بومي ايران   ــت، آن را با شـ ترين پديده در تـمدن غربي اسـ
م ايراني(، و بدين ترتيب با ايجاد تركيبي  ياليـس وـس تطبيق دهد )ـس
از ـسنت و علم جديد، اـستقالل و تعالي جامعه ايران را فراهم آورد. 

را نفي مي ه داري  اـي ــرـم ــرق  ملكي هم غرب سـ د و هم شـ كـن
دهد كه اين دو راه حل سوّمي را ارائه ميكمونيستي را و در مقابل  

 همان نيروي سوّم يا بعبارتي سوسياليسم ايراني است. 
 

 

 تجدد طلبي وارونه و تجزيه تمدن غربي 

 
ــه هاي اگر تجدد خواهان اوليه، مانند ملكم، مي  ــتند انديش خواس

ــدد  ــنفكران دنباله رو او، در ص ايراني را غربي كنند، ملكي و روش
ديشـة غربي را ايراني كنند. اگر ملكم و امثال او براي برمي آيند ان

جا انداختن اصـول تمدن غربي، عالما  و عامدا  و از روي مصـلحت 
ه مي ــالمي اراـئ ــرعي و اسـ اظ شـ ارات و الـف ا عـب ا را ـب د،  آنـه نمودـن

روشــنفكراني چون ملكي آل احمد و دكتر شــريعتي بعد از وي، با 
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تي، با آخرين نظريه  خلوص نيت اعتقاد داشـــتند كه فرهنگ ســـن
ــازـگاري دارد. ملكي كمتر از ديگران   ــي ـجدـيد سـ ـــياسـ ـهاي سـ

نويـسد، “ اـسالم بيش از هر مذهبي گرايـشهاي اـسالمي داـشت مي
ياليـسم تطابق دارد. “  وـس . تلقي اين 39با اـصول عدالت اجتماعي ـس

اين روشنفكران متأخر از مسأله تجدد نسبت به تجدد طلبان اوليه، 
ــاـله را  در حقيـقت ـيك ـگام ـبه پس بود، چرا ـكه متـقدّمين اين مسـ

كردند، كه اـصول فكري و ارزـشي  دريافته بودند، يا الاقل حس مي
تجدد در حوزه تفكر ـسنتي غير قابل درك و پذيرش اـست، لذا اين 

كردند ؛ امّا بهاي شــرعي و اســالمي عنوان مياصــول را در قال
متأخرين به تمايز بنيادين بين دو ـسيـستم فكري و ارزـشي ـسنتي و 
ه   ه ـب دمين اين بود ـك ال متـق ـــك د. اشـ ات بودـن د ـكامالّ بي التـف ـجدـي

 مسأله كم بها دادند، امّا متأخرين اساسا  متوجه مسأله نشدند. 
ــرفت   ــيده بودند كه علل پيش تجددطلبان اوليه به اين نتيجه رس

ــت ؛ امّا چون  ــي از حكومت قانون اس غرب در نظم و ترتيب ناش
انون خواهي در خود غرب  ه ـق د ـك ه ننمودـن ــاـل ه اين مسـ توجهي ـب
چگونه بوجود آمد و به چه ـصورت و چرا ارزـشهاي ـسنتي به مدرن 

به ـصرف توـصيف “  متحول ـشدند، دچار اين خوـشخيالي ـشدند كه
تم فكري  يـس هاي جديد به راحتي در ـس مزاياي “ نظام غربي، ارزـش
روطه در  د. از اينرو مـش نتي پذيرفته و جذب خواهند ـش ي ـس و ارزـش
ــت   ايران، ـنه از لـحاظ فكري و ـنه ـبه طور عملي، هيچـگاه نتوانسـ
روطه را كال   ت مـش كـس نفكران متأخر كه ـش ه بدواند. امّا روـش ريـش

دانـستند، در ـصدد برآمدند خيلي فراتر از خارجي ميناـشي از توطئه  
ــروطه بروند. آنها به زعم  ــاير اهداف معين مش قانون خواهي يا س
ا علم و  د و از غرب تنـه ب پي برده بودـن ه اســـاس مطـل ـب خود 

 خواستند برگيرند و بقيه را به كناري نهند. تكنولوژي آن را مي
خنان آل احمد در اينمورد نمونه وار و گوي  ت، “ از غرب يك ـس اـس

مـقدار چيزـها ـما الزم داريم بگيريم. امّـا ـنه هـمه چيز را. از غرب ـيا  
تيم. اين را وارد مي تجوي تكنولوژي هـس كنيم. در غرب ما در جـس

ــت. امّا علمش را هم مي ــت و دنيائي اس آموزيم. گرچه غربي نيس
يخ ديگر علوم انـساني را نه. علوم انساني يعني از ادبيات بگير تا تار

و اقتصـــاد و حقوق. اينها را من خودم دارم و بلدم. روش علمي را 
اني را مي ـشود از كـسي كه بلد اـست آموخت. امّا موـضوع علوم انـس

ال  رو از هزار ـس رخـس ته ام كه ناـص من خودم دارم. من جابجا نوـش
اد داده.  ه من ـي ا حرفش را زده. قلم زدن را او ـب پيش بيخ گوش ـم

ــارت ـــــ يعني در   نيتون در زمينه مكانيك  ر.نه نيوتون يا آقاي س
ــتم. ريش  ــاس علوم دقيق حرف زده. ناچار من محتاجش هس اس
تراش برقي و اين ضـبط صـوت مورد احتياج ماسـت. درسـت. امّا 

شود چه؟ فعال  غير  هامان كه از راه علوم انساني ساخته ميانديشه
؟ “ هم ـما داريم ـبه ازاي ايراني بودناز همين چيزـها چيز ديگري  
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خواســت انديشــه جديد غربي را ايراني كند  احمد و ديگران، ميآل
)ســوســياليســم ايراني( و از اينرو در صــدد بود تنها علم )از جمله 
ـسوـسياليـسم علمي يا به اـصطالح ملكي جامعه ـشناـسي علمي !( و 

ين ب نعت و ماـش ه قول آل احمد !( را از تمدن غربي  تكنولوژي )ـص
ــت كه  ــت چين كردن اين اس ــت چين كند. هدف از اين دس دس

گويد علوم انديشه ها و ارزشهاي جديد غربي، يا آنچه آل احمد مي
انســاني )ادبيات، تاريخ، اقتصــاد و حقوق(، به حوزه فرهنگي ايران  

كردنـشان  وارد نـشود، چرا كه ما خود اينها را داريم و نيازي به وارد
نيســت. غفلت آل احمد، و يارانش نســبت به واقعيت تمدن غربي  

يار حيرت انگيز اـست و به جرأت مي توان گفت كه انديـشة وي بـس
نســبت به تجددطلبان اوليه، يك گام نه صــد گام به پس اســت.  
تجددطلبان اوليه اين درك را داشـــتند كه تمدن جديد در ســـايه 

يد آمده است، امّا چون در مضمون تحول در انديشه ها و ارزشها پد
اين تحول دقت ننمودند، اســتقرار تجدد در ايران را امر ســاده اي 

 پنداشتند و تحليل هايشان در سطح ماند. 
ــت، اينـها نـتايج    ــاعف اسـ امّا غفـلت آل احـمد و هم فكرانش مضـ

پندارند، اينـست كه دركـشان از تمدن جديد را علت پيدايش آن مي
ــوش تر از تجددطلبان ماهيّت اين تمدن   ــيار ابتدائي تر و مغش بس

اوليه اســت. نيروي ســوّم و روشــنفكران پيرو آن، اين توهم را در 
كشــور ما شــايع كردند كه گويا تمدن جديد )غربي( قابل تفكيك  

ت به طوري كه مي توان اجزاء مفيد و خوب آن را )مانند علم و اـس
اب نمود و اجزاء د  تكنولوژي( انتـخ ــب و ـب اسـ امـن گ و ـن آن )فرهـن

نعتي و  تند كه تمدن ـص ها( را به كناري نهاد. اينها توجه نداـش ارزـش
علم و تكنولوژي آن، محصــول تفكر جديدي اســت كه پيدايش 
اخت و اين علوم در واقع وجهه اي از آن  اني را ممكن ـس علوم انـس
اســت. ما از خود هيچگاه علوم انســاني نداشــته ايم و نداريم، اين 

 ة انديشه جديد قابل تصورند. علوم تنها در حوز
ــكه اند، آنها را   ــاني دو روي يك س علم و تكنولوژي و علوم انس

نمي توان از هم تفكـيك نمود. تـمدن ـجدـيد و علم و تكنولوژي آن 
ه ها و  ان خود نتيجه انديـش ت و اين انـس ان جديد اـس ول انـس محـص
ارزـشهاي نوين اـست. دـست يافتن به ـصنعت و تكنولوژي پيـشرفته 

سـأله صـرفا فني و علمي به معني خاص كلمه نيسـت بلكه  يك م
ي كه خود از  ت مربوط به نظم اجتماعي خاـص وعي اـس تر موـض بيـش

گيرد و اين قواعد ريشـه در قواعد رفتاري ويژة انسـانها نشـأت مي
ــرف واردكردن علوم و  ــهاي جديد دارد. به ص ــه ها و ارزش انديش

ــرفـته، ـيا ـبه قول امروزيـها    فنون ـجدـيد نمي توان ـيك ـجامـعة پيشـ
ــعه يافته، ايجاد نمود. نهال علم و تكنولوژي در هر خاكي بار  توس
ــده و نظم  ــها متحول نش ــه ها و ارزش نمي دهد. تا زمانيكه انديش
اجتماعي نويني را پديد نياورده اند، وارد كردن علوم و فنون جديد، 

 همانند بذر پاشيدن در شوره زار است. 
ــور كرد ـكه تـجدد طلبي  اـيد تصـ ه نيروـهاي   ـب ــر ـب ه منحصـ واروـن

مخالف رژيم پهلوي و روـشنفكران ناراـضي بود، واقع امر اين اـست  
كه مضـــمون فكري و ارزشـــي رژيم شـــاه به خصـــوص بعد از 
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ور يا توهم تمدن  اه و ملت( و نيز تـص ي )انقالب ـش الحات ارـض اـص
ول بزرگ، در چارچوب همين تجدد طلبي وارونه قرار مي گيرد. اـص

ــاه و م ـلت در واقع تقلـيدي از برـناـمه ـهاي حزب توده و انقالب شـ
وّمي آن دوره “  نفكران نيروي ـس وّم بود. به اعتراف روـش نيروي ـس
خليل ملكي ـسوسياليسم را در دهان حكومت گذاشته است “، و به  
تعبير آل احمد، “ اين حرفها ›› تقســـيم امالك، ســـهيم شـــدن 

 41. “ كارگران و غيره ‹‹ را حكومت از امثال ملكي دزديده
فند    تاخيز كه بعدها )در اـس اه 1353حزب فراگير رـس تور ـش ( به دـس

ــتي  ــياليس ــوس ــد در واقع تقليدي بود از حكومت هاي س ايجاد ش
ه   ل اين حزب را ـب ــكـي ــاه ـهدف از تشـ اليتر و ـتك حزبي. شـ توـت

“ اين حزب به عنوان مظهر يكپارچگي و  :كنداينصــورت بيان مي
ينده يك مكتب واقعي ميهن پيوـستگي ملي پي ريزي ـشده، تا در آ

ــول انقالب ايران، و  دگي در اجراي اصـ ار و آفرينـن ــتي و ـك پرسـ
ير تمدن بزرگ باـشد   زيربناي معنوي و فكري جامعه ايراني در مـس

يح مي  42“.   نتي به  و جلوتر توـض دهد كه اين حزب “ يك حزب ـس
  43شيوه غربي نيست “. 

تمدن بزرگ در واقع از همان روش و هدفهاي تجددطلبي وارونه،   
ر خوب و كنار  ت چين كردن عناـص يعني تجزيه تمدن جديد و دـس
ــر بد، پيروي ميكـند. “ در راه نـيل به تـمدن بزرگ ما  نـهادن عـناصـ
گي ايراني بهترين اجزاء مدنيت و  اس جهان بيني هميـش بايد براـس

ا بهترين اجز گ ملي خويش را ـب اني فرهـن گ جـه دن و فرهـن اء تـم
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 رـسو  عناـصر نا مناـسب تمدنهاي ديگر در جامعه خود 
و از ســرايت آلودگيهاي اخالقي و اجتماعي و ســياســي آنها بدين 

عه جلوگيري كنيم. بايد غرب زده نباشـــيم، ولي اين مفهوم را جام
مني با غرب و با هرگونه تجدد طلبي تلقي نكنيم. “    44مرادف دـش

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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 كثرت گرائي يا نسبي بودن ارزش هاـ 1
 

به عنوان يكي از پايه   ،بي ـشك،  انديـشه هاي ليبراليـسم را مي توان
از    ،تكيه ليبراليســم  .ناميد  (كثرت گرائي)هاي اســاســي پلوراليســم  

ــو به روي فرد و آزاديهاي فردي   ،برابري افراد در برابر قانون  ،يكس
رقابت   ،اـصل پذيرش ديگران و احترام به اـصول و انديـشه هاي آنها

.. پيش شرط هاي .مستقل و آزاد و (انديويدئوم هاي)آزاد ميان افراد  
و از ســـوي   .الزم براي گذار به جامعه پلوراليســـتي را بوجود آورند

ــي به مخالفت با حكومتهاي   ،ديگر ــياس ــم اقتصــادي و س ليبراليس
ــتبدادي مطلق هدف محدود كردن اختيارات حكومتگران و  با  ،و اس

ــته به آنها ــري هاي   و همچنين جلوگيري از ،ارگانهاي وابس خودس
 .پرداخت ،آنها
ــه گانه و كنترل آنـها از طرف    ــيم قواي حكومت به قواي سـ تقسـ

  .بود  به معناي رشـــد فرد و نيروهاي اجتماعي  ،مردم و نمايندگانش
ــادي بنـيادين با توحـيدگرائي مطلق حكومت  اين امر از بنـياد در تضـ

ــت ــاه تجلي مي يافت  ،قرار داش ــاختار جديد  .كه در شــخص ش س
و   ،دولت و حكومت از يكســو و رشــد فرد و شــكوفائي او ،جامعه

پيش شــرط هاي  ،همچنين شــكل گرفتن نيروهاي اجتماعي جديد

با رـشد فرد  .الزم براي پيدايش ايده هاي پلوراليـستي را پديد آوردند
ــازم  ،و جامعه ــه هاي  ،اندهي مدرن نظام حكومت و جامعهس انديش

ــان   حقيـقت ـهاي  ،مربوط ـبه اـيده و ارزش ـهاي مطلق   ،بر فراز انسـ
از ميان رفتند و همه   ،ايده هاي مقدس و در نتيجه “ دست نزدني “

ــد و هركس حق   ـــته شـ چيز با معـيار خرد به مـحك آزمايش گذاشـ
به شرط    ،يافت انديشه هاي خويش را “ حقيقت مطلق “ فرض كند

  .آنكه اين امر از مرز حقوق فردي او بيرون نرورد
ــم نيز  ــه وايده ديگر  ،پلوراليس مخالفين و موافقين   ،مانند هر انديش

ان  .خود را دارد ت گراـي ـــن ت و قوانين الهي  ،سـ ه   ،پيروان حكوـم ـك
ــت بدنبال جامعه توحيدي ــتند و ديگر پيروان ايده ها و   ،يكدس هس

  .حقيقت هاي “ مطلق “ از مخالفين كثرت گرائي اند
كه   ،آنها پلوراليســـم را به مثابه تجزيه ملت به گروههاي خودخواه 

آنها معتقدند    .ميدانند،  بدنبال منافع شخصي و گروهي خود مي روند
ــم منافع واحد عمومي را تجزيه مي كند ــكيل كه پلوراليس   و از تش

يك حكومت كه نماينده واحد خواســت واحد ملت اســت جلوگيري 
كمونيســتها معتقدند كه پذيرش پلوراليســم به معناي   .خواهد كرد

اد رمايه ،نفي وجود نيروهاي متـض ت  ،يعني كار و ـس به نظر آنها   .اـس
ــرمايه داري   جامعه آزاد هنگامي تحقق خواهد يافت كه حاكميت س

 ها متظمن آزاديهاي فردي و اجتماعي از ميان برود و پلوراليسم نه تن
رمايه بر كار  ،نيـست بلكه ابزاري براي توجيه حكومت غير قانوني ـس
 پلوراليسم چيست ؟  .است

يعني پذيرش اصل وجود معيارها و ارزش هاي گوناگون    ،پلوراليسم 
ا د و وـحدت گرائي در ارزش ـه ه و نفي توحـي هر فرد   .در ـيك ـجامـع

هائي اس ارزـش ت    حق دارد بر اـس كل دهد كه درـس زندگي خود را ـش
ــخيص مي دـهد ـپذيرش   .حكوـمت حق دـخاـلت در آن را ـندارد  .تشـ

پيش شــرطي   ،نا همگوني ارزش ها و معيارها در يك جامعه اصــل
ــي   ــاس اســت كه بر پايه آن پلوراليســم به عنوان يك اصــل اس

ــازماندهي دمكراتيك جامعه بنا ميگردد به    ،به نوعي خود ،و اين .س
  .ر شكل گيري نگرش هاي سياسي حقانيت ميبخشداصل تفاوت د

در محدود  ،ريشـه در انديشـه هاي ليبرالي  ،پلوراليسـم از يك سـو 
ـــناختن   ــمـيت شـ كردن حدود وظائف و اختـيارات حكومت و به رسـ

  ،ديگر   و از ـسوي  ،حقوق فردي و خانوادگي و رـشد اعتالي آنها دارد
ومت و ايجاد ريـشه در انديـشه تقـسيم قوا و محدود كردن قدرت حك
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تفاده از آن دارد وء اـس روري براي جلوگيري از ـس تا   ،موانع الزم و ـض
  .از اين راه بتوان به تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي دست يافت

همان انـسان “ واقعا موجود “    ،در انديـشه پلوراليـسم ،تـصوير انـسان 
ت م  .در جامعه اـس انهاي  ،پلوراليـس ان “ كنوني “ را فداي “ انـس  انـس

ــان نوين “ يا   ،در چنين جامـعه اي .كرد  بهتر “ آيـنده نخواهد “ انسـ
با حركت از    ،پلوراليـسم  .انـسان “ ناب محمدي “ تربيت نخواهد ـشد

و ارزش ها و   ،ناهمگوني منافع و خواسـته هاي گروههاي اجتماعي
ــتي واـحد    ،معـيارـهاي آنـها معتـقد ـبه وجود حكومتي برآـمده از خواسـ

اختاري  .نيـست رفا يك طبقه يا ، حكومت در چنين ـس نه حكومت ـص
ــت و نه مبلغ ارزش ها يا ايده اي خاص يك گروه  مذهبي ويژه اس

ــد ــها و منافع موجود   .يا طبقه مي باشـ حكومت محل تالقي ارزشـ
و گروههاي حكومت نه برفراز جامعه   ،در اينصــورت .جامعه ميگردد

  ،نظام حكومت   .بلكه خود بخـشي از جامعه اـست  ،اجتماعي قرار دارد
ــتي افع گروهـها و نيروـهاي   ،در ـيك نـظام پلوراليسـ مركز تـقاطع مـن

ــت و وظيـفه دارد در هر اـقدامي مـنافع ـنه ـيك طبـقه ـيا   ،ـجامـعه اسـ
ه را در نظر گيرد  ،گروه ـخاص افع ـكل ـجامـع ه مـن ام   .بلـك   ،در اين نـظ

صرفا بورژواها و سرمايه داران   يا  ،گري يا دهقانيصرفا كار  حكومت
ا افع حزب اهلل  ـي دارد  ،ـحامي فقط مـن ا  .وجود ـن  ،عـمل دوـلت  ،در اينـج

ا دـت اعي   ،عـم اي اجتـم افع گروهـه د مـن درت و برآيـن ه برخورد ـق نتيـج
  .است

اقليت ها و   ،ارزش هاي متفاوت با پذيرش اصـل وجود  ،پلوراليسـم 
يا  مي ـشناـسد و كـسي ثريت به رـسميتمانند منافع اك  ،منافع آنها را

ك ـــل ا مسـ ب ـي ذـه ت بودنش در ـم اطر اقلـي ه ـخ   ،نژاد   ،گروهي را ـب
ــل  ... مورد تبعيض قرار نمي دـهد.فرهـنگ و جنس و نـپذيرفتن اصـ

به معناي    ،يعني رد پلوراليســـم  ،خواســـتها و نيازها ،تنوع ارزشـــها
م اندن جامعه به توتاليتاريـس ت كـش ي آنچه كه امروز در ايران م  .اـس

با حكومت    ،يعني معتبر بودن صـــرف ارزشـــهاي اســـالمي ،گذرد
به ويژه  ،مجبور كردن كل جامعه  ،فقيه در شــكل واليت  ،اســالمي

ول اير اقليت ها به رعايت اين ـص رفا مورد پذيرش   ،زنان و ـس كه ـص
يعني كشــاندن جامعه به ســوي    ،بخشــي از جامعه ايران مي باشــد

ونت حكومتي ركوب و خـش المي    ،ـس تقرار يك جامعه اـس بمنظور اـس
  .خاص

هركس حق دارد آنگونه   .امري مطلق نيســت  ،خوشــبختي انســان 
در .  زندگي كند كه خود را “ خوـشبخت “ مي داند يا احـساس ميكند

ام دمكراتـيك ــتي  ،ـيك نـظ ار پلوراليسـ ــاخـت ا سـ ات    ،ـب وجود اختالـف
و براي حل مشكالت   ،به منظور دستيابي به قدرت سياسي  ،سياسي

اعي ــالت اجتـم ذيرش   ،و معضـ ه عنوان امري “ طبيعي “ مورد ـپ ـب
ا قرار مي گيرد ــت   .گروهـه اسـ ـــي ام اختالف نظر در سـ   ،در اين نـظ

اد  تهاي متفاوت و گاه متـض حقانيت خود را از اختالف منافع و خواـس
ب مي كند تها .كـس ياـس ي جداناپذير از  ب ،اختالف در اهداف و ـس خـش

 ،در اين حالت  .يك نظام دمكراتيك با سـاختاري پلوراليسـتي اسـت
ت و تقرار جامعه يكدـس بلكه در   ،“ همگون “ حركت نه در جهت اـس

از طريق سازش و دستيابي به مخرج مشتركي   ،جهت حل اختالفات
ــاد خواهد بود با   ،با حركت جامعه  .ميان منافع گوناگون و حتي متض

ترش د و گـس  “ موجود“ از ميان مي روند و پديده  اختالفات ،آن  رـش
د دـي د زد  ،ـج ات دامن خواـه ه اختالـف اره ـب افع و   .دوـب چرا ؟ زيرا مـن

 .متضادند خواستها متفاوت و
پلوراليـسم به همه سازمانهاي سياسي و همچنين كانونها و اتحاديه  

 ... اجازه ـشركت فعال در ـسرنوـشت ـسياـسي جامعه را خواهد داد.ها و
ركت در احزابافر ازمانها  ،اد جامعه مي توانند از راه ـش كانون ها  ،ـس

ت ،يا اتحاديه هاي مورد نظر خود كل    ،كه مدافع منافع آنهاـس در ـش
ي جامعه ياـس ط نمايندگان منتخب خود  ،گيري ـس در   ،همچنين توـس

 ،تصـميم گيري در مسـائل جامعه شـركت مسـتقيم يا غير مسـتقيم
“ حق    ،زندگي ســياســي ،در چنين نظامي .فعال يا غير فعال كنند

  .طبيعي “ تك تك افراد جامعه است
در يك نظام پلوراليـستي يك ارزش واحد و يك “ حقيقت مطلق “   

تي  .ندارد وجود تي و لنيـس كـست تاريخي احزاب كمونيـس  كه خود ،ـش
  را مـسلح به ـسوـسياليـسم “ علمي “ مي دانـستند و مدعي دـستيابي به

د ه    ،“ حقيـقت “ مطلق بودـن ه اي تلخ در زميـن ده و تجرـب اني برـن برـه
كه بايد درســي تاريخي   ،مطلق گرائي ايدئولوژيك و ارزش هاســت

  .براي قدرتمداران جمهوري اسالمي ايران باشد
با ارزشـــها و   ،گوناگونوجود اقشـــار و طبقات   ،جامعه امروز ايران 

اوت گ اخالقي متـف ان مختلف  ،فرهـن ب و ادـي ذاـه وجود   ،وجود ـم
ــوم و فرهـنگ ـهاي  ،ملـيت ـهاي گوـناگون ــنن و آداب و رسـ ـبا سـ

ت  ،ناهمگون ده امروزي اـس كه ديگر    ،نمونه يك جامعه دگرگون ـش
و نه از نقطه    ،نه يك ارزش يا معيار ارزشــي واحد وجود دارد  ،در آن

ي ياـس تانتخ  ،نظر ـس ت اـس  ،به نظر من  .اب چنين امري راهي درـس
ــرايط كنوني ايران و جـهان ــازـماـندهي ـيك ـجامـعه   ،در شـ براي سـ

و رشــد و شــكوفائي اش مركز ثقل فعاليت   ،كه در آن فرد  ،مدرن
كيل دهد ي و اجتماعي را تـش ياـس م ،هاي ـس ل پلوراليـس   ، پذيرش اـص

اختاري جامعه ــ ـس ازماندهي ــ ول ـس   يكي از  ،به عنوان يكي از اـص
ي يك جامعه مدرن خواهد بود اـس تونهاي اـس   ،ايده نجات بخش   .ـس

بختي   عادت و “ خوـش فا “ دهد و آن را به طرف ـس كه جامعه را “ ـش
“ واحد و همگاني ســوق دهد و يك “ منجي “ مســلح به اين ايده 

  .وجود خارجي ندارند ،رهائي بخش
آزاد تنها در يك جامعه باز و انعطاف پذير است كه انسان مي تواند   

ــد و اعتالي خود  زندگي كند و نيروهاي خالقه اش را در جهت رش
ارگيرد ه ـك ه ـب امـع از  .و ـج ه ـب امـع ك ـج دي   ،در ـي ت “ برآيـن “ حقيـق

 . ازمجموعه نيروهاي اجتماعي و سياسي است
 

 جامعه بسته  ،ـ جامعه باز 2
 
حدود آن يا از بيرون    .انديـشيدن محدود اـست  ،در يك جامعه بـسته 

ــود ا از درون،  تعيين ميشـ ا   ،ازبيرون  .ـي دـت اعي   ،عـم اجتـم اد  نـه دو 
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انگيزه هر دو،   .حكومت و دين :مي نمايند انديشـيدن آزاد را محدود
ــيدن باز  ،در محدود كردن آزاديها ــب و حفظ    ،و از جمله انديش كس

درت ــت  ـق د آن  .اسـ ادي و معنوي   ،و از فرايـن بهره گيري از نعم ـم
ــ اصـ د  .ل از آنـح اد مي كـن اني “ ايـج افرـم دن آزاد “ ـن ـــي ديشـ “  .  اـن

نافرماني“ پايه هاي قدرتِ دنيوي و الهي هر “ قدرقدرتي “ را تكان  
حركت   .اـصل اـساـسي ـساكن نماندن اـست  ،باز انديـشيدن  .خواهد داد

و حركت با زمان  ،يعني شكاندن دگم هاي كهن  ،و تكاپو در انديشه
ا ان و مـك ان و برفراز زـم ا و   ،نو مـك ه ارزش ـه ابي ـب ــتـي براي دسـ

آزاد انديشــيدن يعني تفكر در خارج از محدوده هر   .معيارهايي نوين
از دير   .حكومت و دين، دو نهاد دير پاي جامعه اند  .“ ســيســتمي “

ــت ــته اند و در آينده نيز وجود خواهند داش  ،جامعه  .زمان وجود داش
از دارد  ،فعال  ه هر دو نـي ل لزو  .ـب ه دلـي ت ـب ه حكوـم م تنظيم امور  ـب
ــوند .جامعه ــدن جوامع پيچيده تر مي ش و   .و اين امور با پيچيده ش
جامعهِ بدون    .ـشد  نقش حكومت مـشكل تر و پيچيده تر خواهد  ،پس

به دين، به دليل نياز  .ممكن نيـست ،فعال   (،حكومت) ارگانِ ادارهِ آن
ان به آن تن   ،تاريخي انـس در رابطه با مقوالتي چون “ هدف از زيـس

ه وجود و چرائي آن “  ،“ مرگ و پس از آن “،  “ ـــف از    ،“ فلسـ ا نـي ـي
و در آنجائي كه قواي   ،انسان در مبارزه با طبيعت و “ درماندگي “ او
ــب ــخ مـناسـ ــمي و روحي او توان ـپاسـ ـيا اراـئه راه براي ـحل   ،جسـ

  ،بنابراين   .ماندني اند  ،ال فع  ،پس اين دو نهاد  ،...مشكالتش را ندارد و
 ،يعني رهائي انـسان از قيد و بندهاي اين دو نهاد  ،براي حل مـشكل

حكومت بايد از يك نـهاد برفراز   .كرد  بايد عـمل كرد آنـها را دگرگون
ــان ه نـهادي از آن او  ،انسـ ــود  ،و براي او  ،ـب حكوـمت    .دگرگون شـ

ب مردم ك منتـخ انون  .دمكراتـي تِ متكي برـق ا  .حكوـم اين   ،در اينـج
ارات ـيك  ائف و اختـي ه ـحدود و وـظ د ـك ه اـن امـع دان ـيك ـج ــهروـن شـ

د ت را تعيين مي كنـن ه برعكس  ،حكوـم ه    .و ـن ل ـب دـي د تـب اـي و دين ـب
و تبديل به رابطه معنوي انســان با “ خدايش “    ،امري خصــوصــي

ود د  .ـش تن بايد آزاد باـش د هر   .دين داـش ته باـش هركس بايد اجازه داـش
 ،مي دهد  خود درســت تشــخيصيا مســلكي را كه  ،يا مذهب ،دين

ــود ــد  .پيروش ش دين   .هركس بايد در انتخاب “ خدايش “ آزاد باش
  ،“ حقيـقت “   ،در ـيك ـجامـعه ـباز .ـباـيد از دـخاـلت در حكوـمت كـنار رود
ت هاي مورد پذيرش اين   ،واقعيت و داده هاي موجود اـس   ،و نه ارزـش

ـــته .ـيا آن و آنهم مطلق  ،“ حقيـقت “  ،برعكس ،در ـيك ـجامـعه بسـ
ــت  ،اش ــهاي متعلق به حكومت گران اس يا )ادغام دين    .فقط ارزش

  (هرايدئولوژي ديگر
ــته را  ،حكومت ايدئولوژيك  ،با حكومت ــته تر خواهد  جامعه بس بس

التي  .كرد ـح “  ،در چنين  ت مطلق  دار  ،“ حقيـق ار   ،پـن كردار و گفـت
ــت ال “    .حكومتگران اسـ اي “ فيـن ه طرف ارزش ـه د ـب اـي ه ـب امـع ـج

كــه  .كنــد  حركــت هــائي  ارزش  طرف  بــه  “   يعني  خبرگــان   “،  
ا  ،حكومتگران د  براي توده ـه د    .تعيين مي كنـن اـي ه ـب ه عنوان  )هـم ـب

حكومتگران دسـت يابي به اين آرمان   .مسـلمانان ناب شـوند  (مثال
هر  له)ـش ان  ،را  (مدنيه فاـض عادت   به  ،و عروج او  ،دـست يابي انـس “ ـس

كه برســر اين راه  هركس  ،و پس .و خوشــبختي “ قلمداد مي كنند
زيرا كه او مانعي بر سر راه رسيدن    .دشمن انسان خواهد بود  ،بايستد

  .يعني “ ســعادت و خوشــبختي“ انســان اســت   ،به “ آرمان شــهر “
ــان همواره در حال شــدن دنياي او همان   .اســت  ،در تكامل  ،انس

ت  ،بينش  ،محدودة دانش عور و معرفت اوـس افق ديد و نگرش او    .ـش
ان اـي ان خط ـپ ه عمق رفتن   ،ي توان او در دـيدنهـم دن و ـب ـــي ديشـ اـن

يا بينديـشد   ،يعني هر انـساني فقط آن چيزي را مي تواند ببيند  .اـست
پس “ حقيقت “ فرد   .كه توان و ابزار الزم براي آن را داشـته باشـد

ــت بدين ترتيب “    .او محدود به توانائي هاي “ فردي “  .محدود اس
ترش جهان ب گـس يع تروعميق تر و   ،حقيقت “ به تناـس متنوع و وـس

و او با موسي    ،“ حقيقت “ زرتشت با بودا  ... مي شود.رنگانرنگ تر و
اركس و د و ـم د.و محـم اوتـن درن  ... همگي متـف اي ـم ه “  ،در دنـي ـك

ــود  د و فردي مي شـ ان آن بيرون مي آـي ك والـي ت “ از تمـل   ،حقيـق
انســان از حلقه بي    .ا “ حقيقت “ شــكل مي گيرندهزاران و ميليونه 

ــود ه فرد ميشـ ل ـب دـي ا و تـب ت و “ جمع “ رـه در چنين   .چهره اـم
.. معيارهاي .“ خوشــبختي “ و  ،“ ارزش ها “  ،“ حقيقت “  شــرايطي

ــان نه منتج از باورهاي “ توده “ ــاس باورها و   ،زندگي انس كه براس
ــود ارـهاي فرد ايـجاد مي شـ اـما ـبا    ،مي كـنداو در جمع زـندگي  .معـي

ــيِ حكومتگران    .“ حقيـقت “ خويش  ارزش ـها و “ حقيـقتِ “ ارزشـ
  .فقط يكي از “ حقيقت هاي “ موجود در جامعه اسـت و نه تمام آن 
ــت  اهي در برابر كوه نيسـ ا ـك   .دانش فرد در برابر دانش موجود حـت

فقط تسلط به آن    ،كه خود را عالم دهر ميداند  ،دنياي فالن آيت اهلل
  .كه او آن را آموخته است. همين دانشي است

دودة دانش    ان مـح ت “ هـم ان و “ حقيـق اه و فهم او از جـه پس نـگ
در همان دنياي “ محدود “ علمان شـــيعه دوازده   .فقه اي اوســـت

ولي ت  از دهها مكتب و ،امامي مكتب اـص چه    .“ قرائت “ موجود اـس
مذهب ـشيعه   (ـسنيان)رـسد به دنياي عظيم اـسالم كه نود درـصد آن  

ــوال نمي پذيرند ــه با كل جهان .را اص يعني در جامعه  .يا در مقايس
ته ت (تام گرا)  بـس عده اي مدعي    ،دقيق تر ،يا  .“ حقيقت “ يكي اـس

در جامعه   .كليد دار آن  (حكومتگران)ميشـوند كه يكي اسـت و آنها 
 وجود (در رابـطه ـبا حكوـمت و حكوـمت گران)ـباز “ حقيـقت “ مطلق  

د   .ندارد   .فرد مي تواند معتقد به“ حقيقت “ مطلقِ فردي خويش باـش
ــت و نمي ه اسـ امـع ان اداره ـج ت ارـگ ا حكوـم د فقط يكي از    اـم تواـن

ـــها يا نـگاهها  را تبديل به    (جهان بيني هاي موجود در جامعه)ارزشـ
در جامعه   .در جامعه بسـته ارزش ها مطلق اند .نمايد ارزش عمومي

د ــبي اـن ا نسـ از ارزش ـه دارد و ارزش    ـب ال “ وجود ـن   .مطلق و “ فيـن
امر خصوصي   .“ بهترين “ بداند  هركس حق دارد ارزش هاي خود را

در   .تا آنجائي مجاز اســت كه مرز حقوق ديگران شــروع مي شــود
ــته ــهر ،يك جامعه ايده آل  ،همواره ،جامعه بس وجود   ،يك آرمان ش

 در ـيك .دارد و در آنـجا خط تـكاـمل فرد و ـجامـعه ـپاـيان خواـهد ـياـفت
ه ــان و ـجامـع از انسـ ه ـب د  ،هر دو  ،ـجامـع و اين   ،همواره در حرـكت اـن

همواره تعميق و گسترش   ،هدف  .نقطه پاياني نخواهد داشت  حركت
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بمنظور زندگي راحت تر انسان    ،دمكراسي و عدالت اجتماعي  ،آزادي
ترش حقوق ملت و   .خواهد بود تكامل دمكراـسي يعني تعميق و گـس

استن از قدرت و نفوذ حكومتگران  يعني ك  .كاستن از حقوق حكومت
ـشكل و محتواي   .و افزودن به قدرت مردم و تقويت نهادهاي مدني

ــد ،با دگرگوني هاي جامـعه ،اين مـبارزه در يك  .دگرگون خواهد شـ
جامعه باز جســتجو براي دســت يابي به “ حقيقت “ همواره وجود 

ــت ـــته  .دارد و خواـهد داشـ و آنهم  ،“ حقيـقت “  ،در ـيك ـجامـعه بسـ
ت  ،لق اشمط ت كه اين   .در اختيار “ عده اي “ اـس خطر آنجائي اـس

ده “ ت مطلق “  ،“ ـع الكين “ حقيـق ت نيز    ،يعني ـم اد حكوـم ه نـه ـب
در يك جامعه   .يا ايدئولوژيك شود  ،يعني حكومت ديني  .دست يابند
ه ـــت ان عينـيت و ذهنـيت  ،بسـ يعني واقعـيت و داده ـهاي موجود   ،مـي

ــت  ،و ارزش ـها  (ـفاـكت) ــود   .تـفاوتي نيسـ   .“ ارزش “ مطلق مي شـ
ا گروه ت ـيك فرد ـي ه  ،ذهنـي ل ـب دـي ب تـب ا مكـت ائي   ـي ت “ نـه “ حقيـق

هركس “ برداشـت “    .ميشـود و به جاي عينيت گذاشـته مي شـود
ــور مي كند همان   ،حقيقت  ،در جامعه باز .خود را حقيقت مطلق تص

ئي ... معيارها.ارزش ها و ،ذهنيت ها  .“ فاكت “ موجود اسـت و بس
ــتـند ـكه مي توانـند از فرد ـبه فرد از طبـقه ـبه   ،از گروه ـبه گروه ،هسـ

ـــند.طبـقه و از منطـقه ـبه منطـقه و در  ... از بنـياد ـبا هم متـفاوت ـباشـ
ته انتقاد ت   ،بويژه از نظام  ،جامعه بـس تم و حكومت مجاز نيـس يـس   .ـس

ــت و بافت هاي جامعه ــتم اس ــيس ــاس س  ،در جامعه باز انتقاد اس
  .. را باز هم محكمتر و با ثبات تر مي كند..اقتصاد و ،حكومت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت داراي “ جـهان بيني “    از اسـ از هر فردي مـج ه ـب در ـيك ـجامـع
د  ،به عنوان نهاد اداره كننده جامعه  ،اما حكومت  .مربوط به خود باـش

  .به اداره امور جامعه بپردازد ،بايد جدا از جهان بيني خاص
و از بيرون مي   ،در ابتدا گفتم كه محدوديت در انديشـيدن از درون 

د   (جـهان بيني)دلـيل آن از بيرون نـهادـهاي حكوـمت و دين    .آـيد   .اـن
از   ،انســـاني اســـت كه بدون بكارگيري خرد  ،دليل آن  ،اما از درون

ــرـعادت تنبلي ـيا هر دليلي ديگر، ـبدنـبال اين ـيا آن مي   ،تربـيت  ،سـ
او تقصــير  .مي كند او مســئوليت اعمالش را به ديگران منتقل .رود

نيازمند   ،جامعه باز و مدرن  .زيرا كه فقط يك مقلد اـست ،كار نيـست
ــد و  ــت كه قائم به ذات خويش مي انديش ــان باز و مدرني اس انس

ود ئوليت مي ـش اس آن پذيراي مـس ان در ي  .براـس   ،ك جامعه باز انـس
اني آگاه به مقام و موقعيت خويش ت  ،و در جامعه و جهان  ،انـس   .اـس

او    .و نه برعكس  ،و نهادهاي دين و حكومت است ،او سازنده جامعه
تفاوت   .مي تواند كليســـا و حكومت را چنين يا چنان ســـامان دهد

طي و   ،ميان ايندو ا و حكومت در قرون وـس تفاوت ميان نقش كليـس
  .تم در اروپاستپايان قرن بيس

و بيان ـسياـسي   ،دمكراـسي  ،بيان ـسياـسي و مـشخص يك جامعه باز 
 (توتاليتر) نظامهاي سـياسـي تام گرا  ،و مشـخص يك جامعه بسـته

در نظامهاي  .قواي حكومت ناشي از ملت است  .در دمكراسي  .اـست
..  .تاريخي طبقاتي و  ،موروثي ،قواي حكومت منشـائي الهي  ،توتاليتر
 (ـيك اـيدئولوژي)  حكوـمت داراي جـهانبيني اي ـخاص  در اولي  .دارد

 ،فاـشيـسم) در دومي ايدئولوژي با حكومت در هم آميخته اند .نيـست
م تالينيـس ي دمكراتيك (.واليت فقيه ،اـس ياـس ان   ،در نظامهاي ـس   ،انـس

پذيرفته  ،او همانگونه كه هـست  .همان “ انـسان واقعا موجود “ اـست
“ حد كمال  براي  .رـشد و تكامل او نـسبي و تاريخي اـست  .مي ـشود

  .او همواره در حال ـشدن اـست   .از پيش وجود ندارند ،“ او معيارهائي
او بايد   .در نظام تام گرا انســان “ واقعا موجود “ پذيرفته نمي شــود

ــد و رفـتار كـند ـكه حكومتگران تعيين مي كنـند در   .آنگوـنه بيـنديشـ
  ،سـياسـي   ،ابزار اقتصـادي  .مي شـود،ابزارنظام هاي تام گرا انسـان 

پلوراليـسم  ،در يك نظام ـسياـسي توتاليتر  ... فرقي نمي كند.نظامي يا
دارد ا وجود ـن ك ارزش مطلق  .در ارزش ـه ت    ،فقط ـي ك “ حقيـق ـي

“ حكومتگران  ،مـطـلق  حقيقــت  آنهم  دارد  ،و  هــاي   .وجود  ارزش 
ــت  ،باالترين ارزش  ،حكومتگران ــ  .يعني فينال ارزش ها اس ان  انس
همه   .وجود نخواهد داـشت  ،با ارزش هاي انتخابي اش ،واقعا موجود

ــوـند ار ـها برده مي شـ د و ـچه نخواهـند.   .بطرف آن معـي ـچه بخواهـن
د  ا مي داـن ده آل خود را در برتري نژاد آرـي ه اـي امـع ــم ـج ــيسـ اشـ   ،ـف

و ارزش هاي او را حقيقت    ،كمونيسـم طبقه كارگر را ناجي بشـريت
مارد الم  ،واليت فقيه .مطلق مي ـش ي از اـس ارزش هاي   و  نوع خاـص

ــان و جامعه مي پندارد ــفا بخش انس ــه   .الهي آن را داروي ش هرس
وي باالترين حد “ كمال “ ان را به ـس و جامعه را به    ،ميخواهند انـس

ديگري “ جامعه   ،يكي جامعه “ پاك آريائي “  .“ آرمانشــهر “ ببرند
و ســومي “ جامعة قســط اســالمي “ را وعده  ،كارگري  ،بي طبقه “
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تجربه تاريخ شاهد   .به اين نمونه ها مي توان بسيار افزود  .مي دهند
 .جامعه را به نابودي كشـاندند  ،هرسـه  .گوياي هر سـه فاجعه اسـت

ا هزار ا هزار  ،دهـه ــدـه د   ،صـ اني كردـن ــان را قرـب ا انسـ   .و ميليونـه
ان كنوني را “ فداي “   ،حكومتهاي توتاليتر خص و انـس ان نامـش انـس

تا درآينده   ،انســان امروزي بايد قرباني شــود .نامرئي آينده مي كنند
 تا ،جامعه كنوني را ويران مي كنند .انسانهاي “ نوين “ شكل گيرند

هر دو را نابود   ،و در انتها  .يا ناكجا آبادش را بســازد  ،“ آرمانشــهر “
د ده را  .مي كنـن ال و هم آيـن ام  .هم ـح ام ـت ان نـظ اوت مـي ا   تـف گرا ـب

در دمكراسـي به دليل وجود   .دمكراسـي در بود يا نبود آزادي اسـت
د و تكامل مي يابد ،آزادي ود رـش كوفا مي ـش ان ـش در نظامهاي  .انـس

ــت بدليل نبود ــود و  ،آزادي ها  تام گرا درس ــترون ميش ــان س انس
اـساس    ،در دمكراـسي ـشك و انتقاد .خالقيت خود را از دـست ميدهد

روحيه انتقادي در همه جا گســترده   .تو پايه حركت به پيش اســ
ت طح هرم  .اـس ان دادن   .از راس تا ـس يون انتقاد و نـش وظيفه اپوزيـس

همه چيز به نقد گذارده مي   .ضــعفها و كاســتي ها ي دولت اســت
ــود تنـها معـيار   .“ مـقدس “ وجود ـخارجي ـندارد در ـجامـعه ـباز امر .شـ

ينده و در نظامهاي تام گرا حكومت خود را نما .خرد اسـت  سـنجش
ت و منافع همگاني معرفي مي كند هاي او را همه  .نماد خواـس ارزـش

كه از “ صراط   .“ گناه “ از آن اوست،  هركس نپذيرفت  .بايد بپذيرند
 ،خطا ناپذيري ملت ،تاريخا   ،اصــلِ  .المســتقيم “ خارج شــده اســت

در هر مقطعي از زمان و   ،تبديل به اصـل خطا ناپذيري حكومتگران
ان ه چون    .ميگردد  ،مـك ــت ـك دار براين اسـ ائي پـن امـه در چنين نـظ

ــروعـيت “ الهي انـيت و مشـ ا “ حـق اتي  ،حكوـمت ـب اريخي طبـق ا   ،ـت ـي
ــت تاريخي ــــــ طبقاتي، يا  ،و بنابراين، به وظيفه الهي  ،نژادي اس

در   .پس خطا ناپذير اـست  ،ميكند نژادي اش در نجات بـشريت عمل
رايطي ت ها ،منتقدين به ارزش ها  ،چنين ـش ياـس ير اهلل  ،يا ـس از مـس

خارج شــده   (نژاد آريا)يا نژاد برتر    (،پرولتاريا)  طبقه  (،امت اســالمي)
انسان  ،اصل  ،در جامعه باز  .و پس دـشمنان آن معرفي مي شوند  ،اند

  .انســان فداي ارزش مي شــود   ،در جامعه بســته .اســت و نه ارزش
“ ايده “ به جاي اينكه در   .ي ـشوديعني ارزش تبديل به “ اـصل “ م

ــان قرار گيرد ــد  ،خدمت زندگي بهتر انس ــان را به بند مي كش  .انس
ــان فداي معيارها ــود كه همگي نتيجه   ،يعني انس و قواعدي مي ش

ــند. و در فرايند اين روند ــان زنداني  ،زندگي جمعي او ميباش يا   ،انس
 . قرباني مخلوق خود مي گردد
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 ورد زبانش، “اقتلوا“ است چرا اهلل، 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالل ماه، نشـــان افســـر ســـيامك، و كاله زو را  آغاز هر ماهي،

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

اـصل آفريندگي و ابتكار، و قداـست جان “ بوده اـست. آذر، در اـصل 

ت زندگاني “  تي، نماد “ قداـس ت، و آتش پرـس همان تخم بوده اـس

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

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

ــت. ماه   ــمان، نماد همه تخم ها بوده اس ــازد. ماه در آس نابود ميس

ــان تخم و زـهدان، بدن پـيدايش و آفرينش و  بويژه هالل ـماه، نشـ

ت. چنانكه به هالل ماه،  ت جان بوده اـس تي زرقداـس ميگويند،   كـش

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

ــته ميترائي، هالل ماه را مي بينيم كه در ميانش،   در نقوش برجس

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

گوشــورون كه به معناي ســه خوشــه اســت، نماد كل جهان بوده 

ناميده ميشود، كه امروزه به آن “ جانان   است، و معموال “ گوش “

“ ميگوئيم. اين هالل ماه در باختر، به “ زورق ماه “ مشهور است. 

دي   ــيمرغ، از هرگزـن دان سـ ا، در زـه انـه ه ـج ارت ديگر، هـم ه عـب ـب

اهـگاه   ــيمرغ، ـكه ـمادر هـمه جـهانـيان بود، پـن محفوظـند. زـهدان سـ

كند و مقدـسي بود كه هيچكس حق نداـشت، در اين حريم، تجاوز 

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 

ــرماي هولناك،  ــانها را از آمدن س ــازد، تا همه جانوران و انس ميس

ـستان با داـستان نوح در قران اينـست كه نجات بدهد. تفاوت اين دا

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

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

ئله ايمان  ئله، مـس تان نوح در قران، مـس ت. در حاليكه در داـس نيـس

همه بـشر   نياوردن خلق به رـسول خداـست، و براي اين خاطر، اهلل،

د نفر   ــازد )جز چـن ابود ميسـ ا ـن ا هم يكـج اه را ـب انوران بي گـن و ـج

تان كه محمد آنرا در قران بارها تكرار   فه اين داـس مؤمنان را(. فلـس

زاوار   والن اهلل، ايمان نياورد، ـس ميكند، آنسـت كه هركسـي به رـس

  نابود شدن و عذاب است.

رط حق به زندگيسـت، كسـيكه ايمان به رـس والن ايمان، پيش ـش

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

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

اختن “ و ر  فرهنگ ايران، جان و زندگي، اولويت دارد، نه ايمان. ـس
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“ به وـسيله جمـشيد، همان ـساختن ـشهر و مدنيت و امپراطوريـست 

ــهر، زندگي برترين    كه زندگي در آن مقدس اســـت، و در اين شـ

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

ان حكومتي در ايران،   ه آرـم ه ـب ــود. اين بود ـك اده ميشـ ار “ نـه ـغ

ــت.   ــتره   ور “ اس ــهريور ميگفتند، كه مركب از دو واژه “ خش ش

د “، معنا يمرغ باـش ت كه ـس هريور به معناي “ زهدان زن اـس ي ـش

اين تـصوير آن بود كه ـشهر و حكومت )چون خـشتره هر دو معنا را 

ــت، و هـمه  ــت ـكه در آن هر ـجاني، مـقدس اسـ دارد(، ـجايـگاهيسـ

ــيمرغـند. ـبه همين عـلت،  زـندـگان در “ ور “، در پـناه و در حريم سـ

پاه ايران )بويژه خانواده ـسيمرغيان ـسام   زال   رـستم( درفش   :ـس

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

اـست، كه ـسپس تبديل به درفش كاويان ـشده است. سپاه ايران، با 

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

ــت، و فقط از ـجامـعه خود، و از زـندگي هـمه بطور كلي،  ـجان “ اسـ

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

ديـشه بوده اـست. اين، معناي درفش كاويان بود. چرا در اذهان و ان

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

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

“ نوـشته ميـشود. و به    uzava = uz + avaزو كه در اوـستا “ اوزاوا  

ه ناي “ اســت، به عبارت ديگر، به معناي “ معناي “ بانگ و شــير

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

)س زروان س زر   و ن س خوـشه و خرمن تخمها( بن زمان و زندگي  

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

د. ــيمرغـن ــترش خود سـ ا، گسـ انـه ه ـج د، پس هـم ا ميرويـن انـه از   ـج

ت كه آزرده   يمرغـس ود، اين ـس ت كه هر جاني كه آزرده بـش اينروـس

ــد.  ــت كه درد ميكش ــود، و در هر آزادي و دردي، اين خداس ميش

يامك، به   ت. و ـس كنجه دادن خداـس اني، ـش كنجه دادن هر انـس ـش

معناي “ ـسه خوـشه “ اـست كه درـست برابر با واژه “ گوـشورون س 

ت، چون “ گوش   اور   و ن “ ه ت كه گوش “ اـس ه واژه اـس م ـس

ــت كه در  ــه دارند. و گوش همان قوش اس ــه، معناي خوش هر س

برخي گويـشها هنوز به معناي “ هما “ اـست، و در تركي به هما، “ 

ه   اي ني نواز و تراـن اي “ هـم ه معـن ه ـب د، ـك لوري قوش “ ميگويـن

تي  ت كه همه جانها را كه اجزاء هـس يمرغـس ت. اين ـس خوان “ اـس

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

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

ارزن، كه نامش “ پ گ “ هم هســت، به معناي “ زن نارپســتان “ 

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

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

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

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

ـشهرها پيـشوند “ ـشاد “ داـشتند. ـسنندج )پيـشوندش، ـسن س ـسيمرغ 

اـست(. كرمانـشاه كه گرماـسين بوده اـست، وپـسوند ـسين كه همان 

يمرغـست. خر ينا و ـس د، ـس اه باـش هر و خرم آباد(، نام ـش م )در خرمـش

ترده پر اـست. همه اين نامها، بيان دامنه ايـست كه در  يمرغ گـس ـس

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

ــدند، بلـكه بيان  ــهرها داده ميشـ نبودند كه به خاطر زيـبائي، به شـ

 پابـستگي آن ـشهر )جامعه   حكومت( به برترين ارزش ـسيمرغ كه

د، به نام “ راگاي  د، بودند. تهران را كه راگا باـش ت جان باـش قداـس

ـسه تخمه “ خوانده ميـشد، كه همان ـسيمرغ باـشد. ـشهر، جائيـست 

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

 ســپنتا س مقدسباشــند، كه ســيمرغ ناميده ميشــود، و اوســت كه  

ت، و همه حق بهره مندي برابر، اديهاي زندگي دارند. هر   اـس از ـش

جا نيايـشگاه اين خدا بود، كـسي حق نداـشت، جاني را بيازارد. بدين 

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

ادي زندگان،   اد بودن( ميگفتند، ـش ادونيتن )ـش تيدن، ـش بود. به پرـس

نگاه، نياي ت. اين بود كه جـش يمرغـس تيدن ـس گاه بود.  همان پرـس ـش

ــهر “ طي “ ـكه ـحاتم  ـــتان رفـته بود. و شـ حـتا اين دين، ـبه عربسـ

ت )طي،  ته اـس گاهي داـش ت، چنين نيايـش ته اـس طائي از آن برخاـس

ــ   ــ باشد كه نام سيمرغست، و “ تي “ كه نام ماه   ديبايد معرب 

ت، چون  ده اـس يمرغ ـش ين ـس ت كه جانـش ويريـس ت. و حاتم، تـص اـس

زغن گفته ميشود، كه “ مرغ زادن   ، گذـشته از اينكه بهخات س خاد

“ هـست، و اين هماني با ـسيمرغ دارد، نام خود ـسيمرغ بوده اـست،  

ــت. از اين  اسـ ام هـم ه حكيم مؤمن، ـن و “ ختو س خثو “ در تحـف

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

ده اـست.   ختم “ همان واژه “ خت “ اـست كه ميم به آن افزوده ـش

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

ــد، ـيك ـكار مـتداول در زـبانـهاي  ـخاتم، ـمانـند “ آپم “ ـكه آب ـباشـ

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

ــاندن وجود خودش در گيتي( ايجاد  ــاني )افش جهان، در اثر جانفش

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

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

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

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

جوانمردي حاتم، همه بر ـشالوده فرهنگ ـسيمرغي ايران، ـساخته و 
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ــ ــل پرداخته ش ــت. همچنين جواانمردي ابراهيم )كه در اص ده اش

ــت مختصــري از  ــد( رونوش ــيمرغ باش آوارم س آوا   رام س آواز س

ــت، اكنون به ويژگي  ــيمرغ يا لنبك جوانمرد بوده اس ــطوره س اس

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

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

“ آل يا ا ل “ نيـست كه نام خداي زايمان و خداي نيـستان يا بيـشه 

بلكه او “ همال س همبغ و جنگل بوده اـست. او فقط “ بغ “ نيـست،

“ هم هـست. او تخميـست كه ميرويد و ميگـسترد و جهان ميـشود، 

ارت ديگر،  ه عـب ا ـب د، ـي ا او دارـن اني ـب ان، اين هـم دـگ ه آفرـي پس هـم

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

ــل  ــن آفرينش، انبازند و همه اص جهان را ميوفرينند. همه در جش

ق همند. همه افراد در اجتماع   تند. همه جهان، يار و عاـش مهر هـس

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

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

ماه، كه خدايان زمان و زندگي هـستند، همه همال ـسيمرغ هـستند.  

د آن ـكه  انـن د، هـم وفرينـن دگي را مـي ان و زـن ا هم، زـم ان ـب ه ـخداـي هـم

ــتر با هم، يك آهنگ مينوازند. همه اين خدايان ايراني،   يك اركس

ــه نـثار و ايـثار يا “  ــيقـيدان و آهـنگ نوازند. اين هـمان انديشـ موسـ

جهان در جانفشــاني خود “ هســت. همانســان كه يك  آفريدن

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

ت  ت، درختيـس و امتداد مي يابد، و هيچ جاني برش يا بريدگي نيـس

ود، و درخت زمان و زندگي ميگردد.  اخه ميـش ي ـش كه ميرويد و ـس

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

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

ا  ا ـب ه خود آنـه د ـك ابـن د، در آخر مي ـي ــاه خود را ميجويـن ار، شـ عـط

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

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

د   اـي د، فقط ـب ــاهـن ــي و ـيك شـ اهنگي خود را در همپرسـ اين هـم

ياـسي   ه، روزگاري گوهر اجتماعي و ـس همكاري بجويند. اين انديـش

وفيانه غرق ـشدن در  ه ـص ته اـست، و چندان انديـش و اقتـصادي داـش

وجود خدائي را فراســـوي جهان نداشـــته اســـت. البته عرفا نمي 

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

گار، و حتا امروزه افشـاء كنند، چون شـمشـير شـريعت اسـالم،  روز

ــه هـمال  ــت و خواـهد بود. اـنديشـ روي حلق ـها آويزان بود و هسـ

بودن خدا و انـسان، براين تـصوير اـستوار بود كه، هر انـساني، فرزند 

ئله برگزيدگي، به   ت، خواه و ناحواه، مـس يمرغ و بهرامـس تقيم ـس مـس

ــتثـنائي  گوـنه اي ديگر طرح ميگردـيد. فرزـن د ـخدا بودن، چيزي اسـ

ت. مسـئله برگزيده  طه با خدا نداـش نبود، هيچ انسـاني، نياز به واـس

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

ــيدي ميداد. و اين را “  ــي فرّ كياني يا فرّ جمش “ ميگفتند. هركس

در  خدمت به اجتماع ميكرد، گوهر ـسيمرغي خود را نـشان ميداد، و

آزمايش دراز، از مردمان، ـشناخته ميـشد، در آفرين گفتن اجتماع به  

دي بود. فرّ  ـــي ا جمشـ اني ـي دا ميكرد. اين فرّ كـي ـيك فرد، او فرّ پـي

ــاهي، هـمه از اختراـعات و جعلـيات موـبدان   يزداني و موـبدي و شـ

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

وهر اين خدا، بريدن بود. اين خدا با ميتراس، وـضع دگرگونه ـشد. گ

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

ــق و خلق و فطر و قدرت در  ــيد. واژه هاي شـ به يهوه و اهلل رسـ

ــق القمر  د. اهلل، انشـ ار دارـن اره كردن ـك دن و ـپ ا برـي ه ـب عربي، هـم

ق س چق )همان چاقو  مانها و زمين را “ ـش اـست( “ پاره ميكند. آـس

ــد،   ميكـند. البـته در مـيان هالل ـماه ـكه قمر )س كمر س كمرـيا( ـباشـ

كل جانان س تخم همه جانداران و انـسانهاـست. اهلل، با انـشق القمر، 

ت،   ت جان تجاوز ميكند، و “ گوش “ را كه جانانـس در حريم قداـس

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

فريند. اين تصــور را، آن روزگار، عربها خوب ميفهميدند. بعدا را ميو

ق القمر،  اوير در ذهن ها از بين رفته بود، از انـش ابقه اين تـص كه ـس

ــ  يا خنگ يا  ــاختند. مثال نام ديگر هالل ماه، اس يك معجزه س

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

مطلب در همين تـصوير بوده اـست، البته  محمد بر براق باـشد، بيان

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

ــتوار بر   ــتناس ــازد، چه بخواهد چه نخواهد. “   بريدن س كش ميس

بريدن كه نـمادش، تيغ برنده نور “ بود، و به معـناي قـتل بود، چون 

ان د مـي ان پيوـن ا امـك دن، خلق ميكرد، تنـه ان را در برـي اهلل و   جـه

ــتن و قرار داد، ـباقي ميـماـند. پيوـند  ــانـها، ميـثاق و عـهد و بسـ انسـ

ــود. افراد بريده از هم، فقط با  ــين پيوند مهري ميش ميثاقي، جانش

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

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

ــتقيـما از ــت. قتل با ميثاق، گره خورده  مسـ دين ميترائي آمده اسـ

اـست. اينـست كه در قرباني خونين ابراهيم )داـستان دو ـشقه كردن 

دد.  اق مي بـن ا يهوه، ميـث ه ابراهيم( ـب ــيـل ه وسـ انوران در تورات ـب ـج

ـخدائي ـكه جـهان را ميبرد، و ـبا برـيدن خلق ميكـند، اين عـمل او، “ 

ــت ، يهوه، خودش را از هـمه بن هـمه روابط “ ميگردد. طبـعا نخسـ

ه  ــئـل د. مسـ ا گيتي را خلق ميكـن اتش مي برد. خودش، تنـه مخلوـق

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

ت، نه   انـس يكه همال انـس ت. كـس ق نيز بوده اـس بلكه به معناي عـش

رابر با اوـست، بلكه در عـشق به هم هـستند كه با هم برابرند.  تنها ب

د، در  ت، معرفت كه نور باـش ق اـس آنگاه نور و نيرو، پيو يند اين عـش

د، پيدايش  ه ها باهم باـش ي )ديالوگ( كه آميختن انديـش اثر همپرـس

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

عهد(، اـصل پيدايش هـست. ولي يهوه و پيوندد. عـشق )نه ميثاق و  

ود. ايمان، كه همان  ق ميـش ل عـش ين اـص ل قدرت، جانـش اهلل، اـص

ميثاق باـشد، جانـشين عـشق ميگردد. ـسپس در اين اديان، عـشق و 

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

ــت  ذيري، مرا دوسـ درت مرا بـپ ت كني و ـق اـع ه اگر از من اـط ـك

ــماني، به عنوان  ميدا ــق، فرع قبول اهلل يا يهوه يا پدر آس ري. عش

ه خلق بر بنياد قدرت )كن،  ت كه انديـش ل قدرت ميگردد. اينـس اـص

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

وند. چنين روند خلقي، در  اخته ميـش جهان، يكي پس از ديگري، ـس

ــئله “ همال س و همبغي ــاد با مس ــت. اهلل و يهوه و پدر  تض “ اس

ــرـيك  ـــماني، بي هـمالـند. اين تنـها ـبه معـناي آن نبود ـكه “ شـ آسـ

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

ــتـند. آفريدن بر   ميكنـند، و آنـها، از اين پس، بن و تخم جـهان نيسـ

ــود ـكه ـخدا ـبا گيتي، بـياميزد.  ــق، در اين نمودار ميشـ اولوـيت عشـ

ود، از  اخه، روان ميـش ه به ـش يره گياه از ريـش درخت و گياه، چون ـش

قبرترين نماد هاي   ق، جهان و  آميزش س عـش ت. در عـش بوده اـس

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

وي خود، و بيرون از خود، با امر،  ماني، كه جهان را فراـس و پدر آـس

ــانعند، ــازند، ص ــماني، از  ميس نه تخم جهان. اهلل و يهوه و پدر آس

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

خود، ايـجاد كردن. آفرـيدن، ـكه از هـمان واژه “ آفرـيت “ مـيوـيد ـكه 

ـسپس عفريته ـشده اـست، و به معناي “ زن “ اـست، و “ آوريدن “ 

اي زايش را   ــت، معـن دن اسـ اي زائـي ه معـن ه ـب ه ـك ه گفـت دارد. اينـك

ميـشود، اهلل، انباز ندارد، انباز واژه ايـست كه در اـصل انباغ و همباغ 

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

رك ميويد،  ريك كه از ـش ت. واژه ـش ق بوده اـس ل عـش جهان بر اـص

معرب “ ـشرگه “ اـست كه به معناي ـصحنه جنگ و رزمگاه اـست،  

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

ده اـست. فقط   ير درنده “ ـش اـست، و همين واژه اـست كه واژه “ ـش

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

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

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

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

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

از  ـپـيش  ــتــان  ـعربسـ در  اـيراـني  ـفرـهنــگ  ـنـفوذ  ـبيــان  ـعرـبي،  در 

ر “، معرب همان “ ـشر س دريدن و بريدن “  اـسالمـست. چون “ ـش

ــت. البـته واژه “ خير “ هـمان “ هير س اير س هيرو س خيري “  اسـ

ــت كه گلش نيز به همين نام ناميده  ــت، كه نام خداي رام اس اس

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

ايران )س ايريانه( همين واژه اـست. همين روياروئي اـصطالح “ ـشر  

“ كه بريدن و دريدن باـشد، با “ خير “ كه خداي قداـست جانـست، 

ت. واژه همال در كردي، “ هه قال “ گواه  تي معاني آنهاـس بر درـس

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

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

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

ــتن اينكه اي ــت. با دانس ن فرهنگ، جهان را ديگري “ با هم “ اس

اوي حب )تخم س محبت و  تخم س حبهروئيده از   ت، از تـس ميدانـس

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

ــت. همين واژه  ــتـناد ـبه متوني ـكه از بين برده اـند نيسـ نـياز ـبه اسـ

ـــكل “ ـهه ـفال “ كردي، ـبه معـناي “ رفيق و ـيار “  هـمال، در شـ

به معناي جـشن عروـسي اـست، و هه قال بچوك،   اـست، و هه قاال

ت، و هه قال زا  ه آب زانو اـس به معناي رحم   جفت جنين   كيـس

ــت ـكه هـمان معـناي “ جم س  و ـهه ـقال جيو، ـبه معـناي دوقلو اسـ

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

ي وير آفرينش از “ جفت بهرام و ـس نا بودن تـص ت. با آـش مرغ “،  اـس

ــه ها، در همين چـند واژه باقي  ميتوان ديد كه رد پاي هـمه انديشـ

مانده اـست. همال، پيدايش جهان و انـسان از عـشق بوده اـست. به  

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

تند، اينها با هم همالند،  ي خدا هـس ي روز، ـس ت ـس نجه زمان اـس ـس

ــق آنـها ـبه هم، يعني هم ـبا هـمديگر برابرـن د، و هم آميزش و عشـ

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

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

ه   دند، يا بطور نمادين ـس اوير همه خدايان، گرد هم نهاده ميـش تـص

دند، تا معناي “ آفرينش   از اـصل عـشق خدا در كنار هم نهاده ميـش

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

ــتي و گفتگوي مـيان ادـيان را از بين بردـند. اهلل و يهوه،  و همزيسـ

ــئـله از هـمان آـغاز،  اـهل گفتگو ـبا هيچـكدام از ـخداـيان نبودـند. مسـ

ديت  ئله تك خدائي، در ظاهر، ـض اين بود كه من و هيچكس. مـس
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ــق بود.    ـبا چـند ـخدائي ــدـيت ـبا اولوـيت عشـ بود، ولي در ـباطن ضـ

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

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

اين رو، پيروان  از  نبود.  ــق هم  نبود، عشـ اهنگي كثرت  اين هـم

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

ق بود.   د مفهوم آنها از اولويت عـش ه، برـض بودند “، چون اين انديـش

ذاـهب و  ان و ـم ان ادـي ــامح مـي اد تسـ ان، نـم ال بودن ـخداـي اين هـم

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

بـگذارـند ـيا نقش كنـند، چون هـمه اين ـخداـيان در واقع، نـماد ـخداي 

د ا پـي ام و ـن ه خود بي ـن ـــكل ـب ان شـ داـي ه در همين ـخ د، ـك ائي بودـن

ــترد. هـمه در ـيك  ــاـند و ميگسـ ميگرفت و خود را در هـمه مـيافشـ

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

ــه “ ـخدائي ـكه  آميزش هـمه را ـبا هم ميكرد. خواه ـنا خواه، اـنديشـ

پيدايش گوهر وجودش قدرت “ اـست، اين انديـشه اولويت عـشق و 

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

ده  خ ـش يار تنگ و مـس ويري بـس اخت، تـص كه از اين فرهنگ ميـس

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

داختن   ان نوري، براـن ادي اين ادـي ه بنـي ــئـل ه مسـ ميكرد. اين بود ـك

اـسر دامنه ها بود. جهان را همه با انديـشه “ همال و همبغ “ در ـسر

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

فقط اهلل و يهوه ميوفريند. يعني ـسعادت، فقط ـساخته دـست يهوه و 

ان، هيچگاه قادر به   ان. انـس ت، نه زائيده از انـس مانيـس اهلل و پدر آـس

ــاختن بهشــت در جهان نيســت. اين بود كه بران داختن خدايان س

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

انها با هم. و  عادت را فقط خدا ميوفريند نه انـس د. ـس عادت ميرـس ـس

پيويند مستقيم و غير مستقيم انديشه توحيد، پيكار و حرب با عقايد 

ــت، كه دم از حقيقت ميزنند. و تنها راه  و اديان و مكاتب ديگر اس

ر نابود كردن روئسـا و رهبران و پيشـوايان اديان و آن، كوشـش د

د كه از  ي نبايد باـش ت. چون كـس مذاهب و مكاتب فكري ديگر اـس

د. و همين منطق  اع كـن ان ديگر، دـف داـي ــه ـهاي ديگر و ـخ ديشـ اـن

گوهري اين اديانســت كه در اســالم، در آيه “ فقاتلوا ائمه الكفر ـ 

بر شـالوده آن،   سـوره التوبه “ عبارت بندي شـده اسـت، و اسـالم

هـست، و بدون آن نيـست. مفهوم اين آيه به زبا ن روز، اينـست 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 

ت، اديان و مذاهب و  ته اـس رهبران فكري و ديني و مذهبي، توانـس

گر را از رونق بيندازد و نابود سـازد، و خود را نگاهدارد و مكاتب دي

ــالم   ــترد. و ـتا اين آـيه، محور و معـيار عملـيات روـحانيون اسـ بگسـ

هســـت، هميشـــه نو آوران و نوانديشـــان و آزاديخواهان و ديگر 

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

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

دون كوچكترين دـغدـغه وـجدان، دروغ   ه نـيت خير، ـب ه ـب د. هـم دارـن

تين را از آيات  الم هاي راـس ت كه اـس ميگويند. با اين دروغگوئيـس

يار  ئله در چهارچوبه بـس بريده بريده، جادو ميكنند. تنها راه حل مـس

ــريح، در قانون   محدود، اينســـت كه آيه نامبرده در باال، بطور صـ

اـس المي  اـس ر روحانيون “ همه مذاهب اـس راـس خ گردد، و ـس ي، نـس

ت كه  ا، كنند. تنها با اين محدويت اـس تثناء “ زير آن امـض بدون اـس

يس جامعه مدني و آزادي عقايد و  ميتوان حداقل امكاني براي تاـس

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

ك و خال ي خـش ياـس ي، جز فريب دادن خود و كردن به بحثهاي ـس

ديگران، پيايند مثبتي ندارد. ـسخنان ـسازندگان اـسالمهاي راـستين،  

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

وگرنه مســئله در كليه كشــورهاي اســالمي، الينحل باقي خواهد 

ي و آزادي و برابري، بر باد ماند، و همه آرزوها براي ايجاد دمكراـس

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

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

ــي دروغين، جامعه مدني  ــه باقي خواهد ماند. دمكراس همان كاس

ي دروغين،  اـس دروغين، آزادي دروغين، برابري دروغين، قانون اـس

االتر از آن “   انون دروغين... و ـب اري ـق اـك ان دروغين “ و “ رـي ايـم

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

 گسستن و انديشيدن 

 الكتابيم كه ما خود، كعبه و ام/    بيا تا خويشتن را باز يابيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قو  و  اصطالحات  تنوعي  نوع  هرگونه  از  و  گماشتند  يكنواخت  الب 

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

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

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

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

جاري  سترونساز  حرفهاي  پيوسته  كه  است  منجمد  ذهنيتهاي  از 

 ميشود. 

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

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

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

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

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

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

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

ندارد  را  اش  جامعه  مسائل  با  گالويزي  انديشيدن    .جسارت  فقط 

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

تقادات و ايدئولوژيها و مذاهب و  براي شك كردن به اع  ،از اين رو

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

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

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

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

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

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

باشيم نداشته  را  آنها  كردن  مرئي  و  اندازه  ،محسوس  همان    ،به 

آنها پايبندتر و قويتر باشند   نيرويهاي عاطفي ما به  ين به هم  .مي 

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

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

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

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

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

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

و   . داشت مسلكي  و  ايدئولوژي  و  مذهبي  اعتقادات  كردن    تلنبار 

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

ماست روان  و  مغز  در  نشده  مهار  بت  .و  آنكه  نيروي  براي  وان 

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

اعتقادات ناآگاهانه و ناگواريده و نفهميده در ذهن و روان گسست 

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

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

   . فته اندگر

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

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

سلطه   قدرت  نامرئي،  افكار  بيافريند.  انديشيدن  سوي  به  راهي 

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

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

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

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

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

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

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

هيچگونه  آم انديشيدن،  در  نيست.  معرفت  آن  فراگرفتن  و  وختن 

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

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

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

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

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

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

انديشيده و جوينده، معرفتي تعليم   هيچكسي نمي تواند به انسان 

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

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

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

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

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

وفان و متفكران ديگر انگيخته ميشود ؛ ولي تابع آنها  تفكرات فيلس

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

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

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

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

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

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

انسان   كه  لحظاتي  اين  در  كنند.  تدريس  مدارس  و  آموزشگاهها 

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

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

 انديشيدن دست كشيده است.  

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

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

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

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

با تواند منتفي و منسو  كند. همچنين وي سنجشگرش  شد، مي 

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

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

با  نيز  ديگران  تا  دهد  مي  افكارش  انديشيدن  وا  براي  ديگران 

مرجع بر  آنها  تصحيح  و  كردن  نفي  و  كردن  و  دگرگون  يابي  يت 

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

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

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

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

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

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

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

مشترك و ثابت براي جويندگان خويشانديش شروع نمي شود. هر  

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

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

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

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

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

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

جوينده   تواند  نمي  است،  حقيقت  مالك  هركسي  است.  جويندگي 

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

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

فتن بي چون ـ و ـ چرا توصيه و  محتويات قطعي و يقيني را پذير

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

مدارائيهاي متمادي، باري سنگين و طاقت فرسا بر دوش نسلهاي 

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

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

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

خواهيم   نوادگان خود  و  فرزندان  بر دوش  آگاهانه  ما  كه  باريست 

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

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

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

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

 پايدار مي كند. 

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

داشته   مطلق  اعتقاد  و  ايمان  ايدئولوژي  يا  مذهب  يا  عقيده  يك 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سياه  كاغذ  البالي  از  را  سيمايشان  توان  مي  مطبوعاتي  برزن 

گردآوردن و ترجمه كردن افكار ناگوارده و    .شان به عيان ديدكردن

نفهميده و نسنجيدة بيگانگان براي آناني كه در انديشيدن به تن  

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

خوداختگان فكري “ نمي توانند از راه مغز و  چيزي را كه طيف “

برسند آن  به  خود  گرد  ،فهم  ثقيل با  و  مبهم  هاي  انديشه  آوري 

“ خوداختگان  .  جبران كمبودهاي فكري خود را مي كنند  :ديگران

رنگارنگ   ايدئولوژيهاي  و  مذاهب  مبلغان  و  مروجان  از   “ فكري 

ما هيچگاه با جمع آوري و ترجمة   ،وليكن در جهان انديشه .هستند

فكر  افكار ديگران در مقولة خويشانديشي هرگز آفريننده و سرشار از  

مؤمنان و معتقدان و ايدئولوژيگرايان مي پندارند كه    .نخواهيم شد 

حقيقت را نيز    ،هركس همعقيده و هم مسلك و هم مذهب آنها شد

تائيد و تصديق مي كند و آن كسي كه عليه مذهب و ايدئولوژي و  

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

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

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

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

  ،يقبول يا ضديت با مذهبي يا ايدئولوژيي يا عقيده ا  .آنها ميشود

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

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

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

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

ين و كاملترين و برترين و علمي ترين و مترقي ترين  مالك ممتازتر

در   آنكه  ولو  ؛  هستيم  حقيقت  ترين  آزاديبخش  و  پيشروترين  و 

محتويات عقيدتي يا مذهبي يا ايدئولوژيكي آنها ايده آلهاي عمومي 

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

 ، خود به خود  ،جاد امتياز ميكندادعائي كه اي  .كنند و رشد مي دهند

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

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

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

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

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

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

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

هب  زيرا هيچ كس مالك حقيقت نيست و عقايد و مذا  .ارتقا دهيم

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

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

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

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

ما كارل  پسامدرن “  و  مدرن  و  كهنه  پيغممبران  ديگر  و   “ ركس 

   .گسست و انديشيدن به تن خويش را آموخت و آزمود
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 نور و آينه               

 شعر و انديشه           

 
 

 مهرانگيز رساپور)م. پگاه( :زير نظر 

 

 

 

   :اشاره
ــا نــام)نور و آينــه( زيــر نظــر مهرانگيــز رســاپور)م. پگــاه( شــاعر امــروز،   از ايــن شــماره در نشــرية “ تــالش “ صــفحاتِ ويــژه “ شــعر و انديشــه “ ب

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 
 د. خواهد بو

)م. پگــاه(، در ايــن شــماره نقــدي را كــه شــاعر نامــدار ميهنمــان “ نعمــت آزرم “ بــر دفتــر   براي آشنائي بيشتر خوانندگانِ تــالش بــا جايگــاه شــعري 
اه “ پگــ اخير شعر ايشان “ پرنده ديگر، نــه “ نوشــته انــد مــي آوريــم. ايــن نقــد افــزون براينكــه خواننــدگان مــا را بــا زبــان و فضــا و فرازهــاي شــعرِ “

نكــاتِ بــديع و آموزنــده اي در بــابِ جــان و جهــانِ شــعرِ امــروز فارســي اســت كــه بــي شــك دســت انــدركاران و  بيشتر آشــنا مــي كنــد در بردارنــدة
 عالقمندان به شعر معاصر را سودمند خواهد بود. 

 تالش  

 نعمت آزرم 

 “ شعردرونيِفري به قاره هاي كشف نشدةس“
 

 :  يادداشتي بر

 پرنده ديگر، نه  

 ) مجموعه شعر مهرانگيز رساپور ـ م. پگاه( 

 

ديگر، “ پگاه  پرنده  “مهرانگيز  شعر  دفترِ  سومين  در  نه“  و  است   “

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

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

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

 در ايران و لندن منتشر شده اند.   1997و  1993

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

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

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

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

ي توانسته اند  يابد همين است كه شعرهاي اين دفتر در حقيقت نم

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

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

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

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

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

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

 ها و نيم فصل هاي اين شعرِ بلند است.  

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

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

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

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

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

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

 تقسيم شده باشند.  

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

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

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

 است.  

گانگي شگفت انگيز احساس و انديشة تپنده در همة شعرهاي اين ي 

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

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

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

   : ه نو، البته زباني نو داردمي بايد نگاهي نو داشت و نگا

 

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

مي   بامم  پشت  بر   / را  خورشيد  هاي  براده   / سحر خودش 

پاشد، / اينجا... / بوي هرچه ياد است / بايد مچاله كني / و  

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

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

23   ) 

 

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

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

 “ كتاب شعر  آغازين  برگ هاي  از  دارند، همين چند سطر  معاصر 

ويژه و جسور شاعر را در نوآفريني هاي   مهرانگيز پگاه “، نگاه و زبانِ 

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

ويژه آمده است كه شاعر هيچگونه محاسبه اي براي ساختنِ “ زبانِ 

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

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

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

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

ناكامي  ناتواني هاي آفرينشي شان، كوشش هاي  توجيه و جبران 

براي ايجاد “ زبان و فرم مستقل “ در شعرشان كرده اند و “ موج “  

اي فراوان قراردادي براي خودشان ساخته اند غافل از اينكه موج،  ه

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

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

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

اي “ جرقه زود مي ميرد “ و “... و سپس آفتاب “  به گواهي دفتره

خوبي   به  فارسي  كالسيك  شعر  ميراث  با  كه  است  داده  نشان 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

خواهد / كليد گداختة نگاهم / همة قفل هاي بسته را، ذوب  

كند / تا انسان / آخرين اميد پنهان كاري اش، قطره قطره  

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

 

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

  :را از خودش بشنويم

 

  / يافتمش  ام،  دروني  نشدة  كشف  هاي  قاره  به  سفري  در 

شگفت نيست اين ؟ / شگفت نيست اين ؟ / كه عشق / عالم  

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

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

 

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

بي ترديد ميزان صداقت و يگانگي شخصيت اوست كه شكل مي  

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

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

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

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

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

 :هم نمي كند

 

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

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

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

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

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

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

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

گويم / قلم كه برسد / كاغذ  من مي چون كودك زمين خورده /  

 كلماتش را درسته، درسته مي بلعد.   /
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 (  97)سطرهايي از شعر “ با من ؟! “ برگ  

  

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

 بيان  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   :توان يافت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جان شاعر و ايجاد فضاي احساس مشترك با خواننده كاري سخت  

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

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

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

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

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

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

در فضاي شعر غرق شده ايد، باز پسين سطرهاي شعر را خوانده ايد  

همچنان در شما جاري اما حس مي كنيد شعر تمام نشده است و  

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

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

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

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

در ذهن نسل ها و فصل ها تكرار و ماندگار مي شود و همين جا 

بگويم كه يكي از اصلي ترين معيارهاي تشخيص “ شاعر “ از “ نه  

شاعر “ در درازمدت، ميزانِ نفوذ و تأثير آن شاعر در حافظة جمعي  

، يعني ماندگاري شعرش در ذهن خوانندگان  و ذهنيت شعري زمانة 

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

 گواه اين مدعاست...  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در روزنامه خوانده باشيد.  

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

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

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

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

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

 بارها خواندن شعرش دعوت مي كند... 

دلمشغولي   و  انديشگي  اندازهاي  چشم  ترين  بنيادي  بخواهم  اگر 

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

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

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

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

   :نارنجي طنز و طربناكي

 

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

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

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

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

 (  49برگ 
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از اينگونه توصيف و تصويرهاي بديع از زنانگيِ زن در تماميت اش،   

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

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

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

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

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

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

 را مي توان مانيفستِ شاعر در اين دفتر محسوب كرد. 

 براي خوانندة جديِ شعرِ امروز فارسي، دفتر “ مهرانگيز پگاه “   

اين اميد را برمي انگيزد كه شاعر در كارهاي آينده اش بازهم چشم  

اندازهاي گسترده تر و افق هاي وسيعتري در پيش چشم خواننده 

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

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

 شعرش برندميده اند، باز ندارد.  

 بررسي تحليلي و اندام وارگي شعرِ مهرانگيز پگاه، از حوصلة اين  

بدان نيست، كه گفت  بيرون است و چندان نيازي هم    : يادداشت 

   . 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  

از كشور تالشهاي   اخير، زنان شاعر ما در خارج  كه در سال هاي 

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 

واژه “ شفق “ كه سرخي غروب    91برگ    : ندحيف است ناگفته بما

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 “  

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

بخشي درست  مي. كه  آيي / سهم همه را به خود مي بخشايي

معناست.   تفاوت  بخشودن  و  بخشيدن  فعل  دو  ميان  زيرا  است. 

بخشودن از گناه كسي در گذشتن است و بخشيدن چيزي را بديگري  

هيچ وجه از ارزش  ارزاني داشتن، تقديم كردن... البته اين سهوها به  

 كاهد و در تجديد چاپ قابل اصالح است.  بنيادي كتاب نمي

پگاه، ج  آرزو مي  براي مهرانگيز  از پيش در كارهايش  بيش  ديت 

و   اندازهايي وسيع  به عنوان شاعر، چشم  او  كه  دارم  يقين  و  كنم 

شعر   جدي  خوانندگان  و  است  سزاوار  را  ارزشمندتر  دستاوردهايي 

 امروز را هدايايي ناياب تر، ارزاني خواهد كرد. 

   :همانگونه كه نظامي گفته است

 آنچه در اين پرده نشانت دهند  

 ستاني به از آنت دهند ! گر ن

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

براي خوانندگانِ جديِ شعر امروزِ فارسي، ارمغان هاي بسيار بديعي 

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

 

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

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

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

ـ   ـــــــــــــــــــ

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

 

 
 زنداني

 بيا به ديدارم  
 امّا

 از در نيايي نيايي 
 دندان دارد د ر!

 از پنجره نيز ن ه   
 پنجول مي كشد ! 

 ديوار هم كه نمي گذارد...   
 نيا      
 
 به خانه ي سايه ام برو   
 اگر تو در بزني   

 سايه ام روشن مي شود 
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ال  تقل زنان ايران اـست. وي در ـس نفكر و از فعالين جنبش مـس فيق از زنان روـش ـشهال ـش
به اجبار از زندگي در ايران دســت شــســت، با اقامت در فرانســه به مبارزات و  1362

اوي طلبانه زنان ايران ادامه داد. در  هاي پيگير خويش در جنبش آزاديخواهانه و تـس تالـش
تحقيق و تفحص بويژه در زمينه شــرايط اجتماعي ـ اين ســالها شــهال شــفيق از طريق 

ل  ين و با ارائه حاـص لمان نـش ورهاي مـس ي و حقوقي زنان در ايران و همچنين كـش ياـس ـس
ار بيروني آنها به عمق يابي  مينارها، بحثها و انتـش ركت در ـس هاي خود از طريق ـش تالـش

ــورمان خدمت  ــكالت زنان كش ــخ به مش ارزنده اي مباحث و چاره جوئيها به منظور پاس
 نموده است. 

 از جمله آثار منتشر شده وي: 

 1379ـ زنان و اسالم سياسي، انتشارات خاوران ـ پاريس بهار 

 ـ سوگ )مجموعه داستانهاي كوتاه( از انتشارات خاوران

 1379پاريس بهار  

 تشابه وضع زنان در كشورهاي اسالمي

 تصادف يا نتايج يكسان تاريخي

 

 ““ غرب ستيزيالگوي “ زن مسلمان “ ابزار 

 

 

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

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

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

ــرايط التـهابي و    اـيد اقرار كرد ـكه در شـ ــور ـب بحراني ـحاكم بركشـ

تـشخيص “ وـضع موجود “ و تعيين مـشخـصه هاي آن چندان ـسهل 

ــادي از   ــت. امروز در ايران مجموعه پرتناقض و متض ــاده نيس و س

ــعي دارند، بعنوان   ــورت موثر عـمل ميكنـند و هريك سـ نيروها بصـ

بات اجتماعي را به نفع خود و در  نيروي مسـلط روند اصـلي و مناـس

لط چ ته به تـس لما بـس ازمان و جهت دهند. مـس ارچوب فكري خود ـس

هر يك از نيروها و يا بـسته به تناـسب قواي آنان در مقابل يكديگر،  

 وضعيت زنان نيز دچار تغييراتي مثبت يا منفي ميگردد. 

ترده تري تحت  ر نيروي اجتماعي كه بتازگي بطور  دركنا  بارز و گـس

ه شـده و خواهان تحوالت و عنوان خط سـوم يا نيروي سـوم خواند

ــياســي و ارزشــهاي  اصــالحات اجتماعي همه جانبه خارج نظام س

الح طلبان حكومتي   ت، نيروي اـص اجتماعي ديني و ايدئولوژيك اـس

هســتند كه ســعي ميكنند بحرانها و التهابات و همچنين بالتكليفي  

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

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

طرفدار حكومت ديني واقعيتهائي در جامعه مشــاهده ميشــود كه ما 

 ناگزير از توجه بدانها هستيم از جمله اينكه:

الح طلبان حكومتي برعليه نيروهاي بنيادگرا و  -الف  فبندي اـص ـص

فقيه  متحدين آنها يعني مجموعه اي كه حول محور رهبري واليت 

تبدادي حكومت اختار اـس تار تقويت ـس اند و اـسالمي گردآمده  و خواـس

 مشاهده ميشود. جدالي كه در ميان دو جناح حكومت 

 

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

ي مختلف و از جمله  ياـس الح طلبان حكومتي در برآمدهاي ـس از اـص

ــتر دد بخش گسـ ت مـج اـي ه، حـم از  و بعنوان نموـن از مردم  ده اي 

ت   تم رياـس كانديداي اصـالح طلبان حكومتي، در انتخابات دور هـش

 جمهوري.

 

ارج از    ان را در ـخ ه نفع زـن ات ـب ــالـح ه اصـ ا بعنوان فردي ـك ـــم شـ

اختار و ارزـشهاي حكومت ديني تحقق پذير ميدانيد و از   چارچوب ـس

ان   ــالح طلـب اهي “ اصـ دـگ اي دـي اـه ا و تنگـن دويتـه ه مـح همين زاوـي

يد، واقعيتهاي فوق را در تحليلهاي  حكومت ديني “ را به نقد ميكـش

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

جناح اصــالح طلب حكومت را ميتوان چنين ارزيابي نمود كه زنان  

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

 طلبان حكومتي قائل نيستند ؟ 

 

ت كه امروز، بخش مهمي از مردم  فيق: غير قابل انكار اـس هال ـش ـش

تند  الح طلبان مذهبي هـس تيبان اـص ايران، بويژه زنان و جوانان، پـش

و “ انتخابات “ برگذار ـشده از جانب رژيم، كه فاقد ـشرايط انتخابات  

ــركت فعال آنان اهميت پيدا مي ــت، به لطف ش كند. دمكراتيك اس

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

ــت ـكه چگوـنه “ انتـخاـبات “ در مملكتي ـكه مـبارزة  ميگيرد اين اسـ

ت و حتا افراد و جريانهايي كه  نديكائي در آن ممنوع اـس حزبي و ـس

خواهند در چهارچوب قانون اسـاسـي جمهوري اسـالمي فعاليت مي

ركت در مبارزة انتخاباتي را ندارند،   ة  كنند، اجازه ـش مهم ترين عرـص

دانيم كه اـسالم گرايان به قدرت مبارزة ـسياـسي قلمداد ميـشود ؟ مي

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

ــت و نه   تحت رژيم واليت فقيه، نه مجلس، مجلس دمكراتيك اس

اهد بوده ايم كه تالش حكومت   وي ديگر، ـش انتخابات آزاد. اما از ـس

ــالمي در ت حمـيل الگوي خود به جامـعه، به دلـيل ناخواني عميق  اسـ

ة   المي در عرـص ت فاجعه بار نظام اـس كـس آن با نيازهاي مردم، به ـش

ت و  كـس ت. اين ـش ــ اجتماعي و فرهنگي انجاميده اـس ادي ــ اقتـص

ــكاف ميان حكومتيان   ــايتي، رفته رفته به ايجاد ش ــترش نارض گس

د. “ خاتمي “ در چنين موقعيتي “ خاتمي “ ـش د. خاتمي در منجر ـش

انگر برخي از   ــو بـي ك سـ د از ـي ه در آن واـح ده اي بود ـك دـي واقع ـپ

ــت نظام در جهت  ــوي ديگر حامل خواس ــتهاي مردم و از س خواس

ــافي گزينش و  ــتن او از صـ داوم بود. ـبدون اين دوپهلوئي ـگذشـ ـت

ـــيدن ـبه مـقام ـكاـندـيدا ممكن نبود. همين دو پهلوئي ـبه ـخاتمي  رسـ

ظهور خاتمي در عرـصة انتخابات در   جايگاه ويژه اي بخـشيده اـست.

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

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

و توـسعة نارـضايتي مردم، ـسبب برآمد جريان اـصالح طلبي ـشد و از  

ــوي ديگر گلوله و طناب و چاقوي حكومت هرگونه ابراز جدي و  س

دل كرد. چنين  دگي ـب ازي مرگ و زـن ه ـب الف را ـب دة مـخ پيگير عقـي

وـضعي ـصحنة كـشمكش ميان “ خودي “ ها را به تنها عرـصة كم و 

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

ـــهائي از   ــتـند. بخشـ ـــياري ـبه آن امـيد بسـ ــتـفاده كنـند. ـچه بسـ اسـ

پروبال دادن به اين روشـــنفكران، دگرانديشـــان و مخالفان هم در 

ــرايط ـحداـقل ـكارآيي حقوق   امـيد كوـتاهي نكردـند. اـما از آنـجا ـكه شـ

ــ وجود حداقل حقوق اجتماعي و مدني است ؛ يعني بدون   سياسي ـ

ار آن، حق راي  ي در بيان عقايد خويش و انتـش خـص وجود آزادي ـش

نمي تواند مبناي تعيين ـسياـست حاكميت قرار گيرد، انتخاب خاتمي 

ــرا ه  هم در شـ اد ـب دني، طبـع اعي و ـم ل حقوق اجتـم داـق دان ـح يط فـق

بب   دن انتظارات راي دهندگان نيانجاميد. اين واقعيت ـس برآورده ـش

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

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

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

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

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

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

ايد راه اـصالحات را هموار كند. در پس راي ها، همانقدر اميد كم  ـش

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

ه  اـن داوم راه ـحل مـي اي ـت ه معـن اتمي ـب ا در واقع، انتـخاب مـجدد ـخ اـم

ــالحي  ــت اص ــت. يعني اگر قرار اس گيران و هر دو جناح حاكم اس

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

ــركوب حكوـمت كـند و نـياز به  ـكه هيچ نـظامي نمي تواـن د فقط ـبا سـ

درـجه اي از ـپذيرش مردم دارد. اين گوـنه “ انتـخاـبات “ اين درـجه از  

ــالمي فراهم مي ــروعيت پذيرش را براي جمهوري اس كند. اما مش

اتي نمي توان تخمين زد. تنـها  واقعي رژيم را از طريق چنين انتـخاـب

روعيت مي خن گفت كه انتخاباتزماني از مـش واقعي و آزاد   توان ـس

در كـشور برپا ـشود و امكان چند و چون در ارزيابي مـشروعيت رژيم 

ــروعـيت نظام را با   را فراهم كـند. به لـحاظ نظري، اگر بخواهيم مشـ

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

ــه ميتوانيم ـماكس وبر، مطرح مي ه طور خالصـ ــنجيم، ـب كرد، بسـ

ا تـمام قوا از برـپائي بگوئيم ـكه جمه  ــالمي، از آن ـجا ـكه ـب وري اسـ

كند، فاقد مشــروعيت دمكراتيك اســت.  انتخابات آزاد جلوگيري مي

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

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

ـــما، ـيا جالل و جبروت آـيت اهلل خميني، ـك ه قـبل از وـفاتِ او  ـكاريسـ

يماتيك هم  روعيت كارـس المي فاقد مـش ورت گرفت، حكومت اـس ـص

ت با   الهاـس المي ـس ت. پس بايد نتيجه بگيريم كه جمهوري اـس هـس

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

رايطي، مي ت نمي نهد. حال در چنين ـش ود داليل طناب را از دـس ـش

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

فهم اـست هيجان برخي از روـشنفكران و نيروهاي مخالف اـست كه 

داد  اعي قلـم ارزه اجتـم ــة مـب ات را مهم ترين عرصـ اـب ه انتـخ اينگوـن

ــيح  اـبه ـمدافـعان آزادي، توضـ ميكنـند. ـحال آنـكه وظيـفة آـنان ـبه مـث



 

 32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1380ـ مرداد / شهريور  3تالش ـ دوره جديد                                                                                       شماره   

عرصـة  روندهاسـت و دامن زدن به روشـنگري و روشـن انديشـي. 

ــندوق  مبارزة اجتماعي در ايران امروز، بيرون از حورة حكومت و ص

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

 ابراز وجود و عقيده كنند. 

  

از حكومـت جمهوري    تالش: نيروهـاي مـذهبي خـارج  ان  در مـي

وند  خت آن هم يافت ميـش رـس المي و حتي در ميان مخالفين ـس اـس

اناتي كه نوع برخوردـشان با “ مـسئله زن “ در نزديكي يا حتا در جري

ــالح طلبان حكومت قرار دارد. يا حداقل تفاوت   انطباق بارزي با اص

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

تقل و چه   نفكران ديني چه در داخل حكومت چه مـس ديدگاهي روـش

ت به تبيين جايگاه، حقوق و وضـعيت مخالف آن، نظرات آنان نسـب

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

موافقتشــان با حكومت اســالمي، اما در تعيين ارزشــها و روشــهاي 

زيســتي و الگوئي براي زنان از چارچوب احكام و اصــول اســالمي  

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

ـــما چنين ديدگاههائي چقدر مي  ــكل گيري از نظر شـ توانند در شـ

ـــند ؟ ـبا توـجه ـبه   ـــته ـباشـ آيـندة زـنان ايران نقش موثر برعـهده داشـ

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

لي تحوالت اجتماعي عميق  الگوئي آنها مي توانند روزي به مانع اـص

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

 

ـشهال ـشفيق: پاـسخ به اين ـسئوال، نظير ديگر پرـسش هاي ـشما، ما 

ــاـئل زـنان فراتر  را ـبه بحثي مي ــاـند ـكه ـبه ـناگزير از حوزة مسـ كشـ

ه مي ــاره كرده ام ـك ان اشـ ت و گويـم رود. پيش از اين هم در گـف

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

 اجتماعي جامعه، عمق الزم را نخواهد يافت. 

ــش خود ـبه همگوني نظرـيات برخي نيروـهاي ـمذهبي   اـما در پرسـ

ــالح طلـبان حكومتي، پيرامون   مـخالف حكوـمت ـبا دـيدـگاهـهاي اصـ

يده ايد كه نقش اين نيروها را   اره كرده ايد و پرـس موقعيت زنان، اـش

ســت و ما را به اين شــود ارزيابي كرد ؟ پرســش جالبي اچگونه مي

انيكي آنـچه را ـكه در  دـهد ـكه نمي توان بطور مـك ــاره مـي ه اشـ نكـت

ت مي ه در بيرون از آن ر  ميحكوـم ذرد از آنـچ دا كرد و ـگ د ـج دـه

ــتقل از بيرون عمل  ــت كه حوزة حكومت مس فرض را براين گذاش

ي ميان حاكميت و بيرون از  مي كند. در واقع همواره كنش و واكنـش

ــت و بهمين دليل حاكميت و از جم له مخالفين حكومت، بر قرار اس

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

كـند ـكه ـحاكـمان ـبدون تكـيه بر درـجه كنش و واكنش، ـياد آوري مي

ــمني مردم ـقادر ـبه اداـمة حكومت   ــتقيم و ـيا ضـ اي از ـپذيرش مسـ

كيفيت مخالفت نيســـتند. بهمين نحو، چگونگي كاركرد مخالفان و  

ــت. تاكـيد   ــلـطة حاكـمان مؤثر اسـ آنـها هم در ادامه يا عدم ادامة سـ

ــئوليت خود و براين جوانب، مارا به اين نتيجه مي ــاند كه از مس رس

ديگري در شكل دادن به روند قضايا غافل نشويم و فراموش نكنيم  

ــتقيم و ـيا غير  ـكه در مواردي، قرـبانـيان مي توانـند در عين ـحال، مسـ

ــتقيم ــند، مظلومين يار ظالمان و مخالفان  مس ــت جالد باش همدس

 همسو با حاكمان. 

ني وجود   ئله زنان، يكي از موـضوعاتي اـست كه بروـش “ اتفاقا  “ مـس

كند. مگر نه اين اســت  و اهميت اين كنش و واكنش را آشــكار مي

ر، قرنها و قرنها در انتقال   ياري از زنان، به مثابه مادر و همـس كه بـس

گ مردســاالرمشــاركت داشــته اند در عين آنكه از آن  و حفظ فرهن

 ستم ديده اند ؟ 

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

باهت  نفكران ـش ر ما، نقطه نظرات روـش ياري مقاطع تاريخ معاـص بـس

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

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

 باز شكافته ام( 

ــالح طلـبان   ــاـبه نقـطه نظرات اصـ پس نـباـيد حيرت كنيم ـكه مشـ

ان  الـف ــف مـخ ه در صـ ت و از جمـل حكومتي را، در بيرون از حكوـم

بيابيم. اين واقعيت تنها، بيشــتر و بيشــتر، وظيفة جدل و نقد را به  

ــنفكران الئـيك و دمكرات ـيادآوري مي ـند. نـقد و ـجدل ـنه به  كروشـ

ه   دن ـب ـــي ه براي قوت بخشـ ه نظر ديگري، بلـك ذف نقـط منظور ـح

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

ت و  داكردن دين از حكوـم ــت، راه ديگري جز ـج خروج از بن بسـ

 استقرار دمكراسي نداد. 

ا جم  ت ـب الـف ه عليرغم مـخ ه نظراتي ـك ه نقـط ا بپردازيم ـب هوري اـم

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

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

كنـند. اين گوـنه دـيدـگاهـها در حقيـقت، در پي اراـئه  خودي “ تلقي مي

مدل اجتماعي براســاس آموزه هاي اســالمي و قراني هســتند و 

 كنند. در همين چهار چوب ارزيابي ميموقعيت زنان را هم 

ا غير    ان ـمذهبي حكومتي و ـي ــالح طلـب ه اصـ اين نگرش مـحدود ـب

ته   ت، بلكه از ابتداي قرن در ايران وجود داـش حكومتي امروزين نيـس

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

ريه  ذهني حسـاس و سـخن و قلمي توانا داشـت، تمام اسـتعداد نظ

رات   ـظ ـن طــه  ـق ـن ق  ـي ـف ـل ـت بــا  و  رفــت  ـگ كــار  بــه  را  ود  ـخ ردازي  ـپ

المي و قراني،   تي و آموزه هاي اـس يـس تي، ماركـس ياليـس تانـس اگزيـس
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كل داد و در ايران ترويج كرد.  الم رهائي بخش “ را ـش نظريه “ اـس

ــنفكران   ــة جـهان، روشـ فراموش نكنيم ـكه در آن زـمان در عرصـ

ــتعمار زده، نظير فانون و امه   ــورهاي اس ــاخت و كش ــه زر، به س س

ــت مي د. پرداـخت اـيدئولوژي ـهاي رـهائي بخش محلي دسـ دـن ازـي ـي

ــريعتي هم به مـثابه فرزند زمان خود، با تكـيه بر عاليق و جـهان  شـ

بيني مذهبي خود، مفاهيم ـشيعه نظير ـضرورت مبارزه با ظلم مـستقر 

ـنـظريــه  بــا  را  فــداكــاري  و  ــهــادت  شـ عــدل،  ـقرار  ـــت اسـ ـبراي 

تي “ تعهد ياليـس تانـس تي “   اگزيـس ياليـس وـس ئوليت “، نظرية ـس و مـس

مبارزه طبقات فرودســـت عليه طبقات فرادســـت “ و نظرية ضـــد 

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

اخت كه مهر خود را برانقالب ضـد ديكتاتوري هم  آن نظريه اي ـس

ما بهتر از من  ئله زنان باز گرديم. ـش ميدانيد  زد. بعنوان مثال، به مـس

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

ــنتي   ــلمان انقالبي بود كه بر خالف زن سـ ــوير زن مسـ ارائه تصـ

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

كه در آن زمان، در دانـشگاهها، در ـصفوف دانـشجويان، ـشاهد ظهور 

يان دانـشجوياني كه به فعاليت ـصنفي و گـسترش اين مدل حجاب م

ي مي ياـس ــ ـس المي اين ــ پرداختند بوديم. و بعدها در جمهوري اـس

ــد. مي ــهر ـبدل شـ بينيم ـكه ـمدل حـجاب، ـبه اونيفورم زـنان در شـ

“الگوي زن مـسلمان اـصيل و انقالبي “، همواركنندة گفتمان مـسلط 

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

ريعتي خود آنك د. همچنانكه ـش ته باـش ريعتي چنين منظوري داـش ه ـش

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

جمله ـسنگهايي بود كه جادة به قدرت رـسيدنِ حكومت روحانيون را  

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

المي ب ت او در ه زندان ميظن يقين در جمهوري اـس افتاد، اما نهـض

ــيد طرح جامعة  ــت. او كوش ــالمي نقش داش ــتقرار جمهوري اس اس

الم را به عنوان مرجع مدلِ  المي مبتني بر عدل را پي بريزد. اـس اـس

ــطوره و تاريخ نقب زد و  ــه كند. براي اين كار به اس اجتماعي عرض

اطمه كوشيد براي نسل هاي امروزين الگو بسازد. حسين و علي و ف

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

اي را تـصوير كند كه در آن مـسجد و مردم رابطة تنگاتنگ دارند، او  

الم   جد جزئي از نهاد اـس ته بود كه مـس م فروبـس تنها براين نكته چـش

در مملكتي اســت كه در آن روحانيون قرنهاســت در روابط قدرت 

اره  نقش و جايگاه د ير فت وگويمان اـش ارند. پيش از اين هم در مـس

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

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

ــادي نيز، تـحت   ا ـقدرت. بلـحاظ اقتصـ الـفت ـب د و هم درمـخ بوده اـن

ه لطف خمس و ذـكات ا ازار و ـب اـيت ـب ــتقالل  حـم ز درـجه اي از اسـ

برخوردار گشـته اند كه تداومشـان را اسـتحكام بخشـيده. مسـاجد، 

همچـنان كه مدارس مذهبي و دهـها هزار آخوند و مال، اجزاء جدائي  

پروراند  ناپذيرمذهب نهادي شده اند. شريعتي روياي آن را در سر مي

كه مـسجد و محل نماز، محل تـصميم گيري براي ـسياـست و جامعه 

ــود، ــريعتي    شـ ــلما  واقعيت با روياي شـ چنين اتفاقي افتاد. اما مسـ

له داـشت. چراكه در رويا، رويدادها مي نگها فاـص توانند از منطق فرـس

ـــله بگيرـند اـما در واقعـيت، اين منطق خود را ـبه   خويش ـكامال  ـفاصـ

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

را در نظر گرـفت. براي اين ـكار ـباـيد در حكوـمت ـباـيد ـحداـقل منطق  

ـــهايي بپردازيم ـكه ـظاهرا  ـبديهي و پيش ـپا افـتاده بنظر   ــشـ ـبه پرسـ

خ گوئي به آنها نمي توانيم در تفكر به پيش مي ند، اما بدون پاـس رـس

 برويم: 

ت   ــحـب اعي صـ دل اجتـم ه عنوان مرجع ـم ــالم ـب ه از اسـ اني ـك زـم

ــت ؟ آـيا ـبه محتوامي ا  چيسـ ام روـحاني كنيم، منظورـمان دقيـق ي پـي

اـسالم نظر داريم، يعني دعوت به ـشناختن و پرـستش خداي يگانه و 

برابري بندگان در برابرخدا و اجراي آداب و رـسوم مـسلماني از جمله 

ــالم نظر داريم ؟ در اين  ا ـبه قوانين اسـ نـماز و روزه و حج و... ؟ آـي

ــورت آـيا اين قوانين را فرااجتـماعي قلـمداد ميكنيم، يعني آنـها   را  صـ

ــت چگوـنه   براي هـمة زـمانـها و مـكانـها معتبر مـيدانيم، اگر چنين اسـ

توان، چه كسـاني شـايسـتگي توان آنها را عوض نمود ؟ اگر ميمي

اين تعبير و تفـسير را دارند ؟ حد و مرز اين تعبير و تفـسيرها چيـست 

ــيرها، اين قوانين را از محتواي  ــمين اينكه اين تعبير و تفسـ ؟ تضـ

نكند چيسـت ؟ چه كسـي مشـروعيت دارد كه اصـلي خويش خالي 

 براين تعبيرات صحه بگذارد ؟ 

ه    ديهي، از فرداي انقالب در برابر هرگوـن ــئواالت ـب ة اين سـ هـم

بب مي الح طلبانه قرار گرفته اند. اقتدار خميني ـس نهاد اـص د پيـش ـش

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

ـــند. اـما پس از ـپاـيان گيري اقـتدار  برخي روـحانيون نيز مـخالف ـباشـ

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

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

چرخد و در عرصة عملي هيچ چرخد و ميممكن از قانون اسالم مي

 گامي برداشته نمي شود. 

ر آن نيـس  خن بر ـس ير و توجه كنيم، ـس الم غير قابل تفـس ت كه اـس

ــيرـند. اـما  ــت. هـمة ـمذاـهب كـما بيش ـقاـبل تعبير و تفسـ تعبير اسـ

ــهروندان را در پي ريزي و تغيير  هنگامي كه جامعه حق و اختيار ش

ـشناـسد، بناگزير حوزه هاي مـستقلي براي اين قوانين به رـسميت مي

د. كند كه از حوزة تفســـير و تعبير مذهب جدا هســـتنامر ايجاد مي
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ه   ه آن اداـم ه ـب ب در حوزة مربوـط ذـه ــير ـم ه تعبير و تفسـ ال آنـك ـح

يابد و ادامه خواهد يافت. تجربه بيـست ـسال حكومت مذهبي در مي

ــان  ايران ـباـيد ـتا كنون نـتايج اختالط اين حوزه ـها را ـبه خوبي نشـ

ــير و تعبير مي ــت كه درگرداب تفس ــالهاس ــد. س چرخيم و داده باش

ه ج امي ـب اظ حقوقي هيچ ـگ اي بلـح ه هيچ، بـه ه ايم ـك ـــت داشـ لو برـن

ه ايم:  ــادي و اجتـماعي پرداخـت ــه ـهاي اقتصـ ــنگيني در عرصـ سـ

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

ــاهده معتبر   ــت، همين مش ــئله زنان مربوط اس در آنچه كه به مس

ــت ـكه حق زـنان را براي آزادي و برابري ـبه   ــت. وـقت آن اسـ اسـ

و حقي كه تنها در صـورت جايگزيني شـرع با   رسـميت بشـناسـيم

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

اي  د، ـج الفـن ايگزيني مـخ ا اين ـج ه ـب ه نظراتي ـك ا نقـط دل ـي ا  ـج طبـع

 مهمي دارد  

 

تالش:  به همان ـصورت كه يگانگي و همگوني ارزـشها و الگوهاي 

و آزاديهاي آنان وجه مشـترك   ديني در تبيين حقوق و جايگاه زنان

تيزي “ و پرخاش به   ود، “ غرب ـس وب ميـش نفكران ديني محـس روـش

ارزشها و روشهاي زيستي “ غرب “ )يا بعبارت صحيح تر كشورهاي  

ــ سياسي دمكراتيك(، نيز وجه   صنعتي و صاحب ساختار اجتماعي ـ

نفكري جامعه  ــ روـش ياـسي ــ يعي از نيروهاي ـس مـشترك بخش وـس

ــكـي ان ايراني را تشـ داني مـي اوت چـن از اين نظر تـف و  د  دـه ل مـي

اس و تبلور  دارد. انعـك ذهبي وجود ـن ذهبي و غير ـم ــنفكران ـم روشـ

ا در برخورد و تعبير از   ا پيش از هرـج ــجوئي را ـم اشـ عيني اين پرـخ

قابل انكار نيز     بينيم.آزاديهاي فردي بخصــوص آزاديهاي زنان مي

ــت ـكه هنوز در مـيان توده مردم اين نوع برخور دـهاي منفي و نيسـ

ــريعتر مورد پذيرش و  ــهل تر و س ــيار س ــدغربي بس طرد كننده ض

 گيرند. استقبال قرار مي

ود، روحيه غرب    ور ما و مردم ايران نميـش امل كـش اين پديده تنها ـش

توان در تمامي كـشورهاي ـستيزي و مقابله با فرهنگ غربي “ را مي

تيز با آزادي  اهده نمود. به همانگونه كه ـس المي مـش زنان بعنوان  اـس

راه مقابله با نفوذ “ فرهنگ غربي “ در ميان اين كشـورها دسـتاويز 

مـشتركي اـست. البته بنا به مواـضع حكومتها و دولتهاي در قدرت در 

مقابل “ غرب “ روحيات غرب ســـتيزي در ميان مردم و جريانهاي 

توانند مورد ســركوب يا اغماض قرار ســياســي در اين كشــورها مي

ــورانده  گرفته يا به م ــتيابي به اهداف معيني، تحريك و ش نظور دس

 شوند. 

آيا اين پديده مشترك ميان كشورهاي اسالمي يعني غرب ستيزي  

اي  ا آزاديـه ت ـب الـف ا “ فرهـنگ غرب “ و نمود آن در مـخ ه ـب ابـل و مـق

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

اختار فرهنگي، اعتقا بات و ـس تجو مناـس ورها جـس ترك اين كـش د مـش

 نمود ؟ 

اين تفكر ـكه آزاديـهاي فردي و آزاديـهاي زـنان بعنوان نمودار نفوذ   

  “ غرب  ــلط  تسـ و  نفوذ  راه  ــايش  گشــ غربي، موجـب  فرهنـگ 

ة “   ادالـن ـع رابطـه غير  برقراري  ا و  ـم “ بر جوامع  ــتي  اليسـ امپرـي

ــد، ـبه ـچه ميزان داراي ـپاـيه ـمادي بوده و  ــتثـماري “ خواـهد شـ اسـ

 ق با واقعيت است ؟منطب

 

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

ــتم ر وي داد،  ــلة ميان دو انقالب كه در ايران طي قرن بيسـ فاصـ

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

ــنفكران دگرگون و در  اـبل توجهي از روشـ مردم و نيز نزد بخش ـق

د. خ ـش تم، آزاديخواهان در انقالب    واقع مـس اگر در ابتداي قرن بيـس

مـشروطه و پس از آن، با ديدة تحـسين به دـستاوردهاي تمدن غرب  

نگريـستند، دهه ها پس از  در جهت پيـشرفت، آزادي و دمكراـسي مي

تعمار و غارتگري گره  اد و اـس آن مفهوم غرب، با مفاهيمي مثل فـس

روعه خواهان  خورد و تـصويري از غرب پديد آورد كه به   وير مـش تـص

دانيم كه مـشروعه خواهان نيز ـضد در ابتداي قرن نزديك ـشد و مي

كردند. قانون مـشروطه بودند و آن را ـضد اـسالم و ـسنت ارزيابي مي

دانيم كه اســالم گرايان، با بازشــدن درِ مدارس به روي دختران  مي

دت مخالفت مي دن، خودباختن به ـش عه غربي ـش كردند و آن را توـس

ــدن جامعه تلقي ميو  ــد ش ــويرِ زنِ بي  فاس كردند، همچنانكه تص

ــاد بود. ـحال آنـكه در ادبـيات ترقي   حـجاب نزد آـنان مترادف ـبا فسـ

خواهانه مشـــروطه، آزادي خواهان برضـــد حجاب كه آنرا به كفن 

ــبيه مي ــعر ميتش ــعه  كنند ش ــلة دو انقالب، توس ــرايند. در فاص س

يها و اختناق، با  ناهماهنگ اصـــالحات، در فضـــاي ســـركوب آزاد

ر   راـس حمايت قدرتهاي غربي صـورت گرفت. در همين زمان، در ـس

تي  د امپرياليـس عة نظريات و جنبش هاي ـض اهد ظهور و توـس دنيا، ـش

و ضد استعماري هستيم كه گاه در عكس العمل اعتراضي به سلطة 

ت   تراتژي هاي هويتي محلي دـس اخت و پرداخت اـس تعمار، به ـس اـس

د با امپرياليسم، به نفرت ازغرب وغرب ستيزي زنند كه درآن عنامي

ة  ــي، چنين رويكردي، بنوعي، اداـم اسـ ـــن اظ روانشـ د. بلـح اـم انـج مـي

وابستگي به سلطه گر است چرا كه در غير اينصورت براي تعريف و 

تثبيت خويش نيازي به ضديت مبالغه آميز با او نداريم، يعني تعريف 

رت بگيرد. در هرحال در با نفي “ غير “ نبايد صــو“ خويش “، لزوما 

، ـشاهد رـشد تفكرات غرب ـستيزانه  1332ايران نيز، در ـسالها پس از  

در ميان غيراـسالم گرايان هـستيم و بموازات آن شاهد تغيير رويكرد 
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جنبشــهاي چ  و دمكرات و ترقي خواه به نقش اســالم در جامعه. 

آل احمد “ غرب زدگي “ را نوـشت و دكتر ـشريعتي، همانطور كه در 

پيش اشـاره كردم، به تدوين نظريه اسـالم رهايي بخش دسـت زد. 

مة   رچـش الم ـس اس آن اـس كل گرفت كه براـس رفته رفته ديدگاهي ـش

هويت ملي قلمداد شـــد. فراموش نكنيم كه فقدان دمكراســـي، به  

انقالب   ه در  نتيجـه آنـك ادي دامن زد.  تفكر انتـق ــترش  دم گسـ ـع

اي چ  و دمكرات  ـضدـسلطنتي، ـشاهد اتحاد كوركورانه غالب نيروه

و ليبرال با اسالم گرايان و پذيرش رهبري آيت اهلل خميني شديم و 

 شد آنچه كه شد. 

د كنم كه منظور از كنار گذاـشتن “غرب  الزم اـست براين نكته تاكي 

تيزي ر  ـس خن بر ـس ت. ـس رط “ غرب “ نيـس “، پذيرش بي قيد و ـش

رويكرد روشــن بينانه و مســتقل به غرب اســت. چنين رويكردي از  

تلزم آن اـست كه غرب و تمدن غربي را در چند گونگي و  جمله مـس

چند گانگي آن بـشناـسيم و آن را به مثابة پديده اي يكدـست در نظر  

ا دون ارتـب ه ـب ة غربي ـن درنيـت ــرق “ و نگيريم. تحول ـم ا “ شـ ط ـب

دســتاوردهاي “ شــرق “ صــورت گرفته و نه بدون تضــاد در درون  

غرب. يكي از كيفيات اصـلي مدرنيته، وجود و حضـور تفكر انتقادي 

اـست و اين تفكر بدون بر خورد با خويـشتن امكان رـشد ندارد. رـشد  

فرديت، آزادي، دمكراســي و بدون اين برخورد غير ممكن اســت.  

ديس، فيلـسوف فرانـسوي يوناني االـصل در اين كورنليوس كاـسترويا

گذارد كه در كنار ايدة “ پيشـرفت “  باره بر اين مسـئله انگشـت مي

كه موتور رـشد اقتـصادي و تالشِ بي مرز در بدـست آوردن امكانات  

ت، مفهوم اختيار فرد و امكان   رمايه اـس ت ـس رف و انباـش توليد و مـص

لطة ك از مقاومت در برابر ـس بب ـس لط املِتحقق آن، ـس تم مـس يـس ـس

شــود. و البته مهارِ هيوالي انباشــتِ بي وقفة كه ســبب ســلطة  مي

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. 

ئيد كنيم. ما ناگزير نيســتم تحول “ غرب “ را در تمامي ابعاد آن تا 

ه مي دن و “ از آن خود بلـك توانيم در عين آموختن از غرب و فهمـي

د آنـچه ـكه   ه نـق اعي آن، ـب اوردـهاي فرهنگي و اجتـم ـــت كردن “ دسـ

نميخواهيم يا نمي پســنديم بپردازيم. البته چنين تالشــي مســتلزم  

ـشناختن غرب اـست و ـشناختن خودمان. چراكه “ ما “ نيز پديده اي 

 تيم. يكدست و همگون نيس

د به جاي آ  ايد الزم باـش ه آنكه، ـش انه بزنيمخالـص “. به  نكه “ره افـس

“  “عرب و شرق   دراين صورت از جنگ    جستجوي حقيقت برخيزيم.

صـــرف نظر خواهيم كرد. اين مســـئله، براي جنبش زنان، اهميت 

حياتي دارد. چرا كه “ غرب ســـتيزان “ در راه پرداخت اســـتراتژي  

رد مبالغه آميز به ســـنت، به ســـاختن هاي هويتي بناگزير در رويك

پردازند، و نتيجه نفي  مدلِ “ زن اصـيل “ در برابر “ زن غربي “ مي

ــيوه زـندگي خود و تحقق فردـيت  آزادي زـنان براي “ انتـخاب “ شـ

ير پرفراز و  ت. فراموش نكنيم كه زنان غربي هم در مـس خويش اـس

هـستند.   نـشيب تحول موقعيت ـشان، با ـسنت ها رو در رو بوده اند و

اما هيچگاه به فكر كسـي خطور نمي كند كه از زنِ اصـيل اروپائي  

يا آمريكائي ـسخن بگويد. چرا زنان در كـشورهاي “ اسالمي“ با اين 

گفتمان رو در رويند ؟. پاسـخ به اين سـئوال ما را به نكته اي توجه  

ــاره كرده ام. يعني مي ه آن اشـ ا در اين گـفت وگو ـب ارـه ه ـب د ـك دـه

ياـسي اجتماعي اين كـشورها كه در آن، پيـشرفت   ويژگي وـضعيت ـس

مدرنيزاســـيون بدون ابزار مدرنيت، يعني دمكراســـي و الئيســـيته 

 صورت گرفته است. 

 

ــفيق با ســـپاس از وقتي كه در اختيار ما  تالش:  خانم شـــهال شـ

 گذاشتيد. 
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يل نمود و نائل به  خانم ژاله وفا از ابتداي انقالب ايران جهت  اورزي تحـص ي كـش ته مهندـس د و در رـش ور آلمان ـش يالت عاليه روانه كـش تحـص

ال  ي پرداخت و از ـس ياـس انس گرديد. از همان ابتداي ورود به آلمان همراه با تحـصيالت علمي به فعاليت ـس روع كار  60دريافت فوق ليـس با ـش
ل ان المي ايرانيان به مثابه يك زن ايراني از نـس تبدادي موجود در ايران بپردازد. وي مجامع اـس ت به مبارزه با نظام اـس قالب وظيفه خود دانـس

ــ فرهنگي و حقوقي و نيز مسله نفت ايران نقطه نظرات   بعنوان عضو هئيت تحريريه نشريه انقالب اسالمي در هجرت در موضوعات سياسي 
 .خود را به رشته تحرير در آورد

 
 
 

 ن اسالم، قدرت و مرزهاي آزادي زنا
 
 

برداشــت و نتيجه گيري از ســخنان شــما، اين اســت كه  :تالش

ــي و  ــوص ــعيت حقوقي، اجتماعي، خص آنچه امروز در ايران بروض

ــت، نه مـتاثر از روح واقعي احـكام الهي و  خانوادگي زنان حاكم اسـ

ارزشــهاي اصــيل دين اســالم بلكه جعلياتي از احاديث و روايات و 

آيه و بدون درك  6برداـشتهاي ـسطحي از آيات قران، آنهم تنها از 

روح كلي كتاب مســـلمانان ميباشـــد. اين جعليات و برداشـــتهاي 

ان برپايه قدرت طلبي  اني كه محور تفكرـش ط كـس ـسطحي نيز توـس

بوده، )يعني  ـــــ سـلطه جوئي برسـاير انسـانهاي با ايمان اسـتوار

و اصــوال در اعتبار و روحانيت شــيعه( ســينه به ســينه نقل شــده 

 سنديت آنها شك و ترديد است. 

ته و   خ خود برآن تكيه داـش ما در پاـس همچنين نكته ديگري كه ـش

ســعي نموده ايد براي آن نمونه هاي تاريخي مفصــلي ارائه دهيد، 

ــالم )روحانيت( و عمده  ــاد، پايوران دين اس ــاس ــت كه اس اين اس

م واقعي اـسالم و آيات متفكران اـسالمي بيـشتراز آنكه متاثر از احكا

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 موـضعي ـضد زن قرارداـشته اـست. عالوه 

ــان دهيد كه  ــعي كرده ايد نش ــما با ارائه نمونه هائي س براينها ش

ــنفكران و متفكران   ة همين نوع تفكر را مي توان در روشـ اـل دنـب

بنيانگزار فلســـفه ليبراليســـتي و پدران جهان بيني امروز حاكم بر 

ـــما از آنـها تـحت عنوان “ غرب “ ـنام ميبرـيد،  ــورـهايي ـكه شـ كشـ

ــتم هاي  ــيس ــرف نظر از اينكه در رابطه با س ــاهده نمود. )ص مش

ــ اجتماعي اينگونه كـشورها اطال ق واژه “ غرب “ بدانها ـسياـسي ــ

 چندان دقيق و روشن نيست.( 

بدين ترتيب براـساس گفته هاي ـشما، ريـشه هاي فكري آنچه كه  

ــورمان جاري  ــالم بركش امروز “ روحانيون “ حاكم برايران بنام اس

نموده اند و آنچه كه در كشـورهاي “ غربي “ مشـاهده ميشـود در 

طوئي ن فه ارـس ت، و همه از فلـس ل يگانه اـس أت و پايه گرفته اـص ـش

 اند. 

تر بربازتاب عملي جهانبيني هاي مختلف   در اينجا اما تكيه ما بيـش

ان جوامع  ه زـن دان و از جمـل ــهروـن اگون و شـ ل گوـن دگي مـل در زـن

مختلف ميباشد. در اين رابطه، در مقابل گفته هاي شما، واقعيتهائي 

در زندگي روزمرة زنان در كشـــورهاي “ غربي “ و كشـــورهاي “ 

لم ه هاي مـس وند، كه حتي اگر يگانه بودن ريـش اهده ميـش ان “ مـش

ه با يكديگر را نفي   لط بر ايندو نوع از جوامع در مقايـس ة مـس انديـش

نكنند، اما بي ترديد بر تفاوتهاي اســاســي عملي وضــعيت زنان در 

اين جوامع گواهي مـيدهـند. به منظور آنـكه گفتگوي ما در چارچوب 

ت يك بحث كلي باقي نماند و بتوان خص تري دـس يم به نتايج مـش

 يابيم، اجازه دهيد چند نمونه از موارد اختالف را ذكر كنم: 
 

ــ برخالف كشورهاي اسالمي، تمامي كشورهائي كه شما از آنها  ــ

بعنوان “ غرب “ نام ميبريد، با ملزم ـساختن قوانين اـساـسي خود به 

ــراحتا  ــتين خود ص ــول نخس ــر، در اص اعالميه جهاني حقوق بش

برتســاوي انســانها بدون هيچ قيد و شــرطي صــحه گذارده اند )از 

 كا و...( جمله قانون اساسي آلمان، فرانسه، آمري
 

ساير قوانين و تصميم گيريها در اين نوع جوامع مشروط به   ــــــــ

ورت مغايرت با آن، خارج از اعتبار و ملغي  ل فوق بوده و در ـص اـص

ــوي ـعاديترين  ــده و ـقاـبل طرح دعوي حتي از سـ ــوب شـ محسـ

 شهروندان ميباشند. 
 

پيرو اصل آزادي زنان در گزينش مشاغل مختلف، آزادي و    ــــــــ

ليتهاي اقتصـادي و اجتماعي و بدنبال گشـايش بازار  حضـور در فعا

كار برروي زنان، اين بخش از جامعه نيز مي تواند به هر ـشغلي كه 

اثر اين تحول  ه انگلس در  اشــــد بپردازد. برخالف گفـت ـب ل  اـي ـم
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اجتماعي مهم همه “ زنان غربي “ كارگر نشــده اند. بديهي اســت 

ــاـغل پرداخـته اـند و ه ـمانگوـنه ـكه زـنان  ـكه تـعدادي ـبدين گوـنه مشـ

اغلي كه بدوا در  اغل روي آورده اند. حتي مـش اير مـش ديگري به ـس

 انحصار مردان بوده است. 
 

اگر چنانچه در كشورهاي سرمايه داري “ غربي “ در زمينه   ــــــــ

دسـتمزد، ارتقاء مقام وكسـب موفقيت هاي شـغلي نسـبت به زنان 

ري عملي در تبعيض و بي عدالتي روا ميشـود، اما حداقل اين نابراب

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 

ــورهاي “ غربي “ براي مبارزه با بي عدالتي و در مخالفت با “  كش

استثمار “ به زنان توصيه نميشود كه در خانه بمانند و در نان آوري 

ــارـكت ننـمايـند. و در ـپذ ــئولـيت اداره خود و ـخانواده مشـ يرش مسـ

اي مردمي و بويژه  ادـه ا، احزاب و نـه ا ـه ديـك ـــن ارزات دائمي سـ مـب

ــورها در زميـنه كاهش تبعيض   ــازمانـهاي زنان در اين نوع كشـ سـ

نـسبت به زنان تا كنون دـستاوردهاي بـسيار ارزنده اي بهمراه داشته 

د.اند كه بهترين نمونه آن قانون جايگاه برا  بر زنان در آلمان ميباـش

Gleichstellungsgesetz)) 
 

ــ در هيچيك از جوامع غربي هيچ مقام و هيچ قانوني نيست كه   ــ

ــده براي زنان و يا مردان وظائف و  طبق قالبهاي از پيش تعيين ش

ــورـها   ــي تعيين نـماـيد. در هيچ ـيك از قوانين اين كشـ نقش ـخاصـ

ـــته  و ـبالعكس هيچكس وظيـفه زن را ـمادري ـيا ـخاـنه داري ـندانسـ

ميم و انتخاب راه در  تنها مردان را متعهد به نان آوري نميداند. تـص

ــت. تجربه   ــاني تنـها ـبه اختـيار خود وي اسـ زـندگي و آيـنده هرانسـ

ــيم وظائف اجتماعي  ــان ميدهد كه عمال تقسـ جوامع مختلف نشـ

د و آنان را به  يت بهيچ عنوان به نفع زنان نمي باـش اس جنـس براـس

دوم بدل ـساخته و ميـسازد. در كـشور ما طي قرنها انـسانهاي دـست 

ــت “ عمال مردان را ـبه   تبليغ اين تفكر ـكه “مرد ـنان آور ـخاـنه اسـ

مقام رياســت خانواده رســانده و صــاحب اختيار هر چيز حتا “ اراده 

ت كه زنان در ايران در  ت. واقعيت اين اـس اخته اـس رش “ ـس همـس

د نبوده و حتا بسياري عمل قادر به استيفاء كامل از حق مالكيت خو

تقل خود و بدون دخالت نظر  ميم و اراده مـس اغل به تـص از زنان ـش

همســرشــان عمال امكان اســتفاده از دســتمزد و حقوق خويش را 

 ندارند. 
 

ـحال ـباتوـجه ـبه نموـنه ـهاي فوق و دهـها مورد ديگر از اختالف در  

وضــعيت زنان لطفا توضــيح دهيد كه شــما علل اين تفاوتها را در 

ــورـهاي “ غربي “ و جوامع ك ه كشـ د ـك دـي د. اگر معتـق ا مي بينـي ـج

بت به زنان  في خود نـس المي در پايه هاي فكري و نگرش فلـس اـس

يگانه اند، پس گوناگوني عملي در وضــعيت زنان را از كجا نشــأت 

 گرفته ميدانيد؟ 

پرســش ديگر ما كه بازهم بر بســتر مقايســه ميان كشــورهائي با  

حقوق اســالمي و جوامع “ غربي “ مطرح ميشــود، اين اســت كه، 

ـشما در توجيه ـسهم االرث نامـساوي بر تعهدات و وظائف گوناگون  

ـــته و معتـقد ـيد ـكه ـنه تنـها ـنا برابري ارث در  مرد و زن تكـيه داشـ

عدالتي نيســت، بلكه از   حقوق اســالمي از مصــاديق تبعيض و بي

اگون   ه وـظائف و تعـهدات زن و مرد از يـكديگر ـجدا و گوـن ائيـك آنـج

ــت، لذا مزايا و حقوقي كه به تعهدات و وظائف متفاوت آنها باز  اس

 ميگردند مي بايست گوناگون و متفاوت باشند. 

ــويم ـكه در جوامع “   ــش ـباـيد اين نكـته را ـياد آور شـ قـبل از پرسـ

ــاهده نمي گردد،   غربي “ چنين تفاوتي در قوانين ارث نه تنها مشـ

بلكه در عرف از مصـاديق تبعيض آشـكار جنسـي بحسـاب آمده و 

 مغاير و مخالف با اصل تساوي ميان انسانهاست. 

حال پرـسش ما از ـشما باز ميگردد به دالئل توجيهي ـشما در مورد  

ـــما چرا   ــيم وـظائف و تعـهدات مـيان مردان و زـنان. از نظر شـ تقسـ

ــي ـكه در مردان  و زـنان مخـتار ـبه گزينش تعـهدات، وـظائف و نقشـ

جامعه بر عهده ميگيرند نيسـتند؟ و اسـاسـا چرا بايد چنين تقسـيم 

وظائفي موجود باشــد؟آيا عبور از مرزهاي وظائف تقســيم شــده و 

ت يا خير؟ اگر نه  ده مجاز هـس تن قالبهاي از پيش تعيين ـش كـس ـش

و استقالل اراده انسان آيا اين تفكر نشانه نقض آشكار اصل آزادي 

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 

اد خانه و  ت و اقتـص ته و در معيـش كـس نتي را ـش قالبهاي اجباري ـس

شـده اند، آيا اعتبار و ادامه اجراي مقررات و قوانيني كشـور سـهيم 

نظير قوانين ارث نسـبت بدين زنان بيعدالتي نيسـت؟ و آيا اين امر 

ــغلي،   اي شـ اليتـه ه فـع ــت ـك اني نيسـ ازات عملي زـن ه مـج ه منزـل ـب

اجتماعي، اقتصـــادي برخالف وظيفه اداره خانه را برگزيده اند؟ آيا 

نمي بايـست قوانين جديدي را از نظر ـشما با توجه به ـشرايط جديد 

 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 ميرـسد، بحثهاي ما برـسر نگرش قران و اـسالم نـسبت  

ــاوي حقوقي آنـها و همچنين خط و  به مرد و زن از زاويه عدم تسـ

ي رفتاري مردان نـسبت به زنان از موـضع ـسروري و برتري كه مـش

ــادگي ـپاـيان ـپذير نخواـهد بود. بويژه  ــتـنادات ديني دارد، ـبه سـ اسـ
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ود،  وده ميـش ائل فوق گـش بت به مـس هرگاه زاويه جديد توجيهي نـس

 ضرورت بحث و بررسي دوباره را آشكار تر ميسازد. 

نفكران ديني نه تنها ب  اير روـش ما نيز مانند ـس تها، تعبيرها و ـش رداـش

ــالمي   ــيرـهاي مـتداولي را ـكه طي قرنـها از قران و احـكام اسـ تفسـ

اند، بظاهر به زير ـسئوال مي بريد، بلكه با عبور از اين اـستقرار يافته

مـحدوده حـتا ـبه تعيين و خلق مـعاني ـجدـيدي براي واژه ـهاي مورد 

 مصرف و آشنا در اين مقوالت مي پردازيد. 

وز “ )قران، ـسوره نـساء در خـصوص رفتار مردان در برابر واژه “ نـش 

باهمســرانشــان( كه تا كنون طبق نظريه هاي متداول به مفهوم “ 

نافرماني “ و “ سرباززني “ زنان از انجام “ وظائف “ زناشوئي اشان 

اني كه ـصاحب فرمان  معنا ـشده اـست و قران، مردان را بعنوان كـس

بدانان توصــيه )از نظر و صــاحب اختيارند، مورد خطاب قرارداده و  

شــما( و امر )از نظر بنيادگرايان( مي نمايد كه چگونه در برابر زنان 

به انجام عمل جنـسي ندارند   ميلي“ نافرمانِ “ خود كه از نظر ـشما 

و از نظر بنيادگرايان )از انجام وظائف خود ســـرباز مي زنند(، عمل 

 كنند و چه رفتاري را در پيش گيرند. 

ــوهر و   تا كنون دخالت  ــي ميان زن و ش ــبات جنس دين در مناس

تعيين و تكليف در آن، توســط اولياء دين و جامعه به معناي تبيه و 

ــت ـكه البـته چـندان پرت و ـنابـجا نيز  ــده اسـ ـتادـيب زـنان تعبير شـ

نيـست. زيرا “ نـشوز “ يا “ نافرماني “ در معادله اي قرار ميگيرد كه 

( واژه “ ضرب “ قرار گرفته  در آنسوي معادله )يا بهتر بگويم معامله

اـست. هر فانتزي نرمال و اـستعداد متعارف، طبيعي اـست كه در اين 

معادله از “ ـضرب “ برداـشت ـضرب و ـشتم خواهد كرد نه “ ماليدن 

يا تماس دو گوشت “ كه تازه توسط قانونگزار بايد به مفهومي غير 

 مـستقيم تر يعني “ دـست نوازش به ـسرگوش زن كشيدن “ تعبير و

تفسـير گردد. صـرف نظر از اينكه ما فكر ميكنيم زبان عربي حتما 

بقدر كافي، گسـترده و داراي توان هسـت يا بوده كه در آن واژه “ 

د تا با بكار گيري  ته باـش ق وجود داـش نوازش “، مهر، محبت و عـش

آنها بشـود يا ميشـد از اينهمه سـوء برداشـت كه طي قرنها و طي 

نسـانهاي بيشـماري حاكم بوده و  نسـلهاي متمادي بر سـرنوشـت ا

بـسياري از آنان را دچار رنج و مرارت ابدي ـساخته، جلوگيري بعمل 

 آورد. 

ــت فوق فرهـنگ، ـباور، ـعادت و رفـتار   ــتر برداشـ بهر تـقدير بر بسـ

كل گرفته كه   المي ـش ورهاي اـس ور ما و ديگر كـش اجتماعي در كـش

ــروري برخور ــاس آن الف: مردان از موقعيت ممتاز و س دارند  بر اس

ــونت علـيه زنان رنگ و توجيـهه ديني و اعتـقادي  ب: به عـمل خشـ

 داده شده است. 

شــما تعبيري را كه از ســوره نســاء )در خصــوص چگونگي رفتار  

ــان( اراـئه مـيدهـيد، ابـتدا  ــرانشـ ــوز “ همسـ مردان در مـقاـبل “ نشـ

كل حل  ي از آنان و آنگاه چنانچه مـش پس دوري جنـس يحت، ـس نـص

 بر سر روي زنان “ است.  نشد “ كشيدن دست نوازش

البته اين تعبير بديهي اـست كه حداقل از زاويه طرد خـشونت مورد  

د مرداني را كه  ان متمدني قرار ميگيرد و اگر ميـش تقبال هر انـس اـس

نه تنها پيكر زن بلكه اميال وي را ملك طلق خود دانســته و دين، 

ــد، ــناس ــميت ميش با  قانون و عرف جامعه نيز اين امتياز را به رس

نصــيحت و توصــيه اخالقي از رفتار غير انســاني باز داشــت، جاي 

بســي ســعادت بود. اما با وجود اين بعيد بنظر ميرســد كه با كمك 

ــورـهاي   ــاير كشـ چنين تعبيري بتوان واقعـيت را در ـجامـعه ـما و سـ

اسالمي كه تاكنون و طي قرن هاي متوالي غير از آنچه بوده است 

ـــما ميگوئـيد، تغيير داد.   ــلي اين ـكه شـ ــه اصـ زيرا اين تعبير ريشـ

انبردار بودن زن از  ابرابر دين )فرـم ه در برخورد ـن اـي ه ـپ اهنـجاري ـك ـن

مرد و مالكيت مرد بر زن( دارد، را نشـانه نگرفته و حتا بعضـا تعبير 

شـما موجب گمراهي در ريشـه يابي اعمال خشـونت بار عليه زنان 

ــود كه در عـمل به موقعـيت ممتاز مردان باز ميگرد د. وقتي از  ميشـ

نظر گاه اسـالمي يا هر عقيده و مرام ديگري زن موظف اسـت در 

برابر تمايالت مرد از خود فرمانبرداري نشـان دهد و عدم تمايالت 

ــازگاري و نافرماني قلمداد  ــوهرش ناس ــبت به ش ــي وي نس جنس

ميگردد، آيا به نظر شــما غير از اين اســت كه از اين ديدگاه رابطه 

چيزي مي تواـند تعبيركرد بغير از رابـطه ـعادالـنه مـيان ايـندو را ـبه هر

اي مردان  ازـه ايالت و نـي امين تـم ت دارد ـت ه اهمـي ا آنـچ و برابر؟ آـي

اســت كه به هر بهائي بايد تامين گردد؟ در چنين صــورتي آيا مي 

اـسات و تمايالت خود  توانيم زنان را موجوداتي ـصاحب اختيار، احـس

ـــته وآزادي را “ ذاتي “ آـنان ـبداني م؟ مگر آنـكه آزادي زـنان را دانسـ

ـشما تنها تا مرز تمايالت و نيازهاي جنسي زنان بپذيريد و اين قلم  

 را از دايره آزادي آنان خارج بدانيد ! 

بديهي اـست كه در كـشورهاي “ غربي “ نيز مرداني يافت ميـشوند  
كه پا را در رفتار از مرزهاي انسـاني خارج گذاشـته و در برابر زنان 

ونت بدني مي زنند. همچنين مرداني دـست به تها كار و خـش جم آـش
ونت   تي خود از تجاوز خـش اديـس ي ـس اء نيازهاي جنـس كه براي ارـض

 بار به زنان، دختران و حتا كودكان بيگناه، نيز نمي گذرند. 
ــوي   ه از سـ الي عالوه براينـك ه چنين اعـم دانيم ـك ا مـي ه ـم ا هـم اـم

وند، هم دت مجازات ميـش چنين و از آن قانونگذارو قواي قهريه بـش
مهمتر در درون جامعه و در فرهنگ و رفتار عمومي بشـــدت مورد 

 طرد و انزجار مي باشند. 
ت    ط مردان امري اـس حال آنكه كتك زدن زنان در جامعه ما توـس

ــان و افراد خانواده مورد اغـماض كاـمل   كه در مـيان اطرافـيان، كسـ
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مي باشـد. حتا در مواردي و اتفاقا بطور مشـخص در مورد مسـائل 

انـچه زني ـقدمي از “ نرمـهاي اخالقي “ تخطي كـند،  ــي، چـن جنسـ

گيري خشــونت تشــويق و مردان توســط نزديكان و اطرافيان بكار

يوه هاي  رباز زني از بكار گيري ـش ورت ـس وند و در ـص ترغيب ميـش

ــي “ و  ـــياـنه، اينگوـنه مردان ـبه “ بي غيرتي “، “ بي ـناموسـ وحشـ

ف آورتر اينكه اين  تن تعـصب و هميت متـصف ميگردند ! تاـس نداـش

ــي و  ــم پوش ــوي قانون و مراجع حقوقي با چش گونه رفتارها از س

هل گيري برخورد ـش ونت ـس ياري از اين مراجع خـش ده و براي بـس

 مرد در برابر زن “ نافرمان “ قابل درك نيز هست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال به نظر شـما حتا اگر موفق شـويم با چشـم برهم گذاردن بر  

المي  ور اـس يوه و روش متداول در دهها كـش روي تجربه قرنها و ـش

از ه ــالم را ـب ان دين اسـ اـك م مـحل امروزي و همچنين ايران، كـم

تي خود قرار دهيم، تكليف ما در  هاي زيـس ها و روـش تخراج ارزـش اـس

برابر صـراحت احكامي كه بر ارث نابرابر زنان، موقعيت فرمانروائي 

مردان، تعيين و تكليف و مشـخص سـاختن قالبهاي تكليفي براي 

انســانها كه شــمانيز بر آنها تكيه داريد، چيســت؟ با توجه به اينكه 

من ب ت و همچنان بر دوام همه اينها متـض رتري و امتياز مردان اـس

مردســـاالري ياري خواهد رســـاند، چگونه مي توان باوجود چنين 

تي “ با  هاي زيـس ها و روـش تخراج “ ارزـش احكامي به عنوان منبع اـس

 پديده مخرب و منفي مردساالري به ستيز برخاست؟ 

ــ يهودي و اسالم    مگر نه اينكه همان روحانيون اديان مسيحي ــ

ر را برعهده  كه ما وظيفه تدوين اعالميه جهاني حقوق بـش بقول ـش

گرفتند براي رو در رو قرار نگرفتن جوامع بـشري با چنين بغرنجيها 

و احتماال بد فهمي ها صالح را بر جدا سازي دين و هر ايدئولوژي 

انها نهاده  ي و عدم دخالت دين در تبيين حقوق انـس ياـس از قدرت ـس

ن ماده، اصل را به صراحت تمام بر برابري  و از همان آغاز و نخستي

خ  و تسـاوي انسـانها قرار دادند و در اين رابطه خود را ملزم به پاـس

ولي در هيچ يك از اديان،  تند كه آيا چنين اـص ش ندانـس بدين پرـس

 وجود داشته يا خير ! 

 

 تذكري  است الزم اولتان  سوال پاسخ به  از پرداختن قبل   ژاله وفا:  

ــت  عنواني  و آن  دهم ــاحـبه  براي  ـكه  اسـ  انتـخاب   ـبا اينـجاـنب  مصـ

ارتكرده د. عـب ان  آزاديمرزـهاي"  اـي ب  "  زـن اـن ــت  از اينـج ذا  نيسـ .ـل

 برگرفته  بايسـتيمي اينجانب  اطالع بدون ،آنهمعبارت اين انتخاب

 .اـصوالد فراخناي اينجانب باـشد و نه نـشريه آن گردانندگاناز ذهنيت

د من  زاديآ ــر )مردو زن  براي  ازدـي تنميفرق  بشـ اـي بينـه د(   كـن

 نماييد. تذكر را حتماد درج اين كه .لذا خواهشمندماست

 شما: اول سوال واما پاسخ 

 ســوء برداشــتي  بكار ميبريم كه در عباراتي اينكه براي كنم عرض

 مـسلمان  كـشورهاي"واژة آيا اطالق كه پرـسمنـشود ازخود ـشما مي

مابا درنظرگرفتن از طرف" تمهاي ـش يـس ي  ـس ياـس ــ اجتماعي  ـس  ــ

تان كه متفاوتي عودي در آنها وجوددارد )عربـس  واندونزي  و ايران ـس

ل داـق ا هم  را ـح ــه  ـب ايسـ ان  مـق ا هـم د( آـي ايـي دازه  نـم و    غير دقيق  اـن

 واژة  يبگارگير شــما بهاعتراض شــود كهنمي محســوب ناروشــن

 ؟ اينجانب ازطرف غرب

تمهاي تنوع خود به اينجانب يـس يـس ياـس ورهاي اجتماعي - ـس  كـش

ــورها زندگي اين قلب  و در آلمان واقفم غربي  و بلحاظ  ميكنم كش

تغالم يـستمهاي مقايـسه كارم نگاري كار روزنامه به اـش   - حقوقي  ـس

ــي اسـ ـــي اعي  -  سـ ان  اجتـم ــت  آـن ذا  اسـ ه   غرب  اطالق واژة. ـل  ـب

باهتهايدليل ي  ـش اـس اد مباني در اين اـس وـص تمها، خـص يـس فه ـس  فلـس

ــي ــياس ــتس ــرعدم و نه آنها اس  -   حقوقي ازتفاوتهاي اطالع از س

ي ياـس  بحث در حين لزوم كشـورها و در صـورت اينو اجتماعي ـس

 لذا اميدوارم  كرد.  وبدآنها استناد خواهم  تفاوتها را در نظر گرفته  اين

 باشد.  شدهسوء تفاهم رفع توضيح با اين

ب اـن ه  اينـج اي    عنوان  هيچ  ـب ابـه ازـت انبيني  عمليمنكر ـب ا در جـه ـه

دو كشور  . حتيونيـستم نبوده مختلف و جوامع گوناگونملل زندگي

 آن درنزد اكثريت مشـترك  جهانبيني با يك اصـطالح به همسـايه

ــوابق ، برجوامع  اقليمي  گيـهاي  ويژه  و حتي  متـفاوت  ـتاريخياثر سـ

را دارا  متفاوتياجتماعي - ـسياـسي  توانند فرهنگها وـسيـستمهايمي

 درواقعيتهاي  ، نقشيمردم  اكثريت  بيني  جهان  بعضاد آن  باشند. حتي

 ندارد. چرا كه آنان آنهاخصــوصــاد مقطعي اجتماعي - ســياســتهاي

 نظر گاه  دادن دخالت و بدون  قدرتمداران ـسياـستها توـسط بعـضاد آن

 قدرت  مخرب نقش  به من كه ميـشود و در اينجا اـست تعيين مردم

ــاره ــلمان . مالحظهكردم اش ــور مس  زن  اندونزي  بفرماييد در كش
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امروز ما باوجود  شــود، در ايرانجمهورشــود و مي تواند رئيسمي

 برخوردارند قدرتمداران بـسيار بااليي  از قابليتهاي  انياير زنان اينكه

الح "  حاكم ور را به دانند ادارهنمي  "!ـص پارند و زني كـش توانمند بـس

ه ــاالري  روحـي ان  در بينمردسـ ايي  آـن اـعث  جزميتـه ــده  را ـب هشـ  ـك

 اين  به كه  هســتند كســاني رهايند.حال از آن اندونزي  مســلمانان

ناخت نه مسـاله ر ـش ازو كار قدرت از ـس  هردفعه  نگرند، بلكهمي ـس

تباه ديوار اتهام  را پاي و يا ديني مرام يك را  بزرگ ميگذارند. و اـش

ــوـند چرا ـكهمي  مرتـكب  نظر اينـجاـنب  ـبه ــلي  عـلت  شـ  را يعني  اصـ

ت ــاـل درت  اصـ ان  ـق دـگ ادين مرام  آن  را نزد گروـن ا افراد آن  و ـي  و ـي

تبدادي در نظامهاي كنند،لذا مرتبنمي ا دنبالر جوامع ، متفاوت اـس

ــلي ــان با معض ــوند و هرگاهمي مواجه يكس ــورا  ش  دعا را به س

 ميكنند. گم اصطالح

ان كلـش كل به و مـش ه  ـش ود و در تنوعنميحل ايريـش تبدادها  ـش اـس

 حظهوجود دارد تا مال  تجربهصدها نمونه  كه  سردرگمند. در صورتي

ــت قدرت اين كنند كه ــد و  و مرامي هر دين كه اس را ابزار مقاص

 كند. خود مي منويات

 هر دين  در نقد صـحيح  آزادمردم  حق نافي اينجانب گفته اين البته

 .نيستو مرامي

  حقوق   جهاني  اعالميه  كه  شما بايد ذكركنم  اول و اما در مورد مثال

 . و شــاملاســتملتها رســيده نمايندگان تمامي تصــويب بشــر به

ت تمامي انها اـس اه در دوران كه . زمانيانـس ابق ـش از    اعالميهاين ـس

د اكثريت ايران طرف اء ـش لمان ايران ملت امـض  در آنبود، هم مـس

ــتر درنظام مراتب به وهم زمان   حقوق  اين فقيه مطلقه واليت بيش

ده نقض  كليه  ابتدايي حقوق  بلكه زنانتنهادر مورد حقوق . )نهاندـش

هروندان تند كه مردم توده (. اينـش  حقوق  در اكثر موارد ناقض نيـس

با   در تقابل كه اســتقدرت  و ســازو كارهاي روابط خودشــانند اين

ــياري حقوق اين ــور كهمبارز در درون زنان قراردارد. بس  براي كش

دانند، خود مي مسـلم را حق كنند و آنمي مبارزه حقوقشـان ايفاي

خود را در تضـــاد  بيني جهان كه اســـتنيز مســـلمانند لذا بديهي

ــلطه از طرف وتكليف با تعيين دانند وليخود نمي باحقوق   گران  س

ــطح چه ــطح و چه خانواده درس ــتم دولت در س ــيس  مقابله  به وس

ــته  درغرب  را زنان حقوق  تدريجي احقاق كههمانگونه اند وبرخاسـ

ــتگي  تنـها با مـبارزه ــعان   با درگيري ناپذير خودو اغلبخسـ  با واضـ

نيز تنها از مـسير  ايراني ميـسر ـساختند، زنان در كـشورهايـشانقوانين

 و مطالبات   مبارزات  خود در صحنه  غيبت  و بي  و حضورفعال مبارزه

 جوامع  درسطح  زنان  مبارزات  يازند. بينمي  آنها دستخود بد  حقوق

ه مختلف اس مختلف  ها وفرهنگهايبا انديـش ان فطرت بر اـس  يكـس

ــاني ارـگانـيك ارتـباطي ــت و انسـ  مرتبـطه  ظروف و مـثل برقرار اسـ

اط ديگر در ارتـب ايـك ل  و ازهم  ـب اـب اثير متـق د. از اينرو من ميـت ذيرـن  ـپ

ــترك قدرت لژيبا ايدئو  مبارزه  به  با اذعان زنان تمامي را كار مشـ

ان ا در جـه اوتـه هبيني  تـف ـــت ا دانسـ ا و فرهنگـه ه دانمو مي  ـه  .چرا ـك

با هر  ايرا در هر جامعهزنان تمامي انســانيهويت قدرت ايدئولژي

 دهد. و مي قرارداده مورد تهاجم و بومي رنگ

ــورة  13  درآيه من دين ــمـيت احترامحجرات سـ ـــناختن و برسـ  شـ

اي اي  آموزد و تنوعرا مي  مختلف  هويتـه ه  فرهنگي  هويتـه  را الزـم

 ميداند. اشارة آنان و ممات حيات ازيكديگر و ادامه بشريت شناخت

 اصــالت قدرت به كه هايي انديشــه  هايريشــهبودن   يگانه به من

چـهمي نظـامهـاي  دهـد  نظـامهـاي  چـه  بيغر  ليبرال  در  از    در 

يدههم تي  فروپاـش ورهاي و چه  كمونيـس المي  دركـش د   به نه اـس قـص

 از ـسر هـشدار به آنها بلكهناپذير بين آـشتي ايجادتـضاد و چندگانگي

تركي اد   اين كه  بود و هـست  تهديد مـش وـص فرهنگها وهويتها را خـص

 دهد. و مي قرار دادهرامورد هجوم زنان

 مشـروط  غربي جوامع گيريها دراين و تصـميم قوانين "ييد گومي 

از  خارج با آن مغايرتو در صــورت انســانها بوده تســاوياصــل به

وباعتبار و ملغي ود و قابلمي  محـس وي حتي دعوي طرح ـش  از ـس

  "باشد.مي شهروندان  عاديترين

ــال  آلـمان  . در همينبـياورم  دو مـثال   ـكه   جواني  دختر ـخانم  قـبل  سـ

 كارآموز مكانيكبود چون در ارتش مكانيك كاردر رشـــته خواهان

 هاي  دررشــته زن با اســتخدام ارتش  بامخالفت اينكه علت بود، به

ه  ارتش  فني ه  مواـج ــد ـب اه  شـ اـيت  دادـگ انون  حـم ــي   از ـق ــاسـ   اسـ

روحه كايت  دركالـس ياري وي يلوك بگفته از وي كرد. قبل ـش از   بـس

تخدام ارتش بامخالفت زنان ده آنان با اـس  اين  به بودند ولي  روبروـش

ــكايت دادگاه ــرفنظر كردند. منتهي و از حق نكرده ش  اين خود ص

 شــكايت خود اصــرار ورزيد و بطرح بر ســرحقوق جوان دختر خانم

ـــكاـيتن  دادـگاه  آن  مـيدانممن  ـتا آنـجا ـكه  ـكه  پرداـخت را    وي  يز شـ

ــخيص  برحق در مورد   ارتش  اداري  داد و قرار شـــد قوانين  تشـ

 نيز با ـشكايت ـسربازي از خدمت زنان  تغييريابد و معافيت اـستخدام

 نيز بايد رســيدگي و بدان رفت ســوال زيرعالمت دختر خانم اين

از   ارينباشــد. بســي و زنان مردان بين در قانون  شــود تا تبعيضــي

 شــدند و معافيت  خانم اين معترض مطبوعات خانمها نيزدر ســطح

ربازي خود را ازخدمت يخود و نه  نفع به ـس لب تبعيـض ير ـس  در مـس

 خود دانستند و... حقوق

ال بياد دارم بت به قبل چند ـس ما  زن روزجهاني مناـس ور ـش در حـض

  -  سـياسـي موقعيت نبا عنوا سـخنراني در برمن  ايدرجلسـه من

اعي ان  اجتـم ام  زـن ه  والـيت  درنـظ ه  فقـي ــت كردم  اراـئ ا ليسـ  . در آنـج

 در آن از تحصـيل زنان در آن كهدانشـگاهي تحصـيلي هايرشـته
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ته ته در ميان . از اتفاقاند را برـشمردمـشده ها محروم رـش  هايي  رـش

مردم كه ته برـش ي  رـش اورزي مهندـس يـش  وخاك كـش ، نيز وجو ناـس

ت ته كه داـش ي هايدررـش ناـس جوي كارـش د دانـش  پذيرفته زن ارـش

 شود.نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  نموـنه  ـباب  ومن  ترتـيب  اين  ـبه  يعني ـــت ــيلي  رشـ  اينـجاـنب   تحصـ

  به  آن ومقطع ايران  خاكهاي نوع در بارة و تز اينجانب  كشــاورزي

 فقيه  مطلقه  واليت  در نظام  تحصيل  قابل  باشممي  زن  آنكه  واسطة

  عالقه  رشــته اين و به  هســتم مســلمان اينجانب باشــد. خوبنمي

 جهان  . پسامپرداخته رشــته اين تحصــيل به ودر آلمان امداشــته

  اين  كه نداشـته رشـتهدر اين زن من با تحصـيل مخالفتيمن بيني

 در هيچ زن تحـصيل مخالفمن دين كه ريم. بگذامرابرگزيده رـشته

 و مـسئوليت را وظيفه علم تحـصيل هيچ نيـست كه تحـصيلي رـشته

ته نيز به آلماني خانم داند. آنمي زنان ته عالقه  مكانيك رـش و    داـش

و    نداريم اطالع و شـــما از آن و من داشـــته كه بيني با هر جهان

تهم الزم ته نيـس يم داـش لمان  باـش يحي)مـس ،  ، بودايي ، يهودي، مـس

الد بي يل ، و...( آنمرامهندو و يا اـص ور  .خوبكرده را تحـص در كـش

د ـكه  ـقدرتـمداراني  من ــلـمان  من  ـحاكمـن ـــيل  را از حق  مسـ  تحصـ

ور آلمانميمحروم ان حق جارينيز قوانين  كنند و در كـش را بر  ايـش

تا   كنم اگرـشكايت بود. من ندانـسته ملحوظ دلبخواه در محل ـشغل

 خانم شــود. وآننمي اثر داده ترتيب برجاســت رژيم اين كه زماني

كايت ود. در يكمي اثرداده ميكند و ترتيب ـش يسـتم جا يك ـش  ـس

ــتبدادي ــي اس ــياس ــت حاكم س ــتم  يك نه  ودر جايي اس ــيس  س

ما دارد؟آيا در  هايبيني جهان به  يربط چه مساله . ايندموكراتيك

ــلمان بزرگترين ــورمس ــين  كش  عبدالرحمن كه تا زماني جهان نش

كشور آن مردم اكثريت دين مثابه  به جمهور بود اسالم وحيد رئيس

ــد زـنان  دين  عنوان  ـبه ــد رشـ  رئيس  محض  بود و ـبه  محكوم  ضـ

از ـسر    دـست اـصطالح ر بهـسوكارنو ديگ مگاواتي خانم جمهورـشدن

 كنند؟!! را حاضرند تبرئه بر ميدارند واسالم اسالم

دين  بر طبق  پس اور چـن ان  ميليون  ـب ــلـم دونزي  مسـ  در اين  ، زناـن

اورمنعي االترين  براي  ـب ام  احراز ـب دـگان   اجرايي  مـق دارد. زور گردانـن  ـن

ام تنـظ ه  والـي دين  فقـي ــالم  نزد منتـق اردارد    اسـ د اعتـب اور چـن ا ـب و ـي

 ؟ اندونزي  مسلمان ميليون

ــاره  هكرده  اشـ د ـك اي: “ بر خالفاـي ــورـه ــالمي  كشـ امي   اسـ  تـم

ــورـهاي ـــما از آنـها بعنوان  ـكهكشـ  ميبرـيد ـبا ملزم   ـنام  "  غرب"  شـ

 بـشر در اـصول  حقوق جهاني اعالميهخود به اـساـسي قوانين ـساختن

  ـصحه  قيد و ـشرطي نها بدونانـسا خود ـصراحتاد بر تـساوي نخـستين

  "اند. گذارده

ه  در اين الي  زميـن ان  مـث دمتـت ه  كنمميعرض  ـخ ا مالحـظ د    ـت ايـي فرـم

ما آن كه نيزآنچنان غرب ور مي ـش اويرا تـص انها  فرماييد برتـس انـس

 ســوم   خود و جهان شــهروندانو بين اســت خود را پايبند نكرده

 ترند!! طبقمساوي خودشان روندان. شه است قائل اـساسي  فرقهاي

ي حقوقجهاني اعالميه  23  ماده خـص رهر ـش داردكاركند و  حق بـش

 بخشــي و رضــايت منصــفانه برگزيند وشــرايط كار خود را آزادانه

د و در برابر بيكاريبراي تار باـش ود. و همه حمايتكار خواـس  حق ـش

بگيرند    مزدمـساوي مـساويكار  در مقابل تبعيـضي هيچبي دارند كه

يب كارگرانكه دانيمو... و مي يارآـس ار بـس تند مهاجر از اقـش پذير هـس

 بين متحد معاهدةملل عمومي مجمع آنان بهبود وضـعيت لذا براي

 آنان خانوادهمهاجر و اعضـاي كارگران تمام ازحقوق حمايت  المللي

 امضا كننده  تعداد دولتهاي  . اما چوناست  كردهتصويب  1990را در  

معاهده  اين ( نرســـيدهدولت 20) الزمحد نصـــاب  به  معاهده اين

ــت  اجرا در نـياـمده  هنوز ـبه  آنهم  دوـلت  8تنـها    1997ـمه 31. ـتا اسـ

ني ر، بوـس لز، و ـسري، مراكشهرزگوينمـص يـش  ، اوگاندا، فيليپين، ـس

ــاءكرده  مـعاـهده  النـكا اين  اغـلب   ميفرـمايـيد ـكه  الحـظهاـند. مرا امضـ

كـه  اين ــورهـا  ارة  تبعيضرفع  خواهـان  كشـ ـب  كـارگران   اين  در 

 ميشوند. محسوب  مسلمان  اند جزءكشورهايمهاجربوده

ــانهاو بهره خريد و فروش مجازات  معاهده ــي انس ــپي كش  از روس

ته به1951در  گري د. تا   اجرا گذاـش  دولت 77تنها  1977 مه 31ـش

اند  و آمريكا آنرا امضــاء نكرده آلمان  ميانبودند. در اين ضــو آنع

،  هرزگوين  ، بوسـني، اتيوپيآذربايجاناسـالمي  كشـورهاي نام ولي

ان  ، يمن، مراكش، فيليپين، اردنليبي دـگ  و...را جزو امضــــا كنـن

ـــماو خوانـندـگان توانمي مالحـظه و  زميـنه را در اين گراميكرد. شـ

 پرسش  عنوان  تحت  Leah Levin  كتاب  بسيار به  ارد مشابهمو

 . دهممي بشرارجاع حقوق در باره و پاسخ
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ــاحـبه  اينـجاـنب  اول  حرف  ـبه  بر ميگرديم  پس دو   ـكه  در آـغاز مصـ

)در هر  قدرتبر بنياد عدم و ديگري قدرت برمبناي يكي برداشــت

 دارند. اصولي ( تفاوتهايوايدئولژي و دين مرام

با   مبارزه براي  " غربي"  ازكشـورهاي در هيچيك "شـما ميگوييد:

تثمار  "با   و در مخالفت عدالتيبي يه زنانبه "اـس ود كهنمي توـص  ـش

ــئوليت و در پذيرش آوري بمانندو در نان در خانه خود و  اداره مسـ

 "ننمايند.  شركت خانواده

كار  هم بسـياري زنان غربدر همين كه بگويم  بايسـتي پاسـخ در

ــاد  دارند وهم  را بعهده فرزندان و ســرپرســتي دشــوارتربيت بعض

 تربيت  ودرزمان آنهاست نيز بر عهدة امرار معاش فرساي كارطاقت

ــتي ــرپرسـ  امر ـنه ـندارـند. اگر اين ـها نيز ازاينـكار مـعافـيتبـچه و سـ

 جز اـستثمار بر آن به نامي ـشود اينجانب  تلقي وظيفه بلكه اختياري

تدالل طبق ! وگرنه نهمنمي تي اـس ما بايـس د كه ـش ور  معتقد ـش كـش

 مـخارج  ـمالي  ، ـتامينامور ـخاـنه  گرداـندن  وظيـفه  زـنان  درآن  پرو ـكه

ــتي ،كار درمزرعهخانواده ــرپرسـ  ها را يكـجا دارند واغـلببـچه و سـ

ـشود   محـسوب زنان اند، مهد آزاديلميده  زيرآفتاب و پـسران انمرد

ا عـلت  زني  !و هيچ ه  در آنـج اش  اينـك ار امرار مـع ه  "  حق"  ـك  ـچه  ـك

ــوب وظيفه كنم عرض ــتثمار نمي اومحس ــود، اس ــود !! در ميش ش

ـسوـسياليـستها و  ائتالف نـشد كه باعث زنان  مگر مبارزه  آلمانهمين

 ســخت  ، قوانينايجادتعادل مجبور شــود در جهت 1977درليبرالها  

 العمر توسـط  همسـر بطورمادام هزينه كنند؟ پرداخترا وضـع نفقه

 يك  اســالم باشــد؟ تازهرا دارا مي درآمد باالتري ســطح كه طرفي

ت عقيده نهادآن اـس ي تواند از طرفنيز تنها مي  و پيـش  اين كه كـس

نهاد را بپذ الم يرد بهپيـش  آلمان قانون مثالد مثل اجرا در آيد.خود اـس

 براي  ـسازد. پيـشنهاد اـسالماز آن اطاعت ـشما را مجبوربه كه نيـست

 تربيت   مثل  زمان  هم در دوجبهة  فرساي  از كار طاقت  زنان  معافيت

و    كار تربيت  كه. هر مادرياست بوده خانواده  ماليو تامين فرزندان

اينكار  داند كهباـشد مي گرفته جدي را اندكي  فرزندانش ـسرپرـستي

ه ا ـچ ــتلزم  ميزان  ـت ــوار ومسـ ــرفدشـ ت  صـ توـق اـي و   ، و نيز كـف

تگي ايـس د. زيراكـسبمي مادران اطالعاتي - علميـش  علوم اين باـش

. آخر چرا بايد بعد كار را تنها زياد اـست وقت  ـصرفنيز خود مـستلزم

درآمد ميـشود محدود و محـصور كرد؟آيا   كـسب موجب كه ريكا به

ـــيل ــي  ، فـعاليتـهايعلم تحصـ ـــياسـ كار  فرهنگي - اجتـماعي- سـ

 گفته  دارد؟ كجا اسالم  اقتـصادي ـشود؟ وكار تنهاجنبهنمي محـسوب

 كجا زنان فعاليتها نشــوند؟حتي نوع بمانند و وارد اين در خانه زنان

ــادي  را از فـعاليتـهاي ــب  موـجب  ـكه  اقتصـ ــودمنع  كسـ  در آـمد شـ

تكرده تقل كار را مالدر آمد آن ؟ اال اينكهاـس ته خود زن مـس  دانـس

 را بر عهده  وظيفه اين بلكه  اسـت ندانسـته زن را وظيفه آن وخرج

نيز   منع آن كردن را ازخرج زنان حال در عين . ولياست مرد نهاده

ــته آنان وظيفه  تنها نكرده ــتندانس ــاف قدري . پساس  بخرج  انص

 مسـلمان   از خانمهاي مانيسـتند بسـياري ايران.مگر در هميندهيم

ــهيمند.كجا از نقطه خانه كار ميكنند و در خرج كه  نظر عقيدتي  س

ــوري ار در هر كشـ ا بكـن انوني  ميتوان  )حكومتـه د    بر خالف ـق اـي عـق

اند؟ در روبرو شــده كرد( با منع و بزور حقنهكرد  وضــع مردم عامه

ده ــاساكراه    ـكه  عقـي دارد. بر اسـ دينفي  الاكراه  وجود ـن در خود   اـل

ــت  و زوري  اكراههم  آوردن  عقـيده   عيني   نموـنه  ـيك  . مجبورمنيسـ

ديگري  تا از كس مثال بياورم را برايتان خودم شــخصــي زندگي

 و كم از چند و چون اينجانبهر حال  به ونباـشم. چ نگذاـشته مايه

و اجـبار وجود دارد   اكراه  در آن  ـكه  خود بهتر آـگاهم  زـندگي  و كيف

 تحصيالت . هممسلمان هستم ، زنينمونه بعنوان خودميا خير. من

از   وهم  امنيز روبرو نبوده  امعقـيده  از طرف  و ـبا منعي  امكرده  ـعالـيه

در و هم امبودهفعال اجتماعي - ســياســي درفعاليتهاي جواني اوان

ان ــاورامور تربيتي  بعنوان  آلـم اعي  -  مشـ ار مي  اجتـم  . وچونكنمـك

ــادهاســتدر آمد تنها نبوده    كســب هدفم ــتي  ، گش  بيشــتري  دس

ـــغل  و حتي  دارم  خودم  فـعاليتـهاي  نيزبراي ـــياري  درشـ از    خود بسـ

ايف ــئولـي  وـظ اري  تپرمسـ ام  را بطور افتـخ  . در انواعدهممي  انـج

كلهاي رفاد جهتاجتماعي  تـش ب ـص اعت  و افزودن تجربه  كـس  بربـض

 خود صـالح هر جور كه را هم و درآمدم دارم خود عضـويت علمي

 خانواده در مخارج باشـم . اگرمايلكنم خرج دارم ، اختيار تامهبدانم

 و خيريه اجتماعي - در امورـسياـسي نباـشم ايلاگر م  ـشومميـسهيم

ــرف ــميمكنمميص ــت خودمبر عهدة  گيري. اختيار تص  و هيچ  اس

دو   تربيت براي كافي و وقت  كنمفشــار وتنگنا نيز نمي  احســاس

ي - علمي  فعاليتهاي و درمجموعه نيز دارم فرزندم ياـس غلي- ـس  ـش

ــاس ــادي  خود احس ــد وآزاديش نيز   و فرزندانم ميكنم كامل ، رش

 ، احساس دارم  و فرصت آنهاوقت  باشند براي مايل  هر وقت  ازاينكه

ــان ــايتش در كنار  در خانه  را هم  زيادينمايند. وقترا ابراز مي  رض

ــرمي ا بسـ ــاـئل  واز طريق  برمآنـه اط  نوين  وسـ ل   جمعيارتـب  از قبـي

فــاـكس ـتـلـفن  كــاـمـپـيوـترو  ر  و  كــار  را    ـنگــاري  وزنــامــهـنـيز  ـخود 

 در ارتباط وسـائل همينشـما نيز از طريق و بانشـريه دهمميانجام

 اش  بيني جهانو بر اسـاس اسـت  نيز مسـلمان . همسـرمگيرممي

هخود نمي  حق د مرا در زميـن ــد راهم  منع  ايداـن ا سـ د و ـي گردد كـن

العكس ه  ـب د ـكهخود مي  وظيـف ه  داـن ــتظهر ـب ــ  مرا مسـ انيپشـ و    تيـب

ياـسي   هايازفعاليت  فعاليتهايم خود در تمامي ـصميمانه همكاري  ـس

از اطو   ـخاـنه روزمره  و ـكارـهاي فرزـندان ـتا تربـيت  گرفـته اجتـماعي  -

ــهم نيز به و پز و...كند. من و پخت ونظافت كشــيدن خود او را  س

در   ما توافقي و ـسد او نيـستم. بين نمايممي همراهي  درفعاليتهايش
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وجود دارد و   فرزـندانـمان و تربـيت و ـكار بيرون امور ـخاـنه اداره نحوة

ــاس در  كا ر را اينجانب. پسنماييممي عمل  توافق آن هر دو براس

بازار  اين " توليدات"در   شــدن بازار و ســهيم به عرضــه كار براي

ــه ــترده  و كارمفهوم بينمنمي خالص ــيار گس  بيني در جهان ايبس

در  ، ابتكار وشــركت، خالقيت، ابداعرهبري دارد و شــامل اينجانب

 كه  بابت از اين نه آوردمشود. اينها را نمونهمي  گيريفرآيند تصميم

ي وـص ت ممكن خود را كه امورخـص له اـس  خارج خوانندگان  ازحوـص

 كنم عرض تاخدمتتان  عينو نمونه يك . بلكهباـشم كردهباـشد بيان

ــدني ــي چه حال . خوبو آزادانه وكامالد مختارانه اســـت شـ  كسـ

ــطـكاك  كمترين  ـكه  الگويي  را از اجراي  نوعي  تواـند منمي را   اصـ

اختيار و   در كمال نمايد؟ وقتي دارد منع كه  اـست داده نـشان تجربه

 شود؟ ميامانج و رضايت با شادي و همراه آزادانه

ــرم  من  ـكه  ـكاري  اول  كرديم  تجرـبه  اين  موفق  در اجراي  و همسـ

يكديگر را كنار  به خود فكر ـسلطه بيني جهان براـساس بود كه اين

 آزاديو فراخناي ـشناختيم خود را برـسميت يكـسان و حقوق  نهاديم

 نهاديم اين خود را بر ســعي واغلب دانســتيم نهايت يكديگر را بي

رشـــد يكديگررا روزبروز با  زمينه بلكه ســـد يكديگر نباشـــيم كه

  طوالني تجربي  پروسه  كار در يك  . و اينعملكرد خود فراخترنماييم

ــور بود و هر روز ـجدـيد روز ـبه  خود بود در اينـكه   زدن  مـحك  ميسـ

ه ه  آزاديـب ان  ـك لكنيمگفتگو مي  از آن  در بـي ا ـچ  ، در عـم د    هـت ـح

 با همسرانشان  ديگريتوافقي كه هستند زناني حال . خوبپايبنديم

در  دارند همكار ندارند و دوـست تقـسيم نوع اين بهميكنند و عقيده 

غول  كار يدي ند وهم  مـش ب باـش خود  وظيفه در آمد كنند و هم  كـس

ــرف آنكه مختارانه انتخاب دانند و نهمي  هايزينهه در آمد را صـ

انواده د وهم  ـخ ــتي  كنـن ــرپرسـ دان  سـ ده  فرزـن د وهم   را بعـه  بگيرـي

اي ارـه ك  منزل  ـك ه  راـي ام  تـن د.خوب  انـج ه  دهـن د.ـچ ارـن د مخـت دهـن  ـب

ده ه  ايعقـي ل  ـب ا تحمـي ذريماســـت  شـــدهآنـه ه  ؟ بـگ ده  ـك  عقـي

 كه  پذيرد. همانگونهپذيرد يانميمي يا آدم نيســت شــدنيتحميل

 امور خانواده شــناسماير جامعه لئوپولد روزن آلمانيسشــنا جامعه

ــد درهمين اني  مينويسـ ه  آلـم د چون  ـك ان  الـب ه  زـن ان"ـب  "آوري  ـن

  گواهي  بدونكه درصــد از زناني  87شــوند،مشــغولند، اســتثمارنمي

كنند مي خود را تامين زندگي ميكنند مخارجزندگي با مردي ازدواج

بايد  آن درصـد از عهده 80كرد  تامين نيز بايسـتيها را و اگر بچه

ــاوي  حق  ازقبول  ـعاـمه  بر آيـند. و ـبا وجود مقبولـيت  ، ـكار ـخاـنهتسـ

ورت در نزد آلمانيها بندرت مرد وزن ميان د از   92گيرد.  ميـص درـص

ــركت امور خانه مردها در اداره ــدهنوز لباس   87كنند.  نمي ش  درص

تهاند و ظرفاطو نزده ها را تميز درـصد نيز هنوز پنجره 75اند.  نـشـس

 "اند.نكرده

 را به عمالد مردان  " اـست آور خانه مرد نان "تفكر  ":  ايد كهنوـشته

 "اختيارهر چيز حتا  و صـاحب اسـت رسـانده خانواده رياسـت مقام

 ". استساخته " همسرش اراده

درصد   87  موجود در زندگي  .آيامرداندارم  از شما پرسشي  در جواب

ناس ماير جامعه كه زناني آور  خود نان ميبرد كه نام ازآن آلماني ـش

 مـسئوليتند كه آنقدر بي زندگيـشان يا ـشركاي هـستند وهمـسرانـشان

 مقام  كاذبرـسانند، احـساسنمي  نيز ياري را در كارخانه همـسرـشان

ــت اسـ انواده  رـي د؟وقتي  ـخ دارـن ا  را ـن هـم ا وظيـف ــاـه اشـ د ـپ اي  نـن  تنـه

 در كار خارج زن را نيز باوجود ـشركت خانه  كارهاي دانند كهميزن

 دهد؟ ، نيز انجاماز منزل

ــالهگرامي مدرس خانم نه گردد بر مي ديد قدرتمدار مردان به  ، مس

 ، ايراني و غربي وـشرقي  و غير مـسلمان مـسلمان ديد مختص و اين

 .نيست و آلماني

 مبارزه  با دين بشــدت كه ســابق كمونيســتي در ســرتاســر جوامع

دانستند ها ميتوده را ترياك  دين  ماركسيسم  شد وتئوريسينهايمي

اند بودند، نبوده  مشـــغول بكار امرار معاش مردان نيز همراه و زنان

ه  مرداني ار اين  ـك ه  تفرعن  دـچ داراـن ه  زورـم د ـك ـــن اشـ ــاس   ـب  احسـ

ــت ــاـحب  را كرده  ـخانوادهرـياسـ د و خود راصـ ـــن اشـ ار اراده  ـب  اختـي

 آوري نان"در  زنان شــركت و بعلت بدانند؟ اگر نبوده همســرشــان

االري" ت جوامعدر اين  مردـس كـس ت بوده خورده ـش  مردم  ، پساـس

 داـشته جوامعاين از ـسازو كارهاي تام  رـضايتو مرد بايـستي زن چه

تيب ند و دو دـس يده آن تمام درحفظ اـش ند و حداقل كوـش  بعلت باـش

تاورد مهم اين ده كه هم  دـس ي ـش يتمها جلوگيري  آن از فروپاـش  ـس

ورتي آوردهبعمل ند. در ـص  را گزارش آن امر عكس واقعيات كه باـش

كل بدترين و مرد به زن جوامعميكند و در آن تثمار واقعـش  مورد اـس

 شدند.

و   زن ذاتي تساوي اگر به با هرمرامي هر انساني اعتقاد اينجانب به

 ديگري اراده  و ـصاحب  اربابياحـساس وجه هيچ به مرد باور داـشت

 مرد.باشد و چه زن رانخواهد كرد. چه شدن

اس احب احـس دن ديگري اراده ـص ه  به ـش بر  مبتني راهنماي انديـش

ــود و ـنه مي  اخالقي  تفرعن  اين  بر ميگردد و موـجب  زورـمداري  شـ

در آنها  كههايي بسـا خانواده ، چهيا نبودن" آوربودن نان" الزاماد به

 ندارد و همسـرش از خانمش مسـتقل اراده ولي آور اسـت مرد نان

ــميم  اراده  ميكـند وآزادي  و تكليف  او تعيين  براي  وي  براي  و تصـ

و  زن آزاد منـشي گردد بهبرنمي آور بودن نان . اينها بهنيـست قائل

 گردد.مرد برمي
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ــه زنان حقوق احـقاق براي كرد و آنرا    مـبارزه  زورمداري بايد انديشـ

ار كرد. و آموزش  بي ان  داد و آن  حقوق  اعتـب كرد   را تبليغ  بينيجـه

 برابر. سانها را درحقوقداند و انانسانها مي راذاتي حقوق اين كه

 قبل ـشماره آنرا درمـصاحبهـصريح نص كه آياتي اـستناد تمامي و به

 ديني  تـصور ـشما چنينبر عكس ، اـسالمآوردم تالش خود با نـشريه

 داند. انسانها را برابر مي كه است

 ه شد تامين بيني جهان خود را در اين كامل نيز اگر آزادي اينجانب

ــمني ديدمنمي ــتم با خود و هويت دش اعتقاد   اين به كه خود نداش

ــت ديني تبليغ به وتازه بگروم ــالب كه يازم  دس  خود من  حقوق س

 !!  است

ــترده زـنان  "وـظايف"  دايره اعتـقاد اينـجاـنب ـبه  و ـتازه  كردن  را گسـ

ام ذاردن  را آزادي  آن  ـن دان  ـگ اف  و ـب  از انجـام  مردان  كردن  مـع

غلي ويژگي بعلت . مننيـستچاره  راه  مـسئوليت   تجربه  درآن كه ـش

 آشــنايياز نزديك آلماني هاي ازخانواده ، با ســاختار بســياريدارم

ــب ــي  و ـبه  امكرده  كسـ ــترسـ  ـكه   آلـماني  . اكثر زـناندارم  آـماردسـ

تي رپرـس ان تنهاي ـس ئوليت دارند را برعهده فرزندانـش  گريزي از مـس

ران ابق همـس ركاي ـس اكيند كه خود ناالنند. اغلب زندگي و يا ـش  ـش

ــئوليت را بي آلماني ، مردانمخارج  تامين با قبول  آلمان دولت  مس

ــت گردانده ــوند كه متوجه اينـكه محض . بهاسـ  اي بـچه نطـفه بشـ

و  مانيمند و ما ميدهمي فرار را بر قرارترجيح اســت منعقد شــده

امور   اداره بشـــود زيرپوشـــش و يا اگر عارمان دولت هزينه  كمك

  در آمد مشغوليم   كار و كسب  تا عصر به  از صبحهم  برويم  اجتماعي

ــتي  و هم ــرپرسـ ه  سـ دهبـچ ا و ازعـه ه هر دو بر نمي  ـه د و گرـن  آيـن

ان كل دخترانـش دند و جهتنميمواجهه  با مـش اوره  ـش  بخش  به مـش

ـــياري گردـيدـند. البـته نمي  ـمامنتـقل ــتـند بسـ از   نيز ـكه از زـنان  هسـ

 حرف  دهـند. منتهيمي انـجام  آيـند و هر دو ـكار را ـبا همبرمي  عـهده

ت اين من ياري كهاـس ورهاي  درهمين اجتماعي از واقعيات بـس   كـش

 بي غر  موجود دركـشورهاي ـشما از بهـشت كه تـصويريعكس غربي

 ميكنند.  ايد، راگزارشكرده ترسيم

ـــته  ـقانوني   و هيچ  مـقام  هيچ  غربياز جوامع  در هيچـيك"اـيد: نوشـ

ــت ــيو نقش  وـظايف  و ـيا مردان  زـنان  براي  ـكه  نيسـ  تعيين  ـخاصـ

ر در طي آري "نمايند.  ير تحوالتش بـش ع  مختلفي قوانينـس  را وـض

در  آلمانيشــناس مردم فريش نظر خانم ميكند. بر اســاسو تجربه

 وزندگيـشان جان از ازدواج پس زنان از ميالد مـسيح قبل قديم روم

 همچون و مردساالري  است  آمدهمرد در مي  مطلق  قيموميت  تحت

ــت  كرده عـمل خانواده  قرمز در تاريخ نخي ــترك  . زندگياسـ  مشـ

ــورت آزاد امـكانـپذير بود    مـعهـجا  تنـها در ـيك  ابـتدائيش  هرچـند بصـ

wilde Ehe  يك در آن ( كهازدواجقرار داد و بدون بي )زناشــويي 

ــتمردمي  كـند،آنچـنان   زـندگي  زن  ـبا ـيك  عـقد ازدواج  ـبدون  توانسـ

 و منزلت  باحقوق زناشــويي  " آنرا بعنوان روم رايش بودكه محبوب

 زناـشويي  نوع اين  1563 لدر ـسا بود. تازهـشناخته رـسميت به "  كم

ـشد.و   اعالم ممنوع رينتدر تي كنـسيلاز طرف و منزلت حقوق بي

د. قبل طالق اجازه ود و دو  توانـستمي هركس از آن لغو ـش جدا ـش

ــهروندان  مايل و هر چند بار كه كند. هر نوع ا زدواج باره  بود. و ش

ورهاي عي 18 در قرن غربي  در كـش ق اولين كردند براي ـس  بار عـش

ــكس ــويي  و سـ اشـ پيوـند    بهم  ـكاـمل  مجموـعه  ـيك  رابعنوان  و زـن

 "دهند.

ـــناس  ـماير ـجامـعه لئوپوـلد روزن ــت  ديگر آلـماني شـ در  ":معتـقد اسـ

 در شـرف  فرهنگي شـكسـت اروپا يك در سـطح صـنعتي دورران

ترش ت گـس ه يكي زن 4. از هراـس نين مابيننفر مرد  و از هر ـس  ـس

ال 44تا   21 هيكي ـس هرهايمي تنها زندگي ، در فرانـس  كنند. در ـش

ــهروندان ازنيمي بيش و پاريس زوريخ مثل بزرگي ها در خانه از ش

انـهاي ارتـم دگي  نفره  ـيك  وآـپ د. اينميزـن ل  كنـن اـي ــت   تـم ا برداشـ  ـب

با   ا شــغلب زنان  آلمان دارد. درهمين همخواني صــنعتي اززندگي

تا و   2 و بندرت يكي كنند و يا بچهنمي درآمد بااليا اصـــالد ازدواج

ال 15 آنهم ي بعد ازازدواج ـس ي اوقات و بعـض الگيدر اواخر ـس . و ـس

ما نمي كه  "خانه" آن كه ميبينيم از طرفي الم   از كجاي دانمـش  اـس

ـــي  درآن  ـماـندن  را ـبه  زـنان  اتـخاذ كردـيد ـكه  ميكـند، و امري   هتوصـ

ــت حقيـقت خالف ــنعتياسـ  تنـها ديگر زـندان نيز ـنه  ، در دـيد فراصـ

ــوب ه  محسـ ــود بلـك أمن  نميشـ ادي  آرامش  ـم ه   و نـه اطـف أ ـع  ملـج

وب ود كهمي محـس وم موج ـش دد بازگرداندن تمدن ـس اقتدار   در ـص

انها در آن اوقات وگذران بدان ت انـس تظهريد كهاـس  .خود حتماد مـس

ندگان  وهايدي الوين ناس تافلر نويـس رـش  موج  در كتب آمريكايي ـس

وم وي ـس از   پس دوران  )تمامدوم جديد خود با نقد موج تمدن و بـس

ميكنند و  توصـيف را كامالد ضـد خانواده تمدن (آنصـنعتي انقالب

هرها كه به مهاجرت "ميگويند: ده ضـروري دوم در موج ـش بود  ـش

ــته ــت را از هم خانواده رش ــس ــادي وبحرانهاي  گس ويرانگر    اقتص

خود،   خويشاوندان خود را از زير بارگران كه داشت خانوارهارا بر آن

 كوچك  و كوچكتر شـوند. وخانواده  رها سـازند و كوچك ناخواسـته

 از ـسرمايه اعم ـصنعتيجوامع همه اـستاندارد مورد قبولنوين الگوي

و پاگير  دسـت بزرگ خانواده گرديد چرا كه  سـوسـياليسـتو داري

 نظيرـسوختهاي  "ايهـسته خانواده"بود. و  ـصنعتيدوم موج الزامات

 درزمره ايزنجيره يا فروشـگاههاي آهنذوب  هايكارخانه فسـيلي

 عظيم ـشكاف در آمد. و همان دومموج جوامع همه  مـشخـصه وجوه

 جدا سـاخت را از توليد كننده كننده مصـرف دوم موج در جوامعكه

ق كار را نيز به يم دو ـش قاق كرد و اين تقـس  خانوادگي  برزندگي انـش
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.  گذاشــت عظيم  افراد تاثيري دروني و زندگي دو جنس و نقشــهاي

اورزي اول در جوامع ركـش  انجام يا درخانه ( كار اكثراد در مزارع)عـص

ــد و مي ــادي يك  اتفاق به افراد خانوادهش ــكيل  واحد اقتص  را تش

د. حتيمي د نوع  اغـلب  واـحد تولـيدي  در داـخل  دادـن ـكار را    افراد چـن

ا توـجهمي  انـجام ــل  ـبه  دادـند و ـب  ـيا تـماـيل  بيـماري  عـلتـيا ـبه  فصـ

 فرد ديگرانتقال به شــد يا از فرديمي نقشــهامعاوضــه شــخصــي

 و آلمان در ســراســر انگلســتان شــدنبا جاري دوم . موجيافتمي

  منتقل  كارخانه به وخانه و ديگر كشـورها كار را از مزرعه وفرانسـه

ــتگي متـقابل كرد و ميزان  موفقيت دادو مثالد عدم را افزايش وابسـ

ــلي  ـكارـخاـنه  ـيك ــه  ـيا ـكارـخاـنه  آهنذوب  اصـ ــيشـ  در تحوـيل  شـ

ـــهاي ـــفارشـ ــروري  سـ ــازي  اتوموبـيل  رـخاـنهـكا  ـيك  ضـ   تـحت   سـ

اثر  يا اقتصــاد منطقه در ســر تا ســر صــنايع توانســتميشــرايطي

 روستائياني   صنعتي  دوران  اوائل  از كارگران  بسياري  بگذارد. در واقع

ــتگي به بودند كه ــاحبان عادت چندان متقابل  وابس ــتند و ص  نداش

ــكايت ها ازاينكارخانه اوليه ــتند كهدا امر ش  كاراييبه كارگران ش

ــت بدآنها احتياج كه ندارند ودر مواقعي توجه چندان كارخانه   به  اس

 خود در فراگرد كلي  مشــغولند. و ازنقش دواني و اســب ماهيگيري

ببار  آنان "مســئوليتيبي  " خرابيها كه خطرناك توليد يا از عواقب

ار مـحدودي  آورد دركمي ـــي ذا در برخورد ايندارـن  بسـ  دو نـظام  د.ـل

 كرد زيرا توليد بي غلبه گذشـته جديد كار برشـيوه هاي هايشـيوه

ده ها محولكارخانه به وقفه تگي بود.برخورد دو نوع ـش  كار با وابـس

ــتگي كممتقابل ــديدي زياد، تعارض متقابل و كار با وابسـ  بين شـ

 كار باوابســتگي  آورد. البتهنقشــها و مســئوليتها و پاداشــها بوجود 

ل اـب ل  متـق اـم ا بطورـك ار خود كـف ه  بر ـك دا نكرد و    غلـب ه  "پـي اـن  "  ـخ

ــورت و    بـكار تولـيد مـثل  ـماـند ـكه  واـحد غير متمركز ـباقي  ـيك  بصـ

ال  پرورش ال  اطـف ال  فرهنگي  ميراث  وانتـق ــتـغ . اگر داشـــت  اشـ

ــت در تولـيد مـثل ايخانواده ــكسـ  از عـهده خورد و يا بخوبيميشـ

الپرورش اده  اطـف ــاختن  و آـم ان  سـ ام  براي  آـن ار بر نمينـظ د ـك آـم

كسـتهايش خطر   مجاور به را در خانوادة وظايف اين الزامادتحقق ـش

داخـتنمي ه  زن  هميشــــه. همچوناـن ه  خـاـن ـب ك   انجـام  دار   ـي

 كار توليد اشــتغال  ميداداو به ادامه  اقتصــادي  مهم  فعاليتهايرشــته

 به  عرضــهبراي نه اشخانواده شــخصــي اســتفادهامابراي داشــت

ــرف  آنـچه  مردم  اغـلباول  موج  ـبازار.در طول كردـندخود مي  را مصـ

ه د و ـب دـن د ميكرـن اي  تولـي ه  معمولمعـن ه  كلـم ده  ـن د كنـن د و   تولـي بودـن

  شخصي   مصرف  براي توليدكننده"بر عكس    بلكه  كنند ه  مصرفنه

 اين  در جامعه با ايجادشـكاف بود كه صـنعتي انقالب . اينبودند "

اختدو كار را از هم و   را امروزتوليد كننده آنچه . و در نتيجهجدا ـس

 گسـترشخود به شـكاف نامند بوجود آورد. اين مي كننده مصـرف

ــريع ــبـكه  سـ ا شـ ازار و ـي ادالتي  ـب د. اين  منتهيمـب دـيل  گردـي ه   تـب  ـب

د كه باعث"مبادله توليد براي "بر  مبتني نعتيـصجامعه اد  ـش اقتـص

 بدانند. از دوبخش را متشكل

مستقيماد افراد  دستمزد كه بدونكاركردهاي كليه : شاملالف بخش

ــانبراي ــان يا خانواده خودش ــاملب ميدهند و بخشانجام اش  : ش

ات دـم او ـخ االـه د ـك ه  فروش  براي  تولـي ادـل ا مـب ه   ازطريق  ـي ــبـك  شـ

 يا بازار. مبادالتي

ترش اد دانان و با گـس پس دومي موج بازار در ديد اقتـص  اغلب  و ـس

ان  الفبخش  مردم پنـه از نظرهـا  ار  د و ظـاهرادبي  ـك اـن ار    ـم اعتـب

  زنان  توـسط دـستمزد كه بدون  كارهايهمه مثال براي  گرديد!!يعني

و و تربيت فتنظا يعني گرفتمي انجام در خانه تـش ـس فرزند و  و ـش

ام اعي  انـج اي  اموراجتـم ارچوبـه ه  در چـه امـع بطور    همگي  محلي  ـج

آمد!! هرچند حـساب به "  غير اقتـصادي "كار   عنوانبه آميزياهانت

 كاالها وخدمات   بدون توانستــ نمي ــ اقتصادمرئي ب بخش كه

ــادنامرئي  - الف بخش توليدي  خود نيز ادامه اتحي ــــــ به  اقتص

 بعدي كرد نسلنمي هامراقبتنبود و از بچه در خانه  دهد.اگر كسي

 نـياز ـبازاررا تولـيد كـند و در اين  ـكاالـهاي  ب  آـمد ـتا بخشبوجودنمي

در  بار خود ازپاي در زير ســنگيني صــنعتي كار كند ونظام بخش

ادي توانآمد. آيا ميمي اد –را اقتـص اد يك فرـض يار  اقتـص  ـ  مولد بـس

ــور رادر ــي كه آورد تص  در كودكي  آن وكارمندان كارگران به كس

 باـشد؟پس را نياموخته پذيري و فرهنگ پذيري ،جامعهگفتن ـسخن

شــود و  تشــكيلبايســتو مي يافت توليد بازار اولويت كه از زماني

ارشـدند و پديد و اجتماعي جديد سـياسـييابد تعارضـات گسـترش

  عوارض  شـــكاف گرديدند اما اينتعيين جديد دو جنس نقشـــهاي

 جوامع همه معنا بود كه بدان و اين گذاشـــت  بر جاي وســـيعتري

ــتيمي دوم موج ــيوهاي به بايس ــابه ش ــوابط  عمل مش  كنند و ض

، ـسود باـشد يا چيز ديگري هدف دارند خواه را مرعي معيني اـساـسي

 "آزاد "بازار  ، خواهباشــد يا دولتي خصــوصــي "ابزار توليد " خواه

د يا  ده ريزي برنامه "باـش رمايه جامعه و خواه  " ـش  را يدك داريـس

 توليد به كه ندارد. تا زماني تفاوتي . هيچكشــد و يا ســوســياليســم

از  كه گيرد و تا زماني  انجامشــخصــي اســتفاده و نه  قصــد معامله

يابد،   جريان يا بازارمحـصوالت اقتـصادي كليد تقـسيم ـصفحه يقطر

 پنهاني  محركه شــودو قوه بايد مراعات دوم از موجمعيني اصــول

 توان  بخشـــد وميخود را مي دلخواه را نظم صـــنعتي جوامع همه

كــه  ـبـيـني  ـپـيش ـموج  ـكرد  ـمـعـمول  دوم  اـفراد  ـفـكر    ـچـگونــه  ـبـطور 

 ، همزمان كردن ،تخصصي)استاندارد كردن اصول اينكنند زيرا مي

ازي ازي بيشـينه ، تراكمـس  "و  بنيادي قوانين، و تمركز( در واقعـس

ــكيل دوم موج تمدنرفتاري "قواعد  كتب  اين دهند.)بهمي را تشـ
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 نامرعي  قدرت صــنعتي در دوران چگونهفرماييد كه توجه ســخنان

ازار" د  "ـب در ـج ه  ـپ انواده  ومرامي  دين  هر گوـن اد ـخ ه  بر نـه ه  ـك  ـچ

ــاني كنمعرض ــت كرده خود راتحميل الزامات بر هر انس  ! ايناس

 ادامه ( ويتافلراـست ، نوـشتهنيـست من و ـسخنان اـسالم ديگر دين

ــوي در حركت ميدهد كه ــاد بس ــومي توليد موج اقتص   برخالف  س

اي اهـه ه  دومي  موج  بنـگ ار فكريـك ان  معموالد ـك دودي   در مـي  مـع

فكر   و يا كار بدون و كارعـضالني باال متمركز ـشده ـسطح ازمديران

ت كاركنانبقيه بعهدة ادي ، همهاـس وند در ناگزير مي  مراكز اقتـص ـش

  بمراـتب   فرايـندي  تـجدـيد نظر كنـند و تولـيد بعنوانداـنايي  نقش  ـباره

ــادد  فراگيرتر از آنـچه ــادـهايپردازان  و نظرـيه  اـناناقتصـ  كم  اقتصـ

 سـوميابد. و موجمي ايتازه و مفهوم تصـور ميكردندمعني فرهنگ

ه ار را ـب دداد اختـي انواده  مـج ه  ـخ اـن اده  وـخ اريمي  اـع ـــي د و بسـ  كـن

ــت  ازـكاركردـهاي  ـجامـعه   را براي  وجود ـخاـنه  زـماني  ـكه  رفـته  از دسـ

 امريكايي ميليون ـشود. و حدود ـسي، احيا ميـساختمي بـسيار مهم

ــتـفاده ــاير تكنولژي  ازـكامپيوتر و فكس  ـغالـباد ـبا اسـ  موجـها يو سـ

 دهند. بســـياريمي انجام از كار خود را درخانه بخشـــي ســـومي

دين دان  آموزش  اكنون  ازواـل ه  فرزـن اـن ام  خوددر ـخ د.و مي  انـج دهـن

 اي هر ـخانواده  درونـبه  مـيدـهد ـكامپيوتر  روي  زـماني  ـكاـملدگرگوني

ه  راه د و ـب اـب د آموزش  ـي ــود. وقتي  ملحق  و پرورش  فر آيـن در   شـ

 اين  ميسـر شـد وسـاكنان " اكترونيك فرمانداري"اوهايو  كلمبوس

ــهر در اتاق ــيمن ش ــار يكخانه نش ــتند در  دكمه خود با فش توانس

وعاتباره هري محدوده اجرايي موـض خود   ازيـس خانه ومقررات ـش

 نيز در آينده  آينده هايدموكراسـي بدهند،پس ومخالف موافق راي

نا و كنگره مجالس در داخل نه ورا و ـس تقيم بامـشاركت بلكه ـش  مـس

با   نه نهاد قدرتمند خانواده پذيرد. انحطاطمي انـجام خانه و از داخل

 آغاز ـشدكه  زماني ه، بلكبوي پلي يا مجلهدكتر اـسپاك  انتـشار كتاب

ــنعتي انقالب ــياري خانواده ص كرد.  محروم كار كردهايش را ازبس

ـــتان  ـبه  بيـماران ــدـند وكودـكان  رواـنه  بيـمارسـ و   مـهد كودك  ـبه  شـ

ه الخوردگان وزوجها به مدرـس ينما و ـس المندان خانه به ـس  وقتي  ـس

ــد،  منتـقل  از ـخاـنه  ـخارجـكاركردـها ـبه  اين  تـمام ـماـند  ـباقي  آنـچه  شـ

انواده" ه  ـخ ـــت ه  "  ايهسـ ل  بود ـك اـم ايش  قوامـع ايو بـق ه   ، بـج  آنـك

 عاطفي واحد باشــد، پيوندهاي يك بعنوان خانواده  كاركرداعضــاي

  ".است گسستنقابل آسانيبه بود كه

 در مورد تقســيم  من توجيهيداليل  " ايد بهكرده و اماشــما اشــاره

ـــماره   ـكه  اوالدمـطالبي  "و زـنان  مردان  مـيان  توتعـهدا  وـظايف  در شـ

بودند.   باوراينـجانب نبودند بلـكه اينـجانب توجيـهاتكردم عرض  قـبل

ب اـن ا اينـج ـــم ه  اگر شـ ت  را توجـي د عـل دانـي ب  گر مـي  اين   دادن  ترتـي

احبه ر حقوق بحث كه حال ؟را نميدانم  مـص ت بر ـس ت  الزم اـس   اـس

ـــما را ـب  توـجه  من  ابـتدايي  حق  اين  ـكه  ـبدارم  امر معطوف  اين  هشـ

 مصــاحبه باوي را كه ديگري و هركس شــما اينجانبكه اســت

بــه  ترتيــب بــاورمنــد  را  نــه  نظريــاتش  ميــدهيــد  گر    توجيــه  و 

شـــود. بعد با  شـــما ثابت  به آن عكس در عملش بدانيد.مگراينكه

 به  توانيد ادعا كنيد كهمي يحقيق شـخصعملكرد همان اسـتناد به

ـــته  گفـته  آنـچه ــرـفاد درمـقام  ـباور ـنداشـ ــتبر آـمده  توجـيه  و صـ . اسـ

 بين  تناقضعلل توانمو نمي نيســتم مردم وكيل من كه همانگونه

ار و كردار ديگران دانـند را   عقـيده  ـيك  خود را ـباورمـند ـبهـكه  گفـت مـي

در  قرآن  صــريح  نص كه اســتينا جانب اين . حرفبيانگر باشــم

 اين  خود را باورمند بهبر اثر تفرعن اگر ديگراني  . حالماـست دـست

.تنها  نبايد جوابگوباشـــم كنند من راعمل آن عكسبدانند ولي دين

 آزادي  اشــخاصــي چنين راهنماي انديشــه اصــل بگويم توانممي

 خود را رهبر مســلمانان ينيخم.آقايو بس زور اســت بلكه نيســت

كرد   خطاب بوي  منتظري آقاي ، شــاگرد خودشميدانســتجهان

و    شومبا تو نمي داخلش ولي شايد با تو بيايم  در جهنم تا دم  آقامن

ا واهلل  اين دامـه ال  جهنماـع اي  دارد. ـح د جوابگوي   منتظري  آـق اـي  ـب

 باشد؟  رفتار و گفتار خميني تناقض

 معناي نشــوز به متداول هاينظريه طبق تاكنون"ميگوييد:شــما 

و  زن ميانجنـسي در مناـسبات  دين و تاكنون معناـشده " نافرماني"

وهر به ده زنان وتاديب تنبيه معناي ـش ان" تعبير ـش  و خود بكمكـش

تابيد و ميمي زيرا " !! و نا بجا نيز نيـست پرت چندانكه "گوييد ـش

 ضــرب  واژه معادله  در آنســوي گيردكهقرار مي  ايز در معادلهنشــو

د كهنظرمي دهيد بعيد بهمي و...ادامه قرارگرفته  چنين  با كمك رـس

ــوز بتوانمثل تعابيري ــما از نش غير از  را درجامعه واقعيت تعابير ش

  "،تغيير داد.بوده آنچه

ــخ ــما به گويي كه بايد بگويم در پاس ــيحات تمامش ــل  توض  مفص

 ايد.ننموده عنايتي قبل درشمارة اينجانب

ــماره من  مشـــخص براي ، وكردم را اعالم باور خودم قبل در شـ

دهند را مي  اول  اصالت  قدرت  به  كه  هايي ذهنيت  امركه  اين  كردن

ند لذا احكام برابري توانند بهنمي  قلب رانيز دين صـريح معتقد باـش

ما فاكت كنند برايمي  نمونه باب من كه آوردم تاريخي مـشخصـش

 ترويج بود، بجاي عياري تمام ارســطوگراي كه نصــيرالدين خواجه

 انسانهارا قطع  برابري كه قرآن بر مبناي اسالمي و مساوات عدالت

ي  نظر از عقايد و پايگاه ياـس ي ونژادي و اجتماعي ـس  ذاتي تيو جنـس

ــلب و غيرقابل آنان ــه س  ( در كتاب13 آيهميداند )حجرات و خدش

 ( يونانيPolisدولتشــهر) خود باتقليد از مســاوات ناصــري اخالق

ترك كه هروندان تمام بين  مـش اوي نيز بامردان نبود و زنان ـش  مـس

دند،اينقلمداد نمي خصـش لمان  ـش طو   محو نظريات چنان مـس ارـس
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 خود بدان   در دين و مرد كه اززن انســانها اعم از مســاوات د كهبو

انسانها معتقد ميگردد بنيادين نابرابري و به كرده غفلت شدهتصريح

ري !ودر اخالق د:  مي ناـص  همه برابربودند، هر آينه  اگر مردم"نويـس

  "نابود ميشدند!

 " متداول فقهي هاينظريه"بخوانيد از  مفصل شما حديث  حال

بر "  ايراني روشـــنفكران"اصـــرار  فهممنمي اينجانب را كه امري

ان ته دادنجاويد نـش ته )خواـس د  هاينظري( و تحكيميا ناخواـس ـض

وجهد در   تالش اين . اما متاســفانهموجود اســتو ضــد زن مردمي

ك ه  كـم ار كردن  بي  ـب اياعتـب ــويق  قاز طري  نظري  غلطـه و    تشـ

ه  نـقد آندرج دان  ـها از طرفنظرـي ه  ديگرمعتـق  مرامـها دـيده   هـمان  ـب

لوتر   تالشــهاي بينيممي غربيجوامع  در همين شــود. منتهينمي

االيش داراناز جزميتـهاي  دين  درـپ درتـم ت  دين  فقهي  ـق ــيحـي ، مسـ

ــود و تبليغمي گذارده ارج الئيك  روشــنفكران حتي توســط  و ش

 در كشورهاي  عمليتفاوتهاي  اصلي  فرق  است  ميشود. اينپشتيباني

 ! غربيما و كشورهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلمه  از اين من برداشــت كه كنم شــما ثابت حاال بايد براي من

 تنوع  به كه با اســتناد مفصــلي بلكه من دلبخواهبر اســاس نه آنهم

ــرب كلمه معني ــماره كردم در قرآن ض ، اعتبار  آوردم قبل و در ش

اد   داردوحتـم ات"ـن داول  فقهي  نظرـي ه  "مـت ك   آنرامترادف  ـك ا كـت  ـب

 در ـسال بني ـصدركه  بـشر آقاي حقوق  . كتاباـستدانند ـصحيحمي

د در  چاپ 1362 الميايران"ـش ور مي" اـس انـس ود و اجازهـس  چاپـش

ــتناد به يابد چوننمي ــانها اعم  ذاتي حقوققرآن با اس و  از زن انس

مرده لمان عليه خميني با حكم و در مخالفت مرد رابرـش دي  ـس  رـش

در  حتيكتاب و اين نيسـت مرتد اعدام جزاي كه اسـت كرده ثابت

ــورـهاي ــورمواـجه  عربي  كشـ ــانسـ ا سـ ــود و حتيمي  ـب  اـجازه   شـ

ال  يابد و آقايورودنمي تناد به78 كديور نيز در ـس  قرآن  همان با اـس

  ســازمان  گردانندگانولي نيســت مرتد اعدام حكمميكند كه ثابت

ــتـناد ـب ـــتان  ـكه  "مـتداول  فقهي  ـهاينظرـيه"هترور ـبا اسـ  فـقه   داسـ

دارند   در دست قدرت ،چوندادمتوضيح قبل را در شماره نويسيشان

مـيدانـند   حبس آنان دروغ اعتـباركردن بي خود كديور را بعـلت جزاي

! 

انم درس  ـخ ده  گرامي  ـم ار از عـه ه  اينـك ه"  توجـي اينظرـي  فقهي   ـه

 در مقابله ! عمر من بيايم كه هم خواهمو نمي يمآبرنمي " متداول

خود   بدسـت چگونه گذشـته و كلمات واقعيات قلب با اين و مبارزه

ـخالف  آـنـهم ـنـظريــه  ـبر  ـخود،  كــه  هــاـيي  بــاور  پــايــه  را   ـبي  از 

 ؟!! بگذارم صحه بودن متداول بعلت آنهماعتبارميدانم

ــلـمان  خود را دراكثرـيت  ـكه  ايـجامـعه  وظيـفه  اين داـند    خود مسـ مـي

فرا دهد و از   گوشسـخنان همه به قرآن تعليم بر اسـاسكه اسـت

ريه  كند. اگر امثال  آنهاپيروي  هايبهترين ما و نـش ما به ـش  جاي ـش

ار   ــرار بر اعتـب اينظري"اصـ داول  فقهيـه ك"مـت ه  ، كـم  پخش   ـب

 والـيت   نـظام  از طرف  و ـناخواه  خواه  بكنـيد ـكه  منتـقد آـنان  نظرـيات

ور مي فقيه انـس وند،آنوقتـس ديدگاهها قرار  تنوعدر معرض جامعه ـش

 فقهي   نظرـيه  ـكدام  ـبه  كـند ـكه  خود آـگاه  تواـند انتـخابيميگيرد و مي

 كند. را بزند و يا نوازش را بدهد.همسرش اعتبار الزم

ـــما نيز مجهز ـبه  و ـنه  اينـجاـنب  ـنه ــا  شـ اعتـبار    ميزان  تعيين  ـئلوسـ

ــتيم  ـهادر نزدمردم  نظرـيه ــاخـتاررفـتاريش  . ـجامـعهنيسـ ـيا بر    در سـ

 كـند.حد و وظيفه آزاد مي ماند و ياخود را از زورمداريمي زورمداري

ــان ه  نيز عـمل  هر انسـ دگي  در ـچارچوب  آزاديـب خود و   روزمره  زـن

ــت  پرهيز از زورـمداري  بزور ـبه  آن  حقـنه  ـنه  و حتي  آن  وترويج  اسـ

 و ـباور خود ـبه  نظر و دـيدـگاه  در ـحد بـيان  اينـجاـنب  . بگـمانمديگران

ه  اين ل  وظيـف اق  وبر همين  امكرده  عـم ـــي ه  سـ ارخود اداـم  نيز بـك

 . دهممي

 اديان  روحانيون  همان  اينكه  مگر نه "ايد:  شما گفته  و اما در خاتمه

  اعالميه  تدوينشــما وظيفه بقول هك و اســالم  يهودي  -مســيحي

ــر را برعـهده  حقوق  جـهاني  رو در رو قرارنگرفتن  گرفتـند براي  بشـ

رابر   ها صــالحبغرنجيها و احتماالد بد فهمي با چنين بشــري جوامع

 دين دخالت و عدم ـسياـسي ازقدرت و هر ايدئولژي دين جدا ـسازي

انها نهاده حقوق درتبيين تيناز همان و انـس ل  ماده  آغاز و نخـس  اـص
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راحترا به اوي بر برابري تمام ـص انها قرار دادند و در اين و تـس  انـس

ــخ به خودرا ملزم رابطه ــش بدين پاس ــتندكه پرس  آيا چنين  ندانس

 "يا خير؟  وجود داشته ازاديان يك در هيچ اصولي

 داده   در اينجا ر   اساسي  سوءتفاهم  يك  بنظرم  گرامي مدرس  خانم

ت يحي ازاديان نمايندگاني كه  امگفته اينجانب اـس و  يهودي - مـس

گرفتند  بـشر را بر عهده حقوق جهاني  اعالميه تدوين وظيفه اـسالم

 بشري  جوامعرو در رو قرار نگرفتن  براي"  كه  امنگفته  هيچگاه  ولي

الحفهمي  بغرنجيها واحتماالد بد با چنين ازي ها ـص  دين را بر جداـس

ياز قدرت و هر ايدئولژي ياـس  حقوقدر تبيين دين دخالت و عدم ـس

انها نهاده تين و از همان انـس ل ماده آغاز ونخـس راحت  را به اـص  ـص

ــاوي بر برابري تـمام ــانـها قرار دادند. و تسـ ــت اين"انسـ و    برداشـ

  اينجانب  مكتوب متن . بهاينجانب اظهاراتو نه ـشما اـست اـستنباط

 گردد.  سوء تفاهم بفرماييد تا رفعمراجعه خودتان در نشريه

ــود نـمايـندـگاني؟ مگرميـچه يعني حقوق تبيين  در واقع  از ادـيان  شـ

 حقوق جهاني  اعالميهتدوين وظيفه و اســالم  يهودي  -مســيحي

را  انســانها دين حقوق تبييندر  باشــند ولي گرفتهبشــر را بر عهده

 ندهند؟!!  دخالت

 كه توحيدي  بشــر تنها از دينهاي حقوق اعالميه اول اصــل همان

ــانها مي و طبيعيرا ذاتي حقوق ــده داند اقتباسانس ــت ش  و نه اس

 شدهنيز بدآنها اشاره  اديان  در تمامي  كه. و ساير حقوقديگري  جاي

 اند.شده تعريف انسنها قابل حقوقبودن ذاتي همان اتفاقاد بر مبناي

 آوردم  قرآن از آيات مـشخص  فاكت ـشما من قبلي نـشريه در همان

ـــما ـباز ـبدون  زن  چگوـنهـكه  اين   ـبه  توـجه  و مرد را برابر مـيداـند و شـ

كنيد  مراجعه از قران اينـسخه انكار نيـستند و اگر به قابل كه آيات

ــرـكت  د خواهـيد خواـند، ـبازميگويـيد روـحانيونخو  درتبيين   كنـنده  شـ

الح حقوق اعالميه ر.. ـص  حقوق در تبيين دين دخالت را برعدم بـش

انها نهاده تين و از همان انـس ل  مادهآغاز و نخـس راحت  را به اـص  ـص

خود را  رابطه انســانها قرار دادند ودر اين  و تســاوي بربرابري تمام

خ به ملزم تند كه پرـسش بدين پاـس ولي آيا چنين ندانـس  در هيچ  اـص

ــته از اديان يك ــما به "يا خير؟  وجودداش ــتناد ش  واقعيت  چه اس

 . است تاريخي

ــتـناد اينـجاـنب  موجود درـبارة   ـتاريخي  ومتون  مكتوبمتنـهاي  ـبه  اسـ

ــر  حقوق  جـهاني  اعالمـيه  كنـندـگان  تنظيم  بين  گفتگوـهاي بود.  بشـ

ــما اگر به را  خود را بفرماييد و من منابع اعتقاد داريد غير از اين ش

ن ازيد. بفر ماييد اگر برابري نيز روـش  از اديان حقوق  بودن وذاتي ـس

از   آن تاريخي  كنندگان، تنظيماســت نشــده اقتباس اعالميهدر اين

تي به كه اند؟ ميدانمكردهكجا اقتباس ما نبايـس  كه  كنم  يادآوري  ـش

 متكي بايستي  بلكه شخصي و برداشت دلبخواه استنادها نه همواره

 معتبرباشد. تاريخي  فاكتهاي به

 از سياست دين با جدايي از بنياد ـسياسي بنياد ديني جدايي در ثاني

والد مگر مي كامالد فرق ود مرامدارند. اـص تونظر را ا ـش ياـس  كه  ز ـس

جدا كرد؟ اگر شــما  و خرد اســت كالن هاي  گيريفر آيندتصــميم

ميمرا از حيطه دين ي  گيريهاي  تـص ياـس لم ـس بدانيد    كنار نهاديد مـس

 خواهيد كرد و تنها سـردين آن را جايگزين ديگري و ايده مرام كه

 دين خواهد شـــد و حق جايگزينكه مرامي . آناســـت رفته كاله

 را از كجا كسـب  حق واين اسـت نظر و مرام كند كداممي راسـلب

 ؟است  كرده

 اجتماعي- ـسياسي حيات را ازـصحنه دين  كمونيـستي  در كـشورهاي

ــرنيزه  وفردي ا زور سـ ـب ذف  افراد  مرامـح ا  د. آـي را    ديگري  كردـن

 مانند منجرشد؟  بي فجايع آن به نكردند كه جايگزين

ـــم اني  ا در همينشـ ه  آلـم دگي  ـك ه  زـن د ـك د ميبينـي  احزاب  ميكنـي

يحي دموكرات اليانمـس ال ـس ميم ـس در تـص يگيريهايي در ـص ياـس  ـس

ــتـند وانتـخاب  بودـند و حكوـمت ــده  را در اختـيارداشـ بودـند و   نيز شـ

ان  بزرگ  از احزاب  نيز يكي  اكنونهم لآلـم ــكـي دـهد.پس  را تشـ  مـي

ت د و حقتواننميديني نظريات ياـس  كنند.چرا كه دخالتدارند در ـس

اي اورـه دگي  مردم  ـب ايـن د. منتهي  رانـم ه  حق  ميكنـن ــلـط د سـ دارـن  ـن

اري ي انحـص ياـس ته بر بنياد ـس ند.مثل داـش  كه ديگري هر مرام باـش

رها   ايـسلطه از هر گونهرا بايـستي را ندارد.و بنياد ـسياـسي حق اين

سـاير  را ازسـلطه جوامع پنجگانه  نيادهايسـاير بكه كرد همانگونه

 را مرام بر بنياد سـياسـي سـلطه  كمونيسـتيبنيادها. در كشـورهاي

م يـس ت از آن  ماركـس ت  به ومحكوم خود دانـس كـس د. در ايران ـش  ـش

 انحـصاري حق  قدرتمداران توـسط كه از دين برداـشت امروز نيز آن

 كنيد كهمي داند، مالحظهخود مي را از آن سـياسـي برمرام سـلطه

 نوع را ازآن اســاســي هايو اتفاقاد ضــربه اســتكامل ورشــكســته

 يعني  دين بنيادين اصــل بر پايه كهاســت خورده از دين برداشــت

 -   اقتصـــادي - ســـياســـي قرار دارد و بنيادهاي و آزادي الاكراه

ي - اجتماعي- فرهنگي اد بنياد دينير جامعه آموزـش وـص را از   ا خـص

 كند.مختصر كفايتتوضيح اين خواهد. بگمانمرها مي زورمداري

ــما، و آن جمله به و اما در رابطه  ــخ بي" آخر ش  اين  گذاردن پاس

 "وجوددارند يا خير بشر در اديان حقوق آيااصول كه سوال

بشـر   حقوق كتاب هو بعد بقرآن به مسـتقيم  دهممي شـما را ارجاع

 همين   به صــرف اختصــاص صــدركه بني  آقاي  نوشــته در اســالم

انسـانهادر  حقوق  برشـماري بين ايمقايسـهدارد. تا امكان موضـوع

نيز   اعالميه اين بشــر و نقصحقوق با اعالميه آن و مقايســه قرآن

 در بين چند كنگرهصــدر در طي بني  دهد. آقاي شــمادســت براي
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ــيحي  يهوديادـيان  نـمايـندـگان ا و نيز   و مسـ الـي انوونتو درايـت در مولـي

ــتيتوي ــانها كه  معنوي  حقوقبه راجع  كاتوليك انس  در اعالميه انس

برد و بر شـمرد  نام نشـده نيز برده بشـر از آنها نامي حقوق جهاني

ــاد كه بر  " حق" اعالميه در اين كرد كه اعالم بصــراحت خصــوص

اي درت  مبـن ــده  تعريف  ـق ه  شـ ل  آزادي  و ـن كمتر   و از اينرو در عـم

نيز   ايتاليايي به آن كتاباند.كهبرخوردار شــده حقوق از اين كســي

 .استگرديده چاپ

خود  از ما ايرانيها آنچه بســياري كه نباشــم متاســف چرا اينجانب

 خود وقعي انديشــمنداننظريات هو ب  كنيمتمنا مي را زبيگانه داريم

هولي نهيمنمي بقتگوي غربيان هايدر تقليد انديـش از خود آنها  ـس

 .ميرباييم

تقبال به وف اـس هير غربي فيلـس يموكاچاري بنام ـش خنان  ماـس  از ـس

 بدـست و آزادياز حق كه انـسانها و تعارفي ـصدر درمورد حقوق بني

با  دوباره كه خوشــحالم  ":گفت كنگره در آنكه كنيم ميدهد توجه

امروز و  مـسائل كه كنممي ـصحبت  مـسائلي ـصدر پيرامون بني  آقاي

ده ه  نيز آيـن ا ـن ه  در حوزه  فقط  ـم ديتراـن ه  ـم امي  ـك اط  در تـم  جـهان   نـق

كرديد  صدررا شنيديد و مالحظه بني ـسخنان هـستند و ـشما همگي

 ايمجموعه واو اين برخوردار اســت بزرگي فكري او ازســنت كه

امل راكه يفرهنگ ـش ناـس ت، خداـش ياـس ت، انتروپولژي، ـس بطور   اـس

ـــيار ـكاـمل ــهمي  توحـيد بـيان  در نـظام  بسـ  او ترجـمان  كـند و اـنديشـ

م المي  اومانيـس ت اـس در چه بني كالم ايد كهفكركرده . هيچاـس  ـص

تيم ـسخن طرف ما كه براي ميدهد؟ بخـصوصمعني ايد او هـس ؟ ـش

 درك  را نيك انديـشه اين از خود بخواهيم بيني باواقع نياز باـشد كه

 اسـالمي   انسـانصـدر بيانگر اصـالت بني پرزيدنت . سـخنانكنيم

ت المياـس ت ، گفتگو و تفاهمبردباريمعلم كه . اـس الم . ايناـس  اـس

ــالمي ــت  اسـ ــردر    در ـحال  ـكه  نيسـ ميكـند.    حكوـمت  ايرانـحاضـ

. تقصـير  اسـت معمول اسـالمي  در كشـورهاي كه نيسـتاسـالمي

ت الم آن كه كيـس الماين اـس ته  اـس ت گـش ورها  اين ؟ تماماـس كـش

لهبني با ـسخن ميكنند كه زندگي دراـسالمي يار دارد.  ـصدر فاـص بـس

ــدر امـيدوا  بني  آـقاي  ـما ايـتالـيائيـها براي  زدنـهاي  كف  آـگاـهاـنه  رمصـ

د. اميدوارم ته آگاهي اين باـش د كه وجود داـش  بني  درـصحبتهاي باـش

 فكر مارســيليو دي وبر و نه  ماكس قول،نهنظر ماكياول صــدر نه

 سـخن  سـياسـي وجود دارند.از فرهنگ اسـميت انديشـه پادوا و نه

 زدگي  نبود. باـسياـست ـشخـصيتها در آن از اين كالميهيچ كه گفت

بـسيار   تفاوتاـست نظران ـصاحب اين  بينـشهاي بر پايه ما كه غربي

ــر تـمامغربي  دارد. در دـيد ـمدرن ــعي  مـعاصـ ــت  بر اين  سـ   ـكه   اسـ

كند، از يكديگر جدا مي در توحيدشــان صــدر ســعي بني آنچههمه

ــعيكنيم ــت بني . س ــدر بر اينس ــند در  اينها به كه ص توحيد برس

ــورتي بر عكس  كــه  صـ مي  همــه  مــا  جــدا  . كنيمرااز يكــديگر 

 دور هم كه نيسـت وگفتگو اين بينيدگفتگو چقدر دشـوار اسـتمي

. بنظر شـناسـيمميكه و بشـنويم را بگوييم وچيزهايي شـويم جمع

ــه در اين  ـكههمين گفتگو يعني من  دارد. گفتگويعني  جرـيان  جلسـ

اـمل ا ـت ـــه دن  و  كردن  در بينشـ ـــي ديشـ ا اـن اوتـه  . گفتگو يعني در تـف

ما  ها ميانفاـصله اينكه بگوييم ها.بايد با درد كاملفاـصله فهميدن

يار اـست د. وقتي .دردبايد آگاهانهبـس را  چيزي ديگريتو ميبيني باـش

ــتي  كنيو فكر ميتو ـنداري  ميگوـيد ـكه درد تو را ـبه  ميگفتي  ـبايسـ

 چه ؟ آهآنست كجا جاي گفتگو نيستمكان مكان آورد. اگر اينمي

  وقتي  شــوممي دوســتبا كســي . منبرابريم با هم . همهزيباســت

 دوست  با كسي  شود.منمي كامل  من  او هويت باصحبتهاي ميبينم

  ". است مناتوپياي دارد. اين امكان من  اوبودن با بودن كه ميشوم

خود را  هويت صـدر تكميلبني در بيانات غربي فيلسـوف اين آري

د وبرابري اره  ميبيـن اري  را نـظ ـــي د و بسـ انازهم  ميكـن ا حتي  وطـن  ـم

ــالم حقوقاو را در زمينه كتاب ــر در اس اقرار  اند و يا به نخوانده بش

ــان ــته اصــالد از قرآن خودش ــررش  در صــحت  ولي  ندارند اينيزس

 نميكنند.  شكي ازقرآن تداولم فقهي نظريات برداشت

ما اهل گرامي مدرس خانم ما با اينجانب مطالعه ـش تيد، درد ـش  هـس

تركي لماد دردمـش ت  مـس انهامعتقديم  برابري ، هر دو بهاـس  و رنج  انـس

ترك اد زنان همه حقوق رعايت ما عدم مـش وـص انها، خـص ت  انـس .  اـس

نهاد اين لذا بياييد به وفپيـش له تاليايياي  فيلـس  ها را با گفتگوكمفاـص

 بيني با واقع شـايد نياز باشـد كه"او   قول به و مهمتر از همه  كنيم

ديشـــه  از خودبخواهيم ك  اـن ديگر را نـي ه".كنيمدرك  يـك  زعم  ـب

وءتفاهمهاي اينجانب يار در اين  وجود ـس ي بـس  ازتمرين گفتگو ناـش

گفتگو   ها از طريقفاصـله دنكركم براي ما در كوشـش جامعه  كم

 . است

 گفتگو مهيا ســاخترا براي فرصــت شــما اين نشــريه از اينكه

 . سپاسگزارم

 

ما بي نهايت ممنونيم كه وقت  ركار خانم وفا ما هم از ـش تالش: ـس

 خود را در اختيار نشريه “ تالش “ قرار داديد. 
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 كمبود آب، پيآمدها، اختالفات و درگيريهاي ناشي از آن در قرن بيست و يكم 
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 مقدمه
( در حومه بن آلمان Petersbergدر پترزبرگ )  1998سوم مارس  

روز گشايش كنفرانس بين المللي سياست و مديريت جهاني آب، 
( اشپرانگر  ديتر  ـ  كارل  وزير  Carl - Dieter Sprangerآقاي   )

ارتباطات و توسعه اقتصادي آلمان سخنان خويش را چنين آغاز مي  
 كند. 

نفوس كشورهاي درگير با   2025“ پيش بيني ميشود كه تا سال  
از   آب  يابند.    130كمبود  افزايش  نفر  ميليارد  يك  به  نفر  ميليون 

انسانها در جنوب و شمال آفريقا، در كشورهاي  اين  بيشتر  درصد 
 انه و در غرب آسيا زندگي مي كنند.  خاور نزديك و مي

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  

 “رفته بعد جهاني به خود مي گيرد. فراتر
ادامه به انگيزه و علت برگزاري اين كنفرانس يعني طرح    وي در

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  

ثقل اين بحران بدل گردد، لذا به ياري نشريه تالش  يكي از مراكز  
كه   را  زير  پژوهشي  متن  ايراني  عالقمندان  نظر  جلب  منظور  به 
قسمت نخست آن در اين شماره و دنباله آن در شماره هاي آتي 
درج خواهد شد در اختيار خوانندگان عالقمند قرار مي گيرد. محور  

سياست آب و ابعاد  اين مجموعه، بررسي و پژوهشي است در بارة  
زيست   و  اكولوژي  بتعد  از  نه  البته  گوناگون،  در كشورهاي  بحران 
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.
ا در نخستين بخش اين مقاله سعي ميشود تا با استناد به كنفرانسه  

انستيتو   متحد،  ملل  سازمان  جمله  از  مختلف  نهادهاي  فعاليت  و 
( المللي، Worldwach Instituteورلدواچ  بين  تحقيقات  مركز   ،)

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  

ر تشديد اين بحرانها )بطور مثال  نزاعهاي منطقه اي و نقش آب د
مشكل كم آبي در ايران،  ئيل، تركيه، عراق و سوريه(،  اعراب و اسرا

نقش دولتها و عدم مديريت الزم بخش سوم اين مقاله را به خود  
اختصاص مي دهد. در آخر پيشنهاد نشست پترزبرگ بعنوان بخشي  
آور آب  بحران  از  رفت  برون  راستاي  در  عملي  حلهاي  راه  ده  از 

 ميشود. 
  

 ـ داده هاي مراكز تحقيق بين المللي  1
 

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  

لي دولتها به خصوص در مناطق خاور اجتماعي و درگيرشدن احتما
نزديك و ميانه ميباشد. بطور مثال اختالفات اعراب و اسرائيل در  
اول   وحله  در  اخص  بطور  فلسطين  و  اسرائيل  مشكل  و  جمع 
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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 
علت   كه  است  بديهي  ميكند.  بازي  را  مهمتري  نقش  روزه  هر 
اختالفات نه تنها تامين آب قابل شترب بلكه نياز آنها به آب براي  
مصرف كشاورزي و صنعت نيز مي باشد. گزارش بانك جهاني در  

حاكي از آن است كه كشورهاي عربي خاورميانه تنها    94دسامبر  
ي را در اختيار دارند و از  يك درصد از كل منابع آب شيرين جهان

اين لحاظ جزء فقيرترين مناطق جهاني ميباشند. اين بررسي نشان  
به حال صددرصد ذخيره آب   9ميدهد كه   تا  كشور عربي منطقه 

قابل احياي زيرزميني خود را مصرف كرده اند و با افزايش جمعيت  
 تأمين آب مورد نياز آنها در معرض خطر قرار گرفته است.  

حاضر كشورهاي خاور نزديك و ميانه و شمال آفريقا بيش    در حال 
از ديگر مناطق با مشكل كمبود آب روبرو هستند. اما گمان ميرود  

در   و    50كه  آفريقا  در  جمعيت  شديد  ازدياد  بعلت  آينده  سال 
و   كرده  تنزل  شيرين  آب  ذخاير  آن  جنوبي  مناطق  در  بخصوص 

ظر كارشناسان آب  زندگي مردم آن مناطق را مختل خواهد كرد. بن
پنج كشور كنيا، مراكش، اوگاندا، سومالي و آفريقاي جنوبي در آينده 
در صف كشورهايي قرار خواهند گرفت كه با بحران شديد آب روبرو  

 هستند. 
دنيا(،    پرجمعيت  )دومين كشور  نظير هند  آنها كشورهايي  نظر  از 

ج كشور باال  پاكستان، اردن، سري النكا و السالوادور در مقايسه با پن
از وضعيت بهتري برخوردار مي باشند. با توجه به افزايش جمعيت  
در اين كشورها احتمال آن مي رود كه تنظيم رشد جمعيت تاثير 
اين كشورها در دهه هاي   قابل مالحظه اي در روند مصرف آب 

 آينده داشته باشند.  
د و  متاسفانه انسان اهميت واقعي منابع طبيعي را كه خود در ايجا 

شكل گيري آن دخالتي نداشته، نمي داند. ازدياد بي رويه جمعيت،  
و   انسانها  توقع  و  زندگي  سطح  باالرفتن  سرمايه،  شدن  جهاني 
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 

يشتري از مردم دنيا در شرايط حاضر بديهي نياز روزانه براي نيم ب
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   

سال پيش با يك هدف مشخص برگزار گرديد. قرار كارشناسان   28
با استفاده از   1990تا پايان سال    در اين گردهمايي برآن شد كه

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  

ا هيچگونه  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  انسان  مكان  ميليارد 
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  

اين در حالي است كه در قرن بيست و يكم امكان جنگهاي آب و 
 ناآراميهاي داخلي از هر زمان ديگر بيشتر است.  

تلخي  واقعيت  بيان  كنوني  موجود  انسان   شرايط  روزانه   “ است. 
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 

  كنترل بخش وسيعي از رود فرات را  G A Pتركيه با انجام پروژه  
تواند   مي  تركيه  استراتژيكي  ابزار  چنين  يك  با  دارد.  اختيار  در 
عراق   برعليه  اكولوژي  حربه  يك  بعنوان  فرات  آب  از  هرلحظه 
استفاده نمايد. چنانكه در جنگ خليج نيز چنين اقدامي براي از پا 
برداري گستردة  بهره  نمونه ديگر  در آوردن عراق صورت گرفت. 

ربي رود اردن و آبهايي كه از تپه هاي اسرائيل از منابع آب ساحلي غ
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.  
امكان بحران و نزاع امري  است    هركجا كه منابع آب كم شود، 

انستيتو ورلد واچ و    90و اوائل دهة    80بديهي. حتي در اواخر دهة  
مركز استراتژيك تحقيقات بين المللي بر اين نظر بودند كه آب مي  
آنها   از آن خود سازد.  بحران  ايجاد  را در  نفت  پيشتاز  تواند نقش 
جنگ آب را پيش بيني مي كردند. در سرزمينهايي كه بيش از چهل 

بحران بالقوه    300يا بسر مي برند چيزي نزديك به  درصد جمعيت دن
توسعه   حال  در  در كشورهاي  اكثرا   كه  دارد.  وجود  رابطه  اين  در 

 مشاهده ميشوند. 
رودخانه در سطح دنيا و در نقاط مختلف بين دو يا چند    214حدود   

كشور جريان دارند. با اينكه به ظاهر در بيشتر موارد حدود اختيارات  
در امر استفاده ازاين رودخانه ها از طريق بستن قرادادتنظيم گرديده، 
قرادادها   اين  كه  نيست  دست  در  شواهدي  هيچگونه  معذالك 

راني توقعات و رضايت تمامي كشورهاي بخصوص در مناطق بح
 همسايه و همجوار را برآورده سازد.  

تعريف شده مي   و  آبي كامال  مشخص  و كم  آبي  بي  واژه هاي 
مارك   فالكن  مالين  خانم  بنظر    Malin Falkenmarkباشند. 

كارشناس آب از كشور سوئد كلمه كم آب به كشوري اطالق ميشود 
بل احياء به ازاء هريك نفر در سال  كه در آن مقدار آب موجود و قا

مترمكعب باشد. در مناطقي كه مقدار آب موجود و    1700كمتر از  
مترمكعب باشد مي توان از بي آبي    1000قابل احياء در آن كمتر از  

 و خشكسالي نام برد.  
 در زير بطور خالصه به بيست ويك عامل بحران اشاره ميشود.   

پوشيده از آب است. از اين مقدار  ـ حدود دوسوم از سطح كره زمين  
درصد سفره هاي زيرزميني،   4درصد را آب درياها و اقيانوسها،  94
درصد يخهاي قطبي و بقيه آن را رودخانه ها و آب موجود در    7/1

 اتمسفر تشكيل مي دهند.  
ـ تنها بخش كوچكي از آب شيرين موجود قابل دسترس انسان مي  

 باشد. 
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مقدار    1990تا    1940ـ با دوبرابر شدن جمعيت دنيا در بين سالهاي  

 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. 

ليتر آب هم    20ميليارد انسان در سطح جهان روزانه    1/1يش از  ـ ب

 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.  

رد انسان در سرزمينهايي زندگي مي كنند كه با  ـ بيش از يك ميليا

تا سال   خشكسالي و قحطي آب روبرو هستند. احتمال ميرود كه 

يك چهارم مردم دنيا با قحطي مزمن و يا خشكسالي وسيع  2050

 روبرو شوند.  

ـ كلمه فقر آب بنا به تعريف انستيتو ورلد واچ به سرزمينهايي اطالق  

ازاء هريك نفر كمتر از دو و نيم ليتر  ميشود كه مردمان آن ديار به 

 آب روزانه در اختيار داشته باشند.  

تيفوس،   وبا،  اسهال،  قبيل  از  بيماريهاي موجود  از  بيشتري  نيم  ـ 

بيماريهاي انگلي و بيماريهاي چشمي در كشورهاي در حال توسعه 

 به آب آلوده و كثيف مربوط ميشوند.  

طر اسهال و بيماريهاي عفوني  ـ همه ساله دو تا سه ميليون نوزاد بخا 

 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 

سال آينده جنوب آفريقا بيش از هر منطقه ديگر درگير با    50در  

 سالي و كم آبي شود.  خطر خشك

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.  

مثال   اي    214بطور  قاعده  چنين  يك  شامل  شده  ذكر  رودخانه 

ميشوند. و اين در حالي است كه بيش از شصت درصد مردم دنيا در  

 مناطق زندگي مي كنند.  اين

بعنوان يك   روز  منابع آب هر  از  برداري  بهره  به  ـ حقوق مربوط 

 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  

ايجاد بحرا ياد آوري مهمترين عامل در  به  باشد. الزم  ن آب مي 

است كه بعلت استفاده از تكنيكهاي ناصحيح در امر كشاورزي همه  

 درصد از آب مورد نياز به هدر مي روند.   60ساله حدود 

درصد از توليدات مواد غذائي به آبياري مصنوعي    40تا    30ـ بين  

 نيازمند است.  

صرف نياز صنعت   درصد از آب موجود و قابل استفاده ساالنه 23ـ 

 ميشود. 

ـ روند صعودي و مداوم آلودگي آبهاي سطحي خود عامل ديگري 

است كه بحران را تشديد مي كند. اين آلودگي ناشي از كودهاي 

حيواني،   و  انساني  نزوالت  آفت،  ضد  مواد  و  سموم  كشاورزي، 

هاي  زباله  نشده،  تصفيه  آبهاي  كردن  سرازير  مختلف،  نمكهاي 

از مواد تميز كننده و باالخره آبهاي آلوده ناشي   سمي، اضافات ناشي

در   عوامل  اين  همگي  باشند.  مي  ها  رودخانه  كردن  اليروبي  از 

 سيكل توليد بحران آب نقش اساسي بازي مي كنند. 

از   بيش  توسعه  حال  در  بزرگ كشورهاي  مراكز  و  متروپل    90ـ 

خانه  درصد از مواد زائد توليد شده خود را بدون تصفيه شدن در رود

 ها، درياها و آبهاي زيرزميني جاري ميكنند.

ـ نياز هرانسان تنها براي ادامه حيات بين دو تا پنج ليتر آب در روز 

ليتر آب    150مي باشد. مصرف يك اروپائي در روز بطور متوسط  

ليتر براي نوشيدن و باقيمانده آن را براي    3مي باشد. از اين مقدار  

اشي، تميز كردن ماشين، شستن صرف استفاده هاي شخصي )آب پ

ظرف و لباس و بهداشت بدن( مي كند. و اين در حالي است كه  

به   جمعاد  روز  در  متوسط  بطور  هندي  شهروند  آب    25يك  ليتر 

 دسترسي دارد. 

حال   در  در كشورهاي  فقير  خانواده هاي  آمد  در  از  پنجم  ـ يك 

 توسعه صرف تهيه آب ميشود.  

ب آب مي توان يك هكتار مزرعه  متر مكع  15000ـ و باالخره با  

را در   پنجاه رأس گوسفند  و  بعالوة چهارصد  انسان  برنج، صدنفر 

سال، صد    4طول سه سال، صد خانوادة و روستائي را براي مدت  

مدت   براي  را  شهري  هتلهاي  2خانواده  در  ميهمان  صد  و  سال 

 روز تامين كرد.  55لوكس را براي مدت 
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در    را  مهمي  نقش  هميشه  اردن  رود  هاي  حوزه  در  آب  منابع 

نزاعهاي موجود بين اعراب و اسرائيل بازي كرده و ميكند. بديهي 

است كه اين مشكل و مشكالت ديگر از بعد از جنگ جهاني دوم  

ناشدة   مسائل حل  و  اسرائيل  دولت  تشكيل  با  مستقيم  ارتباط  در 

بحران آب در اين منطقه   فلسطين قرار دارند. به همين دليل عمر

در سالهاي   آب  اينكه  با  باشد.  مي  اسرائيل  دولت  عمر  درازي  به 

هميشه در مركز ثقل اختالفات اعراب و اسرائيل    1960تا    1950

قرار داشته با اين وجود اولين درگيري نظامي سوريه و اسرائيل در  

زماني صورت گرفت كه اسرائيل تصميم به راه اندازي    1951سال  

ژه هدايت آب از بخش باالئي رود اردن به جنوب اسرائيل نمود.  پرو
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جنوب   به  آب  اعظم  بخش  امروز  به  تا  گرديده  باعث  پروژه  اين 

 اسرائيل )كوير نِگف( سرازير گردد.  

اتحاديه اعراب براي مقابله با اجراي چنين پروژه اي برآن شد تا  

قبل از  مسير آب چشمه هاي جاري )با نياس، هزباني، يرموك( را  

  امر   اين(.  64  –  67رسيدن به اسرائيل عوض كنند )سالهاي بين  

( قبل از هر چيز  1967)  روزه  شش   جنگ  در  اسرائيل   كه  شد  موجب

بخش   و  اردن  رودن  هاي  سرچشمه  و  جوالن  بلنديهاي  كنترل 

شمالي رود يرموك را بدست گيرد. به اين ترتيب كشورهاي همجوار  

استراتژي موقعيت  در  اردن  رود  موقعيت    به  گرفتند.  قرار  جديدي 

اسرائيل از اين زمان به بعد به گونه اي تغيير پذيرفت كه نه تنها  

بود جلو تمامي   بلكه قادر  توانست تقسيم آب را هدايت كند،  مي 

پروژه هاي آبي كشورهاي عربي را سد نمايد. )بطور مثال محدود 

رودخانه   برروي  سد  برساختن  مبني  آن  تصميم  و  اردن  كردن 

موك(. در سالهاي بعد اعتراضهاي سياسي و تهديدهاي نظامي ير

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   

)لوله   آب  هدايتِ  پروژة  اتمام  از  بعد  كشور  اين  نمود.  استفاده 

ميليون متر مكعب آب    450از درياچه طبرية حدود    آبرساني(، تنها

برداشت ميكند. و اين در حالي است كه مقدار آب روان رودخانه 

ميليون متر مكعب مي باشد.    1200اردن در شرايط متعارف حدود  

همزمان با اسرائيل، اردن و سوريه در شرق رود اردن يك كانال 

ه از آب پشت سدي  آبياري به موازات اين رود احداث كرده اند ك

كه روي رودخانه مرزي يرموك )شعبه رود اردن( زده شده مشروب  

و   آبياري  اردن  رود  شرقي  ساحل  تمام  كانال  اين  آب  از  ميگردد. 

هاي  تپه  از  كه  اردن  رود  از  ديگري  شعبه  است.  شده  حاصلخيز 

اين   از  اسرائيل  ريزد.  مي  طبريه  درياچه  به  ميشود  جوالن جاري 

رين(، يك چهارم آب مورد نيازش را برداشت و  درياچه )با آب شي

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 

ي رويه از آب  سوم آب به “ بحر الميت “ مي ريزد. اين برداشت ب 

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  

در اين نزاعها همواره نقش ويژه اي به خود اختصاص  عنصر آب  

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  

قراردادي تنظيم گشته. از آنجائيكه خوشبختنانه مسئله آب    1994

ه زمين آميخته نيست، هر در تاريخ اختالفات اين دو كشور با مسئل

دو كشور توانستند كه در مذاكرات صلح بين اردن و اسرائيل فضاي 

بزرگتري را به بحران آب اختصاص داده، دقيقتر به اختالفات مابين 

بخش   از  استفاده  حق  اردن  قرارداد  اين  طبق  كنند.  برخورد  خود 

ن حق  بزرگي از رودخانه يرموك را در اختيار دارد. گذشته از آن ارد

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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