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يادداشت سردبير

مبتنی  است  اخالقی  ارزشی  مدارا 
بر حرمت آزادي و حق انتخاب باور ديني و 
سياسي ديگران و نگهداري حريم استقالل 
معنوی و فكری فرد، مدارا احترام گذاشتن 
و قدر دانستن تفاوتهای فرهنگی موجود در 
تفاوتهاست.  كننده  همساز  و  حيات  اقليم 
جايگزين كردن فرهنگ جنگ و خشونت با 
فرهنگ مهر و دوستی جز از طريق احترام 
و بردباری و رواداری در برابر انديشه مخالف 
ممكن نيست. در دنيايی كه سخن از جنگ 
صدر  در  كشورها  و  ملتها  ميان  خشونت  و 
اخبار روز است، صحبت از برخورد فرهنگها 
همچنان در جريان است و توهين های ملی 
گفتگو  و  مدارا  است،  ساز  مساله  مذهبی  و 
وظيفه ای است اخالقی بر فرد فرد آدميان، 
وظيفه ای كه متضمن حقوق بشر، دمكراسی، 
حاكميت قانون و كثرت گرايی است. در جای 
جای متون كالسيك ادبيات ايرانی و روايات 
مذهبی می توان ردپای توصيه و سفارش بر 
مروت و مدارا و حلم و بردباری را به عنوان 
يافت.  انسانی   بزرگ  فضيلت  و  ارزش  يك 
در مغرب زمين نيز ولتر با رساله ِي رواداري 
در ۱۷۶۳، رواداري، چه ديني چه سياسي را 
به عنواِن يكی از پايه هاِي انديشه ِي سياسِي 
مدرن به ميدان  آورد. و اين همان اصلی بود 
استوار  در  جنبش  اين  پيشگاماِن  ديگر  كه 
از  يكی  صورِت  به  و  كوشيدند  آن  كردِن 
پايه هاِي ايدئولوژيِك انقالِب فرانسه درآمد. 
جمله ِي معروِف ولتر، كه من جانم را مي دهم 
تا مخالِف من حرف اش را بزند نموداِر معناِي 

مدرِن تولرانس است.
اول  شرط  رواداری  و  مدارا  سوی  ديگر  از 
اولويت  گفتگو  سنت  احيای  و  است  گفتگو 
هر جمع و جامعه ای است برای دست يافتن 

بازخوانی  از  گفتگو  فضيلت.  و  حقيقت  به 
می  حاصل  ها  انديشه  بازگوئی  و  تاريخ 
تازه  آتشی  افكار  و  آرا  تضارب  از  تا  شود 
تازه  و شناختی  بيفتد  ها  انديشه  بر خرمن 
حاصل شود. گفتگو مبتنی است بر پذيرفتن 
گوناگونی افكار و انديشه ها بدان معنی كه  
حق  كه  كند  ادعا  تواند  نمی  انسانی  هيچ 

مطلق را دريافته است.

در اين راستا نشريه “مدارا”  می كوشد آينه 
ای باشد از”گفت و گو” های مطرح در بستر 
 ، گفتگو  برای  محلی  و  ايرانی-اسالمی  فكر 
ايرانيان  ميان  فرهنگی  پلی  و  مدارا  تمرين 

خارج از كشور .

اين نشريه مجله ای است در حوزه فرهنگ 
مجموعه  مثابه  به  فرهنگ  انديشه،  و 
هنجارها و ارزشهای يك جامعه و انديشه به 
از  كوشند شناخت    می  كه  نظرياتی  مثابه 
چالش   به  را  و سياست  اخالق  و  ودين  علم 
و  دينداری  به  چند  هر  ”مدارا”  بكشانند. 
ای  ويژه  اهتمام  دينی  نوين  آرای  و  تجدد 
نمايندگی  را  گرايش فكری خاصي  اما  دارد 
تنها  آرا  تبادل  در  دارد  سعی  و  كند  نمی 
باشد.  داشته  معرفت  و  حقيقت  دغدغه 
و  است  راه  اول  در  “مدارا”  نشريه  كاروان 
بی ترديد كار ما كمی و كاستی های فراوانی 
در  صبرانه  بی  راه  اين  پيمودن  در  دارد، 
انتظار پيشنهادات، نظريات و انتقادات شما 
هستيم  و  معتقديم كسی جز شما بار اين 

نشريه را به مقصد نمی رساند.

******

و  بهار  آغاز  مناسبت  به  رو  پيش  در شماره 
ديده  تدارك  ويژه  بخشی  طبيعت  شكفتن 
با  ايم كه حاوی مصاحبه ای است خواندنی 
درباره  تهران  دانشگاه  استاد  كزازی  دكتر 
ايرانيان.  خاستگاه نوروز و جشنهای بهاری 
در بخش “دغدغه های ملی” كه می كوشد 
با نگاهی انتقادی و ژرف نگر به مسائل ملی 
بپردازد مطلبی گزيده ايم از مرحوم مهندس 
مهدی بازرگان  كه به زمينه های اجتماعی 
شكل گيری دمكراسی در ايران می پردازد، 
پنج  به  قريب  مقاله  اين  نگارش  از  هر چند 
دهه می گذرد اما موضوع مطرح شده در آن  
كه به اولويت توسعه جامعه مدنی می پردازد 
ايران است.  از مباحث مورد بحث امروز در 
در مقاله ای ديگر استاد مصطفی ملكيان به 
آسيب شناسی و داليل اخالقی عقب ماندگی 

مالذ پيمان 

پردازد و مهندس عبدالعلی  ايرانيان می  ما 
پيشرفت  عدم  پيرامون  بحثی  در  بازرگان 
نگاه  فرايند  اين  در  دين  نقش  به  ايرانيان 
حوزه  اين  در  متداول  نقدهای  به  و  ميكند 

پاسخ می دهد.

اسفند ماه هر سال يادآور ملی شدن صنعت 
حركت  اين  رهبر  درگذشت  سالروز  و  نفت 
بخش  در  است،  مصدق  دكتر  مرحوم  ملی 
“يادمان” ضمن مروری بر زندگی اين رادمرد 
اهلل  حبيب  دكتر  از  مقاله  دو  ايران  تاريخ 
به  كه  ايم  گزيده  بر  رحمانی  تقی  و  پيمان 
تحليل نقش دكتر مصدق در رهبری نهضت 
ارديبهشت  سوی  دگر  از  پردازند.  می  ملی 
با ششمين سالگرد          بود  امسال مصادف  ماه 
سياست،  و  علم  اخالق،  مرد  درگذشت 
مناسبت  بدين  يداهلل سحابي.  دكتر  مرحوم 
مروري   كه  توسلي  محمد  مهندس  مقاله 
دارد بر زندگي پربار اين بزرگمرد را منتقل 
مقاله  انديشه”  و  “نظر  بخش  در  ايم.  كرده 
دينی  روشنفكران  از  كديور  محسن  از  ای 
بنام ايران  را برای چاپ برگزيده ايم كه به 
رابطه دين اسالم و مدرنيته می پردازد. سال 
ميالدی كه گذشت به نام موالنا بلخی مزيّن 
عبدالكريم  دكتر  از  مناسبت   اين  به  بود، 
سروش مقاله اي به نام “قيامتگاه عشق” كه 
پردازد  از منظر موالنا می  قيامت  به مفهوم 
آورده ايم. در مطلبی ديگر علی طهماسبی  
به ريشه های تاريخی و معنايی بحث حالل 
بخش  در  دارد.  نگاهي  اسالم  در  حرام  و 
“زنان” مقاله ای را از “مارگوت بدران” استاد 
و محقق مهمان در  دانشگاه وست مينستر 
دانشگاه جرج تاون انتخاب كرده ايم كه به 
“فمينيسم  گيری  شكل  چگونگی  و  چرايی 
ريشه  و  اصيل  جريانی  عنوان  به  اسالمی” 
دار در جوامع اسالمی می پردازد. در  بخش 
ديگرسوسن شريعتی در مصاحبه ای ضمن 
بررسی نگرش دكتر علی شريعتی به مقوله  
در  زنان  جنبش  تاريخی  تحليل  ،به  زنان 
“ديدگاه”  بخش  در  گمارد.  مي  همت  ايران 
دانشگاه  استاد  نصر  ولی  ازدكتر   ای  مقاله 
تحليل  به  كه  ايم  كرده  درج  آمريكا  تافتز 
اختالفات مذهبی در خاورميانه،فرقه گرايی 
مناقشه  اين  در  درگير  قدرتهای  نقش  و 
نشريه  از  كه  ديگری  مقاله  در  پردازد.  می 
ايم،  برگزيده  تهران  چاپ  امروز”  “شهروند 
سه  سياسی  نقش  به  زيدآبادی  احمد  دكتر 
دينی  گرايی  دينی،سنت  نوگرايی  جريان 
وا بنياد گرايی دينی در آينده جهان اسالم 

نگاهي قابل توجه دارد.

پيمان مالذ 
ارديبهشت ۱۳۸۷   

سرآغاز
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مقاله منتشرنشده از شادروان مهدي بازرگان

پايين
از     حکومت 

ايم  فهميده  و  ايم  خوانده  و  ايم  شنيده  همگي 
مردم  حكومت  يعني  دموكراسي،  حكومت  كه 
تنها  شايد  و  حكومت  شكل  بهترين  مردم،  بر 
حكومت  طرز  اين  است.  آن  قبول  قابل  صورت 
است كه بهتر مي تواند ضامن استقالل مملكت 
باشد.  ملت  ترقي  و  سعادت  و  اصالح  موجب  و 

حكومت  هميشه  نيز،  اسالم  و  اديان  منطق  در 
بر  سالطين  جابرانه  تسلط  و  خودسرانه  هاي 
از آن خدا  خلق خدا مردود بوده، ملك و حكم 
و  مساوات  و  عدالت  و  قسط  به  امر  گفته شده، 
حق شده است و به حكم »ولوال دفع اهلل الناس 
ظالمين  دفع  االرض«،  لفسدت  ببعضي  بعضهم 
شده،  واگذار  مردم  خود  دوش  به  غاصبين  و 
مبارزه  منظور  به  گاهي  و  توأم  غالباً  انبيا  قيام 
ها  فرعون  و  ها  سركش  و  ها  خودخواهي  با 
را  زمين  اهل  بر  تحكم  و  تملك  كه  است  بوده 
و  برتري جويي  و  رسانند  مي  به حدود خدايي 
االخره  الدار  »تلك  مصداق  به  زمين  در  فساد 
وال  األرض  في  علوا  يريدون  ال  للذين  نجعلها 
فساداً« محكوم و مانع رستگاري اعالم شده است.

چاره  كنيم  نگاه  كه  جهت  هر  از  بنابراين 
سياست  و  حكومت  اصالح  براي  راهي  و  اي 
نمي  آزادي  تأمين  و  دموكراسي  استقرار  جز 
چنين  سايه  در  را  مردم  هاي  خواسته  و  بينيم 
مردم  حكومت  كرد.  وجو  جست  بايد  حكومتي 

بر مردم كه الزمه آن در دست گرفتن حكومت 
قدرت  و  و متصرف شدن دولت  به وسيله ملت 
يا  باال  از  شود؛  تامين  تواند  مي  راه  دو  از  است 
از داخل. يا  از خارج  ديگر،  عبارت  به  پايين؛  از 

است  آن  خارج،  از  يا  باال  از  حكومت  تعريف 
از  مملكت  اوليه  موثر  و  اساسي  مقامات  كه 
)مانند  شود  احراز  ملت  قواي  و  افراد  طرف 
وكالت،  وزارت،  وزيري،  نخست  سلطنت، 
رياست  قشون،  فرماندهي  عاليه،  هاي  رياست 
داشتن پست  با در دست  بعد  و  غيره(،  و  بانك 
و  پايين  هاي  پست  روي  نفوذ  اعمال  باال،  هاي 
بدين  و  آيد  عمل  به  كشور  امور  و  شئون  كليه 
طريق، استقالل و حيثيت و مملكت حفظ شود.

طريقه دوم- كه بعداً توضيح بيشتري در زمينه 
از  تصرف  كه  است  اين  شد-  خواهد  داده  آن 
امور و آحاد عناصر كارها كه به دست  جزييات 
شروع  شود  مي  گردانده  ملت  افراد  تك  تك 
گردد. وقتي پست ها و كارهاي كوچك مملكت، 
ملت  دست  در  مرتبط،  منظم  برنامه  طبق  بر 
نفوذناپذير  مقاومت محكم  اوالً صف  قرار گرفت 
خواهد  تشكيل  غاصب  حاكمه  هيات  برابر  در 
شد و ثانياً تصرف عمومي كلي، به طور يكجا و 
طبيعي عملي مي گردد. غالب مردم و مصلحين 

و رهبران و احزاب شق اول را كه به نظر سريع 
تر و مستقيم تر و مؤثرتر مي آيد در نظر گرفته 
اند و هدف خود را احراز قدرت از طريق نفوذ در 
مجلس و دولت قرار داده اند. شايد بتوان گفت از 
صدر مشروطيت به اين طرف، هر نهضت و اقدامي 
است.  بوده  جهت  اين  در  تنها  شده،  ايران  در 

همين  از  نيز  امريكا  و  اروپا  احزاب  البته 
مرحله  آنجا  در  ولي  كنند  مي  عمل  راه 
تأمين  قباًل  ملي  زمينه  و  اساسي  مقدماتي 
هم  مختصري  ايران  در  كه  صورتي  در  شده، 
است. گرديده  تضعيف  بوده،  قديم  در  كه 

علل  ايران،  در  اقدامات  اين  نرسيدن  نتيجه  به 
زيادي داشته و دارد اگر گاه گاهي روي تصادفات 
روزگار و تعارض هاي سياست هاي خارج يا داخل، 
مردم تكاني خورده و اركان دستگاه هاي حاكمه 
علت  همان  كه  ديگري  عامل  اند،  داده  تكان  را 
دوم است، عرض اندام كرده به زودي موفقيت را 
منجر به شكست و حرارت و اميد ملت را براي 
مدت درازي مبدل به ترس و يأس كرده است. 
اين علت و عامل مهم عدم آمادگي و ضعف لياقت 
مردم است كه در كليه جنبه هاي فكري، اداري، 
باشد. مي  بارز  اخالقي  و  اجتماعي  اقتصادي، 

كرد؛  خواهد  روشن  را  موضوع  زنده  مثال  دو 
يكي انقالب مشروطيت و ديگر نهضت ملي اخير 
حميت  و  فداكاري  ملت  مورد  دو  هر  در  ايران؛ 
كرد، موفق هم شد ولي به زودي با وضع بدتري 
مواجه گرديد. در صدر مشروطيت به طوري كه 
و  استبداد  برانداختن  بار  دو  از  پس  دانيم  مي 
تدارک  گونه  هيچ  چون  مجلس،  كردن  مستقر 
ميان  در  اداري  و  اجتماعي  مخصوصاً  و  فكري 
مردم نشده و توده ملت و رهبران مشروطيت در 
مكتب دموكراسي و تمدن امروزي، عامي و ناشي 
داشتند،  اقرار  و  وقوف  امر  اين  به  و خود  بودند 
روي صداقت و خلوص نيت، زمام امور و اختيار و 
نمايندگي خود را به دست يك عده فرنگ ديده به 
ظاهر باسواد دادند. به كساني كه اكثر آنها همان 
اعيان و اشراف زاده ها يعني سلطنه ها و دوله ها 
و تجاره ها و توليه هاي نازپرورده دربار قاجاري و 
دست چين شده هاي هيات حاكمه قديم بودند. 
تقريباً همگي نادرست يا ناتوان و متعلق به طبقه 
پوسيده فاسدشده بودند؛ كوچك ترين شباهت و 
سنخيت با توده رنج ديده كاركشته تشنه آزادي 
كه انقالب مشروطيت را به دوش كشيده بودند 
براي  را  حقانيت  و  كمترين صالحيت  و  نداشته 
دفاع از حقوق ملت و احراز حكومت و دموكراسي 
حائز نبودند. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه 
دو دست  يكي  از  مقامات پس  و  ها  تمام پست 
مجدداً  لباس،  و  عنوان  تغيير  چند  يا  و  گشتن 
در دست همان رجال درباري استبداد و امثال و 
افتاد. با ظاهر قانوني همان مظالم و  اعقاب آنها 
مفاسد به وجه شديدتر و عمومي تر رايج گرديد.

تلخيص  متن  خوانيد،  مي  که  اي  نوشته 
زنده  از  است  اي  نوشته  دست  ي  شده 
»براي  که  بازرگان  مهدي  مهندس  ياد 
نخستين بار« منتشر مي شود. اين مطلب، 
اختيار  در  و  نوشته شده  تيرماه 1335  در 
دکتر احمد صدرحاج سيدجوادي قرار داشته 
است. ارزش و ويژگي اين نوشتار، به ويژه 
شده  نگاشته  که  شرايطي  به  توجه  با 
کودتاي  از  پس  سخت  هاي  )سال  است 
به  شود.  مي  دوچندان   )1332 مرداد   28
ويژه از آن جهت که اين متن در روز هايي 
مشروطه  تجارب  بازرگان  که  شد  نگاشته 
داده  قرار  ارزيابي  مورد  را  ملي  نهضت  و 
است. اين مقاله همچنين به وضوح نشان 
به  ايران  از روشنفکران  دهنده توجه نسلي 
عين  در  مدني،  جامعه  و  عمومي  عرصه 
انتقادي  رويکرد  و  قدرت  با  آنان  تعامل 
ايشان به اوضاع اجتماعي- سياسي است

دغدغه هاى ملى



حقيقت  اين  اگر  بود   خوب   چه  
ما  خود  حتي  و  ايران  مردم   را  
ايم   گذارده  مليون  را  مان  نام  که 
مي فهميديم و معتقد مي شديم که 
دموکراسي يک لفظ يا يک روپوش 
يا تابلو نيست که تا بر سر چيزي يا 
جايي زدند از حالت و خواص قديم 

به وضع جديد درآيد
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تجربه دوم و شايد مثال تازه تر، نهضت ملي 
اخير كه توأم با پيروزي درخشان ملي شدن 
مصدق  دكتر  ساله  سه  ملي  حكومت  و  نفت 
است، مي باشد. در اين مورد مي توان گفت 
كه ملت و تعداد زيادي از جوانان برخاسته از 
خانواده هاي كاسب و كارگر تشخيص فكري 
و علمي و اداري نسبتاً كافي پيدا كرده وارد 

متأسفانه  اما  بودند،  شده  دولت  و  مجلس 
با  تشخيص واقعي و رشد اخالقي مناسب 
تمرين  و  تربيت  نيافته،  اجتماعي  زندگي 
دموكراسي  اساسي  شرط  كه  را  همكاري 
روي،  تك  سليقگي،  كج  بودند.  فاقد  است 
اصرار بر اعمال عقيده شخصي، جاه طلبي، 
كه  ديگري  معايب  و  شخصي  اغراض 
با  منافي  و  و محصوالت خودخواهي  فروع 
اي  زننده  بسيار  وجه  به  است  دموكراسي 
رهبري  صفوف  كرد.  گري  جلوه  ابتدا  از 
شدت  بحبوحه  در  ديگري  از  بعد  يكي 
پاره  همبستگي  و  اتحاد  ضرورت  و  مبارزه 
علم  و  رفت  راه خود مي  به  شد. هر كس 
مخالفت برمي افراشت... حريف بدون آنكه 
زحمت و انتظار زيادي كشيده باشد، شاهد 
پيروزي را با لبخند دعوت در آغوش كشيد 

و وقتي در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با تمام ترس و لرز 
شبيخون به خيمه هاي خواب رفته ملت زد، 
اينكه ملت  سنگرها را خالي ديد، چرا؟ براي 
مسلوب  متفرق،  و  متشتت  صورت  همان  به 
باال،  در  نه  دموكراسي  بود.  سابق  االختيار 
طبقات  ميان  پايين،  در  نه  و  ملي  جبهه  در 
نشده  فهميده  حتي  و  ندوانده  ريشه  مردم 
مواضعي  و  بود. مردم در دست خود مشاغل 
ريشه  و  ترين  قديمي  كه  بازار  و  نداشتند 
نتوانست  است  ملي  مقاومت  قلعه  دارترين 
اعتراض  و  اعتصاب  روز  پنج  چهار،  از  بيش 
اسارت  و  نان  و  به آب  احتياج  ادامه دهد.  را 
در دست دولت، آنها را وادار به تسليم نمود.

تحريكات  اگر  يقين،  به  قريب  احتمال  به 
مخالفين و كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم پيش 
نمي آمد، رژيم نوجوان ملي ما دير يا زود، بر 
سر اختالفات و اغراض متصديان و بيكارگي و 
پرتوقعي مردم، خود به خود متالشي مي گرديد.

چه خوب بود اگر اين حقيقت را مردم ايران 
و حتي خود ما كه نام مان را مليون گذارده 
كه  شديم  مي  معتقد  و  فهميديم  مي  ايم 
تابلو  يا  روپوش  يك  يا  لفظ  يك  دموكراسي 
از  زدند  جايي  يا  چيزي  سر  بر  تا  كه  نيست 
درآيد.  وضع جديد  به  قديم  خواص  و  حالت 
اگر تمام مردم مملكت در يك رفراندوم آزاد 
طبيعي جمع شده تومارها امضا كنند كه ما 
طرفدار دموكراسي و آزادي هستيم باز هم تا 
باشند آن حكومت  و عماًل عوض نشده  واقعاً 

نباشد و افراد دست از خودبيني و خودخواهي 
افتخاري  و  اجتماع  نصيب  موفقيتي  برندارند 
نصيب شخص نخواهد شد. اين از جنبه اخالقي 
و اجتماعي مساله بود كه بسيار دقيق و عميق 
است و مع ذالك كافي نيست. از جنبه عملي و 
و  و مسئول  اينكه هر كس سهيم  يعني  اداري 
مشغول به وظايف باشد و تنها مملكت و دولت 
داده  تشكيل  دموكراسي  واحد  يك  كه  نباشد 
چشم و دست همه به سوي اوامر و الطاف او دراز 
باشد، بلكه هر قسمت و هر جزيي از كشور، به 
نوبه خود تكرار و مظهري از تشكيالت دموكراسي 
واحدهاي  خود  براي  شهرها  و  واليات  بوده 
دموكراتيك تشكيل دهند و در شهرها، هر محله 
موسسه،  و  اداره  هر  و  و هر دسته  و هر صنف 
باز به دست مردم آن قسمت با روح همفكري 
و  آزادي  اساس  بر  خدمتگزاري  و  همكاري  و 
اجتماعي  چنين  شود.  اداره  انضباط  و  احترام 
يك اجتماع صددرصد دموكراتيك و يك توده 
پيوسته مستحكم مغزداري خواهد بود كه پاينده 
دموكراسي  اجتماعات  شد.  خواهد  زاينده  و 
است. طور  اين  اي  اندازه  تا  امريكا  و  اروپا 

چون در ايران، مردم به اين مطلب توجه و تأمل 
نكرده يا كم توجه مي كنند و در هر حال حوصله 
نداريم،  را  كار حسابي  و  اساسي  فكر  و حميت 
هميشه از روي عجله و هوس تقليدمآبانه خواسته 
ايم خلع يد را با عوض كردن تابلو انجام دهيم و 
كاري به داخله و پايه و ريشه كار نداشته باشيم؛ 
باشيم. خورده  شكست  بايد  كه  است  طبيعي 

حال بياييم تاكتيك را عوض كنيم و كار را 
از يك آمادگي عميق و تدارک و تمرين قبلي 
ايجاد  داخل  از  را  دموكراسي  نماييم؛  شروع 
كنيم.  تعريف  پايين  از  را  و حكومت  نماييم 

در دنيا هم دموكراسي و حكومت هاي ملي 
و  يونان  در  است.  شده  درست  طور  همين 
پايه  و  زمين  مغرب  تمدن  پدران  كه  روم 
باشند،  مي  ملي  هاي  حكومت  گذاران 
قبيله  و  خانواده  محيط  در  قباًل  مردم 
مشترک  مسووليت  مدينه  و  دهكده  و 
داشته،  اجتماعي  انضباط  و  همكاري  و 
و  نظامي  هاي  مشق  و  بدني  هاي  ورزش 
ها  غذا خوردن  و حتي  مذهبي  تشريفات 
دادند؛  مي  انجام  دسته جمعي  طور  به  را 
در كارهاي خانوادگي و شهري و جنگي و 
كشوري، به مباحثه و مشاوره و اخذ رأي 
مي پرداختند و نمايندگاني برمي گزيدند. 
و بعد، نتيجه اين آرا و زبده اين نمايندگان 
بودند كه مجالس مهم تر را تشكيل داده 
و  سردار  و  كنسول  يا  رفتند  مي  سنا  به 
از  دموكراسي  شدند.  مي  جمهور  رئيس 
پايين و از داخل ملت درست شد نه از باال.

در ايران البته جريان برعكس بوده است؛ دزد 
سرگردنه يا قلدر محله اي مي آمده، كوه و 
كمري را اشغال مي كرده، از آنجا به دهات و 
آبادي هاي زيردست مي تاخته خلق كثيري 
را بي آب و نان و بي مال و جان مي كرده، 
عده قليلي را به لفت و ليس مي رسانده آنچه 
را مي برد و مي خورد كه خورده بود، آنچه 
مي ماند مالك اش مي شد. آنها را كه كوبيده 
و كشته بود، كه كشته بود آنها كه مي ماندند 
غالم و رعيت و خدمتگزار او مي شدند؛ دست 
اميرالسلطنه،  ساالرالممالك،  لقب  يك  آخر 
قوام الدين روي خود مي گذاشت، اگر رعيت 
بيشتر يا اعقاب باعرضه تر مي داشت و قلمرو 
وسيع تري را چپاول و كشتار مي كرد يا با 
در  رقيت  و  ملكيت  تحت  و خيانت  دسيسه 
وقت  آن  شد.  مي  سرسلسله  شاه  آورد،  مي 
رعاياي  به  يعني  خود  نوكران  به  كه  همين 
كشور، مثل ته سفره اي كه جلوي سگ مي 
انداختند، لقمه نان و جل و پالسي مي داد، 
گرديد. مي  دادگستر  پرور  رعيت  سلطان 

وضع  خواهيم  مي  و  گوييم  مي  راست  اگر 
از درون و  بايد ترتيب و تربيت  عوض شود، 
نفهم و  ايران، ملت  از زير عوض شود. ملت 
خيلي جاهل و بي سواد نبوده است كه حاال 
به سياست  و  كنيم  روشن  را  او  اگر  بگوييم 
خود  حقوق  از  سازيم،  آگاهش  الملل  بين 
دفاع خواهد كرد. غالب مردم صرفه و صالح 
شان را در تظاهر به ندانستن و نفهميدن مي 
بينند تا عذري براي بندگي كردن بتراشند. 

دموكراسي  شد.  نخواهد  دموكراسي  مملكت،  و 
اينكه  يعني  آن  اجتماعي  و  اخالقي  جنبه  در 
به يكديگر عالقه و احترام داشته  مردم حقيقتاً 
براي سايرين از صميم قلب حق نظر و آزادي و 
مخصوصاً ارزش قائل باشند، و به اين نكته وقوف 
يافته باشند كه تا همفكري و همكاري عمومي 

دغدغه هاى ملى
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اگر تمام مردم مملکت 
در يک رفراندوم آزاد 

طبيعي جمع شده تومارها 
امضا کنند که ما طرفدار 

دموکراسي و آزادي هستيم 
باز هم تا واقعًا و عماًل عوض 

نشده باشند آن حکومت 
و مملکت، دموکراسي 

نخواهد شد.

اگر آماده ايم دست از گدايي و طفيلي گري و 
مفت خوري برداشته، اخالقاً و فكراً احراز استقالل 
حيثيت و عزت نفس نماييم و خود كفيل كارهاي 
خود شده، هر روز صبح بر در ارباب بي مروت 
دنيا ننشينيم كه خواجه كي به در آيد، حكومت 
و دولت مان هم خود به خود درست خواهد شد.

كه  است  مملكت طوري  در  كارها  االن جريان 
كوچك  فرعي  نهرهاي  با  كه  مزارعي  مانند 
مظهر  و  قنات  از  باالخره  و  اصلي  نهرهاي  از 
امور  اداره و اختيار  واحدي مشروب مي شوند، 
گيرد؛  مي  دو جهت سرچشمه  از  تماماً  نيز  ما 
مي  اداره  ناظمي  و  مدير  وسيله  به  ما  مدارس 
شود كه فرهنگ محلي مامور مي نمايد و رئيس 
فرهنگ محل را مدير كل فرهنگ شهرستان ها 
فرهنگ  مدير كل  و  كند،  و كنترل مي  تعيين 
است،  فرهنگ  وزير  بالاراده  آلت  ها  شهرستان 
است؛  شاه  نوكر  و  دولت  وزير  فرهنگ،  وزير  و 
بيمارستان هاي ما همين طور، از مدير و طبيب 
و پرستار منتهي به وزير بهداري و رئيس دولت 
مي شوند؛ نانوايي ها آرد را از دولت مي گيرند؛ 
دهات ما كه سابقاً واحدهاي مستقل را تشكيل 
مي داد )و البته چون در آنجا هم باز افراد ايراني 
و  فردي  روحيات  با  ايراني  خوي  و  خلق  با  و 
خودخواهي زندگي مي كردند براي خود ارباب و 
رژيم استبدادي داشت( به وسيله مامورين دولت 
شود؛  مي  عمراني  كمك  و  آبياري  و  سمپاشي 
بازاريان از خود مراكز اطالعات و منابع اقتصاد و 
اتاق بازرگاني و اختياري نداشته؛ تجار مانند موم 
در دست بانك هاي دولتي و دولت مي باشند. 
خالصه آنكه آب و نان و دوا و سواد و همه چيز 
امور  و  شئون  تمام  و  است  دولت  دست  در  ما 
آويخته  غيرمستقيم  يا  مستقيم  طور  به  كشور 
به نقطه واحدي است؛ البته به اين ترتيب ديدن 
كدخدا و چاپيدن ده خيلي آسان است. مگر آنكه 
تربيت و ترتيب را عوض كنيم. يعني دولت براي 
ملت كار كند. البته تا تربيت عوض نشود، ترتيب 
مي  عوض  چگونه  تربيت  شد.  نخواهد  عوض 
 شود؟ با حرف؟ خير، با عمل، با تعليم و تلقين؟

خير، با تمرين.

اجتماعي  تربيت  و  دموكراسي  تمرين  بياييم 
بنماييم. به قدر كافي راجع به مضار خودخواهي 
و  اند  اخالقي گفته  ذمائم  و ساير  و جاه طلبي 
ديگر  امروزي  تربيت  و  تعليم  اصول  اند.  نوشته 
داخله  در  است.  رفته  تمرين  و  عمل  روي 
داشته  بزرگي  هاي  داعيه  آنكه  بدون  خودمان، 
انفرادي  طور  به  كه  را  كارهايي  همان  باشيم، 
، به طور دسته جمعي  مي كرديم و مي كنيم 
را  نمازمان  دهيم.  انجام  خودمان  اراده  تحت  و 
اند عوض فرادي، به  همان طوركه دستور داده 
جماعت بخوانيم و اين جماعات را مطلع و مرتبط 
با يكديگر و عامل و مؤثر و مفيد بنماييم. ورزش 
و گردش مان را در باشگاه ها و دسته هايي كه 
خودمان تاسيس مي كنيم، به همراهي دوستان 

يا  ادبي  هاي  مذاكره  و  ها  مطالعه  دهيم.  انجام 
و  ها  انجمن  در  را  غيره  و  فني  صنفي،  ذوقي، 
كتابخانه ها و قرائت خانه هاي خودمان به پا داريم.

تفريحات و مالقات ها را در باشگاه هاي ساده سالم 
محلي يا اداري و صنفي و دوستانه برگزار كنيم. 

و  منت  هزار  با  آنكه  عوض  به  را  هايمان  بچه 
معلم  بي  و  نظم  بي  دولتي  مدارس  در  زحمت 
و خراب جا كنيم، در كالس ها و دبستان هايي 
درست  خودمان  خرج  و  همت  مختصر  با  كه 
نه  فرهنگ  وزارت  بدهيم.  درس  كرد،  خواهيم 
تنها مانع نخواهد شد بلكه كمك هم خواهد كرد.

و  ها  درمانگاه  جمعيت  هر  و  محل  هر  در  چرا 
اداره  و  اختيار  نسازيم كه  ملي  بيمارستان هاي 

اش به دست مردم باشد؟

 چرا مردم يك كوچه يا يك محله و دهكده، دائماً 
در انتظار و التماس شهردار و رئيس كشاورزي و 
غيره باشند كه كوچه آنها را آسفالت و قنات شان 
را احداث نمايد و خودشان پول نگذارند و آب و 
برق و آسفالت و ساير احتياجات را تامين ننمايند؟

 چرا براي جوانان و درس خوانده هاي ما تنها راه 
اميد و نان و آب، كارمندي باشد و خودشان يا 
اوليائشان شركت هاي توليدي و تعاوني و غيره 
و بنگاه هاي كاريابي و كارسازي درست نكنند؟

مثال  و  نمونه  شود  مي  خيلي  رديف،  اين  در 
آورد. نمونه ها و راه هايي براي تمرين همكاري 
و تربيت اجتماعي كه به مانع و محظور داخلي 
است  بسيار  نخواهد خورد،  بر  مهمي  و خارجي 
نه  دموكراسي،  تدارک  و  تمرين  بر  عالوه  و 
و  تعليم  و  تفريح  و  بهداشت  و  نان  و  آب  تنها 
بلكه  كرد،  خواهد  تامين  مردم  براي  را  تربيت 

توده  كه  رقيق  سست  محيط  اين  داخل  در 
صورت  به  را  ملت  رفته  رفته  دارد،  نام  ملت 
توده منعقد همبسته همشكل، در خواهد آورد .

و  عشق  خيلي  البته  اي  برنامه  چنين  انجام 
الزم  مداومت  و  همكاري  و  پشتكار  و  حوصله 
اي است كه در هر  برنامه  تنها  دارد؛ ولي چون 
كرد  شروع  آنجا  از  بايد  صورت  هر  در  و  حال 
امروز  كه  است  طبيعي  زد.  دست  آن  به  بايد  و 
چنين  با  سازگار  چندان  مردم  عقيده  و  روحيه 
برنامه  اين  گوييم  مي  اگر  و  باشد  نمي  اعمالي 
مخالفت  به  خارجي  سياست  و  دولت  ناحيه  از 
از ناحيه خود  و ممانعت موثر بر نخواهد خورد، 
مردم مواجه با عدم رغبت و مشكالت و مخالفت 
هاي زياد خواهد شد. مخالف عمده، همان روح 
به  تا  كه  است  عمومي  نادرستي  و  خودخواهي 
حال هسته اين قبيل اقدامات را عقيم گذاشته و 
مانع ادامه و توفيق شركت ها و موسسات عمومي 
گرديده است. آن روزي كه مملكت صاحب يك 
گردد،  مطمئن  محكم  يافته  تربيت  مردم  عده 
قليله  فئه  من  »كم  مصداق  باشند،  محدود  ولو 
يافت  باذن اهلل« تحقق خواهد  غلبت فئه كثيره 
به آرزوي مان، ولو در گور خواهيم رسيد، و ما 

ولي  مطمئن،  مقدس  برنامه  يك  راه  در  بياييم 
خود  وجدان  برداريم؛  قدم  پرافتخار  مشكل، 
سازيم.  خشنود  و  خوشحال  را  خود  خداي  و 
خار  و  دوري  ولي  است  پرمرارت  و  طوالني  راه 
است،  تر  شيرين  عسل  و  شهد  از  دوست،  راه 
يافت. خواهيم  همقدم  شويم،  قدم  پيش  ما 

و  دوستان  كليه  به  شود  مي  پيشنهاد  بنابراين 
و  ها  باشگاه  ترتيب  و  تشكيل  درصدد  ها  حوزه 
مجلس ها و انجمن ها و كانون ها و شركت ها و 
موسسات خيريه و فرهنگي و بهداري و تعاوني و 
تجاري و ديني برآيند. هر محفلي و هر مجلسي 
كه در اين مملكت در هر جا و به دست هر كس 
همكاري  براي  آن  در  جمعي  و  شود  تشكيل 
تربيت  براي  مكتبي  يابند  حضور  آن  در  مفيد 
مجامع  قدر  هر  البته  بود.  خواهد  ما  اجتماعي 
روح  و  باشد  و صالح  حق  هاي  هدف  دنبال  به 
همكاري و همزيستي در سايه مقاصد خيرخواهي 
و وظايف حياتي تشكيل شود، به لحاظ تربيت و 
تاسيس  ما در عين حال  بود.  بهتر خواهد  تاثير 
باشيم. آنها  كننده  آرزو  و  كننده  تاييد  كننده، 

ان يداهلل مع الجماعه

تهران- تيرماه ۱۳۳۵

دغدغه هاى ملى
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صفحه 6

بيست عامل عقب ماندگى ايرانيان … *

كساني كه درباره مشكالت  سال اخير  صد  در 
مطالعه  كرده اند  و  گفته اند   جامعه  سخن  
عواملي كه  باعث  علل  و  مجموعه   معموالً 
بدبختي  بيچارگي و   اين همه مشكالت علمي ، 
بيشتر  مسائل نظري براي جامعه شده است را  و 
اولين محور،  كرده اند.  كندوكاو  سه محور  در 
و  انواع   و  استعمار  مداخله كشورهاي خارجي ، 
اقسام  سلطه طلبي ها بوده  است . دومين  نكته  
تلقي  مساله سوم  رژيم هاي سياسي حاكم و 
 مردم  از دين بوده است . اين  سه  عامل  تاكنون 
بسته  به  و  بوده  است   تاكيد  مورد   بيشتر 
اين عوامل بيشتر  يكي از   ديدگاه هاي مختلف بر 
كسي  هم   اگرچه معموالً  است .  شده   تاكيد 
كرده باشد. انكار  را  ديگر  عامل   دو  كه   نيست  

اما مساله اي كه مهمتر از اين  سه  عامل  است  وضع فرهنگي 
آسيب شناسي فرهنگي مردم  ديگر  تعبير  به    مردم است . 
نامطلوبي  در  اينكه  به  لحاظ  فرهنگي  چه  امور   ايران  و 
من  بنابراين  سخنان   ضميرشان  راسخ شده است .  ذهن  و 
بر  تاكيد  ولي   نيست .  عامل  ديگر  سه    به  معناي  انكار 
نگرش هاي  فرهنگي  ماست . آن ،  از  است كه  مهم تر  اين  

باب  نگرش هاي  فرهنگي  من  يك  تفسير دوگانه  دارم .  در 
من  معتقدم  وقتي گفته  مي شود كه  از ماست كه  بر ماست  
و اينكه  گفته  مي شود ما بايد از درون تغيير كنيم  دو نوع 
است  كه  من  به  يك  نوع  آن  مي پردازم .  تغييركردن  مراد 

يعني  عوض شويم«   بايد  »ما  كه   وقتي گفته  مي شود  گاه  
اخالقي  سالمي  نداشته  باشيم  وضعمان بهبود  رفتار  ما   تا 
پيدا نمي كند و اين  نكته  گفته  مي شود كه  سود سرانجام 
اين اخالقي   اخالقي  زيستن است .  در  همه   بالمآل   و 
است .  مطلب  محل  اشاره  من   بخش   دو  زيستن  يكي  از 
بستگي  بحث  اخالقي  ما  به   وضع  فرهنگي  تنها  اما 
هم  بستگي   به  يك  سري  نگرش هاي  ذهني   و   ندارد 
من  مي خواهم  به  اين  نگرش هاي  ذهني  بپردازم . و  دارد 

نگرش هاي  ذهني  اموري  هستند كه  آگاهانه  يا ناآگاهانه  در ما 
راسخ  شده اند و ما در همه  كنش ها و واكنش ها تحت  تاثير اين  
نگرش ها هستيم كه  لزوماً جنبه اخالقي هم ندارد و براي تغيير 
آنها نبايد رفتار اخالقي ما تغيير كند. برعكس اين نگرش ها 
ناسالمي  مي كشند.  به  سمت   را  كه  اخالق  ما  هستند 
اين  نگرش ها را تحت  عنوان  جامعه  شناسي  قوم  مي شود 
موضوع بحث من درباره جامعه شناسي  اما  بحث كرد.   ايراني  
 ايران معاصر نيست . به تعبير ديگر من به اين بحث كه شاخه اي از 
جامعه شناسي و روان شناسي مربوط به اقوام است ، نمي پردازم .

از اينرو اين سخنان را نبايد در عداد كتاب  »روح ملت ها«ي 
زيگفريد  بازرگان كه گفتند  مرحوم   نوشته   يا   زيگفريد 
من  به  روح  ملت  ايراني  به روح ملت ايران نپرداخته  و 
داد.  قرار  نوشته  كامل تري  شود،   مي پردازم  تا 
فرهنگي  و  نگرش هاي  مسائل    به  كه  من بيست عامل را 

استدالل هاي  كرده ام .  احصا   ، مي شود   ايرانيان  مربوط 
درون نگرانه  است .  اين  مطالب  بيشتر   من  هم  بر 
ببيند  و  به درون خودش مراجعه كند  يعني مخاطب بايد 
اگر  و  نه؟  يا  دارد  خودش چنين حالتي وجود  كه  در 
روي  صواب  دارد. مي توان  گفت  اين سخنان   دارد  وجود 

دارد،  وجود  ما  اولين خصوصيتي كه در  پيشداوري:  
اگر هر  امور است .  پيشداوري هاي فراوان نسبت به بسياري از 
كدام  از ما به  درون خودمان  رجوع  كنيم  پيش داوريهاي فراوان  
واكنش هاي  كنش  و  در  پيش داوري ها  اين   مي بينيم . 
 اجتماعي  ما تاثيرات  منفي  زيادي دارد. معموالً وقتي گفته 
پيشداوري منفي محل نظر  بيشتر  پيشداوري ،   مي شود 
به  پيش داوري   منحصر  پيش داوري   مخرب   است ولي  آثار 
مخرب خود  پيش داوري هاي  مثبت  هم  آثار  منفي نيست . 
كه  نسبت   به  جا  جمله  خوشبيني هاي  نا  از  دارد.  را 
اليه هاي  اجتماعي داريم . و  قشرها  و  به  برخي  افراد 

ما  در  جمود  دگماتيسم  و  نوعي   دگماتيسم وجمود: 
ريشه كرده است . من  اين  باره  كه  چرا ملت  ايران  تا اين حد 
تحقيقات روانشناختي و  اصاًل  است ،  جمود  اهل جزم و 
تاريخي ندارم . يعني  واقعيت  آن  براي  من  محل  انكار نيست 
آنچه كه در  نيست .  امكان پذير  من   براي   چه  تبيينش    اگر 
مي شود  تعبير  جمود  آن به جزم و  كه از  دارد  وجود  ما 
يعني  اينكه  ما  يك »ضميمه« اي دارد.  ما  اين است كه باور 
معتقد باشيم كه فالن گزاره درست است ، اين سالم است اما اگر 
فالن گزاره محال است كه درست نباشد؛  باشيم كه آن  معتقد 
اين »محال است « انسان را تبديل به انسان دگمي مي كند. و ما 
كمتر مي شود كه به چيزي معتقد باشيم و يك »محال است«  
منضم به اين اعتقادمان نباشد. به تعبير ديگر وقتي ما يك عقيده  
داريم كه »فالن گزاره صحيح است« يك عقيده دومى هم داريم و 
آن اين است كه »گريزناپذير است كه فالن گزاره صحيح نباشد«.

خرافه پرستي : ويژگي ديگر ما خرافه پرستي است هم خرافه در 
ديني و مذهبي ؛  بافت هاي غير  بافت ديني و مذهبي و هم در 
در  دين نبوده و  بافت مذهبي يعني چيزي كه در  خرافه در 
معناي   به   است كه   اين   مهم تر  اما  شده است .  آن وارد 
خرافي  به  معناي  آن هم خرافه پرست هستيم .  سكوالر 
آن   سود  به   شاهدي   عقايدي  كه  هيچ   به   آوردن    باور 
را در كف  داريم . ندارد ولي  ما همچنان  آن  عقايد  وجود 

مصطفى ملکيان

»استدالل ناگرايي« ما  فرزند  مي توان  سه   را  اين سه مساله  
دانست . هركه  اهل استدالل  نباشد اهل اين سه  است  بنابراين 
است . روحيه  استدالل گرايي   تقويت    راه حل درمان اين سه ، 

ما  بهادادن به  داوري هاي  ديگران  نسبت  به  خود: 
به ندرت در »من«ي كه از خودمان تصور داريم زندگي مي كنيم 
 و هميشه توجه مان به »من«ي است كه ديگران از ما تصور دارند 
و هميشه ترازوي  ما در بيرون ماست . اين بهادادن به داوري ها
ي ديگران علت العلل يك سري مشكالت فرهنگي جامعه ماست .

همرنگي با جماعت : نكته پنجم ناشي از نكته  چهارم  است  به 
 اين  معنا كه  ما هيچ  وقت در برابر جمهوري كه با آن سروكار 
آن )جمهور(  مقابله با  داريم نتوانسته ايم سخنى بگوييم كه در 
مهم است . جماعت براي ما  هميشه همرنگ شدن با  باشد و 

آراي  بيان كردن  و  تلقين يعني رايي را  تلقين پذيري: 
معرض  همين   در  مخاطب  را  بيان  نكردن و  را   مخالف  
عقيده اي نظر  هر  برابر  در  وقت  شما  هر  دادن .  راي  قرار 
تلقين پذير  كه   نشان  مي دهد  خواستيد  هم   مخالفان آن را 
آوايي . تلقين  پذيري  يعني  قبول  تك   نيستيد. 

القاپذيري: القاپذيري به لحاظ روان شناختي با تلقين  پذيري 
 متفاوت  است . در القا يك راي آنقدر تكرار مي شود تا تكرار 
من گفتم فالن گزاره صحيح است شما  اگر  بگيرد.  جاي دليل را 
باز  من به جاي اينكه دليل بياورم   اما  دليل داريد  من انتظار  از 
تكرار مي كنم و كم كم ما فكر مي كنيم كه تكرار  فالن گزاره را 
خود  يعني به جاي اقامه دليل ،  مي گيرد.  جاي دليل را  مدعا 
يا  اين هنري است كه در »پروپاگاندا«  و  تكرار مي شود  مدعا 
آوازه گري وجود دارد. اينكه رسانه ها وقتي در دست  قدرت ها 
قرار مي گيرند آنها خوشحال مي شوند به  دليل  وجود همين  
روحيه القاپذيري در مردم است . و اال اگر ملتي القاپذير نباشد 
هرچه كه رسانه ها بگويند چون دايماً دليل مي خواهند كسي از 
خوشحالي نمي كند. تلويزيون اظهار  و  به دست گرفتن راديو 

تقليد: منظور من از تقليد نه آنست كه در فقه گفته مي شود. 
يعني  اينكه  به معناي روانشناختي آن است .  تقليد  مراد، 
ناآگاهانه  تحت  الگوي  شخصي باشم .   من  آگاهانه  يا 
تشبه مي جويم و  به تو  مي كنم و  تو  مانند  يعني من خودم را 
آن  چه  كه  در  گرفته ام .  الگو  را  يعني من تو  تقليد، 
را  اين كار  اگر  بجوييد  كه تشبه به خدا  عرفان گفته مي شود 
اين تقليد  و  مي شود  به تقليد  انجام داديم تعبير  انسان ها  با 
توبيخ است . عرفان مورد  هم  مذاهب و  اديان و  هم در 

اين  دليل كه  به   پذيرفتن صرفاً  يعني سخني را  تعبد  تعبد: 
اين  يعني  اينكه  اگر  گفته است .  را  آن    فالن  شخص 
كه »فالن گزاره  ندهد  آزار  صورت استداللي من ذهن من را 
فالن  گزاره  است:  گفته   چون  فالن شخص  است    صحيح  
قرآن است كه معموالً  آيه اي در  من اهل تعبدم .   صحيح است«، 
رهبانهم من دون ا...«  احبارهم و  »اتخذوا  نقل مي شود  كمتر 
است كه فراوان مي گويد  يهود  باب روحانيت نصاري و  كه در 
كه يهوديان و نصاري روحانيون خود را مي پرستيدند من دون ا... 
مي پرسد  امام باقر  صحابي از  خدا(.  عالوه بر  يا  )به جاي خدا 
هرگز  جواب مي گويد  حضرت در  مي پرستيدند  واقعاً  كه آيا 
روحانيون  مسيحي  به  مردم  نمي گفتند  اين گونه نيست؛ 
كه ما را بپرستيد و اگر هم مي گفتند كسي نمي پرستيد. اما 
اينكه قرآن به آنها اين نسبت را مي دهد به  اين  دليل  است كه 
 رفتاري كه با خدا بايد مي داشتند با روحانيون خود داشتند.

دغدغه هاى ملى
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يك  عمل  واحد  از  عوامل  دسته  دوم  ناشي   مجموعه  
زندگي  اصيل  »زندگي اصيل« نداريم .  آن اينكه ما  است و 
يعني  عرفا  به تعبير  و  روانشناسان  انسان گرا   به  تعبير 
زندگي اصيل را  خود.  تشخيص  فهم  و  اساس    زندگي  بر 
سرمايه  دارند؛  كه  دو  فقط كساني  انجام  مي دهند 
مسائل  عملي . وجدان  در  و  نظري   مسائل   عقل در 

شخصيت   مردمي  به  اندازه  ما  شخصيت پرستي :كمتر 
اين  نيست كه  شخصيتي   و شخصيت  پرستي جز  پرستند 
زندگي  خوبي هايي كه  در  و  عرضه  مي كند  ما  بر  را  خود 
نسبت  به  او  توهم   سر   اطراف  خودمان  نمي بينيم  از 
مي كنيم . به دست  خودمان  بزرگ   را  او  و   مي دهيم  

تعصب   شخصيت پرستي است .  تعصب هم افق با  تعصب : 
نگاه  نكردن  به  به  آنچه  كه  داريم  و  به  معناي  چسبيدن  
 چيزهاي  فراواني كه  نداريم . اگر من شيفته  آن  چه  كه  دارم 
 شدم  و فكر كردم كه جاي نداشته ها را هم برايم مي گيرد من  
نسبت  به  آن  تعصب  پيدا كرده ام  و اينجاست  كه  من نسبت 
 به كساني كه  به  آن  وفاداري  ندارند دو ديدگاه پيدا مي كنم . 
قرآن خودي و  و گروهي غيرخودي .  گروهي خودي مي شوند 
غيرخودي را رد كرده است چرا كه درباره حب و بغض مي گويد 
درباره آنها  دشمني باعث نشود  گروهي دشمنيد  وقتي با 
درباره دوستي هم مي گويد  فراموش كنيد.  انصاف را  عدالت و 
حميت  جاهليت  يعني  نگيرد.  را  حميت جاهليت  شما 
 اينكه  چون  فالني  از قبيله  من  است، طرف  او را چه  ظالم 
ويژگي هاي خود  به عبارت ديگر  مي گيرم .  عادل ،  چه   باشد 
مهم است . بلكه  ويژگي هاي  تعلقي  او  مهم  نيست   او 

اگر  ما  كدام از  هر  به برگزيدگي:  اعتقاد 
مي كنيم كه  به نوعي فكر  به خودمان رجوع كنيم مي بينيم 
كه   است   يعني  درست   هستيم .  لطف خدا  به نوعي مورد 
پاره نمي شود  اما  باشد  بند  به  مو  ممكن  است  وضع  ما 
همين نكته است .  ناشي از  بي توجي ها  و  اهمالها  اكثر  و 
ديگري به كار  كه  براي  موارد  الپينيس اصطالحي  داشت  
به   بود  بنياد«  پيش   اين  اصطالح  »هماهنگي   مي برد. 
گويا  از پيش حاصل آمده است .  معني  اينكه  گويا همه امور 
راجع  به  خودمان  قايليم . را  اين هماهنگي  پيش  بنياد  ما 

تجربه  نيندوختن  از گذشته:پس از اقدامات انسان دوستانه 
 افرادي چون ماندال واسالوهاول و اقدامات انسان دوستان كه در 
باب فرهنگي كردن سياست تالش كردند، زياد شنيده ايم  كه 
اما  فراموش نكن« .  »ببخش و  فراموش كن« يا   »ببخش و 
داستان بر سر اين است كه اگر شما ببخشيد و فراموش كنيد 
باز هم از همانجا ضربه مي خوريد. انسان هاي  سالم  كساني 
بزرگترين  دشمنان خود  درونشان مي توانند  كه در   هستند 
لحاظ  عاطفي بايد  كه از  چرا  لحاظ عاطفي ببخشايند،  از  را 
بخشود اما از لحاظ ذهني نبايد فراموش كرد. اما متاسفانه ما 
نمي بخشيم و  عاطفي   لحاظ   عكس اين عمل مي كنيم ،از 
فراموش  ذهني   به  لحاظ   اما  زنده  است   ما  كينه جويي در 
 مي كنيم چرا كه  حافظه  تاريخي  ملت  ما بسيار كند و تار است .

جدي  نگرفتن  زندگي : سقراط  از ما مي خواست  كه  در 
بگيريم كساني زندگي را  جدي   عين  شوخ طبعي  زندگي  را 
كنند: باور  نكته  را  دو  كه   مي گيرند   جدي  

جهان .  قوانين حاكم  بر  از  به مستثني نبودن   باور   .۱
قوانين  از  جدي  نگرفتن  مستثني دانستن خود  دليل هر 
روانشناسان  امور.  نسبت سنجي در   .۲  هستي است . 
بتواند  مضمون كه انسان  بايد  اين   با   اصطالحي دارند 

انسان هايي كه زندگي را  نسبت به هم  بسنجد.  را  وزن امور 
مهم  براي  چيزهاي   را  مهمتر  چيزهاي   جدي نمي گيرند 
طول  زندگي   انسان هايي كه در  فراوانند  مي كنند.   رها 
خطاي  تاكتيكي نمي كنند اما خطاي استراتژيك عظيم دارند 
يعني كل زندگي را مي بازند اما در ريزه كاري ها وسواس دارند.

تا  مردمي نسبت به كار  ديدگاه  كمتر  ديدگاه نسبت به كار: 
حد ديدگاه ما نسبت به كار مبتذل است . ما كار را فقط  براي 
 درآمد مي خواهيم  و بنابراين اگر درآمد را بتوانيم از راه  بيكاري 
 هم  به  دست  آوريم  از كار استقبال  نمي كنيم . در واقع  ما 

كار را اجتناب  ناپذير مي دانيم  در حالي كه 
داشته   كار  درباره   ديدگاه  مولوي  را   بايد 
باشيم كه  معتقد بود كار جوهر انسان  است .

اين  در  رياضت   قايل نبودن  به  رياضت : 
مرتاضان  انجام   كه   آنچه    جهان  به  معناي  
زندگي  رياضت به معناي اينكه در  مي دهند 
نمي توان داشت. بنابراين بايد  را   همه  چيز 
چيزهايي  را فدا كرد تا چيزهاي باارزش تري را 
دار  دنيا  مي گفتند  قدماي ما  به دست آورد. 
يك  همه  محاسن  در  يعني   تزاحم  است  
 جا قابل  جمع  نيست  به  تعبير نيما يوشيج 
نخواهند  چيزكي  به  تو  ندهي   چيزها   تا 
ماده  زبان هاي  اروپايي  قداست  از  در  داد. 
عارفان  مسيحي  مي گفتند   فداكاري  است . 
به  يك ماده اند  قداست از  فداكاري  و  اينكه  

 اين  دليل  است  كه  قداست  به دست  نمي آيد مگر به قيمت از 
دست دادن چيزهاي فراوان . ولي  ما مي خواهيم  همه  چيز را 
داشته  باشيم . وقتي  ديدگاهمان  نسبت  به  كار آنگونه  است  
نسبت  به  مصرف  هم  ديدگاهمان  اين گونه  مي شود و باعث  
مي شود  دچار  مصرف  زدگي  شويم . وقتي  ما بحث  مصرف 
 زدگي  را مطرح  مي كنيم  مي گويند كه شما از اوضاع جامعه و 
گفت مصرف زدگي يك ديدگاه  بايد  نداريد؛  خبر  فقر 
دل خود  سوداى  هم در  فقير  يعني فرد   است نه يك امكان . 
مصرف مي كردم .  بيشتر  و  داشتم   كاش بيشتر  مي گويد 
است به قدر  حاضر  براي آرمان هاي خود  ما  كدام يك از 
ضرورت اكتفا كند. اين مصرف زدگي ما را به دنائت مي كشد. اگر 
ما بوديم و فقط ضروريات زندگي مجبور به كرنش كردن نبوديم .

مصلحت :  و  بين خوشايند  رفتن  قوه  تميز  دست   از 
قدرت  ديدن  و  ببينند  مردمي كه  منافع  كوتاه  مدت  را 
 منافع  دراز مدت  را نداشته  باشند در معرض  فريب خوردگي 
كشور  دليل موفقيت  سياست هاي  پوپوليستي  در   هستند. 
كه  در يك  سال  اخير هم  رواج  پيدا كرده  نديدن  منافع  دراز 
مدت است . وقتي  منافع  بلند مدت  ديده  نشود منافع كوتاه 

 مدت  تامين  مي شود به  قيمت  نكبت  و ادبار درازمدت .

زياده گويي: ما درست  برخالف  آنچه  كه  در اديان  و مذاهب  
نقل  پرحرف  مي زنيم .  هستيم  و  زياده گو  گفته  مي شود 
ملت   ما  اما  سكوت تبادل روحي داشتند  هم در   است كه عرفا 
حرف زدن است . براي ما  آسان ترين كار  پرسخني هستيم و 

زبان پريشي ماست .  پرسخني ما  از  بدتر  زبان پريشي: 
را  است كه انسان حرف خود  به  اين  معنا  زبان  پريشي  
خودش  هم متوجه نمي شود يعني اگر تحليل روانشناختي در 
سخنان ما انجام شود اصاًل برخي جمالت معنا ندارد. سخنان  
همه  مانند شهرک هاي  سينمايي  است  كه  در زمان  فيلم 

 پر از دژ و قلعه  است  اما وقتي فشار مي دهيم فرو مي ريزد. 
از  همه ما  و  پشتوانه  ندارد  ما  حرف هاي   ديگر  به تعبير 
صدر تا ذيل  ياوه  مي گوييم . و به  همين  دليل هم  به  لحاظ 
كساني كه سرگرداني ذهني دارند  پريشانيم .  اين حد   ذهني تا 
حرف را  يعني بايد  پااليش كنند.  را  زبان خود  بايد  اول  
طرف مقابل هم حرف فهميده بخواهند.  از  و  فهميده  بزنند 
جمله اي كه  هر  كه   كند  براي  اينكه  ثابت   نوام  چامسكي  
بامعنا  شده  صرفاً  رعايت   آن   صرفي   نحوي  و   قواعد 
وقتي مي گويند  مثال مي گفت :  نيست جمالتي مي گفت بطور 
شده  است«،  عاشق  بيضي شما  مثلث  ما  برادر  »پسر 
نيست . بامعنا  رعايت شده  اما  آن   نحوي   صرفي  و  قواعد 

روحيه  فقهي  در  به  دليل غلبه   ظاهرنگري   ظاهرنگري : 
يعني به جاي  كارهايمان  سايه  افكنده  است .  كل   بر  دين  
توجه كنيم  فريفته  ظاهر  انگيزه كار  به  ارزش  و   آنكه  ما 
براي ظاهرفريبي  را  ما  اين ظاهربيني ها  مي شويم . 
روانشناسي  عرفان و  كه اخالق ،  جا  هر  در   آماده مي كند. 
مي كند. روحيه  غلبه  پيدا  اين   شود  ظواهر   فداي  فقه  و 

نكته است : داراي دو  پايان  پيشنهادي  دارم كه    در 
كنيم  شده  فكر  مطرح   موارد  كدام از  باب هر  اينكه در  اول 
درست است اول كاري كه بايد  اگر  نه .  يا  درست  است    كه  
يعني   خودمان بررسي كنيم .  شخص  اين است كه در  كرد 
بگيريم  ديگران   روي   ذره بين نكنيم و  را  نكته ها  اين   اينكه  
نكته دوم  روي خودمان بگيريم .   بلكه  اول  ذره بين  را 
و  روشنفكران   است   شده  درست   مطالب گفته   اينكه اگر 
مردم   مجيز  اجتماعي  به  جاي  اينكه  هميشه   مصلحان  
مشكالت  متوجه  رژيم  تمام   كنند  فكر  و  بگويند  را 
و  بردارند  مجيزگويي مردم  دست   از  بايد   سياسي  است . 
حاكمان هم آنگونه اند.  اينگونه ايد  به مردم  بگوييم چون شما 
جامعه اي كه  فرهنگش  اين  حاكمان زاييده اين فرهنگند؛ 
اقتصادش هم  و  هم  آن مي شود  سياستش   ناگزير   باشد 
مصلحان  اجتماعي  خطاست كه روشنفكران  و   آن مي شود. 
اجتماعي  مجيز  شخصيت   پيداكردن محبوبيت و   براى 
و  بگوييم  كه  مردم  هيچ  عيب   و  بگويند  را  مردم  
كه رژيم سياسي وليده مردم است و  چرا  ندارند.  نقصي  
دارد. نياز  بهتر  به  فرهنگ   سياسي  بهتر  رژيم  

 ۱۰۷ شماره  ملى،  اعتماد  روزنامه  منبع:   *
ويرايش( اندكى  )با   ۱۳۸۵ خرداد   ۲۵ پنجشنبه 

ما به  ندرت  در »من«ي که  از خودمان  
تصور  داريم  زندگي  مي کنيم  و  هميشه  
که  ديگران  است   توجه مان  به  »من«ي  
هميشه  ترازوي  و  دارند  تصور  ما   از 
دادن  به  اين  بها  بيرون ماست .  در   ما 
العلل يک  ديگران  علت    داوري  هاي  

 سري  مشکالت  فرهنگي  جامعه  ماست
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چرا و چگونه 

مردم مشرق  كه  است  درازي  ساليان  را  فوق  سئوال 
زمين پس از ايجاد ارتباط و آشنائي با غرِب متمدن و 
مترقي از خود كرده و همچنان مي كنند. صدها كتاب 
و هزاران مقاله محصول اين معماست كه تا درد آن 
نمي شود. انجام  اساسي  درمان  نشود  داده  تشخيص 

ساده ترين و سطحي ترين قضاوتي كه ممكن است به 
ذهن خطور كند، محكوم كردن “دين” در عقب نگه 
از  مسلمانان(  )عمدتاً  زمين  مشرق  ملت هاي  داشتن 
“دانش” و از قافله “تمدن” است . اّما نگاهي به واقعيت ها 
بالفاصله آشكار مي سازد كه كشورهاي پيش افتاده 
)عمدتاً مسيحي و يهودي( اگر از نظر پايبندي به دين 
و مذهب خود جدي تر از مسلمانان نباشند، كمتر از 
آنها ديندار )به معناي كلي( نيستند. اين حقيقت را، 
اگر آمار اماكن مذهبي و تعداد مراجعه كنندگان به آنها 
را مورد توجه قرار دهيم، به راحتي مي توان دريافت.

بيشتر، تقصير اصلي را به گردن “اسالم” بطور خاص 
را  اسالم  شريعت  و  اندازند  مي  عام(  بطور  دين  )نه 
با احكام و آموزش هايش عامل عقب افتادگي پيروان 
از  سرخوردگان  اگر  هم  قضاوت  اين  شمارند.  مي 
از  آزردگان  و  دين  متوليان  سلطه گرانه  سياست هاي 
آزادي  حريم  به  ورزان  تعصب  تجاوز  و  تازي  ترک 
واقعيت هاي  و  نظر علمي  از   ، را راضي كند  ملت ها 
شريعت  همين  كه  چرا  نيست،  اثبات  قابل  تاريخي 
و  جاهل ترين  و  افتاده ترين  عقب  از  ظهورش  هنگام 
سال  پنجاه  از  كمتر  مدت  در  عالم،  نقاط  فقير ترين 
تا  فرهنگ  و  علم  نظر  از  و  يافت  جهاني  گسترش 
اسالمي  تمدن  بود.   عالم  پيشتاز  قرن  سه  حدود 
توده هاي  چند  هر  غربي،  متفكرين  تصريح  به   ،
قرون  تاريك  دوران  در  باشند،  غافل  آن  از  مسلمان 
وسطاي مسيحي اروپا، بر تارک جهان مي درخشيد.

 نه آن اسالم با قرآن راهنمايش كوچكترين تغييري ، از 
آن زمان تا كنون ، پيدا كرده و نه مسيحيت و “يهوديت” 
با انجيل و تورات آنها تحولي يافته اند. پس چه اتفاقي 
آن  از  وارونه شده است؟  رخ داده كه وضعيت كاماًل 
گذشته، شريعت هاي ابراهيمِي يهوديت، مسيحيت و 

و هر سه  كليات مشترک هستند  و  اصول  در  اسالم 
ريشه مشترک دارند و اختالف در جزئيات نمي تواند 
باشد. تفاوت هاي چشمگير  و  تمايزات  موجب چنين 

چرا راه دور برويم؟ همين ايران خودمان، در كشوري 
در  دانشمندش  و  تحصيلكرده  هزار  صدها  امروز  كه 
عكس العمل به عملكرد تنگ نظرانه تماميت طلبان 
متعصب جالي وطن كرده و آوارگي را بر قبول زور 
اند،  داده  ترجيح  خرابي  و  خون  و  خشم  و  تزوير  و 
از  تلقي ديگري   و  برداشت  روزگار ديگري در سايه 
رسيد. خود  تاريخي  شكوفائي  اوج  به  اسالم  همين 

 منظورم كاخ هاي پر ابهت و چشم پر كن هخامنشي 
و ساساني نيست، فراعنه مصر نيز، به رغم تفرعن و 
تّكبر و استبداد پر آوازه شان، آثار معماري عظيم تري 
منظورم  گذاشتند.  جاي  به  آرامگاهشان  اهرام  از 
در  كه  است  بازار  كوچه  مردم  همان  يعني  ملت، 
طبقه  تغيير  و  سوادآموزي  حق  ساساني  دوران 
پوسيده  نظام  فروپاشي  با  و  نداشتند  اجتماعي 
روحانيت  سازمان  سركوبگرانه  سلطه  و  ساساني 
موبدان، در مسير شكوفائي عقل و خرد قرار گرفت.

 كدام منصف اهل مطالعه اي مي تواند منكر شود كه 
بزرگان علم و ادب ايران زمين اگر نه تماماً، نزديك 
به تمام آنها، متعلق به همان چند قرن تمدن اسالمي 
و  شعر  درخشان  ستاره هاي  تنها  بوده اند.  ايران  در 
ادب همچون سعدي و حافظ و فردوسي و مولوي در 
دامن آن تلقي از اسالم پرورش نيافتند، در رشته هاي 
نجوم، پزشكي، رياضيات، شيمي، فلسفه، تاريخ، علوم 
طبيعي و دهها رشته علمي ديگر، دانشمندان مسلمان 
ايراني سرآمد دانشمندان جهان بودند و اگر آماري در 
به  انديشمندان  اين  بود مي ديديم كه نسبت  دست 
جمعيت، در اوج قله جهاني بود و كتابهاي دانشگاهي 
تا همين يكي دو  “ابن سينا”  آنها همچون  از  برخي 
نسل گذشته در دانشگاههاي غرب تدريس مي شد.

آنها  به  اسالم  را  علوم  اين  كه  نيست  اين  منظورم 
آموزش  و  هدايت  نقش  دين  است،  داده  آموزش 
هنر زندگي دارد و هيچ پيامبري براي آموزش علوم 
ظرف هاي  در  دين  محتواي  اّما  است،  نشده  ارسال 
مي تواند  كه  مي گيرد  قرار  مختلفي  مكاني  و  زماني 
در روزگاري پرورش دهنده علم و هنر و جذب كننده 
باشد  جهان  سراسر  از  هنرمندان  و  انديشمندان 
هجرت  مغز ها،  فراري دهنده  ديگر  روزگاري  در  و 
گردد! جوان  نسل  كننده  نوميد  و  هنرمندان  دهنده 

نتيجه آنكه دين، همچون هر قانون ديگر، به خودي 
شد،  گفته  كه  همانطور  آفريند.  نمي  معجزه اي  خود 
وجودي  ظرف  در  كه  است  محتوائي  مذهب  و  دين 
يكنواخت  و  ثابت  انسانها  و  مي گيرد  قرار  انسان ها 
نيستند. همانطور كه تك تك در تغيير و تطور دائمي 
تولد  و  مرگ  و  پيري  و  جواني  نيز  ملت  ها  هستيم، 
و  ثابت  ملت ها  تاريخ  نمودار  و  منحني  دارند،  مجدد 
يكنواخت نيست، همواره افت و خيز، سقوط و صعود 

بازرگان عبدالعلى 

و انحطاط و ارتقايي دارد. سطحي نگري است اگر در 
تجويز  و  درد  تشخيص  براي  تاريخي  تحليل  تجزيه 
درمان، نقش مستقل آدميان را نديده بگيريم و همه 
متوجه  خودخواهانه،  فرافكني  روحيه  با  را  گناهها 
محيط،  مذهب،  همچون  خود،  از  بيرون  عوامل 
جغرافيا، حكومت، استعمار و توطئه بيگانگان نمائيم.

يعني  آسماني،  اعتقادات  كه  است  اين  ديگر  ادعاي 
به  روآوردن  و  نبوت  و  آخرت  و  خدا  به  باورمندي 
دادن  بها  كم  و  مادي  فقر  موجب  معنوي،  باورهاي 
صنعتي  و  اقتصادي  رشد  و  زندگي  رفاه  و  راحت  به 
جوامع مسلمان شده است و در مقايسه سه شريعت: 
كمتر  كه  نسبتي  به  اسالم،  و  مسيحيت  يهوديت، 
ناشناخته پس  به دنياي  پاداش تالش خود را حواله 
و  علم  كسب  در  نسبت  همان  به  داده اند،  مرگ  از 
دانش و صنعت و سروري بر ديگران پيش افتاده اند.

تنگ  تلقي  با  و  جهاتي  از  چند  هر  استدالل  اين 
علمي  نظر  از  ولي  ميدهد،  وفق  دين  از  نظرانه اي 
نقش  و  دين  از  پراگماتيسي  ديدي  با  بخصوص  و 
كارسازي كه اخالق و معنويات مي توانند در رشد و 
نظر  به  موجه  و  منطقي  كنند،  ايفا  ماديات  بالندگي 
نمي رسد. اين درست است كه درويشي و زهدگرائي 
افراطي آفت بزرگي براي جوامع اسالمي بوده است، 
ديني  زمينه  آنكه  از  پيش  و  بيش  بيماري  اين  اّما 
به  و  دارد  فرهنگي  و  تاريخي  زمينه  باشد،  داشته 
ارتباط  ملت  يك  از  بخشي  روحيات  و  ُخو  و  ُخلق 
پيدا مي كند كه بعضاً در مقاطع زماني ويژه اي شدت 
مي كند. قبضه  را  سياسي  قدرت  حتي  و  كرده  پيدا 

عمِلِِ  راهنماي  كتاب  عنوان  به  قرآن،  است  بديهي 
آنرا  كه  “آخرت”،  برابر  در  را  “دنيا”  مسلمانان، 
“حيات جاويد” ناميده، زودگذر و متاع موقت ناميده 
مزرعه  با  و  مزرعة االخرة”،  “الدنيا  تعبير  به  اّما  است، 
بارور  و  آبادي  گرو  در  را  آخرت  آبادي  دنيا،  ناميدن 
كسب  و  كار  و  دانسته  موقت  مزرعِه  همين  كردن 
است. شمرده  اجبات  و  اهّم  از  را  معاش  تالش  و 

عالوه بر آن، براي هنر، زيبائي و زينت نقش مهمي 
مطلوب  و  آراسته  براي  جائيكه  تا   ، است  شده  قائل 
با يكديگر، بخصوص در مكان هاي  افراد  جلوه كردن 

عبادي توصيه كرده است:

“اي فرزندان آدم، در هر مسجدي )پرستشگاهي( زيور 
ولي  بياشاميد  و     بخوريد  )نيز(  و  برگيريد  را  خود 

اسراف نكنيد...”  ۱

بازي!  مقدس  خشكه   از  جلوگيري  براي  آنگاه 
تأكيد  اللحن  شديد  هشداري  با  ديني  افراطگري  و  
كرده است:“بگو چه كسي زينت هاي خدا را كه براي 

بندگانش پديد آورده حرام كرده است؟! ..”  ۲ 

مخالفت شديد قرآن با “رهبانيت” يعني ترک دنيا و 
“بدعت” شناختن  و  آن  مشروع  لذات  از  كناره گيري 
آن، براي هر محققي روشن است. آنچه توصيه شده، 
نه ترک و تحريم، بلكه تمتع متعادل و تبعيت از “راه” 
خداست.۳ حال اگر مسلماناني راه زهد و درويشي و 
اعراض از كار و تالش و توليد را در پيش گرفته باشند، 
به تنبلي و تن پروري خودشان مربوط مي شود و ربطي 
ندارد. مي كنند  را  آن  از  پيروي  ادعاي  كه  آئيني  به 

دغدغه هاى ملى



تجزيه  در  اگر  است  نگري  سطحي 
و  درد  تشخيص  براي  تاريخي  تحليل 
را  آدميان  مستقل  نقش  درمان،  تجويز 
نديده بگيريم و همه گناهها را با روحيه 
عوامل  متوجه  خودخواهانه،  فرافکني 
بيرون از خود، همچون مذهب، محيط، 
توطئه  و  استعمار  حکومت،  جغرافيا، 

بيگانگان نمائيم

شماره يكم - ارديبهشت ۱۳۸۷ ا ر ا مد

صفحه 9

 شگفت اينكه در مورد دين و مذهب ما نمي خواهيم 
عمل  و  ادعا  ميان  كه  بپذيريم  را  بديهي  اصل  اين 
شناسنامِه  داشتن  و  است  فاصله  فرسنگ ها 
نيست. آن  از  پذيري  تأثير  شرط  ديني  هيچ 

از كشورهاي  اين قلم را آشنائي و اطالعات دقيقي 
عربي در دست نيست، اّما در مقوله مناسبات ميان 
استنباط  و  احساس  بتوانم  شايد  اسالم”  و  “ايران 
خود را ابراز نمايم. متأسفانه اين هم يكي از دالئل 
از ميزان  افتادگي ماست كه هيچگونه آماري  عقب 
جز  و  نداريم  دست  در  خود  مردم  عملي  دينداري 
حدس و گمان نمي توانيم مستند و متكي بر مدارک 
اظهار نظر نمائيم، با اين حال اگر اجازه داشته باشم 
احساس خود را از نحوه دينداري هموطنان مسلمان 
بيان كنم،  آماري در حدود ذيل به نظرم مي رسد:

شناسنامه  داراي  ايراني  ميليون  يك  هر  از   -۱
از  نيمي  از  بيش  نمي كنم  گمان  اسالمي، 
حسب  بر  نسبت  اين  و  باشند!  نمازخوان  آنها 
به  و  بزرگ  شهرهاي  در  رسمي،  مقامات  هشدار 
است! كمتر  مراتب  به  جوانان  ميان  در  خصوص 

احتماالً  باقيمانده،  نمازخوان  ميليون  نيم  از   -۲
معناي  نفر(  هزار  )پنجاه  آنان  درصد  ده  فقط 
كاماًل  مي گويند،  عربي  زبان  به  كه  را  آنچه 
كنند. ترجمه  فارسي  به  آنرا  مي توانند  و  مي فهمند 

نفرشان  نفر، شايد پنج هزار  از آن پنجاه هزار   - ۳
)نه  آخر  تا  اول  از  را  قرآن  يكبار  كرده اند  همت 
بخوانند. ثواب(  كسب  براي  و  پراكنده  بطور 

از  بيش  مي دانم  بعيد  نفر،  هزار  پنج  آن  از   -۴
تحقيق  اهل  و  آشنا  قرآن  فرهنگ  با  نفر  پنجاه 
از  ترجمه  همچون  كه  فارسي،  ترجمه هاي  از  بوده 
باشند. بي نياز  مي آورد،  بار  به  انحرافاتي  زباني،  هر 

از  وضع،  ترين  خوش  بينانه  در  باالخره  و   -۵
عنوان  به  را  قرآن  نفر  پنج  شايد  نفر،  پنجاه  آن 
كرده  تلقي  زندگي  در  خود  عمل  راهنماي  كتاب 
و  اشخاص  نظريات  از  پيروي  و  تقليد  جاي  به  و 
قصد  و  نيت  حسن  فرض  به  كه  متوليان،  اهواء 
نازل شده  متن  از  نيستند،  از خطا  مصون  خدمت، 
نمايند. تبعيت  منحصراً  خويش  آفريدگار  توسط 

ملت  كنيم،  سئوال  خود  از  دارد  جا  آيا  اينك 
پنج  فقط  نفرشان  ميليون  يك  هر  از  كه  مسلماني 
و  مي كند  عمل  دينش  دستورالعمل  مطابق  نفر 
و مشغول  فقهي  آراء  و  اشخاص  مقلد  امت  اكثريت 
انتظاري  چه  هستند،  ظاهري  تشريفات  و  آداب  به 
از آينده دارد و بيماري كه نسخه طبيب را تهيه و 
نمايد!؟ توبيخ  را  طبيب  بايد  چرا  نمي كند،  مصرف 

داوري ديگر اين است كه “استبداد” و “فقدان آزادي” 
در جوامع شرقي را عامل اين عقب افتادگي تاريخي 
حقيقت  اين  از  شاهد  هزاران  چند  هر  بشماريم. 
آفت  از  غربي  جوامع  نه  اّما  كرد،  عرضه  مي توان 
نه  و  بوده اند  و قدرت هاي سلطنتي مصون  استبداد 
اصوالً دولت ها را مي  توان مستقل از ملت ها بحساب 
سرنوشت  در  مؤثر  مؤلفه هاي  اگر  كه  چرا  آورد؟ 

كشورها را در نظر بگيريم، هر ملتي شايسته همان 
عمدتاً   حاكم  قدت هاي  و  دارد  كه  است  دولتي 
نشانگر روحيات متوسط ملت ها هستند. صرف نظر 
بلند  در  هستند،  مقطعي  و  موقت  كه  استثنا ها،  از 
مدت، دولت ها مدل و ماكت ملت  هاي خود هستند.

و باالخره عده اي هم تغيير نگاه انسان به نظام جهان 
را عالم اصلي تحول و تغيير مي شناسند  و طبيعت 
جوامع  تعالي  و  ترقي  و  پيشرفت  عطف  نقطه  و 
شيوه  جايگزيني  و  “رنسانس”  زمان  از  را  غربي 
“مشاهده و تجربه علمي” به جاي ذهنيت گرائي هاي 
انقالب  كه  دانند  مي  وسطائي  قرون  مذهبي 
گرديد. موجب  را  اروپا  فرهنگي  و  صنعتي  علمي، 

در اين مورد نيز باز هم نقش مؤثر مردم و تأثير گذاري 
مستقل آنها را مي بينيم  و مي توانيم اين سئوال را 
مطرح كنيم كه چه شد مسلمانان اين شيوه را، كه خود 
از پايه گذاران يا توسعه دهندگان آن در مدت پنج قرن 
بودند، واگذاشتند و غربي ها كه در غرقاب غفلت هاي 
قدرت هاي  و  كردند  علم  قد  بودند،  وسطائي  قرون 

آوردند؟ پديد  را  اقتصادي  و  صنعتي  علمي،  بزرگ 

اساسي  نقش  به  عده اي  فوق،  عوامل  بر  عالوه 
ساالري(،  )قانون  جوامع  در  قانون  و  نظم  استقرار 
توليد  ابزار  ساالري(،  )مردم  ملت  حاكميت 
عادالنه  )توزيع  اجتماعي  عدالت  )تكنولوژي(، 
اين  اّما  مي كنند،  اشاره  امثالهم  و  قدرت(  و  ثروت 
آنان  روحيات  و  مردم  خود  به  تماماً  نيز  موارد 
بر مي گردد و سفارش دادني و وارد كردني نيستند!

نكته بسيار مّهم اين است كه اين امور بايد به اصطالح 
امروزي، نهادينه شده و در روح و جان ملت رسوخ 
كرده باشد، در غير اينصورت نه داشتن قانون اساسي 
و مجلس، آزادي و مردم ساالري را تضمين مي كند، 
كه مي بينيم نكرده است! و نه وارد كردن صنعت و 
به صف سازندگاني  اين مسابقه  در  را  ما  تكنولوژي 
مي كند! نزديك  مي شوند،  دور  سرعت  به  كه 

جامع ترين و جالب ترين جمع  بندي براي رسيدن به 
پيش  چندي  را  ملت ها  برخي  افتادگي  عقب  علت 
ديدم.  نويسنده!  نام  بدون  متأسفانه   ، مقاله اي  در 
عقب افتادگي  و  فقر  به  اشاره  با  آغاز  در  نگارنده 
جوامعي مثل مصر و هندوستان كه تاريخ چند هزار 
همچون  پيشرفته اي  كشورهاي  ارائه  و  دارند  ساله 
كانادا، استراليا، نيوزلند كه ۱۵۰ سال گذشته ذكري 
از آنها نبود، نشان مي دهد تاريخ تمدن هيچ ملتي 
نيست. آنها  ترقي  بخش  تداوم  و  كننده  تضمين 

منابع طبيعي و مواهب خدا دادي را نيز شرط كافي 
درصد  هشتاد  كه  زند  مي  مثال  را  ژاپن  نمي داند. 
كشاورزي  استعداد  فاقد  و  كوهستاني  سرزمين اش 
را  دنيا  اقتصاد  دومين  اينحال  با  است،  دامداري  و 
سرزمين  گسترده  بردن  صنعت  زير  با  و  داراست 
صادركننده  و  اوليه  مواد  كننده  وارد  خود،  محدود 
است. شده  جهان  صنعتي  محصوالت  بهترين 

آنچه نويسنده نيك نظر و آزاد از حب و بغض هاي 
سياسي و مذهبي، در پايان مقاله خود به عنوان علت 
چيز  يك  تنها  مي كند،  اشاره  افتادگي  عقب  العلل 
است: “Attitude” ، يعني روش و رفتار مردم كه 
در طول ساليان دراز با آموزش ها و فرهنگ جامعه 
شكل گرفته است. آنگاه اصول و معيارهائي را مشخص 
مي كند كه راز عقب افتادگي و پيشرفت جوامع تابع 
مردمي  درصد  و  متوسط  معدل  و  پايبندي  ميزان 
است كه به اين اصول )به شرح ذيل( عمل مي كنند:

 ۱- اخالق، به عنوان يك نظام پايه اي
 ۲-راستي و صداقت

 ۳- مسئوليت پذيري
 ۴- احترام به قوانين و مقررات

 ۵- احترام به حقوق ساير شهروندان
 ۶- عشق به كار

 ۷- تالش براي سرمايه گذاري
 ۸- انگيزه بلند پروازي و كمال طلبي

۹- وقت شناسي و دقت در كار

مسلمان  مهاجران  كاركرد  و  زندگي  عملي  تجربه 
آمريكا  و  اروپا  در  زميني  مشرق  مسلمان  غير  و 
نشان  وضوح  به  آنان،  چشمگير  درخشش  و 
وجود  عقلي  و  ذهني  تفاوت  هيچگونه  كه  مي دهد 
و  مؤثر  عامل  نيز  نژاد  و  پوست  رنگ  نداشته، 
گفته شد، شخصيت  كه  همانطور  اند،  نبوده  مقصر 
اوست. ساز  آينده  كه  است  انسان  نفسانيات”  و” 

تحليل گر  يك  زبان  از  كه  فوق،  حقيقت 
در  حداقل  است،  كرده  تراوش  غربي   ظاهراً 
است: گرفته  قرار  تأكيد  مورد  قرآن  آيه  دو 

هيچ  وضع  خدا  مسلماً   ۱۱- رعدآيه  سوره   -۱
آنچه  خود   آنكه  مگر  داد  نخواهد  تغيير  را  قومي 
دهند. تغيير  مي شود  مربوط  خودشان  نفس  به  را 

خدا  كه  است  چنين   ۵۳- آيه  انفال  سوره   -۲
تغيير  داشته  ارزاني  قومي  بر  كه  را  نعمتي 
كنند. تغيير  خودشان  مگرآنكه  دهد،   نمي 

۱- اعراف/۳۱

۲- اعراف/۳۲

۳- حديد/۲۷

www.Bazargan.com منبع: وب سايت *

Abdolali@Bazargan.com

دغدغه هاى ملى
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*
اقتباس ازدانشنامه آزاد ايرانيان

دكتر محمد مصدق و ملى شدن صنعت نفت

آغاز زندگی وجوانی

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجرى شمسى در تهران، در 
يك خانواده اشرافى بدنيا آمد. پدرش ميرزا هدايت اهلل معروف 
به »وزير دفتر« از بزرگمردان دوره  ناصرى و مادرش ملك 
تاج خانم )نجم السلطنه( فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما 
و نوه عباس ميرزا وليعهد قاجار و نايب السلطنه ايران بود. 

به  تبريز  در  مقدماتى  تحصيالت  از  پس  مصدق   محمد 
و  شد  گمارده  خراسان  مستوفى گرى  به  او  آمد،   تهران 
با وجود سن كم در كار خود مسلط شد و توجه و عالقه 
عموم را جلب نمود. مصدق در اولين انتخابات دوره مجلس 
مشروطيت به نمايندگى از طبقه اعيان و اشراف اصفهان 
به سى  كه  او  به دليل سن  او  اعتبارنامه  ولى  انتخاب شد 
 ۱۲۸۷ سال  در  مصدق   شد.  رد  بود  نرسيده  تمام  سال 
و  رفت  فرانسه  به  خود  تحصيالت  ادامه  براى  شمسى 
پاريس  سياسى  علوم  مدرسه  در  تحصيل  خاتمه  از  پس 
به سويس رفت و به اخذ درجه دكتراى حقوق نائل آمد. 

والی گری و وزارت 

مراجعت مصدق به ايران با آغاز جنگ جهانى اول مصادف 
بود. وى با سوابقى كه در امور ماليه و مستوفى گرى خراسان 
داشت به خدمت در وزارت ماليه دعوت شد. قريب چهارده 
در  كرد.  حفظ  را  سمت  اين  مختلف  كابينه هاى  در  ماه 
وقت  وزير  با  اختالف  علت  به  السلطنه  صمصام  حكومت 
داد  استعفا  ماليه  وزارت  معاونت  از  الملك(  )مشار  ماليه 

اروپا شد.  عازم  الدوله  وثوق  كابينه دوم  و هنگام تشكيل 
در اين دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضاى وثوق الدوله رسيد 
و مخالفت گسترده آزادى خواهان ايرانى با آن شروع شد. 
دكتر مصدق نيز در اروپا به انتشار نامه هاو مقاله هائى در 
مخالفت با اين قرارداد اقدام كرد. اندكى بعد مشيرالدوله 
شد،  انتخاب  وزيرى  نخست  به  الدوله  وثوق  جاى  به  كه 
كرد.  دعوت  ايران  به  عدليه  وزارت  تصدى  براى  را  او 

ورود  از  بوشهر، پس  بندر  از طريق  ايران  به  مراجعت  در 
واليگرى  به  فارس  تقاضاى محترمين  بر حسب  به شيراز 
)استاندارى( فارس منصوب شد و تا كودتاى سوم اسفند 
و  ضياء  سيد  كودتاى  از  پس  ماند.  مقام  اين  در   ۱۲۹۹
رضاخان، دكتر مصدق دولت كودتا را به رسميت نشناخت 
و از مقام خود مستعفى گشت. پس از استعفا از فارس عازم 
تهران شد ولى به دعوت سران بختيارى به آن ديار رفت. 

نخست  به  السلطنه  قوام  ضياء،  سيد  كابينه  سقوط  با 
)دارائى(  ماليه  وزارت  به  را  دكتر مصدق  و  رسيد  وزيرى 
كار  روى  و  السلطنه  قوام  دولت  سقوط  با  كرد.  انتخاب 
كه  شد  خواسته  مصدق  از  مشيرالدوله  مجدد  آمدن 
قشون  فرمانده  سرپيچى  بخاطر  شود.  آذربايجان  والى 
وزير  سپه،  سردار  رضاخان  بدستور  اوامرش  از  آذربايجان 
تهران  به  و  گشت  مستعفى  سمت  اين  از  وقت،  جنگ 
مراجعت كرد. در خرداد ماه ۱۳۰۲ دكتر مصدق در كابينه 
مشيرالدوله به سمت وزير خارجه انتخاب شد و با خواسته 
براى  بودند  مدعى  كه  ليره  مليون  دو  براى  انگليسيها 

نمود.  مخالفت  بشدت  كرده اند  خرج  جنوب  پليس  ايجاد 

پس از استعفاى مشيرالدوله، سردار سپه به نخست وزيرى 
كرد.  خوددارى  او  با  همكارى  از  مصدق  دكتر  و  رسيد 

دوره رضاشاه 

دكتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شوراى ملى 
با  انتخاب شد. در همين زمان كه  به وكالت مردم تهران 
رضا  و  شد  منقرض  قاجار  خاندان  سلطنت  سازى  صحنه 
خان سردار سپه نخست وزير وقت به شاهى رسيد، او با اين 
انتخاب به مخالفت برخاست. با پايان مجلس ششم و آغاز 
ديكتاتورى رضاشاه دكتر مصدق خانه نشين شد و در اواخر 
سلطنت رضاشاه پهلوى به زندان افتاد ولى پس از چند ماه 
آباد مجبور  آزاد شد و تحت نظر در ملك خود در احمد 
به سكوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ايران بوسيله 
نيروهاى شوروى و بريتانيا، رضا شاه از سلطنت بركنار و به 
افريقاى جنوبى تبعيد شد و دكتر مصدق به تهران برگشت. 
از  پس  دكتر مصدق  ايران  نفت  ملى شدن صنعت  نهضت 
شهريور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس 
مجلس  نمايندگى  به  تهران  اول  وكيل  مقام  در  ديگر  بار 
فشار شوروى  با  مقابله  براى  مجلس  اين  در  انتخاب شد. 
براى گرفتن امتياز نفت شمال ايران، او طرحى قانونى را 
به تصويب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتياز نفت 
تا زمانى كه نيروهاى خارجى در ايران هستند منع مى شد. 

قوام السلطنه  مداخالت  با  مجلس   ۱۵ دوره  انتخابات  در 
نتوانست  مصدق  دكتر  ارتش،  و  شاه  و  وزير(  )نخست 
وابسته  عوامل  هدف  دوره  اين  در  بگذارد.  بمجلس  قدم 
رضاشاه  دوره  قرارداد سال ۱۹۳۳  كه  بود  اين  بريتانيا  به 
مجلس  تصويب  با  و  مراغه اى  ساعد  دولت  دست  به  را 
تنفيذ كنند. بر اثر فشار افكار عمومى مقصود انگليسى ها 
تأمين نشد و عمر مجلس پانزدهم به سر رسيد. در ۱۳۲۸ 
جبهه  گذارى  پايه  به  اقدام  وى  همراهان  و  دكتر مصدق 
پس  سياسى  فعاليت هاى  گسترش  كردند.  ايران  ملى 
به  و  مردم  مبارزات  گسترش  سبب   ۱۳۲۰ شهريور  از 
دكتر  بود.  شده  نفت  قرارداد  وضع  به  آنان  توجه  ويژه 
به  كه  را  جنبش  اين  آن  از  بيرون  و  مجلس  در  مصدق 
مى كرد.  هدايت  شد،  معروف  نفت«  شدن  ملى  »نهضت 

ملی شدن نفت و نخست وزيری 

با همه تقلبات و مداخالت  انتخابات مجلس شانزدهم  در 
شد.  باطل  تهران  آراء  ساختگى  صندوقهاى  دربار،  و  شاه 
نوبت دوم  بقتل رسيد و در  عبدالحسين هژير وزير دربار 
انتخابات، دكتر مصدق به مجلس راه يافت. پس از كشته 
طرح  رزم آرا،  حاجيعلى  سپهبد  وقت  نخست وزير  شدن 
ملى شدن صنايع نفت به رهبرى دكتر مصدق در مجلس 
تصويب شد. پس از استعفاى حسين عالء كه بعد از رزم آرا 
دكتر  عمومى  اشتياق  و  شور  در  بود،  شده  وزير  نخست 
اصالح  را  خود  برنامه  و  رسيد  وزيرى  نخست  به  مصدق 
نفت  صنعت  شدن  ملى  قانون  اجراى  و  انتخابات  قانون 
ايران  دولت  از  انگليس  دولت  شكايت  از  پس  كرد.  اعالم 
و طرح اين شكايت در شوراى امنيت سازمان ملل، دكتر 

يـادمـان



شماره يكم - ارديبهشت ۱۳۸۷ ا ر ا مد

صفحه 11

در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ 
دولت هاى امريکا و بريتانيا 

دست به کودتاى ديگرى زدند 
که اين بار باعث سقوط دولت 

مصدق گشت. در اين روز 
سازمان سيا با خريدن فتواى 

برخى از روحانيون و همچنين 
دادن پول به ارتشيان، اراذل 

و اوباش تهران آنها را به 
خيابان ها کشانيد

ايران  حقوق  از  دفاع  به  و  شد  نيويورک  عازم  مصدق 
پرداخت. سپس به دادگاه الهه رفت و با توضيحاتى كه 
داد،  آن  تمديد  و  انعقاد  شيوه  و  نفت  قرارداد  مورد  در 
به شكايت  رسيدگى  به  صالح  را  خود  بين المللى  دادگاه 
به  ايران  ملت  حق  احقاق  در  مصدق  و  ندانست  بريتانيا 
مصر  به  ايران  به  بازگشت  راه  در  يافت.  دست  پيروزى 
گرفت.  قرار  مصر  ملت  شكوه  پر  استقبال  مورد  و   رفت 

كشمكش با دربار و مخالفان 

انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهاى ارتشيان 
از  پس  كه  رسيد  بجايى  كار  و  كشيد  تشنج  به  دربار  و 
انتخاب ۸۰ نماينده، دكتر مصدق دستور توقف انتخابات 
برا ى  مصدق  دكتر  كرد.  صادر  را  مانده  باقى  حوزه هاى 
جلوگيرى از كارشكنيهاى ارتش و دربار درخواست انتقال 
درخواست  اين  نمود.  شاه  از  را  دولت  به  جنگ  وزارت 
در  مصدق  دكتر  دليل  همين  به  شد.  رد  شاه  طرف  از 
كرد.  استعفا  نخست وزيرى  مقام  از   ۱۳۳۱ تيرماه   ۲۵
كرد  انتخاب  نخست وزيرى  به  را  السلطنه  قوام  مجلس 
خود  وزيرى  نخست  الحنى  شديد  بيانيه  صدور  با  او  و 
مصدق  دكتر  بركنارى  از  كه  ايران  مردم  نمود.  اعالم  را 
تظاهرات در حمايت  روز  بودند، در پى چهار  خشمگين 
از دكتر مصدق، كه به كشته شدن چندين نفر انجاميد، 
تير   ۳۰ در  گرديدند.  قوام  دولت  كردن  ساقط  به  موفق 
۱۳۳۱ دكتر مصدق بار ديگر به نخست وزيرى ايران رسيد. 

در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با كمك عده اى از روحانيون، 
اوباش توطئه اى عليه مصدق  و  اراذل  و  افسران اخراجى 
كردند تا او را از بين ببرند. نقشه اين بود كه شاه در آن روز 
به عنوان سفر به اروپا از پايتخت خارج شود و اعالم دارد 
كه اين خواسته دكتر مصدق است. مصدق از نقشه اطالع 
يافت و توانست جان بدر برد و توطئه شكست خورد.چند 
روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجى سرتيپ 
افشارطوس رئيس شهربانى دكتر مصدق را ربودند و پس 
از شكنجه كشتند. بدنبال استعفاى بسيارى از نمايندگان 
در  )رفراندم(  همه پرسى  به  اقدام  دولت  مصدق،  طرفدار 
مجلس  انحالل  عدم  يا  انحالل  به  مردم  تا  كرد  كشور 
همزمان  خاطر  به  )كه  همه پرسى  اين  در  دهند.  راى 
بودن  جدا  و  شهرستان ها  و  تهران  در  راى گيرى  نبودن 
صندوق هاى مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسيارى قرار 
مجلس  انحالل  به  ايرانى  ميليون  دو  حدود  در  گرفت( 
راى دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد. 

كودتا عليه دولت مصدق 

در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق نقشه  سازمان هاى جاسوسى 
امريكا و انگليس براى براندازى دولت مصدق، شاه فرمان 
گارد سلطنتى،  رئيس  و  كرد  امضا  را  دكتر مصدق  عزل 
سرهنگ نصيرى را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست 
وزير فرمان را به وى ابالغ كند. همچنين نيروهايى از گارد 
مصدق  دكتر  وزراى  از  عده اى  بازداشت  مامور  سلطنتى 
نيروهاى محافظ نخست وزيرى رئيس گارد  گشتند. ولى 
كردند.  بازداشت  و  سالح  خلع  را  نيروهايش  و  سلطنتى 

بريتانيا  و  امريكا  دولت هاى  ماه ۱۳۳۲  مرداد  روز ۲۸  در 
سقوط  باعث  اين بار  كه  زدند  ديگرى  كودتاى  به  دست 
خريدن  با  سيا  سازمان  روز  اين  در  مصدق گشت.  دولت 
به  پول  دادن  همچنين  و  روحانيون  از  برخى  فتواى 
ارتشيان، اراذل و اوباش تهران آنها را به خيابان ها كشانيد. 
دكتر  خانه  به  را  خود  آسانى  به  توانستند  كودتاچيان 
مصدق برسانند و پس از چندين ساعت نبرد خونين گارد 
محافظ نخست وزيرى را نابود كنند و خانه وى را پس از 
به آتش كشانند. در روز ۲۹ مرداد دكتر مصدق   ، غارت 
سرلشكر  رهبرى  به  كودتا  حكومت  به  را  خود  يارانش  و 
زاهدى تسليم كردند. بدين ترتيب در كودتاى ۲۸ مرداد 
و  بريتانيا  سازمانهاى جاسوسى  اوت ۱۹۵۳(   ۱۹(  ۱۳۳۲
اياالت متحده امريكا با كودتا دكتر مصدق را بركنار كرده 
و محمدرضا شاه پهلوى را كه پس از شكست كودتاى ۲۵ 
رساندند.  قدرت  به  و  بازگرداندند  بود  رفته  رم  به  مرداد 

محاكمه و زندان و خانه نشينی 

نظامى  دادگاه  در  مرداد   ۲۸ كودتاى  از  پس  مصدق 
دفاع  خود  نظرات  و  كارها  از  دادگاه  در  او  شد.  محاكمه 
كرد. پس  زندان محكوم  به سه سال  را  دادگاه وى  كرد. 
از گذراندن سه سال زندان، دكتر مصدق به ملك خود در 
احمد آباد تبعيد شد و تا آخر عمر تحت نظارت شديد بود. 

ضياالسلطنه،  خانم  مصدق،  دكتر  همسر   ۱۳۴۲ سال  در 
در سن ۸۴ سالگى درگذشت. حاصل ازدواج وى و دكتر 
مصدق دو پسر و سه دختر بود. در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ 
 ۸۴ در سن  بيمارى سرطان،  بدليل  مصدق  محمد  دكتر 
كنار  را  او  بود  كرده  وصيت  مصدق  درگذشت.  سالگى 
شهداى ۳۰ تير در ابن بابويه دفن كنند، ولى با مخالفت 
در  خانه اش  اتاقهاى  از  يكى  در  او  و  نشد  چنبن  شاه 
قانون ملى شدن صنعت  به خاک سپرده شد.  آباد  احمد 
اعضاى  همه  امضاى  به  كه  بود  پيشنهادى  واقع  در  نفت 
ايران  ملى  شوراى  مجلس  در  نفت  مخصوص  كميسيون 

در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصويب گرديد. 
و  ايران  ملت  سعادت  به نام  شده:  تصويب  پيشنهاد  متن 
به منظور كمك به تأمين صلح جهانى، امضاكنندگان ذيل 
پيشنهاد مى نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق 
عمليات  تمام  يعنى  شود  اعالم  ملى  استثنا  بدون  كشور 
اكتشاف، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرارگيرد. 

 ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹ در  را  پيشنهاد  اين  نيز  سنا  مجلس 
مخصوص  كميسيون  شد  قانونى  پيشنهاد  و  كرد  تصويب 
نفت،  كميسيون  يا  نفت  خاص  كميسيون  يا  نفت 
شانزدهم  دوره  در  تير ۱۳۲۹  اول  در  كه  بود  كميسيونى 
اليحه  به  رسيدگى  براى  ايران  ملى  شوراى  مجلس 
شد.  گس-گلشائيان(تشكيل  اليحه  به  )معروف  نفت 

در  را  نفت  صنعت  ملى شدن  پيشنهاد  كميسيون  همين 
رسيد.  تصويب  به  كه  داد  ارائه  مجلس  به   ۱۳۲۹ اسفند 

اعضاى كميسيون عبارت بودند از: 

 ۱.دكتر مصدق 
 ۲.دكتر علوى 

 ۳.ناصر ذوالفقارى 
 ۴.جواد گنجه اى 

 ۵.فقيه زاده 
 ۶.اللهيار صالح 
 ۷.حسين مكى 

 ۸.خسرو قشقائى 
 ۹.سرتيپ زاده 

 ۱۰.جمال امامى 
 ۱۱.جواد عامرى 

 ۱۲.دكتر نصرت اهلل كاسمى 
 ۱۳.حائرى زاده 

 ۱۴.عبدالرحمن فرامرزى 
 ۱۵.دكتر محمدعلى هدايتى 

 ۱۶.دكتر شايگان 
 ۱۷.ميرسيدعلى بهبهانى 

۱۸.پاليزى 

)) منابع (( 

	مصدق، محمد، خاطرات و تألمات 

	مصاحب، غالمحسين، دائرةالمعارف فارسى 

"	موحد، محمدعلى، خواب آشفته نفت

*
httpمصدق : / / fa .wikipedia .org /wiki /  

يـادمـان
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 آخرين پيام دکتر مصدق

به ملت ايران

           “...آرى تنها گناه من وگناه بسيار 
ملى  را  نفت  صنعت  كه  است  اين  من  بزرگ 
نفوذ  اعمال  و  استعمار  بساط  و  ام  كرده 
امپراطورى هاى  ترين  عظيم  اقتصادى  منافع 
جهان را ازاين مملكت برچيده ام و پنجه در 
و  استعمارى  سازمان هاى  ترين  مخوف  پنجه 

جاسوسى بين المللى در افكنده ام و به قيمت 
قيمت  به  و  ام  خانواده  و  خود  رفتن  ازدست 
عطا  توفيق  مرا  خداوند  مالم  و  عرض  و  جان 
فرمود تا با همت واراده مردم آزاده اين مملكت 
بساط اين دستگاه وحشت انگيز را درنورديدم. 
من طى اين همه فشاروناماليمات ، اين همه 
اصلى  و  اساسى  علت  از  تضييقات  و  تهديد 
گرفتارى خودم غافل نيستم و به خوبى ميدانم 
كه سرنوشت من بايد مايه عبرت مردانى بشود 
خاورميانه  سراسر  در  درآتيه  است  ممكن  كه 
بردگى  و  بندگى  زنجير  گسيختن  درصدد 

استعماربرآيند.

خود  باردرزندگى  آخرين  براى  ميخواهم  من 
ملت رشيد ايران را از حقايق اين نبرد وحشت 

انگيز مطلع سازم و مژده بدهم: 

مصطفى را وعده داد الطاف حق

گربميرى تو نميرد اين ورق

حيات و عرض و مال و موجوديت من و امثال من 
در برابر حيات و استقالل و عظمت و سرافرازى 
ملت  اين  متوالى  نسل هاى  و  ايرانى  ميليون ها 
كوچك ترين ارزشى ندارد و ازآن چه برايم پيش 
دارم وظيفه  يقين  و  ندارم  تأسف  آورده اند هيچ 
و  ام  انجام داده  امكان  راتا سرحد  تاريخى خود 
من به حس و عيان مى بينم كه اين نهال برومند 
در خالل تمام مشقت هايى كه امروز گريبان همه 

را گرفته بثمر رسيده و خواهد رسيد.

عمر من و شما و هركس چند صباحى دير يا زود 
به پايان مى رسد ولى آن چه مى ماند حيات و 
سرافرازى يك ملت مظلوم و ستم ديده است. از 

مقدمات كار و طرز تعقيب و جريان دادرسى 
معلوم است كه در گوشه زندان خواهم ماند و 
اين صدا و حرارت را كه هميشه درخير مردم 
به كار برده ام خاموش خواهند كرد و ديگر 
جزدراين لحظه نمى توانم با هموطنان عزيز 
صحبت كنم. بدينوسيله از مردم رشيد و عزيز 

ايران مرد و زن و پيروجوان توديع ميكنم و 
تاًكيد مينمايم كه در راه پرافتخارى كه قدم 
برداشته اند از هيچ حادثه اى نهراسند و نهضت 
 ، بدانند  يقين  و  دهند  ادامه  را  مقدس خود 

خدا يارو مدد كار آن ها خواهد بود.”

 دكتر محمد مصدق

“...آری تنها گناه من 
وگناه بسيار بزرگ من اين 

است كه صنعت نفت را 
ملى كرده ام...”

يـادمـان
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 اگر کودتاى ۲۸ مرداد رخ نمى داد!

علت انتخاب اين عنوان بى سابقه و شايد غريب اين 
اين  بر  نيز  تحليلگران  و  مردم  اكثر  عادت  كه  است 
ملى  هاى  جنبش  شكست  يابى  ريشه  در  كه  است 
ايرانيان در يكصد و پنجاه سال اخير انگشت به سوى 
مى  نشانه  »غيرخودى«  عوامل  و  خارجى  قدرتهاى 
و  شكستها  در  نقشى  و  دخالت  آنها  اينكه  نه  روند، 
نشانه  اين  كه  بابت  اين  از  بلكه  اند،  نداشته  كودتاها 
روى ها مانع از ديدن نقش عوامل خودى و درونى مى 
شود و حال آنكه تاييد اين دو دسته عوامل مانع قاعده 
يا  مثبت  تاثير  خواهم  مى  يعنى  است.  و شرط  مبنا 
منفى يك رويداد را در يكى از طرفهاى درگير ارزيابى 
يعنى  »مبنا«  او  واكنشهاى  و  كنشها  كنم.  تحليل  و 
دارند.  وى  براى  نتايج«  »آن  بروز  در  را  اصلى  نقش 
اند.  نتايج  آن  بروز  »شرط«  فقط  مقابل  طرف  از  و 

طرف  يك  مرداد،   ۲۸ كودتاى  مثل  اى  حادثه  در 
و طرف  ملى  نهضت  و طرفدار  آزادى خواه  نيروهاى 
مقابل مخالفان و دشمنان نهضت قرار داشتند كودتا 
براى طرفداران نهضت ملى مصيبت بار بود ولى براى 
ملى  نهضت  طرفداران  وقتى  پيروزى.  يك  مخالفان، 
را  تلخ  حادثه  آن  بروز  در  موثر  عوامل  خواهند  مى 
و  انگليس  و  امريكا  اينكه  به جاى  بايد  كنند  تحليل 
و  مقصر  را  مرتجعين  و  دربار  و  آنها  داخلى  عوامل 
قاعده  طبق  بر  نمايند  معرفى  كننده  تعيين  عامل 
مزبور بايد كنشها و واكنشهاى خود را »مبنا« يعنى 
عامل اصلى آن رخداد تحليل كنند و اقدامات طرف 
كه  ديد  گونه  اين  را  قضيه  بايد  »شرط«.  را  مقابل 
منافع  ماهيت  خاطر  به  نهضت  دشمنان  و  مخالفان 
انجام مى  ملى  نهضت  بر ضد  اقداماتى  قطعا  خويش 
دادند ولى نهضت ملت ايران و رهبران در درجه اول 
وابسته به نوع اقدامات آنها بود، برخى از اين اقدامات 
تمام  طبعا  و  است  داشته  كنش  شكل  و  مبتكرانه 
برخى  و  است  خودشان  برعهده  آن  هاى  مسئوليت 
ديگر در واكنش به اقدامات مخالفان انجام داده اند. 
تعيين  تحريكات دشمنان  و  اقدامات  به  واكنش  نوع 
كننده سود و زيان مترتب بر آن است كه باز هم در 
حوزه مسئوليت طرفداران نهضت ملى قرار دارد. اين 

و  و جنايات  اهميت جرايم  از  اى  ذره  ارزيابى،  نحوه 
در  اگر  كاهد.  نمى  مخالفان  و  هاى دشمنان  خيانت 
يك گفت و گو، عصبانى شدن به زيان شخص است 
نبايد در برابر تحريكات طرف مقابل كنترل خود را از 
دست بدهد و عصبانى شود كه اگر چنان شد به زيان 
مقابل  اهانتهاى طرف  و  ناسزاها  كرده هر چند  خود 
است.  بوده  العمل  عكس  آن  بروز  »شرط«  و  سبب 

پيش از ادامه بحث براى روشنتر كردن پرسش، الزم است 
نگاهى به سرنوشت ساير جنبشهاى ملى نيز بيفكنيم.

اسالمى  انقالب  ملى،  نهضت  مشروطيت،  انقالب 
در  همه   ،۷۶ سال  اصالحات  جنبش  و   ۵۷ سال 
داخلى  انسجام  و  نيروها  وحدت  اثر  در  اول  مراحل 
مرحله  در  و  اند  آورده  دست  به  پيروزيهايى  شان 
شود  مى  آغاز  كشمكش  و  چنددستگى  تفرقه،  بعد 
شوند.  مى  روبرو  شكست  با  جنبشها  سرانجام  و 

انقالب مشروطه با اتحاد طبقات تحت سلطه استبداد 
حتى كودتاى محمدعليشاه و قزاقهاى روسى را خنثى 
به  ترتيب  بدين  آن  متمم  و  اساسى  قانون  كند.  مى 
تصويب مى رسد ولى با آغاز  كشمكشها و اختالفات 
داخلى، تندرويها، افراط گريها و آشوبها جنبش دچار 
ضعف و زوال درونى مى شود به طورى كه پيش از 
كودتاى ۱۲۹۹ رضا شاه جنبش در خود مى ميرد. ولى 
اكثر ما عادت كرده ايم شكست مشروطيت را منحصرا 
دهيم. نسبت  شاه  رضا   ۱۲۹۹ انگليسى  كودتاى  به 

ملى  اعضاى  همكارى  و  مردم  اتحاد  با   ملى  نهضت 
نخست  و  تير   ۳۰ توطئه  حتى  و  رسيد  پيروزى  به 
مردم شكست  قيام  و  اتحاد  سايه  در  را  قوام  وزيرى 
نيز  درونى  و كشمكش  تفرقه  نيز  آن  از  بعد  اما  داد. 
آغاز شد و توطئه ها تاثيرگذار شدند و سرانجام كودتا 
وحدت  و  مردم  اتحاد  با   نيز   ۵۷ انقالب  شد.  پيروز 
نيروهاى رهبرى كننده به پيروزى رسيد اما بعد از آن 
كشمكشها و اختالفات دامن گسترد. هر چند كودتاى 
نظامى رخ نداد ولى دست كم همه مى دانند كه در 
تحقق هدفهاى خود كه عبارت بود از آزادى، استقالل 
و عدالت اجتماعى كامياب نشد تا جنبش اصالحات 
از ۲۰ ميليون مردم كه  ابتدا راى بيش  و  آمد  پديد 
را  آمدند رهبر اصالحات  به عرصه  يكپارچه  و  متحد 
روانه  را  طلبان  اصالح  و  رساند  جمهورى  رياست  به 
مجلس كرد ولى حوادث بعدى از كشمكشها و توطئه 
عامل خارجى  و  كودتايى رخ دهد  آنكه  بدون  ها… 
در  شركت  از  مردم  خوددارى  با  شود  ميدان  وارد 
اصالح  از  حمايت  عدم  و  مجلس  و  شوراها  انتخابات 
فروشكست.  خود  در  طلبى  اصالح  جنبش  طلبان 

مقدمات  كه  روبروييم  تجربه  يك  از  بيش  با  ما  پس 
شكست جنبشها پيش از ضربه هاى كودتايى نظامى 
و امنيتى فراهم گشته است. به عبارت ديگر نيروهاى 
داخلى با نحوه كنش و واكنشها يعنى رفتار سياسى 
فردى و جمعى خود اسباب شكست را مهيا نموده اند. 

پيمان اهلل  حبيب 

براى نمونه به ياد آوريم كه نزديكى هاى روز ۲۶ و ۲۷ 
مرداد ۱۳۳۲ چپ رويها و شعارهاى دموكراتيك دادن 
ها  وضعيتى ايجاد كرد كه دكتر مصدق براى پرهيز 
از سوءاستفاده دشمنان مجبور شد از نيروهاى ملى و 
مردم بخواهد به خانه هاى خود بازگردند و همچنين 
از نيروهاى انتظامى بخواهد تا امنيت را حفظ كنند. 
همين فرمان فرصتى طاليى براى كودتاچيان فراهم 
نمود تا عوامل خود را وارد ميدان كنند و شكست را 
نهايتا به پيروزى خود تبديل كنند يك بار ديگر چپ 
روى و افراطكارى زمينه برقرارى ديكتاتورى را فراهم 
گويد. مى  چه  باره  اين  در  مصدق  ببينيم  اما  نمود 

با  بلكه  با جمهورى دموكراتيك  نه فقط  مصدق: من 
هر رقم ديگر آن هم موافق نبودم چون كه تغيير رژيم 
رجالى  و  دانا  ملتى  تا  شود  نمى  ملت  ترقى  موجب 
خواهد  منوال  همين  به  مملكت  كار  نباشند  توانا 
گرديد. چه بسيار ممالكى كه رژيمشان جمهور است 
سلطنت  كه  ممالكى  بسيار  چه  ندارند  آزادى  ولى 
دارند. كامل  استقالل  و  آزادى  اما  دارند  مشروطه 

باز مطابق معمول در علت يابى تفرقه و بروز شكاف 
در جبهه داخلى ملت، به عواملى چون قدرت طلبى، 
سودجويى، فرقه گرايى، برترى طلبى، شيفتگى به مقام 
و جاه و محبوبيت و يا حسادت و تنگ نظرى و ناآگاهى، 
عصبيتهاى ايدئولوژيك و مذهبى و فرقه اى، افراطى 
گراى، تندروى و چپ روى يا محافظه كارى و عدم 
پيگيرى و سرانجام ياس و كناره جويى استناد مى شود. 

از  از هر شكست بسيارى  اينجاست كه بعد  اما نكته 
مبارزان و نيز نسل جديد با اشاره به اين كژرفتاريها و 
نقاط ضعف، از فعاالن و رهبران و شخصيتها و احزاب 
انتقاد مى كنند و همين عوامل  و گروههاى پيشين 
را علت شكست آنها معرفى مى نمايند ولى خود نيز 
ميشوند،  مرتكب  را  خطاها  همان  عمل  جريان  در 
همان خصلتها را بروز مى دهند، نسل بعدى باز هم 
پردازند  مى  قبلى  جنبشهاى  نقد  و   جمعبندى  به 
همان  خود  رفتارها،  آن  زيان  از  آگاهى  وجود  با   و 
ها را تكرار و اسباب شكست جنبش فعلى را فراهم 
مى كنند و اين دور باطل تاكنون تكرار شده و ادامه 
مبارزه  سال   ۱۵۰ از  بعد  كه  طورى  به  است.  يافته 
عصر  در  خود  اجداد  همانند  كنونى  نسل  تالش  و 
و  آزادى  و  ملى  حاكميت  استقرار  براى  مشروطيت 

مى  ملى  نهضت  وقتى طرفداران 
خواهند عوامل موثر در بروز آن 
بايد  کنند  تحليل  را  تلخ  حادثه 
انگليس  و  امريکا  اينکه  جاى  به 
و  دربار  و  آنها  داخلى  عوامل  و 
تعين  عامل  و  مقصر  را  مرتجعين 
کننده معرفى نمايند بر طبق قاعده 
واکنشهاى  و  کنشها  بايد  مزبور 
اصلى  عامل  يعنى  »مبنا«  را  خود 
آن رخداد تحليل کنند و اقدامات 

طرف مقابل را »شرط«

يـادمـان
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همان  با  عمل  جريان  در  و  كند  مى  فعاليت  عدالت 
رفتار و روشها نتايج تالشهاى خود را بر باد مى دهد. 

من در اين مجال فرصت باز كردن مساله و ارائه پاسخ 
خود را به تفصيل ندارم. پس به اشاره كوتاه بسنده مى 
كنم. تكيه بر اين عوامل به اين معنا نيست كه تحوالت 
و  رفتار  نحوه  از  تابعى  يكسره  اجتماعى  تغييرات  و  
خلقيات شخصيتها و گروهها و احزاب يا مردم است. 
عوامل بسيارى در اين تغييرات اجتماعى دخيل اند. از 
آن ميان رفتار و كنشهاى جمعى نيز سهمى نه چندان 
كم اهميت دارد. مسلما عوامل ساختارى و فرهنگى و 
ظرفيت جامعه را براى پذيرش تغييرات و حدود آنها 
را در هر مرحله تعيين مى كند اما در چارچوب همين 
جهت  در  مثبت  تغييرات  وقوع  امكان  كه  ظرفيت 
توسعه سياسى، اجتماعى و فرهنگى وجوددارد نقش 
عامل انسانى، رفتار و كنشهاى جمعى اهميت درجه 
اول پيدا مى كند. بحث من در همين محدوده است. 

در  زيربنايى  عوامل  ترين  عمده  از  يكى  من  نظر  به 
رهبران  و  مبارزان  جمعى  كنشهاى  سياسى،  رفتار 
رفتار،  در  زدگى  شتاب  ايران،  ملى  جنبشهاى 
است.  آنان  جمعى  و  فردى  واكنشهاى  و  كنشها 

اقدام به عمل يا  از  نادر اكثرا پيش  يعنى جز موارد 
عكس العمل اوال »موقعيت« را ارزيابى و مطالعه نمى 
كنند و آگاهى درست و  دقيقى نسبت به موقعيتى 
كه در آن عمل مى كنند به دست نمى آورند، ثانيا 
در انتخاب نوع عمل و يا عكس العمل تنها به نتايج 
از  و  دارند  نظر  محسوس  و  مدت  كوتاه  و  فورى 
درازمدت  نتايج  به  اند.  بهره  بى  دورانديشى  و  حزم 
زير  شتابزده  معموال  لذا  انديشند.  نمى  تر  حياتى  و 
تاثير احساسات و عواطف تهييج شده و يا واكنشهاى 
مى  عمل  )دفاعى(  غريزى  كامال  يا  و  شده  شرطى 
غريزى همانها هستند كه  العمل هاى  كنند. عكس 
و  اند  شده  ريزى  برنامه  ما  توارث  نظام  در  قبل  از 
واكنشهاى شرطى آنها هستند كه در طول زمان در 
اثر تكرار و بر مبناى اصل پاداش و مجازات مشروط 
همان  ظهور  محض  به  يعنى  اند.  شده  موقعيت  به 
موقعيتها، همان واكنشها را بروز مى دهند. اينها براى 
اما در  انسان كامال كارسازند  از  موجودات زنده غير 
مورد اقدامات شعورمند و هدفدار انسان كه از شعور 
خالق و خودآگاه بهره مند است مخرب مى باشند. 

كه   است  اين  به  زمينه  اين  در  انسان  اصلى  ويژگى 
منفى  يا  مثبت  موقعيتى  يا  و  حادثه  برابر  در  وقتى 

جاى  به  شود  مى  روبرو  خويش  حياتى  عاليق  براى 
را  موقعيت  ابتدا  شده  شرطى  و  غريزى  واكنشهاى 
بررسى و شناسايى مى كند عامل تهديد را به خوبى 
شناسايى و ارزيابى كرده، توانايى و امكانات خود را مى 
سنجد و بعد از اشراف كامل بر موقعيت با توجه به آثار 
و نتايج فورى و درازمدت تصميمى عقالنى منطبق بر 
كند.  اتخاذ مى  پايه خود  ارزشهاى  و  مصالح  هدفها، 

بيشتر فعاالن سياسى و مبارزان اجتماعى ما از انجام اين 
مهم غفلت دارند يا سرباز مى زنند. شتابزدگى كه معموال 
با افراطكارى و تندروى و ناپيگيرى با اوج و حضيضهاى 
متوالى همراه است خود معلول آسيب مهمترى است 
است.  انديشه  توليد  و  تفكر  نيروى  توقف  آن  كه 

فاقد  ايران  مردم  كه  نيست  معنا  بدان  مساله  اين 
استعداد تفكر و توليد انديشه و فهم موقعيت و عمل 
فرصت الزم  و  زمانى كه شرايط  از  بلكه  اند.  عقالنى 
نيز  تفكر  فرايند  شد  سلب  آنها  از  انديشيدن  براى 
ترين  عمده  نهاد.  ضعف  و   خاموشى  به  رو  آنها  در 
اقدامات  انجام  و  انديشه  توقف  عامل  يا  وضعيت 
بر  نزاعها  و  كنشها  بروز  نيز  و  ناسنجيده  و  شتابزده 
در  ريشه  محبوبيت  و   شهرت   و  ثروت  قدرت،  سر 
شرايط »ناامنى« دارد كه قرنهاست گريبانگير زندگى 
مردم ايران شده است. تكرار تهديدها از هر سو شرايط 
است.  بخشيده  استمرار  و  كرده  نهادينه  را  »ناامن« 

ديگر  و  انديشه  عواطف  و  روان  كه جسم،  انسانهايى 
تا  دور  گذشته  از  سو  همه  از  شان  حياتى  عاليق 
فرصتى  است  گرفته  قرار  تهديد  معرض  در  امروز 
فكر مستلزم وجود حداقلى  توليد  ندارند.  تفكر  براى 
آنها  است.  خاطر  فراغت  و  رفاه  و  آزادى  امنيت،  از 
يافته  گرفته  آتش  اى  خانه  درون  را  خود  هميشه 
به ركود چند قرنى و گسستى كه در  با توجه  و  اند 
و  تجربى  پشتوانه  از  آمده  پديد  فكر  توليد  فرايند 
اند.  پيشين محروم گشته  نسلهاى  فرهنگى  و  علمى 
بحرانى  موقعيتهاى  با  خالى  دستهاى  و  ذهن  با  لذا 
را  ها  آگاهى  پيش  نه  شوند.  مى  روبرو  اضطرارى  و 
براى بررسى موقعيت و  دارند و نه فرصت و فراغتى 
هر  به  آتش  درون  از  خود  نجات  براى  لذا  آموختن. 
اقدامى دست مى زنند. هر آنچه آسانتر و در دسترس 
است و يا برپايه دفاع غريزى عملى انجام مى دهند. 

هم  فرصتهايى  كه  است  شده  سبب  وضعيت  اين 
حاصل  جمعى  كوششهاى  و  مبارزات  اثر  در  كه 
و  تندرويها  و  ها  شتابزدگى  باهمين  شود  مى 
سوزى  فرصت  بروند.  كف  از  نسنجيده  اقدامات 
است.  ايران  جامعه  در  شده  شناخته  آسيب  يك 

براى غلبه بر اين وضعيت ۱ – تامين حداقل امنيت ، 
آزادى و رفاه بايد در اولويت قرار گيرد و بر هر پروژه 
ديگرى مقدم شمرده شود. امنيتى كه ابعاد سياسى، 
قضايى، مادى و عاطفى و فكرى را شامل شود. ۲ – با 
قرار گرفتن مجدد در درون تاريخ، پيوندى آگاهانه با 
پيشينه تاريخى و ميراث فكرى و فرهنگى و تجربى 
در  را  عقالنيت  شده  پاره  رشته  و  كنند  برقرار  خود 
قديم  و  جديد  دنياى  ميان  انتقادى  گفتگوى  بستر 
سازند. مقدور  فرهنگى  ميراث  بازسازى  و  نقد  با  و 

بعد از 150 سال مبارزه و تالش نسل كنونى همانند اجداد 
خود در عصر مشروطيت برای استقرار حاكميت ملى و 

آزادی و عدالت فعاليت مى كند و در جريان عمل با همان 
رفتار و روشها نتايج تالشهای خود را بر باد مى دهد.

يـادمـان
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و  دستاورد  منظر  از  را  صدساله  تاريخ  مي توان  ملي 
 كاميابي، خوشنامي و شهرت طلبي مورد بررسي قرار داد.

از  سياسِت  مرام  قدرت مداري  و  جاه طلبي  شهرت طلبي، 
سياست  مرام  مردم مداري  و  خوشنامي  است.  قوامي  نوع 

مصدقي است.

بايد  را  ندارد  كامياب  دستاورد  چرا  ما  جامعه  اينكه  اما 
نيمه  زمره سياستمداران  در  داد. مصدق  قرار  توجه  مورد 
كامياب است اما به آرزوي خود كه اصالح قانون انتخابات 
به نظر  نرسيد.  بود،  ايران  ملت  براي  نفت  عايدات  و خرج 
مي رسد كه جامعه ما به دنبال تيپ كامياب باشد. يافتن 
اين تيپ كامياب، با بازگشت به سنت پهلوي و يا قوام، علي 
اميني، و غيره محقق نمي شود. توجه كنيد اين افراد بدون 
ايجاد شور مردم ساالري شكست خوردند، اما امثال مصدق 
توانستند مشعل راه شوند و شوق دموكراسي را در جامعه 

زنده نگه دارند.

طرفدار  استادان  نيست  شايسته  كه  مي رسد  به نظر 
در  ايراندوست  ملّيون  و  دموكرات  چپ هاي  مشروطه، 
با  قوام السلطنه  برسند.  قوام السلطنه  به  مصدق  نقد 
را  نقد  مي بايد  نكرد.  برقرار  مثبتي  رابطه ي  دموكراسي 
جامعه  چرا  كه  داد  پاسخ  سوال  اين  به  و  كرد  عميق تر 
تيپ  است.  نبوده  موفق  كامياب  تيپ  ساختن  در  ما 
محوري  دولت  نقد  در  مي توان  را  جامعه  در  كامياب 
 آزادي خواهان به جاي تقويت جامعه مدني جستجو كرد.

رفتار  و  كرد  بررسي  و  نقد  مي توان  را  تيپ  همين 
شكل گيري  به  توجه  عدم  در  سياسي  احزاب 
كرد. جستجو  را  مستقل  مدني  نهادهاي  و   اصناف 

باالخره نبايد راه حل تاريخ فروبسته را در ميان سه شخصيت 
به شكل معكوس جستجو كرد و از سمت مصدق به طرف 
قوام و شاه حركت كرد. بلكه بايد تالش كرد از مصدق فراتر 
رفت و مشعل راه خوشنامي مصدقي را به كاميابي رساند، 
و ااِّل پهلوي دوم و قوام سال هاي سال فرصت داشتند اما 
ايجاد  تحولي  ايران  در  دموكراسي  روند  در  كه  نتوانستند 
به نظر  كردند.  عمل  روند  اين  مانع  عنوان  به  بلكه  كنند 
مي رسد كه تيپ كامياب نداريم و مي بايد تيپ كامياب را در 
 جامعه ايجاد كرد. براي يافتن و ساختن اين تيپ مي بايست:

۱- به بررسي علل ساختاري- طبقاتي شكست دولت هاي ملي 
 در ايران پرداخت و نقطه مركزي اين شكست را علت يابي كرد.

ناكامي دولت هاي  در  فرهنگي- ديني  را  نقش عوامل   -۲
ملي باز جست.

پرداخت  روشنفكري  ايدئولوژي هاي  آسيب شناسي  به   -۳
يا  تخريب  به  ايران  در  ملي  بورژوازي  تقويت  به جاي  كه 
ايدئولوژي ها  اين  روزگار  قضاي  از  پرداختند.  آن  تضعيف 
فقط چپ نبودند بلكه شامل راست ليبرال هم مي شوند كه 

درک و باور ملي نداشتند.

تيپ كامياب كجاست؟ مصدق يا قوام

بندبازي  و  مالي  فساد  با  که  قوام  سياست 
ايران  در  است  مبتني  حاکمان  ميان  در  قدرت 
بارها شکست خورده است. قوام، اميني و شريف 
امامي سياستمداران دوران بحران هستند تا آِب 

رفته را به سود قدرتمندان به جوي بازگردانند

مدتى است كه  بحث در مورد مقايسه قوام ومصدق كه 
البته هر دو عنوان “سلطنه” را نيز در پسوند نام خود يدک 
روساي  از  كه  جايي  تا  يافته  گوناگون  ابعادى  مي كشند  
چهره هاي  و  مبارزان چپ  تا  انقالب  از  قبل  دانشگا ه هاي 
برتري  قضاوِت  به  را  روزنامه نگاران  و  ملي  نهضت  طرفدار 
قوام  بر مصدق كشانده است.  از جمله ى اين تالش ها 
كتا بى است كه با عنوان “ در تير رس حادثه “ به رشتة 

تحرير در آمده است.

مصدق  بر  قوام  دادن  برتري  اين گونه  كه  مي رسد  به نظر 
ما  تاريخ  در  ازتكرار  نشان  و  دارد  فراوان  مالحظه  جاي 
مي دهد،  چرا كه انتخاب ميان بد، بدتر يا خوب و بد در 
بستر اجتماعي مطلب ظريفي است. به عبارتي بايد مشخص 
كرد كه ما چه مي خواهيم تا معين كنيم كدام تيپ را در 

راستاي آن چه كه  خواسته ايم، مطلوب مي دانيم.

درصدد  ما  اگر  كه  شود  دقت  است  الزم  روي  همين  از 
دموكراسي  راستاي  در  مشروطه  پارلماني  نظام  احياي 
نخبه گرا  قوام  و  مردم گرا  مصدق  ميان  بايد  پس  هستيم، 
تفكيك قائل شويم. چرا كه مصدق خوشنام ناكام است. او 
به دنبال تحقق دموكراسي و زنده كردن آرمان هاي انقالب 
مشروطه، يعني برنامه انتخابات آزاد و خرج عايدات نفت 
براي ملت ايران، در اين راه قدم برداشت. شعار “حداقلي” 
كه  اين  نشد.  پيروز  اما  كرد.  “حداكثري”  مقاومت  و  داد 
راه  مشعل  الاقل  اما  ديگريست  بحث  نشد  پيروز  چرا 

دموكراسي خواهي در اين سامان شد.

اما برگشت از مصدق به قوام چه معني دارد؟ قوام السلطنه 
سابقه مالي خوبي ندارد، هم در زمان استانداري خراسان 
دموكرات  حزب  تأ سيس  و  نخست وزيري  زمان  در  هم  و 
را  قدرت  نبود، چرخش  پايبند  دموكراسي  به  قوام  ايران. 
سياست مدار  وي  مي خواست،  حاكم  نخبه گران  ميان  در 
بود. اما مگر ما مي خواستيم كه فقط سياست مدار داشته 
ايجاد  بدون  انگليس  يا  امريكا  با  نفت  باشيم. حل مشكل 
براي  مي توانست  نتيجه اي  چه  دموكراتيك،  و  ملي  موج 

ما داشته باشد؟

مگر در عربستان سعودي يا كويت و قطر ميان قدرتمندان 
با غرب اختالف نيست. مگر دردولت  بر سر نحوه معامله 
اين  نبود.  اختالف  غرب  با  رابطه  نوع  سر  بر  رضاشاه 
اختالفات با سياست مداري از نوع قوامي آن چه مشكلي از 

مشكالت ايران را حل مي كرد.

مسئله ما تحقق دموكراسي و عدالت نسبي است. سياست 
قوامي براي ما نه نان داشت نه آزادي،  پس بايد به حركت 
سياست مصدقي توجه كرد اما شكست آن را آسيب شناسي 
كرد. و ااِّل سرنوشت قوام، مستوفي الممالك، مشيرالدوله و 
علي اميني سرنوشت مطلوبي نيست. قدرت مطلقه پهلوي 
از اين سياستمداران به عنوان محلل دوران بحران استفاده 
كرد و سپس آنان را كنار گذاشت، به عبارتي قدرت مطلقه 

نمي كند.  تحمل  را  كسي  خود  استثناء  به 
امامي  اميني، شريف  علي  كه  نبريم  ياد  از 
مخالفان  پهلوي  دربار  درون  در  آموزگار  و 
اقبال  علم،  سلطنتي  دربار  داشتند.  جدي 
دربار  همين  اما  مي كرد  تحمل  را  هويدا  و 
را  آموزگار  و  امامي  شريف  اميني،  قوام، 

نمي پذيرفت.

اين مشكل عدم پذيرش اصالح طلبان محتاط در اليه هاي 
قدرت در جامعه ما به نحوي ادامه دارد به عنوان نمونه با 
خاتمي چگونه برخورد شد؟ حال ديگر حساب بني صدر و 
بازرگان كه در رديف ادامه  دهندگان مصدق قرار مي گيرند 
با  كه  قوام  سياست  كه  اين  مختصر  پس  است.  مشخص 
فساد مالي و بندبازي قدرت در ميان حاكمان مبتني است 
در ايران بارها شكست خورده است. قوام، اميني و شريف 
امامي سياستمداران دوران بحران هستند تا آِب رفته را به 

سود قدرتمندان به جوي بازگردانند.

با تمام آسيب شناسي آن مي خواهد  اما سياست مصدقي 
اگر  حال  كند.  جاري  دموكراسي  بستر  در  را  قدرت  آب 
شكست مي خورد بايد اين شكست را آسيب شناسي كرد 

نه اينكه بد را به جاي خوب نشاند.

و  انديشمندان  و  عناصر  از  جمعي  هشتاد  دهه  در  اينكه 
مورخان ملي، چپ و راست قوام را الگو سازند، جاي تأمل 

و البته تأسف دارد.

ديد  ملي،  نهضت  ارزيابى  در  گذشته  دهه ي  در  الاقل 
روبه جلو بود. اين ارزيابى ها داراي اين ايرادات به مصدق 
بود: اينكه مصدق چرا جمهوري اعالم نكرد؟ مصدق چرا با 
امريكا كنار نيامد؟ مبارزه پارلماني نادرست است. نهضت 

ملي ايدئولوژي نداشت. 

الاقل  اما  نمي نمايد،  دقيق  چندان  اگرچه  نقدها  اين 
مصدق  مردم گرايي  يا  دموكراسي  به  نقدها  اين  از  برخي 
رسيدند.  غرض  نقض  به  اخير  نقدهاي  ولي  وفا دارند. 
ناديده  را  ما  جامعه  اصلي  مسئله  صورت  نقدها  اين 
يا  خوب  قانون  حاكميت  مسئله  اين صورت  گرفتند، 
نهضت  و  صدساله  تاريخ  بررسى  با  است.  مردم ساالري 

تقى رحمانى

يـادمـان
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سحابي  دکتر  گسترده  خدمات  از  فراتر  آنچه 
نسل  و  سياسي  اجتماعي  فعاالن  براي  امروز 
جوان ما آموزنده است بينش، منش، اخالق و 
سلوك اجتماعي آن زنده ياد است که ميتواند 
موانع ثمربخشي تالش هاي جمعي را از پيش 
کند  برطرف  اجتماعي  نهادهاي  فعاالن  روي 
و  اخالق  عمل،  در  اخالص  ايمان،  تقويت  با  و 
دستيابي  طوالني  و  پرسنگالخ  راه  خردورزي، 
آن  رهروان  براي  را  دموکراسي  و  آزادي  به 
هموار سازد و اميد به آينده را جايگزين يأس 

و بي تفاوتي کند

دکتر سحابي به دنبال چه بود؟

در ششمين سالروز درگذشت زنده ياد دكتر يداهلل سحابي 
عرصه  در  سال  هفتاد  به  نزديك  كه   )۱۳۸۱-۱۲۸۴(
فرهنگ، علم و سياست با صداقت و امانت خدمت كرد جا 
دارد ابعاد مختلف خدمات و شخصيت ايشان به ويژه براي 
تقويت  هاي  زمينه  تا  شود  بازخواني  جامعه  كنوني  نسل 
هويت ملي، ديني و اعتماد به نفس عمومي جامعه فراهم 

شود. 

تحصيالت  طي  از  پس  سحابي  دكتر  علمي  عرصه  در 
ابتدايي و دبيرستان در دارالمعلمين مركزي تهران تحت 
تاثير شخصيت ميرزا ابوالحسن خان فروغي قرار گرفت و 
تحصيالت دانشگاهي را در دانشسراي عالي در رشته طبيعي 
سپري كرد و تحصيالت عالي خود را با اخذ درجه دكترا 
در علوم از دانشگاه ليل فرانسه گذراند )۱۳۱۱-۱۳۱۵( و 
خدمت دانشگاهي خود را در دانشكده علوم دانشگاه تهران 
در سال ۱۳۱۷ آغاز كرد. در زمينه علمي كتاب هايي از 
جمله »سنگ شناسي« )۱۳۴۲(، »خلقت انسان« )۱۳۴۶( 

و مقاالت علمي متعددي از آن ايشان است. 

در عرصه فرهنگي دكتر سحابي عالوه بر عضويت در نهادها 
و شوراهاي فرهنگي مختلف )اداره فرهنگ تهران و عضويت 
افتخاري شوراي عالي فرهنگ و...( موسسه فرهنگي اخالق 
تاسيس  را در سال ۱۳۳۵  دبيرستان كمال  آن  پي  در  و 
كرد كه در نيم قرن اخير بستر موثري براي توسعه آموزش 
و فرهنگ جامعه بوده است. در اين راستا، دبيرستان كوثر 
را در تهران بنياد نهاد )۱۳۶۹( و در سال هاي پاياني عمر 
با جديت به فكر تاسيس دبيرستان دخترانه بود كه البته 
با موانع پيش رو به اين آرزوي ديرينه خويش دست پيدا 
نكرد. از باقيات صالحات ديگر ايشان بنيانگذاري موسسه 
هاي  تالش  ادامه  مسئوليت  كه  است  اخالق  فرهنگي 

فرهنگي آن زنده ياد را برعهده دارد. 

در عرصه اجتماعي زنده ياد دكتر يداهلل سحابي همراه با 
مهندس مهدي بازرگان و آيت اهلل سيدمحمود طالقاني در 
پايه گذاري نهادهاي اجتماعي و ايجاد بستري براي تقويت 
روحيه كار جمعي و خدمت رساني به مردم اهتمام ويژه 
داشت. انجمن هاي اسالمي دانشجويان )۱۳۲۱(، معلمان 
)۱۳۳۷(، شركت سهامي انتشار )۱۳۳۸(، موسسه فرهنگي 
اخالق )۱۳۳۵(، كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر 
)۱۳۵۶( و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران 
)۱۳۶۵( از جمله نهادهاي اجتماعي است كه دكتر سحابي 

در بنيانگذاري آنها مشاركت داشت. 

جمله  از  خود  كه  سحابي  دكتر  سياسي  عرصه  در 
خويش  پربار  زندگي  طول  در  است،  مشروطه  فرزندان 

انقالب  ايران در  تاريخي ملت  امانت مطالبات  بار  همواره 
مشروطيت را بر دوش خود احساس كرده 
و در هر مقطعي متناسب با شرايط زمان به 
اين مسووليت خطير نيز پاسخ گفته است. 
در  مرداد سال ۱۳۳۲  كودتاي ۲۸  از  پس 
مهندس  زنجاني،  سيدرضا  اهلل  آيت  كنار 
از  جمعي  و  طالقاني  اهلل  آيت  و  بازرگان 
ملي  هاي  شخصيت  و  ملي  احزاب  فعاالن 
هاي  فعاليت  و  گذاري  پايه  در  اسالمي  و 
داشت.  مشاركت  ملي  مقاومت  نهضت 
جبهه  تاسيس  هنگام  به   ۱۳۳۹ سال  در 
ملي دوم او عضو شوراي مركزي بود و در 
كه  حالي  در   ۱۳۴۰ سال  ماه  ارديبهشت 
تاسيس  ايران  اجتماعي  و  سياسي  شرايط 
نهضت آزادي ايران را ضروري ساخته بود، 
دكتر سحابي از بنيانگذاران نهضت بود و تا 
آخرين روزهاي حيات پربار خويش بر ادامه 

اين راه پاي فشرد. 

در سال هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ در مديريت 
انقالب نقش داشت. او عضو شوراي انقالب بود و در دولت 
موقت انقالب سمت معاونت طرح هاي انقالب را داشت. 
تدوين پيش نويس اولين قانون اساسي جمهوري اسالمي 
را )كه متأسفانه توسط مجلس خبرگان كنار گذاشته شد( 
مديريت كرد كه در آن نهادهاي قدرت به طور مستقيم و 
دموكراتيك توسط مردم انتخاب مي شدند. در دوره اول 
مجلس نماينده مردم تهران بود و در موارد حساس با نطق 
ها و اظهارنظرهاي شجاعانه خويش از حقوق اساسي ملت 
پاسخ  مسووالنه  مردم  نمايندگي  وظايف  به  و  كرد  دفاع 

گفت. 

اهم  از  است  اجمالي  فهرست  اشاره شد  اختصار  به  آنچه 
خدمات دكتر سحابي در طول عمر پربارش. 

و خدمات  زندگي  با  آشنايي  براي  مندان  عالقه  دارد  جا 
ايشان به دو جلد يادنامه دكتر يداهلل سحابي كه جلد اول با 
حضور ايشان در سال ۱۳۷۷ و جلد دوم پس از درگذشت 
ايشان در سال ۱۳۸۳ توسط بنياد فرهنگي مهندس مهدي 
بازرگان تدوين و توسط شركت انتشارات قلم منتشر شده 

است، مراجعه كنند. 

محمد توسلي

مجموعه تالش هاي دكتر سحابي در يك دغدغه محوري 
يعني »توسعه انساني« قابل ارزيابي است. از اين رو تالش 
هاي او در دو نگاه ايجابي و سلبي قابل تقسيم است. در 
بخش ايجابي زمينه سازي براي آموزش و توسعه فرهنگ 
در جامعه دغدغه اصلي دكتر سحابي را به خود اختصاص 
ايجاد  مختلف،  سطوح  در  آموزشي  خدمات  است.  داده 
در  سياستگذار  نهادهاي  در  عضويت  و  آموزشي  نهادهاي 
از دغدغه  اين بخش  پاسخگوي  فرهنگ  و  آموزش  عرصه 
دكتر  دغدغه  سلبي  بخش  در  اما  است.  سحابي  دكتر 
سحابي رفع موانع »توسعه انساني« است. او و همراهانش 
مهندس بازرگان و آيت اهلل طالقاني بحق دريافتند فرهنگ 
استبدادي و حاكمان مستبد و خودكامه مانع اصلي »توسعه 
انساني« در كشور عزيز ما است كه پيش نياز اجراي برنامه 

هاي توسعه كشور است. 

از اين رو بخش قابل توجهي از زندگي دكتر يداهلل سحابي 
به تالش هاي سياسي و مبارزه با استبداد شاهنشاهي در 
سال هاي قبل از انقالب و پاسداري از اصول و آرمان هاي 
اصيل انقالب در سال هاي پس از انقالب اختصاص يافته 

است. مروري بر نطق هاي قبل از دستور مجلس اول و نامه 
هاي دردمندانه ايشان به مقامات عالي جمهوري اسالمي 
به  نامه معروف  امضاي  منتشر شد  ها  در رسانه  بعضاً  كه 
حمايت  و   )۱۳۶۹( وقت  جمهور  رئيس  به  امضايي   ۹۰
دردمندانه از زندانيان نهضت آزادي ايران و ملي ـ مذهبي 
ها در سال ۱۳۸۰ و تحصن چندساعته در مجلس ششم 
و باالخره حمايت از جنبش اصالحات و صدور بيانيه براي 
حمايت از آقاي سيدمحمد خاتمي در انتخابات هشتمين 
دوره رياست جمهوري )۱۴/۲/۸۰( و... نمونه هايي از تالش 
هاي جمعي و فردي ايشان براي تامين آزادي، استقالل، 

عدالت و حاكميت قانون در كشور بوده است. 

براي  امروز  سحابي  دكتر  گسترده  خدمات  از  فراتر  آنچه 
فعاالن اجتماعي ـ سياسي و نسل جوان ما آموزنده است 
بينش، منش، اخالق و سلوک اجتماعي آن زنده ياد است 
كه مي تواند موانع ثمربخشي تالش هاي جمعي را از پيش 
تقويت  با  و  كند  برطرف  اجتماعي  نهادهاي  فعاالن  روي 
ايمان، اخالص در عمل، اخالق و خردورزي، راه پرسنگالخ 
و طوالني دستيابي به آزادي و دموكراسي را براي رهروان 
بي  و  يأس  جايگزين  را  آينده  به  اميد  و  سازد  هموار  آن 

تفاوتي كند.

يادمان

بمناسبت ششمين سالگرد درگذشت
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حسين کرماني

نوروز سامانه اي از باورها و اسطوره ها
 گفتگو با مير جالل الدين كزازى

استاد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

و  كجاست  نوروز  خاستگاه  پرسش؛  نخستين 
چيست؟

نوروز يكي از كهن ترين جشن هاي ايراني است. به درستي 
را نشان داد. در  نوروز  و بي چندوچون، نمي توان خاستگاه 
آيين هايي  و  جشن ها  به  ما  كشور ها،  و  فرهنگ ها  ديگر 
نوروز، سنجيدني اند و همانندي هايي  با  باز مي خوريم كه 
دارند. براي نمونه، جشن آغاز سال نزد بابليان و آشوريان 
كهن، پيوند هايي با نوروز ما مي تواند داشت. اما آن چه هيچ 
گماني در آن نيست، اين است كه نوروز از روزگاران باستان 
در ايران جشن گرفته مي شده است. حتي اين انگاره هست 
تخت  رازآلود  و  شگفت  شهر  هخامنشي،  شهرياران  كه 
جمشيد را از آن روي ساخته و برافراخته بوده اند؛ كه جشن 
ديگر،  سويي  از  اما  بشود  برگزار  آن  در  نوروزي  آيين  و 
مي شناسيم  آيين نوروزي  و  چونان جشن  امروز  ما  آن چه 
گونه گون  سامانه ي  چند  از  آميزه اي  مي داريم،  بزرگ  و 
آيين  و  ديگر،چندين جشن  به سخن  است،  باورشناختي 
با هم در آميخته اند و از آن ميان جشن و آيين نوروز پديد 
آمده است. پاره اي از اين جشن ها، جشن هاي اسطوره اي 
مي گردد؛  باز  اسطوره ها  جهان  از  كه  رخدادي  بوده است؛ 
بوده است،  باورشناختي  و  آييني  جشن ها  آن  از  پاره اي 
است.  گاه شمارانه  و  كيهاني  جشن هاي  ديگر  پاره اي 
هركدام از اين جشن ها، نمودي و نشاني در جشن و آيين 

نوروز برجاي نهاده است.    

به چند جشن باستاني كه از هم پيوندي آن ها نوروز 

پديد آمده است اشاره مي كنيد؟

براي نمونه، شش جشن بزرگ آييني در ايران باستان برپاي 
مي گفته اند.  “گاهان بار”  را  آن ها  كه  مي شده است  داشته 
دگرگوني هاي  با  بوده است  پيوند  در  كه  جشن هايي 
با اين دگرگوني ها.  گيتي و رفتارهايي كه در پيوند است 
گوياي  بيش تر  كه  است  به گونه اي  جشن ها  اين  سرشت 
از  يكي  زيست.  در  است  دام پرورانه  و  كشاورزانه  شيوه ي 
اين گاهان بارها كه ششمين و فرجامين آن ها هم هست 
“َهَمسَپتَمَدم “ نام داشته است . پاره اي از ويژگي ها و رسم 
و جشن  گاهان بار  اين  به  مي گردد  باز  نوروزي  راه هاي  و 
باستاني. يا اگر بخواهيم نمونه اي از جشن هاي اسطوره اي 
به دست بدهيم كه براي بسياري از ايرانيان نيز آشنا است، 
كه  ياد كنيم  اسطوره اي  و  نمادين  رخدادي  از  مي توانيم 
است  اين  رخداد  آن  است،  روي داده  جمشيد  روزگار  در 
پيشدادي  نمادين  شهريار  اين  براي  شگفت  تختي  كه 
آن را  ديوان  و  تخت مي نشيند  اين  بر  مي سازند، جمشيد 
چشم  در  رخداد  اين  مي برند.  آسمان  به  و  مي گيرند  بر 
ايرانيان، آن چنان گرامي و گران مايه بوده است كه آن روز 

را جشن مي گيرند.    

گوهر  بر،  جمشيد  به  خوانده اند  نو  روز  را  روز  آن  مر   “
افشاندند”

نمونه اي ديگر از جشن هاي اثرگذار در نوروز كه سرشتي 
كيهاني دارد، جشن بهار است؛ يعني جشن آغاز سال نو، 
خورشيد همواره نزد ايرانيان گرامي و ستوده بوده است. از 
اين روي چون نخستين روز بهار همراه است با ترازمندي 

بهاري، بدين معنا كه:    

و  يك سان  شب  و  روز  فروردين ماه،  از  نخستين روز  در 

هم تراز مي شوند تا آن زمان چيرگي و افزوني با شب بوده 
پديده اي است گجسته  ايراني  نمادشناسي  است. شب در 
بوده اند  گريزان  همواره  تاريكي  از  ايرانيان  اهريمني.  و 
و  مي داشته اند  گرامي  را  روشنايي  پيوسته  و  هستند  و 
شب  و  روز  هم ترازي  اين روي  از  مي گفته اند.  درود  بدان 
ايرانيان رخدادي كيهاني  تيرگي، در چشم  و  يا روشنايي 
اما بسيار خجسته بوده است. چون از آن پس، روز چيرگي 
تا  مي كاهد  وفرو  مي شكند  فرو  شب  و  مي گيرد  فزوني  و 
و  روز  ديگربار  آن زمان،  از  خزاني.  ترازمندي  به  مي رسيم 
به سود شب  و  روز  به زيان  كار  اما  مي شوند،  يكسان  شب 
و  زيان بار  بي شگون،  اهريمني،  روزگار  مي شود؛  پي گرفته 
روزگار تاريكي و سرما آغاز مي گردد. جشن نوروز آميزه اي 
از اين جشن هاي گونه گون است. يا جشني ديگر، آييني، 
جشن  يا  فروردين گان  جشن  نهاده است  اثر  نوروز  در  كه 
بزرگداشت فروهر درگذشتگان، از مينو به گيتي و به ديدار 
آنان مي آيد. از اين روي خواني مي گسترده اند براي ميهمانان 
شگرف مينوي به همان سان كه همه ي ما ايرانيان هنگامي 
كه ميهماني را گرامي داريم، او را پذيرا مي شويم. هنجارها 
كار  به  مي ورزيم،  را  آن ها  كه  هست  راه هايي  و  رسم  و 
آن  هم  ميهمانان  اين  از  پذيرايي  در  ايرانيان  مي گيريم، 
نمونه،  براي  به كار مي گرفته اند.  را  هنجارها  آن  و  رفتارها 
اين  و  بر مي كرده اند  نو در  را مي ُرفته اند، جامه ي  خانه ها 
رسم و راه ها هنوز در جشن و آيين نوروزي برجاي مانده 

است.

اما درباره ي نمادهاي نوروز؟

در اين باره هم من به فراخي سخن گفته ام، اين كه هركدام 
و  نمادشناختي  گزارش  و  كاركرد  چه  سين ها  آن  از 
پرسش  به  پاسخي  اين كه  براي  اما  دارد،  باورشناختي 
نمادها،  اين  كه  مي گويم  كوتاه،  هرچند  داده باشم،  شما 
هفت سين، همراه با پاره هاي ديگر از بايسته ها و نشان هاي 
خوان نوروزي همه در پيوند با ستايش روشنايي و خورشيد 

و به سخني ديگر، نمادها و نشان هايي مهري هستند.

زمان  كدام  در  نوروز،  درباره ي  نوشته ها  نخستين 
بوده است؟

آن چنان كه پيش از اين گفتم، نوروز بسيار كهن است؛ اما 
واژه ي نوروز در نوشته هاي پهلوي به كارگرفته شده است و 
از آن نوشته ها به پارسي دري رسيده است. نوروز در زبان 
پهلوي “نوک َروچ”۱   گفته مي شده است كه با همين ريخت 
نام  اين  شده است،  “نوک روز”  و  تازي  زبان  به  رفته است 
هنگامي كه به پارسي رسيده است، در ريخت، “ نوروز “ كه 
به معناي روز نو است به كار رفته است آن چنان كه در آن 
بيت شاهنامه نيز چنين ناميده شده است. اما در زبان و ادب 
پارسي، كاربرد نوروز، بازمي گردد به نخستين سروده هايي 
مانده است. سروده هاي سخنوران  بر جاي  زبان  اين  از  كه 
روزگار ساماني و غزنوي و ادب پارسي، آكنده از ستايش 
نوروز است. هرچند اين نام شايد فراوان به كار برده نشده 
باشد، اما ديگر ويژگي ها و زيبايي هاي نوروز به فراواني در 
سخن پارسي بازتاب يافته است. نوروز همراه است با بهار. 
از بنيادين ترين زمينه هاي آفرينش هنري در سخن  يكي 
پارسي، بهار است. از اين روي به اين شيوه ي كنارين، نوروز 
هر  در  ايراني  سخنوران  كه  است  بوده  زمينه اي  همواره 
آن  ستايش  در  و  پرداخته اند  و  انديشيده اند  بدان  روزگار 
جاودانه  و  شاه وار  و  دل آويز  بسيار  سروده هاي  و  چامه ها 

سروده اند.

بهـاريـه
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چاپ  به  نوروز  آيين  درباره ي  زيادي  نوشته هاي 
از  بايد،  كه  آن چنان  نوشته ها  اين  آيا  رسيده است. 

بهره ي الزم برخوردارند؟

پايه  هر  در  بشود،  نوشته  نوروز  درباره ي  كه  كتابي  هر 
فرخنده  و  شايسته  كاري  من  ديد  از  باشد  كه  مايه اي  و 
كه  گفت  مي توان  به گونه اي  اين كه  براي  آن هم  است، 
شده است،  ايراني  فرهنگ  نشانه ي  و  نماد  برترين  نوروز 
ميانه ي  در  بخواهيم  اگر  است.  فرهنگ  اين  درفش  نوروز 
نشانه ها و هنجار هاي گونه گون فرهنگ ايران كه در شمار 
به ياري  را  فرهنگ  اين  كه  برگزينيم  را  يكي  نمي گنجند 
از ديد من  نشانه  بتوانيم شناخت، آن  بهتر  و  بيش تر  آن 
نوروز است. شما مي توانيد بي چندوچون بر اين باور باشيد؛ 
در هر سرزميني كه جشن و آيين نوروز برگزار مي شود، 
فرهنگ ايراني تا بدان سرزمين راه برده است. ما كشورهايي 
را مي شناسيم كه در جغرافياي ايران نبوده اند، پارسي زبان 
هم نيستند، اما جشن نوروز به گونه اي در اين كشورها نمود 
و بازتاب دارد. از آن جا است كه مي گويم درفش فرهنگ 
ايران، جشن و آيين نوروزي است. جشن هاي ديگر يا ديگر 
هنجار ها و مايه ها و ارزش هاي فرهنگي ايران نتوانسته اند 
چنين كاركرد گسترده و فرهنگ شناختي بيابند. از اين روي، 
هنگامي كه ما به نوروز، آيين ها، رسم و راه ها و رازهاي آن 
مي انديشيم و مي پردازيم و درباره ي آن ها ُجستار و كتاب 
مي نويسيم، دست كم به شيوه اي نماد شناختي به فرهنگ 
ايران پرداخته ايم. در اين روزگار كه ما بيش از هر زمان 
نياكاني  پيشينه ي  و  ايراني  فرهنگ  كه  داريم  نياز  ديگر، 
و  ارج  نوروز  به  پرداختن  بشناسانيم،  و  بشناسيم  را  خود 
ارزشي ديگرسان مي تواند داشت. به ديگرسخن، فرهنگ و 
با  فرهنگ ها  و  كشورها  از  بسياري  در  را  ايران  سرزمين 

نوروز مي شناسند.

در زمان باستان جشن هاي ديگري نيز غير از جشن 
فراموش  آن ها  و  نوروز مي ماند  اما  داشته ايم؛  نوروز 

مي شوند. راز ماندگاري نوروز چيست؟

پاسخ من به پرسش شما كه درباره ي راز ماندگاري نوروز 
اين آيين و جشن، پيامي  اين است؛ چون در  مي پرسيد، 
بسيار ژرف و گران مايه نهفته است كه پيامي جهان شناختي 
ايران  در  پارينه  شكوه  با  هنوز  آيين  و  جشن  اين  است. 
از جشن هاي ديگر  برگزار مي شود. در زماني كه بسياري 
فراموش شده است يا آن كه تنها در ميانه ي گروه هاي ويژه، 
براي نمونه زرتشتيان، روايي دارد، آن پيام جهان شناختي 
را  آن  كه من  است  نوروز همان  آيين  و  در جشن  نهفته 
بازگشت به آغاز مي خوانم. ما ايرانيان به شيوه اي نهاني و 
نمادين بازگشت به آغاز را در نوروز بزرگ مي داريم. هميشه 
بازگشت به آغاز، همراه با شكوفايي، با توانمندي، با شادابي 
و خرمي است؛ از آن است كه رستاخيز گيتي طبيعت، بافرا 
رسيدن نوروز آغاز مي گيرد اما رستاخيز بروني و كالبدينه 
از  بايد  كه  رستاخيزي  از  است  نشاني  و  نمود  گيتيگ،  و 
در  برسد.  انجام  به  آفرينش  پهنه  ي  در  كيهان  سراسر 
دوره هايي  و  چرخه هايي  به  آفرينش  ايراني،  باورشناسي 
بخش مي شود. بدين گونه نيست كه جهان يك بار آفريده 
ميان  از  كه  روزگاري  تا  بپايد  به همان سان  و  باشد  شده 
برود. چرخه هايي و دوره هايي هست كه آفرينش در فرجام 
هركدام از آن ها نو مي شود يا به سخني ديگر، به آغاز خود 
باز مي گردد. به همان سان كه ما در گاه شماري زميني سالي 
داريم كه به چهار پاره و چهار فصل بخش مي شود، در سال 
كيهاني يا سال نمادين اسطوره اي، همان چرخه ي آفرينش 

به همان سان چهار بخش است، كه هركدام از اين بخش ها 
سه هزار سال به درازا مي كشد. در سنجش با گاه شماري 
اين شمارها همه نمادين است.  اما پيدا است كه  زميني 
در سه هزاره ي نخستين، آفرينش هنوز مينوي است و در 
انديشه ي اورمزد مي گذرد. در سه هزاره ي دوم به نمود، به 
كردار در مي آيد، پيكر مي پذيرد اما در اين روزگار هنوز 
پاک و پيراسته است. اما سه هزاره ي سوم، در اين روزگار 
و  مي تازند  اهورايي  پاک  سرزمين  به  اهريمني  نيروهاي 
آفرينش به آميختگي آلودگي دچار مي شود. در سه هزاره ي 
چهارمين، آفرينش باز مي گردد به آن پاكي و نابي آغازين. 
و  نويدداده  رهاننده اي،  آغاز سه هزاره ي چهارم،  يعني در 
پاالينده سر بر مي آورد كه فرزند زرتشت است. اين كه اين 
پديد مي آيد، خود داستاني است شگفت.  فرزند چه گونه 
هركدام از اين رهانندگان زمينه را براي بازگشت به آغاز 
در آفرينش فراهم مي آورد. در پايان اين چرخه هنگامي 
كه آفرينش از آاليش و آميختگي رست و ديگربار به آن 
مي آيد  فرجام  به  بازگشت،  نخستين  پيراستگي  و  پاكي 
آيين  و  بگيرد. جشن  آغاز  بدين سان  ديگري  تا چرخه ي 
است،  باورشناختي  سامانه ي  اين  بازتاب  به گونه اي  نوروز 
چون جهان به آن پاكي نخستين باز مي گردد، از نوجوان 
مي شود و توان مي گيرد و آن رستاخيز پديد مي آيد، رخ 

مي دهد.

پس نوروز نماد نوشدن دوباره و هرباره است.

بله! يعني آن پيام بنيادين و ساختار دروني و باورشناختي 
نوروز مي تواند همين نكته باشد.

آيا درباره ي پيوند نوروز با موسيقي و وجود گونه اي 
از موسيقي براي نوروز در ايران باستان آگاهي هايي 
موسيقي  گوشه هاي  از  يكي  نمونه،  براي  هست؟ 

ايراني نوروز خوانده مي شده است.

پيوندي من در ميانه ي نوروز و خنيا و موسيقي نمي بينم. 
نوروز  ايراني  كهن  آهنگ هاي  و  َدستان ها  از  يكي  بله! 
آهنگي  و  َدستان  و  خنيا  اين كه  اما  خوانده مي شده است 
بر  كه  است  نكته اي  مي شده است،  نواخته  نوروز  در  ويژه 

كه  است  ُدهلي  آن  شما  خواست  اگر  نيست.  روشن  من 
به هنگام دگرگون شدن سال كوفته مي شود، اين را نمي توان 
روزگاران  از  كه  است  آييني  اين  دانست.  نوروزي  نغمه ي 
كهن برجاي مانده است. هرزمان كه رخدادي شگفت روي 
مردم  بر  شيوه،  اين  به  مي كوفته اند.  كوس  است،  مي داده 
آشكار مي داشته اند كه چنين رويدادي به انجام رسيده است 
يا با كوس مردم را فرا مي خوانده اند كه گرد بيايند، براي 
يا  كوفتن كوس  اين  بوده است.  پيش  در  كه  هر خواستي 
ُدهل از آن جا است، سخن من اين است كه در رخدادهاي 
بزرگ ديگر هم كوس كوفته مي شده است و تنها ويژه ي 
آيين نوروزي نيست. اما مي توان برآن بود كه براي جشن 
داشته  روايي  كهن  ايران  در  آهنگ هايي  و  ترانه ها  نوروز، 
است؛ براي اين كه نوروز چنان كه گفتم يكي از بزرگ ترين 
جشن هاي ايراني است كه از روزگار هخامنشيان در ايران، 
باشكوه برگزار مي شده است. خرد نمي پذيرد كه براي چنين 
ساخته  نغمه اي  و  دستاني  آهنگي،  هيچ  بزرگ،  جشني 
نشده باشد. بي گمان در ميان َدستان هاي باربد كه گاهي به 
سي لحن نام برآورده بوده است، َدستان هايي و آهنگ هايي 
در پيوند با نوروز، روايي داشته است كه نام آن براي ما به 
يادگار مانده است. آن چنان كه گفته شد، يكي از گوشه هاي 
سروده هاي  در  كه  مي شود  خوانده  نوروز  ايراني  موسيقي 

در نخستين روز از فروردين ماه، روز و شب 
آن زمان  تا  مي شوند  هم تراز  و  يك سان 
چيرگي و افزوني با شب بوده است. شب 
است  پديده اي  ايراني  نمادشناسي  در 
تاريکي  از  ايرانيان  اهريمني.  و  گجسته 
و  هستند  و  بوده اند  گريزان  همواره 
پيوسته روشنايي را گرامي مي داشته اند 
اين روي  از  مي گفته اند.  درود  بدان  و 
هم ترازي روز و شب يا روشنايي و تيرگي، 
اما  كيهاني  رخدادي  ايرانيان  چشم  در 

بسيار خجسته بوده است

بهـاريـه



پیام پرستو
هوشنگ ابتهاج )سايه(

بیا که بار دگر گل به بار می آید 

 بیار باده که بوی بهار می آید 

هزار غم ز تو دارم به دل ، بیا ای گل 

 که گل شکفته و بانگ هزار می آید 

 طرب میانه ی خوش نیست با منش چه کنم 

 خوشا غم تو که با ما کنار می آید

نه من زداغ تو ای گل به خون نشستم و بس 

 که الله هم به چمن داغدار می آید 

 دل چو غنچه ی من نشکفد به بوی بهار 

 بهار من بود آن گه که یار می آید

نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل 

کجا نهال امیدم به بار می آید 

بدین امید شد اشکم روان ز چشمه ی چشم 

 که سرو من به لب جویبار می آید 

مگر ز پیک پرستو پیام او پرسم 

 وگرنه کیست که از آن دیار می آید 

 دلم به باده و گل وا نمی شود ، چه کنم 

 که بی تو باده و گل ناگوار می آید 

 بهار سایه تویی ای بنفشه مو باز آی 

 که گل به دیده ی من بی تو خار می آید 

هفت سين 
نفس، سخاوت دست،  قلب، سكينه  سربلندى، سالمت 
 ساده زيستي، سرعت در ايمان، و سبقت در كار خير

بر سفره نوروزي شما مبارك باد
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آن  از  منوچهري  نمونه  براي  غزنوي  و  ساماني  سخنوران 
يادي رفته است؛ نوروز ُخرد و نوروز بزرگ.

اگر ايران بزرگ را در نظر بگيريم كه امروز به كشورهاي 
از  يك  هر  در  نوروز  آيين  شده است،  بخش  گوناگوني 
در  نمونه،  براي  مي شود،  برگزار  ديگرگونه  كشورها  اين 
افغانستان يا تاجيكستان هنگام برپايي جشن نوروز، همه ي 
مردم با هم به بيرون از شهر مي روند و نوروز را همگاني و 

دسته جمعي جشن مي گيرند اما در ايران خودمان اين گونه 
نيست و جشن به گونه ي درون خانوادگي يا گروه دوستان 

و آشنايان است.

خوب! در اين كه آيين هاي نوروزي در همه ي كشورها يكسان 
كشورهايي  در  اما  نيست.  سخني  هيچ  نمي شود،  برگزار 
كه  كشور هايي  حتي  تاجيكستان،  و  افغانستان  مانند 
زبان شان پارسي نيست و در بخش هايي پارسي است مانند 
ازبكستان و تركمنستان، به سخني ديگر در آن كشورهايي 
كه از ايران بزرگ جدا شده اند و از ديد جغرافيايي، امروز 
بيرون از ايرانند اما از ديد فرهنگي و تاريخي، سرزمين هاي 
ايراني شمرده مي شوند، جشن و آيين نوروز به شيوه هاي 
كهن تر برگزار مي شود. شما اگر بخواهيد بدانيد كه رسم 
و راه هاي ديرينه در اين جشن كدام است، يكي از راه ها 
اين است كه ببينيد در افغانستان يا در تاجيكستان يا در 

سمرقند و بخارا نوروز را چه گونه جشن مي گيرند.

ايران امروز، به هرروي از ديد فرهنگي و تاريخي پيش تازتر 
از آن سرزمين ها بوده است و دگرگوني ها در آن گسترده تر 
كه  نيست  آن  امكان  ايران  بزرگ  شهرهاي  در  است. 
گروه،  در  را  نوروز  آيين  و  گردبيايند  جايي  در  ايرانيان 
بزرگ بدارند؛ پس هركس در خانه ي خود چنين مي كند. 

اما در شهرهاي كوچك تر يا در آن كشورها اين رسم و 
روستاهاي  در  كه  مي بينيد  شما  برجاست.  هنوز  راه ها 
آيين  و  جشن  اين  در  ُخرد،  شهرهاي  در  يا  ايران 
دگرگوني هايي هست؛ يعني آن جا پيچيده تر و مايه َورتر 
برگزار مي شود. در شهرهاي بزرگ ساده تر شده است، 
در روستاهاي كردستان، براي نمونه، هنوز مير نوروزي 
هست. كسي را از توده هاي مردم به ميري و فرمانروايي 
فرمان  او  از  يك روزه،  كوتاه  فرمانروايي  مي گزينند؛  بر 

مي برند و هرچه بخواهد براي او فراهم مي آورند. او را بر 
ستوري مي  نشانند و در شهر مي گردانند. رسم و اره هاي از 
اين گونه در آن روستاها و شهرهاي كوچك هنوز روايي 
دارد. اما در شهرهاي بزرگ مانند تهران ديري است كه 
برافتاده است. از اين روي مي توانيم گفت كه اين جشن و 
آيين در آن كشور ها ناب تر و كهن تر و نژاده تر مانده است 

و برگزار مي شود..

*   روزنامه  نگار )خبرنگار هنري(

پي نوشت:

اين  “نوک روچ”  معناي  شدن  روشن تر  ۱-   براي 
بلوچي  گويش  در  كه  مي شود  يادآور  گفت و گو كننده 
امروز، واژه هاي “نوک” به معناي “نو” و “َروچ” يا “ُروچ” 
مي شود.  استفاده  پهلوي  تلفظ  همان  با  روز  به معناي 

بلوچ ها به “روزه” نيز مي گويند “روَچگ.”

بهـاريـه
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بهار را باور کن 
فريدون مشیری

باز کن پنجره ها را که نسیم 

روز میالد اقاقی ها را 

جشن میگیرد 

و بهار 

روی هر شاخه کنار هر برگ 

شمع روشن کرده است 

همه چلچله ها برگشتند 

و طراوت را فریاد زدند 

کوچه یکپارچه آواز شده است 

و درخت گیالس

هدیه جشن اقاقی ها را 

گل به دامن کرده ست 

باز کن پنجره ها را ای دوست 

هیچ یادت هست 

که زمین را عطشی وحشی سوخت 

برگ ها پژمردند 

تشنگی با جگر خاک چه کرد 

هیچ یادت هست 

توی تاریکی شب های بلند 

سیلی سرما با تاک چه کرد 

با سرو سینه گلهای سپید 

نیمه شب باد غضبناک چه کرد 

هیچ یادت هست 

حالیا معجزه باران را باور کن 

و سخاوت را در چشم چمنزار ببین 

و محبت را در روح نسیم 

که در این کوچه تنگ 

با همین دست تهی

روز میالد اقاقی ها را 

جشن میگیرد 

خاک جان یافته است 

تو چرا سنگ شدی 

تو چرا اینهمه دلتنگ شدی

باز کن پنجره ها را 

و بهاران را  باور کن

شد آزاد  خاک  حبس  از  برگ  و  شاخ 
بشكافتند  را  شاخ  چون  ها   برگ 
ِگل و  آب  اندر  بسته   هاي  جان 
شوند رقصان  حق  عشق  هواى   در 
جسمشان در رقص و جان ها خود مپرس

 

برآيد  گياهى  تا  بهل  بهارا! 
را  غم  شام  كن  صبر  تيرگى  اين  در 
تيره  يخزار  ژرف  اين  در  تا  بمان 
عزيزان  بند  و  است  چاهسار  وطن 
كن  سر  امروز  بدخواه  بيداد  به 
بجنبد  دليرى  تيغ  خاک  اين  بر 
صوابى  نايد  هيچ  ار  كس  دست  ز 
بخيزد  باليى  گناهى  از  مگر 
گرمگاهى  بال  ميان  از  مگر 
بخيزد  گردى  مظلوم  آه  ز  مگر 

شد  باد  حريف  و  آورد  بر  سر 
اشتافتند درخت   باالى  به  تا 
چون رهند از آب و گل ها شاد دل
نقصان شوند بي  بدر  قرص  همچو 
وانكه ِگرد جان از آنها خود مپرس
 مولوى 

                        
ملك الشعراي بهــار
برآيد  سياهى  ابر  ز  درخشى 
برآيد  ماهى  شرق  دامن  از  كه 
برآيد  راهى  خورشيد  نيروى  به 
برآيد  چاهى  ز  عزيزى  تا  بمان 
برآيد  دادخواهى  دگر  روز  كه 
برآيد  سپاهى  گرد  دشت  اين  وز 
برآيد  گناهى  دستى  ز  تا  بهل 
برآيد  رفاهى  باليى  از  مگر 
برآيد  آهى  مظلوم  حلقوم  ز 
برآيد  كالهى  صاحب  گرد،  آن  وز 

بهـاريـه
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مسلماني که قرار است وارد داد و ستد با مدرنيته 
که  بپذيرد  را  کليدي  ى  نکته  اين  بايد  بشود، 
چنين نيست که “ آنچه خوبان همه دارند “، را 
او به تنهايى داشته باشد. معرفت و عمل ديني 
از  منفي دارد.  نکات  و هم  مثبت  نکات  او، هم 
شده  مدرنيته  جمال  محو  نبايد  او  هم  سو  آن 
مدرنيته  کماالت،  ى  همه  نام  کند  فکر  و  باشد 
قابل  نکات  و  مثبت  نکات  است. در آن سو هم 

انتقاد متعّددي هست 

داد و ستد اسالم و مدرنيته *

۱ -در رابطه با سازگاري اسالم و مدرنيته  
تفسير  دارد.  وجود  محتمل،  تفسيِر  سه 

محتمل اّول اينست كه

بايد  كه  است  اسالم  اين  باشيم:  معتقد 
ديگر  عبارت  به  شود؛  منطبق  مدرنيته  بر 
دين را بايد مدرن كرد؛ اصول و ضوابط را 
برآن  را  دينمان  و  گيريم  مي  مدرنيته  از 
اّول،  تفسير  در  بنابراين  مي كنيم.  منطبق 
و  ضابطه  با  و  است  مدرن  امر  تابع  اسالم 
و  تغيير مي كند  مدرنيته  نام  به  شاخصى 
اين  معتقدان  احمد  آل  شود.  مي  متحول 

تفسير را به حق”غرب زده” مي خواند.

در تفسير دوم، بر عكس، مدرنيته را بر اسالم منطبق مى 
كنند؛ يعني كّفه ى سنگين را به دين مى دهند؛ كوشش 
كنند  ديني  را  مدرن  تفّكر  انحاء،  از  نحوي  به  كنند  مى 
 .... و  اسالمي  علوم  اسالمي،  عقالنيت  اسالمي  مدرنيتة  و 
بسازند. از اين تفسير هم در برخي نظريه پردازان حكومت 
اسالمي مي توان نشان گرفت. دشوار مى توان آنها را مّتهم 
تفسير  اّما بحث اصلي من در  نفهميدن مدرنيته كرد.  به 

سوم است.

منطبق  مدرنيته  بر  اسالم  كه  مي پندارد  نه  سوم،  تفسير 
است و نه مدرنيته را بر اسالم منطبق مى داند؛ بلكه معتقد 
به داد و ستد اسالم و مدرنيته است. اين تفسير، مبتني 
اگر  لذا  است؛  انطباق  نه  و  گفتگو  ستد،  و  داد  تفاهم،  بر 
كساني از نوشته هاي روشنفكران يا نوانديشان ديني چنين 
به  اسالم،  كردن  مدرن  پي  در  آنها  كه  كرده اند  برداشت 
معناى انطباق اسالم بر مدرنيته وپذيرش يكجانبه وبي قيد 
برداشت  نظر مي رسد  به  مدرنيته هستند،  اصول  و شرط 

صحيحى نكرده باشند.

۲- طرفين اين گفتگو و داد و ستد چه كساني هستند؟ ما 
مسلمانان معتقد هستيم كه دينمان كامل است؛ بنابراين 
وقتي وارد اين داد و ستد مي شويم، مي خواهيم چه بدهيم 
ما  ديني  ى  جامعه  در  پرسش  اين  طرح  بگيريم؟  چه  و 

بسيار الزم است. 

طرف،   اين  نيست؛   دين  خود  ستد،   و  داد  اين  طرف 
معرفت ما از دين و عمل ما دينداران است. به زبان ساده تر 
و  و معرفت  داد و ستد،  و عمل ديني يك طرف  معرفت 
عمل مدرن طرف ديگر آن است؛  نه دين اين طرف است 
دو،  هر  مدرنيته،  و  دين  است.   طرف  آن  مدرنيته  نه  و 
عيني  وجود  انتزاعي،  امر  دو  اين  هستند.  انتراعي  امورى 
يكى  از  را  چيزى  بتوان  كه  ندارند؛   )OBJECTIVE(
معرفت،  ولى  كرد.  اضافه  ديگرى  به  را  و چيزى  كرد  كم 
قابل بحث است. معرفت من امري بشري و متعلّق به من 
است؛ من مي توانم در آن تصّرف كنم. عمل من هم همين 
از معرفت جديد  گونه است. در طرف مقابل هم مي توان 
سخن گفت؛ كه با معرفت سّنتي متفاوت است. مى توان از 

عمل مدرن سخن گفت؛ كه با عمل سّنتي اختالف دارد. 
بنابراين طرفين بحث، معرفت و عمل است. 
يكي از آنها ديني و اسالمي است و ديگري، 

مدرن يا به زبان ديگر، عرفي است. 

۳- اگر ما اين فرض را پذيرفتيم، نكته  جّدي 
ديگري مطرح مي شود: كسي مي تواند داد و 
كامل  كاالي  بداند  كه  كند  گفتگو  و  ستد 
او  يا طرف مقابل  او  اختيار  و بي نقص در 
من  كه  اينست  ستد  و  داد  معناى  نيست. 
دارد  مشتري  دنيا  اين  در  كه  دارم  كااليى 
و قرار است چيزي به دست بياورم كه آن 
را ندارم. مسلماني كه قرار است وارد داد و 
ستد با مدرنيته بشود، بايد اين نكتة كليدي 
را بپذيرد كه چنين نيست كه “ آنچه خوبان 
باشد.  داشته  تنهايى  به  او  را  دارند“،  همه 
معرفت و عمل ديني او، هم نكات مثبت و 
هم نكات منفي دارد. از آن سو هم او نبايد 

ى  همه  نام  كند  فكر  و  باشد  شده  مدرنيته  جمال  محو 
كماالت، مدرنيته است. در آن سو هم نكات مثبت و نكات 

قابل انتقاد متعّددي هست. 

اگر  عموماً  ما  است.  دشوار  غايت  به  نكته  اين  پذيرفتن 
از  دم  خود،  درجامعة  يا  ايم  برده  بكار  را  گفتگو  عنوان 
ما  كه  است  بوده  اين  همواره  تصّورمان  ايم،  زده  گفتگو 
و  هستند  ما  نيازمند  همگان  كه  هستيم  علّيين  طاوسى 
وارد  صادقانه  نمي توان  شيوه  اين  با  همگان.  از  مستغني 
دينى  و عمل  معرفت  بپذيريم  متواضعانه  بحث شد.  بايد 
ما در طول تاريخ نقاط قابل تأّمل و انتقاد متعّددي دارد. 
يعني چيزي را دين پنداشته ايم كه لزوماً عين دين نبوده 
است؛ عرفّياتي در طول زمان به آن افزوده شده است. و 
شده،  پنداشته  دين  عرفّيات  آن  تكليف  است  قرار  امروز 
مشخص شود. بر خالف سّنت گرايان كه مي پندارند تجّدد 
بوده است، من معتقدم مواجهة  براي دين و اسالم مضر 
به  است.  بوده  هم  مثبتى  نكات  حاوي  مدرنيته  و  اسالم 
عنوان مثال اين مواجهه باعث شده است ما بخشي از نقاط 

ضعف معرفت و عمل دينى مان را پااليش كنيم. 

وقتي مواجهه ى اسالم با مدرنيته در جامعه ى ما مطرح 
مي شوند  برجسته  مدرنيته  مثبت  نكات  غالباً  مي شود، 

محسن کديور

مي شوند.  رنگ  پر  ورزي  دين  و  دينداري  ضعف  نقاط  و 
تعّصب  از  ناشي  تاريخ،  طول  در  نزاعي  هر  مي پنداريم 
ديني بوده است؛ هر نوع محدوديتي در طول تاريخ جوامع 
از  آن سو  از  نسبت مى دهيم.  اديان  ارباب  به  را  مختلف 
مدرنيته تنها، حقوق بشر، دموكراسي، جامعه مدني، علم 
مى  را  تكنولوژي  و  صنعت  و  جديد  انساني  علوم  جديد، 
بينيم. دوران سياه، دوران قرون وسطي و همه محدوديتها 
و اعمال فشارها به دين نسبت داده مي شوند، و همه ى 
مدرنيته  به  سو  اين  در  ها  خوبي  و  فضائل  و  ها  زيبايى 
نه  و  زيباست  قدر  آن  نه مدرنيته   . داده مي شود  نسبت 
دفاعى  قابل  غير  تعّصبات  اگر  است.  سياه  قدر  اين  دين 
در طول تاريخ از جانب دينداران بوده است، در مقابل هم 
وجود  جوامع  بسياري  در  انساني  اخالقيات  و  ها  رحمت 
دارند كه غير از دين، سرچشمه ى ديگرى نمي توان براى 
بركات  منفي،  نكات  كنار  در  رو  اين  از  گرفت.  سراغ  آنها 
دين و دينداري را هم  بايد در نظر گرفت. مدرنيته هم فقط 
حقوق بشر و دموكراسي نيست؛ جنگ ويتنام، صهيونيسم، 
فاشيسم، دو جنگ جهاني و بنيادگرايي ديني هم فرزندان 
به  را  هيچ  يا  همه  ى  پروژه  كسي  اگر  هستند.  مدرنيته 

نفع مدرنيته پى گرفت بايد به اين موارد هم توّجه داشته 
از دل همين  بايد به ياد داشته باشد: فاشيسم هم  باشد؛ 
دل  از  هم  مذهبي  گرايي  بنياد  است؛  آمده  در  مدرنيته 
همين مدرنيته بدر آمده است؛ و بسياري از فجايع كه هيچ 
ى  پروژه  پس  نيست.  آن  قبول  به  حاضر  انساني  وجدان 
همه يا هيچ كه برخي از قائالن ناسازگاري اسالم و مدرنيته 
ما چاره اي  نيست؛  قابل دفاعى  پروژه ى  مطرح مي كنند، 
جز گزينش نداريم؛ اين گزينش، هم شامل حال دينداران 
مي شود و هم معتقدان و پيروان مدرنيته را در بر مى گيرد. 
دّقت كنيم در قضاوتمان همواره نكات مثبت و منفي دو 
طرف را با هم در نظر بگيريم و يك جانبه به قاضي نرويم.

ديگر  كليدي  گزارة  دو  به  اين پيش فرض  پذيرش  با   -۴
به  ديني  معرفت  كه  اينست  اّول  ى  گزاره  مي رسيم. 
دستاوردهاي خرد جمعي بشري نيازمند است؛ يعني دين 
همه ى آنچه را ما در زندگي نياز داريم، ارائه نكرده است؛ 
چون خودمان با عقل خدادادمان مي توانيم به آن برسيم. 
دينداراني كه مي پندارند هر َرطب و يابسى در كتاب است 
و كتاب مورد اشاره آيه را قرآن تفسير مي كنند )نه علم 
الهي و لوح محفوظ (، نمي توانند در اين داد و ستد شركت 
كنند. وجه نيازمندي اينست كه ما به عقل بشري احتياج 
داريم، حّتي در دينداريمان؛ و اگر اين احتياج را به رسميت 

نشناسيم، قدم از قدم بر نخواهيم داشت. 

نظـر و انديشـه
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پس پروژه ى همه يا هيچ که برخي از قائالن ناسازگاري 
دفاعى  قابل  ى  پروژه  مي کنند،  مطرح  مدرنيته  و  اسالم 
هم  گزينش،  اين  نداريم؛  گزينش  جز  چاره اي  ما  نيست؛ 
پيروان  و  معتقدان  هم  و  مي شود  دينداران  حال  شامل 
مدرنيته را در بر مى گيرد. دّقت کنيم در قضاوتمان همواره 
نکات مثبت و منفي دو طرف را با هم در نظر بگيريم و يک 

جانبه به قاضي نرويم

گزاره ى دوم - كه كمتر در اين ۲۵ سال اخير شاهد 
ايم - اين است كه خرد بشري هم به  بحث آن بوده 
رهاورد پيامبران نيازمند است. در آنچه من خوانده ام 
است.  بوده  اّول  ى  گزاره  بر  تأكيد  غالباً  شنيده ام،  و 
ديني  جامعه،  كه  باشد  بوده  اين  تأكيد  اين  راز  شايد 
است؛ حكومت هم بيش از حد بر طبل دين مي كوبد؛ 
و اموري از دين طلب شده كه دين ادعاي برآوردن آنها 
بر سياق  را  دوم  گزاره  كه  است  لذا طبيعي  ندارد،  را 

به  حكومتي  دين  گزاف  مدعيات 
به حساب  آنرا  آورند و اصوال  حساب 
نياورند.اّما نبايد از گزاره ى دوم غفلت 
بشري،  خرد  بپنداريم:  ما  اگر  كرد. 
مستقل  ندارد؛  دين  به  نيازي  هيچ 
از  را  چيزي  اگر  است؛  بنياد  خود  و 
از خرد بشري  برتر  ولو  منبع ديگري 
دست  از  را  خود  استقالل  كند،  اخذ 
مى دهد؛ در اين صورت، جايي براي 
دين باقي نمي ماند. اين نكته به بسط 
بيشتري احتياج دارد. به خود مراجعه 
كنيم. آيا وجه نيازي براي خرد انساني 
در  اسالم،  پيامبر  تعاليم  به  دين،  به 

نظر مى گيريم يا نه؟ 

به نظر مي رسد اين پيش فرض بيش 
از آن كه معرفتي باشند، پيشا معرفتي 

و وجودي اند. به زبان ديگر مبنايي اند؛ هر قائلي قباًل 
اين پيش فرض ها را براي خود مفروغ عنه تلقي مى 
كند و با پاسخ مثبت يا منفي وارد بحث مى شود، بي 

آنكه زحمت آزمون اين پيش فرضها را بخود بدهد.

۵- چه بسا اشكال شود حاصل اين گزينش نه اسالم 
است نه مدرنيته، چرا كه در هر دو سو پاره هايي حذف 
شده است. هر طرف، طرف ديگر را سوهان زده است. 
باقي  كه چه  است  اين  مهم  گفت  توان  مي  پاسخ  در 
مانده است. اگر در هر يك از دو طرف پس از پااليش 
و سوهان خوردن از طرف مقابل ، مؤلفه هاي اصلي به 
چشم بخورند و هسته سخت حفظ شده باشد، مشكلي 
در كار نيست. من بر اين باورم كه در هر دو گزينش 
اصلي حفظ شده  هاي  مولفه  آن  و  اين هسته سخت 
بر  را  گزينش  يا هيچ  پروژه همه  به  قائالن  است.آري 
مي  تاريخي”  “اسالم  تنها  اسالم  از  آنان  تابند.  نمي 
سكوالريته  و  الئيسيته  پيروان  اينكه  طرفه  و  فهمند 
تلقي سنتي ها يا سنت گرايان را از اسالم عين اسالم 
مي پندارند و از آن سو سنتي ها و سنتگرايان نيز تلقي 
الئيك ها را از مدرنيته عين مدرنيته مي پندارند و بر 
اين اساس با دو موضع متفاوت به نتيجه واحدي مي 
تلقي  مدرنيته  و  اسالم  سازگاري  منكران  انگار  رسند. 
يعني  دارند،  مدرنيته  از  هم  و  اسالم  از  هم  واحدي 
و  ها  سنتي  كه  ميفهمند  همانگونه  را  اسالم  الئيكها 
سنت گرايان ، و سنتي ها و سنت گرايان مدرنيته را 
آنچنان مي فهمند كه الئيكها. و سؤال اصلي اين است 
كه چرا فهم سنتي ها و سنت گرايان از اسالم يا فهم 
الئيكها از مدرنيته فهم معيار است؟ در كجا و با كدام 
ادله اثبات شده است كه اسالم يعني اسالم تاريخي؟و 
هر برداشت ديگري از اسالم مساوي التقاط و مصداق 
“نؤمن ببعض و نكفر ببعض” است؟ اين پيش فرض كه 
اين كل همان كل تاريخي است نه تنها بديهي نيست 
و نه تنها موجه و مدلل نيست بلكه دليل بر خالف آن 

يك سخن باقي مي ماند كه آيا اين گزينش از مدرنيته را 
منتقد رأي سازگاري اسالم و مدرنيته ، مدرنيته مي نامد 
يا نه؟ يعني اساس اين مناقشه به يك نزاع لفظي تنزل 
مي كند.در اين نزاع لفظي هيچ اصراري بر استعمال اين 
اصطالح نيست. بگذار منتقد سازگاري در مدرن ناميدن 
اين گزينش مناقشه كند و معتقد به سازگاري مناقشه را 
نپذيرد. بحث در پذيرش يا رد يك امر مبنائي بنام دين 

است. بحث مبنائي است. 

۶- به هر حال من هر دو گزاره را قبول دارم؛ هم به وجه 
به  و هم  بشر  به خرد جمعي  و عمل ديني  معرفت  نياز 
وجه نياز خرد بشري به رهاورد انبياء. مهم اين است كه 
مشخص كنيم اين حوزه ى نياز كجاست. آيا اين نياز در 
يك نقطه است يا نه، در يك حوزه، دينداران به مدرنيته 
نيازمندند و در حوزه ى ديگر، افراد مدرن به دين و اسالم 

محتاج؟ 

عرصه  دو  متجّدد  مسلمانان  آنگاه  نكته،  اين  پذيرش  با 
پيش رو دارند: در عرصه ى اّول، آنها عهده دار و موظف 
به نقد، اصالح و تكميل معرفت و عمل ديني بر اساس 
دستاورد هاي مدرنيته مى باشند؛ و در عرصه ى دوم، نقد، 
بر  دين  رهاوردهاي  اساس  بر  مدرنيته  تكميل  و  اصالح 

عهده ى آنان است.

حدود ۴۰ سال است عرصه ى اّول، يعني نوسازي معرفت 
ديني، در ايران به شكل جّدي گشوده شده است؛ اّما كمتر 
به  است.  شده  پرداخته  مدرنيته،  نقد  دوم،  ى  عرصه  به 
زبان رانده ايم؛ اّما مشخص نكرده ايم: در كجا مدرنيته مى 
تواند از دين، و به خصوص از اسالم، درس آموزى داشته 
باشد. بحث را با پاسخ اجمالي و مقّدماتي به دو سؤال به 
پايان مي برم. چرا كه اين عرصه مجال بسط و تفصيل و 

شرح فراواني دارد.

سؤال اّول: معرفت و عمل ديني در چه قلمروهايي از 
مدرنيته اخذ مطلب مي كند؟

سؤال دوم: معرفت و عمل مدرن در چه قلمروهايي از 
دين، به خصوص از اسالم راهنمايي مي پذيرد؟ 

چرا كه بنا بر داد و ستد است. 

ذكر  جاي  به  نخست،  پرسش  پاسخ  در 
گزاره  خواهم  كرد.  معيار  بيان  قلمرو، 
هاى دينى با چه معيارهايي  بايد سنجيده 
شوند تا اگر سربلند از اين سنجش، بيرون 
آمدند، به عنوان معرفت ديني بمانند و 
اگر جز اين بود، به موزه ى تاريخ سپرده 
 شوند؟ الزمه ى دينى بودن گزاره هاى 
قبول  قابل  هم  امروز  كه  اينست  دينى 
دينى،  گزاره هاى  برخي  باشند.  موجه  و 
امور متغّير و زمان مند بود ه اند كه امروز 
زمان اعتبار آنها بسر آمده است و به زبان 
ديني نسخ شده است. اگر چه در گذشته 
اّما  بوده اند.  دين  متن  اسالم  در صدر  و 
براي  اند،  فرموده  چيزى  پيامبر  اگر  آيا 
به  خداوند  اگر  آيا  اند؟  فرموده  هميشه 
طريق  ى  ارائه  پيامبر،  به  كمك  عنوان 
دائمي  طريق  ى  ارائه  اين  است،  نموده 
است؟ يا نه! اين ارائه ى طريق بر دو قسم است: برخي 

دائمي و برخي زمان مند و متغّير است؟ 

اسالم  تاريخي،  اسالم   « عنوان  با  ديگرى  بحث  در 
معنوي « سه معيار ذكر كرده ام. معيار اّول، عقالئيت 
است، با همه ى ابهام هايي كه دارد. اگر به شيوه ى 
گزاره،  يك  بودن  عقاليي  بگوييم،  سخن  فقه  اصول 
در  اگر  لذا  باشد؛  آن  مشروعيت  معناي  به  تواند  مى 
مناسبات امروزي، امرى با عقالنيت متعارف امروزي، 
نخواهد  محسوب  هم  ديني  نشود،  محسوب  عقاليي 
امرى،  بارز چنين  باشد. مصداق  بوده  ديني  ولو  شد؛ 
در  دارى  برده  قبل،  سال   ۲۰۰ تا  است؛  داري  برده 
عقاليي  آنها،  ى  همه  در  بلكه  ها،  تمّدن  از  بسياري 
بوده است؛ اّما امروز، هيچ عرفي آن را بر نمي تابد؛ لذا 
به عرف امروز عقاليي نيست؛ و چون عقاليي نيست، 
يا  زنان  حقوق  ى  زمينه  در  بود.  نخواهد  هم  ديني 
مجازات ها يا حقوق كيفري، مواردي داريم كه امروز 
يا  بودن  عقاليى  اين  نمي شوند.  محسوب  عقاليي 
نبودن را ما از مدرنيته مى توانيم بياموزيم. مسلمانان 
به مدد مدرنيته در حوزه ى حقوق اساسي، در بحث 
و  دولت  حقوق  بحث  در  و  ها  حكومت  مشروعيت 
شان  جامعه  بهتر  اداره  براى  مطالبى  مي توانند  ملّت 

بياموزند. 

دارد.  ابهامهايي كه  با همه  است،  مالک دوم، عدالت 
مي شود،  محسوب  عادالنه  امروز  عرف  در  كه  چيزي 
پذيرفتني است؛ اگر چيزي عادالنه دانسته نمي شود، 
نمي تواند امروز ديني باشد. مگر خداي حكيم بر خالف 
عدالت حكم مي كند؟ مگر اينكه چونان اشاعره اهل 
حديث و اخباري ها ادعا شود كه عدالت توسط عقل 

انساني قابل درک نيست يا فهم او معتبر نيست. 

است. از آن سو از امر انتزاعي مدرنيته كه بر خالف امور 
حقيقي و واقعي فاقد ذات و ماهيت است مي توان و بايد 
گزينش كرد. هيچ دليل موجهي را من سراغ ندارم كه يا 
بايد همه مدرنيته )به معناي دوم( را پذيرفت يا همه را 
وانهاد. نه قاعده عقلي بر اين امر اقامه شده ، نه قرارداد و 
كنوانسيون بين المللي در اين باره اقامه شده است. آري 

نظـر و انديشـه
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مي پنداريم هر نزاعي در طول 
تاريخ، ناشي از تعّصب ديني 

بوده است؛ هر نوع محدوديتي 
در طول تاريخ جوامع مختلف 
را به ارباب اديان نسبت مى 
دهيم. از آن سو از مدرنيته 

تنها، حقوق بشر، دموکراسي، 
جامعه مدني، علم جديد، 

علوم انساني جديد و صنعت و 
تکنولوژي را مى بينيم

معيار سوم، رجحان و برترى راه حل دين در قياس با راه 
حل هاي رقيب است. من تا زماني مي توانم ديندار بمانم 
كه بتوانم در رقابت با انديشه هاي رقيب بگويم: راه حل 
من، با معيار امروز، راه حل برتري است. اگر فرضاً راه حل 
ما براي ريشه كن كردن سرقت در جامعه، نسبت به راه 
حل هاي رقيب رجحاني ندارد، به چه دليل بايد بماند؟ 
چرا بايد خداي حكيم اين راه حل را براي هميشه ذكر 
كرده باشد؟ اين مالک، خود، قرينه اى بر منسوخ بودن 

برخي احكام است. 

بنابراين سه معيار عقاليي بودن، عادالنه بودن و برتر بودن 
نسبت به راه حل هاي رقيب، سه معيار يا ضابطه ى بر 
عمل  و  معرفت  پااليش  براي   ، مدرن  انديشه  از  گرفته 
ديني هستند. واضح است كه اين ضوابط اگرچه در سنت 
نيز سابقه دارد ، اما برجستگي و عمق آن وامدار دوران 

مدرن است.

هم، چيزي  مدرن  و عمل  انديشه  آيا  آن سو،  از  اّما   -۷
اين پرسش كمتر  به  از اسالم دارد؟ ما  ياد گرفتن  براي 
اشاره  جز  اي  چاره  اندک  مجال  اين  در  پرداخته ايم. 

اجمالي نيست. 

انسان امروز، در سه ناحيه به دين، پيامبر و وحي نيازمند 
فلسفة  در  كه  است؛  يابي  حقيقت  اّول،  ى  ناحيه  است. 
مدرن  انسان  گويند.  مى  نظري  عقل  آن  به   ، سّنتي 
از داده هاي وحياني  با عقل مدرن و مستقل  مي پندارد 
نيز  مسلمان  عنوان  به  ما  دريابد.  را  امور  همه  تواند  مى 
مي گوئيم هر آنچه عقل درک كند، معتبر و حّجت است؛ 
ما بر اين ادارک عقلي، هيچ تبصره ى ديني نمي نهيم. اّما 
اينست كه عرصه هايي هم هست كه به كمك  سخن ما 
اين  به  شهود  مدد  به  عرفا  نيستند.  وصول  قابل  عقل 
عرصه ها توّجه دارند. اّما پيامبران به كمك وحي از عالمي 
عالم”غيب”  اين  وراى عقل خبر مي دهند. عنوان ديني 
است. با كدام عقل مي خواهيم غيب را درک كنيم؟ تنها 
با وحي  تنها  و  آن(  هاي  برخي اليه  عارفانه)به  با شهود 
ديني مى توان به سراغ غيب رفت. آخرت، ذيل اين حوزه 
قرار مي گيرد. ايمان به آخرت هندسه ى زندگي را عوض 
مي كند. و علم نفياً يا اثباتاً نمى تواند درباره ى آن سخن 
بگويد. بنابراين در بحث حقيقِت ناظر به واقعيت مى توان 
از دين درس گرفت؛ اسالم افقهاي تازه اي بر انسان مي 
گشايد. بدون توجه به اين افقها و اكتفا به آفاق عقل بخش 
قابل توجهي از حقيقت از انسان مي گريزد. اّما گزاره ى 
ديني نبايد خرد ستيز باشد؛ نبايد تعارضي با حكم عقل 
داشته باشد. با اين شرط راه بر ورود خرافه ها مسدود مي 
شود. البّته تعارض نداشتن با حكم عقل ، يك مطلب است 

و قابل اثبات با عقل بودن، مطلب ديگر است. 

ناحيه ى دوم، ناحيه ى خيريابي است. ما دو مسأله اساسي 
داريم: حقيقت و خير. خير، مربوط به عقل عملي است؛ 
فضيلت است؛ حرف از اين است كه “ چگونه بايد باشيم؟”. 
در اّولي حرف از اين است كه “ چگونه هستيم؟”. در آنجا 
از “ هست ها “ گفتيم. در اينجا از “ بايدها “ مي گوييم. 
در “ بايدها “ مي توان از گزاره هاي غير عقلي هم استفاده 
كرد. در بايدها، يعني در قواعد اخالقي، دين مي تواند ياور 
باشد. دين مي تواند به اشاعه ى اخالق انساني و حسنه 

در دنياى امروز كمك كند. در اين حوزه، ما از قواعد كلي 
بحث مى كنيم. به بيان ديگر، سخن ما، از سنخ معرفت 
است. اكثر بايدها باالخص بايدهاي اخالقي با عقل انساني 
همانند  خير  از  مواردي  اما  است.  استنباط  و  درک  قابل 
حقيقت تنها به مدد وحي بر انسان منكشف مي شود. در 
عرصه حقوق و تكاليف آدمي اين موارد خير مصداق دارد. 

اّما حوزه سوم، حوزه ى عمل است، اعم از عمل فردي يا 
عمل جمعي. به لحاظ نظري حكم مسئله يا از طريق عقل 
يا از طريق وحي مشخص است، اما چرا و با كدام ضمانت 
بود؟ در عمل  بند  پاي  اين معرفت  به  به  بايد  عملي مي 
فردي يا اجتماعي آنگاه كه پاي منافع پيش كشيده مي 
شود، هر گزاره معرفتي را با هر قوت علمي تحت الشعاع 
خود قرار مي دهد. منافع، تيزابي است كه در هر آهني اثر 
را  برابر منافع  ياراى مقاومت در  مي كند. كدام عقالنيت 
دارد؟ پيامبران آمده اند نفس انساني را چنان مقاوم كنند 
أّماره ذبح  به پاى تمّنيات نفس  را  ارزش هاي عقالني  تا 
چه  به  آيد،  مي  پيش  ملّتى  منافع  كه  هنگام  آن  نكند. 
نبايد منافع آن ملّت به قيمت قرباني كردن منافع  دليل 
ديگران بدست آيد؟ چنين مسائلى، مسائل ساده اي نيست؛ 
و همه بر اساس عقالنيت مدرن، حسابگر و ابزاري صورت 
اعوجاجات  از  بسياري  باشد،  ايمان  و  دين  اگر  مي گيرند. 
فكري كنترل مي شود و بسياري از آنچه عقل به خير بودن 
برابر  در  باختن  رنگ  دغدغه  بدون  دهد  مي  گواهي  آنها 
منافع و مصالح زودگذر فردي يا جمعي امكان تحقق مي 
يابد. بنابراين اگر حوزه ى دوم، حوزه اى نظري بود، حوزه 
معطوف  ديگر  عبارت  به  است؛  عملي  اى  حوزه  ى سوم، 
به اين پرسش است كه “ در تعارض منافع، كدام منفعت 
بايد مقّدم مي شود؟”. اينجا است كه دين و ايمان مي تواند 

جوالن دهد.

دوم  ديدگاه  يا  الئيك  ديدگاه  كه  مباحثي  قالب  در    -۸
قائل به ناسازگاري مطرح مي كند، مغالطه اى بسيار ظريف 
به چشم مي خورد: وقتي بحث عقل مطرح مي شود، عقل 

انسان كامل به ميان مي آيد؛ اّما آن عقل كه ما با آن درگير 
متعارف  انسان  است؛  عقل  متعارف  انسان  عقل  هستيم، 
از چنين عقل كاملي بي  انساني  محدوديت دارد. هر فرد 
كم  فردي  خرد  از  قطعا  كه   – جمعي  خرد  و  است  بهره 
خطاتر است- نيز هنوز با كمال فاصله دارد، بنا بر اين نياز 
به وحي خود مي نمايد. اّما اكثر ما آدميان شهروندان عادي 
با عقل متعارف هستيم؛ اين عقل متعارف به چه دليل بي 
نياز از غير است؟ به چه دليل بي نياز از تعاليم پيامبران 
در  ديد حداكثري  نوع  ناسازگارى، حاصل يك  لذا  است؟ 
عقل  است.  محدود  متعارف  عقل  بجاي  عقل  ى  حوزه 
محدود،  زمان  در  و  است  محدود  متعارف  عقل  انساني، 
نتايج نامحدود ندارد و نيازمند تعاليم انبياء است. آري اگر 
زمان نامحدود باشد و يا اين عقل كامل باشد، آن وقت در 

وجه نياز آن به غير، مي توان سخن گفت.

مجموعاً پيامبران آمده اند تا اين آيه ى ساده را به عنوان 
خالصه ى تعاليم خود به ما ارائه كنند: 

» إّن اإلنساَن لََيطغى - أَن رءاُه اسَتغنى « ) سوره ى علق، 
انسان  نوع  آينه  هر   (  )  ۷ و   ۶ آيات  قرآن،   ۹۶ سوره ى 
ببيند.(  را مستغني  طغيان مي كند، زماني كه خود  حتماً 
امر قدسي  از  انسان  استغناي  اگر گوهر مدرنيته را كسي 
معنا  كند، پيامبران دقيقاً آمده اند تا نيازمندي انسان را به 
بفهمانند در طغيان،  ما  به  و  اثبات كنند؛  امر قدسي  اين 
چه طغيان سّنتي فردي و چه طغيان جديد و مدرن، مرگ 
منبع  يك  به  فالح  و  كمال  و  بقا  براي  و  است  انسانيت 

ماورايي در كنار عقل خود نيازمنديم. 

۹- آخرين سخن اينكه چه كسي اين دو حوزه ى معيار 
عدالت  عقالنيت،  چه  معيار،  حوزه ى  دو  اين  مي يابد؟  را 
و  يابي، خيريابي  و چه حقيقت  باشد  راه حل،  رجحاِن  و 
تعارض منافع باشد، چه كسى آن ها را مى يابد؟ حقيقت 
يابي، خيريابي و تعارض منافع را نيز عقل درک مي كند؛ 
اّما عقلى كه وحي را پذيرفته باشد؛ امر قدسي را باور كرده 
باشد؛ قيدي به حكم عقل نيست؛ اّما اگر عقل، خود به اين 
آستان رسيده باشد كه من نيازمندم، استقاللش نفي نشده 
است. عقل مي گويد: هر چه بفهمم، صحيح است؛ اّما همه 
است،  عقل  وراي  كه  هست  چيزهايي  نمي فهمم؛  را  چيز 
باالتر از افق درک خرد آدمي است. ضمناً در تعارض عقل و 
منفعت، چه بسيار كه من عقلم را ذبح و قربانى كرده ام؛ چه 
كنم كه در اين تعارض، عقلم بدر نشود. عقلي كه به نياز به 
وحي و پيام الهي حكم مي كند. اين عقل منصف داور اين 
و معرفت  و عمل ديني  است.گزينش در معرفت  گزينش 
عمل مدرن. بدين نحو مى توان ميان اسالم و مدرنيته داد 
و ستد برقرار نمود، طورى كه من مسلمان، هم از مدرنيته 

اخذ مي كنم و هم به مدرنيته عطا مي كنم.

*تلخيصي از مقاله ي ارايه شده در سمينار دين و مدرنيته، 
حسينيه ارشاد،۱۳۸۵

نظـر و انديشـه
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حـالل و حـرام! *

مهمترين حرام هايي كه در قرآن آمده را شايد بتوان 
در سه قلمرو ظاهرا متفاوت مورد تامل قرار داد:

•ممنوعيت  تجاوز به اموال و جان ديگران 	

•ممنوعيت يا حرام شدن برخي خوراكي ها  	

•ممنوعيت برخي روابط جنسي 	

برخي از اين ممنوعيت ها پيش از اسالم هم به همان 
جاهلي  عرب  ميان  در  آمده،  قرآن  در  كه  صورت 
با  روابط جنسي  ممنوعيت  مانند  است  داشته  وجود 
ممنوعيت  و  زنان شوهردار  با  و  نزديك  خويشاوندان 
اما  و...  مانند گوشت خوک، مردار،  برخي خوراكي ها 
به نظر مي رسد كه ممنوعيت تجاوز به حقوق ديگران 
تا پيش از بعثت در ميان عرب جاهلي بسي كمرنگ 
بوده است. مثال هنگامي كه قرآن »بيع« را حالل و 
حقوق  به  تجاوز  از  نوعي  مي شمارد،  حرام  را  »ربا« 
ديگري را ممنوع كرده است كه اتفاقا چنين تجاوزي 
با توافق طرفين انجام مي گرفت. يعني »ربا= فزوني« 
را كه قبال نوعي از معامله توافقي شمرده مي شد حرام 

شمرد.

آنچه در باره ي خوراكي ها در آيات قرآن آمده، از دو 
منظر و از دو وجه ظاهرا متفاوت اما درهم تنيده است. 
مهمترين و اصلي ترين بخش هم در اين موارد همان 

است كه در سوره ي مائده آمده)سوره ي پنجم(

بهداشت )طيبات =  و  به سالمت  اول معطوف  منظر 
پاكيزگي( خوراكي ها است. مثال خوردن گوشت مردار، 
مانند گوسفند و گاو و مرغي كه به عللي مرده است. 
گوشت  حرام  قرآن  در  و  تورات  در  كه  جانوراني  يا 

معرفي شده اند.

منظر دوم معطوف به مسائل معنوي خوراكي هست. 
سالم  بهداشتي  لحاظ  به  شده  ذبح  گوسفند  گوشت 
حقوق  به  تجاوز  راه  از  گوشت  همين  اگر  اما  است 
حرام  آن  خوردن  طبعا  باشد  آمده  به دست  ديگران 

شمرده مي شود. 

بنا براين مفهوم حرام را مي توان از دو وجه مادي و 
معنوي مورد تامل قرار داد.

مشكل امروز ما مسلمانان شايد بيشتر در باره ي مورد 
دوم باشد زيرا مسئله ي »ربا« با معناي فزوني گرفتن 
يكي از ديگري در معامالت، در امروز بسيار پيچيده تر 
نتوانسته ايم  هنوز  ما  و  اسالم  صدر  روزگار  از  است 
بسياري از مواردي را كه در عرصه ي اقتصادي واقعا 

تجاوز به حقوق ديگران است مشخص كنيم.

مسلمانان)به ويژه  ميان  در  امروزه  كه  ديگري  نكته 
مسلمانان ساكن در كشورهاي غير مسلمان( به عنوان 
دغدغه اي از حالل و حرام مطرح شده مسئله ي ذبح 
مسلمانان  نظر  از  كه  جانوراني  يعني  است.  شرعي 
شرعي  ذبح  است  ممكن  اما  هستند  گوشت  حالل 
نشده  باشند. اساسي ترين چيزي هم كه در ذبح شرعي 
الزم و مهم شمرده مي شود اين است كه ذبح كننده 
خداوند  نام  گوشت  جانور حالل  يك  ذبح  هنگام  در 
اندازه  چه  تا  دغدغه  اين  آيا  باشد.  آورده  زبان  به  را 
درست است؟ اجازه مي خواهم اين نكته را با پي گيري 

ريشه هاي تاريخي آن در زمان بعثت بيان كنم.

پيش از بعثت رسول رسم بود كه ثروتمندان قريش 
خدايان  نزد  قرباني هايي  ديگر،  قبايل  ثروتمندان  و 
نظر  مورد  نام خداي  به  را  هديه ي خود  و  مي بردند. 
به  هم  را  قرباني  خون  از  قسمتي  مي كردند،  ذبح 
اين  اينكه  به نشانه ي  مي ماليدند.  خدا  همان  تنديس 
سپس  است.  الهه  همين  براي  هديه  صرفا  قرباني 
گوشت قرباني را ميان مردم تقسيم مي كردند. و مردم 
خداي  هديه ي  گوشت  اين  مثال  كه  مي دانستند  هم 
خداي  هديه ي  يكي  آن  و  است   )  hobal »هبل«) 

]۱[   )ozzaa( »مثال »عزي

مشركين  ديگر،  خدايان  نفي  و  پيامبر  بعثت  از  بعد 
نزد  بيشتري  قرباني هاي  با  داشتند  گاهي سعي  مكه 
خدايان، محبت مردم را به سوي خدايان خود جلب 
كنند. ظاهرا در هنگام ذبح قرباني هم نام الهه ي مورد 
مي كردند.  بيان  بلند  آواز  به  و  شادماني  به  را  نظر 
درست همين جا است كه خوردن گوشت قرباني هاي 
از اهلل حرام شمرده مي شود.  مربوط به خداياني غير 
)...ما اّهل به لغيراهلل... ( ]۲[ يعني آنچه نام غير خدا 
بر آن خوانده شده است. »اهّل ohella « را كه در 
 ]۳[ دانسته اند  عبري  واژه اي  اصل  در  آمده  آيه  اين 
كه در مزامير داود ]۴[ و در مكاشفات يوحنا ]۵[ به 
صورت »هللويا« آمده است اين واژه در آن متن هم 
بلند  آواز  به  خداوند  ستايش  در  شادماني  هنگام  به 
هنگام  به  جماعت  گفتن  تكبير  مي شد)شبيه  گفته 

خوشحالي و اعجاب(

به تعبير ديگر، اگر كسي از مسلمانان مي خواست از 
گوشت ذبايح قرباني استفاده كند اين گوشت در صورتي 
حالل شمرده مي شد كه براي اهلل قرباني شده باشد و 
نه براي بت ها ]۶[. بنا براين جمله فوق صرفا در مورد 
و در مورد ضيافت هايي كه  قرباني است  گوشت هاي 
ثروتمندان براي مردم ترتيب مي دادند. و نه در موارد 
عادي و غير قرباني. مثال قصابي كه نه قصد ضيافت 
ديگران دارد و نه قصد قرباني در پيشگاه خدايان، و 
صرفا شغلش همين است كه گوشت سالم به دست 
مستثنا  مي تواند  قاعده  اين  از  طبعا  بدهد  مشتري 
باشد و مشتري تنها بايد دقت كند كه اين گوشت از 
جانوران حالل گوشت باشد و ذبح بهداشتي باشد و 
گوشت مردار هم نباشد، اين وجه مادى حالل بودن 
خوراک است كه به سالمت جسم آدمى مربوط مى 

طهماسبي علي 

شود اما نكته ي مهمتر وجه معنوى خوراكى ها است 
كه مربوط به سالمت روان انسان مى شود، درآمدى 
كه هركسى كسب مى كند و توسط آن خوراكى براى 
خود تدارک مى بيند هنگامى كه آن درآمد به نحوى 
حرام شمرده شود، آنگاه پاكيزه ترين و بهداشتى ترين 
خوراكى هم اگر چه به جسم او آسيب نرساند اما بسا 

كه براى روان آدمى آسيب زا باشد.

نكته  هاي ديگري هم در اين مورد هست مانند اينكه 
چرا مثال گوشت خوک در آيين مسيحيت حالل اما 
در تورات و قرآن حرام شمرده مي شود. يا اينكه چرا 
قرآن نام جانوران حالل گوشت را يكان يكان نام نبرده 
است و ارجاع مي دهد به اهل كتاب)نگاه كنيد به آيه 
پنجم سوره مائده( ]۷[ شرح اين نكته ها البته نياز به 
فرصتي ديگر دارد كه در حوصله ي اين مجال نيست.

]۱[ - به عنوان نمونه نگاه كنيد به كتاب االصنام ذيل شرح 
در باره ي »عزي« كه قربانگاه مخصوصي نيز براي او ساخته 

بودند)ترجمه فارسي، نشر نو، صفحه ي ۱۱۵تا ۱۱۷(

]۲[ - سوره ي بقره آيه ۱۷۳.

]۳[ - المنجد، ذيل واژه ي »هّل«

]۴[ - مزامير داود، باب هاي ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۷، 
و۱۳۵ در اول هر باب آمده است و به معناي حمد و تسبيح 

شادمانه است.

]۵[ - باب نوزدهم مكاشفات يوحنا به همين نام »هللويا« 
است و اين واژه چندين بار با همان معنايي كه اشاره شد 

در آن آمده است.

]۶[ - سوره ي پنجم)مائده( آيه ي ۳

]۷[ - شرح مفصل جانوران حالل گوشت و حرام گوشت 
كتاب  به  كنيد  نگاه  مثال  عنوان  به  است  آمده  تورات  در 
الويان باب يازدهم. همچنين درآيه ي پنجم سوره ي مائده 

آمده است كه:

»امروز براي شما چيزهاي پاكيزه حالل شد و طعام كساني 
كه اهل كتاب هستند براي شما حالل و طعام شما براي 

آنها حالل شد..«

به نظر مي رسد آيه فوق تلويحا ارجاعي داده است به آنچه 
در تورات به عنوان حالل و حرام جانوران به طور مفصل 
عنوان  به  كه  جانوري  تنها  همچنين  است.  شده  شرح 
»خنزير=  شده  ياد  آن  از  مائده  سوره ي  در  گوشت  حرام 
خوک« مي باشد شايد به اين دليل كه اين جانور در نزد 
مسيحيان حالل گوشت شمرده شده است و هنگامي كه 
قرآن مي گويد آنچه بر اهل كتاب حالل شد بر شما هم 
خوراک  به  استناد  با  مسلمانان  ممكن  است،  حالل 
حالل  و  شده اند(  شمرده  كتاب  اهل  مسيحيان)كه 
به مصرف  آنان، مبادرت  نزد  بودن گوشت خوک در 
آن نمايند. اما بقيه خوراكي ها غير از گوشت شتر در 

نزد مسلمانان و يهوديان تقريبا يكسان است.

* تلخيصي از مقالة چاپ شده در سايت شخصي نويسنده
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قيــامتگاه عشــق

واقعه يي  از قران آموخت كه  ابتدا  را  موالنا صفت قيامت 
“خافضه رافعه” است يعني زير و زبر كننده. و آنگاه اين قيامت 
را در مصاحبت با شمس تبريزي تجربه كرد: مرده بود و زنده 
شد. گريه بود و خنده شد. فاني بود و پاينده شد. و چندان 
زير و زبر شد كه اگر يوسف بود، اينك يوسف زاينده شد.

و آنگاه قيامت را در جان هر عارفي حاضر ديد و دانست كه تا 
قيامت كسي قائم نشود و دوباره از خاک وجود خود  بر نخيزد  
و تولد نوين نيابد، در زمره اولياء و اصفياء حق در نمي آيد.

در درونشان صد قيامت نقد هست
كمترين آنكه شود همسايه مسـت

كار مردان روشني و گرمــي است
كار دونان حيله و بي شرمي است

كمترين حظي و سهمي كه از قيامت جوشان جان عارفان 
به همنشينان و همسايگان مي رسد، اين است كه آنان را 
موقتاً مست و گرم مي كنند. حضور و حديث شان حالوت 
و حرارتي دارد كه  از وراء حجاب ستبر قرنهاي طوالني مي 

تواند همچنان جان مشتاقان را به رقص و طرب در آورد.

او پيامبر را نيز چون يك قيامت مجسم مي ديد كه وقتي 
خود  من  گفت  شود،  مي  برپا  كي  قيامت  پرسيدند  او  از 

قيامتم:

با زبان حال مي گفتي بسي
كي ز محشر حشر را پرسد كسي؟

اين زير و وزبر شدن، و اين قيامت آزمودن و قيامت ديدن 
و قيامت چشيدن چنان لذتي در جان موالنا نشاند كه هيچ 

گاه از تمناي تكرار آن دست نكشيد:
جان پذيرفت و خرد اجزاي كوه

ما كم از سنگينم آخر اي گروه؟
ني ز جان يك چشمه جوشان مي شود

ني بدن از سبز پوشان مي شود

نه صفاي جــرعه ســاقي در او
نه نواي بانگ مشتاقي در او

چون قيامت كوه ها بر مي كند
پس قيامت اين كرم كي مي كند؟

كو حميت تا ز تيشه وز كلند

اين چنين ُكه را به كلي بر كنند؟

چشم  و  است.  قيامت  چشيدن  قيامت،  ديدن  شرط  بلي 
سرمه كشيده موالنا او را بيناي قيامت كرده بود.

به حافظ نظر كنيد كه “قيامت” برايش مركبي است تا او را 
به مقصد شاعرانه و مقصود رندانه اش برساند:

حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر
كايتي است كه از روزگار هجران گفت

يا:
پياله بركفنم بند تا سحر گه حشر

به مي ز دل ببرم هول روز رستاخيز

سعدي از اين هم رقيق تر و رفيق بازانه تر مي گفت:
كاش كه در قيامتش بار دگر بديدمي

كانچه بود گناه او من بكشم غرامتش

يا:
اگرم تو خون بريزي به قيامتت نگيرم

كه ميان دوستان اينهمه ماجرا نباشد

اين تعارفات كجا و آن جان قيامت آشنا كجا كه در خونش 
قيامت مي جوشيد و در كلماتش نبض حيات مي تپيد و از 

حالوت حياتش تلخي مي رميد و شاخ نبات مي دميد؟

عشق موالنا هم عشقي قيامت وار و خافض و رافع بود، و 
همين او را از همه عاشقان ادوار ممتاز و متمايزمي كرد. 
شمس تبريز دولت عشق را به او هبه كرد و او از آن پس 
چون گربه يي در انبان عشق، پست و باال مي شد و جست 

و خيز مى كرد و رستاخيز مى آفريد:

گربه در انبانم اندر دست عشق
يك دمي باال و يك دم پست عشق

عاشقان در سيل تند افتاده اند
بر قضاي عشق دل بنهاده اند

گربه  و  شد،  مي  اقيانوس  يك  وسعت  به  گاه  انبان،  اين 
چاالک بلخ را چون نهنگي سنگين با جزر و مد بحر جان 
قيامت  هاي  تالطم  و  بسط  و  قبض  و  كرد  مي  زبر  و  زير 

آساي درياي عشق را به او مي چشاند:

چه كسم من چه كسم من كه چنين وسوسه مندم؟
گه از آن سوي كشندم گه از اين سوي كشندم

عبدالکريم سروش

نفسي تند و ملولم، نفسي رهزن و غولم
نفسي زين دو برونم كه بر آن بام بلندم

مولوي  كالم  در  اينهمه  ماهي  نماد  كه  نبود  بيهوده 
تن  و  تعلقي  بي  مجسمه  كه  ماهي  يافت.  مي  برجستگي 
سپردگي به آب است۱، بهتر از هر نماد ديگري مي توانست 
جان متموج و متوكل اين عاشق تشنه را تصوير كند. و دريا 
كه گاه آرام بود و در قبض، و گاه خروشان بود و پر بسط، و 
ماالمال از آب حيات بخش و پناهگاه ماهيان، و گهر بخش 
به عشق زالل صافي  و يك لخت،  بيكرانه  و  باران ساز،  و 
مي مانست كه هزاران ماهي را “نان و آب و جامه و دارو و 

خواب” مي داد.

عشق وقيامت بهتر از همه جا در داستان “عاشق بخارايي و 
صدر جهان” با هم گره مي خورند و عاشق عارف خراسان 
براي اولين بار تعبير “قيامت گاه عشق” را به كار مي برد. 
اين داستان نقد حال موالنا و آيينه تمام نماي قامت بلند 
روح اوست، قصه التهاب ها و تب و تاب هاي وصال و فراق 

او و زير و بم احوال و افعال اوست. 

عاشق بخارايي خود اوست كه خطر مي كند و از سنگدلي 
معشوق بيم نمي ورزد و به رايزنان مشفق خود مي گويد:

گرچه دل چون سنگ خارا مي كند
جان من عزم بخارا مي كند

آن جان تشنه و مستسقي، هموست كه آب هم راحت  هم 
هالک اوست:

گفت من مستسقيم آبم ُكشد
گر چه مي دانم كه هم آبم ِكشد

گر بر آماسد مرا دست و شكم
عشق آب از من نخواهد گشت كم

و آن ميهمان مسجد مهمان كش و آن فقير شهر سر باال 
طلب هموست كه:

گفت كم گيرم سر و اشكمبه يي
رفته گير از گنج جان يك حبه اي

مسجدا گر كربالي من شوي
كعبه حاجت رواي من شوي

از  ابتدا  را  قيامت  صفت  موالنا 
اي  واقعه  که  آموخت  قرآن 
زير  يعني  است  رافعه”  “خافضه 
قيامت  اين  آنگاه  و  کننده.  زبر  و 
تبريزي  شمس  با  مصاحبت  در  را 
تجربه کرد: مرده بود و زنده شد، 
گريه بود و خنده شد، فاني بود و 
پاينده شد، و چندان زير و زبر شد 
يوسف  اينک  بود،  يوسف  اگر  که 

زاينده شد.
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عشق موالنا هم عشقي قيامت 
وار و خافض و رافع بود، و 
همين او را از همه عاشقان 

ادوار ممتاز و متمايزمي کرد. 
شمس تبريز دولت عشق را 

به او هبه کرد و او از آن پس 
چون گربه يي در انبان عشق، 
پست و باال مي شد و جست و 
خيز مى کرد و رستاخيز مى 

آفريد

اي برادر من بر آذر چابكم

من نه آن جانم كه گردم بيش وكم

و نهايتاً ديدار او با معشوق همان »قيامت گاه عشق« است 
كه آن را با بالغتي آتشين چنين تصوير مي كند:

اي سرافيل قيامت گاه عشق
اي تو عشق عشق و اي دلخواه عشق

من ميان گفت و گريه مي تنم
يا بگويم يا بگريم، چون كنم؟

گر بگويم فوت مي گردد بكا
ور بگريم چون كنم مدح و ثنا

اين بگفت و گريه در شد آن نحيف
كه برو بگريست هم دون هم شريف 

از دلش چندان برآمد هاي و هوي
حلقه زد اهل بخارا گرد اوي

خيره گويان خيره گريان خيره خند
مرد و زن خرد و كالن جمع آمدند

آسمان مي گفت آن دم با زمين
گر قيامت را نديدستى ببين

چرخ برخوانده قيامت نامه را
تا مجّره بر دريده جامه را 

عقل حيران كه چه شور است و چه حال

تا فراق او عجب تر يا وصال....

و تازه اين اولين منزل از منازل قيامت عشق است. هفتاد 
آسمان،  شود  فاش  اگر  كه  است  آن  در  ديوانگي  دو  و 
هراسان و لرزان، دست به دعا برمي دارد و يا جميل الّستر 

مي خواند.

و  قيامت  و  قيامت عشق، عشق  نكته ديگر.  مي ماند يك 
دريا و كوه و ماهي و گربه و نهنگ و موج و غرق و پست 
و باال را   هم خانواده مي كند و به مهرباني در كنار هم 
مي نشاند. با اين همه جاي يك مهمان خالي است و آن 
باال  و  پست  و  نهنگ  پر  مواج  درياي  اين  است.  »شكر« 
كننده و شوريده و شورنده نه شور و نه تلخ، بل دريايي 

از شكر است.

اين قيامت نه فقط مرگ را حيات كه تلخي را هم شيرين 
مي كند.

و موالنا كه مي گفت:
عشق قهار است و من مقهور عشق

چون شكر شيرين شدم از شور عشق

راست مي گفت.

در  بسآمد  پر  كلمات  از  حلوا  و  شيريني  و  قند  و  شكر   
در  كه  به سبب حالوتي  مگر  نيست  اين  و  اوست  اشعار 
جان و كام آفريننده آن اشعار نشسته است. كي شعر بر 
انگيزد خاطر كه حزين باشد؟ از كام تلخ كجا كالم شيرين 
برمي خيزد؟  عشق، سرمه يى به چشم او كشيده بود كه 
صاحب اين جهان را چون شكر فروشي مي ديد كه همه 

وقت شكر مي فروشد و هيچ گاه كم نمي آورد.

سحرى ببرد عشقت دلي خسته را به جايي
كه ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم

چه شكر فروش دارم كه شكر به من فروشد
كه نگفت عذر روزي كه برو شكر ندارم

و حتي هنگام قبض روح، جان عاشقان را با شكر مي ستاند 
و آنان را از غلظت شيريني مي ُكشد:

دشمن خويشيم و يار آنكه ما را مي كشد
غرق درياييم و ما را موج دريا مي كشد

زان چنان شيرين و خوش در پاي او جان مي دهيم
كان ملك ما را به شهد و شير و حلوا مي كشد

آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان
كو مسيح خويشتن را بر چليپا مي ُكشد

شكر فروشي كه چنين شكر مي ريخت، و عالم را شكرستان 
مي كرد نرخ شكر را هم شكسته بود و كاري براي عاشقان 

جز نيشكر كوبيدن به جا ننهاده بود:

خسرو شيرين جان نوبت زده است
الجرم در شهر قند ارزان شده است

شهر ما فردا پر از شّكر شود
شّكر ارزان است ارزان تر شود

در شكر غلتيد اي حلوائيان
همچو طوطي، كوري صفرائيان   

نيشكر كوبيد كار اين است و بس
جان برافشانيد يار اين است و بس

و  افروخته  چهره  و  شده  زبر  و  زير  جان  كه  شبي 
شكرخنده هاي مستانه او را ديدم كه از بزم شبانه معشوق 
او وام كردم و  از  ابيات را  اين  بازمي گشت،    بي اختيار 

بر او خواندم:

در دلت چيست عجب كه چو شكر مي خندي؟

دوش شب با كه بدي كه چو سحر مي خندي؟

همچو گل ناف تو بر خنده بريده است خداي

ليك امروز مها نوع دگر مي خندي

مست و خندان ز خرابات خدا مي آيي

بر بد و نيك جهان همچو شرر مي خندي

بوى مشكى تو كه بر خنگ هوا مي تازي

آفتابي تو كه در روي قمر مي خندي

باغ با جمله درختان ز خزان خشك شدند

ز چه باغي تو كه همچون گل تر مي خندي؟

دو سه بيتي كه بمانده است بگو مستانه

اي كه تو بر دل بي زير و زبر مي خندي

شما هم اگر در رؤيا نهنگي مست و فربه را ديديد كه در 
گربه يي  از شراب شيرين چون  متالطم  و  مّواج  اقيانوسي 
چاالک برمي جهد و پست و باال مي شود و مي خندد و شكر 

مي پراكند، از معبِّر مپرسيد، تعبيرش موالنا است!

»زهي كرشمه خوابى كه به ز بيداري است«.

۱- ماهي نماد عيسي مسيح نزد مسيحيان هم هست. 
گفته اند حتي پيش از آنكه صليب نماد مسيحيت شود، 

ماهي در آن نقش به كار مي رفته است. بعدها يكي از آباء 
كليسا حروف آغازين كلمات يوناني “عيسي مسيح، پسر 

خدا و منجي ما” را كنار هم نهاد و چنين شد: 

I. CH. TH. Y.S

كه بر روي هم ايكتوس خوانده مي شود كه در زبان يوناني 
به معني ماهي است. موالنا با راهبان مسيحي اطراف قونيه 

رفت و آمد داشت و بسا كه ورود سمبليزم ماهي در 
اشعارش بي نسبت با آن مصاحبت ها نباشد.

* تلخيصي از مقاله ارائه شده در دانشگاه مريلند، آمريكا، 
سپتامبر ۲۰۰۷
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نظر و انديشه

مدارا  پيشگى

»راضي ام كه اگر لبانم در آخرين لحظات كلمه 
قاتل  به  نسبت  آميز  دشنام  يا  آلود  خشم  اي 
متجاوز بيان كند ، نام مرا در رديف شيادان ثبت 

كنند« 

مهاتما گاندي

بسياري از ما ايرانيان ، با شنيدن يا خواندن اين جمله 
او،  بزرگاني چون  از جانب  يا جمالتي مشابه  گاندي 
آنكه دشمن  و   آنچه  با   مواجهه   نوع   در خصوص 
مي پنداريمش ، و فرو خوردن خشم و عدم خشونت 
با دشمن ، شايد بي اختيار در ذهن و ضميرمان اين 

بيت شاعر نغز گويمان حافظ بازگو شود.

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

از  فارغ  و  ارزشي  داوري  نوع  هر  از  نظر  صرف 
هاي  واقعيت  به  ارجاع  با   ، اخالقي  قضاوت  هرگونه 
كه  شويم  مي  روبرو  حقيقت  اين  با  تاريخي،  مسلم 
خصوصيات و ويژگي هايي مانند : مدارا ، رواداري و 
تساهل به عنوان پاره اي از مبنايي ترين عناصر و اجزا 
، راز و رمز  ايرانيان  فرهنگ و تمدن ملي و باستاني 
اصلي علل ماندگاري و دير پايي اين فرهنگ و تمدن 

از دير باز تا امروز بوده است.

خصوصيات  و  ها  ويژگي  به  اتكا  با  ايراني  فرهنگ 
مذكور ، در عين استمرار بقا و تداوم حيات ، آنچنان 
بر غنا و ژرفاي خود افزوده است كه در طول سده ها 
و هزاره هاي گذشته نه تنها در هيچ يك از فرهنگ 
ها و تمدن هاي مجاور و حتي مهاجم هضم نشده و 

بر عكس فرهنگ ها  بلكه   ، است  نگرديده  مستحيل 
را در خود هضم  مهاجم  يا  و  تمدن هاي همسايه  و 
تأثير مؤلفه ها و مباني محكم خويش ديگر  و تحت 
گونه كرده است . از همين روست كه مطالعه و بررسي 
اتفاق  ايراني براي اكثريت قريب به  فرهنگ و تمدن 
پژوهش گران و شرق شناسان عالم بسيار پر جذبه و 

شوق انگيز مي نمايد.

از اين پژوهشگران »كنت دو گو بينو« ، سفير  يكي 
فرانسه در ايران در نيمه دوم سده نوزد هم است . او 
چنان شيفته و دلبسته ايران شده بود كه مي گويد » 
مي دانم كه امروز حوادثي در ايران مي گذرد و فساد 
در اين كشور گسترش يافته است، ولي ايران همچنان 
ايران است .جزء بهترين و پاک ترين كشورهاي روي 
زمين است . در هيچ جاي ديگر جهان نمي توان تا 
اين اندازه از زندگي لذت برد و تا اين اندازه شاد بود. 
آنگاه كه در آنجا زندگي كرده باشيد دوست داريد بر 

آنجا باز گرديد و آنگاه كه در آنجا باشيد بميريد. «

او در جاي ديگر به شرح گفتگوي خود با روشنفكران 
ايراني تحصيل كرده در فرانسه مي پردازد و ميگويد: 
» اين ايرانيان تحصيل كرده به خوبي توانسته بودند 
از  و  آورند  در  ايراني  رنگ  به  را  غربي  هاي  انديشه 
نويني  انديشه هاي  انديشه هاي خود  با  آنها  تركيب 
بسازند«. در واقع اين همان ويژگي فرهنگي » مدارا 
پيشه گي و روا داري « ايراني در سراسر تاريخ است 
با  بيگانه  فرهنگ  انديشه هاي  و دفع  بدون طرد  كه 
زدن نشان ايراني بر آنها و تطبيق پذير ساختن آنها با 
محيط فرهنگ ايران، اين   انديشه ها را خودي مي 

سازد و به بخشي از فرهنگ ايراني تبديل مي نمايد.

اما دريغ كه طي سده ي اخير يعني از دوران پس از 
به ويژه در دوره هاي   ، اين سو  به  جنبش مشروطه 
منتهي به انقالب سال ۵۷ در ايران و از آن زمان تا 
به امروز، مفهوم واژه اي » مدارا « به مفهومي قلِب 
واقعيت شده، تبديل گرديد. واژه ي مدارا را در عموم 
فرهنگ هاي فارسي به معناي نرمي و مالطفت كردن 
و يا با نرم خويي و حسن خلق با كسي رفتار كردن 
بيان كرده اند. در زبان انگليسي نيز براي واژه مدارا 
معادلي چون tolerance و براي واژه هاي هم رديف 
مدارا نظير روا داري و تساهل و تسامح معادل هايي 

مانند:  lenient ، moderate  مي توان يافت.

اما متأسفانه در فرهنگ و ادبيات سياسي جامعه ايران 
به ويژه در دوران و سال هاي پيش گفته تا امروز ، 
تحت تاثير گفتمان سياسي غالب كه گفتمان سياسي 
راديكال و افراطي بوده است ، جز مواردي بسيار نادر 
و كمياب از اشخاص و جريان هاي سياسي ، به طور 

* توالّيي  مجيــد 

معناي  به  نادرست  به  مدارا  واژه  فراگير،  و  عمومي 
كه  جرياناتي  و  افراد  و  شده  تلقي  خيانت  و  سازش 
در سلوک سياسي خويش بر مدار مدارا عمل و رفتار 
درست  اند.  شده  قلمداد  خائن  و  سازشكار  اند  كرده 
كه  ايران  در  مذكور  سياسي  هاي  فرهنگ  بر خالف 
كه  مصالحه  و  سازگاري  و  توافق  و  سازش  مفهوم 
و  شده  مشتبه  ورزي   خيانت  به  غلط  به   همواره  
مي شود و داراي بار معنايي مذموم و نكوهيده است، 
در زبان و  فرهنگ سياسي غرب مفاهيم و واژه هاي 
نظيرcompatibility و compromise  مفاهيمي 
پسنديده و تحسين بر انگيز و داري بار معنايي مثبت 

است.

اگر با خويشتن خويش صادق بوده و نقد و انتقاد را 
بر مي تابيم و از به نقد كشيده شدن بر آشفته نمي 
شويم ، اگر اهل عبرت گيري و پند آموزي از تاريخ 
پيشين هستيم  پر هزينه  و  ناگوار  و  تلخ  تجربيات  و 
بساماني  نا  و  ناماليمات  و  داريم  ايران  دغدغه  اگر   ،
به  را  زندگي  ايران،  گير  گريبان  هاي  پلشتي  و  ها 
كاممان تلخ كرده است ، بايد بپذيريم كه بدون پيشه 
كردن مدارا و روا داري و تساهل نسبت به يكديگر ، 
دردهايمان درمان و تلخ كامي هايمان شيرين نخواهد 

شد.

ايرانيان ساكن  به خصوص در ميان  امر  اين  پذيرش 
با گرايش ها و ساليق و نگرش ها و طرز  برون مرز 
صد   ، گوناگون  سياسي   – مرامي  مسلكي  فكرهاي 
مرز  برون  در  كه  چرا  نمايد  مي  تر  ضروري  چندان 
بر خالف آنكه به كرات واژه مدارا و تساهل و تسامح 
از جانب افراد و محافل و گرايش هاي گوناگون بكار 
در  شوند،   مي  دعوت  آن  به  همگان  و  شده  گرفته 
و  اصول  و  موازين  به  عملي  پايبندي  عيني،  واقعيت 

آداب مدارا و رواداري كمتر ديده مي شود.

آداب  و  اصول  و  موازين  به  عملي  پايبندي  الزمه 
حق  شناختن   رسميت  به  و  پذيرش  مداراپيشه گي 
نظر  ابراز  و  اعالم  حق  و  ديگران  براي  انديشي  دگر 
مخالف و منتقد ديگران نسبت به خويش است. تنها 
منطق  كردن  جايگزين  و  حق  اين  قبول  صورت  در 
گفتگوي  منطق  جاي  به  انتقادي  عقالني  گفتگوي 
مبتني حذف و ستيزه و كينه ورزي و دشنام گويي 
و  پيشگي  مدارا  مسير  در  عملي  سلوک  كه  است 
رواداري ميسر خواهد شد . بدون تن دادن به منطق 
گفتگوي عقالني ِ انتقادي ، نمي توان مدعي پايبندي 

به مرام و مدارا و تساهل بود.

ايران  تعالي بخش در  و  بالنده  ادامه ي زيست  براي 
امروز و براي ساختن ايراني آزاد و آباد و سرافراز در 
فردايي روشن ، به سلوک مدارا پيشه گي و رواداري  

سخت نيازمنديم. 

 سردبير نشريه توقيف شده نامه
 
*
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تاكيد  نكته  اين  بر  شريعتي  منتقدان  از  برخي 
دارند كه وي حساسيت و دغدغه مسائل خاص زنان 
را نداشته، او فقط از مسئوليت هاي زنان سخن گفته 
ولي از حقوق آنها هرگز و شما در مرحله اول به عنوان 
يك زن و در مرحله دوم به عنوان فرزند شريعتي در 

اين مورد چه نظري داريد؟ 

راستش در تجربه شخصي آدم شدنم، در هيچ لحظه 
اي مجبور به انتخاب بين زن بودن و شريعتي بودن، 
نشدم. در عين حال كه اين هر دو تعلق، نقطه عزيمت 
محكم و مادي همان شدن بود. هيچ معلوم نيست هر 
نوع تعلقي، اسارت باشد. همه چيز بستگي به نسبتي 
دارد كه با اين همه برقرار مي شود. بزرگي مي گويد 
ما ضرورتاً انسانيم و تصادفاً مرد يا زن. شريعتي بودن 
بنده هم، جزء همان تصادفات است، چنانچه زن بودنم 
بايد جدي گرفت،  اين تصادفات را  اين وجود  با  نيز. 
اگر نمي خواهيم كه تبديل به تقدير شود و تهديد. 
تهديدها را مي گويند مي شود به فرصت بدل كرد. اما 
ظاهراً در حال حاضر صحبت از تجربه شخصي نيست، 
صحبت از نسبت اين دو است؛ شريعتي و مساله زنان. 
نكته كلي در  اين موضوع ذكر چند  به  از ورود  قبل 
و  با مفاهيم  برخورد  تفكر و روش شريعتي در  مورد 
وضعيت ها ضروري است. تفكر شريعتي تفكر بزنگاه 
و  انساني  فرهنگي،  هاي  بزنگاه  شناسايي  هاست، 
اجتماعي همين ماي موجود گرفتار. شناسايي بزنگاه 
هايي كه محصول شناختي ميداني است و نه انتزاعي. 
شايد به همين دليل است كه ما نيز بر سر هر بزنگاهي 
پردازيم.  مي  او  به  و  بينيم  مي  مواجه  او  با  را  خود 
اين را همه آنهايي مي  ِفرزند نمي گويم.  اين را من 
گويند كه با طمانينه يا از سر ناشكيبايي نقد يا حمله 
اند.  به شريعتي را در دستور كار روز خود قرار داده 
دليل  به  گاه  بينيم  او مي  برابر  در  واكنش هايي كه 
صحت پرسش هايي است كه شريعتي طراحي كرده 
و هنوز پرسش هاي زمانه ماست و گاه پاسخ ها است 

كه جدال برانگيز است

چگونه  زنان  با  شريعتي  برخورد  ميانه  اين  در 
است؟

بديهي است كه در اين پروژه زنان حذف نمي شوند. 
اشاره كردم كه در اين پروژه، شريعتي از نوع انسان 
حرف نمي زند، از انسان در »وضعيت« صحبت مي 
كند، انسان ايراني- اسالمي، جهان سومي شرقي و به 
همين دليل مي داند كه در اين »وضعيت«، مساله 
زنان اگرچه نمي تواند به شكل جدا و ايزوله بررسي 
شود در عين حال ويژگي هاي خاص خودش را دارد. 
به  را در حقيقت  پروژه، شريعتي زن و مرد  اين  در 
اما  كند  مي  دعوت  -آگاهي-  ممنوع  ميوه  خوردن 
در  حوا  و  آدم  موقعيت  هبوط،  از  پس  كه  داند  مي 
زندان هاي  آن  داند كه  نيست. مي  برابر  زمين  اين 
البيرنتي  به  تبديل  زنان  مورد  در  انسان  چهارگانه 
فوراً  نتيجه  در  شود.  مي  عبور  قابل  غير  و  مخوف 
مذهب  با  زن  نسبت  سنت،  با  زن  نسبت  سراغ  به 

زنان در پروژه شريعتي

درگفت و گو با سوسن شريعتي

واقعيت اين است که در جامعه کنوني ما »زن جديدي« متولد شده 
اما قوانين ما پا به پاي اين تحوالت به پيش نيامده است. به همين دليل 
است که مثاًل شريعتي به سختي به مهريه مي تازد و آن را »يادگار 
دوره بردگي زن و دوره خريد و فروش زن« مي داند و بعد تعجب 
مي کند از اينکه چطور مي شود که زنان هرچه تحصيلکرده ترند، 

مهريه باالتر هم مي خواهند.

مثلث  اين  در  و  رود  مي  مدرن  امر  با  زن  نسبت  و 
در جست وجوي پيدا كردن تركيبي جديد است، از 
طريق تجزيه آن. تفكيك سنت از مذهب اولين گام 
است. تفكيك مدرنيته از مدرنيسم دومين آن. سنتي 
كه به وفادار ماندن، ماندن به ديروز و در ديروز مي 
خواند و مدرنيسمي كه با وسوسه فردا مي آيد. اولي 
آويختن به يك خود محتضر است و دومي تشبه به 
يك توهم. يكي تحجر است و ديگري تشبه و هر دو 
با  است  سنت  مونتاژ  يكي  مونتاژگر.  ذهن  محصول 
مدرن.  امر  با  سنت  داخلي  مونتاژ  ديگري  و  مذهب 
كه  است  تصويري  آن  باب  در  داخلي  مونتاژ  )تعبير 
از زن غربي در جوامع پيراموني شكل گرفته است و 
به نظر شريعتي فرسنگ ها با زن غربي فاصله دارد 
اروپايي  زن  عنوان  به  كه  را  »زني  كنم؛  مي  نقل  و 
مي شناسيم، در واقع زن اروپايي نيست، زن اروپايي 
موجود در ايران است.« به هر دو محصول دوگانه اين 
مونتاژ، شريعتي با صراحت و گاه به گونه يي غلوآميز 

پروين بختيارنژاد

زنــان
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از  کنيم  صحبت  جنس  دو  تضاد  از  اينکه  جاي  به  بياييم 
و  نوع  ببريم. زن و مرد همچون دو  نام  وجود دو »نوع« 
يا چالش ميان دو جنس،  نه نزاع  نتيجه  نه دو جنس. در 
بلکه ميان دو نوع، نوع زن و مرد که هر دو توانمندي ها 
و قدرت هايي دارند و نزاعي هم اگر باشد نزاع دو نوع 

قدرت است و نه دعواي ضعيف عليه قوي!

مي تازد. دليلش روشن است چون پذيرش هر يك 
از اين دو الگو، محصول انتخاب نيست. محصول 
يي  آگاهانه  وجهه  هيچ  نتيجه  در  و  است  زدگي 
دچار  زن،  اين  حالت  دو  هر  در  نيست.  آن  در 
سنت  ابژه  خواه  است،  ابژه  نيست،  سوژه  است، 
زنان  موقعيت  به  كه  نقدي  آن.  ضد  ابژه  خواه  و 

كند  مي  داري  سرمايه  جهان  در 
را با موقعيت زن مدرن نبايد يكي 
صراحت  همان  با  چنانچه  گرفت. 
زنان  براي  سنت  كه  موقعيتي  به 

فراهم كرده است، مي تازد.

بر  شريعتي  منتقدان  از  برخي 
اين عقيده اند كه دكتر به مسائل 
تا نظر شما  نپرداخته  حقوق زنان 

چه باشد؟

البته دو نظر هست. برخي مي گويند 
نپرداخته  زنان«  »مسائل  به  شريعتي 
و برخي بر اين باورند كه بد پرداخته. 

اين انتقاد كه شريعتي به مسائل زنان نپرداخته، غلط 
نيست. يعني شريعتي به طرح كلي موقعيت اجتماعي 
و فرهنگي زنان بسنده كرده است و به جز تك و توک 
مواردي و آن هم نه به شكل عمقي وارد پرونده هاي 
)مانند  است  نشده  زنان  موقعيت  به  مربوط  متعدد 
خانواده- حقوق زنان در برابر قانون، حضانت كودكان، 
كار و...( اما به »مساله زنان« پرداخته و نمي شود منكر 
اين موضوع شد كه همين طرح كلي يي كه بدان اشاره 
كردم، مقدمه ضروري نظري است براي هر گونه طرح 
اندازي كالن و درازمدت در مورد جنبش زنان. اما برخي 
مي گويند مساله زنان را بد مطرح كرده، ناقص مطرح 
كرده و آن را عمدتاً در ذيل مبارزه اجتماعي و سياسي 
تعريف كرده است. به نظر من شريعتي از جاي درستي 
شروع كرده و اين رويكرد اساساً رنگ و بوي ايدئولوژيك 
نداشته و ناشي از ضرورت بيروني بوده است. نگاهي به 
تاريخچه جنبش زنان در اروپا و به خصوص در فرانسه 
اين ضرورت مرحله بندي را نشان مي دهد. مساله زنان 
يي  پرونده  عنوان  به  بتواند  اينكه  از  قبل  تا  اروپا  در 
مستقل از احزاب، ايدئولوژي هاي سياسي و قدرت هاي 
حاكم و محكوم مطرح شود، الاقل دو قرن وابستگي به 
دو  از  كمتر  )كمي  مدني  و  اجتماعي  عمومي  جنبش 
اين دو قرن بدون  تازه  را پشت سر گذاشت و   ) قرن 
احتساب قرن مقدماتي روشنگري است كه با سرزدن 
بنياد  سوژه و تضعيف نظام كليسايي و عقالنيت خود 
و... تعريف مي شود. اولين باري كه صحبت از زنان مي 
شود - با همه آن مقدمات نظري اىكه اشاره كردم- 
در انقالب فرانسه در ۱۷۸۹است. در حقيقت صحبت 
انقالب  در  يكپارچه  با حضور  زنان  نمي شود،  زنان  از 
فرانسه و از طريق مشاركت فعال در آن مي گويند ما 
هم هستيم. براي اولين بار اعالميه حقوق زنان المپ را 
صادر مي كنند، با تهيه و تنظيم دفترچه هايي شكايت 
ها و خواسته هايشان را فرموله مي كنند و... در مرحله 
اول، از طريق مشاركت بي واسطه زنان در اين تجربه 

مرحله جديدي مي شود. در ذيل همين ايدئولوژي هاي 
اتوپيك كه مدام در پي الگوسازي براي جامعه هاي ايده 
آل بودند و طبيعتاً نقاد جوامع موجود، زنان نيز تغيير در 
موقعيت موجود خودشان را تبديل به يكي از مشخصات 

ضروري جامعه ايده آل كردند.

با وجودي  در سال هايي كه زنان هنوز حق راي ندارند 
دموكراسي  براي   ،۱۸۴۸-۱۸۵۰ انقالب  صفوف  در  كه 
مشاركت كرده اند، با وجودي كه سي سال بعد در كمون 
بناپارت و در  ناپلئون  برابر دولت راست لويي  پاريس در 
كنار رفقاي سوسياليست و پرودوني بسياري از آنان قرباني 
شدند حضور اين زنان چنان جدي بود كه سوسياليست 
ها را وادار كرد كه اين موقعيت پر تناقض را - مشاركت 
بي داشتن حقوق- تئوريزه كنند و براي آن وجهه نظري 
دست و پا كنند و تئوري تقدم و تاخر را مطرح كردند و آن 
يعني اينكه مبارزه طبقاتي در اولويت قراردارد و جنبش 
زنان بايد خود را در ذيل آن تعريف كند. ماركسيست ها 
نيز در جنبش هاي كمونيستي اوايل قرن به مساله زنان 
توجه نشان دادند اما طبيعتاً با رعايت همان تقدم و تاخر. 
در جنگ جهاني اول اين بحث ها فروكش كرد. مجدداً از 
دهه هاي ۴۰ و ۵۰ به موقعيت زنان و تغييراتي كه جنگ 
به دنبال داشته بار ديگر توجه نشان داده شد و البته نه به 
عنوان يك جنبش اجتماعي. در سال ۱۹۴۸ زنان داراي 
حق راي مي شوند و كتاب جنس دوم اثر سيمون دوبوار 
است كه  بعد  به  مه ۶۸  از  كند.  باز مي  را  باب جديدي 
براي اولين بار جنبش زنان، همچون جنبشي مستقل از 
احزاب و جريانات سياسي موجود سر بر مي دارد و اعالن 
موجوديت مي كند. مقصودم اين است كه براي رسيدن به 
اين سر منزل، زنان راهي به جز پيوند خوردن با جنبش 
عمومي مدني دو قرني نداشتند. بايد اول تبديل به نيروي 
نگيرند.  ات  ناديده  تا  فشارآوري،  بتواني  تا  بشوي  فشار 

شريعتي هم چيزي بيشتر از اين نمي گفت.

آيا فكر نمي كنيد كه در جامعه ما هم همين اتفاق 

اجتماعي  جنبش  به  را  خود  زنان  اول  افتاد، 
از  بعد  و  زدند  پيوند   5۷ انقالب  چون  كالني 
مطالبات جنبش  و  مسائل  به  دهه سكوت،  يك 
زنان پرداختند؟ در واقع زنان ايراني سرگذشت 
قرن  يك  با  البته  فرانسوي،  زنان  با  مشتركي 

فاصله را تجربه كردند؟

بله دقيقاً. شريعتي متعلق به دهه هاي ۴۰ 
و ۵۰ است، سال هايي كه هنوز خبري 
از جنبش مدني نيست. زمانه پروژه هاي 
مخصوص.  هاي  پروژه  نه  و  است  كالن 
هنوز، زمانه »كوچك زيبا است« نيست. 
زمانه فتح قله هاي بلند است و ترسيم 
چشم اندازهاي دوردست. بُعد نظري اين 
پروسه كسب هويت هم قابل توجه است. 
باب دارد  اين  هابرماس بحث جالبي در 
مي  نيست.  موضوع  اين  به  ربط  بي  كه 
گويد پروسه كسب هويت- يعني همين 
دارد؛  مرحله  سه   - بودن  خود  موضوع 
دادن  قرار  از طريق  فرد  اول  مرحله   -۱
طريق  از  اجتماعي،  سيستم  در  خود 
با  انطباق  و  همسويي  طريق  از  و  سوسياليزاسيون 
پيدا مي  اجتماعي، موجوديت  و  فرهنگي  هنجارهاي 
 كند. شبيه ديگري، ديگران شدن و پذيرش عرف مسلط 
در  طريق  از  عكس  بر  دوم،  مرحله  در   -۲
كشف  طريق  از  و  مسلط  عرف  و  نظم  با  افتادن 
فرديت  كند.  مي  تعريف  را  خود  هايش،  تفاوت 
نيستم.  تو  شبيه  اينكه  براي  هستم  من   يافتن، 
۳- تازه در مرحله سوم است كه ديگر خود را نه در 
تعريف  يي خودمختار  گونه  به  بلكه  واكنش  و  كنش 
مي كند. مي گويد من هستم چون هستم. شريعتي در 
اين دعوت به بازيافتن خود، براي اينكه نه قالبي باشي 
نه قالبي، نه تنها براي زنان بلكه براي مردان نيز راهي 
با سرنوشت  فردي  پيوند زدن سرنوشت هاي  به جز 
اجتماعي نمي بيند و در نتيجه پروژه زنان را به گونه 
اي مجرد بررسي نمي كند. به همين دليل است كه 
در اين مورد در سطح باقي مي ماند. فقط تعيين فاز 
گويد  مي  زنان  به  شرايط شريعتي  اين  در  كند.  مي 
مي  بگذريد.  سوسياليزاسيون  فاز  از  مجبوريد  شما 
گويد براي اينكه بگويي »من هستم«، بايد سرنوشت 
خودت را در پيوند با سرنوشت عمومي تفسير كني و 
به دنبال آن از فرديت و »خاص« بودن پروژه خودت 
صحبت كني. به قولي براي اينكه شبيه خودت باشي، 
اول بايد كسي باشي. اتفاقاً يكي از همين فمينيست 
هاي فرانسوي به اين موقعيت بحراني اشاره مي كند 
وقتي كه مي گويد زنان گرفتار يك ديالكتيك هستند؛ 
»ديالكتيك خود بودن و غيبت خود نيز« . قرار است 
خودمان باشيم، در عين حال، خودي در كار نيست. 
البته روي سخنش، نقد آن »من« دكارتي است كه به 
تعبير اين فمينيست، از اساس يك خود مردانه است، 
چرا كه به موقعيت زنان در واقعيت بي توجه مانده. 
از سر همين ضرورت براي داشتن يك طرح كلي از 
آن خود فرضي براي زنان است كه شريعتي به سراغ 
زناني مي رود كه تجربه كسي شدن را با امر عمومي 

كه  فهميم  مي  تازه  شهروند،  به  رعيت  تبديل  عمومي 
اكتورهاي  همچون  حضورشان  و  هستند  كسي  هستند، 
اجتماعي ضروري است. بي ترديد در اين مرحله زنان جزء 
سياه لشكر جنبش انقالبي هستند. از اواسط قرن نوزدهم 
و با سر زدن جريانات اتوپيك و سوسياليست)و چهره هايي 
وارد  زنان  جنبش  فوريه(  و  سيمون  سن  چون  شاخص 

زنــان
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اجتماعي پيوند زده اند؛در آن مرحله از جنبش اجتماعي، 
اين راه حل را نشان مي دهد. مقدمه اي كه بايد تدارک 
به  قادر  و  بخواهي  بيشتر  بعدي  مرحله  در  بشود  تا  ديد 

فرموله كردن مطالبات بيشتري باشي.

نظر شما  به  ما در سال ۸۶،  بودن  نظر گرفتن  با در 
پروژه شريعتي در مورد زنان، پروژه موفقي بوده؟

زنان  تبديل شدن  و  بخشي  آگاهي  اصلي شريعتي  پروژه 
بود.  آگاه  شهروندان  و  ها  سوژه  به  اش  جامعه  مردان  و 
مشاركت  طريق  از  زنان  كه  دليل  همين  به  اتفاقاً  امروز، 
در  حضور  و  اخير  دهه  چند  اجتماعي  جنبش  در  فعال 
عرصه اجتماع و به طور خالصه خروج از زير سقف، داراي 
را  نكته  اين  ارقام هم  و  )آمار  اند  يي شده  ويژه  موقعيت 
تاييد مي كند( و طبيعتاً آگاه به شرايط نابرابر براي تحقق 
همان » خود«ي كه همه از آن سخن مي گويند، طبيعتاً 
كه  مطالباتي  اند.  شده  مطالبات  از  جديدي  مرحله  وارد 
هم مباني نظري دارد و هم مادي. مباني نظري آن تمامي 
مطرح  مذكر  مونث-  نسبت  درباره  كه  است  هايي  بحث 
است. آيا مي شود زن و مرد را تحت مفهوم خنثايي به نام 
انسان جا داد بي آنكه به تفاوت هاي خصلتي - جنسيتي 
كه  دارد  ذاتي  هاي  خاصيت  زنانگي،  آيا  كرد.  توجه  آنها 
مفهوم  درباره  نكته  يك  ذكر  شود؟  مي  متمايز  مردان  از 
فمينيسم خالي از لطف نيست. در نيمه هاي قرن نوزدهم، 
به  و  شد  مي  استفاده  پزشكي  حوزه  در  فمينيسم  تعبير 
بودند  رفتاري  اختالالت  اطالق مي شد كه دچار  مرداني 
و شبيه زنان بودند. در مرحله بعدي، در حوزه اجتماعي، 
اين بار به جنبش اجتماعي اطالق مي شد كه طي آن زنان 
خواهان حقوق مشابه با مردان بودند و همين موضوع مزاح 
گونه معطوف به زناني بود كه مي خواستند شبيه مردان 
شوند. امروز، بحث بر سر اين است كه به جاي اين تشبه، 
بياييم و به جاي اينكه از تضاد دو جنس صحبت كنيم از 
و  نوع  دو  مرد همچون  و  زن  ببريم.  نام  »نوع«  دو  وجود 
نه دو جنس. در نتيجه نه نزاع يا چالش ميان دو جنس، 
بلكه ميان دو نوع، نوع زن و مرد كه هر دو توانمندي ها 
نوع  دو  نزاع  باشد  اگر  هم  نزاعي  و  دارند  هايي  قدرت  و 
قدرت  قوي.)مثاًل  عليه  ضعيف  دعواي  نه  و  است  قدرت 
زنانه؛ قدرت مادر شدن، قدرت جذابيت و... قدرت مردانه؛ 
قدرت تصاحب و تملك (. از تقابل بين قدرت زنان و مردان 
پديده اجتماعي شكل مي گيرد. از بحث نظري ماجرا كه 
بگذريم رويكرد عملي هم به مقوالت )از جمله مساله زنان(

تغييراتي اساسي پيدا كرده و آن رها كردن رويكرد كالن و 
روي آوردن به سمت آرمان ها و اهداف كوچك و مطالبات 

مشخص است.

زنان،  مورد  در  كلي  هاي  بحث  رغم  به  شريعتي 
مي  كار  به  آنها  به  نسبت  آميزي  تحقير  تعابير  گاه 
يا در  ما شعور«  زنان  آنجايي كه مي گويد »به  برد؛ 
نويسد،  مي   4۸ سال  در  كه  سمبليكي  وصيتنامه 
تو،  مگر  نيست،  اميدي  كه  دختران  »به  گويد؛  مي 

احسان...«

دنبال  به  نيست؛  زنان  مختص  است.  شريعتي  روش  اين 
مردان  به  كه؛  آورد  مي  كرديد  ذكر  كه  يي  جمله  همان 
آيا  و...  فهم  ما  مومنين  به  آگاهي،  ما  مردم  به  شرف.  ما 

مقصودش اين است كه مردان ما شرف ندارند؟ مردم ما 
عقب مانده اند، مومنين ما نفهمند؟ خب البته چيزي از 
واقعيت در همه اين دعا ها هست. اشاره به كمبودهايي 
در  نيست.  حقيقت  از  صحبت  اينجا  اما  واقعي.  است 
كردن  تحريك  دارد،  آموزشي  قصد  اينجا،  شريعتي  واقع 
تحريك  با  خواهد  مي  كردنش.  عصباني  حتي  مخاطب، 
كردن، اسباب آگاهي را فراهم كند. در واقع شريعتي در 
پي تلنگر زدن است. وقت نوازش كردن ندارد. مي خواهد 
با  زنان  مورد  در  كه  است  اين  كند.  معذب  را  مخاطبش 
همان روش، شروع مي كند يعني با حمله و سپس دفاع. 
حمله به زن سنتي و دفاع از زن آگاه مذهبي. حمله به زن 
سرمايه داري و دفاع از زن غربي مي گويد؛ »چهره يي كه 
از زن اروپايي مي شناسيم، مونتاژ ملي است. نمي گذارند 
ما زن غربي را بشناسيم. ما حق داريم فقط زناني را كه 
مي  نشان  ما  به  جنسي  هاي  فيلم  و  جنسي  هاي  رمان 
دهند بشناسيم. ما حق نداريم مادام گرشن را بشناسيم كه 
تمام عمر خود را صرف كرد تا ريشه مسائل حكمت بوعلي 
آثار  )مجموعه  را«  كوري  مادام  بشناسد...  را  رشد  ابن  و 
زن( شريعتي به آن چهره يي از زن غربي حمله مي كند 
كه جامعه زنان اروپايي بيش از ديگران به او حمله كردند 
چيز  همه  تبديل  داري،  سرمايه  دست  ساخته  زن  يعني 
به كاال، از جمله كاال شدن زن. فرانسواز ساگان نويسنده 
را مي گويد؛»در مه  فعاالن مه ۶۸ همين  از  و  فرانسوي 
مبارزه  نام سكسواليته  به  تابويي  با  خواستيم  مي  ما   ۶۸
كنيم، متاسفانه اسطوره يي به نام عشق را از بين برديم«. 
منظورم از اين جمله اين است كه شريعتي در پي حمله 
به تابوها بود )تابوي سنت و تابوي امر مدرن( به منظور 

حفظ اسطوره هايي چون آزادي، معنا، عشق و...

اما شريعتي با تعدد زوجات مخالفت نكرده است؟

شريعتي براي تعدد زوجات فقط و فقط توجيه اجتماعي 
قائل است و نه يك توصيه اعتقادي يا توجيه ديني. همان 
داليلي كه مردم شناسان و انسان شناسان بارها و بارها در 
بررسي مساله خانواده و اشكال گوناگوني كه نسبت مرد و 
زن در طول تاريخ بشري، در فرهنگ ها و جوامع مختلف 
پيدا كرده است در نتيجه داليلي كاماًل مادي، سياسي يا 
اجتماعي و در هيچ شكلش ديني. مي گويد؛ »اين شكلي 
كه االن در جامعه ما مطرح است يك هوسچراني بي بند و 
بار فردي است«. شريعتي تعدد زوجات را همچون ضرورت 
اجتماعي و آن هم در ذيل سنت تعريف مي كند و نه در 
بنا  كه  است  سنتي  جامعه  در  چه؟  يعني   . مذهب  ذيل 
به  يتيمان  باالي  تعداد  )مثاًل  اجتماعي  هاي  ضرورت  بر 
دليل جنگ، وجود زنان بي سرپرستي كه هيچ موقعيت 
برهم خوردن نسبت كمي  ندارند،  تعريف شده  اجتماعي 
و  شود.  مي  مطرح  زوجات  تعدد  و...(  مرد  و  زن  ميان 
منظورش از جامعه سنتي، جامعه يي است كه نسبت زن 
و مرد را بدون داشتن تعريف حقوقي- قضايي برنمي تابد. 
چنانچه در جامعه يي كه از سنت عبور كرده است، همين 
زن  كمي  نسبت  خوردن  برهم  )يعني  اجتماعي  ضرورت 
رابطه  از  تعريف حقوقي  داشتن  به  وادار  را  آحاد  مرد(  و 
عماًل  كه چند همسري  امروز  اروپاي  در  مثاًل  كند.  نمي 
آزاد  روابط  اصاًل  يا  ها  ازدواج  عمر  بودن  كوتاه  دليل  به 
كرده  تعريف  را  راه حل خودش  و  دارد  وجود  فراقانوني، 
سعي  فقط  نيست،  زوجات  تعدد  مدافع  شريعتي  است. 

اجتماعي  است  منطقي  كه  را  آن  دروني  منطق  كند  مي 
دهد  نشان  حال  عين  در  و  بفهمد  ديني  اي  توصيه  نه  و 
آن  در  كه  است. جوامعي  فهم  قابل  در جوامع سنتي  كه 
هنوز مفاهيمي چون حرامزادگي، دوشيزگي، ارث و ميراث، 
حضانت كودک و... پايي در سنت دارد. امروز چه؟ امروز ما؟ 
آيا مي توان موقعيت زنان را همچنان در ذيل سنت تعريف 
كرد؟ زني كه كار مي كند، مشاور رئيس جمهور مي شود، 
در سياست و اقتصاد و هنر صاحب موقعيت هاي جديدي 
شده است... به نام كدام ضرورت اجتماعي مي توان او را 
ديگر  زنان  با  را  فرديتش  و  را  اش  زندگي  كه  كرد  قانع 
تقسيم كند؟ واقعيت اين است كه در جامعه كنوني ما »زن 
جديدي« متولد شده اما قوانين ما پا به پاي اين تحوالت به 
پيش نيامده است. به همين دليل است كه مثاًل شريعتي به 
سختي به مهريه مي تازد و آن را »يادگار دوره بردگي زن 
و دوره خريد و فروش زن« مي داند و بعد تعجب مي كند 
از اينكه چطور مي شود كه زنان هرچه تحصيلكرده ترند، 

مهريه باالتر هم مي خواهند.

 سخن ديگري نمانده است؟

ذكرش  كه  بخشي  آگاهي  پروژه  اين  در  نكته،  يك  فقط 
به  كنيم  شروع  خودمان  نقد  از  بايد  است  معتقد  رفت، 
جاي اينكه يكسره به گردن استعمار و استبداد و دشمن 
خارجي و... بيندازيم. البته بي آنكه بخواهد آنها را به عنوان 
علل بعيد عقب ماندگي ما منكر شود. همين روش را هم 
از  كردن  شروع  گيرد.  مي  كار  به  زنان  جنبش  مورد  در 
تناقضاتي كه زن امروز به آن دچار است. زني كه هم امنيت 
سنت را مي خواهد و هم آزادي امر جديد را. بي آنكه منكر 
تناقضاتي باشد كه محيط بيروني تحميل مي كند. به هر 
حال، بحث مفصلي است كه بايد ادامه پيدا كند و بنده به 
سهم خود و به قول شما به عنوان زني كه در اين وسط 
دختر شريعتي هم هست از همه كساني كه با نقد شريعتي 
يا حتي حمله غيرمنصفانه به او و البته در دفاع از حقوق 
زنان، فرصت سخن گفتن از اين مباحث را فراهم مي كنند 
تشكر مي كنم. در اين زد و خوردها، آگاهي هم سر نزند، 
شرايط امكان تحقق آن فراهم مي شود. راست مي گويد 
بزنند خيلي  اينكه درباره آدم حرف بي ربط  وايلد؛  اسكار 
ناراحت كننده نيست. آنچه كه دردآور است اين است كه 
درباره  يا  باشد  زنان  درباره  نزنند.  حرف  آدم  درباره  اصاًل 
شريعتي.

زنــان
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صفحه 31

رشد فزاينده فمينيسم اسالمي؟

من در مقالة * حاضر بر روي فمينيسم اسالمي كه امروز 
پانزده سال از پيدايش آن گذشته و همچنان سرسختانه 

به پيش مي رود نظر انداخته ام. فمينيسم اسالمي به باز 
تعريف برابري جنسي- انساني، و عدالت اجتماعي يي كه 
ريشه در اصول اخالقي قرآني دارد مي پردازد و به افشاي 
عمل و انديشه هاي پدر ساالرانه اي كه در جوامع اسالمي 
تاخت و تاز مي كند دست مي زند. غرض از اين جوامع، 
سرزمين هايي است كه پيام قرآن براي اولين بار در آنجا 
اسالم،  درون  به  افكار  دسته  اين  نفوذ  است.  شده  عرضه 
و  شده  آغاز  پيغمبر  درگذشت  از  پس  كوتاهي  فاصلة  به 
فرقه  انسجام  و  تحكيم  از  پيش  و  نهم)ميالدي(  قرن  تا 
فقهي مبدل  ثابت متون  عناصر  به  هاي مختلف مذهبي، 
شده بودند. مضامين كليدي فمينيسم اسالمي، در اصول 
قرآني ِ برابري جنسي و عدالت اجتماعي خالصه مي شوند. 
عدالت  و  برابري  برقراري  كه  آنجا  از  اسالمي،  فمينيسم 
اجتماعي در ساختار هاي پدر ساالرانه را ناممكن مي داند، 
بقاياي  از  اولية اسالم و زدودن آن  پيام  برد  راه پيش  در 

فرهنگ هاي مرد ساالر تالش مي ورزد.

واژة  بازگرداندن سالمت گذشتة  اسالمي  فمينيسم  هدف 
»امت« به آن، و بازيابي مفهوم آن به عنوان فضاي اشتراكي 
و كثرت گرايي است كه حقوق برابر زن و مرد را تضمين 
كند. فمينيسم اسالمي نگرشي وراي دوئيت ها و دو قطبي 
هايي نظير شرقي/غربي، خصوصي/دولتي و يا مذهبي/غير 
مذهبي دارد، مخالف تاكتيك هاي تسلط طلبانه اي نظير 
»تفرقه بيانداز و حكومت كن«، »صف بندي ايجاد كن و 
كنترل كن«، »جدايي بيانداز و تنبيه كن« است، و آن را 

از پيام قرآن بدور مي داند.

اسالم در ميان اديان سه گانه ي معروف به اهل كتاب ، تنها 
ديني بود كه از طريق كتاب آسماني و كالم خداي خود، 
پيام اساسي برابري زن و مرد )بعنوان نوع بشر و انسان(، 
تبليغ مي كرد، هرچند  را  حقوق زن، و عدالت اجتماعي 
كه همين پيام بعدها به نام خود اسالم از درون استحاله 
قرآن  اتفاقاً  كه  اي  ساالرانه  پدر  رسوم  و  ها  انديشه  شد. 
براي تعديل و براندازي نهايي آن آمده بود )در عربستان 
و ديگر سرزمين هاي اسالمي( سرسختي خود را در عمل 
به حيات  به رغم پذيرش اسالم سرسختانه  و  ثابت كرده 
خود ادامه دادند. هدف فمينيسم اسالمي دگرگون ساختن 
ناخالصي هاي وارد شده در اسالم، از طريق انطباق مجدد 
اجتماعي  عدالت  و  ها  انسان  برابري  قرآني ِ  پيام  با  اسالم 
اين  به  را  سازي«  »دگرگون  ي  واژه  اينجا  در  من  است. 
عمقي«  هاي  »اليه  تبديل  فرآيند  كه  ام  برده  بكار  دليل 
به »اليه هاي رويي« را بطور ضمني به خاطر نزديك مي 
هاي  به »اليه  قرآن  پيام »عمقي«  مفهوم،  اين  در  سازد. 
بيان  به  يابد.  انتقال مي  تعريف  و  آگاهي  عام ِ  و  يي  باال« 
ديگر، اين »دگرگون سازي« به معني باز گرداندن اسالم 
به اصل خود)از طريق كتاب مقدس(، است نه دگرديسي و 

تبديل آن به يك پديده ي متفاوت.

انديشة »دگرگون سازي اسالمي« و »فمينيسم اسالمي«، 
به اعتبار جهاني بودن دين اسالم، از پديده ها و جنبش 
هايي جهاني به شمار مي آيند. فمينيسم اسالمي بمانند 
)حدود  جنوب  و  شمال  و  غرب  و  شرق  به  اسالم،  خود 
جغرافيايي(، و چهارچوب هاي ايدئولوژيك )حدود ذهني( 

ماند.  نمي  منحصر 
مسلمانان،  از  بسياري 
مفهوم  در  فمينيسم 
»غربي«،  را  فعلي 
اسالم  از  بيگانه  و 
در  و  كرده  تلقي 
از  حالت،  بهترين 
و  »فمينيسم«  تلفيق 
احساس   ، »اسالمي« 
پيدا  يندي  شا  خو  نا 
عبارت  ميكنند. 
ستيز  هم  و  رساست  هم  واحد  آن  در  اسالمي  فمينيسم 
انگيز. اين واژه ها مي توانند هم تبلور نقد و چارچوبي براي 
بررسي هاي جدي، و هم دشمن انگيز و مايه بدنامي، توأم 

پيام دروني خود به همراه بياورد.

دو پارگي شرقي/ غربي 

آنجا  از  اسالمي«  »فمينيسم  عبارت  اطراف  جنجال هاي 
سرچشمه مي گرفت كه گويا »فمينيسم« ماهيتي غربي 
داشته و به همين دليل اگر نه ضد اسالم، حداقل بيگانه با 
آن محسوب مي شود. اين برداشت يا ناشي از يك جهل 
هر  از  فمينيسم،  كردن  بدنام  براي  يي  بهانه  يا  و  عميق 
گونه اي كه باشد، به شمار مي آيد. نفس جنبش فمينيسم 
اسالمي، صرفنظر از هر نامي كه به آن داده شود، منافع 
افراد بسياري را به خطر مي اندازد و نيرو نهادن بر روي 

لفظ باعث انحراف  توجه از اصل موضوع مي گردد.

يك  نه  فمينيسم  كه  دهد  مي  نشان  تاريخي  مالحظات 
بنياد منحصراً غربي و نه يك پديدة كاماًل يكپارچه بوده 
است. تاريخ نشان مي دهد كه نخستين انديشه ها و نهضت 
هاي فمينيستي ، به طور همزمان در شرق و غرب جهان 
منادي  خود،  اولية  مفهوم  در  فمينيسم  است.  شده  آغاز 
اصالح شرايط زن در جامعه، انتقاد از زير دست بودن او، و 
جدال با تسلط و تفوق مرد )در زمينه هاي مختلف زماني 
و مكاني( تلقي مي شد. تاريخ نشان مي دهد كه جلوه هاي 
گوناگون و اشكال مختلف اين جنبش در بسياري از زمانها 

و مكان هاي متفاوت خود را نشان داده است.

تاريخي  جهل  تنها  نه  فمينيسم،  كردن  قلمداد  غربي 
مدعيان را نشان مي دهد بلكه به تداوم اين نظريه ً رايج 
زنان مسلمان و شرقي  در غرب كمك مي كند كه گويا 
قادر به برخورد با سيستم پدر ساالرانه و نقش زير دستانة 
و  فمينيستي  هاي  جنبش  ساختن  برپا  از  و  نبوده  خود 
بهبود بخشيدن به اوضاع خود عاجز هستند. امروزه همه 
تحقير  خدمت  در  وسيعاً  ادعا  اين  كه  دانند  مي  بخوبي 
اسالم و مسلمانان بكار گرفته شده و كارت بََرنده و سالح 
موثر زرادخانه هاي اسالم ستيزي بشمار مي آيد كه بار ها 
و بار ها در جهت مشروعيت بخشيدن به تاخت و تاز ها و 
آنان مورد استفاده قرار گرفته است. فمينيسم  تهاجمات 
اسالمي بر قلمرو خاص خود ادعاي مالكيت مي كند، بر 
برداشت هاي خود از اسالم )بر مبناي اجتهاد دقيق خود( 
اتكا دارد، زبان خود را داشته و وراي دو قطب ايدئولوژيكى 
توليد  به  بار  اول  كسي  چه  اينكه  و  »غرب«  و  »شرق« 
مالك آن محسوب مي شود  پرداخته و چه كسي  دانش 

عمل مي كند.

اسالمي  هاي  فمينيست  و  هاي سكوالر  فمينيست  ميان 
رابطه رو به رشدي ايجاد شده است. به رغم آنچه تبليغ 
جوامع  سكوالر  فمينسم  و  اسالمي  فمينيسم  شود  مي 
را  همديگر  برعكس،  و  نداشته  جنگ  يكديگر  با  اسالمي 
متقاباًل تقويت مي كنند. زنان آزاديخواه و پيشروي جوامع 
اسالمي شرقي، روز به روز بيشتر از استدالل ها و نظريات 

مارگوت َبدران
استاد دانشگاه وست مينستر

هردو فمينيست هاي اسالمي و سكوالر بهره گرفته و بنياد 
ها، ارتباطات، و نظم سازماني خود را در خدمت پيشبرد 
امر تمام زنان به كار مي گيرند. در جهان پيچيده اي كه ما 
را احاطه كرده است، هريك از ما با انديشه هاي متنوعي 
روبروست و صرفنظر از اينكه به آن اقرار نماييم يا نه، ما را 

از هويت جمعي خود گريزي نيست.

جهاني  تاريخ  در  مهمي  فصل  اسالمي  فمينيسم  بنابرين 
فمينيسم گشوده است و از راه هاي ويژة خود، به اين امر 
نامگذاري آن ما را در شناخت و يافتن  خدمت مي كند؛ 

موقعيت آن در اين راه ياري مي رساند

زمينه هاي پيدايش فمينيسم اسالمي 

ظاهر  اي  در كشورهاي شرقي  بار  اول  اسالمي  فمينيسم 
و  داشت  تري  سابقة طوالني  اسالم سياسي  كه  بود  شده 
تالش كرده بود كه دستاورد هاي گذشتة فمينيسم را )كم 
و بيش با موفقيت( به عقب باز گرداند. اسالم سياسي بطور 
مثال در مصر تالش كرده بود كه حضور زنان را در اجتماع 
داليل  به  زودي  به  تالش  اين  كه  هرچند  كند،  ممنوع 
مانند  بود. و در كشوري  انجاميده  به شكست  استراتژيك 
ايران كه به نيروي كار زنان )خصوصاً در دورة جنگ ايران 
و عراق( نياز داشت، تحرک اجتماعي و پوشش آنها را زير 
كنترل در مي آورد. فمينيسم اسالمي نه تنها از ميان زناني 
كه نسبتي با سازمان هاي اسالم سياسي نداشتند، بلكه از 
ميان خود احزاب اسالم گرا و زناني كه بعدها با ناخشنودي 
از آن بريده بودند )مانند تركيه( نيز سر بر آورده بود. در 
افريقاي جنوبي، فمينيسم اسالمي به دنبال پايان گرفتن 
مبارزة ضد آپارتايد پا گرفته بود؛ درست به همان شكلي 
مبارزة ضد  آغاز  در  و  پيشتر  آن  از  فمينيسم سكوالر  كه 

استماري جوامع مسلمان قرن بيستم سر بر آورده بود.

فمينيسم اسالمي در غرب، از بطن جوامع مسلمان متشكل 
و  مسلمان  نوكيشان  و  ها،  دومي  نسل  مهاجرين،  تازه  از 
شديداً رو به رشد، بيرون آمد. اكثريت اين جوامع را زنان 
جوامع  در  ريشه  كه  مسلماني  زنان  دهند.  مي  تشكيل 
با  را  داشتند خود  آفريقايي  و  آسيايي  اسالمي كشورهاي 
سلوک اجتماعي اي رو در رو مي ديدند كه به نام اسالم به 
آنان تحميل شده و از نظر ايشان غير قابل پذيرش تلقي 
اينان به همين دليل، شخصاً در اصول ديني به  مي شد. 
جستجوي پاسخ اسالم به امر جنسيت و برابري و عدالت 
پرداخته بودند. در ميان زنان مسلمان نوكيش افرادي يافت 
مي شد كه با سنت هاي واپسگرايانه اي كه به نام اسالم به 
زنان تحميل مي شود احساس راحتي نمي كردند و شخصاً 

وادار به بررسي دين شده بودند.

فمينيسم اسالمي در انديشه و عمل 

۱- تفسير 

را  تئوري فمينيسم اسالمي پروسة رشد و گسترش خود 
طي مي كند و تفسير قرآن، همانطور كه در گذشته به آن 
اشاره رفت در مركز اين پروسه قرار دارد. مفسرين زن )كه 
اثرشان در كار فمينيسم اسالمي اهميت اساسي دارد( در 
جستجو هاي خود، از نقطه نظر هاي شخصي و بر اساس 
به كتاب مقدس رجوع  تجربه و دانش و مشاهدات خود، 
تمام  ديرباز سنت  از  كه  است  برخوردي  اين  و  مي كنند 
مفسرين بوده است. مفسرين جديد بمانند گذشتگان ريشه 
در زمان و مكان خود دارند. فمينيسم اسالمي انديشه ي 
بر  را،  قبيله  و  قوم  و  نژاد  و  جنس  هر  از  انسانها  برابري 
مباني قرآن تعريف مي كند و روي اين نكته )قرآني( تاكيد 
مي گذارد كه خصوصيات ظاهري، ناقض اصل برابري ذاتي 
انسان ها نيست. مشروط ساختن اين بنياد به هر شكل، و 
جرح و تعديل آن، نقض اصل بنيادين و تغيير ناپذير برابري 
انسانها تلقي مي شود. فمينيسم اسالمي بر اين انديشه، كه 
نه  بنياد عملي و كاربردي است  انسانها يك  برابري ميان 

يك مفهوم انتزاعي، پافشاري مي كند.

زنـان

برگردان: لقمان تدين نژاد
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تنها  نه  فمينيسم،  کردن  قلمداد  غربي 
جهل تاريخي مدعيان را نشان مي دهد 
بلکه به تداوم اين نظريه رايج در غرب 
مسلمان  زنان  گويا،  که  ميکند  کمک 
سيستم با  برخورد  به  قادر  شرقي   و 
خود  دستانه  زير  نقش  و  ساالرانه  پدر 
جنبش هاي  ساختن  برپا  از  و  نبوده 
اوضاع  به  بخشيدن  بهبود  و  فمينيستي 

خود عاجز هستند

برابر  خود،  بيولوژيك  هاي  تفاوت  رغم  به  زن  و  مرد 
اين  نمود  ترين  عيان  روي  قرآن  شوند.  مي  محسوب 
تفاوت، يعني حيطة زاد و ولد انگشت گذاشته است. اصل 
»توازان« در ارتباط مستقيم با برابري زن و مرد است. در 
چارچوب روابط زناشويي و در دوره اي كه زن باردار و يا 
حمايت  مسئوليت  است،  مشغول  فرزند  از  پرستاري  به 
خانواده به دوش مرد بوده و موازنة رنج همسر محسوب 
بر  اما  شود  نمي  جزئيات  وارد  اينجا  در  قرآن  شود.  مي 
حمايت  به  و  زناشويي  ي  رابطه  در  متقابل  تفاهم  اصل 
هاي متقابل زن و شوهر از يكديگر تاكيد مي كند. تعيين 
و تحميل نقش هاي مشخص به فرد، انديشة پدر ساالرانه 
اي محسوب مي شود كه انگيزه هاي آن از ساختار هاي 
اجتماعي فراهم مي آيد. اين سيستم ها در پيچيده گي ها 
و سلسله مراتب سلطه، اجتماع را چنان آرايشي بخشيده 
اند كه مردان در جايگاهي باالتر از زنان نشسته و اين امر 
را به نام اسالم توجيه مي كنند. محدود ساختن فرد، چه 
در خانه و چه در اجتماع، به يك نقش خاص، از ساخت و 
فرهنگ جامعه بر مي آيد و چنين چيزي در قرآن تصريح 

نشده است.

سوء استفاده از بيولوژي، و بخشيدن نقش محوري به آن 
در توجيه نابرابري هاي خانوادگي و اجتماعي همانقدر ياوه 
است كه ضد قرآن. خط كشي ميان حيطه هاي خصوصي 
و عمومي و يا مذكر و مونث خواندن ها و نگهباني ديوار 
آمده  بر  و  اجتماعي  محدوديت  يك  ها،  آن  ميان  حايل 
آن  امثال  و  و طبقاتي  مكاني  و  زماني  از چارچوب هاي 
بيش نيست و مسلماً قرآن الهام بخش آن محسوب نمي 
شود. آنجا كه وضع آشفته مي گردد و اسالم به ابزاري در 
خدمت تاكيد و تثبيت سلوک و انديشه هاي غيراسالمي 
پيش  اسالمي  اصول  تعريف  باز  به  نياز  شود،  مي  مبدل 
مي آيد و اين دقيقاً همان وظيفه اي است كه فمينيسم 

اسالمي به عهده گرفته است.

به طوري كه قباًل اشاره كردم تعريف فمينيسم اسالمي 
از برابري حقوق زن و مرد، عميقتر از بحث هاي پيشين 
فمينيسم  است.  خصوص  اين  در  سكوالر  فمينيسم 
كامل زن  برابري حقوق  به  اسالمي(  )در جوامع  سكوالر 
و مرد در سطح جامعه قايل بود اما در سطح خصوصي و 
خانوادگي، به نقش اول مرد در خانواده و نقش متفاوتي 
كه از ديرباز براي زن و مرد تعيين شده است باور داشت. 
پنهان  هاي  انديشه  خانواده،  در  مرد  سروري  به  باور 
را.  قرآني  ذهنيت  يك  تا  سازد  مي  برمال  را  مردساالرانه 
تعريف فمينيسم اسالمي از برابري زن و مرد )به عنوان 
يكي از مولفه هاي اصلي برابري كامل و بدون قيد و شرط 
هاي مكاني و تلويحي( انديشة درة مصنوعي و مجازي اي 
را كه ميان فضاي عمومي و خصوصي ايجاد شده است را 
رد مي كند و به آن برابري كه در سرحد خانه و فضاي 

خصوصي متوقف مي شود باور ندارد.

فمينيسم اسالمي، با انگيزه هايي كه از تفسير نوين خود 
از مضامين  برداشت هاي خود  از قرآن پيدا كرده است، 
و  فقه  تفسير  و  موشكافي  در  را  قرآني  عدالت  و  برابري 

حديث بكار گرفته است.

٢- فقه 

فمينيسم اسالمي در اصول فقه نيز كنكاش كرده است. 
نتيجه  اين  به  جنسيت،  ي  مسئله  به  حساس  منتقدين 
خصلت  چشمگيري  بطرز  فقهي  اصول  كه  اند  رسيده 
ساالرانة  مرد  جوامع  از  انعكاسي  و  داشته  ساالرانه  مرد 
فرقه هاي مذهبي  آن  در  )ميالدي(، كه  نهم  قرن  اواخر 
نهايي خود رسيده بودند محسوب مي شوند.  انسجام  به 
به دنبال تمركز و انسجام دروني چهار فرقة اصلي اسالم، 
تالشهايي به عمل آمد كه اجتهاد يا كاوش عقلي و مستقل 
در اسناد مذهبي محدود شود و نشان داده شده است كه 
مكاتب فقهي، از آن سرفصل، در راستاي انحصاري نمودن 
جريان تفكر عمل مي كرده اند. از آنجا كه قرآن و سنت 
هر  شوند،  مي  محسوب  فقه  عمدة  مرجع  دو  )حديث( 
نگرش تازه به آن ايجاب مي كند كه هم يك تفسير نوين 

قرآن، كه به مسئلة جنسيت حساس باشد، و هم تجزيه و 
تحليل احاديث زن ستيز در آن گنجانده شود. هرچند كه 
فقه كالسيك وضوحاً انعكاسي از انديشه هاي پدر ساالرانه 
محسوب مي شود اما در همان حال يك توده ي پيچيده 
از مكانيسم هايي است كه بر افكار پدرساالرانه مهار زده و 
وسايلي در خدمت به اجرا در آوردن عدالت فراهم آورده 
است. به اين مي نمايد كه بنياد گذاران مكاتب فقهي از 
مريداني كه احتياط هاي آنان را به اصول تعبير كرده اند 

محتاط تر بودند.

اصول فقهي بيشتر از هرجا در حيطة شرعياتي كه شامل 
حال فرد و خانواده مي شود، و توسط دولت به شكل قانون 
در آمده است، در انديشه ي قرآني برابري و موازنه ميان 
زن و مرد اختالل ايجاد كرده است. بنياد هاي دين رسمي 
در  مردساالري  قانوني  بناي  آن، سنگ  پشتيبان  دولت  و 
خانواده را گذاشته است. فمينيسم سكوالر از همان ابتداي 
كار، تغيير قوانين شرعي فرد را طلب كرده است و با اتكا 
احياي  دنبال  به  قرآني،  مباني  بر  و  مذهبي  مباحثات  بر 
حقوق زن بوده است. اين سازمان ها، به دليل نفوذ و تسلط 
سياست هاي مرد ساالرانه و استفاده هاي ماهرانة آنان از 

تفكر ديني، عموماً پيشرفتي در كار خود نداشته اند.

و  شد  نمودار  پيشرفت  از  اي  بارقه   ۲۱ قرن  آستانة  در 
ثابت شد كه برداشت هاي نوين از فقه اسالمي قادر است 
قوانين شرعي مربوط به فرد و خانواده را تعديل كرده و 
آن را هرچه بيشتر با اصول انساني منطبق سازد. اين اميد 
قوانين شرع خانواده  يا  )ُمَدّونات(  زنده شد كه در  زماني 
انساني  مدل  ديگر  بار  و  ايجاد  اساسي  تغيير  مراكش،  در 
خانواده احيا شد. در قانون جديد، زن و مرد در سرپرستي 
خانواده حقوق برابر داشته، چند همسري عماًل ملغي شده، 
ها  نظر  تجديد  اين  دارند.  مساوي  طالق  حق  زوجين  و 
پيوستة  و  هماهنگ  مبارزات  حاصل  قانون  در  بهبود  و 
فمينيست ها، فعالين حقوق بشري، قضات، دانشگاهيان، 

متخصصين مذهبي و از اين قبيل بود.

نقض اصول قرآني حقوق انساني در هيچ جا وحشيانه تر و 
عريان تر از آنجايي نيست كه فرد به عدول از اصول سكس 
شرعي متهم مي گردد. در اينجا در نهايت اين زنان اكثراً 
فقير هستند كه بهاي سنگين اتهام به زنا را مي پردازند، 
آزاد مي گردند. در  در همان حاليكه مردان متهم عموماً 
كشور هايي كه حدود شرعي وارد قانون كشور گشته است 
دادخواهي زناني كه قرباني تجاوز مي شوند، خطر اعدام به 
همراه دارد. در اين موارد زن شاكي غالباً به جرم زنا اعدام 

شده و مرد متجاوز از مجازات مي گريزد.

قصاص،  مردساالرانة  مدل  به  فقهي،  هاي  چهارچوب  در 
و  اتهام  آوردن  وارد  است.  نشده  بخشيده  مطلق  تفوق 
محكوم ساختن و اجراي حكم اعدام به جرم زنا، در اسالم 
كه  گذرد  مي  دقيقي  جزئيات  و  سخت  شرايط  كانال  از 
محكوميت و اعدام بخاطر زنا را مجازاً غير ممكن مي سازد. 
گفته مي شود كه در فقه اسالمي، به مجازات شديد زنا 

بازدارنده نگاه كرد نه يك حكم  بايد به عنوان يك عامل 
الزم االجرا. با اين وجود در كشور هايي كه حدود اسالمي 
محاكمة  يك  از  پس  عماًل  زنان  است،  شده  قانون  وارد 
صحرايي به اعدام محكوم شده و حكم )بطور مثال در ايران 
در  آيد  مي  در  اجرا  به  سعودي(  عربستان  و  پاكستان  و 

حاليكه مجرمين مرد عموماً آزاد مي شوند.

يكي از مهمترين استثناها در اين خصوص كشور نيجريه 
اسالمي  قانون جزاي  يا  با وجودي كه »حدود«  كه  است 
اياالت شمالي آن به اجرا در آمده  از چند سال پيش در 
است، اما تاكنون هيچ مورد سنگساري در مورد زنان زناكار 
به اجرا در نيامده است. و اين نيست مگر بخاطر دخالت 
ديوانعالي شرع و لغو احكام سنگسار صادره توسط دادگاه 
هاي شرعي محلي. در اينجا فمينست ها، اِن. جي. او ها، 
وكال، و آگاهان به شرع اسالمي، زير پرچم اتحاد جمعيت 
و  زنان،  پيشبرد حقوق  زنان،  انساني  از حقوق  دفاع  هاي 
حمايت هاي ديگر، دست به دست هم دادند و از حقوق دو 
زن فقير به نامهاي صفيه حسيني و امينه لَوال دفاع كردند. 
مي  كامل  آزادي  با  مرد  متهمين  كه  بود  حالي  در  اين 
گشتند. مدافعين در اينجا، حجت هاي شرعي براي تبرئة 
بيگناهي  و  كرده  استخراج  فقهي  متون  از  را  زن  دو  اين 
اينان را به دادگاه عالي شرع اثبات كرده بودند، كه همين 
مي تواند سابقه و پيش درآمد قانوني محكمي براي نمونه 
هاي مشابه به شمار رود. موفقيت در هر دو مورد در ساية 
درک و برداشت هاي آگاهانه از اصول فقهي حاصل آمد. 
فعالين مسلمان و مسيحي  اينجا  قابل توجه است كه در 
مشتركاً، )در چهارچوب اِن. جي. او ها( براي احقاق حقوق 
خواهران نيجريه اي خود )در كشوري با جمعيت مسلمان 
و مسيحي تقريباً برابر( مبارزه مي كردند. اين واقعيت كه 
گرفته  بهره  فقهي  اصول  از  »حدود«،  با  مقابله  در  اينان، 
بودند، به معني تاييد ايشان از اين قوانين محسوب نميشود 
و تنها طرز كار در محدوده ها و چارچوب هاي اين چنيني 

را نشان مي دهد.

فعالين حقوق زن به همراه ساير نيروهاي پيشرو پاكستاني 
است  سال   ۲۵ از  بيش  كه  اسالمي  »حدود«  لغو  راه  در 
بصورت قانون در آمده و باعث اعدام شمار بااليي از زنان 
شده است مبارزه مي كنند. رئيس جمهور پاكستان اخيراً 
قول اصالح اين قوانين را داده بود اما زماني كه اين نوشته 
اعالم شد كه خود  برنامه متوقف  اين  بود  تهيه  در دست 
اعتراض شديد فمينيست هاي اسالمي و فمينيست هاي 
سكوالر و مدافعين حقوق بشري را در پاكستان و سراسر 

جهان بر انگيخت.

در كشور هاي مختلف آفريقايي و آسيايي فمينيسم اسالمي 
از فمينيسم سكوالر پيشي گرفته است و تالش هاي خود 
در راه كسب حقوق مساوي در خانواده و اجتماع را به ديگر 
صحنه ها و زمينه هاي سكوالر و مذهبي و از جمله وارد 
شدن به حلقه ها و حرفه هاي مذهبي گسترش داده است. 
قابل توجه است كه در بسياري از كشور هاي اسالمي زنان 
با وجودي كه در زمينه هاي سكوالر به حقوق برابر رسيده 
اند اما عموماً راه ورود آنان به صحنة مذهب بسته است و 
قابل تامل است كه اصل قرآني برابري انسانها شامل حال 
شبكة  نميشود.  اجتماع  در سطح  مذهب  عمل  حيطه ي 
وسيع متشكل از فمينيست هاي اسالمي كانال نشر اخبار 
منطقه اي و امور زنان به شمار مي آيد. فمينيسم اسالمي 
در سطح منطقه اي و جهاني فعال است و نشان داده است 
كه چگونه تركيب عمل و بحث سازنده به غناي آن ياري 

مي رساند

به  ديپلماتيك  لوموند  در  بار  اولين  براي  فوق  * مقاله 
زبان عربي چاپ شده و متن حاضر از انگليسي به فارسي 

برگردانده شده است.

http://ir.mondediplo.com/article1229.html

زنـان
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 سيد ولي رضا نصر
 

شهادت تنظيم شده جهت ارائه به 
كميته روابط خارجي مجلس سنا

 خـاورميـانه و
اختالفات مذهبي*

از سال ۲۰۰۳ اختالف ميان شيعه و سني به عنوان 
مشكل بزرگي در سياست هاي خاورميانه بروز كرده 
و زمينه حضور سياست آمريكا در منطقه را به شدت 
تغيير داده است. خشونت فرقه اي، ديگر تنها به عراق 
يافته  گسترش  آن  وسعت  بلكه  نمي گردد،  منحصر 
لبنان  تا  گرفته  خليج فارس  از  را  منطقه  تحوالت  و 
تحت تاثير قرار مي دهد، به طوري كه اختالفات منطقه 
را پيچيده تر كرده و چالشي جدي در سياست خارجي 
آمريكا به وجود آورده است. بررسي ميزان خطرات و 
مشكالت محسوس ناشي از اين تغيير، چالش پيش 
است.  خاورميانه  در  آمريكا  خارجي  سياست  روي 
ايجاد  جهت  در  تالش  عراق  در  فرقه اي  خشونت 
حال  در  و  است  ساخته  بي نتيجه  را  پايدار  كشوري 
حاضر مهم ترين خطر براي آينده اين كشور محسوب 

مي گردد.  

روي  پيش  را  چالش هايي  فرقه اي  تنش هاي  بروز 
آمريكا قرار مي دهد:

۱- خشونت فرقه اي سرنوشت عراق را تعيين خواهد 
كرد و تاثير آن را بر منافع آمريكا در خاورميانه نشان 

خواهد داد.

۲- فرقه گرايي نقش مهمي در تعيين وحدت منطقه 
ايفا  و نحوه برخورد گردانندگان دولتي و غيردولتي 
موجود  نگراني هاي  ساير  با  فرقه گرايي  كرد.  خواهد 
اصالحات  اسرائيل،  و  اعراب  مساله  نظير  منطقه  در 
سياسي و اقتصادي و حمايت از سياست هاي آمريكا، 
و  تعامل  در  تروريسم،  عليه  جهاني  جنگ  به ويژه 

رقابت خواهد بود. اين مساله مديريت منافع آمريكا را 
پيچيده خواهد نمود.  

خاورميانه  كشورهاي  روابط  فرقه اي  اختالف   -۳
توسط  اختالف  بروز  اما  كرد،  خواهد  تعيين  را 
گردانندگان غيردولتي - شبه نظاميان و سازمان هاي 
مهمي  سهم  مساله  اين  مي گيرد.  - صورت  سياسي 
افزايش  و موجب  داشت  منطقه خواهد  بي ثباتي  در 

خشونت خواهد گرديد. 

است.  افراط ساز  نيروي  فرقه اي،  اختالف   -۴
كردن  توجيه  به منظور  سني  و  شيعه  شبه نظاميان 
عملكرد خود، ناگزير به سمت عقايد افراطي تر روي 
مي آورند. در عراق، بيش ترين خشونت ضد شيعيان 
توسط تروريست اردني، ابومصعب الزرقاوي و نيروهاي 
القاعده اي وي صورت مي گيرد. محدوده فعاليت هاي 
و  افراطي  مسلح  گروه هاي  و  سايت ها  روحانيون، 
حامي القاعده در جهان عرب و پاكستان، برخوردي 
ضد شيعي و خشونت آميز است. فرقه گرايي انگيزه اي 
مي شود.  محسوب  جهاد  افراطي  ايدئولوژي  براي 
تاثير  نيز  عراق  شيعيان  ميان  در  فرقه اي  خشونت 
اين  در  را  قدرت  مساله  اين  است.  داشته  مشابهي 
كشور به دست نيروهاي افراطي مقتدا صدر و ارتش 
مهدي داده است. تصور مقابله آمريكا با شبه نظاميان 
شيعه و ايران احتماال موجب تشديد اين روند خواهد 

گرديد. 

ارتباط  منطقه  سياست هاي  فرقه اي  جنبه   -۵
ايران و آمريكا  افزايش تنش در روابط  با  مستقيمي 

دارد. اختالف ميان آمريكا - در كنار رژيم هاي سني 
برخورد  فرقه اي  منظر  از  ايران  چالش  با  كه  عربي 
مي كنند - و ايران تنش هاي فرقه اي را تشديد خواهد 
خواهد  منطقه اي  اختالفات  به  را  مساله  اين  و  كرد 
افزود. شيعيان اقليتي حدود ۱۵ - ۱۰ درصد از جهان 
قابل  بخش  اما  داده اند،  اختصاص  خود  به  را  اسالم 
پاكستان ساكن هستند  تا  لبنان  از  آن ها  از  توجهي 
- حدود ۱۵۰ ميليون نفر، حدود ۹۰ درصد از مردم 
ايران، ۷۰ درصد از مردم بحرين، ۶۵ درصد از مردم 
عراق، ۴۰ درصد از مردم لبنان و شمار قابل توجهي 
را شيعيان  از ساكنان كشورهاي منطقه خليج فارس 
تشكيل مي دهند. با وجود اين كه تعداد شيعيان زياد 
از قدرتي منسجم  ايران هرگز  از  اما در خارج  است، 
صدام،  حكومت  دوران  طول  در  نبوده اند.  برخوردار 
همواره  آن  شيعيان  كه  بود  فرقه اي  كشوري  عراق 
از  قرار مي گرفتند. پس  و خشونت  مورد ظلم، ستم 
جنگ نخست عراق در سال ۱۹۹۱، مناطق كردنشين 
عراق از كنترل صدام خارج شد. جمعيت شيعيان در 
جنوب عراق كه تحت كنترل صدام بود، بيش تر است 
جنگ،  اين  از  پس  مي رسد.  درصد   ۸۰ حدود  به  و 
طرز  به  كه  كردند  شورش  عراق  جنوب  شيعيان 
وحشيانه اي سركوب شد كه به كشته شدن ۳۰۰۰۰۰ 
منجر  ايران  به  بي شماري  تعداد  فرار كردن  و  شيعه 
با  صدام  حكومت   ۲۰۰۳ تا   ۱۹۹۱ سال  از  گرديد. 
ما  فرقه گرايي كه  بود.  همراه  شيعيان  كردن  سركوب 
در عراق شاهد آن هستيم، ريشه در فرقه گرايي اعمال 
شده توسط رژيم صدام دارد. حمله آمريكا و اشغال 
عراق در سال ۲۰۰۳ اهميتي نمادين براي خاورميانه 
داشت. اين جنگ به حكومت سني محور عراق پايان 
بخشيد و قدرت را به شيعيان واگذار كرد كه اين نيز 
خاورميانه  در  تشيع  مذهب  احياي  به  خود  نوبه  به 
و  فرهنگي  نيروي  به   عنوان  تشيع  و  گرديد  منجر 
داد.  خواهد  شكل  را  منطقه  سياست هاي  سياسي، 
وضعيت عراق شيعيان را نه تنها به درخواست براي 
دريافت حقوق بيشتر تحريك كرده است، بلكه موجب 
از  فراتر  از يك جامعه منطقه اي كه  را  گرديده خود 
تشيع  مذهب  احياي  بدانند.  است  كشوري  مرزهاي 
اين  گرداننده  بزرگ ترين  به عنوان  را  ايران  وضعيت 
بود  دليل  همين  به  است.  ساخته  مشخص  مذهب 
آمريكايي ها  حكومت  از  آغاز  در  عراق  شيعيان  كه 
استقبال كردند آيت  ا... علي سيستاني برجسته ترين 
رهبر شيعيان، آن ها را به پذيرش روند سياسي ارايه 
شده از سوي آمريكا از طريق شركت در انتخابات و 
پيوستن به نيروهاي امنيتي جديد الورود ترغيب كرد. 
با وجود اين، تغيير توازن قدرت با مقاومت مسلمانان 
فزاينده  شكلي  به  سپس  و  عراق  در  ابتدا  سني ، 
قدرت  سقوط  گرديد.  مواجه  عربي  كشورهاي  در 
مسلمانان سني در عراق به تسلط برتري جويانه آنها 
برسياست هاي منطقه پايان بخشيده و قدرت رژيم ها و 
جوامع حاكم سني را كاهش داده است. اين مساله به 
ناديده گرفتن اهل تسنن منجر گرديد كه در خشونت 
از  انتقاد   ،۲۰۰۳ سال  از  عراق  در  شورشي  حمالت 
از سوي كشورهاي دوست  عراق  در  آمريكا  سياست 
عربي و عدم تمايل به كمك براي تشكيل يك دولت 

متن حاضر که برگردان آن از نظر خوانندگان مي گذرد، 
گزيده اي است از سخنراني سيد ولي رضا  نصر فرزند 
سيد حسين نصر، فيلسوف و اسال م شناس ايراني تبار 
مجلس  خارجي  روابط  کميته  در  که  آمريکا،  مقيم 
است  گفتني  است.  گرديده  ايراد  آمريکا  سناي 
ميانه  خاور  مسائل  شاخص  اساتيد  از  نصر  ولى 
اعضاى  از  و  تافتز  دانشگاه  کنونى  استاد  غرب،  در 
باشد مى  آمريکا  خارجى   روابط  شوراى  پژوهشکدة 

ديـدگـاه



واشنگتن با اميد به جلب حمايت سياست مداران سني 
را  فاصله گرفت. آمريکا شيعيان  از شيعيان  تدريج  به 
در مورد مساله شبه نظاميان و عفو بعثي هاي سابق غير 
اين  مقابل  در  شيعيان  داد.  قرار  فشار  تحت  مردمي 
خواسته ها مقاومت کردند به ويژه پس از حادثه سامرا 
آنها اين مشکل بي ثباتي را بيش از شبه نظاميان خود 
تنها  شيعي  نظاميان  شبه  گفتند  آنها  کردند.  احساس 
نيروي امنيتي است که از شيعيان در مقابل بمب گذاري 

ها دفاع مي کند
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جديد شيعه محور در عراق و تمايالت ضد شيعي 
و ضد ايراني فزاينده در تبليغات جهاديون افراطي 
دوسال  طول  در  كه  شورشي  مي شود.  منعكس 
نخست اشغال عراق پيش روي آمريكا قرار داشت 
عمدتا از سوي اهل تسنن صورت مي گرفت. اين 
تقدير  مورد  در  تسنن  اهل  اعتقاد  به  شورش ها 

بروز  و  حكومت  براي  آنها  قطعي 
قدرت  دادن  از دست  براي  خشم 
بدين  مربوط مي گرديد.  بغداد  در 
سني،  قبايل  از  عده اي  ترتيب 
مكتب  هاي   ، خارجي  مبارزان 
افسران  و  بعث  حزب   ، افراطي 
عقيده  اين  براساس  ارتش  سني 
كه اخراج سريع آمريكا به سقوط 
دولت فعلي و بازگرداندن حكومت 
گرديد،  خواهد  منجر  تسنن  اهل 
انتقال  ضد  بر  خشن  مبارزه اي 
تثبيت  از  جلوگيري  و  آمريكا 
انداختند.  راه  به  شيعيان  قدرت 
عراق ،  اشغال  نخست  سال  دو  در 
به  توجه  با  كشور  اين  شيعيان 
در  سيستاني  اهلل  آيت  درخواست 
جنگ  دام  در  شدن  گرفتار  مورد 

توسط  شورش ها  شكست  از  اطمينان  و  فرقه اي 
شورشيان  حمالت  مقابل  در  آمريكايي  نيروهاي 
شدت  به  را  خود  احساسات  شيعي ،  اهداف  به 
 ۲۰۰۶ سال  در  وضعيت  اين  مي كردند  كنترل 
جويانه  تالفي  حمالت  به  شيعيان  و  كرد  تغيير 
مقتدا  نظير  افرادي  افراطي  آوردند. سخنان  روي 
صدر درخواست آيت اهلل سيستاني را براي حفظ 
ماليمت كنار زد. بروز دو تحول در تغيير نگرش 

شيعيان تاثيرگذاشت:

در  در حرم مطهر شيعيان  بمب  انفجار چند   -۱
سامرا در فوريه ۲۰۰۶، بمباران سامرا نقطه عطفي 
رواني براي شيعيان عراق بود. اين حادثه احساس 
امنيت شيعيان را متزلزل كرد و سهولت برقراري 
حادثه  اين  برد.  سوال  زير  را  تسنن  اهل  با  صلح 
ترديدهايي نيز در اذهان شيعيان در مورد توانايي 
و تمايل آمريكا براي شكست شورش ها ايجاد كرد 
شيعي  ضد  احساسات  و  قابليت ها  كه  حالي  در 
خشونت آميز اين كشور انكار ناپذير بود. بسياري 
حمالت  از  جلوگيري  بودن  عاقالنه  شيعيان  از 
بودند  معتقد  و  بردند  زير سوال  را  تالفي جويانه 
گرديده  شورشيان  تحريك  موجب  تنها  كار  اين 
نظاميان  شبه  براي  را  مسيري  ترديد  اين  است. 
شيعي گشود تا براي تامين امنيت جوامع شيعه و 
نظاميان  غير  به  حمله  طريق  از  توازن  برقراري 
سني وارد آن شوند. تاثير حادثه سامرا هرگز در 
عراق التيام نيافت و بي گناهان زيادي را به چرخة 
روند  كشاند.  فرقه اي  باردرگيري هاي  خشونت 
به  كشور  بازگرداندن  درجهت  نتوانست  سياسي 
برقراري صلح و آشتي ميان فرقه هاكاري ازپيش برد. 

است و شمار نيروهاي ضد آمريكايي مقتدا صدر و 
در  خود  كنترل  گسترش  با  كه  وي،  مهدي  ارتش 
بغداد و جنوب عراق حمالت خود را بر ضد مسلمانان 
سني افزايش داده است نيز بيش تر مي شود. آمريكا 
اميدوار بود كه انتخابات سال ۲۰۰۵ مسير عراق را 
تغيير دهد. آمريكا اهل تسنن را متقاعد كرده بود كه 
ملي  وحدت  دولت  به  و  كنند  شركت  انخابات  در 
بپيوندند و اميدوار بود كه بدين وسيله شورش ها را 
به پايان رساند ويا حداقل كاهش دهد، اما اين مساله 
حمايت  جلب  به  اميد  با  واشنگتن  نگرديد.  محقق 
فاصله  شيعيان  از  تدريج  به  سني  مداران  سياست 
شبه  مساله  مورد  در  را  شيعيان  آمريكا  گرفت. 
تحت  مردمي  غير  سابق  بعثي هاي  عفو  و  نظاميان 
خواسته ها  اين  مقابل  در  شيعيان  داد.  قرار  فشار 
مقاومت كردند، به ويژه پس از حادثه سامرا آنها اين 
خود  نظاميان  شبه  از  بيش  را  ثباتي  بي  مشكل 
احساس كردند. آنها گفتند شبه نظاميان شيعي تنها 
مقابل  در  شيعيان  از  كه  است  امنيتي  نيروي 
همچنين  شيعيان  مي كند.  دفاع  ها  بمب گذاري 
احساس كردند كه فشار آشكار آمريكا براي تشكيل 
و  تسنن  اهل  از  ملي موجب حمايت  دولت وحدت 
حتي بدتر از آن تشويق شورش ها مي گردد. با ادامه 
بودند.  نگران  آمريكا  حل  راه  تضعيف  از  شورش ها، 
اين مساله بيش از پيش آنها را متقاعد ساخت كه به 
شبه نظاميان خود نياز دارند. اين مساله در استقبال 
از  شده  اعالم  نيروي   ۲۰۰۰۰ حضور  از  آنها  سرد 
سوي دولت منعكس گرديد. سال ۲۰۰۶ نقطه عطفي 
در روابط آمريكا و شيعيان بود. استراتژي آمريكا در 
اين سال تغييركرد و عمليات هاي نظامي اين كشور 
شبه  دستگيري  به  شورش ها  با  مبارزه  عوض  در 

نظاميان شيعه در جنگ هاي فرقه اي بغداد متوجه 
گرديد. شيعيان متوجه شدند كه آمريكا به سمت 
مسلمانان سني متمايل شده است و خواسته هاي 
امنيتي اهل تسنن را بيش از شيعيان مورد توجه 
قرار مي دهد اين مساله كه پس از نگراني گسترده 
روي  سامرا  بمب گذاري  دنبال  به  شيعي  جامعه 
داد كمكي به حفظ موقعيت آمريكا 
نكرد. به طور ويژه در طول اين سال 
فعاليت  براي  آمريكا  استراتژي 
نزديك تر با مسلمانان سني شورش ها 
آمار  برخي  وبراساس  نداد  را كاهش 
۸۰ درصد تلفات آمريكا در عراق در 
به  از شدت حمله  و  بود  دوران  اين 
دست  نكاست.  نيز  شيعيان  اهداف 
آورد اين استراتژي ترديد براي اعتماد 
سود  به  ترديدها  اين  بود  آمريكا  به 
مقتدا صدر بود و ماليمت شيعيان را 
اكنون  داد.  كاهش  آمريكا  به  نسبت 
كامال آشكار است كه شيعيان تمايلي 
براي تسليم كردن شبه نظاميان خود 
ندارند زيرا معتقدند اين شبه نظاميان 
هستند  اطميناني  قابل  پناهگاه  تنها 
در  آمريكا  امنيتي  تضمين  بدون  كه 
مقابل حمالت فرقه اي شورشيان از آنها حمايت 
مي كنند. اين مساله بدين مفهوم است كه آمريكا 
نظاميان  شبه  مشكل  براي  شيعيان  همكاري  از 
ها  شورش  سركوب  در  كه  اين  از  پس  درست 
موفقيت  هايي بدست آورده اند چشم  پوشي مي كند. 
شيعيان  براي  شورش  خطري  كه  زماني  تا 
شبه  سالح  خلع  مقابل  در  گردد،  مي  محسوب 
نظاميان مقاوت مي كنند. درصورت حمله مستقيم 
احتماال  عراق  در  نيروهاي شيعه  به  آمريكايي ها 
افراط سازي سياست هاي شيعيان شديدتر خواهد 
شد. اين مساله مي تواند موجب تحريك شورش 
پر جمعيت   - عراق  و جنوب  بغداد  در  شيعيان 
امنيتي  چالش  كه  -گردد  كشور  بخش  ترين 
و  داد  خواهد  آمريكا  روي  پيش  را  بزرگ تري 
مي تواند نيروهاي آمريكايي را نابود سازد. در حال 
آن  با  كه  شورشي  شكست  براي  آمريكا  حاضر 
مواجه است، تحت فشار شديدي قرار دارد اما با 
است.  روبرو  نيز  گسترده تر  شورشي  بروز  خطر 
مسايل گسترده تر منطقه اي افراطي شدن سياست 
نقاط  ساير  تحوالت  با  عراق  در  شيعيان  هاي 
از جنگ  پس  چه  آن  است.  شده  همراه  منطقه 
لبنان  آشكار گرديده اين است كه رقباي فرقه اي 
بودند،  روبه رو  يكديگر  با  عراق  در  آغاز  در  كه 
منطقه اي  متحدان  كردن  مشخص  براي  اكنون 
سر  بر  مردم  عموم  سياسي  هاي  نگرش  و  خود 
اختالف اعراب و اسرائيل با هم رقابت مي كنند. 
حزب اهلل و ايران ترجيح مي دهند توجه منطقه را 
به مساله اعراب و اسرائيل جلب كنند و به عنوان 
حاميان فلسطين، مورد پشتيباني قرار گيرند. با 
وجود اين، آن ها در پيگيري اين دستور العمل با 

۲- خشم شيعيان و واكنش آنها در مقابل بمب گذاري 
در جهت  عراق  در  آمريكا  استراتژي  تغيير  با  سامرا 
كنار نهادن شيعيان شدت گرفت و عدم اطمينان آنها 
نسبت به آمريكا بيش تر شد. اين مساله به نوبه خود 
شيعيان  سياست هاي  در  آمريكا  نفوذ  كاهش  سبب 
گرديد و در حال حاضر به پايين ترين ميزان رسيده 
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تغيير رژيم در افغانستان و 
عراق به سود ايران بوده است 
سقوط طالبان و رژيم صدام 
فضاي بيشتري را براي ايران 
فراهم آورد تا نفوذ خود را 
در منطقه به اثبات رساند، و 

نابودي ارتش عراق مانع مهمي 
را که پيش روي جاه طلبي 

و نفوذ ايران در منطقه خليج 
فارس قرار داشت، از ميان برد

مقاومت رژيم ها و گروه هاي افراطي سني كه ايران و 
مساله فرقه اي را مهم تر مي دانند مواجه گرديده اند. 
و  عراق  در  درگيري فرقه اي  تشديد  شرايط  اين  در 
است  گرديده  موجب  آن  منطقه اي  گسترده  ابعاد 
توجه  ساختن  منحرف  اميد  به  ايران  و  اهلل  حزب 
عمومي از نقش سرنوشت سازي كه عراق در منطقه 
اسرائيل شدت  بر ضد  مبارزه خود  به  مي كند،  ايفا 
در  اساسي  تغييري   ۲۰۰۶ سال  همچنين  بخشند. 
روابط ايران و آمريكا به همراه داشت. در سال ۲۰۰۵ 
كه  كرد  انتخاب  را  تندرو  جمهوري  رييس  ايران 
همزمان با افزايش تنش ها با آمريكا و اسرائيل موجب 
خود  هسته اي  برنامه  پيگيري  در  ايران  تحريك 
گرديد.اين نگرش اطمينان بخش و تحريك آميز از 
تغيير در شرايط استراتژيك منطقه و اعتقاد ايران به 
اين كه در مقايسه با سال ۲۰۰۳ از موقعيت مستحكم 
تري برخوردار است، حاصل مي گردد. تغيير رژيم در 
بوده است. سقوط  ايران  به سود  و عراق  افغانستان 
ايران  براي  را  طالبان و رژيم صدام فضاي بيشتري 
فراهم آورد تا نفوذ خود را در منطقه به اثبات رساند، 
و نابودي ارتش عراق مانع مهمي را كه پيش روي 
جاه طلبي و نفوذ ايران در منطقه خليج فارس قرار 
اعتبار  و  قدرت  عراق،  اشغال  برد.  ميان  از  داشت، 
آمريكا را از ميان برده و مبارزه با ايران را كه اكنون 
فرصت مناسبي براي گسترش منافع خود به دست 
آورده را دشوارتر ساخته است. افزايش نفوذ ايران از 
منطقه  در  عراق  جنگ  اثر  در  كه  شيعه  احياي 
خاورميانه شكل گرفته، ناشي شده است. در سه سال 
موجب  عراق  اوضاع  در  ايران  گذشته، دخالت 
برانگيختن خشم واشنگتن گرديده است. بسياري از 
عراق،  مطالعه  گروه  اعضاي  جمله  من  مقامات، 
براي  ايران  همكاري  جلب  كه  داده اند  پيشنهاد 
كسب  و  است  مهم  بسيار  عراق  در  ثبات  برقراري 
موفقيت در اين زمينه مي تواند به موفقيت در برخورد 
با مساله هسته اي منتهي گردد. عراق مي تواند نقطه 
آغاز باشد، زيرا ظاهرا منافع آمريكا و ايران، در عراق 
حتي در شرايط كنوني در مورد مسايل مهم هماهنگ 
از تشكيل دولت مستقل كرد(  )با ترس  است:ايران 
خواستار شكست و تجزيه عراق نيست و بروز جنگ 
 . است  كننده  نگران  تهران  براي  عراق  در  داخلي 
بغداد  در  شيعي  دولت  شدن  موفق  خواستار  ايران 
است و مايل است كه شيعيان دست آوردهايي را كه 
تقويت  آورده اند،  دست  به  تاكنون   ۲۰۰۳ سال  از 
كنند. در واقع از سال ۲۰۰۳ تاكنون ايران از روند 
سياسي ارايه شده از سوي آمريكا در عراق- برگزاري 
دولت- و  اساسي  قانون  گيري  شكل  انتخابات، 
پشتيباني كرده است. احتمال پذيرش مداخله ايران 
توسط آمريكا، به رغم مزاياي مثبتي كه براي عراق 
به همراه دارد، بسيار بعيد به نظر  رسيده و اكنون نيز 
است.در حال حاضر سياست  رفته  ميان  از  كلي  به 
آمريكا ظاهرا به سمت مقابله با ايران نه تنها در عراق 
واشنگتن  مي شود.  متمايل  منطقه  سراسر  در  بلكه 
درصدد است از نفوذ ايران به عنوان عاملي مهم در 
حل و فصل مشكالت متعدد منطقه بكاهد.سياستي 
به  است،  گرديده  ايران  متوجه  عراق  از  بيش  كه 

اختالفات موجود در عراق و منطقه خاورميانه دامن 
خواهد زد، و بدين ترتيب دخالت آمريكا در مسايل 
منطقه بيشتر خواهد شد و احتماال تاثير معكوسي بر 
منافع آمريكا بر جاي خواهد گذاشت.اين سياست از 
بقاياي استراتژي محدود سازي دهه ۸۰ و اوايل دهه 
۹۰ است كه آمريكا همسايگان ايران را به جلوگيري 
از گسترش انقالب اين كشور فرا مي خواند. اگر چه، 
در آن زمان، ايران ضعيف تر بود و محدود ساختن آن 
از طريق توان نظامي عراق و توان ايدئولوژي افراطي 
طالبان و اهل تسنن جهت مقابله با نفوذ ايران شيعي 
صورت مي گرفت. اما اكنون توان نظامي عراق ديگر 
احتماال  ايران  با  مقابله  نمي شود.  محسوب  مانعي 
وضعيت عراق را وخيم تر خواهد ساخت، اما تاثير آن 
وضعيت  اين  شد.  نخواهد  محدود  عراق  به  تنها 
زمينه هاي مختلفي را در بخش وسيعي از خاورميانه 
از افغانستان گرفته تا خليج فارس، اراضي فلسطين و 
از منطقه خاورميانه  لبنان به شكلي ديگر در خارج 
تحت تاثير قرار خواهد داد. اين مساله موجب شعله ور 
شدن احساسات ضد آمريكايي در جهان اسالم خواهد 
در  آمريكا  امروز  آنچه  درگيري از  اين  هزينه  شد. 
منطقه مي پردازد، تجاوز خواهد كرد و در صورتي كه 
اين درگيري به جنگ با ايران - كشوري كه بزرگ تر 
و پرجمعيت تر از عراق است - منتهي گردد، وضعيت 
وخيم تري پديد خواهد آمد. بروز درگيري ايران را در 
دستيابي به تسليحات كشتار جمعي و ايجاد بي ثباتي 
در خاورميانه مصمم تر خواهد كرد. اين مساله ميزان 
تاثير  آمريكا  منافع  بر  كه  را  درگيري هايي  شدت  و 
مي  گذارد افزايش خواهد داد و به عالوه دستاوردهايي 
را كه تاكنون از جنگ عليه تروريسم به دست آمده 
است، از ميان خواهد برد. مساله هسته اي، نقش ايران 
در لبنان و درگيري هاي فلسطين در عراق، زمينه هاي 
جدي عدم توافق آمريكا و ايران است. با وجود اين كه 
دخالت دادن ايران نمي تواند به سهولت و سرعتي كه 
مدنظر آمريكا است صورت گيرد، اما گسترش دخالت 

و تعهد ايران نسبت به نظم منطقه كه آمريكا در صدد 
ارتقاي آن است بسيار سودمند است. در عراق، تالش 
وسعت  از  كه  سياسي  سازش  برقراري  جهت  در 
خشونت هاي فرقه اي مي كاهد، ضروري است. هرج و 
روند  يك  وجود  عدم  حاصل  عراق،  در  موجود  مرج 
سياسي معتبر و نقشه راه براي برقراري صلح فرقه اي 
از  استفاده  با  خشونت ها  اين  است.  كشور  ساخت  و 
ابزار نظامي كنترل نمي شود، تنها يك طرح سياسي 
كه بتواند طرف هاي درگير را به سمت مصالحه سوق 
و  برد  خواهد  ميان  از  خشونت  را  انگيزه هاي  دهد 
در  ملي  وحدت  طرح  داد.  خواهد  تغيير  را  تحركات 
اواخر سال ۲۰۰۵ مطرح گرديد و زماني به عراقي ها 
را  ارايه شد كه خشونت ها، خصومت ميان دو طرف 
تشديد نكرده بود و آمريكا با رهبران شيعي و پيروان 
آن ها همراهي بيش تري داشت. زمان اجراي اين طرح 
گذشته است و اعمال فشار بر دولت عراق براي اجراي 
آن، اين واقعيت را تغيير نخواهد داد. اگر وحدت ملي 
هنوز قابل دستيابي باشد، بايد با طرح جديدي ارايه 
گردد .منحصر كردن سياست آمريكا در خاورميانه به 
محدود ساختن ايران، بيش از آن كه موجب كاهش 
داد.  را گسترش خواهد  آن  درگيري ها شود. وسعت 
اين مساله همچنين بيش از آن كه سبب كاهش خطر 
تروريست براي آمريكا، موجب افزايش آن خواهد شد. 
طوالني مدت  حضور  مستلزم  سياست  اين  اعمال 
با  بايد  آمريكا  مقابل  در  است.  خاورميانه  در  آمريكا 
لبنان،  فلسطين،   بحران  به  راه حل هاي سياسي  ارايه 
ايران، تنش هاي موجود در  عراق و بن بست هسته اي 
اين  تمامي  نبايد  آمريكا  دهد.  كاهش  منطقه را 
درگيري ها را به چالش سلطه طلبي ايران مرتبط سازد 
و بروز درگيري گسترده تر با ايران را به عنوان راه حلي 
براي رفع چالش هاي مربوط به مساله فلسطين، لبنان 
و عراق تلقي كند. هيچ دو كشوري بيش از آمريكا و 
ايران آينده خاورميانه را مورد اهميت قرار نمي دهند. 
آينده  در  را  آمريكا  و  ايران  روابط  در  ثبات  اهميت 
داد. دخالت  قرار  ويژه اي  تاكيد  مورد  بايد  خاورميانه 
دادن ايران پيش از بروز درگيري، واقعي ترين فرصت 
را براي دستيابي به اين هدف فراهم مي آورد. آمريكا 
در  منطقه  گردانندگان  كردن  دلسرد  منظور  به  بايد 
استفاده از فرقه گرايي به عنوان ابزار سياست خارجي 
افكار فرقه اي و  بردارد. سرمايه گذاري روي  گام هايي 
القاعده كه  افراطي سني همانند  به ويژه سازمان هاي 
ارتباط نزديكي با ايدئولوژي و خشونت فرقه اي دارند 
نه تنها موجب تشديد درگيري ها خواهد گرديد، بلكه 
افراط گرايي را تقويت خواهد كرد كه به زيان منافع 

گسترده تر آمريكا در منطقه است.

* منبع:

   http:// www.cfr.org
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مرزهاي بنيادگرايي

به باور برخي از متفكران، پدپده بنيادگرايي به خصوص در 
دنياي اسالم، پديده اي مدرن است و نبايد ريشه هاي آن را 

در جهان سنت جست وجو كرد.

اين  كه  است  اين  بنيادگرايي  بودن  مدرن  از  منظور  اگر 
با  بوده و همزمان  تاريخ دنياي اسالم بي سابقه  پديده در 
فراگيرشدن مدرنيسم در سطح جهان، ظهور يافته است، 

چنين تعريفي شايد تا اندازه اي پذيرفتني باشد.

است  آن  بنيادگرايي  بودن  از مدرن  اگر منظور  همچنين 
كه بنيادگرايان مردمي سنتي نيستند و از ابزارهاي مدرن 
تعريفي،  چنين  مي گيرند،  بهره  خود  اهداف  تحقق  براي 

قابل پذيرش است.

با  آن  سازگاري  بنيادگرايي،  مدرن بودن  از  منظور  اگر  اما 
ارزش هاي عصر روشنگري باشد، بدين معنا بنيادگرايي به 

هيچ روي مدرن نيست، بلكه معكوس آن است.

ماهيت  درباره  را  متفكران  از  برخي  آنچه  واقع،  در 
بنيادگرايي به راه خطا مي كشاند، مرزهاي مبهم بين اين 
پديده با سنت گرايي از يك سو و نوانديشي ديني از سوي 

ديگر است.

در  فعاالن سياسي  از  بسياري  پيش،  تا همين چند سال 
قائل  بنيادگرايي  و  سنت گرايي  بين  مرزي  چندان  ايران، 
نبودند و هر دو را در يك كفه ترازو مي گذاشتند. در عين 
عنوان  به  بنيادگرايي   ۵۷ بهمن  انقالب  از  پيش  تا  حال، 
از  بخشي  و  نمي شد  شناخته  رسميت  به  مستقل  هويتي 

نوگرايي  يا به عبارتي بيداري اسالمي تلقي مي شد.

امروزه اما مرزهاي بنيادگرايي با سنت گرايي و نيز نوگرايي 
روشنايي،  اين  البته  است.  شده  روشن  اندازه اي  تا  ديني 
ناشي از تالش فكري و نظري طرفداران هر يك از سه نحله 
فوق نبوده است، بلكه سيره عملي هر يك از آنها، سبب 

مرزبندي و جدايي بين شان شده است.

اسالم  جهان  در  بنيادگرايي  رهبران  انقالب،  از  پيش  اگر 
ديني  نوگرايي  شاخص  چهره هاي  تجليل  و  تكريم  مورد 
قرار مي گرفتند، امروزه كمتر نوگراي ديني يافت مي شود 

جهان  در  بنيادگرايي  پيشگامان  از  تجليل  به  حاضر  كه 
اسالم باشد.

اين به معناي آن است كه صف بنيادگرايي از نوگرايي جدا 
شده است و اين جدايي نيازمند نظريه پردازي تازه از سوي 

نوانديشان ديني است.

در مقابل، سنت گرايان كه از چند دهه پيش با بنيادگرايي 
گرايش  اخير  سال هاي  در  بودند،  درگير  علني  طور  به 
نشان  نكته  اين  و  كرده اند  پيدا  آن  سمت  به  بيشتري 
در  را  جهان خود   – زيست  اگر سنت گرايان  كه  مي دهد 
دنياي رو به تحول تعريف نكنند، در بنيادگرايي جذب و 

ادغام خواهند شد.

در  آنان  ادغام  جهت  در  را  سنت گرايان  مي تواند  آنچه 
بنيادگرايي شتاب دهد، همانا ترس سنت گرايان از نوگرايي 
ديني است كه تصور مي كنند در غايت خود جايي براي 

دين سنتي باقي نخواهد گذاشت.

تهديد  بزرگترين  بنيادگرايي  كه  است  حالي  در  اما  اين 
عليه سنت گرايي است و آن را به طرزي ديالكتيكي، نابود 

و منهدم مي كند.

به  و  است  سنت  بنيادگرايي،  خاستگاه  كه  نماند  ناگفته 
و  سنت  حفظ  براي  بنيادگرايي  اصوال  كه  مي رسد  نظر 
احياي آن در مقابل هجوم مدرنيته ظهور كرده است. اما 
بنيادگرايي به محض آنكه شكل مي گيرد و عمل مي كند، 
در نخستين گام خود سنت و نهادها و ارزش هاي آن را 

قرباني مي كند.

به سخن ديگر، بنيادگرايي براي حفظ سنت، خود را در 
مقابل مدرنيته و ارزش ها و توانايي هاي مادي و فرهنگي 
در  قدرتمند  طرف  مي شود.  درگير  آن  با  و  مي يابد  آن 
اين درگيري، بدون شك مدرنيته است كه به باور هگل، 
حركت  آن  استقرار  جهت  در  هستي  قواي  مجموعه 

مي كنند. 

در مواجهه با چنين قدرت قدري، بنيادگرايان در نخستين 
به  و  مي بينند  ناكارآمد  را  سنتي  نهادهاي  و  ابزارها  گام 
سرعت به فكر دستيابي به ابزارهاي مدرن و نهادهاي تازه 

مي افتند. 

بنيادگرايان،  كه  مي آيد  پيش  هنگامي  اما  اصلي  مشكل 
دستگاه ارزشي و اخالقي سنت را نيز در درگيري خود با 
مدرنيته بسيار دست و پا گير مي يابند و با توجيهات خاص 
خود، عدول از آن ارزش ها و اخالقيات را مجاز مي شمرند.

بدين ترتيب، بنيادگرايان، ضمن تمسك شديد شخصي به 
برخي از ظواهر شرعي و سنتي، نظام ارزشي سنتي را كه 
مانعي در راه افراط گرايي و رفتارهاي غير انساني است، به 
حاشيه مي رانند و آن را تابعي از ملزومات جنگ خود با 

مدرنيته مي كنند.

ارزش  هرگونه  از  سرعت  به  بنيادگرايي  اساس،  اين  بر 
اخالقي تهي و به نيرويي به غايت بيرحم و بي اصول تبديل 

مي شود.

و كشتار  قتل  جايز شمردن  بيرحمي،  اين  وجوه  از  يكي 
غير نظاميان و مردم بي گناهي است كه از معركه درگيري 

احمد زيد آبادي

آنان  عام  قتل  اما  دورند،  آنان  دشمنان  با  بنيادگرايان 
مقابل  طرف  ضعف  و  بنيادگرايان  تخريب  قدرت  عالمت 

آنها محسوب مي شود.

وقتي كه قتل يك انسان بي گناه كه در نظام ارزشي سنتي 
شود،  مجاز  دارد،  انسان ها  تمام  كشتار  حد  در  حرمتي 
طبيعي است كه دروغ،  غيبت، تهمت و ديگر عناصر نظام 
اخالقي سنتي نيز به بهانه مقابله با دشمن، عادي شود و 

به صورت رفتاري معمول درآيد.

تخريب  كلي  به  سنت  كه  است  نقطه  اين  در  واقع،  در 
قواعد  و  اخالقي  نظام  به  سنت  اهميت  كه  چرا  مي شود 
ارزشي و اصولي آن است و در صورت انهدام آنها، چيزي 
از سنت واقعي باقي نمي ماند مگر آنچه به كار بنيادگرايان 

براي توجيه اعمال ضد انساني شان آيد!

سنت گرايان براي مصون ماندن از چنين آفتي، بايد زيست 
– جهان خود را در دل دنياي مدرن به گونه اي مسالمت 
آميز ايجاد كنند و به حدود نفوذ خود قانع باشند، در غير 
اين صورت، بلندپروازي آنها براي حفظ و بسط سنت در 
مي كشاند؛  بنيادگرايي  راه  به  را  آنها  جامعه،  شئون  همه 
هموار  و  سنتي  اخالقي  نظام  نابودي  عاقبتش  كه  راهي 

شدن راه هجوم سطحي ترين شكل مدرنيته است.

عليه  سنت،  اركان  نابودي  با  بنيادگرايي  حقيقت،  در   
در  كه  جرياني  كه  معنا  بدين  مي كند.  عمل  نيز  خويش 
ابتدا، هدفش حفظ ميراث هاي سنتي در مقابل مدرنيته 
است، با نابودي ناخواسته سنت، راه را بر شبه مدرنيسمي 

مبتذل باز مي كند.

خطر بينادگرايي براي نوگرايي ديني اما كمتر از خطرش 
براي سنت گرايي نيست. نوگرايان كه در انديشه آميزش 
مطلوب نظام اخالقي سنت با دستاوردهاي حقوق بشري 
مدرنيته اند، زمينه كار خود را به دليل رفتار به غايت خشن 
سنت  اسم  به  و  دين  نام  به  حال  هر  در  كه  بنيادگرايي 
آنها  از  مخاطبان  و  مي دهند  دست  از  مي گيرد،  صورت 

فراري مي شوند.

به جز اين، بنيادگرايان اصوال ميانه اي با نوگرايي ديني به 
خصوص از نوع معتدل آن كه همزيستي با دنياي مدرن را 
ترويج مي كند، ندارند و هر جا كه نوگرايان در قالب رقيب 

آنان ظاهر شوند، از نابودي آنها نيز دريغ نمي كنند.

براي كاهش خطر بنيادگرايي در جهان اسالم، شايد اتحاد 
تاكتيكي نوگرايي و سنت گرايي اجتناب ناپذير باشد، زيرا 
بنيادي  اختالف هاي  رغم  به  نحله  دو  اين  باشد،  چه  هر 
خود، مشي معتدل دارند و به ويژه از ارتكاب جنايت تحت 

عناوين مقدس متنفر و روي گردانند.

اين اتحاد اما در جايي معموال شانس بيشتري براي عملي 
بر  را  عرصه  بنيادگرايان،  روزمره  جنايات  كه  دارد  شدن 
نظير  جاهايي  در  باشد،  كرده  تنگ  عادي  مردم  زندگي 

عراق، پاكستان و افغانستان.

در ساير نقاط جهان اسالم، اما بنيادگرايي همچنان براي 
سنت گرايان جاذبه دارد و نوگرايان نيز از فضاي الزم براي 
اسالم  رو، جهان  اين  از  نيستند.  برخوردار  آنان  با  مقابله 
تا هنگامي كه خطر بنيادگرايي را پشت سر نگذارد، سر 

سالمت به بالين نخواهد گذاشت.

ديـدگـاه
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خليل مّوحد

)ع(  صـادق  امام 
پاسدار حرمت مخالفان

( در  نهم ميالدي  ) هشتم  قرون دوم و سوم هجري  ۱ـ 
جهان اسالم، دوره رونق بازار ترجمه و تأليف متون فلسفي، 
و  دانشمندان  فالسفه،  ديني  و  پزشكي  اخالقي،  سياسي، 
به زبان  انديشه هاي مختلف غيرمسلمان  اديان و  ارباب و 
عربي ـ به عنوان زبان رايج ومسلط در ميان مسلمانان ـ 

است.

و  يوناني  متفكران  آثار  ترجمه  بر  عالوه  قرن  دو  اين  در 
مزدكي  و  مانوي  آموزه هاي  زرتشتي،  متون  اسكندراني؛ 
)انجيل(  جديد  عهد  كتب  و  )تورات(  قديم  عهد  كتب  و 
نيز  ترجمه و در اختيار متفكران در قلمرو اسالمي قرار 
گرفت ۱. زنادقه ) ماترياليستها ( نيز فرصتي يافته تا در 
خود  تئوري هاي  و  افكار  از  انديشه ها  نبرد  و  معركه  اين 
مسجد  و  مسجدالحرام  جمله  از  و  مساجد  نمايند،  دفاع 
گاه  و حتي  ديگر  عمومي  فضاهاي  برخي  و  پيامبر )ص( 
داغ  مباحثات  جوش  و  جنب  پر  صحنة  شخصي،  منازل 
تئوريك و تبادل و تقابل سخت ديدگاه هاي متفاوت و يا 
متضاد انديشمندان اديان و ايدئولوژي هاي زمانه بود و هر 
از  گيري  بهره  با  تا  مي كوشيد  ايدئولوگي  و  نظر  صاحب 
به  را  انديشه هاي خود  و ذهني،  تمام ظرفيت هاي فكري 
ديگران منتقل نموده و از معتقدات و باور هاي خود به ويژه 
در قلمرو مسائل بنيادين هستي و از جمله موضوع توحيد 

و خداشناسي دفاع نمايد.

شد  اشاره  كه  همانطور  ـ  مذكور  مباحث  ثقل  مركز  ۲ـ 
نه مسائل سياسي ـ اجتماعي كاماًل متصل و معطوف به 
زندگي معمولي جامعه بلكه موضوعات و مسائل ذهني ـ 
انتزاعي كالمي و اعتقادي بود كه گرچه از يك سو با لذات 
و بالفعل به رشد انديشه ها و افزايش توان فكري و باروري 
نيرومند  و  ذهني  هاي  توانمندي  شكوفايي  و  ها  تئوري 
شدن استدالل هاي متفكران و محافل علمي و آكادميك 
حاشيه  وقت  حاكمان  براي  سو  دگر  از  اما  مي انجاميد، 
كمتري،  هزينه  پرداختن  با  تا  مي ساخت  مهيا  را  امنيتي 

و  سياسي  منتقدان  و  مخالفان  با  برخورد  به 
اجتماعي و سركوب آنها دست يازيده و خيال 
راحت  تا حدودي  ادامه حكومت  براي  را  خود 

نمايند! 

۳ـ در چنين صحنه نبرد فكري و فرهنگي كه 
در آن متفكران وپيشوايان ملل) اديان ومذاهب( 
و نحل ) گروهها ودسته هاي غير ديني ( براي 
بيان عقايد واثبات باورهاي كالن خود نه تنها 
از شيوه هاي معطوف به خشونت بهره نجسته 
كامل  آزادي  با  و  برابر  كامال  در شرايطي  بلكه 
رعايت  به  التزام  با  و  بيان  از  بعد  وامنيت  بيان 
آداب سخن وگفتگو به داد وستد انديشه وادعاها 
به  البته مشروط  پرداختند)  و داليل خود مي 
سياست  ساحت  از  حتم  به  مباحث  اين  اينكه 
زيان آور براي حاكميت سياسي دور نگه داشته مي شد(.

در  شده  فراهم  فضاي  از  كوشيد  نيز  شيعيان  ششم  امام 
گرفته  به خدمت  را  خود  حداكثرتوان  زماني،  مقطع  اين 
تا ديدگاه هاي آيين متبوع خود را درباره مسائل محوري 
جهان بيني كه اصل اول آن به بحث درباره خدا اختصاص 
مي يافت به اطالع سايرين رسانده و تفكرات خود را نه با 
بكارگيري روش هاي زورمندانه و منطبق با منطق قدرت 
بلكه با تأكيد بر قدرت منطق و نيرومندي استدالل و بدون 
توسل به الفاظ و ادبيات توهين آميز به آنها بياموزد. امام 
ذهني  اقناع  در  را  خود  تئوريهاي  كه  شيعه  فرهنگ مدار 
مخالفان نيرومند مي يافت نه از بابت اخالل در مباني اسالم 
و  داغ  برافراشتن  به  محتاج  را  خود  نه  و  داشت  نگراني 
درفش و صدور فتوا و حكم براي بسيج مريدان در جهت 
ناموافقان  كردن  برون  ميدان  از  و  وحشت  و  رعب  ايجاد 

مي دانست. او جواب انديشه را با انديشه مي داد. 

۴ـ گزارش هاي تاريخي كه حكايت از گفتگوهاي جداگانه 
به نام هاي  ماترياليست  افرادي  با  جعفري  مذهب  رئيس 
و  ديصاني”  “عبداهلل   ) مصر  اهالي  از   ( “عبدالملك” 
اعتقادي  موضوعات  درباره  العوجإ”،  ابي  ابن  “عبدالكريم 

دارد، بدين شرح است:

در  و  كعبه  خانه  در  عبدالملك  با  امام  الف(گفتگوي 
مسجدالحرام در حالي كه عبدالملك شانه اش را به شانه 
انجام  از  بعد  به  آن  ادامه  و  گرفت  انجام  مي سائيد،  امام 
مناظره  اين  مدت  تمام  در  گرديد.  موكول  كعبه  طواف 
بود  و خداشناسي  توحيد  درباره  كه   ) اعتقادي   ( كالمي 
مؤدبانه،  روشي  به  هم  آن  استدالل  بيان  جز  طرفين  از 
گفتماِن  جريان  در  محمد  بن  جعفر  نشد.  شنيده  چيزي 
خود با عبدالملك در نهايت تساهل و تسامح، ماترياليست 
مصري را چهاربار ”يا أخا اهل مصر“ ) اي برادر اهل مصر 
تا نشان دهد يك غير مسلمان را مي توان  ( خطاب كرد 
با  او و  با  برابر  به خانه خدا راه داد؛ مي توان در شرايطي 
رعايت نزاكت درباره وجود مطلق ) خدا ( به گفتگو نشست 
و هم مي توان ماترياليست منكر خدا و رسول را به تكرار 
”برادر“ خطاب كرد و نه تنها به خاطر اين حسن سلوک 
عالمانه متحمل خسارت مادي و معنوي نشد بلكه در پايان 

ديالوگ، مخاطب را به سلوک مسلمانان درآورد.

 ب( عالوه بر مناظره فوق، مناظره اي نيز بين امام با ”عبداهلل 
ديصاني“ در منزل امام و بارعايت همه پيش شرط هاي يك 
بحث علمي ـ اعتقادي انجام گرفت كه در نهايت با پذيرش 

اسالم توسط ديصاني پايان پذيرفت.

دوران  ماترياليست  مشهورترين  مي رسد  نظر  به  اما  ج( 
بارها  او  باشد.  العوجإ«  ابي  ابن  »عبدالكريم  صادق،  امام 

همفكران  از  برخي  حضور  )با  صادق  امام  با  مناظره هايي 
طرفين ( انجام داد. 

به تحسين شخصيت و  را  العوجإ  ابي  ابن  گفتگو هايي كه 
دانش امام شيعيان واداشته و منجر به روي آوري برخي از 

همفكرانش به اسالم گرديد.

در  العوجإ  ابي  و  امام  بين  اين سالها، مالقاتي  از  يكي  در 
را در خانه  او دليل حضورش  از  امام  حرم مكه رخ داد و 
كعبه پرسش كرد. پاسخ ابي العوجإ اين بود كه ”براي عادت 
و  و سرتراشي   ديوانگي  اينكه  براي  و  ميهن  و سنت  تن 

سنگ پراكني مردمان را ببينم اينجا آمده ام.«

در حالي كه از اين كلمات بوي توهين به مردم و مقدسات 
آنها به مشام مي رسد، عكس العمل امام صادق اين بود كه: 
»اي عبدالكريم، تو هنوز بر سركشي و گمراهيت پابرجايي؟«   
به رغم اين حسن سلوک امام، گاه ابي العوجإ در مسجد 
پيامبر و در حضور اصحاب كلمات كفر آميز مي گفت!   و به 
همين دليل يك بار مورد اعتراض شديد ”مفضل بن عمر“ از 
ياران نزديك امام قرار گرفت. مفضل كه در برابر كفرگويي 
ابي العوجإ نتوانست خويشتن داري به خرج دهد فريادزنان 
ابي العوجإ را مخاطب قرار داده، به او مي گويد: ”اي دشمن 
خدا، در دين خدا الحاد ورزيدي و منكر باري تعالي شدي.“ 
ابي العوجإ كه قباًل حسن سلوک امام صادق را در هنگام 
گفتگو هاي مكرر، تجربه كرده بود؛ به مفضل مي گويد: »اگر 
اثبات  تو  هرگاه  بكنيم؛  تكلم  هم  با  بيا  اهل كالمي  از  تو 
حجت كردي ما از تو تبعيت مي كنيم و اگر تو از اصحاب 
مخاطبه  نحو  اين  به  ما  با  حضرت  آن  جعفربن محمدي، 
به تحقيق  نمي نمايد،  ما مجادله  با  تو  به مثل  و  نمي كند 
كه شنيده است از اين كلمات ) كلمات كفرآميز ( بيشتر 
از  آنچه تو شنيدي و هيچ فحشي به ما نداده است و در 
جواب ما به هيچ وجه تعدي ننموده و همانا او مردي است 
حليم، با وقار، عاقل، محكم و ثابت كه از جاي خود به در 
او  پا بيرون نگذارد و غضب  از طريق رفق و مدارا  نرود و 
تمام  به  را و گوش دهد  ما  ننمايد، بشنود كالم  را سبك 
حجت و دليل هاي ما تا آنكه ما هرچه دانيم بگوييم و هر 
حجت بياوريم به نحوي كه گمان كنيم بر او غلبه كرديم 
و حجت او را قطع نموديم، آنوقت شروع كند به كالم، پس 
باطل كند حجت و دليل ما را به كالم كمي و خطاب غير 
بلندي، ملزم كند ما را به حجت خود و عذر ما را قطع كند. 
ما را از رد حواب خود عاجز نمايد. پس هر گاه تو از اصحاب 

آنچناني با ما مخاطبه كن به مثل خطاب او.«

۱ـ سوره نسا ،   آيه ۱۵۷

تئوريهاي  كه  شيعه  فرهنگ مدار  امام   
خود را در اقناع ذهني مخالفان نيرومند 
مي يافت نه از بابت اخالل به مباني اسالم 
به  محتاج  را  خود  نه  و  داشت  نگراني 
برافراشتن داغ و درفش و صدور فتوا و 
حکم براي بسيج مريدان در جهت ايجاد 
برون كردن  ميدان  از  و  و وحشت  رعب 
ناموافقان مي دانست. او جواب انديشه را 

با انديشه مي داد.

ديـدگـاه


