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یادداشت رسدبیر

ايــن دومــن شــاره ای از »گيتــی مــداری« )نرشيــهء تئوريــک حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان( اســت کــه از جانــب مــن، بعنــوان 

رسدبــر نرشيــه، تقديــم شــا مــی شــود. تــاش مــن روشــن نــگاه داشــن چراغــی اســت کــه مســئوالن قبلــی ايــن نرشيــه آن را در 

ميــان طوفــان کمبــود امکانــات، و بــه مــدد همــت واالی خــود، برافروختــه انــد.  مطالــب ايــن شــاره از نرشيــه مدتــی ســت کــه 

آمــاده شــده بــود، امــا درگــری در کارهــای روزمــره فرصتــی بــرای صفحــه بنــدی و صفحــه آرائــی باقــی نگذاشــته بــود و از ایــن 

روی، بــن شــارهء قبلــی و کنونــی فاصلــه ای بــزرگ تــر از آنچــه مــی پنداشــتیم بوجــود آمــد. امــا، تصميــم بــر آن اســت کــه از 

ايــن پــس نرشيــه را بــا فواصــل کمــر و کوتــاه تــر منتــرش کنيــم.

حــزب ســکوالر دموکــرات ايــران، بــه کوشــش مديــران و اعضایــش، در مســر پایــداری و بهینــه ســازی خــود حرکــت مــی کنــد و 

اميــد آن اســت کــه هــم در ميــدان تئــوری و هــم در گســرهء عمــل بتوانــد افــق تــازه ای از سياســت هــای امــروزی و متمــدن را 

پیــش روی تجربــه هــای بــزرگ ملتــی جــوان بــا تاریخــی کهــن قــرار دهــد. امــا آيــا هنــوز بــن آن تاریــخ کهنســال و ايــن جمعیــت 

ــن  ــتای چن ــا در راس ــزب م ــود دارد؟ ح ــد وج ــته باش ــی برخاس ــاز تجرب ــای کارس ــش ه ــه از تراده ــازنده ک ــراوده ای س ــوان م ج

ترادهشــی عمــل مــی کنــد و نرشيــهء تئوريــک حــارض نیــز حتــاً بايــد رهــرو همــن راه باشــد. از واژهء »ترادهــش« اســتفاده مــی 

کنــم تــا از واژهء »ســنت« پرهيــز کــرده باشــم؛ مــی دانیــم کــه اگرچــه نقــش ســنت هــای نیکویــی کــه از گذشــته رســیده اســت 

را نبایــد نادیــده گرفــت، امــا وجــود مــوارد بســيار رنــگ باختــه و انحرافــی و بــی فايــده در مــن ســنت هــا را نيــز نبايــد ناديــده 

گرفــت. 

ــار  ــد، در کن ــه: »بيائی ــرد ک ــان پیشــنهاد ک ــرات ایرانی ــت حــزب ســکوالر دموک ــه شــورای مديري ــوری عــا ب ــر ن ــه دک هنگامــی ک

فعاليــت هــای ديگــر حزبــی، همچــون ادارهء يــک خرگــزاری حزبــی )کــه نامــش را »خــرگاه« گذاشــت(، نرشيــه ای تئوريــک را 

هــم منتــرش کنيــم کــه، جــدا از مطالــب روزمــره و احتــاالً زود فرامــوش شــونده، يــادگاری هــم بــرای نســل هــای بعــدی مــان 

باقــی بگــذارد«. و در توضيــح پيشــنهاد خــود چنــن گفــت: »مــا هنــور مــراث خــوار افــکار آبــاء انقــاب مرشوطــه ايــم و هنــوز 

شــمه ای از آرزوهــای آنــان را بــرآورده نکــرده ايــم و ايــن خويشــکاری مــا اســت کــه چنــن کنيــم. امــا وظیفــهء ديگــر مــا نيــز - 

بــر اســاس هــان شــيوه - بــه يــادگار نهــادن مراثــی نظــری بــرای نســل هــای آينــده اســت کــه بــر مــراث مرشوطــه تکيــه کــرده 

و تکميــل شــدهء آن را بــرای آينــدگان باقــی نهــد؛ آنســان کــه گوئــی مــا پشــتوانه هــای نظــری مرشوطــه را گرفتــه و در تجربــه 

هــای طوالنــی يــک قــرن بــه محــک آزمايــش گذاشــته باشــيم. آنچــه از ايــن آزمايــش بــه دســت مــی آيــد مــراث مــا بــرای نســل 

هــای بعــدی اســت و حــزب مــا مــی توانــد آنهــا را گــردآوری و مــدون ســازد«. نــام »گيتــی مــداری« را هــم او بــرای چنــن نرشيــه 

ای پيشــنهاد کــرد کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بــه همــت اعضــاء حــزب جامــهء عمــل بخــود پوشــيد و هشــتمن شــاره آن 

اکنــون در برابــر چشــان شــا قــرار دارد.

قالبــی کــه مــن از شــاره پيــش بــرای محتــوای گيتــی مــداری پيشــنهاد کــرده و آغــاز بــه انجــام آن منــوده ام، بــر اســاس هــان 

توضيحــات بــاال شــکل گرفتــه اســت و بخــش مصاحبــه بــا متفکــران ســکوالر دموکــرات، و ســپس انتشــار گزيــده ای از آثارشــان در 

ايــن راســتا، نيــز بــه همــن ترتیــب داده شــده اســت و مــن، بعنــوان مجــری ايــن »پــروژه« مــی کوشــم بــا کمــک گرفــن از خــود 

دکــر نــوری عــا و مديــران زحمــت کــش حــزب ايــن کشــتی را در همــن مســر بســوی مقصــود رشيفــی کــه برايــش معــن شــده 

برانــم.



گیتی مداری - 2

در شمارهء  آنچه  نیز همچون  نشریه ی حاضر  امیدوارم 

مشتاق  خواننداگن  بلند  طبع  مطلوب  شد،  تهیه  پیشین 

باشد.  دیده مان  رنج  کشور  برای  دموکراسی  سکوالر 

نکته را هم ضروری  در عین حال بیان این 

رستاحیز  به شانهء  این شماره شانه  مطالب  که  دانم  می 

تهیه ایران  کشیدهء  رنج  ملت  ایثار  و سراپا  بزرگ 

 شده است؛ رستاخیزی که دکتر نوری عال آن را 

نام نهاده است، چرا  ایران«  دموکرات  »انقالب سکوالر 

از  و سرشار  نام گرفت  آنچه جنبش سبز  با  مقایسه  در  که 

بار  بود، این  زده  و شریعت  شعارهای اصالح طلبانه 

به  دار،  از هرگونه شعار شائبه  پرهیز  با  ایران،  نسل جوان 

و  است  دموکرات  سکوالر  حکومتی  استقرار  خواستار  صراحت 

جنبش  که  کند  ثابت می  را  گفتمانی  حقانیت  امر،  این 

و حزب سکوالر  بوده  ایران منادی آن  سکوالر دموکراسی 

برخاسته است. از دل آن  ایرانیان هم  دموکرات 

دفتر هشتم  که  کنم  پیشنهاد می  و  اجازه می خواهم  پس 

و نکوداشت جان هائی که در مسیر  یاد  با  را  گیتی مداری 

بگشائیم. شدند  پرپر  مان  میهن  آزادسازی 

 

قیاسوند سپیده 



گیتی مداری - 4گیتی مداری - 3

گفتگو با دکر جال ايجادی

پیشگفتار

اگــر »گيتــی مــداری« بخواهــد براســتی »نرشيــهء تئوريــک حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانیــان« باشــد، پرداخــن بــه فکــر، زندگــی، و تحــوالت انديشــهء کســانی 

کــه طــی ســال هــای متــادی در معرفــی و گســراندن انديشــه و گفتــان ســکوالر دموکراســی کوشــيده انــد تبديــل بــه يــک رضورت تاريخــی مــی شــود. يعنــی، 

زمانــی در تاريــخ معــارص ايــران هــم فــرا خواهــد رســيد کــه بدانيــم چهــره هــای اصلــی گفتــان ســکوالر دموکراســی - کــه هــم اکنــون مرکــز صحنــهء گفتانــی 

اپوزيســيون حکومــت اســامی را بخــود اختصاصــا داده - چــه کســانی بــوده انــد و ايــن انديشــه بــا کــدام زبــان نظــری و علمــی در برابــر گفتــان »اساميســم« 

- کــه حکومــت اســامی و داعــش و طالبــان و حــزب اللــه و نظايرشــان از دل آن برخاســته انــد - نشســته اســت.

اگرچــه نرشيــهء »گيتــی مــداری« هــم از آغــاز بــه ايــن نــکات توجــه داشــته و مطالــب منــدرج در آنهــا بــرای ثبــت همــن رونــد بــه دل تاريــخ ســپرده   

شــده انــد امــا، تــا قبــل از شــارهء گذشــته، تأکيــد بــر انديشــه و شــخصیت انديشــه آفرينــان کمــر در مرکــز توجــه قــرار داشــته اســت. ولــی مــا توانســتيم در 

شــاره هفتــم گيتــی مــداری بــه انديشــه و کار دکــر اســاعيل نــوری عــا و بررســی مراحــل تحولــی آن، چنــن کوشــش تــازه ای را آغــاز کنيــم؛ کوششــی کــه 

اميدواريــم در شــاره هــای آينــدهء گيتــی مــداری نيــز تعقيــب شــده و اميدواريــم کــه حاصــل کار مــوزه ای از گنجينــه هــای انديشــگی و شــخصيتی چهــره 

هــای شــاخص ســکوالر دموکراســی باشــد.

بــرای ايــن شــاره بــه رساغ دکــر حــال ايجــادی رفتــه ايــم کــه يکــی از نظريــه پــردازان و شــارحان خســتگی ناپذيــر انديشــهء ســکوالر دموکراســی   

اســت. گفتگــوی بلنــد مــا بــا ايشــان بیانگــر آن اســت کــه چگونــه يــک ذهــن جســتجوگر ايرانــی در نيــم قــرن گذشــته ناگزيــر بــوده اســت از دامچالــه هــای 

گوناگــون فکــری بگــذرد تــا هنگامــی کــه بــه ســکوالر دموکراســی مــی رســد، بشــکفد و صاحــب خــود را تبديــل بــه چهــره ای مهــم در ميــان شــخصيت هــای 

ــد. ــان کن ــخ معارصم ــدگار تاري مان

همچنــن، در ايــن شــاره از گيتــی مــداری چنديــن مقالــهء اساســی را بــه انتخــاب خــود دکــر ايجــادی بازنــرش مــی دهيــم تــا هــم ژرفــا و هــم   

گســردگی کار ايــن اندیشــه ورز ايرانــی را بــه منايــش گذاشــته باشــيم. بــا درود بــه کوشــش هــای وســيع ايشــان، پــای صحبــت مــردی مــی نشــينيم کــه از دل 

ــت. ــيده اس ــی رس ــکوالر دموکراس ــن س ــاحل ام ــه س ــون ب ــته و اکن ــود گذش ــن خ ــای رسزم ــده در فض ــرخ زنن ــون چ ــای گوناگ ــه ه ــان انديش طوف
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بخش اول: از ابتدا تا انقالب

پرســش: جنــاب آقــای دکــر ايجــادی. امــروز اهــل مطالعــه و سياســت شــا را بعنــوان يکــی از فعــال تريــن نویســندگان و روشــنفکران دموکراســی خــواه و ســکوالر 

مــی شناســند و مــا هــم قصــد کــرده ايــم بخــش عمــدهء شــارهء هشــتم »گيتــی مــداری« را اختصــاص بــه زندگــی و کارهــای شــا بدهيــم. پــس بگذاريــد از آشــنائی 

بــا شــا رشوع کنيــم و بپرســيم کــه شــا چنــد ســال داريــد و در کجــا بــه دنيــا آمــده ايــد؟ 

پاســخ: مــن در ســال 1331 خورشــیدی در شــمیران، واقــع در شــال تهــران، در دهکــدهء »امامــزاده قاســم«، متولــد شــدم. نــام کوچــهء مــا کــه در کنــار امامــزاده و 

گورســتان و نانوایــی ســنگک قــرار داشــت»نور« بــود. بــر پایــهء يــک روایــت جعلــی اســامی در ایــن »مقــره« رس بریــده قاســم، فرزنــد امــام حســن مجتبــی، قــرار 

دارد کــه توســط پیرزنــی از کربــا بــه ایــن نقطــه انتقــال یافتــه اســت. ایــن افســانهء جعلــی دینــی و مراســم محــرم و رمضــان و صــدای اذان در گلدســتهء کنــار خانــه 

و دســته هــای ســینه زنــی و زنجیرزنــی و نخــل کشــی، بــر فضــای روانــی دوران کودکــی مــن ســایه انداختــه بــود. بــا دوســتانم کــوه میرفتــم، گابــدره و آبــک مــی 

رفتــم و مســجد هــم مــی رفتــم. بدیــن ترتیــب کودکــی و بخشــی از نوجوانــی مــن در ایــن ده ســپری شــد.

 

پرسش: در کدام مدرسه درس خوانديد؟          

پاســخ: مــن بــه مــدارس ابتدایــی »شــجری« و »محیــط« نزدیــک بــه ده مــی رفتــم. محلــهء آمــد و رفــت مــن در تجریــش و نیــاوران و دزاشــیب و دربنــد و رسپــل 

تجریــش بــود و بــرای کاس هــای بعــدی بــه دبیرســتان شــاهپور بــاغ فــردوس رفتــم. گاه بــه گاه بــه ســینای آســتارا مــی رفتــم و مثــاً فیلــم »گلدفینگــر« جیمزبانــد 

را در ایــن ســینا مشــاهده کــردم و یــا بــه ســینای تابســتانی بهــار در رسپــل تجريــش مــی رفتــم و، بــاز هــم مثــاً، فیلــم »فریــاد نیمــه شــب« بــا رشکــت آرمــان را 

در آنجــا دیــدم. در ایــن دوران بــود کــه متایــل مــن بــه ادبیــات افزایــش یافــت و بــه تنهایــی یــک روزنامــهء دیــواری بنــام »بهــار« تهیــه مــی کــردم و هــر بــار مدیــر 

دبیرســتان آن را در ویریــن نصــب مــی کــرد. ســپس، در ســه ســال پایانــی دبیرســتان، بــه دارالفنــون در میــدان توپخانــه و نارصخــرو رفتــم. هــر روز از میــدان تجریش 

اتوبــوس دوطبقــه مــی گرفتــم تــا پیــچ شــمیران و از آنجــا پیــاده بســوی دارالفنــون حرکــت مــی کــردم. 

پرســش: دارالفنــون اولــن مدرســه مــدرن ايــران اســت کــه امرکبیــر آن را بنيــاد نهــاد. بســياری از روشــنفکران مــا از آن مدرســه فــارغ التحصيــل شــده انــد. حتــاً 

خاطــره هــای بســیار از آن دوران داريــد.

پاســخ: بلــه. یــادم هســت هویــدا، نخســت وزیــر، اول مهــر مــاه بــه آنجــا مــی آمــد تــا زنــگ ســال تحصیلــی را بــرای همــه کشــور بــه صــدا درآورد. آن زمــان هــا 

ــر دبیرســتان آقــای  ــادم هســت کــه مدی دارالفنــون دارای پرســتیژ بــود و خــود منــاد تاریخــی ورود تکنیــک و آمــوزش مــدرن در کشــور مــا محســوب مــی شــد. ي

»رسور« بــود؛ بــا هیــکل بــزرگ و چهــره ای اخمــو. یکبــار ده دقیقــه بــه ســاعت مرخصــی بــا اجــازهء دبیرمــان از پلــه هــای طبقــهء اول پائیــن آمــدم کــه بــه خانــه 

بــروم، مدیــر مــرا دیــد. بــا لهجــه آذری گفــت کجــا؟ منتظــر جــواب نشــد یــک کشــیده محکــم بــه صورتــم زد و مــن دو بــار دور خــودم چرحیــدم  و از پلــه هــا بــاال 

رفتــم. در زندگــی ايــن تنهــا کشــیده ای بــود کــه دریافــت کــرده ام. 

پرسش: در آن روزها منابع تغذيهء ذهنی شا چه بودند؟

پاســخ: مــن آدم کتــاب خوانــی بــودم. وقتــی صبــح هــا بــه دارالفنــون مــی رفتــم رسارس خــط در طبقــهء بــاالی اتوبــوس کتــاب مــی خوانــدم . خواننــدهء مجلــهء 

فردوســی هــم بــودم. برنامــهء رادیوئــی مهــدی ســهیلی را گــوش مــی کــردم. بــه کاج جوانــان واقــع در ســه راه رضابخانــه بــرای شــنیدن شــعر و ادبیــات رس مــی زدم. 

شــعر »دماونــد« ملــک الشــعرای بهــار را دوســت داشــتم و نیــا و هدایــت را مــرور مــی کــردم. بــا ادبیــات و شــعر و رمــان هــای غربــی ماننــد نوشــته هــای هوگــو 

و بالــزاک و تولســتوی و زوال و فلوبــر و کامــو و ســاگان و گوگــول و چخــوف نیــز پــرورش یافتــم.         

پرسش: با فضای روشنفکری - سياسی چه ارتباطی داشتيد؟

پاســخ: در دارالفنــون شــکل گیــری سیاســی و روشــنفکری مــن مشــخص تــر شــد. فضــای سیاســی دبیرســتان، کتابخانــهء پــارک شــهر، مجلــهء فردوســی، نیــا یوشــیج، 

هــوای تــازهء شــاملو، غــرب زدگــی آل احمــد، مــادر گورکــی، فعاليــت هــای فدائیــان اســام، آغــاز کار چریــک هــای فدائــی، شــبنامه هــای سیاســی، جنبــش هــای 

اســتقال طلــب آفریقــا، پاتریــس لومومبــا، گانــدی، شــب هــای شــعر خوشــه، صــادق هدایــت، گیاهخــواری، تولــدی دیگــر فــروغ فرخــزاد، فــرود انســان روی کــره 

مــاه، شــبح ســاواک، المارتیــن، مــادام بــوواری گوســتاو فلوبــر، اگزیستانسیالیســم ژان پــل ســارتر، طاعــون آلرکامــو، آپولیــر، و غیــره؛ همــهء ایــن رویدادهــا و پدیــده 

هــا فضــای مــن بودنــد و مــن در ایــن میــان بــزرگ شــدم و شــکل گرفتــم. بــرای مــن در آن زمــان روشــنفکری بــه معنــای آشــنایی بــا شــعر مــدرن فارســی و ادبیــات 

ــای روز«  از لوئیــس بونوئــل  ــا »زیب ــو آنتونیونــی )ســال 1967(، ی ــه فیلــم هایــی چــون »آگراندیســان« از میــکل آنجل غــرب بــود و همچنیــن آشــنایی و عاقــه ب

)ســال 1967( و غیــره. بنابرایــن اگزیستانسیالیســم عطــر خــود را همــه جــا پخــش کــرده بــود و مدرنیســم فکــری در حــال رشــد بــود ولــی در هــان زمــان کهنــه 

فکــری اســامی و ضدیــت بــا »متــدن غــرب« نیــز در حــال رشــد بــود. در ایــن دوران بــه شــعر معــارص عاقــه زیــادی داشــتم و یکبــار از اســتاد ادبیــات در دارالفنــون 

خواســتم تــا شــعر نیــا را بــه همکاســی هــا معرفــی کنــم. او بســیار ســنتی و محافظــه کار بــود و بدنبــال پافشــاری مجبــور شــد موافقــت کنــد. مــن یــک مقالــه در 

بــاره شــکل و محتــوای شــعر نیــا برابــر بــا بیســت بــرگ امتحانــی آمــاده کــردم. از هــان ابتــدا اســتاد در پــی گــوش دادن نبــود و بــه ســقف نــگاه مــی کــرد و بعــد 

از دو دقیقــه گفــت: »بــرو بچــه بشــین«. مــوج نــو در نــزد اســتادان ســنتی تاثیــری نداشــت. مجلــه هــای فروســی و خوشــه و کتــاب هــای سیاســی انقــاب در آفریقــا 

و جنــگ شــکر در کوبــا و مســائل فلســطین و ارسائیــل مــورد بحــث مــا بــود.
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پرسش: با توجه به ملغمه ای که مطالعات و مشاهدات در ذهن تان بوجود آورده بود، گرايش اصلی ذهن شا به کدام سو بود؟

ــه اســام  ــل ب ــی و دانــش آمــوزی متای ــدای جوان ــی در ابت ــودم. يعن ــی ب ــون دارای فعالیــت سیاســی - مذهب ــم کــه در دوران دارالفن ــد بگوي پاســخ: در مجمــوع باي

ایدئولوژیــک داشــتم و آن را الگــوی نجــات جهــان مــی دانســتم. ایــن نادانــی نتیجــهء محیــط مــن و ارتبــاط بــا دوســتانی تبــاه شــده بــود. بــار ســمبولیک شــهادت 

حســین کــم رنــگ مــی شــد و شــخصیت هــای سیاســی ضــد اســتعاری قــرن بیســتم جــای آن را پــر مــی کــرد. حایــت از انقــاب الجزایــر و مقاومــت ویتنــام علیــه 

ارتــش آمریــکا، و عاقمنــدی بــه ادبیــات پوچــی و افســونگری ســینای مــدرن غــرب و توهــم اســام نجــات دهنــده، ذهــن مــرا جهــت مــی دادنــد. ذهــن مــن ادبــی 

و سیاســی شــده امــا، در فقــدان یــک خــط قاطــع، بــا تضادهــای خــود خــو کــرده بــود.

پرسش: منظورتان از متایل به اسام ایدئولوژیک چيست؟

پاســخ: مــن بطــور پنهانــی بــا محافــل فدائیــان اســام ارتبــاط داشــتم و اعامیــه بخــش مــی کــردم. خانــوادهء مــن هرگــز در ایــن فضــای سیاســی نبــود ولــی محیــط 

دارالفنــون و کشــش مــن بــه سیاســت و نزدیکــی بــا افــراد آهســته آهســته مــرا بــه ایــن ســو ســوق مــی داد. علیرغــم ایــن امــر، گاه بــه گاه بــه ســفارت شــوروی نیــز 

رسی مــی زدم و نوشــته هــای تبلیغاتــی آنهــا را مــرور مــی کــردم و عکــس هایــش را نــگاه مــی کــردم. شــاه بــه مــن کاری نداشــت ولــی مــن کــم کــم مخالــف شــاه 

مــی شــدم و جــزوه هــا و کتــاب هــای سیاســی مــی خوانــدم. فقــط یکبــار ســاواک مــرا احظــار کــرد و گفــت: »در جریــان کتــاب هایــی کــه مــی خوانیــد هســتیم«. 

متوجــه شــدم کــه کتابخانــه پــارک شــهر تهــران بــه ســاواک گــزارش مــی دهــد. 

پرســش: امــا بــه نظــر مــی رســد کــه در کنــار مذهبــی بــودن، فضــای روشــنفکری آن روز ايــران - يــا تهــران - ســویه هــای ديگــری نيــز داشــت. آيــا ايــن دوگانگــی 

خــود نشــانی از اغتشــاش ذهنــی جوانــان متعلــق بــه طبقــهء متوســط آن روز ايــران را بــا خــود نداشــت؟

پاســخ: طبقــهء متوســط بــی رمــق بــود و حزبــی و تریبونــی نبــود. حــرف هایــی کــه در بــارهء ســاواک گفتــه مــی شــد یــک رسی آدم هــا را محتــاط مــی کــرد و افــراد 

دیگــری را تحریــک مــی کــرد کــه کاری بکننــد. اذهــان گنــگ بــود، پــروژه ای سیاســی نبــود، حــرف هــای سیاســی شــفاف نبــود، حــرف هــای درگوشــی زیــاد بــود، در 

رســانه هــا بحثــی نبــود، تبلیغــات حکومتــی همــه جــا بگــوش مــی رســید و مــن در ایــن دنیــای کوچــک التقاطــی شــناور بــودم. اشــتیاق بــه اســام داشــتم، کمونیســم 

هــم در کنــج ذهنــم بــود و ادبیــات برایــم یــک لــذت بــود. شــعرهای فرخــزاد در روان مــن جــاری بــود و فضایــی از ســپانلو و احمــدی و رویایــی و شــاملو و هوتــن 

نجــات و آتشــی و رحانــی و شــب هــای شــعر خوشــه در شــهریور 1347 و  منایــش »چشــم بــراه گــودو« ســاموئل بکــت و »عروســی خــون« فدریکــو گارســیا لــورکا و 

مــادام بــواری گوســتاو فلوبــر بــر ذهــن مــن شــیارهای زیــادی کشــیده بودنــد. در کنــار همــهء اینهــا، ماننــد کســی کــه در محرومیــت سیاســی اســت، از ســید قطــب 

تغذیــه مــی کــردم. دنیــای متضــاد، شــگفت، مــدرن و متحجــر، دنیــای ذهنــی مــن بــود. ذهــن آدمــی هرگــز یکدســت نیســت ولــی رشایــط سانســور  و نبــود بحــث 

بــاز و عجلــه کاری، بــه شــفافیت فکــری کمــک منــی کــرد.

پرسش: بعد از گرفن دیپلم چه کرديد؟

پاســخ: بعــد از گرفــن دیپلــم از دارالفنــون در کنکــور رشکــت کــردم و بــه دانشــگاه مشــهد افتــادم ولــی قصــد مــن رفــن بــه فرانســه بــود. از پیــش بــرای ویــزای 

دانشــجوئی اقــدام کــرده و از دانشــگاه فرانســه پذیــرش گرفتــه بــودم.

پرسش: آيا اين را که پس از گرفن دیپلم توانستيد به فرانسه برويد می توان نشانی از تنعم خانوادگی شا دانست؟

پاســخ: مــن از یــک خانــوادهء متوســط بــودم و پــدرم صاحــب کارخانــه موزائیــک ســازی متوســطی بــود. خانــوادهء مــن در هیــچ برنامــهء تحصیلــی و پــروژهء زندگــی 

مــن مداخلــه نداشــت. مــن مســتقل بــودم و همیشــه از مهربانــی هــای فامیــل برخــوردار بــودم. انگیــزهء و تصميــم مــن بــرای رفــن بــه فرانســه امــری شــخصی و 

فرهنگــی بــود. فرهنــگ فرانســه خیلــی بــر روی متایــل و تصميــم مــن کارگــر بــود. انقــاب فرانســه را دوســت داشــتم و ادبیــات فرانســه را مــی شــناختم و بــه ترانــه 

روی جلد مجله فردوسی - شب های شعر خوشه )1348(.

 در رديــف بــاال از راســت بــه چــپ: احمــد شــاملو - اســاعيل .... - نــادر نــادر 

ــر  ــه دک ــی ک ــث - جمعيت ــدی اخــوان ثال ــف دوم: مه ــی. ردي ــا براهن ــور - رض پ

ايجــادی و منوچهــر يزديــان در ميــان شــان نشســته انــد. رديــف ســوم: عبدالعلــی 

ــن  ــارم: مه ــف چه ــی زاده. ردي ــرث منش ــفقی - کيوم ــروس مش ــتغيب، س دس

ــی ســپانلو. ــوری عــا - محمدعل ــار - اســاعيل ن مهري

ــخ  ــازه ای را در تاری ــه فردوســی کــه درآغــاز انتشــار درســال ١٣٢٨ فصــل ت مجل

مطبوعــات معــارص ایــران گشــود توســط نعمــت اللــه جهانبانوئــی، یکــی از ســه 

ــر  ــوی و دک ــر رحمــت مصطف ــرداد ١٣٣٢ – دک ــد از ٢٨ م ــدار مجــات بع تفنگ

علــی بهــزادی – بنــا نهــاده شــد و تــا ســال ١٣٥٣ کــه توســط »ســاواک« توقیــف 

شــد بــه کارخــود ادامــه داد و خواننــدگان بــی شــاری درمیــان جوانــان و طبقــه 

تحصیــل کــرده وروشــنفکرایران آن زمــان داشــت.
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هــای بــه زبــان فرانســه عاقمنــد بــودم. بــه پــدرم گفتــم مــی خواهــم بــرای درس بــه فرانســه بــروم و پــس از درس برمــی گــردم. گفــت بــرو و بعــاوه بــا توجــه بــه 

قیمــت ارز هزینــهء تــو از اینجــا بیشــر نخواهــد بــود. پــدرم بســیار مداراجــو بــود و تنهــا زمانــی کــه بــا مــن مخالفــت کــرد هنــگام گیاهخــواری مــن بــود کــه بشــدت 

نگــران ســامتی مــن بــود. بــا خوانــدن »فوایــد گیاهخــواری« صــادق هدایــت، از خــوردن هــر نــوع گوشــت و ماهــی و تخــم مــرغ بــرای شــش ســال امتنــاع مــی کــردم. 

باالخــره در خــارج بــود کــه تصمیــم مــن تغییــر یافــت.   

پرسش: با زبان فرانسه چقدر آشنائی داشتيد؟

پاســخ: زمانــی کــه دارالفنــون رفتــم تصمیــم گرفتــم فرانســه بخوانــم. در مؤسســهء زبــان فرانســه کــه زیــر نظــر دولــت فرانســه بــود نــام نویســی کــردم. بنابرایــن در 

کاس دبیرســتان انگلیســی مــی خوانــدم و در موسســهء زبــان، فرانســه مــی آموختــم و امتحــان نهایــی در دبیرســتان را بــه زبــان فرانســه دادم. در آن زمــان ترانــه 

هــای فرانســوی »میــری ماتیــو« و»ســالوادور آدامــو« و شــعرهای »ژاک پــره ور« و »آرتــور رمبــو« و روزنامــه »ژورنــال دو تهــران« کــه در ایــران منتــرش مــی شــد، مبــن 

کمــک کــرد. هنــگام ســفر، بــا قطــار از تهــران حرکــت کــردم و از ترکیــه گذشــتم و کشــورهای اروپایــی را طــی کــردم و باالخــره پــس از یــک هفتــه بــه فرانســه و بــه 

شــهر لیــون رســیدم. در لیــون بــاز هــم زبــان خوانــدم تــا بــرای دانشــگاه آمــاده شــوم. و پــس از چنــد مــاه بــه پاریــس کــوچ کــردم تــا درس دانشــگاهی را رشوع کنــم.  

پرسش: در پاريس چه کرديد؟

ــدم. پــس از  ــم و جامعــه شناســی خوان ــه دانشــگاه »ســوربن« پاریــس رفت ــر کــرد. ب ــی تغیی ــی مســیر تحصیل ــم. ول ــوم سیاســی بخوان پاســخ: دمل مــی خواســت عل

دورهء دکــرای جامعــه شناســی در ســوربن، در دانشــگاه »دوفیــن« اقتصــاد خوانــدم  و همچنیــن در دانشــگاه »پانتئــون« در پاريــس بــه مطالعــهء فلســفه پرداختــم. 

همزمــان بــا درس در دانشــگاه بــه فعالیــت دانشــجوئی روی آوردم. 

پرسش: وضع مالی تان چطور بود؟ کار هم می کرديد؟

پاســخ:  بلــه. مــاه هــای اول خانــواده ام ســهمیهء پــول ماهانــه را از طریــق بانــک ارســال مــی کــرد. ســپس بــه پــدرم گفتــم رشوع بــه کار مــی کنــم و نیــازی بــه 

ارســال پــول نیســت. تابســتان هــا بــه انگورچینــی مــی رفتــم، تــوپ جمــع کــن بــازی هــای جهانــی تنیــس در پاریــس بــودم و قهرمانــان آن دوره ماننــد »ناســتاز« را 

مــی شــناختم. اغلــب شــب هــا در کارخانــه و بنــگاه هــای تجــاری پوشــاک، و هتــل هــا کار مــی کــردم و صبــح بــه دانشــگاه مــی رفتــم.

پرسش: پاريس فضائی روشنفکرانه دارد. اين فضا چه تأثیری در شا گذاشت؟

ــزر و »مــادِر« ماکســیم گورکــی و »پاشــنه  ــد شــده و »اصــول مقدماتــی« ژرژ پلت ــه مارکسیســم عاقمن ــه فرانســه مــن از بیســت ســالگی ب ــل از ســفر ب پاســخ: قب

آهنیــن« جــک لنــدن را خوانــده بــودم. وقتــی بــه اروپــا آمــدم بــا دوســتان و محفــل هــای مارکسیســت ایرانــی و فرانســوی آشــنا شــدم. کتــاب هــای لنیــن و اســتالین 

و مائــو و انگلــس و مارکــس را خوانــدم. »کاپیتــال« و »مانیفســت کمونیســت« و »هیجدهــم برومــِر« مارکــس بــر ذهــن مــن تاثیــر قاطــع داشــتند. در طــی روز و 

پــس از پایــان کاس هــای درس دانشــگاهی در کافــه هــای پیــر امــون ســوربن و ســن میشــل و پانتئــون و بــاغ لوکزامبــورگ بــا دوســتان در بــارهء انقــاب و مارکــس و 

هــگل و ماکــس وبــر گفتگــو مــی کردیــم. از آن پــس خــود را »چــپ« تعریــف مــی کــردم و در تظاهــرات مارکسیســت هــا علیــه دولــت و علیــه راســت هــای افراطــی 

رشکــت داشــتم. در فرانســه بحــث علیــه »رویزیونیســم« خروشــچف و علیــه »سوســیال امپریالیســم« شــوروی و در تائیــد انقــاب فرهنگــی چیــن، در همــهء دانشــگاه 

هــا جــاری بــود. بحــث هــای آزاد در دانشــگاه »ونســان«، کــه میــراث جنبــش مــاه مــه 68 بــود، بــه فراوانــی جريــان داشــت. فیلــم هــای رسگئــی آیزینشــتاین، ماننــد 

»اعتصــاب« و »رزمنــاو پومتکیــن« و »اکتــر: ده روزی کــه دنیــا را تــکان داد« و »ایــوان مخــوف«، مــورد بحــث روشــنفکران بــود، فیلــم »ســاکو و وانزتــی« از »جولیانــو 

مونتالــدو« و فیلــم هــای چارلــی چاپلیــن ماننــد »عرصمــدرن« مــورد بحــث بــود، کتــاب »بازگشــت شــوروی بــه رسمایــه داری« از شــارل بتلهایــم مــورد جــدال بــود. 

فضــای روشــنفکری فرانســه بــا افــکار ســارتر و کامــو و میشــل فوکــو  و آنــدره گلوســمن و کلــود لــوی اســروس رنــگ گرفتــه بــود و همــهء اینهــا دنیــای ذهنــی مــن 

بودنــد. و ایــن ذهنیــت بیــش از پیــش بــا افــکار ملــی گرایــان ایرانــی و طرفــداران اســام فاصلــه مــی گرفــت.

پرسش: در آن زمان فعاليت سیاسی هم داشتيد؟

پاســخ: در آن زمــان بــا گــروه هــای سیاســی مائوئیســتی ایرانــی و فرانســوی در پاریــس همــکاری داشــتم و همزمــان بــه کنفدراســیون جهانــی محصلیــن و دانشــجویان 

ایرانــی پیوســته بــودم. در »ســیته انرناســیوناِل« پاریــس جریــان هــای سیاســی حــارض در کنفدراســیون هــر هفتــه میــز کتــاب و جلســه بحــث داشــتند و مــن در 

ایــن جــدال هــای سیاســی و بحــث هــا حضــور فعــال داشــتم. بحــث و موضــع گیــری مــا بیشــر در نقــد حــزب تــوده و جریانــات مذهبــی و افشــای ســاواک بــود. در 

چنــد دوره مــن یکــی از مســئوالن ســازمان پاریــس و فدراســیون فرانســه بــودم. کنفدراســیون جهانــی، زیــر فشــار ســازمان هــای چریکــی، بــه بحــران کشــیده شــده 

بــود و بــا بــاال آمــدن اختــاف هــا کنفدراســیون قــدرت بســیج خــود را از دســت مــی داد. بــا ایــن وجــود گرمــای احساســی چریکیســم و آغــاز شــورش و طغیــان در 

ایــران همــه را بحالــت بســیج نــگاه مــی داشــت.   

پرسش: آيا فکر می کرديد نروهای انقابی چپ شانسی در ايران دارند؟

پاســخ: .در آن زمــان بــرای سیاســیون چــپ خــارج فکــر اســراتژیک مطــرح نبــود. آنهــا بــا احســاس و رمانتیســم و ایدئولــوژی زندگــی مــی کردنــد، بــا جملــه هــا و 

ایــده هــای مارکــس و لنیــن مســت بودنــد. آنهــا آرزو داشــتند کــه در جامعــه اســتبداد نباشــد ولــی در زندگــی سیاســی روزمــره و رقابــت هــای گروهــی و لــذت هــای 
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هیجانــی درگیــر بودنــد. کمونیســم یــک ایــدهء رویایــی دور بــود و  بنابرایــن اســراتژی کســب قــدرت و  ارزیابــی تــرصف قــدرت مطــرح نبــود. آنهــا بــا انقــاب هــای 

بوجــود آمــده ماننــد انقــاب روســیه و چیــن و کوبــا و ویتنــام عشــق مــی کردنــد و بــه قــدرت فــردا در ایــران، نــگاه مشــخص جــدی نداشــتند. چــپ هــا بیشــر خــود 

را یــک اپوزیســیون سیاســی و تبلیغاتــی و افشــاگر حــس مــی کردنــد. بدیــن ترتیــب شــانس احتالــی چــپ بــرای قــدرت بــه پرســش جــدی تبدیــل منــی شــد. بهــر 

حــال و البتــه چــپ هــای خــارج کشــور چریکیســم داخــل کشــور، اقــدام مســلحانه، و کشــن چنــد نظامــی را تاکتیــک و اســراتژی خــود تلقــی مــی کــرد.

بخش دوم: از انقالب تا امروز

پرسش: با انقاب 57 چگونه مواجه شديد؟

پاســخ: هنگامــی کــه آیــت اللــه خمینــی بــه پاریــس آمــد اکــر سیاســیون و روشــنفکران ایرانــی مقیــم فرانســه مشــتاق بودنــد کــه بــه دیــدار »امــام« برونــد. برخــی 

از دوســتان بــه مــن پیشــنهاد دیــدار »آقــا« را کردنــد و مــن بــا قاطعیــت گفتــم منــی آیــم. مــن از ابتــدا مخالــف ایدئولــوژی علــی رشیعتــی بــودم و بــه آیــت اللــه 

خمینــی دل شــیفتگی نداشــتم و بلکــه نســبت بــه او و دیــن بدگــان بــودم. البتــه در پاریــس میــان ایرانــی هــا و فرانســوی هــا شــور و شــوق بــرای انقــاب دینــی 

ایــران و شــخص خمینــی بســیار بــاال بــود. در پاریــس ژان پــل ســارتر عضــو کمیتــه ای بــرای حایــت از خمینــی شــده بــود و میشــل فوکــو شــیفتهء انقــاب دینــی 

ایــران بــود. حــس مــن ایــن بــود کــه بــا یــک ســازمان داخلــی مــی تــوان وارد بطــن انقــاب شــد و خــارج مانــدن دیگــر مناســب نیســت. ســازمان هــای چریکــی در 

خــارج تبلیــغ مــی کردنــد کــه محــل اصلــی مبــارزه ایــران اســت و از پشــت جبهــه بــه داخــل جبهــه رفــن یــک عــزت و افتخــار اســت. در چنیــن رشایطــی احســاس 

هــا متفــاوت بــود. در میــان دوســتان سیاســی نزدیــک اختــاف افتــاد و در مــن بــا »درک« خــودم اشــتیاق بــرای رفــن بــه ایــران هرچــه بیشــر افزایــش مــی یافــت. 

بــه خــود مــی گفتــم بــرو بــه میــدان، در حاشــیه مانــدن جالــب نیســت. شــورش هــا و انقــاب هــا قاعــدهء یگانــه ای ندارنــد، ولــی هنگامــی کــه در جریــان هســتند 

بایــد تجربــه شــان کــرد. در چنیــن لحظــه ای رفتــار مــا بویــژه تابــع احســاس و هیجــان ماســت. در آن دوران اندیشــه کــردن بــه انقــاب و بررســی خطرهــای ناشــی 

از آن در دســتور کار فکــری نبــود. بنابرایــن شــار بســیار زیــادی از روشــنفکران در ایــران و خــارج شــیفتهء انقــاب و خمینیســم شــده بودنــد و مــن، ماننــد برخــی 

دیگــر، تنهــا بــه انقــاب متایــل داشــتم. 

در حياط دبرستان دارالفنون : نفر اول از سمت راست ایجادی است و نفر دوم  هوتن نجات، شاعری که در جوانی خودکشی کرد. برای رشح حال او نگاه کنيد به 

مقاله دکر نوری عا در لينک زير:
shorturl.at/luKQ4
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پرسش: و وسوسهء انقاب بازگشت به ايران را عملی کرد؟

پاســخ: بلــه؛ مــن نیــز وسوســه شــده و در آســتانهء انقــاب 57 بــا هواپیــا بــه ایــران رفتــم. ایــن انقــاب در نــوع خــود بــی نظیــر بــود و همــهء دنیــا بــه آن نــگاه 

مــی کــرد. چنیــن لحظاتــی در تاریــخ کمیــاب هســتند. ایــن وقایــع گاه منشــا تاریــخ مثبــت اســت و گاه همچــون اژدهایــی هولنــاک اســت. شــوق انقــاب و زلزلــه 

اجتاعــی مــرا بــه ایــران کشــاند. ســاواک گســیخته شــده و انقــاب هنــوز اتفــاق نیافتــاده بــود. مأمــور مســئول کنــرل گذرنامــه گفــت »زمــان زیــادی اســت کــه نیامده 

ای«. گفتــم »بلــه«. در آن زمــان دمکراســی خواهــی خواســت مرکــزی مــا نبــود زیــرا مــا در ایدئولــوژی زندگــی مــی کردیــم . شــعار »شــاه بایــد بــرود« ذهــن هــا را 

جهــت داده بــود ولــی درک نقــادی نســبت بــه رویدادهــا وجــود نداشــت. جدالــی بــود میــان نظــام شــاهی و نظــام اســامی و  نظــام ایدئولوژیکــی چــپ هایــی کــه 

در حاشــیه بودنــد.

پرسش: در ايران چه کرديد؟

پاســخ: انقــاب جــذاب بــود امــا مــن هیــچ عاقــه ای بــه خمينــی و ســایر آخوندهــا نداشــتم. جوشــش خیابــان هــا موتــور مــا بــود. در آن هنــگام خــود را مارکسیســت 

لنینیســت مــی دانســتم، در رسم اســطوره و خیــال هــا و پــروژه هــای بســیار بــود و، بــا توجــه بــه گرایــش »پیــکاری«، از هــان ابتــدا بــا حکومــت مذهبــی مخالــف 

بــودم. حایــت حــزب تــوده و فدائیــان اکریتــی هــا از حکومــت خمینــی بشــدت مــرا رنــج مــی داد. خیلــی از روشــنفکرانی کــه بــرده خمینــی نشــده بودنــد در پــی 

انقــاب سوسیالیســتی یــا دمکراتیــک بودنــد. امــا ایــن گرایــش فقــط بیــان یــک رمانتیســم سیاســی بــود. روز 22 بهمــن 1357 کــه ســقوط شــاه قطعیــت کامــل یافــت 

در خیابــان هــای تهــران بــودم. شاهنشــاهی پایــان مــی یافــت و حکومــت اســام  تحقــق پیــدا مــی کــرد. خیلــی هــا مــی گفتنــد تاریــخ بــه جلــو مــی رود و مــا هنــوز 

حــس روشــنی از ايــن نداشــتیم کــه چــه بســا 22 بهمــن رسآغــاز  یــک عقبگــرد 

اســت. حکایــت مــن نیــز چنیــن بــود. در روزهــای انقــاب شــاهد ســقوط زنــدان 

اویــن بــودم و مــی دیــدم  و مــی شــنیدم چگونــه پــادگان هــا تســلیم مــی شــدند. 

ــاوران هســتند. در لحظــهء ســقوط،  شــنیدم  کــه مــردم در حــال غــارت کاخ نی

شورشــیان بــا کامیــون هــا و بــا هیاهــو و اســلحه در حــال حرکــت بودنــد و مــن 

همچــون کاهــی روی امــواج شــناور بــودم. در ذهــن روشــنفکری تــرصف قــدرت 

مــی توانســت قابــل فکــر باشــد ولــی در اینجــا فقــط نیــروی مرمــوز طغیــان در 

خیابــان هــا بــود. خیلــی چیزهــا دیــدم؛ و نیــز دیــدم تیــری را کــه از کنــار گــوش 

مــن ســوت کشــید و رد شــد و مــردی را جلــوی مــن بــه خــاک افکنــد. بســیاری 

افــراد بــا فــرو ریــزی مراکــز نظامــی و انتظامــی اســلحه داشــتند و مــن نیــز بــا 

یــک تیربــار ســنگین بــر دوش مــی دویــدم . شــب در یــک مســافرخانه نزدیــک 

ــرم  ــل دادم. همــه رسگ ــار را تحوی ــردا تیرب ــدم و ف ــاد خوابی ــار راه حســن آب چه

انقــاب بودنــد. ارتــش بــه ســفارش آمریــکا کوتــاه آمــده بــود و خواهــان مقابلــه 

جوئــی بــا آیــت اللــه خمینــی نبــود. کاخ هــای شــاه ســقوط مــی کــرد و قــدرت 

سیاســی بــه تنــدی دســت بــه دســت مــی شــد. روزنامــه هــا عکــس رسان نظامــی 

اعــدام شــده را منتــرش مــی کردنــد و از دادگاه هــای انقــاب اســامی و احــکام 

مــرگ خــر مــی دادنــد. جامعــه و بســیاری از فعــاالن سیاســی خواهــان اعــدام 

هــای بیشــر بودنــد. شــور انقابــی افــراد را بــی رحــم کــرده بــود و لــذت کشــتار 

نزدیــکان شــاه در همــه جــا حــارض بــود و از صــدای اعــراض بــه جوخــه هــای 

ــهء  ــار هم ــاب اســامی انفج ــید. انق ــوش منــی رس ــه گ ــرگ خــری ب اســامی م

گنــداب هــا و زشــتی هــای اســام و شــیعه گــری در پهنــهء تاریــخ بــود.

پرسش: آن روزها فعاليت تبليغی هم داشتيد؟

پاســخ: پیونــد تشــکیاتی برقــرار شــده بــود. روزهــای اول مــن کنفرانــس هــای 

متعــدد در دانشــگاه تهــران بــرای انبوهــی از جوانــان و دانشــجویان مــی دادم 

ــی  ــک م ــاب دمکراتی ــی انق ــوروی و معرف ــم ش ــوی رویزیونیس ــد الگ ــه نق و ب
پرداختــم. دوران جدیــدی آغــاز شــده بــود و کــم کــم آخوندهــا و کمیتــه چــی هــای آنهــا چنــگ و دنــدان نشــان مــی دادنــد و مــی گفتنــد االن موقــع بحــث نیســت. 

در چنیــن دورانــی مــن در نرشیــه »پیــکار«، ارگان سیاســی ســازمانی، در بــارهء مســائل بیــن املللــی و نقــد قــدرت سیاســی و توطئــه هــای دولــت جدیــد و رفتــار 

عوامفریبانــه دینــداران حاکــم و فقــر و دیکتاتــوری و جنبــش کارگــری مقالــه مــی نوشــتم. 

پرسش: برايتان گرفتاری پيش نيامد؟

پاســخ: یکســال پــس از انقــاب فضــا بســته مــی شــد و مخفــی کاری هــا شــدت مــی یافــت. فصــل تــازه ای در زندگــی آغــاز مــی شــد. پــس از چنــد مــاه، فریــاه، 

دخــری را کــه در پاریــس عاشــق اش شــده بــودم بطــرز اتفاقــی در خیابــان 16 آذر دیــدم و دوبــاره بــا هــم قــرار گذاشــتیم و چنــد مــاه بعــد ازدواج کردیــم. از داشــن 
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فرزنــد خــودداری کردیــم زیــرا خانــه بــدوش بودیــم و منــی خواســتیم الجــوردی فرزندمــان را بــه اســارت بگیــرد و او را »بچــه مســلان« کنــد. اســتبداد دینــی شــکل 

مــی گرفــت و روزهــای پرشــور بــه روزهــای اضطــراب تبدیــل مــی شــد. حملــه بــه کتــاب فروشــی هــا و تعقیــب هــا و شناســایی هــا رشوع شــده بــود. زندگــی مــن 

بــا تــاش هــای سیاســی، گرفتــاری هــای دوران مخفــی، کارهــای نوشــتاری فرهنگــی، و مرگــی کــه در کمیــن نشســته بــود معنــا پیــدا مــی کــرد. تغییــر مــداوم  کاشــانه 

هــای مخفــی و بناگزیــر خــروج شــبانه بــرای قرارهــا، و احتــال لــو رفــن پــس از دســتگیری هــا، زندگــی را بســیار ســخت کــرده بــود. راه دیگــری باقــی نبــود و ایــن 

بــار بایــد بــه مهاجــرت اجبــاری روی مــی آوردم. ترســی نداشــتم ولــی منــی خواســتم بــه اســتقبال مــرگ بــروم. بهــر حــال بــه خاطــر رضبــه هــای ســنگین رژیــم بــه 

ســازمان هــای سیاســی و دســتگیری هــا و اعــدام هــا، عاقبــت از کشــور خــارج شــده و بــه فرانســه بازگشــتم.

پرسش: چگونه از ايران خارج شديد؟

پاســخ: دیگــر روزهــا منــی توانســتم در شــهر حرکــت کنــم. خطــر در هــر لحظــه خــود را نشــان مــی داد. بــا قاچاقچــی هــا کــه دیگــر درآمــد خوبــی داشــتند بایــد 

مذاکــره مــی شــد تــا از یکــی از مرزهــا خــارج شــوم. مــن از تهــران بــا قطــار بــه تریــز رفتــه و از آنجــا بــا اتوبــوس بــه ســلاس و ســپس بــا اســب بــه کــوه هــا 

زدم. ســه روز و ســه شــب، در بــرف و ســیاهی شــب و، پــس از آن، بــه شــهر »وان« ترکیــه رســیدم. بــار اول در زمــان دانشــجوئی از مــرز بــا قطــار رفتــم و ایــن 

بــار بــا اســب از مــرز گــذر کــردم. بــار اول گــذر از ایــن مــرز انتخــاب مــن بــود و ایــن بــار بناچــار و بــرای زنــده مانــدن بــه ترکیــه گــذر کــردم. 

پرسش: با حضور مجدد در فرانسه چه فعاليتی را آغاز کرديد؟

پاســخ: هنگامــی کــه دوبــاره بــه پاریــس رســیدم احســاس بســیار مطبوعــی داشــتم و حــس مــی کــردم کــه مــی توانــم زندگــی کنــم. بنابرایــن دوبــاره زندگــی را 

بایــد ســازمان مــی دادم. در گام اول دسرســی بــه فعالیــت شــغلی مقدماتــی و مســکن رضوری بــود. پــس از آن، ســامان دادن بــه آشــفتگی ذهنــی و رسشــار از 

پرســش برایــم بســیار مهــم بــود. در فرانســه دیگــر جــای نوســتالژی نبــود و دوبــاره بایــد زندگــی را مــی ســاختم. در ایــن دوران، فعالیــت اقتصــادی و شــغلی 

اولیــه، زنــده کــردن ارتبــاط بــا محافــل پژوهشــی و دانشــگاهی فرانســه، رشکــت در ســمینارهای دانشــگاهی، تولیــد کار پژوهشــی در مراکــز تحقیقــی فرانســه و 

مبــوازات آن، رشکــت در بحــث هــای محافــل ایرانــی و مطالعــهء کتــاب بــرای شناســایی مکانیســم بیــرون رفــت از بحــران روشــنفکری خــود، از جملــه فعالیــت 

هــای مــن بــود. در ایــن دوره دیگــر بســیار فعــال بــودم ولــی بــه هیــچ ســازمان سیاســی ایرانــی نپیوســتم. 

پرسش: چرا؟

پاســخ: تجربــهء شکســت ســازمان هــا و  تخریــب تعــداد زیــادی از آنهــا توســط رژیــم، در ذهــن مــن ســنگینی مــی کــرد. بهریــن الگــو بــرای مــن مســتقل مانــدن 

بــود. فشــارها زیــاد بــود. تعــداد زیــادی کــه مــرا مــی شــناختند انتظــار نداشــتند کــه مــن ســازمان هــای سیاســی را کنــار بگــذارم. ولــی تشــخیص مــن چنیــن بــود 

کــه مــدل مســتقل روشــنفکری مناســب تریــن عمــل مــن اســت. مــن منــی خواســتم هــان عــادات و گفتــان هــای ســنتی را تکــرار کنــم. مــن نفــی سیاســت 

منــی کــردم ولــی منــی خواســتم همچــون یــک سیاســتمدار بــا تعهــد بــه یــک ســازمان سیاســی عمــل کنــم. 

پرسش: و همچنان مارکسیست مانده بوديد؟

پاســخ: بلــه. بــرای پانــزده ســالی چنــن بــودم. دهــهء هفتــاد میــادی، تــا نیمــهء دهــهء هشــتاد، مــن مارکسیســت - لنینیســت بــودم و ایدئولــوژی خــود را »علــم« 
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دانســته و پیوســته بــا دیــدگاه ایدئولوژیکــی بــه جهــان برخــورد مــی کــردم. مــن بــا ایدئولــوژی مارکسیســتی یــک خانــهء طایــی در ذهــن خــود ســاخته بــودم. امــا 

پــس از آن پانــزده ســال وضعيتــی جديــدی پيــدا کــردم.

پرســش: قبــل از آنکــه بــا ايــن وضعيــت جديــد آشــنا شــويم اجــازه دهيــد بپرســم کــه آيــا بدينســان مــا بــا روشــنفکری روبروئيــم کــه هــر آن آمــاده اســت از تفکــری 

کهنــه شــده بــرد و انديشــه ای نــو را بــا آغــوش بــاز بپذيــرد؟ 

ــه و نوعــی  ــش ب ــس از گراي ــم، پ ــه یک ــع در مرحل ــوده اســت. در واق ــن موجــود ب ــه، خوشــبختانه، همیشــه اســتعداد گسســت در م ــم ک ــد بگوي ــه، باي پاســخ: بل

ــی  ــد زندگ ــک دورهء بلن ــس از ی ــیدم و پ ــازمانی رس ــم س ــم و مارکسیس ــم و مائوئیس ــم لنینیس ــه مارکسیس ــه دوم ب ــی، در مرحل ــر التقاط ــک فک ــم و ی مارکسيس

ایدئولوژیــک مارکسیســتی پانــزده ســاله، بــه انتقــاد از ایدئولــوژی خــود و بینــش مارکسیســتی پرداختــم و توانســتم از دکریــن ایدئولوژیــک مارکسیســتی دور شــوم. 

يعنــی مرحلــهء ســوم همــن تغيــر در ذهــن و بینــش مارکسیســتی مــن بــود. بــا مشــاهدهء رسکــوب رژیــم و گســیختگی ســازمان هــا تردیدهــا ظاهــر شــد و بحــران 

اردوگاه جهانــی کمونیســم نيــز مــرا تــکان داد. در واقــع دنیــای پیرامونــی مــن در حــال تغییــر بــود. در ســال هــای هشــتاد میــادی اســت کــه اصــول خدشــه ناپذیــر 

ــه پرســش مــی کشــد،  ــه را ب ــرد و  هنجــار هــای کهن ــری را راحــت مــی پذی ــای تکنولوژیــک و کامپوت ــرک مــی خــورد، نســل اجتاعــی »ایگــرگ« دنی نظــام هــا ت

کمونیســم عقــب نشــینی مــی کنــد، لیرالیســم اقتصــادی پــر شــتاب اســت و فردیــت انســان هــا پــر رنــگ تــر مــی شــود... شــاید ایــن عوامــل بطــور مســتقیم و غیــر 

مســتقیم بــر ذهــن مــن تاثیــر مــی گذاشــتند و افــزون بــر آن مــن از محیــط تنــگ ایــران بیــرون آمــده و دیگــر فشــار تشــکیاتی روی مــن عمــل منــی کــرد. مــن 

کتــاب هــا را مــی خوانــدم و بحــث هــای ادبــی و فکــری و سیاســی تلویزیــون فرانســه را تعقیــب مــی کــردم . ذهــن مــن آزادی را متریــن مــی کــرد. آلتــورس و هــگل 

و ریمونــد آرون را خوانــدم و بــه ســمینارهای میشــل فوکــو و پییــر بوردیــو در »کولــژ دو فرانــس« رفتــم. در ایــن دوران اســت کــه چیــن بســوی رسمایــه داری حرکــت 

مــی کنــد و قدســیت مارکسیســتی در ذهنيــت روشــنفکری در حــال فــرو ریــزی اســت. مــن نویســندگانی را کــه ذهــن ایدئولوژیــک مــن آنهــا را سانســور مــی کــرد 

خوانــدم. ســپس، در مرحلــهء چهــارم، متایــل بــه دمکراســی و پارملانتاریســم و پلورالیســم سیاســی و متایــل بــه فعالیــت فرهنگــی و نقــد روشــنفکرانه، در مــن رشــد 

کــرد. ارتبــاط مــن بــا احــزاب فرانســوی، کار فرهنگــی و محیــط دانشــگاهی رفتــار مــرا جهــت داد، و مــن وارد فضــای سوســیال دمکراســی و دولــت رفــاه و قاعــده 

رســمی متــدن غــرب شــدم. آنــگاه، در بیســت ســال اخیــر، يعنــی در مرحلــهء پنجــم، یــک تحــول فکــری بــزرگ در ذهــن مــن اتفــاق افتــاد: بــاور بــه دمکراســی، بــاور 

بــه اکولــوژی و زیســتبومگرایی، مبــارزهء فکــری در نقــد اســام، بــاور بــه الئیســیته و سکوالریســم، خــروج از مــدل اقتصــاد فســیلی و تــاش بــرای متدنــی دیگــر، 

دیــدگاه امــروز مــرا تشــکیل مــی دهنــد. 

   

پرسش: بروز خارجی اين تغيرات چه بوده است؟

پاســخ: مــن در ســال 1985 میــادی، بــا انتشــار مقالــه ای بنــام »روشــنفکر چــپ مکتبــی«، در نرشیــهء »زمــان نــو« گــردش فکــری خــود بســوی دمکراســی و دور 

شــدن از ایدئولــوژی مارکسیســتی را اعــام داشــتم. ایــن مقالــه نوعــی انتقــاد بــه خــود و رد ایدئولــوژی بــود. بدنبــال انتشــار آن بــود کــه از امریــکا و اروپــا بــه مــن 

حملــه کردنــد و مــرا »مرتــد« و »طرفــدار بــورژوازی« خواندنــد. در ایــن دوران مقاالتــی در نرشیــه هــای »اخــر« و »زمــان نــو« در زمینــهء فلســفهء »والدیمیــر یــان 

کلــه ویــچ« و جامعــه شناســی »ماکــس وبــر« نوشــتم و یــک نوشــتهء تحقیقــی در بــارهء ســبک رمــان نویســی »رمــان نــو« در ادبیــات فرانســه و نقــش »ناتالــی 

ســاروت« و »رگریــت دوراس« و »آلــن روب گرییــه« و »کلــود ســیمون« و دیگــران نوشــتم کــه در ایــران بــا نــام مســتعار منتــرش شــد. از آن پــس، بــا نقــد مارکسیســم 

و سوسیالیســم و استالینیســم و دیکتاتــوری پرولتاریــا، بدفــاع از حقــوق بــرش و رضورت آموخــن دانــش و رضورت نقــد فکــری پرداختــم. در ایــن دوران انتشــار مقالــه 

در زمینــهء جامعــه شــناختی و فلســفه و اقتصــاد و تــاش در نهادهــای فرهنگــی و دانشــگاهی و توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی و اکولــوژی در دســتور کارم قــرار 

گرفــت. مبــوازات فعالیــت در سیاســت و عرصــهء فکــری در بــارهء مســائل ایــران، مــن درگیــر فعالیــت پژوهشــی دانشــگاهی بــودم و مســئولیت پــروژه هــای جامعــه 

شــناختی و اقتصــادی و مدیریتــی در نظــام تولیــدی صنعتــی فرانســه را بعهــده داشــتم. ایــن پژوهــش هــای میدانــی در مــورد سیســتم هــای مــدرن تولیــدی، نیــروی 

کار بــا ظرفیــت هــا و مهــارت هــای فنــی تــازه، ســازماندهی ربــات هــا و اتومــات هــای برنامــه ریــز، پیــش از پیــش تئــوری ارزش افــزوده کارل مارکــس و نتیجــه گیــری 

هــای سیاســی او را بــه پرســش مــی کشــید. اندیشــه ورزی جامعــه شــناختی و پژوهــش هــای میدانــی و علمــی، بینــش مــن را دگرگــون منــود. 

پرسش: گرايش شا به مسائل محیط زيست چگونه آغاز شد؟

پاســخ: متایــل مــن بــه اکولــوژی در ســال هــای 90 میــادی آغــاز شــد. مقولــهء اکولــوژی )یــا »زیســتبوگرایی«( درک گســرده تــری از مقولــهء محیــط زیســت اســت. 

در ایــن دیــدگاه رابطــهء انســان بــا طبیعــت و رابطــهء اقتصــاد بــا طبیعــت دوبــاره تعریــف مــی شــود. بنابرایــن، مســئله فقــط ویرانگــری طبیعــت نیســت. در فرانســه 

جنبــش سیاســی اکولوژیکــی در میانــهء ســال هــای هفتــاد میــادی آغــاز شــد. افــکار و پــروژه هــای اکولوژیســت هــا در جامعــه رشــد مــی کــرد و مــن دریافتــم 

پروبلاتیــک )مســئلهء اصلــی( و پارادایــم )الگــو( هــای پرسشــی اکولوژیســت هــا، از لیــرال هــا و کمونیســت هــا و سوســیال دمکــرات هــا و ناسیونالیســت هــا، 

کاملــن جداســت. دریافتــم کــه اکولوژیســت هــا چالــش متدنــی آینــده را دریافتــه انــد. ایــن کشــف بــرای مــن تعییــن کننــده بــود. از نــگاه مــن الگوهــای دیگــران 

مولدگــرا )پردوکتیویســت( بــود و درک زیســتبومگرای اکولوژیکــی مناســب تریــن دیــدگاه بنظــر مــی آمــد. در آن زمــان در میــان ایرانیــان خــارج فکــر مــی کنــم اولیــن 

روشــنفکر سیاســی اکولوژیســت بــودم. بســیاری از ایرانیــان متوجــه اهمیــت ایــن دیــدگاه نبودنــد و فقــط در ســال هــای اخیــر وضــع کمــی تغییــر کــرده اســت. 

ناسیونالیســم ایرانــی نفتــی بــود، چــپ هــای ایرانــی بــا بــاور بــه دترمینیســم اقتصــادی مــواد خــام تعریــف مــی شــدند، طرفــداران پادشــاهی نفــت را وســیله اصلــی 

ــر پادشــاهی بودنــد، مذهبــی هــا نفــت را مــاده ای بــرای تــرصف ثــروت  بودجــه و پیرشفــت مــی دانســتند، جمهــوری خواهــان طرفــدار شــکل حکومتــی در براب

توســط آخونــد و بــرای تــاراج و رانتخــواری دینــی مــی دیدنــد. در ایــران در دوران گذشــته شــخصیت هایــی بودنــد کــه بــه مســائل طبیعــت توجــه داشــتند ولــی 

آنهــا دیــدگاه گســردهء اکولوژیکــی نداشــتند. ولــی در متــام دوران پهلــوی و در متــام دوران جمهــوری اســامی احــزاب و ســازمان هــای سیاســی شــناخت و عاقــه 
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ای در مــورد زیســتبومگرایی و اکولــوژی سیاســی نداشــتند. مــن تحــول فکــری اکولوژیکــی خــود را متاثــر از افــکار و پــروژه هــای اکولوژیکــی سیاســی در فرانســه 

و در جهــان مــی دانــم.   

پرسش: در اين زمينه هم کار سياسی کرده ايد؟

پاســخ: بلــه، از ســال 2000 میــادی بــه حــزب اکولوژیســت هــای فرانســه پیوســتم و ايــن پيوســتگی تــا امــروز ادامــه دارد. در ایــن حــزب مســئولیت هــای گوناگــون 

داشــته ام و در دو کمســیون »بیــن املللــی« و »صلــح« ایــن حــزب نقــش دارم. ناگفتــه منانــد کــه مــن بــا توجــه بــه جنبــهء فرانســوی شــخصیت خــود، در مبــارزات 

ــه  ــا برنام ــردم ب ــت ک ــهرداری رشک ــات ش ــال، در انتخاب ــی 12 س ــار، ط ــه، دو ب ــود در فرانس ــی خ ــی سیاس ــی، در زندگ ــوده ام. يعن ــهیم ب ــور س ــن کش ــی ای سیاس

اکولوژیســتی بــه ســمت معــاون شــهردار انتخــاب شــدم. در ایــن چارچــوب، پــروژهء یــک مرکــز درمانــی در آفریقــا در کشــور مالــی، پــروژهء بــرق رســانی بــرای 

پناهنــدگان در لبنــان، تعییــن اقتصــاد شــهری، ایجــاد شــغل هــای اقتصــادی و فعــال منــودن رابطــه بــا پارملــان اروپــا، از جملــه کارهــای مــن بــود. 

پرسش: می دانيم که شا در دانشگاه های مختلف فرانسه تدريس می کنيد؛ در اين مورد هم کمی بگوئيد.

پاســخ: مــن مــدت ســی ســال اســت کــه در چهــار دانشــگاه دولتــی پاریــس درس مــی دهــم: دانشــگاه »کنــام«، دانشــگاه »پاریــس 13«، دانشــگاه »پاریــس رشقــی 

وال دو مــارن«، دانشــگاه »اکــول ســانرال پاریــس« و بــه شــکل دوره ای در دانشــگاه کشــور تونــس نیــز تدریــس مــی کنــم. زمینــه هــای تدریــس مــن عبــارت از 

جامعــه شناســی عمومــی، جامعــه شناســی صنعتــی، جامعــه شناســی دیــن، اقتصــاد کار، مــدل هــای ســازماندهی رشکــت هــا، توســعهء پایــدار و انتقــال اکولوژیکــی، 

مدیریــت نیروهــای انســانی، مدیریــت پــروژه هــای تکنولوژیکــی و تولیــدی اســت. بــه تدریــس بســیار عاقــه دارم و امــروز، فــرای ســن بازنشســتگی رســمی، فعــال 

هســتم و درس میدهــم و میدانــم کــه دانشــجویان در کاس هــای مــن خیلــی چیزهــا یــاد مــی گیرنــد. در منــره دادن ســخت گیــر هســتم و از دانشــجویانم مــی 

خواهــم کــه هــم خــوب درس بخواننــد و هــم افــراد بــا شــعور و بــا فرهنگــی باشــند. همیشــه بــه آنهــا مــی گویــم شــا بعنــوان مهندســان و مدیــران بنــگاه هــای 

خصوصــی و اداره هــای دولتــی، نــه تنهــا بایــد شایســتگی حرفــه ای داشــته باشــید بلکــه بعــاوه بایــد دمکراســی و سیاســت و الئیســیته و فرهنــگ و اکولــوژی و 

متــدن و تاریــخ را نیــز بشناســید. در طــی ســی ســال کار اســتادی حتــا یکبــار هــم در کاس غایــب نبــوده ام. مــن سپاســگزار فرانســه هســتم زیــرا مــن را در خــود 

جــای داد ولــی مــی دانــم کــه مــن بنوبــهء خــودم بــه ایــن کشــور خدمــات بــی شــاری منــوده ام. تعــداد بســیار زیــادی از مدیــران و مســئوالن در ایــن کشــور در 

آمفــی هــا و کاس هــای مــن درس خوانــده انــد.

پرسش: و افزون بر کار تدریس؟

پاســخ: بــه کار مشــاورت رشکــت هــای خصوصــی یــا اداره هــای دولتــی نیــز مشــغول هســتم. رشکــت هــا در رونــد فعالیــت خــود دســتخوش نارســایی و گاه بحــران 

مــی شــوند. در چنیــن رشایــط  همیشــه مدیریــت از کارآیــی خــوب برخــوردار نیســت و بنابرایــن بــه نیروهــای متخصــص مشــاور در زمینــه هــای گوناگــون نیازمندنــد. 

ایــن فعالیــت بــه مــن اجــازه داده کــه شــناخت تخصصــی بزرگــی در بــاره نظــام اقتصــادی و صنعتــی و تولیــدی فرانســه کســب کنــم. ایــن تجربــه بــه مــن اجــازه 

داد تــا دیــدگاه خــود در زمینــه جامعــه شناســی صنعتــی و اقتصــاد کار را ژرفــر منایــم. 

بخش سوم: سکوالريسم 

 
ــا  پرســش: بفرمائيــد کــه اکنــون، بــه مــوازات کار تدریــس در دانشــگاه و فعالیــت شــغلی، و در کنــار رشکــت و فعالیــت در حــزب اکولوژیســت هــای فرانســه، ب

مســائل مربــوط بــه اســام سياســی و ايــران اســر اساميســم چگونــه درگــر هســتيد؟

پاســخ: مبــوازات پــروژه هــای زیســت محیطــی شــهری، یکــی از ویژگــی هــای مبــارزهء مــن در فرانســه بــرای »الئیســیته« و مبــارزه سیاســی علیــه اســامگرایان اســت. 

اســامگرایان و متحدیــن سیاســی فرانســوی آنهــا مــرا خــوب مــی شناســند و حتــا در جــدال علیــه آنهــا بــه دادگاه رفتــه ام. در حــزب اکولوژیســت هــای فرانســه 

هــم، ماننــد همــهء احــزاب سیاســی فرانســه، سســتی و انحــراف در زمینــه الئیســیته وجــود دارد و بــه ایــن خاطــر مــن پیوســته یــک مبــارزهء تئوریــک و سیاســی 

فعالــی را بــه پیــش بــرده ام. افــزون بــر آن، در میــان کســانی کــه در هیــات دبیــرهء هفتــه نامــهء انتقــادی »شــارلی ابــدو« توســط اســامگرایان جهــادی کشــته شــدند، 

دوســتان مــن نیــز بودنــد. »شــارب« رسدبیــر »شــارلی ابــدو« یــک روز بــه مــن گفــت »مــا مــی خواهیــم بخندیــم و آنهــا مــی خواهنــد مــا را بکشــند«. مبــارزه علیــه 

اســامگرایان و مبــارزه بــرای دفــاع از الئیســیته، از زندگــی سیاســی مــن در فرانســه جــدا نیســت. ســالیان درازی اســت کــه مبــارزه سیاســی و نوشــتاری مــن بــرای 

دفــاع از الئیســیته ادامــه دارد. خطــر اســامگرایان در همــه جــا محســوس اســت و مبــارزه علیــه آنهــا همیشــه آســان نیســت. مــا بایــد پیوســته علیــه نژادپرســتی 

و راسیســم مبــارزه سیاســی خــود را بــه پیــش بریــم. در فرانســه بنیادگرایــان اســامی و شــاخه هــای متعــدد آنهــا یــک خطــر بــزرگ بشــار مــی آینــد. همیــن 

بنیادگرایــان بــرای پیشــرد هــدف خــود ماشــین تبلیغاتــی عوامفریبانــه خــود را ســاماندهی منــوده و افــراد سیاســی را متاثــر از سیاســت خــود مــی مناینــد. تبدیــل 

نیروهــای سیاســی بــه حامــی خــود هــدف اســراتژیک آنهاســت. در فرانســه اســاموفیل هــا یــا حایتگــران خجالتــی اســام  فــراوان هســتند و تــاش آنهــا بــا هــدف 

سســت کــردن اصــول الئیســیته و تقویــت اتحــاد سیاســی بــا جریــان هــای اســامی اســت. مبــارزه مــن بــرای دفــاع از قانــون الئیســیته و علیــه حجــاب اســامی و 

مقنعــه و علیــه ســازمانهای اســامگرا در عرصــه سیاســی فرانســه و در درون حــزب اکولوژیســت هــا و در فیــس فرانســوی، پیوســته ادامــه داشــته زیــرا مــا بــا یــک 

خطــر دامئــی روبــرو هســتیم. متــدن غــرب توســط اســام و اســامگرایی مــورد تهدیــد اســت. اکریــت مســلانان در فرانســه شــهروندان صلــح دوســت هســتند و 

در اینجــا بــه زندگــی آرام خــود ادامــه مــی دهنــد. ولــی اســامگرایان فعــال و نهادهــا و انجمــن هــا و احــزاب سیاســی اســامی مخالــف الئیســیته و متــدن غــرب 

هســتند. بــه ایــن خاطــر مــن پیوســته بــا شــخصیت هــای الئیــک و نهادهــای ســکوالر و همــکاران دانشــگاهی خــود، در برابــر اســامگرایان ایســتاده ام. مجموعــاً 

مــن بطــور فعــال در میــدان کاری فکــری و پژوهشــی مســائل ایــران حــارض هســتم. در ســال هــای اخیــر ســه کتــاب »جامعــه شناســی آســیب هــا و دگرگونــی هــای 
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جامعــه ایــران«، »نواندیشــان دینــی، روشــنگری یــا تاریــک اندیشــی«، »بررســی تاریخــی، هرمنوتیــک و جامعــه شــناختی قــرآن« را منتــرش کــرده ام. از طریــق رســانه 

هــای فارســی زبــان تولیــد میکنــم، در کنفرانــس هــای فرهنگــی و سیاســی ایرانیــان رشکــت مــی کنــم و بیــش از صــد مقالــه در زمینــه هــای جامعــه شناســی، قــرآن، 

دیــن اســام، الئیســیته، اقتصــاد، جنبــش هــای اجتاعــی، بحــران محیــط زیســت در ایــران و جهــان، فرهنــگ، فلســفه، ادبیــات، در ســایت هــا و نرشیــه هــای گوناگــون 

انتشــار داده ام. چنــد کتــاب دیگــر در زمینــه تئــوری هــای اکولوژیکــی در جهــان، یادداشــت هــای جامعــه شــناختی و فلســفه و فرهنگــی، ریشــه هــای شــیعه گــری و 

غیــره در حــال تکویــن اســت. در واقــع، تجربــه هــای مــن متعــدد بــوده و هــر بــار آموختــه ام و امــروز هــم کــه بعنــوان اســتاد دانشــگاه تدریــس مــی کنــم و همچنــان 

مــی آمــوزم. فکــر مــی کنــم متایــل بــه اندیشــه بــاز و روح انتقــادی، یــاور مــن بــوده اســت.

پرســش: بــه سکوالریســم بعنــوان يکــی از مبانــی فکــری امروزتــان اشــاره کرديــد. اگرچــه در ايــن شــاره از نرشيــه مقــاالت شــا را در ايــن بــاره نيــز مــی خوانيــم امــا 

بــد نيســت بطــور مختــرص توضيــح دهيــد کــه مقولــهء سکوالريســم را چگونــه مــی بينيــد؟

پاســخ: سکوالریســم محصــول ادبیــات کشــورهای انگلوساکســون و نظامــی اجتاعــی اســت کــه از محیــط و تاریــخ پروتستانتیســم مایــه میگیــرد. سکوالریســم  رونــد 

طوالنــی تحــوالت اجتاعــی و روانــی و اخاقــی از زمــان رنســانس تــا امــروز اســت، رونــدی کــه بیــش از پیــش از قــدرت مطلــق خدایــی فاصلــه گرفتــه و قدســیت را 

بــه عقــب رانــده اســت. در ایــن بســر دنیــوی و زمینــی شــدن قــدرت سیاســی و شــاه و ســلطان یکــی از  نتایــج آن اســت. 

پرســش: هانطــور کــه مــی بينيــد، »گيتــی مــداری« نــام نرشيــهء تئوريــک حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان اســت و ايــن نــام ترجمــهء گــروه مــا از »سکوالريســم« 

اســت. مــا بجــای »ايســم« از »مــداری« اســتفاده مــی کنيــم؛ يعنــی چــرخ زدن بــر گــرد چيــزی و بــر مــدار چيــزی بــودن. بــه نظــر مــا »گرائــی« و »گرایــش« ايــن معنــا 

را منــی رســانند. در فارســی هــم »سياســت مــدار« را داريــم، بــه معنــی کســی کــه بــر حــول سياســت مــی گــردد. يــا »رشيعتمــدار« را. شــا بــا ايــن ترجمــه موافقيــد؟ 

آيــا ايــن ترجمــه معنــای سکوالريســم در نــزد شــا را مــی رســاند؟

پاســخ: بايــد پرســيد کــه آيــا ترجمــهء فارســی واژهء سکوالریســم وزنــه و بــار تاریخــی ایــن اصطــاح را منعکــس مــی کنــد؟ ايــن را بــدان خاطــر مــی گویــم کــه حکومــت 

ســکوالر یکــی از اجــزای پدیــدهء تاریخــی سکوالریســم اســت. در مضمــون سکوالریســم رویکــرد بــه امــر دنیــوی و گیتــی وجــود دارد و بنابرایــن ایــن حکومــت بــه 

شــهروندان زمیــن توجــه دارد. حــال  بایــد پرســید واژه ســکوالر بــه گــرد چــه سیاســتی مــی چرخــد کــه »گیتــی مــدار« مــی شــود. از آنجــا کــه واژه هــا در معنــای اولیــه 

خــود بــه محیــط تاریخــی و فرهنگــی گــره خــورده انــد، مــا همیشــه منــی توانیــم برابــر دقیــق واژه را تعریــف کنیــم. بنابرایــن مــا بایــد محتــوای واژه را دوبــاره تعریــف 

کنیــم و آنــرا تــا حــدودی رام خــود کنیــم. حــال واژه و معنــای آن هــم رابطــه ای بــا تاریــخ خــود بایــد داشــته باشــد و هــم وســیله ای بــرای توضیــح پدیــده امــروز مــا 

بایــد باشــد. در ایــران واژه سکوالریســم منــی توانــد تاریــخ گذشــته خــود را منعکــس کنــد ولــی در فرهنــگ مــا بــا تغییــر در محتــوا رایــج اســت. مــن فکــر میکنــم از 

آنجــا کــه سکوالریســم در ادبیــات سیاســی راه بــاز کــرده اســت، شــاید اســتفاده مســتقیم ایــن واژه مناســب تریــن راه حــل باشــد. البتــه نــام »گیتــی مــداری« بــرای 

یــک نرشیــه، رصفنظــر از جنبــه تاریخــی و فرهنگــی سکوالریســم، یــک نــام زیباســت.    

پرســش: مــی دانيــم کــه عــده ای معتقدنــد بايــد بجــای اصطــاح سکوالريســم از واژهء الئيســته اســتفاده کنيــم. شــا رابطــهء الئيســيته بــا سکوالريســم را چگونــه 

توضيــح مــی دهيــد؟

ــن  ــود و در ای ــدا در فرهنــگ کلیســائی ب ــن واژه در ابت ــج شــده. ای ــا رای ــژه از ســدهء شــانزدهم در اروپ ــی اســت کــه بوی پاســخ: واژهء »الئیــک« از ریشــه ای التین

دســتگاه دو گــروه بنــدی اجتاعــی روحانیــان يــا »کلــرک هــا« و »الئیــک هــا« بودنــد. الئیــک هــا کســانی بودنــد کــه عضــو جامعــه مردمــان مومــن بــوده و وظیفــه 

غســل تعمیــد را دارنــد حــال آنکــه روحانیــان وظیفــه تبلیــغ دینــی داشــته، دارای سلســله مراتــب کلیســایی بــوده و دارای منصــب و نفــوذ و قــدرت هســتند. امــا در 

نیمــهء دوم ســدهء نوزدهــم الئیســیته معنــای جدیــدی بخــود مــی گیــرد. در واقــع، الئیســیته بــا تاریــخ ویــژهء فرانســه گــره خــورده اســت. انقــاب فرانســه و تاثیــر 

گــذاری مدرنیتــه منجــر بــه مبــارزات فلســفی و سیاســی و اجتاعــی شــده و کنشــگران خواهــان پایــان دادن بــه ســلطهء کلیســا بــر آمــوزش شــدند. بــه بیــان دیگــر، 

جدایــی دیــن و کلیســا از نهــاد دولتــی مطــرح مــی شــود و ایــن گسســت بــا قانــون الئیســیته مصــوب 1905 در فرانســه رســميت مــی يابــد. الئیســیته یــک گسســت 

تــوأم بــا یــک اراده سیاســی اســت. بــر اســاس ایــن قانــون چهــار اصــل اساســی مــورد تاکیــد قــرار مــی گیرنــد: یکــم، دولــت آزادی هــای مذهبــی را تضمیــن مــی منایــد 

و در امــور داخلــی کلیســا مداخلــه منــی کنــد. دوم، دولــت دارای عملکــرد در عرصــه عمومــی اســت و بــه همــه جامعــه تعلــق دارد و بنابرایــن هیــچ دینــی را تبلیــغ 

منــی کنــد و هیــچ دینــی را بــه رســمیت منــی شناســد. ســوم، همــه شــهروندان آزادنــد کــه باورمنــد باشــند و یــا بــاور دینــی نداشــته باشــند. اصــل وجــدان آزاد مــورد 

احــرام اســت. چهــارم، دولــت بــه کارکنــان کلیســا دســتمزد منــی دهــد و از جانــب دولــت هیــچ یارانــه ای بــه نهــاد دیــن داده منــی شــود. 

پرسش: نسبت ذهنيت شا با اين مفهوم چيست؟

پاســخ: مــن خــود را يــک الئيــک يــا هواخــواه الئيســيته مــی دانــم. مــا الئیســیته خواهــان بــرای ايــران خواســتار جدایــی حکومــت از دیــن و رشیعــت هســتيم. در 

قانــون اساســی رجــوع بــه دیــن رســمی منتفــی اســت، در قوانیــن جزایــی و مدنــی و اداری اتــکا بــه احــکام دینــی و کتــاب مقــدس منتفــی اســت، قــرآن و اســام و 

هــر دیــن دیگــری منــی تواننــد منبــع الهــام و تدویــن قوانیــن باشــند. در اجتــاع آزادی ادیــان تضمیــن مــی شــود و هــر دینــداری مــی توانــد آزادانــه فعالیــت داشــته 

باشــد. بدیــن ترتیــب نهــاد حکومتــی و نهادهــای قانونگــزار و قضایــی و اجرایــی از کنــرل مســئوالن دینــی خــارج مــی شــوند. مســئوالن در نهادهــای دولتــی میتواننــد 

دینــدار یــا نابــاور باشــند ولــی دکریــن حکومتــی و قوانیــن کشــوری جــدا از دیــن و رشیعــت تنظیــم مــی شــوند. 

پرسش: و مگر اين ها جزئی از مطالبات سکوالرها نيستند؟

پاســخ: چــرا، روشــن اســت کــه الئیســیته بیــان یــک اراده سیاســی و رادیــکال در بســر سکوالریزاســیون جامعــه اســت. ایــن دو مقولــه تناقضــی بــا یکدیگــر ندارنــد ولــی 

بطــور دقیــق دارای یــک محتــوا نیســتند. سکوالریســم مفهــوم وســیع تــری اســت ولــی الئیســیته ارادهء سیاســی و قانــون بــرای ادارهء حکومــت اســت. در جامعــهء 
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ــه فرهنــگ ســازی  ــن پای ــر ای ــم و ب ــد کنی ــد روی سکوالریســم تاکی ــه مــی شــود. از نظــر مــن بای ــان اپوزیســیون بیشــر واژه سکوالریســم بکارگرفت ــران و در می ای

کنیــم. ولــی بــا توجــه بــه رشایــط مــا و ویژگــی حکومــت اســامی و  ســلطه گــری اســام  و فقــه و فرهنــگ قرآنــی، در متــام شــئون کشــوری و سیاســی و آموزشــی و 

اقتصــادی و قضایــی، مفهــوم الئیســیته بــه خواســت هــای مــا نزدیــک تــر اســت. حکومــت آینــده بایــد بــه ســلطهء آخوندهــا و حــوزه هــای دینــی در نهــاد قــدرت 

سیاســی پایــان دهــد و نهــاد دادگســری و آموزشــی کشــور بایــد از متامــی احــکام و مضامیــن مذهبــی جــدا شــود. ســلطهء اســام و فقــه بــه یــک اســتبداد همــه جانبــه 

تبدیــل شــده، خرافــات مذهبــی ذهنیــت جامعــه را بیــار کــرده و عــدم توجــه نخبــگان سیاســی و روشــنفکری بــه زیــان هــای دیــن و روایــات، پویایــی فرهنگــی را 

منکــوب منــوده اســت. تــاش بــرای اســتقرار یــک ســاختار حکومتــی ســکوالر و الئیــک یــک رشط اساســی بــرای تحــول فرهنگــی و رشــد دمکراســی و هموارســاخن 

رونــد مدرنیتــه مــی باشــد.

پرســش: بــا مطالعــهء نوشــته هــای شــا متوجــه مــی شــويم کــه شــا گرايشــی برســاخته از آميــزهء سکوالريســم فلســفی و سکوالريســم سیاســی را در ذهــن خــود 
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حمــل مــی کنيــد. يعنــی هــم از لحــاظ فلســفی بــا ديــن و مذهــب درگــری داريــد و هــم از لحــاظ سياســی متوجــه رضورت وجــود و حفاظــت از آزادی عقيــده 

هســتيد. شــا ايــن وضعيــت را چگونــه توجيــه مــی کنيــد؟

پاســخ: ببينيــد؛ سکوالریســم هــان رونــدی اســت کــه در خــود مدرنیتــه را حمــل مــی کنــد. مدرنیتــه هــم برخاســته از دیــدگاه هــای دکارت و کانــت و روســو و دیــدرو 

و مونتســکیو  و دالمــر و دیگــران اســت؛ دیدگاهــی کــه بــه خردگرایــی و اندیشــه ورزی و روش علمــی و  علــم گرایــی و تجربــه و نقــد خرافــات و نقــد اســتبداد اعتنــا 

دارد؛ دیدگاهــی کــه در پیرشفــت و پرانیــک جامعــه قــدرت مطلــق آســانی را پــس مــی زنــد و بنحــوی مســئولیت پذیــری انســان را تقویــت مــی کنــد. مدرنیتــه یــا 

بــاز شــدن جامعــه بــه سکوالریزســیون و دنیــوی و عرفــی شــدن رفتارهــا مــی انجامــد. و بنابرایــن بــن مدرنيتــه و مبانــی آن و سکوالريســم بطــور کلــی رابطــه ای 

ارگانيــک وجــود دارد. مــن یــک روشــنفکر الئیــک و نابــاور و دمکــرات هســتم. دیــدگاه مــن متکــی بــر مدرنیتــه فلســفی و دانــش گرایــی و خردگرایــی اســت. در 

عرصــه سیاســت خواهــان حکومتــی هســتم کــه آزاد نســبت بــه احــکام دینــی و خرافــه پرســتی و قــرآن اســت. سکوالریســم سیاســی بــر عقانیــت و قانــون و حقــوق 

شــهروندی و رای مناینــدگان خودمختــار مجلــس و آزادی رای، اتــکا دارد. مــن مدافــع سکوالریســم سیاســی دمکراســی خــواه هســتم و در ایــن الگــوی سیاســی، آزادی 

بیــان و آزادی دینــداری و آزادی نابــاوری دینــی و آزادی انتقــاد تامیــن مــی شــود. حکومــت بــدون سکوالریســم بــه ســاختار دینــی مــی گرایــد و حکومــت ســکوالر 

بــدون آزادی بیــان، بــه اقتدارگرایــی مــی انجامــد. 

پرســش: بلــه؛ مــی دانيــم کــه موضــع شــا در برابــر ديــن و مذهــب و رشيعــت چيســت. امــا شــا وقتــی بــه سياســت مــی رســيد بــه آزادی افــراد در گزينــش ديــن 

و مذهــب و رشيعــت اعتقــاد داريــد. ايــن وضعيــت را چگونــه توضيــح مــی دهيــد؟

پاســخ: سکوالریســم برابــر آتئیســم نیســت ولــی آتئیســم مــی توانــد یکــی از پیامــدی هــای رونــد سکوالریســم باشــد. توضيــح مــی دهــم: سکوالریســم از يــک جهــت 

ــا از ســلطه مطلــق دیــن خــارج  بــا مدرنیتــه گــره خــورده و بیانگــر یــک دیــدگاه فلســفی جدیــد بــه جهــان و انســان اســت؛ جهــان و انســانی کــه تــاش دارنــد ت

شــوند. ایــن »دیــدگاه فلســفی« بــرای توضیــح جهــان و بــرای رفتــار انســان از االهیــات گرایــی خــارج مــی شــود و مرکــز ثقــل را بــه زمیــن و انســان منتقــل مــی کنــد 

و خواهــان بلــوغ انســان مــی باشــد. در ايــن راســتا، سکوالریســم کــه ریشــه التینــی دارد، مبعنــای ســده یــا دوران صــد ســاله اســت و  در نــزد هومــر مبعنــای نیــروی 

حیــات و زندگــی اســت و در نــزد افاتــون بــه معنــای جاویــدان و جاودانگــی میباشــد. بنابرایــن چنیــن واژه ای در ریشــه خــود نوعــی پیونــد بــا زندگــی و زمــان را 

معنــا مــی دهــد. امــا در عرصــهء »فلســفهء سیاســی« مقولــهء سکوالریزاســیون )کــه توســط کارل اشــمیت، کارل لویــت و هانــس بلومانــرگ بکارگرفتــه مــی شــود( 

مبعنــای »کاهــش نفــوذ دیــن در جامعــه مــدرن اســت« و یکــی دیگــر از جلــوه هــای ایــن مفهــوم را مــا مــی توانیــم در فلســفهء فردریــش نیچــه زمانــی کــه مــی 

گویــد »خــدا مــرده اســت« ببینیــم. بــه ایــن ترتیــب، سکوالریســم سیاســی کــه امــر قــدرت سیاســی و جداســازی آن را از دیــن مطــرح میکنــد بــا سکوالریســم فلســفی 

پیونــد برقــرار مــی کنــد. سکوالریســم سیاســی مــی کوشــد تــا دولــت و قانــون و نهادهــای سیاســی مجــری قانــون را از دیــن جــدا کنــد و سیاســت گــذاری در جامعــه 

را بــه شــهروندان و عقــل بــرشی و تجربــه زمینــی بســپارد. بــه همــن دليــل بايــد توجــه داشــت کــه همــهء فیلســوفان مدرنیتــه نابــاور و آتئیســت نبودنــد و بودنــد 

فیلســوفانی کــه بــه خــدا اعتقــاد داشــتند ولــی بــرای آنهــا رسنوشــت جامعــه توســط انســان هــا بایــد تنظیــم شــود. سکوالریســم سیاســی و سکوالریســم فلســفی هــم 

خانــواده انــد. امــا هــر کــدام يــک حنبــه از زندگــی را توضيــح داده و تنظيــم مــی کننــد.

پرسش: وضعيت تاریخی ايران را در رابطه با يک آيندهء سکوالر چگونه ارزيابی می کنيد؟

پاســخ: در مــورد تاریــخ ایــران کمبودهــای مــا زیــاد اســت و مــا نیازمنــد پژوهــش هــای تــازه و علمــی هســتیم. پیچیدگــی هــای جهــان بــی نهایــت اســت و دانســتنی 

هــای مــا بــی نهایــت کوچــک اســت. مــن در عرصــهء پژوهــش روی مســائل ایــران بــه ایــن تحلیــل رســیده ام کــه ایــران گسســت هــای متعــددی در تاریــخ خــود 

داشــته اســت. ایــران ماننــد بســیاری از جامعــه هــای دیگــر در مناســبات بــده و بســتان فرهنگــی و اجتاعــی بــوده اســت ولــی هجــوم هــا و خشــونت هــای اســکندر 

و اســام و مغــول رضبــه هــای ســنگینی بــه متــدن ایرانیــان وارد آورده اســت. در ایــن میــان هجــوم اســام و برآمــد شــیعه گــری مهلــک تریــن واقعــه منفــی بــود. 

کــوروش بــزرگ فرامــوش شــد و اســتعارگرانی همچــون خلفــای عربــی و امامــان جعلــی بــر مغــز و روان و رفتــار ایرانیــان تســلط یافتنــد و ســمبول هــای زشــت 

آنــان از آن مــا شــد و دروغ جــای پرهیــزکاری و تقــوا را گرفــت. میــراث تاریخــی غیرســکوالر و فرهنــگ دینــی موجــود در خــوی روزمــره ایرانیــان و نیــز در ادبیــات 

و شــعر و ســنت هــا، موانــع گســرده ای را در برابــر مــا قــرارداده اســت. ســاختار اجتاعــی ســنگین اســت و افــراد نخبــه در گنگــی و محافظــه کاری و مصلحــت 

گرایــی مفــرط  و غیــر الزم گیــر کــرده انــد. دانشــگاههای ایــران در زیــر ســلطه ایدئولــوژی حــوزوی و دولتــی، نســبت بــه بینــش علمــی ســکوالر و پژوهــش هــای 

جــدی جامعــه شناســانه و فلســفی بیگانــه انــد. کمریــن کار در زمینــه روشــنفکری گســرش افــکار انتقــادی و دامــن زدن بــه گشــایش هــای فرهنگــی و نقــد دیــن 

ــه روش تحقیقــی همکارانــم در  ــا توجــه ب ــز ب ــه کار علمــی پژوهشــگران آملانــی و فرانســوی و  دیگــران و نی ــا توجــه ب ــا چنیــن درکــی و ب و دیــن اســام اســت. ب

»کالژدوفرانــس«، مــن بــه بررســی و نقــد اســام و شــیعه گــری و قــرآن پرداختــم و فکــر میکنــم دامــن زدن بــه مدرنیتــهء فکــری یــک رضورت بــزرگ اســت. نقــد 

انحطــاط اندیشــه در ایــران و رواچ فلســفه هــای جهانــی و آمــوزش دانــش هــای اخرشناســی و تئــوری دارویــن و زیســت شناســی و پزشــکی و نورولــوژی و روانــکاوی 

و نیــز توســعه هوشــمندی دیجیتالــی در جهانــی پرچالــش، بایــد در کنــار یکدیگــر پیــش برونــد. مــاز روشــنفکران نیــز در همیــن مســیر بایــد نــگاه انتقــادی خــود را 

بــه همــه زمینــه هــا گســرش دهیــم.   
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بخش چهارم: سکوالريسم تشکيالتی و آيندهء ايران

پرســش: شــا رابطــه خودتــان بــا تشــکات سياســی ســکوالر دموکرات 

را چگونــه تعريــف مــی کنيــد؟

پاســخ: مــن، از زمــان بازگشــت بــه فرانســه در ابتــدای ســال 1983، در 

هیــچ گــروه سیاســی ایرانــی عضویــت نداشــته ام. البتــه از بنیادگــزاران 

ــیاری  ــوده ام و در بس ــی ب ــث دمکراس ــرای بح ــم ب ــن مه ــک انجم ی

ــو  ــی عض ــته ام. ول ــت داش ــای سیاســی رشک ــث ه ــخرانی و بح از س

هیــچ ســازمان سیاســی ایرانــی نبــودم زیــرا  انتخــاب مــن بخاطــر ایــن 

ــنفکر  ــک روش ــوان ی ــم و بعن ــتقل باش ــم مس ــی خواه ــه م ــت ک اس

دانشــگاهی عمــل کنــم. امــروز مــن خــود را بعنــوان یــک روشــنفکر 

آزاد تعریــف مــی کنــم، روشــنفکری کــه عاقمنــد بــه سیاســت اســت 

و منــی خواهــد آزادی فکــری خــود را در میــان فعالیــت هــای احــزاب 

ایرانــی از دســت بدهــد. احــزاب سیاســی منطــق اســراتژیک ویــژه 

خــود را دارنــد و دارای ماحظــان اجتاعــی و سیاســی هســتند. ایــن 

امــر طبیعــی اســت زیــرا آنهــا دارای برنامــه سیاســی بــرای جامعــه بــوده و سیاســت ائتــاف بــا نیــرو هــا را دارنــد. مــن منــی خواهــم در ایــن ماحظــات وارد شــوم و آزادی 

فکــر خــود را از دســت بدهــم. همزمــان بــا ایــن فعالیــت هــا، در حــال حــارض هــر هفتــه چهــار برنامــه رســانه ای دیــداری دارم. ایــن برنامــه هــای نیــم ســاعته تــا دو 

ســاعته، در بــارهء دیــن و سیاســت و فلســفه و اکولــوژی و نقــد قــرآن و جامعــه شناســی هســتند. از نظــر مــن، چنیــن برنامــه هایــی در خدمــت پیــش بــردن یــک آمــوزش 

ســکوالر و علمــی بــوده و بــا هــدف تقویــت روحیــه انتقــادی و مدرنیتــه در جامعــه اســت. 

پرسش: آیا در اتخاذ مواضع فکری و عملی خود مصلحت هائی را هم در نظر می گريد؟

پاســخ: ببينيــد، ممکــن اســت نظــر برخــی از نیروهــای سیاســی بــا نظــر مــن موافــق باشــد ولــی امــکان دارد برخــی از ایــن نیروهــا نيــز رصاحــت مــرا مزاحــم کار خــود 

بداننــد. مــا بــا دو منطــق گوناگــون مواجــه هســتیم. مــن دمل مــی خواهــد در ایــران حکومتــی ســکوالر و دمکراســی خــواه و متکــی بــر جمهوریــت باشــد، مــن فکــر مــی 

کنــم اقتصــاد ایــران بایــد بــازار محــور و  متکــی بــر اصــل توســعه پایــدار باشــد. مــن آرزو دارم کــه یکپارچگــی ایــران حفــظ شــود و حکومتــی غیــر متمرکــز متکــی بــر 

شایســتگی هــای چهــار گوشــهء ایــران باشــد. مــن موافــق زبــان فارســی مبثابــه زبــان ملــی وحــدت دهنــده، و موافــق آزادی و توســعهء متــام زبــان هــای مــادری هســتم. 

مــن فکــر میکنــم هــر بایــد کاملــن آزاد باشــد، مــن فکــر میکنــم در ایــران یــک مبــارزه فکــری و فلســفی گســرده در نقــد قــرآن و ایدئولــوژی شــیعه گــری بایــد بــه پیــش 

بــرد. مــن فکــر میکنــم عقــب ماندگــی بســیار عظیمــی در جامعــه وجــود دارد و بخــش وســیعی از مــردم در نادانــی و خرافــه غوطــه ورنــد و ایــن امــر نتیجــه دیــن اســام 

و خرافــه و اخــاق مذهبــی اســت و بســیاری از نخبــگان سیاســی و فرهنگــی مــا دیــن خــو و اســاموفیل هســتند. حــال در متــام ایــن زمینــه هــا، اصــل بــرای مــن آزادی 

فکــر و اندیشــه و آزادی بیــان و مصلحــت انديــش نبــودن اســت. شــايد امتنــاع شــخصی مــن از درگــر شــدن در تشــکات سیاســی هــم بــدان خاطــر باشــد کــه گاه در 

صحنــهء عمــل سیاســی ناگزيريــم مصلحــت انديــش باشــيم. شــا نبایــد کار فکــری و فلســفی و جامعــه شــناختی و تئوریــک را بــه مصلحــت گرایــی و توافــق ایــن و آن، 

گــره بزنیــد. اندیشــه انتقــادی ممکــن اســت دچــار سســتی باشــد ولــی نبایــد تابــع منافــع سیاســی و حالــت اجتــاع باشــد. ولــی روشــن اســت کــه در عرصــه روشــنفکری 

یکــی از ویژگــی هــای اساســی اندیشــه هــان آزاد بــودن اســت. مصلحــت جوئــی در سیاســت امــری ناگزیــر اســت ولــی در زمینــه روشــنفکری زیــان آور مــی باشــد.  

پرسش: شا کوشش های جنبش سکوالر دموکراسی و مهستان آن و نيز حزب سکوالر دموکرات ايرانيان را چگونه ارزيابی می کنيد؟

پاســخ: مــن عضــو ایــن نهادهــا هــم نیســتم ولــی پیوســته از فعالیــت هــای آنهــا آگاهــی دارم. ایــن نهادهــا متریــن مســتقیم دمکراســی و سکوالریســم مــی باشــند. مــدت 

درازی اســت کــه ایــن جریــان سیاســی و فکــری فعالیــت دارد و نقــش مهمــی در گســرش افــکار سکوالریســم در خــارج ایفــا کــرده اســت. افــزون بــر آن، کنگــره هــای 

ایــن جریــان و نشســت مهســتان همیشــه تریبونــی آزاد بــرای افــکار و پــروژه هــای نــو بــوده اســت. مــن مــی دانــم کــه کوشــش دائــم و صبورانــه مســئوالن و اعضــای 

ایــن جریــان بــرای نزدیکــی گرایــش هــا و افــراد ســکوالر و جمهــوری خــواه و دمکراســی خــواه و مرشوطــه خــواه بــوده اســت. اپوزیســیون دمکــرات ایــران نیازمنــد همیــن 

گونــه تــاش هاســت. سیاســیون مخالــف حکومــت اســامی وظایــف بزرگــی در پیــش رو دارنــد. مــن دســت ایــن یــاران را صمیانــه مــی فشــارم و آرزوی موفقیــت دارم.

پرســش: مــا »ســکوالر دموکــرات هــای تشــکياتی« معتقديــم کــه در کوشــش بــرای منحــل کــردن حکومــت اســامی و اســتقرار يــک حکومــت ســکوالر دموکــرات منــی 

تــوان بــا نروهــای مارکسيســت - لنينيســت و مذهبيونــی همچــون مجاهديــن خلــق و ملــی - مذهبــی هــا ائتــاف کــرد. يعنــی بــا نظريــهء »همــه بــا هــم« مخالفيــم و 

آن را بــرای آينــده ايــران خطرنــاک مــی دانيــم. نظــر شــا چيســت؟
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پاســخ: انحــال حکومــت اســامی  ممکــن اســت نتیجــه فشــار و زور همــهء نیروهــا باشــد ولــی برقــراری حکومــت ســکوالر دموکــرات فقــط بــا نیروهــای ســکوالر 

و دمکراســی خــواه میــر اســت. نیروهــای کمونیســت و مارکسیســت کــه معتقــد بــه سوسیالیســم و دیکتاتــوری کارگــری هســتند ممکــن اســت از جدایــی دیــن و 

حکومــت دفــاع کننــد ولــی منــی تواننــد دمکراســی خــواه و طرفــدار آزادی همگانــی باشــند. ســازمان مجاهدیــن یــک جریــان مذهبــی و نظامــی و مخــوف و غیــر 

دمکراتیــک اســت، بنابرایــن ایــن جریــان طــرف مذاکــره و ســازش بــا ســکوالرها منــی توانــد باشــد. نیروهــای ملــی- مذهبــی و نواندیــش وابســتگی زیــادی بــه دیــن 

اســام دارنــد. گاه بــه گاه آنهــا »دولــت ســکوالر« را مطــرح مــی کننــد ولــی موضــع شــان فاقــد شــفافیت بــوده و در نهایــت خواهــان جــدا کــردن حکومــت از قــرآن 

و فقــه شــیعه و روایــات نیســتند. آنهــا بارهــا مطــرح کــرده انــد اکریــت مــردم ایــران دارای دیــن اســام هســتند. نتیجــهء گفتــه هــای آنــان بــه نوعــی بقبــول دولــت 

دینــی »مایــم« مــی رســد. اینکــه اکریتــی در یــک جامعــه دینــدار باشــند ربطــی بــه پــروژهء حکومــت ســکوالر نــدارد. اقلیــت و اکریــت مــردم در حکومــت ســکوالر 

نبایــد خواهــان دولــت و قانــون و احــکام مذهبــی باشــند زیــرا کرنــش بــه ایــن خواســته در تناقــض بــا اصــل قــدرت سیاســی ســکوالر اســت. در واقــع نیروهــای 

ملــی مذهبــی بــه بهانــه هــای گوناگــون خواســتار مداخلــهء دینــی در آمــوزش و قضــاوت و سیاســت هســتند. آنهــا بــا »امــا و اگرهــای« گوناگــون خواســت اصلــی 

خــود را در وجــود »سیاســت دینــی رحانــی« مــی بیننــد. البتــه بطــور کلــی دینــداران مــی تواننــد ســکوالر باشــند ولــی جریاناتــی را کــه مــا مــی شناســیم در واقــع 

ســکوالر نیســتند. ســلطنت طلبــان اقتدارگــرا و مدافعــان »دمکراســی صادراتــی« نیــز همســویی بــا سکوالریســم دمکراتیــک ندارنــد. پــس بــرای ســکوالر دمکــرات هــا 

وظیفــهء عاجــل و اساســی هــان اتحــاد و یــا ائتــاف در ميــان قطــب خودشــان مــی باشــد. تناســب قــوای مناســب بــرای فــردای کشــور بــه نزدیکــی و همســو شــدن 

ســکوالرهای دمکراســی خــواه بســتگی دارد. فروپاشــی و انحــال حکومــت اســامی بــه کــدام قــدرت جدیــد مــی انجامــد؟ نتیجــه یــک رفرانــدم و یــا مجلــس موسســان 

چــه خواهــد شــد؟ کلیــد موفقیــت ســکوالر دمکــرات هــا در همبســتگی و ائتــاف آنهاســت. قــدرت بعــدی نتیجــهء تناســب قــوا خواهــد بــود و ایــن امــر مــی طلبــد 

تــا جبهــهء ســکوالر دمکــرات هــا اســتوار باشــد و آنهــا بطــور پیگیــر کار فرهنگــی و سیاســی موافــق سکوالریســم را بــه پیــش برنــد. روشــنفکران و شــخصیت هــای 

ســکوالر و اقشــار تحصیــل کــرده و  زنــان و جوانــان آگاه متایــل بــه حکومــت غیردینــی، پشــتیبانان خــط سکوالریســم دمکراســی خــواه هســتند. دمکراســی نیازمنــد 

شــفافیت اســت و خــارج از تناســب قــوای سیاســی موجــود در جامعــه معنــا پیــدا منــی کنــد. 

پرســش: آقــای دکــر ايجــادی از اينکــه بــا ايــن همــه حوصلــه پاســخ پرســش هــای مــا را داده ايــد بســيار سپاســگزاريم. آيــا، بعنــوان ســخن آخــر، نکتــه ای هســت 

کــه دوســت داشــته باشــید بــر آن تأکيــد کنيــد؟

پاســخ: بلــه. اجــازه دهيــد بــه ايــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه نبايــد »سکوالريســم« را بــا »ســکوالر دموکراســی« یکــی گرفــت. حکومــت هــای ســکوالری هــم مــی 

تواننــد باشــند کــه بــا اقتدارگرایــی همــراه شــوند. امــا مــا نیازمنــد حکومتــی ســکوالر  دمکراتیــک هســتیم. بــه گفتــه دیگــر، در پــی حکومتــی هســتيم کــه هــم از 

دیــن و مذهــب جــدا شــده )سکوالريســم( و هــم بــر ســه قــوهء مســتقل و پلورالیســم و دمکراســی متکــی باشــد. آزادی سیاســی بــرای همــه گرایــش هــا و احــزاب 

سیاســی قانــون مــدار، در حکومــت آینــده یــک رضورت اســت. دیندارهــای گوناگــون و آتئیســت هــای گوناگــون و آگونوســتیگ هــای گوناگــون، همــه و همــه بایــد 

بتواننــد نظرهــا و افــکار خــود را بیــان کننــد و آنهــا را تبلیــغ کننــد. مگــر در فرانســه و آمریــکا و کانــادا و ســوئد ایــن آزادی وجــود نــدارد؟ بلــه هســت، بنابرایــن مــا 

هــم همیــن کار را بایــد انجــام دهیــم. هــر نهــاد و هــر انجمنــی بایــد بتوانــد فعالیــت اجتاعــی و دینــی و فرهنگــی داشــته باشــد. امــا بايــد همــواره بــه يــاد داشــته 

باشــیم کــه یــک گــروه یــا حــزب دینــی کــه بخواهــد برنامــهء دینــی خــود را در کشــور اجــرا کنــد و  مدیریــت آمــوزش و سیاســت و اقتصــاد و  رســانه هــا را بــه کنــرل 

درآورد، در تضــاد بــا اصــول قــدرت سیاســی ســکوالر مــی باشــد. و باالخــره اینکــه در فــردای ایــران بــا حکومتــی ســکوالر، پیشــرد عملــی برنامــه هــا بســیار دشــوار 

خواهــد بــود زیــرا نیــروی عــادت دینــداری و کنــش هــای روانــی دینــی و منافــع دینــی و ایدئولوژیــک افــراد، عمــل خواهنــد کــرد و جامعــه بحــران هــای گوناگــون 

را تجربــه خواهــد کــرد. از همیــن امــروز کار پــر دامنــهء آموزشــی و فرهنگــی در همســوئی بــا سکوالریســم را بطــور خســتگی ناپذیــر بایــد ادامــه داد. جامعــه ایــران 

نیازمنــد نخبــگان روشــنفکری و فرهنگــی جســور و مســئوالن سیاســی آزادمنــش و شــجاع مــی باشــد. 
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بخش اول: چپ، فلسفه، جامعه شناسی، الئيسيته، سکوالريسم

مقاله اول: روشنفکر چپ مکتبی
نرشيهء »زمان نو« - مارس 1985

دوازده مقاله از جال ایجادی در پنچ بخش
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مقاله دوم: فلسفه و جامعه شناسی و چالش های مشرتک

تحلیل جامعه شناختی از نقش فلسفه 
یکــی از ویژگــی هــای پیرشفــت فرهنگــی یــک جامعــه میــزان حضــور و نفــوذ فکــری نخبــگان روشــنفکر و از آن میــان فیلســوفان و جامعــه   

شناســان و اندیشــمندان اســت. اینگونــه افــراد بــا نــوآوری و قــدرت فکــری، بــا مباحــث خــود در دانشــگاه و رســانه و در فعالیــت انتشــاراتی، موجــب 

طــرح گفتــان تــازه و جنبــش فکــری و شــادابی فرهنگــی میگردنــد. کیفیــت و قــدرت فکــری ایــن روشــنگران خمودگــی را بــه پــس رانــده و اجتــاع 

را بــا جامعــه جهانــی اندیشــه مرتبــط میســازد. تولیــد بحــث و ســخرانی هــای آکادمیــک، انتشــار مقالــه و کتــاب هــای پژوهشــی، فعالیــت فرهنگــی 

ایــن گــروه اجتاعــی و نیــز انتشــار ترجمــه آثــار کاســیک و مهــم، از جملــه مشــخصات ایــن کیفیــت روشــنفکرانه اســت. ارزیابــی از ایــن کیفیــت بایــد 

بــر پایــه اســتانداردهای بیــن املللــی و ســیر تحــول فرهنگــی و روشــنفکری جامعــه باشــد. جامعــه روشــنفکری ایــران دارای پتانســیل و توانایــی خوبــی 

اســت هــر چنــد هنــوز قــادر نیســت همــه اســتعدادهای خــود را بکارگیــرد و شــکوفاتر کنــد. جامعــه روشــنفکری ایــران بایــد بیامــوزد و نقــد فکــری را 

توســعه دهــد. 

علیرغــم ایــن ارزیابــی عمومــی از جامعــه روشــنفکری، مــا نیازمنــد یــک بررســی دقیــق علمــی هســتیم. بعنــوان منونــه جایــگاه فلســفه در   

جامعــه ایــران در گذشــته و امــروز محتــاج یــک بررســی علمــی اســت. ایــن تحلیــل مــی طلبــد تــا از خودســتایی و یــا بررســی شــتابزده و یــک جانبــه، 

بــه کنــار باشــیم. تحلیــل از فلســفه خاطــره نویســی نیســت. فلســفه در ایــران ، مکتبهــای فلســفی، نــوآوری فلســفی، میــراث فیلســوفان غیــر ایرانــی 

بــر فکــر فلســفی در کشــور مــا، رابطــه فکــر فلســفی و تاثیــر دیــن در نــزد نخبــگان، تناقضــات بــاور دینــی و گرایــش فلســفی، افــکار التقاطــی، بررســی 

نوشــته هــای فیلســوفان و حکــا، ویژگــی فکــر فیلســوفان معــارص و جدیــت و کیفیــت کار آنهــا، جایــگاه خــرد گرایــی، تاثیــر فکــر فلســفی در زندگــی 

و در سیاســت، تاثیــر مخــرب اســام بــر دیــدگاه فلســفی، از جملــه موضــوع هایــی هســتند کــه بایــد مــورد بررســی جامعــه شناســانه و اندیشــمندانه 

قــرار گیــرد. 

یکــی از وظایــف جامعــه شناســی ارزیابــی فلســفه و فیلســوفان در جامعــه اســت. روشــنفکران و اندیشــمندان ایرانــی بایــد در ایــن راه بطــور جــدی 

بکوشــند. چنیــن کاری در غــرب صــورت گرفتــه اســت. بعنــوان منونــه »لوئــی پینتــو« جامعــه شــناس فرانســوی در چنــد اثــر خــود ماننــد »نقــش و شــغل 

فیلســوف« )انتشــارات ســوی( )1(، یــک تحلیــل جامعــه شناســانه از فلســفه در فرانســه عرضــه میکنــد. »پــی یــر بوردیــو« جامعــه شــناس معــروف 

فرانســوی در اثــر خــود »هســتی شناســی سیاســی مارتیــن هایدگــر« )2( مــی گویــد دیــدگاه هایدگــر در واقــع دارای یــک جنبــه ایدئولوژیــک بــوده کــه 

موافــق نازیســم اســت ولــی مــا منیتوانیــم اندیشــه او را بــه ایــن امــر خاصــه کنیــم زیــرا هایدگــر دارای پیشــنهادهای فلســفی بــوده و بــا مفاهیــم و 

مســائل عرصــه فلســفه درگیــر اســت. پــی یــر بوردیــو مــی افزایــد هایدگــر یــک مبتکــر اســت و در بــاره کوسموپولیســم و تکنیــک و دکارت نظــر دارد 

و بلندپروازیهــای روشــنفکرانه او در بــاره منطــق و علــم و ادراک و زمــان و تاریــخ، در مقابلــه بــا فیلســوفان نئوکانتــی، فصــل هــای بــزرگ اندیشــه او 

میباشــند. بوردیــو میگویــد هرچنــد کــه فلســفه هایدگــر یــک »انقــاب محافظــه کارانــه« مــی باشــد ولــی در فلســفه غــرب دارای یــک جایــگاه وســیع 

اســت. در واقــع جامعــه شناســی پــی یــر بوردیــو فلســفه هایدگــر را در بســر تاریخــی و تناقــض مکتبهــای فلســفی قــرار داده و در ضمــن ســاختار فکــر 

فلســفی و تناســب قــوای فکــری را مــورد ســنجش قــرار میدهــد.  

فلســفه در ایــران نیازمنــد پژوهــش بزرگــی در عرصــه افــکار و ســنت فلســفی اســت. جامعــه شناســی نیــز در ایــن زمینــه بایــد هــم تــاش   

باشــد. ویژگــی هــای فرهنگــی و اجتاعــی دوران هــای تاریخــی کدامنــد و دشــواری هــا و موانــع رشــد فکــر فلســفی چیســتند؟ چگونــه اســام کوشــیده 

تــا فکــر فلســفی مغلــوب اعتقــاد دینــی گــردد؟ ابعــاد تــاش نخبــگان جامعــه بــرای اعتــای فلســفه چــه بــوده اســت؟ شکســت هــا و موفقیــت هــا 

و ســایه روشــن هــای نقــد کدامنــد؟  پیچیدگــی هــا و ظرافــت هــای بررســی تناقــض هــا  و درهــم آمیختگــی افــکار فلســفی و عقانــی از یکســو و از 

ســوی دیگــر باورهــای عرفانــی و دینــی کدامنــد؟ تاثیرپذیریهــای فکــری از فیلســوفان غــرب کدامنــد؟ راه اعتــای امــروزی چیســت؟

فیلسوفان چه کسانی هستند؟ 
ــه اتوریتــه پیشکســوت فلســفه، هــگل مبثابــه مناینــده  ــه اندیشــه بزرگانــی ماننــد ارســطو مبثاب برخــی فکــر میکننــد کــه فلســفه غــرب ب  

برجســته ایــده الیســم فلســفی، کانــت مبثابــه مناینــده بــرزگ خردگرایــی، دکارت مبثابــه مبتکــر راسیونالیســم، نیچــه مبثابــه منقــد اخــاق و ایــده الیســم 

و اعــام کننــده مــرگ خــدا، هایدگــر مبثابــه فیلســوف پســت مدرنیســم، محــدود اســت. ایــن چنیــن برداشــتی اشــتباه اســت. اندیشــه فلســفی متوقــف 

ــم،  ــام بردی ــر بزرگانــی کــه ن ــه نگــرش بســیار مختلــف اســت. افــزون ب ــای متنــوع و پیچیــده اســت و از نظــر دیــدگاه و زاوی نشــده بلکــه یــک دنی

کارل مارکــس، آرتــور شــوپنهاور، مونتســکیو، لودویــک ویتگنشــتان، مارتیــن هایدگــر، جــان الک، بــاروخ اســپینوزا، داویــد هیــوم، هانــا آرنــت، و دههــا 

1. Luis Pinto, « la vocation et le role du philosophe », le seuil 2007.
2. Pierre Bourdieu, « L’ontologie politique de Martin Heidegger ».  
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ــد زایــش و آفرینــش ادامــه دارد. ــد و کــاکان رون ــار منودن ــی را ســاختند و پرب ــزرگ فلســفه جهان فیلســوف دیگــر فرهنــگ ب

ــه  ــوف در صحن ــروز فیلس ــه ام ــتند. در فرانس ــاال هس ــفی ب ــگ فلس ــد فرهن ــه دارای تولی ــتند ک ــوری هس ــه دو کش ــان و فرانس آمل  

اجتــاع حــارض اســت و تاثیــر گــذار سیاســت و فرهنــگ و آمــوزش میباشــد. ســده بیســتم فرانســه رسشــار از فیلســوفانی اســت کــه بــر جهــان 

تاثیــر گذاشــته انــد. بعنــوان منونــه در فرانســه: گاســتون باشــار، ژان پــل ســارتر، والدیمیریاکلــه ویــچ، میشــل فوکــو، لوئــی آلتــورس، ایانوئــل 

لوینــاس، لــوی اســروس، ژاک دولــوز، پیــر بوردیــو، مرلوپونتــی، ژاک دریــدا، گــی دوبــورد، پــل ریکــور، لوئــی آلتــورس، اتیــن بالیبــار، پــی یــر مــارشه، 

کورنیلیــوس کاســتوریادیس، رونــه ژیــرار، فرانســوا شــاتله، ادگار مــورن، فرانســوا ژولیــن، کلــان روســه، ژاک رانســیه، میشــل رس، دومینیــک مــدا، 

کنــت اســپونویل، برونــو التــور، مونیــک کنــت اســپربر، آلــن بادیــو، مارســل گوشــه، میشــل اونفــری، الیزابــت دوفونتــه، لــوک فــری، مارســل کونــش، 

ســاراکوفمن و دههــا فیلســوف دیگــر افــکار فلســفی را تنومنــد منــوده انــد و آثارشــان بــه دههــا زبــان ترجمــه شــده اســت. خواننــدگان ایــن آثــار 

فقــط دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیســتند، شــهروندان بســیار زیــادی هــر چــه بیشــر بــه خواننــدگان فلســفه مــی پیوندنــد. تیــراژ برخــی آثــار 

فلســفی بســیار باالســت و بعنــوان منونــه کتــاب »کســموس« یــا »گیتــی« از میشــل اونفــری طــی یکســال بیــش از هشــتاد هــزار نســخه فــروش 

داشــت. ایــن آثــار فلســفی توســط آمــوزگاران مــدارس و اســتادان دانشــگاهها بــدون هــر گونــه فشــار سیاســی و اداری و دینــی، در کشــور درس 

داده میشــوند و جوانــان و شــهروندان بــا خردگرایــی فلســفی و منطــق و نقــد فکــری تربیــت میشــوند. البتــه در فرانســه کار آمــوزگاران گاه بســیار 

دشــوار اســت زیــرا متایــات اســامگرایی بطــرز سیســتاتیک در بخشــی از جامعــه تاثیــر آمــوزش فلســفی را خنثــی مــی کننــد. ولــی علیرغــم ایــن 

دشــواری، فکــر فلســفه و سکوالریســم و نابــاوری در جامعــه توســعه یافتــه و تاثیــر گــذار اســت.  

ــرن هیجدهــم،  ــد راسیونالیســم ق ــه و راسیونالیســم، نق ــوع اســت. مدرنیت ــای فیلســوفان بســیار متن ــا و پرســش ه ــک ه پروبلاتی  

کمونیســم و بــن بســت، فلســفه و هــوش مصنوعــی، حقــوق بــرش و حقــوق حیوانــات، ناممکــن بــودن واقعیــت، سکوالریزاســیون و الئیســیته 

ــم،  ــی و مارکسیس ــیحیت گرای ــه، مس ــن و جامع ــارص، دی ــاق در دوران مع ــوی، اخ ــای معن ــش ارزش ه ــی و فروک ــه مرصف ــی، جامع و دمکراس

بنیادگرایــی اســامی، بــن بســت جامعــه کار، ســقوط غــرب و رسآغــاز دوران جدیــد متــدن، اکولــوژی و پارادایــم ســاختاری، روان و ناخــودآگاه و 

جهــش عملکــردی مغــز، فلســفه و روانــکاوی، ادبیــات و فلســفه، ریاضیــات و زمــان، زیبایــی شناســی، قــدرت و نهادهــای ملــی و جهانــی، ارزشــها 

ــارص اســت.  ــات فلســفه مع ــه پرسشــها و موضوع ــی، از جمل ــروز، انســان وافردگ ــه ام ــی در جامع ــای زندگ و معن

بدیــن ترتیــب فیلســوفان بخشــی از روشــنفکران جامعــه هســتند کــه نقــش پررنگــی در جامعــه ایفــا میکننــد و انتشــار افــکار آنــان و   

انتقادهــا و ماحظــات آنهــا در دنیــای سیاســی و روشــنفکری و رســانه ای واکنــش تولیــد میکنــد. روشــن اســت کــه همــه فیلســوفان دارای یــک 

قــدرت و نفــوذ نیســتند، همــه یکســان فکــر منــی کننــد و همیشــه گفتــه هــای آنــان درخشــان و بــی نقــص نیســت ولــی تفکــر فلســفی زنــده 

اســت، زیربنــای روحیــه اســتداللی اســت و نقــش آنهــا در جامعــه محســوس میباشــد. روشــن اســت کــه ایــن حساســیت ناشــی از یــک تاریــخ 

فلســفی و آمــوزش و فرهنــگ اســت. پشــتوانه حضــور فلســفی کنونــی، فیلســوفان دوران روشــنگری و ســنت انتقــاد روشــنفکرانه ای اســت کــه 

پیوســته زنــده اســت. 

 

تعریف فلسفه  
فلســفه چیســت؟ ارســطو میگفــت فلســفه دانــش حقیقــت اســت. از گفتــه ارســطو میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فلســفه مــا را بســوی   

حقیقــت ســوق میدهــد زیــرا پرسشــگری و قانــع نبــودن راهــی بــرای رفــن بــه عمــق اســت. واقعیــت معــادل حقیقــت نیســت. علــم مــا را بــه 

پدیــدار شــدن واقعیــت کمــک میرســاند زیــرا واقعیــت پیچیــده اســت و توســط عوامــل بســیار گوناگــون و تغییریابنــده تاثیــر پذیرفتــه اســت. 

از واقعیــت میتــوان برداشــت هــای مختلــف کــرد و همتاشــی علــوم و تجربــه راه کشــف واقعیــت را هموارتــر میســازد. شــناخت حقیقــت جــو 

را میتــوان پیــرشوی بســوی ذات یــا ابعــاد پنهــان پدیــده دانســت. فلســفه راه را بــاز میکنــد زیــرا بــه تعبــد و قدســیت اعتقــاد نــدارد. حقیقــت 

روشــنایی خاصــی اســت کــه فــرد بــدان میرســد و قابــل انــکار نیســت ولــی حقیقــت میتوانــد همگانــی نباشــد. 

ــی و  ــح اشــتباهات ماســت برداشــتی تقریب ــرا هــر شــناختی تصحی ــدارد زی ــی وجــود ن ــد: »حقیقــت مطلق گاســتون باشــار میگوی  

نزدیــک از حقیقــت اســت.«)3(. کارل پوپــر میگویــد حقیقــت مــا »شــبیه حقیقــت« اســت. میتــوان گفــت کــه واقعیــت چنــد الیــه اســت. آنچــه 

کــه بــرای مــا حقیقــت اســت بــا ارزشــهای مــا درهــم مــی آمیــزد. پــس اگــر حقیقــت از طــرز نــگاه و ارزشــها جداشــدنی نباشــد هریــک از مــا بــا 

نوعــی حقیقــت زندگــی میکنــد. فلســفه مــا را بــه ایــن حقیقــت نزدیــک میکنــد و آنــرا تعریــف میکنــد. متــام پرسشــهای اساســی کــه انســان در 

بــاره خــود و زندگــی و هســتی مطــرح میکنــد پرسشــهای فلســفی هســتند. پرســش در بــاره متافیزیــک، معنــای هســتی، اخــاق، دیــن، زیبایــی 

شناســی، عقــل، عشــق، هــدف زندگــی، آزادی، مســئولیت، احســاس، خشــونت، خوشــبختی، لــذت و غیــره در عرصــه فلســفی اســت. پــس فلســفه 

پرســش و گفتگــو و دیالکتیــک اندیشــه اســت، فلســفه تــاش خردگــرا بــرای دانســن و تعریــف مســتدل یــک دیــدگاه اســت. هرانســانی تعریــف 

ویــژه ای و پاســخ ویــژه ای از ایــن موضــوع هــا میدهــد زیــرا تعریــف خــود را بــا ارزش هــای خــود درهــم مــی آمیــزد. ایــن ارزش هــا بــه نبوبــه 

خــود بــا تاریــخ و جامعــه شناســی و روانشناســی و زبــان گــره خــورده انــد. 

در واقــع براســاس تعریــف، یــک فیلســوف از خــود گرایــش خاصــی نشــان میدهــد و دارای ویژگــی بــوده و از نظریــات خــود دفــاع   

3.	 Gaston	Bachelard,	«	Matérialisme	rationnel	»,	Puf,	Paris.
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میکنــد ولــی منــی توانــد دگاتیــک باشــد. البتــه فیلســوفانی هســتند کــه گاه بــه دگاتیســم دچــار شــده و راه را بــر فرضیــه هــای دیگــر مــی بندنــد. 

بــاور فلســفی اندیشــه بــاز اســت، بایــد در بــاره همــه پدیــده هــا فکــر کــرد، اســتدالل منــود، بررســی کــرد، انتقــاد کــرد. در بــاره تکامــل خــرد و عقــل 

هــای گوناگــون، در بــاره دیــن، دربــاره حکــای ایــران ماننــد ســهروردی و ابــن ســینا و رازی و دیگــران و رابطــه و تناقــض آنهــا بــا اندیشــیدن فلســفی، 

در بــاره علــوم فیزیــک و بیولــوژی و فلســفه، در بــاره فلســفه یونــان، در بــاره فلســفه در ایــران و هنــد و چیــن، در بــاره روانــکاوی فرویــد و فلســفه، 

در بــاره فلســفه در قــرن هیجدهــم، در بــاره ایــده الیســم و ماتریالیســم و راسیونالیســم، در بــاره تاریــخ، در بــاره جنــگ و صلــح، در بــاره اســاطیر، 

دربــاره فرهنــگ و ادبیــات و بســیاری مطالــب دیگــر بایــد مطالعــه کــرد و موشــکافانه و کاوشــگرایانه مطالــب را بازکــرد. تاریــخ افــکار و باورهــا و 

ادیــان یکــی از زمینــه هــای تحقیقــی برخــی فیلســوفان اســت. جایــگاه مســیحیت در فلســفه بــرای برخــی فیلســوفان یــک موضــوع اساســی فکــری 

اســت. پیونــد فلســفه و فرویدیســم یکــی دیگــر از عرصــه هــای اندیشــیدن اســت. هــوش مصنوعــی و آزادی انســان موضــوع دیگــری در فلســفه غــرب 

اســت. بنابرایــن تعریــف فلســفه درگیــری و مداخلــه اندیشــه بــرای کشــف حقیقــت اســت و از آنجــا کــه ارزشــها متنــوع هســتند کارزار فکــری بــرای 

کشــف حقایــق نیــز متنــوع اســت. 

روش اعتالی فلسفه
فلســفه همیشــه دوســتان خوبــی نــدارد و همیــن امــر گاه فلســفه را بــه نظــام بســته دگاتیــک تبدیــل میکنــد. کــدام روش در عرصــه   

اعتــای فلســفی معتــر اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــه نکتــه هــای زیــر توجــه شــود: یکــم، افــراد کوتــه بیــن بــا غــروری ناپســند مــی پندارنــد 

کــه فلســفه بــه درک و دانســته کــم دامنــه آنهــا محــدود میشــود. ایــن افــراد آقامعلــم هــای جالبــی نیســتند زیــرا صــادر کننــده احــکام هســتند و 

ــا قطعیــت حکــم میرانــد بــدور از منــش فلســفی و دانایــی اســت. دوم، افــراد دگاتیســت،  درهــای اندیشــه و کاووش را مــی بندنــد. کســی کــه ب

ایــن افــراد در بــاره فلســفه مطالبــی میداننــد ولــی ایــن افــراد فیلســوف نیســتند، متخصــص فلســفه نیســتند و اثــار فلســفی زیــادی نخوانــده انــد 

و ایدئولــوژی ســاز هســتند. کســانی هســتند کــه برخــورد ایدئولوژیــک بــه فلســفه دارنــد و هژمونــی طلــب بــوده و فاقــد ظرفیــت بــرای شــنیدن 

هســتند. ایــن گونــه افــراد دارای رفتــاری ضدفلســفی هســتند. ســوم، افــراد مبلــغ فلســفه، ایــن افــراد فلســفه دوســت هســتند و دارای شــناخت انــد 

ولــی خــود فیلســوف نیســتند. آنهــا در هــر مجلســی بنشــینند از فلســفه حــرف میزننــد و از فیلســوفان نقــل قــول فلســفی میکننــد ولــی قصــد آمــوزش 

ــا عشــق بــه  فلســفی ندارنــد. چهــارم، افــراد آمــوزگار فلســفه، ایــن افــراد در مدرســه و دانشــگاه  فلســفه درس میدهنــد و فاســفه گوناگونــی را ب

جوانــان مــی آموزنــد ولــی خــود فیلســوف نیســتند. هــر معلــم و آمــوزگاری بطــور الزامــی خــود فیلســوف نیســت. افــراد فیلســوف، کســانی انــد کــه 

تولیــد مفاهیــم میکننــد. فیلســوف کســی اســت کــه دارای روحیــه پرسشــگری اســت، کســی کــه پیشــنهاد فلســفی دارد، کســی کــه از خودپرســتی بــه 

ایــده پرســتی و نقــد روشــنفکرانه متیــن رســیده اســت. 

فیلســوفان اغلــب خــود را دارای شــخصیتی میداننــد کــه از دانایــی برجســته برخــوردار بــوده و دارای ایــن احســاس هســتند کــه بــا مســائل   

روزمــره فاصلــه دارنــد و دارای افــکار بلندپروازانــه میباشــند. گاه فیلســوف خــود را ماننــد روحــی مینگــرد کــه بــر جهــان نظــارت دارد. البتــه اغلــب 

ایــن غــرور نابجاســت و بــدور از موقعیــت جامعــه شناســانه اســت. هــگل خــود را اوج فلســفه مــی دانــد، مارکــس فکــر خــود را آغــاز فلســفه یگانــه 

میدانــد، ولــی تاریــخ نشــان میدهــد ایــن بــزرگان مکتبــی میــان مکتبهــای فلســفی هســتند. 

علیرغــم ایــن چنیــن خصوصیاتــی اغلــب اوقــات فیلســوف در دنیــای ایــده هــا در گــردش اســت و بــا جهــان مقــوالت در پیونــد اســت.   

جامعــه شــناس بــا دیــدگاه تئوریــک خــود بــه زمیــن و جامعــه نــگاه میکنــد تــا پدیــده هــا و آســیبها را دریابــد، حــال آنکــه فیلســوف اندیشــه ورزی 

دارد. ایانوئــل کانــت خــط فاصلــی میــان رشــته هــای علمــی و مباحــث متافیزیــک میکشــد و از نظــر او آنچــه علمــی اســت بــه تجربــه انســانی 

مربــوط میشــود و آنچــه کــه متافیزیــک اســت بــه باورهــا انســانی میانــد. او در کتــاب »ســنجش خــرد نــاب«، دانــش و بــاور را بــه دو حــوزه مســتقل 

تقســیم میکنــد. کانــت ســپس میگویــد خــرد میکوشــد تــا قلمــرو خــود را فراتــر از همــه مرزهــای تجربــه بگســراند. او مــی افزایــد: فلســفه از حیطــه 

ــر میتوانســت  ــه اگ ــان ارج و شــکوهی نشــان مــی دهــد ک ــی مــی رســاند، چن ــه حــد مینوهــای عال ــج خــود را ب ــد و بتدری ــاز میکن ــه هــا آغ تجرب

ادعاهــای خــود را برقــرار ســازد ممکــن بــود ارزشــهای دیگــر آدمــی را بســی دور، پشــت رسگــذارد زیــرا فلســفه شــالوده بزرگریــن انتظارهــا و چشــم 

اندازهــای مــا را بــه هدفهــای فرجامیــن قــول میدهــد: آیــا جهــان آغــازی دارد؟ آیــا مــن در کنشــهای خــود آزادم؟ بدینســان ریاضیــات حتــا کاربــرد 

گســرده خــرد را فراتــر از هرگونــه تجربــه ســبب میشــود و آن را تشــویق میکنــد. )بــه بــرگ هــای 552 تــا 553 »ســنجش خــرد نــاب«، ترجمــه ادیــب 

ســلطانی مراجعــه شــود(.)4(

کانــت در اینجــا بــه نگــرورزی یــا اسپکوالســیون نظــری اشــاره دارد و فلســفه را قــادر مــی بینــد کــه جــدا از تجربــه بــه ســفر خــود ادامــه   

دهــد و چــه بســا خــود را درگیــر مناقشــات حــاد تئوریــک بنایــد زیــرا در پــی کشــف دوردســت هاســت و بــرای مفهومهایــی پیــکار میکنــد کــه 

واقعیــت عینــی آنهــا منــی توانــد برقــرار بشــود. در اینجــا مــا بــا تــاش ســخت عقــل و رونــد اســتداللی خردمندانــه و منطقــی مواجــه هســتیم. ایــن 

رونــد مــرز و محدودیتــی منــی شناســد. اعتــای فلســفه مــرز و حصــار را نفــی میکنــد. جامعــه شــناس بــا دیــدگاه خــود مرتــب بــه واقعیــات جامعــه 

مــی نگــرد تــا بــا اتــکا بــه مفهــوم هــای تئوریــک و متدولوژیــک، توضیــح منطقــی و مســتدل و روشــن کننــده عرضــه منایــد. حــال آنکــه فیلســوف 

نقطــه آغــاز و پایانــش دنیــای مقــوالت و عشــق بــه فلســفه پــردازی و تنظیــم دانایــی اســت. قــدرت فلســفه در پرداخــت اندیشــه اســت هــر چنــد 

4. E. Kant, « La critique de la raison pure », Paris. 
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ایــن پرداخــت چــه بســا بــا ابسراکســیون و انتــزاع نیرومنــد تــوام باشــد و رشــته هــای ان بــا واقعیــت کاملــن گســیخته شــده باشــد. روش اعتــای فلســفه 

آزادی فکــر و پویــش فکــری و رفــع هرگونــه مانــع اســت. باورهــای ســخت دینــی و خشــک مغــزی هــای جامعــه و دگاتیســم و فقدان روشــهای پژوهشــی 

آکادمیــک و نبــود یــک فضــای فرهنگــی مناســب، مبثابــه عوامــل منفــی و بازدارنــده عمــل میکننــد. فلســفه بــه آزادی و بــه ذهــن خــاق و جســارت 

فکــری نیــاز دارد. ذهنــی کــه از تاریــخ و شــناخت اســطوره و نقــد دیــن مایــه گرفتــه و بــا افکارهــای جهانــی پیونــد دارد، میتوانــد بیافرینــد.     

دیدگاهای فلسفی متضاد
گفتیــم ارســطو از فلســفه مبثابــه دانــش حقیقــت جوئــی نــام میــرد. گفتــه ارســطو مــا را بــه یــک رونــد بــی انتهــای جســتجوی حقیقــت ســوق   

میدهــد. اپیکــور میگفــت »فلســفه یــک دانــش پــاک و تئوریــک نیســت بلکــه یــک قاعــده عملــی بــرای اکســیون اســت، فراتــر از آن فلســفه خــود یــک 

اکســیون اســت، یــک انــرژی اســت کــه بــا گفتــان و اســتدالل و برهــان، یــک زندگــی خوشــایند را تامیــن میکنــد.« )ماکســیمها()5(. اپیکــور فلســفه را 

وارد زندگــی و راهــی از تبــادل نظــر بــرای زندگــی ســعادت منــد میدانــد. دکارت میگفــت:»واژه فلســفه مبعنــای مطالعــه دانایــی اســت و دانایــی یــک 

شــناخت کامــل از همــه چیزهایــی اســت کــه انســان میتوانــد بدانــد، چیزهایــی بــرای هدایــت زندگــی اش و همچنیــن حفــظ ســامتی اش و آفرینــش 

همــه هرها.«)گفتــار در روش( )6(. در نــگاه دکارت جســتجوی دانایــی و شــناخت بــرای زندگــی و آفرینــش هــری اســت. روشــن اســت کــه کوشــش بــرای 

دانایــی افــق بســته نــدارد و بــا هــر همســو میشــود.  کانــت میگوید:»فلســفه یــک سیســتم از شــناخت راســیونل بــر پایــه مقولــه هاســت.«)متافیزیک 

اخاقیــات( )7(. کانــت فلســفه را شــناختی برپایــه مقــوالت میدانــد و مقولــه مبعنــای مفهــوم و »کونســپت« اســت. کانــت برآنســت کــه فلســفیدن را 

بایــد یادگرفــت و در »نقــد خــرد نــاب« مــی پرســد:»چه چیــزی مــن میتوانــم بشناســم؟ چــه بایــد بکنــم؟ بــه چــه چیــزی مــن میتوانــم امیــدوار باشــم؟« و 

ســپس در اثــر خــود »دوران روشــنایی چیســت؟«)8( مــی نویســد:»با اتــکای بــه خــود فکرکــن«. کانــت عــرص روشــنایی را عــرص انســان مــدرن خودمختــار 

قــادر بــه فکــر میدانــد.  

هــگل میگفت:»فلســفه اســاس عقانــی اســت، فلســفه هوشــمندی زمــان حــارض و واقعیــت اســت. فلســفه ســاخت یــک چیــز خــدا خواســته   

ــز  ــس در ت ــد. کارل مارک ــت را دریاب ــان و واقعی ــا زم ــد ت ــل میکن ــر عق ــه ب ــت و تکی ــت اس ــده آلیس ــگل ای ــوق( )9(. ه ــفه حق ــول فلس ــت.« )اص نیس

یازدهــم »تزهایــی در بــاره فوئربــاخ« )10( متــام نظریــات و دیدگاههــای فیلســوفان پیشــین را رد می کنــد و در ایــن تــز عمــل سیاســی را تنهــا حقیقــت 

ــه آن  ــن اســت ک ــا اصــل ای ــد، ام ــون تفســیر کرده ان ــه شــیوه های گوناگ ــان را ب ــا جه ــون تنه ــا کن ــه »فیلســوفان ت ــد اســت ک ــد و معتق فلســفه می دان

ــتی  ــاب کمونیس ــه داری و انق ــر رسمای ــان تغیی ــی خواه ــم دیالکتیک ــی و ماتریالیس ــم تاریخ ــر ماتریالیس ــی ب ــس متک ــفه مارک ــد«. فلس ــر دهن را تغیی

اســت. ویتگنشــتاین مــی گفت:»فلســفه هیــچ کــدام از علــوم طبیعــی منــی باشــد.« نــگاه ویتگنشــتاین عرصــه فلســفه را از متــام عرصــه هــای تجربــی 

و علمــی جــدا میکنــد تــا میــدان آنــرا گســرش دهــد. ویتگنشــتاین در جــای دیگــر فلســفه را »فعالیتــی نقــادی می دانــد کــه وظیفــه آن روشــن ســاخن 

ــم انســان را عــاج  ــه بیاری هــای فه ــر  فلســفه در نظــر او نوعــی درمانگــری اســت و »فیلســوف کســی اســت ک ــی دیگ اندیشه هاســت.« و در زمان

می کنــد.«)11(.      

اگــر بــا دقــت بــه تعریــف هــر یــک از فیلســوفان نــگاه کنیــم تفــاوت در دیــدگاه هــا وجــود دارد. هــر یــک حقیقــت خــود را از فلســفه   

بیــان میکنــد و در اینجــا قطعیتــی وجــود نــدارد و اگــر هــم قطعیتــی موجــود هــان اصــل اندیشــه ورزی اســت. میتــوان بــه ایــن نظــر یــا آن نظــر عاقــه 

داشــت و بــا آن همســویی روشــنفکرانه داشــت و یــا بــه نظــری انتقــاد داشــت. ولــی اعــام رد قطعــی یــک دیــدگاه در عرصــه فلســفی بیــرون از احتیــاط 

فیلســوفانه اســت. بــر روی افــکار منــی تــوان خــط بطــان کشــید. نظــر در بــاره هســتی، نظــر در بــاره زیباشناســی، نظــر در بــاره اخــاق، هــر چنــد 

متفــاوت، همــه اجــزای تفکرهــای فلســفی اســت. فلســفه نوعــی نــگاه اســت کــه بــا ســلیقه فیلســوفان درهــم آمیختــه و بــا مفاهیــم، خواهــان جابجایــی 

در اندیشــه میباشــد.   

ــد مــورد انتقــاد بســیاری از فیلســوفان و روشــنفکران  ــر میدان ــرای تغیی ــن پــس ب ــه مارکــس کــه فلســفه خــود را از ای ــه نظری ــوان منون بعن  

قرارگرفــت. مارکــس بــا گفتــه خــود یــک حکــم کلــی و عمومــی اعــام داشــت. البتــه تاریــخ فلســفه حکــم پذیــر نیســت و مارکــس از آنجــا کــه در عرصــه 

سیاســت احســاس مســئولیت میکــرد و خواهــان آزادی پرولتاریــا بــود فلســفه را در خدمــت ایــن هــدف گذاشــت. البتــه در تاریــخ معــارص دیدیــم کــه 

هــدف سیاســی مارکــس از فلســفه منــی توانســت بــه تغییــر رهایــی بخــش منجــر شــود. فلســفه ای کــه خــود را ماتریالیســت تعریــف منــود قــدرت فکــری 

فلســفه را نادیــده انگاشــت. بنابرایــن در فلســفه در جســتجوی نــگاه یگانــه نبایــد بــود زیــرا فلســفه خــود در گوناگونــی معنــا دارد. در جوانــی همزمــان 

بــا پیشــرد رشــته جامعــه شناســی، رشــته فلســفه را نیــز دنبــال میکــردم و در دوره هــای مختلــف گفتــاری هــای درســی لوئــی آلتــورس، پــی یــر مــرشه، 

میشــل فوکــو و پــی یــر بوردیــو را گــوش میکــردم و مــی آموختــم. دنیــای التــورس دنیــای مارکسیســم و مائوئیســم و قرائــت دوبــاره رسمایــه بــود. دنیــای 

پــی یــر مــرشه، فضــای هــگل و ســفر و گــردش روح یــا ایــده مطلــق بــود. دنیــای میشــل فوکــو تاریــخ شــیوه هــای گوناگــون در برداشــت از انســان  در 

5.	 Epicure,	«	Lettres	et	Maximes	»,	Puf,	Paris.
6.	 R.	Descartes,	«	Le	discours	de	la	méthode	».	
7.	 E.	Kant,		«	Fondements	de	la	métaphysique	des	mœurs	».
8.	 E.	Kant,		«qu’est-ce	que	les	Lumières	?	»,	éd	:	Flammarion.
9. F. Hegel, « Les principes de la philosophie du droit ».
10.	 K.	Marx,	«	Les	thèses	sur	Feuerbach	»,	1845.	
11.	 L.	Wittgenstein,		«Les	remarques	philosophiques	»,	1964.	
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فرهنــگ غــرب بــود و اینکــه چگونــه در رشایــط مختلــف انســان بــه ســوژه تاریــخ تبدیــل میشــود و در ایــن بســر ارزیابــی از قــدرت مبثابــه پدیــده 

ای کــه حــارض در همــه روندهــای خــرد و کان اســت. دنیــای افــکار پــی یــر بوردیــو زیــر نفــوذ تحلیــل مارکسیســتی بــود و نگــرش او جامعــه 

شناســی بازتولیــد فرهنــگ و سلســله مراتــب اجتاعــی و رسمایــه اجتاعــی و آداب و عــادات پیونــد دهنــده انســان بــه گــروه اجتاعــی بــود. 

بدیــن ترتیــب از فلســفه انتظــار همســویی و یگانگــی نبایــد داشــت و برعکــس نقــش و اعتــای فلســفه در تضــاد و گوناگونــی اســت.   

ایــن تنــوع پایــه تربیــت اذهــان در جامعــه اســت. جامعــه بــاز نیازمنــد فلســفه هــای متفــاوت و رقیبانــه اســت، حــال آنکــه جامعــه اســتبدادی و 

دیــن گــرا، پیوســته در حــال محــدود کــردن و بســن اســت. فلســفه بــا دمکراســی و پلورالیســم و آزادی همســو اســت حــال آنکــه دیــن بــه نظــام 

بســته اقتدارگــر وابســته اســت و نافــی اندیشــه فلســفی اســت. 

جامعه تازه و تئوریهای فلسفی تازه   
فلســفه بــا تاریــخ و جامعــه حرکــت میکنــد. ایــن حرکــت پرســش هــای کهــن را نقــض منــی کنــد بلکــه پرسشــهای جدیــد مــی آفرینــد.   

موضــوع فلســفه بــه پرسشــهای کاســیک ماننــد عقــل و زمــان و هســتی و آزادی و دوران روشــنایی خاصــه منــی شــود. در طــی یــک ســده اخیــر 

انبــوه پروبلاتیــک هــای فلســفی عرصــه هــای تــازه ای در گفتارهــای ســاختاری گشــوده و فلســفه بــا مکتــب هــای جامعــه شناســی و روانــکاوی و 

آنرپولــوژی و علــم ژنتیــک، گــره خــورده اســت. فلســفه بــا مفاهیــم اساســی کاســیک و نیــز بــا پرســش هــای زمــان خــود حرکــت میکنــد. پرســش 

هــای جدیــد در بــاره مســائل و روندهــای جدیــد، بیانگــر دینامیســم فلســفه اســت. البتــه فلســفه منــی توانــد جــای شــاخه هــای دیگــر علــوم 

انســانی و رشــته هــای علمــی تجربــی را بگیــرد. مــا میدانیــم کــه برخــی اندیشــمندان کار فلســفه را پایــان یافتــه میداننــد و برآننــد کــه مفاهیــم 

فلســفی توســط مکتــب هــای دیگــر علــوم انســانی یــا دانشــهای جدیــد تــرصف شــده و اســتقال فلســفه بــه پایــان رســیده اســت. از نظــر مــن 

ــاری خــود را حفــظ منــوده اســت. انتظــار از فلســفه بایــد متناســب عرصــه آن  چنیــن دیدگاهــی شــتابزده اســت و فلســفه رضورت و خودمخت

باشــد، ولــی فلســفه تــاش میکنــد متــام زندگــی را زیــر پرســش قراردهــد. فیلســوفان امــروز در غــرب تاریــخ و جهــان کنونــی را مــورد توجــه قــرار 

داده و هــان مســائل فکــری قــرن هیجدهــم را تکــرار منــی کننــد. 

برخــی هــا ســاده لوحانــه فکــر میکننــد کــه مســائل فلســفه بــه هــان مطلــب فلســفه یونــان و دوران روشــنگری محــدود میشــود و فیلســوفان 

دیگــر حــرف تــازه ای نگفتــه انــد. ایــن قضــاوت ناشــی از بــی اطاعــی اســت. ایــن افــراد بــا کــم دانشــی خــود بــه دگاتیســم دچــار میشــوند. 

برخــی از افــراد در ایــن پندارنــد کــه فلســفه فقــط بــه خــرد مــی پــردازد. ایــن گفتــه نیــز رساپــا اشــتباه اســت. درســت اســت کــه فلســفیدن و 

دوســت داشــن فلســفه باعتبــار خردبــاوری اعتبــار دارد ولــی فکــر فلســفی در رونــدی خردمندانــه در متامــی عرصــه هــا وارد میشــود و هیــچ 

ممنوعیتــی در انتخــاب موضــوع و گفتگــو نــدارد. امــروز بایــد پرســش هــای تــازه را بــه بحــث گذاشــت: تکنولــوژی و شــبکه هــای اجتاعــی و 

امــر مســئولیت و آزادی، تغییــر کامــل الگــوی زندگــی، آنروپولــوژی کنونــی انســانی، نظــام خــری جهانــی و مانیپوالســیون، فروپاشــی چارچــوب 

همبســتگی ســنتی، حقــوق طبیعــت، انســان شــهروند جهانــی، از جملــه پرسشــهای اساســی بــرای متامــی جوامــع بــرشی اســت. دامنــه بحــث 

فلســفی بایــد ایــن پرســش هــا را دربرگیــرد هانگونــه کــه جامعــه شناســی هرگــز منیتوانــد نســبت بــه آنهــا بیطــرف باشــد.)12(.  

بســیاری از فاســفه هســتند کــه کاملــن ماتریالیســت هســتند، بســیاری خردگــرای ماتریالیســت هســتند، برخــی خــود را فیلســوف آگنوســتیک 

تعریــف میکننــد، برخــی ایــده آلیســت هســتند، برخــی خــدا پرســت هســتند، برخــی تاریخــدان افــکار فلســفی هســتند، برخــی فلســفه و تخیــل را 

همــدوش یکدیگــر میداننــد، برخــی عنــارص دینــی را بــا فکــر فلســفه درهــم مــی آمیزنــد. برخــی نقــد فرهنــگ دینــی را کلیــد فهــم جامعــه ایــران 

میداننــد، برخــی انحطــاط اندیشــه در تاریــخ ایــران را معضــل اساســی مــی داننــد. برخــی ازخودبیگانگــی انســان ایرانــی را پاتولــوژی ایدئولوژیکــی 

و روانــی جامعــه مــا مــی داننــد. بهرحــال مــا بایــد تنــوع را ببینیــم و از انــگ زدن و کوتــه نظــری بایــد بــدور باشــیم. فلســفه دارای یــک تاریــخ 

اندیشــه و در آن همــه رنگهــا نقــش بــازی میکننــد. بررســی و نقــد و آمــوزش مــدام فلســفی، وســیله برخــورد مــا در عرصــه فلســفی اســت.

ارزیابــی از کارکــرد فلســفه در ایــران نیازمنــد یــک تحلیــل همــه جانبــه میباشــد و بعــاوه بایــد ارزیابــی منــود کــه آیــا معضــات و   

مســائل عــرص کنونــی ایــران و جهــان در رشــته افــکار اندیشــه ورزان ایرانــی جایــگاه الزم را کســب منــوده اســت؟ بایــد فکــر فلســفی را اســتقال 

بخشــید، آنــرا از زنــگار دیــن اســام و شــیعه گــری متایــز منــود، آنــرا از تقــدس گرایــی و قــرآن گرایــی خــارج منــود و ایــن امــر نیازمنــد کاووشــگری 

و باستانشناســی افــکار رایــج در تاریــخ و ادبیــات و امــروز ماســت. نــگاه فلســفه بــه جامعــه دیــن زده و ملتهــب ایــران چیســت؟ خوشــبختی 

انســانی در ایــن جامعــه چــه مشــخصاتی دارد و اضطــراب انســانی چگونــه قابــل تحلیــل اســت؟ آســیب هــای روانــی ناشــی از قــدرت سیاســی و 

ایدئولــوژی دینــی کدامنــد؟ ریشــه افســوس هــا و محرومیتهــای انســان در جهــان کنونــی در کجاســت؟ 

جامعــه شناســی از فلســفه پرســش میکنــد و پاســخ فلســفی را مــی ســنجد. جامعــه شناســی بــه ســیر تاریخــی و اجتاعــی و شــکل   

گیــری معضــات و پرســش هــای فلســفی توجــه دارد و درهــان زمــان در پــی توضیــح آخریــن رویدادهــای فلســفی مــی باشــد. جامعــه ایــران 

آســیبهای ســنگینی بخــود دیــده اســت و بنابرایــن فلســفه آن، نشــانه هــای ایــن تاریــخ را در خــود دارد. اندیشــه در جامعــه مــا بایــد بــا وســعت 

ــرد.  ــش ب ــه پی ــد فکــری را ب ــد و تولی نگــرش و جســارت روشــنفکرانه، کار نق

12.	 J.	IDJADI,	«	sociology	of	fractures	and	changes	in	iranian	society	»,	H&S,	2014.	
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الئیسیته: جدائی اسالم از حکومت در جنبش ایران
جنبــش و رویــداد هــای سیاســی جامعــه ایــران مســئله الئیســیته و جدائــی دیــن از دولــت را بــا قــدرت در دســتور کار قــرارداده اســت. بــا   

توجــه باینکــه طــی دهــه هــای اخیــر دیــن اســام بــر دســتگاه دولتــی و عملکــرد آن تســلط داشــته و زمامــداران بنــام دیــن حکــم رانــده انــد و مرشوعیــت 

خــودرا ناشــی از پیوســتگی نســبت بــه دیــن حاکــم میداننــد، امــروز ایــن پرســش  مطــرح اســت کــه آیــا جامعــه مــا از تســلط دینــی دور شــده ، ذهنیــت 

بــه رضورت جــدا شــدن مذهــب از حکومــت و دولــت آگاهــی یافتــه و باالخــره آیــا پیــکار اجتاعــی ایــن امــر را در راس مطالبــات خــود قــرار میدهــد 

یــا نــه؟ ایــن نوشــتار کوتــاه در هنگامــه جنبــش ســبز تدویــن میشــود و پرسشــی بــرای آینــده اســت. بــرای پاســخ بــه پرســش هــا در ابتــدا دربــاره نظــام 

والیــت فقیــه توضیــح داده شــده، ســپس بــه سکوالریســم والئیســیته در بســر رویدادهــای اجتاعــی توجــه شــده و باالخــره بــه رضورت الئیســیته در 

جامعــه ایــران اشــاره خواهــد شــد.

حاکمیت والیت فقیه
در زمــان وقــوع انقــاب، در رشایــط ناتوانــی افــکار دمکراســی خواهــی و نیروهــای دمکراســی خــواه، آخونــد هــا و سیاســتمداران شــیعه   

رهــری انقــاب را قبضــه کــرده  وایــران از ســلطنت مطلقــه بــه والیــت مطلقــه انتقــال پیــدا کــرد. سیســتم جدیــد اگرچــه جنبــه منادینــی از جمهوریــت 

داشــت ولــی در بنیــاد یــک قــدرت سیاســی مذهبــی متکــی برخودکامگــی ولــی فقیــه بــود. حکمرانــان جدیــد بــا توجــه بــه متایــات مــردم وافــکار عمومــی 

جامعــه جهانــی و نیــز باتوجــه بــه بافــت سیاســی گــروه هــای مدعــی قــدرت، در پــی آن برآمدنــد تــا واژه جمهوریــت بــکار رود و جنبــه منادیــن رای 

گیــری مطــرح شــود، ولــی در واقــع متایــل بخشــی از آنــان اســتقرار مــدل »فقاهتــی« ومبتنــی بــر مکتــب محمــدی و والیــت و خافــت علــی بــود. بزبــان 

دیگــر اینــان طرفــدار خافــت شــیعی بودنــد. در ایــن بــاره رفســنجانی مینویســد: »بــرای اولیــن بــار حکومــت اســامی شــیعی بــر اســاس والیــت فقیــه 

و احــکام فقــه اســام بــه وجــود آمــده و ریشــه اختافــات مــا و لیــرال هــا همیــن جــا اســت کــه آنهــا فقــه مــا و والیــت فقیــه را قبــول ندارنــد« )عبــور 

از بحــران، دفــر نــرش معــارف انقــاب، 1378(. در تاریــخ اســام خافــت ســنی هــا ماننــد خافــت عثانــی تحقــق یافتــه بــود، ولــی پــس از مــرگ علــی 

خافــت بــر پایــه مــدل شــیعه میــر نگشــت. انقــاب ایــران و تســلط روحانیــان شــیعه ایــن فرصــت طائــی را بوجــود آورد.

اصــل دوازده قانــون اساســی جمهــوری اســامی اعــام میــدارد: »دیــن رســمی ایــران، اســام و مذهــب جعفــری اثنــی عــرشی اســت وایــن   

اصــل الــی االبــد غیــر قابــل تغییــر اســت.« رهــران جدیــد قــدرت شــیعی خــودرا ابــدی اعــام کــرده و طبــق اصــل پنجــم در زمــان غیبــت حــرت ولــی 

عــرص...در جمهــوری اســامی ایــران والیــت امــر وامامــت اســت بــر عهــده فقیــه. ایــن فقیــه صالــح، عهــده دار حکومــت میباشــد )ان االرض یرثهــا عبــادی 

الصالحــون( وامــور مقننــه و قضائــی واجرائــی بــه تصمیــم و اراده او موکــول میشــود. بنابرایــن بــر پایــه قانــون اساســی متامــی امــور کشــوری بــه تصمیــم  

فقیــه دیکتاتــور وابســته اســت. بعنــوان منونــه اصــل یکصدوبیســت ویکــم ســوگند نامــه ی رئیــس جمهــوررا چنیــن تنظیــم مــی منایــد: »مــن بعنــوان 

رئیــس جمهــور در پیشــگاه قــرآن کریــم ودر برابــر ملــت ایــران بخداونــد قــادر متعــال ســوگند یــاد میکنــم کــه پاســدار مذهــب رســمی و نظــام جمهــوری 

اســامی و قانــون اساســی کشــور باشــم«. ایــن شــخص بعنــوان نامــزد ریاســت جمهــوری توســط فقیــه تعییــن شــده و پــس از رای و انتخــاب توســط مــردم 

بایــد دوبــاره مــورد تائیــد فقیــه قراربگیــرد. 

ــی  ــس  را برســمیت میشناســد، ول ــده گان مجل ــا ین ــات من ــوری و انتخاب ــات ریاســت جمه ــون اساســی اش انتخاب ــوری اســامی در قان جمه  

بعنــوان یــک نظــام مذهبــی و بــر پایــه اصــل والیــت مطلقــه فقیــه در کــردار پیوســته رای مــردم را نفــی کــرده و راه را بــرای عملکــرد یــک اســتبداد همــه 

جانبــه بــاز میگــذارد. ولــی فقیــه، حاکــان ومســئوالن مرتبــط بــه او و متامــی نهادهــای وابســته بــرای اجــرای احــکام الهــی والیــت فقیــه آرا مــردم را زیــر 

پانهــاده و در صورتــی کــه بیــان مخالفتــی باشــد بــه هرگونــه فشــار و رسکــوب و اعــدام دســت میزنــد. زیراازایــن دیــدگاه انســانها فاقــد قــدرت تشــخیص 

بــوده، عقــل آنهــا ناتــوان بــوده و حکــم خدائــی ولــی فقیــه بایــد اجــرا گــردد. روشــن اســت کــه ایــن نگــرش متامیــت خــواه کــه متکــی بــه دســتگاه 

ایدئولوژکــی شــیعه و دروغ پــردازی هــا و جعلیــات تاریخــی آنســت، نــه تنهــا در خدمــت دیکتاتــوری فــردی قــراردارد، بلکــه بعــاوه  پاســدار منافــع 

شــخصی و گروهــی روحانیــون و مجموعــه امتیــازات سیاســی و اقتصــادی گــروه بنــدی هــای حاکــم میباشــد.

فرامــوش نبایــد کــرد کــه بــا وجــود ایــن سیســتم مطلقــه و اراده متامیــت خــواه اش، امــکان نــدارد کــه تناقضــات درون جنــاح هــای حاکمیــت   

پنهــان باقــی مباننــد و بطــور مســلم رونــد هــای اجتاعــی الزامــا منکــوب و خامــوش نشــده و جامعــه پیوســته بــه نــوآوری دســت میزنــد. حــال ببینیــم 

در طــی حرکتهــای اخیــر چــه پدیــده هائــی در مقابــل متامیــت خواهــی مذهبــی واکنــش نشــان داده و بــه نحــوی در جســتجوی ناتــوان منــودن ســلطه 

ــی و سیســتم سیاســی مطلقــه آن میباشــند.  مذهب

عرفی گرائی در جامعه
اگــر در یــک کام، عرفــی گرائــی یــا سکوالریســم را تحــول منطقــی وزمینــی اجتــاع در نظــر بگیریــم و آنــرا بیــان گســرش عقانیــت فــردی   

وکنــده شــدن آن از قــدرت فلــج کننــده آســانی و تقدیرگرائــی بدانیــم، تحــوالت اخیــر بیــان توســعه نســبی سکوالریســم اســت. توســعه علــم و صنعــت، 

گســرش آمــوزش عمومــی و رســانه هــای گروهــی، بکارگیــری تکنولــوژی هــای نویــن در تصمیــم هــا و فعالیــت هــای اداری و اقتصــادی، تســخیر کــره مــاه 

و علــم هــوا شناســی و غیــره وغیــره ســاختارعقب افتــاده ذهنــی را درهــم ریختــه اســت. در چنیــن بســری بــاور بــه خشــم خــدا و شــیطان کاســته شــده 

و انســان بــه آگاهــی فزونــر دســت یافتــه اســت. انســان از بنــده بــه فــرد تبدیــل شــده و »امــت« بیــش از پیــش بــه افــراد تجزیــه شــده اســت. بــه بیــان 

دیگــر علیرغــم مذهبــی بــودن جامعــه ایــران، رونــد هــای ســکوالر و عرفگرائــی توســعه یافتــه انــد و ایــن امــر در بطــن جنبــش هــا نیــز قابــل مشــاهده 

اســت.
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منودهــای ایــن توســعه همیشــه عریــان و آشــکار نیســتند ولــی قابــل حــس انــد. پدیــده هــا همیشــه بطــرز شــفاف حــرف منــی زننــد، ولــی   

آنهــا در حــال شــدن بــوده، واقعیــت داشــته و آنهــا رابایــد بــه حــرف درآورد. وقتــی تظاهــرات کننــدگان بــه احمــدی نــژاد گفتنــد: »هالــه نــو رو دیــدی، 

رای مــرا ندیــدی« هــم بــر تقلــب و دورغ دولــت انگشــت میگذارنــد و هــم غیــر مســتقیم هالــه نــور خدائــی و خرافــه گرائــی را مــورد انتقــاد قــرار 

میدهنــد. در زمــان انقــاب خیلــی هــا تصویــر خمینــی را روی مــاه دیدنــد و یــا بــاور کردنــد کــه دیگــران ایــن واقعــه را مشــاهده کــرده انــد. البتــه 

کســانی بودنــد کــه بــه ایــن باهــت خندیدنــد ولــی ایــن امــردر هــان زمــان توســط جامعــه بــه مســخره کشــیده نشــد و بــه یــک انتقــاد افشــاگر تــوده 

ای تبدیــل نگردیــد. درزمــان انقــاب، خمینــی بــه بــت تبدیــل شــده ومــردم از ایــن بــت شــکن میطلبنــد تــا شــاه »طاغوتــی« را بــه پائیــن بکشــاند. 

خمینــی یــک اســطوره بــود، حرفــش حکــم الهــی بــودو بــر روان مــردم فرمــان میرانــد، ولــی امــروز ایــن بــت پرســتی وجــود نــدارد و در نــگاه مــردم 

آقــای موســوی بعنــوان یــک رهــر میتوانــد خیانــت کنــد و بــه همیــن لحــاظ تظاهرکننــدگان گفتنــد: »موســوی، موســوی، ســکوت کنــی خائنــی«. بایــن 

ترتیــب رفتــار منطقــی و پراگاتیســتی جــای رفتاراعتقــادی کــور را میگیــرد، مــردم عاقانــه تــر عمــل میکننــد.

منونــه دیگــر کارزار انتخاباتــی اســت. مضمــون شــعا رهــا، مصاحبــه هــا و گفتگوهــای دو کاندیــدای اصلــی انتخابــات پیشــین، موســوی و   

کروبــی روی مســایل اجتاعــی، اقتصــادی، حقــوق افــراد، کرامــت انســانی، مســائل جهانــی، ارقــام و آمــار بیــکاری وتــورم و همچنیــن دروغ و خرافــه 

گوئــی احمــدی نــژاد تاکیــد دارد وبرخــاف دوره انقــاب و دوران جنــگ بــا عــراق، جنبــه آســانی و یــا مذهبــی پررنــگ نــدارد. بحــث بــر رس آنســتکه 

ــم رنــگ مذهبــی  ــدگان توجــه کنی ــه شــعارهای تظاهرکنن ــرای جامعــه رضورت دارد. امــروزه اگــر ب کارنامــه دولــت کــدام اســت و چــه برنامــه ای ب

ایــن شــعارها بســیار ضعیــف اســت: »اللــه اکــر« زمــان انقــاب بــه اللــه اکــر شــبانه تاکتیکــی علیــه اختنــاق اســت تبدیــل شــد. حضــور دخــر وپــر 

درکنارهــم در منــاز جمعــه بیانگــر عــدم اعتقــاد بــه دگــم هــا و تابوهــای مذهــب اســت. مــردم احــکام رســمی دینــی را مــورد تجدیدنظــر قــرار داده 

و آنهــا را تابــع منافــع ونیازهــای خودمیکننــد. رهــران سیاســی علیرغــم مذهبــی بودنشــان منیتواننــد شــعارهای مذهبــی و یــا خرافــات دهشــتناک 

احمــدی نژادانــه را مطــرح کننــد. ایــن منونــه هــا بیــان آنســت کــه جامعــه تغییــر کــرده و روحیــات افــراد متحــول شــده اســت. جامعــه ایــران آگاهــر 

شــده، منــش هــای منطــق گــرای فــردی رشــد یافتــه، جوانــان بــا تکنولــوژی هــای نــو بــه دانــش و آگاهــی هــای جدیــد دســت پیداکــرده انــد و بعــاوه 

پیکارهــای اجتاعــی و تــاش زنــان آگاه علیــه احــکام اســامی و خرافــه هــا و همچنیــن تــاش روزنامــه نــگاران و مباحــث فلســفی و روشــنفکری و 

همــه و همــه در بــاز شــدن جامعــه و بــه عقــب رانــدن روحیــه آســانگرا نقــش ایفــا کــرده انــد. البتــه هنــوز نقــش دیــن ســنگین اســت ولــی بــه 

تکانهــای خــرد بایــد توجــه منــود.

عرفــی شــدن جامعــه مبــرور حیطــه عملکــرد مذهــب را در اجتــاع محــدود کــرده و کار را بــرای حکومتگــران مذهبــی مشــکل میســازد.   

دیگــر جامعــه را منیتــوان بــر پایــه حکــم والیــت فقیــه چــون نایــب خــدا و فــان امــام آرام نگــه داشــت. مــردم الزامــا نابــاور نشــده انــد ولــی آنــان 

بــا عقــل ســلیم خــود زندگــی را اداره میکننــد وهــر چــه بیشــر از رجــوع بــه دیــن در رفتــار خــود دور میشــوند.  طبعــا اعتقــادات کهــن، رفــن بــه 

چــاه جمکــران، دعــا و دخیــل بســن هــا، ســفره انداخــن هــا، بــه محمــد وعلــی قســم خوردنهــا، ســینه زنــی هــا وغیــره ادامــه پیداخواهنــد کــرد، ولــی 

در دل همیــن جامعــه عقانیــت و اســتقال فــردی و آزادی طلبــی روحــی واجتاعــی نیــز بــا قــدرت بیســابقه بجلــو میــرود وایــن پیرشفــت نــه تنهــا 

حاکمیــت مذهبــی بلکــه متامــی جریانــات دینــی را نیــز بــه چالــش میکشــاند. پویائــی جامعــه، مدرنگرائــی ذهنیــت و رشــد عرفگرائــی، بطــرز بیســابقه 

بحــران و تنگنــای رژیــم را تشــدید منــوده اســت.

الئیسیته در جنبش 
مطلــب دیگــر جایــگاه الئیســیته در دوره کنونــی اســت. الئیســیته مبعنــای جــدا شــدن دیــن از دولــت اســت، یعنــی دیــن نبایــد در امــور   

حکومتگــری و اداره جامعــه مداخلــه منایــد. دیــن امــر خصوصــی افــراد اســت، در جامعــه مــا شــهروندان معتقــد و نابــاوران وجــود دارنــد و بنابرایــن، 

ایــن یــا آن مذهــب هــر چنــد اگــر پیــروان آن اکریــت جامعــه را تشــکیل دهنــد، نبایــد منشــا هدایــت و مدیریــت جامعــه باشــد. دیــن نبایــد مرجعــی 

بــرای سیاســت واقتصــاد و آمــوزش وپــرورش در جامعــه باشــد. مســلا افــراد از ذهنیــت خــود جــدا نبــوده و بــا آن زندگــی میکننــد، ولــی بحــث بــر رس 

عــدم پذیــرش دیــن واحــکام آن بعنــوان منشــا و پایــه تصمیــم گیریهــا در جامعــه اســت. اگــر معتقدهســتید، پــس دیــن را در قلــب و خانــه و مســجد 

ــی دیــن را منشــا قانونگــزاری و سیاســت  ــد، ول ــغ کنی ــرا تبلی ــه  وآن ــان ایــان خــود را بکارگرفت ــد درفعالیــت اجتاعــی ات ــد، میتوانی خــود نگــه داری

مملکــت داری در نظــر نگیریــد. حاکمیــت دیــن، حاکمیــت ســتمگرانه اســت، زیــرا دینــی کــه بــر قــدرت قــرار میگیــرد بخاطــر احــکام مقــدس خــود 

تــاش خواهــد کــرد تــا بــرای تســلط دامئــی خــود، دیگــر دیــدگاه هــا را بخاطــر خدائــی نبودنشــان حــذف کنــد و ایــن رسآغــاز اســتبداد اســت.

الئیســیته ضــد دیــن نیســت. الئیســیته چارچــوب همزیســتی مذاهــب گوناگــون را فراهــم ســاخته، ولــی تاکیــد میکنــد کــه حکــم خــدا   

منشــا قانــون بــرای اداره کشــور نیســت. بنابرایــن خواهــان ایــن گسســت و جدائــی بایــد بــود. مــا میدانیــم کــه در ایــران انحــراف بنیــادی، در راس 

قــرار دادن مذهــب شــیعه اســت. جدائــی از دیــن، هــر دینــی، یــک اصــل اســت و در ایــران جدائــی حکومــت و دولــت و سیاســت از اســام ومذهــب 

ــه و  ــان وسیاســتمداران و روشــنفکران مذهبــی والیــت فقی ــادی و آزادیبخــش میباشــد. در زمــان انقــاب عــده ای ازروحانی شــیعه یــک رضورت بنی

ســپس والیــت مطلقــه فقیــه را بــه جامعــه تحمیــل کردنــد. آیــت اللــه منتظــری مینویســد: »در رابطــه بــا گنجانــدن اصــل والیــت فقیــه در قانــون 

اساســی مــن و آقــای بهشــتی وربانــی شــیرازی وحســن ایــت ارصار داشــتیم. البتــه بعضــی هــا هــم مخالــف بودنــد. مثــل آقــای طالقانــی و بنــی صــدر«. 

ــار 79، ج1، ص 45 ( ــاپ اول، به ــری، چ ــه منتظ ــرات آیت الل )خاط

در قانــون اساســی، اســاس جمهــوری اســامی، قــرآن و اســام میباشــد و طبــق اصــل چهار:»کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزائــی، مالــی،    

اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، سیاســی وغیــر اینهــا بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی باشــد«. بایــن ترتیــب متــام جنبــه هــای زندگــی ایرانیــان از 

دریچــه مذهــب شــیعه نــگاه میشــود. رجــوع دادن بــه اســام و قــرآن مبعنــای نفــی خــرد انســانها و قــدرت عقلــی آنــان میباشــد. در متــام زمینــه هــا 
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انســان هــا بایــد خــود را محــدود وسانســور کننــد تــا مطابــق قــرآن باشــند.در غیــر ایــن صــورت ولــی فقیــه بــه نگهبانــی از احــکام رشیعــت، هــر گونــه 

دوری از قــرآن و تفــاوت بــا تفســیر خــود را بــه مجــازات میکشــاند.

بایــن ترتیــب هرگونــه جمهوریــت منائــی از سیســتم حــذف شــده و یــک فــرد بــر اریکــه ســلطانی جلــوس کــرده، قــدرت فــردی اش را بعنــوان   

مظهــر اراده الهــی جلــوه داده، هرگونــه مخالفــت را بعنــوان مخالفــت بــا خــدا و هرمخالــف را »محــارب بــا خــدا« نشــان میدهــد. ایــن نظــام سیاســی 

مذهبــی در ابتــدا بــا اســتفاده از اعتقــادات، ســاده لوحــی هــا، نادانــی هــای در جامعــه و نیزبــا بکارگیــری رســانه هــای تبلیغــی، مــردم را باســارت کشــیده 

و انجــا کــه الزم بــود هــر نــوای آزادی طلــب را بنــام اراده فقیــه و الهــی رسکــوب منــود. دیــروز خمینــی و امــروز خامنــه ای بــه دیکتاتــور مهیبــی تبدیــل 

گشــته انــد. فقیــه حاکــم هــر اختــاف در میــان هیــات حاکمــه و یــا انتقــاد بــه سیســتم و سیاســت حاکــم از جانــب مخالفیــن را بشــدیدترین صــورت 

رسکــوب میکنــد. هــر آخونــد ومســئول و پاســداری بــا اتــکا بــه حکــم ولــی فقیــه، خــود بــه یــک مســتبد کوچــک و بــزرگ تبدیــل گشــته ونفــس جامعــه 

را میگیــرد. پــس در رشایــط کنونــی مخالفــت بــا والیــت فقیــه بیانگــر آزادی خواهــی اســت. لیکــن فرامــوش نکنیــم کــه ایــن وضعیــت ناشــی از حاکمیــت 

اســام شــیعه بــر دســتگاه حاکمــه اســت. ایــن دیــن متــام رفتــار و کــردار ایــن حکومــت را جهــت میدهــد. روشــن اســت کــه اجــرای عملــی احــکام اســامی 

همیشــه آســان نیســت، زیــرا جامعــه بدلیــل رشــد سکوالریســم ومقاومــت واعــراض اجتاعــی مــی ایســتد و آنــرا پــس میزنــد وگاه حاکــان را مجبــور 

مینایــد تــا امتیازاتــی بدهنــد. بــا وجــود ایــن، درهآممیــزی دیــن وسیاســت مهلــک و توانفرساســت.

در جنبــش اعراضــی بعــد از ســی ســال جمهــوری اســامی، مــردم در حرکــت مبارزاتــی خــود علیــه ولــی فقیــه میشــورند و پیونــد دیــن و   

دولــت را زیــر ســئوال میرنــد. ایــن یکــی از دســتاورد هــا و نــوآوری هــای ایــن جنبــش اســت. خامنــه ای رهــر سیاســی رژیــم، خــود والیــت فقیــه اســت 

ــاد میزننــد  و هنگامــی کــه ایــن منــاد مســتقیم اراده الهــی مــورد انتقــاد و تعــرض جنبــش مردمــی قــرار میگیــرد و تظاهرکننــدگان در خیابــان هــا فری

»احمــدی جنایــت میکنــه، رهــر حایــت میکنــه«، »رهــر جنايــت مــي كنــه، دولــت حايــت مــي كنــه« و یــا »مــرگ بــر خامنــه ای«، ایــن امــر جــز نفــی 

والیــت فقیــه ودیکتاتــوری اش معنــای دیگــری منیتوانــد داشــته باشــد. در ایــن روزهــا شــعا ر شــفاف دیگــری مطــرح شــد:» رهــر مــا قــا تلــه، والیــت اش 

باطلــه« و یــا »ســهراب مــا منــرده، والیــت اســت کــه مــرده«. ایــن شــعارها بطــور روشــن والیــت فقیــه خامنــه ای را مــورد انتقــاد قــرار داده و ولــی فقیــه 

تبهــکار را نشــانه میگیرنــد. نفــی والیــت فقیــه در اینجــا مبعنــای رد یکــی شــدن دیــن و دولــت نیــز میباشــد. خامنــه ای بعنــوان رهــر مذهبــی، رهــر 

سیاســی ایــن نظــام میباشــد. چنیــن گرایشــی در ســالهای آینــده تشــدید خواهــد شــد و متایــل بــه سکوالریســم پررنگــر مــی شــود.

از هــان زمــان تصویــب والیــت فقیــه، افــراد بیشــاری ازروشــنفکران و اندیشــمندان ، اکریــت جریانــات چــپ وجمهوریخــواه ومصدقــی   

ــاری از  ــدر و بیش ــی ص ــای بن ــی«، آق ــی مذهب ــای »مل ــا نیروه ــد. ام ــت را رد کردن ــب و حکوم ــزی مذه ــتبدادی و درهآممی ــی اس ــل مذهب ــن اص ای

نواندیشــان دینــی در هــان زمــان کــه مخالــف والیــت فقیــه مبــارزه بودنــد، از جدائــی دیــن و دولــت والئیســیته حایــت منیکردنــد. آقــای بنــی صــدر 

در متــام نوشــتارهای خــود منابــع قرآنــی و اســام شــیعه را مرجــع گرفتــه و پیشــنهادهای سیاســی و اقتصــادی و اجتاعــی خــود را بــر چنیــن اساســی قــرار 

میدهــد. ایشــان در جلســه ســخرانی خــود در هجــده ژوئیــه 2009 در پاریــس، بــا تحلیــل رشایــط ایــران »چهــارده دســتاورد« جنبــش را طــرح کــرد و یــک 

کلمــه هــم در بــاره الئیســیته نگفــت. ایــن ایدئولوگهــای دینــی بــه لحــاظ اعتقــاد خــود، منیتواننــد طرفــدار سکوالریســم باشــند. آنهــا وسوســه مذهــب 

خــود هســتند و از اســتواری در بــاره الئیســیته محــروم هســتند. 

رشایــط تغییــر خواهــد کــرد. در دوره هــای اخیــر برخــی ازآیــت اللــه هــا ی بــزرگ و روحانیــون و نواندیشــان مذهبــی و یــا جریانــات سیاســی مذهبــی، 

بظاهــر والیــت فقیــه را رد منــوده و خواهــان بکنــار رانــدن سیســتم دینــی از سیاســت حاکــم میگردنــد. در ایــن زمینــه علیرغــم مواضــع پراکنــده ظاهــری 

در اســاس شــاید هیــچ چیــزی تــکان نخــورده اســت. ولــی درگذشــته و دوران جدیــد روشــنفکران و سیاســیون متعــدد، وبــاگ نویســان بیشــار، نیــرو 

هــای سیاســی خــارج از کشــور، احــزاب ونهادهــای بیــن املللــی پیوســته علیــه والیــت فقیــه و خامنــه ای و جنایــات والیــت فقیهــی انتقــاد نوشــته و پیــکار 

منــوده انــد. همــه ایــن تــاش هــا تاثیــر داشــتند. هنگامــی کــه جمعیــت در خیابانهــا فریــاد میزنــد: »رهــر مــا قاتلــه، والیــت اش باطلــه« حکــم قطعــی 

را صــادر میکنــد و بــه آشــکارا بــه جهانیــان اعــام میکنــد کــه ایــن نظــام اســتبدادی والیــت فقیهــی را منــی خواهــد و دیــن در قــدرت سیاســی را منــی 

پذیــرد، بلــه ایــن امــر یــک تغییــر اســت. ایــن تغییــر یــک حادثــه بــزرگ بــرای جامعــه ایــران بشــار میایــد. 

البتــه کار هنــوز متــام نیســت. همیشــه پیچیدگــی هــای اجتاعــی و رفــت و برگشــت روندهــا را بآســانی منــی تــوان دریافــت. علیرغــم ایــن   

جوانــب ضــد والیــت فقیهــی در حرکــت هــای اعراضــی وعلیرغــم متایــل بــرای جداســازی، شــاید بتــوان گفــت کــه صــدای اعــراض علیــه حاکمیــت دیــن 

ــد پرســش  ــه حکومــت آخون ــی راجــع ب ــد برخــوردار نیســت. اگــر مســتقیا از شــهروندان ایران ــی آشــکار و نیرومن ــوز از قــدرت  و تجل ــر دولــت هن ب

شــود، بســیاری از آنــان میگوینــد: »دیــن را بــا سیاســت نبایــد قاطــی کــرد، آخونــد هــا بایــد برونــد در قــم و یــا دیــن در قلــب مــن اســت.« ایــن بیــان 

نشــاندهنده نوعــی بیــزاری نســبت بــه سیســتم مذهبــی حاکــم اســت. شــهروندان ایرانــی بنــام حکــم رشعــی بارهــا و بارهــا نســبت بــه دوســتان و افــراد 

خانــواده اشــان فشــار هــا و رسکــوب هــا را دیــده انــد، بنــام حکــم اســامی پیوســته شــاهد نقــض حقــوق زنــان بــوده انــد، در زندگــی همیشــگی دزدی 

هــا و فســاد سیاســتمداران و روحانیــون حاکــم را دیــده انــد، انحصــار طلبــی آخونــد هــا و مدیــران دینــی را در کنــرل صــدا و ســیا تجربــه کــرده انــد، 

اجــرای احــکام اســامی را در قــوه قضائیــه، حکــم اعــدام در دادگاه هــای انقــاب و اســامی و منحــرف منــودن محتــوای درســی بــرای کــودکان و جوانــان 

را دیــده انــد، مشــکل جوانــان بــرای امتحــان ایدئولوژیکــی بــه هنــگام کنکــور را شــنیده انــد، رسکــوب مخالفــان سیاســی کمونیســت و جمهــوری خــواه 

و میهــن پرســت مخالــف رژیــم، و نیــز رسکــوب بهائیــان و دراویــش را شــاهد بــوده انــد.

پــس چــرا ایــن فشــارهای ناشــی از اجــرای احــکام و اصــول دینــی، متایــل بــه جداکــردن دیــن ودولــت را بشــکل گســرده تــر نشــان منیدهــد؟   

آیــا شــعار الئیســیته دور از ذهــن اجتــاع اســت؟ آیــا پیوندهــای ذهنــی مــردم بــا مذهــب مانــع طــرح آشــکار ایــن شــعار اســت؟ آیــا دوگانگــی رفتــاری 
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ــان آورد؟  ــد بزب ــم را نبای ــان آشــکار اســت؟ آنچــه در دل میخواهی ــن بی ــع ای ــزد اشــخاص مان ن

بعــاوه چــرا مســئوالن وجریــان هــای حــارض در رهــری ایــن مبــارزات بــه طــرح ایــن شــعارها منیپردازنــد؟ آقایــان موســوی و کروبــی   

بــه طــرح شــعار الئیســیته و جدائــی دیــن و دولــت نپرداختنــد زیــرا بایــن جدائــی اعتقــاد نداشــتند. بطــور قطــع بخــش عظیــم رشکــت کننــدگان 

در پیکارهــای اجتاعــی، ایــن جمعیــت انبــوه جــوان زن ومــرد، بایــن درهآممیــزی دیــن و دولــت اعتقــادی نــدارد آقــای موســوی در زمــان جنبــش 

ســبزگفت:»اعتقاد داریــم راه امــام و شــهدا بــا یــد ادامــه پیــدا کنــد« و یــا گفت:»مــا بــه دنبــال جامعــه ای اســامی، دینــی و آزاد هســتیم«. دیــدگاه 

آقــای موســوی مدلــی را پیشــنهاد میکنــد کــه دیگــر ملــت ایــران آنــرا را منــی پســندد. خواســت ایــن مــردم متایــل بــه جامعــه ای را نشــان میدهــد کــه 

فــارغ از دیــن بعنــوان خــط کشــورداری اســت. بــرای مــردم مــدل خمینــی پایــان یافــت و امــروزراه امــام، راه پســگرائی اســت. ایــن بــاور بــه دیــن 

و مضامیــن دینــی در البــای اجتــاع موجــود اســت و انجــا کــه بظاهــر فاصلــه اســت دوبــاره باورهــای ذهنــی بــا دیــن خــود عمــل میکننــد. ایــن 

دینگرایــی چــه بســا در نــزد الئیــک هــا نیــز بشــکل دیگــر عمــل کنــد. ایــن امــر مســتلزم یــک رونــد اجتاعــی و فرهنگــی و انتقــادی عمیــق اســت.

جامعه ما به الئیسیته نیازمند است
جامعــه ایــران بــه دمکراســی و آزادی نیازمنــد اســت تــا بتوانــد راحــت نفــس بکشــد، توانائــی هــای خــود را گســرش دهــد، در صحنــه   

جهانــی رسبلنــد باشــد و مــدل مثبتــی بــرای دیگــر ملــت هــا و بویــژه کشــورهای خاورمیانــه باشــد. ایــن واقعیتــی اســت کــه جنبــش هــای مســاملت 

ــژه گــی هــای ایــن دمکراســی  ــران اســت. یکــی از وی ــر انگیخــت و نشــان داد کــه دمکراســی هــدف مــردم ای ــان را ب آمیزعمومــی تحســین جهانی

خواهــی در کشــور مــا رد اســتبداد مذهبــی اســت. چندیــن دهــه اســت کــه ایــران بنــام اســام حکومــت میشــود و مســتبدان بنــام دیــن، اقتصــاد 

و سیاســت و روابــط اجتاعــی و مناســبات بیــن املللــی را تنظیــم منــوده و بــه آنهــا جنبــه قدســی بخشــیدند. چندیــن دهــه اســت کــه هــر قاعــده 

اجتاعــی و خانوادگــی وشــخصی را بــر منشــا دیــن و مطابــق آن محــک زدنــد. بدیــن ترتیــب حاکــان تــاش کردنــد تــا مــردم را خلــع ســاح منــوده، 

چــاق مذهــب را بــر رس جامعــه کوبیــده، خرافــات را گســرش داده و قــدرت تعقــل و منطــق را تضعیــف مناینــد. البتــه جامعــه ایــران خفــه نشــد و 

پویائــی آن، اثــرات ویرانگــر اقدامــات رژیــم رامحــدود ســاخت. ولــی ریشــه دینگرایــی عمیــق اســت و در عــادات و ســنت هــای تربیتــی مــردم جــا 

دارد.

در دنیــای امــروز حاکمیــت دیــن تاریــک اندیشــی واســتبدادگرائی اســت. بنابرایــن جامعــه مــا بــه الئیســیته نیازمنــد اســت، جدائــی اســام   

از قــدرت سیاســی در ایــران یــک رضورت اســت. ایــن شــعار جدائــی دیــن از دولــت، دمکراســی خواهــی در ایــران را دقیقــر و شــفافر میکنــد و بــه 

آن قــدرت بیشــری میبخشــد. در جامعــه ائــی کــه معتقدیــن بــه ادیــان گوناگــون وجودارنــد، ســلطه دادن یــک مذهــب در تضــاد بــا همزیســتی و 

اخــاق اجتاعــی قرارمیگیــرد. ســلطه یــک دیــن نفــی آزادی اســت. سیاســت هــا و قوانیــن نــه از زاویــه یــک مکتــب مذهبــی معیــن، بلکــه بــر پایــه 

تفکــر وتخصــص وپژوهــش وموازیــن پیرشفتــه بیــن املللــی و منشــور حقــوق بــرشو صلــح و دوســتی بایــد تدویــن گردنــد.

اعتقــاد شــیعه چــه امتیــازی بــر دیگــر اعتقــادات مذهبــی دارد؟ دیگــر مذاهــب نیــز معتقدنــد کــه حرفشــان خدائــی اســت و کامشــان   

حقیقــت مطلــق اســت. اداره و مدیریــت جامعــه محتــاج ســلطه طلبــی نظــری یــک مذهــب نیســت. خرافــات و جعلیــات وافســانه رسائــی هــا و 

دگــم هــا و حتــا »اصــول اخاقــی« کلــی  یــک مذهــب زمانــی کــه در راس قــدرت حکومتــی قرارگرفتــه و بــا منافــع ایــن یــا آن گروهبنــدی اجتاعــی 

سیاســی و ایــن و یــا آن مســتبد گــره میخورنــد جــز تخریــب دهشــتناک جامعــه نتیجــه دیگــری ندارنــد. خمینــی و خامنــه ای قــدرت خــود را الهــی 

وامنــود ســاختند و احمــدی نــژاد خــود را مناینــده مســتقیم امــام مهــدی وامنــود کــردو هالــه نــور را دیــد و اینــان متــام زور خــود را بکارگرفتنــد تــا 

بــا اســتفاده از دیــن حکومتــی منافــع خــود را تامیــن کننــد وســلطه تبهکارانــه ای را بــر شــهروندان ایرانــی تحمیــل مناینــد. دمکراســی خواهــی یــک 

اصــل اســت ولــی در عیــن حــال بــا رصاحــت بایــد گفــت کــه حاکمیــت مذهبــی در تناقــض بــا آزادی اســت. الئیســیته ضــد دیــن بــاوران نیســت 

بلکــه پاســدار منافــع عمومــی و تربیــت کننــده اذهــان در چارچــوب یــک دولــت الئیــک مــی باشــد. کســانی کــه در ایــران از دادن ایــن شــعار رسبــاز 

میزننــد و سیاســت الئیــک را مطــرح منیکننــد بســامت روحیــه آزاد در جامعــه مــدد منیرســانند. اســتبداد مذهــب، روح آزاد را میخــورد و لــه میکنــد و 

قــدرت پــرواز را تخریــب مینایــد. روشــن اســت کــه هــر ایدئولــوژی توتالیــر، مذهبــی و ایدئولوژیکــی، زشــت و یســت بــوده و دشــمن آزادی روان 

و اندیشــه اســت. 

چه باید کرد؟
ــی  ــوری مذهب ــم جمهــوری دیکتات ــه رژی ــارزات علی ــران. در بســر مب ــز مــردم ای ــارزات عمومــی و مســاملت آمی پشــتیبانی قاطــع از مب  

موجــود و در همســوئی بــا آن، ادامــه تــاش بــرای افشــای متــام اجحافــات و زورگوئــی هــای والیــت فقیهــی. نظــام والیــت فقیــه همیشــه رای مــردم 

را دزدیــده و آنهــا رارسکــوب منــوده، و هرگــز منــی توانــد خــود را اصــاح کنــد. ایــن مــرداب خرچــه میگــذرد متعــف تــر میگــردد. جامعــه والیــت فقیــه 

را نفــی میکنــد. همیشــه والیــت فقیــه در تناقــض بــا انتخابــات و رای آزاد مــردم اســت، بنابرایــن والیــت خامنــه ای و هــر آخونــد دیگــری مــورد نفــی 

اســت. 

قانــون اساســی موجــود طرفــدار ســلطه دینــی بــوده و در تضــاد بــا آزادی هــر شــهروند و آزادی اندیشــه میباشــد. بنابرایــن نقــد ونفــی   

قانــون اساســی ایــران یــک امــر اساســی بشــار میآیــد. علیرغــم ادعــای جمهــوری خواهــی، تجربیــات دیــروز و امــروز نشــان میدهــد کــه پیوســته 

جنبــه والیــت فقیهــی و دینــی قانــون اساســی علیــه مــردم و خواســت هــای آنــان اســت. زمانــی در خیابــان هــا تظاهرکننــدگان گفتنــد: »کاغ پــر، 
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جمهــوری پــر پــر«. آری اگــر توهمــی بــود، فروریخــت. ایــن قانــون اساســی تبعیــض آمیــز یــک بــن بســت اســت. برخــی هــا میگوینــد رژیــم از محتــوای 

ایدئولوژیکــی اســامی خــود تهــی شــده وآنچــه مانــده، فقــط قــدرت رسکــوب اســت. اول آنکــه رسکــوب در نهــاد ایدئولوژیکــی اســام اســت و دوم  اینکــه در 

دوره بحرانــی کنونــی اعــال خشــونت علیــه مــردم بطــرز انبــوه وعریــان اســت ولــی مجموعــه احــکام وقوانیــن دولتــی بــه قــوت خــود باقــی اســت. روشــن 

اســت کــه والیــت فقیــه و قانــون اساســی بــا کل حاکمیــت گــره خــورده اســت و در مجمــوع یــک ماشــین حکومتــی را تشــکیل میدهنــد. کل ایــن نظــام بایــد 

نفــی شــود. 

کســانی کــه اعتقــاد بــه جدائــی دیــن از دولــت وحکومــت دارنــد بایــد بطــرز رســاتر و روشــن تــر حــرف خــود را بزننــد. مخالفــت بــا والیــت   

فقیــه الزامــا مبعنــای موافقــت بــا جدائــی دیــن از دولــت نیســت. رد والیــت فقیــه تــوام بــا پذیــرش اصــل گسســت دیــن از حکومــت بایــد باشــد. طرفــداری 

از جمهــوری خواهــی راســتین مبعنــای نفــی والیــت فقیــه ورد ســلطه دینــی اســت و نیــز مبعنــای پلورالیســم و اســتقال ســه قــوه میباشــد. جمهــوری متکــی 

ــت. ــی اس ــهروندان و دمکراس ــر رای ش ب

زمــان آنســت تــا متامــی جریانــات سیاســی داخــل وخــارج کشــور، متامــی مســئوالن وفعــاالن، متامــی نرشیــات ورســانه هــا، متامــی نهادهــا و وبــاگ   

هــا و متامــی روشــنفکران و هرمنــدان مواضــع خــود را بطــور آشــکار در مــورد الئیســیته و قانــون اساســی اعــام کننــد و اختــاف نظــرات را بــه بحــث بگذارنــد. 

مــا نیازمنــد یــک جنبــش دیــن پیرایــی میباشــیم. جنبــش اجتاعــی بیــش از پیــش جنبــش آزادیخــواه و دمکراســی طلــب اســت و ایــن جنبــش یــک رونــد پویــا 

و دینامیــک اســت و بنابرایــن نیازمنــد تفکــر و اندیشــه اســت. آنچــه در گذشــته تظاهرکننــدگان گفتنــد را از یــاد نریــم: »آزادی اندیشــه، همیشــه، همیشــه!«.  

مقاله سوم: سکوالریسم در حکومت آینده ایران
در ایــران موضــوع سکوالریســم بــه امــر اساســی تبدیــل شــده اســت. در انقــاب مرشوطــه متایــل بــه قانونگرایــی نشــانه برجســته ای از گرایــش بــه مدرنیتــه 

ــه چهــل ســال حکومــت دینــی اســتبدادی، سکوالریســم همچــون یــک گرایــش عمیــق خــود را نشــان مــی دهــد.  ــی پــس از تجرب ــود. ول و سکوالریســم ب

ــد و گرایــش تاریخــی و اجتاعــی اســت کــه جامعــه را از قــدرت آســانی و قدســیت جــدا کــرده و رفتارهــای عرفــی را در  ــای یــک رون سکوالریســم مبعن

اجتــاع رشــد میدهــد. در فرانســه مرحلــه شــفاف و رادیکالــی از ایــن رونــد، مبــارزه بــرای الئیســیته و انتشــار قانــون الئیســیته در 1905 مــی باشــد. بنابرایــن 

از آنجــا کــه واژه سکوالریســم در جامعــه سیاســی ایــران بطــور وســیع مــورد بهــره بــرداری اســت، مــن نیــز ایــن واژه را بــکار میگیــرم. در اینجــا هفــت محــور 

فکــری متایــل بــه سکوالریســم بــرای قــدرت سیاســی آینــده را بــه نخبــگان سیاســی و فرهنگــی و روشــنفکری پیشــنهاد میکنــم. بســیاری از نیروهــای سیاســی 

از سکوالریســم صحبــت میکننــد ولــی محتــوای ایــن پیشــنهاد روشــن نیســت. بحــث را بــاز کنیــم: 

فکر یکم 
سکوالریســم و الئیســیته مبعنــی جدایــی دیــن از حکومــت اســت. سکوالریســم در ایــران مبعنــی جدایــی حکومــت و سیاســت حکومتــی از اســام و فقــه شــیعه 

و هــر دیــن اســت. در ایــران حکومــت چیســت؟ دســتگاه سیاســی و قضایــی و اداری و نظامــی و آموزشــی و نظــام والیــت فقهــی و قانــون اساســی، اجــزای 

تشــکیل دهنــده حکومــت در ایــران مــی باشــند. حــال فکــر خــود را روشــن بیــان کنیــم. در آینــده و بــا پایــان یافــن جمهــوری اســامی، نهــاد دیــن از حکومــت 

بایــد جــدا باشــد. قانــون اساســی نبایــد از دیــن رســمی و حاکــم حــرف بزنــد، قوانیــن مملکتــی نبایــد بــر پایــه قــرآن و اســام و فقــه شــیعه باشــد، آیــت اللــه 

هــا و مدافعــان دیــن نبایــد در راس قــدرت سیاســی و دیگــر نهادهــای مســئول کشــوری باشــند، دیــن نبایــد منشــا الهــام و معیــار قانونگرایــی و تصمیــم هــای 

حکومتــی باشــد. حکومــت بــر پایــه اســتقال ســه نهــاد دادگســری و اجرایــی و قانونگــزار و بــر پایــه دمکراســی و پلورالیســم سیاســی، مدیریــت خواهــد شــد. 

مجموعــه قوانیــن حقوقــی و کیفــری و مدنــی کنونــی کــه بــا دیــن اســام و فقــه شــیعه تنظیــم شــده اســت بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد. در حکومــت 

ســکوالر برابــری زن و مــرد و همــه شــهروندان متناســب بــا اعامیــه حقــوق بــرش رعایــت خواهــد شــد، البتــه ایــن کار ســاده نخواهــد بــود زیــرا در بســر 

جامعــه شــناختی و روانشناســانه جامعــه، مردســاالری و دینگرایــی و عــادات کهنــه اجتاعــی، نقــش منفــی خــود را ادامــه خواهنــد داد. 

فکر دوم
در ایــران، دیــن بــر متــام عملکــرد و رفتــار اجتاعــی و سیاســی ســایه انداختــه اســت زیــرا قــدرت سیاســی و قــدرت دینــی درهــم آمیختــه انــد. در عرصــه 

ــوان شــده اســت و رســوم و آداب دینــی بشــکل زمخــت و مزاحــم در همــه جــا بچشــم میخــورد. در حکومــت ســکوالر  ــن نات ــار عرفــی کامل سیاســت رفت

مناینــدگان مجلــس جلســه پارملانــی را بــا »بســم اللــه و بنــام خــدا« و صلــوات آغــاز منیکننــد، رئیــس جمهــور ســخرانی خــود را بــا بنــام خــدا و آیــه از قــرآن 

رشوع منــی کنــد و در زمــان انتخابــات کاندیداهــا بــر پایــه تعلــق دینــی برگزیــده منــی شــوند. در حکومــت ســکوالر پرچــم کشــور بــا اللــه تزئیــن منیشــود بلکــه 

پرچمــی بــا شــیر و خورشــید، نشــان کشــور ارزیابــی میشــود. در حکومــت ســکوالر، مدیــران رادیــو و تلویزیــون دولتــی بــا برنامــه هــای مذهبــی و معیارهــای 

دینــی مدیریــت منیکننــد. اســاس کار رســانه هــا منافــع و مصالــح عمومــی و خدمــت فرهنگــی و خــری بــرای ملــت ایــران اســت. در صــورت لــزوم نرمــش 

اجتاعــی، برنامــه هــای دینــی در رســانه هــای عمومــی بایــد بســیار محــدود باشــد و اجــرای آنهــا بایــد بــا پلورالیســم مذهبــی همــراه باشــد. در فرانســه 

فقــط صبــح روز یکشــنبه در یــک کانــال دولتــی، دیــن هــای موجــود ماننــد آئیــن بودایــی، اســام، یهودیــت، کلیســای کاتولیــک، کلیســای پروتســتان، کلیســای 

ارامنــه، برنامــه دارنــد. در ایــران فــردا همــه آئیــن هــا ماننــد اســام شــیعه، اســام اهــل ســنت، یهودیــت، مســیحیت، کیــش زرتشــتی، دیــن بهائــی، طرفــدران 

عرفــان و صوفــی گــری و غیــره آزادند.ایــن گرایــش برپایــه ایدئولــوژی و دیــن خــود مدعــی حکومــت باشــند. نابــاوران و آتئیســت هــا نیــز بــا آزادی کامــل 

بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهنــد داد.  
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فکر سوم
سکوالریســم جنــگ علیــه دیــن نیســت بلکــه جلوگیــری از مداخلــه دینــی در امــور مملکتــی و تامیــن آزادی دینــی و نقــد دینــی اســت. در جامعــه ادیــان 

حضــور دارنــد و فعالیــت خــود را ادامــه میدهنــد. در جامعــه متــام مذهــب هــا بــه زندگــی دینــی و تبلیــغ دینــی خــود ادامــه خواهنــد داد و دولــت 

امنیــت دینــداران را تضمیــن خواهــد منــود. سکوالریســم راهــی بــرای اجتنــاب از جنــگ مذهبــی و ســلطه گــری دینــی اســت. دیــن اســام بنــا بــر ماهیــت 

خــود هژمونــی طلــب و رسکوبگــر اســت و وجــود آن در قــدرت سیاســی بــه توتالیتاریســم دینــی منجــر میگــردد. بنابرایــن در ایــران، سکوالریســم بــا دور 

کــردن اســام از قــدرت سیاســی خواهــان صلــح اجتاعــی اســت. البتــه اســام دارای ماهیتــی سیاســی اســت و خــود را دارای حقیقــت مطلــق نشــان داده 

و فاقــد هرگونــه بردبــاری اســت. در برابــر ایــن زیــاده خواهــی راه حــل چیســت؟ گزینــه مــا تنهــا، قانــون متکــی بــر الئیســیته، تناســب قــوا در جامعــه، 

پلورالیســم سیاســی، دمکراســی و فرهنــگ سکوالریســم رشــد یابنــده در آمــوزش و اجتــاع اســت. آگاه ســازی روزافــزون زنــان و تاکیــد بــر حقــوق برابــر 

آنهــا، یکــی دیگــر از سیاســت هــای مقابلــه جوئــی بــا ســلطه گــری دینــی و مردســاالری اســت.

فکر چهارم 
در سکوالریســم حقــوق دینــداران رعایــت میشــود و افــزون بــر آن، سکوالریســم مدافــع قانونــی اســت کــه بــرای نابــاوران و آزاداندیشــان فضــای آزاد 

ــن  ــد تامی ــاع بای ــن در دانشــگاه و اجت ــاره دی ــن و پژوهــش هــای آکادمیــک و انتقــادی در ب ــد. در جمهــوری ســکوالر، آزادی نقــد دی ــن میکن را تامی

گــردد. رســانه هــا بایــد بتواننــد ســازمانده بحــث در بــاره دیــن و نقــد دیــن باشــند و اندیشــمندان در انتقــاد بــه دیــن و ایدئولــوژی هــا آزادنــد و هیــچ 

خطــر جانــی و سیاســی نبایــد آنهــا را تهدیــد بکنــد. در حکومــت ســکوالر قدســیت دینــی جایــی نــدارد. منبــع فکــری سکوالریســم، خــرد انســانی و متــام 

دســتاوردهای دمکراتیــک جهانــی و تجربــه انســانی و پیرشفــت هــای علمــی میباشــد و در ایــن فضــا، هرمنــدان و روشــنفکران بــا آزادی کامــل و بــا روح 

همســویی بــا حقــوق بــرش فعالیــت خــود را پیــش خواهنــد بــرد. نخبــگان و مســئوالن سیاســی نبایــد در حایــت از دیــن و بــا بهانــه »مصالــح عمومــی«، 

بــه  محدودیــت و اقتدارگرایــی روی آورده و اقــدام بــه جلوگیــری از آزادی نقــد دســت زننــد. آنهــا فقــط حافــظ قانــون و آزادی مــی باشــند. 

فکر پنجم
در ایــران در زمــان حکومــت ســکوالر متــام برنامــه هــای درســی مدرســه و دانشــگاه بایــد از چارچــوب و معیارهــای دینــی خــارج گــردد. موضــوع هایــی 

ــه تکامــل  ــات، نظری ــک، نقــش ریاضی ــن در فیزی ــه و نیوت ــه هــای گالیل ــم، نظری ــان طبیعــت، انقــاب کوپرنیکــی در عل ــی از جه ــد اســطوره زدای مانن

دارویــن، کشــف پاســتور، نظریــه نســبیت انیشــن و تئــوری بیــگ بانــگ، پژوهــش هــای علــم ژنتیکــی، اکولــوژی و بحــران زمیــن، متــدن هــای بــزرگ، 

مکتــب هــای فلســفی، تئــوری هــای هــری، فســیل شناســی، باستانشناســی علمــی، تکنولــوژی هــای مــدرن، نقــد هرمنوتیکــی قــرآن، ترانــس اومانیســم، و 

غیــره بایــد در دســتور کار فرهنگــی قــرار گیریــد. بررســی تاریخــی ادیــان نیــز امــر آموزنــده ای بشــار مــی آیــد. خــوب اســت در برنامــه هــای درســی، 

تاریــخ علمــی ادیــان گنجانــده شــود و نقــش آنهــا در جوامــع توضیــح داده شــود. علــم و تاریــخ و جامعــه خدمتگــزار دیــن نیســتند بلکــه دیــن مبثابــه 

یکــی از اجــزای فرهنــگ جامعــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد و فرهنــگ نقــد قدســی گــری و توهــات دینــی بایــد گســرده شــود. در ایــن حکومــت 

الئیــک متــام کنکورهــای دینــی و معیارهــای گزینــش دینــی کاملــن حــذف شــود و اســاس آمــوزش بایــد برپایــه خردگرایــی و دانــش باشــد. 

فکر ششم 
ــه  ــکا ب ــا ات ــی ب ــگاه هــای دین ــود. زیارت ــد ب ــی محــروم خواهن ــی دولت ــی از کمــک هــای مال در حکومــت ســکوالر متــام انجمــن هــا و ســازمانهای دین

درآمــد مســتقل، هزینــه هــای خــود را پرداخــت خواهنــد منــود. بعــاوه در دوره جدیــد، دولــت از هرگونــه امامــزاده ســازی جلوگیــری خواهــد منــود و 

بــه بازرســی امامــزاده هــای موجــود خواهــد پرداخــت و اصــاح جــدی و کار شــفاف ســازی در مدیریــت اوقــاف را بــه پیــش خواهــد بــرد. حکومــت 

ســکوالر فقــط بــر پایــه شایســتگی هــای حرفــه ای و علمــی و دیپلــم، افــراد را در مقــام و مســئولیت دولتــی و اداری قــرار خواهــد داد. تبعیــض هــای 

شــغلی و اجتاعــی و دینــی کــه تخریــب کننــده یــک جامعــه متعــادل اســت بطــور کامــل رفــع خواهــد شــد. در دادگاههــای ایــران متــام مســئولیت هــا 

از افــراد حــوزوی گرفتــه خواهــد شــد. متــام اقتصــاد کشــوری از کنــرل نهادهــای دینــی و آیــت اللــه هــا خــارج خواهــد شــد. دیــن داشــن یــا نداشــن 

دیــن آزاد اســت و هیــچ فــردی نبایــد مجبــور بــه دینــداری باشــد. در شناســنامه افــراد اعتقــاد دینــی نبایــد ذکــر شــود. پوشــش شــهروندان آزاد اســت 

و حجــاب اســامی کــه وســیله ای بــرای اســارت زن بشــار مــی آیــد، در مدرســه و دانشــگاه و اداره هــای دولتــی پایــان خواهــد یافــت. ازدواج قانونــی 

فقــط ازدواج شــهروندان بــا رشایــط ســنی الزم در دفرخانــه هــا یــا شــهرداریها بــر اســاس قانــون ملهــم از سکوالریســم صــورت میگیــرد. زندگــی مشــرک 

شــهروندان اشــکال گوناگــون بخــود گرفتــه و زن و مــرد آزادنــد آنگونــه کــه خــود میخواهنــد زندگــی کننــد.  متامــی قوانیــن جزایــی و مدنــی کشــور بایــد 

از احــکام قرآنــی و شــیعه جــدا گردنــد. هیــچ مــاده قانونــی نبایــد توجیــه مذهبــی داشــته باشــد. قوانیــن الئیــک محصــول دســتاوردهای جهانــی و افــکار 

خردمندانــه مناینــدگان واقعــی ملــت مــی باشــند.  

فکر هفتم
 آنچــه بیــان شــد محورهــای عمومــی سیاســت ســکوالر خواهــد بــود و آنچــه مســلم اســت بــرای اجــرای ایــن امــور، دشــواریها و موانــع بســیاری در رس راه 

خواهنــد بــود. سکوالریســم بــر پایــه تاریــخ و جامعــه و فرهنــگ قــرار دارد ولــی پیرشفــت آن، بــا اراده سیاســی ترقیخواهانــه و یــک کار بــزرگ فرهنگــی 
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و آموزشــی بایــد تــوام باشــد. دو عامــل دشــوار بشــکل قاطــع در رس راه خواهــد بــود: از یکســو آیــت اللــه هــا و دینــداران ایدئولوژیــک ماننــد نواندیشــان 

دینــی و مبلغــان حــوزه کاملــن مقاومــت خواهنــد کــرد و از عــادت و بــاور تــوده ســوء اســتفاده خواهنــد منــود. از ســوی دیگــر سیاســیون فرصــت طلــب در 

سازشــکاری و مصلحــت طلبــی هــای خــود همیشــه آمــاده انــد عقــب نشــینی منــوده و سکوالریســم را ناتــوان ســازند. اینگونــه سیاســیون بــا طــرح »اخــاق« 

جامعــه و »احــرام بــه اعتقــاد تــوده« بــه اشــکال گوناگــون در پــی محــدود ســاخن آزادی خواهنــد بــود. روشــن اســت کــه بســیاری از شــخصیتهای هــای 

سیاســی بــا باورهــای دینــی زندگــی خواهنــد کــرد و ایــن امــر رفتــار آنهــا را متاثــر خواهــد منــود. ولــی آنچــه اهمیــت دارد جــدا کــردن سیاســتهای دولتــی 

و عمومــی از منافــع و نظــرگاه دینــی مســئوالن اســت. در ایــن جامعــه ســکوالر، قطــب منــا هــان قانــون اساســی الئیــک اســت کــه آزادی هــای مدنــی و 

روشــنفکری را تامیــن منــوده و انحــراف از سیاســت ســکوالر و دمکراتیــک را مانــع میگــردد.

 

بخش دوم: اسالم سياسی و ايران

مقاله چهارم: در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد

دیــن اســام، بنابــر ماهیــت خــود، از ابتــدا در جســتجوی ســلطه بــود. ایــن ســلطه گــری در آیــات قرآنــی و در جنــگ هــای پیامــر اســام و نیــز   

در لشگرکشــی اســتعاری خلفــای عــرب پایــه دارد. دیــن اســام بــه مردمــان ایــران زمیــن بــا تجــاوز و خشــونت و چپــاول و بــا شــیعه گــری تحمیــل شــد. ایــن 

اســتیا رسآغــاز یــک رونــد تاریخــی سیاســی و روانــی دردنــاک بــود کــه منجــر بــه ازخودبیگانگــی ایرانیــان شــد. ازخودبیگانگــی فقــط محصــول عامــل بیرونــی 

نیســت بلکــه افــزون بــرآن، بازتولیــد دائــم اســامگرایی و شــیعه گــری بــا حایــت حاکــان و نظــام حــوزوی آیــت اللــه هــا و نیــز بازتولیــد ایدئولــوژی دینــی 

توســط فعــاالن و تــوده هــای دینــدار، نقــش اساســی در شــکل گیــری ازخودبیگانگــی بــازی مــی کننــد. در ایــن بســر تاریخــی گســرده، نقــش حاکــان سیاســی 

ــا دوران پهلــوی، در برآمــد حکومــت اســامی خمینیســتی پررنــگ اســت. در اینجــا نگاهــی بیاندازیــم بــه سیاســت محمدرضــا شــاه در  ــه ت از زمــان صفوی

عرصــه دینــی تــا دریابیــم کــه شــاه در رشــد اســامگرایی در ایــران کاملــن مســئول بــود و ناتــوان از پیشــرد یــک سیاســت خردمندانــه و ســکوالر بــود. یکــی از 

راههــای تقویــت سکوالریســم در جامعــه، از طریــق نقــد شــفاف الگــوی مذهــب در بــاره جامعــه و سیاســت و نقــد اوهــام و خرافــه گرایــی در اذهــان اســت. 

اســامگرایی در پــروژه هــای رشیعتــی و فدائیــان اســام و خمینــی و غیــره در ایــران زمــان شــاه  مــورد مبــارزه فکــری قــرار نگرفــت. روشــنفکران الئیــک فاقــد 

شــعور و شــناخت و جســارت بودنــد و در برابــر اســام تســلیم شــدند. رژیــم شــاه نیــز بــا اجــرای سانســور در جامعــه و بــا حایــت از اســام و پشــتیبانی 

بســیاری از روحانیــون مانــع رشــد انتقــاد دیــن و مانــع رشــد سکوالریســم فلســفی و فکــری و سیاســی بــود.



گیتی مداری - 40

 

سیاست آشتی شاه با آیت الله ها
نقــش شــاه در رشــد اســام چــه بــود؟ حفــظ قــدرت و اعتقــاد دینــی شــاه دو عامــل مهــم سیاســت جانبدرانــه او نســبت بــه اســام بــود. پــس   

از کودتــا وقتــی کــه شــاه بــه ایــران برگشــت، بــرای تحکیــم قــدرت مجــدد خــود یــک سلســله اقدامهــای مهمــی بــرای نزدیکــی بــا روحانیــت شــیعه در 

پیــش میگیــرد. شــاه زیــن العابدیــن رهنــا را بــه نجــف میفرســتد تــا آیــت اللــه ســید حســین طباطبایــی قمــی را بــه ایــران برگردانــد. رهنــا در زندگــی 

ــاره »پیامــر« و  ــاب در ب ــی در دروان شــاه از آنجــا کــه دو کت ــود ول ــاده ب ــدان افت ــه زن ــگار و مناینــده مجلــس بــود و در زمــان رضــا شــاه ب روزنامــه ن

»حســین« نوشــته بــود و عربــی میدانســت، ســفیر شــده بــود. او از آنجــا کــه مــورد عنایــت شــاه واقــع بــود بعنــوان مناینــده مناســب بــرای دیــدار آخونــد 

قمــی بــه عــراق رفــت. آیــت اللــه قمــی بدنبــال اعــراض علیــه تغییــر لبــاس و قانــون کشــف حجــاب در زمــان رضــا شــاه بــه عــراق تبعیــد شــده بــود، 

ولــی محمــد رضــا شــاه خواهــان آشــتی و بازگشــت او میشــود. آیــت اللــه قمــی از شــاه خواســت تــا مطالبــات روحانیــت ماننــد حجــاب و پــس دادن 

اوقــاف بــه آیــت اللــه هــا و تدریــس رشعیــات در مــدارس و بســن مــدارس مختلــط دخرانــه و پرانــه پذیرفتــه شــود. ایــن آخونــد مدافــع قاتــان احمــد 

کــروی بــود و از احمــد قــوام خواســته بــود تــا هرچــه رسیعــر آنهــا آزاد شــوند و البتــه قاتــان آزاد میشــوند. از آنجــا کــه قمــی یــک مرجــع بــزرگ بــود 

شــاه در بســیاری مــوارد عقــب نشــینی منــود. 

یکــی دیگــر از سیاســتهای حایتــی شــاه از روحانیــت پیونــد زدن محکــم سیاســت دولتــی بــا دیــن بــود. برخــاف رفتــار پــدرش، شــاه طــی   

گفتارهــای خــود در ســالهای 41 تــا 53 خورشــیدی در بــاره نقــش روحانیــون در اداره مملکــت صحبــت میکنــد و موافقــت خــود را بــرای ایفــای نقــش آنهــا 

اعــام میکنــد زیــرا میدانســت کــه روحانیــون بــزرگ ماننــد کاشــانی و بروجــردی علیــه مصــدق بســیار فعــال بودنــد و میدانســت کــه انهــا نقــش مهمــی 

در شکســت دولــت مصــدق داشــتند. شــاه میگفــت بایــد »احــکام صحیــح قــرآن« ترشیــح شــود و در نطقــی اعــام کــرد »مــا بــرای اجــرای هــان نیــات 

و هدفهایــی قیــام کردیــم کــه پیغمــر هــا و حــرت امیراملومنیــن مــوالی متقیــان« در زمــان خــود بــرای اجــرای آنهــا قیــام کــرده بودنــد.)1342/02/22(. 

هــر چنــد شــاه بــه لحــاظ تربیــت خــود پیونــدی بــا حــوزه نداشــت ولــی حایــت روحانیــت را تضمیــن قــدرت خــود میدانســت. شــاه از حایــت مســتقیم 

بروجــردی برخــوردار بــود و متــام امکانــات الزم را بــرای کل روحانیــت فراهــم کــرد.

دین شاه از زبان خودش
شــاه در یــک خانــواده مذهبــی بــزرگ نشــده و پــدرش برخــورد ســخت نســبت بــه روحانیــت اتخــاذ کــرد ولــی رویدادهــای روانــی و کودکــی،   

تــرصف قــدرت و خطــرات پیرامــون سیاســی اش، او را بســوی دیــن میکشــاند. شــاه شــخصیت ضعیفــی اســت و بــرای مقابلــه بــا خطــرات بــه اللــه و امــام 

پنــاه میــرد. دیــن در اینجــا بــرای شــاه عامــل نگهدارنــده و ضامــن قــدرت اســت. در قانــون اساســی او ســلطنت موهبــت اللهــی معرفــی میشــود و او 

نقــش خــود را حــدودی نزدیــک پیامــران میدانــد ولــی بــرای او ایــن مرشوعیــت کافــی نیســت و دلــش محکــم نیســت بنابرایــن، اعتقــاد دینــی و خرافــی 

یــک دلگرمــی اساســی بــرای شــخصیت او اســت. شــاه فــردی مــدرن اســت ولــی در اعــاق خــود بشــدت ارکائیــک و خرافــی اســت.    

شاه در کتاب »پاسخ به تاریخ« نوشت:  

»در زمــان ســلطنت مــن تشــکیات بــارگاه امــام رضــا آســتان قــدس رضــوی بــه اوج عظمــت و اعتــا رســید و بــه صــورت یکــی از مراکــز   

بســیار مهــم جهــان اســام در آمــد. ایــن وضــع مرهــون نذوراتــی بــود کــه از ســوی عاقــه منــدان بــه امــام رضــا-از جملــه خــود من-بــرای بــارگاه امــام 

رضــا در نظــر گرفتــه شــد و تشــکیات آن بــه صورتــی در آورد کــه عــاوه بــر تاسیســات مختلــف مذهبــی مالــک واحدهــای صنعتــی و کارخانــه هــا و 

مجتمــع هــای کشــت و صنعــت و بیارســتانها و ســازمانهای خیریــه متعــدد شــد. ضمنــاً ناگفتــه منانــد کــه خــود مــن شــخصاً بســیاری از اماکــن مذهبــی 

ــرده ام.«  ــم و بازســازی ک ــران و خــارج از کشــور ترمی ــران و مســجدها را در ای در ای

شــاه ادامــه میدهد:»همــه میداننــد کــه وجــوه و اعانــات اهدائــی بــه بنیادهــای مذهبــی بــه هیچوجــه قابــل دخــل و تــرصف نیســت؛ ولــی گفتنــی اســت 

کــه حکومــت جدیــد ایــران خودرسانــه دســتور مصــادره چنیــن اعاناتــی را داده اســت. یکــی از اقدامــات پــدرم، دفــاع از معتقــدات مذهبــی مــا در مقابــل 

یــورش تبلیغاتــی ماتریالیســت هایــی بــود کــه میخواســتند »مســاجد بــا خــاک یکســان شــود«، ولــی ایــن روش پــدرم هرگــز بــه معنــای قبــول ادعاهــای 

آن گــروه از مذهبیونــی نبــود کــه افــکار ارتجاعــی داشــتند. ….. در اینجــا بایــد اذعــان کنــم کــه بــه پیــروی از پــدرم، مــن از هــان اوان زندگــی توانســتم 

بــه اهمیــت نیایــش و دعــا خوانــدن واقــف شــوم. و ایــن البتــه بــر خــاف فراگیریهــای دوران کودکی-کــه بیشــر حالــت حفــظ کــردن رسرسی مطالــب را 

دارد-بــه صورتــی عمیــق و از تــه قلــب بــود. چنانکــه نویســندگان متعــددی نیــز دربــاره روحیــات مــن در دوران کودکــی مطالبــی کــم و بیــش منطبــق 

بــر واقعیــت نوشــته انــد. اندکــی بعــد از تاجگــذاری پــدرم، مــن بــه بیــاری حصبــه مبتــا شــدم؛ و هــر روز حــامل بیشــر رو بــه وخامــت مــی رفــت، تــا 

آن کــه یــک شــب »علــی« )ع( امــام اول خودمــان را بــه خــواب دیــدم. بــا هــان اطاعــات اوان کودکــی فــوراً متوجــه شــدم کــه او کســی جــز »علــی« 

نیســت. زیــرا در دســت راســت خــود شمشــیر ذوالفقــار را،هانطــور کــه در تصویرهایــش میبینیــم، داشــت. او بــا دســت دیگــرش جامــی حــاوی یــک نوع 

مایــع بــه مــن خورانــد؛ و فــردای آن شــب تــب مــن فرونشســت و حــامل بــه رسعــت رو بــه بهبــود نهــاد. چنــدی بعــد از آن، در اثنــاء تابســتان موقعــی کــه 

عــازم یــک محــل زیارتــی در کوهســتان بــه نــام »امامــزاده داود« بــودم، از فــراز اســب بــه روی تختــه ســنگی افتــادم و از حــال رفتــم. همراهانــم تصــور 

کردنــد کــه مــن مــرده ام، امــا مــن حتــی خراشــی برنداشــته بــودم. و ایــن البتــه علتــی نداشــت جــز آنکــه موقــع افتــادن از اســب مشــاهده کــردم کــه 

یکــی از قدیســین مــا بــه نــام »عبــاس« مــرا گرفــت و بــر زمیــن نهــاد.« 

شــاه ادامــه میدهــد: »مشــاهده آن رویــا و ایــن منظــره را بعدهــا مواجهــه بــا صحنــه دیگــری تکمیــل کــرد، و آن برخــورد بــا امــام غایــب   

در نزدیکــی کاخ تابســتانی شــمیران بــود؛ ایــن امــام بــر اســاس اعتقــادات مذهبــی مــا بایــد یــک روز ظاهــر شــود و دنیــا را نجــات بخشــد. ایــن قبیــل 

مکاشــفات و رویاهــا، بــرای کســانی کــه ایــان مذهبــی ندارنــد، حالتــی مرمــوز دارد و قابــل فهــم نیســت. ولــی همیــن وضعیــت بــه اضافــه چهــار حادثــه 

ای کــه بعــداً برایــم پیــش آمــد، کامــاً همیــن وضعیــت و اضافــه چهــار حادثــه ای کــه بعــداً برایــم پیــش آمــد، کامــاً بــه مــن ثابــت کــرد کــه ایــان عمیــق 



گیتی مداری - 42گیتی مداری - 41

مذهبــی مهــم تریــن حامــی مــن در برابــر حــوادث ناگــوار خواهــد بــود. تــا جایــی کــه دو بــار معجــزه آســا از مهلکــه حــوادث بــه ســامت جســتم؛ و دو 

بــار نیــز از خطــر ســوء قصــد نجــات یافتــم.« )پاســخ بــه تاریــخ، محمــد رضــا پهلــوی، ترجمــه دکــر حســین ابوترابیــان، انتشــارات زریــاب(.   

گفتار شاه چند نکته را روشن میسازد:  

یکــم، سیاســت او یــک سیاســت دیــن ســاز اســت. متــام رسمایــه گــذاری در آســتان امــام رضــا و تبلیغــات وابســته بــه آن نشــان میدهــد کــه   

چگونــه یــک دیــن در حایــت حکومتــی رشــد میکنــد. قــدرت سیاســی در زمــان صفــوی و در زمــان شــاه دیــن را اســتوار میکنــد و تــوده هــا را بــه دینــداری 

ــه پرســتی بیشــر ســوق میدهــد.  و خراف

دوم، شــاه گرفتــار خرافــه شــیعه اســت. خرافــه گوئــی او در بــاره نجــات از بیــاری حصبــه توســط علــی، نجــات بهنــگام ســقوط از اســب توســط   

عبــاس، ماقــات بــا امــام زمــان در شــمیران و معجــزه هــای دیگــر جــز بیــان توهــم و پریشــان فکــری شــاه نبــود. او هــم ماننــد بســیاری از آیــت اللــه هــا، 

ــا دنیــای رازآمیــز اللــه میدانســت. خــود را آیــت و نشــانه ای از مهــر خدایــی دانســته و خــود را مرتبــط ب

ســوم، بــاور مذهبــی شــاه هــم ســطح باورهــای خرافــی عامیانــه اســت و تفــاوت میــان او بــا دیگــران فقــط در داشــن قــدرت ســلطنتی اســت.   

او فاقــد دیــدگاه راسیونالیســتی فلســفی، بینــش ســکوالر و رفتــار مــدرن اســت. 

چهــارم، او در ارتبــاط بــا تکنوکراتهــا و دانشــگاهیان و مهندســان اســت ولــی در اعــاق خــود بــه دانــش اتــکا نــدارد بلکــه تســلیم روانــی اســام   

ــت. ــند اس ــه پس ــو و خراف ــخصی ترس ــت. او ش اس

نتیجــه نکتــه هــای بــاال اینســتکه شــاه بــه دمکراســی و شــهروندان اعتقــادی نــدارد و اســتبداد فــردی او و اعتقــاد دینــی او تنهــا منبــع قــدرت   

اوســت. ایــن متایــل بــه قــدرت شــخصی شــکننده اســت و در زمــان تنگنایــی هــا، فقــط خرافــه و ســاواک او را آرام میکننــد. 

اعتامد شاه به روحانیت
سیاســت شــاه منجــر بــه گســرش نفــوذ و تحکیــم قــدرت مذهبیــون میشــود. شــاه میــان خــود و بخــش مهمــی از روحانیــت همســوئی میدیــد   

و آنهــا را از هــان دنیــای قــران و شــیعه گــری میدانســت کــه خــود متعلــق بــه آن بــود. شــاه بــه روحانیــت اعتــاد داشــت و مخالفــان را بدخــواه شــخص 

خــود مــی دیــد. شــاه بــرای حفــظ خــود در قــدرت پــل هــای ارتباطــی بــا روحانیــت را افزایــش داد و بــرای منــزوی ســاخن مخالفــان امــکان رشــد دســتگاه 

روحانیــت را مهیــا ســاخت. آیــت اللــه هــا بــا متــام قــدرت از فرصــت اســتفاده میکننــد. در دهــه آخــر ســلطنت شــاه تعــداد متوســط مســجد در هــر شــهر 

از 70 مســجد بــه 500 مســجد مــی رســد و تعــداد حــوزه هــای تربیــت آخونــد بــه دو برابــر و نیــم افزایــش پیــدا میکند.)منبــع عبــاس میانــی نگاهــی بــه 

شــاه(. مســجد پایــگاه ســازمانی آخوندهاســت و شــاه بــا ســاده لوحــی ارتبــاط آخوندهــا را تحکیــم میکنــد. 

ــخ 1345 در دانشــگاه  ــوی دوم در تاری ــان پهل ــی در زم ــان رضــا شــاه در ســال 1313 ســاخته شــد و مســجد نداشــت ول ــران زم دانشــگاه ته  

مســجدی بــا وســعت 1800 مــر مربــع و دو منــاره ســاخته میشــود. پــدر دانشــگاه را از قــدرت حــوزه دور میکنــد ولــی پــر قــدرت حــوزه را وارد دانشــگاه 

میکنــد. دانشــگاه صنعتــی آریامهــر مرکــز اســامی نداشــت ولــی هنگامیکــه ســید حســین نــرص رئیــس دانشــگاه شــد بــا همــکاری حــداد عــادل و پورجــوادی 

مرکــز اســامی در آن دانشــگاه بپــا شــد. مذهبیــون رونــد قــدرت گیــری را تریــع میکننــد. ایــن فعــاالن مذهبــی در کل ایــران صدهــا نهــاد و تشــکل ماننــد 

مرکــز اســامی، قــرآن خوانــی، جمــع آوری کمــک مالــی، ســازمان خیریــه، ســازماندهی گــردش و ســفر تابســتانی بــرای جوانــان، ایجــاد مدرســه رفــاه از دوره 

ابتدایــی تــا دوره دیپلــم و ایجــاد کادرســازی بــرای مذهبــی هــا، و غیــره بوجــود آوردنــد. ایــن بســر دینــی وضــع مســاعدی بــرای رشــد همــه جریانــات دینی 

در ایــران اســت. جناحهــای رادیــکال سیاســی مذهبــی نیــز ماننــد ماهــی در درون ایــن آبهــای مســموم شــنا میکردنــد و ســازماندهی خــود را بــه پیــش مــی 

بردنــد.

شــاه آســوده اســت و فکــر میکنــد کــه بــا کمــک ســاواک اوضــاع را کنــرل میکنــد. ایــن گرایــش برپایــه تحلیــل و تــرس او از تــوده ای هــا و   

کمونیســتها و شــوروی بــود. بــرای او خطــر اصلــی کــه ســلطنت را تهدیــد میکــرد کمونیســتها یــا »ارتجــاع رسخ« بودنــد و او جنــاح رادیــکال و سیاســی 

روحانیــت ماننــد خمینــی را »ارتجــاع ســیاه« معرفــی کــرده و آنهــا را بازیچــه کمونیســتها میدانســت. سیاســت سانســور او متوجــه انتشــارات و افــکار چپــی 

بــود و هــر رمــان و شــعر چــپ برعــت منکــوب میشــد. نوشــته هــای خمینــی ممنــوع بــود. نقــد اســام و شــیعه گــری کاملــن ممنــوع بــود. تبلیــغ اســام 

و قــرآن و شــیعه گــری علــی و حســین و امــام زمــان، همــه جــا آزاد و فعــال بــود. انتقــاد بــه مارکسیســم رایــج بــود و نوشــته هــای آیــت اللــه مطهــری 

علیــه مارکسیســم در دانشــگاه و روزنامــه هــا رواج داشــت. مارکسیســتها تســلیم فضــای دینــی بودنــد و بــه اســام انتقــادی نداشــتند و ذهنیــت جامعــه 

بیــش از پیــش آمــاده مــی شــود و خمینیســم در اذهــان ریشــه میدوانــد. 

بــا اجــازه دولــت، در ســال 1339، آیة اللــه مطهــری انجمــن ماهانــه ی دینــی را تأســیس کــرد. در ایــن انجمــن، هــر مــاه یــک نفــر دربــاره ی   

موضــوع خاصــی ســخرانی می کــرد. از میــان بحثهــای اصلــی، انتقــاد از مارکسیســم و انتقــاد از غــرب بــود. در ادامــه ی برنامه هــای انجمــن، مطهــری بــرای 

نظــم بخشــیدن و ســاماندهی بیشــر بــه ایــن جلســات، متوجــه شــد کــه مرحلــه جدیــدی را بایــد رشوع منــود و بــا همــکاری گروهــی از اســامیون، حســینیه 

ارشــاد را در تهــران بنیــان نهــاد و خــود مســئولیت سیاســی فکــری آن را بــر عهــده گرفــت. 

نقش حسینه ارشاد و رشیعتی در انقالب 
پــس از 28 مــرداد 1332، گروهــی از مبلغــان اســامی و نواندیشــان دینــی کــه کانــون اســام، کانــون نــرش حقایــق اســامی، انجمــن ماهانــه   

مباحثــه و دیگــر مؤسســات را تأســیس کــرده بودنــد، بــا اجــازه شــاه مؤسســه دینــی بــه نــام حســینیه ارشــاد را بنیــان گذاشــتند. ایــن حســینیه در ســال 

1346 توســط محمــد هایــون )رسمایه گــذار(، نــارص میناچــی )مدیــر(، محمــد علــی نویــد و بــا همراهــی آیت اللــه مرتضــی مطهــری بنیــان گذاشــته شــد. 
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بــه گفتــه ســید حســین نــرص، خــود او و مطهــری و رشیعتــی و شــاهچراغی، مشــاوران اصلــی حســینیه ارشــاد بودنــد. حســینیه ارشــاد مرکــز اســامی شــیعه 

ــه مرتضــی  ــوان ب ــان ســخرانان می ت ــه داشــت. از می ــان بســته شــدن آن، ادام ــی زم ــا ســال 51 یعن ــه ت ــود ک ــرای تبلیغــات و ســخرانی های بی شــاری ب ب

ــی و  ــدر باغ ــی، ص ــاعیل رضوان ــری، اس ــد شبس ــی، مجته ــن صاحب الزمان ــی، نارصالدی ــی رشیعت ــی، محمدتق ــی رشیعت ــازی، عل ــن حج ــری، فخرالدی مطه

ــش از  ــی بی ــزی و هیجــان آفرین ــه لحــاظ اســطوره ســازی و احســاس برانگی ــی ب ــی رشیعت ــا عل ــن ایدئولوگه ــان ای ــود. از می ــی اشــاره من ــاس زریاب خوی عب

ــان از »نهضــت  ــه پی ــد کاظــم ســامی و حبیب الل ــی مانن ــرار گفــت. مبلغــان شــیعه در حســینیه ارشــاد شــامل اشــخاص غیرروحان همــه مــورد اســتقبال ق

خداپرســتان سوسیالیســت« و ســپس »نهضــت آزادی مــردم ایــران«، فعــال بودنــد. افــزون بــر آن چنــد تــن از علــای شــیعه ماننــد آیــت اللــه محمــد بهشــتی، 

ــک  ــی و ایدئولوژی ــخرانیهای تبلیغات ــی، در س ــدر باغ ــن ص ــام صدرالدی ــر و حجت االس ــیدجواد باه ــام س ــنجانی، حجت االس ــمی رفس ــام هاش حجت االس

رشکــت داشــتند.

حســینه ارشــاد در مســاحت 2000 مرمربــع ســاخته شــد و زیــر نظــر عبدالحســین علــی آبــادی دادســتان کل کشــور و نیــز محمــد هایــون و نــارص میناچــی 

هدایــت میشــد. از هــان ابتــدا مرتضــی مطهــری نقــش رهــری ایدئولوژیــک را بدســت گرفــت. هنگامیکــه در ســال 1349 بدنبــال اختــاف، مطهــری کنــار 

میــرود، ســخرانی هــای علــی رشیعتــی آغــاز میشــود کــه تــا 1351 ادامــه مییابــد. در واقــع دســتگاه شــیعه دارای یــک تریبــون مــدرن در قلــب تهــران شــده 

ــرای انقــاب آغــاز شــد. در ایــن دوره تئوریســین هــای انقــاب اســامی ماننــد مطهــری و رشیعتــی  ــود و تربیــت دینــی و ایدئولوژیــک هــزاران جــوان ب ب

افــکار خــود را پخــش منــوده و الیــه هــای شــهری و بخصــوص جوانــان از ایدئولــوژی علــی رشیعتــی تاثیــر میگیرنــد. علیرغــم بســته شــدن ارشــاد، کتابهــای 

رشیعتــی ماننــد »اســام شناســی«، »فاطمــه، فاطمــه اســت«، »شــیعه« و ســایر ســخرانی های رشیعتــی در حســینیه ارشــاد، دانشــگاه ها، و کتابفروشــی هــا 

پخــش میشــوند. مجموعــه مقــاالت و نوشــته های رشیعتــی بشــکل وســیع و ارزان منتــرش میشــوند. البتــه علــی رشیعتــی کــه ایدئولــوژی ســاز بــود مخالــف 

روحانیــت حــوزوی بــود ولــی نظریــه هــای او در راســتای توســعه شــیعه گــری و اوهــام دینــی و در ضدیــت بــا خــرد فلســفی بــود. افــراد دیگــری ماننــد 

مهــدی بــازرگان علیرغــم جنبــه بظاهــر علمــی در گفتــار، تحکیــم کننــده اســام در جامعــه بــود. بــازرگان بهمــراه محمودطالقانــی و یداللــه ســحابی در ســال 

1340 نهضــت آزادی را تاســیس منــود. او در ســال 1342 بــا اعــراض علیــه انقــاب ســفید بــه زنــدان افتــاد ولــی در متــام دوران پیــش از انقــاب بــه فعالیــت 

ایدئولوژیکــی و سیاســی و دینــی ادامــه داد. کتابهــای »امــوزش قــرآن«، »اســام مکتــب مبــارز و مولــد«، »انســان و خــدا«، »بعثــت و تکامــل«، »پراگاتیســم 

در اســام«، »خداپرســتی در اجتــاع«، »راه طــی شــده«، »نقــد بــر علمــی بــودن مارکسیســم«، »مطهــرات در اســام«، و غیــره از جملــه کتابهــای ایدئولوژیکــی 

مهنــدس بــازرگان اســت کــه بطــور وســیع در ایــران پخــش میشــود.

شــکل گیــری ایدئولــوژی ملــی مذهبــی نهضــت آزادی و ایدئولــوژی رشیعتــی و ایدئولــوژی مجاهدینــی، در کنــار ایدئولــوژی خمینــی و فدائیــان   

اســام، گرایــش هــای متفــاوت ولــی همســو بــا هــدف سیاســی اســامیون بــرای جامعــه ایــران بــود. الگــوی ایدئولوژیــک و مدرنیــزه شــده اســام در تفکــر 

برخــی از ایــن ایدئولوگهــا، در کنــار هجــوم اســام حــوزوی و رادیــکال، تناقضــی بــرای فتــح روان انســانها و آلودگــی ذهنــی جامعــه نداشــت. رژیــم شــاه بــه 

امیــد اینکــه جریانــات لیرالــی و ملــی و ایدئولوژیــک در اســام، گیرایــی روحانیــون مدافــع خمینــی و چپگرایــان را تضعیــف می کننــد، جلــوی ایــن گونــه 

فعالیت هــای دینــی را منــی گرفــت و متــام آزادی هــای الزم را برایشــان فراهــم ســاخته بــود. همــه ایــن جریانــات علیرغــم رقابتهــای خــود، بــا متــام قــدرت 

جامعــه را دینــی ســاخته و تــرصف قــدرت خمینــی را بطــور مســتقیم و غیــر مســتقم، آمــاده میســاختند. سیاســت شــاه بــه نفــع رشــد اســام بــود و اســام 

یکبــار دیگــر بــا اتحــاد بــا حاکــان سیاســی پیرشفــت ســلطه گرانــه خــود را فراهــم آورد. در دوران ســلطنت شــاه، اســامگرایان حــق داشــتند کــه مارکسیســم 

را انتقــاد کننــد و ســاواک آنهــا را تشــویق میکــرد ولــی روشــنفکران و لیرالهــا و چپگرایــان و مارکسیســتها همــه خامــوش بودنــد. 

آزار بهائیان توسط روحانیون و ساواک
یکــی از فعالیــت هــای محــوری شــیعه مبــارزه علیــه بهایــی بــود. بعــد از کودتــای 28 مــرداد، بــه دنبــال حایــت و دلجویــی محمدرضــا پهلــوی   

از علــای شــیعه، طــرح بهایــی ســتیزی در ایــران بویــژه در شــهرهای تهــران، اصفهــان، ســمنان، شــاهرود، دامغــان و غیــره آغــاز شــد. )مینــا یزدانــی »بهایــی 

آزاری، پیــش از کودتــا و پــس از آن«، بــی بــی ســی 30 مــرداد 1392(. در 1331 توســط عطااللــه شــهاب پــور »انجمــن تبلیغــات اســامی« پایــه گــذاری شــد. 

هــدف ایــن انجمــن فعالیــت علیــه بهاییــت بــود. شــیوه کار آن، ارعــاب پیــروان بهاییــت، بهــم زدن گردهم آیــی آنهــا بــود. بــه گفتــه »دنیــس مــک ایــون« 

متخصــص شــیعه و شــیخیه و بــاب و بهائیــت  و نیــز طبــق نظــر »حامــد الــگار« اســتاد مطالعــات اســامی و زبــان فارســی در دانشــگاه کالیفرنیــا، ســاواک 

ــات اســامی و ســاواک در ســازمان دهی  ــن انجمــن تبلیغ ــی اســنادی از همدســتی بی ــود. حت ــات اســامی همدســت ب ــا انجمــن تبلیغ ــی ســتیزی ب در بهای

ــخص  ــدف مش ــا ه ــی ب ــود حلب ــیخ محم ــط ش ــه« توس ــن حجتی ــت. در 1332 »انجم ــود اس ــن موج ــن دی ــروان ای ــرل پی ــتیزانه و کن ــای بهایی س فعالیت ه

ــان ســازماندهی منــود. ــه بهائی ــای بســیار گســرده ای علی ــان فعالیته ــن جری ــاده شــد. ای ــا نه ــان، بن ــه بهایی ــارزه علی ســازمان دهی مب

در 1955 میــادی، بــه دنبــال سلســله ســخرانی های بهایی ســتیزی شــیح محمدتقــی فلســفی، کــه در مــاه رمضــان آن ســال در رسارس ایــران پخــش   

گردیــد، آشــوب وســیعی بوجــود آمــد. پــس از تحریــکات شــیخ فلســفی و ســخرانی وزیــر کشــور در مجلــس بــرای فشــار علیــه بهائیــت، مرکــز ملــی بهائیــت 

»حظیــره القــدس«، عبادتــگاه بهائیــان تهــران در اردیبهشــت 1334 برابــر رمضــان، بــا حایــت شــیخ فلســفی و تائیــد غیــر مســتقیم شــاه، بــه دســت ارتــش 

شاهنشــاهی و بــا نظــارت مســتقیم ســپهبد نــادر بامتانقلیــچ تخریــب شــد. 

ــا چــراغ ســبز مقامــات دولتــی، کشــتار و ســتیزه علیــه بهاییــان در رسارس کشــور آغــاز شــد. تعــداد زیــادی از بهایی هــا کشــته  بــه دنبــال آن، ب  

شــدند، اموالشــان مصــادره یــا نابــود شــد، بــه زنانشــان تجــاوز شــد، بهاییــان شــاغل از کار برکنــار شــدند و بــه اشــکال گوناگــون، مــورد آزار و اذیــت قــرار 

گرفتنــد. بدنبــال فشــارهای جهانــی در 1957، وضعیــت بــه حالــت عــادی بازگشــت. برخــی محققــان ماننــد »م. فیــرش«، دلیــل ایــن کار را دلجویــی دولــت 
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از اســام گرایان دست راســتی ماننــد کاشــانی و فدائیــان اســام می داننــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر ماننــد »س. اخــوی« دالیــل دیگــری را بــرای ایــن کار 

برمی شــمرند. اســدالله اعلــم در بــاره ایــن رویدادهــا مــی نویســد شــیخ فلســفی »بــه هــر حــال در آن تاریــخ، مقامــات انتظامــی و شاهنشــاه را اغفــال کــرد 

و پیــکاری علیــه بهائیهــا راه انداخــت کــه نزدیــک بــود یــک غائلــه مملکتــی بشــود. در چندیــن شــهر مــردم بهائیهــا را کشــتند. هــر روز ظهــر در مــاه رمضــان 

منــر می رفــت و وعــظ او از رادیــو پخــش می شــد. آن قــدر مــردم را تحریــک کــرد کــه غائلــه در رستــارس کشــور رسگرفــت. بــه مقامــات انتظامــی حالــی 

کــرده بــود کــه از ایــن طریــق دارد وجهــه ای بــرای شاهنشــاه درســت می کنــد. بــه هــر صــورت مــن بــا دیوانگــی مخصــوص خــودم جلویــش را گرفتــم و اجــازه 

نــدادم منــر بــرود، تــا کشــور آرام شد.«)یادداشــتهای اســدالله اعلــم، جلــد یکــم(. 

بدیــن ترتیــب درمــی یابیــم کــه در دوران شــاه و بــا چــراغ ســبز او یــک کارزار وســیع علیــه بهائیــان بپــا شــد تــا آیــت اللــه هــای شــیعه شــاه را   

فــردی مــورد پســند تشــخیص دهنــد. توطئــه علیــه بهائیــان اقــدام مشــرک اســامیون و ســاواک شــاه بــود و شــاه بــرای حفــظ قــدرت خــود و حفــظ اتحــاد 

ــیعه کشــته شــوند.  ــان ش ــش متعصب ــا در آت ــه و حت ــرار گرفت ــض ق ــورد تبیعی ــران م ــا بخشــی از شــهروندان ای ــود ت ــیعه حــارض ب ــتگاه ش ــا دس خــود ب

پیروزی خمینی در بسرت شاهنشاهی
آیــت اللــه خمینــی بــه مقابلــه بــا شــاه پرداخــت زیــرا در پــی اجــرای افــکار دینــی و سیاســی خــود در ایــران اســت. در ســال 1340 آیــت اللــه   

بروجــردی درگذشــت و میــدان بــرای خمینــی بــاز شــد. او رفــرم ارضــی و انقــاب ســفید و رشکــت زنــان در انتخابــات را محکــوم میکــرد و بــه ســخرانی علیــه 

شــاه مــی پرداخــت. او دســتگیر میشــود و در پــی آن، واقعــه 15 خــرداد 42 اتفــاق مــی افتــد. اعــراض بعــدی خمینــی علیــه کاپیتوالســیون اســت کــه در آبــان 

1343 منجــر بــه تبعیــد او میشــود. منطــق سیاســی او گام بــه گام فکــر کســب قــدرت را تقویــت میکنــد. قــدرت پیامــر اســام، کشــتار مخالفــان و خافــت 

علــی، الگــوی سیاســی بــرای ذهــن خمینــی میباشــد و علیرغــم اینکــه امــام زمــان نیامــده، در نیابــت او میتــوان قــدرت را گرفــت زیــرا شــاه بــه روحانیــون 

ــی بوجــود آورده و او در  ــی و سیاســی و روانشناســانه امــکان یــک جهــش آشــکار را در اعتقــاد خمین ــی دین ــادار نیســت. رشایــط ذهن و احــکام اســام وف

جســتجوی کســب قــدرت اســت.

خمینــی پیــش از همــه روحانیــون هــم دوره اش صحبــت از تشــکیل حکومــت اســامی در ایــران کــرده بــود و در پیــش از تبعیــد و در زمــان تبعیــد   

در عــراق و در آخریــن دوره در پاریــس موضــوع نفــی قــدرت طاغــوت و مزایــای حکومــت اســامی از افــکار اعتقــادی مهــم اوســت. رســاله توضیــح املســائل 

او در ایــران خانــه بــه خانــه میگــردد. کتــاب والیــت فقیــه خمینــی کــه شــامل 13 ســخرانی در بهمــن 1348 در زمــان اقامــت در نجــف بــود، در ســال 1349 

در بیــروت در 159 بــرگ منتــرش شــده بــود. خمینــی کشــف ارسار را در ســال 1323 خورشــیدی نــگارش کــرده و در آن اقتــدار سیاســی عالــی بــرای علــا در 

نظــر می گیــرد. کتــاب والیــت فقیــه و کتــاب کاشــف االرسار در ایــران ممنــوع بودنــد ولــی دســت بــه دســت میگشــت. در خــارج افــراد اپوزیســیون چــپ و 

دمکــرات ایــن کتابهــا را نخوانــده بودنــد و آنهایــی هــم کــه خوانــده بودنــد یــا موافــق بودنــد یــا معنــای ارتجاعــی آن را منــی فهمیدنــد.

در متــام ایــن دوران تبلیغــات خمینــی در متــام مســاجد و حــوزه هــای ایــران در جریــان اســت و کتــاب هــای خمینــی و ســخرانی هــای خمینــی علیــه زنــان و 

انتخابــات و کاپیتوالســیون در همــه جــا دســت بــه دســت میگردیــد. ســتاد رهــری خمینــی در عــراق بــرای جمــع آوری پــول در ایــران و ارســال رهنمودهــا در 

فعالیــت اســت و ماشــین خمینیســم برعــت در کار اســت. شــخصیت هــای مختلــف اپوزیســیون دینــی و ملــی بشــکل مخفــی و نیمــه مخفــی بــرای تائیــد 

خمینــی بــه عــراق میرونــد و از او رهنمــود میگیرنــد. وقتــی کــه خمینــی بــه پاریــس میایــد او توســط شــخصیت هــای ملــی و دینــی آن زمــان ماننــد قطــب 

زاده و یــزدی و بنــی صــدر و کریــم ســنجابی و ســامتیان و بهشــتی و هــادی غفــاری احاطــه شــده اســت و متــام مصاحبــه هــای او زیــر نظــر مشــاورانش 

ماننــد یــزدی و قطــب زاده مطابــق خواســت فضــای غــرب اســت. خمینــی بــا تقیــه و تزویــر از آزادی حــرف میزنــد، از حــق بیــان کمونیســتها مــی گویــد و 

ســپس اعــام میکنــد کــه بــه قــم میــرود. در متــام ایــن دوران شــاه بیــار و ترســو و مســتبد اســت و فاقــد ابتکاراســت و در گیجــی و فلجــی بــر میــرد و مــی 

بینــد کــه عبــاس و علــی و امــام زمــان او را رهــا کــرده انــد. خمینــی شــعارهای خــود در 15 خــرداد 1342 و محتــوای گفتــه هایــش در کتابهایــش را فرامــوش 

نکــرده اســت، ولــی میدانــد کــه بــرای فریــب جهــان و روشــنفکران و روزنامــه نــگاران و افــراد آگاه بایــد دروغ بگویــد. او بــه کارتــر میگویــد کــه شــاه بــرود، 

ارتــش کوتــاه بیایــد و بــه کارتــر تضمیــن ادامــه مناســبات را میدهــد. دســتگاه اداری کارتــر پــول کانــی بــه ســوی خمینــی ارســال میکنــد و هویــزر بــا ارتــش 

وارد معاملــه میشــود و تــرصف قــدرت بــه حقیقــت مــی پیونــدد.

روشــن اســت کــه دیــن دارای ریشــه هــای تاریخــی و روانــی و اجتاعــی بســیار پیچیــده اســت. ولــی ایــن پدیــده تاریخــی پیوســته در تغییــر   

و حرکــت بــوده زیــرا بازیگــران اجتاعــی دیــن را بــه اســراتژی کســب یــا حفــظ قــدرت تبدیــل میکننــد. در ایــران شــاه مذهبــی اســت و دیــن را وســیله 

اســراتژی قــدرت خــود میکنــد. در ایــران شــاه و ســاواک جلــوی انتقــاد علیــه دیــن و روحانیــت را میگیرنــد. کســی در ایــران قــادر نیســت بــه سیاســتهای 

خمینــی انتقــاد کنــد. رسکــوب روشــنفکران و چریکهــای چــپ و مذهبــی و فعــاالن سیاســی ادامــه دارد و در عرصــه اجتاعــی و مطبوعــات سانســور اجــازه 

منیدهــد تــا اعامیــه هــا و کتابهــای خمینــی خوانــده شــده و بــه نقــد کشــیده شــود. دســتگاه ســاواک فقــط شــکنجه میکنــد و اســتبداد فــردی شــاه کورکورانــه 

و بــا درکــی کوتــاه مــدت و بســته عمــل میکنــد. دیکتاتــور همــه تدابیــر علیــه تبلیغــات سیاســی دینــی را فقــط بــه رسکــوب فیزیکــی محــدود منــوده اســت. 

او فاقــد ایــن شــعور اســت کــه در بســر تجربــه اجتاعــی بایــد تبلیغــات دینــی را بــا اندیشــه انتقــادی مــورد بررســی قــرار داد. مذهبیــون همــه جــا هســتند 

و فعاالنــه زمیــن افــکار را شــخم میزننــد ولــی صــدای خــرد انتقادگــر، صــدای آزادی طلــب در نقــد دیــن، صــدای فلســفه، صــدای روشــنفکر منقــد، صــدای 

روزنامــه نــگار هوشــیار خالــی اســت. چــپ هــا و دمکراتهــا کــه خــود نیــز مســخ دیــن اســام شــده منــی تواننــد بــه نقــد بپردازنــد. توتالیتاریســم اســامی و 

تعبــد قداســت گــرای قرآنــی و نبــود یــک فرهنــگ انتقــادی، ازخودبیگانگــی عظیمــی بوجــود آورده اســت. روشــنفکر ایرانــی خــود پذیرفتــه اســت کــه در برابــر 

اســام بایــد زانــو بزنــد. سیاســت شــاه در همیــن راســتا عمــل میکنــد. سیاســت شــاه تحکیــم اســام شــیعه اســت تــا خــود بتوانــد دیکتاتــوری خــود را حفــظ 

کنــد. ولــی در زیــر ســایه او خمینیســم تــرصف قــدرت را نشــانه گرفتــه اســت. 
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شــیعه چگونــه ســاخته شــد؟ بطــور مســلم، شــیعه محصــول تاریــخ اســت، ریشــه در اختافــات ایدئولوژیــک و سیاســی و دینــی اقــوام قریــش دارد، بــا کوشــش 

ایرانیــان مخالــف خافــت عــرب عجیــن گشــته اســت و بــا باورهــای عامیانــه مــردم درهــم تنیــده اســت. ولــی شــیعه، شــیعه میگــردد زیــرا از یکســو بــا ماشــین 

جعلســازی دائــم همــراه اســت و از ســوی دیگــر پادشــاه و ســلطان و حکمــران قدرمتنــد بــا ماهــا و شــیخ هــا و مجتهــدان و فقیهــان و آخوندهــا و آیــت اللــه 

هــا، دســت بــه دســت یکدیگــر میدهنــد تــا آنــرا بســازند. شــیعه، شــیعه شــد زیــرا قــدرت دینــی بــا قــدرت سیاســی هــم آغــوش شــدند. اگــر تجــاوز اولیــه 

اســامیون نبــود، اگــر خانــواده شــاهان صفــوی نبــود، اگــر شــیفتگی و حایــت شــاهان قاجــار نبــود، اگــر شــیعه پرســتی پهلــوی دوم نبــود، مذهــب شــیعه 

در ذهــن عــوام ریشــه منــی دوانــد و حکومــت اســامی آیــت اللــه خمینــی میــر منــی گردیــد. برقــراری حکومــت اســامی و ادامــه آن تــا امــروز، محصــول 

همــت شــاهان و پــول کان و نادانــی جامعــه و جعلســازی و جــاه طلبــی آخوندهــا اســت. شــیعه بــدون زور ســلطان صفــوی و قاجــار و خدعــه و قــدرت 

طلبــی آخونــد منــی توانســت حاکــم شــود.

در زمان صفویه در عرصه دینی چه گذشت؟
دودمــان صفویــه کــه از 880 تــا 1101 خورشــیدی دوام یافــت دارای ســاختاری مترکزگــرا بــود. در واقــع پــس از نهصــد ســال از نابــودی شاهنشــاهی   

ــه پرداخــت.  ــوی مبقابل ــا حکومــت صف ــی ب ــوری عثان ــدا امپرات ــرد. از هــان ابت ــی پیداک ــران آن روزگار فرمانروای ــر رسارس ای ــوی ب ساســانی، حکومــت صف

حاکــان ایــران بــرای تحکیــم اســتقرار خــود بــه شــیعه گــری روی آوردنــد. از دالیــل رســمی کردن مذهــب تشــیع بــه وســیله صفویــان، ایجــاد یگانگــی علیــه 

عثانیــان، مشــخص کــردن ایــران از دیگــر کشــورهای اســامی و تأمیــن اســتقال کشــور و پیوندهــای ملــی ایرانیــان بــود. شــاهان صفــوی تحکیــم رسزمینــی 

ــه اســام مــورد توجــه عملــی  ــا رجــوع ب ــان و افــکار معقــول جهــان، بلکــه ب ــار گســرش فرهنــگ کهــن و آئیــن هــای باســتانی ایرانی ــه باعتب و سیاســی را ن

قراردادنــد. شــاه اســاعیل صفــوی بخاطــر اهــداف سیاســی، شــیعگری را از هــان آغــاز، یعنــی در ســال 1501 میــادی، مذهــب رســمی ایــران اعــام کــرد. او 

در کنــار ســازماندهی ارتــش خــود، لشــگری از روحانیــان و مبلغــان شــیعه را در رسارس ایــران پخــش کــرد تــا بــا زور و تبلیــغ عــوام را بــه آئیــن شــیعه درآورنــد. 

بدعــوت شــاه صفــوی طایفــه شــیخ بهایــی از لبنــان بــه ایــران انتقــال داده میشــوند و شــیخ االســام هــای گوناگــون کــه مبلغــان خرافــه هــای   

اســامی بودنــد بــه ســاخن اســطوره هــای دینــی و تنظیــم روایــات پراکنــده و جعلــی اقــدام کــرده و روانشناســی ایرانــی در یــک رونــد ایدئولوژیــک مســخ 

شــدگی قــرار میگیــرد. اختافــات خانــواده بنــی هاشــم بــا ســایر خانــواده عــرب خمیرمایــه داســتان هــای اخراعــی شــیعه میگــردد. وجــود عواملــی ماننــد قــر 

علــی بــن موســی الرضــا در خراســان و امامــزاده هایــی ماننــد فاطمــه معصومــه در قــم، احمــد بــن موســی شــاه چــراغ در شــیراز، عبدالعظیــم در ری و دیگــر 

امامــزاده هــا، فرصــت مناســبی بــود تــا مذهــب شــیعه فربــه شــود. البتــه از پیــش، در زمــان ســاطین آل بویــه، فقیهانــی ماننــد شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، 

شــیخ طوســی، ســید مرتضــی، ســید رضــی، بــه فراهــم منــودن ایدئولــوژی شــیعه اقــدام کــرده بودنــد و در دوره ایلخانیــان عامــه حلــی و خواجــه نصیرالدیــن 

طوســی شــیعه گــری را تقویــت منــوده بودنــد. ولــی حلقــه و مــوج نیرومنــد تبلیغاتــی بعــدی تشــیع، دولــت صفویــه اســت. سیاســت دولــت صفــوی بطــور 

مســتقیم، ایجــاد یــک دیــن فربــه جدیــد اســت و دعــوت خانــواده شــیخ بهایــی از لبنــان در همیــن راســتا میباشــد. افــزون بــرآن، محقــق کرکــی کــه از جبــل 

عامــل لبنــان بــود نیــز در زمــان صفــوی بدعــوت شــاه اســاعیل بــه ایــران مــی آیــد تــا بــرای تبلیــغ شــیعه متــام تاشــها را ســامان دهــد. شــاه طهاســب او را 

بــه عنــوان نایــب امــام زمــان صاحــب حقیقــی دولــت خوانــد و او اختیــارات واقعــی در زمینــه دینــی و اقتصــادی و سیاســی را در دســت گرفــت. او از ســوی 

خــود مناینــده ویــژه بــه نقــاط مختلــف مــی فرســتاد، اجتهادهــای نــو صــادر میکــرد، از امکانــات مالــی فــراوان برخــوردار بــود و کارش تهیــه تفســیر و روایــت 

و شــیعه ســازی بــود. شــاه طهاســب صفــوی خطــاب بــه محقــق کرکــی گفت:»تــو شایســته تــری بــرای حکومــت چــون تــو نایــب امــام زمــان )ع( هســتی و 

مــن کارگــزار تــو هســتم و دســتورات تــو را اجــرا می کنــم«. )کتــاب صفویــه از ظهــور تــا زوال، رســول جعفريــان، بــرگ 375(. ایــن گفتــه شــاه بیانگــر ســلطه 

فقیــه بــر روان و احــوال ســلطان اســت.

خدمــت محمدباقــر مجلســی بــه دربــار صفــوی نیــز نشــانه دیگــری از اراده سیاســی سلســله صفــوی اســت. عامــه مجلســی کــه اهــل اصفهــان   

بــود و متولــد 1037 هجــری قمــری بــود، خواهــان همــکاری بــا حاکــان بــود گرچــه بــه آنهــا نصیحــت میکــرد کــه میگســاری نکننــد و از کبوتربــازی و لــواط 

بــر حــذر باشــند. عامــه مجلســی کــه »بحاراالنــوار«، بزرگریــن منبــع حدیــث در تشــیع بــه زبــان عربــی را تنظیــم میکنــد از متــام امکانــات دولتــی برخــوردار 

بــود. در »االجــازه الکبیــره« از عبداللــه جزایــری بــه نقــل از ســیّد نعمــه اللـّـه جزایــری آمــده اســت کــه بیــش از صــد تــن از فضــا بــا عامــه مجلســی همــکاری 

میکــرده انــد و دولــت صفویــه متــام امکانــات مالــی و اجرایــی را فراهــم آورده بــود. بنابرایــن تهیــه 110 جلــد کتــاب »بحاراالنــوار« یــک کارزار عظیــم بــوده 

و همچــون زرادخانــه دینــی توســط حکومــت صفــوی رسپرســتی میشــده اســت. علــا شــیعه بحاراالنــوار را کتابخانــه جامــع روایــی می خواننــد و آنــرا بــه 

امئــه نســبت میدهنــد. البتــه برخــی اســامگرایان گوینــد »اخبــار غیــر صحیــح« نیــز در آن یافــت مــی شــود. امــا ایــن علــا هرگــز بــا رصاحــت و روشــنی منــی 

گوینــد کــدام درســت و کــدام نادرســت اســت. در واقــع قصــد آنهــا حفاظــت همــه بحاراالنــور اســت تــا در هــر فرصتــی بــرای منافــع دیــن خــود هرچیــزی 

از آن اســتخراج کننــد. عامــه مجلســی در زمــان شــاه ســلیان مقــام بــزرگ ماباشــی پیــدا کــرد. مــا مجلســی از یــک زندگــی مجلــل برخــوردار بــود و دارای 

خدمتــکار و کنیــزان متعــدد بــود. او بــرای رشــد شــیعه و مخالفــت بــا علــم و تعقــل متــام قــدرت خــود را بــکار گرفــت. الرنــس لکهــارت در »انقــراض سلســله 

صفویــه و ایــام اســتیای افاغنــه در ایــران« مــی نویســد: مجلســی بــا مداخلــه در امــور کشــوری فعاالنــه شــاه را بــه رسکــوب و کشــتار مخالفــان از جملــه اهــل 

ســنت تشــویق میکــرد.

ــر مجلســی کــه در 1077 درگذشــت نقــش برجســته ای در ســاخن مذهــب شــیعه داشــت. مجلســی در زمــان شــاه ســلیان صفــوی  محمدباق  
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مقــام ماباشــی گرفتــه  و بــا دربــار شــاه ســلطان حســین بســیار نزدیــک بــود. او بــر ضــد دانــش هــای مبتنــی بــر خــرد و اســتدالل برخاســت و بنــا بــر نظــر 

برخــی در طــرد ماصــدرا کوشــش فــراوان منــود. بــرای حکومــت صفــوی، فقهــا متحــد شــدند تــا مذهــب دولتــی شــیعه تنظیــم شــود. محمدباقــر مجلســی و 

محمــد حســن حــر عاملــی و مامحســن فیــض کاشــانی، بــا بازنویســی و جعــل روایــت و حدیــث مربــوط بــه پیامــر و امامــان و پیونــد زدن ایــن جعلیــات 

بــا مراســم دینــی در پــی قدســیت بخشــیدن بــه شــعائر بودنــد. حــر عاملــی در »وســائل الشــیعه« احادیــث را بــه نظــم درمیــاورد و موضــوع هــای اصلــی 

فقهــی را در دســرس قــرار میدهــد. فیــض کاشــانی در »الوافــی« روایــات موجــود در کتابهــای چهارگانــه، الکافــی، الفقیــه، تهذیــب و اســتیصار، را جمــع آوری 

میکنــد. محمــد باقرمجلســی هــر روایــت و نقــل قولــی کــه در هــر جــا بــه امامــان منســوب میشــد را گــردآورد و در جلدهــای »بحاراالنــوار« جمــع کــرد تــا 

بــه مومئــان نــور بپاشــد. منبــع او فقــط  درجمــع آوری روایــت، فقــط رجــوع بــه افــراد شــیعه بــود و هــر منبــع غیــر شــیعه دفــع میشــد. بــرای مجلســی 

هیــچ مــاک تاریخــی و علمــی بــرای جمــع آوری روایــات مطــرح نبــود. مجلســی روایــات واجــب و غیرواجــب را درهــم میامیــزد و همــه را گردمیــاورد. او از 

قــول امــام جعفرصــادق جعــل دیگــری میســازد مبنــی بــر اینکــه  حــج کامــل احــرام بــه همــه روایــات اســت. او بــرای تائیــد روایــات خــود حتــا از امــام زمــان 

نامــه میــآورد و جعلســازی شــیعه را بــاوج میرســاند. هیــات ســامانده روایــات عــاوه بــر جمــع آوری آنهــا، اقدامــات دیگــری نیــز ســازماندهی میکننــد. ارســال 

رضیــح و درب آهنیــن و نقــره کاری از دوره محمــد باقــر مجلســی آغــاز شــد. روضــه خوانــی کــه بــا »روضــه الشــهدا« ماحســین کاشــفی ســبزاوری آغــار شــده 

بــود بــا »تذکــره االمئــه« مجلســی در بحاراالنــوار اوج میگیــرد. دســته هــای عــزاداری در عــراق عــرب بخصــوص در شــهرهای نجــف و کربــا از پیــش برگــذار 

میشــد، در لبنــان و هنــد نیــز اجــرا میشــد ولــی در زمــان صفویــه در اواخــر ســده هیجدهــم بازهــم گســرش مییابــد و همــراه بــا موســیقی ســنج و طبــل و 

شــیپور در محلــه هــا برپــا میشــود. شــیعه گــری بــا تعزیــه خوانــی و علــم و کتــل و جریــده و نخــل و حالــت منایشــی خیابانــی و ســینه زنــی و کفــن پوشــی 

تکمیــل میگــردد.

در عــرص صفــوی پادشــاهان بــه ســاخت و تعمیــر مســجد، مدرســه و بناهــای مذهبــی توجــه داشــتند. پادشــاهان صفــوی در شــهرهایی ماننــد   

ــگ  ــاختند و در فرهن ــادی س ــه های زی ــجد و مدرس ــم، مس ــدان ه ــزرگان و ثرومتن ــان ب ــد. در آن زم ــداث کردن ــی اح ــای گوناگون ــز بناه ــم نی ــهد و ق مش

عمومــی عامیانــه هــر اقــدام دینــی بــه کار مقــدس تعبیــر شــده کــه قــادر اســت درهــای بهشــت را بــاز کنــد. بــا تــاش و زیــر کنــرل ماهــا، ســوگواری بــرای 

کشته شــدگان شــیعه در زمــان حکومــت صفویــه، رونــق بســیار یافــت و روضــه خوانــی و مداحــی در ایــام محــرم معمــول شــد. دیگــر فعالیت هــای مذهبــی 

رایــج عبــارت بودنــد از: شــبیه خوانــی، راه افتــادن هیئــت بــا علــم و کتــل در معرهــا، عــزاداری در تکیه هــا و مســجدها، جشــن گرفــن روزهــای والدت امئــه 

شــیعه و ســوگواری بــرای امامــان. در ســالگرد درگذشــت امامــان، شــاعران نیــز، تحــت تأثیــر ایــن جــو مذهبــی، موضــوع اشــعار خــود را تغییــر دادنــد و بــه 

ســتایش و مــدح امئــه و رسودن مرثیــه بــرای آنــان پرداختنــد. از جملــه شــعرهای معــروف در ایــن زمینــه می تــوان بــه اشــعار محتشــم کاشــانی اشــاره منــود. 

صفویــان مــردم را بــرای زیــارت قبــور و حــرم هــا تشــویق می کردنــد. )رجــوع شــود بــه »متــدن ایــران در دوره ی صفویــه« نــوروزی، جمشــید، انتشــارات 

مدرســه(. در ایــن دوره، بــه دلیــل جنگ هــای دامئــی بــا عثانیــان، زیــارت اماکــن مترکــه در عــراق دشــوار بــود و بنابرایــن زیــارت مشــهد و قــم رواج یافــت. 

در آن زمــان شــاه عبــاس اول، بــرای زیــارت مرقــد امــام هشــتم، مســیر اصفهــان تــا مشــهد را پیــاده طــی کــرد. در زمــان شــاهان صفــوی »حــوزه اصفهــان« بــر 

پــا شــد و مدرســه فیضیــه قــم نیــز بــرای تربیــت طــاب کار خــود را رشوع کــرد.

شــیعیان و فعالیتهــای شــیعه گــری قبــل از صفویــه آغــاز شــده بــود ولــی شــیعه گــری بــدون تاشــهای دربــار صفویــه منــی توانســت بــه موقعیــت   

حاکــم در جامعــه ایــران برســد. دربــار صفویــه مجمــع علــا و فقهــای بــزرگ شــیعه بــود. صفویــان عــاوه بــر جــذب علــا و مجتهــدان ایــران، علــای مشــهور 

و مهمــی را نیــز از عــراق، ســوریه و جبــل عامــل لبنــان دعــوت کردنــد. نقــش ایــن  علــا در تنظیــم اســام و مذهــب شــیعه و نهادینــه کــردن اصــل تشــیع، 

فقــه، احــکام، معــارف و قواعــد مکتــب شــیعه دوازده امامــی قطعــی بــود و ســبب تالیــف و ترجمــه صدهــا کتــاب دینــی و روایــات موهــوم شــیعه و درســهای 

فقهــی و کامــی شــد. بعــاوه، تاســیس مــدارس و »حــوزه هــای علمیــه« بــرای پــرورش طــاب، تربیــت مــدرس دینــی و مبلــغ و فقیــه و محــدث و حکیــم و 

متکلــم، از فعالیتهــای دیــن ســازی ایــن دوران اســت.

مقــام هــای ویــژه ای کــه بــه علــای روحانــی در عــرص صفویــه داده مــی شــد، در خــور اهمیــت فــراوان اســت و اختیــارات آنــان را در شــؤون   

مملکــت و اداره امــور، نشــان مــی دهــد. از جملــه ایــن مقــام هــا، مقــام صــدارت بــود کــه بــه علــای بــزرگ داده مــی شــد. کســانی کــه در آن زمــان دارای 

لقــب »صــدر« بودنــد. اشــخاصی ماننــد تقــی الدیــن محمــد اصفهانــی »صــدر« دوره طهاســب یکــم، یــا میــرزا رضــی دامــاد »صــدر« دوره عبــاس یکــم، 

فــراوان بــود. بعــاوه، لقــب شــیخ االســامی بیــان درجــه بســیار باالیــی بــود: شــیخ االســامی عالــی تریــن و مطلــع تریــن مقــام قضایــی آن عــرص بــود. »شــیخ 

االســام « عهــده دار دعــاوی رشعــی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، رســیدگی بــه امــوال غایبیــن و یتیــان بــود. شــیخ االســام هــای معــروف عــرص صفویــه 

عبــارت بودنــد از محقــق کرکــی، شــیخ حســین عاملــی، شــیخ علــی منشــار )پــدر زن شــیخ بهائــی(، شــیخ بهائــی و عامــه محمــد باقــر مجلســی. )رجــوع شــود 

بــه محمــد دبیــر ســیاقی، تذکــرة امللــوک، ص 70 ـ 73(.

علــای شــیعه در طــول حکومــت صفویــان و قاجــار بــه امتیــاز ات بیشــاری دســت یافتنــد و پایــه یــک قــدرت مهیــب بودنــد. پرســتیژ دینــی و   

مقــام قدســی، قــدرت فتــوا دادن، مبلــغ کان خمــس، نزدیکــی و همنشــینی بــا قــدرت سیاســی، اســتفاده از منابــع مالــی حکومــت، کنــرل حــوزه هــا، کنــرل 

مســاجد و عــوام، منایندگــی امــام زمــان و اللــه، دســتور جهــاد، اجــرای حــدود ماننــد حکــم ارتــداد و شــاق، حکــم قصــاص، از جملــه امتیازهــای مجتهــدان 

و فقیهــان میباشــد. علــای مجتهــد بــا قــدرت رشعــی بیکــران خــود و بــا بهــره گیــری از مــال و ثــروث دولــت و مــردم، بــر زندگــی و جــان و مــال آدمیــان 

مســلط شــده و بــه یــک طبقــه زمینــدار ثرومتنــد و پرنفــوذ تبدیــل میشــوند.  بدیــن ترتیــب متوجــه میشــویم کــه رشــد دیــن در جامعــه هــان قــدرت گیــری 

طبقــه مــا و آخونــد اســت. ایــن طبقــه در ائتــاف بــا قــدرت شــاهان صفــوی مبــرور مواضــع قــدرت دینــی و اجتاعــی و دیوانــی را بدســت میگیرنــد. قــدرت 

دولتــی و پشــتیبانی پولــی و سیاســی صفویــان، پایــه هــای شــیعه گــری را در ایــران محکــم میگردانــد. دیــن از آســان نــازل نشــد بلکــه دیــن بــا کمــک آخونــد 

و سیاســتمدار غلبــه یافــت.  



گیتی مداری - 46

دین و دولت در عهد قاجاریه
سلســله قاجاریــه از 1174 تــا 1304 خورشــیدی بــر ایــران حکومــت کــرد. بنیادگــذار آقامحمدخــان و پــس از او فتحعلــی شــاه بقــدرت میرســد   

و 36 ســال پادشــاه اســت. هم زمــان بــا دوران حکومــت قاجاریــه کــه مصــادف بــا انقــاب صنعتــی و دوران روشــنگری بــود، بســیاری از دســتاوردهای 

دنیــای صنعتــی همچــون کارخانه هــای تولیــدی، تولیــد الکریســیته، چاپخانــه، تلگــراف، تلفــن، چــراغ بــرق، شهرســازی جدیــد، راهســازی مــدرن، خــط 

آهــن، ســالن اپــرا در کشــورهای صنعتــی بوقــوع پیوســته بودنــد. ایــران کاملــن عقــب افتــاده بــود. در ایــران اولیــن اقدامهــا در جهــت مدرنیزاســیون بــا 

کوشــش های عبــاس میــرزا در تریــز آغــاز شــد، امــا بــه علــت مــرگ نابــه هنــگام وی عقیــم مانــد و بعدهــا امیرکبیــر اقداماتــی ماننــد مدرســه دارالفنــون 

را در تهــران پــی گرفــت. در ایــن دوره بــرای مقابلــه بــا ارتــش روس ارتــش ایــران بــا کمــک فرانســه بــه بازســازی خــود پرداخــت. علیرغــم ایــن کوشــش 

هــا در طــول عمــر حکومــت قاجــار بخــش هایــی از مملکــت از دســت رفــت و میدانیــم کــه معاهــده گلســتان و معاهــده ترکمنچــای نتیجــه شکســت و 

حقــارت ایــران در زمــان فتحعلــی شــاه بــود. ایــران زمیــن بــه پســتی گرائیــد و اســتبداد و فســاد و دیــن پرســتی و آخونــد گرایــی همــه جــا را فراگرفــت.  

احمــد کــروی می نویســد: »در زمــان قاجــار، ایــران بســیار ناتــوان گردیــد و از بزرگــی و جایــگاه و آوازه آن بســیار کاســته شــد و انگیــزه   

ایــن بیــش از همــه یــک چیــز بــود و آن اینکــه جهــان دیگــر شــده و کشــورها بــه تــکان آمــده، ولــی ایــران بــه هــان حــال پیشــین خــود بازمی مانــد.« 

ــران« چنیــن اســت: »بی توجهــی ذاتــی آقامحمدخــان قاجــار  ــه »موسســه مطالعــات تاریــخ معــارص ای ــر آن، نظری ــران، ســایکس(. افــزون ب ــخ ای )تاری

ــال  ــی امث ــا هدایــت عنــرص ایران ــی کــه ب ــی حکمران ــان پارســی، و شــیوه های ایران ــی، زب ــت ایران ــه هوی ــه خاندانهــای مغــول( ب ــا انتســاب خــود ب )ب

ــار  ــرک و تات ــی اندکــی از تندخوییهــای مهاجــان ت ــی ایران ــروی از نظــام دیوانســاالری مل ــا پی ــا و کســانی کــه ب ــا، خواجه نصیرهــا، جوینیه نظام امللکه

می کاســت، بعدهــا در اوج گرایشــهای ملــی در جهــان، دســت شــاهان قاجــار را در بســیج مردمــی در چالشــهای بــزرگ ملــی از ایــن رسمایــه بــزرگ تهــی 

کــرد. تــا جایــی کــه مجبــور شــدند پــس از کمرنــگ شــدن جنگجویــی قاجارهــا بــر اثــر رشایــط جدیــد جهانــی بــه نیــروی معنــوی روحانیــون تکیــه مناینــد، 

هــان عنــرصی کــه بعدهــا در ماجــرای مرشوطــه بــا پیونــد بــا میلیــون و تحصیل کــردگان اروپــا بــه زیــان اســتبداد آن هــا متــام شــد و بعدهــا طومــار 

پادشــاهی آن هــا را در هــم پیچیــد.«    

در غــرب، قــرن هیجدهــم و نوزدهــم قــرن ریــزش بنــای تاریــک جهــان بینــی قدیــم و روشــن شــدن فضــای طبیعــت و توانایــی انســان اســت.    

منشــا تــازه عقــل انســانی همــه چیــز را بــه جلــو هــل میدهــد و عقــل و قانــون دکارتــی و علــوم طبیعــی و تجربــی در برابــر کلیســا و ســلطنت مقاومــت 

مــی کننــد. موهــوم پرســتی و ســنت گرایــی دینــی عقــب نشــینی میکنــد. لیرالیســم سیاســی و اقتصــادی و مــردم ســاالری و رسمایــه داری رشــد میکنــد. 

تاثیــر گــذاران دنیــای غــرب کیســتند؟ ولــر، رنــه دکارت، جــان الک، دیویــد هیــوم، تومــاس هابــز، مارتیــن لوتــر، ایــزاک نیوتــون، دیــدرور، جفرســون، ژان 

ژاک روســو، بنجامیــن فرانکلــن، گوتــه، کانــت، مونتیســکیو، آدام اســمیث، کاتریــن کبیــر، بــارون هولبــاخ، بازیگــران تئاتــر مدرنیتــه هســتند. ایــران قاجــار 

در تاریکــی خرافــه دســت و پــا میزنــد. در ایــران قاجاریــه بازیگــران صحنــه اجتــاع و سیاســت کیســتند؟ وصــال شــیرازی، قاآنــی، محمــد تقــی ســپهر 

کاشــانی نویســنده ناســخ التواریــخ، اعتــاد الســلطنه، کــال امللــک، مــا احمــد نراقــی، مــا ســید جعفــر کشــفی، مــا محمــد باقــر شــفتی، میــرزا محمــد 

نیشــابوری اخبــاری، رهــران مکتــب شــیخیه، شــیخ احمــد احســایی، صوفیــان، دراویــش و ماهــای دیگــر، صحنــه دار هســتند و قائــم مقــام و امیرکبیــر 

بــه قتــل مــی رســند و تعــداد دیگــری ناپدیــد میشــوند. 

در ســده هیجدهــم میــادی و اوایــل ســده ســیزدهم خورشــیدی در غــرب مدرنیتــه فکــری فلســفی پرداختــه میشــود و در ایــران والیــت فقیــه طــرح 

میگــردد. غــرب راه آینــده را میگشــاید و ایــران قصــد تکــرار انحطــاط را دارد. در غــرب تــاش بــرای برقــراری نهادهــای مــدرن و دمکراســی و نقــد کلیســا 

و دفــاع از حقــوق شــهروندی و جمهــوری اســت و در ایــران، دوران اســتبداد و پادشــاهی فتحعلــی شــاه و اتحــاد او بــا علــای شــیعه اســت. از زمــان 

فتحعلــی شــاه نهادهایــی چــون مرجــع تقلیــد، مجتهــد اعلــم، رکــن رابــع، واســطه فیــض، نقطــه اولــی و اصــل والیــت عامــه فقیــه، پدیــد میآینــد و زنــده 

مــی شــوند و خــرد عمومــی زیــر ماشــین کهنــه پرســتی شــیعه بــه حاشــیه رانــده میشــود. والیــت فقیــه کــه بیانگــر ضدیــت بــا عقانیــت و ضدیــت بــا 

قــدرت سیاســی دمکراتیــک اســت در زیــر ســایه اســتبداد قاجــار و اقتدارگرایــان دیــن متولــد میشــود. دیــن شــیعه  کــه در زمــان صفویــه در پــی و رگ 

جامعــه رخنــه کــرده، در عــرص قاجــار و دوران فتحعلــی شــاه بــه ویرانگــری زهرآگیــن خــود شــدت مــی بخشــد.

نهادهــای ســنتی شــیعه بــه تحکیــم پریشــان روانــی دینــی مــردم فعاالنــه  میکوشــند و ایــن کارزار تخریــب عقــل و منطــق بــا حایــت کامــل   

دســتگاه حکومتــی فتحعلــی شــاه صــورت میگیــرد. در ایــن دوران اقتــدار مذهبــی و اقتــدار سیاســی بطــرز فــرشده همــگام و همســو میشــوند. پیونــد 

شــیعه و دولــت از دوران صفــوی آغــاز شــده بــود و در ایــن دوره در رونــد امتــزاج دیــن و حکومــت، دیــن یــک گام بــزرگ برمیــدارد و »والیــت فقیــه« 

را بــرای اولیــن بــار طــرح میکنــد. دو قــدرت سیاســی و دینــی تحکیــم خــود را در امتیــاز دهــی هــای متقابــل مــی بیننــد و طبقــه آخونــد شــکل گیــری 

والیــت فقیهــی را صیقــل میدهــد. غــرب بســوی دمکراســی حرکــت میکــرد و ایــران بــا نکبــت دیــن جوئــی و ازخودبیگانگــی درگیــر بــود و والیــت فقیــه 

را در دل خــود آمــاده میســاخت. 

فتحعلی شاه و دربار در خدمت فقیهان
ــود. آقامحمــد خــان  ــه فقیهــان شــیعه دلبســته ب ــی ب ــری داشــت. او از کودکــی و نوجوان ــی نظی ــن رابطــه ب ــا علــای دی ــی شــاه ب فتحعل  

ســخت پایبنــد دیــن بــود و ولیعهــد او فتحعلــی بــا اهــل غیــب انــس داشــت و بــا عامــی گــری دینــی خواهــان حــل مشــکات بــود. شــعور و عقانیــت 

فتحعلــی محــدود بــود و چیــزی از جهــان منیدانســت و متــام امیــدش بــرای مملکــت داری و جنــگ بــا روســها بــه طبقــه فقاهتــی هــا بــود. فتحعلــی شــاه 

در 1213 قمــری شــاه شــد و بــا عاقــه ای کــه نســبت بــه مذهــب شــیعه داشــت خواهــان تحکیــم دیــن بــود و روابــط نزدیکــی بیــن خــود و علــا در 

دربــار بوجــود میــاورد. نخســتین مجتهــد اصولــی کــه بــا فتحعلــی شــاه مناســبات نزدیــک برقــرار کــرد آقــا محمدعلــی بهبهانــی اســت و او کســی اســت 
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کــه وظیفــه نهــی از منکــر را تــا حــد اجــرای قتــل وظیفــه انحصــاری علــا مــی دانــد. یکــی از مهمریــن مجتهــدان کــه بــا فتحعلــی شــاه رابطــه محکــم دارد 

شــیخ جعفــر کاشــف الغطــاء اســت. ایــن شــیخ چنــد بــار بــه شــاه اجــازه جهــاد و اذن ســلطنت بــه نیابــت از فقهــا داد. ایــن ماهــا و نیــز شــیخ علــی کرکــی و 

مــا احمــد نراقــی همزمــان بــا والیــت امــام و امــر فقاهــت، نزدیــک تریــن رابطــه را بــا ســاطین عــرص خــود داشــتند. ایــن علــا کوشــیدند یــک بســر فقهــی 

قــوی بــرای تحــول اقتــدار مفــروض نایــب امــام بــه پادشــاه زمــان فراهــم کننــد و مــا احمــد نراقــی فقــه را تــا نظریــه والیــت فقیــه رشــد میدهــد. شــاه در 

ســال 1222 قمــری پیــش از انکــه بدیــدار شــیخ جعفــر کاشــف الغطــا پیــش کســوت علــای نجــف بــرود میگوید:»ســلطنت مــا بــه نیابــت از مجتهدیــن عهــد 

اســت«. او بدیــن ترتیــب نیابــت و حایــت مجتهــدان را وســیله ای بــرای مرشوعیــت اســتبداد خــود میدانــد. جنــگ هــای ایــران و روس نزدیکــی شــاه بــا علــای 

دینــی را اســتوارتر منــود. در ســال 1224 قمــری شــاه بــرای کســب نظــر موافــق و فتــاوی علــای شــیعه اقــدام کــرد و بــر ایــن بــود کــه جنــگ بــا روس جهــاد 

اســت. علــا همــراه شــاه بودنــد و از عوامــل بدبختــی مملکــت بودنــد. بقــول رضاقلــی خــان هدایــت در ایــن بــاره چنیــن اســت :»علــای اعــام و فضــای 

اســام اتفــاق کردنــد کــه محاربــه بــا روســیه جهــاد اســت.«. در پــی آن، فتحعلــی شــاه دســتور داد تــا بــرای مرقــد حــرت عبــاس در کربــا رضیحــی از نقــره 

خــام درســت کننــد و مبلــغ شــش هــزار تومــان بهــای آن را از خزانــه خــاص پرداخــت. بعــاوه فتحعلــی شــاه کــه پیشــر یــک صــد هــزار تومــان نــذر تعمیــر و 

تذهیــب بــارگاه حــرت معصومــه در قــم منــوده بــود، مصمــم میشــود تــا کار تذهیــب را کامــل کنــد. 

فتحعلــی شــاه منونــه یــک پادشــاه خودشــیفته بــود و شــکمباره بــود. او ایــاالت قفقــاز را از دســت داد و در ســال 1250 قمــری برابــر 1834 میــادی   

در شــصت شــش ســالگی درگذشــت و میراثــی کــه از خــود باقــی میگــذارد شکســت در برابــر روســیه و کرنــش در برابــر حاکــان دیــن بــود. پــول دوســتی و 

زرانــدوزی و تجمــل منایــی در خمیــره او بــود. بــزم دوســتی و چنــد همــری از ویژگــی هــای او بــود. لســان امللــک ســپهر در کتــاب خــود اســامی 157 »زوجــه« 

ایــن شــاه را آورده اســت و افــزون بــر آن شــاه 48 دخــر و 60 پــر داشــت. گفتــه میشــود کــه شــار واقعــی فرزنــدان شــاه بــه 2000 نفــر میرســیده اســت و 

بســیاری از ایــن افــراد در پســت و مقــام دولتــی و اداری گاشــته شــده بودنــد. در زمانــه او نقاشــی و موســیقی و ادبیــات فارســی مقــداری رایــج بــود. ولــی 

بخاطــر وزنــه ماهــای شــیفته اســام در دربــار، زبــان عربــی و مغلــق گوئــی فضــای نوشــتاری را گرفتــه بــود. نــگارش کتابهــا و رســاله هــای عربــی، زبــان فارســی 

را بــه انحطــاط کشــانده بــود. فتحعلــی شــاه یــک عامــل بــزرگ شکســت ایــران و ســقوط فرهنــگ ایــران بــود و در زمــان ســلطنت اش فســاد اخاقــی در دربــار 

و دیــوان و دولــت او در اوج بــود. او متــام عامــان تحمیــق مــردم یعنــی فقهــا و ماهــا را دور خــود گــردآورد. در عــرص فتحعلــی شــاه مکتــب شــیخیه بــا عقایــد 

در بــاره دسرســی بــه علــم امئــه معصــوم و شــیعه دوازده امامــی توســعه یافــت. شــیخ احمــد احســایی کــه در عربســتان متولــد شــده بــود و نــزد پــدرش قــرآن 

را فراگرفتــه بــود. ســپس او بــه کربــا و نجــف رفتــه و نــزد علــای دینــی ماننــد بهبهانــی و طباطبایــی و شهرســتانی و بحرالعلــوم و شــیخ کاشــف الغطــا درس 

دیــن و فقــه آموختــه بــود و مجتهــد میگــردد. شــیخ احســایی در دو کتــاب عمــده خــود »جوامــع الحکــم« و »رشح الزیــاره الجامعــه« در بــاره امامــان شــیعه 

نوشــته و بــرای آنهــا یــک مقــام هســتی شــناختی ترشیــح منــوده بــود. او امئــه معصــوم را دارنــدگان صفــات الهــی میدانــد و امــام زمــان را بــه خورشــید تشــبیه 

میکنــد. فتحعلــی شــاه در نامــه ای کــه بــه او نوشــت شــیخ را »حجتــه اللــه البالغــه« خطــاب میکنــد و خواســتار دیــدار او در دربــار میشــود. در همیــن دوران 

عــاوه بــر فقیهــان در دربــار، نوعــی صوفــی گــری عامیانــه نیــز در اطــراف شــاه رشــد کــرد کــه بــه »درویشــی علیشــاهی« معــروف شــد. 

شــاه در محــارصه مایــان و فقیهــان و صوفیــان بــود. در ایــن جامعــه از اندیشــیدن خــری نبــود و اعتقــاد بــه خرافــه امــام زمانــی همــه جــا را   

گرفتــه بــود. هــدف قــرآن تبدیــل روان انســانی بــه روانــی تابــع و حقیــر اســت، هــدف اســام ســلطه بــر انســانها و چپــاول رسزمیــن هــا و اســارت ملــت هــا 

میباشــد. قــدرت سیاســی متایــل بــه اســام و متــام طبقــه علــا و آخونــد دینــی در چنیــن راســتایی کار میکننــد. وحــدت علــای دینــی بــا شــاه قاجــار منونــه 

بســیار روشــنی از ایــن اســراتژی اســت. جامعــه ای کــه در فقــه و عبودیــت دینــی مســخ شــده اســت و مردمــی کــه بــا مذهــب شــیعه ازخودبیگانــه شــده انــد، 

دیگــر منــی تواننــد تولیــد کننــده فکــر مــدرن باشــند. در اینجــا صــدای روشــنگری اروپــا شــنیده منــی شــود زیــرا همــه در خفــت و نادانــی فرورفتــه انــد. 

ــه دوران دیــن ســازی و تنظیــم شــعائر مذهبــی اســت. دیــن را انســان بوجــود آورده اســت و متــام اقدامهــای حکومتــی و  ــا قاجاری ــه ت از صفوی  

آخونــدی در دوران صفــوی و قاجــار نشــان دهنــده ایــن امــر اســت. آیــت اللــه و پادشــاه در یــک رونــد اجتاعــی شــعائر و رســوم دینــی را میســازند و نهادینــه 

میکننــد. دیــن در شــعائر و آییــن هــای رفتــاری و گفتــاری و تهیجــی عامــه پســند قابــل حــس اســت. دیــن بــه اســتدالل عقلــی و تفکــر نیــاز نــدارد بلکــه بــه 

حــس و عــادت و عنــارص تصویــری و حرکــت جســانی احتیــاج دارد. روضــه خوانــی، گریــه کــردن، نوحــه خوانــدن، متاشــای تصویــر امامــان، ســینه زدن، تــکان 

تــکان خــوردن، مراســم و فضــای افطــار رمضــان، شــبهای احیــای مــاه رمضــان، مشــاهده مراســم عاشــورا، کفــن پوشــان خــون آلــود، حضــور ذوالجنــاح یــا اســت 

امــام حســین، شمشــیر خونیــن، قــرآن بــر رسگذاشــن، ذکــر خــدا کــردن، تعزیــه، دور کعبــه چرخیــدن، دســت مالیــدن بــه مقــره امامــان و امامــزاده هــا، ســنگ 

انــدازی بســوی شــیطان، گریــه رسقــر، از جملــه مراســمی اســت کــه عاقــه و دلبســتگی و وابســتگی روان را قــوت مــی بخشــد و مــردگان را بــه ســوگواری و 

افردگــی خــود دعــوت میکننــد. البتــه اغلــب ایــن مراســم زمانــی موثرتــر اســت کــه جمعــی باشــد. هیجــان جمعــی فــرد را در خــود ذوب میکنــد، همــه یــک 

رنــگ میشــوند و چشــم و همچشــمی حارضیــن انگیــزه همــه را اوج میدهــد. روانشناســی فــرد تابــع شــور جمعــی میشــود و ایــن حــس مشــرک بــه عقــل کاری 

نــدارد. فانتاســم هــا و عقــده هــا و حرتهــا و تحریــکات یــا پولســیون فــردی، در ایــن فضــای هیجانــی عمومــی رسمســت بــوده و همــه ایــن عوامــل دیــن را 

میســازند و ریشــه بــاور دینــی را در روان انســان مســتحکم میکننــد. یکــی از ویژگــی هــای شــیعه اســتفاده از همــه ایــن منایشــهای تهییجــی و تحریــک کننــده 

میباشــد. متــام فقــه شــیعه و رســاله هــا و دســتورالعمل هــای دینــی و گفتارهــای حــوزوی و منــری ایــن رســوم را یــادآوری منــوده و ذهــن مــردم عــام و خــاص 

را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد. تقدســگرایی در بــاره ایدئولــوژی منحــط شــیعه نتیجــه عملکــرد ایــن دســتگاه عظیــم تبلیغاتــی اســت. در دســتگاه شــیعه، توهــم 

و جــزم گرایــی و واکنــش هــای پاتولوژیــک و »خــود تخریــب شــخصیتی«، مغــز را زیــر کنــرل خــود قــرار میدهنــد.



گیتی مداری - 48

 تولد والیت فقیه نزد مال احمد نراقی
بــرای درک نــوع تحــول فکــری در بــاره والیــت فقیــه بایــد ســیر اعتقــاد ایدئولوگهــای شــیعه را از غیبــت صغــری تــا شــیخ مفیــد، از شــیخ مفیــد   

تــا شــهید اول، از شــهید اول تــا محقــق کرکــی، از محقــق کرکــی تــا مــای نراقــی و باخــره از مــای نراقــی تــا روح اللــه خمینــی، تعقیــب منــود. در اینجــا 

ــم.  ــح دهی ــی شــاه قاجــار را توضی ــه« در دوره فتحعل ــت فقی ــه »والی ــد مســتقیم نظری ــا تول ــم ت ــی توجــه میکنی ــا احمــد نراق ــکار م ــه اف ــط ب فق

مــا احمــد نراقــی بتاریــخ 1150 خورشــیدی در کاشــان متولــد و در 1208 درگذشــت. او در دوران ســلطنت فتحعلــی شــاه بــود و مجتهــد و فقیــه و شــاعر و 

عــارف مســلک بــود. او در کتــاب هــای شــعر خــود ماننــد »کشــکول« از شــاه خوبــی میگویــد و بــه مقــام شــاه ارج میگــذارد. مــا نراقــی در کتابهــای خــود 

»معــراج الســعاده«، »خزائــن« و »طاقدیــس« فتحعلــی شــاه را دادگــر دانســته و او را ســودمند بــرای مســلان بشــار میــاورد. احمــد نراقــی در کتابهــای 

دیگــری کــه بــرای طــاب علــوم دینــی مــی نویســد لحــن دیگــری دارد و بــرای والیــت زمینــه چینــی میکنــد. نراقــی دارای زبــان دوگانــه اســت. دوگانگــی او 

شــاید ناشــی از یکســو امتیــازات ویــژه در نزدیکــی بــا شــاه بــوده و از ســوی دیگــر ناشــی از اعتقــاد بــه غیبــت مهــدی میباشــد. نراقــی هــم ایــن دنیــا را 

میخواهــد و نزدیکــی بــا شــاه و هــم زمینــه ظهــور را بــا والیــت فقیــه آمــاده میکنــد. فتحعلــی شــاه گفتــه بــود »ایــن ســلطنت مــا بــه نیابــت از مجتهدیــن 

عــرص اســت.«. گفتــه شــاه مبنــی براینکــه ســلطنت اش از جانــب مجتهدیــن اســت و ایــن گفتــه نوعــی رسســپردگی او بــه دیــن را نشــان میدهــد. ولــی ایــن 

گفتــه بطــور ضمنــی قــدرت مســتقیم شــاه را بــه زیــر ســئوال منــی بــرد. آخونــد متایــل بقــدرت دارد زیــرا خافــت پیامــر اســام و خافــت علــی، در ذهــن و 

خاطــره تاریخــی او مداخلــه وسوســه انگیــز میکنــد و زنــده اســت.  

مــا در پیــش، نفــوذ مجتهــدان شــیعه را در حکومــت صفــوی مشــاهده کردیــم و متوجــه شــدیم کــه خیــزش بســوی قــدرت و کنــرل سیاســت   

بــا طرحــی موذیانــه از جانــب علــا تعقیــب میشــود. دیــن کنــرل آخــرت را بــا کنــرل دنیــا میخواهــد، اســام رسســپردگی و جهالــت مــردم را میخواهــد و 

ســلطان مســتبد نیــز همیــن هــدف را دارد. اتحــاد شــاه و مجتهــد در دوره صفویــه بــه ســنت تبدیــل میگــردد. در دوره قاجــار پیــرشوی اســام بســوی قــدرت 

جلوتــر میــرود. قــدرت سیاســی در دســت چــه کســی بایــد باشــد؟ ســلطان یــا مجتهــد شــیعه؟ مــا نراقــی معتمــد دربــار فتحعلــی شــاه اســت، کســی اســت 

کــه فتــوای جنــگ بــا روس هــا را بــا اتــکا بــه آیــه قرآنــی »قاتلوهــم حتــی التکــون فتنــه« طــرح میکنــد و ایــن امــر نوعــی پرســتیژ و اتوریتــه بشــار میایــد. 

او میدانــد کــه نــزد علــا در بــاره دوران غیبــت توافــق نظــر کامــل موجــود نیســت، ولــی تجربــه او در نزدیکــی بــه قــدرت ایــده نظریــه والیــت فقیــه را 

تقویــت میکنــد. مااحمــد نراقــی در کتــاب »عوائــد االیــام مــن امهــات ادلــه االحــکام« والیــت فقیــه را از نظــر فقــه بــدون اشــکال میدانــد. او می گویــد: 

»والیــت فقیــه فــی الجملــه بیــن شــیعیان اجاعــی اســت و هیــچ  یــک از فقهــا فــی الجملــه در والیــت فقیــه اشــکال نکرده اســت.«. او نخســتین مجتهــدی 

اســت کــه از والیــت فقیــه در فقــه، یــک مفهــوم سیاســی میســازد و بــا گــردآوری 19 روایــت همــه شــئون سیاســی عامــه را از آن فقیــه میدانــد.

مــا نراقــی میدانــد کــه روایــت هــا مــورد تائیــد قطعــی همــه علــا نیســت ولــی علیرغــم ایــن تضــاد نظرهــا، نراقــی روایــات مــورد توجــه خــود     

را بعنــوان پایــه اســتدالل پذیــرش والیــت فقیــه قــرار میدهــد. ایــن نــوع روایــت هــا کدامنــد؟ مــا نراقــی در »عوائداالیــام« اولیــن روایــت را از »صحیحــه 

ابوالبخــری« میــاورد کــه از قــول امــام جعفــر صــادق میگوید:»علــا وارثــان پیامراننــد«. معنــای غیــر مســتقیم آنســتکه پیامــر رهــر جنگــی بود و غــزوات را 

فرماندهــی میکــرده و دارای نوعــی خافــت بــوده اســت. دومیــن روایــت از اســاعیل بــن جابــر اســت کــه از امــام جعفــر صــادق میاورد:»علــا امیــن انــد.« 

روایــت ســوم بنقــل از شــیخ صــدوق در کتــاب »مــن الیحــره الفقیــه« میباشــد کــه امیراملومنیــن گفتــه اســت کــه »پیامــر خــدا فرمــود خداونــد خلفــای مــرا 

رحمــت کنــد و خلفــا آنهایــی کــه بعــد از مــن مــی آینــد و حدیــث و ســنت مــرا نقــل مــی کننــد«. روایــت چهــارم از کتــاب »کنزالفوائــد« نوشــته محمدبــن 

علــی الکراجکــی شــاگرد شــیخ مفیــد اســت کــه از قــول جعفــر صــادق میــاورد: »پادشــاهان بــر مــردم حاکــم انــد و علــا بــر پادشــاهان«. در ایــن روایــت 

برتــری علــا بــر شــاه اعــام میشــود. پنجمیــن مــورد روایتــی اســت کــه کلینــی و ابــن بابویــه و شــیخ طوســی آن را نقــل کــرده انــد: »مــردی را کــه حــال و 

حــرام مــا را بشناســد از بیــن خــود برگزینیــد چــون مــن او را قاضــی قــرارداده ام. مبــادا بعضــی از شــا علیــه برخــی دیگــر بــه ســلطان جائــر شــکایت بــرد.«. 

مــردی کــه حــال و حــرام را میدانــد و قاضــی میباشــد هانــا مجتهــد شــیعه اســت. مــا نراقــی بدیــن ترتیــب 19 روایــت  مجعــول و مجهــول و متضــاد را 

در کنــار هــم میچینــد تــا حکومــت والیــی را توجیــه منایــد. 

مــا نراقــی ســپس بــه توضیــح قلمــرو اختیــارات فقیــه مــی پــردازد و آنــرا هاننــد »آنچــه در قلمــرو والیــت پیامــر و امئــه معصــوم قــرار دارد« میدانــد. او 

در ابتــدا تقلیــد مطلــق عــوام از مجتهــدان را »واجــب مطلــق« میدانــد. از نظــر او ایــن تقلیــد میتوانــد از تبعیــت از مجتهــد اصولــی، اخبــاری، زنــده، مــرده، 

تطلــق یــا متجــزی باشــد. از نظــر مــا نراقــی حفاظــت مــال یتیــم در صاحیــت فقهاســت، اداره امــوال دیوانــگان و ســفیهان بــا حاکــم رشع اســت و بــرای 

او حاکــم رشعــی نــه تنهــا مامــور حفــظ و نگهــداری امــوال اســت کــه حــق تــرصف در آن هــا را نیــز دارد )بــرگ 564 عوائداالیــام(. در متــام اینگونــه مــوارد 

برشــمرده، وظایــف حاکــم رشع در حــوزه حقــوق »خصوصــی« اســت و هنــوز بــه »حــوزه عمومــی« وظایــف ورود نــدارد. 

در اینجــا گفتــار نراقــی بــا مقــام فتحعلــی شــاه تناقضــی نــدارد زیــرا او منــی توانــد در اخــذ مالیــات و رسبازگیــری و مرزبانــی ســخن بگویــد.   

البتــه مجتهدیــن همیشــه حرفهــا را مســتقیم و آشــکار منــی گوینــد زیــرا خدعــه و تقیــه در کار اســت. در ضمــن آنهــا بــا تناقضــات مواجــه هســتند و بعنــوان 

منونــه منــی تواننــد بــا دیپلوماتهــای خارجــی ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــند زیــرا آنهــا را کافــر و نجــس برمــی شــمردند. آنهــا منــی توانســتند هاننــد شــاه 

بــا دیپلوماتهــا دیــدار داشــته باشــند و دســت بدهنــد. آخونــد حریــص و کهنــه پرســت و متناقــض اســت. در ایــن دوران مشــغله فکــری فقهــا بیشــر احــکام 

رشعــی و اصــول قــران و ســنت و روایــات بــود و بفکــر تحمیــل تقلیــد عــوام بودنــد. انهــا میخواســتند هالــه تقــدس بــرای خــود بوجــود آورنــد و خــود را 

نایــب امــام نشــان دهنــد و بــا قبــا و عامــه و محاســن و عامــه خــود را از عــوام مجــزا کننــد تــا عــوام بــه پابــوس آنهــا بیاینــد و از آنهــا تقلیــد کننــد و 

بــه آنهــا خمــس و زکات بدهنــد. ایــن مــوارد، فضــای فکــری عقــب مانــده و ســلطه طلبــی روحــی آخونــد را نشــان میدهــد، ولــی در ضمــن علــای شــیعه 

شــیفته خافــت علــی و قــدرت سیاســی هســتند. در ایــن دوران بقــول جــواد طباطبایــی در کتــاب »تاملــی در بــاره ایــران« تعــادل جدیــد میــان قــدرت 
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شــاه و اقتــدار روحانــی زمــان پدیــد آمــده بــود. قــدرت دنیــوی در کنــار قــدرت آخــروی. مجتهــدان در پــی جــا انداخــن قــدرت ســلطه گــر خــود بــر روی 

مقلــدان هســتند. اصــل تقلیــد عــوام از مجتهــد اصــل مهــم فقهاســت. بقــول احمــد کاظمــی موســوی فقهــا از یکســو بــا رواج عــزاداری بــر تقلیــد عــوام و 

از ســوی دیگــر بــا نزدیکــی بــه شــاه رضایــت داشــتند.)رجوع شــود بــه »خاقــان صاحــب قــران و علــای زمــان« از احمــد کاظمــی موســوی(. علــای دیــن 

بــه قــدرت طمــع داشــتند ولــی روابــط نزدیــک بــا شــاه قاجــار و وفــاداری شــاه مبراســم شــیعه و دســتگاه مجتهــدان، از تنــدی حرکــت آنهــا مــی کاســت. 

مــا نراقــی از یکســو ســلطان را ولــی رعیــت و فقیــه را ولــی بــر ســلطان میدانــد یعنــی فقیــه و ســلطان دارای دو شــخصیت متفــاوت هســتند و از ســوی 

دیگــر بــرای نراقــی هویــت ســلطان بــا معصومیــن و فقهــای جانشــین انهــا یکــی اســت، کــه برابــر »خاقــان صاحــب قــران و علــای زمــان« میباشــد. در 

ضمــن خاقــان و علــا، هــر دو گــروه حریــص و فریبــکار و رفیــق بــاز بودنــد. فتحعلــی شــاه فاقــد افــکار مــدرن بــود و بشــدت در آداب شــیعه و نزدیکــی 

بــا فقهــا درگیــر بــود و حتــا میگوینــد شــاه بــا برخــی از علــا تفنــن و رسگرمــی مشــرک داشــت و نصیحــت انــان را گــوش میکــرد. آمــده اســت کــه میــرزای 

قمــی در ماقــات بــا فتحعلــی شــاه عــادت بــه وعــظ و انــدرز رصیــح  داشــت و روزی میرزاقمــی ریــش بلنــد شــاه را بــه دســت گرفــت و گوید:»برحــذر 

بــاش ایــن کــه کاری بکنــی کــه روز قیامــت آتــش بــه ریشــت بیفتــد و بســوزی«)تحقیق عبــاس تریزیــان رســائل املیــرزای القمــی(. شــاه نیــز بــه تفنــن و 

رسگرمــی دســت زده و بعنــوان منونــه بیــن علــا مناظــره بپــا میکــرد. یکبــار بدنبــال فتــوای میــرزا محمــد تقــی نــوری در بــاره شکســته شــدن روزه مــاه 

رمضــان توســط دود قلیــان، او را بــه پایتخــت احضــار منــود تــا بــا مناظــره نشــان دهــد کــه ایــن فتــوا بــر خــاف اجــاع اســت)قصص العلــا(. دنیــای شــاه 

و فقیــه ایــن چنیــن اســت، گندآبــی کــه هیــج ربطــی بــه خــرد و منافــع ملــت نــدارد.

ــه میدهــد و از  ــه فقی ــارات امــام را ب ــا رجــوع و جمــع آوری 19 روایــت، متامــی اختی ــام« ب ــاب »عوائداالی ــن ترتیــب مــا نراقــی در کت بدی  

»ریاســت کــرای فقیــه« ســخن میگویــد. او قلمــرو والیــت را قلمــرو پیامــر و امئــه معصومــه قــرار میدهــد. بــرای او ایــن قلمــرو در برگیرنــده قضــاء، اقامــه 

حــدود و تعزیــرات، امــوال یتیــان و دیوانــگان، خمــس، طــاق و غیــره مــی باشــد. مــا نراقــی »والیــت فقیــه« را مطــرح میکنــد ولــی برصاحــت حــوزه 

عمومــی را وارد آن منیکنــد. او حکومــت علــی، امــام اول، را میشناســد ولــی بــه حضــور شــاه در کنــارش توجــه دارد. نراقــی بظاهــر طــرح والیــت فقیــه را 

همچــون نظــارت بــر شــاه و تفتیــش در کار حکومــت تعریــف میکنــد. دوســتی پادشــاه قاجــار رشایــط مقبولــی بــرای فقهــا بوجــود آورده بــود و نوعــی 

تعــادل میــان دو قــدرت برقــرار میشــود. در واقــع مااحمدنراقــی تقاضاهــای فقیــه را بــا زبــان فقهــی وارد حــوزه والیــت فقیــه یــا ریاســت کرایــی میکنــد. 

پیــروزی بــزرگ علــا در دوره قاجــار جاانداخــن اصــل تقلیــد عــوام از مجتهــد اســت و بعــاوه فقیــه را ســلطان برابــر خــود قــرار میدهــد و در هــان 

زمــان بــا اســتناد بــه روایتــی از پیامــر اســام ســلطان را »ولــی رعیــت« و فقیــه را »ولــی بــر ســلطان« میدانــد. 

  

شایستگی های ویران شده
آنچــه خواندیــد روایــت کوتاهــی از شــکل گیــری و اجــرا شــدن اســام شــیعه در ایــران بــود. بــر خــاف داســتان رسایــی هــای دروغپردازانــه   

ــاد. دیــن از طریــق قــدرت سیاســتی در  ــار زور و زر ســلطان نهادینــه شــد و در اذهــان جاافت ــاره اســام علــوی، دیــن شــیعه باعتب علــی رشیعتــی در ب

جامعــه حاکــم شــد و قــدرت سیاســی باعتبــار وجــود دیــن راحــت تــر بــه ســلطه خــود ادامــه داد. در ایــران بســرهای اجتاعــی نفــوذ دیــن در جامعــه 

آمــاده کــرد ولــی بطــور قطــع متــام کوشــش هــای حکومــت صفــوی و ســپس حکومــت قاجــار بــرای پیــروزی شــیعه گــری نقــش تعییــن کننــده  داشــته 

انــد. پــس از تجــاوز اســام و حملــه قشــون مســلان در 1400 ســال پیــش، اسامیزاســیون جامعــه از زمــان صفــوی و قاجــار رونــد ازخودبیگانگــی ایرانیــان 

ــزرگ عــرص نوینــی را آغــاز کــرد و راه خردگرایــی و جامعــه مــدرن و  ــا گامهــای ب ــه غــرب ب ــی کــه مدرنیت را تحقــق بخشــید. در زمــان قاجــار، در زمان

دمکراســی را اعــام منــود، کشــور مــا بــه قهقــرا گرایــش یافــت زیــرا دیــن و سیاســت حاکــم همــه اســتعدادها و توانایــی هــای جامعــه را نابــود ســاختند. 

ویلیــام هالینگــری در »روزنامــه ســفر هیئــت رسجــان ملکــم بــه دربــار ایــران« مــی نویســد:»ایرانیان از قابلیــت هــای بســیار برخوردارنــد،   

ــد. بزرگریــن  ــه کار مــی برنــد و دورغگوتریــن مــردم جهــان ان ــاروا ب ــر ایــن اســتعداد را در راه هــای ن ــد، امــا بیــش ت همــواره آمــاده، رسیــع و مبتکرن

نادرســتی را کــه در عقــل منــی گنجــد بــا جــدی تریــن حــاالت ممکــن بــه کار مــی برند.«)بــرگ 50، 1363 خورشــیدی(. دیــن اســام و اســتبداد حکومتــی 

قابلیــت هــای علمــی و فرهنگــی و فلســفی و هــری و سیاســی و اقتصــادی کشــور مــا را ویــران منــود و دروغگوئــی و فســاد و خرافــه و دورویــی را در 

میــان مــا گســرده ســاخت. مــا نیازمنــد مدرنیتــه فکــری هســتیم. مبــارزه علیــه حکومــت دینــی اســتبدادی، نقــد همــه جانبــه قــرآن و اســام، بررســی 

انتقــادی رفتارهــای روانشناســانه و اجتاعــی آســیب دیــده و طــرح پــروژه هــای فرهنگــی آینــده ســاز، چالشــهای بزرگــی هســتند کــه در برابــر مــا قــرار 

دارنــد.

مقاله ششم: دین و توهین، نوگرایان دینی و ناباوران
برخــورد اندیشــه میــان نابــاوران و ســکوالرها از یکســو واز ســوی دیگــر نوگرایــان دینــی گســرش میابــد. ایــن امــر ناگزیــر بــود    

زیــرا پــس از چهــارده قــرن اســام در ایــران و آســیب هــای آن بــر جامعــه وروان انســانها، واقعیــت خشــونتبار دوران حکومــت اســامی ونیــز مجموعــه 

تحــوالت جهانــی، ایــن مبحــث اساســی بــا قــدرت بیســابقه مطــرح میگــردد کــه اســام بعنــوان یــک عامــل منفــی چــه اثــرات ناگــواری پدیــد آورده 

اســت؟ دینــداران نوگــرا میگوینــد حســاب دیــن مــا از جمهــوری اســامی جداســت ونقــد وبرخــورد آشــکار بــه دیــن توهیــن بــه آن اســت. هرچنــد گاه 

اینــان میگوینــد بــه اســام میتــوان برخــی انتقادهــا مطــرح منــود، ولــی بافاصلــه هــر انتقــاد را بعنــوان توهیــن قلمــداد منــوده ونابــاوران را متهــم بــه 

»فحاشــی« کــرده واز آنــان مــی طلبنــد تــا ســکوت کننــد. آقــای رسوش در فرصــت هــای گوناگــون وچنــدی پیــش در رادیوفــردا آقــای علــی افشــاری، 

از مبــارزه فکــری نابــاوران ابــراز ناراحتــی منــوده و نقــد نابــاوران رابنادرســت »توهیــن« وامنــود کردنــد. آنچــه کــه ایــن نوگرایــان »توهیــن« مینامنــد 
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در واقــع یــک مبــارزه فکــری تاریخــی، الزم و فزاینــده ای میباشــد کــه در نقــد اســام بــرای ســامتی جامعــه مــا و روشــن شــدن اختافــات بنیــادی صــورت 

میگیــرد. بلحــاظ تئوریــک و فلســفی  نابــاوران وســکوالرها حــق خــود میداننــد کــه بــر اســام نقــد بنویســند، هرچنــد بــرای معتقدیــن و اصاحگــران دیــن 

ناخوشــایند باشــد. آنچــه کــه بــرای مــا تعییــن کننــده اســت آزادی اندیشــه و شــفافیت در دیدگاههــا و نیــز پیشــرد امــر خردگرائــی علیــه خرافــات مذهبــی 

اســت.

توهین در چهره های گوناگون
مقولــه توهیــن در جامعــه مــا جایــگاه ویــژه ای درگفتــار، رفتــار و مبــادالت اجتاعــی پیــدا کــرده اســت واز آنجــا کــه ایــن پدیــده از نــگاه   

تاریخــی، زبانشناســی، اجتاعــی، فرهنگــی و دینــی قابــل بررســی اســت، بناگزیــر بــه یــک پدیــده انســان شناســانه تبدیــل شــده اســت. فرصتــی نیســت تــا 

ــازم. ــرح میس ــرد را مط ــرار میگی ــا ق ــث م ــتای بح ــه درراس ــی ک ــی در اینجانکات ــود؛ ول ــا بازش ــه ه ــن زمین ــی ای ــث در متام بح

توهیــن از نظــر واژه شناســی در نــزد دهخــدا مبعنــای سســت کــردن ، سســت گردانیــدن، خــوار کــردن، خــوار شــمردن، خوارداشــن آمــده اســت.   

دهخــدا پارســی ایــن واژه را پَریهــاب )سنســکریت: پَریبَهــَو(، آتیچــار )سنســکریت: اَتیَچــر(، آگـَـس، آکشــیپ میدانــد. دکرمرتضــی معلــم واژه توهیــن را در 

زبــان فرانســه برابــر ناســزا و تهمــت و افــرا قرارمیدهــد. ایــن معنــا در فرهنــگ هــا و جوامــع و دوره هــای تاریخــی گوناگــون متغیــر بــوده ومتناســب بــا 

ارزش هــای موجــود بــار خــود را متحــول میکنــد. بهمیــن خاطــر بایــد مــورد اســتفاده واژه را همیشــه مشــخص منــوده ودرک دقیــق خــود را توضیــح داد. 

در دوران اخیــر ایــن واژه از جانــب نوگرایــان مذهبــی بــا هــدف تبلیغاتــی علیــه نابــاوران و ســکوالرها بــکار گرفتــه شــده و بهیچوجــه بــا وســواس علمــی 

همــراه نیســت. بــکار گیــری ایــن واژه اهــداف سیاســی و ایدئولوژیکــی حفــظ دیــن را تعقیــب میکنــد و میکوشــد تــا ذهنیــت ایرانــی در بنــد اســامگرائی 

محکــوم باقــی مبانــد. هرنقــد اصولــی علیــه دیــن اســام بــا برچســب توهیــن معرفــی میشــود تــا منقــدان بــه ســکوت مجبورشــوند و بایــن ترتیــب از انتقــاد 

وکــردار وفکــر آزاد جلوگیــری شــود. در ایــن نوشــته در ابتــدا از نظــر جامعــه شناســی مقولــه توهیــن را توضیــح میدهــم، ســپس تفــاوت آنــرا بــا نقــد بیــان 

مــی منایــم ودر آخــر بــه انتقــاد دیــدگاه نوگرایــان مذهبــی مــی پــردازم.

کنــش رفتــاری و نوشــتاری: توهیــن و ناســزاگوئی مبثابــه یــک کنــش رفتــاری ویــا گفتــاری یــک فــرد در اجتــاع بــار منفــی داشــته و در پــی خــوار   

منــودن یــک شــهروند، بازیگراجتاعــی ویــا یــک گــروه طبقاتــی میباشــد. توهیــن وناســزاگوئی، آگاهانــه ویــا نیمــه آگاهانــه، باهدفــی برنامــه یافتــه ویــا بطور 

خودانگیختــه، باقصــد بــی ارزش منــودن و تحقیــر یــک ســوژه اجتاعــی ویــا یــک گروهبنــدی اجتاعــی عمــل کــرده ودر رونــد رفتــاری بــه تهمــت زنــی 

وخشــونت نســبت بــه فــرد منجــر میگــردد. بعنــوان منونــه نــزاع حــاد و ناســزا کوئــی دو فــرد کــه بیــان مبادلــه منفــی ومخــرب بیــن افــراد اســت و در رفتــارو 

گفتــار بــه تحقیــر ارزش انســانی میانجامــد و بکارگیــری وســیله ای ماننــد چاقــو واســلحه شــکل حــاد نفــرت و انــزار در مناســبات منفــی باالتریــن گرایــش 

در حــذف دیگــری اســت. در زمینــه اجتاعــی اختــاالت روانــی، بحرانهــا وگرفتــاری هــای روحــی فــردی وخانوادگــی و سســت بــودن هنجارهــای قانومننــد 

و آرامــش بخــش دریــک جامعــه نابســامان، تعــرض و ناســزاگوئی وتوهیــن را دامنــه میبخشــد. ایــن توهیــن گاه بــا تعــرض بــه شــخصیت انســانی، گاه بــا 

خــوار شــمردن هویــت دیگــری، گاه بــا نفــی فرهنگــی و هــوش فــرد، گاه بــا بیــان معیارهــای تقلیــل دهنــده خــود را بیــان میکنــد. بعــاوه ایــن توهیــن گاه 

بــا کینــه و خشــونت گفتــاری و نوشــتاری ابــراز میشــود وگاه بــا لطیفــه هــا و شــوخی هــا تجلــی میکنــد، ولــی در هــر حــال مضمــون آن خــوار کــردن ارزش 

انســانی یــک فــرد اســت.

ایدئولــوژی طــرد: منونــه دیگــری از توهیــن وانــزار وخــوار شــاردن دیگــران در متایــات ایدئولوژیــک نفــی گرایانــه نســبت بــه نــوع برشیــت   

خودمنائــی میکنــد. نــژاد گرائــی و بیگانــه ســتیزی نفــی ارزش انســانی گروههــای اجتاعــی، خواروپســت شــاردن آنهــا، تبلیغــات دروغپردازانــه توهیــن آمیــز 

و دشــمنانه و خشــونت ورزی و چــه بســا فاجعــه انســانی منتهــی میگــردد. در ایــن زاویــه رشافــت انســانی مــورد تعــرض قــرار گرفتــه، حقــوق انســانی برابــر 

پایــال شــده و تســلط یــک گــروه اجتاعــی را بــا نفــی حقوقــی وسیاســی و چــه بســا فیزیکــی گــروه دیگــر میــر میدانــد. ایدئولــوژی نازیســم بــر برتــری 

نــژادی وتســلط ذاتــی ژرمــن هــا و پســت بــودن نژادهــا و ملیتهــا و اقــوام دیگــر پافشــاری منــوده وجنــگ ونفــرت را علیــه بخشــی از برشیــت توجیــه یافتــه 

میدانســت. ســیاهان آمریــکا کــه خــود نتیجــه نظــام بــرده داری بودنــد، در ایــن کشــور یکــی از تحقیرآمیزیــن وزشــت تریــن رشایــط اجتاعــی را متحمــل 

شــدند. اســتعار فرانســه در دوران تســلط ســد وپنجــاه ســاله اش در الجزایــر جــز خــوار شــمردن الجزایــری هــا و نفــی حقــوق مســاوی آنــان نتیجــه دیگــری 

نداشــت. در متامــی ایــن مــوارد متایــل بــه برتــری طلبــی بــر دیگــران مشــخصه اصلــی اســت و ســتم بــر دیگرانســانها بــا ایدئولــوژی انزجــارو نژادپرســتی 

درهــم آمیختــه اســت. وجــود گرایــش هــای افراطــی ضــد خارجــی در برخــی کشــورهای اروپائــی جلــوه دیگــری از ایــن بیگانــه ســتیزی ایدئولوژیــک میباشــد؛ 

ایــن گرایــش هــا بحــران و نابســامانی هــای جامعــه را ناشــی از حضــور خارجــی دانســته و »خــودی هــا« را منشــا خوشــبختی و »خارجــی هــا« را عامــل 

بدبختــی قلمــداد منــوده وبایــن ترتیــب متایــات ضــد شــهروند خارجــی تبــار رادرکارزار سیاســی خــود تبلیــغ میکننــد.

نظــام انهــدام انســان: توهیــن گاه بشــکل نظــام یافتــه و نهادینــه عمــل میکنــد. نظــام هــای هیتلــری واســتالینی ومائوئیســتی متکــی برخــوار   

کــردن بخــش بــزرگ جامعــه عمــل میکننــد. دســتگاه ایدئولوژیــک و تبلیغاتــی دولتــی بطــور مــدام روان انســانها را علیــه طبقــات وگــروه هــای دیگــر، علیــه 

مخالفــان و نهادهــای سیاســی و مدنــی بســیج مــی مناینــد تــا هرگونــه اعــراض سیاســی و اجتاعــی را خفــه مناینــد وروح اطاعــت را مســتولی مناینــد. ایــن 

دســتگاه بــا دروغ و نیرنــگ و تهمــت پراکنــی و اتهــام جاسوســی در پــی بــی اعتبــار منــودن مخالفیــن میباشــد. بــرای هیتلــر یهودیــان »میکروبهــای« جامعــه 

قلمــداد میگردنــد وبســوی کــوره آدم ســوزی روانــه میشــوند، بــرای اســتالین بورژواهــا  ومخالفــان حزبــی اش»جاســوس وننــگ تاریــخ« میشــوند وبــه زنــدان 

و گــوالک هــای ســیری ارســال میشــوند وباالخــره بــرای مائــو و گاردهــای رسخــش هرمنــدان و روشــنفکران »عوامــل بــورژوازی و امپریالیســم« شــده و بــا رس 

تراشــیده در کوچــه و خیابــان بــه منایــش درمیاینــد. دســتگاه دولتــی بــا ایدئولــوژی بــه جــدا کــردن پرداختــه، بــا تکنولــوژی خفقــان بــه محــارصه گــروه هــا 
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دســت زده، روان فــردی وجمعــی جامعــه را بــا انگیــزه هــای پســت وافســانه ای تحریــک منــوده ونابــودی فیزیکــی افــراد را در دســتور قرارمیدهــد.

جمهوری اسالمی یک توهین
 ایدئولــوژی توهیــن در جامعــه ایــران از ابعــاد گســرده ای برخــوردار اســت. اگــر توهیــن را مبثابــه خــوار نشــان دادن دیگــران ارزیابــی کنیــم 

ونفــی حقــوق وارزش انســانی نتیجــه آن باشــد، جمهــوری اســامی یــک نظــام سیاســی ایدئولوژیــک توهیــن آمیــز اســت. در ایــران البتــه توهیــن 

بــه شــکل حکومتــی آن خاصــه منیشــود، ولــی ایــن شــکل بطــرز ناهنجــاری بــرکل جامعــه حاکــم اســت. در قانــون اساســی ایــن رژیــم انســانها 

دارای حقــوق برابــر نیســتند، بلکــه شــیعیان و منایندگــی سیاســی و دولتــی آنــان حــق انحصــار دارنــد واســام شــیعه تنهــا دیــن رســمی وحاکــم 

اســت. در ایــن نظــام کســی دارای ارزش اســت کــه شــیعه باشــد وامتیــازات اساســی از آن شــیعیان اســت و دیگــران برحــق نیســتند، خطــا کارنــد. 

در ایــن  نظــام سیاســی ارزش گــذاری نــه بــر پایــه معیارهــای انســانی و حقــوق بــرش، نــه بــر پایــه شایســتگی هــای وخاقیــت هــا، نــه بــر پایــه 

ــر مــاک ایدئولوژیــک شــیعه بــودن میباشــد. کســانی کــه در ایــن نظــام اعتقــادی  همبســتگی انســانی جــدا ازایدئولــوژی هــا، بلکــه مبتنــی ب

ــور  ــس جمه ــت وزیرورئی ــت، نخس ــد رف ــت نخواهن ــه بهش ــتند،  ب ــکار هس ــتند، گناه ــی هس ــتند، فرع ــت دوم هس ــد، دس ــلانی قرارندارن مس

نخواهنــد شــد. برخــورد ایــن نظــام و رســانه هــای ایدئولوژیــک آن وآخوندهــای رنگارنــگ در قبــال افــراد ســنی جــز تحقیــرو اســتهزاء و حملــه بــه 

منادهــای دینــی آنــان نبــوده اســت. بهائیــان جــز تحقیــر و رسکــوب واعــدام، از ایــن حکومــت شــیعه حاصــل دیگــری نداشــته انــد. تحقیــر و توهین 

بــه زنــان یکــی از شــاخص هــای اساســی اســام و ایــن حکومــت دینــی اســت. در واقــع زنــان از حقــوق مشــخص برابــر برخــوردار نیســتند زیــرا 

بنابــر ایــاالت قرآنــی و روح فرهنــگ اســامی زن همطــراز مــرد منیتوانــد باشــد. علــی، امــام اول شــیعیان در نهــج الباغــه خطبــه 80 میگویــد: »ای 

مــردم زنهــا از ایــان وارث و عقــل کــم بهــره انــد، از زنهــای بدبپرهیزیــد واز خوبانشــان هــم برحــذر باشــیدودر گفتــار و رفتــار پســندیده از آنهــا 

پیــروی نکنیــد.« ایــن گفتــار فضــای روانــی و فکــری شــیعه نســبت بــه زن را بــه منایــش میگــذارد و روحانیــون وبخــش مهمــی از مــردان مســلان 

بــا رفتــاری زندگــی میکننــد کــه باایــن دیــدگاه همســو میباشــد.  

ــه  ــرار منیدهــد و ب ــاری میباشــد کــه انســانهای دیگــر را همســنگ همــه ق ــاری و گفت ــن یــک کنــش رفت ــه توهی ــن ترتیــب مقول بای  

طبقــه بنــدی گــروه هــای برتــر و پســت در اجتــاع دســت میزنــد وایــن پدیــده تــا کینــه مرگبــار و کشــتار انســانها دامنــه میگســراند. مااگــر بــر 

پایــه دفــاع از حقــوق بــرش وبرابــری همــه انســانها حرکــت کنیــم، هــر فــرد حــق دارد آزاد بــوده واز حقــوق مشــخص وبرابــر برخــوردار باشــد. 

ــد کــرد. ــوده واز حقــوق فــردی هــر انســان وارزشــهای انســانی پیوســته پشــتیبانی خواهن ــن ب ــاوران آزادیخــواه مخالــف توهی ســکوالرها و ناب

نقد، توهین نیست
نقــد، توهیــن نیســت وبلکــه انتقــاد اســت. نقــد یکــی از ســنت هــای مثبــت وســازنده وخردمندانــه بــوده اســت کــه در زمینــه هــای   

گوناگــون جامعــه انســانی وجودداشــته اســت. نقــد کــه خواهــان روشــنائی ودقــت نظــر اســت پیوســته بــه جامعــه مددرســانده وهمســو بــا آزادی 

روان عمــل کــرده اســت. از نظــر واژه شناســان انتقــاد از مــاده »نقــد« بــه معانــی: عیــب یابــی، و جــدا ســاخن خــوب و بــد، و زشــت و زیبــا، بیــان 

شــده اســت. لغــت نامــه دهخــدا، بــا توجــه بــه تعاریــف گوناگــون نتیجــه مــی گیــرد: »انتقــاد عبــارت اســت از رسه کــردن، رسه گرفــن، بیــرون 

کــردن درهــم هــای نــارسه از میــان درهــم هــا، آشــکار کــردن، عیــب شــعر بــر قایــل آن، کاه از دانــه جــدا کــردن.« حــال در متــام جوامعــی کــه بــا 

فرهنــگ و خــرد رسوکار دارنــد، بــا نقــد وروحیــه نقادانــه نیــز همســوئی دارنــد. نقــد در عرصــه هــای گوناگــون قابــل توضیــح اســت.

نقــد ادبــی:  اینگونــه نقــد، مطالعــه وارزیابــی و تفســیر ادبیــات اســت. ایــن نقــد یــا بصــورت گفتــان تئوریــک دربــاره تئــوری ادبیــات   

بــوده ویــا گفتــان مشــخص وبررســی یــک اثــر ادبــی  از دیــدگاه ســاختار زبانــی ویــا زیبائــی شناســانه براســاس تئــوری هــای گوناگــون ادبــی 

صــورت میگیــرد. میکائیــل باختیــن، آلــن روب گرییــه، روالنــد بــارت از جملــه منقدانــی بودنــد کــه ســاختار زبانــی و اســطوره ای ادبیــات را مــورد 

مقایســه ونقــد قراردادنــد. نقــد کــردن بــدور از اغــراض وبــا دقــت علمــی و وســواس روشــنفکرانه در پــی ارزیابــی میباشــد. نقــد تاشــی بــرای 

درک، بــرای بررســی کاســتی هــا و سســتی هــا و ابهــام هــا وبــرای ارائــه ارزیابــی کارشناســانه اســت.

ــازه،  ــه هــای ت ــن اســاس، تدویــن مقول ــه هــا و برداشــت هــای فاســفه و برای نقــد فلســفی:  فلســفه خــود نقــد اســت. نقــد مقول  

کار نقــد فلســفی اســت. فلســفه مبتکــر ودارای کار آفرینــش بــوده و راه ســاز مفاهیــم تــازه اســت. ژیــل دولــوز فیلســوف فرانســوی میگویــد: 

فیلســوف عشــق بــه حقیقــت را مطــرح میکنــد و ایــن حقیقــت جوئــی بــه کســی زیــان منیرســاند.)1( نقــد فلســفی گزنــد زدن نیســت، بلکــه 

رفــن بســوی کشــف حقیقــت اســت. پاســکال اندیشــه دکارت را بانتقــاد کشــید. نیچــه گفــت بایــد فلســفه را متحــول کــرد و خــدا را کشــت تــا 

ارزش هــا دگرگــون شــود. هایدگــر بــه تحلیــل »نقــد خردنــاب« کانــت میپــردازد تــا کشــف نوینــی عرضــه کنــد و میگفــت »مــا خــود وجودهائــی 

ــر میگفــت  ــد. کارل پوپ ــه حســاب کن ــا فلســفه ســنتی وکاســیک تصفی ــا ب ــود ت ــی آن ب ــدا« در پ ــل شــویم«. »ژاک دری ــد تحلی ــه بای هســتیم ک

روشــنفکران چیــز زیــادی منیداننــد، قطــع و یقیــن دســت یافتنــی نیســت و علــم  کارش نقــد وبررســی اســت. در اکــر نوشــته هــای فلســفی آنچــه 

کــه پرداخــت شــده بازگشــت بــه مقولــه هــای کاســیک فلســفی ماننــد »خوشــبختی« و »هســتی« و »زمــان« و«آزادی« میباشــد و بهمیــن خاطــر 

برخــی فاســفه امــروزی ماننــد »ادگار مــورن« و »میشــل رس« و »فلیکــس گاتــاری« برآننــد کــه فلســفه زمــان کنونــی بــه جنــگ هــا و تــراژدی هــای 

برشیــت وبحــران اکولــوژی بایــد بپــردازد. رسارس تاریــخ فلســفه تاریــخ تفســیر و برداشــت افــکار فلســفی و متحــول و دقیقــر ســاخن مقــوالت 

بــوده وبســرزایش مفاهیــم فلســفی تــازه اســت.

ــخصات  ــودن مش ــکار من ــه آش ــت، بلک ــی نیس ــزاب سیاس ــه اح ــارزه جانبداران ــت، مب ــد سیاس ــی، نق ــه سیاس ــی: در عرص ــد سیاس نق  
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قانوگرائــی، دمکراســی واســتبداد، اســراتژی کســب قــدرت و چگونگــی مدیریــت جامعــه اســت. کــدام سیاســت بــه پیــرشوی جامعــه و شــکوفائی آن مــدد 

رســانده و آســیب هــای ناشــی از هرسیاســت در جامعــه چگونــه قابــل ارزیابــی میباشــند. از ســقراط کــه فلســفه سیاســی را آغــاز میکنــد تاماکیــاول کــه تدویــن 

گــر سیاســت اســت و ســپس تــا تومــاس هابــس و جــان لــوک کــه بــه قــرارداد اجتاعــی پرداختــه و از آزادی تحلیــل میکننــد وباالخــره تــا میشــل فوکوکــه بــه 

تحلیــل قــدرت و خــرد ه قــدرت میپــردازد و کلــود لوفــور کــه بــه نقــد وبررســی سیاســت ماکیــاول مــی نشــیند، پیوســته مــا شــاهد ســیر پرتحــرک اندیشــه 

سیاســی در بازخوانــی و نقــد اندیشــه متفکــران پیشــین میباشــیم. ازیــاد نریــم اندیشــه الکســی توکویــل در بــاره دمکراســی تــا دیــدگاه انتقــادی »جــان راول« 

دربــاره عدالــت کــه برپایــه بازخوانــی اش از ژان ژاک روســوو تومــاس هابــس صــورت گرفتــه اســت منونــه ســرگی از نقــد سیاســی اســت. تئــوری سیاســی بــا 

نــگاه بــه بــازی بازیگــران اجتاعــی، بــا تحلیــل از موقعیــت هــا وبــا اتــکا بــه دریافــت ونقدتــازه ازتئــوری هــای موجــود پیوســته بــه کار خــود دامنــه بخشــیده 

اســت. نقــد سیاســی ضامــن توســعه دمکراســی اســت.

نقــد دیــن: در عرصــه دیــن، نقــد دیــن مبعنــای بررســی زمینــه هــای اجتاعــی پیدایــش آن، عملکــرد و تاثیرگــذاری در ذهنیــت جامعــه و نیــز   

رازگشــائی از اصــول و اســطوره هــای دینــی میباشــد. نقدنظــری مقولــه دیــن، بــه بررســی اســطوره هــا و احــکام مقــدس دینــی پرداختــه، تناقضــات آنهــا را 

روشــن ســاخته، معنــای تاریخــی و اجتاعــی آنهــا را بیــان منــوده و معنــای زمینــی و امــروزی آنهــا را دربرابــر مــا قرارمیدهــد. روشــنفکران و فاســفه بیشــاری 

پیوســته بــه نقــد دیــن پرداختــه انــد، بــزرگان قــرن 17 و 18 میــادی در اروپــا نــه تنهــا بــه کلیســا ودســتگاه سانســور آن انتقــاد کــرده بلکــه بــه نقــد خرافــات و 

مقولــه دیــن پرداختــه و عــرص روشــنگری را میافریننــد.) بــه مقالــه مــن تحــت عنــوان »فیلســوفان، نویســندگان و هرمنــدان فرانســوی مخالــف اســام« رجــوع 

کنیــد(. بخــش مهمــی از تــاش بزرگانــی ماننــد اســپینوزا، هولبــاخ، دیــدرو، نیچــه در نقــد دیــن بــود تــا آنــرا مبثابــه مجموعــه ای از اعتقــادات و مراســم دربــاره 

»مقدســات و امــور فــرا طبیعــی« بــه نقــد بکشــانند. برخــاف ایــن روحیــه روشــنگرانه و متضــاد بــا اصــل انتقــاد وخردگرائــی علمــی، دیــن دارای«احــکام 

ثابــت« میباشــد، ایــن احــکام، مســلم و مقــدس بشــار میاینــد. از نظــر دیــن جهــان برپایــه اراده الهــی تنظیــم شــده و تقدیــر جهــان تقدیــر الهــی اســت. 

روشــن اســت کــه دیــن باعتبــار دگــم هــا واحــکام جزمــی ســاختاری خــود هرگونــه انتقــاد را مــردود دانســته و »ســخن خدائــی« راقابــل دســرس منیدانــد، زیــرا 

آنهــا »احــکام اولیــه و ثابــت« هســتند. در واقــع دیــن کــه محصــول تاریخــی اجتاعــی معینــی اســت بــا اســطوره گرائــی و افســانه ســازی، خــودرا بــه پیــام 

آســانی ارتقــا داده و نقدعلمــی انســان زمینــی را ناممکــن میدانــد ودر واقــع دیــن بــا دور نگهداشــن خــوداز خــرد انتقــادی، رشایــط بقــای رازدارانــه خــود را 

تحکیــم میکنــد.

ــول نیچــه اخــاق و ارزش  ــه بق ــد. حــال آنک ــرا میخوانن ــت از آن ف ــه تبعی ــوه داده وانســان را ب ــاارزش جل ــی وب ــا مرجــع قطع ــن خــود را تنه ــداران دی دین

ــن ارزش هــا را از نونقــد کــرده و ارزشــیابی منــود ورشایــط رهائــی از آنهــا را فراهــم منــود.  ــد ای ــد وبای ــه ان ــر پذیرفت هــای انســان از اعتقــادات دینــی تاثی

زیگموندفرویــد در » آینــده یــك پنــدار« نوشــت رسچشــمه و منشــأ مذاهــب گونــه ای عجــز و ناتوانــی و نقــص و نیــاز در آدمیــان اســت . وقتــی انســان در 

برابــر نیروهــای بیرونــی ، عنــارص طبیعــی و مشــكات و دشــواری هایــی كــه در جهــان عینــی وجــود دارنــد ، خــود را حقیــر و عاجــز مــی بینــد و نیــز وقتــی 

كــه در برابــر نیروهــای درون نیــز احســاس نیــاز، نقــص و عجــز مــی كنــد ، ناگزیــر بایــد بــه دســت آویزهایــی چنــگ افكنــد تــا آن هــا بتواننــد او را از ایــن 

عجزهــا و نالــه هــا و نــا توانایــی هــا نجــات دهنــد. نیروهــای غریــزی درون و نیروهــای طبیعــی بیــرون هــر دو بــر انســان غلبــه مــی كننــد و آدمــی را تحــت 

فشــار قــرار مــی دهنــد.

بــا توجــه بــه ایــن نــگاه فرویــد، بایــد افــزود دیــن در اعــاق روح و متایــات نهفتــه انســانی مــی نشــیند وبانســان احســاس امنیــت میدهــد و   

هــر نقــد را بعنــوان خطروحملــه علیــه سیســتم ایمنــی فــرد نشــان میدهــد. دیــن وامنــود میکنــد کــه فــرد را حایــت میکنــد و در امنیــت قرارمیدهــد. حــال 

انکــه ایــن یــک احســاس کاذب اســت ودیــن دفــع خطــر منــی کنــد. زمانــی کــه ایــن اعتقــاد بامنیــت درونــی شــد و بــه دهلیزهــای روانــی فــرد رخنــه کــرد، 

جــدا کــردن فــرد از ایــن مکانیســم دشــوار اســت، چراکــه جنبــه هویتــی بخــود میگیــرد. درچنیــن حالتــی دیــن بــه »غیــرت« فــرد تبدیــل شــده ودفــاع از آن 

»طبیعــی« جلــوه میکنــد. خــرد عقــب نشــینی میکنــد، خودمختــاری روانــی و روشــنفکری مضمحــل میگــردد، انســان ناتــوان میشــود وانســان از نظــر روانــی 

و احساســی تابــع جــزم مذهبــی میگــردد. در اینجاســت کــه نقــد مذهــب نامطلــوب ارزیابــی شــده و دیــن بــاوران در دفــاع از مذهــب بســیج میشــوند و 

هــر نقــدی را »توهیــن« قلمــداد میکننــد. شــا هرگونــه اندیشــه ای کــه میخواهیــد، انتخــاب کنیــد وبحــث در پذیــرش اجبــاری نــگاه ناباورانــه نیســت. در 

اینجافقــط تاکیــد در اینســتکه عقــل و خــرد بــا نقــد همســاز هســتند و پرســش میکننــد، حــال آنکــه دیــن مــی بنــدد و نقــد را نابجــا و ناصــواب میدانــد. در 

برخــورد اندیشــه اســتفاده از واژه توهیــن مفهــوی بــی ربــط وبــی پایــه اســت. اندیشــه در فعالیــت خــود پیوســته در برخــورد بــا دیگــر افکارویــا اعتقــادات 

قــراردارد وخیلــی طبیعــی اســت کــه بــه بررســی و رد و قبــول دســت بزنــد. چگونــه میتــوان دربســر تاریــخ، دربرابــر اعتقــادات غیــر عقانــی ســکوت کــرد؟ 

چگونــه میتــوان خرافــات را بــه نقــد نکشــید و ذهــن بــرشی را بطــور کامــل در اختیــار ســلطه گــری مذهــب و ســنت هــای آن قــرارداد؟ نقــد دیــن یــک ویــژه 

گــی تاریــخ روشــنفکری میباشــد و مــا ایرانیــان بایــد بــه گســرش ایــن نقــد یــاری رســانیم.

اسالم قابل نقد است
ــا  ــد.  در عیــن اختــاف در تفاســیر خــود، آنهــا ب ــه هــا هرکــدام تفاســیر گوناگــون از اســام عرضــه کــرده ان ــوگ هــای دینــی و آیــت الل ایدئول  

ــه  ــادی را بافاصل ــن امــر رادر انحصــار خــود دانســته وهــر انتق ــا ای ــاوران غیرممکــن اســت. آنه ــد نقــد ســکوالرها و ناب ــا بگوین یکدیگــر متحــد هســتند ت

»توهیــن« قلمــداد کــرده تــا جلــوی نقــد اســام را بگیرنــد. آنــان خواســتار جلوگیــری ازیکــی از خصوصیــات روشــنفکری نابــاوران وسکوالرهامیباشــند، حــال 

آنکــه نقــد دیــن حــق ماســت. تــاش بــرای نقدعلیرغــم موانــع متعــدد انجــام یافتــه، هرچنــد نیروهــای سانســورگردر قــدرت و بیــرون قــدرت، پرقــدرت بــوده 

انــد. از زمــان مرشوطــه تــا امــروز بــا دشــواریهای بســیار، ایــن امــر صــورت گرفتــه اســت و امروزنیرومنــد تــر میگــردد. در رشایــط رشــد خردگرائــی و جهانــی 

بیــش از پیــش بــاز، نقــد پایــان پذیــر نیســت، ایــن ویــژه گــی روشــنفکری وجــود خــودرا در رفتــار نقادانــه میدانــد و رسفنظــر کــردن از آن، نفــی خودرسانــه 
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میباشــد. نقــد هیــچ چیــزرا مقــدس منیدانــد، جســتجوی حقیقــت، نیــروی محرکــه آنســت. انتقــاد توهیــن منیکنــد بلکــه ریشــه یابــی میکنــد. نقــد متایــل بــه 

نــژاد گرائــی و توتالیتاریســم ذهنــی نــدارد واز هرایدئولــوژی افســونگر)دینی و کمونیســتی و فاشیســتی( دوری جســته و راه را بــرای کشــف حقیقــت بــاز 

میکنــد، نقــد متیــن و علمــی بــه داده هــا توجــه کــرده، آنهــا را منــی پوشــاند وتــاش دارد تــا ابعــاد پنهــان شــده، برآمــد کنــد، تــا افــراد بــا وضــوح بیشــری 

دریابنــد وقضــاوت کننــد. از ایــن زاویــه آنچــه کــه در نوشــته هــای دینــی آمــده، ماننــد هــر نوشــته دیگــری بــه نقــد درمیایــد و هیــچ عامــل محــدود کننــده 

ای در ایــن بررســی منیتوانــد توجیــه شــده باشــد. سانســور وخــود سانســوری میتوانــد بازدارنــده نقــد باشــند، ولــی هیــچ امــری قدســی و آســانی ویــا هیــچ 

توجیــه اجتاعــی و سیاســی منــی توانــد بــه جلوگیــری اقــدام کنــد. هرگونــه معیــار دیگــری جــز اصــل اندیشــه آزاد، منجــر بــه محــدود منــودن انتقــاد آزاد 

میشــود. بــاروخ اســپینوزا میگفــت »خــدا، یعنــی ایــن طبیعت«وســپس میافــزود »دانــا، یعنــی انســان آزاد«. ایــن گفتــه اســپینوزا در تضــاد بــا ســنت هــای 

ــا را برخــاف رشایــط تاریخــی  موجــود وقراردادهــای ســنگین حاکــم بــر جامعــه آنزمانــی اســت ودارای جنبــه »مخــرب وویرانگــر« اســت، زیــرا انســان دان

وفرهنگــی یهــودی ومســیحی موجــود، انســانی آزاد و متایــل، نــه مبــرگ، بلکــه بــه زندگــی میدانــد و انســان، آزاد اســت زیــرا علیــه  نادانــی و اعتقــادات 

مذهبــی  و قــدرت هــای رســمی مذهبــی رایــج در مبــارزه اســت. اســپینوزا ســپس مــی افزایــد: »انســان آزاد هرگزنــه بــر پایــه حیلــه،  بلکــه براســاس رفتــاری 

راســتین عمــل میکنــد.« )رجــوع شــود بــه »اتیــک« از اســپینوزا و کتــاب »دربــاره اســپینوزا« از فیلســوف فرانســوی روبــرت میرائــی(. نقــد جــدی روشــنفکرانه 

ابژکتیوبــوده وبــا داده هــا، اقــدام کارشناســی کــرده واز نــگاه خــود رسه را از نــارسه جــدا میکنــد، خــرد را از خرافــه مجــزا مــی منایــد.

ــاف نظــر و  ــوارد اخت ــد روشــن شــود. یکــی از م ــه بای ــک نکت ــردازم ی ــان رسوش و افشــاری بپ ــار آقای ــادی گفت ــه بررســی انتق ــه ب ــش از آنک پی  

رسدرگمــی در بحــث انتقــادی بــه اســام، خــود »ابــژه« ویامقولــه موردنقــد اســت. دینــداران نوگــرا از یکســوبرای پیــش بــردن نظــر خودوبــرای دفــاع از اســام 

متامــی مقــوالت و تاریــخ و وقایــع دیــروزی و امــروزی را آشــفته و بهــم ریختــه کــرده وآنهــا را بطــور مخلــوط بــکار میگیرنــد تااثبــات کننــد کــه حــق بــا اســام 

اســت وبنابرایــن دقــت علمــی در بحــث فرامــوش میشــود وگاه معلــوم نیســت کــه چــه کســی دربــاره چــه مقولــه ای ســخن میگویــد. پــس در اینجــا بــه 

روشــن کــردن یــک مطلــب مهــم مــی پــردازم کــه زمینــه و مــورد اختــاف نظــر دقیقــر باشــد. از نظــر مــن هنگامیکــه از اســام حــرف زده میشــود بــه ایــن 

مشــخصات دســته بنــدی شــده بایــد توجــه شــود. بطــور مســلم کســانی خواهنــد بــود کــه چــه بســا ایــن دســته بنــدی مقــوالت را پســندیده نداننــد، ولــی از 

نــگاه مــن وبــرای دقــت دادن در گفتگــو ایــن شــفافیت الزم اســت.

اســام و قــرآن تافتــه جــدا بافتــه ای نیســتند و انتقــاد بــه آنهــا نــه »گنــاه« بــوده ونــه توهیــن بشــار میایــد. اســام یــک پدیــده زمینــی متعلــق   

بــه شــبه جزیــره عربســتان بــوده واز رســوم و احــواالت آن مــردم و قبائلــی کــه در جنــگ ثــروت و قــدرت بودنــد مایــه گرفتــه وقــرآن مرامنامــه یــک رئیــس 

نظامــی سیاســی بــرای برتــری طلبــی قومــی قبیلــه ای اســت. ایــن دیــن در طــول عمــر خــود باشمشــیرونیرنگ جلورفــت و بامالیــات زوری و تقســیم غنایــم 

ــد برخوردارگشــت. اســام یــک مجموعــه متضــاد اســت. ــا بســیاری ازحاکــان زورمن ــت قدرمتــداران وی بســیج کــرد واز حای

منظور از اسالم چیست؟
ایــن مقولــه را در پنــج زمینــه میتــوان مــورد برخــورد قــرارداد: یکــم قــرآن، دوم حدیــث پیامــر، ســوم امامــان شــیعه و گفتــارو ســنت آنــان، چهــارم   

ســیرتاریخ سیاســی واجتاعــی وفرهنگــی اســام در دوره هــای تاریخــی، پنجــم جهــان کنونــی اســام متشــکل از همــه کشــورهای مســلان ومناطــق مســلان 

نشــین.

یکــم: قــرآن مجموعــه ای از نیایــش هــاو افســانه هــای دینــی، احــکام و قواعــد رفتــار بــرای مســلان در اجتــاع و خانــواده و باالخــره رشح جنــگ   

ــد.  ــد میباش ــن محم ــن دی ــه مخالفی ــبت ب ــی نس ــی و جنگ ــکام سیاس ــداران او و اح ــر و طرف ــا ی پیام ه

دوم: حدیــث، مبعنــای دیگرســنت هــا وگفتــار هــای محمــد کــه بخــش دیگــری از اعتقــادات پایــه ای ورفتــاری مســلانان بشــار آمــده ورجــوع   

بــه آن در تنظیــم مقــررات و قواعــد اجتاعــی تعییــن کننــده اســت.

ــاری بــرای شــیعیان محســوب میشــود.  ــه اعتقــادی اساســی و رفت ســوم: زندگــی و عملکردهــا و احادیــث مربــوط بــه دوازده امــام شــیعیان پای  

تاریــخ و رســوم و اخاقیــات اعتقــادی شــیعیان از ایدئولــوژی شــیعه و افســانه ســازی هــا و اســاطیراین دســتگاه بشــدت متاثرمیباشــند.

ــه و  ــی امی ــا اســپانیا ، ازبن ــران ولشگرکشــی ت ــه ای ــه، از تهاجــم ب ــای چهارگان ــح مکــه و ســپس خلف ــا فت ــش آن ت ــخ اســام از پیدای ــارم: تاری چه  

عباســیان تــا اســتقرار جمهــوری اســامی، چــه از دیــد سیاســی نظامــی و چــه از نظــر تحــوالت فرهنگــی و اجتاعــی و اقتصــادی تــا امــروز، زاویــه دیــد دیگــری 

عرضــه مــی منایــد. تاریــخ و جامعــه شناســی متامــی ایــن دوران طوالنــی روندهــای پیچیــده و متناقــض ایــن جغرافیــای سیاســی تاریخــی را بــه منایــش میگــذارد.

پنجــم: جغرافیــای سیاســی کنونــی جهــان اســام کــه در بــر گیرنــده متــام کشــورهای مســلان و مناطــق مســلان نشــین در جهــان بــوده ، بــا تنــوع   

عظیــم سیاســی و فرهنگــی و جامعــه شــناختی  آن، زاویــه دیگــری را در تحلیــل ارائــه میکنــد. از جملــه ایــن جغرافیــای سیاســی بــا رقابــت سیاســی مذهبــی 

ــه رهــری عربســتان ســعودی مشــخص میشــود. 10درصــد شــیعه برهــری جمهــوری اســامی و 90 درصــد ســنی ب

هــر یــک از مــوارد ایــن طبقــه بنــدی پنجگانــه در پیونــد تنگاتنــگ بــا یکدیگــر میباشــد، ولــی در عیــن حــال بــرای آســان منــودن و دقیقــر کــردن   

بحــث میتــوان بــه تحلیــل هریــک بطــور مســتقل پرداخــت. وقتــی کــه صحبــت از اســام میشــود بایــد مشــخص منــود کــه منظــور چیســت. بخصــوص آنکــه 

در بحــث ارائــه شــده از جانــب نوگرایــان مذهبــی پیوســته درهــم آشــفتگی آگاهانــه موجــود اســت، کــه درمتدولــوژی وشــیوه گفتــار ایجــاد اخــال میکنــد. 

بــرای روشــن کــردن زمینــه بحــث، پیوســته موضــوع بحــث وبــه عبــارت روشــنر هریــک از ایــن مــوارد پنجگانــه بایــد مشــخص شــود. حــال عرصــه نقــد علمــی 

و انتقــاد هرپنــج عرصــه واز جملــه ســه زمینــه نخســت اســت و هیــچ عامــل بازدارنــده ای در پیشــرد انتقــاد منــی توانــد وجــود داشــته باشــد. مدافعــان 

اســام، آخوندهــا، کنشــگران مذهبــی، نوگرایــان دینــی، علیرغــم اختافــات گوناگونشــان در برداشــت هــای از دیــن، در یــک زمینــه اشــراک نظــر گســرده 

ای دارنــد وآن از یکســو ایجــاد اغتشــاش در بحــث ودرهــم ریخــن مرزهــای برشــمرده فــوق واز ســوی دیگــر مقــدس دانســن دیــن اســام و نــاروا دانســن 
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انتقــاد نســبت بــه »آیــات و احــکام الهــی« اســت. آنهــا در دفــاع از مواضــع خــود وقتــی درمــورد آیــات قرآنــی وتناقضــات در آن درمشــکل و 

محدویــت قرارمیگیرنــد، بــرای تقویــت بحــث ودفــاع خــود بــه توضیــح اهمیــت فــان فیلســوف ویــا فــان معــاری میپردازنــد.  هنگامــی کــه از 

توتالیتاریســم وتعبــد انســان در آیــات قرآنــی صحبــت میشــود آنهــا از شــکوفائی برخــی دوره هــای تاریخــی واز برخــی بــزرگان ماننــد ابوعلــی 

ســینا ومولــوی ویــا از نظــر شــخصی وتفســیر فــان دینــدار نوگــرا در حــال حارضحــرف میزننــد. ایــن طــرز برخــورد غیــر صادقانــه بــوده واغتشــاش 

در بحــث بوجــود میــاورد و هدفــش دورنگــه داشــن آیــات از نقــد مســتقیم اســت. 

نقــد قــرآن بــا دقــت و جســارت بایــد بــه پیــش رود واز آن تقــدس زدائــی گــردد. ممکــن اســت گفتــه شــود کــه بحــث ذات گرائــی   

قابــل انتقــاد اســت وبایــد تفاســیر را در طــول تاریــخ اســام ودر رابطــه بــا اجتــاع مــورد بررســی قــرارداد. مــن فکــر میکنــم ایــن نــگاه عرصــه 

بحــث را محــدود میکنــد و بحــث در عرصــه نظــری اندیشــه و مقــوالت رامســدود میکنــد . مــن کتــاب قــرآن ماننــد هرکتــاب دینــی، فلســفی، 

تاریخــی، کهــن و تــازه، قابــل برخــورد میباشــد. رصفنظــر از تفاســیرمکتب هــا و مفــران مســلان وزمینــه اجتاعــی وتاریخــی آنهــا، کار نقــد مــا 

درضمــن شــامل ایــن کتــاب نیــز میباشــد. جنگهــای محمــد، احــکام قرآنــی در قبــال دیگراندیشــان »کافــر« و »منافــق« و »گناهــکار« ویــا احــکام 

قرآنــی دربــاره ارث و ازدواج و طــاق و حقــوق زن از جملــه مســائلی هســتند کــه در قــرآن مطــرح شــده وبایــد مــورد برخــورد مســتقیم قــرار 

گیرنــد. درک قــرآن دربــاره آزادی انســانی و یــادرک از آفرینــش، درآیــات قرآنــی وجوددارنــد و قابــل برخــورد فکــری هســتند. ذات یعنــی چــه؟ اگــر 

ذات هــان محتــوای قــرآن اســت، مســلم اســت کــه در میــدان مبــارزه فکــری قرارمیگیــرد. روشــن اســت کــه ایــن کتــاب ماننــد هرکتــاب دیگــر 

دربطــن یــک جامعــه تاریخــی تولیــد شــده وبــار اجتاعــی و فرهنگــی خــودرا دارد. محتــوای احادیــث پیامــر و امامــان کــه پایــه حقوقــی بــرای 

مســلانان و نیــز کشــورهای مســلان میباشــد بایــد مــورد انتقــاد قــرار گیــرد. احــکام قرآنــی و اصــول شــیعه وافســانه گوئــی شــیعه و تحمیــق 

ناشــی از آن بایــد مــورد بررســی واقــع شــود. هیــچ زمینــه ای از تــاش انتقــادی نبایــد دور باشــد. تاریــخ و جامعــه مــا و اذهــان تاریخــی و کنونــی 

مــا بــه نقــدی همــه جانبــه نیازمنــد اســت تــا بتــوان نفــوذ خردگرائــی راهموارتــر ســاخت و بــه درام هســتی شناســانه خــود آگاهــر گشــت، زیــرا 

یکــی از عوامــل اساســی تیــره بختــی مــا اســام اســت.

از ثقــة االســام کلینــی، بــزرگ شــیعه نویســنده کتــاب الکافــی کــه بســال 258 قمــری برابــر 249 شمســی متولــد شــد تــا نویســنده   

بحارالانــوار مامحمدباقرمجلســی از بــزرگان فقــه شــیعه کــه ســال 1037 هجــرى چشــم بــه جهــان گشــود، میــراث بجــا مانــده جــز انبوهــی 

ــا عرفــا بــا مجموعــه ای متضــاد از عنرصعقــل و اعتقــاد آســانی  ــه ت از تفاســیر و احــکام موهــم وضــد خــرد چیــزی دیگــری نیســت. از معتزل

روبــرو هســتیم کــه جزبــا نقــد علمــی وتاریخــی منیتــوان عمــل کــرد. تولیــدات متاخرانــی  چــون  طباطبائــی نویســنده تفســیر املیــزان، موســوی 

خمینــی، مطهــری و منتظــری مجموعــه ای ازرســاالت حــاوی اعتقــادات دینــی و افــکاری کهنــه وغیــر مــدرن وضــد خــرد میباشــد و از کنــار آنهــا 

منیتــوان گذشــت وایــن تولیداتــی اســت کــه در عقــب نشــاندن خــرد ودمکراســی در دوران اخیــر نقــش اساســی بــازی کردنــد. وباالخــره تفاســیر  

ــازرگان، علــی رشیعتــی، محمــد مجتهــد شبســری، عبدالکریــم  ــان نوگــرای مذهبــی از مهــدی ب ودیدگاهــای متفــاوت و گاه ضــد ونقیــض جری

رسوش، محســن کدیــور، حســن یوســفی اشــکوری، گرچــه بــه کنــده شــدن الیــه هــای مذهبــی جامعــه از آخوندیســم حاکــم مــدد رســادند، ولــی 

بازکننــده راه بســوی دولــت ســکوالرنبوده وبندگــی بــه اســام را بــا کامــی امــروزی تــر آبیــاری منودنــد. اینــان، برخــی از ابتــدا وبرخــی در دوره 

اخیــر، تــاش منودنــد تــا تفســیر مــدرن تــری از اســام بدهنــد و ســازگاری بــا زمــان کنونــی بوجــود بیاورنــد؛ ولــی ایــن تــاش در درجــه اول نســبت 

بــه تاریــخ فلســفه و تحــوالت اندیشــه بــرشی در جهــان و در عــرص دمکراســی، عقــب افتــاده و فاقــد نــوآوری بــوده اســت؛ در درجــه دوم ایــن 

تــاش، بیــان کوشــش درونــی جنــاح مذهبــی جامعــه بــوده و مســئله روشــنفکران الئیــک ونابــاور وغیــر مســلان نیســت. هرچنــد ایــن تفاســیر 

و شــکافها از نظــر جامعــه شناســی قابــل تحلیــل میباشــند وبرخــی ازرونــد هــای تغییــر درجامعــه ایــران را بــروز میدهنــد، ولــی از نقطــه نظــر 

تئوریــک ونظــری وبــا معیارهــای جهانــی، حرفهــای کهنــه میباشــند وفاقــد شــیفتگی انــد. پــس از ایــن توضیحــات در اینجــا موضــع نوگرایــان دینــی 

ونقــد خــودرا دربــاره برخــی نظــرات اخیــر آنــان مطــرح میکنیــم.  

رشیعتی و رسوش، تالشی جدید برای بقای اسالم
انتقــاد بــه معنــای بیــان نقایــص و کاســتی هــا در بســرهای اجتاعــی وفرهنگــی وتاریخــی مــی باشــد و ایــن اصــل در کلیــه حــوزه   

هــا و قلمــرو فعالیــت انســان هــا، جریــان داشــته و دارد. برخــورد بــه ادیــان نیــز در زمینــه نقــد تئوریــک ونظــری بــرای انســانها یــک امــر بدیهــی 

بشــار آمــده و در متامــی جوامــع بــاز یــک امــر طبیعــی قلمــداد میگــردد. بــرای نخبــگان اســامی ایــن اصــل پذیرفتنــی نیســت. آقــای طباطبائــی 

در »تفســیر املیــزان« روش تفســیری عرفــا وفاســفه رارد میکنــد و روش »تفســیر قــرآن بــا قــرآن« را اصــل میدانــد. او میگویــد علــم اصــل نیســت 

و روش هــای تفســیری میخواهنــد نتایــج بررســی هــای علمــی وفلســفی را بــر قــرآن تحمیــل کننــد و بنظــر او تنهــا روش درســت تفســیر قــرآن 

بــا قــرآن اســت. متفکــران دینــی دوران اخیــر بــه اصــل آقــای طباطبائــی وفانکــرده و عنــرص تاریخــی ویــا بهــره گیــری از افــکار بیــرون از اســام 

را دردســتور کار خودقراردادنــد.

ــا الگــوی  ــان وب ــه عرف ــکا ب ــا ات ــی، ب ــب غرب ــی از مکات ــا اســتفاده از مقوالت ــی، ب ــه اســام فقاهت ــاد ب ــا انتق ــی ب ــی رشیعت ــر عل دک  

ــیعه  ــب ش ــازه ای از مذه ــره ت ــی چه ــی عاطف ــت احساس ــا پرداخ ــت وب ــیر اس ــئله در تفس ــه مس ــرد ک ــرح ک ــان«، مط ــوذر زم ــخصیتی »اب ش

ــی لیرالیســم  ــی جــدا شــدن از اومانیتســم متافیزیکــی یعن ــن رهائ ــد وای ــی یاب ــد رهائ ــه انســان بای ــی طــرح منــود ک ــی رشیعت ــه منــود. عل ارائ

ومارکســیسم و اگزیستانسیالیســم میباشــد. از نظــر اوایــن رهائــی راســتین در اومانیســم راســتین اســت کــه دارای چهــار مفهــوم محــوری اســت: 

امانــت، عبــادت، عصیــان وآزادی. رشیعتــی تاکیــددارد کــه عرفــان در هــر چهــار مفهــوم حــارض اســت وعبــادت میزبــان وجــودی انســان بــرای 

میهانــی قدســی خداونــد اســت و«عبــد« »مخاطــب بــودن« بــرای »انســان شــدن« میباشــد. از نظــر او ایــن خودآگاهــی، در دیــن و عرفــان معنــا 
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مــی یابــد وعرفــان هــم غایــت و هــم راه. عرفــان رهائــی بخــش در بعــد وجــودی و اجتاعــی بشــار میایــد. رشیعتــی مخالــف فیلســوفان اســت، اســتداللش 

عرفانگــرا واخبــاری اســت، از ســاختار عقلگــرا  دوراســت، واپســگرا و ارشاقــی میباشــد. او آرامانگرائــی سوسیالیســم »ابــوذری« دارد ودیــن بیــان آگاهــی بــرای 

حرکــت اســت. بــرای رشیعتــی پيوســن بــه ديــن پويــا باحضــور قهرمانــان و چهره هــای فرهمنــد تــوام اســت ودر ادامــه همیــن تفکــر اســت کــه امــام یــا رهــر 

دینــی را »انســانی مافــوق و پیشــوا و ابرمــرد« ارزیابــی منــود وبــرآن بــود کــه ایــن پیشــوا »جامعــه را رسپرســتی، زعامــت و رهــری مــی کنــد.«. بــی تردیــد 

رشیعتــی بــا اســتفاده از حســینه ارشــاد کــه بــا توافــق رژیــم پهلــوی مدیریــت میشــد افــکار و احساســات جوانــان را بســوی اســام »مدرنــر و نزدیکــر« ســوق 

داد و یکــی از بازیگــران اصلــی آمــاده ســازی انقــاب اســامی گشــت. بعــاوه او بــا تحریــف در اومانیســم، بینشــی عرفانگــرا، بــا انقابــی گــری شــیعه گــرارا 

درجامعــه رواج میدهــد و جوانــان بســیاری را تحــت تاثیــر قرارمیدهــد.

ــرارداد. همــه روشــنفکران  ــازه ای ق ــط ت ــا ســلطه خــود جامعــه را در رشای ــوی واژگــون شــد و اســام قــدرت را بدســت گرفــت و ب سلســله پهل   

مذهبــی کــه بــا مــرت در ایــن قــدرت دینــی رشکــت منــوده ویــا پایکوبــی کردنــد، دریافتنــد کــه رونــد آغــاز شــده بــا جنایــات حکومتــی، زمینــه تضعیــف 

شــدیددین ویــا حاشــیه ای شــدن اســام فراهــم میشــود. آنهــا بــرآن شــدند تــا در نقــادی بــه شــیوه حکومــت، از آن فاصلــه گرفتــه و اســام را نجــات بخشــند. 

در رشایــط اســام حکومتــی وکاهــش نســبی نفــوذ رشیعتــی ونیــز نازائــی و بــن بســت اســام، دکــر رسوش بــا بهــره گیــری از برخــی از مفاهیــم فلســفه در 

غــرب و از جملــه اندیشــه کارل پوپــر بــه تبلیــغ اســام عرفانــی خــود پرداخــت. فیلســوف اســامی، رسوش، در رشایــط انتقــاد گســرده درجامعــه نســبت بــه 

جمهــوری اســامی و نیــز افزایــش روحیــه نقــد نســبت بــه خــود اســام و هنگامیکــه سســتی و فروریــزی اعتقــادات مذهبــی در جامعــه رشــد یافتــه، بــرای 

اینکــه دیــن جــان ســامل بــدر بــرد، نظریــه دیــن فربــه را مطــرح منــوده و اعــام داشــت کــه مخالــف سکوالریســم فلســفی، ولــی موافــق سکوالریســم سیاســی 

و دمکراســی دینــی اســت. در واقــع او ماننــد همفکــران دینــی اش در بطــن بحــران اعتقــادی بــه اســام، بــه قــدرت سیاســی موجــود ایــراد گرفتنــد کــه ایــن 

دســتگاه تفســیر و اســتفاده نابجــا از اســام منــوده و ایــن امــر منجــر بــه رضبــه خــوردن اســام گشــته اســت. تــاش اینــان بــرای نجــات اســام برپایــه انجــام 

برخــی اصاحــات دینــی بــود. آنهــا در توجیــه ایدئولوژیکــی خــود در بــن بســت قرارگرفتــه و بناگزیروبناچاربــا قــدرت متــام زردادخانــه تئوریــک وسیاســی خــود 

رابکارگرفتنــد. انقــاب فرهنگــی ایــن نوگرایــان دینــی از آغــاز انقــاب اســامی تــا امــروز، بارجــوع بــه اســام وارائــه تفاســیری متفــاوت وتــازه تــر وباالخــره 

باتعــرض بــه روشــنفکران الئیــک و خردگــرا ونابــاور تعریــف میشــود. 

ــان روشــنفکری ایــران را متشــکل  ــاره روشــنفکری« در دانشــگاه تهــران در ســال 1365، جری دکــررسوش در ســخرانی خــود تحــت عنــوان »درب  

از »نفــاق پیشــگان جبــون و زبونــی« میدانــد کــه بقــول وی »رساپــا جامــه الحــاد ونفــاق برتــن کــرده بودنــد و بــه همــه طعــن می زدنــد، حــال آنکــه خــود 

از همــه مطعون تــر بودنــد«. رسوش در ادامــه میگویــد: »روشــنفکری، علــی  االغلــب، در دیــار مــا برخــاف آنچــه در اروپــا گذشــت، بــا بی دینــی و سســت 

ــک  ــی[ و احمــد روحــی و افضــل املل ــرزا آقاخــان ]کرمان ــد. می ــه مارکسیســم منتهــی گردی ــب ب ــاری درآمیخــت و اغل ــد و ب ــا بی بن عقیدگــی آغــاز شــد و ب

بی دیــن بودنــد و ]محمــد علــی[ فروغــی سســت عقیــده ای عملــه ظلــم و ]صــادق[ هدایــت فرویدیســتی بورژوامنــش و ]علــی[ دشــتی هورسانــی فرومایــه 

بی اعتقــاد«.  و 

آرامــش دوســتداربعدها در زمســتان ســال 1375 نقــدی بــر قبــض و بســط تئوریــک عبدالکریــم رسوش در چشــم انــداز شــاره ی 17 انتشــار داد، کــه عنوانــش 

»نوســازی نادانــی بــرای نادانــی نوخــواه« بــود. در آن مقالــه نوشته اســت: »اگــر ســخنان وی را از عنــارص مخدوش شــده ی غربــی بزداییــم، چیــزی جــز جنــازه ی 

چنــد فقیــه، مفــر و متکلــم باقــی منی مانــد.«، روال و بیــان عبدالکریــم رسوش »موعظــه ی علمــی« اســت.

شورش آقای رسوش علیه ناباوران 
ــای سیاســی  ــرای بق ــراردارد وب ــط حساســی ق ــم. ایشــان در رشای ــاوران بگوئی ــا وناب ــک ه ــه الئی ــای رسوش نســبت ب ــای آق ــه ه ــن گفت از آخری  

وایدئولوژیــک خــود بــه دو ســواعراض دارد. از یکســو بــه خامنــه ای و طرفــداران او کــه اســام را در انحصــار خــود میداننــد وســتمگری میکننــد. درواقــع 

آقــای رسوش مبثابــه یــک شــخصیت فلســفی دینــی بــرای خــود رســالتی تاریخــی قائــل اســت و بــرای پرســتیژ و نفــوذ فکــری خــود تفســیری دیگــری طــرح 

ــن  ــا دی ــان را ب ــد آن ــا گفتــان دیگــری پیون ــدو ب ــده میشــوند را بســوی خــود جلــب کنن ــی کــه از تفســیر رســمی و حاکــم کن ــا بخصــوص جوانان ســاخته ت

نگهــدارد. ازســوی دگــر ایــن کنشــگران شــیعه، مبــارزه علیــه افــراد الئیــک وســکوالر و نیــز نابــاوران رادر نظــر داشــته وآنراســازماندهی میکننــد. آقــای رسوش 

در گفتــه »کــه دل بدســت کــان ابرویــی اســت کافرکیــش«، روشــنفکران الئیــک نابــاور نقــاد را بــا واژه افراد«لــوس آنجلســی« معرفــی کــرده و تــاش دارد 

آنهــا را حقیــر دانســته وبــا فرهنگــی کوتــه بینانــه بیانــگارد.  ایــن شــیوه پلمیــک و تعرضــی در نــزد رسوش تــازه نیســت، اودر پــی لــوث کــردن مطلــب اســت. 

اینکــه گروهــی از ایرانیــان مقیــم لــوس آنجلــس هســتند کــه شــیوه ناســزاگوئی را درپیــش گرفتــه انــد مــورد تائیــد ماهــم نیســت. امربرجســته امــروز برآمــد 

یــک مــوج انتقــادی بــزرگ ومتیــن در خــارج و ایــران علیــه اســام اســت وکنشــگران دینــی بشــدت از ایــن بابــت هــم نگراننــد و هــم عصبانــی میباشــند. 

همــه میداننــد پــس از انقــاب خوشــبختانه تعــداد بیشــاری نوشــته در نقــد اســام توســط روشــنفکران و دانشــگاهیان و مبــارزان ســکوالر نــگارش یافتــه و 

انتشــار پیــدا کــرده اســت. دههــا کتــاب در نقــد اســام و ایدئولــوژی دینــی از جانــب روشــنفکران فیلســوف و تاریخــدان و جامعــه شــناس و کنشــگر سیاســی 

ســکوالرمنترش شــده اســت. تعــداد بیشــاری ســخرانی و ســمینارو گفتارهــای تصویــری ســازماندهی و پخــش شــده اســت و پیــام هــای بیشــاری روزمــره در 

صفحــات فیــس بــوک ردوبــدل میشــوند. تلفیــق تکنولــوژی جدیــد بــا اقــدام هــای گوناگــون نــرش افــکار برعــت نقــد دیــن را جهانــی کــرده اســت و موانــع 

دوری جغرافیائــی و سانســور را شکســته اســت. نادیــده گرفــن ایــن نوشــته هــای بیشــار و عــدم پاســخ بــه ایــن انتقــاد هــای اساســی علیــه دیــن اســام، بیــان 

غرورناپســندیده دینــداران نوگــرا و نگرانــی آنهــا در واردن شــدن بــه یــک رونــد نقــد رودررو میباشــد. 

در این نوشته عبدالکریم رسوش چنین میگوید: »از یک سو فقیهان رسمی جمهوری »کافر«پرور ایران در صدور حکم ارتداد با یکدیکر مسابقه   

گذاشته اند واز سو ی دیگر  منکران در خوار داشت نام پاکان و پیامران و ناسزا گفن به آنان، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند. صف آرایئ حیرت انگیزی 

است. فقیهان به عمد و ارصار می کوشند تا نشان دهند که اگر بیش از این قدرت یابند، رسی را بر گردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری به جا نخواهند 
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نهاد. کافر کیشان نیز به صد زبان با هم میهنان خود می گویند که اگر از چنر استبداد بجهند، بی  تردید و بی دریغ، آزادی بدست آمده را رصف متسخر 

و تخفیف آموزگاران دین و آموزه های آنان خواهند کرد و پیش از آن که به صنعت و اقتصاد و سیاست برسند، به حساب دین داران خواهند رسید و 

با آنان و عقاید شان  تصفیه حساب خواهند کرد و ناظران به درستی در یافته اند که آینده را نه به دست فقیهان کافرخوار می توانند بسپارند و نه به 

 دست کافران مسلان خوار که رویه های زشت یک سکه منحوس اند:  اسام کشی  یا کفرکشی...

»روی سخن با  دین ستیزانی است که  بنام نقد اهانت ونفرت می پراکنند ورقم مغلطه بر دفر دانش میکشند ورس حق بر ورق شعبده   

ملحق می کنندو نفس کافری را عین روشنفکری و ترقی می انگارند وچهره ای کریه از آزادی می نگارند وپلیدی ها و زشتی ها را ببهانه حق و آزادی مجاز 

و مطاع می شارند.«

»رفتــار پــاره یــی از منکــران غربــت گزیــده ایرانــی ، امــا، نشــان میدهــد کــه نــه تنهــا دمــاغ دیالــوگ ندارنــد و شــیوه نقــد راســتین را نیاموخته   

انــد،  بلکــه در بی خــری و عقــب ماندگــی  از قافلــه  تاریــخ وعقانیــت، فقــط زبــان طعــن و متسخر شــان باز  و دراز اســت و به جــای آنکه از در دوســتی 

وآشــتی درآینــدو  دل اهــل ایــان را بــه دســت آورنــد و همدالنــه، کجی هــای اندیشــه آنــان را بــه غربــال نقد و منطــق بپاالیند وبــه دیالوگی متقــارن روی 

 خــوش نشــان دهنــد و خــودرا آمــاده شــنیدن نقــد و نظــر کننــد، بــه شــنعت زدن و خبــث گفــن رو می  آورند و از لــذت موهــوم آن بشاشــت می  اندوزند.« 

در گفتار آقای رسوش به چند نکته توجه کنید.  

یکــم آنکــه عبدالکریــم رسوش بــه جمهــوری اســامی طعنــه میزنــد کــه در کارش ناتــوان اســت وبناگزیــر »کافــر پــرور« اســت، از ایــن دیــدگاه   

کارنامــه جمهــوری اســامی منفــی اســت چــون مخالفــان اســام را گســرش میدهــد. شــگفتا ازچنیــن انتقــادی کــه در عــرص کنونــی، »کافرپــروری«  یــک 

مــاک منفــی قضــاوت ایــن حکومــت اســت.

دوم آنکــه ادبیــات اســامی آقــای رسوش ماننــد »کافــران« هیــچ فاصلــه ای بــا محکومیــت هــای قرآنــی نداشــته وبناگزیــر بــا بــار منفــی   

خــود، »کافــر« در ایــن نظــام مذهبــی قابــل طــرد اســت. چگونــه یــک فیلســوف دینــدار یــک واژه حــاد وجانبــدار و محکــوم کننــده آزادی اندیشــه را 

بــکار مــی بــرد وبازادعــا دارد کــه طرفــدار فکــر آزاد اســت؟ واژه کافــر معنــای مشــخص مذهبــی دارد، حــال چــرا ایشــان هــان را بکارمیگیرنــد؟ بطــور 

ــن نیســت. ــان دی ــان فلســفه، زب منطقــی زب

ســوم آنکــه اقــای رسوش میگویــد کافرکیشــان خواهــان آننــد تــا بحســاب دینــداران برســند. یعنــی هانگونــه کــه آیــت اللــه هــا و بنیادگرایــان   

خــون ریختنــد ســکوالرهای کافــر نیــز خواهــان بــه قتــل رســاندن و کشــتار دینــداران میباشــند. آقــای رسوش خــود میدانیــد کــه در طــول ایــن حکومــت 

اســامی هــزاران شــهروند ایرانــی بــا تفکــرات و ادیــان و بینــش هــای گوناگــون کشــتار شــدند و اغلــب آنــان بجــرم »جهــاد« و »کفــر« نابــود شــدند، 

حــال شــا بــا تهمــت پراکنــی و بــا قــدرت متــام میگوئیــد »کافــران« امــروزی چنیــن خواهنــد کــرد. ایــن قضــاوت شــا جــز اتهــام بــی پایــه و جــز یــک 

قضــاوت غیــر عادالنــه چیــز دیگــری نیســت. خشــونتی کــه در ایــن کام شاســت، بیســابفه و هولنــاک اســت.

ــای  ــد. آق ــل میکنن ــتی« عم ــدی وزش ــه »پلی ــد وب ــرت« می پراکنن ــت ونف ــد »اهان ــام نق ــران بن ــد کاف ــای رسوش میگوی ــه آق ــارم آنک چه  

رسوش کینــه شــا علیــه روشــنفکران الئیــک ونابــاور بیکــران اســت وبهمیــن خاطــر قضــاوت قهرآمیــز شــا هرگونــه وســواس روشــنفکری و 

ــا  ــرا م ــل ســاخته اســت. شــا ناراحــت هســتید زی ــادل تبدی ــر ع ــک قاضــی ســنگدل و غی ــه ی ــر شــا را ب ــن را مضمحــل ســاخته وبناگزی ــت متی دق

ــن  ــه دی ــا ب ــتید ت ــا هس ــکوت م ــان س ــا خواه ــم. ش ــرارداده ای ــود ق ــتور کار خ ــا را دردس ــن ش ــکار دی ــد آش ــتیم و نق ــه آزاد هس ــان اندیش خواه

ــات  ــا کل ــر ب ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــنفکری قرارنگی ــی روش ــورد بررس ــکافانه م ــا موش ــادی ش ــتگاه اعتق ــرد و دس ــورت نگی ــد ص ــا نق ــات ش و خراف

ــد. دوران خاموشــی ســپری  ــن« قلمــداد میکنی ــاور را »توهی ــک وناب ــد و ســخن منطقــی وعلمــی و پرجــرات روشــنفکران الئی ــه میکنی ســهمگین حمل

ــران ودر خــارج کشــور علیرغــم خفقــان 1400 ســاله، علیرغــم اتحــاد سانســور  ــد. در ای ــه انتقــاد هرچــه بیشــر توســعه مــی یاب شــده وامــروز روحی

ــم  ــز علیرغ ــیعه و نی ــنت ش ــدی و س ــام محم ــداران اس ــا طرف ــب ش ــگی از جان ــار و همیش ــارهای بیش ــد وفش ــم تهدی ــیخ، علیرغ ــاه و ش گسرش

ــده  ــن پدی ــت میگــردد. ای ــرای آزادی اندیشــه تقوی ــه شورشــی ب ــد و روحی ــی یاب ــد گســرش م ــرا و کرنشــگر، نق فشــاروائتاف سیاســیون مصلحــت گ

نقــد، امــری ســامل و رضوری اســت زیــرا تــاش دارد تــا خــودرااز زیــر بــار کمرشــکن و روح آزار توتالیتاریســم دینــی برهانــد. بواســطه ایــن دیــن، روح 

 جامعــه خســته اســت، نیــروی جامعــه فلــج اســت و هســتی مــا بیهــوش اســت. مــا نیازمنــد نقــد دیــن هســتیم تــا بتوانیــم روی پــای خــود بایســتیم. 

درخت دين!
در مصاحبــه دیگــری آقــای رسوش میگویــد: درخــت دیــن »بــر خــاف انتظــار میــوه تلخــی داد و در عــوض از اســتبداد ســکوالر بــه اســتبداد   

دینــی افتادیــم.« ، »روشــنفکران دینــی دیــن را یــک نیــروی عظیــم سیاســی در جامعــه مــی بیننــد و مــی گوینــد کــه اگــر بــا ایــن دیــن مــی شــد انقــاب 

کــرد، حــاال هــم مــی شــود بــا آن دمکراســی برقــرار کــرد.«، »رسوش دیــن را عاملــی کــه »برانــدازی شــونده نیســت« مــی خوانــد و معتقــد اســت نادیــده 

گرفــن نیــروی دیــن در یــک جامعــه دینــی، نهایــت غفلــت و سســت اندیشــی اســت: »آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه بدانیــم چنیــن نیرویــی وجــود 

دارد و بتوانیــم از آن اســتفاده بهینــه بکنیــم نــه ایــن کــه آن را نادیــده بگیریــم.« اواشــاره میکنــد کــه در مســیحیت اصاحــات شــد، امــا در اســام چنیــن 

اتفاقــی نیفتــاده اســت و مــا هنــوز با«دینــی مغــرور« روبــرو هســتیم کــه مــی خواهــد »همــه عرصــه هــای زندگــی آدمــی را فــرا بگیــرد و در همــه زمینــه 

هــا از اقتصــاد تــا علــوم انســانی، شــعور و امورحیاتــی، حــرف دارد و حــرف مــی زنــد.«، عبدالکریــم رسوش کار روشــنفکر، چــه دینــی و چــه غیردینــی آن 

را »پــل زدن میــان ســنت و تجــدد » مــی خوانــد: »روشــنفکر دینــی ایــن کار را بــه گــان مــن شــاید هــم بهــر انجــام مــی دهــد. چــرا کــه بهریــن عنــرص 

ســنت در بیــن مــا، هــان دیــن اســت. بــرای ایجــاد ایــن پــل ارتباطــی میــان ســنت و مدرنیتــه شــا بایــد ســنت را بشناســید دیــن را خــوب بشناســید و 

ایــن گلــه ای اســت کــه مــن از روشــنفکران الئیــک و ســکوالر کــرده ام.«
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ــه گشــادش  ــیپور آزادی را از دهان ــتانه ش ــده ایرانی گشــاده دس ــت گزی ــزان غرب ــن گری ــد: »دی ــر میگوی ــای دیگ ــای رسوش در ج و باالخــره آق  

ــد؟ مــن در  ــن کفــران می کنن ــم آزاد را چنی ــد و نعمــت زیســن در اقالی ــن آزادی را از آزادی پلشــتی ها و قــرآن ســوزی ها آغــاز کــرده ان ــد و متری می  نوازن

عجبــم کــه چــرا از اردوگاه »ســکوالر« ندایــی و صدایــی بــر منی خیــزد وچراازتاریــخ مغــرب زمیــن درس منیگیرنــد و همزبــان بــا مومنــان، بــر قبیلــه طاعنــان 

منی شــورند و بــه نصــح ناقدانــه ایشــان دهــان منی گشــایند؟ ســکوالرهابه دادســکوالریزم برســید! ایــن نفــرت فروشــی های تندروانــه، چهــره دیــن ســتیزانه 

ــر 1391 ( ــن 2012 - 06 تی ــی ســی ســه شــنبه 26 ژوئ ــی ب ــه ســکوالریزم خواهــد بخشــید و در فــردای موعــود کار بدســت همــه خواهــد داد.« )ب ب

در انتقاد به گفته های باال باختصار باید گفت:  

یکــم اینکــه اســتبداد محمــد رضاشــاهی ســکوالر نبــود و شــاه خــود مذهبــی بــود وبــا متــام قــوا از ســاخن مســجد و حــرم وحایــت از بخــش   

مهمــی از روحانیــون کوتاهــی نکــرد. اوهمیشــه وبرســمی تریــن وجــه شــیعه بــودن خــودرا مطــرح مینمــود و در قانــون اساســی ســلطنت اش موهبتــی الهــی 

بــود.

دوم اینکــه بطــور مســلم اســام و خمینیســم در گردبــاد انقــاب نقــش قاطــع ایفــا منودنــد، ولــی دلیلــی نیســت کــه ایــن مذهــب بــه برقــراری   

دمکراســی بیانجامــد. اســام هرگــز بــا دمکراســی خوانائــی نــدارد. اینکــه افــراد مســلان در راه دمکراســی تــاش کــرده و بعــد نیــز بکننــد شــکی نیســت، 

ولــی اینکــه تصــور شــود دیــن اســام بــا آیــات و مفاهیــم قرآنــی و شــیعه گــری خــود بتوانــد بــه آزادی انســان احــرام بگــذارد و دمکراســی بیــاورد، چنیــن 

امــری ناممکــن اســت. قــرآن دمکراســی نخواهــد آورد وشــا تفســیر خــودرا جــای قــرآن نگذاریــد. مــن از قــرآن و محتــوای اســارتگر آن میگویــم. ایــن دیــن 

بــر پایــه واقعیــت تاریخــی و اصــول خــود »مغــرور« اســت و همیشــه در پــی ســلطه گــری اســت. اینکــه کســانی بــا دیــن جدیــد خــود ســاخته  تفســیر 

جدیــد ارائــه کننــد ، ایــن امــر دیگــری اســت.

ســوم اینکــه بهریــن عنــرص ســنت مذهــب نیســت. اگــر ایــن ســنت بتاریــخ و فرهنــگ ورســوم ماایرانیــان ارتبــاط دارد، بهریــن آن فرهنــگ   

شــعری و جشــن هــای باســتانی وفرهنــگ عامیانــه و اســاطیر قهرمانــی ورســوم زیســت محیطــی و گرایــش هــای شــادی آفریــن تاریــخ و جامعــه ما میباشــند. 

اســام و شــیعه گــری پیوســته اغتشــاش در ذهــن را گســرش دادنــد و تــوان خردگرائــی را ناتــوان ویــا از کار انداختنــد. وقتــی ایــن فیلســوف دینــی دوبــاره 

ــان آنســت کــه او راه فیلســوفان را منــی پیایــد.   ــد، بی ــرای اســتقال شــهروند منیکن ــه ارابــه مذهــب مــی بنــدد وتاشــی ب مــارا ب

چهــارم اینکــه آقــای رسوش! روشــنفکران ســکوالر و الئیــک ونابــاور بطــور مســلم در زمینــه مبــارزه ضــد اســتبداد والیــت فقیــه باشــا دارای   

همســوئی میباشــند. واژگونــی اســتبداد کنونــی نتیجــه کارمشــرک همگانــی جامعــه اســت، ولــی در همیــن زمینــه هرهمســوئی بــر پایــه پذیــرش حکومــت 

الئیــک و مدیریــت عقانــی جامعــه بایــد باشــد ونــه بــا ابهامــات همیشــگی شــا کــه پیوســته بــرای مدیریــت جامعــه بنحــوی نقــب بســوی اســام خــود 

میزنید.)رجــوع شــود بــه نوشــته دیگــرم » پرســش از سیاســتمداران و روشــنفکران دینــی دربــاره حکومــت الئیــک«(  بعــاوه تاکیــد میکنــم مســئله مرکــزی 

تئوریــک و روشــنفکری بــرای روشــنفکران نابــاور و ســکوالر نقــد اســام و انتقــاد سیســتاتیک از خرافــات مذهبــی ســنگین موجــود در جامعــه اســت. شــا 

ایــن را منــی پســندید، ولــی شــا، شــائید و مــا، روشــنفکر ســکوالر و ناباورهســتیم. بطــور مســلم بخشــی از سیاســتمداران و روشــنفکران غیــر مذهبــی 

مصلحــت گــرا وسازشــگر از شــا حایــت خواهنــد کــرد هانگونــه کــه در زمــان انقــاب از آیــت اللــه خمینــی پشــتیبانی منودنــد، ولــی علیرغــم کارزار 

تبلیغاتــی شــا وفشــارهای گوناگــون شــا، مــوج اصلــی ســکوالرگرائی ونابــاوری در ادامــه خــط روشــنگری و نقــد دیــن اســت. نکتــه آخرآقــای رسوش بــا 

تجربــه چنــد ماقــات حضــوری بــا شــا، میدانــم کــه شــخص بســیار محــرم و متینــی هســتید، ولــی مــن خــود را دوبــاره بخوانیــد تــا متوجــه باشــید کــه کام 

شــا رساپــا توهیــن وناســزا بــه روشــنفکران ســکوالر و نابــاور اســت. مــا آزادی را از »آزادی پلشــتی و قــرآن ســوزی« منــی آغازیــم، مــا خواهــان نقــد مــداوم 

علیــه دیــن خرافــه و انتقــاد بــه روش توهیــن زننــده شــا میباشــیم و از ناســزاها و تهدیدهــا  منــی هراســیم. مانقــادان متیــن، بــا منطــق و بــا شــجاعت 

هســتیم و منــی خواهیــم اهــل تقیــه باشــیم زیــرا شــفافیت و رصاحــت بــه نفــع جامعــه اســت.

قداست دین
آقای علی افشاری،یکی دیگر از کنشگران جناح مذهبی نوگرا، مینویسد:   

»امــا در مقابــل جمعــی نيــز هســتند کــه بــه ضديــت بــا ديــن اســام کمــر بــر بســته انــد. بخشــی از آنهــا پيــش از انقــاب نيــز چنــن بــاور هايــی   

ــد. ــته ان ــران پيوس ــام از اي ــذف اس ــان ح ــه حامي ــاب ب ــس از انق ــی پ ــا برخ ــتند ام داش

در چنــن فضايــی اســت کــه برخــی از روشــنفکران الئيــک غــرت دينــی و حساســيت جمعــی از نوگرايــان و روشــنفکران دينــی و اساســا جامعــه متدينــن 

ايــران نســبت بــه عــدم توهــن بــه مقدســات شــيعه را بــر نتافتــه و در اشــکال گوناگــون بــه آن تاختــه انــد. دفــاع از آزادی توهــن و ارزش بخشــيدن بــه آن 

در قالــب عملــی رهايــی بخــش و اطــاق »يــاوه گويــی مقــدس« بــه مخالفــت بــا  توهــن بــه مقدســات، برخــورد هايــی بــوده اســت کــه از ســوی برخــی 

از روشــنفکران ابــراز شــده اســت.

هيــچ دينــی بــدون قداســت موضوعيــت نــدارد. بــر آمــدن اديــان در گــرو ارائــه و حفــظ بــاور هــای قدســی اســت. بنابرايــن نســبت بــه اصــل   

وجــود مقدســات در حــوزه ديــن ورزی منــی تــوان ايــراد گرفــت. بلکــه مــی تــوان بــر رس مصاديــق مقدســات بــه بحــث نشســت.

بنابرايــن روشــنفکران و متفکــران خــدا نابــاور و الئيــک شايســته اســت تــا ايــن الگــو را وجهــه همــت خــود قــرار دهنــد و از رهــرو انتقــاد و   

برخــورد چالشــی مســتند و محکــم فراينــد اصــاح دينــی در شــيعه را شــتاب بخشــند  وبــا پرســش هــای بنيــادی خــود زمينــه دگرگونــی آن در مســر اصيــل 

ــد.  ــاعد مناين ــانی را مس ــی انس ــاهراه ترق ــود و ش خ

»خــدا نابــاوران بــا شــکاکيت  طــرح پرســش هــای جــدی و نقــد برونــی و نــو گرايــان دينــی بــا ارائــه پاســخ هــای تــازه، برخــورد تاريخــی و نقــد   

ــاوران ايرانــی و »اهميــت« توجــه بــه الهيــات روشــن انديش در  داخلــی مــی تواننــد شــالوده الهيــات رهايــی بخــش در شــيعه را پــی افکننــد.« )»خداناب



گیتی مداری - 58

ــردا،1391/5/1( ــو ف ــرب«، رادی غ

ــه  ــه کل جامع ــود ب ــر خ ــل نظ ــی تحمی ــا درپ ــان گوی ــد. ایش ــت را الزم میدان ــظ قداس ــد وحف ــت میکن ــن صحب ــت دی ــاری از قداس ــای افش آق   

ــن درک  ــان از دی ــاوران نیســت واین ــرش ناب ــورد پذی ــاری م ــن معی ــد حــال آنکــه چنی ــاد دارن ــن اعتق ــودن دی ــه قدســی ب ــداران ب روشــنفکری میباشــد. دین

اجتاعــی دارنــد و برآننــد ماننــد هــر پدیــده دیگــری مــی تــوان دیــن را موشــکافانه مــورد بررســی قــرارداد و انتقــاد کــرد. ایشــان میگویــد بــه مقــدس بــودن 

دیــن ورزی منــی تــوان ایــراد گرفــت. ایــن حکــم از کجــا و برپایــه کــدام معیــار آزاد منشــانه تهیــه شــده اســت؟ مــا ارزیابــی داریــم کــه یکــی از عوامــل 

آســیب رســانی بــه جامعــه ایــران، اســام اســت و بنابرایــن بایــد بــه نقــد ایــن دیــن در عرصــه نظــری و عملــی ادامــه داد. حــال ایشــان میخواهنــد کــه بــه 

مقدســات شــیعه »توهیــن« نشــود ومبعنــای دیگــر انتقــاد نگــردد. مــا دربــاال توضیــح دادیــم کــه برابــر گرفــن نقــد بــا توهیــن در زمینــه فکــری یــک مغلطــه 

آشــکارغیرصادقانه اســت؛ بعــاوه کتــاب قــرآن و ســنت هــای شــیعه رسشــار از اعتقــادات غیــر خردمندانــه بــوده و خــرد انســان ایرانــی را کورکــرده و خاقیــت 

هــای آنــرا بســوی جامعــه متحــول و فکــر مــدرن مســدود کــرده اســت. 

در جــای دیگــر ایشــان از نابــاوران دینــی میخواهنــد تــا بــا طــرح پرســش زمینــه »مســیر اصیــل« و »شــالوده الهیــات رهائــی بخــش در شــیعه«   

پــی افکنــده شــود. ایشــان گویــا متوجــه حــرف نابــاوران نشــده واز آنــان کمــک مــی طلبــد. شــیعه مجموعــه ای از نــکات غلوشــده تاریــخ خانــدان علــی، 

کینــه تــوزی هــا و جــدال بــرای کســب قــدرت اســت. داســتان امــام علــی دامــاد پیامــر رسارس افســانه رسائــی و تحریفــات و غلوگوئــی اســت، امــام حســین 

ســمبل بــه بنــد کشــیدن روح ایرانــی اســت، امــام جــواد معلــوم نیســت کــه بــوده وبــه چــه کســی خدمــت فرمــوده اســت وامــام مهــدی نشــانگر پشــت 

کــردن کامــل بــه خــرد اســت. حــال مــا چطــوردر ایــن مســیربرای شــا گام برداریــم؟ مذهــب شــیعه نوگــران دینــی هرگــز بــرای جامعــه مــا رهائیبخــش نبــوده 

و برعکــس رمــق و تــوان جامعــه را گرفتــه و نگذاشــته تــا جامعــه بســوی منــش عقانــی و روحیــه علمــی و اخــاق ســامل انســانی حرکــت کنــد. شــیعه گــری 

ترمــز جامعــه بســمت جامعــه پیرشفتــه بــوده و پیوســته در مقابــل آزادی روحــی و فکــری قرارداشــته اســت.  نتیجــه افســانه ســازی کربــا کــه هیــچ ربطــی 

بــه تاریــخ رسزمیــن ایــران نداشــته، جــز خرافــه و اســارت روحــی میلیونهــا انســان نتیجــه دیگــری نداشــته اســت. ایــن شــیعه محصولــی ماننــد فدائیــان اســام 

و قتــل کــروی، وجــود هــزاران امامــزاده موهــوم،  تولیدهــزاران آخونــد و آیــت اللــه ودغلــکاری و حیلــه گــری، پــروردن آیــت اللــه خمینــی و اســتبداد 

والیــت مطلقــه فقیــه، صدهــا رســاله دینــی گمــراه کننــده و مــاه محــرم خــودآزاری هــا وایــن همــه کشــتار دوران جمهــوری اســامی، ببــار آورده اســت. 

بطــور مســلم بخشــی از دینــداران نوگــرا خواهنــد گفــت کــه تفســیر مــا از قــرآن و شــیعه گــری مــا  چیــز دیگــری اســت. روشــن اســت کــه تفاســیر   

گوناگــون از قــرآن و مذهــب شــیعه وجــود دارد، زیــرا در مناســبات اجتاعــی انســانها افــکار و عقایــد رامطابــق بینــش و منافــع و موقعیــت خــود تنظیــم 

میکننــد. ولــی بهرحــال مدرنریــن تفســیر هــم کــه باشــد از نظــر نقــد مــا نابــاوران، در اصــل قضیــه تغییــری منــی کنــد و پرداخــت نوگرایــان دینــی همــراه بــا 

خطــر ودربرابــر توســعه خردگرائــی اســت. پدیــده دیــن اســام در اشــکال گوناگــون خــود روندهــای روشــنفکری خردگــرا را یــا کنــد کــرده ویــا کاملــن نابــود 

منــوده اســت. نوگرائــی مســلانان درایــران علیرغــم اینکــه در پنجــاه ســاله اخیــر جابجائــی هائــی بوجــود آورده اســت و طرفــداران فناتیســم شــیعه را از 

وابســتگی ســنتی تــر بــه برداشــت هــای جدیــدی کشــانده اســت، ولــی جامعــه مــارا از مــدار وابســتگی ســنگین روحــی بــه ایــن دیــن دور نکــرده و برعکــس 

پیوندهــای وابســتگی جدیــدی تولیــد کــرده اســت. جامعــه مــا درجــا میزنــد. بایــن لحــاظ بایــد نقــد دیــن اســام و مذهــب شــیعه پیوســته در دســتورکار نقــد 

نظــری قرارداشــته باشــد. دلیــری، پشــتکار، دانــش و رسســختی در کاررا بایــد داشــت تــا خردگرائــی در جامعــه مــا تقویــت شــود. در رشایطــی کــه در جامعــه 

باوردینــی ســخت ریشــه دار اســت ومیــدان اجتاعــی را در انحصــار خــوددارد، نقــد خردگــرا درعرصــه دینــی یــک امــر حیاتــی اســت تــا فضائــی بــرای نفــس 

کشــیدن بــاز شــود.

قرآن وتوهین بدیگران
آیــا دیــن اســام بــه دیگــر اندیشــان و عقایــد افــراد احــرام گذاشــت؟ آنچــه کــه در آیــات قرآنــی مطــرح گشــته بطــور گســرده طــرد و محکــوم   

منــودن دیگــران اســت. حاکــان مذهبــی و نیزنوگرایــان دینــی پیوســته بــه ســکوالران و نابــاوران تهمــت »توهیــن« میزننــد، حــال آنکــه بایــد توجــه داشــت 

بســیاری از آیــات قرآنــی و ســخنان پیامــر تــا امامــان وتــا آیــت اللــه هــا و دینــداران نوگــرای امــروزی بــا توهیــن بدیگــران بشــدت آغشــته اســت. روشــنفکران 

نقــد علمــی و منطقــی منــوده ، بــه حقــوق شــخصی دیــن بــاوران گوناگــون احــرام گذاشــته و برآننــد کــه انتقــاد بــه آئیــن مذهبــی جــزو آزادی در زمینــه 

آزادی اندیشــه و حقــوق بــرش میباشــد. ولــی هنگامیکــه بــه محتــوای کتــاب پیامــر اســام نظــر مــی اندازیــد، خشــونت لفظــی بیــداد میکنــد. بــه همیــن 

ــا حقیقــت  ــد ت ــوده ان ــی رسکــوب و خشــونت ب ــا توتالیتاریســم خــود همیشــه در پ ــژه اســام ب ــا مســیحیت و بوی ــت ت ــار متامــی مذاهــب از یهودی اعتب

خــود را بــه زور و جــر بدیگــران تحمیــل کننــد. اســام شمشــیر و اجبــار در دینــداری را دردســتور اجرائــی کار خــود قــرارداد وآنجائــی کــه بنــدرت گفــت 

در دیــن اجبــاری نیســت بافاصلــه  نگرویــدن وعــدول از آنــرا بــه دوزخ حوالــه داد و متــام بــار عظیــم کلــات بیشــار خــود را روی جــر وفشــار توهیــن 

ــذي ينعــق مبــا ال يســمع إالّ دعــاء و  ــل الّ ــن كفــروا كمث ــل الّذي ــه 171: و مث ــاد داشــته باشــید: ســوره بقــره » آی ــی را بی ــای قرآن ــن پیامه ــرارداد. ای ــز ق آمی

ــان  ــی و آوازی نشــنود این ــد و او جــز بانگ ــوش او آواز کن ــه کســی در گ ــی اســت ک ــل حیوان ــران، مث ــل کاف ــون، »مث ــم ال يعقل ــي فه ــم عم ــداء صــّم بك ن

ــار مثــوى  ــأكل األنعــام و الّن ــا ســوره محمــد » آیــه 12: و الّذيــن كفــروا يتمتّعــون و يأكلــون كــا ت کراننــد ، الالننــد ، کوراننــد و هیــچ در منــی یابنــد.« وی

ــگاه آنهاســت.«.  ــش دوزخ جای ــام آت ــد و رسانج ــی خورن ــان م ــد و همچــون چهارپای ــی گیرن ــره م ــا به ــذر دنی ــاع زودگ ــران از مت ــه کاف ــی ک ــم، »در حال  له

بــا بررســی تاریــخ ادیــان هــر زمــان کــه مذهبــی هــا در راس قــدرت قــرار گرفتنــد، هرگونــه چالش کشــیدن مذهــب و اعتقــادات مذهبی را بشــدت   

رسکــوب کردنــد. ادیــان که در پاســخگویی به ســواالت خردمندان همیشــه عاجــز بودند، مجازات را بعنوان ســاده ترین راه بــرای دفاع از اعتقــادات جزمگرایانه 

مذهبــی انتخــاب کردنــد. رابــرت گریــن »بــاب« اینگرســول )1899 - 1833( ســخنور دوران طایــی آمریــکا و مدافــع شــک گرایــی در همیــن زمینــه گفته اســت: 

»کفرگویــی اتهامــی اســت کــه روحانیــون بــرای دفــاع از اعتقــادات مذهبــی کــه توانایی مراقبــت از خــود را ندارند، ابــداع کردنــد.« او میگوید مذهبیــون زمانی 
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کــه از پاســخ در برابــر پرســش خــردورزان عاجــز مــی باشــند یــا به زور متوســل شــده و آنها را مجــازات می کننــد و در جایگاهی که قــدرت در اختیــار ندارند به 

 روشــی بزدالنــه فریــاد رس مــی دهنــد کــه بــه »ایــان و اعتقــادات« آنهــا توهیــن مــی شــود تــا شــاید بــا ایــن روش، روشــنفکران منتقــد را بــه ســکوت بازدارنــد.

در مقابــل هیاهــوی دینــداران ســکوت منیتــوان کــردو برعکــس بــا متامــی تــوان بــا اســتفاده از علــم و منطــق عقلــی کــه تنهــا ابــزار راهگشــای   

مــا انســان هاســت، میتــوان پــرده از خرافــات و هجویــات مذهبــی برداشــت. تــوان ونیــروی تاریخــی مــا بــه لحــاظ مذهــب اســام  ویــران گردیــد، ایــران بــا 

اســام باخــت زیــرا ایــن دیــن و بــا مذهــب شــیعه اش انســانها را فرســوده منــود و ذهــن آنــان را از خرافــات ویرانگــر انباشــت، جوانــان مــارا از دانــش آمــوزی 

همــه جانبــه و گســرده بــاز داشــت، دخــران وزنــان ایرانــی را از کســب حقــوق همــه جانبــه جلوگیــری منــود، و بــا اتحــاد بــا اســتبداد تاریخــی و بــا فرهنــگ 

مردســاالری ســنگین در جامعــه و در بســرهجوم هــای مکــرر تاریخــی، تــوان فکــری را محــدود منــود ویــا نابــود ســاخت.

مقاله هفتم: مدرنیته ناقص و زیانباری اسالم در ایران
آیــا ایــران بــه مدرنیتــه نیازمنــد اســت؟ تــاش بــرای مدرنیتــه از زمــان مرشوطــه آغــاز شــد و نــاکام باقــی مانــد. رابطــه مــا بــا مدرنیتــه در متــدن   

غــرب چگونــه قابــل تعریــف اســت؟ آیــا امــروز دسرســی بــه مدرنیتــه در جامعــه مــا کــاکان یــک چالــش اساســی و الزم اســت؟ بنظــر میرســد کار بــزرگ 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــه بای مدرنیت

مدرنیته چیست
مدرنیتــه فلســفی مبعنــای شــیوه جدیــد در فکــر کــردن و همچنیــن مبعنــای تغییــر در سلســله مراتــب ارزشهاســت. ایــن دوران مدرنیتــه بیــان   

ــا اســت و ســده هفدهــم و هیجدهــم دوران  ــم اســت. ســده پانزدهــم و شــانزدهم دوران رنســانس در اروپ ــروزی عقــل و دوره انکشــاف تکنیــک و عل پی

مدرنیتــه و فکــر جدیــد اســت. در طــی ایــن ســده هــا نظــام اتوریتــه و ســنت هــا تغییــر میکنــد و دیــن جایــگاه مســلط و تقــدس نامحــدود خــود را از دســت 

میدهــد. از ایــن پــس در یــک رونــد آرام و طوالنــی، خرافــه و دیــن بــه حــوزه شــخصی رانــده میشــوند و بنابرایــن دگــم هــای ایــان از حــوزه اندیشــه خــارج 

میشــوند. روشــن اســت کــه مــا از یــک چرخــش و یــک رونــد پیچیــده و متضــاد صحبــت میکنیــم. گذشــته در ذهــن ادامــه دارد و واکنــش هــای باورمنــد 

روانــی موجودنــد. بــا ایــن حــال جامعــه از قــرون وســطی دور میشــود و تحــوالت صنعتــی و روانــی و جامعــه شناســانه از ســده هیجدهــم بــا قــدرت بــه 

ســده بیســتم کشــیده میشــوند. 

چگونــه ذهنیــت ســنتی جامعــه مشــخص میشــود؟ در ایــن ذهنیــت ایــان در برابــر عقــل اســت، روایــات دینــی رفتــار انســان را تعییــن میکنــد،   

اعتقــاد بــه تقدیــر و خواســت آفریــدگار بــر همــه جهــان تســلط دارد، رسنوشــت فــرد توســط کلیســا تنظیــم میشــود، فــرد در جســتجوی خــدا، بــه دعــا و نــذر 

و بــاور بــه جهنــم و بهشــت و قیامــت مــی پــردازد. انســان بــه قــدرت و هوشــمندی خــود بــی توجــه اســت و در انتظــار نیرویــی از بیــرون اســت. دوران 

ــزل را در ذهــن جــاری مــی ســازد. ــد و تزل ــزد و تردی ــد بهــم میری روشــنگری ایــن ســپهر ایانــی و باورمن

رنــه دکارت در دوران رنســانس ظهــور میکنــد ولــی در مدرنیتــه معنــای واقعــی خــود را مــی یابــد و راهنــای جهــان حاظــر اســت. الیبنیتــس   

و کانــت و هــگل بــه اهمیــت ســاختاری فلســفه دکارت در مدرنیتــه اعــراف میکننــد. دکارت تردیــد فلســفی را رایــج میکنــد و میگویــد: مــن می توانــم در 

ــی و از  ــردن مــن امــری اســت یقین ــن شــک ک ــدی داشــته باشــم؛ بنابرای ــم تردی ــم، منی توان ــه شــک می کن ــت ک ــن واقعی ــا در ای ــم، ام ــز شــک کن همــه چی

آنجــا کــه شــک، یــک نحــوه از حــاالت اندیشــه و فکــر اســت، پــس واقعیــت ایــن اســت کــه مــن می اندیشــم. چــون شــک می کنــم، پــس فکــر دارم و چــون 

ــم.   ــه می اندیش ــتم ک ــی هس ــس کس ــم، پ می اندیش

در ســبک کار رنــه دکارت تاکیــد بــر عقــل و تاکیــد بــه قــدرت انســان اســت. عقــل وســیله زندگــی اســت و چــون انســان دارای عقــل اســت پــس   

میتــوان اســتدالل کــرد و قواعــد عقانــی را درک منــود. در جامعــه مــدرن انســان دارای ســوبژکتیویته اســت و شــخصیت انســانی بــا ارزش خــود در جامعــه 

پیــروز میشــود. عقــل را روشــنفکران اخــراع نکــرده انــد بلکــه نتیجــه عملکــرد مغــز اســت. ولــی در پیــش از ایــن دوران عقــل در خدمــت دیــن بــوده اســت و 

از دیــن  تبعیــت میکــرده اســت. ولــی راسیونالیســم متولــد میشــود و ایــن امــر شــادمانی بزرگــی بــرای جامعــه بوجــود میــاورد و انــرژی روشــنفکری را تقویــت 

میکنــد و جهــش تولیــد مــی کنــد. 

مدرنیتــه مبعنــای پدیــده تــازه و رفتــار تــازه اســت، نوعــی انقــاب در منــش اســت، نوعــی انقــاب روشــنفکرانه اســت. فیلســوفان و متفکــران   

بطــور اشــکار بــا اســتبداد و دیــن درگیــر مــی شــوند، بــه اشــاعه دانــش مــی پردازنــد و در ســده هیجدهــم بــه نوشــن آنســیکلوپدی اقــدام مــی کننــد تــا 

دانــش و منطــق و عقانیــت ســامانیافتگی یابــد و واژه هــا و مقولــه هــای هــری و تکنیکــی و علمــی و فلســفی دســته بنــدی شــده و انتشــار پیــدا کنــد. 

ــان الک،  ــس، ج ــاس هاب ــه دکارت، توم ــد. رن ــی کنن ــازی م ــته ب ــش برجس ــیکلوپدی نق ــش آنس ــه و پخ ــر در تهی ــدرو و ول ــر و دی ــد داالم ــوفانی مانن فیلس

بــاروخ اســپینوزا، ویلهــم الیبنیتــس، داویــد هیــوم و مونتســکیو بــه تنظیــم فکــر ســاختاری خــود مــی پردازنــد. ریاضیــات و فیزیــک و اخرشناســی و علــوم 

طبیعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ایــن فکــر بنوبــه خــود، عقــل و تجربــه را تقویــت مــی کنــد. در ایــن رشایــط وحــی و ایــان و بــاور دینــی مبثابــه معیــار 

بیانگــر  علمــی  و  فرهنگــی  تــاش  ایــن  اساسی حقیقت افول می کند. خودمختاری عقل و خردگرایی وسیله اصلی اندیشه مدرن میشود.    

برآمــد دانــش روشــنگرانه در برابــر اعتقــاد دینــی و کلیســایی اســت. تاشــی اســت تــا تصویــر جدیــدی از جهــان و الگــوی جدیــدی از زندگــی داده شــود. 

زمیــن از مرکزیــت مــی افتــد و کپرنیــک پیــروز مــی شــود. زندگــی اقتصــادی و اجتاعــی و سیاســی دگرگــون میشــود. فئودالیســم عقــب نشــینی مــی کنــد و 

رسمایــه داری توســعه مــی یابــد. در چنیــن بســری آزادی وجــدان کــه بــا لوتــر بــه حرکــت افتــاده، بــه اتوریتــه کلیســا رضبــه وارد ســاخته و دیگــر اندیشــی 
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و »دینــی نیاندیشــی« بــا فیلســوفان تقویــت مــی شــود. در عرصــه فلســفی انســان خردمنــد و خودمختــار متولــد مــی شــود. انســانها در زندگــی خــود 

مداخلــه مــی کننــد و تصمیــم مــی گیرنــد. حقیقــت جوئــی در ایــن جامعــه دیگــر بــه خــدا متصــل منــی شــود و از ایــن پــس بــه اراده و خواســت خدایــی 

وابســته نیســت. حقیقــت بــا علــم و تجربــه  و عقــل بدســت مــی آیــد. ارزش هــا از مقــام آســانی و الهــی بــه ارزش هــای زمینــی و انســانی گرایــش مــی 

یابنــد. دنیــا دیگــر یــک پدیــده عجیــب و رازآلــود نیســت بلکــه واقعیــت قابــل ملــس اســت و بــا شــیوه علمــی و تجربــی و عقــل مــی تــوان در آن مداخلــه 

منــود. طبیعــت و جســم انســان قابــل آزمایــش و درک هســتند. 

گسرتش مدرنیته و پروژه های تازه
جامعــه بــه بســر آزمایــش و پــروژه تبدیــل مــی شــود و بــا مهندســان دنیــای جدیــد پــروژه هــای مــدرن پرداختــه مــی شــوند. کپرنیــک و   

کپلــر و نیوتــون و گالیلــه تــاش مــی کننــد تــا جهــان و هــدف آن را بفهمنــد. هــدف پــروژه مــدرن عبــارت از آزاد ســازی انســان از طریــق هــر و تکنیــک 

و ایجــاد ترقــی و پیرشفــت در زندگــی انســانی اســت. رونــد ترقــی آزاد کننــده مــی گــردد. نیوتــون گفــت زمیــن نــه تنهــا گــرد اســت بلکــه بــدور خورشــید 

مــی گــردد. در قــرن هفدهــم گالیلــه کهکشــان راه شــیری را کشــف کــرد و ســطح کــره مــاه را شــناخت و اســحاق نیوتــن نــور را شــناخت و گرانــش 

عمومــی را کشــف منــود. فلســفه ســده هیجدهــم بــا اتــکا بــه نوآوریهــای هــری و علمــی دوران رنســانس بــه انقــاب در مفاهیــم فلســفی دســت مــی 

زنــد. ژان ژاک روســو کــه از دیــن مســیحیت متنفــر بــود، در پــی متاثــر منــودن مســئوالن دولتــی عمــل کــرد و از قــرارداد اجتاعــی صحبــت مــی کنــد. 

ولــر اندیشــه آزاد و آزادی بیــان را مطــرح مــی کنــد و او در هنگامیکــه هنــوز جدایــی دولــت و کلیســا مطــرح نیســت، بــه انتقــاد از دیــن پرداختــه و 

همچــون یــک شــهروند خواهــان دور انداخــن نرشیــات تبلیغــی کلیســا مــی شــود و معتقــد اســت تبلیغــات دینــی در پــی ایجــاد جنــگ داخلــی هســتند. 

ولــر میگویــد نخبــگان مســئول نبایــد در امــوری چــون ختنــه و غســل تعمیــد و کلیســای مســیح و کعبــه و مریــم مقــدس مداخلــه بکننــد و بهــر اســت 

کــه آنهــا کتابهــای نویســندگانی ماننــد سیســرون و مونتنــی و دوالفونــن را بخواننــد.

انقــاب 1789 فرانســه نــه تنهــا محصــول ســقوط ارزشــهای سیاســی و دینــی کهنــه اســت بلکــه بعــاوه خــود منشــا دگرگونــی هــای بــزرگ در   

اروپــا مــی باشــد. انتشــار »اعامیــه حقــوق بــرش و شــهروند« در 26 اوت 1789 برابــری انســانها و آزادی شــهروندان را اصــول جامعــه نویــن قــرار داد. 

بــه گیوتیــن ســپردن لوئــی شــانزدهم در معنــای ســمبولیک خــود، آغــاز نظــام سیاســی جمهــوری و فکــر تــازه در ذهــن اروپایــی در بــاره قــدرت سیاســی 

اســت. 

در قــرن نوزدهــم »جــان اســتوارت میــل« افــکار فلســفه و اقتصــاد لیرالــی را گســرش مــی دهــد، الکســی توکویــل فیلســوف و مــورخ بــا   

پــروژه خــود تحــوالت فکــری دمکراتیــک را توســعه مــی دهــد، آدام اســمیث اقتصــاد کاســیک را پایــه گــذاری میکنــد و شــارل دارویــن زیســت شناســی 

را متحــول ســاخته و تئــوری فرگشــت را ارائــه مــی منایــد. بــا دارویــن اعتقــاد بــه افســانه آفرینــش در تــورات و انجیــل و قــرآن، بطــور جــدی بــه تردیــد 

کشــیده مــی شــود. 

دامنــه مدرنیتــه بــه ســده بیســتم کشــیده میشــود و در ایــن مرحلــه تکنیــک مــدرن و اقتصــاد مــدرن و هــر مــدرن و جنگهــای مــدرن و   

انســان مــدرن زائیــده مــی شــوند. در ایــن دوران پرســش هــا و نگرانــی هــای جدیــد تولیــد مــی شــود. بقــول برترانــد راســل: تئولــوژی غایــب اســت و 

از ایــن پــس منشــا انســان و رشــد او، امیدهــا و نگرانــی هــای او، باالخــره هیجانــات و باورهــای او، ناشــی از پیوســتگی امتهــای اتفاقــی اســت و فلســفه 

بــرای مانــدگاری خــود بایــد ایــن مطالــب را بــه بحــث بگذارد.)رجــوع شــود بــه »چــرا مــن مســیحی نیســتم؟« 1957(. نگــرش برترانــد راســل از یــک 

جابجایــی صحبــت میکنــد. از پارادایــم کهنــه بــه پارادایــم مدرنیتــه وارد مــی شــویم. ایــن مدرنیتــه بــا تناقضــات خــود بــه ســده شــگرف بیســتم مــی 

رســد. انســان مــدرن بــه ســلطه مــی رســد و بــر طبیعــت و صنعــت و زندگــی خــود غلبــه مــی کنــد. انســان از تصــورات و باورهــای پیشــین و دینــی 

خالــی نشــده ولــی هســتی او ســکوالر گشــته اســت. ایــن ســده هــم اوج راسیونالیســم و قــدرت خاقیــت انســان اســت و هــم تنگناهــای ناشــی از بینــش 

یکجانبــه عریــان مــی شــود. پیــروزی صنعــت و اقتصــاد و اندیویدوالیســم همزمــان بــا جنــگ و نازیســم و استالینیســم و مبــب اتــم اســت. ایــن پدیــده 

هــای زشــت، مدرنیتــه را کهنــه منــی کنــد بلکــه مدرنیتــه نیازمنــد انتقــاد و تحــول در نگــرش اســت. در جهــان مــا قــدرت مدرنیتــه و سیاســت مدرنیتــه 

کــاکان راهگشــای خــروج از تاریکــی هــا مــی باشــد. 

مدرنیته در جامعه های دیگر
مدرنیتــه زندگــی سیاســی را متحــول مــی کنــد، بــاور دینــی را بــه شــک گرایــی ســوق مــی دهــد و میــان حقــوق و قــدرت پیونــد برقــرار مــی   

کنــد. در ایــن رشایــط توســعه حــق فــردی و حقــوق شــهروندی قــدرت مطلقــه دینــی و اســتبداد را متزلــزل ســاخته، خشــونت و خــودرسی را پــس زده و 

دمکراســی را همــوار مــی کنــد. مدرنیتــه زندگــی سیاســی و اجتاعــی و شــخصی را دگرگــون مــی کنــد. مدرنیتــه نظــام حقوقــی و نظــام ارزشــی و نظــام 

سیاســی را متحــول مــی منایــد. 

پروژه سده هیجدهم فلسفه روشنایی است که در موارد زیر خاصه میشود:

مبارزه علیه تاریک اندیشی دینی و خرافه گرایی و سلطه دستگاه کلیسا، یک پروژه بزرگ روشنفکری است.

جامعه از تقدیرگرایی و تقدس گرایی دور می شود و تردید گرایی در جامعه  و در اذهان توسعه می یابد.

فکر سیاسی به سوی یک قرار داد اجتاعی متحول می شود و بردباری و آزادی و نفی استبداد به خواست رشدیابنده تبدیل می گردد. 

اندیشه در راستای شکوه و ترقی روح انسانی و توجه به اعتای دانش و تکنیک، جامعه را فرامی گیرد.  

نــوآوری هــای فلســفی و علمــی ســده هیجدهــم اثــرات اقتصــادی و بازرگانــی و تکنیکــی و اجتاعــی بزرگــی در ســده نــوزده بوجــود مــی آورد. انقــاب 
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صنعتــی و ماشینیســم و اقتصــاد رسمایــه داری چهــره جامعــه را تغییــر میدهــد و روابــط اجتاعــی را تــکان میدهــد. در ســده بیســت میــادی جهــان 

غــرب تجلــی یــک مدرنیزاســیون بــزرگ اســت و بافــت طبقاتــی و عملکــرد روانــی و سلســله مراتــب ارزشــها مبیــزان بیســابقه ای متحــول شــده اســت. 

در ایــن رشایــط باورهــای دینــی و رفتارهــای تقدســگرا نســبت بــه کلیســا، بیــش از پیــش بــا رسعــت ریــزش مــی کننــد. بگفتــه ژان بودریــار فیلســوف و 

جامعــه شــناس فرانســوی، رشــد بیســابقه علــوم و تکنیــک، توســعه عقانــی پیاپــی وســایل تولیــد، مدیریــت و ســازماندهی آنهــا، بیانگــر مدرنیتــه ای اســت 

کــه بــارآوری نشــانه برجســته آنســت: شــدت کار انســانی و تســلط بــر طبیعــت، فصــل مشــرک ملــت هــای مــدرن میباشــد. از نظــر بودریــار مدرنیتــه 

شــیوه متدنــی اســت کــه بــا ســنت مخالــف اســت و در گوناگونــی جغرافیایــی و منادهــا و ســمبولها، خواهــان نوعــی هاهنگــی مــی باشــد. ایــن مدرنیتــه 

دربرگیرنــده دولــت مــدرن، تکنیــک مــدرن، موســیقی و نقاشــی مــدرن، اخاقیــات و افــکار مــدرن مــی باشــد و در یــک کام یــک فرهنــگ عمومــی اســت. 

مدرنیتــه در تاریــخ غــرب متولــد مــی شــود ولــی مبعنــای پایــان یافــن همــه جوانــب دینــی و رفتــاری و فرهنگــی پیشــین نیســت ولــی بهرحــال مدرنیتــه 

ــه  ــد بلکــه ب ــه در غــرب محــدود منان ــد آورده اســت. مدرنیت ــدی پدی ــم ســاختاری، شــخصیت انســانی جدی ــار اقتصــاد راســیونل و  صنعــت و عل باعتب

کشــورهای دیگــر در شــکل ویــژه ایــی بــروز یافــت. مدرنیتــه در کشــورهای دیگــر اغلــب فاقــد ریشــه تاریخــی بــود ولــی بشــکل مــادی و تکنیکــی خــود 

را بــروز میــداد. در کشــورهایی کــه دارای ســاختار ســنتی بــوده و وزنــه مذهــب در آنهــا ســنگین اســت، مدرنیتــه بشــکل نوعــی مدرنیزاســیون صنعتــی 

و بــازار مرصفــی خــود را نشــان مــی دهــد. در چنیــن حالتــی تناقضــات و تنــش هــا بصــورت حادتــری را خــود را نشــان مــی دهــد. در ایــن کشــورها 

ماننــد ایــران، مدرنیتــه در اعــاق نرفتــه بلکــه تاثیــر آن در عرصــه سیاســی و فرهنگــی تنــد و پررنــگ اســت و حالــت بحرانــی بخــود مــی گیــرد. در ایــن 

رشایــط گاه بدلیــل سیســتم پولــی و اقتصــاد بــازار و نقــش رســانه هــای جدیــد، نظــام موجــود از تعــادل اقتصــادی و تولیــدی خــود خــارج شــده، واکنــش 

هــای اجتاعــی تنــد بوجــود آورده و الگــوی اداری و سیاســی ســنتی را بــه بوروکراســی زمخــت و فاقــد شایســتگی تبدیــل مــی کنــد. کشــورهایی کــه 

بطــور تاریخــی از رونــد سکوالریزاســیون محــروم بــوده منــی تواننــد بــا رسعــت و بــا هاهنگــی و تعــادل بــه ســوی کســب مدرنیتــه حرکــت کننــد. اغلــب 

نخبــگان و روشــنفکران ایــن کشــورها فاقــد روان و فکــر ســکوالر هســتند و دارای التقــاط متایــل بــه دیــن و ســنت هــا مــی باشــند. روشــنفکرانی نیــز 

هســتند کــه توانایــی همراهــی بــا مدرنیتــه را دارنــد ولــی آنهــا بــا وظایــف بســیار ســنگین روبــرو بــوده و بــا مخالفــت قــدرت سیاســی و قــدرت دیــن و 

واکنــش کهنــه اجتــاع  درگیــر مــی باشــند. 

 مدرنیته در ایران
ــش  ــان مرشوطــه، گرای ــران در زم ــت. در ای ــش رف ــه پی ــه و کشــور ب ــوی مدرنســازی جامع ــی قاجــار و دوران رضــا شــاه پهل در دوران پایان  

بــه قانونگرایــی و مخالفــت بــا مذهــب و آخوندیســم خــود را نشــان مــی دهــد. در چنیــن بســری، افــکار میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده، میــرزا آقاخــان 

کرمانــی، میــرزا ملکــم خــان، مبــارزه علیــه خرافــه هــای اســامی و اســتقبال از قانونگرایــی و اصــاح را توســعه مــی یابــد. در مــرداد 1285 خورشــیدی 

مجلــس شــورای ملــی بــر پایــه اولیــن قانــون اساســی ایــران و بــا فرمــان مظفرالدیــن شــاه بپــا گشــت. در ایــن دوران جدیــد نهادهایــی ماننــد دارالفنــون و 

مدرســه هــای رشــدیه و شــوکتیه و ارفــع الدولــه و ســعادت بوشــهر و الــرز، بــه ســبک مــدرن و جــدای از مکتــب خانــه هــای ســنتی رشوع بــکار کردنــد. 

ایــن رونــد بــا طــرح ایجــاد دانشــگاه تهــران در هشــتم خــرداد مــاه 1313 بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید. ســاختان راه آهــن رسارسی ایــران 

در اســفند 1305 زمــان رضــا شــاه آغــاز شــد و ایــن پــروژه، بنــدر شــاهپور کنــار خلیــج فــارس را بــه بنــدر شــاه در ســاحل دریــای مازنــدران پیونــد داد. 

مدیریــت بانکــی تــازه در شــهریور 1307 بــا بانــک ملــی ایــران در تهــران آغــاز شــد. کارخانــه بــرق در ســال 1317 در تهــران بــه کار افتــاد. در ســال 1800 

میــادی ســفارت انگلســتان در تهــران آغــاز بــکار میکنــد، ســفارت روســیه در ســال 1814 میــادی فعالیــت خــود را رشوع میکنــد و در اكتــر 1821 میــادی 

فتحعلی شــاه بطــور رســمی دســتور تأســيس وزارت امــور خارجــه ايــران را صــادر كــرد. 

محمدعلــی فروغــی کــه در 1254 متولــد شــده بــود بــه یــک روشــنفکر و ادیــب و تجددخــواه و فیلســوف تبدیــل مــی گــردد و نخســتین   

کتــاب فلســفی در بــاره فلســفه غــرب را مــی نویســد و جلــد نخســت »ســیر حکمــت در اروپــا« در 1310 در تهــران منتــرش میشــود و کشــف حجــاب 

اجبــاری در دوران دومیــن دوره نخســت وزیــری او بوقــوع مــی پیونــدد. فروغــی در پخــش افــکار روشــنایی بســیار فعــال اســت. بــا فروغــی اســت کــه 

اندیشــه مونتســکیو در ایــران گســرده میگــردد. فروغــی بــر جدایــی ســه قــوه در دولــت مــدرن تاکیــد داشــت و مدافــع اندیشــه لیرالیســم فلســفی 

و سیاســی بــود. فروغــی در مقدمــه کتــاب پــل بــوگار، در حایــت از اقتصــاد مــدرن مینویســد: »اگــر انســان ها در امــور ثروتــی آزادی داشــته باشــند 

برحســب رصفــه شــخصی و مســئوولیتی کــه در کار خــود دارنــد موجــب پیرشفــت امــور خواهنــد شــد. امــا در صورتــی کــه ایــن امــور بــه دولــت واگــذار 

شــود بــه علــت بی تفاوتــی و تعلــل و تانــی موجــود در دســتگاه دولتــی، پیرشفتــی در کارهــا صــورت نخواهــد گرفــت.«، )اصــول علــم ثــروت ملــل یعنــی 

اکونومــی پلتیــک(. تفکــر فروغــی بیانگــر گرایــش بــه مدرنیتــه در جامعــه ماســت. ایــن نــوع تفکــر بــا اقداماتــی ماننــد نوســازی ارتــش ایــران، برقــراری 

رادیــو ایــران، خرگــزاری پــارس، فــرودگاه تهــران، مــوزه ایــران باســتان، کتابخانــه ملــی ایــران، جلوهایــی از سکوالریزاســیوان جامعــه و گرایــش بــه مدرنیتــه 

اســت. 

ایــن گرایــش هــا نســبت بــه هیــوالی دیــن و خرافــه و ســنت از توانایــی الزم برخــوردار نیســت. فکــر مــدرن وارد جامعــه شــده اســت ولــی بنیــاد جامعــه 

بــر اعتقــاد اســامی و شــیعه گــری و تقــدس دینــی و مناســبات رازآمیــز میــان روان اجتاعــی و دیــن مســتقر اســت. مدرنیتــه بــه تربیــت جامعــه تبدیــل 

منــی شــود و در بخــش نازکــی از جامعــه جلــوه گــری مــی کنــد. در دوران پهلــوی مدرنیتــه فلســفی و سیاســی صــورت نگرفــت. مدرنیزاســیون اداری و 

شــهری و صنعتــی و ارضــی انجــام شــد. مناســبات کهنــه در روســتا و خانــواده و مدرســه جابجــا شــدند و الیــه هــای شــهری و روشــنفکری جدیــدی بوجــود 

آمــد. امــا مدرنیتــه فلســفی و سیاســی و روانشناســانه صــورت نگرفــت و انســان بــه شــهروند خودمختــار و قانونگــرا تبدیــل نشــد. 

انقــاب اســامی عصیانــی علیــه جلــوه هــای مدرنیزاســیون و تغییــرات جدیــد بــود و بــا قــدرت بیســابقه خواهــان بازگشــت بــه منحــط تریــن   

مــدل سیاســی و فرهنگــی و اجتاعــی بــود. اســام یــک ایدئولــوژی اســتعاری و انحصــار طلبــی اســت. قــدرت سیاســی جدیــد از هــان ابتــدا خواهــان 
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بســن جامعــه و اســتمرار قــدرت مطلقــه دینــی بــود. در جامعــه تحقــق ایــن هــدف آســان نبــود. بــا اســتقرار نظــام والیــت فقیهــی مســتبد، بــا ذهنیــت 

دینــی و خرافــه گــری تــوده هــا، بــا اســتفاده از بودجــه هنکفــت دولتــی و نفــت، بــا رسکــوب متمرکــز و حــاد، بــا تبلیغــات ایدئولوژیــک حــاد علیــه غــرب، 

بــا حقنــه کــردن احــکام اســام و قــرآن و فقــه شــیعه، رژیــم بــه حکومــت چهــل ســاله ادامــه داد. ولــی بســن جامعــه و الگــوی آخونــدی خافــت علــی 

و حســین میــر نبــود. تحــول دوران پهلــوی و جهانــی شــدن مناســبات اقتصــادی و فرهنگــی و نقــش تکنولــوژی هــای ارتباطــی و شــبکه هــای اجتاعــی 

و تحــوالت روانــی و فکــری الیــه هــای متوســط مــدرن و زنــان  شــهری و دانشــجویان و الیــه هــای هرمنــد و روشــنفکر در جامعــه ایــران، ســیالیت و 

تغییــر فرهنگــی را ناگزیــر میســاخت. بدیــن ترتیــب جامعــه ایــران از دوگانگــی و تضــاد هویتــی مایــه میگرفــت. مکانیســم هــای کهنــه گــرا و ارتجاعــی 

و دینــی ســخت از یکســو و از ســوی دیگــر روندهــای مدرنیتــه گــرا و تــازه، در همزیســتی جــدال آمیــز قــرار مــی گرفتنــد. در متــام دوران چهــل ســاله 

جمهــوری اســامی، تضــاد حــاد میــان ســنت و رفتــار و پراتیــک ناشــی از آن از یکســو و از ســوی دیگــر مدرنیتــه و رفتــار و کنــش همخــوان آن، بطــرز 

عریــان و بــا تنــش وجــود دارد. جامعــه امــروز ایــران بــا هیــوالی دیــن زندگــی مــی کنــد و مدرنیتــه از عملکــرد فلســفی و اجتاعــی و سیاســی ســاختاری 

برخــوردار نیســت.  

کار ما: ادامه مدرنیته
جامعــه ایــران از مدرنیزاســیون وســیعی برخــوردار شــده ولــی از مدرنیتــه عمومیــت یافتــه بــدور اســت. جامعــه ایــران علیرغــم مدرنیزاســیون   

تکنولوژیکــی و ابــزاری، در مدرنیتــه سیاســی و فلســفی و فرهنگــی و روانــی اســتقرار نیافتــه اســت. مشــخصات ســنتی و دینــی جامعــه کجــا منایــان مــی 

ــد؟ ــد و سســت مــی کن ــه را کن ــد مدرنیت ــه رون شــود و چگون

یکــم، اســام و شــیعه گــری در طــول تاریــخ آســیب هــای ســنگینی بــر جامعــه و فرهنــگ و روان ایرانیــان وارد ســاخته اســت. امــروز بــار و   

وزنــه مذهــب و ســنت در جامعــه بســیار زیــاد اســت. در عرصــه اجتاعــی، خدابــاوری، امــام پرســتی، ســفره انداخــن، مراســم دعــا و قــران خوانــی، منــاز 

و روزه، زیــارت قبــور مذهبــی، رجــوع بــه دعــا نویــس و آخونــد، اتــکا بــه رســاله عمیلــه آیــت اللــه هــا و غیــره رایــج اســت و ذهنیــت بــه سکوالریســم 

اســتوار دســت نیافتــه اســت. گفتــه مــی شــود 42 درصــد جوانــان در کشــور منــاز می خواننــد و ســاالنه 28 میلیــون بــه زیــارت امــام رضــا میرونــد. اکریــت 

مــردم در زمــان دشــواری هــا علــی ابــن ابــی طالــب را طلــب مــی کننــد و بــرای رفــع مشــکل خــود نذرمــی کننــد. کام مــردم و بــار مفهومــی در گفتارهــای 

روزمــره دینــی اســت و تکــرار ســوگند بــه امــام و قــرآن، یــک پدیــده روانــی ناخــودآگاه و پاتولوژیــک مــی باشــد. در واقــع ســوبژکتیویته دینــی و تقــدس 

گــرا، حرکــت ذهــن و جامعــه را تنظیــم مــی کنــد و ایــن امــر در تناقــض بــا مدرنیتــه اســت. 

دوم، توتالیتاریســم سیاســی و دینــی مشــخصه بــارز قــدرت سیاســی اســت. اســتبداد دینــی ریشــه در قــرآن و خافــت پیامــر و تعبــد اســامی    

داشــته و بــا جــاه طلبــی هــای فــردی و فســادطلبی و تربیــت تاریخــی درهــم آمیختــه اســت. اســتبداد والیــت فقیهــی، نظــام قضائــی متکــی بــر رشیعــت، 

آمــوزش مذهبــی شــده مــدارس و دانشــگاه، اقتصــاد وابســته بــه نهادهــای مذهبــی و اتوریتــه هــای دینــی، مجموعــه ای را تشــکیل مــی دهــد کــه جــدا 

از دیــن و مراکــز تصمیــم هــای مذهبــی قابــل درک نیســت. در ایــن مجموعــه، دیــن فقــط ابــزار نیســت بلکــه بعــاوه مضمــون ســاز اســت. نهادهــای 

سیاســی ماننــد مجلــس و انتخابــات و ســه قــوه بطــور کامــل از عملکــرد درســت ودمکراتیــک بــدور مــی باشــند. متامــی ایــن وضعیــت نامــرده در تناقــض 

بــا مدرنیتــه قــرار دارد زیــرا توســعه مدرنیتــه اقتصــاد بــازار و دانــش فزاینــده و سیاســت الئیــک و جمهــوری شــهروندانه مــی طلبــد.

ســوم، بیشــر نهادهــای موجــود در جامعــه از عملکــرد مدنــی و غیــر دینــی بــدور هســتند و تعــداد بیشــاری از ایــن نهادهــا بــا بودجــه   

کان دولــت دینــی فعالیــت دارنــد. ایــن نهادهــا زیــر مســئولیت یــک آخونــد یــا دینــدار متصــل بــه حکومــت و الیــه هــای مذهبــی قــرار دارنــد. در واقــع 

فســاد و دیــن و فریبــکاری دینــی و مداخلــه گــری دینــی و تبعیــض دینــی و قومــی و شــغلی، قراردادهــای اجتاعــی را منهــدم ســاخته و زنــان را بــی 

حقــوق ســاخته و جوانــان را نــا امیــد منــوده انــد. نبــود قراردادهــای قانومننــد اجتاعــی، نبــود آمــوزش آزاد شــده از مذهــب و نبــود برابــری شــهروندی، 

در تناقــض بــا مدرنیتــه مــی باشــد. اســام در جامعــه بنــا بــر طبیعــت اش مزاحــم و فربــه و انحصــار طلــب اســت و منــی توانــد بــا مدرنیتــه کنــار آیــد. 

ــا ســد قواعــد  ــوم انســانی ب ــران فلســفه تدریــس منــی شــود و جامعــه شناســی علمــی و منقــد آمــوزش داده منــی شــود. عل چهــارم، در ای  

خشــک دگاتیســتی و سانســوری و قدســیت احــکام دینــی مواجــه هســت. علــوم انســانی بایــد منقــد جامعــه و قــدرت باشــد حــال آنکــه قــدرت سیاســی 

در پــی خفــه منــودن آنســت. علــوم انســانی در دانشــگاه، فاقــد آمــوزش علمــی و انتقــادی مــی باشــد. جامعــه شناســی بطــور مرتــب توســط قــدرت 

سیاســی و حــوزه رسکــوب مــی شــود. نرشیــه هــای دولتــی و دانشــگاهی، روایــات جعلــی و افســانه ســازی را بعنــوان جامعــه شناســی و تاریــخ مــی 

منایاننــد، دیــن را بجــای فلســفه جامیزننــد و بــا ایجــاد اغتشــاش فکــری حاکمیــت اعتقــاد دینــی را مســتحکم مــی ســازند. مدرنیتــه بــا وجــود فلســفه آزاد 

و مســتقل، بــا گفتگــوی مکتــب هــای فلســفی، بــا وجــود فیلســوفان اندیشــه ورز در عرصــه مفاهیــم فلســفی، بــا ماقــات همــه اندیشــمندان و متفکــران 

پژوهشــگر، بــا برنامــه هــا و نرشیــه هــای تحقیقــی و علمــی و بــدون سانســور، مشــخص مــی شــود و ایــن وضعیــت آکادمیــک مطلــوب در ایــران شــکل 

نگرفتــه اســت.

پنجــم، بســیاری از روشــنفکران مــا نســبت بــه پدیــده دیــن متوهــم هســتند و حافــظ صلــح بــا خرافــه و شــیعه گــری اســامی مــی باشــند.    

اســام عامــل بــزرگ فســاد و ســقوط در ایــران بــوده و ازخودبیگانگــی مــا را ســبب شــده اســت. نواندیشــان دینــی خرافــات را بــه کاالی دینــی جدیــد 

ــی و  ــر دین ــد. روشــنفکران غی ــد و تاریــک اندیشــی را رواج مــی دهن ــل مــی کنن ــه جامعــه تحمی ــوآوری ب ــوان فلســفه و ن ــا را بعن ــل کــرده و آنه تبدی

ــفافیت  ــفی و ش ــی فلس ــی، خردگرای ــن رشایط ــد. در چنی ــرده ان ــوش ک ــن را فرام ــد دی ــه نق ــتند و وظیف ــن هس ــلیم دی ــجاع، تس ــر ش ــاموفیل و غی اس

ــا مســخ شــدگی و  ــوده و ب ــدور ب ــگان و روشــنفکران از اســتقال فکــری ب ــن نخب ــی فضــای ناســامل هســتند. ای روشــنفکری و آزادمنشــی فکــری، قربان

ازخودبیگانگــی خــود قــادر نیســتند مدرنیتــه فکــری و فرهنگــی را تقویــت کننــد. روشــنفکران طرفــدار مدرنیتــه بــا نقــد قــرآن و نقــد دیــن و نقــد تقــدس 

ــد.  ــه روشــنگری ادامــه دهن ــد ب ــا نقــد اســتبداد و همــه تباهــی هــای ایدئولوژیکــی، بای ــی و ب گرای
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بــا توجــه بــه دالیــل برشــمرده، جامعــه مــا بــه تحــول فرهنگــی بــزرگ و مدرنیتــه فعــال نیازمنــد اســت. میــراث مدرنیتــه غــرب هنــوز در ایــران   

ــت. ــی اس ــک رضورت تاریخ ــه ی ــرشوی در مدرنیت ــی پی ــود ول ــی ش ــه من ــر خاص ــن ام ــه ای ــه ب ــای جامع ــش ه ــه چال ــت. هم ــرده اس ــدا نک ــق پی تحق

مقاله هشتم: نقش اصالح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور

همکاری با حکومت و دلرسدی اصالح طلبان 
جمهــوری اســامی الگــوی سیاســی توتالیتاریســتی اســت و بناگزیــر گروهبندیهــای بســیاری را زیــر فشــار قــرار میدهــد تــا بــر آنهــا ســلطه گــری   

کامــل داشــته باشــد. از آغــاز جمهــوری اســامی همــه اصــاح طلبــان و نواندیشــان دینــی خــود جــزو هیــات حاکمــه جدیــد بودنــد و یــا حامــی قــدرت 

ــا آیــت اللــه  سیاســی شــیعه بودنــد زیــرا ایــده ال خــود را در ایــن حکومــت میدیدنــد. ایدئولوگهایــی ماننــد آقــای عبدالکریــم رسوش در هــم پیانــی ب

خمینــی در طــرح اســامی منــودن دانشــگاه هــا و تصفیــه اســتادان ســکوالر و پاکســازی برنامــه هــای درســی اقــدام منــود. محمــد مجتهــد شبســری مناینــده 

دوره اول مجلــس شــورای اســامی بــود و نقــش بســیار مهمــی در اشــاعه افــکار شــیعه در داخــل و آملــان ایفــا منــود. یوســفی اشــکوری از مناینــدگان اولیــن 

دوره مجلــس بــود و در نرشیــه هــای بســیار متعــددی بــه انتشــار افــکار دینــی و مذهبــی کــردن بیشــر جامعــه اقــدام منــود. ایشــان علیرغــم دوران زندانــی 

و مهاجــرت، فعاالنــه در دفــاع از اســام در همــه رســانه هــای خــارج کشــور حضــور دارد. محســن کدیــور عضــو ســابق مجلــس خــرگان و فعــال حــوزه و 

دانشــگاه و نیــز مــدرس و ســخران در دانشــگاههای آمریــکا میباشــد. او والیــت فقیــه را از نظــر اســامی بــه انتقــاد کشــید و ممنــوع القلــم شــد. او معتقــد 

بــود کــه شــیوه دولــت اســامی »بنــدگان خــدا را از دیــن مبیــن اســام مــی رمانــد«. همــه ایــن افــراد شــیفته آیــت اللــه خمینــی بودنــد و در جســتجوی 

پیــروزی اســام در قــدرت سیاســی بودنــد. وقــوع انقــاب اســامی یــک فرصــت بــزرگ بــرای حــوزه و متامــی اســامگرایان شــیعه بــود تــا بدیــن ترتیــب 

تجربــه قــدرت سیاســی شــیعه را ســاماندهی کننــد و »حقانیــت« آنــرا بــه اســام ســنی و جهانیــان اثبــات کننــد. از نظــر آنــان ســنت پیامــر اســام و خافــت 

علــی و »جنبــش« حســین ابــن علــی و ظهــور امــام زمــان، تجلــی بــارز خــود را در حکومــت اســامی پیــدا میکــرد. بنابرایــن اصــاح طلبــان و نواندیشــان 

ــف  ــان مخال ــد. آن ــی دیدن ــیعه م ــد ش ــت جدی ــک خــود را در حکوم ــال ایدئولوژی ــه خــود و آم ــس رفت ــای پ ــده ه ــی و عق ــای روان ــی پاســخ آرزوه دین

دمکراســی بودنــد و آنــرا تجلــی انحطــاط غــرب میدانســتند ولــی ایدئولــوژی اســتعاری اســام را تنهــا گزینــش سیاســی بــرای کســب قــدرت میدانســتند.

اســتبداد فــردی والیــت فقیــه مشــکات متعــددی بــرای ایــن گروهبنــدی اجتاعــی سیاســی دینــی بوجــود آورد. بخشــی از نواندیشــان و اصــاح   

طلبــان علیرغــم متایــل خــود بــه فضــای اســامی ایــران، از شــیوه هــای حکومتــی کــم کــم دلــرد شــده، فشــار را تحمــل نکــرده و بــه خــارج مــی آینــد. 

خــروج آنــان از ایــران مبعنــای رهــا منــودن اهــداف اســامی آنــان نبــود. انهــا شــیوه هــای دیگــری بــرای تحکیــم اســام مــی خواســتند. در رشایــط حکومــت 

اســامی در واقــع شکســت عریــان اســام در قــدرت و متــام جنایــات حکومتــی متکــی بــر دیــن و قــرآن، شــهروندان را در تجربــه خــود از قــدرت موجــود و 

دیــن ناامیــد ســاخت. مردمــان جامعــه ایــران در یــک تجربــه گســرده الگــوی جامعــه الهــی را آزمایــش منودنــد و بیــش از پیــش دریافتنــد کــه اســام رسابــی 

بیــش نیســت و جامعــه پیشــنهادی آن جــز یــک نظــام توتالیــر و تبعیــض گــرا و غیرعادالنــه، چیــز دیگــری منــی توانســت باشــد. ایــن تجربــه رسآغــاز یــک 

بیــداری روانــی و فکــری بــرای جامعــه ایــران بــود. 

در دل ایــن تجربــه، فرهنــگ ســکوالر و نابــاوری رشــد منــود هرچنــد کــه ایــن تحــوالت مبعنــای پایــان مذهــب در جامعــه منــی توانســت باشــد.   

ریشــه باورهــای دینــی و اعتقــاد بــه معجــزه و جادوگــری و خرافــه امــر پیچیــده ای اســت کــه در ناخــودآگاه و نیازهــای روانــی انســانهای جامعــه مــا 

جــای دارد. جامعــه فاقــد آگاهــی پســت تریــن خرافــه را بــه ارزش معنــوی خــود تبدیــل مــی منایــد و رســوم دینــی و پروپاگاندهــای تبلیغاتــی، پایــه هــای 

بــاور دینــی را در اذهــان مســتحکم میســازد. ولــی تجربــه بــزرگ ایــران، مــدل حکومــت سیاســی دینــی را مــورد پرســش جــدی قــرار داد و متــام نقشــه 

دینــداران شــیعه را بــرای قــدرت سیاســی نقــش بــرآب کــرد. علیرغــم ایــن بحــران، حکومتگــران کنونــی بــه ســتمگری خــود ادامــه میدهنــد و اســام یــاور 

آنهــا بــرای چپــاول اســت ولــی اصــاح طلبــان و نواندیشــان دینــی از ایــن وضعیــت منــی توانســتند خشــنود باشــند. ایــن افــراد در مقابــل اســتبداد فــردی 

و آشــکار شــدن شکســت مــدل حکومتــی شــیعه، راه دیگــری جــز تغییــر تاکتیــک و اســراتژی و تغییــر در گفتــان نداشــتند. ادعــای اســام »رحانــی« و 

ادعــای همخوانــی اســام بــا حقــوق بــرش از جملــه تغییرهــا در گفتــان دینــی نواندیشــان بــود. ایــن گفتــان هســته اســامی خــود را فرامــوش منــی کنــد، 

ایــن گفتــان الگــوی اســامی را رد منــی کنــد، ایــن گفتــان بــرای نجــات اســام تصویــری مهربانانــه ارائــه میدهــد تــا وحشــت جهــان از اســام کاهــش یابــد. 

حــال بخصــوص در دنیــای کنونــی کــه برخــی از ایدئولــوگ هــای اســامگرای ســنی از اســام »قابــل اصــاح« صحبــت میکننــد، اصــاح طلبــان و نواندیشــان 

شــیعه ایــران نیــز پرچــم اصــاح و تحــول خواهــی را بنایــش درمیاورنــد. ایــن الگــوی بــزک شــده بــرای مایوســان حکومتــی و رسخــوردگان حــوزه گیــرا مــی 

باشــد و افــزون بــرآن مــورد اســتقبال طرفــداران اســام سیاســی و ایدئولوگهــای دیپلوماســی جهانــی اســت. دیپلوماســی جهانــی غــرب بــا حکومــت کنونــی 

مشــکل دارد و بعنــوان یــک نیــروی جایگزیــن، نقــش اصــاح طلبــان و نواندیشــان دینــی شــیعه قابــل توجــه اســت. 

جامعه شناسی و اسرتاتژی نواندیشان دینی در خارج       
ایــن گروهبنــدی اجتاعــی یــک گــروه نیرومنــد از اشــخاص سیاســی و روشــنفکری و روزنامــه نــگار و جوانــان دانشــگاه دیــده و عنــارص بریــده   

از جمهــوری اســامی اســت و در داخــل و خــارج دارای وزنــه سیاســی میباشــد. ایــن گروهبنــدی بطــور عمــده از طبقــه متوســط بــوده و در حــال حــارض 

از امکانــات مالــی نهادهــای غربــی بشــکل مســتقیم و غیــر مســتقیم بهــره مــی بــرد. رفــاه آنــان ناشــی از بکارگیــری تخصــص علمــی و فعالیــت علمــی 
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دانشــگاهی نیســت بلکــه ناشــی از رانــت و امتیازاتــی اســت کــه نظــام غربــی بــرای آنهــا فراهــم آورده اســت. مــا بــا یــک شــطرنج دیپلوماســی جهانــی 

مواجــه هســتیم. وقتــی فــان آخونــد حــوزوی مدافــع فقــه و قــرآن در فــان دانشــگاه غربــی بــه تدریــس مــی پــردازد، جایــگاه و دســتمزد او بــرای کار 

پژوهشــی هرمنوتیــک دانشــگاهی نیســت بلکــه فقــط بــرای اشــاعه دیــن اســام اســت و البــی هــای دیپلوماتیــک و اداری کارســاز ایــن مناســبات هســتند. 

مهاجــرت ایــن افــراد از ســی ســال پیــش رشوع شــد و بــا جنبــش ســبز اوج گرفــت. مترکــز ایــن افــراد در اروپــا و آمریکاســت زیــرا غــرب بهریــن رشایــط 

را بــرای آنهــا فراهــم ســاخته اســت. هــر چنــد کــه آنهــا همیشــه علیــه متــدن غــرب تبلیــغ کــرده و حــرف زده انــد ولــی همیــن افــراد کســانی هســتند 

کــه از امتیــازات سیاســی و مالــی در غــرب بســیار بهــره بــرده انــد. وجــود اجتاعــی آنهــا بــا نوعــی تزویــر تــوام اســت زیــرا بــه غــرب پنــاه میاورنــد ولــی 

در نهایــت خواهــان مــدل اســامی هســتند. روشــن اســت کــه در دمکراســی غربــی لیرالــی همــه گرایــش هــا و همــه انتقادهــا جــا دارنــد و همــه دارای 

تریبــون هســتند، ولــی ایــن گــروه اســامی شــیعه ماننــد بنیادگراهــای اســامی میباشــد و فاقــد روش شــهروندی مــدرن و فاقــد صداقــت اســت. روش آنهــا 

فقــط سواســتفاده و بهــره جوئــی اســت بــدون آنکــه ارزشــهای متــدن غربــی را برســمیت بشناســند. در اینجــا در کوتــاه مــدت مــا بــا دو اســراتژی »برنــده- 

برنــده« مواجــه هســتیم. 

نواندیشــان دینــی و اصــاح طلبــان مســلان ایرانــی دارای ترکیبــی گوناگــون انــد. در نــزد ایــن افــراد روزنامــه نــگار و مفــر ریــز و درشــت و   

دانشــجویان شــیفته بســیارند. بخشــی از ایــن روزنامــه نــگاران و مفــران در رســانه هایــی مهمــی ماننــد بــی بــی ســی، صــدای آمریــکا، رادیــو فــردا، رادیــو 

زمانــه، رادیــو فرانســه جمــع شــده انــد و دارای رانــت رســانه ای هســتند و ســایت هایــی ماننــد میهــن و زیتــون نیــز کاملــن در اختیــار آنهاســت. در ایــن 

ماشــین هــای تبلیغاتــی شــخصیت هــای نابــاور و ســکوالر و دانشــگاهی منقــد، جایــگاه فرعــی دارنــد و در بحــث هــای سیاســی و نقــد دینــی، روشــنفکران 

و دانشــگاهیان الئیــک منقــد حــذف میشــوند. بعنــوان منونــه ایــن رســانه هــا از مــن مصاحبــه در بــاره محیــط زیســت میگیرنــد ولــی گفتــار مــرا در بــاره 

دیــن و سیاســت سانســور مــی کننــد. انتقــاد بــه دیــن و عملکــرد آن و نیــز بررســی انتقــادی قــرآن در هیــچ برنامــه ای گنجانــده منــی شــود و بــر عکــس، 

حضــور آخونــد و ایدئولــوگ اســامی پررنــگ اســت و آنهــا در بــاره همــه چیــز دارای تریبــون آزاد هســتند. روزنامــه نــگاران حامــی، ایــن مبلغــان دینــی را 

در رســانه هــای خــود دعــوت کــرده و آنهــا را بعنــوان متخصــص و پژوهشــگر و  ایدئولوگهــای برجســته معرفــی میکننــد. در ایــن رســانه هــا هنــگام بحــث 

در بــاره سیاســت، ایــن افــراد دارای امتیــاز رســانه ای قــوی هســتند. نواندیشــان دینــی و اصــاح طلبــان تحولگــرا ماننــد آقایــان عبدالکریــم رسوش، محســن 

کدیــور، یوســفی اشــکوری، رضاعلیجانــی، عبدالعلــی بــازرگان، رسوش دبــاغ، عطااللــه مهاجرانــی و دیگــران، در محافــل دانشــگاهی و نــزد مدیــران رســانه 

هــا و اغلــب سیاســتمداران و بخشــی از روشــنفکران نفــوذ مهمــی دارنــد. ایــن افــراد فاقــد اتوریتــه علمــی و دانشــگاهی بــوده و فقــط بــه اعتبــار فعالیــت 

سیاســی و قلمــی خــود و بــه اعتبــار رشکــت در رســانه هــا و روابــط دوســتی، بــرای خــود شــهرت و پرســتیژ اجتاعــی کســب کــرده انــد. البتــه نســبت بــه 

چنــد ســال پیــش بــه لحــاظ فروریــزی اعتبــار اســام در جامعــه، پرســتیژ آنهــا نیــز در حــال فروریــزی اســت. تعــداد ایــن افــراد بســیار اســت و شــبکه هــای 

کمــک رســانی فراواننــد و بخشــی از روشــنفکران و سیاســیونی کــه بــی دقــت بــوده، ذهنیــت آشــفته داشــته و بــه اســام یــا مســلمین فعــال ارادت دارنــد 

بــه کمــک آنهــا مــی شــتابند. ولــی تزریــق برنامــه هــای تلویزیونــی دولتهــای غربــی، عامــل اصلــی شــهرت کنونــی آنهاســت. ایــن افــراد نــزد دیپلوماتهــای 

غربــی و محافــل سیاســی و اداری غربــی، دارای اهــرم واســطه ای هســتند و میداننــد در ذهنیــت و محاســبه برخــی از غربیــان، بــرای قــدرت سیاســی فــردا 

جایــگاه ویــژه دارنــد. روشــن اســت کــه وزنــه سیاســی آنهــا بــرای محافــل غربــی در ارتبــاط بــا متــام اصــاح طلبــان در ایــران قابــل محاســبه اســت و در 

آرایــش قــوای اپوزیســیونی مــورد توجــه غــرب، اصــاح طلبــان بخشــی از یــک کل وســیعر اســت. برخــی محافــل غربــی رسمایــه گــذاری سیاســی میکننــد 

هــر چنــد ایــن رسمایــه گــذاری جریانهــای دیگــر را هــم شــامل میشــود. نواندیشــان و اصــاح طلبــان بــا اســتفاده از ایــن رشایــط، بــرای زنــده نگــه داشــن 

ایدئولــوژی اســتعاری اســام و ترویــج خرافــه شــیعه و تقویــت هســتی اجتاعــی خــود فعاالنــه تــاش مــی کننــد.

اهداف نواندیشان شیعه خارج کشور 
اهداف نواندیشان دینی و اصاح طلبان خارج از کشور چیست؟ این اهداف را می توان بطور خاصه چنین بیان منود:  

یکــم، هــدف آنهــا دفــاع از اســام شــیعه و تبلیــغ ایدئولــوژی اســامی در نــزد ایرانیــان خــارج از کشــور اســت. هــدف تبلیــغ اســام در متــام   

عرصــه هــا ماننــد سیاســت و آمــوزش و ادبیــات و خانــواده و مراســم مــرگ و مناســک عــزاداری و عیــد قربــان و عیــد غدیــر و عاشــورا و مــاه رمضــان و 

ــه دارد.  ــره ادام غی

دوم، ایــن افــراد در پــی ایجــاد و تقویــت رونــد البــی گــری و پارتــی بــازی اجتاعــی و شــبکه هــای نفــوذ سیاســی و نظــری هســتند تــا هرچــه   

ــد.  ــرار گیرن ــان ق ــوذ آن ــر نف ــی زی ــر مذهب ــدار و غی ــخاص دین ــردد و اش ــش گ ــی« پخ ــب »رحان ــا برچس ــام ب ــکار اس ــر اف بیش

ســوم، ایــن افــراد خواهــان احیــای اســام در قلــب متــدن غربــی »مســیحی« مبنظــور تســلط جهانــی میباشــند. آنهــا در پــی نشــاندادن »حقانیت«   

شــیعه گــری بــوده و بــا اتــکا بــه شــخصیت هــای معــروف ماننــد هانــری کربــن در پــی تســخیر مواضــع مســتحکم در مبــارزه رقابــت جویانــه جهانــی علیــه 

ســنی هــا میباشــند. 

ــم  ــراری و تحکی ــان برق ــان داده و خواه ــه نش ــد و یکپارچ ــود را متح ــاع، خ ــی، در اجت ــای درون ــاف ه ــم اخت ــراد علیرغ ــن اف ــارم، ای چه  

»انرناســیونال« خــود هســتند. آنهــا اهــل تقیــه و مخفــی گــری هســتند و در برابــر حریفــان و مخالفــان خــود از اختــاف هــای خــود حرفــی منــی زننــد. 

پنجــم، ایــن افــراد دارای پــول و منابــع مالــی و امکانــات تکنیکــی فــراوان هســتند و تکنیســین هــای آنهــا بســیار فعــال میباشــند. اســتفاده از   

مکانهــای دانشــگاهی و بســیج رســانه ای و حضــور در شــبکه هــای اجتاعــی پراتیــک روزمــره آنانســت.

ششــم، ایــن افــراد خواهــان کســب قــدرت سیاســی پــس از آیــت اللــه خامنــه ای هســتند و مــدل حکومتــی آنهــا اتــکا بــه اســام خواهــد داشــت   

ــت.  ــود گذش ــی ش ــام من ــت از اس ــت دول ــرای هدای ــلان ب ــه مس ــک جامع ــد در ی ــته میگوین ــا پیوس ــرا آنه زی
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هفتــم، ایــن افــراد بــا اصــاح طلبــان گوناگــون در ایــران روابــط خانوادگــی و دوســتی و سیاســی و مالــی دارنــد و اغلــب از انهــا کــه در پیونــد   

بــا هیــات حاکمــه هســتند دفــاع میکننــد. از جانــب آنــان انتقــاد بــه اصــاح طلــب داخلــی بســیار کــم ســو ولــی حایــت آشــکار و پنهــان مــداوم اســت. 

هشــتم، هــدف نواندیــش دینــی و اصــاح طلــب تضعیــف دقــت و هوشــیاری شــخصیت هــای ســکوالر و الئیــک و نابــاور در خــارج از کشــور   

ــت.  ــردن آرام سکوالرهاس ــاح ک ــع س ــرای خل ــکوالرها ب ــی س ــا برخ ــا ب ــتی ه ــراز دوس ــه و اب ــای زیرکان ــاظ پیامه ــن لح ــه ای ــت. ب اس

نهــم، ایــن نواندیشــان دینــی و روزنامــه نــگاران تحــول خــواه و اصــاح طلــب، شــخصیت هــای ســکوالر و الئیــک فعــال و نابــاوران را یــک خطــر   

عمــده میداننــد. از نظــر آنــان از بحــث نظــری مســتقیم بــا منقــدان دیــن بایــد دوری جســت. در بســیاری مــوارد آنهــا در مــورد انتقادهــای روشــنفکران 

الئیــک و منقــدان اســام و قــرآن ســکوت میکننــد ولــی بشــکل مخفیانــه حملــه هــای ســنگین خــود را متوجــه انتقادگــران دانشــگاهی و روشــنفکران الئیــک 

فعــال مــی مناینــد. 

دهــم، هــدف ایــن نواندیشــان و ایدئولوگهــای اســامی حفــظ پراکندگــی روشــنفکران و فرهیختــگان غیــر دینــی و الئیــک حــارض در غرب، اســت.   

البتــه واقعیتــی اســت کــه تــاش فکــری و سیاســی همســو میــان روشــنفکران ســکوالر بســیار ناتــوان اســت و ایــن واقعیــت بهریــن فرصــت بــرای گســرش 

نفــوذ اســامگرایان نواندیــش اســت.

نواندیشان و اصالح طلبان مخالف حکومت الئیک 
ــد و دارای فعالیــت  ــی کــه در خــارج حضــور دارن ــان و نیروهــای سیاســی دین ــی و اصــاح طلب ــه کــه مطــرح کــردم نواندیشــان دین هانگون  

مذهبــی و سیاســی هســتند یــک نیــروی اجتاعــی مهــم جامعــه ماهســتند و چــه امــروز و چــه فــردای جمهــوری اســامی خامنــه ای، مبثابــه یــک نیــروی 

متشــکل سیاســی و فکــری عمــل خواهنــد کــرد و باحتــال بســیار قــوی بــا توجــه بــه وزنــه اجتاعــی اشــان جــزو نیروهــای ائتافــی سیاســیون خواهنــد 

بــود. بحــث در اینجــا در بــاره نقــش ایــن نیــرو در خــارج و بطــور کلــی در جامعــه ایــران اســت. ایــن جریــان ایدئولوژیکــی در دورانــی کــه اســام بــه 

ــای اســام اســت. ایــن نواندیشــان ایدئولوژیــک کــه  ــان رســیده اســت، کــاکان در جســتجوی احی زمیــن خــورده و الگــوی سیاســی آن بــه شکســت عری

خــود را اصــاح طلــب و تحــول خــواه معرفــی میکننــد در طــول ایــن چهــل ســال نشــان دادنــد کــه قــادر بــه اصــاح اســام نیســتند. اســام نــه مضمــون 

انجیــل مســیحیت را دارد، نــه از حامــان اجتاعــی مســیحیت برخــودار اســت و نــه بــا تاریــخ مســیر اجتاعــی مســیحیت هاهنگــی دارد. اکریــت آیــات 

قرآنــی بــا خشــونتگری و تبعیــض و کینــه و خرافــه عجیــن شــده اســت. رسارس فقــه شــیعه ارتجاعــی و ضــد عقانیــت اســت. حــال پرســش اینجاســت ایــن 

ایدئولوگهــا و مفــران بــا ایــن حجــم انبــوه خشــونت و خرافــه چــه کــرده انــد؟ انتقــاد آنهــا بــه قــرآن و متامــی فقــه شــیعه درکجاســت؟ آنهــا بــرای اینکــه 

از میــدان بیــرون نشــوند ادعــای حقــوق بــرش دارنــد. آقایــان مجتهــد شبســری و کدیــور از رضورت انتقــال حقــوق بــرش در درون دکریــن خــود دارنــد. مــا 

میگوئیــم ارزش حقــوق بــرش یکــی از فصلهــای بلنــد معنویــت جهانــی اســت و اســام نــه چنیــن محتوایــی دارد و نــه قابلیــت پذیــرش ایــن اصــل را دارد. 

افــرادی ماننــد نواندیشــان کــه ادعــای ایــن هاهنگــی و یــا تحــول پذیــری اســام را دارنــد، جــز اغتشــاش کار دیگــری منــی کننــد و در پــی وصــل کــردن 

مرقــی تریــن اصــول انســانی بــه اصــول متحجرانــه قرآنــی مــی باشــند. 

مــا بایــد بطــور قطــع از الگــوی اســامی و پارادایــم اســامی خــارج شــویم و در عرصــه سیاســت بایــد بطــور قطــع خواســتار جــدا شــدن دیــن   

از حکومــت و از متــام سیاســتهای حکومتــی باشــیم. میدانیــم کــه جامعــه ایــران مذهبــی اســت و بشــکل ژرف دیــن در ذهنیــت مــردم جاگرفتــه اســت و 

رفتــار و واکنــش آنهــا را متاثــر ســاخته اســت. بحــث مــا در بــاره ســاختار حکومتــی و نظــام حقوقــی و سیاســی و رابطــه همــه آنهــا بــا دیــن اســام اســت. 

حاکــان و ایدئولوگهــا و آیــت اللــه هــا و نظامیــان ایــن دیــن را برســاختار حکومتــی ســوار کــرده انــد و مشــکل مرکــزی همیــن تلفیــق و ســلطه دیــن بــر 

ســاختار اســت. مــا خواهــان جدایــی دیــن از ســاختار حکومتــی و نظــام قانــون کشــوری هســتیم. ایــن جدایــی میــر اســت و در راســتای آزادی و دمکراســی 

و آرامــش و برابــری همــه شــهروندان اســت. بنابرایــن در رشایــط مــورد نظــر مــا، دیــن بــه ایــان فــردی تبدیــل شــده و سیاســتمدار بــه قانــون غیــر مذهبــی 

و اتیــک اجتاعــی نیــاز دارد. 

ــاری و  ــن ج ــی قوانی ــت و متام ــیعه از حاکمی ــه ش ــام و فق ــن اس ــی دی ــه جدای ــد ب ــراد معتق ــن اف ــد؟ ای ــه میگوین ــان چ ــن نواندیش ــال ای ح  

ــه  ــو میباشــد. رسوش در یکــی از نوشــته هایــش ب ــد پهل ــاره سکوالریســم سیاســی و فلســفی گنــگ و چن ــار رسوش در ب سیاســتهای دولتــی نیســتند. گفت

سکوالریســم انتقــاد کــرده و مــی نویسد:»سکوالریســم بــه ایــن معنــا جــای دیــن را پــر کــرده اســت. سکوالریســم انگیــزه بــرای عمــل بــه شــا می دهــد، 

انگیــزه ای کــه دیگــر احتیاجــی بــه دیــن باقــی منی گــذارد. بــه اندیشــه ی شــا رنــگ دنیــوی میزنــد، بــه طوری کــه رنــگ دینــی را از آن می زدایــد.«. ســپس 

رسوش مــی نویســد:»اگر مــا می توانیــم از اســتبداد دینــی ســخن بگوییــم پــس می توانیــم از دموکراســی دینــی هــم ســخن بگوییــم«، »دموکراســی دینــی 

هیــچ تفاوتــی بــا دموکراســی نــدارد و تنهــا چــون مســئولیت اش بــر عهــده ی دینــداران اســت می توانــد نامــش دموکراســی دینــی باشــد. در یــک دموکراســی 

دینــی حداکــر ســعی می شــود قانونــی کــه منافــات بــا قوانیــن قطعــی دینــی دارد بــه تصویــب نرســد، ایــن قوانیــن قطعــی و رضوری در اســام هــم بســیار 

محــدود هســتند. فتــاوی زیــادی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد امــا می تــوان بــه مهمریــن آن هــا اکتفــا کــرد و حتــی در صــورت لــزوم اجتهــاد تــازه 

کــرد. همیــن ضامــن اســامی شــدن قوانیــن اســت و بقیــه دیــن بــه پایبنــدی قلبــی خــود مومنــان بــاز می گــردد کــه چقــدر در عمــل بــه رشیعــت اهتــام 

دارنــد.« رسوش نــه تنهــا از اســام میگویــد بلکــه افــزون بــرآن مــی نویســد:»فقه اســامی و بــه تبــع آن فقــه جعفــری، محدودتــر از آن خواهــد بــود کــه 

بتوانیــم همــه ی قوانیــن را از آن اســتخراج کنیــم، کافــی اســت کــه مــا قوانینــی را بنویســیم کــه بــا قطعیــات و رضوریــات اســامی منافــات نداشــته باشــد 

ــت  ــت و شــکل خواهــد گرف ــداران هوی ــت دین ــر خواســت اکری ــی بناب ــرد. جامعــه ی دین ــاد ک ــوان در همــه ی این هــا کســب اجته و ضمــن اینکــه می ت

ــد در ســنت و  ــای جدی ــن و دنی ــم رسوش، » دی ــه نوشــته هــای عبدالکری ــد ب ــع اســت.«)رجوع کنی ــا دیگــر جوام ــز ب ــی آن باعــث متای ــگ دین ــه فرهن ک

سکوالریســم«، نــرش مؤسســه فرهنگــی رصاط، بهــار 1382، و نیــز مقالــه »معنــا و مبنــای سکوالریســم«، کیــان شــاره ی 26.(.  
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در نقــد نظــر رسوش بایــد نوشــت کــه سکوالریســم جــای دیــن را پــر نکــرده اســت. بلکــه رونــد تاریخــی و اجتاعــی سکوالریزاســیون عقانیــت   

انســان را افزایــش داده و وابســتگی او را بــه خــدا و آســان کاهــش میدهــد. خودمختــاری انســان نتیجــه ایــن رونــد اســت. خودمختــاری و خردگرایی انســان 

بــا ایــان فــردی او تناقــض نــدارد بلکــه فــرد را تقویــت مــی کنــد تــا زندگــی خــود را برپایــه تجربــه و عقانیــت و دســتاورد فکــر بــرشی ســازماندهی کنــد. 

چنیــن فــردی بــا دنیــوی شــدن امــور بــه ســیالیت فکــری بیشــری میرســد و چــه بســا ارزش هــای معنــوی خــود را در ارزشــهای تــازه دیگــری جســتجو کنــد. 

ســپس رسوش از دمکراســی دینــی ســخن میگویــد. در متــام نســخه قــرآن و در متــام تاریــخ خلفــا و در متــام روایــات امامــان، هیــچ پیونــدی بــا دمکراســی و 

آزادی وجــود نــدارد و بررســی مضمــون آیــات بروشــنی نشــان میدهــد کــه انســان منکــوب اللــه اســت و فقــط یــک کام کــه هــان کام اللــه اســت معیــار 

مــی باشــد. قــرآن بــر توتالیتاریســم ذهنــی و فکــری اســتوار اســت. رسوش مدعــی اســت کــه دمکراســی دینــی بــا دمکراســی فرقــی نــدارد. ایــن بیــان یــک 

مغلطــه و کاهــرداری ایدئولوژیــک عریــان اســت. متــام بحــث در اینجاســت کــه هیــچ قــرش اجتاعــی نبایــد دارای امتیــاز باشــد بلکــه شــهروندان رصفنظــر 

از دیــن اشــان، برابــر یکدیگرنــد. بعــاوه براســاس الئیســیته امــور مملکتــی و سیاســی از دســت دینــدار بایــد خــارج گــردد حــال آنکــه رسوش خواهــان حفــظ 

امتیــاز دینــداران اســت. رسوش مــی نویســد قوانیــن نبایــد در تناقــض بــا دیــن داشــته باشــند زیــرا او دیــن را برتــر از قانــون عرفــی میدانــد. در آخــر رسوش 

بــه فقــه شــیعه و اجتهــاد آیــت اللــه هــا رجــوع میکنــد و رسنوشــت ملــت و کشــور را بــه دیــن و فقــه مــی ســپارد. رسوش جامعــه و کشــور را تابــع دیــن 

مــی دانــد و بنابرایــن خواهــان ســلطه اســام بــر حکومــت و قانــون اســت. رسوش علیرغــم ادعــای طرفــداری از »سکوالریســم سیاســی« در واقــع مخالــف 

سکوالریزاســیون جامعــه بــوده و در نهایــت خواســتار یــک قــدرت سیاســی دینــی اســت. حــال آنکــه الئیســیته در خواســت مرکــزی خــود، منشــا قوانیــن را 

از دیــن جــدا میکنــد و آنــرا بــه عقــل و تصمیــم شــهروندان مــی ســپارد و ســاختار حکومتــی و حقوقــی را مســتقل از دیــن در نظــر مــی گیــرد.

شفافیت ما برای حکومت الئیک
همیــن بینــش عبدالکریــم رسوش پایــه اساســی نظــری بســیاری از اصــاح طلبــان و مفــران دینــی و سیاســیون »تحــول طلــب« اســت. پــس از   

چهــل ســال حکومــت اســامی و پــس از قرنهــا فشــار دینــی بــر روان انســانها و تخریــب ظرفیــت هــای روشــنفکری و هــری توســط اســام، نواندیشــان دینــی 

پیوســته در مســیر بازتولیــد اســارت مذهبــی حرکــت میکننــد و خواهــان قــدرت سیاســی دینــی مــی باشــند. حــال آنکــه امــروز گرایــش عمیــق جامعــه مــا 

بســوی کنــار زدن دیــن از نهــاد حکومتــی اســت و بخــش بزرگــی از جامعــه جوانــان و زنــان و گــروه بندیهــای اجتــای متوســط جامعــه و همچنیــن الیــه 

هــای اجتاعــی کارگــری، آگاه گشــته و حداقــل حــس میکننــد کــه اســام حکومتــی مزاحــم و فســاد ســاز و خفقــان آور اســت. امــروز بــرای بخــش بزرگــی 

از جامعــه، توهــم عدالــت اســامی فــرو ریختــه و بــرای آنهــا ســلطه دیــن در عرصــه سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ همچــون یــک عامــل مخــرب و واپســگرا 

ارزیابــی مــی شــود. 

بنابرایــن روشــنفکران الئیــک و هوشــمند و سیاســتمداران الئیــک بــا رصاحــت و آگاهــی بایــد صفــوف خــود را از سیاســتمداران و نواندیشــان   

ــک همســوئی و اتحــاد ســکوالرها و دمکراســی خواهــان  ــت سیاســیون الئی ــر نشــوند. اولوی ــاف هــای دســت و پاگی ــد و وارد ائت ــه دارن ــی جــدا نگ دین

میباشــد. آنهــا در هــر پــروژه و گفتــار و ماقــات و نشســت عمومــی، بایــد بــه نقــد حکومــت دینــی و نظریــه هــای ناشــفاف و توهــم انگیــز نواندیشــان 

ــان و نواندیشــان و مفــران و  ــه اجتاعــی اصــاح طلب ــه و وزن ــوای سیاســی پرداخت ــل مناســبات ق ــه تحلی ــد ب ــک بای ــه سیاســتمداران الئی ــد. البت بپردازن

ــر  ــک متکــی ب ــدرت سیاســی الئی ــه ق ــوزد ک ــا میام ــه م ــی ب ــل ســال حکومــت دین ــه چه ــد. تجرب ــرار دهن ــورد بررســی ق ــگاران اســامگرا را م ــه ن روزنام

جمهــوری پارملانــی بهریــن شــکل قــدرت اســت تــا نیروهــای جامعــه شــکوفا شــوند. ایــن روشــنفکران و سیاســیون الئیــک در اصــول خــود در بــاره الئیســیته 

بایــد شــفاف باشــند و ایــن امــر اساســی را بــر پایــه معاملــه گــری و فرصــت طلبــی قربانــی نکننــد. مــا بــه قانــون اساســی و قوانیــن جزایــی و مدنــی الئیــک 

ــوژی متکــی باشــد.   ــد بــر جمهــوری و دمکراســی و پلورالیســم و الئیســیته و اکول ــاز داریــم و حکومــت آینــده بای نی
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مقاله نهم: ملت ایران و اشتباه قومگرایان

ناسیونالیســم ایرانــی زمــان مرشوطیــت دســتخوش شــیدایی و باســتانگرایی ایرانــی بــود، در فکــر پیرشفــت و اعــراض بــه واپســاندگی مــا نســبت بــه غــرب بــود 

و دیــن و آخوندیســم را مانــع خوشــبختی معرفــی کــرد. آقاخــان کرمانــی، آخونــدزاده، کــروی، طالبــاف، تقــی زاده و دیگــران طرفــدار ناسیونالیســم مهاجــم 

ــخ تریــزی هــا و تهرانــی هــا و کرمانــی هــا و کردهــا و سیســتانی هــا و خراســانی هــا و  ــه قومگرایــی نداشــت. در طــول تاری ــد و خواســت آنهــا جنب نبودن

دیگــران مــورد حملــه خارجــی هــا قــرار گرفتــه بودنــد. یونانــی هــا و عربهــا و تــرکان و مغولهــا و عثانــی هــا در رونــد تاریخــی بــه رسزمیــن آنهــا حملــه بــرده 

و موجــب تیــره روزی همــه آنهــا شــده انــد. در تاریــخ مــا نســل کشــی صــورت نگرفــت و بــا وجــود تبعیــض هــای تنــد و زشــت، جنــگ داخلــی و دیگــر کشــی 

اتنیکــی و جمعیتــی اتفــاق نیافتــاد. ایــن کیفیــت همزیســتی نتیجــه یــک زیســت مشــرک فرهنگــی تاریخــی و عاطفــی و روایــت هــای زندگــی جمعــی اســت. 

متایــل بــه ناسیونالیســم کــور در همــه جامعــه هــا وجــود دارد و ایرانــی هــا نیــز از ایــن زشــتی برکنــار نبــوده انــد. هــم اکنــون میهــن پرســتی مــا بایــد بــا ارزش 

هــای حقــوق بــرشی و زیســت محیطــی و سکوالریســم و آزادی فکــر همــراه باشــد و راه آینــده و همزیســتی مــا را هموارتــر کنــد. 

ناسیونالیســم تــرک عثانــی دو میلیــون ارمنــی را کشــت و یــا پراکنــده کــرد و همیــن ناسیونالیســم دولتــی و عامیانــه، مــردم کــرد کشــور خــود را پیوســته زیــر 

رسکــوب و فشــار گذاشــته و شــخصیت کــردی و حقوقــی آنهــا را بشــدت مــورد تبعیــض قــرارداده اســت. ناسیونالیســم عــرب در ضدیــت بــا ارسائیــل و در اتحــاد 

بــا اســام هیچگونــه پیرشفــت فرهنگــی بــرای مردمــان کشــورهای عربــی بوجــود نیــاورد و بــه ســهم خــود آشــوب و بحــران منطقــه را افزایــش داد و آزادی و 

رفــاه را بــرای کردهــا فراهــم نســاخت. همیــن ناسیونالیســم در مقابلــه بــا دولــت ارسائیــل، در دســتیابی بــه صلــح همیشــه ناتــوان بــوده و رشایــط مداخلــه 

نظامــی غــرب را آمــاده ســاخته اســت و فاقــد نگــرش بســوی مدرنیســم بــوده اســت. در ایــران ســتمکاری حاکــان همــه ایرانیــان را مــدام رنــج داده اســت. 

بدبختــی اجتاعــی و زورگوئــی و ســتمگری دینــی و فرهنگــی و سیاســی در همــه جامعــه پخــش بــوده اســت. از ایــن نابســامانی هــا بایــد بیــرون رفــت. هرگــز 

نیروهــای پراکنــده موفــق نخواهنــد شــد و مــا نیــاز بــه ائتــاف نیروهــای ســکوالر و آزادی دوســت داریــم. امیــد بــه مداخلــه خارجــی یــک توهــم و یــا پیــان 

شــکنی بــا تاریــخ و فرهنــگ اســت، ایجــاد حکومــت پرولتاریــا یــک اســتبداد اســت، فدرالیســم قومــی یــک عقــب گــرد خطرنــاک نســبت بــه حقــوق شــهروندی 

اســت. در چنیــن رشایطــی و بــا توجــه قــدرت دینــی متمرکــز حاکــم، معقــول تریــن راه هــان اتحــاد همــه مــردم ایــران، ائتــاف متــام نیروهــای دمکراتیــک و 

ســکوالر ایــران و دوری از وسوســه تجزیــه طلبانــه و دوری از نظریــه »اســام رحانــی« اســت.   

 

جعل تاریخی
جنــگ دولــت ترکیــه علیــه کردهــای ســوریه و رهــا کــردن کردهــا توســط آمریــکا یکبــار دیگــر اســراتژی اشــتباه رهــران سیاســی کــرد را بنایــش مــی گــذارد. 

احــزاب کــرد در چهــار کشــور ایــران و ترکیــه و عــراق و ســوریه بــا اشــتباه مهلــک خــود و عــدم تحلیــل درســت از تناســب قــوا بارهــا مــردم کــرد را بــه کشــن 

داده انــد و یــا آنهــا را در بــن و بســت و ناامیــدی کشــانده انــد. بطــور مســلم حکومــت هــای ایــن چهــار کشــور دمکراتیــک نبــوده، عامــل تبعیــض و خشــونت 

بــوده و مــردم و احــزاب منــی تواننــد بیــان آزاد داشــته باشــند. ولــی بــا توجــه بــه ســازش قدرتهــای منطقــه ای بــا قــدرت هــای جهانــی و تغییــرات متعــدد 

سیاســت خارجــی آنهــا، اغلــب اوقــات منافــع عمومــی ملــت هــا و نیــز منافــع حیاتــی کردهــا، علیرغــم دلیــری هایشــان، نادیــده گرفتــه شــده اســت. در متــام 

بــازی هــای »فدرالیســم«، »کردســتان بــزرگ« و جدایــی طلبــی هــای احــزاب کــرد، مــردم کــرد بازنــده بــوده انــد. از قاضــی محمــد کــه فرمانــر شــوروی بــود، 

تــا بارزانــی هــا کــه فئودالیســم و اتوریتاریســم کــرد را منایندگــی میکــرده انــد، تــا اوجــاالن کــه تروریســم را وســیله کســب قــدرت منــود، تــا مســئوالن کــرد در 

ســوریه کــه در قــار بــا امریــکا باختنــد و باالخــره تــا رهــران احــزاب کــرد ایرانــی کــه پیوســته اشــتیاق بــه آمریــکا و عربســتان و ارسائیــل را منعکــس ســاخته 

و حتــا در وسوســه ســازش ناپــاک بــا جمهــوری اســامی بــوده انــد، مــا بــا اشــتباه هــای مهلــک و خامنانســور ایــن رهــران مواجــه بــوده ایــم و بــه ایــن خاطــر 

مردمــان کــرد دســتخوش پریشــانی و رسدرگمــی بــوده انــد. مگــر جمهــوری اســامی برخــی از رهــران کــرد را نکشــت؟ پــس چــرا رهــران امــروزی بــاز در پــی 

مذاکــره و ســازش بــا حکومــت آخوندهــا میباشــند؟ ایــن رهــران کــه اغلــب فاقــد مقبولیــت دمکراتیــک هســتند بــا معرفــی خــود مبثابــه »مناینــده واقعــی« 

مــردم کــرد، فــداکاری مردمــی را وســیله ســازش هــای پنهانــی و یــا جــاه طلبــی هــای شــخصی قــرار داده انــد. آنهــا خطاهــای بیشــاری مرتکــب شــده انــد و 

هرگــز بخــود انتقــاد نکــرده انــد. 

طبــق قــرارداد »ســور« در 1920 پــروژه یــک دولــت کــرد در نظــر گرفتــه شــد ولــی در ســال 1923 پیــان لــوزان دولــت ترکیــه را صاحــب منطقــه کردهــا در 

خــاک تــرک مــی منایــد. بــا ســقوط قطعــی امپراتــوری عثانــی ایــن پــروژه منتفــی گشــته و دو کشــور ســوریه و لبنــان »تحــت الحایــه« فرانســه قــرار میگیرند و 

عــراق زیــر کنــرل انگلیــس قــرار میگیــرد. بدیــن ترتیــب کردهــای امپراتــوری عثانــی بــه ســه بخــش در ســوریه و عــراق و ترکیــه تقســیم شــدند. وضــع کردهــای 

ایــران متفــاوت بــود. کردهــای ایــران همیشــه ادامــه مردمــان ایــران زمیــن بــوده انــد، همیشــه در غــم و شــادی همــه ایرانیــان رشکــت داشــته انــد و همیشــه 

ماننــد ســایر بخــش هــای جمعیــت ایــران از تبعیــض و اســتبداد رنــج بــرده انــد. اینــان در دل تاریــخ و فرهنــگ همــه ایرانیــان جــای داشــته انــد. پیونــد کردهــا 

بــا یکپارچگــی خــاک و حــوادث تاریخــی مشــرک و فرهنــگ ایرانــی گــره خــورده اســت. 

حکومــت اســامی شــیعه بــر کردهــا ماننــد بلــوچ هــا و ماننــد بهائیــان همیشــه تبعیــض دینــی رواداشــته اســت، حکومــت اســامی هژمونــی طلــب همیشــه 



گیتی مداری - 68

مدافــع و مــروج فرهنــگ خرافــی شــیعه گــری و ســنت پوســیده دینــی خــود بــوده اســت. ایــن حکومــت مانــع بهــره گیــری از متــام ظرفیــت هــای موجــود 

بــرای اعتــای همــه زبانهــای مــادری و فرهنــگ مشــرک ایرانیــان ماننــد نــوروز و مهــرگان بــوده اســت. جمهــوری اســامی بــا سیاســت آدمکشــی خــود 

مخالفــان سیاســی و دینــی و هــری بســیاری ماننــد مجاهدیــن و پیــکاری و کــرد و بلــوچ و عــرب و هرمنــد و کنشــگر زیســت محیطــی و کمونیســت و 

بهایــی و غیــره را بــه هاکــت کشــانده اســت. جمهــوری اســامی بخاطــر دگاتیســم و انحصــار طلبــی شــیعه گــری خــود از انتقــال مســئولیت هــای کشــوری 

بــه کــرد و بلــوچ و بهایــی و ســکوالرهای متــام ایــران خــودداری کــرده و قــدرت در انحصــار شــیعه هــای حــوزوی و تکنوکراتهــای شــیعه وابســته باقــی مانــده 

اســت. در ایــن چهــل ســال رسکوبگــران حاکــم از میــان تهرانــی و آذری و مشــهدی و گیانــی و رفســنجانی و قمــی و کربایــی و غیــره کــه شــیعه بــوده انــد 

انتخــاب شــده و بــا وفــاداری بــه قــدرت والیــت فقیــه، متــام دســتگاه حکومتــی را کنــرل مــی کننــد. ایدئولــوژی آنهــا اســام و شــیعه گــری بــوده، کتــاب 

آنهــا قــرآن و نهــج الباغــه و روایــات امامیــه بــوده و هــدف آنهــا ســلطه گــری و فســاد و چپاولگــری بــوده اســت.

تیــره بختــی ملــت مــا در اینجاســت کــه حکومــت موجــود اســتبدادی و دینــی و فاســد اســت، در ایــران دمکراســی و پلورالیســم سیاســی و تعــادل در توزیــع 

ثــروت وجــود نــدارد، نیروهــای انســانی بــه هــدر مــی رود و محیــط زیســت ایــران زخمــی و یــا تخریــب مــی شــود. تیــره بختــی جامعــه مــا در اینجاســت 

کــه دیــن اســام برپیکــره و ســاختار اجتاعــی و اذهــان ســنگینی مــی کنــد و تــوده عظیمــی درایــران در خرافــه پرســتی و مذهــب زدگــی غوطــه ور هســتند 

و راه مدرنیتــه فکــری بســته اســت. در ایــن زمانــه نیازهــای مــرم کدامنــد؟ ترویــج آزاد فکــری و توســعه مدرنیتــه، همســوئی و اتحــاد عمــل دمکراتهــای 

ســکوالر و آزادیخواهــان بــرای تغییــر سیاســی و برچیــدن حکومــت دینــی، همــکاری و دانــش انــدوزی بــرای نجــات کشــور از ســقوط متدنــی و وارد شــدن 

بــه جامعــه جهانــی دانــش و ترقــی و همبســتگی اکولوژیکــی، تقویــت انــرژی آگاهــی شــهروندانه مردمــی و جنبــش هــای اجتاعــی و زیســت محیطــی، 

تدویــن پــروژه هــا و برنامــه هــای سیاســی از جانــب نیروهــای دمکراســی خــواه جامعــه. مــا نیــاز بــه تغییــر داریــم. بــرای ایــن هــدف هرگونــه جعــل و 

تفرقــه افکنــی، جــز رسدرگمــی و رنجــش دیگــر ایرانیــان و هــدر دادن نیــرو نتیجــه دیگــری نخواهــد داشــت. 

شوینیست های قومگرا و خطر پراکندگی 
برخــی شوینیســت هــای قومگــرای آذری و کــرد بــه بهانــه واهــی مبــارزه علیــه »ســتم فارســها« بــه افســانه و دروغپــردازی پرداختــه و رسنوشــت مشــرک 

ایرانیــان را نفــی کــرده، دردهــای تاریخــی مشــرک را نادیــده انگاشــته و تبعیــض هــا و نابرابــری هــای ایرانیــان و از آنجملــه کــرد و بلــوچ و عــرب را نتیجــه 

اقــدام »فــارس هــا« معرفــی مــی مناینــد. ایــن افــراد جعــل کننــده واقعیــت تاریخــی و فرهنگــی هســتند. ادعــای »نــژاد فــارس« نشــانه نادانــی و یــک ســاخته 

جعلــی بــرای ایجــاد تشــتت و متفــرق منــودن ایرانیــان اســت. همــه جمعیــت ایــران ملــت ایــران اســت زیــرا ایــن ملــت بــا یــک رسزمیــن تاریخــی و یــا زبــان 

وحــدت دهنــده فارســی و فرهنــگ کهــن و آرزوهــای مشــرک زندگــی کــرده اســت و ســتم هــای مختلــف و قــدرت هــای سیاســی مشــرک را تجربــه کــرده 

اســت. مــا متنــوع هســتیم و در ضمــن دارای یــک سلســله خودویژیگــی هویتــی مشــرک هســتیم. مــا ایرانــی هســتیم. 

در ایــران عقایــد نژادپرســتانه عامیانــه علیــه عربهــا و افغانهــا موجــود اســت و عوامــل رژیــم ایــن عقایــد را تشــویق میکننــد. بایــد علیــه ایــن عقایــد منحــط 

مبــارزه فرهنگــی منــود و نشــان داد کــه نژادپرســتی یــک ایدئولــوژی خطرنــاک اســت. در ایــران تبعیــض دینــی وجــود دارد و اهــل ســنت و بهایــی هــا از 

امتیــازات شــیعیان محرومنــد و یهودیــان و مســیحیان و زرتشــتیان دســتخوش محدودیــت هــای بســیاری مــی باشــند. در ایــن زمینــه هــا بایــد مبــارزه منــود 

ــان مــادری دارد و انتشــار  ــه زب ــران، »صــدا و ســیای« حکومتــی برنامــه ب ــاوران از حــق شــهروندی یکســانی برخــوردار باشــند. در ای ــداران و ناب ــا دین ت

کتــاب بــه زبــان مــادری صــورت میگیــرد، ولــی زبانهــای مــادری آذری و کــردی و بلوچــی و غیــره از امــکان توســعه الزم برخــوردار نبــوده انــد. آمــوزش زبــان 

مــادری حــق متــام کــودکان اســت و حــق هــر زبانــی اســت کــه رشــد کنــد و شــکوفا گــردد. چنیــن رشایطــی مــی طلبــد تــا حکومتــی دمکراتیــک و ســکوالر و 

غیرمتمرکــز بوجــود آیــد و کل رشایــط ایــران را بطــرز جــدی بهبــود بخشــد. الزم اســت تــا دمکراســی متــام اســتعدادهای مناطــق دور از مرکــز را بکارگیــرد و 

مســئولیت کشــوری و سیاســی و اقتصــادی را پخــش کنــد. اقتصــاد متکــی بــر توســعه پایــدار، بــازار محــور، متکــی بــر عدالــت اجتاعــی بــا آخریــن نــوآوری 

هــای دیجیتالــی و متکــی بــر مدیریــت غیــر متمرکــز راه اقتصــادی فــردای ماســت. 

عنــارص قومگــرای آذری کــه مبلــغ جدایــی هســتند و بــه ترکیــه و عربســتان ســعودی و باکــو چشــمک میزننــد خــود را بــدروغ »ســتمدیده« معرفــی میکننــد. 

حــال آنکــه پادشــاهان و ســلطانها هــا و حاکــان ایــران طــی قرنهــای متــادی تــرک و آذری بــوده انــد و در زمــان پهلــوی و جمهــوری اســامی بســیاری از 

رسان لشــگری و کشــوری آذری بــوده و مــی باشــند. آذری هــا جــزو ایرانیــان ثرومتنــد بــوده و پیوســته در بــازار اقتصــاد ایــران نقــش بــارز داشــته انــد و 

افــزون بــر آن آذری هــا در شــتاب بخشــیدن بــه امتــزاج جامعــه شــناختی و خانوادگــی بــا تهرانــی هــا و خراســانی هــا و رشــتی هــا و ســایر شــهروندان و 

نیــز توســعه ادبیــات فارســی و زبــان فارســی نقــش بزرگــی داشــته انــد. هیــچ عاملــی تفرقــه و جدایــی را توجیــه منــی کنــد. 

ــا طــرح هــای فدرالیســم قومــی و طرحهــای قــدرت طلبــی شــخصی  رهــران کــرد پیوســته تــاش دارنــد کردهــای ایرانــی را از ملــت ایــران جــدا کــرده ت

خــود را آبیــاری کننــد. البتــه برخــی از ایــن رهــران دارای بــازی دوگانــه مــی باشــند. آنهــا گاه خــود را وحــدت طلــب و همســو بــا احــزاب سیاســی ایــران 

میداننــد و گاه خــود را طرفــدار مبــارزه مســلحانه بــرای »کردســتان بــزرگ« معرفــی مــی کننــد. ایــن سیاســت دوگانــه فاقــد شــفافیت بــوده و اعتــاد شــکن 

اســت. تــا زمانــی  کــه کــرد زبانــان در کشــورهای چهارگانــه، به جــای تکیــه بــر مردمــان کشــورهای خــود و مشــارکت در دولت هــای مشــرک متبــوع، بــه 

ایدئولــوژی برتــری جویانــه انزواطلــب و اســلحه کاشــینکف خــود متکــی باشــند و به عنــوان رسبــازان پیــاده در خدمــت مطامــع احــزاب معامله گــر کــردی 

باشــند، دردهــا و آالم اشــان کــم نخواهــد شــد و قربانــی هــای زیــاد خواهنــد داد. مردمــان کردزبــان در کشــورهای ســه گانه ترکیــه و عــراق و ســوریه، اگــر 

نیــک بیاندیشــند، درخواهنــد یافــت کــه مشــارکت فعــال در حکومــت  ملت هــای متبــوع و کســب اعتــاد آنــان از یکســو، و حفــظ پیوندهــاِی فرهنگــِی 

تاریخــِی خــود بــا ملــت ایــران )و نــه تنهــا کردزبان هــای اســتان کردســتان و دیگــر اســتانها( در بســر ایــران بــزرگ فرهنگــی، بزرگریــن و نیرومندتریــن 

دکریــن امنیتــی بــرای آنــان در رشایــط بحرانــی منطقــه خواهــد بــود. متاســفانه اقتدارگرایــی و شوینیســم رژیــم ترکیــه، ناسیونالیســم عربــی و حکومــت 
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والیــت فقیهــی شــیعه بــه همبســتگی مردمــی هــر کشــور رضبــه وارد منــوده اســت. حکومــت هــای موجــود دمکراتیــک نیســتند و بــه منافــع متــام شــهروندان 

خــود توجهــی ندارنــد. ولــی فشــار بــرای تغییــر قــدرت سیاســی بــا همــت همــه شــهروندان کشــوری کــم هزینــه تریــن راه حــل مــی باشــد. هــم میهنــان کــرد 

زبــان مــا همیشــه جــزو جغرافیــای سیاســی و تاریــخ و فرهنــگ ایــران زمیــن بــوده انــد. بــزرگان ادب و هرمنــدان کــرد در ادبیــات و زبــان فارســی و هــر و 

شــعر ایــران نقــش پررنــگ داشــته انــد و بنابرایــن رهــران سیاســی کــرد بــه ایــن همســوئی تاریخــی و آینــده نگــر کردهــا بــا کل ملــت ایــران بایــد توجــه کننــد.   

درد همگانی، زبان همگانی و پروژه همگانی
متــدن ایــران بــا وجــود جمهــوری اســامی، هجــوم فرهنــگ خرافــی قرآنــی شــیعه گــری، نابــودی منابــع طبیعــی و فرهنگــی و ثــروت ایــران، ســقوط آمــوزش 

ــا یــک سیاســت  ــد ت ــه در خطــر اســت. خطرهــای متعــدد ناشــی از سیاســت حاکــم مــی طلب در مدرســه و دانشــگاه و جنــگ طلبــی حکومــت در خاورمیان

هوشــمندانه و همســو در ســطح ملــی و همــراه بــا مدرنیتــه خواهــی و دمکراســی خواهــی در نظــر گرفتــه شــود. نخبــگان روشــنفکری و فرهنگــی و سیاســی 

ایــران بــا توســعه روحیــه نقــد و افــکار ســکوالر و پیونــد بــا دانــش هــای مــدرن و دمکراســی خواهــی مــی تواننــد خــود را همــگام مناینــد و از تردیــد و تشــتت 

و رونــد خودتخریبــی دوری جوینــد. طــرح فدرالیســم قومــی، بســیج علیــه زبــان فارســی، متایــل بــه اصــاح طلبــان اســامگرا و ســازش بــا حکومــت، تبلیــغ هــا 

و تهیــج هــای جهــت دار علیــه بخشــی از ملــت ایــران، همــه و همــه بــه زیــان مــا بــرای ادامــه و شــکوفایی در تاریــخ اســت.  

در حــال حــارض عنــارص قومگــرای فعالــی علیــه ادامــه کاری و همبســتگی ملــت ایــران بپاخاســته انــد و از بســیاری از رســانه هــا بــرای پیشــرد اهــداف خــود 

اســتفاده میکننــد. افــزون بــرآن، بخشــی از اپوزیســیون سیاســی نیــز دســتخوش تشــتت فکــری اســت و متایــل بــه ســازش بــا بخشــی از حکومتیــان و نفــی 

سکوالریســم اســت و یــا در بخــش دیگــر رسدرگمــی و امتیازدهــی غیــر اصولــی ترویــج مــی شــود و بعنــوان منونــه گاه گفتــه مــی شــود: »رفــع هرگونــه تبعیــض 

و بــه رســمیت شــناخن حقــوق سیاســی، اجتاعــی و فرهنگــی گروههــای اتنیکــی ایــران. بــه رســمیت شــناخن حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری در کنــار زبــان 

فارســی«. ایــن دیــدگاه یکدســت نادرســت اســت. چــرا از گروههــای »اتنیکــی« صحبــت مــی شــود و از حقــوق شــهروندان در ایــران ســده بیســت و یکــم ســخن 

مبیــان منــی آیــد؟ چــرا کســب و تقویــت حــق در بــاره زبــان مــادری بایــد بــه قیمــت ناتــوان ســاخن زبــان ملــی فارســی متــام شــود؟ انتقــاد بــه ایــن نظریــه 

کــدام اســت؟

یکــم، از نظــر تئوریــک، مقولــه اتنیکــی را بایــد روشــن ســاخت. در برخــی نوشــتارها ایــن مقولــه را برابــر تبــار و قــوم و قبیلــه قــرار داده انــد. از نظــر مــن مقولــه 

اتنیــک منــی توانــد جنبــه بیولوژیکــی داشــته باشــد و تعییــن محتــوای ان متناســب رشایــط تغییــر میکنــد. از نظــر جامعــه شــناختی و قــوم شناســی در ایــران 

بطــور وســیع قبایــل و خانــواده هــای قومــی کــه برپایــه خویشــاوندی تعریــف مــی شــد از بیــن رفتــه انــد. حــال ایــا میتــوان دیــن و زبــان یــا فرهنــگ را پایــه 

تعریــف »اتنیکــی« قــرار داد؟ مذهــب شــیعه در متــام بخــش هــای جمعیــت ایــران کــم و بیــش تاثیــر گــذار بــوده و اگــر شــیعه گــری در میــان کردهــا وجــه 

غالــب نــدارد ولــی در میــان فــارس زبانــان و آذری زبانهــا موقعیــت مســلط دارد. امتــزاج چندجانبــه در میــان آذری و تهرانــی و کــرد و اصفهانــی و شــیرازی و 

... بســیار گســرده اســت. سیاســت رضــا شــاه و ســپس اقتصــاد و سیاســت و دیــن و امتــزاج خانوادگــی، جنبــه قبیلــه گــی و خویشــاوندی را بطــور وســیع پــاک 

کــرده اســت. در کام از برخــی ایــات و قبایــل صحبــت مــی شــود ولــی در واقعیــت جامعــه شــناختی ایــن مقولــه همچــون پدیــده مجــزا رنــگ مــی بــازد.

دوم، حقــوق سیاســی همــهء مردمــان ایــران توســط حکومــت اســامی والیــت فقیهــی نقــض شــده و رسکــوب سیاســی متوجــه همــهء ملــت ایــران و همــهء 

گرایــش هــای سیاســی مخالــف رژیــم اســت. زندانیــان سیاســی و اعــدام هــای سیاســی در چهــل ســال اخیــر از همــهء بخــش هــای مــردم بــوده اســت. در ســال 

هــای اخیــر تعــداد اعــدام کردهــا بســیار بــاال بــوده ولــی در کل دورهء اســامی بیشــرین اعــدام هــا از میــان مجاهدیــن و پیــکاری هــا بــوده اســت. رسکــوب 

هرمنــدان و کنشــگران حقــوق بــرش و زیســت محیطــی در کل جامعــه صــورت گرفتــه اســت. رفــع تبعیــض سیاســی محــدود بــه ایــن یــا آن بخــش جامعــه 

نیســت بلکــه نیــاز کل جامعــه اســت. ادعــای اینکــه »مــا بیشــرین قربانــی را داریــم پــس حــق بجانــب ماســت و جداشــدن مــا توجیــه شــده اســت.« یــک 

اســتدالل عوامفریبانــه و غیرمنطقــی اســت. قربانیــان از همــه بخــش هــای ملــت مــی باشــند و حکومــت والیــت فقیهــی شــیعه مســئول ایــن جنایــت هاســت.  

ســوم، حقــوق اجتاعــی نابرابــر و فشــار اقتصــادی در همــه جــای ایــران رایــج اســت. شــهروندان بلــوچ در فقــر ســیاهی قــرار دارنــد و همیــن فقــر در الیــه 

هایــی از جمعیــت در تهــران و بنــادر و کرمــان و خوزســتان نیــز وجــود دارد. طبــق آمــار آذربایجــان و کردســتان علیرغــم محرومیــت هــای زیــاد، در کلیــت خــود 

از مناطــق گرفتــار فقــر مطلــق نیســتند. در ایــن اســتان هــا الیــه هــای بســیار فقــر نیــز وجــود دارنــد ولــی باالتریــن میــزان فقــر پیوســته رابطــه مســتقیم بــا 

مناطــق مــورد ادعــای شوینیســتهای قومگــرا نــدارد. بنابرایــن، بیعدالتــی ناشــی از سیاســت طبقــهء آخونــد و رؤســای حکومتــی و نظامــی بــه کل جامعــه تحمیــل 

شــده اســت. رفــع تبعیــض اجتاعــی در کل جامعــه بایــد صــورت بگیــرد. امتیــازداران مالــی و اقتصــادی بــه یــک بخــش از جغرافیــای جمعیتــی  محــدود منیشــود. 

امتیــازداران از شــهرهای صنعتــی بــزرگ مــی آینــد و در طبقــه ثرومتنــدان کان و بویــژه در میــان مســئوالن حکومتــی و دینــی و ســپاهی و تکنوکراتهــای بــاال 

مــی باشــند کــه رانــت مالــی و سیاســی و دینــی را بــه انحصــار خــود درآورده انــد. 

چهــارم، در عرصــهء فرهنگــی، مــردم ایــران از میــراث مشــرک بزرگــی برخوردارنــد. ســنت هــای مردمــی و فرهنــگ باســتانی ماننــد نــوروز در همــه جــای ایــران 

جشــن گرفتــه میشــود. بخــش مهــم از فرهنــگ دینــی میــان اهــل ســنت و شــیعیان مشــرک اســت. فرهنــگ مــدرن »ایرانیــزه« شــده در میــان جوانــان و الیــه 

هــای اجتاعــی در شــهرها و شهرســتانها جــاری اســت. در متــام ایــن چهــل ســال حکومــت تــاش کــرده تــا فرهنــگ شــیعه رســمی و تبلیغــات دولتــی و حــوزوی 

را بــه همــه تحمیــل کنــد. هرچنــد مردمــان معتقــد شــیعه از آن ســود جســته و بــر نادانــی اجتاعــی افــزوده انــد، ولــی ایدئولــوژی شــیعه گــری حکومتــی بــه 

یــک تبعیــض بــزرگ و مهلــک تبدیــل شــده اســت. پیوســته مــا شــاهد بــوده ایــم کــه ایدئولوگهــای حــوزه هــا ماننــد آیــت اللــه مطهــری و آخوندهــای بــزرگ در 

ضدیــت بــا فرهنــگ باســتانی و ملــی کوتاهــی نکــرده انــد. رفــع ســتم فرهنگــی و رفــع تبعیــض دینــی و آئینــی خواســت همــه مــردم ایــران اســت.

پنجــم، زبــان فارســی میــراث همــهء مــردم ایــران اســت و زبــان ملــی پیونــد دهنــدهء رسارس کشــور اســت. ایــن موقعیــت محصــول تاریــخ اســت و کســانی کــه 

در شــکوفایی آن کوشــیده انــد از همــهء بخــش هــای جمعیتــی ایــران انــد. نویســنده و شــاعر و هرمنــد و زبانشــناس و ترانــه رسا و خوانندگانــی کــه بــه فارســی 

خدمــت کــرده انــد از متــام مــردم ایــران بــوده انــد و در ایــن زمینــه آذری و کــرد نیــز نقــش پررنــگ داشــته انــد. ضدیــت بــا زبــان فارســی یــک نادانــی بــزرگ 
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اســت. پیشــنهاد جایگزیــن منــودن فارســی بــا انگلیســی در ایــران یــک باهــت اســت. برابــر قــراردادن زبــان فارســی بــا یــک »نــژاد«، یــک رسدرگمــی روانــی 

اســت. زبــان فارســی جــزو هویــت ملــی همــه ایرانیــان اســت و ایــن زبــان بــر دوش فردوســی و مولــوی و حافــظ و متــام کتابهــای تاریخــی و ترجمــه هــا و 

نوشــتارها و  کوهــی از واژه هــا اســتوار شــده اســت. آنچــه مســلم اســت در کشــوری ماننــد ایــران کــه زبانهــای بســیار متعــددی وجــود دارد همــهء زبــان 

هــا بایــد آزاد باشــند و متــام وســایل بــرای پراتیــک زبــان مــادری و توســعه آنهــا فراهــم گــردد. بنابرایــن آمــوزش زبــان و همــه زبــان هــا بایــد مــورد احــرام 

قرارگیــرد. ولــی آمــوزش و تدریــس بــه زبــان مــادری مســئله دیگرگونــه میباشــد. غنــای زبــان فارســی و نیرومنــدی ایــن زبــان باعتبــار همــه ادبیــات و شــعر 

و ظرفیتــی اســت کــه بوجــود آورده اســت. بنابرایــن در رشایــط کنونــی، مــواد درســی بــرای دانشــجو اگــر بزبــان مــادری باشــد، دانشــجویان از غنــای زبانــی 

و وســعت واژگانــی فارســی محــروم خواهنــد شــد. بعنــوان منونــه اگــر بجــای خوانــدن شــاهنامه فردوســی، دانشــجوی آذری بایــد کتــاب »َدَده قورقــود« 

را بخوانــد از غنــای فارســی و متــام میــراث آن محــروم خواهــد بــود. دانشــجوی کــرد و بلــوچ چــه کنــد؟ دانشــجوی شــهروند عــرب خوزســتانی چــه کنــد؟ 

دانشــجوی گیلکــی چــه کنــد؟ در ایــران کنونــی زبــان فارســی نقــش ملــی و هویتــی بــرای ایرانیــان داشــته و در طــول تاریــخ قدرمتنــد شــده اســت و ایــن 

امــر تناقضــی بــا آمــوزش زبــان هــای مــادری و توســعه آنهــا نخواهــد داشــت. بــرای آمــوزش فلســفه و جامعــه شناســی و روانشناســی و اقتصــاد و ریاضــی 

و دانــش در ایــران، زبــان فارســی بهریــن وســیله بــرای آموخــن اســت. هرچنــد کــه فارســی نیــز دارای کمبــود اســت و از توانایــی برخــی زبانهــای جهانــی 

ماننــد انگلیســی و فرانســه برخوردارنیســت. زبــان فارســی بــه لحــاظ »عربــی زدگــی« و فشــار حاکمیــت حــوزوی و آخونــدی و ســلطانی نتوانســت همــه 

اســتعدادهای خــود را شــکوفا کنــد. زبــان در برگیرنــده واژه هــا و ســاختار دســتوری و اصطــاح هــای گفتــاری و قــدرت آوایــی و اســطوره ای و انتقــال 

احســاس و معنــی اســت. در زبــان فارســی مــا بــه واژه ســازی بیشــر و ســاده نویســی بیشــر و پاالیــش زبانــی بیشــر نیــاز داریــم. باوجــود ایــن نارســایی 

هــا زبــان فارســی دارای پشــتوانه تاریخــی بــزرگ و فراملــی بــوده و مــی توانــد خدمــت بزرگــی بــه ملــت ایــران بکنــد. زبــان دانشــگاه و مدرســه بــه فارســی 

اســت و زمــان مــادری در هــر کجــا کــه الزم اســت. بیافزائیــم کــه فراگیــری زبانهــای جهانــی ماننــد انگلیســی و فرانســوی و آملانــی و غیــره پیونــد مــا را بــا 

جامعــه جهانــی نیرومنــد ســاخته و فراگرفــن دانــش هــا را آســان مــی ســازد. 

ششــم، بــر اســاس مکتــب هــای فکــری و نگــرش هــای اجتاعــی مختلــف مــا بــه تعریــف آکادمیــک یگانــه ای از ملــت نخواهیــم رســید. در طــول تاریــخ 

بازیگــران سیاســی و اجتاعــی، متناســب چگونگــی خــود تعریــف هــای گوناگونــی ارائــه داده انــد و راه حــل ویــژه پیــدا کــرده انــد. ولــی مــا میتوانیــم 

متناســب رشایــط خــود و آینــده ای کــه میخواهیــم بســازیم بــه یــک توافــق و تفاهــم دسرســی پیــدا کنیــم. در ایــن پهنــه رسارسی ایــران همــه شــهروندان 

میتواننــد پــروژه مشــرکی داشــته باشــند. حکومتــی الئیــک و غیرمتمرکــز بــرای توزیــع عادالنــه ثــروت، بــرای آزادی سیاســی و فرهنگــی کامــل، بــرای توســعه 

زیســت محیطــی ایــران، بــرای نفــی همــه تبعیــض هــا و برتــری هــای بیجــا، بــرای پایــه یافــن متدنــی مــدرن و انســانی و بــا رشکــت متــام اســتعدادهای 

چهارگوشــه ایــران، همــه ایــن محورهــا بیانگــر یــک پــروژه همســو کننــده اســت. زندگــی یــک تفاهــم هوشــمندانه بــرای همزیســتی اســت. 

مقاله دهم: فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی

زبــان هــای ایرانــی بســیار متنــوع میباشــند. در ایرانــی یکپارچــه و دمکراتیــک و غیرمتمرکــز، وجــود زبــان ملــی فارســی، در تضــاد بــا شــکوفایی   

زبانهــای دیگــر نیســت. اعتــای کنونــی زبــان فارســی محصــول تــاش تاریخــی فرهنگــی همــه مــردم ایــران اســت. شــاعران شــعر فارســی و نویســندگان مــا 

از همــه اقــوام ایــران میاینــد و میــراث ادبــی و هــری آنهــا متعلــق بــه همــه اســت. بعنــوان منونــه فردوســی طوســی شــاعر حاســه رسای ایــران شــاهنامه 

را در 384 ه جــری قمــری به پایــان بــرد و طبــق نظــر پژوهشــگران در 25 اســفند 400 ه جــری قمــری برابــر بــا 8 مــارس 1010 میــادی، نــگارش دوم را بــه 

انجــام رســاند. شــاهنامه ادامــه فرهنــگ پیــش از تجــاوز اســام اســت و اســاس توســعه زبــان فارســی اســت و شــاید بــدون فردوســی شــاعرانی چــون خیــام 

و مولــوی و حافــظ منــی توانســتند ســخن و اندیشــه خــود را چنیــن اســتوار بپروراننــد. ادبیــات شــعری ایــران یکــی از قلــه هــای برجســته ادب جهــان اســت 

و زبــان فارســی ایــن میــراث را بــه امــروز کشــانده اســت. زبــان فارســی تــداوم تاریخــی ماســت و پیونــد دهنــده متــام مردمانــی اســت کــه در ایــران زمیــن 

زیســته انــد. فارســی زبــان تحمیلــی مــردم ایــران نیســت بلکــه زبــان وحــدت ملــی و مدیریــت کشــوری میباشــد. 

زبان کردی زنده است
ولــی روشــن اســت کــه در ایــران متــام زبــان هــای مــادری ماننــد آذری و کــردی و بلــوچ و گیلکــی و لــری و تالشــی و ســمنانی و غیــره بایــد   

وجــود داشــته باشــند و شــکوفاتر شــوند. مــن بــه اکولــوژی زبانــی یــا تنــوع زبانــی معتقــد هســتم و ایــن تنــوع اصــل شــکوفایی فرهنگــی یــک ملــت اســت. 

زبــان کــردی متعلــق بــه گــروه زبانهــای ایرانــی اســت. در رشایــط ســتمگری جمهــوری اســامی و رسکــوب فرهنگــی کــه متوجــه متــام تاشــهای فرهنگــی 

ایرانیــان اســت، زبــان کــردی محدویــت هــای بســیاری متحمــل شــده اســت. ولــی خوشــبختانه زبــان کــردی کــه خــود دارای گویــش هــای گوناگــون اســت، 

نــه تنهــا در خانــواده هــا و نــزد فرزنــدان کــرد مــا بلکــه در عرصــه تولیــد اندیشــه و انتشــار کتــاب در ایــران ادامــه دارد و زنــده اســت. همیــن امــروز اخبــار 

را در ســایت هــای مجــازی دنبــال گرفتــم و باعــث خوشــحالی اســت کــه کتابهــای بــا کیفیــت بــه زبــان کــردی در ایــران چــاپ میشــود و بــازار دارد و در 

آمــوزش مدرســه و دانشــگاه مــورد توجــه قــرار میگیــرد. 

علــی ارشف درویشــیان بــا رمانهــای خــود فارســی را غنــی ســاخت ولــی در هــان زمــان، او و هرمنــدان و نخبــگان دیگــری زبــان کــردی را نیــز   

غنــا بخشــیدند. علــی الری کرمانشــاهی کــه در 1324 در کرمانشــاه متولــد شــد و در 1388 درگذشــت، نویســنده داســتانهای کوتــاه و رمــان بــود و بیــش 

از دوازده داســتان بفارســی از خــود باقــی گذاشــته اســت. ذبیح اللــه حکیم الهــی دشــتی، معــروف بــه ذبیح اللــه منصــوری و بــا نام هــای مســتعار پیشــتاز 
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و نــارص کــه در ســال 1365 درگذشــت آثــار معــروف بســیار زیــادی از جملــه از موریــس مرلینــک و الکســاندر دومــا را بــه فارســی ترجمــه منــود. از دیگــر 

کارهــای بــا ارزش او ترجمــه »رسزمیــن جاویــد« بفارســی در چهــار جلــد از رومــن گیریشــمن اســت کــه در بــاره تاریــخ پادشــاهی مادهــا تــا اواخــر دوره 

ساســانیان اســت. محمــد قاضــی کــه در مهابــاد متولــد و در تهــران در ســال 1376 درگذشــت از مرجــان برجســته زبــان فارســی اســت کــه از جملــه »دون 

کیشــوت« و »شــازده کوچولــو« را بفارســی ترجمــه کــرده اســت. مــی بینیــم کــه نویســندگان و مرجــان کردتبــار بــه نوبــه خــود زبــان فارســی را توســعه 

داده و از تنــگ نظــری بــدور بــوده انــد. شــهرام ناظــری کرمانشــاهی موســیقی دان و خواننــده برجســته بــا شــعر مولــوی و فردوســی هــر خــود را ارائــه 

میدهــد و در هــان هنــگام در زبــان و موســیقی کــردی اســتعداد هــری خــود را عرضــه میکنــد. ایــن هرمنــدان بفارســی و کــردی نوشــتند و هرمنایــی 

کردنــد و فرهنــگ ایرانیــان را پربارتــر منودنــد. توســعه زبــان فارســی توســط همــه و از جملــه نویســندگان کردتبــار در تناقــض بــا توســعه فرهنگــی و زبانــی 

اقــوام گوناگــون ایــران منــی باشــد. در اینجــا بــه رویدادهــای انتشــاراتی توجــه کنیــد. چنــد منونــه از آثــار مهمــی کــه بــه کــردی چــاپ شــده را معرفــی 

میکنــم.

کتــاب »وشــه ناســیی زمانــی کــوردی« بــه نویســندگی »ســعید کرمــی« بــه همــت پژوهشــکده کردستان شناســی توســط »انتشــارات دانشــگاه   

کردســتان« منتــرش شــده اســت. ایــن کتــاب طــرح پژوهشــی پژوهشــکده کردستان شناســی اســت کــه در ســال 1396 از طــرف انتشــارات دانشــگاه کردســتان 

بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن کتــاب در قامــوس کتــاب درســی بــرای دانشــجویان رشــته زبــان و ادبیــات کــردی در مقطــع کارشناســی بــه رشــته تحریــر 

درآمــده اســت. ایــن اثــر پژوهشــی بــه زبــان کــردی در زمینــه ســاختواژه زبــان کــردی اســت. ســاخت واژه یکــی از زیــر شــاخه هــای زبان شناســی اســت 

کــه بــه بررســی زبــان در ســطح تکــواژ و کلمــه می پــردازد. هرچنــد در زمینــه ســاخت واژه زبــان کــردی تحقیقــات زیــادی در قالــب کتــاب صــورت پذیرفتــه 

ــا رویکــرد ســنتی و بصــورت کاســیک می باشــد بــه گونــه ای کــه بیشــر آن هــا اجــزای کام یعنــی اســم، فعــل، صفــت و قیــد را  اســت امــا بیشــر  آنهــا ب

اســاس تحقیــق خــود قــرار داده انــد. در ایــن پژوهــش بــر اســاس رویکردهــای نــو زبانشناســی و در چهارچــوب معیارهــای جدیــد آن بــه موضــوع ســاخت 

 واژه زبــان کــردی پرداختــه شــده اســت. 

کتــاب »افســانه هــا و متــل هــای کــردی« اثــر علــی ارشف درويشــيان بیانگــر ادبیــات عامــه کردســتان اســت. ایــن اثــر در 583 بــرگ توســط   

نــرش رسچشــمه در 1386 منتــرش شــده اســت. در مقدمــه ایــن کتــاب دوجلــدی آمــده اســت: »اف ســ ان ه ه ا بــی شناســنامه و بــی کــس و کار نیســتند. آنهــا 

ســینه بــه ســینه گشــته انــد و رشــد کــرده انــد و تــا بــه امــروز نگهــداری شــده انــد و از هــر ســندی معترتــر مانــده انــد«، »افســانه، بازتــاب ویژگــی هــای 

زندگــی مــردم اســت. روابــط انســانها و روش برخــورد آنهــا بــا یکدیگــر را تجریــه و تحلیــل مــی کنــد. افســانه، تفســیرگر احساســات عمیــق و ژرف انســانی 

اســت و در بطــن خــود طــی قــرون و اعصــار، ســاختار سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع را حفــظ کــرده اســت. در بیــن افســانه هــای ملــل، افســانه 

هــای ایرانــی جایگاهــی برجســته و ویــژه دارد و در ایــن میــان افســانه هــای کــردی دارای رنــگ و بــوی دیگــری اســت. تعبیرهــا و ترکیبــات زیبــا و لطیــف 

در لهجــه هــای کــردی و کــردی کرمانشــاهی مطلبــی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از آن گذشــت.« 

ــی  ــری آموزش ــگاه اث ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــجادی عض ــار س ــر بختی ــف دک ــردی(، تالی ــات کُ ــان و ادبی ــوردی« )زب ــان و واژه ی ک ــاب »زم کت  

اســت کــه بــه منظــور تامیــن منبــع درســی مــورد نیــاز بــرای درس عمومــی زبــان و ادبیــات کُــردی در مقطــع کارشناســی دانشــگاه های ایــران بــه نــگارش 

درآمــده اســت. ایــن کتــاب کــه در تالیــف آن قواعــد تدریــس و آمــوزش روشــمند و دانشــگاهی نویــن مبنــای کار قــرار گرفتــه اســت، در ســه بخــش اصلــی 

مشــتمل بــر بیســت و نــه درس ســامان یافتــه اســت کــه عناویــن آن عبارتنــد از آییــن نــگارش و نظــام نوشــتاری )4 درس(، دســتور زبــان )3 درس(، ادبیــات 

ــردی از قبیــل نظــام نوشــتاری، گویــش شناســی، فرهنــگ عامــه و ادبیــات  و متــون )22 درس(. مباحــث آموزشــی و عناویــن تعلیاتــی زبــان و ادبیــات کُ

شــفاهی،ادبیات گورانــی، ادبیــات کاســیک کرمانجــی و ســورانی، شــعر و ادبیــات داســتانی و منایشــی در ادبیــات معــارص کُــردی و نقــد ادبــی بــه شــیوه ای 

خاصــه وار طبقــه بنــدی شــده و همــراه بــا متریــن در ایــن اثــر گنجانــده شــده اســت. ایــن کتــاب بــه عنــوان مــاده آموزشــی درس عمومــی اختیــاری )دو 

واحــدی( زبــان و ادبیــات کُــردی تهیــه و تدویــن شــده اســت کــه مجــوز تدریــس آن در ســال 1394 براســاس مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، در 

راســتای اجــرای اصــل پانزدهــم قانــون اساســی مبنــی بــر تدریــس زبــان و گویش هــای کشــور در دانشــگاه های مرکــز اســتان ها، از ســوی فرهنگســتان زبــان 

و ادب فارســی مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

ــا ترجمــه مصطفــی ایلخانــی زاده در خــرداد  ــان ب ــر دکــر کوردســتان مکری ــران« اث ــان کــردی و مجموعــه زبان هــای ای ــاب »ســیر تطــور زب کت  

1395منتــرش شــده اســت. ایــن کتــاب از ســوی مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صداوســیا روانــه بــازار نــرش شــده اســت. در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده 

اســت: »ایــران بــا وجــود تنــوع فرهنگــی، مذهبــی، قومــی و زبانــی بســیار، بــه دلیــل مؤلفه هــای مســتحکم و ریشــه دار پیونــد دهنــده قومــی، همــواره 

وحــدت رسزمینــی و تــداوم هویتــی و سیاســی خــود را حفــظ کــرده اســت. کردهــا جــزو اقــوام اصیــل ایرانــی بــه شــار می رونــد و زبــان کــردی کــه در 

هــزاره پیــش از میــاد در ایــران شــکل گرفتــه اســت، یکــی از زبان هــای شــال غربــی مجموعــه زبان هــای ایرانــی محســوب می شــود. ایــن کتــاب نیــز بــه 

شــکل مســتند و مســتدل و بــا زبانــی ســاده و روان، از رهگــذر مطالعــه تطبیقــی، بــه بررســی ســیر تحــول، تکامــل و تغییــر زبــان کــردی و نســبت آن بــا 

ــه زبان هــای ایرانــی عــرص باســتان، اوســتایی، فارســی باســتان، پرســو، پارســیک، کــردی، ســکایی،  ــاب، ب ــن کت ــردازد.«. در ای زبان هــای اقــوام ایرانــی می پ

ســغدی، باخــری، خوارزمــی، فارســی جدیــد، فارســی معــارص، تاجیکــی، تاتــی، کــردی، بلوچــی، طالشــی، گیلکــی، مازندرانــی، اورمــوری، پاراجــی، اُســتینی، 

یاگنوبــی، افغانــی، مونجانــی، پامیــری، شگنان-روشــان، یازگــی، ایشکاشــی، واخانــی، ایرانــی رشقــی، ایرانــی غربــی پرداختــه شــده اســت. 

ــتان  ــان اس ــخ و زب ــام تاری ــه انض ــانی: ب ــوی ساس ــکانی، پهل ــوی اش ــه: پهل ــی میان ــان ایران ــا زب ــی ب ــردی ایام ــش ک ــی گوی ــگ تطبیق فرهن  

ــه،  ــوریه، ترکی ــراق، س ــران، ع ــه در ای ــت ک ــی اس ــردی زبان ــت. ک ــده اس ــرش ش ــال 1391 منت ــدی در س ــا اس ــندگی علیرض ــا نویس ــام ب ــل از اس ــام قب ای

ــی  ــی غرب ــای ایران ــته گویش ه ــردی از دس ــای ک ــه گویش ه ــت. هم ــددی اس ــای متع ــد و دارای گویش ه ــم می کنن ــدان تکل ــاز ب ــان و قفق ــی از لبن بخش
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ــی از آن و  ــق ناش ــی عمی ــی و اجتاع ــوالت سیاس ــانی و تح ــت ساس ــی دول ــس از فروپاش ــوی پ ــون پهل ــی از مت ــش عظیم ــن بخ ــن رف ــتند. از بی هس

ــان  ــن همچن ــن رسزمی ــته ای ــخ گذش ــی از تاری ــمت مهم ــا قس ــده ت ــث ش ــا، باع ــد عربه ــه مانن ــن بیگان ــای مهاجمی ــی در یورش ه ــار فرهنگ ــودی آث ناب

ــام  ــتان ای ــان اس ــخ و زب ــان تاری ــن، بی ــتان و همچنی ــران باس ــای ای ــیم بندی زبان ه ــه و تقس ــان تاریخچ ــس از بی ــارض پ ــاب ح ــد. در کت ــناخته مبان ناش

ــه  ــای ب ــا و کتیبه ه ــه کتاب ه ــا مطالع ــا ب ــرده ت ــاش ک ــده ت ــت. نگارن ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــردی ایام ــش ک ــام، گوی ــل از اس در دوره قب

 جــای مانــده از روزگار اشــکانیان و ساســانیان و تطبیــق واژگان پهلــوی بــا واژگان کــردی ایامــی، بــه تشــابهات ایــن دو گویــش اشــاره کنــد. 

شــاهنامه کــردی در دو جلــد شــامل منظومــه هــای هفتخــوان رســتم، رســتم و ســهراب و رزمنامــه رســتم و رشح جنگهــای ایــران و تــوران و فصــه   

دلباختگــی بیــژن و منیــژه در دوران شــهریاری کیخــرو کیانــی توســط مصطفــی بــن محمــود گورانــی بــه نــگارش درآمــده و توســط انتشــات هیرمنــد در 

ســال 1383 منتــرش شــده اســت. ویراســتاری ایــن کتــاب توســط ایــرج بهرامــی صــورت گرفتــه و در 2000 نســخه انتشــار یافتــه اســت. شــاهنامه فردوســی 

بــه بســیاری از زبانهــا ترجمــه شــده اســت و ترجمــه ایــن شــاهکار حاســی بــه کــردی یــک واقعــه مهــم بشــار میایــد.  

ــا تــاش و ســعی بــی وقفــه توانســت کتــاب »خشــم و هياهــو« اثــر ويليــام فاكــر را از  محمــد رمضانــی، نویســنده و مرجــم اهــل بــوكان، ب  

مــن اصلــی آن بــه زبــان کُــردی ترجمــه کنــد و کتابخــان زبــان کُــردی را بــا ایــن اثــر گرانبهــا غنــی تــر کنــد. یــک مراســم رومنایــی کتــاب »خشــم و هياهــو« 

درســالن ســيمرغ شــهر بــوكان برگــزار شــد و ایــن اثــر بــه حارضیــن معرفــی شــد. ایــن مرجــم تــا کنــون ترجمــه هایــی كــه از انگليســی بــه فارســی انجــام 

داده عبارتنــد از: »شكســت و پــروزی پيكاســو« و »رمــان جــی« از جــان برگــر، »آیــا چیــن میخواهــد آســیا را ببلعــد؟« از ارنســت هــری، »هانــری روســو« 

ــد.  ــه کــردی یــک واقعــه مهــم بشــار میای ــو، »صنعــت شیشــه« از ترنــس ماســونس. ترجمــه »خشــم و هياهــو« ب از موریــس مورداری

کتــاب »آمــوزش خوانــدن و نوشــن زبــان کــردی« کــه نتیجــه ســالها تدریــس زبــان کــردی و تحقیــق و بحــث و گفتگــو بــا اســاتید دانشــگاه و   

زبانشناســان در کردســتان ایــران و عــراق مــی باشــد در ســال 1397 منتــرش شــده اســت. بــه نظــر نگارنــده مصطفــی ایلخانــی زاده، ایــن کتــاب بــرای تدریــس 

و آمــوزش زبــان کــردی چــه در آموزشــگاهها و چــه بــه صــورت خودآمــوز بســیار مناســب اســت. رشط اســتفاده از ایــن کتــاب داشــن ســواد خوانــدن و 

نوشــن فارســی بــه طــور مختــرص مــی باشــد و بــرای اشــخاصی کــه تحصیــات باالتــر، حتــا در کارشناســی و کارشناســی ارشــد دارنــد و بــه طــور کلــی هــر 

کــس کــه بخواهــد خوانــدن و نوشــن زبــان کــردی را بــه صــورت درســت و علمــی یــاد بگیــرد ایــن کتــاب وســیله مناســبی اســت. 

کتــاب رشفنامه بدلیســی، تاریــخ مفصــل کردســتان توســط صاح الدیــن آشــتی مرجــم و زبان شــناس مهابــادی در دو جلــد منتــرش شــده اســت.   

ترجمــه کامــل هــر دو جلــد کتــاب رشفنامه بدلیســی از زبــان فارســی بــه کــردی در یکهــزار و 250 صفحــه پایــان یافتــه اســت. صــاح الدیــن آشــتی، هــدف 

ــه نســخه خطی خــود  ــه دستنوشــته های متعــدد از جمل ــز اســتناد ب ــی و نی ــران و عثان ــخ کردســتان، ای ــاب را دقــت در بازاندیشــی تاری ــن کت از ترجمه ای

میــر رشف خــان و ارائــه یــک ترجمــه کامــل اعــام کــرد. نــگارش کتــاب رشفنامــه  بدلیســی بــه قلــم رشف خــان، کــه یکــی از تاریخ نــگاران برجســته کرد اســت 

بــه زبــان فارســی در ســال 1597 میــادی بــه پایــان رســیده اســت.

ــن  ــه ای ــگان سیاســی ب ــه نخب ــن اســت ک ــن ای ــال اســت و حــس م ــرد بســیار فع ــه جامعــه فرهنگــی ک ــن تاشــها نشــان میدهــد ک متامــی ای  

رویدادهــا توجــه الزم را ندارنــد. پــروژه هــای سیاســی بــرای یــک ایــران رنگارنــگ و یکپارچــه بایــد پیوندهــای مردمــی و فرهنگــی را منایــان ســازند. گفتــار 

سیاســی جــدا از فرهنــگ و هــر حقیــر اســت و فاقــد شــادابی اســت. هرگونــه تنــگ نظــری و پنهــاکاری در مــورد زبــان و فرهنــگ عامــل منفــی بشــار 

میایــد. براســتی چــرا نخبــگان سیاســی کــه در یــک جــدال سیاســی محــدود گرفتارنــد، از ســنت هــای فرهنگــی و بافــت جامعــه شناســانه مردمــان مــا و تاریخ 

و ادبیاتــی کــه آنهــا را بهــم پیونــد زده صحبتــی منــی کننــد؟ ایــن منونــه خرهــای انتشــاراتی رایــج در رســانه هــا بــرای آگاهــی جامعــه نخبــگان مفیــد اســت 

و افــزون بــر آن، بــه مــا اجــازه میدهــد تــا از مطلــق گرایــی پرهیــز کنیــم. مطلــع شــدن و گــردآوری داده هــا و اخبــار، فکــر مــا را متیــن تــر میســازد و مــا 

را در تحلیــل رویدادهــا یــاری مــی رســاند. برخوردهــای کــور ایدئولوژیــک هوشــمندی هــا را ناتــوان میســازد.

شعر آذری ها، فصلی بزرگ در شعر ایران 
بســیاری از پژوهشــگران بــاور دارنــد کــه زبــان باســتانی آذری بازمانــده و دگرگــون شــده زبــان مادهــا اســت و ریشــه آریایــی دارد. از جملــه   

قدیمــی تریــن منبــع هایــی کــه در بــاره زبــان آذری باســتانی مطــرح اســت ابــن مفقــع میباشــد کــه او ایــن زبــان را دارای ریشــه پهلــوی میدانــد. احمــد 

کــروی در مقابلــه پــان ترکیســتها در پژوهــش خــود اعــام کــرد کــه مــردم آذربایجــان بــه زبــان ایرانــی آذری ســخن میگفتــه انــد. یــک منبــع دیگــر کتــاب 

»تاریــخ زبــان آذری در آذربایجــان« تألیــف دکــر حســین نویــن  اســت، توســط انتشــارات متــدن ایرانــی در ســال 1390 بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن کتــاب 

علیرغــم برخــی ضعــف هــا یــک منبــع خــوب بــرای مطالعــه در ایــن زمینــه اســت. نویســنده در رابطــه بــا اقــوام آریایــی، مهاجــرت آنهــا، گروه هــای آریایــی، 

رسزمیــن اصلــی آنهــا، و جدایــی زبان هــای ایرانــی بــه بحــث مــی پــردازد. همچنیــن نویســنده مطالبــی را بــا عنــوان زبــان فارســی در شــال چیــن و زبــان 

و متــدن ایرانــی در جنــوب روســیه و ســیری و نیــز پیرامــون زبــان باســتانی ســاکنان فــات ایــران بــه بحــث گذاشــته اســت. نویســنده اقــوام باســتانی ایــران 

به ویــژه در منطقــه آذربایجــان معرفــی میکنــد و پیرامــون اقوامــی ماننــد میتانی هــا، هیتی هــا، هیون هــا، کاســی ها، سیاشــیان، هــوری، لولوبــی، گوتــی، 

ماننــا، آالن هــا )آس هــا( ســکاها، رسمت هــا، اورارتــو، مادهــا صحبــت میکنــد. در ایــن کتــاب می خوانیــم آذربایجــان کــه مــاد کوچــک نامیــده می شــد از 

زمــان اســکندر مقدونــی بــه آتورپاتــکان بــه معنــی نگهبــان آتــش معــروف شــده اســت. در دوره هخامنشــی آذربایجــان جــزء ســاتراپ و ایالــت مــاد بــه 

ــت.  ــار می رف ش

آذربایجــان در ســال 22 هجــری قمــری توســط »مغیــره بــن شــعبه ثقفــی« در زمــان خافــت عثــان بــه تــرصف اســتعاری اعــراب درآمــد. از   

دوره مأمــون خرم دینــان یــا خرمیــه بــه رهــری جاویــدان بــن ســهل نهضتــی مذهبــی و اشــراکی بــا احساســات ملــی در آذربایجــان بــه راه انداختنــد. بــه 
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دنبــال آن قیــام بابــک در پــی توهیــن و تحقیــر ایــران و ایرانــی توســط حکومت هــای امــوی و عباســی شــکل گرفــت کــه عــاوه بــر مــردم آذربایجــان، مــردم 

دیگــر نواحــی ماننــد اصفهــان و همــدان هــم جــزء حامیــان آن بودنــد و حایــت مــردم نواحــی مختلــف نشــانگر ماهیــت ملــی و نــه منطقــه ای قیــام بابــک 

بــوده اســت. بحــث دیگــر نویســنده در بــاره »زبــان ترکــی و آذری در آذربایجــان« اســت. او بــه عوامــل مؤثــر در رواج زبــان ترکــی در آذربایجــان پرداختــه 

و از مهم تریــن ایــن عوامــل، تســلط طوالنی مــدت حــّکام تــرک بــر آذربایجــان بــود کــه مــردم را ناگزیــر می کــرد بــرای امــور شــخصی و حکومتــی، زبــان 

ترکــی را یــاد بگیرنــد. از نظــر نویســنده پــس از گســرش عرفــان و تصــوف توســط مریــدان تــرک شــیوخ صفــوی، و پــس از حاکمیــت صفویــان و ترویــج زبــان 

ترکــی و قتل عام هــای متوالــی توســط تــرکان عثانــی، زبــان آذری بــه  مــرور از شــهرها رخــت بــر بســت. ازنظــر نویســنده زبــان ترکــی بــه  رغــم تســلط و 

نفــوذ در آذربایجــان همیشــه تحــت تأثیــر و نفــوذ زبــان و فرهنــگ ایرانــی و عربــی قــرار داشــته اســت. از جملــه آثــار و نشــانه های تأثیــر زبــان پهلــوی در 

ترکــی آذربایجانــی همســانی آواهــا، یکســانی پیشــوندها و پســوندها و نیــز هم ریشــگی پــاره ای از واژه هاســت. در ادامــه بحــث نویســنده بــه مشــخصات 

ســاختاری زبــان کنونــی آذربایجــان پرداختــه و عنــوان می کنــد کــه ایــن زبــان از نظــر فونیتیکــی ممزوجــی از طــرز تلفــظ آذری قدیــم، ترکــی و فارســی، از 

نظــر رصف و نحــو و اســتخوان بندی ترکــی، و از نظــر مــواد تشــکیل دهنده لفظــی و معنــوی غلبــه بــا مــواد ایرانــی )اعــم از آذری و فارســی( اســت.  

باالخــره از نظــر ایــن نویســنده در قرن هــای پنجــم و ششــم اشــعار شــاعرانی ماننــد قطــران، مجیــر فلکــی، نظامــی، خاقانــی، نشــان می دهــد   

زبــان محلــی آذربایجــان آذری و زبــان ادبــی آنهــا فارســی بــوده اســت. عشــق فــراوان ایــن دســته از شــاعران بــه فرهنــگ باســتانی ایرانــی یــک واقعیــت 

انکارناپذیــر اســت. عــاوه بــر ایــن، شــاعران مشــهور در نزهه املجالــس اثــر خلیــل رشوانــی حــدود 270 شــاعر گفتــه شــده کــه بیشــر آنهــا آذربایجانــی و 

آرانــی یعنــی گنجــه و رشوان هســتند کــه همگــی بــه زبــان فارســی شــعر رسوده انــد. اولیــا چلپــی، ســیاح عثانــی کــه در ســال 1050 هجــری قمــری از تریــز 

ــان اغلــب  ــد. زب ــوی( دارن ــی دیگــران لهجه هــای مخصــوص )پهل ــد ول ــه فارســی دری ســخن میگوین ــز ب ــاب معــارف« در تری ــد »ارب ــدن کــرده می گوی دی

مــردم تریــز در قــرن 12 نیــز فارســی بــوده اســت. جــان بــل پزشــک اســکاتلندی در اواخــر ســلطنت ســلطان حســین صفــوی پــس از عبــور از اهــر در ســال 

ــد: بیشــرین ســکنه، فارســی زبان هســتند. ــز می گوی ــردم تری ــان م ــاره زب ــادی درب 1716 می

آنچــه کــه در نــگاه ایــن نویســنده و یــا پژوهشــگران دیگــر بیــان میشــود یــک نکتــه اساســی اســت و آن پیونــد نخبــگان آذری تبــار بــا زبــان    

فارســی اســت. زبــان فارســی متعلــق بــه همــه ایرانیــان اســت، همــه ایرانیــان را بهــم وصــل میکنــد و ایــن پیونــد زبانــی رسارسی و تاریخــی را بایــد اعتــا 

بخشــید. نویســنده و شــاعر و هرمنــد آذری همیشــه در شــعر و ادبیــات ایــران حضــور پررنــگ داشــته اســت و در ادامــه ایــن ســنت در دوران جدیدتــر 

بایــد از میرزافتحعلــی آخونــدزاده، احمــد کــروی، ایــرج میــرزا، پرویــن اعتصامــی، رضــا براهنــی، عبــاس زریــاب خوئــی، غامحســین ســاعدی، محمدحســین 

شــهریار یــاد منــود. البتــه در زبــان آذری در گذشــته و امــروز آثــار برجســته ای بوجــود آمــده اســت و شــعر »حیدربابــا« شــهریار بــه یادتــان باشــد. افــزون 

بــرآن امــروز در ایــران صدهــا عنــوان کتــاب بــه زبــان آذری در زمینــه هــای ادبیــات، شــعر، زبــان، تاریــخ، فرهنــگ واژه هــا، جغرافیــا، کــودکان و دیــن، بــا 

شــاره کتابشناســی ملــی چــاپ شــده و توســط نــارشان تهــران و تریــز بــه بــازار عرضــه میشــوند.  

فارسی میراث مشرتک ایرانیان
مــا نیازمنــد پژوهــش هــای فــراوان در زمینــه زبانشناســی هســتیم و تــاش بــرای اعتــای فارســی و همــه زبانهــای موجــود در ایــران، یــک پــروژه   

دل انگیــز اســت. فارســی در ایــن دنیــای تکنولوژیکــی و علمــی و بــا توجــه بــه رویدادهــای جامعــه شناســانه و اقتصــادی و اکولوژیکــی بایــد اســتعدادهای 

خــود را توســعه بخشــد و زبانهــای دیگــر مــردم ایــران نیــز بایــد از متــام امکانــات رشــد برخــوردار باشــند. اکولــوژی زبانــی مــا در چندگانگــی فرهنگــی 

ــاز اســت. رژیــم اســامی شــیعه یــک حکومــت تبعیــض اســت و همیشــه همــه کوشــندگان فرهنگــی مــردم ایــران را  ماســت و بــرای همــه زبانهــا جــا ب

رسکــوب کــرده اســت. در ایــران رسکــوب زبانــی و فرهنگــی اشــکال بســیار متنوعــی داشــته و در همــه مناطــق ایــران یــک واقعیــت اســت. نویســنده ای کــه 

سانســور میشــود و کتابــش چــاپ منیشــود و بلــوچ و کــرد و آذری و غیــره کــه رسکــوب زبانــی میشــوند، قربانیــان ایــن رژیــم خرافــه و اســتبداد هســتند. 

یادمــان باشــد کــه عــرب زدگــی آخوندهــای شــیعه و نخبــگان نواندیــش و ایدئولوگهــای شــیعه، نقــش بزرگــی در تحمیــل اصطــاح هــای مغلــق و پیچیــده 

عربــی بــه فارســی داشــته انــد. عربــی دینــی شــیعه گــرا، لطمــه بزرگــی بــه زبــان فارســی وارد منــوده اســت. پــاک کــردن تــب عربــی زدگــی آغــاز شــده ولــی 

بایــد ادامــه یابــد. زبــان فارســی بایــد اســتعدادهای خــود را رشــد دهــد و ایــن امــر تناقضــی بــا وامگیــری کارشناســانه نــدارد. ولــی در واژه هــای وامــی 

عربــی تــا جــای امــکان از بــکار بــردن قاعده هــای رصفــی عربــی در قســمت جمــع بســن یــا تشــخیص جنــس در نهــاد جملــه، بایــد خــود داری کنیــم و 

بــه صــورت جــدی از بکاربــردن ایــن قاعده هــا بــا واژه هــای اصیــل فارســی بپرهیزیــم. رژیــم اســامی خدمتگــذار زبــان فارســی نبــوده اســت. رســانه هــای 

جمهــوری اســامی و ایدئولوگهــای اســامزده آن و حــوزه هــای شــیعه گــری و رســاالت پوســیده آیــت اللــه هــا، همیشــه مانــع پاکســازی هوشــمند و توســعه 

زبــان فارســی بــوده انــد. در ایــن نظــام سیاســی دینــی، بــه همــه زبانهــای ایرانــی زیــان وارد آمــده اســت. 

برخــی رسکــوب فرهنگــی رژیــم را توجیــه نظریــه »فدرالیســم خودمختــار« مــی داننــد. حتــا فدرالیســم تجزیــه طلبانــه تبلیــغ خــود را بــر پایــه   

تــز »ژنوســید« یــا »جنوســاید« قــرار میدهــد کــه مبعنــای »جنایــت علیــه برشیــت« اســت. هــر چنــد کــه در دورانهــای مختلــف سیاســی همــه تیــره هــای 

قومــی از امکانــات برابــر برخــوردار نبــوده انــد ولــی »جنایــت علیــه برشیــت« کــه مبعنــای نســل کشــی و ریشــه کــن منــودن فرهنــگ یــک قــوم میباشــد در 

مــورد ایــران صــادق نیســت. همــه ایرانیــان قربانــی تبعیــض و رسکــوب حکومــت میباشــند. کتابهــای فارســی بســیار متعــددی در دســتگاه سانســور اســامی 

ســالیان متــادی گیــر کــرده و یــا هرگــز اجــازه چــاپ نیافتــه انــد. بیــان غلیــظ و غیــر واقعــی وضــع موجــود نوعــی شوینیســم گفتــاری اســت و تاثیــر مثبــت 

نــدارد. ایــن نــوع برخــورد میتوانــد بیــان یــک شوینیســم غیربردبــار وارونــه باشــد. بحــث علمــی بــا جــدل و تبلیــغ سیاســی برابــر نیســت. اختــاف نظــر را 

بــا دالیــل علمــی بایــد بیــان کــرد، همــه حقایــق را بایــد گفــت، آســیبها را بایــد بررســی منــود، ولــی بــر پایــه مــدل ایدئولوژیــک شوینیســتی نبایــد حرکــت 

کــرد. کســانی هســتند کــه میگوینــد در ایــران زبــان آذری و کــردی کاملــن خفــه شــده اســت. ایــن گفتــه درســت نیســت و بیانگــر ســوء اســتفاده سیاســی 
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نامطلــوب از مســائل زبانــی اســت. بلــه رسکــوب فرهنگــی رژیــم اســامی یــک واقعیــت دلخــراش اســت و بایــد علیــه سیاســت تبعیــض و رسکــوب همیشــه 

مبــارزه منــود. 

از گزافــه گوئــی و پرداخــت غلوآمیــز یــک جانبــه بایــد اجتنــاب کــرد. همیــن حقایقــی را کــه مــن در ایــن نوشــته آورده ام از جانــب افــراد تنــگ   

نظــر پنهــان میشــوند تــا تــز انحرافــی و غیرواقعــی خــود را توجیــه کننــد و هیــزم بــه آتــش جدایــی طلبــی بریزنــد. ایــران خانــه همــه ماســت و زبانهــای 

ایرانــی میــراث همــه مردمانــی اســت کــه در گوناگونــی خــود آنــرا در تاریــخ بوجــود آورده انــد و زبــان فارســی بــه شــهات تاریــخ گنجینــه مشــرک مــا و 

یکــی از پایــه هــای وحــدت و یکپارچگــی ماســت. همــه زبانهــای دیگــر در رسزمیــن مــا بایــد شــکوفا باشــند و امیــدوارم یــک قــدرت سیاســی دمکراتیــک و 

ســکوالر در آینــده در ایــن راه پرتــوان باشــد. خــوب اســت همــه نخبــگان در همــه زبانهــای مــادری و زبــان فارســی کشــوری و ملــی بنویســند و بیافریننــد. 

کینــه جوئــی زبانــی تنــگ نظرانــه اســت. 

یــک نکتــه دیگــر را بیافزایــم. برخــی سیاســیون بــرای کردهــای مــا و ســایر اقــوام ایــران واژه »ملیــت« را بــکار میرنــد. مــن جدالــی بــرای بکارگیــری واژه 

هــا نــدارم ولــی دقــت علمــی را نبایــد از نظــر دور داشــت. مــن منیدانــم در ذهــن ایــن افــراد واژه ملیــت یعنــی چــه؟ ملیــت در برابــر واژه ناســیونالیته 

فرانســه قــرارداده میشــود و همچــون صفتــی بــرای شــهروندان یــک دولــت و یــک کشــور بــکار گرفتــه میشــود. واژه ملــت برابــر بــا واژه »ناســیون« اســت 

و »ملیــت« صفتــی اســت کــه بــرای اعضــای ایــن ملــت گفتــه میشــود. دهخــدا و ملــک الشــعرای بهــار ملیــت را برابــر قومیــت میگیرنــد. ملیــت بــه معنــی 

تابعیــت بــه کار میــرود و آن رابطــه ای اســت سیاســی کــه فــردی را بــه دولتــی مرتبــط مــی ســازد بطــوری کــه حقــوق و تکالیــف اصلــی وی از همیــن رابطــه 

ناشــی مــی شــود. بنابرچنیــن تعریفــی، همــه مــا ملیــت ایرانــی داریــم و متعلــق بــه ملــت ایــران هســتیم. ویژگــی هــای زبانــی و فرهنگــی اقــوام ایرانــی در 

ملــت ایــران جمــع میشــوند و همــه آنهــا دارای یــک تــداوم تاریخــی در ایــران هســتند. 

شوینیســم یــک بیــاری سیاســی و ایدئولوژیــک اســت و بــا خودپســندی غیرواقعــی و غلوآمیــز و بیارگونــه مشــخص مــی شــود. ایــن آســیب   

نــزد هــر گــروه و قــوم و ملتــی میتوانــد وجــود داشــته باشــد. بخشــی از »کــورس هــا« در فرانســه شوینیســت هســتند، گرایــش شوینیســتی نــزد چینــی هــا 

و الجزایــری هــا یــک واقعیــت اســت. برخــی از ایرانیــان نــگاه شوینیســتی دارنــد و در میــان آنــان، برخــی از کردهــا شوینیســت هســتند و برخــی از آذریهــا 

نیــز شوینیســت هســتند. در یــک کشــور شوینیســم فقــط ناشــی از قــوم مســلط نیســت بلکــه شوینیســم همچــون یــک ایدئولــوژی نــزد همــگان میتوانــد 

عمــل کنــد. در برابــر شوینیســم بایــد بــه تاریــخ علمــی، بــه بحــث شــفاف علمــی، بــه نقــد تئوریــک افــکار و بــه نقــد پــروژه هــا پرداخــت. ســخن هیجانــی 

و تنــگ نظرانــه و تفرقــه افکــن زیــان آور اســت. متــام کوشــش جمعــی ملــت ایــران و متــام زبانهــای ایرانــی بــرای اعتــای فرهنگــی ایــن رسزمیــن، کلیــدی 

بــرای آینــده بهــر ماســت، آینــده ای کــه جمهــوری ســکوالر و الئیــک و برابــری همــه شــهروندان و قــدرت سیاســی غیــر متمرکــز دمکراتیــک، مشــخصه 

برجســته آن اســت. 
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جامعــه شناســان و فیلســوفان متعــددی، بــا فراگیــر شــدن تکنولــوژی در جامعــه، از دگرگونــی هویــت انســان ســخن مــی گوینــد. دیــروز فیلســوف   

آملانــی گونــر آنــدرس از »ماشــین و فرســودگی انســان« و امــروز متفکرانــی ماننــد ژان میشــل منیــر، زاویــه گوشــه، میــاد دواهــی، پیــر اســلوتادک، رشی تــورکل، 

ــزار شــده«، »انســان ســاده«،  ــر، از »فــرا اومانیســم«، »اومانیســم تکنولوژیکــی«، »انســان تکنولوژیــک«، »انســان افــزوده شــده«، »انســان اب دومینیــک بولی

»ترانــس اومانیســم«، »فــرا انســان، پایــان انســان«، »تکنولــوژی و پایــان انســانیت«، گفتگــو مــی کننــد. رابطــه میــان تکنیــک مــدرن و انســان چگونــه قابــل 

بررســی اســت؟ آیــا مــدل تکنولوژیکــی انرنتــی و علمــی مــدرن بــه اومانیســم پایــان داده و مــا در رسآغــاز پیدایــش انســانی هســتیم کــه نــه طبیعــت، بلکــه 

دانــش و تکنولــوژی ســاختار هســتی شناســانه او را تعییــن مــی کنــد؟ واقعیــت آنســتکه کــه دانــش و تکنولــوژی کــه از بیــرون ارگانیســم عمــل مــی کــرد، 

امــروز وارد بیولــوژی انســانی شــده و بطــرز روزافــزون، جســم و روان و رفتــار انســانی بــه تبعیــت ماشــین مــدرن درمــی آیــد. پــس از دوران صنعتــی، مــا در 

دوران ژنتیــک و »نوروســیانس« یــا علــوم عصــب شناســی و مغزشناســی و نیــز نانوتکنولــوژی و تکنولــوژی انرنتــی قــرار گرفتــه ایــم و امــروز پرســش اساســی 

اینجاســت کــه انســان، فلســفه زندگــی و اخــاق اجتاعــی چگونــه قابــل تعریــف هســتند؟

تکنولوژی انرتنتی در ایران و جهان:
از انقابهــای صنعتــی تــا نیمــه ســده بیســتم، ماشینیســم اقتصــاد رسمایــه داری را در جهــان پیــروز ســاخت و انســان را بــه مــرصف کننــده شــیفته   

و خودپرســت مــدرن تبدیــل منــود. در دهــه هفتــاد میــادی بــود کــه تکنولــوژی هــای مــدرن ماننــد الکرونیــک و ربــات هــا و کامپیتوتــر وارد صنایــع و نظــام 

ــی شــدیم. ســازماندهی کار  ــه داری جهان ــد رسمای ــی هــای بیســابقه ســاختاری در کل اقتصــاد و تولی ــی آن مــا شــاهد دگرگون مدیریــت صنعتــی شــد و در پ

دگرگــون شــد و حرفــه هــای ســنتی بســیاری نابــود شــدند و تخصــص هــای نویــن و مهــارت هــای شــغلی کاملــن تــازه جــای فعالیــت هــای پیشــین را گرفتنــد. 

تکنولــوژی انرنتــی مــوج عظیــم بعــدی بــود کــه متــام جهــان را بــه هــم ارتبــاط داد و جهانــی شــدن اقتصــاد و بــازار و مدیریــت را یکپارچــه منــود و جامعــه 

انســانی و روان انســانی را بطــرز شــگفتی تــکان داد. علــم و تکنولــوژی انرنتــی نــه تنهــا کل اقتصــاد را دگرگــون منــود بلکــه جامعــه را بــه دو جامعــه واقعــی 

و مجــازی تقســیم کــرد و ســاخن انســان را میــر منــود و انســان را در آغــاز فصــل جدیــدی قــرار داد. در دوران جدیــد مرزهــا شکســته شــد، همــه کشــورهای 

وارد ایــن شــبکه محکــم ناپیــدای جهانــی شــدند و شــبکه اطاعــات یــک پارچــه بیــن املللــی در همــه جــا در دســرس قــرار گرفــت و در ضمــن امــکان کنــرل و 

وارســی همــه انســانها کامــل شــد.

ــه بیســابقه رســاند. آغــاز کار  ــه مرحل ــداری را ب ــاط شــنیداری و دی ــا شــبکه هــای اجتاعــی و اپلیکیشــن هــای متعــدد ارتب ــوژی انرنتــی ب تکنول  

»شــبکه هــای اجتاعــی« انرنتــی بــه ســال 2000 میــادی بــاز مــی گــردد و هــم اکنــون میلیاردهــا نفــر از مــردم جهــان هــر روز بــا اتصــال بــه شــبکه هــای 

اجتاعــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. گفتــه مــی شــود روزانــه 5 برابــر جمعیــت انســانهای روی زمیــن، پیــام الکرونیکــی در فضــای شــبکه هــای اجتاعــی 

مبادلــه مــی شــود. تــا ســال 2007 عمــا هیــچ اپلیکیشــنی در دنیــا وجــود نداشــت امــا بــه یکبــاره امــروزه بیــش از 25 میلیــارد اپلیکیشــن در دنیــا دانلــود مــی 

شــوند. ایــن رشــد نــه تنهــا زندگــی اجتاعــی و فرهنگــی و اقتصــادی و متدنــی را تغییــر داده بلکــه در ضمــن در بســر اپلیکیشــن  هــای متعــدد، منشــا کارآفرینــی 

هــای گســرده و تغییــر ســرگ در محتــوای شــغلی و تخصــص هــای حرفــه ای و نیــز روحیــه و روان انســانی بــوده اســت. 

در ســال 1993 میــادی ایــران بــه اینرنــت جهانــی وصــل شــد. در ایــران علیرغــم محدودیــت هــای متعــددی کــه توســط حکومــت تحمیــل شــده اســت، بــا 

توجــه بــه رونــد فزاینــده نفــوذ دیجیتالــی شــدن، طبــق پیــش بینــی مرکــز مطالعــات اســراتژیک تــا ســال 1400 کشــور مــا در میــان6 کشــور اول جهــان از 

نظــر تکنولــوژی دیجیتالــی و زندگــی دیجیتالــی قــرار مــی گیــرد. در یــک گــزارش براســاس طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی مخابــرات، ایــران از نظــر بهــره منــدی 

اینرنتــی در میــان 187 کشــور جهــان در رتبــه 87 قــرار مــی گیــرد. برمبنــای ایــن رده بنــدی کــه تــا پایــان ســال 2014 میــادی محاســبه شــده 35 درصــد اســتفاده 

کننــدگان اینرنــت در ایــران را قــرش جــوان تشــکیل مــی دهنــد و میانگیــن زمــان رصف شــده بــرای اینرنــت نیــز 52 دقیقــه در هفتــه اســت. امــا بایــد افــزود 

در مــورد بهــره منــدی انرنتــی، مــا بــا یــک پدیــده فزاینــده دیگــر مواجــه هســتیم. بــا افزایــش ابزارهــای تکنولوژیکــی ارتباطــی در کشــور و توســعه اینرنــت 

بــر بســر سیســتم موبایــل، اســتفاده جوانــان از اینرنــت در کنــار شــبکه هــای اجتاعــی، بــا رسعــت بســیار چشــمگیرتری نســبت بــه آمــار اعــام شــده در حــال 

افزایــش اســت و گفتــه مــی شــود ایرانــی هــا رتبــه ســوم را در اســتفاده از مجموعــه شــبکه هــا، در جهــان بــه خــود اختصــاص داده انــد. در ســال 2014 میــادی 

بیــش از 83 میلیــون مشــرک موبایــل در ایــران وجــود داشــت و بنابــر آمــارش کابــران، ایــن امــر رضیــب نفــوذ اینرنــت را 55 درصــد افزایــش مــی دهــد. ایــن 

امــر بیانگــر نفــوذ تکنولــوژی در ایــران و دینامیســم اجتاعــی و ســیالیت فرهنگــی در جامعــه ایرانیــان مــی باشــد. سیســتم موبایــل بــا گوشــی های هوشــمند 

اســارت و مجموعــه شــبکه هــای انرنتــی، ایرانــی هــا را بــه کل جهــان وصــل کــرده و رفتارهــای فرهنگــی و اجتاعــی بومــی و بیــن املللــی را بهــم نزدیــک 

منــوده اســت. علیرغــم اســتبداد و بوروکراســی و علیرغــم کــم رشــدی اقتصــادی، توســعه انرنتــی و شــبکه هــای اجتاعــی همــه ســدها را مــی شــکند و همــه 

جــا نفــوذ پیــدا مــی کنــد.  

دربــاره گونــه هــای فضــای مجــازی کــه در ایــران مــورد اســتفاده کاربــران اینرنــت بــه ویــژه جوانــان قــرار مــی گیــرد، مرکــز ارتباطــات آننــرگ   

دانشــگاه پنســیلوانیا نیــز مطالعــه ای را انجــام داده کــه از پویایــی کاربــران ایرانــی در شــبکه هــای اجتاعــی حکایــت دارد و ایــن امــر نشــان مــی دهــد در کنــار 

مســائل رسگرمــی و تفریحــی، میــزان عظیمــی از ســخن هــا و گــزاره هــای مختلــف فرهنگــی و اجتاعــی و سیاســی و اقتصــادی و دینــی نیــز در فضــای مجــازی 

از ســوی کاربــران ایرانــی مبادلــه مــی شــود. در تحلیــل از 500 ســایت، آنچــه کــه مــورد عاقــه کاربــران ایرانــی اســت، بــه ترتیــب در ســه دســته قابــل ارزیابــی 

اســت: یکــم، اخبــار و رویدادهــای گوناگــون. دوم، رسگرمــی هــا و بازیهــا و تفریــح هــای انرنتــی. ســوم، وب ســایت هــای مربــوط بــه خدمــات و اپلیکیشــن 
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هــا و فروشــگاههای اینرنتــی. برپایــه بررســی انجــام شــده از ســوی ایــن مرکــز تحقیقاتــی، پیــام رســانهای وایــر، تلگــرام، واتــس اپ، و شــبکه هــای اجتاعــی 

همچــون اینســتاگرام و فیــس بــوک در میــان کاربــران ایرانــی دارای محبوبیــت هســتند. البتــه در ایــن میــان برخــی شــبکه هــای اجتاعــی داخلــی نیــز کاربــران 

بیشــری را نســبت بــه شــبکه هایــی ماننــد یوتیــوب و توییــر بــه خــود اختصــاص داده انــد. شــبکه هــای اجتاعــی در یــک میــدان بــزرگ رقابتــی، صنعــت 

مخابــرات و درآمدزایــی اپراتورهــای موبایــل را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد و حتــی گفتــه مــی شــود اپلیکیشــن هــای پیــام رســان، بــه زودی بــازار اپراتورهــای 

مخابراتــی را تســخیر مــی کننــد. طبــق مطالعــات مرکــز ارتباطــات آننــرگ دانشــگاه پنســیلوانیا، بــا رونــق شــبکه هــای پیــام رســان موبایلــی در ایــران، از رونــق 

ســایر شــبکه هــای اجتاعــی ماننــد فیــس بــوک کاســته شــده و بــا وجــودی کــه گفتــه شــده تــا ســال 2014 نزدیــک بــه 58 درصــد کاربــران اینرنتــی در ایــران 

عضــو ایــن شــبکه اجتاعــی بودنــد، امــا ســایت آنالیزکننــده ترافیــک وب »الکســا«، فیــس بــوک را یکصــد و شــصت و پنجمیــن ســایت محبــوب بــرای کاربــران 

ایرانــی مــی دانــد. سیســتم »واتــس اپ« در جهــان دارای 600 میلیــون مشــرک اســت ولــی در ایــران خیلــی از افــراد بــه تلگــرام و وایــر عاقــه دارنــد. در جامعــه 

مــا هــم اکنــون تنهــا 5 میلیــون نفــر عضــو واتــس اپ هســتند، حــال آنکــه شــبکه پیــام رســان تلگــرام بیــش از 20 میلیــون نفــر کاربــر دارد. البتــه آمارهــا از دقــت 

علمــی برخــوردار نیســتند ولــی یــک گرایــش عمومــی را نشــان مــی دهنــد و آن عبــارت از وجــود ســامانه هــای ارتباطــی جدیــد در متــام بخــش هــای جامعــه 

ماننــد اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی، امنیتــی، سیاســی مــی باشــد. 

بــا دوران صنعتــی اســتفاده از تکنیــک و فــراورده هــای صنعتــی توســعه بزرگــی پیــدا کــرد و بعنــوان منونــه براســاس آمــار ســال 2010 تعــداد کل   

خودروهــای مــورد اســتفاده در جهــان بــه یــک میلیــارد میرســد. ولــی در دوران کنونــی رسعــت رشــد تکنولوژیکــی و بهــره منــدی از فــرآورده هــای تکنولــوژی 

انرنتــی رسســام آور اســت. در جهــان انرنتــی در هــر مــاه در دنیــا یــک و نیــم میلیــارد جمعیــت جهــان بــه فیــس بــوک وصــل هســتند، یــک میلیــارد نفــر از 

یوتــوب اســتفاده مــی کننــد، 300 میلیــون نفــر بــه گــوگل رجــوع مــی کننــد، 260 میلیــون نفــر از لینکدیــن اســتفاده مــی کننــد، 230 میلیــون پیــام تویــری 

ارســال مــی کننــد، 150 میلیــون بــه اینســتاگرام وصــل هستند.)ســایت چاالنــژ 3 فوریــه 2014(. تعــداد پیامــک هــای انرنتــی کــه در ســال 2016 ارســال میگردنــد 

بــه 215 میلیــارد عــدد تخمیــن زده مــی شــود. در جهــان بطــور متوســط افــراد نزدیــک یــک ســاعت از زمــان خــود را در روز بــه فیســبوک اختصــاص مــی دهنــد 

و در آمریــکا یــک پنجــم وقــت افــراد بــه بهــره منــدی از موبایــل هــای اســارت واگــذار مــی شــود.  

متامــی ایــن مکاملــه هــا و ارتبــاط هــای انرنتــی، چهــره جهــان و کارکــرد اقتصــاد و جامعــه تغییــر داده اســت. نفــوذ انرنتــی و مجموعــه شــبکه هــای   

اجتاعــی، بطــور ژرف الگــوی مکاملــه و گفــت و شــنود و نیــز رفتارهــای فــردی و خانوادگــی را متاثــر ســاخته و پــرورش و روحیــه افــراد را دســتخوش دگرگونــی 

کــرده اســت. علــوم جامعــه شناســی و روانشناســی و روانــکاوی در دانشــگاههای معتــر و مراکــز تحقیقاتــی علمــی ایــن پدیــده هــای را مــورد بررســی قــرار 

داده و برآننــد کــه دگرگونــی هــا تنهــا بــه اقتصــاد محــدود منــی شــود بلکــه افــزون بــر آن، انســان در آســتانه یــک جهــش رفتــاری و روانــی بــزرگ قــرار گرفتــه 

اســت. 

دورشدن از جهان واقعی و پایان »من اجتامعی«:
هنگامــی کــه در جهــان انرنتــی گــردش میکنیــد صحنــه هــای متنــوع و شــگفتی را مــی بینیــد و انــگار کشــش اصلــی میلیونهــا انســان تــرک زمیــن   

و جامعــه و زیســت در دنیــای دیجیتالــی اســت. گویــا متایــل و فرهنــگ و اراده انســانها خواســتار دوری از جهانــی اســت کــه هســتی انســانی را مــی رنجانــد. 

انســانها در روابــط مســتقیم از یکدیگرمــی گریزنــد و بــه دنیایــی کــه خــود مــی ســازند وارد مــی شــوند. افــزون بــرآن بــه نظــر مــی رســد در دنیــای واقعــی، 

مناســبات انســانها دلچســب نیســت، ســیراب منــی کنــد، مایــوس مــی کنــد، خشــن اســت، رسد اســت، و بــه همیــن لحــاظ افــراد از همدیگــر دور مــی شــوند 

تــا در شــبکه هــای انرنتــی مناســبات مطمــن تــر و گــرم تــری گیــر بیاورنــد. روشــن اســت همــه انســانها چنیــن گرایشــی را در خــود بــروز منــی دهنــد ولــی در 

جهــان جمعیــت روزافزونــی وجــود دارنــد کــه ســاکن دنیــای انرنتــی مــی شــوند. گریــز از دنیــای واقعــی دیــروز در ادبیــات و فیلــم هــای »ســیانس فیکســیون« 

ممکــن بــود و هــم اکنــون در زندگــی فــردی و در زمــان حــارض ایــن گریــز امکانپذیــر اســت. بــه پیرامــون خــود نــگاه کنیــم و دنیــای شــبکه هــای اجتاعــی را 

بررســی کنیــم. 

اعضــای یــک خانــواده هنــگام غذاخــوردن  در یــک رســتوران مرتــب در حــال نــگاه کــردن بــه موبایــل خــود هســتند، بــه عبــارت دیگــر فــرد در   

کنــار افــراد دیگــر اســت ولــی ارســال پیــام دوســتانه و خانوادگــی روی شــبکه هــای اجتاعــی و نــگاه بــه عکــس هــا، مشــغولیت فکــری اصلــی افــراد اســت، 

آنهــا جمــع هســتند ولــی تنهــا زندگــی مــی کننــد. در محیــط کار اغلــب تلفــن هــای موبایــل بــاز هســتند و بــا زنــگ رســیدن هرپیــام، چشــم هــا و دســت 

هــا بســوی موبایــل جهــت میگیرنــد و رفلکــس و واکنــش ابتدایــی بطــرز اتوماتیــک بســوی ابــژه، کشــیده مــی شــوند و در ایــن حالــت فعالیــت شــغلی گاه 

بــه جنبــه برابــر یــا فرعــی تبدیــل مــی گــردد. گاه در مــرو دســته هــای جوانــان بشــکل گروهــی وارد مــی شــوند، نکاتــی بــا خــود ردوبــدل مــی کننــد، ولــی 

همگــی دارای موبایــل هســتند و توجــه اصلــی اشــان جــای دیگــر اســت، آنهــا بــا افــراد دور پیــام مبادلــه مــی کننــد. در جلســات حزبــی فعــاالن سیاســی اغلــب 

بــا تلفــن موبایــل مشــغول نــگاه کــردن پیــام هــای خویــش بــوده و یــا مشــغول نوشــن تنــد یــک پیــام هســتند. افــراد زیــادی در هنــگام متاشــای تلویزیــون 

مشــغول تبــادل نظــر دیجیتالــی بــا چنــد نفــر مــی باشــند. در دانشــگاه اغلــب جوانــان دانشــجو در رسکاس بــا تلفــن همــراه هســتند و اغلــب بــه درس اســتاد 

رگــه رگــه گــوش میکننــد. در ایــن لحظــه مترکــز فکــری دانشــجو موجــود نیســت، اســتاد پریشــان اســت، دانشــجویان دیگــر دســتخوش حــواس پرتــی هســتند؛ 

بــرای مقابلــه کــردن دانشــگاه مقــرارت جدیــد بــرای ممنــوع کــردن موبایــل مــی گــذارد و اســتاد بــه مقــرارت اداری و تنبیهــی تکیــه مــی کنــد تــا کمــی نظــم 

الزم درســی رعایــت شــود. ولــی رفتــار دانشــجویان بــه یــک عــادت نیرومنــد و ناخــودآگاه تبدیــل شــده اســت و قــدرت نهــاد دانشــگاهی و اتوریتــه اســتاد در 

ذهنیــت دانشــجو پــاک شــده و نفــوذ خــود را از دســت داده اســت. یــک مــورد دیگــر، بــه یــک دانشــجو ســال چهــارم کــه هنــگام درس موبایــل خــود را در 

برابــر چشــانش گذاشــته بــود گفتــم موبایــل خــود را ببندیــد و در کیــف خــود بگذاریــد. دســت اش کمــی موبایــل را ملــس کــرد و دوبــاره موبایــل را در برابــر 

خــود قــرار داد، بــاو گفتــم اگــر موبایــل را نبندیــد آنــرا ضبــط کــرده و بــه بخــش اداری مــی فرســتم. دانشــجو گفــت نــه اســتاد ایــن کار را نکنیــد مــن گریــه 
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خواهــم کــرد. گفتــم چــرا؟ گفــت بایــد بــا مــادرم در ارتبــاط باشــم. گفتــم مــادر شــا بیــار اســت یــا کار حساســی بــا شــا دارد؟ گفــت نــه، ولــی موبایــل مــن 

بایــد بــاز باشــد.  

ایــن مــوارد چگونــه قابــل تحلیــل هســتند؟ در ایــن لحظــات ذهــن واقعیــت بافاصلــه را تــرک مــی کنــد و در دنیــای انرنتــی بــه ســفر مــی پــردازد    

ــزار هــای  ــرم اف ــی، ن ــورکل«، روانشــناس و جامعــه شــناس آمریکای ــد. بقــول »رشی ت ــده مــی کن و مناســبات غیرمحســوس را جانشــین مناســبات انســانی زن

کامپیوتــری، اپلیکیشــن هــای انرنتــی  و  گوشــی های هوشــمند اســارت، بــرای فکرکــردن مــا، بــه اشــیا الزم روانشناســی روزمــره مــا تبدیــل شــده انــد و بــه 

مــا اجــازه مــی دهنــد تــا بــه فضــای ســایری صعــود کنیــم. ایــن اشــیا هویــت مــا را دگرگــون ســاخته انــد. آنهــا هویــت مــا را بــه چنــد تکــه تقســیم منــوده و 

بــه بازیگــران یــک بــازی متصــل بهــم، تبدیــل کــرده انــد. ایــن اشــیا فریبنــده انــد و جــذب مــی کننــد و هــر زمــان کــه بطلبنــد توجــه و ذهنیــت مــا را بــه خــود 

کاملــن معطــوف مــی کننــد. در واقــع دیگــر ممکــن نیســت کــه »مــن وایــری« و »مــن اجتاعــی« بــه آشــتی برســند، رونــدی کــه آغــاز شــده بــه دفــع پرشــتاب 

»مــن اجتاعــی« مــی انجامــد. بــه گفتــه »رشی تورکل«:»زندگــی روی صفحــه دیجیتــال بــه یــک فلســفه روزمــره تبدیــل مــی شــود.« بقــول او مکاملــات روزمــره 

و رو در رو بــه ســبب وجــود ســنگین موبایــل هــای مــدرن و گوشــی هــا هوشــمند، از بیــن مــی روند.)رجــوع شــود بــه »هویــت در عــرص انرنــت«، »تســخیر 

مجــدد مکاملــه«(. یــک موسســه تحقیقاتــی آمریکایــی، »پــی ای دابلیــو«، در گزارشــی بتاریــخ اوت 2015 نشــان مــی دهــد کــه 92 درصــد امریکایــی هــا دارای 

یــک موبایــل هســتند، 80 درصــد آنهــا برآننــد کــه بیشــر روابــط اجتاعــی ایشــان متکــی بــر موبایــل اســت، 67 درصــد آنهــا پیوســته و بــدون وقفــه در حــال 

مشــورت بــا آن هســتند، و باالخــره 44 درصــد در هنــگام خــواب موبایــل را در کنــار خــود نگــه مــی دارنــد. بــه گفتــه »رشی تــورکل« جامعــه شــناس آمریکایــی، 

متــام حــواس فــرد مرتــب توســط ایــن تکنولــوژی و پیامهــای آن جــذب شــده و زندگــی عاطفــی، سکســی، اجتاعــی، حرفــه ای کاســیک مــا و حضــور مــا در 

زندگــی واقعــی، بطــور فزاینــده محــدود مــی شــود. مــن دیجیتالــی بــر مــن اجتاعــی غلبــه مــی کنــد. 

وابســتگی پاتولوژیــک قاربــاز را بیــاد بیاوریــم. قاربــازی کــه در کازینــو فعــال اســت دارای رفتــار غیــرارادی اســت، مرتــب احســاس کمبــود دارد،   

بایــد خــود را بــه یــک ماشــین قــار بچســباند و پولهــای خــود را بــه ژتــون تبدیــل کــرده و آنهــا را بــه داخــل ماشــین هــا بیانــدازد. او در پنجــه عــادت و رویــا 

و تــرس گرفتــار اســت. دنیــای او در خــارج از کازینــو نیســت، دنیــای او حتــا افــراد دیگــری کــه بــه ماشــین هــا چســبیده انــد نیســت، دنیــای او ماشــین جلــوی 

چشــان اوســت و متــام احســاس و واکنــش هــای خــودکار او بــه همیــن ژســت در برابــر ماشــین محــدود مــی شــود. همینگونــه حالــت شــیفتگی میــان فــرد و 

صفحــه نــرم افــزار یــا موبایــل نیــز اتفــاق میافتــد. ایــن ژســت و حالــت زمانــی کــه 100 تــا 150 بــار در روز و شــب تکــرار مــی شــود بیــان رونــد ناخودآگاهــی 

اســت کــه مــا را از فعالیــت هــای دیگــر جــدا کــرده و مــا را زیــر کنــرل ماشــین قــرار مــی دهــد، ایــن کنــرل عاطفــی و روانــی اســت. »رشی تــورکل« در کتــاب 

»تنهایــان، باهــم« مــی گویــد مــا بیــش از پیــش دارای تکنولــوژی هســتیم ولــی هــر چــه جلوتــر مــی رویــم مناســبات انســانی ضعیــف و ضعیــف تــر مــی 

شــود. از دیــدگاه او اســتفاده انبــوه و افراطــی کامپیتوترهــا منجــر بــه نابــودی روابــط بــاز و محبــت آمیــز اجتاعــی مــی شــود. زمانــی کــه مــادری مشــغول 

شــیردادن بــه کــودک خــود اســت و همزمــان بــا آن پیامــک هــای خــود را بــا رسعــت مــی نویســد و ارســال میکنــد، بطــور مســلم کــودک خــود را از مناســبات 

عاطفــی و مکاملــه ای خــود محــروم مــی کنــد. هنگامیکــه دانــش آمــوزان روی فیــس بــوک پیــام هــای انتقــام جویانــه و خشــن علیــه دوســتان و همکاســی هــای 

خــود ارســال مــی کننــد، آنهــا در حــال انتقــام گیــری هســتند و از اثــرات مخــرب پیامهــا آگاه نیســتند. اینگونــه افــراد در برابــر صفحــه نــرم افــزاز، ماســک بــر 

چهــره زده، احساســات خــود و رفتــار صمیانــه خــود را از دســت مــی دهنــد، آنهــا فاقــد ظرفیــت و توانایــی درک فــرد دیگــر مــی شــوند. بگفتــه رشی توکلــر: 

توانایــی فهــم دیگــری مبعنــای آنســت کــه فــرد خــود را در جــای فــرد دیگــر قــرار دهــد و فکــر کنــد کــه فــرد دیگــر دارای چــه احساســی اســت، ایــن ظرفیــت 

فهــم دیگــری دارای پایــه نورولوژیــک و داروینــی مــی باشــد. مــا ایــن ظرفیــت را در یــک محیــط تکنولوژیکــی دیجیتالــی از دســت مــی دهیــم زیــرا دیگــر بــه 

یکدیگــر نــگاه منــی کنیــم. بــه اکــران خیــره مــی شــویم و دیگــر امــکان تجربــه فیزیکــی فهــم احســاس دیگــران را نداریــم. او مــی افزایــد: ابــزاری ماننــد لبتــاب 

و اکــران موبایــل یــک چیــز بــی طــرف نیســت بلکــه معــار حالــت درونــی ماســت و آنــرا شــکل مــی دهــد و انتخــاب پراکنــده و تنــد و بافاصلــه را بــه روش مــا 

تبدیــل مــی کنــد. ایــن اکــران شــکل نارسیســیک را برجســته کــرده و تنهایــی مــا را بیــن چنــد فــرد تقســیم مــی کنــد و مــا افــراد را تکــه تکــه مــرصف میکنیــم. 

روشــن اســت کــه تحقیقــات رشی تــورکل  مــا را بــه نتیجــه گیــری هــای اجتاعــی و روانشناســانه و آنروپولوژیکــی بیســابقه ســوق مــی دهــد و ایــن   

فکــر را تقویــت مــی کنــد کــه انســان در آســتانه یــک ورطــه آنروپولوژیــک قــرار گرفتــه و از هســتی اومانیســتی خــود مــی گســلد. البتــه اندیشــه رشی تــورکل 

مــورد پســند همــه متفکــران نیســت. فیلســوف فرانســوی »اســتفان ویــال« در کتــاب خــود »هســتی و اکــران، چگونــه دیجیتــال ادراک را تغییــر مــی دهــد؟« 

)2013 نــرش پــوف، پاریــس(، مــی نویســد دیــدگاه رشی تــورکل همیشــه بــه اعــاق پراتیــک هــای نســل جدیــد توجــه نــدارد. هنگامیکــه جوانــان رسهــای خــود 

را در درون اکرانهــا منــوده اتــد چــه بســا آنهــا در حــال خوانــدن یــک رمــان هســتند و یــا مشــغول گفتگــو بــا عاشــق خــود هســتند و یــا در حــال بازدیــد یــک 

مــوزه هســتند. بنابرایــن محتــوای پیامهــا همیشــه بــی محتــوا نیســت. بعــاوه تنهــا مکاملــه مســتقیم نیســت کــه میتوانــد بــا محتــوا و بــا ارزش باشــد، بلکــه 

مکاملــه بــا تلفــن و فکــس و شــبکه هــای اجتاعــی نیــز مــی توانــد ارزش باشــد و دارای جنبــه عاطفــی و احساســی باشــد. جامعــه شــناس فرانســوی »آنتونیــو 

کاســیلی«، در اثــر خــود »روابــط دیجیتالــی، بســوی شــکل جدیــدی از همزیســتی اجتاعــی«، )انتشــارات ســوی 2010(، مــی افزایــد پراتیــک هــای دیجیتالــی 

خــود نیــز متحــول شــده و متمــدن تــر مــی شــوند و افــراد در اســتفاده از ایــن وســایل مــدرن در محیــط اجتاعــی ماننــد مــرو یــا مکانهــای عمومــی دقــت 

بیشــری مــی کننــد. مــی تــوان گفــت کــه تکنولــوژی هــای مکاملاتــی جنبــه انســانی بخــود گرفتــه و اجتاعــی تــر مــی شــوند. جامعــه شناســان دیگــری ماننــد 

»بــاری وملــان« و »جــان بــارگ« برآننــد کــه پیوندهــای دیجیتالــی صمیانــه و رفیقانــه و رسگــرم کننــده هســتند و مــا منــی توانیــم آنهــا را غیرواقعــی تلقــی 

منائیــم. ایــن پیوندهــا بــر زندگــی مــا بعــد جدیــدی میدهنــد و نــوع جدیــد از مناســبات را مــی گشــایند. ایــن دو محقــق مــی گوینــد شــبکه ای ماننــد فیــس 

بــوک »رسمایــه اجتاعــی« اعضــای خــود را قــدرت مــی بخشــد زیــرا انســانهایی کــه تنهــا هســتند مــی تواننــد یــاران قدیمــی خــود را پیــدا کننــد و از انــزوا 

خــارج شــوند.



گیتی مداری - 78

علیرغــم ایــن انتقادهــا، رشی تــورکل مــی گویــد زندگــی شــخصی یــک زندگــی سیاســی اســت زیــرا زندگــی انرنتــی هــم خصوصــی اســت و هــم   

اجتاعــی اســت و ایــن زندگــی توســط کاربــران دیگــر کنــرل مــی شــود و مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد. جوانانــی کــه روی انرنــت حرکــت میکننــد گاه دارای 

رفتــار دیجیتالــی قابــل انتقــاد توســط جامعــه هســتند، ولــی بــرای آنهــا ممکــن اســت هزینــه باالیــی نداشــته باشــد. امــا فرامــوش نشــود در خیلــی از مــوارد 

آنهــا بــرای رفتــار دیجیتالــی خــود هزینــه گرانــی را مــی پردازنــد. جامعــه رفتــار آنهــا را محکــوم کــرده زیــرا در تناقــض بــا سیاســت اجتاعــی ارزیابــی مــی منایــد 

و جامعــه قــادر اســت دشــواری هــای جدیــدی بــرای او بوجــود آورده و آزادی او تهدیــد کنــد. اگــر جوانــان دوســتان فیــس بوکــی خــود را مــورد خشــونت و 

تهمــت قــرار مــی دهنــد، چــه بســا بنوبــه خــود فشــارهای ســهمناکری آنهــا را تهدیــد خواهــد کنــد. قــدرت فقــط در اختیــار حملــه کننــده نیســت بلکــه قــدرت 

جابجــا مــی شــود. بهرحــال پرســش مرکــزی »رشی تــورکل« اینســتکه آیــا گفتگــو ومکاملــه مســتقیم از یکســو و از ســوی دیگــر دنیــای پیامــک هــا و پیامگیــری 

ــا نــه؟ آیــا مکاملــه الکرونیکــی یــک تهدیــد بــرای برشیــت بشــار منــی آیــد؟ از نظــر او، مکاملــه  شــبکه هــا، بــا همدیگــر خوانایــی و هــم آهنگــی دارنــد ی

شــخصیت ســاز اســت، زیــرا اندیشــه مســتقل و تنظیــم اعتقــادات شــخصی را فراهــم مــی کنــد، ولــی مکاملــه الکرونیکــی اندیشــه ورز نیســت و مناســبات 

انســانی را مــی شــکند و خطــرات زندگــی را دوچنــدان مــی منایــد. 

دو زندگی و پریشانی و تنهایی انسان:
در دنیــای کنونــی دو زندگــی مجــزا و تودرتــو، ترســیم مــی شــوند: زندگــی واقعــی و زندگــی انرنتــی و دیجیتالــی. زندگــی دوم بــا اکــران آغــاز میشــود   

و بــر زندگــی اول غلبــه میکنــد. زندگــی دوم از زندگــی اول کاملــن جــدا نیســت ولــی منطــق و هویــت خــاص خــود را دارد. ایــن دوگانگــی ویــژه ایــن دوران از 

متــدن ماشینیســم اســت. بحــث بــر رس محکــوم ســاخن ماشــین و دانــش و حایــت از تحجــر و عقــب گرایــی و مذهــب گرایــی نیســت، بحــث مــا نقــد جامعــه 

شناســانه از تحــوالت کنونــی جامعــه انســانی اســت. مشــخصات زندگــی دوم کدامنــد؟ در زندگــی دوم، فــرد دنیــای مجــازی خــود را ســاخته و اغلــب احســاس 

و آرزو و فانتاســم خــود را در درون آن تنظیــم مــی کنــد، ایــن دنیــا از دنیــای واقعــی بریــده اســت و یــا مبــوازات آن قــرار داشــته و بــه فــرد اجــازه مــی دهــد 

کــه بــا ماســک بــر چهــره حرفهــای واقعــی و دروغیــن و آرزوهــا و یــاس هــای خــود را بازگــو کنــد. زندگــی دوم پرجــوش و خــروش اســت و بــا اضطــراب و امیــد 

و خطــر همــراه اســت.

در زندگــی فیســبوکی، بســیاری از افــراد نــام خــود را تغییــر میدهنــد، عکــس دوران جوانــی را مــی گذارنــد یــا هیــچ عکســی منــی گذارنــد و جنبــه   

مخفــی بخــود میگیرنــد؛ در ایــن زندگــی افــراد دو نقــش را بــازی میکننــد، گاه از خــود واقعــی میگوینــد و گاه از خــود کاذب حــرف مــی زننــد؛ در ایــن زندگــی 

انرنتــی احســاس و ســکس و اعتقــاد و ســلیقه و فانتاســم افــراد بــه یکدگــر نزدیــک میشــوند و افــراد آروزهــا و اضطــراب هــا و شــکنندگی هــای خــود را بازگــو 

میکننــد؛ آنهــا از تابوهــا و بیــاری هــا و رسخوردگــی هــای خــود حــرف میزننــد، آنهــا از سیاســت و فلســفه و هــر و ادبیــات خــود ســخن مــی گوینــد؛ در 

پشــت اکرانهــا افــراد گاه بــا عصبانیــت بــه یکدیگــر ناســزا مــی گوینــد و تهمــت میزننــد، گاه افــراد جدیــدی را بــرای دوســتی دعــوت مــی کننــد، گاه اشــخاصی 

را سانســور کــرده یــا از صفحــه خــود حــذف مــی کننــد؛  برخــی هــا بــرای ازدواج و دوســت یابــی دعوتنامــه مــی فرســتند و بــرای یکدیگــر دســته گل پســت 

میکننــد و بوســه هــای انرنتــی مــی فرســتند؛ افــرادی از شــبکه هــا اســتفاده کــرده ابــراز محبــت مــی کننــد و در رونــدی مرمــوز و ناپیــدا، احســاس انســانی/

انرنتــی خــود را تقویــت منــوده و عاشــق مــی شــوند؛ افــرادی از همیــن راه دیجیتالــی وارد بــازار کار مــی شــوند و بــه مبادلــه تجربــه و تخصــص حرفــه ای مــی 

پردازنــد؛ برخــی هــا گروهــای ویــژه سیاســی و فرهنگــی و اجتاعــی و دینــی و فرقــه ای درســت مــی کننــد تــا قــوی شــوند و ایجــاد فشــار کننــد و تناســب قــوا 

را تغییــر دهنــد؛ برخــی هــا در شــبکه هــا وارد بــازی قــار مــی شــوند و هــم بــازی گیــر مــی آورنــد و بــه رقابــت مــی پردازنــد، برخــی دیگــر بــه ترویــج دیــن 

و تبلیغــات فرقــه ای اقــدام مــی کننــد و برخــی دیگــر بــا حــرص فــراوان بــه بــورس بــازی مشــغول مــی شــوند؛ در همیــن زندگــی دوم شــبکه هــای روســپیگری 

رسویــس مــی دهنــد، شــبکه هــای مافیایــی و قاچــاق و جنایــی طــرح هــای متقلبانــه و تبهکارانــه و توطئــه گرانــه ســازماندهی مــی کننــد و چپــاول اشــخاص و 

فاســد منــودن شــهروندان و تــرور برخــی را تعقیــب مــی کننــد؛ در دنیــای انرنتــی تروریســم اســامی و گروههــای تبلیغاتــی اســامی، ایدئولــوژی مرگبــار خــود 

را بــا قــدرت تبلیــغ کــرده و بــا رسعــت یارگیــری مــی کننــد و طرحهــای مبــب انــدازی و آدمکشــی را ســازماندهی مــی کننــد؛ در همیــن شــبکه هــا قــم و ریــاض 

و واتیــکان بــه مقابلــه جویــی پرداختــه و نقشــه تــرصف اذهــان را در جهــان مــی گســرانند. در همیــن شــبکه هــا دولــت هــا بــه جنــگ ســایری علیــه یکدیگــر 

دســت زده و ســازمانهای اطاعاتــی کشــوری بــه شــکار مخالفــان دســت مــی زننــد؛ در همیــن شــبکه هــا جنــگ اقتصــادی بیــن املللــی در جریــان اســت.

در ایــن دنیــای دیجیتالــی پرخشــونت و پــر تضــاد و پرهیاهــو، همــه چیــز رسعــت گرفتــه اســت. بــا تکنولــوژی انرنتــی، حــوادث بــا تنــدی و رسعــت   

بیســابقه فضــا را پرکــرده انــد و نابســامانی هــای دنیــای واقعــی را دوچنــدان منــوده انــد. دنیــای واقعــی از خشــونت و تبهــکاری رسشــار اســت ولــی دنیــای 

انرنتــی بــه متامــی خصومــت هــا و تبهــکاری هــا و فســادها ابعــاد بیســابقه داده انــد. در ضمــن در همیــن فضــای مجــازی آدمهایــی کــه از تنهایــی و پاتولــوژی 

هــای درونــی رنــج مــی برنــد روبافزایــش اســت. پاتولــوژی هــای جدیــد در عرصــه روانشناســی و روانــکاوی، بــا تکنولــوژی انرنتــی ابعــاد برجســته ای پیــدا کــرده 

انــد. انســانها ناتــوان از پیــدا کــردن آرامــش در جهــان واقعــی، در جســتجوی ناکجــا آبــاد تکنولوژیکــی هســتند کــه درمــان و چــاره ای باشــد. روان پریشــان 

انســانها چگونــه آرامــش مــی یابــد؟ در ایــن دوران، خانــواده هــای گســیخته، دوســتی هــای شــکننده جهــت دار، نهادهــای اجتاعــی ناموثــر، کشــیش هــای 

غیرقابــل اعتــاد، انســان را در تنهایــی خــود رهــا مــی کننــد. ایــن انســانهای رانــده شــده بــه تکنولــوژی پنــاه مــی برنــد، ولــی درمانــی در دســرس نیســت.

اعرتافات دیجیتالی و بحران اومانیسم: 
شــبکه اجتاعــی ماننــد فیــس بــوک یکــی از رســانه هــای مجــازی فعــال بــرای طــرح اعرافــات اســت. انســانهایی کــه خــود را در زندگــی اجتاعــی    

آزاد منــی بیننــد و فــرد مــورد اعتــادی پیــدا منــی کننــد، در صفحــه شــبکه هــای اجتاعــی کام خــود را بــاز میکننــد. آنهــا کســی را در اکــران خــود منــی بیننــد 
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ولــی بــه ناشناســی کــه رازهــای او را احتالــن پنهــان نگــه مــی دارد، بطــرز ناخــودآگاه اعتــاد مــی کنــد. یکــری تحقیقــات روی شــبکه هــای اروپایــی و 

آمریکایــی نشــان میدهــد کــه اغلــب اعرافــات دربرگیرنــده رازهــای شــخصی و خصوصــی افــراد اســت. اعــراف بــه خیانــت نســبت بــه همــر، اعــراف بــه 

متایــل بــه خــود کشــی، اعــراف بــه فانتاســم سکســی و بولهوســی هــای جنســی، اعــراف بــه همخوابگــی بــا خواهــر و مــادر یــا پــدر و بــرادر، اعــراف بــه 

همخوابگــی چندنفــری، اعــراف بــه دلهــره هــای مکــرر، اعــراف بــه عشــق رسخــورده، اعــراف بــه اضطــراب روانــی، اعــراف بــه تنهایــی، اعــراف بــه انــدوه 

ناشــی از مــرگ یــک فــرد، اعــراف بــه خطــا و گنــاه، اعــراف بــه بیــاری هــای خطرنــاک، اعــراف بــه اعتقــاد نــژادی، از جملــه اعرافــات روی صفحــه فیــس 

بــوک و دیگــر شــبکه هــا مــی باشــد. در زمــان ارتــکاب »خطاهــای« فــردی، اخــاق رایــج در جامعــه، افــراد مســئول را عــذاب مــی دهــد و آنهــا در احســاس 

و ناخــودآگاه خــود دســتخوش پشــیانی هســتند. راز را در دورن خــود منــی تــوان دفــن کــرد و هــر لحظــه احســاس هــای پــس رانــده بــه ذهــن هجــوم مــی 

آورنــد و فــرد را شــکنجه مــی دهنــد. انســانهایی کــه نگــران و مضطــرب مــی باشــند نیازمنــد بــه گفــن هســتند. ولــی آنهــا نــزد هرکســی منــی تواننــد رازگوئــی 

کننــد بنابرایــن بــه اکــران پنــاه مــی برنــد. در برابــر اکــران، آنهــا قیافــه کســی را منــی بیننــد، چــه بســا رسزنشــی منــی شــنوند، آنهــا فکــر میکننــد در امنیــت 

هســتند و رازشــان را آشــنایان نخواهنــد شــنید و بنابرایــن خــود را بــه تکنولــوژی و افــراد ناشــناخته آنســوی اکرانهــا مــی ســپارند تــا صلــح درونــی خــود را 

بدســت آرنــد. آنهــا بــرای احســاس ســبکی و آســودگی بایــد بــا کســی حــرف بزننــد و خــود را درمــان کننــد و بــرای ایــن هــدف خــود را بــه ماشــین دیجیتالــی 

مــی ســپارند. مناســبات انســانی پــاره شــده در جامعــه واقعــی و فردگرایــی و اگوئیســم ســنگین موجــود، فــرد را بــی پنــاه مــی کنــد ولــی فــرد همیشــه بــه 

کســی نیــاز دارد تــا حــرف دلــش را بزنــد و بــه همیــن خاطــر در انــزوای خــود و بــا نوعــی اعتــاد، بــا کاربــران دیجیتالــی روی مــی آورد. 

البتــه ایــن مناســبات خــارج از خطــر بــرای زندگــی شــخصی و اجتاعــی نیســت ولــی ذهــن بــه آبسراکســیون دســت زده، خطرهــا را کــم اهمیت    

تلقــی منــوده و »فضایــی خودمانــی« بوجــود مــی آورد و رازهــا را بــر مــا مــی کنــد. هســتند کســانی بــا بازگوئــی هــای اعرافــات آســوده میشــوند و حتــا 

مــی بیننــد کــه کســان دیگــری ماننــد آنهــا دچــار همیــن گونــه حالــت هــا مــی باشــند. ولــی افــرادی هــم پــس از انجــام اعــراف بــه بحــران اضطرابــی فــرو 

مــی رونــد زیــرا بناگهــان درمــی یابنــد کــه »ربــات تراپوتیــک«، ربــات درمــان دهنــده، مــی توانــد بــه آنهــا »خیانــت« کنــد. آنهــا دســتخوش تناقــض و »گنــاه« 

مــی شــوند ولــی در آخــر بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه بــه »کمونوتــه انرنــت« مــی تــوان اطمینــان کــرد، زیــرا دربرگیرنــده افــراد ناشــناس چهــار گوشــه 

جهــان مــی باشــد. در مــوارد بســیاری، پیــام هــا و تفســیرهای ناشناســان در پــای مکاملــات اعرافــی آنهــا، صلــح شــکننده آنهــا را برهــم مــی زنــد و فحاشــی 

هــا یــا رسزنــش هــا، منبــع آشــوب روانــی جدیــد بــرای فــرد اعــراف کننــده مــی گــردد. 

روشــن اســت در مــوارد دیگــری اعرافــات بیــان شــده، آســودگی خاطــر تولیــد مــی کنــد، آدمهایــی کــه هــر چــه در دل دارنــد بیــرون مــی ریزننــد و مــورد 

رسزنــش قــرار منــی گیرنــد، بــه احســاس مطبوعــی میرســند و ایــن احســاس رجــوع آنهــا را بــه ماشــین تقویــت مــی کنــد. بــرای اینــان محبــت ماشــینی افــراد 

ــاط دارد ولــی منطــق مســتقل خــود را دارد. همچــون  ــا جهــان واقعــی ارتب ــی ب ــای دیجیتال ــد. دنی ــای واقعــی مــی چرب ــر محبــت انســانی دنی ناشــناس ب

کهکشــانی کــه افــراد در آن در حــال شــناور هســتند و بــا هیــچ شــیئی برخــورد منیکننــد. ادمهــا از اجبــارات ســنگین زندگــی روزمــره واقعــی جــدا شــده و 

پــاره هایــی از هســتی خــود را قســمت میکننــد و بــه منایــش درمــی آورنــد. منایــش روان خــود بــرای آنهــا احســاس ســبکی تولیــد مــی کنــد. در واقــع دیگــر 

اندیشــه هــای آنهــا نیســت کــه هدایــت مــی کنــد بلکــه پولســیونها و احســاس هــا و عقــده هــا، موتــور حرکــت انهــا مــی شــود.

انســانها هــم ســود مــی برنــد و هــم مســخ مــی شــوند و بــه چیــز دیگــری تبدیــل مــی شــوند. ایــن آدمهــای تکنولوژیــزه شــده، در رونــدی قــرار   

مــی گیرنــد کــه از اومانیســم کاســیک دور مــی شــود. انســانها در احســاس و رفتــار خــود و هویــت خــود تغییــر یافتــه و معیارهــا و ارزش هــای آنهــا دگرگــون 

شــده و علیرغــم عبــور آنهــا در دو جهــان، ویژگــی و خصوصیــات جهــان دیجیتالــی بــر ذهــن و دنیــای فــردی اشــان آرام آرام و خــرد و خــرد غلبــه مــی کنــد.  

در صفحه فیسبوکی یک کاربر ایرانی، در »انشا یک دانش آموز« با موضوع »آیا فیسبوک خوب است؟« چنین می آید:   

»بــه نظــر مــن فیســبوک چیــز خوبــی اســت. در فیســبوک همــه آدم هــا خوبنــد. همــه چیزهــای خــوب و بــا مــزه مینویســند. مــن فامیــل هــای   

فیســبوکی خــود را بیشــر از فامیــل هــای واقعــی ام دوســت دارم. مثــا دایــی عــزت کــه بــه قــول بابایــم اخاقــش خیلــی گنــد اســت و زورکــی جــواب ســام 

مــا را میدهــد کلــی جــوک هــای خنــده دار در فیســبوک میگــذارد و مــا را میخندانــد یــا عمــه اقــدس کــه چشــم دیــدن هیچکــدام مــا را نــدارد یــک پــا شــاعر 

شــده اســت و مرتــب از مهربانــی و گذشــت حــرف میزنــد. مــن نوشــته هــای عمــه اقــدس را خیلــی دوســت دارم. زن عمــو خدیجــه همــش از طبیعــت و 

حفــظ اون میگــه امــا مامانــم میگــه پــس چــرا پوســت پفــک رو تــو خیابــون مینــدازه، دایــی محســن هــم حرفــای قشــنگ واســه حیوونــا میزنــه و میگــه بایــد 

بــه اونهــا غــذا بدیــم و نازشــون کنیــم، امــا خــودم دیــدم بــا لگــد یــه گربــه رو زد. زهــرا خانــم همســایه باالییمــون خانــم جلســه، آیــه و حدیــث و دعاهــای 

خوبــی تــوی فیســبوک میــذاره و همــش از خــدا تشــکر میکنــه امــا پیــش مامانــم کــه میــاد همــش شوهرشــو نفریــن میکنــه و غیبتشــو میکنــه. بــه نظــر مــن 

بهشــت جایــی مثــل فیســبوک اســت همــه بــا هــم خوبنــد و حــرف هــای خــوب میزننــد. وقتــی بــزرگ شــدم میخواهــم بــا یکــی در فیســبوک عروســی کنــم 

و صبــح تــا شــب بــا او در فیســبوک زندگــی کنــم. ای کاش همــه بتوانیــم بــا هــم در جایــی مثــل فیســبوک زندگــی کنیــم.« 

آینده پرابهام و انسان دیجیتالی:
در مــوازات زندگــی واقعــی خــود مــا در دنیــای انرنتــی هســتیم. چگونــه ایــن دنیــای دیجیتالــی را ترشیــح کنیــم؟ آیــا بــا انرنــت در دنیــای   

ــی از ارزشــهای  ــی خال ــای دیجیتال ــا دنی ــان انسانهاســت، آی ــل می ــر احســاس هــم رسنوشــتی و احــرام متقاب ــه انســانی بیانگ ــر جنب انســانی هســتیم؟ اگ

انســانی اســت؟ مــا زمانیکــه بــه دنیــای ادبیــات ســیانس فیکســیون و فیلــم ربــات هــا توجــه میکنیــم میــان قهرمانــان ربــات و ماشــین، جــدال و جنــگ و 

نیــز همپیانــی و همــکاری و همیــاری دیــده میشــود. بــازی هــای ویدئویــی در شــبکه انرنــت رسشــار از جنــگ و فتنــه و رقابــت و عشــق و ســکس اســت. 

حــال انســانهایی کــه در شــبکه هــای اجتاعــی انرنتــی فعــال هســتند و در فیــس بــوک زندگــی فعــال دارنــد، بــه ربــات هــا نزدیکرنــد یــا آنهــا بــا آدمهــای 
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واقعــی زندگــی جــاری و مســتقیم انســانی، پیونــد عمیقــر دارنــد؟ اگــر چــه دنیــای واقعــی بــا علــم بــرشی دنیــای دیجیتالــی و انرنتــی را ســاخته اســت ولــی 

دنیــای دیجیتالــی نیــز بــه ســاخن دنیــای واقعــی کمــک میرســاند. در طــول تاریــخ بــرشی رابطــه انســان بــا ابــزار تکنیکــی و ماشــین و تکنولــوژی رابطــه 

ای تنگاتنــگ و متقابــل بــوده اســت. اگــر انســان ابــزار را ســاخت، بقــول چارلــز دارویــن ابــزار هــم انســان را انســان کــرد. امــروز تکنولــوژی و علــم، انســان 

را میســازد، تولــد او را تعییــن مــی کنــد، جســم او را مانیپوالســیون مــی کنــد، تربیــت او را دگرگــون مــی کنــد، او را از جامعــه کاســیک مــی گســلد، او را 

بــه گروهــای اجتاعــی مجــازی وصــل مــی کنــد، روحیــه و روان او را منقلــب مــی کنــد، تنهایــی و پریشــانی او را بعــد جدیــد مــی دهــد و او را در دنیــای 

دیجیتالــی رهــا مــی کنــد. ایــن انســان، انســان همیشــگی نیســت. مــا بایــد فرهنــگ انرنتــی را بــا دقــت تعریــف کنیــم، مــا بایــد رفتــار مطیــع خــود را از 

تکنولــوژی انرنتــی توضیــح دهیــم. جامعــه شناســی در بررســی خــود از جهــان و الگــوی انرنتــی، معضــات جدیــدی در برابــر مــا قــرار مــی دهــد، ایــن 

معضــاب پیچیــده، از یــک جامعــه پرخطــر و از آغــاز یــک متــدن دیجیتالــی حکایــت دارنــد. پربلاتیــک هــا و پارادیگــم هــا تغییــر یافتــه انــد، مــا نیازمنــد 

مقولــه هــای جدیــد فکــری و فلســفی مــی باشــیم.  

مــا آگاهیــم کــه اثــرات انرنــت و شــبکه هــا عظیــم و فزاینــده انــد. انرنــت و موبایــل هــا زمــان را در مقیــاس خــرد وکان کوتــاه کــرده و رسعــت   

را بــه انکشــاف بیســابقه  کشــانده انــد، مــدل مدیریــت اقتصــاد جهانــی و ســازماندهی کار و تولیــد بطــور بیســابقه متحــول شــده اســت، رای دادن و تغییــر 

قــدرت سیاســی و توطئــه گــری و ایجــاد بحــران و دلهــره بیــن املللــی بــا انرنــت بــه امــر ســاده ای تبدیــل شــده اســت، انســانها بــا انرنــت بــا متــام جهــان در 

ارتبــاط هســتند، انتقــال اخبــار و کتــاب و اســناد و عکــس در یــک لحظــه بــه متــام جهــان ارســال مــی شــود، مدیریــت بنگاههــای تولیــد صنعتــی و خدماتــی 

و مشــاورتی بــا تکنولــوژی مــدرن بطــور بنیــادی تغییــر یافتــه اســت، بهبــود تکنولوژیکــی سیســتم خــری و اطاعاتــی بــرای برشیــت خدمــات گســرده ای 

فراهــم منــوده اســت، رسعــت در کســب شــناخت و نــوآوری بانــدازه بیکرانــی رشــد کــرده اســت ، افزایــش ثــروت بــرشی باعتبــار انرنــت ابعــاد بیســابقه 

پیــدا کــرده اســت و جهــان هرگــز بــه ایــن انــدازه ارزش مــادی تولیــد نکــرده اســت.

در هــان زمــان قــدرت کنــرل دیجیتالــی بــر متامــی زندگــی شــهروندان و نهادهــا غلبــه یافتــه اســت. تارعنکبوتــی شــبکه هــا در جامعــه و مغزهــا   

ــد. کتــاب »1984« از »جــورج اورول« ترســیم آینــده جامعــه ای اســت کــه در آن قــدرت توتالیتاریســم و تخریــب آزادی هــای فــردی و  تســلط مــی یابن

کنــرل و جاسوســی شــهروندان یــک قاعــده فراگیــر اســت. منایــش فیلــم »اســنودن« از »اولیــور اســتون« در نوامــر 2016 نشــان میدهــد کــه چگونــه ســازمان 

»ســیا« بــا شــبکه انرنتــی نــه تنهــا دولــت هــا بلکــه متــام خانــواده هــا و انســانها را در جهــان کنــرل مــی کنــد. میشــل فوکــو مــی گفــت بــا ایجــاد یــک گــروه 

اجتاعــی مســتقل، قــدرت دولتــی مــدرن در پــی محــدود منــودن کنــرل اســت و بعنــوان منونــه مســئوالن یــک زنــدان زندانیــان را کنــرل مــی کننــد، ولــی در 

نهایــت نــوع معــاری زنــدان اجــازه مــی دهــد تــا زندانیــان نیــز همدیگــر را کنــرل کننــد، در دولــت مــدرن هــر شــهروندی پلیــس خــود مــی گــردد. حــال 

تکنولــوژی هــای انرنتــی بــر همــه دنیــا و مغــز هــر شــهروند ســلطه مــی یابــد. ایــن ســلطه بــر مغــز تنهــا یــک کنــرل بــرای کســب اطاعــات نیســت بلکــه 

رونــد تغییــر الگــوی اجتاعــی، روان آدمــی و ارزش هــای بــرشی اســت.
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بخش پنجم: محیط زیست و تکنولوژی

مقاله یازدهم: اپوزیسیون سیاسی و محیط زیست ایران
خوشــبختانه اپوزیســیون بــرای پایــان دادن بــه جمهــوری اســامی فعالــر گشــته و در پــی ایجــاد و تنظیــم مدیریــت سیاســی جایگزیــن میباشــد.   

شــش طیفــی کــه در برابــر رژیــم صــف آرائــی کــرده عبارتنــد از: طیــف پادشــاهی، طیــف چــپ هــای مارکسیســتی، طیــف مجاهدیــن، طیــف مذهبــی هــا 

و اصــاح طلبــان خــارج از حکومــت، طیــف ســازمانهای کــرد، طیــف جمهــوری خواهــان ســکوالر و سوســیال دمکــرات هــا. همــه ایــن طیــف هــای سیاســی 

دارای پــروژه سیاســی بــوده و خواهــان تغییــر در ایــران هســتند. البتــه همــه رفتارهــای سیاســی و برنامــه هــای اعــام شــده ایــن طیفهــا دارای محتــوای 

دمکراتیــک نیســتند و گاه متایــل نظامــی گــری و اقتدارگرایانــه بــر رفتــار برخــی طیــف هــا ســایه انداختــه اســت. ولــی در اینجــا مــن فقــط یــک مطلــب را 

میخواهــم بازگــو کنــم و آن موضــع ایــن طیــف هــا در بــاره محیــط زیســت اســت.

در ذهــن بســیاری از ایــن نخبــگان سیاســی محیــط زیســت یــک مســئله جانبــی و فرعــی اســت و جــزو مســائل اصلــی قــرار نــدارد. ایــن ســاختار   

ذهنــی فاقــد کنجــکاوی بــوده و پارادایــم جهانــی زیســت محیطــی را منــی بینــد و خــود را بــا خــر و آگاه منــی ســازد. ادبیــات و تحلیــل هــای متعــددی 

هــر روز در ایــن زمینــه در جهــان پخــش میشــود و در انهــا، بحــران عظیــم زیســت محیطــی و خطرهــای آن بــرای برشیــت توضیــح داده میشــود. افــزون 

بــر آن، کنفرانــس هــای بیــن املللــی، نشســتهای ســازمان ملــل، گزارشــهای کمیســیون اتحادیــه اروپــا و تــاش هــای هــزاران نهــاد در کشــورهای دنیــا، منبــع 

بزرگــی بــرای آموخــن و خــر گیــری اســت. بــرای برخــی از فیلســوفان و جامعــه شناســان مــا در مرحلــه جدیــدی از متــدن جهانــی قــرار گرفتــه ایــم. ولــی 

متاســفانه ایــن رویدادهــا و ایــن حجــم اطاعــات و دانــش علمــی و نیــز ایــن مباحــث متدنــی، بــرای بســیاری از نخبــگان »رویــدادی« بشــار منــی آیــد و 

حتــا اپوزیســیون از آنهــا اطاعــی نــدارد. 

ــاره  ــان دادن اســتبداد مــی اندیشــند و در ب ــه پای حساســیت ایــن طیــف هــای سیاســی بویــژه روی مســائل کاســیک سیاســی اســت. آنهــا ب  

الگــوی ســاختاری فکــر منــی کننــد. هنگامــی کــه حســن روحانــی بــه مجلــس میــرود، هنگامیکــه رئیســی یــک موضــع علیــه روحانــی میگیــرد، هنگامیکــه 

فــان رسدار ســپاه مــی گویــد مــا آمریــکا را محــارصه میکنیــم، آری در چنیــن هنگامــی متــام روزنامــه هــا، متــام ســایت هــا، متــام گــروه هــا، متــام شــبکه 

هــا، متــام سیاســیون اپوزیســیون طــی روزهــای زیــادی در ایــن زمینــه هــا »تحلیــل« ارائــه منــوده و تــاش دارد اســراتژی جناحــی و فــردی حکومتیــان را 

بررســی همــه جانبــه کنــد. ولــی زمانــی کــه دریاچــه هــای ایــران بحرانــی و خشــک میشــوند، زمانــی کــه آلودگــی شــهرهای ایــران را فــرا میگیــرد و ســامتی 

شــهروندان را بطــور جــدی بــه خطــر مــی انــدازد، هنگامیکــه دریاچــه ارومیــه نــود درصــد آبهــای خــود را از دســت میدهــد، هنگامیکــه جنگلهــای کردســتان 

میســوزد، هنگامیکــه کشــاورزان اصفهانــی و بلــوچ از بــی آبــی رنــج میرنــد و ورشکســته میشــود، آری در چنیــن زمانــی جــز برخــی واکنــش هــای احساســی، 

ــم سیاســیون در ســایت هــا و توجــه  ــه قل ــد ب ــار سیاســیون در رســانه هــا، توجــه کنی ــه گفت ــد ب جامعــه سیاســی واکنشــی نشــان منــی دهــد. توجــه کنی

کنیــد بــه بیانیــه هــا و منشــورهای سیاســیون، در متــام ایــن مــوارد موضــوع محیــط زیســت غایــب اســت. آنجایــی هــم کــه در یــک خــط در بــاره محیــط 

زیســت آمــده هیچگونــه پشــتوانه فکــری عمیقــی وجــود نــدارد. چــرا مســئله زیســت محیطــی غایــب اســت و یــا از پشــتوانه فکــری برخــوردار نیســت؟ 

آیــا ویرانگــری  بیســابقه در محیــط زیســت ایــران کــم اهمیــت تــر از دعــوای دو مــا میباشــد؟ آیــا اهمیــت تخریــب محیــط از اهمیــت فســاد قــوه قضایــی 

کمــر اســت؟ بــدون شــک اهمیــت معضــل محیــط زیســت ایــران نســبت بــه فســاد نظــام قضایــی یــا دزدی هــای والیــت فقیــه، اگــر بیشــر نباشــد کمــر 

نیســت. 

حــال از نظــر مــن  بســیاری از سیاســیون دســتخوش درک هــای ســنتی و معیارهــای ناشــی از عــادت هســتند و بعنــوان منونــه وقتــی از اقتصــاد و   

سیاســت و آمــوزش و شهرســازی و بودجــه دولتــی حــرف میزننــد، ایــن امــور را بــه محیــط زیســت وصــل منیکننــد. امــروز در عرصــه جهانــی گرایــش مســئول 

و نویــن وقتــی از اقتصــاد حــرف میزنــد بناگزیــر از اکولــوژی صحبــت میکنــد. امــروز مدیریــت اقتصــادی بــا مدیریــت اکولوژیکــی گــره خــورده و ســاختاری 

هســتند و سیاســت مــدرن یعنــی درک ایــن پیونــد دینامیــک. سیاســتی کــه آزادی و دمکراســی را بــا محیــط زیســت ســامل انســانها پیونــد نزنــد پیرشو نیســت. 
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افزایــش گرمــای زمیــن و آلودگــی هــای صنعتــی و اقلیمــی و ســامتی غذایــی و بهداشــت در ایــران و جهــان مــی طلبــد کــه اقتصــاد غیــر نفتــی رشــد کنــد و 

صنایــع پــاک توســعه پیــدا کنــد. متــام مســئوالن و نخبــگان جــدی در جهــان بــه ایــن امــور پرداختــه انــد. نظــام دینــی حاکــم تخریبگــر محیــط زیســت بــوده 

اســت و حکومتگــران اســامی بــا نفــت و گاز بــرای ماشــین نظامــی و اداری، درآمــد ارزی ســاختند. حــال سیاســیون اپوزیســیون کشــور مــا بــا نفــت و گاز 

ایــران چــه خواهنــد کــرد؟ بــا گســرش بیــاری هــای ناشــی از آلودگــی هــای هــوا و زمیــن و آب چــه خواهنــد کــرد؟ بــا بحــران آب و مدیریــت کهنــه چــه 

خواهنــد کــرد؟ بــا فرســودگی خــاک و فروافتادگــی بــارآوری چــه خواهنــد کــرد؟ بــا صنایــع کهنــه و آلودگــی هــای آن چــه خواهنــد کــرد؟ بــا آلودگــی خلیــج 

فــارس و دریــای خــزر و رودخانــه کارون چــه خواهنــد کــرد؟ بــا رونــد نابــودی دنیــای وحــش چــه خواهنــد کــرد؟ بــا نابــودی بخــش مهمــی از جنگلهــای ایران 

چــه خواهنــد کــرد؟ بــرای یــک کشــاورزی اکولوژیــک چــه خواهنــد کــرد؟ بــا خودروهــای شــخصی و عمومــی و پخــش گازهــای ســمی آنهــا چــه خواهنــد 

کــرد؟ در مدیریــت شــهری و ســاختان ســازی اکولوژیــک چــه خواهنــد کــرد؟ برانــدازی حکومــت اســامی و پایــان دادن بــه ایــن اســتبداد دینــی و نفــی 

حاکمیــت اصولگــرا و اصــاح طلــب، کافــی نیســت. بایــد ایــن تغییــر بــا درک درســت از محیــط زیســت و اقتصــاد پایــدار و سیاســت اجتاعــی مســئول و 

فرهنــگ و آمــوزش مناســب تــوام باشــد. بایــد جامعــه ســامل و اقتصــاد مناســب را بــرای شــهروندان آمــاده منــود. ایــن امــر شــناخت و اراده و فرهنــگ مــی 

طلبــد. اکولــوژی کاالی یــک گــروه سیاســی نیســت بلکــه درک از یــک امــر متدنــی اســت، متعلــق بــه جامعــه بــرشی اســت و سیاســیون ایــران منــی تواننــد 

از کنــار آن رد شــوند. کــدام الگــوی پیرشفــت و رفــاه بــرای ایــران مفیــد اســت و آیــا ایــن الگــو میتوانــد از درک زیســت محیطــی جــدا باشــد؟  

ســالیان درازی اســت کــه در زمینــه زیســتبومگرایی کار میکنــم و آمــوزش میدهــم و میدانــم معضــات عظیــم زیســت محیطــی ایــران کدامنــد.   

مقــاالت بســیار گوناگونــی نوشــته و برنامــه هــای تلویزیونــی متعــددی در ایــن بــاره تهیــه منــوده ام و در هــر فرصتــی بــا سیاســیون اپوزیســیون ایــن مطلــب 

را طــرح میکنــم تــا حساســیت هــای زیســت محیطــی افزایــش یابــد. ولــی اعــراف میکنــم کــه متاســفانه ایــن حساســیت و آگاهــی عمیــق بــه نقــش محیــط 

زیســت براحتــی در درون اپوزیســیون سیاســی رشــد منــی کنــد. خواهــش فــوری مــن از اپوزیســیون سیاســی اینســت تــا در طــرح هــا و برنامــه هــای سیاســی 

خــود موضــوع زیســت محیطــی را بــه بحــث گذاشــته و آنــرا در مواضــع خــود قــرار دهنــد. در ایــن زمینــه گرایــش هــای سیاســی اگــر متایــل داشــته باشــند 

میتواننــد روی تخصــص مــن و کمــک بــه آنهــا در عرصــه زیســت محیطــی، حســاب کننــد. ایــن نیروهــا بایــد بازیگــران اصلــی برنامــه خــود باشــند و بیاموزنــد 

و تدویــن کننــد و مــن در صــورت الزم کمــک فکــری و تخصصــی میرســانم. مــن در انتظــار درخواســت شــا هســتم.
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مقاله دوازدهم: تکنولوژی اینرتنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه

جامعــه شناســان و فیلســوفان متعــددی، بــا فراگیــر شــدن تکنولــوژی در جامعــه، از دگرگونــی هویــت انســان ســخن مــی گوینــد. دیــروز فیلســوف   

آملانــی گونــر آنــدرس از »ماشــین و فرســودگی انســان« و امــروز متفکرانــی ماننــد ژان میشــل منیــر، زاویــه گوشــه، میــاد دواهــی، پیــر اســلوتادک، رشی تــورکل، 

ــزار شــده«، »انســان ســاده«،  ــر، از »فــرا اومانیســم«، »اومانیســم تکنولوژیکــی«، »انســان تکنولوژیــک«، »انســان افــزوده شــده«، »انســان اب دومینیــک بولی

»ترانــس اومانیســم«، »فــرا انســان، پایــان انســان«، »تکنولــوژی و پایــان انســانیت«، گفتگــو مــی کننــد. رابطــه میــان تکنیــک مــدرن و انســان چگونــه قابــل 

بررســی اســت؟ آیــا مــدل تکنولوژیکــی انرنتــی و علمــی مــدرن بــه اومانیســم پایــان داده و مــا در رسآغــاز پیدایــش انســانی هســتیم کــه نــه طبیعــت، بلکــه 

دانــش و تکنولــوژی ســاختار هســتی شناســانه او را تعییــن مــی کنــد؟ واقعیــت آنســتکه کــه دانــش و تکنولــوژی کــه از بیــرون ارگانیســم عمــل مــی کــرد، 

امــروز وارد بیولــوژی انســانی شــده و بطــرز روزافــزون، جســم و روان و رفتــار انســانی بــه تبعیــت ماشــین مــدرن درمــی آیــد. پــس از دوران صنعتــی، مــا در 

دوران ژنتیــک و »نوروســیانس« یــا علــوم عصــب شناســی و مغزشناســی و نیــز نانوتکنولــوژی و تکنولــوژی انرنتــی قــرار گرفتــه ایــم و امــروز پرســش اساســی 

اینجاســت کــه انســان، فلســفه زندگــی و اخــاق اجتاعــی چگونــه قابــل تعریــف هســتند؟

تکنولوژی انرتنتی در ایران و جهان:
از انقابهــای صنعتــی تــا نیمــه ســده بیســتم، ماشینیســم اقتصــاد رسمایــه داری را در جهــان پیــروز ســاخت و انســان را بــه مــرصف کننــده شــیفته   

و خودپرســت مــدرن تبدیــل منــود. در دهــه هفتــاد میــادی بــود کــه تکنولــوژی هــای مــدرن ماننــد الکرونیــک و ربــات هــا و کامپیتوتــر وارد صنایــع و نظــام 

ــی شــدیم. ســازماندهی کار  ــه داری جهان ــد رسمای ــی هــای بیســابقه ســاختاری در کل اقتصــاد و تولی ــی آن مــا شــاهد دگرگون مدیریــت صنعتــی شــد و در پ

دگرگــون شــد و حرفــه هــای ســنتی بســیاری نابــود شــدند و تخصــص هــای نویــن و مهــارت هــای شــغلی کاملــن تــازه جــای فعالیــت هــای پیشــین را گرفتنــد. 

تکنولــوژی انرنتــی مــوج عظیــم بعــدی بــود کــه متــام جهــان را بــه هــم ارتبــاط داد و جهانــی شــدن اقتصــاد و بــازار و مدیریــت را یکپارچــه منــود و جامعــه 

انســانی و روان انســانی را بطــرز شــگفتی تــکان داد. علــم و تکنولــوژی انرنتــی نــه تنهــا کل اقتصــاد را دگرگــون منــود بلکــه جامعــه را بــه دو جامعــه واقعــی 

و مجــازی تقســیم کــرد و ســاخن انســان را میــر منــود و انســان را در آغــاز فصــل جدیــدی قــرار داد. در دوران جدیــد مرزهــا شکســته شــد، همــه کشــورهای 

وارد ایــن شــبکه محکــم ناپیــدای جهانــی شــدند و شــبکه اطاعــات یــک پارچــه بیــن املللــی در همــه جــا در دســرس قــرار گرفــت و در ضمــن امــکان کنــرل و 

وارســی همــه انســانها کامــل شــد.

ــه بیســابقه رســاند. آغــاز کار  ــه مرحل ــداری را ب ــاط شــنیداری و دی ــا شــبکه هــای اجتاعــی و اپلیکیشــن هــای متعــدد ارتب ــوژی انرنتــی ب تکنول  

»شــبکه هــای اجتاعــی« انرنتــی بــه ســال 2000 میــادی بــاز مــی گــردد و هــم اکنــون میلیاردهــا نفــر از مــردم جهــان هــر روز بــا اتصــال بــه شــبکه هــای 

اجتاعــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. گفتــه مــی شــود روزانــه 5 برابــر جمعیــت انســانهای روی زمیــن، پیــام الکرونیکــی در فضــای شــبکه هــای اجتاعــی 

مبادلــه مــی شــود. تــا ســال 2007 عمــا هیــچ اپلیکیشــنی در دنیــا وجــود نداشــت امــا بــه یکبــاره امــروزه بیــش از 25 میلیــارد اپلیکیشــن در دنیــا دانلــود مــی 

شــوند. ایــن رشــد نــه تنهــا زندگــی اجتاعــی و فرهنگــی و اقتصــادی و متدنــی را تغییــر داده بلکــه در ضمــن در بســر اپلیکیشــن  هــای متعــدد، منشــا کارآفرینــی 

هــای گســرده و تغییــر ســرگ در محتــوای شــغلی و تخصــص هــای حرفــه ای و نیــز روحیــه و روان انســانی بــوده اســت. 

در ســال 1993 میــادی ایــران بــه اینرنــت جهانــی وصــل شــد. در ایــران علیرغــم محدودیــت هــای متعــددی کــه توســط حکومــت تحمیــل شــده اســت، بــا 

توجــه بــه رونــد فزاینــده نفــوذ دیجیتالــی شــدن، طبــق پیــش بینــی مرکــز مطالعــات اســراتژیک تــا ســال 1400 کشــور مــا در میــان6 کشــور اول جهــان از 

نظــر تکنولــوژی دیجیتالــی و زندگــی دیجیتالــی قــرار مــی گیــرد. در یــک گــزارش براســاس طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی مخابــرات، ایــران از نظــر بهــره منــدی 

اینرنتــی در میــان 187 کشــور جهــان در رتبــه 87 قــرار مــی گیــرد. برمبنــای ایــن رده بنــدی کــه تــا پایــان ســال 2014 میــادی محاســبه شــده 35 درصــد اســتفاده 

کننــدگان اینرنــت در ایــران را قــرش جــوان تشــکیل مــی دهنــد و میانگیــن زمــان رصف شــده بــرای اینرنــت نیــز 52 دقیقــه در هفتــه اســت. امــا بایــد افــزود 

در مــورد بهــره منــدی انرنتــی، مــا بــا یــک پدیــده فزاینــده دیگــر مواجــه هســتیم. بــا افزایــش ابزارهــای تکنولوژیکــی ارتباطــی در کشــور و توســعه اینرنــت 

بــر بســر سیســتم موبایــل، اســتفاده جوانــان از اینرنــت در کنــار شــبکه هــای اجتاعــی، بــا رسعــت بســیار چشــمگیرتری نســبت بــه آمــار اعــام شــده در حــال 

افزایــش اســت و گفتــه مــی شــود ایرانــی هــا رتبــه ســوم را در اســتفاده از مجموعــه شــبکه هــا، در جهــان بــه خــود اختصــاص داده انــد. در ســال 2014 میــادی 

بیــش از 83 میلیــون مشــرک موبایــل در ایــران وجــود داشــت و بنابــر آمــارش کابــران، ایــن امــر رضیــب نفــوذ اینرنــت را 55 درصــد افزایــش مــی دهــد. ایــن 

امــر بیانگــر نفــوذ تکنولــوژی در ایــران و دینامیســم اجتاعــی و ســیالیت فرهنگــی در جامعــه ایرانیــان مــی باشــد. سیســتم موبایــل بــا گوشــی های هوشــمند 

اســارت و مجموعــه شــبکه هــای انرنتــی، ایرانــی هــا را بــه کل جهــان وصــل کــرده و رفتارهــای فرهنگــی و اجتاعــی بومــی و بیــن املللــی را بهــم نزدیــک 

منــوده اســت. علیرغــم اســتبداد و بوروکراســی و علیرغــم کــم رشــدی اقتصــادی، توســعه انرنتــی و شــبکه هــای اجتاعــی همــه ســدها را مــی شــکند و همــه 

جــا نفــوذ پیــدا مــی کنــد.  

در بــاره گونــه هــای فضــای مجــازی کــه در ایــران مــورد اســتفاده کاربــران اینرنــت بــه ویــژه جوانــان قــرار مــی گیــرد، مرکــز ارتباطــات آننــرگ   

دانشــگاه پنســیلوانیا نیــز مطالعــه ای را انجــام داده کــه از پویایــی کاربــران ایرانــی در شــبکه هــای اجتاعــی حکایــت دارد و ایــن امــر نشــان مــی دهــد در کنــار 

مســائل رسگرمــی و تفریحــی، میــزان عظیمــی از ســخن هــا و گــزاره هــای مختلــف فرهنگــی و اجتاعــی و سیاســی و اقتصــادی و دینــی نیــز در فضــای مجــازی 

از ســوی کاربــران ایرانــی مبادلــه مــی شــود. در تحلیــل از 500 ســایت، آنچــه کــه مــورد عاقــه کاربــران ایرانــی اســت، بــه ترتیــب در ســه دســته قابــل ارزیابــی 
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اســت: یکــم، اخبــار و رویدادهــای گوناگــون. دوم، رسگرمــی هــا و بازیهــا و تفریــح هــای انرنتــی. ســوم، وب ســایت هــای مربــوط بــه خدمــات و اپلیکیشــن 

هــا و فروشــگاههای اینرنتــی. برپایــه بررســی انجــام شــده از ســوی ایــن مرکــز تحقیقاتــی، پیــام رســانهای وایــر، تلگــرام، واتــس اپ، و شــبکه هــای اجتاعــی 

همچــون اینســتاگرام و فیــس بــوک در میــان کاربــران ایرانــی دارای محبوبیــت هســتند. البتــه در ایــن میــان برخــی شــبکه هــای اجتاعــی داخلــی نیــز کاربــران 

بیشــری را نســبت بــه شــبکه هایــی ماننــد یوتیــوب و توییــر بــه خــود اختصــاص داده انــد. شــبکه هــای اجتاعــی در یــک میــدان بــزرگ رقابتــی، صنعــت 

مخابــرات و درآمدزایــی اپراتورهــای موبایــل را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد و حتــی گفتــه مــی شــود اپلیکیشــن هــای پیــام رســان، بــه زودی بــازار اپراتورهــای 

مخابراتــی را تســخیر مــی کننــد. طبــق مطالعــات مرکــز ارتباطــات آننــرگ دانشــگاه پنســیلوانیا، بــا رونــق شــبکه هــای پیــام رســان موبایلــی در ایــران، از رونــق 

ســایر شــبکه هــای اجتاعــی ماننــد فیــس بــوک کاســته شــده و بــا وجــودی کــه گفتــه شــده تــا ســال 2014 نزدیــک بــه 58 درصــد کاربــران اینرنتــی در ایــران 

عضــو ایــن شــبکه اجتاعــی بودنــد، امــا ســایت آنالیزکننــده ترافیــک وب »الکســا«، فیــس بــوک را یکصــد و شــصت و پنجمیــن ســایت محبــوب بــرای کاربــران 

ایرانــی مــی دانــد. سیســتم »واتــس اپ« در جهــان دارای 600 میلیــون مشــرک اســت ولــی در ایــران خیلــی از افــراد بــه تلگــرام و وایــر عاقــه دارنــد. در جامعــه 

مــا هــم اکنــون تنهــا 5 میلیــون نفــر عضــو واتــس اپ هســتند، حــال آنکــه شــبکه پیــام رســان تلگــرام بیــش از 20 میلیــون نفــر کاربــر دارد. البتــه آمارهــا از دقــت 

علمــی برخــوردار نیســتند ولــی یــک گرایــش عمومــی را نشــان مــی دهنــد و آن عبــارت از وجــود ســامانه هــای ارتباطــی جدیــد در متــام بخــش هــای جامعــه 

ماننــد اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی، امنیتــی، سیاســی مــی باشــد. 

بــا دوران صنعتــی اســتفاده از تکنیــک و فــراورده هــای صنعتــی توســعه بزرگــی پیــدا کــرد و بعنــوان منونــه براســاس آمــار ســال 2010 تعــداد کل   

خودروهــای مــورد اســتفاده در جهــان بــه یــک میلیــارد میرســد. ولــی در دوران کنونــی رسعــت رشــد تکنولوژیکــی و بهــره منــدی از فــرآورده هــای تکنولــوژی 

انرنتــی رسســام آور اســت. در جهــان انرنتــی در هــر مــاه در دنیــا یــک و نیــم میلیــارد جمعیــت جهــان بــه فیــس بــوک وصــل هســتند، یــک میلیــارد نفــر از 

یوتــوب اســتفاده مــی کننــد، 300 میلیــون نفــر بــه گــوگل رجــوع مــی کننــد، 260 میلیــون نفــر از لینکدیــن اســتفاده مــی کننــد، 230 میلیــون پیــام تویــری 

ارســال مــی کننــد، 150 میلیــون بــه اینســتاگرام وصــل هستند.)ســایت چاالنــژ 3 فوریــه 2014(. تعــداد پیامــک هــای انرنتــی کــه در ســال 2016 ارســال میگردنــد 

بــه 215 میلیــارد عــدد تخمیــن زده مــی شــود. در جهــان بطــور متوســط افــراد نزدیــک یــک ســاعت از زمــان خــود را در روز بــه فیســبوک اختصــاص مــی دهنــد 

و در آمریــکا یــک پنجــم وقــت افــراد بــه بهــره منــدی از موبایــل هــای اســارت واگــذار مــی شــود.  

متامــی ایــن مکاملــه هــا و ارتبــاط هــای انرنتــی، چهــره جهــان و کارکــرد اقتصــاد و جامعــه تغییــر داده اســت. نفــوذ انرنتــی و مجموعــه شــبکه هــای   

اجتاعــی، بطــور ژرف الگــوی مکاملــه و گفــت و شــنود و نیــز رفتارهــای فــردی و خانوادگــی را متاثــر ســاخته و پــرورش و روحیــه افــراد را دســتخوش دگرگونــی 

کــرده اســت. علــوم جامعــه شناســی و روانشناســی و روانــکاوی در دانشــگاههای معتــر و مراکــز تحقیقاتــی علمــی ایــن پدیــده هــای را مــورد بررســی قــرار 

داده و برآننــد کــه دگرگونــی هــا تنهــا بــه اقتصــاد محــدود منــی شــود بلکــه افــزون بــر آن، انســان در آســتانه یــک جهــش رفتــاری و روانــی بــزرگ قــرار گرفتــه 

اســت. 

دورشدن از جهان واقعی و پایان »من اجتامعی«:
هنگامــی کــه در جهــان انرنتــی گــردش میکنیــد صحنــه هــای متنــوع و شــگفتی را مــی بینیــد و انــگار کشــش اصلــی میلیونهــا انســان تــرک زمیــن   

و جامعــه و زیســت در دنیــای دیجیتالــی اســت. گویــا متایــل و فرهنــگ و اراده انســانها خواســتار دوری از جهانــی اســت کــه هســتی انســانی را مــی رنجانــد. 

انســانها در روابــط مســتقیم از یکدیگرمــی گریزنــد و بــه دنیایــی کــه خــود مــی ســازند وارد مــی شــوند. افــزون بــرآن بــه نظــر مــی رســد در دنیــای واقعــی، 

مناســبات انســانها دلچســب نیســت، ســیراب منــی کنــد، مایــوس مــی کنــد، خشــن اســت، رسد اســت، و بــه همیــن لحــاظ افــراد از همدیگــر دور مــی شــوند 

تــا در شــبکه هــای انرنتــی مناســبات مطمــن تــر و گــرم تــری گیــر بیاورنــد. روشــن اســت همــه انســانها چنیــن گرایشــی را در خــود بــروز منــی دهنــد ولــی در 

جهــان جمعیــت روزافزونــی وجــود دارنــد کــه ســاکن دنیــای انرنتــی مــی شــوند. گریــز از دنیــای واقعــی دیــروز در ادبیــات و فیلــم هــای »ســیانس فیکســیون« 

ممکــن بــود و هــم اکنــون در زندگــی فــردی و در زمــان حــارض ایــن گریــز امکانپذیــر اســت. بــه پیرامــون خــود نــگاه کنیــم و دنیــای شــبکه هــای اجتاعــی را 

بررســی کنیــم. 

اعضــای یــک خانــواده هنــگام غذاخــوردن  در یــک رســتوران مرتــب در حــال نــگاه کــردن بــه موبایــل خــود هســتند، بــه عبــارت دیگــر فــرد در     

کنــار افــراد دیگــر اســت ولــی ارســال پیــام دوســتانه و خانوادگــی روی شــبکه هــای اجتاعــی و نــگاه بــه عکــس هــا، مشــغولیت فکــری اصلــی افــراد اســت، 

آنهــا جمــع هســتند ولــی تنهــا زندگــی مــی کننــد. در محیــط کار اغلــب تلفــن هــای موبایــل بــاز هســتند و بــا زنــگ رســیدن هرپیــام، چشــم هــا و دســت 

هــا بســوی موبایــل جهــت میگیرنــد و رفلکــس و واکنــش ابتدایــی بطــرز اتوماتیــک بســوی ابــژه، کشــیده مــی شــوند و در ایــن حالــت فعالیــت شــغلی گاه 

بــه جنبــه برابــر یــا فرعــی تبدیــل مــی گــردد. گاه در مــرو دســته هــای جوانــان بشــکل گروهــی وارد مــی شــوند، نکاتــی بــا خــود ردوبــدل مــی کننــد، ولــی 

همگــی دارای موبایــل هســتند و توجــه اصلــی اشــان جــای دیگــر اســت، آنهــا بــا افــراد دور پیــام مبادلــه مــی کننــد. در جلســات حزبــی فعــاالن سیاســی اغلــب 

بــا تلفــن موبایــل مشــغول نــگاه کــردن پیــام هــای خویــش بــوده و یــا مشــغول نوشــن تنــد یــک پیــام هســتند. افــراد زیــادی در هنــگام متاشــای تلویزیــون 

مشــغول تبــادل نظــر دیجیتالــی بــا چنــد نفــر مــی باشــند. در دانشــگاه اغلــب جوانــان دانشــجو در رسکاس بــا تلفــن همــراه هســتند و اغلــب بــه درس اســتاد 

رگــه رگــه گــوش میکننــد. در ایــن لحظــه مترکــز فکــری دانشــجو موجــود نیســت، اســتاد پریشــان اســت، دانشــجویان دیگــر دســتخوش حــواس پرتــی هســتند؛ 

بــرای مقابلــه کــردن دانشــگاه مقــرارت جدیــد بــرای ممنــوع کــردن موبایــل مــی گــذارد و اســتاد بــه مقــرارت اداری و تنبیهــی تکیــه مــی کنــد تــا کمــی نظــم 

الزم درســی رعایــت شــود. ولــی رفتــار دانشــجویان بــه یــک عــادت نیرومنــد و ناخــودآگاه تبدیــل شــده اســت و قــدرت نهــاد دانشــگاهی و اتوریتــه اســتاد در 

ذهنیــت دانشــجو پــاک شــده و نفــوذ خــود را از دســت داده اســت. یــک مــورد دیگــر، بــه یــک دانشــجو ســال چهــارم کــه هنــگام درس موبایــل خــود را در 

برابــر چشــانش گذاشــته بــود گفتــم موبایــل خــود را ببندیــد و در کیــف خــود بگذاریــد. دســت اش کمــی موبایــل را ملــس کــرد و دوبــاره موبایــل را در برابــر 
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خــود قــرار داد، بــاو گفتــم اگــر موبایــل را نبندیــد آنــرا ضبــط کــرده و بــه بخــش اداری مــی فرســتم. دانشــجو گفــت نــه اســتاد ایــن کار را نکنیــد مــن گریــه 

خواهــم کــرد. گفتــم چــرا؟ گفــت بایــد بــا مــادرم در ارتبــاط باشــم. گفتــم مــادر شــا بیــار اســت یــا کار حساســی بــا شــا دارد؟ گفــت نــه، ولــی موبایــل 

مــن بایــد بــاز باشــد.  

ایــن مــوارد چگونــه قابــل تحلیــل هســتند؟ در ایــن لحظــات ذهــن واقعیــت بافاصلــه را تــرک مــی کنــد و در دنیــای انرنتــی بــه ســفر می پــردازد    

و مناســبات غیرمحســوس را جانشــین مناســبات انســانی زنــده مــی کنــد. بقــول »رشی تــورکل«، روانشــناس و جامعــه شــناس آمریکایــی، نــرم افــزار هــای 

کامپیوتــری، اپلیکیشــن هــای انرنتــی  و  گوشــی های هوشــمند اســارت، بــرای فکرکــردن مــا، بــه اشــیا الزم روانشناســی روزمــره مــا تبدیــل شــده انــد و بــه 

مــا اجــازه مــی دهنــد تــا بــه فضــای ســایری صعــود کنیــم. ایــن اشــیا هویــت مــا را دگرگــون ســاخته انــد. آنهــا هویــت مــا را بــه چنــد تکــه تقســیم منــوده 

و بــه بازیگــران یــک بــازی متصــل بهــم، تبدیــل کــرده انــد. ایــن اشــیا فریبنــده انــد و جــذب مــی کننــد و هــر زمــان کــه بطلبنــد توجــه و ذهنیــت مــا را 

بــه خــود کاملــن معطــوف مــی کننــد. در واقــع دیگــر ممکــن نیســت کــه »مــن وایــری« و »مــن اجتاعــی« بــه آشــتی برســند، رونــدی کــه آغــاز شــده بــه 

دفــع پرشــتاب »مــن اجتاعــی« مــی انجامــد. بــه گفتــه »رشی تورکل«:»زندگــی روی صفحــه دیجیتــال بــه یــک فلســفه روزمــره تبدیــل مــی شــود.« بقــول او 

مکاملــات روزمــره و رو در رو بــه ســبب وجــود ســنگین موبایــل هــای مــدرن و گوشــی هــا هوشــمند، از بیــن مــی روند.)رجــوع شــود بــه »هویــت در عــرص 

انرنــت«، »تســخیر مجــدد مکاملــه«(. یــک موسســه تحقیقاتــی آمریکایــی، »پــی ای دابلیــو«، در گزارشــی بتاریــخ اوت 2015 نشــان مــی دهــد کــه 92 درصــد 

امریکایــی هــا دارای یــک موبایــل هســتند، 80 درصــد آنهــا برآننــد کــه بیشــر روابــط اجتاعــی ایشــان متکــی بــر موبایــل اســت، 67 درصــد آنهــا پیوســته و 

بــدون وقفــه در حــال مشــورت بــا آن هســتند، و باالخــره 44 درصــد در هنــگام خــواب موبایــل را در کنــار خــود نگــه مــی دارنــد. بــه گفتــه »رشی تــورکل« 

جامعــه شــناس آمریکایــی، متــام حــواس فــرد مرتــب توســط ایــن تکنولــوژی و پیامهــای آن جــذب شــده و زندگــی عاطفــی، سکســی، اجتاعــی، حرفــه ای 

کاســیک مــا و حضــور مــا در زندگــی واقعــی، بطــور فزاینــده محــدود مــی شــود. مــن دیجیتالــی بــر مــن اجتاعــی غلبــه مــی کنــد. 

وابســتگی پاتولوژیــک قاربــاز را بیــاد بیاوریــم. قاربــازی کــه در کازینــو فعــال اســت دارای رفتــار غیــرارادی اســت، مرتــب احســاس کمبــود   

دارد، بایــد خــود را بــه یــک ماشــین قــار بچســباند و پولهــای خــود را بــه ژتــون تبدیــل کــرده و آنهــا را بــه داخــل ماشــین هــا بیانــدازد. او در پنجــه عــادت و 

رویــا و تــرس گرفتــار اســت. دنیــای او در خــارج از کازینــو نیســت، دنیــای او حتــا افــراد دیگــری کــه بــه ماشــین هــا چســبیده انــد نیســت، دنیــای او ماشــین 

جلــوی چشــان اوســت و متــام احســاس و واکنــش هــای خــودکار او بــه همیــن ژســت در برابــر ماشــین محــدود مــی شــود. همینگونــه حالــت شــیفتگی 

میــان فــرد و صفحــه نــرم افــزار یــا موبایــل نیــز اتفــاق میافتــد. ایــن ژســت و حالــت زمانــی کــه 100 تــا 150 بــار در روز و شــب تکــرار مــی شــود بیــان رونــد 

ناخودآگاهــی اســت کــه مــا را از فعالیــت هــای دیگــر جــدا کــرده و مــا را زیــر کنــرل ماشــین قــرار مــی دهــد، ایــن کنــرل عاطفــی و روانــی اســت. »رشی 

تــورکل« در کتــاب »تنهایــان، باهــم« مــی گویــد مــا بیــش از پیــش دارای تکنولــوژی هســتیم ولــی هــر چــه جلوتــر مــی رویــم مناســبات انســانی ضعیــف و 

ضعیــف تــر مــی شــود. از دیــدگاه او اســتفاده انبــوه و افراطــی کامپیتوترهــا منجــر بــه نابــودی روابــط بــاز و محبــت آمیــز اجتاعــی مــی شــود. زمانــی کــه 

مــادری مشــغول شــیردادن بــه کــودک خــود اســت و همزمــان بــا آن پیامــک هــای خــود را بــا رسعــت مــی نویســد و ارســال میکنــد، بطــور مســلم کــودک 

خــود را از مناســبات عاطفــی و مکاملــه ای خــود محــروم مــی کنــد. هنگامیکــه دانــش آمــوزان روی فیــس بــوک پیــام هــای انتقــام جویانــه و خشــن علیــه 

دوســتان و همکاســی هــای خــود ارســال مــی کننــد، آنهــا در حــال انتقــام گیــری هســتند و از اثــرات مخــرب پیامهــا آگاه نیســتند. اینگونــه افــراد در برابــر 

صفحــه نــرم افــزاز، ماســک بــر چهــره زده، احساســات خــود و رفتــار صمیانــه خــود را از دســت مــی دهنــد، آنهــا فاقــد ظرفیــت و توانایــی درک فــرد دیگــر 

مــی شــوند. بگفتــه رشی توکلــر: توانایــی فهــم دیگــری مبعنــای آنســت کــه فــرد خــود را در جــای فــرد دیگــر قــرار دهــد و فکــر کنــد کــه فــرد دیگــر دارای 

چــه احساســی اســت، ایــن ظرفیــت فهــم دیگــری دارای پایــه نورولوژیــک و داروینــی مــی باشــد. مــا ایــن ظرفیــت را در یــک محیــط تکنولوژیکــی دیجیتالــی 

از دســت مــی دهیــم زیــرا دیگــر بــه یکدیگــر نــگاه منــی کنیــم. بــه اکــران خیــره مــی شــویم و دیگــر امــکان تجربــه فیزیکــی فهــم احســاس دیگــران را 

نداریــم. او مــی افزایــد: ابــزاری ماننــد لبتــاب و اکــران موبایــل یــک چیــز بــی طــرف نیســت بلکــه معــار حالــت درونــی ماســت و آنــرا شــکل مــی دهــد و 

انتخــاب پراکنــده و تنــد و بافاصلــه را بــه روش مــا تبدیــل مــی کنــد. ایــن اکــران شــکل نارسیســیک را برجســته کــرده و تنهایــی مــا را بیــن چنــد فــرد تقســیم 

مــی کنــد و مــا افــراد را تکــه تکــه مــرصف میکنیــم. 

روشــن اســت کــه تحقیقــات رشی تــورکل  مــا را بــه نتیجــه گیــری هــای اجتاعــی و روانشناســانه و آنروپولوژیکــی بیســابقه ســوق مــی دهــد و   

ایــن فکــر را تقویــت مــی کنــد کــه انســان در آســتانه یــک ورطــه آنروپولوژیــک قــرار گرفتــه و از هســتی اومانیســتی خــود مــی گســلد. البتــه اندیشــه رشی 

تــورکل مــورد پســند همــه متفکــران نیســت. فیلســوف فرانســوی »اســتفان ویــال« در کتــاب خــود »هســتی و اکــران، چگونــه دیجیتــال ادراک را تغییــر مــی 

دهــد؟« )2013 نــرش پــوف، پاریــس(، مــی نویســد دیــدگاه رشی تــورکل همیشــه بــه اعــاق پراتیــک هــای نســل جدیــد توجــه نــدارد. هنگامیکــه جوانــان 

رسهــای خــود را در درون اکرانهــا منــوده اتــد چــه بســا آنهــا در حــال خوانــدن یــک رمــان هســتند و یــا مشــغول گفتگــو بــا عاشــق خــود هســتند و یــا در 

حــال بازدیــد یــک مــوزه هســتند. بنابرایــن محتــوای پیامهــا همیشــه بــی محتــوا نیســت. بعــاوه تنهــا مکاملــه مســتقیم نیســت کــه میتوانــد بــا محتــوا و بــا 

ارزش باشــد، بلکــه مکاملــه بــا تلفــن و فکــس و شــبکه هــای اجتاعــی نیــز مــی توانــد ارزش باشــد و دارای جنبــه عاطفــی و احساســی باشــد. جامعــه شــناس 

فرانســوی »آنتونیــو کاســیلی«، در اثــر خــود »روابــط دیجیتالــی، بســوی شــکل جدیــدی از همزیســتی اجتاعــی«، )انتشــارات ســوی 2010(، مــی افزایــد 

پراتیــک هــای دیجیتالــی خــود نیــز متحــول شــده و متمــدن تــر مــی شــوند و افــراد در اســتفاده از ایــن وســایل مــدرن در محیــط اجتاعــی ماننــد مــرو 

یــا مکانهــای عمومــی دقــت بیشــری مــی کننــد. مــی تــوان گفــت کــه تکنولــوژی هــای مکاملاتــی جنبــه انســانی بخــود گرفتــه و اجتاعــی تــر مــی شــوند. 

جامعــه شناســان دیگــری ماننــد »بــاری وملــان« و »جــان بــارگ« برآننــد کــه پیوندهــای دیجیتالــی صمیانــه و رفیقانــه و رسگــرم کننــده هســتند و مــا منــی 

توانیــم آنهــا را غیرواقعــی تلقــی منائیــم. ایــن پیوندهــا بــر زندگــی مــا بعــد جدیــدی میدهنــد و نــوع جدیــد از مناســبات را مــی گشــایند. ایــن دو محقــق 

مــی گوینــد شــبکه ای ماننــد فیــس بــوک »رسمایــه اجتاعــی« اعضــای خــود را قــدرت مــی بخشــد زیــرا انســانهایی کــه تنهــا هســتند مــی تواننــد یــاران 

قدیمــی خــود را پیــدا کننــد و از انــزوا خــارج شــوند.
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علیرغــم ایــن انتقادهــا، رشی تــورکل مــی گویــد زندگــی شــخصی یــک زندگــی سیاســی اســت زیــرا زندگــی انرنتــی هــم خصوصــی اســت و هــم   

اجتاعــی اســت و ایــن زندگــی توســط کاربــران دیگــر کنــرل مــی شــود و مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد. جوانانــی کــه روی انرنــت حرکــت میکننــد گاه دارای 

رفتــار دیجیتالــی قابــل انتقــاد توســط جامعــه هســتند، ولــی بــرای آنهــا ممکــن اســت هزینــه باالیــی نداشــته باشــد. امــا فرامــوش نشــود در خیلــی از مــوارد 

آنهــا بــرای رفتــار دیجیتالــی خــود هزینــه گرانــی را مــی پردازنــد. جامعــه رفتــار آنهــا را محکــوم کــرده زیــرا در تناقــض بــا سیاســت اجتاعــی ارزیابــی مــی 

ــان دوســتان فیــس بوکــی خــود را مــورد  ــد. اگــر جوان ــرای او بوجــود آورده و آزادی او تهدیــد کن منایــد و جامعــه قــادر اســت دشــواری هــای جدیــدی ب

خشــونت و تهمــت قــرار مــی دهنــد، چــه بســا بنوبــه خــود فشــارهای ســهمناکری آنهــا را تهدیــد خواهــد کنــد. قــدرت فقــط در اختیــار حملــه کننــده 

نیســت بلکــه قــدرت جابجــا مــی شــود. بهرحــال پرســش مرکــزی »رشی تــورکل« اینســتکه آیــا گفتگــو ومکاملــه مســتقیم از یکســو و از ســوی دیگــر دنیــای 

پیامــک هــا و پیامگیــری شــبکه هــا، بــا همدیگــر خوانایــی و هــم آهنگــی دارنــد یــا نــه؟ آیــا مکاملــه الکرونیکــی یــک تهدیــد بــرای برشیــت بشــار منــی 

آیــد؟ از نظــر او، مکاملــه شــخصیت ســاز اســت، زیــرا اندیشــه مســتقل و تنظیــم اعتقــادات شــخصی را فراهــم مــی کنــد، ولــی مکاملــه الکرونیکــی اندیشــه 

ورز نیســت و مناســبات انســانی را مــی شــکند و خطــرات زندگــی را دوچنــدان مــی منایــد. 

دو زندگی و پریشانی و تنهایی انسان:
در دنیــای کنونــی دو زندگــی مجــزا و تودرتــو، ترســیم مــی شــوند: زندگــی واقعــی و زندگــی انرنتــی و دیجیتالــی. زندگــی دوم بــا اکــران آغــاز   

میشــود و بــر زندگــی اول غلبــه میکنــد. زندگــی دوم از زندگــی اول کاملــن جــدا نیســت ولــی منطــق و هویــت خــاص خــود را دارد. ایــن دوگانگــی ویــژه 

ایــن دوران از متــدن ماشینیســم اســت. بحــث بــر رس محکــوم ســاخن ماشــین و دانــش و حایــت از تحجــر و عقــب گرایــی و مذهــب گرایــی نیســت، بحــث 

مــا نقــد جامعــه شناســانه از تحــوالت کنونــی جامعــه انســانی اســت. مشــخصات زندگــی دوم کدامنــد؟ در زندگــی دوم، فــرد دنیــای مجــازی خــود را ســاخته 

و اغلــب احســاس و آرزو و فانتاســم خــود را در درون آن تنظیــم مــی کنــد، ایــن دنیــا از دنیــای واقعــی بریــده اســت و یــا مبــوازات آن قــرار داشــته و بــه 

فــرد اجــازه مــی دهــد کــه بــا ماســک بــر چهــره حرفهــای واقعــی و دروغیــن و آرزوهــا و یــاس هــای خــود را بازگــو کنــد. زندگــی دوم پرجــوش و خــروش 

اســت و بــا اضطــراب و امیــد و خطــر همــراه اســت.

در زندگــی فیســبوکی، بســیاری از افــراد نــام خــود را تغییــر میدهنــد، عکــس دوران جوانــی را مــی گذارنــد یــا هیــچ عکســی منــی گذارنــد و   

جنبــه مخفــی بخــود میگیرنــد؛ در ایــن زندگــی افــراد دو نقــش را بــازی میکننــد، گاه از خــود واقعــی میگوینــد و گاه از خــود کاذب حــرف مــی زننــد؛ در 

ایــن زندگــی انرنتــی احســاس و ســکس و اعتقــاد و ســلیقه و فانتاســم افــراد بــه یکدگــر نزدیــک میشــوند و افــراد آروزهــا و اضطــراب هــا و شــکنندگی 

هــای خــود را بازگــو میکننــد؛ آنهــا از تابوهــا و بیــاری هــا و رسخوردگــی هــای خــود حــرف میزننــد، آنهــا از سیاســت و فلســفه و هــر و ادبیــات خــود 

ســخن مــی گوینــد؛ در پشــت اکرانهــا افــراد گاه بــا عصبانیــت بــه یکدیگــر ناســزا مــی گوینــد و تهمــت میزننــد، گاه افــراد جدیــدی را بــرای دوســتی دعــوت 

مــی کننــد، گاه اشــخاصی را سانســور کــرده یــا از صفحــه خــود حــذف مــی کننــد؛  برخــی هــا بــرای ازدواج و دوســت یابــی دعوتنامــه مــی فرســتند و بــرای 

یکدیگــر دســته گل پســت میکننــد و بوســه هــای انرنتــی مــی فرســتند؛ افــرادی از شــبکه هــا اســتفاده کــرده ابــراز محبــت مــی کننــد و در رونــدی مرمــوز 

و ناپیــدا، احســاس انســانی/انرنتی خــود را تقویــت منــوده و عاشــق مــی شــوند؛ افــرادی از همیــن راه دیجیتالــی وارد بــازار کار مــی شــوند و بــه مبادلــه 

تجربــه و تخصــص حرفــه ای مــی پردازنــد؛ برخــی هــا گروهــای ویــژه سیاســی و فرهنگــی و اجتاعــی و دینــی و فرقــه ای درســت مــی کننــد تــا قــوی شــوند 

و ایجــاد فشــار کننــد و تناســب قــوا را تغییــر دهنــد؛ برخــی هــا در شــبکه هــا وارد بــازی قــار مــی شــوند و هــم بــازی گیــر مــی آورنــد و بــه رقابــت مــی 

پردازنــد، برخــی دیگــر بــه ترویــج دیــن و تبلیغــات فرقــه ای اقــدام مــی کننــد و برخــی دیگــر بــا حــرص فــراوان بــه بــورس بــازی مشــغول مــی شــوند؛ در 

همیــن زندگــی دوم شــبکه هــای روســپیگری رسویــس مــی دهنــد، شــبکه هــای مافیایــی و قاچــاق و جنایــی طــرح هــای متقلبانــه و تبهکارانــه و توطئــه 

گرانــه ســازماندهی مــی کننــد و چپــاول اشــخاص و فاســد منــودن شــهروندان و تــرور برخــی را تعقیــب مــی کننــد؛ در دنیــای انرنتــی تروریســم اســامی و 

گروههــای تبلیغاتــی اســامی، ایدئولــوژی مرگبــار خــود را بــا قــدرت تبلیــغ کــرده و بــا رسعــت یارگیــری مــی کننــد و طرحهــای مبــب انــدازی و آدمکشــی را 

ســازماندهی مــی کننــد؛ در همیــن شــبکه هــا قــم و ریــاض و واتیــکان بــه مقابلــه جویــی پرداختــه و نقشــه تــرصف اذهــان را در جهــان مــی گســرانند. در 

همیــن شــبکه هــا دولــت هــا بــه جنــگ ســایری علیــه یکدیگــر دســت زده و ســازمانهای اطاعاتــی کشــوری بــه شــکار مخالفــان دســت مــی زننــد؛ در همیــن 

شــبکه هــا جنــگ اقتصــادی بیــن املللــی در جریــان اســت.

در ایــن دنیــای دیجیتالــی پرخشــونت و پــر تضــاد و پرهیاهــو، همــه چیــز رسعــت گرفتــه اســت. بــا تکنولــوژی انرنتــی، حــوادث بــا تنــدی و   

رسعــت بیســابقه فضــا را پرکــرده انــد و نابســامانی هــای دنیــای واقعــی را دوچنــدان منــوده انــد. دنیــای واقعــی از خشــونت و تبهــکاری رسشــار اســت ولــی 

دنیــای انرنتــی بــه متامــی خصومــت هــا و تبهــکاری هــا و فســادها ابعــاد بیســابقه داده انــد. در ضمــن در همیــن فضــای مجــازی آدمهایــی کــه از تنهایــی و 

پاتولــوژی هــای درونــی رنــج مــی برنــد روبافزایــش اســت. پاتولــوژی هــای جدیــد در عرصــه روانشناســی و روانــکاوی، بــا تکنولــوژی انرنتــی ابعــاد برجســته 

ای پیــدا کــرده انــد. انســانها ناتــوان از پیــدا کــردن آرامــش در جهــان واقعــی، در جســتجوی ناکجــا آبــاد تکنولوژیکــی هســتند کــه درمــان و چــاره ای باشــد. 

روان پریشــان انســانها چگونــه آرامــش مــی یابــد؟ در ایــن دوران، خانــواده هــای گســیخته، دوســتی هــای شــکننده جهــت دار، نهادهــای اجتاعــی ناموثــر، 

کشــیش هــای غیرقابــل اعتــاد، انســان را در تنهایــی خــود رهــا مــی کننــد. ایــن انســانهای رانــده شــده بــه تکنولــوژی پنــاه مــی برنــد، ولــی درمانــی در 

دســرس نیســت.



گیتی مداری - 88گیتی مداری - 87

اعرتافات دیجیتالی و بحران اومانیسم: 
ــی  ــه خــود را در زندگ ــات اســت. انســانهایی ک ــرای طــرح اعراف ــال ب ــانه هــای مجــازی فع ــوک یکــی از رس ــس ب ــد فی ــی مانن شــبکه اجتاع   

اجتاعــی آزاد منــی بیننــد و فــرد مــورد اعتــادی پیــدا منــی کننــد، در صفحــه شــبکه هــای اجتاعــی کام خــود را بــاز میکننــد. آنهــا کســی را در اکــران 

خــود منــی بیننــد ولــی بــه ناشناســی کــه رازهــای او را احتالــن پنهــان نگــه مــی دارد، بطــرز ناخــودآگاه اعتــاد مــی کنــد. یکــری تحقیقــات روی شــبکه 

هــای اروپایــی و آمریکایــی نشــان میدهــد کــه اغلــب اعرافــات دربرگیرنــده رازهــای شــخصی و خصوصــی افــراد اســت. اعــراف بــه خیانــت نســبت بــه 

همــر، اعــراف بــه متایــل بــه خــود کشــی، اعــراف بــه فانتاســم سکســی و بولهوســی هــای جنســی، اعــراف بــه همخوابگــی بــا خواهــر و مــادر یــا پــدر و 

بــرادر، اعــراف بــه همخوابگــی چندنفــری، اعــراف بــه دلهــره هــای مکــرر، اعــراف بــه عشــق رسخــورده، اعــراف بــه اضطــراب روانــی، اعــراف بــه تنهایــی، 

اعــراف بــه انــدوه ناشــی از مــرگ یــک فــرد، اعــراف بــه خطــا و گنــاه، اعــراف بــه بیــاری هــای خطرنــاک، اعــراف بــه اعتقــاد نــژادی، از جملــه اعرافــات 

روی صفحــه فیــس بــوک و دیگــر شــبکه هــا مــی باشــد. در زمــان ارتــکاب »خطاهــای« فــردی، اخــاق رایــج در جامعــه، افــراد مســئول را عــذاب مــی دهــد 

و آنهــا در احســاس و ناخــودآگاه خــود دســتخوش پشــیانی هســتند. راز را در دورن خــود منــی تــوان دفــن کــرد و هــر لحظــه احســاس هــای پــس رانــده بــه 

ذهــن هجــوم مــی آورنــد و فــرد را شــکنجه مــی دهنــد. انســانهایی کــه نگــران و مضطــرب مــی باشــند نیازمنــد بــه گفــن هســتند. ولــی آنهــا نــزد هرکســی 

منــی تواننــد رازگوئــی کننــد بنابرایــن بــه اکــران پنــاه مــی برنــد. در برابــر اکــران، آنهــا قیافــه کســی را منــی بیننــد، چــه بســا رسزنشــی منــی شــنوند، آنهــا 

فکــر میکننــد در امنیــت هســتند و رازشــان را آشــنایان نخواهنــد شــنید و بنابرایــن خــود را بــه تکنولــوژی و افــراد ناشــناخته آنســوی اکرانهــا مــی ســپارند تــا 

صلــح درونــی خــود را بدســت آرنــد. آنهــا بــرای احســاس ســبکی و آســودگی بایــد بــا کســی حــرف بزننــد و خــود را درمــان کننــد و بــرای ایــن هــدف خــود 

را بــه ماشــین دیجیتالــی مــی ســپارند. مناســبات انســانی پــاره شــده در جامعــه واقعــی و فردگرایــی و اگوئیســم ســنگین موجــود، فــرد را بــی پنــاه مــی کنــد 

ولــی فــرد همیشــه بــه کســی نیــاز دارد تــا حــرف دلــش را بزنــد و بــه همیــن خاطــر در انــزوای خــود و بــا نوعــی اعتــاد، بــا کاربــران دیجیتالــی روی مــی 

آورد. 

البتــه ایــن مناســبات خــارج از خطــر بــرای زندگــی شــخصی و اجتاعــی نیســت ولــی ذهــن بــه آبسراکســیون دســت زده، خطرهــا را کــم اهمیت    

تلقــی منــوده و »فضایــی خودمانــی« بوجــود مــی آورد و رازهــا را بــر مــا مــی کنــد. هســتند کســانی بــا بازگوئــی هــای اعرافــات آســوده میشــوند و حتــا 

مــی بیننــد کــه کســان دیگــری ماننــد آنهــا دچــار همیــن گونــه حالــت هــا مــی باشــند. ولــی افــرادی هــم پــس از انجــام اعــراف بــه بحــران اضطرابــی فــرو 

مــی رونــد زیــرا بناگهــان درمــی یابنــد کــه »ربــات تراپوتیــک«، ربــات درمــان دهنــده، مــی توانــد بــه آنهــا »خیانــت« کنــد. آنهــا دســتخوش تناقــض و »گنــاه« 

مــی شــوند ولــی در آخــر بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه بــه »کمونوتــه انرنــت« مــی تــوان اطمینــان کــرد، زیــرا دربرگیرنــده افــراد ناشــناس چهــار گوشــه 

جهــان مــی باشــد. در مــوارد بســیاری، پیــام هــا و تفســیرهای ناشناســان در پــای مکاملــات اعرافــی آنهــا، صلــح شــکننده آنهــا را برهــم مــی زنــد و فحاشــی 

هــا یــا رسزنــش هــا، منبــع آشــوب روانــی جدیــد بــرای فــرد اعــراف کننــده مــی گــردد. 
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روشــن اســت در مــوارد دیگــری اعرافــات بیــان شــده، آســودگی خاطــر تولیــد مــی کنــد، آدمهایــی کــه هــر چــه در دل دارنــد بیــرون مــی ریزننــد و 

مــورد رسزنــش قــرار منــی گیرنــد، بــه احســاس مطبوعــی میرســند و ایــن احســاس رجــوع آنهــا را بــه ماشــین تقویــت مــی کنــد. بــرای اینــان محبــت 

ماشــینی افــراد ناشــناس بــر محبــت انســانی دنیــای واقعــی مــی چربــد. دنیــای دیجیتالــی بــا جهــان واقعــی ارتبــاط دارد ولــی منطــق مســتقل 

خــود را دارد. همچــون کهکشــانی کــه افــراد در آن در حــال شــناور هســتند و بــا هیــچ شــیئی برخــورد منیکننــد. ادمهــا از اجبــارات ســنگین زندگــی 

روزمــره واقعــی جــدا شــده و پــاره هایــی از هســتی خــود را قســمت میکننــد و بــه منایــش درمــی آورنــد. منایــش روان خــود بــرای آنهــا احســاس 

ســبکی تولیــد مــی کنــد. در واقــع دیگــر اندیشــه هــای آنهــا نیســت کــه هدایــت مــی کنــد بلکــه پولســیونها و احســاس هــا و عقــده هــا، موتــور 

حرکــت انهــا مــی شــود.

انســانها هــم ســود مــی برنــد و هــم مســخ مــی شــوند و بــه چیــز دیگــری تبدیــل مــی شــوند. ایــن آدمهــای تکنولوژیــزه شــده، در   

رونــدی قــرار مــی گیرنــد کــه از اومانیســم کاســیک دور مــی شــود. انســانها در احســاس و رفتــار خــود و هویــت خــود تغییــر یافتــه و معیارهــا و 

ارزش هــای آنهــا دگرگــون شــده و علیرغــم عبــور آنهــا در دو جهــان، ویژگــی و خصوصیــات جهــان دیجیتالــی بــر ذهــن و دنیــای فــردی اشــان آرام 

ــد.   ــه مــی کن آرام و خــرد و خــرد غلب

در صفحه فیسبوکی یک کاربر ایرانی، در »انشا یک دانش آموز« با موضوع »آیا فیسبوک خوب است؟« چنین می آید:  

»بــه نظــر مــن فیســبوک چیــز خوبــی اســت. در فیســبوک همــه آدم هــا خوبنــد. همــه چیزهــای خــوب و بــا مــزه مینویســند. مــن   

فامیــل هــای فیســبوکی خــود را بیشــر از فامیــل هــای واقعــی ام دوســت دارم. مثــا دایــی عــزت کــه بــه قــول بابایــم اخاقــش خیلــی گنــد اســت 

و زورکــی جــواب ســام مــا را میدهــد کلــی جــوک هــای خنــده دار در فیســبوک میگــذارد و مــا را میخندانــد یــا عمــه اقــدس کــه چشــم دیــدن 

هیچکــدام مــا را نــدارد یــک پــا شــاعر شــده اســت و مرتــب از مهربانــی و گذشــت حــرف میزنــد. مــن نوشــته هــای عمــه اقــدس را خیلــی دوســت 

دارم. زن عمــو خدیجــه همــش از طبیعــت و حفــظ اون میگــه امــا مامانــم میگــه پــس چــرا پوســت پفــک رو تــو خیابــون مینــدازه، دایــی محســن 

هــم حرفــای قشــنگ واســه حیوونــا میزنــه و میگــه بایــد بــه اونهــا غــذا بدیــم و نازشــون کنیــم، امــا خــودم دیــدم بــا لگــد یــه گربــه رو زد. زهــرا 

خانــم همســایه باالییمــون خانــم جلســه، آیــه و حدیــث و دعاهــای خوبــی تــوی فیســبوک میــذاره و همــش از خــدا تشــکر میکنــه امــا پیــش 

مامانــم کــه میــاد همــش شوهرشــو نفریــن میکنــه و غیبتشــو میکنــه. بــه نظــر مــن بهشــت جایــی مثــل فیســبوک اســت همــه بــا هــم خوبنــد و 

حــرف هــای خــوب میزننــد. وقتــی بــزرگ شــدم میخواهــم بــا یکــی در فیســبوک عروســی کنــم و صبــح تــا شــب بــا او در فیســبوک زندگــی کنــم. 

ای کاش همــه بتوانیــم بــا هــم در جایــی مثــل فیســبوک زندگــی کنیــم.« 

آینده پرابهام و انسان دیجیتالی:
در مــوازات زندگــی واقعــی خــود مــا در دنیــای انرنتــی هســتیم. چگونــه ایــن دنیــای دیجیتالــی را ترشیــح کنیــم؟ آیــا بــا انرنــت در   

دنیــای انســانی هســتیم؟ اگــر جنبــه انســانی بیانگــر احســاس هــم رسنوشــتی و احــرام متقابــل میــان انسانهاســت، آیــا دنیــای دیجیتالــی خالــی از 

ارزشــهای انســانی اســت؟ مــا زمانیکــه بــه دنیــای ادبیــات ســیانس فیکســیون و فیلــم ربــات هــا توجــه میکنیــم میــان قهرمانــان ربــات و ماشــین، 

جــدال و جنــگ و نیــز همپیانــی و همــکاری و همیــاری دیــده میشــود. بــازی هــای ویدئویــی در شــبکه انرنــت رسشــار از جنــگ و فتنــه و رقابــت 

و عشــق و ســکس اســت. حــال انســانهایی کــه در شــبکه هــای اجتاعــی انرنتــی فعــال هســتند و در فیــس بــوک زندگــی فعــال دارنــد، بــه ربــات 

هــا نزدیکرنــد یــا آنهــا بــا آدمهــای واقعــی زندگــی جــاری و مســتقیم انســانی، پیونــد عمیقــر دارنــد؟ اگــر چــه دنیــای واقعــی بــا علــم بــرشی دنیــای 

دیجیتالــی و انرنتــی را ســاخته اســت ولــی دنیــای دیجیتالــی نیــز بــه ســاخن دنیــای واقعــی کمــک میرســاند. در طــول تاریــخ بــرشی رابطــه انســان 

بــا ابــزار تکنیکــی و ماشــین و تکنولــوژی رابطــه ای تنگاتنــگ و متقابــل بــوده اســت. اگــر انســان ابــزار را ســاخت، بقــول چارلــز دارویــن ابــزار هــم 

انســان را انســان کــرد. امــروز تکنولــوژی و علــم، انســان را میســازد، تولــد او را تعییــن مــی کنــد، جســم او را مانیپوالســیون مــی کنــد، تربیــت او را 

دگرگــون مــی کنــد، او را از جامعــه کاســیک مــی گســلد، او را بــه گروهــای اجتاعــی مجــازی وصــل مــی کنــد، روحیــه و روان او را منقلــب مــی 

کنــد، تنهایــی و پریشــانی او را بعــد جدیــد مــی دهــد و او را در دنیــای دیجیتالــی رهــا مــی کنــد. ایــن انســان، انســان همیشــگی نیســت. مــا بایــد 

فرهنــگ انرنتــی را بــا دقــت تعریــف کنیــم، مــا بایــد رفتــار مطیــع خــود را از تکنولــوژی انرنتــی توضیــح دهیــم. جامعــه شناســی در بررســی خــود 

از جهــان و الگــوی انرنتــی، معضــات جدیــدی در برابــر مــا قــرار مــی دهــد، ایــن معضــاب پیچیــده، از یــک جامعــه پرخطــر و از آغــاز یــک متــدن 

دیجیتالــی حکایــت دارنــد. پربلاتیــک هــا و پارادیگــم هــا تغییــر یافتــه انــد، مــا نیازمنــد مقولــه هــای جدیــد فکــری و فلســفی مــی باشــیم.  

مــا آگاهیــم کــه اثــرات انرنــت و شــبکه هــا عظیــم و فزاینــده انــد. انرنــت و موبایــل هــا زمــان را در مقیــاس خــرد وکان کوتــاه کــرده   

و رسعــت را بــه انکشــاف بیســابقه  کشــانده انــد، مــدل مدیریــت اقتصــاد جهانــی و ســازماندهی کار و تولیــد بطــور بیســابقه متحــول شــده اســت، 

رای دادن و تغییــر قــدرت سیاســی و توطئــه گــری و ایجــاد بحــران و دلهــره بیــن املللــی بــا انرنــت بــه امــر ســاده ای تبدیــل شــده اســت، انســانها 

بــا انرنــت بــا متــام جهــان در ارتبــاط هســتند، انتقــال اخبــار و کتــاب و اســناد و عکــس در یــک لحظــه بــه متــام جهــان ارســال مــی شــود، مدیریــت 

بنگاههــای تولیــد صنعتــی و خدماتــی و مشــاورتی بــا تکنولــوژی مــدرن بطــور بنیــادی تغییــر یافتــه اســت، بهبــود تکنولوژیکــی سیســتم خــری و 

اطاعاتــی بــرای برشیــت خدمــات گســرده ای فراهــم منــوده اســت، رسعــت در کســب شــناخت و نــوآوری بانــدازه بیکرانــی رشــد کــرده اســت ، 

افزایــش ثــروت بــرشی باعتبــار انرنــت ابعــاد بیســابقه پیــدا کــرده اســت و جهــان هرگــز بــه ایــن انــدازه ارزش مــادی تولیــد نکــرده اســت.

در هــان زمــان قــدرت کنــرل دیجیتالــی بــر متامــی زندگــی شــهروندان و نهادهــا غلبــه یافتــه اســت. تارعنکبوتــی شــبکه هــا در جامعــه   

و مغزهــا تســلط مــی یابنــد. کتــاب »1984« از »جــورج اورول« ترســیم آینــده جامعــه ای اســت کــه در آن قــدرت توتالیتاریســم و تخریــب آزادی 
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هــای فــردی و کنــرل و جاسوســی شــهروندان یــک قاعــده فراگیــر اســت. منایــش فیلــم »اســنودن« از »اولیــور اســتون« در نوامــر 2016 نشــان میدهــد کــه 

چگونــه ســازمان »ســیا« بــا شــبکه انرنتــی نــه تنهــا دولــت هــا بلکــه متــام خانــواده هــا و انســانها را در جهــان کنــرل مــی کنــد. میشــل فوکــو مــی گفــت بــا 

ایجــاد یــک گــروه اجتاعــی مســتقل، قــدرت دولتــی مــدرن در پــی محــدود منــودن کنــرل اســت و بعنــوان منونــه مســئوالن یــک زنــدان زندانیــان را کنــرل مــی 

کننــد، ولــی در نهایــت نــوع معــاری زنــدان اجــازه مــی دهــد تــا زندانیــان نیــز همدیگــر را کنــرل کننــد، در دولــت مــدرن هــر شــهروندی پلیــس خــود مــی 

گــردد. حــال تکنولــوژی هــای انرنتــی بــر همــه دنیــا و مغــز هــر شــهروند ســلطه مــی یابــد. ایــن ســلطه بــر مغــز تنهــا یــک کنــرل بــرای کســب اطاعــات نیســت 

بلکــه رونــد تغییــر الگــوی اجتاعــی، روان آدمــی و ارزش هــای بــرشی اســت.
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لطفاْ توجه فرمائید: 

ــی  منــی  ــون اساســی و نهادهــای حکومت ــوژی کســی را در قان ــم امــا حضــور مذهــب و ايدئول ــدهء هيچکــس رس دعــوا نداري ــا مذهــب و عقي ــا ب 1. م

ــم. پذيري

2. و از آنجــا کــه حکومــت اســامی مســلط  بــر ايــران را قابــل اصــاح و حتــی قانونــی منــی دانيــم، طبعــاً، در خــارج کشــور، جــز خواســت انحــال آن 

مطالبــه ای نداريــم؛

3. ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسر خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر رسزمن مان حايت می کنيم.

4. بــه احــرام »جمهوريــت«، در ايــن نرشیــه، هــر کجــا ســخن از حکومــت مســلط  بــر ايــران پيــش آيــد، واژهء »جمهــوری« بــه »حکومــت« يــا »رژيــم«  

تبديــل مــی شــود.

5. و از آنجــا کــه بــن ايــران و ملــت ايــران  از يکســو، و حکومــت اســامی مســلط بــر کشــورمان، از ســوی ديگــر، تفــاوت و جدائــی قائليــم، در هــر مــن 

کــه واژهء ايــران بــکار رفتــه امــا منظــور رژيــم اســامی باشــد، مــا بجــای ايــران عبــارت »رژيــم ايــران« يــا »رژيــم مســلط بــر ايــران« را بــکار مــی بريــم.

6. نرشیــه ی گیتــی مــداری بــا هــدف بررســی تئوریــک موضــوع سکوالریســم و دموکراســی منتــرش شــده و در مســیر تحقــق هــدف راه انــدازی جنبــش 

ســکوالر دموکراســی در ایــران گام بــر میــدارد. 

جنبش 

سکوالر دموکراسی 

ایران

جنبش سکوالر دموکراسی ایران

isdmovement.com :برگرفته از پايگاه اينرنتی جنبش سکوالر دموکراسی
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گزارش به چهارمین کنگره ساالنه حزب سکوالر دموکرات ایرانیان

پیرامون کارکرد دورهء گذشته از 21 سپتامرب 2018 تا پایان می ۲۰19
مصوب 22 مهر1398 برابر 14 اکتر 2019

پیش درآمد:

ــران” کــه در  ــو” در تاریــخ ١٣ ژوئــن ٢٠١٣، و طــی مذاکــرات انجــام شــده در نخســتین “کنگــرهء ســکوالر دموکــرات هــای ای در پــی انتشــار “پیان نامــه عــرص ن

تاریــخ ١4 مــرداد هــان ســال برگــزار شــد، ”جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران“ )از ایــن پــس ”جنبــش“( نیــز اعــام موجودیــت منــوده و کمیتــهء اجرائــی آن مأمــور 

انجــام دو وظیفــه شــد: یکــی اداره و انتشــار پایــگاه رســمی اینرنتــی جنبــش و دیگــری برگــزاری کنگــرهء ســاالنهء ســکوالر دموکرات هــای ایــران. همچنیــن جمعــی 

از کوشــندگان سیاســی بــه رشکــت در نهــادی بــه نــام »شــورای مشــاوران جنبــش« دعــوت شــدند.

در ســومین کنگــرهء ســکوالر دموکرات هــای ایــران ( فرانکفــورت، ژوئیــه ٢٠١5( اندیشــه متشــکل شــدن ســکوالر دموکرات هــا در یــک تشــکیات سیاســی مســتقل و 

منســجم توســط آقــای اســاعیل نــوری عــا مطــرح گردیــد. بخصــوص کــه در مــاه هــای پــس از کنگــرهء ســوم، اختافــات بیــن رشکــت کننــدگان در “شــورای مشــاوران” 

عمــا ایــن شــورا را بــه صحنــه منازاعــه تبدیــل کــرد و آن شــورا رسانجــام پــس اســتعفای عــده ای از اعضــاء آن، در آســتانهء تشــکیل، منحــل شــد.

اواخــر ســپتامر ٢٠١5 آقــای نــوری عــا، بــا فرســتادن نامــه ای بــه تعــدادی از اعضــای “شــورای مشــاوران”، آن هــا را دعــوت منــود تــا بــه اتفــاق ایشــان »هســتهء 

مؤســِس« تشــکیات مســتقل و منســجم ســکوالر دموکرات هــای ایرانیــان را در قالــب یــک حــزب سیاســی بوجــود آورنــد، کــه عــده ای بــه ایــن دعــوت پاســخ مثبــت 

دادنــد.

“هسته موسس”
اولیــن نشســت “هســتهء موســس” در تاریــخ 5 اکتــر ٢٠١5 بــا اســتفاده از نــرم افــزار »اســکایپ« برگــزار گردیــد. ایــن هســته توانســت، بــا برگــزاری بیــش   

از 5٠ نشســت و رصف ١5٠ ســاعت رایزنــی و همفکــری، نســخهء اول مرامنامــه و بنیادنامــهء »حــزب ســکوالر دموکرات هــای ایرانیــان« را تدویــن کنــد. ایــن مــن 

ــر موجــود اســت. ــه آدرس زی ــگاه رســمی حــزب ب ــر روس پای ــا ب هــا و اصاحــات بعــدی آنه

تأسیس و اعالم موجودیت حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
اولیــن جلســه رســمی و درونــی حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان، بــرای تصویــب مرامنامــه و بنیادنامــه و انجــام انتخابــات داخلــی حــزب، در تاریــج ١4   

مــرداد ١٣٩5 )ســالروز پیــروزی انقــاب مرشوطیــت( برگــزار گردیــد.

ــان اعــام  ــرات ایرانی ــخ 10 ســپتامر 2016 حــزب ســکوالر دموک ــان(، در تاری ــورگ )آمل ــران در هامب ــرات هــای ای ــارم ســکوالر دموک ســپس در روز اول کنگــرهء چه

موجودیــت کــرد.

کنگرهء مؤسس حزب، کنگره های سالیانه و نشست های هفتگی
پــس از اعــام موجودیــت، اولیــن نشســت حــزب بــا عنــوان “کنگــرهء موســس” بــا رشکــت اعضــای حــزب و تعــدادی از مهانــان در تاریــخ ١٢ ســپتامر   

٢٠١6 در شــهر هامبــورگ تشــکیل شــد.

دومیــن کنگــره حــزب در تاریــخ 5 آبــان 1396، 27 اکتــر 2017 و کنگــره ســوم روز 30 شــهریور 1397، 21 ســپتامر 2018 برگــزار گردیدنــد. در ایــن کنگــره هــا اســناد 

حــزب شــامل تصحیحاتــی در مرامنامــه و بنیادنامــه حــزب، گــزارش مالــی، گــزارش دوره گذشــته و برنامــه آینــده نگــر بــرای ســال پیــش رو بــه تصویــب رســیدند. در 

عیــن حــال ایــن کنگــره هــا دبیــرکل حــزب و اعضــای شــورای مرکــزی را بــرای دوره ســال مربوطــه انتخــاب منودنــد.
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شورای مرکزی حزب

بر پایه آخرین بنیادنامه حزب شورای مرکزی )شورا( وظایف زیر را بعهده دارد:

* تعیین سیاست های اجرائی حزب

* تعیین مواضع حزب در موارد الزم

* نظارت بر کلیهء فعالیت های حزب

* بررسی و تصویب آئین نامه ها و مقررات

جلســات شــورای مرکــزی بطــور هفتگــی برگــزار مــی گردنــد و ســپس رئیــس شــورا در نشســت هــای عمومــی اعضــا کــه بصــورت هفتگــی برگــزار مــی 

گردنــد تصمیــات و فعالیــت هــای شــورا را بــه آگاهــی اعضــا رســانده و پاســخگوی پرســش هــای آنــان اســت.

نسرن نیکی علیی
فرشید آقازاده

شهرام عباسپور

پگاه امینی امیر جوانپیکر

محمود ابطحی
سپیده قیاسوند

شمس الدین دارابی مقداد عسگریان

اعضای شورای مرکزی حزب سکوالر دموکرات ایرانیان



گیتی مداری - 94گیتی مداری - 93

دبیرکل حزب
بر پایه آخرین بنیادنامه حزب دبیرکل وظایف و مسئولیت های زیر را بعهده دارد:

* سخنگوئی حزب

* اجرای مصوبات شورای مرکزی

* نظارت و تصمیم گیری و مدیریت امور اجرائی و، از این دست، دفاتر حزب

دفاتر حزب
* دفر انتشارات، شامل: سایت حزب، خرگزاری حزب )خرگاه( و گاهنامه گیتی مداری

* دفر رسانه های اجتاعی شامل فعالیت در اینستاگرام، تویر، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام

* دفر عضویت ها که وظیفه عضوگیری و مدیریت کادرسازی اعضا را بعهده دارد

* دفر دیدبان رسانه ها و سازمان های سیاسی که فعالیتش بر روی رصد کردن سازمان های سیاسی و رسانه ها متمرکز است

* دفر روابط با سازمان های سیاسی و بین املللی

* دفر فنی و امور انفورماتیک

* دفر امور حقوقی و داوری

در رابطه با فعالیت های گوناگون دفاتر حزب می توان به تولیدات قابل توجه این دفاتر اشاره کرد:

سایت حزب
ایــن ســایت اولیــن بــار در تاریــخ 30 شــهریور 1395 روی اینرنــت قــرار گرفــت. ســایت حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان ســایتی اســت بــرای آگاهــی رســانی   

ــا حــزب و عضویــت در آن هســتند  ــه آشــنائی ب ــا کســانی کــه مایــل ب ــا حــزب و ی ــه متــاس ب ــدان ب ــه ای حــزب و مواضــع رســمی آن اســت. عاقمن پیرامــون اســناد پای

ــد. ــتفاده مناین ــایت اس ــن س ــرس در ای ــات در دس ــد از اطاع می توانن

نرشیه »گیتی مداری«
اولیــن شــاره ایــن نرشیــه بــا عنــوان ”فصــل نامــه گیتــی مــداری »در زمســتان 1395 منتــرش شــد و تاکنــون 7 شــاره از ایــن نرشیــه در دســرس خواننــدگان   

قــرار گرفتــه کــه در شــاره ء هفتــم آن بــه موضــوع “سکوالریســم نــو« پرداختــه شــده اســت.

خربگاه
در میــان فعالیــت هــای انتشــاراتی و رســانه ای حــزب جــای یــک خرگــزاری کــه بتوانــد در عیــن حــال منعکــس کننــدهء نظــرات و مواضــع اعضــاء حــب باشــد   

خالــی بــود. در اوائــل اســفند ١٣٩٧ تیمــی از میــان کادرهــای حــزب بــرای پایــه گــذاری خرگــزاری دور هــم آمــده و بــه گــردآوری خــر پرداخــت. بــه ایــن ترتیــب خــرگاه، 

خرگــزاری حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان از اول فروردیــن ١٣٩٨ رســا روی اینرنــت قــرار گرفــت. خــرگاه بطــور روزانــه آخریــن اخبــار را در بخــش هــای مختلــف 

دســته بنــدی کــرده و مزیــن بــه “یادداشــت روز” هــر روز در دســرس همــگان قــرار مــی دهــد.

میاد آقایی

معاون دبیرکل حزب

منوچهر یزدیان

دبیرکل حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
محمود ابطحی

رئيس شورای مرکزی حزب

دکر اساعیل نوری عا

مشاور شورای مرکزی حزب
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رشکت اعضای حزب در رسانه ها
دفــر رســانه هــای اجتاعــی در رســانه هــای گوناگــون بــا نــام حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان فعالیــت دارد. در کنــار فعالیــت در اینســتاگرام، تویــر،   

ــا  ــا کنــون چنــد ویدیــوی دیدنــی ب ــه تولیــد ویدیوهــای آموزشــی بــرای مرکــز مطالعــات ســکوالر دموکراســی پرداختــه و ت تلگــرام و فیســبوک، دفــر رســانه هــا ب

کیفیــت تکنیکــی خــوب در اختیــار بیننــدگان گذاشــته اســت. افــزون بــر ایــن اعضــای حــزب در برنامــه هــای تلویزیونــی متعــدد رشکــت داشــته و عــاوه بــر روشــنگری 

ــان را از مواضــع حــزب آگاه مــی ســازند. پیرامــون موضوعــات مختلــف هــم میهن

تلویزیون حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
از زمــان پایــه ریــزی، حــزب مــا در صــدد ایجــاد یــک تلویزیــون مســتقل بــوده کــه برنامــه هایــش از طریــق ماهــواره در دســرس هــم میهنــان درون ایــران   

قــرار گیــرد. ایــن پــروژه بــه محدودیــت هــای مالــی تاکنــون عملــی نگردیــده اســت. بــه ایــن خاطــر حــزب مــا در صــدد ارائــه برنامــه خــود در یکــی از کانــال هــای 

ماهــواره ای اســت کــه ایــران را نیــز پوشــش مــی دهــد.

رشکت فعال اعضای حزب در مهستان
پــس از اعــام پایــه ریــزی مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران کــه در تاریــخ 29 اکتــر 2017 و در جریــان کنگــره ســکوالر دموکــرات هــای ایــران   

در شــهر کلــن آملــان نویــد داده شــد، حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان فعاالنــه در تشــکیل عملــی مهســتان رشکــت منــود. اعضــای حــزب بــه مهســتان پیوســتند و 

ــت. ــرار گرف ــار مهســتان ق ــی و تکنیکــی حــزب در اختی ــات عمل خدم

نشست های عمومی اعضاء
ــار  ــات در کن ــن جلس ــد. در ای ــی گردن ــزار م ــن زووم برگ ــای اپلیکیش ــی از تاالره ــود در یک ــی ش ــتاده م ــا فرس ــرای اعض ــش ب ــه از پی ــه ای ک ــتور جلس ــه دس برپای

موضوعــات حزبــی و تشــکیاتی بــه آمــوزش و کادرســازی پرداختــه مــی شــود. درس هــای منظــم آقــای نــوری عــا همــراه بــا پرســش و پاســخ و ابــراز نظــر رشکــت 

کننــدگان دســتیابی بــه زبــان مشــرک اعضــای حــزب را ممکــن ســاخته اســت. کوتــاه ایــن دســتور جلســات عمومــی بــر مــدار موضوعــات زیــر تعییــن مــی گردنــد:

* کاس های آموزشی

* آشنایی اعضاء با یکدیگر

* آشنایی با حزب و پیشینه آن

* آشنایی با مفاهیم کاربردی در مرامنامه و بنیادنامه حزب

* بررسی اخبار و اوضاع سیاسی ایران، مربوط به ایران

* ارتباطات با بیرون حزب در راه تشکیل یک آلرناتیو سکوالر دموکرات

علیرغــم این کــه ایــن جلســات بــرای تصمیــم گیــری در مــورد فعالیــت هــای حــزب تشــکیل منــی شــوند امــا رشکــت کننــدگان در نشســت می تواننــد مــوارد و مطالبــی 

را بــرای طــرح و بررســی و تصمیــم گیــری در مدیریــت اجرائــی و یــا در شــورای مرکــزی پیشــنهاد مناینــد. در عیــن حــال حســاب اســکایپی »نشســت عمومــی« مکانــی 

اســت بــرای گفتگــوی اعضــای حــزب بــا مســئولین و یکدیگــر.

روند پذیرش عضویت در حزب
دفــر عضویــت هــا یکــی از قدیمــی تریــن دفاتــر حــزب اســت کــه فعالیــت خــود را بــر پایــهء بنیادنامــه حــزب در مــواد مربــوط بــه اعضــا انجــام مــی دهــد. ورودی 

جــذب اعضــای جدیــد بــه حــزب بــا یــک رونــد یــا پروســه آشــنائی متقابــل همــراه اســت کــه مــی توانــد تــا شــش مــاه بودجــه زمانــی داشــته باشــد. در طــول ایــن 

رونــد متقاضــی عضویــت و حــزب بــا یکدیگــر آشــنا شــده و در پایــان بــرای طرفیــن روشــن خواهــد شــد کــه عضویــت رســمی در حــزب بایســته اســت یــا نــه. گام 

هــای بــه عضویــت رســمی درآمــدن متقاضیــان بطــور کوتــاه بــه ایــن رشح اســت:

* دریافت درخواست آشنائی با حزب که فرم آن روی سایت حزب در دسرس است

* بررسی پیشینه درخواست کننده و تعیین نیاز به مصاحبه

* مصاحبه با درخواست کننده و روشن شدن همراهی با مرام نامه، بنیادنامه و مواضع حزب

* دعوت از درخواست کننده برای رشکت در نشست های عمومی که هفتگی برگزار می گردند

* پــس از بــه پایــان رســیدن دوره آشــنائی )حداکــر شــش مــاه( بــه تقاضــای کتبــی درخواســت کننــده، نظــر مثبــت دبیــر دفــر عضویــت هــا و پــس از تصویــب شــورای 

مرکــزی متقاضــی بــه عضویــت رســمی حــزب در مــی آیــد. ناگفتــه منانــد کــه اعضــای رســمی حــزب موظــف هســتند در یکــی از دفاتــر فعالیــت منایند
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امور مالی
امــور مالــی حــزب از طریــق خزانــه داری حــزب صــورت مــی گیــرد. دریافــت هــا عمومــا مبالغــی هســتند کــه اعضــا بــه عنــوان حــق عضویــت یــا کمــک   

مــی پردازنــد و پرداخــت هــا بــروی مخــارج جــاری حــزب متمرکــز مــی باشــند. در کنــار حــق عضویــت هــا هــواداران مــا هــر از گاه مبلغــی بــه حســاب حــزب واریــز 

ــه مــی کننــد. ــه کنگــره حــزب ارائ ــه ب ــه دار حــزب هــر ســال گــزارش و صــورت وضعیــت امــور مالــی را طــی ســندی جداگان ــد. آقانــوری عــا خزان مــی مناین

دفرت دیدبان رسانه ها
ایــن دفــر در ســال ٢٠١٨ پایــه ریــزی شــد و وظیفــه اولیــه ایــن دفــر رصــد کــردن شــخصیت ها و ســازمان های سیاســی و ارائــه گــزارش حاصــل کار بــه   

مســئولین و نشســت های عمومــی حــزب اســت.

سیاست حزب در مورد فعالیت های بیرون از خود
ــزی منــوده و در راســتای رشکــت در ســایر  ــر “انجــام کار کان” پایه ری ــون، فعالیــت بیرونــی خــود را ب ــا هــم اکن حــزب مــا، از زمــان فعالیــت “هیئــت موســس” ت

فعالیــت هــای مرســوم دیگــر احــزاب کمــر فعالیــت داشــته اســت. حــزب مــا کار کان را در مــدار کوشــش بــرای اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکــرات در ایــران 

از راه ایجــاد آلرناتیــوی بــا مشــخصه ســکوالر دموکراتیــک، رسنگونــی و ســپس انحــال نظــام حکومــت اســامی از طریــق راه انــدازی مجلــس موسســان، تصویــب قانون 

اساســی ســکوالر دموکــرات، همــه پرســی بــرای تعییــن شــکل ریاســت منادیــن کشــور )جمهــوری یــا پادشــاهی( و انتخابــات آزاد بــرای تشــکیل پارملــان ملــی تعریــف 

می کنــد. مشــخصات عملــی ایــن کار کان در دوره “پیشــگامی” حــزب عبارتنــد از:

* ایجاد تشکیاتی مستقل و منسجم از سکوالر دموکرات های ایرانی.

* ترویج اندیشه سکوالر دموکراسی به عنوان آلرناتیو حکومت اسامی مسلط بر ایران.

* ایجاد جایگاهی در خور برای طیف سکوالر دموکرات ها در میان مخالفین حکومت اسامی.

* تاش برای جلب سازمان های باورمند به سکوالر دموکراسی به منظور ایجاد پاتفرمی برای تشکیل نیروی آلرناتیو.

* تشکیل جبهه ای از سازمان های سکوالر دموکرات به عنوان آلرناتیو حکومت اسامی.

* تدوین برنامه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی مبنظور )رشکت در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و همه پرسی ها و انتخابات ناشی از آن(

بــرای تحقــق اهــداف فــوق، بــه اســتثنای “تدویــن برنامه هــای سیاســی، اقتصــادی و حقوقــی” کــه فرصــت کار تفصیلــی بــر روی آن تاکنــون پیــش نیامــده، اعضــای 

حــزب در ســایر مــوارد فعــال بوده انــد کــه رشح آن مختــرصاً در ادامــه خواهــد آمــد.

در زمینــهء انجــام “کارهــای مرســوم” احــزاب دیگــر، فعالیــت حــزب مــا عمــدا و آگاهانــه چشــم گیر نبــوده  اســت. حــرب مــا از هــان ابتــدا تصمیــم گرفــت کــه در 

مرحلــه فعلــی حیــات خــود، تشــکیاتی “آکســیونی” و “ماشــین صــدور بیانیــه و پتیشــن” و از ایــن قبیــل نباشــد. ســازماندهی یــا رشکــت در آکســیون های چنــد نفــره، 

تبدیــل شــدن بــه ماشــین صــدور بیانیه هــای تکــراری و بــدون خواننــده را حــزب مــا در مســیر تحقــق کار کان حــزب ندانســته اســت.

ــا حــزب  ــن اقــدام حــزب مــا رابطــه منظــم و دوســتانه ب ــا مشــخصه ســکوالر دموکراتیــک موفــق تری ــو حکومــت اســامی ب ــرای ایجــاد آلرناتی ــهء تــاش ب در زمین

مرشوطــه ایــران )لیــرال دمکــرات( بــوده اســت. ایــن رابطــه بــا تأکیــد بــر احــرام متقابــل بــه اندیشــه هــا و آرمــان هــای مختلــف دو حــزب توانســته اســت بــرای 

رسنگونــی حکومــت اســامی مســلط بــر ایــران و اســتقرار یــک نظــام دموکراتیــک و ســکوالر ائتافــی تــازه در ســپهر سیاســی ایــران تشــکیل دهــد. حــزب پادشــاهی 

)پارملانــی( خــواه مرشوطــه ایــران و حــزب جمهوریخــواه ســکوالر دموکــرات ایرانیــان بــا تکیــه بــه باورهــای مشــرک شــان توانســته انــد تاکنــون شــش اعامیــه مشــرک 

منتــرش مناینــد. پذیــرش اصــل اصــاح ناپذیــر بــودن رژیــم اســامی، اصــل جمهوریــت مــردم، ثانــوی بــودن شــکل حکومــت )پادشــاهی پارملانــی یــا جمهــوری پارملانــی( 

و اولویــت رفرانــدم تصویــب قانــون اساســی بــر همــه پرســی بــرای تعییــن شــکل حکومــت نــکات پایــه ای ایــن ائتــاف اســت.

در عیــن حــال تــاش ایــن دو حــزب بــرای تشــکیل یــک جبهــه ائتافــی متشــکل از احــزاب و ســازمان هــای دموکراســی خــواه و ســکوالر همچنــان در جریــان اســت 

و امیــد مــی رود کــه در آینــده بســیار نزدیــک جبهــه مــورد بحــث کــه نــام آن هنــوز تعییــن نشــده اســت اعــام موجودیــت منایــد.
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فعاليت های دفرت روابط با سازمان های سیاسی
 

حــزب مــا در دوره ای کــه گذشــت بــر راهــکار خــود بــرای تشــکیل آلرناتیــوی ســکوالر دموکــرات همچنــان پافشــاری کــرد. در ایــن مســیر ارتبــاط، گفتگــو 

و همــکاری بــا گروههائــی کــه بــه تشــخیص شــورای مرکــزی حــزب در طیــف ســکوالر دموکراســی قــرار میگیرنــد در اولویــت قــرار داشــت. در ایــن مســیر 

از ١٥ آوریــل ٢٠١٧ حــزب مــا در رابطــه ای منظــم و هدفمنــد بــا حــزب مرشوطــه ایــران )لیــرال دمکــرات( برقــرار کــرده کــه تــا هــم اکنــون ادامــه دارد. 

ــدگان  ــکا و لهســتان از مناین ــه دعــوت وزرای خارجــه آمری ــران« ب ــا موضــوع »ای ــا موضــوع برگــزاری کنفرانســی ب ــدای ســال ٢٠١٩ ب - در ابت  

دولتهــای کشــورهای دیگــر روبــرو گشــتیم. حــزب مــا بــا اســتفاده از ایــن کنفرانــس بــه همــراه حــزب مرشوطــه ایــران از ســایر گروههــا درخواســت منــود 

کــه در اقدامــی مشــرک صــدای مــردم ایــران را در آن کنفرانــس بگــوش جهانیــان برســانیم. در مجمــوع حــدود 13 نهــاد سیاســی در ایــن پــروژه رشکــت 

کــرده و بــا نوشــن نامــه ای )بــه زبــان انگلیســی( بــه رهــران سیاســی کشــورهای دموکراتیــک، جهــان بــا تاکیــد بــر نقــش مخــرب حکومــت تروریســتی 

ــاری رســانند. ــم ی ــرای رسنگونــی آن رژی ــران ب ــه مــردم ای ــران از آنهــا خواســته شــد ب ــر ای اســامی مســتقر ب

اگرچــه انتظــار میرفــت کــه ایــن پــروژه بــه همــکاری هــای بیشــری، در آینــده، بیــن گروهــای مزبــور بیانجامــد امــا شــوربختانه ایــن پــروژه   

ــد. ــور نش ــای مزب ــا گروهه ــدی ب ــکاری جدی ــکیل هم ــه تش ــر ب منج

- یکــی از دالیــل »اقــدام مشــرک« بــرای کنفرانــس ورشــو داشــن یــک ارزیابــی از گروههائــی بــود کــه حــزب مرشوطــه ایــران و حــزب مــا   

می پنداشــتند کــه شــاید بتــوان از میــان آنهــا گروههائــی را بــرای گام نهــادن در راه ایجــاد یــک آلرناتیــو ســکوالر دموکــرات دریافــت. امــا هانطــور کــه 

ــرد. ــدا ک ــری پی ــد راه دیگ ــه بای ــن شــد ک ــی ای ــه شــد حاصــل ارزیاب ــاال گفت در ب

بــرای مــا دو راه در چشــم انــداز قــرار گرفــت یکــی تشــکیل ائتافــی از دو حــزب و دیگــری تــاش دوبــاره بــرای گــرد آوردن گروههــای دیگــر. مــا   

و حــزب مرشوطــه در عمــل راه دوم را برگزیدیــم. در ایــن راه از »جنبــش رنســانس ایرانــی«، »جنــش مــا هســتیم«، »مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی 

ایــران«، »انجمــن ســکوالر دموکراتهــای هانوفــر«  و در ادامــه »شــبکه فرشــگرد« خواســتیم کــه بــرای ایجــاد یــک همــکاری مشــرک بــه مــا بپیوندنــد.

ــد  ــرون آی ــا بی ــه واحــدی از ســکوالر دموکراته ــود از آن جبه ــرار ب ــع آنچــه ق ــود. در واق ــز نب ــت آمی ــه خــود موفقی ــز در ادام ــاش نی ــن ت ای  

وزن کافــی بــرای اعــام موجودیــت نداشــت. افــزون بــر ایــن: اختافــات و ســوء تفاهاتــی بیــن حــزب مــا و حــزب مرشوطــه، کنــاره گیــری »جنبــش مــا 

هســتیم« بــه بهانــه ای واهــی، جــذب مناینــده »انجمــن ســکوالر دموکراتهــای هانوفــر« بــه »جنبــش مــا هســتیم«، اعــام مناینــدگان فرشــگرد مبنــی بــر 

اینکــه »فرشــگرد« یــک شــبکه اســت و نــه یــک ســازمان، و اینکــه »رنســانس ایرانــی« نیــز بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا »رســا« گروهــی فرهنگــی هســتند نــه  

ــک همــکاری مشــرک. ــر رس راه تشــکیل ی ــد ب ــع دیگــری بودن ــع و موان ــا نداشــتند وقای ــی در جمــع م سیاســی و عمــا فعالیت

- در اواســط تابســتان ٢٠١٩ بــار دیگــر تشــکیل »شــورای مدیریــت گــذار« بــه ریاســت آقــای حســن رشیعتمــداری روز رســانی شــد. در ایــن   

رابطــه شــورای مرکــزی حــزب مــا تصمیــم گرفــت بــا حضــور آقــای دکــر نــوری عــا در نشســتهای ایــن شــورا بعنــوان تنهــا جریــان سیاســی ای کــه داعیــه 

ســکوالر دموکــرات بــودن دارد و خــود را آلرناتیــو حکومــت اســامی میدانــد، از ایــن شــورا پشــتیبانی کنــد. در عیــن حــال حــزب مــا بــر ایــن اســتدالل تکیــه 

داشــت کــه حضــور در »شــورای مدیریــت گــذار« راه درســت تأثیــر گــذاری در آن اســت. شــوربختانه حــزب مرشوطــه ایــران در ایــن راه بــا مــا همــراه 

نشــد و کنفرانــس لنــدن آن حــزب )٢٥ ســپتامر ٢٠١٩( عمــا بــه ســکوئی بــرای تبلیغــات علیــه شــورای مدیریــت گــذار تبدیــل شــد.

- در پایــان شایســته یــادآوری اســت کــه پــس از مدتــی رابطــه رسد بیــن حــزب مــا و حــزب مرشوطــه ایــران و پــس از نشســتهای توجیهــی،   

شفافســازی و کنــار زدن کج فهمــی هــا بــار دیگــر ارتبــاط منظــم بیــن دو حــزب برقــرار گردیــد اســت.

منوچهر یزدیان

دبیرکل حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
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