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نامة نيمروز در نگاهی به چاپ جديد محسن کُردی از نويسندگان ثابت هفته 

  ،اثر داريوش همايون  "ديروز و فردا... سه گفتار در بارة ايران انقالبی"کتاب  
اثر کافی است  ،معتقد است نويسندگان و مؤلفان يک  از  تا نظر   ،نام برخی 

خوانندگان را به آن اثر جلب نمايد و امروز در ميان جامعة روشنفکری ايرانی 
  .ين تأثيری را برخوانندگان داردنام همايون چن

بسياری از   .کندمی  راستش تجربة نشرية تالش نيز نظر آقای کُردی را تأئيد

 "جويای کتاب    ،خوانندگان تالش در تماسهای مستقيم و غير مستقيم با ما

به قلم داريوش   "  (تجدّد)  صدسالة گذشتة ايران و پيکار جامعة ايرانی با مدرنيته 
آقای  .همايون و کسب اطالع از چگونگی امکان دسترسی و تهية آن هستند

در   "تالش"نگاری هم در نگاه پرلطفی که به  صدرالدين الهی استاد روزنامه
در بارة اين   ،انداخته بودند  (905اره  شم)صفحة ويژة خود در کيهان چاپ لندن  

  :اندکتاب پرسيده

کتاب" از  مدرنيته  "بخشی  با  ايرانی  جامعة  پيکار  و  ايران  گذشتة   صدسالة 

در   ،به قلم داريوش همايون که نميدانم چاپ شده يا زير چاپ است  (تجدّد)
است از اين روزنامه نگار که هائی  صفحات مجله آمده است و حاوی انديشه

  ".در خورتحسين داردهای ع بينی واق
نام همايون و اهميت اين خبر که از ايشان کتابی  ،آنچه از ظاهر امر پيداست

ای داشت که برروی توضيح کوتاه ما )پياپی آنچنان جاذبه   ،است  "منتشر شده"

دوررة جديد( که به مناسبت آغاز چاپ اثر ايشان در   3و    2ـ    1در سه شماره  

دوم و سوم از فصل اول کتاب آمده بالکل   ،سمتهای اولدر ابتدای ق  ،تالش

داد می  اين توضيح نشانسايه افکنده و آن را در اين ساية جذابيت گُم نمود.  

منتشر خواهد   "تالش"و همگام با    گام بگام  ،همراه با نگارش آن  "کتاب"که  

عالقمند خوانندة  و  جديد   بايستمی  شد  شمارة  هر  منتظر  و  باشد  صبور 

تا بتواند دنبالة سخن داريوش همايون را در بيان جديدی از تاريخ   ،"تالش"

  .صدسالة ايران و اينبار در ستيز با تجدّد پيگيرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شايد به اين دليل که کمتر کسی  ،به اين توضيح نخستين ما توجه ای نشد

امی قبل  داريوش همايون  ای چون  نويسنده  باشد که  داشته  باور  ز توانست 
انتشار رسمی و نگارش کامل اثر خود ـ که با اطمينان خوانندگان کنجکاو و 

عالقمندان بيشماری خواهد داشت ـ آن را از قبل در اختيار نشريه ای نوبنياد 
   .و بالطبع بی نام نشان قرار دهد

را   "تالش"  ،مطمناً آنهنگام که آقای همايون تصميم به چنين اقدامی گرفتند
آن و نه با بی نام و نشانی های  ونی و درونی نخستين شمارهنه با هيبت بير

محک آن روز ايشان شايد دريافتی از   .آغاز کار آن مورد قضاوت قرار دادند
کسانی   .انگيزه ها و آمالهای نهانی مؤسسين اين نشريه و دايرة حاميان آن بود

و که دامن زدن به چالش فکری حاکم برجامعة روشنفکری ـ سياسی ايران  
ترقيخواهی از  از منظرگاه دفاع روشن و صريح  آن  فعال در  تجدّد   ،شرکت 

آزاديخواهی و ايستادگی قاطع در برابر مدافعان فکر سُنتی و پا در گِالن    ،طلبی
اهميت گشايش يک جبهة   و  ارزيابی کرده  را يک ضرورت حياتی  کُهنگی 

فته تری را از فشرده تر و سازمان يا  ،جديد در قلمرو انديشه بصورتی بارزتر
انديشه    ،صاحب نظران  ،نقدهای سخنگويان  ،بحثها  ،طريق جمع آوری نظرات

پردازان تفکر مدرن و انتشار منظم آنها از طريق يک نشريه نظری ـ سياسی 
  .کردندمی  را دائماً گوشزد

بی پروائی در  گير شدن اين چالش فکری وشايد خرسندی و استقبال از همه
نت و مدرنيته که دوباره با تمام قدرت پا به ميدان گذارده نبرد قديمی ميان سُ

آقای همايون را برآن    ،و همچنين اطمينانِ ايشان از پيروزی نهائی دراين نبرد

بعنوان امکان ديگری برای وسعت بخشيدن به اين جدال   "تالش"به    ،داشت
فکری بنگرند و در پی تقويت اين امکان و به منظور حمايت از اين تالش 
برآن شدند اثر خود را که در اصل جلوه گاه نبرد صدسالة ميان سُنت و مدرنيته  

  .در اختيار اين نشريه قرار دهند ،پيش از نشر بصورت کتاب ،است

صدسالة گذشتة ايران و "ما در اين مختصر در پی آن نيستيم از خودِ کتاب  

بخش   "تالش"  ـ که در اين شماره  "(تجدّد) پيکار جامعة ايرانی با مدرنيته  
برای اين مهم   .اول از فصل سوم آن در اختيار خوانندگان قرار دارد ـ بگوئيم

بايد با نگاهی   ،هيمبايد فرصتی درخور بدان اختصاص د  .بايد هنوز صبور بود
بايد خط تاريخی را که نويسندة کتاب   .کنجکاو همة اجزاء آن را با هم بنگريم 

حوادث   ،از برجستگان تحليل شرايط اجتماعی  "خودهای  واقع بينی"ـ که با  
و شخصيتهای يک سدة گذشته و امروز ايران است ـ ترسيم نموده تا   تاريخی

ا نتايج عينی که امروز پس از صد سال انتها رفت و اين تحليل صدساله را ب

بتواند در زمان    "تالش"ما اميدواريم    .قياس نمود و قضاوت کرد  ،ببار آمده
  .خود از عهدة اين مهم برآيد

خوانندگان   به  اطالعاتی  دادن  بهانة  به  خواستيم  اينجا  در  و   "تالش"امّا 
همايون داريوش  جديد  اثر  به  سپا  ،عالقمندان  مراتب  حال  عين  و در  س 

قدردانی خود را از اين اقدام پرارزش که بيش از هر چيز نشانة اعتماد صميمانه  
 . اعالم داريم ،ايشان به کار و کوشش ماست
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علتهای  و  است  شده  نگريسته  گوناگون  نظرگاههای  از  اسالمی  انقالب  به 

انقالب انتظارات باال اند.  گوناگون آورده تا  استبداد و فساد نظام حکومتی  از 
و ،  آميز و ناهماهنگ و از هم گسلنده بافت اجتماعیتوسعه شتاب و  ،  گيرنده

تا ؛ سُنتی مذهبی در برابر غربگرائی لگام گسيختههای  پسزنش فرهنگی توده 
بحران مشروعيت رژيمی وابسته به بيگانگان در يک کشور سربلند با مردمی 

است درست  همه  که  جنبش ؛  ناسيوناليست  يک  پيروزی  توضيح  در  ولی 
تقريباً همه    .پايانی سده بيستم بس نيستهای  ی مذهبی در ايران دهه واپسگرا

های به درجات کمتر و بيشتر دچار کم و کاستی  "جهان سومی"کشورهای  

و بسياری از آنها زودتر از ايران  ؛  ايران دهه پنجاه / هفتاد بودند و هنوز هستند
انقالب  دچار  نظر شکوفا  .شدندمی  بايست  از  پادشاهی  و ايران  اقتصادی  ئی 

نيرومند   موقعيت  و  نظامی  نه    المللیبينقدرت  و  بود  سر  خود  همگنان  از 
شکستهای نظامی مصر و سوريه را تحمل کرد و نه مانند عربستان سعودی 

توسعه اقتصادی در های  حتا از نظر پخش ميوه  .سراپا وابسته به آمريکا بود
کزيک و ونزوئال وضع بهتری مردم نيز از مانندهای الجزاير و مهای  ميان توده

شود در شرايطی پاک می  انقالب اسالمی که با فرانسه و روسيه مقايسه   .داشت
با خزانه تهی شده در ،  متفاوت از فرانسه بدر آمده از شکست جنگ هفت ساله

   .روی داد، جنگ استقالل آمريکا يا روسيه درهم شکسته در جنگ بزرگ
کمتر نمودی يافته تفاوت گذاشتن ميان    آنچه در بحثهای مربوط به انقالب 

انقالب همه به موقعيت انقالبی های  نظريه  .موقعيت انقالبی و انقالب است
قرار   :گردندبرمی انقالبی  موقعيت  در يک  از ؟  گيردمی  چگونه کشوری  ولی 

از هر صد موقعيت انقالبی   .موقعيت انقالبی تا خود انقالب هزار فرسنگ است

انقالب  به  اين  .انجامدنمی  يکی هم  بود هرسال در جهان شاهد می  اگر جز 
  .بوديممی انقالبی 

از چهار برابر شدن بهای نفت در اواخر ،  در ايران سالهای پايانی محمد رضاشاه
طبقه    .کردمی  بسياری عوامل به فراهم آوردن موقعيت انقالبی کمک،  1973

گسترده اصالحات دوره پهلوی بود های  سط ايران که خود فرآورده برنامهمتو
گيری يافت و سهم سزاوار خود را در فرايند تصميممی   انتظاراتی باالتر و باالتر 

استبداد ؛  خواستمی   ناسالم در دستهای يک تن تمرکز يافته بودای  که به گونه 
انمی  برفساد دامن به  را نيرومی  حصار زد و فساد که گرايش  استبداد   داشت 

توسعه شتابان  ؛  توده مذهبی از نمايشهای غربزدگان بهم برآمده بود  .بخشيدمی
بايد می  نيست وای  گسست ـ که چارهمی  ناهموار بافت سُنتی جامعه را از هم

در هدفهای ،  در جاهائی شکسته و با بهتر از خود جانشين شودـ  ولی بدتر از آن
تا آنجا ،  کام شده بود و از بيشترين خوشبختی برای بيشترين مردمانخود نا

وابستگی به آمريکا از نياز ؛  برنمی آمد،  بودمی   که در توانائيهای آن روز ايران 
گذشت و حضور بيش از اندازه آمريکائيان چون  می  استراتژيک واقعی ايران در

را   .رفتمی  خاری در چشم مردم پادشاهی  بود که  بحران مشروعيت سالها 
 کرد و نه راه حلهای نيمه کاره از گشودنش برمی آمد و نه با پول می  تهديد

کم ،  نشان داده شد مشکل  1973ـ    77چنانکه در سالهای    .شد آن را خريدمی

بود که   "آب در کشتی"گنج باد آورد دالرهای نفتی در آن سالها    .پولی نبود
  ".هالک کشتی است"وی بقول مول

اگر خمير مايه و گوهر يک موقعيت انقالبی بحران مشروعيت و از ميان رفتن 
باشد رژيم  وجودی يک  و ،  علت  نيازها  برآوردن  در  آمادگی حکومت  نا  چه 
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خواستهای مردم و چه ناتوانی در اعمال اقتدار سياسیـ  تعريف کالسيک لنين 

ـ چنان موقعيت انقالبی   "حکومت نتواندمردم نخواهند و  "  : از موقعيت انقالبی
سراپا ،  جامعه ايرانی و نظام حکومتی  .در آن اواخر باز در ايران رخ نموده بود

پس از يک دوره پانزده ساله کاميابيهای خيره کننده   .بحران زده و بيمار بود
خارجیهای  عرصه  در سياست  و  اجتماعی  نوسازندگی  و  اقتصادی  ، توسعه 

رهبری سياسی به جائی رسيده بود که ديگر هيچ ابتکار   فرايند سنگ شدگی 
در حالی که در دهه چهل / شصت   .يا حتا واکنش درستی از آن برنمی آمد

را تغيير در دهه پنجاه / هفتاد ،  دادمی   اين رهبری سياسی بود که رويدادها 
توانست يک نمی  کرد کهمی  سير رويدادها خود را بر رهبری سياسی تحميل 

و البته بيماری کشنده شاه هم ؛  است را نه تا پايان که تا نيمه راه هم بکشدسي
محبوبيت شاه که با مشروعيت رژيم   .کردمی  بود که همه چيز را بسيار بدتر

يکی شده بود در آن سالها ديگر چنان نبود که مانند گذشته مخالفان را نيز به 
کار به جائی رسيده   .بياوردصف موافقان يا دست کم ناراضيان خلع سالح شده  

هر گروه دالئل واقعی يا تصوری خود   .بود که موافقان نيز به جان آمده بودند 
باشدمی  را ژرف  دگرگونيهای  خواهان  که  هر ؛  داشت  بسياری  گروههای 

شد باالگرفتن بيزاری می  در هرجا  .دادندمی   دگرگونی را بر وضع موجود ترجيح 
چنانکه    .توانست برسود شخصی نيز چيره شود ديدی م  را که به آسانی ای  و کينه

پيش بسيار  عاطفی  انفجاری  فضاهای  اينگونه  کوچکترين ،  آيدمی   در 
زند  می   ناخردسندی دامن  رنجشها  بدترين  به  پرتقال )توانست  که  هنگامی 

چندی در بازار کمياب شد واکنش عمومی به توصيه وزير مربوطه که کمتر 
  .(نشينان و بويژه تهرانيها به مرز طغيان رسيدپرتقال بخوريد شهر 

چه اندازه حق داشتند يا اشتباه کردند و فريب خوردند ،  ناراضيان،  اينکه مردم
خواست خود می   و اينکه طبقه متوسطی که از شاه دموکراسی؛  و پشيمان شدند

و خطر هميشگی شوروی چه اندازه وابستگی ؛  چه اندازه غير دموکراتيک بود
و سازمانهای چپ وابسته به آلمان شرقی و کوبا ؛  يکا را ناگزير کرده بودبه آمر

اين )و يمن جنوبی و ليبی و عراق و سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين  
ايران حکومت  از  که  مالی  مالحظه  قابل  کمکهای  محل  از  آخری    دوتای 

کردند می  چه اندازه جامعه را راديکال و از تحول دموکراتيک دور  (گرفتند !می

در دشمنی کور   "ليبرال"و به گفته نويسندگان خارجی    "ملی"و گرايشهای  
بنيادگرا و  به سروری اسالم  نهادن  آماده گردن  اندازه  پادشاهی چه  با  خود 

نفی،  بودندمی  انقالبی  بود  آمده  پديد  سالها  آن  در  که  را  انقالبی   موقعيت 

و ويژگی يک ؛  بر ديوان بشورند  در يک انقالب الزم نيست فرشتگان  .کندنمی
موقعيت انقالبی که به انقالب انجامد معموالً آن است که به زودی از منطق  

بسياری از آنها که به انقالب پيوسته اند از شکاف ميان    .شودمی  خود عاری

افتند و چه بسا آرزوی می   هايشان به سرگيجه "دستاورد"  چشمداشتهای خود و
از همين روست که انقالبهای کامياب  . کنندمی  نقالب را بازگشت به پيش از ا

  .جز استثناهائی در تاريخ جهان نيستند
 1979/    1357اما اگر تنها ايران در گرماگرم رونق و رفاه بيسابقه بود که در  

نيکاراگوا )  از ميان همه کشورهای دچار موقعيت انقالبی به انقالب تسليم شد
ولی در نيکاراگوا پيکار مسلحانه برضد رژيمی   .بوداندکی بعد استثنای ديگری  

در ؛  بسيار بی اعتبارتر که اسباب مادی دفاع از خود را نداشت به پيروزی رسيد

، در شرايط رشگ آور رونق و رفاه  "جهانای  پنجمين قدرت غير هسته"ايران  

آب شد برف  مانند  مسلحانه  پيکار  باره  می  ناچار  (.بی  در  علل بايد جستجو 
شد نشان  می  در آن سالها دهها کشور را  .انقالب را از تئوريهای رايج فراتر ببرد

بود رفته  ميان  از  رژيم  ايرانيان  ؛  داد که مشروعيت  از  مراتب بيش  به  مردم 
وابستگی به بيگانگان و ديکتاتوری از ايران ؛  ناخرسند و حتا به جان آمده بودند

از جمله توسعه  ،  ديگرهای  در کنار پديدهی  افساد نه پديده؛  گذشتمی  نيز در
شد نشان  می   کشورهائی را  .بودمی   بلکه عنصراصلی اقتدار حکومتی،  شتابان

در آنها به کمال رسيده   criminalisationداد که فرايند جنائی شدن حکومت  
در همان سالها در فيليپين و تايلند و کره جنوبی و بسياری از کشورهای  .بود

اروپای شرقیآمريکا و  آن  ،  ی التين  ايران  که  فاسدی  استبدادی  رژيمهای 
رفت در يک دهه کوتاه به رژيمهای کم می روزها در برابرشان بهشتی بشمار

   .و بيش دموکراتيک رسيدند
آمارهائی ،  آمارهای اقتصادی ايران در سال پيش از انقالبای  يک نگاه به پاره

دهد که انقالب می   بهتر نشان،  اسالمی استکه برخی از آنها از منابع جمهوری  
 1977/  1356در  .اسالمی چه اندازه نا محتمل و حتا باور نکردنی بوده است

/   1325دالر رسيد ـ سی برابر سال    2150درآمد سرانه ملی ايران به بيش از  
درصد پائين آمده بود و کمبود کارگران ساده و ماهر  9/2ـ بيکاری به  1946

د که نه تنها مزدها تا پايان در همه بخشها رو به افزايش داشت سبب شده بو

افغانی و پاکستانی و فليپينی و کره جنوبی   "کارگر ميهمان"بلکه يک ميليون  
رشد متوسط    1973ـ    77/    1352ـ    56در سالهای    .کردندمی  نيز در ايران کار

ايران   ناخالص ملی  غير   در صدبود که سهم رشد متوسط بخش   4/8توليد 
به   آن  ـ   56حتا بخش کشاورزی در سالهای    .رسيدمی  درصد   15نفتی در 

سالی    1970ـ    77/    1349 متوسط  رشد   2/5بطور  که می   درصد  کرد 
در آنچه به مهاجرت روستائيان به    .درکشورهای رو به توسعه از باالترين بود

در سالهای ،  شهرها که دستاويز حمالت بسيار به رژيم پادشاهی شده است
نرخ جابجائی جمعيت بسود شهرها هرسال   1959ـ    77/    1338ـ    56ميان  

سطح زندگی  .دقيقاً يک درصد بود که از عموم کشورهای همانند کمتر است
 (1) .رفتمی ز انقالب باال همه طبقات اجتماعی در سالهای پيش ا

هفتاد تا نود به ايران محدود نبوده های  حتا چالش اسالم انقالبی نيز در دهه
حکومتها توانستند هرکدام ،  از ترکيه تا الجزاير،  از اندونزی تا خليج فارس  .است

کشور عضو سازمان ملل  192هم امروز بيشتر  .به شيوه خود آن را مهار کنند
موقعي با  گريبانندمتحد  به  دست  انقالبی  تئوری   ت  چند  مصداق  هرکدام  ـ 

انقالب ـ و در هيچ يک از آنها احتمال انقالبی که سرتاسر جامعه و ساختار 
   .رودنمی ، آنهم از نوع واپسگرای ايران، قدرت را زير و رو کند

چپ و راست   "با داللت گسترده و ناروشنی که  )تالشهای نظريه سازان چپ  

فرهنگ  " دارند   در  ايران  اينجا می  سياسی  در  کار  شدن  آسان  برای  توان 
 28برای پيوند دادن انقالب به  (اصطالح پهلوی ستيز را بجای چپ بکار برد

مرداد در هيچ بررسی جديتر انقالب اسالمی در اين بيست ساله بازتابی نيافته  
مرداد   28  با همه تأثيرات زيانبار  .است و به عرصه تبليغات محدود مانده است

در ،  ماند که چرا انقالب اسالمیمی   باز اين پرسشها بی پاسخ،  برسياست ايران
همه آن بيست و پنج سال و زمانهائی که رژيم پادشاهی در اوضاعی به مراتب 
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به خمينی   1357بهمن    22مرداد در    28و اگر  ؟  رسيد صبر کردمی  بدتر به نظر 
و چرا گواتماال که  ؟ از او دريغ داشت 1342خرداد  15پيروزی بخشيد چرا در 

رئيس جمهوری آن در همان سالها با يک کودتای تمام عيار نظامی آمريکائی 
و نه برکناری نخست وزير از سوی پادشاهی که اختيار ،  بی هيچ مؤلفه مردمی

سرنگون شد هنوز دچار انقالب اسالمی يا هر انقالب ديگری ،  قانونی داشت
امپرياليست در گواتماال از مصدق در ايران کمتر محبوب آربتر ضد  ؟  نشده است

  .نبود
بسيار پيچيده تر از آن است ای  پديده،  انقالب اسالمی مانند هر انقالب ديگر

بايد می  برای يافتن چرائی و چگونگی پيروزی انقالب   .که بدين گونه ساده شود
اينگونه دست اند. آمده دالئلی يافت که در همه موقعيتهای انقالبی درست در

تبليغاتی تئوريهای توطئه دست درکاران رژيم پيشين و ،  و پا زدنهای  مانند 
گذارد مردم ما نمی  ، محافل سلطنت طلب که رواج بسيار بيشتری يافته است

   .درسهای درست را از تاريخ بگيرند و فرهنگ سياسی خود را پيش ببرند
انجامد نمی   قعيت انقالبی لزوماً به انقالبچنانکه لنين نخستين بار نشان داد مو

انقالب به  کمياب  موارد  جز  واقع  در  ـ  است  الزم  شرطهائی  آن  برای   و 

سراسر از موقعيتهای انقالبی پوشيده ،  و از همين روست که تاريخ؛  انجامدنمی
تنها گاهگاه و  برخوردمی   است  انقالب  به  لنين يک حزب   .توان  تحليل  در 

رود می  های آن ـ اين روزها جايگزين يا آلترناتيو بجای آن بکار انقالبی و کادر
 او بيشتر به خود و حزبش و موقعيت روسيه  .داشتمی  ـ سهم تعيين کننده

آلمانها ننشسته بود که به   "واگن مهر و موم شده    "انديشيد و هنوز در  می
و ايدئولوژی ،  سهم بسيار مهم تر حکومتها در پيروزی انقالب توجه بيشتر کند

انقالب نيازی به چنان    (جبری)اراده گرايانه و اعتقادش به ضرورت تاريخی  
او کتابش را مدتها پيش از پيروزی انقالبيان روس بر   .گذاشتنمی  بررسيها

را  کرنسکی  حکومت  آن  در  بلشويکها  که  کودتائی  از  پيش  و  تزاری  رژيم 
البته پديده شگفتاور   نوشته بود و  و ،  انقالب اسالمی شاه و ملتبرانداختند 

 نه،  مشتاق دستگاه حکومت شاهنشاهی را درآن،  در آن اواخر،  نقش فعال و

  .توانست پيش بينی و نه باور کندمی
دستگاه  شکست  باشد  انقالبی  نيروهای  پيروزی  آنکه  از  بيش  انقالب  امّا 

نيروهاست آن  برابر  در  انقالب   . حکومتی  به  که  انقالبی  موقعيت  فراوانی 

اجتناب ناپذير   "نينجاميده است و رژيمهائی که از لبه پرتگاههای خطرناکتر و  

 تر از ايران در آن سال بد اختر به کناری کشيده اند چنين حکمی را ثابت   "

در اينجا بحث ارزشداوری و نگهداری رژيمها در برابر انقالب و مقايسه    .کندمی
هريک ـ نگهداری رژيم يا تسليم شدن به انقالب ـ در ميان نيست های  نههزي

 (. در ايران هزينه تسليم شده به ابعاد نجومی رسيد و همچنان رو به باالست )
بسا چه  عوامل می  حکومتها  و  انقالب  ولی  شوند  واژگون  يا  دگرگون  بايد 

  .پيروزی آن مقوله ديگری است
ولی آنچه پس   .توان علل فراوان برای آن آوردمی   پس از يک انقالب هميشه

 "،  جبر ناظر به گذشته  "به گفته برگسون  ،  نمايدمی  "جبری    "از يک رويداد  
تنها پس از پيروزی انقالب   .بوده استنمی  پيش از آن به هيچ روی مسلم

کند و همه می است که موقعيت انقالبی پيش از آن اهميت تعيين کننده پيدا
 جبر ناظر به گذشته در آن هنگام است که مصداق   .کشدمی  را به خود   نگاهها

 پيش از انقالب اسالمی ناظرانی بودند که سرنگونی رژيم پادشاهی را  .يابدمی

وزير دربار شاهنشاهی وصيت کرده بود که يادداشتهای روزانه اش   .ديدندمی
 ولی او هرگز  . ندرا چند سال پس از برچيده شدن سلسله پهلوی انتشار ده

باور کندنمی آمد  که  را  آنچه  گزارشی   .توانست  در  اسرائيل  سياسی  نماينده 
همين پيش بينی را کرده بود ولی در انقالب همانگونه غافلگير شد که هر 

   .سفير ديگری
دارند آشنائی  تاريخ همه  نقش شخصيت در  به  بحثهای مربوط  کمترين   .با 

اتفاق شخصيتها  نقش  بر  را  کردهتأکيد  لنينيستها  ـ  مارکسيست  در اند.  اً  امّا 
کشورهای کمونيستی بوده است که کيش شخصيت به دل بهمزننده ترين و 

رسيد خود  صورت  ترين  آميز  که    .مبالغه  است  بس  تناقض  همين  خود 
انقالب اسالمی   . استداللهای آنان به سود واقعيات عينی به کناری زده شود

هرکدام آنها   .ر برابر خمينی تصور کردنی استتنها با ترکيب محمدرضا شاه د
يک سال پيش از انقالب مرده بودند سرتاسر تاريخ بيست ساله گذشته چيز 

بهمين ترتيب رفتار هريک از آنها در شش ماهه تابستان تا   .شدمی   ديگری
مصمم تر و پرطاقت   شاه  .بودمی  تعيين کننده  1978ـ    79/    1357زمستان  

؛ بودمی  تر در برابر خمينی سست عنصرترـ  حتی در برابر خمينی بهمانگونه که 

شکست ـ  تاکتيکی  استادی  با  و  ناپذير  ب  .خوردنمی   تزلزل  ورقهای   سياراو 

   .کردنمی اگر آنها را به سود دشمنش بازی، داشتمی
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رهبر   "پيشتاز"حزب    1357ايران  در   يک  صورت  به  جايگزين  نيروی  يا 
ندانم  و  سستيها  از  را  فرهمنديش  بيشتر  که  ـ  مذهبی  و  سياسی  فرهمند 

هماوردش و می  کاريهای  ها  تکيه  و  مسجدها  گسترده  شبکه  و  ـ  گرفت 
گوناگون دينی   انجمنهای  و  آموزشگاههای )هيئتهای مذهبی و حسينيه ها 

/   1342که در پانزده ساله پس از خرداد    ...(قرض الحسنه  صندوق،  اسالمی
به خوبی سازمان داده شده بود و نمايندگان با نفوذش در همه جا از   1963

سهم خود   .جمله نهادهای حکومتی و وابسته به دربار حضور داشتند در کار بود
از حکومت نيز که گام به گام با رهبری انقالبی راه آمد در پيروزی انقالب  

  .هرچه در تاريخ شناخته است درگذشت
که آن نيز يگانه  )توان انقالبی را نشان داد که مانند انقالب اسالمی  نمی  هرگز

رسد بخت پيروزی در هيچ کشور اسالمی ديگر داشته  نمی  مانده است و به نظر 
دستگاه حکومتی  (باشد ياری  و  و ،  از همکاری  سياسی  مقامات  باالترين  از 

اصلی پيروزی نيروهای انقالبی های  آنچه در زمينه  .ردار بوده باشدارتشی برخو
بود خود دستگاه حکومتی برايشان انجام داد ـ از سست کردن اراده می  الزم

و تيز کردن اشتهای انقالبيانی که با هرواکنش ،  دفاع پشتيبانان فراوان رژيم
بيطرفان و بيطرفان  و راندن موفقان به خيل  ،  گرفتندای می حکومت نيروی تازه

هيچ انقالب   .از بستن هرراهی مگر راه گريز؛  دشمنان  به مخالفان و مخالفان به
ديگری نيز در تاريخ چنان غنيمت هائی از خزانه پر و پيمان و دستگاه اداری 

همچنانکه پيروزمندان هيچ ؛  آماده و نيروی نظامی بسيجيده به چنگ نياورد
   .انقالب ديگری از کاميابی خود چندان غافلگير نشدند

لبی به  در انقالبهای ديگر نيز بخشهائی از گروههای حاکم از سرفرصت ط
پيوستند انقالب اسالمی  .انقالبيان مهاجر  ايران در ،  در  در  گروههای حاکم 

يک مهاجرت جمعی به اردوی دشمن رفتند و خدمات و پولهای خود را عرضه  
آنها که در پيکار و ايستادگی در برابر نيروهای انقالبی پابرجا ماندند   .کردند

نقالبی گفته اند که بيش از آن  در باره اشرافيت فرانسه ا  .اقليتی بيش نبودند

ايران   "اشرافيت".  برنيامد که گردن خود را با وقار و ظرافت زير گيوتين نهاد
پادشاهی ـ سرآمدان سياسی و مالی و نظامی ـ از چيزی بيش از آن برنيامد 
نه چندان وقار و و ظرافت در پيشگاه خمينی خم کرد  را با  که گردن خود 

و بيشتری از خوشبخت ترانشان جانی ،  اينهمه زده شد  بسياری از آن گردنها با)
 از بقايای آن اشرافيت هنوز کسانی سر برآستان آخوندها  .(در تبعيد بدر بردند

 اند. برنيامده  اينان هم از اين بيش .نهندمی
انقالب اسالمی را سرانش ـ در تعمدی که به زشت کردن هر چيز از جمله  

ناميدند ولی اين انقالب در کشوری روی   "عفانانقالب مستض"زبان دارند ـ  
نداد که سياست يا ساختار طبقاتی چنان جامعه را به سنگ شدگی کشانده 

نيروهای ترقيخواه نماند برای  از هم پاشاندن آن راهی  ايران    .باشد که جز 
با همه    .دست کم از پايان ساسانيان هرگز يک جامعه طبقات بسته نبوده است

در ايران و بسته بودن ساختار قدرت ـ که اتفاقاً از دو سالی   استبداد حکومتی
بود کرده  گشايش  به  آغاز  انقالب  از  انقالب ،  پيش  به  نياز  اش   دگرگونی 

چنانکه در عمل ،  همه آن ساختار بر وجود پادشاه ايستاده بود و او  .داشتنمی
بحران ج بود در هر  داده  نشان  بارها  نيز  آن  از  و پيش  داده شد  دّی نشان 

در   1979/    1357و    1953/    1332داشت ـ دو بار در  می  گرايش به تسليم

نيز در   بار  را ترک کرد و سه  ايران  /    1340  و  1952/    1331ميانه بحران 
بود ـ و چنانکه پيش می   آماده ترک کشتی طوفان زده  1963/    1342و    1961

زادی و ترقی در نيروهای آ .پائيدنمی آمد اصالً خودش هم دوسه سالی بيشتر
داشتند و در واقع انقالب بيشتر بر ضد آنان  نمی   ايران نيازی به چنان انقالبی

شد از نيروهای می  ولی آيا در آن سالها  . در گرفت ـ و با شکست عمومم شان
 ؟  سخن گفت، نيروهائی که در شمار آيند،  آزادی و ترقی در ايران

اصالحات ارضی شده بود و کارگران  روی داد که در آن  ای  انقالب در جامعه 
سيال با درجه باالی ای  جامعه ؛  شدندمی  در سود و مالکيت کارخانه ها سهيم
خود يکی از عواملی شد که به پيروزی ،  تحرک اجتماعی بود و اين ويژگی

نيروئی در برابر نبود که با جنبش انقالبی ناسازگاری   .آسان انقالب کمک کرد
بايستدمرگ و زندگی احساس ک بها  به  های  اليه  .ند و بهر  باالی اجتماعی 

همان آسانی با انقالب کنار آمدند که روشنفکران آزاديخواه و مترقی به تعريف 
ما هنگامی   .ژرفی در وضع موجود ندوانده بودندهای  زيرا چنان ريشه،  آن روزها

سخن ايران  جامعه  ممتاز  طبقه  از  فراموش می  که  عمی   گوئيم  که  مر کنيم 
ارتباط ميان طبقات   .رسيدنمی  امتيازات طبقاتی آنان در بيشتر موارد به دو نسل

اجتماعی ايران چنان گسترده بود و هست که انقالب اجتماعی را های  و اليه
  .ساختمی  نامربوط
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دکتر حسن منصور پس از تحصيل در مراکز علمی و دانشگاههای مختلف در کشورهای گوناگون از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه پونای هند،  

آکسفورد، به اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد نفت از دانشگاه لندن نائل آمده و پس از خاتمة تحصيل در مقام استادی در  مؤسسه تحقيقاتی  

پردازد. وی  های همخانواده در دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه شيلر پاريس، آکادمی ديپلماتيک لندن به تدريس میهمين رشته و رشته

 ر تدريس در رشتة اقتصاد نفت در دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران بوده است.ای عهده داهمچنين دوره

دکتر منصور طی سالها پژوهش در مؤسسات معتبر تحقيقاتی در اروپا، هند، ايران و همچنين در پی سالها همکاری با وزارت انرژی سوئد در  

ة چگونگی عملکرِد پيچيده، درهم تنيده و هماهنگ اجزاء و بخشهای  مقام مشاورت اقتصاد انرژی، از دانش و تجربة گسترده و عميقی در زمين

 مختلف اقتصاد مدرن در جوامع پيشرفته و صنعتی جهان برخوردار گرديده است. 

ای است که دکتر منصور در گفتگوی با تالش در پاسخ به پرسش پراهميت و حياتی دوران ما يعنی مفهوم  به پشتوانه چنين دانش و تجربه

گشايد. شدن " زوايای جديدی برای نگاه وسيعتر و درک عميقتر از نظم نوين جهانی و جستجوی جايگاه کشورمان در اين نظم می"جهانی  

بخش نخست اين گفتگو برروی مفهوم "انسان مدرن"، مفهوم "فقر" در جهان مدرن، نقش تعيين کننده فن آوری، تکنولوژی جهان مدرن در ايجاد  

 گيرد. مات برخاسته از آن تمرکز يافته که در اختيار خوانندگان قرار میمناسبات جهانی و الزا

 

                               

 

 

 

 

 

 

 "   ة ث ل  ج   ؟...                  ه             . "

 گف                       

از جهان ـ بويژه ای  در کمتر نقطهامروز شما  ؛  جناب آقای دکتر منصور :  تالش

مهاجر   "  و  "تبعيدی    "  در دنيای غرب و کشورهائی که عمدتاً ميزبان ايرانيان

ارتباطی ،  علمی،  هستند ـ در جريان گفتگوئی در خصوص وضعيت اقتصادی  "
اصلی های  گيريد که در آنها يکی از پايهمی  فرهنگ و حقوق ملتها قرار،  جهان

گفتگوی خود را با شما در   "تالش    ".  نباشد  "ی شدن  جهان  "بحثها مسئله  
وی در خصوص  .  کندمی  از پرفسور استيگليتز آغازای  اين زمينه با نقل گفته 

 :  معتقد است "جهانی شدن  "جريان 

را متوقف سازيم يا آن را به عقب   چرخ جهانی شدن  ما قادر نيستيم گردش  " 
جهانی شدن    توان برروی روند می   امّا پرسش اين است که چگونه ،  بازگردانيم

تأثير گذاشت و چگونه بايد آنرا هدايت نمود که بيشترين نفع آن به بيشترين 

   ". انسانها برسد
کنيم پاسخ به اين پرسش حياتی و پراهميت از سوی هر ملتی می  امّا ما فکر 

مستلزم پاسخگوئی به پرسشهای متعدد ديگری ،  و هرکشوری به سهم خود
با کدام ظرفيت ومی   ناست که نشا اين کشورها  اين ملتها و  از کدام   دهد 

لذا ما .  هستند  "جهانی شدن    "جايگاه و چگونه قادر به تأثيرگذاری بر پروسة  
کنيم در گفتگوی خود با شما نخست به پرسشها و نکاتی بپردازيم می   سعی

که به توضيح و روشن شدن چگونگی حضور و جايگاه ايران و ظرفيت تأثير 

 . رساندمی ياری، "جهانی شدن  "گذاری آن بر پروسة 
ـ مقدمتاً اگر بخواهيم تعريفی ساده در عين حال و حتی االمکان جامع از   1 

اين تعريف از نظر شما چيست و مهمترين موضوعاتی ،  بدهيم  "جهانی شدن    "
 ؟ گيرد کدامندمی   را که در بر

قرار گرفته است   "بحث    "ين  از چه مقطعی در مسير ا،  کشور ما،  ـ ايران  2 
و کدام عرصه از زندگی اجتماعی ما بيشترين درگيری و اصطکاک را با جريان  

 ؟ است  داشته و نحوة برخورد ما به اين قضيه چگونه  "جهانی شدن  "
 

يعنی کم رنگ شدن و ناپديدشدن مرزهای ،  ـ جهانی شدن  1:  حسن منصور 
بديهی است .  سرمايه و تکنولوژی،  کار،  خدمات،  ملّی از فراراه جريان کاالها

سرمايه  ،  حامل خدمات،  که اين عوامل با هم ارتباط دارند يعنی کاالی مصنوع
است از ای  هم تنيده  و تکنولوژی نيز هست و بستر حرکت آن هم شبکة در

و ابزار آن  .  پول بين المللی و بانک و بازار پولی بين المللی،  بازار بين المللی
 (. لژيستيک)آنفورماتيک و حمل و نقل  ،  ارتباطاتها، شبکة راه عبارت است از 

 جديد نيست باين عبارت .  اين پديده در نقش خود نه جديد است و نه انتخابی 
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است که شکل   "مبادله کاالئی يا سرمايه داری    "آن در نظام  های  که ريشه
تحولّی چنان    آغازين آن از سده پانزدهم شکل گرفته و در سيصدسال تالی آن

تاريخ سه هزارساله ،  در فرهنگ بشری پديد آورده که به سخن برتراند راسل
آن از  آن ،  پيش  پای  برپايه  .  رسدنمی  به  نيز  پانزدهم  سده  که  است  آشکار 

آنها دو  بودند و عمدة  آغازيده  از سده سيزدهم  جريانهائی شکل گرفت که 

نظير   جريانهائی  وليکن  بود  رنسانس  و  رفورماسيون   "ادغام  "جريان 

(Enclosure)    پرچين   "يا در (،  the law of Hedges)  "ها  قوانين 

، بردمی   نام  "خلع يد    "  که مارکس از آنها بعنوان،  چهارده تا شانزدهمهای  سده

را طی کرده و   "انباشت اوليه    "فرايند دردناک  ،  سبب شد که اين نظام نو
ساير   در  سپس  و  انگلستان  در  نخست  را  خود  اروپائی بساط  کشورهای 

برخی از عناصر اساسی آن  ،  اين تمدنهای  پس از فراهم آمدن پايه.  بگستراند

و حقوق    "فرد    "به شکوفائی رسيد و از عمده ترين آنها پديد آمدن مفهوم  
به اوج فلسفی خود دست  بود که در شاهکار جان الک  او  طبيعی و مدنی 

بازار  مکانيسم توانای در متن، اين درهم آميزی فرد صاحب رأی و آزاد. يافت
 فئوداليسم  کند در مقابله با قدرتمی  عمل  سود  که به انگيزه،  عوامل و بازار کاال

پايان سده شانزدهم و آغاز سده ،  کردمی  که انسان مقيد و منقاد طلب،  و کليسا

بصورت  "معرفت   "منجر شد که از سلف خود   (Science) هفدهم به تولّد
گاليله و ،  کپلر،  چون کپرنيک،  در واقع طاليه داران علم.  کيفی متفاوت بود

پيوند رشد ،  سپس نيوتون زبان اين تمدن جديد را تنظيم کردند و ثمره آن
نوزدهم بصورت   (يا علم کاربسته)يابنده تکنولوژی   بود که در سدة  و توليد 

ن اي. انقالب صنعتی بريتانيا را در نورديد و سپس فرانسه و آلمان را فراگرفت
، شهرهائی نظير لندن)پديد آورد  ها  متروپل،  برای نخستين بار در تاريخ،  نظام

خطوط دريائی را ؛  آفريد  شبکه پستی؛  شبکه راهها ايجاد کرد(،  برلين،  پاريس
و سپس جهانی کرد يا بازارهای محلّی را بصورت ای پول را منطقه ؛ پی افکند

گسترش .  و جهانی را پی ريختای  منطقه  بازارهای ؛  در آن واحد؛  ملّی در آورد
فرامرزی در دورن اين نظام از موتور توانمندی برخوردار است و نهايت آن  

 .  ادغام در سطح جهانی است
، يعنی سخن بر سر اين نيست که جهانی بشويم يا نشويم،  امّا انتخابی نيست 

 بلکه سخن برسر چگونگی ورود و سير.  چون از جهانی شدن گزيری نيست
به اين جريان ای  سنجيده   در جهانی شدن است چون اگر آگاهانه و با استراتژی

بپيونديم سود خواهيم برد ولی اگر جهانی شدن برما عارض شود به درماندگان 
 . زمين بدل خواهيم شد

شده است به زبان    "ابالغ    "ـ ضرورت جهانی شدن به دو زبان به ايران    2 
شکست عباس ميرزای قاجار بود از  ،  نظامی  زبان.  نظامی و به زبان کاالئی

تکنيک ،  که نشان داد عليرغم فداکاری و جانفشانی و قربانی دادنها،  سپاه روس
از آب در را بار .  آيدمی   مدرن پيروزمند  اين آزموده  جای تأسف است که ما 

خون   "که صال در داده بود  ،  ديگر با شعارهای سرشار از بيخبری آقای خمينی

امّا .  به قيمت بسيار گزافی آزموديم،  در جنگ با عراق،  "روز است  برشمشير پي
دوّم ناپذير خود،  زبان  مقاومت  با حرکت  بود که  از ،  زبان کاالئی  يکی پس 

در عادات و خلقيات رخنه کرد و مناسبات اجتماعی ،  بازارها را گشود،  ديگری
روابط در حوزه کار و تبلور يک سلسله  زيرا کاال  نمود  و ،  توليد  را دگرگون 

و بدينگونه بود که قند و .  آن نيز هستای  حامل تکنولوژی و ملزومات پايه 
زغال و هيزم را پس راند ،  انگليس  نفتای،  شکر و چای به بازار ايران وارد شد

کارخانه منسوجات  قد ،  انگليسای  و  ايران  مانوفاکتوری  توليدات  برابر  در 
نظامی منتقل شده بود در اميرکبير   پيام نخستين اين ابالغ که بزبان.  برافراشت

مشيرالّدوله و   و  تقليد  ضرورت  و  غرب  تمدن  فنّی  برتری  پذيرش  بصورت 
، اعزام نظاميان ايران به بلژيک،  ايجاد مدرسه دارالفنون.  اقتباس از آن درآمد

آوردن مستشار مالی آمريکائی به ايران همه نمودهائی از اين درک و اعتراف  

در  "نقش ايوان   "نی الزم بود تا معلوم شود که تقليد از ليکن تجربة گرا. اند
. راه حل درست و اساسی نيست  "پای بست خانه ويران است  " شرايطی که 

نهضت مشروطه بود که بصورتی مبهم و ،  پاسخ تاريخ ايران به اين دريافت
قرار،  ناقص هدف  را  مسئله  استبداد:  دهدمی  قلب  و ،  برچيدن  قانون  ايجاد 

چون  ؛  ولی چون مخالفت با استبداد لزوماً بمعنی درک آزادی نيست.  عدالتخانه
و ؛ قانون ناشی از فقه با قانون برخاسته از اراده انسان آزاد تفاوت ماهوی دارد

همانگونه  ،  چون عدالتخانه مجری قانون فقه با دادگاه مدرن بی ارتباط است
امّمی   که به تعطيل کشيده شد و  بدون  ،  ا کشاکش کاالئیدانيم مشروطيت 

 . ايران را در مدار کشورهای توسعه نيافته نشاند، وقفه ادامه يافت و در نهايت

تکانه   اين  قبال  در  ايران  واقع يک جريانها،  واکنش  در  و  بود   "  چندگانه 

 :  کندمی  را ترسيم "آزمايش و خطا 
عرضه  جريانهائی  سوی  از  نخست  و  می   موج  اقتباس  به  که  تقليد شود 

 در مقابله با سُنت و استبداد به شکست کشانده،  اين موج.  تکنولوژی معتقدند

اين .  "بايد از درون و بيرون فرنگی شد    "جريان ديگر برآن است که  .  شودمی

امروزين   "از دريافت بغرنجيهای  ،  جلوه کردن آن  "راديکال    "پيام نيز عليرغم  

بدور است و راه حل عملی پيش   "سُنت و مدرنيته    "و بويژه ارتباط    "شدن  
شود برآنست می  موج سوّم که با پشتوانه سُنت و دين وارد عرصه.  نهدنمی  پا

بهترين ممکن است و تنها چيزی ،  که دين و اخالق و سُنت و نظام خانواده ما

 "تمدن غربی و اخذ آنها و رد    "خوب  های  جنبه   "که الزم داريم انتخاب  

لزوماً درک ،  که اين فهم از تمدن غربی جالب است .  آنست  "منفی  های  جنبه
و در زبان  ،  گيردمی   رنگ فلسفی،  چون در زبان اقبال الهوری،  دينی نيست

صبغه جامعه    "آسيا در برابر غرب    "  و   "آنچه خود داشت    "انديشه گران  
دارد اينها.  شناسانه  اينکه در همه  و جالب  است  پيام همان  تشخيص  ،  ولی 

همان فرهنگ شکست خورده و واپس مانده سُنتی   "خوب و بد    "دهندة اين  
يعنی ،  مخالفت اساسی آن با جوهر تمدن مدرن دنيا،  ضعف اين طرز فکر.  است

فرد آزاد صاحب حقوق طبيعی و مدنی است که انديشه آزاد با نشأت از او به 
، در کاربست تکنولوژيک،  و اين علم مدرن،  درخت تناور علم مدرن فراروئيده

 .  رحی نو در جهان در انداخته استط
 

و بی توجه بدانکه    واقعيت اين است که فارغ از هرگونه کمبود و کاستی:  تالش
علمی و تکنولوژيک ،  فرهنگیهای  مناسبات ساختاری يا بعبارت ديگر زمينه

ابالغ   "،  بطور کامل يا حتی در سطحی از مطلوبيت نسبی فراهم آمده باشد

بعبارت روشن .  دهدمی  در ايران به راه خود ادامه  "  جهانی شدن با زبان کاال

ما و کشورهای   "مرزهای ملی    "اساسا ً اين  ،  بدون آنکه تعادلی برقرار باشد؛  تر
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نظير ماست که در مقابل محصوالت کشورهای صنعتی جهان تاب نياورده و 
در ای  شما در مقاله.  دهندمی   هرروز بيشتر از روز پيش رنگ خود را از دست

ای به ارقام و آمار هُشداردهنده  (2001تابستان سال  ،  2شماره  ) نشرية مهرگان  

در زمينة جايگاه نازل ايران در مبادالت بين المللی و سهم ناچيز آن در توليد 
يا بقول شما )جهان اشاره نموده ايد و حال اگر از نقش پراهميت فروش نفت 

ـ همانگونه که اشاره داشته    اًمسلم،  صرفنظر کنيم  (فروش دارائی تجديد ناپذير
 .  گيردمی  نزول اين جايگاه ابعاد تأسف آورِ گسترده تری بخود ايد ـ

سرمايه  ،  خدمات،  جريان کاال  "همة اين واقعيتها در عمل بيانگر اين است که   
يکطرفه را دارد که از سوی کشورهای ای  برای ما حکم جاده  "و تکنولوژی  
 . سمت ما کشيده شده استصنعت و قدرت به  ، صاحب ثروت

راه    ابتدای  در  تاريخ  استناد  به  شدن    "اگر  منسوجات   "اين    "جهانی 
انگليس بود که در برابر توليدات مانوفاکتوری ايران قد برافراشت ای  کارخانه

حال امروز چه اميدی وجود دارد و يا ما با اميدواری به کدام امکانات مادی ،  "
خواهيم شد اين معادله را بنفع خود عادالنه تر ساخته و و معنوی خود قادر  

 ؟ سود بريم  "جهانی شدن  "توانيم از پيوست ناگزير به پروسة می   چگونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای هرگونه راه جوئی نخست بايد شرايط جديد انسان معاصر :  حسن منصور 
رشد و بازتوليد ، بستر مادی و معنوی تکوين، مراد من از شرايط.  را درک کرد

  چنان است که انسانی که چشم بجهان ،  شرايط دنيای مدرن.  انسان امروز است

يابد می   گشايد خود را بردوش ساختارهای مادی و معرفتی انباشته و بغرنجیمی
است آموزشهای طوالنی  نيازمند  آنها  برای درک کلی  تقسيم کار ؛  که  يک 

، مزايای نسبی،  گسترده در سطح جهانی شکل گرفته است که مکانيسم آن

انسانی که در متروپلهای .  سطوح تکنولوژيک و بازارهای اوليگوپوليستی است
ز امکانات مادی کند امی   آمريکا و اروپا و ژاپن و ساير قطبهای مدرن چشم باز

آسيا و آمريکای ،  و معنوی فراوان برخوردار است و آنکه در نقاط محروم آفريقا
بدنيا پديد می   التين  او  لزوماً خود  که  روبروست  دشواريهائی  و  با سدها  آيد 

و ديگری غير مدرن و سُنتی ،  که يکی مدرن،  اين دو قطب.  آورنده آنها نيست
هم عوامل مادی و هم عوامل ،  ر اين بازتوليدکند و دمی  خود را بازتوليد،  است

 .  معنوی درکارند

امر  بادی  انسان جامعه غير مدرن،  آنچه در  اينست که جامعه  می   بنظر  آيد 
به اندکی مشاهده نيازمند ،  اذعان به اين پديده.  ثروت و قدرت و فن دارد،  مدرن

برتری سه گانه  ولی مهم است که اين  .  است و به تحليل ژرف احتياج ندارد
تبيين مکتب .  کنندمی   را چگونه  دهها  به  که  است  توضيح  و  تبيين  اين  در 

نقش کليدی ،  فکری برمی خوريم که متأسفانه در باز توليد دنيای پس افتاده

 "ضمن اينکه  ،  پاسخهای ساده و عوام پسند به مسائل بغرنج.  کنندمی  بازی

گير   هس  "مشتری  هم  کننده  گمراه  و  خطرناک  که  .  تاست  است  بديهی 
کشاند که ناگزير از درک می  ما را به دنيای پرچالش علم اقتصاد،  تحليل ثروت

است بدور  قدرت؛  عوام  سياسی،  تحليل  فلسفه  غوامض  به  را  که  می   ما  برد 
ما را به عالم خم ،  و تحليل فن؛  بهمان اندازه از ذهن خام انديش فاصله دارد

کند که سنگ  می   ارهای آن هدايتو ساختها  اندرخم علم مدرن و کاربست
پاية آن بردوش انسان آزاد شده و انديشه گر الک و ميل استوار است و اصالً  
برای انسانی که آن آزادی و آن حق مندی را تجربه نکرده باشد قابل دريافت 

 . نيست

. شود نمی  تا اينجا سخن از شالودة دنيای مدرن است ولی داستان بدينجا ختم 

که از سده پانزدهم شکل گرفته و تا سدة بيستم به مراحل ،  رناين نظام مد
خصلتهای جديدی از خود نشان  ،  در نيمه دوم سدة بيستم،  کمال دست يافته

بدنبال تحوالت فنی ناشی از دو :  کنندمی   داده است که کيفيت آنرا دگرگون 
آمدن شبکه ،  جنگ جهانی پديد  نظامی ها،  ماهواره   ازای  و  که نخست جنبه 

و در پی ؛  پليسی و تجاری قرار گرفت،  شته و سپس مورد استفاده سياسیدا
ها  جهشی که در فنون رياضی برنامه ريزی خطی و غير خطی و تحليل داده

هوائی ،  زمينی،  بزرگ حمل و نقلهای  و همچنين در پی تولّد ناوگان؛  پديد آمد
، انقالبی در ارتباطات .  مقدمّات يک پرش برای دنيای مدرن مهيّا شد،  و دريائی

و حمل و نقل تحقق يافته بود و الزمه وارد عمل شدن اين ها  تحليل داده
جهانی شدن توليد و ،  برخاستن مرزهای ملّی،  نيروی کالن و بدور از تصوّر

دنيا گير شدن  ،  زايش پول جهانی و مقياسهای اندازه گيری جهانشمول،  توزيع
که در ها  تحقق اين پديده. ن پول بودنهادهای مالی و پولی و الکترونيک شد

کند می  ماهيت جهان مدرن کنونی را تعريف. نيمه دوم سدة بيستم عملی شد
 . سازدمی و بستر نضج و بازتوليد انسان مدرن را معيّن

با بالهای بلندپرواز ،  شود ديد که دنيای مدرنمی  با مالحظه اين دگرگونيها 
عروج،  جديدش برای  بازدارنده شناسد  نمی  حدّی  سُنتهای  پادرگل  دنيای  و 

های و سنجه ها  پيمانه،  با وجود اين.  گشايدمی نجومی با آنهای  هرروز فاصله

نظير کيلو و متر و ساعت و دالر حتی در ژرفای سُنتی ترين ،  دنيای مدرن
اين ،  گسترش و نفوذ پيداکرده و باالتر از آن،  و همبودهای انسانی نيزها  جامعه

ری و فنّ آوری دنيای مدرن است که ميزان ارزش توليد ملّی آهنگ بهره و
هيچ کشوری از پيامدهای ،  بسخن ديگر.  کندمی   کليه کشورهای جهان را معيّن

پيوسته بارآوری های  تحول بهره وری در دنيای مدرن برکنار نيست و جهش
اين دنيا را فراختر،  توليد در   هرلحظه فاصله ثروت و فقر و قدرت و ضعف 

 .  کندمی
بينانه    را واقع  امکانات خود  بايد  اين شرايط دشوار است که هرکشوری  در 

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و با يک استرتژی سنجيده با ، ارزيابی کند

 

  ج       ه     ش    ه  ُ                 ه                ه       

                        چ     ه  ز   ،   ق    ُ      ظ             

  "  به       ف "              ذ              "  به        "    م    خ    

چ     ،     ً   ک            ،   ب      ه       م  ز            .    

   ه     "گ          ز        شه  ،گ     گ    ف      ،   ز     قب         

ه     .                بغه     ه          "                 "      "    

       "        " شخ ص     ة        ،         ب     ه      ه      

 خ  ف     ،       ُ       .   ف     ط ز        گ                 س

          ز      ب    ق طب         ،                               
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 هر روز تنگتر "گذرگاه عافيت  "اين . جريان ناگزير جهانی شدن همراه شود 

ليکن هر روز .  نشده استشود ولی هنوز امکان ماندن و سربرآوردن ناپديد  می
 .  کندمی  راه را طوالنی تر و دشواريها را افزونتر، غفلت و کج انديشی

 
، دهدمی  نشان،  جهان مدرن امروز داديدهای تصويری که از مشخصه:  تالش

و چگونه .  به چه ميزان امکانات و سطح برابری ما با اين جهان نازل است

و    "آهنگ شتابندة   آن  ،  "فنآوری مدرن  بهره وری  و در پی  سُنتی  جامعة 
زيرا در ازای زيستن در ،  قرار داده،  انسانها را تحت فشار فزاينده و خردکننده

 . طلبدمی  از وی بازدهی هم ارز، حداقل شرايط مطلوب و در خور انسان امروز
تنها از ژرفتر شدن شکاف ميان جهان سُنتی ،  اگر بخواهيم در گام نخست 

کدام استراتژی و اولويتی را بايد در پيش ، مدرن جلوگيری کنيم  خود و جهان
 ؟ نقطة ثقل تغييرات را کجا بايد قرار دهيم؟ گيريم

 
، اين تمدن.  ساز و کار اين شکاف در قلب تمدن مدرن است.  بله:  حسن منصور

برتکنولوژی است بنا شده  توليدی  هرگامی که تکنولوژی .  دارای يک نظام 
در شرايط  ،  افزايد و اين در نفس خودمی  وری عوامل توليد را  رود بهرهمی   فراتر

شود که بهای مقدار ثابتی از توليد ملّی و می   موجب،  ثابت بودن ديگر عوامل
حتی بدون آنکه رابطه بده و بستانی ،  اين جريان.  روبه نزول گذارد،  ثروت ملّی

از بهره وريهای فقيرتر شدن نسبی جهان رنجور  ،  ميان اين دو دنيا برقرار باشد
ده ،  فاصله اغنيا و خاک نشينان جهان،  90تنها در دهة  ،  شودمی   پائين را سبب 

فقيرتر شده باشند بلکه عمدتاً از اينرو ،  نه باين علت که فقرا ، برابر افزوده شد
تکنولوژی ،  که شتاب ثروت افزائی ثروتمندان فزونی گرفت و اهرم اين جريان

 .  کندمی بازارهای شبه انحصاری عملپوياست که در بستر 

شدو به استاندارهای بهره وری   امروزينبايد  ؟  کجاست  "نقطه ثقل    "و امّا   
جای خود را در تقسيم ،  خود  مزايای نسبیجهانی دست يافت و سپس با درک  

المللی گشود بين  بيان.  کار  اين  بحثهای ،  تفسير  است که در  داستانی  همة 

ولی بجای .  "شنيديم و خوانده ايم    "،  نيسم و مدرنيتهمدر،  تجدّد،  رشد،  توسعه

جان کالم اين است که  ، "جنگ هفتاد و دو ملت  "گم شدن در گردو خاک 
بايد .  ندارد  راه ديگری جز نابودی وجود.  شد  مدرنبايد   ولی اين حکم کلی 

در ،  در توزيع،  مترادف است با فنّ آوری در توليد،  مدرن شدن:  شکافته شود
ولی فنّ آوری .  در حمل و نقل در بازاريابی و مبادالت،  و ارتباطاتمخابرات  

و انديشة علمی يعنی انديشة سنجيده و روشمند ؛  يعنی کاربرد انديشه علمی
بخش اوّل يعنی اخذ ،  طرفه اينست که در همين يک جمله مرکب.  انسان آزاد

،  استثنائی کامالًهای  و اقتباس فنّ آوری مورد قبول عام دارد و باستثنای فرقه

حتی اغلب تاريک انديشان جهان معتقدند که بايد به باالترين فنون مجهز 
ولی   نمونه طالبان را بگيريد که تا کدام حدّ به تکنولوژی مجهز بودند !.  شد

ذهن کهنه مايل :  کندمی   مشکالت بروز  "علم انديشی    "يعنی  ،  در بخش دوّم
با،  است سوار جت بشود اينترنت داشته  به  سايت  انديشه نسبت  شد ولی در 

ايران امروز را ببينيد و تعاليم .  پای بند سُنت اَبائی باقی بماند،  جهان،  انسان
را زيرنظر  تلويزيون و نشريات رسمی و کتابهای نظام  شبانه روزی راديو ـ 

تا مالحظه کنيد که چگونه برای اخذ تکنولوژی با  ،  بگيريد  شيطان    "حتی 

علم انديشی ممنوع است ،  شود ولی در همان حالمی   بستهعقد الفت    "رجيم  
وليکن ؛  تنها در حدّ فنون کاربردی مورد استقبال هستند ،  علمیهای  و انديشه

انديشه سنجيده   "  که قلب تپنده تمدن مدرن است يعنی،  بخش سوم اين جمله

 هيچ وجه مشترکی با سُنتی که انسان را عبد و عبيد  "و روشمند انسان آزاد  

 . طلبد نداردیم
ايران  از جمله  و  اسالمی  پنجاه سال کشورهای  و  و ،  تاريخ صد  افت  گواه 

اند داشته  تمدن جديد  است که در دريافت جوهر  ، مصر:  خيزهای دردناکی 

نگاهمان را روی ايران  ؛  عربستان،  ترکيه،  الجزاير،  پاکستان،  سودان،  مراکش
کنيم سپيده؛  متمرکز  در  که  چالدران  تراژدی  زبان    پيام  از  مدرن  تمدن  دم 

توپهای سلطان سليم عثمانی به اسماعيل صفوی سُنی تبار سُنی کش ابالغ 
رفتيم در ژرفای پوسيدگی و سلطة محمود و اشرف  .  ناشنيده ماند،  شده بود

پا به پای نادر ساختيم و ويران کرديم و در حضيض  ؛  افغان را تجربه کرديم
اين بار از زبان روس که از مراحل کمال   ،قاجار ابالغ دوّم برتری تکنولوژی را

شبه  .  از آن پس دچار تب و تابيم.  يافته تر اين تمدن نشانه داشت دريافتيم
. آگاهی و هذيان تاريخ ما را فراگرفته و عارف و عامی را گرفتار کرده است 

است تاريخ کشورما:  جای شگفتی  در  ارسطو ،  همانطوريکه  از  بعد  افالطون 
بهمان نسخ نيز رنسانس سده ،  گيردمی   ی بر ابن رشد برتری کند غزالمی   ظهور

در وزشگاه بادهای ،  و ابن سيناها پا بميدان گذاشته بودها  پنجم ما که با فارابی
مغول ايلغار  پناهمی  مسموم  خانقاه  در  و  قرون  می  پژمرد  از  سپس  و  جويد 

االسالم يازدهم و دوازدهم به ملّا محمد باقر مجلسی شيخ های وسطای سده
و درست بهمين ترتيب است وقتی .  شودمی  دربار سلطان حسين صفوی ختم

را که در دهة چهل   آسيا در برابر غربو    غربت غرب،  غرب زدگیهای  نويسنده
طالب ، و پنجاه ظهور کردند با انديشمندان صدر مشروطيت نظير ميرزاآقاخان

به    ها کسروی و آدميّتميرزا اکبر صابر و بعد،  ميرزا فتحعلی آخوندزاده،  اوف
 .  گذاريم ! داستان شگفتی است که جای تحليل آن اينجا نيستمی مقايسه

اُم   "  به (،  مدرنيزاسيون)سال تجدّد    70در اين تاريخ وارونه است که پس از   

شدنمی   "القراء   جهانی  وانفسای  در  اين  و  برلين؛  رسيم  ديوار  ، فروريختن 

!   "چند قطبی ـ يک قطبی    "ن جهان  دريده شده پرده آهنين و پديدار شد
در اين وانفساست که بايد خود را تعريف کرد و بستر حرکت را شناخت و جای 

احراز کرد و يا تن به ذلت ،  خود را در زمره انسانهای زنده و سرفراز جهان
تعلل و هدر کردن لحظات تاريخی ملت و  .  هيچ عذری پذيرفته نيست.  سپرد
برما نخواهند ،  نسلهای آينده.  جرم است،  جام پذيردزير هر نامی که ان،  کشور

 ... بخشيد
گوئيم و نتيجه يک می  با اين سوز و گداز است که از استراتژی توسعه سخن 

کنيم تا گذار از اين کابوس سوررئاليستی به  می  دهه انديشه و تحليل را تدوين
 .دنيای انسانی ميسر شود

 
تعبير جديدی از فقر کشورهای توسعه نيافته  ما با  ،  مطابق اين گفتار:  تالش
است و در مقياس جهانی تبيين پذير ای  شويم که تعبيری مقايسهمی   مواجه
و.  است شده  خود  فقر  و  نيافتگی  توسعه  متوجه  هنگامی  ما  ديگر   بعبارت 

با جهان مدرن را   قدرت عرض اندام و يا برابری،  شويم که آشکارا ببينيممی
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اری و بهره گيری از بسياری از نعم مادی و فرهنگی که  نداشته و از برخورد
 . محروميم، توسعه و ثروت اين کشورهاست، محصول رشد

رسد در ارتباط با چنين دريافتی از وضعيت خود نسبت به جهان مدرن  می   بنظر 
ايران در هردوره در  است که  ـ ها  استراتژیای  بوده  اقتصادی  و سياستهای 

گرف شکل  مختلفی  گذاشتهاجتماعی  آزمايش  بوتة  به  و  اند  ته  از ،  شده 
قبل از های  سياستهای مدرن سازی جامعه به کمک درآمدهای نفتی در دهه 

تا  گرفته  و    "قناعت    "و    "امساک    "سياستهای    انقالب  فقر  به  باليدن  و 
استضعاف سالهای نخست انقالب و تاامروز که شاهد سياستهای آشفته نه اين 

 . آن هستيمهم اين و هم ، و نه آن
برنامه   اينکه سياستها و  انقالب عمالً عامل تشديد های  در  از  سالهای پس 

کنندة ايستائی جامعه و در نتيجه افزايش شکاف و فاصله ميان جامعه ما و 
کنيم به بحث و گفتگوی چندانی نياز می  ما فکر،  کشورهای مدرن جهان است

جامعه و رشد و توسعه از  " مدرن سازی "امّا از سوی ديگر استراتژی ، نباشد
قبل از انقالب های  طريق برنامه ريزيها و سياستگذاريهای اقتصادی در دهه

اسالمی نيز نتوانست نقش موتور محرکه و آغازگر يک توسعه پايدار را برعهده 
 ؟از نظر جنابعالی کاستيها در اين دوره در کجا بود. گيرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است:  منصور حسن   ماندنمی  اجازه .  همينطور  روشن  برای  ، بحث  خواهم 

بپردازم گرانيگاه پرسش شما  به  داده و سپس  را توضيح  مقوله  . نخست دو 

از آن کمبود ،  اين مفهوم:  مفهوم فقر است،  مقولة نخست عام است و مراد 
ن  و امّا ساز و کار آ .  دارائيهاست که در زبان اقتصادی حامالن فايده مندی اند

 با عوامل توليد پديد آورده ها،  دارائی .  ديگر متفاوت استای  به دوره ای از دوره

تکنولوژی است که  ،  يکی از عوامل عمدة توليد،  و در دوران مدرن.  شوندمی
و اين عامل نه  .  هم در نيروی کار و هم در سرمايه مُضمَر و حلول کرده است

دارد   ريشه  مدرن  دنيای  در  تاريخی  بلحاظ  از تنها  نيز  روزمره  بلحاظ  بلکه 
دنيای مدرن که در  دنيای ماقبل مدرن،  ساختارهای علمی  ، درونی ولی در 

و ،  بنابراين.  کندمی   نشأت،  بيرونی است نيروی کار سالم  با داشتن  کشوری 
تواند بعلت عقب ماندگی تکنولوژيک به ، می و زمين و سرمايه نفتی،  توانمند

 . فقر کشانده شود

، اين دو مقوله.  است  "جهانی    "و    "مدرن    "ارتباط دو مفهوم  ،  دوّممقوله   

پيش از جهانی ،  يعنی دنيای مدرن:  عين هم نيستند ولی با هم در ارتباط اند

مرحلة کنونی شکفتگی آن است که ،  شدن هم مدرن بود ولی جهانی شدن

 . برمی خيزد "مدرن  "از دل ، البته سازو کار آن
برمی گردم    اکنون  گاه پرسش شماو  تکيه  برای درک و :  به  جهان مدرن 

برای فهم امروز ،  تواند به گذشته ماقبل خود بنگرد و بنابراينمی  تعريف خود
، ولی جهان ماقبل مدرن.  خود لزوماً به دنيای متفاوت غير مدرن نيازی ندارد

تواند وضعيت امروز خود را با مراجعه به ديروز خود تعريف کند و نيازمند نمی
پيامد .  اين بلحاظ مفهومی و معرفتی؛  دنيای مدرن است  (پارادوکس)تعارض  

حتی اگر بدرستی فهميده ،  اين مسئله چنين است که تاريخ دنيای ماقبل مدرن

 "مدرن    "در نفس خود و بدون فهم شرايط پديد آمده و مستقر شده  ،  شود

ه کشور ما جزئی ک،  زيرا دنيای ماقبل مدرن.  شود  "چراغ راه آينده    "تواند  نمی
 ضمن اينکه برخی از عناصر هستی مادی و اجتماعی خود را بازتوليد،  از آنست

از باز توليد شرايط تکوين و حتی شرايط ادامه بقای خود سترون و ،  کندمی
. و ديناميک دنيای مدرنها  پيمانه،  دهد به معيارهامی   ناتوان است و ناگزير تن

. آفريند می   "بحران هويت    "ريزد و  می  ر همذهنيّت آنرا د،  اين حيات دوگانه

چون نديدند   "در اين شرايط هذيان گوئی ناشی از بحران زدگی است که  

شما به مجموع دريافتی که در صد سال گذشته در .  "زدند    ره افسانه،  حقيقت
غرب و بويژه آمريکا گفته و نوشته شده نظاره کنيد تا ،  در مورد فرنگ،  ايران

در همين صد و اند .  شود تا چه اندازه از فهم جوهر غرب بدورندمعلوم تان  
کشورهائی پيش چشم ما دوران دگرديسی خود را طی کرده و ،  سال گذشته

، نروژ،  سوئد، نظير ژاپن، به دنيای مدرن وارد شده اند، از دنيای پيش از مدرن

ار نيز جالب است که فهم ما از سازوکار اين گذ.  فنالند و سنگاپور،  دانمارک
مثالً تصور عموم نخبگان ايران در مورد ژاپن اين است که اين ؛  نادرست است

در حالی که اصالً  . "سُنتهای خود را حفظ کرد ، ضمن صنعتی شدن  "کشور 
اکثر سُنتهای خود را که با ملزومات توسعه و علم انديشی ، ژاپن. چنين نيست

مِنَهج علم مدرن استوار کرد   مغاير بود تغيير داد و آموزش و پرورش خود را بر
علم انديش و هدفمند پديد ،  فنّان  و با توان عزم و توان برآن شد که انسان

را در خدمت ،  سنگاپور.  آورد آنها  و  بند زد  پوزه  توسعه  برتمام عوامل مخّل 

همه مشروط ،  دين و سُنت و عادات و آداب،  در اين کشور.  "اداره کرد    "توسعه  
فنّان و ،  انسان علم انديش.  دن فکر علمی و آموزش فنیو مقيدند به جا افتا
قلب تپندة نظام مدرن است و بدون فراهم آمدن جوالنگاه ،  کنجکاو و پرسشگر

بيهوده ،  سخن از مدرن شدن،  آزاد برای اين انسان و بسترهای شکوفائی او
 .  گوئی است

هانی شدن  ج،  توسعه،  امروزين شدن،  و امّا رويکرد ايران به پديده مدرن شدن 
بپسنديم برآن  که  ديگری  هرنام  يا  در ،  و  اين  و  گذارنده  را  متفاوتی  ادوار 

شرايطی است که الزامات دنيای مدرن نيز بنوبة خود در حال دگرگونی بوده 
توان نکات عمدة می   در اين مختصر نخواهد گنجيد ولی ،  بررسی اين امر.  اند

ايران نخستين ،  اميرکبير و مشيرالدولهپس از جرقه زدنهای  ؛  آنرا عنوان کرد
انديشه  در  بخودهای  بار  که  است  از مالحظه  می   صدر مشروطيت  و  انديشد 

هراس دچار  خود  بصورت .  شودمی  وضعيت  تغيير  عزم  نخستين  ولی 

تعريف کرد در   "سياست صنعتی شدن    "توان از آن به  می  سيستماتيک که
اين عزم نيز پا در گِل عوامل ولی  .  دوران پنجاه و هفت ساله پهلوی است
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ادامه همان بينشی است که مدرن شدن را با صنعتی ،  بازدارندة سُنتی و تاريخی
اخذ صنعتمی  شدن مترادف برای  نتيجه ضمن تالش  و در  آزادی ،  شمارد 

است ميدان  .  گريز  توسعه  بخاطر  ديکتاتوری  باب ضرورت  در  پردازی  قصّه 
يران حاکی از آفتهای گران استبداد و فراخی دارد ولی همين تاريخ معاصر ا 

تالش بيست ساله رضاشاه برای صنعتی کردن  .  ديکتاتوری بحال توسعه است
نيروی اجتماعی و فکری الزم را فراهم نياورد که که پس از سقوط او ، کشور

 40و صنعتی شدن سالهای  .  از تسلط ارتجاع و قدرت يابی آن جلوگيری کند
اصالحات،  50و   پشتگرمی  جدّی ،  ارضی  که  بطور  را  صنعتی  ساختارهای 

مانع از آن نشد که در فضای محدود آفريده ديکتاتوری و ،  متحول کرده بود
کهنه گرا فراهم آيد و به های زمينة رشد انديشه، در غياب انديشه ورزان تناور

 . وضع کنونی بينجامد

از    پايدار    "سخن  است که عوامل توسعه  "توسعه  بمورد  ونی در،  هنگامی 
توليد کند باز  و  تغذيه  را  بتواند خودش  توسعه  نفت .  شوند و جريان  ، حضور 

بعنوان يک عامل بالقوه از اهميت جدّی برخوردار است و لی سخن دقيقاً بر 
وسيله درونی کردن ،  سر اينست که نفت بايد برمبنای يک انديشة سنجيده

امتناع دستگاه ،  لویمانع اجرای اين هدف در دوران په .  عوامل توسعه قرار گيرد
حاضر در حال  و  بود  سياسی  رفورم  از  استراتژيک،  سلطنت  انديشه  ، فقدان 

فساد و تنگ نظری ،  بلبشوی سياسی،  فقدان عزم سياسی،  فقدان پروژه رفورم
 .نيز به انجماد استبداد افزوده شده است

 
های در مورد نمونه،  خواستيم خواهش کنيممی  جناب آقای دکتر منصور:  تالش

پيش   "سوئد و سنگاپور يعنی کشورهائی که گذر خود را از جهان  ،  نروژ،  ژاپن

توضيح بيشتری ،  موفقيت آميز انجام داده اند  "مدرن    "به جهان    "مدرن  
؛ برای روشن تر شدن مقصود ما از اين پرسش الزم است توضيح دهيم.  دهيد

ه روشنفکران بسياری بلک،  بدين عبارت که نه تنها بسياری از روشنفکران ايران
فقر و عقب ماندگی ،  ريشه مشکالت،  از کشورهای توسعه نيافته جهان سوّم

مناسبات   وجود  يعنی  بيرونی  عوامل  در  اساساً  را   "و    "استعماری  "خود 

تحميلی از سوی جهان غرب و کشورهای صنعتی جستجو نموده  "استثماری
و اِعمال   (منابع طبيعی)  "  دارائيها  "و    "ثروت    "غارتِ  ،  و دهه هاست معتقدند

استعماری   "  اقتصادی و نظامی بمنظور تأمين منافع،  سياسیهای  نفوذ و دخالت

همواره فاکتور اصلی عدم رشد و عدم توسعه در اين کشورها بوده   "غرب  
و امروز نيز طرفداران چنين نظريه هائی با استناد تاريخی به کلنياليسم . است

برخاسته و معتقدند اين   "جهانی شدن    "ا پروسه  و امپرياليسم به مخالفت ب

ميان   غيرعادالنه  مناسبات  همان  جديد  اشکال  مدرن  "پديده  و   "  جهان 
غرب جهان  تنها  آن  از  و  بوده  سوّم  جهان  و  ،  کشورهای  صنعتی  جهان 

 . کشورهای سرمايه داری امپرياليستی و در رأس آنها آمريکا بهره خواهند برد
از    نظر  و صرف  استداللها  اينگونه  پشت  که  سياسی  ـ  ايدئولوژيک  منافع 

که چنين ديدگاههائی در ای  امّا باتوجه به پايگاه گسترده،  مخالفتها نهفته است
بايد اذعان داشت که اين امر بيانگر نوعی ،  يابندمی  ميان ملتهای جهان سوّم

مدرن و  بی اعتمادی و سوء ظنی است که از سوی اين ملتها نسبت به دنيای  
ارزشهای آن ابراز شده و همواره زمينه ساز و مقوّم نيروی مقاومت و مخالفت 

توده اين ای  گسترده  درونی  اجتماعی  مناسبات  و تحوالت  تغييرات  برابر  در 
 .  کشورها با سمت وسوی مدرنيته بوده است

اساساً ...  سنگاپور و،  آيا در نمونه هائی که مثال آورديد کشورهائی نظير ژاپن 
يا ؟ فاقد تجربه تاريخی منفی با جهان غرب و ارزشهای جامعه مدرن بوده اند

اينکه آنها توانسته اند براين بدبينی و سوء ظن غلبه يافته و توجه خود را از 
به ضرورت تغييرات درونی در جهت تحقق ارزشهای   دشمنی با عوامل بيرونی 

 ؟ جامعه مدرن معطوف دارند 
 

در سازو ،  فقر  ماهيتبرد به تأمل در  می  ما رااين پرسش شما  :  حسن منصور
خواهيم بدانيم آيا فقر فقرا درونزاد است و می   بديگر سخن .  فقر   (مکانيسم)کار  

دارد و يا زادة عوامل از بيرون آمده و عارض  ها  ريشه در درون خود اين جامعه 
نظائر هسته و محور و  ،  امپرياليسم ،  که از آنها با نامهای استعمار،  شده است

 ثروت و غنای جهان مدرن است و،  طرف ديگر سخن.  آنها سخن رفته است

اروپا و ديگر مناطق  ،  ژاپن،  آمريکا  خواهيم بدانيم که اين ثروت بی کرانمی
و ،  مدرن چپاول  و  غارت  نتيجه  يا  و  است  برخاسته  آنها  درونی  سازوکار  از 

 باشد !  می  يناستعمار آفريقا و برخی از کشورهای آسيائی و آمريکای الت
امروزه از مجموع قريب :  کندمی   واقعيت اين فقر و غنا را تأئيد،  نگاهی به ارقام 

قريب ،  توليد ناخالص جهان  ( 12ضربدر ده به توان    31)تريليون دالر    31به  
آيد و می   اتحاديه اروپا و ژاپن بعمل،  کشور اياالت متحده  17سه چهارم در  

سهم سرانة  .  کشور ديگر جهان  180ـ    170نزديک به يک چهارم در حدود  
معادل   اتيوپيائی  شهروند  شهروند   100هر  سهم  و  است  سال  در  دالر 

، نروژ،  ژاپن،  سويس،  کشورهائی چون برمودا.  دالر درسال   43000،  لوگزامبورگ

 22000دالر و    43000ميان  ای  اياالت متحده و اتحاديه اروپا با سهم سرانه 
، سيرالئون،  ليبريا،  کنگو،  اند و کشورهائی چون بروندیدالر جزو اغنيای جهان  

با سهم سرانه ،  نيجريه تانزانيا  و  جزو خاک ،  دالر  270تا    100ميان  ای  چاد 
يعنی ،  دالر برای هر شهروند  800ايران ما با رقمی در حدود  .  نشينان فقرند

در طيف نزديک فقرای ،  جهانی  يک شصتم سهم اغنيا و يک ششم متوسط
 گيرد !می جهان جا

و سيرالئون و  و کنگو  بروندی  فقر  آيا  است که  اين  برسر  از ...  حال سخن 
عوامل درونی خود اين کشورها نشأت کرده يا ثمره استعمار و غارت اغنيای 

 ؟ جهان است
  

برگردانيم  ايران  به  را  سئوال  ايران؛  همين  امروز  فقر  درونی ،  آيا  عوامل  از 
عه و اقتصاد و چگونگی اداره سازوکارهای برخاسته و به ساختارهای خود جام

آنست که مثالً   از  ناشی  يا  و  است  بسته  المللی  بين  آميزی  يا درهم  تعامل 
مرداد کمک کرده و بنگاه بی   28انگليس نفت ما را برده و آمريکا به کودتای  

] اشارة ؟  بی سی راه را برای بقدرت رسيدن آقای خمينی هموار کرده است
، است که در افکار عمومی ايرانی جا افتاده است والّا مراد  من به داستانهائی

 .  تأئيد يا تکذيب اين فرضيّات نيست [

 قرارداد نفت و تلگراف و کليه  ؛ به بارزترين جنبه عوامل نامبرده تأمل کنيم 
نقره)معادن   برای   (باستثنای طال و  ناصرالدين شاه قاجار  را  و غيره و غيره 

فقط کسانی که متن اين قرارداد .  بارون ژوليوس رويتر تبعه انگليس امضا کرد
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تقريباً ،  دانند که اين شگفت انگيزترين قرارداد تاريخ ايرانمی   را خوانده باشند 
رداد کرد ! اين قرامی   تمامی منابع کشور را با يک امضا تقديم يک تبعه خارجی

يعنی روسيه  ،  چنان گزافه آميز بود که واکنش رقيب بزرگ امپراتوری انگليس
آورد فراهم  آنرا  شدن  اثر  بال  موجبات  و  برانگيخت  را  اين .  تزاری  شکست 

امّا از سوی نمی  قرارداد  ايران  بر  تسلط  انديشه  توانست موجب آن شود که 
قرارداد وثوق الدوله  ،  يهامپراتوری کنار گذاشته شود بلکه اين بار با توافق روس

آن مطابق  که  قبوالندند  قاجار  دربار  به  تقسيم،  را  نفوذ  منطقه  دو  به   ايران 

امّا ماجرای دارسی و قرارداد او . جنوب مال انگليس، شمال مال روس؛ شدمی
در ميدان مسجد سليمان به نفت رسيد آغازگر دورانی است   1909که در سال  

، ايران را فزون بردالئل سابق و استراتژيک  کوشدمی   که امپراتوری انگليس

بخاطر منابع نفتی نيز در انحصار داشته باشد و در نتيجه اوج هائی داريم نظير 
دولت فخيمه توانست با يک ،  ماجرای سقّا خانه حاج شيخ هادی که طی آن

پردازی حسابشده را،  صحنه  آمريکا  تجربه  بی  و  بدست عوام ،  کاردار جوان 
شتن دهد و موجبات لغو قرارداد در شرف امضای سينکلر را بسيج شده به ک

 "  پای روس را از منابع،  فراهم آورد و يا با سترون ساختن طرح شوارنادزه
امپراتوری برروی ، نفتی ايران کوتاه کند و نهايت اين تاريخ چهل ساله اينکه

ن از شود در حاليکه سهم ايرامی   در جنگ دوّم جهانی پيروز  "نفت   دريائی از
دوران دراين  را  نفت  که  حدّی  تا  است  ناچيز  العاده  فوق  خودی  منبع    اين 

در دوران  ،  ارقام اين ماجرا.  توان از منابع تغذيه کننده رشد ايران منظور کردنمی
بين المللی طرح شد و در   ملّی شدن نفت ايران در تريبونهای رسمی ملّی و

 . نيسترساالت متعدد گفته آمده است و موضوع سخن ما 
خواهم بگويم سخن برسر اين نيست که انگليس می  با اين مقدمه نسبتاً مطوّل 

نفت ايران را به ثَمَن بَخْس و به يغما برده يا نبرده است بلکه پرسش برسر 
و ) توان با استناد به يغمای نفت ايران  می  اين است که آيا ثروت انگليس را

آنها نه   (نظاير  يا  داد  امروز تومی   آيا؟  توضيح  انگلستان  اينکه  دليل  گفت  ان 
، ميليارد   100تا    80ميليارد دالر توليد ملّی دارد و ايران حدود    1400ساالنه  

است  "تاراجی    "اينست که چنين   منفی ؟  صورت گرفته  اين سئوال  پاسخ 
 .  است

تواند وضعيت امروز خود را  نمی  جهان ماقبل مدرن،  پيش تر متذکر شدم که 
ادامة از درون  ،  ديروز خود تعريف کند زيرا وضع کنونی اين دنيابا مراجعه به  

جوشيدة تاريخ آن نيست بلکه ادامه عملکرد مفلوج ساز وکارهای درونی تاريخ 
يا  و  دارد  تعلق  مدرن  دنيای  به  بکلی  يا  که  است  شرايطی  متن  در  خودی 

 . بدرجات متفاوت از دنيای مدرن تأثير پذيرفته است
در سدة نوزدهم به ، ز سده پانزدهم ميالدی آغاز نضج کردکه ا، دنيای مدرن 

، با پول جهانی،  يک نظام جهانی بازار:  کمال مکانيسمهای خود دست يافت

و تکنولوژی يکسان ساز جهانی پديد ،  نقليه و ناوگان جهانی،  ارتباطات جهانی
پژوهشگاهی و تجاری ،  دانشگاهی،  فنی،  قلب تپنده آن در مراکز علمی.  آورد
شدو   مستقر  متروپل  سازی،  جهانشمولی،  گسترش.  مالی  تمرکز ،  استاندارد 

(Concentration  )  دادن مرکزيت  جان   (Contralisation)  و  در 
اين تمدن جديد ،  بدون ترديد.  است  قوانين عملکرد آن مضمر و حلول کرده

، سياست،  فن،  علم،  نيرومندترين تمدن تاريخ جهان است که بخشهای اقتصاد

هنگ آن با روابطی منظم و قاعده مند در يک مجموعه بغرنج و بهم هنر و فر
ارزش ،  توزيع،  برای توليد،  که پياپی،  با نضج اين تمدن.  تنيده بهم ارتباط دارند

 کاالکند و آنرا بزبان جهانی  می  گذاری و سنجش ثروت و فقر پيمانه ضرب

، هر واحد کاال  "ارزش    "کند در حاليکه  می   به همه ساکنان کره ارض ابالغ

وضعيت دنيای ،  تابعی از بهره وری ناشی از تکنولوژی درون نظام مدرن است
توانست با همان  می   توليد کننده موز،  اگر ديروز؛  شودمی   ماقبل مدرن دگرگون

امروز آن موز بوساطت بازاری که ساختار شبه انحصاری ، موز خود تغذيه کند
سنجيده با دالری  سومی  دارد  از  که  پيداشود  آمريکا صدور  رزرو  فدرال   ی 

نظام عظيم اقتصاد جهانی اياالت   بهره وریکند و قدرت خريد آن تابع  می
متحده است و در نتيجه بالقوه در معرض آنست که نتواند توليد کنندگان خود 

ملتی که با نيّت پيوستن به گروه برخورداران جهان  ،  همينطور.  را تغذيه کند

سپ و  زد  انقالب  به  ابتدائیدست  توهمات  براثر  پردازان    "  س  و   "انديشه 
شياطين شرقی  "به طعن و لعن  "خود کفائی  "در پشت شعار ، رهبران خود

 "انقالب شکوهمند    "  گرفتار آمد پس از بيست و چهار سال از  "و غربی  
. شاهد فقر و مسکنت و دربدری و فحشاء و اعتياد و زندان و خودکشی است

 الزم نيست کسی شما را بچاپد بلکه کافی است  "رن  فقر مد  "زيرا برای  

کند سقوط  شما  توليد  وری  صنعتی؛  بهره  بدست   مديريت  تان  اداری  و 
 ،بهر تقدير، ناشايستگان از رمق بيفتد و سياستمداران و رهبری کنندگان شما

راه از چاه نشناسند و منافع ملّی را ارج ننهند و ملّت را در سراشيب فقر و فاقه  
 . نندبتازا

بدون  . با اين توضيح برگردم به اشارات شما به ژاپن و سنگاپور و نظائر اينها 
نمونه  از  هرکدام  کندوکاوندها  ترديد  دوره.  سزاوار  در  که  های دانشجويانی 

و  کرده  تمرکز  اند روی دهها کشور  با من کار کرده  توسعه  و  اقتصاد رشد 
، الً ماهيت فقر معاصر در افريقا و مقاالتی عرضه نموده اند در باب مثها رساله

تبديل سازمان توليد .  توسعه در ژاپن و سنگاپور و اسکانديناویهای  يا مکانيسم

زايباتسو   فئودالی  توزيع  مدرن   (   Zaibatsu)و  سازمان  به  ژاپن  در 

Keiretsu  پديد آورنده نظم نوين ژاپن است در ،  که در کنار ساير نهادها
که داستان  ،  ساله سنگاپور  37همينطور نگاه به تاريخ  ؛  گنجدنمی  اين مختصر

به غنا است  فقر  از  به مدرنيته،  گذار  است  به عزّت ،  از سُنت  است  ؛ از ذلت 

لی   "ليکن باشاراتی عرض کنم که آقای  .  سزاوار يک نوشته تحليلی است

توان بلحاظ موقعيتی که  می   [ رهبر سنگاپور را  Li Xuan Yu]    "خوان يو  
، با آقای خمينی خودمان مقايسه کنيم با اين تفاوت که اين مرداحراز کرد  

برساند  بدان  را  خود  مردم  دارد  عزم  و  کرده  درک  را  مدرن  دنيای  ؛ جان 

متفکران را  او  بينان،  پيرامونيان  و فن و سياستمداران  ،  روشن  اصحاب علم 
کند که  می   دهند وليکن آقای خمينی ما در دنيائی زندگیمی  درستکار تشکيل 

درکی از دنيای مدرن در آن وجود ندارد و در نتيجه همه هَمّ ايشان مصروف  
شود و در نتيجه توانهای می   ناسزاگوئی( به عوارض دنيای مدرن)طعن و صبّ  

 . رود می   تاريخ جهان بهدرهای  در يکی از بحرانی ترين دوره،  تاريخی يک ملت

 

 (  ادامه دارد) 
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آمد، تمرکز سخن بر نقش و    6شماره    "تالش"که در    "سُنت و مدرنيته"اشاره: در بخش نخست گفتگوی ما با دکتر موسی غنی نژاد در چارچوب بحثهای  

درجامعه مانع ازآن شد که جامعة مدنی    "ارزشهای فردگرايانه"توجهی به  بعنوان جوهرة مدرنيته بود و اينکه چگونه بی   "آزاديهای فردی"و    "فرد"اهميت  
دن پرسش و پاسخها، های تالش در رد و بدل کردرايران شکل گيرد.  متاسفانه مشکالت ناشی از انجام مصاحبه با ايران و همچنين بدليل روش ويژة مصاحبه

 طلبيم. گردد، که از اين بابت از خوانندگان تالش پوزش می  7ای در انجام ادامه مصاحبه و در نتيجه درج دنباله گفتگو در شماره وقفه
 

 ـــــــــــــــــــــــ 
 
 

و مدرنيته  :تالش و  ،  ضرورت وجودی،  در بحثهای سنت  های  عرصه نقش 

شما با توجه به اهميتی که   .دخالت و نفوذ حکومت از مباحث مهمی است
يکی از عوامل اصلی شکست تجددگرائی  ،  اقتصادی قائليدهای  برای آزادی

در ايران را عدم پيشرفتهای اقتصادی آنهم اقتصاد آزاد مبتنی بر استقالل 
مخرب دولتهای   دانيد و از همين زاويه نيز به نقش ، می فردی و نفع شخصی

   .پردازيدمی اقتدارگرا و مداخله جو در امر اقتصاد
بايد اذعان داشت که در ايران آنگونه که استبداد در عرصه  ،  با وجود اين 

اقتصادی های  در عرصه ،  سياست و فرهنگ مخرب و محدود کننده بوده است
 ايم. نبوده  ما هيچگاه با سلطة کامل اقتصادی دولتی مواجه

ديگر ثروتمند شدن يا ظاهر ثروتمند يافتن يک کشور به مفهوم    از سوی 
های  مدت   توان. میوجود مناسبات اصولی برمبنای آزاديها در جامعه نيست

بدون آنکه ،  طوالنی به آزاديهای اقتصادی تن در داد و آن را تشويق نمود
آزادی اهميت  و  گستره  عرصهها  به  عرصه های  در  بويژه  اجتماعی  ديگر 

اين راهی است که برخی از کشورهای تازه   .گی و سياسی تن در دادفرهن
تجربه   شرقی  آسيای  در  بويژه  اقتصادی  لحاظ  به  يافته  رشد  و  صنعتی 

 اند. نموده
در چنين کشورهائی دولتها ظاهراً پای خود را از مداخالت اقتصادی کنار  

صادی کنند در جهت تسهيل بهره گيری از حق آزادی اقتمی  کشيده و سعی

امّا بدليل فقدان   .برای صاحبان سرمايه و “ توليدکنندگان ثروت “ گام بردارند
وجود فساد گسترده دولتی   وجود نابرابريهای شديد اجتماعی و عمدتاً،  آزاديها

  .چنين جوامعی مدام در معرض بحران و نا امنيهای اجتماعی قراردارند
اجتماعی در اين نوع کشورها در کنيد که بحرانهای سياسی ـ  نمی  آيا فکر 

درجة نخست به درهم شکسته شدن مناسبات اقتصادی بيانجامند و جريان 
 باشند ؟   اقتصادی در اين کشورها نخستين قربانی بحرانهای اجتماعی

 
نژاد نظام   :غنی  برای استقرار  اقتصادی شرط الزم  آزاد های  آزادی  سياسی 

توان نمی  راای  هيچ جامعه  .کافی نيستاست اما در کوتاه مدت هميشه شرط  
در دنيا سراغ گرفت که در آن آزاديهای سياسی پايدار وجود داشته باشد امّا 

توان جوامعی را مشاهده نمود که اقتصاد می  امّا،  نظام اقتصادی آن آزاد نباشد
آنها کم و بيش آزاد است امّا نظام سياسی آنها اقتدارگرا و غير دموکراتيک  

دواند می  که آزادی اقتصادی ريشهای  بته بايد تأکيد نمود که در جامعهال  .است
تجربة رشد اقتصادی  .يابدمی  ناگزير در دراز مدت آزادی سياسی نيز استقرار 

کشورهای آسيای شرقی از ژاپن گرفته تا کرة جنوبی شاهدی براين مدعا  
اديهای سياسی آز  .اين شواهد تاريخی را بايد با دالئل علمی توضيح داد  .است

مشارکت )يابند که شهروندان امکان و توان انتخاب آزادانه می  زمانی تحقق
باشند  (دموکراتيک داشته  فراهم  .را  زمانی  توان  و  امکان  که می  اين  آيد 
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اقتصادی   لحاظ  از  حاکم   (معيشتی)شهروندان  سياسی  قدرت  به  وابسته 
ور در واقع به نوعی  در يک اقتصاد دولتی که همة اتباع کش  .نباشند  (دولت)

و ديوانساالران اند  مستخدم دولت ارادة حاکمان  آنها در گروی  و معيشيت 
است،  است تصور  قابل  غير  توانی  و  امکان  و  ها  انجمن،  احزاب  .چنين 

دولت از  مستقل  مالی  منابع  داشتن  بدون  آزاد  نمیمطبوعات  مدت  ،  توانند 
استقالل مالی و اقتصادی شرط الزم برای اِعمال انتخاب   .زيادی دوام آورند

آزادی هيچگاه   .از جمله در زندگی سياسی استها  آزادانة افراد در همة عرصه 
هيچ حاکمی داوطلبانه حاضر به   .شودنمی  با لطف و عنايت حاکمان پديدار

استبداد در   .تحديد قدرت خود و گستردن حقوق و آزادی اتباع خود نيست
قدرت حاکم است و آزادی سياسی نيز چيزی جز   بسط يدبه معنای    واقع

در اين خصوص  ،  در دوران مدرن،  تنها تدبير مؤثری که بشر  .تحديد آن نيست
 انديشيده است توازن قوا است که توسط آن دست حاکمان بابند قانون بسته 

م توازن قوا به اين معنا است که دائماً قدرتی هم سنگِ قدرت حاک  .شودمی
قرار  آن  برابر  آن می   در  برای  بديلی  عنوان  به  و   ظاهر   (اپوزيسيون)  گيرد 

بالقوه  .شودمی بديل  اين  گرفتن  شکل  احزاب،  الزمة  و ها  انجمن ،  وجود 
مطبوعات آزاد است که اينها نيز خود همانگونه که اشاره شد مستلزم غير  

است اقتصادی  نظام  بودن  ا  .دولتی  با  جوامعی  در  که  اينروست  قتصاد از 
آزاديهای   (ناسيوناليستی يا نظاير آن،  فاشيستی،  سوسياليستی)متمرکز دولتی  

   .توانند استقرار يابندنمی سياسی
 

نشان  ايران  معاصر  تاريخ  سياسی می  بررسی  استبداد  گيری  اوج  که  دهد 
  1310دهة    :هميشه با دولتی تر شدن بيشتر نظام اقتصادی توأم بوده است

های در دوران پهلوی دوم در واقع دوره   1350و دهة  در زمان پهلوی اول  

آزادی اقتصادی اگر تداوام   .اوج گرفتن اقتصاد دولتی و استبداد سلطنتی است
قدرت  برابر  در  اقتصادی  منافع  از  قدرتمندی  و  و حوزه حفاظت شده  يابد 

آزادی سياسی اين فرايند  نهايت  يقيناً  زيرا    خواهد  سياسی شکل گيرد  بود 
آزاد اقتصادی تنها در ساية حکومت قانون  های  عملکرد توأم با موفقيت نظام 

استبداد و حکومت خودسرانه با اقتصاد آزاد سرسازگاری    .امکان پذير است
گيرد و نظام سياسی را می   بنابراين اقتصاد آزاد يا جنبة فراگير به خود  .ندارد

با خود متحول متناسب  برابر خودمی  نيز  يا در  کامگی حاکمان رنگ سازد 
تجربه همه جوامع در دنيای   .دهدمی  باخته و جای خود را به اقتصاد دولتی

است مدعا  براين  شاهدی  جنوبی  کره  و  ژاپن  ازجمله  که    :امروز  هرگاه 
پيداکرده تداوم  اقتصادی  نظام ،  آزاديهای  و  سياسی  سياسی  های  آزاديهای 

ه خودکامگی سياسی غلبه  دموکراتيک را نيز به دنبال آورده است و هرگاه ک
   .نظام اقتصادی را به سوی تمرکز و دولتی شدن رانده است، يافته

نيست  سويه  يک  و  خطی  دارد ،  مسيرتاريخ  وجود  هميشه  رجعت   .امکان 
اروپا رژيم ناسيونال های  همچنانکه در اواسط قرن بيستم در دل  خودکامة 

ظهورکردند تجرب،  سوسياليستی  که  دارد  وجود  امکان  اسفبار های  ه اين 
آنچه مهم است توجه به منطق و سازو    .مشابهی در ساير جوامع نيز رخ دهد 

هيتلر و موسولينی با حمله به آزاديهای فردی   .استها  کار رجعت چنين رژيم
و اقتصاد ليبرالی تبليغات ناسيوناليستی عوام فريبانة خود را آغاز کردند زيرا 

ديکتاتوری هر  همانند  بايد دانستنمی  آنها  مردم  ساختن  مطيع  برای  که  د 

اقتصادی   برداشت  (معيشتی)استقالل  ميان  از  را  مهم    .آنها  دولتی  اقتصاد 
توان  می   از اينرو با اطمينان علمی و تجربی  .ترين ابزار سلطة سياسی است

   .گفت که اقتصاد آزاد مستحکم ترين سنگر دفاع از آزاديهای سياسی است
 

ر زمينة مدرنيته از يک سو از ارزشهای جوهری شما در بحثهای خود د  :تالش
توان نمی  بريد کهمی  بعنوان ارزشهای مطلق نام  (آزادی و فردگرائی)مدرنيته  

پرداخت به بحث  آنها  وفاداری   .بر سر حقيقت  و  ارزشها  اين  تنها گزينش 
  .دانيدمی   خدشه ناپذير نسبت بدانها را راز برآمدن جوامع مدرن

نوميناليستی که در چارچوب نگرش   از سوی ديگر در توضيح نگرش  امّا 
مدرن فردگرايانه قابل توضيح است از آزادی و تساهل در پروسه شناخت و 

نسبی    مستلزم پذيرش  گرش خودن  که اين  گوئيدمی  سخن  پديدارها  توضيح
   .بودن دستاوردهای حاصله از پروسه شناخت و معرفت است

اين دو توضيح موجب برخی پرسشها و بعضاً برداشتهای متناقض از سوی   
   .خوانندگان تالش نسبت به ديدگاههای شما شده است

توان در يک نظام فکری و نظام اجتماعی برخاسته از آن از يک  می   چگونه  
از آزادی و تساهل ؟  سو   از سوی ديگر  ارزشهای مطلق سخن گفت و  از 

 رابطه ميان ايندو پديدة بظاهر متضاد چيست ؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنچه من در خصوص ارزشها در دنيای مدرن خواسته ام توضيح   :غنی نژاد
اين است که نسبيّت حقيقت ،  و ظاهراً موجب سوء تفاهم شده است،  دهم

نبايد خلط کرد ارزشی  نسبيّت  با  را  بر   .علمی  مبتنی  انديشة مدرن که  در 
حقيقت مطلق از لحاظ علمی سخنی پوچ  ،  است  نوميناليستیمعرفت شناسی  

ذهنی  ،  گذردمی  است زيرا شناخت علمی از صافی ذهن بشریو فاقد معنا  
 که محدوديتهای چاره ناپذير آن ناگزير معرفت علمی را محدود و مشروط 

اينرو معرفت علمی جريان   .کندمی پايان و حقيقت مطلق افق دست  بی  از 
اين رويکرد مدرن  . نيافتنی است ی  ها  علم عرصة مسابقه ميان نظريه ،  در 

برای توضيح هرچه بهتر واقعيت و احياناً پيش بينی هرچه   گوناگون رقيب
اين نسبيّت حقيقت علمی است که آزادی   .کارآمدتر آينده است نتيجه  در 

تلقی  ناپذير  خدشه  حق  يک  صورت  به  فردی  ذهن  هر  برای   انديشيدن 

نتيجه منطقی رويکرد معرفت شناسانه انديشة مدرن  ، آزادی انديشه .شودمی

 

ارزشی   آن، شالوده  اوليه و حداقلی  حقوق بشر در شکل 

را تشکيل می اين  )مطلق( جامعة مدرن  دهد. نسبی کردن 

گرايش  برخی  همچنانکه  برآن  ارزشها،  مدرن  پُست  های 

م فروپاشی  ی اصرار  سوی  به  را  مدرن  جوامع  ورزند، 

راند. نسبی دانستن آزادی به معنای به رسميت شناختن  می

برده  حيات  حق  حق  دانستن  نسبی  همچنانکه  است،  داری 

خواری منجر  تواند به آزادی آدم انسانها به طور طبيعی می 

 شود! 
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انديشه يک ارزش است و از لحاظ علمی قابل اثبات يا نفی  امّا آزادی .است
دهند و می   برخی به غلط نسبيّت معرفت علمی را به ارزشها تعميم  .نيست

مطلق ارزشهای  فاقد  را  مدرن  هيچ    .دانندمی  جامعة  که  است  اين  واقعيت 
ارزشهای مطلقای  جامعه برخی  به  اتکّاء  به  نمی  بدون  و  شود  استوار  تواند 

حقوق   .جامعه مدرن نيز از اين قاعده مستثنی نيست  .ود ادامه دهدحيات خ
آن حداقلی  و  اوليه  در شکل  ارزشی  ،  بشر  را    (مطلق)شالوده  مدرن  جامعة 

همچنانکه برخی گرايشهای پُست ،  نسبی کردن اين ارزشها  .دهدمی   تشکيل
نسبی    .راندمی   جوامع مدرن را به سوی فروپاشی،  ورزندمی   مدرن برآن اصرار

همچنانکه  ،  دانستن آزادی به معنای به رسميت شناختن حق برده داری است
تواند به آزادی آدم خواری می  نسبی دانستن حق حيات انسانها به طور طبيعی

! ارزش مطلق   منجر شود  مفهوم  تفاهمی که  از سوء  ازسوی ديگربايد  امّا 
طور کلی ناظر   ارزشها به  .ايجاد نمايد اجتناب کرد ها  ممکن است در ذهن

ارزش تلقی کردن آزادی به اين معنا   . برخوبی يا بدی اعمال انسانها هستند 
است ارزش  ضد  يا  است  بدی  کردار  استبداد  که  ارزشها    .است  نسبيّت 

استبداد که مفهوم مخالف آزادی    .انجامدمی   همچنانکه اشاره شد به تناقض
به    .زش تلقی شودتواند در عين حال مترادف با آن يعنی يک ارنمی  است

لذا اينجا نسبيّتی ،  سخن ديگر يا بايد آزادی را ارزش تلقی کرد يا استبداد را
اين مفهوم از مطلق را نبايد   .ارزشها به اين معنا مطلق هستند  .درکار نيست

به عنوان مثال   .شود اشتباه کردمی   با تعبير ديگری که اغلب از واژة مطلق
ه آزادی مطلق به معنای آزادی بدون هيچگونه افتد کمی   بسياری اوقات اتفاق

با مفهوم آزادی به عنوان يک ارزش مطلق به صورتی که باال  ،  قيد و بندی
همة عقالی عالم آزادی بدون قيد و شرط را در    .شودمی   تعريف کرديم خلط

امّا    .دانندمی   نامطلوب و حتی ناممکن،  عرصه روابط اجتماعی ميان انسانها
 به مطلق بودن اعتقاد به ارزش آزادی وارد ای  الزم خدشه اين قيد و شرط  

شود در واقع خلط ميان دو مفهوم ارزش و می  آنچه موجب اشتباه  .سازدنمی
   .واقعيت است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يکی از مهمترين دستاوردهای ارزشمند جوامع دمکراتيک همزيستی   :تالش

گوناگون و ارزشهای متفاوت و حتی بعضاً متضاد های  صلح آميز جهان بينی

بر بستر مطلق نگری در ارزشهای جوهری  نتوامی   چگونه .  با يکديگر است
 امکان اين همزيستی صلح آميز و داوطلبانه را فراهم نمود ؟  ، مدرنيته

 
نژاد بينی   :غنی  آميز جهان  در صورتی های  همزيستی صلح  تنها  گوناگون 

امکان پذير است که همگی به برخی اصول و قواعد کلی معتقد و باالتر از 
 ارزشهای مطلق  .آن پايبند باشند وگرنه بروز تخاصم اجتناب ناپذير خواهد بود

در واقع همين اصول و قواعد کلی رفتاری است که مهم ترين آنها اصل 
است فردی  حقوق  و  بينی  .آزادی  جهان  آميز  صلح  اديان ها  همزيستی  و 

و اعتقادات خاص  ها  بينی   يابد که فراتر از اين جهانمی   گوناگون زمانی تحقق
نسانی به برخی ارزشهای کلی و همه شمول برای همة آحاد ا،  هر فرد و قومی

حداقل ارزشهائی را به عنوان مبنای تعيين ،  همزيستی صلح آميز  .قائل باشيم
، اعتقاد و التزام به حقوق انسانی يعنی حق حيات  .قواعد کلی بازی الزم دارد

آزادی و مالکيت فردی شرط الزم برای ايجاد جوامع صلح آميز به معنای  
است ارزشها    .واقعی  اين  براساس  آميز  است همزيستی صلح  پذير    . امکان 

اند  جوامع دموکراتيک مدرن برمبنای اعتقاد و التزام به اين ارزشها پديد آمده

کند نسبيّت بخشيدن به اين  می  و آنچه حيات صلح آميز اين جوامع را تهديد
بينی هائی که معتقد به    با جهان  .ارزشها و متزلزل کردن اعتقاد به آنها است

توان به همزيستی می  و غيره هستند چگونه  قومی،  برتری نژادی،  طلبی  سلطه
فرهنگها   .صلح آميز دست يافت ؟ صلح با نسبيّت همة ارزشها سازگار نيست

توانند زندگی مسالمت آميزی داشته باشند که  می   و تمدنهای گوناگون زمانی
  .ميان خود به برخی ارزشها و اصول کلی مشترک دست يابند

 
 

دين را متعلق به محدودة سنت   (انديشمندان ماو بسياری از  )ـ شما   :تالش
  .دانسته و آن را چون همه مقوالت سنتی مستلزم بررسی و نقد ميدانيد

بسياری از روشنفکران دينی ما يکی از علل مهم عدم شکل گيری جامعه  
مدنی و مدرن در ايران را فقدان يک بيان جديد و دمکراتيک از دين اسالم  

مع مدرن و دمکراتيک امروزی نيز تا زمانيکه بيان جديد  دانسته و معتقدند جوا
قادر ،  و دمکراتيک از دين خود يعنی مسيحيت را نيافته و آن را رايج نساختند

  .به پاگذاشتن به دوران جديد تاريخ خود نشدند
 دانيم که در غرب بيان دمکراتيک از دين آشکارا و بطور بارز جداسازی می   ما 

نهاد از  بود  رتقد  نهاد دين  بر   .سياسی و حکومت  امروز  ای که  الئيسيته 
در حقيقت يکی از نتايج آن بيان نوين از دين و حاصل ،  غرب حاکم است

،  عالوه بر آن و به موازات اين تحول .  دوران روشنگری در اروپا بوده است

مختلف آن در وجه عمدة خود طی های  دين مسلط بر جوامع غربی و شاخه 
و تالشهای فکری و در تجربة عملی  ها  انديشه  اليک پروسه طوالنی جد

اين جوامع عمالً و عميقا دچار تحوالت درونی   ً شکل گيری دمکراسی در 
را پذيرفته است ارزشهای مدرن و دمکراتيک  از  کليسا و    .شده و بسياری 

   .شناسيم تفاوت اساسی داردمی  مسيحيت امروز با آنچه که در قرون وسطی
نکه در ايران سنتاً دين اسالم همواره و در اشکال گوناگونی حال با توجه با اي 

نهاد  با  امروز بصورت کامل و مطلق  نامحدود و  گاه بصورتی محدود و يا 
آيا نقد دين بعنوان يکی  ،  قدرت سياسی و ساختار حکومتی آميخته بوده است

 

    ع        ز    ه  ش          ،         چ  ش     

گ   ه ق        .              ة                   

      ق  ت           ) ز  ح ظ     ،    ف            

      ،       ژ       ظ   (،        ه   س           
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از مقوالت سنت در ايران و ارائه يک بيان جديد و مدرن از دين به منزله 
ائی اين دو نهاد از هم خواهد بود ؟ يا اينکه لزوماً اينطور نخواهد شد و ما  جد

دين اسالم و اجرای نقش آن بصورت اسالم سياسی و مداخله گری آن در  
قدرت را واخواهيم گذارد و تنها سعی خواهيم نمود در برخی نگرشهای اين  

ای فردی و قوانين اجتماعی و حقوق و آزاديه ،  دين بعنوان نمونه به قدرت
 ؟  ايجاد نمائيم (نه تحول بلکه فقط تعديلهايی)اجتماعی تعديلهائی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( دين زدائی)آنچه در غرب اتفاق افتاده برقراری حاکميت الئيسيته    :غنی نژاد
نيست بلکه اساساً عبارت است از سکوالريسم يعنی دنيوی کردن دين در  

جوامع غربی مدرن نه تنها جوامع ضد دين    .اجتماعی و سياسیهای  عرصه
دينی رفتارهای  و  ارزشها  بلکه  نيستند  غيردينی  حتی  در   (مسيحيت)  يا 

دورترين و عميق ترين زوايای زندگی اجتماعی و سياسی آنها رسوخ کرده و 
حکومت قانون در غرب در واقع شکل دنيوی و سياسی اصل    .اکم استح

کفر دانستن پرستش انسانها مضمون و نتايج اجتماعی    . توحيد مسيحيت است
  ـ سياسی مهمی دارد که عينيت بخشيدن به آن ناگزير به حکومت قانون 

اراده   :انجامدمی از  تبعيت  جای  به  شمول  همه  کلی  قواعد  از  های اطاعت 

وفای به عهد که يک اصل اخالقی بسيار مهم (.  خود کامگی)کمان  خاص حا
مبادلة )است در حقيقت شالوده کل نظام اقتصادی مدرن    (مسيحی)دينی  

نظام بازار آزاد رقابتی مبتنی برقراردادهای داوطلبانه  .دهدمی  را تشکيل  (آزاد
ريشه    تواند می  اين نظام اقتصادی تنها در جوامعی  .و تضمين اجرای آنهاست

دواند که اصل وفای به عهد به عنوان يک ارزش اخالقی متعالی پذيرفته 
باشد مالحظه   .شده  واقع  می   بنابراين  در  دينی  ارزشهای  برخی  که  کنيم 

تشکيل های  پايه را  غربی  مدرن  جوامع  اقتصادی  و  سياسی  نظام    اصلی 

داشده  دين از سياست ج،  از اينرو اين ادعا که در دنيای مدرن غرب  .دهندمی
آنچه نظام سياسی و اقتصادی مدرن    .است سخن سنجيده و علمی نيست

ارزشهای دينی نيست بلکه مدعيان انحصاری دين يعنی کليسا ،  کنار نهاده
کليسا به نام امر مقدس و به  ،  طی قرون وسطی  .و روحانيان مسيحی است

ها عنوان تبلور عينی آن مدعی حاکميت مطلق برزندگی مادی و معنوی انسان
 (معنوی)تمنای قدرت مادی به بهانة حاکميت بخشيدن به امر قدسی    .بود

و با استفادة ابزاری از دين ناگزير به تناقضی انجاميد که نتيجة آن تقدس 
بود از قدرت سياسی  نهادهای ،  در جوامع غربی  .زدائی  داران و حتی  دين 

تقدس بخشيدن به  ،  آنچه منع شده،  دينی از دخالت در سياست منع نشده اند
   .ادعاهای دينی و ابزار قدرت قرار دادن امر قدسی است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اساسی  ارزشهای  و  اصول  در  مشترکات  رغم  از  ،  علی  و مسيحيت  اسالم 
مسيحيت در اصل و عمدتاً اند.  لحاظ نگرش به زندگی دنيوی دو دين متفاوت

دنيا  دين  هم  و  است  آخرت  دين  هم  اسالم  امّا  است  آخرت    . است   دين 
بلکه   نيست  دنيا  و رستگاری در آن  عبادات  به  ناظر  تنها  اسالم  دستورات 

بنابراين جوامع اسالمی از  .امل معامالت و رستگاری در اين دنيا نيز استش
همان آغاز اساساً جوامع سکوالر بودند يعنی احکام دينی در تنظيم زندگی 

تاريخ جوامع اسالمی از اين لحاظ از تاريخ جوامع  .دنيوی آنها نيز جاری بود
توان به قياس  نمی  امسيحی کامالً متفاوت است لذا تجربة مدرنيته در غرب ر

هر صورت جوامع اسالمی    امّا در  (1)  .از مسيحيت به جوامع اسالمی تعميم داد
اکنون درچالش با مدرنيتة غربی و دنيای جديد قرار ،  از جمله کشورما ايران

تمدن جديد  اند.  گرفته قدرت  برابر  در  ما  انفعالی  علمی)وضعيّت  لحاظ  ، از 

ما را به عکس العملهای افراطی و تفريطی  (،  نظامیتکنولوژيکی و  ،  فرهنگی
واقعيت اين است که ما بدون دست يافتن به جوهر مدرنيته و    .کشانده است

تبديل شدن به يک جامعه مدرن راهی برای ادامه حيات مستقل و سرافراز 
برای رسيدن به اين مقصود ناگزير از ارائه يک قرائت آزاديخواهانه    .نداريم

   .فرهنگی و دينی خود هستيمهای ک از سنّت و دموکراتي
 

 .آقای دکتر از وقتی که در اختيار ما گذاشتيد بسيار سپاسگزاريم :تالش
ـ   ــــــــ

ای ديباچه، ـ در اين خصوص نگاه کنيد به کتاب پراهميت جواد طباطبائی 1

  1380، نشر نگاه معاصر، بر نظريه انحطاط ايران
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   ،             ز  ح ظ       خ     چ     ق        
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                 ح        ذ        گ   ه  ح         چ   

   .  ز                                      ش  ط    

  ،                   .                              

گ   گ    ق ب         م    ة      ه       ظ  ه      

       چه               ح   چه        ق            ً   ش 
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وهلة نخست به مسايل و معضالت ايران  شايد پرداختن به چنين موضوعی در  
که    "پيش قضاوت    "يا    "پيشداوری    "امّا  .  ارتباط بنظر بيايدو ايرانيان بی 

به    ،بی ارزش شمردن باورهای ديگر  ،حذف ديگری  ،معموالً به يکسونگری
حقيقت را مطلق    ،حاشيه رانده شدن گروههای اجتماعی که در اقليت قراردارند

 ، گيری ساختارهای استبدادینگاشتن و سرانجام شکل و تنها از آن خويش ا 
با بسترة فرهنگی ايران امروز قابل   ،شودمی  منجر.  ..  دينخويی و  ،ناسيوناليستی
است در .  مقايسه  که  اساسی  و  مهم  بسيار  موضوع  اين  مورد  در  متاسفانه 

 "حاکميت مطلق    "روانشناسی اجتماعی و بررسی علل تکرار دايرة جهنمی  
از سوی صاحبنظران و محقيقين ايرانی همچون بسياری   ، جمع ديگرجمعی بر  

برای بحث ای  شايد اين بررسی زمينه .  ديگر کم کاری شده استهای  عرصه
عرصه  به  آن  بسط  و  زمينه  اين  در  بيشتر  کاوش  و  های  و  فرهنگی  ديگر 

 .  اجتماعی فراهم آورد
سوی انديشمندان    از زوايای گوناگون و از  "پيشداوری    "در اروپا تاريخچة   

تحليل شده استهای  رشته  و  بررسی  و .  مختلف  تاريخ شناسان  مثال  برای 
تأثيرات  تحليل  و  پيدايش  تاريخچة  بررسی  به  سياسی  علوم  کارشناسان 

پرادخته يهوديان  با  ضديت  و  علوم   اند،ناسيوناليسم  کارشناسان  حاليکه  در 
اند. آماری دنبال کرده  اجتماعی همين پديده را از طريق نظر سنجی و تحقيقات

قضاوت  پديداری  در  که  را  روانی  مکانيسمهای  در  روانشناسان  همچنين 
بهمين دليل اند.  کند را مورد بررسی قرارداده می   بازیای  يکجانبه نقش عمده

ادبيات اين مقوله در  بررسی  به يک عرصة خاص  نمی   در  را  توان نگاه خود 
نمود مراحل رشمی   بلکه  ،محدود  به  پيشداوری    "  دتوان  از عصر   "تئوری 

 .  روشنگری تا کنون پرداخت
فرانسيس   ،پرداخت  "پيشداوری    "اولين کسی که به تئوريزه کردن و تحليل   

بنظر وی پيشداوری نتيجة  .  فيلسوف انگليسی بود  (1561ـ    1628)  1بيکن  
ها  "بت    "او اين  .  باشدمی   "بت سازی    "و تمايل شديد به  ها  درک غلط پديده

. بتهای قومی که ريشه در طبيعت انسان دارند .  کندمی   ا به چهار گروه تقسيمر
تعريف ادراک شخصی  و  تجارب  براساس  بيشتر  . شوند می   بتهای غاری که 

شود می   بتهای بازاری که از ضرورت نياز بشر به ايجاد ارتباط با ديگران ناشی
خره بتهای تئاتر که  شود و باالمی  و به دادن تصويری واژگونه از واقعيت منجر

بگمان بيکن .  شودمی  فيلسوفانی هستند که نظراتشان بی قيد و شرط پذيرفته
 . توان فاصله گرفتمی از تمامی اين بتها و بت سازيها

تأثيری غير قابل انکار داشت  بر فيلسوفان عصر روشنگری  بيکن  با .  افکار 
در اين دوره .  وجود اين به اين موضوع در عصر روشنگری کم توجهی شد

بيشتر از طريق بررسی رابطة آن با طرف    (پيشداوری)پرداختن به اين موضوع  
مقابل يعنی در ارتباط با منافع طبقات حاکم و کاربرد آن در جوامع فئودال 

فرانسه .  شدمی  انجام و  انگلستان  در  روشنگری  پيش شرطهای  که  آنجا  از 
جای تر  و همه جانبهتر  آنجا گسترده  تفکر روشنگرانه در  ،مهياتر بود تا در آلمان

 . باز کرده بود
صورت  آن  سياسی  جوانب  گرفتن  نظر  در  بدون  پيشداوری  نقد  آلمان   در 

 تعريف  "حقيقت    "گرفت راه از بين بردن آن در تالش برای رسيدن به  می
بدليل شکل گيری مبارزات طبقاتی برخورد با اين پديده .  شدمی در فرانسه 

روشن منسجمتر  بسيار  از .  گرفتمی  صورتتر  و  خرد  رهايی  ديگر  بعبارت 
 بندهای پيشداوری بعنوان پيش شرط رسيدن به آزادی سياسی در نظر گرفته

 . شدمی
پيشداوری  نقد  از  فيلسوفان عصر روشنگری  نهايی  جايگزين کردن    ،هدف 

چرا که افکار اتوريتر فئوداليسم و   ،فلسفه و علم بجای دينخويی فئودالی بود
با اينهمه  .  شدمی  دگماتيسم مذهبی بعنوان موانع اصلی پيشرفت اقتصادی ديده

نظر فيلسوفان روشنگری در مورد پيش شرطهای تاريخی اين پديده يکسان 
بخشيدنهای   "عموميت    "پروسة    پيشداوری را نتيجة  2امانوئل کانت  .  نبود
نتيجة  .  دانستمی   غلط پيشداوری  که  بود  معتقد   "و    "خودخواهی    "وی 

نظرات کانت در اينمورد ادبيات قرن هيجدهم را تحت .  است  "خودپرستی  
 . تأثير خود قرار داد

در آثار اولية خود  ،يکی از مهمترين نمايندگان روشنگری در آلمان ،3لزينگ  
تعصبات شديد آن دوره نسبت   4  (1749  ،"يهوديان    "و    1747  ،"ميزوژن    ")

به نظر لزينگ نيز تعصب و پيشداوری .  به زنان و يهوديان را نقد کرده است
بگمان .  شودمی   منتج  از نبود شناخت و در نتيجه تمايل به عموميت بخشيدن

بعبارت .  بود  "دانش    "  و  "پول    "وی مهمترين شروط رهائی از پيشداوری  
تحصيل و آمادگی بازنگری در انديشة خويش را   ،ديگر او فاکتورهای مادی

او اين باور را بعدها در .  دانستمی  تنها راه رهائی فرد از تعصب و پيشداوری
 . بخشيد  تحقق "ناتان دانا  "در کتاب  "ناتان  "کاراکتر 
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درهم کوبيدن   "صب فراخواند و آنها را به تئاترورزان را به مبارزه با تع 5شيلر 
براين نکته تأکيد داشت که    6گوته.  نمودمی  تشويق  "تعصب    "زنجيرهای    "
و پيشداوری   تواند هيچ تأثيری بر از بين بردن تعصبنمی  "عقل    "و    "خرد    "

و علل اجتماعی ها  زمينه   پرداختن به پيش  ،در ايندوره از نقد پيشداوری.  بگذارد
با اينهمه کانت برای اولين بار از آزادی .  مدن آن کامالً در سايه ماندبوجود آ

نام برد بعنوان پيش شرط تعصب زدائی  هر چند که در عين حال   ،سياسی 
انقالب تنها به تحقق    "گويد :  می   وی.  کردمی   هرگونه فعاليت سياسی را رد 

جه امکان  امّا بهيجو  ،شودمی   آرمانهای قدرت طلبانه و شخصی يک جمع منجر
های تعصبات و پيشداوری.  آوردنمی  تحول واقعی در طرز تفکر انسانها بوجود

دهند و به الگوی می  جديدهای  پيشين جای خود را به تعصبات و پيشداوری
   ". شوندمی  بی تفکر تبديلهای توده

گوته و شيلر در آثار اوليه خود مرکز توجه را برشخصيتهای غير متداول و غير  
از گوته و   ( 1774)  7  "کالويدو    "و    "ورتر    "در  .  قرار داده بودند  "نرمال    "
از شيلر به افرادی غير عادی با خصايل فيزيکی و   (1781)  8  "غارتگران    "

 .  شودمی امّا با تأثيرات مثبت پرداخته ،روانی غير طبيعی
در    که  طلبانه  آزادی  جنگهای  دوران  تظاهرات   1817اکتبر    18در  با 

يک الگوی شخصيتی ملی در ميان گروههای دموکرات   ، شجويان آغاز شددان
 ،بوجود آمد که خواهان حق تعيين سرنوشت ملی بود   ،جايگاهی ويژه داشت

 . يا نوعی ناسيوناليسم داد "غرور ملی  "امّا بزودی جای خود را به نوعی 
ابل هاينريش هاينه يکی از مهمترين نويسندگانی بود که در آنزمان در مق 

 ،که در آلمان بسيار قوی بود  (انقالب فرانسه)ضد فرانسوی  های  پيشداوری
نهاد به عرصة مبارزة سياسی پای  تاريخی هگل .  ايستاد و  به تحليل  هاينه 

 ، دانستنمی  را مسئول بوجود آمدن پيشداوری و تعصب  "فرد    "او  .  معتقد بود
نست و معتقد بود دامی   بلکه آن را نتيجة پيش شرطهای اجتماعی ـ تاريخی

تنها از طريق تغيير در روابط اجتماعی و پيشرفت ها  که تعصبات و پيشداوری
 . تاريخی امکان پذير خواهد بود

 
 نويسد :  می  در مورد او  9هانس ماير  
خواهد بتنهائی مبارزه کند و از طريق . میخواهد بتنهائی بايستدمی  هاينه" 

  ".نويسنده در تغيير روابط اجتماعی نقش بر عهده گيردانتقاد اجتماعی بعنوان  
در قرن نوزدهم بسياری از نويسندگان به فشارهای روحی و روانی وارد شده  

رانده حاشيه  به  بگوييم  بهتر  يا  گرفته  قرار  حاشيه  در  انسانهای   ، شده  بر 
  10گئورگ بوشنر  .  در همين رابطه نقد اجتماعی به ادبيات راه يافت.  پرداختند

مثالهائی   (1831)  "با گوژپشت نتردام    11و ويکتور    (1879)  "ويتسک    "با  
هستند دسته  اين  انگلس  .  برای  فريدريش  و  مارکس  کارل  بعد    13کمی 

. کوشيدند يا به تعريفی تاريخی ـ ماترياليستی از پيشداوری و تعصب برسند
نهادند و بنا  تاريخی ماترياليستی  تئوری  شکلهای معتقد بودند که    آنها يک 

 .  14گوناگون ايدئولوژی به تعلق طبقاتی وابسته هستند 
پيشداوری  نقد  نظر  نقطه  اين  ديالکتيک نمی  از  گرفتن  درنظر  بدون  تواند 

مارکس و .  انجام گيرد  ،داندمی   تاريخی که تاريخ را حاصل مبارزات طبقاتی
داشتند اعتقاد  واقعگرا  ادبيات  يک  به  همچنين  ادبيا.  انگلس  آنها  ت برای 

بگمان آنها وظيفة ادبيات اين نيست .  برای مبارزه با پيشداوری بودای  وسيله
باشد داشته  دهنده  هشدار  نگاهی  انسان  خرد  به  تنها  همچنين  ،که   بلکه 

تعلق طبقاتی و ديالکتيک تاريخی   ،بايست با در نظر گرفتن شرايط مادیمی
نقد پيشداوری اين   با اينهمه نظرات ايندو نتوانست بر.  به اين معضل بپردازد

بيشتر صاحبنظران پس از شکست انقالب .  دوران تأثير زيادی برجای بگذارد

ادبيات .  به تبعيد رفتند يا مواضع سياسی طبقة بورژوای حاکم را پذيرفتند  1848
ايندوره از مبارزه با تفکر ضد يهودی و پيشداوری و ذهنيت منفی نسبت به  

همچنين از نگاه روشنگرانه  .  طبقات و قومهای ديگر دست برداشت  ،گروهها
گرفته شد ترسيم .  فاصله  منفی  بعنوان شخصيتهای  ادبيات  در  يهوديان  باز 

سياسی آلمانيها با انگليس و فرانسه منجر به پيشداوريهای های  شدند و رقابت 
شد کشورها  اين  مورد  در  نقدهای  شيوه.  جديد  برای  گذشته  در  که   علمی 

گرفته بکار  تائيد   ،شدندمی  پيشداوری  برای  ابزاری  به  دوره  اين  در 
در کتاب خود   15برای مثال اتو واينينگر  .  موجود تبديل شدندهای  پيشداوری

قصد اثبات اين نظر را داشت که زنان    (1903)  16  "جنسيت و شخصيت    "
 .  توانند در جهت رهائی خويش گام بردارندنمی بدليل طبعيت خود

معة شهری قرن نوزدهم و بيستم تمام تالشهای گذشته را به فراموشی جا 
دليل اين امر تنها رقابتهای علمی که پيش شرط موقعيت نابرابر بود يا . سپرد

بود آريستوکراسی  فشارهای  از  ناشی  نمیفرمانبرداری  باشد،  بلکه  .  توانست 
اصلی مناس  ،عامل  جايگزين  که  بود  جديد  هيرارشی  يک  آمدن  بات بوجود 

اين مناسبات جديد نگاه .  فئودالی شده بود و برپاية نابرابری بنا نهاده شده بود
دوران جديد های  ناسيوناليستی و ضد خارجی را بهمراه داشت و زنان را به برده

چرا که اولين گروهی بودند که از موج بيکاری جديد زيان ديدند و  ،بدل نمود
وره يک جنبش کارگری در حال شکل امّا در همين د . ديگر درآمدی نداشتند

ضديت با يهوديان و نگاه تحقير آميز به زنان به   ،گيری بود که با ناسيوناليسم
 .  مبارزه برخاسته بود

در   1879در سال    17از هنريک ايبسن   "نورا يا خانه عروسکی    "نمايشنامة   
نورا که زندگی زناشوئی اش بر پاية قصاوت و .  کپنهاک بروی صحنه رفت

. کند تا خود را بيابدمی   او و فرزندانش را ترک  ،شونت همسرش استوار استخ
ايبسن در اينجا يکی از مهمترين جايگاههای جامعة شهری آن دوران يعنی 

 . دهدمی  را مورد نقد قرار "زندگی زناشوئی  "
بيل    اگوست  سال    18همچنين  عنوان    1879در  تحت  کتابی  و   "در  زنان 

شديداً   ،شدمی   پيشداوريهائی را که منجر به مقابله با رهائی زنان  ،"سوسياليسم  
چرا   ،جنبش کارگری اين دوره امّا به موفقيتی دست نيافت.  تحت انتقاد قرارداد

که از يکسو در درون اين جنبش اختالف نظرهای جدی وجود داشت و از 
از جنگ جهانی .  سوی ديگر پروپاگاندای رسمی قدرت بسياری داشت پس 

اول درگيری شديدی ميان ليبرالهای چپ گرا و گروههای راست گرا بوجود 
 .  آمد

در فکر   1933روزنامه نگاران و نويسندگان پيش از    ،تئوريسينهای کنزواتيو  " 
تفکری که منجر به اتحاد نيروهای ارتجاعی   ،يک انقالب راست گرا بودند

نتيجة    ،راست و  شد  کمونيستها  ضد  و  يهود  ضد  آن  راسيستهای  سياسی 
. حکومت فاشيستی هيتلر شد و ساختار فکری خود را در ميان مردم رواج داد 

خوب   ،شد از تقسيم جهان به سياه و سفيدمی  دنيای فکری فاشيستها تشکيل
   19 ". فرشته و ديو که از اساطير کهن برگرفته شده بود ،و بد

بررسی صاحبنظران به    ،تا اواسط دهة شصت  (سقوط هيتلر)  1945پس از   
 .  علل روی آوردن آلمانيها به فاشيسم پرداختند

. تئودور آدورنو به جوانب روانشناسانه و فاکتورهای روانی پيشداوری پرداخت 
تحت تأثير يک هيرارشی منظم   "شخصيت قدرت محور    "او معتقد بود که  

بپوشاند را  تا ضعفهای شخصی خود  از تهديد .  قرار دارد  بگمان وی هراس 
مهمی گروه    دليل  به  افراد  شدن  وابسته  ترتيب   "خودی    "برای  بدين  و 

بعبارت ديگر .  باشد، می "غير خودی    "ايستادن در مقابل هرچه غربيه است يا  
   20. راه گريزی است از واقعيات روزمره ،روی آوردن به پيشداوری و تعصب
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ا تحليل ديگری قرار دارد که پيشداوری و تعصب ر  ،در مقابل تئوری آدورنو 
داند و تنها راه از بين بردن  می نتيجة وقايع تاريخی و کاربردهای ايدئولوژيک

اجتماعی تربيت  و  مناسبات  تغيير  در  را  نظر .  داندمی  آن  نقطه  اين  نمايندة 
معقد است پيش شرط تحليل   ،مارکس است که همانطور که يکبار نيز گفتم

هر باوری زمانی   بگمان وی.  هر پديده و در نظر گرفتن موقعيت مادی است
امّا داليل   ،شود که ظواهر يک واقعيت اجتماعی را متبلور سازدمی  ايدئولوژيک

دارد و بطور همزمان بر اساس همان واقعيت بدين می   اصلی را در پرده نگاه
بروز آنجا .  کندمی   شکل  در  بايد  پيشداوری  پيدايش  عوامل  ديگر  بعبارت 

. ايدئولوژيک از واقعيات اجتماعی برمی خيزدجستجو شود که بعنوان شکل  
 تئوری نقد اجتماعی ماترياليستی هستة اصلی روانشناسی سياسی را تشکيل

تعداد زيادی تحقيق  .  دهدمی تئوری در دهة شصت در آمريکا  اين  تائيد  در 
تأثير افکار   ، همچنين در عرصة ادبيات و جامعة دهة شصت.  عملی انجام شد

 .  استوی غير قابل انکار 
روانشناسی فردی   ،پردازدمی  يک ديدگاه ديگر که به تحليل علل پيشداوری 

 ،از اين نقطه نظر انسانهائی که دچار عذاب وجدان و روانپريشی هستند. است
اين .  جويندمی   بلکه بيرون از خود و در ديگری  ،مقصر را نه در جنبة درونی

ندارد بقية خصوصيات شخصيتی فرد بستگی  به  بلکه نتيجة وجود   ،خصلت 
خواهد اين ضعفها را پنهان می  يک شخصيت دوگانه و بسيار ضعيف است که

بسيآر   "فراخود    "ضعيف معموالً تحت تأثير و فشار يک    "خود    "اين  .  کند
 .  قوی قراردارد

برپاية    ،کندمی   آن را نمايندگی  21  "مکتب فرانکفورت    "ديدگاه ديگری که   
امّا اهميت و ويژگی آن در اين نهفته است   ،ستروانشناسی تحليلی استوار ا

بعبارت ديگر .  دهدنمی  که قضيه را تنها از زاوية روانشناسانه مورد بررسی قرار
بلکه    ،اين ديدگاه شخصيت قدرت محور را نه تنها از منظر بيوگرافی شخصی

نظريه پردازان و جامعه شناسان مکتب .  بيندمی  در ارتباط آن با ابعاد تاريخی
ناهنجاریف که  بودند  معتقد  خودیهای  رانکفورت  ـ  فرا  جمله  از   ، رفتاری 

بلکه   ،خصايل طبيعی و غريزی نيستند (، خود و ديگر آزاری)سادومازوخيستی 
اريش فروم  اند.  به روش زندگی و ساختارهای اجتماعی وابسته    22به گمان 

نتيجة محدوديتهای اعمال شده برفرد در   ،تفکر خود محور بين و ديگر ستيز
نمايندة واقعة اجتماعی است که    "پدر    "در اين ديدگاه نيز  .  نهاد خانواده است

  "پيشوا يا رهبر " ،"صاحب کار  " ،"معلم  "در مراحل بعدی جای خود را به 
 . می دهد

در خانواده که برای کودک نقش   "نويسد :  می   در اين رابطه  23هورکهايمر   
پيش شرط   ، ساختارهای اتوريتر و قدرت محورانه  ،تعيين کننده برعهده دارد

  24 ". ساختارهای بعدی اجتماعی است
مقولة    به  سطور  اين  نگارندة  شتابزده  نگاه  پيش   "  ،"پيشداوری    "دليل 

راندن گروههای مختلف   "تعصب    "و    "قضاوت   به حاشيه  نتيجة آن  که 
ماعی برای پاگيری استبداد و تقسيم جامعه  اجتماعی و مهيا ساختن شرايط اجت

از يکسو قابل مقايسه بودن آن در   ،است  "غير خودی    "و    "خودی    "به  
 "ساز   بت "و  "قدرت پرست  "بسياری وجوه با بستر تاريخی ايران و تفکر 

و   ، در جامعة ماست که در تمامی سطوح و گروههای اجتماعی ما ريشه دارد
ين نکتة مهم در زمينة روانشناسی اجتماعی علل از سوی ديگر روشن شدن ا

بگمان  .  تکرار دايرة جهنمی استبداد ريشه دار در سرزمينمان کم کار شده است
ای من همين کم کاری که يکی از داليل آن مبتال بودن بخش قابل مالحظه 

 ،و در نتيجه نديدن آن است   "پيشداوری    "و    "تعصب    "از صاحبنظران ما به  

زود گذر   "دل بستنهای    "  ،تاريخ  تحريف  ،سويه نگريهای سياسیمنجر به يک
ادعای طرفداری از مبانی .  به اين و آن و در نتيجه بی عملی محض شده است

يا جايگزين ساختن   ،دمکراتيک و ساختن و پرداختن جمالت زيبا در وصف آن
اجتماعی و های  يک آرمانشهر با آرمانشهری ديگر بدون درک مبانی و ريشه 

دانيم می   از سوی ديگر.  ردی و بررسی آن از جوانب گوناگون غير ممکن استف
 که پيشداوری تنها بدليل نگاه به ديگری از زاوية منفی نيست که اينچنين نام

شود نيز بهمان  می  بلکه پيشداوری که منجر به مثبت مطلق ديدن  ،گيردمی
 .  اندازه خطرناک و فاجعه آفرين است

در    تنها  جامعه  همة  می   صورتیيک  حقوق  که  کند  زندگی  صلح  در  تواند 
 "انسانها را برسميت بشناسد و بدان احترام گذارد و اين بدين معنی است که  

حق برابر   "تنها در صورت پذيرفتن  .  را بپذيرد  24  "تفاوتهای باورهای انسانی  
تفاوتهايشان   در  گوناگون  تحقق   25  "باورهای  ديگری  به  احترام  که    است 
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 حکومت دموکراسیمسئله قدرت در       

 

 

 

 

                           

گذشته   مقاله  و   (7تالش شماره  )در  در سياست  قدرت  تحول  تاريخچه  به 
مشکالتی که در رابطة با آن امروزه در سيستمهای دموکراتيک موجود است 

مشروعيت قدرت در دموکراسی برپاية ارزشهائی است که مورد .  اشاره رفت
توان اين ارزشها را باين می   بطور خالصه و فهرست وار.  قبول همگان است

  :گونه بيان داشت
زائيدة قراردادهائی است که افراد ـ قدرت   الهی نيست بلکه  سياسی قدرتی 

 . بندندمی  بشر با يکديگر 
ـ دين و سياست دو مرجع جداگانه با وظائف و حوزة عمل جدا و مخصوص 

 .باشندمی  بخود
به   انسانها  هدايت  و  دوستی  انسان  ـ  اخالقی  اصول  ترويج  دين  رسالت  ـ 

انسان منزلت  و  است که شأن  ترقی  تعاليمی  آسايش و صلح می   را  و  دهند 
 . بخشندمی  درونی و اجتماعی را افزايش

ـ وظيفه سياست تنظيم روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها و تضمين برابری 
 . آنان در مقابل قانون و حفظ آزادی افراد در تحت قانون است

 ـ جدائی دو سيستم حقوق مدنی و حقوق دينی اولين شرط تحول دموکراسی
تواند حکومت ضامن حفظ جان و مال و می  زيرا تنها در اين صورت.  باشدیم

حقوق همة اتباع خود گردد بدون توجه به آنکه افراد در زندگی خصوصی خود 
 . به چه کيش و آئينی ايمان دارند

ـ الزمه حکومت دموکراسی و ترويج عدالت اجتماعی شرکت همگانی افراد 
 .  در مسائل اجتماعی و سياسی است

 . ـ قدرت بايد تقسيم گردد تا به استبداد منجر نشود
ـ کنترل قدرت الزمة حکومت دموکراتيک است ـ يکی از وظائف اپوزيسيون  

بوسيلة حکومت است اعمال قدرت  وظيفة دوّم آن  .  يا حزب مخالف کنترل 
 .  باشدمی آوردن پيشنهادها و راه حلهای بهتری جهت حل مسائل

شود ـ میای مدت معينی به حزبی يا گروهی واگذار  ـ قدرت در دموکراسی بر
 .  دوران حکومت هميشه محدود به چند سال است

 .  باشدمی  ـ مشروعيت قدرت برپاية انتخابات عمومی و آزاد و سرّی
چنانچه نمايندگان انتخاب شده در اجرای مسئوليت خود کوتاهی نمايند و ـ  

خصی بکار برند بر طبق اصول يا قدرت خود را جهت پيشبرد مقاصد و منافع ش
حال اگر .  گرددمی  که بعهده دارند از آنان سلبای  دموکراسی قدرت و وظيفه 

را   خود  انتخاباتی  قولهای  که  باشد  عبارت  باين  وظيفه  اجرای  در  سستی 
فراموش کرده و به وعده هايشان عمل ننمايند مردم يا انتخاب کنندگان در 

د که به آنان رأی نداده و باين طريق آنان را انتخابات بعدی اين امکان را دارن
 .  مجازات نمايند

 .  گرددمی  آزادی فکر و بيان در سيستم دموکراسی بوسيله قانون تضمينـ 
چنانچه افراد و يا گروههائی تصميمات حکومت را مخالف عدالت اجتماعی ـ  

اجتماعی حس نمايند از نظر قانونی حق تظاهرات داشته تا حدی که امنيت  
را بخطر نيندازند در نتيجه انعقاد اجتماعات و تشکيل انجمنها برای پيشبرد 
هدفهای معينی مجاز است بشرط آنکه در محدودة قانون قرار داشته و به جان  

در نتيجه آزادی در دموکراسی همواره در .  و مال گروههای ديگر آسيبی نرسد
امکان پذير است تن.  چارچوب قانون  ها در عالم حيوانات و در آزادی مطلق 

هدف قانون حفظ جان و مال و آزادی افراد است .  جنگل امکان پذير است
آنان شخصی  و  خصوصی  خصائص  به  توجه  برابری .  بدون  و  آزادی  حفظ 

دموکراسی دائماً با خطر سوء .  اخالقی استای  انسانها در مقابل قانون وظيفه 
رجا بودن و استحکام آن وابسته استفاده از قدرت و استبداد مواجه است و پاب

گردد که مؤسسان آن پيشاپيش در مد می  به قوانين و ظرائف فکری و حقوقی
تاريخ دويست .  نظر داشته و پيشگيريهای الزم را جهت حفظ آن نموده اند

و  تلخ  های  تجربه  از  مملو  آلمان  خصوصاً  غربی  کشورهای  گذشته  سال 
يکی از بزرگترين پيشرفتها  .  باشدمی  شکست حکومتها و پيروزی ديکتاتورها

در تاريخ سياست هماهنگ ساختن دو اصل آزادی و برابری انسانها است زيرا 
سازد و برابری زياده از حد آزادی می  آزادی بيش از حد اصل برابری را نابود

 . نمايدمی  را سلب
بلکه هدفش ـ   افکار نيست  نبرد و شکست  بمعنی  و فکر هرگز  قلم  آزادی 

, فهم و درک متقابل و سعی همگانی جهت شناخت مسائل و راه   همزيستی
در نتيجه آزادی قلم نيز براساس اصول اخالقی پابرجاست .  حلهای آن است

بی انصافی و غيره  که انسانها را از توهين و حقير ساختن يکديگر و تهمت و
 .  داردمی  باز

تحوالت و سيستم های دموکراسی و مؤسسات پيچيده آن ثمرة يک سلسله   
اين تحوالت .  باشندمی   رفرمهای حقوقی در طول دو قرن گذشته تاريخچه 

مملو از مبارزات شکستها و رودرروئی با مشکالت متعدد است که بشر هرگز 
برابر آنها سر فرو نياورده بلکه با نيروی تخيل و ابتکار پيوسته راه حلی  در 

پايان يافته و کامل ای  پروژه  ناميممی   آنچه که ما امروزه دموکراسی.  يافته است
محسوب نمی گردد بلکه مرحله ايست از تکامل دموکراسی و در آينده نيز 

همزمان با پيدايش تفکر حکومت .  دچار تحوالتی گرديده و تکامل خواهد يافت
مطرح نيز  فردی  مسئوليت  مسئله  قدرت  تقسيم  و  مردم  بر  . گرددمی   مردم 

ليبراليسم فرد را محرک اصلی . داندمی   تحوالت سياسی و اجتماعی  فلسفه 
سياسی فعاليتهای  اصلی  محور  فرانسه  انقالب  هنگام  مسئله  . گرددمی   اين 

زمان   آن  در  فرانسه  پادشاه  شانزدهم  لوئی  انقالب  شروع  از  قبل  يکسال 
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کند ـ از جمله آنکه می  صادر کرده که در آن اصول سلطنت را بيانای اليحه
و اوائل   19در طول قرن  .  باشدمی  ند مسئول اعمالشزمامدار تنها در برابر خداو

تدوين را  دموکراسی  قوانين  حقوقدانان  که  هنگامی  ميالدی  بيستم   قرن 
که  می ترتيب  باين  کردند  حل  ديگری  نحو  به  را  مسئوليت  مسئله  نمودند 

وجدانی و خصوصی تلقی نموده و از ای  مسئوليت در برابر خداوند را مسئله
اعمالش در مقابل .  خارج کردندصحنة سياست   سياستمدار در مورد رفتار و 

باين نحوه اجرای مسئوليت بعنوان عملی .  انتخاب کنندگان خود مسئول است
وارد حوزة حقوقی گرديد البته کسب .  قابل مجازات  اجرای مسئوليت  شرط 

گرديد انتخابات  در  آراء  اکثريت  و جلب  تئوری .  قدرت  طراحان  و  متفکرين 
ساير   دموکراسی و  سياسی  پروپاگاندهای  و  قدرت  نبرد  سوء  اثرات  به  البته 

ضعفهای سيستم آگاهی داشتند ولی براين عقيده بودند که در حال حاضر راه 
يکی از متفکرين قرن بيستم که در تحول تئوری .  حل بهتری موجود نيست

داشته ژوزف شومپتر   بسزائی    ( Josef. A. Schumpeter)دموکراسی سهم 
قرن بيستم در دانشگاه   30ان اطريشی االصل است که در سالهای  اقتصادد

نمود و پس از قدرت يافتن هيتلر خطرهای آينده را حس کرده می  بُن تدريس
وی با توجه به گسترش و مبارزه .  و به اياالت متحده آمريکا مهاجرت نمود

رار ايدئولوژی ها که در نيمة اول قرن بيستم سياست اروپا را تحت الشعاع ق
کند که از طرح اقتصادی الهام می   داده بودند مدل حکومت دموکراسی را طرح

کاپيتاليسم ـ سوسياليسم   "او در کتاب معروف خود تحت عنوان  .  گرفته بود
چنانچه در .  داندمی   هدف اصلی سياست را رسيدن به قدرت  "و دموکراسی  

کند می   گ تشبيهاقتصاد هدف ايجاد ثروت است نبرد سياسی را او به صحنة جن
گيرند و نبرد با پيروزی يکی می   که دو لشگر مخالف در مقابل يکديگر قرار

صحنة واقعی سياست باين ترتيب انتخابات و رقابتها .  يابدمی   برديگری خاتمه
همان گونه که در اقتصاد هدف منفعت مالی .  است و هدف رسيدن به قدرت

آيد در سياست نيز می   ساببرای رسيدن به آن بحای  است و محصول وسيله 
شومپتر خود .  تصميمات سياسی حاصلی است که الزمة رسيدن به قدرت است

سوسياليست بوده و عقيده داشت که نبرد ايدئولوژيها در انتها منجر به پيروزی 
از سوی ديگر او از متفکرين مهمی .  سوسياليسم برکاپيتاليسم خواهد گرديد

ت و تعمق بسيار مطالعه کرده و هدف های است که تئوريهای مارکس را با دق
کند و حالت انفجار دهنده می  منطقی و انسانی آنرا در تئوری دموکراسی تلفيق

باين ترتيب او . سازدمی دهد و اشتباهات و ضعفهای آنرا آشکارمی  آنرا تحليل
سازد و خطر افکار انقالبی کمونيست را از می   ذهن متفکرين اروپائی را روشن

کند به نحوی که در نيمه دوم قرن بيستم با آنکه تشکيل حزبها می   دوراروپا  
آزاد اروپا  در  تبليغات حزبی  در می  و  لنينيسم  ـ  مارکسيسم  ايدئولوژی  گردد 

کشورهای اروپای غربی طرفدار چندانی پيدا نمی کند شمپتر براين عقيده بود 
وجه همگان را توان ت می  که نبرد در دموکراسی الزم است زيرا باين ترتيب

از سوی ديگر او .  جلب کرده و مردم را به شرکت در انتخابات راغب ساخت
باز خود  اصلی  وظائف  اجرای  از  را  سياستمداران  دائمی  نبرد  که  بود   واقف 

 دارد او سختی زندگی يک سياستمدار و طرز کار او را به شخصی تشبيهمی
يابعبارتی کار محالی را   کند که با توپهای بيليارد بخواهد مخروطی بسازدمی

 . انجام دهد
متفکر بنام آلمانی در دو دهة اول قرن بيستم   (Max Weber)ماکس وبر   

را در فقر عمومی مردم نمی بيند بلکه در عدم  خطر و ضعف اصلی جامعه 
لياقت مردم جهت بنای حکومتی دموکراسی باين دليل است که او سعی دارد 
حالت  از  را  انسانها  طلبی  قدرت  اهميت  و  قدرت  دادن  نشان  جالب  بوسيله 

 . ج ساخته و وارد صحنة سياست سازدبردگی و رعيت بودن خار

مدل دموکراسی که اين متفکرين طرح ريزی ساختند در نيمه دوم قرن بيستم  
با موفقيت به کار پرداخت و در رقابت با سيستم کمونيسم , اروپای غربی به  
تحوالت  نتيجة  در  بيستم  قرن  اواخر  در  آمد  نائل  گيری  پيشرفتهای چشم 

ی که مسائل بزرگ و پيچيده مطرح گرديده و  اجتماعی و تکنولوژی هنگام
ايدئولوژيها رو به خاموشی رفتند مدل دموکراسی نيمة قرن بيستم نيز دچار 

گرديد مطرح.  بحرانهائی  ديگر  بار  مسئوليت  مسئله  که  است  زمان  اين   در 
که او   (Hans Jonas)  گردد فيلسوف معروف آلمانی االصل هانز يوناسمی

هيت حکومت  زمان  در  آمريکا نيز  متحدة  اياالت  به  کرده  ترک  را  آلمان  لر 
مهاجرت نموده بود از کسانی است که عقايدش در مورد احساس مسئوليت 

افتاد بعنوان    "او در کتاب معروف خود تحت عنوان  .  بر سرزبانها  مسئوليت 
براين عقيده است که احساس مسئوليت نبايد هدف و نتيجة    "قاعدة کلی  

بارتی به خود شخص فايده رساند بلکه بايد هدف آن  شخصی داشته باشد و بع
خارج از وجود شخص و متوجه عمل و کاری باشد که بايد انجام گردد. در 

داده نشان  و  آمده  بعمل  سنجش  عمل  اجرای  از  پس  آيا می   سياست  شود 
آنکه   حال  و  نه  يا  داده  انجام  را  خود  مسئوليت  بخوبی  سياستمدار  شخص 

بايد انجام   "احساس مسئوليت    يوناس معتقد است که بايد برای عملی که 
مسئوليتی که فقط جهت منفعت شخصی .  و از قبل از اجرا موجود باشد  "شود  

و يا حفظ قدرت بوجود بيآيد خودخواهی صرف بوده و ارزش اخالقی ندارد 
ای زيرا محرک آن ترس از دست دادن مقام و قدرت است نه انجام وظيفه 

وناس براين عقيده است که چنانچه ادای مسئوليت حال ي.  وجدانی و اخالقی
از  به  را  انسان  که  است  صورت  آن  در  گردد  توام  نيز  عالقه  و  عشق  با 

راغب فداکاری  و  احساس .  سازدمی   خودگذشتگی  يعنی  يوناس  اين خواستة 
مسئوليت که از قبل در انسان ايجاد گرديده و بر عملی که بايد انجام پذيرد 

يابد که هدف اصلی حل مشکالت می  ورتی در سياست راهيآبد در صمی  تمرکز
و  قدرت  فعلی کسب  سيستم های  آنکه در  و حال  باشند  گيريها  تصميم  و 

طراحان تئوری دموکراسی .  بدست آوردن اکثريت هدف اصلی سياست است
در نيمة دوم قرن بيستم متوجه اهميت اين مسئله گرديده و از اين روست که 

ات هدفش تنها تصميم جهت شخص نماينده نيست بلکه  عقيده داشتند انتخاب
اهميت دارای  آنان  احزاب  بعبارتی  يا  و  نمايندگان  پيشنهادهای  و   عقايد 

به اين جهت در انتخابات پيوسته چند موضوع را بعنوان موضوع های .  باشدمی
شوند که اصولی و  می   البته در عمل مسائلی انتخاب.  نمايندمی  انتخابات تعيين

حياتی نبوده و بتوان آنرا در صحنة نبرد انتخاباتی مورد جر و بحث قرار خيلی  
در حاليکه موضوع های کلی و مهم سياست در پشت پرده و بدون دخالت .  داد

در نتيجه گسترش وسائل ارتباط جمعی .  گردندمی   افکار عمومی حل و فصل
زيون گرديده دموکراسی نيز تبديل به يکی از برنامه های جنجالی راديو و تلوي

توانند واقعيت را ار صحنه سازی می به نحوی که انتخاب کنندگان به سختی
از سوی ديگر متفکرين علم سياست بيم آن را دارند که چنانچه .  تميز دهند

چهرة واقعی سياست و مسائل بغرنج و پيچيده و اکثراً تخصصی آنرا نمودار 
بوده و در نتيجه موجب کسالت و نمايند تنها برای تعداد معدودی قابل فهم  

آنان در فعاليتهای سياسی گردد با .  دلسردی عموم و عدم عالقه و شرکت 
اند که   براين عقيده  دانشمندان علم سياست  است که  اين مسائل  به  توجه 

وارد مرحله  آن می   بحرانیای  امروزه دموکراسی  بايد در اصول کلی  و  گردد 
 . تفکری جديد ايجاد گردد
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نيز    پديده )قانون  ساير  جمعی   (اجتماعیهای  مانند  زندگی  محصول 

ابتدای .  قانون تنظيم کنندة روابط و مناسبات اجتماعی است.  انسانهاست از 
)و امروز نيز   قوانين همواره اين پرسش وجود داشته است  (يا تدوين)پيدايش  

  ؟وظائف و عملکرد آن چيست؟  که منشاء و سرچشمه قانون کيست  (وجود دارد
يا   ؟ون برفراز انسان و جامعه استيعنی سرچشمه قان  ،آيا قانون حکمی الهی

خواست و تمايل و ارادة فرد است   ،مطلقه  همچنانکه در نظامهای  ، اينکه قانون
 ،امّا برآمده از خواست و ارادة يک فرد   ،زمينی  يعنی اينکه منشاء آن(.  پادشاه)

که آن    ،يا اينکه سرچشمه و منشاء قانون ملت است  ؟است  ،در موقعيتی ويژه
نمايندگ به  را ديده   ؟کندمی  ان منتخب خود تفويض را  نوع آن  تاريخ هرسه 

   ؟عملکرد قانون در اين نظامها کدام است . است
به سه نوع عمومی تقسيم  (در کليت آن)شايد بتوان قانون را   ؟قانون چيست 

   :کرد
منظور .  مربوط به خود استهای  طبيعت دارای قانونمندی  :ـ قوانين طبيعی  1 

 همواره تکرار  ، پديده هائی هستند که در شرايط خاص  ، "طبيعی  قانون    "از  

يا تغييرات حجم آنها در اثر   ،مثالً قوانين مربوط به سقوط اجسام.  گردندمی
وجه مشخص اين قوانين در اين مهم نهفته است که بدون اراده   ...،و  ،حرارت

 . گيردمی  انجام ،او يعنی خارج از محدوده اِعمال نفوذ و قدرت ،و ميل انسان

تأثير بی  که در آن ميل و اراده انسان کامالً  "قوانين طبيعی    "ـ برخالف    2 

که  های  بخش   ،است دارند  وجود  از   "قانونمندی    "ديگری  ترکيبی  آنها 
مربوط به  های  مثالً قانونمندی .  و ميل و اراده انسان است  ،ضرورت موضوع

را   "قوانينی    "بايد    ، "عی  ربا  "برای سرودن  .  نظم و نثر در ادبيات فارسی

کرد اينصورت.  رعايت  غير  شده  ،در  سروده  بود   "رباعی    "  ،شعر  . نخواهد 

 شاعر.  هيچ اجباری وجود ندارد  ،امری شخصی است  ،يا عدم رعايت  ،رعايت

به همچنين در ديگر  .  شعر نو بگويد  "رباعی    "به جای    ،اگر خواست  ،تواندمی

نقاشی  ،هنریهای  زمينه غيره  ،مانند  و.  يا  آوری  هرنو  و   ،ابداعی  امّا  قواعد 
سبک کار ويژه   ،و مجاز است  تواندمی   يک هنرمند.  قوانين خود را خواهد يافت

نوع  .  انتخاب کند  ،به ميل و سيلقه خود  ،خود را اين    "تفاوت اساسی ميان 

اخالقی  "قانونمندی   قوانين  رسوم    ،با  و  ارزش)آداب  و   ،(موجودهای  يعنی 
خواهد که آنها را می   همچنين حقوق در اين مهم نهفته است که جامعه از فرد

. جمع روبرو خواهد شد   "برخورد    "بطوريکه عدم رعايت آنها با  .  رعايت کند

به عنوان معيارهای   ،راای  ويژه   "قواعد    "  خواهد که اومی  "فرد    "از    "جمع    "

تنبيه   "اين  .  خواهد شد  "تنبيه    "در غير اينصورت  .  ارزشی فردی رعايت نمايد

 . باشد  ،تا نابودی  از انزوا ،و زمان و مکان بسته به شرايط  تواندمی "
و در يک کالم   (آداب و رسوم  ،سُنت)ـ تفاوت اساسی ميان قوانين اخالقی    3 

با قوانين مربوط به حقوق در اين مهم نهفته    ،رايج در يک جامعههای  ارزش

شهروندان را موظف به رعايت اين  ،"مجازات  "از طريق  ،است که حکومت
می حقوق)قوانين   ديگر حکومت.  کند(  عبارت  مدرن  ،به  جامعه  در   ،در يک 

کندهای  ارزش نمی  دخالت  رايج.  جامعه  و )اجتماعی    اخالق  رسوم  و  آداب 

مسئول رعايت قوانين   ،حکومت قانون.  مت ندارندبه حکو  "ربطی    "  (سنتها
نمايندگان قانونگذار ملت  ،قوانين مصوبه .  از سوی شهروندان است  ،مصوبه 

موضوعه حقوق  دموکراتيک  ، يعنی  حکومت  يک  در  از   ،که  بخشی  توسط 
 ،بمنظور تنظيم امورزندگی اجتماعی  ،يعنی از جانب قوه قانونگذاری  ،حکومت

حکومت .  فردی را نداردهای  ق دخالت در ارزش حکومت ح.  شوندمی  تدوين
های  يا حتا حکومت   ،تفاوت حکومت تام گرا.  ليبرال استها  ارزش   نسبت به 

 .مقتدر با حکومت دموکراتيک
 ،)سُنت   ،و همچنين قوانين و قواعد مربوط به اخالق  ،قوانين مربوط به حقوق 

هردو از امور الزم و ضروری   ،فرهنگیهای  و در يک کالم ارزش   (آداب و رسوم
مشترک زندگی  هستند  ،برای  اجتماعی  زندگی  نکردن    ،مهم .  يعنی  مطلق 

های حقوق و ارزش .  تکامل اند  هر دو در حال رشد و  ،انسان و جامعه.  آنهاست

های و ارزش  قوانين حقوقی. نوين بدهندهای کهنه بايد جای خود را به ارزش 
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مشت  "بازی    "قواعد    فرهنگی تغيير   اند،رکزندگی  تاريخی  مراحل  در  که 
از گروه  ،از جامعه به جامعه ،و از حکومت به حکومت ،و خواهند کرد اند،کرده

. متفاوت اند  ،بسته به ميزان رشد و شکوفائی آنها  ،به گروه و از فرد به فرد

به معنای مطلق    ، يا ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی  ،يا قوانين  ، الهی کردن حقوق
 ،و اين عمل. از روابط و مناسبات اجتماعی خواهد بودای نوع ويژه کردن يک

 يا فرد عاصی  ،يا موجب سترون شدن فرد و جامعه خواهد شد  ،در انتهای خود

 "در جستجوی    ،انسان حتماً  در اينصورت.  شود و جامعه قيام خواهد کردمی
 . جديدی خواهد رفت که پاسخگوی نيازهای روزش باشد "خدای 

و ها  ارزش   که يکی از تفاوتهای اساسی ميان قوانين مربوط به حقوق با  گفتم 
معيارهای فرهنگیـ  اخالقی در اين مهم نهفته است که حکومت شهروندانش 

تفاوت اساسی . کندمی  موظف به رعايت قوانين حقوقی "تنبيه  "را از طريق 
توسط يکی از ارگانهای   ،در جوامع مدرن  ،در اين است که قوانينِ حقوقی  ،دوم

در حاليکه  .  شوندمی   يعنی قوه قانونگذاری تنظيم و تدوين  ،اساسی نظام سياسی

 "قوانين    ...(،آداب و رسوم و.  ، سُنت) اخالقی ـ فرهنگی  های  قوانين و ارزش 

تنظيم   ،هدف از تدوين قوانين حقوقی.  نشده ميان شهروندان است  "نوشته  

زندگی انسانها در کنار   "تنظيم    "بدون اين  .  ات اجتماعی استروابط و مناسب
به عنوان  .  تقريباً غير ممکن است  (به دالئل بسيار متفاوت) و با هم    ،يکديگر

  ،قوانين مربوط به تعيين حدودِ وظائف و اختيارات دولت و شهروندان  :مثال
 ... ازدواج و طالق و ،ماليات ،قوانين مربوط به ارث

عمومی .  قوانينی عمومی و انتزاعی اند  ،خود  "طبيعت    "در    ،قیقوانين حقو 
يا فرد خاصی نيست و دربرگيرنده  ،بودن قانون يعنی اينکه مربوط به شخص

 "انتزاعی بودنش به معنای اين است که قانون به  .  است  "افراد    "مجموع  

خاصمی  موضوع  "اصل   مورد  يک  به  نه  و  حقوقی .  پردازد  قوانين  بدون 
. حکومتهای مدرن عمالً کاربُرد خود را از دست خواهند داد  ،ـ انتزاعیعمومی  

و بدون    (انتزاعی)  در باره ارث  ،قوانينِ حقوقیِ مربوط به ارث  :به عنوان مثال
وجود .  نمايدمی   ضوابط اش را تنظيم  (،عمومی)در نظر گرفتن فرد الف يا ب  

انتزاعی ـ  عمومی  حقوقیِ  قضائی  ، قوانين  مرج  و  هرج  خودسريها  ،از  از   ،از 
. همه در برابر قانون برابرند.  کندمی  جلوگيریها  و از اختالف سليقه ها  تبعيض

در يک جامعه مدرن اين قوانين توسط يک ارگان رسمی حکومتی تدوين و  
ارگان .  شوندمی   تصويب تعيين  ؟کدام  را  آن  اساسی  قوه   :کندمی   قانون 

 ،در يک نظام دموکراتيک  ،حقوقیقوانين  .  مردم  يعنی نمايندگان.  قانونگذاری
است نظام سياسی  تجلی آن  و  بيان  قوانين حدودِ وظائف و .  مهمترين  اين 

ارگانهای حکومت ساير  ديگر  ،اختيارات  اساسی  قوه  دو  قوه   ،از جمله  يعنی 
 ،ناشی بودن قوای حکومت از ملت. کنندمی  قضائی و قوه اجرائی را نيز تعيين

 "پذيرش اصل  .  دهدمی   قوه قانونگذاری نشانبيان دقيق و مدرن خود را در  

يعنی پذيرش اين اصل اساسی مهم که   ،"قوای حکومت ناشی از ملت است 
 ، اين اصل.  و نه تاريخی ـ طبقاتی دارد ،نه موروثی ،حکومت نه منشائی الهی

اساسی  اصول  از  اندای  يکی  شده  بنا  برآن  مدرن  حکومتهای  که  در .  است 

و او  ،ن رو که انسان حاکم بر سرنوشت خويش نيستاز آ ،"الهی "نظامهای 
به    الهی و مقدس است  ،و قانون  قانونگزار نيست و قوانين حقوقی از پيش 

الهی حکم  شده  عنوان  پايه  اند،تعيين  ترين  اساسی  از  های نظامهای  يکی 

در اين گونه نظامهای .  رودمی   دمکراتيک و مدرن از ميان  ،سياسی مردم ساالر
آداب   ها،سُنت.  رودمی   از ميان ها  ارزش  فاوت اساسی ميان حقوق و ت  ،سياسی

رسوم الهی  ،و  حقوق  قوانين  به  تبديل  فرهنگی  ـ  اخالقی   قانونمندهای 

کهن و های  يعنی رد ارزش )حتا سُنت شکنی    "الهی    "و حکومت    ،شوندمی

خصوصی در اين نظام امر  .  کندمی  "مجازات    "  را نيز  (نوينهای  پذيرش ارزش
حتی عشق و احساس که امری کامالً خصوصی .  شودمی  تبديل به امر عمومی

حکومتگران  ،است امر  به  نامشروع    "حکومت  .  شودمی  تبديل  را   "رابطه 

قانون برفراز .  قانونگذار انسان نيست  ،"الهی   "  در نظامهای.  کندمی  مجازات
و فقط مجبور به    او راه انتخاب ندارد.  بيان شده است   ،و به صورت حکم  ،او

که   ها،سُنت در نظامهای الهی. ميلبی با ميل يا. اطاعت و تمکين به آنهاست
تبديل به قوانينی   ،زمانی برای تنظيم روابط و مناسباتی تاريخی الزم بودند

انسان برسرنوشت  حاکم  و  ازلی  و  زمينه .  شوندمی  ابدی  که  های هرچند 

که خالق آنها بود   ،و انسان.  باشند  از ميان رفتهها  اجتماعی وجود اين ارزش
 .  زندگی اش ويران ،شود و پسمی مخلوق آنها (برای زندگی بهتر)
نيز (  از جمله حکومتهای مطلقه)امّا غير دموکراتيک    در حکومتهای زمينی 

بلکه   ، و از جمله قوه قانونگزاری نه منتج از نمايندگان مردم  ،قوای حکومت

 "در جمهوری اسالمی منتج از اراده. )منتج از اراده و خواست شخص شاه بود

از سرنوشت   ،در اين شکل از نظام سياسی همه چيز(.  و بعد فقهاست  ،"الهی
ر روند د. بستگی به ميل و اراده و سليقه شاه داشت ،افراد تا سياستهای کشور

حکومت   ،تاريخ تجاوز  از  گيری  بادرس  فردها  و  حقوق  بمنظور   ،به  و 
 (افالطونهای  انديشه   با تکيه به)منتسکيو    ،محدودکردن قدرت حکومت ها

هدف او از تقسيم قدرت . نظريه تفکيک و کنترل قوای حکومت را طرح کرد
تجاو و  استبداد و خودسری  از  آنها جلوگيری  متقابل  و کنترل  زات حکومت 

به نظر او قوای .  حکومت و ارگانهای وابسته به آن به حقوق شهروندان بود
 ،درآنزمان . اجرائی و قضائی تقسيم شود ، قانونگذاری :حکومت بايد به سه قوه

و قدرت   "نجبا    "قدرت    ،تقسيم قدرت ميان قدرت شاه  ، تصور او از تقسيم قوا

و نمايندگان    "نجبا    "دگان  بايستی در دست نماينمی   قوه قانونگذاری.  ملت بود
با به رسميت شناخته شدن تساوی حقوقیِ همه    ،در قرن نوزدهم.  ملت باشد

از يک   "نجبا    "از ميان رفتن حقوق ويژه    ،و در نتيجه  ،افراد در برابر قانون
خواست قوه قانونگذاری در   ،از سوی ديگرها  و از ميان برداشتن تبعيض   ،سو

از خ به يکی  تبديل  اساسی در دگرگونیدست ملت  انقالبات ها  واستهای  و 
های اجتماعی اروپا شد که اساس نظامهای سياسی اروپا را دگرگون کرد و پايه

 ، در نتيجه.  اساسی شکل گيری حکومتهای مدرنِ متکی برقانون را بوجود آورد
انسان برفراز  از نهادهای  يا حکام مطلق گرفته و به ملت   ،حق قانونگذاری 

اين حق را به نمايندگان   ،در نظامهای دموکراتيکِ غيرِ مستقيم)ملت  .  داده شد
حکومت متکی بر قانونِ برآمده   ،در اين نظامها.  کندمی   منتخب خود تفويض

و همچنين قوه قضائی براساس قوانينِ مصوبِ .  از رای نمايندگان ملت است

ع مردم  نمايندگان   "قوانين    ،"الهی   "نظامهای    در.  کندمی  ملمجلسِ 

آنها خواست و   "مشروعيت    "،  در نظامهای مطلقه.  دارند  "مشروعيت الهی  
اروپا هر دو اين نظامها را پشت .  يا ميل و سليقه حاکم مطلق بود است  ،اراده

 . سر گذارده است
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 ،قوقی از جمله( اين پرسش مطرح شد که وظيفه و عملکرد قوانين ح )در ابتداء   
دموکراتيک سياسی  نظامهای  مطلقه  ،در  دموکراتيک  غير  نظامهای  يا   ،با 

است  نظامهای کدام  الهی  حقوقی  ؟ سياسی  اسالمی   ، قوانين  جمهوری   ،در 
الهی انسان  ،قوانين  برفراز  ابدی  ،يعنی  و  ناپذيرند  ،ازلی  تغيير  و  اين .  مطلق 

 ،قی ـ فرهنگی اخالهای  و ارزش   "حقوقی    "که در برگيرنده قوانين    ،قوانين
 ، در چنين شرايطی.  حکم الهی اند  ،باشند... میآداب و رسوم  ، در قالب سُنت

قواعد و قوانين همچنان .  شودمی  آيد و ايستامی   جامعه از بالندگی و رشد بيرون

تبعيضات   "اسالمی    "پوشش    "مادر   "زن در نقش  .  تغييرناپذير خواهند ماند

به عنوان  )ميان زنان و مردان مسلمان  های  برابری  يا  "غير مسلمان    "برعليه  
 که همگی محصول و نماد آداب و رسوم يک جامعه عقب مانده  ...،و   (مثال

ارزش   ،باشندمی به  الهیهای  تبديل  فقيه.  گردندمی  مطلق  نظام واليت   ،در 
است که ريشه  ای  برای تثبيت روابط و مناسبات عقب افتادهای  قانون وسيله 

وظيفه و عملکرد قانون  .  هزار سال پيش دارندهای  روابط و انديشه  ،اتدر مناسب

مشروعيت الهی   "در اين نظام حفظ و گسترش روابط و مناسبات گذشته با  

  :در نظامهای دموکراتيک و مدرن. است "
و هيچ قانونی که برفراز انسان و .  ـ قانونگذار نمايندگان منتخب مردم اند  1 

 . وجود ندارد ،باشد  قوه قانونگذاری مردم
قانون با شرايط و نيازهای .  ـ قانون حافظ روابط و مناسبات کهن نيست  2 

 . کندمی جديد تغيير
 جدا  ...(رسوم و  آداب  ،سُنت  ،اخالق)اجتماعی  های  ـ قوانين حقوقی از ارزش   3 

عمومی ـ انتزاعی   ،و حقوق.  دخالت نمی کندها  حکومت در ارزش .  شوندمی
 .  رودمی  از ميانها تبعيض  ،يعنی برای همه يکسان. اند

در جهت تغيير روابط و مناسبات کهن   ،از طريق قوانين حقوقی   ، ـ حکومت  4 
نو مناسباتی  حرکت  ،بطرف  جامعه  و  فرد  رشد  با  با .  کندمی  متناسب  مثالً 

ميان    ،مسلمانميان مسلمان و غير  ها  تبعيض   ،تصويب قوانين حقوقی مدرن
مانند حقوق مربوط   ،حقوق فردی و اجتماعیهای  را در زمينه...  زنان و مردان و

ارث و طالق  ، به  ازدواج  به  و  ، مربوط  انتخاب شغل  به  ميان...  مربوط  از   را 

 . بردمی

 "تبديل به    ،در جوامع مدرن دموکراتيک  ،ـ بدين ترتيب قوانين حقوقی  5 

به   "ای  وسيله اجتماعی  برای شکل دادن  مناسبات  و  يعنی .  شوندمی   روابط 
و تنظيم   ،تثبيت يعنی قانون صرفاً وسيله. شودمی  خصلت اساسی آن دگرگون

 . روابط و مناسبات موجود يا کهنه نمی باشد
مدرن  دموکراتيک  قانون  ،حکومت  از  استفاده  حل   ،با  درجهت  کوشش 

ادل ميان بخشهای بمنظور ايجاد تع...  اجتماعی و  ،اقتصادی  ،مشکالت سياسی
بردن پيش شرطهای قانونی نابرابری   ،جامعه و حل اختالفات و   ها،از ميان 

به مجموعة    ،قوانين الهی آن  ،ايران  "الهی    "در نظام  .  نمايندمی   مشکالت
زند و در جهت تثبيت اين می   قانوناً دامن  ،و غيرهها  تبعيض   ها،اين نابرابری

صرفاً   ،قانون در حکومتهای مدرن.  کندمی   حرکتها  و ناهنجاریها  نابرابری 
پديده برابر  در  نيستهای  واکنشی  همزمان  ،اجتماعی  از   ،بلکه  پيش  حتا  و 

جامعه را به سمت   ، و با هدفی مشخص  ،از راه برنامه ريزی درازمدت  ها،کنش
 فردی و اجتماعی و همچنين های گسترش و تعميق آزادی ،پيشرفت و ترقی

 .  دهدمی  وق عدالت اجتماعی س
 

       ة          ه         ق     2

 )ق         ( 
 
قانون  حکومت   ، حکومت  برابر  در  که  است  حکومت  از    ، مطلقهای  نوعی 

اساس   ، در حکومت قانون.  الهی قرار داردهای  ديکتاتوری و حکومت   ،استبدادی
مطلق   (تقريباً)  اساس و اصول  ،قانون.  قانون است  ،و مبداء هر عملِ حکومت

است سری .  کار  خود  از  جلوگيری  يعنی  امر  مجموعة  ها  اين  و  حکومت  ی 
آن و .  ارگانهای  حکومت  تجاوزات  برابر  در  است  سدی  قانون  حکومتِ 

حکومتِ .  به آزاديهای فردی و اجتماعی آنها ،ارگانهايش به حقوق شهروندان
و ها  آزادی  تعميق و گسترش  ،قانون در خدمت رشد و شکوفائی فرد و جامعه

شهروندان شهروندان.  باشدمی  حقوق  و  فرد  حکومت   ،آزادی  پايه  و  اساس 
 ،حدود و وظائف و اختيارات فرد  قانون  ای، در چنين نظام سياسی .  قانون است

کند و در نتيجه فضای می را تعيين... و ساير ارگانهای اداره جامعه و ،حکومت
العملمی   شودکه شهروندانمی  ايجادای  اجتماعی عکس  و  عمل  های توانند 

تنظيم  باآن  را  رفتار خود  و  بينی کنند  از قبل پيش  را  دستگاههای مسئول 
نه تنها اَعمال حکومت و ارگانهای آن بايد مبناء و   ،در حکومت قانون.  نمايند

و قانون اساسی و همچنين   ،بلکه خودِ قانون  ،قانونی داشته باشند  "حقانيتی    "
مجلس قانونگذاری متکی بر اصول اساسی ديگری هستند که در اساس خود 

  ،خدشه ناپذير بودن حيثيت و شرف انسان  ،از جمله اين اصول.  خدشه ناپذيرند
برابری   ،محل سکونت  ، مذهب  ،مانند انتخاب آزاد شغل)حقوق طبيعی بشر  

. ج در اعالميه جهانی حقوق بشر استو مواد مندر ...(حقوقی در برابر قانون و

حکومت و ارگانهای آن هيچ حقی را به کسی اعطا نمی   ،در حکومت قانون
آزادی  ،کنند حفظ  حکومت  وظيفه  اينجا  از های  در  محافظت  و  شهروندان 

مشروعيتی   "نه حکومتگران    ، در حکومت قانون.  تجاورات احتمالی به آن است

امّا پيش .  مردم و رای آزاد آنهاست  ،هر دو  منشاء  ،الهی دارند و نه قوانين  "
برابری حقوقی آنها در برابر قانون و تضمين   ،شرط رأی و انتخاب آزاد مردم

حکومت قانون براساس اصول زير استوار .  آزاديهائی است که خدشه ناپذيرند
   :است

ـ وجود يک قانون اساسی که کليه قوانين ديگر براساس اصول و روح   1 
اين قانون اساسی متکی براصول .  ن تهيه و تدوين خواهند گرديدمندرج در آ

انسان   "طبيعی    "به رسميت شناخته شده ديگری است که در آنها حقوق  
اند شده  تدوين  و  انسان.  تعريف  شرف  و  حيثيت  ناپذيری  تأمين   ،خدشه 

 ... اصول مندرج در اعالميه جهانی حقوق بشر و ،فردی و اجتماعیهای آزادی
هيچ قانونی که آفريننده اش انسان نباشد و خود او   ،حکومت قانون  ـ در  2 

باشد نکرده  و وضع  تدوين  را  آن  آزادنه  و  عقل  نخواهد   ، در سالمت  اعتبار 
 . داشت

قضائی و اجرائی و استقالل   ، تقسيم قوای حکومت به نيروی سه گانه مقننه  ،3 
عدم (.  افقی قدرتتقسيم  )و کنترل متقابل آنها توسط ارگانهای منتخب مردم  

تمرکز قوای سه گانه و نيروی حکومتی در يک محل و تقسيم و کنترل آن  
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مراکز مختلف    (تقسيم عمودی قدرت) اداری )در  ـ  نظامهای سياسی  ايجاد 
   ...(ديگرهای شکل  تشکيل مجالس ايالتی و واليتی و ،فدرال

يعنی استقالل   ،استقالل قوه قضائی.  ـ وجود قوه قضائی مستقل و نيرومند  4 
قضات و عدم وابستگی آنها به قوه مقننه و اجرائی و همچنين پيش گيری از 

يعنی   ،استقالل قضات.  دخالت اين دو قوه در امور قوه قضائی و يا امور قضات
و از روی ترس يا نگرانیِ   ،دانش و وجدان خود  ،اينکه آنها برخالف ميل باطن

حق قضاوت در باره .  گيری نکنند  ازدست دادنِ شغل ياموقعيت خويش تصميم
استقالل .  تخلفات احتمالی يک قاضی نيز صرفاً با يک دادگاه عادی خواهد بود

قضاوت حقوقی صرفاً از حقوق  .  پايه و اساسِ استقاللِ قوه قضائی است  ،قضات
در غير اينصورت حکومت و ارگانهای آن در کنار .  باشدمی  انحصاری قاضی

 .  ها عمل خواهند کردقوه قضائی يا برفراز آن
اساسی  5  قانون  از  حراست  ويژة  دادگاههای  يا   ،ـ  مصوبه  قوانين  تطابق 

اقدامات دولت و حکومت با اصول مندرج در قانون اساسی را کنترل خواهد 
 .  کرد

کليه اعمال حکومت و ارگانهای آن صرفاً با تکيه بر   ، ـ در حکومت قانون  6 
محدود   ،ريم حقوقی فردی يا اجتماعی افرادتجاوز به ح.  قوانين موجود مجازاند

اين امر به  .  يابدمی   فقط با مجوز قانونی اعتبار  ،کردن اين حقوق يا سلب آنها
وظائف و اختيارات حکومت و ارگانهای آن از نظر   ،معنای روشن بودن حدود

فضای مناسب برای رشد و شکوفائی فرد و جامعه    ،به غير از اين.  حقوقی است
رود و تأمين و امنيت قضائی جای خود را به هرج و مرج و خودسری می   از ميان

 . قدرتمداران خواهد داد
اجرای قانون  )ـ در حکومت قانون وجود برابری حقوقی افراد در برابر قانون    7 

بلکه حکومت وظيفه   ،کافی نيست  (مساوی در مورد همه / شکل برابرای  بگونه 
جامعه از اين حقوق را نيز فراهم کند   دارد شرايط بهره گيری مساوی افراد

   :از از جمله وظائف حکومت در اين رابطه عبارتند (محتوای قانون)
 .  ـ ايجاد شرايط الزم بمنظور بهره گيری از آموزش و پرورش 
 .ـ مالياتها بايد عادالنه و به تناسب درآمدها باشد 
حدود و مرز اين .  شوندفردی و اجتماعی بايد تأمين و تضمين  های  ـ آزادی 

مرز آزادی هر فرد در آنجائی است که آزادی و .  بايد مشخص باشندها  آزادی
 . شودمی  حقوق فردی ديگر شروع

عدالت )ـ حکومت بايد پيش شرطهای الزم برای بهره گيری از نعم مادی   
 . را فراهم سازد (اجتماعی

آزادی  ميان  سياستهايش  با  بايد  حکومت  و  های  ـ  عدالت   ،اجتماعیفردی 
 . نمايد  اجتماعی و استقالل اقتصادی افراد و گروههای اجتماعی تعادل برقرار

و قانونگذاری بايد التزام .  ـ قانونگذاری و قانونمداری دو سوی يک سکه اند  8 
 .  به حقوق بشر داشته باشد

 ... ـ و 9 
اين دو الزم . بدون دموکراسی سياسی ممکن نيست ،استقرار حکومت قانون 

پذيرش اصل حاکميت انسان بر   ،پيش شرط دموکراسی.  و ملزوم يکديگرند
شود.  باشدمی   سرنوشتش برسرنوشت خود  انسان حاکم  که  قانون    ،هنگامی 

يا در   ،در نتيجه کليه قوانينی که منتج از او نباشند.  خود او خواهد بود  ،گذار

باشندشرايطی آزاد بد را ازدست خواهند داد  ،ست نيامده  اعتبار خود  . معنا و 

سازماندهی نيازمند  اجتماع  اداره  و  است  اجتماعی  موجودی  . باشدمی  انسان 

جامعه سازماندهی  از  بخشی  است  ،حکومت  آن  سياسی  پس .  سازماندهی 

هر    "الهی    "حکومت   با  از دست  "مشروعيتی    "يا  را  مفهوم خود   ديگر 

 (در بخش ادارة جامعه )برای آنکه انسان حاکم برسرنوشت خود شود  .  دهدمی
پيش شرطهای .  تواند دولت مردم و منتخب مردم باشدمی   حکومت نيز فقط 

امری آزادی  ، تأمين  ،وجود  ،چنين  حفظ  تمامی های  و  اجتماعی  و  فردی 
کسی .  برابر خواهند بود  ، زن و مرد در برابر قانون.  شهروندان جامعه خواهد بود

توان به چهار دسته عمده می   و حقوق را ها  اين آزادی.  را برکسی برتری نيست
 : رده بندی کرد

  

 . ـ حقوق و اصول اساسی و بنيادی 1
 

ـ تساوی حقوقیِ همه در برابر قانون و تأمين پيش شرطهای الزم برای بهره  
 . گيری از اين تساوی

 .  ـ برابری حقوقی زنان و مردان 
 ،دين  ، تبعيض ميان افراد و يا گروههای اجتماعی به دليل نژادـ ممنوع بودن   

 ...  اعتقادات و ،قوميت ،زبان ،مسلک ،مذهب
 .  ـ حق برابر انتخاب کردن و انتخاب شدن 
 ـ حق بهره گيری از امکانات و مزايای حکومت و ارگانهای وابسته به آن.  
  

 .                         ق            ط  ه  ز    2
 

اشکال موجود  تمامی  انديشه در  بيان  آزادی  زمينه هنر.  ـ حق   ، ادبيات   ،در 

 . ..سياست و

 .  ..و نشستها ،ميتينگ ،ـ حق تشکيل اجتماعات عمومی مانند تظاهرات 

 . ـ حق تأسيس سازمانهای صنفی يا سياسی و حق آزاد عضويت در آنها 

 .هاـ حق آزادی کسب دانش و پژوهش در تمامی زمينه 

 ـ ممنوع بودن سانسور و حق بهره گيری آزادانه از اطالعات و اخبار.  
های رسانه   ديگر   مطبوعات و   يعنی آزادی  ،ـ حق کسب آزاد خبر و انتقال آن 

 . گروهی
 

 .  ق               ق     ط  ه  ز     3

 
 ـ حق انتخاب آزاد شغل و کار و کسب. 
کارفرمائی و حق عضويت و فعاليت کارگری و يا های ـ حق تشکيل اتحاديه  

 .  در آنها
 ...  ـ و 

 

 .      ق                  ط  ه  ز            4
 
 . ـ خدشه ناپذير بودن حيثيت و شرف انسان 
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ممنوع بودن شکنجه وروحی و جسمی .  ـ خدشه ناپذير بودن روح و جسم او 
 .  تحت هر عنوان يا قانونی  ،افراد از طرف هرکس يا هر ارگان

 . مذهب و مسلک و انجام امور مربوط به آنها ،ـ حق انتخاب آزاد دين 
 .  ـ تشکيل آزادانه خانواده و پرورش فرزندان 
 .  ـ حق انتخاب آزادانه محل سکونت 
نخواهد   را  افراد  مسکونی  حريم  به  تجاوز  حق  ارگانی  هيچ  و  هيچکس  ـ 

 .  مگر به حکم قانون ،داشت
حق شکايت به دادگاههای صالحه در صورت تجاوز به حقوق او و تأمين و ـ   

 . تضمين بهره گيری از اين حق
مستقل  قضات  از  گيری  بهره  حق  و  ،ـ  بودن    ،طرفبی  قانونی  ممنوع 

 . دادگاههای ويژه
 ...  ـ و 
يا نمايندگان قانونی   ،حکومت متکی برقوانين منتج از مردم  ،حکومت قانون 

. فردی و اجتماعی و حکومت عدالت اجتماعی است های  حکومت آزادی  ،او

رکن اصلی ديگری از حکومت قانون    ،حرکت در مسير تأمين عدالت اجتماعی
 (شکل )اگر فقط به تساوی حقوقی افراد در برابر قانون   ،حکومت قانون. است

آزادی و عدالت اجتماعی الزم و .  آورد  چندان دوام نخواهد   ،توجه داشته باشد
افراد جامعه است.  ملزم يکديگرند برابر همه  قانون مسئول در  نه    ،حکومت 

 .  مسئول در برابر توانمندان
 

 "    "  ق        3

 )       ق     گذ     ه    ق  ش (  
 
در برگيرنده همه نهادهای پيش )حکومت قانون يعنی اينکه دستگاه حکومت   

 ،و در چهارچوب همان قانون  ،فقط با مجوز قانونی  (انون اساسیبينی شده در ق
و   ،يعنی حکومتگران نمی توانند و مجاز نيستند خودسرانه.  اجازه فعاليت دارد 

محدود کردن وظائف .  و تصوراتشان دست به اقدام بزنندها  خواسته   ،بنا بر ميل

به   اختيارات حکومت  برای حفظ شهروندان ای  وسيله   ،قانونی  "مجوز    "و 
تا از اين راه از تجاوز به  . در برابر حکومت کنندگان است (حکومت شوندگان)

شود جلوگيری  ملت  قانون.  حقوق  وظائف   ،حکومت  و  اختيارات  محدوده 
حکومت گران با حکومت شوندگان و نيز رابطه حکومت ،  شهروند با شهروند

را تعيين بر مدار قانونپس ح.  کندمی  شوندگان با دستگاه حکومت    ، کومت 
چارچوب در  عمل  قانون  ،يعنی  مجوز  با  پرسش طرح .  و  اين  فوراً  اينجا  در 

گفتگو در   ؟ خواهد شد که قانون چيست و سرچشمه يا منشاء آن کدام است
يعنی سخن بر سر قوانين .  است  (در کليت آن)اينجا بر سر مسائل اجتماعی  

جوامع مدرن تنها يک منشاء   .است  ...(فرهنگی و  ،اقتصادی  ،سياسی)اجتماعی  

قوای حکومت ناشی از ملت است   ".  ملت  :شناسدمی   و سرچشمه قانون گذاری

 ، انسان برای کسب اين حق قرنها مبارزه کرده و از انقالب فرانسه به بعد.  "
سالها زمان و مبارزه .  اما نه در همه جا.  به اين حق دست يافت  ،برای اولين بار

  شکل بيان سياسی اين حق .  ذاری به ملت منتقل شودالزم بود تا حق قانونگ

مستقيم  می و)تواند  پرسی  مستقيم    ...(همه  پارلمانی)غير   / يا   (،نمايندگی 

 (يا نسبی   ،مطلق)معيار برای وضع قانون رأی اکثريت  .  ترکيبی از اين دو باشد
 (مطلق يا نسبی)آيد که اگر اکثريت می  در اينجا اين پرسش پيش. ملت است

چه    ،رأی مثبت داد و آن را تبديل به قانون کرد  "ناحق   "  به امریای  هجامع

 ؟ شودمی   "حق    "از راه رأی اکثريت تبديل به    "ناحق    "  آيا آن  ؟بايد کرد
 ،يا خواست همگانی است   ،اگر معيار رأی و اراده  ؟ چه خواهد شدها  حقوق اقليت

چه   ،عدالتی زدبی دست به تبعيض و  ،حتا از راه قانون ،پس اگر اراده همگانی
مجلس ملّی آلمان    ،فاشيسم در آلمان انتخابات را برد  ؟معيار کجاست  ؟بايد کرد

يعنی با مجوز   ،را بدست گرفت و سپس با رأی اکثريت مجلس  (رايش تاگ)
از دمکراسی را    ،يا بعبارت ديگر با تکيه بر قانون و در چهار چوب آن  ،قانونی

برد به قتل رساندها  آزادی  ،ميان  را  نفر  ميليونها  و  با .  را سرکوب کرد  همه 

يا استالينيسم اشکال   "واليت فقيه    "مجوز قانونی در چهار چوب آن حکومت  
تلخ های  اين تجربه .  هستند  "ها  توده  "ديگری از حکومت براساس خواست  

شبيه آن)تاريخی   تجربياتی  ح  (و  انديشه  تا  شدند  قانونموجب  در   ،اکميت 
در اينجا قانون  .  تکميل شوند ،يا حکمتِ حکومت  ،مربوط به فلسفههای  بحث 

حق   "از    (يعنی قوانينی که مصوب ملت يا نمايندگان اوست  ،قوانين موضوعه)

بشر  "حق    ".  جدا شد  " از اصول حقوق  است  اعالميه    ،عبارت  مندرج در 
  ، حقوق بشر مطلق.  خدشه پذير  و نهاند  اين حقوق نه نسبی.  جهانی حقوق بشر

مطلق کردن حقوق بشر به آن  .  برفراز زمان و مکان و برای همه انسانهاست

به   استناد  با  که  است  پا   "های  فرهنگ  "دليل  زير  ملی  يا  قومی  و  محلی 
 ،بر فراز زمان و مکان بودن آن به اين معناست که ازلی و ابدی.  گذارده نشود

حقوق بشر در کليت و اجزاء خود خدشه .  اجتماعی قرارداردهای  و برفراز نظام
   :از جمله اين حقوق عبارت است از. ناپذير است

دين   ،از جمله نژاد  ،هيچ امری.  ـ تساوی حقوقی همه انسانها در برابر قانون 
دليلی برای ...  موقعيت اجتماعی و طبقاتی و  ،رنگ پوست  ،جنسيت  ،و مذهب

   .تبعيض ميان انسانها نيست
 . ـ خدشه ناپذيری روح جسم و شرف و حيثيت انسان 
 .  سياسی و فردیهای ـ بهره گيری از آزادی 
 .  مذهب يا هر مرام و مسلک ديگری ،ـ انتخاب آزاد دين 
 ... ـ و 
تواند و مجاز است با حفظ اصول حقوق بشر و روح آن تدوين می  قانون فقط 

قانون  .  شود معيار سنجش  قانون)پس  بشر  (در حکومت  هيچ .  است  حقوق 
 ،امر در هر جامعه   اين.  قانونی نمی تواند در تعارض يا تضاد با اين حقوق باشد

تبديل    1  :استای  وسيله از  جلوگيری  بمنظور  و    "ناحق    "ـ  حق  ـ    2به 
شامل اقليتهای   ،پايمال کردن حقوق اقليتها  است برای پيش گيریای  وسيله

اساس حکومت قانون در پذيرش حقوق بشر و ...  سياسی و  ،نژادی  ،مذهبی
حکومت   ،در غير اينصورت.  جهانشمولی و مطلق بودن آنست  ،خدشه ناپذيری

با مجوز  ،تواندمی   قانون اکثريت و  به خشن   "اراده ملی    "  با کسب  تبديل 
 . ترين حکومتها با شرکت وسيع تودها شود
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 بخش دوّم / قسمت دوّم  
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اگر فرهنگ را در رابطه با خط و نوشته و آثار کتبی تعريف کنيم از مادها آثار 
به  فرهنگی   منحصر  ما  منابع  و  است  نمانده  بجا  ای  نوشته 

هخامنشی  ،آشور)همسايگان  هاینوشته  سپس  و  يونانی   (بابل  مورخين  و 
نوشته   ماد  انقراض  از  بعد  آثار هخامنشی  مانند  است که  بخصوص هرودت 

امّا با توجه بمعنی عام فرهنگ که شامل آداب و رسوم و اعتقادات   . شده است
همه اقوام دارای فرهنگ    ،است تعريف کنيم  ...حقوقی و  مذهبی و زبان و روابط 

زبان )محصول فرهنگ اجتماعی است   ،هستند و انسان در معنای خاص خود
توان از فرهنگ مادها نيز می   از اين نظر  (ـ دين و آداب و رسوم و موسيقی

   .نام برد ...ترکی و مغولی و  ،عربی ، پارتی ،نظير فرهنگ ايالمی و پارسی

ما با يک فرهنگ    "  :نامگذاريها نبايد چنين توهمی را به ذهن بياورد کهاين  
با ساکنان قبلی و همسايگان دور و   از تداخل و بده و بستان  ناب و عاری 

باحتمال   "نزديک روبرو هستيم   اقوام تحليلی زبان ماد و پارس  زيرا وقتی 
 (نُزآر )لمانَصر  قوی از شمال خزر و مسير قفقاز وارد آذربايجان غربی شدند و شَ

در اواسط قرن نهم قبل از    Salma – Nasarسوم  (  859ـ    824م    .ق)
تاريخ را مطلع ساخت در خوزستان و سرتاسر دامنة زاگرس   ،از وجود آنها  ،ميالد

ايالمی  مدل  با  و  ظهورکرده  درخشانی  تمدنهای  قبل  سال  هزار  چندين  از 

يافتة )روستائی وشهری(   پروسة تحولی خود را از ايل کوچ رو به قوم اسکان
طی کرده و همگی دولتهای بسيار مقتدری با آثار فرهنگی خاص خود ايجاد 

تازه واردان ماد و پارس که از نظر درجه تمدن از آنها پائين تر   .کرده بودند

بقول صحيح   يعنی   "عصبيّت قومی    "بسبب داشتن    "ابن خلدون    "ولی 
 ،توانستند مثل اقوام بعدی )عرب  ،بودند  جنگجوتر  ،تعصب وهمبستگی تباری

 ،در موقعيت مناسب بين المللی يعنی ضعف دولتهای متمدن   ...(مغول و  ،ترک
مفصل ترين نوشته در مورد مادها   .مقتدر نائل آيندهایخود به تأسيس دولت 

 (تهران   97ترجمه کريم کشاورز صفحه    1345)تاريخ ماد    :از دياکونوف است

اراضی مزبور فرهنگی عالی و دولتی   ..."  :کهشود  می   او بدرستی متذکر در 
وجود داشت و اين خود در تکامل تاريخی   (مثالً در سرزمين مان نا)متکامل  

  " ...نورسيدگان که سطح رشدشان پست تر بود موثر واقع گشت

جزو   "  :نويسدمی   او ميالد  از  پيش  هزاره سوم  ربع  ماد در  از خاک  بخشی 
از   .سخن گفته اند  (و از آن)برآن پرتو افکنده    منطقه ايست که منابع کتبی

مستفاد چنين  است  در دست  حوريانی  و  اکدی  و  سومری  زبان  به   آثاريکه 

کوهپايهمی در  که  را هایگردد  غربی  ماد  بعدها  که  آنجائی  و  زاگرس  غربی 
و گوتی هاو ظاهراً قبايل ديگری که  ها  و لولوبی ها  داد قبايل هوریمی  تشکيل

 (.تاريخ ماد  193تا   130صفحه از  )کردند  می  قرابت داشتند زندگی  با ايالميها

تا اسالم)گريشمن در   از آغاز  کامالً مشخص است که   "  :نويسد( میايران 
بابل  ،نفوذ ايالم ...و ماد از يک سرچشمه هستند (سکاها)کارهای اقوام کيمر 

مادی تحت فرهنگ    "  ...و آشور و بيش از همه اورارتو غير قابل ترديد است
رشد پيدا کردکه منشاء ايالمی و    (سکاها)نفوذ فرهنگ آميخته ماد و کيمر  

بعنوان مثال   (84و    58صفحه  )  کاسی به همراه منشاء اوليه خزری داشته است
مادها هنر برجسته نگاری از لولوبيان و گوتيان متاثر شده است هایدر مقبره

   (504دياکونوف صفحه )
هنری و   ،مادی نمايانگر رابطه فرهنگیهایز در مقبرهوجود خورشيد بالدار ني

با اقوام ميتانی   ( تحليلی و پيوندی زبان)دينی تنگاتنگ ميان اقوام مرکب مادی  
پرستش آتش   .و خستی و ايالم از يکسو و آشور و بابل از سوی ديگر است

از ايالم برخاسته است که کلوس شيپ من   "پی ير آميه    "بنا به تحقيقات  
K. Schippmann    بعد شناس   (1971)يکسال  ايالم  نوشتة  خود  کتاب  در 

 Die Iranischen Feuerhigtümer Berlinفرانسوی را به آلمانی نقل کرد  

und Newyork    مُهری که در چغا ـ زنبيلTchga – zanbil  (1300  م .ق ) 
  بدست آمد خدائی را که در محراب ايستاده و آتش روشن در محراب را نشان

پرستش آتش از ايالم به تمام   "پی ير آميه  "  بنظر  .دهد نمايان ساختمی
ماد ناحيه  ساکن  اقوام  جمله  از  بعدی  و   ،اقوام  اشکانيان  سپس  و  پارسها 
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ها  و بخصوص مُغ ها  "بودی اوی   "ساسانيان منتقل شده است وجود دو قوم  

که از ساکنان محلی بوده و با چهار قوم مهاجر کنفدراسيون دولت ماد را بوجود 
چون قرار   .قبلی استهایآوردند بيانگر ترکيبی بودن فرهنگ مادی با فرهنگ

مادی  "بر اختصار است در پايان به نظر دو دانشمند در تأثير فرهنگ و زبان 

  :شودمی  در ايران کنونی اشاره "

مينورسکی  استاد  کُرد...  "  :نويسدمی   ـ  قبايل  پراکندگی  و  وسعت  اين   ،با 
توان توضيح داد می  را تنها با اين فرض  (کردیهایزبانها و لهجه )پيوستگی  

اين لهجه  اند که زبان ها  که  نيرومندينشأت کرده  از زبان پايه قديم و  همه 

 "ترکها و عربها    ،کردها  "  1367  :ادموندز سيسيل جی  "باشد    (می)مادی  
   .13ترجمه ابراهيم يونسی صفحه 

سازمان فرهنگی   "گراميداشت و عرض سپاس    "ـ استاد احسان يارشاطر در  
ـ در ذيل   12صفحه    (1998/ جون    1377مرداد  )ايرانيان يهودی کاليفرنيا  

 ،اصفهان  ،کاشان  ،همدان  ،ذکر تحقيقات ايشان راجع به جامعة کليميان تهران

آرامی که ميان    "سرّی    "گلپايگان و همچنين در مطالعة لهجة   فارسی ـ 
اصلی و فرعی هایلهجه:  نويسندمی  برخی از يهوديان اين منطقه رواج دارد

است که قرنهاپيش   "مادی    "هایلهجهنشان وجود  ،يهوديان در مراکز جمعيت
بعبارت ديگر زبان فارسی   .مقهور زبان فارسی شده و از جريان افتاده است

غربی و مرکزی رسوخ هایاست که از خارج ] شرق خراسان قديم [ به بخش 
 ، يهودیهایو حال آنکه لهجه   (که سرزمين مسکونی مادها بوده است)کرده  

   "بومی آن مراکز بوده است 
ان مادها در بده بستان فرهنگی بر زبان يونانی نيز مؤثر بوده است چنانکه  زب

ناميدند قابل می  و سيب را ميوه مادی  ،علف مادی  :را  "جو    "گياه    :يونانيان
ذکر است که ماد يا مادا در زبان آشوری بمعنی ميانه است و ما در تاريخ قومی 

ته از آن سرزمين را به سنت اقوام ساکن و دولت برخاس  .بنام ماد نمی شناسيم

  .ناميممی  "ماد  "آشوری ـ يونانی 
 

 (   خ   ش )    گ               
 

نيز ريشه آسوری دارد و بمعنی کنار و کناره است   "پاسوا    "نام پارس بصورت  
 .واژه پارسوا در برگيرنده اقوام دهگانه پارس گرديده است   ،که بعد مانند نام ماد

مرگ  با  فرهنگ  اين  مرگ  آنستکه  در  باستان  پارس  فرهنگ  اهميت 
اکدّی  و  يکسو  از  سومر  ـ  ايالمی  فرهنگ  يعنی  باستان  دنيای  فرهنگهای 

انقراض هخامنشی بدست اسکندر  .)آشوری ـ بابلی( از سوی ديگر همراه بود
و در واقع افول فرهنگ پارس باستان يک نقطة    (م  .ق  330)مقدونی بسال  

محسوب منطقه  فرهنگی  تحول  در  تاريخی  همزيستی   .شودمی  عطف 
يک سنت خاورميانه ای ـ مصری ها  درکنار هم آنهم در طول هزارهها  فرهنگ

فرهنگ سومری که نخستين فرهنگ و تمدن شناخته شده بشری است   .بود
از يکس نمود که نظير زبان سومری جزو در کنارش فرهنگ ايالمی  و رشد 

همزمان در هزاره سوم قبل از ميالد   است  (التصاقی) گروه زبانهای پيوندی  
فرهنگ اکدّی نيز که اولين زبان شناخته شده از گروه زبانهای تصريفی يا 

   .است در کنار فرهنگ سومری و ايالمی رواج يافت (سامی)قالبی 

نخست   "تحليلی زبان    "وقتی اقوام هندواروپائی و بعبارت صحيح تر اقوام  
و ده قرن بعد   (م  .ق  1600)ظاهر شدند    (هيتی ـ ميتانی)در آنادولی ترکيه  

همزيستی  اين  بازهم  هارسيد  پارس  و  ماد  ناحيه  ساکن  اقوام  به  آنها  ارث 
زبانی   گروه  سه  اين  و  يافت  ادامه  فرهنگ  سه  ميان  طالح باص)فرهنگی 

ترک  :امروزی ـ  سامی  ـ  به   (آريائی  کنار هم  در  و  با هم  بستان  و  بده  در 
بيستون نمونة کامل و زيبای آن کتيبة  ادامه دادند و  و ساير   ،بالندگی خود 

  ...(. در کاخ آپادانا وگنج نامة همدان و)داريوش بزرگ و وارثان اوست  هایکتيبه
آنچه که بعضی مستشرقين و پيروان آگاه و ناآگاه محلی آنها سعی در جدائی 
  و استقالل فرهنگی اين سه فرهنگ همزيست در دنيای باستان انجام داده و 

هر )اقتصادی ـ سياسی    دهند با واقعيتهای تاريخی ناخوانا است و با اتحادمی
ستان ادامة فرهنگ  فرهنگ پارسی با  .منطقه نيز ناسازگار است  (سه ملت های

از فرهنگ مادی آرامی و حتی   ،آشوری و يهودی  ،بابلی  ،ايالمی و ترکيبی 
است هخامنشی  امپراتوری  قلمرو  ساير  و  فرهنگ    .مصری  بر  ايالم  تأثير 

و پدر بزرگش کوروش  (دوم)هخامنشی بسيار عميق است زيرا کوروش کبير 
ه کيلومتری تخت جمشيد در پنجا  (درشهر انزان يا انشان)اول در منطقة ايالم  

در لشگر   .شدمی   ساکن بودند که دومين پايتخت و شهر مهم ايالم محسوب
بسال   آسوربانيپال  ايالم  640کشی  را   ،به  فرزندانش  از  يکی  اول  کوروش 

استفاده کرده و  ايالم  انقراض دولت  از  از خالء سياسی بعد  گروگان داده و 
   .نوعی تحت الحمايگی آشور را پذيرفته بود

 
 

    (                   ک )    ف         ه     گ        
   ل     ش                ه            ش              ل 
                         ج     ل           ط  ف ق   
       أ      ز                                     ز      

              ج                              ب           
              ت      ق   .                          ه     ز    ز    

          ه        ،          خ ه  ه     ض  ،     ث  ً     
        ل    ب           س    ت      ک       ب    

 .          ز         ،  ق    ،          ق        خ            
                          ه      ثل    ه                  گ 

              م                   ش         گ         ز 
 .                        ح     ب    ،          ة             ظ 

 ه   ف   ز    ب              ه       ب       ج      ز   
  .   گ       ش           م     

 
 

بعد از در گذشت کوروش کبير و بعد از آنکه هر دو پسر کوروش کبير سر به  

 (بعنوان گئومات مغ در همدان  "برديا    "درمصر و    "کمبوجيه    ")  :نيست شدند

به   "انزان    "  پايتخت خود را از شهر  ،و داريوش بزرگ قدرت را بدست آورد
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دانيم هم . می قرار دارد منتقل ساخت  "انزان   "کيلومتری    450شوش که در  

شاهنشاهان ايالمی بودند و از هایهر دو پايتخت "شوش  "و هم  "انزان  "
ساير  از  بيش  باستان  پارسی  فرهنگ  در  ايالمی  فرهنگ  تأثير  رو  اين 
فرهنگهای تحت سلطه امپراتوری بوده است چنانکه پيش از اين اشاره شد 

ايالمی  رسم  يک  آتش  بارث   پرستش  نيز  هخامنشی  پادشاهان  به  که  بود 
دوازده ماه سال و   ،فصول چهارگانه  ،سومريها سال خورشيدی  .رسيده است

هفت روز هفته را از روی هفت سياره متحرک کشف و ابداع کردند و ايالميها 
و عيد شراب يا انگور   (آغاز بهار)سال را به دو فصل تابستان بزرگ با عيد جو  

جود آوردند مقايسة نام ماههای ايالمی و نام ماههای پارسی بو  (آغاز پائيز)
شباهت بسيار نزديک در بين آنها را به خوبی   ،و سال دوفصلی  (هخامنش)

بودن ايندو   .دهدمی   نشان توان همريشه  اين شباهت بحدی است که نمی 
ناديده گرفت بوسيلة پارسها  را  از ايالمی  اقتباس  ها  غربی )   .پديده و احتمال 

طرز لباس و سالح پارسها به    (.کنندمی  تقويم سومری را تقويم بابلی قلمداد
 ،در يک کالم الگوی لباس  .شهادت تصاوير آپادانا تقليد شده از ايالميها است

امپراتوران هخامنشی اداره و زبان حکومت در دورة   ،وسايل جنگی و نحوة 
تم با  بابلی  تمدن  کنار  در  ايالمی  تمدن  و  بوده  باستان  ايالمی  پارس  دن 

با هم بمعنی واقعی ها همزيستی داشته و ما شاهد گفتگوی تمدنها و فرهنگ
 .آن هستيم زيرا انحصار طلبی و تنگ نظری قومی مطرح نيست

بالدار   خورشيد  باشد)وجود  داشته  مصری  منشاء  هم  حجاريهای   (اگر  در 
ائی هم مادی ـ سکهایهخامنشی از تأثيرآشوری برخوردار است که در مقبره 

الهه آشور که در وسط قرص خورشيد قرار دارد در   .به وجود آن برمی خوريم
بصورت تصوير خود داريوش در مرکز خورشيد جلوه   ،کتيبة بيستون داريوش

گر شده است که بيانگر اين ايده قديمی است که گويا شاه تجلی خدا يا سايه  
 : خدا در زمين است

 Iran - Dossiers d ، Archeologie No:227 oct 1997 page 50 - 57 

هخامنشی   "آهور    "را مبدل شده به    "آسور    "در مورد نام خدا نيز بعضی  

 "اهورامزدا    "را منشاء    "آسورماهاس    "يا    "آسارمازاش    "پنداشته اند و  

مطالبی نوشته اند امّا با کمی   "وداها    "گمان برده اند و در بارة رابطة آسور و  
س خدای  نام  در  خدايان  دقت  خدای  و  زمين  و  آسمان  خالق  و  راسری 

 Ä – AURÄ  "اَ ـ اورَ ـ مزدَ ـ اَ    "شود که تلفظ صحيح  می  هخامنشيان معلوم

- MÄZDÄ  در اصل  (،در حالت ندائی و بصورت اسم مذکر فاعلی)باشد  می " 

شهريا : ) است  ( يا شهر بخش)بمعنی ای خدای کشور بخش    "اَ ـ اورَ ـ مَزدَ  

 "دين زرتشتی که احتماالً متاثر از    "اهوره ـ مزدای    "که با    (URکشور =  

از متن کتيبة داريوش بزرگ در   .ارتباط استبی  ودائی ايست بکلی  "آسوره  
معلوم است که خدايان عشيره ای   (24و    14های)شماره  DPdتخت جمشيد  
خانوادگی   بَگَ)و  و    (ويسَ  آسمان  غيراز خدای  آفرين و هخامنشيان  زمين 

 (. نکته ايکه بآن توجهی نکرده اند ) کشور بخش شاهنشاهان هخامنشی است 
فايده بی  سعی در اتصال و ارتباط هخامنشيان به زرتشت و دين او کوششی

نه در متون هخامنشی اشاره ای بر زرتشت يعنی پيامبر نور و ظلمت   :است
ب هخامنشيان  از  اسمی  زرتشتی  دينی  متون  در  نه  و  است رفته  شده  رده 

سرايندگان و نويسندگان متون زرتشتی و جمع آوری کنندگان بعد از اسالم 

هرگز نامی از کوروش کبير و داريوش هخامنشی نشنيده بودند آنجا را   ،آنها
جمشيد و می   تخت  غالب  قوم  پاسدار  خدايان  بين  همواره  بايستی  ناميدند 

ره خدايان مردمان مظلوم و باالخ  (ساختة پيغمبران)سلطنتی و خدايان اديان  
قائل تفاوت  زير سلطه  !  و  با حيوانات مرکب   شد  يا  و  با شير  انسان  مبارزه 

اسطوره ای و وجود گاو بالدار نيز از آشور آمده است اما شير بالدار ابتکار عصر 
 هخامنشی ايست زيرا هنر مرکب و موزائيک زيبای هخامنشی بيانگر ترکيب

؛ چهاربال   (نقش برجسته انسان بالدار)نام  یب  تصوير  .منطقه استهایهنری
لباس ايالمی و زينت سر مصری دارد اين تصوير را به کوروش کبير   ،آشوری

منسوب کرده اند که چون بقول استاد ذبيح بهروز نوشته ای برپای آن نيست 
و مصر نيز در زمان کمبوجيه دوم و پسر کوروش کبير فتح شده است صحت 

 : رسدمی   سبت دادن مقبره به کوروش کبير بسيار بعيد بنظرنظير ن  ،اين انتساب
 (کندمی  آنکه ادعا)آوردن دليل همواره بعهدة مدعی    ،در علوم نيز مانند قضاوت

   .محول است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بردر ورودی کاخ تخت جمشيد تصويری از داريوش بزرگ هست که بر چتر 
 144عکس از يونسکو ـ و نيز صفحه ) ماندمی  شمعدان يهود باالی سرش به 

داريوش    " زبان  که    (.نوشته خانم ماری کخ  "از  اين خط ميخی  در  شايد 
اوروک   شهر  در  را  از    URUKتکامل خود  بصورت خط    .ق  3300سومر  م 

مثل خط  )شروع کرده و به مرحله انديشه نگاری    (هيروگليف)تصوير نگاری  
به خط عمومی    (چينی کنونی يافت مبدل  گانة  تحول  تمام فرهنگهای سه 

  .منطقه گشت که با هم همزيستی داشتند
  (زبان پيوندی يا التصاقی مثل ترکی امروزی)ـ سومری ـ ايالمی  



 

30 

 

                                                                                                                                 8                   1381  

آن   آسوری  و  بابلی  شاخه  دو  و  اکدّی  مثل )ـ  تصريفی  يا  قالبی  زبان 
  (عربيامروزی

   (زبان تحليلی مثل فارسی کنونی)ـ هيتی ـ پارسی باستان  

تصريفی  فينيقي"وقتی   در )   "زبان    (سامی) ان  را  الفباء  قديم(  لبنان  ساکنان 

صرفنظر   .به ناشران آن مبدل شدند  "آرامی    "م کشف کردند اقوام    .ق  1100

در زمان آسور بانيپال خط  ها  آرامی  ،ـ در سوريه  "اور ـ گايتی    "از خط الفبائی  
آشوری را که انديشه نگاری بود به خط الفبائی مبدل کردند و سپس در زمان  
با  الفبائی ـ هجائی البته  داريوش بزرگ خط پارسی باستان را بصورت خط 

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی )کمک استادان نحو ايالمی تنظيم کردند  
باوج تکامل و تحول تاريخی   و خط ميخی  (3صفحه    .رَلف ـ نارمن شارپ

در اين بده بستان فرهنگی نيز هر سه فرهنگ با هم همکاری و    .خود رسيد
آنهائی که بجای اصل گرفتن نقاط اشتراک فرهنگهای سه    .همياری داشتند

اگر بيگانه و   ،کنندمی   گانة دنيای باستان در منطقه به نقاط افتراق آنها توجه
ی و اقتصادی کوتاه مدت را بر تحقيقات علمی نيازهای سياس  ،مستشرق نباشند

توان  می  دهند در مورد خط در ضمنمی   و تاريخی و منافع طوالنی آينده ترجيح 

موسسة مطالعات و تحقيقات   "زبانهای خاموش    "به کتاب يوهانس فردريش  
  .رجوعکرد 1365فرهنگی 

نگی ايستکه  زير روشنگر اين تداوم فرههایدر پايان مقايسه ای نيز از کتيبه 
زمانی و  تاريخی  تحول  حال  عين  باالخره   ،در  و  وسائل  و  مکانی  اختالف 

تاريخ عمومی هنر بفرانسه صفحه  )  :کندمی   فرهنگ خاص قومی را نيز منعکس
  Histoire de l ، Universelled.Avt (127ـ  128

در قرن بيست و سوم پيش از   "نارام سوئن    "يا    "نارام سين    "ـ کتيبه    1
بعدی مشابه از اين هایو کتيبه ها  در موزة لوور پيشگام تمام ظفرنامه  ميالد

نارام سين   .هستند "آگهی تبليغاتی شاهانه    "نوع است که همگی در واقع يک  

استکه    "  URاور    "سومين جانشين سورگون اکدی و متعلق به سلسلة سوم  
مشترک سومری ـ خود را پادشاه چهار سوی جهان ناميد و زمان او فرهنگ  

 (  127)تاريخ عمومی هنر بفرانسه صفحه  :کندمی  اکدی را منعکس

برجستة    2 نقش  نی    "ـ  در   "آنوبانی  زهاب  پل  سر  در  لولوبی  پادشاه 
 .است   صدکيلومتری بيستون که متعلق به نيمه دوم هزارة سوم قبل از ميالدی

 ( 19ه و هايد ماری کخ ـ از زبان داريوش صفح 128همان منبع صفحه )
همان منبع ـ از زبان  ) :کتيبة بيستون کمال يافتهِ اين سه نقش برجسته است

با کمان شاهی در دست و تصوير خورشيد در باال که    (30داريوش ـ صفحه  

حلقه سلطنتی را در يک دست و طناب   (ايشتا بابلی)  "اين نانا    "الهة سومری  
نرا در هزاره دوم هشت شورشی اسير را در دست ديگر گرفته است مشابه آ 

شيخ خان عراق که    (HOLWAN)  قبل از ميالد در تل هورين از بخش حلوان
است از لولوبيان    LISIR – PIREINIمتعلق به شاهزاده لی سير ـ پير عينی  

عکس از کتاب ايران آنتيک ـ باستان ـ تأليف کلمان هوار بفرانسه صفحه  )
  (41ـ  42اسالم صفحه  گريشمن ـ ايران از آغاز تا)بينيم می  نيز (96

ـ فرهنگ پارسی باستان تأثير عميقی برتمام پهنه امپراتوری وسيع خود از   3 

شده و در   (بهشت) مبدل به پارادی    "پرديس    "سند تا مصر گذاشت لغت  
زبانهای اروپائی موجود است خود يادگار پارسی باستان است همچنانکه واژه 

نوبة خود نيز بعنوان فرهنگ يک ابداع داريوش بزرگ است که ب  "پست    "
امپراتوری وسيع از ترکيب و تأثير فرهنگهای دور و نزديک متأثر شده است 
که بيش از همه فرهنگ ايالمی در آن مؤثر بوده است با وجود آنکه بعضی 
محققين سعی کرده اند در مقابل پارسی ستائی افراطی زمان رضاشاه و پارسی 

 (،و وفاداران کنونی آن)دورة محمدرضاشاه    پرستی خارج از اعتدال عقالنی
هخامنشيان را همچون اقوام وحشی که پانزده تمدنهای باستانی در سرزمين 

پور پيرار ـ دوازده قرن سکوت )  :ايران را به نابودی کشانيدند جلوه گرسازند
امّا قضاوت عادالنه آنستکه هخامنشيان نيز نظير   (44و    53و    255صفحه  

زبانی   ،ی از بافت دنيای باستان بودند که به همزيستی دينیاقوام قبلی بخش
و اعتقاد اقوام و ملل بنا به سنت تمدنهای ديرين شرق پايبند بودند آنان نيز 
مثل اقوام قبلی بصورت ايالت گله دار و کوچ رو بايران آمده و ده نشين و 

شدند نشين  ايالمی)شهر  کتيبه  (پروسة  در  ايکه  کلمه  پارسی هایهشتصد 
دارای   :باستان باقی مانده مارا به ساخت دستوری زبان آنها آشنا کرده است که

 "مفرد و تثنيه و جمع    "مثل آلمانی و روسی و    "مذکر و مونث و خنثی    "
شوند اين زبان  می   چون ضميرها نيز مانند افعال صرف  .مانند زبان عربی است

کنند برخی نيز خاستگاه آنها را يا از می اسالوی ابتدائی نزديکرا به زبانهای  
)دندامايف تاريخ تمدن آسيای مرکزی بخش اول از   :دانندمی  روسيههایاستپ 

و يا از   (64پور پيرار ـ دوازده قرن سکوت صفحه  )و    (17جلد دوم صفحه  

 19ه  شاپور شهبازی ـ کوروش بزرگ صفح)کنند  می  قلمداد  "اُکراين    "ناحيه  
است شده  تأليف  شاهنشاهی  پانصدساله  و  دوهزار  جشن  بمناسبت  در   (که 

مدعی   (613جلد اول صفحه  )  "ارج نامة ايرج    "حاليکه همين مؤلف پرکار در  
   .انداست که پارسيان و مادها از ايران شرقی برخاسته 

 در پايان نکته ای نيز در مورد نام پارسی باستان ـ پارسی ميانه و فارسی دری 
کنونی و ارتباط فرهنگی آنها جهت رفع سوء تفاهم اسمی و تأکيد برواقعيت 

 همچنانکه تحول زبان کردی کنونی از زبان مادها   :تاريخی قابل ذکر است

تواند منطقاً بعنوان قرينه و سند تاريخی قابل قبول باشد چراکه تحول زبان  می
 منطقاً قابل قبول   مادها در طول زمان و در همان منطقه و مکان جغرافيائی 

فُرس   "يا    "پارسی باستان    "تحول زبان    ،بهمين صورت و قياس  ،نمايدمی

در طول زمان و در منطقة فارس بصورت فهلويات سعدی و گلبانگ    "قديم  
و اشعار فهلوی آنها و نيز مثلثات   ،در ابيات ملمع يا دو زبانی)پهلوی حافظ  

سی باستان بعنوان پدر زبان پهلوی رسد ولی ارتباط پارمی   منطقی بنظر  (سعدی
و پدر بزرگ زبان فارسی کنونی تنها از يک ذهن غير   (اشکانی و ساسانی)

تواند تراوش کند زيرا پهلوی اشکانی زبان شهر نساء و می  منطقی يا مغرض
است و فارسی دری ـ تاجيکی   (ترکمنستان کنونی)منطقه باالی رود اترک در  

از شرق و شمال شرقی افغ ازبکستان  هم  از  تاجيکستان و بخشی  انستان و 
برخاسته و بتدريج از بلخ به بخارا و سمرقند و سپس طوس و نيشابور و ری 
و اصفهان و شيراز رسيده و در حدود قرن نهم هجری در آنجا متوقف شده 

از ) است   پاريس  نو  ـ روزگار  مادری  زبانهای  و  زبان مشترک  به  نگاه کنيد 
تري  172ـ    186شماره   واژه و زمان در فارسی   :چاپ سوئد  6بون شماره  و 

پارسی باستان هم از نظر زبانی و   (513ـ    514حواشی از همين قلم صفحه  
هم مکانی به زبانهای هندوايرانی جنوبی متعلق است پهلوی اشکانی چه از 
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چه مکانی به زبانهای هند و ايرانی ميانی تعلق دارد از   نظر گروه بندی زبانی
   .نيز در ميانة تاريخ زبانهای حاکم قرار گرفته استنظر زمانی  

فارسی دری يا درباری کنونی زبان کاتبان و شاعران و وزيران و اداره کشور 
که مرکز اداره و تشکيالت )بوده است که از بلخ به تدريج زبانهای محلی را  

گرفتند قرار  فرهنگی  يا  فرنگی    (دولتی  باصطالح  و  برده  تحليل   "در خود 

ه امروزه فارسی ما در ايران کنونی در همة مناطقی ک  .کرده است  "فارسيزه  
شود هم آثار کتبی و شعری قبلی آنها را داريم و هم بقايای لهجه  می  صحبت

ايل و ده و )قبلی در فارسی کنونی پيداست بعالوه برخالف ساختار ايالمی  
شود در مورد می   که از شهر به ده و از ده به ايل زبان خالص تر و فقيرتر  (شهر

هزاره )نمی کنيم بلکه در افغانستان    رخوردفارسی ما به اين ساختار در ايران ب
فارسی زبان    (ايل و ده و شهر) توان به ساختار  می  و تاجيکستان است که  (ها

ميگونی   "  .کنندمی   صحبت  "گيلکی    "در آبشار دوقلو و ده کُندر    .بر خورد کرد

 تهران نيز گيلکی صحبت  "کن    "سابقاً در    .نيز لهجه ای از گيلکی است  "

اصفهان نيز نظير اطراف شيراز همين پديده قابل   "جَز    "يا    "گز    "شد در  می
است اثبات  و  عبيدزاکانی  .بررسی  قديم   (رازی)ری  هاینوشته   ،اشعار محلی 

   .اصفهانی و شيرازی بيانگر اين نکته است ،نظير فهلويات شعرای همدانی
را   فارسی کنونی  ،منطقاً نمی توان بدليل گسستگی زمانی و اختالف مکانی

به پهلوی ساسانی و اشکانی و اين دو را به پارسی باستان مرتبط دانسته و 
قرابت فارسی دری باسانسکريت بيش از پارسی   .آنها را ناشی از هم تصور کرد

   .باستان است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      جه گ   
نه در پی جوئی قصد و نيّت )بيالن هخامنشيان در رابطه با نتايج اعمال آنها  

البته اين ارزيابی   .در کل بنا به ارزيابی من مثبت بود ه است(،  شاهنشاهانشان
براساس منافع ملی ما در   :به موارد خاص منحصر نمی شود مالک قضاوت

   .گر استآن زمان از يکسو و منافع بشريت و تمدن بشر از سوی دي

اوج دورة عظمت تاريخ ايران    :در مالک اول يعنی سنجش براساس منافع ما
هخامنشی   (بزرگ)دورة داريوش اول    ،از نظر گسترش و وسعت و سازمان دهی

 است و از اينرو داريوش بزرگترين سازمانده و شاهنشاه تاريخ ايران محسوب 

اوج و قدرت هایی دوره در نتيجه بنا به مالک ايران دوستی هر ايران  .شودمی
آنرا بانيان  و  ايالمیمی   کشور  پورزور  از   ! بنيادگذار دولت سراسر در )   ستايد 

در قرن سيزدهم قبل از  "انزان  "و شاهنشاهان مقتدر (م .ق 2100کشور ما 
کوتيرنا هونته و شيلهاک اين شوشی   ،اونتاش گال و شوتروک نا هونته)  :ميالد
و هوخشترة مادی و کوروش ها تا برسد به آنوبانی نی پادشاه لولوبی  ...و (ناک

و اردشير و   ،کبير و داريوش بزرگ و مهرداد اول اشکانی و ارداشک سيزدهم
شاپور اول و دوم و انوشيروان ساسانی و بعد از اسالم سلطان محمود و مسعود 

بنده ايلخانی غازان خان و خدا  ،الب ارسالن و ملکشاه سلجوقی  ،طغرل  ،غزنوی
و خانواده دانشمند تيموری و باالخره شاه اسماعيل و شاه عباس صفوی و 
نادرشاه افشار و آقامحمدخان قاجار که آخرين شواليه تاريخ کشور ما بود همه  
و همه مورد احترام ايرانيان آشنا به تاريخ کشورشان هستند اما در معيار دوم 

بشر و  تمدن بشری  پيشگاه  معيارها فرقيعنی سنجش در  شاه   .کندمی   يت 
با مغلوبين معموالً عکس همديگر ها شاه ديگران نيست معيار غالب ،خوب ما

است چنانکه چهرة داريوش بخاطر جنگ ماراتن و سيمای فرزند خودخواه و 
حسودش خشاريارشاه بخاطر دو جنگ ساالميس و پالتر و آتش زدن آتن و 

دوستداران دموکراسی و علم چهره يک   وها  سپس بابل برای يونانيان و بابلی

شرقی    "شاه   که  "مستبد  در می  است  دموکراسی  نفوذ  خطر  خواستند 
با نابود کردن تمدن آتن مرتفع سازند چنانکه جرج  ، مستعمرات يونانی خود را

عرب من هایسارتن در تاريخ علم متذکر شده است ! يا دوستی از همکالسی
ن هخامنشی بخاطر آزادی يهوديان از زندان  از کوروش و پادشاها ،در فرانسه

بابل و حمايت از آنها گله مند بود که بشريت را گرفتار يهوديان ساختند ! لذا 
تا رسيدن به کشور   ،تاريخ را  ،قضاوتها همواره نسبی است و عضو هر ملتی

جهانی با معيارها و از زاويه منافع خود بررسی کرده و بايد هم بکند ضمن 
انسانی و فايده و ضرر آن شخصيت يا سلسله را نسبت به تمدن    آنکه معيار

بشری نبايد از نظر دور داشت و قضاوت در کادر ملی نبايد پرده ای بر قضاوت 
آنها پاسدار تمدنهای پيش از خود بودند و با حُسن .انسانی و تاريخی ما بکشد

لطف مديريت خود تمدن و هنر هخامنشی را از ترکيب تمدنهای منطقه با  
همزيستی زبانها که نظير ايران کنونی هريک بيکی   .خاص خود بوجود آوردند

در   :از خانواده بزرگی فرهنگ بشری متعلق اند باعث افتخار هر ايرانی است
ـ زبان ايالمی بعنوان زبان اداره و دولت بود و هشت   1  :تقسيم کار امپراتوری

د ترکی ايرانی کنونی به  سطر کتيبه بيستون را شامل است مانن  539ستون با 
نه تنها عالئم و لغات ايالمی فراوان را در زبان    .زبانهای پيوندی تعلق دارد

 (از زبان داريوش   87بمعنی راه در صفحه    "  Ra  :ر  "مثالً  )يابيم  می  پارسها
بعالوه تمام الواح کشف شده در بايگانی و خزانة تخت جمشيد که سی هزار 

 ،است و حاکی از آنستکه مساله ماموريت سياسی عدد است همه بزبان ايالمی  
قضائی و نيز ماليات گيری در تمام پهنة امپراتوری هخامنشی با زبان ايالمی 

 (تهران   1380ـ نشر کارنگ    70و    31از کتاب زبان داريوش صفحه  )بوده است  
بود  2 المللی آن دوره  بين  بابلی که زبان تجارت و سياست و   112  ـ زبان 
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ـ زبان پارسی باستان که زبان سلطنت و قوم   3  .گيردمی   ا در بر سطر کتيبه ر 
سطر است که خارج از کادر کتيبه بعداً نوشته    414حاکم است در پنج ستون  

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی   ،نگاه کنيد به رَلف نارمن شارپ  ".  شده است
جشنهای   (29و    104صفحه  ) مرکزی  شورای  چاپ  شيراز  پهلوی  دانشگاه 

بعد از حمله اسکندر مقدونی که بدون جنگ    ."  1346نشاهی ـ چاپ اول  شاه
و مقاومت جدی سلسله هخامنشی را منقرض ساخت و خط يونانی و سپس 
خط آرامی برای نوشتن زبان پهلوی اشکانی جای خط ميخی را گرفت همة  

بتدريج به تاريخ سپرده شدند و ها  تمدنهای باستانی و فرهنگهای متکی به آن 
يعنی برای   ( بعد از حاکمان مقدونی)ارتباط با دوران قبل  بی  ة جديدی تقريباًدور

اشکانی و ساسانی آغاز شده و اولين انقطاع فرهنگی در تاريخ ايران و منطقه  
  .رخ نمود

 ،ايالم   ، هيتی  ، بابل  ، آسور)روش نظامی هخامنشيان منطبق با روح زمان بود  

داريوش هایکوروش کبير و کتيبه   "بابلی    "مقايسه لوحِ    ...(مصر و گوتی و
هخامنشيان برخالف    .طلبدمی   خود مجال ديگری  (بخصوص بيستون) بزرگ  

بطلميوس جانشين اسکندر در مصر يا بعضی از خلفای بنی عباس و خاندان  
نمی   ،تيموری نيز  فرهنگ  رشد  مانع  امّا  نبودند  فرهنگ  ترويج  و  علم  اهل 

نگشايانی بودند که بنا به خصلت فرهنگ ايلی ميان شهرهای آنها جها .شدند
پايتخت   :کردندمی   ييالق و قشالق  (نظير مغول ها)مهم امپراتوری وسيع خود  

درهمدان  را  تابستان  بود  ايالميها  پايتخت  شوش  شان  زمستانی  و    اصلی 

گذرانيدند تخت جمشيد و بقول هرودت می   و پائيز را در بابل  (پايتخت مادها)

سر و صدائی برای بی  آنها و مرکزیهایمعبد سرّی و آرامگاه   "پرس پليس    "
آنجا نه آب برای توسعه شهری موجود   .بايگانی اسناد و ادارة امپراتوری بود

در تخت جمشيد لوحة سنگی خاصی  .است و نه امکان شهرسازی وجود دارد
ا زنبيل  چغا  مانند  را  نوروز  آفتابی  ساعت  مانند  توان  کهمی  يالمی هست 

انگلستان که    STONEHENGE  "استون هنج    "مشخص کرد همچنانکه در  
با وجود آنکه به تصريح داريوش بزرگ   .توان معلوم ساختمی  اول تابستان را 

کاخها از اقوام تابعه آورده   ...نظير چوب و الجورد و  ...معماران و حجاران و
تان را بر خود دارد و از امّا ترکيب نوين اين تمدنها نشانة پارسی باس  ،شده بود

نامبرد که ريشه در همه  می   اينرو توان بدرستی از هنر هخامنشی و پارسی 
تمدنهای دوره باستان داشته و آخرين آنهاست يعنی عصر باستان با انقراض  

رسد و تمدنهاو فرهنگهای آن شروع به استحاله و می سلسله هخامنشی بآخر
تغيير خط از ميخی   .کنندمی  نگهای بعدیتحليل و يا نابودی در تمدنها و فره

ساسانيان   ظهور  و  يکسو  از  آرامی  و  يونانی  حاکميت   (ميالدی  224)به  و 
 ،ميالدی نيز به اين تخريب فرهنگی   313انحصاری مسيحيت ارتدکس در  

تمدنهای باستان و ميانه ابعادی نوين و بسيار گسترده داد و همچون طاعونی 
نقطة عطف آن حمله اسکندر .  سياه صفحه تاريخ ميانة بشريت را آلوده کرد

انقراض تمدن  تغيير تدريجی فرهنگهای همزيست ها  مقدونی و  و تحليل و 
توان  می   متکی بر خط ميخی سومری بوده است درسی که از تاريخ باستان

  :سه فرهنگ :تواند باشدمی  گرفت بقرار زير
  (مانند ترکی امروز :سومری ـ ايالمی)ـ 
   (اکّدی ـ بابلی ـ آشوری و سپس آرامی مانند عربی امروز)ـ 

  (هيتی و پارسی باستان مانند فارسی دری کنونی)ـ 
باروری داشتند که با تمام می   با همديگر چنان همزيستی  آنها  از همة  توان 

   .تضادها و جنگها بعنوان تمدن واحد بزرگ شرق باستان نام برد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کوشش کسانی که فصل و جدائی را بر وصل و وحدت بنيادی فرهنگهای سه  
دهند در نهايت در مورد گذشته  می  پرنقش و نگار آن ترجيحهایگانه و شاخه 

رسد و در مورد امروز و فردای می  به جعل و تحريف و يکجانبه نگری تاريخ
جهت   (داخلی و خارجی)منطقه با ايجاد و تشديد اختالفات سياسی و اجتماعی  

سه   هر  به  عمالً  انحصاری  دين  يا  زبان  به  متکی  قومی  ناسيوناليسم  بنياد 
تحليلی   پيوندی    (سامی)تصريفی    (،هندواروپائی)فرهنگ   (ترکی)و 

ناپذير  هایلطمه نيّت  )جبران  هرسه  می  وارد  (خدمتبا  ملی  منافع  و  سازند 
 را با ايجاد کينه و تحقيرهای نابجا به باد ها  فرهنگ همزيست در طی هزاره 

ديگرمی رکن  دو  ملی  منافع  کنار  در  و  اصل   دهند  يعنی  مدرن  گرائی  ملی 
آزادی و برابری انسانی شهروندان را نيز با ايجاد جوّ توحش ملی گرائی قومی 

و   (ه زبان حاکم و جانشين و يا دين انحصاری و رسمیب) متکی و معطوف  
  . کنندمی  تباه ،باالخره با طرح ملی گرائی تبارو نژاد موهوم ادعائی و برترشان

در داخل هر   (آريائی ـ سامی و ترک)روشنفکران هر سه فرهنگ و تمدن  
کشور و نيز در رابطه با همسايگانشان بايستی بروصل کردن و همزيستی و 

بجای فصل کردن و نقاط تفرق و جدائی تأکيد ورزند تا با همدلی   باروری
انسانی و عقالنی بتوان از فکر همدينی يا همزبانی اجباری فراتر رفت و در 

بدون ترديد نکات   .بودها  و دينها  فکر ايجاد فراملت خاورميانه با آزادی زبان 
ها  خبریبی   وها  نی کوته بي  ،جعلی و آميخته به اغراض  ،افتراق ما اکثراً جزئی

در حد جهل مرکب است و برعکس نکات اشتراک اخالقی و تاريخی و کنونی 
نيستند ها  مثل شاخه ها  تمدنها و فرهنگ   .انسانی و زايا است  ،واقعی  ،کلی  :ما

همچون ابرها هستند که در برخورد با هم باران پربار تمدن بشری و فرهنگ  
به   .آوردندمی  مدارا و تسامح را ببار  ،رانسان ساز توام با سعة صدر و وسعت نظ

علف هرز تعصب و جنايت و کوته بينی نبايستی مجال بروز و رشد در گلستان  
   :بقول صائب .بشريت را بدهيم

 آنرا که نيست وسعت مشرب در اين سرا
 در زندگی به تنگی قبرست مبتال 
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   1378سال اوّل / شماره ششم / خرداد   "اقتصاد ايران"به نقل از مجله 
 
 

  ق           ه     
 

 گيرد. شکل نمی  "اقتصاد دولتی"در بستر    "جامعه مدنی"
 

 

  ق              
 

 
و  نيابد  قوام  شالوده  اين  تا  است،  اقتصادی  شالودة  بر  مبتنی  مدنی  جامعة 

ها و حقوق  ها آزادی اقتصادی پيدا نکنند، دست يافتن به ديگر آزادی انسان
مدنی در عمل امکان پذير نخواهد بود. برای پی بردن به اين موضوع بهتر 

بگيريم که  است مدل جامعه نظر  را در  )توتاليتر(  نقطه  ای مستبد  کامالً در 
ای آزاد قرار دارد و در واقع قطب مخالف حکومت جامعة مدنی مقابل جامعه

تواند بر تمام زوايای زندگی فردی آحاد است. يک حکومت توتاليتر زمانی می 
جامعه تسلط داشته باشد که بتواند در درجة اول اقتصاد اين افراد را در چنگ  

د در جوامع امروزی به فعاليت اقتصادی خود بگيرد، زيرا زندگی و مرگ يک فر
وی بستگی دارد. هرکس بتواند اين شريان حياتی فرد را در اختيار گيرد در 
واقع تمام هستی او را در اختيار خود گرفته است. حق حيات همان گونه که  

گفت، اولين و مهم ترين حق انسان است و ديگر حقوق از می  "جان الک    "
ش فرد برای تحقق بخشيدن به حق حيات در فعاليت شود. تال آن مشتق می

کند. بنابراين کوتاه ترين و مطمئن ترين راه برای اقتصادی فرد تبلور پيدا می
اينکه يک حکومت توتاليتر بتواند تمام آحاد جامعه را زير انقياد خود در آورد، 

معه های اقتصادی افراد است. هر چه اقتصاد يک جا چنگ انداختن بر فعاليت
بيشتر دولتی باشد، ميزان تسلط، کنترل و آمريت حکومت فزون تر و دامنة  
آزادی مردم محدودتر خواهد بود. در يک اقتصاد سوسياليستی يا دولتی که  
همة آحاد مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم تبديل به مستخدمان دولتمی 

تصادی مردم به  وابستگی اق  "خورند  نان دولت را می  "شوند و به اصطالح  
شود که آنها به ناچار مطيع ارادة حاکمان باشند. از اين روست دولت موجب می

بينيم همة حاکمان مستبد و توتاليتر در تاريخ گرايشی شديد به دولتی که می
کردن اقتصاد دارند، زيرا اين مطمئن ترين طريق برای از ميان برداشتن امکان 

 تحقق عملی جامعة مدنی است.  

 
 

 دولتی    ز           ق    

 
 

طرفداران سوسياليسم و اقتصاد دولتی در توجه به اقتصاد متمرکز و تخصص  
کنند که در اقتصاد آزاد يا نظام بازار رقابتی،  اداری منابع، اين گونه استدالل می 

نامند، يک اقليت ثروتمند )طبقه سرمايه دار(، که آنها نظام سرمايه داری می 
حاکم بر سرنوشت اقتصاد اکثريت با در اختيار داشتن مالکيت وسايل توليد،  

را  جامعه  اقتصاد  خود  منافع  براساس  تنها  دار  سرمايه  طبقة  است.  مردم 
دهد. بنابراين تخصيص منابع نه  کند و منابع را تخصيص می سازماندهی می 

ها و اميال يک اقليت محض  براساس منافع عمومی بلکه بر مبنای خواسته 
د. در چنين شرايطی، مداخلة دولت به عنوان  گير)طبقه سرمايه دار( انجام می 

( در اقتصاد جامعه برای ايجاد تعادل "هگل    "نمايندة نفع عمومی )نظرية  
ميان اقويا و ضعفا و نيز انجام اصالحات الزم در تخصيص منابع، ضروری 

ها به طور کلی طرفدار اقتصاد دولتی هستند،  ها و چپاست. گرچه سوسياليست
کرد که تصور دولت به عنوان نمايندة نفع عمومی در تناقض با   امّا بايد اذعان

تئوری اجتماعی مارکسيستی است و بيشتر يک تئوری شبه هگل دولت مدار 
های اقتصادی به  و غير طبقاتی است. در هر صورت، دخالت دولت در فعاليت

شود که البته هر دو ناظر بر تلقی دولت به  طور عمده از دو لحاظ توجيه می 
عنوان نمايندة نفع عمومی است. توجيه اول به مسالة عدالت در توزيع ثروت 
در سطح جامعه برمی گردد. اگر اقتصاد به حال خود گذاشته شود، بخش اعظم 
ثروت توليد شده در جامعه به طورنا عادالنه در دست قشر کوچکی از سرمايه  

ر فقر بيشتری به  داران متمرکز خواهد شد و اکثريت مردم به طور روزافزون د
سر خواهند برد. چارة اين وضع ناعادالنه چيزی جز دخالت دولت در حمايت 
از قشرهای کم درآمد و توزيع مجدد ثروت به نفع آنها نيست. توجيه دوم به 

می مربوط  اقتصادی  منابع  مطلوب  تخصيص  در   شود.موضوع  اينکه  يعنی 
های خصوصی سودآور صورت عدم دخالت دولت، همة منابع به سوی فعاليت

سوق داده خواهد شد و جامعه از وجود برخی کاالهای عمومی و عام المنفعة  
محروم  ندارد  مناسبی  اقتصادی  بازدة  آنها  در  گذاری  سرمايه  که  ضروری 
را  مطلوبی  نظم  خود،  اقتصادی  مداخالت  با  دولت  عالوه،  به  شد.  خواهند 

 کند. آن می  جايگزين هرج و مرج بازار و اتالف منابع ناشی از

 
 

         خ   
 
 

دهد که هر دو نقش اقتصادی بررسی تاريخ اقتصادی جوامع صنعتی نشان می
دولت، چه توزيعی )حمايت( و چه توليدی )زيربنائی(، در واقع جزئی از عملکرد 
تحول تاريخی اين جوامع بوده است. امّا آنچه مهم است دامنه و حدود اين 
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اين است که هرگاه گسترة دخالت دولت از حد معينی مداخالت است. واقعيت  
يابد شود و کارآئی آن کاهش میفراتر رود، عملکرد نظام اقتصادی مختل می

به طوری که با دولتی تر شدن هر بيشتر اقتصاد جامعه، اهداف مورد انتظار از 
ف  دخالت دولت نه تنها تأمين نمی شود بلکه نتايجی کامالً متناقض با آن اهدا 

می نظام حاصل  بر  آن  سلطة  و  توليد  وسايل  بر  دولت  مالکيت  هرچه  آيد. 
اقتصادی بيشتر باشد، ميزان کارآئی پائين تر آمده و منابع هر چه بيشتری به  

رود. به عالوه، نتيجة ناگزير چنين روندی وابستگی هر چه بيشتر آحاد هدر می
خواهد اکثريت مردم که می مردم به دولت است. دولت به نيّت يا به بهانة اين  

را از سلطة اقليت صاحبان وسائل توليد رها کند، خود مالکيت و کنترل اينها 
اختيار می  مالکيت در را در  تمرکز  و  مالکيت فردی  رفتن  ميان  از  امّا  گيرد. 

می موجب  دولت  خدمتگزاران انحصار  و  مستخدمان  به  افراد  همة  که  شود 
را  عمالً  و  شوند  تبديل  مردم حکومت  و  دولت  ميان  مخدومی  و  خادم  بطة 

 معکوس شود.  

 

 

ق                    ه      ه       ة              

گ                ز                          م 

ز  گ             ق         .    ه گ   گ        

       ش  ل     ة     ة             . 

 

 

لحاظ  از  فرد  رقابتی(،  )بازار  آزاد  اقتصاد  است که در يک نظام  اين  واقعيت 
اقتصادی زير سلطة هيچ کس نيست، زيرا وجود رقابت مانع از ايجاد روابط 

می  فعاليتسلطه  به  شود.  متقابل  نيازهای  طريق  از  افراد  اقتصادی  های 
به هر دليل جای خودهمديگر پيوند می  اگر رقابت  امّا  انحصار   خورد.  به  را 

تواند گيرد و می دهد، واضح است که انحصار گر در موقعيت ممتازی قرار می
با استفاده از اين موقعيت، اراده و منافع خود را برديگران تحميل کند. عملکرد 
اجتماعی(  ـ  بيرونی )سياسی  اگر مداخلة  است که  رقابتی طوری  بازار  نظام 

نحصاری در آن به وجود نمی آيد. هيچ صورت نگيرد، عمالً هيچگاه وضعيت ا 
موقعيت ممتاز يا وضعيت انحصاری، بدون دخالت مستقيم يا پشتيبانی غير 
آنها دولت،   نيروهای سياسی و اجتماعی در جامعه و در رأس همة  مستقيم 

 "های ممتاز و وضعيت  عمالً قابل دوام نيست. رقابت مانع از ايجاد موقعيت 

حاليکمی   "رانت   در  اجتماعی شود،  ـ  نيروی سياسی  هر  و  دولت  دخالت  ه 
ها و وضعيت هائی است. شکی نيست که چنين متشکل موجد چنين موقعيت

وضعيتی سرچشمة اصلی فساد مالی و اقتصادی است. امّا جالب اينجاست که  
ها به بهانة مخالفت و کنترل فساد، دخالت خود در امور اقتصادی اغلب، دولت 

های رشد هر چه بيشتر فساد را فراهم در عمل زمينه  دهند ورا افزايش می 
 آورند ! می

 

 های جامعة مدنی را حکومت قانون و شفاف بودن روابط  اگر يکی از ويژگی 

اقتصادی و مالی در جامعه بدانيم، اقتصاد دولتی درست در نقطة مقابل جامعة 
قرار می قانون خبری هست  مدنی  از حکومت  نه  آن  زيرا در  از گيرد،  نه  و 
ها. اقتصاد دولتی در تناقض با حکومت قانون است چون هر شفافيت رابطه 

چه اقتصاد دولتی تر باشد به همان ميزان تنظيم روابط اقتصادی در جامعه به  
جای اين که توسط قواعد کلی و قوانين انجام گيرد، منوط به تصميمات اداری 

يکی  شد.  خواهد  درشت  و  ريز  بوروکراتهای  متغير  اصلی   و  کارکردهای  از 
از  جلوگيری  برای  دولت  قدرت  کردن  مشروط  يا  محدود  قانون،  حکومت 

های خاص و در نهايت کنترل قدرت سياسی توسط مردم است. تحميل اراده
طريق   از  که  است  دولت  اين  برعکس  دولتی،  اقتصاد  يک  در  آنکه  حال 

جامعة مدنی کند. اگر در  بوروکراسی عريض و طويل خود مردم را کنترل می
و حکومت قانون، مردم ولی نعمت دولت هستند و دولت خادم مردم است، در 
يک اقتصاد دولتی قضيه کامالً معکوس است ؛ دولت نقش کارفرما و مردم 

عنوان مجريان منويات وی ظاهر می اگر مردم احساس کنند که  به  شوند. 
ان هستند، در هرکدام به نوعی مستخدم دولت و يا وامدار خيرخواهی حاکم

کند و به جای مردم و برای آنها تصميم اين صورت حاکم نقش قيّم را پيدا می 
گيرد. واضح است که در چنين شرايطی سخن گفتن از آزادی فردی بيهوده می

است زيرا فرد زمانی واقعاً آزاد است که تحت قيموميت ديگری نباشد و ارادة 
 ود شود.  او تنها توسط قواعد کلی يا قانون محد

 
 

    ق             
 
 

عنصر اصلی و اولية تشکيل دهندة جامعة مدنی، آزادی فردی است. ساحتی 
شود و درآن هرکس است از زندگی اجتماعی فرد که توسط قانون حفاظت می

تواند، فارغ از هر ترس و بيمی، ارادة آزاد و قدرت تشخيص فردی خود را،  می
دهد. تحقق    های خود قرارها و داوریدر چارچوب قانون، مالک تصميم گيری

اين تعريف از جامعة مدنی يا هر تعريف ديگری نظير آن در درجة اول مستلزم 
اين است که فرد دارای حقوق مالکيت فردی باشد و عمالً بتواند متاع خود، 
را با هرکسی که مايل است مبادله کند و  نيروی کار يا محصول آن  يعنی 

ار )دولت( عرضه کند. به سخن مجبور نباشد آن را تنها به يک کارفرما يا خريد
ديگر، فرد زمانی واقعاً آزاد است که برای تأمين معاش خود وامدار ارادة خاص  
محيط   در  افراد  اقتصادی  فعاليت  يعنی  نباشد.  ديگری  کس  خيرخواهی  يا 
انجام  اجبار يک سويه  يا  تحميل  بدون  و  متقابل  نيازهای  براساس  رقابتی، 

 گيرد. 
وق مالکيت فردی و خدشه ناپذير بودن آن، اولين به رسميت شناخته شدن حق

سنگ بنای هر گونه آزادی فردی و اجتماعی است. پس از نيل به استقالل 
تواند بی آنکه بيمی به دل راه دهد اقتصادی و اطمينان از آن است که فرد می

و  بيان)مطبوعات(  آزادی  زندگی سياسی مشارکت کند.  و  بحث عمومی  در 
يابد که های اجتماعی، زمانی محل واقعی می سی و تشکل آزادی احزاب سيا

شرط اول آزادی فردی )حقوق مالکيت و استقالل اقتصادی( از قبل فراهم 
آيد. البته، استقالل اقتصادی فرد به معنای بی نيازی وی از ديگران نيست 
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های بديل )آلترناتيو( است. گرچه همة  بلکه به معنای داشتن امکان انتخاب

نظام "گفت جامعة مدنی  به همديگر نيازمندند و همان گونه که هگل می  افراد

است. منتهی در اين نظام هيچ کس نبايد از موقعيت انحصاری و   "نيازها  
 مسلط نسبت به ديگران برخوردار باشد. 

 
  

           ه            ه       
 

 
ر توسعة سياسی يکسان انگاشتن توسعة سياسی و جامعة مدنی اشتباه است. اگ

آزادی تشکل را  احزاب،  )مطبوعات،  سياسی  و های  غيره(  و  صنفی  های 
مشارکت دموکراتيک و صلح آميز مردم در سرنوشت سياسی خود بدانيم، بايد 
اذعان کرد که توسعة سياسی مسبوق به جامعة مدنی است و نه مقدم برآن. 

نتايج و ثمرات آن  جامعة مدنی از لوازم توسعة سياسی است و اين توسعه از  
جامعه است. تصور اينکه بدون وجود يک ساحت اقتصادی مستقل از قدرت 

می  است،  مدنی  جامعة  شالودة  واقع  در  که  )دولت(،  توسعة  سياسی  به  توان 
آزادی نيست.  بيش  توهمی  آمد،  نايل  پايداری  زمانی سياسی  سياسی  های 

مادی و اقتصادی باشد. يابد که دارای متکای مطمئن  تحقق يافته و تداوم می 
به  نشريه تواند  يارانة دولتی است نمی  به  ای که حيات و ممات آن وابسته 

صرف اتکا به خيرخواهيحاکمان، مدعی آزادی بيان باشد چون نيات حکمان  
هر لحظه ممکن است عوض شود. حزب سياسی يا هرگونه تشکل صنفی يا 

به نظام حکوم باشد، نمی تواند اجتماعی که بودجة آن به نحوی متصل  ت 
يک حزب يا تشکل به معنای واقعی کلمه باشد و توان تحقق بخشيدن به  
کارکرد واقعی خود را ندارد. باالخره، فردی که مستخدم دولت است و برای 
تأمين معاش خود انتخاب مطمئن ديگری برايش متصور نيست، نمی تواند 

شارکت کند. تا زمانيکه  آزادنه و به طور علنی در زندگی سياسی جامعة خود م
سيطرة تمام و کمال دولت براقتصاد و جامعه پايان نگرفته، جامعة مدنی و به  
طريق اولی توسعة سياسی به عنوان يکی از ثمرات آن، امکان پذير نخواهد 

 بود.  
 

 

             ة               ف ظ   ز    ق    ز   

ق ق               ظ    ز        چ  چ            

   چ                        ة         ز     ز   غ 

گ       ح  ل                      .            ع 

ط                م    ق            ه        چ 

  خ           ة              ق          ،    ه     ً 

       قض         . 

 

های اخير توسعة اقتصادی پيدا گويند جامعة ما در سالمی بنابراين آنهائی که 
کرده و حال نوبت آن است که در جهت توسعة سياسی گام برداشته شود،  

شاخص  برخی  کمّی  رشد  گرچه  اند.  اشتباه  در  به  کامالً  را  اقتصادی  های 
فعاليت عرصة  در  می خصوص  بنائی،  زير  پيشرفت های  بر  شاهدی  توان 

، امّا اين پيشرفت به خودی خود، الزاماً به معنای توسعة اقتصادی تلقی کرد
توسعة  تبع آن  به  و  اقتصادی  توسعة  نيست. در هر صورت  پايدار  اقتصادی 
سياسی مستلزم تشکيل و قوام جامعة مدنی است. تا زمانيکه ساحت اقتصادی 
و  اقتصادی  توسعة  برای  مطمئنی  شالودة  نشود،  تشکيل  دولت  از  مستقلی 

 ار وجود نخواهد داشت. سياسی پايد

 
 

                      م 
 

 
آنهائی که جامعة مدنی را نهادهائی خارج از حيطة دولت از يک سو و بيرون  

روند، زيرا کنند راه برخطا می از حوزة اقتصاد بازار از سوی ديگر، تعريف می
فرد يا بايد مستخدم دولت باشد يا برای خود کار کند يعنی در چارچوب نظام 

ز راه سومی وجود ندارد. جامعة  متکی بر عوامل بازار فعاليت کند. در دنيای امرو
مدنی در درجة اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد 

توانند فارغ از سلطة حکومتی فعاليت کنند و به زندگی خود سامان دهند. می
بازار،   اقتصاد  از  بيرون  مدنی  جامعة  اولية  و  اصلی  شالودة  ديگر،  سخن  به 

شود که گمان ن تصور نادرست از آنجا ناشی می تصوری لغو و بيهوده است. اي
انجمن می سياسی،  احزاب  چون  نهادهائی  تشکل کنند،  و  صنفی  های های 

اجتماعی در فضائی مستقل از حيطة دولت و نيز اقتصاد باز قرار دارند. ولی 
واقعيت اين است که هر نهادی يک مبنای مادی و اقتصادی دارد که يا وابسته  

يا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان  به حکومت است  
گونه که قبالً اشاره شد، در واقع حيطة نظام اقتصادی آزاد است. اين است که  

بينيم نهادهای مدنی )مانند حزب، انجمن و غيره( به معنای واقعی کلمه  می
با اقتصاد   کنند و در جوامعیتنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پيدا می 

سوسياليستی يا دولتی اين نهادها جنبة صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی 
می تشکيل  را  مدنی  جامعة  که  شالودة  است  شالوده  اين  براساس  دهد. 

های های فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکل آزادی
 گيرد. صنفی و اجتماعی شکل می 

ر حکومت قانون است. امّا اين سخن بدين معنا نيست که  نظام بازار مبتنی ب
اين نظام نيازی به دولت ندارد. نقش دولت در بازار مانند نقش داور در بازی 
دسته جمعی است. يعنی نه مبدع قواعد است و نه موجد حتی نظم ؛ آنچه او 

از تخلف است شکی نيست که  انجام می  از نظم و جلوگيری  دهد نگهبانی 
قش حياتی در حفظ نظم و تداوم آن دارد، امّا اين نقش هر قدر هم که  داور ن

ها نيست. مهم باشد هيچ گاه به معنای حاکميت و سلطة داور بر ارادة بازيکن 
رابطة دولت و افراد در نظام بازار )جامعه مدنی( به همين گونه است. دولت در 

ها از چارچوب آن   تصميمات افراد دخالتی ندارد امّا مراقب است که عملکرد
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قانون خارج نشود. جامعة مدنی، منحصر به نظام متکی بر عوامل بازار يعنی 
های آزادانة افراد نيست. امّا اين نظام شالودة آن را ساحت اقتصادی فعاليت

می در تشکيل  فردی  آزادانة  انتخاب  حوزة  برگيرندة  در  مدنی  جامعة  دهد. 
امّا تحقق های سياسی، اجتماعی، صنفی، هنرعرصه نيز هست،  ی و علمی 

 ای قوام يافته است.  ها مستلزم تاسيس شالودهاين آزادی

 
 

     ة                          گ      
 
 

ديوانساالری  تر شدن  کوچک  مستلزم  آن  واقعی  معنای  به  قانون  حکومت 
ها بر زندگی اجتماعی و اقتصادی است. تا دولتی و کاستن از سلطة بورکرات

های خاص هرچه بيشتر از اين طريق افراد از قيد و بند ناشی از تحميل اراده 
عد کلی و قانون  آزاد شده و به جای تبعيت از ديوانساالری ريز و درشت، از قوا 

اطاعت کنند. کرامت و شأن انسان در پيروی از قوانين غير شخصی يعنی در 
يابد و برعکس هر اندازه که سيطرة دولت بر حيات حکومت قانون تحقق می 

می فزونی  مردم  اراده اقتصادی  ناچار  به  و  و گيرد  حاکمان  خاص  های 
شود، به  کومت قانون میهای متغير کارگزاران )بورکراتها( جايگزين حتصميم

 شود. همان اندازه استقالل و حيثيت فردی انسانها پايمال می
جامعة مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و 

عرصه در  گيری  تصميم  نهائی  و عنصر  اجتماعی  زندگی  گوناگون  های 
. جامعة مدنی هدفی اقتصادی است. واحد تشکيل دهندة جامعة مدنی فرد است 

های فردی در چارچوب قانون ندارد و منظور از جز حفاظت از حقوق و آزادی
از يوغ  ارادة فردی و آزادی  حکومت قانون نيز چيزی جز تضمين استقالل 

های ديگران نيست. بنابراين جمع گرايان طرفداران سوسياليسم تحميل اراده
معة مدنی و حکومت قانون ندارد، و اقتصاد دولتی نه تنها هيچ سنخيتی با جا

بلکه کامالً در تناقض با آن است. در واقع يکی از موانع مهم نيل به جامعة  
ارزش  قبيلهمدنی،  اعتقادات  و  گرايانه  ها  جمع  و  سو  يک  از  )سنتی(  ای 

)سوسياليستی( از سوی ديگر است که در اتحادی نا خواسته و نا ميمون مانع 
اعتقادات معطوف به شأن، منزلت و حقوق فردی ها و  از ريشه گرفتن ارزش 

شود. روشنفکران تأثيرگذار دوران معاصر، از خليل ملکی گرفته تا جالل می
ارزش مناديان  اغلب  شريعتی،  دکتر  احمد،  قبيلهآل  گرايانه  های  و جمع  ای 

)عدالت توزيعی، عدالت اجتماعی( بودند و به شدت با هرآنچه نشانی از مبادی 
های فردی داشت، با عنوان ليبراليسم، سرمايه داری و ق و آزادیو مظاهر ح

ورزيدند. فضای فکری جامعة کنونی ما عميقاً متأثر از اين غيره دشمنی می 
فردستيزی ريشه دار است به طوری که ما انعکاس آن را در اغلب گفتارهای 

ه در کنيم ؛ گفتارهای آکنده از تناقضی کاقتصادی و اجتماعی مشاهده می
آنها ازيکسو نهادهای جامعة مدنی چون مشارکت سياسی مردمی، تحزب و 

گيرد و از سوی ديگر با حمله به نظام های سياسی مورد تأکيد قرار میآزادی
شود. جامعة مدنی اقتصاد آزاد، خواه ناخواه بر نوعی اقتصاد دولتی تأکيد می

تصاد آزاد است. اينها توجه  روشنفکران امروزی ما ناکجاآبادی مابين دولت و اق
های زندگی  ندارند که بر حسب طبيعت خود گرايش به تسلط بر تمامی ساحت 

اجتماعی دارند و اگر مانع واقعی و جدی در برابر آنها نباشد هيچ گاه به ميل 
و ارادة خود، نه تنها خود را محدود نمی کنند بلکه در جهت پر کردن تمامی 

کنند. اگر ساحت اقتصادی مستقلی ی عمل میفضاهای خالیِ عرصة اجتماع
انحصاری  از سلطة  مانع  هيچ چيزی عمالً  نشود،  ايجاد  جامعه  در  دولت  از 

 قدرت سياسی بر مردم نخواهد بود.  

 
 

  ف     گف       
 
 

پديده تمامی  چون  مدنی،  و جامعة  اعتقادات  محصول  اجتماعی،  های 
به شئونارزش اعتقاد  و حقوق فردی که مظهر   های فرهنگ معينی است. 

باشد، مبنای اصلی تشکيل دهندة جامعة مدنی است. عينی آن اقتصاد آزاد می 
زمان آن فرارسيده است که روشنفکران ما در اين فرصت تاريخی که به دست 
از  و در دفاع خود  آنها خجلند  اگر  ورزند.  انديشه  تشبثات،  است بدون  آمده 

هتر است آن را با صراحت و صداقت به  جامعة مدنی دچار تناقض شده اند، ب
بحث گذارند. مبرم ترين نياز فرهنگ امروز ما شفافيت گفتارها و روياروئی 

 شجاعانه با واقعيت هاست.  
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ی از پيشاهنگان جنبش فمينيستی صاحب نام آلمان يکDie Gotteskieger und die falsche Toleranzکتاب   نويسنده  Alic Schwarzer  ر شوارتز  آليس
عضو انجمن قلم و از پايه    1971او از سال  .  شودمی  منتشر  1977  سالکه از  ،  Emmaو نويسنده و صاحب امتياز مجله مشهور    ژورناليست  1942متولد سال  

نوشتار زير  . نويسدمی  ی و خطرات ناشی از آن مطلبجهانپيگير در باره بنيادگرائی اسالمی و نقش  1979آليس از سال . ی در آلمان استفمينستگذاران جنبش 
 .ی است که او منتشر ساخته استکتاببرگردان بخشی از واپسين 

اتی آلمان در رابطه با اين مقوله  سرپرست سازمان امنيتی و اطالع 1996اسالمی قرار گرفت در سال های آلمان در مرکز چرخ گردان تروريست ، 90از آغاز دهة 
تنها رويداد تروريستی و . نداشت، امّا در آن هنگام کسی گوش شنوا برای شنيدن آژيرهائيکه به صدا درآورده شده بودند، از خطر شماره يک سخن به ميان آورد

دراين ميان در آلمان چند صد هزار نفر از طرفداران حکومت  .  دار کردسپتامبر بود که مسئولين سياسی و حکومتگران را بويژه در غرب از خواب بي  11فاجعه آفرين  
.  يعنی قوانين خونين باصطالح خدائی است(،  SCHARIA)يک نفر خواستار اجرای قوانين شرع  ،  ساله  29تا    26کنند و از هر سه نفر جوان ترک بين  می   اهلل زندگی

چرا هيچکس اين شکل نوين جنگ صليبی    ؟چرا يک چنين پروسه رشد بنيادگرائی تروريستی بخود واگذاشته شد.  بسياری در برابر ما قرار دارندهای  امروز پرسش 
 . آوردمی  اهلل بميان  آليس شوارتز سخن از بردباری و شکيبائی نابجا با سربازان در اين کتاب ؟جدی نگرفت ، را که تا آن هنگام تنها زنان قربانيانش بودند

 

 

          ز    هلل    ب       ج       
 

   گ                                                                                                                                        س         
 

ولی آنها بمانند ياران  ،  شناسندنمی   بيشترين نويسندگان اين کتاب يکديگر را
گذشته از خطر فزاينده های که از سالها و حتی دهه ، هستندای سوگند خورده 

بودند آورده  ميان  به  مذهبی سخن  يازده سپتامبر  ،  بنيادگرايان  تا   2001امّا 
گوشزدها به  بود،  کسی  نکرده  توجه  آنان  نوشتارهای  و  آوردها  نه  ،  گفت 

گروهی و نه زنان  های  نه رسانه ،  نه محافظه کاران،  گروههای پيشروی جامعه
مردان اکتبر    .و  ماه  از   2001در  چند  تنی  با  را  کتابی  چنين  انتشار  فکر 

امّا با اين اشاره که در ده ،  پاسخ مثبت بود،  صاحبنظران آشنا درميان گذاشتم
ولی مسئولين در هئيت نويسندگان  ،  سال گذشته در اين باره بسيار نوشته ام

شدند و يا مین  يا درجها  اين نوشته ،  آن گزارشها را جدی نگرفتهها  روزنامه
برخوردار از پشتيبانی ،  يافتندمی  راه ای  گرديدند و اگر هم در روزنامهمی   بايگانی

نبود بگونه .  باورمندانة همکاران  انفعالی  گيری  موضع  و  برخورد  چنين  يک 
 . گسترده در جامعه سياسی آلمان حاکم بود

ز و امروز پس از گذشت يک چهارم قرن از تبليغات گسترده و تحريک آمي
بلکه ،  که نه تنها از سوی کشورهای اسالمی،  تنش آفرين اسالميستی تندرو

تواند نمی   ديگر کسی،  شدندمی  غربی هم پشتيبانیهای  از سوی دموکراسی 
های که اين جنبش ،  سپتامبر و پيامدهای آن لب فروبندد و نگويد  11برفاجعه  

م دارد و شايد فاشيسم قرن بيست و يکم نا،  اسالميستی و تروريستی تندرو
که  ،  توجه داشته باشيم.  زيرا که ساختاری فراجهانی يافته اند،  هم بدتر از آن

از مراکز وکمپ القاعدههای  تنها  بيش از هفتاد هزار   al - Qaida آموزشی 
. روانه جهان شده اند ،  اسالميست آموزش يافته آماده به فرمان از پنجاه ملت

حکومت ايران  جمله  از  کشور  برچندين  اسالمی  بنيادگرايان  ميان  اين   در 
،  نيم بند چيره گرديده اند و از دروازه بالکان ،  کنند و برپاکستان و الجزيرهمی

اين جيره خواران اسالميست با حمايت غرب به  کوسِوو    آلبانی و،  يعنی بوسنی

 ايتاليا را آمادگاه،  اين خودخواندگانِ رزمندة راه خدا.  قلب اروپا رسوخ کرده اند
های کنشانگلستان را پايگاه تبليغاتی و آلمان را مرکز چرخش(،  لژيستيک)

يسم اکنون دراز زمانی است که سردمداران ترور.  اجرائی خود قرار داده بودند
تجارت  و  مواد مخدر  فروش  و  مافيائی  تشکيالت  آوردن  بوجود  با  اسالمی 

 . کنندمی  دالر پارو، زنان
تروريستی   11فرآيند   شبکه  نهان  اسرار  گرديدن  آشکار  و  سپتامبر 

دهد که آيا هنوز فرصتی می  اين پرسش را پيش روی ما قرارها،  اسالميست
است ا،  باقی  تهاجمی  پيشرفت  برابر  جز ها،  سالميست که سدی  آماجی  که 

های و آيا راه نجاتی برای نظام  ؟بوجود آورد،  برپائی حکومت اهلل برجهان ندارند
يا اينکه  ،  دموکراسی در راستای مبارزه با اين تهديد بزرگ جهانی وجود دارد

  خوشبينان   ؟ساعت پنج دقيقه به دوازده است و احياناً ديرتر هم گرديده است
جنبش،  گويندمی بنيادگرايان  های  که  که  کشورهائی  در  سکوالر  اعتراضی 

، کنند و يا برخوردار از نفوذ و دخالت در حکومت هستندمی   اسالمی حکومت
اسالمیِ آماده بفرمان در غرب يک های  روزبروز توانمندتر شده و تروريست

 امّا اين حقيقت را بازگو،  اين بررسی اگر چه درست است.  اقليت بيش نيستند
و   کنندمی   که در همة آن کشورهائيکه بنيادگرايان اسالمی حکومت ،  کندنمی

ترور و ستمگری ،  قوانين شرعی را جانشين قوانين قضائی و مدنی کرده اند
جهان   در  خوارانشان  جيره  و  گماشتگان  آنجائيکه  و  است  حاکم  برمردمان 

وبرو گرديده مدنی رهای  با شکيبائی نا بجای حکومتگران جامعه،  پراکنده اند
نظام.  اند مسئولين  اينکه  از همه  غرب های  بدتر  در  باور ،  دموکراسی  براين 

کنترل داشته    "غول در شيشه    "اسالميستی بمانند  های  که برجنبش ،  بودند
گاه برضد ، توانند از آن برای پيشبرد مقاصد و خواسته هايشانمی  و هرهنگام
برژينس) کمونيسم   ابدائی  اسالمی  سبز  در کمربند  کارتر  امنيتی  مشاور  کی 
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ها و زمانی برای گرفتن امتيازهای نفتی تراست   (افغانستان و پاکستان،  ايران
اين غول ديرهنگامی استکه از شيشه راه به بيرون  ،  بی خبر از اينکه ،  بهره برند 

 . باشدنمی يافته و ديگر قابل کنترل
چگونگی شکل  ، پيشروی فزاينده بنيادگرايان اسالمی در يک نگرش تاريخی

،  آلمان را   (NSDAP)گيری و نيرومند گرديدن حزب ناسيونال سوسياليست  
شمارش اعضای   ،درآغاز  1933در سال  .  آوردمی  بياد،  که در جهان فاجعه آفريد

تا   27  يعنی جوانان،  مردان،  رسيد و بيشتر ينشانمی   نفر  42000اين حزب به  
 اقليتی بيش را تشکيل، هنگام آلمانساله بودند که در جامعه سياسی آن    29

،  امّا ازيک شکيبائی بی اعتنا و يا همنوائی اکثريت خاموش مردم ،  دادندنمی
،  نازيها نخست يهوديان و سپس ديگر باورمندان به دموکراسی .  برخوردار بودند

ارزشی اخالق  های  محافظه کاران پايبند به سيستميعنی سوسيال دموکراتها و
ين زنان پيش آهنگ و دگرانديشان را مورد يورش و ضرب و ديانت و همچن

و شتم قرار دادند و هدفمندانه چه در رژيم نازی هيتلری در آلمان و چه در 
ايران در  خمينی  مذهبی  جلوگيری ،  رژيم  قضائی  حقوق  در  زنان  دخالت  از 

،  اين اتحاد مردانه معجونی انفجاری بود از ناسيوناليسم،  در هر دو مورد.  کردند
 (.Sexismus)راسيسم و سکسيسم ، وسياليسمس

سه پرسش اساسی با فوريت پيش روی ما قرار   2001سپتامبر    11اکنون از  
 . دارد

   ؟توان دوباره در شيشه کردمی ـ آيا آن غول و روح پليديها را 1
  ؟نمايند اسالميستی توانستند تا اين اندازه رشد های ـ چگونه اين جنبش  2
  ؟ ادين آن چه هستندبنيهای ـ سبب  3

فکر و حواس مرا در بيست سال گذشته و بطور دقيق از سال ها،  اين پرسش
در آن هنگام دو هفته پس از فروپاشی رژيم .  بخود مشغول کرده اند  1979

من بهمراه تنی چند از بانوان  ،  شاه در ايران و به قدرت رسيدن آيت اهلل خمينی
بدعوت زنانی از ايران که در فضای انقالبی و پرتنش آن    (نفر  18)فرانسوی  

نمايش قدرت گروهک و  پيروزی  فراسو ،  حزب اهللهایروزهای  را در  خطر 
بودند از ما خواستار کمک و پشتيبانی شده  بسوی تهران  ،  احساس کرده و 

ما در سه روز اقامت پرالتهابمان در تهران و ديدار با نو به قدرت .  پرواز کرديم
نيافتيم،  سيدگانر را  برکافران  ،  کسی  اسالم  پيروزی  از  روشن  و  که صريح 

غرب و ارزشهای نا هنجارش سخن بر زبان نياورده باشد و قوانين شرعی و 
باشد نستوده  بازی  همجنس  و  زنا  برای  را  سنگسار  حتا  و  اجباری  . حجاب 

ميان  جمهوری اسالمی را استوار برقوانين شرع و جزا در ، خمينی و پايورانش
هلهله و شادی مردم سرمست از پيروزی انقالب و درصف نخستين آن جبهه  

در نشريه   1979هنگاميکه من در سال .  بنيان گذاردند، چپ در شرق و غرب
خود را پس از های  و شنودهها  ديده  Die Zeitو در هفته نامه    EMMAام  

درآوردم نوشتار  به  ايران  از  هنگا،  بازگشت  دراز  و  شديدترين  ترين با  م 

شدمها  ژآژگوئی روبرو  ام  زندگی  يک .  در  و  شاه  رفيقه  مرا  اينکه   "ازجمله 

يعنی راسيست بودن من از همه چيز ، و اين تهمت. بشمار آوردند "راسيست 
زنان و مردان مسلمان بودند  ها،  زيرا که نخستين قربانيان اسالميست،  بدتر بود

سرپوش گذاردن بر ،  حقيقتچشم و زبان بستن براين  .  باشندمی   و هنوز هم
غرب با سکوت .  ترور اکثريتی است از سوی يک اقليت قدرتمند وسرکوبگر

ناروائی  اين  برتمامين  نامراديها در دههها  خود  بنام  های  و  تقدس   "گذشته 

اسالمی های  چشم فروبست و رنج و درد و ستمی را که تروريست   "انقالبی  
بگونه واکنشی از سوی محرومين و ،  در الجزاير و چچن برمردم روا داشتند

و نگرانيهای کارشناسان اطالعاتی را در رابطه  ،  ستمديگان جامعه بشمار آورده
دهه   در  اسالميستی  تحريکات  گسترش  اساس ،  90با  بی  مغزی  تراوشات 

همگانی های  در آن هنگام يکی از نادرترين رسانه   EMMAنشريه  .  ناميدند
گزارش هائی را در باره خطر فزاينده ،  ان اروپابود که بارها در جامعه آلمانی زب

 1994بنيادگرايان اسالمی منتشر ساخته و بپاس اين نوشتارها بود که در سال  
ازجمله  ،  زنانی ماسک بسر کشيده به دفتر نشريه يورش برده و تمام ابزار کار

بيانيه هائی   را شکسته و از کار انداختند و آنچه را که بجا گذاشتندها  کامپيوتر
که  ،  1993با اشاره به نوشتاری در جوالی    EMMAبود زير عنوان راسيسم  

. در قلب اروپا هشدار داده شده بود ها  در آن از گسترش فزاينده اسالميست
امّا شيوه نوشتار به  ،  اين بيانيه ظاهراً همراه با تائيد و امضای فمينيستی بود

از دست خط گفته کارشناسان اطالعاتی و پليس برخورد . بود  PKKهای  ار 
زيرا که آگاه به مسائل مورد اختالف ميان  ، من از اين بابت شگفت زده نبودم

از   PKK  کُرد  "آزاديخواهانه  های  جنبش  " و  از يکسو  فلسطين  و حماس 
 . سوی ديگر چپ ذوق زده باصطالح انقالبی آلمان بودم

يزه صلح کتاب در آلمان  اعطای جا،  ديرينهای  و تجربهها  برمبنای اين دانسته
سال   پائيز  شيمل   1995در  ماری  آنه  خانم  مشهور  شناس  شرق  به 

Annemarie Schimmel  من بعنوان اعتراض نسبت .  مرا متعجب نساخت
يازيدم امضا  گردآوری  به  دست  آلمان  کتاب  انتشار  مرکز  تصميمِ  اين  . به 

با تو هم باور و بسياری از پروفسورها و نويسندگان گفتند : ما در اين رابطه  
زيرا که ترس ،  گذاريمنمی  همدل هستيم ولی امضای خود را پای اين بيانيه

کار به اينجا رسيده بود که غير مسلمانان هم در کشور خود آلمان ترس .  داريم
پروفسوری .  اسالميست را مورد انتقاد قرار دهند،  با نام و نشان خود  داشتند

 "اخوانالمسلمين  "ينار دانشگاهی از  پس از اينکه او در يک سم،  بمن گفت

Moslembruder  بود اند ،  انتقادکرده  به مرگ کرده   "جنبش  .  او را تهديد 
که در پايان قرن بيستم در مصر پايه گذاری گرديده و در  "اخوان المسلمين 

اسالميستهای  دهه ايدئولوژيک  ساختاری  بنيادهای  قرار ها  گذشته  آن  بر 
يعنی دريافت کننده ،  برخوردار از سمپاتی خانم آنه ماری شيمل،  گرفته است

است و اين بانوی شرق و اسالم شناس   1995جايزه صلح کتاب آلمان در سال  
و در پاکستان  .  با حکومتگران حزب اهلل در ايران مراودات گرم و دوستانه دارد

بخشيده ينتنيم بنيادگرای اسالمی در شهر الهور يک بلوار را بنام اين خانم ز
در اين خيابان زنان تنها با حجاب اسالمی و به همراه مرد خود اجازه عبور ،  اند

اگر درآن هنگام آن بيانيه اعتراضی نسبت به اعطای جايزه صلح کتاب .  دارند
کسی متوجه اين نکته  ،  منتشر نشده بود  EMMAبه خانم شيمل در نشريه  

که  ،  دهندمی   را به زنیای  شد که چگونه استکه يک چنين جايزهنمی  حساس
گيرنده جايزه صلح .  داندمی  در ايرانها  آيت اهللوها  خود را دوست اسالميست

کتاب بايستی سفير و يا پيام آور صلح و دانش و آزادی انديشه و بيان بوده و 
همواره ،  نه شخصی که ميزبانانش در سفرهای متعددش به کشورهای اسالمی

اندحکومتگران سرکوبگر و   بنيادگرا بوده  بهر روی .  ستمگر و يا آخوندهای 
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که بهنگام اعطای ،  موجب گرديد  EMMAنشريه  های  اين کُنش و کوشش
جايزه به خانم آنه ماری شيمل زبان به اعتراض و انتقاد از هر سو و حتا مرکز 

اما تا به امروز هنوز هم روشن نگرديده که چه  .  انتشارات کتاب گشوده شود
، دانممی  تنها اين را.  را با اِعمال نفوذ مجبور به اين تصميم کردند  کسانی ژوری

که يکی از اعضای اين هئيت نظر دهنده که نقش مؤثری را در اين راستا 
است کرده  فرووالد  ،  بازی  ولفگانگ  پروفسور   Prof. Wolfgangآقای 

Früwald يک مسيحی بنيادگرا بوده است  . 
که دراز هنگامی است که در سطح جهانی بنيادگرايان اسالمی ،  از ياد نبايد برد

و مسيحی با هم مناسباتی تنگاتنگ و همسو دارند و اين همنوائی و همگامی 
در سومين کنفرانس جهانی زنان در نايروبی   1985و همراهی را آنها در سال  

Nairobi    در آفريقا در رابطه با رهايش زنEmanzipation   بگونه مخالف
خود بروز دادند و ده سال پس از آن در کنفرانس جهانی زنان در پکن در از  

در نيويورک   2000و اين پيوند در سال  .  اين باره نقش تهاجمی تر بخود گرفتند
بگونه ايکه واتيکان و ايران دوش بدوش يکديگر و هم آهنگ  ،  ژرف تر گرديد

(Vatikan – Iran - Connection)    در رابطه با آشکارا بر ضد حقوق زنان
و حجاب و ختنه زنان برخاسته  ،  سقط جنين و سکس آزاد،  جلوگيری از آبستنی

راستا اين  در  و ،  و  تندرو  يهوديان  ميان  درازگاه  و  نزديک  مناسباتی  حتا 
دارد وجود  هم  فلسطينی  جنبش.  بنيادگرايان  در  که  زنانی  های همه 

ير و فلسطين و ديگر آزاديخواهانه و ضد استعماری و ضد کولونياليسم در الجزا
شده آزاد  سُلطه  ،  مستعمرات  برضد  بدست  تفنگ  مردان  و همگام  همدوش 

از ای  ريشهای  بيگانه مبارزه کرده و هويت اجتماعی و سياسی خود را در آميزه
، پس از پيروزی از سوی هم پيمانان خود،  مذهب و ناسيوناليسم دريافته بودند

. وشش اجباری چادر و چاقچور درآمدند يعنی مردان به پس رانده شده و بزير پ 
که از بيرون مرز در ،  رهائی بخشهای  رهبران باصطالح روشنفکر اين جنبش 

که قدرت و اختيار و يا ، خيلی زود دريافتند، را در دست داشتندها غرب سرنخ 
ساالرانه   پدر  زنان    (Patrialchal)اتوريته  رهايش  و  بيداری  سبب  به  آنان 

(Emanzipation)    آنان برای .  خانه و در جامعه مورد خطر قرار گرفته استدر
را فراسويشان قرار  انداز ديگری  بيکار چشم  با فريب جوانان  اين خطر  رفع 

هم وعده بهشت موعود را و هم زنانی را که بار ديگر بزير فرمانشان  ،  دادند
در اين کتاب خيلی روشن يک خط جدائی ميان اسالم و اسالميسم .  برده بودند

زيرا از مذهب برای کسب قدرت سياسی .  شودمی  يا سياست و مذهب کشيده  و
و تا کنون هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده که  ، گرددمی  با ترفند استفاده

اسالم در رابطه با   Monotheistisch،  چرا در ميان سه مذهب تک خدائی
 ؟ گرفته استسياست از سوی حکومتگران بيشتر مورد بهره برداری قرار 

در سرپوش گذاری بر ، بويژه پژوهشگران شرق شناس در غرب،  در اين راستا
را ای  نقش تعيين کنندهها،  بيان مواضع انتقادی نسبت به اسالم و اسالميست

در حاليکه در کشورهای آمريکا و فرانسه زبان به انتقاد از شيوه .  دارا بوده اند
بيشت روز  هر  شناسان  شرق  اينگونه  رساترکار  و  هنوز ،  شودمی  ر  آلمان  در 

است  برقرار  و شخصيت .  سکوت  مراجع  به  نسبت  اتهام  اين  آلمان  های در 
خود از مواضع علمی فاصله  های که آنان در پژوهش، دانشگاهی مطرح است

کمی های  آنرا ايده آليزه کرده و بيشترين شان خود را وابسته به کمک،  گرفته

که فرآيند آن يک برخورد ،  ی اسالمی نموده اندو کيفی حکومتگران بنيادگرا
يکجانبه و يکسويه غير علمی است و کنترلش در دست نخبگانی است که از 

اند  گرويده  اسالم  به  آن  (Konvetiert)  مسيحيت  نعمات  از  مند  بهره   و 
بيشترين اين نومسلمانان بر پايه گزارش يکی از پايه گزاران آن در .  باشندمی

مش  " مسلمانان  شورای  يعنی   Zenteral Rat der Muslime  "ورتی 
و مسيحی تازه   Murad Wilfried Hofmannپروفسور مراد ويلفريد هوفمن  

 . از سبزها و پايوران آنها هستند، مسلمان شده
و رهبران    "انقالب    "از هنگاميکه باور چپ گرايان در غرب نسبت به مقوله  

آنها کعبه آمال و ،  ها متزلزل شده استخداساالرانه آن چون مائو و چه گوارا 
ابرمردان ديگری  نو و  نو و خدايان  را در يک مذهب  اميد و آرزوهای خود 

ديروز برای آنها ويت کنگ و گاردهای سرخ سرمشق بودند .  کنندمی  جستجو
در آلمان ها  اينکه چرا تا کنون اسالميست .  خدا   و امروز سربازان اسالميست راه

برخوردار از يک همدلی و همنوائی گسترده ،  کشورهای ديگر غربیدر قياس با  
از يکسو مردم آلمان پس از گذار از .  پاسخ اش چند گونه است،  تری بوده اند

که در آميزش با ،  برندمی   کوشش بسيار بکار ،  دوران نازيسم و پايان جنگ
اَنگِ راسيستی نشان داد،  شهروندان غيرآلمانی ه و با خود را مبرا از هرگونه 

از سوی ديگر  نمايند و  با همدلی و همرائی و شکيبائی برخورد  مقوله  ،  آنها 
ويژه رشد  زمينه  يک  هم  و ای  پروتستانتيسم  گذشتگی  خود  از  گونة  به  را 

ديگری های  البته انگيزه .  انسانگرائی و مهر به بيگانه را سبب گرديده است
ساس ترحم به بيگانگانی از جمله اح. که دقيقاً روشن نيستند، هم وجود دارند

حرمت ،  که بواسطه رسم و عادات و فرهنگشان برارزش هائی چون حقوق بشر
ندارند  تکيه  انسان  آزادی  و  همنوائی .  انسانی  يک  يا  مردانه    "  و   "نره 

(Machotum  ،)يکسان قائل نيستند   که برای زن ارزش همتائی و يا حقوق
ين شيوه انديشه وری همچنين از ا.  و خوشحال از تسليم زن در برابر مرداند

،  که براين باور است ،شود  می   سوی يک فمينيسم دروغين تفاوت طلب حمايت
دوباره به ارزشهای نهادين جنسی خود   زنها طبيعتی جدا از مرد دارند و بايد

،  با آمدن نازيها.  زنان هم اين چنين بودهای  در نخستين جنبش .  دست يابند
باوران   جهان  و  رهايش  جنبش  راديکال  را  Universalistزنان   آلمان 

کردند با تکيه  می   اما آن باورمندان و زنانی که فکر.  کردندمی  بايستی ترکمی
توانند هم آورد مردان شده و سهمی می  بر ويژگی بيولوژيک و جنسی خود

ه پس خيلی زود از سوی مردان قدرت طلب ب،  مشترک و همسان داشته باشند 
شدند ادلة  .  رانده  با  و  جنسی  تفاوت  زاوية  از  زن  ويژه  طبيعت  که  آنجا  و 

سيستم ارزشی ،  گيرد و برای آن با دليل و برهانمی   بيولوژيک مورد بحث قرا 
ارزشی ديگری در باره های  بهمين روش نيز سيستم،  می گرددديگری تعيين

سکسيسم .  شودیم  خلق  "سياه پوستان    "و يا طبيعت    "يهوديان    "  طبيعت
امروز هم آن زنانی که با بريدن از مسيحيت .  و راسيسم دو روی يک سکه اند

اسالم به  آوری  روی  خود،  و  خيال  به  بگونه ،  و   نام  "رهايش    "ای  آنرا 
بهتر از يک مفعول برهنه    (با حجاب)گويند ؛ آيا يک زن پوشيده  ، می گذارندمی

که برروی آن  ،  سکه اند  وی يکنه ! آن حجاب و اين برهنه گی دو ر  ؟نيست
در پوشش حجاب به يک مرد تعلق دارند و ، زنان متعلقه مردانند، نوشته شده

 .  در برهنه گی به ديگران
يک سمبل و بعبارت ديگر پرچم   "روسری    "اسالميستی های  از آغاز جنبش

زنان آنها بوده   مجاهدين حزب اهلل و جنگ آوران راه خدا و نشانه هويت برای
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  از آن سخن بميان   نمونه ايست که   Fereshta Ludinفرشتا لودين  .  است
مجاز باشد بعنوان معلم در مدرسه  فرشتا به دادگاه شکايت برده بود تا.  آوريممی

پس از اينکه اين شکايت به نتيجه  .  با روسری حضور يافته و تدريس نمايد
آنرا ردکرد اعتراض ب  زبان ،  نرسيد و دادگاه  بلند شده  های رسانه .  از همه جا 
روزنامه   جمله  از  شکيبائی    Tazگروهی  از  برخورداری  حق  ،  Toleranzاز 

از قضاوتی محدود به يک تکه    Süddeutschezeitungزوددويچه زايتونگ  
سخن بميان  ،  ازحکمی بمانند زنجير صليب برگردن  Die Zeitو  ،  پارچه بر سر

امّا اين خانم فرشتا لودين .  ا سنديکاها تقبل نمودند هزينه اين دادگاه ر.  آوردند
او در .  مادری است بدون حجاب اسالمی  اين خانم دختر يک سفير و   ؟کيست

بهمراه شوهر آلمانی ريش   1997عربستان سعودی بمدرسه رفته و در سال  
نوشتار من .  دارش خدمت طالبان رسيده و از آنها پذيرائی گرمی شده است

که در آلمان چگونه با طرح ،  دهدمی  نشان  "دين يک نمونه  لو  "زير عنوان  

برده  "روسری    "مقوله   پيش  معينی  ساده می   سياست  و همگان هم  شود 
آيا ما و حتی قربانيان نخستين و .  شوندمی   لوحانه باآن همراه و هم آهنگ

پس از انقالب اسالمی   1979معترضين به يک چنين سياستی نبايستی از سال  
از سر پس رفته  های  آن هنگام که گاردهای انقالبی خمينی روسری  ، در ايران

همه    "روسری    "که اين  ،  يافتيممی  در،  زنان را بر سرشان ميخکوب ميکردند
آيا مگر ميليونها زن مسلمان  .  چيز هست جز يک رسم پوششی بايسته مذهبی

د داشته کنند و يا اينکه آيا زنان اين آزادی را نباينمی بدون روسری زندگی 

با خود   "روسری    "نه ! اين    ؟باشند که آنرا برسر بگذارند و يا اينکه نگذارند
يک کليت سياسی و يک ايدئولوژی را بهمراه دارد و نشان و پرچمی است که  
ستيز  هم  هنگام  همان  از  و  اند  کشيده  بدوش  آنرا  اسالميست  بنيادگرايان 

بلکه بين خود ،  مسلمانانمسيحيان ونه ميان  .  آغاز گرديده استها  فرهنگ
و اکثريت مسلمانان بدور و ناباور به بنيادگرائی اسالمی از نخستين .  مسلمانان

در آلمان چندين دهه انتقاد .  بوده اندها  قربانيان اين فناتيزم کور اسالميست
 (Tabu)ها از بنيادگرائی مذهبی و تبليغات گسترده آنان در شهرها از ناگفتنی 

که اگر هم گزارشی رسمی از ،  و سهل انگاری درباره آن تا اين اندازه بود.  بود
. کردنمی   کسی به آن توجه ،  شدمی  سوی سازمانهای اطالعاتی و امنيتی تهيه

سوسيال   Peter Frischآقای پتر فريش    1996ازجمله هنگاميکه در سال  
ا ساالنه  درگزارش  اساسی  قانون  از  دفاع  سازمان  رئيس  و  از دموکرات  ش 

بنيادگرايان اسالمی در آلمان به عنوان مشکل شماره يک برای های  کنش
، امنيت ملی در آلمان و بزرگترين خطر قرن بيست و يکم سخن بميان آورد
.  حتی يک خبرنگار هم درباره آن نه پرسشی کرد و نه چيزی در باره آن نوشت

،  نويسندمی باره نئونازيهافراوان در ، گروهی آلمان با ميل و رغبتهای رسانه 

خواهند دنيا را می  "اهلل    "اما در باره يک شکل ديگری از نازيسم که بنام  
چشم ،  و آنرا بزير سلطه اسالميستی خود در آورند   بسوی رستگاری رهنمون 

بلکه در ،  آنها حتا به اين خاموشی بسنده نکردند. و گوش و زبان فروبسته اند
. اسالميستی را ايده آليزه هم کردند های  انه جنبش ساده گراينوشتارهای خود

شود می   ازجمله در برابر پرسش در باره اينکه در مدارس قران چه چيز تدريس
 و آموخته ميگردد و يا در مساجد اسالمی در شهرهای آلمان چه چيز تبليغ

نبايد تجاوز کرد و شکيبا ،  کنندمی آزادی مذهب  به حريم  پاسخ که  اين  با 

Toleranz  که اين مدارس در ترکيه  ،  ناگفته نگذاريم.  بسنده شده است،  بود
و بنيادگرايان  ها  گسترده مالی دولتهای  قدغن است و اين مدارس با کمک
بيش از دو دهه است که زنان  . شوندمی  اسالمی در گوشه و کنار جهان اداره 

رار در کشورهای اسالمی در صف نخستين قربانيان بنيادگرايان اسالميست ق
امّا در باره ستمی که ،  دارند و بيشترين اين زنان نيز خود به اسالم باور دارند

برآنها روا رفته است در غرب بويژه از سوی سياست کمتر زبان به اعتراض  
 .  است گشوده شده

همواره در خط نخستين تجاوز .  شودمی  زنان که با نام آنها همه چيز آغاز،  بله
داشته اند و بدنبال قرار ،  مردساالران معتاد به اقتدار طلبیو حق کشی از سوی  

ای که برخی در برهه هائی از زمان خود هم بگونه )آنها يهوديان و روشنفکران  
اند بوده  و  (عامل  با ميل  آنچه که  نوقبا مطابقت   مردانهای  خواسته و همه 

های اناگر احساس همدردی و همنوائی برای نيمی از انس،  بهر روی.  ندارد
در کمترين اش بايد اين حقيقت شناخته  ،  يعنی زنان وجود ندارد،  اين جهان

تجزيه ناپذير است و سرنوشت زنان همواره ميزانی   "حقوق بشر    "  شود که 
. کنيممی که در آن زندگیای است برای داد و دادگستری جامعهای و شناسه 

ستم روا دارند و او را که در آن مردان بتوانند برانسان ديگری  ،  يک جامعه
مرديکه عادت .  آلوده به دادکُشی است،  از تخمه،  چون زن است ،  حقير کنند
برای همنوع و بيگانة  ،  که مادر و خواهر و همسر خود را حقير کند،  براين دارد

 .  ناآشنا هم هيچگونه احساس همدردی ندارد
ترسی که وجود ،  ترسی گران بر غرب سايه افکنده است   2001سپتامبر    11از  

ها آيا اين ترس در اين ميان در غرب چشم.  امّا به آن توجه نشده بود، داشت
،  شک بدين علت .  ورزممی  من بآن شک  ؟باز کرده استها  را به روی واقعيت 

بررسی  در  انگيزة های  که  نقش  در  و  پسيکولوژيک  گون  گونه  پژوهشی 
(Motive)  مه چيز بزبان آورده ه  ،عامل فاجعة يازده سپتامبرهای  تروريست

و آن سازه .  روشن ترين آنهاست ـ سخنی گفته نشد  امّا ازيک چيز ـ که ، شد

در .  است  "مرديت    "  (عامل) را  برزن  اقتدار خود  بويژه  که  مرديتی  اين  و 
های عنصری است که از آميزه نابسامانيها و نامراديها مايه،  بيندمی  مخاطره
روان  .  سازدمی   انفجاری بيمارگونه  اين مرديتِ  با خود عاشقی  پريش همراه 

Narzismus   که در آغاز قرن بيست و يکم و نه تنها ،  و کينه توزی به بيگانه
غربی هم کم و بيش های  دموکراسیبلکه در،  در کشورهای بنيادگرای اسالمی

 .  بدور مانده استها سازه ايست تعيين کننده که ازچشم، شيوع دارد
که کاروان مدنيت به کدامين سو روان  ،  اهد گرديددر سالهای آينده روشن خو

و يا همچنان در جهت مرديت و مردساالری ها  بسوی انسانيت و آگاهی ،  است
 .  بتابدها تواند بمانند نوری برتاريکی می  اين کتاب. و تاريکی ها
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بمنظور   ،رژيم مالّها شبکه و تشکيالت وسيعی  ،پس از بقدرت رسيدن خمينی
دهها مرکز آموزشی برای .  بوجود آورد  ،صدور انقالب اسالمی و همچنين ترور

های تعليم آموزش.  وجود دارد  ،در سراسر ايران  "ترور مقدس    "تعليم سربازان  

. اتحادی نا مقدس.  بخشی از برنامه آموزشی اين اردوگاههاست  ،قران و کشتن

از کار با .  شودمی  اردوگاهها به جنگجويان راه خدا همه چيز ياد دادهدر اين  
ربائی  ،کالشينکف هواپيما  فنون  و  اصول  ويژه .  تا  کماندوهای  اردوگاه 

در نزديکی هزارکيلومتری شرق تهران   ،در اردوگاه وکيل آباد  ،هواپيماربائی
 . قرار دارد

پس از   ،KU 422اولين توقف هواپيمای    ،همچنان که در پيش گفته شد
 .  در مشهد بود  ،در بانکوک 1988ربودن آن در سال 

امّا امروز .  شدندمی   اسرای جنگی عراق نگهداری  1984در اين اردوگاه تا سال  
در اين .  بينندمی   جنگجويان متعصب حزب اهلل در آنجا تعليمات هواپيماربائی

 ( جمبوجت)  747و    727  ،707اردوگاه عمدتاً به روی هواپيماهای مدل بوئينگ  
 ...  شودمی آموزش داده

اردوگاههای زير عملکرد ويژه   ،در کنار اين آموزش ترور در نزديکی مشهد
  :ای در شبکه ترور قدرتمندان تهران دارند

تهران  ـ شمال  در  منظريه  آموزش .  اردوگاه  مرکز  بزرگترين  اردوگاه  اين 

است کادرهای    900حدود  .  تروريسم  مقدس  "نفر  اين محل   "  جنگ  در 
 . بينندمی آموزش

تابستان   را   1987در  اردوگاه دوره خود  اين  زنان در  تروريست  اولين گروه 
طبق اطالعات منابع ) امر در اين مورد اين است که  ترين  جالب.  بپايان رساندند

يعنی   ،زن نخست وزير پيشين ايران  ،رئيس و طراح اصلی اين اردوگاه  (غربی
 . باشد، مییهمسر آقای حسين موسو

بعنوان دژ مراکز   ،کيلومتری شمال شهر مقدس قم  45در    ،ـ اردوگاه صالح آباد
 . اين اردوگاه تحت فرماندهی سپاه پاسداران است. آموزشی ترور شهرت دارد

بهشتيه اردوگاه  در  تهران  20در    ،ـ  غربی  شمال  واحدهای   ،کيلومتری 
 تروريستی های آموزش  ،کماندوئی زنان حزب اهلل از کشورهای عربی مختلف

آمريکائی و لبنانی که با   ،زنان ايرلندی  "زنان ترور    "در ميان اين  .  بينندمی
 .  شوندمی ديده اند،همسران ايرانی ازدواج کرده

پيش   "جنگجويان جنگ مقدس اسالمی    "ـ واحدهای کماندوئی انتحاری  
انتحاری در شبه جزيره   ،در مرکز عملياتی شهيد چمران  ،از شروع عمليات 

 ، همچنين  ،در اين مرکز.  شوندمی  برای آخرين بار شستشوی مغزی  ،بوشهر
حمله به   ،وظيفه اين خلبانان انتحاری.  شوندمی  خلبانان انتحاری تعليم داده

در صورت   1980ـ    1988در سالهای    ،کشتيهای ناوگان آمريکا در خليج فارس
 . هدفهای ايرانی در خليج فارس بودحمله آنها به 

تمامی مراکز و اردوگاههای آموزشی تروريسم در ايران زير نظر يک نفر مال 
 ،او خودش به اصول.  گيردمی   شود که آموزش قران نيز توسط او انجاممی  اداره

برای اين امر متخصصين الزم وجود .  فنون و ابزار مدرن نظامی کاری ندارد 
 . دارند

متخصصين بلغاری   ،پرسپوليسهای  در نزديکی ويرانه   ، گاه مرودشتـ در اردو

نحوه استفاده از مواد   "جنگجويان مقدس اسالم    "به    (سابق) و آلمان شرقی  
 . دهندمی  منفجره و همچنين تيراندازی ياد

متخصصين کره شمالی و ويتنام مسئول شستشوی مغزی ويژه کماندوهای 
ين اين مراکز بايد به خدا و خمينی سوگند تمامی داوطلب.  باشندمی  انتحاری

شاگردان اين .  هستيد  "شماها نوک پيکان پيروزی جهانی اسالم    "  :ياد کنند
 .  شوندمی مراکز چنين شستشوی مغزی داده

ابتدا قرائت .  شودمی   صبح شروع  5برنامه روزانه اين مراکز هر روز از ساعت  
تراشيدن ريش .  سپس دوش  ،بدنیدقيقه ورزش و تربيت  90بعد . قران است

.  بعد نماز.  تمرين تيراندازی  ،ظهر  12پس از صبحانه تا ساعت  .  ممنوع است

به هنگام غروب آفتاب بسياری از مردان آماده .  ويژههای  بعداز ظهر آموزش
يک نفر  ،رئيس شبکه تروربين المللی کادرهای شيعه. اجرای عمليات هستند

 . ی خسروشاهیآيت اهلل سيد هاد :روحانی است
. طرفداران و مريدان خمينی استترين  ساله يکی از سرسخت  59اين آيت اهلل  

طرفداران انقالب اسالمی شهرت ترين  او به عنوان يکی از فعالترين و متحرک 

مرکز جهانی   "در رأس تشکيالت    1987قدرتمندان تهران او را در سال  .  دارد

اسالمی  های  جنبش دادند  "آزادی بخش  امر.  قرار  اين  سازمانهای   ،بدنبال 
اطالعاتی غرب مطمئن بودند که عمليات تروريستی شيعيان به مقدار زيادی 

آيت اهلل خسروشاهی تا .  و همچنين هواپيما و آدم ربائی.  افزايش خواهد يافت
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او در همان موقع هم دارای ارتباط .  سفير ايران در واتيکان بود  1983سال  
 .  و متعصب در سراسر اروپا بودوسيع با شيعيان بنيادگرا 

اش   "آزادی بخش اسالمی  های  مرکز جهانی جنبش  "آيت اهلل خسروشاهی   
   :را به شش اداره تقسيم کرده است

 ـ دفتر ارتباط برای ايرانيان ساکن اياالت متحده آمريکا  1
 ـ مراکز عملياتی در اروپای غربی   2
 ـ مراکز عملياتی برای منطقه خليج فارس  3
و از جمله ارتباط باگروگان گيران )ـ دفتر ارتباطی با برادران شيعه در لبنان    4

  (در لبنان
 ـ دفتر تماس برای آمريکای التين   5
 ـ دفتر ارتباطی برای بنيادگرايان اسالمی در منطقه آسيا   6

ندارند مالی  پر است.  کماندوهای شيعه کمبود  ميليونها .  خزانه مالّها کامالً 

آيت اهلل . کندمی کمک  "جنگ مقدس   "به صدور اين    ،کمکهای مالیدالر  

ميليون دالر   2/3مبلغ    1984در ماه مه    "بنياد شهيد    "رئيس    ،مهدی کروبی
اين مبلغ خرج تدارکات ربودن هواپيمای .  به حزب اهلل در لبنان پرداخت کرد

TWA  عاتی اطال ،منابع اطالعاتی اسرائيل. در بيروت شد 1985در تابستان
الفرد اشميت   (گروگان)در دست دارند که دولت آلمان فدرال برای خريدن  

به حساب    (شود ده ميليونمی   گفته)چندين ميليون    "بنياد شهيد    "مارک 
روشن .  اين پول نيز به حسابحزب اهلل واريز شده است.  پرداخت کرده است

 . شودمی  است که اين امر از طرف دولت آلمان در بُن انکار
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نبردی پنهانی بر عليه ايرانيانی که  ،در شهرهای اروپای غربی 1980از سال 
 .  جريان دارد ،نسبت به رژيم خمينی در اپوزيسيون هستند
انجام ايرانی  ترور  واحدهای  توسط  به  .  گيرندمی   عمليات  نفوذ  آنها  تاکتيک 

  :گيردمی  اين امر به دو دليل انجام. گروههای مهاجر ايرانی استدرون 

 ـ اين عمل پوششی است برای واحدهای تروريستی  1
شود جوانان ايرانی را در جهت اين اهداف مخفی با خود همراه می   ـ کوشش  2

اِعمال فشار به روی خانواده ايرانيان مهاجری   اين عمل عمدتاً از راه.  سازند
 .  پذيردمی کنند انجاممی  ايران زندگی که هنوز در

ساله    24پسر    ، نورالدين نبوی  ،قربانی کماندوهای تروريستی ايرانیترين  جوان 
که پس از به قدرت رسيدن    ،است  (ساله  58)مهندس محمد علی توکلی نبوی  

پدر او يکی از مخالفين سرشناس حکومت خمينی .  خمينی ايران را ترک کرد
در   1987جسد هر دو در تاريخ دوّم اکتبر  .  کن لندن بوددر جمع ايرانيان سا

در يک .  هر دو به ضرب گلوله کشته شده بودند.  منزل مسکونی اشان پيدا شد

پاسداران انقالب  "گروه  ،خبری بين المللیهای خبر تلفنی به يکی از آژانس 

 .  خود را مسئول قتل اعالم کردند "سربازان امام خمينی  "و  "اسالمی 
هزاران   ،پاريس و يا ديگر شهرهای اروپايغربی  ،مانند شهرهای بُن  ، لندن نيزدر  

کشور را ترک  ،پس از سرنگونی شاه ها،خيلی. کنندمی  شهروند ايرانی زندگی
شدند.  کردند خارج  کشور  از  خمينی  حکومت  هنگام  به  ديگر  ای  در .  عده 

اين تعداد هزاران به  .  ايرانی در لندن اقامت دارند  3000شرايط فعلی حدود  
از .  بايد اضافه نمود  ،کنندمی  که با ويزای موقت در لندن زندگی  ،نفر ديگر را

 . جمله اين گروهها دانشجويان طرفدار و مخالف خمينی هستند 
مخالفين حکومت خمينی   ،1987پس از قتل پدر و پسر نبوی در دوّم اکتبر  

مالّ حکومت  ترور  کماندوهای  فعاليتهای  ادامه  نابودی   ،هانگران  هدف  با 
 .  مخالفين و منتقدين حکومت آيت اهلل بودند

در پاريس يک توطئه بمنظور به قتل رساندن آخرين نخست  ،1980در سال 
دو تن از   ،يکسال پس از آن.  شاپور بختيار با شکست روبرو شد  ،وزير شاه

در لندن به هنگام انتقال بمبی به درون    ،اعضای يک واحد کماندوئی ترور
 .  کشته شدند ،در اثر انفجار پيش از موقع بمب ،ک اتوموبيلي

يک تيم ترور چهار نفره ايرانی توسط پليس انگلستان  1984در ماه مه سال 
 . شودمی  دستگير

اين   ،يکی از افسران نيروی دريائی ايران که به انگلستان پناهنده شده بود
 . گذاردمی اطالعات را دراختيار پليس

پدر فاضلی .  شودمی   توسط انفجار بمبی کشته  ،بيژن فاضلی  ،1986در آگوست  
 . تهيه کننده فيلمهای تبليغاتی عليه رژيم خمينی بود

يکی از   ،آقای امير پرويز  ،در اثر انفجار يک بمب در اتومبيل  1987در ژوئيه  
 . شودمی دت مجروحبه ش ،مخالفين خمينی در لندن

پاريس در  خمينی  ،همچنين  رژيم  برعليه  مقاومت  جنبش  مرکز   ، يعنی 
 . کماندوهای مرگ مالّها به عمليات بسيار زيادی دست زدند

به    ،و برادرش حسين اويسی  تيمسار غالمعلی اويسی  1984در فوريه سال  
 ، اين ژنرال خود دارای شهرتی بسيار بد.  دست مأموران تهران به قتل رسيدند

در زمان    "نظم و قانون    "طرفداران حکومت  ترين  به عنوان يکی از سرسخت 
 ، سفير امارات متحده عربی در پاريس  ،1984در فوريه همان سال  .  شاه بود

 . دبه دست گروههای مرگ مالّها به قتل رسي ،خليفه المبارک
را تحکيم  ايران  دولت فرانسه تالش بسياری نمود که روابط خود با دولت 

اخراج شدند.  بخشد فرانسه  از  مخالفين خمينی  از  ای  عده  نقض .  حتی  امّا 
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از جانب  المللی و همچنين نقض روابط و مناسبات ديپلماتيک  بين  قوانين 
ادامه يافت  ،ايران ژوئيه سال سرانجام روابط پاريس و تهران در  .  همچنان 

و هاپس از رو شدن نقش و شرکت ايران در يک سری بمب گزاری  ،1987
که بار سنگينی بر دوش دولت فرانسه    ، عمليات خرابکارانه در خاک فرانسه

بود به نقطه اوج خود رسيد که مأمورين .  قطع شد  ، شده  اين بحران زمانی 
سفارت رسمی  مترجم  از  بازپرسی  و  احضار  خواهان  فرانسه  ايراندر   قضائی 

 ها، او مظنون به دخالت در يک سری بمب گزاری .  شدند  ،آقای گرجی  ،فرانسه
 .  در پاريس بود ،86و سپتامبر  85در دسامبر 

اين امر موجب .  برد  "پناه    "به سفارت ايران    ، گرجی برای فرار از بازپرسی
فرانسه پليس  توسط  سفارت  ايران.  شودمی   محاصره  اقدام   ،دولت  يک  در 

ج راتالفی  خارجش  دنيای  با  فرانسه  سفارت  رابطه  طريق   ،ويانه  از  عمالً 
بحران ميان دو   اين  ،در اين ميان.  کندمی  قطع  ،محاصره ساختمان سفارتخانه

های گرجی به تهران فرستاده شدو محاصره نمايندگی.  کشور حل شده است

 . ديپلماتيک طرفين لغو شد
موفق به کشف و دستگيری اعضای يک   ، 1987در سپتامبر    ،مقامات ايتاليائی

جزء افراد اين گروه قاتلين حرفه ای وجود داشتند .  شوندمی   باند قاچاق اسلحه
ايران و   ،باضافه اعضای مافيا.  باشندمی   که مورد حمايت و پشتيبانی دولت 

مواد مخدر و  اسلحه  قاچاق  ايتاليا.  همچنين دالالن  پليس  گزارشات   ،طبق 
 ها از اينطريق در اختيار گروههای چريکی و تروريستی ايتاليا اسلحه قرار مالّ

 . دادندمی
شاپور بختيار از طرف يک گروه   ،آخرين نخست وزير شاه  1991در ششم اوت  

ايرانی مرگ  رسيد  ،کماندوئی  قتل  بختيار.  به  منابع   ،شاپور  گفته  به  بنا 
ايرانی اپوزيسيون    ،اپوزيسيون  شخصيت  مرگ دوازدهمين  از  پس  که  بود 

 ،کاظم رجوی .  شدمی   قربانی يک قتل  ،و به قدرت رسيدن رفسنجانی  ،خمينی
رهبر سازمان مجاهدين خلق نيز از جمله اين قربانيان   ،برادر مسعود رجوی

بختيار.  است قتل  از  سوئيس  ،پس  در  او  منطقه    ، قاتلين   –  Thonekدر 

Vallard  اين امر برای مقامات قضائی و همچنين سازمان  .  شوندمی  ناپديد
فرانسه   نبود  DSTاطالعاتی  در .  عجيب  سلطنت  سرنگونی  از  که پس  زيرا 

سوئيس تبديل به مرکز اصلی فعاليتهای سازمانهای اطالعاتی و امنيتی   ،ايران
در اين ميان  .  اين امر در زمان آيت اهلل خمينی شروع شد.  ايران شده است

ئيس از يک شبکه و پايگاه گسترده لجستيکی بسيار خوب تهران در خاک سو 
بمنظور   ،اين پايگاه در درجه اول در خدمت حکومت مالها.  بهره مند است

 .  انتقام جوئی از اپوزيسيون است
 Chemin Petit - Sacconek  در خيابان  ،در يک ساختمان بی نام  ،در ژنو
 ، اطالعات و امنيت ايرانسازمان    "انترکنتيننتال  "در نزديکی هتل    28شماره  

. مخفف وزارت اطالعات و امنيت کشور است  ،واواک.  و واواک مستقر است

اين مرکز که در زمان خمينی تأسيس .  در ژنو قرار دارد  ،مرکز واواک برای اروپا

امور   حساس    "شد  انجام  "بسيار  را  ايران  اسالمی   :دهد می   جمهوری 
خبری اپوزي  ،اطالعاتی  ،فعاليتهای  اسلحهتعقيب  خريد  و  در .  سيون  واواک 

طبق اطالعات سازمان  .  همکار است  10000شبکه جهانی اش دارای حدود  
از روی کار .  ميليون دالر در سال است  20بودجه واواک    ،سيا واواک پس 

از مامورين سازمان اطالعات و   ،آمدن خمينی در به خدمت گرفتن بخشی 
دفتر واواک در ژنو را يکی از   ،سيا.  شرمی نداشت  ،امنيتی ايران در زمان شاه

اين دفتر مهمترين محل تصميم گيری بمنظور .  داندمی   مراکز حساس و مهم
اروپا در  ايران  اپوزيسيون  بردن  ميان  منطقه .  باشدمی  از  در  ايران  دولت 

Conches  فرانسه نزديکی مرز  به مساحت    ، در  زمينی  هکتار   2000دارای 
محافظت  گران  و  بزرگ  دقيق  بسيار  ايمنی  دستگاههای  توسط  که   است 

دستگاههای اطالعاتی غربی معتقدند که اين محل در درجه اول به . شودمی

امن    "عنوان   خانه  و  اروپا   "پايگاه  در  خمينی  اطالعاتی  سازمانهای   همه 

اطالعات.  دباشمی همچنين   Conches  ،بنابراين  و  آموزش  مرکز  همزمان 
مأمورين سوئيسی در باره فعاليتهای مأمورين اطالعاتی .  برنامه ريزی است

سکوت مطلقاً  اند  ايران  سازمانهای .  کرده  همچنين  و  ايران  اپوزيسيون 
اطالعاتی همواره از فعاليتهای مأمورين اطالعاتی مالّها در سوئيس شکايت 

 . رنددا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال    22در   رجوی  1990ژوئن  کاظم  قتل  پرونده  تحقيق  آقای   ،قاضی 
Roland Chatelin  مدارک   ،اسناد.  گزارش کار و تحقيقات خود را اعالم کرد

او پس از دو ماه .  باشندمی   همگی نشانگر نقش ايران در اين قتل  ،و دالئل
نحوه عمل و برنامه ريزی قتل را چنين   ،تحقيقات به روی اين پرونده قتل

 ،اولين مأموريت.  نفر در عمليات شرکت داشتند  13مجموعاً    :کندمی   ترسيم
تمام .  انجام داده است  1989در سال    ،گروه مرگ  ،يعنی مأموريت شناسائی را

 "پاسپورت خدمت    "کسانی که در توطئه قتل رجوی شرکت داشتند دارای  

مهر   ويژه    "با  اند  "فرستاده  بوده  ايران  اسالمی  در .  جمهوری  آنها  اکثر 
آوريل کاظم رجوی   24گروه کماندوئی که در  .  ژنو سکونت داشتندهای  هتل

 Chatelainقاضی تحقيق آقای . متشکل از چهار نفر بودند ، را به قتل رساند
دالئل و شواهد بسيار زيادی مبين   :رساندمی   گزارش را با جمالت زير به پايان

 "مرکز دولتی    "تقيم و يا غير مستقيم حداقل يک و يا چندين  شرکت مس
 .  باشندمی جمهوری اسالمی ايران در قتل کاظم رجوی

 "ای از نوع و شيوه    "نمونه    "نوع به قتل رساندن کاظم رجوی به عنوان  
به    Chatelainزيرا که قاضی  .  سازمان اطالعات و امنيت ايران است  "کار  

بسيار های توانست تشابه   ،ره پرونده قتل کاظم رجویهنگام تحقيقاتش در با
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يکی از خلبانان پيشين   ، ميان اين قتل و قتل احمد مرادی طالبی  "نزديکی    "
 . را اثبات کند ،به قتل رسيد ،در شهر ينو ،1987اوت  10که در تاريخ  ،ايرانی

دقيقاً همان شيوه   ،گويا  ،نوع و شکل به قتل رساندن دکتر بختيار در پاريس
بمنظور   ،به عالوه تالش پيگير قاتلين بختيار.  باالست  کار در دو قتل ذکر شده

برای قاتلين   "مراکز امن    "تائيد کننده مجدد وجود    ،رسيدن به خاک سوئيس
 که در سوئيس خدمت  در تشکيالت مأمورين ايرانی. ايرانی در سوئيس است

تکرار  ،کنندمی نام همواره  از قتل کاظم رجوی دفتر .  شوندمی   چندين  پس 
سيد محمد   ، سازمان مجاهدين در پاريس اعالم داشت که سفير ايران در بُرن

 .  شخصاً براين عمليات نظارت داشته است ،مالک
بيهوده تالش کردند تا از تصويب اعتبارنامه سيد   ،1988در سال  ،آمريکائيان

زيرا طبق اطالعات .  ری کنند به عنوان سفير ايران در بُرن جلوگي  ،محمد مالک
آمريکائی در های  او يکی از عوامل اصلی گروگانگيری ديپلمات  ،آمريکائيان

 .  باشد، می 1979در سال  ،ايران
سازمان تشکيالت  در  کليدی  نقش  که  هائی  شخصيت  از  ديگر  های يکی 

او در کنسولگری .  باشدمی  صديقی ميبدی  ،اطالعاتی مالها در سوئيس دارد
. کنندمی   ژنو مشغول کار است و مأمورين واواک زير دست او فعاليت  ايران در

اصلی های  سازمان مسئول  ميبدی  صديقی  که  معتقدند  غرب  اطالعاتی 

 "دفاتر خارجی    "ميبدی ازجمله برفعاليتهای  .  باشدمی  جاسوسیهای  فعاليت
که به    ،هيچ عملياتی.  کلن و يا وين نظارت دارد  ،مانند پاريس  ،مهم در اروپا

بدون نظر اين مرد با تجربه انجام نمی   ، مطرح است  "عمليات ويژه    "عنوان  
 ، صديقی ميبدی  ،و رئيس واواک در خارج  ،در کنار سيد محمد مالک.  گيرد

سازمان هم  ديگر  نفر  جلبهای  يک  خودش  به  را  جاسوسی  . کندمی   ضد 

ناصری .  در ژنو  ،دولت ايران در سازمان ملل متحد  نماينده  ،سيروس ناصری
بسيار حساس و مورد اطمينان تشکيالتی است که رژيم های  از جمله حلقه

 . مالها بمنظور پيگرد مخالفين خود بوجود آورده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجاهدين معتقدند که ناصری سازمانده قتل يک خبرنگار ايرانی مخالف در 
سال   در  می 1981نيورک  ايرانهای  سازمان.  باشد،  شبکه    ، اطالعاتی  و 

تقريباً بدون دردسر   ،با وجود موارد سوءظن بسيار ،جاسوسان اش در سوئيس
سوئيس .  دهندمی خود ادامههای  به فعاليت  ،و مزاحمت از جانب دولت سوئيس

اين تشکيالت .  يک کانون اصلی تدارکات و لجستگی واواک در اروپا است
گروهای   ،پناگاه جاسوسان  ها،رنامه ريزی و سازماندهی قتلدر سوئيس محل ب

بی امان بمنظور پيگرد و نابودی   ترور و گردانندگان اصلی آنها در مبارزه ای
 .  افراد و گروههای مخالف رژيم تهران است

سه نفر از کادرهای   1992در سپتامبر  .  واحدهای ترور رژيم در آلمان نيز فعالند
به   ،در يک رستوران يونانی در برلين  ،دمکرات کردستان ايرانرهبری حزب  

فتاح   ،دبير کل حزب  ،کشته شدگان عبارتند از دکتر شرفکندی.  قتل رسيدند
بعالوه   ،نماينده حزب در آلمان  ،عبدلی نماينده حزب در اروپا و همايون اردالن

 . نوری دهکردی از ياران و دوستان نزديک شرفکندی
نيز در   ،زب دمکرات کردستاندبير کل پيشين ح دکتر عبدالرحمان قاسملو 

 ،مظنون به قتل قاسملو.  قربانی يک قتل وحشيانه شد  ،در وين  ،1989ژوئيه  
ايران بگريزند و در اطريش  به  از قتل توانستند  ايرانی هستند که پس  سه 

است شده  آنها صادر  دستگيری  و  جلب  تحقيقات .  حکم  و  اطالعات  طبق 
در اينکه علت   ،در اداره کل آگاهی آلمان  ،ويژه ميکونوسنفره    69کمسيون  

طبق  .  جای هيچگونه شک و شبه ای وجود ندارد  ، قتل برلين سياسی است
مسئولين قتل ميکونوس را بايد در حکومت  ،اين اطالعات و نتيجه تحقيقات

سازماندهی و انجام اين قتل در دست سازمان اطالعات و امنيت .  تهران يافت
امّا نقش اصلی . حزب اهلل بوده اند  قاتلين از گروههای ترور. ر داشتايران قرا

دارابی ای  23  ( ايرانی)  ،را کاظم  و  .  کردمی  بازی  ،ساله  خواستها  نماينده  او 
اتومبيل عمليات را تدارک ديد و به  .  منافع حزب اهلل در برلين است دارابی 

لبنانی دستمزد پرداخت کرد  بُ.  قاتلين  برلين آشکارا  عد تروريسم دولتی قتل 
بيرحمانه به تعقيب و هااين قتل نشانگر آن است که چگونه آيت اهلل .  يافت

قتل برلين همچنين .  پردازندمی  نابودی دگرانديشان ايرانی در خارج از کشور
 . ضربه ای است بر عليه سياستهای دوستانه دولت آلمان با ايران
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  ج          ع            
 سپهر آريا پور 

 
فکر تجدّد در ايران بعد از شکست از روسيه و از دست رفتن بخش بزرگی از 

می  مطرح  ميرزا  عباس  توسط  نماينده شود.  کشور  به  ميرزا  عباس  سخنان 
در   P. A. Youbertناپلئون   به ضعف خود  ايرانيان  که  است  اين  از  حاکی 

گشتند که از اين ای میاند و دنبال راه چارهمقايسه با اروپائيان پی برده بوده 

چه قدرتی است که به شما برتری و مزيتی که    "بُن بست نجات پيدا کنند:  
کند؟ علت ترقی روز افزون شما و ضعف مدام ما مینسبت به ما داريد عطا  

چی است؟ آيا مشرق زمين از لحاظ جمعيت حاصلخيزی و ثروت کمتر از اروپا 
برما می  شما  به  رسيدن  از  قبل  که  اشعه خورشيد  آيا  و  تأثيرات است؟  تابد 

مفيدش روی سرما کمتر است. .. اجنبی حرف بزن با من بازگوی که برای 

  "نيان از خواب غفلت چه بايد کرد؟ بيدار کردن ايرا
و   گذشته  سالهای  اينکه  گو  است.  نشده  داده  کنون  تا  ميرزا  عباس  جواب 

 "خصوصاً بعد از انقالب نويسندگان ايران از جمله آقای زيبا کالم در کتاب  

چرا ايران عقب ماند و   "و يا آقای علمداری در کتاب    "ما چگونه ما شديم  
هر کدام   "تجدّد و تجدّد ستيزی    "ای ميالنی در  و يا آق   "غرب پيشرفت  

 اند از جهتی به اين سئوال پاسخ دهند. سعی نموده 
ايران در هاله تا کنون متأسفانه عامل اصلی عقب ماندگی  ابهام ولی  از  ای 

مانده است. علت اين را قدرت روحانيون شيعه از طرفی و ضعف روشنگران  
 و ملی از طرف ديگر بايد جستجو کرد.   ها اعم از چپ ، راستاز کليه طيف

ای بدون هيچ گونه شکی روابط زيربنائی در رشد جامعه و تجدّد نقش عمده
دارند ولی اين فقط روی يک سکه است. روی ديگر سکه که خرد ، تسامح ،  
فردگرائی ، تجدّد در عقائد و افکار است و تا زمانيکه آنها در جامعه مورد نظر 

 گاه به روشنگری و تجدد نخواهيم رسيد.  قرار نگيرند هيچ 
برای روشن شدن اين مطلب بايد علل و موانع خرد ، تسامح و فردگرائی را 
در جامعه ايران بشناسيم و بعداً در رفع اين موانع کوشا باشيم. تا زمانيکه اين 
موانع وجود دارند نه با ساختن دانشگاه و نه با تغيير لباس ، کفش واکس ، 

وات ، پپسی کوال ، موزيک پاپ ، تلفن ، فاکس ، کامپيوتر و. .. به عينک ، کر
مطرود  غربی  سمبل  عنوان  به  هم  را  آنها  بلکه  رسيد  نخواهيم  روشنگری 

ای که تفکر مذهب تماميت خواه شيعه تا اعماق آن ريشه  دانيم. در جامعهمی
بحثی توان از روشنگری  زند با چه مجوزی می دوانيده است و حرف آخر را می 

به ميان آورد. برای ورود به آن بحث بايد ابتدا با نظريات روحانيت شيعه آشنا 
شويم. بعداً کندوکاوی در تفکرات روشنگران عصر ناصری بنمائيم. اگر اين 

توان راه به سوی روشنگری را پيدا دو طيف مورد بررسی قرار گرفت بعداً می
 پردازيم.  کرد. در اين بحث فقط به تفکرات روحانيون می 

برای آشنائی با نظرات روحانيون شيعه در رابطه با روشنگری نظری به تفکرات 
 1320اندازيم. آقای خمينی در کشف اسرار که در سالهای  آقای خمينی می

بيخردان مملکت دين "گويد:  چنين می  202منتشر کرده است در ص   ای 
شود. همين بهشت روی زمين است و آن با دست پاک روحانی تأسيس می 

روحانی نيمه جان که شما خارخسکها بنکوهش آنان برخاستيد دوثلث از اين 
اداره می  دارند  بی سر و صدا  را  آن  از  بيشتر  يا  از آن  کشور  کنند شما خبر 

گذاشتيد همه افراد با روحانی مرتبط  نداريد. اگر شما فتنه انگيزان بيخرد می
داشتيم. يک مدرسه از روحانيت می  ها را از جهان برشوند احتياج به شهربانی 

  "دهد. به قدر صدها شهربانی کار انجام می 
با  اول بهشت روی زمين  بيان آقای خمينی کامالً مشهود است که  اين  از 

شود. ثانياً غير روحانی مايه فساد است و شرارت. ثالثاً دست روحانی ساخته می 
ادت جهان هستند و بهروزی روحانيون نه تنها مايه سعادت ايران بلکه مايه سع

به دست روحانی امکان پذير است. با داشتن چنين تفکری جای غير روحانی 
گويند. آقای خمينی در کشف بيخرد کامالً مشهود است. و امّا روحانيون چه می 

پيغمبری که برای رفتن مستراح و خلوت کردن    "نويسد:  می   107اسرار ص  
آورده و   با زن و شيردادن يک طفل چندين حکم فرمان آسمانی  و  خدائی 

حال   "برای هيچ چيز کوچک و بزرگ نيست مگر اينکه تکليف معين کرده.  
ای که  با چنين تفکراتی آيا جائی برای خرد ، عقل و فردگرائی هست؟ جامعه

و  است  شده  معين  آنان  تکليف  مرگ  تا  شيرخوارگی  زمان  از  آن  افراد 
د پاسخ  مرگ  با  آن  از  انحراف  میکوچکترين  تجدد اده  از  بحثی  چه  شود 

توان کرد؟ اگر شخصی به خود اجازه دهد که حتی سئوالی در اين زمينه  می

اشخاصی که    ":  105دهند. کشف اسرار ص  بکند جواب آن را اين طور می 
کنند در حضور هواخواهان دين اعدام کنند و اين فتنه  ها را می اين ياوه سرائی 

اين خطاب آقای   "تند از زمين براندازند.  جويان را که مفسد فی االرض هس
در سالهای  است  داده  اجازه  به خود  که  است  زاده  آقای حکمی  به  خمينی 

شمسی از روحانيون سئواالتی بکند به نام پرسشهای هزار ساله. آقای   1320
ای را بنام مفسد فی االرض به مرگ محکوم کرده خمينی در همان سالها عده

ها را در مالء عام اعدام کنند همان کاری که اکنون  خواست که آنبود و می 
دهند. باز آقای خمينی در کشف اسرار ص  سال است در ايران انجام می   20

در روايت مجتهد را حاکم قرار داده و   "گويد:  نسبت به حاکم چنين می   188
 "رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا در حد شرک به خدا دانسته.  

هر قانونی برخالف قوانين   "خوانيم که  چنين می  189همان کتاب در ص    در

  "اسالم باشد در اين مملکت قانونيت ندارد. 
شمه  بايد اين  حال  ايران.  اسالمی  جمهوری  گذار  بنيان  نظريات  از  بود  ای 

پرسيد آيا روشنفکران ايرانی باآنهمه کار و تحقيق آثار حضرت امام خمينی را 
و از آن اطالعی نداشتند و يا خوانده بودند و به جد نگرفته بودند   نخوانده بودند

توانند در براندازی دشمن مشترک استفاده کنند. کردند که از آقا می و تصور می 
 روشنفکران ايران بايد به هر جهت در برابر نسلهای آينده جوابگو باشند.  

تقادات آنان نيست ای که برخورد آن با غير مسلمان جز زشتگوئی به اعجامعه
تواند داشته باشد؟ جامعه ايکه غير مسلمان اثناعشری ای می با تجدد چه رابطه 

را اصوالً ايرانی نمی داند و برای او حقی قائل نيست يهودی را صهيونيست ،  
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ارمنی را داشناک و بهائی را به نرخ روز روزی ساخته و پرداخته روس ، زمانی 
نوکر امپرياليسم آمريکا و بعضی اوقات همکار نتيجه سياست انگليس و گاهی  

يهود می راهی می داند چگونه می قوم  از چه  و  برسد. تواند  به تجدّد  خواهد 
ای هيچگاه به سوی رشد و خردگرائی گامی بر نخواهد داشت. با چنين جامعه

قمری يعنی صدسال قبل  1324يک نگاه به قانون اساسی اول ايران مصوبه 
بينيم که امروز انون اساسی امروز جمهوری اسالمی ايران می در مقايسه با ق

نسبت به صد سال قبل چه اندازه به عقب برگشته ايم. اگر در قانون اساسی 
اول دين رسمی نداريم و شيعيان دارای حق بيشتری نسبت به مؤمنين ساير 

به درستی می  نيستند  از اديان  بهتری  زمان درک  ما در آن  اجداد  بينيم که 

انقالب  ام با يک  بيست  پايان قرن  ما در  داشتند. ولی  ما   "شکوه مند"روز 
موفق به ايجاد يک حکومت صددرصد مذهبی با ولی فقيه در رأس آن شده 
ايم. که در برابر آن حکومت استبدادی ناصرالدين شاه را بايد مترقی بدانيم. 

واب هم زيرا او ديگر با خنده و لباس پوشيدن کاری نداشت و حريم اطاق خ
اگر بود از امنيت برخوردار بود. علت اين اشتباه بزرگ تاريخی در اين راز نهفته 
است که در گذشته هيچگاه نيروی مخالف در جامعه امکان بالندگی نداشته  

حاکم   "است و نيروی مخالف به نيروی ضد تبديل شده بوده است. و شعار  

ده است. زمانی که شاه قصد شعار روز بو  "خواهد بيايد  بايد برود ـ هرکه می 
تصويب قوانين حق رای به زنان ، تقسيم اراضی و سوگند نمايندگان به کتب 

اند را داشت به يک باره چپ و راست با روحانيون  مذهبی که تابع آن بوده 
همصدا شده بر عليه آن قيام کردند. روشنفکران چپ و ملّی نخواستند بدانند 

ه از يک موضع مترقی بلکه از يک موضع فوق  که مخالفت روحانيون با شاه ن
 ارتجاعی است و در زير پرچم آن متفقا با روحانيون هم صدا شدند.  

شماره   تالش  مجله  با  مصاحبه  در  ميرفطروس  که   5آقای  است  معتقد 
تجددگرائی و اصالحات اجتماعی در ايران با ميرزاتقی خان اميرکبير شروع 

مصدق و محمد رضا شاه ادامه و گسترش شد و با مشيرالدوله ، رضا شاه ،  
برد به شکست انجاميد. در باره ميرزاتقی خان  يافت. ولی به عللی که نام می

بابيه بود.  او سرکوبی جنبش مترقی  اميرکبير معتقد است که علت شکست 
رضاشاه را به خاطر استبداد سياسی و تجديد قرارداد دارسی و مصدق را به  

اندازه   بيش  اتکاء  خاطر خاطر  به  را  محمدرضاشاه  و  مردم  مبارزاتی  برشور 
در  شدن  زندانی  و  ضعفها  طرح  و  انتقاد  از  اش  عالقه  عدم  و  خودکامگی 

گو. البته اينها بخشی از علل عقب   "بله قربان    "حصاری از آدمها و عناصر  
ايرانی است ولی علت اصلی آن محصور  ماندگی و تجددستيزی در جوامع 

هان غير از دکتر مصدق تا حدودی در مذهبی بودن  بودن همگی آن تجددخوا
ای دم از توان در جامعه آنها نهفته است. با دالئلی که قبالً ذکر شد چگونه می 

دانيم تجدد زد که کليه قوانين آن بايد تابع فقه شيعه باشد و نامبردگان فوق می 
از دکتر که سخت تابع روحانيون شيعه بودند. آيا کدام يک از اين آقايان غير  

اند. برای روشن مصدق در محدود کردن واقعی قدرت روحانی قدمی برداشته 
 اندازيم. شدن مطلب نگاهی به تاريخ می 

محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاريخ که در دوران آوارگی نوشت در ص 

،  چنين می  44 از   "گويد  بود که من  نمونه پدرم  از سر مشق و  به پيروی 

 "و تأثير اعتقادات مذهبی و راز و نياز با خداوند پی بردم.   نوجوانی به اهميت

بايد از مذهب در مقابل هجوم   "گويد:  و باز می پدرم نيز عقيده داشت که 
خواهند مساجد را با خاک يکسان کنند مادی گرائی و افکار کسانی که می

ب ناگفته نماند که خود من به هزينه شخصی ترتي   ":  43و در ص    "دفاع کرد.  

   "مرمت و احيای ابنيه و مرقدهای مذهبی بسيار ديگری را نيز دادم. 

دانستم که  شبی علی ابن ابيطالب را به خواب ديدم ، با وجود خردسالی می "
بينم در رويای من ، علی در دست راست علی ، امام اول شيعيان را بخواب می

امی محتوی خود شمشير دو دم معروفش ذولفقار را داشت و در دست چپش ج
يک مايع که به من داد تا بنوشم و من چنين کردم. فردای آن شب تب من 

 فرو نشست و حالم رو به بهبود رفت.  
رفتيم ،  اندکی بعد ، در تابستان هنگامی که به زيارت مرقد امامزاده داود می

از اسب بزير افتادم و بيهوش شدم. همراهان تصور کردند مرده ام. ولی حتی 
نداشتم. درحال سقوط از اسب بود که شمايل حضرت عباس ابن خراشی بر

   "کند. علی را مشاهده کردم که دستم را گرفته حفاظتم می 

تعاليم پيامبر   "خوانيم:  می   621سال شاهنشاهی ايران در ص    50در گاهنامه  
بزرگ اسالم بزرگترين راه نمای بشر چه در گذشته و چه در حال حاضر و چه  

اشد و پيروی از اين تعاليم مايه رستگاری همه انسانها خواهد بدر آينده می

   "بود. 

نفر از روحانيون را درکاخ مرمر به حضور پذيرفتند   5شاهنشاه    ":  756و در ص  
آنان   تبليغات  از  و جلوگيری  بهائی  فرقه  باره  روحانيون در  اين شرفيابی  در 

فرمودند که در اين مطالبی معروض داشتند و معظم له در پاسخ اظهارات آنان  
مورد به دولت دستور داده شده است تا موضوع را به نحوی که موجب رضايت 

  "آقايان علما و عموم مردم باشد فيصله دهند. 
بعد از آگاهی به اين اعتقادات اعليحضرت ديگر نبايد شک کرد که چرا عکس 

 بينند و چرا آقا قصد حکومت کردن دارد.  آقا را در ماه می
ر روحانيون هيچ شخصی حق حکومت و قضاوت ندارد مگر روحانی به نظ 

او  باطل است زيرا حق  باز  بزند  اگر غير روحانی حرف حق  مجتهد و حتی 
 . 85و    84نيست که اظهار نظر بکند. حکومت اسالمی اثر آقای خمينی ، ص  

حضرت در جواب ، از مراجعة به مقامات تحريم دادخواهی از قدرتهای ناروا   
دهند که  فرمايند. دستور می ی ناروا چه اجرائی و چه قضائی نهی می حکومت

ملت اسالم در امور خود نبايد به سالطين و حکام جور و قضاتی که از عمال 
برای آن بخواهند  و  باشند  داشته  ثابت  ، هرچند حق  کنند  رجوع  ها هستند 

ا خانه اش را اند ياحقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته
اند باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنين غارت کرده

اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد نمی تواند به قضات سرسپرده و  

 "ها رجوع کرد به  عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردی به آن 

است ، و در صورتی که به وسيلة   يعنی قدرت های ناروا روی آورده  "طاغوت  

آمد  اين قدرت نائل  به حقوق مسلم خويش  ناروا  و دستگاههای  فانما   "ها 

دست پيدا کرده و حق ندارد   "حرام    "به    "يأخذه سحتاً و اَن کان حقاً ثابتاله  

اند که مثالً  گفته  "عين شخصی  "در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در 
ند و شما به وسيلة حکام جور پس گرفتيد نمی توانيد در اگر عبای شما را برد

 "آن تصرف کنيد. ما اگر به اين حکم قائل نباشيم ديگر در کليات يعنی در  
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شک نداريم مثالً در اين که اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن   "عين کلی  
حق خود به مرجع و مقامی غير از آن که خدا قرار داده مراجعه و طلب خود 

به وسيلة او وصول کرده تصرف در آن جائز نيست. و موازين شرع همين   را
 کند. را اقتضا می

 

   م             
شود مسلمانان از اين حکم سياسی اسالم است. حکمی است که سبب می 

مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشاندة آنها هستند خودداری 
کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غيراسالمی بسته شود و اين تشکيالت 
عريض و طويل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت 

و کسانی که از طرف    نمی دهند برچيده گردد ، و راه به سوی ائمة هدی ) ع (
آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی اين بوده که نگذارند 
سالطين و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال 

ها مرجع نيستند و خداوند امر اند که اينآنها بروند. به ملت اسالم اعالم کرده
حکام جور کافر شوند ) عصيان بورزند ( ، و   فرموده که مردم بايد سالطين و

آنان   بودبه  اگر کافر  آنها منافات دارد. شما  با کفر ورزيدن به  آنها  به  رجوع 
 باشيد و آنان را نااليق و ظالم بدانيد نبايد به آنها رجوع کنيد. 

 

    ع                    
بايد چه کنند   بنابراين تکليف ملت اسالم چيست؟ و در پيشامدها و منازعات

قال:   مقامی رجوع کنند؟  به چه  ينظران من کان منکم ممن قد روی   "و 

در اختالفات به راويان    "حديثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا  
حديث ما که به حالل و حرام خدا ـ طبق قواعد ـ آشنايند و احکام ما را طبق  

امام ) ع ( هيج جای ابهام باقی شناسند رجوع کنند.  موازين عقلی و شرعی می 
نگذاشته تا کسی بگويد پس راويان حديث ) محدثين ( هم مرجع و حاکم 

باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده و مقيد کرده به اينکه در حالل و حرام می
 طبق قواعد نظر کند. ..  

 
ترين   اصلی  و  خردگرائی  برای  جائی  آيا  شيعه  رهبری  نظرات  به  توجه  با 

عالمت تجدد که فردگرائی است وجود دارد؟ در يک جامعه متجدد انسان از 
گردد. و فقط با کمک قيد سُنت و حکومت چه مذهبی و چه دولتی آزاد می

گيرد و از قيد و بند جامعه  داوری مستقل فردی و عقلی خويش تصميم می 
افراد ای که از تولد تا مرگ برای  توان در جامعهآزاد است. حال چگونه می 

 تکليف معين کرده است سخنی از تجدد به ميان آورد.  
سال گذشته به هيچ وجه به اصل مانع تجدد در   150روشنفکران ايران در  

اند و بدين علت است که راه رشد خردگرائی مسدود بوده ايران توجه نکرده 
ای که مخالف و آزادی نسبی در ايران هر نويسنده  20است. بعد از شهريور  

مت ملی بود ، شريف و توانا بود ولو اينکه دارای آثار آنچنان علمی هم حکو
نبود و هر دانشمندی هر چقدر هم توانائی علمی داشت مذموم بود چون علنا 
با حکومت مخالف نبود. مثالها در اين زمينه فراوانند. گناه نابخشودنی رژيم 

ه بلکه سدی کرد کگذشته در اين بود که از طرفی به روحانيون کمک می

آثار  تکثير  و  چاپ  مانع  ديگر  طرف  از  و  ايران  چپ  نيروی  برابر  در  باشند 
 داشت.  ای از قداست نگاه می شد و آنان را در هالهروحانيون می 

چه اشکالی داشت اگر جزوه پرسشهای آقای حکمی زاده و جواب آقای خمينی 
عی بود اگر کتاب گرفت. چه ماندر کشف اسرار چاپ و در اختيار مردم قرار می

گرفت؟ چه حکومت اسالمی که مانيفست خمينی بود در اختيار عموم قرار می
 شد.  شد اگر لوايح شيخ فضل اهلل نوری وسيعاً پخش می می

گرفت نه مردم چهره امام را در ماه محققاً اگر اين آثار در اختيار مردم قرار می 
 داشت.  ديدند و نه اصوالً حکومت اسالمی شانس حکومت می

ايران می   نيروی فرضی چپ  از طرف  را  فقط خطر  و رژيم گذشته  دانست 
سال   1500غافل بود که مشغول بيدار کردن اصحاب غار کهف است که به  

اند شايد اند. در بين نامبردگانی که راه تجدد در پيش گرفته قبل تعلق داشت 
انی بريد و دست بتوان گفت که دکتر مصدق از همه آنها آگاهتر بود. با کاش

روحانيون را از کارهائی که به آنها مربوط نبود کوتاه نمود. و اگر شانس ماندن  
 شد.  داشت شايد روزنه واقعی به سوی تجدد باز می

مشيرالدوله با وجود آنکه قدرت علما را با بدن خود لمس کرده بود زيرا او را 
شت مجبور به استعفا وقتی که از سفر فرنگ در رکاب ناصرالدين شاه بازمی گ

اند و حتی مانع از آن شدند که به تهران بيآيد. همين مشيرالدوله مترقی کرده
موجبات تبعيد بهاء اهلل را به ادرنه فراهم نمود و در هيچ زمانی به فکر محدود 

 کردن روحانيون برنيآمد.  
و نمود  فراوان  بابيه  مترقی  قمع جنبش  و  قلع  در  اميرکبير  تقی خان   ميرزا 
اينکه متحد طبيعی ميرزا تقی خان   هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد. گو 
جنبش بابيه بود ولی او متاسفانه متمايل به چنبره فساد شد و خود هم قربانی 

 فساد گرديد. راجع به رضا شاه و محمد رضا شاه قبالً اشاره شد.  
ردن راه به  زنند از تجدد صحبت کای که روحانيون حرف آخر را میدر جامعه

 ناکجاآباد خواهد بود.  
در اينجا بحث البته برسر دين اسالم نيست چون فرق است بين دين و آنهائی 

کنند. کنند. و از اعتقادات مردم سوء استفاده میکه دين را اسباب دست می
آنچه در اين بحث مطرح است مربوط به عاملين دين است نه خود دين. در 

ليتهای مذهبی خصوصاً بهائيان و بابيان در ايران  بحثهای آينده به نقش اق
کنيم. در اينجا نه قصد خواهيم پرداخت. و از هرگونه اظهار نظری استقبال می

و گروه  به مذهب  توهين  نه قصد  و  است  يا مذهبی  و  برای گروهی  تبليغ 
ای است هرچه کوچک برای روشن ديگری است بلکه هدف بازکردن روزنه 

ساليان دراز است در ابهام مانده و گرد و غبار تاريخ برروی کردن واقعياتی که  
آن نشسته است. من سخت معتقدم و ايمان دارم که ملت ايران خود آن قدر 
فهم دارد که سُره را از ناسُره تميز دهد. تا زمانيکه کثرت گرائی ، خرد و تسامح 

واهد در جامعه حاکم نشود هيچ جامعه روی خوش نخواهد ديد و به رشد نخ
 .  رسيد
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 شعله نيستم 

 
 غروب

 يادها را دَوْر می زند
 و کفش های آوارگی مرا می پوشد 

 واژه هایِ پريشان 
 مرا به خيالی نمی دوزندپيراهنِ حسرت 

 و ترنمِ شبنم
 شانه هايم را سبک نمی کند  

 سايه ای شده ام در کفِ باد
 بی حضور و بی حلول

 هوشِ هوا را خط می زنم  
 و از چشم اتفاق پائين می افتم

 بهار از زمان کَنده می شود  
 می بارد فصلِ پريده رنگ  

 بر طعمِ جمله ها                              
 جزه های خيسمع

 و ايلغارِ باد 
 
 

 معنای گمشدگی چه رنگ است ميوه ء تلخ ؟
 تلخم و سطرِ اوّلِ شب را می نويسم

 زمزمه را خط می زنم  
 دهانتان را بيدار نمی کنم 

 چروک بر آوازهايتان می پاشم 
 و سال هایِ زمين خورده 

 بر منظرِ نگاهتان می آويزم  
 
 

 يعنی همين مشتی خاک کافی بود 
 تا سخنِ پائيزی

 سرزمينِ خود را بسرايد 
 چشمِ ياس بسته آيد 

 و عطرها خاموش شوند  
 دنيا خَم شود  

 و روزهای قيچی شده جمع کند 
 و حرف ها  

 پُر باشد از بال های مجروح ؟!
 می سرايم و از اخطارِ فکر 
 در می گذرم                                

 از هيچ سُو می وزم  
 و دهکده های خزان را جا به جا می کنم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روياهای ديروز 
 درگاه امروز را در نمی نوردند                      

 جهان 
 فردا کنار می زند و گلویِ خواب ها را     

 می کاود                                                      
 سِيلیِ مخاطره

 گونه ء افسانه را کبود می کند              
 خاموشی معنا می شود  

 و مهتاب 
 کتاب خود را می بندد  

 شعله نيستم
 نی ام شهاب

 نمی شوم سيلی 
 پيراهن کوير را بِدَرد گه 

 نو کُند ويرانی را  
 می گنجانم قطره هایِ ننوشته را  

 بر بامِ کاغذ                                           
 کاغذ ِ بام 

 اين خانه ء بی خواب 
 آشيانه ء من است  
 پشت به رنگ دارد  

 رو به تيرگی  
 تارهای خاکستری می تَنَد

 بر گيسوانِ پنجره ای که منم  
 من که حرفی از حروف دنيا را  
 بر تن دارم                                     

 کدام زمين 
 پاره ء کدام سياره ام 

 که هيچ چراغی مرا نمی يابد .     
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