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 پيشگفتار

 
 

های گوناگون بازيگران پرشمار آن، در عمل انقالبی  ها و خيال  ايران، صرفنظر از خواست1357انقالب سال 
گرا و  در پی اين انقالب نظام سياسی ـ مذهبی تام. عوامی ـ مذهبی شد آه رهبرپرستی جزء جدايی ناپذير آن بود

 .ه طرفداران و اعضايش به خود آن و رهبرش مهر تقدس زدندگرا و تجدد ستيزی در ايران روی آار آمد آ عوام
کوشيده اند ها وخيال ها و حاصل عملی آار،  از آن زمان بسياری، با انگشت نهادن بر تفاوت بين آن خواست

پردازی  اين گمان.  از حاصل آن جدا آنند تا بتوانند در عين ارج نهادن به اولی دومی را مردود بشمارندانقالب را
های تاريخی را به دلخواه از هم گسست و به هم بست، يا بر سر راه  ريخی عاقبتی نداشت و ندارد زيرا نمی توان پديدهتا

جنبش اعتراضی ايرانيان به حكومت . تاريخ عالئم راهنمايی گذاشت و مدعی شد آه انقالب از آن منحرف گشته است
 سرعت و با بسته شدن راه های ديگر تاريخی آه در برابر آن محمدرضا شاه از ابتدا سرانجام محتومی نداشت، ولی به

حكومت مذهبی نقش قاطع داشت تأسيس آنچه در افتادن انقالب به راه . گشوده بود، به برقراری حكومت مذهبی انجاميد
گروه .تهای او بود، آه توسط انقالبيان و بسيار زود انجام گرف چون و چرای خمينی و به تبع شعار پذيرش رهبری بی

آرد آه گردن نهادن به رهبری خمينی راه خالصی از نظام آريامهری است، تاريخ اين تصور را  اخير چنين تصور می
آخرين فرصت ارزنده و گذرايی هم آه به مردم ايران عرضه . تأييد آرد و تأديٌه بهايش را بر عهدٌه همٌه ايرانيان نهاد

 .نيافتگشت تا راه دمكراسی را بگزينند، خريداری 
وضعيت حاصل از برقراری حكومت مذهبی معضل تاريخی بزرگی است آه ايرانيان درگيرش هستند و بايد خود 

 .آتابی آه در دست داريد آوششی است برای طرح اين معضل و درميان نهادن چاره. ای در ميان بنهند برای آن چاره
ز مشكالت اساسی و آالسيك شناخت تاريخی و عمل مشكل اصلی آه در اين آار بر سر راه من بود و ميتوان يكی ا

های مشخص بود در شرايط تاريخی معين؛  سياسی به شمارش آورد، مشكل مرتبط ساختن مفاهيم و اصول آلی با مثال
 .مشكلی آه در طرح معضل و يافتن چاره به يكسان خودنمايی ميكرد
جزء موقعيت فعلی  به م توصيف جزءاش، آه مستلز طرح معضل با تمام جزئيات و عرض و طول تاريخی

به اين دليل آه ايران تحت حكم جمهوری اسالمی از نظر تاريخی پديدٌه بی نظيری است، . ايرانيان بود، اساسًا ممكن نبود
عينه نه ميتوان در گذشته جست و نه ميتوان انتظار  يعنی در جريان تحوالت تاريخ جهان يكبار پيدا شده و نظير آنرا به

يابی برای آنرا  ماندن در بند اين يگانگی هم توصيف آامل آنرا ناممكن می آرد و هم چاره. دنش را در آينده داشتپيدا ش
معطل می گذاشت؛ اولی به دليل پايان ناپذير بودن آار بی سرانجام می ماند و دومی به دليل موقوف بودن به اولی 

اتمام امور آشفته تقليل می داد، اموری آه ميشد حداآثر برای آنها پاگذاشتن در اين راه آار را به حد توصيف ن. حاصل بی
 .شد گشوده نمی چاره های جداگانه و پراآنده در ميان نهاد ـ به هر حال گرهی از آاری

يا » خداساالری«يا » اختالط دين و سياست«راه دوم طرح مشكل در قالب نظری و به آمك مفاهيم آلی نظير 
در اجتناب ناپذيری و فايدٌه به آارگيری اين روش در . بود، چنانكه بسياری به حق آرده و می آنند... يا» فاشيسم مذهبی«

اول دور ماندن نسبی از موقعيت . راه شناخت امور جای ترديد نيست اما اتكای صرف بدان دو مشكل ايجاد می آرد
راه بسيار درازی » دايرٌه منكرات«س وبر تا شناسی ماآ مشخص و معين تاريخی ايرانيان، زيرا از فلسفٌه آانت و جامعه

ای نظری و  اما مشكل اصلی در راه چاره يابی ايجاد می شد، زيرا برای معضل نظری و آلی فقط ميشود چاره. است
چنين چاره ای بنابرتعريف از بابت نظری راه گشاست و می تواند مقدمٌه يافتن چارٌه عملی باشد اما . آلی در ميان نهاد

 .اند جای آنرا بگيردنمی تو
اين آار نيز پيروانی داشته و دارد، از .  در تاريخ ايران بودمشابهراه سوم طرح معضل با ارجاع به نمونه های 

می آنند گرفته تا آنهايی آه به اتكای مقايسه و » حملٌه دوبارٌه اعراب«آنهايی آه با هيجان و از ديدگاه عاطفی صحبت از 
در لزوم و فايدٌه اين روش هم جای . گويند سخن می» خواهی مشروعه«ی ارتباط از بازگشت ها استدالل و جستن رشته

ترديد نيست ولی اآتفای بدان امروز ايرانيان را در قالب ديروزشان جای ميداد و خصايص موقعيت تاريخی فعلی آنها را 
يشتر متوجه تكرار سخنهای قديمی و احيانًا يابی نيز ب در اين حالت چاره. پذير آن تحليل ميبرد در برابر وجوه مقايسه
طلبی ديروز است و نه تجددخواهان امروز ايران ميتوانند  اما نه اسالمگرايی امروز عين مشروعه. تفحص در آنها ميشد

 .در حل مشكل به تكرار سخنان يا اعمال اسالف خويش اآتفا آنند ـ معضل امروزين را نميتوان با چارٌه ديروزين گشود
اش با اصول و  يافتن مورد مثال مشخصی آه رابطه: حلی آه من برای اين مشكل جستم از اين قرار است راه

پذيری با موارد مشابه در تاريخ ايران و جهان مشخصًا مربوط به  تر باشد و در عين مقايسه مفاهيم آلی هرچه روشن
خود خالصه آرده باشد تا به اين ترتيب طرح ترين شكل در  موقعيت فعلی ايرانيان باشد و اين موقعيت را به موجز

ای بطلبد آه بردش بسيار فراتر از  معضل تاريخی امروز ايرانيان را به بهترين شكل ممكن سازد؛ عالوه بر اينها چاره
ٌ آلی معضل بزرگی آه امروز در برابر ايرانيان  حل يك مورد مثال جزئی باشد و در شكل دادن و به اجراگذاشتن چاره

 . دارد، نقش اساسی ايفا آندقرار
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از آنجا آه قضيٌه رشدی تمام اين خصايص را در خود جمع آورده است محور آتاب حاضر قرار گرفت تا هم 
فرصت ترسيم موقعيت تاريخی فعلی ايرانيان را فراهم بياورد و هم راهنمای خالصی از مشكالتی باشد آه بر اثر انقالب 

بينی تجددگرا و تجددستيز است و روشنگر  قضيٌه رشدی نقطٌه تالقی دو جهان. تگريبانگير آنان شده اس 1357 سال
 .موقعيت مردمی آه خواهان عدالتند و بايد به همين دليل تكليف تقدس را در حيات هرروزٌه خويش روشن آنند

 .از اين ديدگاه انجام گرفته و آل آتاب به سه بخش تقسيم شده است» ستيز و مدارا«معماری 
در فصل مربوط به عدالت ابتدا .  به بررسی دو مفهوم اساسی عدالت و تقدس اختصاص يافته استولبخش ا

ها طی چند دهٌه قبل  هايی آه عدالت را اعتباری محسوب ميدارد مورد نقد قرار گرفته، زيرا رواج اين برداشت برداشت
بود و امروز ادامٌه رواجشان از معنا پيدا آردن  دهمحتوا تبديل آر از انقالب عمًال عدالتخواهی ايرانيان را به شعار بی

سپس معيار جهانشمول عدالت و ارتباطش با قوانين متغير . اين خواست اساسی در بين ايرانيان جلوگيری آرده است
مورد بررسی قرار گرفته تا هم ارتباط عدالت با اخالق و مذهب و سياست روشن شود و هم چگونگی برقراری آن در 

ای هم از سابقٌه تاريخی جدايی دين و دولت در اروپا به پايان اين قسمت اضافه شده تا خوانندگان را در  شمه. دمكراسی
 .شان از راه مقايسه مدد برساند جريان چگونگی نضج گرفتن آن در مغرب زمين قرار دهد و به دريافت موقعيت تاريخی

ا از ديدگاه فلسفٌه آانتی به خوانندگان عرضه گشته تا با در فصل دوم آه موضوعش تقدس است ابتدا مسئلٌه وجود خد
ای آه انسان ميتواند از  سپس تجربه. مشخص شدن رابطٌه خرد و ايمان آل بحث بر اساس درست و دقيقی قرار بگيرد

ه های مذهبی و تعيين مقدسات هر بينش موضوع بحث واقع شد تقدس داشته باشد و تأثير شرايط تاريخی بر تكوين بينش
مقولٌه آفر بر پايٌه اين مقدمات . گيری و تحول مذهب روشن شود تا اهميت موقعيت انسانی و شرايط تاريخی در امر شكل

های  مورد بررسی قرار گرفته و شرطهای ممكن شدن آن شمرده شده تا تحول اين شرطها تحت تأثير نقد عقالنی بينش
آفر معنای درستی ندارد و چرا آفاره طلبيدن از آافر مذهبی معلوم شود و روشن شود آه چرا در عصر حاضر 

 .معناست بی
تاريخچٌه آوتاهی از جنجال آيات شيطانی در ابتدای آن قرار گرفته و .  به طرح مشكل اختصاص داردبخش دوم
. اش تحليل معنا و اهميت فتوای خمينی است و نيز سنجش عواملی آه در صدور اين فتوا مؤثر بوده است موضوع باقی

  ـبه تناسب بينش مذهبی و آالم سياسی ـ ، توصيف و تحليل آنبودهاز آنجا آه استراتژی در اين ميان مؤثرترين عامل 
 .فضای بيشتری را اشغال آرده است

 .ها اختصاص دارد ترين بخش است به بررسی چاره  آه طوالنیبخش سوم
غشوش در ميان نهاده ميشود در فصل اول مورد نقد هايی آه از اين سو و آن سو و اآثر اوقات به طور م چاره شبه

 .های اصلی خالی شود قرار گرفته تا ميدان برای طرح چاره
از آنجا آه محتوای چاره بسيار . ايست آه حكومتگران ايران برای مشكل عرضه ميكنند موضوع فصل دوم چاره

جوی عواملی است آه از تغيير موضع تمامی فصل متوجه جست اند، عمًال آنندگانش هم مشخص ساده است و عرضه
ميخوانند و از ورای يك »  سازیمدل«شناسان  اين عوامل، به آمك روشی آه جامعه. حكومتگران ايران جلوگيری ميكند

اين مثال . دينی و تعيين تكليف نوآوری در مذهب شيعه امر تحديد درست: مورد مثال مشخص مورد بررسی قرار گرفته
دوم اينكه تحليلش به خوبی نشان ميدهد پراآندگی و . اول اهميت خود آن آه بديهی است.  شدهبه دو دليل محور بحث

های آن تأثير ميگذارد و اين مكانيسم، چه محدود به روحانيان باشد و  چندمرآزی بودن يك گروه چگونه بر موضعگيری
ينش مذهبی بماند و چه امور ايدئولوژيك و چه به تمامی حكومتگران يا اسالمگرايان ايرانی بسط بيابد، چه منحصر به ب

های مختلف يكسان  ای نميكند، هر چند نتايجش در زمينه استراتژيك را هم دربر بگيرد، اساسًا يكی است و تغيير عمده
 .نيست

موضوع فصل سوم چارٌه مطابق با تجدد است آه عبارت است از نفی فتوا بر اساس برداشتی عقالنی از عدالت و 
در اين . گرفتن بی قيدوشرط فتوا نی مقولٌه تقدس و آاربردهايش، و طبعًا وادار آردن حكومتگران ايران به پسنقد عقال

چه گروه از ايرانيان بايد اين چاره را عرضه آند، چرا اين گروه بايد آن چاره : فصل پاسخ دو سؤال در ميان نهاده شده
 .را عرضه آند

ری و عملی تجدد پرداخته شده آه بايد چاره را در ميان بنهند و در به آار در قسمت اول به مروجان و مدافعان نظ
 .تجددگرايی در جامعٌه ايران است های اجتماعی شناسی روشنفكران و پايگاه محتوای اين قسمت جامعه. بستنش بكوشند

يل انسان بودن، سپس قسمت دوم متوجه نشان دادن اين مسئله است آه تجددخواهان ايرانی بايد در درجٌه اول به دل
به دليل ايرانی بودن و باالخره به دليل مخالفت با اوضاع موجود ايران آمر به دفاع از رشدی ببندند زيرا هم از نظر 
اخالقی بدين آار مكلفند و هم معنايی آه اسالمگرايان ميخواهند از ايرانی بودن به آنها تحميل آنند اين موضعگيری را 

از اين دو، دفاع از رشدی به آنها فرصت خواهد داد تا آل استراتژی حكام فعلی ايران را به ايجاب ميكند و گذشته 
 .سراشيب شكست بياندازند و گامی اساسی در راه خالصی خود و آشورشان از چنگال اسالمگرايی بردارند

ايجاد دولتی آه خود در ايران امروز قدم اول برای برقراری دمكراسی و عدالت جداآردن دين و دولت است، يعنی 
به هيچ عقيدٌه مذهبی مقيد نباشد تا بتواند پيروان مذاهب مختلف و آنهايی را آه اصًال اعتقاد مذهبی ندارند به يك چشم 

جدايی دين و دولت، يا الئيسيته، هم بدون نقد . بنگرد و اسباب آزادی و امنيت و رفاه تمامی شهروندان را فراهم بياورد
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يا روده درازی در » اسالم راستين« نيست، نقدی عقالنی و بنيادی آه به هيچوجه نميتوان با جستجوی مقولٌه تقدس ممكن
 .يا عرضٌه گفتارهای ابتدايی در بارٌه رويارويی علم و دين جايگزينش ساخت» قبض و بسط شريعت«باب 

عهده دارند زيرا، بر خالف فكران و صاحب قلمان ايرانی خارج از ايران در اين راه نقش بسيار مهمی بر  صاحب
انديشند بدون دغدغٌه خاطر به ديگران  مندند و قادرند آنچه را آه می ، از آزادی بهرهکشورهمگنان خويش در داخل 

از اين بابت موقعيت آنها به اسالفشان در آخر قرن نوزدهم شبيه است آه افكار نوين و تجددخواهانه را از . عرضه دارند
ريزی تجددگرايی ايرانی و به راه انداختن انقالب مشروطيت سهم عمده  رمغان آردند و در پايهخارج به ايرانيان ا

در شرايط فعلی وظيفٌه بسيار سنگينی بر عهدٌه آنهاست، وظيفه ای آه به هيچ عنوان مجاز نيستند از زير بارش . داشتند
 .شانه خالی آنند

بخشان فكری آن بدون  اشاره به الهام. دگرا و ليبرال نگاشته شدهآتاب حاضر با اعتنا به اين وظيفه و از ديدگاه تجد
ملهم بودن آن از فكر روشنگری بديهی است و اين انديشه مرجع فكری آتاب را . بردن نام اسپينوزا ناقص خواهد بود

شٌه آانت آه رد شيوٌه آليست آلمان اشاره آرد، به اندي عالوه بر اين بايد به اتكايش به افكار فالسفٌه ايده. تشكيل ميدهد
اش را ميتوان در تمامی آتاب و باالخص در بخش مربوط به تقدس جست و به انديشٌه هگل آه  سنجشگرانه خردگرايی

رد فلسفٌه حقوقش در بخش مربوط به معنای ايران و ايرانی بودن آامًال بارز است؛ بخش آخر آتاب هم مديون 
شناسانٌه آتاب متأثر از آرای ماآس وبر و گئورگ  بينش جامعه. تز استهای آلوسوي سنجی ها و نكته پردازی نظريه

زيمل است آه هم به طور مستقيم در آن وارد شده و هم به طور غيرمستقيم از طريق آثار پيروان فرانسوی اين شاخٌه 
ون بوُدْن و شناسانٌه ريم شناسی جامعه شناخت. ترينشان به حساب ميايد نام شناسی آه ريمون آرون صاحب جامعه
 .شناسی تاريخی ژان ِبْشِلر، استادان مستقيم خود من نيز بر محتوای آتاب تأثير فراوان نهاده است جامعه

اين نوشته وابسته به آن تبار فكری است آه از ميرزا ملكم خان تا احمد آسروی و فريدون آدميت، تجددخواهی را 
 سياسی آه از صدر مشروطيت تا به امروز و باالخص از ورای در ايران ترويج آرده است و پيوسته به آن خانوادٌه

 .ای آه دآتر محمد مصدق رهبری آن را بر عهده داشت، در راه برقراری دمكراسی در ايران آوشيده است مبارزه
 .مكان آنرا بر نقشٌه انديشه و موضعش را در تاريخ ايران بايد با در نظر گرفتن اين مختصات جست

 به مهشيد اميرشاهی تقديم شده؛ نه فقط به دليل عالقه و انسی آه ساليان دراز است ما را به هم »ستيز و مدارا«
پيوند داده و به من فرصت داده تا از هوش و دانش و ذوق وی بهرٌه بسيار ببرم؛ نه تنها از اين جهت آه مقام وی در ادب 

ن نوشته های ادبی فارسی در قرن اخير است؛ بل تري معاصر ايران به تمام معنا ممتاز است و آثارش جزو درخشان
بخصوص به خاطر درايت و شجاعت سياسی وی آه هم در گرماگرم انقالب و با دفاع از شاپور بختيار خود را نشان داد 

اش در تشكيل جبهٌه جهانی ضداسالمگرا؛ به خاطر آزادگی آه  و هم در تبعيد و با حمايت از سلمان رشدی و با پيشگامی
 .بارز اوست، چه در حريم زندگی خصوصی و چه در صحنٌه ادب و چه در ميدان سياستصفت 

 رامين آامران
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 آليات: بخش اول 
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 عدالت: فصل اول 
 

نوشت آه در تربيت جوانان ايران زمين، اول درس فرا گرفتن  »تربيت آورش«گزنفون قرنها پيش در ابتدای 
در . مان اندازه آه مديون آشورگشايی است، وامدار دادگری نيز هستعدالت است و بزرگی نام شاهان اين آشور به ه

ستيز با دشمنان و . متون آهن فارسی نيز هر آجا آه سخن از تاريخ و اخالق و سياست رفته پای عدالت هم در ميان آمده
ر طول تاريخ خويش دادخواهی از فرمانروايان انگيزه های گسترده ترين حرآتهای مردمی ايران بوده است و ايرانيان د

 با خواست تاسيس عدالتخانه در قرن بيستم، نهضت مشروطيت رسمًا. بارها زنجير عدالت زمانه را به جنبش درآورده اند
. به راه افتاد و ديگر حرآتهای بزرگ اجتماعی اين قرن نيز هر يك به نوبه خويش بر اساس نوعی دادخواهی استوار بود

 برقراری عدالت است آشمكش بر سر تعيين مفهوم عدالت و نيز چگونگی برقراری آن از آنجايی آه هدف غايی سياست
 .به ناگزير آشمكشی سياسی است

در هر دادرسی پای سه عامل به ميان ميايد،يكی محك عدالت و ظلم، ديگر قانون و ارتباط آن با اين معيار و آخر 
طبعًا در هر مورد و به مناسبت . ق را به حقدار برساندچگونگی روشی آه بايد عدالت را در جامعه برقرار سازد و ح

 .موضوع تاآيد بر يكی از اين سه قرار ميگيرد، گاه تا حدی آه دو ديگر تحت الشعاع آن قرار ميگيرد
از آنجايی آه محور اصلی نوشتٌه حاضر موضوع حق افراد ، ايرانيان و ديگران، است بايد به اين هر سه نكته 

اين دليل آه ارتباط منطقی و ناگزير آنها با هم هميشه مورد توجه قرار نگرفته و بسياری در عين خاصه به . پرداخت
اند آه در عمل نمی  سردادن ندای حق طلبی به اصولی آه پايه خواستشان است بی اعتنا بوده اند يا از اصولی دفاع آرده

 .توانسته نتايج مطلوب به بار آورد
 محتوای آنها و نتايجشان همه و همه با اتكا به يك اصل ممكن ميگردد ـ وجود محك انتقاد از شيوه وضع قوانين،

 .پس بايد از اينجا شروع آرد.  قوانين باشدبرتر ازعدالتی آه 
  
 
 

 عدالت اعتباری
 

تجربه آنی همه ما از آنچه عدالتش ميناميم و رنجيدگيمان از بی عدالتيها، بحث معيار مشخص عدالت و ظلمی را آه 
در . ای قوانين باشد به ميان مياورد اما وجود چنين معياری،خاصه به صورت جهانشمول،مورد اتفاق همگان نيستور

اين دوره گروههای مختلف فكری معيارهای گوناگونی برای عدالت عرضه ميكنند آه هر آدام زاييده نقد معيار 
 .جهانشمول و مدعی جايگزينی آن است
بنياد عدالت، اعتباری شمردن و يا به اصطالح معمول اين دوران نسبی شمردن آن معمول ترين روش تيشه زدن به 

اين شيوه نفی مفهوم عدالت بسيار بيش از آنچه آه در وهله اول به نظر ميايد در جهان و به تبع آن در ايران رواج . است
فتار روزمره گرفت و نمونه های دارد و مثل هر نوع فكری، ميتوان سراغ اشكال عاميانه آن را در بين مردم و در گ

در ايران امروز، بسياری مبارزه بااستبداد فكری و سياسی را دستاويز . پيچيده ترش را بين متفكران و روشنفكران يافت
نسبی گرايی ميسازند، اما بايد از ابتدا دقت داشت آه نسبی گرايی از نظر تاريخی نه هميشه در خدمت استبداد بوده و نه 

زادی، زيرا طرفداران اين هر دو به تناسب زمان و موقعيت تاريخی خويش از آن دفاع آرده اند يا فرضيات در خدمت آ
 .اساسی اش را مانند ابزاری به خدمت پيشبرد اهداف خويش گرفته اند

 
 نسبی گرايی

 
 و گونه گونی عقايد نسبی گرايی در شكل معمول و پيش پا افتاده اش بنا را بر اين اصل ميگذارد آه عقيده آزاد است

و برخورد آرای متفاوت راه يافتن حقيقت است، زيرا از آنجا آه داعيه در دست داشتن حقيقت مطلق سخنی است باطل، 
 پس بايد آزادی عقايد را چون يكی از اجزای اساسی آزادی ،بايد به همگان فرصت داد تا در جستجوی آن بكوشند

 آه در درستی اين سخن شك آند و بگويد آه بدون آزادی عقيده و بيان ميتوان آيست. اجتماعی محفوظ داشت و ارج نهاد
 در جامعه ای انسانی و اليق اين نام زندگی آرد و در دستيابی به حقيقت و به تبع آن عدالت آامياب بود؟

، بيش از آنكه اما محدود آردن جستجوی حقيقت به آزادی عقيده، چنان آه بسياری افراد سهل انگار تن به آن ميدهند
های دارد و همگان حق  در اين بحثی نيست آه هر آس عقيده. به تنوع انديشه ها مدد برساند مايه تشتت افكار ميگردد

ابراز عقيدٌه خويش را دارند، اما در همين مرتبه در جا زدن در حكم مساوی شمردن ارزش و اعتبار تمام عقايد است، 
 تودٌه درهم آميختٌه عقايد مختلف و گاه متضاد و انگار برخورد عقايد به جای آنكهگويی حقيقت از خود شكلی ندارد جز 

اشكال در اينجاست آه تودٌه نظرات درهم گرهی از آار .  بوته آزمون حقيقت باشد خود حقيقت استبستر زايش و
 آرد، ميبايست در نبود معيار جستجوی عدالت نمی گشايد و از آنجا آه به هر حال بايد از ميان اين عقايد يكی را انتخاب
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نسبی گرايان، ال اقل آنهايی آه حسن  ای آه بسياری از پاسخ حاضر و آماده. آلی، باالخره راهی برای اين انتخاب جست
ولی اين پاسخ . گرفترأی بايد : و احتماًال بسياری از خوانندگان اين نوشتهـ به مشكل باال ميدهند چنين است  نيتی دارند ـ

تنها پاسخی آه با منطق . رتباطی به نسبی گرايی ندارد و از تجربيات دموآراسی های نوين به وام گرفته شده استاساسا ا
آشی است، چون حق برابر همه را در به آرسی نشاندن  نسبی گرايی ميتوان برای مشكل تصميمگيری جست، قرعه

يم و راه رًای گيری را پيش پای همه نهيم ،بايد اول به اگر بخواهيم از قرعه آشی پا فراتر نه. عقيده شان محفوظ ميدارد
حق تصميمگيری را آه جدا از حق آزاد ابراز عقيده است به يكسان بين همه  اين سوال پاسخ بگوييم آه بر چه اساس

ر مردمان تقسيم آرده ايم؟ اين حرف خود عقيده ای است آه اگر معياری برای عدالت در آار نباشد مطلقا نمی توان ب
تازه پس از قبول اين فرض و نافذ شمردن حكم اآثريت تا آجا اين حكم را ميپذيريم؟ آيا قبول . ديگر عقايد مرجحش شمرد

بی قيد و شرط اين راه به نفی حقوق اقليت نمی انجامد و حق برابر تعيين سرنوشت را پس از يك رأی گيری به بوته 
حق ندارد با اقليت آنچه آه ميخواهد بكند به اعتبار آدام معيار چنين فراموشی نمی اندازد؟ اگر تصور ميكنيم اآثريت 

 سخنی ميگوييم؟ اينكه خود ما در زمرٌه آداميك از دو گروه باشيم يا با اتكای به معيار عدالتی آه ورای رأی گيری است؟
ويی را از وی سلب نسبی گرايی برای هيچكدام از اين سوالها پاسخی ندارد چون فرضهای اوليه اش امكان پاسخگ

پيوند زدن آمابيش موفقش به دموآراسی نيز ثمری جز اغتشاش فكری ندارد و چاره ای اليق اين نام پيش . آرده است
در عمل، از آنجا آه مردم، حتی آنها آه تمام امور را اعتباری ميشمارند، تمايلی هم به قرعه آشی . پای آسی نميگذارد

ند، سير امور در سراشيبی ميافتد آه توجيه وضع موجود، يا بدتر از آن، حاآميت زور برای يافتن عدالت و حقيقت ندار
اگر همه روشهای رسيدن به عدالت يكسان است، چه اصراری است تغييری در وضع موجود بدهيم و اگر بخواهيم . است

 تغييری ايجاد آنيم، چه برهانی قاطع تر از مشت آهنين آسی آه خواستار تغيير است؟
  
 بی گرايی نژادینس
 

نسبی گرايی در شكلهای پيچيده تر، از حد برابر شمردن مطلق عقايد در ميگذرد و پای عوامل ديگری را به ميان 
به اين ترتيب معموال ارزشهای نژادی، فرهنگی، تاريخی، . مياورد آه بايد عدالت را به مقتضای آنها تفسير آرد

تاريخ سالهای سی اروپا و جنگ دوم جهانی نمونه به آار گرفتن . ميگرددجانشين معيار جهانشمول عدالت .....طبقاتی
از ديدگاه نژادپرستانی آه در اين سالها خيال جهانگشايی داشتند و ميخواستند بر خرابه های جهان قديم . معيار اول است

پيدايش .  معيار اعالی عدالتعالمی نو برپا آنند، مشخصات نژادی تعيين آننده شًان آدميان بود و نابرابری جسمی آنان
علم ژنتيك وپيشرفتهای شگرف آن باعث شده تا بسياری دچار اين توهم بشوند آه آنچه پنجاه سال پيش دستاويز 

ولی بايد يادآوری آرد آه پيشرفتهای سريع اين . ايدئولوژی پردازی و جنايت شد به نوعی با اين علم ربطی داشته است
 با آشف مولكولی شروع شد آه حامل ژنهای انسانی است و مبنای خصايص ارثی ؛ دوم علم پس از جنگ جهانی دوم و

اينكه تحقيق در باره اين مولكول بود آه نشان داد تعداد ژنهای موجود در بدن هر آدمی بسيار بيشتر از آن است آه بتوان 
ن هيچ گروه نژادی را بر مبنای شناختن نتيجٌه تالقی و اختالطشان را از قبل آامال پيشبينی آرد و در هر حال نميتوا

آنچه آه نژادپرستان مايه شناخت نژادها قرار داده بودند، علم انسانشناسی فيزيكی . ژنهايش بر گروهی ديگر برتری داد
بدينگونه بود آه . بود آه شعبه ای است از جانورشناسی و مشخصات جسمی انسان را مانند ديگر جانوران مطالعه ميكند

بيرونی نژادهای مختلف انسانی است با پيوند خوردن به  تمايز آه نشانٌه..... جمجمه، شكل دماغ، متوسط قد واندازه 
از آنجا آه . نظريه بقای اصلح داروين دستاويز آشتار جمعی و منظم يهوديان و آوليها و نيز جنايات جنگی بيشمار شد

ملتها ميدانستند دستاوردهای بزرگ فرهنگ بشری را حاصل نژادپرستان نژاد را عامل تعيين آننده تاريخ و سرنوشت 
زحمات مستقيم يا تاثيرات غير مستقيم نژاد آريا ميشمردند و عظمت بسياری فرهنگهای بزرگ از آن جمله يونان و روم 

امروز افسانه نژاد برتر و عدالت نژادی آه . باستان را چون مدرك صحت مدعای خويش به جهانيان عرضه ميداشتند
عين قانون جنگل است چندان خريدار ندارد و آن شاخه از نسبی گرايی آه اصلش بر چنين معياری است تبديل به دآانی 

از طرف ديگر . بی رونق شده، زيرا هم باطل بودن پايه اش بر همگان روشن شده و هم خاطره ثمرات تلخش زنده است
دی را به ميان بياورد، باز نخواهد توانست بر روی زمين اگر آسی بخواهد بدون صحبت از نژاد برتر بحث عدالت نژا

نژاد خالصی بيابد و نه از مشخصات جسمی و يا حتی ژنتيك اعضای آن معياری برای عدالت استخراج آند، زيرا 
شايد به همين سبب است . مشخصات فرهنگی هميشه بيش از خصايص نژادی بر شكل گيری معنای عدالت سنگينی ميكند

ه از نسبی گرايی آه فرهنگ را جانشين نژاد آرده است اعتبار بيشتری آسب آرده و طرفداران بيشتری گرد آه آن شاخ
 .آورده است

  
 نسبی گرايی فرهنگی

 
اول آن بينشی آه هر فرهنگ را مجموعه ای آامال بسته ميداند . اين گرايش دو چهره دارد آه مكمل يكديگر است

ی ميكند؛ اين بينش در تفكر جديد اروپايی ريشه دارد و از اين نقطه است آه به آه در تحول از قواعدخاص خويش پيرو
دوم طرز فكری آه در داخل هر فرهنگ، سنت را معيار مطلق هر ارزيابی در هر زمينه . ديگر نقاط جهان صادر شده
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م فرهنگها گرفت و ايرانيان ميداند، از سياست و اخالق گرفته تا هنر و عدالت ؛ رد اين طرز فكر دوم را ميتوان در تما
 .بايد به نوبت به اين دو پرداخت. به راحتی ميتوانند چند نمونه آن را در تاريخ معاصر آشور خويش بيابند

 
 فرهنگ مداری

شناختی آه ما از ديگر مردم، ديگر فرهنگها و يا ديگر تمدنها، چه نزديك و چه دور، داريم همه بر اساس مقايسه 
پژوهشگران با پالوده تر آردن اين . تفاوتی با شناخت پژوهشگران دارد در اصل مقايسه نيستشكل ميگيرد و اگر 

آنها آگاهانه تر و . روش، به آارگيری مفاهيم بيشتر و محكمتر و استفاده از روشهای دقيقتر است آه به نتايج بهتر ميرسند
 و روش تحقيقی آه در پيش گرفته اند، دست به با اشراف بيشتر به فرضهای اوليه آارشان، به محدوديتهای ذهن خويش

تمام اين دانشها و احتياطها باعث ميشود تا مقايسه با موفقيت بيشتری انجام بگيرد اما به اصل آن آه يافتن . مقايسه ميزنند
ت آه در حقيقت همين سنجيدن شباهتها و تفاوتهاس. وجوه اشتراك و افتراق دو يا چند پديده است چيزی اضافه نميكند

گر  اما برای اينكه چنين سنجشی در باب امور انسانی ممكن گردد، مقايسه. باعث ميشود از مقايسه نتيجه ای به دست بيايد
بايد بكوشد تا حد امكان از چارچوب موانعی آه پيشينه شخصی و فرهنگی و آموزشی وی در اطراف ذهنش ايجاد آرده 

 در اين راه نميتوان داعيٌه انصاف مطلق يا بی انگيزگی ًاطبع. اه نوی بنگردپا بيرون بنهد و ديگری يا ديگران را با نگ
ای منصفانه آوشيد زيرا موفقيت در گرو چنين آوششی  داشت، اما بايد در راه آگاهی بر انگيزه ها و رسيدن به نتيجه

 .است
 يك يا چند به و هدف آار، در سنجيدن شباهتها و تفاوتها هر آس بنا به ساليق فكری، سابقٌه ذهنی، روش تحقيق

اما اگر . جز اين هم نميتوان انتظاری داشت و يا از پيش راهی را بر آسی تحميل آرد. جنبه بيش از باقی اهميت ميدهد
گفتار ظاهرالصالحی را آه ظرف چند دهه گذشته در علوم انسانی رواج بسيار يافته است بپذيريم و قبول آنيم آه هر 

 آامال بسته ای است پا در راهی نهاده ايم آه در نهايت امكان هر نوع شناخت فرهنگی و جموعٌهفرهنگ بنا بر تعريف م
 .حتی انسانی را از ما سلب ميكند

شكی نيست آه تنش بين شباهتها و تفاوتها زاينده شناخت است اما نبايد از ياد برد آه شرط ممكن شدن مقايسه وجود 
.  نيستندقياس قابل  انسان يا دو فرهنگ اگر وجه اشتراآی نداشته باشند مطلقًازيرا دو شيی، دو. شباهت است نه تفاوت

از جمله عدالت را در دل خويش ميپرورد و ...اگر هر فرهنگ را مجموعه آامال بسته ای بدانيم آه معيارهای هنر، علم و
شتراآی ندارد، در حقيقت چارچوب مطلق ذهن مردمانی است آه پروردگان آن هستند و با ديگر فرهنگها هيچ وجه ا

امكان مقايسه فرهنگها، ايجاد ارتباط بين آنها و در نهايت امكان رسيدن به هر نوع حقيقت فرا فرهنگی را از بين برده 
چرا آه هر انسانی باالخره پروردٌه فرهنگی است و اگر چنين اسير محدوديتهای آن باشد توان شناخت هيچ فرهنگ . ايم

قبول اين گفتار در حكم نفی بنيادی آن رشته ای . سانهای متعلق به ديگر حوزه های فرهنگی را نداردديگر و به تبع آن ان
 .از دانش بشری است آه علوم انسانی خوانده ميشود

اگر نخواهيم بپذيريم آه تمام فرهنگها فرآوردٌه آنشهای آدميان است و وجه اشتراك يا به عبارت ديگر رشتٌه پيوند 
ميت يا طبيعت انسانی است، به سودای نظريه پردازی فرهنگی پا در همان راهی ميگذاريم آه روزی آدميان گوهر آد

با اين تفاوت آه اگر آنجا صحبت از نژاد . نژاد پرستان به ياری نظريٌه پردازيهای متكی به زيست شناسی پی گرفته بودند
 عوض آشتی ناپذيری فرهنگها جای ستيزه طلبی برتر به ميان ميايد ولی در برتر بود اينجا آمتر صحبت از فرهنگ

اگر وجوه اشتراك آدميان را فرض شناخت انديشه ها و آنشهای آنان قرار ندهيم ، هم از درك معنای . نژادها را ميگيرد
ر به عالوه اگ. اعمال و گفتار ديگران باز ميمانيم و هم از يافتن مبنا و معياری آه زندگی ما را با آنها ممكن ميسازد

بشريت را اين چنين به پاره های ناپيوستنی بخش آنيم نخواهيم توانست دليلی برای بخش ناپذيری فرهنگها بيابيم، زيرا 
آخر اين راه نيز چيزی جز . هيچ فرهنگی نيست آه نتوان در دلش پاره فرهنگهای آوچكتری يافت، و همينطور تا به آخر

هر فرد انسان واحد بخش ناپذيری است آه عادات، عقايد و رفتاری خاص نيست زيرا  جدا شدن تك تك آدميان از يكديگر
 .خود دارد و به همين دليل از ديگران متمايز است

غير  روش تحقيقی آه ذآرش رفت، اگر بتوان بر آن نام روش تحقيق گذاشت، بيش از هر مورد به فرهنگهای
ا را شناخت هر سال صدها آتاب و مقاله به بازار فكری اروپايی اطالق ميگردد و با فرض اينكه نميتوان ديگر فرهنگه

 استناد به انًاطنز داستان آنجاست آه در فرهنگهای غير اروپايی نيز گروهی با تغذيه از اين قبيل آثار و احي. عرضه ميكند
 .آنها روشی را تبليغ ميكنند آه ميتوان سنت گرايی يا به عبارت دقيقتر پااليش فرهنگی اش ناميد

 
  گرايیسنت

سنت گرايان هيچگاه قصد نفی بنيادی ارزشها را نميكنند، فقط در همه حال معيار اعالی سنجش زيبايی، حقيقت، 
معمولترين و از نظر منطقی، يكدست ترين شكل . نيكی و عدالت را معياری صرفا فرهنگی اما مربوط به گذشته ميدانند

در زمانهای دور به طور آامل هويدا گشته و .... آامل عدالت و معنای : اين گذشته دوستی بر اصل زير استوار است 
گذشت زمان نه فقط چيزی به آن نيفزوده و نمی افزايد بلكه فقط ميتواند به آن صدمه بزند و وظيفٌه همگان جلوگيری از 

اهيم ياد شده را  محكمترين پشتوانٌه چنين ادعايی دستاويز قرار دادن تقدس و وحی است آه مفطبعًا. چنين گزندی است
مستقيما با منبع دانشی آه اليزال فرض شده است پيوند ميدهد و به اين ترتيب در را بر چون و چرای خرد و ذهن و زبان 
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قاطع و نهايی ارزشهای قومی خويش دست به دامان وحی نميشوند برای ٌآسانی هم آه برای عرضه . پرسشگر ميبندد
 ای، منزلتی در حد خدايان قايل ميشوند تا به حكم آن منزلت، گفتار و آردار آنها را اجداد خويش، چه راستين و چه افسانه

 .سرمشق اجتماع قرار دهند
 اندازه بر دل مردم مينشيند و غرور قومی آنان را نوازش ميدهد، به همين دليل نبايد پذيرفت آه آمتر سخنی به اي

البته اين فكر آمتر به صورت خالص و .  نوشته ها ميتوان گرفتاست آه رد اين الگوی استداللی را در بسياری بحثها و
صريح به ديگران عرضه ميشود و بيش از آنكه به روشنی طرح گردد نقش فرض ضمنی بحث يا استدالل را بازی 

 نكتٌه. ميكند، فرضی آه در عين عيان نبودن ، همه آمابيش بر سر آن تواق نظر دارند يا ال اقل خالی از حقيقتش نميدانند
اين گفتارها معموال . آه از آن مايه ميگيرد پنهان ماندن اين فرض آمك می آند ترآيب گفتارهايی است ديگری آه به

براين اساس استوار است آه ميراث پيامبران يا گذشتگان دچار دستبرد زمانه شده و ميبايست برای برقرار ساختن دوبارٌه 
به اين ترتيب اثبات آارآيی اين معيارهای بی . صه زدودن بی عدالتی، آوشيدآنها و پالودن شيوٌه زندگی مردمان و خا

عيب و نقص موآول به اجرای آامل آنها در صحنه اجتماع ميگردد و سنجش ثمر بخشی آنها به آينده ای نامعلوم حواله 
رتگيری اش نتايجی به البته اگر روزی آسی به نام اين معيارهای بی چون و چرا قدرت را در دست گرفت و قد. ميشود

بار آورد آه مطلوب نبود، غم استدالل نخواهد داشت و ميتواند به جای آن از وسايل ديگری برای به آرسی نشاندن سخن 
 .تجربه نشان ميدهد آه صاحبان قدرت زود راه استفاده از اين وسايل را فرا ميگيرند. خويش استفاده آند 

 
 فرضهای نسبی گرا يی فرهنگی

 
 هر حال و گذشته از نتايج عملی بينشی آه فرهنگها را مقايسه ناپذير و سرچشمه معيارهای مشخص ميداند اما به

 .يكدستی و نابی و ايستايی فرهنگ: بايد به سه فرضی پرداخت آه پيدايش چنين بينشی را ممكن ميسازد 
 

 فرهنگ يكدست
 باشد تا به آار تناقضبايد يكدست و بی  اولين فرض تصور يكدست بودن هر فرهنگ است، چون جدول ارزشها 

اولين . چنانچه فرهنگی را فاقد اين صفات فرض آنيم، نخواهيم توانست با اتكای صرف بدان چنين معيارهايی بيابيم. بيايد
اشكال همين جا زاده ميشود، آدام فرهنگی را ميتوان يكدست دانست؟ فرهنگ مجموعه ای است از فرآورده های هنری 

ولی آدام تاريخی است آه خود سخن بگويد و آنهم به يك . فراد و گروه های انسانی آه در طول تاريخ پيدا شدهو فكری ا
زبان؟ اين ذهن ماست آه با اتكای به ارزشهای ذهنی و عينی مختلف تودٌه بيشمار و گاه بی شكل وقايع تاريخی را 

زد؛ آنچه را آه فرهنگ ميناميم از اين اصل مستثنی سازمان ميدهد و در يك دستگاه روايی يا نظری منتظمشان ميسا
به همين دليل است آه تا وقتی صحبت از فرهنگ به طور آلی و اهميت آن به طور عام ميشود همه در باب اين . نيست

اهميت متفق القولند و به معنای دقيق آلمه دچار سوءتفاهم، اما به محض آنكه صحبت از محتوای مشخص يك فرهنگ 
ثال فرهنگ ايران، پيش ميايد تعداد تعاريف به سرعت باال ميرود سر آخر اگر حسن نيتی و قابليتی در آار باشد معين، م

طبيعی است آه در چنين وضعيتی ميتوان چندين نظام . چند تعريف مادر باقی ميماند آه شباهتشان به هم بسيار آم است
 .ارزشی متنافر از دل هر فرهنگی بيرون آشيد

ان آه تاريخ دراز و پر فراز و نشيبی دارد از اين بابت مثال بسيار خوبی است وتعداد برداشتهای گونه فرهنگ اير
در اين آشور آسی پيدا نشده آه برای تاييد مرام و . گونی آه از آن، خاصه در دوران معاصر، عرضه گشته آم نيست
رست است آه نميتوان در باره هر فرهنگی هر چيز د. مسلكش از اين خم رنگرزی سابقه ای تاريخی بيرون نياورده باشد

معين عرضه ميشود ارزش يكسان ندارد، اما صحبت از يكدستی و بی تضادی  گفت و برداشتهای مختلفی آه يك فرهنگ
 . فرهنگها آردن بيشتر به ايمان مربوط است تا به استدالل

ون ارزشی آه از دل يك فرهنگ يا فرهنگهای سستی فرض اول از اينجا نمودار ميشود آه ارزيابی نظامهای گوناگ
اگر بخواهيم خود را در دل يك فرهنگ محبوس آنيم قادر به سنجش . مختلف بيرون آمده معياری فرافرهنگی ميطلبد

 .ارزشهای گاه متضادی آه در دل آن قرار دارد نخواهيم بود
 

 فرهنگ ناب
ا ميتوان خالص شمرد؟ فرهنگ پاك نيز ، مانند دومين فرض خالص شمردن يك فرهنگ است ، اما آدام فرهنگ ر

ريشٌه اسطوره ای اين دو مفهوم را بايد در . نژاد پاك اسطوره ای است آه از زمانهای قديم تا به امروز دوام آرده است
حوزه معنايی اين مفهوم آلمات و ترآيبات بسيار نظير خالص، ناب، بی شائبه، بی غل و . ابهام معنايی صفت پاك جست

در زبان فارسی، مانند بسياری زبانهای ديگر، تمام اين آلمات بال استثنا دارای بار مثبت . را در بر ميگيرد......ش وغ
به اين ترتيب ما در هر مورد آه بخواهيم . است و حوزه معنايی نقيض آن، آه ناپاآی را شامل ميگردد، دارای بار منفی

به ميان بياوريم ناچاريم از آلماتی استفاده آنيم آه به اين توصيف حالتی .... صحبت از ناخالص نبودن شيی يا فكری يا
 اگر آسی از خلوص شيميايی عنصری صحبت آند اين بار مثبت به حد اقل ميرسد، اما در اين طبعًا. مدح آميز ميدهد
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زيرا هرچند .  نظر داشتمورد نيز بايد ترآيباتی چون زر ناب و فوالد ناب را آه در گفتار غير علمی به آار ميرود در
 . نابی زر مايه افزايش بهای آن است و دليل بهتر شمردن آن ، فوالد بنا بر تعريف نميتواند ناب باشد

اين . نفسه ارج بسيار مينهند اسطوره ها و مذاهب پاآی را شرط نزديكی به منبع تقدس ميشمرند و به آن فی
اما اگر برای نقد آردن مفهوم نژاد پاك آه هر گاه . ايت آرده استارجگزاری به ديگر زمينه های شناخت بشری نيز سر

برای قوام يافتن از مفاهيم فرهنگی آمك نگيرد همه جا و هميشه به بدن زيبا و پر توان و چهره خوب و دلپذير ختم 
فرهنگ ناب آسانتر ميشود، الزم بود علم ژنتيك پيدا شود و اساس نژادپرستی را در بوته سنجش علمی بگذارد، نقد مفهوم 

اگر از چند قبيلٌه دور افتاده بگذريم، . ممكن ميگردد، تاريخ همه جا و هميشه به ضرر اين عقيده رای داده است و ميدهد
هر آس تصور . هيچ فرهنگی و هيچ تمدن بزرگی در طول تاريخ از تماس با ديگر فرهنگها و تمدنها برآنار نمانده است

ان معاصر است آه به خطر افتاده دچار اين توهم است آه اصوات، نشانه ها، نقشها، مفاهيم ميكند پاآی فرهنگها در دور
نفس تبادل اطالعات هميشه . و قابليتها برای سفر آردن بر روی آرٌه زمين منتظر پيدايش هواپيما و ماهواره مانده اند

طبعا اين آار دو صورت . ل گشته استموجود بوده و فقط سرعت انجام اين آار است آه با پيشرفتهای تكنيك متحو
شكل صلح آميز آن از آنجا آه مثل هر آار صلح آميزی بی سر و صدا بوده و گرد و . صلح آميز و خشونت آميز: داشته

خاك فراوان به پا نكرده، برای دوستداران فرهنگ ناب مشكلی ايجاد نميكند چون ميتوانند به سكوت برگزارش آنند و 
اما به محض اينكه پای جنگ، يعنی يكی از ثابت ترين و پر تأثير ترين عوامل .  شك روا دارندحتی در وجودش نيز

پيروز شده  در جنگی طرفداران فرهنگ ناب هر جا قوم خودشان. تماس بين فرهنگها، پيش ميايد اوضاع عوض ميشود
يل شده و طبعا گردی بر دامان پاآش با تكيه بر پيروزی نظامی ادعا ميكنند اين فرهنگ آنها بوده آه بر ديگران تحم
ولی مشكل اصلی از شكست خوردن . ننشسته است، غافل از اينكه هر تماسی آم يا بيش هر دو طرف را متأثر ميسازد

در جنگ پيدا ميشود، چون در اينجا ديگر نميتوان به تفوق نظامی تكيه داشت و آن را شاهد صدق مدعای خويش ساخت، 
 سبب چيرگی الزامًاچيرگی نظامی : هستٌه تمام اين استداللها نقطٌه مقابل استدالل قبلی است. ل يافتبايد راهی برای استدال

برای ايرانيان آشناتر از آن است آه حاجت » ايم ما همٌه مهاجمان را در فرهنگ خود تحليل برده« داستان. فرهنگی نيست
 . به آوردن مثال ديگری باشد

شمردن اصل و بر جلوگيری از نفوذ عوامل بيگانه است و در صورت نفوذ خودی اين قبيل اعتقادات آه بنايش 
برای عوام اسم ذات است ولی از » ناموس« آنها، به ناموس پرستی عوام الناس بی شباهت نيست با اين تفاوت آه نسب

يل بسيار عرضه اثبات اين قبيل سخنها دال  برایطبعًا. را اسم معنی محسوب دارند» فرهنگ«خواص انتظار ميرود 
اما پا گذاشتن . ميگردد آه هميشه هم بی اساس نيست و ميشود بين دوران قبل و بعد از شكست نقاط تداومی هم پيدا آرد

 فرهنگی است، يعنی آن آاری آه فرهنگ مداران دو آتشه به صرفًادر اين راه در حكم بيرون رفتن از دايرٌه معيارهای 
فرهنگ ميگردد و بر » اصيل«معيار جدا آردن اجزای » قدمت«يرا به اين ترتيب ز. هيچ آس جز خودشان نميبخشند
همسايگی معنايی اين دو مفهوم آه هر جا پای تمجيد در ميان باشد آمابيش به عنوان . مفهوم فرهنگ عالوه ميشود

گرفتن صفاتی آه در مترادف به آار ميرود به شعبده بازی طرفداران فرهنگ ناب و اصيل مدد ميرساند تا با به آار 
 .تاريخ زبان و ذهن مخاطبانشان بار معنايی مثبت دارد گريبان خود را از چنگال استدالل خالص آنند

اما معيار قدمت، بنا بر تعريف، نه قادر است تمام پيشينٌه فرهنگی يك قوم را در خود جا بدهد و نه شكل امروزٌه 
، اجزايی آه به اين ترتيب ته غربال طرفداران اصالت باقی ميماند نه اضافه بر آن. فرهنگ آن را جامعًا در بر بگيرد

الزامًا مجموعٌه بی تضادی را تشكيل ميدهد و نه برای پاسخگويی به سؤاالتی نظير چگونه بايد انديشيد، چگونه بايد اثر 
بر اساس قدمت صورت در اين قبيل گزينشها آه . آه هر فرهنگی به آنها پاسخ ميگويد آافی است....هنری آفريد و

 باقی ممتاز ميگردد، زيرا هم گرفتن رد آنها ازميگيرد، آن بخشهايی از فرهنگ آه در طول زمان آمتر تغيير آرده است 
اما به همان تناسب آه سابقٌه تاريخی و فرهنگی .  آنها محتاج دليل و برهان نيست»اصالت«آسان تر است و هم اثبات 
ن قبيل اجزا در آن آاهش می يابد و اين خود باعث بی رمقی و بی رنگی معجونی ميشود آه دراز ميشود احتمال يافتن اي

به عنوان مثال هنر آشپزی به دليل تبعيت از مواد اوليٌه موجود در محيط زيست هر .  مينهند»فرهنگ اصيل« بر آن نام
 های فكری تغيير ميكند، ولی مهم قوم در طول تاريخ آمتر از بسياری امور ديگر نظير نهادهای سياسی يا دستگاه

شمردن آن به دليل تغيير ناآردن فقط آسانی را قانع ميكند آه خورش قورمه سبزی را بزرگترين دستاورد تمدن ايرانی 
 .ميدانند

آنچه در اصل باعث ميگردد تخطی فرهنگ مداران از اصولی آه تبليغ ميكنند پنهان بماند و معياری را آه پيش 
در اين شكی نيست آه وجود يك فرهنگ معين مترادف .  همگان بديهی جلوه آند، ابهام مفهوم تداوم استميكشند در نظر

اما ابهام از آنجا سرچشمه ميگيرد آه تداوم آل . نوعی تداوم است و اگر چنين نباشد موضوع بحث از اصل منتفی است
ه برداری از اين ابهام است آه سعی در به آرسی طرفداران اصالت، با بهر. فرهنگ با تداوم اجزايش يكی گرفته ميشود

سستی استدالل . نشاندن سخن خويش ميكنند و با گرفتن رد تداوم چند عنصر فرهنگی حكم به تداوم آل آن فرهنگ ميكنند
طرفداران فرهنگ ناب يكی از بی اعتنايی به تأثير پذيری فرهنگی و يك بام و دو هوا آردن سرچشمه ميگيرد و ديگر از 

 .لط آردن جزء و آل فرهنگخ
بهترين مثال نادرستی اين ادعا زبان هر قوم است آه محمل اصلی فرهنگ است و هر آلمٌه آن در عين قرار گرفتن 

رد داد و ستدهای فرهنگی را در زبان بهتر از هر . در يك نظام معين رنگ و بوی اصل و تبار خويش را به همراه دارد
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ن دليل است آه هر جا صحبت از جستجوی فرهنگ ناب باشد، زبان و پاآی آن موضوع جا ميتوان گرفت، شايد به همي
بين آدميان مياورد آيينٌه  آنچه هم آه تصفيٌه بی حساب زبان بر سر اين وسيلٌه ارتباط. سخت ترين آشمكشها قرار ميگيرد

 .تمام نمای فقر و بی رمقی فرهنگی است آه به بهانٌه اصالت پاآسازی بشود
 

  ايستافرهنگ
عنوان مرجع اعالی ارزيابی امور پيش نهاده شود به ناچار صورت ايستا دارد، چون اگر  هر نظام ارزشی آه به

غير از اين باشد برای نظم بخشيدن به پديده ها و سنجش آنها آفايت نميكند و بايد جای خويش را به مرجعی واگذارد آه 
صرفًا از فرهنگ خود آن قوم استخراج  ظام ارزشی اعالی هر قوم راطبعًا آنهايی آه مدعيند ن. از تغيير مصون است

اما بالفاصله اين سؤال پيش ميايد آه آدام . آرده اند ناچارند اين فرض ايستايی را از نظام ارزشی به مأخذ آن تسری دهند
رتيب ميدهيم به فرهنگ ايستاست؟ تصويرهايی آه در هنگام نگاه به گذشته از دوره های مختلف حيات هر فرهنگ ت

است، چرا آه اجزای » همزمانی«ناچار صورت ايستا دارد زيرا بنا به اصطالح معمول زبانشناسان چنين تصويرهايی 
يك آل گسترده را در يك زمان معين در نظر ميگيرد و مانند عكسبرداری تصوير بی حرآتی به ما عرضه ميكند، نه 

ايستا شمردن هر فرهنگ اين اصل .  نظر بياورد و تحول آنها را بسنجدآه توالی اين تصاوير ثابت را در »درزمانی«
 زاييدٌه نتايج مستقيم و غير مستقيم، خواسته و ناخواستٌه آنشهای  در درجٌه اولاساسی را ناديده ميانگارد آه هر فرهنگی

اگر بخواهيم تحول . استفردی و جمعی آدميانی است آه در دل آن زندگی ميكنند و به همين دليل در حال تحول دائم 
فرهنگها را ناديده بگيريم نقش آدميان را در پيدايش و دگرگونی هر فرهنگ به حساب نياوريم بايد اصل را بر اين قرار 

النوع است، برنامه ريزی ميشود و انسانها در  دهيم آه ذهن مردم با فرهنگی آه درست معلوم نيست آفريدٌه آدام رب
طبعًا در چنين حالتی بايد، برای درك معنای اعمال . يكنند جز اجرای دستورات فرهنگشانطول زندگی خويش آاری نم

دست به دامن خدا يا خدايانی زد آه بنا بر تعريف ًا مو تحول فرهنگهای مختلف، مستقي آدميان و چرايی پيدايش
د و به الهام و وحی مرتبط ميگردد،  از حوزٌه خرد بيرون ميروٌالبته چنين شناختی اصوال . آفريدگاران راستين فرهنگند

اما هستند آسانی آه خود را مهبط وحی فرهنگی ميشمارند، مانند هر مؤمن صادق اين قبيل مشكالت را به چيزی 
 . خود را آاشف و صاحب معنای دقيق و تغيير ناپذير هر فرهنگ ميشمرندٌنميگيرند و جدا 

 
 گيری نتيجه

فرهنگ مدارانی آه پايٌه . دستی، نابی،و ايستايی بر چند نكته تأآيد ورزيددر جمع بايد راجع به اين سه فرض يك
گفتارشان بر اين سه فرض قرار دارد مدعيند آه هر فرهنگی مرجع اعالی تمام ارزشهاست و معياری باالی معيارهای 

 روشن نشده و فرهنگی نيست، اما برای يافتن و عرضٌه معيارهای ارزشی مورد نظرشان هر بار پايه را بر فرضی
نشكافته قرار ميدهند تا به اين ترتيب، گاه با تردستی و گاه با خام انديشی، آنچه را آه ميخواهند از حيات فرهنگی هر قوم 

در حقيقت اين هر سه بهانه ايست برای يكدست ساختن، تصفيه آردن و ايستاندن فرهنگ به آمك . استخراج آنند
 .معيارهايی آه خارج آن قرار دارد

باالتر گفته شد آه بايد در سنجش هر ميراث فرهنگی، معيارهايی جهانشمول را آه خارج آن قرار دارد به آار 
گرفت، اما آنچه آه روش طرفداران نسبی گرايی فرهنگی را نه تنها شايستٌه انتقاد بلكه از بيخ و بن بی اعتبار ميسازد اين 

 ميكنند ولی با طفره رفتن از عرضٌه صريح و به بحث گذاشتن يا اعتبار چنين معيارهايی را انكار است آه وجود
نتيجٌه اين آار نوعی فرهنگ سازی دلبخواهی است زيرا . محكهايی آه به آار ميگيرند، هر آار آه بخواهند ميكنند

 .صرف تمايالت ذهنی هر آس جانشين معيارهايی ميگردد آه بايد به آار سنجش اعتبار ببخشد
اين . اقوام مختلف آرد» قومی روح«دن سخن در بارٌه نسبی گرايی فرهنگی بايد صحبتی نيز از قبل از به پايان بر

حسن اصلی آن در اين است آه در . ميراث رمانتيسم هر چند گاه حياتی تازه و رواجی نو پيدا ميكند و خودی نشان ميدهد
به عبارت ديگر . ی مصون ميداردعين جای دادن تحوالت فرهنگ هر قوم در دل خود، نابی آن را از هر گزند

طرفداران خود را به قيمت قبول تحول هر فرهنگ از اثبات يكدستی آن بی نياز می سازد و در عين حال قياس ناپذيری 
 .خويش مديون شعبده بازی ديگری است اما اين موفقيت نيز به نوبٌه. و بی شايبگی آن را تضمين ميكند

حنٌه تاريخ آدميان نيستند، فرهنگها هستند آه هر آدام به دنيا ميايند،با ديگران از اين ديدگاه بازيگران راستين ص
جاذبٌه چنين بينشی آه . ميزيند و ميستيزند، به اوج رشد خويش ميرسند و آخر ميميرند يا در اغمايی ابدی فرو ميروند

با اين روش ناگهان فرهنگ هر . نماياندزندگانی هر فرهنگ را مانند زندگانی آدمی نقش ميكند از همان دم اول خود را مي
ای ميماند و خواننده را به دنبال  قوم معنا مييابد و صاحب سرگذشتی ميشود آه به سرگذشت قهرمانان داستانی يا اسطوره

در حقيقت مزيت سرگذشتهای داستانی بر زندگی آدميان واقعی نيز جز اين نيست آه نظم و ترتيب معينی . خويش ميكشاند
 و انجام آن آغازا حكم ميراند، اتفاقات بيجا واقع نميشود، هر سخن و هر عملی در منطق آلی داستان جا ميافتد و بر آنه

 با گذشتٌه آن دنوشته هايی آه فرهنگ هر قوم را با اتكای به روح قومی آن روايت ميكند و يا توضيح ميده. معنايی دارد
البته اين روش شخصيت بخشيدن به . ر باب يك نفر با سرگذشت واقعی اوقوم همان رابطه ای را دارد آه داستانپردازی د

چون فردی مينگرند آه  هر فرهنگ فرهنگها بسيار مناسب نگارش تاريخ تمدن است زيرا در اين مورد پژوهشگران به
 .بايد گذشتٌه آن را منظم آنند و توضيح دهند
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 مجاز را ميپيمايند و در عمل نتيجٌه آارشان جز اما فرهنگ مداران در اين راه به سرعت مرز بين حقيقت و
مزيتی بر  اصوًالبرگزيدن بی قاعدٌه برخی از اجزای هر فرهنگ و اهميت بخشيدن بدانها نيست و حاصل زحماتشان 

زيرا با به ميان آشيدن مفهوم روح قومی مقامی را آه مؤمنان برای . ديگر دستاوردهای طرفداران فرهنگ ناب ندارد
اگر در اين ميان . ی قايلند به اين روح ميسپارند و گذشته و حال هر قوم را به آمك آن معنا و جهت ميبخشندمشيت اله
تقدير تغيير ناپذير هر فرهنگ و ضامن صحت  مترادف مذهب شناخته شود آه ديگر هيچ، ارادٌه الهی پشتوانٌه روح قومی

 .ام الهی با آنهاستادعای فرهنگ مدارانی ميشود آه انحصار تفسير و تأويل پي
و نظام سياسی مذهبی زاييدٌه اين انقالب هر دو به آار گيرندٌه گفتارهای  1357 نظام سياسی ايران قبل از انقالب 

 فسير ميكند و ارزشهايیتگفتارهايی آه فرهنگ خودی را بنا به خواست زمامداران .نی بر نسبی گرايی فرهنگی است تمب
تفسير عدالت آه در ترآيب هر نظام سياسی نقش عمده . يد از دل فرهنگ بيرون ميكشدرا آه به آار نظام سياسی ميا

نظام «در مورد اول . دارد در هر دوی اين رژيمها با اتكای بر خصايص فرهنگی ايرانيان صورت گرفته و ميگيرد
ق، به خصوص حقوق آه قرار بود وارث تمدن چند هزار سالٌه ايرانی باشد معيار معنا آردن مفهوم ح» شاهنشاهی

امروز شريعت محمدی نقش جوهر . سياسی، قرار گرفته بود و در حقيقت مراحم ملوآانه جايگزين حق افراد گشته بود
از همه جهت در توضيح و تبيين معنای عدالت و  فرهنگ ايرانی را عهده دار گشته تا دست مفسران سنتی اين شريعت

 بر خالف دوران محمدرضا شاهی نه آيسٌه پری در بساط است و نه حتی مصاديق اجتماعی آن باز باشد، اين بار آه
 .ادعای سخاوتی در آار، حق افراد همان لقمه ای است آه از بازماندٌه خوان يغما نصيبشان گردد

 
 تاريخ انگاری

 
را  بی قيد و شرط وجود هر مفهوم مطلق را نفی ميكنند، همه چيز ]Historicisme [طرفداران تاريخ انگاری

از اين ديدگاه هر معنايی آه تا به حال برای مفاهيمی . دستخوش دگرگونی و در اين زمينه تابع دگرگونيهای تاريخ ميدانند
نظير زيبايی، نيكی، حقيقت و طبعًا عدالت يافته شده فقط و فقط برای دوران خود معتبر است، آنچه را آه ما نيز در اين 

 .اعتبار دارد، اطالق آن به گذشته بی معناست و به آار آيندگان هم نخواهد آمدباب بيابيم تنها برای عصر خودمان 
. اين طرز فكر در وهلٌه اول بسيار قانع آننده مينمايد زيرا بند تاريخ بندی است آه بر پای همگان سنگينی ميكند

هيچكس نميتواند ادعا آند از . ز آن استثر اٌدر دوران معينی انجام ميپذيرد و متا آنچه ما ميانديشيم، ميگوييم و ميكنيم همه
  .ثير زمانٌه خويش برآنار مانده و حاصل انديشه و عملش از زمانٌه خويش نشانی نداردٌتا

 تمام ارزشها و از آن جمله معيار عمًالاما پذيرفتن بی چون و چرای اين بينش گرهی از آاری نميگشايد زيرا 
. م و بی امان است و در طول آن همه چيز ميتوان يافتمدااريخ سير دگرگونی سير ت. عدالت را به آلی بی اعتبار ميسازد

.... از اين مهمتر، به قول لئو اشتروس در هر دوره و به طور همزمان ميتوان معانی گوناگونی برای عدالت، حقيقت و
اگر ما . ]Léo Stauss, Droit naturel et histoire, Plon, 1954 [پيدا آرد آه به هيچوجه با يكديگر سازگار نيست

محك زدن آنها نداشته باشيم به هيچ  همٌه اينها را فقط و فقط تابع تاريخ بدانيم و معياری فراتاريخی و جهانشمول برای
در اين شرايط هر سخنی در باب عدالت حكم ابراز سليقه . عنوان قادر به برتر شمردن يكی از آنها بر باقی نخواهيم بود

 آه تنها معيار گزينش آن خواست و تمايل گوينده باشد و هر چه در اين باب گفته شود، از داوری با ای را خواهد داشت
اين بينش در عمل نتايجی عينًا مانند نسبی گرايی به بار مياورد و در . آتش گرفته تا دادرسی نوين، هم ارز يكديگر است

 .نهايت راه را برای حكومت زور باز ميكند
آن است آه اسباب رضايت خاطر آسی را فراهم بياورد مگر اهل جدل و ارباب زور  مق تر ازاين طرز فكر آم ر

گروه اول به اين دليل آه به آمك اين استدالل سست بنياد اسباب خوبی برای نقد بی حساب تمام باورها دارند و اگر . را
 هر مورد و از آن جمله عدالت، ارزشی معادل دايرٌه بحث تنگ شد حد اآثر ناچار خواهند شد بپذيرند آه عقيدٌه آنها در

اين خود برای آسانی آه عقيدٌه روشنی ندارند يا چندان اهل استدالل نيستند و در عين حال مايل به . عقايد ديگران دارد
 طبعًا اين پيروزی تا وقتی دوام ميكند آه آسی از آنان نپرسد. شرآت در بحثهای مختلف نيز هستند پيروزی بزرگی است

و آدام منبع معتبری » همه چيز به نسبت تاريخ دگرگون ميشود« از آجا به اين حقيقت مطلق دست پيدا آرده اند آه
تكليف ارباب زور هم آه روشن است، تا قدرتی در آار است . ضمانت آرده آه ارزش اين اصل تابع تاريخ نيست

در جمع آمتر آسی است . تشان برای اين آار آمترحاجتشان به استدالل آم است و هنگامی آه قدرت از دست رفت فرص
آه اين بينش را صريحًا، به طور آامل و با قبول تمام نتايجش به آار بگيرد، اما رد آن را از بحثهای معمول تا نوشته 

 .های پژوهشی ميتوان گرفت، نه در مقام محور اصلی گفتار، بلكه بيشتر به صورت برهان جنبی
ف است آه هر جا صحبت از تاريخی بودن ارزشها شد بالفاصله پای فلسفٌه تاريخ نيز به به دليل همين نقاط ضع

ميان ميايد و سر و آلٌه دستگاه نظری بيش و آم منظمی پيدا ميشود تا ارزشها را طبقه بندی آند، مرتبٌه هر آدام را 
 .مشخص سازد و ترتيب جايگزينی آنها را از پيش مرتب آند

دالت طبقاتی ناميد و ايرانيان مانند مردم ديگر جهان فرصت آافی داشته اند تا ظرف چند دهٌه آنچه را آه ميتوان ع
طرفداران اين طرز .گذشته ، الاقل از بابت نظری،با آن آشنايی آامل حاصل آنند، ثمرٌه فلسفٌه تاريخ مارآسيستی است

ند و خاصه در جهان سوم در بين روشنفكران از فكر تا از هم پاشيدن بلوك سوسياليستی بسيار پر شمارتر از امروز بود
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امروز اعتبار اجتماعی آنها متزلزل گشته است و تعدادشان به ميزان . بيشترين منزلت فكری و اجتماعی برخوردار بودند
اعضای اين گروه مدعيند آه معنای تاريخ بشريت را . قابل توجهی پايين آمده، اما اساس فكر آنها همانيست آه بود

از ديد آنان نبرد طبقاتی نيروی محرآٌه . فته اند و در توضيح گذشتٌه آن همانقدر آاميابند آه در پيش بينی آيندٌه آندريا
در اين چارچوب فكری . تاريخ است و عاملی است آه هم موجد تغييرات است و هم در آخرين تحليل توضيح دهندٌه آنها

 ميداند، مفهوم عدالت و انواع قانون روبناست و به مقتضای دگرگونی آه روابط توليد را زير بنای شكل گيری هر جامعه
از آنجا آه در هر دوره ای طبقه ای بر وسايل توليد مسلط است و به . روابط توليد تغيير ميكند و از خود اعتباری ندارد

منافع آن طبقه تغيير تناسب دگرگونيهای تاريخ طبقٌه پيشرو محسوب ميگردد، معنای عدالت و نوع قانون به مقتضای 
از اين ديدگاه اعالميٌه حقوق بشر اعالميٌه حقوق بورژوآيی است و به همان . ميكند و در دورٌه سروری او معتبر است

 .انداره در خدمت اين طبقه است آه حقوق برده داری در خدمت منافع برده داران بود
ارد مسئلٌه عدالت در جامعه را به صورت تابعی از اين بينش آه ادعای علمی بودن به معنای اخص آلمه را نيز د

اين گفتار ديگر پيروان چندانی ندارد ولی . روابط توليد در مياورد و برقراری اش را موآول به تطابق اين دو با هم ميكند
ها به يمن گفتار مزبور آه سال. اشارٌه به آن به تحليل داليل شكست عدالتخواهان ايرانی در انقالب اخير مدد ميرساند

تبليغات حزب توده و جانشينانش در همه جا باب شده بود و به ضرب ادعای ترقی خواهی سكٌه رايج تمام مباحث مربوط 
اجتماعی گشته بود، در ايجاد اغتشاش فكری و تحقير و تضعيف مفهوم عدالت در جامعٌه ايران  به جامعه و نيز عدالت

 .ی آريامهری و اسالمی در پيش و پس از انقالبهمان نقشی را بازی آرد آه فرهنگ مداريها
سست آردن مفهوم جهانشمول عدالت، مفهومی آه ورای تفاوتهای : اين هرسه روش نقطٌه مشترآی داشت و دارد

تمام افراد بشر را يكسان شامل ميشود و آنها را به حكم برخوردار بودن از گوهر آدميت ... فرهنگی، طبقاتی، تاريخی و
حقوقی آه هرچند تعريف، برقراری، تحكيم و اجرای آنها بايد از . نند، دارای حقوقی طبيعی و ثابت ميداندو طبيعت هما

 .انجام پذيرد اما اين امر چيزی از اعتبارشان نميكاهد... ورای صافيهای فرهنگی و تاريخی و
رد حمله قرار گرفته بود در ايران قرن حاضر، چون بسياری ديگر از آشورهای جهان ،معنای عدالت بدينگونه مو

 .و راه نظری دستيابی به آن بدينسان مسدود گشته بود
حال آه از پرداختن به انتقادهايی آه متوجه معيار جهانشمول عدالت است فارغ شديم بايد به خود اين معيار 

 .بپردازيم و آنچه را آه در فرهنگ ايران بدان شبيه است بيابيم
  

 غيرمعيار جهانشمول و قوانين مت
 

در فصل قبل ديديم آه صرفًا با اتكای به نژاد ، فرهنگ، تاريخ و طبقٌه اجتماعی نميتوان معيار قابل قبولی برای 
عدالت يافت، چون نژاد فی نفسه زايندٌه معيار عدالت نيست، فرهنگ نه يكدست نه خالص و نه ايستاست، تاريخی شمردن 

تفی ميكند و به ميان آوردن فلسفٌه تاريخی آه عدالت را امری جنبی به آامل عدالت بحث در بارٌه هر معيار آلی را من
حساب بياورد وجود هر معيار جهانشمول را نفی آرده بحث را متوجه اموری ميسازد آه محك عدالت را تابعی از آنها 

 .ميداند
را با صفت » مولجهانش«بايد قبل از ادامٌه بحث مقصود از جهانشمول بودن معيار عدالت و نيز تفاوت صفت 

مقصود از جهانشمول بودن يك ارزش يا معيار تأآيد بر اعتبار . آه گاه به جای آن به آار ميرود روشن ساخت» جهانی«
ثابت آن در تمام شرايط و زمانهاست و نه رواج آن در نقاط مختلف عالم يا دورانهای مختلف تاريخی، رواج مفيد معنای 

از آن ياد » اعالميٌه جهانی حقوق بشر«ان مثال آنچه آه در زبان فارسی تحت نام به عنو. جهانی است نه جهانشمول
چون همٌه ما ميدانيم آه حقوق بشر در تمام ازمنه و در تمام . است» اعالميٌه جهانشمول حقوق بشر«ميشود در حقيقت 

باه است و به انتقادهای سبك ميدان آشورها رعايت نشده و نميشود، بنابراين صفت جهانی به دنبال آن بستن فقط مايٌه اشت
جنس و طبقه و مذهب  جهانشمول بودن اين اعالميه بدين معناست آه افراد بشر هر جا آه باشند، از هر گروه و. ميدهد

آنها بيان ... آه باشند اساسًا از حقوقی آه در اين اعالميه آمده است برخوردارند، چه اين حقوق در فرهنگ و تاريخ و...و
  .شد و چه نهشده با

 نميتواند مستمسك نفی اين )از جمله حقوق بشر(بايد در پايان اين تذآار اضافه آرد آه رعايت نشدن هيچ حقی 
 .حقوق باشد زيرا اگر زير پا گذاشتن حقی برای نفی آن آافی بود اصًال مفهومی به نام جرم پيدا نميشد

يافتن آن حاصل آند و . ستقيم و بالواسطه ممكن نيستيافتن معيار جهانشمول عدالت مانند تحقق آن ،به صورت م
 .آاو خرد است در جهان انديشه و در ميدان تجربيات بشری

خيال دستيابی مستقيم به سرچشمٌه بيكران حقيقت ريشه در بينشهای مذهبی و عرفانی دارد آه هر دو از يك خانواده 
 الهی آه آدمی را به حضرتش راه نيست، بر اين تعلق در مورد اول بايد منتظر لطف حضرت رب ماند تا ارادٌه. است

در مورد دوم . گيرد آه فردی را اليق هبوط وحی بشمارد و از منبع اليزال دانش خويش پاره ای را در خاطر وی بنشاند
ود و سالك راه حق بايد سعی در تزآيٌه نفس و طی مراحل آند تا آيينٌه دلش صافی گردد، مستعد دريافت انوار الهی بش

آنهايی آه طرفدار بينشهای مذهبی و عرفانی هستند و مايلند از اين راه به حقيقت دست پيدا آنند، . منتظر اين لطف بنشيند
يا احيانًا مدعی اند آه از اين راه بدان دست يافته اند، دستاورد خويش را بنا بر تعريف جهانشمول ميشمارند نه به دنبال 
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وند است آه تصميم به عيان ساختن حقيقت ميگيرد و بشر در مقامی نيست آه در آنچه به زيرا از ديد آنان خدا. سنجش
دستيابی به معيارهای جهانشمول به لطف الهی . اين ترتيب عيان گشته چون و چرايی بكند و در اعتبار آن شكی روا دارد

به آار  رها ندارند و بايد به جایبرای برخی برگزيدگان ممكن ميگردد و ديگران خود راهی برای دريافتن اين معيا
 .انداختن خرد، ايمان خود را هر چه بيشتر تقويت آنند و از شك بپرهيزند

در آتابی آه در دست داريد، جهانشمول به معنايی به آار رفته است آه ارتباطی به ايمان ندارد و متكی به خرد 
بهره دارند و به آار استدالل، درك و تلفيق مفاهيم و است، خردی آه انسانی و اين جهانی است و همٌه آدميان از آن 

تشخيص نيك از بد و درست از نادرست ميايد، خردی آه نميتوان با آن اعالم آرد خدايی هست يا نيست، روشن آرد آه 
تهای و به سؤاالتی از اين قبيل پاسخ داد اما تنها وسيلٌه شناختی است آه ميتوان به آمكش به حقيق  عالم چيستٌمنشا 

آنچه از حوزٌه اقتدار خرد بيرون برود اصوًال غير قابل شناخت است، هر آس آزاد است هر . جهانشمول دست پيدا آرد
تصوری در باب آنچه قابل شناخت نيست داشته باشد اما ادعای در دست داشتن حقيقتی آه نميتوان محكش زد و بايد يكجا 

 خرد هيچگاه به دام خطا نميافتد اما شناسندٌه خطای خرد و مرزهای مقصود اين نيست آه. پذيرفت، ادعايی است سست
امكانات خرد باز همان خرد است نه ايمان و وحی، پا بيرون گذاشتن از دايرٌه خرد در حكم آزاد شدن ذهن انسان از هر 

 .بند است و درست به دليل همين آزادی مطلق هر آه از بند خرد رست آنچه خواست ميگويد
شناخت اين معيار مانند هر . معيار جهانشمول عدالت وتحقق بخشيدن بدان به شكل بالواسطه ممكن نيستگفتيم آه

ولی اين بدان معنا . شناخت ديگری به دست انسانهای معين ، در زمانی معين و در دل فرهنگی معين انجام پذيرفته است
ثير ٌندانی است آه آمر به شناختنش بسته اند، يا زاييدٌه تا نيست آه چنين معياری فقط و فقط زاييدٌه خاستگاه طبقاتی انديشم

مستقيم و بی قيد و شرط دگرگونيهای تاريخی يا الگوهای فرهنگی است ـ هر چند ممكن است بتوان رد يكايك اين عوامل 
 .را در فرايند آشف و تحقق اين معيار گرفت، نميتوان فقط و فقط منبعث از اين عواملش شمرد

م حقوق طبيعی در يونان آهن آشف شده و در اين خطه رشد آرده و اعالميٌه جهانشمول حقوق بشر نيز اينكه مفهو
 فرهنگی و تاريخی ٌدر فرانسه نگاشته شده است به برخی از مخالفان اين فكر فرصت داده تا با دستاويز قرار دادن منشا 

مردود بدانند، يا الاقل مترادف غربی  گر نقاط عالمآن، اين مفهوم را خاص تمدن غربی بشمارند و گسترش آن را به دي
 .شدن به حسابش بياورند تا به اين نام و به بهانٌه حفظ فرهنگ ملی و قومی مردم را از آن بر حذر دارند

ثر از همان بينش فرهنگ مدارانه ايست آه ذآرش رفت و رؤيای باطل يكدست شمردن فرهنگها ٌاين طرز فكر متا 
ثر از ارزشهايی نظير حقوق طبيعی بداند و بتواند به اين قيمت ٌط ميدهد آه فرهنگ غرب را يكسره متا را تا بدانجا بس

در صورتی آه همين فكر سالها طول آشيده تا از ورای پست و بلندهای فراوان . ديگر فرهنگها را از آن بيگانه بشمارد
 نضج بگيرد و از ورای نظام های سياسی تاريخی در آشورهايی آه ظرف چند قرن به طرف دمكراسی رفته اند

استقرار اين انديشه نه زاييدٌه مشيت الهی بوده است و نه جبر تاريخی و . ددمكراتيك در برخی نقاط عالم مستقر گرد
فرهنگ مغرب . خالصه آردن سير تفكر غربی در جريانهايی آه اين انديشه را تقويت آرده است خطای محض است

فرهنگ مغرب زمين مانند ديگر . كری از ديگر فرهنگها متمايز ميگردد اما به آن ختم نميشودزمين با اين جريان ف
فرهنگها نه يكدست است نه ايستا و نه خالص، دستاوردهای جهانشمول آن در تمام زمينه ها ارجمندترين بخشش را 

 .تشكيل ميدهد و بس
يا در هيچ نظام قضايی پديدار نميشود، پديدار از طرف ديگر معيار جهانشمول عدالت بالواسطه در هيچ جامعه 

به عبارت ديگر حقوق طبيعی، حتی اگر به صورت اعالميه ای نظير . شدن آن از ورای قوانين عادالنه انجام ميپذيرد
اعالميٌه حقوق بشر نوشته هم بشود به طور مستقيم قابل اجرا نيست چون اصولش آلی تر از آن است آه بتوان حق هر 

حقوق طبيعی محك سنجيدن درستی قوانين و احكامی است آه هر آدام در نهايت حق هر . ه آمكش معين آردآس را ب
قوانين هر آشور . به همين دليل پذيرفتن و اعمالش به معنای متحدالشكل آردن قوانين و احكام نيست.آس را معين ميكند

گ و تاريخ و شرايط اجتماعی و سياسی تغيير و احكامی آه بر مبنای عرف و قانون صادر ميگردد به تناسب فرهن
ميكند، اين تغيير نه تنها مانع اجرای عدالت نيست بلكه الزمٌه آنست، آنچه مهم است مطابقت اين قوانين و آن احكام است 

 .با محك عدالت
سخن سخن آنهايی آه ميگويند پذيرش اين معيار در حكم از دست دادن خصايص ملی و احيانًا غربی شدن است، 

شباهتی آه بين آنها . سستی است ـ در تمام دنيا دو دمكراسی غربی را هم نميتوان يافت آه قوانينشان عينًا مثل هم باشد
شكی نيست آه قوانين و احكام عادالنه به هم شبيه . يافت ميشود فقط زاييدٌه به آار گرفتن معياری است آه ذآرش رفت

حكومتهای استبدادی هم عين هم نيستند اما شباهت آنها به هم، چه در . همينطوراست، اما قوانين و احكام ظالمانه نيز 
 .آفريقا باشند و چه در آسيا، دستكمی از شباهت دمكراسيها به يكديگر ندارد

قبل از پرداختن به باقی بحث بايد تذآر داد آه هيچ تمدن بزرگی از ارزشهای جهانشمول خالی نيست، اينكه سخن 
د مفهوم حقوق طبيعی در مغرب زمين شد بدين معنا نيست آه دستاوردهای جهانشمول مختص اين تمدن از پيدايش و رش

 .است
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 اخالق و مذهب و سياست
 

يكی از . پذيرفتن وجود معيار جهانشمول عدالت تمام مشكالت مربوط به شناخت و برقراری آن را مرتفع نميكند
د اختالط سه حوزٌه سياست و اخالق و مذهب است آه هر سه به نوعی با مهمترين مشكالتی آه بر سر اين راه قرار دار

 .مفهوم عدالت ارتباط پيدا ميكند؛ بايد ابتدا اين سه را از هم تفكيك آرد
مشكل اول از اينجا برميخيزد آه آلمٌه عدالت هم به فضيلتی اخالقی اطالق ميگردد و هم در ترآيبهايی نظير بر 

اين در هم ريختگی بين آنچه مربوط .  عدالت به بعضی از اعمال انسان و نتايج حاصل از آنهاقرار آردن و بر قرار شدن
به دنيای درون و ذهن و وجدان آدميست و آنچه به حيات برونی و اجتماعی وی مربوط ميشود زايندٌه مشكالت بعدی 

 .است
 

 عدالت و اخالق
 

در عرف معمول ،آلمٌه .  از اين مفهوم را روشن ساختبايد ابتدا از اخالق شروع آرد و قبل از هر چيز مقصود
و هم در وجه  اخالق هم به سرشت و خوی يك فرد معين اطالق ميگردد، هم به مجموعٌه بايد و نبايدهای يك جامعٌه معين

مورد اول به حوزٌه روانشناسی مربوط است و از دامنٌه گفتار ما خارج، اما از آنجا آه اين . آلی تر به شناخت نيك از بد
گفتار به ارزشهای جهانشمول مربوط است بايد دو مورد بعدی را خوب از هم مجزا آرد و بر تفاوت آداب اجتماعی از 

 .اخالق تأآيد ورزيد
به نوعی تمايل به خودبينی قومی دارند، بدين معنا آه روش زندگی خويش را هرجور آه باشد، در تمام همٌه اقوام 

جنبه هايش، گاه مترادف بهترين روش زندگی و گاه مترادف صرف تمدن ميشمارند و روش زندگی ديگر اقوام را پست 
ش آلی و ابتدايی، تمامی بايد و نبايدهای در اين بين. تر از روش خويش و گاه فقط سزاوار مسخره به حساب مياورند

لزوم بر سر گذاشتن آاله يا از سر برداشتنش برای ادای احترام . معمول در جامعه صورت ارزشهای مطلق پيدا ميكند
در همان درجه از اعتبار قرار ميگيرد آه ممنوعيت دزدی،جلوگيری از معاشرت آزادانٌه زن و مرد همان اهميتی را پيدا 

اين جدا نكردن ارزشهای جهانشمول موجود در دل هر فرهنگ، از ارزشهای متغيری . ه جلوگيری از قتل نفسميكند آ
آه در عين اهميتشان در زندگی روزمره، هم در طول زمان در يك فرهنگ معين تغيير ميكند و هم فرهنگهای متفاوت را 

 اين بينش آه از اشكال ابتدايی فرهنگ مداری است از هم مجزا ميسازد، جز مسدود آردن راه شناخت ثمری ندارد، زيرا
 .تمام مشكالت خاص اين مكتب فكری را به همراه مياورد

به همين دليل است آه فرهنگ مداران، هر جا آه ميخواهند مانع از تماس بين تمدنهای مختلف بشوند و جلوی داد و 
 موجود در دل هر فرهنگ ميبندند تا به آسی فرصت ستد فرهنگی را بگيرند اول از همه آمر به در هم ريختن ارزشهای

در قرن اخير بارها اين . تفكيك آنها را ندهند و بتوانند به راحتی تفسير خويش را از فرهنگ خودی به همه تحميل آنند
» بی بند و باری اخالقی«قبيل گفتارهای فرهنگ مدارانه آه دستاوردهای اجتماعی درخشان تمدن مغرب زمين را در 

 .صه ميكند تا بر آن مهر باطل بزند، به ايرانيان عرضه گشته استخال
. عامل ديگری نيز به اين اغتشاش فكری دامن ميزند و عامٌه مردم را عليه آداب و عادات ديگر جوامع برميانگيزاند

پيچی از آنها گاه حيات اجتماعی مستلزم بايد و نبايدهايی است آه اعضای هر جامعه از رعايت آنها ناگزيرند و برای سر
بسياری عوامل ديگر .... اين قواعد به تناسب مقام اجتماعی، نقش اجتماعی، گروه سنی و. بايد بهايی سنگين بپردازند

اما هميشه نميتوان برای اين سؤال آه چرا فالن قاعده فالن صورت معين را پيدا آرده است دليل قانع آننده  تغيير ميكنند
 در هر جامعه بسيار متفاوت است، يكی خاص معلم است ،يكی خاص پدر و ادب اظهار ترتيبات به عنوان مثال. ای يافت

طبيعی است اين ترتيبات در جوامع مختلف بسيار با هم تفاوت دارد، نفس . الی آخر مادر، ديگری خاص حاآم وقت و
 شليك فرضًا ، آنايش يك شكل معين اظهار ادب انعكاس سلسله مراتب و ازشهای اجتماعی است، گاه ميتوان تاريخچٌه پيد

آردن گلولٌه توپ را هم پيدا آرد اما هيچگاه نميتوان ثابت آرد چرا شليك آردن گلولٌه توپ از زدن ساز و دهل بهتر 
رواج داشته اما دليلی نيست آه يكی را بر ديگری برتری  اين دو رسم هر دو گاه جدای از هم و گاه با هم در ايران. است

آداب اجتماعی به دنبال بحث و استدالل شكل نميگيرد آه . ه مهم است وجود اين ترتيات است نه شكل معين آنهابدهد؛ آنچ
ميتوان برای توجيه اين برتری دليل . بتوان به آمك برهان منطقی شكل يكی از آنها را بر شكل ديگری برتری نهاد

 .ا يك بستگی احساسی است و بستراشيد اما اين آار در حكم توجيه منطقی يك ميراث تاريخی ي
اين منطق بر دار نبودن آداب اجتماعی، بستگی مردم را به آن بيش از اموری ميكند آه تابع بحث و استدالل است و 
استناد به آنها راه آسانی را هموار ميسازد آه هر فرهنگی را در همين جنبه هايش خالصه ميكنند تا مردم را از شناختن 

 . بر حذر دارندقدر ديگر فرهنگها
در اين نوشته مفهومی آه از آلمٌه اخالق اراده شده به آداب اجتماعی ربطی ندارد و به شناخت نيك و بد و 

بايد و نبايدهای اخالقی آارهاييست آه هر . ارزشهای جهانشمول اخالقی مربوط است آه در دل هر فرهنگی يافت ميشود
 .نه به عنوان عضو يك فرهنگ يا جامعٌه معينشخص به عنوان انسان بايد آنها را بپذيرد، 
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 فضيلت و عدالت
در زمينٌه اخالق، عدالت صفتی است آه باعث ميگردد تا شخص واجد آن در رابطٌه خويش با ديگران مانند رابطٌه 

تمايالت دو بيگانه نظر آند، بيش از حق خود نطلبد و بيش از حق ديگران ندهد؛ در قضاوت بين دو بيگانه نيز بكوشد تا 
شايد بتوان گفت آه انصاف برای اين صفت نام مناسب تری است و به . شخصی وی از مسير درست منحرفش نسازد

عدالت گاه نيز در موارد محدودتر، اما آماآان در زمينٌه اخالق، معنای پيروی . آار گرفتنش قدری از ابهام بحث ميكاهد
اين صفت را نيز ميتوان تحت نام اعتدال از ديگری . تفريط را ميدهدآلی از اصول اخالقی و نيفتادن در دام افراط و 

 .مجزا آرد
اما آنجا آه صحبت از حق اشخاص به ميان ميايد، به قول حقوقدانان رومی معنای عدالت، دادن حق هر آس به 

بی فضايل شخص در اينجا ديگر عدالت به امور بيرون از ذهن آدميزاد مربوط است و سنجش آن ربطی به ارزيا. اوست
وقتی چنين معنايی برای عدالت قائل شويم مشكل بدين صورت مطرح ميگردد آه اگر عدالت . يا اشخاص معين ندارد

 ،دادن حق هر آسی به اوست اين حق چگونه تعيين ميشود؟
 تعيين سهم هر آس از قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی به طور آل تابع نظام سياسی جامعه است و در موارد

در اين . برآنار نيست.... قضايی تابع عرف، قوانين و ترتيبات دادرسی، هيچكدام اينها از تأثيرات فرهنگی و تاريخی و
راه قديمی تر آه سابقه اش به يونان آهن ميرسد . تعيين معيار اعالی عدالت و تكيه بر آن دو صورت پيدا ميكند وضعيت

ياسی است، نظامی آه راه اجرای عدالت را هموار آند، امكانات آاهش سعی در تعيين و سپس برقراری بهترين نظام س
راه دوم آه امروز رواج بيشتر دارد و . بی عدالتی را فراهم آورد و حقوق طبيعی انسانها ی عضو جامعه را محفوظ دارد

 در مقام محك برای همگان شناخته شده تر است، سعی در تشخيص حقوق طبيعی انسان و نگارش فهرست وار آنهاست تا
عدالت برای سنجش امور مورد استفاده قرار بگيرد؛ اعالميٌه جهانشمول حقوق بشر، آه در ابتدای انقالب فرانسه نگاشته 

طبيعی است آه اين هر دو روش اساسًا به هم بسته است زيرا رعايت و حفظ حقوق . شد نمونٌه درخشان اين روش است
باشد و چه نه، فقط در نظام سياسی معينی آه عبارت است از دمكراسی ممكن طبيعی انسان چه فهرست وار عرضه شده 

 .بدون توجه به مسئلٌه نظام سياسی، صحبت از رعايت حقوق طبيعی آردن معنای درستی ندارد. است
ه متأسفانه روشی آه در روزگار ما بسيار معمول است و همه تقريبًا به نوعی به آن التفات دارند، شعار دادن است ب

طرفداری از حقوق بشر يا تقاضای رعايت آن بدون توجه به برد عظيم مفهوم حقوق طبيعی و بستگی آن به يك رژيم 
تقاضای رعايت حقوق بشر  1357تا قبل از انقالب سال . ايرانيان با مثالهای اين رفتار به خوبی آشنا هستند. سياسی معين

اين شعار طبعًا در تمام جهان بردی عظيم داشت زيرا آسی نيست آه . تیوسيله ای شده بود برای جنگيدن با استبداد سلطن
اما در آن زمان آمتر آسی به تضاد گفتارهايی آه تقاضای رعايت حقوق بشر سر . با تحقق عدالت در ملكی مخالف باشد

شعار حقوق بشر آمده فصلشان بود دقت ميكرد و بر اين نكته انگشت ميگذاشت آه در اآثر موارد تقاضاهايی آه به دنبال 
از شعار : دليل امر هم روشن بود. است و مربوط به نظام سياسی جامعه ميگردد ابدًا ربطی به سرفصل گفتار ندارد

حقوق بشر فقط برای ضربه زدن استفاده ميشد و اين سخن به دليل مقبوليت راهگشای اهدافی ديگر بود ـ اهدافی نظير 
 اسالمی آه هر آدام زاييدٌه جهان فكری ديگری بود و ابدًا ربطی به انديشٌه حقوق برقراری جامعٌه بی طبقه يا حكومت

 .طبيعی نداشت
بعد از برقراری رژيم اسالمی نيز باز حقوق بشر بيشتر مورد استفادٌه شعاری قرار گرفت، از طرف آنهايی آه نه 

اين شعار آه به نهايت ساده جلوه ميكند آشنا بودند؛ تصوير چندان دقيقی از جامعٌه دلخواه خويش داشتند و نه با تمام ابعاد 
ونيز از طرف گروهی آه آم آم از شعارهای چپگرايانٌه مارآسيستی فاصله ميگرفتند اما هنوز طلب دمكراسی را آه 

 عامل ديگری نيز. مدتهای مديد تحت عنوان مبارزه با دمكراسی بورژوآيی با آن جنگيده بودند دون شأن خويش ميدانستند
خواستن تمام حقوق بشر و نخواستن چيزی جز . به رواج شعار حقوق بشر آمك ميكرد و آن تسهيل جنت مكانی بود

حقوق بشر به افراد و گروه های مختلف فرصت ميداد تا جنبٌه سياسی اين فكر را آنار بگذارند و از اين مفهوم آه مربوط 
تفاده آنند و به اين ترتيب هم در زمينٌه سياست موضعی نه به برقراری عدالت در جامعه است چون شعاری اخالقی اس

 .چندان روشن اما همه پسند بگيرند و هم به ديگران بفهمانند آه شأنشان اجل از وارد شدن در بحثهای رايج سياسی است
 های مهم بر تمايز عدالت اخالقی از عدالت حقوقی ـ سياسی بايد تأآيد بسيار آرد زيرا اختالط اين دو يكی از گره

اين اختالط در مغرب زمين نيز سابقٌه طوالنی و رواج بسيار . فرهنگ ايرانی است، هر چند خاص اين فرهنگ نيست
دارد اما تفكيك اين دو نوع عدالت نيز بيش از هر جا در تفكر غربی انجام گرفته است و ما نيز مانند ديگران از توجه 

 .بدان ناگزيريم
 و عدالت حقوقی ـ سياسی در ايران، يا به عبارت دقيقتر چربيدن آفٌه اولی بر دومی در در هم ريختن عدالت اخالقی

بدون شك ثابت ماندن نظام سياسی اين آشور آه در طی قرنها به صورت . حقيقت زاييدٌه تعطيل فلسفٌه سياسی است
نظام سياسی، آن هم در مدتی چنين پادشاهی استبدادی اداره شده است در اين تعطيل نقش عمده داشته،زيرا تغيير نكردن 

را آه اساسش بر تعريف و مقايسه نظامهای سياسی گونه گون است به  دراز، خود به خود بحث در بارٌه فلسفٌه سياسی
بی ميلی فرمانروايان به رواج اين قبيل بحثها را نيز بايد به . رآود ميكشاند و به عبارتی علت وجودی آن را از بين ميبرد

 .مل باال اضافه آردفهرست عوا
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به اين ترتيب در ايران، مباحثی آه قاعدتًا سهم فلسفٌه سياسی است اساسًا بين دو حوزٌه فكری و ادبی تقسيم شده 
بايد اين دو را به نوعی الزم و ملزوم يكديگر شمرد . است، آه يكی به اخالق ميپردازد و ديگری به راهنمايی شاهان

يك نفر متمرآز گردد و نظامی سياسی پديد آورد آه چندان مناسب بر قراری عدالت زيرا وقتی قدرت سياسی در دست 
نيست، برای گريز از ظلم راهی جز تكيه بر فضائل شخصی صاحب قدرت باقی نميماند، زيرا در اين نظام حوزٌه امور 

 جزئی ميشود از حوزٌه آه قاعدتًا ميبايست محل مشارآت مردم برای ادارٌه جامعه باشد] le public [عمومی جامعه
به اين ترتيب فضائل اخالقی پادشاه بيش از آنكه به شخص او اطالق گردد تبديل به مقوالت . زندگانی خصوصی پادشاه

اين طرز فكر بسيط تا روزگار ما دوام آرده است و نمونه های آنرا . اساسی ارزيابی نظام ثابت سياسی مملكت ميشود
چنين . ند برای سنجيدن اوضاع سياسی ايران زحمت چندانی به خود بدهند، ميتوان يافتنزد تمام آسانی آه مايل نيست

سنجشی، اوضاع اجتماعی و سياسی را به حد صفات فردی تنزل ميدهد تا از ورای قالبهای آشنايی آه همه در زندگی 
 .روزمره با آنها سر و آار دارند، آنرا بشناسد و بسنجد

كر اهميت اخالق در تمام جنبه های زندگانی انسان و از آن جمله سياست بود ولی بايد طبعًا به هيچوجه نميتوان من
همواره بدين امر توجه داشت آه هدف غايی اخالق رساندن انسان به مرتبٌه آدميت است و هدف غايی سياست برقراری 

 .ريختن اين دو گرهی از آاری نميگشايد ؛ درهم در عين دوام واحد سياسیعدالت
وجه انحصاری به اخالق و فضائل فردی و در عين حال مسكوت گذاشتن موضوع نظام سياسی، تفكر رايج در اين ت

ترآيب از ناصر خسرو است آه [» قدر بلند نفس انسانی«رواقيان بر . ايران را بسيار به تفكر فالسفٌه رواقی شبيه ميسازد
 ]ميتوان تأثير انديشٌه رواقی را در جای جای اشعارش جست

أآيد بسيار ميكردند، افراد بشر را ، قبل از پيدايش مسيحيت، آه بعد مدعی انحصار اين فكر شد، دارای گوهری  ت
تكيه بر اخالق و اختيار و مسئوليت فردی از بزرگترين دستاوردهای . ميدانستند الهی و به همين دليل برابرشان ميشمردند
اما در اين مكتب فلسفی نيز هيچ جا صحبت از . ير بسيار نهاده استاين مكتب فكری است و تا امروز بر انديشمندان تأث

شايد همين اصل شمردن . نظام سياسی نيست، هر جا صحبت از جامعه است سخن از فرد است و فضائل اخالقی وی
ای اخالق فردی و بی توجهی به نظام سياسی جامعه بود آه باعث گرديد رواقيان قديم، در يونان باستان، به حكومته

پادشاهی بيش از دمكراسی دولت ـ شهرها تمايل نشان بدهند و رواقيان جديد، در روم باستان، اين همه در بين محتشمان 
امپراطوری نفوذ آنند و فكرشان به حدی رواج بگيرد آه تنها امپراطور فيلسوف روم، مارآوس اورليوس، خود يكی از 

 .شاهكارهای اين مكتب را بيافريند
نيان، توجه صرف به عدالت اخالقی موجب پيدايش تصويری از جامعٌه آرمانی شده است آه بر اين در بين ايرا

بهتر شدن جامعه و برقراری عدالت در آن تابع مستقيم رواج فضائل اخالقی است و بهترين : فرض نادرست استوار است
 .جامعه حاصل تجمع صاحبان اين فضائل

ت وجود تمامی مردم به يكسان از تمام رذائل پاك گردد تا جامعٌه آرمانی اما روشن است آه نميتوان انتظار داش
اين خيال . تحقق پذيرد، زيرا الزمٌه اين امر ورافتادن رذيلت و به عبارت گسترده تر رخت بربستن شر است از جهان

 دست نيافتنی خارج بر افتادن شر اگر از صورت آرمانی راهنما و بنا بر تعريف. بيش از اخالق ريشه در مذهب دارد
شود و هدف آنشهای اجتماعی قرار بگيرد ثمری جز بر پا آردن قيامت نخواهد داشت؛ چه آفار نماد شر باشند چه 

جنايتهايی آه تحت لوای بهشت ساختن بر زمين صورت گرفته . يهوديان چه بهائيان چه سرمايه داران و چه طاغوتيان
 . يكی از بارزترين نمونه های آن به اوضاع فعلی آشور خويش بنگرندايرانيان آافيست برای يافتن. بسيار است

و پذيرفتن جنبه های نامساعد موقعيت انسانی است آه پا از  طرفداران تهذيب اخالق، شايد به دليل اتكای به خرد
ياسی احتماًال زاييدٌه بی اعتنايی آنان به نظام س. حوزٌه اخالق فردی بيرون نگذاشته اند تا برای جامعه تكليف معين سازند

همين بدبينی است نسبت به امكانات آدمی و مردود شمردن آن رشته از مساعی بدی ستيز آه از حوزٌه درونی وجدان فرد 
فراتر ميرود؛ توجه به خواص آه بر خويشتنداری و تهذيب اخالق خويش قادرند و بی اعتنايی به عوامی آه در بند خور 

اما به فرض آنار گذاشتن اين داستان براندازی شر باز هم نميتوان صرفًا با اتكای به فضائل  .و خوابند نيز به همچنين
مقصود از برقرار ساختن عدالت در جامعه حل اختالفات و تعيين سهم هر آس از . اخالقی در جامعه عدالت برقرار آرد

عدالت .  و قواعد و قوانين عادالنه استالزمٌه اين امر به آار گرفتن روشها. قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی است
دليل . اخالقی آدمی را برای اين آار آماده ميكند اما در تعيين شكل و محتوای روشها و معيارهايی آه ذآر شد ناتوان است

سر و آار اخالق با فرد است نه جامعه، حوزٌه امور عمومی . اين ناتوانی بی توجهی به بعد اجتماعی زندگانی انسان است
 . آه محل شكل گيری و حل و فصل اختالفات است اصًال در اخالق جايی ندارد

اين توجه يكجانبه به فرد، گاه طرفداران تهذيب اخالق را از توجه به اين امر باز ميدارد آه هر نظام سياسی ـ 
 نوع سربلندی و نظامهای استبدادی آه جز اطاعت نمی طلبد و هر. اجتماعی به فضائل انسانی يكسان ميدان نميدهد

همانطور آه مفهوم اخالق بدون آزادی .شجاعت و استقالل رأی را سرآوب ميكند، هر چه باشد حتمًا فضيلت پرور نيست
در جايی آه آزادی نيست، نظام سياسی اجتماعی سفله پرور . معنايی ندارد، ترقی اخالقی نيز بدون آزادی ممكن نيست

 فضائل اخالقی از نبود آزادی در جامعه بيشتر آسيب ميبيند تا. اجتماع ری ازاست و جستجوی فضيلت مترادف آناره گي
آنهايی آه آزادی را مترادف بی بند و باری ميشمارند و مضر به حال اخالق، هدفی ندارند جز .  سستی آداب اجتماعیاز

 .توجيه استبداد و جامٌه اخالق پوشاندن بر زورگويی خويش
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 عدالت و مذهب

 
 .چند نكته در بارٌه تفكيك اخالق و عدالت ذآر شد بايد به مذهب پرداختحال آه اين 

اين .اول بايد به صفت جهانشمولی پرداخت آه به دنبال برخی مذاهب، خاصه مذاهب ابراهيمی بسته ميشود
قوم جهانشمول بودن مطلقًا ربطی به ارزيابی خرد ندارد، مقصود از اين صفت اينست آه مذاهب مورد بحث محدود به 

تمامی افراد بشر باز است و به عبارت دقيقتر پيروان آنها تبليغ را از اهم وظايف خويش  خاصی نيست و در آنها به روی
اين مذاهب متكی به وحی است و قبول ارزشهای آنان . ميشمرند تا به اين ترتيب همٌه بنی آدم را به دين خويش درآورند

 .تابع تعبد بی چون و چرا
مذاهب گوناگون همه دارای دستورات . يكی تداخل مذهب است و اخالق.  عدالت دو ريشه داردتداخل مذاهب و

اخالقی است، دستوراتی آه در مذاهب ابراهيمه وحی بدانها اعتبار بخشيده، پيروی از آنها را جزيی از دينداری به 
ذهب، مروج اين فكر باطل شده منضم شدن اخالق به م. حساب آورده وتخطی از آنها را مستوجب عقوبت شمرده است

بارزترين مثال اين سخن سست، صفت . آه هر آس داخل مذهب معينی، مثًال اسالم، نيست فرد بی اخالقی است
گويی تمام بشريت برای اينكه واجد صفاتی . است آه در حقيقت به عنوان مترادف بی اخالق استعمال ميشود» نامسلمان«

 بشود قرنها منتظر ظهور پيامبر اسالم مانده است و هر آس به دين اسالم در نيامده عدالت.... نظير شجاعت و سخاوت و
صورت وسيعتر اين فكر آه به همان اندازه باطل است، . بی فضيلت از دنيا رفته و از فضيلت عدالت سهمی نبرده است

جايگزين صفت نامسلمان » مذهبال«تعميم اخالق است به دين به طور عام و نه فقط يك دين معين ـ در اين حالت صفت 
يابی را به روی خود بسته است، گويی  ميشود آه ذآرش رفت و نتيجه اينكه هر آس گردن به وحی نگذاشته راه فضيلت

 .آفر و بی دينی مترادف بی بند و باری است
رش خلط رواج اين امر هم خيلی آمتر از تداخل مذهب و اخالق نيست و محو. دومی تداخل مذهب است و سياست

طبعًا اين تداخل را ميتوان در مورد مذاهبی بهتر مشاهده نمود آه دستيابی مٌومنان را به . مفاهيم گناه و جرم است
های حقوقی  آنها دستگاه رستگاری مستلزم مطابقت جميع جنبه های حيات آنان با احكام مذهبی ميدانند و گاه برای ترتيب

طلبی مذهب تنها عامل مٌوثر در ايجاد چنين وضعيتی نيست و  ت آه توسعهولی بايد توجه داش. ميريزند وسيعی پی
های حكومتی آه برای آسب اعتبار دست به دامن مذهب شده و ميشوند، در بر هم ريختن مرز  طلبی دستگاه مشروعيت

ی است آه هدف از اين آار هم تقويت روح فرمانبرداری در بين مردم. مذهب و سياست نقش عمده داشته است و دارد
بايد فرمانروايان خويش را برخوردار از تقدس به حساب بياورند و فرمانهای آنها را آمابيش برخاسته از ارادٌه الهی 

 .بشمرند
تقويت آنندٌه اين هردو تأآيد بر داوری خداوندی است آه پاداش آرده های اين جهانی هر آس را در آن جهان بدو 

لم را متعادل ميكند ـ اين خود بهانه ای است برای نمايندگانش تا آار را از اين دنيا شروع ميرهد و با اين آار ترازنامٌه عا
 .آنند

عمًال هر جا اخالق سهم سياست را غصب آرده راه مذهب را، آه هميشه داعيٌه قيمومت بر اخالق داشته، برای 
هانی از يك طرف و عدالت فردی و در هم ريختن عدالت آن جهانی و اين ج. مسلط شدن بر سياست هموار آرده است

وقتی تمام اين مفاهيم در مذهب متمرآز ميگردد تخطی . اجتماعی از طرف ديگر ثمری ندارد جز گشودن راه بيدادگری
از قوانين اخالقی وارتكاب جرائم هر دو مترادف گناه شناخته ميشود و هم سزاوار تنبيه دنيوی و هم مستحق عقوبت 

 .اخروی محسوب ميگردد
كی از بهترين مثالهای اختالط دين و اخالق وثمرات نامطلوبش را ميتوان در انقالب اسالمی ايران سراغ آرد آه ي

با اعتراض به استبداد شاهی شروع شد، با درخواست اسالمی شدن حكومت ادامه يافت و به برپايی جمهوری اسالمی 
و راه را برای تعيين چگونگی آن به دست ماليان باز حكومت آه به سرعت پراآنده گرديد  شعار اسالمی شدن. ختم شد

آنهايی آه بيش از داشتن درد دين خواستار برقراری . آرد، به مقدار زياد ثمرٌه همين يكی شمردن مذهب و اخالق بود
آه عدالت و فسادزدايی از دستگاه حكومتی بودند با انتخاب اين شعار تعيين محتوای نظام سياسی را به گروهی سپردند 

ادعاهای سياسی اسالم و چنگ .حق انحصاری داشت و برای قدرت گيری اشتهای بسيار» اسالمی«در تفسير صفت 
انداختن آن بر عدالت حقوقی ـ سياسی آه ريشه در تاريخ صدر اسالم دارد، بر آن سوءتفاهم و اين اشتها دامن ميزند ـ 

آنهايی آه ميراث وی را ازآن خود ميدانستند و . م قاضیپيامبر اسالم در زمان خود هم واضع شريعت بود هم حاآم ه
 .ميدانند در بازخواستن اين ميراث درنگ نكردند

قبل از پايان بحث در اين باب بايد اشاره ای هم به عرفان آرد آه در عين داشتن ريشٌه مذهبی گاه به عنوان رقيب 
سابقٌه قويمی آه در دل فرهنگ ايران دارد به اغتشاشی آه مذهب و جايگزين پالودٌه آن وارد ميدان ميشود و با اتكای به 

ذآرش رفت بيش از پيش دامن ميزند و ساختار فكر مذهبی را ضمن ادعای عرضٌه آااليی نو و بی عيب و با نيش زدن 
ًا جنبٌه اول از همه بايد بر اين نكته تأآيد ورزيد آه عرفان نيز مانند اخالق صرف. در همه جا ميپراآند» اهل ظاهر«به 

و  فردی دارد و چيزی آه به جامعه ندارد عنايت است، زيرا نه تنها برنامه ای آه عرضه ميكند بر محور فرد شكل گرفته
هدفش متصل ساختن وی به ذات حق است، بلكه اين جنبٌه صرفًا فردی نيز با ترك زندگی معمول اجتماعی از طرف 
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 فرق مختلف و در اطراف مرشدی آه راهنمای آنهاست ربطی به تجمع اهل طريقت در. سالك راه حق تقويت ميشود
به همين دليل استمداد از عرفان برای بهسازی . جامعٌه مدنی ندارد و از نوع گردهمايی راهبان مسيحی در ديرهاست

وانند جامعه ثمری جز آنچه آه دخالت مذهب در سياست پديد مياورد ندارد و پروردن اين خيال آار آسانی است آه نميت
 .از بينش مذهبی دل بكنند

اول اينكه در اخالق هدف و . عرفان دو وجه اشتراك با مذهب دارد آه هر دوی آنها از اخالق متمايزش ميسازد
وسيله » تزآيٌه نفس«پاداش فضيلت، نفس فضيلت است اما در عرفان ،مانند مذهب، آسب فضائل يا به عبارت دقيقتر 

گاه اخالق خرد است آه وسيلٌه شناخت فضايل است و راهنمای دستيابی به  وم اينكه تكيهد. ايست برای تقرب به ذات حق
اما در عرفان شناخت فضايل و بخت دستيابی به آنها تابع ارادٌه خداوندی است و خرد و استدالل را در اين ميدان . آنها

ب جلوتر است زيرا راه تماس بی واسطه بايد اضافه آرد آه عرفان در تحقير و تخفيف خرد هميشه از مذه. جايی نيست
 .و اشراقی با منبع دانش و نيكی اليزال را باز ميگذارد و علم لدنی را مستقيمًا جايگزين دانش استداللی و تجربی ميكند

اگر آسی سودای عدالتخواهی دارد بايد به تفكيك سه مفهومی آه ذآرشان رفت بيشترين توجه را بكند و باالخص بر 
آنجا آه صحبت از معيار اعال به . گاه باشد آه برقراری عدالت يا تابع معيار حقوق الهی است و يا حقوق طبيعیاين امر آ

ميان ميايد نميتوان محض پيروی از عادات ديرين يا جلب رضايت ديگران يا مصلحت انديشی سياسی و يا هر عامل 
ين آارها دادن تخم تناقض را در دل سخن مينشاند و ثمری تن به ا. ديگر از انتخاب سر باز زد و يا از هر چمن گلی چيد

 .جز ياوه گويی به بار نمياورد
گردن گذاشتن به حقوق الهی يعنی قبول بی چون و چرای وحی و دادن اختيارات تام به مفسران آن، يعنی پذيرفتن 

ه ای برای انسان نميگذارد جز اينكه خرد انسان برای راهبريش به زندگانی بهتر آافی نيست؛ آوری چشم خرد هم چار
 .دست گرفتن عصای تعبد

از اين ديد آدمی شناسنده . پذيرش راه حقوق طبيعی بدين معناست آه انسان محتاج قيم اين جهانی يا آن جهانی نيست
و صاحب حق است، آسی حق را به وی تفويض نكرده آه بتواند روزی پسش بگيرد؛ از اين ديد يافتن معيار اعالی 

 و به آار گرفتن آن معيار به ياری خرد و به پشتوانٌه فضايل انسانی ممكن است و منشأ حق گوهر آدميت است آه عدالت
 .نزد تمام افراد بشر موجود است

هيچ مذهبی قادر نيست اينگونه به افراد بشر بنگرد زيرا اگر آنهايی را آه داخل گروه مذهبيند با آنهايی آه خارج 
حقوق طبيعی در گير اين موانع نيست و برخورداری . ند علت وجودی خويش را نفی آرده استاين گروهند برابر بدا

 .هيچ بشری را از عدالت موآول به شرط نميكند
 

 عدالت و سياست
 

ضمن تفكيك عدالت حقوقی ـ سياسی از عدالت اخالقی و مذهبی به چند نكته اشاره شد آه بايد در اين بخش به آنها 
 :ن نكات به قرار زير استفهرست اي. پرداخت

هدف غايی سياست برقرار ساختن عدالت است؛ عدالت عبارت است از دادن حق هر آسی بدو؛ رعايت معيار 
توضيح اين امور بر اساس انديشٌه ژان . جهانشمول عدالت تابع برپايی بهترين نظام سياسی است و اين نظام دمكراسی

، استاد و دوست نگارنده، آه يكی از  [Jean Baechler, Démocraties, Paris, Calmann-Lévy, 1985]بشلر
 .نظريه پردازان طراز اول دمكراسی در قرن اخير است انجام خواهد گرفت

پرداختن به صلح و امنيت آه هدف خارجی سياست است به تناسب موضوع اين نوشته آه مربوط به عدالت است و 
 در اين باب فقط بايد به اين مسئله اشاره آرد آه اين هر دو به هم بسته هدف داخلی سياست را شامل ميشود جنبی است و

 .است و دوام آردن واحد سياسی در برابر هجوم خارجی شرط اجتناب ناپذير برقراری نظام مطلوب سياسی است
ا آيست تعريف عرضه شده از عدالت از حقوق رومی اخذ شده است و قاعدتًا نبايد در پذيرش آن اشكالی باشد، زير

هيچ منافات » تمام آدميان دارای حقوق برابرند«آه بگويد نبايد حق هر آسی را بدو داد؟ در بارٌه آ ن بايد گفت آه با اصل 
برابری حقوق آدميان مربوط به حقوق طبيعی است نه حقی آه فی المثل هر آدام بر يك خانٌه معين يا بر منصبی . ندارد

حقوق طبيعی حق برخورداری يكسان آنهاست از عدالت، اما عدالت به معنای دادن حق برابری انسانها در . معين دارند
حق هر آس را : در حقيقت مشكل اصلی نيز همينجا زاده ميشود. هر آس بدو مثالهای معين و مشخص را شامل ميشود

ل برشمردن خصايص چگونه ميتوان تعيين آرد آه به معيار جهانشمول عدالت هر چه نزديكتر باشد؟ پاسخ بدين سؤا
دمكراسی است و نشان دادن اينكه چرا در دمكراسی قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی عادالنه تر از ديگر نظامها تقسيم 

 .ميگردد و به همين دليل حقوق طبيعی انسان محفوظ تر ميماند
ست قدرت است تمايز از آنجا آه مفهوم اساسی سيا. نخست بايد از نوع فرمانبری موجود در دمكراسی صحبت آرد

نظامهای مختلف سياسی به تناسب نوع رابطٌه قدرت و طبعًا رابطٌه فرمانبری و فرمانبرداری آه در دل آنهاست صورت 
 .ميگيرد

يكی . فرمانبرداری آًال بر سه اساس صورت ميگيرد. قدرت عبارت است از تنش دو ارادٌه فرمانده و فرمانبردار
 همگان آشناست، در اين وضع فرمانبردار به دليل ترس از مجازات تن به اطاعت ميدهد و زور آه بسيار ابتدايی و برای
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دوم اعتبار معنوی، در اين موقعيت . آنچه را فرمانده ميخواهد انجام ميدهد تا از عواقب زورمندی طرف مقابل برهد
ينده و يا صاحب آنها ميشمرد و نافرمانی اطاعت فرمانبر زاييدٌه اعتقاد وی به ارزش يا ارزشهايی است آه فرمانده را نما

سوم ارزيابی، اينجا فرمانبرداری برخاسته از . را توهين به اين ارزشها و احيانًا مايٌه دور افتادن خويش از آنها ميداند
 .سنجش عقالنی ثمرات اطاعت است و جزای نافرمانی محروم ماندن از اين ثمرات

 رابطٌه قدرت در ميدان تجربيات تاريخی مشكل است و هر نظام سياسی طبعًا پيدا آردن شكل خالص اين سه نوع
اما در هر مورد يكی از اين سه نوع رابطه به دو ديگر ميچربد و به چهرٌه نظام مورد بحث . آميخته ای از اين هر سه

ا ميتوان نزد به طور مثال در تاريخ ايران و در افسانه های تاريخی اين آشور مصداق نمونٌه اول ر. شكل ميدهد
روشن است آه پادشاهان جبار هم از اعتبار معنوی مقام . فرمانروايانی سراغ آرد آه از آنها به نام جبار ياد ميشود

پادشاهی سود ميبرده اند و هم احتماًال در نظر رعايا بودشان ـ ال اقل به خاطر جلوگيری از غلبٌه اقوام خارجی و هرج و 
احوال قدرت آنان بيش از هر چيز متكی به زور بوده   نبودشان بهتر بوده است؛ اما با اينمرج ناشی از نبود حكومتـ از

مثال ملموس تر و مناسب تری » پادشاهان جبار«شايد بتوان گفت آه خداساالری فعلی ايران به تناسب حكايت . است
 .برای حكومت زور است

به اعتبار معنوی باز ميتوان در ايران معاصر سراغ يكی از بهترين مثالهای تاريخ جهانی را برای اطاعت متكی 
در طی انقالبی آه به برقراری حكومت اسالمی در ايران انجاميد، خمينی آه بيشتر مدت را در ايران حضور . آرد

. نداشت، فرامينی برای ساقط آردن حكومت وقت و پيشبرد انقالب صادر آرد آه بسياری مردم به جان و دل پذيرفتند
ن پذيرش بيش از هر چيز نفوذ معنوی خمينی بود بر مردمی آه وی را صاحب اخالق و اوصاف حميده و بعضًا دليل اي

اما هر چند اين نفوذ دليل اصلی . برگزيده ای الهی ميشمردند و به همين دليل در اطاعت از وی بر يكديگر پيشی ميجستند
 ميشد هسته ای نيز از اطاعت مبتنی بر زور و مبتنی بر فرمانبری بسياری از خمينی شده بود، در اين رابطٌه اطاعت

اولی به اين دليل آه طرفداران خمينی هر روز بيشتر ميشدند و در ابراز خشونت، چه لفظی و . ارزيابی منطقی پيدا آرد
ه بر هم دومی به اين جهت آه فرمانبران پيش خود حساب آرده بودند آه خمينی قادر ب. چه عملی، از روز قبل بی باآتر

ريختن دستگاه استبداد سلطنتی است و به دليل فضايلی آه دارد و به قرينٌه برخی وعده هايش، بنيانگذار حكومتی خواهد 
گذشت زمان فقط بر نيمی از اين ارزيابی صحه گذاشت و قدرتی آه با نفوذ معنوی شكل . بود بر اساس اخالق و آزادی

 . تحول يافتگرفته بود به سرعت در جهت اتكای بر زور
برای شكل سوم رابطٌه قدرت تنها نمونه های ناقصی آه ميتوان در ايران معاصر يافت دو دورٌه صدر مشروطيت و 

اين دو دوره بيش از هر چيز عصر رواج آزادی و گام برداشتن در راه . فاصلٌه سقوط رضا شاه تا سقوط مصدق است
 سياست جهانی و از همه مهمتر چند دستگی نخبگان مملكت در باب دمكراسی بود آه به داليل مختلف از جمله تأثيرات

به هرحال در اين مورد . اهداف سياسی و گردن نگذاشتن بخش بزرگی از آنان به الزامات دمكراسی به شكست انجاميد
 نكته انگشت نيز ميتوان با اشارٌه به دمكراسيهای غربی آه در جهان ما از همه صاحب سابقه تر به شمار ميايند بر اين

گذاشت آه در اين نظامها اطاعت مردم از حكومت در وهلٌه اول زاييدٌه ارزيابی عقالنی است اما منحصر به آن نيست، 
زيرا اعتبار معنوی قانون و نهادهای اساسی سياسی و نيز ترس از زور حكومت آه متخلفان را مجازات مينمايد در اين 

 .اطاعت نقش دارد
 

 عدالت در دمكراسی
 در هر نظام سياسی قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی آه خواسته های نادر محسوب است و طالبان بيشمار دارد 
به طريقی خاص تقسيم ميگردد و همانطور آه اشاره شد دمكراسی تنها نظامی است آه اين خواسته ها را به 

بايد در وصف اين . با بيعدالتی آمتر تقسيم ميكندترين ترتيب، يا اگر بخواهيم واقعبينی بيشتری به خرج بدهيم،  عادالنه
 .نظام از تقسيم قدرت شروع آرد آه شيوٌه تقسيمش از همه مهمتر است

از ديدگاه دمكراسی فرد منشأ قدرت سياسی است، اما از آنجا آه در دمكراسيهای مدرن، بر خالف گروه های بسيار 
 آارهای جامعه نظارت آند بايد قدرت را به افرادی معين سپرد تا آوچك انسانی، هر شخص نميتواند در آن واحد به همٌه

به حفظ صلح در خارج و برقراری عدالت در داخل واحد سياسی آه مجازات قانون شكنان را نيز شامل ميشود نظارت 
 محدود است طبعًا از آنجا آه قدرت متعلق به افراد عضو جامعه است نه منبع ديگر، واگذاری آن در زمان و مكان. آنند

. هرگاه تفويض قدرت از يكی از اين سه شرط عاری شود عمر دمكراسی عمًال به پايان ميايد. و خودش باز پس گرفتنی
آاردانی تنها معيار . در دمكراسی معيار واگذاری قدرت آاردانی آسی است آه ديگران قدرت را به وی واميگذارند

يد آسمانی و رسالت تاريخی و مسائلی از اين قبيل ندارد، تشخيص عقالنی واگذاری قدرت است و هيچ ربطی به تأي
دهندگان آاردانی نيز فقط و فقط اعضای جامعه هستند آه بنا به اين تشخيص رسيدگی به مسائلی را آه ذآرش رفت و 

 .منافع مشترك اعضای جامعه محسوب ميگردد، به افراد معين واميگذارند و از اين افراد اطاعت ميكنند
 .همٌه شهروندان مربوط است ه آه به اين منافع مشترك مربوط ميشود عمومی است بدين معنا آه بهآنچ
ای آه از ثروت يا اعتبار اجتماعی نصيب هر آس ميگردد به حوزٌه منافع خصوصی افراد مربوط است و از  بهره

جلوگيری از آاربرد زور و حيله فراهم آوردن شرايط عدالت در اين مورد . ورای عرضه و تقاضای آزاد معين ميشود
 .در اينجا بايد بر چند نكته تأآيد آرد. است تا نه چيزی به آسی تحميل شود و نه آالهی به سر آسی برود
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اول مشخص بودن دو حوزٌه امور خصوصی وعمومی، به معنايی آه در ترآيبات حقوق خصوصی و حقوق 
ا نظامی است آه اين دو حوزه را مشخصًا از هم تفكيك ميكند و دمكراسی تنه. عمومی به آار ميرود، در دمكراسی است

نظامهای استبدادی، همانطور آه قدری باالتر در مورد اخالق و نقش . جلوی در هم ريختنشان را تا حد امكان ميگيرد
ی مربوط به آنچه در دمكراس. فضايل اخالقی پادشاه در بهبود نظام سياسی اشاره گرديد، اين دو را از هم جدا نميكند

تصوير . تحقق منافع مشترك و عموم شهروندان است، در نظامهای استبدادی جزئی است از منافع خصوصی فرمانروا
در اين وضعيت، فرمانروا .  منافع استٌسنتی پادشاهی آه بر رعيت پدری مينمايد زاييدٌه همين درهم ريختگی دو حوزه 

حب آن است و در قلمرو خويش همانگونه دخل و تصرف ميكند آه در امالك نه فقط اداره آنندٌه آشور، بلكه به نوعی صا
نظامهای خداساالرانه مانند حكومت فعلی ايران نيز، به شكل ديگری تمايز اين دو حوزه را نفی ميكند؛ اين قبيل . خويش

ز آنجا آه بر حوزٌه اعمال حكومتها سرچشمٌه تمام حقوق را ارادٌه الهی ميشمرد و به نام خدا بر زمين فرمان ميراند، ا
ارادٌه خدا حدی متصور نيست تفكيك امور خصوصی و عمومی از اين ديد به آلی بی معنا ميشود و دامنٌه اختيارات 

 . بی مرز ميگرددنظرًاحكومتی نير 
بت از صح. اين آلمه در عرف گفتاری و نوشتاری ايرانيان بار بسيار منفی گرفته است. نكتٌه دوم مسئلٌه منافع است

منفعت جويی شخصی آردن يا به وی نسبت دفاع از منافع شخصی دادن مترادف فرستادن وی است به اسفل الدرآات 
ريشٌه اين اآراه را بايد قبل از هر چيز در آن . جامعه، گويی در عالم آاری پست تر از توجه به منافع شخصی نيست

اين فكر نيز . يشمارد و دنيا دوستی را حجاب رستگاری ميداندبينش مذهبی ـ عرفانی جست آه آخرت را بر دنيا مرجح م
مانند بسياری افكار ديگر آه در فرهنگ ايران ريشٌه آهن دارد، گويی به مدد تناسخ، در عصر جديد هم در قالبهای نوين 

شٌه جديد آه يكبار به دست برخی پيروان اندي. و زمانه پسند حلول آرده است و بازار آهن خويش را رواج نو بخشيده
منافع خصوصی را برابر منافع عمومی، نه منافع مشترك، نهادند تا اولی را بی مقدار و دومی را صاحب اعتبار آنند؛ 
آسی هم از آنان نپرسيد آه اين منافع عمومی را چه آسی بايد تعيين آند و محتوای آن چيست آه به منافع خصوصی هيچ 

فداران مارآسيسم رسيد آه باز منافع خصوصی را مردود شمردند تا منافع جامعه بعد از آنها هم نوبت طر. ربطی ندارد
البته گروه دوم مدعی بود آه جواز اين تعيين منافع را . را آه قرار بود حزب پيشتاز پرولتاريا تعيين آند بر جايش بنشانند

بی در آمد و تكليف منافع خصوصی تاريخ برای حزب مزبور صادر آرده است، ولی مهر اين جواز هم بعد از مدتی تقل
امروز هم آه دوباره نوبت از گور بيرون آشيدن صورت سنتی اين فكر است باز مناديان مذهبی دوره افتاده . روشن نشد

در اين باب فقط بايد گفت اگر . اند تا همه را به گسستن عاليق مادی تشويق آنند و در اين ميان بار خود را بهتر ببندند
نداشت مختصری عالقه به دنيا در بهتر را گرفت در دنيا زندگی آند و قصد شتافتن فوری به سرای باقی آسی تصميم 

 .آردن زندگانيش بی تأثير نخواهد بود و حق مسلم اوست آه از منافع خود دفاع آند
. مل ميگرددمنافع در اين نوشته به معنای بسيار گسترده به آار رفته و هم امور مادی و هم امور معنوی را شا

مقصود از منافع خصوصی مجموعٌه هدفهايی است آه هر آس در زندگی بر ميگزيند و ترتيبی آه بين آنها برقرار 
در اين مجموعه هم ارتزاق روزانه جای دارد هم عاليق هنری هم هدفهای شغلی وهم گرايشهای سياسی و هم . مينمايد

 منافع خصوصی معينی را برگزيند يا بين آنها سلسله مراتبی برقرار دمكراسی هيچكس را وادار نميكند. اعتقادات مذهبی
مرز پی گرفتن منافع خصوصی اجتناب از خشونت و حيله گری است و رعايت اين . سازد آه حكومت تعيين آرده است

. اصل جزو امور عمومی است و منافع مشترك؛ خارج آن هر چه شد به افراد صاحب منافع مربوط است نه به ديگری
طبعًا اينكه در فالن مملكت فالن خوانندٌه مردمی از يك استاد معتبر دانشگاه درآمد بيشتر دارد يا طرفداران بهمان 

اما چند و چون ثروت و درآمد . فوتباليست مشهور از بهمان نويسندٌه چيره دست پر شمارترند، مطبوع طبع همه نيست
 و تقاضای آزاد صورت گرفته است و آسی در اين ميان ديگری را يكی بر اساس عرضه يكی و اعتبار اجتماعی اين آن

تمايالت مردم در زندگی يكسان نيست و هر آس از نظر سياسی آزاد است تا . مجبور به پذيرفتن انتخابهايش نكرده است
 .دنبال منافع خصوصی خود برود

ورد آنها هميشه مطلوب همه نيست، نكتٌه ديگری آه بايد در مورد منافع خصوصی تذآر داد اينست آه حاصل برخ
اما خرسندی از عدالت جداست و . گاه اقليت و گاه اآثريت صاحبان منافع از نتيجٌه برخورد آزاد آنها خرسند نيستند

اين ناخرسنديها گاه بهانه به دست اين و آن ميدهد تا از دمكراسی . نميتوان ناخرسندی را دليل بی عدالتی به حساب آورد
معمولترين روش برای شوراندن مردم دست زدن به دامان نظريٌه توطئه . د و ناخرسندان را بر آن بشورانندانتقاد آنن

است آه به هر تنگ ذهنی ميدان ميدهد تا مسائل پيچيدٌه اجتماعی را در قالب يك آنش فردی ساده بريزد و اين تحليل پوچ 
اين قبيل گفتارها هميشه بر .  يا حوصلٌه نقدش بی بهره اند بقبوالندرا به آسانی آه دليلی برای پذيرفتنش دارند و از قابليت

چينی موفق بدين آار  اين فرض استوار است آه هر آس از داد و ستد آزاد مادی و معنوی بيشتر بهره برده با اسباب
 .گرديده و توانسته حاصل برخورد منافع را به نفع خود منحرف آند

پذيرش . ٌه خارج شدن از دمكراسی است و ثمرش ناخرسنديهای هر چه بيشتررفتن به دنبال اين شعارها مقدم
دمكراسی در حكم پذيرفتن نظامی است آه در آن بی عدالتی به حد اقل ميرسد و ناخرسنديها آاهش مييابد، نظامی آه آنًا 

هر آس به . ليل عقالنیعدالت مطلق را برقرار سازد و خشنودی همگان را فراهم آورد زاييدٌه خيالپردازی است نه تح
خيال برقراری چنين جامعه ای و به قصد آوتاه آردن دست توطئه گران وسايل تعطيل دمكراسی را فراهم آورد دير يا 
زود خواهد ديد آه به سودای از بين بردن توطئه ای خيالی اسباب تحقق توطئه ای واقعی را فراهم آورده است و نظامی 
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را به تمام داد و ستدهای مادی و معنوی تحميل   به عده ای فرصت ميدهد ارادٌه شخصيشانرا روی آار آورده آه واقعًا
 .آنند و به منافع خصوصيشان جامٌه مصلحت عمومی بپوشانند

قبل از به آخر رساندن بحث بايد راجع به يك برداشت عاميانه از دمكراسی آه نه فقط در ايران بلكه در تمامی عالم 
 تأآيد بر يكی از جنبه های ٌاين برداشت اآثرًا بر پايه . ا حدود و ثغور اين نظام بهتر روشن شودرايج است سخن گفت ت

 .و از قلم انداختن باقی جنبه های آن شكل ميگيرد دمكراسی
در : معمولترين تصوير دمكراسی آه بدون شك خوانندگان اين نوشته نيز بارها بدان برخورده اند از اين قرار است

اين تصوير در وهلٌه اول بسيار . زادی آامل عقايد حكمفرماست و تصميمات با رأی اآثريت گرفته ميشوددمكراسی آ
 .روشن و ظاهرالصالح مينمايد اما بايد نقاط ضعف آن را برشمرد

عقايد هر فرد بخشی از منافع خصوصی اوست و تا . اول اينكه آزادی عقايد مطلقًا به معنای هم ارز بودن آنها نيست
تی آسی در صدد تحميل عقايد خويش به ديگران برنيامده است نميتوان وی را به دليل داشتن عقيده ای خاص يا ابراز وق

فی . اما نبايد فراموش آرد آه محك زدن عقايد مختلف در هر زمينه آار صاحبنظران آن رشته است. آن مجازات آرد
 همه جا ادعا آند سبكش از سبك سعدی برتر آزاد استی نوشت المثل در زمينٌه هنر هر آس آه به يادگار خطی به دلتنگ

ادب و هنر مربوط است نه  وقدرش از قدر بيهقی بيشتر است، اما طبيعی است آه قضاوت در اين زمينه به صاحبنظران
 آنها آزاد ابراز عقيده در بارٌه. ديگر زمينه های زندگی بشر نيز از اين قانون مستثنی نيست. به رأی مردم و نه به دولت

 .است اما سنجش عقايد مختلف آار صاحبان صالحيت است و بس
حوزٌه امور عمومی محل حل و فصل اختالفات و محفوظ نگاه داشتن استقالل هر يك از رشته های زندگانی بشر 

 .است.... نظير علم، هنر، مذهب، اقتصاد و
رفداری سلطنت استبدادی گرفته تا خداساالری همه در زمنٌه سياست نيز به همچنين، ابراز هر نوع عقيده ای از ط

آزاد است، اما هر نوع اقدام به برقراری آنها و خروج از دمكراسی چه به ضرب آودتا انجام بگيرد و چه به پشتوانٌه 
رأی اآثريت مردود است و مبارزه با آن وظيفٌه همه؛ چون در سياست نيز درست و نادرست معنی دارد و دفاع از 

 انگشت افرادبه عنوان مثال اگر . آه بيشترين عدالت و آزادی را برای همه تضمين ميكند وظيفٌه همه استنظامی 
با برقراری جمهوری اسالمی در ايران مخالفت آردند هنوز اينهمه صاحب  1357شماری آه در هفته های آخر انقالب 

ردم مخالفت آرده اند، گردنكشی در برابر ارادٌه آبرو و اعتبارند به اين دليل نيست آه با خواست توده های عظيم م
اآثريت به خودی خود مايٌه اعتبار نيست؛ اعتبار آنها زاييدٌه دفاع از ارزشهای واالی دمكراسی و به عبارت گسترده تر 

 داده زاييدٌه پشتيبانی آنهاست از حقيقت در زمينٌه سياست، حقيقتی آه به مرور روشن شد بهتر از اآثريت مردم تشخيصش
 .اند

شكی نيست آه در دمكراسی تصميمات با رأی اآثريت گرفته . نكتٌه دوم درست مربوط به همين رأی اآثريت است
ميشود، اما نبايد فراموش آرد آه در اين نظام، يا به عبارت دقيقتر خصوصْا در اين نظام، اآثريت نه حق دارد در هر 

مرز مشخص رأی اآثريت حقوق طبيعی اقليت است و پا فرا گذاشتن . دزمينه ای رأی صادر آند و نه هر رأيی صادر آن
٪ آراء پشتوانه داشته باشد، خارج شدن از مسير عدالت و بيرون رفتن از 99٪، 51از اين مرز حتی اگر به جای 

هن افراد آم تصور اينكه در دمكراسی تمام حقوق افراد به تناسب ميزان رأی آنها تغيير ميكند برازندٌه ذ. دمكراسی است
 .گويی است آردن ياوه» نيم در صديها«در دمكراسی صحبت از . شعور است

 
 آنچه خود داشت؟

ما خود همه چيز داشته ايم و بهتر از همه اش را «اين است آه  يكی از ادعاهايی آه هميشه در ايران رواج داشته
فورًا عده ای به ميدان ميجهند تا به همه نويد بدهند به اين ترتيب هر وقت چيز خوبی نزد ديگران سراغ شد » هم داشته ايم

هر گاه اين مدافعان . ديگران آن را از ايرانيان اقتباس آرده اند و جای نگرانی نيست زيرا ناموس ملی محفوظ است
وابق ديگران را به رويشان نياورند فقط به يافتن س»اقتباس«مفاخر ملی بخواهند خيلی از خود بزرگواری نشان بدهند و 

اين . مغشوش اآتفا ميكنند تا هر چه ايرانيان از ديگر مردمان فرا ميگيرند به حساب احيای مفاخر مزبور گذاشته شود
چهره است، برخی در تاريخ پيش از  ترتيب سنت گرايی نيز مانند بسياری ديگر از رويكردهای تاريخی ايرانيان دو

ن هست از نو در دستگاه هخامنشيان و اشكانيان آشف ميكنند و بعضی اسالم دنبالش ميگردند و هر چه آه روی آرٌه زمي
زمين  ديگر تاريخ مملكت را در اسالم خالصه ميكنند و اين مذهب را منبع فياض تمام مكاتب فكری و سياسی روی

ودند چگونه ظرف چند دهٌه گذشته اين شيوٌه دوم در ايران رواجی بيش از روش اول يافته بود و همگان شاهد ب. ميشمرند
 .هر آس از دل قرآن و سنت و تاريخ آنچه آه خواست بيرون آشيد

تمايل پيدا آردن سابقٌه ايرانی دمكراسی نزد بسياری موجود است و صاحبان اين تمايل بر آن جنبه هايی از فرهنگ 
جز همينها نيست و ملی آه با دمكراسی مطابقت دارد انگشت ميگذارند و از اين تطابق نتيجه ميگيرند آه دمكراسی 

به عنوان مثال مدارای عرفانی و مهستان اشكانی و . ميتوان با تقويت اين جنبه های فرهنگ در ايران برقرارش ساخت
امر به مشورت قرآنی همه به نوبت و گاه همزمان هستٌه اصلی دمكراسی شمرده شده تا ايرانيان را از اجناس وارداتی 

های مختلف زندگی مدارا نشان داد، يا اگر خواست   زندگی نسبت به عقايد و شيوهطبعًا اگر آسی در. بی نياز سازد
اختالفات را به طور مسالمت آميز حل آند، ويا در تصميمات اعتقاد به مشورت و جلب موافقت ديگران داشت، لزومی 
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 مغرب زمين اطالع داشته نيندارد از او بپرسند چرا به اين آارها مبادرت ورزيده و از اصول فلسفٌه سياسی آهن و نو
های عادات و  اما در عين حال بايد به همه هشدار داد آه هر آدام اين پاره. است يا نه ـ رفتار درست بازخواست ندارد

فرهنگ قومی از يك دستگاه فكری و نظام ارزشی معين استخراج گرديده و آنها را نسنجيده مترادف دمكراسی دانستن در 
 .طاس لغزندٌه گفتارهايی است آه اصولشان با اصول دمكراسی مدرن در تضاد استحكم قدم گذاشتن به 

بهترين نمونٌه اين بازی سبكسرانه با مفاهيم، دآانهای رنگ و وارنگی بود آه ظرف دو دهٌه قبل از انقالب در 
 گشت از نوع گوشه و آنار بازار فكری ايران تأسيس گرديد و در هر آدام نوعی از اسالم به خواستاران عرضه

دمكراتيك آن گرفته تا آمونيستی سفت و سختش و جالب اينكه اآثريت عرضه آنندگان اجناس مذآور هيچكدام مقام و 
اما قبول برخی از فرضهای اين .  اقدام به اسالم پراآنی آرده بودند»آخوند مجاز«منزلت مذهبی نداشتند و در نقش 

دام آنها نبود، دست و دهان آنها را در مقابل روحانيان آه هم از ديد منطق دستگاه فقهی ـ آالمی آه اختيارش دست هيچك
به پشتوانٌه سنت صاحب اختياران واقعی اسالم بودند، بست و هنگامی آه پای تفسير مجاز قرآن و سنت و حديث و  و هم

يان سنتی اش درك آرده اند، از تكيه به اجتهاد به ميدان آمد همٌه آنها را آه مدعی بودند حقيقت اسالم را بهتر از حام
 .بازی خارج ساخت

تكيه به شعار اسالم، مسلط آردن وحی است بر خرد و اتكای صرف به مدارای عرفانی مساوی بيرون راندن خرد 
اگر آسی به اين . است از حوزٌه امور دنيوی و دينی، در آوردن تقليد مهستان هم مستلزم برقراری حكومت اشراف است

اش به اين شعارها بی   باشد سخن راندنش در باب دمكراسی بيجاست و اگر طرفدار دمكراسی است تكيهروشها معتقد
 .مورد

وجود برخی از اعتقادات آه زندگی مردم را در دمكراسی نوين تسهيل ميكند در برقراری چنين نظامی مؤثر است 
بايد ارزش عملی و نظری اينها را از هم جدا . ندارداما تئوری بافی و وصله آردن آنها به مفاهيم دمكراتيك آخر و عاقبت 

 .ساخت و به جای دلخوشی دادن به مردم، در راه روشن آردن مبانی نظام سياسی مطلوب آنان آوشيد
اينكه مبانی نظری دمكراسی در مغرب زمين شكل گرفته است از اعتبار آن در ديگر نقاط عالم نميكاهد زيرا 

برگزيدن اين ارزشها در . تبع دمكراسی جهانشمول است و در همه جا و همه زمان معتبرارزشهای اساسی عدالت و به 
زيرا ارجمندترين بخشهای هر . حكم واگذاشتن فرهنگ ملی نيست بلكه در حكم تكيه به پر ارجترين بخشهای آنست

نگ ايران، خاصه در فی المثل آن اجزايی از فره. فرهنگ آنهاييست آه مرز نميشناسد و نزد هر بشری گرامی است
زمينٌه شعر و ادب، آه مايٌه تفاخر و اعتبار ايرانيان در جهان است، به اين دليل خواستار پيدا نكرده آه مسائل صرفًا 
ايرانی و خاص ايران را مطرح ميكند بل از اين جهت مايٌه سربلندی شده آه زيبايی قالب آن و عمق محتوايش ميتواند هر 

فرهنگ خويش را واالترين معيار سنجش دانستن خام انديشی است، فارغ بودن از بشريت . اردبشری را به تحسين واد
 .است و دور افتادن از مرتبٌه آدميت

طرفداران نظامهای سياسی غير دمكراتيك نظير استبداد شاهی و خداساالری نيز فقط بخشی از فرهنگ ملی را 
. ه جا ندا سر ميدهند آه تمامی فرهنگ قومی را زنده نگهداشته اندبرميگزينند، اما نه بهترين آن را، ولی در عوض هم

دمكراسی را از آنها ممتاز ميسازد نفس انتخاب ارزشها نيست بلكه برد وسيعتر و اعتبار بيشتر آن مشی طرفداران آنچه 
صلح ميداند، ميتوان آن از آنجا آه بينش زايندٌه دمكراسی تمامی افراد بشر را اليق برخورداری يكسان از عدالت و . است

طبيعی نه بدين معنا آه مثل قارچ همه جا ميرويد، بل به اين دليل آه متعلق به . را نظام سياسی طبيعی نوع بشر خواند
تمامی نوع بشر است و افراد بشر طبيعتًا مايل به برخورداری از دستاوردهای آن هستند، مايلند منافع و اهداف و عقايد و 

طبيعی به اين دليل آه به امكانات مثبت طبيعت . منيت و رفاه و آزادی خويش را در پناه آن حفظ آنندحقوق و مذهب و ا
بشری آه بالقوه است، امكان به فعل آمدن ميدهد و به اين جهت آه حقوق طبيعی افراد را بيش از هر نظام ديگری 

 .محفوظ ميدارد
معجزه در آن دستگاه فكری آه دمكراسی وجه سياسی ـ دمكراسی در هيچ آجا معجزه نكرده است و اصًال مفهوم 

اجتماعی آن است جايی ندارد، اما خرد و آزادی در اين نظام است آه قدر ميبيند و راهگشای ترقی افراد و رسيدن آنها به 
 .مرتبٌه واالی آدميت ميگردد

 
 سياست و مذهب

 
ومی و خصوصی از هم، يكی از شرايط اساسی در فصل قبل به اين نكته اشاره شد آه جدايی دو حوزٌه امور عم

طبعًا الزمٌه اين امر جدايی دين و . پيدايش دمكراسی است و اعتقادات مذهبی هر آس جزئی از منافع خصوصی اوست
. جدايی مزبور چند نتيجه به دنبال مياورد آه اهم آنها آزادی مذهبی است. دولت است آه شرط دمكراسی محسوب ميشود

ًا رهبران مذاهب مختلف بايد قواعد دمكراسی را بپذيرند و قبول آنند آه تنها وظيفٌه دولت در قبال آنها پيروان و خصوص
در دمكراسی پشتيبانی دولت از يك مذهب معين همانقدر بيجاست آه برقراری . ،حمايتشان از تعرض ديگران است و بس
آامًال آزاد است هر دينی را آه خواست انتخاب آند، يا در اين وضع هر آس . نظام تك حزبی يا تعيين سبك آار هنرمندان

زيرا در دمكراسی عضويت در هر . اصًال هيچ دينی را انتخاب نكند و به تبع از هر دينی خارج شود و به هر دينی درآيد
گروه مشروط به قبول شرطهايی است آه اعضای گروه بر رعايتشان نظارت دارند، اما خروج از هر گروهی آزاد 
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اديان مختلف نيز از اين امر مستثنی نيست و تخطی اعضايشان از اصل باال مرادف قانون شكنی است و در هر . تاس
 .دمكراسی اليق اين نام قابل تعقيب و مجازات

تمام آنچه ذآر شد ضمانتهايی است آه آزادی مذهبی را محفوظ ميدارد زيرا استقالل مذاهب مختلف را در برابر 
روشن است جای گرفتن مذهب در زمرٌه امور خصوصی به مذاق متعصبانی آه خود . ولت حفظ ميكنديكديگر و برابر د

را مالك بالمنازع حقيقت ميدانند چندان خوش نميايد زيرا اين اشخاص با اتكای به بينش مذهبی، همواره از وحی و منابع 
موجه ميشمارند تا » امر خير«ه پيشبرد اصلی مذهب تفسيری دلخواه خود عرضه ميدارند و آاربرد خشونت را در را

احتراز از بحث و استدالل . بتوانند همگان را خواه و ناخواه مجبور به انتخاب راهی بكنند آه صراط مستقيمش ميدانند
 .نيز مالزم رفتار آنهاست زيرا داد و ستد آزاد فكری زايندٌه شك است و آشندٌه ايمان

امعه از يك طرف، ونيز سستی گرفتن بينش مذهبی و شكستن انحصارش پس رفتن مذهب از حوزٌه امور عمومی ج
صرف تعدد مذاهب، در صورت پيدايش . در توضيح امور و تعيين وظايف آدمی از طرف ديگر، دو پديدٌه مجزاست

شرايط اجتماعی و سياسی مناسب، پس رفتن عقايد مذهبی را به حوزٌه امور خصوصی ايجاب ميكند و جدايی دين و 
 بسته به ساقط شدن بينش مذهبی و پيدايش جهان بينی نوی نيست، اما در عوض، شكستن انحصار بينش مذهبی بنا دولت

 .بر تعريف مستلزم رواج گرفتن بينش ديگری است آه بتواند پسش براند و جايش را بگيرد
تا آخر قرن سيزدهم اروپا از قرن هشتم  .فرايند جدا شدن دين و دولت پس از قرون وسطی در اروپا واقع گشت

 ]surnaturel [در اين نظام، فلسفه در آالم تحليل رفته بود، طبيعت و امور ماورای طبيعی. صحنٌه خداساالری بود
اما ظرف اين پنج قرن، خداساالری شكل ثابتی نداشت زيرا درهم . مرزی نداشت، سياست و مذهب نيز به هم آميخته بود

تا آخر قرن يازدهم تفوق ازآن سلطنت بود و پس از آن دور .  را در دل آن نشانده بودريختگی دين و دولت تخم بی تعادلی
به همين دليل مورخان بخش اول اين دوران را خداساالری شاهی و بخش دوم آن را خداساالری پاپی . به دست پاپها افتاد

 .]Jean-François Lemarignier, La France Médiévale, Paris, A. Colin, 1970 [ناميده اند
در فرانسه صورت ] Carolingiens[برقراری خداساالری شاهی همزمان با روی آار آمدن سلسلٌه آارولنژی 

اتكای شارلمانی بنيانگذار . آه سعی آرد تا دوباره امپراطوری روم غربی را در اروپا برقرار سازد گرفت، سلسله ای
 و مذهب را تشديد نمود؛ وی از آنجا آه سلطنت را از چنگ سلسلٌه آارولنژی به مشروعيت مذهبی، اختالط سياست

سلسلٌه قبلی در آورده بود از مشروعيت ارثی بهره نداشت و ناچار بود برای اثبات حقانيت خويش وسيلٌه جديدی بجويد، 
 .به همين دليل در پی استفاده از مذهب و جلب همراهی شخص پاپ رفت

 ها مشروعيت ميبخشيد يكشبه پرداخته نشد و هر چند ريشه های آن به گفتار تئوريكی آه به سلطنت آارولنژين
] Louis le Pieux[ا ميرسيد شكل گيری آامل آن تا زمان لويی پارس] St Augustin[عقايد سياسی اگوستن قديس 

 داود، داشت آه از اين ديدگاه پادشاه مقامی نظير انبياء بنی اسراييل، از قبيل. طول آشيد ميالدی 840تا  814سلطنت از 
اين مقام طی مراسم تاجگذاری آه خود بسيار از آداب بر تخت نشستن شاهان . هم نبی بودند و هم فرمانروای قوم خويش

 .بنی اسراييل ملهم بود و جنبٌه بسيار قوی مذهبی داشت، تثبيت ميگشت
بر روی زمين و » عدل الهی«تن در اين نظام وظيفٌه اصلی پادشاه عبارت بود از سلطنت در راه خدا، برقرار ساخ

چنين شاهی ميبايست صلح را بر روی زمين برقرار ميساخت، انتقام . رعايای خويش» رستگاری«فراهم آوردن وسايل 
 .جنايات را باز ميستاند و خطاهای مذهبی را تصحيح ميكرد

چند  814تا  768نی سلطنت از نكتٌه آخر به معنای دخالت شاه در تعيين اصول دين بود، آاری آه فی المثل شارلما
در اين . محسوب ميشد زيرا هدف آنها مسيحی آردن آفار بود» جهاد«طبعًا جنگهای اين پادشاهان . بار به آن اقدام نمود

زمان دستگاه دولت هنوز چندان قوام و دوامی نداشت و از شبكٌه آليساها و ديرها مجزا نبود، به خصوص آه عدٌه زيادی 
روحانيان بودند، به تبع انتصاب روحانيانی آه رياست ديرها و آليساهای مهم را بر عهده ميگرفتند و از اعضايش جزو 

مقامشان با امتيازات سياسی و اقتصادی بسيار همراه بود به دست پادشاه انجام ميگرفت زيرا حكم آنها بر زمينهايی آه 
 .ا تيولداران غير مذهبی نداشتندميتوان تيول مذهبی خواند، روان بود و از اين بابت تفاوتی ب

در آن دوران پادشاه آلمان آه تنها وارث لقب امپراطور در اروپا بود و آبادٌه جانشينی امپراطوران روم غربی را 
ميبايست قاعدتًابه دست  ن زمان فقط اسقف شهر رم بودآانتخاب پاپ آه در . ميكشيد در انتخاب پاپ نيز دخالت داشت 

محل انجام ميگرفت، اما تحريكات اشراف اين شهر در جريان هر انتخاب به قدری زياد بود آه ظرف روحانيان و مردم 
قرنهای دهم و يازدهم بارهاخود روحانيان از امپراطور در خواست آردند تا در انتخابات دخالت و به عبارتی آن را 

 ادامٌه سنت رايج در بيزانس بود، سنتی اين روش عمًال. اداره آند؛ اين دخالت در عمل صورت برگزيدن پاپ را گرفت
آخرين نكته ای آه در باب اختالط دين و دنيا در اين دوران بايد . آه طبق آن امپراطور بر انتخاب پاپ صحه ميگذاشت

در آن زمان عضويت : بر آن انگشت گذاشت و از اهميت بسيار برخوردار است مسئلٌه شروط عضويت در جامعه است
ابع تقسيمبنديهای مذهبی و مشروط به تبعيت از يك آليسای معين بود و همانطور آه نهادهای سياسی و در جامعه نيز ت

 .مذهبی جامعه درست از هم تفكيك نشده بود و جامعٌه سياسی هم از جامعٌه مذهبی درست مجزا نبود 
 اصالح مذهبی آه به نام پاپ تا اواخر قرن يازدهم آفٌه قدرت پادشاه بر پاپ ميچربيد، اما از اين زمان و پس از

گرفت تعادل خداساالری به نفع پاپ تغيير آرد و » اصالحات گرگوريوسی«نام  1085تا  1073گرگوريوس هفتم پاپ از 
 .پادشاهان آه تا آن زمان از اختالط دين و دولت بهره مند گشته بودند ناچار به پرداخت تاوان اين امتياز گرديدند
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 گرفت از زمان پاپ لئون نهم  »اصالح گريگوريوسی«اصالحاتی آه بعدهانام 
اين پاپ به آمك نظريه پردازان اطرافش مجموعه ای از اسناد مذهبی گرد آورد . شروع شد 1054 تا 1049ازپاپ 

هدف از گرد آوری اين اسناد آه در اصالت برخی از آنها شك . مشهور است» مجموعٌه هفتاد و چهار سندی«آه به 
اين . ات تقدم مرتبٌه آليسای روم بر ديگر آليساها و پی ريزی سلسله مراتب آليسايی بر اين اساس بودبسيار بود اثب

مساعی در وهلٌه اول باعث جدايی قطعی بين آليساهای اروپای غربی و بيزانس،يا به عبارت ديگر بين آليساهای 
بسياری از روحانيان آن زمان در . حی بودوجه ديگر اين اصالحات تصفيٌه روحانيت مسي. آاتوليك و ارتدآس، گرديد

پرداختن به دنيا و برخورداری از لذات دنيوی دستكمی از ديگر مردمان صاحب قدرت نداشتند و آنچه از ديگر محتشمان 
اصالح طلبان داخل آليسا بر اين بودند آه بی بند و باری . روزگار ممتازشان ميساخت القابشان بود نه شيوٌه زندگيشان

يان زاييدٌه بده بستانهايی است آه الزمٌه رسيدن به مقامات باالی مذهبی است و اگر مناصب مذهبی مورد معامله روحان
قرار ميگيرد به اين دليل است آه انتصاب به دست مقامات غير مذهبی انجام ميپذيرد پس بايد برای اصالح آليسا اول 

همانطور آه اشاره شد شاهان عمًال در ازای بخشيدن تيولهای . آرددست غيرمذهبيان را از دخالت در ادارٌه آليسا آوتاه 
به هر حال الزمٌه . مذهبی چشم گرفتن پيشكش داشتند و از اين بابت بين اين تيولها با تيولهای عادی تفاوتی قائل نبودند

جموعٌه هفتاد و چهار م«آوتاه آردن دست امپراطور از آليسا در درجٌه اول تحكيم قدرت پاپ بود آه پايه اش به آمك 
 .در زمان لئون نهم گذاشته شد» سندی

قدم بعدی جلوگيری از دخالت امپراطور در انتخاب پاپ بود زيرا تا وقتی پاپ به دست امپراطور تعيين ميگرديد 
 .استقالل آليسا معنايی نداشت
 ترتيباتی اتخاذ نمود آه پس از چارٌه اين مشكل را يافت و برای انتخاب پاپ 1061 تا 1059ازپاپ نيكالی دوم پاپ 

نيكالی دوم . مرگ وی برای اولين بار اجرا شد و هستٌه روشی شد آه امروز نيز پاپ را بر اساس آن انتخاب ميكنند
برای احتراز از تحريكاتی آه دستاويز دخالت امپراطور شده بود قرار بر اين گذاشت آه صرفًا گروهی از اسقفها برای 

ميتوان انتخابات را  اين قاعده دو تبصره نيز داشت، يكی اينكه.  بيايند و فرمانروای آليسا را برگزينندانتخاب پاپ گرد هم
به اين ترتيب نقش طبقات پايين . خارج از شهر رم انجام داد و ديگر اينكه الزم نيست تا پاپ از اهالی شهر رم باشد

 .د گرديد و دست امپراطور نيز آوتاه شدروحانيت و مردم شهر رم به تهنيت گويی به پاپ منتخب محدو
پاپ آه از قيمومت امپراطور و دخالت اشراف رم هر دو آزاد گشته بود در مقامی قرار گرفت آه بتواند بر تمامی 
مسيحيت حكم براند، دست به اصالح اساسی آليسا و مبارزه با بی بند و باری آشيشان بزند و به همه جا نماينده گسيل 

 بعدی برای تحكيم موقعيت خويش معافيت مالياتی ديرها را نيز گسترش دادند تا طرفداران خويش را تقويت پاپهای. دارد
آم آم صحبت جلوگيری از دخالت پادشاهان در انتصابات مذهبی نيز به . آنند و بر نفوذ خود در بين روحانيان بيافزايند

آشمكش «يوس هفتم بود، وی آتش اختالفی را روشن آرد آه ميان آمد اما آن آس آه عمًال اقدام بدين آار نمود گرگور
 .نام گرفت] La Querelle des Investitures [»انتصابات

در دست گرفتن انتصابات مذهبی از طرف پاپ مايٌه تزلزل اقتدار سلطنتی و خصوصًااقتدار امپراطور آلمان بود 
هانری چهارم، . سياسی وی را بسيار آاهش ميدادآه از دست رفتن تسلطش بر ديرها و تيولهای مذهبی اختيارات 

امپراطور وقت، به شدت به اصالحات پاپ اعتراض آرد و پايٌه استداللش را بر اين قرار داد آه مقام شاهی نيز مقامی 
اما گرگوريوس هفتم به صراحت سابقٌه چند صد سالٌه . تاجگذاری شاهان مؤيد اين ادعا مذهبی است و جنبٌه مذهبی مراسم

» مسيحيت راستين«مراسم مزبور را نديده گرفت و ادعای بازگشت به روشهای صدر مسيحيت و به عبارتی برقراری 
اسراييل، هم پيامبر و  البته در اين ادعا اثری از جدايی دين و دولت نبود،پاپ آماآان مسيح را به سبك انبياء بنی. را آرد

آشمكش «. آه تا آن زمان به امپراطور ميرسيد ازآن خود ميشمردهم پادشاه ميدانست، منتهی مقام جانشينی وی را 
آخر به نفع دستگاه پاپی و با استقرار خداساالری پاپی پايان يافت، آليسای رم بر تمام آليساها مقدم گرديد و » انتصابات

پادشاهان را پاپ مرجع اعالی مسيحيت شد، حق برقرار ساختن قانون به وی منحصر گرديد و حتی حق تكفير و خلع 
 .پيدا آرد

اختيارات دنيوی پاپ در .]1216تا  1198پاپ از  [شاخصترين چهرٌه اقتدار پاپی در قرون وسطی اينوسان سوم است
 از حد جانشين پطرس قديس، بنيانگذار آلسيای آاتوليك، فراتر رفت و جانشين خدا عمًالوی . خود رسيد زمان او به اوج

 در تمام زمينه های مربوط به اصول دين و رفتار و انضباط آامْال تابع او گرديدند و روحانيان. بر روی زمين گرديد
وی با هر آنچه بد دينی و بدعت ميدانست به جدال . به وی رجوع ميكردند حتی برای حل مسائل پيش پا افتاده نيز مستقيمًا

 .تبه راه انداخ» نو مانيگری«برخاست و جنگهای بسيار خشنی را خصوصًا عليه 
بود و برانگيختن ديگران به جنگ با آنها به طمع تصاحب » بد دين«بهترين سالح وی در اين راه خلع فرمانروايان 

انگلستان و امپراطوری آلمان و فرانسه هر سه : بايد اضافه آرد آه در آن زمان سه آشور بزرگ اروپا. قلمروشان
وی در زمينٌه تسلط بر پادشاهان نيز همينقدر . زم در ميان نبودآاتوليك مذهب بودند و اصًال هنوز سخنی از پروتستانتي

 Jean sans [»ژان بی زمين«سختگيری نشان ميداد آه بر زيردستان روحانيش و فی المثل صريحًا به پادشاه انگليس، 
terre[قصد ما نه فقط ادارٌه روحانيت بلكه ادارٌه سلطنت انگلستان است«: ، نوشت. 

او رابطٌه پاپ و امپراطور را . اختيارات پاپ شمول تام دارد و حكم وی بر همه چيز رواستاو جدًا معتقد بود 
سالح اصلی وی در مقابل . رابطٌه ارباب و خدمتگزار ميدانست و در اين زمينه به هيچ اعتراضی توجه نداشت
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اما از آنجا آه استفادٌه بيحد از . رفتاعتراضات بلند آردن چماق تكفير بود آه عمًال عليه تمام پادشاهان اروپا به آار ميگ
اين تهديد مايٌه بی اثر شدنش بود وی در بعضی موارد ناچار شد تا مخالفان خويش را رسمًا خلع و رعايايشان را از 
سوگند وفاداری آه به فرمانروای خويش خورده بودند آزاد سازد تا بتواند ديگران را عليه فرمانروايان خلع شده وادار به 

 .با تمام اين احوال وی وظيفٌه خود را برقراری عدالت و صلح و ترويج فضايل ميدانست. آند» ادجه«
مسيحيت متكی بود و اين سختگيری فقهی در زمان اينوسان سوم » فقهی«خداساالری پاپی بيش از هر چيز به وجه 

ا بر اساس استداللهای فقهی وارث تمام تأآيد آردن بر اختيارات دينی و دنيوی پيامبر و سپس خود ر. خود رسيد به اوج
 .اين اختيارات قلمداد آردن به آنچه آه ايرانيان امروز تحت نام واليت فقيه تجربه اش ميكنند چندان بی شباهت نيست

به هر حال مجموعٌه اصالحات گرگوريوسی نتايج غير مترقبه ای نيز در پی داشت آه همه در جهت خواستهای 
نظر پاپ بود و  ری پاپی اصوًال بر پايٌه اختالط آامل امور دينی و دنيوی شكل گرفت آه هر دو تحتخداساال. پاپها نبود

از ديدگاه پاپی مسائل دنيوی . دنيوی پاپ بودند احكام پادشاهان آه مقام روحانيشان به شدت خدشه دار شده بود، مجری
اما همين سلب مقام مذهبی شاهان و . دارد» السرب در برابر ط«در برابر مسائل دينی همان اعتباری را داشت آه 

مجری امور دنيوی ساختنشان پايٌه جدايی دين و دولت در اروپا گرديد زيرا مقام شاهی حذف نشد و اختياراتش هر چند 
 اين نكتٌه بسيار مهم را تذآر داد آه پاپها در اين دوران عمًال بايد در ضمن. محدود شد به همان ميزان مشخص نيز گرديد

امكان حذف مقام شاهی را نداشتند زيرا اين آار مستلزم برقراری دوبارٌه امپراطوری بود، آنهم از مسند پاپی واز شهر 
از وقتی امپراطوری روم غربی ساقط شده بود و اروپا به دنبال فروريزی ساخت قديم جامعه و تحليل رفتن بنيٌه . رم

ه افتاده بود هيچكس قدرت برقرار ساختن دوبارٌه امپراطوری را پيدا نكرده اقتصادی و نظامی و سياسی آن به راه فئوداليت
. امپراطوريش قوامی نيافت و بيش از چند دهه دوام نكرد او نيز ثمری نداشت زيرا اما آوششهای. بود جز شارلمانی

برای ادارٌه سرزمينهای طبعًا در اين شرايط پاپ نيز عمًال قادر نبود تا امپراطوری برقرار سازد و از ياری شاهان 
 .مسيحی صرفنظر آند

نه از بابت حدت داشت ودر طول سالهايی آه خداساالری پاپی بر اروپا سايه افكنده بود اين قاره از بابت مذهبی 
آشمكش . محدود شدن اختيارات شاهان در اواخر قرن يازدهم نطفٌه پيدايش دولتهای جديد غربی را بست. سياسی

را آه از قبل هم وجود داشت و طبق آن وظيفٌه اصلی شاه برقرار ساختن عدالت بود تقويت آرد، حتی انتصابات اين فكر 
اين نكته آه اساس دولت اروپايی شد بسيار مهم است و بايد به آن توجه . اگر قرار بود معنای عدالت را پاپ تعيين آند

و نيز شيوٌه   را داشت و نظريات سياسی آليسادر شكل گيری دولتهای غربی دستگاه آليسا حكم سرمشق. بسيار داشت
ظرف اين سالها ثبات سياسی اروپا به شكل گيری نهادهای . سازماندهی آن الگوی اوليٌه دستگاه های ديوانی شاهی شد

مالی و قضايی دولتی مجال و به دستگاه های سلطنتی فرصت ريشه دواندن هر چه بيشتر در عمق جامعه و تقويت 
به اين ترتيب تا آخر قرن سيزدهم بستگی مردم به دولتی آه تحت حكمش زندگی ميكردند روز به روز . خويش را داد

تا  1294[پادشاه فرانسه و پاپ بونيفاس هشتم پاپ از] Philippe le Bel[بيشتر گرديد و هنگامی آه بين فيليپ لوبل 
جريان از اين قرار بود آه پادشاه فرانسه . اختالف بروز آرد مردم اين مملكت طرف پادشاه خود را گرفتند] 1303

خواست تا از روحانيان نيز ماليات بگيرد؛ اما پاپ آه سخت گيری فقهی را از اسالف خويش به ارث برده بود ولی عمًال 
و متحدی هم نداشت آه بتواند به وی  نيرويی برای مبارزه با پادشاه فرانسه آه نيرومندترين شاه قارٌه اروپا بود نداشت

حاصل مبارزه زندانی شدن پاپ بود به دست لشگريان . آمك آند، با پادشاه فرانسه درافتاد تا نفوذ خويش را حفظ نمايد
ولی آسی هم به اين مرگ اعتراضی نكرد،حتی روحانيان فرانسه آه دعوا بر . فرانسه و دق آردنش از سختی و غصه

 .سر ماليات دادنشان بود
ری پاپها عمًال قسمت اعظم قدرت دنيوی خويش را از دست دادند و پادشاهان در پايان اين چند قرن خداساال

البته در . بيشترين اعتبار و امتياز مذهبی خويش را، و به همين ترتيب راه تمايز هر چه بيشتر دين و دولت هموار گرديد
گردد، زيرا دولتهای اين زمان هنوز راه درازی در پيش بود تا امور مذهبی جزو حوزٌه خصوصی زندگی اشخاص 

جنگهای مذهبی آه به موازات . اروپايی خود را در تعيين دين و مذهب افراد تحت حكم خويش آامًال مختار ميدانستند
نضج گرفتن مذهب پروتستان در اروپا رخ داد و عمًال طی دو قرن شانزدهم و هفدهم جريان داشت روشنترين مصداق 

آه همه جا شروع جنگ و ادارٌه آن به دست دولتها يا به عبارت ديگر افراد غير مذهبی اما بايد متذآر شد . اين دخالت بود
 . انجام گرفت و دستگاه پاپی عمًال در اين زمينه اختياری نداشت

انديشٌه ليبرال يا آزاديخواهانه در قرن هفدهم به دنبال اين جنگها و بيشتر در واآنش نسبت به دخالت دولت در امور 
به همين دليل تأآيد بر . اد و نيز پيامدهای چنين دخالتی بود آه شكل گرفت نه به قصد طلب آزادی اقتصادیاعتقادی افر

اهميت آزادی مذهبی و فكری يكی از مضامين ثابت آثار متفكران بزرگ ليبرال است و تا به امروز هم دوام پيدا آرده 
 .است

مستقل قدرت در جامعٌه مدنی هر روز بيش از پيش نيرو بگيرد تحوالت اجتماعی ممالك اروپايی آه باعث شد تا مراآز 
و پايه های دمكراسی را در اين خطه مستقر سازد، همگام با نضج گرفتن انديشٌه ليبرال بود و همين قدرت گيری بود آه 

البته . ادجوامع اروپايی را به سوی جدايی هر چه بيشتر دين و دولت و دين را به حوزٌه خصوصی زندگی افراد سوق د
اين تحوالت با سست شدن و عقب نشستن بينش مذهبی همگام و همراه بود اما اگر فرآيند اول زاييدٌه نيرو گرفتن جامعٌه 

  .مدنی بود فرآيند دوم از پيدايش جهان بينی علمی و تقويت هر چه بيشتر خردگرايی نيرو ميگرفت
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 تقدس : فصل دوم
 

پس از بر چيده شدن بساط خداساالری، دخالت دولت در تعيين مذهب رسمی هر خطه، آه اساسًاانگيزٌه سياسی داشت، 
نامشروعتر از هميشه مينمود و برای جلوگيری از آشمكشهای خونينی آه زاييدٌه اختالفات مذهبی بود چاره ای نبود جز 

 اين امر هم به نوبٌه خود مستلزم آاهش قدرت دولت بود و طبعًا نيرو گرفتن جامعٌه فرستادن مذهب به حوزٌه امور خصوصی؛
 .مدنی

وقتی حوزٌه تسلط بينش مذهبی از انحصار يك مذهب معين درآمد، هر آس توانست اين حوزه را با هر مذهب يا با هر 
با پيروان مذاهب ديگر الجرم به مدارای با مدارا . مجموعٌه نظری ديگری آه مايل بود سازمان دهد يا اصًال بدان نپردازد

البته اين زير و رويی در شمار پيروان مسيحيت تغيير چندانی ايجاد نكرد ولی عمًال از اعتبار مطلق آن . المذهبان انجاميد
 .آاست

تسلط . باشداما الزمٌه عقب نشينی بينش مذهبی به طور آل پيدايش توضيحی از جهان و انسان بود آه اساس مذهبی نداشته 
بينش مذهبی در اروپا با رواج فلسفه و به خصوص علم از قرن شانزدهم به بعد بود آه مخدوش گرديد و اين بينش آم آم به 

اين حرف بدان معنا نيست آه مردم مغرب زمين همگی يكشبه . حوزه ای آه از دسترس شناخت عقالنی بيرون بود رانده شد
ت شستند، اما بينش مذهبی از سرير قدرت به زير آشيده شد، نظام ارزشی آمابيش يكدست عالم و فيلسوف شدند يا از دين دس

متكی به آن سرنگون شد و حوزٌه اقتدار تقدس آه اساس بينش دينی و پايٌه هر نوع ارزيابی و توجيه آنندٌه هر تفسير مذهبی است 
 .شده بود فراتر از قدر اعتقادات مذهبی قرار گرفتدر يك آالم ارج شناخت عقالنی آه بر جامعه مسلط . بسيار آاهش يافت

زيرا تجربه آردن تقدس يا . بايد تذآر داد آه اين پيشروی بينش عقالنی مطلقًا به معنای بی محتوا شمردن تقدس نبود
رفا سراغ آوشش در اين راه امريست آه هميشه و همه جا وجود داشته و دارد و نمونه های بارز آن را ميتوان نزد انبيأ يا ع

اين تجربه آه منشأ و هستٌه دين است يكی از ابعاد حيات بشری است و . آرد و نمونه های معتدلترش را نزد افراد معتقد و پارسا
ادعای نفی آن بی معناست و سعی در اين آار بی حاصل، زيرا اين تجربه اصوًال و . متكی به شور و حال نه خرد و استدالل

از آنجا آه دمكراسی ضامن استقالل حوزه های مختلف حيات بشری است نامشروع شمردن اين . ستاساسًا فردی و احساسی ا
تجربه در حكم نفی دمكراسی و مترادف دخالت در عرصٌه اعتقادات خصوصی افراد است، آاری آه فقط خشن ترين نظامهای 

ذهنی شدن اعتبار آن و  قدس بود آه انتزاعی شدن وآنچه در عصر جديد انجام گرفت نقد و پااليش ت. استبدادی بدان دست مييازند
 .درونی شدن رابطه با آن را در پی آورد

  
 
 

 مسئلٌه وجود خدا : قسمت اول
 

آندآه روزی  نام دارد چنين حكايت می] de natura deorum[ » خدايانماهيتدر بارٌه «ای آه  سيسرون در رساله
شاعر يونانی آه ميهمان دربارش بود خواست تا ماهيت يا ] Simonide[ حاآم جبار سيراآوز از سيمونيد] Hiéron[هيرون 

روز فرصت خواست و فردايش در برابر پرسش دوبارٌه  سيمونيد برای اين آار يك. الاقل آيفيت خدا را بر او روشن سازد
وقتی هيرون آه .  قبل آردهيرون دو روز مهلت طلبيد و به همين ترتيب هر بار آه موعد سررسيد تقاضای مهلتی دوبرابر دفعٌه

 .برای اين آه هر چه بيشتر می جويم آمتر درمييابم: حوصله شده بود علت تأخير را جويا گرديد چنين پاسخ گرفت تنگ
متأسفانه در طول تاريخ همگان وسواس و انصاف سيمونيد را نداشته اند و در باب اينكه خدا هست و چگونه موجوديست 

به همين خاطر در بخش حاضر آه صحبت از تقدس . اند از آن نتايج گاه بسيار عجيب و غريب هم گرفتهاند و  پر داد سخن داده
آمد معلوم باشد و  و آفر است بايد طرح مطلب را از مسئلٌه وجود خدا شروع آرد تا هم پايگاه فكری سخنانی آه در پی خواهد

 .اند، روشن گردد  اين همه بر مردمان تنگ آردههم تكليف با مدعيان نمايندگی خدا آه در روزگار ما عرصه را
اين فيلسوف نامدار آلمانی فصلی از اثر اصلی . قرار دارد بنياد فكری نوشتٌه حاضر از اين بابت بر بخشی از آرای آانت

، فصلی آه از نقاط عطف ]Div2, L2, Cap3 [را به آاوش در مسئلٌه وجود خدا اختصاص داده است» سنجش خرد ناب«خود 
وی در اين فصل سه نوع برهانی را آه برای اثبات وجود خدا اقامه ميشود برشمرده و آنها را مورد . تاريخ فلسفه به شمار ميايد

ترين  ترتيب عرضٌه مطلب توسط آانت، چنانكه ساختار آلی انديشه و آتابش اقتضا ميكند، از انتزاعی. نقد قرار داده است
 .ترين برهان ختم ميگردد ]concret [برهان شروع و به ملموس

  
 شناسانه برهان هستی

 
 .دليلی است آه هدفش اثبات وجود خدا صرفًا از راه مفهومی و بدون استمداد از تجربه است شناسانه برهان هستی

اند تا نشان دهند آه  آنندگان اين برهان، از آنسلم قديس در قرن يازدهم تا اليبنيتز در قرن هجدهم، آًال آوشيده عرضه
تواند جز تعريف موجودی باشد آه به تمام معنا  به اين ترتيب آه تعريف خدا نمی. صرف تعريف خدا وجود وی را اثبات ميكند
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توان در صورت پذيرفتن اين تعريف در وجود  و از جميع جهات اآمل است و از آنجا آه هستی جزوی از آمال است نمی
 .شده منافات دارد نسبت دادن نقصی است به خدا، نقصی آه با تعريف عرضهخداوند ترديد نمود؛ زيرا چنين ترديدی در حكم 

وی ميگويد . سازد بودن استوار می بودن و موجود آانت بنياد نقد خود را آه اساسًا بسيار روشن است، بر تمايز بين ممكن
 جز از طريق تجربه ممكن نيست؛ آند ولی اثبات موجود بودن آن تضاد بودن يك مفهوم فقط ممكن بودن آنرا اثبات می آه بی

و سپس بخواهد با اتخاذسند از همان تعريف وجود  آند وارد سازد اگر آسی وجود را به هر ترتيب در تعريفی آه از شيئی می
 .برمطلوب انجام داده است اين شيی را اثبات نمايد در حقيقت نوعی مصادره

طرفداران . نهفته است»بودن«زادٌه ابهامی است آه در فعل بودن  بودن و موجود آانت معتقد است آه خلط بين ممكن
، بر همه چيز آگاه استگويند آه خدا قادر مطلق  آنند، چنين می تضاد از خدا عرضه می شناسانه آه مفهومی بی برهان هستی

دا هيچ تضادی در دل تعريف آنها از خ. هستگيرند آه پس خدا   و از اين امر نتيجه میاستو خالصه اينكه واجد آمال ... است
عرضه ميکنيم دليل شيئ  تعريفی که ما از يک .هست نتيجه گرفت آه خدا استتوان از اينكه خدا چنين و چنان  ندارد ولی نمی

آند تا بتوان آنرا   به اين دليل آه هستی امريست خارج از مفهوم و به محتوای مفهوم چيزی اضافه نمی.وجود آن نميشود
وی به درستی بر اين امر انگشت می گذارد آه اگر .  خدا به حساب آورد و از ديگر مفاهيم دريغش داشتامتيازی برای مفهوم

قرار بودنفس هستی چيزی به مفاهيم اضافه آند، مصاديق آنها با خودشان فرق ميكرد و ديگر اصًال نميشد صحبت از شناخت 
تا به امروز بارها نقل شده اينست آه صد سكٌه طالی موجود از مثالی آه آانت در اين باب زده و از زمان وی . هيچ شيئی آرد

نظر مفهومی هيچ تفاوتی با صد سكٌه طالی فرضی ندارد، زيرا مقدار هردو يكيست؛ تفاوت آنها فقط در بود يكی و نبود ديگری 
 .دهد است و اين امر تغييری در مقدار آن دو ـ آه در هر حال برابر است ـ نمی

ثمر  بنياد و بی گردد سست گيرد آه ادعای اثبات وجود خدا به اتكای تعريفی آه از خدا عرضه می  میآانت چنين نتيجه
آند آه نفی وجود چنين شيئی نيز به  توان وجود شيئی را آه به تجربه درنميايد اثبات نمود؛ البته وی اضافه می است و نمی

 .همين دليل ممكن نيست
 

 برهان آيهان شناسانه
 

نی است که ما در جهان شناسانه متكی به تجربه است به طور عام و از آنجا آه موضوع تمام تجربيات ممكن برهان آيها
عرضٌه اين برهان در بين فيلسوفان مشرق زمين آه از فلسفٌه . ، آانت به آن نام برهان آيهان شناسانه داده استآن قرار داريم

 .زبانان خيلی ناآشنا نيست توای آن برای فارسیاند سابقٌه قديم دارد و مح يونانی تأثير پذيرفته
ذاتی در  به گيرند آه بايد وجود قائم غير بودن آنچه در جهان هست چنين نتيجه می به گنندگان اين برهان از قائم عرضه
و ادامٌه يعنی از اين امر آه وجود هر آنچه آه ما در جهان می شناسيم مشروط به وجود شيی يا اشيأ ديگری است . جايی باشد

الوجودی را  ها را قطع آرد و واجب اين دور الی غيرالنهايه ممكن نيست چنين استنتاج ميكنند آه بايد در جايی اين سلسلٌه شرط
 .در نظر آورد آه سرمنشأ هستی تمام موجودات است و هستی خودش به اصطالح البشرط است

شيی  ی است تا بتواند به شناخت نايل بيايد، زيرا شناختياب آانت معتقد است آه خرد محتاج محدود نمودن رشتٌه علت
الوجودی بشود آه نقطٌه ختم رشتٌه علل است؛ اما به  امر باعث شده تا خرد دست به دامن واجب نامتناهی ناممكن است؛ همين

. يشه آرده استالوجود را محور اند جای اينكه توجه خود را معطوف به احتياجی بسازد آه موجب اين فرض شده، خود واجب
شناسانه آه از خدا شروع ميكرد تا به وجود برسد، از وجود شروع  گويد برهان آيهان شناسانه، بر خالف برهان هستی وی می

آانت بنياد اصلی دليل اخير را همان برهان هستی شناسانه ميداند و ميگويد آه در اين استدالل تجربه فقط . ميكند تا به خدا برسد
الوجود چيست و چه آيفياتی دارد قاصر  الوجودی را به ميان بياورد ولی از بيان اينكه اين واجب ايد آه پای واجببه آار اين مي

است و از اينجاست آه خرد خود را از بند تجربه آزاد ميكند و يك رشته مفاهيم را به ميان مينهد تا از طريق آنها روشن آند آه 
ه شرطهای الزم واجب شدن در آن گرد آمده است و سرانجام دليل امر را در آمال الوجود چگونه موجودی است و چگون واجب

 .شناسانه ميكرد آن ميجويد يعنی همان آاری آه برهان هستی
با اين احوال آانت برهان آيهان شناسانه را به طور جداگانه نقد ميكند، بر اساس تمايز بين جهانی آه موضوع تجربٌه 

 .ابزار شناخت ما محدود به اولی است اين محدوده قرار دارد و با اتكای به اين اصل آه اعتبارماست و آنچه آه خارج از 
اول با اشاره به اين نكته آه اصل عليت فقط در جهانی آه موضوع تجربيات حسی ما قرار ميگيرد معتبر است و نه خارج 

 . ميكند آه پذيرفته نيستاتكای به اصل عليت در اثبات وجود خدا، خدا را جزيی از جهان. از آن
دوم اينكه فرض ناممكن بودن سلسلٌه نامتناهی علل در جهان موضوع تجربه نيز اعتبار ندارد، زيرا خود اين اصل به 

 .تجربه قابل وارسی نيست، در اين وضع بسط دادن آن به خارج از ميدان تجربه به طريق اولی بی اعتبار است
هايی ممكن ميگردد آه اين امر را ايجاب آند، آنار گذاشتن شرط  تكای گرد آمدن شرطسوم اينكه واجب بودن يك شيی به ا

ها و دست زدن به دامان البشرط، خرد را اصًال از درك علل واجب بودن شيی عاجز ميكند و اسباب رضايتش را به بهای اين 
 .ناتوانی فراهم مياورد

شن آرد آه مقصود مفهوم منطقی اين مجموعه است يا مفهومی چهارم اينكه وقتی صحبت از جميع موجودات است بايد رو
اولی فقط مقيد . است] Transcendantal[آه مقدم بر تجربه است و به تماميت تجربيات وحدت می بخشد و به اصطالح آانت 
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 تعريف  اتکاینقطٌهشناسانه رفت؛ اما دومی  تضاد است، مثل تعريف خدا آه ذآرش در بخش مربوط به دليل هستی به اصل عدم
 .جامع است آه فقط در ميدان تجربه اعتبار دارد

توان از شيئی  از ديدگاه آانت وقتی می. برای روشن شدن اين سخن بايد توضيح آوتاهی راجع به اصل تعريف جامع داد
 نسبت به جميع های قابل اطالق به اشيا را درنظر آورد و شيی مورد نظر را تعريف جامع عرضه آرد آه بتوان تمامی محمول

به عبارت ديگر شناخت هر جٌز از جهان وقتی به طور آامل ممكن ميگردد آه آل ممكنات را . آنها، اثباتًا و نفيًا، تعريف نمود
ولی تعريف . وجود پيدا آرده است نسبت به آن از نظر بگذرانيم و ببينيم آه شيی مورد نظر چگونه نسبت به جميع آنها امكان

ايدٌه جميع موجودات يا : های خرد ناب قرار دارد ه نهايت ندارد، در عمل ممكن نيست و اساسش بر يكی از ايدهجامع، از آنجا آ
همين ايده است آه . آل واقعيت به عنوان قالبی مقدم بر تجربه آه تماميت تجربيات را در ظرفی واحد جای ميدهد

 .گيرند آنندگان دليل آيهان شناسانه مترادف خدا می عرضه
اول از مشروط بودن وجود اشيأ، يا به عبارت ديگر : هی آه خرد در مترادف گرفتن اين دو ميرود از قرار زير استرا

سپس ميكوشد تا روشن آند آه چه . شمرد گيرد و وجود آنرا البشرط می الوجودی را فرض می ربطی بودن وجود آنها، واجب
البشرط آن چيزی است آه خود شرط آافی موجود شدن ديگر موجودات گيرد آه  توان البشرط خواند و نتيجه می چيزی را می

دهد  ای رسيده است آه ميتواند جميع تجربيات را در خود جا در اين مرحله خرد به ايده. است، يعنی حاوی آل واقعيت است
ل موجودات ـ و نه ولی در حقيقت از قالب آل موجوداتی آه موضوع شناخت است فراتر ميرود و قالبی را فرض ميكند آه آ

در مرحلٌه بعدی، از آنجا آه آل نامتناهی واقعيت به معنای مطلق . دهد فقط آنهايی را آه موضوع تجربٌه ماست ـ در خود جا
ای آه در قالب شيی واحد جاگرفته ـ موجود واحدی را در  آلش خواند ـ يعنی ايده آلمه واحد است و ميتوان به همين دليل ايده

 .نامد  خدايش مینظر مياورد آه
آانت ميگويد آه از ايده شيی ساختن و اين شيی را الزم شمردن و سپس آنرا موضوع شناخت به حساب آوردن فرارفتن از 

چون اگر قرار باشد با اتكای به اصل عليت به فرد واحدی برسيم آه آل واقعيت را در بر می گيرد و . حدود امكانات خرد است
از ازل تا ابد در يد اختيار من است، هيچ : تواند به خود بگويد سته از وجود اوست، اين فرد میوجود ديگر اشيأ همه برخا

ام؟ طبيعی  باشد، اما از همٌه اينها گذشته خود من از آجا آمده چيزی خارج از من وجود ندارد مگر آه به ارادٌه من موجود شده
 .داست آه طرح اين سؤال تمام بنای استدالل را ويران ميساز

الوجود شمردن ماده را هم نفی ميكند و ميگويد آه به همين دليل نامتناهی بودن رشتٌه عليت،  آانت به همين ترتيب واجب
توان سرمنشأ اين رشته و حاوی آل واقعيت به حساب آورد و ايدٌه آل واقعيت را بايد خارج از جهان تجربه  ماده را نيز نمی

 .قرار داد
ت فرضی است آه خرد به هنگام شناخت جهان اطراف به آن نيازمند است، فرضی آه خرد را به اين ايده از ديدگاه آان

 .يافته نگيرد و در شناخت هر شيئی تعريف جامع آنرا مدنظر داشته باشد جنبش واميدارد تا جستجوی علل را هيچگاه پايان
اش، برای دليل  جربه و اهميت بنيادینيازی آن از ت در جمع بايد گفت آه آانت، عليرغم اهميتی آه به دليل بی

شناسانه اعتنای بيشتری ميكند زيرا نقطٌه حرآت استدالل آنرا معتبر ميشمرد،  شناسانه قائل است، در عمل به دليل آيهان هستی
پذيرد و بر  وی ناتوانی خرد را در شناخت آل واقعيت می. اعتبار ميداند هرچند بسط اين استدالل را نقد ميكند و نتيجٌه آنرا بی

احتياج خرد به اتكا به قالبی آه اين آل را در بربگيرد تأآيد ميورزد و تصور خدا را حاصل تمايل انسان به فرديت بخشيدن به 
آانت به اين ترتيب نشان ميدهد آه خدا شيئی نيست آه بتواند موضوع تجربه قرار بگيرد تا بود يا نبودش اثبات . اين قالب ميداند
فرضی است آه ساختمان قوٌه فهم و خرد انسان اتكای به آنرا الزم آورده است و تفحص در باب آن بدون توجه به شود، بل فقط 

 . اين امر نابجاست
  

 برهان طبيعی ـكالمی
 

گردد، به دليل ملموس بودن و تناسبش با فهم رايج، از دو برهان ديگر  اش به دوران باستان بازمی اين برهان آه سابقه
تر مورد استفاده قرار می گيرد و احتماًال خوانندگان نوشتٌه حاضر بارها اين برهان را از زبان معلمان تعليمات دينی بسيار بيش
 .اند اند يا به مورد مثالهايی از آن در ادبيات آالسيك فارسی برخورده خود شنيده

ان اين برهان پايٌه استدالل را بر نظم و آنندگ عرضه. ايست مشخص، تجربٌه نظاره در جهان اطراف پايٌه اين برهان تجربه
ای بسيار واال و جامع، توأم با اراده  گيرند آه انديشه دهند و از آن چنين نتيجه می زيبايی و غايتمندی جهان اطراف ما قرار می

ی بر جهان می ا هايی آه از تأثير چنين انديشه و خيرخواهی و قدرت بيكران به جهان اطراف ما شكل داده است و تمام نشانه
 .هايی است از وجود خالق آن يابيم نشانه

گويد تنها فرضی آه  وی می. بخشی و خلقت است گيرد خلط آردن دو مفهوم نظم اول ايرادی آه آانت بر اين برهان می
 استناد توان به ايست آه به جهان نظم داده ولی خالق بودن را نمی توان بر اساس اين مشاهدات انجام داد فرض انديشه می
اش به آن نسبت داد، عالوه بر اين، پايٌه برهان طبيعيـكالمی بر قياس قرار دارد، بر قياس با انديشه و عمل انسان و  بخشی نظم

معمار جهان ... سازد؛ يعنی عظمت و قدرت و خرد و دهد، محدود می اين خود برد آنرا به حد بينش آسی آه قياس را انجام می
و آخر از همه اينكه قياس با امكانات . شود آه مدعی است وجود وی را از اين طريق دريافته  فردی میتابع مشاهدات و ادراك
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انسان، با هر حدی از شعور و ادراك و متكی به هر مقدار تجربه، شكافی را آه بين انسان و خدا قرار دارد پرميكند و بين آنها 
 .گردد آه پذيرفته نيست فصل مشترآی قائل می

بخش فراتر برود و برای اثبات وجود خدا  ای نظم گويد آه برهان طبيعيـكالمی نمی تواند از حد فرض انديشهآانت مي
آوشد از مشروط بودن نظم جهان به مشروط بودن  شناسانه است و به اين ترتيب است آه می ناچار از اتكا به برهان آيهان

شناسانه  هان آيهان شناسانه نيز به نوبٌه خود متكی به برهان هستیولی بر. وجود جهان و در نهايت به اثبات وجود خدا برسد
به اين ترتيب برهان . شناسانه است است، زيرا رسيدن از فرض وجودی البشرط به اثبات آن، مستلزم قبول برهان هستی

ه در ابتدا گفته شد شود ولی همانطور آ شناسانه پايٌه اصلی تمامی براهينی است آه برای اثبات وجود خدا عرضه می هستی
 .خود آن هم اساس درستی ندارد

شود بخش مهمی از انديشٌه آانت است و مانند ديگر بخشهای اين  غور در براهينی آه برای اثبات وجود خدا عرضه می
نيادی در ترين خصيصٌه انديشٌه آانت ايجاد تغيير ب عمده. انديشه تأثيری عميق و بسيار اساسی در تاريخ تفكر ايجاد آرده است
تغيير محور به معنای اصل قرار دادن انسان به معنای . محور شناخت است آه تمامی فلسفٌه بعد از آانت را متأثر ساخته است

از اين ديدگاه آه در فرآيند شناخت عامل فعال ذهن انسان است ] métaphysique[عامل شناسنده و بازبين مسائل مابعدالطبيعه 
توان در باب  نفسه وجود دارند ممكن نيست، بل فقط می گيردو شناخت اشيأ چنانكه فی ايی وی قرار مینه اشيائی آه مورد شناس

همانطور آه ديديم استفاده از اين روش در باب براهين . آنها به شناختی دست يافت آه برای ما معتبر باشد نه به طور مطلق
های آن مورد نقد قرار داد و به اين   شناخت انسان و محدوديتاثبات وجود خدا همٌه داليل آالسيك را از ديدگاه امكانات

 . خرد ناب استآل دهتر تنها اي  و به عبارت دقيقها گيری ختم شد آه خدا يكی از ايده نتيجه
توان فقط به انديشٌه آانت بسنده آرد و بايد پس از پذيرفتن  برای غور در مقولٌه تقدس و آاوش در چند و چون آفر نمی

باشد؛ طبعًا نه تقدس به معنای مطلق آه  تواند داشته ی آه آانت معين آرده به اين امر پرداخت آه تقدس چه معنايی میچارچوب
از دسترس خرد بيرون است، بل تقدس به معنای تجربٌه خاصی آه بعضی افراد انسان در طی حيات خويش با آن مواجه 

ه، پس از آانت ديگر نمی توان تقدس را به طور مطلق و به عنوان شيئی زيرا به هر حال و چه برخی بپسندند يا ن. گردند می
توان از برداشت انسان از آن سخن گفت و به عبارت دقيقتر صحبت از  مستقل موضوع تحليل عقالنی قرار داد و فقط می

 .شناسی تقدس آرد پديده
 
  
 

 مقولٌه تقدس : قسمت دوم
 

نيز تأثير بسيار  نی آه پيرو مشرب نوآانتی است و از آرای شاليرماخرمحقق بزرگ آلما] Rudolph Otto [رودلف اتو
 .] Le sacré, Paris, Payot, 1969 [گرفته، پژوهش خويش در باب تقدس را در اين چارچوب انجام داده است

رد آه برای پرداختن به تقدس بايد اول توجه را از تمام موارد اطالق صفت مقدس بريد و آن را معطوف به احساسی آ
شان به هم تابع قواعد منطقی  به گفتٌه اتو مقولٌه تقدس دارای دو وجه است آه پيوستگی.اصل و اساس آگاهی بر مقولٌه تقدس است
 .نيست اما ارتباطشان با هم نيز اتفاقی نيست

ماهوی دارد  توجه اول آه هستٌه تقدس محسوب ميشود غير عقالنی است و احساسی، اما با احساسات روزمرٌه انسان تفاو
و عبارت است از حس در وهم نامدنی بودن وجودی آه از يك طرف نيرو و شوآتش مهيب است و باعث ميشود تا صاحب 
احساس خود را در برابر آن به عميقترين معنا ناچيز ببيند، و از طرف ديگر مايٌه شيفتگی است و فرد را با قدرتی بينهايت به 

 .خويش جذب ميكند
هيبت آن وجود خود را در صفاتی نظير اراده و قدرت .  عقالنی است و ترجمان احساسی است آه ذآر شدوجه ديگر تقدس

در وهم نامدنی بودن آن . باز ميتابد....و عدالت و قهر مينماياند و در برابر، آنچه مايٌه شيفتگی است در صفات نيكی و رحمت و
بودن هيچ » مطلق«صفات مزبور به دليل همين . باال اطالق ميگرددجلوه گر ميشود آه به تمامی صفات » مطلق«نيز در قيد 

 تصورندارد و آماآان از حدود امكانات شناخت بشری بيرون ميماند اما اين بار در .... ربطی به معنای معمول نيكی و عدالت و
 .ظری ميشودانسان ميگنجد و موضوع گفتارهای مختلف مذهبی و احيانًا پايه ای برای تنظيم دستگاه های ن

بهترين مثالهای اشاره به وجه غير عقالنی تقدس را ميتوان در آثار عرفا و باالخص در شطحيات آنها جست؛ البته آثار 
آنان گاه از پرداختن به وجه عقالنی تقدس نيز خالی نيست اما شرح و بسط اين قسمت در حيطٌه آثار آالمی و يا آنچه حكمت 

 .رداش ميخوانند انجام ميگي الهی
مقولٌه تقدس : در اينجا بايد به دوگانگی ديگری آه در مقولٌه تقدس مستتر است و در هر دو وجه آن جای دارد اشاره آرد

ارزش تقدس در بينش مذهبی . هم ارزشی است و هم تفسيری وآاربردهای آن هم به حوزٌه شناحت مربوط است و هم عمل
شی آه با هيچ ارزش ديگر قابل مقايسه نيست و اساسًا ريشه در آگاهی به  است و معيار اصلی ارزيابی همه چيز، ارزمطلق

ترين شكل آاربرد ارزشی تقدس را  ترين و افراطی وسيع. تقدس دارد نه در داليلی آه بعد برای توجيه آن عرضه ميگردد
در برابر، جهان خاآی را يكسره ميتوان نزد عرفايی سراغ آرد آه تقدس را با تمام بار مثبتش منحصر به عالم قدس ميدانند و 

محفوظ ميماند اما به تبع دستيابی به رستگاری مشروط به » لوث شوائب خاآی«در اين وضع تقدس آامًال از . بی ارج ميشمارند
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اين شيوٌه نگرش به تقدس خاص گروه آوچكی است آه هم تقدس را ارزش مطلق ميدانند، هم . رسيدن به مرحلٌه فنا ميشود
اما بايد اضافه آرد آه حتی نزد عرفا . نبع تقدس را ممكن ميشمارند و هم استعداد و همت الزم را برای اين آار دارنداتصال به م

آاربرد ارزشی مقولٌه تقدس به روش باال محدود نميشود زيرا بعضی از آنها آه جسم خويش را محل هبوط تقدس ميشمارند يا 
 .ت متصل ميدانند برای خويشتن ارج قدسی قائل ميگردندخود را به وجودی آه زايندٌه اين احساس اس

هرچند قبول ارزش تقدس . خوانده ميشود بپردازيم » تقديس«نيزآه  اول به استفادٌه عملی از وجه ارزشی مقولٌه تقدس
تقديس در هر بينش طبعًا آئينهای . الزامًا به استفادٌه عملی از آن منتهی نميشود اما ميتوان رد تقديس را در تمام مذاهب گرفت

سرايت از آن وجودی آه ما فقط به احساس تقدس . مذهبی متفاوت است اما اساس تمام اين آئينها بر سرايت پذيری تقدس است
درخواست تبرك، سعی در . ميشناسيمش به هر موجود ديگری آه تحت شرايطی خاص به نوعی با آن ارتباط حاصل آند

 .همه نمونه های استفادٌه عملی از وجه ارزشی تقدس است. ...نزديكی به ذات الهی نزد عرفا و
تجربٌه حسی تقدس گواه شوآت و نيرويی است آه هر دو پايٌه استفادٌه تفسيری از مقولٌه تقدس است، . و اما وجه تفسيری

ت آه هستی وسيعترين شكل آاربرد تفسيری تقدس در مورد اول اين اس. اولی در توضيح وجود و ديگری در توضيح دگرگونی
 متكی به آن وجودی بدانيم آه به آمك احساس هر لحظه و نه فقط در ازل بلكه در جزءآون و مكان را نه فقط در آل بلكه در 

اعتقاد به آفرينش يا . تقدس هستی اش را دريافته ايم؛ چه جهان از آن وجود صادر شده باشد و چه به ارادٌه او آفريده شده باشد
احساس نيرويی آه ذآرش رفت و در .  ازل انجام گرفته است شكلهای تعديل شدٌه همين آاربرد استصدوری آه يك بار در

طبعًا وسيعترين . بر اساس تقدس ميگردد.... باز ميتابد پايٌه توضيح نشانه های حرآت، حيات، دگرگونی و» قدرت مطلق«صفت 
لحظه از آثار تقدس يا زاده از ارادٌه آن وجودی به حساب شكل اين نوع تفسير بر اساس تقدس اين است آه هر اثری را در هر 

صورتهای محدودتر آنهايی است آه دخالتهای تقدس را در عالم به موارد استثنايی يا به عبارت ديگر . بياوريم آه ذآرش رفت
 عملی از اين نيرو متفاوت بايد در اينجا توضيح داد آه استفادٌه شناختی از نيروی تقدس با استفادٌه. محدود ميكند» معجزات«به 

هر چند جادوگری نيز آه مدعی . است و دومی الزامًا پيامد اولی نيست و بيش از آنكه خاص مذاهب باشد خاص جادوگری است
داستانهای مربوط به رقابت ساحران و پيامبران . مهار آردن همين نيروست، در اين مورد معين مرز مشخصی با مذهب ندارد

سياری مذاهب ميتوان گرفت و طبعًا هميشه به پيروزی پيامبران ميانجامد، حول استفاده از نيروی مزبور شكل آه ردش را در ب
گرفته است، زيرا هر آس آه مدعی اين آار است بايد بتواند تفوق خويش را بر ديگران اثبات آند و معجزه را از سحر باز 

 .روشها در اديان مختلف استآئينهايی نظير قربانی و نذر بازماندٌه همين . نمايد
  

 شرايط تجربٌه تقدس و شكل گيری مقدسات
 

روشن است آه استعداد آشنايی با تقدس نزد همٌه مردمان موجود نيست و بسياری ممكن است بدون اين آشنايی و بدون 
ن از استعداد پذيرش و اما آنهايی هم آه گرايشی به اين تجربه دارند به يكسا. احساس احتياج بدان عمری را به سر آورند

به همين دليل . پرورش احساسی آه منشأ بينش مذهبی است برخوردار نيستند تا بدين ترتيب خود مستقيمًا با تقدس آشنا شوند
آگاهی يافتن اآثريت آنها به تقدس از طريق واسطه هايی صورت ميگيرد آه ازاستعداد الزم اين آار بهره دارند و در عين حال 

و تأثير رفتار اين افراد با نشانه هايی همراه  گاه نفوذ آالم. ساس الزم را به درجات مختلف در دل ديگران برانگيزندميتوانند اح
ها در انگيختن احساس مذهبی مردم و به تبع شكل  آردار و گفتار اين واسطه.ميگردد آه عالمت تأييد قدسی محسوب ميشود

 .مده بازی ميكندگيری هر بينش مذهبی و نضج و تحول آن نقش ع
های تقدس ،استقرار اجتماعی هر بينش مذهبی پيدايش گروه روحانيان را موجب ميگردد آه به آار  گذشته از اين ميانجی

آشنا ساختن مردم با تقدس، منظم ساختن بينش مذهبی، نظارت بر گفتار مذهبی و آاربرد های تقدس ميپردازند تا ترتيب بهره 
 .ا آه مهمترينشان رستگاری است، بدهندوری از ثمرات مختلف آن ر

فرد مؤمن صرفًا به دليل آگاهی به تقدس از به آار بردن اين مقوله ناگزير است زيرا بينش مذهبی بدون دو صفت 
از آنجا آه تقدس . و ديگر صفات تابع آنها نظير حرام و حالل، پاك و پليد، گناه و ثواب عاطل ميماند» نامقدس«و » مقدس«

به همين دليل موارد آاربرد صفت . اخت عقالنی نيست نميتوان چند و چون مقدسات را مستقيمًا از آن استنتاج آردموضوع شن
نفسه مرزی ندارد و ميتوان صفت مقدس را عمًال به هر چيز اطالق آرد؛ ميشود به سرچشمٌه آن محدودش ساخت يا  مقدس فی

انديشه، آنش، قاعده، زمان، مكان، گفتار، نشانه و موجود يا فرد معين، به تمامی جهان يا هر بخش از آن نظير شيی، احوال، 
 .بسطش داد

تعيين مقدسات . هر بينش مذهبی واجد فهرستی است از موارد اطالق صفت مقدس آه چند و چون مقدسات را تعيين ميكند
خصايص روانی مدعی اين تماس تا در هر بينش مذهبی تابع شرايط عينی تجربٌه احساس تماس با تقدس است، شرايطی آه از 

واسطه های آگاهی بر تقدس افرادی معينند آه در مكانی معين ظاهر ميشوند و در . جميع شرايط تاريخی دوران را در برميگيرد
آنها در طول حيات خويش يا به عبارت دقيقتر در طول مدتی آه ديگران را به آگاهی بر تقدس ميخوانند، . زمانی معين ميزيند

ه ای از تقدس در اطراف خويش ميپراآنند آه معموًال وجود خودشان، گفته هايشان، محلی را آه در آن ظهور آرده اند، هال
در نتيجه . زيرا معموًال هر چه واسطٌه آگاهی بر تقدس شود از آن سهمی ميبرد. ارج ميبخشد..... اند زبانی را آه بدان سخن گفته

هبی و چه در طول دگرگونيهای اين بينش تعيين مقدسات تابع عوامل تاريخی، به معنای چه در مرحلٌه شكل گيری هر بينش مذ
گستردٌه آلمه، ميشود و به ناچار بخشی از شناختها و ارزشهای رايج در هر زمان و مكان معين را در خود جای ميدهد و گاه با 

33  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

نشهای مذهبی گوناگون مايل به قبول اين دگرگونی و آنها تغيير ميكند؛ هر چند بسياری از پيروان و بخصوص عرضه آنندگان بي
های مذهبی ماقبل اسالمی رايج  دين اسالم نيز در شكلگيری خود به هيچوجه از تأثير بينش. پذيرش نتايج حاصل از آن نيستند
 ,Joseph Chelhod, Les structures du sacré chez les Arabes, Paris[در عربستان برآنار نبوده است

Maisonneuve et Larose, 1986[ . 
دقت را هم به  شود و برخی افراد بی به دليل سخنهای پريشانی آه چنديست در باب تحول تاريخی تفسير مذهب گفته می

تصوری آه عوام از اين . دنبال خود می آشاند، بايد مقصود را از تحول تاريخی هر بينش مذهبی و مقدسات آن روشن ساخت
. متبلور شده و در آن دو تصور به طور آمابيش آگاهانه به هم آميخته است» انطباق با شرايط زمانه «تحول دارند در عبارت

يكی اينكه هر زمانه آًال بينش و روش خاصی را اقتضا ميكند و ديگر اينكه تحول تاريخ در جمع نوعی حرآت به سوی ترقی 
حساب آنها؛ دومی متكی به  ان تاريخی است و تعميم بیاولی برخاسته از انحصار توجه به برخی خطوط آلی يك دور. است

توان پذيرفت چون  اولی را نمی. نه فقط مطلوب بل جبری ميداند نوعی خوشبينی آه بهبود اوضاع مادی و معنوی حيات بشر را
 يا از همه چيز، از ای نيست آه معنای تاريخی يگانه داشته باشد تا بتوان همه چيز را بر اساس اين معنا تعبير آرد هيچ زمانه

اعتقاد به سير ترقی تاريخ هم خارج از حوزٌه تكنيك و . جمله گفتار مذهبی يا مقدسات، تفسيری مطابق با اين معنا عرضه داشت
 .علم به سختی قابل اثبات است

غيير ميكند های مذهبی در طول تاريخ ت گفتار. تاريخ سير دگرگونی مدام است ولی اين دگرگونی با يكدستی همراه نيست
به همين دليل صحبت . اما اين تغيير بدين معنا نيست آه هر دوران يك گفتار معين يا برداشتی معين از يك گفتار را اقتضا ميكند

تفسير اين بينش ميخورد و نه مترادف اعتبار يكسان  از تحول بينش مذهبی آردن نه به درد شكستن انحصار متخصصان
پذيرفتن اين تغيير فقط پذيرفتن . گردد طول زمان يا به طور همزمان از اين بينش عرضه می برداشتهای مختلفی است آه در

های گوناگون بيش از هر  تفاوت و اعتبار تفسير. ای بشود تواند اسباب اعتبار تفسير يگانه امر واقع است و به خودی خود نمی
تفاسير ممكن ،نه از ديد اصحاب دين و نه از ديدگاه چيز تابع روشها وارزشهايی است آه مبنای هر تفسير است ؛ تمامی 

 .غيرمذهبی، اعتبار يكسان ندارد
از آنجا آه هيچ بينش مذهبی از تحوالت تاريخ در امان نيست تعداد مقدسات و ميزان ارج آنها الزامًا در طول تاريخ يكسان 

زياد و آم شدن . ی معمولترين شكل اين تغييرات استباز بينی گفتار مذهبی و پيدايش و از بين رفتن فرقه های مذهب. نميماند
مثًال جانشينان بنيانگذار مذهب به نوبٌه خود از تقدس سهمی ميبرند يا فرضًا اگر معجزه . مقدسات نيز در هر مذهبی پيش ميايد

سات را نيز ميتوان سراغ آاهش شمار مقد. نوينی ميگردد.... ای در جايی سراغ شد مايٌه اطالق صفت مقدس به شيی يا فرد يا
مثًال نامعلوم بودن گور بنيانگذار مذهب چنان آه در اسالم پيش آمده است، يا از دست رفتن اشيأ مقدس . زنده گرفت در مذاهب

 .مسيحيان جست» گرال«ی يهوديان يا »منورا«آه ميتوان نمونه اش را در 
 .د خرد است و نه صرف تحول تاريخاما تغيير بنيادی در شمار و بخصوص نوع اعتبار مقدسات زادٌه نق

 
 نقد بينش مذهبی و آاربردهای تقدس

 
بنا بر » مفهوم« به معنای معمول آلمه نيست زيرا ]concept[» مفهوم«اول از همه بايد به اين نكته اشاره آرد آه تقدس 

 فی نفسهتقدس را نميتوان ] catégorie[به همين دليل مقولٌه . تعريف عقالنی است و موضوع شكافته شدن به وسيلٌه خرد است
نقد عقالنی عمًال متوجه بينش مذهبی و آاربردهای تقدس ميشود و از ورای محدود . موضوع تحليل و نقد عقالنی قرار داد

. تر شدن سوق ميدهد تر شدن و ذهنی تر شدن و درونی ساختن اين آاربردهاست آه مقولٌه تقدس را به سوی هر چه انتزاعی
تقدس به آن صورتی آه از قول رودلف اتو وصف گرديد در همٌه تمدنها و همٌه زمانها يكسان به آار گرفته نميشود و زيرا مقولٌه 

هر چه اين آاربردها خردپذيرتر و پرشمارتر باشد و هر . آاربردهای آن در زمينٌه ارزشی و تفسيری تابع شرايط تاريخی است
تر و احيانًا پرتنش تر خواهد بود،  پيدا آند، رويارويی ايمان با خرد طوالنیچه با حوزه های بيشتری از حيات انسان تماس 

 .زيرا خرد در راه رسيدن به دستاوردهای جهانشمول هيچ مرزی را جز مرزهای خويشتن برنميتابد
س هم آاربرد اول اينكه وجوه ارزشی و تفسيری مقولٌه تقد. در همينجا بايد دو نكته را در باب نقد بينش مذهبی توضيح داد

ديگر . طبيعی دارد و هم مابعد الطبيعی، بنابراين خرد بينش و گفتار مذهبی را هم از جهت طبيعی و هم مابعدالطبيعی نقد ميكند
به . اينكه حاصل نقد خرد پيدايش اشكال پالودٌه بينش مذهبی است آه اآثر اوقات در آنار شكلهای ديگر اين بينش دوام ميكند

يش اين بينش زادٌه سير ترقی خطی و جبر تاريخ نيست و پيدايش صورتهای جديد ايمان الزامًا صورتهای قديم عبارت ديگر پاال
 .آن را از رونق نمياندازد

نقد آاربردهای تفسيری تقدس با شكل گرفتن مفهوم طبيعت و جدا شدنش از آنچه آه امروز ماورأ طبيعت ميناميم همراه 
چون بر خالف تصوری آه امروز در ذهن بسياری از افراد نقش . انسان از شناخت طبيعتاست و نيز با تفكيك شدن شناخت 

آنچه را آه ما امروز طبيعت ميخوانيم و از آن . بسته است مفهوم طبيعت مقدم بر ماوراء طبيعت نيست بلكه مؤخر بر آن است
ن پديده هايی آه برخی ماورأ طبيعی مينامند و مجموعٌه پديده هايی را اراده ميكنيم آه موضوع علوم طبيعی است هميشه از آ

تا قبل از نضج گرفتن شناخت عقالنی اين هر دو مجموعٌه واحدی . خارج از حوزٌه شناخت عقالنی قرار ميدهند، جدا نبوده است
 عقب شكل گيری مفهوم طبيعت دستاورد پيشروی خرد است در زمينٌه شناخت جهان اطراف ما و طبعًا. را تشكيل ميداده است
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با شكل .... يابد و تفكيك تقدس از خواص طبيعی اشيأ نظير جرم و نيرو و  تقدس در مقابل مقوالتی آه خرد مینشينی مقولٌه
 .گيری مفهوم طبيعت آاربردهای تفسيری تقدس بسيار آاهش مييابد، هم در زمينٌه توضيح وجود و هم در باب تبيين دگرگونيها

ای دارد با پيشرفت علوم طبيعی از اعتبار  ش يا صدور جهان آه معموًال شكل اسطورهتمام گفتارهای مربوط به آفرين
اما اين مسئله پاسخ قاطع عقالنی ندارد و به همين دليل نميتوان آاربرد . باقی ميماند» وجود«ميافتد و فقط موضوع توضيح نفس 

آه موضوعش توضيح وجود است ايرادهای منطقی تقدس را در توضيح آن محك زد، فقط ميتوان به آن بخش از گفتار مذهبی 
گرفت، به معنای ارتباط منطقی اجزای اين گفتار با هم؛ و يا ارتباط اين بخش از گفتار مذهبی را با بقيٌه بخشهای آن نظير 

نيز يادآوری ولی بايد اين نكته را . سنجيد و سستی يا استحكام آل اين گفتار را به طريق مزبور شناخت.... اخالق، آداب پاآی
گفتار مذهبی تنها گفتار موجود نيست زيرا بسياری از فالسفه نيز به اين مسئله پرداخته اند و » وجود«آرد آه در باب توضيح 

 .ميپردازندو حتی در اين باب هم بينش مذهبی بی رقيب نيست
چه صورت اسطوره ای داشته ... پيشرفت علوم طبيعی از اعتبار آاربردهای تقدس در زمينٌه توضيح دگرگونيها، حيات و

جنبشها و تغييراتی را آه ما در جهان شاهديم هر آدام به علمی حوالت . قاطعًا ميكاهد باشد و چه پای اراده ای را در ميان بكشد،
عالمی آه هر تغييری در آن زاييدٌه خواست خدايان شمرده ميشد و به نيروهايی . ميشود از فيزيك گرفته تا زيست شناسی

شناخته احاله ميگشت ميدان جوالن امواج الكترومغناطيسی و ذرات ماده ميشود و محل انجام فعل و انفعالت شيميايی و تكثير نا
شبيه افق آه دائم عقب ميرود، ميتوان نقش تقدس را . اين فرايند پيشرفت علوم طبيعی مداومًا مقولٌه تقدس را پس ميراند. سلولها

 مدتی روشن ميشود آه رسيدن به نقطٌه تالقی آسمان و زمين يا دريا ممكن نيست فقط ميتوان به هر بار عقبتر برد اما پس از
 .مكانهای جديدتری رسيد و بس

. ولی پسروی تقدس بدين صورت نيست آه هر چه علم نتوانست توضيح بدهد حواله به بينش مذهبی و مقولٌه تقدس گردد
 متزلزل ميكند و در همه اين انتظار بجا را ايجاد ميكند آه برای گشوده شدن زيرا آسب اعتبار علم، بينش مذهبی را اساسًا

البته ممكن است برخی مؤمنان تمام . مشكالت منتظر پيشرفت علم بمانند نه اينكه دست به دامن آتب مقدس و اقوال انبياء بشوند
 مشكل روحی مؤمنان را حل ميكند آه نميتوانند در را در نهايت موآول به ارادٌه الهی آنند اما اين اعتقاد فقط.... دگرگونيها

شده » سحر زدايی«زندگی آنند و نشان ميدهد آه آاربرد توضيحی تقدس در جهانی آه به قول ماآس وبر  جهانی خالی از تقدس
رای همه چيز در زمينٌه توضيح دگرگونيها و حيات هم نميتوان ب. است و خدايان از آن رخت بر بسته اند چه اندازه محدود است

اثبات عقالنی وجود روح يا عدم آن ممكن . پاسخ عقالنی قاطع يافت، اينجا مورد استثنأ عبارت است از رودررويی روح و ماده
نيست، اما در اينجا هم گفتار مذهبی دچار رقابت سخت گفتار فلسفی است، زيرا فالسفٌه مادی هيچگاه ميدان بحث مابعدالطبيعی 

 .لی نگذاشته اندرا برای مذهبيان خا
همانطور آه آاربردهای تفسيری تقدس در بارٌه طبيعت جای خود را به علوم ميدهد، آاربردهای عملی آن آه از مقولٌه 
جادوگری است جای خود را به تكنيك ميسپارد آه واجد اعتبار عينی است و به ميدان آمدنش جای چندانی برای اعتقاد به 

 .ر و قربانی باقی نميگذارداثربخشی عملی جادو و دعا و نذ
. در اينجا بايد نكته ای را در باب حكايات و اسطوره های مذهبی آه حاوی آاربردهای تفسيری تقدس است، يادآوری آرد

با آاهش سرسام آور اعتبار مقولٌه تقدس، آه آن را به مرز بی اعتباری ميرساند، تمام اين حكايات چيزی ميشود در حد ديگر 
ا با يك تفاوت عمده؛ اسطوره های مذهبی اعتبار عينی خويش را به آلی از دست ميدهد، به عبارت ديگر نقد خرد افسانه ها ام

. اعتبار حقيقی اين حكايتها را اساسًا متزلزل ميسازد، اما اعتبار نمادينشان در گفتار مذهبی و برای افراد مؤمن باقی ميماند
توجيه و تفسير نمادين آنها آه امروز در همه جا رواج يافته است نشانٌه همين بازبينی حكايات مذهبی و عرفانی و سعی در 

پيشروی بينش عقالنی است آه باعث آوشش در راه جايگزين آردن اعتبار حقيقی از دست رفتٌه اين حكايات با اعتباری مجازی 
های بزرگ انديشٌه اسپينوزاست آه  ردتوجه به اين آوشش و انگشت گذاشتن به نقاط ضعف اين روش يكی از دستاو. گشته است

خويش پايٌه نقد نوين و عقالنی متون مقدس را با نقد و تحليل ] Traité théologico-politique [ـسياسی در رسالٌه آالمی
 .ها را به همگان گوشزد ساخت های اساسی اين قبيل تأويل ريخت و با اين آار از قرن هفدهم محدوديت» عتيقعهد «

وان رد اين تفسير نمادين يا به عبارت دقيقتر تأويل را در ازمنٌه پيشين نيز گرفت ولی نبايد آن را با حاصل نقد  البته ميت
تأآيد بر جنبٌه مجازی حكايات مذهبی آه ميتوان گاهی ردش را نزد عرفا جست بيش از هر چيز متأثر از توجه . خرد يكی شمرد

اين توجه .  نامدنی آن آه هيچ آالم و تصوير و حكايتی قادر به بيانش نيستبه بخش غيرعقالنی تقدس است، به بخش در وهم
 .است آه باعث ميشود تا آنها بر جنبٌه مجازی حكايات مذهبی تأآيد بورزند

به عنوان نتيجه گيری موقت بايد گفت آه حاصل سست شدن آاربردهای تفسيری تقدس در برابر نقد خرد، انتزاعی شدن 
آاو خرد  و انتزاعی شدن به معنای جدا شدن هر چه بيشترش از طبيعت و رانده شدنش به بيرون از حيطٌه آند. مقولٌه تقدس است

 .در جهان پيرامون ما
همانطور آه در باال اشاره شد در چشم مؤمن صفت مقدس مترادف ارزش مطلق است . و اما نقد آاربردهای ارزشی تقدس

 مقولٌه تقدس استنتاج آرد؛ آاربرد ارزشی تقدس يا به عبارت ديگر شكل گيری ولی موارد اطالق صفت مقدس را نميتوان از
فهرست مقدسات هم تابع شرايط تاريخی آگاهی به تقدس است و متأثر از ارزشها و شناختهای رايج در هر زمان و مكان معين و 

ل گيری و توسعٌه بينش عقالنی ارج خرد به تناسب شك. هم تابع دگرگونيهای تاريخ و شيوه های تقديس در هر بينش مذهبی
مقدسات را به محك ميزند و چند و چون آن را تغيير ميدهد بدين معنا آه بخش خردناپذير و احساسی اش را واميگذارد اما بخش 

 .خردپذيرش را به قيد حاآميت خويش در مياورد
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 قدسی آنها محو ميشود چون در هر دو در اين بازرسی چه ارج مقدسات به حكم خرد تأييد گردد و چه نه هالٌه منزلت
پس از اين نقد، مقدسات . صورت اساس اعتبارشان آه به پيروی از بينش مذهبی ريشٌه قدسی داشت، خاآی ميگردد و تابع خرد

 .فقط در چشم مؤمنان ارزش خويش را حفظ ميكند نه در چشم همگان و بر اثر اين فرايند اعتبار تقدس ذهنی محسوب ميشود
تقدس بدين ترتيب بيش از .  استآنشدن رابطه با تقدس هم زادٌه انتزاعش از جهان اطراف و هم ذهنی شدن اعتبار درونی 

 .پيش موضوع مكاشفٌه درونی ميگردد و در ارزيابی اعتقاد آفٌه نيات بر تظاهرات چربيدن ميگيرد
 و اخالق آه بسيار همه گير است و در اينجا آه صحبت وجه ارزشی تقدس در ميان است بايد راجع به اختالط مذهب

وجه عقالنی احساس شيفتگی در برابر » نيكی مطلق«صفت . موجد اشكال و قبًال نيز به آن اشاره شد توضيح آوتاهی داد
اين صفت در ساختمان آن بخش از گفتار مذهبی آه مربوط به اخالق . وجودی است آه ما آن را فقط به احساس تقدس ميشناسيم

اساسی بازی ميكند، به اين ترتيب آه به فضايل و نيز آردار نيك رنگی از تقدس ميدهد و قواعد اخالقی را در بين است نقش 
نخست بايد يادآوری آرد آه . دستورات مذهبی جای ميدهد؛ به تبع سرپيچی از اين دستورات نيز مستوجب عقوبت الهی ميگردد

 است آه موضوع مفهوم نيكی قابل شناخت نيست و اين نيكی مطلقدليل آه فرق دارد به اين » مفهوم نيكی«با » نيكی مطلق«
از بين . اين دو را با هم يكی گرفتن در حكم محدود آردن صفات الهی است در قالب فضايل و خرد انسانی. آند و آاو خرد است

آنچه در بينشهای مذهبی نام . يكی مطلقن است آه ميتواند محور پرداختن دستگاه های فلسفٌه اخالق بشود نه مفهوم نيكی اين دو،
اخالق ميگيرد معموًال مخلوطی است از نظرات اخالقی به طور اخص آه شناخت نيك و بد را به طور اعم شامل ميشود و 

قوام يافتن اين مجموعه تابع شرايط تاريخی حاآم بر شكل گيری هر بينش و تحوالت بعدی آن است و در . برخی آداب اجتماعی
استنتاج نشده است، بينش مذهبی فقط برای اين رشته قواعد ارج قدسی قائل ميگردد و به تبع به نيك » نيكی مطلق«رد از هيچ مو

را » اخالق مذهبی«اين سنجش . آًال مشمول نقد خرد است» اخالق مذهبی«به همين دليل . و بد رنگ ثواب و گناه ميدهد
عی و طبعًا متغير است از هستٌه اصلی آن آه مربوط به اصول اليتغير اخالقی ميپااليد، بخشهايی را آه مربوط به آداب اجتما

 .است جدا ميسازد
اما دليل وجود . دٌه اخالق است و ضامن اعتبار آنينوجود اين هسته باعث شده تا بسياری مؤمنان مدعی شوند آه مذهب زا

در اينكه جستجوهای عقالنی بشر . د در جای ديگری جستاين هستٌه محكم اخالقی را آه عمًال در تمام مذاهب يافت ميشود باي
به ثمر رسيده است و جا ....در زمينٌه شناخت نيك و بد بسيار زودتر از زمينه های ديگر شناخت، نظير فيزيك يا زبانشناسی يا

 ارزشهای رايج افتادن اين دستاوردها در گفتار مذهبی به همان ترتيبی صورت گرفته است آه جا افتادن ديگر شناختها و
شناخت عقالنی نيك و بد اساسًا نه ربطی به مذهب دارد و نه به گناه و . دوران، فقط اعتبار و دوامی بيش از باقی پيدا آرده است

 .پاداش فضيلت نفس فضيلت است و بس: ] stoïciens[آيفر اخروی زيرا به قول فالسفٌه رواقی 
  

 پاآی و عدالت: دو مثال
 

تغييرات زاييدٌه بازبينی خرد را ميتوان در موارد اطالق صفات پاك و پليد و نيز عدالت مذهبی و بهترين نمونه های 
از طرف ديگر اين دو مثال به خوبی . روشهای اجرای آن جست آه شرح و بسط هر دوی آنها در بين شيعيان موضوع فقه است

در بخش مربوط به فرهنگ مداری به . م پيچيده استنشان ميدهد آه وجوه مختلف ارزشی و توضيحی تقدس در عمل چقدر در ه
بار معنايی مثبت صفت پاك اشاره شد آه چگونه به طرفداران پاآسازی فرهنگی فرصت ميدهد تا با استدالل آمتر افكار خويش 

 الزمی با مفهوم در آنجا صحبت از اين بود آه نبايد به هنگام آاربرد صفت پاك از اين بار مثبت آه هيچ ارتباط. را ترويج آنند
 .اما در مورد آاربرد مذهبی اين صفت بايد به هر دو وجه آن توجه داشت. پااليش و جدا آردن ناخالصيها ندارد غافل ماند

اين گستردگی به . مقوالت پاك و پليد، پس از مقدس و نامقدس،گسترده ترين مقوالتی است آه بينش مذهبی به آار ميگيرد
ك و مقدس را به حد مترادف هم رسانده است و باعث شده تا برخی نظريه پردازان، خاصه اندازه ای است آه گاه پا

رد اين نزديكی و اختالط را در زبان فارسی نيز ميتوان در مترادف . مردمشناسان، پاك را عمًال به جای مقدس به آار ببرند
صفت پاك در بسياری موارد .  پاآی تعبير ميشودشمردن پاك و قدس جست، در عباراتی نظير عالم قدس آه گاه از آن به عالم

ديگر نيز به صورت مترادف نيك يا عاری از بدی به آار ميرود و در اين موارد به صورت مقوله ای اخالقی يا به عبارت 
. ت، ميشوددقيقتر اخالقی ـ مذهبی در ميايد و تابع محدوديتهای اخالق مذهبی آه مهمترين آنها نزديك شدن معانی بدی و گناه اس

آاربردهايی آه . مترادف شمردن پاآی و بی گناهی هم آه نمونه اش را ميتوان در بسياری عبارات يافت ثمرٌه اين نزديكی است
در اين جا مورد نظر است و ميتوان بر آنها نام آاربرد های خاص مقولٌه پاآی را گذاشت بيشتر در صفات طاهر و نجس تجلی 

شباهت برخی از اين آداب با شستشو يا ديگر روشهای نظافت، وجه .... ير وضو، تيمم، آب آشيدنميكند و در آداب تطهير نظ
مذهبی و ارزشی آنها را با وجهی آه امروز ما طبيعی ميخوانيم خلط ميكند؛ فقط شكل گيری مفهوم عقالنی و طبيعی پاآی است 

 .آه اين دو وجه را از هم جدا ميسازد
 حجمی در حدود سيصدو پنجاه ليتر دارد ،از نظر مذهبی برای پاك آردن بسياری از پليديها مثًال استفاده از آب آر آه

اما روشن است آه اين فرض از نظر علمی آامًال باطل است، زيرا . آافی است زيرا اين آب در تماس با نجاست نجس نميشود
ر عادات بهداشتی، برای مردمی آه به آب تصفيه وآب آر، حتی از نظ.... آب خاصيت ضد عفونی ندارد و ميكروبها را نميكشد
منتهی اين بی اثر شمردن آب آر برای پاآسازی، مستلزم پيشرفت علوم . شدٌه لوله آشی عادت آرده اند، مترادف ناپاآی است

هبی آن پس از اين تحوالت، تنها اعتباری آه برای آب آر باقی ميماند اعتبار صرفًا مذ. طبيعی و شاخه های مختلف طب است
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عين همين فرآيند را ميتوان در مورد تمام . است آه فقط در ذهن افراد مؤمن موجود است و هيچ مابه ازای عينی ندارد
آاربردهای مذهبی مقوالت پاك و ناپاك سراغ آرد آه به مرور و تحت فشار خرد، بخشهای عقالنی و غير عقالنی آنها به آلی 

به عنوان مثال گوشت خوآی آه در شرايط بهداشتی تهيه شده باشد از نظر طبيعی و . يشودارتباط م از هم جدا و با يكديگر بی
طبی پاك است و مطلقًا دليلی برای حكم آردن به ناپاآی آن نيست، اما از ديد مذهبی همان گوشت اصًال و اساسًا نجس است و 

 .دپاك و ناپاك طبی و مذهبی معنايی مخالف هم ميگيردمثال الكل از اين هم گويا تر است زيرا در اين مور. پاك شدنی هم نيست
پذيرفتن . مفهوم عدالت مذهبی نيز آه عدالت بنا بر تعريف است و نه بنا بر تحقيق، از مثال پاك و پليد چندان دور نيست
فرد . ستعدالت الهی به اين معنا ست آه خواست الهی عين عدل است و درك حكمت اين خواست در گنجايش ذهن آدميزاد ني

مؤمن در اين نكته شكی نميكند اما مشكل برقرار آردن عدالت بر روی زمين و در بين آدميان باقی ميماند و موضوع شكل 
استنتاج نشده ولی در عين » عدالت الهی«روشها و اصولی آه به هيچ وجه از . گيری اصول و روشهای عدالت مذهبی ميشود

كانی شكل گيری هر مذهب و در عين تحول نسبی در طول تاريخ،انعكاس عدالت الهی و تأثيرپذيری بسيار از شرايط زمانی و م
خلط شدن مفاهيم جرم و گناه آه نمونه هايش آم نيست، زادٌه همين نزديكی . به همين دليل دارای اعتبار قدسی محسوب ميشود

، پيدايش نظم حقوقی جديدی را به دنبال طبعًا هرجا عدالت انسانی آه پس از آند و آاو خرد زاده ميشود شكل گرفت. است
مياورد، نظمی آه ممكن است برخی از اجزای نظام حقوقی مذهبی را تحت عنوان سنت در خود بپذيرد اما اساسًا هيچ ربطی به 

شته عدالت الهی ندارد و به همين دليل صريحًا بخشهايی از اصول و روش عدالت مذهبی را آه با دستگاه حقوقی جديد مباينت دا
 .باشد نفی ميكند، زيرا در اينجا عدالت فرآوردٌه انسان است و داور اعتبارش خرد انسان است نه خداوند

 
 نتيجه گيری

 
هر چيز  در جمع، پس از نقد خرد آه انتزاع تقدس از طبيعت و ذهنی شدن اعتبار آن را در پی مياورد، مقدسات نيز مثل

اين بازبينی، ديگر افراد مقدس يا به عبارت ديگر مقدسين تفاوتی با افراد عادی بعد از . ديگر موضوع شناخت عقالنی ميشود
. قرار ميگيرند.... نخواهند داشت و مثل باقی افراد بشر موضوع تحقيقهای انسانشناسی، تاريخی، روانشناسی، جامعه شناسی

در موردشان چون ديگر انسانها سخن ميتوان راجع به جنبه های مختلف زندگی آنان چون هر انسان ديگری پژوهش آرد و 
قرار ميگيرند و ميتوان فارغ از بار تقدسی آه گاه حتی .... اشيأ مقدس نيز موضوع فيزيك، شيمی، تاريخ هنر، تكنولوژی. گفت

.... احوال مقدس موضوع فيزيولوژی، روانشناسی. نزديك شدن بدانها را مشمول آدابی معين ميكند، راجع بهشان نظر داد
پندارهای مذهبی موضوع . ميرود.... انديشه های مقدس به بوتٌه نقد منطق، فلسفه، شناخت شناسی، اسطوره شناسی. ميشود

زمانهای مقدس . ميرود.... قواعد مذهبی به حوزٌه حقوق، اخالق، اقتصاد، شناخت آداب اجتماعی. ميشود.... مردمشناسی، تاريخ
 صورت مبدأ و مقصد مطلق را از دست ميدهد و اهميت خارق العادٌه آنها با در نظامهای گاهشماری غير مذهبی جای ميگيرد،
ميگردد و آخر از .... مكانهای مقدس موضوع باستانشناسی، تاريخ معماری. جا افتادن در آنار ديگر روزهای سال رنگ ميبازد

.... شناسی، نشانه شناسی، نقد ادبیهمه گفتارها و نشانه های مقدس ـكه با گفتار مذهبی فرق داردـ موضوع پژوهشهای زبان
در جمع اگر قبًال ميشد به ياری مقولٌه تقدس همٌه جهان را توضيح داد و به آن ارج بخشيد،ديگر توضيح و شناخت ارج . ميگردد

شابه آنچه آه خرد نميتواند بشناسد سهم مقولٌه تقدس يا ديگر مقوالت م. بر عهدٌه خرد نهاده ميشود جهان و هر چه در آن است
 .ميشود آه علی رغم جاذبه شان برای برخی مردم، جهانشمول نيست

و ذهنی شمرده شدن ايمان بدان، برای همگان قابل تحمل نيست، زيرا بسياری از مؤمنان اين وضع  اين پالوده شدن تقدس
 آن، دو روش در پيش را مترادف خواری يا احيانًا نابودی تقدس ميشمارند و به قصد دست و پا آردن اعتبار عملی برای

اولی تحميل عقايد خويش است به ضرب خشونت آه برای همه، به خصوص برای ايرانيان، بسيار آشناست و بحث . ميگيرند
نظری در بارٌه آن بخشی است از بحث در بارٌه ايدئولوژيها و نظامهای سياسی و از موضوع اين بخش از گفتار ما آه مربوط به 

 الجمع نيست عبارت است از سعی در توجيه عقالنی ةمانعروش دوم آه به هيچوجه با اولی . لی خارجپااليش تقدس است، به آ
طبعًا هدف از اين آار هميشه فيصله دادن اختالف بين ايمان و خرد از پايگاه عقالنی و از طريق معين آردن . اعتبار مقدسات

ای خرد حكم به اعتبار مقدسات ميكند و اين خود دليل جديدی است سهم هر آدام آنها نيست، بل اثبات اين امر است آه دستاورده
جزو مثالهای پيش پا افتادٌه .... شمردن روزه و » رژيم«شمردن گوشت خوك و » غير بهداشتی«. بر اعتبار ازلی و ابدی آنها

مانان، بسيار آشناست، ادعای مهمترين و جامعترين شكل اين آار آه نه فقط برای ايرانيان بلكه برای تمام مسل. اين روش است
ولی روشن است آه به اين . اين است آه قرآن حاوی تمام دانشهاست و نويد هر آنچه آه بشر آشف آند در آن داده شده است

زيرا آامًال تابع تاريخ، آشفيات و . ترتيب مقدسات به جای يافتن اعتبار خاآی، اعتبار قدسی خويش را نيز از دست ميدهد
 .حاصل اين آار جز سر در گم ساختن اهل ايمان و القای شبهه به ديگران نيست. باهات انسان ميشودضرورتًا اشت

بايد در پايان بخش حاضر بر اين نكته تأآيد آرد آه نه بسط وجه عقالنی تقدس از اهميت هستٌه اصيل و خردناپذير آن 
آينٌه خاآی تقدس دل مؤمن و .  را مورد شك قرار ميدهدميكاهد و نه انتزاع تقدس از طبيعت و ذهنی شدن رابطه با آن وجودش

معجزه جز . ذهن اوست آه مستعد ايمان است، دل و ذهنی آه محتاج هيچ تأييد بشری نيست و رد تقدس را در هر آجا مييابد
 .همين تابش نور ايمان نيست آه معنای آون و مكان را در چشم مؤمن عوض ميكند

 
 آفر : قسمت سوم
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 آرای آانت و پژوهشهای اتو مقدمٌه الزمی بود برای پرداختن به مقولٌه آفر آه تا به حال بسيار مورد بی پرداختن به

 .اتهام آفر تابعی است از آاربرد مقولٌه تقدس و نيز چگونگی ارتباط مقدسات با تقدس. التفاتی پژوهشگران قرار داشته است
ذهبی يكی نيست و بسياری اوقات اين مرز و نيز سلسله مراتب از آنجا آه مرز مقدس و نامقدس در بينشهای مختلف م

از طرف ديگر نوع . مقدسات در دل هر مذهب معين هم تغيير ميكند، موارد اطالق اتهام آفر هم بسيار متنوع است و هم متغير
اين دگرگونی .  فرض آردهميشه يكسان نيست و در همٌه موارد نميتوان تقدس را دقيقًا صفت مقدسات» تقدس«رابطٌه مقدسات با 

عالوه بر تمام اينها در صورت ثابت ماندن تعريف آفر، آستانٌه اعالم جرم .هم به نوبٌه خويش بر چند و چون آفر تأثير ميگذارد
عليه آافر در هيچ مذهبی ثابت نيست چون تحت تأثير عوامل اجتماعی بسياری آه بخش عمدٌه آنها با مذهب ارتباط مستقيم ندارد 

 .ر ميكندتغيي
 

 تعريف آفر
 

تعريفی آه معموًال از آفر عرضه ميشود و متأسفانه گاه آنقدر به نظر بديهی ميايد آه بحث در باره اش بيجا مينمايد، از اين 
 .مجازات آافر نيز پاداش اين بی حرمتی قلمداد ميگردد. »آفر عبارت است از بی حرمتی به مقدسات«: قرار است

 .يقتری از آفر بايد نقاط ضعف اين تعريف سطحی و عاميانه را بر شمردقبل از عرضٌه تعريف دق
اول اينكه حرمت مقدسات را چيزی ميشمرد از مقولٌه حرمتهای انسانی آه . اين تعريف بر دو فرض نادرست استوار است

در صورتيكه حرمت . دزاده ميشود و ميتوان با بی اعتنايی به آنها صاحبشان را خوار شمر.... از فضيلت، قدرت، قابليت
پا فشاری در يكسان شمردن اين دو . مقدسات در اصل زاييدٌه تقدس است و هيچ وجه شبهی با صفات يا فضايل انسانی ندارد

ازبقايای آن بينشهای مذهبی است آه خدا را مانند پادشاهی قهار و صاحب دستگاه و بارگاه تصوير ميكنند و سختگيريش را 
 .ريهای جباران ميشمارندچيزی از مقولٌه سختگي

در صورتيكه حتی در آزادترين و دمكرات . ديگر اينكه گويی در بين انسانها هر آس ميتواند به هر آس ديگر اهانت آند
تير اهانت گاه به هدف ميخورد و گاه نه و شرط اصلی آارگر افتادنش اگر نه همسطح . ترين جوامع نيز اين آار ممكن نيست

اگر آسی آه قصد توهين دارد در منزلتی بسيار پايينتر . بودن سطح منزلت اجتماعی دو طرف توهين استبودن، الاقل نزديك 
نمونٌه شكل گرفته و مدون شدٌه اين شرط . از طرف مقابلش قرار داشته باشد عمًال قادر نخواهد بود به اعتبار وی خدشه وارد آند

قواعد از دگرگونی بر آنار نبوده، اصل آن آه مشخص آردن امكان هر چند اين . را ميتوان در قواعد دوئل اروپايی جست
طبعًا از آنجا آه دوئل در اصل مختص اشراف بوده . توهين و اهميت آن بر حسب منزلت دو طرف دعواست ثابت مانده است

در برابر آنها از طريق است، غير اشرافزادگان بنا بر تعريف قادر به توهين به اشراف به حساب نميامده اند تا اعادٌه حيثيت 
هر آسی را فراهم آورد اما .... هنوز هم در جوامع مختلف ميتوان از هر پايگاهی اسباب عصبانيت، زحمت. دوئل الزم بيافتد

 .اهانت به هر آسی از هر مقامی ممكن نيست
صرفنظر از بحث ولی . است نه حاصلش» نيت سوء«البته ممكن است برخی تصور آنند آنچه آه مستوجب مجازات است 

در بارٌه درستی آيفر دادن نيت افراد بايد به اين نكته توجه داشت آه آيفر دادن نيت هم وقتی ميتواند موجه جلوه بكند آه آار 
 .ممكن باشد يا ممكن بنمايد و در غير اين صورت بی معناست
شه ای آه آرايش و سير تقدس را در عالم  اندي سخن ياهر آنش يا«: آفر در نوشتٌه حاضر به معنای زير به آار رفته است

 .طبعًا از آنجا آه پای تقدس در ميان است بر آفر هم نتايج ارزشی مترتب است و هم عملی. »مختل سازد
برشمردن اين شروط نيز به نوبٌه خود نشان خواهد . ممكن شدن آفر به اين معنا تابع تحقق شرطهايی است آه بايد برشمرد

 .معنای آامل خويش را پيدا ميكند» تقدس«در يكی از شكلهای ارتباط مقدسات با داد آه آفر اصوًال 
 :و اما شرطهای ممكن شدن آفر آه همه به تقدس مربوط ميشود

ـ شرط اول اعتقادبه عينی بودن تقدس است، زيرا اگر تقدس را پديده ای ذهنی بشماريم، صحبت از اختالل درسير و 
 .آرايش آن بيجا خواهد بود

زيرا اگر .  شرط ديگر اين است آه بايد مقدار تقدس در عالم محدود باشد، چه اين مقدار را ثابت فرض آنيم و چه نهـ
 .مقدار تقدس در عالم خاآی، مثل عالم قدس، نامحدود باشد هيچ اختاللی در سير و آرايش آن متصور نيست

 زدوده شدن آن از هر يك از مقدسات، تحت تأثير رفتار يا اگر تقدس ايستا فرض شود،. ـ تقدس بايد پويا باشد و نه ايستا
اگر چنين شد ممكن است تقدس به طور آامل از عالم محو شود، امری آه . گفتار آفرآميز، قطعی خواهد بود و جبران ناپذير

اختالل در سير آن بشود به همين دليل پويا بودن تقدس، آفر ميتواند در دو مورد مايٌه . مايٌه تعطيل آامل هر بينش مذهبی است
 .يا از بين بردن نقاط تمرآزش» مجراهای تقديس«يكی با آم آردن مقدارش و ديگر با بستن 

روشن . انسان باشد، به اين معنا آه انسان بتواند به طور مستقيم يا غير مستقيم بر آن اثر بگذارد» دسترس«ـ تقدس بايد در 
اين شرط در .  ايجاد اختالل در سير و آرايش تقدس از طرف وی غيرممكن خواهد بوداست آه اگر انسان نتواند اين آار را بكند

عين الزم بودن، چندان مطبوع طبع مؤمنان و اصحاب مذاهب مختلف نيست زيرا بر نوعی آسيب پذيری يا الاقل فرار بودن 
 .تقدس گواهی ميدهد
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ء مقدس و به زبان آوردن برخی سخنان تا پيروی از ميتوان برای آفر مثالهای فراوانی عرضه آرد آه از دزديدن اشيا
 دزديدن اشياء مقدس . ديگر بينشهای مذهبی ميرود، اما وجه اشتراك همٌه آنها همين مختل ساختن آرايش و سير تقدس است

  است]blasphème[را شكل داده و بدگويی آه ريشٌه يونانی آلمٌه ] sacrilège [ريشٌه التين آلمٌه
  .تيجه را به دنبال مياورد؛ آفر گفتن و ارتداد نيز به همچنين هر دو همين ن

اصحاب اسالم و . پيروی از ديگر بينشهای مذهبی نيز گاه برای پيروان يك بينش معين مترادف آفر محسوب ميشود
 شده بودند مسيحيت در طول تاريخ خويش به آرات مسيحيان يا مسلمانانی را هم آه به عقيدٌه ايشان از صراط مستقيم منحرف

بدون شك در مورد پيروان اديان ابراهيمی اتكای به . آافر شمرده اند و مسلمانان تا به امروز غير مسلمان را آافر ميخوانند
وحی در اعتقاد به اعتبار مطلق مذهب خود و به تناسب بی اعتبار شمردن مذهب ديگران تأثير بسيار داشته است و آار آافر 

ای تقدس آرايش و سير ديگری قائل بوده اند تسهيل آرده است، به خصوص وقتی با تصوير خدای قادر شمردن آنهايی را آه بر
 .و قهاری همراه گشته است آه هيچ سرپيچی را از خواست خويش برنميتابد

مرده اعتقاد به مذهب ديگر يا به شعبٌه ديگری از يك مذهب معين ،مايٌه اختالل در آرايش و سير تقدس ش  در اين شرايط
شده، زيرا روی برتافتن از بينشی آه مسير تقدس و موارد اطالق آن را به دقت معين آرده است، نگاهبانی از آن مسير و اين 

 عمًالباز بايد بر اين نكته تأآيد آرد آه به تبع گوناگونی مقدسات . موارد اطالق را متوقف ميكند و باعث بروز اختالل ميگردد
 .ت منتهی به استفاده از اتهام آفر بشودهر نوع اختالفی ممكن اس

  
  انواع مقدسات و اشكال آفر

 
اين رابطه در آليترين شكل . امكان آفر و شكل آن در هر بينش مذهبی تابع نوع رابطٌه مقدسات با تقدس در اين بينش است

 :سه صورت دارد
. صيت را از جای ديگری اخذ نكرده باشدمقدس بالذات مقدس باشد و اين خا.... صورت اول اين است آه شيی يا فرد يا

طبعًا در اين وضعيت ايجاد اختالل . يعنی بالذات خاصيتی را داشته باشد آه معموًال در اديان تك خدايی مختص ذات احديت است
توان با را مسدود ساخت بلكه حتی مي.... در سير و آرايش تقدس آامًال ممكن است، زيرا نه فقط ميتوان راه تماس با اين شيئی

در اين صورت همراه با تقدس، علت وجودی بينش مذهبی نابود . نابود آردن آن، تقدس را از اصل و اساس نابود ساخت
طبعًا ميتوان در پيدايش بينشی آه تقدس را به ترتيب ذآر . ميشود، امری آه هيچ بينش مذهبی حتی تصور امكان آن را برنميتابد

زيرا هر چند يافتن . رديد آرد ولی نميتوان آن را از فهرست فرضهای قابل توجه حذف آردشده، خاصيت ذاتی مقدسات بداند ت
آرده اند، » بت پرستان«مصداق معين برای آن مشكل مينمايد رد اين فكر را ميتوان در تبليغاتی آه اديان تك خدايی بر ضد 

 .گرفت
البته اين .  را خدای خويش ميپندارندخود بتت آه تصويری آه اين اديان از بت پرستان عرضه ميكنند تصوير گروهی اس

گفتار آه نمونٌه بارزش را ميتوان در داستان بت شكنی ابراهيم نبی سراغ آرد، بيشتر به آار تخطئه آردن ديگر بينشهای مذهبی 
 .د به آن اشاره ميشدميايد تا تحقيق در بارٌه آنها، ولی از آنجا آه در طول چندين قرن بسيار مورد استفاده قرار گرفته باي

و » تقدس«صورت دوم آه رايجترين فكر در بارٌه نوع رابطٌه مقدسات با تقدس است و حتی در ساختمان دستوری آلمات 
در اين .  مقدسات به حساب بياوريم، منتهی نه صفتی ذاتی بلكه اآتسابیصفتمتبلور گشته است اين است آه تقدس را » مقدس«

اين بيان . تقدس به حساب ميايد، ظرفی آه آن را چون خاصيتی خارق العاده در خود جای داده است ظرفمقدس .... حالت شيئی
معمول هر بينش مذهبی است آه تا قبل از نقد خرد، تقدس را خاصيت عينی برخی پديده ها به حساب مياورد و بين طبيعت و 

رايش اين خاصيت را مختل سازد آفر محسوب ميگردد و در اين وضع هر عملی آه مسير و آ. ماورأطبيعت تفكيك قائل نميگردد
طبعًا هر مذهبی برای برقرار . انواع و اقسام آن را، همانطور آه اشاره شد ميتوان در بينشهای مختلف مذهبی سراغ گرفت

د و هر بار فقط ساختن دوبارٌه اين سير و آرايش راهی دارد، زيرا در اين حالت هيچ آفری قادر نيست تمامی تقدس را نابود ساز
 .نابود آردن يا زدودن بخشی از اين خاصيت ممكن است و تمام اين اختاللها به نوعی قابل ترميم است

رشتٌه .  در اين حالت است آه همگی شرايط ممكن شدن آفر گرد ميايد و به تبع اتهام آفر بيشترين برد را پيدا ميكندعمالًْ
دس از طبيعت و ذهنی شمرده شدن ايمان، بين گروهی آه اين تغييرات را ميپذيرند و اختالفهايی هم آه به تناسب منتزع شدن تق
 بروز ميكند، به دليل متزلزل شدن همين بينش است آه تقدس را صفت عينی مقدسات ،متعصبانی آه مايل به پذيرش آنها نيستند

ی برای به آار بردن چماق تكفير به دست در اين موقعيت هر فرد يا گروهی آه تقدس را ذهنی بشمارد فرصت. محسوب ميكند
متعصبان ميدهد، زيرا ذهنی شمردن ايمان، رفتاری را با مقدسات موجه ميسازد آه از ديد مؤمنان آوته بين سير و آرايش تقدس 

 .را مختل ميگرداند
تقدس به حساب و اما نوع سوم رابطه ای آه ميتوان بين مقدسات و تقدس سراغ آرد اين است آه مقدسات را نشانٌه 

نشانه هايی آه دال بر وجود تقدس است و راهبر به سوی آن، نشانه هايی آه در چشم مؤمن ارجی بی حد دارد اما نه . بياوريم
اين نوع رابطه را ميتوان به عبارتی دنبالٌه منطقی صورت قبلی به حساب آورد زيرا حاصل پااليش بينش . در چشم ديگران

فرآيند سحرزدايی از جهان است، فرآيندی آه در انجام آن تقدس آامًال از قيدهای خاآی آزاد ميگردد و مذهبی و به انجام رسيدن 
وقتی تقدس آامًال از طبيعت منتزع گرديد عمًال ايجاد اختالل . در عين حال به احساسی آه سرچشمٌه آگاهی بر آن است نزديكتر

تنها راه رابطٌه با تقدس ذهن . ی نيست تا نابود شدنی يا زدودنی باشددر سير و آرايش آن ممكن نيست زيرا ديگر در دسترس آس
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در . هر مؤمن است و طبيعی است آه غير مؤمنان يا حتی ديگر مؤمنان بر اين راه دستی ندارند تا بتوانند آن را مسدود سازند
 .داين وضيعت اتهام آفر نيز به تناسب و تا حد بی معنايی سست ميشود و از اعتبار ميافت

بين دو شكل اخير رابطٌه مقدسات با تقدس نوعی تقدم و تأخر هست اما نميتوان اين سير تاريخی را يكسره و بی بازگشت 
همانطور آه بينشهای گوناگون مذهبی در آنار يكديگر دوام . تلقی آرد و تحت عنوان ترقی به قطعی بودن آن دل خوش داشت

ز به تناسب امكانات و گرايشات ذهنی افراد مؤمن و ميزان نضج بينش عقالنی رواج ميكند، تصاوير بيش و آم پالودٌه تقدس ني
 .مييابد، اما از راه رسيدن يكی از آنها به معنای از رواج افتادن قبلی نيست

زم بی ايمانی اصًال و اساسًا مستل. در اينجا بايد توضيح آوچكی راجع به بی ايمانی و ارتباط آن با رواج بينش عقالنی داد
اگر پيدايش و رواج بينش عقالنی را، چه در . نقد عقالنی آاربردهای تقدس نيست و تصور آن در هر جا و هر زمان ممكن است

هر دو وجه فلسفه و علم و چه در يكی از وجوه آن، الزمٌه بی اعتقادی به تقدس فرض آنيم ناچار خواهيم بود به دو محدوديت 
زمانی برای ممكن شدن اين آار؛ زيرا حتی اگر بپذيريم آه وجود فلسفه و علم هميشه بالقوه اول قبول آستانٌه . گردن بگذاريم

دوم قبول نوعی آستانٌه دانشی برای هر آسی آه . ممكن بوده است، پيدايش و رواج بالفعل آنها از تاريخ معين ممكن گشته است
گران به فلسفه و علم، ادعای بی ايمانی بكند و بايد دانش الزم را ادعای بی ايمانی دارد، زيرا آسی نميتواند با اتكای به آگاهی دي

ولی پذيرفتن اين دو محدوديت بيجاست، زيرا بی اعتبار شمردن گفتار مذهبی آه خواص تقدس را شرح ميدهد . خود آسب نمايد
ارد آه گرايشات ذهنی و اراده در و آاربردهای آن را معين ميكند، تابع تمايالت ذهنی و انتخاب فردی است نه دانش، و دليلی ند

اين مورد، برخالف هزار و يك مورد ديگری آه هر آدام از ما ميتواند در زندگی روزمرٌه خويش سراغ آند، منظر اجازٌه دانش 
آنچه را آه فلسفه و علم ممكن ميسازد پيدايش بينش منتظمی است آه اعتبار عينی گفتار مذهبی را نقد ميكند و گفتار . بماند

اگر آسی بدون اتكای به شناخت عقالنی تقدس را بی اعتبار بشمارد ميتوان چند ايراد . جهانشمول عقالنی را به جای آن مينشاند
اينكه جهان بينی جايگزين برای جهان بينی مذهبی ندارد، يا اگر دارد جهان بينی اش وسعت و پيوستگی آافی : به وی گرفت

اما اين ايرادها آه در عمل ميتوان به . نيست و دست آخر اينكه اعتبارش صرفًا ذهنی استندارد، يا احمتاًال خالی از تضاد 
سخنان و افكار اآثريت قريب به اتفاق مردم دنيا اعم از مؤمن و بی ايمان گرفت، ايرادهای عقالنی و منطقی است و ربطی به 

مام افراد بشر داشتن توقع بی جايی است، زيرا در حكم توقع جهان بينی مدون از ت.  تقدس ندارد شمردنامكان عملی بی اعتبار
 . اين است آه از خانه شاگرد هگل همان توقعی را داشته باشيم آه از خود وی داريم

 
  پيامدهای آفر

  
آنچه آه باعث ميگردد تا آفر در بينش مذهبی بزرگترين گناه محسوب گردد، نتايجی است آه بر آن مترتب ميشود زيرا از 

در بينش مذهبی آفر . ان، اختالل در سير و آرايش تقدس موجب اثرات زيانباری است آه حدی بر آنها متصور نيستديد مؤمن
 .است از تابو و بزرگترين گناه ممكن است زيرا عليه تقدس آه ارزش مطلق است انجام گرفته نوعی

رد، به تناسب نوع رابطٌه مقدسات و تقدس فرق آه ميتوان به دو گروه طبيعی و مابعدالطبيعی تقسيم آ پيامدهای ناگوار آفر
 .فهرست وار و جداگانه از نظر گذراند ميكند و بايد به همين دليل آنها را

از آنجا آه تقدس در بينش مذهبی منشأ نهايی هر اثر است، بر هم ريختن نظم آن نظم تمام عالم هستی . اول اثرات طبيعی
تصاويری نظير . ی به نابودی جهان يا از هم گسيختگی آامل عناصر آن بيانجامداين وضعيت ممكن است حت. مختل ميسازد را

گسترش بيماريها، سترونی زمين و انسان و حيوان و بی حرآت شدن آسمان، آه همه گسيختن نظم عالم را تداعی ميكند از جمله 
دا در ميان بود، اين امور به حساب طبعًا هر جا تصويری انسان گونه از خ. نتايج طبيعی است آه برای آفر تصور ميشود

 .غضب و قهر الهی منظور ميگردد
مهمترين اثر مابعدالطبيعی آفر نيز آاهش دادن امكانات رستگاری يا ناممكن آردن آن است و از آنجا آه رستگاری در 

ز حيات وی سلب معنا چشم مؤمنان هدف غايی زندگی انسان است، آفر انسان را از رسيدن به اين هدف غايی باز ميدارد و ا
 .روشن است آه اين قطع رحمت را نيز ميتوان به حساب غضب خدايی انسان گونه گذاشت. ميكند

به عالوٌه اينها، اختالل زاده از آفر هر نوع استفادٌه ابزاری را نيز از تقدس مختل ميگرداند، چه هدف از اين استفاده 
 .... آه قدری باالتر ذآرشان رفت، نظير طلب پيروزی در جنگ، شفا خواهیتقديس و ارج بخشی باشد و چه ديگر استفاده هايی

اگر تقدس خاصيت ذاتی تقدس . اما امكان واقع شدن آفر و چند و چون پيامدهايش تابع نوع رابطٌه مقدسات با تقدس است
 .پيش برودمحسوب شود آفر نه تنها ممكن است بلكه ميتواند تا سرحد نابود آردن تقدس و احتماًال جهان 

اگر تقدس صفت مقدسات فرض شود، باز هم آفر ممكن است و به تناسب درجه اثراتی در پی مياورد آه ميتوان به طرق 
عينی شمردن تقدس و جدا نشمردن طبيعت از ماوراءطبيعت، ايجاد تمام اثرات طبيعی و مابعدالطبيعی . مختلف ترميمشان آرد

تصاوير رايج دربارٌه آفر و اثراتش آه بينشهای مختلف مذهبی در همه جای . سير ميكندآفر را تضمين و دليل وقوع آنها را تف
از اين آار و نيز توجيه مجازات آافران ميايد همه زادٌه اين برداشت از رابطٌه  عالم پراآنده است و به آار بازداشتن مردم

 .مقدسات با تقدس است
در اين حالت به دليل انتزاع تقدس از طبيعت تصور پی . رض ميشودو اما صورت آخر آه در آن مقدسات نشانٌه تقدس ف

آمدن اثرات طبيعی بر آفر، نظير زمين لرزه، باران آتش، طغيان آبها و از حرآت ايستادن آسمان ممكن نيست؛ بخصوص وقتی 
د زيرا به تناسب ذهنی شدن اثرات مابعدالطبيعی آفر نيز بسيار آاهش ميياب. مردم بدانند اين زمين است آه ميچرخد نه آسمان
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ايمان و درونی شدن رابطه با تقدس،آگاهی بر تقدس و به تناسب بهره وری از ثمرٌه اصليش آه رستگاری است فردی ميشود و 
باز نشناختن تقدس و بی اعتنايی به نشانه های آن . شدن يك نفر بر بخت رستگاری ديگران تأثير مستقيمی نميگذارد» آافر«

از دستيابی به رستگاری نخواهد داشت، اثری آه از ديد مؤمنان بسيار نامطلوب و حتی دهشت » آافر«بازداشتن نتيجه ای جز 
در اين وضع ميتوان بر استفاده ازاتهام آفر پای فشرد، اما اين . دست يازيده ناموجود» آفر«انگيز است اما از ديد آسی آه به 

 . نشانٌه ممكن نبودن آفر به معنای دقيق در وضعيت مزبور استاتهام خالی از محتواست و اين بی محتوايی خود
برخی ممكن است در اين حالت آفر را مترادف توهين به عقايد مؤمنان بشمارند و سعی آنند تا برای آن محملی مردم پسند 

يگزين تقدس آرده است از بيابند آه به درد روزگار از رونق افتادن آفر بخورد، ولی اين معنا آه عقايد يك گروه انسان را جا
از جهت مذهبی به اين دليل آه تقدس را به حد اعتقادات يك گروه انسان تقليل داده . جميع جهات مذهبی و انسانی مردود است
از جهت مدنی و انسانی به اين دليل آه صرف اعتقاد يك گروه به امری، چه اين . آاری آه هيچ پيامبر و هيچ عارفی نكرده

داشته باشد و چه نه، برای وادار آردن ديگران به سكوت در بارٌه اين عقيده و اجبار در محترم شمردن آن آافی گروه اآثريت 
زيرا تودٌه عقايدی آه بشر از ديرباز تا به امروز به محك خرد و تجربه زده و آنار گذاشته هر آدام در دوره ای و زمانی . نيست

متوقف آردن اين فرآيند در حكم جمود انديشٌه انسان و جوامع انسانی است آاری برای گروهی محترم و گاه مقدس بوده است، 
در طول تاريخ، هر بار با رفتن به دنبال  بايد در آخر يادآوری آرد آه خود مؤمنان. آه نه خرد ميپذيرد و نه اصًال ممكن است

بول مذهب جديد آنارشان گذاشته اند، در اين حالت مذهبی جديد تقدس بينشهای مذهبی قبلی را مورد ترديد قرار داده اند و با ق
 .اصرار بر مقدس شمردن عقايد انسانی، از آنها آمتر از ديگران پذيرفته است

 
  آفاره

  
محسوب آنند مجازات آفر امری » جرم«برای آنهايی آه بنا به اعتقاد يا عادت تمايل دارند آفر را نه فقط گناه بلكه حتی 

اما در مورد مجازات آفر نيز بايد اين موضع .  راجع به چند و چون آن فرعی به حساب ميايدعادی محسوب ميشود و بحث
ديگری قابل مقايسه نيست و بالطبع » جرم«عاميانه را آنار گذاشت و به اصل مطلب پرداخت، زيرا آفر اساسًا با هيچ 

 . را بايد در معنای خود آفر جستهدف و معنای مجازات آفر. آن معنايی غير از ديگر مجازاتها دارد» مجازات«
همانطور آه قبًال اشاره شد آفر بر تقدس اثر ميگذارد نه بر جان، نه بر مال، نه بر شرف و نه بر هيچ چيز ديگری از اين 

نكتٌه مهم اينجاست آه آفر در سير و آرايش تقدس اختالل . قبيل، آه خدشه وارد آمدن بدان موضوع دادرسيهای معمول است
مجازات آفر همان . يكند و به همين دليل در بينش مذهبی مجازات آفر مستقيمًا از خود آن زاده ميشود نه از اعمال انسانهاوارد م

اثرات طبيعی و مابعدالطبيعی است آه قرار است در پی آفر بيايد، اثراتی آه در بخش قبل ذآر آنها رفت و برد آنها متناسب با 
ياد ميشود عبارت از رشته » آفاره«آافر يا به عبارت دقيقتر » مجازات«ه از آن به نام آنچ. پااليش هر بينش مذهبی است

هدف از اين اعمال تأثيرگذاری دوباره بر تقدس . آوششهايی است آه برای رفع اختالل در سير و آرايش تقدس انجام ميگيرد
 .است به قصد جبران اختالل زاده از آفر
ای قضايی عرضه ميگردد نظير دور آردن افراد خطرناك از جامعه، تربيت مجرمان، اهدافی آه معموًال برای مجازاته

ممكن است بخشی از هر آدام از اين انگيزه ها به . آافر نيست» مجازات«سزادادن و يا درس عبرت دادن هيچكدام هدف غايی 
زيرا تقدس در بينش . صلی اين آار نيستنوعی در توجيه آفاره عنوان شود يا به آن شكل معينی بدهد اما هيچكدام انگيزٌه ا

مذهبی ارزش غايی است، اگر از جهان رخت بربندد عالمی باقی نخواهد ماند تا اين انگيزه ها در آن جايی داشته باشد، به همين 
تقدس وارد آفاره دادن آسيبی را آه به سير و آرايش . دليل خدشه وارد آمدن به آن با هيچ چيز يا آار ديگری قابل جبران نيست

آمده به عين جبران ميكند زيرا اگر نقشی جز اين داشته باشد آفر تقدس را آم آم از جهان خواهد زدود و اصًال آفاره دادن فايده 
 . لزومی داشته باشدتاای نخواهد داشت 

و شكنجه و مرگ تنوعی آه از دعا و عذرخواهی تا قربانی . تنوع آفاره در فرهنگهای مختلف به نفع اين قول حكم ميكند
ميرود و حتی گاه نظير روم باستان مستقيمًا به خدايان حواله ميشود، بدون اينكه انسانها، حتی شخص آافر هيچ دخالتی در انجام 

به . همه و همه وسيله است و تقدسی آه بايد به حال اول بازگردد هدف.... در تمام اين موارد قربانی، شكنجه. آن داشته باشند
است آه هر چند آفر در بينش مذهبی بزرگترين گناه است آفارٌه آن هميشه شكنجه يا اعدام نيست چون آنچه آه آفاره همين دليل 

  .بر آافر يا قومی آه از ميان آن برخاسته تحميل ميكند اثری است جنبی
تقسيم ] rétributive[ تنبيهیو ] restitutive[ ترميمیاميل دورآهيم جامعه شناس بزرگ مجازاتها را اساسًا به دو بخش 

اگر بخواهيم آفاره را . ] De la division du travail social[ميكند، بدون اينكه امكان وجود مجازاتهای مختلط را نفی آند 
  .جبرانی به حساب آوريم» مجازاتی«در اين تقسيمبندی جای بدهيم بايد آن را اساسًا 

 تابعی بدانند از صفت تعصب و رسوخش در جامعه، ولی حواله آردن برخی مايلند گرايش به مجازات آافر را مستقيمًا
همه چيز به تعصب آه در اصل صفتی فردی است بحث را به طور بيجايی به حيطٌه روانشناسی و اخالق سوق ميدهد؛ به حوزٌه 

 .طبايع انسانی و آاميابی يا ناآامی در احتراز از رذايل و مهار زدن بر هوای نفس
اش رد آردن منظم هر نوع پندار و  رآبی است آه بخشی از آن مربوط است به روانشناسی و نشانٌه برونیتعصب مقولٌه م

مهار زدن به اين گرايش نيز جزو فضايل اخالقی محسوب است و آوشش در اين آار وظيفٌه هر . رفتار و گفتار غير خودی
 به تيپهای روانی توضيح داد و نه با اتكای صرف به مقوالت اما رواج آلی مجازات آفار را نه ميتوان صرفًا با ارجاع. انسان
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 در تمام جوامع يافت ميشود و محدود آردن همه چيز به اخالق به عرضٌه ًزيرا تيپهای روانی گوناگون عمال . اخالقی
 .رمق و نارسا ميانجامد توضيحات فردی و بی

 .تعصب خوانده ميشودآنچه آه موضوع بحث ماست وجه اجتماعی و آلی آن چيزی است آه 
 .آافر در درجٌه اول تابعی است از پالودگی هر بينش مذهبی» مجازات«تمايل به 

تابع آفر است و طبعًا در جايی انجام آن الزم جلوه ميكند آه تقدس صفت مقدسات فرض شود، در »مجازات« زيرا اين 
 طبعًا انواع آفاره در هر بينش مذهبی پيش بينی شده است و .اين حالت است آه آفاره مانند آفر معنای آامل خويش را پيدا ميكند

 . تعيين آن تابع شرايط تاريخی شكل گيری هر بينش و نيز ساختمان درونی هر دستگاه اعتقادی است
ميزان نضج گرفتن بينش عقالنی و در مقابل اصرار و احتياج به استفادٌه ابزاری از تقدس، هر دو بر گرايش به مجازات 

در آنار اين عوامل بايد به يك مذهبی يا چند مذهبی بودن هر جامعه نيز اشاره آرد، زيرا در بعضی موارد . ثر ميگذاردآافر ا
نقش مذهبيان در سازماندهی جامعه را . آافربكاهد» مجازات«همزيستی مذاهب ميتواند از اصرار پيروان آنها در پافشاری بر 

» مجازات« زيرا هر قدر اين نقش گسترده تر و مهمتر باشد آنها دست بازتری برای نيز بايد به اين رشته عوامل اضافه آرد،
اما آخرين عامل آه بايد در رشته عوامل اجتماعی مهمترين به حسابش آورد ميزان جدايی . آافر و توجيه اين آار خواهند داشت

حكومتی را داشته باشد و چه نه، در اختالط اين دو، چه صورت مجزا نبودن مقامهای مذهبی و . مذهب است از حكومت
زيرا از يك طرف باعث ميشود آفر آه از ديد مذهبی گناه است از بابت مدنی جرم به حساب . آافر نقش عمده دارد» مجازات«

 مذهبيانی آه امكان عملی. بيايد و اليق تندترين مجازات و هم از طرف ديگر امكانات عملی تنفيذ حكم مجازات را فراهم مياورد
سزا دادن به آافر را نداشته باشند هر قدر هم در اين آار اصرار بورزند، اصرارشان به جايی نخواهد رسيد و آاميابی شان در 

 .اين راه همواره در گرو داشتن قدرت اجراست
بی و يكی پااليش بينش مذه: در نتيجه آنچه را آه ميتوان وجه اجتماعی تعصب دانست بايد به دو بخش عمده تقسيم آرد

اين دو عامل در دوران جديد و در اروپای قرن نوزده و بيست به يكی از باالترين درجات رشد . ديگر جدايی دين و دولت
خويش در تاريخ رسيد و باعث شد تا اتهام آفر به بوتٌه فراموشی بيافتد و آفاره دادن بی معنا شود، به عبارت ديگر صرف 

و فردی آن منحصر شده بود برای مجازات آافر آافی به حساب بيايد و مردمان دست از ثمرات آفر آه به آثار مابعدالطبيعی 
 .روشهای جادويی تأثير گذاشتن بر تقدس آه آفاره يكی از بارزترين انواع آنهاست دست بردارند

 است و آنچه آه در جوامع دموآراتيك مدرن پيدا شده است از بين رفتن دين و ايمان نيست بلكه پالوده شدن تقدس
 پالوده شدن تقدس از شائبٌه اموری آه مربوط به ديگر رشته های حيات انسانی است، منحصر شدن. خصوصی شدن مذهب

 .مذهب به وجه خصوصی زندگی انسانها و انتظام رابطٌه آنها با تقدس و تدارك رستگاری
فكر جدايی دين و دولت و . ون آن ممكن نيستپايدار شدن دمكراسيهای مدرن با اين فرآيند همگام بوده و قوام يافتنشان بد

پااليش تقدس نميتواند داخل هيچ بينش مذهبی زاده شود و الزمه اش نضج بينش عقالنی است و فشار نيروهايی آه مذهب را به 
برخی اصرار دارند تا مذهب زدايی را . حاصل اين فرآيند را ميتوان مذهب زدايی خواند. حوزٌه خاص خودش محدود سازد

.... مترادف مذهب ستيزی به شمار بياورند و جوامع مدرن را عاری از تقدس و ايمان و به تبع آن خالی از اخالق و پاآی
ولی مذهب نه فقط در اين جوامع از بين نرفته بلكه آزادی انتخاب مذهب و روش ارتباط با تقدس در اين جوامع . محسوب آنند

نها جدايی مذهب از قدرت حكومتی است آه ميتواند آزادی مذهبی افراد را تأمين و است آه به بهترين وجه حاصل شده، زيرا ت
در غير اين صورت دين و دولت با پشت دادن به هم بينش مذهبی معينی را به همه تحميل ميكنند، چه هدف از . تضمين آند

هبی نيز در دل انتخاب آزاد مذهب درج است آزادی المذ. ترويج اين بينش توجيه سلطنتی مطلقه باشد و چه تأييد قدرت روحانيان
در آنها فقط آيينهای جمعی مذهبی افراد آمتری را به دنبال خود ميكشد، از . ولی جوامع مدرن الزامًا محل ترويج المذهبی نيست

 آمتر ميشود  مذهبی برای به هيجان آوردن مردم آمتر استفاده ميشود، دخالت روحانيان در امور روزمرٌه زندگی بسيارنمادهای
اما اين بدان معنا نيست آه ايمان از جامعه رخت بربسته است، بل فقط محدود به . و در جمع از مذهب آمتر سخن به ميان ميايد

اين افراد بدون شك آزادی عمل بيشتری نيز برای پرداختن به تقدس . آنهايی شده آه هميشه مستعد دريافت و پرورش آن بوده اند
انديش ترين اين افراد، توجه به تقدس صورت نوعی عرفان محاصره شده با خرد را پيدا  ر حقيقت نزد باريكد. پيدا آرده اند

آرده، خردی آه حد اين عرفان را ميسنجد، آن را ميپااليد و از افسارگسيختگی تقدس آه بسياری اوقات نزد پيامبران، عرفا و 
ن همراهی تقدس با خرد هيچ تناقضی نيست زيرا هر آدام آنها به حوزه در اي. روحانيان با خشونت همراه است جلوگيری ميكند

ای از حيات انسان مربوط ميشود، هر چند موفقيت يك نفر را در توأم ساختن اين دو بايد بسيار نادر به شمار آورد، بسيار 
ورش ايمان از هيچ آوششی فروگذار نادرتر از مورد عرفايی آه فقط به تقدس اهميت داده اند و خرد را فروگذاشته اند و در پر

تقدس و خرد هرآدام به نوعی انسان را به خود ميكشد، بدون شك همٌه انسانها يكسان به اين هر دو گرايش ندارند و به . نكرده اند
رايش به اما بايد پذيرفت آه گ. احتمال قوی آنهايی آه تقدس را ارزش اساسی حيات انسان ميشمارند مثل هميشه در اقليت مطلقند

پرورش اين هر دو به طور همزمان محدود به گروه بسيار آوچكتری است و موفقيت در اين آار آه تنش ذهنی بسياری را 
نه آنقدر نادر آه بتوان ناممكنش شمرد، هرچند رياضتهايی آه عرفای بزرگ به قصد نزديكی . ايجاب ميكند به تمام معنا نادر

 . رياضتی آه الزمٌه پروردن تؤامان عرفان و خرد است، خشن و ابتدايی و گاه آسان مينمايدبيشتر به تقدس آشيده اند در برابر
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 بخش دوم
 مشكل
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 تاريخچٌه جنجال
 

سابقٌه جنجالی آه انتشار آتاب آيات شيطانی به را ه انداخته به چند سال ميرسد و ممكن است اين جنجال باز هم 
شمار رويدادهای اين جنجال بسيار زياد است و آسانی آه مايلند اگر نه شرح، الاقل فهرست . مدتی يا مدتها طول بكشد

فراهم آورده و هر سال ] Article XIX[» اصل نوزده«آنند، ميتوانند به روزشماری آه انجمن اين وقايع را مرور 
 .چاپ جديدی از آن را به بازار عرضه ميكند رجوع نمايند

موضوع قسمت حاضر برشمردن رويدادها نيست، فقط تقسيمبندی آنهاست به دو بخش قبل و بعد از فتوای خمينی، 
انی با اين فتوا برپا نشد، با آن ابعاد جهانی پيدا آرد و به صورت نماد تنش تجدد و سنت در زيرا هرچند جنجال آيات شيط

 .جهان اسالم درآمد
آتاب . سلمان رشدی از قبل از نوشتن اين آتاب جزو نويسندگان جوان و با استعداد انگليسی زبان به شمار ميامد

آتاب . را برايش به ارمغان آورده بود] Booker’s Prize[پراعتبارترين جايزٌه ادبی انگليس » فرزندان نيمه شب«
آه يادگار سفر به نيكاراگوئه است، موقعيت و » لبخند يوز پلنگ«آه برای آتابخوانهای ايرانی آشناست و » شرم«دومش 

تا حق پوند با وی منعقد ساخت  850000به همين دليل بنگاه پنگوئن قراردادی به مبلغ . شهرت او را تثبيت آرده بود
سپتامبر  28اولين آتاب از اين دو بود و در تاريخ » آيات شيطانی«. انتشار دو آتاب بعدی وی را پيش خريد آرده باشد

اعتراض به چاپ آن چند هفته قبل از انتشارش شروع شد، صحنٌه اين اعتراضات . در انگستان به بازار آمد 1988
پخش آتاب در آن آشور منجر گشت؛ راجيو گاندی نخست وزير وقت به منع  1988 اآتبر 5هندوستان بود و در تاريخ 

در اآتبر همان سال آار مخالفت با اين . هند اين آار را به قصد تحبيب مسلمانان و جلب آرای آنها در انتخابات انجام داد
اند و مخالفان اسالمگرای پاآستان نيز از موج مخالفت با اين آتاب برآنار نم. آتاب به انجمنهای مسلمانان بريتانيا رسيد

در برادفورد انگلستان  1989اولين نسخه های آتاب در ژانويٌه . خانم بی نظير بوتو شروع به بهره برداری از آن آردند
 نفر در 5 فوريه 12 در. نفر به قصد مخالفت با آن در لندن تظاهرات آردند 8000ام همان ماه  29سوزانده شد و در 

 مرآز فرهنگی امريكا در پاآستان و به قصد اعتراض به انتشار آيات شيطانی در امريكا درگرفت تظاهراتی آه در مقابل
 .آشته شدند

منتشر  1989 فوريٌه 14آنچه به واقعه بعد ديگری داد فتوای خمينی داير بر لزوم قتل سلمان رشدی بود آه در تاريخ 
  :متن فتوا از اين قرار است. شد

 
 ناناهللا و انا اليه راجعو

به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان ميرسانم مؤلف آتاب آيات شيطانی آه عليه 
اسالم و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشرشده است، همچنين ناشرين مطلع از 

از مسلمانان غيور ميخواهم تا در هر نقطه آه آنان . محتوای آن محكوم به اعدام ميباشند
م نمايند تا ديگر آسی جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين را يافتند سريعًا آنها را اعدا

 .انشأهللا. نمايد و هر آس در اين راه آشته شود شهيد است
 را ]آذا[ضمنًا اگر آسی دسترسی به مؤلف آتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن 

 .ندارد، او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد
 نیروح اهللا الموسوی الخمي

25،11،1367 

 1989 فوريٌه 14
 

با اين فتوا دعوا بر سر آيات شيطانی يكشبه به صورت يكی از مهمترين اخبار روز درآمد، دولتهای مختلف و 
آنچه باعث اين واآنش شد فقط خشونت و تعصب و تحجر ذهن .روشنفكران و هنرمندان بسياری را به واآنش برانگيخت

. ر صورت همين خصايص را ميشد به درجات پايينتر در مخالفتهای ديگران نيز يافتصادر آنندٌه آن نبود زيرا به ه
فتوای خمينی تندترين و اساسی ترين شكل ابراز مخالفت با نگارش و انتشار آيات شيطانی بود و خود خمينی هم رهبر 

ر فتوای خمينی بود نه تندی فتوا بود رژيمی بود آه تمام دنيا به رسميت شناخته بود؛ اما آنچه در اصل مايٌه اهميت و اعتبا
خمينی در آن . و نه گستاخی صادر آنندٌه آن، اصل امكاناتی بود آه صادر آنندٌه فتوا برای اجرای آن در اختيار داشت

زمان رهبر بالمنازع حكومتی بود آه در آشور ايران مستقر گشته است و برای اجرای اوامر خود امكانات آشوری در 
زير حكم داشتن . نه وسايلی آه در حد امكانات گروه ها يا گروهكهای سياسی يا مذهبی يا تروريست استاختيار داشت 

مملكتی با چند ده ميليون جمعيت، امكانات طبيعی و مالی بسيار زياد، قدر و قيمت استراتژيك و دارای تمام وسايلی آه يك 
ستگاه جاسوسی گرفته تا سفارتخانه و بنگاه هواپيمايی، مايٌه آشور نسبتًا ثروتمند امروزی در اختيار دارد از لشكر و د

اعتبار فتوای خمينی بود، بی قيدی نسبت به قواعد و قوانين بين المللی و آشتار بيرحمانٌه مخالفان جمهوری اسالمی در 
ت اسالم و شمار هر نوع سعی در مربوط دانستن تأثير اين فتوا با عظم. داخل و خارج آشور، ضامن و مؤيد اين اعتبار
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مسلمين و احيانًا معجزات و آرامات اين و آن در حكم خيالپردازی و ايدئولوژی بافی است، تصور اينكه عمل مزبور بر 
منطق اصلی خمينی پس از قدرتگيری جز تيغ برا نبوده است و دليل . اعتبار اسالم افزوده است نيز از همين مقوله است

 . قدرت تنفيذ فتواست نه استحكام حكمشجدی گرفته شدن فتوايش نيز همين
نگاه آنجكاوان از يك طرف معطوف به آتاب رشدی . فتوای ناگهانی خمينی به جنجال آيات شيطانی بعد تازه ای داد

شد و باعث گرديد تا آتاب مزبور به سرعت تيراژ چند ميليونی پيدا آند، و از طرف ديگر متوجه به خطری آه جان 
ذهن ساده انگار بسياری از مردم آه با عرضٌه سريع و فشردٌه وقايع توسط رسانه های مختلف . درشدی را تهديد ميكر

تغذيه ميشد بر فتوا متمرآز گشت و بين محتوای آتاب و صدور فتوا نوعی رابطٌه ساده از نوع علت و معلول برقرار 
و در آتاب چيست آه سزاوار چنين فتوا چگونه چيزی است : بحثها و تحليلها حول همين رابطه شكل گرفت. ساخت

ذهن . فتوايی است؟ از اين ديد محتوای آتاب انگيزٌه اصلی و مجازات رشدی هدف اصلی فتوای خمينی نمايانده شد
بسياری از تحليل گران به رفت و آمد بين اين دو مشغول گشت تا معنای اين فتوا را بيابد و احيانًا اعتبار آن را محك 

 رفتن از اين محدوده الزم بود اما آمتر آسی به اين آار دست زد و اگر دست زد بيشتر صورت جنبی بزند، طبعًا فراتر
 .داشت تا اساسی

يكی اينكه صدور فتوا از طرف خمينی امری از نوع تحريك و واآنش . اين روش تحليل در دو صورت موجه ميبود
طبعًا از آنجا آه هيچكدام از دو فرض . تمام اعمال ديگر ویباشد، ديگر اينكه صدور فتوا عملی باشد تك افتاده و جدا از 

مزبور در مورد صدور اين فتوا صدق نميكند بايد روش محدود تفسير عمل خمينی را آنار گذاشت و فتوا را در پهنٌه 
 .طرز فكر، موقعيت و استراتژی خمينی بررسی آرد

ولی قبل از پرداختن به . ردن معنای عمل خمينیموضوع تحليل حاضر پرداختن به اين نكات است به قصد روشن آ
 :اصل مطلب بايد دو نكته را يادآوری آرد

دليل اين امر عدم اطالع درست . محتوای آتاب آيات شيطانی را انگيزٌه مستقيم و اصلی خمينی دانستن خطاست
 ترجمه نشده است و از آنجا آتاب آيات شيطانی تا هنگام نگارش نوشتٌه حاضر به فارسی. خمينی است از محتوای آتاب

آه خمينی خود به هيچكدام از زبانهای اروپايی آشنايی نداشت تا بتواند خود از چند و چون رمان رشدی اطالع حاصل 
آند امكان اطالع مستقيم او از محتوای آتاب منتفی است؛ مضافًا به اينكه تربيت ادبی ابتدايی ذهن وی اصًال امكان درك 

ع رمان رشدی را به وی نميداد؛ البته تصور خمينی در حال آلنجار رفتن با آتاب رشدی خالی از درست رمانی از نو
ميماند امكان اطالع غير مستقيم، در اين باب ميتوان حداآثر فرض را بر اين گذاشت آه يكی دو نفر از . لطف نيست

ند، برخی شايعات آلی را به گوش وی رسانده اند اطرافيان وی، آه به احتمال بسيار قوی آنها نيز آتاب را نخوانده بوده ا
مهمترين قراينی آه به نفع اين سخن حكم . و از همه مهمتر او را در جريان تظاهرات مسلمانان متعصب قرار داده اند

است و به هيچ رو اشاره ای به موارد » نگارش آتابی عليه اسالم«ميكند يكی آليت فتوای خمينی است آه موضوعش 
 ت اسالم در بر ندارد؛ ديگری زمان صدور فتواست آه درست بعد از تظاهرات خشونت آميز پاآستان و مرگ هتك حرم

راجع به آتابی نخوانده حكمی به اين تندی صادر آردن احتياج به انگيزه هايی قويتر .  مسلمان متعصب انجام گرفت
 .پرداختو مهمتر از محتوای نشناختٌه آتاب دارد آه در اصل بايد به آنها 

مجازات رشدی را تنها هدف يا حتی هدف نهايی فتوا دانستن نيز همانقدر نابجاست آه اهميت دادن بيش از اندازه به 
اگر خمينی فقط قصد مجازات رشدی را داشت ميتوانست اين آار را به وسيلٌه يكی از آدمكشان خود انجام . محتوای آتاب

اما صادر آردن فتوا و طلبيدن واآنش . الم آند آه دليل اين قتل چه بوده استدهد و احيانًا بعد از مجازات به دنيا اع
جهانی به خوبی نشان ميدهد آه نه قصد وی منحصرًا مجازات رشدی بوده و نه حتی مخاطب اصليش نويسندٌه آتاب آيات 

 .لمانانشيطانی است ـ مجازات رشدی يكی از اهداف فتواست و مخاطب اصلی ديگر مردم دنيا باالخص مس
  
 
 

 چارچوب معنايابی فتوای خمينی : قسمت اول
 

شكافتن معنای عمل خمينی مستلزم گشودن افقهای انگيزه ها و اهداف وی است طبعًا اين آار بايد در چند مرحله 
بتی اول توجه به صفاتی آه جنبه های ثابت چهرٌه روانی وی را ميسازد و در تصميمگيريهايش نقش نسبتًا ثا. انجام بگيرد
کارل اشميت  رااين اصطالح ( ]Théologie politique[ديگر شكافتن بينش مذهبی و نيز آالم سياسی . ايفا ميكند

بعد از چيدن پايٌه بحث . پس از آن بايد به استراتژی وی توجه آرد.  و ايدئولوژی او)استرايج کرده حقوقدان آلمانی 
 .پرداختميتوان به مسئلٌه صدور فتوا و معنا و اهميت آن 

درك معنای اعمال هر فرد مستلزم بازسازی منطقی آنچه است آه در ذهن وی گذشته زيرا فقط به اين ترتيب است 
مشكل اصلی اين آار .  رفتار وی را باز بشناسد و معنای آن را به ديگران عرضه آندعلت نه دليلآه پژوهشگر ميتواند 

يرغم شباهتهای بسيار به ديگر آدميان به معنايی خالی از مدح يگانه بودن شخصيت هر انسان است، زيرا هر آس عل
الزمٌه گذشتن از اين مانع قبول اين فرض است آه نوع بشر يكی است و به عبارت ديگر قبول وجود . است» بی همانند«
يخی را با مدد ها و مقاصد هر بازيگر تار ، يعنی قبول اينكه پژوهشگر، يا ديگر مردمان، قادرند انگيزه»طبيعت انسانی«
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های وی را در چارچوبی معقول و پذيرفتنی توضيح  های تاريخی بازسازی آنند و به اين طريق آرده گرفتن از داده
 .دهند

از نظريه پردازان عمدٌه اين روش شناخت در پژوهشهای تاريخی و جامعه شناسی، ماآس وبر و گئورگ زيمل را 
بايد اضافه آرد آه آنچه . با اتكای به دستاوردهای روش آنان تنظيم شده استاين بخش از نوشتٌه حاضر . ميتوان نام برد

در پی ميايد حول صدور فتوا و محض يافتن معنای آن شكل گرفته و با توجه به اين هدف تنظيم شده است، اگر فرضًا 
قتصادی وی، بخشهايی از اين بحث راجع به رفتار خمينی با افراد خانواده اش ميبود يا نظرش راجع به موسيقی يا عقايد ا

 .بازسازی تغيير ميكرد و برخی بخشهای آن اصًال حذف ميشد و جای خود را به سخنان ديگری ميداد
 

 شخصيت خمينی
 

در ترسيم چهرٌه روانی خمينی بايد از صفات وی گفت، صفاتی آه اگر از مريدانش بگذريم چندان اختالف نظری 
 وی آه مقدار زيادی از عمر خود را صرف رواج دادن يك فكر و آوشش در راه از سرسختی: بر سر آنها موجود نيست

رسيدن به يك هدف آرد، از تعصب او و عدم تمايلش به قبول تغيير در چارچوب فكری مذهبی آه از جوانی به آن خو 
روغگويی سوقش گرفته بود، از حيله گريش آه ريشه در هوشی روستايی داشت و برای رسيدن به هدف بارها به سوی د

داد، از احتياطش آه باعث ميشد در عين حفظ ظاهر بی باك بی گدار به آب نزند و در بسياری موارد مانور دادن را بر 
حملٌه رو در رو مرجح بشمارد، از آينه توزيش آه نميگذاشت از انتقام صرفنظر آند، از قساوتش آه در راه رسيدن به 

 .الخره از شيفتگی اش به قدرت، هرچند نفس قدرت برای وی وسيله بودهدف از هيچ خشونتی ابا نداشت و با
خمينی را به ميان ميكشد توضيح آوچكی داد، زيرا بر سر آن به » صداقت«بايد در مورد اين نكتٌه آخر آه مسئلٌه 

 .هيچوجه اتفاق نظر موجود نيست
به هيچوجه دارای اين صفت به حساب طبيعی است آه اگر صداقت را به معنای راستگويی به آار ببريم خمينی 
اما صفت صادق در مورد اشخاصی آه . نميايد زيرا او هر چند به عقيدٌه مريدانش امام بود به هيچوجه معصوم نبود
آيا آنان واقعًا در پی هدفی هستند آه اعالم : مدعی پيگيری هدفی هستند به معنايی بسيار محدودتر به آار گرفته ميشود

 حت اين عنوان خيال رسيدن به هدف ديگری را دارند؟آرده اند يا ت
برخی مخالفان خمينی وی را متهم به داشتن اهداف پنهانی ميكنند، اهدافی آه از خدمتگزاری قدرتهای بزرگ جهان 

اين فرضها معموًال به آار تحقير خمينی ميايد و به برخی ميدان ميدهد تا با عرضٌه . تا فرونشاندن عطش قدرت ميرود
ضيه های عجيب و توضيحات غريب از حريف پيروز داد دل بستانند و سر خود و ديگران را با تفسيرهای افسانه ای فر

اما در نوشتٌه حاضر اصل بر صادق بودن خمينی است به معنای دوم آلمه، به اين معنا آه هدف راستين وی . گرم آنند
البته برخی تفسير وی را . اسالم به تفسير خودش نه ديگرانهمان جاری آردن احكام اسالم در تمام جهان بوده، احكام 

 .نادرست ميشمارند ولی حتی اگر صحت مدعای آنها ثابت شود مطلقًا در حكم غير صادق بودن خمينی نخواهد بود
بسياری از بحثهايی آه راجع به خمينی درميگيرد و چند و چون رفتارش را ميسنجد با اتكای به صفات آلی از قبيل 

هايی آه شمرديم انجام ميشود و از حد اين مقوالت فراتر نميرود، ولی نميتوان رفتار خمينی را صرفًا بر پايٌه اين قبيل آن
اينها برخی از خطوط اصلی، نه . صفات آه گاه تك تك و گاه با هم نزد بسياری از افراد انسان يافت ميشود توضيح داد

وانی هر فرد در درجهای از آليت قرار دارد آه عمًال بر تمامی به عالوه خصايص ر. تمام خطوط، شخصيت اوست
رفتار وی تأثير ميگذارد نه بر بخش خاصی از آنها و به همين دليل نميتوان در توضيح يك عمل مشخص فقط به ارجاع 

فالن زمان فرضًا اطالق صفت شجاعت به فالن سردار جنگی به هيچوجه برای توضيح اينكه وی چرا . به انها اآتفا نمود
در آنار اين خصايص بايد به محتوای ذهن . و فالن مكان را برای به اجرا گذاشتن بهمان تاآتيك انتخاب آرده آافی نيست

 .و موقعيت صاحب اين شخصيت نيز توجه آرد
آن بخش از محتوای ذهن خمينی آه در پژوهش حاضر به آار ميايد مربوط به بينش وی راجع به مذهب است و 

 .ميتوان اينها را به ياری نوشته ها و گفته ها و رفتار وی دريافت.  نيز استراتژی او برای رسيدن به اهدافشسياست و
نبايد اين را از ياد برد آه خمينی پروردٌه حوزه های علميٌه ايران است، او بخش اصلی زندگی خويش را به تعلم و 

راجع به فضای اين مدارس و انواع آموزشهايی آه در . گذراندهتعليم و به قصد پی گرفتن پيشٌه روحانی، در اين مدارس 
آنها داده شده و ميشود ياوه آم گفته نشده است، از شباهت آنها به آآسفورد سخن گفته اند، آزادی انتخاب مواد درسی را 

در محسنات آنها و در آنها ستوده اند، فضای مناسب بحث و جدل آنها را بی نظير شمرده اند و هزار و يك داستان ديگر 
امتيازشان بر دانشگاه های امروزی يافته اند؛ به خصوص در بيست سالٌه آخر قبل از انقالب آه بازار اين نوع سنت 

 .پرستی توأم با خيالپروری رواج هم يافته بود
زمان حوزه های علميه در چند قرن پيش به دانشگاه های اروپايی قرون وسطی شباهتی داشته است اما به مرور 

سهم رشته های ديگر نظير طب، نجوم، رياضيات و حتی آالم . سهم فقه به طرز قاطعی در مواد درسی آنها افزايش يافته
در آنها به حد اقل رسيده و صورت مواد فوق برنامه ای را يافته است آه اگر آسی ميلی به دنبال آردنشان داشته به 

آه با پيشرفت دانش امروزی فايدٌه برخی از اين رشته ها به حد نوعی صورت جنبی اين آار را انجام داده، به خصوص 
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ميتوان بهترين شاخص اين تحول به سوی فقه را در تنها گواهی فارغ التحصيلی اين . فايدٌه تاريخی نزول آرده است
 .مدارس جست آه اجازٌه اجتهاد است و در آن فقط قابليت فقهی طالب مد نظر قرار ميگيرد

. دٌه اين مدارس بود، خود را فقيه ميدانست و طرف صحبتش فقها و داوطلبان رسيدن به اين مقام بودندخمينی پرور
موضوع فقه فروع عملی احكام . به همين دليل بايد برای شناختن بينش مذهبی خمينی دست به دامن عقايد فقهی وی شد

. ع در استنباط مسائل شرعی به آار گرفته ميشودشرع است و پايه اش قرآن و سنت؛ در بين مجتهدان شيعه قياس و اجما
ای از احكام عملی را،  گرد آورده است و مجموعه» تحريرالوسيله«ای به نام  خمينی نظرات فقهی خويش را در رساله

 طبعًا بين محتوای. مند گردند خود گنجانده تا عوام مٌومنين هم از آن بهره» توضيح المسائل«به سبك ديگر مجتهدان، در 
اين دو رساله تفاوت اساسی وجود ندارد و نميتوان بر اساس مقايسٌه آنها ادعا آرد آه خمينی با خواص به ترتيبی سخن 

 .ميگفته و با عوام به ترتيبی ديگر
 

 بينش مذهبی و مقام تقدس
 

اشتی همانطور آه در قسمت اول آتاب حاضر اشاره شد مقولٌه تقدس محور شكل گيری هر بينش مذهبی است، برد
آه در هر بينش مذهبی از آن عرضه ميگردد و موارد مصداقی آه برای آن برشمرده ميشود استخوانبندی آن بينش را 

آنچه آه در اينجا مورد نظر است ساختمان تمام بينش مذهبی خمينی نيست بل تصويری است آه وی از . تشكيل ميدهد
يرا همانطور آه ديديم ممكن شمردن آفر و طبعًا به آار بردن تقدس و نوع رابطٌه آن با مقدسات در ذهن داشته است ز

 .اتهام آفر و اصرار بر داده شدن آفاره، در اصل تابع اين امر است
شايد برخی خوانندگان به دليل شوخيهايی آه بعد از . يافتن پاسخ از ورای رسائل فقهی خمينی به خوبی ممكن است

ام گشته است تمايل چندانی به جدی گرفتن اين نوشتٌه خمينی نداشته باشند و به انقالب بر سر اين قبيل ادبيات فقهی انج
بايد به آنها يادآوری آرد آه ميتوان . دليل تمسخری آه در باب اين قبيل عقايد رواج يافته آن را حتی شايستٌه توجه ندانند

 جايی آه پای شناختن طرز فكر صاحبشان راجع به اين نوع نظرات فقهی هر عقيده ای داشت ولی بی اعتنايی به آنها در
در ميان است مطلقًا بی جاست چون پژوهشگر را از مقداری داده های اساسی محروم ميكند و در عوض راه را برای 

 .فرضيات سستی آه معموًال نقطٌه اتكايی جز ذهن وی ندارد باز ميگذارد
يگر توليدات حوزه های علميه ندارد و نمونٌه خوبی رسايل فقهی خمينی از بابت ساخت و محتوا تفاوت چندانی با د

توجه به اين رسايل برای شناختن بينش مذهبی خمينی بسيار . ها در چند قرن اخير است از انحطاط فكری اين حوزه
 .سودمند است و تصور ابتدايی وی از تقدس بسيار سودمند است و دو نكتٌه اساسی را در اين باب روشن ميسازد

بهترين شاهد اين امر بخش مطهرات است آه . ودن طبيعت و ماوراء طبيعت در ذهن نگارندٌه آتاباول جدا نب
برهم ريختگی اين بخش بيش از آنكه زاييدٌه اغتشاش . مربوط به پاآی و پليدی و چگونگی تبديل آنها به يكديگر است

 هيچ لزومی نديده است آه انواع پاآی و وی. ذهنی نويسنده باشد نشانٌه احساس عدم احتياج وی است به تفكيك مسائل
از ديد خمينی مدفوع انسان . پليدی را از هم مجزا سازد، زيرا از ديد او مقوالت پاك و پليد هم بسيط است و هم جامع
 همانقدر نجاست زاست آه آفر وی و به تبع آب و آفتاب همانگونه پاك آننده است آه اسالم

هترين مشخصٌه بينش های مذهبی ابتدايی است آه در نظرات خمينی به عيان  اين تصور در باب پاآی و پليدی ب
روشن است آه در اين حالت و از ديد نگارندٌه آتاب تقدس صفت مقدسات است، خاصيتی است خارق العاده . ديده ميشود

 . آه سرچشمه در ذات احديت دارد
قاد به اين امر است آه ميتوان از نيروی قادر و نكتٌه دوم آه تابع جدا نشمردن طبيعت و ماوراء طبيعت است اعت

بخش مربوط به نذر مثال .  استفاده جست و آن را مانند ابزاری به آار گرفتجاری و ساریقاهر تقدس آه در جهان 
در اين باب نيز فكر خمينی همانقدر ابتدايی است آه تصورش از پاآی، زيرا از ديدگاه وی نذر . بارز اين نكته است

رارداد است، داد و ستدی است بين انسان و خدا آه انجامش شروط معينی دارد و به جا نياوردن شرطهايش نوعی ق
محور تصويری آه وی از نذر عرضه ميكند جنبٌه مادی و عملی آن است و اگر صحبتی از نيت . جريمه های مشخص

معموًال به تناسب پااليش بينش . »اردادقر«نذر آننده ميشود به طور جنبی است و به صورت عاملی از عوامل اعتبار 
مذهبی عامل نيت نذر آننده يا قربانی آننده بر محتوای مادی نذر و قربانی پيشی ميگيرد به حدی آه آن را آامًال تحت 

 .الشعاع قرار ميدهد، اما در بينش خمينی آوچكترين ردی از اين تحول نيست
. اش گرد آمده است ن شدن آفر در ذهن خمينی و در بينش مذهبیتا اينجا ميتوان نتيجه گرفت آه شرايط آلی ممك

برای شناختن نظرات وی در باب آفر بايد به به تحريرالوسيله مراجعه آرد آه فصلی از آن به مسئلٌه ارتداد اختصاص 
ی ديگرش ها نظمی آتاب انتظار ميرود برخی اشارات مربوط به آفر را هم ميتوان در بخش يافته است و چنانكه از بی

  ]فضل تقدم در نقد فتوای خمينی از ديدگاه مذهبی و با استناد به تحريرالوسيله از آن آقای مهدی حائری يزدی است [.يافت
خمينی ارتداد را، به سياق ديگر فقهای شيعه، به دو نوع تقسيم ميكند و اين آار را هم در بخش مربوط به ارث انجام 

مرتد . فطری و ملی:  از اسالم خارج شده و اختيار آفر آرده است ـ بر دو قسم استمرتد ـ و او آسی است آه«: ميدهد
فطری آسی است آه يكی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفٌه او، مسلمان باشد، سپس بعد از بلوغش اظهار اسالم نمايد 

د نطفٌه او آافر باشند سپس بعد از مرتد ملی آسی است آه پدر و مادرش در حال انعقا. و پس از آن از اسالم خارج شود
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بلوغ اظهار آفر نمايد پس آافر اصلی شود و پس از آن اسالم بياورد سپس بر آفر برگردد، مانند نصرانی اصلی آه 
 ]بخش ارث[.اسالم بياورد سپس به نصرانيتش ـ مثًال ـ برگردد

ت و اساسًا متوجه حفظ بيشترين حقوق جالب اينجاست آه موضع فقهی خمينی در اثبات ارتداد بسيار محتاطانه اس
و با . ارتداد، با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت ميشود؛ و احوط دو مرتبه اقرار ميباشد«از ديد خمينی . برای متهم

 ]بخش ارتداد[.شهادت زنها ـ جداگانه باشند يا به ضميمه ـ ثابت نميشود
بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است؛ پس ارتداد بچه در حكم به ارتداد، «. و اما شرايط صدور حكم ارتداد

اگرچه بلوغش نزديك باشد و همچنين ديوانه در حال ديوانگی اگرچه ادواری باشد و همچنين مكره و همچنين آنچه آه 
 آن و اگر در حال عصبانيت بر او آه با. گو و ساهی و غافل و بيهوش، اعتبار ندارد بدون قصد واقع ميشود مانند هزل

  ]بخش ارتداد[ .بر خود مسلط نيست، از او صادر شود، حكم به ارتداد نميشود
 ظاهر شود آه موجب ارتداد باشد آنگاه ادعای اآراه نمايد ـ در ]مرتد فرضی[اگر چيزی از او «عالوٌه بر اين 

. شد ـ از او قبول ميشودداشته باشد ـ در صورتی آه محتمل با صورتی آه محتمل باشد ـ يا ادعای عدم قصد و سبق لسان
 .و اگر بينه بر صدور سخنی از او آه موجب ارتداد است قائم شود، آنگاه آنچه را آه ذآر شد ادعا نمايد از او قبول است

 ]بخش ارتداد[
خمينی اين احتياطی را آه در صدور حكم ارتداد الزم شمرده با قائل شدن حق توبه برای مرتد تكميل ميكند زيرا او 

 برای مرتد، چه فطری و چه ملی، چه مرد و چه زن، حق توبه قائل ميشود و شديدترين نوع ارتداد را آه آه صراحتًا
آنندٌه جميع اقسام آافر است  اسالم است آه پاك«: ارتداد فطری مرد مسلمان است با توبه مختومه ميشمرد و چنين ميگويد

 ».تا چه رسد به زنحتی مردی آه مرتد فطری است ـ در صورتيكه توبه آند ـ 
ای آه ميتوان از تدقيق در بينش مذهبی خمينی و نظرات وی در باب آفر گرفت اين است آه فتوای وی  آًال نتيجه

بسياری از . برای مجازات رشدی به اتكای اين نظرات معنی ندارد به اعتبار اين نظرات صادر نشده است و پافشاری
برخی مدافعان رشدی به آسب اين نتيجه اآتفا ميكنند و پس از آسب اطمينان از مؤمنان آه نگران آبروی اسالمند و نيز 

اما چه پای دفاع اساسی از رشدی در ميان . گيرند اينكه فتوای خمينی اعتبار شرعی ندارد آار پژوهش را ختم شده می
د دفاع به اين دليل در مور. توان در مرحلٌه حاضر توقف آرد باشد و چه جستجوی جدی معنای فتوای خمينی، نمی

توان آه توجه صرف به نظرات خمينی يا هر فقيه ديگر در صدور فتوای ارتداد يا لغو آن، مترادف گردن نهادن به  نمی
احكام مذهب و مذهبيان در باب اعتقادات مجاز و غيرمجاز است و در حكم قبول اعتبار مجازات مرتد فرضی صرفًا به 

مل چارچوب اعتقادات مذهبی، آاری آه دفاع از متهمان به ارتداد را به آلی خراب اتكای احكام شرع؛ يعنی قبول آا
اعتباری فقهی آن ختم آرد و تنها  توان آار را به نشان دادن بی در مورد شناخت معنای فتوای خمينی هم نمی. ميكند
ظر گرفتن موقعيتش به هنگام ای آه ميشود از آن گرفت لزوم جستن معنای فتوا در ديگر عقايد خمينی با در ن نتيجه

 .صدور فتوا است
 

 آالم سياسی
 

اما آن قسمت از عقايد خمينی آه در تحليل فتوای مرگ رشدی بيشتر مورد نظر ماست بخشی است آه مربوط به 
 .چگونگی تقسيم قدرت و برقراری عدالت در جامعه است و ميتوان به اين دليل آالم سياسی خواندش

است آه در طول تبعيد خمينی نگاشته شد و همزمان با انقالب در » واليت فقيه«وع آتاب اين عقايد اساسًا موض
قبل از پيروزی خمينی به . دسترس ايرانيان قرار گرفت ولی متأسفانه به دو دليل چندان آه بايد مورد توجه قرار نگرفت

گذاشته بود و همه را در شور وحدت آلمه اين دليل آه هيجان حاآم بر جامعه برای آمتر آسی فراغت آتاب خواندن باقی 
بعد از پيروزی خمينی به اين دليل آه رفتار وی و افراد . گير ای شريك ساخته بود آه هيچ نبود جز سوء تفاهمی همه

بايد به اين نكته نيز اشاره . تحت فرمانش روشنتر از آن مينمود آه احتياجی به مراجعه به نظرات آتبی وی احساس شود
سياسی رهبرشان به ديگر  اساس عقايد نه تنها آوششی در راه شناساندن تا قبل از قدرتگيری، اطرافيان خمينیآرد آه 

مردم نميكردند بل به دليل خدشه ای آه هويدا شدن آنها ميتوانست در همرأيی مردم ايجاد آند، از هر وسيله ای برای 
 .پوشاندن اين عقايد استفاده مينمودند

تا آنجا آه به پرسشهای ما مربوط است حاوی چند نكتٌه مهم و پيوسته است آه بايد به ترتيب از » واليت فقيه«آتاب 
 .نظر گذراند
ترين نكته ای آه در اين آتاب جلب نظر ميكند خالی بودن آن است از آلمه و معنای رستگاری آه باعث  اساسی

هب، آنهم در نوشتٌه عالمی دينی بسيار مهم و پرمعناست اين بی اعتنايی به هدف غايی مذ. شده لحنی آامًال دنيوی بگيرد
به تبع بايد مساعی مريدان وی را در جهت اثبات مقامات . و بايد آن را يكی از خطوط مهم فكر خمينی به حساب آورد

معنوی و عرفانی او، به حساب آوشش در راه پر آردن اين خالء و ساختن چهره ای آامل و بی عيب از مرادشان 
به عنوان نمونه چاپ اشعار وی آه قرار است محتوای عرفانی داشته باشد آوششی است در همين جهت و . تگذاش

بنيانگذار «البته اين قصد به ناآامی انجاميده زيرا اين اشعار آه در آنها . ربطی به اثبات قابليتهای ادبی خمينی ندارد
 بی چون و چرای سرايندٌه آنهاست از غزلسرايان بزرگ فقط نشانٌه تقليد گله ميكند» محتسب«از » جمهوری اسالمی
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ايران، تقليدی آه صورت تبعيت آامل از قالبها، تصاوير و حتی عبارات شعری اين بزرگان را گرفته و در دهان ولی 
 .فقيه صورت مضحك انتقاد از خود را پيدا آرده است آه قاعدتًا اختصاص به آمونيستها دارد

. »برقراری نظام عادالنٌه اجتماعی«نار گذاشتن رستگاری است جايگزين ساختن آن است با نكتٌه بعدی آه پيامد آ
 خمينی اين آار را نه تنها وظيفٌه فقها بلكه مهمترين وظيفٌه انبياء ميشمرد

 او به اين ترتيب هدف غايی سياست را آه برقراری عدالت است، جايگزين هدف غايی مذهب آه رستگاری است 
 .آرده

 آخر تعيين روش دستيابی به عدالت است چون هدف شمردن عدالت وجه اشتراك تمام نظامهای سياسی عالم نكتٌه
آن رژيم سياسی آه در نظر خمينی حل درست اختالفات و . است و به خودی خود برای شناختن هيچ رژيمی آافی نيست

در اين نظام . اسالم را دوباره جاری سازدبرقراری عدالت را تضمين ميكند، حكومت واليت فقيه است آه بايد احكام 
. وظيفٌه فقها عبارت از تصدی قوای مجريه و قضائيه است آه از پيامبران به امامان و سپس به ايشان ارث رسيده است

اطالع از شريعت و دارا بودن : فقهايی آه بايد به حكم وظيفه انجام اين مهم را بر عهده بگيرند بايد حائز دو شرط باشند
 فت عدالت ص

 در اينجا مقصود از عدالت صرفًا فضيلت اخالقی است
به همين دليل در گفتار خمينی اثری از . برقراری عدالت در جامعه نيز مترادف جاری شدن احكام اسالم است. 

 .آاويدن معنای عدالت و سنجش روشهای مختلف دستيابی بدان نيست، زيرا بحث عدالت با وحی ختم شده است
 نظر و عمل و سخن هر گونه جدايی دين و سياست را باطل ميشمرد اما در اختالط اين دو شيوٌه خاص خمينی در
اش بخشی از اهداف غايی سياست را جانشين هدف غايی مذهب آرده است اما در عوض  او در نظريه. خودش را داشت

 درست عكس آن چيزی است آه ميتوان از اين بابت ديد مذهبی وی. راه رسيدن به عدالت را از مذهب وام گرفته است
معموًال از مؤمنان انتظار داشت زيرا توجه مؤمن بايد قاعدتًا متوجه رستگاری باشد و ديگر امور را وسيلٌه دستيابی به 

اصرار اطرافيان و به . رستگاری بشمرد نه اينكه رستگاری را آنار بگذارد و دين را وسيلٌه رسيدن به اهداف ديگر بكند
نظام جمهوری اسالمی هستند بايد به حساب تصحيح » خداجويی«انشينان خمينی را آه دائم در صدد اثبات خصوص ج

ايدئولوژيك اين مشكل گذاشت زيرا آنها آه نه گرفتار غريزٌه سياسی خمينی هستند و نه از اتكای به نفس وی بهره ای 
 را فراموش آخرتيا بود ـ نبايد به هيچوجه صحبت از دارند، به خوبی ميدانند آه روحانی ـ به خصوص اگر به دنبال دن

هر چند اين تصحيح ايدئولوژيك بر چگونگی حكومت تأثيری نگذاشته اما وجه نظری آن را مذهبی تر، يا به عبارت . آند
 .دقيقتر مؤمن پسندتر آرده است

نه تا به حال به هيچوجه مورد ای آه بايد در بارٌه آالم سياسی خمينی در نظر داشت و متأسفا اما مهمترين نكته
 .توجه قرار نگرفته است دينی است آه او به فلسفٌه سياسی مدرن دارد

عقايد سياسی خمينی تا سالی آه از ايران تبعيد شد تفاوت چندانی با عقايد ديگر روحانيانی آه قبل ازاستقرار 
طيت بعضًا از در مخالفت با اين جنبش عظيم مشروطيت پادشاهان را به اجرای احكام دين فراميخواندند و پس از مشرو

» واليت فقيه«اما . درآمدند تا قوٌه قانونگذاری را از ملت ايران سلب آنند و مشروطه را به مشروعه تبديل سازند، نداشت
 .چكيدٌه تحولی است آه در دوران تبعيد در عقايد سياسی وی پديد آمد

ود را از قيود قبلی برهاند و اجرای احكام اسالم را از احتياج به آوشيد تا فكر سياسی خ» واليت فقيه«خمينی در 
آنچه آه به وی اين امكان را داد . بريزد پشتيبانی افراد غير روحانی خالص آند و چارچوب نظام سياسی مستقلی را پی

 انقالب مشروطيت استفاده از بخشهايی از فلسفٌه سياسی مدرن است آه از قرن نوزدهم در ايران رسوخ آرده بود و با
خمينی برای طرح و عرضٌه نظام سياسی مورد نظر خود . اسمًا اساس حيات سياسی مردم ايران قرار گرفته بود

توانست فقط به مفاهيم مذهبی يا فقهی اتكأ نمايد و ناچار بود از انديشه ای آه ميخواست ريشه اش را از ايران برآند  نمی
 .را انجام داد اما دين خويش را به انديشٌه نوين ـ چنانكه انتظار ميرود ـ انكار نمودوی به ناگزير اين آار . مدد بگيرد

و ] souveraineté[» حاآميت«دو مفهوم اساسی آه خمينی از انديشٌه سياسی مدرن به وام گرفته عبارت است از 
يو در بين انديشمندان و ، آه به ترتيب از طريق آثار روسو و منتسك] séparation des pouvoirs[» تفكيك قوا«

خمينی برای اينكه بتواند به قانون اساسی مشروطيت ايران پاسخی قابل عرضه . روشنفكران ايرانی رواج گرفته است
بدهد ناچار از استفادٌه از اين مفاهيم بود و از اين بابت در همان موقعيتی قرار داشت آه مخالفان اوليٌه روشنگری و 

خمينی از طريق آشنايی با انديشٌه سياسی جديد، الاقل از . ل پيش از او در آن قرار گرفته بودندانقالب فرانسه دويست سا
» القوانين روح«روسو و » قرارداد اجتماعی«هايی آه از  طريق مطالبی آه در باب آن نگاشته شده بود و ترجمه

امين اين انديشه را پيدا آرده بود و در ، هرچند سطحی اما آافی، از برخی مضاطالعمنتسكيو انجام گرفته بود امكان 
: عمل برای نفی دستاوردهای آن همان پاسخی را يافت آه مرتجعان مخالف انقالب فرانسه سالها پيش از او يافته بودند

از اين بابت و پس از تحولی آه در . منحصر آردن حق حاآميت به خدا و منحصر دانستن قوانين مشروع به قوانين الهی
] Joseph de Maistre[وی پيدا شد،خمينی بيشتر به اين طرفداران آالم سياسی ضدمدرن نظير ژوزف دومستر انديشٌه 

اهللا نوری آه به ترتيبی در تجددستيزی سلف  شبيه است تا آسی نظير شيخ فضل] Louis de Bonald[و لويی دوبونالد 
 .وی به شمار ميايد

49  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

احمد تا نراقی ، مديون انديشٌه جديد غربی است و تفاوتی با ديگر  خمينی مانند ديگر تجددستيزان ايرانی از آل
زمين و  نيازی از مغرب آسانی آه با گستاخی تمام و در عين بهره برداری از اين انديشه صالی رجوع به اصل و بی

 .زدن تجددخواهی ايرانی را سرداده اند، ندارد پس
يشٌه سياسی مدرن توجه آافی نشود و دين اساسی وی به انديشٌه دو عامل باعث شده تا به اين وامگيری خمينی از اند

 .ليبرال آه با آن سر ستيز داشت پوشيده بماند
. اش در رجوع به اصالت اسالم اولين عامل آوشش خود خمينی در پوشاندن اين دين است و ادعای مصرانه

 . اسالمی در همه جا پراآنده ميشودادعايی پوچ آه پس از وی نيز همچنان توسط دستگاه های تبليغاتی جمهوری
قواست، اين انس گيری آه ظرف قرن اخير پيدا  عامل مهمتر خو گرفتن فارسی زبانان به مفاهيم حاآميت و تفكيك

در مورد مفهوم تفكيك قوا و . های خمينی تعجبی در آسی برنيانگيزد شده، باعث گشته تا برخوردن به آنها در نوشته
زبانان توضيحی الزم نيست زيرا تقريبًا همٌه آسانی آه از تعليمات مدنی  ر گفتار سياسی فارسیواردی نسبی آن د تازه

ای، هرچند گنگ، در ذهن دارند به اين مسئله آه منتسكيو واضع اين مفهوم است و تفكيك قوا از انديشه  دبيرستان خاطره
آلمٌه حاآميت آه چهرٌه عربی نما دارد و حضورش ولی توضيح آوتاهی در باب . و قلم وی در جهان رواج يافته، آگاهند

ای عربی ساخته شده است  اين آلمه، چنانكه روشن است، از ريشه. نظر نميكند الزم است در واژگان خمينی چندان جلب
] souveraineté[ايست آه برای رساندن مفهوم  اما جزو لغات آالسيك زبان عربی نيست و آلمٌه نسبتًا نوساخته

زبانان تجددخواه امپراطوری عثمانی انجام گرفته است و از ميان   و به احتمال بسيار قوی ابداعش توسط تركشده ساخته
تجددخواهان ايرانی هم آه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در . زمين رواج پيدا آرده نوشته های آنان در مشرق

های  ها و آرده  سياسی، به مقدار زياد نظر به گفتهآشنايی با انديشٌه جديد و انجام اصالحات اساسی اجتماعی و
اند اين مفهوم را، مانند بسياری آلمات ديگر آه آاربردشان در اوايل قرن سروصدای بسياری  تجددخواهان عثمانی داشته

 عشق به دليل اين وامگيری. اند بود، از همسايگان ترك خود اخذ آرده از اديبان مقيد به صرف و نحو عربی را بلند آرده
آار بردن آلمات نوين نبوده است بل آگاهی به اين مسئله بوده آه مفهوم حاآميت، به معنای مرجعيت اعلی در انشای 
قوانين، در انديشٌه سياسی ايران و حوزٌه سيطرٌه اسالم معادلی نداشته آه بتوان مورد استفاده قرارش داد و بايد برای اين 

 برميگردد و هدف از آن تعريف مرجعی بوده آه بتواند در مقابل حقوق الهی و دستگاه مفهوم آه ابداعش به قرن شانزدهم
ريختن  لزوم پيداآردن معادل هم زاييدٌه احتياج به استفاده از اين مفهوم بوده برای پی. پاپی قد علم آند، معادلی پيدا آرد

اهميت و برد اين مفهوم، هرچند به طور آلی و خمينی به . تجددسياسی در ايران نه محض بازی با مفاهيم و اظهار لحيه
همه در ايران ريشه دوانده و محور بسياری از  شود مفهومی را آه اين گنگ آگاه شده و حس آرده آه نمی

حاآميت «داشتن آن به شكل اوليه اش و در ترآيبی نظير  طبعًا نگه. های سياسی بوده يكسره آنار گذاشت طلبی حق
ای را بيانديشد آه تجددستيزان قرن نوزدهم پيش  ر نبوده و همين عوامل باعث شده تا همان چارههم برای وی مقدو» ملی

نگاه داشتن مفهوم حاآميت و جادادن آن در حوزٌه اختيارات الهی، آاری آه تمام بار تجددخواهی : از وی انديشيده بودند
 .آنرا خنثی ميكند

 بيش از آنكه نشانٌه چابكی و پويندگی ذهن خمينی باشد نشانگر تأثير در جمع استفاده از مفاهيم حاآميت و تفكيك قوا
ترين تجددستيز قرن اخير را واداشته تا انديشٌه سياسی  قاطع انديشٌه نوين سياسی در ايران است آه شاخص ترين و موفق

و و اعوان و انصارش، آالم سياسی خمينی بر خالف ادعای خود ا. خود را با استمداد از مفاهيم اساسی آن شكل ببخشد
فصل آخر انديشٌه سياسی اسالم نيست، بل فقط جملٌه آج و معوجی است آه در حاشيٌه انديشٌه سياسی ليبرال نگاشته شده 

 .است و ادعای استقاللش از اين جريان چندقرنٌه فكری پوچ و ياوه است
 

 بينش تاريخی
 

 آلی تاريخی است آه هم در شكل گرفتن آن مؤثر بوده استراتژی خمينی مثل هر استراتژی ديگر متكی به يك بينش
البته بايد يادآوری آرد آه خمينی نه فقط مورخ نبود در بارٌه تاريخ اطالعات آم و . است و هم به آار تأييد آن ميايد

خ نيست محدودی داشت و قصد از پرداختن به نگرش تاريخی وی مقايسٌه آن با نظرات متفكران و پردازندگان فلسفٌه تاري
تا جهالت وی به راحتی اثبات شود و خيال ما راحت، قصد جستن عواملی است آه بر شكل گيری استراتژی وی تأثير 

 .گذاشته است
مهمترين نكته در بارٌه بينش تاريخی خمينی تقدم آامل شكل آن است بر محتوايش به عالوٌه سادگی آن شكل و سستی 

گرش مرد عمل است نه نگرش تحليلگر و پژوهشگر به همين دليل نميتوان آن را نگرش وی اصًال و اساسًا ن. اين محتوا
البته ساختن و پرداختن فلسفٌه تاريخ بر اساس اين طرح اوليه و ابتدايی ممكن . فلسفٌه تاريخ، حتی از نوع ابتدائيش دانست

انشينانش از اين مواهب بهره مند است ولی نه خمينی در طول حيات خويش قابليت و همت اين آار را داشته است و نه ج
به خصوص آه عليرغم تمام الفهای فضل و دانش مشغوليت اصلی همٌه آنها حفظ و . بوده اند تا به فكر چنين آاری بيافتند

 .افزايش قدرت است نه تعليم و تعلم، چه رسد به پژوهش
 :ستشكل بينش تاريخی خمينی آه فی نفسه نه بكر است و نه ظريف از قرار زير ا
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عصر طاليی صدر اسالم است و دوران حيات پيامبر و خالفت علی، از پس اين دو سراشيبی شروع شده است آه 
جوهر تمام انقالبيگريهای سنت . تا روزگار ما رسيده، اما بازگشت به عصر طاليی واجب و به مدد اراده ممكن است

قل تا زمان قدرتگيری ـ از انقالب در سر داشته است معنايی آه خمينی ـ الا. مدار را ميتوان در اين طرح آلی جست
معنای قديم آن بوده، يعنی بازگشت به نقطٌه شروع؛ اين معنا متكی به برداشتی دوری از تاريخ است و با معنای جديد آن 

 .ای نوين از تاريخ است و متكی بر بينش خطی، به آلی متفاوت است آه شروع مرحله
ريخی معدودی آه خمينی به آنها اشاره ميكند همه در خدمت اين چارچوب ساده و محدود و اما محتوا، رويدادهای تا

 .است
ذهن «اول بايد به اين مسئله توجه داشت آه ذهن خمينی . نوع رويدادها و روش انتخاب آنها نيز بسيار گوياست

د با توجه به زمان رويدادشان و شرايط است به اين معنا آه تربيت تاريخی ندارد، وقايعی آه به آنها اشاره ميكن» حكايتی
رويدادشان مورد اشاره واقع نشده، فقط صورت داستانهای پراآنده ای را دارد آه گويی از جنگهای مختلف استخراج 

به احتمال قوی منبع اآثر آنها هم برخی متون قديمی است آه . شده و به تناسب موقعيت مورد استفاده قرار ميگيرد
 .است تا زمانی و تحليلی ی در آار باشد، بيشتر موضوعینظمشان، اگر نظم

ازآن داستانهای مذهبی است ولی در آنار آنها گاه و بی گاه به نكات  در ميان حكايات مورد اشارٌه خمينی مقام اول
ت ولی نكته در اينجاس. سطحی و روزنامه ای تاريخ معاصر نيز ميتوان برخورد يا به اشاراتی از تجربيات شخصی اش

آه وی در باب زمانٌه خويش هم هيچ جا اشاره ای ندارد آه ردی از تحليل تاريخی بتوان در آن يافت؛ همه جا حكايت 
 .است و روايت

بدون شك آم اطالعی و بی فرهنگی در پيدايش اين وضعيت تأثير بسيار داشته است اما بايد عامل بسيار مهم 
. ست آه مسلط بودن شكل بينش تاريخی وی بر محتوايش بسيار روشن ميشودديگری را نيز به اينها اضافه آرد؛ در اينجا

اصل فكر خمينی غير تاريخی است به اين دليل آه ذهنش از يك طرف متوجه يك رشته اصول اليتغير و ازلی و ابدی 
با اين بينش . اسالمی است آه در صدر اسالم در جامعه اجرا ميشده و از طرف ديگر متوجه برقرار ساختن دوبارٌه آنها

تاريخ هر چه باشد فقط و فقط حاوی يك رشته اتفاق تأسف انگيز بين آن شروع مطلق، يعنی بعثت، و امروز روز به 
شناخت تاريخ برای آسی . حساب ميايد، اتفاقاتی آه نه جايی برای توجه به آنهاهست و نه لزومی به درك مكانيسم آنها

و فردای آدمی آگاه است و به هر دليل و به هر قصد تاريخ را اليق توجه ميشمرد، مهم است آه بر تأثير گذشته بر امروز 
اگر آسی جدًا معتقد باشد آه ميتوان تاريخ را صرفًا به قدرت اراده مقهور ساخت و الگوی آار هم منشأيی ورای تاريخ 

 .دارد، لزومی به اين توجه نميبيند
 شدٌه عصر جديد است قدری ثقيل خواهد نمود، بايد پذيرفت آه هر چند اين نكته برای آسانی آه ذهنشان تربيت

تاريخ از ديد خمينی اصًال سؤال انگيز نيست تا توجه و جواب بطلبد، مادٌه خامی است آه از شكل اوليه اش افتاده و فقط 
 .ای ميطلبد تا آن را به حالت اول بازگرداند اراده

 
 چارچوب جغرافيايی

 
افيايی فكر خمينی برای خوانندگان نوشتٌه حاضر عجيب بنمايد، چون برای همه شايد صحبت از چارچوب جغر

البته شكی نيست آه خمينی محل ايران را بر . روشن است آه اطالعات وی در اين زمينه از تاريخ هم آمتر بوده است
اطالع وی از جغرافيا به نقشٌه جغرافيا ميشناخته است و به احتمال قريب به يقين ميدانسته آه زمين آروی است؛ ولی 

معنای جای گرفتن گروههای انسانی در طبيعت، منطبق شدنشان با آن و بهره برداريشان از آن بسيار آم بوده؛ به هر 
حال يكی از بارزترين نشانه های اين بيگانگی خالی بودن نوشته هايش از اشارات مربوط به جغرافياست، گفته های وی 

بند حاضر برشمردن اطالعات و تفكرات  طبعًا قصد از نگارش. انی بر نوشته هايش نداردنيز از اين بابت مزيت چند
 .ناموجود وی در باب جغرافيا نيست بلكه ترسيم خطوط ژئوپوليتيك استراتژی اوست

استراتژی خمينی هدفهايی دارد و . اول بی بها شمردن جغرافيا. در ترسيم اين خطوط بايد از دو خطا احتراز آرد
لی ولی محل به اجرا گذاشتن آن جهان خيال نيست، آرٌه زمين است و اين آره هم شكلی دارد آه تابع استراتژی مراح

به عبارت ديگر بر خالف اعتقاد بسياری از طرفداران خمينی صرف خيالپردازی ايدئولوژيك و ابراز . خمينی نيست
 . ل خودش را دارد و بايد به اين شكل توجه داشتاراده برای جهانگشايی آافی نيست و تازه اگر هم باشد جهان شك

تر و به تناسب رايجتر از اولی است، اغراق در نقش عامل جغرافيايی  و اما دومی آه متأسفانه بسيار ظاهرالصالح
روشن است آه جای هيچ آشوری را . است و تصور اينكه هر موقعيت جغرافيايی سياست خاص و ثابتی را ايجاب ميكند

اما ثبات عامل جغرافيايی به . ان آرد و مشخصات جغرافيايی هر آشور در طول تاريخ آمابيش ثابت استعوض نميتو
موقعيت جغرافيايی . اين معنا نيست آه اثر آن در شكل گيری سياستهای حاآمان هر آشور تغييرناپذير و يك شكل است

آه در طرحريزی سياستهايشان در ميان بسياری مستقيمًا زايندٌه سياست نيست، سياست در ذهن حاآمانی طراحی ميشود 
تصويری آه اين حاآمان از جهان اطرافشان در ذهن ميپرورند فقط . عوامل ديگر به عامل جغرافيايی نيز توجه ميكنند

زادٌه شكل نقشٌه جغرافيا نيست، تصوير مزبور به تناسب هدفهايی آه آنها برای خويش تغيير ميكنند و روشها و وسايلی 
اهميت اين تصوير ذهنی خيلی آمتر از اهميت شكل جهان خارج . رای رسيدن به اين اهداف برميگزينند، تغيير ميكندآه ب

51  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

نيست و توجه نكردن به آن باعث اين اشتباه رايج ميشود آه خطوط اصلی سياست هر آشور تحت تأثير موقعيت 
 جغرافيايی آن شكل ميگيرد و تغيير نظام سياسی بر آن بی اثر است

  
خمينی با خود بينش سياسی جديد و استراتژی جديدی به همراه آورد و به همين دليل نميتوان وی را ادمه دهندٌه 
سياست محمد رضا شاه به حساب آورد، چه رسد به ادامه دهندٌه سياست چندين قرنٌه ايران در برابر همسايگانش، به 

البته ميتوان در سياست خارجی ايران قبل و . شك آرد» هسياست چندين قرن«خصوص آه ميتوان اصًال در وجود اين 
بعد از انقالب وجوه تشابهی يافت ولی بايد اول به اين نكته توجه داشت آه اين وجوه تشابه الزامًا برخاسته از انگيزه های 

 .يكسان نيست و ديگر اينكه اين شباهتها الزامًا مهمترين بخشهای سياست خارجی جمهوری اسالمی نيست
هدف نهايی اين استراتژی . در استراتژی آلی خمينی هدف اوليه تسلط بر ايران بود آه در تحقق آن پيروز گشت

و در حقيقت اين هدف » جهان اسالم«تسلط بر جهان است، اما هدف ميانی آه وسيلٌه اين آار است، مسلط شدن است بر 
 .است آه قالب ژئوپوليتيك استراتژی وی را شكل داده ميانی
ز ديد خمينی،آنچه خارج از جهان اسالم است دنيايی است تيره و يكدست آه مهمترين مشخصه اش ضديت با ا

اما از آنجا آه بينش . اسالم يا الاقل غير اسالمی بودن آن است ـ سرزمينی است آه بايد در آينده ای دور اسالمی شود
و آلی ميشود، سخنانش در بارٌه اين هدف نهايی به قدری خمينی در بارٌه جهان به تناسب فاصله گرفتنش از ايران مبهم 

فقط ميتوان فرض آرد آه وی در عالم خيال دو ابرقدرت آمريكا و شوروی را همتايان . آلی است آه در حد توجه نيست
ون امروزين شاهنشاهی ايران و امپراتوری بيزانس به حساب مياورده آه در صدر اسالم سرنگون شدند، و احتماًال سرنگ

آردن دو ابرقدرت موجود را هم رسالت تاريخی خويش ميدانسته و تصور ميكرده آه تجديد عظمت اسالم از طريق 
نامه نگاری مضحك وی را به گورباچف بايد تقليدی از . تكرار دوبارٌه حوادث دوران شكلگيری آن انجام خواهد گشت
 .دحكايت نامه نگاری پيامبر اسالم به خسروپرويز به حساب آور

مهمترين مجموعٌه آشور بر سطح زمين است و طبعًا ميدان اصلی جوالن و » جهان اسالم«در استراتژی خمينی 
مهمترين بخش آن . اما بايد دقت داشت آه اجزای اين مجموعه از اهميت يكسان برخوردار نيست. موضوع اصلی توجه

خشی است آه از ايران تا مصر را در بر ميگيرد و از آه حكم قلب يا به عبارت ديگر مرآز ثقل جهان اسالم را دارد، ب
قرار گرفته، مهمترين مراآز مذهبی و فكری اسالمی را در دل خود جای داده «جهان اسالم «نظر جغرافيايی در ميانٌه 

ط بر به همين دليل، تسلط بر آن قدم اول در راه تسل. و از نظر تاريخی نيز با خاطرٌه خالفت اسالمی پيوند خورده است
از اين جهت بيشترين مساعی استراتژيكی خمينی و يارانش متوجه اين بخش بوده و هست . باقی آشورهای اسالمی است

اين مساعی هيچ . تا به هر قيمت شده، با تبليغ و تهديد و تطميع جای پای خويش را در اين بخش از جهان محكم آنند
الب ندارد، فقط محل به اجرا گذاشته شدنش با سياست قبلی يكی ارتباط خاصی با پيگيری سياست منطقهای قبل از انق

 .است
و به خصوص » جهان اسالم«مهمترين معيار ارزيابی عمليات استراتژيك خمينی در خارج از ايران تأثيرش بر 

 .انجام بپذيرد» جهان اسالم«بخش مرآزی آن است، حتی اگر اين مانورهای استراتژيك خارج از مرزهای 
 

 ی خمينیاستراتژ
 

در قسمت قبل به چارچوب فكری خمينی آه به استراتژی او معنا ميدهد، پرداختيم ولی قبل از پرداختن به خود اين 
استراتژی بايد چند نكتٌه آلی را در باب مفهوم استراتژی، محدوديتهای هر تحليل استراتژيك و مصداق يافتن آنها در 

 .تحليل استراتژی خمينی، يادآوری آرد
يم استراتژی و تاآتيك آامًال به يكديگر وابسته است و تعريف هر آدام آنها به نوعی به تعريف ديگری متكی مفاه

عملی انجام  ـ آوتاه مدت و نظری ـ جزيی، دراز مدت ـ تفكيك اين دو معموًال با توجه به سه جفت مقولٌه آلی. است
ايل و روشهاست و تنظيم خطوط اساسی عمل به قصد در نوشتٌه حاضر مقصود از استراتژی انتخاب آلی وس. ميگيرد

 .رسيدن به هدف غايی يا اهداف نهايی، در عين توجه به سلسله مراتب هدفها
اول نكته ای آه در ارزيابی هر استراتژی مورد توجه قرار ميگيرد انتظام . و اما محدوديتهای هر تحليل استراتژيك

هايی هم آه به شكست انجاميده  تژیاسته به نتيجٌه آار نيست و استرنظری آن است بخصوص آه اعتبار آن هميشه واب
معموًال وقتی صحبت از استراتژی پيش ميايد بيشتر مردم انتظار .  بسيار جالب و معتبر است نظریبسا اوقات از بابت

ن انتظار بسيار هم اي. عرضٌه دستگاه نظری پيوسته و محكمی را دارند آه اجزای آن هر چه منطقی تر به هم مربوط باشد
استراتژی . به جاست زيرا نميتوان هر حرف و هر فكری را اليق نام استراتژی شمرد و صاحب آنها را استراتژ ناميد

اند وبتيعنی برنامه ريزی وسيع برای عمل و اين نوع برنامه ريزی محتاج ذهن قوی و اطالعات گسترده است، ذهنی آه 
اما استراتژی فقط به پرداختن نظريه ختم . آنها را در برنامه ريزی خويش تحليل ببرداين ميزان اطالعات را هضم آند و 

اين دو وجه بر هم تأثير . نميشود، زيرا استراتژی در هر حال برنامٌه عمل است، هم وجه نظری دارد و هم وجه عملی
نكتٌه ديگری . رنامٌه طرح شدهميگذارد و يكی از شاخصهای مهم استراتژ خوب، آوشش و موفقيت اوست در پيروی از ب

آه بايد به ياد داشت اين است آه هر استراتژ الزامًا تمام ابعاد برنامٌه عمل خويش را به طور منظم به روی آاغذ نمياورد 
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به اين داليل، توجه به عمل استراتژ در تحليل استراتژی وی . و نميتواند مطلقًا به يك طرح از پيش پرداخته پابند بماند
عمده دارد و خالصه اينكه استحكام نظری هر استراتژی در ارزيابی آن بسيار مهم است ولی تنها معيار ارزيابی نقش 
 .نيست

طبيعيترين واآنش به هنگام بازشناختن استراتژی خوب از . نكتٌه دوم ارزيابی استراتژی از روی حاصل آن است
روشن است آه اثبات عكس اين نكته آار بسيار مشكلی است، . بد توجه به نتايج آنهاست، اولی به هدف ميرسد و دومی نه

ولی منحصر آردن ارزيابی به اين معيار نيز مشكالتی به همراه مياورد آه اولين آنها از قلم انداختن برنامه ريزی است، 
نامه، هر بر عمل بی. ديگری حذف آردن عامل اتفاق است و آخری توجه نكردن به قابليت يا بی قابليتی طرف مقابل

از اين گذشته پيروزی در صحنٌه شطرنج را ميتوان نشانٌه خوب . وسعتی هم آه داشته باشد اليق نام استراتژی نيست
بودن استراتژی برنده به حساب آورد، ولی پيروزی در صحنٌه جنگ و سياست و هر جا آه پای آنشهای اجتماعی، آن 

توجه زاييدٌه عواملی است آه استراتژها بر آن دستی ندارند، نه قدرت هم در مقياس وسيع در ميان است، به مقدار قابل 
عالوه بر اين، حتی صفحٌه شطرنج هم محل . پيشبينی اش را دارند و نه هميشه امكان احتراز يا بهره برداری از آن را

 .حريف استهنرنمايی دو هماورد است و پيروزی يك طرف نشانگر قابليت مطلق او نيست، نشانٌه برتری او بر 
جامع . استراتژی هنر نبرد است و استراتژ آسی آه چنين قابليتی دارد. نكتٌه سوم مربوط به اهميت تاآتيك است

بودن مفهوم استراتژی و وااليی مقام استراتژ، فی نفسه موجد نوعی اعتبار است آه در هنگام پيروزی به اوج ميرسد و 
يكند آه توانسته است با به آار گرفتن درست امكانات موجود و بهره افتخار پيروزی را در وهلٌه اول نصيب آسی م

اين تمرآز توجه گاه موجد اين شبهه ميگردد آه . برداری مناسب از شرايط متغير به اهداف خويش دست پيدا آند
 اين نكته بايد به. پيروزی فقط مديون استراتژی خوب است و تاآتيك در اين ميان نقشی ندارد يا اگر دارد جنبی است

استراتژی عبارت است از بهره برداری درست از پيروزيهای تاآتيكی و اگر به اجرا گذاشتن درست توجه داشت آه 
بنابراين بايد در هنگام توجه به حاصل آار به . پيروزی تاآتيكی نباشد استراتژی فقط طرحی است بر روی آاغذ

آرده است توجه آافی داشت و نبايد تمام امتياز را فقط به پيروزيهای تاآتيكی آه رسيدن به هدف نهايی را ممكن 
 .استراتژی حواله داد

 .و اما استراتژی خمينی
در مورد استراتژی خمينی بايد اول به اين توجه داشت آه فكر و عمل استراتژيك وی در عين سادگی و ابتدايی 

ع و پيوسته ای ندارد آه با دقت زياد طرح بودن دارای اصول ثابت و منطق درونی است اما صورت دستگاه نظری وسي
به . شده باشد يا چندين متخصص وقت و قابليت خويش را صرف شكل دادن آن و رسيدگی به ريزه آاريهايش آرده باشند

عبارت ديگر استراتژی وی نه به استراتژی پيمان ورشو شباهتی دارد و نه به استراتژی سرفرماندهی ارتش آلمان 
ًا ميتوان آن را با استراتژی افرادی نظير لنين يا هيتلر آه هدفشان قدرتگيری در يك واحد سياسی معين و هيتلری، اما حتم

استراتژی خمينی در مرحلٌه طرح بيش از هر چيز متوجه قدرتگيری . پس از آن پيشروی در جهان بوده است مقايسه آرد
به اين دليل بخش اول آن به نظر دقيقتر و حساب شده . ستدر ايران بوده ولی در عمل متوجه ديگر نقاط جهان نيز گشته ا

 .تر از بقيه اش ميايد، ولی نبايد به اين دليل تصور آرد آه استراتژی او هدفی غير از قدرتگيری در ايران نداشته است
بحث استراتژی خمينی يكی از مهمترين بخشهای هر تحليل انقالب اسالمی ايران است و بر سر آن به هيچوجه 

در اينكه خمينی صاحب استراتژی، حال هر قدر هم آلی و آم مايه، بوده است آمتر ميتوان ترديد . اتفاق نظر وجود ندارد
 .آرد، ولی بحث راجع به اهميت استراتژی وی هميشه بين دو قطب در نوسان است

اين نظر آه پيروان . قطب اول عبارت است از بی اهميت فرض آردن اين استراتژی در قدرتگيری خمينی
 .تعدادشان به هيچوجه آم نيست موفقيت وی را به طرق مختلف توجيه ميكنند

هر چند اين اعتقاد به بخت آزمايی تاريخی اصوًال چيزی را روشن نميكند،در . برخی آن را صرفًا اتفاقی ميشمرند
وده است جلوه دهند، مرهمی عوض بر زخم آنهايی آه مايلند به هر قيمت آه شده خمينی را بی قدرتر از آنچه آه ب

اتكای صرف به اتفاق و حواله آردن همه چيز به بخت مساعد فقط مناسب داستان پادشاهی حسن آچل است نه . ميگذارد
تازه بايد به پيروان اين عقيده يادآوری آرد آه حتی حسن آچل هم برای جلب بازی آه قرار بود بر سر . تحليل تاريخی

 .سر خود زفت انداخت و بيعار به اميد بخت ول نگشتپادشاه آينده بنشيند بر 
راه حل دوم حواله آردن پيروزی خمينی است به آگاهی جمعی مردم ايران يا به ضمائر ناخودآگاه فردی يا جمعی 

آگاهی جمعی . آنها آه قرار است هرآدام مردم را چون عروسك خيمه شب بازی حرآت بدهد و نتايج معينی به بار بياورد
است در مورد جامعه همان نقشی را داشته باشد آه آگاهی فردی در مورد افراد انسان دارد، منتها مقدم بر آگاهيهای قرار 

فردی و مسلط بر آنها، و در برخی تحليلهای اجتماعی به جای انگيزه ها و اهداف افراد پايٌه تحليل آنشهای آنها قرار 
يا چيزی از اين دست محسوب » گرايشهای مذهبی آگاهی جمعی «به اين ترتيب رهبری خمينی فرضًا زادٌه. ميگيرد

طبيعی است آه به اين ترتيب ميتوان برای هر اتفاق تفسيری مبتنی بر آگاهی جمعی تراشيد و هر چيزی را با . خواهد شد
ی با گرايشات و تغييرات اين آگاهی تعبير آرد و بر اين اساس گفتاری ساخت آه در عين مدون بودن هيچ ارتباط

در اين حالت بحث از استراتژی و موفقيت در رسيدن به هدف بيجاست چون . خواستها و طرحهای اعضای جامعه ندارد
ضمائر ناخودآگاه، چه فرديی و چه جمعی، از بابت حذف انگيزه ها و اهداف . است» آگاهی جمعی«همه چيز زير سر 

پيش گرفتن اين . نيست» آگاهی جمعی«بت و قالبی خيلی پرثمرتر از آگاهانٌه افراد و جايگزين آردن آنها با انگيزه های ثا
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روش نيز پيروزی خمينی را منبعث از همان انگيزه های ثابت به حساب مياورد و طبعًا برای استراتژی وی جايی باقی 
 .نميگذارد

 به آار توصيف اتكای صرف به فرهمندی خمينی آردن نيز آاری است از همين دست زيرا اين صفت را آه اساسًا
نوع رابطٌه مريد و مرادی وی با طرفدارانش ميايد اساس توضيح قرار دادن در حكم منبعث دانستن انقالب است از 

و اهميت اين رابطه شكی نيست ولی از يك  در وجود. پيدايش نوعی رابطٌه عاطفی خاص بين خمينی و طرفدارانش
ن رابطه را توضيح داد و از طرف ديگر به اين نكته توجه داشت طرف بايد پيدايش، قوت گرفتن و ضعيف شدن خود اي

آه هر انقالبی اقًال دو طرف دارد و تمام بازيگران انقالب ايران مطيع مطلق خمينی نبودند تا بتوان فقط با جادوی 
و ميايد نه فرهمندی خمينی بنابر تعريف فقط به آار توضيح رفتار طرفداران ا. فرهمندی قدرتگيری وی را توضيح داد

 .مخالفانش و ميتواند فقط يكی از عوامل قدرت خمينی و تسهيل آنندٌه مانورهای او به حساب بيايد
راه حل سوم احالٌه همه چيز است به جبر تاريخ آه قرار است آنشهای آدميان خواسته يا ناخواسته در جهت آن انجام 

ها گرفت ولی بايد توجه داشت فلسفٌه تاريخی آه توجيه آنندٌه اين البته رد اين مورد آخر را ميتوان در بسياری بحث. بگيرد
بينش در مورد انقالب ايران باشد هنوز به بازار فكری عرضه نشده است و به همين دليل اين قبيل توضيحات در مورد 

 نصيب و قسمت انقالب ايران صورت ابتدايی و آلی دارد، و به حدی آه به زحمت ميتوان از عقايد عاميانٌه مربوط به
، آه قرار است از مذهب زدايی دوران »بازگشت آونگ تاريخ«ولی با تمام اين احوال الگوهايی نظير . تميزشان داد

برگشته باشد، از مضامين ثابت بسياری از (!) ت امعنوي رضاشاهی و ولع ماديات در دوران محمدرضاشاهی به سوی
ر در تفسيرهايی يافت ميشود آه مذهب را عامل اساسی به راه افتادن اين الگوها بيشت. تفسيرهای انقالب ايران است

انقالب ميشمارند و اهداف آن را مذهبی به حساب مياورند، به عبارت ديگر نه فقط شكل بلكه محتوای انقالب را هم اساسًا 
 .مذهبی ميشمرند

واحالٌه پيروزی خمينی، نه به راه چهارمی هم در آار است آه عبارت است از دست زدن به دامن تئوری توطئه 
اند تا ملت ايران را به  آارآيی استراتژی خودش، بل به ثمربخشی استراتژی دولتهای غربی آه از خمينی استفاده آرده

 .اند خاك سياه بنشانند و در اين آار موفقيت آامل هم آسب آرده
، فقط اتفاقی را م چيزی را توضيح نميدهداصوًال هيچكداهای باال در اينجاست آه  در حقيقت وجه اشتراك راه حل

، يا )مسئلٌه اتفاق صرف (عواملی تحليل ميكند آه يا اساسًا در جامعه نقش بسيار محدودی دارد آه در ايران افتاده به آمك
 يا با نفس ،)فرهمندی ( يا توصيفی است،)آگاهی جمعی يا ضميرهای ناخودآگاه (از نظر شناخت شناسی سست است

، يا برای برخی بازيگران صحنٌه تاريخ آراماتی در )جبر تاريخی(دور باطلی ميسازد آه راهی به جايی نميبردرويدادها 
ای دارد آه برای برخی بسيار مغتنم است  توضيحها فايده رلی اين شبه. حد قدر قدرتی قائل ميشرد آه عقل سليم نميپذيرد

ها تأثير بسيار  ای آه در همه گير ساختن اين ياوه فايده. استو آن سلب مسئوليت از خود ايرانيها در پيروزی خمينی 
 .داشته است

قطب دوم اعتقاد به اين است آه خمينی آامًال حساب شده به قدرت رسيده است، به عبارت ديگر اينكه پيروزی وی 
عضای اين گروه آه ا. اين نگرش نيز در ميان بخش بزرگی از مريدان خمينی رواج دارد. فقط مديون استراتژی او بوده

پيروزی خمينی را صرفًا مديون استراتژی او و رهبری داهيانه اش ميدانند تاريخ نگاران ريز و درشت و رسمی و غير 
رسمی جمهوری اسالمی هستند آه هدف انقالب و خواست رهبر و مردم را برقراری جمهوری اسالمی ميشمرند و بين 

ب از طرف مردم و رهبر انجام يافته است نوعی ارتباط مستقيم قائل ميشوند تا اين هدف و تمام آنشهايی آه در طول انقال
به هر حال . به اين ترتيب روايتی خطی بسازند آه در آن نه جايی برای ترديد مردم باشد و نه برای تزلزل رهبر

امل غيرقابل پيش صرفنظر از گرايش سياسی پيروان اين نوع توضيحات بايد اين الگوی توضيح را به دليل حذف عو
بينی، تكيه به انگيزه های قالبی و عرضٌه تصوير بسيط از صحنٌه جامعه و آنشهای انسانی، آن هم در مورد واقعٌه پيچيده 

 .ای نظير انقالب ايران، به دور ريخت
 وی و نه به موفقيت خمينی بسيار بيش از آنچه آه بسياری مايلند وانمود آنند زادٌه اتفاقاتی بود آه نه به ذهن خود

ذهن ديگران خطور ميكرد، اما در اين شرايط استراتژی او، هر قدر هم آه محدود و نرمش وی هر قدر هم آه آم، 
در يك آالم . شرط عرضٌه توضيح قابل قبول توجه به تمام اين جوانب است و يافتن ارتباط منطقی آنها با هم. ثمربخش شد

اش در انقالب به طور خاص نقش  و مذهبی وی به طور عام و پيروزمندیاستراتژی خمينی در توضيح آنشهای سياسی 
 .اساسی دارد و تحت هيچ عنوان نميبايست از توجه بدان غافل ماند

استراتژی . و اما نكتٌه آخر آه مسئلٌه پيروزمندی استراتژی است و ارزيابی آن بر اساس معيار رسيدن به هدف
يی آه تعيين آرده بود نرسيد، البته اين ناآامی در فرمانروايی بر جهان فقط خمينی تا زمان حيات وی به هدفهای نها

اما . قسمت خمينی نبود زيرا ديگرانی هم آه در طول تاريخ چنين خيالی در سر پخته اند از رسيدن به آن محروم مانده اند
خش بود و اين رويداد آه عواقبش بايد به اين نكته هم توجه داشت آه استراتژی خمينی برای قدرتگيری در ايران ثمرب

عالوه بر اين استراتژی . هنوز گريبانگير ملت ايران و ديگر مردم دنياست بسيار مهمتر از آن است آه به حساب نيايد
خمينی با مرگش متروك نشده و به داليلی آه بعدًا بيشتر به آنها خواهيم پرداخت هنوز آمابيش از طرف زعمای 

 .ميشودجمهوری اسالمی پيگيری 
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هر چند بخت جهانگشايی جمهوری اسالمی آمتر از آن است آه به حساب بيايد، نبايد آوششهای جانشينان خمينی 
را در رسيدن به هدفهای گوناگون مرحله ای از نظر دور داشت، زيرا چه اين آوششها به ثمر برسد و چه نه مشكالت 

د در عين توجه به پيروزی محدود خمينی بستن ترازنامٌه به هر صورت باي. بسياری برای ديگران ايجاد خواهد آرد
 .استراتژی او را به زمان متروك شدن آن موآول آرد

 
 اهداف

 
هدف استفاده ميشود و گاه برای وسعت  ـ معموًال در زبان فارسی برای توصيف آنشهای افراد از زوج وسيله

هر جا آه پای شكافتن استراتژی به معنای گستردٌه آن به  نيز به آن اضافه ميشود ولی» هدف غايی«بخشيدن به اين زوج 
زيرا از يك طرف تعداد وسايل بسيار زياد است و از طرف . ميان بيايد بايد به چند دليل در اين قالب تجديد نظر آرد

ضافًا به ديگر تعداد اهداف ميانی آه به دست آوردنشان الزمٌه رسيدن به هدف غايی است فزونتر از موارد عادی است، م
 . اينكه اهداف مزبور همه هم ارز نيست و بين آنها سلسله مراتبی نيز هست

هدف است و قبول پيچيدگی نسبی هر استراتژی و به تبع  ـ آنچه آه مهم است بيرون آمدن از قالب پيش ساختٌه وسيله
 .نظر آوردسعی در بازآردن اجزای آن از هم،به ترتيبی آه بتوان مراحل و اولويتهای آن را در 

اصوًال شناختن هدفهای استراتژيك هر حكومت يا هر استراتژ آار خيلی مشكلی نيست زيرا بسياری اوقات اين 
اهداف به روشنی از طرف آنها اعالم ميشود يا اگر هم اعالم نشده باشد دريافتن آنها با توجه به چارچوب فكری استراتژ 

ًا در هيچ جنگی اهداف اساسی دو طرف از ديد يكديگر پنهان نميماند، چه فرض. و شرايط و نوع مبارزه آامًال ممكن است
اين هدف از بين بردن قوای طرف مقابل باشد چه نابود آردن امكانات صنعتی ـ نظامی وی باشد و چه ضميمه آردن 

اف موضعی و به آنجايی پای حدس و گمان و به دنبال آن اشتباه به ميان ميايد آه صحبت از اهد.... بخشی از خاك او
تناسب آوچك در ميان است، زيرا بر سر اين نوع اهداف است آه ميتوان دروغ پراآنی آرد، توجه يا نيروی طرف 
مقابل را از هدف اصلی دور آرد و در فرصت مناسب به نتيجه رسيد وگرنه توجه آمتر حريفی را ميتوان از اهداف 

 .بسيار نادر استاستراتژيك برگرداند؛ غافلگيری استراتژيك امری 
با مراجعه . خمينی هم از اين امر مستثنی نيست زيرا عمًال اهداف استراتژيك خويش را بارها نوشته و اعالم آرده

 :به نوشته های خود او ميتوان اهداف استراتژيك وی را به ترتيب زير برشمرد
 اش مسلط شدن بر جهان، برای وی هدف غايی برقراری حكومت عدل عمومی است بر روی زمين، هدف نهايی

روشن است آه به اين ترتيب . هدف ميانی اش در دست گرفتن اختيار جهان اسالم و هدف آنی اش قدرت گرفتن در ايران
 .هر آدام از هدفها به نسبت مرحلٌه باالتر حالت وسيله دارد و در خدمت آن است

نظر داشتن به آن از پر بها دادن به برخی هدفهای بايد تصميمات خمينی را به تناسب اين سلسله مراتب سنجيد و با 
 .محدود مرحله ای آه گاه رسيدن به هر آدام آنها ممكن است سر و صدای زياد هم برپا آند، حذر آرد

نتيجه گيری ديگری آه بايد از برشماری اين اهداف گرفت اين است آه مرزهای بين المللی در استراتژی خمينی به 
اری ندارد و آمابيش شبيه بعضی از عالئم راهنمايی و رانندگی است آه اگر تهديد پليس نباشد خودی خود ابدًا اعتب

 .در اين استراتژی تقسيمبندی داخل و خارج غير ثابت است و در همه حال موقتی. ميتوان به آنها بی توجه بود
 

 وسائل
 

ده است، زيرا خمينی با پيروزی در هر تعداد ابزاری آه خمينی برای رسيدن به اهدافش به آار گرفته ثابت نبو
بايد ابزاری را آه وی به آار گرفته به ترتيب زمان . به دست آورده آه امكانات وی را فزونی بخشيده» غنائمی«مرحله 

 .بر خود استراتژی هم تأثير ميگذارد به دست آمدنشان برشمرد، به خصوص چون دستيابی به ابزار جديد
 

 سخن
م ترين و ثابت ترين ابزاری بود آه خمينی به آار گرفت، سخنی آه به آمك رسانه ها در سخن سنتی ترين و مه

 .همه جا طنين افكن شد
خمينی تربيت خويش را مديون حوزه هايی بود آه در آنها سخن ابزار و مادٌه اصلی آار است،چه برای شاگردی 

به اين صورت آه جمع آردن . ممكن استفاده آرداو از سخن به سنتی ترين شكل . چه برای آموزگاری و چه برای وعظ
همفكران و تهييج مردم را به مبارزه دقيقًا با شكل و سبك نه محتوای موعظه های آخوندی انجام داد ولی در اين راه از 
ار تحول وسائل جديد سخن پراآنی بهره مند گرديد، به عالوه تعداد ميكروفنها و دوربينهايی آه در برابر تشكچٌه وی قر

 .داشت مرتبًا فزونی گرفت
حالت «خمينی به تناسب اين وسائل جديد هيچ تغييری در شيوٌه سخن گفتن خويش ايجاد نكرد و به قول برخی همان 

ولی اين شيوٌه ابتدايی سخن پراآنی به هنگام مساعد شدن وقت . خويش را در برابر اين وسائل جديد حفظ آرد» طبيعی
 .تچيزی از برد سخنان او نكاس
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گوبلز زمانی مدعی شده بود آه نازيها آلمان را به آمك بلندگو فتح آرده اند، شايد در اين گفته آمی اغراق باشد ولی 
او قدرت را به ضرب جلب پشتيبانی عامٌه مردم به . در اينكه ابزار اصلی قدرتگيری خمينی سخنش بود جای ترديد نيست

گاه دولت و با به راه انداختن تظاهرات بزرگ خيابانی گرفت نه با آارمندان و ديگر اعضای دستو خصوص آارگران 
شيوٌه ابتدايی سخن گويی خمينی و لهجٌه روستايی او و اشتباهات مكرر دستوريش دستاويز . رأی يا آودتا يا جنگ چريكی

ن لهجه و همين اشتباهات و خوبی به مخالفان داده تا به مسخره اش بگيرند، اما نبايد از ياد برد آه وی با همين لحن و همي
شيوٌه . مهمتر از آن با محتوای سادٌه گفتارش آه برنامٌه برقراری حكومت عدل اسالم بود قدرت را به دست گرفت

سخنگويی وی هر قدر هم ابتدايی، ابتكار عمل سياسی را نصيبش ساخت و به بهترين صورت بی قابليتی حريفانش را در 
مسخره آردن خمينی آار ساده ای است و برای بسياری لذت بخش هم هست ولی .  آرداستفاده از حربٌه آلمه هويدا

مسخره تر از او رؤسای دولتی بودند آه تنها سخنشان تكرار مداوم عبارتهای مندرس و قالبی دستگاه های تبليغاتی 
تنها خلل در .  آرده بودندآريامهری بود؛ عبارتهای بی محتوايی آه بيشترشان را يك مشت توده ای سابق و اسبق سر هم

تسلط آالمی خمينی بر صحنٌه انقالب ايران در مدت نخست وزيری شاپور بختيار پيدا شد آه گفتار و برايی آالم و 
تسلطش به سخن گفتن، الاقل در نظر آن افراد آم شماری آه هياهو گوششان را آر نساخته بود و هيجان قابليت ارزيابی 

موعظٌه يكنواخت خمينی را تحت الشعاع قرار داد؛ البته قياس بين محتوای گفتار بختيار با ياوه شان را آرخت نكرده بود، 
 .الفارق است های خمينی قياس مع

طبيعی است آه وقتی صحبت از استفادٌه خمينی از ابزار سخن به ميان ميايد مقصود محتوای سخنان اوست نه سبك 
اسب اوضاع و شرايط روز تغيير آرده است اما دو وجه ثابت داشت آه بايد به گفتار خمينی هر بار به تن. يا لحن گفتارش
اولی تبليغ يك ايدئولوژی معين آه دستپخت خود اوست و ديگر استفاده از تقدس آه جوهر آارآيی و لبٌه . آنها پرداخت

 .برای گفتار اوست
محتوايش بسيار ساده و محدود است و در اينجا قصد شكافتن ايدئولوژی خمينی و برشمردن اجزای آن نيست چون 

قصد ذآر چند نكته در . اش همانی است آه تحت عنوان بينش مذهبی و عقايد فقهی ـ سياسی وی به آن اشاره شد هسته
 .باب ميدان عمل و ساختار آن است

احيانًا چند در ابتدای آار فقط نزديكان خمينی و پيروانش و . ميدان عمل اين ايدئولوژی هميشه ثابت نبوده است
وسعت يافتن ميدان عمل . شخص آنجكاو از محتوای آن اطالع داشتند و در طول انقالب نيز اين حلقه چندان گسترده نشد

اين ايدئولوژی آه در داخل ايران استخوانبندی گفتار حكومتی را تشكيل داد و از طريق وسائل مختلف تبليغ در دنيا و به 
. ه شد مربوط به بعد از پيروزی خمينی است، توسعه و تورم آن نيز به همچنينخصوص در آشورهای مسلمان پراآند

 .بنابراين بايد در ارزيابی آارآيی آن به مراحل مختلف پراآنده شدنش و گروه هايی آه جلب آن شده اند توجه داشت
ی سيراب ميشود مهمترين نكته در باب ساختار ايدئولوژی خمينی آه از بينش مذهبی و به خصوص آالم سياسی و

در حقيقت اين ايدئولوژی متكی به نوعی تفسير از دين اسالم است آه در . در اينجاست آه مرز مشخصی با مذهب ندارد
بين علمای شيعه بی سابقه هم نيست و از آنجا آه از طرف خمينی و چندين مجتهد ديگر تبليغ گشته است نميتوان آن را 

ی بر انحراف آن از اسالم تأآيد ميكنند ولی اآثريت قريب به اتفاق آسانی آه چنين البته برخ. اساسًا غير مذهبی شمرد
ادعايی ميكنند صالحيت اجتهاد ندارند و اگر هم داشتند نميتوانستند به اين سادگی حكم يك يا چند مجتهد ديگر را نقض 

ه ای شبيه مذهب و از زاويٌه ديگر بسيار اين جدا نبودن از مذهب يكی از نقاط قوت اين ايدئولوژی است آه از زاوي. آنند
خمينی هيچگاه مجبور نشد تا سخن . گرايی آه در نقاط مختلف عالم رواج داشته و دارد شبيه ديگر ايدئولوژيهای تام

 از عرضٌه تفسير جديد در باب اعتقادی آه قبًال رواج بوداساسًا نوی را به عنوان ايدئولوژی بپراآند، آار وی عبارت 
نكتٌه ديگر اين است آه ايدئولوژی بسيط و به . و متقاعد آردن ديگران آه تفسير درست همان است آه او ميگويدداشته 

به عبارت ديگر هدف گفتار . روحانيت بوده نه عامٌه مردم» گروه پيشتاز«تناسب سطحی او متوجه جلب آردن 
 بسيج آند تا دستجمعی حق حاآميت جامعٌه ايران  برای قدرتگيریداشتايدئولوژيك خمينی روحانيانی بودند آه وی قصد 

به همين دليل ميدان عمل اين ايدئولوژی تا هنگام پيروزی انقالب بسيار محدود . و بعد مردم جهان را ازآن خويش سازند
 .بود

 پس از انقالب بود آه اين ايدئولوژی به گروه بزرگتری عرضه شد از ايدئولوژيهای رقيب الشخور وار تغذيه آرد
و نقاط ضعف آن به دليل روبرو شدن با واقعيت جامعٌه ايران و صحنٌه روابط بين المللی آشكار شد، البته نه برای 

 .شيفتگان
محور اصلی اين ايدئولوژی تمرآز قدرت است در دست فقها و تحت لوای مذهب، به عالوٌه اين مسئله آه حق 

دئولوژی مزبور هر جا آه پای ايجاد تغيير در تقسيم قدرت در نرمش اي. انحصاری تفسير مذهب نيز با همين گروه است
ميان نباشد و سنن اسالمی راه حلی دقيقًا اسالمی برای امور مختلف تعيين نكرده باشد، بسيار زياد است؛ حتی ميتوان 

ت صرف سنن گفت رعايت نكتٌه اول، همانگونه آه از منطق نظام حكومتی ساخته و پرداختٌه خمينی بر ميايد، از رعاي
 .اسالمی مهمتر است چون حياتی تر است

با وام گرفتن از ايدئولوژيها و افكار ديگر تقويت شد و به  پس از انقالب، اين ايدئولوژی به دليل همين نرمش،
صورت گفتاری جهان سومی و فرهنگ مدار، غرب ستيز و تجدد ستيز در آمد آه اعتبار اساسی خويش را از مذهب اخذ 

دئولوژی مذآور به همين شكل در تمام جهان تبليغ شد و ميشود و اگر قصد طبقه بندی در ميان باشد بايد اذعان اي. ميكند
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بودنش و نيز به دليل » نه شرقی نه غربی«آرد آه به دليل دشمنی همزمان با آمونيسم و ليبراليسم يا به قول بعضی 
 . فاشيستی جايش داددشمنی انكارناپذيرش با تجدد، بايد در بين ايدئولوژيهای

 
 تقدس

طبيعی است آه پيرو آنچه در بخش اول اين آتاب گفته شد نميتوان تقدس را وسيله ای به معنای معمول آلمه شمرد 
و آن را چيزی از قماش سازماندهی يا پول يا لشگر به حساب آورد، زيرا اگر به حكم خرد طبيعت را جدای از ماوراء 

 و آارآيی تقدس هيچ اعتبار عينی نخواهد داشت تا بتواند به عنوان ابزار به آار گرفته طبيعت به حساب بياوريم ارزش
در اينجا همين آارآيی برخاسته از اعتبار ذهنی تقدس . ولی اين به معنای نفی ارزش و آارآيی ذهنی تقدس نيست. شود

بايد به ترتيب به اين . ر بوده و هستمورد نظر است، اعتباری آه تقدس در ذهن خمينی و بسياری ديگر از آن برخوردا
 .دو مورد پرداخت

صحبت از امدادهای غيبی و اينگونه عوامل ماورای طبيعی در گفتار رسمی جمهوری اسالمی مكان عمده ای دارد 
ره ولی استفادٌه روزم. و اينگونه امدادها بخشی از ايدئولوژی و شعارهای تبليغاتی اين نظام است آه مدتهاست نخ نما شده

پس از انقالب يكی از مضامين ثابت تحليلهای . از اين شعارها نبايد آسی را از توجه جدی به ذهن مذهبی خمينی باز دارد
فوری و به ظاهر عميق آه بعضًا با ادعاهای فيلسوفانه يا روانكاوانه نيز همراه شده تأآيد بر ذهنيت مذهبی مردم ايران 

تصويری از ذهنيات تودٌه مردم ايران عرضه گردد آه از رساله های مذهبی اين پافشاری بيجا باعث شده تا . است
استخراج شده و در عوض نقشی از ضمير روحانيان ترسيم شود آه در آن هيچ نيست جز ارزيابی عقالنی معطوف به 

 هدف معين
 آه عمری را با آثار  اما تنها گروهی آه ميتوان با اطمينان نسبی از ذهنيت مذهبيشان سخن گفت همين روحانيانند

اين هم از عجايب است آه معتقدان به يكی . مذهبی سرآرده اند و هم و غمشان صرف غور و تفحص در آنها شده است
بودن طبيعت و ماورای طبيعت را از اعتقاد به معجزه بری بدانيم و مردم عادی آوچه و بازار را آه هر آدام در پی 

 .افكار بشماريمزندگی خويشند دست و پا بستٌه اين 
. اش به معجزه اعتقاد داشته است خمينی به استناد همٌه گفته ها و نوشته هايش و به خاطر بينش مذهبی ابتدايی

بنابراين و با در نظر گرفتن اينكه ذهن تحليلگر تاريخی هم نداشته تا قدرتگيری خود را از مجرايی صرفًا عقالنی تحليل 
آنار ارادٌه انسانی عامل پيروزی خويش ميدانسته و به اين ترتيب هيچ دليلی نداشته آه آند، بدون شك تأييد الهی را در 

نفس تأييد الهی را نميتوان وسيله شمرد اما اعتقاد به تأييد الهی يا به . تصور آند اين تأييد در آينده از وی سلب خواهد شد
 .وسيله ای آه آارآيی آن قابل پيشبينی نيست. ردرا ميتوان از ديد مؤمن وسيله به حساب آو» توآل«تر  عبارت معمول

اگر فرد مؤمن به امكان استفادٌه ابزاری از نيروی تقدس اعتقاد داشته باشد، چنانكه خمينی داشت، ميتوان فرض آرد 
مال بسيار خمينی به احت. آه در راه به دست آوردن تأييد الهی و استفادٌه از آن بكوشد، چه با دعا چه با نذر و چه با قربانی

قوی در استفاده از اين وسائل آوشيده است، البته در تأثير آنها بر سير انقالب و تحوالت بعدی اش ميتوان به حق شك 
 .آرد اما نميتوان از توجه خمينی بدانها غافل ماند

يتوان گفت مورد دوم استفادٌه ابزاری از تقدس با اولی متفاوت است زيرا فقط متكی به ذهن خمينی نيست و حتی م
بينش مذهبی ـ ايدئولوژيك . اگر بر خالف مورد اول آارآيی داشته و دارد به دليل ريشه داشتن در ذهن ديگران است

خمينی بر اساس برداشتی بسيار ابتدايی از تقدس شكل گرفته است بدين صورت آه تفكيك و استقالل حوزه های مختلف 
بنابراين آامًال . سی آن تقدس است و ديگر مقوالت همه تابع و مقهور تقدسحيات انسان در آن معنايی ندارد، مقولٌه اسا

بود آه خمينی تمام مسائل را در وهلٌه اول از ديدگاه مذهبی بسنجد و آن را به آمك مقوالت مذهبی تعبير و » طبيعی«
 مورد نذر و قربانی از آن تفسير آند؛ اين آار را نميتوان به حساب سعی وی در استفادٌه ابزاری از تقدس، چنانكه در

» طبيعی«اما توأم شدن اين روش با بيدفاعی ديگر اذهان يا ترس و يا حسابگری ديگران، چندان . صحبت آرديم، گذاشت
برايی تقدس در دست خمينی برخاسته از ذات تقدس نبود، زادٌه تأثيرپذيری ذهن ديگران بود از اين مقوله و اگر . نيست

ی توانست از آارآيی تقدس بهره مند شود به اين دليل نبود آه سعی در تسخير نيروی آن آرد و در در انقالب ايران خمين
به هيچ صورت نميتوان ادعا آرد آه همگان از .  آه پايٌه گفتار خود را بر آن گذاشتبوداين آار موفق شد، به اين دليل 

ميبازند، همٌه آنهايی آه از خمينی پيروی آردند يا تقدس چنين تصويری در ذهن دارند يا به محض آمدن نام آن خود را 
در برابر حمالت او خود را باختند به دليل شيفتگی در برابر تقدس اين آار را انجام ندادند و در هيچ تحليل جدی تاريخی 

 به کارگيریوٌه شياين آنچه آه بايد بدان توجه داشت تسهيالتی است آه . نميتوان به اين قبيل انگيزه های قالبی تكيه آرد
 تكليف خود را با تقدس روشن نكرده مذهباعتنايی به  تقدس با مرعوب آردن گروهی از مردم آه گاه در عين ادعای بی

 . جانشينانش آرده است ارزانیاند، برای خمينی ايجاد آرد و پس از او
 

 سازماندهی
خمينی هم به نوع خود . تگيری استدر هر شرايطی سازمان منضبط در اختيار داشتن از مهمترين ابزار قدر

سازمانی در اختيار داشت آه بعد از انقالب راجع به آن سخنان بسيار گفته شده، سخنانی آه تحت تأثير پيروزی خمينی 
 .بسيار با اغراق توأم شده است
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 بين اين در اينكه خمينی گروهی طرفدار پر و پا قرص داشت آه حاضر بودند به خاطر او خطر آنند شك نيست اما
نه قدرت سازمانهای امنيتی ايران جای چندانی برای سازماندهی . گروه و سازمانهای انقالبی جديد تفاوت زيادی هست

شبه نظامی وسيع باقی گذاشته بود و نه خمينی آسی بود آه با اين نوع سازماندهی آشنايی يا قابليت چندانی برای 
تكيه به گروه معتمد و مؤمنی آه در : وٌه وی مانند سخن پراآنی اش سنتی بوداز اين بابت نيز شي. سازماندهی داشته باشد

همانطور آه اسالم سياسی خمينی در بين روحانيت ايران آم طرفدار بود پيروان وی . راه قدرتگيری وی فعاليت ميكردند
ز به نفعشان تغيير ميكرد مؤثر اما سرسختی آنها در شرايط انقالبی آه روز به رو. نيز در بين اين گروه آم شمار بودند

افتاد و باعث شد تا بتوانند روحانيان ايران را مانند ديگر مردم وادار به انتخاب بين رهبری خمينی و طرفداری از رژيم 
در شرايطی آه ضعفهای دستگاه حكومتی و نظام سياسی مملكت روز به روز آشكارتر ميشد، اين انتخاب . سلطنتی بكنند
ر شد و عمًال تعداد روزافزونی از روحانيان را به آادرهای سازمانی و تودٌه مردم را به نيروی عملياتی آسانتر والزمت

در حقيقت آنچه آه بعدها نام سازمان يا شبكٌه خمينی را گرفت در طول مدت نسبتًا آوتاه انقالب و به مرور . تبديل آرد
 .شكل گرفت

فشار . ل انقالب حول خمينی و هستٌه محكم طرفدارانش منعقد شدسازماندهی سنتی و سست روحانيت ايران، در طو
طرفداران خمينی بر روی روحانيت همانقدر حساب شده و شديد بود آه روی صاحب نامان سياسی آن روزگار، در هر 

 اما اين. دو مورد اين فشار به مرور آارساز گشت و وحدت آلمٌه انقالبی اگر هم معجزه بود يكشبه انجام نگرفت
ی پيدا نكرد چون تنها روحانی آه قدر و قيمت طبضمنسازماندهی حتی پس از انقالب هم محكم نشد و شكل ثابت و 

» هفتاد و دو نفر«سازماندهی لنينی را ميدانست و سعی داشت تا بر اساس اين الگو آار بكند همراه يارانی آه رسمًا 
ادت فكری اش، تمايلی به تحكيم سازماندهی داشت، نه ديگر عالوه بر اين نه خمينی، بنا بر ع. بودند از دنيا رفت

روحانيان صاحب قدرت گرايشی به آن نشان دادند و نه بهره وری از دستگاه دولت پاره پارٌه ايران مجالی برای اين آار 
 .گذاشت

تراتژی همين دستگاه دولت غنيمت بزرگی بود آه پس از پيروزی به صورت ابزار اصلی خمينی برای پيگيری اس
مهم اينجاست آه دستگاه مزبور ابزار حكومت بر . شمارش امكانات و توصيف ابعاد اين دستگاه زائد است. اش در آمد

طبعًا تمام . آشوری وسيع است، آشوری با جمعيت بسيار، با منابع غنی و دارای اهميت استراتژيك در سياست جهانی
دستگاه دولت ايران و خود ايران وسيله ای شد برای دستيابی به اين امكانات در خدمت اهداف خمينی قرار گرفت و 

همين امكانات بود آه برای خمينی فرصت آوشش در راه ايجاد يك انترناسيونال اسالمی را فراهم آرد، . اهداف بعدی
تبليغ نظرات انترناسيونالی آه وظيفه اش جمع آردن بنيادگرايان اسالمی از سراسر جهان و ياری رساندن به آنها برای 

 .خمينی وار و قدرتگيری است
 

 پول
در آنار ابزاری آه تا اينجا برشمرديم بايد به پول هم اشاره آرد، چون به هر صورت فعاليت سياسی، خصوصًا 

در مورد آمك گرفتن خمينی . وقتی وسيع بشود و هدفی در حد سرنگون آردن يك حكومت داشته باشد محتاج پول است
مدرآی در اين باب .  آه مايل بودند حكومت وقت ايران را متزلزل آنند بسيار گفته شده استاز آشورهای خارجی

خمينی به . عرضه نشده ولی اگر هم بشود بعيد است موجب تجديد نظر آلی در نقش پول در استراتژی خمينی بشود
ود ايرانيان و به خصوص تناسب تحكيم موقعيتش در انقالب از آمكهای مالی بسياری بهره مند شد آه از طرف خ

راجع به ميزان اين آمكها اطالعی در دست نيست و ای بسا آه حتی حساب درست . ايرانيان داخل آشور انجام گرفت
آنها هم در جايی نگهداری نشده باشد، ولی نبايد از ياد برد آه خمينی خود با آيسٌه پر پول به ميدان نيامد، اول پا به ميدان 

پس از پيروزی هم . ها و فداآاريهای بی دريغی آه حتمًا پول مهمترين آنها نبود، بهره مند گشتگذاشت، سپس از آمك
 .ثروت ملی ايران آه نام بيت المال گرفته بود در اختيار خمينی و اعوان و انصارش قرار گرفت

 
 روشها

 
 عبارت دقيقتر اگر روش تازه روشهای اصلی خمينی آمابيش ثابت مانده است و اگر تغييری در آنها پيدا شده يا به

 .ای به آنها اضافه شده به دليل يافتن مجال بيشتر برای مانور دادن در صحنٌه روابط بين المللی است
اش برشمرده »واليت فقيه«اول بايد به روشهايی پرداخت آه خمينی به صراحت آنها را مشخص آرده و در آتاب 

 .است
 وسيلٌه قدرتگيری اش سخن است آگاه بوده و به همين دليل بيشترين تأآيد را بر طبعًا خمينی آامًال به اينكه مهمترين

، ترغيب »حقايق اسالم«تبليغات از طريق سياسی آردن اجتماعات مذهبی برای آشنا آردن مردم با . تبليغات گذاشته است
 .آنان به پذيرفتن اين حقايق و تهييج آنها برای پراآندن و برآرسی نشاندنشان

البته در اين .  تنش در جامعه نيز يكی ديگر از روشهايی است آه خمينی به پيروان خويش توصيه آرده استايجاد
باب هم ديد وی همانقدر سنتی است آه در استفاده از سخن، زيرا تنها تصويری را آه به مريدان عرضه نموده تصوير 

 استفاده از تصوير معمول و رايج عاشورا نشانٌه .عاشوراست آه بايد تكرار شود و ياد آن در ذهن همه زنده بماند
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محدوديت ذهنی است آه برای عرضٌه مطلب ناچار است به تشبيهات اآتفا آند و از پروردن موضوع به صورت 
انتزاعی ناتوان است، ولی نبايد بر اين ضعف زياده از حد تأآيد آرد، چون رشتٌه تظاهرات و اربعينهايی آه نظام 

طبعًا اين تنها مورد استفاده از غليان احساسات . زل ساخت درست از همين الگوی عملياتی پيروی ميكردپادشاهی را متزل
مردم نيست، خمينی هميشه به اهميت اين تنش پراآنی آگاه بوده و از آن مرتبًا و در موارد مختلف استفاده آرده است، 

رای غالب ساختن احساس مردم بر خردشان بود؛ جانشينانش مورد اربعينها فقط بارزترين نمونٌه اين نوع تعزيه گردانی ب
 .نيز آه در همان مكتب پرورده شده اند از اهميت اين نكته غافل نمانده اند

امر ديگری آه خمينی بر آن تأآيد بسيار ورزيده مسئلٌه رقابت با نهادهای دولتی است و به نوعی بايكوت آردن 
يكجا ممكن نبود ولی گامهای اول آن نظير رواج صندوقهای قرض الحسنه، طبيعی است آه اين آار يكشبه و . آنها

البته اينها نشانٌه رواج . مدتها قبل از پيروزی خمينی در ايران برداشته شده بود.... درمانگاههای اسالمی، مدارس اسالمی
به احتمال . ر خمينی به حساب آورداسالمگرايی در سالهای پيش از انقالب بود و نميتوان اين جريان فكری را زاييدٌه اوام

قوی خمينی هم آه آمابيش در جريان وقايع ايران قرار داشته است از رواج اين نهادهای اسالمی خبر شده بوده و در 
 .عين تشخيص ارزش عملياتی آنها در تشويق مروجانشان آوشيده است

 بود و ايجاد مؤسسات قضايی و مالی بايكوت آردن دستگاه دولت، به خصوص به صورتی آه خمينی تجويز آرده
و اقتصادی و فرهنگی و سياسی جديدی را شامل ميشد، اصوًال عملی نبود چون امكانات مالی و انسانی بيشماری ميطلبيد 

به همين دليل عمًال خمينی وقتی توانست در رقابت با حكومت رسمی، دولت . آه در دسترس هيچ گروه سياسی نبود
 .ه گروه عظيمی از اعضای دستگاه دولت ايران تابع وی شده بودندموازی تشكيل بدهد آ

قدرت واقعی او همين نفوذ در دستگاه دولت بود و دولت موقتی آه او منصوب آرد حكم يك فرض قانونی را 
 .داشت، فرضی آه قرار بود دست به دست شدن دستگاه دولت را ممكن بسازد و ساخت

 آردن مردم بود و تشكل توده ها تا به اين ترتيب از يك طرف بايكوت آردت در نظر خمينی هدف از تبليغات بسيج
دستگاه دولت و ايجاد نهادهای موازی ممكن گردد و از طرف ديگر توسط شورشهای مردمی انقالبی ترتيب داده شود آه 

 خاص خمينی است ولی نفس اهميت دادن به تشكل توده ها نه تازگی دارد و نه. بشود با آن حكومت اسالمی برقرار آرد
به عنوان . حتی در دوران جديد، مشارآت عظيم تودٌه مردم از لوازم هر انقالب نيست. در تمام انقالبها هم مشاهده نميشود

. مثال ميتوان انقالب مشروطيت ايران را با انقالب اسالمی مقايسه آرد و نقش فعال تودٌه مردم را در پيروزی آنها سنجيد
گرای  به مشارآت مردم را آه ميتوان در انقالبهای جديد و بيش از آن در ايدئولوژيهای انقالبی و تودهنفس اهميت دادن 

شك . جديد، به خصوص از نوع مارآسيستی اش، سراغ آرد نبايد نشانٌه مدرن بودن فكر انقالبی خمينی به حساب آورد
 و مثل هر آس ديگر در معرض تأثير پذيرفتن از نيست آه وی از انقالبات جديد قرن بيستم برخی اطالعات آلی داشته

آليشه های رايج انقالبی، آه بيشتر چپگرايان پراآنده بودند و در آنها نقش اصلی را به تودٌه مردم واگذار آرده بودند، 
 آهنٌه اين ريشٌه. بوده است؛ اما بايد به اين نكته دقت داشت آه افكار مزبور در ذهن وی پيوند نوی بوده بر ريشه ای آهنه

توسط روحانيان است آه نمونه ] mouvements de foule [فكرتجربٌه اغتشاشهای شهری و ايجاد حرآتهای جماعتی
خمينی هم شخصًا شاهد برخی از اين نمونه ها بوده و . های فراوان آن را ميتوان در قرنهای نوزدهم و بيستم سراغ آرد

به عالوه اتكای صرف به اين نوع حرآتهای . تربيتی خويش شنيده استهم بدون شك وصف بسياری از آنها را در محيط 
تجربه آرده  1342جماعتی را هم آه معموًال اراذل و اوباش در آنها نقش عمده دارند، شخصًا طی اغتشاشهای خرداد 

 .است
ا همين بسيج از ديد او تشكل توده ه. آنچه در تصور خمينی از تشكل توده ها اهميت عمده دارد همين نكته است

وجه عقالنی تشكل . آردنشان در حرآتهای جماعتی است، به هيجان آوردن آنها، به راه انداختنشان و رسيدن به هدف
توده هاآه سازماندهی است، در خطوط عملی آه وی ترسيم ميكند جايی ندارد و همين خود بهترين نشانٌه اساس سنتی آن 

 در انقالب ايران نيز اين نوع حرآتها به نوعی سازماندهی ميشد ولی اين البته. و اتكايش به حرآتهای جماعتی است
سازماندهی مربوط به وجه تاآتيكی آار بود و خمينی همانطور آه از نظر استراتژيك اين سازماندهی را پيش بينی نكرده 

نامٌه آار نداشت و به او حتی جلب اعضای دستگاه دولت را مطلقًا در بر. بود بر وجه تاآتيكی آن نيز دستی نداشت
 .احتمال قوی آن را حتی پيش بينی هم نميكرد

تا اينجا روشهايی را آه خمينی در نوشته هايش معين آرده از نظر گذرانديم اما بايد به سه تای ديگر آه در نوشته 
 .های وی به آنها اشارٌه مستقيمی نشده بپردازيم

بی توجهی به اتحادهای استراتژيك از طرف . شاره ای به آن نشدهاولين آنها در پيش گرفتن اتحاد است آه ابدًا ا
به اتحاد در اين نكته  او را آسی آه ميخواهد قدرت را در آشوری به دست بگيرد بسيار مهم است و بايد دليل بی اعتنايی

وق جست آه طرف اصلی صحبت خمينی مجتهدان و طالب بوده اند، يعنی آسانی آه از ديد وی صاحب تمامی حق
از اين ديد آسی همپای گروه اخير نيست آه بتواند طرف جدی اتحاد به حساب بيايد و به همين دليل . حكومتی هستند

در آتاب او فقط اشاره . خمينی طالب پيرو بود نه متحد و در جلب پيرو بسيار موفق. اتحاد استراتژيك موضوعی ندارد
هم بايد در مخالفت آلی گروه مزبور با حكومت و نقش آن در   رادليل اين امر. شده» دانشجويان«ای به همكاری با 

احيانًا بايد احساس . اغتشاشهای موضعی ضد حكومتی جست آه خمينی هم مانند بسياری ديگر متوجه آن شده است
توأمان نزديكی، رقابت، حقارت و حسادتی را آه در بين اهل حوزه نسبت به دانشگاهيان و پروردگان نظام آموزشی 
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جديد ايران وجود داشته است به اين اضافه آرد، احساس پيچيده ای آه بعد از پيروزی خمينی و طرفدارانش نيز دوام 
 .آرده است و هر زمان بخشی از آن بيشتر خود را نشان داده است

دستيابی به اين مسئله روشن است آه يك گروه آوچك با سازماندهی ابتدايی عمًال امكانات قدرتگيری ندارد و الزمٌه 
اين گردآوری نيرو در طول انقالب به وقوع پيوست و همانطور . قدرت، فراهم آوردن نيرو و پشتيبان هر چه بيشتر است

آنجا آه پای گروه های . آه اشاره شد بيشر حالت گردآوری پيرو را داشت تا اتحاد با اين گروه و آن گروه سازمان يافته
ت دقيقتر اسم و رسم دار، در ميان بود، نزديكی هايی پيدا شد آه اگر خيلی اصرار داشته نسبتًا سازمان يافته، يا به عبار

 .باشيم به آنها نام اتحاد بدهيم، بايد اتحاد تاآتيكی بخوانيمشان چون در استراتژی خمينی جايی نداشته اند
. تن اختيار تظاهرات جمعینقطٌه قوت عملياتی خمينی جلب پيروی افراد پراآنده بود نه گروه ها و در دست گرف

آنچه در اطراف وی واقع شد به قول نخست وزير برگزيده و مهندسش آه مايل بود همه چيز را به علم فيزيك پيوند بزند، 
آنهايی آه اين پراآندگی . گريز از مرآز گرفت صورت نوعی حرآت ميل به مرآز بود، حرآتی آه بعد از قدرتگيری

 خمينی و شروع سراشيب سقوط وی به حساب آوردند به اين نكته توجه نداشتند آه جلب مردم را نشانٌه آم شدن قدرت
قدرتگيری بود نه نفس قدرت يابی، قدرت خمينی پس از پيروزی متكی به دستگاه دولت شد و  پشتيبانی مردم از لوازم

، )....نظير آميته ها (اده بودسازمانهايی موازی اين دستگاه آه هر آدام بخشی از اختيارات آن را به خود اختصاص د
 .فقط وسيله ای بود برای چنگ انداختن به آن دستگاه و شكل دادن به اين سازمانها جلب پشتيبانی مردم

آفر است آه  ـ بينش خمينی در زمينٌه امور بين المللی همانطور آه باالتر اشاره شد، متكی به تقسيمبندی سادٌه اسالم
از اين بابت ميتوان وی را . هدان است و فرمان راندن بر دومی غنيمت آينده شانحكومت بر اولی حق موجود مجت

طرفدار اتحاد ملل اسالمی به حساب آورد و از پيروان همان راهی شمردش آه قبل از وی امثال سيد جمال الدين 
عظه و تبليغ گذشت، خمينی با اين تفاوت عمده آه اگر امثال سيد جمال عمرشان به مو. اسدآبادی پا در آن گذاشته بودند

به نتيجه ای نرسيد » اتحاد اسالم«توانست قدرت را در يك آشور به دست بگيرد؛ اما زحمات هيچكدام اين افراد در تحقق 
به هر حال اتحاد اسالم از ديدگاه خمينی در عمل صورت اتحاد استراتژيك با افراطيان . و همگی در اين راه ناآام ماندند

اين روش بيش از . ورها را پيدا آرد، به قصد ايجاد نوعی انترناسيونال اسالمی آه مرآزش ايران باشدمسلمان ديگر آش
رؤياهای سيد جمالی به مساعی سوسياليستها در قرن نوزدهم و به خصوص آمونيستهای روسی در قرن بيستم شبيه 

. و ديگری قدرت و اهميت آشور پايگاهيكی موفقيت در سازماندهی : منتهی دو تفاوت اساسی در اين ميان هست. است
اين دو نقطه ضعف اساسی پايه های آن بخش از استراتژی بين المللی خمينی را آه ميتوان اتحاد اسالمش ناميد قاطعًا 
سست آرده است، پول عربستان سعودی هم آه همه جا در عمل پشتيبان ايدئولوژی خمينی شده، از پس حل اين مشكالت 

 .خصوص آه بين حكام سعودی و روحانيان ايران بر سر رهبری جهان اسالم رقابت هستبرنيامده است، ب
روش ديگری آه خمينی از بابت نظری بدان التفات چندانی نداشت اما در عمل از آن بسيار سود جست تروريسم 

شی های انقالبيان، و تروريسم عمًال در قدرتگيری خمينی نقش بازی آرد، مثل مورد سينما رآس آبادان يا دشمن آ. است
 .پس از مستقر شدن وی بر اريكٌه قدرت عليه افراد، گروه ها و دولی آه دشمن محسوب ميشدند به آار افتاد

اسالمگرايان افراطی ايران قبًال نيز دست به استفاده از تروريسم زده بودند و حتی ميتوان گفت آه موفق ترين گروه 
اما تروريسم جمهوری اسالمی با روشهای آنها تفاوت عمده . اسالم بوده استتروريستی ايران معاصر گروه فداييان 

تروريسم فداييان اسالم محدود و ابتدايی بود چون از مرزهای ايران فراتر نميرفت و فقط به آار انتقامجويی و . دارد
 در سطح جهانی و با در عوض تروريسم خمينی و جانشينانش. تهديد موضعی ميامد و از برنامه ريزی پيروی نميكرد

 .امكانات جهانی اعمال ميگردد و صورت منظم و برنامه ريزی شده دارد
تروريسم خمينی مرز نميشناسد و تابع هيچ محدوديتی، به جز اراده و زور طرف مقابل وی،نيست و از آنجا آه در 

هانی است، اول به اين دليل آه امكانات اين تروريسم نيز ج. خدمت اهدافی جهانی است در سطح جهانی اعمال ميگردد
در اختيار آن است و ديگر به اين دليل آه از شبكه های .... امكانات دستگاه دولت ايران نظير سفارتخانه، خانٌه فرهنگی 

موجود تروريسم جهانی استفاده ميكند و در عوض پول و آمك تدارآاتی و عرضٌه پناهگاه، از خدمات گروه های موجود 
 سراسر جهان و به خصوص در اروپای غربی پراآنده اند، استفاده ميبرد و بسياری از اوقات تروريست آه در

بايد به . مأموريتهای مهمی را به آنان محول ميسازد، بدون اينكه مستقيمًا پای افراد تبعٌه ايران را در گير ماجرا بكند
ه از طريق عمليات درون مرزی تحقق دقت داشت آه اهداف درون مرزی هميش هنگام تفكيك اهداف اين تروريسم

نمييابد، به عنوان مثال بايد قتل ايرانيان مخالفی را آه خارج آشور زندگی ميكنند به حساب دنبالگيری اهداف درون 
مرزی گذاشت زيرا هر چند محل قتل آنها خارج از مرزهای ايران است، انگيزٌه آشتنشان تأثيری است آه ميتواند در 

اهداف برون مرزی آنهايی است آه انگيزه شان تحت فشار قرار دادن گروه ها و دول غير . ان بگذاردسياست داخلی اير
دزديدن يا قتل چند نفر اروپايی، اگر هم در خود ايران انجام بگيرد بايد به حساب تعقيب اهداف  از اين بابت. ايرانی است

م جمهوری اسالمی در آن واحد هدفهای بسياری را به عالوه بايد توجه داشت آه تروريس. برون مرزی گذاشته شود
اين نكتٌه . تعقيب ميكند، ولی هر بار امتياز عمليات تروريستی را در همان محلی آه عمليات انجام گرفته آسب نميكند

 .آخر، مهمترين شاخص جهانی بودن ساختار آن است
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ه قول ريمون آرون متفكر بزرگ در جمع بايد پذيرفت آه سياست جمهوری اسالمی از آن نوعی است آه ب
 بايد از يكديگر مجزا ًفرانسوی، مرز داخل و خارج در آن معنای چندانی ندارد و نقشهای ديپلمات و سرباز آه اساسا 

  ].Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962[باشد در آن تقريبًا ادغام گشته است
آشوری آه امكانات نظامی بسيار ندارد و به هيچ محدوديت حقوقی و اخالقی هم تروريسم جنگ فقراست و برای 

 .پايبند نيست، بسيار مغتنم است، زيرا به ياری آن ميتوان از بسياری دول امتياز گرفت
اين روش ثابت و بسيار مهم عبارت از تقديس داو هر اختالف است، به معنای استفاده از . و اما آخرين روش

خمينی در اين استفاده از مقولٌه تقدس و مقوالت تابع آن . و توجيه موضع خويش بی برای تبيين اختالفمقوالت مذه
بسيار موفق بوده است زيرا عمًال توانسته است سيادت آنها را در موارد مختلف اختالف، از سياست گرفته تا هنر، به 

 . بسياری تحميل آند
 ت چنين آاری را داده، ساختمان بينش ايدئولوژيك ـهمانطور آه اشاره شد، آنچه آه به وی فرص

در جمع ميتوان اين روش را آه .  مذهبی اوست آه بر اساس برداشتی بسيار ابتدايی از تقدس شكل گرفته است
ناميد، زيرا آوششی است برای وسعت بخشيدن دوباره به مقولٌه تقدس و » تقدس پراآنی«خمينی از آن بهرٌه فراوان برد 

اما بايد توجه داشت آه آنچه ما تقدس پراآنی ميناميم، به احتمال قريب به . ختنش بر همٌه حوزه های حيات انسانمسلط سا
از ديد وی آنچه آه ما انتزاعی شدن . يقين به اين صورت در ذهن خمينی طرح نشده است تا شايستٌه چنين نامی بشود

شكل و اعتبار . است تا لزومی به بازگشت به شكل ابتدايی آن باشدتقدس و ذهنی شدن اعتبار آن ميناميم اصًال واقع نشده 
تقدس همان است آه بوده، فقط عده ای از پذيرفتن اين حقيقت مطلق سرباز زده اند آه بايد دوباره وادار به پذيرفتن آن 

 .بشوند
طرفهای درگير در انقالب به اين تقدس پراآنی خمينی عليرغم بی معنا جلوه آردنش بارها آارگر افتاد، تقريبًا تمام 

دليل نبودن مرز بين ايدئولوژی خمينی و مذهب از يك طرف و به دليل بهتزدگی و بی دفاعی شان در برابر مذهب از 
طرف ديگر، چارچوب گفتار خمينی را در بارٌه آاربرد تقدس به خصوص در زمينٌه سياست پذيرفتند و خود را در 

اگر استفادٌه ابزاری از تقدس را موجد معجزه بشماريم .  مطلقًا بر آن اختياری نداشتندمحدودٌه گفتاری محبوس ساختند آه
بايد گفت آه معجزٌه خمينی هم ترس و بهت ديگران در برابر گفتارش بود، معجزه ای آه خود او و جانشينانش سعی 

س و بی دفاعی طرف مقابلشان بسيار هم آردند تا هر بار با تقديس داو هر اختالف تكرار آنند و در اين زمينه به يمن تر
 .موفق بوده اند

 .اين گفتار بعد از انقالب نيز بارها آارآيی خويش را نشان داد، آخرين بار در همين جنجال بر سر آتاب رشدی
  
  
 

 معنای فتوا : قسمت دوم
 

 .ل آردحال با توجه به آنچه آه آمد ميتوان معنای صدور فتوای قتل رشدی را از طرف خمينی تحلي
و اهداف » مجازات آافر«خمينی با صدور اين فتوا هدفی رسمی و مستقيم را تعقيب ميكرد آه عبارت بود از 

نكتٌه جالب اينجاست آه خمينی تا زمان حيات موفق به جزا دادن آافر . اصلی و غير مستقيمی آه عمومًا استراتژيك بود
موفقيتهايی آسب  ت، اما در عوض در سطح وسيع و استراتژيكنشد و به عبارت ديگر به هدف مستقيم فتوا دست نياف

او به آنچه آه بسياری به خطا هدف راستين فتوايش ميدانند نرسيد، اما اين عمل برای وی . آرد آه قابل چشمپوشی نيست
 .  نزديكش آرداهداف مهمترثمراتی داشت آه به 

 هيچكدامشان از طرف او بيسابقه نبود، اما برای وی در اين راه از روشها و وسايلی استفاده آرد آه آاربرد
بايد جداگانه به اين نكات . جهانيان آه اآثرًابه استراتژی وی توجه آافی نداشتند، نو مينمود و مايٌه غافلگيری بود

 .پرداخت
 

 هدف فتوا
 

ست آه به نحوی الظاهر و طبق ادعای خمينی و ديگر اسالمگرايان، آشتن رشدی و آسانی ا هدف مستقيم فتوا علی
است اما هيتوشی ايگاراشی  تا به حال خود رشدی از مرگ جسته. اند از انحأ در پراآندن محتوای رمان وی نقش داشته

]Hitoshi Igarashi [ در ژاپن به قتل رسيده، اتوره آاپريولو  1991مترجم ژاپنی رمان وی در يازدهم ژوئيٌه]Ettore 
Capriolo [ در ميالن طی سؤقصدی با چاقو زخمی شده، ويليام نيگارد  1991سوم ژوئيٌه مترجم ايتاليايی آن در

]William Nygaard [ و شدهدف سؤقصد با سالح گرم واقع  1993در يازدهم اآتبر » آيات شيطانی«ناشر نروژی 
 را مورد قتل رضا مظلومان را هم آه از مدافعان رشدی بود، ولی از جميع جهات اسالم و حكومت اسالمی. گشتزخمی 

 . بايد به فهرست باال اضافه آرد؛انجام گرفت 1996حمله و انتقاد قرار داده بود و در بيست و هفتم مٌه 
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 .ها را هدف اصلی فتوا شمرد اين آدمكشی توان اما به هيچوجه نمی
ا در عين حال  تأآيد بر مجازات آافر و عرضٌه آن به عنوان تنها هدف فتوا فقط بخشی از برنامٌه خمينی بود، منته

روشن است آه خمينی به اين هدف مستقيم نرسيد، اما نبايد اين ناآامی را به . شرط موفقيت مانور وی به حساب ميامد
حساب شكست آامل وی گذاشت، چون از يك طرف مساعی جانشينانش برای آشتن رشدی و آسانی آه به وی ياری 

 است، و از طرف ديگر زنده ماندن رشدی مانع از موفقيت در ديگر زمينه اند خاتمه نيافته رسانده يا از او پشتيبانی آرده
 .ها نبوده است

يكی از ثمرات جنبی اين فتوا تحكيم اعتبار خمينی در خود ايران، طبعًا در بين طرفدارانش، بود آه پس از شكست 
 قدرت وی پس از پيروزی بيش بايد توجه داشت آه مقصود از اعتبار قدرت خمينی نيست چون. در جنگ لطمه ديده بود

اعتبار وی در ايران پس از . از نفوذ آالم در مردم متكی به تسلط بر دستگاه دولت و نهادهای موازی زاده از انقالب بود
انقالب آاهش يافته بود و به همين دليل ترميم آن الزم مينمود و از آنجا آه هر اعتباری را نميتوان به هر وسيله ای ترميم 

سختگيری و آشتی : رميم آن اسبابی خاص ميطلبيد، اسبابی از همان نوع آه اين اعتبار را فراهم آورده بودآرد، ت
ناپذيری بر سر اصول اسالم، بی اعتنايی به مخالفتها و نشان دادن نوعی تندروی حساب شده آه در نظر ديگران جلوٌه 

 .بی باآی خاص و خلص را داشته باشد
خمينی در وهلٌه اول . ران را به هيچوجه نميتوان تنها هدف يا حتی هدف اصلی فتوا شمردولی تحكيم اعتبار در اي

سعی داشت تا اين اعتبار را در جهان اسالم و خارج از مرزهای ايران و در مقابل رقبای سعودی آه قبل از او سعی در 
حت حكم خود به آن احتياج آمتری داشت جنجال برانگيزی بر سر آتاب رشدی آرده بودند، تحكيم نمايد زيرا در ايران ت

اين . آه ميخواست به زير نگين بياورد ولی در آن بيشتر نفوذ تبليغاتی پيدا آرده بود تا چيز ديگر» جهان اسالم«تا در 
يكی با ادعای حمايت . سخنگويی تسخيری از جانب مسلمانان جهان، قدمی بود در تحكيم ادعای رهبری بر جهان اسالم

اسالم به شكلی آه بر همٌه رهبران آشورهای اسالمی، باالخص حكام سعودی، پيشی بگيرد و ديگر مجبور از حيثيت 
مورد اول با صدور حكم مرگ صورت پذيرفت و مورد دوم با . آردن رهبران اين آشورها به پيروی از رفتار وی

عالوه بر اين خمينی .  تحقق يافتقطعنامه های آنفرانس سران آشورهای اسالمی آه حاوی محكوميت آتاب رشدی بود
با محكوم آردن نويسنده ای آه تبعٌه انگلستان است قصد تحقير آشورهای غربی را داشت آه مسئول پراآندگی و ضعف 

 .مسلمانان ميدانستشان و از آن مهمتر به احساس حقارت و آينٌه بسياری از مسلمانان نسبت به آنان واقف بود
 

 روشها
 

به طور آلی همانهايی بود آه قبل از آن و به خصوص در طول  ينی در اين باب به آار گرفتهروشهايی هم آه خم
 .انقالب ايران بارها به آار گرفته بود

اولين و مهمترين آنها تقديس داو اختالف بود آه در اين مورد بسيار سريع و بی زحمت انجام شد زيرا نطفٌه آن در 
بينش مذهبی متعصبانی آه مدعی بودند رمان رشدی مايٌه اهانت به اسالم .  بودآشمكش اوليه بر سر آتاب رشدی موجود

است با بينش خمينی تفاوت چندانی نداشت تا وی مجبور باشد اين اختالف را به شكل جديدی آه مطابق عقايدش باشد از 
ختنشان در قالب مذهبی در اين مورد برخالف اختالفات سياسی دوران محمد رضا شاه آه خمينی در ري. نو طرح بكند

نقش عمده ای ايفا آرده بود، همه چيز حاضر و آماده بود چون اختالف از ابتدا و اساسًا در چارچوب مقوالت مذهبی 
آنچه آه خمينی انجام داد اتخاذ موضع افراطی و در عين حال جهانی آردن آشمكش . طرح شده بود اما در سطحی آوچك
 يك آشور بسيار آسانتر و پرثمرتر بود تا از طرف تندروان پراآنده و اين و آن شيخ بود، آارهايی آه از موضع رياست

 . بنيادگرا
رشدی در مغرب . در اين باب هم آار اصلی از پيش انجام شده بود. ايجاد تنش بين اسالم و آفر نيز به همچنين

آتاب او متأثر بود از تحوالتی آه از . ه بودزمين آتاب نوشته بود و از آزاديهای رايج در اين خطه از جهان بهره مند شد
اش از ترس سنتی  در نوشته. چند قرن قبل در زمينه های مختلف در مغرب زمين انجام گرفته و نام تجدد گرفته است

طبعًا نهادهای سياسی و اجتماعی آشور . نسبت به مذهب اثری نبود و عالوه بر همٌه اينها به انگليسی آتاب نوشته بود
قامتش آه ضامن آزاديهای فردی هستند و سالهاست آه شهرت انگستان را به عنوان مهد آزاديهای مدرن تثبيت محل ا

در اين شرايط ايجاد تنش تحت عنوان رو در رويی اسالم و آفر بسيار آسانتر بود . آرده اند از حقوق وی حمايت آردند
به خصوص آه در اين وضع ميشد ادعا آرد .  باشدتا مثًال مورد نويسنده ای آه در آشوری اسالمی آتاب نوشته

اين شيوٌه . آشورهای غربی برای تخفيف اسالم رشدی را تحريك به اين آار آرده اند و رسمًا از وی حمايت ميكنند
عرضٌه مطلب مقرون به حقيقت نيست اما وقتی پای تحريك مردم و آالهبرداری عقيدتی در ميان باشد حقيقت هم 

 .نيستمهمترين مسئله 
مرز بين اسالم و آفر همانطور آه از بين آشورهای . اما تنش سازی خمينی محدود به رو در رويی با غرب نبود

اسالمی و غير اسالمی رد ميشود از درون آشورهای اسالمی نيز ميگذرد و صاحبان عقايدی نزديك به عقايد خمينی را 
در اينجا نيز خمينی همانطور آه موقعيت . ٌه مسلمانان جدا ميكندباشند از بقي» اسالم ناب محمدی«آه قرار است طرفدار 

خويش را تقويت آرد موضع ديگر بنيادگرايان را در آشورهای اسالمی تحكيم نمود، چون گفتار افراطی دائر بر آافر 
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تفسير شمردن رشدی و لزوم مجازات وی را تحت عنوان تنها گفتار اسالمی مجاز به همگان تحميل نمود و مرزهای 
آن گروه از غربيان نيز آه برای پذيرش . انحصاری خويش را از اسالم بسيار فراتر از مرزهای آشور ايران گستراند

اين تفسير از اسالم و قبول اين تصوير تند و تيز از اسالم آمادگی داشتند در پذيرفتن گفتار خمينی ترديد چندانی نكردند و 
زيرا نبرد اصلی خمينی، از ابتدای پای گذاشتن در سياست، و دلمشغولی .  آردنداز بابت تبليغاتی خدمت بزرگی به وی

صرفنظر از درستی و يا نادرستی اين . اصلی پيروان وی هميشه اين بوده است آه ثابت آنند تنها نمايندگان اسالم اصيلند
 . انجام شده استمدعا، پذيرفتنش هميشه آمك بزرگی به آنها آرده است، خاصه وقتی از طرف حريفانشان

در اين مورد نيز رفتار خمينی تفاوت . نكتٌه سومی آه بايد در مورد روشها به آن پرداخت مسئلٌه ايجاد بلواست
چندانی با گذشته نداشت زيرا اصل را بر تحريك توده های مردم گذاشت و سازماندهی يا عمل سازمان يافته را فرع 

ه ها غالب بود، او باز از مقام رهبر مريدان را مورد خطاب قرار داد و اگر جنبٌه سنتی رفتار وی بر ديگر جنب. شمرد
در اينكه وی . دستوری به سازمانهای تحت فرمانش داد فرع فتوا و حكم آلی بود آه خطاب به همٌه مسلمين صادر آرد
ستهايش را برای راجع به پراآندن فتوايش، تحريك مردم و آشتن رشدی دستورات مستقيم صادر آرده است و تروري

آدمكشی بسيج نموده آمتر ميتوان شك آرد اما همٌه اينها در جنب تحريك مستقيم مردم به آشتن رشدی و شورش عليه 
نبايد فراموش . مانور وی اساسًا سنتی بود، متكی بر موضعگيری افراطی و ايجاد اغتشاش. حاميان رشدی، فرعی است

ا با همين روش به دست آورده بود و با در نظر گرفتن اينكه سنين هفتاد و آرد آه خمينی بزرگترين پيروزی زندگيش ر
 .هشتاد در زندگی آمتر آسی مناسب ترين موقع نوآوری است، نبايد از پافشاری وی بر استفاده از اين روش تعجب آرد

 
 وسائل

 
نش بود آه با آن جنجال و ابزار اصلی خمينی در اين آار آماآان سخ. در مورد وسائل نيز خبری از نوآوری نيست

وسائل ارتباط جمعی آه خبر و متن اين فتوا را به اطالع جهانيان رساندند آماآان نقش بلندگوی . تنش عمده ای ايجاد آرد
 .وی را ايفا آردند آه طبق معمول و به سبك سنتی از روی تشكچه اش سخن ميگفت

طی وی در نظر گردانندگان رسانه ها و مردم جهان همانطور آه قدری باالتر اشاره شد آنچه به فتوای چند خ
ضمانت اجرايی . اهميت ميبخشيد، برخالف تبليغات مريدان، درستی سخن يا عمق گفتار وی نبود، ضمانت اجرای آن بود

امكاناتی در حد امكانات . آه متكی به آينه توزی و سخت آوشی خمينی و از آن مهمتر به امكانات عملی اجرای حكم بود
 ....تگاه دولت آشور ايران با سفارتخانه هاو شبكٌه جاسوسی و امكانات مالی ودس

شبكٌه تندروان اسالمی هم آه نظام ساخته و پرداختٌه خمينی مداومًا در نفوذ بر آنها و احيانًا سازمان دادنشان آوشيده 
 با خمينی و در خشونت و زيرا آمتر آسی در همفكری اعضای اين شبكه. است، در اين معادله مكان مهمی دارد

طبعًا ابراز همقدمی با خمينی در بين گروههايی آه مستقيمًا به جمهوری اسالمی . خونخواری اعضای آن شكی دارد
بهترين نمونٌه اين گروهها حزب . وابسته اند و از بابت فكری و مالی مرتبًا از جانب اين نظام تغذيه ميشوند صريحتر بود

 .رش شيخ محمد حسين فضل اهللا بالفاصله فتوا را تأييد آرداهللا لبنان است آه رهب
 
  
 

 اهميت فتوا : قسمت سوم
 

برای دريافت معنای فتوای خمينی ميبايست به پيشينٌه فكری و استراتژی وی اشاره ميشد اما برای ارزيابی اهميت 
 توجه داشت، برای اين آار بايد موقع اين فتوا در استراتژی او نميتوان فقط به جنبه های ثابت و ايستای اين استراتژی

 .فتوا را در ديناميك استراتژی او سنجيد
ميتوان . استراتژی خمينی برنامٌه پيشرفت است از هيچ، يعنی وضع خمينی در تبعيد عراق، تا حكمروايی بر جهان

د، نقاط ضعفی آه بايد فهرست اين استراتژی را خيالپردازانه خواند زيرا نقاط ضعف بسيار آن به نفع اين عقيده حكم ميكن
 .وار از نظر گذراند

اولی مربوط به طرح آلی استراتژی صرفًا تهاجمی است، برنامٌه گسترش آلی يك اراده است، ترمز درونی ندارد 
به همين دليل ثبات آن فقط ميتواند زاييدٌه فشار . و هيچ نوع ثبات يا عقب نشينی در هيچ آجای آن پيش بينی نشده است

ط بيرونی باشد، درجازدن انتظام آن را بر هم ميزند و قدرتی آه اين استراتژی را به آار گرفته دچار اختالل ميكند، شراي
تأثير عقب نشينی بر آن از اين هم بدتر . زيرا تا قبل از رسيدن به هدف اصلی هر نوع توقف مترادف شكست موقت است

ی استراتژيك از حيز انتفاع ميافتد و تنها چيزی آه بر جای ميگذارد است زيرا عمًال اين استراتژی با اولين عقب نشين
 .خأليی است آه مساعی تاآتيكی به هيچوجه قادر به پر آردنش نيست

زيرا تسلط يافتن بر جهان مستلزم گردآوری امكاناتی، اعم از . نكتٌه ديگر عدم تناسب بين وسائل و اهداف است
دست هيچكس جمع نشده است و به هر صورت امكان گردآمدن آنها در دست مادی و معنوی است آه تا به حال در 

خيال حكم راندن بر جهان از طرف آسی آه حتی به درستی نميداند چه وسائلی برای اين آار الزم . حاآمان ايران نيست
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تنها امر . اثر نيستاست قابل درك است، چون اين نوع خيالپروری بيشتر برازندٌه جاهالن است و مضحك، اما الزامًا بی 
 .حتمی در اين ميان شكست نهايی اين استراتژی است و تحقق نيافتن اهداف آن

استراتژی خمينی با توجه به امكانات تاآتيكی بسيار آم و بسيار ابتدايی طراحی . نكتٌه آخر بی رمقی تاآتيكی است
د شورش ميايد و روشن است آه بر اساس آنها روشهايی آه در بخش قبل به آنها اشاره رفت همه به آار ايجا. شده است

استراتژی جاه طلبانه ای آه اساسش صرفًا بر اين امكانات تاآتيكی باشد سست بنياد است و راه . نميتوان جهانگشايی آرد
 .به جايی نميبرد

نی را اما نميتوان بحث را فقط به شمارش اين نقاط ضعف ختم آرد زيرا اگر با اتكای به آنها استراتژی خمي
چه آسی تصور ميكرد يك مالی تبعيدی آه . خيالپردازانه بشماريم بايد بپذيريم آه اين استراتژی از ابتدا خيالپردازانه بود

پس از به راه انداختن شورشی ناموفق از آشورش اخراج شده و نامش جز به ياد معدودی نمانده ناگهان بتواند نظام 
  را به دست بگيرد؟پادشاهی ايران را متزلزل آند و قدرت

طبعًا در اين آتاب فرصت شكافتن فرآيند انقالب ايران نيست و لزومی هم به اين آار نيست، اما ميتوان و بايد به 
رشته عواملی آه ضعفهای استراتژی خمينی را به هنگام پيكار با نظام آريامهری پوشاند توجه آرد تا به تبع روشن شود 

 .وسيعتر خيالپردازانه استآه چرا اين استراتژی در سطح 
پيكار انقالبی پيكار در راه گرفتن قدرت است، بنا بر تعريف تهاجمی است و در آن قانع شدن به هدفی غير از هدف 

در اين مورد پافشاری ثابت خمينی برای دست يافتن به هدف . نهايی و آمتر از هدف نهايی غير منطقی و نابخردانه است
طبعًا .  و يكدندگی وی و عقايد مذهبيش ريشه داشت آامًال مقتضی نوع و هدف مبارزه بودنهايی هر چند در سرسختی

اگر سير حوادث صورتی پيدا ميكرد آه خمينی را، مثًال به سبك مائوتسه تونگ، ناچار به نوعی عقب نشينی استراتژيك 
ايجاد ميكرد و احتماًال به سوی شكست و پيگيری نوعی نبرد تدافعی بكند، ساختمان استراتژی وی برايش اشكاالت عمده 

 .سوقش ميداد، ولی همانطور آه ميدانيم حوادث چنين سيری پيدا نكرد
انقالب ايران به ضرب . وسائلی آه خمينی در استراتژی خود پيش بينی آرده بود قدری باالتر بر شمرده شد

آن وسائل در . د آه انقالب چنين شكلی پيدا آندتظاهرات جمعی و اعتصابات گروهی به ثمر رسيد اما از ابتدا معلوم نبو
شكلی آه انقالب ايران به تدريج پيدا آرد، آارگر افتاد اما اگر قدرتگيری به مجرای جنگ چريكی، آودتا يا مبارزٌه 

آيی اين وسائل انتخاباتی افتاده بود، چنانكه فی المثل در آوبای باتيستا و روسيٌه نيكالی دوم و آلمان دورٌه وايمار افتاد، آار
روشن است آه خمينی در راندن انقالب به مسير مزبور نقش . بسيار آاهش پيدا ميكرد و احتماًال به صفر نزديك ميشد

عمده داشت اما آنشهای ديگر بازيگران انقالب، هر قدر هم آه آم اهميت، و به خصوص واآنشهای حريف اصلی وی 
 .هميتی آمتر از نقش خمينی نداشتآه شاه بود، در شكل دادن به سير انقالب، ا

آنچه محتوای پيروزی استراتژيك خمينی را تشكيل ميداد رشتٌه پيروزيهای تاآتيكی اردوی وی بود آه خود او بر 
آنها دستی نداشت و بايد بيشتر آنها را مديون آوشش و فداآاری همپيمانان و نيز بی قابليتی و گاه ساده لوحی ديگر 

آن روشهای آلی آه خمينی به آار بستنشان را تجويز آرده بود نظير تنش پراآنی و . ان دانستبازيگران انقالب اير
تقدس پراآنی در عملياتی به آار گرفته شد آه به احتمال قوی شكلشان به ذهن وی خطور نكرده بود، از آنترل تظاهرات 

آنی دو دهٌه قبل از انقالب چه نوع مردمی اسالم پرا. جمعی گرفته تا شايعه پراآنی های مختلف و شعارسازيهای سريع
آن در بين عوام و چه نوع روشنفكرانٌه آن در بين سرآمدان مملكت و از همه بيشتر همراهی و همدلی مردم در پس زدن 
استبداد شاهی مالط اصلی اين آارآيی تاآتيكی بود؛ سردرگمی حريف آه نه استراتژی داشت و نه تاآتيك مكمل اين 

 .آارآيی
 اينها آه گفته شد متكی بر نوعی تفسير تاريخی يا جامعه شناسانه از پيروزی خمينی است و الزامًا خود وی و اما

با اتكای به پيشينٌه فكری خمينی و سخنانی آه بارها بعد از . پيروانش پيروزی خويش را به همين ترتيب تفسير نكرده اند
يت گفت آه وی تأييد الهی و ارادٌه بشری را عوامل اصلی پيروزی پيروزی انقالب به زبان آورده است ميتوان با قاطع

 .خويش ميدانسته، هر چند تقدم و تأخر اين دو عامل از ديد وی چندان روشن نمينمايد
ارزيابی عقالنی عوامل مختلف آار مورخ است، نه بدين معنا آه بازيگران تاريخ حق دارند در اين آار آوتاهی 

تحليلگر تاريخی به حساب  كنند، بل بدين معنا آه نبايد در همه مورد اين بازيگران را صاحب ذهنآنند يا هميشه چنين مي
خمينی اگر ميخواست صرفًا بر اساس ارزيابی عقالنی وسائل خويش آاری بكند احتماًال پا به ميدان مبارزه . آورد

اش بود و دليلی نداشت آه پيروزی  اراده و آينهآنچه آه وی را به اين ميدان سوق داد بيش از هر چيز اميد و . نميگذاشت
بكاهد يا خمينی و پيروان نزديكش را به متوقف ساختن تهاجم و سعی در تحكيم اين ها معجزه وارش در ايران از اين

. نقاط ضعف استراتژی خمينی از همان ابتدای پيروزی مشهود بود اما نه برای خود او و طرفدارانش. پيروزی وادارد
 اصرار برای رسيدن به هدفهای بزرگتر امكان شكست را افزايش ميداد ولی احتراز از اين آار به دليل بينش هر نوع
و تمام عوامل ديگری آه ذهن خمينی و پيروانش را شكل داده بود و نيز به دليل موقعيت زاده از ....سياسی ـ مذهبی

دون شك به تروتسكی آه ميخواست انقالب جهانی راه بياندازد از اين بابت خمينی ب. آنشهای قبلی آنها برايشان ممكن نبود
 .شباهت بيشتری داشت تا لنين آه ميخواست انقالب را به هر قيمت در روسيه تحكيم نمايد

خمينی پس از پيروزی در ايران تمامی سعی خويش را مصروف رسيدن به هدف ميانی اش آه به زير نگين آوردن 
 .جهان اسالم بود، آرد
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ساخت زيرا از اين مرحله  را رفتن از حد پيروزی نخستين، نقاط ضعف استراتژی وی را بيش از پيش آشكاراين ف
ديگر عوامل محدودی آه طی انقالب ايران بر اين ضعفها سرپوش گذاشته بود يا نقشی در بازی نداشت و يا اگر داشت 

 .از اين ضعفها را تشديد آردبه عالوه پافشاری در رسيدن به هدفهای بعدی برخی . بسيار آم بود
استراتژی خمينی از اين امر . ضعف هر استراتژی تهاجمی به مرور زمان و به تناسب گسترش تهاجم افزايش ميابد

طبعًا اين افزايش صورت يكسان و . مستثنی نيست و امكان شكست آن از پيروزی در انقالب به بعد افزايش يافته است
 . هم يكسره و بی وقفه نبوده، اما در جمع و به داليل مختلف محسوس بوده استخطی نداشته چون تهاجم خمينی 

اولين دليل بی رمقی و تزلزل زاييدٌه وقفه هاست، سعی در سيادت بر سرزمين اسالم نه يكسره پيش رفته است و نه 
 بوده استراتژی نفس اين وضع آه اختيارش از دست حكمرانان جمهوری اسالمی بيرون. همه جا قرين موفقيت بوده

خمينی را دچار اختالل و افت آرده، اختالل و افتی آه طبعًا بر نيروهای مادی و به خصوص معنوی تأثير نامطلوب 
به اميد پيروزيهای آوچك و مشكل در جا زدن به مزاج هيچ آدميزادی چه حزب اللهی و چه طبيعی سازگار . داشته است

ا خود تنوعی به همراه آورده است آه نه از طرف خمينی پيش بينی شده بود و نه گسترش يافتن ميدان مبارزه نيز ب. نيست
رؤيای خام يكدست بودن جهان اسالم را در سر پختن وزائران حج را نمايندٌه چند و چون جهان . از طرف همپالكيهايش

 .ت بی دفاع ميكنداسالم دانستن راه به جايی نميبرد و فقط صاحب اين افكار را در برابر پاسخ منفی واقعي
بی تناسبی بين وسايل موجود و اهداف مطلوب نيز به تناسب پافشاری در ادامٌه راه افزايش يافته است، هر چند در 
اين مورد نيز تغييرات ثابت و يكدست نيست زيرا نه فهرست وسايل ثابت بوده و نه آارآيی همٌه آنها به يكسان آاهش پيدا 

 اشاره شد بزرگترين غنيمت خمينی دستگاه دولت ايران بود آه همراه با امكانات بسيار همانطور آه قبًال. آرده است
اما روشن است آه سروری بر جهان يا حتی جهان اسالم با تكيه به اين . آشور ايران در خدمت اهداف وی قرار گرفت

 مورد دردی را دوا نميكند چون عالوه شدن انترناسيونال اسالمی هم عليرغم مفيد بودن در اين. امكانات ممكن نيست
ميماند سخن و محتوايش آه عبارت است از . استحكام سازماندهی آن به حدی نيست آه به اندارٌه آافی آارآمد باشد

 ايدئولوژی فقهی
در خريدار داشتن . سياسی خمينی و بينش مذهبی او آه از تقدس چون وسيله ای مانند ديگر وسايل استفاده ميكند

خمينی آه در برخی موارد قدری هم تغيير آرده اما در جمع آامًال صورت جهان سومی، تجددستيز، ايدئولوژی 
ابزاری وی از تقدس نيز مثمر ثمر بوده است و در ارعاب حريفان  استفادٌه. گرا دارد شكی نيست مدار و تقدس فرهنگ

 . گرفتهنقش عمده داشته است و از آن مهمتر به سرعت در همه جا مورد تقليد قرار
البته برخی روشهايی . بی رمقی تاآتيكی استراتژی خمينی هم به نوبٌه خويش خود را بيشتر از قبل نشان داده است

آه وی و طرفدارانش در انقالب ايران به آار گرفتند در بعضی از نقاط ديگر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است خاصه 
روشن است آه . ی فضای مناسبی برای استفاده از اين روشها فراهم آوردهبه اين دليل آه برخی مشكالت مشابه اجتماع

. تكيه به حرآتهای جماعتی آردن در شهرهايی آه تعداد روستاييان مهاجر آنها به شدت افزايش يافته جاذبٌه بسيار دارد
نها را مطابق منطق استبداد استفاده از شبكٌه انجمنهای اسالمی نيز در آشورهايی آه حكومتهای استبدادی مدرنيزاسيون آ

اما تمام . پيش برده اند و اگر فرصتی شده از تشويق اسالم برای مبارزه با آمونيسم هراس نداشته اند، روش بدی نيست
اينها نشانٌه صادر شدن روشهای خمينی است ولی به آار گرفته شدنشان تابع استراتژی او نيست چون در آن چارچوب 

در همه جا اين روشها در خدمت اسالمگرايان . به قدرت رساندن خمينی يا جانشينان او نيستانجام نميگيرد و هدفش 
تازه حكومتهای محلی . پيشرفت اسالمگرايی به استراتژی خمينی مدد ميرساند اما نه به طور مستقيم. محلی است و بس

 .در برابر اين روشها بی دفاع نيستندنيز در درس گرفتن از مخالفان خويش عقب نمانده اند و مثل حكومت وقت ايران 
خالصه اينكه وجه تاآتيكی استراتژی خمينی در خارج از ايران به امكانات ديپلماتيك دولتی، تروريسم و هدايت چند 
گروه آوچك نظير حزب اهللا لبنان آه مستقيمًا تحت حكم جمهوری اسالمی هستند محدود شده است و اين امكانات محدود 

 .ختن استراتژی خمينی به هيچوجه آافی نيستبرای پيروز سا
فتوای قتل رشدی در شرايط ضعف استراتژی انجام گرفت و پس از گروگانگيری سفارت امريكا جاه طلبانه ترين 

 .حملٌه خمينی بود عليه عقايد و آشورها و آسانی آه دشمنانشان ميانگاشت
جم، تقويت نيروهای معنوی خمينی را به همراه داشت صادر آردن حكم قتل رشدی به دليل جان دادن دوباره به تها

و اثری هم آه بر بسيج نيروهای مادی داشت مثبت بود اما پراآنده چون نيروهايی را به حرآت در آورد آه هر چند در 
 .جهت رهنمودهای خمينی بسيج شدند اختيارشان در آل به دست وی نبود و مستقل از وی عمل ميكردند

ه خمينی در اختيار داشت آارسازترينشان تقدس بود و ايدئولوژی او آه هر دو همه جا پراآنده از رشته وسايلی آ
طبعًا امكانات تروريسم دولتی او . مينامند ايجاد آرد» اسالم و آفر«شد و تنش عمده ای بين آن چيزهايی آه اسالمگرايان 

ريستهای جمهوری اسالمی برای آشتن رشدی هنوز به هم پشتوانٌه تمام سخن پراآنيها و تهديدها شد و هرچند مساعی ترو
انترناسيونال اسالمی خمينی هم با تمام محدوديت و سستی . ثمر نرسيده است نميتوان حكم به بی فايدگی اين وسيله آرد

 .سازماندهی اش در اين باب به آار افتاد و در تقويت پيام خمينی آوشيد
رزه است دو وجه دارد، يكی سعی عملی برای آشتن رشدی و ديگری در اين زمينه آارآيی تاآتيكی آه جان مبا

بخش اول تا آنجا آه به اعزام تروريست مربوط است تابع نظر . آوشش برای بسيج هرچه بيشتر طالبان مرگ رشدی
به استقالل امكان اينكه يك يا چند سودازدٌه ديگر . خمينی و پس از وی جانشينانش بوده اما تا به حال به هدف نرسيده است
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سعی در آشتن رشدی بكنند به هيچوجه آم نيست اما اين امر نيز تا آنون واقع نشده ولی شكی نيست آه رشدی به دست 
آوشش برای بسيج طالبان مرگ رشدی و ابزار هرچه . هر آس آشته شود امتيازی برای استراتژی خمينی خواهد بود

المی موفق بوده زيرا اعضای هر گروه تندروی اسالمی در گوشه ای بيشتر اين مخالفت نيز تا به حال در آشورهای اس
در اين مورد هم ابراز قابليتهای تاآتيكی خارج از نظر خمينی انجام شده است ولی . و به سهم خود در اين راه آوشيده اند

 تاآتيكی همفكرانش را در حقيقت خمينی توانسته است قابليتهای. باز به ثمر رسيدنشان امتيازی است برای استراتژی او
 .در سراسر دنيا به استراتژی خويش منضم آند آه خود مانور موفقی است

در جمع آشمكش بر سر جان رشدی حول دو محور مادی و معنوی شكل گرفته است اولی سعی برای قتل رشدی و 
ی اساسًا مغرب زمين است و ديگر تحميل مقولٌه تقدس به آنهايی آه سيادتش را بر زندگی بشر نميپذيرند؛ صحنٌه اول

پيروزی در اين مبارزه حد ميانی ندارد چون آتاب رشدی چاپ و منتشر شده و جمع . صحنٌه دومی در اصل جهان اسالم
شدنی نيست، عذر خواهی رشدی رد شده است و مجازات مرگ هم مجازاتی نيست آه فقط بتوان بخشی از آن را اجرا 

قولٌه تقدس نيز همانطور آه باالتر اشاره شد حد ميانگين ندارد زيرا هرچند ميتوان از طرف ديگر به آار گرفتن م. آرد
آسی آه از اين مقوله برای شكل . بين مقدسات سلسله مراتب برقرار آرد مرز بين مقدس و نامقدس شكاف است نه شيب
ه آه بتوان بر اساس آن به نوعی دادن به يك اختالف يا توضيح آن استفاده ميكند راهی جز پاسخ آری يا نه باز نگذاشت

 .آشتی رسيد
به اين داليل دعوا بر سر جان رشدی يا با پس گرفتن آامل فتوا به شكست قاطع خواهد انجاميد يا با قتل رشدی به 
پيروزی و تا وقتی آه نتيجه روشن نشده است صحبت از پيروزی يا شكست نسبی بيجاست چون ثمر آار تعيين آننده 

اما تأثيری آه پيروزی يا شكست در اين نبرد بر استراتژی خمينی خواهد گذاشت قرينٌه هم نيست و حتی . است نه سير آن
پيروزی در اين آشمكش در سرنوشت . ميتوان گفت قدر مطلق اين دو وضعيت به سختی با هم قابل مقايسه است

رگ رشدی بتواند جانشينان خمينی را به زحمت ميتوان تصور آرد آه م. استراتژی خمينی اثر عمده ای نخواهد داشت
البته اسالمگرايان در اين ميان قدری بر هيبت خويش خواهند افزود ولی بدون شك . برای تسلط بر جهان اسالم ياری دهد

واآنشهايی را از طرف حريفان خويش باعث خواهند شد آه در راه مقاصدشان موانع بيشتری ايجاد خواهد آرد و به هر 
اما اگر . ارزش اصلی اين پيروزی در شكست نخوردن است. دت طرفی از اين آار نخواهند بستحال در دراز م

ترازنامٌه پيروزی در اين نبرد چندان مثبت نمينمايد ترازنامٌه شكست در مبارزه برای آشتن رشدی بسيار منفی خواهد 
دی از ابتدا چندان قابل توجه نبوده است سرمايه گذاری مادی برای آشتن رش. بود و ضررهای زاييده از آن بسيار سنگين

و وعدٌه جايزٌه دوميليون دالری هم آه تازه ضامنين پرداختش تعدادی قطاع الطريقند، خرجی نيست آه در چنين مبارزه 
جمهوری اسالمی تمامی اعتبار خويش را، به . اما سرمايه گذاری معنوی در آن به حد اعال انجام شده. ای به حساب بيايد

 در نظر اسالمگرايان و همپيمانان بالقوه و بالفعلش، در اين مبارزه سرمايه گذاری آرده است و اگر در مقابل خصوص
مهمترين نتيجٌه شكست در اين مبارزه ورشكستگی . غربيان چنين گردنكشی ميكند برای حفظ وجهه در بين همگنان است

راترين سالح خمينی بوده است و هنوز آه هنوز است سالحی آه اولين و ب. معنوی است و از دست دادن سالح تقدس
از طرف ديگر تقدس هم اساس ايدئولوژی خمينی . اسباب دست اصلی جانشينان او و تمام اسالمگرايان سراسر دنياست

شكست در ماجرای رشدی آن سالح استراتژيك را بی اعتبار ميسازد و اين اعتبار . است و هم ضامن مشروعيت آن
زيرا تقدس تخفيف بردار نيست آه بتوان بر سرش چانه زد، خاصه وقتی پای پيامبر اسالم هم به . ل ميكندمعنوی را منح

 آه بتوان گاه و بيگاه خاموش و روشنش آرد و هر بار به مقدار دلخواه از آن هم نيستميان آشيده شده باشد؛ جريان برق 
 .بهره برد

خمينی باطل خواهد شد و استراتژی وی نيز به سراشيب عقب با پس گرفتن فتوای قتل رشدی افسون ايدئولوژی 
از آنجا آه در اين استراتژی مفهومی غير از تهاجم ثابت و دائم نيست اين عقب نشينی در حكم بی . نشينی خواهد افتاد

 . معنا شدن آن است و مرگش
لی آه فقط شبهٌه قدرت ادامٌه وضعيت فع: به غير از پيروزی و شكست آامل حالت سومی هم قابل تصور است

اسالمگرايان را تقويت ميكند و از ديد آنها مطلوب است اما در برابر نتيجٌه نهايی آار وزنی ندارد و امتيازی هم آه ايجاد 
  .ميكند موقتی است
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 بخش سوم
 ها چاره
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از زمان صدور فتوای قتل رشدی تا به حال عليرغم باال و پايين رفتن دستمزد قاتل احتمالی و برخی آشمكشهای 
آرايش نيروهای دو طرف مبارزه و گاه سخنان آنها قدری تحول يافته .ديپلماتيك، صورت آلی اوضاع تغييری نكرده است

را هنوز هيچكس در اين مبارزه به پيروزی قاطعی دست نيافته تا به اين ترتيب اما هنوز نتيجٌه آار روشن نشده است زي
ماجرای بی سابقه ای آه با صدور فتوای قتل رشدی به وجود آمده، برای همگان مشكل عظيمی . بر آن نقطٌه پايان بنهد

الفانش همه درگير اين ايجاد آرده است، طبعًا اولين گرفتار مشكل خود رشدی است ولی چه مدافعان فتوا و چه مخ
از . هر مشكل چاره ای ميطلبد و بخش آخر آتاب حاضر به بررسی چاره ها و طبقه بندی آنها اختصاص دارد. مشكلند

آنجا آه آتاب خطاب به فارسی زبانان نوشته شده چاره هايی آه ممكن است از طرف آنان برای اين مشكل عرضه گردد 
 .د رشدی يا فرضًا دولتهای غربی يا هر دسته و گروه ديگرمورد توجه قرار گرفته، نه پاسخ خو

اول از همه بايد به ياد داشت آه ايرانيان هرچاره ای برای حل قضيٌه رشدی بيابند، چاره ای است آه برای حل 
ند مشكالت خويش يافته اند زيرا در حقيقت مشكل رشدی و مشكلی آه ايرانيان پس از انقالب اسالمی با آن درگير شده ا

مشكلی آه حكومت مذهبی با تحميل معيارهای عدالت مذهبی و تقدس پراآنی در جامعٌه ايران و به دنبال آن : يكی است
قضيٌه رشدی به نوعی ادامٌه منطقی وضعيتی است آه به ايرانيان تحميل شده و به همين دليل . در جهان ايجاد آرده است

اينكه ميتوان به ماجرای رشدی بی اعتنايی آرد ولی برای نجات ايرانيان تصور . نميتوان برای آن چاره ای جدا انديشيد
از وضع امروزشان چاره ای يافت، يا اينكه ميتوان برای اين دو مورد چاره های مختلف يا غير مرتبط يا احيانًا مغاير 

 .دالت و تقدسگر از ع پاسخ در هر دو مورد يكی است و در نهايت تابع برداشت چاره. جست، خيالی است خام
يكی برخاسته از موضع اتخاذ شده از طرف جمهوری . اين مشكل در جمع دو چارٌه جدی و اساسی برميدارد

اسالمی آه مدعی اصلی دعواست و ديگری برخاسته از تجددگرايی آه اساس تنها موضعگيری محكم در برابر گفتار 
 فصل ديگر الزم ميبود، اما در آنار اين دو چارٌه اصلی اگر صحبت به همينجا ختم ميشد فقط نگارش دو. روحانيان است

مشتی خرده چاره يا به عبارت ديگر شبه چاره، نيز وجود دارد آه هر چند اساس آنها چندان محكمتر از موضعگيری 
ف آنها ماليان نيست بايد جداگانه بدانها پرداخت و در حدی آه حجم آتاب اجازه ميدهد آنها را شكافت و محتوا و نقاط ضع

 .را روشن آرد تا بشود آنارشان گذاشت و ميدان را برای رو در رويی دو چارٌه اصلی آماده ساخت
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 شبه چاره ها : فصل اول
 

 .بايد ابتدا به چند نكته توجه آرد
همٌه چاره هايی آه در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت نمايندٌه ثابت و روشن ندارد و الزامًا هميشه به 

رت پالوده و مدون عرضه نميشود اما ميتوان رد تمام آنها را چه به صورت نسبتًا خالص و چه، اآثر اوقات، به صو
 .صورت آميخته با ديگر چاره هايی آه برای ماجرای رشدی عرضه شده و ميشود، در نوشته ها و بحثهای مختلف جست

 دينی، سنتی يا نوگرا و افراطی يا محافظه آارانه خواند، ديگر اينكه نميتوان تمام اين چاره ها را يكسره دينی يا غير
 .تمام اين گرايشها را ميتوان در اين مجموعه سراغ آرد، حتی گاه به صورت مختلط

نكتٌه آخر اين است آه چاره های مزبور معموًال به نيت و تحت عنوان گره گشايی در ميان نهاده ميشود و گاه از 
مايد خاصه آه بسياری اوقات آم دردسر هم جلوه ميكند؛ اما شكافتن آنها نشان ميدهد آه بابت عملی قابل قبول هم مين

امتيازات موضعی و نسيه به قيمت مماشات و حتی اهمال بر سر اصول به دست آمده و به همين دليل اساس محكمی 
 است، چندان بزرگ نمينمايد اين عيب در نظر آنهايی آه تصور ميكنند رفع بال از هر مقام و موضعی شد آافی. ندارد

ولی بايد اين نكته را همواره در نظر داشت آه بی اعتنايی به جنبٌه اصولی و اساسی مسايل تاوان سنگينی دارد آه بايد 
انقالب اسالمی و نتايج حاصل از آن دقيقًا غرامتی بود آه ايرانيان بابت بی اعتنايی به حل اساسی . دير يا زود پرداخت

تقدس زدايی صدر مشروطيت و دوران رضا شاهی، به اين خيال آه .  مذهب در جامعٌه ايران پرداختندمقام و موضع
يكی تمايل ثابت به . دوران سيادت مذهب برای هميشه به سر آمده، به تاريخ سپرده شد و به مرور دو جايگزين پيدا آرد

ظام استبدادی صورت نوعی تقسيم الطاف حفظ آرامش جامعه با راضی نگه داشتن گرايشهای مختلف فكری آه در ن
اسالمگرايی نوين آه متأثر از مشربهای فكری رايج در غرب بود و با تأييد فرنگ . شاهانه و تنش زدايی اجتماعی داشت

بار سياسی اين . رفته های اسالم دوست و اسالم شناس در بين نخبگان و به تبع آنها در طبقٌه متوسط جامعه ريشه دواند
ايی نوين يكدست نبود، از سويی دستگاه حكومتی برای تحكيم مشروعيت خويش و مبارزه با گرايشهای اسالمگر

مارآسيستی از آن سود ميبرد و از سوی ديگر مخالفان، در مبارزه با حكومت وقت، از آن استفاده ميكردند؛ ولی وجه 
در طول آن سالها نيز . سيار موفق هم شدنداشتراك اصلی آنها از بين بردن ميراث مذهب زدايی بود و در اين آار ب

آرامش نسبی جامعٌه ايران در نظر بسياری به نفع مماشات با مذهب و استفادٌه از آن رأی ميداد ولی امروز بهای آن همه 
 .سهل انگاری و آوته انديشی برای همه روشن شده است

الت زاده از اين انقالب است در وهلٌه دوم، انقالب اسالمی در وهلٌه اول و مسئلٌه رشدی آه انعكاس جهانی مشك
را در برابر انتخابی تاريخی قرار داده است؛ انتخابی از » آشورهای مسلمان«مردم ايران و حتی به نوعی مردم تمام 

نه تعيين تكليف اساسی ـ . همان نوع آه مردم اروپا بر اثر جنگهای مذهبی قرون شانزده و هفده در برابر آن قرار گرفتند
 ـ با دين، امروز از بابت عملی الزمتر از چند دهٌه قبل است چون مذهب با دست اندازی به ابعاد مختلف حيات افراطی

 .ايرانيان راهی جز اين راه برای آسانی آه به هر نوع مخالف اين دست اندازيند باز نگذاشته است
قط نشانٌه وجود تشتت فكری و عدم شهامت احتراز از طرح دقيق مشكل و عرضٌه چارٌه مناسب و اساسی برای آن ف

اخالقی است و خرده چاره هايی آه اينجا و آنجا در باب مسئلٌه رشدی عرضه ميگردد مصلحت جويی را سرپوش اين دو 
 .عيب بزرگ آرده

بايد آخر از همه اضافه آرد آه در هر نبردی دو طرف تابع آنشهای يكديگرند، برقراری حكومت مذهبی از 
ه از بابت نظری و چه عملی پاسخی در خور ميطبلد، اگر آنها جرأت دادن اين پاسخ را نداشته باشند راه به مخالفان چ

تصور اينكه ميتوان از بخشی از آار، به خصوص وجه نظری آن، تن زد و با اين همه به نتيجه رسيد . جايی نخواهند برد
چاره جويی . است يا بی جرأتی و اين هر دو مقدمٌه شكست عملیانگاری يا زاييدٌه بی قابليتی  اين سهل. خيالی است باطل

 .بی توجه به اصول بی معناست و هيچ راهی را نميتوان از قدم دوم شروع آرد
 

 پادشاهی نيمه سنتی
 

 مرداد، دليل اطالق صفت 28در اينجا مقصود از پادشاهی نيمه سنتی روش حكومت محمد رضا شاهی است پس از 
 .اش به مذهب يا به عبارت دقيقتر استفاده اش از مذهب برای تحكيم مشروعيت خويش است اتكای نسبینيمه سنتی به آن،

حل مشكل اساسی ما، چنانكه در ماجرای رشدی تبلور يافته است، مستلزم يافتن راه های مناسب برای برقراری 
 .عدالت و تعيين مقام تقدس است و چنين حكومتی از يافتن اين هر دو راه عاجز

 .اول بپردازيم به عدالت و سه خواستٌه آميابی آه تقسيمشان بايستی عادالنه انجام بپذيزد
آيست آه بتواند ادعا آند تمرآز قدرت سياسی . بارزترين مورد بيعدالتی در چنين نظامی مسئلٌه تقسيم قدرت است

ٌه روش آشورداری محمد رضا اين غصب حق سياسی تك تك افراد مهمترين خصيص. بق عدالت استامطدر دست يكنفر 
شاهی است آه امروز برای بسياری افراد تنگ حوصله و تنگ فكر صورت آمال مطلوب را پيدا آرده است و باعث 

69  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

شده با ارائٌه تصاوير ساده و گاه پوچی نظير آمد و رفت آونگ تاريخ، نفی جمهوری اسالمی را در نظامی بجويند آه 
 .خود بستر انقالب اسالمی بود

تقسيم ثروت بيش از آنكه تابع قابليتهای افراد در توليد آن . ٌه تقسيم قدرت طبعًا در باقی موارد تعيين آننده استشيو
باشد تابع بخت آنها در بهره بردن از توزيع آن است، توزيعی آه قسمت اصليش مطابق ميل شخص پادشاه انجام 

ادی برای خود محفوظ ميدارد و داور درستی اين دخالتها ميگيرد،زيرا قدرت سياسی حق دخالت دائم را در امور اقتص
 .همان آسی است آه قدرت سياسی را در دست دارد

در ايران اين دخالت محدود به تقسيم درآمد نفت آه منبع اصلی درآمد ملی است نبود، هيچكدام از شاخه های فعاليت 
از اوقات منافع گروه نزديكان به حكومت يا منافع اقتصادی از دخالت قدرت سياسی برآنار نبود، دخالتی آه بسياری 

بايد بين بی عدالتی در تقسيم ثروت و شرايط سخت معيشت تفكيك قايل شد، . سياسی دستگاه حكومتی را تضمين ميكرد
 ممكن است تقسيم عادالنٌه.  منطقی الزامًا به هم بسته نيسترنظاين دو بسياری از اوقات با يكديگر همراه است ولی از 

جامعٌه ايران قبل از انقالب به . ثروت در سختی انجام بگيرد و ممكن است تقسيم غير عادالنٌه آن با فقر و فاقه توأم نباشد
يمن درآمد نفت و رواج فعاليتهای اقتصادی يكی از مرفه ترين ادوار تاريخ خويش را طی نمود اما اين رفاه را مترادف 

 . به جای عدالت عرضه آردنش تقلب صريحعدالت گرفتن نشانٌه آوته فكری است و
صاحب اين قدرت خود را سزاوار . تقسيم اعتبار اجتماعی نيز به نوبٌه خود از دخالت قدرت سياسی برآنار نبود

داشتن بيشترين اعتبار اجتماعی ميدانست چون مدعی بود آه پدر ملت است و آشورش را از نابودی نجات داده تا آن را 
آمال مطلوب .  ببرد؛ وی محض احتياط حق ترديد در صحت اين مدعا را از همه سلب آرده بودبه سوی تمدن بزرگ

وی اين بود آه بشود اعتبار اجتماعی را نيز همانند مراحم ملوآانه تقسيم آرد و به هر آس سهمی مطابق حساب دفاتر 
ولی روشن است آه اعتبار اجتماعی را . ندشاهی داد و از آن مهمتر بتوان اين اعتبار را در موقع مقتضی از وی باز ستا
عالوه بر اين صاحب قدرت سياسی مرجع . نه ميشود به اين صورت تقسيم آرد و نه ميتوان به اين راحتی پس گرفت

اعطای اعتبار اجتماعی نيست، حتی ميتوان گفت آه صاحب انحصاری قدرت سياسی از اين بابت در موقعيت بسيار بدی 
سعی در مهار . بار اجتماعی بنا بر تعريف در نظر عامٌه مردم است آه معنی دارد نه در نظر يكنفرقرار دارد، چون اعت

ايجاد : ساختن فرآيند اعطای اعتبار، چنانكه در ايران از طرف قدرت سياسی انجام گرفت، فقط يك نتيجه در پی دارد
سمی آه گاه نقش اصلی آنها فقط دهن آجی به درجه بندی رسمی اعتبار و در مقابل تشويق ايجاد درجه بنديهای غير ر

در غير عادالنه بودن تقسيم اعتبار رسمی آه تابع منافع قدرت سياسی است شكی نيست، اما بايد . درجه بندی رسمی است
دخالت قدرت سياسی در تقسيم اعتبار . از اين شبهه نيز آه درجه بنديهای غير رسمی جبران مافات ميكند، احتراز آرد

معيارهای معمول اين آار را، هم از طرف دستگاه حكومتی و هم از طرف آسانی آه از تحميل نظرات اين دستگاه تمام 
سرميتابند، بر هم ميريزد زيرا آشمكش قدرت به هر جا آه وارد شد، به تناسب شدت، معيارهای ارزيابی قابليت و 

ا از هنر و اقتصاد گرفته تا ورزش و مذهب آه بايد هر اعتبار را تحت شعاع قرار ميدهد و فعاليتهای مختلف اجتماعی ر
شرايط  در اين. آدام معيار معين خود را در زمينٌه بازشناختن قابليت و تقسيم اعتبار اجتماعی داشته باشد،فاسد ميكند
ر پهنٌه اجتماع، بازار تقسيم اعتبار از اصل و ريشه تباه ميشود و اگر جايی برای تقسيم عادالنٌه اعتبار در هر رشته يا د

بهترين نمونٌه اين بازار فاسد را به خصوص در زمينٌه هنر و تفكر ميتوان در دوران . باقی بماند فرعی و استثنايی است
حكومت آريامهری جست آه از يكطرف دستگاه دولت سعی ميكرد تا برای نزديكان خويش به ضرب پشتيبانی رسمی 

 آار به نهايت ناموفق بود و همين روش آشورداری باعث شده بود تا از طرف اعتبار اجتماعی دست و پا آند و در اين
ديگر مخالفت با شيوٌه حكومت يا احيانًا دستگاه حكومتی تبديل به معيار اصلی اعتباريابی در زمينه های مختلف بشود و 

آشمكش مزبور هنوز بر تمامی در اين زمينه آمتر ياوه ای ناگفته ماند و حاصل . در بين مردم به نهايت پذيرفته شود
ميراثی آه به همين دليل جدًا محتاج ارزيابی مجدد است تا از . ميراث فرهنگی چند دهٌه قبل از انقالب سايه افكنده است

شائبٌه آشمكشهای سياسی پاك شود، اين باز بينی بدون شك در سلسله مراتب قابليت و اعتبار اجتماعی آه ميراث دوران 
ت عمده ای ايجاد خواهد آرد و بر بسياری از عادات فكری نسلی آه به آن خو گرفته خط بطالن خواهد قبل است تغييرا

 .آشيد ولی از آن گزير نيست
يكی از بارزترين نمونه های دست اندازی حكومت به تقسيم اعتبار اجتماعی دخالت در تعيين مرجع تشيع بود آه 

اما لزوم دخالت در تعيين مرجع .  تبريك ملوآانه به همگان ابالغ ميشدهر بار پس از مرگ مرجع قبلی به صورت تلگرام
مذهبی فقط زاييدٌه ولع انحصار تقسيم اعتبار اجتماعی نبود و دليل عميقتری داشت آه عبارت بود از اتكای نسبی حكومت 

 .به ايدئولوژی مذهبی
ر جامعه ثمرٌه اين اتكاست آه حال بايد بدان ناتوانی چنين حكومتی از يافتن پاسخ مناسب برای مقام و موقع تقدس د

 .پرداخت
. هيچ انحصار قدرتی از آسب مشروعيت بی نياز نيست حال هرقدر هم آه اين مشروعيت بی اساس و عاريتی باشد

زيرا پذيرش اينكه قدرت هدف است نه وسيله، با اينكه وسيله ای است برای استرضای خاطر شخصی برای هيچ صاحب 
. در هم آه مستبد و جبار، پذيرفتنی نيست و به تبع برای آنهايی آه تابع احكام وی اند آمتر پذيرفتنی استقدرتی، هر ق

ايدئولوژی . حكومت آريامهری نيز از اين اصل مستثنی نبود و برای آسب و حفظ مشروعيت آوششهای بسيار ميكرد
ت رژيم ميامد ايدئولوژی خواند، معجونی بود از آريامهری، اگر بتوان آش شله قلمكاری را آه به آار تأييد مشروعي
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وجه مدرنش آه عبارت بود از نوسازی آشور، . افكار سنتی و مدرن آه مدتها به مزاج بسياری از ايرانيان سازگار آمد
از طريق پخش درآمد  (، ايجاد رفاه هر چه بيشتر برای مردم)خصوص در مورد زنانب (پاره آردن زنجيرهای سنتی

آه انقالب سفيد  ( و تعديل ثروت از نوع سوسياليستی)رت سرمايه گذاری و ايجاد آار و يا آمكهای مستقيمنفت به صو
است آه خود مثل » ايدئولوژی«آنچه موجد اشكال است بخش سنتی اين .  در اينجا مورد نظر نيست)نقطٌه اوج آن بود

 بخش ماقبل اسالمی آن آه به دوران تأسيس و اعتالی .تاريخ ايران دوپاره بود و دو بخش ماقبل اسالمی و اسالمی داشت
بخش . شاهنشاهی ايران مربوط ميشد در همه جا حضور داشت و طی جشنهای دوهزار و پانصد ساله به اوج خود رسيد

. و حفاظت از تنها آشور شيعٌه عالم را در بر ميگرفت» پادشاه شريعت پناه«اسالمی آن نيز تمام گفتارهای مربوط به 
 .شاه از بابت سنتی پدر ملت بود نه آسی آه مقام پادشاهی از طرف ملت به وی تفويض شده استپاد

مخلوطی از ميهن  (تأآيد بر تضاد برخی از اجزای اين ايدئولوژی شترگاوپلنگ آه مالط آلش نوعی تعصب ملی
اما نبايد . ت آه محتاج تأآيد باشد بود، لزومی ندارد چون اين خاصيت بارزتر از آن اس)دوستی قديم و ناسيوناليسم جديد

آه قرار بود به » ايدئولوژی«تضاد اجزای اين . به اين دليل از آارآيی ايدئولوژی مزبور در طول چند دهه غافل ماند
نوعی تمام مردم ايران را از وضيع و شريف و دارای هر مذهب و عقيده قانع آند و به همين دليل به صورت نوعی چهل 

برآيندی بود از خواستها » ايدئولوژی«اين . ود، از بابت نظری نقطٌه ضعف محسوب بود نه از بابت عملیتكه در آمده ب
مختلف اجتماعی آه از صافی روابط قدرت و مصالح حكومتی رد شده بود و در قالب افكار  و تمايالت افراد و گروه های

 اجزايش شكل ثابتی نداشت، هر چند نقطٌه تعادلی داشت رايج و خاطره های تاريخی ريخته شده بود و به دليل متغير بودن
 . تأييد حكومت مطلقٌه شاه بود آه دائم به سوی آن ميل ميكرد، نقطٌه تعادل

هر نظام حكومتی . اتكای به سنت مذهبی برای نظام شاهنشاهی مشكالتی پيش آورد آه همٌه ايرانيان شاهدش بودند
جلب پشتيبانی مذهب يا به عبارت دقيقتر .  بشود وامدار مذهب خواهد ماندآه برای آسب مشروعيت دست به دامن مذهب

مذهبيان نيز رايگان به دست نميايد زيرا بايد به تناسب تعادل قدرت در جلب رضايت آنها آوشيد و آمر به دفاع از مذهب 
 . بست،آه به نوعی دفاع از مشروعيت نظام است

مجمد رضا شاه به فراوانی يافت ميشود، جلوگيری از چاپ و پخش نمونه های اين باجگزاری در دوران سلطنت 
، چاپ قرآن از طرف دفاتر شاهی، زيارتهای پر آب و تاب در اماآن مختلف مذهبی، به راه »ضد مذهبی«آتابهای 

انداختن مجالس عزای مذهبی از طرف دربار، اعطای مصونيت قضايی به مراجع مذهبی و تحت فشار گذاشتن بهاييان 
 .،آه محافظه آارانه ترين دورٌه سلطنت محمد رضا شاه محسوب ميگردد، همه از اين دست است 1330 سالهای در

چنين رژيمی، چه فرمانروايش مثل محمد رضا شاه اعتقادات مذهبی داشته باشد و چه نداشته باشد، نه قادر است 
 آه بايد برساند و به همين دليل در مقابل مشكلی عدالت را در جامعه برقرار سازد و نه ميدان عمل تقدس را به آن حدی

نظير ماجرای رشدی ناچار از راضی نگه داشتن روحانيان و اتخاذ موضع نادرست خواهد بود، موضعی آه اگر دائر بر 
 درخواست مجازات چنين نويسنده ای نباشد حتمًا شامل جلوگيری از پخش آتاب او خواهد بود تا به بهانٌه حمايت از اسالم

روشی آه نظيرش را ميتوان امروزه نزد بسياری از حكومتهای . پايه های قدرت سياسی را به آمك مذهبيان تحكيم آند
 .يافت» جهان مسلمان«استبدادی 

 
 عرفان

 
معروف است آه ميگويند به هنگام شيوع بيماريهای واگيردار تعداد مبتاليان به بيماريهای ديگر آاهش مييابد، اما 

ت آه در جمهوری اسالمی بازار بينشهای مختلف مذهبی به خصوص عرفان نه تنها به دليل مذهبی شدن جالب اينجاس
بايد اول به داليل اين رونق آلی توجه آرد و بعد به داليل پيشی . حكومت از رونق نيافتاده بلكه گويی گرمتر هم شده است

ه های عرفانی برای عدالت و تقدس و در نهايت گرفتن عرفان از ديگر رقبايش پرداخت تا آخر نوبت به سنجش چار
 .ماجرای رشدی برسد

هر بينش مذهبی بايد قاعدتًا پاسخگوی احتياجات پيروان باشد، احتياجاتی آه همه از يك جنس نيست و شدت و 
شهای ضعف آنها نيز نزد همه يكسان نيست اما اگر بينش مذهبی برای آنها پاسخ مناسب نيابد در ميدان رقابت از بين

 .مشابه پس خواهد ماند و احيانًا برخی يا تمام پيروان خويش را از دست خواهد داد
همٌه اين حاجتها اساسًا و ذاتًا حاجتهای مذهبی نيست تا برآوردندٌه همٌه آنها مذهب باشد اما به دليل اختالط مذهب با 

به همين دليل بايد آنها را به ترتيب . مذهبی بيابندديگر شعب فرهنگ بسياری مايلند تا برای اين قبيل حاجتها هم چاره ای 
 .و جداگانه مورد توجه قرار داد

احتياجاتی آه اساسًا و صرفًا مذهبی است عبارت است از آگاهی بر تقدس، بيدار نگه داشتن و تقويت اين آگاهی و 
و   به پندار و گفتار و رفتار مؤمنآوشش در يافتن جوابهای مابعدالطبيعی برای شكل دادن. نيز سعی در نزديكی به تقدس

چرايی تحوالت جهان و معنای زندگانی بشری را نيز بايد در نظر داشت، هرچند اين پرسشها ذاتًا مذهبی  پيدايش هستی،
نيست ولی مؤمنان ميكوشند تا برای آنها پاسخ مذهبی و مرتبط با تقدس بيابند و اين را جزو احتياجات مذهبی خويش 

. های مذهبی آنها رايج است احتياجات ديگری هم هست آه اصًال مذهبی نيست ولی چاره.  شامل ميشود.منظور ميكنند
معمولترين آنها جستجوی آرامش و قوت روحی است آه بسياری به آمك ايمان، تفكر مذهبی و يا نيايش بدان دست 
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. رد آه برخی آنها را در آثار هنری مذهبی ميجويندعالوه بر اينها تمايل به تعالی و زيبايی را هم بايد به حساب آو. مييابند
تمايل به عضويت در يك گروه اجتماعی نيز با تمام امتيازاتی آه ممكن است به همراه بياورد بسياری را به سوی مذهب 
ه ميكشد، تبليغاتی آه مذاهب مختلف بر اساس امتيازات تك تك پيروان خويش يا برتريهای گروهی خود انجام ميدهند هم

برای برخی مؤمنان  آخر از همه نيز بايد به تمايل به استفادٌه ابزاری از تقدس اشاره نمود آه. به اين قصد انجام ميگيرد
 .جذاب است

تأسيس جمهوری اسالمی بر مبنای نظام واليت فقيه اسالم را در ايران بر سرير قدرت نشاند، طبعًا اين قدرتيابی در 
 .وردن توقعات مختلف مردم تغييرات فراوانی ايجاد آرد آه ميتوان به ترتيب از نظر گذراندقابليتهای اين مذهب برای برآ

مذهبی آه همه جا هوچيگری، جنجال، شعار، سر و صدا، . اول از همه بايد به احتياجات اساسًا مذهبی پرداخت
 و آرامش و جمعيت خشونت و توجه صريح و منحصر به امور دنيوی را در صدر امور قرار دهد جا برای سكوت

. خاطری آه الزمٌه آگاه شدن به تقدس و نزديكی به آن است باقی نميگذارد تا آسی به اين قصد به سوی آن آشيده شود
امروزه آارنامٌه اسالم از اين بابت بسيار منفی است ولی اشخاصی آه ذهنشان در طول زندگی بيش از هر چيز متوجه 

 جوامع انگشت شمار ند و بيشتر اشخاص گه گاه، به طور ادواری يا طی بخشی از تقدس و نزديكی به آن است در تمام
به همين دليل نميتوان سرخوردگان از اين خشونت اسالم حكومتگر را آه به . حيات خويش جدًا متوجه تقدس ميگردند

 .شدجای روح مشتی روحانی دارد خيلی پر شمار به حساب آورد ولی نبايد از سرخوردگی آنها غافل 
امروزه اسالم در اين زمينه نيز بسيار . مورد دوم مربوط به عرضٌه گفتار مابعدالطبيعی جذاب و قابل قبول است

فقهايی آه . ناتوان است زيرا آالم اسالمی ساليان سال است آه در حوزه های علميه جای خود را به فقه سپرده است
همين حوزه ها و نمايندٌه همين سقوط تفكر مذهبی هستند بنابراين امروز بر سرنوشت ايرانيان حكم ميرانند تربيت شدٌه 

نبايد از شكل و محتوای دنيوی گفتار آنها تعجب آرد ولی نبايد هم توقع داشت آه گفتار فقهی آنها برای آسانی آه طالب 
حثهای متافيزيك عالقه هر چند شمار افرادی آه اصوًال به اين قبيل ب. تفكر و نكته سنجی متافيزيك هستند جذاب بنمايد

دارند در همه جا بسيار آم است ولی اين را نيز نبايد از ياد برد آه بسياری از مردم در عين پيگيری نكردن اين قبيل 
بحثها، پرداختن به امور معنوی را الزمٌه هر مذهبی ميدانند و در اين زمينه توقعات آلی و گنگی دارند آه نميتوان به 

 .آلی ناديده گرفت
ر جمع بايد گفت اسالم تا آنجا آه پای خواستهای اصيل مذهبی و پيرا مذهبی مردم در ميان است بسيار ضعيف و د

 .درمانده شده و مطلقًا در موقعيتی نيست آه بتواند به اين خواستها پاسخی در خور بدهد
 ايران امروز به برنامٌه اسالم در. و اما خواستهای شبه مذهبی آه يافتن آرامش روحی در صدر آنها قرار دارد

حكومتی تبديل گشته و ابزار و معياری شده برای تغيير دادن جامعه؛ از آنجا آه جامعٌه ايران، نظير بقيٌه جوامع بشری، 
مادٌه خام نيست آه بتوان در هر زمان و به دلخواه شكل آن را تغيير داد، آوشش در راه اسالمی آردن جامعٌه ايران 

نيز ممكن  طبيعی است آه در اين شرايط. حساب از خشونت را الزم آورده و آرامش را از همه گرفتهاستفادٌه بی حد و 
است بسياری سعی آنند تا به آمك ايمان، انديشٌه مذهبی و نيايش آرامش و قوت قلب به دست بياورند ولی امروزه به 

 صميمانٌه آرده های حكومت آه به نام ايمان يكی با پذيرفتن: دست آمدن اينها از طريق اسالم به دو طريق ممكن است
انجام ميگيرد، با قبول ايدئولوژی حكومتی به عنوان خوراك ذهنی و با تن دادن به نيايشهای عبادی ـ سياسی دستجمعی، 

ده راه دوم طبعًا ممكن است ولی آنقدرها آه به نظر ميايد سا. ديگر با آناره جستن از همٌه اينها و سرآشيدن در الك خود
نيست زيرا مشروط به قبول نوعی انزواست و اين گوشه گيری با نوع حساسيتهای مذهبی بسياری از مؤمنان آه مايلند 

از طرف ديگر اين نوع تبعيد خود خواسته روحانی هم محتاج فردی . با همتايانشان دائم ارتباط داشته باشند سازگار نيست
ی واسطه شدن اين رابطه، تحولی آه نه الزامًا به مزاج همه ميسازد و شدن رابطه با تقدس و مذهب است و هم محتاج ب

 .نه در ايران رواج خيلی زيادی يافته است
نكتٌه بعدی دو مسئله را در بر ميگيرد يكی اخالق به معنای شناخت نيك و بد به صورت عام و جهانشمول و ديگر 

ايد به ياد داشت آه نمايندگان امروزی تفكر اسالمی و به اول از همه ب. بايد و نبايدهای هر جامعه و آداب اجتماعی
. اين مقاومت دو دليل دارد. خصوص آنهايی آه در حكومت اسالمی شرآت دارند تمايز اين دو مسئله را از هم نميپذيرند

 به هر يكی اينكه تفكر در باب اخالق نيز مانند بسياری ديگر از شعب فلسفی يا آالمی در ايران تحليل رفته است و
اين بی دانشی خود محكمترين پايگاه تميز ندادن مسايل . صورت رد چندانی از آن در حوزه های علميه باقی نمانده است

ديگر اينكه پذيرفتن جدايی اين دو مقوله از هم مستلزم قبول ثابت بودن اولی و متغير بودن دومی است و به . است از هم
وی از قواعد جهانشمول اخالقی است نه رعايت برخی قواعد آه گاه حتی در نقاط تبع پذيرفتن اينكه آنچه اهم است پير
قبول اين نكته برای آسانی آه هيچ در چنته ندارند جز مشتی آداب از رواج افتادٌه . مختلف يك آشور نيز تغيير ميكند

به عرب و عجم تحميل آنند، اجتماعی و ميكوشند به ضرب مقدس شمردنشان آنها را دارای اعتبار جهانشمول بدانند و 
طبيعی است آه اين آداب تقديس شده نه خواستهای معنوی آنهايی را برمياورد آه طالب اخالق . عمًال غير ممكن است

اين ترازنامٌه منفی . هستند و نه پاسخگوی تقاضای مردمی است آه ميخواهند خود شيوٌه زندگی خويش را معين آنند
و نه از  رو آرده و ناموس پرستی را جانشين شخصيت نه از بابت فكری رضايت بخش استاسالم آه چادر را جانشين آب

بابت عملی چون آافی نيست مؤمنی راضی باشد آه رعايت برخی آداب اجتماعی را مترادف احتراز از بدی و پيگيری 
بيند و نشنود و حكومتگرانی را نيكی بگيرد، بلكه بايد آور و آر هم باشد تا احوال مردمان ديگر و جامعٌه اطرافش را ن
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سرآمد اقران شده اند طيب و طاهر .... هم آه ريا را در همه جا رواج داده اند و از بابت جنايت و دروغ و دزدی و
بشمارد؛ انصاف بايد داد آه جمع آمدن اين همه استعداد در يك نفر بسيار نادر مينمايد و آمتر مؤمنی است آه از آنچه 

 .باب اخالق به وی عرضه ميكند راضی باشدامروز اسالم در 
در مورد طلب زيبايی بايد به شمارش فهرست وار قناعت آرد زيرا نكبت جمهوری اسالمی در اين زمينه از همه 

توليد اين . بارزتر است و زشتی زاييده از معيارهای ايدئولوژيك اين رژيم به احتمال قوی تا سالها از يادها نخواهد رفت
ار بسيار مشكلی است و هر چند بايد موفقيت جمهوری اسالمی را در اين زمينه پذيرفت نبايد از ياد برد آه همه زشتی آ

چارقد و روپوش اسالمی آه . تمام اين موفقيت را فقط به اتكای نوآوری به دست نياورده بلكه مديون ديگران نيزبوده است
نها را قربانی اسالم پراآنی رژيم و مثال زندٌه نكبت زاييده از آن در ايران امروز به همٌه زنان تحميل گشته و هر آدام آ

برای مشخص آردن اعضای زن خويش از مردمان  آرده است يادگار مجاهدين خلق است و شيوٌه تمايزی است آه آنها
امريكای ريش و لباس نظامی بد شكل و بی درجه و نكبت پوشندٌه لباس هم يادگاری است از چريكهای . عادی برگزيدند

صاحب منصبان غير .  چريكی به ميراث انقالبی اضافه شد و حمام نکردٌهالتين آه از طريق گروه های ريز و درشت
نظامی رژيم چه معمم و عبا به دوش چه غير معمم و يقه دآمه آرده تنها گروهی هستند آه سر و وضعشان قبل از 

برای نکبت يا بدسليقگی ر چند نميتوان اين سابقه را عذر موجهی انقالب در بين اسالمگرايان سنتی سابقه داشته است، ه
 .شمردشان 

سرودها و آوازهای انقالبی نيز بيش از سنت اذان گويی آه دستاورد عمدٌه هنر موسيقی مذهبی در اسالم است، 
 جماهير مديون آوازهای انقالبی گروه های چپگرا و به خصوص حزب توده است آه در تقليد گروه های آر اتحاد

 .شوروی سابقٌه طوالنی دارد
از آنجا آه ادبيات در ايران بيش از ديگر هنرها فرصت شكفتن يافته و در تاريخ هنر ايران مقامی مهمتر از باقی 
آسب آرده است بدون شك زشتی های گفتاری و نوشتاری دستاورد اسالم حكومتگر عدٌه بيشتری را آزرده خاطر ساخته 

قالبی هم آه سرمشقهای گفتاری اش سخنرانيهای خمينی و روضه های همپالكيهای اوست و فارسی مهوع ان. است
آبشخورهای نوشتاری اش نثر گزارشی بی بند و بار آل احمد، فضل فروشيهای احساساتی ـ ايدئولوژيكی علی شريعتی و 

نقطه . پيگيری تفكر جديد ناتوان تكرار فراگرفته های حوزه روان است و از  درآخر از همه نثر آخوندی قرن بيستم آه
 ضربی خمينی است آه به عنوان غزلهای عرفانی عرضه شده و وصيتنامه های قالبی های اوج اين توليدات ادبی اشعار

 . شهدا آه قرار است از طرف مرده ها تكليف زنده ها را روشن آندو قالبی
 آه مشق آرد در ترويج هنر اختٌه خطاطی سراغ شايد بتوان بهترين نمونه و نماد بينش هنری جمهوری اسالمی را

روشن است آه اين همه زشتی برای هيچ آدميزادی آه مختصری ذوق و تربيت . خط را جايگزين آزادی قلم آرده است
 .شناخت زيبايی دارد قابل تحمل نيست و فقط ياد صادق هدايت را زنده ميكند آه در اسالم جز زشتی نميديد

ی از قبيل تشديد اعتقاد، آسب اعتبار اجتماعی و امتيازهای اتعی مؤمنان نيز معموًال امتيازعضويت در گروه اجتما
در اينجا پيوستن به گروه پيروان اسالم . مختلف ديگر دارد آه در جمهوری اسالمی شكل خاص خود را پيدا آرده است

بين گروه حاآم و بهره وری از تمام امكانات يكی جای گرفتن در .  قرار ميدهدانتخاب دو  مقابلحكومتی آًال مؤمن را در
دنيوی زاده از اين وضع و در عوض چشمپوشی از هر آنچه آه مذهب ممكن است از بابت معنوی به انسان عرضه 

ديگر جا افتادن در بين حاميان بی جيره و مواجب حكومت آه تعداشان از ابتدای انقالب رو به آم شدن گذاشته . بدارد
. ی آه در عوض اين عضويت به دستشان آمده فرصت تقدير از آنهايی است آه بر دوششان سوارنداست و تنها چيز

 .شمار آسانی آه ممكن است از چنين وضعی راضی باشند بسيار آم به نظر ميايد
بی نكتٌه آخر مسئلٌه استفادٌه ابزاری از تقدس است آه ممكن است برخی، بنا به آنچه قدری باالتر راجع به بينش مذه

بايد در اينجا . حكومتگران گفته شد، رواجش را برای مؤمنانی آه طالب اين قبيل مسائل هستند رضايت بخش بشمارند
يادآور شد آه رواج استفادٌه ابزاری از تقدس، يا الاقل ادعای اين آار، در ايران مختص به حكومت است و تحقق اهداف 

 از تقدس به رسميت شناخته و عرضه ميكند بسيار پست است اما به عبارت ديگر تصويری آه حكومت امروز. حكومتی
بنابراين اشخاصی آه تصور ميكنند ميتوان نيروی .  حكومت است و نه افراد عادیدر انحصارنفس تقدس و استفادٌه از آن 

ع حكومت گردند و تقدس را چون ابزاری به آار گرفت و در راه مقاصد مختلف از آن استفاده آرد بايد در اين راه نيز تاب
در اين ميان اگر آسی اعتقادش در حدی بود . آن را آه همه در حد دروغهای تبليغاتی است بپذيرند» معجزات رسمی«

آه ميخواست از نيروی تقدس برای مقاصد شخصی استفاده ببرد بايد اين آار را از مجراهايی آه حكومت به رسميت 
 زيرا استفاده از راههای غير مجاز انحصار تقدس توسط حكومت را خدشه دار ميشناسد انجام دهد و نه از راههای ديگر،

بهترين نمونٌه مقابلٌه حكومت با استفادٌه غير مجاز از تقدس واآنشهايی است آه از ابتدای انقالب تا به حال در . ميسازد
آه حكومت اين بگير و ببندها را طنز داستان در اينجاست . در اينجا و آنجا نشان داده است» معجزه«مقابل سراغ شدن 

روشن است آه اين محدوديتها در استفادٌه ابزاری از تقدس مطلقًا به . انجام داده است» مبارزه با خرافات«تحت عنوان 
مزاج آسانی آه مايلند به چنين آاری دست بزنند نميسازد به خصوص آه تا به امروز ديگر هر ساده لوحی دريافته است 

 .دندارای حكومتی معجزه آه امامزاده ه
در جمع ميتوان گفت آه امروزه اسالم به برآت قدرت گرفتن و مسلط شدن بر حكومت از بابت عرضٌه چاره های 

از آنجا آه عمًال اسالم . ياشبه مذهبی شديدًا در موقعيت ضعف قرار گرفته است صرفًا مذهبی و نيز چاره های پيرامذهبی
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 چه مسلمان و چه غير مسلمان تحميل شده و آزادی مذهبی همٌه آنها سلب گشته است اين مجاز حكومتی به همٌه ايرانيان
اما از آنجا آه در عمل شماری از مردم به تناسب بينش مذهبی و ديگر . بی رمقی خود را بيشتر و بهتر نشان ميدهد

برای حل مشكالت مذهبی و غير گرايشهای فكريشان و نيز موقعيت اجتماعی خود محتاج يافتن انواع چاره های مذهبی 
مذهبی خود هستند، طبيعی است برای يافتن اين آار دست به دامن چاره هايی غير حكومتی و احيانًا غير اسالمی بشوند، 
 .چون انصافًا در ايران امروز جدا آردن حساب اسالم از حكومت بسيار مشكلتر از آن است آه برخی مايلند وانمود آنند

 مؤمنان، اما اينكه عده ای به داليل مختلف دنبال چاره های مذهبی ميگردند تنها عامل تعيين آننده اين از احتياجات
اول نكته ای آه بايد در اين زمينه به ياد داشت اين . نيست، بايد ديد آه بازار عرضٌه چاره های مذهبی چه وضعی دارد
كومت امكان چنين امری را از اساس منتفی آرده است آه بازار مزبور به هيچوجه آزاد نيست، چون مذهبی بودن ح

است؛ پيروی از مذاهبی غير اسالم و از آن بدتر گرويدن به مذاهب ديگر عمًال صورت خارج بودن از دايرٌه طرفداران 
 حكومت و يا وارد شدن به جرگٌه مخالفان بالفعل حكومت را دارد و اگر در مورد اول به داليل مختلف با آن مدارا ميشود

 .در مورد دوم مترادف ارتداد و در معرض سرآوب است
با تمام اين احوال فاصله گرفتن از مذاهب رسمی و گرايش نشان دادن به ديگر بينشهای مذهبی در تمام گفتار و 

در اين ميان تمايل به مذهب زرتشتی و جنبه های گوناگون آن به دليل پيوند ناگسستنی با . آردار ايرانيان مشهود است
البته گرايش مزبور . اريخ باستانی ايران و ضديتی آه اسالم در طول قرون نسبت به آن نشان داده بسيار مشخص استت

از چاشنيهای ناسيوناليستی و فكر پااليش فرهنگی آه گاه بسيار تند و زننده و خطرناك است خالی نيست، ولی با تافته 
به هر حال همين گرايش است آه زرتشتيان را پس از قرنها . نمايدشدن تنور آينه همينها هم در نظر بسياری حسن مي

ديگر مذاهب رايج در ايران نظير مذهب يهود، مسيحيت و بهاييت ظاهرًا با . وادار به قبول گروندگان جديد آرده است
برای پيروان چنين اقبالی مواجه نشده است ولی بايد اين را اضافه آرد آه تبليغ و جذب پيرو از طرف مذاهب مزبور 

فعلی آنها آه دچار مشكالت متعدد هستند يا مثل بهاييان مورد تعقيب و آزار قرار دارند، مشكالت بيشتری ايجاد خواهد 
در اين ميان ظاهرًا عرفان گروندگان بيشتری به خود . بنابراين دليل احتراز نسبی آنها از تبليغ بسيار روشن است. آرد

بايد اول داليل . ن به هر بينش مذهبی تيپهای مختلفی را ميتوان در بين آنان سراغ آردجذب آرده است آه مثل گروندگا
 .های پيشنهادی آن پرداخت آلی جاذبٌه عرفان را برشمرد و سپس به داليل جزيی تر در باب چاره

 در اطراف مهمترين امری آه بايد يادآور شد اين است آه عرفان به عنوان بينشی مذهبی آه عدٌه زيادی پيرو را
اگر عرفان را به معنای دقيق و اخص آن به آار ببريم . خويش گرد مياورد تفاوت خيلی بزرگی با ديگر مذاهب ندارد

نوع خاصی از بينش مابعدالطبيعی است داير بر امكان اتصال به ذات حق و تحليل رفتن در آن، انتخاب و به خصوص 
وچكی است آه نمايندگانشان را ميتوان در تمام مذاهب و تمدنها جست و پيگيری اين راه و روش محدود به گروه بسيار آ

در صورتی ميشد تمام عالقمندان به عرفان و مدعيان درويشی را عارف ناميد آه دليل . طبعًا ميتوان عارفشان ناميد
 اين قبيل مشكالت؛ اصلی پاگذاشتنشان در اين راه توجه صرف به مسايل مابعدالطبيعی باشد و قصدشان يافتن چاره برای

اما همانطور آه روشن است نه همٌه آسانی آه در جلسات درويشی شرآت ميكنند درد متافيزيك دارند و نه در عرفان 
فقط اين جنبه را ميبينند، آنها نيز مانند پيروان هر مذهب ديگر مشكالتی مذهبی و شبه مذهبی دارند آه دنبال چارٌه آنها 

به اين ترتيب ميتوان آنها را به نوعی . اب طريقت جای گرفته اند برای يافتن اين چاره هاستميگردند و اگر در بين اصح
بايد دليل فراوان شدن اين پيروان را جست چون هنوز عارف . پيرو عرفان دانست اما اطالق آلمٌه عارف بدانها نابجاست

 .جديد و قابل توجهی پيدا نشده آه پيدايشش سؤال برانگيز باشد
تعداد آثار عمدٌه نظم و نثر .  بزرگترين جاذبه های عرفان سوابق بسيار قويم آن در فرهنگ ايرانی استيكی از

فارسی آه يادگار عرفا يا اطرافيان و پيروان آنهاست پرشمار است و الگوهای فكری و تصويری عرفانی جدا از زادگاه 
در تمام ادبيات فارسی و فراتر از آن در گفتار و نوشتار خويش آه آثار عرفا يا پيروان حكمت الهی است به طور پراآنده 

رنگ و بويی آه گاه به برخی . اآثر مردم ايران جای گرفته و به همٌه آنها آم يا بيش رنگ و بوی عرفانی داده است
برای فرصت داده تا هر آنچه آه توليدات هنری و فكری در اين مملكت انجام گرفته به نوعی به عرفان مربوط آنند و 

شيوٌه تفكر مردم اين آشور، آه همه مدعی مريدی حافظ اند اما در عمل پيرو سعدی هم نيستند، قالبهای پيش ساخته و پس 
به هر حال اين حضور عرفان در ميراث فرهنگی و آشنايی گاه گنگ زاده از اين حضور يكی از . يافتٌه عرفانی بتراشند

 . جمعيتهای عرفانی استمهمترين داليل گرايش امروزی مردم به طرف
دليل ديگری آه بايد جزو جاذبه های عرفان به حساب آورد تقابل سنتی طريقت و شريعت است در فرهنگ 

عميقترين دليل اين تقابل ناسازگاری دو بينش مابعدالطبيعی است آه يكی متصل شدن به ذات حق را ممكن . اسالمی
طبعًا داليل اجتماعی و سياسی به اين تنش اساسی . ناشدنی ميداندميشمارد و ديگری شكاف بين خالق و مخلوق را پر

امروزه نيز اين تقابل موجود است و انگيزه های اجتماعی و سياسی مرجح شمردن . اضافه شده و تقويتش آرده است
 ولی جالب اينجاست آه مالهای حكومتگر عليرغم سابقٌه اين مخالفت با. طريقت بر شريعت برای همه روشن است

طريقت و اصحاب آن امروزه دست از مخالفت برداشته اند و به اين ترتيب راهی برای گريزندگان از اسالم حكومتی باز 
بايد دليل اين مدارا را در اصرار ماليان بر نمايندگی تمامی سنتهای معنوی اسالمی و شبه اسالمی ايرانيان . گذاشته اند

به هر صورت عرفان ايرانی نيز با . سنت حوزه ای ما به ازای قابلی ندارددانست و در ادعای معنويت خود آنها آه در 
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تمام نمادهای مذهبيش آه مهمترين آنها ارج نهادن به علی بن ابی طالب است به اين قبيل مانورهای مذهبی بسيار ميدان 
 . عجب نيستميدهد و پذيرفتن آن از طرف مالهايی آه حاضرند مدح فردوسی را هم بگويند اصًال مايٌه ت

چاره های عرضه شدٌه عرفان برای مشكالتی آه در ابتدای اين بخش فهرست وار شمرده شد همه قابل توجه است و 
 .هر چند همه به يك اندازه آارساز نيست هر آدام مشتريان خاص خود را دارد

بيعی متناسب با نوع پاسخهای صرفًا مذهبی عرفان آه مربوط به آگاهی بر تقدس است و عرضٌه گفتار مابعدالط
فقط بايد اين را اضافه آرد آه طالبان اين نوع . آگاهی عرفانی، همان است آه تا اينجا چند بار بدان اشاره شده است

گفتار مابعدالطبيعی . آگاهی بر تقدس و تماس با آن بخشی از عالقمندان به بينش مذهبی را تشكيل ميدهند نه همٌه آنها را
نی نيز اصوًال طالبان خاص خود را دارد ولی اگر در قالبهای تمثيلی هنری ريخته شد، چنانكه در بينش عرفا متناسب با

مورد عرفان ايرانی بسيار ريخته شده، ممكن است گروه بزرگتری را به خود جلب آند ولی نبايد تمام اين اقبال را به 
 .حساب عطش عرفانی طالبان اين نوع آثار هنری گذاشت

گزينی  اد آرامش روحی راههای مختلفی دارد آه از فردی ترين و درونی ترين حالت نظير عزلتعرفان برای ايج
ومراقبت باطن تا جمعی ترين حالت نظير ذآر گفتن جمعی را شامل ميشود و هر آدام پاسخگوی احتياجات آسانی است 

امروزه پيگيری اين روشها چندان دچار . دآه مايلند از يك يا بسياری از آنها برای دستيابی به آرامش روحی استفاده آنن
موانع حكومتی نيست زيرا يا به دليل درونی بودن قابل تشخيص و تعقيب نيست يا اساسًا از طرف حكومتی آه خود را 

 .ميخواند صريحًا منع نشده است» خداجو«
هبی خلط شده است ولی حال مسئلٌه اخالق قرنهاست آه در ايران، نظير بسياری ديگر از نقاط جهان، با بينشهای مذ

زيرا . آه اعتبار اخالق اسالمی اين اندازه مخدوش شده است اخالق عرفانی از ديد همگان همانقدر لطمه نديده است
بسياری هنوز از مجزا نمودن اخالق از بينشهای مذهبی، اعم از عرفانی و غير آن، عاجزند و به عبارتی طبيعی به نظر 

اين قبيل افراد گاه سرچشمٌه . بار شدن اخالق اسالمی دست به دامن اخالق عرفانی بشوندميايد آه در صورت بی اعت
اين تصور بی اساس است زيرا سرچشمٌه . اخالق را در عرفان ميبينند و معموًال عرفان را مبين و مروج اخالق ميشمرند

آه هر فرد به تناسب بهره وری از بينش الزمٌه اولی اين است . اخالق را نه عمًال و نه نظرًا ميتوان در عرفان جست
هيچكدام . عرفانی از اصول اخالقی پيروی آند و الزمٌه دومی اينكه نظريه پردازی در باب اخالق مختص به عرفا باشد

از اين دو شرط تحقق نيافته است زيرا بسيارند بيگانگان با عرفان آه صاحب فضايل اخالقيند و يك رشته از بهترين 
 باب اخالق به نگارش در آمده آار فيلسوفانی است آه نه فقط به عرفان تمايل چندانی نداشته اند بلكه حتی آثاری آه در

 .در اساس ايمانشان هم جای گفتگوست
گفتار عرفانی تنها گفتاری نيست آه به اخالق ميپردازد بل فقط يكی از گفتارهايی است آه معنای اخالق و فضايل 

طبعًا در تمام اين گفتار تقدس محور . اعتبار آنها و لزوم پيروی از آنها را يادآور ميگرددمختلف را توضيح ميدهد و 
گفتار عرفانی همانطور آه اخالق را به اعتبار تقدس معنی ميكند، اعتبار اصول اخالقی را زادٌه رابطٌه آنها . اصلی است

 در آار نباشد، يا اگر آگاهی به آن موجود نباشد از با تقدس ميداند و به نوبٌه خويش مروج اين شبهه است آه اگر تقدسی
از طرف ديگر ارزش ذاتی انسان آه باعث ميشود تا وی هم قادر به آسب فضايل اخالقی . اخالق خبری نخواهد بود

شمرده شود و هم موجودی به حساب بيايد آه بايد با وی مطابق اخالق رفتار آرد، از ديدگاه عرفانی زادٌه گوهری الهی 
خالصه اينكه در . وجود وی ندارد» بخش خاآی«ست آه در وجود او به وديعه گذاشته شده است و هيچ ارتباطی به ا

گفتار عرفانی نه جايی برای خرد هست تا اصول اخالقی به آمك آن شناخته شود، نه جايی برای ارادٌه مستقل انسان تا 
خود انسان به عنوان انسان و نه به يمن برخورداری از فضايل به حكم آن جستجو شود و نه برای طبيعت انسان تا 

 .موجودی سزاوار رفتار اخالقی به حساب بيايد» فيض الهی«
ميشود عرفان را يكی از مروجان اخالق دانست اما . عرفان را تنها مروج اخالق دانستن نيز خيالی است بی اساس

 اتصال به ذات احديت است و همٌه امور ديگر در اين ميان با توجه به اين نكتٌه اساسی آه در بينش عرفانی هدف غايی
ميتوان در شخصيت عرفای بزرگ نمونه های درخشانی از فضايل اخالقی را . حالت وسيله را دارد، از جمله اخالق

 زيرا عرفا هم از قيد آداب معمول. يافت اما نبايد به اين دليل هدف اصلی آنها را در زندگی آسب اين فضايل دانست
امتياز اول را آنها قرنهاست آه از جامعه و . اجتماعی، و هم از رعايت نيك و بد، چنانكه به نظر ديگر مردم ميايد آزادند

به خصوص شريعت مداران گرفته اند و به اين طريق اعتبار بينش مذهبی خويش را به همگان قبوالنده اند ولی آنچه 
 بد چنانكه به نظر عامٌه مردم ميايد ريشه در نوع شناخت عرفانی دارد مهمتر است آزادی دوم است؛ قبول نكردن نيك و

آه از ذات الهی سرچشمه ميگيرد و ربطی به تحليل و اثبات عقالنی ندارد و اصًال بنا هم نيست آه درك چند و چون آن 
گ نقل شده در جهت بسياری از داستانهايی آه راجع به زندگانی عرفای بزر. در حدود امكانات انسانهای ديگر باشد

هر آدام اينها هشداری است به آسانی آه . از آداب اجتماعی و از درك معمول نيك و بد: اثبات اين دو آزادی است
مصرند عرفان را اصوًال مروج اخالق بدانند؛ در عرفان همه چيز حتی اخالق وسيله است برای اتصال به ذات الهی، 

 .فان است نه هدف آنرواج اخالق هم ثمر جنبی و اجتماعی عر
خوشبختانه همٌه آسانی آه پاسخهای عرفانی را در زمينٌه اخالق قانع آننده ميشمارند در پی اتصال به ذات احديت 
نيستند زيرا اگر چنين بود تا به حال سازمان اجتماعی ايران منحل شده بود، ولی نميتوان به اين دليل در جاذبٌه گفتار 
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 آرد و به هر حال بايد پذيرفت آه اعتبار آن در اين روزگار از همزاد اسالميش بيشتر عرفانی مربوط به اخالق شك
 .است الاقل برای گروه آسانگيری آه به نقاط ضعف آن بی اعتنايند

به عنوان مثال . در زمينٌه عرضٌه زيبايی و تعالی ذوق انسان نيز عرفان چنته ای بسيار پربارتر از مذهب دارد
هايی آه شعرای بزرگ در بارٌه شخصيتهای  رخشان اشعار عرفانی فارسی را با مدايح و مرثيهآافی است ميراث د

تأثير بينش و نمادهای عرفانی در بسياری از رشته های هنری ايران سراغ شده و نبايد آن . مذهبی سروده اند مقايسه آنيم
نبايد اين نكته را فراموش آرد آه در بسياری . را منحصر به ادبيات شمرد اما تأثير آن بر ادبيات از همه مشخصتر است

از آثار ادبی آالسيك نمادهای عرفانی به طور پراآنده و غير منتظم مورد استفاده قرار گرفته است و آفرينندگان اين آثار 
عنوان بيانگر بدون اينكه خود الزامًا عارف باشند از اين نمادها به عنوان اسباب زيباسازی آالم استفاده آرده اند نه به 

البته اين امر به بسياری ميدان داده تا به ياری تفسير و تأويلهای بی اعتبار و سطحی بساط . انديشه ای ساخته و پرداخته
راه بياندازند و روح فرهنگ چندهزارسالٌه ايران را در عرفان بجويند و مردمان اين آشور را يكجا » پان عرفانيسم«

اين آار به سلسله جنبانان گروههای ريز و درشت عرفانی نيز ياری بسيار رسانده و . ندصاحب جهان بينی عرفانی بدان
آار آنها را برای اغراق در اهميت بخش عرفانی فرهنگ ايران و در وسعت ميراث زيبايی شناختی آن، آسان آرده 

 آردن عطش زيبايی دوستی به هر حال از اين اغراقها هم گذشته بايد پذيرفت آه امكانات عرفان برای سيراب. است
 .افراد عالقمند بسيار بيش از مذهب است و در اين دوره آه مذهب مروج و مشوق نكبت هم شده است، جاذب

عضويت در گروههای عرفانی بسياری از مزايايی را آه عضويت در يك گروه اجتماعی ميتواند ايجاد آند، به 
بارزترين فايده، بهره وری از راهنماييهای مرشد . د مذهبی آن اشاره آردطبعًا بايد در درجٌه اول به فواي. همراه مياورد

نشست و . است آه سخنان و رفتارش هر دو به آار تشويق پيروان و ارشاد آنها در راهی آه پيش گرفته اند ميايد
 رسيدن به هدف را نفس تجمع نيز اراده و نيروی برخاست با همفكران هم به آار تقويت روحيه و تحكيم اعتقاد ميايد و

به عالوه برخی مساعی جمعی آه به قصد نيايش در اين گروهها انجام ميگيرد . در اعضای جمع راسختر و زيادتر ميكند
 . از فايدٌه مذهبی خالی نيست، بازرترين مثال اينها ذآر گفتن جمعی است

هها مثل هر تجمع دوره ای ديگر اين گرو. ولی امتيازات زاده از عضويت در گروههای عرفانی فقط مذهبی نيست
 با خواندن شعر و بحث در بارٌه مسايل مختلف از جمله اگربرای وقت گذرانی نيز بسيار مناسب است، به خصوص 

بايد ايجاد آشنايی و تمام بهره هايی را آه ميتوان از اين آشنايی ها برگرفت به اين مسئله . مسايل معمول روز همراه باشد
 آه در تجمعات گروههای عرفانی اصوًال نبايد بر تفاوتهای موقعيت اجتماعی افراد خيلی تأآيد شود خصوصًا. اضافه آرد

البته نبايد اين تصور برابری را حتی در گروههای عرفانی، خيلی جدی . زيرا اساس اين گروهها بر نوعی برابری است
با در نظر گرفتن . باط را تسهيل ميكند توجه داشتگرفت ولی به هر صورت بايد به رقيق شدن اين تفاوتها آه ايجاد ارت

تمام اين امتيازها آه نظايرشان امروزه از طرف مذهب عرضه نميگردد، ميتوان از جاذبٌه گروههای عرفانی و افزايش 
 .تعداد گروندگان به اين گروهها را درك آرد

 بايد به آن توجه آرد اين است آه عرفان در مهمترين نكته ای آه. آخرين مورد مسئلٌه استفادٌه ابزاری از تقدس است
به عبارت ديگر اين دو شعبٌه بينش مذهبی در طول تاريخ به . شكل معمول آن از اين بابت مطلقًا مزيتی بر مذهب ندارد

 اين. است، اولی با معجزات پيامبران و دومی با آرامات اوليأ اهللا طور يكسان سودای استفاده از تقدس را ترويج نموده
بينش مبتنی بر جدا نبودن طبيعت از ماوراء طبيعت خاص انواع عاميانٌه عرفان نيست و رد آن را ميتوان در آثار عرفای 

ی عطار جست آه »تذآرة االؤليا«بهترين و شناخته شده ترين نمونٌه اين بينش ابتدايی را ميتوان در . بزرگ نيز گرفت
آم آردن روی « يا به عبارت عاميانه همگنان برای پيشی گرفتن بر لبريز است از اين قبيل حكايات و مساعی عرفا

، مثالهای افواهی و آشنای اين قبيل اعمال خارق العاده پر شمارتر از آن است آه حاجت به مثال باشد زيرا به »رقبا
 از تقدس و تداخل آن در طبعًا اين تصوير ابتدايی. احتمال قوی هيچ ايرانی از شنيدن اين قبيل داستانها محروم نمانده است

جهان اطراف ما به مذاق آسانی آه اين سخنان را خرافه و ياوه ميپندارند خوش نميايد ولی آنچه آه از ديد اين افراد نقطٌه 
ضعف است برای طالبان آرامت امتياز محسوب ميشود و روی آوردن آنها به اين مرشد يا آن مراد برای بهره مند شدن 

 . امروزه دولت اسالمی ايران سعی دارد به انحصار خويش درآورد، امری است قابل فهماز نيروی تقدس، آه
برای نتيجه گيری از اين قسمت گفتار ميتوان گفت آه روگردان شدن نسبی مردم ايران از مذهب رسمی و روی 

ك و تحليل دارد و آوردن برخی از آنها به ديگر عرضه آنندگان بينشهای مذهبی و به خصوص عرفان، داليل قابل در
هيچ لزومی ندارد آه آسی برای توضيح اين تغييرات دست به دامن انواع ضماير ناخودآگاه يا پس رفتن و مذهبی شدن 

ممكن است اين تحوالت در انواع گرايشهای مذهبی، در نظر آنها آه اصوًال با هيچ بينش . ناگهانی ذهن اهالی ايران بشود
اما بايد اول از .  و يا حتی نشانٌه رواج تقدس گرايی و به همين دليل مايٌه تأسف جلوه آندمذهبی ميانه ندارند بی اهميت

همه به ياد داشت آه هيچكدام اين تغييرات نشانٌه ازدياد گروندگان به بينشهای مذهبی نيست چون هيچ دليلی ندارد آه 
رغم خشونت و نكبت زاييدٌه از آن، به طور نسبت افراد متمايل به ايمان تحت تأثير قدرتگيری ناگهانی مذهب و علي

اين تغييرات به . ناگهانی زياد بشود؛ هيچ آمار و حتی هيچ ارزيابی ابتدايی و آلی به نفع چنين تصوری حكم نميكند
. احتمال قوی در بين گروههای متمايل به بينش مذهبی صورت گرفته آه تعدادشان اگر آاهش نيافته باشد ثابت مانده است

مهمترين اثر اين تغييرات آيفی است، زيرا تمام آنها نشانٌه پس زدن صورت رسمی . كتٌه مهم در تغييرات آمی نيستاما ن
و دولتی مذهب است و بنا بر تعريف گرايش به پرورش احساسات مذهبی در بين گروههای خصوصی و غير دولتی و 
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البته نميتوان از حاال آيندٌه اين . ش به دولتی شدن آنطبعًا نشانٌه گرايش ثابت به خصوصی آردن مسئلٌه مذهب در واآن
گرايش و تأثيری را آه بر سرنوشت ايران خواهد داشت پيش بينی آرد ولی احتمال اينكه در صورت پيدا شدن تغييرات 

همين سياسی مناسب به فرآيند غير مذهبی شدن دولت و عدم دخالت آن در امور مذهبی مدد برساند بسيار زياد است و به 
 .دليل نميتوان آن را فقط تغييری سطحی و بی اهميت دانست

بعد از تمام اين سخنها و برشمردن انواع احتياجاتی آه مردم از راه مذهب برمياورند و نتيجه گرفتن آه عرفان 
 پرداخت آه قابليت بيشتری برای برآوردن آنها در روزگار ما و در بازار مذهبی ايران دارد بايد به اين مسئلٌه اساسی

عرفان قادر است چگونه چاره ای برای قضيٌه رشدی و موارد مشابه آن عرضه نمايد و آيا ميتوان جدًا برای حل مشكل 
 .دست به دامنش شد يا نه

آنچه آه در مورد قابليت عرفان برای حل برخی مشكالت مذهبی ايجاد شبهه ميكند تقابل سنتی آن با شريعت است و 
اما بايد دقت داشت آه دليل اين امر نه تمايل به . عدی آه اهل شرع برای ادارٌه جامعه عرضه ميكنندبی اعتنايی به قوا

بينش عرفانی اساسًا نخبه . دادن سهم بينش عقالنی است و نه گرايش به انتزاعی شمردن و احيانًا ذهنی شمردن تقدس
كی به تقدس برگزيده اند، هر آس در اين راه گراست و روی سخنش با آسانی است آه راه و روش خاصی را برای نزدي

آنهايی آه در اين ميان به آمك رياضتهای بزرگ آاميابيهای بزرگ . به تناسب استعداد و همتش موفقيت آسب ميكند
نكته در اينجاست آه در بينش عرفانی برای آسی غير از . آسب ميكنند عرفا و مرشدان بزرگند و باقی رهروان معمولی

 حق، چه فردی و چه گروهی، جايی پيش بينی نشده است زيرا مردمانی آه چشمشان حتی ذره ای به حقيقت سالكان راه
دليل بی توجهی عرفان را به قواعد اجتماعی بايد در اينجا . باز نشده است اصًال در اين بينش محلی از اعراب ندارند

 آرداری آه بايد سالكان راه حق بدانها گردن بگذارند جست ولی نبايد به اين دليل از اهميت قواعد رفتاری و گفتاری و
اين آداب از نظر سختی با قواعد شرعی قابل مقايسه نيست زيرا به معنای دقيق آلمه صورت رياضت دارد و . غافل ماند

وی به جا آوردن آنها مثل نماز فقط بخشی از شبانه روز را به خود اختصاص نميدهد بلكه دائمی است و به نسبت پيشر
سالك سخت تر و سخت گيرانه تر ميشود، به خصوص آه در اين ميان قاضی اصلی وجدان سالك است و اگر آسی جدًا 
سودای اتصال به ذات احديت را داشته باشد وجدانش يك لحظه هم تا دم مرگ وی را راحت نخواهد گذاشت؛ خوف 

به جا لحظه ای از ذهنشان بگذرد و تمام زندگانی عرفای بزرگ از سهو شدن نماز نيست از اين است آه سايٌه فكری نا
روشن است آه هر آس پا در راه طلب گذاشت با همين سختيها . آنها تب و تابی است بی وقفه در راه رسيدن به مقصود

دست به گريبان نيست، هر آس به قدر بضاعت خويش سختی ميكشد و بهره ميبرد ولی قدر مسلم اين است آه اگر پا در 
 .ه گذاشت موظف است به پيروی از آدابی آه بی اعتنايی بدانها از تقدس دورش ميكنداين را

خالصه اينكه فرد يا خارج از حلقٌه سالكان است آه اصًال به حساب نميايد، يا داخل اين حلقه است و موظف به 
 را در مورد مسايلی نظير بنابراين بايد تصور سهل انگاری عرفانی. پيروی از آدابی بسيار سخت تر از قواعد شريعت

آفر آنار گذاشت، اگر سالك به چنين عملی دست يازد از مقصود دور افتاده است و اگر غير سالك چنين آند از اصل 
ر تقدس در بينش رايج عرفانی همانقدر ابتدايی است آه در مذهب و نبايد تصور آرد آه ميتوان يتصو. محل اعتنا نيست

 . مشكالتی را آه يكی از آنها ايجاد آرده است در ديگری جستبه دليل برخی تفاوتها چارٌه
 تقدس و آداب حفظ آن، ميماند عدالت آه پاسخش از تقدس هم روشنتر است زيرا عرفان اصوًال هيچ پاسخی  ازاين

م است در زمينٌه عدالت ندارد تا به ما عرضه آند مگر عدالت اخالقی آه موضوع بحث نيست زيرا آنچه آه در اينجا الز
پيدا آردن راه برقرار سازی عدالت است در جامعه و همانطور آه در ابتدای آتاب اشاره شد هر چند فضايل اخالقی 

تمايل داشتن به عرفان حق هر آس است اما آن را داروی همٌه . الزمٌه اين آار است مطلقًا برای انجامش آافی نيست
 .دردها معرفی آردن شيادی است

 
 ر حكومتیچارٌه اسالمی غي

 
احتماًال عنوان اين بخش در نظر آن گروه از خوانندگان آه حكومت فعلی را نمايندٌه راستين اسالم ميشمرند و نشانٌه 
اين امر را همراهی صريح يا ضمنی اآثريت قريب به اتفاق روحانيان ايران با حكومت اسالمی و برخورداری هويدا و 

ولی از آنجا آه پس از . انی آنها آرده، ميدانند، قدری طنزآميز جلوه خواهد آردپنهان از امتيازاتی آه نظام مزبور ارز
موفقيت انقالب در ايران استداللهای مذهبی بسياری، اآثر اوقات از طرف آسانی آه اطالع چندانی از مذهب و 

عرضه ميگردد، بايد صالحيت دخالت در امور مذهبی را ندارند، در مخالفت با جمهوری اسالمی و برخی آرده های آن 
 .به آنها توجه نمود

اسالمی يا مخالفت با آن به صورت رواج دوبارٌه يك رشته  استفاده از زبان و استدالل اسالمی در انتقاد از نظام
 .و عرضٌه استداللهای فقهی صورت ميگيرد.... لغات ناآشنای عربی، شاهد آوردن از قرآن و حديث و

وٌه استدالل مذهبی يكی از خواستهای اساسی حكومت اسالمی است و حكام امروز استفادٌه همگانی از زبان و شي
دليل اول اين آار تربيت فكری طبقٌه حاآم . ايران به داليل مختلف آمر به ترويج يا حتی تحميل زبان مزبور بسته اند

ت و به همين جهت امروز ايران است آه اآثريت اعضای آن، خاصه هستٌه اصليش، پروردٌه حوزه های علميه اس
ايدئولوژی . دليل دوم نقش ايدئولوژی است در تحكيم نظام سياسی امروز ايران. صاحب سبك گفتار و استدالل شبيه به هم
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در نظامهای سياسی آه برنامٌه توتاليتر برای جامعه تدارك ديده اند، چه در اجرای آن به طور آامل آامياب باشند و چه 
اين آارآرد عبارت است از . ختلفی دارد آه در اينجا بايد به يكی از آنها توجه خاص آردبه طور نسبی، آارآردهای م

حكومت با به آار گرفتن و تحميل ايدئولوژی و زبان تابع . اسير آردن ذهن اشخاص در قالبی آه زندان فكر و زبان است
 برخالف آنكه ممكن است بعضی تصور چون. آن ميكوشد تا برخی افكار و سخنان نامطلوب را اصوًال از ميدان براند

انديشه ای آه در خارج از . آنند هر فكری را نميتوان داخل هر چارچوب نظری جای داد و در قالب هر سخنی ريخت
چارچوب زاده شدن و معنی يافتن خويش عرضه گردد بی رمق ميشود و حتی گاه بی اساس به نظر ميايد، به همين دليل 

از طرف ديگر .  دستگاه معنوی زادگاهش اولين قدم در از ميدان راندن و پيروزی بر آن استجدا ساختن هر انديشه از
هر دستگاه مفهومی دستگاه لغوی مناسب خويش را ميطلبد، بايد پيوستگی اين دستگاه تا حد امكان نزديك به پيوستگی 

 نظر در دستگاه لغتی آه متناسب آن سعی در ريختن معانی مورد. معناهايی باشد آه ميبايست از طريق آن بيان گردد
نيست بر دشواری بيان مقصود ميافزايد و عالوٌه بر آم آردن دقت گفتار گاه به آلی معانی نامربوطی را به ذهن مخاطب 

موانع مختلفی آه حكومت اسالمی بر سر راه ابراز و تبادل عقايد ايجاد آرده است به قصد محدود آردن . متبادر ميسازد
گردن گذاشتن ارادی به تمام اين بندها در ظاهر . م است در قالب واژگانی و استداللی گفتار رسمی و حكومتیسخنان مرد

اما نميتوان اين امر را تنها علت استفاده از زبان و استدالل مذهبی . فقط نشان نوعی بی شخصيتی فكری و زبانی است
استفاده از اين زبان و استدالل مبتنی بر يك شرط و زادٌه .شمرد و بحث را با تحقير آسانی آه چنين ميكنند ختم نمود

طبعًا بايد از همينجا خاطر نشان ساخت آه . انگيزه ها و متوجه مقاصد گوناگونی است آه بايد جداگانه بدانها پرداخت
 ميتوان به مجموعٌه اينها جدول معنايابی آنشهای افرادی است آه مبادرت بدين استفاده ميكنند نه فهرست عناصری آه

 . مقدار ثابت درآنشهای هر آدام اين افراد يافت
شرط اصلی پيش گرفتن اين روش گفتار آه ظاهرًا از ديد گروه مزبور تحقق يافته است گوش شنوا داشتن حكومت 

ن اين گرايش در نظامهای دمكراتيك است آه به باالترين درجه ميرسد و به عبارت دقيقتر اي. است و تمايلش به گفتگو
از اين ديدگاه ارزيابی واآنش . تمايل به تناسب دور شدن حكومت از اصل وآالت مردم در تمشيت امور آاهش پيدا ميكند

اولی تحليل نظری با توجه به ميزان تمرآز . حكومت اسالمی نسبت به شنيدن سخن مغاير يا مخالف از دو راه ممكن است
 شاخص سخنان مجاز است و شيوٌه اعمال قدرت در جامعه، به عبارت قدرت در اين نظام، اهميت گفتار ايدئولوژيك آه

خالصه با توجه به ساختار و آارآرد نظام حكومت مذهبی؛ آمتر نظامی را ميتوان در طول تاريخ يافت آه اين اندازه 
. سالميـ بكوشدنه غير ا نسبت به انحراف از گفتار حكومتی حساس باشد و اين همه در راه مهار آردن سخنان غير مجاز ـ

. راه دوم عملی و تجربی است و در دسترس هر آسی است آه از دور يا نزديك با اين حكومت سر و آاری داشته يا دارد
اين از . از بابت تجربی هم شيوٌه رفتار حكومت با صاحبان انديشه و گفتار غير مجاز تا به حال بر همه روشن شده است

 از آن نوبت به انگيزه ها و مقصودها ميرسد آه بايد از هم جدايشان آرد تا معنای شرط اصلی آار آه ناموجود است، پس
انگيزه ها رشته عواملی است آه فرد را به سوی آاری سوق ميدهد و مقصودها آن . هر آدام آنها بهتر روشن شود

 .چيزهايی آه وی برای دستيابی بدانها دست به آاری ميزند
انگيزٌه اول همفكری آلی با گروه مذهبيان است آه ممكن است آسی را به . استانگيزه های اصلی اين آار دو ت

بسياری از افراد مؤمن آه از بابت اعتقاد به اسالم خود را با روحانيان . سوی استفاده از گفتار يا انديشٌه آنان سوق دهد
آن هم نه فقط وقتی آه مخاطبشان روحانی نزديك ميبينند به طبيعی ترين شكل از عبارات و براهين مذهبی استفاده ميكنند، 

بنابراين هر چند مساعيشان در مناظره يا مجادله با اعضای حكومت فعلی بی سرانجام به . است بلكه تقريبًا در همٌه موارد
 .نندنظر ميايد نميتوان به اين دليل محكومشان آرد زيرا جهان را اينطور ميبينند و ظاهرًا شيوٌه سخن گفتنی جز اين نميدا

ها آه به مرور زمان انجام  انگيزٌه دوم ترس است آه با در نظر گرفتن شيوٌه رفتار حكومت فعلی و رفع شبهه
و در عين حال نبايد از ترس آن جهانی آه حكومت اسالمی به اعال . گرفته است نبايد چندان غيرطبيعی يا نادرش شمرد

بر اين ترس دوم نيز چندان آسانتر از اولی نيست زيرا مقابله با غلبه آردن . درجه از آن بهره برداری ميكند غافل شد
حكومتی آه صفت اسالمی را يدك ميكشد و مدعی پشتيبانی الهی است حتی برای بسياری آسان آه خود را از بابت 

دادگری سايٌه عقوبت الهی برای بسياری هراسناك است حتی اگر ضامن بي. مذهبی القيد نشان ميدهند، هميشه آسان نيست
در . تا به حال حكومت اسالمی در استفاده از اين دو نوع ترس بسيار موفق بوده است. های حكومت مذهبی قلمداد شود

جريان انقالب بسياری از مردم ايران به اتكای شجاعت آن جهانی بر ترس اين جهانی خويش غلبه آردند، حال مقابلٌه 
آاری آه هر چند از . جهانی است آه بتواند بر هر دو نوع ترس غلبه آندمستقيم با حكومت اسالمی مستلزم شجاعتی اين 

آنچه آه محرز است اين است آه مخالفت يا انتقاد اگر پايه اش بر ترس باشد پيش . اولی سخت تر است ناممكن نيست
 .باخته است

 .زبان مذهبی استپس از انگيزه ها بايد به مقصودهايی پرداخت آه معموًال مد نظر استفاده آنندگان از 
اما بايد . رايجترين مقصود سعی در اثبات حسن نيت به حريف است و خودی جلوه دادن خويش به قصد جلب اعتماد

دانست آه اثبات حسن نيت به اين حكومت فقط به يك وسيله ممكن است و آن پذيرفتن بی چون و چرای اساس حكومت و 
 دومترادف سوء نيت است و سبكترين مجازات سوء نيت بی اعتنايی؛ هر تبعيت از احكام آن است، سر بر تافتن از اين

خودی جلوه دادن خويش در برابر اعضای . چند مجازات به اين سبكی را آمتر ميتوان در جمهوری اسالمی سراغ آرد
برهان اسالمی ممكن طبقٌه حاآم جديد ايران نيز فقط با اثبات ايمان و شرح فداآاری انقالبی و استفادٌه موضعی از زبان و 
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چون اصل بر مؤمن بودن و انقالبی بودن همه است و وقتی صفتی شرط همگانی شد حايز بودنش جايزه به . نميشود
مهمتر از آن، گروه حاآمی آه از دل انقالبی خشن و توده گير و به قيمت حذف همٌه رقبا بيرون آمده باشگاه . همراه ندارد

اين گروه مثل ديگر گروههای مشابهش در طول تاريخ به دليل سابقٌه . حتی عضوش شدورزشی نيست آه بتوان به اين را
. تاريخی خاص، تحت تأثير منافع و اعتقادات معين و با نشانه های مشخص از ديگر گروههای اجتماعی متمايز شده است

 مقصود اين نيست آه اعضای .راه يافتن در آن تابع شرايط خاصی است آه به لعاب نازك يا ضخيم اسالمی ختم نميشود
گروه مزبور هر آس را بخواهد به نوعی به آنها ابراز نزديكی آند پس ميزنند ولی به تناسب جدی شدن خواستهای وی 
از او نشانه های نزديكی بيشتری ميطلبند و تازه اگر هم وی را آامًال خودی به حساب بياورند هيچ موجبی ندارد آه به 

ی و همدلی نشان بدهند، شاهد اين امر رقابت ها و تسويه حساب های مداومی است آه از ابتدای اين دليل با وی همراه
 .انقالب بين برآشيدگانش جريان دارد

. سودای چيره شدن بر حريف به آمك استداللهای خود وی نيز مقصودی است رايج و خيالی است خام ـ به دو دليل
ان است اعتبار مذهبی نيز الزم ميايد ولی اين اعتبار فقط به دانشی آه ممكن اول اينكه هر جا پای استدالل مذهبی در مي

است نزد هر آس باشد ختم نميگردد و جنبه های برونی و صوری نيز دارد آه يكی قرار گرفتن در زی روحانيان است، 
 و آن اجازه نامٌه اجتهاد با تن آردن لباس خاص اين گروه و ديگری داشتن مدرآی است آه مراتب دانش فرد را اثبات آند

اگر آسی از اين دو نشانه و به خصوص دومی بی بهره باشد اصًال و ابدًا در موقعيتی نيست آه بخواهد از . است
حل و عقد امور مذهبی و صدور . استداللهای مذهبی استفادٌه جدی بكند آن هم در برابر حافظان سنتی و رسمی مذهب

. حقوقی يا هر تخصص ديگر تابع شرايط معينی است آه نميتوان نديده گرفتاحكام مذهبی مثل هر نوع قضاوت 
همانطور آه نميتوان اعتبار قوانين جزا را پذيرفت و دلبخواه به جای قاضی نشست و حكم صادر آرد، نميتوان اعتبار 

 عقايد و تبادل آنها را در جايی آه دولت غير مذهبی بر سر آار است و آزادی. فقه را پذيرفت و به جای فقيه فتوا داد
ولی در . تضمين ميكند بحث دربارٌه مذهب آزاد است ولی صدور حكم مذهبی از طرف اشخاص بی صالحيت مايٌه خنده

آشوری آه مذهب هم توجيه آنندٌه حقانيت حكومت است و هم دستورالعمل آردار آن و ضامن تمام اين سازمان هم خود 
 حساسترين مطلب است و نه تنها آزاد نيست جدًا هم منع شده، صادر آردن حكم روحانيان هستند، بحث دربارٌه مذهب

مذهبی نيز از سوی آسانی آه از طرف دستگاه حكومتی مجاز شناخته نشده اند حتمًا واآنشی تند تر از خنده در پی 
 .مياورد

سی را تشكيل ميدهد و به تبع دوم اينكه حتی در آزادترين جوامع بشری اختالفات منطقی فقط بخشی از اختالفات سيا
در آنار منطق بايد به منافع و احساسات هم توجه داشت . منطق و استدالل فقط قادر به حل بخشی از اين اختالفات است

آه مهار آردن هر آدام در حكم گذشتن از هفت خان رستم است، حتی در شرايط عادی تا چه رسد در نظامی آه از پست 
يرد و رذيالنه ترين منافع سردمدارانش را تأمين ميسازد و ايدئولوژی مذهبيش را برای پوشاندن ترين احساسها نيرو ميگ

يك چنين نظام سياسی را دانشگاه . اين نكبت و راضی نگهداشتن پيروان نادان و ارعاب ديگر مردم به آار گرفته است
نشانٌه اختالل مشاعر نباشد عالمت خوش فرض آردن و زبان زعمای آن را به قصد مجاب آردنشان به آار گرفتن اگر 

 .خيالی است
ـ محاسنی دارد آه ميتوان در  اند از ديد آسانی آه ندای اين آار را سر داده در جمع به آار گرفتن زبان اسالمی ـ

دو گروه خالصه شان آرد، يكی تسهيل آار و آارآيی گفتار و ديگری محفوظ داشتن اسالم از آرده های حافظان 
در مورد حسن اول گفتنی باقی نمانده، ميماند حسن دوم آه هر چند ممكن است از نظر ذهنی برخی را اقناع آند . رسميش

 .اصوًال اعتباری بيش از اولی ندارد
انتخاب چارچوب مذهبی برای پيدا آردن راه حل برقراری عدالت و تعيين حدود تقدس همٌه آن اشكاالتی را در پی 

از اين ديد طبعًا مشكل رشدی راه حل . ش آتاب حاضر به برشمردنشان اختصاص داشته استدارد آه تا اينجا چند بخ
راه حل مذهبی از اساس برای . باقی خواهد ماند اساسی ندارد زيرا به هر حال مسئلٌه آفر و اعتبار آن به صورت اتهام

عرضه شده باشد » تهدان مجازمج«حل مشكالت ما ناآارساز است، راه حلهای مذهبی جنبی، به خصوص اگر از طرف 
 .فقط بی مايگی چاره گران را بر بيهودگی چاره ميافزايد
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 چارٌه اسالمی حكومتی : فصل دوم

 
اول اينكه محتوای چارٌه اسالمی حكومتی چيست، ديگر اينكه عرضه . در اين بخش بايد به ترتيب به سه سؤال پاسخ داد

طبعًا دو پاسخ اول بسيار آوتاه . آنندگان چارٌه مزبور چه آسانی هستند و آخر اينكه چرا اين افراد آن چاره را عرضه ميكنند
 .د بود و بيشترين حجم اين بخش به پاسخ سوم اختصاص خواهد يافت آه از دوتای ديگر مهمتر استخواه

چارٌه اسالمی حكومتی اگر بتوان آن را جدًا چاره خواند، همان است آه خمينی عرضه آرده است و قدری باالتر از آن 
طبعًا اين عمل تأمين آنندٌه .  است در جهان خاآیقتل رشدی تحت عنوان مجازات آافر آه آفارٌه آرام ساختن تقدس: سخن رفت

 .منافع مهمتری هم هست آه ربط چندانی به تقدس ندارد و به آنها نيز در جای خود اشاره شده است
عرضه آنندگان اين چاره وراث خمينی يا به عبارت ديگر طبقٌه حاآم . پاسخ سؤال دوم نيز به همين اندازه روشن است

مندان شاخص اين طبقه هستند آه بر مجازات آفرگو پا ميفشارند، تمام وسايل ممكن را در اين راه بسيج امروز ايران و قدرت
 .آرده اند و از مزايای شكست نخوردن در اين مبارزه برخوردارند

 به اول. چرا اين گروه آن چاره را عرضه ميكند؟ پاسخ اين سؤال به دو دليل حائز بيشترين اهميت است: و اما سؤال سوم
باعث شده است تا بسياری به خطا تصور آنند مرگ صادر آنندٌه فتوا به خودی خود  1989اين خاطر آه مرگ خمينی در سال 

موجب الغای آن يا ختم آوششهای جمهوری اسالمی در اجرای آن و يا هر نوع تغيير موضع اساسی حكومت در بارٌه آن خواهد 
ری اسالمی در ماجرای رشدی موضعگيری طرف اصلی مهاجم است و به همين ديگر به اين دليل آه موضعگيری جمهو. شد

جهت اهميتش با موضع هيچكدام ديگر از دشمنان رشدی قابل مقايسه نيست، اهميت آن را فقط ميتوان با موضع مدافعان اصلی 
می منوط است به روشن است آه نشان دادن واآنش درست نسبت به رفتار جمهوری اسال. رشدی و خود وی مقايسه آرد

 .ارزيابی درست آن
طبيعی است آه نميتوان اين امر را . بسياری تغيير موضع حكام امروزی ايران را در ماجرای رشدی ناممكن ميپندارند

مطلقًا و به معنای دقيق آلمه ناممكن شمرد، فقط ميتوان آن را بسيار بسيار مشكل به حساب آورد و عوامل تثبيت آن را آه همه 
 .عی ميراث خمينی است يكايك برشمرد و مشكالت خنثی ساختن آنها را بررسی آردبه نو

اولين عامل تثبيت موضع، بينش مذهبی حكام فعلی ايران است آه اساسًا تفاوت چندانی با بينش مذهبی خود خمينی ندارد، 
اگردی خمينی تظاهر ميكنند و به هر به خصوص آه بسياری از آنها اصًال در محضر خمينی تلمذ آرده اند يا محض تفاخر به ش

بينش مذهبی پست و ابتدايی خمينی آه به هيچوجه نميتواند مالك سنجش تفكر مذهبی در . حال خود را مريد وی معرفی ميكنند
فكر جدا . بين متفكران مسلمان باشد، اما مشتی است از خروار نظريه پردازی فقهی، در بين بسياری از روحانيان رواج دارد

مردن طبيعت از ماوراء طبيعت در اين دوران و پس از اين همه پيشرفت بينش عقالنی و آاميابی خرد در شناختن مسائل نش
گوناگون، نابه جا و نادرست است اما نبايد پيشرفت بينش عقالنی را مترادف از رواج افتادن اين قبيل بينشهای مذهبی ابتدايی 

به هر حال بينش مذهبی، همانطور آه در صدور فتوا عامل اصلی نبود در تثبيت . آرددانست و از وجود اين قبيل افراد تعجب 
 .آن نيز عامل اصلی به حساب نميايد

اين ايدئولوژی آه تحت . اش از بينش مذهبی سنگينتر است دومين عامل ايدئولوژی رسمی جمهوری اسالمی است آه وزنه
شخصی با مذهب ندارد و مبتنی بر همان بينش مذهبی است آه ذآرش عرضه ميشود اصوًال مرز م» اسالم ناب محمدی«نام 
مضمون اصلی اين ايدئولوژی اسالم پراآنی است، تجدد ستيزی مهمترين شاخص اين اسالم پراآنی است آه در داخل و . رفت

دليل آه مغرب خارج انجام شده و همانطور آه انتظار ميرود در خارج بيشتر صورت غرب ستيزی پيدا آرده است؛ به اين 
زمين بستر تجدد است، به دليل قدرت نمايی و مبارز طلبی در صحنٌه بين المللی خاصه در جهان اسالم و باالخص در 

از اينكه مروجان و پيروان اين ايدئولوژی در مورد قضيٌه . خاورميانه، و به بهانٌه تسويٌه خرده حسابهای آهنه و نو تاريخی
جنبٌه مذهبی اين ايدئولوژی اصوًال درگيری بر . شن و افراطی گرفته اند نمی بايست تعجب آردرشدی موضعی تا اين اندازه خ

سر آتاب رشدی يا نوشته های شبيه به آن را ممكن ساخته است و گاه ايجاب ميكند زيرا رشدی در اين آتاب آه نمونٌه بارز 
به عالوه آتاب .  شناختی به تاريخ صدر اسالم پرداخته استتجدد ادبی است به جای استفاده از مقوالت مذهبی با مقوالت زيبايی

رشدی در مغرب زمين نوشته شده و انتشار يافته و فرصت بسيار مناسبی فراهم آورده تا آنهايی آه مايلند بر تجددستيزی خويش 
د و قضيٌه رشدی را در نظر نام غرب ستيزی بنهند آن را مستمسك جنجال آنند و باز پای مقابلٌه اسالم و آفر را به ميان بكشن

مشت  « با استفاده از فرصتو» باتوطئٌه غرب مقابله آنند«افراد جاهل و متعصب نماد اسالم پراآنی سازند تا به خيال خود 
 .»محكمی هم بر دهان امپرياليزم جهانخوار بكوبند

اين . ت و از باقی مهمتر استسومين عامل تثبيت، استراتژی خمينی است آه برای جمهوری اسالمی به ارث مانده اس
استراتژی از زمان مرگ خمينی تغيير چندانی نكرده است، هدف غايی همان برقراری حكومت عدل الهی است بر روی زمين و 

وسيلٌه جديدی هم به . حكام جمهوری اسالمی هنوز در مرحلٌه ميانی آن آه به زير نگين آوردن جهان اسالم است در جا ميزنند
آه عبارت بود از سخن و ايدئولوژی، استفادٌه ابزاری از تقدس و سازماندهی افراطيان حزب الهی در سراسر جهان، وسايل قديم 

روشها نيز آماآان عبارت است از تبليغات، رقابت با نهادهای دولتی، ترتيب اغتشاشهای توده ای، بسيج توده . اضافه نشده است
ًال از معنای قضيٌه رشدی و اهميت آن آه فقط در چارچوب اين استراتژی ميتوان در فصل قبل مفص. ای و تقديس داو هر مبارزه

80  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

بدانها پی برد سخن رفت، بنابراين ديگر موردی برای تأآيد بر اهميت جنجال آيات شيطانی در استراتژی جمهوری اسالمی 
 .نيست

هبی رايج در بين طبقٌه حاآم ايران و نيز عوامل تثبيت فتوا آه تا اينجا از نظر گذرانده شد عبارت است از نوع بينش مذ
: خنثی شدن اين عوامل آًال از سه طريق ممكن است آه به ترتيب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ايدئولوژی و استراتژی آنها

بل توجهی اما اين سه روش هرآدام به نوبٌه خويش دچار مشكالت قا. آنار گذاشتن آامل آنها، تعويض آنها و باالخره تغيير آنها
است آه بايد به جنبه های ذهنی و عينی و نيز فردی و جمعی آنها توجه داشت؛ به خصوص به اين دليل آه اعتقادات، افكار و 

صورت جمعی پيدا آرد بايد ... برنامٌه عمل هر فرد از بابت تأثيرگذاری بر آنشهای وی عاملی است ذهنی، اما وقتی اعتقادات و
اعضای گروه حاآم فعلی . گروه اعتقادی و نيز افراد خارج گروه، محدوديتی عينی به حساب آوردآن را در آنشهای اعضای 

ايران درگير نوعی نظام وابستگی متقابل هستند آه به دليل ساختار معينش بر رفتار همٌه آنها تأثير ميگذارد و اگر رفتار خاصی 
ميدهد؛ به عالوه اين گروه حاآم نسبت به ديگر گروههای اجتماعی را به آنان تحميل نكند الاقل به سوی رفتار معينی سوقشان 

ايران و نيز در صحنٌه روابط بين المللی در موقعيت خاصی قرار دارد و اين موقعيت به اعضای گروه مزبور مجال نميدهد تا 
ی نه نتيجٌه برنامه ريزی گروه اين محدوديتهای درون گروهی و برون. بتوانند در عين حفظ قدرت هر رفتاری را پيشه سازند

فردی يا جمعی است و نه زادٌه توطئٌه فرد يا افراد معين بل برآيندی است آلی آه از اختالط آنشهای فردی و جمعی در داخل و 
خارج طبقٌه حاآم ايران پديد آمده است و به احتمال قوی منطبق با خواستهای هيچكدام از اعضای گروهی آه امروز بر 

محدوديتهای اخير جامع ترين و . ان حكم ميراند نيست اما همٌه آنها را در چارچوب خويش اسير ساخته استسرنوشت ايراني
قاطع ترين محدوديتهايی است آه زعمای حكومت اسالمی با آن روبرو هستند، جامع به اين دليل آه بر تمام آنشهای مذهبيـ 

چكدام آنها قدرت آنار زدنش را نداشته اند و به احتمال قوی در آينده سياسی آنها محيط است و قاطع از آن جهت آه تا به حال هي
 .نيز نخواهند داشت

اگر بخواهيم موانع تغيير موضع حكام جمهوری اسالمی را با نظم از نظر بگذرانيم و همانطور آه بين اهداف ترتيبی 
متحدالمرآزی در نظر بياوريم آه هر بازيگر را در برقرار ساختيم موانع را نيز مرتب سازيم بايد آنها را به صورت دايره های 

در اين صورت ميتوان موانع آنی، ميانی و نهايی را از هم تفكيك آرد و حلقٌه اول را به موانع فردی . خويش احاطه آرده است
 اولی دارد دو حلقٌه آخر اهميتی بيش از. اختصاص داد، دومی را به موانع درون گروهی و سومی را به موانع برون گروهی

زيرا آنچه آه مهم است تغيير موضع جميع حكام جمهوری اسالمی است و تغيير موضع های فردی فقط در صورتی معنا پيدا 
 .ميكند آه به جمع تسری بيابد و در بين اآثريت قابل توجهی از اعضای گروه رواج پيدا آند

  
  
 

 بينش مذهبی
 

ميت را به آوتاهی طرح آرد و آنار گذاشت تا نوبت به سؤاالت اصلی و در ابتدای اين بخش بايد دو فرض بعيد و آم اه
اين دو فرض مربوط به آنار گذاشتن بينش مذهبی و تعويض بينش مذهبی از طرف حكام جمهوری . جستجوی پاسخ آنها برسد

 به تقدس نزد همه و در ميزان توجه. تحقق اين هر دو فرض هر قدر هم بعيد باشد در حد فردی آامًال ممكن است. اسالمی است
طول زندگانی همه آس ثابت و اليتغير نيست و هر چند بايد ريشٌه توجه به آن را از جمله امور عاطفی و خردناپذير به حساب 
آورد آه ثابت ماندن يا تغيير آردنشان ارتباط چندانی با استدالل ندارد، امكان از بين رفتن آن به هيچوجه منتفی نيست، مورد 

تعويض بينش مذهبی نيز همينطور، البته آسانی . مؤمنی آه به ناگاه مذهب و ايمان را آنار ميگذارند خيلی نادر نيستاشخاص 
آه دست به چنين آاری ميزنند يا بايد تحت فشار قرار بگيرند تا به زور مذهب عوض آنند و يا در بينش مذهبی تازه ای آه 

خويش بيابند، ولی به هر حال شمار آسانی آه مذهب خويش را عوض ميكنند برميگزينند پاسخ بهتری به احتياجات معنوی 
 .انقدر آم نيست آه به حساب نيايد

بنابراين ميتوان فرض آرد آه يك يا چند نفر از حكام جمهوری اسالمی از دين برگردند يا مذهب خويش را عوض آنند، 
نيست، آنچه بيجاست تسری دادن اين فرضهاست به تمامی اين اين فرضها هر قدر هم بعيد و حتی مسخره جلوه آند غير ممكن 

گروه زيرا اين هر دو آار در حكم خودآشی معنوی آنهاست و انحاللشان به عنوان گروه اجتماعی و در حال حاضر نه تنها هيچ 
ئلٌه آنار گذاشتن و تعويض حال آه مس. العاده ای حكم نميكند دليل بلكه حتی هيچ قرينه ای بر امكان واقع شدن چنين اتفاق خارق

 :از اينجا دو سؤال اساسی ميتوان مطرح آرد. بينش مذهبی آنار رفت ميماند امكان ايجاد تغيير در آن
ـ چرا حكام جمهوری اسالمی بينش مذهبی خويش را نمی پااليند و با آنار گذاشتن بخشهای ابتدايی آن تغييرش نمی دهند تا 

تٌه اصيل مذهبيش آه مطلوب هر فرد معتقدی است، در آنار آن جايی مناسب و در خور برای بتوانند در عين محفوظ داشتن هس
 بينش عقالنی باز آنند و در نتيجه بتوانند موضع خويش را در قضيٌه رشدی عوض آنند؟

 چرا با ـ آيا گروه اخير برای تغيير موضع در قضيٌه رشدی ملزم به ايجاد تغيير در بينش مذهبی خويش است و اگر نيست
 حفظ بينش فعلی موضع خويش را تغيير نميدهد؟
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بيشترين قسمت بخش حاضر به پاسخ سؤال اول اختصاص خواهد يافت زيرا اين پاسخ به نوعی تعيين آنندٌه پاسخ سؤال 
دوم نيز هست و از آن مهمتر طرح آلی موانع درون گروهی و برون گروهی آه مكانيسم آنها در مورد بينش مذهبی، 

 .لوژی و استراتژی اساسًا يكی است، در آن روشن ميشودايدئو
 

 تغيير موضع با تغيير بينش مذهبی
 

شايد برخی از خوانندگان آتاب به يافتن پاسخ مثبت برای سؤال اول خوشبين باشند به خصوص آه ميتوان اساسًا به مؤثر 
ار زدن اعتقادات مذهبی؛ چرا آه پااليش نه تنها اساس افتادن استدالل در پااليش تقدس اميدوارتر بود تا به آاميابی آن در آن

اما نميبايست در اين مورد جانب احتياط را فروگذاشت و . تقدس را به مخاطره نمی افكند بلكه شائبه های آن را نيز ميزدايد
رش دستاوردهای آن و شيفتٌه قدرقدرتی عقل و منطق شد زيرا همانطور آه باالتر اشاره شد پيشرفت بينش عقالنی به معنای گست

هر چه مدون تر شدن اين دستاوردهاست نه مترادف عقب نشينی آامل و احيانًا نابودی بينشهای ابتدايی مذهبی آه حول جامع 
حتی . بودن و قادر بودن تقدس شكل گرفته است؛ اگر چنين ميبود تا به حال تخم تمام اعتقادات سست از جهان برچيده شده بود

.  علمی به اين راحتی جای خود را به نظريه های جديد و معتبرتر نميدهد ديگر چه رسد به اعتقادات مذهبینظريه های آهنٌه
خالصه اينكه نائل شدن به درك اعتبار بينش عقالنی و بهره مند شدن از ثمرات چنين درآی مستلزم گردآمدن شرايط مناسب 

 .است و در دسترس بودن بينش عقالنی فقط يكی از شرايط
ادگی ذهنی هر آس برای پذيرفتن بينش عقالنی با ديگران تفاوتهايی دارد ولی در مورد طبقٌه حاآم جمهوری اسالمی نه آم

ميتوان به آند و آاو سوابق ذهنی همٌه آنها پرداخت و نه اصًال چنين تاريخ نگاری روانشناسانه ای با نوشتٌه حاضر مناسبتی 
تعصب به طور . در برابر تغيير عقايدشان يا به عبارت ديگر رواج تعصب در بين آنهاآنچه آه مهم است مقاومت آنهاست . دارد

در اينجا بايد اول به . به آار گرفته ميشود.... عام مقوله ای است انتزاعی آه در فلسفه و جامعه شناسی و تاريخ و روانشناسی و
 و محفوظ نگهداشتن آنها از هر گونه تغيير و به خصوص تعصب در حكم پابندی به عقايد معين است. جنبٌه روانی آن اشاره آرد

از ديد روانی بايد دليل تعصب را در بهای عاطفی تغيير . انتقاد عقالنی، ميزان اين مقاومت شاخص ميزان تعصب هر فرد است
 .عقيده جست، بهايی آه به نظر فرد متعصب زياده از حد سنگين ميايد

ای مشخص تاريخی، نظير مثال مورد بحث آه مربوط است به گرايشهای ذهنی حكام بايد به ياد داشت آه در مورد مثاله
به طور عام نيست بلكه صحبت » عقل«و » ايمان«جمهوری اسالمی، بر خالف بحثهای آلی و انتزاعی صحبت از رودررويی 

در . محتوای آنها نيز معين استاز ايمانی است آه شكل و محتوای معين تاريخی دارد و برخورد آن با استداللهايی آه شكل و 
» دين طبيعی«اين شرايط بحث از ايمان به طور انتزاعی و تقدسی آه از شوائبش پاك شده باشد نزد همٌه مؤمنان مسموع نيست؛ 

آنها بری باشد اختراع فالسفٌه قرن » خرافی«آه قرار است مبانی جميع مذاهب را در خود جمع آند و از زوايد و حواشی 
از ديد مؤمنان متعصب ايجاد تغيير در بينش مذهبيشان ،چه اين تغييرات اساس منطقی داشته باشد و . ت نه پيامبرانهجدهم اس

نفس پذيرفتن بحث در بارٌه ايمان به طور عام و به خصوص . چه نه، مترادف بی ايمانی يا الاقل رفتن به سوی بی ايمانی است
بی تعصبی در بارٌه مذهب است و تصور اينكه چنين سخنانی در همه جا و نزد هر قبول لزوم پااليش تقدس مهمترين نشانه های 

روشن است آه حكام . مؤمن مؤثر خواهد افتاد در حكم سهل انگاری است و بی اعتنايی به رواج تعصب در بين افراد انسان
ساب ميايند اما نميتوان ثبات نسبی بينش جمهوری اسالمی به دليل رفتار و انتخابهايشان به تناسب باقی مردم ايران متعصب به ح

زيرا بايد پذيرفت آه ميزان تعصب در بين اعضای هيچ . مذهبی آنها را فقط حمل بر خصايص روانی آنها از جمله تعصب آرد
 مثًال تغيير عقيدٌه فردی. گروه اعتقادی يكسان نيست و حكام رنگ و وارنگ جمهوری اسالمی نيز از اين امر مستثنی نيستند

يكی از اين حكام در باب مذهب غير ممكن نيست، حتی ميتوان تصور آرد آه برخی از وراث خمينی دقيقًا پيرو بينش مذهبی 
البته برای جدی گرفتن چنين فرضی بايد صبر آرد تا اين موجودات . خود وی نباشند و از تقدس تصوير پالوده تری داشته باشند

وز بدهند آه تا به حال نداده اند، ولی به فرض هم آه چنين اتفاق غير مترقبه ای بيافتد نادرالوجود نشانٌه حياتی از خويش بر
افكار متفاوت يكی دو نفر از وراث خمينی به هيچوجه برای تغيير موضع جمهوری اسالمی در ماجرای رشدی آافی نخواهد 

 مذهبی رايج بين حكام رژيم است، مستلزم بود، زيرا سست شدن اولين عامل پافشاری در اعتبار فتوای قتل رشدی،آه بينش
شيوع و عيان شدن و رسميت يافتن بينش مذهبی پالوده ای است در بين سردمداران حكومت اسالمی؛ از اينجاست آه پای وجه 

 .جمعی و عينی مشكل و نيز وجه اجتماعی تعصب پيش ميايد
ميكند آه با حاصل جمع مشكالت فردی قابل مقايسه جمعی شدن هر عقيده مشكالت خاص و جديدی در راه تغيير آن ايجاد 

عمًال تغيير عقيدٌه هر فرد پس از آشنايی با عقيدٌه جديد تحت تأثير عوامل مختلفی انجام ميگيرد يا نميگيرد، اما رواج . نيست
ی درون گروهی و عقيدٌه جديد در بين اعضای هر گروه اعتقادی عالوه برگذشتن از موانع فردی مستلزم گذشتن از موانع جمع

زيرا بايد توجه داشت آه پذيرفتن عقيدٌه جديد از طرف اعضای يك گروه معين نه مثل آفتابسوختگی انجام .برون گروهی است
ميشود تا هر آس پس از مدتی قرار گرفتن در معرض عقيده قدری ديرتر يا زودتر از بقيه قبولش آند، و نه مثل رواج 

از .  از يكی بگيرد و تحويل يك يا چند نفر ديگر بدهد تا پس از مدتی همه آن را قبول آنندسرماخوردگی آه هر آس عقيده را
پيدايش هر عقيدٌه جديد تا قبول عام راه دازی است و معموًال عقيدٌه جديد از طرف فرد و احيانًا گروه محدودی آه اعضايش 

م های روابط اجتماعی از طرف بقيه پذيرفته ميشود يا طرد پذيراتر از ديگران هستند قبول ميگردد و بعد از گذشتن از چم و خ
به عالوه بايد توجه داشت آه رواج عقيدٌه جديد در جمع قبل از هر چيز مستلزم ابراز آن است و موانع ابراز عقيده در . ميگردد
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ن را بسيار بسيار آند خواهد حقيقت همه موانع ريشه دواندن آن در بين جمع است، موانعی آه اگر اين آار را غير ممكن نكند آ
 .ساخت

بايد دو مانع جمعی درون گروهی و برون گروهی تصفيٌه بينش مذهبی حكام جمهوری اسالمی را آه مستقيمًا به تعيين 
 .درست دينی مربوط ميشود جداگانه از نظر گذراند

 
 موانع درون گروهی

  
 تمايالت خود روحانيان منحصر به روحانيان نيست و به طبقٌه حاآم امروز ايران بر خالف طرح اوليٌه خمينی و احتماًال

دليل سير وقايع قبل و بعد از قدرتگيری خمينی و نيز به دليل ضعف ها و آمبودهای مادی و معنوی گروه روحانيان شيعه از يك 
اد بسياری را آه نه طرف و شكل و سازماندهی جامعه ای آه قرار بوده است تا تحت حكم آنها اسالمی شود از طرف ديگر، افر

اما آنجا آه صحبت از بينش مذهبی در . سابقٌه تحصيالت مذهبی دارند و نه ملبس به لباس آخوندی هستند در خود جای داده است
 .ميان است در درجٌه اول بايد به نظر روحانيان توجه آرد

بستگی هماول : ها بايد به دو نكته توجه داشتدر ابتدای بحث در بارٌه تغيير و تحول بينشهای مذهبی و به تبع نوآوری در آن
 .و بدعت، دوم تحول محتوای درست دينی در طول زمان] orthodoxie [درست دينی

. درست دينی و بدعت دو روی يك سكه است زيرا تعيين محتوای يكی از آنها بدون تعيين محتوای ديگری ممكن نيست
ها شكل ميگيرد، به عبارت ديگر تعيين و تحديد بدعت ثمر   رد بدعتآنچه اصل است تعيين درست دينی است آه هربار با

 .مستقيم فرآيند تعيين و تحديد درست دينی است
هيچ بينش مذهبی از تغيير مصون نيست و محتوای درست دينی در طول زمان دگرگون ميشود اما الزامًا هيچكدام اين 

طبعًا اؤليای مذاهب، چه آنهايی آه در .  با شكل اوليٌه مذهب نيستتعاريف گوناگونی آه از درست دينی ارائه ميگردد مطابق
تعيين درست دينی دست باال را دارند و چه آنهايی آه پندار و گفتار و آردارشان مهر بدعت خورده است هيچكدام تمايلی به 

 از ديگاه آنان بايد در صدر پذيرش اين سخن ندارند، زيرا اين هر دو گروه مدعی حفظ يا احيای اصالت مذهبند، اصالتی آه
صدر مذهب دورٌه حيات بنيانگذار و پايه ريزی بينش مذهبی است، پيام بنيانگذار معيار اصلی تشخيص اصالت . مذهب يافت

است و اليتغير بودن احكام مذهبی هم نشانه و هم الزمٌه اعتبار قدسی آنها، بنابراين طبيعی است آه عرضه آنندگان برداشتهای 
 .مه برداشت خود را آامًال مطابق صورت اوليٌه مذهب بشمارند و در قبوالندن سخن خويش به ديگران پافشاری آنندمختلف ه

با در نظر گرفتن اين دو نكته بايد توجه را معطوف به مكانيسمهايی آرد آه در هر زمان محتوای درست دينی را معين 
 .ت عنوان بدعت طرد ميكندميكند، برخی نوآوريها را ميپذيرد و برخی ديگر را تح

جامعه شناس نامدار آلمانی را در مورد طبقه بندی انواع سازماندهی ] Ernst Troeltsch [اگر تقسيمبندی ارنست ترولتش
های مذهبی مالك قرار دهيم و عرفان را آه اساسًا صورت فردی دارد آنار بگذاريم، ميتوان سازماندهی های مذهبی را با قرار 

 .ين دو قطب بررسی آرددادنشان در ب
قطب اول پراآندگی آامل سازمان است بدين صورت آه هر آس در خود استعداد و انگيزٌه اين آار را يافت پيام بنيانگذار 
بينش مذهبی را به سويی ميبرد و مكتبی برای تفسير و ترويج آن برپا ميكند و پيروانی در اطراف خويش گرد مياورد آه مايلند 

 در اين وضعيت آه بايد به تبع. فسير و به ارشاد وی و جانشينانش راه رستگاری و شيوٌه درست زندگانی را بيابندبا قبول اين ت
و اعتبار و  ای خواندش تعيين درست دينی عمًال غير ممكن است زيرا در نبود مرآزی آه متبوع همگان ترولتش وضعيت فرقه

ام از فرقه ها را بر ديگری رجحان داد، ولی اين را هم بايد اضافه آرد آه نفوذ حكمش بر همه عيان باشد، نميتوان حكم هيچكد
در اين وضعيت تعيين درست دينی و دعوای با بددينان الزامًا مهمترين آار محسوب نيست زيرا هماهنگی و يگانگی فرق 

 اين شيوٌه سازماندهی نوآوری هم روشن است آه در. مختلف از ورای بستگی آنها به پيام بنيانگذار بينش مذهبی هويدا ميگردد
شيوٌه سازماندهی بودائيان را . آامًال مجاز است و هم از قوٌه به فعل آوردن آن و عرضه اش به ديگران به سرعت انجام پذير

 .ميتوان مثال بارز اين روش دانست،سلسله های عرفانی هم مثال آشنايی از اين مقوله است
هی است در سلسله مراتبی هرمی آه رأس آن در تعيين بايد و نبايد مذهبی و روشن قطب دوم بستگی و استحكام سازماند

در اين حالت مسئلٌه درست دينی هم معنا دارد و هم بسيار مهم است و تعيين آن نيز با رأس . آردن تكليف پيروان حكم قاطع دارد
شكيالت مادر چه به قصد ايجاد تشكيالت مشابه در اين وضعيت نوآوری به دوشكل ممكن است، يكی با جدا شدن از ت. هرم است

. و چه به قصد ايجاد فرقه و ديگر با قبول افتادن نوآوری در محضر رهبران سازمان آه وظيفٌه هدايت مؤمنان را بر عهده دارند
د نوآوری با دينی و قبول يا ر از آنجا آه حكم اين رهبری اصوًال قاطع و روشن و الزم االجراست در هر دوران تكليف درست

تنها مثال تاريخی اين وضعيت آليسای آاتوليك است آه عمری چندين قرنه دارد و . ابهام آم و گاه با سرعت نسبی روشن ميشود
 .سازمانی برگرفته از الگوی آشورداری امپراطوری روم

  
 وضع روحانيت قبل از انقالب

 ما ارث رسيده است در حقيقت زاييده از دو ضربٌه تاريخی سازماندهی سست و پراآندٌه علمای شيعه آه از دورٌه قاجار به
اولی غيبت امام است آه شيعان را وادار آرده تا در نبود اين مرجع اعالی راهنمايی و تعيين . است آه بر پيكر تشيع فرود آمده

دن به دامان گروهی بوده طبعًا عقالنی ترين چاره دست ز. درست دينی برای حل مشكالت خويش در اين زمينه چاره ای بيابند
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اين واقعه گروه متشكل علما را . ضايعٌه دوم ساقط شدن صفويه است. است آه متخصصان امور مذهبيند، به عبارت ديگر علما
آه همگام و با اتكا به دستگاه دولت صفويه سازمان قابل توجهی يافته بود، به ناگاه از پشتيبانی اين دستگاه محروم آرد و آنها را 

تحقيق سعيد امير ارجمند مراحل اين تحول را به خوبی نشان . ار ساخت تا مستقًال گليم خود را در جامعه از آب بيرون بكشندواد
 ]The Shadow of God and the Hidden Imam, Princeton U.P., 1987 [.ميدهد

ليسا قرار دارد، زيرا از اولی سازمان علمای شيعه مثل بسياری سازمانهای مذهبی ديگر جايی بين دو قطب فرقه و آ
اول بايد . برای بررسی درست اين سازمان بايد در سه بخش به آن پرداخت. متشكلتر است اما به هيچوجه تشكل دومی را ندارد

به بعد بايد به عوامل زايندٌه نابرابری توجه آرد آه در عمل . آل آن را چنانكه تبليغ شده و گاه ميشود در نظر آورد تصوير ايده
 1357اين سازمان صورتی به آلی متفاوت با صورت خياليش ميدهد، زيرا شكل و وضع سازمان روحانيان شيعه تا انقالب سال 

در مرحلٌه بعد بايد تحوالتی را پيگيری آرد آه از انقالب به بعد در اين سازمان پديد آمده . بسيار متأثر از اين عوامل بوده است
بعًا بايد ترتيب تعيين درست دينی را در اين شكل جديد و پذيرايی آن را در برابر نوآوری و پااليش و به آن شكل جديدی داده، ط

 .مذهبی سنجيد
در اسالم شيعی، چنانكه به ما ارث رسيده قاعده براين است آه مجتهد ميتواند مسايل قضايی و شرعی را در درجٌه اول از 

مجتهدان در برخورداری از حق مزبور برابرند و . ه شده است استخراج آندقرآن و حديث آه اجماع و عقل هم به آنها اضاف
افسانٌه سازماندهی برابرانٌه مجتهدان به تناسب . همين برابری فرضی اسباب افسانه پردازی در بارٌه نوع سازماندهی آنان شده
مين افسانه باعث گشته تا شيعان دائم از بابت ه. دوران و احيانًا انطباق با ديگر افسانه های باب روز مروجان بسيار يافته است

 .نهاد اجتهاد به ديگران فخر فروشی آنند و نهاد مزبور را ضامن پيشروی دائم مذهبشان با اقتضای زمانه به حساب بياورند
 .كندبرای آنار زدن اين الفرنيها و خيالبافيها بايد به اين توجه داشت آه برابری صرف مستقيمًا دو اشكال ايجاد مي

يكن ميشود چون اگر مجتهدی در استخراج مسائل شرعی دست آامًال  لم اولی مسئله درست دينی است آه در اين حالت آن
باز داشته باشد امكان اينكه همٌه مجتهدان در همه جا تفسيرهای مشابه يكديگر عرضه نمايند عمًال منتفی است و پيدايش مكاتب 

به طور گسترده اصوًال مستلزم چشم پوشيدن از پافشاری بر سر درست دينی است ولی قبول نوآوری . آالمی ناگزير مختلف
همانطور آه خوانندگان اين نوشته آگاهند درست دينی و محفوظ نگاه داشتن مذهب از بدعتگزاری اهم دلمشغوليهای اوليای 

اری با اين تصوير برابری صرف بين فرق گذاشتن بين نوآوريهای مجاز و بدعتگز. اسالم اعم از شيعه و سنی بوده و هست
 .مجتهدان ابدًا سازگار نيست زيرا در اين وضعيت مشكل عظيم قبول يا رد نوآوری الينحل ميماند

در اينجا نيز نميتوان انتظار داشت آه همٌه مجتهدان در . اشكال دوم برخاسته از وجه حقوقی يا فقهی اختيارات مجتهد است
به احكام مشابه صادر نمايند،اين مسئله نيز به نوبٌه خود موجب پيدايش مكاتب فقهی مختلف است آه همه جا در موارد آامًال مشا

پذيرفتن اعتبار همٌه اين مكاتب حقوقی مشكلتر . يا بايد اعتبار همٌه آنها را پذيرفت و يا بايد يكی از آنها را بر باقی مرجح شمرد
 اعتقادی را در اساس ميتوان از جملٌه امور خصوصی شمرد، اموری آه از پذيرفتن اعتبار مكاتب آالمی است زيرا مسائل

الزامًا در صحنٌه جامعه با هم اصطكاك پيدا نميكند، اما مسائل حقوقی بنا بر تعريف اجتماعی است و برخورد بين احكام متكی به 
 و فرجام خواهی مشكل حكميت بين برابری صرف قاضيان و نبود مراجع تجديد نظر. مكاتب حقوقی متضاد اجتناب ناپذير است

احكام گوناگون را، آه انواع ناسخ و منسوخ آنها تا پيدايش نظام جديد قضايی ايران يكی از ثابت ترين مشكالت حقوقی مردم 
. بود، الينحل ميگذارد يا به عبارت دقيقتر برتری هر حكم را بر احكام ديگر موآول به قدرت اجرايی صادر آنندٌه حكم ميكند

 .اجت به توضيح نيست آه ضمانت اجرای حكم نه با اعتبار صوری آن ارتباط مستقيم دارد و نه با حقانيت اصولی آنح
اين دو مشكل اساسی، تعيين درست دينی و رد بدعت و نيز برتر شمردن يك حكم حقوقی بر ديگری، اصًال طوری نيست 

ورد، زيرا حل نشدن آنها مترادف تعطيل مذهبی است آه بخواهد آه هيچ سازمان مذهبی بتواند تاب الينحل ماندنشان را بيا
 .اصرار بر ترويج درست دينی و اختيار دخالت در امور حقوقی را با مساوات آامل آشتی بدهد

از آنجا آه مذهب شيعه در طول زمان دوام آرده است و عليرغم، و يا شايد به آمك پيدايش مكاتب مختلف با تحوالت 
توان به صراحت نتيجه گرفت آه از دام سازماندهی مبتنی بر مساوات آامل جسته است  انطباق حاصل آرده میزمانه به نوعی 

 .و دچار فلج زاييده از چنين سازماندهی نشده است
اين شيوٌه سازماندهی، به احتمال قوی، هيچگاه در تاريخ تشيع تحقق نيافته است تا به تدريج تحول بيابد و شكلی پيدا آند 

ای دانست آه دائم  گرا را ميتوان بيشتر خطر بالقوه تصوير سازماندهی مساوات. ها و الزامات و امكانات تشيع بق با ادعامطا
سست متخصصان گفتار مذهبی شيعه را تهديد آرده است و در شرايط مناسب تاريخی ترتيب تقسيم قدرت و اعتبار » سازمان«

اين تصوير خيالی، گذشته از چند و چون تأثيری آه در طول تاريخ .  هم ريخته استمذهبی را در بين آنان متزلزل ساخته يا بر
توان آنرا نوعی فرض منطقی به حساب آورد آه  ای دارد آه به پژوهشگران ميرسد، زيرا می بر سرنوشت تشيع نهاده، فايده

 ايجاد نابرابری ميكند برشمرد و سنجيد؛ ميشود با تكميل ساختنش، عواملی را آه به طور اجتناب ناپذير در بين علمای شيعه
 .عواملی آه رد آنها را ميتوان به راحتی در تاريخ يكی دو قرن اخير ايران جست

معموًال وقتی صحبت از داليل برتری آسی بر همگنانش ميشود فقط صحبت از قابليتها و خصايص شخص وی نظير 
مين خصايص به طور مطلق دليل برتری شمرده ميشود، گويی هرآدام به ميان ميايد و ه.... هوش، زيبايی، دانش، آاردانی و

برتری يافتن الاقل دو طرف ميخواهد و به همين دليل برابری و نابرابری مقوالتی . آنها را ميشود به طور مجرد اندازه گرفت
وناگون داشته باشند و رشته تر از آن، برتری يافتن در بين گروهی آه اعضايش بايد تواناييهای گ مهم. گروهی است نه فردی

های مختلف روابط اجتماعی آنها را به ديگر افراد جامعه پيوند ميدهد حاصل گذشتن توانايی های فردی از چنبرٌه آنشها و 
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به همين دليل بايد عوامل مؤثر در ايجاد . روابط اجتماعی است نه انعكاس مستقيم توانايی هايی آه گاه ميتوان جداگانه سنجيدشان
روشن است آه . برابری بين علمای شيعه را از ورای نوع رابطٌه آنها با يكديگر و نيز با گروههای مختلف اجتماعی سنجيدنا

 .مقصود نابرابری از بابت اعتبار و نفوذ مذهبی است
ت دقيقتر مخاطبان اجتماعی هر مجتهد را ميتوان به چهار بخش تقسيم آرد، يكی روحانيان، ديگر جمع شاگردان يا به عبار

نامزدهای ارتقای به مرتبٌه اجتهاد آه بسياری از آنها بدون رسيدن به اين مرتبه در سلك روحانيان در ميايند، بعد تودٌه مردم آه 
چند و چون رابطٌه مجتهد با هرآدام از اين گروهها بر موقع . مقلدان بالقوه اند و آخر از همه نمايندگان و صاحبان قدرت سياسی

 .ی در بين روحانيان و نيز در آل جامعه تأثير ميگذاردو مرتبٌه و
 

روحانيان داوران اصلی قابليتهای آالمی و فقهی همگنان خويشند زيرا بنا بر قاعده بيش از هر گروه ديگر در اين زمينه 
ستند و رسميت صاحب صالحيتند، اما در آمدن در سلك مجتهدان اصوًال مستلزم تأييد آسانی است آه خود حائز اين مرتبه ه

البته نميتوان تأثير آن گروه از علمای دين را . بخشيدن به ترقی هر نامزد در ارتقای به مرتبٌه اجتهاد از طرف آنان انجام ميشود
آه هيچگاه به مرتبٌه اجتهاد نميرسند در اين ميان نديده گرفت، نظرات آنان آه در محافل درسيشان ابراز ميگردد يا از طريق 

ان به اطالع ديگران ميرسد در اعتبار بخشيدن به آرای همگنانشان مؤثر است، چه اين همگنان نامزد اجتهاد باشند يا نوشته هاش
به همين دليل بايد آنها را نيز به نوعی در ارزيابی قابليتها دخيل به حساب آورد، هرچند . نه و چه به اين مقام رسيده باشند يا نه

 .وری مجتهدان را نداردداوری آنها قاطعيت و صراحت دا
روشن است آه نه دانش و تيزبينی و تعمق الزم برای پرداختن به مسائل آالمی نزد همٌه مدعيان يكسان است و نه 
. اطالعات وسيع و ذهن منطقی و انگيزٌه عدالت جويی الزم برای رسيدگی به مسائل حقوقی نزد همگان به يك اندازه يافت ميشود

 علمای شيعه فقط زادٌه تفاوت قابليتهای دينی آنها بود، تنها داور اين قابليتها ديگر علمای مذهبی بودند و اگر اما اگر نابرابری بين
گروه اخير به طور مستقيم و صريح در اين باره رأی صادر ميكرد و در اين قضاوت فقط قابليت نامزدهای داوری را در نظر 

و روشن ترين و به  ب نمياورد، نابرابری بين علمای مذهبی عقالنی ترينميگرفت و هيچ معيار يا فشار خارجی را به حسا
ولی در عين حال از حالت پراآنده در ميامد و دارای سلسله مراتبی ميشد صرفًا . عبارتی دمكراتيك ترين شكل را پيدا ميكرد

مراحل باالی آن ميبود، سلسله مراتبی آه مبتنی بر قابليتها، نتيجٌه عملی اين وضعيت لزوم تبعيت مراحل پايين سلسله مراتب از 
ولی بر همه روشن است آه . ميبايست در طول زمان شكل نسبتًا ثابتی پيدا ميكرد و ترتيب ترقی در آن نيز مشخص ميگشت
مجمع علما نيز گروهی است . شرايط مزبور، اگر هم به طور آامل فراهم شدنی فرضشان آنيم، هيچگاه عمًال جمع نشده است

حتی در مجمع علمی نسبتًا بسته ای . ی، محدود در چارچوب امكانات انسانی و آمابيش تابع احساسات و عواطف انسانیانسان
نظير دانشگاه نيز قضاوتها با بی طرفی آامل انجام نميگيرد و فقط تابع معيارهای دانشی نيست، چه رسد به گروه پراآندٌه علمای 

ی آه به همراه مياورد با اتتن در گروه مجتهدان محدود به اعتبار علمی نيست و امتيازشيعه، مضافًا به اينكه داو برتری ياف
پراآندگی داوران، دخالت معيارهای غير علمی و حرص . امتيازات اجتماعی هيچ استاد دانشگاهی قابل مقايسه نيست

اما . ن در بارٌه همگنان خويش ميكنندبرخورداری از ثمرات مطلوب نابرابری، همه مايٌه اختالل در قضاوتی است آه روحانيا
نفس نابرابری آه حتی اگر فقط بر اصل تفاوت قابليت استوار بود و داوری جز مجتهدان نداشت باز به وجود ميامد و دوام 

 .ميكرد در عمل از تأثير عوامل ديگر برآنار نيست و فقط هم زادٌه تأثير آرای درست يا نادرست ديگر روحانيان نيست
 

البته شاگردان هميشه در تشخيص . گی حلقٌه شاگردان هر مجتهد نيز در افزودن بر امتيازات وی نقش داردگسترد
صالحيت علمی استادان صالحترين گروه نيستند زيرا بنا بر تعريف دانشجويند نه دانشمند و هجوم آنان به مجلس درس استاد 

ستادان صاحب نام را آه هيچ تناسبی با مقام علمی آنان ندارد ميتوان نمونه های گرمی بازار ا. فقط تابع اعتبار علمی او نيست
شاگردفريبی شاخه ای از عوامفريبی است و به قيمت عمر از دست رفته و دانش نياموختٌه شاگردان انجام . در همه جا جست

 ندارد، ادعای بی پايٌه عرضٌه عقايد باب روز، جلب شاگرد به آمك سخنانی آه با درس و تحصيل ارتباط مستقيم. ميگيرد
. نوآوری و انواع ترفندهايی آه برای همٌه صاحبان تحصيالت عالی آشناست، همه وسايلی است برای جمع آردن شاگرد بيشتر

از آنجا آه آالم و فقه نيز به اين ترفندها بسيار ميدان ميدهد بايد پذيرفت آه حوزه های علميه هم عليرغم خيالبافی هايی آه در 
 .ها رواج دارد هيچگاه از شائبٌه شاگرد فريبی خالی نبوده و نيستباب آن

دانش آموختن هميشه يكی از وسائل آسب روزی و ترقی . البته نبايد در اين ميان تمام گناهان را به گردن مدرسان انداخت
 شاگردان در اطراف جمع شدن.  استرفع کردهمدارس قديمه طی قرنها احتياجات ديوانساالری را . اجتماعی بوده و هست

استادی آه ميتواند به نوعی در تأمين زندگی آينده به آنها ياری برساند امر خارق العاده ای نيست، چه اين ياری برخاسته از 
اعتبار علمی استاد باشد و چه برخاسته از قدرت و روابط اجتماعيش؛ شكی نيست آه رابطٌه استاد و شاگرد در مدارس قديمه نيز 

گرايش شاگردان به سوی استاد پر نفوذ مكمل شاگردفريبی استادان است زيرا اآثر . مل تأثير ميپذيرفته و ميپذيرداز اين عا
اوقات عواملی غير از صالحيت علمی را در گزينش استاد وارد ميكند و بر شمار شاگردان آسی ميافزايد آه نفوذ اجتماعی و 

 .قدرتش بيش از ديگران باشد
ان پرشمار داشتن موقعيت مجتهد را در بين همگنان تحكيم ميكند، آوازٌه دانش و قابليت وی را در بين خالصه اينكه شاگرد

افرادی آه صالحيت قضاوت ندارند ميپراآند، برای ابراز قدرت احتمالی وی هر جا آه پای تحميل نظر يا تنفيذ احكام فقهی در 
ستاد را از طريق شاگردان رواج ميبخشد و وزنٌه آنها را با گذشت ميان باشد تسهيالت فراهم مياورد، آرای نظری و عملی ا
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زمان در برابر آرايی آه رواج آمتر داشته سنگين ميكند، در جلب مريد و مقلد به سوی استاد مؤثر ميافتد و موقعيت مجتهد را 
ن و بسته ترين نظامهای سياسی نيز در برابر نمايندگان قدرت سياسی تحكيم مينمايد، چون مردٌه بسيار داشتن حتی در سنتی تري

  .امتيازی است آه به حساب ميايد
 

تودٌه پيروان مذهب شيعه آه به انجام فرايض دينی مكلف باشند وسيعترين دايرٌه ارتباط اجتماعی هر مجتهد را تشكيل ميدهد 
ميگيرد و آنها در تغيير مرجع، هر اين انتخاب از طرف مقلدان صورت . و پيروان بالفعل او از ميان اين گروه به وی ميگروند

محدوديت اصلی تعطيل بردار نبودن اصل تقليد . چند بار آه بخواهند آامًال آزادند و تابع هيچ نوع محدوديت مكانی هم نيستند
ن هر در اين شرايط تعداد مقلدا. است، زيرا بنا بر اصول هر غير مجتهدی بايد از آسی آه واجد شرايط اجتهاد است تقليد نمايد

باشد آه تحويل » وجوهاتی«مجتهد دائمًا در معرض تغيير است و شايد تنها معيار سنجش نسبتًا دقيق آنها در هر زمان ميزان 
در اين حالت رقابت بين مجتهدين برای جلب پيرو بيشتر صورت نوعی رقابت آزاد را دارد آه از . مجتهد يا نمايندگانش ميگردد

 دقت به دمكراسی مذهبی تعبير گشته و از اين بابت مايٌه تفاخر بی پايٌه شيعيانی گشته آه طرف بسياری اشخاص عجول و بی
دائمًا در صدد اثبات برتری مذهب و سازمان مذهبيشان بر پيروان ديگر مذاهبند و در اين راه از گفتن هيچ سخن بی معنايی ابا 

توان در آن قاعدٌه ثابتی به جز آزادی انتخاب جست و نه آن را اين رقابت آزاد شباهتی به دمكراسی ندارد زيرا نه مي. ندارند
قواعد ثابت و انتظام نهادها شرطهای اساسی دمكراسی است و اگر آزادی انتخاب با . اساس شكل گيری سازمانی پايدار شمرد

ای نسبتًا ثابتی پيدا بكند، اين دو توأم نباشد بيشتر اليق نام هرج و مرج است، حتی اگر هرج و مرج در طول زمان پست و بلنده
چنانكه مثًال در هنگام مرگ مراجع بزرگ تقليد و برآمدن مراجع جديد پراآندگی مريدان و جمع شدن آنها در اطراف مراجع 

 .های آمابيش منظمی را پيدا آرده است موجود يا نامزدان ترقی به اين مقام صورت قبض و بسط
عث شده تا از تمام ديگر عوامل موجد نابرابری تأثير بپذيرد و خود به صورت بی قاعده بودن رقابت برای جلب مريد با
زيرا پيروان بيشتر داشتن موقعيت هر عالم دين را هم در برابر ديگر علما . بارزترين عامل نابرابری بين مجتهدان در بيايد

ن مترادف افزايش مراجعات فقهی نيز هست و عالوه بر اين باال رفتن شمار مقلدا. محكمتر ميكند و هم در برابر نيروی سياسی
اين نفوذ اجتماعی زاده از شمار پيروان ثمر عمدٌه ديگری هم دارد . در رواج بخشيدن به آرای عملی هر مجتهد نقش عمده دارد

ست آه پول طبعًا امكانات مالی نيز موجد تمام امتيازاتی ا. آه عبارت است از جلب خمس و زآات و احيانًا حق التوليٌه بيشتر
قادر به ايجاد آنهاست، امتيازاتی آه در تمام جوامع و در تمام زمينه ها قابل توجه است و بارزترين آنها در مورد علمای شيعه 

 .امكان خرج دادن به طالب بيشتر است
 

در هيچ . تآخرين اما نه آم اهميت ترين گروهی آه بايد به آن اشاره آرد گروه صاحبان و نمايندگان قدرت سياسی اس
طبعًا مجتهدان از اين ارتباط برآنار آه نيستند . جامعه ای هيچكس از ارتباط با صاحبان و مديران قدرت سياسی برآنار نيست

اين رابطه برای هر دو طرف منافعی به . آه هيچ، رشته های گوناگون و بسيار محكمی آنها را با قدرت سياسی پيوند ميدهد
قراری آن و مالط استحكام رابطه به شمار ميايد؛ البته ميتوان زيانهای بسياری نيز برای اين رابطه همراه دارد آه انگيزٌه بر

شمرد ولی الزامًا اين زيانها در چشم دو طرف داد و ستد همسنگ منافع آار نيست، به خصوص آه معموًال منافع نقد است و 
 .زيانها نسيه

نی حكومت به دو شكل مستقيم و غير مستقيم به تحكيم موقعيت مذهبی هر نزديكی با ارباب دولت و بهره مندی از پشتيبا
آمكهای مستقيم آنهاست آه به ترويج عقايد آالمی و فقهی هر روحانی مدد ميرساند، چه اين آار با قلع و . مجتهد ياری ميرساند

 .دود بشودقمع صاحبان عقايد ديگر همراه باشد و چه به ياری رساندن به صاحب عقيده ای معين مح
همانطور آه قدری باالتر اشاره شد مسائل آالمی صرف، مثًال مسئلٌه قديم بودن يا حادث بودن قرآن، الزامًا با زندگی 
روزمره ارتباط ندارد و هر لحظه هم موضوع دعوا و محتاج پشتيبانی صاحبان قدرت نيست، اما برعكس امور فقهی با زندگی 

ام فقهی دائمًا محتاج قدرتی است آه تنفيذ آنها را ممكن سازد، به عبارت ديگر ادعاهای فقهی اجتماعی ارتباط دائم دارد و احك
 .علمای مذهب و اصرارشان بر ترويج احكام حقوقی اسالم آنها را دائمًا محتاج نزديكی با دولتيان و جلب پشتيبانی آنها ميسازد

وحانيان از امتيازاتی صورت ميگيرد آه اختيارشان در دست و اما آمكهای غير مستقيم، اين آمكها با برخوردار ساختن ر
امامت جمعه آه اصوًال مقامی نيمه دولتی است به حكم دولت به آسی تفويض ميشود آه طرف اعتماد . نيروی سياسی است

لتيان در ولی در آنار آن بايد به نظامت مدارس بزرگ و توليت اماآن مهم مذهبی نيز اشاره آرد آه اگر خواست دو. باشد
اين قبيل مقامها نيز به نوبٌه خود قدرت و ثروتی در اختيار علمای دين قرار ميدهد آه . انتصاب به آنها قاطع نباشد مؤثر هست

 .در تحكيم موقع و ترويج عقايد آنها بسيار مؤثر است
بيان است برای تحكيم روشن است آه آمكهای دولتيان به هيچوجه بالعوض نيست و عوض آن بهره وری از پشتيبانی مذه

اين بهره خواهی اساسًا با تعدد و پراآندگی علمای مذهبی سازگار نيست و از طرف ديگر معامله سلسله . مشروعيت خويش
 .مراتب و سازمان ميطلبد زيرا اين دو شروط عمدٌه آارآيی است

صاحبان قدرت سياسی به طور مستقيم به همين دليل تثبيت و تأييد نابرابری در بين علما خود يكی از اهدافی است آه 
ولی بايد دقت داشت آه تشويق نابرابری و طلب . تعقيب ميكنند چون متناسب با توقعاتی است آه از مذهب و مذهبيون دارند

زيرا سازمان مستقل به همان نسبت آه ميتواند در همكاری با . سازماندهی نسبی ابدًا در حكم قبول استقالل چنين سازمانی نيست
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قدرت سياسی آارآيی نشان دهد قادر به مقاومت در برابر فشار سياسی نيز هست و اين مسئله ابدًا مطبوع طبع ارباب قدرت 
 .نيست

بايد از قبل از به پايان بردن سخن در بارٌه ارتباط علما و قدرت سياسی، به عامل جغرافيايی هم آه به عامل سياسی بستگی 
دٌه جغرافيايی تحت حكم هر دولت چارچوبی است آه امتيازات زاده از نزديكی به قدرت سياسی تام دارد اشاره آرد، زيرا محدو

. در آن معنا پيدا ميكند، طبعًا تأثيری هم آه قدرت سياسی ميتواند بر تعيين درست دينی بگذارد در همين چارچوب متبلور ميشود
هترين مثالهای تأثير وزنٌه سياست است بر تعيين درست وجود فرق مختلف شيعه در نقاط مختلف جهان اسالم خود يكی از ب

اآثريت : اما تشيع در ايران به دليل تقارن دو عامل، آه اساسًا به هم بستگی ندارد، اهميتی بيش از ديگر آشورها دارد. دينی
 برداری سياسی از تشيع بنابراين ايران بزرگترين و مهمترين ميدان برای بهره. مردم ايران شيعه اند و تشيع مذهب رسمی است

است و در عين حال امتيازاتی آه نزديكی به دولت ميتواند برای مجتهدان به همراه بياورد در اين آشور بيش از ديگر 
 .آشورهای مسلمان است

از هنگام استقرار تشيع در ايران، اين آشور حالت قطب مرآزی تشيع را پيدا آرد و ديگر مراآز تجمع شيعيان در آنار 
وجود اين حومه به مجتهدانی آه مايل بوده اند تا به هر دليل از امتيازات نزديكی به .  صورت حومه ای نسبتًا وسيع گرفتآن

. دولت صرفنظر آنند يا از فشار توقعات دولت برهند فرصت داده تا پايگاهی خارج از حيطٌه اقتدار دولت ايران پيدا آنند
يكی به دولت از تأثير اين عامل جغرافيايی بر مناسبات مجتهدان با يكديگر و با پيروانشان آه بنابراين نبايد به هنگام ارزيابی نزد

 .گاه از نظر محلی در نقطه ای متمرآزند و نيز با ديگر گروههای اجتماعی غافل شد
 

ثير ميگذارد و به تمام عوامل اساسی موجد نابرابری آه در قسمت قبل شمرده شد بر اعتبار و نفوذ و قدرت هر عالم دين تأ
اش  بنابراين نه تنها آنچه آه در هر زمان درست دينی. طور غير مستقيم بر تعيين معنای درست دينی در هر زمان مؤثر ميافتد

ميخوانند الزامًا مطابق شكل اوليه دين و مذهب نيست، بلكه در عمل فقط هم تابع دانش مذهبی روحانيان نيست و از عوامل 
اين سخن بدان معنا نيست آه ميتوان در هر دوران . ذيرد آه نميتوان آنها را مذهبی به معنای اخص آلمه خواندبسياری تأثير ميپ

تحت عنوان درست دينی هر سخنی را پراآند، چارچوب اصلی تعيين درست دينی قرآن و حديث است و با اتكای به اين دو هر 
 .ی آه گاه ممكن است به آلی با يكديگر متضاد باشدحرفی نميتوان زد ولی سخنان بسيار ميتوان گفت، سخنان

معموًال وقتی صحبت از تعيين درست دينی و آنار زدن بددينی به ميان ميايد، تصوير خشونت آميز جنگهای مذهبی در 
 ذهنها نقش ميبندد ولی عقايد مذهبی فقط هر از چندگاه و به اين صورت خشن موضوع مناقشه قرار نميگيرد؛ آشمكش بر سر

 .تعيين درست و نادرست و بايد و نبايد مذهبی آشمكشی است هر روزه آه علمای مذهبی در گير آن هستند
اگر آشمكش بر سر تعيين درست دينی ،يا به عبارت دقيقتر، بر سر قبوالندن آن به ديگران به اتكای زور صورت بپذيرد 

بارزترين مثال . تعيين سرنوشت آار نقش قاطع پيدا ميكندو باالخص اگر محتاج ابراز خشونت شود، وزنٌه نيروی سياسی در 
 .اين امر خود استقرار تشيع است در ايران آه به ضرب قدرت حكومتی و شمشير قزلباشهای صفوی ممكن شد

 فی المثل. اين تنها مثال نيست و رد تأثير سياست را بر تعيين درست دينی هم قبل از صفويه ميتوان يافت و هم بعد از آنها
آوتاه شدن دست ائمه از قدرت سياسی بدون شك در شكل گيری محتوای تشيع اوليه نقش عمده داشته است؛ همچنين اگر دخالت 
نيروهای دولتی نبود سرآوبی جنبش باب در عهد قاجاريه ممكن نميشد، هرچندبايد توجه داشت آه در مورد اخير انگيزٌه تكاپوی 

 .ت بابيان بود تا خطر مذهبيشدولتی بيشر خطر سياسی زاييده از حرآ
رشته عوامل موجد . تعيين خشونت آميز درست دينی اصوًال صورت فوق العاده دارد و خوشبختانه هر روز پيش نميايد

ولی بايد به . در تعيين روزمرٌه درست دينی به صورت متعادلتری نشان ميدهد تا به هنگام جنگ مذهبی نابرابری تأثير خود را
به هنگام آسب امتياز نميتوان از تمام اين عوامل در آن واحد به اآثر بهره مند بود، يا الاقل چنين آاری بسيار خاطر داشت آه 

اصوًال بعيد به نظر ميرسد آه . پيش پا افتاده ترين مانع اين بهره وری چند جانبه محدوديت زمانی است. بعيد به نظر ميرسد
ن درجٌه دانش مذهبی برسد، از تأييد تمام روحانيان ديگر بهره مند گردد، بيشترين يكنفر بتواند در طول عمر خويش به باالتري

اما . تعداد شاگرد را در اطراف خويش گرد بياورد،پرمريدترين روحانی بشود و از حد اآثر پشتيبانی دولتی نيز برخوردار گردد
ت راه را بر به دست آوردن يك يا چند تای ديگر مانع مهمتر اين است آه بسياری اوقات به دست آوردن يكی از اين امتيازا

به عنوان مثال جلب پشتيبانی همزمان دستگاه سياسی و تودٌه مردم در بسياری از موارد مغاير يكديگر است، ترقی در . ميبندد
د و از اين مدارج دينی و عرضٌه گفتار مذهبی ظريف و دقيق و پالوده نيز به نوبٌه خود با جلب عوام چندان سازگاری ندار

 ...قبيل
اين اليه بندی حول تمايز . در عمل حاصل تأثير تمام عوامل زايندٌه نابرابری پيدايش نوعی اليه بندی بين روحانيان است

بر اساس اين تمايز هيچكدام از . غير مجتهد شكل ميگيرد آه از نظر اصولی تنها وجه تمايز رسمی و اساسی است ـ مجتهد
يگران ندارند ولی روشن است آه اين برابری اصولی به سختی ميتواند خود را از ورای نابرابری مجتهدان حقی بيش از د
اما مشكلی آه در تعيين درست دينی و قبول نوآوری بين شيعيان وجود داشته و هنوز هم به نوعی . عملی روحانيان نشان دهد

ست، برعكس مولود تحكيم نيافتن و شكل ثابت پيدا نكردن خود دارد، زادٌه مدفون شدن برابری اوليه زير اليه بندی روحانيان ني
زيرا از يك طرف هيچ رابطٌه معين و غير شخصی اعضای اليٌه باالی مجتهدان را با يكديگر مرتبط . اين اليه بندی است

  .اين افراد بر قشرهای پايين روحانيان چندان تسلطی ندارند نميسازد و از طرف ديگر
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در اين وضع . لمای شيعه را، از عصر قاجار به اين طرف، نابرابری بدون سازماندهی خواندبايد موقعيت سنتی ع
نابرابری بر تعيين درست دينی تأثير ميگذارد اما تأثيری آه الزامًا يكدست و پايدار نيست، زيرا از يك طرف اعضای قشر باالی 

يتوان گفت آه امكان پيدايش موافقت بين آنها به سبب رقابتهای روحانی هميشه در تمام موارد با يكديگر موافقت ندارند، و حتی م
شخصی آم است؛ از طرف ديگر اعضای اين قشر در طول زمان ثابت نيستند، زيرا تحرك اجتماعی درون روحانيت، عليرغم 

عضای قشر باالی پيدايش خانواده هايی آه طی چند نسل چند روحانی نامدار از بين آنها بيرون آمده، اصوًال زياد است و ا
 .روحانيت را به طور مداوم تغيير ميدهد

در اين وضيعت تعيين محتوای درست دينی به صورت نوعی توافق جمعی بروز ميكند، توافقی آه نظر همٌه مجتهدان در 
» جماعا«نوعی  ميتوان اين وضيعت را. آن همسنگ نيست و قشرهای باالی روحانيان در تعيينش سهم بزرگتری بر عهده دارند

خواند، اما نه اجماع به معنای فقهی آه مترادف همرأيی تمام علماست، بل به معنای جامعه شناسی آه برآمدن عقيده ای است 
جالب اينجاست آه در بين شيعيان اجماع و عقل در بين معيارهای تعيين درست . مورد قبول اآثريت قريب به اتفاق يك گروه

ر از قرآن و حديث قرار داشته و حتی ميتوان گفت آه اجماع در اغلب موارد و به داليل مختلف دينی هميشه در مرتبه ای پايين ت
البد اين را بايد به حساب طنز تاريخ گذاشت آه برخالف تأآيد و اصرار و . معياری سست تر از عقل به حساب ميامده است

ده است؛ اجماع بر سر استنتاج از چهار اصل مقبول حتی تصور علما عمًال نوعی از اجماع معيار نهايی تعيين درست دينی ش
اين خود مثال روشنی است از اينكه نتيجٌه آنشهای جمعی نه الزامًا با ادعاهای فردی مطابقت دارد و نه هميشه به . شيعيان

 .خواستهای فردی جامٌه عمل ميپوشاند
تا چه » سازمانی«نه معين ميگردد و اصًال چنين حال بايد ديد آه با اين ترتيب تعيين درست دينی، تكليف نوآوريها چگو

در نبود سازمان متشكل رسميت دادن به قبول يا رد نوآوری عمًال غير ممكن است زيرا نهادی آه . اندازه پذيرای نوآوری است
ذرد آه رابطٌه بين نوآوری بايد عمًال از تأييد گروه پرشمار و پراآنده ای بگ. به طور قاطع بتواند چنين آاری بكند موجود نيست

اين شيوٌه توافق جمعی روشی است آه علمای شيعه برای احتراز از هرج و مرج يافته اند، يا . آنها صورت منظم و مقرر ندارد
ثمرٌه مستقيم اين روش . به عبارت دقيقتر راهی است آه گره خوردن عوامل مختلف تاريخی و اجتماعی پيش پای آنها نهاده

ده در برابر نوآوری است زيرا حق مجتهدان مختلف در ابراز مخالفت اسمًا برابر است و اين حق اگر هم تسهيل مقاومت پراآن
 .آنًا به داليلی اعمال نشود در طول زمان فرصت اعمال شدن خواهد يافت

زيرا متأسفانه تصوير عاميانه ای آه در بارٌه امكانات نوآوری مجتهدان در همه جا رواج دارد درست عكس اين است 
قابليت نوآوری گروه مزبور را به دليل همين حق ابراز نظر فردی بسيار زياد ميداند، به اين خيال آه هر مجتهدی مطابق 
. اقتضای زمان سخن بگويد طرفداران بيشتری را در اطراف خويش گرد خواهد آورد و حكمش از همگنان روان تر خواهد شد

يعنی تعداد مريدان،توجه شده است   از عوامل موجد نابرابریفقط به يكیوير ابتدايی اول از همه بايد دقت داشت آه در اين تص
ديگر اينكه هيچ معلوم نيست سخن گفتن مطابق اقتضای زمانه، يا به عبارت ديگر نوآوری مطابق . آه به هيچوجه آافی نيست

 و احكام بی سابقه ای هم صادر آرد و در آخر اينكه به فرض مجتهدی در زمان حيات چنين قبول عام يافت. ميل عوام باشد
زمان حيات نيز آسی حريفش نشد، به محض مرگ احكام او روانٌه بايگانی راآد اجتهاد ميگردد و اگر آسی دنبالٌه آار وی را با 

ورٌه خالصه اينكه نهاد اجتهاد بدان صورت آه از د. همان بخت و همان امكانات نگرفت نام و سابقه اش نيز فراموش ميشود
قاجار به ما ارث رسيده است بيش از آنكه تسهيل آنندٌه نوآوری باشد در راه آن اشكال ميتراشد و برقراری مساوات بين 

اليه بندی روحانيان عمًال . يی تحقق پذير باشد، به جای سرعت بخشيدن به نوآوری آندش خواهد آردايؤرمجتهدان،اگر چنين 
آاسته است اما هيچگاه نتوانسته سازمانی اليق اين نام را جايگزين ارتباطهای سست و قدری از معايب مساوات بين مجتهدان 

 .متغير بين آنان بسازد
در نتيجه بايد گفت ايجاد تغيير در بينش مذهبی علمای شيعه و به خصوص پااليش اين بينش آه موضوع بحث ماست بيش 

بسيار مشكل و حتی غير ممكن است، چه مقصود ما صورت افسانه ای از آنكه به آمك نهاد اجتهاد ممكن باشد به دليل وجود آن 
 . وجود داشت1357اين نهاد باشد و چه صورت واقعی آن، چنانكه تا سال 

در بين روحانيان  1357حال بايد به تغييراتی آه پس از انقالب . اين از بازگشت به گذشته آه گرهی از آاری نميگشايد
 .يد اين وضع جديد چه انداره به نوآوری ميدان ميدهدايران پيدا شده توجه آرد و د

 
  وضع روحانيان پس از انقالب

به آلی متحول شد، به عبارت ديگر روحانيت نيز از انقالبی آه جامعٌه  1357سازمان سنتی روحانيان ايران با انقالب سال 
اول بايد به چند و چون اين . ز حيات خويش گشتايران را زير و زبر آرد در امان نماند و وارد مرحلٌه جديد و بسيار مهمی ا

زير و رويی پرداخت، سپس تحوالت سازمان روحانيت را مورد بررسی قرار داد و نتيجٌه عملی آن را سنجيد و آخر از همه 
 .وضعيت تعيين درست دينی و قبول نوآوری را ارزيابی نمود

  
 برهم ريختن تعادل سنتی

 روحانيت ايران پيشی گرفتن خمينی بر تمام همگنان خويش بود و مختل شدن تعادل مهمترين عامل زير و رويی سازمان
خمينی توانست در طول انقالب، آه نزديك دو سال به طول انجاميد به طرز بی سابقه ای بر تمام مجتهدان . سنتی بين مجتهدان
تر به آنها اشاره شد به نفع وی به آار افتاد و باعث ظرف اين مدت تقريبًا تمام عوامل زايندٌه نابرابری آه باال. برتری پيدا آند
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اين حد از تمرآز قدرت و اعتبار مذهبی فقط . گرديد تا وی نه تنها رهبر بالمنازع انقالب بلكه رهبر عملی روحانيت ايران بشود
 در اين مورد آخر مال با دوران ائمه و دورٌه سازماندهی شبه دولتی روحانيان در اواخر عهد صفوی قابل مقايسه است، تازه

را خود صادر » امامتش«باشی آه باالترين مقام مذهبی بود از طرف پادشاه نصب ميشد، در صورتی آه خمينی عمًال ابالغ 
 .آرده بود و صحٌه آن را از تظاهر آنندگان گرفته بود

شك نيست آه رابطٌه . ده استراجع به نوع رهبری خمينی و در بارٌه مبتنی بودن آن بر فرهمندی سخنان بسيار گفته ش
خمينی با پيروانش به خصوص طی مدت آوتاهی در دورٌه اوج انقالب به رابطٌه مستقيم مراد و مريد شبيه بود و چندان شكل 

خمينی طوری رفتار ميكرد آه گويی به وظيفه ای الهی عمل ميكند و پيروان نيز در فداآاری يكجانبٌه مالی و . سازمانی نداشت
 .يكديگر پيشی ميجستند تا به چشمداشت مراد خويش پاسخ گويندجانی بر 

زيرا در اين صورت رابطٌه وی با . ولی نبايد چند و چون رهبری خمينی را فقط به جنبٌه فرهمندانٌه آن محدود ساخت
ی به حاشيٌه شناخت پيروانش فقط به جنبٌه غير عقالنی آن محدود ميگردد و در نتيجه هم زياده از حد ساده ميشود و هم به نوع

آن دسته از تحليلهای انقالب ايران آه در آنها فقط به اين جنبه از رهبری خمينی توجه شده است جای خالی . عقالنی رانده ميشود
تحليل تاريخی و جامعه شناسانه را با انواع عقايد روانكاوانه پر ميكند، ولی متأسفانه دست زدن به دامن اين قبيل نظريات گاه پر 

وی دانستن در » فرهمندی«رهبری خمينی را صرفًا مولود . مطراق و پر مدعا چندان راهگشای درك وقايع تاريخی نيستط
حكم صرفنظر آردن است از آند و آاو عقالنی و سپس ميان بر زدن به آن بخش از موضوع آه ظاهری سحر آميز دارد و 

ن گفت، ميان بر زدنی آه فقط نشانٌه آاهلی و بی نظمی ذهن تحليل خردگريز است و به همين دليل در بارٌه آن هر چيز ميتوا
تحليل عقالنی در اين مورد نيز مثل هر مورد مثال ديگر از وقايع تاريخی قادر به . گراست نه نشانٌه تيز بينی و ژرف نگری آن

ی است عقب ميراند و به جای سپر پاسخ گفتن به تمام سؤاالت و حذف همٌه ابهامها نيست، اما مرز آن چيزی را آه درك ناشدن
انداختن در برابر مشكالت آنها را تا جايی آه خرد و ادراك بشر اجازه ميدهد ميگشايد و سحر آنها را تا حد بسياری زايل 

بايد در گشودن معنای رهبری خمينی تا آنجا آه ممكن است آوشيد و پس از اين پيشروی صحبت از رابطٌه غير عقالنی . ميسازد
 . و مريد آرد، نه از ابتدای آارمراد

خمينی در برتری يافتن بر ديگر مجتهدان و در تثبيت اين برتری از تمام عوامل زايندٌه امتياز به يكسان و به طور همزمان 
ت در فرآيند رهبری خمينی دو عاملی آه زودتر به آار افتاد ارتباط با شاگردان و با تودٌه پيروان بود، رياس. بهره مند نگشت

 .يافتن در بين روحانيان و مسلط شدن بر دستگاه دولت به نوعی پيامد اين دو بود
 خمينی در طول سالهای اقامت در ايران توانسته بود به دليل نوع سخنان و شخصيتش گروهی شاگرد و مريد در اطراف 

و سياست زدٌه وی آشيده شده اند و در گروهی آه به سائقٌه گرايشهای شخصی به سوی افكار راديكال، بسيط . خويش گرد بياورد
طی سالهای تبعيد نيز از ارتباط با او و پيروی از او دست برنداشته اند و به احتمال بسيار قوی برخی ديگر را نيز به سوی وی 

 نكردند، با اين شاگردان آه در همه حال ارتباط خمينی را با ايران حفظ آردند و از تبليغ برای وی نيز آوتاهی. جلب نموده اند
شروع انقالب فعالتر شدند و صورت گروه آوچك همبسته ای را پيدا آردند آه پخش اعالميه و خبر و سازماندهی ابتدايی 

ميدان عمل اين گروه به طور اعم تودٌه شهرنشينان . تظاهرات يا به عبارت دقيقتر ضبط و ربط تظاهرات را بر عهده گرفت
بسيج روحانيان، به خصوص اليه های متوسط و پايين آنها برای پراآندن . انيت شيعهايران بود و به طور اخص خود روح

سخنان خمينی و تشويق و مجبور ساختن اعضای قشر باالی روحانيت به همراهی و همسخنی با خمينی يكی از اهداف درجٌه 
ع روحانيان تأثير ميپذيرفت اما به همان بسيج مردم هدف ديگر آنها بود، طبعًا رفتار مردم از موض. اول اين اقليت آوچك بود

اندازه و يا شايد بيش از آن روحانيان را تحت تأثير قرار ميداد، زيرا صيد مريد با گفتن سخنانی ممكن ميگردد آه مردم طالب 
 .آنند و پرطرفدار شدن سخنان خمينی در جلب روحانيان به سوی اتخاذ موضع مشابه بسيار مؤثر بود

 متقابل در طول انقالب سرعت بسيار گرفت و عمًال وضعيتی ايجاد آرد آه به هيچ روحانی فرصت اين تأثير گذاری
به طور خالصه ميتوان گفت آه پيشوايی خمينی در بين روحانيان به هيچوجه زاده از دانش . تخطی از مواضع خمينی را نداد

عالوه بر اين . تحول مساعد شرايط سياسی شكل گرفتمذهبی وی نبود و تحت تأثير فعاليت شاگردان وی و افزونی مريدان و 
بايد در نظر داشت آه عقايد فقهی ـ سياسی خمينی ميتوانست برای روحانيان بسيار پر آشش باشد زيرا تمرآز آامل قدرت را 

 .نزد آنان نويد ميداد
طور مستقيم انجام گرفت، فزونی پايگاه دوم قدرت يابی خمينی جلب مريدان فراوان بود آه بيشر از طريق رسانه ها و به 

اين فرمانبرداری هم وسيله بود برای فشار آوردن بر روحانيان و . مريدان با فرمانبرداری مردم از سخنان وی خود را نشان داد
مقابله با قدرت سياسی و هم هدف، زيرا هدف اصلی خمينی به دست گرفتن تمامی قدرت مذهبی و سياسی بود آه معنايی جز 

در طول انقالب و پس از آن بسياری از مخالفان خمينی در آمك گرفتن وی از . مانبرداری به تمامی مردم ايران نداشتبسط فر
بيگانگان داد سخن ميدادند، صحت اين مدعا جدًا اثبات نشد ولی آنچه آه مهمتر از آمكهای مالی بيگانگان است ثروتی است آه 

 . آه با دور گرفتن انقالب روز به روز فزونی گرفتخود ايرانيان نثار خمينی آردند، آمكهايی
از آنجا آه خمينی به مقابلٌه صريح با قدرت سياسی آن روز ايران دست زده بود بنا بر تعريف نميتوانست از پشتيبانی اين 

ساقط شدن نظام قدرت در پيشی گرفتن بر ديگر مجتهدان بهره مند شود اما او توانست صاحبان اين قدرت را فلج آند و قبل از 
اين آار دقيقًا از طريق افزونی مريدان ممكن شد، مريدانی آه بسياريشان . پادشاهی بر دستگاه دولت تسلط آافی پيدا آند

خدمتگزاران دستگاه عظيم دولت ايران بودند و با نافرمانی خويش يا به عبارت دقيقتر با فرمانبرداری از خمينی اين دستگاه را 
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گيری خمينی در ايران نه به ضرب انتخابات انجام شد و نه با جنگ چريكی، بلكه با تظاهرات وسيع آه به قدرت. فلج ساختند
 .تسخير دستگاه دولت منجر گشت، تعداد مريدان عامل تعيين آنندٌه اين قدرتگيری بود

و دستگاه   سياسیخمينی طی انقالب عمًال رياست مذهبی خويش را به اثبات رساند و با پيروزی انقالب صاحب قدرت
اهميت آن قدرت و اين دستگاه آه غنيمت اصلی انقالب بود به سرعت خود را نشان داد زيرا اسباب اصلی . دولت ايران گشت

 .تداوم برتری خمينی بر همگنان شد و اين برتری روش معمول تعيين درست دينی را از اساس بر هم ريخت
 زندگی رايج ايران و به خصوص با سازماندهی سست مجتهدان خو گرفته اين تغييرات ناگهانی برای آسانی آه با روش

وقتی اين تغييرات عظيم با خشونت و طمع بی حساب روحانيان نيز همراه شد، . بودند، غير منتظره و گاه غير قابل قبول بود
در ذهن خود ساخته » تيناسالم راس«بسياری از شگفت زدگان آه هر آدام به سائقٌه عادات و احساسات خويش تصويری از 

برای رفع اين شبهه بايد يك نكته را يادآوری . بودند ندای وا اسالما سر دادند وصحبت از غير اسالمی بودن اين اوضاع آردند
 .آرد و نكتٌه ديگری را توضيح داد

اش حكمی صادر  هاول اينكه ميتوان هر وضعيت جديد تاريخی را درست با اوضاع قبل از آن مقايسه آرد و سپس در بار
هر پديدٌه تاريخی را . نمود ولی اين روش ابتدايی و سطحی فقط نشانٌه محدوديت ديد تاريخی آسی است آه چنين آاری ميكند

ميتوان با پديده های مشابه آن، حتی اگر مربوط به چند هزار سال پيش باشد، مقايسه نمود و هر چه دامنٌه مقايسه وسيعتر باشد 
مقايسٌه محدود، آن هم در مورد موضوع مهم و پر سابقه . ردن نتايج قابل توجه و مقرون به صحت بيشتر استامكان به دست آو

وضعی آه با قدرتگيری خمينی پيدا شد اساسًا با دوران قبلش آه بايد آن را نوعی . ای نظير تشيع ،گرهی از آاری نميگشايد
قدرتگيری خمينی را بايد با موارد فوق العادٌه تعيين درست دينی . روش عادی تعيين درست دينی خواند قابل مقايسه نيست

مقايسه آرد، فرضًا با دوران برآمدن صفويه آه تشيع را به صورت مذهب رسمی ايران درآوردند و در ترويجش چه با 
 خاصی از درست در آن دوره نيز قدرت سياسی در خدمت ترويج برداشت. گردآوردن علما چه با قلع و قمع مخالفان، آوشيدند

دينی قرار گرفت و آنچه آه يكبار بدين صورت و به وسيلٌه شمشير تحت عنوان درست دينی پراآنده شد برای ديگران به يادگار 
ماند و به شكل سابقه ای مقدس درآمد آه بعد از ساقط شدن صفويان تغييراتی پيدا آرد و امروز نيز دستخوش دگرگونی عمده ای 

تغيير محتوای درست دينی با استفاده از قدرت سياسی و به ضرب خشونت نه خاص . ر به هضمش نيستندشده آه بسياری قاد
ايران است و نه محدود به تشيع، اين قبيل تغييرات در سراسر تاريخ و در بين اديان مختلف سابقه داشته است، غير مذهبی 

 قديمتر درست دينی سرچشمه ميگيرد و معموًال نميتوان شمردن آنها فقط واآنشی است موضعی آه از بستگی عاطفی به معنای
بينشهای مختلف مذهبی از دگرگونيهای تاريخی در امان نبوده و نيست و . برای اين قبيل واآنشها اساس و بنياد محكمی جست

قط راه را بر تحليل بسياری از اين دگرگونيها با دخالت قدرت سياسی حل و فصل شده است، ناديده گرفتن اين پيشينه های عمده ف
تحوالت امروزين تشيع هم آه پس از انقالب و به يمن قدرت يابی خمينی شروع شده يكی از همين . درست وقايع ميبندد و بس

البته امروز . موارد تاريخی است، مواردی آه قدرت سياسی در تعيين درست دينی صورت عامل تعيين آننده را يافته است
ر موضع گرفته اند، آما اينكه در طول تاريخ بسياری آسان ديگر در مقابل تغييرات مشابه قد برافراشته برخی در مقابل اين تغيي

بودند، اما در اين مورد نيز همانند موارد قبلی صورتی از درست دينی برقرار خواهد شد آه از نبرد قدرت پيروز بيرون بيايد 
 .نه از مجلس بحث و جدل علمای دين

فقه شيعه مثل هر نظام قانونی ديگر دستگاهی است هنجاری . د آن را شكافت منطق درونی فقه استنكتٌه دوم آه باي
]normatif[ . دستگاهی آه از ترآيب يك رشته قواعد شكل گرفته، اعمالی را منع آرده، و برخی ديگر را اجباری شمرده و

 حقوقدان بزرگ اتريشی] Hans Kelsen[س آلسن اگر بخواهيم به سبك هان. برای خطاآاران مجازاتهايی معين ساخته است
]Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962 [ اصل بنيادی اين نظام قانونی را روشن آنيم بايد آنرا چنين تعريف

 کاماحتشخيص و تفسير : اين اصل تبصره ای هم دارد.  باشد اسالم الهیاحکامرفتار آدمی بايد در همه حال مطابق با : نماييم
 . منحصر است به فقهامزبور

تمام آوشش فقها در طول تاريخ تشيع . از اين ديدگاه قانون الهی برترين قاعده است و تمام قواعد ديگر بايد تابع آن باشد
گسترٌه فقه بر خالف آنچه آه ممكن است برخی . متوجه سازمان دادن نظامی حقوقی بوده است آه بر اين اصل استوار باشد

اشته باشند فقط محدود به فرايض صرفًا مذهبی نظير نماز و روزه نيست و بسياری اعمال ديگر انسان را فرضًا نظير انتظار د
به عبارت ديگر مدعای فقها منضبط ساختن بخش هر چه بزرگتری . معامالت، آه ارتباط مستقيمی با مذهب ندارد شامل ميشود

 به روايت .ون الهی آه خود مفسرش هستند اساسًا هيچ محدوديتی قائل نيستنداز اعمال شيعيان بوده و هست چون فقها برای قان
 پايٌه فقه در زمان امام هشتم ريخته شده و از آن پس فقها به تناسب اوضاع جامعه و امكانات ذهنی و سازمانی خويش بر شيعيان

 حاصل تمام اين تحوالت چيزی است آه امروزه .گسترٌه آن افزوده اند و در ترآيب آن و قواعدش نيز تغييراتی ايجاد آرده اند
تحت عنوان فقه شيعه موجود است و در عين شمول مسائل مذهبی بسيار از حد فرايض صرف فراتر ميرود و امور بسياری را 

 .از آنچه آه معموًال مربوط به حقوق مدنی و جزا ميشود در بر ميگيرد
 را دارد آه رأس آن قانون اساسی است و بدنٌه آن از قوانين ديگر نظام قانونی حاآم بر هر جوامع امروزی صورت هرمی

ل اين هرم، چنانكه آلسن  آصورت ايده اگر دستاورد فقهای شيعه را با. تشكيل شده است... نظير قانون مدنی و قانون آار و
ی روشن ميشود و حالت ابتدايی عرضه آرده، يا حتی با دستگاه حقوقی ايران قبل از انقالب مقايسه آنيم آمبودهای آن به خوب

فقه شيعه قطعه ای است قناس و بسيط از چنين هرمی، منتها صفتی را حائز است آه ميتوان در هر نظام . اش نمايان ميگردد
داشت آه هر نظام  بايد به اين نكتٌه مهم دقت. تمايل به اجرا شدن و به تبع آن گرايش به توسعه:  قانونی جستمحدود و مستقل
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 قانونی، فی المثل قانون بيمه، در صورتی ميتواند مورد اجرا قرار بگيرد آه در چارچوب دستگاه وسيعتری جا بگيرد و محدود
تابع نظام قانونی برتری بشود، همانطور آه اشاره شد برترين نظام قانونی آه ديگر قوانين اعتبار خويش را از آن اخذ ميكنند 

اما اگر يك . ادی استوار است، اصلی آه در نظامهای سياسی مختلف متفاوت استقانون اساسی است آه خود بر اصلی بني
 يعنی بر اصلی بنيادی آه خاص خود اوست استوار باشد، مورد اجرا قرار گرفتنش مستقل باشد و هم محدوددستگاه قانونی هم 

زيرا اگر يك . ت هرمی در بيايد جامعدر عين استقالل، فقط در صورتی ممكن خواهد شد آه توسعه پيدا آند و آمابيش به صور
نظام محدود قانونی تابع نظام برتری بشود آه از اصل بنيادی ديگری تبعيت ميكند استقالل و به تبع معنای خويش را از دست 

 و به عبارت ساده مورد اجرا قرار گرفتن فقه شيعه به عنوان نظام مستقل قانونی بنا بر تعريف مستلزم گسترش آن. خواهد داد
ای آه حتی خمينی با سواد حقوقی  نكته. پيدايش نظام قانونی جامعی بوده است مبتنی بر همان اصل بنيادی آه ذآرش رفت

اش  ن لزوم ايجاد حكومت اسالمی را نتيجه گرفته بود؛ چون ميزان شعور حقوقیآاش آورمال آورمال دريافته بود و از  ابتدايی
شت جايی برای تفكر راجع به آل نظام قضايی و اهميت قانون اساسی، برايش باقی و تصويری آه از تصميمگيری سياسی دا

 .نگذاشته بود
 بنابراين تمايل به ايجاد نظامی قانونی و طبعًا سياسی آه اجرای احكام فقهی را ممكن سازد از نظر منطقی منبعث از 

 .اش دانستساختمان درونی و خواص فقه شيعه است و نميتوان تحميلی يا خود ساخته 
جاذبٌه سخنان خمينی برای روحانيان ايران آه اآثرشان عمًال تربيتی جز تربيت فقهی ندارند، تا اندازٌه بسيار زيادی زاده از 

منطقًا اين اسباب . بايد اسباب اجرای احكام فقهی را فراهم آرد: اين ادعای ساده بود آه با منطق درونی فقه نيز مطابقت داشت
خالصه اينكه نه . ظامی سياسی و قانونی مبتنی بر اين اصل آه اعمال انسانها بايد تابع قوانين الهی اسالمی باشدعبارت بود از ن

 .غير اسالمی خواندن اصل مزبور به اين سادگی است و نه رد قابليت مجتهدان در استنتاج مذهبی به اين آسانی
 

 در جستجوی سازمانی نو
تيار دستگاه دولت شد و هم مرجع اعالی مذهبی، از اين زمان حتی تصور خارج خمينی پس از قدرتگيری هم صاحب اخ

عزلت گزيدن خاص عرفاست نه فقها، آن هم فقيهی آه زمين و زمان را . شدن او از ميدان سياست و گوشه نشينی اش بيجا بود
رابطٌه خمينی با پيروانش، . د سازمان استاما ادامٌه استفاده از قدرت هم مستلزم ايجا. به هم دوخته تا قدرت را در دست بگيرد

صورت مستقيم . همانطور آه اشاره شد دو شكل داشت ـ هم مستقيم و هم غير مستقيم به واسطگی شاگردان و پيروان نزديكترش
درت آن آه به هر حال عمری آوتاه داشت اساسًا قابل دوام نبود زيرا ميتوانست به تدريج يا حتی يكشبه از هم بگسلد و از ق

بنابراين چاره ای نبود جز اينكه رابطٌه قدرت خمينی با روحانيان و ديگر مردمان ايران هر چه . خمينی دولت مستعجل بسازد
 . زودتر صورت سازمانی بگيرد و آارآيی و دوام مناسب پيدا آند

ندٌه اين دو را پيدا آرده آالم سياسی خمينی آه با قدرتگيری وی صورت برنامٌه اجتماعی و روش عمل و گفتار توجيه آن
 .بود اساسًا بر عدم تفكيك دين و سياست استوار است

مهمترين ثمرٌه اين اختالط محدود آردن انتخابهای خمينی و به تبع وی روحانيان ايران در ايجاد سازماندهی متناسب با در 
بی روحانيان شيعه اآتفا آرد و نه ميشد اختالط هم آميختن دين و سياست بود، زيرا در اين حالت نه ميشد به سازمان ماقبل انقال

در زمينٌه سازماندهی و به طور آلی فقط سه راه پيش پای خمينی و پيروانش . دين و سياست را از نظر سازمانی عاطل گذاشت
 .باز بود

ولت آه غنيمت زيرا دستگاه د. اول داخل آردن همٌه روحانيان در دستگاه دولت و ادارٌه آامل آن از طرف گروه مزبور
اصلی انقالب و ابزار اصلی اعمال قدرت بود سازمانی بود حاضر و آماده و اشغال سلسله مراتب آن ميتوانست برای سازمان 

 .بخشيدن به روحانيت آافی باشد
 دوم ايجاد سازمان روحانی مبتنی بر سلسله مراتب معين و آمابيش موازی با دستگاه دولت آه خود مستلزم بر هم ريختن

روشن است آه در اين حالت رياست اين هر دو سازمان . مراتب اعتبار و قدرت سنتی روحانيان بود و تقسيم دوبارٌه امتيازات
بايد بر عهدٌه يكنفر ميافتاد و وضعيتی نظير آنچه آه در اواخر دورٌه صفوی پيدا شده بود ايجاد ميگشت، منتها با اين تفاوت آه 

 . اين بار به دست فقيه ميافتاد نه شاهرياست هر دو سازمان ميبايست
و اما راه سوم، راه سوم عبارت بود از ايجاد سازمان سومی آه با اقتدار آافی هم بر دستگاه دولت نظارت آند و هم بر 

قبيل با در نظر گرفتن گرايشهای توتاليتر بينش مذهبی ـ سياسی خمينی چنين سازمانی قاعدتًا ميبايست چيزی ميشد از . روحانيان
ممكن است برخی اين نزديكی فكر مذهبی را با سازمانی . احزاب لنينی، با انضباط آامل شبه نظامی و تابع سانتراليسم دمكراتيك

آه از طريق احزاب آمونيستی در دنيا پراآنده شده قدری عجيب بشمارند، اگر مثال بارز و آشنای مجاهدين خلق را از ياد برده 
 بدانها يادآوری آرد آه ظاهرًا خود لنين شيوٌه مزبور سازماندهی را از سازمان فرقٌه يسوعيان يا به باشند بايد اين نكته را

 .الهام گرفته است و اين شيوٌه آار آنقدرها آه برخی تصور ميكنند هم با مذهب بيگانه نيست عبارت فرنگی ژزوئيت ها
اين دنبال . ه صورت آامل به اجرا در نيامد و به ثمر نرسيددر عمل اين هر سه راه تا اندازه ای تعقيب شد ولی هيچكدام ب

آردن سه راه گوناگون خود نشانه ای است از پريشانی فكر سازمانی روحانيان، دسته بنديهای خود آنان و نامساعد بودن شرايط 
 آدام اين سه راه موجود بنابراين بايد موانعی آه بر سر هر. اجتماعی و تاريخی آه اختيارشان يه دست هيچ بنی بشری نيست

 .بود شمرد تا داليل پيدا نشدن سازمان محكم در بين روحانيت ايران قدری روشن شود
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مهمترين حسن دستگاه دولت ايران موجود بودن آن بود، به عالوه دستگاه دولت تقريبًا بدون لطمه ديدن به دست خمينی 
اما عليرغم اين دو حسن دستگاه مزبور خصيصٌه بسيار .  آار بيافتدافتاده بود حاجتی به مرمت و تغيير اساسی نداشت تا به

دستگاه دولت نه در ايران و نه در . مهمی داشت آه تسهيل آنندٌه آار نبود و از ديد خمينی و پيروان ساده انديشش پنهان مانده بود
 ادارٌه مسائل فراوان و پيچيده ای شكل هيچ جای ديگر دنيا محدود به سلسله مراتب امربری نيست بلكه دستگاهی است آه برای

داخل شدن آامل روحانيان در دستگاه مزبور . گرفته و به تناسب توسعه و تدقيق اختياراتش جنبه های تخصصی پيدا آرده است
اول قلت شمار روحانيان آه تعدادشان به تناسب وسعت سازمانهای اداری ايران برای احراز . با دو مشكل بزرگ مواجه بود

ديگر قابليت نداشتن روحانيان برای اشغال مناصب دولتی آه مشكل مهمتری بود، زيرا بر خالف . مامی مشاغل آافی نبودت
 .خيال خمينی و خود روحانيان، تربيت فقهی طالب به هيچوجه برای مملكتداری آفايت نميكرد

تر قناعت آرد اما روشن بود آه نداشتن طبعًا آمبود نفرات چندان دست و پاگير نبود چون ميشد به اشغال مناصب مهم
البته نامطلوب برای آنهايی آه نظم زندگيشان به دليل اختاللهای دستگاه دولت . قابليت آاری آثار نامطلوبی به بار خواهد آورد

بر هم خورد نه برای گروهی آه صاحب مناصب مهم و امتيازات بزرگ شدند، آار دست آخر به جای اينكه صورت يكی شدن 
. سازمان روحانيت و سازمان دولتی ايران را پيدا آند به اشغال دستگاه دولت از طرف روحانيان و همدستانشان ختم شد

روحانيان، باالخص گروهی از آنها آه به خمينی نزديكتر بودند و به ناگاه همراه رهبرشان ترقی بی سابقه ای آرده بودند، با 
خود خمينی و راه خمينی مناصب باالی دستگاه دولت را اشغال آردند و بدنٌه سازمان را همراهی افراد غير معمم ولی وفادار به 

های مختلف و گسيل ساختن مسئولين عقيدتی ـ سياسی تحت  با اتكای به انجمنهای اسالمی، نصب نمايندگان امام در سازمان
سله مراتب دستگاه دولت ايران آه با انقالب اين هر سه به صورت نهادها و مقامهای ثابت در آمد و در سل. اختيار گرفتند

متزلزل شده بود، و هنوز هم ثبات آامل خويش را باز نيافته است، جا افتاد ولی نتوانست جمع روحانيان ايران را صاحب 
 سازمان محكم بكند چون گروه قابل توجهی از آنها يا در سازمانهای موازی دستگاه دولت جای گرفتند يا مناصبی را صاحب

مهمترين اين مناصب وآالت مجلس شورای اسالمی است آه به دليل پر سر . شدند آه اساسًا جزو دستگاه دولت محسوب نميشود
و صدايی جلساتش بسيار جلب توجه آرده و در باره اش سخنان فراوان و گاه بسيار دور از واقع بينی گفته شده است، بايد به 

 .ا در بارٌه آن يادآوری آردهمين دليل به صورت معترضه چند نكته ر
اين مجلس بر خالف آنچه آه بسياری تصور ميكنند يا وانمود ميسازند نه مرآز سازماندهی شورايی بين روحانيان است نه 

الزمٌه سازماندهی شورايی در بين اعضای يك گروه اين است آه آنها از حق برابر اظهار نظر . حتی نطفٌه چنين سازمانی
در صورتی آه نه تك تك روحانيان، نه تك تك مجتهدان و نه حتی تك تك گروههايی آه از ابتدای انقالب به برخوردار باشند 

عالوه بر آن انعكاس نظرات مختلف در مجلس . طور رسمی و غير رسمی در بين روحانيان شكل گرفته است چنين حقی ندارند
 مضافًا به تمام اين نكات اختيارات عملی اين مجلس بسيار .شورای اسالمی تابع هيچ قاعدٌه مشخصی نيست مگر تعادل قدرت

محدود است و اعضايش عمًال از دخالت در بسياری مسائل فی المثل بودجٌه برخی نهادها محرومند و آخر از همه اينكه آرای 
 شدن يا نشدن آنها تابع تعادل گروههای مختلفی است مجلس قاطعيتی آه بايد آرای مجلس قانونگزاری داشته باشد ندارد و اجرا

 .آه هر آدام بخشی از قدرت مذهبی و سياسی جمهوری اسالمی را در دست دارد
در حقيقت ترآيب مجلس شورای اسالمی و چند و چون مجادالت اعضای آن فقط شاخص تعادل قدرت بين همين گروهها 

 هم آه از طرف برخی اشخاص عجول و بی دقت به آزادی تعبير ميشود فقط دليل تشنجات مزمن اين مجلس. و تحوالت آن است
 .تعدد گروههای قدرت و ناپايداری تعادل بين آنهاست آه دائم در حال تغيير است و هنوز ثباتی نيافته

 
باعث ايجاد سازماندهی جديد و مستقل روحانيان ايران نيز مشكالت بزرگی پيش راه داشت، مشكالتی نظری و عملی آه 

مهمترين مشكل نظری اين امر تفكر سازمانی خمينی و همپالكيهايش بود، آنها از . شد تا در اين راه گام مهمی برداشته نشود
بابت فكری پرورش يافتٌه حوزه های علميه بودند، به ارزشمند شمردن روش سنتی اجتهاد و استقالل مجتهدان خو گرفته بودند و 

 توقع عرضٌه نظرات سازمانی جديد و انقالبی داشت، الاقل گسستن از سنت و دست زدن به نوآوری به همين دليل نميشد از آنها
بايد دقت داشت آه خود خمينی هم در طرحهای سياسی اش اشاره ای به لزوم تأسيس سازمان . اساسی برايشان بسيار مشكل بود

سی علم واليت فقيه را برافراشت ديگران بايد از او تبعيت نوينی در بين روحانيان شيعه نكرده است، فقط تأآيد آرده آه اگر آ
 .آنند

و اما مشكالت عملی آار ـ سازماندهی جديد مترادف بر هم ريختن آامل و اساسی سازماندهی سنتی روحانيت بود، يعنی 
همٌه آنها به تقسيم آنار گذاشتن برابری اسمی مجتهدان و حذف استقالل فردی آنان؛ اجرای طرح نيز طبعًا مستلزم تن دادن 

روشن است آه اين تقسيم . دوبارٌه اعتبار مذهبی از طرف مرجعی ثابت بود و تبعيت همگی روحانيان از سلسله مراتب جديد
 تقسيم دوبارٌه قدرت و ثروت )آن هم در چارچوب نظامی اجتماعی و سياسی آه اساسش بر مذهب است (دوبارٌه اعتبار مذهبی

دارند در ... ر هيچ آجا آار ساده ای نيست زيرا روحانيان به تناسب بهره ای آه از اعتبار مذهبی و را هم باعث ميگردد و د
آمتر آسی ممكن است به اين راحتی تن به از دست دادن امتيازات و استقالل خويش بدهد، به . مقابل آن مقاومت ميكنند

پذيرفت آه پذيرايی نسبت به سازماندهی جديد روحانيت فقط خصوص اگر اين امتيازات قابل توجه باشد، به همين دليل ميتوان 
ميتوانسته در بين قشرهايی از اين گروه بيشتر باشد آه عمًال از امتيازات آمتری برخوردار بوده اند و در اين تحوالت اميد 

 .افزودن بر آنها را داشته اند
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 بنيادی ميتوانست موقعيت خمينی را در بين روحانيت  به اين قبيل تغييرات زدنعالوه بر اين بايد در نظر داشت آه دست
به خطر بياندازد زيرا موفقيت وی در انقالب مديون ايجاد وحدت نسبی بين روحانيان بود و خدشه دار آردن اين وحدت با به 

 .راه انداختن تغييرات وسيع هم امكانات بسيار ميطلبيد و هم از احتياط به دور بود
 روحانيان بود از شخص خودش و به نهادی آردن و تداوم بخشيدن به مقام رهبری اعتنای هدف اصلی خمينی اطاعت

چندانی نداشت، او عمًال تا زنده بود از اين نفوذ حكم برخوردار بود و برای تحكيم آن به مانوری غير از تحقير و آنار گذاشتن 
 .دهی نوين به هيچ نتيجٌه قاطعی نرسيدخالصه اينكه آار در زمينٌه سازمان. شريعتمداری احتياج پيدا نكرد

 مهمترين گامی آه خمينی و اعوان و انصارش در راه ايجاد نوعی سازمان موازی با سازمان موجود روحانی برداشتند، 
آه حائزينش روحانی بودند و در نقاط مختلف آشور و در نهادهای مختلف مستقر » نمايندگی امام«عبارت بود از ايجاد مقام 

ائمٌه جمعه هم، آه انتصابشان از قديم توسط دولت انجام ميگرفت، از .  در زمرٌه مهمترين صاحبان قدرت مذهبی در آمدندشدند و
 .طرف صاحبان جديد قدرت سياسی به شهرهای مختلف گسيل گشتند

 بود، به عبارت البته بايد دقت داشت آه اين سازمان موازی جديدتابع تقسيمات نهادهای دولتی و قانون تقسيمات آشوری
ديگر تابع ساختمان دستگاه دولت و نه متكی به تقسيمبنديهای مستقل و جديد، تازه همزمان با اين مساعی محدود آه در جهت 

در بين روحانيان پيدا شد آه .... تمرآز انجام گرفت گروههای فشار جديدی نيز از قبيل روحانيت مبارز و مدرسين حوزٌه قم و
بود، وجود اين گروهها بالطبع از وحدت طبقٌه حاآمٌه جديد ايران .. و ..دن بخش بزرگتری از اعتبار و هدفشان به دست آور

مضافًا به تمام اينها امتيازات سنتی بخش بزرگی از روحانيان . آاست و امكان برقراری سازمان واحد را به حد اعلی آاهش داد
، صاحبان جديد قدرت نيز در عمل اين امتيازات قديمی را تأييد آردند، از باقی ماند و دستخوش زير و رويی و تقسيم دوباره نشد

البته هنوز اين آشمكش بين سه شكل سازمانی . چنگ انداختن بدانها و به همان نسبت از سازماندهی نوين صرفنظر آردند
ته بنديهای داخل طبقٌه حاآم ادامه روحانيان، يعنی سازمان سنتی آنها و سازمان جديد موازی با آن آه يادگار خمينی است و دس

در بر جای ماندن دو شكل آخر آمتر جای . دارد و روشن نيست آه در دراز مدت آداميك از اين گرايشها پيروز خواهد شد
ترديد است و فقط بايد توجه داشت آه دوام آوردن باقيماندٌه سازمان سنتی روحانيان مشروط به قابليت اعضای آن به جلب 

به هر صورت نه جلب پشتيبانی آسان است و نه .  مردم و ادامٌه حيات در جامعه بدون پشتيبانی دولت خواهد بودپشتيبانی
 .خالصی از دست اندازی قدرت سياسی ممكن

 
همانطور آه باالتر اشاره شد با در . راه سوم ايجاد سازمانی خارج از دولت و روحانيت بود آه هر دوی آنها را آنترل آند

تن مدعاهای گستردٌه خمينی و گرايشهای توتاليتر ايدئولوژی وی چنين سازمانی ميبايست دستگاهی ميشد از انواع نظر گرف
 .حزبهای لنينی با سازماندهی بسيار محكم و منضبط و قابليت عملياتی بسيار زياد

نی از آن جهت آه بهترين اما آه بر پا آردن حزب لنينی آار بسيار مشكلی است، نبايد به خطا تصور آرد آه حزب لني
ابزار سرآوب و جنايت و آزادی آشی و غارت در سطح وسيع است، دستگاهی است ابتدايی و ساده آه هر گروه آزادی آش و 

تنها . قادر به ساختن آن خواهد بود؛ اين آار مستلزم رهبری محكم و آادرهای ورزيده است آه در همه جا يافت نميشود.. و.. 
ای خالی چنين حزبی، حزب جمهوری اسالمی بود آه ايجادش به ابتدای پيروزی روحانيان برميگردد و قرار نامزد پر آردن ج

بود تنها نمايندٌه روحانيت بر صحنٌه سياست ايران باشد، اين حزب در شرايط موقت آزادی نسبی ابتدای انقالب به قصد رقابت با 
مرگ ناگهانی بهشتی اين حزب را از وجود تنها . رتش به نهايت رسيدديگر احزاب ايجاد شد و بعد از حذف تمام مدعيان قد

پس از بهشتی حزب مزبور سازمانده قابلی پيدا نكرد، خمينی هم احتماًال به دليل بيگانگی . مدعی آارآمد رهبری محروم ساخت
و بدان اعتنايی ننمود، در نتيجه با انواع سازماندهی مدرن حزبی، بهره ای را آه ميتوانست از چنين سازمانی ببرد درك نكرد 

 .حزب جمهوری اسالمی پس از چند سال در رقابت بين گروهها عاطل افتاد و آخر به حكم خمينی منحل گشت
اين راه سوم تنها راه سازماندهی است آه ميتوان بر ختم شدنش به شكست آامل رأی داد و پرونده اش را بست، اما به 

هيچ طرح اجتماعی . ا در تاريخ جمهوری اسالمی دست آم گرفت و يا به دست فراموشيش سپردهيچوجه نبايد اهميت اين امر ر
آه گرايشهای توتاليتر داشته باشد بدون تأسيس حزب لنينی بخت عملی شدن ندارد و شكست آامل در تأسيس حزب لنينی به طور 

معنای صرفنظر آردن روحانيان از تحميل نظرات البته اين لنگی به . قاطع طرح اسالمی آردن جامعٌه ايران را لنگ گذاشت
خويش در زمينه های مختلف نيست، تا موقعی آه اين نظام سياسی در ايران برجاست سردمدارانش بر اجرای طرح مزبور پای 
خواهند فشرد و به احتمال قوی در اين زمينه موفقيتهايی آسب خواهند آرد و با تحميالت خويش برای مردم ايران زحمات 
فراوان نيز ايجاد خواهند نمود؛ اما طرح منطبق آردن جامعٌه ايران با ايدئولوژی اسالمی به دليل نبود ابزار مناسب به انجام 

 .نخواهد رسيد و به عنوان مثال با موفقيتهايی آه آمونيستهای روسيه در دوران خويش به دست آوردند قابل قياس نخواهد بود
 

اين .  ترآيب عوامل موجد نابرابری در بين روحانيان تأثير گذاشت و هم بر سازماندهی آنانتحوالت زاده از انقالب هم بر
 .هر دو دگرگونی شايان توجه است و بايد به ترتيب به آنها پرداخت

تغيير اصلی در عوامل موجد نابرابری اين بود آه قدرت سياسی به دست روحانيان افتاد و به تبع سعی در سهم بيشتر 
البته قدرت سياسی هميشه بر .  قدرت جای آوشش در بهره مند گشتن از پشتيبانی صاحبان قدرت سياسی را گرفتيافتن از

اختالط . رقابت بين روحانيان تأثير داشته است اما نبايد به دليل اين سابقه اهميت تغييرات زاده از انقالب را دست آم گرفت
داو رقابت بين روحانيان آرد زيرا در رقابت بر سر برتری عملی، قدرت مذهب و سياست قدرت سياسی را تبديل به مهمترين 
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در نتيجه، ترآيب عوامل موجد نابرابری آه در بخش قبل شمرده شد، به تناسب دوران قبل از انقالب . عامل تعيين آننده است
 . با تودٌه مردم تأثير عميق گذاشتقدری ساده شد و اين سادگی نسبی بر شيوٌه ارتباط روحانيان با يكديگر، با شاگردانشان و

همانطور آه قبًال اشاره شد قابليت علمی محكمترين و منطقی ترين اساس برتری يافتن يك يا چند نفر از علمای شيعه بر 
تشخيص قابليت علمی مستلزم آرامش، انصاف، آاردانی و از خود گذشتگی است و به همين دليل در معرض . باقی آنهاست
وقتی قدرت هم بزرگترين داو رقابت شد و هم بهترين اسباب . عيارهای غير تخصصی و حرص برتری جويیآسيب مداوم م

تمايل به دسته بندی روحانيان برای چنگ انداختن . برتری جويی، جای چندانی برای ارزيابی قابليتهای تخصصی باقی نميماند
و نبايد اصًال از پيدايش آن در بين آسانی آه به هر حال به بخش هر چه بزرگتری از قدرت ثمر مستقيم چنين وضعيتی است 

» حجت االسالم«تغيير شيوٌه استفاده از القاب سنتی . هيچگاه رقابتشان از شائبٌه دسته بندی و دنيا دوستی خالی نبوده تعجب آرد
شتن وی از قدرت سياسی آه ميبايست منعكس آنندٌه دانش صاحب آنها باشد و امروز بيشتر شاخص بهره بردا» آيت اهللا«و 

 . است، نشانٌه بارز اين امر است آه قدرت قابليت را جدًا تحت الشعاع خويش قرار داده
تصاحب قدرت رابطٌه روحانيان و شاگردانشان را نيز به آلی متحول ساخت زيرا استراتژی معمول آسب اعتبار در بين 

فراوانی شاگردان ديگر چندان به آار تحكيم موقعيت .  تغيير دادروحانيان را آه جلب شاگرد در آن نقش عمده داشت از اساس
هر مجتهد در برابر همگنان نميامد زيرا عامل اصلی تحكيم موقعيت سهم داشتن از قدرت سياسی است؛ در ترويج و توجيه آرای 

 حكومت است؛ پشتوانٌه به آار نظری استاد نقش خيلی زيادی بازی نميكند چون اين دو آار بر عهدٌه دستگاههای مختلف تبليغاتی
بسته شدن نظرات استاد نيست و آمك چندانی به قدرت نمايی وی نميكند چون امروز ابزار اصلی اين آار ابزار دولتی است و 
گروه طالب در برابر آن چندان وزنی ندارد؛ در جلب مريد نقش مهمی ندارد چون رابطٌه روحانيان با تودٌه مردم آامًال متحول 

 و باالخره اينكه به آار تحكيم موقعيت روحانيان در برابر قدرت سياسی نميايد زيرا ديگر اين قدرت ازآن خود روحانيان شده؛
به اين ترتيب مسئلٌه جلب شاگرد به حوزه های درس روحانيان صاحب قدرت عمًال منتفی گشته زيرا اين افراد با پرداختن . شده

. س و جلب شاگرد ندارند و بايد اضافه آرد آه ديگر احتياج چندانی هم به اين آار ندارندبه آار حكومتی ديگر وقتی برای تدري
تماس دائم با طالب مختص روحانيانی است آه آماآان به تدريس ادامه ميدهند و احتمال اينكه بتوانند به پشتوانٌه شاگردانشان به 

 .قدرت دست بيابند بسيار آم است
 انقالب در رابطٌه روحانيان با مريدانشان پيدا شده و از جهت تاريخی حائز اهميت بسيار اساسی ترين تغييری آه پس از

در زمان حيات خمينی، حكم وی عمًال برتر از حكم هر روحانی . است از بين رفتن آزادی مقلدان در انتخاب مرجع تقليد است
صار طبعًا پس از مرگ خمينی سستی گرفت ولی نبايد اين انح. ديگری بود و به آسی مهلت پيروی از مجتهد ديگری داده نميشد
آزادی در پيروی از مجتهد دلخواه تا آنجايی مجاز است آه بر . در اهميت پراآندگی آه پس از مرگ خمينی پيدا شد اغراق آرد

 بيشتر داشتن، يا مريد. با صاحبان بالفعل قدرت سياسی است» آزادی«تقسيم قدرت سياسی تأثير عمده ای نگذارد و تعيين حد اين 
به عبارت دقيقتر احكام مذهبی خويش را به گروه بزرگتری تحميل آردن در درجٌه اول مديون قدرت بيشتر داشتن است نه 

اساس رابطٌه مجتهد و مقلد در ايران امروز از اساس متحول گشته و به هيچوجه با دوران قبلی قابل قياس . آزادی انتخاب مقلدان
به عالوه بايد توجه داشت . اينكه مريد بيشتر قدرت بيشتر بياورد قدرت بيشتر مريد بيشتر به همراه مياوردنيست زيرا به جای 

آه به دست آوردن قدرت سياسی امتيازات مالی بسيار به دنبال آورده و احتياج روحانيان را به آمكهای مالی مريدان آه پس از 
البته اين . ه آن خو آرده بودند و از آن ارتزاق ميكردند، بسيار آم آرده استساقط شدن صفويه و از دست دادن پشتيبانی دولت ب

شكی نيست آه همزمان با اين تغييرات شوق . آم شدن احتياج نه مترادف بی نيازی است و نه به معنای آنار گذاشتن آاسٌه گدايی
ين آاهش شوق را با اخاذی صريح از آم شده است ولی در عوض صاحبان قدرت ا» وجوهات«تودٌه مردم هم برای پرداخت 

رابطٌه مجتهد . طريق دستگاه دولت و مال اندوزی به اتكای قدرت جبران ميكنند تا به اصطالح آسبه از مايه ضرر نكرده باشند
و مقلد در ايران امروز دو وجه ثابت دارد يكی نفس پيروی مقلد از مجتهد و ديگری نمايش اين پيروی، و عليرغم رنگ و 

 مذهبی اولی تفاوتی با ديگر حكومتهای فاشيست مآب ندارد و دومی هم چيزی است از مقولٌه نمايش سياهی لشكر روغن
 .تبليغاتی

و اما سازماندهی ـ روحانيت شيعه پس از انقالب رهبر يگانه و معينی پيدا آرد ولی دارای سازماندهی واحد و ثابت و 
راه ممكن سازماندهی تا اندازه ای از طرف زعمای حكومت تعقيب شد هيچكدام محكمی نشد زيرا چنانكه ديديم هر چند هر سه 

فقط در اين ميان وزنٌه راه اول به دليل وجود و اهميت دستگاه دولت و نيز تحليل رفتن تدريجی بسياری از  به انجام نرسيد؛
 .نهادهای موازی نظير سپاه پاسداران در آن قاطعًا بر دو ديگری چربيد

ت وسيلٌه اصلی اعمال قدرت سياسی است و در ايران امروز هم عليرغم تمام آسيبهايی آه از رقابتهای انقالبی دستگاه دول
روحانيان با گرد آمدن حول اين دستگاه و با آشمكش بر سر آن صاحب نوعی محور تشكل . ديده هنوز ابزار اصلی قدرت است

امروز هم روحانيت شيعه از خود سازمانی . زماندهی روحانيت گذاشتشده اند، اما نبايد پيدا شدن اين محور را به حساب سا
 .ندارد آه همٌه اعضايش را در بر بگيرد و با قبل از انقالب تفاوت عمده ای آرده باشد

. آرايش جديد روحانيت زادٌه اين است آه روحانيان عشقه وار به دولت پيچيده اند نه اينكه از خود صاحب سازمانی شده اند
. ندهی روحانيت شيعه، تا آنجا آه به خود روحانيت مربوط است آماآان هم بسيار سست است و هم مبتنی بر نابرابریسازما

بسيار سست است زيرا شكل آن و آهتری و مهتری اعضايش در معرض تغييرات مداوم قرار دارد، تغييراتی آه ثمر ناپايداری 
بری نيز آماآان صفت بارز اين سازمان است و تفاوتی آه با قبل پيدا نابرا. تعادل بين گروههای صاحب و مدعی قدرت است

 .آرده اين است آه بيش از هر چيز تحت تأثير تقسيم امتيازات انقالبی،باالخص قدرت، قرار گرفته
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از ميدان بايد به اين نكته توجه داشت آه اگر انقالب اسالمی اليه بندی اجتماعی و تقسيم امتيازات را در جامعٌه ايران با 
راندن نخبگان اداری ـ سياسی و در برخی موارد اقتصادی نظام آريامهری بر هم ريخت، در اليه بندی روحانيت شيعه هم زير 

البته اين . و رويی عظيمی ايجاد آرد و گروه نزديكان خمينی و روحانيان انقالبی را بر رأس هرم روحانيت مستقر ساخت
يت در ميان بود به سائقٌه سنت مداری، نداشتن فكر سازمانی جديد،محدوديتهای زادٌه شرايط و تغييرات در آنجايی آه پای روحان

باالخص روحانيان بلند مرتبهـ با خمينی و برآشيدگانش، به آن شدت و خشونت آه در باقی جامعٌه ايران  همگامی روحانيان ـ
ری، امتيارات خويش را از دست ندادند اما بايد آنها را آخرين روحانيان ممتاز، به استثنای شريعتمدا. انجام گرفت، انجام نيافت

نمونه های ترقی روحانی به سبك قديم به حساب آورد، زيرا امروز راه ترقی روحانيان شيعٌه ايران الزامًا از مجرای قدرت 
 .سياسی ميگذرد

ابرابری اعضايش نيست آه هر دو در جمع آنچه آه در سازماندهی امروز روحانيان شيعه قابل توجه است سستی آن و ن
سابقٌه قديم دارد، بلكه نوع جديدی از تقسيم آار است آه بين اعضای آن پيدا شده و ميتواند در دراز مدت نتايج مهم به همراه 

 .بياورد
ی دائمًا بر البته نفس تقسيم آار در بين روحانيان به هيچوجه امر تازه ای نيست، فقط به اين دليل آه تقسيم آار و اليه بند

يكديگر تأثير ميگذارد و نتايج آنها نيز بسيار با هم مياميزد، به تفكيشان از هم توجه آافی نميشود و در نتيجه تقسيم آار معموًال 
 مردم تنها تفاوت بين يك روضه خوان ساده و يك مجتهد جامع زافی المثل بسياری . تحت الشعاع اليه بندی قرار ميگيرد

در وجود اين تفاوتها و اهميتشان شكی نيست . ت مرتبه ميدانند آه به نوبٌه خود بيانگر تفاوت سطح دانش آنهاستالشرايط را تفاو
» تخصص«ولی اشكال استفاده از اصطالح . اما بايد در آنار آنها به تقسيم آار يا به عبارت معمولتر تخصص نيز توجه داشت

يی بسيار مثبت دارد زيرا مترادف داشتن دانش و قابليت هر چه بيشتر در اينجاست آه تخصص در ذهن اآثر مردم بار معنا
است در زمينه ای محدود و معين، به همين دليل اطالق آن به مشاغلی آه در عرف معمول پست به حساب ميايد چندان رايج 

تقسيم « اصطالح در مقابل، حسن. آردن بيشتر مناسب طنز نويسی است» تخصص در روضه خوانی«نيست، مثًال صحبت از 
 .ساده بودن، جامع بودن و عاری بودنش از بار معنای مثبت يا منفی است» آار

بسياری از اقتصاد . تقسيم آار فرآيندی است آه از دير باز در جوامع انسانی پيدا شده و به مرور زمان تشديد گشته است
ر هم به اثرش در زمينٌه تقسيم آار اشاره شد،در اين دانان و به خصوص اميل دورآهيم، جامعه شناس بزرگ فرانسوی آه باالت

طبعًا در اينجا مقصود پرداختن به چند و چون نظريه پردازيهای مختلف در باب تقسيم آار . زمينه نظريه پردازی آرده اند
رتيب متوقفش ساخت يا نيست، فقط يادآوری اين نكته است آه تقسيم آار به ارادٌه يك يا چند نفر شكل نگرفته تا بتوان به همان ت

 .جهتش را عوض آرد
تقسيم آار سنتی بين روحانيان باعث پيدايش تيپهای مختلفی از نوحه خوان و روضه خوان و قاری گرفته تا خطيب و 
مدرس و مجتهد شد آه از دير باز جزو چهره های ثابت جامعٌه ايران بوده اند و هرآدام بخشی از احتياجات مذهبی جامعه را 

خصيصٌه اصلی تقسيم آار سنتی آه حاصلش پيدايش اين تيپهای گوناگون است، تبعيت نسبی اش از نوع و ميزان . ه اندبرآورد
روشن است آه نقشها و مقامهای مذهبی در جامعه به تناسب نمرات درسی . تحصيالت افراد در حوزه های درس مذهبی است

 معينی انجام ميگرفت آه وظيفٌه اصليشان تربيت روحانيان بود، بنابراين افراد تقسيم نميشد اما آموزش نقشهای مذهبی در مراآز
ها و نقش اجتماعی روحانيان متناسب هم بود؛ ديگر اينكه بين دانش مذهبی و مقام مذهبی نيز تناسبی  تربيت آسب شده در حوزه

 .كن بودوجود داشت، آسب دانش و ترقی مذهبی به نوعی مالزم هم بود و به طور همزمان نيز مم
تقسيم آار جديدی آه با وقوع انقالب آم آم در بين روحانيان شكل گرفته و تيپهای روحانی جديدی را به تيپهای سنتی 

اين شيوٌه تقسيم آار به احتمال بسيار قوی تحت . اضافه آرده است زادٌه چنگ انداختن روحانيان است به قدرت و مقامهای دولتی
 .حصار و تمرآز قدرت تشديد خواهد گشت و نتايج مهمی را نيز به همراه خواهد آوردتأثير تمايل قدرتمندان به ان

اما بايد به اين نكتٌه بسيار مهم توجه داشت آه محدوديت امكانات روحانيان در مقابل تنوع نقشهای اجتماعی آه بر عهده 
 :گرفته اند دو تضاد عمده و بسيار قابل توجه به همراه آورده

 بی تناسبی تربيت حوزه ای است با نقشهايی آه روحانيان در جامعه و به خصوص دستگاه دولت بر عهده تضاد اول زادٌه
به » واليت فقيه«خمينی خود تصور درستی از ميزان پيچيدگی تقسيم آار در جوامع مدرن نداشت، وی حتی در . گرفته اند

ته های طالب آامًال برای اين آار آافی است، ولی صراحت نوشت ادارٌه آشور محتاج هيچ نوع آموزش خاصی نيست و آموخ
تنها راه رفع . افتاددر عمل روشن شد آه اين تصور بی پايه بوده است و پرداخت تاوان آارنادانی روحانيان بر ذمٌه ملت ايران 
يه است و منطبق اين تضاد تجديد نظر آردن در شيوٌه تربيت روحانيان يا به عبارت دقيقتر در محتوای دروس حوزه های علم

شرط انجام يافتن اين آار آنار گذاشتن دروس . ساختن آنها با نقشهای امروز روحانيان آه بيشتر شامل نقشهای دولتی مدرن است
مذهبی است يا به حاشيه راندن آنها، ولی نتيجٌه مستقيم چنين تغييری تحليل بردن قابليتهای صرفًا مذهبی روحانيت شيعه است و 

قراض روحانيت به عنوان گروهی آه صاحب دانش مذهبی است و وظيفٌه تعيين درست دينی و راهنمايی به سوی در نهايت ان
اين بسيار بعيد است آه روحانيان عليرغم بستگی به حوزه های علميه و ميراث فرهنگی آنها و در . رستگاری را بر عهده دارد

 مشخص، دست به چنين انتحاری بزنند و قالب شكل گيری خويش عين آگاهی بر موجوديت خويش به عنوان يك گروه اجتماعی
 .را بشكنند

دستيابی روحانيان . تضاد دوم بين مدعاهای حكومت و تقسيم آاری آه عمًال در بين روحانيان شكل گرفته، پيدا شده است
ی وجود داشت از اساس به قدرت باعث شد تا ارتباطی آه از قديم بين سطح دانش مذهبی و ترقی در سلسله مراتب روحان
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امروز آسب دانش و ترقی در بين روحانيان نه به طور همزمان ممكن است و نه اصًال لزوم چندانی به پيگيری . متزلزل شود
زيرا پرداختن به امور حكومتی، آه شاهراه ترقی است، آار تمام وقت است و اصًال فرصتی برای درس . همزمان اين دو هست
رد؛ از آن گذشته دليلی هم برای همزمان دنبال آردن اين دو مشغلٌه غير شبيه وجود ندارد زيرا آسب و پژوهش باقی نميگذا

قدرت سياسی بهترين ضامن باال بردن نفوذ مذهبی است و دست يافتن بدان انگيزٌه عملی دانشجويی را، تا آنجا آه به جاه طلبی 
مدعاهای نظام واليت فقيه بر رواج احكام اسالم و رهبری جامعه توسط نتيجه اينكه پايٌه . مذهبی مربوط ميشود، از بين ميبرد

صالحترين و قابلترين علماست، اما نوع تقسيم آاری آه در آن شكل گرفته و در عمل به همه تحميل شده، اجبارًا آسانی را به 
ه دار شدن سمتهای دولتی، نسبت به سوی باالترين مقامها سوق داده و خواهد داد آه به دليل داخل شدن در آشمكش قدرت و عهد

 .ديگر علما از دانش مذهبی آمتری برخوردارند
اين فرآيند پس رفتن صالحيت مذهبی از ابتدای انقالب شروع شده و به احتمال قوی طی زمان چشمگيرتر خواهد شد و از 

رفع اين تضاد هم ممكن . تر خواهد رفتآه مايٌه دامن زدن به جدلهای آخوندی شده بسيار فرا» جانشين امام«حد مجتهد نبودن 
نه » علمای«نيست مگر با تجديد نظر در مدعاها و ايدئولوژی رسمی رژيم و پذيرفتن اينكه نظام واليت فقيه نظام حكومت 

ه با اين آار هم به نوبٌه خود بسيار بعيد به نظر ميايد زيرا تمام مشروعيت نظام و اعتبار سردمداران آن را آ. چندان عالم است
 .بضاعت مزجات مدعی صاحبنظری در علوم اولين و آخرين هستند، از بن به لرزه در خواهد آورد

شكی نيست آه يكی از مهمترين آارآردهای ايدئولوژی نقاب زدن بر چهرٌه واقعيت است ولی در عين حال بايد به ياد 
. ربٌه تبليغاتی خوبی به دست مخالفان و رقبا ميدهدداشت آه تضاد بين ايدئولوژی رسمی هر نظام و واقعيت آن نظام هميشه ح

البدل را ايفا  مخالفان بی بنيادی آار را به رخ همه ميكشند و رقبا سعی ميكنند تا در قالب همان ايدئولوژی نقش مصلح و نعم
 .آنند

روز حيات اين نظام به بهره تا به حال بسياری از اين تضاد نظام واليت فقيه استفاده آرده اند و به احتمال قوی تا آخرين 
تا وقتی اين دستگاه بر جاست ميتوان به حائزان مشاغل دولتی حمله آرد آه چرا صالحيت . برداری از آن ادامه خواهند داد

اين . مذهبی آافی ندارند، زيرا صالحيت مذهبی اين گروه هميشه آم خواهد بود و احتماًال به مرور زمان آمتر هم خواهد شد
 آسان و بی پايان، هم مطابق ميل آسانی است آه به نوعی سودای حفظ بيضٌه اسالم را دارند و هم پاسخگوی احتياج ايرادگيری

اما بايد توجه داشت آه اين ايرادها به . آنهايی آه بايد قبل از احراز مناصب دولتی، صاحبان فعلی مناصب را از ميدان برانند
ر ذات نظام واليت فقيه نهفته و عالوه بر آن جدًا بعيد است آه برای گرفتن قدرت از هيچوجه قادر به رفع تضادهايی نيست آه د

 .دست صاحبان بالفعل آن آفايت آند
 

قبل از پرداختن به روش امروزين تعيين درست دينی در بين روحانيت شيعه و ارزيابی پذيرايی اين گروه نسبت به 
 .نی در ايران توجه آردنوآوری بايد به توسعٌه بی حساب مصاديق درست دي
بلكه با بهره مند شدن از قدرت سياسی و به اتكای اين اصل آه اعمال انسان  امروز مذهب نه فقط با سياست در هم آميخته

در نتيجه تعداد اموری آه تعيين . بايد در همه حال تابع قوانين الهی باشد، بر همٌه رشته های حيات ايرانيان چنگ انداخته است
نشان تابع مفهوم درست دينی است بسيار افزايش يافته زيرا نه حرص قدرت و نه ادعاهای مذهبی حكومت هيچكدام چند و چو

صحبت از اسالمی آردن تمام شئون . حد ندارد، يا به عبارت دقيقتر حد اصولی ندارد و فقط گرفتار محدوديتهای عملی است
با فزونی گرفتن اموری آه حكومت مذهبی ايران ادعای ادارٌه آنها را . زندگی نشانٌه اين تورم مذهب و به تبع درست دينی است

 .دارد آشمكش بر سر تعيين درست دينی هم وسعت يافته و هم تشديد شده است
تعيين محتوای درست دينی آماآان به صورت نوعی اجماع بين اشخاص نابرابر صورت ميگيرد و قدرت مهمترين عامل 

فاوت اصلی با دوران قبل از انقالب در اين است آه قدرت به دست خود روحانيان افتاده و اگر سابقًا تنها ت. موجد نابرابری است
دخالت مستقيم و صريحش در تعيين محتوای درست دينی امری فوق العاده بود امروز اين دخالت صورت روزمره پيدا آرده 

 .است
ترين و گسترده ترين وسيلٌه پراآندن درست دينی هم امروز در آشمكش بر سر درست دينی، قدرت حجت قاطع است و به

آماآان دستگاه دولت است آه وقتی در خدمت يك بينش مذهبی معين يا برداشت معينی از اين بينش قرار گرفت ديگر نه فرصت 
ت دينی هم آنهايی آه از قدرت سهمی ندارند عمًال در تعيين درس. مخالفت برای ديگران باقی ميگذارد و نه گاه فرصت حيات

محلی از اعراب ندارند و اگر رأيی داشته باشند وقتی اين رأی معنايی پيدا ميكند آه صاحبش زير چتر حمايت يكی از صاحبان 
 .قدرت قرار بگيرد

توسعٌه حيطٌه . همانطور آه قبًال اشاره شد روش اجماعی در تعيين درست دينی مقاوم ترين شيوه در برابر نوآوری است
 تشديد آشمكشهايی آه بر سر آن درگرفته است به نوبٌه خود پذيرش نوآوری را بيش از پيش دچار مشكل ساخته درست دينی و

 .در اوضاع امروز ايران نوآوری به تناسب اهميت در معرض مخالفت گروه بزرگتری از روحانيان است. است
ذاشتن آن بر تقسيم و تعادل قدرت است، اولی تأثير گ. سنجش اهميت هر نوآوری برشمرد  ميتوان سه شاخص آلی برای

دوم ميزان نو بودن آن است، . زيرا چه مؤمنان بخواهند و چه نه امروز قدرت سياسی حساس ترين موضوع مذهبی است
سوم نزديك شدن نوآوری به . نوآوری هر قدر از عقايد رايج بين روحانيان دورتر بشود بيشتر در معرض مخالفت قرار ميگيرد

زی و حساس و خرد ناپذير افكار و عقايد رايج در بين روحانيان، در اين صورت هم روشن است آه نوآوری بيشتر هستٌه مرآ
 .واآنش بر ميانگيزد
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. به اين ترتيب بايد نتيجه گرفت آه امروزه بخت پااليش بينش مذهبی در بين روحانيان ايران بسيار از قبل آمتر شده است
وعيت نظام حكومت مذهبی را از بن متزلزل خواهد ساخت و هم نامزد نوآوری را در زيرا دست زدن بدين آار هم مشر

معرض فشار و حملٌه گروهی مخالفان قرار خواهد داد، فشار و حمله ای آه آمترين پيامدش از دست دادن قدرت و امتيازات 
 .آميخته شدن نوآوری با قضيٌه رشدی آه ديگر جای خود دارد. زاده از آن است

 
 ع برون گروهیموان

  
همانطور آه قدری باالتر گفته شد، هر جا آه پای درست دينی در ميان باشد نظرات مجتهدان اصل است و نظرات 

اما نبايد به اين دليل . اعتبار اشخاص بی صالحيت يا غير مجاز به دخالت در مباحث مذهبی، در جنب نظرات مجتهدان آم
روحانيان نيز مانند . ين اندازه تخصصی، از بند ارتباطات اجتماعی آزاد استتصور آرد آه روحانيت حتی در موردی به ا

. ديگر گروههای اجتماعی در حال داد و ستدند و نقش و موقعيتشان در جامعه متكی به ارتباطهايی است آه با ديگران دارند
ار مهمی است، بر پيوندهای تعيين و تغيير محتوای درست دينی، به خصوص در مورد پااليش بينش مذهبی آه امر بسي

 .اجتماعی روحانيان با ديگران و به تبع بر موقعيتشان تأثير ميگذارد
اآثر مردم، تحت تأثير . برای تحديد اهميت اين موضوع ميبايست ابتدا به يك جنبٌه مهم از رابطٌه مجتهد و مقلد اشاره آرد

اما .  از رابطٌه اين دو تصوير ساده و يكسويه ای در ذهن دارندمعنای تحت اللفظی آلمات مجتهد و مقلد، به خصوص آلمٌه دوم،
نبايد آنجا آه پای تحليل مسئله در ميان است، به عادت آنهايی آه تا صحبت سياست به ميان آمد شتر را با افسارش وارد بحث 

 رابطٌه دو فرد برابر نيست زيرا روشن است آه رابطٌه مجتهد و مقلد. ميكنند، در بند معنای اوليه يا تحت اللفظی آلمات ماند
دانش مذهبی مقلد بنا بر تعريف از مجتهد بسيار آمتر است، اما مقلد در انتخاب مرجع تقليد آزاد است و انتخاب او تابع عوامل 
بسياری است آه اشتراك فكری يكی از مهمترين آنهاست، به عبارت ديگر مجتهد بايد پاسخگوی حساسيت و توقعات مذهبی مقلد 

نه همٌه مقلدان حساسيت و توقع يكسان دارند و نه همٌه مجتهدان به يكسان از مذهب سخن ميگويند، مجتهدان عرضه آنندٌه . باشد
رابطٌه .  مخاطب خويش را ميجويدبه تناسب آزادی بازار مذهبگفتار مذهبی هستند و مقلدان متقاضيان اين گفتار و هر آس 

 اولی هر چه گفت دومی تبعيت آند، پايٌه اين رابطه اشتراك بينش مذهبی و حساسيت مجتهد و مقلد به اين صورت نيست آه
 .مذهبی دو طرف است و اگر اين نباشد رابطٌه بين آنها از قوه به فعل در نميايد

روحانيانی آه امروز بر سرنوشت ايرانيان حكم ميرانند، بازار عقايد مذهبی را به انحصار خويش درآورده اند و بينش 
اين گفتار به مزاج بسياری از مردم ايران، چه مؤمن و چه بی ايمان، . ذهبی پست و ابتدايی خويش را در آن تبليغ ميكنندم

نميسازد و طبعًا بر دوری آنها از حكومت اثر گذاشته است، اما در عوض برای گروهی هم آه در اين بينش با روحانيان شريكند 
آه به داليل گوناگون، حتی در صورت داشتن امكان انتخاب بين بينشهای مذهبی مختلف زيرا هستند آسانی . بسيار جذاب است

اين قبيل اشخاص را ميتوان هم در حلقٌه حكومتگران غير معمم جست، هم . باز به همين سخنان سبك و ميان تهی روی مياوردند
تغيير دادن اين بينش رابطٌه .  بين عامٌه مردمدر بين خدمتگزاران خاص دستگاه حاآمه از قبيل پاسداران و بسيجيان و هم در

در ايران . روحانيان را با افراد همفكرشان آه يكی از مالطهای تحكيم نظام حكومتی فعلی است به آلی متزلزل خواهد ساخت
ديگر امروز رهبران و پيروان در تبليغ بينش مذهبی خويش آه رسمًا مترادف درست دينی است و نيز در بی اعتبار ساختن 

گفتارهای مذهبی بر يكديگر پيشی جسته اند و در ترويج تعصب آه اگر شرط آافی پاآی به حساب نيايد شرط الزم آن شمرده 
تجديد نظر در بينش مذهبی اين دور باطل را خواهد شكست و جاذبٌه صرفًا مذهبی حكومت امروز ايران . شده، بسيار آوشيده اند
 امروز ايران فقط به اتكای جاذبٌه مذهبی بر پا نمانده تا با زايل شدنش از بين برود، اين خيال البته حكومت. را زايل خواهد آرد

اما در هر . مناسب ذهن آنهايی است آه تصور ميكنند اگر ثابت آردند خمينی بدعتگزاری آرده نظام ساختٌه وی ساقط خواهد شد
يم حكومت فعلی است و همين آافی است آه باعث شود تا صورت اشتراك در بينش مذهبی رسمی مهمترين اسباب مذهبی تحك

 .روحانيان هيچ تمايلی به تغيير اين بينش نشان ندهند
 

 تغيير موضع بدون تغيير بينش مذهبی
 

سؤال دوم از اين . حال آه پاسخ سؤال اول پس از اين طول و تفصيل روشن شد يادآوری سؤال دوم بی مورد نخواهد بود
شان موضعی غير از موضع رسمی و فعلی   جمهوری اسالمی ميتوانند در عين حفظ بينش مذهبی ابتدايیآيا حكام: قرار بود

 خويش در باب قضيٌه رشدی اتخاذ آند يا خير؟
اول بايد روشن آرد آه آيا اين آار اساسًا ممكن است يا نه و سپس امكان عملی : بايد به اين سؤال در دو مرحله پاسخ داد

  .يدچنين آاری را سنج
زيرا اگر آسی طبيعت و ماوراء طبيعت را از . اين آار اساسًا هيچ مانعی ندارد:مرحلٌه اول پاسخ بسيار روشن است

يكديگر جدا نكند و آفاره دادن را الزمٌه ترميم تقدس بداند اصوًال ميتواند برای اين ترميم از هر نوع آفاره ای استفاده آند، به 
به همين دليل اقوام مختلف در طول زمان برای اين آار . بع هيچ نوع معيار عينی نيستخصوص آه ارزيابی حاصل آارش تا

از وسائل مختلف و روشهای گوناگون استفاده آرده اند آه هر چند ميتوان داليل پيدايش آنها را از طريق جامعه شناسی پی 
 مجبور نيست فقط از طريق اجرای شديدترين حكام جمهوری اسالمی هم. گرفت نميتوان هيچكدام را مؤثرتر از ديگری دانست
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حكم تقدس را ترميم آند، به خصوص آه بسياری از اعضای آن در رفع و رجوع شرعی خطاها، يا به قول عوام درست آردن 
از ديدگاه صرفًا شرعی، هم برگرفتن اتهام آفر از رشدی ممكن است و هم طلب آفاره ای  .آاله شرعی، يد طواليی هم دارند

  .از جان وی، به عبارت ديگر فقهای امروز ايران اساسًا قادرند موضع جديدی در قبال سلمان رشدی اتخاذ نمايندغير 
 از بسياری جهات به پاسخی آه در باب پااليش بينش مذهبی روحانيان ايران امرپاسخ اين .  ميماند موانع عملی آار

 گروهی با آن وجوه اشتراآی دارد؛ زيرا تمام تصميم گيريهايی عرضه شد مربوط است و از بابت موانع درون گروهی و برون
آه روحانيت مجاز است در باب مذهب انجام دهد به مجتهدان محول گشته است و در طول زمان هيچ تقسيم آار مشخص و 

ری در بارٌه ثابتی بين گروه اخير صورت نگرفته تا فرضًا رسيدگی به تعيين درست دينی و امور اعتقادی صرف از تصميم گي
 .اختالفات فقهی متمايز گردد، به همين دليل و به قصد تلخيص مطلب از تكرار آنچه آه در قسمت قبلی آمد احتراز خواهد شد

بايد در مورد فقه به تمايز صدور و تنفيذ حكم از شكل گيری . در اينجا فقط وجه فقهی اختيارات روحانيان مورد نظر است
فقها در صدور احكام فقهی حق برابر دارند، وقتی حكمی از طرف فقيهی صادر گشت سكوت ديگر . سابقٌه قضايی توجه داشت

فقها در حكم تأييد اوست، اگر آار به همين جا ختم شد آه هيچ ولی اگر فقيه ديگری پيدا شد و حكمی ناقض حكم اول صادر 
وی آنها وجود ندارد زيرا در فقه شيعه نه آيين نمود، هيچ مرجع رسمی برای حل اختالف و قبول يكی از احكام يا رد هر د

از اينجا سرنوشت حكم فقهی صورت دوگانه ای پيدا . دادرسی اليق اين نام وجود دارد و نه مراجع تجديد نظر و فرجام خواهی
يشتری ميكند، تا آنجا آه مربوط به اجرا شدن حكم است تها معيار وجود قدرت اجرايی است و حكمی آه از قدرت اجرايی ب

ميماند سرنوشت حكم و جا و مقامش در تاريخچٌه سوابق قضايی، اين امر تابع . مند بود بخت بيشتری برای اجرا شدن دارد بهره
شيعه را از درست دينی شكل ميدهد، يعنی نوعی اجماع در دراز مدت بين  همان مكانيسمی است آه برداشت روحانيت

 .روحانيان
ی آه پس از انقالب در دل روحانيت پيدا شد با مثالهای سنتی تفاوتی اساسی پيدا آرده آه بايد فتوای خمينی به دليل تغييرات

تا موقعی آه خمينی زنده بود فقط صحبت از اجرای حكمش بود و خود وی تمام امكانات اجرايی دستگاه . به آن توجه داشت
وذ آالم خويش را نيز برای افزودن بر اين امكانات به دولت ايران را در خدمت اجرای فتوای خويش قرار داده بود و تمام نف

اما اين حكم شرعی پس از مرگ صادر آنندٌه حكم به اعتبار خويش باقی ماند، تفاوت اصلی فتوای خمينی با . آار گرفته بود
 .مثالهای سنتی در تداومی است آه پيدا آرده، بايد ديد آه اين تداوم زاييدٌه چيست

ع انقالب اسالمی وارد مرحلٌه جديدی از حيات خويش گشت و خمينی مرجع اعال شد و اين برتری روحانيت شيعه با وقو
اما تداوم احكام وی زادٌه قدرت بسيار او نيست زيرا قدرت برای تحميل نظرات در زمينه . را به آمك قدرت سياسی تثبيت آرد

تداوم احكام مستلزم سازماندهی .  آارساز نيستهای مختلف و به طور موضعی آافی است ولی قدرت هيچ آس پس از مرگش
ولو ابتدايی است و همانطور آه اشاره شد سازمان يافتن امروزين روحانيت شيعه مديون پيچيدن عشقه وارش به دستگاه دولت 

 انحصار، تمرآز و تداوم هر سه از خصايص دستگاه دولت است زيرا اگر اين دستگاه نمايندٌه انحصاری حق. ايران است
حاآميت نباشد، تصميمگيريهايی را آه در حيطٌه اختياراتش قرار دارد متمرآز نسازد و از تداوم بی بهره باشد، اصًال اليق نام 

نكته در اينجاست آه اين سه خصيصٌه صرفًا سازمانی هم با تعيين درست دينی مناسبت تام دارد و هم با . دستگاه دولت نيست
ينی فقط در صورتی معنا پيدا ميكند آه تعيين آن منحصر به گروهی معين باشد نه در صحبت از درست د. ادعاهای فقهی

دسترس همه آس، تمرآز نيز شرط تعيين درست دينی است زيرا در نبود مرجعی اعال هيچگاه تكليف آن درست روشن نيست، 
ات مذهبی مؤمنان را دچار اختالل پيوسته ماندن رشتٌه درست دينی هم فی نفسه دارای اهميت بسيار است زيرا گسستنش حي

فقه هم به نوبٌه خود و همانطور آه باالتر بدان اشاره گشت نظام قانونی مستقلی است آه از بابت صوری تفاوتی با . ميسازد
انحصار رسيدگی به اموری آه مشمول قوانين ميگردد، تمرآزی آه الزمٌه صدور حكم نهايی است . ديگر نظامهای مشابه ندارد

 .اوم اعمال قوانين و شكل گيری سوابق قضايی، شرطهايی است آه هر نظام قانونی مستقل بايد حائز آنها باشدو تد
البته دستگاه دولت ايران به دليل ضربه هايی آه از انقالب ديده دچار اختالل شده و سه صفتی را آه ذآرشان رفت به 

 اعمال قدرت مذهبی و سياسی است و همين مقدار انحصار، تمرآز و طور آامل دارا نيست اما با تمام اين احوال دستگاه اصلی
 .به خصوص تداومی را آه داراست برای تثبيت حكم خمينی آامًال آافی است

ميماند لغو فتوا ـ خمينی پس از مرگ سازمان قابل توجهی از خويش به جای نگذاشت و قدرتش نيز به طور آامل و تمام 
اما در وضعيت موجود، لغو . ين وی برای لغو فتوا آفايت ميكردجانشاگر چنين شده بود حكم عيار به هيچكس منتقل نگشت؛ 

 :فتوا توسط رهبر فعلی جمهوری اسالمی مستلزم تحقق يكی از دو شرط زير است
يا تمرآز اختيارات در دست رهبر و تقويت موضع وی در ميان روحانيان و يا همراهی گستردٌه شرآای قدرت برای تغيير 

 .موضع در قضيٌه رشدی
نسبی احكام خمينی در نظامی آه بر پا آرده توجه داشت آه به نوبٌه » تقدس«عالوه بر اين دو بايد به اعتبار و حتی  تازه

 .خود مانعی است
الزمٌه تمرآز اختيارات پيروزی جانشين خمينی در نبرد قدرت است چون بسيار بعيد به نظر ميرسد آه ديگر روحانيان 

منتها پيروزی در . درت ايران به طوع و رضا سهم خويش را از اين برترين غنيمت انقالب تقديم رقيب خويش بنمايندصاحب ق
به خصوص آه . اين رقابت به دو دليل بسيار مشكل است؛ پراآندگی بسيار قدرت و ديگر شدت رقابتی آه بر سر آن جريان دارد

مراهند، يكی برای باز پس ندادن قدرت به مردمی آه صاحب حق حاآميتند و صاحبان پاره های قدرت در دو مورد با يكديگر ه
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ديگر برای اتحاد عليه هر آسی آه در راه تمرآز قدرت مختصر موفقيتی به دست مياورد و برای هماوردان خطر جدی ايجاد 
 .ميكند

در رقابتی آه پس . به نظر ميايدهمرأيی حكام روحانی هم برای تغيير موضع در قضيٌه رشدی به نوبٌه خود بسيار مشكل 
از مرگ خمينی پيدا شده نفس وفاداری به ميراث وی نوعی امتياز ايدئولوژيك محسوب است و فتوای مرگ رشدی از بخشهای 
مهم اين ميراث به شمار ميايد و به همين دليل پافشاری بر سر آن صورت نوعی معيار صداقت و اصالت انقالبی را پيدا آرده 

ق نظر بر سر تغيير موضع، در حكم آنار گذاشتن يكی از براترين سالحهای ايدئولوژيك و به تبع تبليغاتی، در منازعٌه اتفا. است
البته جايی آه . قدرت است و هيچ دليلی ندارد تا آسانی آه اين چنين با هم رقابت دارند ناگهان با هم از اين سالح صرفنظر آنند

ه از حد در اهميت سالحهای ايدئولوژيك اغراق آرد زيرا نتيجٌه رقابت از اندازه گيری فاصلٌه پای قدرت در ميان است نبايد زياد
 .معين نميشود» امام«اشخاص نسبت به خط 

خمينی . آخر از همه بايد به حرمت ميراث خمينی اشاره آرد، ميراثی آه همانند گورش دارای نوعی تقدس شده است
 ايران است و حفظ ميراث مادی و معنوی وی و نيز حرمت آن برای وراثش آه متوليان بنيانگذار نظام جديد سياسی ـ مذهبی

امامزادٌه او هستند بيشترين اهميت را داراست زيرا آنها موجوديت و مقام مذهبی ـ سياسی خويش را بيش از هر آس مديون 
حكم متزلزل ساختن موقعيت خود قبول صريح خطاپذيری خمينی و متزلزل ساختن اعتبار ميراث وی در . خمينی هستند

لغو فتوای . آنهاست، آن هم در مورد مسئله ای آه خمينی اين همه بر آن پافشرده و عالوه بر آن مستقيمًا با تقدس مربوط است
قتل رشدی چه به دست رهبری قدرتمند انجام شود و چه از طريق همرأيی روحانيان شريك قدرت، چه صورت الغای قاطع 

 چه با تقليل آفاره انجام بپذيرد، به پايگاه مذهبی نظام حكومت مذهبی آسيب عمده ای خواهد زد، آسيبی آه همٌه داشته باشد و
 .روحانيان بدان آگاهند و از جمله بدين دليل از وارد آوردنش احتراز ميكنند

ست اضافه آرد آه لغو فتوای قتل در پايان بايد فقط اين نكته را آه برای حكام روحانی ايران و پيروانشان بسيار دردناك ا
 .رشدی به هر حال بايد از همين مجرا بگذرد و نميتوان به هيچ عنوان از آسيبهای اين ماجرا احتراز آرد

 
 ايدئولوژی

 
 .ايدئولوژی حكومت اسالمی نيز يكی از عوامل تثبيت موضع حكام جمهوری اسالمی در قضيٌه رشدی است

اينكه وی : توسط آسی آه به عمل سياسی دست ميزند منوط به تحقق يك شرط استصرفنظر آردن آامل از ايدئولوژی 
بدين معنی آه تمام . بتواند بر واقعيت جامعه اشراف آامل بيابد و شيوه ای صرفًا عقالنی برای عمل اجتماعی ابداع نمايد

 اعمالش تأثير خواهد گذاشت مطلع گردد چارچوب ارزشی اعمالش را به طور صرفًا عقالنی تعيين نمايد، از تمام عواملی آه بر
ولی ابداع . ]Raymond Boudon, Idéologie, Paris, Fayard, 1987 [و بر تمام نتايج تصميمات خويش از قبل آگاه شود

. اين شيوه به داليل مختلفی آه مهمترين آنها آزادی انسان است ممكن نيست و صرفنظر آردن از ايدئولوژی نيز به همچنين
مشكل پيش بينی نتايج آار ] déterminisme [ست بعضی تصور آنند با آنار گذاشتن آزادی و با فرض گرفتن جبر علیممكن ا

و به تبع برنامه ريزی برای آنشهای اجتماعی حل خواهد شد، ولی اين تصور بيجاست زيرا اگر اصل را بر جبر، از هر نوع 
خالصه اينكه احتياج به ايدئولوژی در فكر وعمل . جتماعی منتفی ميگرددآن، بگذاريم اصًال مسئلٌه برنامه ريزی برای عمل ا

 .سياسی بهايی است آه انسان برای آزادی خويش ميپردازد، صرفنظر آردن از آن نه به صورت فردی ممكن است و نه جمعی
اما نبايد از ياد برد . و اما تعويض ايدئولوژی ـ اين آار به صورت فردی نه تنها ممكن است بلكه به نسبت رايج هم هست

آه تعويض ايدئولوژی در حكم تغيير هويت سياسی و تغيير روش در عمل سياسی است، اين آار برای تك تك افراد جامعه يا حد 
اآثر برای گروههای سياسی ممكن است اما اگر صحبت از ايدئولوژی يك نظام سياسی خاص در ميان باشد موضوع به آلی 

اختار ايدئولوژی و ساختار نظامی آه از آن استفاده ميكند تناسبی هست و نميتوان هيچكدام آنها را به فرق ميكند زيرا بين س
تنهايی و بی اعتنا به ديگری عوض آرد، تعويض ايدئولوژی يا مقدمٌه تغيير نظام سياسی است يا پيامد آن و به شهادت قرائن 

 . سر ندارندموجود حكام ايران خيال انجام چنين دگرگونيهايی را در
ميماند ايجاد تغيير در ايدئولوژی ـ در اينجا بايد بين هستٌه محكم ايدئولوژی و گفتار گاه عظيمی آه در اطراف آن تنيده 
ميشود تمايز قائل شد، اولی تغيير پذير نيست چون تغييرش اصًال ايدئولوژی را عوض خواهد آرد، اما دومی اساسًا متغير است 

يلی آه ذآر شد هيچگاه نميتواند انسان را به درك آامل واقعيت جامعه و مهار آردن آن قادر سازد، چون ايدئولوژی به دال
هر چه ايدئولوژی غير . بنابراين بايد برای حفظ اعتبار خود و برآوردن احتياجات آسانی آه بدان اتكا دارند دائم تغيير آند

ل گردد، و هر قدر اتكای حكام بدان بيشتر باشد اين تغييرات الزم تر عقالنی تر باشد، وسعيتر باشد و مدعاهای بيشتری را شام
 .خواهد بود

بنياد ايدئولوژی جمهوری اسالمی همان افكار ساخته و پرداختٌه خمينی است آه در بخشهای قبلی تحت عنوان آالم سياسی 
صاحبش شده اند و به » حق الهی «تمرآز قدرت سياسی در دست فقها آه به عنوان وراث اين. وی مورد بررسی قرار گرفت

جنبٌه فقهی اين ايدئولوژی نيز آه تنها دست . بهانٌه برتری قوانين الهی بر قوانين انسانی از آن دفاع ميكنند تغيير بردار نيست
جدد آخری جنبٌه ت. آورد فقها در ساختن و پرداختن آن است به هيچوجه آنار گذاشتنی نيست زيرا از مذهب مجزايش خواهد آرد

ستيز آن است آه مالها به قصد ارضای آينٌه خويش نسبت به مغرب زمين و از آن مهمتر پوشاندن وامهايی آه از مكاتب تجدد 
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اين جنبٌه ايدئولوژی اسالمی هم آنار گذاشتنی نيست زيرا آل اين . ستيز غربی گرفته اند بر آن نام غرب ستيزی نهاده اند
 . ه متجدد شدن جامعٌه ايران و بالطبع پذيرش تجدد دليل وجودی آن را از بين خواهد بردايدئولوژی نوعی واآنش است نسبت ب

اول اينكه نظريه پردازی فقهی ـ . رشد و دگرگونی گفتار ايدئولوژيك اسالمی تابع داليلی است آه بايد به آنها اشاره آرد
متی آه اين همه به ايدئولوژی متكی است و ادعای سياسی خمينی بسيار رقيق و آم محتواست و به هر صورت برای تغذيٌه حكو

حتی اگر آل فقه شيعه را هم با تمام اهن و . عرضٌه راه حلهای راستين اسالمی را در هر آجا و هر زمينه دارد آفايت نميكند
ه از بابت تلپش به مجموع نظريات خمينی اضافه آنيم باز برای جبران آمبودهای آن، تازه فقط در زمينٌه ايدئولوژی و ن

پاسخگويی معقول به مشكالت جامعه، آافی نخواهد بود؛ آمااينكه نيست و به همين دليل است آه ايدئولوژی جمهوری اسالمی 
دليل ديگر دگرگونی اين ايدئولوژی را . ای را آه با مبنای آن مطابقت داشته، بدون توجه به منشأ آن در خود جا داده هر عقيده

 ايران جست، جامعه ای آه به چند دهه زندگی توأم با رفاه و آزادی نسبی خو گرفته است و برای قبول بايد در مقاومت جامعٌه
. خيالپردازيهای آخوندی و شبه آخوندی شور و شوق چندانی از خويش نشان نميدهد آه هيچ تا حد امكان از قبول آنها سر ميتابد

آارآردهای اصلی اين . اقعيت و پيش بينی تحوالت تاريخیدليل آخر تنگی اين ايدئولوژی است برای محيط شدن بر و
ها عبارت است از راهنمايی در شناخت جامعه، عرضٌه الگو برای عمل اجتماعی و نيز  ايدئولوژی مثل ديگر ايدئولوژی

 .مشروعيت بخشيدن به نظام حكومتی
 پردازندگان و توقع پيروان آن است و خالصه امكاناتی آه اين ايدئولوژی در زمينٌه شناخت ايجاد ميكند متناسب با قابليت

در اين زمينه اساس آن بر خردستيزی است و برتر شمردن ايمان مذهبی و آشف و شهود عرفانی بر . اينكه چشمگير نيست
خرد، و نيز بر فرهنگ مداری آه عبارت است از محدود آردن فرهنگ ايران به جنبٌه اسالمی آن و جدا شمردن فرهنگها و نفی 

رشته مقوالت دوقلويی آه اين ايدئولوژی برای شناخت . رزشهای جهانشمول انسانی، تحت لوای پيروی از يك مذهب معينا
: جامعه عرضه ميكند برای همه آشناست، معمولترين آنها دو قطب اسالم و آفر است آه بقيه نيز به سياق آن شكل گرفته است

آه همه حالت عالمتهای مثبت و منفی را دارد آه در مقابل .... التقاطی و ـ ابغرب، ن ـ مستكبر، اسالم ـ باطل، مستضعف ـ حق
 .چيزی گذاشته شود

روشن است آه اين قبيل مقوالت سست و ابتدايی به هيچوجه برای شناخت جامعه و تحوالتش آافی نيست، به خصوص آه 
والت نيز منحصر به آسانی است آه شعور تحليل انگيزٌه قوی تمرآز و حفظ قدرت در ورای آنها باشد، استفادٌه از اين مق

بهترين مكمل سستی مقوالت و بی مايگی تحليلگران و نيز توجيه آنندٌه تمرآز قدرت، . اجتماعيشان در حد جوانان نوسواد است
يلی هر چه آه در از ديد به آار گيرندگان اين الگوی تحل. نظريٌه توطئه است آه از ابتدای انقالب در گفتارهای دولتی جا افتاده

در اين روش . جامعه واقع ميشود زادٌه ارادٌه مستقيم آس يا گروهی است آه طالب به دست آوردن نتيجٌه مذآور بوده است
تحليل، اگر بتوان جدًا روش تحليلش خواند، جا برای هيچ چيز نيست مگر آنشهای سادٌه آدميان و گروهها آه قاعدتًا هميشه به 

پيچيدگی خواستها و اعمال آدميان و نتايجی آه . است» توطئٌه مخالفان«اگر نرسند به دليل روبرو شدن با هدف خويش ميرسند و 
بينشی . از گره خوردن آنها پيدا ميشود و خوراك اصلی جامعه شناسی است اصًال در اين بينش ابتدايی و ساده گرا جايی ندارد

زيرا گروه اخير نيز همٌه مشكالت زندگی افراد را از طريق دخالت و آه بيش از هر چيز به طرز فكر رمالها شباهت دارد، 
ای هم از همين قماش  جادو و جنبل بدخواهان و احيانًا اجنه توضيح ميدهند و همانطور آه از ايشان انتظار ميرود عالج و چاره

 .برای اين قبيل مشكالت پيشنهاد ميكنند
طرح . ال قدرتمندان امروز ايران نيز بسيار است و برای تمام ايرانيان آشناآاربردهای اين ايدئولوژی در شكل دادن به اعم

موضوع اصلی اين طرح آه تا به حال تغيير نكرده منطبق ساختن . اجتماعی آن عبارت است از اسالمی ساختن جامعٌه ايران
البته به . يهای ابتدايی و رواج رياآاریآداب اجتماعی و شيوٌه رفتاری ايرانيان است با قواعد اسالم و نتيجٌه صريحش حذف آزاد

تناسب تغيير اوضاع روز و امكانات و وقاحت و طمع مروجان اين ايدئولوژی صحبت از اسالمی آردن شعب مختلف حيات 
مشروعيت بخشيدن به نظام و حكام آن نيز . مردم ايران به ميان آمده يا به دليل سختی شرايط تاريخی مسكوت گذاشته شده است

ريق تبليغات مداوم، پوشاندن شكستهای نظام، دروغ پراآنی در باب قابليتها و موفقيتهای آن و نيز بی اعتبار جلوه دادن از ط
جايگزينهای احتمالی نظام واليت فقيه، به خصوص دمكراسی الئيك، انجام گرفته و در عمل و پس از گذشت زمان فقط 

 . ها قانع شوندهمانهايی را قانع ميكند آه مايلند با اين ياوه
در جمع ميتوان نظام جمهوری اسالمی را به دليل اتكای بسيارش به ايدئولوژی و استفاده های فراوانی آه از آن ميكند، 

به . نوعی حكومت ايدئولوژيك فرضًا از نوعی آه آمونيستهای روسی يا فاشيستهای اروپايی بر پا آرده بودند به حساب آورد
مت از خانوادٌه ايدئولوژيهای توتاليتر است آه خانوادٌه پستی است و تازه در اين خانواده هم جا و مقام عالوه ايدئولوژی اين حكو

چندانی ندارد و اگر پای مقايسه با ايدئولوژيهای شاخص اين قرن نظير مارآسيسم به ميان بيايد در مرتبٌه بسيار پايينی از 
 .گستردگی و استحكام قرار خواهد گرفت

رفتن تمام آنچه در باال آمد بايد پذيرفت آه ايجاد تغيير در گفتار ايدئولوژيك آامًال ممكن است و ايدئولوژی به با در نظر گ
حكام ايران اساسًا ميتوانند موضع خويش را در قضيٌه . خودی خود مانعی برای تغيير موضع حكام ايران در قضيٌه رشدی نيست

 طريق ايدئولوژی توجيه آنند، آمااينكه در پس دادن گروگانهای امريكايی و رشدی عوض آنند و سپس اين تغيير موضع را از
اما اين آار عمًال دچار همان موانع درون گروهی و برون گروهی است آه ارتباط چندانی . قبول خاتمٌه جنگ چنين آاری آردند

 . از نظر گذراندبايد اين موانع را به ترتيب. به اهميت ايدئولوژی و يا پيوستگی ساختار آن ندارد
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نكتٌه بسيار مهمی آه بايد در مورد ايدئولوژی جمهوری اسالمی به ياد داشت اين است آه فقط خطوط اصلی آن توسط 
خمينی ترسيم شده و باقی گفتار ايدئولوژيك حكومتی دستاورد يك مرجع معين نيست بلكه برآيندی است از مقاالت، سخنرانيها و 

 چند مضمون اساسی پيوستگی چندانی با هم ندارد و خود به نوعی نشان ازتی مختلف آه گذشته دول رهنمودهای دولتی و شبه
البته مذهبيان هميشه مايل بوده اند تا به دليل تبعيت ايدئولوژی از مذهب و . دهندٌه سردرگمی گروه حاآمٌه جمهوری اسالمی است

رف آخر را بزنند اما گستردگی مسئله و تعداد بسيار به خصوص فقه در تعيين محتوای آن نقش اصلی را بازی آنند و ح
زيرا اين رژيم مرآزی ندارد آه آار تعيين بايد و نبايدهای . مدعيان، آار نظامت ايدئولوژی اسالمی را بسيار مشكل آرده است

به .  گوشمال دهدايدئولوژی را انجام دهد و گفتار رسمی را با دقت و وسواس تعيين آند و خاطيان از رهنمودهای دولتی را
همين دليل تعيين محتوای ايدئولوژی به خصوص پس از مرگ خمينی وضعيتی شبيه به تعيين درست دينی پيدا آرده است، يعنی 
به استثنای بخشهای ثابتش ميتوان در آن تغيير ايجاد آرد منتها دست زدن به اين آار محتاج همان لوازمی است آه برای دخالت 

شرط اساسی برای ايجاد تغييرات مهم در گفتار ايدئولوژيك . ر فتوا الزم است، البته منهای حق اجتهاددر درست دينی و صدو
در جمع هر چه آه تغيير . عبارت است از بهره وری از قدرت بيشتر، در اختيار داشتن وسايل تبليغ و اسباب تنفيذ نظرات

 بيشتر تأثير بگذارد، به هستٌه محكم ايدئولوژی آه غيرقابل تغيير پيشنهادی در ايدئولوژی بر تقسيم قدرت و تعادل پاره های آن
است نزديكتر شود و از موارد اجماع و مضامين مورد اتفاق دورتر شود بخت شكست خوردن آن و آسيب ديدن موقعيت آسی 

ييراتی مستلزم قدرت بيشتر آه در راه ايجاد تغييرات مزبور آوشيده بيشتر ميشود؛ يا به عبارت ديگر موفقيت در ايجاد چنين تغ
است، زيرا به هر حال نبايد از ياد برد آه در رژيم اسالمی قدرت اصل است و ايدئولوژی هر قدر هم آه حكومت به آن متكی 

 .باشد در مقابل زور وزن چندانی ندارد
آردن آسانی ميايد آه در و اما موانع برون گروهی ـ همانطور آه باالتر اشاره شد ايدئولوژی حكومتی فقط به آار قانع 

تعداد معتقدان . قبول اعتبارش با حكام رژيم شريكند و بايد پذيرفت آه اآثر مردم اعتنايی به ياوه های ايدئولوژيك حكومت ندارند
اين آاهش داليل مختلفی داشته آه اثبات . از ابتدای روی آار آمدن رژيم اسالمی ثابت نبوده و به مرور زمان آاهش يافته است

سستی ايدئولوژی فقط يكی از آنهاست ولی بايد پذيرفت آه هر قدر دور بودن ايدئولوژی از واقعيت جامعه روشنتر شده و ادعای 
و تغيير . تر شده است ثابت و قاطع بودن احكام آن در مقابل موضعگيريهای متغير حكومت بيشتر رنگ باخته، اساس آن متزلزل

آه ميراث خمينی است و گروه حاآم ايران تحت اين عنوان بر ثباتش پای ميفشارد گفتار و موضع در مورد قضيٌه رشدی 
ايدئولوژی حكومت را بيش از پيش ضعيف و بی اعتبار خواهد ساخت و آن را از انجام نقشهايش در جامعٌه ايدئولوژی زدٌه 

 .ايران به آلی ناتوان خواهد آرد
 

 استراتژی
 

ژی برگزيده شده است عبارت است از انتخاب آلی وسايل و روشها و تنظيم خطوط تعريفی آه در اين نوشته برای استرات
 .اساسی عمل برای رسيدن به هدف غايی يا اهداف نهايی در عين توجه به سلسله مراتب هدفها

ين در وهلٌه اول ممكن است به نظر برخی از خوانندگان آتاب بيايد آه ميتوان از استراتژی صرفنظر آرد ـ شايد، ولی ا
تحقق شرط مزبور چندان آسان نيست . آار مترادف صرفنظر آردن از هر هدف دراز مدت و دور است و اآتفا به اهداف آنی

زيرا در اين صورت اعمال هر فرد يا هر دولت صورت بی برنامه و بی سر و تهی پيدا ميكند آه حتی نميتوان در حد فردی 
تدوين استراتژی در حكم به آار گرفتن هر چه بيشتر خرد است برای مسلط . یتاب بی ثمری آن را آورد چه رسد در سطح دولت

شدن بر واقعيت، موفقيت در اين راه نه از پيش تضمين شده و نه به طور آامل ممكن است، اما شانه خالی آردن از آن نشانٌه 
مثالهای تاريخی اين نوع . قدمٌه شكستآوته بينی و بی نظمی ذهن است و بهترين و مطمئن ترين شيوٌه هدر دادن امكانات و م

 .الاباليگری در ايران يا در جهان بيش از آن است آه حاجت به ذآرشان باشد
 .بسياری از اشخاص در تمايز بين تعويض و تغيير استراتژی چندان سختگير نيستند اما بايد بين اين دو تفاوت قايل شد

جزای آن دانست در عين حفظ هدف غايی يا اهداف نهايی؛ اين آار تعويض استراتژی را ميتوان مترادف تعويض تمامی ا
هم به طور فردی ممكن است و هم به طور جمعی يا در سطح دولتی، اما بسيار مشكل است زيرا بايد برای آن هم وسايل جديدی 

با در نظر گرفتن آن . جست، هم روشهای نوينی يافت، هم خطوط عمل تازه ای طرح آرد و هم اهداف ميانی تازه ای برگزيد
پيوستگی آه معموًال بين اجزای هر استراتژی و آل آنها با هدف غايی يا اهداف نهايی موجود است، يا بايد باشد، نميتوان 
تعويض استراتژی را آار چندان ساده ای شمرد اما نميتوان غير ممكنش دانست، فقط بايد به ياد داشت آه دست زدن به اين آار 

 .ر بيش از امكانات الزم برای تغيير استراتژی ميطلبدامكاناتی بسيا
اما ايجاد تغيير در استراتژی فقط با تعويض يك يا چند بخش از آن انجام ميپذيرد و بنا بر تعريف از مورد قبلی آسانتر و بنا 

آوری امكانات مادی سه مشكل اساسی اين آار عبارت است از پيوستگی اجزای استراتژی، گرد. بر تجربه از آن معمولتر است
بايد به ترتيب امكانات تغيير در استراتژی . و معنوی و آخر از همه وجود رهبری مشخص برای گرفتن تصميمهای الزم

 .جمهوری اسالمی را آه ميراث مستقيم خمينی است از نظر گذراند
نهايی را به معنای دقيق آلمه البته نميتوان هدف غايی يا اهداف . پيوستگی هر استراتژی از مهمترين خصايص آن است

هدف غايی استراتژی جمهوری . جزيی از استراتژی به حساب آورد اما در پيوستگی آنها به استراتژی جای ترديد نيست
جهانی بودن دين . اسالمی همانطور آه گفته شد برقراری حكومت عدل عمومی است در عالم از طريق برقراری احكام اسالم
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ش گسترش در تمامی دنياست مستمسك توجيه اين توسعه طلبی شده است زيرا جمهوری اسالمی و همفكران اسالم آه ادعا و هدف
ريز و درشتش در سراسر جهان خود را تنها نمايندٌه بر حق اسالم معرفی ميكنند و مايلند تحت نام اسالم گستری برداشت خود 

ردٌه آنها چه نوع حكومتی ميتواند باشد و عدالت آن از چه قماش حدس اينكه حكومت فرآو. را از اين دين در همه جا رواج دهند
به عالوه بايد توجه . چندان سخت نيست، حكومت امروز ايران آه نكبتش سراسر اين آشور را گرفته مشتی است از خروار

ست، زيرا داشت آه برقراری چنين عدلی مستلزم تسلط قهرآميز بر تمامی جهان است آه هدف نهايی جمهوری اسالمی ا
 .اآثريت مردم دنيا غير مسلمانند و تن دادنشان به ذلت حكومت اسالمی جز به زور ممكن نخواهد شد

هدف ميانی آار نيز آه عبارت است از تسلط بر جهان اسالم اگر هم خيلی واقع بينانه و محتمل نباشد حتمًا بسيار منطقی 
و . رش برداشتهای مختلفی است آه از دين اسالم عرضه ميگردداست، زيرا جهان اسالم بنا بر تعريف مجرای طبيعی گست

باالخره، از آنجا آه ماليان به هدف آنيشان رسيده اند فقط بايد پذيرفت آه سلسلٌه اهداف آنها از پيوستگی منطقی برخوردار است 
 به پيوستگی اهداف در استراتژی بنابراين در جمع نميتوان. و بر هم ريختن ترآيبش اساسًا به پيوستگی استراتژی صدمه ميزند

 .جمهوری اسالمی ايراد چندانی گرفت
و اما پيوستگی اهداف به وسايل ـ رسيدن به يك هدف گاه با وسايل مختلف ممكن است اما رسيدن به هر هدفی هم با هر 

صوص تقدس آه وسايل اصلی جمهوری اسالمی عبارت است از گفتار ايدئولوژيكـ مذهبی و به خ. وسيله ای ممكن نيست
در تناسب اين وسايل . مهمترين سالح معنوی است، شبكٌه جهانی تروريسم، انترناسيونال اسالمی و باالخره دستگاه دولت ايران

با اهداف جمهوری اسالمی نيز جای ترديد نيست زيرا تسلط يافتن قهرآميز بر جهان اسالم محتاج اين قبيل وسايل است نه 
 .آافی بودن اين وسايل برای رسيدن به آن اهداف ميتوان جدًا ترديد آرد، ولی در کارآستر سمفوني

روشهای جمهوری اسالمی نيز عبارت است از تنش پراآنی، تروريسم، رقابت با نهادهای دولتی، بسيج توده ای، 
 جهان است، با حرآتهای جماعتی و از همه مهمتر تقديس داو مبارزه نه فقط مناسب صادر شدن به سراسر جهان اسالم و بل

 .وسايلی آه شمرده شد بسيار سازگار است
و اما مسئلٌه امكانات مادی و معنوی آه پيدايششان الزمٌه تغيير استراتژی است ـ از آنجا آه انتخاب آلی اهداف بر اساس 

 را در جهان اسالم و فقط شايد بتوان تقدم و تأخر اهداف. امكانات مادی و معنوی انجام نگشته با تغيير آنها عوض شدنی نيست
 .در طول عمل بر هم ريخت، ولی اقدام بدين آار را بايد موضعی و تابعی از شرايط مساعد شمرد

ميماند وسايل و روشها ـ تا آنجا آه به وسايل مربوط ميشود هيچكدام آنار گذاشتنی نيست، مگر در صورت فشار شديد بين 
البته افزودن . رت به دست آوردن امكانات بيشتر در راه تقويت آنها آوشيدالمللی يا بحران حاد داخلی، فقط ميتوان در صو

 .وسايل جديد نيز به فهرست موجود ممكن است
جمهوری اسالمی قاعدتًا ميتواند در راه رسيدن به اهداف خويش از وسايل معمولی آه دول مختلف در روابط بين المللی 

 . آالسيك عبارت است از نيروی نظامی، شبكٌه روابط ديپلماتيك ، نيروی اقتصادیاز آنها سود ميجويند استفاده آند، اين وسايل
تا آنجا آه به نيروی نظامی مربوط ميشود بايد پذيرفت آه لشكرآشی در استراتژی خمينی جايی نداشته است و گذشته از 

ی برای گام نهادن اسالمگرايان جنگ با عراق آه شروع آننده اش صدام حسين بود و دست آخر فقط دو بازنده داشت، مورد
فرستادن مستشار و نيروهای محدود را به آشورهای همفكر نميتوان نشان . ايرانی در راه توسعه طلبی نظامی پيدا نشده است

های نظامی در جهان امروز بسيار مشكل  تمايل به آشورگشايی دانست و به عالوه بايد توجه داشت آه اين نوع ماجراجويی
ص برای آشوری آه در عوض هر آار برای خود دشمن جمع آرده است و از نظر تكنولوژی نظامی در سطح است به خصو

اين نيروی نظامی فقط در منطقه نقش تهديدی دارد آه هميشه داشته و به هر حال قابل توجه است، ولی . بسيار پايينی قرار دارد
البته در اين مورد .  از بابت ديپلماتيك نيز چندان درخشان نيستموقعيت جمهوری اسالمی. از تهديد تا توسعه راه درازی است

ماليان دائم در راه تحكيم موقعيت خويش و پراآندن نظراتشان در جهان آوشيده اند ولی به دليل داشتن سياست خارجی خشن، 
 آسب نكرده اند و از حد اقل زده شان آه اساسًا به حقوق و عرف بين الملل بی اعتناست موفقيت چندانی پرخاشجو و ايدئولوژی

 .امتيازی آه حكمروايی بر ايران برايشان به همراه داشته چندان فراتر نرفته اند
در آنجايی آه صحبت از اساس استراتژی خمينی بود به اين مسئله اشاره شد آه در سياست خارجی جمهوری اسالمی 

شد در هم ادغام گشته است، همانطور آه مرز بين سياست داخلی و نقشهای سرباز و ديپلمات آه بايد اصوًال از يكديگر مجزا با
استفادٌه جدی از روابط ديپلماتيك مستلزم جدايی دوبارٌه اين دو نقش است و برقراری مرز بين سياستهای . خارجی شكسته شده

آخرين وسيله نيروی . جامشان هستندداخلی و خارجی آه ظاهرًا حكام ايران نه تمايل چندانی به اين آار ها دارند و نه قادر به ان
اقتصادی است آه جمهوری اسالمی به دليل حرص دزدی حكام، از بين بردن هرگونه امنيت اقتصادی، سست ساختن بنياد 
مالكيت و سوء ادارٌه نهادهای اقتصادی بنيه ای برای آن باقی نگذاشته است تا بتواند به اتكايش نفوذ خويش را در جهان زياد آند 

از آنجا آه بازسازی و تقويت اقتصادی مستلزم تغيير روابط قدرت و به عبارت صريحتر تغيير . ه هدفهای خود نزديك گرددو ب
در نتيجه بايد گفت احتمال اينكه جمهوری اسالمی بتواند . نظام سياسی است نميتوان در وضعيت فعلی چندان ممكنش شمرد

 . به آار گيرد بسيار آم استوسايل جديدی را در راه رسيدن به اهداف خويش
صرفنظر آردن از تبليغات، تروريسم، تنش . ميماند روشهای عمل آه تغيير آنها با ثابت بودن وسايل خيلی آسان نيست

پراآنی و تقديس داو آه اصًال ممكن نيست چون پيوندشان با توسعه طلبی معنوی و جهان بينی رسمی و قلت امكانات رژيم 
در . ميماند رقابت با نهادهای دولتی و بسيج توده ها و ترتيب حرآتهای جماعتی.  است آه بتوان گسستشانبسيار محكمتر از آن

از بابت نظری جايگزين آردن . جمع ميتوان اين ها را روشهای انقالبی يا به عبارت دقيقتر روشهای سريع قدرتگيری خواند
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ندارد زيرا ميتوان از اين طريق نيز در پی تحقق اهداف انقالبی آنها با روشهای آندتری نظير ورود در بازی حزبی اشكالی 
اما اين آار از بابت عملی با دو . ها در آشور خود و آمونيستها در آشورهای ديگر در اين راه آوشيدند آوشيد، آمااينكه نازی
نين مانورهايی نقش اصلی را اولی مربوط است به ترآيب انترناسيونال اسالمی آه قاعدتًا بايد در چ. مشكل جدی روبروست

مهمترين نقطٌه ضعف اين انترناسيونال آه از بابت آارآيی با نمونه ای نظير آمينترن قابل مقايسه نيست نداشتن . بازی آند
مرآزيت قاطع است زيرا از يك طرف بر سر رياست آن رقابت دائم جريان دارد و از طرف ديگر تمايل بخشهای آن به استقالل 

نياز بشوند با استقالل  د است و هر آدام آنها هر قدر آه از بابت پول و آمكهای مادی و تدارآاتی از ديگر اعضاء بیبسيار زيا
خالصه اينكه دم و دستگاه مزبور در جمع صورت نوعی شبكٌه . بيشتری عمل ميكنند و گردن به دستورات آسی نميگذارند
مستقيمًا مترادف با باال رفتن قدرت جمهوری اسالمی نيست و اين همفكری و همياری دارد و گسترش و قدرت گرفتن آن 

 .حكومت نميتواند از آن به طور جدی برای پيش گرفتن استراتژی حزبی استفاده آند
اوضاع سياسی آمتر » جهان اسالم«زيرا در . مشكل دوم مساعد نبودن محيط آشورهای اسالمی برای بازی حزبی است

به عالوه هر آجا فرصتی برای راه انداختن . ارد تا بتوان درآن به مانورهای حزبی پرداختآشوری به دمكراسی شباهت د
نه اسالمگرايان الجزايری . احزاب اسالمی فراهم گشته رهبران محلی و به نسبت خودسر زمام امور آن را به دست گرفته اند

آه اينجا و آنجا به قصد برقراری حكومت اسالمی دسته المسلمين مصری و ديگر سودا زدگانی  امربر ماليان ايرانند، نه اخوان
 .در نتيجه ميتوان گفت آه اسباب تغيير روشهای استراتژيك هم برای جمهوری اسالمی چندان مهيا نيست. اند و گروه راه انداخته

. گيری آنسومين مشكل اساسی وجود رهبری قاطع است برای تصميمگيری، ابالغ آن به بخشهای سازمان و نظارت بر پي
پيدايش اين رهبری دقيقًا دچار همان موانع درون گروهی است آه در بخشهای مربوط به بينش مذهبی و ايدئولوژی به آنها 

فقط بايد اين نكته را اضافه آرد آه وجود مرآز تصميمگيری در مورد . پرداختيم و بنابراين حاجتی به تكرارشان نيست
بی و ايدئولوژی است و به معنای دقيق آلمه حياتی است زيرا همانطور آه تاريخ تشيع استراتژی بسيار واجبتر از بينش مذه

نشان داده ميتوان در طول زمانهای دراز از وجود مرآزی آه چند و چون درست دينی را تعيين آند بی نياز بود و درست دينی 
 به نوبٌه خويش نشان داده آه ميتوان ايدئولوژی بافی را آمابيش برآيندی دانست از احكام فقهی مختلف؛ آارنامٌه رژيم اسالمی هم

اين . را به گروه نسبتًا بزرگی محول ساخت تا بدون لطمه زدن به هستٌه اصلی آن در اطرافش ياوه های جور و واجور ببافند
عيين محتوای روشهای غير منتظم گروهی در عين داشتن نقاط ضعف بسيار آه به جای خويش به آنها نيز اشاره شد نه آار ت

اما مورد استراتژی آه مستقيمًا با قدرت و واقعيت زورآزمايی در جامعه . درست دينی را مختل ميسازد و نه ايدئولوژی بافی را
استراتژی برنامٌه عمل است . و جهان سر و آار دارد و از حد سخن تنها بسيار فراتر ميرود به آلی با آن دو ديگر متفاوت است

تنها استراتژی موجود در جمهوری اسالمی ميراث خمينی است و آشمكشهای . ش اصًال الاباليگری برنميداردو تعيين و تغيير
گروهی همانطور آه ايجاد هر تغيير اساسی را در آن بسيار مشكل آرده است آارآيی آن را نيز، به معنای استفادٌه هر چه بهتر 

 .ش سازداز امكانات موجود، آاهش داده اما بدون اينكه متروآ
تا آنجا آه به بينش مذهبی و به خصوص ايدئولوژی مربوط بود موانع برون گروهی در جلوگيری از تغيير دادن آنها نقشی 
به نسبت آوچكتر از موانع درون گروهی بازی ميكرد اما در مورد استراتژی موضوع غير از اين است، زيرا در اينجا پای 

آه بازيگرانش به مراتب نيرومندتر از جمهوری اسالمی اند و اختيار آامل آن به دست نظام روابط بين المللی در ميان است 
هيچكس نيست، نه جامعٌه بستٌه ايران آه بشود به آمك مشتی پاسدار و آميته چی و به ضرب قتل و ارعاب اختيارش را به دست 

 .گرفت
 بی فايدگی يا شكست استراتژی قبلی است، الاقل در تغيير استراتژی در صحنٌه روابط بين المللی به منزلٌه قبول تلويحی

هر تغييری در استراتژی جمهوری اسالمی آه منجر به تغيير موضع در قضيٌه رشدی بشود . موردی آه باعث اين تغيير گشته
 و سزاوار شان، آافرش خوانده اند در حكم قبول صريح شكست در مجازات آسی است آه ماليان با اقتدای به امام از دنيا رفته

 .مرگش شمرده اند؛ شانه خالی آردن از پذيرش اثرات آمرشكن اين شكست نيز به هيچوجه ممكن نيست
ميماند تغيير موضع در عين حفظ استراتژی موجود ـ اين آار هم به تمام داليلی آه در بخش دوم آتاب به آنها اشاره شد 

جمهوری اسالمی مقام بسيار مهمی دارد، چشمپوشی از مجازات بسيار بعيد است زيرا قضيٌه رشدی در ديناميك استراتژی 
رشدی و پس گرفتن فتوا تمام آرايش اين استراتژی را مختل ميسازد و تمامی آن را به سراشيب نوعی عقب نشينی اجباری 

 .مياندازد آه در چارچوب استراتژی پيش بينی نشده و نتيجٌه نهايی اش شكست آامل است
هی آه استراتژی موجود پيش پای رهبران جمهوری اسالمی باز گذاشته است پافشاری بر مجازات سخن آوتاه، تنها را

 .رشدی است يا حد اآثر مسكوت گذاشتن مجازات تا امكان استفاده از ثمرات شكست نخوردن در ماجرای رشدی ممكن باشد
 

 نتيجه گيری
 

در قضيٌه رشدی جلوگيری ميكند يكايك شمرده شد و مورد در اين قسمت بندهای گوناگونی آه از تغيير موضع حكام ايران 
نتيجه ای آه ميتوان از تحليل باال گرفت اين است آه صرفنظر از انواع اين بندها آه به بينش مذهبی، . تحليل قرار گرفت

 دارد عوامل ايدئولوژی و استراتژی رژيم مربوط ميشود، عواملی آه بيش از هر چيز در فلج ساختن طبقٌه حاآم ايران نقش
عواملی آه .  آنهايی است آه از در هم گره خوردن آنشهای فردی پديد آمده و صورت جمعی گرفته است،صرفًا فردی نيست

موانع درون گروهی آه به . خاص اين رژيم نيست و نظايرش را ميتوان از ديد جامعه شناسی در نقاط و ازمنٌه ديگر هم يافت
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ممكن آردن تغييرات، رژيم اسالمی را دچار نوعی پيری زودرس آرده در هر سه زمينه نقش دليل مشكل ساختن و تقريبًا غير
موانع برون گروهی نيز آه به نوبٌه خود دست و پا گير اين رژيم شده و به خصوص در زمينٌه استراتژی،آن را در . دارد

 .موقعيت بسيار خطرناآی قرار داده است دارای اهميت بسيار است
گروهی روحانيت به نظر ادامٌه تاريخی هرج و مرج و بسياری مراجع تقليد بيايد آه سالها از تحول   درونممكن است فلج

جدی تشيع و همگام شدنش با زمان جلوگيری آرده است اما نبايد در بند اين تصوير ساده ماند و نتيجه گرفت آه در هنوز بر 
 ، تحوالتی آه انقالب اسالمی در دل روحانيت شيعه ايجاد آرده هيچ دبر آن ميچرخيهمان پاشنه ای ميچرخد آه قبل از انقالب 

 .آم از دگرگونيهايی نيست آه در آل جامعٌه ايران به وجود آورده است
در بازی امروزين قدرت و رقابتهای جديد مذهبی ذهنيت و تربيت حوزه ای نقش عمده ای ايفا ميكند، خاصه در جلوگيری 

ت يكی از علماء، اما آن ذهنيت و تربيت در چارچوب گروهی و اجتماعی و بين المللی جديدی از متمرآز شدن قدرت در دس
 .جای گرفته است آه به نسبت دوران قبل از انقالب تغيير آرده است و به همين دليل ديگر همان معنای سنتی خود را ندارد

نا شده آه ذآرشان رفت، به عبارت ديگر نظام حكومت اسالمی بر اساس آن بينش مذهبی و ايدئولوژی و استراتژی ب
ماهيت نظام برخاسته از اين سه عامل است و اگر اصراری در به آار گرفتن تشبيهات مربوط به علوم طبيعی در ميان باشد 

نظام حكومت مذهبی خواند زيرا چگونگی آن را شكل داده و تغييرشان اصًال اين نظام را » آدهای ژنتيك«ميتوان اين سه را 
منتها فقط بايد اضافه آرد آه در زمينٌه سياست دگرگونی آامل يك نظام سياسی در حكم مرگ آن و پيدايش . رگون خواهد آرددگ

 .نظامی جديد است
در ميان اين سه، و تا آنجا آه به قضيٌه رشدی مربوط ميشود، مشكل استراتژيك خطرناآترين است زيرا هم موانع درون 

آن به بارزترين و حساسترين شكل خود را نشان ميدهد و جمهوری اسالمی را با نيروهايی در گروهی و هم برون گروهی در 
اگر ارزيابی نادرست عوامل بين المللی باعث سقوط حكومت اسالمی شود جای تعجب . گير ميسازد آه بسيار از آن برترند

تم بسيار زياد بوده است، بر هم ريختن تعادل قدرت تأثير روابط بين المللی بر سرنوشت حكومتهای ايرانی قرن بيس. نخواهد بود
 حكومت رضا شاهی ؛آوردبين روس و انگليس اسباب بر آمدن نظام رضا شاهی و به طور غير مستقيم سقوط قاجاريه را فراهم 

دوم در عالم خود به اين دليل آه فرمانروای ايران به آلی از درك چند و چون تحوالت جهان و ابعاد تغييراتی آه جنگ جهانی 
 ناتوان بود به دنبال اشغال ايران ساقط شد، دولت دآتر مصدق وقتی آه تعادل نيروهای جهانی به ضرر ،فراهم آورده بود

سياست وی و به نفع انگستان تغيير آرد از ميدان بيرون رانده شد و محمدرضا شاه نيز تاب تزلزلی را آه در پشتيبانی دول 
يش احساس آرد، نياورد و دست و پا گم آرده و سرگردان از مخالفانی آه بی پشتيبانی اش را غربی و بخصوص آمريكا از خو

 .دريافته بودند شكست خورد
البته عوامل داخلی در اين هر سه مورد به تناسب نقش داشت اما وزنٌه سياست بين المللی اهميت بی چون و چرای خويش 

مقصود از برشمردن اين . قل به آنهايی آه از درك اين اهميت روی برنتافتندرا طی اين دگرگونيها به همگان ثابت آرد، الا
سرايی طرفداران  وقايع خوار آردن مردم ايران و بی مقدار شمردن نقش آنها در تعيين سرنوشت خويش يا ميدان دادن به افسانه

ای امروز از اهميت روابط بين المللی غافل تئوری توطئه نيست فقط اشاره به اين امر مهم است آه هيچ آشوری نميتواند در دني
 .باشد و همٌه حكومتها نميتوانند به يكسان در صحنٌه سياست جهانی عرض اندام آنند و هر سياستی را در پيش بگيرند

حكومت جمهوری اسالمی در گزينش بی محابای اهداف خويش، از بابت ارزيابی سبكسرانٌه امكانات بين المللی خود و نيز 
زيرا خيالپردازيهای . ت بختی آه تا به حال در اين زمينه يار آن بوده در بين حكومتهای قرن اخير ايران بی نظير استاز جه

ايدئولوژيكی آه سياست آن را شكل ميدهد به هيچوجه با امكانات عملی آن تناسب ندارد و جستنش از مخاطرات اين حادثه 
بارزترين نمونٌه اين بخت بلند را ميتوان . ير ناگهانی و مساعد شرايط بوده استجوييها بيش از قدرت و موقع شناسی مولود تغي

بود ولی «دانشجويان خط امام «آاری آه در اصل دستپخت گروه آوچك و افراطی . در گروگانگيری سفارت امريكا جست
ی افتاد آه آن را به بزرگترين اش به دست خمين هنگامی آه آندی و ضعف سياست امريكا در مقابل اين عمل هويدا شد سررشته

و مهمترين مانور سياست خارجی خود تبديل آرد، خرجش را بر عهدٌه ملت ايران گذاشت و منافعش را به جيب خود و ديگر 
اما نه اين گستاخی بی حساب . اسالميان افراطی سراسر جهان سرازير آرد تا در عربده جويی بيش از پيش گستاخ گردند

 .دامه پيدا آند و نه آن بخت بلند ميتواند هميشه آارساز باشدميتواند تا ابد ا
به راه انداختن قضيٌه رشدی مانوری است آه در دراز مدت برای جمهوری اسالمی بسيار گران تمام خواهد شد، چون يا 

د و سودای گرفتن بايد اين رژيم از مجازات رشدی صرفنظر آند و پا در سراشيب سقوط بگذارد و يا اصًال زير فشار ساقط شو
 .اين قربانی را به گور ببرد

قضيٌه رشدی تنها ارثی است آه خمينی برای مخالفان حكومت مذهبی به جا گذاشته است و اگر ايرانيان به اهميت آن واقف 
ظام وارد سازند گردند و چنانكه بايد از آن استفاده آنند خواهند توانست با استفاده از شرايط بين المللی ضربت سهمگينی به اين ن

قسمت آخر آتاب به تحليل امكاناتی آه اين قضيه برای ايرانيان . و راه آزادی خويش را از يوغ مذهب حكومتگر هموار نمايند
فراهم آورده و چند و چون چاره ای آه آنها ميتوانند و بايد برای آزادی رشدی و در حقيقت رهايی خويش بيابند، اختصاص 

 .دارد
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 چارٌه مطابق با تجدد : فصل سوم

 
 :در اين فصل بايد به ترتيب به سه سؤال پاسخ داد

 ـ چارٌه مطابق با تجدد چگونه چاره ای است؟
 ـ چه گروهی از ايرانيان می بايست اين چاره را عرضه نمايد؟

 ـ چرا اين گروه بايد آن چاره را عرضه آند؟
نی از عدالت و تحديد عقالنی مقولٌه تقدس متكی باشد آه بخش اول آتاب چارٌه مطابق با تجدد بايد به برداشتی عقال

 .آًال به شرح چگونگی آنها اختصاص داشت
از اين ديدگاه تنها راه قابل قبول و جهانشمول دستيابی به عدالت، پذيرش چارچوب حقوق طبيعی است و پيروی از 

 تابع دگرگونيهای تاريخی باشد در اين ميان جايی ندارد، عدالت عدالت مبتنی بر نژاد و طبقه و يا عدالتی آه تمامًا. خرد
بايد شاخه های مختلف حيات انسانی را از هم . متكی به معيارهای صرفًا فرهنگی يا استوار بر پايٌه مذهب نيز به همچنين

 .تميز داد و نبايد معيارهای هيچكدام آنها را به ديگری تحميل آرد
تأآيد بر اين نكته آه هر حرفی تحت لوای دين و به . يش تقدس و ذهنی شمردن آن استپايگاه ديگر اين چاره پاال

زيرا يكی از مهمترين وظايف خرد نقد مقدسات است و پالودن تقدس تا هر آس هر . اتكای تقدس زده شد قابل قبول نيست
ن ميرود و اعتقاد بدان امری ميشود وقتی تقدس پالوده شد از قلمرو خرد بيرو. ای تحت اين عنوان بر زبان نياورد ياوه

گيری مفهوم طبيعت نوع رابطٌه مقدسات  از آنجا آه شكل. ذهنی، بنابراين هيچكس را نميتوان وادار به پذيرفتنش ساخت
سازد، ديگر بر آفر هيچگونه اثر طبيعی مترتب نميگردد و ثمرٌه مابعدالطبيعی آن فقط و فقط باز  را با تقدس متحول می

 .خواهد بود از دستيابی به رستگاری، آه اين هم جز به خود وی به آس ديگری مربوط نيست» فرآا«داشتن 
در جمع و با اتكای به اين دو پايه، ميتوان پاسخ مدرنی را آه نفی آنندٌه فتوای خمينی وگفتار رسمی حكومت 

است تا مجازاتش الزم باشد و به تبع رشدی اصًال و ابدًا مرتكب جرمی نشده : اسالمی است بدين ترتيب ساده عنوان آرد
 .فتوايی آه برای مجازات وی صادر شده بايد بی قيد و شرط پس گرفته شود

 .قبل از به پايان بردن اين بند بايد چند نكته را در باب چارٌه مطابق با تجدد توضيح داد
تضمين آزادی عقايد ضمانت . ستاين چاره مصداق آامل اعتدال است زيرا اساسش بر آزادی افكار و ابراز عقايد ا

جلوگيری از تحميل آنها را نيز به همراه دارد، فتوای خمينی را ياوه شمردن و جلو اجرايش را گرفتن در حكم احترام به 
آسانی اين موضعگيری مطابق با تجدد را افراطی ميشمارند آه مايلند . عقايد گوناگون و دوری جستن از خشونت است

تقدس زدايی با تقدس ستيزی متفاوت است، رشدی .  و خواستهای خويش را به ديگران تحميل نمايندبه ضرب تقدس افكار
اولی محدود . مذهبی دفاع از آزادی وی را به حساب دومی ميگذارند را بی گناه دانستن ثمرٌه اولی است و فقط متعصبان

 .آردن حوزٌه اعتبار تقدس است، دومی بی اعتبار شمردن مطلق تقدس
 چاره برگرفته از افكاری است آه در مغرب زمين مدون گشته و در اين خطه به آرسی نشسته است اما به هيچ اين

آنچه آه دستاورد خرد باشد جهانشمول است و بنابر تعريف همٌه . رو خاص غربيان و منحصر به اروپا يا امريكا نيست
ن از اين راه حل به بهانٌه مجزا بودن فرهنگها و مقايسه به عالوه روگرداند. آحاد انسان ميتوانند از آن بهره بگيرند

پايه ريزی و بسط اين فكر نيز در مغرب زمين انجام . ناپذيری آنها فكری نيست آه فرآوردٌه ايران يا ملك اسالم باشد
 فقط بايد در باب اعتبار فرهنگ مداری در بخش اول صحبت شد، در اينجا. گشته است و از آنجا به همٌه دنيا صادر شده

بر اين نكته تأآيد آرد آه ادعای فرهنگ مداری و مبارزه با فرهنگ غرب مباين هم است زيرا نفس فرهنگ مداری، 
 .چنانكه امروز در ايران پايٌه نظريه پردازی قرار گرفته، خود سوغات غرب است

 اعتقادات مردم ايران در بارٌه  نيست زيراايرانيانپيگيری اين چاره به هيچوجه مترادف بی اعتنايی به اعتقادات 
قضيٌه رشدی هيچگاه آزادانه مهلت ابراز نيافته است و از آن مهمتر فرصت شكل گرفتن در برخورد نظرات مختلف را 

عرضٌه چارٌه مدرن قدم اول است برای باطل ساختن اين ادعا آه مردم ايران مايل به مجازات رشدی هستند و . پيدا نكرده
در » جرم«چون نبايد فراموش آرد آه آفر اساسی ترين .  راه حلی آه به آار آزادی خود آنها نيز ميايدنيز برای پيشنهاد

دستگاه حقوقی مذهبی است و تعيين تكليف با آن در حكم تعيين تكليف با هر دستگاه حقوقی است آه به اتكای تقدس و 
ايست آه به تمام گرفتاران تحميل احكام   رشدی چارهچارٌه فتوای. های زندگی مردم را معين ميكند مذهب بايد و نبايد

 .مذهبی مدد ميرساند و طبعًا به ايرانيان آه قربانيان اصلی حكومت مذهبی ايران هستند
امروز برای عرضٌه فكری آه خرد را اسباب يافتن عدالت بداند و به اعتقادات ابتدايی مردم آوته فكر اعتنا نكند 

آه تا به حال ايرانيان در انجام اين آار آن هم در برابر حكومتی آه خود را رسمًا جانشين حتی ميتوان گفت . زود نيست
عرضٌه سخن . خدا بر روی زمين به حساب مياورد و به نام مذهب هر آاری را مجاز ميشمارد، بسيار تأخير آرده اند

طفره رفتن از .  طرفی برميبندنددرست و برحق هيچگاه زود نيست مگر در نظر آنهايی آه از پراآندن جهل و تعصب
انديشی و پراگماتيسم، هر قدر هم آه ظاهرالصالح جلوه آند، امتيازی است آه به  اين آار تحت عنوان مصلحت

 .اسالمگرايان داده شده و مانعی آه در راه بهروزی ايرانيان ايجاد شده است
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 برای تعطيل هر نوع بهره برداری سياسی از عرضٌه اين چاره در حكم بی اعتنايی به مذهب نيست بلكه گامی است
 .آن آه شرط الزم برقراری دمكراسی ليبرال است

آسی آه بخواهد در حيات اجتماعی پيرو فقه بماند و در آشوری آزاد و دمكرات زندگی آند، خيال محال در سر 
 .ميپرورد، چنين آسی نه به دمكراسی خواهد رسيد و نه لياقت رسيدن به آزادی را دارد

وقتی پای حقيقت و عدالت در ميان است و سرنوشت يك انسان و يك : و آخر از همه بايد اين نكته را يادآوری آرد
 .ملت بسته به اين دو است جايی برای مماشات نيست

 
 چه گروه از ايرانيان بايد اين چاره را عرضه آنند

 
نا بر تعريف محدود به ايرانيان نيست و عرضٌه چارٌه مطابق با تجدد آه صحبت از جهانشمول بودن آن شد ب

نميتواند باشد ولی همانطور آه در ابتدای بخش سوم اشاره شد اين آتاب خطاب به ايرانيان نوشته شده و به همين دليل در 
بايد حال بايد ديد آه چه گروه از ايرانيان . آن سخن از چاره هايی رفته آه آنها ميتوانند برای قضيٌه رشدی در ميان بنهند

اين جستجو دو گروه را در بر . برای مشكل رشدی پاسخی مطابق با تجدد بيابد و سعی در به آرسی نشاندن آن بكند
آنهايی آه مروج نظری تجدد بوده اند يا هستند و : ميگيرد آه ممكن است گاه در عمل اعضای آنها با يكديگر مخلوط شوند

دو بخش بعدی به بررسی چند و چون اين دو . د برده اند يا ميتوانند ببرندآنهايی آه عمًال جامعٌه ايران را به سوی تجد
 .گروه اختصاص دارد

 .ولی قبل از پرداختن به اين دو سؤال بايد چند نكتٌه مهم را راجع به تجدد در ايران يادآوری نمود
 تحولی را طی نكرده آه بعد جامعٌه ايران برخالف جوامع اروپايی آه زادگاه و بستر اصلی تجدد بوده اند، خود سير

از مدتی توسط مورخان و جامعه شناسان و فالسفه ردگيری شود، در مقايسه با تحوالت ديگر جوامع از آنها متمايز گردد 
تا آنجا آه به ايران مربوط است، تجدد در وهلٌه اول فكری، يا به . و در قالب مفهومی ريخته شود تا نام تجدد بگيرد

وعه فكرهايی، بوده آه به اين آشور وارد شده و در بين بعضی گروههای جامعه رايج گشته است، عبارت دقيقتر مجم
خالصه اينكه مدرنيزاسيون در مغرب زمين . اين افكار سپس الگوی آارهايی شده آه قرار بوده ايران را متجدد سازد

 .بيشتر واقعٌه تاريخی بوده و در ايران بيشتر پروژٌه اجتماعی
تمام تجدد گرايان ايران از تجدد . ررسی نتايج اعمال تجدد خواهان ايران بايد به چند نكته دقت داشتبه هنگام ب

تصوير واحدی در ذهن نداشته اند، به عالوه تجدد بر خالف آنچه آه آاربرد روزمره و رايجش به ذهن متبادر ميكند 
باشد، رسيدن به آن از طريق دستيابی به اهداف آنی مفهومی است بسيار انتزاعی و نميتواند فی نفسه هدف مستقيم آاری 

و ميانی آه وسايل و مصاديق تجدد محسوب است ممكن ميگردد و تا آنجا آه به اين اهداف مربوط ميشود تمام تجدد 
خواهان از يك روش پيروی نكرده و اهداف مشابهی را تعقيب ننموده اند آه هيچ، گاه بر سر روش و هدف با يكديگر 

ديگر اينكه اعمال تجددگرايان هميشه يك هدفه نبوده و آنها نيز مثل باقی مردم گاه از ورای يك . نيز داشته اندآشمكش 
به . عمل چند هدف را تعقيب ميكرده اند آه تعقيب برخی را ميتوان به حساب تجددگرايی گذاشت و برخی را نميتوان

وده است تا بتواند برنامه های خويش را دقيق و بی آم و آاست عالوه هيچكدام اين افراد در صحنٌه جامعه قادر مطلق نب
به مرحلٌه اجرا بگذارد، اعمال هيچكدام آنها در خالء انجام نگرفته بلكه در آشور و جامعه ای معين انجام شده و عالوه 

الط با آنشهايی بر درگير شدن با محدوديتهای مختلف مادی و معنوی در معرض واآنشهای ديگر افراد جامعه و نيز اخت
ميناميم » مدرنيزاسيون ايران«آنچه آه ما . قرار داشته آه هر آدامشان معطوف به هدف يا اهداف ديگری بوده است

حاصلی است آه از آوششهای ناهمگن تجددگرايان در بوتٌه جامعه و تاريخ آشور ايران پيدا شده و در عين شباهت به 
 .ليد ديگران به سوی تجدد رفته اند با آنها تفاوتهای عمده داردمورد ديگر جوامعی آه خودبخود يا به تق

غرض از اشاره به پيچيدگيهای فرآيند مدرنيزاسيون در ايران تأآيد بر اهميت فرآيند تاريخی تجدد در جوامع 
 .مختلف است و نيز آنار زدن چند فرض نادرست و گاه خوشبينانه آه در بين ايرانيان رواج تام دارد

 مفهوم تجدد و مصاديق آن تفكيكی قائل نميگردند و تصور ميكنند آه ميتوان تجدد را موضوعی صرفًا برخی بين
اينان به تبع نقطٌه . فلسفی فرض آرد و بحث راجع به تجدد ايران يا هر آشور ديگر را به شكافتن مفهوم تجدد ختم نمود

رواج اين طرز .  آاويده نشدن مفهوم آن ميجويندضعف مدرنيزاسيون ايران را در آمبود بحث فلسفی راجع به تجدد و
فكر بسيار زياد است زيرا سخنان فلسفی باب روز است و در اين دوره حتی رئيس تربيت بدنی شهرستان اليگودرز هم 
مايل است مسايل را از ديدگاه فلسفی و متافيزيك تحليل آند، ديگر چه رسد به آنهايی آه به سائقٌه تحصيل و تخصص در 

 با  آنارتباطالبته اين بحثهای انتزاعی به نسبت آم خطر هم هست و از آنجا آه معموًال .  زمينه ها صاحب ادعا هستنداين
ولی . امور ملموس اجتماعی روشن نيست، نه اسباب مزاحمت ديگران را فراهم مياورد و نه مايٌه دردسر سخنگو ميشود

ل و ترتيب برقراری تجدد را در جوامع مختلف به هيچوجه نميتوان به بايد اين نكتٌه بسيار مهم را به ياد داشت آه شك
طور آامل از مفهوم آن استنتاج آرد، عوامل تاريخی در اين ميان نقش عمده دارد و بدون توجه به آنها نه ميتوان متجدد 

يل نظری مفهوم تجدد اهميت شدن جامعه ای را تحليل نمود و نه ميتوان برای اين آار پيشنهاد قابل قبولی ارائه داد؛ تحل
 .بسيار دارد ولی اين مفهوم معيار سنجش است و راهنما نه موضوع سنجش و خود راه
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اين تصور با اتكای به فلسفٌه . گروهی ديگر برقراری تجدد را جبر زمانه ميشمرند و همه گيری آن را نويد ميدهند
ی اساسی را دارد متكی بر اين خيال آه بخت برقراری تاريخ ترقی خواهانه عرضه ميگردد و بيشتر صورت اميدواری ب

تجدد در ايران با زمان زياد و زيادتر خواهد شد، به عبارت ديگر مناديان اين فكر مانند ديگر اميدواران سبكسر، نفس 
 بدون زمان را علت ميشمارند و به اين خيال باطل دل خوش ميكنند آه گذر زمان آرمانهای آنها را باالخره و احيانًا

در اين باب اول بايد يادآوری آرد هنوز فلسفٌه تاريخی آه تجدد را محتوم به حساب آورد . زحمت، تحقق خواهد بخشيد
اثبات نشده و نفس زمان را هم نميتوان علت شمرد بلكه بايد آن را ظرفی به حساب آورد آه به علتهای مختلف فرصت 

 گونه افكار خوشبينانه قائل شد اين است آه ميتواند به برخی طرفداران تنها خاصيتی آه ميتوان برای اين. بروز ميدهد
البته ميتوان اين قبيل . فعال تجدد قوت قلب ببخشد و به دست بعضی هواداران تنبل آن بهانه ای برای الاباليگری بدهد

و نه فرق بين سخن مفيد و سخن سخنان را پذيرفت و احيانًا پراآند ولی نه بايد تفاوت بين اميد و اطالع را فراموش آرد 
 .درست را

برخی پای گردونٌه زمان و آل تاريخ جهان را به ميان نميكشند ولی فرآيند تجدد را زاييدٌه مكانيسمی فرض ميكنند 
اين طرز تفكر دو شاخه . آه پس از به راه افتادن به سوی هدف محتومش آه برقراری و تكميل تجدد است ميل ميكند

 .دارد
تصور آه تجدد حاصل نوعی واآنش زنجيره ای است و به محض اينكه بخشی از آن در جامعه ای پا يكی اين 

گرفت آم آم سر و آلٌه باقی اجزای آن تحت تأثير اين بخش موجود پيدا خواهد شد و به مرور زمان تجدد بر تمام نهادهای 
 .اجتماعی مسلط خواهد گشت

در نهادهای سنتی آن و نيز پيدايش نهادها و پديده های جديد بروز متجدد شدن هر جامعه به صورت ايجاد تغيير 
ميكند، بين بسياری از اين دگرگونيهای همسان و گاه همراه ارتباط منطقی هست و ممكن است بتوان در بعضی بخشهای 

رگونيها برقرار ميشود آن ديناميسمهای موضعی يافت، اما نميتوان شبكٌه پيچيدٌه تأثيرگذاری های متقابلی را آه بين اين دگ
به يك رشته واآنش زنجيره ای تقليل داد و نتيجه گرفت آه آار از هر آجا شروع شد شد، باالخره به همه جا تسری 

زيرا قابليت تأثيرپذيری بخشهای مختلف حيات اجتماعی از هم و تأثيرگذاری آنها بر هم يكسان نيست و . خواهد يافت
آدام آنها نميدمد آه بتواند به ناگاه همٌه بخشهای ديگر را تحت الشعاع خويش قرار دهد و تجدد هم آنچنان نيرويی در هيچ 

مثًال وارد شدن ماشين چاپ به يك آشور حتمًا در حكم تجدد صنعتی است اما به معنای تجدد ادبی نيست و . دگرگون سازد
ه دور ماند بر چند و چون مدرن شدن باقی بخشها به عالوه اگر يك بخش جامعه از تجدد ب. الزامًا آن ا به دنبال نمياورد

 .نيز تأثير ميگذارد و صورت خانٌه خالی جدول را ندارد آه بتوان بعدًا فارغ از بقيه و سر فرصت پرش آرد
ديگر اين تصور آه اعمال تجددگرايان از هر رنگ و قماش آه باشند نهايتًا در يك جهت سير ميكند و در دراز مدت 

گويی فرآيند . راه های مختلف به نتيجٌه مشابه خواهد رسيد آه همان به آرسی نشاندن و تقويت تجدد استو حد اآثر از 
تجدد قيفی است جادويی آه هر چه از اين طرف در آن بريزند از سوی ديگر مايٌه يكدست تجدد را بيرون ميدهد آه 

مراه نيستند چه باك، نتيجه در آخر آار آن خواهد ميتوان در همه جا پخش آرد و اگر تجددگرايان با يكديگر همرأی و ه
اين تصور نيز نابجاست زيرا آامًال ممكن است تا در شرايط خاص تاريخی يك گروه يا حتی همٌه تجددگرايان . شد آه بايد

جدد طوری رفتار آنند آه به بخت برقراری تجدد در جامعه لطمه بزند، يا دنبال اهدافی بروند آه ميتوان همه را به ت
نسبت داد ولی دنبال آردن همزمانشان ممكن نيست، يا با آوشش برای برقراری يكی از مصاديق تجدد بخت رسوخ آن 

 .قدری پايينتر مثالی از اين دست را از نظر خواهيم گذراند. را در ديگر بخشهای جامعه آاهش بدهند و از اين قبيل
زاسيون اين آشور از همه جهت حالت جزء به جزء و ناهموار تاريخ تجدد در ايران پر از اين آاستيهاست و مدرني

برخی گناه اين برهم . و پرسكته ای داشته و پيشروی اش هم، تازه در آن مواردی آه بارز است، يكسره نبوده است
 بايد ريختگی را فقط متوجه بی قابليتی ايرانيان ميدانند، البته شك نيست آه مردم هر آشور مسئول سرنوشت خويشند ولی

به اين نيز دقت داشت آه در تقليد فرآيند پيچيده ای چون تجدد، آن هم از طرف جامعه ای آه پيچيدگی و تاريخ خودش را 
اين آار معجزه برنميدارد و ميانبر هم ندارد و . دارد، نميتوان يكسره و يكدست و با صرف حد اقل وقت به نتيجه رسيد

 .ه رسد به برقرار ساختن نظمی جديد در آل يك جامعهحتی مشق خط هم به اين راحتيها نيست چ
 

 مروجان و مدافعان نظری تجدد
 

بايد به هنگام بررسی امور فرهنگی و به طور اخص آن رشته هايی آه با تفكر ارتباط دارد به تمايز گروههای 
ار فرانسوی، توليد آنندگان مختلفی آه با اين امور سر و آار دارند توجه آرد و به قول ريمون آرون جامعه شناس نامد

افكار را از گروهی آه حفظ و نقل آنها را بر عهده دارند جدا آرد و گروه اخير را از مروجان افكار در بين مردم تميز 
المثل بايد نظريه پردازان علمی را از دانشگاهيانی آه بيشتر عمر خويش را صرف آموزش آشفيات ديگران به  داد، فی

تفكيك آرد و هر دو گروه را از رساله نويسان يا روزنامه نگارانی آه اين نظريات را ساده ميكنند و دانشجويان ميكنند 
 .بعد از اينها ميتوان به آنهايی پرداخت آه در جامعه پذيرندگان افكار مختلفند. بين مردم ميبرند مجزا نمود

جددگرايی هستند و نه جزو آسانی آه در طول تا آنجا آه به تجدد مربوط است، ايرانيان نه جزو بنيانگذاران فكر ت
تجددگرايی اصًال و اساسًا در مغرب زمين زاده شده و رشد آرده . زمان بر اين مشرب سخن تازه و عمده ای افزوده اند
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است؛ زيرا توليدات فكری مغرب زمين فقط » ساخت فرنگ«اما اگر اعتباری دارد ابدًا به اين دليل نيست آه به اصطالح 
جددگرايی محدود نيست، انواع و اقسام افكار تجددستيز هم در مغرب زمين شكل گرفته و از آنجا به اطراف و اآناف به ت

اعتبار تجددگرايی . دنيا روانه گشته تا مورد استفادٌه تجددستيزان سراسر گيتی از جمله حكومت اسالمی ايران قرار بگيرد
بايد توجه داشت آه شرآت نداشتن در . نی آه در جهان به بار آورده استاز مطابقتش با خرد برخاسته و از نتايج درخشا

. پايه ريزی نظری تجدد نه اسباب سرشكستگی است و نه برای رو برتافتن از دستاوردهای تجدد بهانه ای است قابل قبول
برتابند از اين فرهنگی آه اگر ايرانيان ميخواستند از ثمرات هر آنچه آه خود در پايه ريزی نظری اش سهم نداشته اند رو

خالصه اينكه تعريف از تجدد به عنوان سوغات غرب همانقدر ياوه است . اين همه بدان ميبالند چيز زيادی باقی نميماند
 .ت اين عنوانحتآه پس زدنش 
ان آنجا آه به موضوع مورد بحث ما مربوط ميشود بايد سراغ ناقالن و مروجان تجددخواهی را در اير بنابراين تا

 .گرفت و سپس به پذيرندگان اين فكر پرداخت
از نظر تاريخی ناقالن و مروجان فكر تجددخواهی در ايران همانهايی هستند آه از آنان به عنوان منورالفكر نام 

اول تحديد : برده ميشد و سپس به روشنفكر تغيير نام دادند، منتها صحبت از گروه اخير بالفاصله دو مشكل ايجاد ميكند
ای روشنفكر از ديگاه جامعه شناسی، زيرا روشنفكری را به آمك رشته شاخصهايی ميتوان تعريف آرد آه نه معن

به عبارت ديگر نميتوان . هيچكدام منحصر به گروه روشنفكران است و نه همٌه روشنفكران از آنها به يكسان بهره دارند
ختم شود و بتواند جميع » غل فكریاصاحبان مش«از روشنفكر تعريف مفهومی عرضه آرد آه مثًال به چيزی نظير 

روشنفكری منزلتی است اجتماعی آه اعطايش هيچگاه رسميت يا دقتی را آه فرضًا . مصاديق اجتماعی آنرا در بربگيرد
مشكل دوم يكدست نبودن سابقٌه . ای معين ميتوان در احكام حقوقی يافت ندارد، بل برآمدی است از افكار عمومی در دوره

ميخوانيم، در طول قرن اخير و با در نظر » روشنفكر«يخی پديدٌه روشنفكری است در ايران، زيرا گروهی را آه ما تار
گرفتن شاخصهای روشنفكری، تغييرات فراوان آرده، تغييراتی آه بسيار مهم است و بايد به آنها توجه آافی مبذول 

 .داشت
 

 تحصيالت
در اهميت اين . اخص تحصيلی خواند داشتن تحصيالت عالی استاولين شاخص روشنفكری آه ميتوان آن را ش

اولين دليل اين است آه در . شاخص شكی نيست اما به دو دليل نميتوان در تحديد حدود روشنفكری فقط به آن اتكا آرد
زم است، جوامع مدرن با تشديد تقسيم آار اجتماعی و باال رفتن ميزان آموزشی آه برای برعهده گرفتن مشاغل مختلف ال

از . تعداد صاحبان تحصيالت عالی بسيار زياد شده و روشن است آه نميتوان به همٌه آنها صفت روشنفكر را اطالق نمود
بنابراين . آن گذشته اآثر صاحبان اين تحصيالت نه ادعای روشنفكری دارند و نه تمايلی به متصف شدن به اين صفت

در ايران نيز مدتها آلمات روشنفكر و . شنفكری به حساب آوردداشتن تحصيالت عالی را فقط ميتوان شرط رو
تحصيلكرده آمابيش مترادف شمرده ميشد و بسياری اوقات در آنار هم و به صورت مترادفهايی آه پشتوانٌه همديگر 

قی مانده است اما نزديكی طوالنی آنها ردی است آه از تاريخ شكل گيری گروه روشنفكران ايران بر پهنٌه زبان فارسی با
روشنفكران ايران از نظر نوع شكل گيری بسيار به انتليجنسيای روسيه شباهت دارند، اعضای انتليجنسيا معموًال . است

فرزندان آهتر خانواده های اشرافی بودند آه به سبب تحصيل در اروپا و آشنايی با فرهنگ آن ديار از طرز فكر سنتی 
 . تجدد متمايل گشته بودندرايج در روسيه فاصله گرفته بودند و به

جامعٌه روشنفكری ايران نيز ابتدا مختص تحصيل آردگان فرنگ بود آه هر آدام با افكار نو و گاه با طرحهايی نو 
به مرور زمان و با . به آشورشان باز گشته بودند و سودای پراآندن آن افكار و به اجرا در آوردن اين طرحها را داشتند

حصيالت عالی آه پيامد تأسيس دانشگاه در آشور بود روشنفكری از تحصيلكردگی متمايز گشت فزونی گرفتن صاحبان ت
و همزمان شرطهای گام نهادن در جمع روشنفكران سخت تر شد؛ فرضًا زمانی نوشتن چند مقاله يا همكاری با يكی دو 

ٌه يكی دو آتاب، ترجيحًا از آامو و نشريه برای ادعای روشنفكری آافی بود، بعد از آن نوبت به مترجمان رسيد و ترجم
سارتر، بر شرايط الزم روشنفكری عالوه شد و در دوران ما آه ديگر ترجمٌه آتب خارجی هم بسيار رايج شده ابراز 

البته بايد به اين نكته هم دقت داشت آه هر چند تحصيالت عالی . قابليت بيشتری برای ادعای روشنفكری الزم است
ری به حساب ميايد، تعداد روشنفكران استاد نديده آه صرفًا به اتكای ذوق خويش حرفه ای نظير معموًال شرط روشنفك

 .شاعری يا نويسندگی را برگزيده اند و از آن راهی به منزلت روشنفكری گشوده اند، الاقل در ايران آم نيست
نكتٌه مهمی است و آن تفاوت تمايز روشنفكری از تحصيلكردگی، در نقاط مختلف جهان و طبعًا ايران، نشانگر 

اگر روشنفكری فقط زادٌه تحصيالت عالی و داشتن تخصص در رشته ای بود آه روشنفكر . روشنفكری با تخصص است
راجع به آن اظهار نظر ميكند به مرور زمان در تحصيلكردگی تحليل ميرفت، اما پايداری تمايزش نشانٌه اين است آه 

 .از حوزٌه تخصص اوست، تازه اصًال اگر تخصصی در آار باشدنقش روشنفكر اصوًال گسترده تر 
شاخص دوم آه بسيار به اولی نزديك است حرفه ای است و عبارت است از اشتغال داشتن به آارهای فكری آه 

در اينجا نيز بايد توجه داشت آه به دليل رشد بخش خدمات در جوامع مدرن تعداد . مستلزم تحصيالت طوالنی است
عالوه بر .شاغل غير يدی دائمًا در حال تزايد است ولی اآثريت قاطع آنها از اطالق صفت روشنفكر برآنارندصاحبان م

آن روشنفكران به يكسان از ميان صاحبان حرفه های گوناگون برنميخيزند، فرضًا تعداد نويسندگانی آه صفت روشنفكر 
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 به ميدان روشنفكری نهاده اند قابل قياس نيست و اشتغال داشتن به را يدك ميكشند ابدًا با تعداد فيزيكدانها يا اطبايی آه پا
 .آار فكری را فقط ميتوان از شرطهای الزم روشنفكری به حساب آورد

 
 ايدئولوژی

شاخص بعدی آه ميتوان شاخص ايدئولوژيك خواندش اطالق صفت روشنفكر است به عرضه آنندگان يك فكر 
خواند » مكتبی«س اين شاخص استوار باشد آم نيست ولی بايد آنها را تعاريفی تعاريفی از روشنفكری آه بر اسا. خاص

در عمل ميتوان در بين پيروان مكتبهای مختلف فكری افرادی را يافت . آه هر آدام بر نرعی داوری ارزشی متكی است
از هم مشربی آوشش آه صفت روشنفكر را يدك ميكشند و تجانس فكری چندانی بين آنها نيست و وجه اشتراآشان بيش 

آنچه آه گاه باعث ميشود تعاريف . در تحليل و توجيه افكار و احيانًا اعمال گروهی است آه خود به نوعی به آن نزديكند
مكتبی روشنفكری معقول جلوه آند و بسيار هم مورد استفاده واقع شود شيوع يك ايدئولوژی معين در بين روشنفكران و 

ی آه باعث ميشود تا آنها صفت روشنفكری را خاص خود جلوه دهند و عقيده شان را به مدعيان روشنفكری است، رواج
طبعًا اين وضعيت در مواقعی پيش ميايد آه هم استفاده از ايدئولوژيهای ساخته و پرداخته . گروه بزرگی از مردم بقبوالنند

دت خويش را بر حوزٌه روشنفكری به ديگران خيلی رواج دارد و هم پيروان يكی از اين ايدئولوژيها موفق ميشوند تا سيا
طبعًا آم شدن رواج اين قبيل ايدئولوژيها و سستی گرفتن اتكای روشنفكران بدانها موجب ميگردد تا تعاريف . تحميل نمايند

 .مكتبی روشنفكری آم اعتبارتر بشود
 ها و سخنانشان برخی اوقات مرز اين اتكای روشنفكران به ايدئولوژيهای گوناگون و جنبٌه تحليلی و توجيهی نوشته

بين روشنفكری و نظريه پردازی را قدری سست ميسازد ولی بايد دقت داشت آه نه روشنفكری و پيروی از يك 
روشنفكران . ايدئولوژی ساخته و پرداخته الزم و ملزوم يكديگر است و نه روشنفكری و نظريه پردازی مترادف يكديگر

ختٌه ديگران استفاده ميكنند و شرح يا بسطی آه گاهی به آنها ميدهند در حكم نظريه اآثر اوقات از نظريه های پردا
پردازی نيست، و از طرف ديگر باز بسيارند نظريه پردازانی آه در زمينه های مختلف نظير اقتصاد و جامعه شناسی و 

 . داشته باشندجديدی به بازار فكری عرضه ميدارند بدون اينكه داعيٌه روشنفكری نظريات... هنر و
در حقيقت پيدايش آلمات منورالفكر و روشنفكر را در فرهنگ ايران بايد برخاسته از نوعی تعريف مكتبی از 

اين صفات در ابتدا به گروهی اطالق ميگشت آه تجددگرايی و فلسفٌه روشنگری را به ايران وارد . روشنفكری دانست
آه هنوز هم رواج » تاريك انديش«يا » تيره انديش«مقابل اصطالحات در . آردند و به همين خاطر روشنفكر نام گرفتند

دارد به آنهايی اختصاص يافت آه در برابر روشنگری گروه مزبور موضع ميگرفتند و يا متهم بدين آار ميشدند و بدين 
ارزشی آه در در ايران آلمٌه روشنفكر ثابت ماند ولی داوری . ترتيب به نوبٌه خويش مشمول داوری ارزشی ميگشتند

بعد از تجددگرايان اول قرن بيستم چپگرايان روشنفكری را ملك طلق خويش . ورايش قرار داشت به تدريج متحول گشت
شمردند و در دوران رواج افكارشان در بين مردم روشنفكری را مترادف چپگرايی جا زدند و به مرور ناچار شدند تا 

تازه عالوه بر آنها بايد به وجود روشنفكرانی . ايان نوينشان خواند تقسيم آننداين امتياز را با گروهی آه ميتوان سنت گر
آه خصيصٌه اصليشان چپ گرايی نبود و نيز به وجود روشنفكرانی آه از چپ برگشته بودند و به خدمت دستگاه حكومتی 

و نه در ديگر نقاط جهان خالصه اينكه گروه روشنفكران نه در ايران . شاهنشاهی ايران در آمده بودند توجه داشت
 .هيچگاه يكدست نيست و نميتوان همٌه آنها را پيرو يك مسلك معين دانست

 
 موضعگيری سياسی

شاخص ديگر روشنفكری دخالت در سياست است زيرا موضعگيريهای گوناگون روشنفكران درسراسر دنيا اگر 
ولی اين نيز روشن است آه در هيچ آجا . مستقيمًا هم به سياست مربوط نباشد آمتر از چاشنی سياست خالی است

پرداختن به سياست در انحصار روشنفكران نيست، گروه روشنفكران اصوًال از طبقٌه حاآم مجزاست و به هيچوجه 
موضعگيريهای سياسی روشنفكران طبعًا با اتكا به . نميتوان اين دو را يكی پنداشت، هر چند اختالط بين آنها ممكن است

لوژيهای مختلف انجام ميپذيرد و هيچگاه يكسان نيست، نوع رابطٌه آنان با طبقٌه حاآم آه نه هميشه يكدست افكار و ايدئو
ـ زيرا روشنفكران نه هميشه و در همه جا در راه تأييد اين طبقه گام  است و نه ترآيب ثابت دارد، نيز به همچنين

ولی در هر حال بايد توجه داشت آه تمايل آنها به انتقاد . برميدارند و نه هميشه دربست مخالف اعضای اين گروه هستند
معموًال بيشتر از گرايششان به تأييد است، تمايلی آه گاه با ناچيز شمردن مشكالت عملی آار و رفتن در پی برنامه 

 .ريزيهای دور و دراز تقويت هم ميشود
ضٌه افكار گوناگون آه در دوره های در ايران نيز روشنفكران از ابتدای شكل گرفتن به طرق مختلف و با عر

مختلف به تناسب رواج مكاتب فكری مختلف فرق ميكرده آوشيده اند تا در ميدان سياست جوالن بدهند، هر چند نتيجٌه اين 
رابطٌه روشنفكران ايران با طبقٌه حاآم آشور آه خود بسيار متحول شده . آار هميشه خيلی درخشان از آب درنيامده است

اول به اين دليل آه افكار رايج در هر دوره بر تغيير موضع آنها تأثير گذاشته و ديگر از اين . كسان نبوده استهيچگاه ي
اين گروه در جمع، در دوران مشروطيت و تا حدی نيز در دوران . جهت آه گروه روشنفكران يكدست نبوده و نيست

يار نزديك بود و نمونه های روشنفكرانی آه طی اين دوران تجدد رضا شاهی به رضا يا به اجبار با طبقٌه حاآم ايران بس
مشاغل عمدٌه دولتی داشتند يا به قيمت صرفنظر آردن از دمكراسی و با توجيه آن تحت عنوان تجدد خواهی چنين 

109  



 رامين کامران    )یضد حکومت اسالم (ستيز و مدارا

 دوران جدايی روشنفكران از طبقٌه حاآم و موضعگيری قاطع و تند در برابر. مشاغلی را پذيرفتند به هيچوجه آم نيست
آن به دورٌه نضج گرفتن جنبش چپ و سردمداری حزب توده برميگردد، اين گرايش به محكوم ساختن طبقٌه حاآم پس از 

آًال ميتوان گفت آه در طول سالهای حكومت محمد رضا شاه . بسيار تقويت شد 1342و به خصوص خرداد  1332مرداد 
ون ماندن روشنفكر از صحنٌه تصميمات و حتی مباحث جدايی فكری بين روشنفكران و طبقٌه حاآم و به تبع آن بير

سياسی، آه در عمل به مرور تعطيل گشت، دائم تشديد شد؛ زيرا از يك طرف قدرت سياسی روز به روز متمرآزتر و 
روش اعمال آن استبدادی تر ميشد و از طرف ديگر روشنفكران چه چپگرا و چه سنتگرا بيش از پيش به سوی مخالفت 

اين دو گرايش را ميتوان مكمل هم خواند اما نميتوان فقط متأثر از هم .  حلهای افراطی روی مياوردنديكسره و راه
شمردشان و پيدايش و رشدشان را با نوعی تأثيرگذاری متقابل توضيح داد، هر چند هر دو طرف اين داستان برای توجيه 

ن در مقابل طبقٌه حاآم ايران و عرضٌه راه حلهای ستيزه گری روشنفكرا. تندرويهای خويش اين عذر را عنوان ميكنند
در اين سالها نه طبقٌه حاآم . باز ميگردد و بيش از هر چيز داليل ايدئولوژيك و سياسی دارد 1320انقالبی به سالهای 

ح ايران يكسره فاسد بود، نه همٌه اعضايش نابكار بودند، نه استبداد شاهی ريشه ای دوانده بود و نه امكانات اصال
اجتماعی مرتفع بود؛ آاری آه ممكن نبود قدرتگيری حزب توده بود بدون دخالت و پشتيبانی شوروی و همين امر برای 
آسانی آه خيال داشتند جامعٌه ايران را يكسره زير و رو آنند، ديكتاتوری پرولتاريا برقرار سازند و به اردوگاه 

حاآم سنگر ببندند، بخت اصالح اجتماعی را نفی آنند و هر جا فرصتی سوسياليسم بپيوندند آافی بود تا در مقابل طبقٌه 
. برای اصالحات پيدا شد به هر شكل آه شده آن را از ميان بردارند تا راه قدرتگيری خويش را صاف آرده باشند

ی وبرخی استثنای درخشان بر اين رفتار انقالبی و خطرناك و بی مسئوليت آه در خدمت اهداف شوروی بود، خليل ملك
 .از يارانش بودند آه در عين پيگيری اهداف سوسياليستی دنبال انقالبيگری نرفتند

تمايل محمد رضا شاه هم به استبداد به همان اوان سلطنش باز ميگردد، ارادٌه وی از همان دوران معطوف به 
ت و بلندهای سياست مملكت و تمرآز قدرت بود و اين سخن آه پادشاه ايران دمكرات بود و به مرور و تحت تأثير پس

خطر قدرتگيری . مخاطراتی آه متوجه آشور بود به استبداد متمايل گشت افسانه ای است مناسب نقاليهای قهوه خانه ای
نيروهای چپ در ايران، به خصوص پس از خروج نيروهای شوروی از شمال مملكت بيش از هر چيز به آار ترساندن 

 و )از جمله دولت دآتر مصدق(ر زمينٌه سياست خارجی ميامد، هم دولتهای مختلف ايران مردم آشور و گاه مانور دادن د
سياستمداران ايران . هم پادشاه مملكت، برای ترساندن يكديگر و امتياز گرفتن از خارجيان از اين مضمون استفاده آردند

 چيره دستی اش آافی و عالوه بر اينها به استثنای قوام السلطنه آه هم هدفش روشن بود، هم تيزبينی اش ممتاز و هم
. بزرگمنشی خويش را پشتوانٌه اقتدار دولتی آرده بود، هيچگاه تمايلی به نزديكی و ائتالف با حزب توده نشان ندادند

تازه از . ای نه فقط به ايران بلكه به پادشاه آشور وفادار بود اآثريت ارتش ايران هم عليرغم وجود يك دسته افسر توده
 ديگر حزب توده در انتخابات مجلس هفدهم آه فرصت يافت تا تعدادی آانديدا به ميدان بفرستد در شهر تهران هم طرف

در اين شرايط . آه مهمترين پايگاهش بود نتوانست حتی يك نماينده وارد مجلس بكند و به آلی از جبهٌه ملی عقب ماند
بقٌه حاآم، نظير مانوری آه در چكسلواآی انجام گرفت، آن هم در دست زدنش به آودتا بدون گذشتن از دورٌه ائتالف با ط

شرايط حاد جنگ سرد و بعد از مرگ استالين و بدون پشتيبانی قاطع دولت شوروی ممكن نبود و اين آار هم به دليل 
عضو به هر حال افسران . روبرو بودن با واآنش اياالت متحده از حدود امكانات سياست خارجی شوروی بيرون بود

 حزب توده هم از نظر نظامی در موقعيتی نبودند آه بتوانند آودتا آنند 
 به  که هيچ تمايلی به کوچک نشان دادن نقش حزب توده ندارد،موقعيت خدمتی اين افراد توسط ارواند آبراهاميان

 Erwand Abrahamian, Iran between two revolutions, Princeton[دقت و تفصيل مورد بررسی قرار گرفته
U.P., 1983[ . توطئٌه خارجی داشت مملكت را به نابودی «و قصٌه » ايران در لبٌه پرتگاه بود«خالصه اينكه داستان

همه افسانه هايی است آه به مرور زمان از طرف دستگاه تبليغاتی دولت برای توجيه استبداد محمد رضا شاهی » ميكشاند
آه از بزرگ نمايانده شدن خطری آه قرار بوده ايجاد آرده باشند، طرفی در داخل آشور عنوان شده و توده ايها هم 
قصه هايی آه تازه بيشتر اوقات يك مشت توده ای تائب برای دستگاه شاهی . ميبسته اند اين قصه ها را به ريش گرفته اند

ادعای جلوگيری از خطر . سر هم ميكردند و با آنها هم گذشته و هم حال خود را مهمتر از آنچه آه بود جلوه ميدادند
آمونيسم به يمن قاطعيت دولت استبدادی نيز به همين ترتيب و برای جلب رضايت دول غربی و به خصوص اياالت 
متحده عرضه ميشد، ارادٌه محمد رضا شاه برای انحصار قدرت بر همٌه اين داستانها مقدم بود و در اصل فقط محتاج 

 مرداد به بهبود رابطٌه روشنفكران و طبقٌه حاآم آمكی نكرد، به 28طبعًا آودتای . دستاويز بود و پشتوانه نه چيز ديگر
خصوص آه پادشاه و طبعًا دولت بيش از هر زمان ديگر به روحانيان نزديك شده بودند و آًال روشنفكران را از انواع 

ان روی خوش نشان بدهند؛ به حساب مياوردند و هيچ ميلی نداشتند تا نسبت به آن» اخاللگر«موجودات آمابيش 
روشنفكران نيز از هر قماشی آه بودند از توده ای بی حزب و انقالب نكرده گرفته تا سوسياليستهای اصالح طلب 
هيچكدام نه استبداد دولت را ميپسنديدند و نه محافظه آاريش را ـ بنابراين آنها نيز به نوبٌه خويش شوقی برای نزديكی به 

. انقالب سفيد و به خصوص اصالحات ارضی در اين اآراه دو جانبه تغييری آلی ايجاد آرد. دندابراز نميكر» دستگاه«
از يك طرف پادشاه مملكت آه مثل بسياری از روشنفكران آشورش شوق انقالبيگری و ذوق اصالحات جديد داشت و 

خشهای نخبگان سنتی ايران، يعنی عالوه بر همٌه اينها آشف آرده بود آه اين اصالحات ميتواند شر يكی از مهمترين ب
 خود دست به آار شد و به اتكای نيروی دولتی ،مالآين، را از سر وی باز آند و تمرآز قدرت را در دست او بيشتر آند
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از اين هنگام . و با رفراندمی آه قرار بود مهر اعتبار انقالب سفيد باشد اصالحات خويش را به مرحلٌه اجرا گذاشت
ويش را به آلی تغيير داده بود محتاج گفتار جديدی شد آه بتواند اين سياست نوين را توجيه آند و دولت آه سياست خ

نامزدهای طبيعی . اصالحاتی را آه معموًال همه جا چپگرايان به مرحلٌه اجرا ميگذاشتند به سلطنت استبدادی پيوند بزند
ند آه نه فقط به نقش اجتماعی خويش در توجيه و تبيين چنين آاری ميبايست قاعدتًا از بين روشنفكران چپگرا برميخاست

امور سياسی آارآزموده بودند بلكه مدتها در باب اصالحاتی از آن دست آه محمد رضا شاه به مرحلٌه اجرا گذاشته بود 
 .قلم زده بودند و سخن گفته بودند

د و هم جاذبٌه آن را در بين گروه مزبور به اين ترتيب اتقالب سفيد هم احتياج به روشنفكران را نزد دولت ايجاد آر
از آنجا آه در اصالحات جديد خبری از دمكراسی نبود و برخی از اين اصالحات آامًال رفتار حكومتهای . باال برد

سوسياليست تندرو را به ياد مياورد روشنفكران توده ای آه به سائقٌه تربيت حزبی خويش هيچگاه اعتباری برای آزادی و 
قائل نشده بودند و از تقسيم و تعديل ثروت هم تصويری خيلی دقيقتر از مصادره و بگير و ببند در ذهن نداشتند دمكراسی 

بهترين نامزدهای اشغال مناصب روشنفكر دولتی بودند، بيشترين اين مناصب نصيب آنان شد و آنهايی آه همكاری با 
مد رضا شاه گام نهادند و تا ساقط شدن حزب رستاخيز به اين دولت را پذيرفتند در راه تأييد مدرنيزاسيون استبدادی مح

از طرف ديگر روشنفكرانی آه عنايتی به آزادی و آزاديخواهی داشتند نتوانستند در مقابل اصالحات . آار ادامه دادند
دستگاهشان عظيم سلطنتی گفتار محكم و پيوسته ای پيدا آنند و به ديگران عرضه نمايند و جز چند شعار آلی چيزی در 

بهترين نمونٌه اين امر را ميتوان در ناتوانی مخالفان ليبرال برای عرضٌه پاسخ سياسی محكم و قابل قبول به . پيدا نشد
 .طرح انقالب سفيد و اصالحات ارضی مشاهده آرد

ولی در جمع اآثريت غالب روشنفكران، چه از بازماندگان حزب توده و چه غير از آن به مخالفت خويش با 
دستگاهی آه بخش بزرگی از شعارهای اصالحی آنان را نيز از چنگشان در آورده بود ادامه دادند و حتی در اين مخالفت 

است آه ادامٌه  1357آخرين پردٌه مخالفت قاطع روشنفكران با طبقٌه حاآم انقالب سال . سختگيرتر و افراطی تر نيز شدند
متأسفانه حاصل آار افتضاحی شد آه سختترين ضربه را به .  هم بودمنطقی جدايی اين دو و موضعگيريشان در برابر

 .اعتبار روشنفكران ايران وارد آورد، ضربه ای آه هنوز از زير بارش آمر راست نكرده اند
 

 پرداختن به مباحث ارزشی
ا شاخص ديگری آه برای روشنفكری عرضه ميگردد پرداختن به ارزشهای اجتماعی است آه اخالق در صدر آنه

اما پرداختن به اخالق مختص روشنفكران نيست، در حقيقت مختص به هيچ گروه خاص ديگری هم نيست، . قرار دارد
پرداختن به مسايل ارزشی، به طور . زيرا به عبارتی همٌه مردم به اين قبيل مسايل توجه دارند، يا شايد بايد داشته باشند

آه به هيچوجه ادعای روشنفكری ندارند به اين مسايل توجه ميكنند و عام، هم مختص روشنفكران نيست، هم انديشمندانی 
هم روحانيان آه مشغلٌه اصليشان مذهب است و اصوًال از روشنفكران مجزا هستند؛ البته گاه برخی به تسامح صحبت از 

حانيت و با آن روحانی روشنفكر ميكنند ولی همين عبارت به خوبی نشان ميدهد آه روشنفكری صفتی است افزوده بر رو
 .مترادف نيست

در اينجا نيز مثل مورد سياست آه نوع رابطٌه روشنفكران با طبقٌه حاآم مطرح بود، نوع رابطٌه آنها با روحانيت 
ولی . مطرح است آه تا قبل از پيدايش روشنفكران نقش اساسی در بحث راجع به مسايل ارزشی را در اختيار داشت

روشنفكران موقعيت ممتاز مذهبيان را در باب مباحث ارزشی خدشه دار آرده اند و به نميتوان فقط بر اين اساس آه 
عبارت ديگر شراآت يا حتی سيادت خويش را در اين باب به آنان تحميل آرده اند، حكم بر ثابت و معين بودن شكل و 

 .نوع رابطٌه روشنفكران و روحانيان آرد
ذهب هميشه جزو مضامين و مباحث روشنفكری بوده است اما در ايران اخالق به صورت موضوع متمايز از م

چپگرايانی آه اخالق را فرع روابط توليد ميشمرده اند و به آن مهر طبقاتی ميزدند تا هم ارز بی اخالقی اش سازند، آمتر 
مطمح نظر توجه به اخالق و اهميت آسب فضايل فردی در انضباط و بهبود جامعه بيشتر . به اهميت آن توجه آرده اند

آنهايی بوده آه اعتقادی به معجزه گری نظامهای سياسی و به خصوص ايدئولوژيهای رنگ و وارنگ نداشته اند و 
 .صحنٌه حل اين مسئله را در عين توجه به موانع اجتماعی آن، حيطٌه وجدان فردی ميدانسته اند

بايد دقت داشت آه . ير بسيار آرده استچند و چون رابطٌه روشنفكران ايران با روحانيت نيز در طول زمان تغي
روحانيت شيعه به دليل هرج و مرج زاده از نهاد اجتهاد و داليلی آه به جای خود ذآر گشت خيلی از روشنفكران يكدست 
تر نيست و صحبت آردن از رابطٌه دو جانبٌه روشنفكران و روحانيت، مثل رابطٌه روشنفكران و طبقٌه حاآم، بيشتر 

 .د و بايد به استثناهای آن نيز توجه داشتصورت آلی دار
معموًال از دوران انقالب مشروطيت به عنوان دورٌه نزديكی روشنفكران و روحانيان ياد ميشود ولی نبايد دربارٌه 

در جريان تجددخواهی و برقراری نهادهای سياسی . اين دوران نزديكی به تصويرهای زياده از حد آلی قناعت آرد
بخشی از روحانيت پيرو روشنفكران آن دوران و مثل بسياری از مردم مصرف آنندٌه افكاری بود آه مدرن در ايران 

مصرف آننده بود به اين دليل آه خود روحانيت اساسًا فرصت تماس با . گروه مزبور از مغرب زمين وارد آرده بود
را، تازه به فرض تمايل، در ايران بپراآند، آشورهای غربی و فلسفٌه سياسی ليبرال را پيدا نكرده بود تا بتواند آنها 

اما روحانيان با بيشتر مصرف آنندگان آاالهای روشنفكری تفاوت . بنابراين به اجبار تابع وارد آنندگان اين افكار بود
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امعه آه موقعيت سنتی آنان در ج. عمده داشتند، زيرا به نوبٌه خويش ميتوانستند توليد آننده، البته از نوع پايين آن بشوند
معموًال متكی به تحصيل طوالنی بود و در عمل شامل نگارش و بحث و به خصوص وعظ و خطابه ميشد به آنها فرصت 
ميداد تا بتوانند به سرعت از مضامين جديدی آه روشنفكران دوران به ايران آورده بودند بهره بجويند و آنها را، معموًال 

سخنان . ر نوشته ها و به خصوص در خطابه های خويش جای بدهند د،به صورت غير دقيق و نه چندان پيوسته
نامربوطی آه روحانيان بزرگ صدر مشروطيت دربارٌه تقاضای آزادی يا وضعيت محاآم و قوانين زده اند زادٌه اختالط 

  بايد.نتی استمفاهيم ره گم آردٌه جديد است با گفتاری آه ساختمانش بيش از هر چيز تابع تربيت و استداللهای فقهی و س
از بابت سعی در اختالط سنت اسالم و آاالهای فكری غرب، ادامه دهندگان  بسياری از روشنفكران مالزادٌه ايران را هم

 .راه پدارنشان به حساب آورد
به هر حال اين گرايش به تجدد راهی بود آه بسياری از روحانيان از مراتب باال گرفته تا پايين برای آسب اعتبار 

حتمًا گرايش آنان به مشروطه خواهی در تقويت اين جنبش نقش داشته است ولی بايد . حكيم نفوذ خويش به آار گرفتنديا ت
به اين نكته آه باالتر هم آمد توجه داشت آه محور رابطٌه مجتهد و مقلد و آًال روحانيان و پيروانشان بيش از آنكه متكی 

در اوايل قرن ،مشروطه . الاقل اشتراك در گرايشهای فكری استوار استبر تعبد صرف باشد، برنوعی اشتراك فكری يا 
نشين ايران ريشه دوانده بود و اين تقاضا عرضٌه سخنانی را ميطلبيد آه چه از پايگاه مذهب و  خواهی در بين مردم شهر

 چه روحانی و چه غير آسانی آه در پی عرضٌه اين سخنان رفتند،. چه غير از آن در ترويج و تأييد مشروطيت ادا گردد
نبايد فراموش آرد آه . از آن، هم به تحكيم مشروطه خواهی آمك آردند و هم مستمعان بيشتری گرد خويش جمع آردند

در همان حال برخی از روحانيان، از جمله شيخ نوری آه اعلم مجتهدان زمان به حساب ميامد، در جهت خالف 
ه اين ترتيب بازار عرضٌه سخنان مذهبی متنوع بود وصرف پيروی از ب. مشروطيت گام برميداشتند و سخن ميگفتند

مذهب يا تمايل به پيروی از روحانيان به هيچوجه برای انتخاب بين گفتارهای مذهبی موافق و مخالف مشروطيت آفايت 
وان گفت با توجه به نميكرد، برای اين انتخاب داليل تعيين آننده ای الزم بود آه الزامًا ربطی به مذهب نداشت؛ حتی ميت

شهرت اعلميت شيخ فضل اهللا، آنهايی آه در پيروی از شعاير مذهبی سختگيرتر بودند قاعدتًا ميبايست به وی ميپيوستند و 
 .آسانی به سوی روحانيان مشروطه خواه روی مياوردند آه به اصطالح ايمان سست تری داشته باشند

شار دستگاه مقتدر حكومتی خم شده بود نه جايی برای ابراز در دوران رضا شاهی هم آه آمر روحانيت زير ف
روشنفكران نيز به سائقٌه . وجود خود روحانيان باقی مانده بود و نه برای همدلی گروههای ديگر اجتماعی با روحانيت

 . آن را نمی يافتندتجددخواهی قاعدتًا تمايلی به همدلی با اصحاب دين نداشتند و اگر ميداشتند به دليل استبداد فرصت ابراز
نيز تفاوت چندانی با قبل پيدا نكرد، توده ايها آه  1320جدايی روشنفكران از روحانيان در دوران پس از شهريور 

بيشترين فضای روشنفكری را به خويش اختصاص داده بودند روحانيان را مرتجع و مذهب را افيون توده ها ميشمردند و 
برخی نهضت ملی شدن نفت را باز دورٌه نزديكی بين . ه نزديكی با روحانيت نشان نميداندغير توده ايها هم تمايل زيادی ب

در آار نبود، تنها شخصيت » روحانيتی«در اينجا هم بايد تذآر داد آه اوًال . روحانيت و روشنفكران به حساب آورده اند
اش در اين ميان به حد آافی ارضاء  لبیمذهبی شاخصی آه مدتی با نهضت ملی همراهی آرد سيد آاشی بود آه نه جاه ط

آار وی نظير روحانيان صدر مشروطيت دنباله . شد و نه توانست به جنبش ملی آن طور آه مايل بود رنگ مذهبی بدهد
وی با پيوستن به اين جريان آه قبول عام يافته . روی از جريانی بود آه نه خود بنيانگذارش بود و نه بر آن تسلطی داشت

يت مذهبی و اجتماعی و سياسی خويش را تحكيم بخشيد و هنگامی آه از بهره برداری بيشتر نا اميد شد به بود موقع
روشنفكران نزديك به نهضت ملی نيز، به خصوص گروه خليل ملكی و نيروی سوم، هيچگاه ابراز . مصدق پشت آرد

بانان روحانی از ابتدا در برابر نهضت به خصوص آه برخی از سرجن. نكردند» روحانيت«تمايل بارزی به نزديكی با 
ملی موضع گرفته بودند و گروه فداييان اسالم هم آه شاخٌه تندرو و تروريست روحانيت بود صريحًا طالب برقراری 

تازه اگر ميشد آشتن رزم آرا را خدمت غير مستقيمی به . حكومت اسالمی بود و در اين راه از آدمكشی هم ابايی نداشت
 .حساب آورد تيراندازی به حسين فاطمی حتمًا چنين عذری برنميداشتنهضت ملی به 

نيز بيش از هر دوره در تاريخ مدرن ايران دوران نزديكی طبقٌه حاآم و طبعًا شخص  1332دهٌه پس از مرداد 
ز آن را اگر دوازده سالٌه اول سلطنت محمد رضا شاه را دوران ضعف وی بخوانيم، دهٌه بعد ا. پادشاه با روحانيت بود

ميتوان به حق دوران محافظه آاری وی دانست زيرا وی در اين مدت از محكمترين پشتيبانی روحانيت برخوردار بود و 
موضعگيری مخالف روشنفكران در برابر طبقٌه حاآم و دوری . به انواع و اقسام در راه جلب رضايت روحانيان ميكوشيد

را بايد جزئی از  1342وقايع خرداد سال . ين دهه همديگر را تقويت آردگزيدنشان از روحانيت دو گرايشی بود آه طی ا
جزئی از همين دوران از آن جهت آه اآثر روحانيان به پادشاه وفادار ماندند و . همين دوران و نقطٌه ختام آن شمرد

مدلی با خمينی و روشنفكران نيز آه هنوز از مفاهيم ترقی و ارتجاع تصوير آم و بيش يكدستی در ذهن داشتند از ه
طليعٌه  1342نقطٌه ختام بدين جهت آه وقايع خرداد . يارانش و به خصوص پشتيبانی از نظرات آنها احتراز آردند

 .دگرگونی بنيادی در روابط روشنفكران و روحانيان بود
» ابر غربآسيا در بر«جالل آل احمد شروع ميشود و با » غربزدگی«،آه با آتاب  1357تا  1342سالهای فاصلٌه 

داريوش شايگان به آخر ميرسد، سالهای سير قهقرايی و رواج سنتگرايی نوين و خردستيزی در فضای روشنفكری ايران 
است، گرايشی آه مذهب را عنصر اساسی فرهنگ ايران به حساب مياورد و وظيفٌه روشنفكر را عرضٌه راه حلهای 
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جا، ميشمرد و خردگرايی را نابن را اگر نه بی معنا، الاقل خاص هر فرهنگ ميدانست و جدايی روحانيان و روشنفكرا
بی وقفه رشد آرد و نخبگان و طبقٌه متوسط آشور را پس از  1357اين جريان فكری آه تا انقالب . خوار جلوه ميداد

 از سالها با ادعاهای سياسی اسالم آشتی داد، در گشودن راه روحانيان به سوی قدرت سهم عمده داشت و اسباب يكی
 و همه گيری اين گرايش فكری را بايد در تنوع آن يکی از داليل توسعه. بزرگترين فجايع تاريخ ايران را فراهم ساخت

جست زيرا ميتوانست با هرزه دراييهای پرمدعا و ناپيوسته و هذيان وار آل احمد و امثال او دل بازمانده های سرگردان 
ی شريعتی به جوانان تازه از راه رسيده و گرد سنت از تن نتكاندٌه دانشجو نهضت ملی را خنك آند؛ با مارآسيسم اسالم

مژده بدهد آه رسيدن به نهايت ترقی با بازگشت به صدر اسالم ميسر خواهد شد؛ آنهايی را آه تحت تأثير مد روز همه به 
 از زبان جامعه شناسان بياموزند ناگاه طالب جامعه شناس و جامعه شناسی شده بودند به آثار احسان نراقی حواله بدهد تا

آه هيچ چيز اعتبار جهانشمول ندارد و مسلمانان به جای خوردن حسرت دمكراسی غربی آه در حقيقت چيزی جز 
اختراع آنند؛ و آخر از همه آنهايی را آه دوستدار سخنان قلنبه » علم اسالمی«نيست بايد برخيزند و » عدالت بين دزدان«

يشٌه مغرب زمين احساس حقارت ميكردند به محضر آخوندی فكلی نظير سيد حسين نصر يا وردست بودند و در مقابل اند
فرنگی مآب ترش داريوش شايگان بفرستند تا اولی با يك دست اسالم و اشراق و وحی را به جای خردگرايی و تحت 

فراهم آورد و ديگری به نام اسالم عنوان فلسفٌه اسالمی به خوردشان بدهد و با دست ديگر اسباب تأييد فقه اسالم را 
سوخت مهيا » چراغ امانت محمدی«هايدگر برای روشن نگه داشتن » هستی«از » مرشد فرنگی«ايرانی و با اقتدای به 

جالب اينكه تمام اين مديحه سراييها برای اسالم و فرهنگمداری مذهبی با پشتوانٌه نظرات و آرای دانشمندان غربی . سازد
 سنت اسالمی ايران بر فرهنگ غربی اثبات ميگشت» برتری«و به اتكای همين نظريه ها بود آه انجام ميگرفت 

اين نزديكی در . دورٌه رواج اين فكر را ميتوان دوران طاليی نزديكی بين روشنفكران و روحانيت به حساب آورد
ن گفت آه روشنفكران هيچگاه شايد بتوا. طول انقالب اسالمی آه منجر به قدرتگيری خمينی شد به اوج خود رسيد

نتوانسته بودند در طول تاريخ جديد ايران اين همه عرض اندام و ارائٌه طريق آنند، متأسفانه هنرنماييها آن بود آه ديديم و 
وقايع انقالب به خوبی نشان داد آه نسل روشنفكران آزاديخواه و ليبرال تقريبًا در ايران . عاقبت آار اين است آه ميبينيم

قرض شده است زيرا جز از چند نفر صدايی به مخالفت با خمينی و جمهوری اسالمی شنيده نشد و مردم ايران همراه من
روشنفكرانشان عمًال انقالبی فاشيستی را به انجام رساندند آه تا زمان نوشته شدن اين سطور ميتوان آخرين انقالب 

 .بزرگ قرن محسوبش آرد
را نميتوان تنها مالط همبستگی روشنفكران و روحانيان در طول انقالب دانست، اما رواج سنتگرايی و خردستيزی 

 از بخشیهم آه از ديد بسياری آيميای حل مشكالت جامعه مينمود » انقالب«پافشاری در مخالفت با پادشاه و ايمان به 
ديگر شاهی در آار نبود تا : همبستگی آلی روشنفكران و روحانيت پس از انقالب به چند دليل سست شد. اين مالط بود

اختالف نظرهای » معجزٌه اجتماعی«راندنش هدف مشترك باشد؛ انقالب انجام شده بود و بهره برداری از ثمرات اين 
بر سر جمهوری اسالمی باقی نگذاشته بود؛ خمينی خود هيچ ارادتی » وحدت آلمه«عمده در پی آورده بود و جايی برای 

 را به دليل پرداختن به مباحث ارزشی و سياسی غاصب مقامی ميدانست آه در اصل از آن به روشنفكران نداشت و آنها
علماست و به همين دليل آنها را گاه با نهيب و گاه با خشونت از ميدان بحثهای اجتماعی پس زد و به آنها حالی آرد آه 

 .سخن برای همه منشأ قدرت نيست
كران ايران، به غير از سنتگرايان نوين آه به طور رسمی يا غير در حال حاضر و در جمع ميتوان گفت آه روشنف

رسمی، از نزديك يا از دور، به خدمت حكومت در آمده اند، تمايل به جدايی از روحانيت پيدا آرده اند بدون اينكه بتوانند 
مدتها . اسی نو تحليل آنندانقالب اسالمی را جدًا مورد ارزيابی دوباره قرار دهند و همگامی خويش را با روحانيت بر اس

صرفنظر از محتوا و حاصل آن بود آه در بين روشنفكران » انقالب«دليل اصلی اين فلج فكری همان ايمان و ارادت به 
اما وقتی سقوط اتحاد شوروی روشنفكری . چپگرا، به عبارت ديگر اآثريت قاطع روشنفكران ايران، رواج تام داشت

ين پشتوانٌه معنوی و بيشترين نيروی جاذبه اش، آن هم نه فقط در ايران بلكه در تمام دنيا، مارآسيست مآبانه را از مهمتر
محروم آرد انقالب دوستی و خط و نشان آشيدنهای طبقاتی تعطيل شد و راه برای بازبينی انقالب اسالمی باز شد ولی 

وبات انقالبيگری و بی اعتنايی به دمكراسی زيرا به انجام رسيدنش مستلزم اليروبی آردن رس. اين آار به انجام نرسيد
 .است آه مدتها در بين روشنفكران ايران رواج تام داشته و بی اعتباريش آنها را دچار سرگردانی آرده است

ترس روشنفكران را از مذهب نيز بايد به موانع موضعگيری در برابر ثمرات مصيبت بار انقالب اضافه آرد، 
نچه آه از ايشان انتظار ميرود از بابت شجاعت مزيت چندانی بر عامٌه مردم ندارند و از زيرا روشنفكران بر خالف آ

بهترين نشانٌه اين ترس مطالب رنگ و وارنگ و جور و واجوری است آه در اين دوران از چپ و . قماش ديگری نيستند
داختن به مذهب و تحليل رابطٌه آن با راست راجع به تجدد نوشته ميشود اما در اآثريت قريب به اتفاق آنها اثری از پر

جالب اينجاست آه تجدد در اروپا آه بستر پيدايشش بود هم از بابت نظری در مقابل طرز فكر مذهبی قرار . تجدد نيست
گرفت و هم از بابت عملی در مقابل تسلط آليسا و حكومتهايی آه به مذهب اتكا داشتند قد علم آرد، اما حال آه نوبت 

ه روشنفكران اين آشور آه مقامهای مذهبی و سياسی در آن آامًال خلط شده و پيشوايان مذهبی اش بر همه ايران رسيد
چيز از دانشگاه و دولت گرفته تا خربزه و آوآاآوال چنگ انداخته اند، به آلی موضع گرفتن در مقابل درازدستيهای 

هٌه ناسازگاری تجدد با ادعاهای آهن مذهب پيش اصحاب دين را فراموش آرده اند و طوری سخن ميگويند آه مباد شب
 .بيايد و امام زمان از اين حرفها برنجد
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 مخاطبان

همانطور آه .  برای خويش برميگزيننداين گروهيكی ديگر از شاخصهای روشنفكری نوع مخاطبانی است آه 
 فعاليت تخصصی آنها و باالتر اشاره شد برخی از روشنفكران در حرفه ای صاحب تخصصند اما تفاوت اصلی بين

د، در مورد اول مخاطب آنها متخصصان هستند و در مورد دوم نفعاليت روشنفكريشان در مخاطبانی است آه برميگزي
اينكه نوشته ای آامًال تخصصی آه خطاب به صاحب نظران آن رشته . ديگر روشنفكران، برگزيدگان جامعه و عوام
دا نمايد و صورت آاالی روشنفكری پيدا آند يا نوشته ای روشنفكری جلب نوشته شده در خارج از اين گروه رواج پي

توليدات روشنفكری، هر موضوعی آه داشته باشد، به شكلی . نظر صاحبان تخصص را بنمايد به ندرت پيش ميايد
 مخاطبان ولی روشنفكران تنها گروه اجتماعی نيستند آه. عرضه ميگردد آه غير متخصصان بتوانند از آن بهره بگيرند

خويش را اين چنين برميگزينند، بيشترين بخش روحانيان، اآثريت قريب به اتفاق هنرمندان و جميع روزنامه نگاران نيز 
فقط بايد دقت داشت آه دريافت سخن هرآدام اين گروههايی آه مخاطب مشابه دارند محتاج دانش حد اقلی . چنين ميكنند

نان روحانيان، شروع ميشود و به سطح تحصيالت متوسطه يا دانشگاهی است آه از بی سوادی آامل برای درك سخ
طبعًا انتخاب بين نوع ارتباط سمعی و بصری يا آتبی، همه جا در ترآيب و تعداد . برای درك سخن روشنفكران ميرسد

عداد گيرندگان پيام مخاطبان تغيير ايجاد ميكند اما در آشورهايی آه تعداد بيسوادان زياد است اصًال ترآيب اجتماعی و ت
شمار مخاطبان بايد اضافه آرد آه يافتن منزلت روشنفكری همانقدر آه از تأييد  در تأآيد بر اهميت. را زير و رو ميكند

ديگر روشنفكران سرچشمه ميگيرد بسته به قبول عام نيز هست و به همين خاطر روشنفكران اصًال نميتوانند از خطاب 
 .طبان خويش صرفنظر آنندبه عوام و افزايش شمار مخا

روشنفكران ايرانی هم از ابتدا مخاطبان خويش را بين سرآمدان جامعه و گروههای شهرنشينی جستند آه نسبت به 
طبعًا با نضج گرفتن و رشد روز افزون طبقٌه متوسط تعداد مخاطبان بالقوٌه روشنفكران باال رفت . پيامشان پذيرايی داشتند

.  از طبقٌه حاآم آشور مساعی آنها بيشتر متوجه پخش آردن پيام خويش در بين طبقٌه متوسط شدو به نسبت دور شدن آنها
صاحبان تحصيالت عالی و دانشجويان در طول اين سالها مهمترين پايگاه های تقويت و پخش آثار و افكار روشنفكری 

 .در جامعه بودند و هنوز هم هستند
 

 ها استفاده از رسانه
استفاده . ری آه بايد به نوعی بسته به شاخص قبلی دانستش استفاده از رسانه های جمعی استشاخص ديگر روشنفك

از وسايل ارتباط جمعی شرط تكنيكی پيدايش روشنفكران است زيرا آنها از طريق اين رسانه هاست آه ميكوشند تا 
روشن است آه آنها نه انحصار . رندخوانده ميشود تأثير بگذا» افكار عمومی«سخنان خويش را بپراآنند و بر آنچه آه 

در اولی با متصديان ثابت . استفاده از اين وسايل را دارند و نه در آوشش برای شكل دادن افكار عمومی تنها هستند
رسانه ها شريكند و در دومی با فعاالن گروههای سياسی يا سياستمداران آه به سائقٌه نقش حرفه ايشان دائم با افكار 

 هرچند ميتوان اين ارتباط را با گروههای بزرگ مردم از طريق مجالس خطابه نيز فراهم نمود ولی .عمومی طرفند
حاجت به . پيدايش رسانه ها و حد اقل صنعت چاپ و نشر است آه شكل گرفتن گروههای روشنفكری را ممكن ميسازد

وبٌه خود در پراآندن سخن روشنفكران و نيز به ن... و تر از قبيل راديو و تلويزيون های مدرن توضيح نيست آه رسانه
 .همچنين تثبيت موقعيت اجتماعی آنها نقش بازی ميكند

در ايران نيز شكلگيری روشنفكران با رواج چاپ و روزنامه همزمان بوده است و روشنفكرانی آه به چاپ آتاب يا 
» علم و زندگی«و » سخن»ده اند آم نيست،مقاله اآتفا نكرده اند و خود پا به ميدان گذاشته دست به انتشار نشريه ای ز

را هم ميتوان به » انديشه های رستاخيز«و » مردم برای روشنفكران«درخشانترين نمونه های آنهاست، در مقابل اين دو 
 .ترتيب حزبی ترين و رسمی ترين نشريات روشنفكری به حساب آورد

 
 خاستگاه طبقاتی

. شنفكری بدان اشاره آرد مسئلٌه خاستگاه طبقاتی روشنفكران استآخرين نكته ای آه بايد در باب شاخصهای رو
صحبت از اين مسئله دو صورت ميتواند بگيرد ـ يكی تعيين بايد و نبايد، بدين صورت آه چه طبقه ای روشنفكر خيز 

 است آه روشن. است و اعضای آدام طبقٌه ديگر هر آاری هم بكنند از رسيدن به مرتبٌه روشنفكری محروم خواهند بود
صورت دوم پاسخ دادن به اين . اين قبيل سخنان را بايد از مقولٌه تبليغات ايدئولوژيك شمرد و نبايد به چيزی گرفتشان

پاسخ به اين سؤال تابعی است از ديگر شاخصهای . سؤال است آه بخت پيدايش روشنفكر در آدام طبقه بيشتر است
ران از بين طبقاتی آه به امكانات آموزشی دسترسی بيشتری دارند امكان برخاستن روشنفك: روشنفكری آه شمرده شد

طبعًا باال . زيادتر است زيرا پرداختن به آارهای فكری و احيانًا دستيابی به تخصص مستلزم تحصيالت طوالنی است
ه رفتن ميزان سوادآموزی و فراهم آمدن فرصت تحصيالت عالی برای تعداد روزافزونی از دانش آموزان، پايگا

 .در اين زمينه را ميدهد اجتماعی روشنفكران را توسعه ميبخشد و به استعدادهای بيشتری فرصت شكفتن
جامعٌه مدرن ايران نيز صحنٌه چنين تحولی بوده است زيرا روشنفكرانی آه در ابتدا همه از گروههای ممتاز 

وزشی دورٌه رضا شاهی، رواج تحصيالت اجتماعی برخاسته بودند به مرور، يا به عبارت دقيقتر پس از اصالحات آم
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عالی و شكلگيری طبقٌه متوسط جديد ايران جای خود را به روشنفكرانی دادند آه اآثرًا از بين اين طبقٌه متوسط 
 .اند برخاسته
 

 گروههای روشنفكری
 

و به اين جهت بنا بر آنچه آه آمد ميتوان روشنفكران را گروهی تعريف آرد آه به حرفه های فكری اشتغال دارند 
اآثرًا صاحب تحصيالت عالی اند و از بين آن قشرهای جامعه برميخيزند آه بخت تحصيلشان بيشتر است، دارای 

چارچوب ميپردازند،  چارچوب فكری آمابيش مدونی هستند، به تحليل و توجيه يا تنقيد اعمال خود و ديگران در قالب اين
اص دارند و به اين مسائل بيشتر از ديد انتقاد مينگرند، خطاب به ديگر به مسائل سياسی و ارزشهای اجتماعی توجه خ

اما . روشنفكران و يا افراد غير متخصص اما با سواد سخن ميگويند و برای اين آار از رسانه های گروهی استفاده ميكنند
ری قابليت حرفه ای نيست آار تعيين و تحديد روشنفكران را فقط نميتوان به شمردن اين خصايص ختم آرد زيرا روشنفك

اين نامزدی از . نامزدی متقاضی و قبول ديگران: منزلتی است اجتماعی و مثل هر منزلت اجتماعی ديگر دو وجه دارد
طريق شروع به فعاليتهای روشنفكری انجام ميگيرد و قبولش تابع نظر مخاطبان هر روشنفكر است، يعنی ديگر 

 .روشنفكران و باقی مردم
به عامٌه مردم مربوط است، شاخصهای قبول يكی شهرت فرد است به روشنفكری، اعتنای مردم به تا آنجا آه 

سخنانش و توجه آنها به احوال و اعمال وی، شاخص ديگر آه اندازه گيری آن از باقی راحت تر است اقبال نسبت به 
ينويسد و به خصوص تيراژ آتابهايش، نوشته هايش، اقبالی آه ميتوان از طريق تيراژ نشرياتی آه او در آنها مطلب م

 .البته اگر آتاب چاپ بكند، اندازه گرفت
دارتر پا به ميدان ميگذارند و نقش  اما بيشتر روشنفكران تازه آار در وهلٌه اول با پشتوانٌه ضمنی روشنفكران سابقه
ميت گروههای روشنفكری در اه. اين افراد در قبول نامزدی اعضای جديد و قبوالندنشان به ديگران بسيار مهم است

ياد ميكنيم هيچگاه گروه يكدستی را » روشنفكران«اينجاست آه خود را مينمايد زيرا آسانی آه ما معموًال از آنها به نام 
. تشكيل نميدهند و در عمل به گروههای گوناگون و عده ای روشنفكر منفرد آه در هيچ گروهی جا ندارند، تقسيم ميشوند

ستگی اعضای تمام گروههای روشنفكری، به معنای استحكام روابط درون گروهی آنها و سستی يا ميزان و نوع همب
اين عوامل را به طور . متحدالشكل شدن روابط برون گروهيشان، يكسان نيست و تحت تأثير عوامل مختلف تغيير ميكند

 . آلی ميتوان به درون گروهی و برون گروهی تقسيم آرد
به ميزان همبستگی اعضای هر گروه ميافزايد هم مشرب بودن اعضای آن، استفاده از يك عوامل درون گروهی آه 

رسانٌه معين، داشتن سابقه و تجربيات مشترك، در بعضی موارد وجوه اشتراك حرفه ای و تحصيلی و برخی اوقات 
. ول او شكل گرفته استوجود فردی است آه در بين ديگران سمت استادی دارد و گروه به دليل شخصيت و اعتبار وی ح

ميزان رواج . عوامل برون گروهی بيشتر مربوط به فضای اجتماعی و به خصوص روشنفكری هر مملكت است
ايدئولوژيها و شدت اتكای به آنها يكی از مهمترين عواملی است آه باعث تفكيك هر چه بيشتر گروهها و تشديد همبستگی 

 آنها با يكديگر ميگردد، شدت رقابت بين گروهها آه داليل معنوی و يا داخلی انها و احيانًا متشنج ساختن رابطٌه
 .ای يا اعتبارات دولتی، دارد نيز به همچنين مادی،فرضًا در مورد دستيابی به امكانات انتشاراتی و رسانه

ن افراد اما در هنگام بحث راجع به همبستگی بايد به دو امر توجه داشت ـ يكی رابطٌه قدرت درون گروهها آه بي
 .شكل ميگيرد و ديگری تعادل قدرت بين گروههای روشنفكری

گروههای روشنفكری نيز مانند ديگر گروههای انسانی صحنٌه رقابت برای به دست آوردن قدرت بيشتر است، 
منتها تمرآز قدرت آه گاه بعضی گروههای روشنفكری را به صورت باندی در مياورد آه يك رئيس و چند وردست و 

ی نوچه در آن گرد آمده اند، در همٌه گروهها انجام نميپذيرد و انجامش مستلزم گرد آمدن شرايطی است آه همه جا تعداد
اولين آنها گرايش يك يا چند نفر از اعضای گروه است به متمرآز ساختن قدرت در دست خويش و تحميل . موجود نيست

شرطهای اساسی موفقيت اين . در همه زمان يكسان نيستاين برتری به ديگران آه البته اين گرايش نزد همگان و 
رياست مداران دو تاست آه مكمل يكديگر است، اولی تمرآز امكانات و امتيازاتی آه گروه ميتواند به اعضايش عرضه 
 آند در دست يك يا چند نفری آه سودای رياست دارند و ديگری زياد بودن احتياج اعضای ديگر گروه به اين امتيازات و

در مقابل، اين تمايل به تمرآز قدرت معموًال با مانعی اساسی برخورد ميكند آه عبارت است از آزادی خروج . امكانات
از گروههای روشنفكری، طبعًا با قبول پيامدهای خروج؛ چون روشن است آه نميتوان هيچكس را صرفًا با زور در يكی 

ه سهم خويش از پيامدهای نامطلوب خروج ميكاهد زيرا هم تعدد گروههای روشنفكری ب. از اين گروهها نگهداشت
 .تعويض گروه را آسان ميكند و هم به افراد تكرو ميدان ميدهد

اگر تمرآز قدرت را به شكلی آه ذآرش رفت محدود به روابط داخلی هر گروه روشنفكری بدانيم ميتوان در سطح 
تيكه اعضای يك گروه يا خانوادٌه فكری و يا پيروان يك در صور. آل روشنفكران يك آشور نيز برای آن معادلی جست

ايدئولوژی معين بتوانند بر وسايلی آه معموًال ابزار روشنفكری است تسلط نسبی پيدا آنند و موفق شوند تا در نظر مردم 
موًال از روشنفكری را آمابيش به خود منحصر سازند، نسبت به پيروان افكار ديگر در موضع قدرت قرار ميگيرند و مع

البته موفقيت آامل در اين راه فقط در نظامهای توتاليتر ممكن است . اين قدرت آمال استفاده يا حتی سوء استفاده را ميكنند
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ولی نمونه های موفقيت نسبی در اين زمينه را ميتوان هر جا آه فضای روشنفكری متشنج و قطبی شده و يك ايدئولوژی 
 .ش از بقيه پيدا آرده، يافتبه داليل مختلف رواجی بسيار بي

ولی پس از شمارش تمام اين نكات بايد به اين مسئله هم توجه آرد آه اصوًال احساس همبستگی جمعی در بين آل 
روشنفكران يك آشور خيلی قوی نيست و از موارد استثنايی اعالم همبستگی آه بگذريم بايد فردگرايی را، چنانكه در بين 

 . از خصايص يا الاقل تمايالت آلی روشنفكران به حساب آوردهنرمندان هم ديده ميشود
شرايط راه يافتن به گروههای روشنفكری نيز به تناسب همبستگی داخلی هر آدام آنها فرق ميكند و هر قدر اين 

فی المثل . همبستگی بيشتر باشد شرايط عضويت مشخص تر و عواقب تخطی از رفتار مجاز معين تر خواهد بود
مسخن و هم مجلس شدن با گروهی روشنفكر آه گاه و بی گاه برای تبادل نظر يا حتی گپ زدن در آافه ای شرطهای ه

جمع ميشوند بسيار آلی تر است تا شرطهای جا گرفتن در بين گروهی آه با ايدئولوژی معين در يك نشريه سنگر گرفته 
ن با ديگر اعضای گروه هم در مورد اول چندان اند و دائم برای بقيه خط و نشان ميكشند؛ عاقبت اختالف نظر داشت

روشن . روشن نيست اما در مورد دوم معموًال اخراج از گروه و احيانًا قرار گرفتن در معرض حملٌه ياران قديم است
است آه راه باز آردن به درون گروههای روشنفكری فقط مستلزم زحمت نيست و امتيازاتی نيز به همراه مياورد آه 

ناشناس و يكه و تنها وارد ميدان شدن آار مشكلی است و اآثر تازه آاران مايل به احتراز از . ل توجه استبسيار قاب
نفس پا گذاشتن به يك گروه روشنفكری، اولين قدم روشنفكر شدن است و هر چند . مشكالت زاييده از اين موقعيت هستند

 برای جوانها بسيار مطبوع است زيرا هر چند به اين ترتيب نسبتًا آسان به دست ميايد برای خود موفقيتی است آه معموًال
امتيازات زاده از عضويت در گروههای روشنفكری را . آامًال روشنفكر نميشوند الاقل از ديگر همگنان ممتاز ميگردند

امكانات بهرٌه آموزشی و : آه به تناسب وسعت و امكانات هر گروه فرق ميكند ميتوان در جمع به دو بخش تقسيم آرد
 .ترقی

روشنفكری نيز مثل هر منزلت ديگر اجتماعی آداب و شرايطی دارد آه فراگرفتنش با نشست و برخاست با 
روشنفكران راحت تر و زودتر انجام ميگيرد تا با تعقيب گفتار و آردار آنها از راه دور و يا فقط با خواندن نوشته ها و 

 آب و رنگ خاص خود را دارد معموًال از طريق همين همنشينی ها فرهنگ روشنفكری هر خطه آه. گاه مجادالتشان
البته آداب و عادات هر گروه تفاوتهايی با بقيٌه گروهها دارد و گاه . شكل ميگيرد و از نسلی به نسل ديگر به ارث ميرسد

صت بهتر فر. بسيار هم از آداب معاشرت به دور است ولی در آل فرهنگ روشنفكری يك آشور جای خود را دارد
شناختن گروهها و افراد، افكار و روشهای آنان نيز جزو بهره های آموزشی است آه ميتوان از همنشينی با روشنفكران 
برگرفت و از آنجا آه محشور شدن بايد در گروه يا گروههای معين انجام بپذيرد؛ آسب اعتماد به نفس و آزمودگی 

 . وشنفكری به همين ترتيب به دست ميايداجتماعی و قابليت جهت يابی در بين گروههای ر
امكانات ترقی را بايد شامل ايجاد فرصت برای ابراز آارآيی و نيز تأييد و تبليغ قابليت اعضای گروه، اعم از 

آاالی روشنفكران فكر و . نوخاسته و آهنه آار، دانست؛ تأييد و تبليغی آه هميشه مترادف ارزش آارهای آنان نيست
اهميت در اختيار داشتن رسانه، به خصوص نشريه و .  آن مستلزم دسترسی داشتن به وسايل پخشسخن است و عرضٌه

 .بنگاههای انتشاراتی در اينجاست آه خود را مينماياند
 دسترسی پيدا آردن به وسايل مزبور و بهره مند گشتن از پشتيبانی گروهی معموًال با جا گرفتن در يكی از 

 .گيرد و به خصوص برای تازه آاران بسيار مغتنم استگروههای روشنفكری انجام مي
اينها عبارت است از داليل آلی گرايش نوخاستگان به جای گرفتن در يكی از گروههای روشنفكری، ولی جاذبٌه 

عواملی را آه بر . گروههای روشنفكری با هم برابر نيست و بر انتخاب گروه از طرف نامزدان روشنفكری مؤثر است
 :هها تأثير ميگذارد ميتوان به طور آلی و به قرار زير برشمردجاذبٌه گرو

هر فرد به خصوص آنجا آه پای ابراز عقيده و . اولين و بارزترين و بسياری اوقات مهمترين آنها همفكری است
 تمايل اين. نظر در ميان باشد بيشتر متمايل به نشست و برخاست با افرادی است آه با آنها احساس نزديكی فكری ميكند

به صورت سست و تأثير پذير موجود است اما تربيت شدن و  در بين نوخاستگانی هم آه ذهنشان آامًال شكل نگرفته
. استحكام يافتن آن آه يافتن همفكران واقعی را ممكن ميسازد، مستلزم آسب دانش و تجربه است آه احتياج به زمان دارد

د بها داد زيرا معموًال در اولين انتخاب افراد و گاه انتخابهای بعدی آنان تحت به همين دليل نبايد به اين عامل زياده از ح
يكی از جاذبه های مهم . عامل بعدی اعتبار اجتماعی هر گروه روشنفكری است. الشعاع ديگر عوامل قرار ميگيرد

 به آنهايی آه عمًال روشنفكری دستيابی به همين اعتبار اجتماعی است و روشن است آه آسبش از طريق نزديكی جستن
واجدش هستند و با تأسی بدانها، نه تنها منطقی است بلكه بسياری از اوقات آسانترين روش نيز جلوه ميكند، زيرا بار 

ولی بايد دقت داشت آه اعتبار اجتماعی هر گروه . نوآوری را از دوش آسی آه تازه پا در اين راه گذاشته برميدارد
اين اعتبار هم متأثر از مد روز است و هم از عوامل سياسی، هم . اجزايش را از هم تفكيك آردمقولٌه مرآبی است آه بايد 

عامل آخر هم . از حضور اشخاص صاحب نام و هم از قابليت علمی و صالحيت اخالقی اعضای گروه تأثير ميپذيرد
ه به جای خود اهميت بسيار دارد و امكان فراهم آوردن وسايل نشر و تبليغ برای اعضای گروه و پشتيبانی از آنهاست آ

 .ميتوان عامل مادی جاذبٌه هرگروه شمردش
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 موجهای روشنفكری
 

اآثريت قاطع روشنفكران ايرانی هم مانند روشنفكران ديگر نقاط دنيا اولين قدمهای خويش را در جمع گروههای 
، گرد نشريات روشنفكری سالهای 1320روشنفكری برداشته اند ـ در انجمنهای صدر مشروطيت، حول جريانهای سياسی 

و نيز در گردهمايی هايی آه شكل سازمان يافته نداشته و بيشتر در اطراف يكی دو شخصيت شناخته شده  1332تا  1320
... طبعًا نه ميزان همبستگی اين گروهها يكسان بوده، نه جاذبٌه آنها، نه نوع رابطه بين اعضايشان. شكل گرفته بوده است

 ه تاريخچٌه انها نه در چارچوب اين نوشته ميگنجد و نه با هدف آن مناسبتی دارد ولی نبايد از تأثير آنها درپرداختن ب
تربيت روشنفكران ايران و از چگونگی تعادل قدرت بين آنها و چندو چون روشهايشان آه در دو دهٌه قبل از انقالب به 

. اسی و افراطی چپگرا يا سنت مدار انجاميد، غافل ماندقرق آردن فضای روشنفكری ايران به نفع افكار ضد دمكر
ها و افكار مختلف نه در بين روشنفكران و نه در بين هيچ گروه ديگر اجتماعی يكسره و آزاد و بی قيد حرآت نميكند  ايده

 .و از ورای روابط فردی و گروهی در سطح جامعه دست به دست ميشود
 ميشود ميتوان چند خط اصلی تحول را در بين آنان پی گرفت و موجهای تا آنجا آه به روشنفكران ايران مربوط
روشنفكران ايران آه ابتدا از بين سرآمدان جامعه برخاسته بودند آم آم به : روشنفكری ايران را به اين ترتيب برشمرد

ح تحصيالتشان گروهی برآمده از طبقٌه متوسط تبديل شدند، شرايط عضوگيری آنها به مرور زمان مشكلتر شد، سط
باالتر رفت وتعداد متخصصان در بين آنها بيشتر شد، ليبراليسم و مارآسيسم و سنتگرايی نوين به ترتيب ايدئولوژيهای 
رايج در بين آنها بود، فاصله شان از طبقٌه حاآم زياد و زيادتر شد و به حد دشمنی آامل رسيد، دوری گزيدنشان از 

بت بدانها داشتند به همدلی وهمسخنی و همدستی ختم گشت و باالخره اينكه مخاطبان روحانيان و احيانًا تحقيری آه نس
بالقوه شان روز به روز پرشمارتر گشتند و سخنشان از حلقٌه تنگ تحصيلكردگان فرنگ و طبقات شهرنشين پايان عهد 

 .قاجار بيرون آمد و در دسترس طبقٌه متوسط جديد ايران قرار گرفت
ييرات را در يك تيپولوژی ساده خالصه آنيم بايد بگوييم آه جامعٌه روشنفكری ايران تا به حال اگر بخواهيم اين تغ

من قبًال صورت  [.سه موج اصلی داشته آه دنبالٌه هر آدام گاه در آنار ديگری دوام آم و بيش زيادی پيدا آرده است
 ]ون ذآر مأخذ مورد استفادٌه برخی قرار گرفتای به چاپ رسانده بودم آه بد تری از اين تيپولوژی را در مقاله ساده

موج اول روشنگری و آزاديخواهی آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود آه به دست نخبگان سنتی جامعه انجام 
شد، حاصلش انقالب مشروطيت، گام گذاشتن ايران به دروازٌه تجدد و پيروزی نهادهای جديد سياسی در اين آشور بود، 

 صخرٌه حكومت رضا شاهی برخورد آرد و وراث چندانی نداشت ولی آثارش تا وقتی حامالن آن زنده بودند موجی آه به
نوبت موج پر نيروی چپگرايی شد آه در ايران نيز مانند ديگر نقاط دنيا  1320بعد از شهريور . و مصدر آار، دوام آرد

نفكری را تحت تأثير خويش گرفت، حاصل اين موج رواج به راه افتاده بود و محملش طبقٌه متوسط بود، تمام محافل روش
افكار مارآسيستی، پست شمردن دمكراسی بورژوآيی و هر نوع اصالح طلبی اجتماعی بود آه با تحليلهای مكتبی و 
ابتدايی سياسی و اجتماعی همراه شد و بزرگترين ضربات را به نهضت ملی مردم ايران وارد ساخت و هر چند خود 

 نيافت اين شكست را با تسلط بر محافل روشنفكری ايران و به راه انداختن نوعی تروريسم فكری آه مكمل بخت پيروزی
با موج سومی همراه گشت آه محملش آماآان طبقات  1342اين موج پس از خرداد . سانسور ساواك بود جبران آرد

بايد اضافه آرد آه از . جمهوری اسالمیمتوسط بودند، دستاوردش سنتگرايی و خردستيزی بود و سرانجامش برقراری 
بين تمام موجهای روشنفكری ايران آنكه پيروزی نمايانتر يافت همين موج آخر بود آه هم طرحهايش برای تغيير جامعه 
الگوی آار شد و هم خودش در نفی ميراث سياسی تجدد و برقراری نظام اسالمی بسيار موفق گرديد ـ هر چند اين را 

ٌه موفقيت بايد پاداش پستی برنامه های آن دانست، زيرا رفتن به سوی تجدد و برقراری دمكراسی آاری بيشتر از جايز
است ظريف و پر زحمت آه هم دانش ميطبلد هم پشتكار و هم فضيلت اما برقراری نظامی از قماش واليت فقيه به چيزی 

 .بيش از آنچه آه ماليان و همپالكی هاشان دارند محتاج نيست
 

 مدافعان عملی تجددو ان مروج
 

 .بايد برای يافتن اين گروه ابتدا نظری هر چند گذرا به جامعٌه ايران انداخت
معموًال به محض اينكه صحبت از جامعه و تحليل اجتماعی به ميان ميايد ياد تحليلهای قالبی ملهم از مارآسيسم آه 

ود و در عين بی ثمری به داليل سياسی در همه جا چندين سال فضای تحقيقات جامعه شناسی ايران را اشباع آرده ب
اش با وسايل توليد  تحليلهايی آه در آنها معيار شناختن هر طبقه نوع رابطه. رواج يافته بود، در خاطرها زنده ميشود

بود، نبرد طبقاتی قرار بود راهگشای تاريخ باشد، موقعيت طبقاتی عامل اساسی موضعگيريهای اجتماعی به حساب 
اما تمام اين سخنان در مملكتی عرضه ميگشت آه . آنندٌه تمام اينها شده بود د و باالخره جبر تاريخ ضمانتميام

بزرگترين منبع درآمدش در دست دولت بود، مردمش بی اعتنا به عالئم راهنمايی تاريخ به دنبال ترقی فردی در جامعه 
در رواج اين نظريه .  پی مياورد و نه فقر انقالبيگری رابودند و خالصه در آن نه رفاه الزامًا محافظه آاری را در

های توأم با خيالپردازی متكی به اين شبهه بود آه عوامل اقتصادی در تاريخ نقش تعيين آننده و قاطع دارد، در  پژوهش
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ل يك ای پيشتاز تاريخ است، مشكل اصلی نوع بشر نابرابری است و برای از ميان برداشتن اين مشك هر دوره طبقه
 .انقالب تمام عيار الزم است

نگارندٌه اين سطور نه برای عوامل اقتصادی چنين آراماتی قائل است، نه هيچ گروه اجتماعی را پيشاپيش صاحب 
رسالت ميداند، نه نابرابری را مشكل اساسی نوع بشر ميشمرد و نه برنامٌه از بين بردن آن را، آن هم به وسيلٌه انقالب 

 Gaetano[آه واضعانش گائتا موسكا ] élites [يلی آه در پی خواهد آمد بر نظريه های سرآمدانپايٌه تحل. دارد
Mosca [و ويلفردو پاره تو] Vilfredo Pareto [از اين ديدگاه ميتوان جامعه را آًال به سه گروه . هستند قرار دارد

ثروت و اعتبار اجتماعی را به خويش سرآمدان آسانی هستند آه در جامعه بيشترين سهم از قدرت و : تقسيم آرد
اختصاص داده اند، عوام گروه وسيعی هستند آه از اين هر سه سهمی در حد زندگانی معمولی خويش دارند و گروه سوم 

 . آسانی هستند آه عمًال به حاشيٌه جامعه رانده شده اند و سهمشان از خواسته های مذآور حد اقل است
نظريات مربوط به سرآمدان، نابرابری اعضای جامعه در بهره وری از امتيازات به عقيدٌه واضعان و مدافعان 

اجتماعی جزو محدوديتهای موقعيت اجتماعی بشر است و سعی در از ميان بردنش آاری است نه تنها بی ثمر بلكه پر 
و عوام، رابطٌه خود خطر؛ آنچه آه مهم است آيفيت رابطٌه قشرهای اجتماعی است با يكديگر به خصوص رابطٌه نخبگان 

نخبگان با يكديگر نيز از اهميت بسيار برخوردار است و با توجه به اين روابط است آه ميتوان بين نظامهای اجتماعی و 
 .سياسی مختلف تمايز اساسی قائل گشت

وظف به اگر پايه را بر اين تقسيمبندی سه گانه قرار دهيم منطقی به نظر خواهد آمد آه نخبگان را در همه حال م
برقرار آردن تجدد به حساب بياوريم و حل مشكل رشدی را هم به آنان واگذاريم، زيرا هر چه باشد اين گروه است آه بنا 

ولی اين پاسخ فقط در حوزٌه نظر اعتبار . بر تعريف از قدرت و نفوذ الزم برای اجرای چنين برنامه ای برخوردار است
 .ی ايرانيان مطابقت نميكنددارد و جز در مواردی با موقعيت تاريخ

 
 تجددگرايی دمكراتيك و تعادل شهر و ده و ايل

 
مدرنيزاسيون ايران چنانكه در نهضت مشروطيت متبلور شد دستاورد نخبگان سنتی ايران بود ـ آه بيشترين 

ٌه متوسط ايران به امكانات اجتماعی را در اختيار داشتند ـ و با همراهی مردم شهرنشين ـ آه ميتوان به نوعی نطفٌه طبق
اآثريت قاطع جامعٌه سنتی ايران يعنی دهاقين در اين آار سهمی نداشت و عشاير اگر . حسابشان آورد ـ به آرسی نشست

قبل يا به خصوص بعد از آودتای محمد علی شاه نقشی ايفا آردند به عنوان تفنگچيهای نخبگان ايلياتی بود نه به ابتكار و 
لث شهر ـ ده ـ ايل را در تحوالت تاريخ ايران در نظر بگيريم اهميت شهری بودن نهضت اگر نقش مث. تصميم فردی

 .مشروطيت بهتر آشكار خواهد شد
ترآيب مجلس اول، آه حق حاآميت را از پادشاه دريافت آرد و به نمايندگی ملت ايران به تعيين ترتيبات استفاده از 

گروههايی آه اين . عكس آنندٌه ساختار اجتماعی ايران آن روزگار بودشيوٌه اعمالش آمر بست، تا حدی من اين حق و نيز
شاهزادگان، علما و طلبه ها، اعيان، بازرگانان، زمينداران و آشاورزان، پيشه : مجلس را تشكيل ميدادند عبارت بودند از

ی بشود آه آودتا مهلت از بين نخبگان سنتی ايران عشاير در آن جا نداشتند آه قرار بود برای عضويتشان فكر. وران
ولی نبايد به دليل حضور غالب . آشاورزان هم نماينده ای از خود پيدا نكردند و نمايندگيشان بر عهدٌه زمينداران ماند. نداد

نخبگان مجلس تصور آرد آه تمام نخبگان ايران متجدد به معنای اخص آلمه بودند، يعنی از تجدد تصوير روشنی در 
ق آن آمر بسته بودند ـ فقط بخشی از نخبگان و گروههای شهری جدًا پا در راه تجدد گذاشته بودند و ذهن داشتند و به تحق

اولين گام متجدد ساختن جامعٌه ايران را به همراهی ديگران در زمينٌه تجدد سياسی يا به عبارت ديگر دمكراسی آه 
د را به ايران آورده بود و آن را در بين اليه های اين گروه از نخبگان آه فكر تجد. اهميت اساسی دارد برداشته بودند

مختلف جامعٌه ايران پخش آرده بود، بيشتر از اعضای ممتاز دستگاه ديوانی قاجار تشكيل شده بود، يعنی برخی از 
شاهزادگان و اعيان ـ طبعًا اعيان به معنايی آه در فرمان تشكيل مجلس آمده، يعنی گروهی آه در اصطالح علوم 

خطاب ميشود و عبارت است از آسانی آه امتيازات ] noblesse de service[ی به آنها اشراف منصبی اجتماع
 .اجتماعی و لقب خويش را مديون مقام خويش در دستگاه ديوانی هستند نه ميراث خانوادگی

ماده ترين طرف خطاب اين تجدد خواهان در جامعه و به عبارتی متحد طبيعی آنان گروههای شهرنشين بودند آه آ
آمادگی شهرنشينان آه بيشر . افراد ايرانی برای قبول نقش شهروندی و شكل دادن به جامعٌه مدنی به حساب ميامدند

آاسب و تاجر و پيشه ور بودند، برای پذيرفتن افكار تجدد خواهانه آه بيشتر حول سياست و اقتصاد ميچرخيد و بر عهده 
ه به هيچوجه مترادف شهرنشينی نيست، زادٌه رشته عواملی بود آه ميتوان گرفتن نقش شهروند به معنای سياسی آن آ

اين افراد در درجٌه اول فرصت تماس بيشتری با افكار جديد داشتند زيرا از يك طرف تعداد : فهرست وار برشمرد
د هسته ای باسوادان در شهر قابل مقايسه با ده و ايل نبود و از طرف ديگر تمرآز جمعيت شهرنشين، ساختمان چن

شهرها، به خصوص شهر تهران، و نيز مراآز تجمع مختلف شهری از جمله قهوه خانه ها همه اسباب حشر و نشر بيشتر 
اما فقط تماس داشتن با فكر نو برای گرويدن به آن شرط آافی به . مردم و رواج آسانتر افكار مختلف را فراهم مياورد

اول از همه به اين دليل . سبت به اين افكار به داليل مختلف بسيار زياد بودحساب نميايد، پذيرايی گروههای شهری هم ن
نه تنها نويد  آه آنها به نسبت توده های آشاورز و ايلياتی از امتيازات قابل توجهی برخوردار بودند و متجدد شدن ايران
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 گروههای شهری به موقعيت نخبگان شبيه از اين بابت موقعيت. حفظ اين امتيازات بلكه اميد افزوده شدن بر آنها را ميداد
تر بود تا تودٌه مردمی آه نميتوانستند تأثيرات تجدد را بر زندگانی روزمرٌه خويش، به دليل دور بودن و به تناسب غير 

به عالوه نوع سازماندهی گروههای صنفی آه بسياری از .ملموس نمودن اين تأثيرات، به درستی ارزيابی آنند
نها جا داشتند و به هر حال در چارچوب آنها نماينده انتخاب آرده بودند متكی بر قابليت اعضاء بود و شهرنشينان در آ

ترقی افراد در اين گروهها، بيش از هر چيز متأثر از ابراز قابليت و آاميابی حرفه ای و نيز پيروی از اخالق صنفی 
ا برای گرايش بدان آماده ميساخت و هم برای زندگی در  اين ترتيب سازماندهی با تجدد مناسبت داشت، هم افراد ر.بود

در اين قبيل گروهها تجربٌه سلسله مراتب معقول و اهميت آارآيی توأم با حرمت . شان ميكرد دمكراسی تا حدی آزموده
 قرارداد و احتراز نسبی از به آار گرفتن خشونت به اعضاء آموخته ميشد و همٌه اينها در آماده ساختن فرد برای

اضافٌه بر اين بايد به ياد داشت آه شهرنشينان به نسبت آشاورزان و ايلياتيها از آزادی نسبی . شهروندی مؤثر بود
بيشتری برخوردار بوده اند، زيرا قيد و بندهای زندگی شهری از جمله وظايف و محدوديتهايی آه در گروههای صنفی 

عامل ديگری آه بايد به . اتی برای افراد ايجاد ميكند قابل مقايسه نيستوجود دارد با آنهايی آه نظام ارباب و رعيتی و ايلي
هنگام تحليل نقش گروههای شهری و اهميت همراهی آنان با نخبگان تجدد خواه، بدان دقت داشت تمرآز اين گروههاست 

فرصت ميداد تا با اين تمرآز به گروههای شهرنشين . در شهرها آه مراآز ديوانی ممالك محروسه در آنها قرار داشت
تجمع و اعتراض به دستگاه ديوانی سنتی آه به قياس حكومتهای مستبد مدرن دستگاه نظامی خيلی قدرتمندی نداشت و به 

 .هر حال در اواخر دورٌه قاجاريه از اين بابت بسيار ضعيفتر از معمول شده بود، فشار بياورند
. ان متجدد بر مجلس و پشتيبانی مردم شهرنشين از آنان بودترازنامٌه درخشان مجلس اول نشانٌه تسلط فكری نخبگ

آودتای محمد علی شاه به تعطيل مجلس انجاميد و جنگ . اما نه آن مجلس ديری پاييد و نه اين تسلط عمر زيادی داشت
در اين . داخلی پس از آودتا نهضت مشروطيت را از راه اصالحات عميق خارج ساخت و به مجرای انقالب انداخت

 مقصود شهرنشينان است، به مراتب از قبل سنگينتر شد و نخبگان ايلياتی، باالخص ٌريان وزنٌه توده های مردم، طبعا ج
 .بختياريها، آه تا آنجا در نهضت مشروطيت نقش خيلی مهمی نداشتند، در صف اول مشروطه خواهان قرار گرفتند

 عهده داشتند و به سه ترتيب بر اين نهضت اثر البته شهرنشينان از ابتدا در نهضت مشروطيت سهم عمده بر
يكی از طريق گروههای صنفی و انتخابات آه به آنها اشاره شد؛ ديگر از طريق انجمنهای مختلف آه بايد آنها : ميگذاشتند

، و غيره] le club des Jacobins [را معادلی ايرانی برای آلوبهای دوران انقالب فرانسه ـ از قبيل آلوب ژاآوبن ها
شمرد و نوعی از گروههای فشار سياسی به حساب آورد، البته گروههايی آه ممكن بود در دراز مدت به حزب تبديل 
شود، ولی به هر صورت آنچه آه مهم است شيوٌه آار داخلی و عمل سياسی آنهاست آه بايد در مقايسه با مدلهای حزبی 

نان در جريان سياست حرآتهای جماعتی بود آه از طريق تحليل شود نه مدلهای صنفی؛ آخرين ترتيب دخالت شهرنشي
تجمعات مختلف در مقابل مجلس يا نقاط ديگر شهر انجام می يافت و خصايص معمول حرآتهای جماعتی را داشت از 

ولی شرآت شهرنشينان در .... قبيل رفتن به دنبال شعارهای ساده، تجمع و تفرق ناگهانی، ابراز گاه و بيگاه خشونت
ای آه در تضعيف و پس زدن استبداد داشت، سه  اخلی آه بيشتر در آذربايجان انجام شد غير از تأثيرتعيين آنندهجنگ د

يكی مشروعيتی آه به حرآتهای جماعتی بخشيد و به خلط شدن مقوالت دمكراسی و توده . ثمرٌه نامطلوب نيز به بار آورد
ای به همراه آورد، اعتباری آه از آلنل پسيان تا  نٌه منطقهگرايی آمك آرد؛ ديگر اعتباری آه برای شورشهای مسلحا

فرقٌه دمكرات هر آس فرصتی يافت سعی آرد تا از آن استفاده آند؛ و آخر آمكی آه به برآمدن نوع جديدی از رهبران 
شروطه توده ای آرد، به آسانی آه ميتوان ماجراجوی سياسيشان خواند، بهترين نمونٌه آنها ستار خان است آه در م

ای مجاهد مسلح برای وصول سهمش به تهران آمد و برای حكومت آلی دردسر ايجاد آرد تا  صاحب سهم شد و با عده
 . نيروهای نظميٌه يپرم خان خلع سالح شد زحماتبه زحمت بسيار و به يمن

اسه سرايی از قضای روزگار اين توده گير شدن نسبی انقالب مشروطيت و شجاعتهای رهبران خودساختٌه آن حم
حماسه سرا احمد آسروی بود آه هدفش احقاق حق قهرمانان بی نام انقالب بود، . پيدا آرد تا يادش را زنده نگهدارد

اعتقادش نادرستی اآثر نخبگان تجدد خواه و حاصل آارش موفق ترين نمونٌه تاريخ نگاری حماسی و توده گرا در ايران 
 .جوشش و آشش داستانی به هم آميخته استجديد آه اطالعات ارزشمند تاريخی را با 

از طرف ديگر ايالت نيز آه شهرتشان بيشتر به بی نظمی و شرآت ادواری در نبرد بر سر پادشاهی بود، به يمن 
اين اعتبار پس از آن گاه و بی . شرآت در جنگ داخلی و آوشش در راه بازگرداندن آزادی، اعتبار اجتماعی نوينی يافتند

اما بنا به رسم معمول، سهم اصلی نصيب رؤسای ايالت باالخص رؤسای . شورشهای مختلف ايلياتی شدگاه پشتوانٌه 
بختياری شد آه بخش مهمی از نيروی نظامی را به ميدان آورده بودند و در عين برآوردن احتياج دولت نو پای مشروطه 

 .به قوای ارتشی، بر قدرت و نفوذ اجتماعی خويش افزودند
اتفاق هر دو برای پيگيری برنامٌه متجدد سازی ايران مشكل ايجاد ميكرد ولی مشكل اصلی در اين راه اين دو رشته 

از تغيير شيوٌه انتخابات در مجلس دوم زاده شده است ـ امری آه تا به حال تقريبًا هيچ مورد اعتنا قرار نگرفته است ـ و 
 .در رقم زدن سرنوشت سياسی ايران نقش عمده بازی آرده است

ای در ميان نبود، پانصد نفر از مشروطه خواهان  ديگر صحبتی از انتخابات طبقه پس از سقوط محمد علی شاه
. شناخته شده گرد هم آمدند و هيئت مديره ای برگزيدند آه وظيفه اش تدوين قانون انتخابات و ترتيب انتخابات مجلس بود

ترتيبی برای انتخابات معين آرد آه ميتوان به آن نام تحصيلی ـ اين هيئت مديره آه از رجال تجدد خواه تشكيل شده بود 
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 50تومان عالقٌه ملكی يا  250طبق اين آيين رأی دهنده ميبايست دارای تحصيالت ميبود، اگر نه ميبايست . مالياتی داد
ست سال سن ميداشت و  تومان ماليات ميپرداخت، عالوه بر اينها ميبايست حداقل بي10تومان درآمد ساليانه ميداشت و يا 

داشتن سی سال سن و طی : انتخاب شوندگان فقط مشمول دو شرط بودند.از شش ماه قبل ساآن حوزٌه رأی دهی ميبود
تعيين نمايندگان مجلس نيز به صورت دو .مدارج تحصيلی با ذآر اين استثنا آه شاهزادگان حق انتخاب شدن نداشته اند

جزييات امر را ميتوان هم در تارخ [.  انتخاب شدن و انتخاب آردن هر دو بوددرجه ای انجام ميشد و مرد بودن شرط
 ]بيداری ايرانيان نوشتٌه ناظم االسالم کرمانی يافت و هم در تحقيق اساسی خانم زهرا شجيعی، نخبگان سياسی ايران

 ميرسد ولی طرح خاص آن در وهلٌه اول اين ترتيب نسبتًا پيچيده و محدود انتخابات به نظر عجيب و محافظه آارانه
اين روش انتخابات در . در اصل پاسخگوی محدوديتهايی است آه ساختار جامعٌه ايران در راه مدرنيزاسيون ايجاد ميكرد

 )اش بی سوادی رأی دهنده ها بوده آه در ايران بنياد اصلی(حقيقت برای اين طرح شده بود تا امكان تقلب انتخاباتی را 
 را بيشتر در شهرها آه آمادگی ساآنينشان برای قبول نقش شهروندی با ديگر مردم ايران قابل محدود آند، انتخابات

مقايسه نبوده متمرآز سازد، بخت روانه شدن بيشترين افراد تجدد خواه را آه طبعًا ميبايست از بين تحصيلكرده ها و 
. ا با دو درجه ای آردن انتخابات آاهش دهدطبقٌه متوسط شهری برميخاستند به مجلس فراهم بياورد و امكان تندروی ر

. بينی و احتياط به خرج رفته باشد شايد آمتر قانونی را بتوان در تاريخ ايران سراغ آرد آه اين همه در طرحش واقع
ولی به هر حال نه واقع بينی و نه احتياط . بينی و احتياطی آه امثال ذآأالملك فروغی در طرح آن به خرج دادند واقع
كدام برای دوام هيچ قانونی شرط آافی نيست و تحصيلكردگان هم اگر بيش از ديگر مردم در معرض تب زدگی هيچ

 .ايدئولوژی نباشند حتمًا آمتر از آنها در معرض اين خطر نيستند
آنچه آه از خود اين قانون عجيب تر مينمايد تصميم مجلس دوم به لغو آن و برقراری انتخابات همگانی، طبعًا 

ای  آارانه عجيب از اين جهت آه مجالس حاصل از انتخابات دو درجه ای معموًال مشی محافظه. ود به مردان، استمحد
سابقه نباشد حتمًا آم  دارد و گذار به اين سرعت از انتخابات دو درجه ای محدود به يك درجه ای همگانی اگر در دنيا بی

 متأثر از انقالبی شدن و همه گير شدن نهضت مشروطيت و به تغيير سريع اين شيوه رأی دهی را بايد. سابقه است
خصوص وجود و تقويت گروه مشروطه خواهان تند رو دانست، گروهی آه به سرآردگی تقی زاده و سلسسله جنبانانی 
امثال سيد محمد مساوات، هم در مجلس خودنمايی آرده بود و هم در خارج از مجلس در نشريات فحاش و انجمنهای 

از وجدان سياسی و دورانديشی اجتماعی اعضای اين گروه همين بس آه از ميان دل مجلس .  اول مشروطه خواهیتندرو
مشروطه دست در دست سوسيال دمكراتهای انقالبی قفقاز و به آمك امثال حيدر بمبی طرح ترور صدر اعظم و پادشاه 

مشروطيت سودای تقليد از انقالبيان فرانسه را در آشور را ميريختند و در جريان اصالحات عميق و نسبتًا آرام صدر 
 .سر ميپختند و به جای فكر درست شعار آسان در همه جا ميپراآندند

 بايد در پايه گذاری تندروی و نداعضای اين گروه را آه پس از استبداد صغير در حزب دمكرات متشكل شد
ه حساب آورد آه آن هم به نوبٌه خود وقتی فرصت  توده ب سوسياليست و حزبمسئوليت سلف صدق حزب انقالبيگری بی

دست داد به هيچ رو از آوبيدن دولت مصدق آه تنها بخت آن روز ايران برای دستيابی به دمكراسی بود خودداری نكرد؛ 
هر چند بعد از آن بسياری از اعضايش ـ البد برای جبران مافات ـ جزو خدمتگزاران دستگاه آريامهری شدند؛ همانطور 

شخص سليمان . های آزاديخواهانه اش به خدمت رضا شاه آمر بسته بود  تقی زاده قبل از آنها و بعد از تندرویآه
توده سمت سرآردگی داشت بايد از ثابت قدمترين سوسياليست و  حزب دمكرات و سهميرزای اسكندری را هم آه در هر 
 . حزب شمردسهالعقد اين  تند روان سياسی ايران و واسطة

 دمكراتها از ابتدای تشكيل هيئت مديره بحث انتخابات همگانی را عنوان آرد و باالخره موفق شد تا آن را گروه
ترين لطمات را به اساس دمكراسی و  تحت عنوان انطباقش با دمكراسی به آرسی بنشاند و به اين ترتيب يكی از سخت

 انتخابات همگانی با دمكراسی آوچكترين ترديدی نيست و البته در انطباق نظری. تجددگرايی در جامعٌه ايران وارد سازد
 حقوق سياسی شهروندی به تمام افراد عاقل و بالغ جامعه از هر دو جنس از شاخصهای عمدٌه رسوخ و قوام يافتن تعميم

 دمكراسی در هر جامعه است ولی برقرار شدن اين اصل در جامعٌه آن روز ايران مرآز ثقل سياسی آشور را يكسره و
اگر آشاورزان و ايلياتيهای ايران از قيود سنتی . به طور قاطع از شهرها خارج آرد و به روستاها و ايالت فرستاد

اجتماعی آه آنها را قويًا به مالآين و نخبگان ايلياتی وابسته ميكرد آزاد شده بودند، امكان اينكه آمادگی برای شهروندی 
ی به گروههای شهرنشين و مهمتر از آن به اصول دمكراسی نزديك شود، بسيار پيدا آنند و شيوٌه استفاده شان از حق رأ

ولی از آنجا آه چنين نشده بود حاصل اصلی . زياد ميشد و شرآتشان در انتخابات به تحكيم دمكراسی مدد ميرساند
ن يعنی مالكين و شراآت آنها در حق رأی دهی امتيازی بود آه دو دستی به دو گروه بسيار محافظه آار نخبگان ايرا

 .ايلياتيها تقديم شد
» تيولداران سياسی«اين تحول بالفاصله موجب پيدايش گروهی در بين نخبگان سياسی ايران شد آه ميتوان 

خواندشان، گروهی آه هر بار مختصری آزادی انتخابات در ميان بود و به تبع امكان اصالحات دمكراتيك پيدا ميشد 
ه پای صندوق مياورد تا سهم خويش را از آرسيهای مجلس تصاحب آند و در راه به آرسی لشكر رأی دهندگان خود را ب

 سستی آار مجلس ايران، به خصوص در سالهای. نشاندن نظرات خويش يا جلوگيری از تصويب قوانين نامطلوب بكوشد
ی مجلس را عمًال بی نياز از به مقدار زيادی زاييدٌه همين تيولداری سياسی است آه گروه مهمی از وآال 1332تا  1320

روشن است آه بزرگترين قربانی اين تيولداری سياسی برنامٌه اصالحات . ارتباط دمكراتيك با رأی دهندگان ميكرد
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ارضی بود آه لشكر انتخاباتی اين تيولداران را از آنها ميگرفت و به همين خاطر گرفتار مخالفت ثابت و عمدٌه وآال مانده 
 .بود

 تيولداری را نوعی از تقلب انتخاباتی ندانيم بايد بپذيريم آه گسترش حق رأی دهی امكان انواع تقلبات اگر خود اين
اين امر در چنگ انداختن تدريجی سردار سپه به مجلس نيز بی تأثير نبود چون آار . انتخاباتی را به نهايت افزايش ميداد

ده بود و تحت اختيار ارتش و به عبارت دقيقتر فرمانده آن صحنه سازی در مناطقی را آه از تسلط خوانين محل خارج ش
قرار گرفته بود، آسانتر ميكرد؛ آن هم در زمانی آه سردار سپه هنوز تا قدرت مطلق راه درازی داشت و محتاج پشتيبانی 

خ معاصر ايران البته بايد محض انصاف اضافه آرد آه وی تنها استفاده آننده از اين موقعيت نبود و در تاري. مجلس بود
 .بسياری اين آار را آردند

تنها آسی آه آوشيد دوباره مرآز ثقل سياسی آشور را به شهرها منتقل آند يا الاقل تعادلی بين شهرها از يك طرف 
و دهات و ايالت از طرف ديگر برقرار سازد تا جامعٌه مدنی و گروه شهروندان ايران فرصت تحكيم و خودنمايی پيدا 

سی قوامی بيابد دآتر محمد مصدق بود آه در اينجا نيز آزاديخواهی و ثابت قدمی و احساس مسئوليت مدنی آند و دمكرا
متأسفانه اين جنبه از فعاليتهای وی آه مستقيمًا متوجه قوام بخشيدن به دمكراسی بود تحت . خويش را به خوبی نشان داد

هر چند اثرات اجتماعی اين اصالحات، طبعًا در .  استالشعاع ملی آردن نفت قرار گرفته و به آن توجه آافی نشده
 به هر حال نبايد فراموش .صورت انجام يافتن، ميتوانست از اثرات اجتماعی ملی شدن صنعت نفت به مراتب فراتر برود

 در کنار هم. ت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصالح قانون انتخاباته برنامٌه دولت مصدق دو ماده داشکرد ک
 .ل بودئآمدن اين دو نشانٌه اهميت برابری است که مصدق برای آنها قا

منتها اين نمايندگان . نمايندٌه مجلس آن روز ايران 135 نماينده به 65طرح مصدق عبارت بود از اضافه آردن 
ن طرح اصالحی دو اي.  نفر به تعداد نمايندگان پايتخت اضافه ميشد20ميبايست به شهرها اختصاص ميافتند و از ميانشان 

جزء ديگر هم داشت، يكی اينكه اهالی بيسواد شهرها در حوزه های انتخابی بلوآات نزديك هر شهر رأی بدهند، تا امكان 
تقلب در شهرها آمتر شود، و ديگر اينكه ترآيب هيئت نظارت بر انتخابات آه از مجلس اول فرق نكرده بود و آماآان 

مصدق . در آن جای ميگرفتند، تغيير آند....  نظام قديم اجتماعی يعنی اعيان و ميبايست اعضای گروههای اجتماعی
حسين کی  [.ميخواست جای اين افراد را به استادان دانشگاه، قضات، آارمندان عاليرتبٌه دولت، دبيران و معلمان بدهد

اه سال، درخشانترين نمونٌه که هنوز پس از بيش از پنج» سياست موازنٌه منفی در مجلس چهاردهم«استوان در کتاب 
 ]تحليل داغ سياسی در ايران است و عمًال تبديل به کالسيک شده، اين مسئله را به تفصيل آورده 

 خواست و يكبار از مجلس هفدهم آه هر دو بار اآثريت چهاردهموی يكبار تصويب اين پيشنهاد را از مجلس 
 صورت موقعيت تيولداران سياسی را متزلزل ميساخت، قاطعًا مجلس، از ترس اثرات دراز مدت اين تغييرات آه به هر

ای آه از مجلس هفدهم گرفت مسئلٌه اصالح قانون انتخابات را نيز  البته مصدق در اختيارات فوق العاده. ردشان آرد
بدهد آه گنجاند تا از آن راه طرحش را جامٌه عمل بپوشاند و قصد داشت انتخابات مجلس هجدهم را به اين روش ترتيب 

 .آار و تحت فشار دولتهای خارجی، با آودتا از قدرت ساقط شد زير حمالت توأمان چپگرايان افراطی و نخبگان محافظه
طنز داستان در اينجاست آه بساط تيولداری سياسی باالخره با انقالب سفيد برچيده شد و اگر منشأ برقرار ی اش 

كم مرگش به قصد هر چه متمرآزتر ساختن قدرت در دست پادشاه و تحكيم شوق واقعی يا عوامفريبانٌه آزاديخواهی بود ح
استبداد صادر گشت و مانعی آه به نام دمكراسی بر سر راه دمكراسی قرار گرفته بود و سالها قوام يافتن آن را دچار 

كراسی نكرد و فقط يكی از اختالل آرده بود باالخره با ارادٌه استبداد از ميان رفت اما از ميان رفتنش آنًا آمكی به دم
 .شرطهای رواج تجدد سياسی را آه آزادی اآثريت غالب مردم آشور از موانع سنتی شهروندی است فراهم آورد

با انقالب سفيد تمايز اساسی بين شهرها و روستاها تا آنجا آه به شيوٌه رأی دهی مربوط است تغيير آرد اما اصًال 
 رواجی نداشت تا به دهات تسری پيدا آند زيرا مردم شهرها نه تنها مدتها بود آه وجدان شهروندی در شهرها هم ريشه و

از حقوق شهروندی اساسًا محروم شده بودند بلكه آاهش استقالل جامعٌه ايران در برابر دولت آنها را از وجود بسياری 
با سستی . ازد محروم ساخته بودقالبهای اجتماعی آه ميتوانست افراد را برای بر عهده گرفتن نقش شهروند آماده س

گرفتن يا از بين رفتن نهادهای سنتی، پانگرفتن احزاب و گروههای مدرن صنفی و سنديكايی و سياسی و باال رفتن 
جمعيت شهرها آه به دليل مهاجرت دائم روستاييان و افزايش مشاغل فصلی، بخش روزافزونی از ساآنان آنها را 

تحولی آه پس از انقالب .  جامعٌه مدنی روز به روز آمتر شدتحکيميل ميدادند، مجال گروههای تازه به شهر آمده تشك
سفيد در ساختار اجتماعی شهرها روی داد بی سابقه بود زيرا تعادل شهر و ده آه در عين تغيير پذيری هميشه تابع نسبت 

 برای بيشی گرفتن جمعيت شهرها از تعداد مصرف آننده ها و توليد آننده های مواد آشاورزی بود بر هم خورد و راه
ظاهرًا تنها آسانی آه متوجه اين تغييرات نشدند مائوئيستها بودند آه خيال داشتند شهرها را توسط . ها هموار گشت روستا

 .دهات محاصره آنند، آن هم در هنگامی آه عمًال شهرها توسط روستاييان فتح شده بود
مواد غذايی به آمك درآمدهای نفتی نوعی بی نيازی نسبت به وجود مشاغل بهتر در شهر و امكان خريد 

محصوالت آشاورزی داخلی ايجاد آرد و آم شدن تعداد توليد آنندگان اين محصوالت را به نسبت آل جمعيت آشور 
به عالوه دولت هم در طول سالهايی آه ميتوان دوران طاليی برنامه ريزی خواندشان، به قصد رواج . ممكن ساخت

 . مهاجرت به سوی مناطق صنعتی را تشويق آردصنعت،
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د رضا شاه بود، وی به درستی ميدانست مجلوگيری دائم از شكل گرفتن نهادهای مستقل اجتماعی هدف صريح مح
آه تداوم قدرت فردی اش مستلزم پا نگرفتن نهادهايی است آه ميتواند اين قدرت را به نوعی محدود سازد، زيرا از افراد 

اين حساب منطقی را بسياری هم پيش از او آرده بودند؛ اما هنگامی آه . هر صورت آار زيادی ساخته نيستپراآنده به 
همين افراد پراآنده از اختيار دستگاههای دولتی و انتظامی خارج شدند و حول شعارهای ثابت و رهبر معين گرد آمدند، 

د شده بود و از جانب متحدان غربی خويش احساس پادشاه آه ضعف اراده و احترازش از خونريزی با بيماری تشدي
برساند و هنگامی آه از نفس افتاد و به قافله نرسيد » انقالب«تزلزل ميكرد، آوشيد تا خود را مثل عامی ترين مردم به 

 .پس از سپردن مملكت به دست آسی آه به چشم محلل به وی مينگريست آشور و چندی بعد دنيا را ترك گفت
حولی آه با انقالب سفيد آغاز شده بود، پس از پيروزی انقالب اسالمی آه آخرين نمونٌه اهميت خطوط اساسی ت

جمعيت شهرها، به خصوص تهران بسيار فزونی گرفت، . قاطع شهرها در تاريخ معاصر ايران است تغيير چندانی نكرد
 .اشيه ای در شهرها سنگينتر از قبل شدآل جمعيت شهرنشين ايران از تعداد روستانشينان بيشتر شد و وزنٌه گروههای ح

طبعًا هيچكدام اين عوامل به باال رفتن بخت دمكراسی در ايران مدد نرسانده است زيرا هيچ نهادی آه بتواند به مردم 
 نهادهای مستقل از دولت و قادر به تحديد يا پس زدن قدرت دستگاه حكومتی، بدهد تشکيلايران فرصت تشكل مستقل و 

های سنتی و پيدايش گاه و بيگاه  اگر از ابتدای قرن بيستم، ضعف يا نبود اين نهادها گاه با بازماندٌه تشكل.  استايجاد نشده
حرآتهای جماعتی جبران ميشد و به جامعه فرصت ميداد تا بتواند هر از چندی به دولت ضرب شستی نشان بدهد، 

متاسفانه اين نوع . ماعتی بيش از پيش هموار ساخته استفرسودگی يا نابودی تشكل های سنتی راه را برای حرآتهای ج
زمامداران . حرآتها در عين خطرناك بودن برای حكومت برای انداختن آشور به جادٌه دمكراسی بهترين وسيله نيست

های جماعتی بسيار آگاهند و اگر ديگران از شكست خود درس نگرفته اند،  جمهوری اسالمی به خطر زاييده از حرآت
ها از پيروزی خود به خوبی آموخته اند آه بايد همه زمان برای مهار حرآتهای جماعتی و شورشهای بی نظم شهری اين

آماده باشند تا قدرت را همانطور آه به دست آوردند از دست ندهند، توجه آنها به ايجاد واحدهای انتظامی ضد شورش 
 آه اگر مردم ناراضی هيچگاه قابل اعتماد نيستند به آوری کرديادفقط بايد اين را . نشانٌه همين آگاهی و همين هراس است

 .نيروهای انتظامی هم نميتوان اعتماد بی حد داشت
 

 تجددگرايی استبدادی و ترآيب نخبگان
 

تجددگرايی سياسی آه معنايی جز دمكراسی ندارد در جنبش مشروطيت فقط برای بخشی از نخبگان سنتی ايران 
فعاليت سياسی بود، اما گرفتن اختيارات پادشاه برای همٌه آنها جذاب بود زيرا موقعيت سياسی و معنا داشت و هدف جدی 

به همين خاطر همقدمی آنها در گرفتن قدرت از پادشاه بسيار بيشتر بود تا همگامی . اجتماعيشان را بسيار تحكيم مينمود
از اين . ی و محدود آردن جدی قدرتهای شخصیدر پی ريزی نوعی قرارداد اجتماعی نوين، قوام بخشيدن به دمكراس

نبود وجدان مدنی در بين بخش . جهت رفتار بسياری از آنها را بايد نوعی غارت قدرت به حساب آورد تا دمكرات منشی
بزرگی از نخبگان را، آه از جمله در ماليات نپرداختن به دولت بی بنيٌه ايران جلوه ميكرد، بايد اساسيترين عامل چند 

رقابتهای عقيدتی و شخصی را نيز آه نخبگان تجدد خواه هم از آن به دور نبودند بايد از . گی بين آنها به حساب آورددست
 .داليل مهم پراآندگی آنان شمرد

اش با ساختار و امكانات جامعه و همرايی بين  آنچه در اصل ضامن آار آردن هر قانون اساسی است هماهنگی
بگان برای محترم شمردن اين قانون است نه ظرافتهای حقوقی متن آن يا انطباقش با افراد جامعه و به خصوص نخ

ثمرٌه اين پراآندگی و . اما نخبگان ايران چندان همبستگی و همرايی، الاقل در اين جهت، نداشتند. اصول معتبر حقوقی
نظم و پی ريزی نيروهای حتی آشمكش شخصی ماندن روابط قدرت و تضعيف اقتدار دولتی بود آه به خصوص ايجاد 

طبعًا دخالت دائم روس و انگليس و اشغال ايران به وسيلٌه نيروهای . مسلح و انتظامی مدرن را دچار اشكال ساخته بود
به عنوان مثال در مشروطيت اول، بيشتر مدت ايران حتی مجلس . خارجی هم آمكی به تحكيم اقتدار دولت ايران نكرد

 .نداشت
انی اول، وقتی آه سياست جهانی تغيير عمده آرد و روسيٌه شوروی، به دليل مشكالت داخلی پس از پايان جنگ جه

زاييده از انقالب اآتبر، موقتًا از صحنٌه سياست ايران غايب گرديد فرصت برآمدن قدرتی ايجاد شد آه بتواند استقالل 
آسی آه توانست به يمن قابليتهای . راه بياندازدآشور را برقرار سازد، دولتی قوی ايجاد آند و مدرنيزاسيون ايران را به 

اسباب اصلی قدرتگيری وی بريگاد قزاق بود . ستان گام در اين راه بگذارد رضا خان بودلشخصی و پشتيبانی دولت انگ
. آه از قيمومت روسها در آمده بود و عليرغم قلت نفراتش در ايران آن روز نيروی نظامی بسيار مهمی به شمار ميامد

ا خان توانست پس از آودتا ژاندارمری نوپای آشور و تفنگداران جنوب را در قوای قزاق تحليل ببرد و هستٌه اوليٌه رض
 اين ارتش اسباب اصلی قدرتگيری وی شد و او توانست به آمك آن آشور را. ارتش نوين ايران را بدين طريق ايجاد آند

شاندٌه خود را به مجلس بفرستد و به تناسب حلقٌه اتحادی را آه با منطقه به منطقه امن آند، قدم به قدم وآالی دست ن
 .نخبگان سنتی آشور بسته بود تنگتر آند و باالخره به سلطنت دست بيابد

چارٌه مادر از نظر وی زور بود و به . رضا شاه در حقيقت وارث مشكالت و برنامه های مدرنيزاسيون ايران بود
 و ) داورعلی اکبرنظير (رات نخبگان سياسی دوران مشروطيت و برآمدگان دورٌه پهلوی همين وسيله و با استفاده از نظ
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در حقيقت مدرنيزاسيون ايران بيشتر در دوران خود او و محمد . به آمك قريحٌه شخصی آمر به مدرن آردن ايران بست
تبدادی ايران قلدری و خصلت اساسی مدرنيزاسيون اس. رضا شاه و طی حكومت استبدادی اين دو نفر انجام گرفت

آن، هر جا آه اين دو مطابق هم بود برنامه  خشونت نبود، اين بود آه منطق استبداد اصل بود و برنامٌه مدرنيزاسيون فرع
طبعًا تجدد سياسی و دمكراسی قربانی اصلی اين روش بود، عاطل ماندن آنها . پيش ميرفت و هر جا آه نبود معطل ميماند

 . مدرنيزاسيون ايران را فراهم نياورد بلكه باعث مسخ شدن آن گشتفقط اسباب ناقص شدن
تأثيری آه نه خاص . اين روش مدرنيزاسيون بر ساختار نخبگان ايران و نوع رابطٌه آنها با مردم تأثير بسيار داشت

ر دولت ايران است و نه خاص حكومت پهلوی، زيرا تا آنجا آه به نخبگان قائم به ذات مربوط است اولين هدف ه
استبدادی مهار آردن يا قلع و قمع نمودن آنهاست تا بتواند تمرآز قدرت را تداوم بخشد و طبعًا هدف دومش جايگزين 

 .آردن آنها با نخبگانی است آه همه چيزشان را مديون قدرت سياسی هستند و از خود قدرت و اعتباری ندارند
طق استبداد سنتی برآشيدٌه سلسلٌه قاجار بود، توانسته بودند به نخبگان سنتی ايران آه قسمت عمدٌه آنها، بنا به من

تناسب گذشت زمان و با استفاده از فرصتهايی آه در نظام قديم ايران موجود بود به انباشتن و شخصی آردن قدرت و 
شاغل و القاب به حاصل آار آنها مثًال در ارثی شدن م. ثروت و اعتبار اجتماعی بپردازند و به نوعی قائم به ذات بشوند

اين امتيازات آه پس از مشروطيت و با محدود شدن قدرت پادشاه در دست آنها باقی ماند و حتی . خوبی نمايان بود
سير بيرون . فزونی هم گرفت در دستگاه استبداد رضا شاهی، ومحمد رضا شاهی آه دنبالٌه منطقی آن بود، جايی نداشت

جتماعی از ابتدای به سلطنت رسيدن رضا شاه شروع شد و به اشكال مختلف در راندن آنها از صحنٌه قدرت سياسی و ا
 .دورٌه محمد رضا شاه هم ادامه پيدا آرد

 با الغای القاب موجوديت اجتماعی خويش را از دست دادند و اگر شغل دولتی داشتند منصبیشاهزادگان و اشراف 
عشاير به دنبال انقالب سازمانی ـ تكنولوژيك . جديد در آمدندبه صورت آارمندان، اآثر اوقات عاليرتبٌه دستگاه دولت 

ارتش ايران نقش چند قرنٌه خويش را در تعيين سرنوشت نظامی آشور از دست دادند و تحت فشار نيروهای دولتی 
از دنيا مجبور به يكجا نشينی گرديدند؛ رؤسای عشاير هم روانٌه تبعيد و زندان شدند تا دستشان به آلی از قدرت و گاه 

ات عمدٌه خويش را در زمينٌه قضايی و زاروحانيت با اجرای طرحهای رضا شاهی هم اختيارات و امتي. آوتاه شود
آموزشی از دست داد و هم بسياری از امكانات مالی خود را، اما موجوديتش مورد مخاطره قرار نگرفت و توانست با 

در دورٌه محمد رضا شاهی به ترتيب با استفاده از آزادی نسبی بعد استفاده از امكانات سنتی اش و با مساعد شدن موقع 
 مرداد و باالخره اعتقادات مذهبی وی و استفاده ای آه از 28، محافظه آاری شاه در سالهای بعد از  1320از شهريور 

ين بخش نخبگان آخرين و شايد مهمتر. مذهب برای تحكيم سلطنت استبدادی و مبارزه با آمونيسم ميكرد، سر بلند آند
در آن زمان برخی . سنتی ايران آه مالآين بودند در دوران محمد رضا شاه و به آمك انقالب سفيد از ميدان خارج شدند

 ميپرسيدند انقالب شاه و ملت چگونه چيزی است و هنگامی آه قرار است شاه و ملت هر دو با يكديگر انقالب شوخیبه 
 .نخبگان:  پاسخ روشن بودآنند پس هدفشان آنار گذاشتن آيست؟

گروهی آه در ايران به مرور جايگزين نخبگان سنتی شد ميتوان نخبگان اداری ـ سياسی مدرن خواند، البته بيشتر 
اداری تا سياسی، زيرا تمايل هر دو پادشاه پهلوی اين بود آه تصميمگيريهای سياسی را تا حد امكان در دست خويش 

پادشاهان پهلوی آوشش داشتند تا آسانی . عمل پوشاندن بدين خواست بسيار آامياب بودندمتمرآز سازند و در راه جامٌه 
 .دچار مشکل نشدندرا به آار بگمارند آه در عين داشتن قابليتهای فنی گرد سياست نگردند و در يافتن چنين اشخاصی 

به ذات جديد آه قاعدتًا بايد در سير  پادشاهان پهلوی همزمان با قلع و قمع نخبگان سنتی از پا گرفتن نخبگان قائم 
مدرنيزاسيون جايگزين گروه قبلی بشوند جلوگيری ميكردند، زيرا ميدان دادن به چنين گروهی اساس استبدادشان را بر 

اگر رضا شاه به حزب ساختن نظر خوشی نداشت پسرش حتی از خطر قدرت گرفتن بيش از حد نخبگان . هم ميريخت
اين هرس آردن نخبگان قائم به ذات مهمترين . گذاشته بود، بيمناك بود» فئوداليسم صنعتی «اقتصادی هم آه نامش را

 .است ای آه ثمرات نامطلوب آن هنوز جبران نگشته ای بود آه به جامعٌه ايران خورد، لطمه لطمه
ٌه متوسط جديد اما تنها دگرگونی اساسی جامعه در عصر پهلوی تغيير ترآيب و ساختار نخبگان نبود، برآمدن طبق

 .هم آه ثمر مستقيم مدرنيزاسيون ايران بود در اهميت دست آمی از مورد نخبگان نداشت
اين طبقه آه ميتوان هسته اش را در بين شهرنشينان جامعٌه سنتی ايران جست به مرور رشد آرد و به طور منظم 

آشور جزو برنامه های ثابت آن بود و مدرنيزاسيون ايران آه صنعتی شدن . گروههای جديدی را در خويش جای داد
رشد دستگاه دولت از اثرات ثابت آن، به دنبال تقسيم آار اجتماعی و احتياج هر چه بيشتر به افراد متخصص و نيز رشد 
بخش خدمات آه از شاخصهای ثابت تجدد است، مايٌه فزونی افرادی شد آه تشكيل دهندٌه طبقٌه متوسط هستند؛ يعنی 

ناسب اهالی آل آشور از سطح تحصيل و زندگی باالتری برخوردارند، از بابت مصرف و گاه رفتار اشخاصی آه به ت
اجتماعی شيوٌه زندگی مدرن تری دارند، موقعيت اجتماعيشان محصول تجدد است و به همين دليل بيش از ديگر مردم به 

 موقعيت اجتماعی آنها را فراهم مياورد چندان تجدد تمايل دارند و معموًال به دمكراسی آه اسباب تثبيت و بهبود حقوق و
 .ميل نيستند؛ طبعًا بدون اينكه همه تجددخواه يا دمكرات مآب باشند بی

تحرك اجتماعی بسيار زياد جامعٌه ايران در چند دهٌه اخير در درجٌه اول زادٌه رشد طبقٌه متوسط بود و در درجٌه 
 زيرا از يك طرف تجدد اجتماعی راه را برای ابراز قابليت و ترقی دوم ترقی افراد طبقٌه متوسط به سوی طبقات باال

الاقل در زمينه های شغلی باز آرده بود و از طرف ديگر دو پادشاه پهلوی بسيار مايل به نوآردن ترآيب نخبگان آشور 
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نشان ميداد، خاصه به رضا شاه به اين مسئله حساسيت بيشتری . بودند و آاهش بخشيدن شمار بازماندگان طبقٌه حاآم قديم
اين دليل آه سلطنتش نو پا بود، اما امكانات آمتری هم برای نو آردن ترآيب پرسنل اداری و لشكری آشور داشت زيرا 
دستگاه اداری اواخر قاجاريه به وی ارث رسيده بود و از آن مهمتر در دورٌه وی اشخاص صاحب تخصص مملكت 

وری از امتيازات اجتماعی در دوران قاجار قادر به آسب اين قابليتها و ترقی  بيشتر همانهايی بودند آه به دليل بهره
باز شدن راه ترقی . اجتماعی شده بودند و صرفنظر آردن آامل از آنها و تصفيٌه يكپارچٌه دستگاه اداری ممكن نبود

 رضا شاهی و با عملی شدن اجتماعی برای اشخاصی آه صاحب قابليت بودند اما پشتوانٌه خانوادگی نداشتند، در دورٌه
فرستادن محصالن به خارج آه قبل از دوران پهلوی . برنامٌه تجدد ايران ابعاد نوينی يافت و از آن پس يكسر ادامه يافت

شروع شده بود ولی طی اين دوره صورت منظم پيدا آرد بارزترين نماد اين استعداد جويی و وابسته ساختن ترقی به 
 .قابليت است

 
داختن به اين موج عظيم تحرك اجتماعی و تحليل چند و چون آن نبايد از اين نكته آه توسعٌه دستگاه اداری هنگام پر

و نو آردن نخبگان آشور با منطق استبدادی مدرنيزاسيون ايران مطابقت داشت غافل شدو بايد توجه داشت آه سرعت 
ت حكومت استبدادی در خرد آردن ساختارهای سنتی تحرك اجتماعی در ايران عصر جديد به مقدار زياد زاييدٌه قاطعي

اگر مدرنيزاسيون به شكلی آرامتر و بدون قلع و قمع و تصفيٌه . جامعه و بخصوص از ميدان راندن نخبگان سنتی است
نخبگان سنتی صورت پذيرفته بود ميزان تحرك اجتماعی در جامعٌه ايران به احتمال قوی بسيار آمتر از اين ميبود آه 

 .بود
 جزو شاخصهای دمكراتيك بودن جوامع منظور ميشود زيرا مترادف ًمعموالدر حقيقت باال بودن تحرك اجتماعی 

ولی در دوران پهلوی . آزادی افراد است در تغيير طبقه و آم شدن وزنٌه امتيازات ارثی به نسبت قابلتهای اآتسابی فردی
جالب اينكه در . ايران بود توسط سياستی استبدادی تقويت ميگشتتحرك اجتماعی آه اساسًا زادٌه ديناميسم مدرنيزاسيون 

هزار فاميلی آه اگر . تمام اين سالها يكی از مضامين ثابت انتقاد اجتماعی در ايران، خرده گرفتن به هزار فاميل بود
 .هنوز هم وجود داشت ديگر به هيچوجه امتيازات اجتماعی را در انحصار خود نداشت

آه نخبگان اداری ـ سياسی مدرن و طبقٌه متوسط جديد هم حاصل و هم مروج مدرنيزاسيون در جمع بايد گفت 
جامعٌه ايران بودند، اما ترويج مدرنيزاسيون از طرف آنها بيش از تبليغ ارزشی صورت تصميمات اداری و سرمشق 

ت زيرا اصوًال اين طبقه در تبليغ ارزشهای مربوط به تجدد اصوًال از طرف طبقٌه متوسط انجام نميگش. رفتاری داشت
هيچ آجا چنين وظيفه يا نقشی ندارد و انتقال ارزشهای اجتماعی در بين اعضای آن معموًال از طريق تربيت خانوادگی 

روشنفكران هم آه بيشتر از بين اين طبقه برخاسته بودند هر آدام و هر گروه به سياق مشرب فكری . انجام ميگيرد
ميماند . هايی معين ميپرداختند آه الزامًا مطابق تجددخواهی نبود و باالتر به آنها اشاره شدخويش به تبليغ رشته ارزش

دستگاه دولت آه هم بخش اصلی امكانات تبليغ را در اختيار داشت و هم به دليل آسب مشروعيت ميبايست ارزشهايی را 
كومت آه از طرف دستگاههای مختلف وابسته به آن ولی گفتار تبليغاتی ح. آه قاعدتًا راهنمای آارهايش بود، تبليغ ميكرد

ترويج ميشد محدود به تجددخواهی نبود، زيرا مضامين مربوط به نظام پادشاهی سنتی ايران و مضمونهای مذهبی بخش 
تا آنجا آه به تجدد مربوط ميشد گفتار حكومتی متوجه تأآيد بر اهميت . عمده ای از آن را به خود اختصاص داده بود

.  از قيد و بند سنتی بود ـ به خصوص نظام ارباب و رعيتی ـ و عرضٌه آمارهای متعددی در بارٌه پيشرفتهای آشوررهايی
را بايد آخرين و رنگ و رو رفته ترين فصل اين گفتار حكومتی به حساب » پاسخ به تاريخ«آخرين آتاب محمد رضا شاه 

مدرضا شاه فرمان راندن بر جامعه ای بود شبيه به دستگاه گويی رؤيای اجتماعی مح. آورد آه پس از شكست نوشته شد
دولت ايران، گوش به فرمان، زدوده از سياست و مرآب از اعضايی آه هر آدام به تناسب تخصص خويش آار خود را 

 تا خوار آرده بود  به همان نسبت آه جامعه را چكشانگاروی در راه تحقق اين رؤيا بسيار پيش رفت اما . انجام ميدهند
بدان شكل دلخواه بدهد آن را آماده نيز آرده بود تا با سستی گرفتن اقتدار دولت آريامهری از هم وابرود و مهيای شكل 

 .پذيری از قدرت جديدی بشود
آنچه آه از طرف مخالفان و مهمتر از آن از جانب خود شاه به سستی گرفتن اقتدار دولت تعبير شد، شبهٌه تزلزلی 

سردرگمی و سستی دولت اسباب اوج گرفتن . انی اياالت متحده از حكومت محمد رضا شاه پيدا شده بودبود آه در پشتيب
مخالفت را فراهم آورد تا بدانجا آه خمينی توانست با جلب روشنفكران ،آه در نبود نخبگان قائم به ذات سياسی، نقش 

 به خواب هم نميديد آسب آند و به ياری 1342در سال سخنگويان و راهنمايان جامعه را پيدا آرده بودند، اعتباری را آه 
گروههای وسيعی از طبقٌه متوسط ايران آه عمًال دستگاه دولت را ميچرخاند بر اين دستگاه تسلط پيدا آند و قدرت 

تظاهرات خيابانی در . حكومتی را به آلی متزلزل سازد، نفس قدرت سياسی به اين ترتيب بود آه دست به دست شد
مانور عظيمی بود آه به آار تأثيرگذاری روانی بر حكومتيان، روشنفكران و طبقٌه متوسط ميامد، اعتماد به نفس حقيقت 

گروه اول را از آنها سلب آرد و دو گروه بعدی را شيفتٌه تصوير بزرگ شدٌه خود در آينٌه تظاهرات چند صد هزار نفره 
 .ی بر ايران گسترده گشتآرد؛ به تناسب اين تغييرات ذهنی بود آه سايٌه خمين

ضديت اساسی خمينی با تجدد پس از قدرت گيری به اجرا گذاشته شد و تا آنجا آه به ساختار اجتماعی ايران مربوط 
 . از بين بردن پايگاههای اجتماعی تجدد و ايجاد پايگاه اجتماعی برای سنت گرايی اسالمی: ميشود دو هدف آلی داشت
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سابقه اش  ف موجی از تحرك اجتماعی را ايجاد آرد آه ميتوان در تاريخ ايران بیآوشش در راه تحقق اين دو هد
دانست زيرا اگر ارزيابی وسعت آن نسبت به موجهايی آه مدرنيزاسيون استبدادی ايجاد آرده بود محتاج زمان و 

ائزان تمام مشاغل گردآوری ارقام است، سرعت آن بدون شك از موجهای قبلی بيشتر است زيرا عمًال ظرف چند ماه ح
باالی آشور را تغيير داد و ظرف چند سال گروه عظيمی از وابستگان حكومت را به بخشهای مختلف دستگاه دولت و 

طبيعی است آه اگر تحرك اجتماعی عصر پهلوی را ميشد به نوعی متناسب . دستگاههای اقتصادی آشور گسيل داشت
ت گيری خمينی پيدا شد نميتوان چنين تعبير نمود، مگر اينكه انقالبيگری با عرضٌه قابليت فرض آرد، آنچه را پس از قدر

را آه يكی از پادوهای از فرنگ برگشتٌه خمينی مدعی تحصيل در آن شده بود، نوعی از قابليت » مبارزه با رژيم«و 
 .فرض آنيم

مانع عمده ای نبود زيرا تحقق هدف اول تا آنجا آه به نخبگان اداری ـ سياسی دوران پهلوی مربوط ميشد دچار 
گروه اخير اعتبار و امتيازش را بيش از هر چيز مديون نقش خود در دستگاه دولت بود و هنگامی آه اين امتياز از وی 

خمينی و اعوان و انصارش برای ريشه آن آردن گروه اخير، به بهانه هايی نظير . سلب گشت به نهايت آسيب پذير شد
آه اساس و معنای هيچكدام درست روشن نبود و همه شان را بايد از جمله ....  خائنان وتوطئٌه ضد انقالب، دستگيری

 با اعدام، مصادره، فراری دادن، ؛شدندبهانه های معمول انقالبيان برای قلع و قمع مخالفان به حساب آورد، متوسل 
ان بالفعل و بالقوه را از سر راه خويش تصفيه يا حداقل بازنشستگی آه نرم ترين و شايد تحقيرآميزترين روش بود، مخالف

 .برداشتند
اما طبقٌه متوسط ايران به دليل ابعادش آه با گروه چند صد نفره يا حد اآثر چند هزار نفرٌه نخبگان قابل مقايسه 

به خصوص آه صرفنظر آردن يكشبه از قابليتهای اعضای آن ممكن نبود، . نبود، به اين راحتی ها از ميان بردنی نبود
مبارزه با اين گروه به دو صورت انجام گرفت . زيرا دستگاه دولت را عمًال تعطيل ميكرد و قدرت سياسی را فلج مينمود

ـ يكی با تحميل ارزشهای اسالمی به اعضای آن آه هر چند دل روحانيان و سنت پرستان تندرو و اراذلی آه گردشان 
ساند آه هميشه تحت عناوين مختلف از تقيه گرفته تا حفظ مصلحت جمع شده اند خنك آرد، فقط به ترويج رياآاری مدد ر

. در جامعٌه ايران رواج داشته و شكل امروزيش را نه ميتوان حاصل نوآوری شمرد و نه اسباب ترقی و نه مايٌه سربلندی
ماعی، تا راه دوم آه اساسی تر است، آوشش در غرق آردن طبقٌه متوسط جديد ايران است در زير موجهای تحرك اجت

به اين ترتيب قشرهای پايين جامعه آه دولت اسالمی دائمًا شعار بهبود وضع آنها را ميدهد پس از ترقی، پايگاه اجتماعی 
اسباب اصلی اين ترقی حق تقدم در تحصيل است و در اشغال مناصب، اولی با . نظام حكومت مذهبی را تحكيم بخشند

ح دانشگاههای آشور شده و دومی با مسئوليت بخشی بی رويه آارآيی های دانشگاهی باعث پايين آمدن سط سهميه
اما نميتوان در بارٌه .  هر دو تسلط نسبی روحانيان را بر جامعه بيشتر آرده استولیدستگاه دولت را آاهش داده است 

لگوهای مصرف رفتار آيندٌه اين گروه و وفاداری اش به حكومت اسالمی نظر قطعی داد، به خصوص به اين دليل آه ا
ت چندانی با اعضای قديمتر طبقٌه متوسط ندارد، فقط بايد صبر آرد و ديد آه اين روش وتفااين تازه از راه رسيدگان 

زندگی آه به هر صورت جز در جامعه ای صنعتی يا شبه صنعتی ممكن نيست، تا چه اندازه ميتواند در افراد تمايل به 
 .تجدد خواهی را ايجاد آند

 سنت گرايی اسالمی در جامعٌه ايران نخبگان نوينی هستند آه پس از انقالب به روی آار آمده اند و با مروج اصلی
خمينی در . بهره وری از بيشترين امكانات در راه رسيدن به اين هدف، و البته بسياری اهداف ديگر ميكوشند

ن تمامی اختيارات آشور را در دست بگيرند و خيالپردازيهای ايدئولوژيك خويش اصل را بر اين گذاشته بود آه روحانيا
اين امر به داليل گوناگون اساسی و موضعی تحقق نپذيرفت، ولی آنچه آه انجام . آن را طبق موازين اسالمی اداره آنند

گروه اخير پس از مرگ خمينی . گرفت روی آار آمدن گروه آامًال جديدی از نخبگان سياسی در آشور ايران بود
 موقعيت خويش را در جامعه تحكيم آند و گردن به زير تيغ هيچ رهبر قدرتمندی آه بتواند اعضای آن را به توانسته است

شرطهای يكدست شدن آن . دلخواه جا به جا آند، ننهد ـ اما نتوانسته است به آن اندازه آه آرزوی خمينی بود يكدست بشود
ابه در بين اعضايش، همبستگی و آگاهی گروهی آنها، مثل هر گروه حاآم ديگر عبارت است از رواج طرز فكری مش

در تحقق . آوشش در راه تحقق هدفی واحد، معين بودن روش ترقی در داخل گروه و شيوٌه تربيت يكسان اعضای گروه
شرطهای اول و دوم سخنی نيست، شرط سوم را هم ميتوان با قيد اين نكته تحقق يافته فرض آرد آه اشتراك نظر بر سر 

لی معين اسالمی آردن جامعٌه ايران موجود است اما تشتت زاده از دنبال آردن هدفهای فردی و گروهی و از هدف آ
ميماند معين بودن . اختالف نظر بر سر معنا و شيوه های اسالمی آردن جامعه هم به نوبٌه خويش بسيار قابل توجه است

 در نظام حكومت اسالمی قبل از هر چيز به تعادل و همانطور آه باالتر گفته شد ترقی. روش ترقی و آموزش يكسان
نبرد قدرت بستگی دارد و به عبارتی معين است ولی اين روش ترقی، خاصه در جايی آه تعادل قدرت به اين اندازه بی 

. وردثبات است، زايندٌه تشنج و بی ثباتی است و نميتواند اسباب ايجاد يكدستی را در بين نخبگان نظام مزبور فراهم بيا
موجود نيست به اين دليل آه روحانيان از . شرط آخر هم نه موجود است و نه ممكن است در نظام واليت فقيه پديد بيايد

ابتدای روی آار آمدن جمهوری اسالمی، مجبور شده اند افراد غير روحانی اما آمابيش معتقد به اسالمگرايی را در بين 
رت خويش را از باالترين ردٌه دستگاههای حكومتی تا پايين ترين مراحل آن سازمان خود بپذيرند تا بتوانند به آمك آنها قد

ممكن نيست چون روحانيان تربيت يافتٌه حوزه های علميه هستند و آنچه در اين مراآز تعليم داده ميشود علوم دينی . بدهند
هوری اسالمی، برای ادارٌه آشور است و فراگيری علوم دينی در هيچ آجای دنيای متمدن و غير متمدن، حتی در جم
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آشورداری آشنايی به دانشهای نوين را ميطلبد آه در دانشگاهها به مردم آموخته ميشود نه قرائت قرآن و . آافی نيست
در اين حالت اگر حوزه های علميه شروع به آموزش علوم جديد . آداب غسل را آه ميتوان در حوزه های علميه فراگرفت

 نام حوزٌه علميه به آنها مورد نخواهد داشت و قالب تربيت روحانيان به اين ترتيب خواهد شكست، اگر بكنند ديگر اطالق
اما بسيار بعيد است آه تربيت يافتگان اين حوزه ها . هم نكنند آه توليداتشان در حد همين فقهای موجود خواهد ماند

ن نخبگان جمهوری اسالمی آه بخش ممتاز و هستٌه اصلی اگر هم نه آه اين دوگانگی بي. تغييری چنين اساسی را بپذيرند
البته نخبگان در هيچ . آنها روحانيانند و اعضای درجه دوم آن تربيت يافتٌه مراآز جديد تعليم و تربيت باقی خواهد ماند

 اقل نوعی شان به پراآندگی آامل و شكست نرسد بايد حد نظام سياسی آامًال يكدست نيستند ولی برای اينكه چند دستگی
ولی هيچكدام اين دو شرط . وحدت آلی سازمانی داشته باشند و در روابط بين هم به قواعد و قوانين معينی گردن بگذارند

 .موجود نيست و آيندٌه اين نخبگان نو دولت ايران را هم به همين دليل نميتوان چندان درخشان پيش بينی آرد
  
  
 

 نتيجه گيری
 

 پايگاهی جز طبقٌه متوسط و روشنفكران ،آه تازه همٌه آنها هم تجددخواه نيستند، ندارد ـ ًا در جامعٌه ايران تجدد نقد
طبقٌه متوسطی آه آًال از سياستهای دشمنانٌه حكومت و تورم اقتصادی آسيب بسيار ديده است و بخشی از آن هم به 

 و طرفداری از خمينی دچار بی آبرويی شده اسالمگرايان پيوسته است و روشنفكرانی آه به دنبالٌه انقالبيگری بی حساب
اند از خاطرٌه انقالب دل بكنند و مايلند به هر قيمت آه شده بخشی از اين واقعه  اند و بدتر از آن هنوز بسياريشان نتوانسته

الوه بر ع. را موجه و مشروع جلوه بدهند تا حاصل زحماتشان يكسره بر باد نرود و اثری هم از افتخاراتشان بر جا بماند
مدارانٌه  اين ساقط شدن اتحاد جماهير شوروی و بی اعتباری مارآسيسم و نيز تحقق آرمانهای جهان سومی و فرهنگ

موجهای دوم و سوم روشنفكری ايران را به پايان رسانده است و روشنفكران ايران را از بابت  1350و  1340سالهای 
ست آه اثراتش را ميتوان در گفته ها و نوشته های اآثر آنان نظری دچار نوعی سرگردانی و اغتشاش فكری آرده ا

 .جست
از . شايد اين تصوير چندان خوشبينانه ننمايد اما توجه به آن ميتواند تا حدی از خيالپردازی اجتماعی جلوگيری آند

 رفته است، ابتدای روی آار آمدن حكومت اسالمی، مدعيان مخالفت با حكومت، آه امروزه تعداشان از شمار بيرون
 در عمل در پی برانداختن حكومت مذهبی هستند، ولی بيشتر آنان نظير همان به ندرتاآثرًا در خيال و گاهی در فكر و 

 خواهد آرد، دچار اين شبهه کفايتاشخاصی آه تصور ميكردند ساقط آردن شاه برای برقراری بهترين نظام اجتماعی 
اما در شور و هيجان زاده از ساده انديشی آه با . راسی آافی خواهد بوداند آه رد آردن ماليان برای برقراری دمك

احساس تند نفرت از رژيم آخوندی درآميخته، اين نكتٌه ابتدايی و اساسی از ياد همه ميرود آه تجدد و دمكراسی فنر در هم 
رحی است بسيار پيچيده آه فشرده نيست تا به محض رفع موانع باز بشود و همه را از مواهب خويش بهره مند سازد، ط

برقراری اش را در تمام جوامع ايجاب  به اجرا نهادنش محتاج دقت و همت و زحمت بسيار است و هيچ قانونی هم
 .خواستنش بسيار بجاست اما برقرار ساختنش آار يكشبه نيست. نميكند

رد آه به هم مرتبط است زيرا بايد ساقط آردن حكومت مذهبی و برقراری دمكراسی را دو مسئلٌه جدا به حساب آو
ساقط آردن نظام واليت فقيه ممكن است به دست هر آس انجام . اولی شرط الزم دومی است اما اساسًا از هم مجزاست

بگيرد، از همكاران خود مالها گرفته تا ديگر گروههای اجتماعی ايران؛ اما آنهايی آه ميتوانند فكر تجدد را در ايران 
 بپراآنند و به اين ترتيب راه را برای دمكراسی باز آنند در درجٌه اول روشنفكرانند و طبقٌه متوسط بپرورند و در جامعه

» مردم«در تحليل اجتماعی صحبت از . زيرا آشنايی با تجدد و پذيرايی نسبت بدان نزد اين دو گروه بيش از ديگران است
آه هر آدام ممكن است به نوبت يا ..... ران، آشاورزانعشاير، آارگ. آردن جا ندارد، بايد مقصود را دقيق توضيح داد

همزمان موضوع خيالبافيهای اجتماعی در باب برقراری تجدد بشوند، نه قادر به عرضٌه فكر تجدد هستند و نه قادر به 
 در خيل خواستهای مشروع آنها ميتواند به سوی گفتار تجددخواه جلبشان آند و به مرور. اينكه مروج درجٌه اول آن باشند

دق دلی خالی آردن بر سر . تجددخواهان قرارشان بدهد، اما گامهای نخست را در راه عرضٌه فكر بايد ديگران بردارند
 .روشنفكران و پشت چشم نازك آردن برای طبقٌه متوسط و بدتر از همه عوامگرايی فقط آار را عقب خواهد انداخت

ی تجدد در ايران نبايد از نقاط قدرت تجددخواهی آه به نوبٌه خود ولی در عين توجه به محدود بودن پايگاه اجتماع
اولين آنها ريشه دواندن تجدد است در جامعٌه ايران، نه بدان معنی آه همٌه مردم . بسيار قابل توجه است غافل ماند

 آه بسياری از آنها اند بل از اين جهت آه از اول قرن رشته تغييرات اجتماعی عظيمی در ايران پيدا شده تجددخواه شده
جامعٌه ايران را شبيه به ديگر جوامع مدرن آرده و برخی از اين تغييرات حذف شدنی نيست مگر با صرف امكاناتی آه 

بارزترين مثال از اين دست وارد شدن زنان ايران است به صحنٌه جامعه و به . اسالمگرايان مطلقًا در اختيار ندارند
به جرأت ميتوان گفت آه مخالفت با فعاليت اجتماعی زنان در بين هيچيك از . ارخصوص جا گرفتنشان در نيروی آ

و اين را هم ميتوان اضافه آرد آه شكست در آوشش . گروههای اجتماعی ايران به اندازٌه روحانيان سابقه و پايه ندارد
 .وده استبرای فرستادن زنان به خانه احتماًال برای اسالمگرايان ايرانی دردناك ترين شكست ب
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 بود و وی پس از آن هم 1342 داده شدن حق رأی به زنان يكی از بهانه های مخالفت و آشوبگری خمينی در سال
در طرحهای اجتماعی و سياسی اش جايی برای زنان در نظر نگرفت، فقط موقعی نسبت به آنها قدری روی خوش نشان 

بودند تا به شوق پيروزی انقالب در مزايای لچك داد سخن بدهند اش روانٌه تظاهرات خيابانی شده  داد آه در زمرٌه مرده
ولی زن ستيزی خمينی و ديگر آخوندها پس از قدرت گيری به سرعت هويدا . سر به دستبوس امامشان بروند يا آسيمه

.  به خانهشد، اول با تحميل حجاب و بعد با سودای تصفيٌه ادارات و با رواج شعارهای مختلف در باب بازگرداندن زنان
اما خمينی و جانشينانش هيچكدام نه پا را در راه باز پس گرفتن حق رأی از زنان گذاشتند و نه توانستند زنان را از 

از اين بابت وضع اسالمگرايان به فاشيستهای آلمان . نيروی آار صنعتی و اداری ايران خارج سازند و به خانه بفرستند
به ميدان آمد اما از آنجايی آه صرفنظر آردن » جای زن در خانه است«نيز باشعار شباهت بسيار داشت، زيرا اين گروه 

پس » تمام آلمان خانٌه زنان است«از نيروی آار چند ميليون نفرٌه زنان امكان نداشت بحث را به اين ترتيب ختم آرد آه 
از فاشيستهای آلمانی موفقتر بودند زيرا هم اسالمگرايان در اين زمينه . در همه جا ميتوان از قابليتهای آنها استفاده آرد

توانستند تمام زنان را لچك به سر آنند و هم دست آنان را قاطعًا از برخی مشاغل آوتاه سازند اما در عين آاهش دادن 
 حقوق زنان نتوانستند حقوق صوری آنها را از اساس رد آنند و قادر به اين نشدند آه ورودشان را به نهادهای آموزشی و

البته در اين ميان بايد به فشار افكار بين المللی نيز توجه داشت آه باعث شد مالها زنهای . سپس بازار آار مسدود سازند
های بين المللی جای دهند تا با اين آار شأن زن را در اسالم اثبات آرده  اللهی را به مجلس بفرستند يا در هيئت حزب
ن از صحنٌه جامعه و بازار آار ايران مطلقًا غير ممكن نبود، همانطور آه ولی بايد دقت داشت آه حذف زنا. باشند

بازگرداندن مردم بخت برگشتٌه آامبوج به دهات مطلقًا غيرممكن نبود و به دست خمرهای سرخ انجام هم شد، اما 
 .اسالمگرايان اگر هم ارادٌه انجام چنين آاری را داشتند از وسايل انجامش محروم بودند

وم آه دستكمی از اولی ندارد طلب امنيت و رفاه و آزادی است از طرف مردم ايران آه به صورتهای مختلف نكتٌه د
ايدئولوژيهايی آه پيروانشان دائم تفاوت بين آزاديهای . بيان شده و گاه صورت شورشهای خشن شهری را گرفته است

لط گشتن آارگران بر وسايل توليد ميدانستند و الزمٌه صوری و واقعی را به گوش همه ميخواندند، رفاه را نتيجٌه الزم مس
امنيت را حمايت خلق و آشتار دشمنان خلق ميشمردند، امروز از اعتبار افتاده است و ديگر سخنی در باب اين 

حكومت اسالمی هم . خواستهای اساسی ندارد تا به ديگران عرضه نمايد، اگر هم داشته باشد گوش شنوايی نخواهد يافت
بزند يا ...ارنامه اش در پيش چشم همگان و در معرض تجربٌه روزمرٌه همه است و اگر حرفی در زمينٌه رفاه وآه آ

در اين وضعيت تجدد خواهان و طرفداران دمكراسی . اسباب تشديد آينه خواهد شد يا تمسخر و به احتمال هر دوی اينها
گويی به خواستهای اساسی مردم صورت معقول و منطقی ليبرال صاحب تنها گفتاری هستند آه نه تنها از بابت پاسخ

دارد، بلكه ثمرات موجود آن نيز مطلوب و قابل دفاع است و هيچ شباهتی به آن دسته از طرحهای اجتماعی آه در عالم 
 .گفتار زيباست و در عالم واقع مايٌه انزجار، ندارد

 تجدد خواهی و طلب دمكراسی است آه دنيا را فرا و اما نكتٌه سوم آه خاص ايرانيان هم نيست، باال گرفتن موج
گرفته، همانطور آه زمانی گرايش به سوسياليسم و عقايد جهان سومی در همه جا و به خصوص آشورهای جهان سوم 

يا از اين قبيل عوامل ] Zeitgeist [طبعًا مقصود از اين رواج اشاره به هيچ نوع جبر تاريخ يا روح زمانه. رواج داشت
 فقط تأآيد بر اين نكته است آه ايرانيان در عصر جديد، همانطور آه سه موج قبلی روشنفكری و تحوالت نيست،

تاريخشان نشان ميدهد، هيچگاه از تأثير رواج و دنياگير شدن افكار مختلف برآنار نبوده اند و از اين بابت تافتٌه جدا بافته 
شايد اين نكته بر غرور ملی بسياری گران بيايد . بمانند بسيار آم استنيستند و احتمال اينكه از موج تجدد خواهی برآنار 

اما بايد به آنها يادآوری آرد آه تأثير ناپذيری مايٌه افتخار نيست، آنچه را آه ميتوان امتيازی به حساب آورد انصاف در 
 .سنجش بد و نيك ديگران است و بهگزينی
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 چرا اين افراد بايد آن پاسخ را عرضه آنند
 

در جواب اين سؤال آه چرا ايرانيان ميبايست از رشدی دفاع آنند ميتوان سه پاسخ آلی در ميان نهاد آه با هم 
 .برای اينكه انسانند، برای اينكه ايرانيند، برای اينكه با اوضاع فعلی ايران مخالفند: سازگار و مرتبط است
ی هر يك از اين پاسخها برای دفاع از رشدی آافی است، اما از آنجا آه پای تحليل جامع مسئله در از بابت نظر

به عالوه بايد توجه داشت آه تأثير اين سه پاسخ در عمل بر همه آس يكسان نيست . ميان است بايد هر سٌه آنها را شكافت
ی آه در زندگی دنبال ميكند بين پاسخها ترتيب اهميتی و هر فرد بنا به تمايالت عاطفی و فكری خويش و به تناسب اهداف

قائل ميشود و يا حتی به يك يا دو تای آنها توجهی مبذول نميدارد؛ اين گزينشهای گوناگون افراد نيز به نوبٌه خود پرداختن 
 .به تمام جوانب قضيه را الزم مياورد

  
 برای اينكه انسانند

 
مان، هدفی آه ورای اهداف معمول و گاه پيش پا افتادٌه زندگی  گانیهمٌه ما به هنگام انتخاب هدف غايی زند
يكی رستگاری آه نويد بينشهای مذهبی است و ديگری نيكی آه هدف : روزمره باشد، دو گزينش اساسی پيش رو داريم

 و آن را وسيله البته بينشهای مختلف مذهبی معموًال نيكی را به نحوی در دستگاه فكری خود جا ميدهند. غايی اخالق است
ای برای رستگاری به حساب مياورند تا اعتبار اخالق را پشتوانٌه ايمان بكنند و در عوض به تحكيم اخالق در زندگانی 
اجتماعی مدد برسانند، اما بايد به ياد داشت آه نيكی در هيچ بينش مذهبی هدف غايی نيست بل وسيله ای است برای 

 .رسيدن به رستگاری
نند آه به خدمت گرفته شدن اخالق در چارچوب مذهب مشكل عمده ای ايجاد نميكند زيرا از آنجا برخی تصور ميك

آه اخالق در محدودٌه مذهب وسيلٌه رستگاری به حساب ميايد ميتوان با آوشش در راه دستيابی به رستگاری هم اهداف 
ولی چنين آاری به جای دو فايده . نشان زداخالقی را تحقق بخشيد و هم به هدف غايی مذهب دست يافت و با يك تير دو 

پايگی آن و پيامدهای  اولی خلط شدن مذهب و اخالق است آه در بخش اول آتاب به بی. دو اشكال عمده در پی مياورد
در اين صورت صاحب فضيلت بودن تابعی از ايمان هر آس محسوب ميگردد و اگر آار تا بی . نامطلوبش اشاره شد
ان ديگر مذاهب پيش نرود، آه متأسفانه معموًال ميرود، حتمًا اشخاصی آه هيچ مذهبی ندارند از اخالق خواندن پيرو

حوزٌه اخالق و فضايل انسانی بيرون ميمانند و به تناسب بيرون ماندنشان از حوزٌه اخالق وظايف اخالقی ديگران نسبت 
 از تحقق آرمان اخالق آه شرطش در بر گرفتن اين محدود شدن حوزٌه اخالق مستقيمًا. بدانها سست و گاه لغو ميشود

 .تمامی آدميان است، جلوگيری ميكند
زيرا اگر . اشكال دوم آه ميتوان از اولی اساسی ترش شمرد تنزل دادن اخالق و بالطبع نيكی است به سطح وسيله

يش وظيفه ای اخالقی فردی خود را به رفتار اخالقی در قبال گروهی محدود موظف بداند و خارج اين گروه برای خو
ل باشد، بی فضيلت نيست فقط فضايلش چنانكه بايد فرصت رشد و قوام يافتن پيدا نكرده يقائل نباشد، يا وظايف آمتری قا

ولی اگر آسی نيكی را از اساس فقط وسيله ای برای رسيدن به هدفی ديگر بداند راه خويش را قاطعًا برای دستيابی . است
به عالوه بايد توجه . است، زيرا اصًال آرمان اخالق را آه هدف شمردن نيكی است انكار آردهبه تعالی اخالقی بسته 

داشت آه وقتی هدف آسی فقط رستگاری مذهبی بود، اگر احيانًا برای رسيدن به اين هدف راههايی غير از پيروی از 
ايمانش، از اين راهها استفاده آند؛ به اصول اخالقی به او عرضه شد وی خواهد توانست در عين اعتماد به مصون ماندن 

ستمهايی آه در طول تاريخ به نام مذهب و به نيت . خصوص اگر اؤليای مذهب وی را در اين زمينه تشويق هم بكنند
و نمونه هايش از شمار بيرون است، همه شاهدی است بر اين امر و  رستگاری و با پشتيبانی اوليای دين بر مردم رفته

 .شكی در اين زمينه داشته باشند فقط آافی است به آنچه آه در اطرافشان ميگذرد نگاهی بيافكننداگر ايرانيان 
آامًال غير مذهبی نوشته شده در آن جايی برای پرداختن به رستگاری نيست و  گاهداز آنجا آه نوشتٌه حاضر از دي

ه سودای مدد گرفتن از مذهب را ندارد تا نظر نگارنده به داليل بسيار آه دو تای آنها در همينجا ذآر گرديد به هيچوج
البته ياری گرفتن از استداللهای مذهبی . خوانندگان را از اين راه به اهميت اصول اخالقی در دفاع از رشدی جلب نمايد

اگذاشت به قصد ياری رساندن به قربانيان تعصب مذهبی سابقٌه قديم دارد ولی بايد اين قبيل استداللها را به دوستدارانش و
 .و آنجايی آه سخن از اهداف غايی در ميان است به نيكی بسنده آرد آه هم با خرد مناسبت بيشتر دارد و هم با اخالق

در اين نوشته مقصود از آرمان اخالق هدف غايی دانستن نيكی است و آوشش در راه تحقق آن آه به قول آانت از 
. ]Métaphysique des mœurs, P 2, Intr. IV [ميپذيردگشتن خود و تأمين بهروزی ديگران صورت  طريق به

يا اين قبيل سخنان آه در گفتارهای » نيكی مطلق«طبعًا مقصود همان نيكی است آه در حوزٌه شناخت عقالنی ميگنجد نه 
 .مذهبی به آار ميرود و بر خالف شبهه ای آه استعمال مفرط آنها ايجاد آرده، معنای روشنی هم ندارد
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داختن به شرطهای عمل اخالقی بايد برخی پيچيدگيهای آن را برشمرد و به دوگانگی های اساسيش اشاره قبل از پر
زيرا بسياری اوقات فقط يكی از وجوه اين دوگانگی ها مورد توجه قرار ميگيرد و اين آار هم تحليل اخالق و هم . نمود

 .ارزيابی عمل اخالقی را جدًا دچار اختالل ميسازد
د مهمترين دوگانگی، دوگانگی بين فردی است آه دست به عمل اخالقی ميزند و ديگر مردم، ديگرانی اولين و شاي

بهرٌه عمل اخالقی چيست و به آه : سؤالی آه اينجا مطرح ميشود از اين قرار است. آه گاه از اعمال وی بهره ای ميبرند
ی، گزيدن نيكی و باالخص آردار نيك است به احسان ميرسد؟ توجه يكجانبه به ديگران، اخالق را آه در حكم شناختن نيك

از اين ديدگاه تنها حاصل اخالق بايد خير ديگران باشد و . يا به عبارت ديگر نيكوآاری در حق ديگران محدود ميسازد
نيكوآاری در حق خويشتن معنايی جز خود خواهی ندارد،و روشن است آه خود خواهی را نيز به هيچوجه نميتوان جزو 

در اين وضعيت از خود گذشتگی يا به عبارت دقيقتر ايثار صورت تنها آرمان اخالق را . يف اخالقی محسوب آردوظا
متأسفانه اين ديد يكجانبه و توجه انحصاری . پيدا ميكند و محك سنجش عمل اخالقی و معيار آزمايش فضيلت افراد ميشود

در . ر بين ايرانيان رواج يافته و اغتشاش فكری ايجاد آرده استبه ايثار، تحت تأثير عرفان و الگوهای رفتار عرفانی، د
حقيقت بايد گفت همانطور آه الگوهای عرفانی برداشت رايج ايرانيان را از عشق ـ نه الزامًا رفتارآنها را ـ بسيار تحت 

 چيز غريبی ساخته آه تأثير قرار داده و در آن آفٌه معشوق را تا حد نابودی عاشق سنگين آرده و سرانجام از اين عشق
اصًال معلوم نيست با آجای زندگی سازگار است، همانطور هم ـ به سهم خود ـ اين تصور را در همه جا پراآنده آه انجام 

تحت تأثير اين افكار بسياری ايرانيان . دهندٌه عمل اخالقی مجاز نيست تا بهره ای جز نفی خويشتن از عمل خويش ببرد
اين آار ظاهرًا به نظر منطقی ميايد اما مشكالت . ل اخالقی و واالترين رفتار انسانی ميشمرندايثار را مثل اعالی عم

 .عمدٌه عملی و نظری در پی مياورد آه هيچكدام قابل چشمپوشی نيست
در پی ] op. cit. sec.1, chap. 1 [مهمترين مشكل عملی زاييده از اين آار احتياج بی حدی است آه به قول آانت

ی حساب ميايد و از آنجا آه به هيچوجه نميتوان محتاج شدن را وظيفٌه اخالقی آسی دانست، نميتوان ايثار آامل را ايثار ب
البته اگر هدف آسی فنا باشد، چنانكه در . از هيچكس چشم داشت يا به عنوان آرمان اخالقی به آسی عرضه اش نمود

 تا اگر خودش به حضرت رب رسيد الاقل خيری هم به عرفان هست، ميتوان ايثار بی حساب را به وی توصيه آرد
ديگران برساند اما اين توصيه در قبال انسانهای طبيعی بی سرانجام است و آنها را در چنبرٌه تناقضهايی گرفتار ميكند آه 

 دارد، ايثار فقط در بعضی موارد معنا و مناسبت. تنها راه گريختن از آنها پشت پا زدن به اين آرمان ابتدايی است
منحصر ساختن اخالق به ايثار از غنای آن ميكاهد و اين مبحث پيچيده را به نوعی دستورالعمل ساده و ابتدايی و در عين 

عاقبت تبديل ميكند، دستورالعملی آه مناسب ذهن افراد ساده انديش است و متناسب باشعارهای حكومت امروز  حال بی
 .دايش همگی تمام عمر به ايثار صرف مشغول بوده اند اما از حساب بقيٌه مردمايران، حكومتی آه ظاهرًا از امام تا شه

زيرا بری دانستن فاعل عمل اخالقی از آثار . مشكل نظری آار ايجاد تناقض در دستگاه اخالق و فلج آردن آن است
 سرشتی آه از عمل خويش در صورتی موجه خواهد نمود آه هر آس را صاحب سرشتی ثابت و تغييرناپذير بشماريم،

اش  در اين حالت بايد آردار نيك را زادٌه نيكوسرشتی انجام دهنده. ابتدا به خوبی يا بدی متمايل است و دگرگونی نميپذيرد
 الهی و معجزه موآول فضلدانست يا آن را استثنايی نادر بر بدنهادی وی شمرد و دگرگونی سرشت افراد را نيز بايد به 

 .آرد
ل هر آس برخاسته از سرشت اوست و از آنجا آه سرشت هيچكس نه از اعمال خود او تأثير از اين ديدگاه اعما

ميپذيرد و نه از آردار ديگران، ميتوان فاعل عمل اخالقی را از تأثير اعمال خود برآنار شمرد و آدميان را چون 
يش همان رفتاری را پيشه ميكنند واحدهايی به حساب آورد آه در آارگاه آفرينش برنامه ريزی شده اند و در زندگی خو
اين بينش آه عمًال برخورداری . آه دست طبيعت و يا قضای الهی چارچوبش را يكبار برای هميشه مشخص آرده است

از فضيلت را به آلی خارج از حيطٌه اراده و آوشش انسان ميشمرد و آن را آامًال تابع خواست الهی يا زادٌه تصادف به 
مشوق اخالق نيست بلكه بهترين دستاويز برای الاباليگری و شانه خالی آردن از زير بار هر نوع حساب مياورد نه فقط 

 .آرمانخواهی اخالقی است، حال چه پای ايثارگری در ميان باشد چه ديگر فضايل
بهترين راه تصحيح اين نگرش ابتدايی آه به تأثير پذيری فاعل عمل اخالقی از عمل خويش بی اعتناست، اصل 

ار دادن انديشٌه عميق ارسطوست آه نيكی فرد را زادٌه سرشت او نميشمرد بلكه مولود و به عبارت دقيقتر مترادف قر
، فضيلت هم از ديد وی چيزی نيست جز خوگيری به آردار ]Ethique à Nicomaque, 1106a [آردار نيك او ميداند

روانی در آردار نيك نشان ميدهد اما شاخص اصلی آن تداوم طبعًا اين خوگيری خود را با تمايل به آردار نيك و با . نيك
 . نموده ميشودبالفعلدر آردار نيك است، تداومی آه فقط 

اگر با پيروی از اين انديشه آردار را محور بحث اخالق بشمريم و تصور نيكونهادی را آنار بگذاريم، نيك شمردن 
ان نيكی آه از وی در طول زندگی اش بروز آرده، و ديگر با يكی با توجه به ميز: هر آس به دو شكل ممكن خواهد شد

در اين هر دو حالت آردار نيك فرد اساس . توجه به خوگيری وی به اين شيوٌه آردار يا به عبارت ديگر فضيلتمندی وی
اطعيت در نتيجه ميتوان به ق.  آن سرشتزادٌه آن چيزی آه بسياری سرشتش مينامند، نه تعيين آنندٌهقضاوت ماست و 

گفت آه بهرٌه عمل اخالقی فقط متوجه ديگران نيست و نصيبی آه هر پيرو اخالق از آردار نيك خويش ميبرد بهتر شدن 
نصيبی بارز و موجه و اساسی آه با رضايت خاطر از آردار . و آسب فضيلت و نزديك شدن به آرمان انسانيت است
 .مند ميكند يسازد و هر دو طرف اين عمل را از آن بهرهدرست تكميل ميشود و ترازوی عمل اخالقی را متعادل م
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دوگانگی بعدی، دوگانگی بين وجوه درونی و برونی عمل اخالقی است، به عبارت ديگر بين نيت انجام دهنده و 
اين دو وجهی بودن عمل اخالقی در راه ارزيابی آن مشكلی عمده . نفس عمل چنانكه در معرض ارزيابی ديگران است

آيا ديدگاهی هست آه بتوان از آن عمل اخالقی را به طور جامع : كند و سؤاالت اساسی زير را در پی مياوردايجاد مي
 سنجيد و آيا داوری هست آه بتواند به تنهايی نيك و بد اعمال آدميان را بسنجد و اعتبار اخالقی اعمال را ارزيابی آند؟

تنها داوری آه قادر است عمل اخالقی : ماده و مثبت دارندبينشهای مذهبی معموًال برای اين دو پرسش پاسخهای آ
را از جميع جوانب ارزيابی نمايد خداوند است آه بر همه چيز آگاه است و ديدگاه وی تنها ديدگاه معتبر برای اين آار 

مبنا آه اما اين فرض گرهی از مشكل ارزيابی عمل اخالقی در اين جهان نميگشايد، زيرا ارزيابی الهی بر هر . است
البته بعضی مؤمنان معتقدند آه خداوند گاه جزای اعمال هر . انجام بگيرد در جهان ديگر انجام خواهد شد نه در اين دنيا

آس را در همين دنيا به وی حوالت ميدهد ولی اين اعتقاد را بايد از جمله معتقدات ابتدايی دانست آه حاصل تفكيك نكردن 
آار ارزيابی عمل اخالقی بايد در همين جهان و توسط انسان . در بحث جايی نداردطبيعت از ماوراء طبيعت است و 

برخی برای . انجام يافتنی باشد وگرنه اصًال اخالق معنای خود را از دست ميدهد و فضيلت جويی آاری ناممكن ميگردد
قی را به طور قاطع و جامع حل مشكل ميكوشند تا در همين جهان داور يگانه ای بيابند، داوری آه بتواند عمل اخال

 .ارزيابی نمايد
يكی : از آنجا آه عمل اخالقی دارای دو وجه درونی و برونی است دو نامزد برای احراز اين مقام موجود است

خود انجام دهندٌه عمل آه بنا بر تعريف بهتر از ديگران به وجه درونی عمل يعنی نيت خويش آگاهی دارد و دوم ديگرانی 
اما حوزٌه داوری اين هر دو داور محدود است و رأی هيچكدام آنها . ا ميبينند و آن را از بيرون ميسنجندآه عمل وی ر

برای معتبر شمردن عمل اخالقی آافی نيست چون نه ميتوان هر آس را واگذاشت تا تنها داور اعمال خويش باشد ـ به 
نيك و بد اعمال خود را تعيين آند، و نه ميتوان از خصوص آنجا آه پای بهروزی ديگران در ميان است ـ و به تنهايی 

سنجش نيت افراد صرفنظر آرد و فقط به مطابقت برونی اعمال آنها با قواعد اخالقی اآتفا نمود، زيرا اين هر دو آار 
ت آنار در عمل بايد سودای يافتن داور يگانه را آه ميراث بينشهای مذهبی اس. ارزيابی عمل اخالقی را نامتعادل ميسازد

از اين ديدگاه عمل اخالقی، به معنای . گذاشت و اين محدوديت را پذيرفت آه اخالق مبتنی بر خرد داور يگانه برنميدارد
اخص و آرمانی، وقتی صورت ميپذيرد آه هر دو داور رأی به اعتبار آن بدهند، يعنی هم نيت انجام دهنده هدف شمردن 

 . و از چشم ديگران پذيرفتنی باشدنيكی باشد و هم نفس عمل از ديدگاه خرد
اما بايد در عين حال توجه داشت آه آرمان، چه در زمينٌه اخالق و چه در ديگر زمينه ها، بنا بر تعريف دست 

ی از سرنوشت انسان است، آنچه نابخشودنی ودور ماندن از آرمان جز. نيافتنی است و در حقيقت راهنمای عمل است
آمتر انسانی را ميتوان يافت آه در زندگانی خويش حتی يك آار . الق يا احيانًا انكار آن استاست روبرتافتن از آرمان اخ

و نه ضد (نيك هم انجام نداده باشد اما آمتر آار نيكی را هم ميتوان سراغ آرد آه از شائبٌه انگيزه های غير اخالقی 
زم اعمال نيك خود را بسنجيم بی ترديد در آنها رد نگری و سختگيری ال هر آدام از ما با درون.  خالی بوده باشد)اخالقی

حاجت به توضيح نيست آه اآثر ما . انگيزه های مختلفی را خواهيم يافت آه نزديكی به آرمان اخالق فقط يكی از آنهاست
نيكی آه باطل شمردن اعمال . در يافتن انگيزه های غير اخالقی نزد ديگران چابك تر و تيز بين تر هم هستيم تا نزد خود

آامًال منطبق با آرمان اخالق نيست آار آسانی است، اما اين تند روی اساس محكم ندارد زيرا اگر ـ چنانكه بايد ـ فضيلت 
را آموختنی بشماريم و از خيال فضيلتی آه موهبت الهی يا لطف طبيعت يا دست قضا يكشبه در نهاد مردم به وديعه 

تمرين دستيابی به . آموزی مستلزم زمان و زحمت است ود بپذيريم آه فضيلتميگذارد صرفنظر آنيم، ناچار خواهيم ب
فضيلت از ورای همين اشكال ناپالودٌه عمل اخالقی و به يمن آوشش در راه پااليش آنها ممكن است نه با جهش ناگهانی 

همين تمرينها و همين عمل اخالقی به معنای اخص و پالودٌه آن از ميان همين آنشها، . به باالترين مراتب اخالقی
به عبارت ديگر بارقٌه عمل اخالقی از ميان آدميان، با تمام . تلقينهاست آه زاده ميشود و يكباره از آسمان نازل نميگردد

العاده آه اصًال از گل ديگری سرشته  ضعفها و قدرتهايشان، چنانكه هستند و ميبينيم زاده ميشود نه از موجوداتی خارق
اخالق پايمردی و خرد و آرمانخواهی ميطبلد نه قهرمانی و ايمان و .  جز نيكی محض در سر ندارندشده اند و سودايی

 .سودازدگی
: سؤالی آه بايد در اين زمينه بدان پاسخ داد از اين قرار است. دوگانكی آخر، دوگانگی بين دو معنای انسانيت است

د و آنها را موظف ميكند تا در حق يكديگر چنين رفتاری در چه عاملی آدميان را ارجمند و سزاوار رفتار اخالقی ميساز
 پيش بگيرند؟

بينشهای مذهبی دو پاسخ برای اين پرسش عرضه ميدارند ـ يكی ارادٌه خدايان آه بايد و نبايدها را معين آرده و 
رزش بخشيده و شايستٌه چون و چرا هم بر نميدارد و ديگر وديعه ای الهی آه در ذات آدميان نهاده شده و به وجود آنها ا

روشن است آه در چارچوب خردگرايی نميتوان به هيچيك از اين دو پاسخ قانع شد زيرا . رفتار اخالقيشان ساخته است
اطاعت بی چون و چرا با آند و آاو خرد سازگار نيست و وجود وديعٌه الهی هم فرضی نيست آه با سنجش خرد مناسبت 

 .داشته باشد
ی افراد ارجمندی انسان را از دريچٌه روابط اجتماعی ارزيابی ميكنند و آن را چيزی در اين وضعيت بسيار

زيرا . اما رفتار اخالقی نه مترادف مراعات ادب است و نه از قماش احترام به ديگران. ميشمرند از مقولٌه آداب اجتماعی
نيم و حفظ آن نسبت به اشخاصی آه بدان ما ادب را به اشكال و درجات مختلف به همٌه اشخاصی آه بدان پايبندند مديو
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احترام نيز در اصل متوجه افراد نيست بل معطوف به .  يا لطفمان نسبت بدانهاست ماپايبند نيستند نشانٌه خويشتنداری
ارزشهايی است آه افراد به درجات مختلف از آنها برخوردارند، زيرا هر آس فقط در صورت و به تناسب برخورداری 

نه ادب و نه احترام هيچكدام به يكسان نثار ديگران نميشود، به همه . معين شايستٌه احترام ديگران ميگردداز ارزشهايی 
يكسان ادب آردن عملی است نابجا و در هيچ آجا پذيرفته نيست، به همه يكسان احترام گذاشتن نيز نفی عدالت در روابط 

 .اجتماعی است
وله نيست زيرا صورت نوعی قرارداد اجتماعی را ندارد آه بين افراد اما وظيفٌه اخالقی از هيچكدام اين دو مق

از طرف ديگر . طرفه يا به رضايت طرفين فسخش آرد جامعه معمول باشد و مثل هر قرارداد ديگر بتوان به طور يك
اد بشر ـ بال وظيفٌه اخالقی نه به اشخاص معين محدود ميگردد و نه متغير است زيرا هر فرد اساسًا نسبت به تمام افر

استثنا ـ موظف به رعايت اصول اخالق است و اين وظيفه درجات مختلف ندارد، بدين معنا آه نميتوان يكی را سزاوار 
شنيدن دروغ دانست و ديگری را نه و به همين ترتيب نميتوان يكی را مستحق اين شمرد آه آمتر دروغ بشنود و ديگری 

البته بسياری از مردم در انجام وظايف اخالقی خود نسبت به ديگران چنين . يردرا سزاوار اينكه بيشتر دروغ تحويل بگ
حسابهايی ميكنند و اخالق را آمابيش به صورت نوعی قرارداد دوجانبه در مياورند يا وظيفٌه اخالقی را متغيری از 

در پيروی از اصول اخالقی اما اين اعمال را بايد به حساب سستی آنها . احترام خويش نسبت به افراد مختلف ميكنند
 .گذاشت نه سستی خود اين اصول

مهمترين تفاوت وظيفٌه اخالقی با آداب اجتماعی در اين است آه بشر واضع نيك و بد اخالقی نيست، دريابندٌه 
 بايد دليل تفاوت وظيفٌه اخالقی را با احترام نيز. آنهاست؛ بر خالف آداب اجتماعی آه بشر نيك و بدشان را تعيين ميكند

های موجد احترام، ثابت است و نزد  ارزشی آه، بر خالف ارزش. در نوع ارزشی جست آه موجد وظيفٌه اخالقی است
اما انسانيت دو . اين ارزش، در اخالق نامقيد به مذهب، همان انسانيت افراد بشر است.  يافت ميشود به يكسانهمٌه آدميان
برخی بينشهای مذهبی و به خصوص عرفان، چنانكه در بين ايرانيان .  باشدانسان چنانكه هست و چنانكه بايد: وجه دارد

رواج دارد، اين دوگانگی را به قاطع ترين شكل، در تصوير دو بخش خاآی و آسمانی انسان بيان ميكند، دو بخشی آه هر 
 آنكه با هم ترآيب پذيرفته دو بالفعل موجود است، آيفًا از يكديگر مجزاست، در طول حيات با يكديگر آميخته ميشود بدون

باشد، نهايتًا از يكديگر جدا خواهد شد و هدف غايی همين جدايی است؛ طبعًا بخش اول حاوی تمامی رذيلتهاست و بخش 
از اين ديد بخش دوم مايٌه ارزش انسان است و هدف آدمی بايد استحصال آن نيكی باشد آه در . دوم جامع تمامی فضايل
ه است تا با جدا ساختنش از بدی، خود را از شر رذايل برهاند و احيانًا در نهايت به منبع نيكی وی به وديعه نهاده شد

اين روش تصفيه و جدا سازی، در اخالقی آه واالترين ارزش را انسانيت ميشمرد بی معناست، به اين دليل . متصل گردد
ل در ذات وی موجود باشد تا بتوان در طول حيات آه در اخالق انسانگرا رذايل و فضايل انسان چيزهايی نيست آه بالفع

 آه آزادی بالقوهاين هر دو امكاناتی است . غربالشان آرد، بخشی از آنها را نگه داشت و بخشی ديگر را دور ريخت
مايٌه از اين ديدگاه هيچكدام از دو وجه انسانيت به تنهايی . انسان انتخاب بين آنها و به فعل آوردنشان را ميسر ساخته است

گوهر انسانيت آه مايٌه ارج آدميان است و آنها را به مراعات اصول اخالق نسبت به يكديگر موظف . ارزش انسان نيست
 آدميان است در رفتن از آنچه آه هستند به سوی آنچه قابليتميسازد در بر گيرندٌه هر دو وجه انسانيت است زيرا بيانگر 

انجام دهندٌه عمل اخالقی در اين انسانيت با . اين گوهر همان آزادی است. ن راه آنها در ايموفقيتآه بايد باشند، نه 
اش فرا ميخواند،  وی را به انجام وظيفٌه اخالقی ديگران شريك است و همانطور آه وجود اين ارزش در باقی مردم

 .يدهدآگاهی به اين ارزش و ارادٌه وی برای تقرب به آرمان انسانيت به سوی عمل اخالقی سوقش م
به آن عمل آند، پس انداز هم » اگر بد آنی چشم نيكی مدار«وظيفٌه اخالقی داد و ستد نيست تا فرد به اين دليل آه 

مبادا آه روزی شوی « هم نيست تا به پيشبينی بيمهبه آن پابند بماند، » ايزد در بيابانت دهد باز«نيست تا به اين اميد آه 
چشمداشت است و عظمت و  ، آرمانخواهی يكجانبه و بی]ع از سعدی استهر سه مصر[انجام بپذيرد » زيردست

از محاسن پذيرفتن اين دشواريها همين بس آه چشم نداشتن نيكی متقابل، جايی برای دلسردی . دشواری آن در همينجاست
 .از رفتار اخالقی باقی نميگذارد

 
 شرطهای عمل اخالقی

 
طبعًا مقصود آگاهی . ن به اصول اخالق است و به لزوم پيروی از آنهااولين و مهمترين شرط عمل اخالقی آگاه بود

متعارف است، چنانكه عمًال همه در زندگی و نسبتًا زود و از طريق آموزشهای سنتی بدان دست مييابند نه قابليت تحليل 
 قابليتی در حد زيرا اگر قرار بود هر آس برای رعايت اصول اخالق از. اصول و پی ريزی نظامهای فلسفٌه اخالق

اما آار اخالق به شناختن اصول و گرايش بدانها نيست، در . فالسفٌه بزرگ برخوردار باشد روزگار بشريت سياه شده بود
 .به آار بستنشان است و مشكل اصلی در اينجاست

ی گرد به آار بستن اين اصول مستلزم گرد آمدن شرايط برونی مساعد است ولی اين شرايط در هيچ آجا به تمام
عمل اخالقی بنا بر تعريف مستلزم زحمت است زيرا اگر غير از . نميايد و اگر هم بيايد آار اخالق را بی زحمت نميكند

همٌه ما به تجربه ميدانيم آه تغيير دادن شرايط برونی معموًال بسيار مشكل است و گاه غير . اين بود قدری نميداشت
سلط آامل ندارد، در موقعيت اجتماعی و تاريخی معينی قرار گرفته آه هر ممكن، زيرا انسان بر جهان اطراف خويش ت
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طبعًا سختی شرايط بيرونی از لزوم پيروی . چند ميتواند در راه تغييرش بكوشد، قادر نيست آن را چنانكه ميخواهد بكند
 .از اخالق نميكاهد و فقط قدر عمل آسی را آه عليرغم شرايط پابند اصول مانده باال ميبرد

آنچه آه بسياری از اوقات در دست يازيدن به عمل اخالقی تعيين آننده است شرايط درونی يا به عبارت ديگر 
تصور آسی آه در طول زندگانی خويش حتی . آمادگی ذهنی آسی است آه ميبايست به انجام اين عمل مبادرت ورزد

ن آسی را به تصور آورد آه هيچگاه دست به عملی يكبار هم آار نيكی انجام نداده  بسيار مشكل است و به سختی ميتوا
اما همٌه ما به تجربه ميدانيم آه مشكالت اصلی در اين راه يكی پايداری در رفتار اخالقی است در . اخالقی نزده است

سستی و تنگ نظری دائمًا در آمين همٌه ماست و هر جهشی به . طول زمان و ديگری وسعت بخشيدن به ميدان اين عمل
 .آرمان اخالق را مثل نوعی قوٌه جاذبه به خود ميكشد تا مهار و ساآنش سازدسوی 

همانطور آه اشاره شد قابليت عمل اخالقی در همٌه آدميان هست، هر چند استعداد و همت همٌه آنها برای تربيت 
ادت آردن به آار در اين حالت ميتوان پذيرفت آه همان آوشش و تكرار و تمرينی آه الزمٌه ع. خويشتن يكسان نيست

نيك و به عبارت ديگر دستيابی به فضيلت است، مشكل تداوم بخشيدن به عمل اخالقی را در طول زمان  ـ اگر نه حل ـ 
 .ای آسان ميكند تا اندازه

ما معموًال . اما مشكل اساسی تر آه حلش بسيار سخت تر است، مشكل توسعه بخشيدن به ميدان عمل اخالقی است
ن رفتار اخالقی در قبال آسانی آه به ما نزديكترند يا با ما وجوه اشتراك بيشتری دارند راغب تريم تا به در پيش گرفت

اين نزديك بينی اخالقی بسيار رايج است و خطرش در قناعت . نسبت به آنهايی آه از ما دورتر و به ما غير شبيه ترند
اشكال آار . ايم ب وظايف اخالقی خويش را به پايان بردهآردن به نزديكان و دل سپردن به اين خيال است آه بدين ترتي

در اينجاست آه ما برای دست زدن به عمل اخالقی احتياج به وجود عاملی بيش از آگاهی به اصول اخالقی داريم زيرا 
گران جايی آه پای ديگران در ميان است، آگاهی به يگانگی با آنها و شريك بودن در صفت آدميت آافی نيست، بايست دي

مانع اصلی اين . را در عمل چون خود شمرد و سعی در تعميم رفتاری آرد آه در حق نزديكان آسانتر در پيش ميگيريم
آار در تفاوتهايی است آه بين خود و ديگران مييابيم، تفاوتهايی آه ميتواند سبب و گاه بهانٌه سر بر تافتن ما از انجام 

 .وظايفی باشد آه نسبت به آنان داريم
ر ماجرای رشدی، سردمداران حكومت ايران بهانه های مختلفی از اين دست به مردم ايران عرضه ساخته اند تا د

بدين ترتيب فرمان قتل رشدی را موجه جلوه دهند و اگر نه ابراز موافقت، الاقل سكوت ايرانيان را اسباب توجيه اين حكم 
 .نمايند

حكام امروز ايران از يك طرف انسانيت .  پرخاشجويانه استگفتار آنها چون ذهنشان بسيط و چون رفتارشان
ايرانيان را به مسلمانی تقليل داده اند و از طرف ديگر رشدی را پشت آرده به اسالم و بی دين شمرده اند تا به اين ترتيب 

ه طور اخص و برا از قالب آوچكی آه برای انسانيت تدارك ديده اند بيرونش بياندازند و وظايف اخالقی ايرانيان 
 .مسلمانان را به طور اعم، نسبت به وی ساقط آنند

هر آس آه به نوعی در جريان اين . اما بهانه های بی اعتنايی به قضيٌه رشدی در تبليغات حكومتی خالصه نميشود
 يا آاله واقعه قرار گرفته و در زبان گشودن به دفاع از رشدی خطر ميبيند برای توجيه رفتار خويش در برابر ديگران

بسياری بی اينكه اصًال اعتقادی به اعتبار اتهام آفرگويی . گذاشتن بر سر وجدان خود بهانه های مختلفی دست و پا ميكند
يا مطابقت آن با حقيقت داشته باشند با رفتارهای ريش سفيدانه از اين قبيل آه هر چه باشد رشدی آار صحيحی نكرده، 

های  ن را به آدمكشان جايزه بگير واميگذارند؛ برخی ديگر محض خالصی خود انگيزهپروندٌه واقعه را ميبندند و حل آ
پستی برای رشدی ميتراشند و چنين وانمود ميكنند آه وی به قصد شهرت يابی يا باال بردن تيراژ آتابش فتنه انگيخته و 

و به دستاويز داخل نشدن در اگر در آتش آن بسوزد آسی جز خودش مسئول نيست؛ گروهی تظاهر به هوشمندی ميكنند 
توطئه های سياست مداران از هر دخالتی سرباز ميزنند؛ و باالخره بعضی هم به سادگی و با آينده نگری روستايی 

 .ميگويند به ما چه آه در انگليس چه خبر است خود را دريابيم
اند آه انسانيتشان در قالب آوچك و  فتهدر اين آتاب روی سخن با ايرانيان است و بايد آشكارا از آنها پرسيد آيا پذير

محدود مسلمانی ميگنجد و اخالقشان در تبعيت از اوليای مذهب و گاه حتی تظاهر به احترام به مذهب خالصه ميشود يا 
ای از آرمانخواهی اخالقی در وجودشان باقی مانده است؟ آيا ميتوانند بپذيرند آه وظايف اخالقی در حق افراد  هنوز بارقه

 مشروط به تعلق اين افراد به قوم و نژاد و مذهب خاصی است يا از دايرٌه انسانيت معنايی شايسته در ذهن دارند؟ آيا بشر
وظايف اخالقی خويش را نسبت به ديگران بر اساس رفتار آنها تعيين ميكنند يا خود و وجدان خويش را در همه حال 

حت فشار و ستم حكومتی آه آنها را از بسياری حقوقشان محروم مسئول و حاضر ميدانند؟ و آخر از همه اينكه آيا ت
 ساخته دست از انسانيت خويش نيز شسته اند؟

سكوت در حكم دادن پاسخ منفی به تمام اين سؤالهاست و نشانگر ورشكستگی اخالقی مردمی آه انسانيت خويش را 
خكامی بسياری از شكستهای تاريخی خويش را در ايرانيان هنوز آه هنوز است تل. در غرقاب جمهوری اسالمی باخته اند

بار . حافظٌه جمعی خويش نگاه داشته اند و آنها را هر بار چون زهری آه نوشدارويی نيافته در آام نسل بعدی ميريزند
مسئوليت هر آدام از اين شكستها بر عهدٌه فردی يا گروهی افتاده و حاصل تأسفش سهم تمامی مردم شده، اما ورشكستگی 

خالقی شكستی نيست آه بتوان بار گناهش را بر عهدٌه گروه معدودی گذاشت و هيچكس نميتواند از اين بار شانه خالی ا
ها همرأيند و ميكوشند آنها را در  شايد برای همين است آه معموًال همه در مسكوت گذاشتن اينگونه پستی. آند
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 برنميتابد با هم و به آمك هم و در حضور هم به دست فراموشی فراموشخانٌه تاريخ دفن آنند، تا آنچه را آه هيچ وجدانی
 .بسپارند و خطای هر آس را مشمول چشم پوشی همه آس سازند

اخالقی ايرانيان را به جهانيان نمايانده  قضيٌه رشدی تا اينجا ماجرايی از اين دست بوده است زيرا فقط ترس و بی
در قبال ملتی آه نه تنها .  اقرار آند اما از ديد هيچكس هم پوشيده نميمانداست، ضعفهايی آه هيچكس مايل نيست تا بدانها

خود فشار ظلم و جنايت را پذيرفته بل قبول آرده تا اينگونه بی پروا به نامش جنايت آنند و از گروگانگيری تا آدمكشی 
 نوشته اگر پای مردم  و ملتی فردی و جمعی همه گونه تبهكاری انجام دهند، چه قضاوتی ميتوان آرد؟ خوانندگان اين

ديگر در ميان بود در حق آنها چگونه داوری ميكردند؟ اين خوانندگان بايد بدانند آه قضاوت تاريخ در حقشان به همين 
سختی خواهد بود زيرا ستم پذيری عذر سكوت در برابر ستم ديدن ديگران نيست، بل خطايی است آه به آن عالوه 

روز درد ستم قوانين مذهبی و افسار گسيختگی حكامی آه خود را نمايندٌه خدا ميشمرند، بچشد اگر ملتی خود هر . ميشود
و با همٌه اين احوال به بهانه های پوچ و واهی و به تأييد تبليغات دروغين همين حكام از درك درد آسی آه به ناحق 

برای رهايی وی برندارد، راهی برای اعتالی گرفتار همان قوانين متحجر و همان مجريان ستمگر شده،باز بماند و گامی 
  . انسانيت ببرد از انسانيت خود بريده استجامعٌهدر يك آالم آن آس آه از . خويش باز نگذاشته است

  
 برای اينكه ايرانيند

 
در درجٌه اول به . ايرانی بودن نيز به نوبٌه خود، افرادی را آه واجد اين صفتند به دفاع از رشدی ملزم ميسازد

خاطر اينكه آشور آنها پايگاه ظلمی است آه به رشدی رفته است و به همين دليل بر آنها بيش از ديگران فرض است آه 
اما دليل عميقتر اين است آه ايرانی بودن آنها ـ همچون انسان بودنشان ـ در اين ميان به بازی گرفته . جانب او را بگيرند

چنانكه در نزديك ساختنشان به آرمان انسانيت نقش دارد، بر معنای ايرانی شده است و رفتار آنها در قضيٌه رشدی، هم
 .بودن آنها نيز تأثير خواهد داشت

 و اهميت اين تأثير بايد ابتدا مقصود از ايرانی بودن  و طبعًا ايران را روشن آرد و به چند دبرای سنجش حدو
 .مسئله دقت داشت

های طبيعی و به سبك رايج در علوم طبيعی سخن گفت و به  مانند پديدهيكی اينكه نميتوان راجع به اين دو پديده 
اين دو پديده انسانی و تاريخی . توصيف برونی پديده ها و احيانًا عرضٌه قواعد مربوط به ارتباط آنها با يكديگر پرداخت

ادن و تحولشان نقش بازی است و بررسی آنها در درجٌه اول مستلزم توجه به ذهن و افكار انسانهايی است آه در شكل د
 .اند آرده

ای آه وجه اشتراك تمام ايرانيان باشد و به ما  دوم بايد به يافتن نقطٌه ثباتی در اين دو پديدٌه متغير توجه نمود، نقطه
ی اجازه بدهد تا همٌه آنها را به يكسان ايرانی بخوانيم و به همين ترتيب در تمام اشكال تاريخی ايران موجود باشد و برا

زيرا نيافتن نقطٌه ثبات عمًال . پايگاه محكمی فراهم بياورد... ايرانی خواندن دولتهای ساسانی، غزنوی، صفوی
 اين نقطٌه ثبات همان شکل ايران و ايرانی بودن .آاربردتاريخی و وسيع نام ايران و  صفت ايرانی را موقوف ميسازد

 .اين دو به حساب ميايد» معيار«است که پايٌه تعريف اين دو و به عبارت ديگد 
ميتواند تمامی معنای تاريخی آنها را در دل خود از اين دو پديده ن يك تعريف چند سطری سوم بايد دقت داشت که

جستن و عرضٌه اين معنای تاريخی موضوع پژوهشهای تاريخی است آه در بارٌه ايران انجام شده و ميشود و . حمل آند
پذيری ايران و   ما را از توجه به غنا و تغييرمحتوا و شکل  خلط. بسيار فراتر می رودهای مورد نظر  از تعريف پديده

 .ايرانی بودن باز خواهد داشت
 نمی توان برای ايرانی بودن درجاتی تعيين آرد و اين و آن را آم يا بيش ايرانی خواند، زيرا آخر از همه اينکه

 است تابع اين درجات ميسازد و مهمترين پيامد ايرانی بودن را آه چنين تعريفی هر آنچه را هم آه تابع ايرانی بودن
 .آند حقوق زاده از آن است به درجات نابرابر در بين افراد تقسيم می

توجه به نكات باال مستلزم تفكيك شكل و محتوا، يا به عبارت ديگر، معيار و معنای ايران و ايرانی بودن است و 
 .ينجا شروع آردبايد برای طرح درست مطلب از هم

  
 معيار ايرانی بودن

 
ابتدايی ترين و آنی ترين معيار ايرانی بودن آه معموًال به خاطر همه خطور ميكند و گاه در بحثها جای مهمی را به 

به همين دليل بايد اين نكته را خاطرنشان ساخت آه . بشمرد ايرانی اين است که فردی خود راخود اختصاص ميدهد، 
بودن، در عين اينكه بين مردم ايران رواج دارد و با اين وجود آه مالط اصلی همبستگی گروهی و ملی احساس ايرانی 

بنابراين نميتوان به آن قناعت نمود و فقط ميتوان آن را شكل يا معيار . را تشكيل ميدهد، اساسًا امری فردی و ذهنی است
را آه به عنوان معيار عينی در تعيين هويت ايرانی به آار پس بايد معيارهای ديگری . ذهنی ايرانی بودن به حساب آورد

ميرود، و هر آدام بر تعريفی ضمنی از ايران متكی است، از نظر گذراند تا روشن شود آه چه عاملی به احساس ايرانی 
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تكيه آه بيشتر بر اجزای مذهبی و زبانی آن (اين عوامل عبارت است از تبار و فرهنگ . بودن اعتبار عينی ميبخشد
 . و باالخره خاك)ميشود

پايٌه ابتدايی ترين و آهن ترين معياری آه برای ايرانی بودن عرضه ميگردد همبستگی تباری است آه از آن 
بايد ريشٌه اين معيار را در . طبعًا از اين ديد ايران نژاد يا قوم محسوب است. برداشتهای نژادی و قومی عرضه ميگردد

» ايران«اين مهاجران خود را . رزمينی جست آه ايران امروزی بخشی از آن را شامل ميشودمهاجرت اقوام ايرانی به س
اين نام ورای تحوالت بيشمار تاريخی برای ايرانيان امروز به يادگار مانده است و آنها . »انيران«ميخواندند و ديگران را 

امروز ديگر استفاده از . رانی بودن به حساب آوردرا با تاريخ آهنشان پيوند ميدهد، اما نميتوان آن را معيار اصلی اي
 زوج ايران

مجازی به اين دليل آه حوزٌه پيوند خونی و خويشاوندی را، در . انيران صورت مجازی و گاه ايدئولوژيك دارد
 معنای حقيقيش، نميتوان از حيطٌه جوامعی آه حد اآثر چند صد نفر عضو دارد فراتر برد و آن را به جامعه ای چند

هر جا آه از سلسلٌه انساب مدون و قابل سنجش پا فراتر بگذاريم، اجداد مشترك صورت نوعی پيوند . ميليونی تعميم داد
 .فرضی را پيدا ميكنند، پيوندی آه در احساس همبستگی گروهی و ملی نقش عمده دارد اما مابه ازای عينی روشنی ندارد

رانيان رواج تام دارد اما حتی اين فرض را هم نميتوان شرط اصلی اعتقاد به نسب بردن به اجداد فرضی در بين اي
يا حتی شرط الزم ايرانی بودن به حساب آورد زيرا استثناهايی بر آن موجود است آه شاخص ترين آنها مورد سادات 

د ايرانی البته نسب سادات آه آن هم در اآثر موارد فرضی است و غير قابل وارسی، با فرض نسب بردن به اجدا. است
تفاوت عمده ای دارد، زيرا از نوع خويشاوندی قبيله ای است و به خانوادٌه واحدی ميرسد، نه به گروه قومی واحد و به 

به هر . هر حال شمول آن بسيار محدود است، اما در هر صورت از تاريخ معينی از حوزٌه قومی ايرانيان بيرون ميرود
عيارهای تباری را در تعيين معنای ايرانی بودن نشان ميدهد، حتی اگر اين حال وجود اين نوع استثناها محدوديت م
پايبندی به معيارهای تباری و سلب صفت ايرانی آردن از آسانی آه خود را . معيارها فقط صورت مجازی داشته باشد

 و نژادپرستانه و گاه دارای اجداد فرضی يا واقعی غير ايرانی ميدانند مثالی از به آار گرفتن ايدئولوژيهای قومگرا
 .ناسيوناليستی افراطی است

انيران برای تهييج پيروان خويش، يا به خيال خود، برای  ـ پيروان اين قبيل ايدئولوژيها گاه و بيگاه از زوج ايران
آگاه ساختن آنها به اصل و نسبشان و برانگيختن غيرت ملی آنها استفاده ميكنند و در اين راه نوعی چارچوب فكری 

چارچوبی آه در آن مرز حقيقت و مجاز چندان روشن نيست، . ابتدايی و به ظاهر منطقی به پيروان خود عرضه ميدارند
اما روشن . قدمت معيار مترادف اعتبارش وانمود شده و آاربرد عملی گفتار بيش از استحكام اساسش مد نظر بوده است

بايد در اين . نژادها را در سرزمينی به پهناوری ايران نديده گرفتجايی اقوام و آميزش  است آه به هيچوجه نميتوان جابه
فرصت اضافه آرد آه نسب ايرانيان را خالص شمردن و آن را تنها عامل معنی بخش به صفت ايرانی دانستن بی اساس 

با بدگوهر شمردن يكی تكبر و ايمان به نژاده بودن خويش آه اآثرًا : است و اعتقاد به اين اصل بازگو آنندٌه دو احساس
ديگران همراه ميشود، ديگری فرار از مشكالت فكری و تاريخی با چنگ زدن به دامان افسانه ـ اولی اسباب بيزاری 

 .است و دومی مايٌه ترحم
بسياری معيار ايرانی بودن را در عناصر فرهنگی ميجويند و اشتراك در آنها را معيار اصلی ايرانی بودن ميشمرند 

فراز و نشيبهای فراوان تاريخ ايران و به خصوص وقفٌه دو . ی برای ايران معنايی فرهنگی قائل ميشوندو به طور ضمن
قرنه ای آه پس از حملٌه اعراب در تداوم حكومتهای ايرانی افتاده باعث تكيٌه هر چه بيشتر به معيارهای فرهنگی شده 

مده داشته به پژوهشگران و نيز ايدئولوژی پردازان است، زيرا عوامل فرهنگی همانطور آه در باززايی ايران نقش ع
امكان ميدهد تا از پيشينٌه ايران تصوير پيوسته ای عرضه آنند، تصويری آه گذشته از اعتبار پژوهشی گاه آاربرد 

 .سياسی نيز دارد
اآنش ريشٌه تاريخی بينشی را آه اشتراك در فرهنگ را اساس تعلق گروهی ميشمارد بايد در قرن نوزدهم و و

انجاميد و ] volksgeist[واآنشی آه به عرضٌه مفاهيمی از قبيل روح قومی . رمانتيكها در برابر فلسفٌه روشنگری جست
اين پيشينٌه تاريخی باعث گشته تا برخی به خطا تصور آنند آه محور شمردن فرهنگ . در دنيا پيروان بسيار نيز يافت

ولی بايد از فرصت استفاده آرد و به اين . ايران را در سر ميپرورندخاص راستگرايانی است آه سودای تجديد عظمت 
ای نيز  طلب منطقه مسئله اشاره نمود آه شيوٌه استدالل مزبور پايٌه اصلی گفتار چپگرايان افراطی و گروههای استقالل

بدين . وزٌه عمل آن استتفاوت بين اين نوع گفتارها ی راست و چپ گرا بيش از آنكه در شيوٌه استدالل باشد در ح. هست
ترتيب آه گروه اول استدالل خويش را به تمامی ايران گسترش ميدهد و گروه دوم گفتار خود را در چارچوب فرهنگ و 

به هر حال اگر هم تعميم عملی يك فكر گواه وسعت بينش باشد ضامن . به خصوص زبان منطقه ای محدود ميسازد
 .صحت آن نيست

ارتباط فرهنگ با ايرانی بودن است بيشتر حول مذهب و زبان شكل گرفته است و ايران گفتارهايی آه موضوعشان 
 .را مترادف يك فرهنگ معين و گاه مترادف يك مذهب يا زبان معين محسوب ميدارد

برخی اصرار دارند اگر هم ايرانی بودن را مترادف پيروی از مذهب خاصی نميدانند، اين دو را آمابيش الزم و 
طبعًا با در نظر گرفتن ريشٌه اوستايی آلمٌه ايران، مذهب زرتشت نامزد اصلی اين آار است . يگر جلوه بدهندملزوم يكد

ولی برقراری اسالم و از رواج افتادن مذهب زرتشت و برجا ماندن ايران، مدتهاست آه اين سخن را از اساس بی اعتبار 
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هيچگاه ـ حتی در دوران صفوی ـ نتوانسته مترادف ايرانی تشيع نيز عليرغم ادعای بسياری از پيروانش . ساخته است
 .بودن بشود

در حقيقت اگر چنانكه بايد، گذشتٌه دراز ايران را در نظر بگيريم پيروی از هيچكدام از اديانی را آه اين آشور به 
اج داشته و دارد و زيرا دينهای بسياری در اين آشور رو. خود ديده است نميتوان مترادف ايرانی بودن به حساب آورد

عالوه بر اين اگر زرتشتيگری مذهب خاص ايرانيان بوده، نه اسالم و نه . هيچگاه تمام ايرانيان پيرو يك مذهب نبوده اند
آخر از همه اينكه . تشيع هيچكدام خاص ايران نيست و حوزٌه گستردگی آنها بسيار از مرزهای اين آشور فراتر ميرود

مام گذشتگان و حاضران حكم صادر آرد و آنها را مؤمن خواند، به عبارت ديگر نميتوان آسانی نميتوان در بارٌه ايمان ت
 .را آه اصًال دينی نداشته اند يا ندارند، به اين دليل از صفت ايرانی بودن محروم ساخت

جهان، بيش و البته حكومتهای گوناگونی آه ايران در طول تاريخ به خود ديده، همانند نظاير خويش در ديگر نقاط 
آم از مذهب برای تحكيم وحدت گروهی و تقويت مشروعيت حكومتی استفاده آرده اند و در هر دوره آوشيده اند تا 

اين حكومتها گاه سعی در .  ايرانی بودن نشان دهندنفکپيروی از دينی خاص يا برداشتی معين از آن دين را جزء الي
ادار به پيروی از آن سازند و تكيه گاه مذهبی خويش را تحكيم و سياستهای ترويج دين مزبور هم آرده اند تا مردم را و

در اينكه يكدستی دينی، مثل هر . ولی هيچكدام موفق نشده اند آشوری تك مذهبی بسازند. خويش را تقديس آرده باشند
گر با خشونت همراه يكدستی ديگر ميتواند عامل همبستگی باشد شك نيست اما آوشش در راه تك مذهبی آردن جامعه، ا

گردد، بيش از آنكه موجب همبستگی بشود موجد نفاق ميگردد و نمونه های اين آوششهای ناموفق از دوران قديم تا به 
به هر حال آوشش در . شايد عاقبت تشيع پراآنی دولت صفوی آشناترين مثال تاريخی اين امر باشد. امروز فراوان است

نهايه ممكن نيست و از حدی آه گذشت به جای تحكيم وحدت نتيجٌه عكس به بار غيرال راه يكدست آردن جامعه الی
 .آورد می

پيروی از مذهبی معين را مترادف يا حتی شرط ايرانی بودن دانستن به جستجوی معيار ايرانی بودن ربط ندارد و 
صفوی رواج داشته و امروز هم فقط نشانٌه پذيرش نوعی گفتار سياسی ـ مذهبی است، از آن نوع آه در دورٌه ساسانی و 

بايد اضافه آرد آه اهداف اين نوع گفتارها بيشتر تقويت قدرت سياسی است تا . دوباره از گور بيرون آشيده شده است
 .تشويق حقيقت جويی

اين معيار دو وجه دارد آه هميشه به يكسان . اشتراك زبانی نيز بسياری اوقات مترادف ايرانی بودن فرض ميشود
يكی اشتراك در سخن گفتن به زبانهای ايرانی است، ديگری اشتراك در سخن گفتن به زبانی : وجه قرار نميگيردمورد ت

معموًال آفٌه اين وجه دوم به داليلی آه برخی منطقی و . آه از ميان آنها صورت زبان رسمی و مشترك گرفته باشد
مهمترين دليل منطقی اين است آه زبان رسمی . ميچربدتاريخی و قابل قبول و برخی عاطفی و قابل درك است، بر دومی 

و مشترك بيشتر از زبانهای ديگر فرصت رشد مييابد، محمل اصلی توليدات فكری و ادبی ميگردد و به هر حال پس از 
 دليل قابل درك، بستگی عاطفی مردم ايران به زبان فارسی است، علقه. مدتی به آليد اصلی خزانٌه فرهنگی تبديل ميشود

 .ای آه به داليل منطقی قابل توضيح است، اما منشأاش را نميتوان صرفًا عقالنی دانست
اما اشتراك زبان را، در هيچكدام از دوصورتی آه ذآر شد نميتوان مترادف ايرانی بودن گرفت، زيرا افرادی آه 

 سراغشان را ميتوان در افغانستان يا در آاربرد زبانهای ايرانی و يا زبان فارسی با ايرانيان امروز شريكند پرشمارند و
تاجيكستان گرفت بدون آنكه بتوان آنها را به اين دليل ايرانی خواند، به خصوص آه خودشان هم مطلقًا چنين ادعايی 

 .ندارند
در جمع ميتوان گفت آه اشتراك فرهنگی در آل نيز مشمول همين حكم ميشود، زيرا فرهنگ ايران در نقاطی دور 

 . گرفته تا يوگوسالوی ،اثر گذاشته است اما مردمان اين سرزمينها را نميتوان به دليل مذآور ايرانی خوانددست، از چين
خون ايرانی يكی از آهنترين معيارهای ايرانی بودن است و خاك نيز در رگ داشتن زيستن بر خاك ايران نيز مانند 

ولی بايد دقت داشت آه اگر زيستن . ايد بدان توجه آافی نمودمانند خون بار افسانه ای و تاريخی بسيار سنگينی دارد آه ب
 .بر خاآی معين را مترادف ايرانی بودن بشماريم ايران معنايی صرفًا خاآی و جغرافيايی پيدا ميكند

اول اينكه مقصود آدام خاك است؟ زيرا بر هيچكس پوشيده نيست آه . در اين حالت با دو مشكل مواجه ميشويم
زيستن در چارچوب . داشتن حوزٌه جغرافيايی آمابيش مشخص، در طول تاريخ حدود ثابتی نداشته استايران در عين 

 آدام يك از حدود تاريخی ايران را بايد موجد صفت ايرانی دانست؟
از ناسيوناليستهای دو آتشه و آرزومند بازگشت به وسيعترين پهنٌه ايران آه بگذريم برخی بنا به عادت صحبت از 

اصًال مفهومی نيست آه پايه و اساس درستی داشته باشد و هيچ معلوم نيست » مرز طبيعی«ولی . طبيعی ميكنندمرزهای 
. سرزمينی آه چندين رشته آوه و چندين رودخانه در دل خود دارد چرا بايد آوه يا رودخانه ای را مرز طبيعی بشمرد

گرنه آشور ژاپن آه حوزٌه جغرافيايی اش مجمع حتی جزيره بودن هم، برخالف اعتقاد برخی، مرز طبيعی نيست و
 .الجزاير ژاپن را شامل ميشود، اصًال پا نميگرفت

اند يا  اما مشكل دوم از وجودآسانی بر می خيزد آه بر خاك ايران، حال اين خاك هر مساحتی داشته باشد، زاده شده
 يك طرف آسانی را شامل ميگردد آه بر خاك ايران اين گروه از. زيند بدون اينكه ايرانی به حساب بيايند بر اين خاك می

وجود اين . اند ولی ديگر ايرانی به حساب نميايند و از طرف ديگر غير ايرانيانی را آه بر خاك ايران ميزيند زاده شده
 .مثالها نشانٌه سستی معيار جغرافيايی است
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نژادی معين است نه پيروی از مذهبی مشخص، تا اينجا ميتوان نتيجه گرفت آه معيار ايرانی بودن نه برخاستن از 
البته بسياری تصور ميكنند آه اگر يك يا چند تا از . نه اشتراك در زبان و فرهنگ ايرانی است و نه زيستن بر خاك ايران

ولی اين روش نيز . شرايط باال برای ايرانی خواندن آسی آافی نباشد، جمع آمدن همٌه آنها تكليف را روشن خواهد آرد
رهی از آار نميگشايد زيرا حائزان هر آدام اين شرطها گروهی را تشكيل ميدهند آه گستره اش عينًا مطابق گروه ديگر گ

نيست و حائزان تمام شرايط را هم نميتوان صرفًا به دليل جا گرفتن در مخرج مشترك، ايرانی خواند و ديگرانی را آه 
 .نستحائز تمام شرايط نيستند از صفت مزبور محروم دا

 
 دولت ايران

مشكل اصلی آار از اينجا برميخيزد آه ما در جستجوی معيار عينی ايرانی بودن و بالطبع تعريف دقيقی از ايران ـ 
چنانكه بايد ـ به دنبال مرزهای مشخص ميگرديم، اما معيارهای شمرده شده را، اگر هم بتوان به طور آلی دقيق شمرد، 

المثل تفكيك  فی. ن آافی دانست و نه برای مشخص ساختن ايرانی از غير ايرانینه ميتوان برای تحديد حدود ايرا
ممكن است و ... يا به قفقازی و مغولی و ... نژادهای مختلف، از نظر انسانشناسی فيزيكی، به نژادهای سرخ و سفيدو

تفكيك . ز ايرانی از غير ايرانی ميايدمعنا هم دارد اما معيار دقيقی برای تعيين شكل ايران به دست نميدهد و نه به آار تماي
 .اقوام به فارس و آرد و لر و بلوچ نيز به همچنين

تفاوت بين مسلمان و مسيحی هم روشن است اما آن خط تمايز در تشخيص ايران از ديگر آشورها و جدا آردن 
يد و مرزهای طبيعی نيز همانطور مرزهای زبانی هم معنا دارد ولی به آار ما نميا. ايرانی و غير ايرانی آاربردی ندارد

جمع تمام اينها هم گرهی از آار نميگشايد و تنها مرزی را آه ميتوان دقيق . آه اشاره شد اصًال معنای درستی ندارد
شمرد و از آن در تعيين شكل ايران و تحديد صفت ايرانی بهره گرفت مرز سياسی است آه وجودش تابع وجود دولت ، 

رين معناست ـ يعنی مرجعی آه حاآميت را اعمال مينمايد و قوٌه قهريه را به انحصار خود در به عام ترين و آلی ت
 .مياورد و داور نهايی قضاوت است

 ايران و ايرانی بودن دانست محتوایمعيارهايی را آه معموًال برای تعريف از ايرانی بودن عرضه ميشود ميتوان 
 بدهد دولت است و اگر اين ظرف درآار نباشد نه ايران و نه ايرانی بودن  آه بايد به همٌه اين معيارها شكلظرفیاما 

 .اصًال شكل دقيقی پيدا نميكند
شكل عينی ايران تابع دولت است و به تبع ايرانی بودن از طريق ارتباط افراد با دولت يعنی با ايرانی شمرده شدن 

 . م دولت نميتوان برای ايرانی بودن جستآنها از طرف دولت شكل عينی پيدا ميكند و معياری عينی جز حك
وارد آردن مفهوم دولت در موضوع مورد بحث ما اهميت اساسی دارد، اما ريختن تمام آن محتوا در ظرف دولت 
نيز مشكل ما را حل نميكند زيرا در تاجيكستان يا افغانستان امروز نيز ميتوان عوامل مختلفی را يافت آه محتوای ايران 

نشان خوانديم، عواملی آه در ظرف دولت نيز ريخته شده اما اين آشورها را نميتوان به دليل جمع شدن و ايرانی بود
دولتی آه ميتواند با پذيرفتن . عوامل مزبور در قالب يك دولت، ايران خواند و مردم اين دو خطه را ايرانی به شمار آورد

دولت «هوم دولت است به طور عام و نه هر دولتی، بل فقط آن محتوا در تعريف ايرانی بودن به ما ياری برساند نه مف
 .است» ايران

 .حال بايد ديد آه به آمك آدام معيار ميتوان دولتی را دولت ايران خواند
دولتی را ميتوان دولت ايران شمرد آه خود را دولت ايران بشمارد، حال چه : مرحلٌه اول پاسخ بسيار روشن است

اگر ايرانی . است، يعنی پادشاهبوده نماد دولت طی قرنها لت انجام شود و چه به نام آسی آه اين ابراز هويت به نام دو
دولت اگر . شمردن خويش در مورد افراد معياری ذهنی و غيرآافی به حساب ميايد، در مورد دولت چنين نيست

به عبارت . قاطعًا تعيين نمايدموجوديت و قدرت داشته باشد به اتكای حق حاآميت قادر خواهد بود تا هويت خويش را 
بسط دادن نام دولت ايران به دولتهايی آه برای خود چنين هويتی .  آافی استعمًال» ذهنی«ديگر در مورد دولت معيار 

اين قبيل تاريخ پردازيها بر نوعی مصادره بر مطلوب استوار است زيرا اين . قايل نبوده اند در حكم تاريخ پردازی است
 تبار و زبان و مذهب يا تابع خاآی است آه بر آن حكم ميراند يا تابعن القاء ميكند آه هويت دولت شبهه را به ذه

ولی همانطور آه باالتر اشاره شد اين دولت است آه مرزهای ايران را تعيين ميكند و . خواستهای مردم تحت حكمش
 .شخص ميسازد نه بر عكسمرز ايرانی بودن افراد را از ورای مرزهای مذهبی و نژادی و فرهنگی م

دولت هويت . است» آشور«و » خاك«هويت دولت را امری جغرافيايی شمردن در حكم تمايز قايل نشدن بين 
خويش را از خاك اخذ نميكند بلكه با مستقر شدن بر خاآی معين است آه آشوری ايجاد ميكند و به خاك هويت سياسی 

ده آه دولتهايی بر تمام يا بخشی از خاك ايران، از گسترده ترين شكل آن تا به عالوه در طول تاريخ بسيار پيش آم. ميدهد
 .شكل امروزينش، حكم برانند بدون اينكه خود را دولت ايران بشمارند يا ديگران چنين نسبتی به آنها بدهند
دن بين نژادها يا هويت دولت را تابع تبار مردم تحت حكمش نيز نميتوان دانست زيرا اين آار در حكم تمايز قايل نش

. طبعًا در اين حالت اختالط نژاد يا بسط حاآميت دولت به اقوام ديگر بايد به تغيير هويت آن بيانجامد. قوم و دولت است
بسيار پيش آمده آه دولتهای ايرانی بر اقوام غير ايرانی حكم برانند ولی هويت آنها به اين دليل تغيير نكرده است و تبديل 

از طرف ديگر اين نيز بسيار پيش آمده آه اقوام ايرانی تحت حكم دولتهای غير ايرانی قرار . نشده اندبه دولت ديگری 
 .بگيرند ولی اين امر باعث نشده تا هويت دولتهای مزبور تغيير آند و آنها به صورت دولت ايران دربيايند
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ين وضع دگرگونی مذهب بايد باعث هويت دولت را تابع مذهب مردم تحت حكم آن نيز نميتوان دانست زيرا در ا
تغيير هويت دولت بشود ولی چندگانگی و حتی تغيير مذهب مردم ايران آه گاه با ترويج مذهب جديد از طرف دولت 

 .همراه بوده است باعث نشده تا دولت ايران تبديل به دولت ديگری بشود
ر اين صورت بايد با تغيير اين پديده تغيير هويت دولت را تابع زبان مردم تحت حكمش نيز نميتوان دانست زيرا د

ولی نه تحوالت زبانی، نه چندگانگی زبانهای ايرانی، نه اختالطهای فرهنگی هيچكدام باعث نشده تا دولت ايران به . آند
اين امر هم آه مردم دارای فرهنگ و زبان ايرانی، يا حتی فارسی . تناسب اين تغييرات به دولت ديگری تبديل گردد

نان به دفعات تحت حكم دولتهای ديگر قرار داشته و دارند، توضيح واضحات است و همه ميدانند آه فرضًا شمار زبا
 .بسيار بزرگ فارسی زبانان افغانستان هيچگاه باعث نشده دولت افغانستان تبديل به دولت ايران بشود

فی المثل نميتوان چنين حكم . دانستهويت دولت را تابع خواست و آگاهی جمعی مردم تحت حكم آن نيز نميتوان 
آرد آه دولت ايران هويت خويش را از احساس ايرانی بودن مردم تحت حكمش ميگيرد و به عبارتی انعكاس خواست يا 

زيرا اگر چنين بود هويت هر دولت وابسته به گرايشهای مردم تحت حكمش ميشد و با تغيير اين . آگاهی جمعی آنهاست
 آن، با تغييرات جمعيتی زاده از جنگ و مهاجرت، آه نه فقط پهنٌه هر آشور بلكه ترآيب جمعيتی گرايشها، و مهمتر از

البته همراهی با خواستهای . ايرانی بودن مردم تابع دولت است نه برعكس. آن را نيز تغيير ميدهد، دگرگون ميگشت
. يت دولت به اين خواستها عمًال ممكن نيستمردم ميتواند اسباب تحكيم پايه های هر دولت بشود، اما وابسته آردن هو

حكم راندن دولتهای غير ايرانی بر مردمی آه خود را ايرانی ميشمرده اند الزامًا باعث تغيير هويت دولتها نشده است و 
را اند ولی به اين دليل هويت خويش  دولتهای ايران نيز به دفعات بر مردمی آه خود را ايرانی نميدانسته اند حكم رانده

 .تغيير نداده اند
 هويت دولت را نميتوان بنا بر تعريف وابسته به خواست مردم تحت حكمش دانست و بين اين دو نوعی ارتباط الزم 
و مستقيم برقرار ساخت، زيرا در اين صورت نيز هر دولتی بنا بر تعريف زادٌه نوعی قرارداد آزاد و دمكراتيك فرض 

 .مٌه دولتها صادق نيستميشود، حكمی آه حتمًا در بارٌه ه
طبعًا ممكن است يكی از عواملی آه ذآر گرديد در شكلگيری هويت يك دولت نقش مهمتری بازی آند يا حتی اين 
هويت مثل مورد اياالت متحده به صورت آمابيش قراردادی و دمكراتيك تعيين بشود و انعكاس تمايالت مردمی باشد آه 

اول اينكه نميتوان در اين ميان قانونی آلی . اما بايد به دو نكته دقت داشت. رندقرار است تحت حكم آن دولت قرار بگي
وضع آرد و يكی از اين عوامل را در همه جا عامل اصلی شمرد، تعيين عامل مهمتر بايد در مورد هر دولت به اتكای 

ولت به معنای يافتن عاملی نيست نكتٌه دوم اين است آه تعيين عامل مهمتر در مورد يك د. پژوهش تاريخی انجام بپذيرد
هويت دولت پس از شكلگيری صورت مستقل پيدا ميكند و . آه هويت آن دولت را به طور دائم تابع خويش ساخته است
المثل هويت دولت اياالت متحده هم يكبار شكل گرفته و با  فی. تابع عواملی آه در شكل گرفتنش نقش بازی آرده نميماند

 .دائمًا به رأی گذاشته نميشودوجود دوام دمكراسی 
تك عواملی آه شمرده شد دانست، بلكه تابع جميع اين عوامل هم نميتوان  نه تنها نميتوان هويت دولت را تابع تك

به دفعات در طول تاريخ تحت حكم دولتهايی غير از دولت .... شمردش، زيرا اقوام ايرانی، دارای فرهنگ ايرانی و
را تحت حكم داشته اند .... بالعكس دولتهای ايران اقوام غير ايرانی، دارای فرهنگ غير ايرانی و ايران قرار گرفته اند و 

 .بدون اينكه هويت هيچكدام آنها صرفًا به اين دليل تغيير آند
پس از آنار گذاشتن تمام عوامل باال آه در اآثر گفتارهای مربوط به هويت مردم ايران و هويت دولت ايران نقش 

 بازی ميكند و آم و بيش در همه جا رواج يافته و تبديل به محور مختصاتی شده آه مباحث مربوط به هويت را عمده را
از آنجا آه  دولت بنا بر تعريف پديده ای سياسی . شكل ميدهد، بايد برای تعيين هويت دولت به دنبال عامل ديگری گشت

ولت را به دليل سياسی بودن با ديگر خصايص دولت آه آنها هم ولی نبايد هويت د. است، اين عامل نيز بايد سياسی باشد
 .بسا اوقات سياسی است، مخلوط آرد

هويت دولت مترادف شيوٌه سازماندهی دستگاه دولت نيست، زيرا سازماندهی دولت مثل هر سازماندهی ديگر در 
پذيرتر يا بالعكس، هويت دولت  معرض تعويض و دگرگونی است و تغيير آن، فرضًا از نوع متمرآز به انواع انعطاف

های سازماندهی گوناگون داشته اند ولی به اين دليل تغيير هويت  دولتهای ايران در طول تاريخ شيوه. را عوض نميكند
هويت دولت مترادف شكل نظام سياسی هم نيست، همانطور آه دولت ايران پس از تغيير از پادشاهی به . نداده اند

اين هويت مترادف خود نظام سياسی هم نيست زيرا با تغيير آن، فرضًا با رفتن . ران مانده استجمهوری آماآان دولت اي
به عنوان مثال تبديل نظام آمابيش دمكراتيك . از حكومت اشرافی به سوی پادشاهی مطلقه يا غير از آن، تغيير نميكند

آخر از همه اينكه هويت دولت تابع .  نكردصدر مشروطيت به استبداد رضا شاهی دولت ايران را تبديل به دولت ديگر
ايدئولوژی آن هم نيست و از آن ثابت تر و اساسی تر است زيرا دولت ميتواند در عين حفظ هويت اساسی خويش از 

مثال تغيير ايدئولوژی را هم . ايدئولوژيهای گوناگونی برای آسب مشروعيت يا توجيه سياستهای خويش استفاده آند
 . دولتهای ايران سراغ آردميتوان در تاريخ

 واحد سياسی تحت خودخالصه اينكه، هويت دولت، بر خالف آنچه آه عادت ذهنی رايج حكم ميكند، برخاسته از 
 است از يك واحد سياسی، به تصويرینيست بل برخاسته از .... از خاك و مردم و فرهنگ و است حكم آن، آه عبارت 

ای از اين دست، حال چه آهنه چه نو، اتكا  عمًال دولتی را نميتوان يافت آه به ايده.  آن واحد سياسیايدٌهعبارت ديگر از  
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اين ايده هميشه با استفاده از مصالح . نداشته باشد زيرا هيچ دولتی از اخذ هويت يا ايجاد آن برای خويش بی نياز نيست
 ايدئولوژی و افسانه ساخته و پرداخته موجود، از تاريخ و مذهب و موقعيت جغرافيايی و بستگيهای قومی گرفته تا

اين مصالح آه هيچكدام، به غير از ايدئولوژی اساسًا سياسی نيست، ايده ای را شكل ميدهد آه سياسی است و . ميشود
 .ميتواند پايٌه هويت يابی دولت بشود

 آنها وجودی مستقل از آدميان اول اينكه هيچكدام. بايد در هنگام پرداختن به اين ايده ها به چند نكتٌه مهم دقت داشت
يا گروهی از ناسيوناليستهای دوآتشه بدان » آليستها ايده«و تاريخ آنها ندارد؛ به عبارت ديگر برخالف آنچه آه بعضی 

معتقدند، هيچ دولت و طبعًا هيچ آشوری جوهر و ذات فراتاريخی ندارد تا به اتكای آن نسبت به ديگر دولتها از امتياز يا 
تاريخی بودن به غير از ميرايی پيامد ديگری هم . وردار گردد و احيانًا ضمانتی برای عمر جاويد داشته باشدتقدسی برخ

محتوای اين ايده ها در طول تاريخ در معرض تغيير است و ممكن است هر زمان برداشت . دارد و آن تغيير پذيری است
ها ثابت است پيوستگيشان به مبدأ است، به شكل اوليٌه ايده، و جديدی از آنها عرضه گردد ولی آنچه آه در همٌه اين برداشت

 .همين اشتراك نسب و پيوستگی است آه در طول زمان ثابت ميماند
اين ايده ها همانطور آه از مصالح اوليٌه آنها برميايد، تصوير عينی يك واحد سياسی نيست و نميتواند باشد، و 

 .ا حكومتی چنين وانمود ميكند، نبايد اين ادعا را جدی گرفتهرچند بسا اوقات تبليغات ناسيوناليستی ي
آل ساختن از آنها در حكم ايدئولوژی پردازی است و بسياری دولتها از  ايده. آل حكومتی هم نيست اين ايده ها ايده

، جزء اين امر استفاده ميكنند تا برنامه های خويش را در زمينه های مختلف، از سياست گرفته تا مذهب و فرهنگ
ناپذير  هويت خود و مردم تحت حكمشان جلوه دهند و با ادعای اينكه سرپيچی از فرمانشان در حكم بی هويت  جدايی

 .شدن است موافقان را خشنود، شكاآان را ساآت و مخالفان را مرعوب نمايند
سی و جنگی بی صاحب ديگر اينكه همٌه ايده ها در طول تاريخ بخت يكسان ندارد، برخی در هياهوی شكستهای سيا

عمری آه درازيش . يا به عبارت دقيقتر بی دولت ميشود و در طی قرون از يادها ميرود و برخی ديگر قرنها عمر ميكند
و آخر از همه اينكه . جز با اقبال مردم تحت حكم دولت ممكن نيست، اقبالی آه گاه فقط با شورش نكردن نمايانده ميشود

ای را   گرفتن اين ايده ها نقش اساسی از آن دولت است، سازندگان دولتند آه ايدهدر پروردن و باالخص به آار
 .برميگزينند و امكانات خويش را در راه تقويت و ترويج و باال بردن اعتبار آن بسيج ميكنند

وی را ميسازند آنهايی آه خود ايدٌه ن: آنجا آه پای اين ايده ها در ميان است ميتوان دولتها را به دو گروه تقسيم آرد
اشتراك در هويت آه به ما اجازه ميدهد تا عنوان دولت . و آنهايی آه از ايده های ساختٌه ديگران آسب هويت ميكنند

را به دولتهای متعدد و متنوعی آه در طول تاريخ از پس يكديگر آمده اند اطالق .... ايران، دولت ايتاليا، دولت فرانسه
ست و دولت ابدمدت وجود »خداوندی ميرا«از آنجا آه دولت، به قول هابز .  ايده استآنيم، اشتراك در اتكای به يك

ندارد، هر جا آه احتياج يا تمايلی به تداوم باشد، يعنی در اآثريت قريب به اتفاق موارد، انتقال هويت بين دولتها اجتناب 
 ميكند و به دولتهای پيرو فرصت ميدهد تا خود اين ايده ها در انتقال هويت نقش نوعی فرض قانونی را بازی. ناپذير است

 .را وارث يكديگر و در نهايت وارث دولت پيشگام به حساب آورند، ارثی آه بسياری اوقات به زور تصاحب ميشود
پيوستگی به مبدأ آه عامل ثابت و اساسی در هويت دولتهای مختلف است توسط ايده ای آه دولت پيشگام پرداخته و 

و در » اشتراك نسب«ممكن ميگردد، پايٌه هويت دولت را بايد در اينجا جست نه در جای ديگر، در برجای گذاشته 
 .پيوستگی به يك ايده در طول تاريخ

شايد شاخصترين مثالهای ايجاد هويت دولتی در . نمونه های ايجاد و اخذ هويت دولتها در تاريخ بسيار فراوان است
كا و اتحاد جماهير شوروی باشد آه اولی بر خاآی نو و توسط عده ای مهاجر شكل عصر جديد موارد اياالت متحدٌه امري

مورد نخست سرنوشت درخشانی پيدا آرد و دومی پيوندی . گرفت و دومی بر خاآی آهن بر جسد روسيه پيوند زده شد
مثالهای اخذ هويت، به .  آنار زده شد و جای خود را دوباره به روسيه دادهدهبود آه نگرفت و باالخره پس از چندين 

 .خصوص در دراز مدت، بسيار پرشمار است و ميتوان به يك مورد آشنا در خاور ميانه اشاره آرد
دولت عراق از بدو استقالل، طی عمر آوتاهش و با وجود دوام عملی، از جمله در جنگ با ايران، تا به حال 

اند تا پيشينٌه چند ايدٌه  افتخار و ايجاد سابقه آوشيدهزيرا رهبرانش در حرص آسب . نتوانسته هويت محكمی پيدا آند
تاريخی را آه هيچ تجانس و تداومی بين آنها نيست به هم پيوند بزنند؛ مهمترين اين ايده ها مربوط به آشور و بابل و نيز 

اوم هويت چه در حقيقت نمونٌه عراق نمونٌه خوبی است از اينكه اصل شمردن خاك در تعيين و تد. خالفت اسالمی است
زيرا دولت عراق عمًال پيشينٌه هر دولت صاحب عظمت و افتخاری را آه بر خاك عراق . مشكالتی در پی مياورد

سستی هويت . ـ برگذشتٌه خويش ضميمه آرده استو عثمانی امروزين حكم رانده است ـ طبعًا به استثنای دولتهای ايران 
ها جست زيرا هويت دولتهای آشور و خالفت اسالمی تابع ايده های  ی ايدهاين دولت را بايد در همين چندپارچگی و نچسب

متفاوتی بوده و به همين دليل نميتوان آنها را به اين راحتی و صرفًا به اتكای اشتراك نسبی حوزٌه آشوری بر هم ضميمه 
را با ايدئولوژيهای دولتی به مثال عراق عالوه بر روشن آردن نقاط ضعف معيار جغرافيايی، تفاوت ايدٌه يك آشور . آرد

 . واری دومی را ندارد خوبی روشن ميكند و نشان ميدهد آه اولی به دليل ريشه داشتن در تاريخ مطلقًا سستی و موم
مورد ايران، عليرغم وقفه هايی آه در وجود دولتهای ايران افتاده، از آهنترين و بارزترين نمونه های تداوم هويت 

 .است
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يران، آه در طول تاريخ گاه با وقفه های طوالنی از پس يكديگر آمده اند، زادٌه اتكای آنها به ايدٌه هويت دولتهای ا
مثال ايران و سابقٌه طوالنی و پر فراز و نشيب تاريخی اش بسيار . ايران است آه بايد شكل يا ظرف ذهنی ايران خواندش

نی است آه اين آشور در طول تاريخ داشته، زيرا در مورد مناسب متمايز ساختن ايدٌه ايران از شكلهای معين و گوناگو
. آشورهای نوپا، مثل اياالت متحده و اتحاد شوروی، هميشه تفكيك ايده از شكل موجود آشور و دولت آار ساده ای نيست

 Gheraldo Gnoli, The Idea of [در پژوهش تيزبينانه و عميق و اساسی خويش ايدٌه ايران، چنانكه جرالدو نيولی
Iran, Istituto Italiano per medio ed estremo Oriente, Roma, 1989[ بر آن انگشت نهاده، توسط ساسانيان 

ساخته شده، در حقيقت ساسانيان ايدٌه ايران را با الهام از پيشينٌه تاريخی هخامنشيان ساخته اند زيرا شاهنشاهی هخامنشی، 
 Clarisse Herrenschmidt, Désignation de l’empire [م خودچنانكه آالريس هرنشميدت در پژوهش بسيار مه

et concepts politiques de Darius 1er, Studia Iranica, vol. 5 ; fasc. 1, 1976 [ متذآر گشته، نام نداشته
 است و همانطور آه ساختار سياسی اين امپراتوری و عظمتش حكم ميكرده خود را مترادف جهان و فرمانروای خود را

ساسانيان از عوامل تاريخی و مذهبی و حتی افسانه هايی آه از عظمت شاهنشاهی هخامنشی . شاه جهان ميشمرده است
يابی خود آنان و دولتهای ايرانی آه تا به  را ساخته اند آه مايٌه هويت» ايرانشهر«حكايت ميكرده، ايدٌه آشور ايران يا 
ايران آه تا زمان ساسانيان فقط معنايی مذهبی و قومی داشته و بنا بر تعريف آلمٌه . امروز از پس آنان آمده اند، شده است

ای دولتی شده و جامعيتی را آه مالزم دولت جهانشمول است آسب  محدود بوده، به يمن مساعی سياسی آنها تبديل به ايده
ص و اوستايی آن، فراتر رفته به معنای اخ» قوم ايرانی«آرده و قابليت اطالق آن برای اولين بار از مرزهای محدود 

شده است و از خاصيت جهانشمولی آه هگل ] universel[صفت ايرانی به يمن بستگی به دولت ايران جهانشمول . است
 اين .]Principes de la philosophie du droit, sec. 3 [در فلسفٌه حقوق خود به دولت نسبت ميداد برخوردار شده

اگر روزی مورخان اثبات . م است خود اين تحول و نفس جهانشمول شدن است نه تاريخ آنرا هم اضافه کنم که آنچه مه
تفاوت اصلی . نمايند که اين تحول قبل يا بعد از ساسانيان انجام گشته است تغييری در  ماهيت و اهميتش نخواهد داد

 اولی تابع دولت است و شمول عام دارد، بايد در همينجا جست ـ.... ايرانی بودن را با فارس بودن، بلوچ بودن، آرد بودن
 افراد به تأييد دولت ممكن است؛ اما ايرانی شدن افراد در نهايت برخاسته از دولت است و ايرانی بودنبه همين جهت 

.  اصًال ممكن نيستفارس شدن به فارس زاده شدن بسته است و فارس بودندومی قومی و بنا بر تعريف محدود است، 
رانی بودن افراد از طرف دولت ممكن است، دولت اخير ايران از اين امكان نهايت استفاده را نيز آرده به تبع خلع اي

 . بودن اصًال ممكن نيست.... است، ولی خلع آسی از فارس و بلوچ و 
تا قبل از تحول دوران ساسانی ايرانی بودن مفهومی قومی بوده و پيوستگی به يك گروه قومی معيار عينی ايرانی 

اما آاربرد آلمٌه ايران برای ناميدن آشوری معين ـ و نه ايرانويج زادگاه زرتشت ـ و تمام . بودن به شمار ميامده است
آاربردهای صفت ايرانی ـ و نه فقط معطوف به ايرانيان اوستا ـ وامدار تحولی است آه در زمان ساسانيان انجام گرفته و 

وسعتی آه اين صفت پيدا آرده . گوناگون ممكن ساخته است....  مذاهب وزبانهااطالق صفت ايرانی را به فرهنگ، 
ايرانی آه در نهايت پايٌه از آن پس . وامدار تحول دوران ساسانی و برخورداری از گستردگی سياسی و دولتی است

، نه زبان ايرانی به شمار آمدن دولت و به تبع مردمی معين است نه قوم و نژاد است، نه فرهنگ است، نه مذهب است
ايدٌه يك امپراطوری در قالب يك زبان و به . و نه خاك،بل واحدی است سياسی آه هويتش متكی برايدٌه ايران است

 .عبارت دقيقتر تصويری از شاهنشاهی ايران آه ابتدا در قالب زبان پهلوی و سپس زبان فارسی ريخته شده
پيوسته نگاه داشتن اقوام گوناگون، مصالح تاريخی الزم شاهنشاهی هخامنشی به دليل عظمت، اعتبار و موفقيتش در 

از آنجا آه ايدٌه ايران، ايدٌه افالطونی نيست تا جايی در جهان ايده ها . برای شكل گرفتن اين ايده را فراهم آورده است
 امكان بيان آنرا شناور باشد و خارج از ذهن مردم اعتباری داشته باشد، مثل هر ايدٌه تاريخی ديگر محتاج قالبی است آه

زبان فارسی، . ای آه به ذهن ديگران منتقلش سازد؛ زبان در همه حال نامزد اصلی اين آار است فراهم بياورد و وسيله
همچون زبان پهلوی، موقعيت و اهميت خود را در بيان ايدٌه ايران مديون بخت تاريخی خويش است، زيرا اين زبان در 

بانی دولت دستگيرش شده، آن را به صورت زبان رسمی درآورده و رايجش ساخته اصل لهجه ای محلی بوده آه پشتي
رواج در دل سرزمينی پهناور، اين زبان را به صورت وسيله ای درآورده آه مناسب رفع احتياجات مردم اين . است

 زبان بازتاب نفسه بر زبان ديگر برتر نيست اما رشد و شكلگيری هر بديهی است آه هيچ زبانی فی. سرزمين باشد
شرايط تاريخی و قابليتهای مردمانی است آه از آن استفاده ميكنند و به همين خاطر زبانهای گوناگون را ميتوان بالقوه 

قرعٌه فال ممكن بود به نام زبان ايرانی ديگری بيافتد اما افتادنش به نام . برابر شمرد اما نميتوان بالفعل همسنگشان دانست
 آن را از ديگر زبانهای ايرانی متمايز ساخته، هم بر تحول خود زبان تأثير بسيار گذاشته و هم آن زبان فارسی به مرور

زيرا بايد توجه داشت آه اين ايده فقط در قالب گفتارهای سياسی و . را به صورت محمل اصلی ايدٌه ايران درآورده است
ر هر آنچه آه ميتوانسته بيانگرش باشد رسوخ آرده فرامين دولتی جای نگرفته بلكه افسانه وشعر و تاريخ و خالصه د

 .است
احتماًال ايران را ايده شمردن و تداوم حيات آشور ايران و مردم ايرانی را در نهايت مديون تداوم حيات يك ايده 

تزاعی دانستن در نظر برخی از خوانندگان اين نوشته قدری نامأنوس جلوه خواهد آرد زيرا به اين ترتيب وجه ذهنی و ان
اما بايد به آنها يادآوری . ايران و ايرانی بودن بر وجه ملموس و مادی آنها، آه به ظاهر محكمتر مينمايد، غالب ميگردد

آرد آه استحكام اين ايده از هر فرآوردٌه سياسی ديگری آه تاريخ اين سرزمين به خود ديده  بيشتر بوده است و جاذبه اش 
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 بيشمار تأثير گذاشته، اتكای بدان را ضامن اعتبار هر دولتی آرده آه ميخواسته قلمرو طی قرنها بر ذهن و دل انسانهای
خود را در بخشی از حوزٌه شاهنشاهی قديم ايران بگسترد و پيشينٌه پر شوآت آن را پشتوانٌه خود سازد، و آن را شرط 

ربٌه تأسيس جمهوری اسالمی ايران آه تج. استحكام هر دولتی ساخته آه ميخواسته بر مردمانی ايران مدار حكم براند
 .عليرغم پافشاری بنيانگذارانش نتوانست از ايدٌه ايران ببرد و به ايدٌه خالفت اسالمی بپيوندد آخرين شاهد اين مدعاست

اهميت سياسی زبان فارسی را نبايد فقط در ايجاد نزديكی بين مردمی آه از آن به عنوان زبان مشترك استفاده 
نقش زبان فارسی را در تداوم آشوری به نام ايران، . بلكه بايد آن را بيشتر در حمل ايدٌه ايران سراغ آردجست،  ميكنند

نقشی آه بارها و بارها بحق از آن سخن رفته است و ميرود، بايد در اين جست آه به خدمت ايدٌه ايران در آمده و آن را 
وقفگی ايران  آنهايی آه به دنبال جاودانگی يا بی. شته استقرنها در دل خود حمل آرده و به عبارتی با آن عجين گ

ميگردند بايد جاودانگی را در اين ايده بيابند نه در خود ايران آه حياتش پر وقفه بود و نه در مردمش آه نسلی پس 
داشتند و برخی اما نه جاودانگی به معنای داشتن جوهر مينوی، چنانكه ايرانيان آهن ميپن. ديگری به يكديگر جا ميسپرند

 . در ذهن و دل زندگانپايستنهنوز از آن الهام ميگيرند، بل به معنايی آه يونانيان قديم از آن اراده ميكردند، به معنای 
در نتيجه گيری اين بخش ميتوان تعاريفی از معيار يا شكل ايرانی بودن و ايران به دست داد و به طور خالصه 

يكی ذهنی آه عبارت از ايرانی شمردن خويش است و ديگری عينی آه عبارت از : گفت آه ايرانی بودن دو شكل دارد
يكی عينی آه دولت ايران است و : ايران نيز به همين ترتيب دوشكل دارد. ايرانی شمرده شدن توسط دولت ايران است

 و ملموس ايران ـ آسب دولت ايران هويت خويش را از اين ايده ـ و نه شكل موجود. ديگری ذهنی آه ايدٌه ايران است
 .ميكند، و به تبع آن را به آشوری آه تحت حكم دارد و مردمی آه تابع او هستند منتقل ميسازد

در نبود دولتی آه خود را دولت ايران بخواند ايرانی بودن افراد، آه قرنهاست از صورت قومی اوليه در آمده و 
.... آت درفرهنگ ايران نهاا نه احساس ايرانی بودن، نه شرسياسی شده، خام است و بی شكل است و پا در هوا؛ زير
اين آار فقط و فقط از دولت ساخته است و معيار عينی . هيچكدام برای عينيت بخشيدن به صفت ايرانی آافی نيست

اند و ايرانيانی آه بی وجود دولت ايران بر خاك ايران زيسته . ايرانی بودن افراد حكم دولت است نه احساس فردی آنها
 اين سخن را به تجربه  و تلخی اعتبارپا در کشيده اندآنانيكه به ارادٌه خويش يا به جبر زمان از حيطٌه اقتدار دولت ايران 

 .شناخته اند
 

 معنای ايرانی بودن
 

در بخش قبل آه صحبت از معيار ايرانی بودن در ميان بود به شكل يا به عبارت دقيقتر شكلهای ايران و ايرانی 
اما معنای ايران و ايرانی بودن را بايد مترادف محتوايی شمرد آه در طول تاريخ در اين ظرفها ريخته . ن پرداختيمبود

شده است و طبعًا به هنگام فترت دولتهای ايران در ظرف دولتهای ديگر، نظير دستگاه خالفت يا دولت مغول، جا گرفته 
قومی به اين دليل آه هم ايران و هم ايرانی بودن، پس از تحول شبه . است و در عمل شكل شبه قومی پيدا آرده است

دورٌه ساسانی شكل اوليٌه قومی خويش را از دست داده است و معنای بسيار وسيعتری گرفته و بازگشت آامل به شكل 
 غير از دولت اما تسلط دولتهايی. ماقبل دولتی ـ يعنی وضعيت ايرانيان اوستايی ـ برای هر دوی آنها غير ممكن شده است

ايران بر پهنٌه سرزمينی آه مدتها آشور ايران بوده و بر مردمی آه مدتها ايرانی محسوب بوده اند، عمًال اين هر دو را 
از شكل عينيشان آه دولت ايران و ايرانی شمرده شدن از طرف چنين دولتی بوده است محروم ساخته و ايرانيان ديروز 

 دولت جديد جا داده، ولی با اين وجود شكل ذهنی هر دوی آنها آه عبارت از ايدٌه تحت حكومت» اقوام«را در زمرٌه 
ايران و احساس ايرانی بودن است، الاقل نزد گروه قابل توجهی از مردم اين سرزمين، باقی مانده و مقدمٌه باززايی ايران 

 .شده است
 ايرانی برای حل مشكالت زاده از موقعيت هر فردمعنای عينی ايرانی بودن مترادف مجموعٌه چاره هايی است آه 

 شعب حيات هر ايرانی را از پندارهای مذهبی و موقعيت تمامیاين معنا . انسانی و تاريخی خويش يافته يا پذيرفته است
از اين ديدگاه نه ميتوان هيچيك از شعب . سياسی گرفته تا روش تغذيه و آداب اجتماعی و فنون صنعتی شامل ميشود

نيان را از شرآت در معنای ايرانی بودن محروم ساخت و نه ميتوان بخشی از چاره های يافتٌه ايرانيان را، حيات ايرا
فرضًا در باب مذهب، زبان يا حتی فنون آشاورزی و دامداری، معادل معنای ايرانی بودن شمرد و باقی را از قلم 

معنای ايرانی . تن اصل ايرانی جزو معنای ايرانی بودن نشمردانداخت يا احيانًا مذهب، زبان، فكر يا فنی را به بهانٌه نداش
زيرا فرهنگ، هر معنايی . بودن جامع تر از آن است آه حتی بتوان به برخورداری از فرهنگ ايران محدودش ساخت

حسابی هم آه برايش قايل شويم، نميتواند تمامی جنبه های حيات انسان را شامل گردد و اگر احيانًا چنين گستردگی بی 
. پيدا آند بالفاصله معنای خود را از دست خواهد داد و به عبارتی پوچ تبديل خواهد شد آه ميتوان با هر چيزی پرش آرد
: بی توجهی به وسعت معنای ايرانی بودن و نديده گرفتن جامعيت آن يا آاستن از گستردگی اش آًال زاييدٌه دو امر است

مد منطقی و ناگزيرش محدود شدن معنای ايرانی بودن است، يا قصد محدود بی توجهی به شكل ايرانی بودن آه پيا
 .و گاه فقط به دليل آاهلی ذهن و پيروی از عادات رايج.... ساختن معنای ايرانی بودن به داليل سياسی، عقيدتی

. متغيرمان  است و هم در طول زمتعددمعنای ايرانی بودن، بدين سبب آه در ظرفی فردی جا دارد هم در هر زمان 
يعنی به تعداد ايرانيان ميتوان برای ايرانی بودن معنا يافت و عالوه بر آن بايد توجه داشت آه اين معنا در طول زندگی 
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معنای عينی ايران مترادف آل محتوای عينی ايران است، يعنی آل محتوايی آه در . هر يك از آنان متغير بوده و هست
اين محتوا خاك ايران و تمامی ايرانيان را، نه فقط از بابت جسمی .  جای گرفته استطول تاريخ در ظرف دولتهای ايران

يعنی مجموعه چاره هايی را هم آه ايرانيان برای حل مشكالت زاييده از .  شامل ميگرددبا تمام ابعاد حياتشانبلكه 
يرد و آنها را در ظرف يگانه ای آه موقعيت انسانی و تاريخی خويش يافته اند يا از ديگران اخذ آرده اند، در بر ميگ

معنای ايران در اين .  هم بودهمتغير داشته است و طبعًا متعدداين محتوا در طول زمان ظرفهای . دولت است جا ميدهد
حالت است آه به تمام معنا جامع ميشود و از قلم انداختن جامعيتش نيز، مانند مورد قبل، يا حاصل منطقی نديده گرفتن 

ت يا زادٌه پيروی از عادات رايج و احيانًا برخی مكاتب فكری يا سياسی آه معنای محدودی از ايران را مبنای شكل آن اس
 .آار قرار ميدهد

اين معنا تا وقتی آه ايرانی وجود . نكتٌه ديگری آه بايد بدان توجه داشت ناتمامی معنای ايران و ايرانی بودن است
د آه خود را ايرانی بشمارند، يا به عبارت دقيقتر تا موقعی آه ظرفهای عينی و داشته باشد و مردمی وجود داشته باشن

وقتی عمر اين هر دو سرآمد، معنای ايران و ايرانی بودن نيز .  بودن برجا باشد، ناتمام خواهد بودیذهنی ايران و ايران
، قرار خواهد گرفت ـ ولی تا آن به طور قاطع آامل خواهد گشت و در معرض بررسی جامع، لزومًا توسط غير ايرانيان

ايی آه معنای گذشته و عينی آنها را در خود دارد و ديگر  يكی پيشينه: موقع ايران و ايرانی بودن دو وجه خواهد داشت
 .آينده ای آه به روی دگرگونی اين معنا باز است

 ميگيرد، نه تعدد و تغير معنای متأسفانه معموًال نه گستردگی و تغير معنای ايران چنانكه بايد مورد توجه قرار
دليل اساسی اين بی توجهی را بايد در خلط شدن شكل و محتوای آنها، به عبارت . ايرانی بودن و نه ناتمامی هيچكدامشان

 .دقيقتر، بی اعتنايی به شكل آنها ـ چنانكه تعريف شد ـ جست
هاست بر عهدٌه محتوايشان بيافتد، يعنی تضمين اين بی اعتنايی باعث ميگردد تا ايفای نقشهايی آه بر عهدٌه شكل آن

در اين حالت . تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن، عمًال بر عهدٌه عواملی بيافتد آه از عهدٌه اين آار برنميايد
يگردد و به معنای ايران در جهت يافتن تمايز، پيوستگی و ثبات مورد تجديد نظر قرار ميگيرد و در نتيجه بسيار محدود م

اما معنای ايرانی بودن در معرض تغييری دو مرحله ای قرار ميگيرد ـ اول تابع . سطح ابتدايی و بستٌه قومی نزول ميكند
بايد توجه داشت آه محدود شدن معنای ايرانی بودن ثمر تبعيتش از معنای ايران . معنای ايران شدن و سپس محدود گشتن

وجب بروز سوءتفاهمهايی ميشود آه متأسفانه در بين ايرانيان بسيار رواج دارد و بی است؛ از قلم انداختن اين نكته م
 .مورد نخواهد بود اگر آمی بدان بپردازيم

در قسمت قبل آه سخن از معيار ايرانی بودن در ميان بود به اين مسئلٌه مهم اشاره شد آه شكل عينی ايرانی بودن، 
ممكن است برخی تصور . ران، تابع شكل عينی ايران، يعنی دولت ايران استيعنی ايرانی شمرده شدن از طرف دولت اي

آنند آه اگر تبعيت محتوا جای تبعيت شكل را بگيرد در اصل قضيه تغيير مهمی حاصل نخواهد شد، در صورتيكه تغيير 
محتوای ايران نوعی تقدم اگر ايرانی بودن از بابت شكل تابع ايران باشد، محتوای ايرانی بودن نسبت به . بسيار مهم است

تقدم منطقی از اين جهت آه معنای ايرانی بودن، يعنی مجموعٌه چاره هايی آه . منطقی و به تبع نوعی استقالل پيدا ميكند
هر ايرانی برای مشكالت زاييده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته است، جزء تشكيل دهنده و عنصر 

هايی آه ايرانيان در طول تاريخ برای حل مشكالت زاييده از موقعيت انسانی و  نی مجموعه چارهاوليٌه معنای ايران، يع
حاصل اين تقدم منطقی، استقالل معنای ايرانی بودن . اند، به حساب ميايد تاريخی خويش جسته يا از ديگران اخذ آرده

 به آن اشاره خواهد گشت، هيچگاه مطلق نيست، اما البته اين استقالل، به داليلی آه در بخش بعدی. است از معنای ايران 
 را عرضه امكانهرگاه آه تبعيت در حد شكل باقی بماند و دامان محتوا را نگيرد موجود خواهد بود و به هر ايرانی اين 

ين خواهد آرد آه معنای ايرانی بودن خويش را تا حدی ـ آه در مورد همه و در تمام ادوار تاريخی يكسان نيست ـ تعي
 . تضاد پيدا آندنفس ايرانی بودنش وی با چگونگی ايرانی بودنبه عبارت ديگر مانع از اين ميشود آه . آند

اما اگر در عوض ايرانی بودن از بابت محتوا تابع ايران بشود، محتوای ايران بر محتوای ايرانی بودن تقدم منطقی 
عيين معنای ايرانی بودن از دست افراد، يعنی تك تك ايرانيان، در اين وضع ت. پيدا خواهد آرد ـ از نوع تقدم آل بر جزء

 برای حل مشكالت زاده از موقعيت تاريخی  و هايی معين و مشخص چارهخارج خواهد شد و آنها به تناسب استفاده از
و جمعشان انسانی خويش ايرانی بشمار خواهند آمد، چاره هايی آه برآيند يك رشتٌه دراز از اعمال فردی و جمعی است 

 .مترادف معنای ايران شمرده خواهد شد
در مقام نتيجه گيری موقت بايد گفت آه وجود دولت به عنوان شكل عينی ايران، فضايی برای غنا و تنوع معنای 

متأسفانه گفتارهايی آه در باب چند و چون . ايرانی بودن فراهم مياورد آه در نبود دولت فراهم آوردنش ممكن نيست
دن رواج تام دارد مؤدی عكس اين معناست، يعنی موجد اين تصور است آه دولت مانع استقالل معنای ايرانی ايرانی بو

بودن است و اگر محدوديتهای زاده از وجود دولت نباشد، معنای ايرانی بودن با آزادی تمام خواهد باليد و بسط خواهد 
تمايز قائل نشدن بين آزادی بالفعل فردی و امكانات بالقوه در يكی : ميتوان برای اين آشفته فكری دو دليل ذآر آرد. يافت

تعيين معنای ايرانی بودن، و ديگر مجزا نكردن دولت به عنوان شكل عينی ايران از سياستهايی آه برخی دولتهای ايران 
القوه ای فراهم مياورد وجود دولت برای تعيين معنای ايرانی بودن، اساسًا و منطقًا امكانات ب. پيش گرفته اند يا ميگيرند

آه در همه حال توسط افراد مورد بهره برداری قرار نميگيرد، از جمله به اين دليل آه برخی دولتها هم آزادی فردی را 
اما احكام .  شدت محدود ميسازند و هم در راه تحميل معنای مشخصی از ايرانی بودن به همٌه مردم ايران ميكوشندبه
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دولت، هر قدر هم آه ناپسند و نامطلوب باشد، از جملٌه احكام انسانی است يعنی اساسًا تغيير يا آنار گذاشتن آنها ممكن 
دولت در تعيين معنای ايرانی بودن فراهم مياورد ـ اگر هم توسط يك است؛ به عبارت ديگر امكان بالقوه ای آه وجود 

اما نبود . دولت معين مورد سؤاستفاده قرار بگيرد ـ در نهايت قابل انتقال به فرد و ضميمه شدن به ميدان آزاديهای اوست
 بنياد متزلزل ميسازد زيرا معنای دولت نه تنها بر آزادی هر ايرانی در تعيين معنای ايرانی بودن نميافزايد، بلكه آن را از

 يك رشته اعمال فردی و جمعی تبديل ميكند، و آن را تابع مكانيسمی از همان نوع آه فرضًا برآيندايرانی بودن را به 
اين مكانيسمها را ميتوان، در عين توجه به بنياد فرديشان، با . باعث شكلگيری زبانها يا لهجه های مختلف ميشود ميسازد

های طبيعت مقايسه آرد آه يا تابع قانون احتماالت است و يا قوانين طبيعی و در هر دو حال، برخالف قوانين مكانيسم
در اين موقعيت آزادی و آگاهی افراد زير غلطك مكانيسمهای عمل جمعی خرد ميشود و هر . انسانی، از استثنا مبراست

ای تبديل ميگردد آه در تعيين معنای ايرانی بودن   به مهرهفرد آه ميبايست به تنهايی مصداق آامل ايرانی بودن باشد،
آنهايی آه تصور ميكنند نبود دولت به . نقشی آوچك و در اآثريت قريب به اتفاق موارد، صرفنظر آردنی بر عهده دارد

ا در مقابل آزادی فرد مدد خواهد رساند حكايت آبوتر آانت را به خاطر مياورند آه چون به هنگام پرواز مقاومت هوا ر
 .تر پرواز خواهد آرد ميكرد، تصور مينمود آه اگر هوايی در آار نباشد سريع های خويش حس بال

عرضه آنندگان گفتارهايی آه بنايشان بر عدم تمايز بين شكل و محتوای ايران و ايرانی بودن قرار گرفته، به جای 
ی مورد استفادٌه اين مردم قرار گرفته است از خاك و تبار خاك، ايرانيان و چاره هايی آه در حل مشكالت انسانی و تاريخ

در مورد خاك تغيير خيلی چشمگير نيست اما به ميان آمدن پای تبار، خود نشانٌه غالب . و فرهنگ سخن به ميان مياورند
ر ميگيردو به فرهنگ نيز به نوبٌه خويش فقط بخشی از چاره های مورد استفادٌه ايرانيان را در ب. شدن جمع بر فرد است

در حقيقت تبار و فرهنگ، دو اسم جمع است آه . داليلی آه در پی خواهد آمد، نميتواند شامل تمام اين چاره ها بشود
جايگزين ايرانيان و چاره ها، آه دو آلمٌه جمع است، ميشود و اين تبديل دستوری به سهم خود نشانگر غالب شدن آل بر 

 .جزء است
و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن را تضمين می آند، حذف شكل اين وظايف را بر از آنجا آه شكل، تمايز 

های تمايز و  عهدٌه محتوای اين دو می اندازد و آوششهايی آه در راه احالٌه وظايف شكل به محتوا انجام می گيرد نشانه
 اين سه ]essence[ تن آنها در ذاتبا جس: پيوستگی و ثبات را از دو طريق در خاك و تبار و فرهنگ سراغ می آند

 .]existence [شان  تاريخییپديده يا در هست
اولين و مهمترين نقشی آه شكلهای ايران و ايرانی بودن ايفا ميكند، متمايز ساختن ايران است از ديگر آشورها و 

 . آن اختصاص داشتايرانيان از ديگر مردمان يا به عبارت ديگر نقش معيار آه بخش اول تحليل حاضر آًال به
اگر نقش دولت ايران در متمايز ساختن ايران از ديگر آشورها ناديده گرفته شود بايد جزيی از آنچه آه محتوای 

نخستين ثمر اين وضع توجه به آن بخش از محتوای ايران است آه به آار . ايرانيش ميخوانيم اين نقش را بر عهده بگيرد
اين تأآيد بر وجوه افتراق اولين گام محدود . آه نميتواند در اين زمينه نقشی بازی آندتمايز ميايد و واگذاشتن بخشهايی 

 .ساختن معنای ايران است
تا آنجا آه به خاك مربوط ميشود جستجوی معيارملموس و تاريخی تمايز به جستن مرزهای طبيعی و پر بها دادن به 

هل تخصص، نجد ايران، آه از ديدگاه جغرافيايی واحدی مشخص سخن پراآنی در بارٌه فالت يا به قول ا. آنها ميانجامد
، و نه فقط به دليل شكل جغرافيايی ذاتًاولی اگر قرار شود خاك ايران . است از پيامدهای همين معيار شمردن خاك است

مضامين تقدس خاك آه از . اش، از خاك ديگر آشورها متمايز گردد، بايد آن را واجد جوهری جداگانه به حساب آورد
رايج گفتارهای ناسيوناليستی است، همين جوهری است آه قرار است خاك ايران را ذاتًا از خاك ديگر آشورها متمايز 

بديهی است آه تقدس خاك ايران ريشٌه مذهبی دارد اما دليل مرآز شمردن آن و مترادف جهان گرفتنش را، آه در . بسازد
 .ين اعتنا به مذهب زرتشت، در ساختار سياسی ـ آشوری ايران جستفرهنگ ايران سابقٌه قديم دارد، بايد در ع

 امپراتوريهاست و اين ساختار به دليل گستردگی قلمرو، جمع آوردن اقوام مختلف و نظام سياسی استبدادی از جملٌه
ش را مترادف جهان امپراتوريها، يا به عبارت دقيقتر ساآنان آنها، معموًال خود را در مرآز دنيا ميشمرند و زيستگاه خوي

مدعاهای امپراتوری چين و روم مثالهای بارز اين گرايش است و امپراتوری، يا به .  ميگيرند)به معنای جهان متمدن(
 .آالمی آه خوشايند ايرانيان باشد، شاهنشاهی ايران نيز از اين امر مستثنی نبوده است

حديد ادعاهای سياسی اعتبار خود را از دست داده، ادعای مرآزيت عالم آه مدتهاست به سبب پيشرفت جغرافيا و ت
از مترادف گرفتن تمدن ايرانی با مفهوم تمدن نيز ديگر عمًال خبری نيست و اگر ردی بتوان از آن جست در عالم 

تقدس خاك هم از صورت گفتار مذهبی صرف به صورت نوعی مضمون ناسيوناليستی در آمده تا در مواقع . رؤياست
طبعًا بر به آار گرفتن اين دو معيار تاريخی و ذاتی اثراتی عملی نيز .  را به دفاع از سرزمينشان واداردلزوم ايرانيان

مترتب است، يكی دفاع از فالت ايران يا يكپارچه ساختن آن آه هدف اعالی سياسی و مترادف حفظ يا احيای ايران 
 .شمرده ميشود؛ ديگری جلوگيری از بی حرمتی به خاك قدسی ايران

ولی از آنجا آه خود تبار چيزی جز . در مورد تبار نيز جستجوی نوعی مرز طبيعی در دستور آار قرار ميگيرد
شبكٌه خويشاوندی نيست و نميتوان ايرانيان را در تمام طول تاريخشان گروهی مطلقًا درون همسری به حساب آورد، 

بنابراين بايد دست به دامن تنها معياری شد آه .  آردنميشود از اين بابت مرز قاطعی بين ايرانيان و ديگران ترسيم
گروههای تباری را عمًال از يكديگر مجزا ميكند؛ اين معيار فشردگی نسبی شبكٌه خويشاوندی است آه حاصل ازدواجهای 
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را همين فشردگی نسبی است آه پايٌه مرزبندی ملموس ميشود و مرز خودی و بيگانه . متعدد در بين گروههای معين است
اما متمايز ساختن ذاتی يك گروه . در نظر افراد هر گروه مشخص ميسازد و صورت نوعی مرز طبيعی را پيدا ميكند

زيرا هيچ مانع فيزيولوژيك برای توليد مثل و به تبع خويشاوندی بين . تباری از نظاير خويش بسيار مشكل تر است
را از اين بابت ذاتًا از ديگران مجزا شمرد، به عالوه هيچ عامل انسانهای سالم وجود ندارد و نميتوان هيچ گروه انسانی 

فيزيولوژيك پيدايش گروههای گسترده يا متمرآز تباری را ايجاب نميكند و شكلگيری گروههای متمرآز تباری، چنانكه 
 آه سخن از يافتن و آنجا.... به آار تمايز خودی از غير ميايد، تابع عوامل خارجی است، تابع عوامل سياسی، جغرافيايی

 واجدش فی نفسهوجه تمايز ذاتی تبار ايرانی از غير ايرانی در ميان باشد، يعنی لزوم جستن معياری آه تبار ايرانيان 
است آه در گفتارهای مربوط به تمايز ذاتی تبارها » نژاد«در اين وضعيت معيار مورد اتكا . باشد، نميتوان بدان اتكا نمود

 از نظاير خويش متمايز ذاتًاكند، نقش معياری را آه در دل هر گروه تباری جا دارد و آن را نقش اصلی را بازی مي
اين معنای آهن و با دوام نژاد را نبايد به هيچوجه با تقسيم بندی چهارگانه بر اساس رنگ پوست، يا معيارهای . ميكند

در گفتارهای سنتی و حتی جديدی آه . دانستانسانشناسی فيزيكی خلط آرد و از همه مهمتر نبايد به ژنتيك مربوطش 
تباری ايرانيان است، يعنی » گوهر«تمايز نژادی را مايٌه جدايی ايرانيان از گروههای مشابه ميشمرد، نژاد مترادف 

به ميان ميايد باز » خون ايرانی«آنجا هم آه صحبت از . خصيصه ای آه ذاتًا اين تبار را از ديگر تبارها متمايز ميسازد
اين معيار ذاتی هميشه بر معيار ملموس تبار، يعنی . صود همين گوهر تباری است، نه خون به معنای فيزيولوژيك آنمق

شبكٌه متمرآز خويشاوندی عالوه ميشود، در اآثر موارد با تصويری رايج از تيپ فيزيكی افراد هر گروه همراه ميگردد، 
صاوير قومی را قوام بدهد، اما اساسًا ايده ای متافيريكی است آه از بسا اوقات با شاخصهای فرهنگی در هم مياميزد تا ت

تمام اينها جداست و مابه ازای عينی ندارد، هر چند ممكن است قرين شدنش با عواملی آه شمرديم چنين شبهه ای را 
 .ايجاد بكند

اختالطهايی ميتواند در پيامد عملی اتكا به معيارهای تباری مذموم شمردن اختالطهای تباری است، زيرا چنين 
 .نهايت نابودی ايران را در پی بياورد، هم با مغشوش ساختن مرزهای ملموس و هم با تحليل بردن گوهر تبار ايرانی

پيامد مستقيم اين جستجوی وجوه . فرهنگ ايران نيز از اين ديدگاه واحدی متمايز از ديگر فرهنگها فرض ميشود
ره هايی است آه ايرانيان برای مشكالت زاده از موقعيت تاريخی و انسانی خويش تمايز، توجه به بخش محدودی از چا

اين محدود ساختن موضوع در دو مرحله انجام ميگيرد ـ اول با توجه به آن بخش از اين چاره ها آه ميتوان . جسته اند
ز اين فرآورده ها آه با نظاير تحت نام فرهنگ جمع آرد، يعنی به فرآورده های ذهنی و هنری؛ دوم با اعتنا به بخشی ا

 .خويش نزد ديگر اقوام متفاوت است و ميتواند اسباب تمايز ايران را فراهم بياورد
توجه اساسی به مذهب و به خصوص زبان به مقدار زياد زادٌه پيگيری همين روش است و به دست دهندٌه معيار 

ر مورد فرهنگ به دو شكل ممكن است ـ اولی آه ميتوان پيدا آردن وجه تمايز ذاتی د. بسيار ملموس و همه فهم تمايز
مقدار شمردن   بی روش سنتی ناميدش، منحصر ساختن نام و شأن فرهنگ است به يك فرهنگ خاص، و به تبع ناقص و

راه دوم آه خاص عصر جديد است و فرض يكسانی اعتبار فرهنگهای مختلف را در دل دارد، غير قابل . ديگر فرهنگها
 ندارد تا با آن قياس پذير نظيریاز اين ديد هر فرهنگ مجموعه ای منحصر به فرد است و مطلقًا . دن آنهاستقياس شمر

طبعًا از اين ديدگاه اختالطهای فرهنگی نيز، همانند اختالط تباری، مذموم به حساب ميايد زيرا ميتواند در نهايت به . باشد
 .خره تحليل رفتن فرهنگ ايران بيانجامدآم شدن وجوه افتراق و بر هم ريختن تمايز و باال

به همين ترتيب اگر متمايز شدن ايرانيان از ديگر مردمان مديون شكل ايرانی بودن نباشد بايد عامل تمايز را در 
.  از ديگر مردمان روی زمين مجزا سازدتك تكمحتوای ايرانی بودن جست و به يافتن عاملی آمر بست آه ايرانيان را 

نجا فرهنگ نقش اصلی را ايفا ميكند، منتها در حد فردی، يعنی هر فرد ايرانی به تناسب برخورداری از آن طبعًا در اي
عناصر فرهنگ ايران آه از ديگر فرهنگها متمايز است، ايرانی به حساب خواهد آمد و با از دست دادن آنها، يا 

 تغييرشان، ديگر ايرانی نخواهد بود
آميزی آه در  ن قبيل برداشتها به دو دليل از نظرها پنهان ميماند ـ يكی سخنان اغراق متأسفانه محدوديت و سستی اي

باب فرهنگ ايران رواج دارد و به دليل عرضه نشدن تعريف دقيق از اين فرهنگ به هر آس اجازه ميدهد تا تصويری 
آه باعث شده تا نارسايی و ديگر رواج عقايد فرهنگ مدارانه . مطابق خواستها و خياالت خويش از آن ترسيم سازد

آردگی و  سخنانی آه چند دهه است راجع به هويت گم. محدوديتهای اين خيالپردازيها از نظر بسياری پنهان بماند
 .بيگانگی اين و آن زده ميشود متكی بر همين بينش است خويشتن با

ين دو پديده است، يا به عبارت ديگر نقش ديگری آه شكلهای ايران و ايرانی بودن ايفا ميكند پيوستگی بخشيدن به ا
تضمين انسجام آنها، روشن است آه اگر شكل را آنار بگذاريم بايد عامل پيوستگی را در محتوای ايران و ايرانی بودن 

 .بجوييم، عاملی آه در مورد خاك و تبار و فرهنگ يكسان نيست
لبته يافتن نشانه های پيوستگی در خاك قدری ا. از اين ديدگاه، عامل پيوستگی خاك بايد صرفًا جغرافيايی باشد

تر از يافتن مرزهای طبيعی است ولی برای آسانی آه مايلند به هر قيمت شده رد چنين نشانه هايی را بيابند غير  مشكل
 .ممكن نيست

مل اين آار معموًال صورت جستن هماهنگی بين بخشهای مختلف خاك ايران را پيدا ميكند، بخشهايی آه به نوعی مك
ولی هماهنگی صرفًا جغرافيايی معنايی ندارد و . يكديگر فرض ميشود تا در آل مجموعه ای منسجم را تشكيل بدهد
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نميتوان اجزای آشوری را، صرفًا از بابت جغرافيايی هماهنگتر از اجزای آشوری ديگر خواند، و فرضًا از ابتدا تعيين 
 و چه تعداد رودخانه و چه ميزان ساحل است يا اينها بايد به چه آرد آه الزمٌه هماهنگی وجود چه مقدار جنگل و آوه

 .ترتيب در آنار هم قرار بگيرد
هماهنگی بخشهای گوناگون يك سرزمين از ديدگاه حيات و احتياجات انسانی معنا پيدا ميكند و به همين دليل در 

ن است ميان خاك و تغييراتی آه انسانها گفتارهايی آه موضوعشان اثبات پيوستگی جغرافيايی بين بخشهای مختلف ايرا
اين امر اجتناب ناپذير است زيرا آن مقدار هماهنگی آه بين بخشهای مختلف . بر آن ايجاد آرده اند تمايزی انجام نميشود

اين سرزمين وجود دارد حاصل تغييراتی است آه آدميان بر آن داده اند و درك آن نيز بايد از ديدگاه حيات و حوائج 
طبعًا اگر آسی خاك ايران را ذاتًا متمايز از ديگر آشورها بشمارد برای اثبات پيوستگی آن حاجتی .نی صورت بگيردانسا

تنها پيامد عملی آه ميتوان برای اين بينش فرض آرد، . به جغرافيا نخواهد داشت و فقط به ذآر تقدس آن اآتفا خواهد آرد
 .دآفايی هم باز فقط از ديدگاه انسانی معنا داردتأآيد بر امكان و لزوم خودآفايی است، ولی خو

در مورد تبار صورت ملموس پيوستگی همان رابطٌه خويشاوندی است آه از اين ديد ميبايست تمام مردم ايران را 
ط منتها اشكال از اينجا پيدا ميشود آه عليرغم جا به جايی و اختال. به هم بپيوندد و از آنها خانوادٌه بزرگ واحدی بسازد

جمعيت در داخل ايران و با وجود تسريع اين دو در عصر جديد، پيچيدگی شبكٌه خويشاوندی در تمام ايران يكدست نيست 
 .و بايد به وجود گروههای متمرآز منطقه ای آه ارتباط خويشاونديشان با خارج منطقه نسبتًا سست است توجه داشت

ين ايرانی با گروهی آه آن سوی مرز  زندگی ميكند بسيار  آامًال ممكن است رابطٌه خويشاوندی يك گروه مرزنش
عالوه براين ايرانيان عضويك شبكٌه درون .پيچيده تر و نزديكتر باشد تا با گروهی آه در آن سوی ايران زندگی ميكند

ر رابطه ای آه بخصوص د. همسری و بستٌه خويشاوندی نيستند و با مردم غير ايرانی هم رابطٌه خويشاوندی دارند
اگر تمام اين عوامل را در نظر بگيريم صحبت از ايرانيان به عنوان يك . روزگار ما از حالت استثنايی در آمده است

 .آه مرزهای روشن نيز دارد، بسيار مشكل ميشود» خانوادٌه بزرگ«
 خويشاوندی طبعًا اگر آسی ايرانيان را ذاتًا از ديگر مردمان مجزا بشمارد حاجتی به دست زدن به دامان شبكٌه

به هر حال حاصل عملی تأآيد بر پيوستگی تباری، . نخواهد داشت و جمع ايرانيان را بنا بر تعريف منسجم خواهد شمرد
از هر نوع آه باشد، مخالفت با وصلت با غير ايرانيان است، زيرا اين وصلتها مستقيمًا پيوستگی شبكٌه بستٌه خويشاوندی 

 .ران را در معرض تحليل رفتن قرار ميدهدايرانيان را در معرض تهديد و اي
انسجام درون فرهنگ از نوع ارتباط منطقی و هماهنگی بين اجزای آن است آه باز فقط به قيمت ساده آردن و 
محدود ساختنش انجام پذير است، زيرا نه تنها جميع چاره هايی را آه ايرانيان برای پاسخگوی به مشكالت زاده از 

يخی خويش به آار گرفته اند به توليدات ذهنی و هنری آاهش ميدهد، بلكه از بين اين بخش اخير موقعيت انسانی و تار
پس از اين غربال منطقی جايی برای تفاوتهای . قسمتی را برجسته ميكند آه اجزايش با هم ارتباط منطقی و همگن دارد

گی زنده به تصويری ساده شده، بی پست و بلند در يك آالم غنای توليدات فرهن. اساسی، چندگانگی و تضاد باقی نميماند
صحبت از جهان بينی ايرانی و سخنانی از اين قبيل، زادٌه همين شيوٌه نگرش است آه هدفش . و خشك محدود ميگردد

طبعًا در اين قبيل نگرشها بر عامل مذهب بيش از هر . ساختن تصوير يكدست و منظم و همگن از فرهنگ ايران است
آيد ميشود، زيرا گفتار مذهبی معموًال نظم يافته ترين و منسجم ترين بخش هر فرهنگ سنتی را تشكيل عامل ديگری تأ

ميدهد و ميانبر مناسبی برای عرضٌه تصوير يكدست از آن فرهنگ به شمار ميايد، تصويری آه گاه با ادعای تأثير 
جستن نشانه های تاريخی انسجام . ميگرددگذاری مذهب بر اجزای ديگر فرهنگ و شكل دادن جهان بينی خاص آن آامل 

فرهنگی بسيار ساده است، سطحی ترين شكل اين آار جستجوی شباهتها و همسانيها در بين توليدات فرهنگی است و 
ای واحد و پيوسته  طبعًا اگر آسی فرهنگ ايران را ذاتًا پديده. صورت اساسی ترش گرفتن رد تأثيرگذاريها و تأثيرگيريها

بيشتر آسانی هم آه . اجش به جستن نشانه های ملموس انسجام از حد آلی و ارائٌه مثال فراتر نخواهد رفتبداند احتي
صحبت از انسجام درونی فرهنگ ايران مينمايند به همين ترتيب عمل ميكنند، يعنی انسجامش را فرض ميشمرند و سپس 

ز مذموم شمردن اختالطهای فرهنگی است زيرا اين پيامد عملی اين بينش ني. چند مثالی برای اثبات آن عرضه ميكنند
 .اختالطها سامان فرهنگ ايران، و به تبع خود ايران را در معرض اختالل و از هم پاشيدگی قرار ميدهد

در اين حالت معنای ايرانی بودن تابعی خواهد بود از پيروی هر ايرانی از الگوی فرهنگی منسجمی آه تحت 
هر چقدر اين تبعيت بيشتر باشد ايرانی بودن معنای درست تری خواهد يافت و . عرضه ميشودعنوان معنای ايران به وی 

هر قدر انحراف از اين الگو زيادتر شود ايرانی بودن فرد مورد نظر  سست تر خواهد گشت و صورت پراآنده و از هم 
و اين » اسكيزوفرنی فرهنگی« بارٌه اين تصوير هم به نوبٌه خويش دستمايٌه سخن پردازی در. گسيخته پيدا خواهد آرد

 .محتواست آه دآان بسياری را گرم نگاه ميدارد قبيل سخنان پر طمطراق و آم
 .آارآرد ديگر شكل تثبيت ايران و ايرانی بودن است آه در اين وضعيت برعهدٌه محتوای اين دو ميافتد

به .  آه ايران تداوم تاريخی آامل نداشته استيافتن ثبات تاريخی در خاك ايران آار بسيار مشكلی است به اين دليل
همين دليل تنها آاری آه ميتوان آرد جستن نوعی وجه اشتراك بين صور تاريخی ايران است و اتكای به اين عنصر به 

 .منتها اين روش هم چندان گره گشا نيست. عنوان عنصر ثابت
اگر يكی از صور . د به پيامدهای آن نيز توجه داشتطبعًا قائل شدن ثبات ذاتی برای خاك ايران ممكن هست اما باي

بشماريم گرفتار اين مشكل ميشويم آه ايران » ايران جاودان«را مترادف .... تاريخی ايران، فرضًا ايران ساسانی يا
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 اما اگر ثبات ذاتی را برای فالت ايران قائل. مطابقت داشته است» ايران جاودان«تاريخی فقط برای مدت محدودی با 
ايران «شويم مشكل بزرگتر خواهد شد، زيرا به اين ترتيب ناچار خواهيم شد تا بپذيريم آه ايران تاريخی عمًال هيچگاه با 

 .مطابقت نداشته است و هميشه قدری بزرگتر يا آوچكتر از آن بوده است» جاودان
 ملموس در ميان باشد، اگر صحبت از ثبات. اثر عملی آه بر اين بينش مترتب است آوشش در حفظ ثبات است

. عزيز داشتن آن بخش از خاك آه وجه اشتراك صور تاريخی ايران محسوب شده و به نوعی قلب ايران به حساب ميايد
تذآر اين نكتٌه . اگر هم ثبات ذاتی مد نظر باشد آه سعی در منطبق ساختن پهنٌه تاريخی خاك ايران با پهنٌه جاودانی آن

 اخير، قواره آردن ايران از روی الگوی جاودانی اش، ميتواند مستلزم وسيعتر آردن يا آوچك الزم است آه در حالت
آوچكتر آردن آن هر دو باشد، ولی حاجت به تذآر نيست آه آسی از اين حالت دوم سخنی به ميان نمياورد و همه مايلند 

 .الگو را چند شماره بزرگتر از حالت موجود انتخاب آنند
» خانوادٌه بزرگ«ثبات ملموسی آه در طول زمان موجود باشد از طريق اتكا به همان تصوير درمورد تبار، يافتن 

آه ذآرش رفت ممكن است، منتها اگر وجه همزمانی اين الگو برای تضمين پيوستگی و انسجام تبار به آار ميايد، برای 
ه عبارت ديگر اگر پيوستگی ب. تضمين ثبات تبار در طول زمان وجه درزمانی آن مورد استفاده قرار ميگيرد

خويشاوندی ايرانيان در يك دوره نشانٌه انسجام تبار باشد، پيوستگی خويشاوندی آنها در طول زمان نشانٌه ثبات اين تبار 
. به اين ترتيب ايرانيان امروز ميبايست ـ حقيقتًا نه مجازًا ـ همگی اخالف ايرانيان اوليه به شمار بيايند. به حساب ميايد

 اشكال اصلی اين برداشت، درون همسری نبودن ايرانيان در طول زمان است و اختالطهای قومی بسياری آه در منتها
در اين حالت بايد دليلی برای مرجح شمردن وجه ايرانی تبار بر وجوه . بين اجداد ايرانيان امروز صورت گرفته است

 .غير ايرانی آن يافت
يكی اثبات پيوستگی تباری مردم امروز ايران به .  اين امر فرض نمودبه طور آلی ميتوان دو دليل برای توجيه

ايرانيان آهن از طريق تاريخ انساب و تأآيد بر فشردگی نسبی شبكٌه خويشاوندی ايرانيان از دير باز تا به امروز،ولی اين 
، جستن نشانه های ثبات تيپهای راه دوم آه جايگزين سادٌه اولی است. آار به  دليل نبود مدارك تاريخی عمًال ممكن نيست

ولی اين روش دوم نيز به دليل تنوع بسيار تيپهای . انسانی است از طريق پژوهش های باستانشناسی انسانشناسی فيزيكی
 .انسانی در بين ايرانيان، آار گشا نيست

 بر تعريف واجد ثبات به طبعًا اگر آسی تبار ايرانيان را ذاتًا مجزا از تبار دگر مردم روی زمين بشمرد آن را بنا
 .حساب آورده و حاجتی به اثبات مدعای خويش نخواهد داشت

پيامد عملی اين بينش، آوشش در حفظ ثبات تباری است آه از طريق ازدواجهای درونی صورت ميپذيرد، وصلت 
و يا تحليل رفتن گوهر تبار با غير ايرانيان از اين ديد مذموم شمرده خواهد شد زيرا مايٌه از بين رفتن ثبات ملموس تبار 

 .ايرانی به حساب خواهد آمد
آنجا آه سخن از فرهنگ به ميان ميايد، يافتن نشانه های ملموس ثبات از طريق جستن عناصری از فرهنگ آه در 
طول زمان ثبات نسبی داشته است صورت ميپذيرد، طبعًا هر چقدر اين ثبات طوالنی تر باشد ارزش اين اجزاء و 

در حقيقت آنچه آه سنت ناميده ميشود، .  در حفظ ثبات ايران و تعيين معنای آن فزون تر شمرده خواهد شداهميتشان
 از چاره هايی است آه مردم هر سرزمين برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش اختيار بخشی

بايد به اين امر توجه داشت آه نكتٌه .  گرفته استآرده اند، بخشی آه به هر دليل در طول زمان مكرر مورد استفاده قرار
اصلی در تعريف سنت تداوم زمانی است و نه حوزٌه رواج، زيرا ميتوان از سنتهای منطقه ای و يا حتی خانوادگی هم 
صحبت آرد؛ ولی در مورد حاضر آه سخن از ايران در ميان است بايد به حوزٌه رواج سنت نيز توجه آافی مبذول 

تٌه ديگری آه بايد به هنگام سخن گفتن از سنت بدان توجه نمود اين است آه سنت، نه در آل و نه در مورد نك. داشت
فرهنگ آه در اينجا مورد نظر است، هيچگاه به طور مستقيم و بالواسطه در معرض شناخت همگان قرار نميگيرد و 

 موضوع بازسازی است و در اين بازسازی فقط سنت هميشه. اجزای سنت مهر معين ندارد تا به اين طريق شناخته شود
گاه قدمت جايگزين تداوم ميشود و . معيارهای آمی آن آه عمر تداوم و حيطٌه رواج است، مورد توجه قرار نميگيرد

عواملی را وارد سنت ميسازد آه توجه بدانها بيشتر منعكس آنندٌه قضاوتهای ارزشی است و آوشش در قبوالندن اين 
 .رد اين روش را ميتوان در بسياری از گفتارهای سنتگرای مربوط به ايران جست. ريق رجوع به گذشتهقضاوتها از ط

گذشته از همٌه اينها نميتوان عناصر رايج و برخوردار از تداوم را الزامًا و به اين دو دليل، مهمترين اجزای هر 
جزای يك فرهنگ، ثبات آل آن را اثبات نمود، برای فرهنگ به شمار آورد و مهمتر از آن، نميتوان از راه اثبات ثبات ا

البته قبول اين فرض برای آسانی آه . اين آار بايد فرض سومی را وارد نظريه آرد آه همان انسجام فرهنگ است
 .فرهنگ ايران را واجد ثبات ميشمرند به هيچوجه نامطلوب نيست

نای ايران به يك رشته سنت فرهنگی است و طبعًا به هر حال حاصل توجه يكسره به ثبات فرهنگ، تقليل دادن مع
 .محدود ساختن آن در قالبی تنگ آه اعتبار خود را بيشتر مديون پيوند با گذشته است

آسانی آه فرهنگ ايران را ذاتًا واجد ثبات ميشمارند حاجتی به فهرست آردن عناصر ثابت آن ندارند و اگر اشاره 
بر خالف انتظار، ثبات ذاتی قائل شدن برای فرهنگ . دعاست نه پايٌه اثبات فرضيهای به آنها بكنند در حد مثال صحت م

اعتقاد به . ايران امر بسيار رايجی است و پايٌه اآثر سخنان پراغراقی آه در بارٌه اين فرهنگ به گوشها خورده و ميخورد
من بقای ايران بوده دقيقًا مبتنی بر همين اينكه فرهنگ ايران از ورای قرنها اساسًا ثابت مانده است و طلسمی است آه ضا
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خيال ثبات ذاتی آن است، ثباتی آه اين فرهنگ را هم اسباب تفاخر ميكند و هم مايٌه اعتماد به نفس، از آن هم يادگار 
نظر گذشته ميسازد و هم بيمٌه آينده ـ منتها تمام اين آارها را به اتكای فرضی انجام ميدهد آه اثبات شدنش غير ممكن به 

 .ميايد
پيامد عملی بينشهايی آه فرهنگ ايران را، به هر طريق، واجد ثبات ميشمارند آوشش در راه حفظ اين ثبات است 
آه در قالب سنتگرايی بروز ميكند، زيرا از اين ديدگاه ترك سنت ترك فرهنگ ايران به حساب ميايد و از دست نهادن 

 .فرهنگ ايران مترادف از دست دادن ايران است
در اين چارچوب معنای ايرانی بودن نيز تابع سنت فرهنگی خواهد شد و هرقدر آسی بيشتر تابع اين سنت باشد 

متأسفانه اين قالب . به تبع ترك سنت نيز مترادف ترك ايرانی بودن محسوب خواهد شد. ايرانی تر به حساب خواهد آمد
دارد  و از ايرانی بودن صفتی مشابه رنگ نقاشی ميسازد، فكری هم عليرغم سست بنيادی، در بين ايرانيان رواج بسيار 

رنگی آه رقيق يا غليظ ميشود و ميتوان پر رنگی يا آم رنگی اش را در موارد مختلف اندازه گرفت و احيانًا برای 
ان حاجت به تذآر نيست آه اين رنگ در همٌه گفتارهای سنتگرا يكس. ايرانی آردن اين و آن مورد استفاده قرارش داد

 .نيست و هر آسی ميتواند بنا به سليقٌه خويش آنی را آه بيشتر ميپسندد انتخاب آند
در جمع اگر بپذيريم آه معانی ايران و ايرانی بودن فی نفسه واجد تمايز، پيوستگی و به خصوص ثبات است، ديگر 

ابل تغيير خواهد بود و طبعًا صحبت از جايی برای توجه به ناتمامی آنها باقی نخواهد ماند ـ معنای اين دو معين و غير ق
دگرگونی آنها جايی نخواهد داشت و در نتيجه، از آنجا آه تعيين و تحديد اين معنای معين جز با مراجعه به گذشتٌه ايران 

معنا و ايرانی بودن ممكن نيست، گذشتٌه اين دو قاطعًا بر آينده شان مسلط خواهد گشت و عمًال راه آينده به روی تغيير اين 
 .از طرف ايرانيان بسته خواهد شد

 
 دولت چگونه وظايف شكل را انجام ميدهد

  
دولت است آه ميتواند تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن را تضمين آند و معنای ايرانی بودن را بر 

 .معنای ايران مقدم سازد
اساسی بازی ميكند، يعنی محدودٌه خاك ايران را همانطور آه گفته شد، در زمينٌه تمايز، حكم دولت است آه نقش 

به تبع مجموعه چاره هايی آه هر يك از اين افراد برای . تعيين مينمايد و روشن ميكند چه آسانی را ميتوان ايرانی دانست
دد حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش جسته يا پذيرفته، يكی از مصداقهای ايرانی بودن محسوب ميگر

و در معنای ايران جای ميگيرد؛ معنايی آه خود در بر گيرندٌه آل اين چاره ها ميشود ـ حال چه اين چاره ها از غير 
ايرانيان اخذ شده باشد و چه يافتٌه خود ايرانيان باشد، چه با آنچه آه ديگر مردم آرده اند و ميكنند متفاوت باشد و چه 

اصل و نسب اين چاره ها نيست آه شاخص . ويش پذيرفته باشند و چه به اجباريكسان، چه ايرانيان آنها را به ميل خ
منظور شدن آنها در معنای ايرانی بودن و به تبع معنای ايران است، به آار گرفته شدن آنها از طرف آسانی است آه از 

 .جانب دولت ايران، ايرانی شناخته شده اند
به دنبال .... نصر فرهنگی، يك فن آشاورزی، يك نظام سياسی و در حقيقت آنهايی آه برای ايرانی شمردن يك ع

اينكه : يافتن اصل ايرانی آنها هستند و گاه در اين زمينه سختگيری بسيار نشان ميدهند به يك نكتٌه اساسی توجه ندارند
نشده؛ زمانی از دل تاريخ  است، منشأ ازلی ندارد و از عدم هم زاده صرفًا تاريخیايران و به تبع ايرانی بودن پديده هايی 

 .برآمده و احتماًال زمانی هم در دل آن فرو خواهد شد
زادگاه زرتشت و . زاده شده» غير ايران«از » ايران«نداشتن منشأ ازلی و پيدا نشدن از عدم بدين معناست آه 

ت و از آن مهمتر، خاك الرأس اقوام ايرانی، هيچكدام از بدو پيدايش آرٌه زمين نامزد حضور اين دو نبوده اس مسقط
مردم ايران از بدو پيدايش انسان بر روی زمين ايرانی . نام نداشته» ايرانزمين«يا » ايرانشهر«آشور ايران هم از ازل 

نبوده اند و از اين بابت تافته ای جدا بافته از ديگر مردم جهان نيستند و از آن مهمتر شكلگيری جمعی ايرانيان در 
ه در عهد ساسانی تأسيس گشته اشخاصی را آه جزو اقوام ايرانی، به معنای اوستايی آن، چارچوب دولت ايران آ

باالخره و از همه مهمتر، همٌه چاره های گوناگونی آه ايرانيان در طول تاريخ . اند در دل خويش جا داده است نبوده
تٌه خود آنها نيست و اجزايی را شامل برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند ياف

در اين زمينه هم ماقبل ايرانی وجود داشته آه حتی ايرانيان اوستايی لزومًا و بنا بر . ميشود آه اصل غير ايرانی دارد
تعريف از آن متأثر گشته اند و به عالوه شكلگيری معنای دولتی و وسيع ايرانی بودن آه در دوران ساسانی انجام گشته، 

مل بسياری را آه اصل ايرانی نداشته و فقط هم به اقوام ايرانی مربوط نبوده، در معنای ايرانی بودن وارد آرده و در عوا
 .معنای ايران جا داده است

تحول معنای ايران و ايرانی بودن در طول تاريخ، در حكم ادامٌه آار همين مكانيسمی است آه پيدايش ايران و 
همانطور آه ايران از غير ايران زاده شده، دگرگونی آن هم مترادف وارد شدن . ه استايرانی بودن را ممكن ساخت

جستن اصل و نسب عناصر . عناصری است آه اصل ايرانی ندارد ولی با جا گرفتن در قالب دولت ايران، ايرانی ميشود
ست اما اگر به سودای يافتن معنای آار جالب و مفيدی  ا.... از نظر تاريخ يا جامعه شناسی يا.... فرهنگی و اقتصادی و

ايران و ايرانی بودن انجام گردد عبث و گاه خطرناك است، به خصوص آه پيامد منطقی و قطعی و مضحك » راستين«
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چنين آوششی رسيدن به اين نتيجه خواهد بود آه روز به روز از ايرانی بودن مردم ايران آم شده و ممكن است اينها از 
 اصًال ايرانی نباشندزمانی به بعد ديگر 

 آم نيستند آسانی آه وقتشان را صرف دادن چنين هشدارهايی ميكنند و توجه ندارند آه از اين ديدگاه توضيح 
به همين دليل است آه در سخنان آنها يا اصًال به منشأ ايران و . پيدايش ايران اصًال ممكن نيست تا نوبت به حفظ آن برسد

 نميشود، يا اينكه خاستگاه اين دو در هاله ای اسرار آميز و شاعرانه و در همه حال مبهم طبعًا ايرانی بودن اشاره ای
پيچيده ميشود، نه ابهام تاريخی آه زادٌه نبودن يا آم بودن مراجع و مدارك است، بل ابهام منطقی آه زادٌه طرح مطلب در 

چارچوبی آه در . اشد قادر به رفع آن نيست نامناسب است و هيچ مدرك تاريخی هر قدر هم آه آهن بمفهومیچارچوب 
آن معنای ايرانی و ايرانی بودن به طور ضمنی واجد جوهری ثابت و تغييرناپذير و فراتاريخی فرض ميشود و به ياد 

بايد اضافه آرد آه . تقدس باستانی اين دو و يا شايد به سودای جاودانه شمردنشان، ماهيت تاريخی آنها ناديده گرفته ميشود
ممكن است در وهلٌه اول . ز اين ديدگاه تعيين معنای ايرانی بودن و ايران عمًال از حوزٌه آنشهای ايرانيان بيرون ميرودا

و تحت تأثير اهميتی آه عرضه آنندگان و طرفداران اين قبيل گفتارها به گذشتٌه ايران ميدهند، چنين به نظر بيايد آه بی 
 ايرانی بودن و به تبع ايران، محدود به آينده است ولی مختصری دقت روشن اثری اعمال ايرانيان در تعيين معنای

ميسازد آه از اين ديد آنشهای گذشتٌه ايرانيان نيز در شكل دادن به معنای ايرانی بودن نقشی نداشته است و فقط جوهر 
 در تعيين معنای ايرانی بودن به عالوه نميتوان فرض آرد آه اعمال ايرانيان زمانی. ابدی آن را از قوه به فعل آورده

نقش داشته و ديگر ندارد، زيرا معنای ايرانی بودن چيزی نيست آه بعد از شكلگيری از خود ايرانيان منتزع شده باشد تا 
طبعًا توجه به ماهيت . اگر آنها روزی در شكلگيری اش نقشی داشته اند از زمانی به بعد اين اختيار را از دست بدهند

 و ايرانی بودن هم مشكل منطقی منشأ آنها را حل ميكند، هم اين هراس بی پايه را آه پذيرفتن عناصر غير تاريخی ايران
ايرانی مترادف فساد يا مقدمٌه نابودی ايران است آنار ميزند و هم نقش بارز و بديهی ايرانيان را در اين ميان مورد توجه 

 .قرار ميدهد
ان و منسجم ساختن عناصر ايرانی بودن هم فقط از دولت ايران ساخته ايجاد و تضمين پيوستگی بين اجزای اير

دولت است آه ميتواند محدودٌه آشوری را از ورای موانع جغرافيايی و فواصل دراز و حتی بريدگيهای اجزای آن . است
سيار متنوع است، ـ چنانكه در مورد جزاير مشاهده ميشود ـ پيوسته سازد و بخشهای آن را آه گاه از نظر جغرافيايی ب

لزومًا ارتباطی به هم ندارد و برخی اوقات حتی ساآنی هم ندارد، در چارچوب حاآميتی واحد جمع آند و مشمول 
پيوسته ساختن انسانهايی هم آه نه با هم پيوند تباری دارند و نه يكديگر را ميشناسند، فقط از . تقسيمات آشوری سازد

 .دولت ساخته است
يرانی، به معنای آسی آه از طرف دولت ايران ايرانی شناخته شده، در طول زندگانی خويش چاره هايی آه هر ا

اين چاره ها گاه . برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته است پر شمار و متغير است
نای ايرانی بودن فقط متكی به خود اين چاره با هم ارتباط و پيوستگی منطقی دارد و گاه نه، ولی اگر قرار باشد انسجام مع

 بين تمام آنها پيوستگی منطقی يافت، اما يافتن چنين پيوستگی اآثر از ديدگاه ايرانی بودن و نه از ديدگاه آلیها باشد بايد 
 ايرانيان به عنوان مثال بسياری از. اوقات ممكن نيست، زيرا بين اين چاره ها گاه بريدگی هست، گاه تضاد و گاه تناقض

در طول زندگانی خويش از چند زبان استفاده آرده و ميكنند؛ اگر اين زبانها همه از خانوادٌه زبانهای ايرانی باشد ميتوان 
از ديدگاه ايرانی بودن بين آنها نوعی پيوستگی يافت ولی اگر اين هم خانوادگی موجود نباشد، چنانكه بسياری از اوقات 

 پيوستگی هم ممكن نميگردد و همين امر به بسياری ميدان ميدهد تا استفادٌه برخی از اين زبانها چنين نبوده و نيست، يافتن
 ميتوان زبانهايی نظير آرامی يا عربی را آه بسيار مورد  بر چه اساسولی. را از معنای ايرانی بودن خارج بدانند

دم، در آنار زبان فارسی، مورد استفاده قرار استفادٌه مردم ايران بوده است و دومی هنوز هم توسط بخشی از اين مر
ميگيرد از معنای ايرانی بودن خارج آرد و فقط زبان فارسی يا حد اآثر زبانهای هم خانوادٌه آن را در معنای ايرانی 

حاصل آار محدود شدن محتوای ايرانی بودن و . با بی اعتنايی به شكل ايرانی بودن: بودن پذيرفت؟ پاسخ روشن است
اشكاالت منطقی و تاريخی است آه از آن زاده ميشود، از جملٌه آنها تقليل دادن زبان فارسی از سطح زبان مشترك تمام 

ايرانی بودن انجام ميدهند و بعضی به قصد تخفيف » اصيل«به زبان قومی، آاری آه برخی به خيال دستيابی به معنای 
منطق آار هر دو گروه هم يكی .  زدن به اختالفات قومیزبان فارسی برای رساندنش به حد زبان قومی و محض دامن

البته ممكن است برخی . هم در نهايت به معنای قوی و ابتدايی و محدود ايران ره ميبرد» اصالت«است ـ زيرا جستجوی 
لی اين بگويند آه لزومی برای مراجعه به شكل ايرانی بودن نيست زيرا همٌه زبانها با هم نوعی پيوستگی منطقی دارد، و

از ديدگاه فلسفی تمامی . سخن از ديدگاه فلسفی و مفهومی و طبعًا زبانشناسی است آه معنی دارد نه از ديدگاه ايرانی بودن
از اين ديدگاه اصًال به حساب نميايد، .... جهان ميتواند و ميبايد در قالب واحد بگنجد اما ايرانی بودن يا آمريكايی بودن يا

قت است و حقيقت موطن خاص ندارد، جهانشمول و اگر بخواهيم قدری با آلمات بازی آنيم، زيرا معيار اساسی حقي
گوناگون در قالب واحد ايرانی بودن آار فلسفه نيست، .... در عوض جا دادن عملی زبانها و عقايد و. جهان وطن است

 .آار دولت و به عبارت دقيقتر دولت ايران است
قی را ميتوان در مكاتب هنری و نظامهای اقتصادی و بسياری ديگر شعب حيات مثالهای ديگر اين ناپيوستگی منط

 .ايرانيان جست
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و اما مثالهای تضاد در چاره جوييهای ياد شده ـ ميتوان بهترين مثال تضاد را در مذهب جست زيرا داشتن بيش از 
بی غير از مذهب پدری خويش بسياری از ايرانيان در طول حيات خويش به مذه. يك مذهب در آن واحد ممكن نيست

گرويده اند، البته بزرگترين موج تغيير مذهبی پس از سقوط ساسانيان پديدار شده ولی اين دگرگونی قبل از آن وجود 
جا دادن يك مذهب در معنای ايرانی بودن و آنار گذاشتن باقی هم همان اشكاالتی . داشته و بعد از آن نيز ادامه پيدا آرده

مثال بارز اين تمايل بی اساس هم سياست حكومت فعلی ايران است . د آه در مورد زبان به آنها اشاره شدرا در پی مياور
آشتی دادن منطقی دو مذهب مختلف هم مانند دو زبان . و حاجتی به برشمردن اشكاالت عملی زاده از اين سياست نيست
و، ممكن است و همانطور آه اشاره شد به آار تضمين متفاوت فقط از ديدگاه فلسفی و آلی و نظری، يعنی از بيرون آن د

اينجا هم دولت ميتواند عمًال آاری را به انجام برساند آه فلسفه فقط از ديدگاه نظری به . انسجام معنای ايرانی بودن نميايد
 .آن قادر است

يرا اين تغيير نيز بدون بهترين مثالی آه ميتوان برای تناقض جست، جايگزينی ايمان با المذهبی است و بالعكس، ز
جا دادن عملی اين دو بينش هم در معنای ايرانی . شك در ذهن بسياری از ايرانيان بروز آرده و در آينده نيز خواهد آرد

 . بودن فقط از دولت ساخته است و فلسفه آاری جز نظم بخشيدن به آنها و سنجششان نميكند
و تناقضهايی آه ميتواند به يمن وجود شكل عينی ايرانی بودن، يعنی اين از معنای ايرانی بودن و بريدگيها و تضاد 

ايرانی شمرده شدن از طرف دولت، در آنار هم يا در پی هم، در آن بگنجد و اين امكان را برای هر ايرانی فراهم بياورد 
 .ه شودآه عليرغم تمام ناپيوستگيهای حيات مادی و معنوی خويش، در همه حال و به يكسان ايرانی شمرد

 ايرانيان برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و یتمام چاره هايی است آه یتمامطبعًا معنای ايران حاوی 
پيوستگيها به . در اين سطح وسيع هم پيوستگيها و هم ناپيوستگيها بسيار تشديد ميشود. تاريخی خويش به آار گرفته اند

در يافتن و شكل گرفتن برخی چاره ها و نيز تسری آنها عمل ميكند و اين دليل تشديد ميگردد آه مكانيسمهای جمعی 
باعث ميشود تا از يك طرف چاره هايی آه بنا بر تعريف جمعی است ـ فرضًا نظير زبان آه شاخص ترين آنهاست ـ از 

دن وب ايرانی ميان آنشهای فردی بربيايد و در ميان گروههای هر چه بزرگتر انسانی پراآنده گردد و طبعًا در معنای
افرادی آه آن را به آار ميگيرند به يكسان جای بگيرد؛ از طرف ديگر چاره های فردی هم، نظير شيوٌه لباس پوشيدن يا 
. تكنيكهای آشاورزی و صنعتی، فرصت تسری پيدا آند و در معنای ايرانی بودن آنهايی آه به آارش گرفته اند جا بيافتد

 .يج است آه اسباب جاافتادن هر فرد را در بين ديگر ايرانيان فراهم مياوردهای جمعی و را همين پذيرش چاره
استفاده از چاره هايی آه بنا بر تعريف جمعی است، اجتناب ناپذير است و هر چند در برخی شرايط انتخاب بين 

ی را آه باعث تسری اما ميتوان داليل. چند چارٌه جمعی ممكن است، جايگزين آردن آنها با چاره های فردی ممكن نيست
يكی انتخاب آزاد چاره هايی آه فرد به هر دليل بر باقی مرجحشان : چاره های فردی ميشود به سه گروه تقسيم آرد

ميشمارد؛ ديگر صرفه جويی در وقت و نيرو و ديگر امكانات فردی، به قيمت تقليد آه پايٌه شكلگيری هر تمدن است و 
 .نظر ميشود؛ آخر از همه اجبار پذيرفتن چاره های معين تحت فشار عوامل خارجیمتأسفانه در آن به ناحق به تحقير 

 مكانيسم موجد پيوستگيهای عظيمی است آه در معنای ايران مشاهده ميشود و مهمترين عامل پيوند بين سهاين 
 به نوبٌه خويش همين مكانيسمهاست آه. معنای ايران و ايرانی بودن و عدم استقالل آامل دومی نسبت به اولی است

اين تشديد پيوستگی در . پيوستگی زمانی، يا به عبارت ديگر ثبات، را آه پايين تر به آن خواهيم پرداخت، موجب ميگردد
سطح جمعی و پيوند ثابت معنای ايرانی بودن به معنای ايران است آه باعث ميگردد برخی برای جمع اهميت بيشتری 

عنای ايرانی بودن مقدم بشمارند و به اين نكتٌه مهم دقت نكنند آه معنای ايران در همه قائل گردند و معنای ايران را بر م
آم مقدار نمودن هر فرد در . حال برآمده از اعمال فردی است و فی نفسه و جدا از اين افراد و اعمالشان موجوديت ندارد

اد برد آه هر فرد هم از جمع تأثير ميپذيرد و هم بر مقابل جمع ديگر ايرانيان نيز به اين تصور دامن ميزند، اما نبايد از ي
 .آن تأثير مينهد و عامل نهايی تحول معنای ايران و ايرانی بودن فردی است

در معنای ايران ناپيوستگيها هم تشديد ميشود زيرا در اين سطح نه فقط بريدگيها بلكه تضادها و تناقضها نيز بايد 
فقط دولت است آه ميتواند تفاوتهای قومی و تباری و مذهبی و زبانی و .  بگنجدهمزمان و در آنار هم در قالب واحدی

ايرانيان را به طور همزمان در چارچوب واحدی آه سياسی است تحليل ببرد و آنها را حول مرجعی آه اعمال آنندٌه .... 
گر بزيند و اختالفات گوناگونشان حاآميت است گرد آورد و به آنان فرصت دهد تا با وجود تفاوتهای بسيار در آنار يكدي

حتی اختالفات سياسی، تا حدی آه به تغيير نظام سياسی نيانجامد در قالب دولت قابل . را در نظام قضايی واحدی حل آنند
طبعًا اگر اختالفات از اين حد فراتر برود و به تغيير دولت بيانجامد، تضمين تداوم و پيوستگی فقط از ايدٌه . حل است
های مختلف فكری با تأآيد  گروه. اخته است آه امكان ايرانی شمرده شدن دولتهای مختلف را فراهم مياوردايران س

گروه اول بر . روند های ايران و ايرانی بودن، در پی اثبات نظرات خويش می ها يا ناپيوستگی يكجانبه بر پيوستگی
د و گروه دوم ناپيوستگی را اصل می گيرند تا ايران و ورزن يكدستی اين دو و لزوم و طبيعی بودن دوام آنها تأآيد می

ديدگاه هر اين دو گروه فقط به بخشی از واقعيت ايران و ايرانی بودن مشرف . ايرانی بودن را پديده هايی سست بشمارند
 .است نه به همٌه آن ـ نقطٌه آور اين هر دو ديدگاه دولت است

د آه در طول تاريخ، دستگاه هاضمٌه ايران دولت ايران بوده است نه بايد به اين نكتٌه بسيار مهم توجه آافی نمو
البته اعتقاد به اينكه فرهنگ ايران تمام مهاجمان را در خود تحليل برده است و دوام ايران را باعث شده . فرهنگ ايران

ره شد پيوستگی اجزای همانطور آه باالتر اشا. بسيار رايج است ولی نميتوان رواج اين سخن را اسباب اعتبارش شمرد
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يك فرهنگ از نوع پيوستگی منطقی است و همين پيوستگی است آه در ترسيم تصاوير آلی از آن فرهنگ پايه و اساس 
آار قرار ميگيرد؛ به همين دليل نميتوان عناصری را آه فاقد اين نوع پيوستگی است و بدتر از آن متضاد يا متناقض 

دو زبان غير همريشه، دو مذهب متفاوت و دو جهان بينی متناقض .  جمع آرداست در دل يك دستگاه واحد فرهنگی
اين قالب جز دولت نميتواند باشد و دولت ايران . پوستٌه اين دستگاه را ميشكافد و قالب وسيعتری برای جمع آمدن ميطلبد

تی آه ريشٌه متفاوت دارد، است آه جمع آمدن اين همه عنصر متفاوت را در يك قالب واحد ممكن ساخته است و به آلما
 را بايد در پهنه ای بسيار وسيعتر از بزرگترين انبه مذاهبی آه خاستگاههای گوناگون دارد و به عقايدی آه ريشه هايش

بسياری با در نظر گرفتن ماهيت . پهنٌه ايران جست فرصت داده تا در معنای ايرانی بودن و به تبع ايران جا بگيرد
با توجه به اين امر آه ايرانيان آنها را پذيرفته اند و به عنوان چاره برای حل مشكالت مختلف فرهنگی اين عناصر و 

اند، تصور آرده اند آه همٌه آنها را ميتوان در يك دستگاه فرهنگی واحد جا داد، ولی توجه  حيات خود به آارشان گرفته
خود اين اجزاء نيست، متكی به قالبی است آه آنها را نكرده اند آه پيوستگی بين اجزای فرهنگ ايران متكی به پيوستگی 

اين قالب نميتواند يك دستگاه فرهنگی واحد باشد، چون چنين دستگاهی گنجايش آافی برای ايجاد . در خود جای داده
اگر . بينيهای مذهبی و غير مذهبی ندارد همزيستی بين تفاوتهای چندين زبان و تضاد چندين مذهب و تناقض جهان

ر داشته باشيم آه همٌه اين تفاوت ها را، بدون توجه به ظرف اصليشان آه دولت است، در قالب يك دستگاه فرهنگی اصرا
ايم پر تناقض و به همين دليل  بنهيم از اين فرهنگ مفهومی ساخته» فرهنگ ايران«واحد جای بدهيم و بر آن نام 

يان مورد استفاده قرار گرفته بنا بر تعريف جزو معنای همٌه عناصر فرهنگی آه در طول تاريخ توسط ايران. معنا بی
ايرانی بودن و طبعًا معنای ايران است، دو معنايی آه از حوزٌه امور صرفًا فرهنگی بسيار فراتر ميرود، ولی تمام اين 

ز خطای صاحب معجزه شمردن فرهنگ ايران ا. عناصر فرهنگی فی نفسه تشكيل دهندٌه واحدی منسجم و پيوسته نيست
توجه نكردن به اين تمايز ناشی ميگردد و باعث ميشود آه بسياری به قيمت بی اعتنايی به دولت، چنين تصور آنند آه 
فرهنگ ايران به خودی خود و بدون ياری عامل دولت قادر است همٌه عوامل بيگانه را در خود هضم آند و هميشه همان 

 بماند آه بوده
 

 هر دو در نهايت مديون ميجوييم و ايران و ايرانی بودن ثباتی است که درآرد مسئلٌه نكتٌه آخری آه بايد بدان اشاره 
 ايران و ايرانی بودن را آامًال از پيوستگی بری دانست و نميتوان محتوایالبته چنانكه اشاره شد نميشود . اين دوستشكل 

ها هيچكدام تمامی  يد توجه داشت آه اين ثباتها و به تبع ثبات موضعی را هم در اين دو انكار آرد، اما با وجود تداوم
ثبات ايران در هر دوره مديون شكل عينی آن . معنای ايران و ايرانی بودن را درطول تمام تاريخ ايران در بر نميگيرد

 هايی آه در وجود آنها افتاده، يعنی دولت ايران است و ثبات آن در طول تاريخ، از ورای تغيير دولتهای ايران و وقفه
محتوای ايران در طول تاريخ مداومًا تغيير آرده است و بدون شك از اين . مديون شكل ذهنی ايران، يعنی ايدٌه ايران است

پس نيز، تا زمانی آه ايرانی وجود داشته باشد، از تغيير در امان نخواهد بود اما آنچه آه عليرغم اين تحوالت بيشمار به 
شته و آيندٌه ايران را در قالبی واحد بريزيم و آنها را اشكال مختلف پديده ای واحد به ما اجازه ميدهد آه اشكال پرشمار گذ

 .بشماريم شكل ايران است» ايران«نام 
اين شكل است آه . ثبات ايرانی بودن نيز مديون شكل عينی آن يعنی ايرانی شمرده شدن از طرف دولت ايران است

آه در طول زمان تحت حكم دولتهای ايران زيسته اند به يكسان و عليرغم به ما فرصت ميدهد تا انسانهای پرشماری را 
آنها ايرانی بشماريم و هر يك از آنها را عليرغم تمام دگرگونيهای درونی و .... تمام تفاوتهای تباری و مذهبی و زبانی و

چه آه گفته و انديشيده و آرده، برونی آه در طول حيات پيدا آرده است، با تمام پراآندگی و گاه تضادها و تناقضهای آن
 .در همه حال به يك اندازه ايرانی به حساب بياوريم

طبعًا وقتی آه تضمين تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن بر عهدٌه دولت بيافتد، معنای ايران گستردگی 
راه دگرگونيهای آينده هم به روی هر . گونی خود را و غنای خويش را باز مييابد، و معنای ايرانی بودن  تعدد و گونه

 .دوی آنها باز ميشود و به آسی ميدان نميدهد تا ادعا آند آه معنای قاطع و نهايی ايران و ايرانی بودن را در آستين دارد
زيرا معنای . در اين حالت فقط ميتوان از معنای گذشته و عينی ايران و ايرانی بودن سخن گفت و نه از آيندٌه آن

 ايران و ايرانی بودن مانند معنای گذشتٌه اين هردو زادٌه آنش انسانهاست نه انعكاس جوهری ازلی، ولی هر چند آيندٌه
 .گذشته شكل قطعی خود را پيدا آرده، آزادی ماهوی انسان جايی برای معين يا مقدر شمردن آينده باقی نميگذارد

يخی، نقد آنها، نظم بخشيدن بدانها و نظريه پردازی پژوهشگران ميتوانند با آاويدن گذشته، جستن داده های تار
تا . تاريخی در راه عرضٌه تصاويری ثابت از معنای گذشتٌه ايران و ايرانی بودن ـ آه مداومًا دگرگونی يافته ـ بكوشند
خص آنجا آه به ايران مربوط است، اين آار صورت ترسيم چهرٌه اين آشور در هر دوره از تاريخ را پيدا ميكند، مش

آردن مرزهای آن، اشاره به مردمی آه در آن ميزيسته اند و يا ميزيند و باالخص و بسته به نوع تحقيق، اشاره به چاره 
هايی آه آنها برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند ـ از هنر گرفته تا اقتصاد و از 

ولی آنجا آه صحبت از ايرانی بودن در ميان ميايد، فقط به يك وسيله ميتوان بر . نظاميگری گرفته تا انديشه های مذهبی
با ساختن تيپولوژی يعنی با اعتنا به چاره هايی آه در هر دوره در بين مردم : تعدد و تغير موضوع تحقيق غالب گشت

در ترسيم خطوط آلی موضوع ايران بيشترين رواج را داشته و هر چند توسط همه به آار بسته نشده است، ميتواند 
 .تحقيق مفيد بيافتد
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تصويرهای تيپيك هيچگاه تمامی واقعيت را در بر نميگيرد اما خطوط شاخص آن را در خود دارد و در نبود 
مدارك تاريخی آافی ـ باالخص در مورد موضوعاتی آه آاويدن و عرضٌه تمامی محتوايشان به دليل گستردگی بی 

فقط بايد از يكی گرفتن اين تصاوير با واقعيت تاريخی احتراز آرد و . سك بدانها گزير نيستحساب ممكن نيست ـ از تم
آل  توجه داشت آه ايرانی بودن شكل فردی دارد، اما نبايد به اين دليل و تحت تأثير تصاوير يا به قول ماآس وبر ايده

ايرانی .  در مورد همٌه ايرانيان يكی انگاشتتيپهايی آه مورخان و جامعه شناسان از آن عرضه ميكنند، محتوای آن را
بودن در هيچ دوره از تاريخ معنای واحد نداشته و تا روزی آه بيش از يك ايرانی در اين دنيا باشد، معنای واحدی 

 .نخواهد داشت
اين . استمعنای آيندٌه ايران و ايرانی بودن مجموعه ای است از ممكنات آه هنوز هيچكدامشان از قوه به فعل نيامده 

آينده زمانی در معرض شناخت قرار خواهد گرفت آه شكل قطعی پيدا آرده باشد و به عبارت ديگر تبديل به گذشته شده 
ايرانيان در تعيين اين دو معنا نقش اساسی بر عهده خواهند داشت اما نبايد تصور آرد آه تأثير گذاشتن بر اين دو . باشد

ای نفوذ ناپذير زندگی نكرده اند و تاريخ ايران فقط جزيی از تاريخ  اه در محفظهايرانيان هيچگ. به آنان منحصر است
همانطور آه معنای گذشتٌه ايران و ايرانی بودن ،گاه به خشونت و گاه به صلح، از آنشهای غير . جهان است نه همٌه آن

ن تأثير پذيری ناگزير، گاه برای غرور ملی اشاره به اي. ايرانيان تأثير پذيرفته، معنای آيندٌه آن دو نيز چنين خواهد بود
 .ناگوار است ولی هدف از پژوهش هم مرهم گذاشتن بر غرور ملی نيست

 
 شكل ايران از آجا پيدا شده

  
چنانكه اشاره شد، معنای ايران تمام چاره هايی را  آه ايرانيان در طول تاريخ برای حل مشكالت زاده از موقعيت 

مشكل . گيرد؛ حال بايد ديد آه شكل ايران اول بار از آجا پيدا شده است ه اند در بر میانسانی و تاريخی خويش جست
شكل . اصلی در يافتن پاسخ اين سوال از اينجا برميخيزد آه دو معنای  قومی و دولتی ايران در آن با هم تماس پيدا ميكند

ـبه معنای ابتدايی و قومی آلمهـ به آار ايران، يعنی دولت ايران حاصل تحول يكی از چاره هاييست آه ايرانيان 
های حياتشان صورت شكل را پيدا آرده و به تبع  اند، منتها بخشی آه متحول گشته و با محيط شدن بر باقی جنبه گرفته

 .معنای ايران و ايرانی بودن را دگرگون ساخته و به آنها حالت جهانشمول داده است
ياسی است و بايد برای تشريح اهميت آن و توضيح برآمدنش به اهميت دولت ايران، بنا بر تعريف، پديده ای س

 .ای آرد سياست در حيات ايرانيان، آه از اين بابت تفاوت چندانی با ديگر مردم جهان ندارد، اشاره
موضوع اصلی سياست قدرت است و ترتيب تقسيم و اعمال قدرت مايٌه تعريف نظام های سياسی و اسباب تمايز 

اين . ديگر به حساب می آيد و هيچ گروه انسانی را نمی توان از وجود و تأثير روابط قدرت به آلی بری دانستآنها از يك
ای، چه آنرا ابتدايی و چه  تر قبول ميافتد تا باقی ولی هيچ جامعه تر جوامع انسانی  آسان حكم در مورد اشكال پيچيده

آند محروم نيست  م سياست در تحول تاريخی آن ايجاب میپيشرفته بخوانيم، از بعد سياسی و تحرآی آه ديناميس
]Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, P.U.F., 1967[. 

البته سياست، چنانكه برخی در باب اقتصاد تصور می آردند و امروزه بعضی در باب مذهب تصور می آنند، تنها 
 ,Jean Baechler [ول ژان بشلر، در حيات اجتماعی نوعی مرآزيت داردعامل تعيين آنندٌه سير تاريخ نيست ولی به ق

Politique et société, Comunications, 22, 1974[ . بدين معنا آه در حوزٌه تأثيرات متقابل شعب گوناگون حيات
. از آنهاستانسان، هم بيشترين قدرت تأثيرگذاری بر ديگر اين شعب را دارد و هم در معرض بيشترين تأثير پذيری  

انسان هر آدام منطق خاص خود را دارد ولی در معرض تأثير پذيری از ... فعاليتهای اقتصادی، هنری، مذهبی، علمی
رابطٌه قدرت است هرچند مبتنی بر قدرت نيست و بر خالف آنچه آه برخی مايلند وانمود سازند، آثار هنری پژوهشهای 

قدرت سياسی هم به نوبٌه خويش، . شيده باشند تا واقعيت آن را بپوشاندلعابی نيست آه روی رابطٌه قدرت آ... علمی
هميشه در معرض تبديل شدن به رابطٌه زور است ولی نبايد به اين دليل تصور آرد آه منطق سياست فقط منطق زور 

از فعاليتهای همانطور آه رابطٌه قدرت به هر ميدان ،از هنر گرفته تا اقتصاد، پا گذاشت منطق خاص آن رشته . است
انسان را مختل می سازد؛ زور هم در زمينٌه سياست آالم آخر است و به محض  ميدان يافتن بحث را به نفع طرف قوی 

اگر قدرت را عاملی بشمريم آه مانند يك ميدان مغناطيسی قادر است تا منطق هر رشته از فعاليتهای . تر ختم می آند
اش خارج سازد زور هم عاملی است آه » طبيعی« و گاه آن را به آلی از شكل ير قرار دهدثتأاجتماعی انسان را تحت 

نمی توان اقسام قدرت  سياسی را، آه می شود به نسبتهای مختلف در . ميدان قدرت را به همين ترتيب دگرگون می سازد
ی بر استفاده يا تهديد نظام های مختلف سياسی سراغ آرد، فقط به رابطٌه زور محدود نمود، اما رابطٌه زور آه مبتن

خالصه اينكه سخن راندن از . استفاده از خشونت است، می تواند اقسام ديگر قدرت را تحت الشعاع خويش قرار دهد
تأثيرقدرت سياسی يا زور بر شعب مختلف حيات انسان، نه محض مشروع جلوه دادن تأثير يا احيانًا دخالتهای قدرت 

مقصود جلب آردن . ن مكانيسمهای تحول تاريخی در منطق زور انجام می گرددسياسی است و نه به قصد خالصه آرد
توجه خوانندگان نوشتٌه حاضر به اين نكته است آه رابطٌه قدرت، و از ورای آن منطق زور، حجتی قاطع در حيات 

ن آاری از اجتماعی است و هر چند مشروع شمردن اين حجت مجاز نيست، نبايد از توجه بدان غافل گشت، زيرا چني
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ها بر ديگر وجوه حياتشان به اتكای همين مكانيسم صورت  محيط شدن وجه سياسی حيات انسان. واقع بينی به دور است
 .پذيرد می

در طی تاريخ، منتزع شدن روابط سياسی از ديگر روابط انسانی و ريخته شدن آنها در قالب دولت، محتاج زمان 
 قبل از پيدايش دولت، در اقوام مختلف از طريق شبكٌه خويشاوندی و اليه بندی قدرت سياسی، طی قرنها و تا. بوده است

اجتماعی اعمال می گشته و در عين حال مرز تمايزش با مذهب، آه هم اسباب مشروعيتتيابی آن بوده و هم توجيه گر 
 ابتدای بحث به اهميت دولت جهانشمول، چنانكه در نوشتٌه حاضر مقصود است و از. نظری آن، چندان روشن نبوده است

آن در تعاريف ايران و ايرانی بودن اشاره گشت، واالترين شكل استقالل يافتن و تثبيت شدن و سازمان يافتن قدرت 
 .سياسی است

دولت با متمايز شدن از تبار و از يك قوم معين، مرزهای قومی را می شكند و واحدی سياسی پديد می آورد آه 
دولت ابتدا از نظر سازمانی از تبار منتزع شده و سپس از نظر . سياسی است و تابع دولتمرزش مرز قومی نيست، بل 

منطقی، يعنی اول سازماندهی آن از شبكٌه تيره های خويشاوندی متمايز شده و سپس منطق سياسی را آه مبتنی بر رابطٌه 
اين بدان معنا . دی حاآم ساخته استمرآز قدرت  با افراد ساآن در خاك تحت حكم اوست بر منطق تيره های خويشاون

. زدنی از ميان رفته نيست آه اقوام با اين ترتيب يكشبه نابود شده اند يا خصايص قومی و شبكه های تباری به چشم بر هم
ها دوام آرده است، شبكه های  از بين رفتن قوم به اين آسانی ممكن نيست و خصايص اقوام مختلف در قالب دولت

ای در عصر جديد  ز يكجا آارآيی خويش را از دست نداده است، و عليرغم اهميت يافتن خانوادٌه هستهمختلف تباری ني
منطق دولتی و منطق قومی قرنها در آنار يكديگر دوام آرده است و گاه با هم . هنوز پا بر جاست و به تناسب موجد اثر

هيچ و پوچ زاده نشده و تولد هر دولت در ميان در حقيقت از آنجا آه هيچ دولتی از . آشمكشهای بسيار داشته است
به عبارتی آه . افرادی صاحب خصايص قومی معين صورت گرفته، اين خصايص در شكل گيری آن تأثير گذاشته است

ای آه مايٌه هويت يابی هر دولت است با استفاده از مواد اوليه قومی شكل گرفته و به همين دليل هويت  باالتر آمد، ايده
از اين وضع اساسًا گزير نيست و حذف اين بعد از خصايص دولت غير ممكن .  قومی خالی نيستعناصرلتی از هيچ دو

است، ولی نبايد اين را عيب دولتهای جهانشمول شمرد، عيب يا به عبارت ديگر خطر بالقوه ای آه به اين ترتيب در دل 
ه خاص دولت است برتری دهد و به جای رابطٌه هر دولت نهفته اين است آه منطق قومی را بر منطق جهانشمول آ

 .سياسی مستقيم فرد با دولت، پيوند قومی را مبنای رابطٌه سياسی و طبعًا حقوق سياسی قرار دهد
در ضمن بايد به اين مسئله هم توجه داشت آه تا قبل از عصر جديد و باال رفتن امكانات ديوانی دولتها در ادارٌه 

های موجود تباری برای ادارٌه آشور بسيار معمول بوده است و خود  های موجود قومی و شبكهآشور، استفاده از ساختار
توان ردش را در نقاط مختلف عالم گرفت، در خلط آردن منطق قومی و منطق دولتی نقش قابل مالحظه  اين امر آه می

 مستقيم فرد و دولت را تحت تأثير قرار بدين معنا آه در قديم رابطٌه. ای داشته است و در بسياری آشورها هنوز هم دارد
شايد بتوان . می داده و گاه مختل می آرده و در عصر جديد مانع شكل گيری شهروندی، به معنای مدرن آن، شده است

گفت آه بهترين مايٌه تمايز دولتمردان، آه در هر عصری نادرند، از ديگرانی آه به هر دليل رشتٌه سياست را در دست 
های محدودتر جامعه و بخصوص  گيری  بر منطق شكلشرند، همين توجه به منطق دولت و برتری دادنداشته و دا

 .منطق قومی است
استقرار دولت به قيمت ايجاد  نوعی از يكدستی در خاك و مردم تحت حكمش انجام می پذيرد، اما اين يكدستی نه از 

 حكمروايی دولت به مدد دستگاه ديوانی و نيروهای نظامی و .نوع جغرافيايی است نه از نوع تباری و نه از نوع فرهنگی
انتظامی ممكن می گردد، خاك تحت حكم آن موضوع تقسيمات آشوری می شود و مردم تحت حكم آن در دستگاه حقوقی 
ی واحدی جای می گيرند، زبان رسمی نيز  قالب شكل گرفتن نظام حقوقی و اسباب به آار انداختن دستگاه ديوانی و لشكر

 .می شود تا حكم دولت در همه جا و بر همه آس روان گردد
 تعبير می شود، اعتبار خويش را متكی به اين امر می سازند ]Etat national [دولتهايی آه از آنها به دولت ملی

وده، آه حاآميتشان برمردمی دارای تبار واحد و برخوردار از فرهنگی واحد و بر خاآی آه از ابتدا متعلق به آنها ب
به عبارت ديگر تمايز و پيوستگی و ثباتی را آه در شكل واحد سياسی تحت حكمشان جا دارد در . پذيرد صورت می

طبعًا در اين شرايط بر پيوستگی و ثبات و وجوه تمايزی آه در اين محتوا وجود دارد، . محتوای آن نيز سراغ می آنند
اساس گفتارهای ناسيوناليستی همه براين . توا در سايه قرار می گيرداين مح... تأآيد می گردد و به تناسب ناپيوستگی و

تأآيد يكجانبه قرار دارد و مبتنی بر اين فرض است آه اشاره به ناپيوستگی ها پيش درآمد از بين رفتن واحد سياسی 
 به عبارت ياش آنها  نظر خوشی به تفاوتها ندارند و در راه آاه،بنابراين دولتهای ملی، بر خالف امپراتوری ها. است

ديگر ايجاد يكدستی هرچه بيشتر در خاك و مردم تحت حكمشان و در چاره هايی آه اين مردم برای حل مشكالت زاده از 
اين سياستها گاه با خشونت نيز همراه می گردد و باعث . موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند، می آوشند

اما درعين توجه داشتن به مخاطرات زاده از تندروی درايجاد يكدستی، بايد . ن پيدا آندمی شود تا مجادالت قومی ميدا
تواند از ايجاد حداقل يكدستی، آه همان زبان رسمی و مشترك و نظام حقوقی واحد و  توجه داشت آه هيچ دولتی نمی

 .تقسيمات آشوری تابع مرآز تصميم گيری است، سر باز بزند
قاعده در راه ايجاد يكدستی، دولت را در معرض از هم پاشيدن قرار ميدهد، صرف نظر  طور آه آوشش بی  همان

استقالل سازمانی و تمرآز قدرتی هم آه در دولت . آردن از ايجاد حداقل يكدستی هم مترادف مضمحل شدن آن است
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 عين داشتن وجوه مثبت، گردد ، در صورت می پذيرد و مايٌه استقالل يافتن منطق سياست و چيرگی دولت بر اقوام می
آه مهمترين آنها امكان جهانشمول شدن رابطٌه سياسی است، امكان بالقوٌه خطراتی را در پی می آورد آه بايد به آنها 

 .توجه داشت
البته . دولت به اين ترتيب قادر می گردد تا بر وجوه گوناگون حيات انسانهای تحت حكم خويش تأثيرات فراوان بنهد

قادر نمی گردد تا تمامی اين وجوه را مقهور ارادٌه خويش بسازد و حيات مردم تحت حكم خود را به شكلی دولت هيچگاه 
 اسباب  نيزآند گاه  خود ارادٌه حكومتگران را محدود میسهممحدوديت امكانات دولت آه به . آه می خواهد در بياورد

شان يكسره جامٌه عمل بپوشد و فرضًا آشورشان يكشبه به دلتنگی آنهايی را فراهم می آورد آه مايلند طرح ها و آرزوهاي
اما بايد توجه داشت آه هر چند اين استقالل نسبی جامعه در برابر . ی دمكراتيك و مرفه و آزاد در بيايدا صورت جامعه

مقبول و دولت، حال اين استقالل هر قدر هم توأم با گرانی و انفعال باشد، مانعی برای به اجرا در آوردن طرح های 
زيرا اگر دولتی، . پسنديده است، همين استقالل است آه جامعه را در برابر دست اندازی های دولتهای جبار حفظ می آند

صرفًا به اتكای اقتدار خويش، می توانست به حيات مردم تحت حكمش هر صورتی آه می خواهد بدهد، دولتهايی آه از 
ا جامعه را به آن شكلی آه می خواهند در بياورند و با اتكای به زور در را تا قدرت سوء استفاده می آنند قادر می شدند ت

محدوديت امكانات دولت در راه ايجاد تغييرات مطلوب مانع ايجاد می آند ولی همين محدوديت . ابد بر ايجاد تغيير بندند
درت، دولت را به شمشير دو لبه ای گرد آمدن ق. است آه نمی گذارد استقالل افراد در برابر حكومت يكسره نابود گردد

طبعًا برايی دو لبٌه اين شمشير در . آند آه هم می تواند محافظ آزادی مردم تحت حكمش باشد و هم سلب آنندٌه آن بدل می
های مدرن ـ نه به معنای اخص، بل به معنای دولتهايی آه از امكانات سازماندهی و فنی جديد برای اعمال قدرت  دولت

د ـ بسيار افزايش می يابد و اين وضعيت به دولتهايی آه در معرض انحرافات ايدئولوژيك قرار گرفته اند امكان بهره مندن
می دهد تا در جامٌه عمل پوشاندن به طرحهای ايدئولوژيك خويش بسيار پيش بروند و بتوانند بسياری موانع را، آه 

لتهای توتاليتر شاخص ترين نمونه های به آار گيری قدرت دو. دولتهای قديم را محدود می نمود، از پيش پا بردارند
دولت در تراش دادن و به عبارت دقيق تر زخم زدن جامعه ای است آه تحت حكم دارند؛ همين تمرآز قدرت است آه 
ه همراه با خيال پردازيهای ايدئولوژيك، دولتهای توتاليتر را، نه تنها به سوی ساختن جوامع طراز نوين، بلكه حتی ب

هر چند اين گونه رؤياها تا به امروز بی عاقبت مانده است، رد پنجٌه . طرف ساختن انسانهای طراز نوين سوق داده است
 .قدرتمند دولتهای تام گرا بر چهرٌه تاريخ باقی مانده

آزادی نسبی مردم تحت حكم هر دولت و استقالل نسبی شعب مختلف حيات آنها را در برابر دست اندازی قدرت 
يكی نوع نظام سياسی آه باعث می شود تا دولت اصوًال در بخشی از اين امور . ياسی، به سه امر می توان حمل آردس

دخالت نكند و ميدانی باز برای افراد باقی بگذارد؛ دوم بی اعتنايی دولت به آنچه آه در اين زمينه ها واقع می شود و 
ناتوانی دولت در  تأثير گذاشتن بر اين پديده ها و احيانًا ناآاميش در احيانًا رضايتش از جريان اين امور؛ آخر از همه 

خيال پردازيهای ايدئولوژيك موارد مصداق حكم دوم را آاهش می دهد و افزايش قدرت از مثالهای حكم . دخالت در آنها
 .سوم می آاهد

حيات ديگر مردم جهان و از اين قدرت در حيات تاريخی ايرانيان نيز همان نقشی را بازی آرده و می آند آه در 
به همين دليل بايد سياست را در تعيين معنای . بابت به هيچوجه نمی توان ايرانيان را استثنايی تاريخی به حساب آورد

ايرانی بودن عاملی مرآزی شمرد و اهميت رابطٌه قدرت را در شكل گيری معنای ايرانی بودن، و به طبع ايران، در 
 پذيرفتن اين نكته برای آسانی آه نه اجدادشان توانسته اند در زمينٌه سياست نظری اعمال آنند و نه احتماًال. نظر داشت

خودشان ـ گذشته از يكی دو دورٌه استثنايی و بحرانی ـ توانسته اند در تعيين سرنوشت سياسی ايران نقشی بازی آنند، 
ه افسانٌه دور ماندن فرهنگشان، و به عبارت وسيعتر قدری ثقيل و نامطبوع جلوه خواهد آرد؛ بخصوص آه ايرانيان ب

ايرانی بودنشان، از دست اندازی دولت اعتقاد تام دارند و بر خالف صريح ترين و بديهی ترين مثالهای تاريخی در ذهن 
ای ايرانی پذيرش اينكه معن. ازای عينی ندارد خود برای معنای ايرانی بودن استقاللی خيالی تراشيده اند آه مطلقًا مابه

 می انگارندش، تا اين اندازه دستخوش اساسی ترينبودن آنها، يعنی آن بخش از وجودشان آه گاه شخصی ترين و 
ولی رويگردانی از تلخی واقعيت عالج . عواملی بوده آه در طول حيات بر آن دستی نداشته اند به نهايت ناگوار است

 .آار نيست
نه دخالت عامل سياسی  را در شكل بخشيدن به فرهنگشان، و طبعًا معنای ايرانی برای اينكه ببينيم گاه ايرانيان چگو

بودن، به دست فراموشی می سپارند و حاصل آار را چنان می پذيرند آه گويی خود به تنهايی و حتی عليرغم خواست 
اشاره به زبان فارسی و مذهب . قدرت سياسی موجد اين آثار بوده اند، دو اشاره به تاريخ قديم آنها بی مورد نخواهد بود

اين دو، عليرغم اينكه از نظر تاريخی در . اسالم آه دو عامل عمدٌه شكل گيری معنای ايرانی بودن و ايران، بوده و هست
دو جبهٌه متفاوت و گاه مخالف فرهنگی، جا دارد و آشمكش آنها با هم، تأثيرگذاريشان بر يكديگر و اهميتشان در تعيين 

 بودن موضوع بحث و جدل و نزاع بوده و هست و با در نظر گرفتن اينكه هر يك به نوبٌه خويش و به قيمت معنای ايرانی
بی بها شمردن يا نفی اهميت ديگری ـ آه همراه با نفی نقش دولت به عنوان ظرف عينی ايران انجام می شود ـ اسباب 

اينكه رواج هر دوی آنها : هم يك نقطٌه اشتراك مهم داردعرضٌه يكی از الگوهای قالبی فرهنگ ايران به شمار می آيد، با 
 .به مقدار زياد مديون عامل سياسی است
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مديون پشتيبانی سامانيان و » احيای استقالل ادبی ايران«بر آمدن و رواج فارسی نوين، يا به قول ادبای متخصص 
شكل داد و هم در شكل گيری نظم و نثر ادبی سپس غزنويان و سلجوقيان از اين زبان است آه هم فارسی ديوانی نوين را 
البته اين امر همراه با تمايل مردمی صورت . بسيار مؤثر افتاد و هم فتوحات نظامی را مددآار توسعٌه اين زبان آرد

گرفت آه در برابر پذيرش زبان عربی مقاومت آرده بودند، ولی اين مقاومت وقتی به ثمر نشست آه پشتيبانی قدرت 
 . و ياور آن گرديدسياسی يار

قبول اسالم و رواج تشيع مثال روشن تری است از تأثير وزنٌه سياست بر دگرگونيهای  فرهنگی و تحول معنای 
زيرا ايرانيان نه فقط به اجبار و پس از شكست جنگی به دين اسالم گردن نهادند، بل گردن نهادنشان به . ايرانی بودن

يغ برای قزلباشان صفوی و به قيمت يك رشته جنگهای مذهبی پر خشونت انجام تشيع نيز به قصد در امان ماندن از ت
در يك . اگر در مورد زبان پشتيبانی دولت اسباب رواج بود، در مورد مذهب خشونت دولت ضامن حقانيت شد. گرفت

رديدند و در مورد همراهی قدرت سياسی با خواست مردم مثمر ثمر شد و ديوانيان و اديبان پرچمدار خواست دولت گ
ولی نبايد از ياد برد آه قدرت سياسی . مورد ديگر خشونت حكومتگران آارساز افتاد و لشگريان مجری حكم دولت شدند

 .در اين هر دو مورد نقش تعيين آننده ايفا آرد
 تاريخ ايران مثالهای بسياری نيز از دوام منطق دولت در آنار منطق قومی، آشمكش آنها و چيره شدن يكی بر

اين . هويت دولت ايران تابع زاده شدن در بين اقوام ايرانی، به معنای محدود و اوليٌه آلمه است. ديگری به دست می دهد
هايی آه بر ايران حكومت  همٌه سلسله. دولت تا به امروز در عين جا دادن اقوام مختلف در دل خويش، دوام آرده است

ند، اما هيچكدام به دليل بر خاستن از يك قوم مشخص ادعا نكرده آه فقط بر آرده اند از ميان يك قوم معين بر نخاسته ا
استگاه قومی هر خطبعًا . قوم خويش حكمروايی می آند، بلكه خود را فرمانروای ايران شمرده، يعنی تابع ايدٌه ايران شده

ه است، اما در هيچ مورد معنای سلسسله بر ترآيب طبقٌه حاآمه و به تبع بر معنای ايران و ايرانی بودن تأثير گذاشت
 .ايرانی بودن دوباره به قالب قومی باز نگشته و آامًال با خصايص قومی منطبق نگشته است

آوشش در تبديل ممالك محروسٌه ايران به دولت ملی مدرن را نيز بايد حاصل بذری دانست آه تجدد خواهی و 
 پهلوی به ثمر رسيد، محمد رضا شاه نيز در اين زمينه بذری آه به همت رضا شاه. جنبش مشروطيت در ايران آاشت

آوششهای دو پادشاه پهلوی در اين راه انكار شدنی نيست و . پيرو پدر بود و سياستهای او را با خشونت آمتر تعقيب نمود
 . به دليل مخالفت سياسی بی جاستهاسعی در نفی اهميت آن

 
 گيری نتيجه

 
بودن برای سنجش تأثيری آه رفتار مردم ايران  حالجی مقوالت ايران و ايرانیعرضٌه اين تحليل نسبتًا طوالنی و 

بودن آنها بگذارد الزم بود، زيرا در غير اين صورت نمی شد ارتباط اين  تواند بر معنای ايرانی در قبال رشدی می
بودنشان از رشدی   ايرانیمسائل را با يكديگر به نحو درست ارزيابی آرد و روشن آرد آه چرا ايرانيان بايد به دليل

 .دفاع آنند
اند و با  های توتاليتر گذاشته حكام جمهوری اسالمی، از بدو تأسيس اين نظام سياسی، پا در جای پای دولت

شدٌه  بضاعتی آه هم از جهت ايدئولوژيك و هم از جهت سازمانی بسيار مزجات است، تمام امكانات موجود دولت مثله
اند و در  های ايدئولوژيك خويش به آار گرفته بودن با خيالپردازی ساختن معانی ايران و ايرانیايران را در راه منطبق 

 .اند آه قابل توجه است اين زمينه موفقيتهايی هم آسب آرده
اين امپراطوری،  ای آه مايٌه هويت ايدئولوژی آنها از بابت سياسی متكی به خاطرٌه امپراطوری اسالمی است و ايده

اين ايده از مصالح موجود در تاريخ . های مختلف خالفت تا برچيده شدن دستگاه خالفت عثمانی، بوده است لسلهو طبعًا س
گيری  های نخستين شكل دستگاه خالفت، در دهه. شده و هيچ ارتباطی به ايدٌه ايران ندارد قومی اعراب مسلمان ساخته

شده  های فتح ای آن بود آه مردم سرزمين  خود و ساختار قبيلهخويش به حدی از بابت ذهنی دست و پا بستٌه پيشينٌه قومی
را به عنوان رعايای مستقل در خود جا نداد، بلكه هر گروه آنها را رعايای يكی از قبايل عرب شمرد تا بتواند گستردگی 

.  همين فرآيند بودحاصل» موالی عرب«، هرچند فرضی، مهار سازد ـ تبديل ايرانيان به تباریسابقٌه خود را در قالب  بی
سرانجام بود زيرا با شكل موجود يك امپراطوری وسيع سازگار نبود و بعد از مدتی به بوتٌه فراموشی  طبعًا اين روش بی

افتاد، ولی خاطرٌه امپراطوری اسالمی باقی ماند و امروز هم در ذهن برخی مسلمانان، از جمله حكام فعلی ايران، زنده 
 .است

 بود، و تا زمانی آه ايدئولوژی خود را ترك نكنند اين خواهد بود، آه مردم ايران را به حد هدف گروه اخير اين
هايی آه هيئت  آوشش. بخشی از امت اسالم تقليل دهند و ايران را هستٌه برقراری دوبارٌه امپراطوری اسالمی سازند

يت آم و شرايط نامساعد تاريخی و نيز مقاومت ، به دليل قابلدادحاآمٌه ايران و باالخص شخص خمينی، در اين راه انجام 
شان به ايدٌه ايران انكارناپذير است، به هدف مطلوب نرسيد و جمهوری اسالمی را در مقايسه با  مردم ايران آه بستگی

آه امروز در ايران به » اسالمی ـ ايرانی«صفت مضحك و ياوٌه . دولتهای توتاليتر اين قرن در مرتبٌه پستی قرار داد
نبال همه چيز ميبندند، هم نشانٌه ناآامی آوشش حكومت در راه رسيدن به اهداف ايدئولوژيك است و هم وعدٌه پيگيری د
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توان منكر شد آه در اين  ولی با وجود ناآامی اين افراد در تقليل معنای ايرانی بودن به مسلمان بودن، نمی. اين اهداف
 .اند آه محل اعتناست ايی هم آسب آردهه راه خطا و با اين روشهای نامشروع، موفقيت

بودن را بايد در گذشتٌه آنها جست و طبعًا بايد معنای  باالتر به اين نكته اشاره شد آه معانی عينی ايران و ايرانی
اين مربوط به معنای عينی . بودن را در هر دوره، از وضعيت موجود ايرانيان در آن دوره دريافت و روشن آرد ايرانی

سر نيامده است، بايد به آيندٌه  است آه تغييری در آن متصور نيست، اما از آنجا آه عمر ايران و ايرانی بودن بهاين دو 
هر فرد ايرانی، حتی اگر فقط به . بودن است اين تصوير آينده، حاوی معانی ذهنی ايران و ايرانی. آنها نيز نظر داشت

پرورد و به تبع  بودن ـ تا آنجا آه مربوط به خود اوست ـ در ذهن می فكر آيندٌه خودش باشد، تصويری از معنای ايرانی
بودن  ـ و در نتيجه ايران ـ  با آنشهايی آه در راه جامٌه عمل پوشاندن به اين خواسته، انجام ميدهد بر معنای آيندٌه ايرانی

 .تأثير ميگذارد
فكرشان از افق محدود حيات شخصی خويش انديشند و  اما ايرانيانی هم هستند آه فقط به حيات فردی خويش نمی

 رقم ميزنند و گاه در راه تحقق داينها به خود ايران هم ميانديشند و تصويری از آيندٌه آشورشان در ذهن خو. فراتر ميرود
در مقابل، دولت جمهوری اسالمی . بخشيدن بدان نيز ميكوشند، آوششی آه آه در درجٌه اول از مجرای سياست ميگذرد

بودن طرحهايی دارد آه هر دو را ميتوان از ايدئولوژی و رفتار اين حكومت  ی معانی آيندٌه  ايران و ايرانینيز برا
 .دريافت و در صورت لزوم به حاصل سياست های آن ظرف دو دهٌه گذشته نظر آرد

آه اين ناآامی، تا آنجا  بدانيم، بايد بپذيريم رقم زدن سرنوشتشاناگر وجه تراژيك تاريخ را زادٌه ناآامی انسانها در 
آه به ايرانيان مربوط ميشود، در آشاآش بين فرد و دولت متبلور شده است و در وضعيت حاضر ايرانيان دو راه در 

بودن  نهادن به خواست دولت و پذيرش معنايی آه حكام جمهوری اسالمی برای ايران و ايرانی گردن يکی :پيش دارند
نفس پذيرفتن اين . بودن از اين حكم و آوشش در تعيين معنای ديگری از ايران و ايرانیسرتافتن ؛ ديگر اند تدارك ديده

سازد و به وی نشان  اش در برابر قدرت دولت آگاه می موقعيت بسيار سخت و گاه دردناك است زيرا فرد را به ناتوانی
ه است و دستش را در تعيين معنای  محروم آردحياتشميدهد آه پذيرفتن مرگ سياسی وی را از يكی از مهمترين ابعاد 

 .بودن، صفتی آه اين همه به آن وابسته است، بسته ايرانی
اند،  های گوناگون انديشيده ايرانيان مدتهاست آه تحت فشار شرايط تاريخی و برای مرهم نهادن به اين درد چاره

ودن است، معنای اصيلی آه جز در عالم ب ها خيال تغيير ناپذير بودن معنای اصيل ايرانی وجه اشتراك تمام اين چاره
 .توان يافت مینخيال 

باشد رايج ترين آنهاست،  گری فرهنگ ايران آه قرار است تمام مهاجمان را در خود تحليل برده رؤيای معجزه
پوشاند و هم اين تصور باطل را در بينشان تقويت ميكند آه اصل  های تاريخ سياسی ايرانيان را می زيرا هم گسستگی

در . ها، هر قدر هم آه زورمند باشند، بر آن دستی ندارند معنای ايرانی بودن در حريم اختيار مردم ايران است و دولت
اند شكی نيست، اما نبايد به اين بهانه  اينكه مردم ايران در برابر مهاجمان گوناگون دست به مقاومت فرهنگی زده

تن در پی آار و  بها شمرد و به سودای مجهز بودن به فرهنگ رويين د بیان تأثيراتی را آه ايرانيان از بيگانگان گرفته
اند و هم تن به حكم دولتهايی داده اند آه در ادوار  ايرانيان هم از بيگانگان تأثيرات اساسی پذيرفته. زندگی خود رفت

 .اند بودن را به همٌه آنها تحميل آرده مختلف معنای خاصی از ايرانی
ناپذير است و آليد خزانٌه آن  بودن دارای سطح و عمقی است آه يكی تغيير  معنای ايرانیدر خيال برخی ديگر

طبعًا در . ها می توانند بر آن تأثير بنهند شده، اما ديگری متغير و گذراست و احيانًا دولت برای ابد به مردم ايران سپرده
 شود باز است و هر آسی هم در اين آينه نقش اين ميان دست هرآس برای تعيين آنچه آه بايد سطحی يا عمقی شمرده

بودن سطحی  بيند؛ هرچند بايد گفت آه اآثر مردم ايران اصًال به فكر اين آه آدام قسمت از معنای ايرانی خويشتن را می
 اما معنای. گيرند آنند و دنبالٌه آار خويش را می و آدام عمقی است نمی افتند، فقط دل خود را به اين خيال خوش می

معنای . ايرانی بودن سطح و عمق ندارد، تمام وجوه حيات ايرانيان را به يكسان و به طور جامع در بر می گيرد
بودن هر فرد از ايرانيان، تا آنجا آه در معرض تأثير پذيرفتن از اراده و عمل ديگر انسانهاست در معرض  ايرانی
 .اندازی قدرت سياسی نيز هست دست

بودن را دارای جوهری تغييرناپذير به حساب مياورند و تمام تغييراتی را آه اين معنا در  بعضی نيز معنای ايرانی
بودن  ولی معنای ايرانی. شمرند طول تاريخ پيدا آرده به حساب تغييرات عرضی ميگذارند و ناپايدار و بی اهميت می

آن فقط مجموعٌه ] essence[، جوهر ای صرفًا تاريخی است و سراپا دستخوش سيالب تاريخ جوهر ثابت ندارد، پديده
 .آن است و از خود وجود مستقلی ندارد] existence[تاريخی تحوالت هستی 

اساس است و فقط به آار تقويت غرور ملی و رواج الاباليگری سياسی ميايد و به آسانی  ها بی تمام اين دلخوشی
ست فرصت ميدهد تا خيال خود را با گرفتن فال حافظ آه امروز دولت اسالمی به چهار گوشٌه زندگی شان چنگ انداخته ا

سوری راحت آنند و نبينند آه چگونه قدرت دولت اسالمی تمامی حياتشان را مسخ آرده  و پريدن از روی آتش چهارشنبه
های حكومت تأثير پذيرفته و اين تأثير محدود به سر و  است؛ نبينند آه چگونه سراپای گفتار و رفتارشان از خواست

ضع و فكل و چارقدشان نيست؛ نبينند آه چگونه تمامی امكانات عظيم دولت از دستگاه آموزشی گرفته تا وسايل و
بودن را به همٌه آنها تحميل و به همٌه جهانيان عرضه آند؛  تبليغاتی برای اين به آار افتاده آه معنای خاصی از ايرانی

خود با حكومت رنگ اسالمی بزنند و از همه مهمتر، به روی خود اند تا حتی به مخالفت  نبينند آه چگونه مجبور شده
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اند و با قبول مرگ سياسی دست و پای خويش را در تعيين معنای  نياورند آه در عمل حكومت اسالمی را پذيرفته
 .اند بودن بسته ايرانی

بودن دست باال را  رانیحقيقت تلخ تاريخ اين است آه حكومت اسالمی، الاقل در طول دو دهه در تعيين معنای اي
اين دورٌه اسالمی با تمام نكبتش جزيی است از تاريخ ايران و حذفش . داشته و ردش تا ابد بر تاريخ ايران خواهد ماند

تر و ای بسا پايدارتری را  هيچگاه ممكن نخواهد بود و هر چه حكومت اسالمی بيشتر دوام آند امكان گذاشتن تأثير وسيع
 .دن خواهد داشتبو بر معنای ايرانی

اند به صراحت گفت آه چه بخواهند و چه نخواهند، تا  بايد به آسانی آه هنوز به مرهمهای آهن دل خوش آرده
بودن به  موقعی آه حكومت اسالمی بر سر آار است بازيچٌه آن خواهند بود و اگر با معنايی آه اين حكومت از ايرانی

ست مخالفند، بايد اين مخالفت را به طريقی ابراز آنند آه در چشم همگان ايرانيان تحميل و به جهانيان عرضه آرده ا
 .معنا داشته باشد

حكومت اسالمی آه از روز به روی آار آمدن به آدمكشی و گروگانگيری و تروريسم و هزار و يك خالف و 
هان عرضه آرده است آه المللی دست زده است و چهرٌه ايرانيان را چنان به مردم ج جنايت ديگر در سطح ملی و بين
مسلمان متعصبی آه مطيع : بودن همان معنايی را پيدا آرده آه حكام ايران ميخواهند ميخواسته و از ديد جهانيان ايرانی

 .حكومت مذهبی است و در راه تحقق اهداف اين حكومت از هيچ آاری روگردان نيست
اند و صدای خود را به مخالفت با  بار برخاسته بتشماری به مبارزه با اين تصوير نك طی اين مدت ايرانيان آم

اند، حال چه اين تبهكاری سنگسار زنان باشد و چه فتوای قتل سلمان  تبهكاری هايی آه به نامشان انجام شده بلند آرده
 .رشدی

وی صدور و تأييد فتوای قتل رشدی حتمًا بزرگترين جنايت اسالمگرايان نيست، به خصوص آه اين فتوا تا زمان ر
آاغذ آمدن اين سطور در مورد خود رشدی فرصت اجرا نيافته است؛ در مقابل اسالمگرايان از روز روی آار آمدن تا 

اما فتوای قتل رشدی از نظر نمادين . اند اند و زندگانی بسياری ديگر را تباه آرده به امروز جان هزاران نفر را گرفته
شايد . بودن، از ديدگاه ديگر مردم جهان نقش اساسی بازی ميكند ی ايرانیحساب دارد زيرا در شكل دادن معنا اهميتی بی

قبول اين نكته برای مردم ايران قدری دردناك باشد آه مصيبتهای خود آنان آمتر نظر جهانيان را به خود جلب ميكند تا 
 تصويری آه از ترسيمر تهديدی آه از جانب حكومت ايران متوجه جان يك غيرايرانی شده است و اين تصميم حكومتی د

ولی بايد بپذيرند آه تا وقتی نمايندگی . تك ايرانيان تر است تا آردار تك ايرانی نوعی در ذهن ديگران شكل گرفته مؤثر
آنها از طرف گروهی غصب شده آه با اتكا به خاطرٌه انقالب، خود را مجری ارادٌه ايرانيان معرفی ميكنند و به ياری 

مذهبی خويش، خود را نمايندٌه ارزشهای رايج در بين ايرانيان جاميزنند، در بر همين پاشنه خواهد مدار و  گفتار فرهنگ
اگر صدايی چنانكه بايد، از بين مردم ايران به طرد اين فتوا بلند نشود و اگر مردم ايران به روشنی به ديگران . چرخيد

ن عرضه ميكنند در سر دارند، آبروی تاريخی خويش را نيز بودن معنايی غير از آنچه آه ماليا نشان ندهند آه از ايرانی
 .همچون حقوق سياسی خويش خواهند باخت

بحرانهای بزرگ تاريخ مردم هر آشوری را به چالش ميخواند و مردم ايران در بحران زاده از ايجاد حكومت 
ين نبرد تعيين خواهد شد و شانه خالی بودن  در ا معانی ايران و ايرانی. اند ای بزرگ فراخوانده شده مذهبی به مبارزه

ای در آار باشد و اگر مردم ايران  اگر قصد مبارزه. دادن به خواست حريف ندارد آردن از اين مبارزه معنايی جز تن
بودن معنايی واال ببخشند و از آن تصويری آبرومند به ديگر جهانيان عرضه بدارند، از  مايل باشند تا به ايرانی

 .ر فتوای قتل رشدی و نفی آن ناگزيرندموضعگيری بر س
حكم دولت اسالمی بر مردم ايران و سلمان رشدی به يكسان جاری شده و سرنوشت آنها را به هم پيوند داده است؛ 

 .گسسته شدن اين زنجير آه به حكم اسالمگرايان بر پای هر دوی آنها نهاده شده مترادف آزادی هر دوی آنها خواهد بود
بودن بيش از هر چيز مترادف ستمكشی از حكومت اسالمی است و بايد پذيرفت آه به اين اعتبار  ايرانیدر روزگار ما 

  .رشدی هم شهروند افتخاری ايران است
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 برای اينكه با وضع موجود ايران مخالفند

 
ايرانيان نيز هرازچندی . در ايران نيز مثل بسياری آشورهای ديگر جهان رايج بوده و هست» دان تاريخ زباله«اصطالح 

يان آرده دان تاريخ حواله داده اند تا بدين ترتيب هم نفرت خود را از آن ب اين و آن گروه يا دستگاه و مشرب سياسی را به زباله
بر سر آنها آمده  1357اما مصائبی آه بعد از انقالب سال . باشند و هم نويد خالصی قاطع از آنرا به خود و ديگران داده باشند

دان را انباشته بوده تا يكجا بر سر  است اين تصور را در ذهن ناظران ايجاد ميكند آه گويی دست تاريخ در طول زمان اين زباله
 .ش آندا ايرانيان خالی

اآثريت . طبعًا در ميانٌه اين نكبت آمتر آسی از اوضاع اظهار رضايت ميكند يا خود را طرفدار وضع موجود ميشمرد
قاطع با آسانی است آه خود را به صراحت يا به طور ضمنی مخالف اين اوضاع ميدانند و برخی از آنها مدعی هستند آه در 

در بين اين مخالفان همه جور آدمی يافت ميشود، از دهان آنها . وان بر آن نام مبارزه نهاداين ميان اعمالی هم انجام ميدهند آه ميت
همه جور سخنی به گوش ميخورد و اعمال متفاوت و گاه متضادی هم از آنها سرميزند، طوری آه مخالف بودن با اوضاع فعلی 

 .ار توأم گشته استبا ابهام بسي» مخالف«ايران در عمل معانی بسيار گرفته و آاربرد صفت 
هايی را آه اتخاذ اين موضع در پی مياورد  بايد ابتدا در رفع اين ابهام آوشيد و معنای مخالفت را تعيين آرد، محدوديت

ترسيم نمود، الزاماتی را آه به دنبال خود مياورد مشخص ساخت و موانعی را آه با آنها روبروست برشمرد تا اين تصور باطل 
 فعلی ايران واجد ابتكار عملند و ميتوانند با برخورداری از آزادی آامل هر روشی را درپيش بگيرند و بر ن اوضاعاآه مخالف

سپس نوبت به اين خواهد رسيد آه ببينيم چرا اين مخالفت، مثل انسان بودن و ايرانی بودن، به . آن نام مخالفت بنهند، زدوده شود
 .ندنوبٌه خود دفاع از سلمان رشدی را ايجاب ميك

 
 مفهوم مخالفت

 
آنچه موضوع بحث حاضر است مخالفت . اول بايد به مفهوم مخالفت پرداخت و چند نكته را در بارٌه آن روشن ساخت

مخالفت بالقوه، اگر جدًا بتوان بر آن نام مخالفت . بالفعل است نه مخالفت بالقوه آه برخی اينجا و آنجا به مردم ايران نسبت ميدهند
 فقط حالتی است روانی يا موضعی عقيدتی آه بيانی خارج از ذهن مخالفان بالقوه پيدا نكرده است و بنابراين را اطالق نمود،

به عبارت ديگر وجود مخالفت بالقوه از اصل محل شك است، . دليلی برای پذيرفتن وجود آن از طرف ديگران موجود نيست
 .حاصل ميشود آه مخالفت به فعل بيايدمخالفت بالقوه فقط حدسی است منتظر تأييد و تأييد وقتی 

مخالفت وقتی به فعل ميايد آه بيانی خارج از ذهن مخالف پيدا آند و صورت گفتار يا آرداری را بگيرد معطوف به 
اين بيان بيرونی همان مبارزه است و مفهوم مبارزه از مفهوم مخالفت .  يا کوتاه کردن دست حريف از آنتصاحب داو مخالفت

يا حتی متنفر بود و فقط به بيان اين ... ميتوان از امری، آسی يا گروهی ناراضی، دلتنگ، سرخورده، نااميد. ر نيستپذي جدايی
احوال قناعت آرد و از ديگران هم متوقع بود آه صحت اين ادعا را صرفًا به اعتبار بيانش بپذيرند، و در عين حال عملی هم 

ای چه پيگير و چه منقطع، چه سست و   اما نميتوان ادعای مخالفت آرد و از هر مبارزهخالف آن امر يا فرد يا گروه انجام نداد؛
چه قاطع، چه قهرآميز و چه به دور از خشونت، چه با برنامه و چه موضعی، چه با سخن و چه با عمل، چه فردی و چه 

صرف ادعای مخالفت با يك فكر . ثنی نيستحتی مخالف بودن با يك فكر يا يك عقيدٌه معين هم از اين حكم مست. تن زد... جمعی
 زدن اين فكر، يا اثبات درستی نظر مخالف وارد ميدان بحث يا  معنای روشنی ندارد، مخالفت آنجا شكل ميگيرد آه در راه پس

 به آسانی آه در راه جدا آردن دو مفهوم مخالفت و مبارزه ميكوشند نه به ارتباط منطقی آنها توجه دارند و نه. جدل شويم
 .غيرتی خود و ديگران فراتر نميرود شان هم معموًال از حد درست آردن آاله شرعی برای بی پيامدهای اين ارتباط، انگيزه

مفهوم مخالفت به دليل همين پيوند اساسی با مبارزه، با مفاهيم حريف و داو و طبعًا استراتژی نيز پيوند دارد و برای 
ها و يافتن  طرح اين سوأل. های اين مفاهيم را بررسی آرد ی امروز ايران بايد مصداقروشن آردن معنای آن در شرايط تاريخ

 .پاسخشان منطقًا بر عمل مقدم است و نميتوان تحت هيچ عنوان از اين آار طفره رفت
 ها و سنجش پاسخ با رژيم شاه نشان دادند از طرح درست اين سوأل 1357مردم ايران طی مخالفتی آه در انقالب سال 

لوحی تعبيرش آرد، به  هايی آه ميشد بدانها داد طفره رفتند و عاقبت خير آار را، با نوعی خوشبينی آه ميشود به ساده
انگاری بهای بسيار گرانی هم پرداختند، بهايی آه پرداختش هنوز هم  نيت رهبر انقالب موآول آردند و برای اين سهل حسن

ی رهبری خمينی را آگاهانه پذيرفتند و با اين آار ناآگاهانه طرح اجتماعی وی را نيز نيروهای نامتجانس انقالب. تمام نشده است
پذيرا شدند و به سودای بهتر آردن وضع خود و آشورشان عمًال يك انقالب فاشيستی را به انجام رساندند و زنجير بردگی را به 

ز ايرانيان به اين دل خوش آنند آه صحبت از اگر امرو. رغبت بر گردن خويش و به زور بر دست و پای ديگران نهادند
دمكراسی مد شده و به اين دليل هر تغيير و تبديلی به برقراری آزادی و دمكراسی در ايران منجر خواهد گشت، خود را در 

تاريخ شرآت بيمه نيست تا تحت عنوان جبر زمانه به آرسی نشستن اين فكر و آن . اند ترين خطرات قرار داده معرض سخت
حساب و  های بی نداشتن هدف مشخص و دست زدن به آار. عقيده يا جامٌه عمل پوشيدن اين فكر و آن سودا را تضمين آند

 .اند بسيار گران تمام ميشود آتاب برای آسانی آه دل به عاقبت محتوم وقايع بسته
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 با چه و با آه مخالفيم
 

 موجود ايران ميدانند بنگريم به نظر ميايد آه پاسخ تك ايرانيانی آه خود را مخالف وضع اگر به حرف و عمل تك
 برای بسياری از آنها روشن و بديهی است، اما اگر مجموعٌه گفتار و آردار آنها را در نظر بگيريم هرج و مرج ی باالها سؤال

تگاه آريامهری بعضی هنوز آه هنوز است در درجٌه اول دس. عجيبی نمودار ميشود آه ناظر فرضی را به شدت سردرگم ميكند
و اعوان و انصارش را آماج حمله ميكنند و نبردی را آه نزديك به بيست سال پيش ختم شده ادامه ميدهند؛ البد به اين قصد آه 

برخی هنوز به روشنفكرانی آه راهگشای خمينی شدند و تودٌه مردم را تشويق به . استقامت رأی خويش را اثبات آرده باشند
د ميگويند، غافل از اينكه حتی اگر تمام اين روشنفكران را يكجا سرببرند گرهی از آار ايرانيان باز نخواهد پيروی از او آردند ب

هايی آه گاه در تحكيم حكومت نقشی  بسياری صحبت از مخالفت با آخوندها ميكنند، ولی معلوم نيست تكليف غيرآخوند. شد
های ملت ايران ميشمرند و  ای هم اسالم را از اصل و اساس مسبب بدبختی و باالخره عده. مهمتر از آخوندها ايفا ميكنند چيست

، »مسلمان«توجه به اين نكته آه مذهب اسالم، نه در ايران و نه در ديگر آشورهای  هدف خود را مبارزه با اسالم ميدانند، بی
 .بتوان تنها مسبب بدبختی اش شمردالزامًا موجب پيدايش وضعيتی نظير آنچه آه امروز در ايران موجود است نشده است تا 

و به دليل اين انقالب گريبانگير ملت ايران شده است، از  1357از ديد نگارندٌه اين سطور مشكالتی آه پس از انقالب سال 
آبرويی بين المللی گرفته تا شكستن آمر اقتصاد ايران، از تحقير و ذليل آردن زنان گرفته تا عدم امنيت قضايی، از  بی

ريشه در تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران دارد و آنچه آه ميتواند در ... عيت عيش و طرب گرفته تا نبود آزادی بيان وممنو
 . ميان موضوع اصلی مخالفت باشد اين امر است نه عوامل پيدايشش و نه عوارضی آه به برخی از آنها اشاره شدناي

 از اشتباهات رايج است، ولی رايج بودن آن چيزی از فاحش بودنش يكی گرفتن عوامل پيدايش يك امر با عوامل دوامش
ٌه ايران شد، از استبداد آريامهری گرفته تا شهوت عامروز بيشتر عواملی آه منجر به تسلط اسالمگرايی بر جام. آاهد نمی

در حكم زورآزمايی با اشباح انقالبی روشنفكران ايرانی، ديگر وجود ندارد تا موضوع مخالفت قرار بگيرد، رفتن به جنگ آنها 
آن دسته از اين عوامل آه برجامانده است، اگر اهميتی داشته باشد، . مياورد، ثمری ندارد است و هرچند آوفتگی بسيار در پی

به دليل نقشی نيست آه ديروز در تسلط يافتن اسالمگرايی بر جامعٌه ايران بازی آرده است، به دليل نقشی است آه امروز در 
 .اند آن بازی ميكند و به اين دليل است آه ميتواند آماج سخن يا عمل آسانی باشد آه مخالفت با اسالمگرايی را پيشه آردهدوام 

عوارض يك امر برخالف عوامل پيدايش آن آه به گذشته بازميگردد، همزمان با آن موجود است و از اين بابت به عوامل 
در اين وضعيت . ر از خود آن قرار دارد زيرا وجودشان وابسته به وجود آن استت ای پايين دوامش شبيه است؛ ولی در مرتبه

از اين ديدگاه موضوع مخالفت به . بينی منطقی است مخالفت با عوارض يك امر بدون توجه به خود آن در حكم نوعی نزديك
نميتوان به هيچ جايش ختم نمود و طبعًا پايان تبديل ميشود آه ميتوان آار مبارزه را از هر جای آن شروع آرد ولی  فهرستی بی

 .ای هم نميتوان از آن گرفت نتيجه
 .حال بايد ديد مقصود از اسالمگرايی و تسلطش بر جامعٌه ايران چيست و حريف مخالفان اين وضعيت چه آسانی هستند

 از اين امر است آه بر خاطر پژوهشگر ايرانی مينشيند تأسف» اسالمگرايی«اول احساسی آه به هنگام آاربرد ترآيب 
برداری  بايد برای باليی آه نزديك بيست سال پيش بر سر ايرانيان نازل شده ترآيبی به آار ببرد آه در حقيقت ترجمه يا گرته

اند ظرف اين مدت نام درستی برای اين مشكل  ايرانيان حتی نتوانسته. های اروپايی است در زبان] islamiste[از ترآيب 
اند ـ شايد اين خود عميق ترين نماد  شان بيابند و در اين ميان منتظر پژوهشگران خارجی مانده خیاساسی حيات تاري

 .بختيشان باشد تيره
نكتٌه بسيار مهمی آه بايد به هنگام صحبت از اسالمگرايی مد نظر داشت تمايز اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری است از 

 . به ترتيب به اين دو پرداختاسالمگرايی به عنوان جنبش اجتماعی؛ بايد
ترين مشكلی آه در تحليل اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری رخ مينمايد و گاه موجب بروز سؤتفاهم ميگردد اما گاه  اساسی

به همين دليل بايد ابتدا نوع رابطٌه . نيز اختالفات فكری بنيادی را آشكار ميسازد، مسئلٌه چند و چون رابطٌه آن با اسالم است
 .اسالمگرايی را با دين اسالم روشن آرد تا نوبت پرداختن به ديگر وجوه آن برسد

اسالمگرايی گفتاری است آه در درجٌه اول حول مقولٌه تقدس و بر پايٌه بينش خاصی راجع به آيفيت آن و نوع ارتباطش 
گردد و اين دو را در مجموعٌه   قائل نمیاين بينش ابتدايی بين طبيعت و ماوراءطبيعت تمايزی. با حيات انسان شكل گرفته است

. است آه جهان را در مينوردد و سير و آرايش خاصی دارد آه بايد محفوظش داشت از اين ديد تقدس عاملی. واحدی جای ميدهد
محفوظ داشتن اين سير و آرايش از طريق پيروی از يك رشته احكام صورت ميگيرد آه همان احكام شريعت است و از آنجا آه 
تقدس از اين ديدگاه ارزش اعلی محسوب اشت پيروی از احكام شريعت ، اعم از اعتقادی و عبادی و اجتماعی،واجب مطلق 

از بابت بينش مذهبی، اسالمگرايی آًال بر همان پايه استوار است آه فقه اسالمی و اساسًا نفی ريشٌه مذهبی آن ممكن . است
االجرا بودن احكام شريعت اعتقاد دارند و از اين بابت با  ا آسانی نيستند آه به الزمبايد توجه داشت آه اسالمگرايان تنه. نيست

مداران وجه اشتراك دارند؛ زيرا ممكن است در باب تفسير و ترتيب به اجرا گذاشتن اين احكام بين آنها اختالف  ديگر شريعت
به اين دليل بايد اسالمگرايی را نيز يكی از اشكال اعتقاد . االجرا شمردن اين احكام بين آنها تفاوتی نيست باشد اما از جهت الزم

البته اسالمگرايان و . به جای آن احتراز آرد» اسالم«به دين اسالم و فرائض آن شمرد ولی بايد از آاربرد سهل انگارانٌه 
ه قصد انحصار مشروعيت ترين مخالفانشان اسالمگرايی را مطلقًا مترادف اسالم ميشمرند، گروه اول ب گروهی از پروپاقرص

در مقابل خيل عظيمی از مؤمنان هر گونه اعتبار مذهبی اسالمگرايی را انكار ميكنند . ستيزی مذهبی و گروه دوم به نيت اسالم
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اما اين آشمكش از مقولٌه . هايی آه اسالمگرايی باالآورده بشويند آبرويی تا بدين ترتيب دامان اسالم را از لوث بی
های مذهبی مختلف درميگيرد و موضعگيری در آن بيش از آنكه به تحليل اسالمگرايی   آه در بين گرايشهايی است آشمكش

دينی هم بايد صبر آرد تا مرجع  برای روشن شدن تكليف درست. دينی مربوط است مربوط باشد به تعيين محدودٌه درست
را آه اين همه بر سرش دعواست » اسالم راستين«ليف اعاليی پيدا شود آه بتواند حكم قاطعی در اين باب صادر نمايد و تك

تا آن موقع هم نمی توان به اين سادگی يكی از انواع گفتار مذهبی اسالم را واجد اعتبار مطلق شناخت يا اين . مشخص آند
 .اعتبار را به آلی از آن ساقط شمرد

االجرا شمردن احكام  هبی راجع به تقدس و الزماما اسالمگرايی فقط به بينشی مذ. اين از وجه صرفًا مذهبی اسالمگرايی
محسوب » جوامع مسلمان«هستند » مسلمان«از ديد اسالمگرايان جوامعی آه اآثريت مردم آنها . شود شريعت محدود نمی

؛ ترين پيوند اجتماعی اعضای آنهاست و استخوانبندی اصلی جامعه را تشكيل ميدهد گردند، بدين معنا آه پيوند مذهبی مهم می
ترين ارزشهای رايج در اين جوامع است و عامل اصلی در شكل بخشيدن به توليدات فرهنگی اين مردم به  ارزشهای مذهبی مهم

ها بر اين اساس شكل  نبايد و های هنجاری است و چگونگی روابط اجتماعی و بايد ترين معيار حساب ميايد؛ احكام مذهبی واال
ترين نشانٌه آن است، مترادف سست شدن   از مذهب، آه عمل نكردن به احكام شريعت بارزاز اين ديدگاه فاصله گرفتن. ميگيرد

از اينجاست آه اسالمگرايان دليل . باری در جامعه محسوب ميگردد و بند شيرازٌه اجتماع، مختل شدن حيات فرهنگی و بی
ارٌه مشكل را در تجديدعهد با اسالم و را در سرپيچی از احكام شريعت سراغ ميكنند و چ» های مسلمان ملت«ضعف تاريخی 

 .اجرای احكام شريعت ميجويند
است، بسيار متأثر از » اسالم ناب محمدی«اين بخش از اسالمگرايی، عليرغم انكار پيروان آن آه معتقدند فقط ملهم از 

ها را تابع آن  های مختلف را واجد جوهری مذهبی شمردن و جوامع صاحب اين فرهنگ فرهنگ. فرهنگمداری نوين است
اين نظريه از قرن نوزدهم . جوهر دانستن به هيچوجه خاص اسالمگرايان نيست و حتی آشفش را هم نميتوان به آنها نسبت داد

شناسان و خالصه آسانی آه به نوعی در سرنوشت تاريخی بشر پژوهش ميكنند، طرفدارانی داشته و  در بين مورخان و جامعه
بنياد آه جايی هم اثبات نشده و در حيات اجتماعی نقش  اخت جوامع گوناگون از اين نظريٌه سستگروه اخير در راه شن. دارد

همين اشتراك نظر با اسالمگرايان است آه باعث شده تا برخی از اين . اساسی را از آن مذهب ميشمرد استفاده آرده و ميكنند
دازند به اسالمگرايان به طور عام و اسالمگرايان ايرانی به شناسی ميپر شناسی يا اسالم پژوهشگران، خاصه آنهايی آه به شرق

 .طور خاص، نظر خوش نشان بدهند  و گاه نيز تا توجيه اعمال بی رويه و حتی جنايات آنها پيش بروند
طرحی فراگير نيز برای ادارٌه » جوامع مسلمان«اما اسالمگرايی عالوه بر بينش مذهبی و نگرش فرهنگمدارانه به تاريخ 

اش  ای اجتماعی و سياسی در ميان مينهد آه هدف غايی امع بشری بر اساس احكام شريعت اسالم تجويز ميكند و برنامهجو
اندازی هم به نوبٌه خود ملهم از  اين شيوٌه طرح. های حيات مردم و نظارت آردن بر آنهاست سازمان دادن تمامی جنبه

های ايدئولوژيك، به مدد  اختن جامعه و انسانی نو را بر اساس طرحگرای عصر جديد است آه سودای س های تام ايدئولوژی
طبعًا اسالمگرايی از اين بابت به . اند های مدرن باب آرده سازماندهی طرفداران خويش و با استفاده از امكانات دولت

شنگری و تجدد را پس ستيز آه تحت عنوان بازگشت به اصالت و حفظ سنت دستاوردهای رو های تجددستيز و ترقی ايدئولوژی
تر است تا آنهايی آه تحت عنوان ادامٌه ترقی فرارفتن از تجدد را تجويز ميكنند؛ هرچند در موارد مختلف و  ميزنند بسيار نزديك

 .هايی گرفته آه قابل توجه است به داليل گوناگون از اين گروه دوم نيز وام
پايه بر سير حيات و دگرگونی جوامع انسانی و  دايی، نگرش بیطبعًا مخالفت با اسالمگرايی به عنوان بينش مذهبی ابت

گرا و تجددستيز آار بسيار درست و بجايی است، زيرا مخالفت با فكر و حرف ياوه وظيفٌه هر آسی است آه قادر  ايدئولوژی تام
هايی از اين دست   مخالفتاما اين را هم بايد پذيرفت آه. به تشخيص نادرستی فكر و نيز خطرات احتمالی زاييده از آن است

معموًال از طرف آسانی انجام ميشود آه هم به نادرستی و خطرناآی اين سخنان واقفند و هم ذوق و وقت و حوصلٌه اين قبيل 
آنند و تا موقعی آه خطر  آارها را دارند، وگرنه اآثريت غالب مردم معموًال وقت خود را صرف اين قبيل مناقشات نظری نمی

به عنوان مثال همين . آنند ها صورت حاد پيدا نكند، حتی اهل تفكر هم به آن عنايت چندانی نمی اين ياوهبرخاسته از 
بود تا آسی آمر به  بود اصًال توجه چندانی را به خود جلب نساخته اسالمگرايی تا وقتی به عنوان جنبش اجتماعی نيرو نگرفته

ٌه ايران است بايد به آن به عنوان عحبت اصًال از مخالفت با تسلطش بر جامبه همين دليل در اينجا آه ص. مخالفت با آن ببندد
 .جنبش اجتماعی توجه بيشتری آرد

ابهامی آه از توجه يكجانبه به يكی از . هايی آه از اين جنبش عرضه ميگردد هميشه خالی از ابهام نيست متأسفانه تحليل
بايد مسئله .  از محول آردن ديناميسم اين جنبش اجتماعی به آن عنصرخيزد و عناصر اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری برمی

 .را مرحله به مرحله طرح آرد
های اعتقاد افراد به مذهب يا  اسالمگرايی جريانی نيست آه پيدايش و رشدش صرفًا تابع منطق گفتار مذهبی و مكانيسم

سالم و اسالمگرايی را مترادف ميشمرند و نيز برخی اسالمگرايان و تمام آنهايی آه ا. آاربرد های اجتماعی تقدس باشد
آنند و  اند چنين تصويری از اين جنبش اجتماعی به ديگران عرضه می گران آه اين سخن را اساس آار خويش قرار داده تحليل

در ميان ... های غيرمذهبی، شور حسينی برای اثبات مدعای خويش سخن از شهيدپروری شيعيان، غاصب شمردن حكومت
ولی بايد دقت داشت آه اين افراد در مرحلٌه اول بخشی از اعتقادات يا احساسات مذهبی را برميگزينند؛ احساسات و . مياورند

از قلم ... آشی نهادن به مصيبت اعتنايی به امور دنيا، ارج اعتقادات متضاد با آنها را، فرضًا از قبيل تبعيت از مشيت الهی، بی
در مرحلٌه دوم آنچه را آه برگزيده اند و . دهند جيه اين شيوٌه انتخاب يكطرفه را هم به خود نمیاندازند و حتی زحمت تو می
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تواند در برخی مؤمنان گرايشی بالقوه برای پذيرش اسالمگرايی ايجاد آند به همٌه آنها تعميم ميدهند و اين عوامل را  حداآثر می
ای  همٌه اينها بر پايٌه اين خيال باطل آه ميتوان پديده. افی فرض ميكنندبرای پيدايش و رشد و قدرتگيری  اين جنبش اجتماعی آ

تاريخی به اين اهميت را با برشمردن برخی عناصر اعتقادی و عوامل روانی آه ميتواند به پيدايش و رشدش مدد برساند 
ای از مسلمان  ر اساس آن چهرهسازند، ب خالصه اينكه تصويری بسيار محدود از اعتقادات و احساسات مذهبی می. توضيح داد

تيپ از فرد مسلمان ميسازند و تمام مسلمانان اسمی را مشمول آن ميسازند  آل تر يك ايده نوعی ترسيم ميكنند، يا به عبارت دقيق
 .بنياد و ياوه است آل آار از جهت تحليل تاريخی سست. تا باالخره بر اين اساس محدود يك جنبش اجتماعی را تحليل آنند

و خواست » مسلمان«المگرايی در عين علم آردن گفتار فرهنگمدار و ادعای اينكه بيانگر جوهر فرهنگ آشورهای اس
های عميق مردمان اين آشورهاست، جريان فرهنگی هم نيست آه از ميان فرهنگ اين آشورها جوشيده باشد و ثمرٌه مستقيم آن 

ای يكدست و منظم فرض ميكنند  را مجموعه» آشورهای مسلمان«رهنگ آنهايی آه چنين ادعايی ميكنند اول ف. به حساب بيايد
تضاد آه منطقًا بايد ايستا باشد ديناميسمی خيالی نسبت  دوم به اين مجموعٌه يكدست و بی. آه خود جای حرف بسيار دارد

سم به حرآت در ميايند و بازی ميانگارند آه با اين دينامي شب سوم جمع مردمان اين آشورها را مشتی عروسك خيمه. دهند می
بازی  ها هم پايٌه درستی ندارد و به شعبده اين حرف. ها وانمود ميسازند سر آخر جنبش اسالمگرايی را ثمرٌه اين فرض

 .تر است تا تحليل تاريخی نزديك
قدند اما هايی آه به اين نحلٌه فكری معت اسالمگرايی به عنوان جنبش اجتماعی عبارت است از مجموعٌه افراد و گروه

اين . اند شدٌه آنرا وجهٌه همت خويش قرار داده آارشان به اعتقاد ختم نميشود و ترويج اين فكر و اجرای طرح اجتماعی تجويز
گذاشتن طرح اجتماعی خويش ميشمرند زيرا آگاهند آه همه در اعتقاد به  اجرا ها قدرت را اسباب اصلی به افراد و گروه

. آار گرفتن قدرت است ستند و اجرای احكام شريعت و تحقق طرح اجتماعی متكی به آن در گرو بهاسالمگرايی با آنها شريك ني
 .ديناميسم اين جنبش به دليل آوشش در راه قدرتگيری اساسًا سياسی است

با فرارفتن از حوزٌه نظر و پانهادن در صحنٌه عمل به قصد قدرتگيری و به اجرا گذاشتن يك طرح اجتماعی خاص، وجه 
گفتار مذهبی و ايدئولوژيك، چه . ها از قلم ميافتد، نمودار ميگردد تراتژيك اسالمگرايی، آه متأسفانه معموًال در پژوهشاس

اش طرحی اجتماعی ترتيب داد و حداآثر از  اسالمگرا و چه غير آن، اصوًال گفتاری ارزشی و تفسيری است آه ميتوان بر پايه
تواند در عمل فقط تابع  اجرا گذاشتن طرح نمی تن اين طرح استخراج نمود، ولی بهآن چند سرمشق آلی برای به اجرا گذاش

. تراشی نظری گفتار مذهبی و ايدئولوژيك باشد چون محل به اجرا گذاشتن آن صحنٌه اجتماع است نه ميدان خيالبافی يا منطق
های ديگر بازيگران  بينی موانع و آنش ريزی، سعی در پيش اجرا گذاشتن طرح اجتماعی در درجٌه اول نيازمند برنامه به

آار گرفتن همٌه اينها به قصد  صحنه، گردآوری وسايل، انتخاب روشها و تعيين خطوط عمل است و در مرحلٌه دوم محتاج به
در يك آالم اين آار محتاج استراتژی است و به هنگام تحليل . بينی است رسيدن به هدف از ورای عوامل غيرقابل پيش

 .يی به عنوان جنبش اجتماعی بايد حتمًا به استراتژی آن توجه خاص مبذول داشتاسالمگرا
 .قبل از ادامٌه مطلب بايد دو نكته را در باب استراتژی اسالمگرايی يادآوری آرد

به . جريان نظامی نيست... اول اينكه اسالمگرايی در عين در اختيار داشتن وسايلی از قبيل آدمكش و سازمان تروريستی و
های نظامی نيست، دوامش هم  اش بر اساس طرح نظامی و لشكرآشی صورت نميگيرد و مديون پيروزی اين معنا آه پيشروی

اسالمگرايی جريانی است آه در عين . وابسته به دراختيار داشتن سرباز و تسليحات نيست، هدفش هم تصرف خاك نيست
در آشورهايی نظير ايران آه به آنها تسلط يافته است در درجٌه اول ور شدن ازنيروی نظامی  برخورداری از اين وسايل و بهره

حتی در الجزاير هم . متوجه پيروزی معنوی است، يعنی جلب طرفدار از بين عامٌه مردم به قصد در دست گرفتن قدرت سياسی
كيه بر نيروی نظامی از آه آارش به جنگ داخلی آشيده است، محور اصلی قدرت اسالمگرايان نيروی نظامی نيست؛ تأآيد و ت

توانند با سؤاستفاده از انتخابات و با فشار طرفدارانشان قدرت را  هنگامی در بين اسالمگرايان اين آشور باب شد آه ديدند نمی
افغانستان هم مثال ديگری است از اين دست، . ای استفاده آنند گيری به عنوان حربٌه قاطع و مرحله به دست بگيرند و از رأی

های شوروی در موقعيتی قرار گرفتند آه برای به  ين تفاوت آه اسالمگرايان آن آشور به دليل اشغال مملكتشان توسط نيروبا ا
ای جز گردآوری نيروی نظامی نداشتند و به همين قصد عمل به جهاد را با نبرد با اشغالگران  چنگ آوردن قدرت وسيله

دانها ياری بسيار رساند و عمًال به تنها نيروی قابل توجه در جنگ داخلی آنچه آه در اين ميان ب. مترادف وانمود آردند
های نظامی رسيده از آمريكا را به آنها اختصاص داد  پروری دولت پاآستان بود آه آمك افغانستان تبديلشان آرد، سياست اسالم

 .و طبعًا آمك آشورهايی نظير عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ايران
سالمگرايان سياست و ديانت را عين هم ميشمارند، دين اسالم را دينی ذاتًا سياسی ميدانند و چنين ادعا ميكنند آه دوم اينكه ا

به عبارت ديگر . شان آامًال مطابق با احكام مذهب است عقايد و طرح اجتماعيشان مستقيمًا برخاسته از مذهب و عمل سياسی
اند نقش تعيين آننده را قاطعًا از آن مذهب ميدانند و اسالمگرايی را جنبشی  ای آه از سياست و مذهب درست آرده در ملغمه

اساس است و سعی در پوشاندن  يكی گرفتن اسالم و اسالمگرايی، همانطور آه باالتر گفته شد بی. صرفًا مذهبی وانمود ميكنند
ميماند ادعای . اری ايدئولوژيك استبرد دينی آه اسالمگرايی به مكاتب فكری و سياسی عصر جديد دارد، خود نوعی آاله

وار  ای را نميتوان به ضرب قدرت دولت موم از آنجا آه هيچ جامعه. انطباق آامل عمل سياسی با احكام مذهب يا ايدئولوژی
درآوردن طرحهای اجتماعی جزمی و ايدئولوژيك هيچگاه به طور آامل ممكن نميگردد و در آشاآش  تغيير شكل داد، به اجرا

 متقابل رهنمودهای ايدئولوژی و الزامات عمل سياسی، اين هر دو بر هم تأثير ميگذارد و ادعای آامل برتری يكی بر رابطٌه
فقط بايد به اين امر توجه داشت آه وقتی پای حيات يك گروه سياسی يا يك حكومت در ميان است آنچه . پايه است ديگری بی
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يشود و اساسًا متوجه تضمين دوام است؛ در زمينٌه تنازع بقا از خيالبافی و قاطع است حكمی است آه در ميدان سياست صادر م
در اين موقعيت نه ميتوان فقط در چارچوب ايدئولوژی عمل آرد و نه ميتوان آامًال از . تراشی نظری آاری ساخته نيست منطق
ست ميكشاند و در حالت دوم هم گاه پشت بينی سياسی دير يا زود آار را به شك در حالت اول فاصله گرفتن از واقع. آن بريد

مثال بارز اين آشمكش را ميتوان در . آردن به ايدئولوژی مايٌه تغييراتی آنچنان اساسی ميشود آه مترادف شكست است
جمهوری اسالمی جست،شورای تشخيص مصلحتی آه خمينی بعد از چند سال در ايران برپا آرد نشانگر آگاهی به آشاآش بين 

 .و عمل بود و حاآی از مقدم شمردن امر دوام حكومت اسالمی و تقدم احكام حكومتی اسالم بر احكام ديگر آنايدئولوژی 
تواند به مقابله با بينش مذهبی اسالمگرايان  در نتيجه بايد توجه داشت آه مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران نمی

ز هر چيز مخالفت با استراتژی آنها را شامل گردد تا از حوزٌه جدال نظری و ايدئولوژی آنها محدود گردد، بلكه بايد بيش ا
 .صرف خارج گردد و معنای درستی پيدا آند

 .نهفته است» با چه مخالفيم«در دل پاسخی آه به سؤال » با آه مخالفيم«پاسخ به سؤال 
مشرب فكری آن چيست، : ودوقتی صحبت از يك جنبش اجتماعی در ميان ميايد سه پرسش در بارٌه آن مطرح ميش

 پاسخ پرسش اول باالتر داده شد؛ از آنجا آه استراتژی. استراتژی آن از چه قرار است و ترآيب اجتماعی آن چگونه است
و اين مسئله روشن شده بود آه چرا وراثش قادر به تعويض استراتژی او نيستند، فقط به  بودخمينی در فصول قبلی شكافته شده 

» با آه مخالفيم«ميماند مسئلٌه ترآيب اجتماعی آه بايد در اينجا بدان پرداخت تا پاسخ به اين سؤال آه . اآتفا شدذآر چند نكته 
 .روشن گردد

ای بر مبنای ارزيابی  شناسانه ای آه بايد بدان اذعان نمود اينست آه متأسفانه هنوز پژوهش جامعه در اين مرحله اول نكته
ايی در ايران صورت نگرفته است تا بتوان بر اساس آن به طور جدی از ترآيب اجتماعی آماری در بين پيروان اسالمگر

 .در اين باب نميتوان از حد چند اشارٌه آلی فراتر رفت، ولی اين اشارات الزامًا خالی از اهميت نيست. اسالمگرايی سخن گفت
أسفانه اين تمايز هنوز چنان آه بايد در ذهن مت. اول از همه بايد از مترادف شمردن اسالمگرا و انقالبی احتراز آرد

هايی آه طی انقالب با خمينی همراهی آردند و  همگان جانيافتاده است و بسياری بين گروه ناهمگن و بسيار وسيع افراد و گروه
 .گردند  قائل نمیه محدودی آه با اعتقاد به مبانی فكری اسالمگرايی در پی او رفتند تمايز او را به رهبری برگزيدند، با گروه

بنا به عادتی آه از چند دهٌه قبل به دليل . از ترآيب اجتماعی است» خصلت طبقاتی«نكتٌه دوم مسئلٌه جدا آردن مفهوم 
خصلت «های مارآسيستی در ايران پيدا شده است صحبت از ترآيب اجتماعی يك گروه معموًال به توصيف  رواج ايدئولوژی

گران  قوالتی در اين زمينه به آار گرفته ميشود آه به غير از مطابقت با ايدئولوژی تحليلآن محدود ميگردد و م» طبقاتی
شناسانه همان نقشی را بازی آرده و ميكند آه صنايع لفظی در برخی  های جامعه اين مقوالت در برخی نوشته. خاصيتی ندارد

ميدهند تا به مدد آنها نويسندگی و شاعری خود را اثبات همانطور آه برخی اين صنايع را مورد استفاده قرار . های ادبی نوشته
 .شناسانه بگيرد شان عنوان تحليل جامعه آنند، برخی هم آن مقوالت را به آار ميگيرند تا نوشته

خصلت طبقاتی يك جنبش اجتماعی را نميتوان فقط به مدد نشان دادن اينكه اعضای آن جنبش بيشتر از اين يا آن طبقه 
اثبات اين امر مستلزم نشان دادن ارتباط الزمی است آه بين برخاستن از يك طبقٌه معين و شرآت در . اثبات نموداند  برخاسته

های اجتماعی ايران،  يك جنبش مشخص وجود دارد و در شرايط فعلی چنين ارتباطی را نميتوان بين هيچكدام از طبقات يا گروه
 .با اسالمگرايی يافت» آشورهای مسلمان«يا ديگر 

در . ميماند مسئلٌه ترآيب اجتماعی آه تعيينش فقط به آمك آمارگيری صورت ميپذيرد و محتاج اثبات ارتباط منطقی نيست
های اجتماعی در اين جنبش به تناسب بيش از باقی بوده يا به نظر ميايد ولی  نبود آمار فقط ميتوان گفت آه شرآت بعضی گروه

 .ايی را اساسًا خاص يك گروه اجتماعی معين اجتماعی دانستنميتوان به اتكای اين مسئله اسالمگر
اسالمگرايی از آنجا . شرآت روحانيان در اين جنبش از ابتدا چشمگير بوده است و يافتن داليل اين امر چندان مشكل نيست

االترين منزلت آه مذهب اسالم را واالترين مرجع نظری ميشمرد، برای متخصصان سنتی تفسير مذهب آه روحانيان هستند، و
اين . را قائل ميشود و مقام آنها را تا حد نخبگان بحق و مقدس جامعه باال ميبرد، برای اعضای اين گروه جذاب بوده و هست

ترقی نظری، طی انقالب و با تثبيت رهبری خمينی آه ابتكار عمل را به دست او و روحانيان طرفدارش داد صورت ترقی 
ای از آنها از قدرتی گرديد آه از عامٌه مردم  وری بخش عمده ه اجتماعی روحانيت همراه با بهرهباال رفتن پايگا. عملی گرفت

 .غصب گرديد، از ثروتی آه به زور از چنگ صاحبانش درآمد و از اعتبار اجتماعی آه رسمًا به روحانيان تفويض گشت
. وضعيت نه شرط آافی بوده و نه حتی شرط الزموری از اين  اما در عين حال بايد توجه داشت آه آخوند بودن برای بهره

از بين معممين فقط . آنچه شرط الزم است جاگرفتن در جرگٌه اسالمگرايان است آه آن هم به هيچوجه مستلزم معمم بودن نيست
تمايل فرد را آخوند بودن فقط ميتواند . آن دسته ميتوانند از مواهب تسلط اسالمگرايی برخوردار گردند آه خود اسالمگرا هستند

وری  به پيوستن به اين جنبش زياد آند، هم به دليل آشش نظری آن آه اجرای احكام شريعت را وعده ميدهد و هم به دليل بهره
 .از امتيازات اجتماعی آه جا گرفتن در حلقٌه صاحبان قدرت در پی مياورد

آنهايی آه . توان ارتباط الزمی يافت  نيز نمیبه همين ترتيب بين بازاری بودن يا آاسب بودن و گرايش به اسالمگرايی
ميكنند آه خود مقولٌه چندان روشنی نيست، چون » بورژوآزی سنتی«اصرار به چسباندن اين دو به هم دارند معموًال صحبت از 

از همٌه ايست اقتصادی، اعتقادی يا غير از آن و در حقيقت بايد پذيرفت آه مجموعٌه ناروشنی  درست معلوم نيست آه مقوله
منتها از آنجا آه . است به جامعٌه ايران» بورژوآزی«اينهاست و ساخته شدنش زاييدٌه آوشش در اطالق مفهوم مارآسيسستی 
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به » سنتی«ازای دقيقی نداشته است برای منطبق ساختنش با آب و هوای منطقه يك صفت  مفهوم مزبور در اين جامعه مابه
 .آن استفاده آرداند تا راحت بتوان از  دنبالش بسته

آنهايی آه بر وجه اقتصادی قضيه تأآيد ميكنند معتقدند آه تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران منافع بازاريان را تأمين آرده 
گذاری توليدی در ايران باعث شده تا طالبان فعاليت اقتصادی به سوی  در اين مورد آه رآود اقتصاد توليد و سرمايه. است

ها و آوشش  نوعی داللی روی بياورند سخنی نيست، در اين هم آه شمار دالالن به دليل پايين آمدن سطح درآمددادوستد و آًال 
اما نبايد به اين دليل تصور آرد آه برنامٌه اقتصادی . توان آرد مردم در يافتن منابع درآمد جنبی فزونی گرفته، ترديد نمی

اسالمگرايان اصًال از ابتدا برنامٌه اقتصادی روشنی . ه داللی بوده استاسالمگرايان از اول رونق بخشيدن به تجارت يا ب
اند آه بگذريم اصًال سخنی هم در  هايی آه در بارٌه اقتصاد توحيدی و حذف بهره و عمل به مضاربه بافته اند و از ياوه نداشته

های  تضای موقعيت و منافع گروهی هرازچندی برنامهبرنامگی به آنها امكان داده تا به اق همين بی. اند اين باره به ميان نياورده
خويش را ملهم از يك مشرب اقتصادی قلمداد نمايند، يك بار تحت عنوان ملی آردن اموال مردم را مصادره آنند، يك بار به 

يولداران رژيم های اقتصادی را تحت نظارت دولت ببرند تا هر جا الزم بود محض تأمين منافع يكی از ت بهانٌه جنگ تمام شريان
شان بكنند و در آنار تمام اينها هم حرمت مذهبی مالكيت و آزادی داد و ستد را در چنته داشته باشند آه به آسب و  باز و بسته

 .آار خود و شرآايشان لطمه وارد نيايد
ادی نيست، بلكه در ضمن اين را هم بايد به طور معترضه يادآوری آرد آه رونق آار تجار و دالالن مستلزم رآود اقتص

آنهايی آه اصوًال به تجارت و داللی نظر خوشی . های اين رشته با رونق اقتصاد رواج بيشتری پيدا ميكند مثل ديگر فعاليت
، از فعاليت اقتصادی تصويری بسيار ابتدايی در ذهن »ها را آوتاه آنيد دست واسطه«اند آه  ندارند و از سالها پيش ندا در داده

حمله به بازاريان مقداری هم زاييدٌه . ميكنند هر آس در توليد آاال سهم نداشت در توليد ثروت نيز سهمی ندارددارند و تصور 
 .اش به قبل از انقالب برميگردد و حال فرصت جديدی برای عرضه يافته اين گرايش فكری است آه سابقه

دن منابع اقتصادی به اتكای قدرت دولتی است و خالصه اين آه از بابت اوضاع اقتصادی ايران پايٌه آار بر نوعی چاپي
برندگان اين اقتصاد قلب صاحبان قدرت هستند، يعنی اسالمگرايان و شرآايشان آه بخشی از آنها را تجار و آسبه و دالالن 

 .تشكيل ميدهند
 امام دادن و اول بايد گفت آه سنتی بودن با سنتگرا بودن دوتاست و سهم. و اما در باب نزديكی فكری و اعتقادی

بازاريان . خوانی به راه انداختن و نذری پختن و به زيارت رفتن مترادف چاقوآشی به عشق اجرای احكام شريعت نيست روضه
اند اما دامنٌه روابط اجتماعی و سياسی آنان هيچگاه به علما محدود نميشده و  از ديرباز با روحانيان داد و ستد اجتماعی داشته

اند، بخصوص آه خود روحانيان نيز هميشه در طول تاريخ ايران   در همٌه موارد پيرو علما يا طرفدار آنان نبودهبازاريان الزامًا
آمكهای مالی بازاريان را به انقالب، آه نوعی مشارآت مادی در ساقط آردن نظام آريامهری بود، . اند يكدل و يكصدا نبوده

وری مالی بازاريان از اوضاع  توان به دليل بهره يی شمرد و آًال هم نمیتوان دليل پيوستگی ذاتی آنها با اسالمگرا نمی
اقتصادی بعد از انقالب يا دلبستگی شان به فرايض مذهبی اين گروه اجتماعی را ذاتًا متمايل به اسالمگرايی شمرد و 

 .ها و منافع اين گروه به حساب آورد اسالمگرايی را بيانگر خواست
نظام اسالمگرايی را تشكيل  های به شهر آمده هم آه طی انقالب بخشی از پياده دهاتیچيزان شهری و بخصوص  بی

توان گروهی شمرد آه ذاتًا با  های بسيج شدند، نمی دادند و بعد هم برخی از آنان جذب نهادهايی نظير سپاه پاسداران يا دسته می
های خود اسالمگرايان  پال و پرت. ه اغنيا محسوب آرداين جنبش اجتماعی پيوند دارد و اسالمگرايی را نهضت بی چيزان علي

اند،  غلبه آرده» نشينان آاخ«بر » نشينان آوخ«به پيروزی رسيده يا » مستكبرين«عليه » مستضعفين«در باب اينكه نهضت 
ن، بايد در ميل به چيزان شهری را در جنبش انقالبی و ادامٌه آ دليل شرآت بی. آيد دليلی بر اثبات اين مدعای پوچ به شمار نمی

ی انبهره گرفتن از ثروتی جست آه در ايران پيش از انقالب در پيش چشم همگان گسترده بود، در تمايل به برخورداری از زندگ
اول از همه به اين دليل آه هدف اصلی . اما نمی توان بين اين تمايل و اسالمگرايی ارتباط الزمی قائل شد. توأم با رفاه

چيز بيش از  توجه اسالمگرايان به طبقات بی. ل ثروت و گام برداشتن به سوی عدالت اجتماعی نبوده و نيستاسالمگرايی تعدي
وعيدهای دوران انقالب به سودای پيشی گرفتن از چپگرايان آه  و وعده. هر چيز به قصد استفادٌه سياسی از آنان بوده و هست

د، و به قصد جمع آردن سياهی لشكر هر چه بيشتر برای قدرتگيری، دفاع از پرولتاريا را رسالت تاريخی خويش می دانستن
از آن پس هم ايجاد موجهای تحرك اجتماعی آه با استفاده از امكانات سياسی و مالی دولت انجام گرفته دو هدف را . انجام شد

ردن طبقٌه متوسط دوران پهلوی های آم درآمد يا به عبارت دقيقتر اجارٌه آن و غرق آ خريد پشتيبانی گروه: تعقيب گرده است
 .زير فشار موجهای تحرك اجتماعی

اند و صحبت از تعديل ثروت توسط آنها در نبود  دوم اينكه اسالمگرايان در بارٌه تعديل ثروت آاری جز دادن شعار نكرده
رآود اقتصادی و پايين . حكم ميكندتواند پايٌه درستی داشته باشد؛ مضافًا به اينكه ظواهر امر بر خالف اين  آمار قابل اعتماد نمی

 .شود و بيشتر نمودار خالف آن است آمدن سطح زندگی طبقات پايين و متوسط در هيچ آجا نشانٌه تعديل ثروت محسوب نمی
از ابتدای انقالب در بارٌه نقش . مورد نيست های آواره در شهر و پيوند آنها با اسالمگرايی بی تذآر دو نكته در بارٌه دهاتی

اين سخنها معموًال توسط . ن گروه در به پيروزی رساندن خمينی و تحكيم اسالمگرايی بر جامعٌه ايران اغراق بسيار شده استاي
. آسانی پراآنده ميشود آه نه به اسالمگرايی نظر خوشی دارند و نه به روستائيان و بيش از مشاهده بر دو فرض استوار است

ی جامعٌه ايران را به شدت مختل ساخت و اين اختالل توأم با هجوم روستائيان به يكی اينكه اصالحات ارضی سازمان سنت
دوم اينكه دهاتيان به دليل تماس آمتر با تحوالت زندگی . های آزاد و سرگردان در جامعه درآورد ها آنها را به صورت اتم شهر
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اند و به اين دليل به   به پيروی از آخوندها داشتهاند و نسبت به شهرنشينان تمايل بيشتری مدرن به مذهب بستگی زيادی داشته
 .اند جنبش اسالمگرا پيوسته

در اين . در اين مسئله آه الغای نظام ارباب و رعيتی سازمان سنتی جوامع روستايی ايران را مختل آرد جای سخن نيست
ال اول از يكی گرفتن مهاجرت اشك. هم آه اصالحات ارضی مهاجرت روستائيان را به شهر ها تسهيل نمود شك روا نيست

مهاجرت به شهر در . شدن آنها برميخيزد» اتميزه«روستائيان به شهر با گسسته شدن پيوندهای اجتماعی آنها و به اصطالح 
شهرنشين شدن اگر به صورت . صورتی ميتواند به اين امر منجر شود آه پيوندهای خانوادگی و شغلی مهاجر سست يا قطع شود

بنا بر اين . ام بگيرد و با يافتن شغل ثابت همراه باشد در حكم تغيير نوع پيوندهای اجتماعی است نه گسستن آنهاخانوادگی انج
اند،  اند و از يافتن شغل ثابت محروم بوده فقط گروهی را ميتوان مشمول فرض اول شمرد آه به تنهايی به شهر مهاجرت آرده

اند، بدون  رآمدی برای خود و احيانًا خانوادٌه در ده ماندٌه خود دست و پا ميكردهيعنی آارگران فصلی آه با آار آردن در شهر د
اما يك نگاه ساده به به آمار آارگران فصلی . اينكه در تثبيت موقعيت اجتماعی و شغلی خويش موفقيتی آسب آرده باشند

به فرض آه همٌه آنها را هم از نظر  نشان ميدهد آه تعداد آارگران فصلی، ]43، ص 2536فصلنامٌه آماری آشور، سال [
. ب آنيم، نه تناسبی با خيل عظيم انقالبيان دارد و نه با شمار قابل توجه اسالمگراياناحساجتماعی سرگردان و پيوند گسسته 

. اند طبق آمار رسمی آمتر از دودرصد جمعيت فعال ايران، يعنی حدود پنجاه هزار نفر، جزو بيكاران فصلی محسوب ميشده
نظام اصلی انقالب و منبع اصلی  ی چند برابر آردن اين رقم هم گرهی از آار آنهايی آه دهاتی های آواره در شهر را پيادهحت

 .ند نميگشايد؛ اضافه آردن تعداد صد و بيست هزار بيكار به رقم باال نيز به همچنينشمرعضوگيری اسالمگرايان مي
قبول بی چون و . ب و گرايششان به تبعيت از روحانيان زاييده ميشوداشكال دوم از فرض تعصب روستائيان در امر مذه

ها بوده است نه دهات  چرای اين فرض هم قدری مشكل است به اين دليل آه در ايران مراآز اصلی حيات و تحرك مذهبی شهر
ن آاسه و آوزه بر سر شكست. تر فرض آنيم تر و نسبت به آخوندها مطيع و دليلی ندارد دهاتيان را از شهرنشينان مذهبی

های تازه به شهر آمده در آشوری نظير ايران آه قرنها بر اساس اقتصاد آشاورزی چرخيده و در عين حال تحقير  دهاتی
توان اين تمايل را اساس تحليل تاريخی قرار  ای نيست و نمی روستائيان هم يكی از عادات ثابت شهرنشينانش بوده، چيز تازه

 .داد
 به هنگام صحبت از ترآيب اجتماعی اسالمگرايی از قلم ميافتد طبقٌه متوسط جديد ايران است، آه شمار گروهی آه معموًال

ها و با تحت فشار گذاشتن حكومت وقت بيشترين آمك را به  پيمايی ها و راه قابل توجهی از اعضای آن با شرآت در اعتصاب
 جاگرفتن در جرگٌه آادرهای اسالمگرا چرخ نظام تازه را به قدرت گرفتن اسالمگرايی آردند و بخش آوچكتری از آنها با

البته بين عضويت در اين طبقه و اسالمگرايی نيز نميتوان ارتباط الزمی يافت . چرخانند اند و تا امروز آنرا می حرآت درآورده
م از جهت پشتيبانی های سياسی عصر جديد ايران، از مشروطيت به بعد، هم از جهت تربيت آادر و ه زيرا تمامی جنبش

اجتماعی، در درجٌه اول متكی به همين طبقٌه متوسط بوده است؛ تازه اين امر خاص ايران هم نيست، در تمام آشورهايی آه 
های اجتماعی  مدرنيزاسيون، حال چه استبدادی و چه غير آن، ساختار جامعه را متحول آرده است نقش طبقٌه متوسط در حرآت

ن ميان جالب و قابل ذآر است از قلم افتادن سهم اساسی اين طبقه در مسلط ساختن اسالمگرايی بر جامعٌه آنچه در اي. قاطع شده
احتماًال بايد دليل اين فراموشی مزمن را در اين مسئله جست آه اآثر توليد آنندگان و . ايران و تداوم بخشيدن به اين تسلط است

اند و اصراری بر تأآيد بر سهم اين گروه در   از طبقٌه متوسط برخاستههای تاريخی و اجتماعی خود آنندگان تحليل مصرف
ها بگويند و  ها و دهاتی ها، يا پابرهنه پيدايش و دوام وضع فعلی ايران ندارند و ترجيح ميدهند بيشتر از آخوندها، بازاری

 .بشنوند
ماعی عنوان آرد اين است آه اسالمگرايی در عين بندی اجت ای آلی و مهم آه بايد در بارٌه ارتباط اسالمگرايی با اليه نكته

اش به عنوان  های گوناگون اجتماعی خود يك نهضت عمدٌه ترقی اجتماعی نيز هست و به هنگام ارزيابی تشكيل شدن از گروه
يری جنبشی آه اسالمگرايان، از هر طبقه آه آمده باشند، به مدد قدرتگ. توان اين جنبٌه آنرا ناديده گرفت يك جنبش اجتماعی نمی

به اين . اند مندی هرچه بيشتر از قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی پيدا آرده ای برای ترقی و بهره در آن سهيمند، بخت عمده
اين . ترتيب ترآيب اجتماعی اسالمگرايی در ابتدای آار هر چه بوده پس از قدرتگيری و به دليل قدرتگيری تغيير آرده است

آن آرده و خود جای آنرا گرفته  آار آمدن طبقٌه حاآم جديدی انجاميده آه طبقٌه حاآم قبلی را به زور ريشهامر در ايران به روی 
های اجتماعی شبيه است و نمی توان در تحليل آن و توضيح  به هر حال اسالمگرايی از اين بابت هم به ديگر جنبش. است

 .وانش اتكا نمود و بايد منافع آنها را نيز در نظر آوردبيند فقط به احساسات و عقايد پير تحوالتی آه به خود می
جوامع «ای هم به مسئلٌه پيوند اسالمگرايی با مردساالری يا پدرساالری  در آخر ومحض خالی نبودن عريضه بايد اشاره

در . ائل شدهآرد آه تحت رواج گفتارهای فمينيستی باب شده است و بين مردساالری و اسالمگرايی ارتباط الزمی ق» اسالمی
اين باب آه اجرای احكام اسالم ميتواند به دليل امتيازاتی آه برای مردان قائل ميگردد و نيز تحقير اجتماعی آه نصيب زنان 

در اين هم آه بسياری از مردان پس از تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه . ميكند، برای برخی از مردان جذاب بنمايد بحثی نيست
اين را هم ميتوان پذيرفت آه اشخاص . اند جای شك نيست  موقعيتشان آمال استفاده و سؤاستفاده را آردهايران از مزايای شرعی

 توان به اين داليل اما باز هم نمی. متمايل به مردساالری به تناسب ديگران تمايل بيشتری به پذيرش اسالمگرايی داشته باشند
يا روبنا  ای از مردساالری يا زادٌه آن به حساب آورد المگرايی را شعبهارتباط الزمی بين مرد بودن و اسالمگرايی جست و اس

اول به اين دليل آه هرچند مردان در جامعٌه ساخته و پرداختٌه اسالمگرايان بر زنان . و روبندٌه ايدئولوژيك مردساالری شمردش
دوم اينكه صفوف . خيلی مايٌه رشك باشدتفوق حقوقی دارند، اصًال حقوق خودشان به عنوان انسان و شهروند چيزی نيست آه 
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زنانی آه نه فقط با . اسالمگرايان هيچگاه به مردان اختصاص نداشته و تعداد بسيار قابل توجهی زن را نيز در خود جا داده است
و از غنائم اند  پشتيبانی از خمينی در به قدرت رساندنش نقش مهمی بازی آردند بلكه از ابتدا در زمرٌه اسالمگرايان جاگرفته

آنهايی را آه اسالمگرايی : اند و حضورشان در جرگٌه اسالمگرايان دو پيامد مهم داشته است قدرتگيری اسالمگرايی سهم برده
هايی را هم آه به جای تأمين آزادی برای همگان به سهميه گرفتن برای  را خاص مردان ميدانند سردرگم آرده و دهان فمينيست

 .نسوان قانعند بسته است
ای و فراجنسی است و  گيری اين بخش بايد گفت آه اسالمگرايی جنبشی فراطبقاتی و فرااليه آًال و به عنوان نتيجه

مخالفت با آن تحت اين عنوان آه خاص يك . توان آنرا به ريش يك طبقٌه خاص اجتماعی بست يا خاص جنس ذآورش شمرد نمی
ا اسالمگرايی مخالفت آرد آه اين گروه مرتجع، استثمارگر، زورگو يا از نظر طبقه يا يك گروه معين است و به اين دليل بايد ب

مردود بودن اسالمگرايی به دليل ابتدايی بودن بينش مذهبی آه بدان اتكا دارد، تفسير . ايست تاريخی منحط است، حرف ياوه
شونت و مردمخوارش معنی دارد نه به گرا وتجددستيزش و باالخره استراتژی پرخ سستش از تحوالت اجتماعی، ايدئولوژی تام

ها  مخالفت با اسالمگرايان به اين دليل مشروع است آه اعتقاد به اين ياوه. اين دليل آه آس يا گروه خاصی از آن دفاع ميكند
شان از طبعًا اين مخالفت در درجٌه اول با دست آشيدن. آنند دارند و در راه تحميلشان به ديگران از هيچ جنايتی فروگذار نمی

 .تحميل خواست خود به ديگران و در درجٌه دوم با بريدنشان از اين اعتقادات پايان خواهد گرفت
مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران، در درجٌه اول و اساسًا اسالمگرايان را اعم از نظريه پرداز و آدمكش، فرمانده و 

تواند فقط به اين گروه  نمی هدف ميگيرد، ولی... ، گريان و خندان و زنفرمانبردار، فقير و غنی، معمم و بی عمامه، مرد
هايی از اعتقاداتشان با آنها شريكند و به اين  عقيدتی ـ سياسی محدود بماند و به مراتب مختلف به آسانی هم آه در بخش يا بخش

با آسانی آه به دليل اعتقاد به الزم االجرا . يابد دليل و از طرق مختلف و به درجات گوناگون به آنها مدد ميرسانند بسط می
بودن احكام شريعت، گاه در عين داشتن اختالف با اسالمگرايان آًال از آنها پشتيبانی ميكنند؛ با آسانی آه به دليل مخالفت با تجدد 

راتژی اسالمگرايان، وخردگرايی، در اسالمگرايی به ديدٌه مثبت مينگرند؛ و بخصوص با آسانی آه به هر طريق به پيشبرد است
 .به قدرتگيری و دوامشان بر اريكٌه قدرت ياری ميرسانند

 
 داو مبارزه

 
پس از روشن آردن اينكه حريف ما در مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران آيست، بايد به تبعات اين رودررويی 

ب اينكه با چه يا با آه مخالفيم آزاديم اما پس از اين آار و توجه آنيم و به ويژه اين امر را مد نظر داشته باشيم آه ما در انتخا
دو طرف . توانيم آزادانه و دلبخواه هر آاری ميخواهيم بكنيم و بر آن نام مبارزه بنهيم بخصوص پس از تعيين حريف نمی

تابع يكديگر هستند و ما در رودررويی بسيار بيش از آنچه آه در وهلٌه اول به نظر ميايد و بسياری مايلند به خود بقبوالنند، 
 .موقعيت فعلی، به داليلی آه به تدريج به آنها اشاره خواهد شد، بيشتر تابع حريف هستيم تا بر عكس

 .اول مورد مثال اين تبعيت تعيين داو مبارزه است
چنين اشتراك آنچه آه به هر مبارزه شكل ميدهد اشتراك نظر ضمنی يا صريح حريفان بر سر تعيين داو است، زيرا اگر 

حال چه يكی از آنها داو را در اختيار داشته باشد و ديگری بخواهد آنرا . بندد ای صورت نمی نظری موجود نباشد اصًال مبارزه
، چه هدف هرکدام کوتاه کردن دست تصاحب نمايد و چه هيچكدام در اختيارش نداشته باشند و برای به دست آوردنش بكوشند

ا روشن است آه تعيين داو آنهم در شرايطی نظير وضعيت امروز ايرانيان، آه هيچ شباهتی به مسابقات منته. ديگری از آن باشد
ورزشی ندارد، به تصميم داور ممكن نيست و بايد آنرا در توافق ضمنی طرف های درگير، يعنی اسالمگرايان و مخالفانشان 

 .بندد جست و ديد اين توافق چگونه صورت می
 De la[د زرگ پروسی، آه نظراتش در اين بخش راهنمای اصلی ماست، در يكی از اشارات عميق خوآلوسويتز، متفكر ب

guerre, L6, ch.7 [تندی در پس زدن عقايد رايج و درخشش حقايق بديهی را يكجا در خود جمع آورده است بر اين نكته که 
زيرا دفاع از .  دفاع از نظر منطقی بر حمله مقدم استتأآيد ميورزد آه آنچه به بروز جنگ ميانجامد عمل دفاع است نه حمله و

يك شيی است آه مهاجم را واميدارد تا برای تصاحب آن دست به عمليات نظامی بزند و اگر دفاعی در آار نباشد مهاجم فرضی 
 .شود هر چه را آه خواست بدون صرف هيچ خشونت به چنگ مياورد و اصًال جنگی حادث نمی

باال اين است آه تعيين داو يا داوهای بالقوٌه مبارزه با آسی است آه آنها را در اختيار دارد و آمر به نتيجٌه صريح نكتٌه 
طرف مهاجم با انتخاب يكی از اين داوها و آوشش در راه به دست آوردن آن است آه به داو بالفعل . دفاع از آنها بسته است

گيری مطبوع طبع مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه   است اين نتيجهممكن. مبارزه تبديلش ميسازد و به مبارزه شكل ميدهد
ايران نباشد، اما اين مخالفان بايد بپذيرند آه ابتكار عمل در زمينٌه تعيين داو با اسالمگرايان است آه اين تسلط را برقرار 

د پذيرفتن موقعيت خود و در پيش گرفتن اند و از آن دفاع ميكنند و تنها آاری آه از دست مخالفان اين وضعيت برمياي آرده
مبارزه با انتخاب يك يا چند داو است يا ترك ميدان، راه سومی هم در آار نيست آه با عقل مطابق باشد و بتوان بر آن نام مبارزه 

 .نهاد ـ آسی قلعٌه خالی را فتح نميكند
ت و در راه ارزيابی اهميت آنها و روشن آردن بايست از ورای رفتار آنها شناخ داوهای مبارزه با اسالمگرايان را می

اند و بدين ترتيب به صورت داوهای  تعداد چيزهايی آه اسالمگرايان در عمل آمر به دفاع از آنها بسته. سلسله مراتبشان آوشيد
هر از . ر هستاند، بسيار زياد است و نه امكان شمارش آنها موجود است و نه لزومی به اين آا بالقوٌه مبارزه درشان آورده
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الشعاع قرار دادن  گيرد و نظر همگان را، گاه به قيمت تحت چندی يكی از اين داوهای بالقوه بيشتر در معرض توجه قرار می
اما نبايد فريفتٌه اين فراوانی و تنوع شد، اهميت تمام داوها يكسان نيست، بايد داو اصلی را از . ديگر داوها، به خود جلب ميكند

بستگی حريف به آن و شدت : ميتوان سه شاخص برای اين داو شمرد. ت و توجه و نيرو را به آن معطوف ساختميان آنها جس
اين . واآنشی آه تهديدش در بين اسالمگرايان برميانگيزد، محوری بودنش نسبت به ديگر داوها و ثابت ماندنش در طول زمان

 .ی ايرانتعيين نظام سياس: هر سه معيار به نفع يك داو رأی ميدهد
اند و به اعتبار  اسالمگرايان، به شهادت گفتار تاريخی و ايدئولوژيك دور و درازی آه ظرف دو دهٌه گذشته به هم بافته

مخالفان ريز و درشت، نظام حكومت مذهبی ايران را دستاورد اصلی انقالب  رفتار خشن و جهت دارشان با تمام مخالفان و شبه
ترين سختگيری را متوجه  ايٌه خويش ميشمرند، بيشترين امكانات را صرف حفظ آن ميكنند،قاطع و طبعًا ارجمندترين سرم1357

آنها . ها را به هنگام تهديد آن نشان ميدهند، چه در سطح ايران و چه در سطح جهان دفاع از آن ميسازند و شديدترين واآنش
 .ه است آه از هيچ خشونتی فروگذار نمينمايندميدانند و در مقابل اين گرو» معاندان نظام«مخالفان اصلی خود را 

نظام سياسی عبارت از شيوٌه معمول و نسبتًا تثبيت شدٌه تقسيم و اعمال قدرت سياسی است و قدرت اسباب اصلی اجرای 
ت به همين دليل تعيين نظام سياسی نسب. های اسالمگرايان در جامعٌه ايران و پيگيری استراتژی آنها در سطح جهان است طرح

اهميت . های تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران، آه هرآدام ميتواند داو مخالفت باشد، اهميت محوری دارد به ديگر جنبه
الشعاع اختيار در تعيين نظام سياسی است ولی الزامًا به دست آوردن  محوری بدين معنا آه به دست آوردن داوهای ديگر تحت

از آن . دهد ردن داو اصلی و تعيين نظام سياسی را به برندٌه اين مبارزات آوچك نمیداو امكان به دست آو يك يا چند خرده
مهمتر، اگر پيروزی شامل تعيين نظام سياسی نباشد اساسًا موقت است و داوهايی آه به دست طرف پيروز آمده آامًال در 

 .معرض از دست شدن و بازگشت به دست حريف است
 در راه تعيين نظام سياسی ايران 1357زيرا اسالمگرايان از ابتدای انقالب . رديد نيستدر ثابت بودن اين داو نيز جای ت

داوها، هيچگاه آوچكترين خللی در دفاع از  آوشيدند و به محض موفقيت در اين زمينه آمر به حفظ آن بستند و بر خالف خرده
زيرا ساقط شدن نظام حكومت . ن آاری نخواهند شدآن نشان ندادند و روشن است آه در آينده هم به اين آسانی راضی به چني

مذهبی ايران نه فقط به آار بسته شدن نظرات مذهبی و ايدئولوژی آنها را تعطيل ميكند و آرايش و توسعٌه استراتژی آنها را 
قعيت برای آنها مختل ميسازد، بلكه حكم مرگ خود آنها را به عنوان طبقٌه حاآم صادر ميسازد و تمام امتيازاتی را آه اين مو

امتيازاتی از قبيل قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی آه بر خالف بينش مذهبی و ايدئولوژی . درپی آورده نقطٌه پايان مينهد
 .بافی نيست و از دست دادنش بسيار دردناك است موضوع انديشه

د، داو مبارزه را تعيين نظام سياسی ايران اما همٌه آسانی آه داعيٌه مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران را دارن
  داو تر از اين آه هست فرض ميكنند و نفس قدرت را داو ميشمرند؛ برخی ديگر يك يا چند خرده دانند، برخی داو را آلی نمی

 .بايد به نوبت اين دو موضع را بررسی آرد. را به مقام داو اصلی ارتقاع ميدهند
تر از مفهوم نظام سياسی  تر و آلی و ميشمرند چنين تصور ميكنند آه چون مفهوم قدرت وسيعظاهرًا آنهايی آه نفس قدرت را دا

ايست برای رسيدن به اهداف  اول بايد توجه داشت آه قدرت وسيله. است توجه بدان نشانٌه فراست و عمق بينش بيشتری است
قدرت از نظر . د رسيدن به هر هدفی ميتوان استفاده آردتواند هدف را تعيين آند زيرا از آن تقريبًا به قص نفسه نمی ديگر و فی
تر از آن قرار دارد و در آوشش برای تعيين  ای پايين تر از مفهوم نظام سياسی است اما از نظر عملی در مرتبه مفهومی آلی

ت، زيرا طرف های اين ديگر اينكه مخالفت با اسالمگرايان رقابت بر سر قدرت به عنوان شيی واحد نيس. آن حكم وسيله را دارد
دست آوردن قدرت بيشتر و فائق آمدن بر حريف ميكوشند، اما منبع قدرت آنها يكی نيست تا اگر يك طرف سهم  مبارزه برای به

توانند قدرت خود را از منابع مختلف  های مبارزه می طرف. آاله بماند و مبارزه ختم شود بيشتری از آن برد سر ديگری بی
تعيين نتيجه آارساز است تعادل قدرت بين آنهاست آه به اين ترتيب و تحت تأثير منابع مختلف به نفع در  آه آسب آنند و آنچه

 .يكی و ضرر ديگری تغيير ميكند؛ بخت به دست آوردن داو به اين ترتيب است آه آم و زياد ميشود
اين آلمه اراده ميكنيم و طی آنها هميشه بين در حقيقت داو شمردن قدرت از خلط معانی مختلفی برميخيزد آه ما معموًال از 

معنای اصلی عبارت از تناسب قدرت بين دو فرد يا . تمايز قائل نمی شويم» شيی«و قدرت به عنوان » رابطه«قدرت به معنای 
رت به قد. دو گروه يا دو واحد سياسی است آه طی آن طرف قدرتمندتر ميتواند ديگری را به آاری وادارد يا از آن بازدارد

عنوان شيی آمابيش از سر تسامح به آار ميرود و دو معنايی آه از آن اراده ميشود منبع يا مسند قدرت است آه هر دو به اعتبار 
اما به هر صورت هيچكدام از اين . معنای اول معنی پيدا ميكند، اولی با تأثير گذاشتن بر رابطٌه دو اراده و دومی با تثبيت آن

آخر از همه اين را هم اضافه آنيم . او شمردن قدرت را در مبارزه بين اسالمگرايان و مخالفانشان توجيه نمايدمعانی نمی تواند د
ای آه بين مخالفان اسالمگرايی و اسالمگرايان واقع  آه اگر نفس قدرت داو مبارزه محسوب شود هيچ راهی برای تفكيك مبارزه

دارد باقی نخواهد ماند؛ زيرا رقابت خود اسالمگرايان است آه داوی جز بردن شده از رقابتی آه بين خود اسالمگرايان جريان 
 .سهم بيشتر از قدرت ندارد و ابدًا متوجه تغيير نظام نيست

 آن دسته از مدعيان مخالفت آه تصور ميكنند داو مبارزه قدرت است و حتی قادر نيستند در زمينٌه نظری  بايد بهبه هر حال
 ان حكومت جدا آنند، توصيه آرد آه به جای جوالن دادن در ميدان و تنگ آردن جای ديگران، خود راحساب خود را از موافق

 .به اولين دفتر جهاد سازندگی معرفی آنند تا شايد وجودشان در آنجا مفيد واقع شود
اعضای اين گروه . دارندداوها ميكنند و به امر تعيين نظام سياسی التفاتی ن و اما آنهايی آه حواس خود را معطوف به خرده

ها شنيده  آه نمايندگانش، بخصوص در خارج از آشور، فراوانند و صدا و ندايشان از مؤسسات پژوهشی گرفته تا رسانه
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اند تا هم از افتخار مبارز بودن برخوردار گردند و هم از مخاطراتش  ميشود، هر آدام با داو انتخابی خويش به ميدان آمده
تر از آنچه  اند، گروه اخير سخن از داوهايی جزئی تر از آنچه آه بايد خود را به ميدان انداخته  با داوی آلیای اگر دسته. برهند

آه بايد به ميان مياورند ولی ارتباط آنها را با داو اصلی مبارزه آه تعيين نظام سياسی است ناديده ميگيرند و ميكوشند به جای 
ن سياست توسعٌه اقتصادی، از پايين آوردن نرخ تورم، از باال بردن ميزان اشتغال گرفت صحبت از تغيير نظام سياسی، از پی

تحويل حكومت » انتقاد سازنده«سخن در ميان بياورند و با احتياط تمام مقداری ... اهللا های حزب آردن فشار گشتی زنان، از آم
ه حكومتی ايران، الاقل با بخشی از آن، ببندند و نه مهر بدهند تا نه خود را دچار دردسر آنند و نه راه ارتباط خود را با دستگا

 .آبرو را بخورند موافقت با اين دستگاه بی
: است» بينی واقع«آنندٌه آن هم  اين روش بيش از آنكه زاييدٌه خطای نظری باشد مولود سازشگری عملی است، توجيه

نقطٌه ضعف اساسی اين . ه وضعيت دلخواه اجتماعیادعای پيگيری اهداف آوچك و موضعی و ممكن به قصد رسيدن تدريجی ب
آوشش در تقليل دادن تفاوت آيفی دو نظام سياسی به تفاوت آمی چند شاخص آماری و : بينش هم درست در همين جاست

مقوالت اقتصادی به دليل سروآار داشتن با آميات بسيار مورد توجه طرفداران روش اخير است و اآثر اوقات . آماری شبه
عاقبتی اين روش هم از همين تكيٌه صرف بر آميات روشن ميشود، از ناديده گرفتن  بی.  گفتار آنها را تشكيل ميدهدمحور

توان آنرا  به همين دليل نه تنها نمی. ارتباط اين مشكالت گاه بسيار مهم اما محدود با مشكل اساسی و جامع نظام سياسی
ای را عرضه ميكند آه  بينی برنامه بينی شمردش زيرا تحت لوای واقع ر از واقعبينانه دانست بلكه بايد برعكس بسيار دو واقع

برنامٌه تبديل تدريجی اوضاع فعلی جامعٌه ايران به وضعيتی مطلوب، و طبعًا با چشمبندی و بدون رد : اجرايش غيرممكن است
 .شدن از مرز تغيير نظام سياسی

هم گوشٌه چشمی » پراگماتيك«و البد به همين دليل به اسالمگرايان ميشمرند » بين واقع«اعضای اين گروه آه خود را 
عملی خود ميكنند و هدفی آه با عرضٌه روش پيشنهادی خود دنبال ميكنند  نشان ميدهند، بيشترين هم خويش را صرف توجيه بی

آنها هم به نوعی ابراز » مبارزٌه«. تغيير داد» بدون دخالت دست«قبوالندن اين فكر است به ديگران آه ميتوان اوضاع را 
 .پذيرد، ختم ميشود هايی آه گاه و بيگاه در بين اسالمگرايان صورت می احساسات ادواری برای تغيير و تبديل

گردند و برای تغييراتی آه در موضع و رفتار اسالمگرايان  به هر حال گروه اخير هيچگاه گرد بحث تغيير نظام سياسی نمی
و اساسی  باق بهتر با شرايط متغير تاريخی ندارد، چرتكه مياندازند و آنها را مقدمٌه بهبود تدريجیپيدا شده و دليلی جز انط

اوضاع قلمداد ميكنند، بی دقت به اين مسئله آه دمكراسی شكل رقيق شدٌه هيچ نظام سياسی ديگری نيست و اساس و اصول خود 
 .های سياسی مجزاست را دارد و ماهيتش از ديگر نظام

مقصود . عرضه آرده است» پاراديگم«ای به نام  متخصص نامدار تاريخ علوم مقوله] Thomas Kuhn [آونتوماس 
پردازی علمی شكل ميدهد، به اين ترتيب آه هم عرضٌه  و نظريه آون از پاراديگم چارچوبی بود آه در هر دوران به پژوهش

دوام هر پاراديگم هم بسته . عايت مفروضات آن انجام ميپذيردهای علمی در قالب آن و با ر های جديد و هم انجام پژوهش نظريه
يابی برای مشكالت علمی را نكرد جای خود را به پاراديگم  به آارآيی علمی آن است و هنگامی آه چارچوبش ديگر آفاف پاسخ

ر بحران است زيرا گروهی به طبعًا تا اين جابجايی انجام نپذيرفته رشته يا شاخٌه علمی متكی به آن پاراديگم، دچا. نوی ميدهد
اصرار در اعتبار پاراديگم آهنه پاميفشارند و سعی در ترميم آن و تمديد اعتبارش ميكنند و گروهی ديگر اساس آنرا مورد حمله 

 .قرار ميدهند و ميكوشند تا پاراديگم نوی را جانشين آن سازند
لت پاراديگم غالب را پيدا آرده و تبديل به چارچوب نظام حكومت مذهبی هم متأسفانه در ذهن بسياری از ايرانيان حا

زيرا گروه معدودی جدًا اساس آنرا مورد شك قرار ميدهند و فكر تعويضش را در سر . اصلی بحث و عمل گشته است
 اسباب آنچه در اين ميان. پرورند، در حاليكه بسياری فقط مايلند با ترميم آن و ايجاد تغييرات مختصر اصل آن را حفظ آنند می

های علمی به دليل آمكی آه به پيشبرد دانش ميكند اعتبار ميگيرد و هنگامی آه به مانعی  تأسف است اين امر است آه پاراديگم
شان سوار شده زادٌه  اما تسلط حكومت اسالمی به ذهن مردمانی آه بر گرده. در اين راه تبديل گشت دير يا زود آنار زده ميشود

يست بل فقط حاصل فشار مشت آهنين قدرت است آه چنان ذهن مردم را در چنگال خود فشرده و به حدی هيچ فايده و فضيلتی ن
تر از همه اين است آه جای همين پنجه پس از مدتی آنچنان بر  و تلخ. ذليلشان آرده آه جرأت پرواز دادن فكر خود را هم ندارند

اش  اين خشونت تحميلشان شده، از خود بيانگارند و به حدی دلبستهانديشٌه مردم خواهد ماند آه ممكن است آنچه روزگاری با 
هايی آه ايرانيان  بسياری از آن چيز. گردند آه جداشدن از آن برايشان همانقدر دردناك باشد آه روزی پذيرفتنش بوده است

 . هويت خويش ميشمارند به همين ترتيب در زندگانی و خاطرشان جای گرفته استنفکامروز جٌز الي
های موقعيت تاريخی خويش را به عنوان مخالف  طبعًا در اين نوشته روی سخن با آنهايی است آه سختی و محدوديت

اند و جدًا آگاهند آه داو اين مبارزه تعيين نظام سياسی ايران است، گروهی آه تنها چارٌه مشكالت فعلی را  حكومت پذيرفته
عقول تحقق اين امر را اقدام در راه سرنگون آردن نظام حكومت اسالمی ميدانند و صريحًا تغيير نظام سياسی ايران و تنها راه م

اند،   تا بحال حدس زده هوشمند آننگارندٌه اين آتاب، همانطور آه خوانندگان. هيچگونه تأملی را هم در اين امر روا نميدارند
 آسانی آه جدًا به اين نتيجه به. همفكرندجزو گروه اخير است و بخش حاضر آتاب را خطاب به آسانی نوشته آه با وی 

اند آه نظام سياسی فعلی ايران نه برای تقدس، نه عدالت و نه حيثيت انسان، هيچكدام، پاسخ درخوری ندارد تا عرضه  رسيده
م در اين آند؛ نه به داليل موضعی و گذرا، قابل رفع يا چشمپوشی، بل به اين دليل آه ذاتًا قادر به چنين آاری نيست، عجزش ه

 .پذير نيست و سزايی جز مرگ ندارد باب عالج
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تير به انجام  اما آشتن نظام حكومت مذهبی ـ نه آشتن سردمداران و طرفدارانش ـ آاری نيست آه با يك چاقو و دو هفت
ای   برنامهتر از مسائل است، به انجام رساندنش هم تر و درك انتزاعی برسد و همانطور آه درك اهميت آن مستلزم فكر عميق

ای خيالپرداز را به  عمامه ميطلبد آه فكر عده اللهی بی نيست آردن يكی دو عمامه به سر و حزب تر از سربه تر و جدی وسيع
اما نبايد به دليل انتزاعی بودن اين هدف از اهميت حياتی آن غافل شد يا قاطعيتی را آه تحقق بخشيدن بدان . خود مشغول آرده

بايد دانست و به همگان گوشزد آرد آه اين نظام سياسی هيچگاه به ايرانيان رحم نكرده و نخواهد . داشتميطلبد از نظر دور 
 .ای به آن رحم آنند آرد و اگر اين مردم آرزوی بهروزی دارند نبايد ذره

بر .  استطبعًا رسيدن به اين هدف بسيار مشكل است و جرأت و زحمت و فداآاری بسيار ميطلبد، اما رسيدن بدان ممكن
های راه،  بينی در انتخاب روشی است قابل اجرا و مثمر ثمر در عين پذيرفتن سختی خالف آنچه آه بعضی وانمود ميكنند، واقع

 .ثمر هم هست خطر است اما در ضمن بی هايی آه بی نه رفتن به دنبال روش
. 

 پهنٌه مبارزه
 

امعٌه ايران بسيار وسيع است زيرا هم معنا و آاربرد تقدس را اختالف بين اسالمگرايان و مخالفان تسلط اسالمگرايی بر ج
شامل ميگردد، هم موقعيت انسان، اهداف غايی حيات وی و محدودٌه اختياراتش را در جهان فراميگيرد، هم معنای جوامع بشری 

وسعت اين اختالف .  ميگيردو چند و چون ادارٌه آنها را در خود جا ميدهد و هم تعريف عدالت و راه دستيابی به آن را در بر
های سياسی معموًال از حد اختالف بر سر قدرت فراتر  اختالف. های معمول سياسی يا نظامی است بسيار بيش از اختالف

های متعارف نظامی هم شامل به آار گرفتن نيروهای رزمی  اختالف. گيرد های حيات بشر را در بر نمی رود و همٌه جنبه نمی
 .اسی است به قصد تصاحب امتيازات ارضی، نه زير و رو آردن شيوٌه حيات مردم آشور ديگرتوأم با مانور سي

 را داشت و از مبارزٌه جامع با بينش مذهبی، نگرش تاريخی، ايدئولوژی و انتوان ادعای مبارزه با اسالمگراي نمی
 عالوه بر اين بايد به تقدم و تأخر مسائل نيز .ای يك يا چند بخش از آار را ناديده گرفت استراتژی آنها طفره رفت و به بهانه

دقت داشت، به اين مسئله آه برای زدودن آثار تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران و تعيين نظام سياسی اين آشور بايد چگونه به 
 .های مختلف مبارزه توجه آرد جنبه

 
 بينش مذهبی

ع به مذاهب به طور عام و مذهب اسالم به طور خاص است، ميدان مبارزه با بينش مذهبی اسالمگرايان حوزٌه بحث راج
هايش از دو امر تعيين  هدف آار تحكيم و ترويج نقد عقالنی تقدس و مقدسات و مشكل اصلی تفكيك نقد عقالنی تقدس و آاربرد

 .دينی و رفرم مذهبی درست
ه اسالمگرا و چه غير از آن، هستند و گروهی آه به طور سنتی متخصصان تفسير دين اسالم به شمار ميايند آخوندها، چ

اما روشن است آه حتی در صورت قبول . دينی نقش عمده را بازی ميكنند همانها هستند آه در تعيين چارچوب درست
توان يكسره به آن گفتار مذهبی آه عرضه ميكنند گردن گذاشت و تقدس را آنگونه آه آنها معنی ميكنند  مشروعيت سنتی آنها نمی

نقد گفتار مذهبی رايج اسالم و طبعًا آن گفتاری آه .  بخصوص آه همٌه آنها هم در اين باب عين هم سخن نميگويندپذيرفت؛
تواند و نبايد در انحصار متخصصان سنتی اين آار يا احيانًا اسالمگرايان باشد و بماند، به يك  اسالمگرايی بدان اتكا دارد، نمی

 .دليل نظری و يك دليل عملی
ی اين آه گفتار مذهبی به مسائل بيشماری از پيدايش جهان گرفته تا تاريخ جوامع مختلف و احكام حقوقی و غيره دليل نظر

های بشری قرار ميگيرد و به همين دليل خودداری از نقد گفتار مذهبی در اين  پردازد آه هر آدام در حيطٌه يكی از دانش می
 .تابد  است به روحانيان، آاری آه عقل اصًال برنمیموارد در حكم واگذاشتن اختيار شناخت اين امور

دليل عملی اين است آه گردن گذاشتن به رأی روحانيان در تعيين چند و چون تقدس و حوزٌه اعتبار آن، اگر نه ادارٌه شعب 
ها، به مقداری  زمينهمختلف حيات انسانی، الاقل نظارت عالی بر آنها را هم به روحانيان واگذار ميكند و از ديگر افراد در اين 

 .اين وضع هم برای همه پذيرفته نيست. اش هستند، سلب اختيار ميكند آه خود روحانيان تعيين آننده
اين نقد مقولٌه تقدس به طور اعم و گفتار اسالمی يا اسالمگرا به طور اخص وظيفٌه آنهاييست آه به اعتبار اساسی  بنابر

طبعًا آنهايی آه با اسالمگرايی مبارزه ميكنند به طريق . ل دادن به آن اعتقاد دارندخرد در رسم محدودٌه شناخت انسانی و شك
گردد، آنها بايد توليدات شفاهی و آتبی پرشمار و  آار آنها فقط به نقد انتزاعی مقولٌه تقدس محدود نمی. اولی موظف بدين آارند

ت به محك خرد بزنند و اعتبار آنها را بر اين اساس بسنجند و گوناگونی را آه رد بينش ابتدايی و بسيط تقدس در آنها آشكار اس
 .حاصل اين سنجش را در اختيار همگان قرار دهند

. نقد مقولٌه تقدس و آاربردهای آن و عرضٌه گفتار غيرمذهبی از طرف مخالفان اسالمگرايی معطوف به دو هدف است
يقت در دسترس آسانی آه تمايل به پذيرشش دارند تا پايٌه ها و گذاشتن اين حق يكی عرضٌه گفتار عقالنی در اين زمينه

آن آردن  دوم ريشه. هايی آه در بارٌه دمكراسی و تجدد زده ميشود و نوع ارتباط آنها با مسئلٌه ايمان روشن شود حرف
و غيرمؤمن تعيين مشروعيتی آه برخی مذهبيان و طبعًا اسالمگرايان، به اتكايش در حيات ديگران دخالت ميكنند و برای مؤمن 

 .تكليف مينمايند
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دينی توسط اصحاب دين يا نضج گرفتن نوعی رفرم مذهبی اثر بگذارد، اما  عرضٌه اين گفتار ممكن است بر تعيين درست
ر در دوران ومتأسفانه يكی گرفتن اين ام. راه انداختن رفرم مذهبی نيستتعيين درست دينی و يا هدف از عرضٌه آن به هيچوجه 

 .شده است و بايد در جدا آردن آنها دقت آردما باب 
آسانی آه به نوعی به لزوم رفرم مذهبی در اسالم اشاره ميكنند هميشه منظور خويش را به صراحت بيان نميكنند و از آن 
مهمتر اآثر اوقات مقصودشان از رفرم مذهبی چندان روشن نيست و دو معنايی آه ميتوان از اين عبارت اراده آرد در 

 .راتشان خلط ميشوداشا
های مذهبی  نظر در دگم معنای اول مربوط به پيدايش مذهب پروتستان است آه با رد اختيارات آليسای آاتوليك و تجديد

هم آه » لوتراالسالم«آه از چند دهه پيش در سر اين و آن بوده و لقب » پروتستانتيزم اسالمی«رؤيای مغشوش . همراه بود
در اين مورد بايد توضيح داد آه . خيالپردازی است اند، دنبالٌه همين عمامٌه خمينی داده خوانهای بی فضايلاخيرًا به يكی از 

ريختن اساس يك گفتار مذهبی است با روشن آردن  رفرم مذهبی به معنای باال ربطی به نقد عقالنی ندارد بلكه در حكم برهم
عله، آاری آه مستلزم باال رفتن تب ايمان است و مصائبی را به دوبارٌه آتش تقدس و گداختن اعتقادات رايج در معرض اين ش

چنانكه ... تعصب، تعقيب و آزار دگرانديشان، به آار گرفتن خشونت: همراه مياورد آه معموًال از تند شدن اين تب برميخيزد
 .هايش را نزد اصالحگران متعصب پروتستان سراغ آرد ميتوان نمونه

» زدودن خرافات«تر است عبارت از آاری است آه معموًال  دقيق تر و نسبتًا غير اسًا رايجمعنای دوم رفرم مذهبی آه اس
مقصود از اين آار پااليش گفتار مذهبی است به قصد پاك ساختنش از آنچه آه گروهی از مؤمنان يا روحانيان . ناميده ميشود

 . مردم است نه ترويج خردگرايیهدف از اين آار هم منزه ساختن ايمان. شوائب دين و مذهبش ميانگارند
خلط دو معنای رفرم مذهبی در بين ايرانيان صورت غريبی پيدا آرده است، تصوری آه از آن رايج شده چيزيست از 

ولی آراماتی آه به آن نسبت داده ميشود از نوع آراماتی است آه برخی به رفرم مذهبی پروتستان » زدايی خرافات«مقولٌه 
 . مقدمه و گاه الزمٌه تجدد ميشمرندنسبت ميدهند و آنرا

يكی اين آه . ميدانند بر دو فكر استوار است» رفرم مذهبی«پايٌه گفتار آنهايی آه الزمٌه بهبود وضع ايرانيان را انجام 
تحوالت تاريخ بشر در آخرين تحليل مولود تحول فرضهای متافيزيكی است آه در هر دوران بر انديشٌه مردم غالب است و به 

آم و تحت تأثير آنها تمام  های متافيزيك است تا آم ع اين فكر آه ايجاد تحول در هر جامعه مستلزم عوض آردن اين فرضتب
دوم اين آه چون مذهب امروز در ايران حكومت ميكند و اؤليای حكومت بر مطابقت اعمال . های حيات مردم تغيير آند جنبه

اشت نوی از اين احكام آنها را وادارخواهد آرد آه در شيوٌه حكومتگری خويش خويش با احكام مذهب پاميفشارند، عرضٌه برد
اين فكر دوم در حقيقت شكل محدود شدٌه اولی است و تأثيری را آه . تغيير ايجاد آنند و روش قابل قبولی در پيش بگيرند

 .يعتمداران محدود ميكندهای حيات بشر تعميم ميدهند به شيوٌه حكومتگری شر فكر اول به تمامی جنبه طرفداران
نخست از اين جهت آه قبولش مستلزم قبول اين فرض است آه انديشٌه همٌه مردم . پذيرفتن سخن اول خالی از اشكال نيست

از خواص و عوام، آگاهانه يا ناآگاهانه، آمابيش دارای همان نظم و پيوستگی منطقی است آه فرضًا ميتوان در انديشٌه آانت 
دوم بدين جهت آه اگر تحوالت تاريخی را در وهلٌه آخر مولود تحوالت متافيزيكی . ين فرض قدری ثقيل استيافت؛ پذيرفتن ا

پيدايی نسبت بدهيم آه اصًال معلوم  ايم و بايد آنها را به دست نا فرض آنيم امكان توضيح خود اين تحوالت را از خود سلب آرده
 .نيست چيست و آجاست

بٌه خود مستلزم قبول اين فكر است آه بين احكام اسالمی و شيوٌه حكومت اسالمگرايان نوعی پذيرفتن سخن دوم نيز به نو
های جديد شيوٌه عمل آنهايی را آه مدعيند اعمالشان عينًا مطابق  رابطٌه علت و معلولی برقرار است و ميتوان با عرضٌه فرض

انٌه ادعاهای اسالمگرايان است آه خود را پيرو مطلق احكام لوح اين فكر در حكم قبول بسيار ساده. احكام شرع است، تغيير داد
گرايی رابطٌه بين ايدئولوژی و تصميمات حكومتی رابطٌه مستقيم و يكجانبه  به هر حال در هيچ حكومت تام. شرع معرفی ميكنند

فرم مذهبی به قصد ر«به سختی ميتوان مصداقی بهتر از اين حكايت » سرنا را از سر گشاد زدن« رايج مثلنيست و برای 
 .پيدا آرد» بهبود حكومت

توان گفت آه هدف غايی اين هر دو نوع رفرم در حوزٌه مذهب و ايمان قرار دارد و امريست از مقولٌه تعيين  در جمع می
يكه در حال. دينی آه محتوای آنرا به طور اثباتی معين ميكند و به پيروان مؤمن هر مذهب معين مربوط است نه به همگان درست

راندن تقدس است به محدودٌه اعتقادات فردی و اين آار را با معين  نقد عقالنی از موضع غيرمذهبی انجام ميشود و هدفش پس
 با نفی ادعاهايی انجامش ميدهد آه از آزمايش خرد سربلند بيرون بلدهد،  آردن محتوای اين يا آن گفتار مذهبی انجام نمی

 .همگان مربوط ميشود و مطلقًا مربوط به پيروان مذهب معينی نيستنميايد؛ اين امر برعكس قبلی به 
آار آنهايی آه دم از رفرم مذهبی ميزنند . تابحال فقط وعده: حال بايد ديد حاصل عملی اين تجويز رفرم مذهبی چيست

ازه حرفشان هم به جای معموًال در اين خالصه ميشود آه از لزوم اين آار سخن بگويند نه اينكه به خود رفرم بپردازند؛ و ت
هايش به شكوه از سنگين بودن وزنٌه فقه در گفتار اسالمی و ابراز ميل  پرداختن به مقولٌه تقدس و نقد آن و محدود ساختن آاربرد

البته در اين ميان معلوم نيست آه تكليف فقه چه خواهد شد و آشتی اسالم و تجدد بر . به آشتی دادن اسالم و تجدد محدود ميگردد
هايی آه برخی به مدد آنها برای خود عنوان فيلسوف و  حاصل اين سخنان از معجون. چه مبنايی ميتواند و بايد صورت بگيرد
 .اصالحگر دست و پا ميكنند فراتر نميرود

ين های آن به مردم قالب آردن ، و از آن بدتر ا در پايان بايد گفت آه رفرم مذهبی را به جای نقد عقالنی تقدس و آاربرد
البته ممكن است خود اين . رفرم را شرط الزم يا آافی برای بهبود وضع ايرانيان قلمداد آردن، نوعی آالهبرداری فكری است
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آالهبرداران در جهالت با قربانيان خود شريك باشند، اما اين امر در ارزيابی عملشان دليل مخففه محسوب نميشود، بل بر عكس 
 .دليل مشدده است

 
 ايدئولوژی

يدان مبارزه با ايدئولوژی اسالمگرايان بسيار وسيع است و از مجامع نطق و خطابه گرفته تا نشريات و آتب را در م
زدن ايدئولوژی مذهبی و ضدتجدد و ضددمكراسی آنهاست و مشكل اساسی آار يكدست آردن  هدف مبارزه پس. برميگيرد

 .های اساسی فكر ليبرال گفتار ايدئولوژيك حول فرض
ر آه تا به حال هم در چند جای اين آتاب اشاره شده است تصور اينكه ميتوان بدون استفاده از ايدئولوژی آار همانطو

سياسی انجام داد تصور باطلی است زيرا اقدام به آار سياسی راه علمی ندارد و ناچار بايد در اين راه از ايدئولوژی آه مخلوطی 
همين دورگه بودن ايدئولوژی آه هم متوجه تحليل امور است و هم راهنمای عمل، . است از شناخت و برنامٌه عمل، استفاده آرد

از آنجا آه تقريبًا هيچگاه درست روشن نيست آه ايدئولوژی . آار تحديد آنرا قدری مشكل ميكند و به جدل بر سر آن ميدان ميدهد
های طرف مقابل را  ا مجموعٌه افكار و نظريههای در حال آشمكش گاه ميكوشند ت از آجا شروع و به آجا ختم ميشود، گروه

ترين شكل اين جدل را ميشد تا چند سال پيش در  معمول. ايدئولوژی بخوانند و به اين ترتيب بر اهميت آنها خدشه وارد سازند
، تحت ها سراغ آرد آه ايدئولوژی خود را مطلقًا علمی ميشمردند و نظريات طرف مقابل را، هر چه آه بود آثار مارآسيست

نيازی از ايدئولوژی ممكن  همانطور آه بی. عنوان ايدئولوژی آه گاه نشانی طبقاتی هم به دنبالش بسته ميشد، تخطئه ميكردند
 .ها هم امكان ندارد و شرآت در آنها جزئی است از مبارزٌه سياسی، بايد اين وضعيت را پذيرفت نيست احتراز از اين قبيل جدل

امين ايدئولوژيكی آه در مبارزه با اسالمگرايان مطرح ميگردد عمًال ممكن نيست زيرا به هر حال فهرست آردن مض
مربوط » مسلمانان«های حيات  هايشان بسيار گسترده است و عمًال ميتواند به همٌه رشته ايدئولوژی آنها به دليل وسعت مدعا

وًال فهرست ثابتی ندارد، اما محور آن آه برتر گردد، از اين گذشته مضامينش به تناسب موقعيت و زمان تغيير ميكند و اص
 .چون و چرا به لزوم اجرای آنها و اعتقاد به ايجاد جامعٌه ايده آل از اين طريق است، ثابت مانده شمردن احكام اسالم، اعتقاد بی

 باب مضامينی گيری در در درجٌه اول از طريق هدف گرفتن اين افكار و سپس با موضع طبعًا مخالفت با اين ايدئولوژی
 .پذيرد آارگيری آنها از طرف حكومت اسالمی مطرح ميسازد، انجام می آه به

واروی ايدئولوژيك اين فكر را بايد در مكتبی فكری جست آه در جهان بيانگر تجدد سياسی بوده و هست، يعنی فكر ليبرال 
فكری آه جدايی مذهب از .  بازميگرددهای مذهبی زمين به قرن هفدهم و دوران جنگ اش در مغرب گيری آه اساس شكل

های مدرن حاصل  تك افراد انسان پايٌه آنرا تشكيل ميدهد و دمكراسی حق بودن تك اختيار بودن و صاحب حكومت و صاحب
 .آارگيری اصول آن در شكل دادن به نظام سياسی آشورهای غربی به شمار ميايد به

تمام آنهايی آه خواستار برقراری . يی با آن به هيچوجه آار مشكلی نيستدريافتن اهميت فكر ليبرال در اين ماجرا و آشنا
ه و ناخواه به اين فكر بستگی دارند و به نوعی مديون آن هستند، چه به اين بستگی و دين آگاه  دمكراسی در ايران هستند، خوا

نع فكری يا عاطفی آه بر سر راه قبول اين اشكال اصلی از آگاه نبودن به اين بستگی برميخيزد و از برخی موا. باشند و چه نه
بستگی قرار گرفته است و باعث شده تا پيكار ايدئولوژيك با اسالمگرايان، در عين حرارتی آه از ابتدای دستيابی آنان به قدرت 

 .پيدا آرده است، از آن يكدستی آه الزمٌه آارساز شدنش است محروم بماند
ساليان دراز، . ه در بارٌه فكر ليبرال رواج داشته و متأسفانه هنوز هم دارداولين مانع در اين راه ابهامی است آ

های چپگرا، آه به نوبٌه خود و در دوران سيادت خود، با فكر ليبرال دشمنی ميورزيدند، ليبراليسم را به وجه  ايدئولوژی
لوژی بورژوآيی ساختند آه با واقعيت گذاری تقليل دادند و از آن نوعی ايدئو اقتصادی آن يعنی آزادی دادوستد و سرمايه

اين پيكار ايدئولوژيك آه فقط به ايران . است» داری سرمايه«ارتباطی ندارد و فقط بيانگر منافع و افكار طبقٌه حاآم در جوامع 
 ليبراليسم به محدود نبود و در تمام جهان جريان داشت، در ايران بسيار آارساز افتاد و باعث شد تا چند دهٌه متوالی مقابلٌه با

صورت يكی از مضامين اصلی فكر سياسی روشنفكران ايران دربيايد و آسانی را آه به نوعی با آنها تماس داشتند و تحت تأثير 
ها و گفتار اين گروه بودند به جرگٌه مخالفان ليبراليسم بكشاند و در جمع تصويری را از ليبراليسم رواج ببخشد آه ارتباط  نوشته

وزنٌه عادات فكری اين چند دهه آه هنوز بر ذهن و قلم بسياری سنگينی ميكند از . دوچون اين مكتب فكری ندارددرستی با چن
 .عوامل عمدٌه جلوگيری از پذيرش اهميت فكر ليبرال و لزوم تكيه به آن در نبرد با اسالمگرايی است

تی فكر ليبرال در ايران و باالخص وراث رسمی عامل ديگر اين جمود فكری را بايد در سستی و انفعال آلی نمايندگان سن
جبهٌه ملی جست آه در نبرد ايدئولوژيك چند دهٌه منتهی به انقالب به آل قافيه را باختند و به دلخوشی سابقٌه تاريخی و به اين 

ردد، فقط به انتظار  از آنها غصب شده بايد دير يا زود به آنها بازگ1332خيال آه قاعدتًا حكومتی آه در بيست و هشتم مرداد 
اعتنايی به  بی. آاله گذاشت  روی داد و هرچند آاله را از سر پادشاه ربود سر آنها را بی1357ای نشستند آه در سال  معجزه

اهميت پژوهش و تبليغ نظری، اآتفا به نشخوار خاطرات دورن حكومت مصدق بدون آوشش در عرضٌه روايتی از تاريخ آه از 
ه شده باشد و در جمع تقليل انديشٌه ليبرال و نظريات مربوط به دمكراسی به حد فرض بديهی امور سياسی آه ديدگاه ليبرال نوشت

آوشش در شرح و بسط آنها لزومی ندارد، نمايندگان سنتی فكر ليبرال را در ايران به عوامگرايی انقالبی و همراهی با 
.  بودند و در اولين فرصت هم با زحمت آم از ميدان به درشان آردندهايی واداشت آه منطقًا و اساسًا دشمن طرزفكر آنها گروه

پراآندگی و شكست اين وراث الابالی هم طبعًا آمكی به تصحيح تصاوير رايج در بارٌه ليبراليسم نكرد، فقط باعث شد تا فولكلور 
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و اين تصور نادرست را ايجاد آند سياسی ميراث جبهٌه ملی بدون داشتن پايگاه و سخنگوی روشن اسباب دست اين و آن بشود 
 .آه ليبراليسم مختص گروهی از بازنشستگان جامعه و سياست ايران است

طبعًا برای رواج دوباره بخشيدن به فكر ليبرال و آگاه ساختن مردم به اين آه تنها هماورد قابل و تنها جايگزين مقبول 
توان و نبايد منتظر نمايندگان سنتی اين  انديشٌه ليبرال ملهم باشد، نمیهايی است آه از  برای ايدئولوژی اسالمگرايان ايدئولوژی

بايد اين نكته را نيز برای همگان روشن آرد آه ليبراليسم در درجٌه اول پاسخی است اساسی نسبت به دخالت مذهب . فكر ماند
ال اصل آزادی و صاحب اختيار بودن شود و برعكس شامل اعم اش مطلقًا به اقتصاد محدود نمی در حيات سياسی مردم و حوزه

گرا نيست و پذيرفتن  به دليل همين جامعيت ليبراليسم ملك طلق هيچ گروه راست يا چپ. های حيات اوست انسان در تمامی جنبه
چارچوب ليبراليسم، در عين مشخص بودن، . ای دمكراسی مدرن است های پايه ای آن در حكم پذيرفتن فرض های پايه فرض

گرا  های چپ گيری ايدئولوژی آوشند وانمود آنند و به هر حال برای شكل اند يا می تر از آنست آه برخی آوشيده يعبسيار وس
اگر اين مشرب فكری هنوز چنانكه بايد در . گرا و خواستار آزادی بيشتر آسب ثروت، جا دارد و طرفدار تعديل ثروت و راست

ی خويش بيش از ديگران به اهميت مبارزٌه ايدئولوژيك آگاهند، به اندازٌه آافی بين چپگرايان ايران،آه به سائقٌه تربيت سياس
اند در اين  ريشه ندوانده به دليل محدود بودن چارچوبش نيست، به دليل اين است آه اعضای گروه اخير هنوز نتوانسته

رای مارآسسيسم غليظی آه چند دهه از هايشان باشد تا به اين ترتيب ب چارچوب ايدئولوژی مرتبی طرح آنند آه بيانگر خواست
 .اند جايگزين تازه و قابل قبولی بيابند آن تغذيه آرده

گفتار . نكتٌه آخری آه بايد در باب مبارزٌه ايدئولوژيك مد نظر داشت آافی نبودنش برای شكستن آمر حكومت اسالمی است
های تاريخی، متوجه به عمل سياسی و اجتماعی است،   بينشايدئولوژيك به دليل اينكه بسيار بيش از نقد گفتار مذهبی يا حالجی

در آار آوبيدن حريف و هموار آردن راه تغيير نظام سياسی ايران بيش از آن دو به آار ميايد ولی ميدان پيكار ايدئولوژيك هم 
دی آه اسالمگرايان و ميدان حرف و سخن است و پيروزی در اين ميدان هرقدر هم آه بارز و قاطع باشد برای پيروزی در نبر

 .آند مخالفانشان را در برابر يكديگر قرار داده است اآتفا نمی
پيروزی در اين نبرد حياتی مستلزم فرارفتن از ميدان سخن و پاگذاشتن در صحنٌه عمل است و اين آار مستلزم طرح و 

آنهاست و به همين دليل بايد بيشترين شرط الزم برای شكستن پشت اسالمگرايان خردآردن استراتژی . اجرای استراتژی است
 .توجه را معطوف به اين مسئله آرد

. 
 استراتژی

بردن نيروی مادی و معنوی آنها  بين ميدان مبارزه با استراتژی اسالمگرايان سراسر جهان است، هدف از اين مبارزه از
 .و مشكل اصلی آار هدف گرفتن مرآز ثقلشان

اند آه جز  يی آه گريبانگيرشان شده، مثل تمام بالديدگان دنيا، بيشتر گرايش به اين داشتهمتأسفانه ايرانيان، از ابتدای بال
عظمت باليی آه بر سرشان آمده و سختی ظلمی آه بر آنها رفته ـ هرچند مسئول اصلی آن . خود را نبينند و جز به خود نيانديشند

 .نكه قادر به توجيهش باشدخودشان هستند ـ تا حدی اين خويشكامی را توضيح ميدهد بدون اي
بروز انقالب اسالمی را آه بايد بحق » مسلمان«های گذشته بسياری از مردمان ديگر آشورهای  از طرف ديگر، طی سال

لوحی به اين  يكی از انقالبات مهم اين قرن محسوبش آرد، امری گذرا و احيانًا خاص حوزٌه تشيع به حساب آوردند و با ساده
گذر زمان اين تصور باطل را زدود و و نشان داد آه نه فقط . د آه از چنين باليی مصون خواهند بودتصور دل خوش آردن

در حوزٌه تهديد آن قرار دارند، چون » آشورهای مسلمان«در معرض خطر اسالمگرايی قرار داشته و نه تنها » ايران شيعه«
ای فكری است و جنبشی  اسالمگرايی نحله. »جا النمخصوص ف«ای نيست آه رويش برچسب داشته باشد  اسالمگرايی پديده

هر جا جماعت مسلمانی باشد خطر اسالمگرايی هم هست، حال .  ريشه ميدواند و رشد ميكندافراد مسلماناجتماعی آه در بين 
 .چه در اياالت متحده، چه در يمن، چه در فرانسه، چه در ماداگاسكار

ی ايران به اين طرف پيش آمده است، هنوز مخالفان اسالمگرايی به پيوستگی با وجود تمام تحوالتی آه از انقالب اسالم
اند و   در برابر اسالمگرايان اتخاذ آنند توجه آافی نشان ندادهسطح جهانیسرنوشتشان به يكديگر و وحدت موضعی آه بايد در 

ه، آه از ابتدا توسعٌه جهانی را هدف خويش در آگاهی به ابعاد ميدان مبارزٌه استراتژيك خود با اسالمگرايان از خود اين گرو
 .قرار داده است، عقب هستند

توان در عمل از آگاه بودن به وجه استراتژيك آن جدا دانست، زيرا تفاوت اصلی  آگاه بودن به وسعت ميدان مبارزه را نمی
يگيرد و تاآتيك فقط بخش يا استراتژی با تاآتيك در گستردگی اين دو است، استراتژی آل مبارزه و آل اهداف را دربرم

ای بگذارد آه به ابعاد آن اشراف ندارد، بهترين شيوٌه شكست خوردن را  اگر آسی قدم در راه مبارزه. هايی از آن را بخش
ديد استرتژيك داشتن يعنی تسلط ذهنی بر جريان مبارزه و . برگزيده است و دير يا زود پشتش توسط حريف به خاك خواهد آمد

اند و به تناسب اين ناآگاهی، گرفتن تصميمات  خالفان اسالمگرايی تا به حال به مقدار زياد از اين ديد محروم بودهمتأسفانه م
اند آه واجد اين ديد هستند و مسئلٌه اسالمگرايی را در ابعاد  بزرگ در تعيين سرنوشت خويش را اصوًال بر عهدٌه آسانی گذاشته

رجٌه اول اسالمگرايان، آه افتتاح آشكمكش توسط آنها انجام شده و ديگر آشورهای اش در نظر مياورند، يعنی در د جهانی
بزرگ غربی آه به دليل موقعيت و اهميت جهانی خود و نيز به سائقٌه پيشينٌه دراز سياستگزاری منظم و تداومی آه زاييدٌه ثبات 

اين .  را از ديدگاه جهانی تفسير و ارزيابی ميكنندنسبتًا طوالنی موقعيت آنها در زمينٌه سياست جهانی است، مسائل گوناگون
سخن بدان معنا نيست آه اسالمگرايان يا آشورهای بزرگ غربی ميتوانند صرفًا به دليل برخوردار بودن از ديد استراتژيك هر 
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 بدين معناست آه آنها به تصميمی بگيرند و به هر هدفی آه ميخواهند برسند يا اينكه آنها احيانًا اهداف مشترآی را تعقيب ميكنند؛
تر و بهتر در راه رسيدن به اهداف خويش گام بردارند، امتياز بزرگی آه  دليل داشتن برنامه و وسعت ديد ميتوانند آگاهانه

 .اند مخالفان اسالمگرايی، چه ايرانی و چه غيرايرانی، تا بحال خود را از داشتن آن محروم آرده
اش، فقط به دليل  يت توجه داشتن به وسعت وجه استراتژيك مبارزه و تمايز آن از وجه يا وجوه تاآتيكیعالوه بر اين، اهم

های ديگری است آه در جريان مبارزه بين  تفاوت وسعت اين دو نيست آه به جای خود بسيار مهم است، به دليل تفاوت
اش جز در  ی تضاد ايجاد ميكند، تضادی آه پيدا آردن چارهآنهاپديدار ميگردد و گاه حتی بين منطق عمل تاآتيكی و استراتژيك

 .عمل و در عين آگاهی به وجوه مختلف مبارزه ممكن نيست
ترين مورد مثال اين تفاوت در مبارزه با اسالمگرايی از اين برميخيزد آه استراتژی اسالمگرايان در جهان، چه  مهم

های هر استراتژی تهاجمی؛ اما موضع  به تبع گرفتار محدوديتايرانی باشند و چه غيرايرانی، آًال تهاجمی است و 
اسالمگرايان در ايران، يعنی از بابت تاآتيكی، تدافعی است و آوشش در راه آوتاه آردن دستشان از جامعٌه ايران جز با توجه 

 .به اين تفاوت و در پيش گرفتن شيوٌه مناسب عمل ممكن نيست
» آشورهای مسلمان«ن حاجت به توضيح ندارد زيرا روشن است آه هدفشان تسلط بر جنبٌه تهاجمی استراتژی اسالمگرايا

و سپس جهان است، يعنی به دست آوردن داوی آه در اختيار ندارند؛ در اين زمينه نه ابهامی برای خود آنها وجود دارد و نه 
يران گاه ايجاد اشكال ميكند، اشكالی آه از ولی به آار بردن صفت تدافعی برای تشريح موضع تاآتيكی آنها در ا. برای ديگران

های  آاری اين تصاوير رايج بيشتر از منظرٌه آتك. تفكيك نكردن تصاوير رايج حمله و دفاع با معنای اساسی آنها برميخيزد
 اما در .ها زدن است و دفاع معادل ردآردن ضربه تهاجم مرادف ضربه: خيابانی ياحداآثر مسابقٌه بوآس الهام گرفته شده است

مبارزه از آن نوعی آه موضوع بحث ماست و انواع جنگ را هم شامل ميشود، دفاع مطلقًا به معنای آوشش در راه ردآردن 
به همين دليل اتخاذ موضع دفاعی از . ها نيست، به معنای ضربه زدن است برای آوتاه آردن دست حريف از داو مبارزه ضربه

اند يا در آشمكش خشونت آمتری نشان  يست آه آنها در موضع ضعفند يا مظلوم واقع شدهطرف اسالمگرايان اصًال بدين معنا ن
 .اند، همين اندازی ديگران را به آن گرفته اسالمگرايان در موضع دفاعند چون داو را در اختيار دارند و جلوی دست. ميدهند

 و نسبتًا ثروتمندی نظير ايران، در اختيارشان گذاشته اما آنها در موضع قدرتند زيرا از تمام امكاناتی آه تسلط بر آشور بزرگ
چنين تسلطی حالت نوعی مقابله با عوامل . البته تسلط بر يك جامعه امری نيست آه به طور مطلق برقرار شود. مندند است بهره

 با يك پيروزی به آخر شود تا تاريخ را ای آه در زمان جريان دارد و يك باره برای ابد برقرار نمی مخالف را دارد، مقابله
ای خمير  تواند باشد، چون هيچ جامعه مقاومت جامعٌه ايران در برابر اسالمگرايی هيچگاه صفر مطلق نبوده ونمی. برساند
اما بايد توجه داشت آه در اين مقابله اسالمگرايان به دليل برخورداری از . سازی نيست تابتوان به هر شكل درش آورد مجسمه

شان بر جامعٌه ايران پست و بلند داشته و از لرزه و تكان خالی نبوده، در  اند و هرچند تسلط ت باال را داشتهقدرت بيشتر دس
اند و ميكوشند تا جامعٌه ايران را در قالب  در مقابلٌه بين آنهايی آه آوشيده. جمع ميانگينی داشته آه بيانگر تثبيت تسلط آنهاست

. اند اما نه به يك مقياس، چون نيرويشان برابر نبوده اين جامعه، هر دو طرف تغيير آردهتنگ ايدئولوژی خود بگنجانند و خود 
جامعٌه ايران وقتی از اسالمگرايی نيرومندتر خواهد بود آه بتواند آنرا پس بزند و به دورش بياندازد، تا آن زمان دور در دست 

 .اسالمگرايان خواهد بود
بحث در اين باب آه چه . تر از آن است آه حاجت به توضيح داشته باشد وشنموضع ظالم و مظلوم هم در اين ميان ر

 .جاست اش محروم آرده بی آسی بر ديگری ستم روا داشته و او را از حقوق اوليه
يادآوری سخنی آه در صفحات پيش از آلوسويتز نقل شد و . اش توضيح آوتاهی داد ميماند مسئلٌه خشونت آه بايد در باره

مدافع است آه با آمر بستن به دفاع از داو، مهاجم را وادار . قدم دفاع بر حمله بود، در اين باب بسيار روشنگر استمربوط به ت
 بدون جنگ و آشمكش خواهدزيرا مايل است تا آنچه را آه مي» جوست هر مهاجمی صلح«به آاربرد خشونت ميكند وگرنه 

مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران نيز به قصد به دست . ع استتصاحب آند و آنچه آه وادار به جنگش ميكند عمل دفا
آنها مايلند تا . نهند درست در همين موقعيت قرار دارند آوردن داو مبارزه، يعنی تعيين نظام سياسی ايران، گام در ميدان می

 تا اين آار را بدون خشونت انجام حقوق غصب شدٌه خويش را به دست بياورند و روشن است آه مثل هر انسان طبيعی مايلند
  .بدهند و آنچه وادارشان ميسازد تا بر خالف اين گرايش رفتار آنند دفاع خشن اسالمگرايان از داو غصبی است

ولی مسئلٌه خشونت فقط به پيدايش آن . اين از پيدايش خشونت در مبارزه آه مسئوليتش آامًال بر عهدٌه اسالمگرايان است
آلوسويتز . ای ثابت نيست و مبارزه با اسالمگرايان هم از اين اصل مستثنی نيست ان خشونت در هيچ مبارزهميز. شود ختم نمی
هر جا آه پای استفاده از . های افزايش و آاهش خشونت را در مبارزه مورد تحليل قرار داده است نظر بسيار مكانيزم با دقت

يا همراهی :  ميگيرد طرف مقابل را در برابر دو انتخاب قرار ميدهدخشونت به ميان بيايد، طرفی آه خشونت بيشتری به آار
از آن  اند و اسالمگرايان در مبارزٌه مورد نظر ما يكسر به اين افزايش دست زده. در اين مزايده يا ترك ميدان و قبول شكست

اند تا مخالفان خود را به سه طريق  دهاند و در عمل آوشي اند و حساب منطقی و سبعيت را در اين ميان به هم آميخته بهره برده
مرگ سياسی، يعنی صرفنظر آردن از تمام حقوق سياسی شهروندی، برای آنها آه حكومت اسالمی را : از ميدان به در آنند

اند؛ مرگ مدنی، يعنی محروميت از تمام حقوق، چه سياسی و چه غير از آن، برای آسانی آه عطای وطن را به لقای  پذيرفته
و  اند؛ و باالخره مرگ خشك وخالی برای هر آس آه اين دو راه را نپذيرفته، چه در ايران جو و چاقوآش بخشيده عربدهمشتی 

پذيرش اولی و دومی در حكم قبول شكست است اما پذيرش خطر سومی تنها راه رهايی است، راهی آه از . چه خارج از ايران
 .در اين رودررويی راه چهارمی وجود ندارد. اند  گذاشتهابتدای برقراری حكومت اسالمی بسياری پا در آن
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آنها هستند آه با . مسئوليت باال رفتن خشونت در مبارزه هم، مثل پيدايش آن، در درجٌه اول بر عهدٌه اسالمگرايان است
يز بايد موقعيت خويش را اند و آسانی هم آه داعيٌه مبارزه با آنها را دارند در اينجا ن رفتار خود از مخالفان خود دشمن ساخته

 .توانند يكتنه و فارغ از تصميمات حريف چندوچون مبارزه را تعيين نمايند بپذيرند و قبول آنند آه نمی
. دليل اساسی اين افزايش خشونت را بايد در عمق و نوع اختالفی جست آه بين اسالمگرايان و مخالفانشان وجود دارد

گيری اين اصول با هم اختالف نظر داشته باشند؛  آار ان اصول واحد نيست آه در شيوٌه بهاختالف آنها از نوع اختالف بين پيرو
اختالف دو جهان . های متفاوتی برای رسيدن به هدف برگزيده باشند اختالف بين دنبال آنندگان هدف واحد هم نيست آه روش

. ری عملی، به عالوٌه تضاد شديد در منافع مادیبينی متضاد است به قصد رسيدن به اهداف متفاوت با گذشتن از مجرای درگي
اين شديدترين صورت اختالف است زيرا هم حوزٌه نظر و هم حوزٌه عمل را در برميگيرد و هم وجوه مادی و معنوی بسيار 

 .وسيعی دارد
تا بحال بر حريفان اند  بردن آن توانسته اند و به قيمت باال اسالمگرايان در افزايش خشونت ابتكار عمل را در دست داشته

آنها در عين آگاهی به شدت واآنشی آه تسلطشان بر جامعٌه ايران در ديگران ايجاد آرده است و در عين . خويش فائق بيايند
البته در اين ميان سياست . اند پافشاری بر اجرای طرح اجتماعيشان، آشتار و ارعاب را وسايل اصلی حفظ و تحكيم قدرت آرده

اند تا  اند، و ميخواسته افراطی و اسالمگرا، آه خود هم چندان دستكمی از اسالمگرايان حكومتگر نداشته پهای چ بعضی گروه
با استفاده از همين روش سيادت خود را بر جامعٌه ايران برقرار سازند، بهانه به دست اسالمگرايان داده تا جنايات و 

ولی اين توجيه قابل قبول نيست زيرا شروع . توجيه آنند» نواآنش به خشونت مخالفا«های خود را تحت عنوان  زورگويی
دوران ترور اسالمی به قبل از شروع آشمكش بين خود انقالبيان بازميگردد و در هر صورت جامعٌه ايران در آل بيش از اين 

 .گروه يا آن گروه تحت فشار بوده است
اند  ای آه به قصد تعيين نظام سياسی ايران در پيش گرفته ههمانطور آه گفته شد مخالفان اسالمگرايی ناچارند تا در مبارز

ولی . به اين مزايدٌه خشونت حريف گردن بگذارند و خطرات آنرا بپذيرند يا اينكه از ميدان بيرون بروند و شكست را قبول آنند
 بكنند نه آشتن ومت مذهبیآشتن نظام حكبايست خشونت خود را متوجه  بايد باز هم يادآوری آرد آه مخالفان اسالمگرايی می

عام طرفداران آن نيست و پس از تغيير يك نظام  آشتن يك نظام سياسی به هيچوجه مترادف قتل. سرجنبانان و طرفداران آن
بايد به آنهايی . سياسی عمًال همان مردمند آه در آشور خويش شيوٌه جديدی را برای زندگانی سياسی مشترك در پيش ميگيرند

های خونين در سر  اند و آرزوی انتقام ای نشسته عملی در گوشه عملی و گاه به دليل ناتوانی و بی وانی و بیآه در عين نات
حساب از خشونت نه ثمر خوبی در پی دارد و  پرورند يادآوری آرد آه اين قبيل آرزوها و سودای استفادٌه غيرعقالنی و بی می

مايلند خود و آشور خود را از شر اسالمگرايی خالص آنند، در زمينٌه اگر آسانی آه . نه اصًال در شأن مردم متمدن است
استفاده از قدرت چيزی بيش از حريفان خود در چنته نداشته باشند و بخواهند بار ديگر با ديگران همانطور رفتار بكنند آه آنها 

 .آردند، لياقت دردست گرفتن قدرت را ندارند
حساب را ميتوان نزد مجاهدين خلق سراغ آرد آه اول سعی آردند با  و خشونت بیبهترين نمونٌه الاباليگری در مبارزه 

های دوران انقالب و تظاهرات خيابانی قدرت را از دست خمينی بگيرند ولی با حريفی روبرو شدند آه هم به اين  ادامٌه تاآتيك
آريامهری نداشت، نتيجه آشتار طرفداران مجاهدين اش در استفاده از خشونت تناسبی با نظام  شيوٌه مبارزه آشنا بود و هم اراده

بعد نوبت به تروريسم و آشتار سردمداران رژيم رسيد آه انتخابش مولود اشتباه آشتن حكومت با . شان بود و شكست تاآتيك
 چنته ندارند و آشتن رهبران آن بود و نشانٌه اين امر آه مجاهدين هم در زمينٌه نظام سياسی چيزی غير از ديگر اسالمگرايان در

آخر نوبت . فقط ميخواهند به جای رقبا بر اريكٌه قدرت تكيه بزنند و به همان ترتيب حكومت آنند، نتيجٌه اين آار هم شكست بود
شد آه فروغش همان شب اول مرد ولی » فروغ جاويدان«به عمليات نظامی رسيد آنهم با توپ و تفنگ عاريه، حاصلش 

 .تبليغاتش جاويدان ماند
نابود آردن و نه . ه فائق آمدن بر اسالمگرايان و به دست آوردن داو مبارزه نابود آردن نيروی معنوی و مادی آنهاسترا

فقط در موضع ضعف قرار دادن، زيرا داو مبارزه داوی نيست آه بتوان بر سرش با اسالمگرايان به نوعی توافق رسيد و آنرا 
ای از آنرا  توانست به تناسب قدرتش پاره ای زمين بود هر طرف می وا بر سر تكهاگر دع. به تناسب تعادل نيروها تقسيم آرد

اما تعيين نظام سياسی يك آشور بايد از يك ... تصاحب آند، اگر بر سر تقسيم مالی بود ميشد بخشی از آنرا به هر طرف داد و
انسانی جمع زد و حاصلش را تقسيم به دو آرد تا توان حاآميت الهی را با حاآميت  ديدگاه و به طور منطقی انجام بپذيرد، نمی

 .هر دو طرف راضی بشوند، چنين آاری منطقًا محال است
البته ممكن است برخی بگويند آه در قانون اساسی مشروطيت حاآميت ملت با حق وتوی پنج مجتهد همنشين شده يا در 

حاآميت ملی، و اين تضادها را مايٌه توجيه قانون اساسی جمهوری اسالمی هم صحبت از حاآميت الهی است و هم از 
های اين دو قانون است و اصًال  اول از همه بايد توجه داشت آه وجود اين تضادها نقطه ضعف. اعتنايی به اصول بكنند بی

ديگر اينكه قانون اساسی توصيف چارچوب رسمی تقسيم و اعمال قدرت سياسی است . چيزی نيست آه بتوان سرمشق قرار داد
شود و بايد برای ارزيابی  ريزی يك نظام سياسی به نگارش قانون اساسی ختم نمی آار پی.  شكل موجود و عينی اين دونه

 .درست مسائل به هر دو وجه مسئله دقت داشت
. وجود تضاد در متن قانون ممكن است اما در اعمال قدرت ممكن نيست چون مترادف فلج شدن قدرت است و نابودی آن

بينيم آه هيچكدام از دو قانون اساسی ايران  اعمال قدرت سياسی در ايران قرن بيستم نگاه بكنيم می يت عملیاگر به وضع
هيچگاه به طور آامل اجرا نگرديده است ولی هيچگاه قدرت سياسی به اين دليل از بين نرفته زيرا به ترتيبی آه آامًال با متن 
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لی دو قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسالمی بيش از آنكه با انگشت تفاوت اص. قانون مطابق نبوده اعمال گشته است
آنهايی آه چندين سال بحق . های اجرايی آن دو معلوم ميشود گذاشتن بر تضادهای متنی آنها روشن شود با توجه به سنت

اين » اجرای« خاصی از فقط متن آنرا مد نظر نداشتند بلكه مقصودشان شيوٌه خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت بودند،
 1332 تا مرداد 1320هايش مدتی در صدر مشروطيت و سپس در فاصلٌه شهريور  ای آه عليرغم آم و آاستی قانون بود، شيوه

بودند نه انتخاب ... آسانی آه اجرای قانون اساسی را ميخواستند خواستار بازگشت حاآميت ملت، آزادی احزاب و. مرعی بود
حتی خود آخوندها هم ميدانستند اگر در مواردی آه سخن از اجرای قانون اساسی در ميان است . رسی قوانينپنج مجتهد برای بر

ای به فكرش رسيده و  شايد تنها آسی آه چنين ياوه. چنين خواستی را مطرح سازند خود را اسباب مضحكه خواهند ساخت
را تشكيل » در نكبت و بالهت روشنفكران«ی اساسی از آتاب هايش فصل احمد باشد آه درفشانی وقاحت بيانش را هم داشته، آل

 .ميدهد
از آنجايی آه قانون اساسی جمهوری اسالمی هيچگاه به طريقی مورد اجرا قرار نگرفته آه مناسبتی با آزادی و رعايت 

خی با ادعای مبارزه ثمری است آه بر معناست و از عمليات بی حقوق اوليٌه مردم ايران داشته باشد، درخواست اجرای آن بی
 .دهند انجام می

تعيين نظام سياسی ايران آاری نيست آه اساسًا تضاد بردار باشد و با اين قبيل چانه زدنهای بازاری سر بگيرد و بايد بر 
اش بتواند راهنما  اساس اصول روشن و از ديدگاه دمكراسی و الئيسيته و با نگارش قانونی صورت بپذيرد آه يكدستی و روشنی

المثل قانون اساسی اياالت متحده هست، نه اسباب اغتشاش فكری و  های مردم باشد، چنانكه فی و راهگشای بسط و تحكيم آزادی
برگشتٌه ايران هم جز با از بين بردن نيروهای  اجرای اين طرح و ياری به ملت بخت. حاصل های بی سردرگمی و مايٌه بحث

عاقبت رضايت  عنصر هم به نوعی آدخدامنشی بی زيرا اگر بعضی مخالفان سستمادی و معنوی اسالمگرايان ممكن نيست، 
حلی گردن نخواهند نهاد و با چنگ و دندان از ميراث انقالبی خود دفاع خواهند آرد،  بدهند، خود اسالمگرايان به چنين راه

 .اند آمااينكه تا به حال آرده
 .شان استالزمٌه از بين بردن اين نيروها هدف گرفتن مرآز ثقل

 .اول بايد در مورد اين مفهوم توضيح آوتاهی داد تا نوبت به تشخيص مرآز ثقل نيروهای اسالمگرايان برسد
مرآز ثقل نيروهای حريف نقطه ايست آه ضربه زدن به آن الزمٌه به دست آوردن پيروزی قاطع است و موفقيت يا عدم 

دهد و سرنوشت مبارزه را تعيين  الشعاع خود قرار می را تحتموفقيت در اين آار پيروزی يا شكست در نبردهای جنبی 
ای آه هدف آن نابود ساختن نيروهای طرف مقابل است، در تشخيص مرآز  به همين خاطر بايد، باالخص در مبارزه. نمايد می

 تكليف آار را يكسره يا مراآز ثقل نيروی وی آوشيد و تمامی فشار ممكن را يكسره و بی وقفه متوجه آنها آرد تا خردآردنشان
طبعًا الزمٌه تشخيص مراآز ثقل توجه داشتن به تماميت نيروهای طرف مقابل و وحدت آنها از يك طرف و جستن . آند

 .های آنها از طرف ديگر است ترين نقطه حساس
. 

 های معنوی نيروی
دهد تا معطوف به هدفی بماند و در اينجا مقصود از نيروی معنوی همان اراده است، يعنی نيرويی آه به ذهن توان مي

ارادٌه اسالمگرايان در پی گيری اهدافشان و به اجرا گذاشتن . عليرغم تأثير عوامل مخالف از آوشش در دستيابی بدان رونتابد
نفسه  های روانی ميشود آه فی بخش اول شامل انگيزه. احساسات، منافع و اعتقادات: طرح اجتماعيشان آًال سه منشأ دارد

ميگيرد آه برخی ميكوشند تا با پيوستن به جنبش اسالمگرا آسب   گرفتن شكل استداللی نيست؛ بخش دوم منافعی را دربرمحتاج
آنند؛ بخش سوم بينش مذهبی، نگرش تاريخی و ايدئولوژی را شامل ميگردد؛ روشن است آه استراتژی جزو امور اعتقادی 

 .نيست
احساسات مشابه دارند غيرمعقول نيست و ميتوان بين احساسات ... ر، تجددفرض اين آه اسالمگرايان نسبت به اسالم، آف

توان سرچشمٌه اين وحدت را در تشابه شخصيت روانی آنها سراغ  آنها تشابه، اشتراك و به تبع نوعی وحدت جست، اما نمی
تی واجد صفات تعصب، عليرغم تصويری آه از اسالمگرای نوعی در همه جا رواج دارد و اسالمگرايان را به درس. آرد

معرفی ميكند، نمی توان يك گروه اجتماعی به اين وسعت را متشكل از افراد واجد تيپ روانی واحد به ... خشونت، تحجر فكری
ترين تجربه خالف اين حكم ميكند و هرآس چهار نفر اسالمگرا به عمر خود ديده باشد  اول به اين دليل آه عادی. حساب آورد

دوم به اين دليل آه فرض تيپ روانی واحد عمًال نقش اعتقادات و منافع را در . آنها شخصيت روانی مشابه ندارندميداند آه همٌه 
آردن جامٌه شخصيت مشابه سياسی و اجتماعی ناديده ميگيرد، آاری آه هيچ عقل  سوق دادن افراد به سوی اسالمگرايی و تن

ساسی را هم در بين اسالمگرايان بپذيريم نمی توانيم مرآز ثقل نيروی بنابراين حتی اگر فرض وحدت اح. تابد سليمی برنمی
 .شان بيابيم و بايد جای ديگری دنبالش بگرديم معنوی آنها را در شخصيت روانی

فرض اين مسئله آه اسالمگرايان در اجرای طرح اجتماعی خويش فرصتی . تر است در مورد منافع آار قدری پيچيده
بينند و در حفظ تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران يا هر جامعٌه ديگر، اسباب برخورداری هرچه  یبرای آسب بعضی منافع م
اين منافع فردی ميتواند از هر نوع و گونه باشد ولی وسيلٌه . جويند، به هيچوجه غير منطقی نيست بيشتر ازاين منافع را می

اين نفع مشترك حوزٌه وحدت . لف از جمله جامعٌه ايران استارضای آنها تقويت اسالمگرايی و تسلط يافتنش بر جوامع مخت
طلبی  ميماند مشكل يافتن مرآز ثقل آن و در اينجاست آه بايد به رابطٌه بين منفعت. منافع بين جميع اسالمگرايان را روشن ميكند

 .و اعتقاد فكری توجه آرد

172  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

شتنشان در صفوف اسالمگرايان اساسًا غيرمعقول اهميت شمردن منافع در جلب مردم به طرف اسالمگرايی و نگاه دا بی
است اما اين حرف از آسانی آه اينچنين به چپاول » مكتب«البته خود اسالمگرايان مدعيند آه هرچه ميكنند به عشق . است

 .مشغولند مطلقًا پذيرفته نيست و حتی بحث در بارٌه آن بيجاست
شان  های اجتماعی ها منبع ارادٌه اسالمگرايان در اجرای طرحاما اگر از طرف ديگر بخواهيم شوق آسب منفعت را تن

ای اصًال به قصد قتل  ايم آه عده بشمريم و اهميت اعتقادات را به آلی در اين ميان نفی آنيم اسالمگرايی را جنبشی فرض آرده
احتماًال . ه اند تا آنها را بپوشانداند و گفتار ايدئولوژيكشان لعابی است آه بر روی مقاصد واقعی خود آشيد و غارت راه انداخته

اند جذاب می نمايد اما به سه  اين برداشت برای بسياری از آنهايی آه بحق از زورگويی و درازدستی اسالمگرايان به تنگ آمده
برخی اند و  اول اين آه بسياری از اسالمگرايان در راه عقايد خويش خطر مرگ را پذيرا شده. توان آنرا جدی گرفت دليل نمی

توان به اين راحتی متهم به ريای ايدئولوژيك  اند، آسی را آه حاضر است در راه عقايدش بميرد نمی نيز در اين راه جان داده
دوم اين آه وجود همرأيی و همدستی بر سر رياآاری، آنهم در يك جنبش اجتماعی به اين وسعت اساسًا بعيد است، چنين . آرد

سوم اين آه همٌه افراد انسان به .  يك گروه محدود ممكن شمرد نه در جنبشی آه هزاران پيرو داردتوافقی را ميتوان حداآثر بين
يكسان از عهدٌه رياآاری برنميايند، زيرا تحمل فشار اين بندبازی روانی برای همه آسان نيست، گروهی ميتوانند در اين زمينه 

ی از اسالمگرايان واجد اين استعداد هستند، اما مستعد شمردن يكسان هنرنمايی آنند آه از نظر روانی مستعد باشند؛ حتمًا برخ
 .همٌه آنها دوباره مشكل تيپ روانی واحد را مطرح ميسازد آه باالتر به آن اشاره شد

الجمع نيست و اين دو  ميماند راه سوم، يعنی توجه داشتن به اين امر آه پابندی به اعتقادات و سودای منفعت الزامًا مانعة
طبعًا در اين ميان اعتقادات به ياری فرد ميايد تا منافعی را آه . گيزه ميتواند همراه هم ارادٌه اسالمگرايان را تقويت آندان

تصاحب آرده مشروع بشمارد و بين برخورداری از امتيازات قدرتگيری و آرمان اجتماعی خويش هيچگونه تضادی نبيند، 
 .نندبي آمااينكه بسياری از اسالمگرايان نمی

، به دليل بشمريم اسالمگرايان را برپايی و حفظ تسلط اسالمگرايی بر جوامع مختلف خواست مشترکاگر چنانكه بايد 
جو در  اسالمگرايان اعم از معتقد و منفعت. ها قادر به يافتن مرآز ثقل واحدی برای آن نخواهيم بود همين آميختگی انگيزه

معتقدان سفت و سخت به داليل اعتقادی در اين راه می آوشند و . المگرا هستنددرجٌه اول پابند برپايی و حفظ نظام اس
به عالوه تناسب بين اين . سودجويان صرف به طمع منفعت شخصی و گروه بزرگی هم آه بين اين دو قرار دارد به هر دو دليل

روشن بين  جويی در سايه قاد و منفعتدو انگيزه گاه برای خود اين افراد هم چندان روشن نيست زيرا شاهين تعادل بين اعت
آگاهی و ناآگاهی قرار دارد و بسا اوقات نوسانش برای خود فرد هم چندان محسوس نيست، بخصوص آه توجه بدان هميشه 

زمانی امكان تفكيك بين دو انگيزه پيدا ميشود آه ديگر همراهی آنها ممكن نباشد، يعنی پيروی از .  نيست همبرای وی مطلوب
ولی در هر حال چه تفكيك ميسر باشد و چه نه، آنجايی آه بحث از . ات مستلزم چشمپوشی از منافع و حتی قبول زيان باشداعتقاد

يكی به وجه اعتقادی قضيه مربوط است و بايد در ميان . منافع اسالمگرايان مطرح است بايد صحبت از دو مرآز ثقل آرد
اش آرد و ديگری فقط ارضای منافع مادی را در بر ميگيرد و   بررسیاعتقادات جستش و در همين قسمت نيروهای معنوی

جويی ترازنامٌه آار  زيرا مرآز ثقل منفعت. اصًال بايد در حيطٌه نيروهای مادی سراغش را گرفت نه در بين نيروهای معنوی
های انتخاب منافع   آه اولويتولی از آنجا. جويی را خاموش ميكند است و منفی شدن ترازنامه تمامی نيروی زاييده از منفعت

توان فرض آرد آه همٌه آنها در درجٌه اول به حفظ منفعت مشترك، يعنی  تك اسالمگرايان يكسان نيست و حتی نمی در بين تك
تك آنها از وضعيت و نيز معيار و روشی آه در ارزيابی مسائل به آار ميگيرند  حفظ تسلط جمعی، پابندند و به عالوه اطالع تك

جويی وحدتی را يافت آه مالزم پيدا شدن مرآز ثقل مشترك است و بايد اين مرآز  توان در وجه ذهنی منفعت ن نيست، نمیيكسا
 .ثقل را در وجه عينی مسئله، يعنی خود منافع سراغ آرد و با ضربه زدن به آن ترازنامٌه منفعت جويی را منفی آرد

حال بايد ديد آه وحدت اين . مگرايان منبع اصلی نيروی معنوی آنهاستتا اينجا نتيجه گرفتيم آه مجموعٌه اعتقادات اسال
 .اعتقادات در آجاست و مرآز ثقل آنها آجا واقع شده است

وارنگی است آه در آن همه چيز  و همانطور آه بارها در طول اين آتاب اشاره شد، اعتقادات اسالمگرايان مجموعٌه رنگ
خود اسالمگرايان مدعيند آه وجه . های وطنی ذهبی گرفته تا توليدات فكری مارآسسيستيافت ميشود، از آرأ و عقايد صرفًا م

و وجه عملی آنها عينًا مطابق احكام شرع است و » اسالم ناب محمدی«نظری اعتقاداتشان عينًا مطابق اسالم يا به قول بعضی 
 وحدت اعتقادات اسالمگرايان را بايد در همينجا حوزٌه. ميتوان اساس آنها را از قرآن و حديث و سنت و روايت استنتاج آرد

نيروی معنوی آنها . جست، در همين اشتراك در اعتقاد فردی و قاطع به اين آه معتقدات و اعمالشان آامًال مطابق اسالم است
 هر آيفيت، جز مرآز ثقل ايمان مذهبی از هر نوع و با. اساسًا زادٌه همين ايمان است و بايد مرآز ثقلش را در همينجا يافت

 .مقولٌه تقدس نيست و برای متزلزل آردن نيروی معنوی اسالمگرايان بايد تقدس اعتقاداتشان را نشانه گرفت
 .پذير است اين آار آًال از سه طريق انجام

با راه اول آه بسيار رواج دارد نقد اعتقادات اسالمگرايان از ديدگاه اسالمی است و نفی تقدس بخشی از اين اعتقادات 
و مرادف اتخاذ موضعی » اسالم راستين«ايست از شعب جستجوی  اين راه شعبه. اثبات تقدس اعتقادات متفاوت يا مخالف

های آنها را هدف  روش اخير بيش از آنكه اساس فكر اسالمگرايان را نشانه بگيرد استنتاج. دينی غيراسالمگرا در تعيين درست
ب مؤمنان و غيرمؤمنانی است آه ميخواهند در عين خالص شدن از شر اسالمگرايان قرار ميدهد و به همين دليل بسيار مطلو

از پرداختن صريح و جدی به مسئلٌه تقدس اجتناب آنند اما نقاط ضعفی دارد آه هم به طور آنی و هم در دراز مدت ايجاد اشكال 
 .ميكند

173  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

ب ميماند و تعيين نوع و ميزان اعتبار تقدس و به تبع ای به اعتقادات اسالمگرايان وامدار مذه اشكال اول اينكه چنين حمله
اين خود در حكم صرف نظر . ابتكار عمل در مبارزه با اسالمگرايان به گروهی از متخصصان گفتار مذهبی واگذار ميگردد

يد حدود گيری برای تحد آردن مخالفان اسالمگرايی از استقالل رأی در باب تعيين سرنوشت خود و استعفای آنها از تصميم
هم مشكل اسالمگرايی را قاطعًا از جهت مذهبی حل » صغارت«اما حتی قبول اين . دخالت مذهب در زندگانی خويش است

دينی نه از دست اسالمگرايان برميايد و نه از دست مخالفانشان و هيچكدام اين  آند زيرا صدور حكم قاطع در باب درست نمی
عالوه بر اين دو مشكل آه خود را بالفاصله نشان ميدهد، . عی و انحصاری نيستدو گروه در اين زمينه صاحب صالحيت قط
پاگذاشتن در دور باطل نقد . آنندگان از اين روش خواهد ماند اش بر ذمٌه استفاده مشكل اساسی ديگری نيز هست آه يافتن چاره

اند و آنرا علت  ايان گرد علمش جمع شدهاسالم از ديدگاه اسالمی مشكل مربوط به اجرای احكام اين مذهب را آه اسالمگر
اجرا گذاشتن اين احكام نقض خواهد  وجودی جنبش اسالمگرا قلمداد ميكنند، حل نخواهد آرد و فقط اعتبار گروه اخير را در به

مسئلٌه االجرا بودن احكام شريعت به طور اساسی نفی نشود،  طبعًا تا وقتی مقولٌه تقدس مورد نقد قرار نگيرد و الزم. نمود
اين امر هم آه آسی . برقراری عدالت در آشورهايی آه تحت تسلط يا در معرض خطر اسالمگرايی قرار دارند حل نخواهد شد

بيايد و برای عدم لزوم اجرای احكام اسالم مبنای مذهبی بيابد يا تفسيری از مذهب عرضه آند آه در آن مسلمان و غيرمسلمان و 
 .ب بيايند، قدری بعيد به نظر ميرسدمؤمن و غيرمؤمن برابر به حسا

ارج شمردن مقدسات  دومين راه آه از نظر برد محدودترين راه هم هست، حملٌه مستقيم به اسالم است به طور آلی، بی
طبعًا طرفداران اين روش در مورد تقدس به طور عام يا چنانكه . های تاريخی و چه با نيش و تمسخر اين دين چه با اتكا به داده

شوند و آنرا از اصل   اسالم عرضه شده موضعی بسيار قاطع اتخاذ ميكنند و به بيرون راندن آن از حوزٌه شناخت قانع نمیدر
اين روش از ديرباز در بين مخالفان دين و مذهب سابقه داشته است و به هيچوجه محدود به . معنی ميشمرند پايه و بی بی

اگر مسئلٌه عادات ذهنی و سنت و تعادل اقليت ... نيم نامقدس شمردن يك شيی يا فرد ياايرانيان و دورٌه ما نيست و اگر هم دقت آ
اما به آار گرفتن آن در مبارزه با اسالمگرايان، . تر نيست نفسه هيچ از مقدس شمردنش عجيب و اآثريت در آار نباشد، فی

به تنگ آمده اند و ... خوانی و داری و قرآنعليرغم خنك آردن دل گروه بزرگی آه از روضه خوانی و امر به معروف و عزا
با وجود اين آه برای ضربه زدن به اسالمگرايان به طور موضعی مؤثر است در دراز مدت آارساز نيست و قطعًا تكليف مقام 

از زيرا اگر هدف از اين حمالت برچيدن بساط دين و ايمان باشد، بردش هيچگاه . و موضع مذهب را در جامعه روشن نمی آند
البته . بين آسانی آه اصوًال گرايش چندانی به مذهب ندارند و يا الاقل مستعد زندگانی بدون مذهب هستند، فراتر نخواهد رفت

.  بسيار آوچكی به شمار آورد گروهالظاهر بايد آنها را ممكن است در بين اسالمگرايان نيز چنين آسانی يافت شوند ولی علی
. م با يك مذهب ديگر باشد آه از حد رقابت بين مذاهب فراتر نمی رود و اساسًا آارساز نيستاگر هم هدف جايگزين آردن اسال

بخصوص آه به هر حال تغيير مذهب دادن مردم يك آشور عريض و طويل بدون آاربرد خشونت يعنی جنگ مذهبی ممكن 
 .در حقيقت اين روش بيشتر ميتواند ياور مبارزٌه اساسی باشد تا محور آن. نيست

اساسی ترين راه ضربه زدن به مرآز ثقل نيروی معنوی اسالمگرايان نقد مقولٌه تقدس و آاربرد های آن به طور عام و نقد 
 .ترين راه آوبيدن اعتقادات اسالمگرايان است ترين، مؤثرترين و قاطع اين راه معقول. گفتار اسالمگرا بر اين اساس است

پذيرد و به جای عرضٌه سخنان سبكی  رد است و در حوزٌه اقتدارآن انجام میترين است چون بنيادش بر اعتبار خ معقول
آه ممكن است دل اين و آن را خنك آند يا حداآثر بدون داشتن پايگاه محكم، مختصر تأثير موضعی داشته باشد، فكر وسخن 

از ساقط شدن اسالمگرايان از دست اساسی در ميان مينهد آه با انديشٌه تجددخواهی پيوند ريشه ای دارد و اعتبارش را بعد 
 .هايی نظير برچيدن بساط مذهب از جهان ، دور است دهد و در عين حال از خيالپردازی نمی

مؤثرترين است چون نه فقط تقدس اعتقادات اسالمگرايان را نقد ميكند، بلكه اين آار را خارج از حيطٌه گفتار مذهبی آه 
انند انجام ميدهد و مبارزٌه فكری را به ميدانی ميبرد آه ابتكار عمل در آن در دست آنها خود را در آن صاحب نظر و حق ميد

بازان و حكميت را به صاحبان شعور واگذار ميكند نه به گروهی آه قرار است صرفًا به اعتبار  خردگرايان است نه شريعت
 .جاداشتن در جرگٌه متخصصان مذهبی برای ديگران تكليف تعيين آنند

 است چون اعتبارش به هيچوجه وامدار تقدس نيست ودر معرض صدور احكام ناسخ و منسوخی آه با ترين قاطع
های غيرثابت از ميان تودٌه پرتضاد منابع مذهبی بيرون ميايد، قرار ندارد و حتی اگر روزی اثبات شود آه  آارگيری روش به

 .نی از اعتبار آن آم نخواهد شدتفسير اسالمگرايان تنها تفسير برحق از دين اسالم است باز سرسوز
آردن ياوه های  آارگيری اين روش بسيار وسيع است و از نقد و بحث منابع اساسی مذهب و تاريخ اسالم تا الك ميدان به

توان به بهانٌه فوريت مبارزه با اسالمگرايان فقط به نقد گفتار خود آنها پرداخت و از  طبعًا نمی. اسالمگرايان را شامل ميگردد
بايد پيوستگی اينها را به هم مد نظر داشت و به مجموع آنها يكسان . پرداختن به آل گفتار مذهبی تشيع يا اسالم صرفنظر آرد

آسانی هم آه . اين نقد بايد در همٌه موارد با قاطعيت انجام شود، احتياط و سستی همان و بی سرانجامی آار همان. توجه نمود
زدايی از حيات اجتماعی را بر عهدٌه  ارند بهتر است از ادعای مبارزه چشم بپوشند و آار تقدساراده و جربزٌه اين آار را ند
 .آنهايی بگذارند آه مرد ميدانند

در اين دوره بسياری سعی ميكنند تا از سر ترس يا احتياط تفسيری مطلوب از اسالم عرضه آنند تا از مواجهه با تقدس 
گروه اخير، بر خالف . »پذير است يا نه؟ آيا اسالم با دمكراسی آشتی«طرح ميكنند آه رسته باشند و مسئله را بدين صورت م

اما . پذيری اين دو را اثبات نمايند و تفسيری از اسالم عرضه آنند آه با دمكراسی سازگار باشد اسالمگرايان، ميكوشند تا آشتی
اگر « آلی نيست و بايد به اين صورت مطرح گردد آه سؤال اصلی. نه آن سؤال سؤال درستی است و نه اين پاسخ پاسخی محكم

174  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

اين سؤالی است آه هر فرد . »پذير نباشد شما آداميك را برخواهيد گزيد؟ اسالم و دمكراسی آشتیاحکام به فرض محال 
پاسخی آه . ايمان و پابند به انجام فرايض مذهبی يا القيد نسبت به آنها، بايد بدان پاسخ بگويد اعم از مؤمن و بی» مسلمان«

. فردی خواهد بود ولی الاقل برای خود فرد قاطعًا روشن خواهد آرد آه اگر اين دو با هم سازگار نبود آداميك را برخواهد گزيد
فقط در صورت پاسخ گفتن به اين سؤال است آه ميتوان در قبال اسالمگرايی موضعی روشن اتخاذ آرد و احيانًا با آن مبارزه 

در دستيابی به دمكراسی، اگر اين اراده » مسلمانان« اسالم با دمكراسی آنقدر مهم نيست آه ارادٌه  احکامدنآشتی پذير بو. نمود
است نه در » مسلمانان«تك  پاسخ سؤال اصلی در دست تك. موجود باشد و خود را بنماياند سؤال اول موضوع نخواهد داشت

طبعًا انتخاب دمكراسی مستلزم روشن آردن تكليف تقدس . ن سازددست مرجعی آه قرار است تكليف دنيا و آخرت آنها را روش
 .و تحديد دخالت مذهب در حيات اجتماعی است

ترس مخالفان از طرح درست قضيه و به : داشته است پی ای در تا به حال اتكای به تقدس برای اسالمگرايان فايدٌه عمده
در اين مورد نيروهای معنوی دو طرف آمابيش مثل دو . مگرايانتبع احترازشان از حمله به مرآز ثقل نيروهای معنوی اسال

آفٌه ترازو با هم مرتبط بوده است، بدين معنا آه قوت يكی به مقدار زياد زادٌه ضعف ديگری بوده است و شجاعت يكی زادٌه 
 از اين شيفتگی نيرو اسالمگرايان. دليل اين ارتباط و تعادل شيفتگی يكسان دو طرف نسبت به تقدس بوده است. ترس ديگری

تا موقعی آه گروه اخير نتواند خود را از بختك . اند اند تا حريف را بكوبند و مخالفان اسالمگرايی از اين شيفتگی فلج شده گرفته
تقدس برهاند و آزادی عمل خود را بازيابد نخواهد توانست از بابت معنوی نسبت به اسالمگرايان در موضع قدرت قرار بگيرد، 

نبايد تحت هيچ عنوان . اگر موفق شد تا با اتكای به خرد طلسم تقدس را بشكند تعادل فعلی قدرت را ديگرگون خواهد آرداما 
 .بها شمرد اهميت نيروهای معنوی را در مبارزه دست آم گرفت يا تأثير مبارزٌه فكری را در دستيابی به پيروزی نهايی آم

تر آند، هم از بابت تأآيد بر اهميت نيروی معنوی  ری مطلب را قدری روشنای به ساقط شدن حكومت آريامه شايد اشاره
 .و هم از جهت گوشزد آردن نقش مبارزٌه فكری

زيرا . در مبارزه با نظام آريامهری، تقدس يكی از مهمترين اسباب پيروزی معنوی اسالمگرايان بر حريف تاجدارشان بود
جا تبليغ ميكرد بسيار اساسی  ه و در گفتاری آه مشروعيت پادشاه را در همهشا نقش تقدس در اعتقادات مذهبی خود محمدرضا

بودن خود و » نظرآرده«الناس نداشت از هر فرصتی برای اشاره به  پادشاه آه نوع اعتقادش تفاوت چندانی با عوام. بود
وان پادشاه تنها آشور شيعه تأآيد دخالتهای مقدسين در جريان حياتش استفاده ميكرد و بسيار بر بعد مذهبی نقش خويش به عن

وقتی حريف مذهبی او با همين سالح تقدس پا به ميدان گذاشت هم نيروی معنوی خود او متزلزل گشت و هم يكی از . مينمود
پايه های مشروعيت حكومتش، زيرا مقدسين به ياری اش نيامدند تا گريبانش را از دست سيد انقالبی خالص آنند و مراجع 

سستی و . در برابر آسی آه ندای برقراری حكومت اسالمی و اجرای احكام اسالم را سرداده بود تنهايش گذاشتندمذهبی هم 
تزلزل شخص پادشاه هم به نوبٌه خود تمام نظام حكومتی را آه گرد وی سازمان يافته بود به لرزه انداخت و خارج شدنش از 

مديون وفاداری به شخص شاه بود سرگردان ساخت و باالخره اسباب ايران همٌه آسانی را آه ترقی شان در مدارج دولتی 
 .پيروزی آامل خمينی را فراهم آورد

های چهل و پنجاه، فقط به ضرر آسانی تمام نشد آه از دستاوردهای نظام  مبارزٌه فكری با نظام آريامهری هم، طی دهه
هم به آلی به حاشيه راند چون ابتكار عمل در اين مبارزه به آريامهری دفاع ميكردند بلكه طرفداران دمكراسی و ليبراليسم را 

دست آسانی افتاده بود آه فقط با شيوٌه حكومت محمدرضا شاه مخالف نبودند، بل قاطعًا معتقد بودند آه دمكراسی شيوٌه مناسبی 
يقت ظرف اين دو دهه بود آه از در حق. سراغ ديكتاتوری پرولتاريا و يا حكومت مذهبی رفت برای ادارٌه ايران نيست و بايد به

های قلب بازار انديشه را  های روشنفكری و پيراروشنفكری و حول نشرياتی آه سكه ورای تور پارٌه سانسور و در بين گروه
سياسی آيندٌه ايران به مقدار زياد روشن گرديد و بخت دمكراسی به حدی آاهش يافت آه نه تنها  رواج ميداد، تكليف نظام

در آن زمان اشخاص . شد» ليبرال« به سرعت از گردونٌه قدرت خارج شدند، بلكه اولين فحش اتقالبی ايران صفت ها دمكرات
لوحی آه خيال ميكردند ميتوان پس از پيروزی انقالب تكليف نظام سياسی ايران را روشن آرد در برابر عمل انجام شده  ساده

اند،  د آه وقتی خود را برای سخن گفتن فارغ از سانسور آماده ميكردهقرار گرفتند و تازه بعد از اين پيروزی متوجه شدن
 .اند های خود را به آرسی نشانده ديگران حرف

. امروز هم اوضاع تفاوت چندانی با آن زمان نكرده است و تكليف نظام سياسی آيندٌه ايران هم اآنون در دست تعيين است
فرصت انجام بدهند و برای وارد شدن در ميدان بحث در باب تقدس و حوزٌه آسانی آه ميخواهند آارها را به خيال خود سر 

. های نظام سياسی ايران، منتظر ساقط شدن حكومت مذهبی هستند به آلی بيراه ميروند نبايد و اعتبار آن و طبعًا تعيين بايد
 تقدس امروز بايد انجام بپذيرد و ولٌه مق معقول ازتحليلآوبيدن اعتقادات اسالمگرايان از موضع خردگرا و ليبرال و ترويج 

در بلبشوی ساقط شدن يك حكومت بخت پيروزی از آن آسانی است آه . تكليف آيندٌه مردم ايران امروز در حال تعيين است
ند اند و ميخواهند سر فرصت گلويی تر آن تر از رقبا دارند نه آسانی آه تازه از خواب بيدار شده تر و افكار مدون سازمان منظم

روشن است آه مخالفان اسالمگرايی در خارج از آشور، در انجام اين مهم نقش . تا صدايشان برای نطق و خطابه باز شود
ای از  مندند آه در داخل آشور فقط در دسترس عده اساسی بر عهده دارند زيرا ازامكاناتی برای پختن و طرح نظراتشان بهره

ای به  تی است آه هيچكدام نه قابليت حالجی درست مطلب را دارند و نه عالقههای حكوم روشنفكران اسالمگرا و پرقيچی
 .شدن تغييراتی دارند آه مچشان را باز آند و از گردونه بيرونشان بياندازد پيدا
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 نيروهای مادی
 ممكن گشته تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران منحصرًا زاييدٌه رواج اعتقادات اسالمگرا نيست و به آمك اسبابی مادی

بايد حوزٌه وحدت اين اسباب، يا به عبارت . است، اسبابی آه مردم ايران را وادار آرده تا به سيادت اسالمگرايی گردن بگذارند
 .ديگر حوزٌه وحدت نيروهای مادی اسالمگرايان را جست و سپس مرآز ثقلش را يافت

تصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی و مذهبی و های اق نيروهای مادی اسالمگرايان عبارت است از جميع سازمان
شان فرصت ارضأ  جويی اداری و سياسی و نظامی آه تسلط اسالمگرايی را بر جامعٌه ايران ممكن آرده است و طبعًا به منفت

 دستگاه ها و طبعًا آنچه آه از ها و گشت های آوچك و بزرگ اسالمگرا گرفته تا انواع آميته ها و شبكه داده است، از گروه
اش به چنگ اسالمگرايان افتاده و نهادهايی آه خود آنها در ايران تأسيس  دولت مثله شدٌه ايران و نيروهای نظامی و انتظامی

گيری و  مشكل زاييده از اين فراوانی و تنوع با تعدد مراآز تصميم. اند از قبيل سپاه پاسداران و بسيج و بنيادهای مختلف آرده
های مختلفی آه هرآدام حول يك نفر يا يك گروه از اعضای هيئت  های سلسله مراتب قدرت و رقابت گروه تنيدگی شاخه درهم

چيزی آه روشن است اين مجموعٌه رنگ و . اند آار يافتن وحدت نيروهای مادی را دشوار ميسازد حاآمٌه اسالمگرا جمع شده
سيار آاهش داده است و همانطور آه باالتر هم اشاره شد در نبود وحدت سازمانی آارآيی آنرا ب. وارنگ وحدت سازمانی ندارد

های اجتماعی خود به جامعٌه ايران نقش عمده داشته است ولی در عوض به  ناآامی و شكست اسالمگرايان در تحميل طرح
 ميتوان نيروهای اگر بخواهيم در اين ميان مقايسه ای انجام بدهيم. مقاومت آنها در برابر ضربات مخالفان بسيار افزوده است

هايی آه توانسته اند يك آشور آامل را در اختيار  مادی اسالمگرايان را به نيروهای پارتيزانی تشبيه آرد، منتها پارتيزان
البته اين آار . بگيرند و حداقل وحدتی را آه الزمٌه ادامٌه اين تسلط است پيداآنند بدون اينكه تمرآزشان از حد معينی فراتر برود

 حساب انجام نشده و نتيجٌه عدم موفقيت خمينی و جانشينانش در سازماندهی اسالمگرايان است، اما در آنار اثرات منفی از روی
پذيری در برابر ضربات موضعی است و  پذيری و افزايش ترميم ثمرٌه مطلوبی هم برای آنها به بار آورده آه همين آاهش آسيب

 .های مختلف آه يافتن مرآز ثقل آنها را دشوار ميكند  گروهنيز نوعی تغيير مدام در تعادل قدرت بين
. يكدستی سازمانی بايد وحدت اين نيروها را در منبع حياتشان جست آه اقتصادی است نه سياسی يا سازمانی در نبود

ای انسانی خود های اقتصادی ايران است آه به آنها فرصت داده تا جميع نيروه چنگ انداختن اسالمگرايان به منابع و سازمان
ريختگی آه دارند، سازماندهی و تجهيز و قادر به عمل سازند، به عالوه اين آار به آنها امكان داده  را، با تمام پراآندگی و درهم

است تا منافع فردی خود و همراهان خويش را هم ارضاء آنند و برای جاگرفتن يا باقی ماندن در صفوف اسالمگرايان 
حيات جنبش اسالمگرا، همانطور آه . ر قدرتمندتر از انگيزٌه اعتقادی، به داوطلبان اين آار عرضه نمايندای، گاه بسيا انگيزه

 .متكی به اعتقادات است مديون منابع مادی است و قطع اين منابع يا آنرا خواهد آشت و يا به اغماء فروخواهدش برد
صنايع نفت بوده است زيرا درآمد حاصل از صدور نفت مرآز ثقل اقتصاد ايران هم از چندين دهٌه پيش به اين طرف، 

اين را هم اضافه آنيم آه بسيار بعيد به نظر ميايد . منبع اصلی درآمد دولت است و چرخ اقتصاد آشور را به حرآت در مياورد
هاست بر سرش آه تا حكومت اسالمگرا بر سر آار است اين مرآز ثقل تغيير آند، چون تغيير آن، عليرغم تمام بحثی آه مدت

ها و روابط خارجی معقول  جريان دارد، مستلزم دگرگونی اساسی در شيوٌه ادارٌه مملكت است و ثبات قانونی و اعتبار قرارداد
برداری از  را الزم دارد آه اصًال با اسالمگرايی مناسبت ندارد و تنها تغييری آه در اين ميان ممكن به نظر ميايد بهره... و

 . چاپيدن آنها مثل منابع نفتیمنابع گاز است و
زدن ضربٌه قاطع به نيروهای مادی اسالمگرايان فقط از طريق متوقف آردن يا محدود آردن درآمد نفتی آنها ممكن است 

آسانی آه ميخواهند هم شير نفت باز بماند، هم درآمد اسالمگرايان از اين منبع آاهش پيدا نكند و هم دست . وراه ديگری ندارد
ترين امامزاده مراجعه  ه از جان و مال مردم ايران آوتاه شود طالب جمع اضدادند و بهتر است به جای مبارزه به نزديكاين گرو

 .آنند و به آن دخيل ببندند
، نيروهای مادی اين 1357 و 1356های  طی سال. مورد نخواهد بود ای با نظام آريامهری بی در اينجا هم مختصر مقايسه

. شخص عبارت بود از دستگاه دولت و نيروهای نظامی و انتظامی ،توسط مخالفان به چالش خوانده شدنظام آه به طور م
ها، به غير دولت بختيار آه حقوق اعتصابيان را قطع آرد تا  های ادواری متزلزل گشت و دولت دستگاه دولت با اعتصاب

صابيان نشان ندادند و فقط آوشيدند تا با رشوٌه مالی العمل روشنی در مقابل اين اعت متقابًال به آنها فشار بياورد، عكس
ها و روشن شدن صورت مسئله انجاميد ولی راه حلی برای آن  ها را ختم آنند؛ آاری آه فقط به سياسی شدن اعتصاب اعتصاب

 معنوی در شان از تمردهای موضعی آسيب ببينند از نظر نيروهای ارتش بيش از آنكه سازماندهی و آارآيی. در ميان ننهاد
شدند و خروج شاه از مملكت هم تير خالص را به ارادٌه سست  مبارزٌه با انقالبيان و طرف بودن با مردم غيرمسلح فرسوده

فرماندهان ارتش زد و آسانی را آه خود را يك عمر خادم پادشاه به حساب آورده بودند به حدی سرگردان ساخت آه آخر به آن 
های اداری و نظامی، اعتصاب نفتگران بود آه چرخ  اما عالوه بر فشار بر دستگاه. ردندترتيب مفتضح اعالن بيطرفی آ

اقتصاد آشور را متوقف و منبع تغذيٌه دستگاه دولت را مسدود ساخت و به آشورهايی هم آه از ايران به صدور بی دردسر 
در شرايط امروز، همانطور آه . ی ايران استنفتش راضی بودند فهماند آه تداوم اين صدور محتاج تغيير حكومت و نظام سياس

هايی آه تسلط اسالمگرايان را بر جامعٌه ايران ممكن ساخته است به آن اندازه يكدست نيست آه بتوان مرآز  اشاره شد، سازمان
مسلح نيروهای . ها رقيب ريز و درشت پيدا آرده دستگاه دولت چندين پاره شده و اجزايش ده. ثقل واحدی برای آنها جست

 .ای ندارد آه بتوان مرآز ثقلش را هدف گرفت، اما اهميت نفت و صدور آن ثابت مانده است سازمان پيوسته
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راه داخلی همان اعتصاب در صنايع نفت . هدف گرفتن مرآز ثقل اقتصاد ايران از دو راه داخلی و خارجی ممكن است
حتماًال مخاطرات اين آار از دوران شاه بيشتر خواهد بود ولی ا. است و در اين مورد بايد چشم اميد به غيرت نفتگران دوخت

های آوری آه به طور ادواری در  های اداری ايران قابل مقايسه است و نه با شورش اثراتش نه با اعتصاب در سازمان
يان از باقی اما آنچه آه در اين م. بيشتر از طرف حكومت سرآوب ميگردد شهرهای مختلف انجام ميگيرد و با خشونت هرچه

هايی است آه بايد صورت بگيرد و نيز  اآنون به فكرش بود، شكل دادن به اين اعتصابات و شورش تر است و بايد از هم مهم
نی بر دمكراسی و الئيسيته تتعيين هدف سياسی آنها، هدفی آه بايد تغيير نظام سياسی ايران و جايگزين آردنش با حكومتی مب

 .باشد
ين آار راهی ندارد جز بسيج افكار عمومی در آشورهای دمكراتيك ـ چون آشورهای غيردمكراتيك از نظر خارجی هم ا

ندارند ـ در جهت بايكوت آردن خريد نفت از ايران و مشروط ساختن اين آار به گردن گذاشتن حكومت » افكار عمومی«چندان 
ای جز تغيير  تواند نتيجه ن گذاشتن به اين دو منطقًا نمیهای مردم ايران، زيرا گرد المللی و به خواست اسالمی به قوانين بين

نشين جمهوری اسالمی است آه آزادی عملی  در اين زمينه بار اصلی بر دوش مخالفان خارجه. نظام سياسی ايران درپی بياورد
اشد آه نفتگران هنوز آار گروه اخير بايدجايگزين و سپس مكمل فشاری ب. بيش از مردم داخل ايران و از جمله نفتگران دارند

آنها بايد از تمام امكاناتی آه زندگی در آشورهای دمكراتيك در اختيارشان ميگذارد استفاده . اند بر اسالمگرايان وارد نكرده
اولی . بكنند و تمام وسايل موجود را برای تمرآز فشار اقتصادی بر اسالمگرايان بسيج آنند و در اين راه از دو مانع نهراسند

البته ظاهرًا هر جا آه فرصت برای . اثر بودن فشارهای اقتصادی است های غربی در باب بی  رايج بسياری از دولتگفتار
سودجويی مناسب باشد هيچ فشار اقتصادی مؤثر شمرده نمی شود، ولی اگر هم نخواهيم به خيلی قبل و دوران محاصرٌه 

 گروگانگيری سفارت آمريكا رجوع آنيم و ببينيم آه توقيف اقتصادی حكومت دآتر مصدق بازگرديم، ميتوانيم به دوران
هايی آه برای فروش نفت ايران ايجاد گرديد چه فشاری بر گردٌه اسالمگرايان گذاشت  های ايران در آمريكا و محدوديت دارايی

ر سياسی و ديپلوماتيك هم در البته در آنجا فشا. اش را وادار ساخت تا طعمه را از دندان رها سازند و چگونه خمينی و دارودسته
های اقتصادی ايران را به داليل روشن  اسالمگرايان درآمد. آار بود ولی بعيد بود آه اين دو بدون فشار اقتصادی آارگر بيافتد

نمايند و اگر درآمد آنها آم يا قطع شود تمام آنچه را آه با  و سياسی در درجٌه اول صرف تحكيم موقعيت خويش در جهان می
هايی آه  اند از دست خواهند داد و قادر به حفظ سازمان اند يا به آمك پول در دست نگاه داشته ف پول به دست آوردهصر

 .تسلط آنها را بر جامعٌه ايران فراهم آورده است، نخواهند بود اسباب
طرف عوامل جمهوری مانع دوم گفتاری است آه در بين خود ايرانيان رواج گرفته و به طور مستقيم و غيرمستقيم از 

بهايی آه ايرانيان به اين  اش زادٌه است و آارآيی» منافع ملی«محور اصلی اين گفتار عبارت . اسالمی ترويج و تقويت ميگردد
اسالمگرايان مايلند چنين وانمود آنند آه منافع ملی امری . امر ميدهند و نيز هالٌه ابهامی آه هميشه معنای آن را در خود پوشانده

ابهام است آه جميع ايرانيان ميتوانند و بايد بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند و ميبايست برای حفظ آن در اطراف   و بیروشن
منافع «های آن، الاقل از بخشی آه مربوط به  حكومت فعلی ايران آه داعيٌه اين آار را دارد گردبيايند و اگر نه از آل سياست

ابهام  اوًال منافع ملی به هيچوجه امری نيست آه روشن و بی. ای تبليغاتی نيست عا جز حيلهاين اد. است، حمايت نمايند» ملی
هايی است آه هر گروه سياسی  تعريف منافع ملی تابع برداشت. باشد و همگان بتوانند به اين راحتی بر سرش باتفاق نظر بيابند
ی آه در دستور آار خويش قرار داده و وسايلی آه ميخواهد هاي از ارزش های حاآم بر ميدان سياست دارد و نيز تابع برنامه

اند،  اسالمگرايان، طبعًا از وقتی آه دست به دامن ملت و منافع ملی شده. ها مورد استفاده قرار دهد برای اجرای اين برنامه
ه آنها ميشود حمله به منافع ای را آه ب بزك آنند و هر حمله» منافع ملی«های خويش را به هيئت  اند تا برنامه هميشه آوشيده

های خود بسيج، يا الاقل از مخالفت  ملی ايرانيان قلمداد سازند تا بتوانند گروه هرچه بزرگتری را در اطراف شعارها و برنامه
ها را شامل نقد اين گفتار تبليغاتی و تفكيك منافع ملی ايرانيان ـ چنانكه بايد آزادی و امنيت و رفاه آن. علنی با آنها منصرف سازند

تا موقعی . گردد ـ از برنامٌه حفظ و توسعٌه اسالمگرايی، از اهم اهدافی است آه بايد در برنامٌه مخالفان اسالمگرايی قرار بگيرد
آه ايرانيان نتوانند منافع ملی خود را از منافع اسالمگرايان تميز بدهند و درك آنند آه تحقق اولی در درجٌه نخست محتاج 

است، قادر نخواهند بود تا خود را از شر اسالمگرايی خالص آنند و فضايی فراهم آنند آه بتوان در آن آزادانه نابودی دومی 
 .در بارٌه منافع ملی انديشه و بحث آرد و تحقق برداشتی از آنرا آه منعكس آنندٌه خواست ايرانيان است، در برنامٌه آار قرار داد

ايجاد اين فشار حتمًا بر . اج فشار اقتصادی است و بدون اين آار ممكن نيستقطع آردن رشتٌه حيات اسالمگرايان محت
آسانی آه شاهد . سختی معاش مردم ايران خواهد افزود اما اين بهايی است آه بايد برای شكست دادن اسالمگرايان پرداخت

ند، آنچه تحمل آن سرما را برايشان آسان ا اند حتمًا زمستان سرد آن سال و آمبود نفت را از ياد نبرده  بوده1357انقالب سال 
هايی  های بيشتر است، اما نه بيشتر از سختی ساخت شوق رهايی از استبداد بود، پيروزی بر اسالمگرايان نيز مستلزم سختی

ند و به های اين مبارزه بهراس مخالفان اسالمگرايی نبايد از تحمل دشواری. آه اسالمگرايان بر مردم تحميل آرده و خواهند آرد
بايد دانست آه هنوز آسی در تاريخ، برخالف طبيعت، روشی . اين دليل در قطع شريان حيات اسالمگرايی تزلزل به خرج بدهند

 .برای زايمان بدون درد نجسته است
. 

 تشكيل جبهه
 .ايی استای از مخالفان اسالمگر ای به اين وسعت در مقابل حريفی به اين نيرومندی نيازمند تشكيل جبهه مبارزه
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اند آه هرچند به اندازٌه آمينترن آمونيستی متمرآز و آارآمد نيست، به  ای تشكيل داده اسالمگرايان در سطح جهان شبكه
يافته ريخته است،  قدرت تك تك اعضای اين شبكه بسيار افزوده است زيرا همفكری آنها را در قالب ارتباطاتی آمابيش سازمان

آشورهايی آه اختيارش به  تی برايشان فراهم آورده، باعث شده تا در صورت بروز خطر، درامكان همياری مالی و تجهيزا
همانطور آه باالتر گفته شد، اسالمگرايان . دست اسالمگرايان افتاده پناه بجويند و در موقع سختی از پشتيبانی يكديگر سود ببرند

 دارند آه عبارت است از تحكيم و پيشروی هرچه بيشتر سراسر جهان گذشته از داشتن اعتقادات مشترك، منفعت مشترآی هم
به عنوان مثال بايد توجه داشت آه تداوم تسلط اسالمگرايی بر . اسالمگرايی و مسلط شدنش بر آشورهای هرچه پرشمارتر

 در راه آن جامعٌه ايران از نظر فالن اسالمگرای سودانی يا آمريكايی امر بسيار مهمی است آه وی به خود مربوطش ميداند و
هايی آه به  غير مستقيم با تقويت موج اسالمگرايی در دنيا و مستقيمًا با آمك. به طور غيرمستقيم و مستقيم نقش بازی ميكند

 .همتايان ايرانی خود ميرساند، از تبادل اطالعات گرفته تا آدمكشی
مل حريف توجه آنند تا بتوانند بر وی پيروز بندی جهانی، مخالفان اسالمگرايی نيز ناچارند به ترتيب ع در مقابل اين صف

آاربستن استراتژی و تشكيل جبهٌه  اين آوشش هم وجه نظری دارد آه ترتيب استراتژی از اهم آن است و هم عملی آه به. گردند
سی های اصلی اين جبهه را روشن آرد و هم خطوط اسا بايد هم حلقه. جهانی ضداسالمگرا فصل مهمی از آن به شمار ميايد

سنجی ريمون آرون انديشمند بزرگ فرانسوی  ولی قبل از وارد شدن به اصل مطلب يادآوری اين نكته. عمل آنرا ترسيم نمود
 .توان در مبارزه حريف را ميتوان انتخاب نمود و متحد را نمی: فايده نخواهد بود بی

حذف اسالمگرايی از صحنٌه سياست : يردجبهٌه مخالفان اسالمگرايی ميتواند و بايد بر اساس يك هدف مشترك شكل بگ
. توان به مبارزه با اسالمگرايی محدود شمرد ولی روشن است آه اهداف سياسی هيچكدام از اعضای اين جبهه را نمی. جهانی

همكاری آنها به تناسب اهميت هدف مشترك در فهرست اهداف فرديشان شكل خواهد گرفت و استحكام جبهه خواه و ناخواه 
 .آن آردن اسالمگرايی از صحنٌه سياست جهان اهد بود از پافشاری هرآدامشان بر ريشهتابعی خو

توان از  از حلقٌه اول شروع آنيم آه قاعدتًا بايد ايرانيان مخالف اسالمگرايی را در خود جا بدهد، چون بديهی است آه نمی
 معرض چنين خطری قرار ندارد، به اندازٌه آنهايی آسانی آه هنوز آشورشان به چنگ اسالمگرايان نيافتاده است، يا اصًال در

 .اند، چشمداشت پافشاری در مبارزه با آنها را داشت آه اسالمگرايان هستی و آبرويشان را به يغما برده
ايرانيان در اين آار، چه بخواهند و چه نه، در خط مقدم جبهه قرار دارند و باری آه دست تاريخ بر دوششان نهاده بسيار 

 به اين طرف در بين 1357مهمترين مانع برای تشكيل جبهه در بين ايرانيان، شكافی است آه از انقالب سال .  استسنگين
انقالبيانی آه به زحمت و گاه با مرارت بسيار از حاصل انقالب يعنی جمهوری . انقالبيان و غيرانقالبيان آن دوران افتاده است

پر آردن اين شكاف فقط از .  دست دادن مملكتشان را تا به امروز نشخوار آرده انداند و مخالفانی آه غم از اسالمی دل آنده
های  های تاريخی رايج از انقالب ممكن است، با پذيرش اين امر آه انقالب ايران، فارغ از سودا طريق تجديد نظر در برداشت

 به بار آورده است، انقالبی فاشيستی و مذهبی گوناگون بازيگران متفاوت و پرشمارش، در عمل، يعنی از بابت نتايج عينی آه
وچرای خمينی  چون بوده و اين امر بيش از آنكه زاييدٌه همرأيی ايدئولوژيك بازيگران انقالب بوده باشد، ثمرٌه قبول رهبری بی

لٌه های حم های جماعتی و گروه تجددستيزی زير علم سنت، پرستش رهبر، جهت دادن به حرآت. بر جنبش انقالبی است
چنگ زدن به . اهللا همه نشانه های بارز خصلت فاشيستی اين جنبش است آه به تسلط اسالمگرايان بر جامعٌه ايران انجاميد حزب
و در » آرمان«آند چون حاصل انقالب با شعار و نيرو شكل ميگيرد نه با  هم دردی از آار دوا نمی» های انقالب آرمان«دامان 

 .های اسالمگرايان به آار افتاد هت خواستانقالب ايران آن هر دو در ج
 و نه فقط با جمهوری اسالمی ـ روشن  ـ1357 تا موقعی آه مخالفان اسالمگرايی نتوانند تكليف خود را با انقالب سال

 .بكنند، امكان اينكه بتوانند در راه جايگزين آردن نظام حكومت مذهبی ايران با دمكراسی الئيك همقدم شوند بسيار آم است
 از ديد سردمداران اسالمگرای آن، ضدانقالبی بود نسبت به انقالب 1357مخالفان اسالمگرايی بايد بپذيرند آه انقالب سال 

زدن آامل  بود مستلزم پس مشروطيت و بازگشت به دستاوردهای انقالب مشروطيت آه بر محور تجددخواهی شكل گرفته
 به عشق انقالب در ميدان بحث و عمل سياسی وارد شد و هر چه آه انقالبی نمی توان فقط.  است1357دستاوردهای انقالب سال 

بود پسنديد، انقالب ها همه يك جور و يكدست نيست و ثمرات مشابه ندارد ـ اگر آسی دنبال نتيجٌه مشخص باشد بايد در بين 
 .انقالب ها برخی را بپذيرد و برخی را نه

 ايران است آه تا حد زيادی بر تمايز بين انقالبيان و غيرانقالبيان منطبق مانع دوم شكاف بين چپگرايان و راستگرايان
های سياسی خود تجديد نظر آردند و چپگرايانی آه  آم در ارزش راستگرايانی آه پس از شكست خوردن از انقالب آم. است

تاريخ . وريختن ديوار برلن ماندندهمه به تجربٌه انقالب ايران راضی نشدند و برای تجديدنظر اساسی در بينش خود منتظر فر
های ديرين و چشم پوشيدن از ايفای نقش در تعيين آيندٌه  درجازدن در اختالف: عمًال دو راه پيش پای اين دو گروه گذاشته است

حزبی حرف مفت  ايران يا تعريف دوبارٌه گرايش سياسی خود در چارچوب دمكراسی، توأم با قبول اين مسئله آه دمكراسی تك
ترند تا به آسانی آه روزگاری  ترند تا به راست و چپ غير دمكرات و به هم نزديك ست و راست و چپ دمكرات به هم محتاجا

راستگرايان و چپگرايان دمكرات آه به لزوم برپايی دمكراسی در ايران آگاهند و به . اند در آنارشان شعارهای افراطی ميداده
ای جز متحد شدن در يك جبهٌه وسيع ضداسالمگرا، يا به عبارت  ن دمكراسی واقفند، چارهاهميت الئيسيته در شكل بخشيدن به اي

ديگر ضدفاشيستی، را ندارند و ناچارند در اين نبرد حياتی اختالفاتی را آه خارج از اين فصل مشترك قرار دارد آنار بگذارند 
 .مگرا ضربت سهمگينی وارد آنندتا با هم آمر اسالمگرايان ايرانی را بشكنند و به جنبش جهانی اسال
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مقصود از تشكيل جبهه تشكيل جلسات قد و نيمقدی نيست آه چند سالی است در خارج از ايران مد شده و در آنها نمايندگان 
های همديگر پاسخ بدهند و پس از ابراز رضايت از  های مختلف عقيدتی گردهم ميايند تا قدری گپ بزنند و به سوأل گرايش
اين آار آه همه به آن نام تمرين دمكراسی .  تشكيل شدنش تنها ثمرٌه آن بوده به هم تبريك بگويند و سالن را ترك آنندای آه جلسه
اند و از انجامش نيز بسيار خرسند به نظر ميرسند، برای مبارزه با اسالمگرايی به هيچوجه آافی نيست و اگر آار  داده

تشكيل . ضٌه قابليت در ميدان سياست ايران نرسد بسيار مايٌه تأسف خواهد بوددمكراسی به همين تمرينات ختم شود و به عر
الزمٌه اين آار همرأيی . تر از آن است آه بتوان سر و تهش را با نطق و خطابه هم آورد جبهٌه مقابله با اسالمگرايی بسيار جدی

 آه بر سر دمكراسی درگرفته، هنوز چندان ای و همكاری بر سر دستيابی به هدف مشترك است آه متأسفانه، عليرغم همهمه
تبادل اطالعات و آار مشترك برای مقابله با تبليغات اسالمگرا، همكاری برای وارد آوردن فشار به اسالمگرايان . موجود نيست

ايی و نيز آشورهای غربی آه حاضرند محض سوداگری بر تمام جنايات اسالمگرايان چشم بپوشند، هنوز در مراحل بسيار ابتد
 .توان به آيندٌه مبارزه چندان خوشبين بود است و تا موقعی آه جبهٌه متحد ضداسالمگرا بين ايرانيان شكل نگيرد نمی

، متمايز ساختن دو معنايی »مسلمانان«علت استفاده از گيومه در دو طرف آلمٌه . را در بر ميگيرد» مسلمانان«حلقٌه دوم 
اين آلمه از يك طرف آسانی را در بر ميگيرد آه از نظر آماری . كديگر خلط ميشوداست آه به هنگام آاربرد رايج آن با ي

طبعًا در نوشتٌه حاضر آلمٌه مسلمان همه جا . مسلمان به حساب ميايند و از طرف ديگر آسانی را آه به دين اسالم اعتقاد دارند
تمايز قائل نشدن بين اين . تر است استفاده شده ن آه دقيقبه معنای اول به آار رفته است، برای اشاره به معنای دوم از آلمٌه مؤم

دو معنا فقط آب به آسياب آسانی ميريزد آه همٌه مسلمانان را دارای اعتقاد واحد قلمداد ميكنند و سپس خود را مدافع اين 
 اختيار از اين و سلب» مسلمان«تفكيك دو معنای صفت . جاميزنند» يك ميليارد مسلمان«اعتقادات و وآيل تسخيری اين 

آه اسالمگرايان فعال ترينشان هستند، وظيفٌه تمام آسانی » نمايندگان ثابت و دائم و غير قابل تعويض قاطبٌه مسلمانان جهان«
های ريز و  است آه از نظر آماری مسلمان به حساب ميايند، سكوت آنها در حكم تأييد مدعای اسالمگرايان و ديگر آخوندمآب

انديشند و چه  چه می» مسلمانان«اند تا به بقيه بگويند آه  دام در گوشه ای به اسم اسالم دآان باز آردهدرشتی است آه هرآ
 .ميخواهند و چه ميگويند

به هم گره خورده است و آنها چاره ای ندارند جز اينكه از ورای » مسلمانان«در مقابله با اسالمگرايی، سرنوشت جميع 
اگر اسالمگرايان برنامٌه آار خود را بر اتحاد اسالمگرايان .  به آنها دست همكاری بدهندها همفكران خود را بيابند ورزم

ای وسيع در برابر  جبهه» جهان اسالم«ضداسالمگرا نيز ناچارند نظاير خويش را بجويند و در » مسلمانان«اند،  گذاشته
محدود سازند، و بايد در آنرا به روی تمامی » نمسلمانا«ولی نبايد عضويت در اين جبهه را به . اسالمگرايان تشكيل دهند

زندگی ميكنند و در معرض خطر اسالمگرايی قرار دارند، باز آنند و آنها را به دفاع از » آشورهای مسلمان«مردمی آه در 
در ايجاد جبهه آگاهی به لزوم اين اتحاد و تبليغ در بارٌه آن گام اول . حقوقی آه در تهديد اسالمگرايان قرار دارد دعوت آنند

نبايد فقط به خود و آشور خود انديشيد و بايد توجه داشت آه تضعيف و . است و به هيچوجه نبايد در اين باب آوتاهی آرد
حذف نقاط اتكای جهانی جنبش . شكست اسالمگرايی در دورترين نقطٌه دنيا ضربتی است آه بر اسالمگرايان ايرانی وارد ميايد

پيروزی استراتژيك بر اسالمگرايان در سطح جهان است آه به . همه دور ميكند و نه فقط اهل محلاسالمگرا خطر را از سر 
طبعًا شكست آنها در آشورهايی آه به چنگشان افتاده در تحقق شكست آلی نقش اساسی دارد، اما نبايد در اين ميان . دست ميايد

د را در نظر آورد تا بتوان از امتيازی آه در هر نقطٌه آن به ان نبردتوجه را منحصرًا معطوف به يك نقطه ساخت، بايد آل مي
 .برداری آرد دست ميايد به بهترين شكل بهره

تواند و  ای آه موجوديتش نمی جبهه. خواهان الئيك آشورهای مسلمان مرحلٌه اول تشكيل جبهه است ايجاد تماس با آزادی
اهی باشد برای تبادل اطالعات و هماهنگی عملی در مبارزه با های موضعی محدود گردد، بلكه بايد پايگ نبايد به تماس

اسالمگرايی و برای زدودن تصوير نامطلوبی آه اسالمگرايان به ضرب تبليغ و خشونت و هوچيگری از مسلمان نوعی در دنيا 
 .رواج داده اند

عتبار قائلند و سپس برای متأسفانه ايرانيان نيز مثل بسياری ديگر از مردم آشورهای جهان سوم اول برای خود ا
به . آشورهای بزرگ غربی و در اين ميان توجهی آه بايد و شايد به همگنان خويش در ديگر آشورهای جهان سوم نميكنند

بندی با آنها برايشان قدری صعب جلوه آند، بخصوص آه مردم اين آشورها نيز، چه  همين خاطر شايد پاگذاشتن در راه جبهه
اند و نگاه آردن به آنها  های تحصيلكرده و روشنفكر، آمابيش به ايرانيان شبيه وامند و چه اعضای گروهآنها آه از جملٌه ع

ولی همانطور آه مخالفان . يادآور نقاط ضعف خود ايرانيان است و همكاری با آنها دچار مشكالت آار جمعی در بين ايرانيان
به . ند از نزديكی و همكاری با همتايان جهان سومی خود هم ناگزيرندا ايرانی اسالمگرايی ناچار از گرد آمدن و تشكيل جبهه

آميزی آه ايرانيان از اهميت خود و تمدن خود و تلخی و  هر صورت پاگذاشتن در اين راه احتماًال به تصحيح تصوير گاه اغراق
يش را در جهان امروز بهتر يگانگی سرنوشتشان دارند، آمك خواهد آرد و به آنها فرصت خواهد داد تا مقام و موضع خو

 .ارزيابی آنند
هايی را در برميگيرد آه در سراسر جهان اسالمگرايی را دشمن دارند و با آن  ها و حكومت حلقٌه سوم تمام افراد و گروه

 ها هستند و بايد توجه داشت آه نيروی اصلی در مبارزٌه جهانی با طبعًا اعضای اصلی اين حلقه حكومت. مبارزه مينمايند
المللی را بر اسالمگرايان وارد  اسالمگرايی در اختيار آنهاست و همانها هستند آه ميتوانند بيشترين و مؤثرترين فشار بين

های  های فشار است برای تأثيرگذاری بر سياست آار مخالفان اسالمگرايی در اين سطح بيشتر شامل تشكيل گروه. سازند
  های غيردولتی ـ چه آشوری و چه جهانی ها و روشنفكران و سازمان ستياری شخصيتگروه هايی آه بايد با د. آشورهای ذينفع
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 .ـ تشكيل داد و فعاليت آنها را معطوف به ايجاد فشار سياسی و اقتصادی و تبليغاتی بر اسالمگرايان نمود
 در آشورهای ميزبان ايرانيان خارج از آشور فرصتی را آه برای خوگيری با چم و خم زندگی و فعاليت سياسی و اجتماعی

اند، ولی بايد به اين  های مشترك با مردم اين آشورها دست زده الزم است، داشته اند و تا به حال نيز به طور پراآنده به فعاليت
اين آموزش اجباری چندين ساله به آنها فرصت . تر بدهند تا بر آارآيی آنها بيافزايند تر و مرتبط ها صورت هرچه منظم فعاليت

های خود با خارجيان، و به خصوص آشورهای غربی،  ه تا از تصوير رايجی آه ساليان سال است ايرانيان را در تماسداد
گر آنها را  يعنی هم از سؤظن مدامی آه نسبت به آشورهای غربی ابراز ميشود و دست توطئه. دچار مشكل آرده است، برهند

در اينجا . لوحانه نسبت به اين قدرت خيالی و منفور و هم از شيفتگی سادهدر تمام ارآان حيات ايرانيان ميجويد، خالص شوند 
های  گيری در دمكراسی نيز شناخت و تجربه اسباب زدودن افسانه و خيال شده و به بسياری امكان داده تا هم شيوٌه تصميم

 .ا اسالمگرايی بسنجندها و امكانات اين آشورها را در رودررويی ب غربی را از نزديك لمس آنند و هم محدوديت
های  ها و امكانات برای آوبيدن اسالمگرايی استفاده آرد و در اين راه نه بايد فريفتٌه گزافگويی بايد از تمام اين آموخته

تنی در برابر آشورهای غربی شد و نه بايد از تهمت نزديكی با بيگانه آه اسالمگرايان به ديگران  اسالمگرايان در بارٌه رويين
 .د هراسی به دل راه دادميزنن

هم پيوستٌه امروز و با امكانات اقتصادی و تكنولوژيك محدودی آه در  خود اسالمگرايان به خوبی ميدانند آه در جهان به
های غربی بينياز نيستند، بلكه به اين دادوستد احتياج حياتی دارندو به همين تناسب در  اختيار آنهاست نه تنها از مراوده با دولت

فقط به » آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند«هايشان هم در بارٌه اينكه  های غربی قرار دارند و رجزخوانی ض فشار دولتمعر
نياز  المللی بی اگر اسالمگرايان واقعًا از داشتن وجهٌه قابل قبول بين. هايشان ميخورد درد قوت قلب دادن به خود و همپالكی
آردند تا بر جنايات خويش پرده بياندازند  های جهانی نمی ات و آاله گذاشتن بر سر سازمانبودند، اين همه امكانات صرف تبليغ

آنها خود بهتر از هر آسی ميدانند آه دقيق شدن و تثبيت اتهاماتی آه به دليل . و دامان خود را از تهمت ترويج تروريسم پاك آنند
جهانی تضعيف خواهد آرد و به آسانی آه دواطلب وارد آوردن جنايات داخلی و خارجی متوجه آنهاست موقعيتشان را از نظر 

 .هايشان خواهد داد فشار بر آنها هستند، بخت بيشتری برای اجرای درخواست
سياست . ياری گرفتن از بيگانگان و حتی در صورت امكان وادار ساختن آنها به فشار آوردن بر اسالمگرايان عار نيست

خواهان گرفته تا  های قرن اخير ايران تأثير داشته است، از مشروطه  تمام حكومتهای خارجی بر سرنوشت موافق دول
. ها سياست يكسانی را تعقيب آنند و نه از همٌه آنها نوآر بيگانه ساخته است خمينی، ولی اين امر نه باعث شده تا اين حكومت

ناپذير است و آسی آه قصد مبارزه با  جتنابهای غربی برای سرنگون آردن اسالمگرايان ايرانی ا استفاده از قدرت دولت
اند آه برای آم آردن شر اسالمگرايان  خود ايرانيان هنوز نشان نداده. اسالمگرايان را دارد ناچار از پذيرفتن اين واقعيت است

 نظر ميرسد آه موفق قدرت آافی دارند و حتی اگر بتوانند تا چند سال ديگر چنين نيرويی را تجهيز آنند ـ آه تازه بسيار بعيد به
بدين آار گردند ـ بهتر است آه به جای انتظار و هدر دادن خون هزاران ايرانی و ثروت آشور از ديگران آمك بگيرند و 

 .اسالمگرايان را هرچه زودتر ساقط سازند
گرايان مينالند و هم اعتنايی دول غربی به جنايات اسالم چندان آوچكی آه هم از بی در پايان بايد اين را نيز به گروه نه

های غربی بر  اين بی اعتنايی را نشانٌه سودبردن آنها از اوضاع آنونی ايران ميدانند، حالی آرد آه اگر فشار نياوردن دولت
چنين بر سرنوشت ايرانيان تأثير دارد و خود نوعی دخالت در تعيين اين سرنوشت است، بهتر است آه اين  اسالمگرايان اين
اش برای عموم ايرانيان مطلوب باشد و نه فقط برای   در جهت ديگری به آار بيافتد، به ترتيبی آه نتيجهتأثير و دخالت
 .اسالمگرايان

. 
 دفاع از رشدی

 
لزوم دفاع از رشدی توسط آسانی آه با اوضاع موجود ايران مخالفند بسيار روشن است زيرا صدور فتوا عليه رشدی 

ی و ايدئولوژی اسالمگرايان فراهم آورده است و در عين حال استراتژی اسالمگرايان را فرصتی تاريخی برای نقد بينش مذهب
در موقعيتی بسيار ضعيف قرار داده و امكان شكست دادن آن را به مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران عرضه نموده 

  .يد از دستش نهادبسيارگرانبهاست و به هيچ قيمت نبا است؛ فرصت و امكانی آه بسيار نادر و
  

 بينش مذهبی
های مختلفی آه از چندوچون آن و بخصوص  از اول آتاب حاضر تا اينجا بارها صحبت از تقدس شده، از برداشت

ها و از ثمرٌه عملی پيروی از هرآدام از اين  اش با مقدسات عرضه ميگردد، از پيامدهای منطقی هرآدام اين برداشت رابطه
ش مذهبی اسالمگرايان چه اندازه بسيط و ابتدايی است، از اينكه نقشش در اعتبار بخشيدن به ديگر از اينكه بين. ها بينش

اعتقادات آنها چقدر زياد است و از اينكه نيروی معنوی آنها چه اندازه تابع اين اوهام است و طبعًا از اينكه نقد بينش مزبور در 
 .مبارزه با اسالمگرايان چه اهميتی دارد

توان در نقد يك برداشت معين از تقدس و بينشی آه بر اساس آن شكل  فقط بايد بر اين نكته تأآيد نمود آه نمیدر اينجا 
ومعين آن برداشت و بينش را به طور مشخص مورد نقد  گرفته به گفتار فلسفی و انتزاعی قناعت آرد، بايد مصاديق تاريخی
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دس با مقدسات چارچوب ارزيابی را معين ميكند ولی جای ارزيابی را اآتفا به تحليل و شمارش انواع ارتباط تق. قرار داد
 .رد مشخص ممكن ميگردد و نه فقط با اشاره به آلياتاارزيابی از طريق بحث بر مو. گيرد نمی

صدور فتوا عليه رشدی و وارد آمدن اتهام آفر به وی، ضرورت انديشه در بارٌه تقدس و سنجش مقولٌه آفر را ، خواه و 
اه، به همگان تحميل آرده است و ديگران را وادار ساخته تا يا برداشت تحميلی را بپذيرند و يا برداشت ديگری را در خو نا

توان از بحث راجع به اعتبار بينش مذهبی خمينی و اتهام آفری آه تابع آن است طفره  برابر آن بنهند زيرا در حال حاضر نمی
صدور فتوا در عين حال امكان قناعت به بحث فلسفی هم را از . لف اين فتوا شمردرفت و در عين حال خود را موافق يا مخا

ای صرفًا انتزاعی و فلسفی نيست، مشكلی است مشخص با  ديگران گرفته است زيرا مشكلی را آه به آنها عرضه آرده مسئله
 .اش نيز به طور معين و مشخص در ميان نهاده شود ابعاد تاريخی معين آه بايد چاره

خمينی با صدور فتوا عليه رشدی نه تنها فرصتی بسيار مغتنم برای بحث در بارٌه تقدس و آفر فراهم آرده بلكه همگان را، 
مؤمنان را متوجه . ايمان، به نوعی وادار به انديشه در باب تقدس و شرآت در بحث راجع به آن نموده است اعم از مؤمن و بی

اند،  اند و بدون تفكر پذيرفته  اعتقادات خويش فقط به تكرار آنچه آه از اين و آن شنيدهتوانند در اين امر ساخته است آه نمی
قناعت نمايند، بل بايد روشن آنند آه آيا برداشتشان از تقدس همانند برداشت خمينی و ديگر اسالمگرايان ابتدايی و بسيط است و 

آه معنايی » آيه«های تقدس به شمار مياورند و از اين آلمٌه  نهنشا تقدس ميشمارند، يا اينكه آنها را حاویمقدسات را ظرف و 
گيرها يا برداشتی آه با  ها و جن جز نشانه ندارد و از صبح تا شام بارها به آارش ميبرند همان برداشتی را دارند آه رمال

غيرمؤمنان را هم به . يسازدای هم به ايمانشان وارد نم جديد و نقد خرد مطابقت دارد و لطمه] Sémiotique [شناسی نشانه
طريق اولی متوجه ساخته آه تحت عنوان مقدس بودن اين و آن چيز نبايد از زدنش به محك خرد غافل ماند و نبايد تصور آرد 

در جامعه نادانی و بالهت و تعصب يك عده . آه مؤمنان هر برداشتی از تقدس داشته باشند در سرنوشت جامعه تأثيری ندارد
باج دادن به تقدس هم بسيار .  هم ايجاد دردسر ميكند و احتراز از رودررو شدن با آن برای همه گران تمام ميشودبرای ديگران

 .تر از آنست آه بتوان پرداخت و در آنارش زندگی معقولی داشت پرخرج
اع نكردن از خمينی در عين حال به هر دو گروه گوشزد آرده است آه نمی توانند در قضيٌه رشدی بيطرف بمانند، دف

 .رشدی مرادف پذيرفتن جميع مدعاهای خمينی است و در حكم صحه نهادن به جنايات او و ديگر اسالمگرايان
های ديگر تابعی است از آن، زيرا تقدس آه لطمه ديدنش  محسوب است و تمامی خطا» خطای مادر«آفر از ديدگاه مذهبی 

شكستن چماق تكفير الزمٌه آزادی از قيد .  شكل در معرض تهديد قرار ميگيردپايٌه مقولٌه خطای مذهبی است با آفر به شديدترين
های گوناگون مذهبی برای ديگران تعيين آرده اند و به ضرب استفاده از صفت مقدس به  بايد و نبايدهايی است آه پيروان بينش

برای حيات خويش طرح آرده است بايد از اين شناختن اعتبار مستقل قوانين اخالقی و قوانينی آه بشر . همگان تحميلشان ميكنند
 .مجرا بگذرد

صدور فتوا عليه رشدی فرصتی است برای رد اعتبار بينش مذهبی اسالمگرايان و نشان دادن اين آه اعتبار مقولٌه تقدس 
 اجتماعی است چه بسيار محدودتر از آن است آه اين گروه ادعا ميكنند و مقوالتی آه دستمايٌه مذهبيان در تعيين چگونگی حيات

اندازه سست و محدود است و به هر صورت با قوانين يافتٌه خرد انسان قابل مقايسه نيست و به همين دليل اصًال نبايد در پس 
زدنشان و جايگزين آردنشان با قواعدی آه اصًال به تقدس ارتباط ندارد اما امكان حيات معقول و آزاد و آبرومند را برای انسان 

 .رد ترديدی به دل راه دادفراهم مياو
ای در دفاع از رشدی و در حل  مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران بايد قدر اين فرصت را بدانند و نبايد ذره

ای به همٌه  معضل تاريخی تقدس آه اين همه اسباب دردسر ايرانيان را فراهم آورده سستی آنند زيرا با اين آار خدمت دوجانبه
هم ترس بيجايی را آه استفاده از تقدس به نوعی در دل بسياری ايجاد آرده خواهند زدود و هم بر نيروی : واهند آردايرانيان خ

گذاری اعتقادی و عاطفی بسياری بر  معنوی اسالمگرايان ضربتی آاری وارد خواهند ساخت، بخصوص آه گروه اخير سرمايه
رانيان روشن آرد آه اين دمكراسی مغرب زمين آه اين همه حسرتش را بايد برای همٌه اي. اند اعتبار فتوای خمينی آرده

ها و  ميخورند به رايگان و به خودی خود فراهم نگشته است، بلكه نقد تقدس و آنار زدن مقولٌه آفر با تمام زحمات و سختی
دستيابی به آن . اند ت پرداختههايش، بخش بزرگی از بهايی بوده آه مردم اين خطه برای زندگی مطابق با شئون انساني قربانی

هراسند به آن بلوغ تاريخی آه آزادی و دمكراسی  امتياز بدون پرداختن اين بها ممكن نيست و مردمی آه هنوز از تقدس می
 .اند ميطلبد نرسيده

. 
 ايدئولوژی

م مخالفان صدور فتوا عليه رشدی فرصت نقد ايدئولوژی اسالمگرايان را نيز فراهم آورده است، فرصتی آه تما
ستيز اين ايدئولوژی در صدور  گرا و غرب مدار و تام تمامی ابعاد تجددستيز و فرهنگ. اسالمگرايی بايد از آن بهره بجويند

. فتوا عليه رشدی و بسيجی آه حول اين فتوا و به قصد مشروع جلوه دادن و به اجرا گذاشتنش انجام گرفته متبلور شده است
بر جامعٌه ايران با دفاع از رشدی فرصت خواهند يافت تا يكايك اجزای اين ايدئولوژی را به طور مخالفان تسلط اسالمگرايی 

اند متزلزل سازند و اعتباری  بنيادی نقد آنند، تمامی نيروی معنوی را آه اسالمگرايان از اعتقاد بدان برای خود دست و پا آرده
 .اند مخدوش نمايند وردهرا آه با استفاده از اين ايدئولوژی برای خود فراهم آ

های تجددستيزشان به پشيزی نميارزد و های و هويی آه بر سر  آنها خواهند توانست تا به اسالمگرايان حالی آنند آه مدعا
اند فقط تالشی است مذبوحانه برای انكار وقوع آنچه آه ظرف چند سدٌه  مخالفت با اين جريان بزرگ تاريخی به راه انداخته
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اين مخالفان خواهند توانست تا با دفاع از رشدی هم به اسالمگرايان و هم به ديگر آسانی آه در . ن واقع شده استگذشته در جها
های آنها را جدی ميگيرند نشان بدهند آه تجدد تا چه اندازه در ايران ريشه دوانده است و چه اندازه اجرای  سراسر جهان ياوه

اين جامعه دچار اشكال ساخته است و به تمام آسانی آه پيروزی اسالمگرايان را های ايدئولوژيك اسالمگرايان را در  طرح
بينی در تحليل تاريخی چه اندازه نابجاست و جريانی  ريشگی تجدد در ايران ميشمرند يادآوری آنند آه اين همه نزديك نشانٌه بی

بندی زدودنی  جويی و قداره تی و با عربدهآه ظرف يك قرن تمامی شئون حيات مردم يك آشور را زيرورو آرده به اين راح
 .نيست

آنها فرصت خواهند يافت تا اين مدعای پوچ اسالمگرايان را آه خود را تنها نماينده و وارث بحق فرهنگ ايران قلمداد 
ه جوهرش تضادی نيست آ ميسازند از بنياد متزلزل سازند و به روشنی نشان دهند آه فرهنگ ايران پديدٌه يكدست و قالبی و بی

به اسالم يا تشيع ختم شود و نمايندگان و محافظانش روحانيان و اسالمگرايان باشند، بلكه مجموعٌه بسيار وسيع و بسيار 
تك مردم ايرانند و  پرتنوعی است آه به هيچوجه به اعتقادات مذهبی، اعم از اسالمی يا غير آن، محدود نميگردد و وراث آن تك

اند نه آسانی آه با شعور آم و ذهن متحجر و  شه و آفرينش خويش در طول زمان بر ذخايرش افزودهحافظانش آسانی آه با اندي
 .شدن آن لگام بزنند اند تا بر رشد و غنی نظر تنگ خود در هر دوران آوشيده

ن از سخ» مسلمانان«های حيات  طلبی ايدئولوژی اسالمگرا آه برای تمامی جنبه آنها فرصت خواهند يافت تا بر سيادت
رمقی فكری همراه است و چگونه  گرايی با چه بی بايد و نبايد در ميان مياورد خط بطالن بكشند و نشان دهند آه اين داعيٌه تام

فقط آسانی را به سوی خود جلب ميكند آه شعور سياسی و اجتماعيشان در چارچوب تنگ اين ايدئولوژی ميگنجد، نه جميع 
مرتبه نيستند اما به اين درجه از پستی فكری و دنائت اخالقی نزول  ت دانش و فرهنگ هممردم ايران را ،آه هرچند از باب

 .اند آه از چنين گندابی سيراب شوند نكرده
آنها به تمام آسانی آه به نحوی از انحاء بازگشت به سنت را ممكن و مطلوب ميشمرند و نيز آنهايی آه حاضرند در اين 

ا به اسالمگرايان دست دوستی بدهند، خاطرنشان خواهند ساخت آه نه سنت پديدٌه يكدستی است و راه جامٌه اسالمگرايی بپوشند ي
 .نه بازگشت بدان ممكن است و استفاده از خشونت هم گرهی از آار غيرممكن نخواهد گشود

دهند از اعتبار ساقط رواج ب» مسلمانان«ستيزی را آه اسالمگرايان ميكوشند تا در بين تمامی  آنها به اين ترتيب سكٌه غرب
خواهند آرد و نشان خواهند داد آه اين شعار پوچ آه فقط به آار تحقق منافع خود اسالمگرايان ميايد، در بين همه خريدار ندارد 

های ديگر را بسنجند و به خواست خود و مطابق ميل خويش  نيز مانند ديگر مردم دنيا به خوبی ميتوانند فرهنگ» مسلمانان«و 
پسندند از اين ميان برگزينند و در اين آار حاجت به قيمی ندارند آه به آنها امر و نهی آند، حتی اگر آن امر امر   آه میآنچه را

 .به معروف باشد و اين نهی نهی از منكر
ند در يك آالم دفاع از رشدی به مخالفان اسالمگرايی فرصت خواهد داد تا از استقالل رأی و حيثيت انسانی خويش دفاع آن

 .و ايدئولوژی اسالمگرايان آه اين هر دو را نفی ميكند و در بسيج و تقويت نيروهای آنها نقش عمده دارد، از هم بپاشند
. 

 استراتژی
آخر از همه بايد به استراتژی پرداخت آه هرچند نوبتش آخر ازهمه رسيده از بابت اهميت به هيچوجه در آخرين مرتبه 

 .قرار ندارد
 از فصلی آه به استراتژی خمينی اختصاص داشت، چندين بار به استراتژی اسالمگرايان و خصيصٌه تا اينجا، گذشته

حال بايد ديد آه دفاع از رشدی در مقابله با اين . تهاجمی آن و اين مسئله آه تعويض يا تغيير آن دچار چه موانعی است اشاره شد
 .استراتژی چه نقشی بازی ميكند
 رشدی دست به مانور بسيار وسيعی زد آه اهداف آن از قتل رشدی بسيار فراتر ميرفت، اما خمينی با صدور فتوای قتل

ای بود آه ميتواند برای وراث  انجام اين مانور عليرغم امتيازاتی آه نصيب وی و جانشينانش ساخت خطای استراتژيك عمده
 .اش را گذاشته، بسيار گران تمام شود وی و حكومتی آه او پايه

 توضيحی راجع به خطای استراتژيك داد و سپس نوع خطای اسالمگرايان را روشن آرد تا اهميت دفاع از رشدی اول بايد
 .در شكست دادن استراتژی اسالمگرايان ايران روشن شود

ی تاآتيكی خطايی نيست آه نتايجش بالفاصله آشكار شود و آسی را آه تن به آن داده خطای استراتژيك، بر خالف خطا
تر از تاآتيك به مرحلٌه  از آنجا آه استراتژی در طول زمان و در پهنٌه جغرافيايی بسيار وسيع. ادار به تقبل زيان بكندفورًا و

تری برای بروز نتايج خويش احتياج دارد و خود را در ترازنامٌه  اجرا در ميايد خطاهای استراتژيك به تناسب به مدت طوالنی
 .عی و سريعآل نبرد نشان ميدهد نه به طور موض

بدين معنا آه خطای . ديگر اينكه خطاهای استراتژيكی، بر خالف خطاهای تاآتيكی، به معنای اخص جبران پذير نيست
است و به بخشی از مبارزٌه آلی مربوط ميشود و اآثر اوقات امكان جبران ضعف يك جبهه با » جزئی«تاآتيكی بنا بر تعريف 

ای خارج از اين آل  توان با اتكا به نقطه راتژيكی آل نبرد را در بر ميگيرد و نمیهای ديگر هست ولی خطای است قوت جبهه
جبرانش آرد؛ خطای استراتژيك نقطه ضعفی آلی ايجاد ميكند، فقط ممكن است اين امر به داليل مختلف به شكست آسی آه 

 . نيانجامدشده اين خطا مرتکب
مانند خطاهای تاآتيكی ـ به تنهايی و فارغ از آنش های حريف موجد اثر نكتٌه آخر اين آه خطاهای استراتژيكی ـ اين بار ه

خطای . نيست و فرضًا با اشتباه در محاسبٌه ارقام قابل مقايسه نيست آه به هر حال و در هر صورت نتيجٌه ثابتی به بار مياورد
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 از آن به درستی استفاده آند واگر استراتژيكی يا تاآتيكی در صورتی و به نسبتی موجد ثمرات نامطلوب ميگردد آه حريف
 .پيامد ميماند حريف اين موقعيت را از دست بدهد خطا هم بی

نقطٌه اوج هم يكی از مفاهيم . اش بود خطايی آه خمينی با صدور فتوا عليه رشدی مرتكب شد گذشتن از نقطٌه اوج حمله
شكست آامل طرف مقابل ختم نگردد ـ دير يا زود به آن ايست آه هر حمله ـ اگر به  اين نقطه نقطه. پرداختٌه آلوسويتز است

العمل  خواهد رسيد و بايد در آنجا متوقف گردد؛ فراتر رفتن از نقطٌه اوج، نيروهای مهاجم را خواهد آاست و در معرض عكس
 نه تنها بخت حريف قرارش خواهد داد؛ هر چه اين تجاوز از نقطٌه اوج بيشتر شود نيروی مهاجم بيشتر آاهش خواهد يافت و

های بيشتر آم خواهد شد، امكانات دفاعيش نيز در برابر واآنش حريف تضعيف خواهد  وی برای به دست آوردن پيروزی
 .گشت

ای در ذهن داشت آه مبتنی بر حملٌه ساده، مستقيم و بدون  خمينی، همانطور آه باالتر هم اشاره شد، استراتژی بسيار ساده
اين حملٌه يكسره با . و در نهايت جهان» مسلمان«دن تسلط اسالمگرايی بر ايران، آشورهای وقفه بود به قصد برقرار آر
ای آه در آنج نجف نشسته بود و سودای فرمانروايی در سر  تبعيدی فراموش شده. تناسب نبود موقعيت اوليٌه وی چندان بی

داليل آارساز افتادن اين استراتژی ساده .  دست بياوردميپروريد چه ميتوانست بكند غير از حملٌه يكسره به اميد اينكه چيزی به
ولی خمينی پس از اين پيروزی اوليه دليلی برای ايجاد . طی انقالب ايران آه مرحلٌه اول اجرايش بود، در جای خود تحليل شد

تر و  تر و بااراده  زورمندتغيير در اهداف و برنامٌه آار خود نديد و همان تهاجم را ادامه داد منتها در برابر حريفانی بسيار
وی به اين ترتيب از نقطٌه اوج پيروزی اش گذشت و خود را بيش از پيش در معرض شكست قرار . تر از محمدرضا شاه قابل
 .داد

اولين نمونٌه اين تجاوز گروگانگيری يا به عبارت دقيق تر پشتيبانی از گروگانگيری سفارت آمريكا بود آه اساسًا خطای 
ای بود چون  شده بود، چون خمينی اصوًال توان مقابله با نيروی آمريكا را در سطح جهان نداشت، اما تخطی حساباستراتژيك 

در حقيقت خمينی پس از گذشت چند روز و اطمينان حاصل آردن از سستی حكومت آمريكا در نشان دادن واآنش، 
 .گروگانگيری را به حساب خود گذاشت نه از ابتدای آار

حسين بود آه جنگ ايران و عراق را چندين سال طول داد و موقعيتی را  افشاری برای از ميان برداشتن صداممورد دوم پ
هم آه پس از بيرون راندن نيروهای عراق برای ختم جنگ از موضع قدرت پيدا شده بود به هدر داد، ضدحملٌه ايران را از 

خطای دوم حساب شده هم نبود و فقط از آينٌه خمينی و اميدش به اين . نقطٌه اوجش گذراند و به صلحی از موضع ضعف ختم شد
گرفت ولی آنچه آه به نجات خود او و نظام ساخته و پرداختٌه وی آمد لطف الهی نبود، سياست  تأييد الهی سرچشمه می

 .ز آنها بر ديگریهای غربی و بخصوص آمريكا بود برای حفظ تعادل بين ايران و عراق و جلوگيری از فائق آمدن يكی ا دولت
مورد سوم صدور فتوا عليه سلمان رشدی است آه خطای بسيار بزرگی است و نقطه ضعف آن تفاوت بين داو صوری يعنی 

اين تفاوت در مانور خمينی . است» جهان اسالم«جان رشدی و داو اصلی يعنی باال بردن نفوذ خمينی و به تبع اسالمگرايی در 
: داد ولی در عوض اشكالی هم به دنبال داشت های اسالم را می به آن صورت دفاع از ارزشنقش مهم و مثبتی داشت زيرا 

طبعًا تا وقتی اين مانور به پايان . اينكه جلوی پايان دادن به آن را تا زمان حيات رشدی ميگرفت، آمااينكه هنوز هم گرفته است
ه در معرض از دست رفتن است، بلكه ممكن است تمام اين نرسد نه تنها تمام سودی آه برای خمينی و وراثش به همراه آورد

گذاری بسيار سنگين سياسی و عاطفی و مذهبی آه بر سر اين فتوا شده ضرر احتمالی  سرمايه. سود يكشبه تبديل به ضرر شود
 .را آمرشكن خواهد آرد

. گرفته شدن فتوا پيدا آرد ا پسحلی به غير از مرگ رشدی ي نكته در اينجاست آه به سختی ميتوان برای اين قضيه راه
آلفتی آرد، نه جنگ با آشوری آه  ناينجا نه گروگانگيری در آار است آه بتوان پول داد و خالص شد و در عوض ادعای گرد

در اينجا يا بايد رشدی از تهديد خالص شود و يا مانور اسالمگرايان با شكست . به هر حال ميتواند به ضرر طرفين ختم گردد
واجه گردد و طرف مبارزه هم شخص رشدی نيست آه در اين ميان جانش بازيچٌه سياست های اسالمگرايان شده، قاطع م

 .آشورهای غربی هستند آه نيرويشان با نيروی ايران يا اسالمگرايان قابل مقايسه نيست
ل اينكه اين بار نيز از معرآه خمينی با صدور فتوا عليه رشدی قاطعًا و بار ديگر از نقطٌه اوج پيروزی اش گذشت، به خيا

خواهد جست و بدون توجه به اينكه مكانيسم اين رودررويی با موارد قبلی متفاوت است و زمانی آه صورت حساب اين خطای 
ده مرگ وی تأديٌه اين مخارج بر ذمٌه جانشينانش افتاا البته ب. عمده را در پيش رويش بگذارند مطلقًا قادر به تأديٌه آن نخواهد بود

هم ايرانيان و هم است و تنها چيزی آه ورشكستگی آنها را به تأخير انداخته است تأخير در عرضٌه صورت حساب است آه 
 .اند آشورهای غربی به داليل مختلف به عقب انداخته

ن آن است، آاری آه بايد مخالفان اسالمگرايی انجام بدهند دفاع از رشدی و فشار آوردن برای حل قضيٌه فتوا و يكسره شد
زيرا . يكسره شدنی آه بايد به ضرر اسالمگرايان ختم گردد و استراتژی تهاجم يكسرٌه آنها را به سراشيب شكست آامل باندازد

شكستی آه پس از تجاوز از نقطٌه اوج واقع گردد جايی برای درپيش گرفتن دفاع محكم باقی نمی گذارد و تهاجم ديروز را نه به 
ترين فرصتی است آه برای رهايی از اسالمگرايی به آنها عرضه شده است و  اين بزرگ. ر تبديل ميكندنشينی بل به فرا عقب
 .شان افتاده ای آه بر عهده ترين وظيفه سنگين

. آهن نيست آه سر هر ساعت قطاری آمادٌه حرآت داشته باشد مخالفان اسالمگرايی بايد بدانند آه تاريخ ايستگاه راه
جانشينان خمينی بر . برداری نكردن از آنها خطايی است نابخشودنی  اين اهميت بسيار نادر است و بهرهفرصت های تاريخی به

خالف خود وی اهل خطر آردن در اين ابعاد نيستند، اگر خمينی مثل قماربازان ميخواست همه چيز را يكشبه ببرد و هر چه را 
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خواهند سرمايٌه خود را حفظ آنند  اند آه قبل از هر چيز می يی شبيهها آه ميخواهد يكسره به دست بياورد، جانشينانش به آاسب
فتوای عليه رشدی چون تيغ ماهی در گلوی نرم آنها مانده، . و حاضرند با بازده آم بسازند ولی اصل مايه را به خطر نياندازند

 .بميرند ـ بايد اين مرگ را تسريع آردنه تاب فرودادنش را دارند و نه توان بيرون انداختنش را، فقط می توانند از زخم آن 
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