سرآغاز

سرمقاله
پيمان مالذ
هويت از جمله مفاهیمی است که تعریفی
مشترک برای آن وجود ندارد .در یک تعریف
کلی می توان هویت را چیستی شخصیت فردی،
قومی و جمعی آدمیان دانست و در یک تقسیم
بندی کلی می توان هویت فردی و هویت ملی
و در عصر گیتی گرائی ( )globalizationهویت
جهانی را از شاخصههای وجودی هر فرد دانست.
هویت اجتماعی یعنی درک ما از اين مطلب که
چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از طرف
دیگر دیگران از خود چه درکی دارند.
مسائلی چون چگونگی تکوین هویت ملی در ایران،
سابقه و قدمت تاریخی آن ،عوامل شکل دهندۀ
هویت ملی ایرانی ,تاثیر مدرنیته و روند جهانی
سازی بر ساختار و نگرش ما نسبت به هویت
ملی خود و چگونگی بازسازی هویت ایرانی در
اجتماعات ایرانی خارج از کشور از جمله مباحثی
است که در سالیان اخیر محل بحث و گفتگوی
بسیاری میان اندیشمندان و صاحبنظران بوده
است.حجم زیاد مقاالت و مباحث مطرح شده
نشان از پیدایش بحران هویت در میان ما ایرانیان
دارد ،بحران هویت وقتی شکل می گیرد که نوعی
تعارض و ناسازگاری میان عناصر و عوامل تشکیل
دهندۀ هویت و تالقی و تقابل دو یا چند فرهنگ
در درون انسان و جامعه رخ میدهد؛ از جمله
عوامل بروز این ناسازگاری هویتی می توان از
تغییر و تحوالت سیاسی شدید در صد سال اخی ِر
تاریخ ایران  ،خیل عظیم و رو به گسترش ایرانیان
مهاجر و اصطکاک فرهنگی در جامعه میزبان ،و
از همه مهمتر ایجاد دو قطبی های کاذب هویتی
بنا بر انگیزه های سیاسی میان ملیت و مذهب و
یا ملیت و هویت قومی نام برد.
هويّت ملّي ،که بر پايه رويارويي“ما” با “ديگران”
بنياد ميگيرد ،هم مي تواند نيرويي سازنده
باشد و هم به نيرويي ويرانگر بدل شود .احساس
هويّت ملّي اگر درحد معقول و معتدل قرار گيرد
ميتواند نيرويي براي تفاهم و يگانگي ملي و
احياي مواريث شايستة فرهنگي و استقرار آزادي
و استقالل و دمكراسي باشد ،و بالعكس ،اگر به
قلمرو تعصبات كوركورانة ملي ،قومي و نژادي
وارد شود به نيروئي ويرانگر و زايندة دشمني و
ستيزهجوئي بدل خواهد شد .بدينگونه پايبندي
به هويت ملي و فرهنگي نه بالنفسه مثبت است
و نه منفي ،بلكه پديدهاي است كه چهرههاي
گوناگون دارد۱.
هر چند ایرانشناس ایتالیائی ،جراردو نولی ۲در
تحقیقات خود نشان می دهد که هویت ایرانی در
زمان ساسانیان تکوین یافت ،ولی آنچه ما امروزه

مدارا
به نام هویت ملی می شناسیم ،مفهومی جدید بر
پایه تشکیل ملت  -دولتهای سیاسی (Nation-
 )Stateدر قرن نوزدهم اروپاست ،لذا دقیقتر
خواهد بود اگر از مفهوم تاريخي “هويّت ايراني”،
که در دوران ساسانيان ابداع شده بود ،در دوران
اسالمي پايدار ماند و در عصر صفوي تول ّدي ديگر
يافت و درعصر جديد به صورت “هويّت ملّي
ايراني” متجلّي گرديد نام ببریم .البته درباره
عناصر اصلی هویتساز جامعه ایرانی اختالف
نظرهایی وجود دارد برخی از محققان زبان فارسی
و برخی دیگر تاریخ و اسطوره های مشترک را
بنیادیترین مؤلفه هویت ایرانی میدانند عدهای
دیگر بر مذهب تشیع بهطور خاص تأکید کرده
اند .بسیاری نیز به تأثیر «تجدد» و نوگرایی در
شکلگیری هویت امروز ایرانیان اشاره کردهاند.
آنچه مسلم است هویت ملی امری تاریخی است
که بر مبنای زمان دگرگون می شود و امری
طبیعی ،ثابت و مقدر نیست .ایران به دلیل قرار
گرفتن در موقعیت جغرافیائی خاص همواره در
برخوردگاه تمدنها و جریانهای فکری گوناگون
واقع بوده که این امر نوعی انعطاف پذیری
چشمگیر در روح ایرانی پدید آورده است.هویت
ملی ایرانی مجموعه ای است همگون و همساز
از معنویت نهفته در دین اسالم ،نمادها ،اسطوره
ها و تاریخ و زبان مشترک.چنان كه سید حسین
نصر ،فیلسوف سنت گرای ایرانی در مقدمه کتاب
“ایران ،پل فیروزه” چنین تعریف می کند ...« :به
عبارتی میتوان ایران و فرهنگ شکوهمند آن را
پل فیروزه خواند ،پلی که نه تنها شرق را به غرب
مرتبط ساخته و میسازد بلکه جهان مادی را به
عالم معنوی و دنیای فانی را به دار بقا و خاک تیره
را به آسمان بلند فیروزهگونی که هم رنگ فیروزه
آن گوهر پر بها و معروف این سرزمین است،
متصل میسازد ».هویت ایرانی همواره در طول
تاریخ هویتی متکثر بوده است و به نظر می رسد
رمز بالندگی آن نیز در همین نكته نهفته است.
در روزگار تازه به تعریفی دوباره و متکثر از هویت
ایرانی نیازمندیم تعریفی که پاسخگوی مسائل
امروز جامعۀ ایران باشد وعدالت قومی ،مدنی
 ،جنسی و ایرانیان ساكن در خارج از مرزهای
جغرافیایی ایران( )Diasporaرا نیزشامل شود.
*****
حجم وسیعی از شمارۀ جدید مدارا به بحث هویت
می پردازد؛ هویت جهانی  ،ملی و فردی.در بخش
دغدغه های ملی ،رامین جهانبگلو هویت ایرانی
در روزگار جدید را متشکل ازسه ساحت ایرانی
بودن ،اسالمیت و مدرن بودن می داند و گفتگوی
مدام و سازنده میان این سه ساحت هویتی و
گفتگوی مدام میان میراث ایرانی و میراث جهانی
را به عنوان ضامن تداوم هویت ایرانی مطرح می
کند .محمد جواد غالمرضا کاشی  ،به این سوال
اساسی می پردازد که ایرانی بودن در عصر مدرن
به چه معناست ؟ و در پاسخ به این سوال نویسنده
ایرانی شدن مدرن ما را دچار یک تعارض درونی
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می داند که از سوئی در فرايند شكل گيري دولت
شبه مدرن در ايران و از سوي ديگر در منطق
گسيخته زندگي روزمره مدرن ما متبلور است .در
ادامه مقاله ای از داریوش آشوری برگزیدهایم که
نگاهی دارد تاریخی به پروژه ملت سازی و نگاهی
حاکمیت سیاسی قبل
ِ
آسیب شناسانه به رویکرد
و بعد از انقالب به مقولۀ هویت ملی.
“ایرانیان مهاجر در آمریکا” عنوان مصاحبه ای
است برگرفته از سایت جامعه شناسی ایران با
علی اکبر مهدی ،استاد دانشگاه اوهایو ،که به
بررسی آماری و جامعه شناختی ایرانیان مقیم
در آمریکا می پردازد و در سه شمارۀ متوالی در
مدارا بازچاپ می شود“ .آسیب شناسی فرهنگ
سیاسی ایران” عنوان مطلبی است برگرفته از
کتابی به همین عنوان از محمود سریع القلم،
استاد برجستۀ روابط بین الملل در تهران ،که
بر مبنای یک پژوهش آماری به رفتار شناسی
فرهنگ سیاسی ایران نگاهی انتقادی دارد .محمد
علی اسالمی ندوشن  ،استاد ممتاز ادبیات در
دانشگاه تهران ،در مصاحبه ای کوتاه و برگرفته از
تارنمای اینترنی ایشان از نگاه خود به ایران می
گوید و از رهاوردهای فرهنگ ایران برای جهانِ
امروز .در مصاحبۀ کوتاه دیگری (انجام گرفته
توسط محمد تاج دولتی از رادیو زمانه) محمد
توکلی طرقی ،استاد دانشگاه تورنتو ،از دیدی نو
به بحث سنت و تجدد در ایران می پردازد و
سنتی شدن را به عنوان یکی از جلوه های تجدد
مطرح می کند.
در بخش دغدغه های وجودی ،نگاهی داریم
به مبحث هویت فردی و معنوی .مصطفی
ملکیان،فیلسوف اخالق و استاد دانشگاه تهران ،
در متن گفتاری با عنوان “هویت ایستا ،هویت
پویا” با نگاهی به میراث عرفان و تصوف به
راهکارهائی برای نحوه اعتالی هویت انسانی و
فردی اشاره می کند.
محمد محمدی گرگانی ،استاد حقوق دانشگاه
عالمه طباطبائی و از جمله فعاالن ملی-مذهبی،
در مطلبی با عنوان “منِ جاودان” تنها راه شکل
گیری و تعالی وجود معنوی فرد را پروراندن
“منِ ” خالق و آفرینشگر درونی و رهائی از
جبرهای تاریخی و طبیعی و عادات محیطی و
فرهنگی می داند.
“موالنا و تجربه وجودی غربت“ عنوان مقالهای
است از آرش نراقی که به نقش غربت و دور
افتادگی از “خانه” و احساس عمیق موقعیت
بیگانگی در شکل گیری شخصیت و تجربه
معنویِ موالنا می پردازد.
بخش دیدگا ِه جهانی که به مسائل مبتالبه جهان
مشترک جهانی انسانها به
ِ
مسئولیت
ِ
و هویت و
این زیستگاه مشترک می پردازد ،محملی است
برای عبدالعلی بازرگان که در مقالهای سیر
تحول مدارا در دهکدۀ کوچک جهانی را مورد
ارزیابی قرار دهد و ...
ادامه در صفحه ۱۶

ديدگاه جهــاني

مدارا
بود ،اما این بار در مناسبات قدرت و معیارهای
تعیین کننده ،اسلحهای غیر نظامی وارد شده بود
که می توانست چاشنی «بمب افکار عمومی» را
منفجر و سرنوشت ملت ها را زیر و رو نماید!
در واقع انقالب اکتبر را انقالب الکترونیک جارو
کرده و امواج انفجار اطالعات ،دیوارها و پرده
های آهنین را پاره پاره و ساکنان پشت پرده را
با خودشان و با ساکنان دهکده کوچک جهانی
آشنا ساخته بود.

سیرتحوّ ل “مدارا” در
دهكدة كوچك جهاني
عبدالعلى بازرگان
قرن ها بود که قلعه و برج و باروی پیرامون
شهرها ساکنان آنرا از حمله و هجوم دشمنان
حفظ می کرد ،با تولید توپخانه و هواپیماهای
جنگی که از باال و ب ُعد سوم می توانست درون
قلعه ها را بمباران کند ،به یکباره و برای همیشه
تکنولوژی جدید سیستم دفاعی موجود را بی
اعتبار ساخت و پرونده پدافندی آن را به موزه
های تاریخ نظامی جهان سپرد.
و نیز دهها سال بود که پرده آهنین و دیوار
برلین ،مردم محصور در مکتب كمونيسم را از
حقیقت وقایعی که در برون قلعه می گذشت و
ظلمی که در دوران آن حاکم بود بی خبر نگه
میداشت ،در حالیکه جهانیان نگران جنگ سوم
جهانی و حمله صدها موشک مجهز به کالهک
های اتمی از دو ابر قدرت بودند ،به ناگاه و بدون
آنکه تیری شلیک شده باشد ،کمی بعد از جریان
گالسنوست و پروسترویکای گورباچف ،ابرقدرتی
هفتاد ساله در برابر حیرت جهانیان از پاى درآمد
و مردمی که سالها و ماههای قبل برای ادای
احترام به مجسمه های لنین و استالین صف
های طوالنی تشكيل میدادند ،این بار با نگاهی
دیگر آنها را به زیر می کشیدند و با پتک آهنی
ویران می کردند!
تا کنون برگ برنده در معادله قدرت دراختیار
فرماندهان نظامی و به اتکاء تسلیحات برترشان

اگر سالها صدای سولژنیتسین و ناراضیان دیگر
در نطفه خفه می شد ،این بارCDها وDVDهاى
افشا کننده خیانت ها و خطاهای سردمداران ،که
اینک بازار سودآوری نیز یافته بود ،پیام آنها را به
دورترين نقاط دنیا می رساند . . .و چنین شد که
بن بستهاى علمی و اقتصادی بر مال گردید و
گورباچف رسماً اعالم کرد که از کره جنوبی هم
حداقل هفت سال عقب افتادهايم!!
اسلحه جدید تکنولوژیک که افکار عمومی را
شکل میداد ،تنها ابرقدرت شرق را هدف نمی
گرفت ،مدعیان « نظم نوین جهانی » را که اینک
فارغ البال از رقیب سیاسی ،بی پروا به همه جا
سلطه می یافت ،بی نصیب نمی گذاشت ،از
مسئله واترگیت و شنود گذاشتن در حزب مقابل
در انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا ارتباطات
غیر اخالقی کلینتون و مونیکا! ودر این اواخر
افشای رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی در
زندان های گوانتاناما و ابوغریب و  . . .و عریان
کردن زندانیان تماماً بعدی جهانی یافتند و افکار
عمومی را بسیج کردند.
اسلحه جدید متعلق به سازندگان آن نیست،
این اسلحه را هرکسی که کامپیوتر ،موبایل،
تامب نیل ،آی پاد ،فکس ،و . . .یا دسترسی
به اینترنت ،ایمیل ،یوتیوب و خبر گزاری داشته
باشد در اختیار دارد.
همین است که اجرای سنگسار محدود یک
ال خبرش به مرکز هم
حاکم شرع محلی که قب ً
نمی رسید ،به سرعت برق و به مدد ماهواره
ها خوراک تبلیغاتی خوبی برای مخالفین می
شود و کمتر از یک هفته فیلم آن در سراسر
دنیا پخش مىگردد! این که جای خود دارد،
بازجوئیهای طبقه بندی شده بسیار محرمانه از
مقاالت اطالعاتی نیز به راحتی درز میکند و سر
از اینترنت در می آورد.
این اسلحه آرمان و اخالق نمی شناسد و مرام و
مذهب و ایدئولوژی و وطن هم ندارد ،اسلحه ای
است دست همه .اگر تا دیروز خواستگار سمبح
اسید روی یار بی وفا و بی اعتنا میپاشید ،امروز
صحنه های فجیعی از روابط پنهانی فیلم برداری
شده را بر روی شبکه میفرستد تا انتقام خود را
گرفته باشد!
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اگر نمودار سیر تحول جوامع بشری
را ترسیم کنیم ،منحنی مدارا و
همزیستی مسالمت آمیز را رو به
رشد میبینیم .همه شواهد نشان
می دهد که بشریت در زمینه های
مختلف به تمرکز و توحید در سیاست
و اقتصاد و فرهنگ میل می کند،
متولیان و پیروان مذاهب مختلف
مجبور هستند خود را با این حرکت
هماهنگ کنند و بر قطار زمانه
سوار شوند ،وگرنه جا میمانند
این گناه اینترنت نیست که می گویند هفتاد
درصد مراجعین اش سالکان سبیل سکساند!!
مردم را باید از درون متحول ساخت تا افق های
باالتری را که مختص و مميزه آدمیان است به
تماشا بنشینند.
باری روز به روز نقش نیروهای نظامی در معادله
قدرت و مناسبات میان ملت ها کمرنگ تر می
شود و «نرم افزارها» نقش های سخت تری به
عهده می گیرند .ملت های پیشرفتهتر به تدریج
بار صنایع سنگین خود را سبک می کنند و
به تولید ابزارهای بسیار ظریف الکترونیک می
پردازند .روزگار جنرالهای ارتشی ،همچون
(کارخانجات قدیمی) جنرال الکتریک! با انقالب
الکترونیک به سر میآید و ژنرال های پرستاره از
دانشگاههای شرق و غرب ظهور میکنند .نبرد
امروز دنیا نبرد اندیشه هاست ،رقابت مغزها و
مردان تفكر است .این ها هستند که با تأثیر
گذاری بر «افکار عمومی» سرنوشت ملت ها را
تغییر می دهند .امروز قدرت در سبقت و سرعت
است .اگر خبر پیروزی یونان برابر قدرت ایران را
در گذشته تاریخ دونده ای از «ماراتن» باید به
شهر و امپراطوری می رساند ،امروز سرعت برق
هم بطئ است.
رقابت در دهکده جهانی در «فکر» است! در ایده
برتر داشتن و در ارائه تز و نسخهای که درمان
کننده تر باشد.
زمینه های رقابت ابناء بشر را در سه زمینه :
قدرت ،ثروت و اندیشه (و همه ارزش های غیر
مادی مثل علم ،هنر و فرهنگ و دین) می توان
خالصه کرد.
در ب ُعد قدرت ،پراکندگی های تاریخی از روزگار
قدرت های محلی تا قدرت های ملی ،منطقه ای،
ابر قدرت های فرا منطقه ای و باالخره قدرت
فراگیر نوین جهانی ،به تدریج به تمرکز و وحدت

ديدگاه جهــاني
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شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

میل کرده ،نیاز به یک حکومت جهانی واحد حاضرند با حفظ کلیات آئین خود ،از تنگ نظری علت تأكيد اين مقاله بر ضرورت همبستگى
که تضمین کننده عدالت و آزادی برای همه و تعصبات تاریخی صرفنظر کنند و بر محورهای با همه دينداران عالم در محورهاى مشترك،
انسانها صرفنظر از نژاد و دین و آئین باشد ،اساسی که زیر بنا و روح کلی همه ادیان است اوالً در تنش زدائى از مخاصماتى است كه
بخش قابل مالحظهاى از مشكالت جهان
با تقویت سازمان ملل که قدرت مهار کننده توافق و تفاهم نمایند؟
امروز را تشكيل ميدهد .همچون درگيريهاى
انحصار گران حق ِ وتو را نیز داشته باشد روز
اعراب و اسرائيل و شيعه و سنى و غرب
به روز محسوس تر می گردد .از این زاویه
«مدارای سیاسی» منحنی رو به رشدی را ادغام انسانها در دهکده کوچک جهانی ،مسيحى با اسالم بنيادگرا ،كه به گفته
“ساموئل هانتينگتون” نظريه پرداز معروف
نشان می دهد .وحدت سياسى اقتصادى
كشورهاى اروپائى و پايان جنگ سرد در این خانواده را به «مدارای اندیشه» مجبور آمريكائى ،درگيرى آينده تمدن غربى با
سطح بين المللى گامهاى اوليهاى است به کرده و همگان بر شعارهای یکسانی چون :اسالم سياسى (در نبرد فرهنگها) خواهد
بود .ثانياً به دليل درهم آميختگى مذهب
سوى يك پارلمان و يك ارتش بينالمللى.
حقوق بشر ،دمکراسی ،آزادی ،حفظ با مليت ،بخصوص ميان اعراب و اسرائيل
در ب ُعد ثروت و اقتصاد ،توزیع ناگزیر و به محیط زیست و . . .به وحدت میرسند ميباشد كه هويت تاريخى آنها را چنين
تركيبى باوجود غير ديندار بودن پارهاى از
تدریج تکنولوژی مدرن در همه جهان و
شهروندان نشان ميدهد.
پیدایش شرکتهای چند ملیتی ،هرچند در
شرایط فعلی فقر و محرومیت را تشدید
دو ابر قدرت مسلط بر جوامع بشری در قرن
کرده ،امّا در بلند مدت مسیری را بسوی
گذشته ،با داعیه نجات بشریت با دو نسخه
توزیع عادالنه تر ثروت و «مدارای اقتصادی»
اگر خدا یکی است و آدمیان بنده یک خدا و
متفاوتِ دولتی کردن یا ملی کردن سرمایه،
برای حفظ محیط زیست برای همگان هموار
فرزندان یک پدر و مادر هستند ،چرا «توحید
از آنجائیکه عامل بدبختی و نجات را تنها در
خواهد کرد .در شرايط حاضر ،تجارت جهانى
کلمه» تحقق پذیر نباشد؟ .گرچه مقصد دور و
سرمایه و ابعاد مادی روح بشر دیده بودند،
و به هم پيوستگى مشتركات اقتصادى اين
مقصود دست نیافتنی به نظر می رسد ،امّا اگر
به سراب رسیدند و تشدید فاصله طبقاتی
احساس را به وجود آورده است .توزيع عادالنه
نمودار سیر تحول جوامع بشری را ترسیم کنیم،
و تخریب فرهنگ های مستقل و طبیعت
انرژى و امكانات فنى نيز با آن پيوند تنگاتنگ
منحنی مدارا و همزیستی مسالمت آمیز را رو
محیط زیست را به ارمغان آوردند.
دارد.
به رشد میبینیم .همه شواهد نشان می دهد
که بشریت در زمینه های مختلف به تمرکز و
توحید در سیاست و اقتصاد و فرهنگ میل می
اگر در دهه های گذشته تصور و تبلیغ می
در ب ُعد «اندیشه» بیش از دو زمینه دیگر سیر
کند ،متولیان و پیروان مذاهب مختلف مجبور
شد که دوران دین و معنویت سپری شده
صعودی یکپارچگی در نمودار وحدت مشاهده
هستند خود را با این حرکت هماهنگ کنند و
و عقالنیت خود بنیاد به مدد تکنولوژی
می گردد؛ انتقال سریع علوم و اطالعات به
بر قطار زمانه سوار شوند ،وگرنه جا میمانند و
مدرن صلح و سعادت را تضمین می کند،
مدد ابزار فوق مدرن به همه نقاط عالم،
جایگاهشان اشغال می گردد.
اینک به رغم خشونت ورزی های پاره ای از
تسهیل سیر و سفر ،تبادل فرهنگی میان ملل،
متعصبین ،موج بازگشت به اخالق و معنویت
گسترش شبکه های جهانی خبر رسانی. .،
و مبانی زیر بنائی ادیان سال به سال باالتر
 .و باالخره ادغام انسانها در دهکده کوچک
می گیرد و نومید گشتگان از نسخه های دنیا
جهانی ،این خانواده را به «مدارای اندیشه»
طلبی و مادی گرائی را به سوی خود بیشتر
مجبور کرده و همگان بر شعارهای یکسانی
جذب می کند.
چون :حقوق بشر ،دمکراسی ،آزادی ،حفظ
محیط زیست و . . .به وحدت میرسند.
از طرفی پیکره شریعت های موجود را
پیرایه هائی از پندارهای شرک آمیز خرافی
«مدارا» در ابعاد سه گانه فوق ،استعفاى از
و تعصبات قومی و نژادی پوشانده و حقیقت
سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و دین و آئین و در
مشترک ادیان را جهل و جور و جمود
یک کالم استعفای از شخصیت خود نیست،
بسیاری از متولیان یا پیروان نا آگاه آنها از
فقط تساهل و تسامح و تحمل دیگران است.
جلوه و جال انداخته است .اگر در روزگاری،
حق و آزادی قائل شدن برای غیر خودی
بخصوص در دوران طالئی تمدن اسالمی،
است تا هرکس آن گونه که تشخیص می
دین باوران آیات خدا را در طبیعت پیرامون
دهد زندگی کند .این تحمل را نه از سر اجبار
جستجو می کردند و مبتکر متد مشاهده و
و اکراه ،که باید نهادینه و عمیقاً آگاهانه کرد
تجربه و کشف و اختراع بودند ،در این دوران
تا اثر بخش و پر دوام باشد و به باد سیاست
البته ترديدى نيست كه همه مسيحيان و
بدلیل ماندن در حجره ها و فرورفتن در بافته
زائل نگردد .اين همان وحدت در كثرت
يهوديان در كشورهاى غربى ديندار و مذهبى
های ذهنی خود ،فرسنگها از کاروان علم و
( )Unity within Diversityاست كه آرمانى بس
ال اعتقادى به
نيستند و بسيارى از مردم اص ً
تمدن عقب مانده اند.
بلند مىباشد.
وجود خدا هم ندارند ،اما به هر حال ميراث
اخالقى مسيحيت و پيشينه تاريخى آن خواه
رسالت امروز اندیشمندان آزاده در
امّا در زمانه و زمینه ای که بشریت به سوی
ناخواه در روح و روان غربىها وجود دارد ،و
شریعتهای موجود ،فرا ملی و فرا مذهبی
وحدت میل می کند و دهکده جهانی روز
كليات اخالقى كه مبنائى دينى دارند ،مورد
اندیشیدن و تالش گسترده در رفع اختالف
به روز به سوی سیاست و سرنوشت واحدی
انكار غالب آنها نيست و همين فصل مشترك
و تفرق و ایجاد تفاهم میان شعبات و
حرکت می کند ،این سئوال نیز قابل طرح
مىتواند زمينهاى براى تفاهم با آنها محسوب
قرائت های متفاوت هم مسلکان خود و به
است که تکلیف ادیان و مذاهب موجود با این
گردد .چنين آمادگى با افول ايدئولوژيهاى مادى
موازات آن ،همبستگی و تفاهم و تبادل
همه تفرق و تشتت در آراء و نظریات چه می
يكى دو قرن گذشته ،در شرايط امروز به مراتب
فرهنگی ایمانی با پیروان سایر شریعتها
شود؟ آیا متولیان نحله های مختلف دینی
بيش از گذشته مىباشد.
) )Intra and Interfaithمیباشد.
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در هر حال بشريت به سوى ارزشهائى ميل
مىكند كه نهايتاً به دو راهى “خدا” يا “خود”
منتهى مىگردد .اين مرزى است ميان “منيّت”
و خودمحورى “بشرساالرانه” يا پيوستن به
نظم جهان شمول الهى .در قرون وسطاى
مسيحى اين تفكر بر ذهنيت دنياى آنروز حاكم
بود كه زمين مركز جهان است و خورشيد و
ستارگان بر محور آن روانند .همچنانكه اين
تصور خودمحورانه با چراغ علم ابطال گرديد،
در آيندهاى نه چندان دور تعصب و تنگنظرى
“بشر ساالرى” را آشنائى با افقهاى جهانشمول
كنار خواهد زد.

مدارا
در هر حال بشريت به سوى
ارزشهائى ميل مىكند كه نهايت ًا
به دو راهى “خدا” يا “خود” منتهى
مىگردد .اين مرزى است ميان
“منيّت” و خودمحورى “بشرساالرانه”
يا پيوستن به نظم جهان شمول الهى

ما از وحدت در سياست و اقتصاد به وحدت در
فرهنگ و فهم ارزشهاى ثابت و ابدى خواهيم
رسيد .آنگاه در نحوه نگاه به عالم ،به وحدت
در جهانبينى و انسانشناسى ،به دليل فطرى
بودن ذات و گوهر وجودىمان خواهيم رسيد.
اين تقدير و سرنوشتى است كه بسوى آن
روانيم ،از آغاز مشيّت چنين بوده و سرانجام به
اصل خويش باز مىگرديم.

به نظراین قلم ،و به رغم همه تنگ نظری های
تاریخی ،و به رغم همه استنباط های تاریخی
فقهی ،کتاب دینی مسلمانان ،یعنی قرآن که
اساس و مالک مقبول یا مردود شناختن اقوال
علمای دین است ،زمینه و ظرفیت بسیار گسترده
ای برای وحدت پیرامون محور «توحید» با همه
ال به پاره ای از آنان
دینداران عالم دارد که ذی ً
اشاره می گردد.

اما در مورد مذاهب ابراهيمى ،گرچه جان و
جوهر اخالقی همه مذاهب یکسان است ،اما
مذاهب سامی (یهودیت ،مسیحیت و اسالم) در
این میانه مشترکات فراوان تری دارند؛ از اعتقاد
به خدا و نبوت و آخرت گرفته تا مبانی اخالقی
مشترک.

 -۱خداوند به پیامبر اسالم (در آیه  ۶۴سوره آل
عمران) فرمان داده است اهل کتاب (یهودیان
و مسیحیان) را به اتحاد و ائتالف پیرامون
محور«خداپرستی خالص» دعوت نماید ،خدا
پرستی که از شرک و پیروی از اربابهای قدرت و
ثروت خالص باشد.

هر سه امت خود را پیروان پدر مشترکی می
نامند که نامش «ابراهیم» (پدر ا ُمت) بود که
نام او  ۶۹بار در  ۲۵سوره قرآن تکرار شده و
الگوی انسان کامل و نخستین امام (الگو و اسوه)
بشریت نامیده شده است .قرآن فقط بر آئین
ابراهیم (مله ابراهیم) مهر تأئید زده و پیامبران
دیگر را بر پیروی از اندیشه و عملکرد توحیدی
این سر سلسله فرمان داده است.

یعنی فقط یک موضوع و یک محور برای یکی
شدن با یهودیان و مسیحیان کافی است! همین
یکی! خدا یکی است و توحید ،یکتائی در پرستش
انحصاری اوست .به این ترتیب با انگشت گذاردن
روی مهمترین نقطه اشتراک و رها کردن صدها
عامل افتراق ،پیامبر اسالم و پیروان او مأمور و
موظف بودند آنها را به یکی شدن فرا خوانند.
در همین آیه اضافه کرده است که اگر آنها از
اتحاد سرباز زدند ،بگوئید شما شاهد باشید که ما
تسلیم او (نه تعصبات خود) هستیم.

آیا موضوع «ابراهیم» محور مشترکی برای
مدارای فرزندان متخاصم این پدر در خانواده
جهانی نمی تواند تلقی شود؟
حدود  ۳/۵میلیارد از جمعیت کره زمین در
حال حاضر بر این محور مشترک باور دارند .آیا
تالش در وحدت میان مذاهب راه حلی برای
مخاصمات میان پیروان نیست؟
منظور از ابراهیم شخص او نیست ،که بشر
فانی است .بلكه پاک بودن و پیراستگی روح و
روانش از هر پلیدی است که او را الگوی اخالق
و خداپرستی خالص و تسلیم مطلق به معنویات
کرد .اوکه از پدری بت تراش به نیروی تفکر و
تعقل و دستیابی به دلیل و برهان به حقیقت
رسیده بود ،راه عقالنیت را هموار کرد و دو
فرزندش اسمعیل و اسحق را که دو بال پرواز
بودند برای پاسدارای از این راه پرورش داد.

 -۲خدای قرآن نه تنها به پیامبر ،بلکه در آیه
 ۸۴همان سوره ،به مسلمانان نیز فرمان میدهد
مراتب احترام و ایمان خود را به تمام پیامبران
و پیشوایان و کتابهای دینی اهل کتاب (یهود
و نصارا) به آنها اعالم و تصریح نمایند که ما
کوچکترین تمایزی میان (پیامبر خود و سایر)
پیامبران قائل نیستیم و یکسره تسلیم خدا (نه
تعصبات و تمایالت خود) هستیم.
«بگو ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه
بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحق و
یعقوب و اسباط ( ۱۲تیره بنی اسرائیل)
نازل شده است باور داریم و نیز به آنچه
بر موسی و عیسی و سایر پیامبران از جانب
پروردگارشان داده شد ایمان داریم .ما هرگز
تفاوتی میان احدی از آنها قائل نیستیم و
یکسره تسلیم او هستیم»
صفحه 4
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 -۳قرآن برای ترک تنگ نظری و تعصب دینی
به مسلمانان یاد آور می شود که:
« . . .برای هریک از شما (پیروان مذاهب
مختلف) شریعت و راه روشنی قرار دادیم و
اگر خدا می خواست همه شما را یک امت
قرار میداد ،اما خواسته تا شما را درآنچه
به شما بخشیده (باتفاوت های تاریخی و
جغرافيائی و فرهنگی) امتحانتان کند ،پس
(بجای اختالف و دشمنی) در خوبی ها با
یکدیگر رقابت کنید( .اختالفات را در امروز
ندیده بگیرید در فردای قیامت) خداوند به
آنچه در آن اختالف داشتید آگاهتان خواهد
کرد( ».مائده )۴۸
 -۴در  ۱۶آیه قرآن تصریح شده است که این
کتاب تصدیق کننده کتابهای پیشین (تورات و
انجیل) بلکه محافظ و نگهدار آن (مائده  )۴۸می
باشد.
 -۵اگر پیروان برخی مذاهب ،تنها پیوستگان به
آئین خود را نجات یافته و اهل بهشت تصور و
تبلیغ می کنند ،قرآن صریحاً اعالم کرده است که
هرکس از مسلمانان ،یهودیان ،مسیحیان ،صائبان
و اصوالً هرکس به خدا و روز رستاخیز باور داشته
و کار نیکو انجام دهد هیچ ترس و نگرانی از
آینده نداشته باشد(بقره  ۶۲و مائده .)۶۹
 -۶قرآن همه انسانها را فرزندان یک پدر و مادر
می داند که هیچ امتیازی از رنگ و نژاد و مذهب
و . . .بر یکدیگر ندارند جز در قدرت کنترل خود
(هنگام غلبه غرائز بر عقل هدایت شده).
حجرات  ۱۳-ای انسانها ما شما را از پدر و
مادری آفریدیم و شعبات و قبائل متعددی
قرار داديم تا با یکدیگر معارفه و آشنائی
پیدا کنید ،بدانید که گرامی ترین شما نزد
خدا پروا پیشه ترین شماست و خدا بسيار
دانای مطلع از جزئيات است *
اگر قرآن در مواردى نسبت به اهل كتاب (بني
اسرائيل ) نظرى منفي و انتقادي در پيش گرفته
است ،اين اعتقاد متوجه اعمال بخشي از آنهاست
كه از تعاليم پيامبرشان منحرف شدهاند ،نه اصل
يهوديت و مسيحيت .كما آنكه نسبت به مسلمانان
سست ايمان منافق صفت نيز ،انتقادات شديد
و فراوانى در قرآن مشاهده ميشود .در هر حال
آنچه مالك ارزش و قضاوت است ،حق و عدالت
است ،نه اشخاص و آداب صوري ديني.
*در زمينه وحدت با پيروان ديگر مذاهب ،فرازهاي فراواني
در قرآن موجود است كه برخي از آنها را ميتوان در نامه
اين نويسنده به پاپ بنديكت مالحظه نمائيد:
http://www.Bazargan.com/Abdolali/PopeFA.htm
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مدارا
گفتمان قومی و بی نظمی نوین جهان

مجيد

تهرانيان *

مدير مؤسسة تودا براي صلح جهاني
“هنگامي كه قالبهاي يك فرهنگ كهن
در حال زوال باشد ،مردمي كه هراسي از
تزلزل ندارند ،دست به كار خلق فرهنگي نو
ميشوند”
رودلف بائرو
مدرنسازي به مثابة فرآيند همسانسازي
عمومي جامعهها در مقوالتي نسبتاً متجانس
با چهار واكنش عمده در عصر جديد روبهرو
بوده است كه ميتوانيم آنها را ضد مدرنسازي
 ،مدرنسازي افراطي ،مدرنسازي زدايي ،و
فرامدرنسازي بناميم .گفتمان جهان شمول،
عقلي ،علمي و تكنولوژيك مدرنيته ،به صورتي
كه در ايدئولوژيهاي ليبراليسم و ماركسيسم
بيان شده ،برنامههاي مسلط نخبگان تكنوكرات
و بينالملليگرا را براي مدتهاي مديد پنهان
داشته بود .اين نخبگان ،خواستههاي خود را تا
حد زيادي بر ساير جامعههاي دچار چندگانگي
قومي ،نژادي ،ديني و نيز جامعههاي سنتگرا
تحميل كرده بودند .با خاتمة جنگ سرد و برقراری
پيوندهاي دوستانه ميان جهانِ سرمايهداري و
سوسياليست ،اين نخبگان تكنوكرات از قدرت
بيشتري برخوردار شدهاند .اكنون مراكز جهاني
ثروت و قدرت از يك بينالمللي گرايي نوين يا
«يك نظم نوين جهاني» سخن ميگويند .براي
جهان پيراموني ،جز رنج بشري و تسالي مذهبي،
هيچ ايدئولوژي جهان شمولي باقي نمانده است.
با اين همه ،در جهان پيراموني ،فرهنگهاي ملي
و ناحيهاي در مقابله با فرهنگهاي جهان شمول و
جهان وطن ،مجال جديدي به دست آوردهاند .در
بسياري از نقاط جهان ،جريان ضد مدرنسازي
تحت لواي ايدئولوژيهاي ديني نو سنتگرا
(يهوديت ،مسيحيت ،اسالم ،بوديسم و هندوئيسم)
به چالش با قدرت و نفوذ دولت مدرن سكوالر
برخاسته است  .جريان مدرنسازي افراطي هم

به عنوان ايدئولوژيگذار سريع به يك جامعة
صنعتي از طريق بسيج منابع طبيعي و انساني
به پشتوانة قدرت دولت (در شكل ناسيوناليسم،
فاشيسم و كمونيسم) از لحاظ تاريخي به كار
خود پايان داده است .جريان مدرنسازي زدايي
نيز تحت لواي ايدئولوژيهاي طرفداري از حفظ
محيط زيست ،فمينيسم و معنويتگرايي ،به
معاوضه با افكار مدرنيستي ،كه پيشرفت و ترقي
را بهرهبرداري از طبيعت و طراحي جامعه قلمداد
ميكرده ،پرداخته است .جريان فرامدرنسازي
در نقد مدرنيته از اين هم فراتر رفته ،مدعيات
مطلقانگارانة علم پوزيتيو (علمگرايي) را مورد
تشكيك قرار داده و به جاي آن ،مطلق انگاريهاي
نيستانگارانه و نسبيتگرايانۀ خود را عرضه
ميكند..
با اين همه ،در ميانۀ اين تناقضات ،پنج روند
كالن جهاني برجسته به نظر ميرسد .مشخصة
تمامي اين روندها ،تعارضات دروني ميان دو
ال متفاوت است .اين
گرايش و گفتمان كام ً
روندها را ميتوان جهانگرايي ،منطقهايگرايي،
مليگرايي ،محليگرايي ،و معنويتگرايي ناميد.
جهاني گرايي :گرايش برتري جويانه در
مقابل گرايش جمعگرايانه
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عمدۀ اين روند عبارتند از :انرژي ،حمل و نقل و
ارتباطات راه دور ،يعني سه پيشرفت تكنولوژيك
پيدرپي كه منجر به سه موج بلند پيدرپي رشد
اقتصادي جهاني شدند .مشخصۀ آخرين اين
امواج ،يعني موج سومين انقالب صنعتي ،كاربرد
تكنولوژيهاي كامپيوتري در تمامي وجوه زندگي،
از توليد و امور اداري و آموزش گرفته تا سفر و
سرگرمي است .اقتصاد و همكاري جهاني بدون
ارتباطات راه دور ،جريانهاي اطالعات فرامرزي
و نقل و انتقال الكترونيكي وجوه قابل تصور
نخواهد بود .استراتژي غالب در جهانيگرايي،
ادغام اصنايع جهاني اصلي ،از صنعت نفت گرفته
تا صنعت حمل و نقل و ارتباطات راه دور است.
تسهيل كنندۀ اين روند ،انتقال سرمايهها از مركز
به پيرامون است كه بانك جهاني و صندوق
بينالمللي پول آن را سازماندهي و هماهنگ
كرده موجب بسيج و تقسيم سرمايه جهاني شده
و از مخاطرات سرمايهگذاري بخش خصوصي
كاستهاند.
البته جهانيگرايي هم موفقيتهاي با شكوه خلق
كرده است و هم شكستهاي عظيم ،اين روند
تمدن صنعتي جديد را براي دورترين مناطق
جهان به ارمغان برده ،اما در همان حال شكافها
و تضادهاي فزايندهاي ميان اغنيا و فقرا ،انسان و
طبيعت و مركز و پيرامون به بار آورده است .در
جهان پيراموني ،جايي كه فرآيند توسعه ناموزون
رخ داده ،نظام اجتماعي غالباً دچار كشمكش
ميان نخبگان تجددخواه و تودههاي سنتي قرار
دارد .اين دو گروه از مردم ،اغلب در محلهايي
جداگانه به سر ميبرند و گاه ،گويي در كشورها
و اعصاري متفاوت زندگي ميكنند .همراه با
افزايش استفاده از انرژي و اطالعات جهت توليد
و مصرف انبوه ،زندگي به نظامي از فقر مدرن

شايد جهانيگرايي آشكارترين اين روندهاي
پنجگانه باشد .هر مسافري ،خصوصاً ميتواند
اين روند را در فرودگاههاي
بينالمللي،هتلهاي زنجيرهاي
ساندويچ فروشيها و نگرش جمعگرايانه به نظم نوين جهاني دقيق ًا با
در نشانههاي همه جا
حاضر تمدن جديد ،چون نگرش جبّارانه و برتري جويانه متفاوت است.
بيگمك ،كوكاكوال ،مادونا الزمة اين نگرش عدم خشونت ،حساسيت به حفظ
و مايكل جكسون مشاهده
كند .بيگمك ،دروازههاي محيط زيست ،مسؤوليت اجتماعي در قبال توسعة
دنياي قديم (لندن ،پاريس ،پايدار ،حمايت از حقوق بشر ،مسؤوليت انساني
مسكو ،پكن) را بر روي
دنياي جديد گشوده است .نسبت به تمام اليههاي جامعة بشري از سطح
آثار جهاني شدن كوكاكوال محلي تا جهاني و احترام به تنوع فرهنگي است
حتي به دورترين روستاهاي
اكناف جهان هم رسيده
است.
تنزل مييابد .در حالي كه در جامعههاي سنتي،
به خاطر برابري نسبي ،خصلت از خودگذشتگي،
موتور جهانيگرايي ،سرمايه داري جديد است تعهدات متقابل و پيوندهاي اجتماعي قابل
كه منشاء آن به قرن شانزدهم باز ميگردد .تحمل ميشود .در جامعههاي بزرگتر ،فقر
سرمايهداري ،حصار عاليق فئودالي ،قبيلگي ،مدرن به خاطر ج ّو غالب تصاحب و تملك بيامان
نژادي ،قومي و ملي را به سود بينالمللي شدن و مصرف چشمگير و حرص و بيآزرم ،نااميدي
مراكز داد و ستد افكار و كاالها از هم گسيخت .ميپروراند .فقر مدرن ،بدينسان تحرك جزئي،
حامالن اين روند ،شركتهاي بينالمللياند كه نوعاً تشويش منزلتي ،غبطۀاجتماعي ،چشمداشتهاي
در بيش از صد كشور جهان عمل ميكنند و هر فزاينده ،احساس عجز و درماندگي ،پرخاشگري و
جا كه مداخلة دولت كمتر و احتمال سود بيشتر سيرقهقرايي به بار ميآورد.
باشد ،از موقعيت استفاده ميكنند .تكنولوژيهاي
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در ميان ديدگاههاي جهاني گرا در مقابل
گرايش برتريجويانه ،گرايشهاي ديگري وجود
دارد كه در عين دفاع از ديدگاههاي جهانيگرا،
برجنبههاي محلي تأكيد ميكند .شعار اين
گرايش« ،تفكر جهاني ،عمل محلي» است.
جنبش سبز و احزاب سبز نمونه هائی از این
تفکرند  ،اما تنها مسئله ،نابودي طبيعت نيست.
تخريب پيوندهاي ظريف اجتماعي بهاي مهم
ديگري است كه براي مدرن سازي سريع و
مستبدانه پرداخت ميشود .سنتهايي چون
احترام و تعهد متقابل تحت تأثير يورش بيوقفۀ
فردگرايي مالاندوزانه و بتهاي آن ،يعني كاال و
هويت ،رنگ باختهاند .بنابراين توازن جديدي
ميان آزادي ،برابري و برادري ،يعني سه اصل
محوري دموكراسيهاي نوين الزم آمده است .از
آنجا كه اين موازنه در جامعههاي كمونيستي به
خاطر وفاداري اداري به هدفهاي دولت رو به
تحليل رفته است ،بنابراين احياي جامعه مدنی
و مشتركات معرفتي آن مستلزم واگذاري
قدرت است .من چنين رهيافتي به تغيير
اجتماعي را رهيافت “جمعگرايانه” ناميدهام.

نگرش جمعگرايانه به نظم نوين جهاني دقيقاً
با نگرش جبّارانه و برتري جويانه متفاوت است.
الزمة اين نگرش عدم خشونت ،حساسيت به
حفظ محيط زيست ،مسؤوليت اجتماعي در
قبال توسعة پايدار ،حمايت از حقوق بشر،
مسؤوليت انساني نسبت به تمام اليههاي
جامعة بشري از سطح محلي تا جهاني و
احترام به تنوع فرهنگي است .به نظر ميرسد
سه ركن ضروري براي ساختن يك جامعة
جهاني واقعي وجود داشته باشد كه عبارتند
از منافع ،هنجارها و قوانين مشترك .منافع
مشترك جهاني را دو عامل تقويت كردهاند:
اول تهديداتي كه از ناحية فاجعههاي زيست
محيطي و خشونت فراوان متوجه بقاي بشر
شده و دوم فرصتهايي كه يك اقتصاد جهاني
مبتني بر مبادالت و همكاريهاي صلحآميز به
وجود آورده است .هنجارهاي مشترك ياد شده
نيز بر ضرورت حمايت از محيط زيست ،استفاده
از تكنولوژي و سياستهاي تجارت و توسعه براي
فايق آمدن برشكاف ميان فقرا و اغنيا ،كاربرد
همگاني اعالمية جهاني حقوق بشر و تقبيح
دسته جمعي استفاده از زور در منازعات ملّي
و بينالمللي تأكيد ميكنند .جامعةجهاني ،در
نهايت به وجود يك اجتماع اخالقي ظريف و
حساس بستگي دارد .بدون استحكام بخشيدن
به اين هنجارها ،اين جامعه از هم خواهد
گسيخت .اما هنجارها بدون قوانين و قوانين
بدون ضمانتهاي اجرايي ،چندان مؤثر نخواهند
بود .بنابراين ،جامعة جهاني بايد جامعةمنافع،
هنجارها ،قوانين و ضمانتهاي اجرايي باشد.
منطقهايگرايي :گرايش ممانعتگرايانه در
مقابل گرايش شمولگرايانه
با توجه به عدم تجانس عظيمي كه در جهان
وجود دارد  ،نيل به يك جامعة جهاني از

مدارا

طريق نظام به هم پيوستهاي از جامعههاي
كوچكتر و متجانستر ،بهتر ممكن خواهد شد.
منطقهايگرايي چنين روندي است .ترتيبات
منطقهاي از قبيل جامعة اقتصادي اروپا،
اتحادية ملل آسياي جنوب شرقي (آسهآن)،
منطقة تجارت آزاد آمريكاي شمالی (نفتا) و
مانند آنها ،مبين تالش گروهي از كشورهاي
نسبتاً نزديك براي تأسيس جامعههايي بالفعل
يا منافع ،هنجارها ،قوانين و ضمانتهاي اجرايي
مشترک است .البته اين خطر وجود دارد كه
اين بلوكهاي نوپاي قدرت به جاي همكاري ،به
رقابتهاي حاد اقتصادي و درگيريهاي احتمالي
سياسي رو آورند .صفآرايي جبهۀ اروپا ،آمريكا
و شرق آسيا در برابر همديگر ،سناريوي دور
از ذهني نيست .بنابراين منطقهاي گرايي
ميتواند ممانعتگرايانه باشد يا شمولگرايانه.
منطقهايگرايي ،هم ميتواند گونة جديدي از
شووينيسم را بپروراند هم ميتواند در عين حال

كه آغوشش براي همكاري و منافع متقابل به
روي سايرين باز است ،يك سپر حفاظتي براي
اعضاي خود عليه برنامههاي برتري جويانه
جهاني فراهم كند.
با اين همه ،ترتيبات منطقهاي منعكسكنندة
دوگانگي ساخت نظام جهاني است؛ ساختي كه
جهان را به دو بخش مركز و پيرامون تقسيم
كرده است .در رأس اين سلسله مراتب ،آمريكاي
شمالي و كشورهاي پيراموني آن در آمريكاي
مركزي و جنوبي قرار دارند .نفتا ،تجلّي منطقهاي
اين مركز است .دومين منطقة در حال رسيدن
و گاه سبقت گرفته بر درآمد سرانة آمريكاي
شمالي ،اروپاي غربي است با كشورهاي
پيراموني و مستعمرة قديمياش در آسيا و
آفريقا و كشورهاي پيراموني بالقوه جديدش
در اروپاي مركزي و شرقي .بدين ترتيب جامعة
اقتصادي اروپا و اتحادية اروپا ،نمايندة سازمان
منطقهاي در حال گسترشي به حساب ميآيند
كه كشورهاي اروپاي غربي و شرقي را شامل
ميشود .سومين منطقه كه سوداي رسيدن به
باالترين مراتب را در سر ميپروراند ،ژاپن و
كشورهاي پيرامونياش در شرق آسيا هستند،
اين كشورها شامل كرهجنوبي ،تايوان ،هنگكنگ
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و سنگاپورند كه مالزي ،اندونزي و تايلند را به
دنبال خود ميكشند .چهارمين منطقه ،روسيه
و كشورهاي مستقل مشتركالمنافعاند كه در
عين حال كه براي سرمايهگذاري غربيان ،ژاپنيها
و آمريكاييها ،پيرامون به حساب ميآيند ،در
مقابل كشورهاي آسيايي پيرامون خود به عنوان
مركز عمل ميكنند .پنجمين منطقه ،چين
است كه از لحاظ انتقال تكنولوژي و سرماية
ژاپني نقشي مشابه ايفا ميكند و در همان
حال به عنوان مركزي در قبال مناطق كمتر
توسعه يافتة پيرامونش چون مغولستان ،تبّت
و ايالتهاي شرقي خود عمل ميكند .ششمين
منطقه ،كه به نحو مشابهي نسبت به نفوذ غرب
آسيبپذير به حساب ميآيد ،هند است كه در
قبال امپراتوري چند زباني خود و دولتهاي
كوچكتر آسياي جنوبي به عنوان مركز عمل
ميكند .نمايندة اين تشكل منطقهاي ،سازمان
همكاريهاي منطقهاي آسياي جنوبي (سارك)
است .هفتمين منطقه ،آسهآن است
كه مدتها به عنوان ائتالف بينظيري از
كشورهاي متفق در تالش مشترك براي
نيل به رشد اقتصادي و اجتناب از تبديل
شدن به پيرامون ،از طريق همكاريهاي
منطقهاي دوام آورده است ..هشتمين
منطقه ،جهان عرب است كه به رغم
وحدت فرهنگي و زباني ،در ارائۀ طرح
منطقهاي موفقيت كمتري داشته است.
موقعيت نظامي استراتژيك ،مالكيت
برخي از كشورهاي عرب بر منابع نفتي و
عدم برخورداري ديگران از اين موقعيت
و رقابتهاي ملي و قبيلگي ،اعراب را
در كوششهايشان براي نيل به چنين
وحدتي متفرق ساخته و تضعيف كرده
است .مهمترين چهرة منطقهاي وحدت
اعراب ،اتحاديۀ عرب تضعيف شده است.
نهمين منطقه ،آمريكاي التين است با جمعيت
و منابع سرشار كه هنوز حوزۀ پيراموني ديگران
به حساب ميآيد .كشورهاي اين منطقه در عين
حال كه فرهنگ اسپانيايي -پرتغالي مشتركي
دارند داراي رژيمهاي سياسي متفاوتي هستند
كه در هر حال تشريك مساعي منطقهاي اميدوار
كنندهاي براي توسعه دارند .مهمترين نمايندة
اين ائتالف (در كنار برخي سازمانهاي منطقهاي
فرعي ديگر) سازمان كشورهاي آمريكايي
(اوئاس) است .دهمين منطقه ،تشكيالتي است
تحت نام سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)،
متشكل از پاكستان ،ايران ،تركيه و جمهوريهاي
مسلمان نشين شوروي سابق ،يعني آذربايجان
قزاقستان ،تركمنستان ،ازبكستان ،تاجيكستان
و قرقيزستان كه در فورية  1992شكل گرفت.
يازدهمين و آخرين جايگاه ،متعلق به قارة
آفريقاي سياه است با تاريخي سياه از استثمار
سفيدپوستان ،قحطي ،منازعات قبيلگي،
رشد اندك و وقوف كنوني نسبت به ضرورت
همكاريهاي منطقهاي.
منطقهايگرايي توسط مجموعۀ پيچيدهاي
از نيروها و به انگيزههاي متفاوت پيش رانده
ميشود .از كنار گذاشتن خصومتهاي قديمي

ديدگاه جهــاني
گرفته تا نيل به امنيت منطقهاي ،كسب
درجات ،فرصتها و موقعيتهاي اقتصادي،تقويت
پيوندهاي فرهنگي مشترك و دفاع در مقابل
طرحهاي برتري جويانة جهاني و منطقهاي.
بدين ترتيب ،فرهنگ و ارتباطات نقش مهمي
در ترتيبات منطقهاي ايفا ميكنند .عواملي
چون ميراث فرهنگي مشترك در اروپا و
آمريكاي التين ،زبان مشترك در جهان عرب،
مسائل اقتصادي و امنيتي مشترك در منطقة
آسهآن و سوابق فرهنگي و خواستههاي نزديك
ملل متشكل در «اكو»ي نوپا هر يك نقشي ايفا
كردهاند .اما اتحاد منطقهاي در حرف آسانتر
از عمل است .چنين اتحادي مستلزم مكمل
بودن اقتصاد كشورها ،اعتماد سياسي و عاليق
فرهنگي است.
مليگرايي :گرايش توتاليتر  /ستيزهجويانه
در مقابل گرايش دموكراتيك  /رأفتآميز
دستيابي به وحدت ملي آسانتر از وحدت
منطقهاي است  .كل تاريخ مليگرايي عبارت
است از تالش براي ساختن تصويري از يك ملت
واحد با زبان ،فرهنگ ،اقتصاد و نظام سياسي
مشترك .مليگرايي در زمينة سازماندهي
سياسي شيوۀ نسبتاً موفقي را در جهان مدرن
عرضه كرده است .زيرا نسبت به نظامهاي
امپراتوري دقيقاً يك گام به واقعيتهاي متنوع
بشري نزديكتر است  .احتماالً به استثناي
سوئيس ،تمام دولتهاي چند مليتي با مشكل
امنيت داخلي روبهرو هستند .گواه اين امر
كشورهايي چون شوروي سابق ،يوگوسالوي،
هند ،عراق ،افغانستان ،سريالنكا ،كانادا و اياالت
متحدهاند.
با خاتمۀ جنگ سرد ،سراسر جهان شاهد موج
جديدي از خودآگاهي قومي و مليگرايي بوده
است .همراه با افول دعاوی ايدئولوژيهاي عام
نگر ليبراليسم و كمونيسم ،هويتهاي اوليه به
عنوان قدرتمندترين نيرو در سياستهاي داخلي
و بينالمللي سربرداشتهاند 72 ..درصد از 120
درگيري خشونتآميزي كه اخيرا ً در سراسر
جهان رخ داده ،جنگ قومي بوده است .در حال
حاضر حدود  15ميليون پناهنده و  150ميليون
آواره در جهان وجود دارند .اكثر اين مشكالت،
نتيجة منازعات قومي طوالني بوده كه از
خشونت سردرآوردهاند .حدود  4522زبان زنده
در دنيا وجود دارد كه از آن ميان  138زبان
داراي تكلمكنندگاني بيش از يك ميليوننفرند.
ن رفتهاند.
البته بسياري از زبانها متأسفانه از بي 
قبل از ورود كريستفكلمب به آمريكا در ،1492
بيش از  1000نوع زبان در اياالت متحده وجود
داشت .امروزه تنها  200زبان در اين كشور وجود
دارد زبان ،بيانگر با شكوهترين خالقيت انساني
است .صداي خدايان ،حيات را در جهان بيروح
ميدمد« .در آغاز كلمه بود» .ما بايد زبانهاي
زنده را حفظ و زبانهاي مرده را احيا كنيم.
دفاع و تجليل از اين تنوع فرهنگي كه ثمرۀ ظهور

مدارا
جهان در حال كشف مفهوم جديدي
از يگانگي است .به نظر ميرسد
احتمال دائمي وقوع يك فاجعه اتمي،
كه به خاطر تكثير تسليحات هستهاي
افزايش يافته است ،مخاطرات
ناشي از بحران رو به وخامت محيط
زيست و ظهور تروريسم دولتي و
كور عليه ناظران بيگناه ،همه و
همه ،از لحاظ اجتماعي ،شهروندان
جهاني حساستر و مسؤولتر را در
چهارچوب يك همبستگي جديد ،يك
قبيلة نو ،يا يك روح تازه به همديگر
نزديكتر كرده است
چنين اقوام فراموش شدهاي است ،چالشي است
عظيم .جريانات جهانيگرا و منطقهايگرا مايلند
تنوع فرهنگي از ميان برود و فرهنگها همگن
شوند و اين به تضعيف بيشتر جهان ميانجامد.
مليگرايي به طوركلي ،هم ميتواند دموكراتيك
و رأفتآميز باشد ،هم توتاليتر و شرارتآميز .به
عالوه از لحاظ خارجي ممكن است ستيزهجويانه
باشد و از لحاظ داخلي سركوبگرانه .براي مثال،
مليگرايي سوئيسي از نوع اول است و نازيسم
آلمان و فاشيسم ايتاليا از نوع دوم .جديدتر از
اين موارد ،مليگرايي مردم استعمار زدهاي است
كه ثابت كردند اين ايدئولوژي چگونه ميتواند
در تاريخ به نيرويي رهايي بخش تبديل شود
و در مقابل ،مليگرايي استعمارگران نشان
داد كه چگونه سركوب و استثمارمردم تحت
انقياد را ميتوان زير نقاب ادعاهاي اخالقي
فريبندهاي چون «بار مسؤوليت سفيد پوستان»
يا «سرنوشت محتوم» توجيه كرد .مليگرايي در
زمينۀ هنر ،فرهنگ ،پيشرفت اقتصادي و وحدت
سياسي هم موفقيتهاي زيادي كسب كرده است.
اما مليگرايي ،مصايب و قومكشيهاي ناگفتهاي
هم به بار آورده است كه از جمله ميتوان به
ريشهكن كردن سرخپوستان و بوميان ناوايي
در اياالت متحده ،سوزاندن يهوديان در اروپا و
سركوب فلسطينيان در اسرائيل اشاره كرد.
مشكل هويت فرهنگي و ملي اين است كه اين
قبيل هويتها اغلب به صورتي غيرقابل مذاكره
تجسم يافتهاند .بيشتر خشونتهاي جهان جديد
را ميتوان به ايدئولوژيهاي ديني ،ملي و نژادياي
نسبت داد كه نزاع بر سر منافع مادي ،اقتصادي
و سياسي را در خود پنهان داشتهاند ..طبقه،
قوميت ،نژاد و مليت چنان محكم در سلسله
مراتب ثروت ،درآمد و منزلت تنيده شدهاند كه
غالباً به سادگي ميتوان منافع اقتصادي مورد
منازعه را به سوي خشم و خشونتهاي نژادي،
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قومي يا ملي سوق داد .منازعات اقتصادي قابل
بحث و مذاكرهاند ،حال آنكه تعارضات قومي،
نژادي و ملي غيرقابل مذاكره قلمداد ميشوند .به
همين دليل است كه نژادگرايي غالباً مستمسك
ايدئولوژيكي مناسبي به دست منافع طبقاتي
ميدهد.
رسانهها ميتوانند به جاي برقراري ارتباطات
برتريجويانۀ يك سويه ،از طريق گفتمان
همگاني متقابل ،به صلح و تفاهم در امور ملي
و بينالمللي كمك كنند .البته بيشتر رسانههاي
جهاني در اختيار دولتها و شركتهاي تجارياند
و انگيزة آنان عمدتاً تبليغات سياسي يا سود
است .از اين رو ،در جريان منازعات سياسي-
اجتماعي ،گرايش رسانهها به سوي يك فرآيند
سه مرحلهاي ساده كردن قضايا (مثل دستهبندي
كردن يا شخصي جلوه دادن مسائل) و پيشپا
افتاده كردن مباحثات عمومي جهت بنای
دنيايي رسانهاي است كه با واقعيت اصيل زندگي
اجتماعي تفاوت فاحشي دارد .راديو و تلويزيون،
به ويژه ،براي اين زيادهرويها مناسباند.تلویزیونها
ساختاری یک بعدی از واقعیت می آفرینند و
تأثير بصري تلويزيون ،به ويژه مناسبپسند
اذهان ساده است.
از نظر تاريخي ،دهكدة جهاني زير سلطة
شبكههاي راديو تلويزيوني و در خدمت تبليغات
سياسي مليگرايانۀ ظريف و گاه نه چندان ظريف
قرار داشته
محليگرايي :گرايش تنگنظرانه در مقابل
گرايش مداراگرانه
مسلماً در دو قرن گذشته مليگرايي نيروي
تاريخي غالب بوده است ،حال آنكه محليگرايي
روند نسبتاً نوظهوري است كه هدفش تعميق
جريانات دموكراتيك است .جريان استعمارزدايي
و دموكراتيك كردن كه با انقالب آمريكا در
 1776آغاز شد ،اكنون در همه جا دامن گسترده
است .انقالب دموكراتيك جهاني در استمرار خود،
چهار موج بلند را از سرگذرانده است .هدف اين
نوع انقالب از  1776تا  1884سرنگوني سلطنت
و استقالل مستعمرات در اروپا و آمريكا بوده
است .جنگ جهاني اول در فاصلة سالهاي 1914
تا  1918موجب اضمحالل روسيه و امپراتوريهاي
اتريش-مجار و عثماني شد و سلطة اروپاييها را
بر مستعمراتشان در خاورميانه و شمال آفريقا
تضعيف كرد .جنگ دوم جهاني در سالهاي
 1940تا  ، 1945منجر به انقراض امپراتوري
بريتانيا ،فرانسه ،بلژيك ،آلمان ،پرتغال و اسپانيا
در آفريقا و آسيا شد .پايان جنگ سرد و فروپاشي
اتحاد شوروي را ميتوان به عنوان چهارمين موج
از يك انقالب مستمر قلمداد كرد.
محليگرايي مظهر ايدئولوژيكي اين روند است كه
بر شناخت محلي ،ابتكار عمل محلي ،تكنولوژي
محلي و سازماندهي محلي تأكيد ميكندَ .علَم
رهبري اين جريان هم به شكل مشابهي از

ديدگاه جهــاني
دست ايدئولوگهاي جنبشهاي انقالبي بزرگ
قرن نوزدهم و بيستم به دست تكنولوگهاي
تكنوكراسيهاي مدرن قرن بيستم در حوزة
دولت و اشتغال افتاده و از دست اينان به
دست جنبشهاي محليگرايي كه از شناخت
محلي و مشتركات معرفتي،به زباني محلي
سخن ميگويند .همچنانكه شعار «تفكر
جهاني ،سنجش محلي» هم نشان ميدهد،
شبكة ارتباطات جهاني براي جوامع محلي،
امكان برقراري رابطه ميان جامعههاي
همانند را در سراسر جهان فراهم آورده
است ..تشكيل سازمانهاي سياست خارجي
شهري در بسياري از شهرهاي اياالت متحده
مظهر ديگري است كه نشان ميدهد جوامع
محلي ديگر نميخواهند اجازه دهند دولت
مركزي تنها نمايندة ايشان در زمينة مسائل
مهم بينالمللي باشد.

مدارا
وضعيت اياالت متحده صرفاً نمايشگر يكي
از پيشرفتهترين و خشونتبارترين مصاديق
وقايعي است كه در جهان فراشهري به منصة
ظهور رسيده است .اكنوت تنها  12درصد از
آمريكاييان در شهرهاي بزرگ به سر ميبرند.
بيش از  50درصد از آنان در شهرهاي كوچك

اين مردم را قانع كرد كه نفعشان در اين
است كه بخشي از مالياتهاي محلي خود را
به شهرهايي كه از آن گريختهاند اختصاص
دهند» .در اين ميان بخشهاي مركزي شهرها
در اياالت متحده و بسياري ديگر از نقاط
جهان ،حقيقتاً و مجازا ً در حال سوختناند.

معنويتگرايي :گرايش بنيادگرايانه در
زماني تصور ميشد كه ايدئولوژيهاي مقابل گرايش وحدت گرايانه

سكوالر در باب پيشرفت و ترقي،
همچون مليگرايي ،ليبراليسم و
كمونيسم درك تازه و جذابي از تعهد
مشترك و مسؤوليت اجتماعي عرضه
ميدارند .اما اين ايدئولوژيهاي
سكوالر هيچگاه حاالت انسانيای چون
البته محليگرايي هم دستخوش كشمكش محدوديت ،آسيبپذيري و اخالقي
ميان تنگنظري و مداراگري است .بودن را طرف توجه خود قرار ندادند
محليگرايي تنگنظرانه به جانب كوته چه رسد اينكه به حل آنها بپردازند

فكري ،تعصب و آزار و شكنجه گرايش دارد.
سلسه مراتب نابرابري در ميان ملتي كه زنان،
اقليتها و مهاجران غالباً در آخرين مراتب
ساختار اجتماعي ناعادالنه و خشونتبار آن
به دام افتادهاند ،نهايتاً نميتواند جز از طريق
جنبشها ،ابتكارات و اقدامات محلي اصالح
شود .صرفنظر از كيفيت قدرت جريانهاي
جهاني ،منطقهاي و ملي اين اوضاع محلي
و شكل قدرت محلي است كه به ساختهاي
عادي شدة خشونت در زاغههاي درون شهرها
شكل ميدهد .جوامع محلي جنوب آمريكا
در طول يكصد سال نتوانستند در عارضة
مصيبتبار تفكيك نژادي تغييري ايجاد كنند
تا آنكه جريان صنعتي شدن در كار آمد و
جايگزين ساختهاي نهادي محلي شد .اين
موضوع را در مورد برچيده شدن آپارتايد در
آفريقاي جنوبي هم ميتوان صادق دانست.
تفكيك نژادي جديد در شهرهاي آمريكا،
يك پنجم از مردم را به سطح مادون طبقه
تنزل ميدهد ،يعني وضعيتي كه در آن تقريباً
هيچ بختي براي تحرك صعودي وجود ندارد.
جامعة فراصنعتي ،يعني جامعة اطالعاتي
برخوردار از تكنولوژي عالي با كارخانههايي
تماماً خودكار ،اين مردم را به سوي بيكاري
ساختي و اشتغالناپذيري سوق داده است .در
اياالتمتحد ،ميزان بيكاري مردان سياهپوست
ساكن بخشهاي مركزي شهرها در حدود 50
درصد است .تا زماني كه راهحلها در كنار
جريانهاي ملي و كشوري ،جريانهاي محلي
را هم به حساب نياورند چنين وضعيتي
نميتواند تغيير كند.
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و حومهها زندگي ميكنند .اما شهرها تعريفهاي
خاص خود را دارند .فيالمثل ،چنانكه نشريه
اكونوميست گزارش كرده ،بورليهيلز (محلة
ال در محاصرة شهر
ستارگان هاليوود) اكنون كام ً
لسآنجلس قرار گرفته است .هيمنطور است
وضع كامپتون محل ة فقيرنشيني كه ساكنانش
عمدتاً سياهان هستند و در جنوب قسمت
مركزي لسآنجلس قرار دارد .در نتيجه ،بورلي
هيلز سرويسهاي شهري پر زرق و برق خود را
دارد و كامپتون هم سرويسهاي پوسيدة خود را .
با طراحي مجدد نقشهها ،مناطقي كه ساكنانش
استطاعت مالي دارند ميتوانند باري از دوش
آنها كه فاقد استطاعتاند ،بردارند و به اين
ترتيب شايد اوضاع بهتر شود.
شهر لسآنجلس ،چهل تكة وصله پينه شدهاي از
اين حومههاي مستقل است كه با پيشرفتهترين
بزرگراههاي دنيا ،ساكنانش را قادر ميسازد از
كنار همسايگان نامطلوب خود عبور كنند و به
سهولت به پالژهاي شهري ،تئاترها ،موزهها و ديگر
تسهيالت مورد نظر دسترسي يابند .زمينههاي
كسب و كار در شهر بزرگ و شهرهاي كوچك
حاشيهاي رونق ميگيرد و گسترش مييابد،
حال آنكه در بخشهاي مركزي شهرها رو به
افول ميرود چنانكه اكونوميست مطرح ميكند؛
«منافع اين تشريك مساعي براي حومهنشينان
معمولي چندان آشكار نيست ،بسياري از مردم،
شهرها را به خاطر مالياتهاي سنگين و جرمها و
جنايتهاي دهشتناك ترك كردهاند .دشوار بتوان
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بدين سان ،جهان بيتابانه نيازمند اخالقيات
جديدي در زمينة مسؤوليت اجتماعي است.
جامعۀ زيادهطلب دنياي امروز به خاطر
توليد ،نيروهاي بيكران بشر و تكنولوژيهاي
شگرفي را از بند رهانيده ،اما در فراهم
آوردن انصاف و مروت يا يك نوع احساس
اشتراك شكست خورده است .با افزايش
شكاف ميان ملتها و درون ملتها ،مدرنيته
هم بيش از پيش در تأمين امنيت براي
طبقة فقرا و بلكه براي اغنيا و طبق ة متوسط
ناتوان به نظر ميرسد .واكنش در قبال اين
بحرانهاي اخالقي و سياسي ،رشد جنبشهاي
معنويتگراي جديد در بسياري از نقاط
جهان بوده است .البته اين جنبش در خود
دو چهرة متناقض دارد يكي بنيادگرايي و
ديگري وحدتگرايي.
در دهة گذشته كشورهايي با تاريخ و جغرافيا،
ساخت اجتماعي و فرهنگهاي متفاوت ،از
اياالت متحده و هند و ايران و اسرائيل گرفته
تا گواتماال ،تحت تأثير سياسي جنبشهاي
ديني بنيادگرا قرار داشتهاند .هر سه انتخابات
اخير رياست جمهوري آمريكا زير ساية تأثير
عميق جنبش مسيحي بنيادگراي جديدي
قرار داشت كه به ويژه در جنوب آمريكا
ظهور كرده بود .پرزيدنت كارتر ،ريگان و
بوش هر يك به شيوة خاص خود و بر مبناي
يك دستور كار سياسي خوشايند براي
بنيادگرايان ،برنامة مبارزات انتخاباتيشان
را حول موضوعات اجتماعي چون عبادت در
مدارس ،محدوديت سقط جنين ،ممنوعيت
صور قبيحه و ابراز ناراحتي از سقوط يك
جامعة اباحي و بيبند و بار تنظيم كرده بودند.
ويژگي بارز آخرين انتخابات هند موفقيت
چشمگير بنيادگرايان حزب هندو بود ،آن
هم در كشوري كه قانون اساسي آن بر يك
رژيم سكوالر صحه گذاشته است .در اسرائيل
هم احزاب بنيادگراي يهود تأثير عميقي بر
موازنة ميان حزب كارگر و حزب ليكود (و به
نفع حزب اخير) برجا گذاشتهاند.
به نظر ميرسد بنيادگرايي يك پديدة
عكسالعملي در قبال تأثيرات آشفته كنندة
تغييرات اجتماعي سريع (مانند فرآيند مدرن
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و مسؤوليت اجتماعي عرضه ميدارند.
اما اين ايدئولوژيهاي سكوالر هيچگاه
البته ما نيازمند استحكام بخشيدن به حاالت انسانيای چون محدوديت،
وحدتي خارج از اين چندگانگيهاي آسيبپذيري و اخالقي بودن را طرف
توجه خود قرار ندادند چه رسد اينكه
بشري هستيم .اما اين وحدت ،از يگانگي به حل آنها بپردازند .هويتهاي اوليهای
روح بشري خارج نيست .جهان در حال چون دين ،نژاد ،قوميت و جنسيت كه
كشف مفهوم جديدي از يگانگي است از جانب صاحبنظران اجتماعي چون
ماركس ،فرويد و وبر مورد بررسي
قرار گرفته بودند و به نظر ميرسيد
كه در جهان مدرن از بين خواهند
سازي افراطي در كشورهاي در حال توسعه و رفت ،دوباره با شدت وحدت به قلمرو سياست
فرامدرن سازي در كشورهاي توسعه يافته)؛ در بازگشتهاند .فرهنگ به مثابة آخرين ذخيرة
مقابل حاشيه نشين شدن (مانند حاشيه نشين دفاع جمعي در مقابل حمالت بيامان مدرنيته
شدن اكثريتهاي قومي چون ماالياها در مالزي و و پيامدهاي غريب و با خود بيگانه كنندة آن،
هندوها در هند)؛ در برابر محروميتهاي مادي يا نيرويي تازه و حياتي تلقي شده است.
رواني (مانند محروميتهاي زاغهنشينان يا تحصيل
كردگان شهري) و در قبال بت سازي از كاال (به تحرك فيزيكي ،اجتماعي و رواني شتابندهاي كه
عنوان آنتيتز نفس بتسازي) باشد .بنيادگرايي با تكنولوژيهاي حمل و نقل و ارتباطات تسهيل
ممكن است يك پديدة اجتماعي زودگذر باشد شده ،براي اكثر مردم جهان هويتها و فرهنگهاي
و ممكن است چنين هم نباشد؛ ممكن است چندگانه و همزماني را خلق كرده است .آنچه
به تسخير قدرت منجر شود يا به خاطر قدرت زماني به نظرغير قابل بحث و مذاكره به نظر
برتر دولت ناكام شود (مانند مصر ،سوريه ،عراق ميرسيد ،از قبيل امور جسماني (نژاد ،جنسيت،
يا الجزاير) و ممكن است تدريجاً در جريان سن) ،زمان (وطن تاريخي) و فضا (وطن
غالب زندگي فرهنگي ادغام شود (مانند جريان جغرافيايي) به نحو روز افزوني قابل مذاكره و تغيير
اكثريت اخالقي در اياالت متحده) يا براي حفظ شده است .زنان مسلمان محجبه ميتوانند برنامة
وضع موجود با نخبگان حاكم متحد شود (مانند تلويزيوني مرگ يك شاهزاده خانم (تهيه شده
اياالت متحده ،گواتماال و عربستان سعودي) .به توسط بي.بي.سي) كه گزارش طوالني و مفصلي
اين ترتيب ،استراتژيهاي بديل عبارت خواهند از سنگسار كردن يك شاهزاده خانم سعودي را
بود از :مبارزة انقالبي (براي كسب تمام قدرت)؛ به خاطر «زنا» با معشوقش نشان ميدهد ،از
كنارهگيري (از روند كلي جامعه)؛ سازش (با طريق نوارهاي ويدئويي قاچاق تماشا كنند و آن
بقيه جامعه) يا پاسداري سرسختانه از ارزشها طور كه شخصاً ميخواهند جريان امور را مورد
و هنجاري مذهبي سنتي .يكي از پيامدهاي ارزيابي قرار دهند .رقص بريك مايكل جكسون،
ناخواسته ممكن است هموار شدن مسير به نفوذناپذيرترين دژهاي حمايتگرايي فرهنگي
شكيبايي معرفتي بيشتر جهانبينيهاي مذهبي در جوامع جهان سوم هم رخنه كرده است .هر
و سكوالر در قبال همديگر باشد ،به صورتي جا كه مطبوعات و راديو -تلويزيون دچار خفقان
كه هر يك از اين جهان بينيها ادعاي خود را شده باشند ،نوارهاي صوتي و تصويري مجراي
در زمينة در اختيار داشتن انحصاري حقيقت ديگري براي اخبار و آراي جانشين آن فراهم
تعديل نمايند .البته ممكن است به جاي اين ،ميكنند .در  ،1979يك انقالب نواري به
جريان مشت آهنين حاكم شود ،تا آن هنگام كه سرنگوني شاه ايران كمك كرد .در  ،1988با
اين جريان نيز ،به خاطر واقعيت بشري تنوع و آغاز گالسنوست در اتحاد شوروي سابق ،تهيه
و توليد نوارهاي خبري ويدئويي از طريق مراكز
لزوم مدارا و تساهل بر سر جاي خود بنشيند.
اجارة نوارهاي ويدئويي به كسب و كار پر رونقي
اما رشد بنيادگرايي ،نشانگر يك آرزوي عميقتر بدل شد .در  ،1989استفاده از دستگاه فاكس در
است؛ آرزوي ملجأیی معنوي در اين دنياي سرد چين ،زحمات دولت را براي كنترل اخبار كشتار
و بيعاطفه؛ دنيايي كه وجه بارزش ،دغدغهها ميدان تينآن من بر باد داد .در سالهاي 1990
و اضطرابهاي پايان ناپذير است .فرد در اين تا  ، 1991در كشوري نسبتاً ليبرال و مشحون
جهان از هم ميگسلد زيرا در كشاكش ميان از رسانههاي مختلف چون اياالت متحده ،تصاوير
پيوندهاي اجتماعي و ذره ذره شدن به وسيلة هدايت شدة رسانهها در بارة جنگ خليجفارس،
تكنوكراسيهاي عادي و معمولي مدرنيته كه چنان قدرتمندانه توسط رويدادها و مجاري
او را با كاال پاداش ميدهند و در عين حال ارتباطي بديلي چون شبكههاي كامپيوتري و
روحش را ميربايند ،قرار گرفته است .زماني فيلمهاي مستند ويدئويي دربارة پيامدهاي پس
تصور ميشد كه ايدئولوژيهاي سكوالر در باب از جنگ مورد سؤال و اعتراض قرار گرفت كه يك
پيشرفت و ترقي ،همچون مليگرايي ،ليبراليسم سال بعد «پيروزي» جنگي بيشتر مشروعيتش
و كمونيسم درك تازه و جذابي از تعهد مشترك
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را از دست داد .به اين ترتيب بايد گفت كه
كثرتگرايي سياسي و فرهنگي نه تنها ممكن،
كه مطلوب و شايد هم اجتناب ناپذيراست .ما نه
تنها بايد تفاوتهای فرهنگي و سياسي را تحمل
كنيم و به آنها احترام بگذاريم بلكه بايد از طريق
سياستهاي چند فرهنگگرايانه و احياي دوبارة
گسترۀ همگاني گفتمان از آن تجليل به عمل
آوريم.
البته ما نيازمند استحكام بخشيدن به وحدتي
خارج از اين چندگانگيهاي بشري هستيم .اما
اين وحدت ،از يگانگي روح بشري خارج نيست.
جهان در حال كشف مفهوم جديدي از يگانگي
است .به نظر ميرسد احتمال دائمي وقوع يك
فاجعه اتمي ،كه به خاطر تكثير تسليحات
هستهاي افزايش يافته است ،مخاطرات ناشي
از بحران رو به وخامت محيط زيست و ظهور
تروريسم دولتي و كور عليه ناظران بيگناه ،همه
و همه ،از لحاظ اجتماعي ،شهروندان جهاني
حساستر و مسؤولتر را در چهارچوب يك
همبستگي جديد ،يك قبيلة نو ،يا يك روح تازه
به همديگر نزديكتر كرده است.
معنويت گرايي جديد نه نامي دارد و نه آييني؛ نه
روحانيتي دارد و نه اصول ديني ،اما يقيناً وجود
دارد .اين معنويتگرايي از كليت ميراث معنوي
نوع بشر كه در تمام اديان كوچك و بزرگ و
در فلسفههاي ديني و سكوالر متجلي است،
الهام ميگيرد .اين معنويتگرايي را ميتوان
«فلسفۀجاودان»ي دانست كه پيامش هماره،از
تا ئوته چينگ و اوپانيشادها و عهد عتيق و جديد
گرفته تا قرآن و اشعار صوفيانه تعليم داده شده
است.
به تعبير استينگ ترانه سرای معاصر انگليسي:
اگر خون بجوشد در هنگامهاي كه گوشت و
سرب با هم تالقي ميكنند
و در سرخي غروب خورشيد بخشكد و باران فردا
لكهها را بشويد
باز چيزي در خاطرمان به جا ميماند چه بسا اين
پردة آخر از آن رو به صحنه آمد
تا بحثي ديرپاي به فرجام رسد كه خشونت هيچ
به بار مينشاند
و جز اين هيچ نبوده است براي آنان كه زير
ستارهاي ملتهب پا به هستي نهادند
مبادا از ياد ببريم كه چقدر شكنندهايم.
* مجيد تهرانيان ،استاد دانشگاه هاوائي ،و مدير
مؤسسه تودا براي صلح جهاني است .وى در
دانشگاههائي چون هاروراد ،آكسفورد ،و تهران
تدريس كرده است ،از مجيد تهرانيان بيش از ۱۰
كتاب و  ۱۰۰مقاله در ژورنالهاي معتبر علمي به
چاپ رسيده است.
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پيتر سينگر
فيلسوف اخالق و استاد دانشگاه
پرينستون ،از جمله صد متفکر با نفوذ
جهان به انتخاب مجله تایم

برگردان :مجلة مدارا

در فیلمِ برزیلی “ایستگاه مرکزی” ”،دورا” معلم
بازنشسته ای است که با بساط پهن كردن در ایستگاه
قطارو نامه نوشتن برای بی سوادان روزگار می گذراند.
روزی فرصتی برای او فراهم میشود که با ترغیب
پسر بچه ای بی خانمان و تحویل دادن او به آدرسی
مشخص به ثروتی قابل مالحظه دست یابد ،به دورا
گفته بودند که خانوادۀ ساکن در آن آدرس خواهان
پذیرفتن پسربچهاى به عنوان فرزندخوانده اند.
“دورا” این کار را انجام می دهد و با قسمتی از هزار
دالر پولی که به عنوان دستمزد می گیرد تلویزیونی
می خرد و به خانه می رود تا از این خرید جدید لذت
ببرد .اما همسایۀ او ،عیش دورا را ناقص میكند و به
او می گوید که پسر بچه برای تحت قیمومت درآمدن
سنِ باالئی داشته و بدين جهت او را به دالالن اعضای
انسان تحویل دادهاند .ساکنین آن آدرس قصد دارند
پسربچه را به قتل رسانند و ارگانهای بدن او را به
فروش برسانند .شاید دورا هم این را میدانست
اما بعد از این که همسایهاش با صراحت موضوع
را بیان کرد ،خوابش به شدت آشفته شد و تصمیم
گرفت صبح اول وقت به نجات پسربچه برخیزد.
فرض بگیریم “دورا” در جواب به همسایه مدعی
میشد که دنیا دنیای بی رحمی است ،آن پسر بچه
تنها یک بی خانمان و خیابانگرد بوده و تحویل دادن
او تنها راهی بوده است که من بتوانم مثل خیلیهای
دیگر دارای یک تلویزیون شوم .با این جواب او در
چشم تماشاچیان یک موجود بیرحم تصور می شد.
در سینماهای ملتهای مرفه جهان وقتی فیلم به اتمام
می رسد  ،همان تماشاچیانی که اگر” دورا” پسربچه
را نجات نمی داد به سرعت او را محکوم می کردند ،به
خانه های خود که به مراتب از آپارتمان دورا بزرگتر
و راحت تر است می روند  .در حقیقت خانواده های
طبقه متوسط در آمریکا حدود یک سوم درآمد خود
را صرف چیزهایی می کنند که به همان اندازه که
تلویزیون نو برای دورا غیر ضروری است این وسایل
نیز برای آنها غیر ضروری است ،.رفتن به رستورانهای
تجملی ،خرید لباسهای نو تنها به خاطر از مد افتادن
لباسهای قدیمی  ،تعطیالت در مجتمع های ساحلی
گران قیمت؛ در حقیقت بخش عمده ای از درآمد ما
صرف چیزهائی می شود که ضروری نیستند و در

سالمت زندگی ما نقش مهمی بازی نمی کنند ،در
حالی که با بخشیدن آن پول به یکی از سازمانهای
خیریه امکان دارد کودکی را از مرگ نجات داد.
این مسائل یک سوال اساسی را مطرح می کند :
میان معلم بازنشستۀ برزیلی که کودک بی خانمان
را به دالالن اعضای بدن انسان می فروشد و یک
آمریکائی که تلویزیون دارد ولی با پول بیشتری
تلویزیونی جدیدتر می خرد ،در حالی که با آن
تفاوت مالی می تواند جانِ کودکی نیازمند را
نجات دهد ،چه تفاوت و تمایز اخالقی وجود دارد؟
البته تفاوتهای متفاوتی میان این دو موقعیت وجود
دارد که ارزشیابی اخالقی متفاوتی را موجب میشود،
از جهتی به کشتن دادن پسر بچه ای که جلوی شما
ایستاده حکایت از سنگدلیِ بی رحمانهای ميكند؛
کودک نیازمندی که
ِ
حال آن که نادیده گرفتن
شما هرگز او را نخواهید دید ،بسیار سادهتر است.
از منظر فیلسوف فایده انگاری ()Utilitarian
چون من که هر چیز را بر مبنای نتایج مثبت و یا
منفی آن میسنجد ،اگر نتیجۀ عدم پرداخت خیریه
توسط آمریکائیها منجر به کشته شدن کودکان در
خیابانهای برزیل شود تقریبا همانند و به همان بدیِ
فروختن کودک به دالالن است .البته تنها نباید از
نظر فایده انگارانه به قضیه نگریست تا آن را دریافت،
در حقیقت یک ناسازگاری آزاردهنده ای میان
محکوم کردن “دورا” در فروختن کودک به دالالن
انسان و نادیده گرفتن فرهنگ رو به رشد مصرفی
در آمریکا به عنوان یک مشکل اخالقی وجود دارد.
استاد دانشگاه نیویورک پیتر آنگر در سال  ۹۹۶در
کتابی با عنوان “مرفه زندگی کردن ورضایت دادن به
مرگ” مثالهای متعدد و هوشمندانه ای را مطرح می
کند تا ذهن خوانندگان را درگیراین مساله کند که
آیا در رفاه زندگی کردن و کمکی اساسی به افرادی
که از گرسنگی ،سوء تغذیه و یا ابتال به بیماریهای
ساده در حال مرگ هستند نکردن رواست .تفسیر
من بر یکی از این موارد مطرح شده در پی می آید:
صفحه 10
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باب در شرف بازنشستگی است و مقدار زیادی از پس
اندازش را برای خرید ماشینی قدیمی و با ارزش ،
مثال بوگاتی ،مصرف می کند و به دلیل ارزش باالی
ماشین نمی تواند ماشین را بیمه کند“ .بوگاتی” کم
کم تنها وسيلة افتخار و لذت برای باب می شود و از
طرف دیگر باب مطمئن است که هر چه زمان بگذرد
ارزش مالی ماشین بیشتر می شود و او می تواند
پس از بازنشستگی با فروش آن زندگی راحتی داشته
باشد .یک روز باب ماشین خود را بر روی ریل راه آهن
پارک می کند و برای قدم زدن به باالی تپه می رود،
وقتی به باالی تپه می رسد می بیند که قطاری بدون
راننده و بر ريل دیگری از راه آهن به سوی کودکی
که در دور دست مشغول بازی است ،در حركت است.
به دلیل بعد مسافت باب نمی تواند کودک را از خطر
برهاند ولی می تواند با چرخاندن فرمانى مسیر قطار
را به جائی که بوگاتی پارک شده تغییر دهد ،درآن
صورت کودک کشته نمی شود ولی ماشین باب از
بین می رود و با از بین رفتن بوگاتی مایۀ شادمانی
باب و پس انداز بازنشستگی اش از بین می رود .باب
تصمیم ميگيرد فرمان را نپیچاند ،بنابراين کودک
کشته می شود .اکثر ما سریعاً رفتار باب را محکوم
می کنیم و آن را غلط می دانیم ،آنگر هم در کتابش
چنین نظری دارد ولی بالفاصله اضافه می کند و به
یادمان می آورد که ما هم فرصتهائی برای نجات جان
کودکی داشته ایم و داریم ،می توانیم به موسسه
های خیریه مانند یونیسف یا آکسفام کمک کنیم.

ميان معلم بازنشستۀ برزیلی که
کودک بی خانمان را به دالالن
اعضای انسان می فروشد و یک
آمریکائی که تلویزیون دارد ولی
با پول بیشتری تلویزیونی جدیدتر
می خرد ،در حالی که با آن تفاوت
جان کودکی نیازمند
مالی می تواند ِ
را نجات دهد ،چه تفاوت و تمایز
اخالقی وجود دارد؟
چقدر باید به مؤسسههای خیریه بپردازیم تا جان
یک کودک مبتال به بیماری درمانپذیر ساده را
نجات دهیم؟ (گمان نمیکنم که نجات جان کودکان
از بزرگساالن با ارزشتر است ،اما از آنجا که هیچ
کس نمیگوید که کودکان مسبب فقر خودشان
هستند ،برای سهولت در بحث بر روی کودکان تمرکز
میکنیم ).آنگر با برخی از کارشناسان تماس گرفت
و از اطالعات آنان استفاده کرد تا حدودا ً تخمین
بزند که هزینهی جمعآوری پول ،هزینههای اداری و
هزینهی کمکرسانی به جاهایی که بیشترین نیاز را
دارند چقدر میشود .با محاسبات او با  200دالراعانه
یک کودک مریض  2ساله را میتوان نجات داد.

ديدگاه جهــاني

اکنون شما هم اطالعات الزم برای نجات جان یک
کودک را دارید .اگر این کار را نکنید چه قضاوتی
در مورد خودتان خواهید کرد؟ دوباره به باب و
بوگاتیاش فکر کنید .برخالف دورا ،باب مجبور نبود
به چشمان کودکی که قربانی رفاه مادی او می شد
نگاه کند ،کودک کامال غریبه بود و در دوردست بودن
امکان هر گونه رابطه ای را می گرفت ،عالوه براین
برخالف دورا ،باب کودک را فریب نداد و مسبب
در خطر افتادن او نبود .از تمام جهات ،مثال باب
موقعیت کسانی را نشان می دهد که قادرند ،اما مایل
نیستند به مردم نیازمند خارج از کشور کمک کنند.

اگر شما هنوز هم معتقدید که باب با عوض
نکردن مسیر قطار که منجر به کشته شدن
کودک شد عملی اشتباه و غیر اخالقی انجام داده،
عجیب است اگر معتقد نباشید که کمک نکردن
و نفرستادن پول به یکی از مؤسسات خیریه هم
به همان نسبت شدیدا ً اشتباه است .مگر این که
ی اخالقی بارزی میان این دو
مدعی باشید تفاوتها 
موقعیت وجود دارد که من متوجه آنها نشده ام.
همانطور که باب می توانست با عوض کردن مسير
قطار جان کودک را نجات دهد  ،صدها میلیون انسان
دیگر می توانند با کمک به سازمانهای خیریه جان
کودکی را نجات دهند .ولی متاسفانه اکثریت چنین
کاری را نمی کنند ،اما این امر از بار مسولیت اخالقی
ما کم نمی کند .فرض کنید چندین نفر از دارندگان
ماشینهای اشرافی در موقعیتی شبیه به موقعیت باب
قرار بگیرند ،و همۀ آنها برای حفظ اتوموبیلشان جان
کودک را فدا کنند .آیا این که همه چنین کاری می
کنند ،می تواند عمل باب را توجیه می کند؟ پاسخ
مثبت به این سوال تایید اصل خالقی تقلید کورکورانه
از جمع است ،اخالقی که خیلی از آلمانها هنگام
جنایات نازیها اتخاذ کردند و مسلما این توجیه که
“همه چنین می کنند” موجب تبرئه آنها نمی شود.
به نظر می رسد نمی توان تفاوت اخالقی روشنی
میان باب که اجازه داد قطار عنان گسیخته
کودک بیخبر را زیر بگیرد و خوانندگاني که
این مقاله را میخوانند و  200دالر اضافی خود
را برای کمک به سازمانهای خیریه نمیدهند
قائل شد .با این نتیجهگیری ،اطمینان دارم که
بسیاری از خوانندگان تلفن را برخواهند داشت و
 200دالر را خواهند داد .شاید شما پیش از آن
که ادامهی مقاله را بخوانید این کار را بکنید.
حاال شما که خودتان را از نظر اخالقی متمایز از
کسانی میدانید که ماشینهای گرانقیمتشان را
فراتر از زندگی یک کودک قرار دادند ،چگونه با
خودتان و همسرتان کنار میآیید که به رستورانی
اشرافی برای شام ميروید؟ کمی درنگ کنید .پولی
را که شما صرف رستوران میکنید میتواند جان
کودکانی در آن سوی دنیا را نجات دهد! درست
است که قرار نیست تمام  200دالر را در رستوران
خرج کنید ،اما اگر فقط یک ماه هزینهی غذای
بیرون را پسانداز کنید به راحتی میتوانید این
پول را جمع کنید .در مقایسه با نجات جان یک
کودک ،یک ماه بیرون غذا نخوردن چه ارزشی دارد؟

مدارا

اما مشکل اینجاست .از آنجا که تعداد بسیار زیادی
از کودکان نیازمند در جهان وجود دارند ،همیشه
کودک نیازمند دیگری وجود دارد که زندگیاش را
 200دالر ما میتواند نجات دهد .آیا شما مجبورید
تا زمانی که نیازمندی باقی نماند ،این کار را
ادامه بدهید؟ کجا باید این کار را متوقف کنید؟
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آیا باز هم باید به سهمِ حداقل خود اکتفا کنیم؟
حدی برای پولی که باید به نیازمندان ببخشیم وجود
ندارد ،به نظر من راه گریزی هم نیست از اینکه
هر کدام از ما مازاد نیازهای ضروری و اساسیاش
را به نیازمندانی بدهد که فقر مهلک زندگیشان را
تهدید می کند .درست است ،من معتقدم خریدن
ماشین جدید ،عوض کردن دکور خانه  ،خریدن
کت و شلوار جدید و گران قیمت در حالی که
می توان با  ۱۰۰۰دالر قيمت یک کت و شلوار

فرض کنید در ماجرای باب ،پای او هم در میان
راه آهن گیر کرده بود و اگر او مسیر قطار را عوض
میکرد عالوه بر ماشین ،یک پای خود را نیز از دست
میداد .آیا در این شرایط هم او
می بایست مسیر قطار را عوض حدی برای پولی که باید به نیازمندان ببخشیم
می کرد تا جان کودک را نجات
دهد .در این مثال مساله مهمی وجود ندارد ،به نظر من راه گریزی نیست از
مطرح می شود ،وقتی میزان و اینکه هر کدام از ما درآمد مازاد بر نیازهای
حد از خودگذشتگی زیاد می
شود ،عده ای تغییر عقیده می ضروریاش و اساسی اش را به نیازمندانی بدهد
دهند و معتقد می شوند که که فقر شوم و مهلک زندگیشان را تهدید می کند
تصمیم باب اشتباه نبوده است.
حال شما خود در نظر بگیرید
که تحت چه شرایطی عمل باب
جان پنج کودک را نجات داد ،غیر ضروری است.
را درست می دانید یا به عبارت دیگر چه میزان
ازخودگذشتگی از باب انتظار دارید؛ و بعد فکر
کنید شما خود چه مقدار باید به خیریه ها کمک
روانشناسان تکاملی معتقدند که طبیعت انسان به
کنید تا برابر با از خود گذشتگی باب باشد.مسلما
اندازۀ کافی دگردوست نیست که برای بیگانهای از
این مقدار بسیار بیشتر از  ۲۰۰دالر خواهد بود،
خود گذشتگى كند .این حرف ممکن است ادعای
در بعضی از خانواده های طبقه متوسط آمریکائی
درستی باشد اما نمی توان از این اصل نتیجه
این مقدار تا  ۲۰۰،۰۰۰دالر هم قابل افزایش است.
گیری اخالقی کرد.اگر ما برای زندگی یک کودک
بیش از رفتن به یک رستوران مجلل ارزش قائلیم؛
بار دیگری که برای شام به رستورانی میرویم ،می
آیا چنین درخواستی از مردم بر عکس باعث زیان
دانیم که میتوانستیم با پولمان کار بهتری انجام
نمی شود؟ آیا این خطر را دربرندارد که اغلب مردم
بدهیم.با این وصف ،داشتن یک زندگی شرافتمندانه
شانههایشان را باال بیندازند و بگویند این اخالق
و اخالقی بسیار سخت و دشوار خواهد شد  ،اما
به درد قدیسها میخورد نه به درد ما؟ من ميدانم
واقعیت زندگی چنین است و اگر
ِ
چاره ای نیست،
زماني که ثروتمندان آمریکا خود را موظف به
چنین عمل نمی کنیم  ،حد اقل باید از شکست
بخشیدن قسمت عمده ای از ثروتشان به نیازمندانِ
خود در داشتن یک زندگی اخالقی مطلع باشیم.
بيگانه بشناسند بسیار دور از دسترس است .پس
البته نه برای کشیدن با ِر عذاب وجدان بلکه از
کسانی که این توانائی را ندارند که با از خودگذشتگی
آنجا که اولین قدم برای حرکت ،دانستن است.
به کودکانِ نیازمن ِد غریبه کمک کنند ،در موقعیتی
نیستند که اجازه انتقاد بر عمل باب داشته باشند.
هنگامی که باب در کنار راه آهن برای اخذ تصمیم
با خود کلنجار می رفت و در موقعیتی قرار گرفته
البته مخالفتهای گوناگونی هم امکان دارد در مقابل
بود که می بایست یا جانِ پسربچه ای بی گناه را
چنین دیدگاهی مطرح شود ،ممکن است کسی بگوید:
نجات دهد و یا شاهد از بین رفتن قسمت عمدۀ پس
«اگر هر شهروندی که در کشورهای ثروتمند زندگی
اندازش باشد ،حتما خود را بدشانس ترین موجود روی
میکند سهم خودش را بپردازد من الزم نیست فداکاری
زمین می دانست  .اما او مسلما بدشانسترین نبود
زيادي بکنم .چرا من باید بیش از سهم خودم بدهم؟»
بلکه همۀ ما هر روزه در چنین موقعیتی قرار داریم.
اعتراض دیگر این است که دولت باید کمکهای
فرامرزی خودش را گسترش دهد ،زیرا هزینهی آن
را میتواند بین تمام مالیاتدهندگان تقسیم کند.
این پرسش که چه اندازه باید کمک کنیم ،موضوعی
است که باید به آن پاسخ بدهيم ،اغلب مردم کمکی
به سازمانهای خیریه نمی کنند و در آیندۀ نزدیک
هم نخواهند کرد ،در جهان واقعی دولتها حتی از
پرداختن مقرری کم و ساالنۀ خود به سازمان ملل
هم سرباز میزنند .در جهان واقعی ،اکثریت كشورها
سهم منصفانۀ خودشان را نمیپردازند در چنین
شرایطی اگر ما بیش از سهممان بپردازیم میتوانیم
از مرگ تعداد بیشتری از کودکان جلوگیری کنیم،
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ترجمهاي از مقالة منتشره در نيويورك تايمز با عنوان كامل:
The Singer Solution to World Poverty

كتابي در همين زمينه و از همين نويسنده با عنوان:
The Life You Can Save

در مارچ  ۲۰۰۹از انتشارات  Random Houseبچاپ ميرسد.
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مدارا

امروزه چگونه ميتوان ايرانى بود؟
رامين جهانبگلو*
متن سخنرانى در دانشگاه  UCLAآپريل
 ،۲۰۰۸از سرى سخنرانيهاى دو زبانه
مركز مطالعات خاورميانه درباره ايران

بحث امروز من پروژه ای است که
مدتی است سرگرم کار بر روی آن هستم و
هنوز نا منسجم است و در حقیقت تامالتی
است در رابطه با این موضوع که ایرانی بودن به
چه معناست.حدود  ۲۵۰سال پیش منتسکیو،
فیلسوف معروف فرانسوی در کتابِ ” نامه های
پارسی” و در نامۀ سی ام از زبان یک فرانسوی
خطاب به یک گردشگر ایرانی در فرانسه که
لباسهای اروپائی پوشیده بود و آشنایانش او را
نشناختند این جمله را به کار برد که “چگونه
می توان ایرانی بود؟” پرسش منتسکیو هنوز
بعد از گذشت سه قرن برای ما ایرانیها چه
داخل و چه خارج کشور تا زمانی که با فرهنگ و
هویت ایرانی درگیر هستیم از همهی پرسشها
امروزیتر است .ارنست رنان ،نویسندۀ فرانسوی
مطرح می کند که هر ملتی یک روح و اصل
معنوی است ،حال سؤال این است که روح و
اصل معنوی ایرانی چیست؟ هگل در کتاب
“فلسفۀ تاریخ” روح قومی هر ملت را جوهر
معنوی آن ملت می داند که حیات درونی آن
ملت را تشکیل می دهد .حیات و زندگی درونی
هر ملت یعنی انکشاف ( )Developmentدرونی
و توسعه فرهنگی ،معنوی و اخالقی آن ملت که
در یک روندی شکل می گیرد که روند فراگیری
نامیده میشود و تجربه ها و درسهائی است که
یک ملت در طول تاریخ می آموزد،هگل ایرانیان
را نخستین ملتی می داند که این انکشاف
تاریخی را آغاز می کنند.از طرفی برای اینکه
ملتی به حقیقت جوهری خود دست پیدا کند
باید به درجه ای از آگاهی تاریخی از خود برسد،
هر ملتی دارای یک نحوه هستی و شیوه وجودی
خاصی است و این نحوه وجودی در ارتباط با
آنچه ان قوم و ملت “نیست” تعریف می شود.
هر قوم و ملتی زمانی می تواند خود را بشناسد
که اقوام و ملتهای دیگر را بازشناسی کند ،پس
پرسش “چگونه می توان ایرانی بود؟”
ِ
معنای
با پرسش “چگونه میتوان ایرانی نبود؟” کامل
میشود.

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

سنت ایرانی جهان را دوگانه و بر مبنای اسطوره
های دوآلیستی می بیند مانند اهریمنی و
یزدانی،مقدس و نا مقدس  ..چنین هویتی خود
را خالص و ناب می داند و دیگری را ناخالص.
هویتی که خود را خالص ،ناب ،محض و تکانگار
و تک گو بداند همیشه درگیر با خشونت است.
چرا؟ به خاطر اینکه دیگران را همیشه نفی
میکند.لذا اگر ایرانی بودن را یک ایدئولوژی
تک انگار و خالص اندیش بدانیم و معرفی کنیم،
یعنی در پی خالصسازی هویت ملی باشیم ،مثل
خیلی از اقوام دیگر هم دچار خشونت نسبت به
خود ميشویم و هم نسبت به فرهنگها و اقوام
دیگر ،و در درازمدت از بین میرویم .ولی اگر
قبول داشته باشیم که ایرانی بودن با امر ایرانی
نبودن مطرح میشود ،یعنی یک امر سیال و
یک امر آمیزشی و مرکب است که در گفت
وگو با هویتهای دیگر تعریف و تعیین میشود؛
میتوانیم به این نتیجه برسیم که ایرانی بودن
یک امر چند بعدی است و مثال بارِز آن شما
ایرانیان ساکن دار خارج کشور هستید.اصل
حاکم بر حیات و زندگی تمدنها گفتگوی بین
فرهنگها است که نه تنها سیاسی و فرهنگی بلکه

ما ایرانی ها مثل هر ملت پیشینه دار و تاریخی
دیگری ،خودمدار( )Self Centrismهستیم و
همه ملتهاییچون ما که خودمدار هستند،
جهانمدار( )Cosmo Centricهم هستند .یعنی
خود را در مرکز جهان میبینند و تاریخ خودشان
را هم به عنوان تاریخ جهان حساب میکنند ،
این وضعیت فکری و سیاسی در جوامع
پیشمدرنی مانند ایران  ،نقش
بسیار ما در صد سال گذشته شاهد دو گفتمان
مهمی بازی کرده است .به همین دلیل
در نوشته های ما قبل مدرنِ ایرانیان مسلط ایدئولوژیک در رابطه با هویت
کمتر نشانه ای از کنجکاوی نسبت به ایرانی بودهایم .از یکسو گفتمان سنتستیز
شیوۀ زندگی و رفتاری دیگران می
بینید .گفتگوی اصلی در دوران ما قبل و از سوی دیگر گفتمانی تجددستیز که
مدرن ایرانیان گفتگویِ درون فرهنگی این دو گفتمان هر دو در پی یکسانسازی
است ،میان افرادی با تجربه های هویت ایرانی بودهاند و نتایج سیاسی آن
مشترک زیستی ،نهادی و جغرافیائی
به عبارتی هویت مشترک .هر جامعۀ نیز همیشه برای ملت ایران شوم بوده است؛
پی از بین بردن تجدد و مدرنیته
انسانی با زمان خاص خود حرکت می یا در ِ
کند و دانش درباره چَ ند و چون هستی
بردن سنت.
ِ
پی از بین
خود و جهان در ارتباط با شناختی است بوده اند و یا در ِ
که از خود دارد .براین مبنا در جامعهی
سنتی مثل ایران ،این سنت بوده که
همیشه افق و حدودش ،شناخت و اعمال ما را چون دربارۀ ارزشها است اخالقی هم محسوب
تعیین کرده و زمانی که این سنت بدون مدرن می شود .ایرانی بودن مانند هر هویت دیگری
شدن ،خودش در یک وضعیت برزخی قرار به عنوان مقوله ای یکدست و خالص غیر قابل
میگیرد ،یعنی از خود بریده می شود و به به تصور است ،هر هویتی در دنیای امروز باید از یک
وضعیت دیگری هم در نمی آید مبنای اخالقی رهگذر گفتگوئی بگذرد ،گفتگوی درون تمدنی
جامعه از بین می رود .یکی از گرفتاریهایی شرط الزم گفتگوی بیرون تمدنی ست ،ملتی که
که ما امروزه در جامعهی ایران داریم این است با سنتها،اندیشه ها و ادبیات خود برخورد سلیقه
که از سنتهایمان بریدهایم ،سنتهایمان به ای و گزینشی کند چگونه می تواند وار ِد گفتگو
خاطر بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و فکری با فرهنگهای دیگر شود.بنا بر این روند خالص
که با آنها درگیر بودند ،مورد سوال قرار سازی هویتی و فرهنگی مانند بستن تمامی
ال مدرن هم نشدهایم و در درها و پنجره های یک خانه است که پس از
گرفتهاند؛ ولی کام ً
یک وضعیت برزخی هستیم که مثل یک تونل مدتی هوای راک ِد خانه بوی تعفن می گیرد.
است و همه ایرانیها از تمام قشرهای اجتماعی
در حال گذر از این تونل هستند ولی هیچ کس از سویِ دیگر به نظر من هویتهای ملی در
هم نمیداند پایان این تونل کجا خواهد بود .پرتو گفتمانهای سیاسی و روشنفکری تعریف
می شوند ،و درجۀ باز و یا بسته بودن آن در
صفحه 12

دغدغههاى ملي
ارتباط مستقیم با این گفتمانهاست یعنی
روشنفکران،سیاستمداران و اندیشمندان
چگونه راجع به این مقوله صحبت می کنند.
ما در صد سال گذشته شاهد دو گفتمان مسلط
ایدئولوژیک در رابطه با هویت ایرانی بودهایم.
از یکسو گفتمان سنتستیز و از سوی دیگر
گفتمانی تجددستیز که این دو گفتمان هر
دو در پی یکسانسازی هویت ایرانی بودهاند و
نتایج سیاسی آن نیز همیشه برای ملت ایران
شوم بوده است؛ یا در پیِ از بین بردن تجدد و
مدرنیته بوده اند و یا در پیِ از بین بردنِ سنت.
هر دو سو تاریخ ایران را بازخوانی سلیقه ای و
ایدئولوژیک کرده اند و بخشی از تاریخ ایران در
نظر نگرفته اند .با هر اندیشه ای در خارج از دو
گفتمان مبارزه کرده اند و منکرهر نوع آمیزش
هویتی شده اند .برخی شیفتۀ غرب بوده اند و
بعضی نفرت داشته اند ،یعنی دو انگاری شیفتگی
و یا نفرت .در ایرانِ امروز  ،پیامدهای انقالب
سنت
ِ
اسالمی نخبگان ایرانی را به بازنگریِ
تجدد واداشت .دو گرایش عمده فکری به این
بازخوانی دست زده اند یکی نواندیشان دینی که
اعتقاد دارند میشود میان اسالم و تجدد آشتی
برقرار کرد ،و دسته دوم روشنفکران عرفی یا
سکوالر هستند که بازنگری دین را کافی نمی
دانند و بیشتر به دنبال درک مفاهیم درست
یا یک بینش درستی از دنیای مدرن هستند.
هر دو بحثی که این دو گروه از روشنفکران
ایرانی مطرح میکنند ،برای ایران و چگونه
ایرانی بودن بسیار مهم است .چون هر دو ضمن
پرداختن به ابعاد سیاسی و فلسفی مدرنیته ،به
مساله هویت ایرانی نیز توجه میکنند  .نسل
جوانت ِر روشنفکران و نخبگان ایرانی در دورۀ
دوم انقالب ،حالت دو قطبی بودن را کنار
گذاشتهاند دیگر بحث شرق و غرب ،قدیم و
جدید،سنت و تجدد در تعریف هویت ایرانی
مطرح نیست و جواب سؤال ایرانی بودن چیست،
با غربستیزی ،تجددستیزی و یا سنتستیزی
تعریف نمی شود ..امروزه بحثی که ایرانیهای
جوانتر در مورد ناسیونالیسم و اصالت ایرانی
میکنند ،دیگر آن بحثی نیست که در دورههایی
مثل رضا شاه یا حتی دوره مصدق انجام می
شد .به نظر من امروزه بحثی که مهم است
بحث “میراث” است  ،مفهوم “میراث” جای
مفهوم سنت و تجدد را گرفته است .یعنی الزم
ال سنتی هستیم یا
نیست که بگوییم ما کام ً
ال متجددیم بلکه زمانی که از میراث ایران و
کام ً
ایرانیان صحبت می کنیم باید از سه الیۀ هویت
ایرانیان که مبانی انسان شناسانه،جامعه شناسانه
و هستی شناسانه دارد و هم بعد فرهنگی و هم
سیاسی دارد صحبت کنیم یعنی ایرانی بودن،
اسالمیت و مدرن بودن .هویت هر ایرانی از این
سه الیه تشکیل شده است .نمیشود یک الیه را
از بین برد و گفت که من فقط میخواهم ایرانی

مدارا
زمانی که از میراث ایران و ایرانیان
صحبت می کنیم باید از سه الیۀ
هویت ایرانیان که مبانی انسان
شناسانه،جامعه شناسانه و هستی
شناسانه دارد و هم بعد فرهنگی و
هم سیاسی دارد صحبت کنیم یعنی
ایرانی بودن ،اسالمیت و مدرن بودن.

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

فرهنگ ایرانی چگونه می توانند وار ِد
ِ
از جمله
گفتگوی سازنده با هم شوند..میراث جهانی و
میراث ایرانی دو رویِ یک سکه شده اند .پویائی
روح ایرانی وجهی بیرونی دارد و آن جهانی بودن و
معاصر بودن و ارتباط با روح و تمدن امروزی دنیا
است .شما ایرانیان ساکنِ لس آنجلس آمریکائی
نیستید فقط ایرانی هم نیستید بلکه با نبض
جهان امروز زندگی می کنید .یکی از فالکتهای
فرهنگی ما در صد سال گذشته این بوده است
که یکی از این الیه ها را در برابر دیگری قرار
داده ایم ،ایرانی بودن را در مقابل اسالمیت و
یا اسالمیت را در مقابل ایرانی بودن و یا مدرن
بودن را در برابر دو دیگری .من برای همین به
لزوم گفتگوی درون تمدنی میان این سه الیه
معتقدم و در عین حال معتقدم این سه الیه
باید در گفتگوی مداوم با میراث جهانی باشند.

شیعه باشم ،ولی هیچ ارتباطی با دوره کوروش
و داریوش و خشایارشاه نداشته باشم .نمیشود
گفت که من فقط میخواهم از نوادگان کوروش و
ال هیچ ربطی
داریوش باشم ،ولی اسالم شیعه اص ً
به من ندارد و تمام این مساجد و عرفانی که
ال چیزهای بیخودی
در ایران بوجود آمده ،اص ً
است که باید اینها را دور بیندازیم .و باالخره
بخش سوم این است که ما نمیتوانیم نافی این
ال در صد سال گذشته
حقیقت باشیم که ما اق ً
با غرب رویارویی و برخورد داشته ایم و به خاطر
این رویارویی  ،تا حدی مدرن شدهایم و مدرنیته
را تاحدی پذیرفتهایم ،و همزیستی بین این سه
قطب است که امروزه میتواند هویت ایرانی را
تشکیل دهد.از طرفی آن بخش ماقبل اسالمی،
در حقیقت تمام ناسیونالیسم ما را ایجاد میکند
و در همه ما وجود دارد .وقتی که ایرانیها در
مورد اعراب ،افغانها ،ژاپنیها ،چینیها و حتی
گاهی درباره غربیها فکر میکنند ،آن چیزی
را از درون خودشان بیرون میآورند که من
به آن میگویم “سندروم امپراتوری” .یعنی
همیشه میگوییم ما ملت بزرگی بودیم؛ تاریخ
بزرگی داشتیم ،امپراتوری بودیم و دیگران
ال آدم نبودند ،توی غار زندگی میکردند ،یا
اص ً
سوسمارخور بودند.تقریباً ما هیچگاه ناسیونالیسم
و ملیگراییمان را بر مبنای اسالم شیعه
طرحریزی نکردیم .آن قسمتی که برمیگردد به
هویت اسالمی ما ،بیشتر به دلیل ایمان دینی
و  سنتگرایی و ارزشهای دینی است که ما
با آن به جهان نگاه میکنیم.و باالخره مدرن
بودن ما هم یک وضعیت خیلی خیلی عجیب
و غریبی دارد که در این زمینه اتفاقاً ما با خیلی
از کشورهای عربی ،شاید با ترکها یا برخی از
کشورهای آسیایی همدل و همراه باشیم ،به
خاطر اینکه مدرنیتهای است که هضم نشده
است .هم زیستی این سه الیه و قطب هویتی در
شکل گیری هویت ما نقش مهمی بازی می کند
نه ناکجا آبادهای سیاسی قبل و بعد از انقالب كه
ما را به دنبال ایدئولوژیهای دینی و سکوالر بردند.

توجه به “میراث” بحثی است که دقیقاً
برمیگردد به همان بحث روح و نفس ایرانیان
در پروسه جهانی شدن ،به اینکه ما امروزه
چگونه میتوانیم هم جهانی فکر کنیم ،هم
جهانی باشیم و هم ایرانی باشیم و این دو چگونه
میتوانند که با همدیگر همراه باشند .همانگونه
که تجددستیزی و سنتستیزی دو روی یک
سکه بودند و ما را به نتایج سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی بسیار شومی رساندند؛ به همین صورت
امروزه وقتی درباره ایرانی بودن یا میراث ایرانی
صحبت میکنیم ،به همان اندازه باید خود را
جهانی بدانیم و درباره میراث جهانی فکر کنیم.
یعنی ما احتیاج به یک تجدد اختراعی نداریم.
آن چیزی که ما بیشتر از هر چیز به آن احتیاج
داریم ،مساله فرهنگ شهروندی و قانونپروری
است ،مساله خشونتزدایی ،تعصبزدایی و اعتدال
سیاسی است .ایرانی بودن يعني زندگی کردن در
مدار هویت ایرانی که در مدار جهان قرار گرفته
است ،این مدار بسته نیست و وحشتی از تجدد
ندارد  .هویت ایرانی باید فارغ از فعل و انفعاالت
سیاسی دیده شود ،بابِ هویت ما باز است ،می
توان بر این میراث افزود و یا مبانی معرفتی آن را
نقد کرد .و اینجاست که میتوانیم بگوییم میان
هویت و ارزشهای ایرانی و جهان امروزی ،پیوند
“میراثی” وجود دارد .چیزی که دنیای امروز به
ما میآموزد این است که ما میتوانیم هویت
مدنیت مدرن
ِ
ملیمان را داشته باشیم ،ولی ضمناً
هم داشته باشیم  .ایرانی بودن ،جستجوی یک
هویت آرمانی نیست و الزاماً بازگشت به گذشته
هم نیست؛ بلکه جهانی اندیشیدن است ،یعنی
قرار گرفتن در مسیر و فرآیند زمان و تمدن
جهانی .بهترین وجه برای ایرانی بودن در ارتباط
و مفید بودن برای کل بشریت است و در پیشرفت
تمدنی قرار گرفتن و انسانِ معاصر بودن.

ازسویی در عصر جهانی شدن ما باید از میراث
جهانی هم صحبت کنیم که فرهنگهای گوناگون

* استاد علوم سياسي دانشگاه تورنتو
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*

اين يادداشت عهده دار پاسخ به يك سؤال است:

محمد جواد
غالمرضا كاشى
استاديار دانشكده حقوق و علوم
سياسي دانشگاه عالمه طباطبائى

ايراني بودن ما در عصر مدرن به چه معناست؟
پس از ذكر مقدماتي ،به اين نتيجه رسيدهايم كه
به جاي سوال از نسبت ميان ايراني بودن و مدرن

بودن ،بايد از فرايند ايراني شدن به نحو مدرن

سخن گفت فرايندي كه البته با سازگاريها و
ناسازگاريهاي دروني مواجه بوده است و به تدريج

به سمت باوري سردتر اما متكثرتر پيش ميرود

مقدمه
براي پاسخگويي به سوال معناي ايراني بودن ما در
عصر مدرن ،ذكر دو مقدمه را الزم دانستهايم:
 .1پاسخ گفتن به سوال نسبت ميان ايراني بودن و
مدرن بودن ،پيش از هر چيز منوط به فهم مراد ما
از مفهوم مدرن بودن است .گاهي مدرن بودن يك
هويت در كنار هويات ديگر انگاشته ميشود و گاه
يك وضعيت و موقعيت عيني .پرسش از ايراني بودن
در عصر مدرن ،به اعتبار هر يك از دو معناي مذكور،
سرشت متفاوتي پيدا ميكند.
به بيان سادهتر ،كساني مستمرا ً از امكان عقالني
وجود ايراني مدرن ،يا مسلمان مدرن ،يا روشنفكر
ديني و امثالهم سخن ميگويند و كسان ديگر ،به
سادگي از اين سوالها درميگذرند و معتقدند ممكن
است چون وجود دارد و به جاي سوال از امكان
عقالني ،از نحوه چنين بودني سوال ميكنند .اولي
ميپرسد آيا ايراني مدرن يا مسلمان مدرن به نحو
عقالني روا است؟ ديگري ميپرسد ايرانيان چگونه
مدرناند يا مسلمانان چگونه مدرن هستند .دوميها
اصو ٌالً سوال اول را بالموضوع ميدانند چون به دليل
نفس وجود چنين منظومههايي پرسش از وجاهت
عقالني اين نسبت را بي وجه ميدانند .چرا كه
سازگاري را سرشت امر عقالني ميدانند نه سرشت
واقعيت بيروني.
اغلب مباحثي كه به ايراني بودن و مدرن بودن
اختصاص دارد ،معناي اول را مراد كرده است .اين
نكته منحصر به هويت ايراني بودن ما هم نيست،
بيش از آن ماجراي اسالمي بودن ماست .هميشه
بحث از اسالمي بودن و مدرن بودن ،مسبوق به

نسبت ميان دو هويت است .سالها و دهههاست كه
ميپرسيم ايراني بودن يا مسلماني خود را چگونه با
مدرن بودن خود همساز كنيم؟
نحوه سوال ما از هويات پيشيني و مدرن بودنمان،
سبب شده است كه اغلب بحث از نسبت مذكور ،به
بحث از نسبت ميان دو دسته از معارف و ارزشها
منتهي شود .كساني از راه رسيدهاند و صورت مساله
را يكسره پاك كردهاند :ايراني يا اسالمي بودن را مبنا
كرده اند و درها را بر هر چه نشانههاي مدرن بودن
است بستهاند در مقابل گروهي نيز مدرن بودن را
مبنا ساختهاند و درها را بر هر چه مسلمان بودن يا
ايراني بودن است بستهاند .اين هر دو گروه اگر چه
با پرسشهاي كمتري مواجهند و از حيث منطقي
سازگارتر عمل ميكنند ،اما به هيچ روي منطق
ذهنيشان با منطق زيستيشان سازگار نيافتاده
است و به همين جهت به رغم بهرهمندي از نعمت
سازگاري ،از نعمت جاذبه افكني و قدرت حل مساله
محروم ماندهاند.
اما كساني كه بيشتر به حل مساله انديشيدهاند،
تالش كردهاند از دو منظومه ايراني بودن و مدرن
بودن منظومهاي بچينند و دسته گلي زيبا متشكل از
هر دو آذين كننند و هويتي يكدست و برساخته از هر
دو ،به مشتري خود عرضه كنند .گاه مدعي شدهاند
كه آنچه ارزشهاي مدرن خوانده ميشود در ذخيره
تاريخي ما نيز ريشه داشته است ،گاه از قابليت و
ضرورت تاويل ارزشهاي ايراني سخن گفتهاند
و معيار تاويل را ارزشهاي دوران مدرن قلمداد
كردهاند ،گاه از محكمات و متشابهاتي براي ايرانيت
قائل شدهاند و محكمات آن را سازگار با هويت مدرن
قلمداد كردهاند و گاه از ضرورت گزينش ارزشهاي
مدرن سازگار و همساز با ارزشهاي ايراني سخن به
ميان آوردهاند.
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اما واقع اين است كه ميتوان معنا و سويه سوال را
عوض كرد و دريچهاي ديگر به بحث از نسبت ميان
ايرانيت و مدرن بودن گشود .چنانكه با همين الگو
دريچهاي تازه به بحث از نسبت ميان اسالمي بودن
و مدرن بودن نيز ميتوان گشود .مدرن بودن پيش
از هر چيز يك وضعيت يا موقعيت است .به اين
ترتيب سوال از ايرانيت و مدرنيت ،سوال از نسبت
ميان يك هويت است و يك وضعيت يا يك منطق
موقعيت .آنگاه الزاماً با سوال از نسبت ميان دو گروه از
ارزشهاي ناسازگار مواجه نيستيم ،بلكه با منظومهاي
از ذخائر فرهنگي و ارزشهاي محلي در يك موقعيت
تازه مواجهيم .سوال ما عبارت از آن خواهد بود كه
ما ايرانيان چگونه مدرن هستيم و يا به عنوان افراد
مدرن ،چگونه ايراني هستيم.
در اين بحث ،بيشتر با رويكرد دوم به سوال ايراني
بودن در عصر مدرن خواهيم پرداخت.
 .2اگر ايراني بودن را يك هويت و مدرن بودن را يك
موقعيت قلمداد كنيم ،سوال ما عبارت از آن خواهد
بود كه آيا موقعيت مدرن ،نسبت به هويت ايراني
يك وجه بيروني و عارضي است ،يا وجهي دروني
دارد .به عبارتي ديگر ،ما ايرانيان با موقعيت مدرن
مواجه شدهايم و حال از نسبت ميان يك هويت و يك
موقعيت بيروني سخن ميگوئيم .اگر چنين بيانگاريم،
خواسته يا ناخواسته بحث را به همان رويكرد اول
تقليل دادهايم .چرا كه همان سواالت پيشين در باب
سازگاريها و ناسازگا ريهاي ميان يك هويت و يك
موقعيت بيروني موضوعيت پيدا ميكند و همان دست
پاسخها نيز روبروي ما صف خواهند كشيد.
اگر نخواهيم بحث ما به همان رويكرد نخست تقليل
يابد ،ضروري است در باب مفهوم هويت بحث كنيم
و نشان دهيم كه موقعيت امري بيروني براي هويت
نيست .آنچه موقعيت را براي مفهوم هويت بيروني
ميكند ،انتظار ما از هويت است .هويت نحوي بنياد
و ريشه و معناي پيشيني و اصيل براي يك گروه
اجتماعي است .تحول ناپذيري و ثبات خصيصه ذاتي
هويت انگاشته ميشود .به اين معنا ،مقتضيات خاص
موقعيت همواره هويت را به مقاومت وادار ميكند و
هر موقعيت همواره يك امر بيروني و عارض شده بر
هويت ظاهر ميشود .اگر نخواهيم براي هويت بنياد و
سرشت و معناي پيشيني قائل شويم ،فيالواقع هويت
را به كلي نفي كردهايم.
اگر چه انتظار ثبات و بنياد براي هويت يك امر اساسي
است ،اما اين انتظار هميشه يك انتظار ناكام است .به
همين سبب هويت اگرچه پشت سر قلمداد ميشود،
همواره پيش رو است .بيش از آنكه يك امر پيشاپيش
موجود باشد ،يك آرزو و خواست است .ضرورتي ندارد
در اين زمينه ،چندان بحثهاي انتزاعي عرضه كنيم.
ميتوان در سطوح خرد و تجربه روزمره از كيستي
فرد نيز به اين مساله پاسخ داد.
هر كس بخواهيم يا نخواهيم با تصوري از تماميت
خود زندگي ميكند .تصويري از من همبسته،پيشينه
و خاطرات فردي را با آرزوها و تمنيات فرد پيوند
ميزند و بر اين مبنا ،فرد باورها و كنشهاي امروزي
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خود را توضيح ميدهد و آنها را موجه قلمداد
ميكند .اين تصور همبسته از خويش ،بيش
ازآنكه منظومهاي از باورهاي سازگار و منطقي
باشد ،يك انرژي انباشته شده است كه فرد را به
سويي و به سمت مقصودي ميراند .سامان دادن
به منظومهاي از باورهاي منطقي ،حاصل همين
انرژي سامان يافته به سمتي خاص است.

طوالني حيات چند هزارساله ما نيز مصداق دارد.
بنابراين موقعيت امري عارض شده و بيروني نسبت
به هويت نيست .بلكه عنصر مقوم هر هويت است.
اگر چه سرشت هويت ايجاب ميكند كه همواره وجه
مقوم منطق موقعيت انكار شود .با اين مقدمه ،هر گاه
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ايراني شدن ما به نحو مدرن ،به تبع منطق
موقعيت ،فرايندي دو سويه و متعارض بوده است.
يكسوي اين امر دوگانه را بايد در فرايند شكل
گيري دولت شبه مدرن در ايران يافت و سوي
ديگرش را در منطق گسيخته زندگي روزمره
مدرن .دو سويه متعارضي كه البته پاسخگوي
معضل واحدي بودهاند.

هميشه بحث از اسالمي بودن و مدرن بودن ،مسبوق
به نسبت ميان دو هويت است .سالها و دهههاست كه
ميپرسيم ايراني بودن يا مسلماني خود را چگونه با
مدرن بودن خود همساز كنيم؟ مدرن بودن امري خارج
از ايراني بودن نيست  ،بلكه ميتوان با استناد به يافتههاي
تاريخي بر اين امر صحه نهاد كه تصور امروزين ما از
ايراني بودن به دقت يك تصور مدرن است .تصوري كه
البته به اعتبار سرشت تحول يابنده مدرن ،يك جلوه معين
و خاص نداشته است

اما به سادگي ميتوان نشان داد
كه همواره اين تصور خاص ،در
موقعيت خاصي شكل گرفته است.
فرد به محض تغييرات اساسي در
منطق موقعيت خود ،يكباره تصور
از خود همبسته را از دست ميدهد
و به نحوي گسيختگي رواني دچار
ميشود .اما چندي نميگذرد
كه دوباره تصويري تازه از خود
همبسته جايگزين تصور قبلي
ميشود .ظهور شبكه تازهاي از
آرزوها ،تصوير فرد را از پيشينهاش
به هم ميريزد .خاطراتي به
نيمه پنهان ميخزند و خاطرات
فراموش شدهاي به عرصه خودآگاه
فردي قدم مينهند .تفسير فرد از
تجربيات پيشين دگرگون ميشود
و يكباره فرد منظر تازهاي از گذشته خود به دست
ميآورد .جالب اينكه فرد با تاثر و شگفتي از عقايد
پيشين خود سخن ميگويد و مستمرا ً از خود
سوال ميكند چگونه من متوجه اينهمه تعارض
آشكار در عقايد پيشين خود نبودم .چگونه اينهمه
معاني بي ربط به باورهاي خود نسبت ميدادم و
...
به اين معنا ،هويت همواره نسبتي وثيق با شبكه
ترجيحات و خواستها و آرزوها دارد و اين شبكه
نيز جز در منطق موقعيت خاص ظهور پيدا
نميكند .به اين ترتيب موقعيت براي هويت نه
يك امر بيروني بلكه يك امر دروني است .همواره
ضروري است از يك هويت و چند و چون آن در
يك منطق موقعيت خاص سوال كنيم.
فقيهان و متكلمان و فيلسوفان ،در باب هويت
ديني و وجه تمايز ميان مومن و كافر سخن بسيار
گفتهاند .هر يك تالش ميكنند روايتي استاندارد
شده از مسلمان بودن عرضه كنند .اما در زندگي
روزمره ،با الگوهاي عجيب و غريبي از مسلمان
بودن مواجهيم .هر كس بر حسب منطق موقعيت
خاص خود تكههاي چند پاره و ناسازگاري از عقايد
و باورها و شيوه سلوك ديني جمع آورده است و
خود را مسلمان ميخواند .هنگامي كه از سر و
راز اينهمه تفاوت سخن به ميان ميآيد ،خواسته
يا ناخواسته بحث به منطق متفاوت موقعيت هر
كس ميكشد .اين نكته در باب فرق ديني به
نحوي واضحتر آشكار ميشود .چنانكه در پهنه
امپراتوري اسالم ،ميتوان گونههاي مسلماني را بر
مبناي منطق موقعيت مسلمانان توضيح داد .اين
نكته به جد در باره نحوه ايراني بودن ما در تاريخ

هويت با يك موقعيت تازه مواجه ميشود ،پيشاپيش
منطق موقعيت مقوم خود را از دست داده است و
به نحوي از هم گسيخته شده تا خود را در منطق
موقعيتي تازه بازآفريني كند.
به اين معنا ،هويت و برقراري نسبت با يك منطق
موقعيت تازه ،يك امر اختياري نيست تا بخواهيم
در باب چند و چون آن گفتگو كنيم ،يك ضرورت
دروني براي تداوم هويت است .هنگامي كه از نسبت
ميان ايرانيت و مدرن بودن سوال ميكنيم ،گويي از
امكان تداوم هويت ايراني سوال ميكنيم .چرا كه
منطق موقعيت مدرن ،منطق موقعيت هويت ايراني
را پيشاپيش دستخوش بحران ساخته است و اينك
بر مبناي منطق موقعيتي تازه شرايط بازآفريني آن
را عرضه ميكند.
ايراني شدن مدرن ما
تنها به اعتبار دو مقدمه فوق نيست كه مدعي
ميشويم مدرن بودن امري خارج از ايراني بودن
نيست ،بلكه ميتوان با استناد به يافتههاي تاريخي
بر اين امر صحه نهاد كه تصور امروزين ما از ايراني
بودن به دقت يك تصور مدرن است .تصوري كه
البته به اعتبار سرشت تحول يابنده مدرن ،يك جلوه
معين و خاص نداشته است .بلكه با نو به نو شدن
جهان جديد ،مستمرا ً سويهها و چهرههاي متفاوت
ايراني بودن را براي ما امكانپذير ساخته است.
بنابراين به جاي ايراني بودن بايد از فرايند و جريان
ايراني شدن ما يا جلوههاي گوناگون ايراني شدن
مدرن ما سخن گفت.
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تعلق به ايران به منزله يك محدوده
سرزميني و تمركز يافته سياسي
امري است كه از جهات مادي و
عملي در سلسله صفويه ريشه دارد.
اما از حيث ذهني و با استناد به
ذهنيت جمعي ايرانيان ريشه در
دوران قاجاري به ويژه به ايران پس
از مشروطه دارد.به عبارتي ديگر،
ايراني بودن ما ،به نحوي كه امروزه
براي ما شناخته شده است ،ريشه
در متعلقات شكلگيري دولت شبه
مدرن پس از انقالب مشروطه دارد.

تنها در صورت بندي مدرن دولت
در ايران است كه الگويي از ايران
يكپارچه شكل ميگيرد ،قدرتهاي
خاص محلي و ايالتي ،تسليم يك نظام متمركز
سياسي ميشوند و دولت به منزله تنها نهاد
مشروع اعمال زور سياسي تحقق عيني پيدا
ميكند .به اين معنا ،ايراني بودن تابع منطق
موقعيت سياست متمركز و شبه مدرن است.

دولتي كه تماماً سرشتي شهري دارد ،بر قدرت
ارتش متمركز و رسانهها و آموزش متمركز و ملي
متكي است .چنين دولتي همانطور كه متمركز
و بي بديل در عرصه سياسي است ،نيازمند
سامان دادن به ذهنيتي تماماً يكسان سازي
شده و هويت ايراني است .روشنفكران دوره
مشروطه تالش ميكنند در توليد پيشينه براي
اين هويت برساخته ،ايرانيتي مستقل از مسلمان
بودن بسازند و آنچه را به ايران پس از اسالم
راجع ميشود عارضي قلمداد كنند و بر بنياد اين
پيشينه برساخته از چشماندازي همراه و همگام
با جهان جديد سخن بگويند.
بديل اسالمي به منزله كانون هويتي ايرانيان
در دوره انقالب اسالمي چندان تمايز ماهوي با
تالش پيشين نداشت .ايراني بودن گوهر و جلوه
كانوني خود را در اسالمي بودن جستجو ميكرد.
ميل به ايراني شدن به اقتضاي شكل گيري دولت
شبه مدرن در ايران ،اینك خود را نيازمند كسب
مشروعيت تام ،ميديد و اين ممكن نبود اال با
به خدمت گرفتن باورها و ارزشهاي ديني .اين
چيزي بود كه پهلويها عاجز از آن بودند.
اما چنانكه اشاره كرديم ،ايراني شدن ما يك سويه
ديگر هم داشته است :سرشت مناسبات مدرن،
شكستن منطق تك ارزشي زندگي روزمره است.
به خالف منطق موقعيت زندگي در فضاي سنت،
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حيات اقتصادي و ديني و سياسي ،از خرده ارزشهاي
متمايز تبعيت ميكنند .به اعتبار گسيختگي ارزشي
منطق زندگي روزمره ،فرد نيز در ساحات گوناگون
گسيخته ميشود .گروههاي اجتماعي كثير بر اساس
سبكهاي زندگي متفاوت مستمرا ً شكل ميگيرند.
به اين ترتيب مدرن شدن به معناي كثرت و تنوع
بيشتر ماست .اين كثرت گاهي حاصل تقويت مرز
ميان خرده هويتهاي پيشين نظير هويتهاي قومي
و هويتهاي زباني و ديني بوده است وگاه ناشي
از ظهور خرده هويتهاي تازهاي نظير هويتهاي
نسلي ،جنسي ،طبقاتي و امثالهم.
بنابراين منطق موقعيت ايراني شدن مدرن ما ،با دو
ض تك
سويه متعارض قرين است .يكسوي اين تعار 
كانوني شدن عرصه سياست و تمركز سياسي است و
سوي ديگرش ،كثرت و تنوعات فرهنگي و اجتماعي.
به اين ترتيب ايراني شدن مدرن ما ناظر به يك
پويش و ناسازه دروني است .ساده سازي خواهد بود
اگر از اين پويش نتيجه بگيريم كه مساله ما تقابل
استبداد سياسي با كثرت اجتماعي و فرهنگي است.
نبايد الزاماً از تفاوت و كثرت در عرصه فرهنگي و
اجتماعي به سرعت به اين نتيجه برسيم كه عرصه
عمومي خواهان دمكراسي و نظم متنوع و دمكراتيك
است اما نظم سياسي با آن معارضه ميكند.
تنوع و كثرت فضاي فرهنگي و اجتماعي به معناي
گسيختگي ذهنيت جمعي و تك ذهني در صورت
بندي سنتي بوده است .اين كثرت و تنوع موجبات
تضعيف ارزشهاي همبسته ساز اجتماعي را فراهم
ساخته است .اين گسيختگي الزاماً بر كام افراد و
گروههاي اجتماعي شيرين نيافتاده است .كثرت
اجتماعي و فرهنگي در بدو ظهور خود ،براي
بسياري در تنهايي ،گسيختگي ارزشهاي جمعي،
گسيختگي اخالقي ،از دست رفتن سرمايههاي
فرهنگي ،بي اعتبار شدن اصالتهاي پيشين و
امثالهم تجربه شده است.
به عبارتي ميتوان انقالب اسالمي و افق گفتماني
منتج به انقالب را از همين بعد مورد توجه قرار داد.
انقالب تصوير يوتوپيكي از يك جامعه گرم و همبسته
را تصوير ميكرد و شورانگيزترين تصويري كه فضاي
انقالبي توليد ميكرد همين بود .مردم در ضيافت
گرم انقالب ،يكباره همه تنهاييها و سرديها و بي
اعتناييهاي جمعي و حس ناامني وجود شناختي
خود را پاسخ ميدادند .همين خواست آنها در يك
انرژي جمعي و انقالبي تجلي كرد و سرانجام در يك
دولت بالنسبه بسته و تك كانوني و متمركز سياسي
تجلي كرد.
بنابراين دوگانگي ميان كثرت فضاي اجتماعي و
ساختار تك ذهني دولت دو امر متعارض نيستند
بلكه به عكس ميتوان به مواردي اشاره كرد كه
حاكي از آن است كه اين دو سويه ،دو سوي يك
مساله واحد محسوب ميشوند.

مدارا
بنابراين منطق موقعيت ايراني
شدن مدرن ما ،با دو سويه متعارض
قرين است .يكسوي اين تعارض
تك كانوني شدن عرصه سياست
و تمركز سياسي است و سوي
ديگرش ،كثرت و تنوعات فرهنگي
و اجتماعي .به اين ترتيب ،ايراني
شدن مدرن ما ناظر به يك پويش و
ناسازه دروني است
نيست .مطلوب است تا زمانيكه همانند يك رويا اذهان
و روحهاي جمعي را به نحوي گرم بسيج ميكند اما
نامطلوب است هنگامي كه در يك نظام واقعي تجلي
ميكند و موجبات زحمت و تنگي در منطق گشوده
و متنوع زندگي روزمره مدرن ميشود.
به اين ترتيب بايد از تعارض و ناسازه دروني ايراني
شدن مدرن ما يك پويش تاريخي را نتيجه گيري
كرد .اين پويش از نقطهاي آغاز كرده است و در
مسير تجربه يك قرن و اندي به تدريج صور تازهاي
اختيار ميكند .در صور اوليه خود ميل به التيام
گسيختگيها و كثرت متن زندگي مدرن ،بنياد
نظمهاي متمركز را فراهم ساخته است اما چندين
بار به سنگ واقعيت خورده است و همين امر اميد به
التيام بخشي به اين ناسازگاريها و گسيختگيها را
به تدريج به يك نااميدي فراگير بدل ميكند و همين
نكته سويه ديگري از فرايند ايراني شدن مدرن ما را
عرضه ميكند.
اينك به تدريج ذهنيت جمعي ما با تصويري از ايراني
بودن ما همراه ميشود كه كمتر از گذشته ماهوي،
تك ذهني ،معطوف به مواريث گذشته است .بيشتر
و بيشتر با تصويري متكثر ،بيشتر معطوف به آينده و
كمتر گرم و همبسته ساز آشنا ميشويم.
ايراني شدن مدرن ما اينك در يك دوراهي قرار
گرفته است :يا بايد تن به منطق تفاوت بدهد و
حس ايرانيت را در حين تفاوت بازتوليد كند و يا به
تدريج چندان از هم گسيخته شود كه ديگر نشاني از
ايراني بودن باقي نماند .اين تقديري است كه فرايند
و پويشهاي درون ايراني شدن مدرن ما پيش پاي
ما نهاده است.
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سر مقاله

ادامه از صفحه ۱

 ...با تاکید بر ضرورت مدارا و همبستگی میان
دینداران ،در چشم اندازی کلی مدارا و همزیستی
مسالمت آمیز در جوامع بشری را رو به رشد و
حاکی از میل به تمرکز و همگرائی جهانی در
سیاست ،اقتصاد و فرهنگ بداند.
مجید تهرانیان در مقالۀ “گفتمان قومی و بی
نظمی نوین جهان” به بررسی موشکافانۀ پنج روند
کالن جهان گرائی ،منطقه گرائی ،ملی گرائی،
محلی گرائی و معنویت گرائی همت میگمارد
و َاين كه جهان در حال کشف مفهوم جدیدی
از یگانگی و نیازمند اخالقیات جدیدی در زمینۀ
مسولیت اجتماعی است.در ادامه ترجمۀ مقالهای
از پیتر سینگر ،فیلسوف اخالق استرالیائی ،ارائه
شده است که با استداللی ساده و در عین حال
تأثیرگذار به مسئولیت فرد فرد ما در قبال بحران
فقر جهانی اشاره می کند.
در بخش نظر و اندیشه مطلبی از سید حسین
نصر عرضه شده است که نگاهی دارد به سیر
تاریخی و نقش ادیان و باالخص اسالم در غرب
جدید.
رضا علیجانی پس از توضیحی دربارۀ چهار چالش
بین انسان معاصر و متون مقدس تبیین شش
رویکرد متفاوت نسبت به متون مقدس ،شیوۀ
پیشنهادی خود (رویکرد الهامی-تاریخی) را بسط
و شرح می دهد.
علی محمد ایزدی به علل تاریخی افول علم
ورزی و صعود و نزول خرد گرائی را در جهان
اسالم می پردازد و گسترش آئین مدرسی ،جعل
حدیث و افول تجربه گرائی و خرد گرائی از جمله
عوال موثر در در این روند می داند.
“مدارا در خانواده” عنوان مطلبی است از زهرا
بازرگان ،استاد روانشناسی در دانشگاه تهران که
اهمیت و لزوم مدارا در خانواده را خاطر نشان
می کند و اثرات مثبت آن در تربیت کودکان را
بر می شمرد.
همچنان که در شمارۀ نخست تاکید کردیم،
مدارا می کوشد پلی باشد فرهنگی میان ایرانیان
خارج از کشور و محلی برای گفتگو و تضارب
آراء پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی .بی
تردید كار ما كمی و كاستی های فراوانی دارد
و بیصبرانه در انتظار پیشنهادات ،نظریات و
انتقادات و همچنین مقاالت و پژوهشهای شما
هستیم و معتقدیم كسی جز شما بار این نشریه
را به مقصد نمی رساند.
مرداد ۱۳۸۷
1) Ahmad Ashraf , Iran Nameh ,Volume XII
2) The Idea of Iran: An Essay on Its Origin”, by
Gherardo Gnoli,1989

اما بديهي است استقرار يك نظم سياسي تك ذهني،
با ساختار زندگي روزمره و تجربي مردم سازگار
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دغدغههاى ملى
مدارا
دربارة هويت ملي و پروژة ملت سازي
ملت مدرن در ايران،
ايدئولوژیِ تشکيل دولت ِ
زي ِر نفو ِذ مدلِ اروپايي ،بهويژه فرانسويِ آن،

لنگـ لنگان از نيمههايِ قرنِ نوزدهم به اين
کشور راه يافت و سرانجام با انقالبِ مشروطيّت
جنبش برپاييِ دولتـ
ِ
يت سياسي يافت.
رسمّ ِ
ملّت در ايران ،که نخستين گا ِم ناکا ِم خود را
با «اصالحاتِ اميرکبير» برداشته بود ،با کوشش
برايِ بر پا کردنِ نهادهايِ بنياديِ اداري و
ارتشي و آموزشيِ ملّي ،در دورانِ رضاشاه،
به اوج رسيد .اين ايدئولوژي --که در اساس
الگوبرداري از ناسيوناليسمِ اروپايي بود --گمانی
از چيزی يکپارچه به نا ِم «ملّت ايران» داشت
فرهنگ
ِ
که نشانههايِ آن را با زبانِ يگانه،
هويت يگانه ،در تاريخِ يگانهيِ
ِ
يگانه ،و در کلّ ،
ديرينهای ميجست .اين همان تاريخی بود که
تاريخدانانِ آن دوران به نا ِم تاريخِ ملّي ،بهويژه
در کتابهايِ درسي مينوشتند و با اين تاريخ
ّيت تاريخيِ
و ايدئولوژيِ ناسيوناليستيِ آن ذهن ِ
سلطنت پهلوي شکل
ِ
چند نسل در دورانِ
گرفت .در دورانِ پادشاهيِ پهلويها --همچون
مدلهايِ اصليِ آن در اروپا --کوشيدند از را ِه
پرورش سراسريِ
ِ
دولت يگانه و آموزش و
ِ
ساختا ِر
ملي با زبانِ يگانه ،و نيز به کار بردنِ رسانههايِ
همگاني با چنين گرايشی ،آنچه را که نشانههايِ
ن و چرايِ آن را در تاريخ مييافتند ،در
بيچو 
حقيقت ،به وجود آورند .پروژهيِ ساختنِ «ايرانِ
نوين» با الگويِ اروپايي ،از دلِ ويرانههايِ يک
امپراتوريِ پوسيدهيِ در هم شکستهيِ آسيايي،
با بر پا کردنِ نهادهايِ اداريِ و آموزشي و صنعتيِ
يب ُنيگيهاياش ،در
مدرن ،با همه سستيها و ب 
پرت ِو اراده و قدرتِ ديکتاتورانه ،در دورانِ رضاشاه
جنگ جهانيِ
ِ
آرامآرام پيش ميرفت که ضربهيِ
دوّم آن را بازايستاند .اين پروژه در دورانِ
محمدرضا شاه نيز ،پس از زيرـ وـ باالهايِ
سياسيِ بسيار ،به ياريِ درآم ِد نفت و بادسَ ريِ
ايجا ِد يک قدرتِ جهانيِ ديگر ،اين بار ،در دههيِ
زيرساخت صنعتی و
ِ
آخ ِر پادشاهيِ او ،با ساختنِ
بيشتر پيش ميرفت
َ
ارتباطیِ مدرن ،با شتابِ
که طوفانِ انقالب با ِر ديگر آن را از حرکت
بازايستاند .باري ،پروژهيِ ملّتسازي با مدلِ
ّت يکپارچه
کالسيک آن ،يعني پديد آوردنِ مل ِ
ِ
دست دولتی
ِ
از را ِه برنامهريزي و اجرايِ آن به
که خود را نمايندهيِ تا ّم و تما ِم ملّت ميداند،
به داليلِ بسيار ،در ايران به تماميّت نرسيد و
شو ِر تعلّقِ ملّي چنان که بايد فراگير نشد و از
اليههايِ باريکی از طبقهيِ ميانهيِ بهنسبت
آموزش
ِ
مدرنِ شهري فراتر نرفت؛ اليهای که از
روايت
ِ
مدرن برخوردار شده و «تاريخِ ملّي» به
ن تلقين شده بود .ميتوان پرسيد
رسمي به آ 
ارتش رضاشاهي در چند ساعت،
ِ
که فروپاشيِ
ارتش محمدرضاشاهي ،با
ِ
در شهريو ِر  ،۱۳۲۰و
يورش يک انقالبِ
ِ
همه توانمنديِ ظاهرياش ،در
ديني آيا به اين دليل نبود که آنها هنوز بيشتر
ارتشهايِ شخصيِ فرمانفرمايِ کشور بودند تا
ارتش ملّي؟
ِ

داریوش آشوری
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آورده اند ،روزی ببرند .و سرانجام هنگامی که
ژنرالِ امريکايي ،هويزر ،پيغام داد که بايد برود،
او هم بساطش را جمع کرد و گريخت .شبحِ
فرمانرواييِ پنهانِ انگليس و سپس انگليس و
امريکا با هم ،هرگز نگذاشت که ايرانيان باور
کنند که دست اندر کا ِر بر پا کردنِ دولتـ ملّت
با خودفرمانيِ ملّي اند .همچنان که دو پادشا ِه
پهلوي هم با همه کوششی که برايِ بر پا کردنِ
ماشينِ اداري و ارتشيِ ملّي کردند ،هرگز در ته
ّت خودفرمان
دل باور نکردند که بر يک دولتـ مل ِ
پادشاهي ميکنند ،زيرا آن شبح همواره بر روانِ
ايشان و فرمانگزارانشان سايه افکنده بود؛ شبحِ
اين که فرمانروايِ اصلي در جايِ ديگری است،
در لندن يا واشنگتن ،و ارادهيِ پنهانکا ِر ايشان
است که سرانجامها را تعيين ميکند .اين شبح
ّت ايرانيان حکومت ميکند.
هنوز بر روانِ اکثري ِ
رژيمِ ديني و مسألة ملّي

يکی از داليلِ ورشکستگيِ پروژهيِ بر پا کردنِ
دولت-ملّت در «ايرانِ نوين» آن بود اين پروژه
با «ارادهيِ ملّي» و بسيجِ سراسريِ ملّي --مانن ِد
نمونهيِ ژاپن --شکل نگرفت .در حقيقت،
«ارادهيِ ملّي» ،به دليلِ وجو ِد سدهايِ نيرومن ِد
فرهنگي و پوسيدگيِ ساختارهايِ سياسي ،در
جنبش مشروطيّت بسيار بيجانتر و سستپايه
ِ
پس چنين وظيفهيِ گرانی
تر از آن بود که از ِ
برآيد .پروژهيِ برپاييِ دولت -ملّت در ايران ،به
پرورش سراسري در ايران--
ِ
دليلِ وضعِ روابطِ قدرتها در صحنهيِ بينالمللي نظا ِم مدرنِ آموزش و
ِ
و
احساس نيا ِز پرنفوذترين قدرتِ امپرياليستي آن که جايِ نظا ِم مکتبخانهاي و مدرسيِ ديرين را
پشتيبانيِ
با
نخست
بريتانيا،
يعني
ايران،
در
روزگار
گرفت --همچون مدلهايِ اصليِ اروپاييِ آن ،بر
ِ
سياست آن امپراتوري ،با رويِ کار آوردنِ رضا شاه بنيا ِد ايدئولوژيِ ملّي بر پا شد و توسعه يافت.
ّت،
ي
مشروط
انقالبِ
گذاشت.
پا
عمل
ميدانِ
به
آموزش ملّي ،بر پايهيِ ناسيوناليسمِ
ِ
ايدئولوژيِ
ّت وجو ِد ساختا ِر بوميِ اقتصاديـ -سياسيِ
به عل ِ
قومي -قبيلهاي در زي ِر
چت ِر امپراتوريِ استبدا ِد
ملت مدرن در ايران،
ِ
ايدئولوژی تشکيل دولت
ِ
شرقي ،نه تنها نتوانسته
فرانسوي آن،
ِ
مدل اروپايي ،بهويژه
ِ
بود بسيجِ ملّي کند زيرِ نفوذِ
قرن نوزدهم به اين کشور
ِ
ي
که ساختارهايِ قومي لنگ لنگان از نيمهها ِ
قبيلهايِ رو به فروپاشي و
يت
انقالب مشروطيّت رسمّ ِ
ِ
نظا ِم ورشکستهيِ استبدا ِد راه يافت و سرانجام با
شرقي را نيز فروپاشيدهتر سياسي يافت .اين ايدئولوژي گمانی از چيزی
کرد .به عبارتِ ديگر،
هاي
کشوری را که هنوز ملّت يکپارچه به نامِ «ملّت ايران» داشت که نشانه ِ
ِ
و ،در نتيجه،
کل،
فرهنگ يگانه ،و در ّ
ِ
زبان يگانه،
ِ
دولت ملّي آن را با
در آن بهدرستي پديد
ي ديرينهای ميجست
تاريخ يگانه ِ
ِ
هويت يگانه ،در
ِ
نيامده بود ،دچا ِر آشوب و
بحرانِ شديدتر کرد.
و امّا ،با جانشين شدن دولتی انقالبي در اين
کشور با ايدئولوژی و آرمانی ديني و ض ِد
آرمانهايِ ناسيوناليستيِ مدرن ،ماشينِ دولت و
آموزش و رسانهها در اين يک چهارم قرن در
جهتی يکسره ديگر به کار افتاده است .نظامهايِ
آموزشي مدرن ،دستگاههايِ عظيمِ سراسريِ
ملّي اند ،با هزينهيِ بودجهيِ دولت ،که کارکر ِد
جهت ايدئولوژيِ ملّتباوريِ مدرن است.
ِ
آنهادر

رژيمِ رضاشاهي اگر چه برايِ پايهگذاريِ
ّت مدرن کوششهايِ جدّ ي
تـ مل ِ
نهادهايِ دول 
کرد و در کا ِر خود کمـ وـ بيش کامياب بود،
امّا هرگز نتوانست شبحِ تسلطِ «اجنبي» را از
خود دور کند و اين تصوير از او در ذهنها ماند
که« ،همانها که او را آورده بودند ،او را بردند».
شبحی که از ذهنِ فرزند و جانشينِ او نيز هرگز
پاک نشد .محمد رضا شاه هم همواره در اين
بيم بود که آنها که او را با کودتايِ  ۲۸مرداد
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پرورش
ِ
ايرانيِ برآمده از انقالبِ مشروطيّت،
ايرانيِ آرماني بود ،يعني ايراني ِ پرورشيافته و
آموزش
ِ
آموزشديده برايِ خدمت به آرمانِ ملّي.
روايت رسمي ،از دورهيِ ابتدائي،
ِ
تاريخِ ملّي به
يکی از مايههايِ آموزشيِ اساسي در برنامهيِ
آموزش ملّي ست ،که در ايرانِ دورانِ پهلوي نيز
ِ
دنبال ميشد .البته اين را نيز ميبايد بگوييم ،و
با تأکيد هم ،که ميانِ مدلِ راهنمايِ آرماني و
آنچه در واقعيّت عمل ميکند شکافهايی هست؛

دغدغههاى ملى
چهبسا شکافهايی ژرف و پر نشدني .امّا ،به هر
حال ،رفتار و گفتار در هر نظا ِم بشري ،برايِ
توجي ِه خود ،بهدرستي يا به دروغ و نمايش،
رويکردشان به يک مدلِ آرماني ست.
ايدئولوژيِ آموزشيِ دورانِ پهلوي ،به هر حال،
روايت رسميِ تاريخِ ملّي را
ِ
ملّتباورانه بود و يک
در ذهنِ سهـچهار نسلِ ايراني نشاند .اين روايت
احساس تعلّقِ ملّي را در
ِ
توانست شو ِر ملّي و
آموزشديدگانِ چند نسل پديد آورد يا شوری را
دست نسلهايِ نخستينِ منورالفکران (و
ِ
که به
سپس روشنفکران) در ميانِ باسوادانِ طبقهيِ
ميانهيِ شهري نمود يافته بود ،نيرو دهد.
سرکوبِ ايلها و قبيلهها و خواباندنِ «فتنه»يِ
ارتش نوبنيا ِد ملّي ،يا نيمه ملّي،
ِ
دست
ِ
آنها به
و کوشش برايِ محو کردنِ روحِ قبيلهاي و
قومي در روحِ ملّي از را ِه نظا ِم آموزشيِ رسمي
و ماشينِ تبليغاتِ دولتي ،هدفی بود که رژيمِ
رضاشاهي و روشنفکرانِ وابستهاش دنبال
ميکردند .امّا کوتاهيِ زمان و سستيِ بنيانهايِ
«ملّي» و ضعف و پوسيدگيِ فرهنگي نگذاشت
که ريشههايِ خود را ،مانن ِد پروژهيِ ملّتسازيِ
ژاپني ،و حتّا ترکيّه ،استوار کند .با سرنگونيِ
دولت رضاشاهي در شهريو ِر  ۱۳۲۰ج ِّو ديگری
ِ
بر ايران و جهان فرمانروا شد که ،بر اث ِر آن ،آن
پروژه سي و چند سال پس از آن با سرنگونيِ
فرزندش ،يکسره ناکام ماند.
با رويِ کار آمدنِ جمهوريِ اسالمي ايدئولوژيِ
رسميِ ديگری خود را حاکم کرد که --هر چه
هست و به هر نامی که ناميده شود --به هر
حال ،ايدئولوژيِ ملّي نيست .شعارهايِ ضدّ ِ
ملتباوري و جها ِد ايدئولوژيک بر ض ِد آن يکی
حکومت برآمده از انقالبِ
ِ
از شعارهايِ اساسيِ
اسالمي بوده است .زيرا رژيمِ اسالمي خود را
به نوعی «انترناسيوناليسمِ اسالمي» پايبند
ّت اسالمي»
ّت ايران را بخشی از «ام ِ
ميداند و مل ِ
ميشمارد .و در اين جهت کوشيده است که
دست
ِ
کينه و نفرتِ ديرينهيِ شيعه و سنّي را،
کم بهظاهر و در نمايِ رسمياش ،به نا ِم «اسال ِم
سياست
ِ
نابِ محمّ دي» از ميان بردارد .در نتيجه،
آموزشيِ اين رژيم و مايههايِ تبليغي و القاييِ
آن هدفِ ديگری جز پروردنِ ايرانيِ آرماني را
جنبش انقالبيِ اسالمي و
ِ
دنبال ميکند .هدفِ
ايدئولوژيِ رسميِ نظا ِم آموزشيِ آن پديد آوردنِ
انسانِ آرمانيِ «اسالمي» است .اکنون بايد اين
واقعيّت را در نظر داشت که دو نسل از جوانانِ
ايرانی در نظا ِم آموزشيای پرورش يافته اند
خوانش ديگری به جوانان
ِ
که تاريخ را بهکل با
عرضه ميکند؛ خوانشی که میخواهد تاريخ را
خدمت ايدئولوژيِ رژيمی قرار دهد
ِ
اين بار در
که هدفِ آن ،به هر حال ،ملّتسازي نيست
بلکه مدّ عيِ ا ّمتسازي ست .به نظر نميرسد که
جهت ا ّمتسازي چندان کامياب
ِ
اين پروژ ه در
بوده باشد ،بلکه شکافهايِ هويتيِ مردمانِ اين
کشور را بسيار ژرفتر کرده و ،از جمله ،به عنوانِ
واکنش ،شو ِر گزافِ ناسيوناليستي را نيز در
اليههايی از مردم بهشدت برانگيخته است .نظا ِم
آموزشيِ «اسالمي» به عنوانِ ماشينِ آموزشيِ

مدارا
يکی از داليل ورشکستگي پروژة بر پا
کردن دولت-ملّت در «ايران نوين»
آن بود كه اين پروژه با «ارادة ملّي»
و بسيج سراسري ملّي شکل نگرفت
در حقيقت« ،ارادة ملّي» ،به دليل
وجود سدهاي نيرومند فرهنگي و
پوسيدگي ساختارهاي سياسي ،در
جنبش مشروطيّت بسيار بيجانتر
و سستپايه تر از آن بود که از پس
چنين وظيفة گرانی برآيد
جهت خنثا
ِ
فراگي ِر کشوري ،به هر حال ،در
نقش
ِ
کردنِ پروژهيِ ملتسازيِ دورانِ پهلوي
بسيار اثرگذاری بازي کرده است که نشانههايِ
آن را در بيدار شدنِ شورهايِ قومي در ايران
ميبينيم .اين عاملِ اساسي را در هر ارزيابيای
از ايرانِ کنوني و آيندهنگري برايِ آن از ياد
نميبايد برد.
سازي پسامُدرن
ِ
م ّلت
چنان که گفتيم ،پروژههايِ ملّت سازي
پديدههايِ دورانِ مدرن در تاريخِ اروپا هستند.
دولتـ ملّتهايِ مدرن ،از سويی ،برپايهيِ
ايدههايِ انسانباوري و فردباوري پديد ميآيند
که پايهگذا ِر دموکراسي و آزاديهايِ فردي
خواست
ِ
اند ،و ،از سويِ ديگر ،بر پايهيِ مفهو ِم
همگاني ( ،)volonté générale ; general willکه
دولت مدرن و شالودهيِ توجي ِه عقليِ
ِ
پايهگذا ِر
زيرساخت مادّيِ
ِ
فرمانفرماييِ آن است .و امّا،
ّت مدرن را انقالبِ صنعتي فراهم
دولتـمل ِ
ميکند .انقالبِ صنعتي پديد آورندهيِ ساختا ِر
اجتماعي و اقتصاديِ جامعهيِ بورژواييِ مدرن
است که نهادهايِ سياسيِ دولتـملّت در درونِ
آن کارکرد دارند .از ويژگيهايِ اساسيِ جامعهيِ
صنعتي استاندارد کردن برايِ کارآمديِ بيشتر
است .ساختا ِر يکپارچه شدهيِ اقتصاديـسياسيِ
تـکشو ِر مدرن ،به نا ِم يکپارچگيِ تاريخيِ
دول 
ملّت ،به سويِ يکپارچگيِ فرهنگي و زدودنِ
فرهنگ ملّي --بنا
ِ
عناص ِر «بيگانه» از درونِ
تعريف رسميِ آن --نيز حرکت ميکند.
ِ
به
يکپارچگيِ زباني ،بر پايهيِ سراسري کردنِ زبانِ
رسميِ دولت در واح ِد جغرافياييِ ملّي يا کشور،
از جمله پايهايترين روندهايِ ملّتسازي بهويژه
در گزافگرا ()extremistترين شکلِ ايدئولوژيِ
ملّتباوري ست .نمونهيِ برينِ اين گرايش و
تجربهيِ تاريخي را در فرانسهيِ ناپلئوني و آلمانِ
جنگ
ِ
بيسمارکي و دورههايِ پس از آن ،تا پايانِ
جهانيِ دوّم ،در اين دو کشور ميتوان ديد.
امّا ،نکتهيِ ديگری که به ياد بايد داشت آن است
که پروژههايِ ملتسازي در پرت ِو آرمانخواهيهايِ
گزافگرايِ ملّتباوري درآميخته با نژادباوري ،که
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ايدئولوژيک اروپامداريِ سدهيِ نوزدهم
ِ
پشتوانهيِ
جنگ جهانيِ هولناک در
ِ
بود ،با برپا کردنِ دو
ميانِ ملّتهايِ اروپايي ،از نيمهيِ د ّو ِم قرنِ
بيستم ،ب ُر ِد تندرويِ خود را در کشورهای ماد ِر
ايدئولوژيهايِ ناسيوناليستي از دست داده و نرم
شده است .البته ،فراموش نبايد کرد که پروژهيِ
جنگ
ِ
ملتسازي در درازايِ قرنِ نوزدهم تا پايانِ
جهانیِ دوّم در اين کشورها به هدفِ آرمانيِ خود
بسيار نزديک شده است .يعني ،ملّتهايِ اروپايي
احساس
ِ
با زيرساختهايِ اقتصاديـسياسيِ ملّي و
همگانيِ تعلّق به ملّت و زبانِ ملّي حدو ِد دو قرن
است که از دلِ فراين ِد ملّتسازي سر برآورده و
به زندگانيِ خود ادامه ميدهند .به عبارتِ ديگر،
«روحِ ملّي» دوقرن است که در آنها عمل ميکند
و بر پيوندهايِ قومي و قبيلهاي چيره گشته
کاهش قدرت و شدّ تِ ايدئولوژيِ
ِ
است .امّا ،با
ملّتباورانهيِ گزافکار در کشورهايِ اروپايي پس
جنگ جهانيِ دوّم ،و بهويژه با انقالبِ صنعتيِ
ِ
از
نو در نيمهيِ د ّو ِم قرنِ بيستم ،که زيرساختهايِ
اقتصا ِد ملّي را --که ميراثِ انقالبِ صنعتيِ قرنِ
نوزدهم است --دگرگون کرده و ساختارهايِ
اقتصا ِد صنعتي را از قالبهايِ ملّي به در آورده و
کُرهگير کرده است ،مرزهايِ ملّي به رويِ وحدتِ
اقتصادي و سياسي در يک واح ِد فراگي ِر اروپايي
گشوده شده است .يکی از پيآمدهايِ مهمِ اين
فرهنگ ملّي
ِ
فرايند بازگشت از ايدهيِ يکپارچگيِ
پذيرش ب َسگانگيِ فرهنگي و
ِ
و تکزبانيِ ملّي به
زباني در درونِ يگانگيِ ملّي است .چندفرهنگي
و چندزباني بودن امروزه در درونِ واحدهايِ ملي
سياست رسمي
ِ
به رسميّت شناخته شده و حتّا با
انگيخته ميشود.
امّا ،در مور ِد بسياری از ساختارهايِ ظاهريِ دولتـ
ملّت ،که از را ِه جهانگيريِ کولونياليسمِ اروپايي يا
پراکنش ايدهها و ايدئولوژيهايِ مدرن در آسيا و
ِ
افريقا و حتّا اروپايِ شرقي (نمونهيِ يوگوسالوي)
پديد آمده اند ،به دليلِ نبو ِد زيرساختهايِ
اقتصاديـسياسيِ يگانهگر و نهادهايِ پايدار
کنندهيِ آن ،و در نتيجه ،نبو ِد «روحِ ملّي» ،با
دولت ملّي و از ميان
ِ
فروپاشيدنِ ساختا ِر ظاهريِ
رفتنِ قدرتی که «وحدتِ ملّي» را بهزور نگاه
داشته است ،آن «وحدتِ » ظاهري بهشتاب از
هم ميپاشد .نمونههايِ يوگوسالوي و افغانستان
پيش چشمِ ما چندان که بايد گويايِ
و عراق در ِ
اين نکته هست.در مور ِد ايران ،چنان که گفتيم،
اين پروژه نيمهکاره ماند و اکنون بايد از ديدگا ِه
ديگری ،همساز با شرايطِ جهانی که اکنون در آن
ّت ملّي بينديشيم؛
به سر ميبريم ،به مسألهيِ هوي ِ
پذيرش اصلِ بسفرهنگيِ قومي
ِ
يعني ،از ديدگا ِه
در درونِ يک واح ِد اقتصاديـسياسيِ ملّي.
متن حاضر تلخیصی است از مقالۀ داریوش آشوری به
همین نام ،که با توجه به حجم محدود نشریه با اجازه
ایشان به صورت حاضر در مدارا انتشار می یابد .برای
دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به سایت مدارا و یا
وبالگ جناب آشوری مراجعه فرمائید.
http://ashouri.malakut.org/archives/2005/12/post_16.shtml
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ايرانيان مهاجر در آمريكا
“نگاهي جامعه شناختى”

علي اكبر مهدي
استاد جامعه شناسي ،اوهايو
بخش نخست *
آقای دکتر یکی از پروژ ه های تحقیقاتی شما
در زمینه مهاجران ایرانی است .اجازه دهید از
همین جا شروع کنیم .آیا آمار دقیقی درباره
تعداد ایرانیان در آمریکا وجود دارد؟ سرشماری
سال  2000تعداد آنان را زیر  400هزار اعالم کرده
بود ولی برخی شواهد حاکی است رقم واقعی با
محاسبه پارامترهای مختلف از جمله ذکر محل
تولد 4 ،برابر این رقم می باشد؟ نظر شما دراین
باره چیست؟
سر درگمی در باره تعداد ایرانیان در آمریكا ،بیشتر
از آنكه یك مساله آماری باشد ،یك مساله سیاسی
و فرهنگی است .گویا موفقیت نسبی ایرانیان در
آمریكا میبایستی پشتوانه آماری بیابد و برای ایجاد
این پشتوانه هموطنان ما از هیچ نوع اغراقی كوتاهی
نمیكنند .من ارقام یك میلیون و نیم را هم از
هموطنان شنیده ام .در دو سال اخیر چند دانش
آموخته ایرانی در آمریكا ،كه تخصص شان در حوزه
های علوم غیرانسانی و اجتماعی است ،محاسباتی را
انجام داده و بر اساس فرضیاتی غیرواقعبینانه و شیوه
هایی كه از نظر علمی و تحقیقی قابل دفاع نیستند
آمارهایی را در تارنماها گزارش كرده اند كه تعداد
ایرانیان را نزدیك به  ۷۰۰هزار نفر برآورد می كنند.
حقیقت اینست كه اینگونه آمار بیشتر گمانه زنی است
و تهیه آنها بر اساس معیارهای شناخته شده علمی
در علوم اجتماعی نیست .برای همین است كه شما
اثری از این آمار و تحقیق در نشریات معتبر علمی
نمی بینید .متاسفانه شرایط سیاسی حاكم بر حضور
ایرانیان در آمریكا و رابطه مظنونانه دولت ایران با
ایرانیان در خارج از كشور باعث شده است كه این آمار
بیش از حد تبلیغ شده و حتی هموطنان ما در ایران
را هم دچار این توهم نماید بطوریكه روزنامه ایران در
اسفند ماه سال  ۱۳۸۲این محاسبات را گزارش كرده
و از وجود یك میلیون و نیم ایرانی در آمریكا یاد
میكند .برای اینكه به نادرستی این آمار پی ببریم،
باید واقعیت های زیر را مد نظر قرار دهیم:

در یك طبقه بندی كلی اگر به ایرانیان آمریكا بنگریم ،آنها را می
توانیم به سه گروه مانعه الجمع تقسیم كنیم -۱ :كسانی كه برای
تحصیل به آمریكا آمده و یا با استفاده از تحصیالت باالی خود
موقعیت قانونی خود را برای سكونت دایم در آمریكا فراهم آورده
اند  -۲كسانی كه از امكانات مالی خود برای سكونت در آمریكا
سود جسته اند  -۳كسانی كه به خاطر اعتقادات و وابستگی های
سیاسی و دینی خود از ایران رانده شده و زندگی در آمریكا را
انتخاب كرده اند

در سه سرشماری سراسری آمریكا در سالهای
 ،۱۹۹۰ ،۱۹۸۰و  ،۲۰۰۰جمعیت ایرانیانی االصل
آمریكا عبارت بوده اند از  ،۲۸۵۰۰۰ ،۱۲۱۰۰۰و
 ۳۳۸۰۰۰كه در سرشماری اول  ۲۴درصد آنها در
آمریكا بدنیا آمده بودند ،یعنی نسل دومی محسوب
می شوند ،در سرشماری دوم حدود  ۲۱درصد و در
سرشماری آخر حدود  ۱۶در صد .بیشك این ارقام
كامال دقیقی نیستند ،لیكن آنقدر هم دور از واقعیت
نیستند كه ما آنها را با ارقامی چهاربرابر جانشین
كنیم .از آنجا كه این آمار بر اساس یك سوال راجع
به اجداد در سرشماری است و پاسخگویان باالختیار
جواب را مشخص می كنند ،احتمال اشتباه ،چه به
صورت كاهش و چه بصورت افزایش ،وجود دارد.
نیز باید به این اشتباه ساختاری در نوع پرسشنامه
مشكالت دیگری از نوع زیر را اضافه كرد :سوءتعبیری
كه ایرانیان در مورد پرسشنامه سراسری سال ۲۰۰۰
داشتند و هموطنان خود را به غلط پاسخ دادن
راهنمایی كردند ،ترس یا عدم عالقه بعضی از ایرانیان
از آشكاركردن هویت واقعی خود ،سردرگمی در
تعیین هویت برای نسل دومی و سومی های ایرانی و
خانواده هایی كه خاستگاه ایرانی شان منفصل است.
ولی با همه اینها حدس من اینست كه میزان كم
شماری ایرانیان بیش از یك سوم نمی تواند باشد
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چرا كه اوال رشد جمعیتی ایرانیان در آمریكا در
هر سه سرشماری شكل طبیعی داشته و با توجه
به شرایط متفاوت سرشماری و موقعیت ایرانیان در
سه دهه ،میزان جمعیت و رشد آن از انسجام منطقی
برخوردار است .ثانیا ،میزان این رشد در سرشماری
با آمار رسمی مهاجرت (ورود برای اقامت ،پناهندگی،
و تبدیل موقعیت قانونی به مهاجر در حین حضور
در كشور) نزدیكی تنگاتنگی را نشان می دهد .در
فاصله سرشماری سالهای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰میالدی
تعداد  ۵۴۷۷۵ایرانی االصل در آمریكا بدنیا آمده
است و اگر شما مهاجران جدید ایرانی را به آن اضافه
كنید ،رقمی فربه تر از  ۳۳۸۰۰۰بدست نخواهید
آورد .ثالثا ،آمار دولتی آمریكا ،به اضافه گمانه یك
سوم كم شماری كه من عرض كردم با آماری كه يك
مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
در سال  ۱۳۸۱تطبیق می كند که اظهار داشته بود
تعداد ایرانیان را بر اساس اطالعات دولتی نیم میلیون
نفر است .و باالخره اینكه بزرگنمایی ارقام مهاجران
ایرانی بی ارتباط نیست با بزرگنمایی های فرهنگی
و سیاسی ایرانیان ،بویژه بعد از انقالب كه غرور وطن
پرستان افراطی با دین ساالری جمهوری اسالمی ،كه
آنها آنرا معادل با عرب ساالری می شمارند ،سخت
خدشه دار شده است.
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بطور نسبی اغلب ایرانیان مهاجر در آمریكا
در مرور بر وضعیت و آمار مهاجران ایرانی كه مهاجران دیگر آمریكایی ،مثل مكزیكی ها یا
بنحوی آسیب پذیرند .بخشی از آسیب پذیری
در امریکا ،شواهدی دردست است که پورتوریكویی ها ،در اختیار نداشتند.
ها عمومی است و شامل همه ایرانیان می گردد.
ایرانیان در بین سایر مهاجران دارای وضعیت
بخش دیگر آسیب پذیری های مشخصی است كه
از طرف دیگر ،اغلب ایرانیان آمریكا قبل از ورود به
ممتازی هستند از جمله ازنظر اقتصادی،
فقط گروه های خاصی را آزار میدهد .در سطح
آمریكا با زبان انگلیسی آشنا بوده اند و تا حدودی
عمومی ،همه ایرانیان از تبعیضات ضد مسلمانی،
علمی و تحصیلی ،میزان درآمد ،کارآفرینی ،آمادگی بهبود و گسترش آنرا در كشور میزبان
ضد ایرانی ،و ضد مهاجر در آمریكا رنج می برند.
آموزش زبان و یکپارچگی در جامعه میزبان .داشتهاند .طبق آمار سرشماری سال  ،۲۰۰۰ایرانیان
تبعیضات ضد مسلمانی در سالهای
بنظر شما مهمترین دالیل این
بعد از واقعه سپتامبر سال ۲۰۰1
ویژگی ها چیست؟
طبق آمار سرشماری سال  ،۲۰۰۰ایرانیان پنجمین گروه بسیار شدید شده اند و آندسته از
ایرانیان كه اعتقادات دینيشان با
در اینكه ایرانیان از جمله “اقلیت”
های موفق آمریكا هستند شكی اقلیت تحصیل كرده خارج االصل در آمریكا هستند .اینجا ظاهرشان نمایان می گردد از نگاه
مظنون و مشكوك آمریكاییان
نیست و من از تكرار آمار زیادی كه
در این مورد وجود دارد خودداری “تحصیل كرده” به معنی داشتن تحصیالتی در حد لیسانس و مصون نیستند .تبعیضات ضد ایرانی
با گروگان گیری بعد از انقالب آغاز
می كنم .فقط برای نمونه یادآور
می شوم كه قریب به  ۵۲درصد باالتر است و در این زمینه  ۵۵در صد ایرانیان در این گروه گردید و با فراز و فرود اختالفات
پایدار جمهوری اسالمی و آمریكا در
ایرانیانی كه در آمریكا مشغول به
كار هستند در مشاغل حرفه ای قرار می گیرند• برای درك ریشه این رقم باال كافیست كه نوسان بوده است.
و مدیریتی جای دارند .شما وقتی رقم باالی “فرار مغز ها” از ایران را با این رقم مرتبط كنید
در مورد آسیب پذیری های مشخص،
این رقم را با  ۲۵درصد برای كل
بخش هایی از جامعه ایرانی از نظر
خارجی االصل های آمریكا مقایسه
طبقاتی آسیب پذیر بوده و از امكانات
می كنید به موقعیت حرفه ای
پنجمین گروه اقلیت تحصیل كرده خارج االصل در
رفاهی كافی برخوردار نیستند .قریب  ۵درصد
هر
بیشك
مىبرید.
ایرانیان در این كشور پی
آمریكا هستند (بعد از هندی ها ،تایوانی ها ،نیجریه
ایرانی االصل های آمریكا بیكار هستند ،در مقایسه
حاصل
هدفمند
تالش
موفقیتی بدون كوشش و
ای ها ،و روسی ها) .اینجا “تحصیل كرده” به معنی
با قریب  ۷درصد كل خارجی االصل ها .اغلب این
الزم
موفقیت
این
درك
نمی گردد .آنچه برای
داشتن تحصیالتی در حد لیسانس و باالتر است و
بیكاران را “پناهندگان و تبعیدیان” تشكیل می
عواملی
یا
موفقیت
این
است پس زمینه های
در این زمینه  ۵۵در صد ایرانیان در این گروه قرار
دهند .اغلب مهاجرانی ایرانی در آمریكا مهاجران
امكان
مستقیم
غیر
و
مستقیم
است كه بطور
می گیرند .برای درك ریشه این رقم باال كافیست
“اقتصادی” و “فرهنگی -اعتقادی” هستند ،یعنی
موقعیتی
كسب
برای
ایرانیان
تالش
مثمر بودن
كه رقم باالی “فرار مغز ها” از ایران را با این رقم
كسانی كه حضورشان در آمریكا به خاطر رفاه
است.
آورده
فراهم
را
میزبان
جامعه
مطلوب در
مرتبط كنید.
بیشتر اقتصادی و یا دوری از فرهنگ دینی،
قریب به  ۱۲درصد از ایرانیانی كه مشغول به كار
سیاسی ،و اجتماعی حاكم بر ایران در دوران
هستند صاحب مشاغل “خود انگیخته و شخصی”
و باالخره باید بیاد داشت كه اغلب ایرانیان آمریكا
جمهوری اسالمی است .بخش زیادی از گروه
می باشند .این رقم دو برابر همین آمار برای كل
از خانواده های تحصیل كرده ای هستند كه با
دوم اقلیت های مذهبی ،بویژه یهودیان ،بهاییان،
مهاجران خارجی االصل می باشد و نشانه ایست از
فرهنگ عرفی غرب آشنا بوده و در ایران در مدارس
ارامنه ،و زرتشتیان هستند .در حوزه تبعیدیان
میزان خودكوشی و خود جوشی ایرانیان مهاجر.
و دانشگاههای عرفی ای تحصیل كرده اند كه بر
سیاسی ایرانی در آمریكا ،تعداد زیادی از آنها،
اساس معیارهای آموزشی غرب تاسیس شده بودند.
بویژه آن بخشی كه از نظر اقتصادی آسیب پذیر
دو عامل عمده و اولیه موفقیت ایرانیان مهاجر
بعبارت دیگر ،بسیاری از ایرانیان آمریكا قبل از آمدن
است ،از عامالن رژیم پهلوی هستند كه انقالب
در آمریكا بعد از انقالب تحصیالت باال و امكانات
به آمریكا به نوعی “غربگرا” یا “غربزده” (نه به مفهوم
آنها را غافلگیر كرد و مجبور شدند بدون تداركات
طبقاتی است .در یك طبقه بندی كلی اگر به
منفی كه آل احمد بدان نسبت می دهد) بودند و
الزم ایران را در بحبوحه انقالب بطور غیر قانونی
ایرانیان آمریكا بنگریم ،آنها را می توانیم به سه
“همسانی” یا  Assimilationبرای آنها فراگرد
ترك كنند .مشكل بزرگ این گروه این بود كه
گروه مانعه الجمع تقسیم كنیم )۱( :كسانی كه
بسیار دشواری نبوده است .آنها قبل از اینكه به
نمی توانست مهارت های خود را به بازار كار
برای تحصیل به آمریكا آمده و یا با استفاده از
آمریكا بیایند با این فرهنگ “همسانی” و هماهنگی
آمریكا انتقال دهد .اینها همان “ارتشیان و
تحصیالت باالی خود موقعیت قانونی خود را برای
داشته اند .این ویژگی های خاص ایرانیان آمریكا
دولتمردانی” هستند كه در مطبوعات ایران از
سكونت دایم در آمریكا فراهم آورده اند)۲( .
را از دیگر ایرانیانی كه در كشورهای دیگر هستند
آنها بعنوان “تاكسیرانان پا پیتزا فروشان ایرانی در
كسانی كه از امكانات مالی خود برای سكونت در
متمایز می كند .و در انتها باید در نظر داشت كه
آمریكا” یاد می شود .تبعیدیان فرهنگی ایرانی
آمریكا سود جسته اند )۳( .كسانی كه به خاطر
قوانین مهاجرتی آمریكا ،بجز در باره اقوام نزدیك
در آمریكا بیشتر نویسندگان و هنرمندانی هستند
اعتقادات و وابستگی های سیاسی و دینی خود
شهروندان و یا قرعه كشی های ساالنه ،به اندازه
كه یا خود قبال در آمریكا تحصیل كرده اند و
از ایران رانده شده و زندگی در آمریكا را انتخاب
قوانین كشورهای اروپا و استرالیا و كانادا سخاوتمند
امكان برگشت به آمریكا برایشان بیشتر بود و یا
كرده اند .گروه آخر شامل پناهندگانی دینی و
نیستند .شرایط پذیرش مهاجر در آمریكا ،در مجموع
كسانی كه اقوام و یا دوستانی در اینجا داشتند
سیاسی است كه بعضا از امكانات مالی و یا
برگزیده طلب تر از كشورهای اروپایی است.
كه امكان مهاجرت زنجیره ای آنها را ممكن می
تحصیالت باال نیز برخوردار بوده اند .این گروه
كرد .بخش دیگر ایرانیان آسیب پذیر كسانی
 ۸۳۳۷۶نفر ( ۲۶درصد) از ایرانیانی را در بر می
عالوه بر آمارتوفیقات ایرانیان ،بنظر می رسد
هستند كه وضعیت قانونی مناسبی نداشته و
گیرد كه در فاصله  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۴میالدی به
شواهدی هم دردست است که هنوز برخی
هنوز نتوانسته اند “اقامت دایم” یا قانونی در
عنوان پناهنده به آمریكا آمده اند .بیشتر ایرانیان
از ایرانیان نیز در زمره مهاجران آسیب پذیر
آمریكا را كسب كنند .دانشجویان برجسته ای كه
طبقه متوسط به پایین در آمریكا در گروه سوم
در سالهای اخیر برای تحصیل به آمریكا آمده و از
قرار دارند – گروهی كه از نظر تعداد كمتر از دو
دیده می شوند .بیشترین آسیب های اجتماعی
بورس های دولتی برخوردار نیستند و متكی به
گروه دیگر است .بعبارت دیگر ،ایرانیان آمریكا
فراگیر میان ایرانیان کدامند و دالیل عمده آنها
پرداخت هزینه از منابع درون كشور هستند نیز
از نظر طبقاتی ،ریشه در طبقه متوسط به باال
چیست؟
در گروه آسیب پذیران اقتصادی قرار می گیرند.
دارند و ورودشان به آمریكا نیازمند امكاناتی بوده
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اگر از آسیب پذیری غیر اقتصادی و مشخص یاد
كنیم ،باید به بخش های مسن جامعه ایرانی ،بویژه
كسانی كه دارای فرزند و خویشاوند نیستند و از
تنهایی بیش از حد رنج می برند اشاره كنیم .این
افراد با از دست دادن منزلت اجتماعی ای كه در
ایران داشته اند دوران پیری را در خلوت آپارتمانها
و سكوت مداوم می گذرانند .در سالهای اخیر این
گروه بیشترین بیننده تلویزیونهای خارج از كشور را
تشكیل می دهند .باید یاد آور شد كه آسیب پذیری
های موضعی و یا نابهنگام ،مثل بیماریهای پرهزینه
كه به از دست رفتن تمام سرمایه و شغل فرد منجر
می شوند ،گاه بگاه به سراغ هموطنان می آید .اگرچه
این بالیا در همه جا و برای هركس رخ می دهد،
لیكن تاثیر خانمانسوز آنها بر مهاجرانی كه در غربت
از حمایت مستقیم خانواده و خویشاوندان خود
برخوردار نیستند دو چندان است.
در انتها باید از نوعی آسیب پذیری سیاسی و شكاف
سیاسی هویت مهاجر یاد كنم كه در سوال شما مطرح
نشده است .میدانید كه اندكی بیش از  ۶۰در صد
ایرانیان آمریكا تبعیت این كشور را پذیرفته اند .این
امر هم از نظر سیاسی و هم از نظر روانی -اجتماعی
(هویتی) فرد مهاجر را آسیب پذیر می كند – پدیده
ای كه كمتر راجع به آن صحبت می شود ولی ما هر
روز با نتایج تلخ آن در زندگی سیاسی مواجه ایم .در
شرایط عادی و در صورت وجود قوانین “دوتابعیتی”
در هردو كشوری كه فرد مهاجر با آن درگیر است
نباید مشكلی برای یك مهاجر از نظر دوگانگی تبعیت
و هویت و وطن پرستی بوجود بیاید .می دانید كه
اغلب یهودیان اسراییلی كه از آمریكا به آن كشور
رفته اند دارای تبعیت دوگانه هستند .با توجه به
روابط حسنه بین اسراییل و آمریكا و رفت و آمد و
داد و ستدهای مكرر این شهروندان بین دو جامعه،
این امر جز در موارد امنیتی هیچ مشكلی برای این
شهروندان بوجود نیاورده است .اما در شرایطی كه دو
كشور روابط خصمانه دارند و هر دو از شهروندان خود
“وفاداری” و “تبعیت” می طلبند ،فرد مهاجری كه
تبعیت دوگانه دارد از نظر سیاسی آسیب پذیر شده
و از نظر “وفاداری” دچار سردرگمی خواهد شد .اگر
بین دو كشور جنگی در گیرد ،وی به كدامیك باید
“وفادار” بماند؟ تا كی و تا چه حد می تواند خود را
از آتش هر دو معركه به دور نگه دارد؟ فردی كه در
بخش اداری و سیاسی كشور میزبان كار می كند و
می داند كه دولت متبوعه دارد بر علیه كشور بومی
وی طرح های تخریبی می ریزد ،چگونه می تواند
“وفاداری دوگانه” خود را در چنین شرایطی حفظ
كند؟ حتی در حالت عادی هم این دوگانگی فرد
مهاجر را به بی تفاوتی سیاسی و عدم مشاركت فعال
در سیاست می كشاند .با توجه به مخالفت سیاسی
اكثر ایرانیان مهاجر برون مرزی با جمهوری اسالمی
و از خود بیگانگی آنها از هویتی كه امروز جمهوری
اسالمی بر جامعه ایران تحمیل كرده است ،دو شكاف
جغرافیایی “وطن -غربت” بهمراه شكاف “ایرانی-
اسالم (عربی ،از دیده وطن پرستان افراطی) دست
به دست این شكاف “هویتی” داده و مهاجر ایرانی
را هم از “خانه قدیم” جدا می كند و هم از “آشیانه
جدید” .در فضای تضادها ،بین هویت های تحمیلی
و انتخابی ،هویت سیاسی ایرانی مهاجر یا باید به
“جهان وطنی” روی بیاورد ،یا خیانت به وطن قدیم

مدارا
و وفاداری به وطن جدید ،و یا برعكس .اگر انتخاب
های دوم و سوم نامطلوب باشد ،انتخاب اول خود
به خود مهاجر ایرانی را یا دچار بی عملی سیاسی
كرده و یا به نوعی جهان وطنی می كشاند كه مفهوم
“وفاداری ملی” برای وی دیگر معنی نمی یابد.
از طرف دیگر ،با توجه به حساسیت سیاسی ایرانیان
به نفوذ و سلطه خارجی ،این پدیده “وفاداری-
خیانت” مشكل جدی برای مهاجران سیاسی ایرانی
است كه مجبورند برای تغییر و تحول سیاسی در
كشور اجدادی خود متوسل به دولت های خارجی
گردند .اگر بیاد داشته باشید ،در ابتدای انقالب
گروه های سیاسی چپ به آیت اله خمینی اعتراض
داشتند كه دكتر ابراهیم یزدی تبعه آمریكا است و
نباید وزیر امور خارجه ایران گردد .با اینكه دكتر
یزدی این تهمت را رد كرد و اعالن كرد كه هیچ وقت
تبعه آمریكا نبوده است ،ادبیات سیاسی مخالفین
جمهوری اسالمی هنوز هم انباشته است از شایعات و
سوءظن در مورد ایشان .سلطنت طلبان هنوز هم وی
را عامل آمریكا برای سرنگونی سلطنت می شناسند.
همین امر امروز در مورد دیگر ایرانیانی صادق است
كه در استخدام ارتش و نهادهای سیاسی دولت
آمریكا هستند و یا بطور مستقل با نهادهای سیاسی
آمریكا در جهت گسترش منافع آن كشور در ایران
بر علیه جمهوری اسالمی همكاری می كنند .مشكل
این افراد اینست كه “وطن پرستی” شان در هر دو
كشور زیر سوال بوده و همواره از طرف هر دو دولت،
حتی وقتی كه مسئولیتی به آنان واگذار می گردد،
مظنون بوده و احتماال تحت مراقبت های امنیتی و
ضد امنیتی قرار می گیرند .طرح انقالب مخملین
توسط دولت های غربی ،بویژه آمریكا ،و جستجو
برای عامالن بومی بسیاری از ایرانیان را در مقابل
انتخاب سنگینی قرار می دهد كه فرار از آن گاه به
بی عملی و بی تفاوتی سیاسی می انجامد – راهی كه
بسیاری از مهاجران ایرانی انتخاب كرده اند.
جامعه امریکا دراصل جامعه ای مهاجر پذیر
است و احتماال درمقایسه با سایر کشورهای
اروپایی درصد پایین تری از تبعیض بین
مهاجران و افراد بومی را می توان درآن مشاهده
کرد؟ با این وصف آیا دربازار کار ،بهره گیری از
خدمات رفاهی ،آموزشی و بهداشتی چنین
تبعیضی بین امریکایی های بومی و مهاجران
بویژه ایرانیان مهاجر بچشم می خورد؟
این واقعیتی است كه آمریكا جامعه بازی است كه
درهای آن به روی مهاجران خالق و آرزومند ،اگر كه
مشمول شرایط باشند ،باز است .در عین حال ،بطور
تاریخی تبعیض نسبت به اقلیت های قومی و دینی
و سیاسی و فرهنگی همواره در این جامعه وجود
داشته است .مهمتر اینكه ،یكی از تضادهای جامعه
شناسانه جامعه آمریكا در همین مهاجر پذیری و
ترس مداوم از مهاجران است .شاید بهترین توجیهی
كه برای این تضاد می توان یافت همان ترسی
است كه یابنده گنج برای از دست دادن آن دارد.
مهاجرانی كه سختی های فراوانی را متحمل شده و
خود را به خوان این میهمانسرای بزرگ میرسانند
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بیش از  ۶۰در صد ایرانیان آمریكا
تبعیت این كشور را پذیرفته اند.
این امر هم از نظر سیاسی و هم از
نظر روانی  -اجتماعی (هویتی)
فرد مهاجر را آسیب پذیر می كند
پدیده ای كه كمتر راجع به آن
صحبت می شود ولی ما هر روز با
نتایج تلخ آن در زندگی سیاسی
مواجه ایم
نمیخواهند كه نعمات آن توسط نو رسیدگان كاهش
یافته و امكانات مطلوبی را كه با مشقت بدست آورده
اند از دست بدهند .از طرف دیگر ،باید توجه داشت كه
آمریكای قرن بیست و یكم را نباید از جهت ساختاری
با آمریكایی قرن نوزدهم یا بیستم مقایسه كرد.
در مورد تبعیضات به طور مشخص باید گفت كه
اگرچه تبعیضات شخصی همواره وجود داشته و
خواهند داشت ،این تبعیضات قانونی است كه مهم
می باشند .چرا كه ساختار تبعیضگر ،رفتار تبعیض
گرایانه را ایجاد می كند ،حتی اگر شهروندان از
تبعیض متنفر باشند .بعد از جنبش حقوق مدنی كه
توسط سیاهان در دهة  ۶۰انجام گرفت اكثر تبعیضات
قانونی نسبت به اقلیت ها از میان برداشته شد ،اگرچه
تخلف از این قوانین وجود داشت و هنوز هم دارد .از
نیمه دهه  ۶۰میالدی تا سپتامبر سال  2001تبعیض
رسمی و قانونی مشخصی نسبت به مهاجران قومی
وجود نداشت ،اگرچه بطور غیر قانونی گاه با افراد و
موسسات خصوصی ای مواجه می شدند كه آشكارا و نا
آشكارا نسبت به مهاجران رفتار تبعیض آمیز داشتند.
بعد از واقعه سپتامبر سال  ،2001تبعیض آشكار
و سخت گیریهای غیر معمول نسبت به مسلمانان
بیشتر شده است .حتی در بعضی از شهرها قوانینی
تبعیض آمیز به تصویب رسیده كه مسلمانان را از
دسترسی به بعضی امكانات كه جنبه امنیتی دارند
محروم می كند .مثال در سه سال گذشته كار گرفتن
در موسسات دفاعی ،حتی برای مسلمانان آمریكایی
االصل ،بسیار سخت شده و در مواردی غیر ممكن
است .از آنجا كه ایرانیان آمریكا بطور كلی افرادی
عرفی هستند و حتی مذهبیون ما هم نسبت به دین
رفتاری عرفی داشته و نمادهای دینی در پوشش و
ظاهر فیزیكی آنها آشكار نمی گردد ،آنها نسبت به
مسلمانان كشورهای آسیایی و عربی كمتر با مسلمان
ستیزی مواجه می گردند .از طرف دیگر ،از آنجا
كه بیشتر ایرانیان در محیط های فرهنگی و اداری
و حرفه ای مشغول بكار هستند ،كمتر با قشرهای
متعصب و نژادپرست در تماس قرار می گیرند .این
فاصله آنها را از گزند تبعیضات آشكار بدور می دارد،
گرچه تبعیض نا آشكار و غیرمستقیم در هر صورت
می تواند وجود داشته باشد.
* برگرفته از سايت جامعه شناسى ايران

دغدغههاي ملي

ايران
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محمد علي اسالمي ندوشن

استاد ممتاز دانشگاه تهران

ايران در وهلة نخست ،تداعيگر چه چيزي براي
شماست؟
ايران براي من تداعيگر «شهر يادگار» است .بدين معني
كه وقتي به عمق آن نگاه ميكنم و به چند هزار سال
حوادثي كه بر اين سرزمين گذشته ،دنياي پر ولولهاي
ميبينم ،كه حكم سرنوشت اين بود كه ما در آن به دنيا
بياييم و چندي در آن زندگي كنيم .ايران براي من عالوه
بر خاكي كه ميان سه آب گسترده است (ارس ،درياي
مازندران و خليج فارس) ،اين عمق تاريخي را دارد ،كه
بسيار پرمعناست ،زيرا حديث زندگي و مرگ از آن بيرون
ميآيد.
جغرافياي ايران چه تأثيري بر تاريخش گذاشته
است؟
جغرافياي ايران اين تأثير را داشته كه آن را در وسط
معركة جهاني قرار دهد .مردم دورة ساساني آن را «ناف
زمين» مي خواندند (نامة تنسر) .سرزميني است ميان
شرق و غرب و شمال و جنوب ،و برخوردگاه تمدّ نها و
توحّ شها .نظر من اين است كه جغرافيا بيش از عوامل
ديگر سرگذشت او را رقم زده است .مسير تاريخي او
برحسب جغرافيا شكل ميگيرد .از شاهنشاهي هخامنشي،
نخستين امپراطوري جهان ،كه براي مقابله با فشار شرق و
غرب (آشور و مهاجمان شرق و شمال) ،موجوديّت يافت،
تا برسد به حوادثي كه بعد بر اين كشور عارض ميشود.
تاريخ ايران آوردگاه يك سلسله شكست و پيروزي است
كه نظير آنها در كشورهاي ديگر كم ديده شده .از سه هزار
سال پيش به اين سو ،ايران در تاريخ جهان نقشآفرين
بوده ،هر زمان به نوعي .چون بر سر راه نشسته بود ،هم
در شرق تأثيرگذار شد و هم در غرب ،بدانگونه كه در
يك كلمه ميتوان گفت كه اگر ايران نبود ،نقشة جهان
بهگونهاي كه هست نميبود.
موقعيّت جغرافياي ايران چه تأثيري در روحيّة
ايرانيها گذاشته است؟
موقعيّت جغرافيائي ايران يك عامل از چند عامل بوده
است كه شخصيّت مردم ايران را شكل دادهاند .همان
مركز بودن و بر سر راه بودن ،روحيّة ايراني را «كارواني»
كرده است ،يعني كم بهره بودن از ثبات ،و چون در مسير
ماجراها و تمدّ ن ها قرار داشته ،همواره در معرض «دادن
و گرفتن» بوده ،و اين ،تمدّ ن او را تلفيقي كرده .ما از
همه چيز ،از شرق و غرب و شمال و جنوب داريم ،ولي
از آن يك معجون ايراني ساختهايم ،كه نه به شرق ،نه به
غرب و نه به شمال و نه به جنوب ،شباهت دارد ،و تنها
ميتوان صفت «ايراني» دربارهاش به كار برد .نگاه كنيد
به نقشهاي ايران ،قاليهاي ايران ،ادبيّات فارسي ،عرفان،
مثلها ،تعارفها ،و بخصوص تناقضها :كفر و ايمان ،طبع
تسليم و سركش و شاد و غمگين ،آسماني و زميني ،همه با
هم در يك تركيب ،اينها از يك روح ناآرام حكايت دارند
شما بارها گفتهايد كه ايران در طول تاريخ درازش
محوري داشته كه بر گرد آن چرخيده و جوهرهاي
داشته كه توانسته است تداومش را تا به امروز حفظ
كند .اين جوهره و آن محور چيستند؟

بلي ،ايران در طيّ تاريخش در پي يك محور بوده و اين
نيز ،جغرافيا در آن تأثيرگذار بوده است .به علّت بر سر
راه بودن ،و محاصره بودن از جانب همسايههاي مزاحم،
بنحو آگاه و ناآگاه درصدد آن برآمده كه نيروي خود
را بر گرد يك محور متمركز كند .در دوران پيش از
اسالم ،سه شاهنشاهي بزرگ هخامنشي اشكاني و ساساني
از اين جهت پديد آمدند .شاهنشاه ،فردي بود شبيه به
ديگران ،ولي ن ُماد و محور بود .ايران در نظر مردمش نه
تنها يك خاك ،بلكه يك واحد تمدّ ني و يك خانواده به
حساب ميرفت ،و ميخواستند به كمك يك محور آن را
از دستبرد مصون دارند« .ايرانيّت» براي آنان اين مفهوم
را داشت.
در دوران بعد از اسالم ،چون ديگر «شاهك»ها اين قابليّت
را نداشتند ،محور بر گرد يك «فكر» شكل گرفت ،و آن
فکر در زبان و ادبيّات فارسي تجلی یافت .اين محور
«عشق» بود كه به همة شئون تسرّي داده شد .اگر ادبيّات
فارسي را بفشاريم (شاهنامه به كنار) ،ميرسيم به عشق.
اين عشق يك نيرو و يك مركز و يك پناهگاه است .در
اين زمان محوريّت سياسي وجود ندارد تا به اتّكاء قدرت
نظامي «تماميّت» كشور را حفظ كند ،بنابراين ميبايست
بر يك نيروي معنوي تكيه كرد .در نقشها نيز به صورت
«ترنج» اين محور ديده ميشود .آنچه «جوهرة ايران»
ناميده ميشود يك امر مجموعي است .استعداد نو شوندة
ايراني است كه در هر زمان به نوعي بروز كرده است ،گاهي
حتّي بنحو زيرزميني و ناپيدا حركت كرده ،و انعطاف بسيار
در برابر حوادث به خرج داده است .بارزترين شگردش آن
بود كه اشغالگر را به قالب سليقه و فرهنگ خود درآورد،
و او را «اهلي» كند .همة مهاجمان ايران ،پس از چندي
تا حدّ ي ايرانيمنش شدند ،ولي آميزش آنان موجب شده
تا ايراني از خلوص و شفّافيّتي كه شاهنامه از آن ياد كرده
است بيبهره بماند ،و به اين سبب است كه تاريخ ايران
يك جريان شيبدار رو به تنزّل پيموده است.
رهاورد ايرانيان به جهان چه بوده و چه ارمغاني
براي جهانيان آوردهاند؟ به عبارت ديگر اگر ايران و
ايرانيان نبودند ،چه چيزي در جهان كم بود؟
رهاورد ايرانيان ميشود گفت كه چندگانه بوده .پيش از
اسالم به گونهاي ،بعد از اسالم به گونهاي ديگر .نخست
چنانكه معروف شده و اخيرا ً هم در نمايشگاه هخامنشي
در لندن گوشهاي از آن نشان داده شد ،آنان نوعي تساهل
و وسعت ديد را در حكومتگري جهاني رايج كردند .با
آنان ،اين روش به كار افتاد كه اختالف مذهب و نژاد
و آئين ،بهانه براي سركوبگري شناخته نگردد .البتّه
كشورگشائي بوده است ،ولي احترام به هويّت مردم با آن
همراه گرديده.
دوّم تأثير آئين زرتشت و ايمان به خداي يگانة ناپيداست،
كه در بحبوحة دنياي چندخدائي ،يك نوع معنويّت در
اعتقاد ديني پديد آورد .آنچه در گاتاهاي زردشت آمده،
و بعدها جوهرة آن در شاهنامه منعكس شده ،تأثيرگذار
در تمدّ ن غرب بوده است ،و در دوران بعد از اسالم در
عرفان ايران ،و لطافت آن در ادب جهاني اثرگذارده است.
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شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷
طبيعيترين تصوّري كه دربارة عالم كون شد ،از ايران
ناشي گشت كه دو گوهر نيك و بد (اهورامزدا و اهريمن)
را به تصوّر آورد ،كه بعدها اهريمن به صورت «ابليس» در
مذاهب ديگر نمود كرد .گذشته از آن ،ايراني يك روش
تلطيفگر داشته ،آنچه را كه از ديگران ميگرفته به صورت
زندهتر و لطيفتر بازميگردانده .نگاه كنيد به اقتباسهائي
كه در معماري تختجمشيد شده است ،كه يك مجموعة
چند مليّتي است و در عين حال مستقلّ .
امّا در عالم سياست و كشورداري ،مقاومت ايران ،به عنوان
حايل در برابر هجوم غرب و شرق ،موقعيّت جهاني را به
صورت كنوني حفظ كرد .اگر ايران نزديك هزار سال در
برابر روميها مقاومت نكرده بود ،و يا از جانب ديگر ،يورش
مهاجمان شرق را از نَفَس نينداخته بود ،تركيب جهان به
گونهاي ديگر درميآمد..
بزرگترين خطرهايي كه ايران پشت سرگذاشت ،چه
بوده است؟ امروزه با چه خطرهايي روبروست؟ چه
بايد كرد؟
خطرها دو نوع بوده اند :برون مرزي و درون مرزي .برون
مرزي در هجوم خارجي بوده .ايران همواره در معرض طمع
و حسد ديگران بوده .بر سر راه بوده و هوس غارت را
برميانگيخته ،مگر آنكه نيرومند ميمانده ،وگرنه او را آرام
نميگذاشتند .امّا خطر درون مرزي در اين بوده كه اين
حالت ناامن كشور ،به درون انسانها هم سرايت ميكرده
و آنان را دورنگ و پنهان كار بار ميآورده .بطور كلّي
ميخواهم بگويم كه عواميّت و تعصّ ب يك مشكل ملّي
براي ايراني بوده .كسي كه در محيط ناامن زندگي كند،
طبعاً قدري خُ رافي ميشود ،و كسي كه مرجع رسيدگي
عادالنهاي در برابر خود نبيند ،تكرو ،عقدهاي و افراطي از
كار درميآيد .اين است كه چون راه در برابرش باز شود،
واكنشهاي تند نشان ميدهد و از اعتدال دور ميماند.
امروزه نيز مانند گذشته ،بايد مانعها را شناخت و با
آنها برخورد كرد.
اعتدال ،توازن ميان احساس و عقل ،آموزش زندگيبخش،
الزمة كار است .البتّه همة اينها «تئوري» است ،فضاي
زمينه ساز بايد ايجاد شود.
چرا امروز در اينجا ايستادهايم؟ جايگاه سزاوار ما
كجاست؟
ايجاد جايگاه سزاوار بستگي به ما دارد كه ملّت اين كشور
هستيم .ايران ،از شناخته شدن به عنوان يك كشور درجة
اوّل و قابل احترام چيزي كم ندارد :از تاريخ گرانمايه ،
فرهنگ پربار و منابع سرشار .ما بايد نشان دهيم كه سزاوار
اين ميراث بزرگ هستيم و آمادهايم تا بر آن بيفزائيم.
همه چيز در گرو روشننگري و لياقت اين نسل ،و جوانان
كشور است.
در جهان امروز ايران چه حرفي براي گفتن دارد؟
ايران بايد حرفي بزند كه شنوا داشته باشد .زماني بود
كه فرهنگ ايران و زبان فارسي راه خود را در بخش
بزرگي از جهان ميگشود ،بيآنكه نيروي نظامي يا
استيالي سياسي پشتيبان آن باشد .سرزمينهاي مختلف
داوطلبانه آغوش خود را به روي او ميگشودند .حرف
براي آنكه شنوا داشته باشد ،و ديگران را به پذيرشش
مشتاق كند ،بايد صرفهاي و پيامي در آن ديده شود.
نبايد طوري باشد كه ديگران براي آنكه بهرة مادّي از ما
ببرند ،بنشينند و به حرف ما گوش دهند ،و در پنهان
هم پوزخند بزنند .اگر حرف از منطق جهان امروز و
قدري صداقت سرچشمه گرفت ،ايران به قدر كافي ماية
فرهنگي و اعتبار تاريخي دارد كه بتوان به او گوش فرا داد.
* برگرفته از سایت شخصی دکتر اسالمی ندوشن

دغدغههاى ملي

سنت و تجدد ايراني

مدارا

*

قوی کند؛ یعنی به شکلی جهانی بودن تجدد باعث سنتی
شدن جوامع و کشورها هم میشود ،چون هر کشوری
سعی بر این دارد که سنت خاص خودش را بسازد و خود
را از کشورهای همسایهاش متمایز کند.
روند تجدد اولیه ایران هم که تجددی بود که به
همشکلشدن ایرانیها با اروپاییها انجامید و حتی فضای
زندگی اجتماعی ایران مثل فضای همگانی اروپایی شد،
خیلیها را بر این داشت که بروند و هویت ملی ایرانی و
سنت ایرانی را حفظ کنند .به این شکل میتوانیم بگوییم
که سنتگرایی یکی از پدیدههای تجدد است.
اگر ما جامعه ایران را در مقایسه با جوامع دیگر
عقبافتاده فرض بکنیم ،این عقبافتادگی از آن
لحظهای شروع شده که ما خواستیم متفاوت از
دیگران باشیم؟

محمد توكلي طرقي

استاد دانشگاه تورنتو

تعریفی که عمدتا از مفهوم تجدد در ادبیات سیاسی
ایران وجود دارد ،مربوط به پدیدهای است که از
جامعههای مدرن برخاسته است و همیشه بحث
بر سر چگونگی پذیرش این تجدد در ایران مطرح
بوده است ،درحالی که شما از تجدد بومی صحبت
میکنید .تجدد بومی یعنی چه و چه ویژگیهایی
دارد؟
تجدد همیشه بومی است .متاسفانه برداشتی که در بین
همکاران ایرانی من بوده ،این است که تجدد ایرانی یک
تجدد عاریتی است و تجدد آن نهادهای فرهنگی و صنعتی
است که ما از اروپا به عاریت گرفتهایم .به نظر من تجدد
یک روند تاریخی جهانی است که همزمان در سراسر
جهان شروع میشود و در هر نقطهای از جهان به شکلی
و با ریتمی خاص به پیش میرود .مثال یکی از جلوههای
نخستین همین تجدد در اروپا تشکیل کلیساهای ملی بوده
که در ایران همزمان است با پیدایش حکومت شیعه در
دوره صفوی .یا به شکلی اهمیت یافتن هویتهای ملی در
اروپا ،مثل هویت انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی و اسپانیایی
که به شکلی اینها همه مهم بودند .همزمان شما میبینید
که همین جلوهها هم در ایران بهوجود میآید .تجدد را
معموال در ایران به شهرنشینی و صنعتیشدن خالصه
میکنند ،در حالیکه شهرنشینی و صنعتیشدن یکی از
جلوههای تجدد است .ما تجدد فرهنگی داریم ،تجدد زبانی
داریم ،تجدد سیاسی داریم ،تجدد روزمره داریم به شکلی
که زندگی روزمره مردم ،فضای زندگیشان ،چه در داخل
خانه و چه در بیرون عوض میشود .اینها همه جلوههای
متفاوت تجدد است و همهشان یک کاالی بستهبندی یک
شکل نیستند.
اگر سیر تحول تجدد همزمان در همه جای جهان
اتفاق میافتد ،چگونه است که این پدیده در برخی
جوامع باعث مدرنشدن و پیشرفت شده است ،اما
برخی جوامع دیگر همچنان سنتی باقی ماندهاند؟
سنتی شدن هم یکی از همین جلوههای تجدد است.
مثال کشوری درمقابل همسایههایش یا نیروهای خارجی
تصمیم میگیرد برای اینکه متفاوت باشد ،سنتاش را

عقبافتادگی مفهومی نیست که من به کار ببرم .من
میخواهم ببینم که این تفاوتها چطور ساخته و پرداخته
شدهاند که معموال تفاوتهایی خیلی آگاهانه هستند .در
کشورهایی مثل کشور ایران نیروهای متفاوتی هستند.
بعضی نیروها برای پیشبرد منافع خودشان بر این
هستند که همسان دیگری بشوند و بعضی دیگر برای
حفظ منافع خودشان میخواهند تفاوتها را حفظ کنند.
نیروهای داخلی در ایران در مقابل همدیگر برداشتهای
چندگانههای از فرهنگ ایرانی دارند که این چالش ریتم
فرهنگ و تغییر و تحوالت را بهوجود میآورد و به شکلی
شاید یکسری از این تغییر و تحوالت در ایران ،در مقایسه
با دیگر جامعهها ،خیلی آهستهتر و کندتر پیش رفته
است .اما در واقع خود این تحوالت که خیلی کند به نظر
میرسند ،شاید در درون خودشان تغییرات اساسیتری را
داشته باشند .مثال من نظرم این است که اسالمیشدن
حکومت در ایران پس از انقالب اسالمی ،باعث شده
زندگی روزمره مردم مخصوصا در فضای خصوصی سکوالر
و دهری بشود؛ یعنی به شکلی حکومت دینی میشود و
زندگی درون خانهها دهری میشود که با زندگی پیش از
انقالب اسالمی که مردم در بیرون خیلی متجدد بودند و
در درون خیلی سنتی ،تفاوت دارد.
یکی دیگر ازمسائلی که شما در این کتاب به آن
اشاره میکنید ،نگاههای متفاوت از درون و بیرون
به «زن ایرانی» و «زن فرنگی» است .با مطرح کردن
این بحث به دنبال چه پدیدهای در تجدد بومی
میگشتید؟
تجدد به شکلی یک روند بازپردازی و بازسازی خویشتن
است ،ولی خویشتن خویش را نمیشود مستقل از دیگرانی
که در کنار آدم هستند و همسایه یک اجتماعی هستند،
ساخت .بنابراین توجه بر این بوده است که از یکطرف،
چگونه در این بازاندیشی و بازسازی هویت ایرانی در قرن
نوزدهم در آستانه انقالب مشروطیت ،ایرانیها رابطه
خودشان را با کشورهای عربی عوض میکنند و چطور
به شکلی تمام بدبختیهای ایران دوره خودشان را تقصیر
عربها میاندازند و بانی از دست رفتن عظمت ایران
باستان را دوباره عربها میدانند؛ از طرف دیگر به علت
اشاعه نظریه نژاد آریایی ،ایرانیها بر این بودند که تمام
کشورهای اروپایی که در دوره قبل از انقالب مشروطیت
پیشرفتهتر از ایران بودند ،در اصل فرهنگ و سنت ایرانی
آریایی را بردهاند در اروپا و آنجا رشد دادند .به شکلی
ایرانیان آستانه انقالب مشروطیت میخواستند خودشان را
بیشتر و بیشتر مثل برادران و خواهران اروپاییشان بکنند؛
یعنی دو «دیگری» وجود دارد؛ یک «دیگری» که «عرب»
است و مردم میخواستند خودشان را از او جدا و دور
کنند ،و یک «دیگر» اروپایی هست که در آستانه انقالب
مشروطیت مردم میخواستند خودشان را به او نزدیک
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کنند .ما در انقالب اسالمی عکس این صورت میگیرد که
به شکلی دوریگزیدن از اروپا و نزدیک شدن به هویت
«اسالمی» و «عرب ـ اسالمی» ایران است.
بحث دیگر مهم در کتاب شما ،مسئله بهوجودآمدن
مفهوم «مام وطن» است .وطن از چه زمانی در
ذهنیت سیاسی ایرانیها شکل میگیرد و چه
سیری را طی میکند؟
وقتی ایران تبدیل به یک کشور «مرزبندی شده» میشود،
وطن بهجای اینکه همچون گذشته محل تولد ،محل
سکونت و حتی منزل آدم باشد ،میشود منزل ایرانیها و
خانه ایرانیها .در مرحله اول وطنپرستی و وطنخواهی در
ایران ،ایران بهعنوان خانهای قلمداد میشود که رهبریاش
در دست پدر تاجدار است و در این نگرش پدر تاجدار،
ی است که توانمند است و فرزندانش فرزندان صغیری
پدر 
هستند که باید از پدرشان اطاعت کنند .در آستانه انقالب
مشروطیت ،ایران را بهعنوان یک مادر ششهزارساله پا
به مرگی جلوه میدهند که بعدا مشروطهخواهان بهجای
اینکه به انتقاد از پادشاه و حکومت قاجار بپردازند ،شروع
میکنند به ناله از بیماری «مادر وطن» و نجات «مادر
وطن» .به شکلی همان حرفهایی که در انتقاد سیاسی
میتوانستند به شاه بزنند ،بهجای اینکه به شاه بزنند،
میگفتند که «ایران» ،بیمار است؛ «ایران» ،در حال مرگ
است و بعد هم در جستوجوی این بودند که «ایران» را،
«مادر وطن» را ،چطور مداوا کنند.
ایرانیت و وطن چه معنایی دارد؟
ایرانیبودن بهنظر من در  30سال گذشته معنایش خیلی
متفاوت شده و تغییر و تحوالت عظیمی در آن بهوجود
آمده است .یکی اینکه برای اولینبار تعداد بسیار زیادی
از ایرانیان به سراسر دنیا رفتند و همین که در سراسر
دنیا در شهرهایی مثل تورنتو ،لسآنجلس ،لندن ،پاریس
و جاهای دیگر ،انبوه ایرانیانی هستند که به زبان فارسی
صحبت میکنند و نهادهای فرهنگی ایرانی دارند ،به
شکلی میشود گفت که از «هویت ایرانی» مرز زدایی
شده است ،بنابراین ایرانیت یک معنای جدیدی پیدا کرده
است .یک مفهوم دیگر هم که خیلی مهم است ،مفهوم
ی است که زبان فارسی ،همچنان که میدانید،
زبان فارس 
در قرنهای پیش از قرن نوزدهم ،بهویژه قرن  16و ،17
زبان امپراتوری گورکانیان هند بود؛ زبان امپراتوری عثمانی
بود؛ زبان ایرانیان و آسیای مرکزی بود .ولی در آستانه
انقالب مشروطیت ایرانیان به دالیل خیلی خوبی آن را
تبدیل میکنند به زبان ملی ایران و بعدا یادشان میرود
که مردم دیگر هم به زبان فارسی صحبت میکردند و به
شکلی زبان فارسی تبدیل میشود به زبان ملی ایرانیان.
بعدا با رشد یافتن هویتهای قومی در ایران ،مخصوصا در
سالهای قبل از انقالب اسالمی و 10سالی بعد از انقالب،
کمکم زبان فارسی تبدیل میشود به زبان قوم فارس که
بهنظر من این خطر بزرگی است و ما باید جدا به آن آگاه
باشیم که زبان فارسی هیچگاه زبان یک قوم خاصی نبوده
است و اتفاقا زبان محاوره ،گفتوگو و تبادل فرهنگی بین
اقوام ایرانی و اقوام غیرایرانی بوده است؛ یعنی یک «لینگوا
فرانکا» بوده و زبان قوم فارس نبوده است ..به نظر من ما
باید برگردیم به برداشت تاریخیای که از زبان فارسی
بوده که زبان فارسی زبان محاوره ،مکالمه و گفتوگو و
رفتار و تبادل فرهنگی بین اقوام ایرانی و غیرایرانی ،یا
«ایرانی» و «انیرانی» ،بوده است و این بهنظر من بهشکلی
بیانگر جهانیمنشی ایرانی است و این را تبدیل کردن به
یک زبان قومی ،به نظر من کار چندان درستی نیست.
* برگرفته از مصاحبۀ محمد تاج دولتی منتشره در سایت
رادیو زمانه

دغدغههاى ملي
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آسيب شناسى فرهنگ سياسي ايران
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*

محمود سريع القلم

در یک نظر سنجی از پاسخهای 900نفر در پرسشنامه ها،
سه گروه رفتارشناسی شامل:
 .1سطح فرد؛  .2سطح ماهیت روابط میان شهروندان؛ و
 .3سطح ساختارها ،قابل استخراج است که هر گروه به
ترتیب عبارت اند از:
 .۱سطح فرد:
•احساسی و هیجانی بودن فرد
•غرور کاذب
•کم فکر کردن
•گوش نکردن به دیگران
•کم حوصلگی در تحلیل و شناخت
•منفی بافی
•تفاوت قابل توجه میان ظاهر و باطن
•فرصتهای بسیار محدود برای رشد فرد
 .۲سطح ماهیت روابط میان شهروندان:
•ضعف در حاکمیت شایسته ساالری

اصوالً ذهن ایرانی دچار پرش است و تمرکز را برنمیتابد.
ایرانی حوصله ندارد سی سال بر موضوع یا مساله ای تمرکز
کند تا پاسخ گیرد.
اگر بخواهیم بین سه سطح تحلیل فوق رابطه علت و
معلولی برقرار کنیم ،طبیعی است که سطح تحلیل سوم
یا ساختارها را باید علت و دو سطح تحلیل دیگر را معلول
تلقی کنیم.
به عبارت دیگر ،اینکه ایرانیان ظرفیت فهم تفاوتهای
یکدیگر را ندارند ،امری است اجتماعی و آموزشی و در
صورتی که اهمیت انسانی و عقالیی چنین خصلتی احراز
گردد ،میتوان با آموزش از دوره ابتدایی در دبستان و
حداکثر راهنمایی ،فرد را متحول کرد تا به جای آنکه
خودخواه ،خودمحور و مغرور بار آید ،رعایت خواسته ها،
منافع و حقوق دیگران را بنماید .همچنین ،فرد بیاموزد که
هر انسانی دارای ویژگیهای مثبت و منفی بوده و باید هر
دو وجه را در شخصیت و ارزیابی شخصیت دیگران مدنظر
قرار داد .اینکه شهروندان ایرانی از کودکی می آموزند
با پنهان ساختن خواسته های واقعی ،افکار ،دارائیها و
ارتباطات خود ،به تدریج از یک شخصیت مخفی درونی و
یک شخصیت ظاهرالصالح بیرونی برخوردار شوند ،امری
ژنتیک نیست بلکه نتیجه وضع اجتماعی و ساختارهای
عمومی است ،کما اینکه ایرانی مقیم آلمان یا فرانسه یا
ژاپن اینگونه رفتار نمی کند و دارای یک شخصیت است و
همه او را با همان شخصیت واحد می شناسند؛ زیرا معرفی
افکار و گرایشهای واقعی فرد در آن جوامع پیامد اجتماعی
و امنیتی ندارد.

•احترام قائل نبودن واقعی برای دیگران

اینکه شهروند ایرانی عموماً احساسی و هیجانی است و
حوصله دقت و فکر در پدیده های اطراف خود را ندارد
و با چند مشاهده و خیلی سریع به استنتاج میرسد و
پس از چند ساعت آن را مجددا ً تغییرمیدهد ،به طور
طبیعی نتیجه نوع و ماهیت تربیت خانوادگی و نظام
آموزش است.

•ظرفیت محدود فهم منافع و خواسته های دیگران

به همین دلیل است که ماهاتیر محمد در مالزی و چوئن
الی و دن شاپینگ در چین به جای آنکه کار سیاسی
کنند و در پی بیانیه های سیاسی و به راه انداختن
تظاهرات باشند ،کار عمیق فرهنگی و اقتصادی کرده اند تا
ساختارهایی بنا کنند که جامعه مدنی ،عقالنیت فرهنگی
و استقالل مالی جامعه از حکومت تحقق بیابد.

•دولتی بودن نظام اقتصادی

ایرانی در مقام مقایسه با کار فرهنگی و بنیانگذاری در کار
اقتصادی ،عالقه قابل توجهی به کار سیاسی دارد.

•نگاه ابزاری به دیگران
•ضعف در پیگیری اهداف جمعی
•آشنا نبودن با قواعد رقابت
•نپذیرفتن تفاوتهای یکدیگر
•اولویت خواسته های فردی برخواسته های جمعی
•بی اعتمادی و استفاده از روش تخریب دیگران
 .۳سطح ساختارها:
•فرهنگ عمومی غیر عقالیی
•بی ثباتی نظام اجتماعی

.۱نمایش در کار سیاسی بیشتر است و فرصت مطرح شدن،
در صحنه بودن ،بهره برداری از امکانات و ظاهرشدن در
رسانه ها را فراهم میکند؛
 .۲کار فرهنگی و اقتصادی در درازمدت و یا در میان مدت
نتیجه می دهد و ایرانی حوصله کار درازمدت را ندارد و
خصلت کانونی او عمدتاً نگاه به پدیده ها و مسایل در کوتاه
مدت است.

استاد دانشگاه تهران

نکته شگفت انگیز تحقیق پیرامون فرهنگ سیاسی ایران،
تداوم ویژگیهای اصلی این فرهنگ طی چند قرن تاریخ
کشور است.

شاید دو دلیل برای این گرایش قابل ذکر باشد:
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ایرانی حوصله ندارد که خصلت منفی خود را تشخیص دهد
و هشت سال وقت گذارد و به تدریج آن را از شخصیت
خود بزداید.

اینکه شهروند ایرانی عموم ًا احساسی
و هیجانی است و حوصله دقت و فکر
در پدیده های اطراف خود را ندارد
و با چند مشاهده و خیلی سریع به
استنتاج میرسد و پس از چند ساعت
آن را مجدد ًا تغییرمیدهد ،به طور
طبیعی نتیجه نوع و ماهیت تربیت
خانوادگی و نظام آموزش است.
بدون تردید ،ایرانیان یکی از نادر ملتهای باهوش و
بااستعداد جهان هستند ،ولی گرچه هوش الزم است اما
کافی نیست.
استعداد همراه با فکر ،تدبیر ،اهتمام ،برنامه ریزی و
رهیافت های کالن سیستمی و درازمدت تبدیل به کارهای
بزرگ میشود.
ایرانی باهوش زمانی که در ساختار آلمانی یا ژاپنی قرار
میگیرد ،موفق و برجسته میشود و دیگر نیازی ندارد به
ارتباطات ،تعریف کردنهایِ ناشایسته ،رفتارهای چندگانه،
مخفیکاری و رش ِد مبتنی بر اتصاالت تکیه زند.
ایرانیِ مقیمِ آلمان در ساختاری قرار می گیرد که با هوش
قابل توجه خود به سرعت می آموزد که برای رشد باید فکر
را به کار انداخت ،رقابت کرد ،ناقد را تخریب نکرد ،بدگویی
ننمود و درازمدت اندیشید.
این همان ایرانی است که ده سال قبل در ساختاری دیگر
از اتومبیل خود زباله به خیابان پرت میکرد ،در ادارات
رشوه میداد ،به مدیران تملق میگفت به عنوان مرئوس
دائماً غیبت میکرد و ساعت های قابل توجهی از روز را
صرف فهم کارهای دیگران ،بدگویی ،دشنام و تخریب آنان
میكرد.

دغدغههاى ملي

مدارا

ساختار آلمانی به ایرانی متولد ایران می آموزد که
او مسئول زندگی خود است و سرنوشت را خود رقم
میزند و تغییر در وضعیت او نتیجه تغییر در اندیشه
و نفس اوست.
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است .حاکمیت مطلق دولتها و نگاه رعیتی به انسان باعث
نادیده گرفتن حقوق آنها شده است.

انسانها را فعال ،تحقیقات را واقعی تر و پدرساالری
را تضعیف مینماید.

به همین دلیل است که در جوامع جهان سومی ،ریاست بر
مردم مطرح است تا مدیریت مسایل و خواسته های آنها.

هنگامی که نقد و مناظره نباشد ،فرد هر سخنی را از
بزرگتر می پذیرد .را در این ساختارها از دست میدهد.
تحول در فرهنگ سیاسی ،دو نقطه شروع دارد:

در فرهنگ آلمانی ،اگر کسی به طور غیرواقعی و
نامعقولی از دیگران تعریف کند ،به سرعت طرد میشود.
ایرانی مقیم آلمان می آموزد که تا شایستگی نداشته
باشد ،بر سمتی نخواهد نشست.
چنانکه به واسطه شایستگی ،سه
نفر بدون تردید ،ایرانیان یکی از نادر ملتهای باهوش و
از مدیران اصلی دویچ بانک آلمان،
آلمانی نیستند و در سیستم آنچنان بااستعداد جهان هستند ،ولی گرچه هوش الزم است
اعتماد و شایسته ساالری وجود دارد
که مدیران ارشد خود را از سه ملیت اما کافی نیست .استعداد همراه با فکر ،تدبیر ،اهتمام،
دیگر انتخاب کرده است.

برنامه ریزی و رهیافت های کالن سیستمی و درازمدت
تبدیل به کارهای بزرگ میشود.

سطح دوم از عوامل شکل دهنده
فرهنگ سیاسی ایران ،به روابط میان
ایرانیان با یکدیگر مربوط میشود.
نتیجه کانونی مطالعات تاریخی و پرسشنامه این
تحقیق ،به وضوح نشان میدهد که ایرانیان در معاشرت
با یکدیگر مشکل دارند و به سرعت به سمت تنش،
بدبینی و اختالف سوق مییابند.

مخالفت ،اعتراض و انتقاد به قدرت حاکم ،حکمِ مسایل
امنیتی پیدا میکردند .انتقاد چه در سطح فردی و چه در
سطح جمعی نهادینه شده و آموزش داده شده نیست.

این فضا ،هم میتواند در سطح همسایگی باشد و هم
در سطح کالن سیاست که پیامدهای وسیعی را به
همراه دارد.

افراد و نهادها در نظامهای شاهنشاهی و استبدادی عادت
کرده اند تا منحصرا ً از آنها تعریف شود و همه آنها را مورد
تأیید قرار دهند.

تحقیقات علمی نشان میدهد که بین هارمونی میان
مردم در یک کشور و سطح توسعه یافتگی آنها رابطه
وجود دارد .ژاپن ،آلمان ،هلند ،سوئد و آمریکا از جمله
این کشورها هستند .به نظر میرسد که نظریه کانونی
در شناخت چرایی تنش و اصطکاک قابل توجه میان
ایرانیان از دو استوانه برخوردار باشد:

این فرهنگ ضد توسعه ،فضای جمود و منحطی را به
ارمغان میاورد .در کشوری مانند برمه فقط یک طرز
تفکر ،یک تلویزیون ،یک روزنامه و یک استنباط مرکزی
وجود دارد و این ساختار ،انسان ویژه خود را نیز به دنبال
میآورد.

 .۱خودمحوری و رعایت نکردن حقوق ،منافع و
خواستههای دیگران؛
 .۲ضعف در فرهنگ جمعی ،نگاه جمعی ،روح
جمعی ،تصمیم گیری جمعی و تلقی مشترک از
سرنوشت جمعی.
این دو استوانه ،خاص ایرانیان نیست بلکه در بسیاری
از جوامع در حال توسعه و حتی در ایتالیای صنعتی
نیز وجود دارد.
ایتالیا به تناسب قرابت جغرافیایی با کشورهایی مانند
فرانسه و آلمان ،صنعتی و دموکراتیک شد ،ولی به
واسطه فرهنگ سیاسی غیرمنسجم به همان درجه در
رده های پایینی کشورهای صنعتی قرار گرفته است.
رعایت نکردن حقوق انسانهای دیگر ،ریشه عمیقی در
فرهنگ کشورهای جهان سوم دارد.
تاریخ طوالنی نظامهای پادشاهی و استبدادی ،زمینه
ساز ازبین بردن ارزش انسان و فضایل و کرامت او شده

قاجاریه و پهلوی نیز همینگونه بودند و انسانی
چندشخصیتی ،دروغگو و ظاهرالصالح به وجود آوردند.
در نهایت ،سه ویژگی میتواند هر جامعه ای را از هر نوع
خطر و تهدیدی نجات دهد و از تضعیف و عدم رشد آن
جلوگیری کند:
فرهنگ رقابت ،فرهنگ نقد و فرهنگ مناظره .در هر
جامعه ای که مقررات و فرهنگ ناگفته آن ،نقد را تسهیل
و ترغیب کند ،خودبه خود رشد و توسعه ایجاد میشود.
فضاهای رقابت ،نقد و مناظره در تمامی سطوح جامعه
میتواند ظهور کند :صنعت ،دانشگاه ،سیاست خارجی،
انتخابات ،سیاستگذاریها ،تولید ثروت و رسانه ها .مهمترین
پیامد ساختاری برای شهروندان در فضایی که رقابت ،نقد
و مناظره باشد ،امنیت روانی و امید به آینده است.
آیا تا به حال دیده شده که گروهی از ژاپن بهعنوان مثال
به چین بروند و از آنجا مسایل کشور خود را نقد کنند؟
عموم فضاها برای تقابل فکری و مناظره در ژاپن فراهم
است.
طرح دیدگاههای مختلف نسبت به یک موضوع ،فکر
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استقالل فکری و استقالل مالی .معقول
کردن رفتار دولت نیز از طریق تقویت
فرد آغاز میگردد .این به معنای فردیت
مثبت است که زمینه ساز تحول در
جامعه و روابط میان جامعه و دولت
میشود.جامعه ایرانی ،جامعه ای با یک
الیه مشترک فرهنگی نیست.
درمناطق مختلف کشور ،سطوح مختلف
توسعه یافتگی فردی و محیطی مشاهده
میشود .تنها در شهر تهران ،دهها فرهنگ
رفتاری و نظام فکری وجود دارد.

به رغم این تنوع ،مهمترین وظیفه نظام آموزشی و
رسانه ها ،انتقال مدنیت است که فرد را متحول میکند،
به او استقالل می بخشد و روابط او با محیط بیرونی
و انسانهای دیگر را دوجانبه ،منطقی و استداللی
مینماید .تحول در نظام آموزشی فقط بخشی از
معادله تغییر در فرهنگ سیاسی ایرانی است.
اراده ای قوی و اندیشه ای واال الزم است تا ساختار
معیشت و تولید ثروت را به نفع جامعه متحول نماید.
همانگونه که استوانه اصلی در مثلث شکل یک این
فصل ،غیردولتی کردن اقتصاد ملی قلمداد شده
است.
در شرایطی که انسانها با همت و فکر و سازماندهی
خود ،نیازهای مادی خود را تأمین میکنند ،جامع
های که در آن زندگی می کنند اهمیت مییابد .این
اهمیت ،از محیط زیست آن جامعه گرفته تا سرنوشت
سیاسی و جهتگیری های آینده آن ارزشمند میشود.
شهروندان نسبت به جغرافیایی که در آن ثروت تولید
میکنند ،احساس مسئولیت خواهند کرد.
عالقه به ثبات فکری ،سیاسی و اجتماعی ،خواسته
تشکل یافته قشر عظیمی از جامعه خواهد بود که نه
از طریق رانت ،بلکه از مسیر اهتمام و فکر ،ثروت تولید
میکنند و بهواسطه شایستگی هایی که دارند ،مناصب
را تصاحب مینمایند.
بنابراین ،فرهنگ سیاسی معقول و منسجم که تقویت
کننده و تسهیل کننده توسعه عمومی ایران باشد،
در راستای خصوصی سازی اقتصادی از یک سو و
بارور کردن شهروندان ایرانی از طریق تحول در نظام
آموزشی و رسانه ای از سوی دیگر ،امکانپذیر خواهد
بود.
“فرهنگ سیاسی ایران” نشرني،
ِ
* قسمتی از کتاب
تهران
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هويت ايستا ،
در مطلب حاضر،مصطفى ملكيان پس از
ترسيم مرزهاى منطقى هويت در جغرافياى

معرفت بشرى ،به ميراث صوفيان و عارفان
مسلمان در خصوص نحوه پاسدارى از هويت
انسانى و فردى اشاره كند و راهكارهاى

تجويزى خود را در اين زمينه عرضه نمايد.

مصطفي ملكيان
مقدمه:
موضوع گفتار حاضر ،مفهوم هويت به معناى فردى
آن است .مسأله هويت در حوزه هاى مختلفى از
مجموعه معرفتى بشر قابل طرح و بررسى است.
الاقل در سه شاخه فلسفه يعنى در مابعدالطبيعه،
فلسفه ذهن و فلسفه اخالق و همين طور در علوم
تجربى انسانى و در روانشناسى ،با تأكيد بيشتر
در جامعه شناسى و در علم سياست مسأله هويت
قابل طرح است .همچنين در دانشهاى تاريخى
و در عرفان نيز اين مسأله قابل طرح و بررسى
است .بنابراين ما با موضوعى سر و كار داريم كه از
ابعاد مختلفى قابل مطالعه است .اما من به مسأله
هويت از ديدگاه اخالقى و روانشناختى ،آن هم با
تأكيد بر آموزه هاى عرفانى  -اسالمى از نظرگاه
عارفان اسالمى و از منظر اخالقى خواهم پرداخت.
يكى از وجوهى كه باعث افتراق چيزى از چيز
ديگر مى شود بى نظيرى ،يگانگى و به تعبيرى
هويت شخصى است .هويت شخصى از مقوالت
بسيار مهم در فلسفه ذهن است .در اين عرصه،
پرسش اصلى اين است كه يگانه بودن انسان به
چه چيزى است .اينكه فقط من ،من هستم و
هيچ موجودى در جهان نه «من» بوده و نه «من»
خواهد بود از مهمترين مسائل هويت شخصى
است كه از ديدگاه هاى فراوانى مورد توجه قرار
گرفته است .وقتى مسأله هويت شخصى از منظر
روانشناسى و اخالقى مورد بحث واقع مى شود
آن وقت سؤال ما تبديل به اين مى شود كه چه
چيزى در «من» است كه «من» بايد دغدغه
حفظ و حراست و صيانت آن را داشته باشم .چه
چيزى در «من» است كه اگر در آن چيز خدشه
اى وارد شد به «من بودن»من خدشه وارد شده
و چه چيزى در «من» است كه «من» بايد به هر
قيمتى آن چيز را حفظ كنم و اگر آن را حفظ
نكنم «من بودن» من از دست خواهد رفت .به
تعبير ديگر ،در كجا شما بايد احساس خطر كنيد.

ما مى بايست به اين نكته توجه كنيم كه
هويت خود را در چه مى دانيم؟ از منظر فلسفه
مابعدالطبيعه گفته شده است كه اگر بخواهيم
براى هر چيزى ادعاى «وجود» كنيم بايد ذيل
يكى از اين مقوالت باشد  :جوهر ،خاصه اى از
خاصه هاى جوهر ،وضع امور ،مجموعه و فرايند.
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معناى دريافت فرايندى از خويشتن اين است
كه من به هيچ چيزى از داشته ها ،كرده ها و
خواسته هاى خودم محدود نشوم و دل به آنها
نبندم .نبايد گمان كنم كه خواسته هاى من يا
داشته هاى من و يا كرده هاى من ،سرنوشت
«من» را تعيين مى كند .اگر هر سرنوشتى
صورت گرفت در آن صورت «من» خودم را
داراى يك هويت ايستا دانسته ام .عرفا مى گفتند
نبايد با داشته ها و كرده ها و خواسته هايتان،
خود را در قيد و بند قرار دهيد .به عبارت ديگر
شما بايد خود را يك فرايند بدانيد .به طور مثال
نبايد بگوييد كه من خواسته ام را عوض كردم و
يا داشته ام را از دست دادم ،بنابراين هويتم را
عوض كرده ام و يا از دست داده ام .به اين جهت
است كه تمام پيام عرفان سير و سلوك است و
سلوك يعنى فرايند ديدن خويشتن .همه نظام
هاى عرفانى در يك مؤلفه بسيار مهم مشترك
هستند و آن اين است كه انسان را در مقوله
فرايند مى گنجانند نه در مقوله جوهر .آنها به
انسان صفت سالك و رهرو مى دهند كه اين
صفات داللت بر يك فرايند مى كند و معناى
آن نيز اين است كه اگر تو اكنون يك خاصه اى
دارى گمان نكن كه اين خاصه اگر از بين رفت
تو نيز از بين رفته اى .خطاى محض است اگر
كسى يك خاصه و ويژگى را عين «من» بداند.
انسانى كه از لحاظ معرفتى واقع بين و از نظر
روانشناختى و اخالقى سالم باشد اين اقتضا را
دارد كه خود را يك فرايند ببيند و فرايند وقتى
هويتش را از دست مى دهد كه ثابت باشد .براى
اينكه يك آبشار را از بين ببريم كافى است كه
جلوى حركت آن را بگيريم .بنابراين جوهر ها
با حركت از بين مى روند اما فرايندها با سكون
از بين مى روند .عارفان از ما مى خواستند كه
خود را يك حركت بدانيم وهر جا كه ايستاده
ايم بدانيم كه من نيستم ،لذا حركت ،موجوديت
انسان است .براى تحقق اين امر عرفاى ما
توصيه هايى در جهت عدم سكون كردند .من
به سه توصيه مهم اشاره خواهم كرد كه اين سه
توصيه داراى تقدم و تأخر منطقى نيز هست.

اما هويت «من» بسته به چيست كه اگر او در
معرض خطرى واقع شد «من» بايد به تب و
تاب بيفتم .بنابراين ،انسانها الاقل دو دسته اند:
كسانى كه هويتشان را جوهر مى دانند و كسانى
كه هويتشان را فرايند مى دانند .در اينجا ما از
اين دو به «هويت ايستا» و «هويت پويا» تعبير
مى كنيم .كسانى كه خودشان را جوهر مى دانند
يعنى يك موجود متحقق شكل گرفته و بدون
دگرگونى هستند .اينها به هويت ايستا قائل اند و
كسانى كه خودشان را يك فرايند مى دانند قائل
به هويت پويا و ديناميكى هستند .من معتقدم كه
پيام عرفان بر اين محور قرار دارد كه شما هميشه
هويت خود را يك «هويت پويا» بدانيد .بزرگترين
دعوت عارفان اين بود كه
انسانها تا وقتى كه خود را
يك جوهر مى دانند يعنى اگر من مدام دغدغه اين را داشته باشم كه داورى
خود را يك موجود ثابت شما درباره من چيست و نخواهم كه داورى شما
شده و برقرار مى دانند،
در خطر هستند .اين افراد درباره من منفى باشد نتيجه آن خواهد شد
نه تنها از لحاظ معرفتى كه زمام «بودن» من در دستان شماست .همه
در خطر هستند بلكه از
نظر اخالقى به خطاهاى كسانى كه در داوريهاى ديگران زندگى مى كنند
ديگرى كه نتيجه آن روز به روز بيشتر به عدم ثبات دچار مى شوند
خطاهاى معرفتى است
دچار مى شوند .عارفان
مى گفتند كه هويت خود
را پويا بدانيد يعنى خود را فرايند بپنداريد و اگر  .۱عرفا مى گفتند باورهاى خود را از خودتان
هويت خود را يك فرايند بدانيد عالوه بر اين كه به جدا كنيد و خود را با باورهايى كه داريد پيوند
شناخت درستى از خود مى رسيد مشكل معرفتى نزنيد .اين باورها شما را ايستا مى كند و به
نيز نخواهيد داشت ،عالوه بر اين دستخوش يك سكون وادار مى كند .به طور مثال كسانى كه
سلسله مسائل اخالقى و روانى نيز نخواهيد شد .با فن ترجمه آشنايى دارند مى دانند كه در اين
فن يك اصطالحى با عنوان «افسون معناى اول»
وجود دارد .گفته مى شود انسانى كه غير زبان
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انسانى كه از لحاظ معرفتى واقع بين و از نظر روانشناختى

و اخالقى سالم باشد اين اقتضا را دارد كه خود را يك فرايند

ببيند و فرايند وقتى هويتش را از دست مى دهد كه ثابت
باشد .براى اينكه يك آبشار را از بين ببريم كافى است كه
جلوى حركت آن را بگيريم .بنابراين جوهرها با حركت از
بين مىروند اما فرايندها با سكون از بين مى روند .عارفان

از ما مى خواستند كه خود را يك حركت بدانيم وهر جا كه
ايستادهايم بدانيم كه من نيستم ،لذا حركت ،موجوديت انسان است

مادرى ،زبان ديگرى را ياد مى گيرد و اولين بار
با يك لغت آشنا مى شود هر گاه آن لغت را
ترجمه مى كند به همان معناى اول آن لغت
ال هر گاه كلمه  Wellرا
را ترجمه مى كند .مث ً
مى شنود به معناى «خوب» ترجمه مى كند.
اما تقريباً هيچ لغت در هيچ زبانى نيست كه
فقط يك معنى داشته باشد .بنابراين من افسون
زده معناى اول هستم و تا وقتى كه افسون زده
آن معنا هستم آن زبان را ياد نخواهم گرفت.
افسون زدگى معناى اول در «روانشناسى باور»
هم وجود دارد .انسان ،افسون زده باور اول خود
نسبت به عالم است و نمى خواهد دست از باور
خود بردارد و به باور ديگرى هم توجه كند .وقتى
كه كسى خودش در باور اول بايستد معناى آن

اين است كه هويتش ايستا است .كسانى كه مى
خواهند هويت پويا داشته باشند بايد بدانند كه
باورهايشان قابل تغيير است و اين يعنى فرايند
ديدن خود .در آخرين پاراگراف «فصوص الحكم»
ابن عربى آمده است كه شما بدانيد كه در باب
هر امرى معتقدى وجود دارد و بايد اعتقاد به
امرى را با خود آن امر خلط نكنيم .بايد بدانيم
كه ممكن است باور شما نسبت به هر چيزى
ناسالم و نا صحيح باشد .ابن عربى حتى مى
گويد كه عقيده اى كه شما درباب خدا داريد
فقط عقيده شماست و نه خود خدا و طبعاً عقيده
هاى ديگرى هم درباب خدا مى توان داشت.
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 ۲ـ دربند گذشته نبودن كه ناشى از نكته اول
است از ديگر تأكيدات عرفاست .عرفا مى گفتند
كه شما دربند گذشته خود نباشيد .هر قدر در
گذشته باشيد اين خطر وجود دارد كه شما را
بايستاند و نگذارد كه شما پويايى تان را حفظ
كنيد .از اين لحاظ است كه قدما توصيه مىكردند
كه نه فقط به ديگران نگوييد كه گذشتهتان چه
بوده بلكه گذشته خود را هم از باورتان دور كنيد.
شما هر چه شناخت از گذشته داشتيد اگر به
ديگران بگوييد آنها خواهند فهميد كه نقاط
ضعف شما كجاست و سلطه آنها بر شما بيشتر
خواهد بود .اما اين مسأله عرفا نيست كه فقط
گذشته مرا ديگران ندانند بلكه بايد سعى كنم
گذشته من خود من را نيز در چنگ نگيرد .هر چه
انسان بيشتر در چنگ گذشته قرار گيرد ثابتتر
و ساكن تر مى شود و اجازه نمى يابد كه تغيير
كند .يكى از عرفاى مسيحى آلمانى با نام ياكوب
بومه مى گويد  :فاصله ميان بهشت و جهنم اين
است كه اهل بهشت كسانى اند كه مى خواهند
«بر حق باشند» و اهل جهنم كسانى اند كه مى
خواهند «بر حق بوده باشند» .البته من تصور
مى كنم بيت الغزل عرفان جهانى همين است.
 .۳دربند داوريهاى ديگران درباره خود نبودن،
سومين نكته اى است كه عرفا بر آن ،تأكيد
داشتند .اگر من مدام دغدغه اين را داشته
باشم كه داورى شما درباره من چيست و
نخواهم كه داورى شما درباره من منفى باشد
نتيجه آن خواهد شد كه زمام «بودن» من در
دستان شماست .همه كسانى كه در داوريهاى
ديگران زندگى مى كنند روز به روز بيشتر به
عدم ثبات دچار مى شوند .عارفان مى گفتند
كه نبايد لزوماً جا پاى ديگرى گذاشت بلكه بايد
راه خود را در پيش گرفت و هر كس در راه
خويش قدم بزند .معناى اين راه اين است كه
من دائماً بر پويايى خود بمانم و باورهاى ديگر
هم نبايد مرا در خود قرار دهد و محصور كند.
در نتيجه اين جستار ،سخن من اين است
كه هويت سيار اگرچه يك بحث اخالقى و
روانشناختى است اما تأثيراتش را در عوالم ديگر
زندگى بشر مى گذارد .بزرگترين ادبارهايى كه
در عالم سياست و روابط اجتماعى پيش مى
آيند ناشى از اين است كه هر انسانى خودش
را يك فرد ثابتى مى داند و مى گويد اين
موجود نبايد تركيب و ساختارش به هم بخورد.
استنباط و استشمام من از كل پيام عارفان
اسالمى و ايرانى و عارفان جهانى اين است و
اين نظرعارفان از اهميت بسيارى برخوردار است.
*مقاله حاضر ،صورت مكتوب و پيراسته اى از
سخنرانىِ مصطفی ملكيان در نخستين جلسه از
سلسله نشست هاى هويت ايرانى است كه به
همت مرکز تحقيقات زبان و ادبيات فارسى در
دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شده است.
Waterfall image © FreeDigitalPhotos.net
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موالنا و تجربه وجودي غربت

اول آنکه «خانه» حریمی است که تو در آن احساس
امنیت و آرامش؛ و صداقت میکنی .خانه حریم «امن»
است؛ برای آنکه در محدوده آن خود را از تیررس آفات
و مخاطرات ،خصوصاً خطر «نگاه» و «داوری» دیگران ،تا
حد زیادی ایمن مییابی .امنیت خانه فقط از نوع امنیت
فیزیکی نیست؛ بلکه مهمتر و باالتر از آن فرد در حریم خانه
از نگاه موشکاف و منتقد دیگران ایمنی دارد.

آرش نراقي

استاد دانشگاه ايالتي كاليفرنيا  ،سن برناردينو
زندگی موالنا از همان اوان کودکی تا حدود سن  ۳۴سالگی
بکسره در در به دری و کوچ سپری شد .موالنا در بخش
عمدهای از زندگی خود ،خصوصاً در ایامی که شاکله اصلی
روح و منش وی شکل میگرفت« ،مسافری آواره» بود.
هر گاه که آن کودک خراسانی به کویی دل میبست؛
و با کودکان کوی و برزن انسی میگرفت ،بانگ رحیل
برمیخاست؛ و کاروان به سوی دیاری تازه ،شهری غریب
و مردمانی بیگانه میشتافت .این کودک خراسانی هرگز
مجال نیافت که در جایی ریشه بدواند.
این در به دری در دیار غربت؛ و سفر دائم در میان اقوام و
فرهنگهای بیگانه وضعیت وجودی موالنا را عمیقاً تحت
تأثیر قرار داد .به گمان من ،تجربه در به دری ،غربت و
مهاجرت بیبازگشت ،که وجه ممیز زندگی موالنا در دوران
کودکی و نوجوانی بود ،دست کم دو احساس وجودی عمیق
را در روح حساس این کودک لطیف و شاعرپیشه خراسانی
برانگیخت؛ احساسات عمیقی که هرگز تا پایان عمر دامان
او را رها نکرد؛ و بلکه در گذر زمان استعال پذیرفت و از حد
یک احساس یا انفعال روانی فراتر رفت و به نوعی وضعیت
وجودی اکتشافآمیز تبدیل شد.
این احساسات رفته رفته موالنا را در موقعیتی قرار داد که
بتواند با الیههای ژرفتر هستی تماس برقرار کند و درک
عمیقتری از سرشت سوگناک وضعیت بشری در این عالم
بیابد .آن دو احساس عمیق کدام بود؟
احساس نخست ،حس عمیق و دردناک «غربت» بود .درد
غربت از جمله عمیقترین تجربههایی بود که روح حساس
موالنا در دوران کودکی و نوجوانی آزمود .سفرهای دائم و
مهاجرت بیبازگشت خاندان بهاء ولد ،موالنا را عمیقاً با
وضعیت «غربت» آشنا و درگیر کرد.
«غربت» به معنای دقیق کلمه عبارت است از «دوری از
خانه» یا «بیخانمانی ».مفهوم «غربت» عمیقاً با مفهوم
«خانه» به هم پیوسته است .بنابراین ،برای آنکه درک
عمیقتری از معنای «غربت» داشته باشیم ،باید معنای
«خانه» را بکاویم و بشناسیم.
اما «خانه» چیست؟ «خانه» به معنای دقیق فلسفی،
«حریمی» است که دو ویژگی اصلی دارد:

در حریم خانه «چشم» بیگانه یا نامحرم تو را نمیپاید؛ و
بنابراین ،الزم نیست از داوری دیگران بیمناک باشی .به
همین دلیل خانه حریم آرامش هم هست .روح آدمی در
سایهسار امنیت ،آرامش مییابد .و همین امر خانه را محل
آسایش و بهترین مکان برای استراحت و تمدد اعصاب
میکند.
اما باالتر از آن ،در حریم امنیت و آرامش خانه روح خجول یا
پنهانکار ما ایمنی مییابد و نقشها و نقابهایش را تا حد
زیادی فرو میریزد؛ و به تو مجال میدهد که به آسودگی
خودت باشی« .خانه» حریمی است که فرد میتواند تا حد
زیادی خود را عاری از آرایه و پیرایه بنگرد؛ و همین ویژگی
است که آن را حریم صداقت میکند.
ویژگی دوم «خانه» این است که جایگاه دلبستگی است.
وقتی مکانی برای تو از سایر مکانها متمایز میشود؛ و تو
به آن دل میبندی؛ نسبت به آن غیرت میورزی؛ و در
حفظ و حراست آن میکوشی .بنابراین ،از یک سو خانه تو
را از گزند آفات و مخاطرات ایمن میدارد؛ و از سوی دیگر،
تو در دفاع و آرایش و پیرایش آن میکوشی.
برآیند این «حفاظت دوگانه» است که فضا یا حریمی را
تبدیل به «خانه» میکند .بر این مبنا ،انسانی که به این
جهان گام مینهد ،دست کم چهار خانه دارد:
خانه نخست انسان در این عالم« ،آغوش مادر» و توسعاً
دوران کودکی است .این نخستین خانهای است که هر
انسانی به آن در میآید .طفل در آغوش مادر احساس
امنیت میکند؛ و بدان دلبسته میشود.
خانه دوم« ،وطن» یا سرزمینی است که در آن پرورده
میشویم .البته در اینجا مفهوم «وطن» معنایی فراختر
از خاک دارد .مفهوم «وطن» زبان و فرهنگی را هم که
ما در متن آن پرورده میشویم ،در بر میگیرد .ما در
بستر فرهنگ مألوف خود و نیز در جهان زبانی مادریمان
احساس امنیت میکنیم؛ چرا که هم گوشه و کنارهای آن
زبان را نیک میشناسیم و هم به نیکی میتوانیم از آن برای
بیان درونیات خود بهره بجوییم.
وقتی که فرد با فرهنگ و زبان بیگانه سر و کار دارد،
همیشه گویی در مه قدم میزند؛ به درستی نمیداند که در
پس پیچ فالن تعبیر ،لحن ،کنایه یا تعبیر دقیقاً چه نهفته
است .این ابهام و مهآلودگی فرد را در وضعیت تردید و سوء
تفاهم مداوم نگه میدارد و احساس امنیت و آرامش ،و نیز
امکان صداقت و آشکارگی را در او آسیب میزند.
خانه سوم« ،عشق» یا توسعاً «حضور محبوب» است .گاهی
انسان در «وطن» و در حلقه همزبانان است ،اما در غیاب
محبوب ،خود را با جهان و جهانیان بیگانه مییابد .گوهر
عشق «اعتماد» است .یعنی تجربه عاشقانه تجربه نوعی
خویشتنسپاری پاکبازانه است؛ و این تجربه خطرخیز
دست نمیدهد ،مگر آنکه اعتماد عمیقی در میانه پدید
آمده باشد.
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ریشه این اعتماد هر چه باشد ،وقتی که دست میدهد،
حریمی سرشار از امنیت برای روح عاشق میآفریند .در
فضای این امنیت است که روح عاشق گشوده میشود و
چهرهها و جلوههای نهان خود را بر معشوق (و در غالب
موارد حتی بر خود عاشق) آشکار میسازد.
از همین روست که ارسطو ،دوست را «من دوم» و موالنا
یار را «آینه جان» مینامد .فراق محبوب ،میتواند فرد را در
وضعیت تعلیق وجودی قرار دهد؛ یعنی مهمترین رشتههای
تعلق و پایههای ثبات و قرار وی را به لرزه بیفکند و حس
عمیق اضطراب و ناامنی را در وجود او برانگیزد .به همین
اعتبار است که حضور معشوق را میتوان «خانه» روح
عاشق دانست.
و سرانجام خانه چهارم همان است که موالنا از آن به
«نیستان» یا گاه «عدم» تعبیر میکند؛ یعنی دریای وجودی
که بنیان هستی قطرهآسای ما در رگ جویبارهای این عالم
است .حقیقتی که در زبان فیلسوفان «بنیان وجود» و در
قاموس دین از آن به «خداوند» تعبیر میشود.
ما در این عالم ،و در نحوه هستی غیراصیلمان در واقع از
آن دریا به دور افتادهایم؛ و تمام پویه وقفهناپذیر ما برای
آن است که دوباره به آن «اصل» بازگردیم .به تعبیر قرآنی
« :انا هلل و انا الیه راجعون»
حقیقت این است که موالنای  ۳۴ساله به تمام این معانی
در این عالم «غریب» و «بیخانه» بود .او در دوران کودکی
الجرم بلخ را ترک کرد و به قونیه ترکزبان کوچید .این به
معنای از کف دادن «خانه» به معنای وطن بود.

درد غربت از جمله عمیقترین
تجربههایی بود که روح حساس
موالنا در دوران کودکی و نوجوانی
آزمود سفرهای دائم و مهاجرت
بیبازگشت خاندان بهاء ولد ،موالنا
را عمیق ًا با وضعیت «غربت» آشنا و
درگیر کرد
این غربت و بیخانگی میباید برای موالنا تجربه دردناکی
باشد .فراموش نکنیم که موالنا ،اگر چه بخش عمده عمر
خود را به دور از وطن و در دیار ترکزبانان زیست ،اما تا
پایان عمر ،ژرفترین تأمالت و مواجید خود و محرمانهترین
احواالتش را به زبان پارسی باز میگفت.
از سوی دیگر ،موالنا بسی زودتر از کودکان همسن و
سال خود دوران کودکی را پس پشت نهاد .دشواریهای
زودهنگام زندگی البته نقش مهمی در بلوغ زودهنگام او
داشت؛ اما احیاناً مهمترین عامل ،منزلت ویژهای بود که او
در چشم یاران و مریدان بهاءولد داشت.
ایشان در سیمای این کودک خوشقریحه ،جانشین و
خلیفه پدر را میدیدند .گویی او باید شتابناک خود را برای
پذیرفتن مسؤولیتی مهم میپروراند؛ و چندان فرصت و
رخصتی برای کودکانگی نداشت -مسؤولیتی که سرانجام
در  ۲۴سالگی بر شانههای او نشست.
با مرگ «بیبی» در الرنده دوران کودکی موالنا رسماً به
پایان رسید؛ و او برای همیشه ،از خانه امن آغوش مادر و
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امنیت دوران کودکی رانده شد .موالنای  ۳۴ساله از نعمت
عشقی نیز که او را از بند خودیهای او برهاند و به او
مجال شکفتگی و از پرده در آمدن بدهد ،بیبهره بود.

عقده را بگشاده گیر ای منتهی
عقده سخت است بر کیسه تهی
(مثنوی)~۵/۵۶ ،

این بعدها بود که نمک عشق شمس بر وجود آن
سجادهنشین باوقار افزوده شد؛ و شکفتگی روح او به سان
فوران گدازههای آتشفشان تجلی نمود و کوه وجود او را
در میان کوی و برزن رقصان کرد.

روحی که بیپناهی وحشتافزا در بیابانهای ناامن و تاریک
این عالم را میآزماید ،با تمام وجود سوسوی ستاره هدایتی
را تمنا میکند:

موالنای  ۳۴ساله اما از خانه امن حضور معشوق نیز
بیبهره بود .و سرانجام این عالم و مدرس علوم دینی که
در مقام ارشاد و دستگیری از طالبان طریق بود ،وقتی به
ژرفای احوال باطن خود مینگریست ،آن را يکسره از
حضور تپنده و گرم خداوند ،خالی مییافت.

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار ازین بیابان وین راه بینهایت
در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود

این نفاق ژرف که روزگاری غزالی را به گریز از یار و دیار
واداشت ،روح لطیف این جوان را که به شهادت شیخ و
استادش «عالم علوم ظاهر و باطن» بود ،عمیقاً میآزرد و
بیتاب میکرد .فقدان آن حضور و خوره این نفاق هستی،
او را عاریتی و غیر اصیل میکرد .موالنا زندگیای را
میزیست که از آن او نبود .او از خانه چهارم خود هم به
دور بود و در افق چشمانداز آشنا و امیدبخشی نمییافت.
موالنای  ۳۴ساله به تمام معنا «غریب» بود.
اما احساس وجودی عمیق دیگری که در این دوره نخست
در روح موالنا نقش بست و هرگز او را تا پایان عمر رها
نکرد ،احساس عمیق «تنهایی» بود .موالنا تا پایان عمر
هرگز نتوانست بر این احساس عمیق تنهایی غلبه کند.
بدون تردید ،ریشههای این تنهایی عمیق را باید در دوران
کودکی و نیز بلوغ روحی و شخصیتی زودرس او جست.
روح حساس و زبده موالنا بسی پیشتر از سن او به کمال
و پختگی رسید؛ و تا خود را یافت ،بر مسند شیخوخت
تکیه زده بود.
بدون شک برای او محرمیت ورزیدن با دیگران که
مستلزم همرتبگی و حدی از اشتراک در جان و جهان
است ،نباید چندان آسان میبود .بسیاری از رشتههای
انس و مودتی هم که در طول زندگی با دیگران بست ،دیر
یا زود گسسته شد:
در دوران کودکی شمار زیادی از دوستان و همبازیها و
خویشان خود را در بلخ و سمرقند پس پشت نهاد؛ مادر
خود را در نوجوانی ،و پدر محبوبش را در آغاز جوانی از
کف داد؛ همسرش گوهرخاتون هم در جوانی درگذشت؛
سید برهان ،معلم و پیر محبوبش نیز در نیمهراه زندگی
او را نهاد و رفت؛ صالحالدین زرکوب هم که موالنا امید
داشت پس از او ،همچنان خلیفه او باشد ،سالها پیش از
وی درگذشت؛ و باالتر از همه محبوب بیبدیل زندگیاش،
شمس تبریز نیز به ناگاه رخ درکشید و برای همیشه او را
به اندوه فراق گرفتار کرد.
این تجربهها بدون تردید موالنا را با این حقیقت ژرف
آشنا کرد که انسان در این عالم به معنایی بسیار عمیق
تنهاست؛ و در نوردیدن حصارهای این تنهایی اگر ناممکن
نباشد ،باری بسی دشوار است.
این همه روح لطیف و حساس موالنا را مستعد درک
عمیقتری از ساختار این عالم کرد .او بدون تردید با
سرشت سوگناک وضعیت بشری در این عالم با تمام
وجود آشنا شد .و این آگاهی دردناک بعدها در دستان
ورزیده او چنان استحاله یافت که بنیان دانش شاد را در
زندگی شخصی و جهان اندیشگی او فراهم آورد.
در واقع آگاهی دردناک و ناخرسندی عمیق از زیستن در
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از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت
در دل گردابهای هائل این وحشت ناشی از بیپناهی و
گم گشتگی است که فرد مشتاق و مستعد دیدار میشود:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
چنبره دنیا ،گام نخست برای اوجگیری و پرواز در عالم
معنا تلقی میشده است .انسانی که خود را به این دنیا
متعلق میداند و در سایهسار آن احساس امنیت و آرامش
میکند ،شوق چندانی به فراتر رفتن و تجربه عوالم دیگر
ندارد.
از منظر قرآن از جمله اوصاف کافران یکی هم این است که
به زندگی در این عالم دلخوشاند؛ و شوق دیدار محبوبی
جز آنچه در این سو دارند ،روحشان را برنمیانگیزد:
«الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیوة الدنیا و اطمأنوا بها»
(یونس )۷ -
اما از سوی دیگر ،انسانی که خود را در این عالم بیگانه
مییابد و تنهایی عمیق روح بشر را در این جهان
میآزماید ،رفته رفته «میتواند» از این نردبام برآید و
حساسیت دردناک روح خود را تبدیل به گیرندهای برای
جذب واردات قدسی کند .به تعبیر پیامبر بزرگوار اسالم،
از جمله اوصاف مؤمنان در این عالم این است که جهان را
تنگ و همچون زندان مییابند.
کسی که این غربت و تنهایی عمیق را در این عالم
میچشد ،درک عمیقتری از ماهیت دنیا مییابد و شهودا ً
و وجودا ً در مییابد که به تعبیر موالنا این هستی «فخ»
یا میانتهی است:
جمله دانسته که این هستی فخ است
فکر و ذکر اختیاری دوزخ است
و این همان نکتهای است که عارف مسلمان در توصیف
قرآن از ماهیت این عالم نیز مییابد« :و ما هذه الحیوة
الدنیا اال الهو و لعب» (عنکبوت )۶۳ -
گویی جهد جانکاهی که آدمیان در مسابقه پایانناپذیر
زندگی دنیایی میورزند ،مانند گشودن گرههای کوری
است که نهایتاً بر کیسهای تهی زده شده است:
در گشاد عقدهها گشتی تو پیر
عقده چند دگر بگشاده گیر
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ای درد توام درمان در بستر ناکامی
وی یاد توام مونس در گوشه تنهایی
قرآن هم در واقع به نوعی به ما میآموزد که «موقعیتهای
مرزی» یعنی آنجا که هستی انسان به لبه عدم میرسد،
انسان در موقعیت رؤیت قرار میگیرد« :فاذا رکبوا فی الفلک
دعواهلل مخلصین له الدین »...وقتی که کشتینشینان خود
را در چنگال موجهای کوه آسا در آستانه هالکت یافتند،
خداوند را خواندند؛ اما نه از سر روی و ریا ،بلکه صادقانه
و خالصانه .گویی رفتن به موقعیتهای مرزی انسان را در
افقی قرار میدهد که نادیدهها را بر او آشکار میکند.
باری ،تجربه سویههای سوگناک هستی آدمی در این عالم،
روح حساس را مشتاق و عطشناک چیزی در ورای عالم
ظاهر میکند؛ و دل او را از تعلقات و فریبندگیهای دنیا
سرد مینماید .و این تجربهای بود که بیتردید موالنا از سر
گذرانید؛ و از این طریق ،درک تراژدی را بنیان دانش شاد
عارفانه خود کرد.
موالنا خود تمام این تب و تابها را در همان ابتدای
مثنوی ،در ضمن ابیات مشهور به «نینامه» بیان میکند.
«نینامه» البته از یک حیث حدیث انسان بیپناهی است
که خود را از هستی اصیل به دور میبیند ،از یک حیث
هم سرگذشت روحانی سالک عارفی است که شوق دیدار و
وصال خداوند روح او را بیتاب کرده است.
اما بدون تردید در آن ابیات میتوان پژواکی از سر درون
خود موالنا را و ماجراهایی نیز که از روزگار بلخ تا قونیه بر
او گذشته بود ،بازیافت« .نی» در ابیات نینامه ،به تصریح
خود موالنا ،تمثیلی از شخص او هم هست.
موالنا در ضمن این ابیات پرشور و دردانگیز ماجرای مهاجرت
خود و دور افتادنش از «اصل» یعنی خطه خراسان ،را باز
میگوید .از درد غربت در دیار غریب حکایت میکند و از
تنهاییهای خود و نبودن لبی دمساز مینالد:

دغدغههاى وجودي
بشنو این نی چون شکایت میکند
از جداییها حکایت میکند
کز نیستان تا مرا ببریدهاند
در نفیرم مرد و زن نالیدهاند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
من به هر جمعیتی ناالن شدم
جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
با لب دمساز خود گر جفتمی

بشنوید ای دوستان این داستان

هر که او از هم زبانی شد جدا
بیزبان شد گر چه دارد صد نوا
چون که گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
(مثنوی )~۱/۱
باری تمام قرائن حکایت میکند که موالنا پس از مرگ سید
و در آستانه میانسالی روحی ناآرام و مضطرب داشت؛ و خار
خار نارضایتی عمیقی وجود او را سخت میخلید .هیچ
تردیدی نیست که موالنا هر چه به  ۴۰سالگی نزدیکتر
میشد ،شدت قلق و اضطرابش نیز باالتر میگرفت .گویی
در این ایام او نیز همچون ابوحامد محمد غزالی ،پیش از
گریز تاریخیاش از بغداد ،از بحرانی عمیق ،نوعی بیماری
روحی پنهان اما ویرانگر رنج میبرد.
در این ایام او را میدیدند که گاه در دل تاریکی شب،
دردمندانه به خداوند مینالید و از او میخواست که ولیای
از مستوران قباب غیرت الهی را به او بنمایاند.
موالنا خود احوال خویشتن را در این روزهای پر تب و تاب
و پریشان برای ما باز گفته است .او در همان آغاز مثنوی
به صراحت به ما میگوید که داستان «پادشاه و کنیزک»
در واقع نقد حال خود اوست.
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

رفت در مسجد سوی محراب شد

خود حقیقت نقد حال ماست آن
(مثنوی )۱/۳۵
ما در ضمن این داستان به روشنی میتوانیم شمهای از
ماهیت رابطه میان شمس و موالنا را در یابیم .اما عالوه
بر آن ،موالنا در ضمن این داستان از حال خود پیش از
دیدار شمس تبریز نیز پرده بر میدارد.
در داستان «پادشاه و کنیزک» پادشاه نمادی از خود
موالناست؛ موالنایی که از تمام نعمتهای یک زندگی
کامیاب بهرهمند بود و بر قلوب یاران و مریدانش
سلطنت میکرد .موالنا پس از سالها ارشادپذیری و
کسب علم از محضر بزرگان سرانجام صاحب «دل» شده
بود؛ اما دل خود را بیمار و گرفتار میدید.
کنیزک نمادی از دل بیمار موالناست .کنیزک همچون
دل موالنا از دردی پنهان رنجور بود و در آتش آن
بیماری رفته رفته میگداخت و آب میشد .موالنا در
بیان حال زار کنیزک از احوال دل پریشان خود در آن
روزگار حکایت میکند:
آن کنیزک از مرض چون موی شد

همچو نی من گفتنیها گفتمی

(مثنوی )۱۳۶ /۱

مدارا
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چشم شه از اشک خون چون جوی شد
طبیبان ظاهربین از سر درون موالنا بیخبر بودند و لذا
از درمان درد او درماندند .موالنا به چشم خود میدید
که گوهری عزیزی در وجود او فوت میشود .او اگر چه
اسب راهواری در زیر پا داشت و خوش میتاخت ،اما
پشت به خورشید داشت و همچون آن «فلسفی» که
بعدها حال او را در مثنوی توصیف کرد ،هر چه بیشتر
میدوید از مراد دل جداتر میافتاد:
فلسفی خود را از اندیشه بکشت
گو بدو کاوراست سوی گنج پشت
گو بدو چندان که افزون میدود
از مراد دل جداتر میشود
(مثنوی)~۲۳۵۶ /۶ ،
او عمیقاً احساس میکرد که در انبار گندم وجودش
موش النه کرده است؛ و تمام آنچه در روح خود
میانبارد ،از روزنی پنهان به هرز میرود .وقتی که
موالنا به نهایت عجز و درد خود رسید؛ و ناتوانی طبیبان
مدعی را دید ،همچون همه مضطرین به خداوند رو کرد
و درمان درد خود را از وی طلبید.
موالنا پژواکی از این حال نومیدی و عجز و نیز
استغاثهاش به درگاه خداوند را در احوال پادشاه باز
میگوید ،وقتی که شاه نیز در مییابد که حکیمان از
عالج کنیزک محبوب وی درماندهاند:
شه چو عجز آن حکیمان را بدید
پا برهنه جانب مسجد دوید
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سجدهگاه از اشک شه پُر آب شد
چون به خویش آمد زغرقاب فنا
خوش زبان بگشاد در مدح و دعا
کای کمینه بخششت ملک جهان
من چه گویم چون تو میدانی نهان
ای همیشه حاجت ما را پناه
بار دیگر ما غلط کردیم راه

()~۵۵ /۱

در اینجاست که موالنا برای ما فاش میکند که در آن
لحظات تلخ و ناگواری که امید از ما سوی اهلل گسسته بود؛
و یکسره رو به خداوند نهاده بود ،ناگاه از آن سوی عالم
آینهها بشارتی در میرسد.
موالنا به صراحت به ما میگوید که در اوج آن نومیدی
خوابی میبیند؛ و در آن خواب پیرمردی بر او ظاهر
میشود؛ و به او بشارت میدهد که خداوند البهاش را
شنیده است و طبیبی از سوی خود برای درمان روح
دردمندش خواهد فرستاد:
چون برآورد از میان جان خروش
اندر آمد بحر بخشایش به جوش
در میان گریه خوابش در ربود
دید در خواب او که پیری رو نمود
گفت ای شه مژده حاجاتت رواست
گر غریبی آیدت فردا ز ماست
چون که آید او حکیمی حاذقست
صادقش دان کو امین و صادقست
در عالجش سحر مطلق را ببین
(مثنوی)~۱/۶۳ ،

در مزاجش قدرت حق را ببین

از آن پس تمام وجود موالنا دو چشم نگران است که مدام
این سو و آن سو را میپایید تا آن «غریب» را دریابد؛ و از
غربت به در آید.
سرانجام در سال  ۶۴۲وقتی که موالنای  ۳۸ساله سوار بر
مرکب و در حلقه شاگردان و مریدان خود از مدرسه باز
میگشت ،در میانه کوی یکباره «غریبی» پیش آمد و
افسار مرکب او را گرفت.
موالنا به یک نظر آن غریب آشنا را باز شناخت :طبیب الهی
در رسیده بود .شمس موالنا طلوع کرد؛ و فصل تازهای در
زندگی او گشوده شد .نسیم بوی خوش وطن داشت.

دغدغههاى وجودي

من جاودان
ِ

مدارا

*

گيدنز درآثار خود صحبت از “بت كااليي” مي كند.
مي گويد كه آدم امروز فقط كاال مي خواهد و از
خودشغافل شده است .گيدنز هم نمي گويد كه آن
“خود” چيست؟ اريك فروم و مزلو در آثارشان همه
براين مسايل تاكيد مي كنند .مزلو دركتاب وضعيت
آخر كه كتاب روانشناسي است ،مي گويد انسان
داراي سه حالت است1 : -حالت كودكي - 2كودك
والد  - 3حالت بالغ.سوال اين است اين “خودي” كه
مي گوييم بي خود شده ،چيست؟ اينكه مي گوييم
فالني به قدرت ،ثروت ،شهرت و ...رسيده و بي خود
شده به چه معنايي است؟ آيا مي توانيم به لحاظ
نظري اين “خود” را توضيح بدهيم؟

محمد مهدى گرگاني
استاد دانشگاه و فعال اجتماعي
* تلخيصي از سخنراني در گرگان
علي (ع) چهار سرمستي را شايسته انسان نمي داند:
 - 1سرمستي ناشي از مال  - 2 .سرمستي ناشي از
علم .اينكه آدمي براساس علم اش مورد احترام واقع
شده و از اين احترام خوشش بيايد - 3 .سرمستي
ناشي از تعريف و تمجيد - 4 .سرمستي ناشي از
جواني .وقتي كه انسان در همه جا سرمست از اين
است كه به دليل مالش ،علمش و ...مورد تعريف
وتمجيد واقع شود ،از مقام واقعي اش محروم مي
شود.
حال اگر مسئله اين است كه انسان نبايد از اين
دست از مسايل سرمست شود ،سوال اصلي آن
است كه انسان بايد از چه چيزي سرمست شود؟
براي پاسخ به اين سوال نمونه اي عرض مي كنم.
ژوزف ساراماگو كتابيدارد به نام “كوري” .كل كتاب
مربوط به اين بحث است كه انسان درجامعه صنعتي
چگونه سرمستي هايي پيدامي كند ،سرمستي هايي
كه آدمي از آن ها خوشش مي آيد ،به او هيجان مي
دهد ولي ايننوع از سرمستي ها شايسته اش نيست
پرسشی که ساراماگو در این كتا ب مطرح می کند
اين است كه اي انسان تو درجامعه صنعتي ،دائما
مشغول هستي؟ چرا تا اين اندازه فاقد توانايي براي
ديدن هستي،چرا نمي تواني ببيني؟
همانطور كه مي دانيد ادبيات يونان از نظر بيان
سمبليك بسيار عظيم است در این اسطوره ها نارسيس
زيباترين مرد يوناني است .او آن قدر زيبا بود كه
همواره در كنار بركه آب مي رفت به صورت خود نگاه
مي كرد.بعدازمدتي آنقدر محو زيبايي خود شد كه به
آب افتاد ودرآن غرق شد .مي گويندبعد به بركه آب
گفتند كه بركه ،نارسيس بزرگترين مرد و الهه زيبايي
بود ،توقيافه اش را چگونه ديدي؟ بركهآب مي گويد
كه هروقت من به او نگاه مي كردم ،درچشمهايش
خودم را مي ديدم .من اورا نديدم .نارسيس تمثيل
بسيار زيبايي ازاين است كه من همه جا به دنبال
خودم هستم ،آن “مني” كه محتاج به اين است كه
همواره احترام بشود ،محتاج به اين است كه قبولش
داشته باشند .به عبارت ديگر موقعيت ،شغل و ...براي
آدمي فضايي مي سازد كه گمان مي كند همواره بايد
به دنبال آن باشد .اما علي (ع) مي فرمايد كه اين
جا شايسته آدمي نيست ،بلكه انسان اگر به دليل
موقعيت هاي مختلفي كه دارد مشاهده كند دارد
درديگران زندگيمي كند ،بايد بداند كه همه چيزرا
باخته است .نلسون ماندال  30سال درزندان سنگ
شكست ،شالق خورد ،چرا وقتي از زندان بيرون آمد
از عظمتشخصيت برخوردار بود وهست؟ درمقابل
صدام هم 30سال رييس جمهور بود ،ولي چرا تا اين
اندازه شكسته و حقير بود ،حقارتي كه نشانه هايش
در سركوب وكشتار وشكنجه مخالفين اش متبلور
مي شد .از نظر روانشناسي ،صدام ،هيتلر وامثال
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آن ها بيمار هستند .پس مي شود كسي  30سال
زندان باشد ونلسون ماندال بيرون بيايد .پس از آنكه
ماندال از زندان بيرون آمد ورژيم آپارتايد برچيده شد،
نلسون ماندال به رياستجمهوري رسيد .زنان جلوي
كاخ رياست جمهوري حاضر مي شدند ومي گفتند
ماندال اين ها عكس هاي بچههاي ما است كه پس
از شكنجه زنده به گور شده اند ،تو مي گويي ببخش،
من نمي توانم ببخشم .ماندال درپاسخ مي گفت من
مي فهمم ولي اگر قرارباشد خون را باخون بشوريم،
دچار بدبختي مي شويم .فرياد مي كشيدند كهماندال
نمي توانيم اين همه جنايت را فراموش كنيم.ماندال
به مردمش مي گفت كه مردم اگرفراموش نمي كنيد،
باشد ولي عفو كنيد .چون اگر نبخشيد ،جز راه خون
ريزي و شستن خون با خون باقي نمي ماند .بياييد
فراموشنكنيد ولي ببخشيد .ماندال در  30سالي كه
درزندان بود با خودش چگونه برخورد كرد كه قادر
است تصميم هاي اين چنيني بگيرد؟ درمقابل چرا
صدام حسين با كوچكترين مخالفتي ،خشمگينانه
ترين عكس العمل را از خود نشان داد تا جايي كه
كسي جرات نكرد يك جمله نسبت به وي نقد كند؟
چرا آن “منِ ” ماندال در زندانمتالشي نمي شود اما
وجود و “منِ ” صدام در كاخ رياست جمهوري خرد
ومتالشي مي شود ،چرا؟ تفاوت ميان اين دو “من”
چيست؟
قرآن مي فرمايد به برخي مي گويند از مردم بترس
زيرا مي خواهند عليه تو شورش كنند ،اما آن ها
مي گويند ما نمي ترسيم ،بعد چه مي شود؟ اين
جا نقطه ثقل بحث است :اگرعليه آدمي كه نيازمند
تمجيد ،سمت ،تعريف ،موقعيت ،شهرت و امثال
اين ها است ،شعارمخالفت بدهند ،دچار فروپاشي
شخصيتي مي شود ،زيرا همهاميدش آن است مردم
به اواحترام بگذارند .درچنين شرايطي شخص دچار
انزواي روحي مي شود .چرا؟ براي آنكه آناني كه
بايد برايت كف بزنند ،فحش ات مي دهند .قرآن
مي گويد اگر دراين جا آن “من” ات را حفظكردي،
تحول پيدا مي كنی“ .ففَان َقلَبُوا ْ ب ِ ِنعْمَ ٍة ِمّنَ اللِهّ َوفَضْ لٍ
ل َّمْ يَمْ سَ سْ هُمْ سُ وءٌ” لذا درقرآن مال و قدرت هيچ يك
اصل نيست .از نظرروانشناسي جديد نيز اين ها اصل
نيستند .براي آزادگان هم اين موارد اصل نيستند ،اما
يك چيز اساسي اصل قرار مي گيرد؛ خود وجودت
چيست .متفكراني چون گيدنز به يك سوال عمده
وجدي رسيده اند و آن اين كهچرا نسل جوان تا اين
اندازه مهمل است؟ چرا فقط مي خواهد خوش (و
نه خوب) باشد؟ ماركس مي گفت ثروت آدمي را از
خود بيگانه مي كند ،پول پرستي انسان را از خود باز
مي دارد.ولي ماركس نگفت كه اين ”خود” چيست،
كيست وداراي چه وجودي است؟
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حيوانات نمي توانند كار ديگري كه از آنان انتظار
مي رود انجام دهند ولي آيا انسان هم دراين چرخه
قراردارد؟ مثال اگرهركسي ديگر در مختصاتتاريخي
كنوني وشخصيتي كه من درآن قرار دارم ،قرار مي
گرفت مانند من عمل مي كرد؟ نيچه مي گويدانرژي
هستي ثابت است.درعين حال اين انرژي تبديل مي
شود .يعني خورشيد برآب دريا مي تابد ،بخار به
وجود مي آيد ،بخار تبديل به ابر مي شود ،از ابر باران
مي بارد ،در زمين باريزش باران علف سبز مي شود.
گوسفند و گاو علف را مي خورند ،بعد هم ما گوسفند
وگاو را مي خوريم ،باز مقداري ازآنچه انسان مصرف
مي كند ،در زمين جذب مي شود ،يا جسد انسان به
خاك تبديل مي شود .در اين جا چرخه غذايي ايجاد
مي شود .بنا براين دراين نظام هيچيك از موادي
كه به مصرف ديگران دريك چرخه غذايي رسيده
است ،از بين نميرود .در اين چرخه همه چيز تبديل
مي شود.سوال مركزي در اين جا چيست؟ آيا من

نلسون ماندال  30سال درزندان
سنگ شكست ،شالق خورد ،چرا
وقتي از زندان بيرون آمد از عظمت
شخصيت برخوردار بود وهست؟
درمقابل صدام هم 30سال رييس
جمهور بود ،ولي چرا تا اين اندازه
شكستهو حقير بود؟
انسان هم محصول شرايط بيروني ام هستم؟ما اسير
چند زندان هستيم ؛  - 1زندان جسم كه در برخي
مواقع به ما حكم مي كند چه بايد انجام بدهيم وچه
نبايدانجام بدهيم  - 2زندان تاريخ؛ دوره تاريخي كه
شخص در آن به دنيا آمده و امكانات ومحدوديت
هايي را برايشخص فراهم مي كند  - 3زندان ديگر
زندان فرهنگ وادبيات محيط است - 4 .زندان بعدي
زندان طبيعت است .به عبارت ديگر درطبيعت ما
داراي قدرت انتخاب نيستيم .آيا من مي توانم از اين
زندان ها قدمي بيرون بگذارميا من مانند آدم آهني
تسليم آن چيزهايي هستم كه براي من دربرنامه
نوشته شده است؟
دراين جا مي خواهم به توضيح “من”ي بپردازم كه
خالق وآفريننده بوده و در وجود هركسي به مقدارآن
انتخابهايي است كه انجام داده و آن را لمس كرده
است .وجود به معناي شخصيت وجوهر فرد است.
مابقي مسايل محيطي وتربيتي است .در اين جا از

دغدغههاى وجودي

ماندال مثال زدم .آيا ماندال مي تواند بگويد كه دهها
بار درمعرض اين قرار گرفتم كه خيانت بكنم يا
خيانت نكنم ،ذليل بشوم يا ذليل نشوم .تحقير بشوم
يا تحقير نشوم .بله قطعا در چنين موقعيت هايي
قرار گرفته است .ولي ماندال مي گويد كه تصميم
گرفتم ،اراده و انتخاب كردم تا ذليلنشوم.براي چه
شكنجه ممنوع است؟ زيرا شكنجه شخصيت انسان
را متالشي كرده و به من آزاد انسان لطمه مي زند.
اينكه تعبير اراذل و اوباش را عليه عده اي به صورت
تبليغاتي به كار بردند ،خالف قانون بود .هيچ كسي
حقندارد احترام اشخاص را هتك كند .براي اينكه
او انسان است ومي تواند انتخاب كند ،و بايد با “من “
آزادشبميرد ،ممكن است او آن “من” اش را قبل از
مرگ آزاد كند.مجازات مجرم درهمه دنيا وجود دارد
ولي تحقير ممنوع است .هنگام اعدام كسي ،به او
گفتند برو به جهنم .حقوق بشر به اين رفتار اعتراض
و صريحا اعالم كرد به چه مجوزي انسانيكه درحال
اعدام است ،تحقيرش مي كنيد؟ متهم جنايت كرده
است ،چرا درخيابان او را مي گردانيدوبرگردنش
آفتابه آويزان مي كنيد؟ شخصيت چنين فردي خرد
مي شود .هيچكسي حق ندارد حتي شخصيت ابن
ملجم را حتي خورد كند .علي (ع) در مورد قاتل
خود گفت اگر مردم مجازاتش كنيد ولي اگر نمردم،
خودم تصميم مي گيرم .ولي ديگر نمي توانيد اورا
تحقير كنيد.ديگر نمي توانيد درخيابان او را بگردانيد
وبرسراو آفتابه آويزانكنيد .چرا چون در اين جا هم
يك مبنا وجود دارد و آن اينكه او انسان است .در
وجودش عظمتي به نام انسانكه جانشين خدا است
وجود دارد اين هيچ گاه نبايد خراب شود حتي اگر
اين آدم جنايت كند.
من انسان در سه محتوا
ِ
معرفي “من” انسان در سه محتوا ضروري است
“ - ۱من” اول به صورت روزمره رفتار وزندگي مي
كند .مثال مي گوييم او آمده است ،توي دروهمسايه
بد است كه ما نرويم .جلسه شركت مي كنيم مي
گوييم بد است ما نرويم .اين دست از رفتارها را
اقبال ،اريك فروم و مزلو رفتار ماشيني ناميده اند
زيرا شخص مجبور است آن ها را انجام بدهد .اين
“من”“ ،مني” است كه بههنجار رفتار مي كند .هنجار
به چه معنايي است؟ هنجار به معناي آن است كه
هرچه محيط وپيرامون ما از ما مي خواهد همان را
انجام بدهيم .من درلباسم تابع محيط هستم .وهمه
ما تابع محيط هستيم ،اما آيا “من” من هماين گونه
است؟ مي گويم چرا پيش فالني مي روي كه اين
همه پشت سراو بد مي گويي؟ وقتي كسي نزد آدم
ستمكار از اوتعريف مي كند ،چه چيزي را از دست
مي دهد؟ وآن چيزي كه از دست داد آيا به اين
سادگي ها به دست مي آيد؟ چون در اين بخش ها
اين وجود است كه دارد از دست مي رود.
“ - 2من” دوم مني است كه براساس علم
روانشناسي ،ازفرهنگ آموخته مي شود .ادبيات و
فرهنگ مي آموزد كه آدم خوب وبد كيست .فرهنگ
براي اشخاص چهره مي سازد  .در اين بخش اينكه
من دوست دارم اين گونه باشم يا آن گونه باشم را
شخص از محيط كسب مي كند.
 - 3غير از آنچه محيط به من مي گويد ،آيا “من”
ديگري هم وجود دارد؟ آيا گاهي مي توانم به خودم
فكر كنم كه چه دارم انجام مي دهم؟ من كي

مدارا

هستم؟ آيا من مي توانم مانند فيلم “توت فرنگي
هاي وحشي” اينگماربرگمن به خودم بگويم كه با
زن ،با خودم و بچه ام چگونه برخورد مي كنم؟ آيا
مي شود در جايي كه معموال مي گويمبله ،نه بگويم
و بالعكس؟حرف اصلي اقبال دراين باره اين است كه
شادي ،غم ،خوشي ،سختي ،راحتي و امثال اين ها
مهم نيست ،بلكه مهم اين است كه او يعني “من”
لطمه نبيند وبماند .اگر بخواهداو بماند من دراين جا
يك مالك دارم ،همه جا اورا نگاه مي دارم ،زيرا بار
شيشه دارم كه امانت است .توهين مي شنوي ،اگر
ديدي كه او دارد ضربه مي خورد ،نبايد لحظه اي
درنگ كني ،نبايد اجازه بدهي كه آن “من” لطمه
ببيند .در اين نگاه تكريم وتحقير مالكنيستند ،گاه
افراد شما را تحقير مي كنند ،شما دردلتان به آن ها
مي خنديد چون “من” ات را از دست نمي دهي.
من “كارآمد” و من “واقعي”
اقبال دراين باره ادعايي دارد؛ اقبال مي گويدكه ما
داراي يك “من” كارآمد هستيم .دانشجو مي گويد
كه جناب استاد كالستان عالي است ،كارمند مي
گويد جناب استاد سالم ،اين دست از احترام ها به
“من” كارآمد است .”من” كار مي كند ومحيط هم
به اواحترام مي گذارد .انسان اگر حواس اش جمع
نباشد ،دائما در اين “من”،زندگي خواهد كرد .خواب
اين انسان نيز در اين چارچوب است؟ من برمي گردم
به سخن حضرت علي كهشايسته نيست انسان دراين
محيط زندگي كند .به عبارت ديگر شايسته نيست كه
انسان خود را دراين محيطزنداني كند .آن گونه باش
كه اگر همه دنيا دربرابر تو تعظيم كردند ،دروجود
تو اثر نگذارد .در چنين شرايطي آن “من” ساخته
ميشود .بنا براين “من” كارآمد ،همين “مني “ است
كه ما هستيم .اما “من” ديگري نيزوجود دارد“ .مزلو”
نام اين “من” را“ ،من خود انگيخته” مي گذارد .اريك
فروم مي گويد “من شكوفا” .افالطون نام اين “من”
را “سوفيا” ( عقل سپيد) گذاشته بود .اقبال مي گويد
كه انسان زماني مي تواند به آن “من”واقعي برسد كه
اين “من” كارآمد اورا مشغول نكند .اشكال جامعه ما
اين است كه آدمي را صبح تاشب بهخودش مشغول
مي كند .اقبال مي گويد اگر انسان از “من “ كارآمد
بيرون آمد ،وتامل كرد ،وارد “من” ديگرمي شود .آيا
جامعه امروز آن “مني “ را كه باخودشتامل كند با
خود همراه دارد؟ آيا انسان مي تواند از “من” كارآمد
بيرون بيايد ،وبه “من” متعالي اش بينديشد؟آيا مي
تواند به خود بگويد كه من كيستم؟ آيا مي تواند
فارغ از تاثيرات محيطي اش عمل كند؟ ايا مي تواند
فارغ از چارچوب هاي عرف عمل كند؟ اريك فروم
مي گويد كه آدم هاي بهنجار لزوما آدم هاي سالمي
نيستند.كسي كاري انجام نمي دهد تا مبادا از سوي
عادت هاي جامعه نفي شود .چنين فردي از نظر
جامعه ،آدم بهنجاري است .همه كارهايش براساس
روال جامعه است وهمه نيز به اواحترام مي گذارند.
مولوي دراين باره مثال جالبي دارد .مي گويد يك
نفربينا ،به شهري مي رود كه همه اهالي آن شهركور
بودند ،اهالي شهر ،شخص مذكور را نزد رهبرشان
بردند تابررسي كند اين شخص آيا دچارمشكلي
هست؟ رهبر كورها چون كور بود ،دستي كشيد به
سروصورت وبدن اين شخص گفت همه جاي اين
شخص شبيه ما است ،فقط دوتا غده رويصورت اش
است كه بايد دربياريم تا عادي ومثل ما شود.
چرا همه روشنفكرها درتاريخ منزوي شده اند؟
همانطور كه مي دانيد روشنفكر به معناي آن نيست
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كه به كسي آگاهي ميدهد .انبياء به كسي تخصص
نمي دادند خودنيز سواد نداشتند .روشنفكر آن كسي
است كه آن “من” را زنده ميكند .آن “من” را مورد
خطاب قرار مي دهد .تازماني كه يك ملت با آن “من”
آشنا نشود ،كاري نمي تواند انجام بدهد.من مجددا
برمي گردم به بحث اقبال،اقبال مي گويد يك “من”
تصميم گير ،خالق و آفرينشگر وجود دارد .آن “من”
مبناي وجود ومبناي “من” است .پس وجود هركسي
بهاندازه اي است كه آن “من” اش راحفظ كند وآن
را رشد بدهد .در شرايط كنوني اين موضوع مهمترين
معضلمسلمانان ما است.

سؤال اين است كه من چگونه مي
توانم آدم ماشيني نشوم؟ راه اينكه
آن “من” را درك كنم چيست؟ من
چگونه مي توانم آفرينش داشته
باشم؟ “من” چگونه مي توانم
انتخابگرو آفرينشگر باشم؟ جواب
اقبال اين است كه انسان اگربا عمل
همراه با خلوص وارد ميدان شود،
ودرهرلحظه آن امانت را نگاه
دارد ،موفق خواهد شد تا “من”
خالقوآفرينشگرخود را بپروراند.
”من” تجربي
در وجود امام حسين چه گذشت كه درصحراي كربال
فرزندانش به آن روز افتادند ،برادرش آن گونه به
شهادت رسيد ،و درنهايت با آن همه فشار ،سرظهر
به نماز مي ايستد؟ آيا ما به اين موضوع پرداخته
ايم؟ دروجود حالج چه مي گذرد كه دست هايش
را تكه تكه مي كنند ولي مي گويد من حق هستم.
دروجود ماندال چه مي گذشت كه آن قدر توانا بود
كه زندانبان و شكنجه گر خود را هم بخشيد .اسير
كينه نشد زيرا وجود دارد .آيا من مي توانم درحالي
كه كينه دارم ،انتقام نگيرم؟ آيا من مي توانم زماني
كه مورد ظلم قرار گرفتم ،بازهم ببخشم؟ بنا براين
نشان مي دهد كه اين “من” تجربي است“ .من”
تجربي به چه معنايي است؟ يعني “من” مي توانم
دردرون خودم اين “من” را لمس كنم.تو هم مي
تواني دردرون خودت اين “من” و وجودت را لمس
كني.بداني كه داري تصميم مي گيري .چگونه؟ به
اين موضوع تجربه باطني مي گويند .آن جايي كه
دارد شخصيت ات تحقير مي شود ،اگر عكس العمل
نشان ندهي ،ذليل ميشوی و انسان به هيچ قيمتي
نبايد ذليل شود .آن “من” بايد حفظ شود.
پس ماده تحول پيدا كرد و تبديل به گياه شد،
گياه تبديل به حيوان ،وحيوان تبديل به انسان
شد ،تحول مادينيزتبديل به تحول معنوي شد ،اما
تحول معنوي به كجا رسيده است؟ مي گويد “من”
آفريننده ،ميوه عالي تكامل وجود است .اگرآن را
حفظ كردي و رشدش دادي ،پس وجود داريد .چرا
بايد نماز بخوانيم؟ مي گويد نمازتمرين خارج شدن
از زندگي ماشيني است .به همين دليل سخت است.
چرا؟ زيرا زندگي روزمره آدم زندگيماشيني را اسير

دغدغههاى وجودي

خود كرده است .از اين رو براي خارج شدن از اين
زندگي انسان بايد سعي كند .انسان به غيراز زندگي
روزمره ،چه تالش مضاعفي بايد از خود نشان دهد؟
قرآن مي گويد ليس لالنسان اال ماسعي.

اين چه انتخابي است كه اگر آن را انجام بدهم مي
توانم بگويم كه “من” با لحظه قبل تفاوت كرده ام به
نحويكه قوي ترشده ام .من ديروز از يك تهديد مي
ترسيدم ولي امروز ديگر نمي ترسم .ديروز اگركسي
“من” را تحقير مي كرد نمي توانستم حرف بزنم،
ولي اآلن مي توانم از خود دفاع كنم .ديروزبرايم مهم
بود كه مردمدرباره من چه مي گويند ،لذا با كسي
مخالفت نمي كردم و به همه بله مي گفتم ،ولي
امروز توانايي اين را دارم كه نه بگويم .همانطور كه
مي دانيد كه يكي از ريشه هاي افسردگي اين است
كه عده اي اصال نمي توانند “نه”بگويند .نتيجه آن
مي شود كه وجودش را از دست مي دهد .چون مي
خواهد هميشه طبق سليقه همه رفتار كند.چرا ريا
نماز را باطل مي كند؟ چون آدم رياكار شخصيت
ضعيفي داردو محتاج آن است تا ديگران اورا قبول
كنند .فرد صدقه مي دهد ،سپس منت مي گذارد ،از
بين مي رود ،چرا ،چون مبناي عمل براين بوده كه
ديگران خوششان بيايد .شخصيت فرد دراين شرايط
نمو ورشد نمي يابد.
من اين جمله را از روي كتاب اقبال مي خوانم:
“پاداش پيوسته آدمي در اين است كه از لحاظ
تملك و وحدت نفس ،به عنون يك “من” ،درحال
نمو تدريجي باشد” يعني آن به آن تغيير كند .بعد
مثال جالبي مي زند مي گويد:”وقتي درصور دميده
مي شود همه منقلب مي شوند ،اما عده اي منقلب
نمي شوند .به عبارت ديگر درروز قيامت هم همه
چيز زيرورو مي شود اما عده اي تغييري درآنان
ايجاد نمي شود .يعني وجود وشخصيت دارد .علي
مي گفت وقتي فشار زياد مي شد ،ما كنار پيامبرمي
رفتيم .معني اين سخن اين است كه پيامبر آن قدر
”من” قوي داشت كه علي دركنار او احساس آرامش
مي كرد .يعني چه؟ وجه ديگر اين سخن اين است
كه سختي هاي “من” پيامبر وعلي را نمي تواند
ذليل كند.
با يك تهديد ،شخص به التماس مي افتد تا مبادا
شغل اش ومنافع اش از ميان نرود ،حاضر است
هركاري انجام بدهد تا اين منافع را حفظ كند.
ما همواره بايد متوجه اين موضوع باشيم كه چي
مي دهيم وچه مي گيريم .نكند آنچه مي دهيم
وجودمان باشد به بهاي اينكه يك شغل را حفظ
كنيم .اينكه قرآن مي گويد “لنبلونكم به شي من
الخوف والجوع ونفس من االموال واالنفس والثمرات
فبشرالصابرين” به چه معنايي است؟ آيا خداوند بي
دليلبراي من مشكل ايجاد مي كند .مشيت خداوند
را بايد در قوانين وآيات خدا و هستي ببينيم .قرآن
مي گويد “قولو قوال سديدا يصلح لكم اعمالكم”
حرفتان را محكم ودرست بزنيد ،كه اگر حرفتان را
درست ومحكم بزنيد كارتان نيز اصالح مي شود.
يعني چه؟ يعني اگر من زبانم را رها كردم وهرچه
برزبانم آمد گفتم ،عمل ام را خودم انتخاب نكردم،
خلق نكردم ،اين ها به حرف محكم واصالح اعمال
منجر نمي شود .مردهاي بزرگ را هنگام مرگشان
بايد فهمید .زماني كه شمشيربرفرق علي فرود مي
آيد او چه مي گويد؟ مي گويد :فزت ورب الكعبه ،به
زبانامروزي مي گويد من برنده اين بازي شدم،چون
دغدغه علي چيز ديگري است .چرا علي اين جمله
را زماني كه حاكم مي شود برزبان جاري نمي كند؟
چرا زماني كه درجنگ ها به پيروزي مي رسد اين
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گونه سخن نمي گويد؟ تا زمان ضربت خوردن زحمت
كشيده ،مبارزه كرده ،تا يك چيز را حفظ كند ،آن
همان “من” است كه چون بار شيشه مواظب بوده كه
خش برندارد.پيامبر درلحظه مرگ چهمي گويد؟ بل
الرفيق االعلي ،بله عزيزم ،آمدم.او دائما در ذهن اش
اين بوده كه از جايي آمده وبايد به جايي برود .بنا
براين من براساس آنچه درزندگي به آن فكر وعمل
مي كنم ،هستم.
بهشت چيست؟ قرآن مي گويد مي خواهي دراين
دنيا به بهشت بروي ،هوي را رهاكن تا دربهشت جان
زندگي كني.از اين رو آن به آن بايد انتخاب كني.
ما آن به آن درمعرض انتخاب قرار داريم ،انتخاب
درجهت ايجاد يك ”من” آزاد آفريننده ،ويك “من”
تابع محيط .اين جمله زيباي اريك فروم است كه
مي گويد عشق تنها دركساني شكوفا مي شود كه
به دنبال هيچ قصد ونفعي نباشند .اين رابگذاريد
كنار اين آيه كه پيامبر براي انجام رسالت خود به
مردم مي گفت كه ال اسئلكم عليه اجري .پيامبر
براي اجراي رسالتش از كسي اجر طلب نمي كند.
اگركسي كاربكند تا تمجيدش كنند به كاسبي روي
آورده است .لذا كاركرده ونتيجه اش را نيز گرفته
است .دوست داشتي كه دوستت بدارند ،رفتي كه
بيايند .احترام گذاشتي تا به شما احترام بگذارند .اين
من بيش از اين نصيبي نمي برد .فروم مي گويد،
عشق زماني مي آيد كه سود نخواهي وبه دنبال نفعي
برايش نياشيد .آن جاست كه كمال ورشدپيدامي
كنيد.

نتيجه گيري
اول اينكه “من” انسان تنها درآفرينش ،ورهايي از
جبرهايي مانند طبيعت ،تاريخ و...كه او را فراگرفته
است وجود پيدا مي كند .درغير اين صورت ما
براساس عادات محيطي و عادات فرهنگي خود عمل
مي كنيم ودراين شرايط “من” انسان رشد نمي كند.
“من” آن جايي رشد مي كند كه خودت عمل ات
رابيافريني .بحث خلوص در ادبيات مذهبي ما بهترين
بحثي است كه در زمينه رشد “من” انسان مطرح
شده است.در اينادبيات اين بحث محوريت دارد كه
كاررا براي چه كسي وچه چيزي انجام مي دهيد.
عنصري كه رهبري كننده “من” است در اين بحث
چيست؟ عنصري كه رهبري كننده انتخاب من
درزندگي است ،چيست؟ آن عنصر ارزش وقيمت
من را تعيين مي كند .در اين معنا بهشت چيست؟
بهشت نمي تواندمحل بي كاري وتنبلي باشد .اگر
بهشت جايي باشد كه تا اراده كرديم سيب در دهان
من باشد ،يا به جايي تكيه بدهيم،باور كنيدمن براي
اين بهشت حوصله ندارم .چه كسي حوصله اش مي
گيرد در آن فضا باشد.پس بايد چيز ديگري باشد.
آن چيست؟ آيا مي توانيم محضر خودمان را درك
كنيم؟ آيا من مي توانم فكر كنم وجودي هستم
صفحه 33

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

كه روح خدا درآن دميده شده است ،و من خليفه
خدا درزمين هستم؟ آيا مي توانم حضور آن “من”
را احساس كنم؟قرآن مي گويد“ :نفخت فيه من
روحي” ،يا “انا اعطيناك الكوثر”

ني كه تواعطيناك الكوثر خوانده اي

پس چرا خشكي و ابتر مانده اي

اگر جانشين خدا هستيم ،پس چرا آنقدركدر و گرفتهايم.

قرآن مي گويد كه من به زنبور عسل وحي كرده
ام وزنبورعسل ،عسل ساز شده است ،به انسان مي
گويد كه به تو كرمنا عطا كرده ام و به تو كوثر داده
ام پس عسل ات كجاست؟ پس چرا وقتي كسي كنار
تو مي نشيندانرژي اش را از دست مي دهد؟ از اين
رو بايد به گونه اي باشي كه وقتي افراد كنارت مي
نشينند انرژي وجان به دست بياورند .مي گويد نكند
كه تونيز مانند فرعون شده اي؟ چرا رود نيل براي
فرعون ،خون شد؟ رود نيل كه خون نشده بود .اما
اگر “من “ انساني وجود خارجي نداشته باشد ،نعمت
به نقمت تبديل مي شود.به عبارت ديگر هركسي را
ديدي كه وجود دارد ،در كنارش قرار بگير .زيرا “من”
او عزت دارد.تفاوت ميان عزت وغرور چيست؟ آدم
عزيز درظاهر ذليل مي شود ولي درباطن ذليل نمي
شود.
همه زندگي آزمايش وبهانه است .سختي ،خوبي،
خوشي ،و ...اين ها همه آزمايش وفتنه است .قرآن مي
فرمايد “خلق الناس والحيوه ليبلوكم احسن عمال”.
منظور از عمل ،عمل آفرينش است نه عمل ماشيني،
تكراي وهنجاريكه محيط آن را اعمال مي كند .به
قول اقبال بهشت حال است نه محل .اگر اين وجود
را نگاه داشتي ،دردنيا نيز دربهشت قرار داري .اگر
اين وجود را از دست دادي،هم دردنيا وهم درآخرت
درجهنم هستيد“ .من كان في هذه اعمي ،وهو في
االخره اعمي”.هركس دردنيا كور است درآخرت نيز
كور است وهركس دردنيا جهنمي است در آخرت نيز
جهنمي است.هركسي دراين دنيا بهشتي است درآن
دنيا نيز بهشتي است .من جمله آخر را عرض كنم:
سوال اين است كهمن چگونه مي توانم آدم ماشيني
نشوم؟ راه اينكه آن “من” را درك كنم چيست؟ من
چگونه مي توانم آفرينشداشته باشم؟ “من” چگونه
مي توانم انتخابگرو آفرينشگر باشم؟ جواب اقبال اين
است كه انسان اگربا عملهمراه با خلوص وارد ميدان
شود ،ودرهرلحظه آن امانت را نگاه دارد ،موفق خواهد
شد تا “من” خالقوآفرينشگرخود را بپروراند.
به لحاظ اجتماعي انبياء دو شعار داشتند:
 - 1به لحاظ اجتماعي تا زماني كه فقز و ترس هست
انسان آزاد نمي شود .پس راه حل اجتماعي انبياء
فرديت فرد نيست .انبياء نمي گويند تو خودت را اگر
درست كني ،همه چيزدرست مي شود .برعكس خدا
به موسي مي گويد كه برو با فرعون ،گراني و تورم و
ترس درگير شو ،نگذاركه مردم مجبور و اسيرباشند.
 - 2از لحاظ دروني ،آزاد باش وتنها كساني عدالت مي
ورزند كه عادلباشند.تنها كساني مي توانند آزادگي
كنند كه خود نيز آزاده باشند.
* برگرفته از سایت روز آنالین
* دکتر محمدی گرگانی استاد حقوق در دانشگاه عالمه
طباطبائي تهران و از فعاالن ملی-مذهبی می باشند.

نظر و انديشه

دين در غرب جديد

سيد حسین نصر

استاد دانشگاه جرج واشنگتن
عليرغم تماسهاي گستردهاي كه مسلمين از
قرن گذشته تاكنون با جهان غرب داشتهاند و
هنوز هم دارند ،خيلي كم دربارهي دين در غرب
مطالعه كردهاند .همچنانكه پيشتر گفته شد ،عدة
محققان و علماي مسلماني كه زبانهاي كهن غرب
را به اندازهاي كه براي مطالعه تاريخ دين عمدة
غرب ،يعني مسيحيت كافي باشد بدانند ،نيز عدة
مسلماناني كه عميقاً به مطالعه در كالم و انديشهي
ديني مسيحيت پرداخته باشند ،بسيار اندك است.
اين واقعيت ،با توجه به اين كه ميبينيم در غرب
شمار آنچنان فراواني از علماي مسيحي و يهودي و
نيز علماي ناسوتيانديش كه نقطهنظرهاي ديني را
قبول ندارند ،براي آموختن استادانهي زبان عربي و
فارسي و ساير زبانهاي اسالمي به قصد مطالعهي
خود اسالم ،تن به همهگونه سختي و مشكل دادهاند،
تأسفانگيز است .اين علماي غربي هر كدام از نقطه
نظر خاص خود دربارهي همهي جهات و جوانب اسالم
چيزهايي نوشتهاند و حتي كوشيدهاند به مسلمين نيز
به زور بقبوالنند كه چطور بايد دربارهي دين خودشان
تحقيق و مطالعه كنند.
به هر حال ،بين فهم غرب از اسالم ،ولو آنكه ديدگاههاي
آن از نظر مسلمين متعصبانه و تحريف شده باشد
و فهم اسالم از دين در غرب از نقطه نظر اسالمي،
هيچ موازنهاي برقرار نيست .تالش مسلمين براي
فهميدن دين در غرب بسيار نادر بوده و اكثرا ً آنچه
هم كه توسط محققان جديد مسلمان دربارهي دين
و تفكر در غرب نوشته شده يا عمدتاً بر نقطهنظرها و
ديدگاههاي غربي مبتني است و يا بر دانش بياساس
و محدودي كه خود مانع از ژرفكاوي در معناي دين
و تاريخ آن در جهان غرب بوده است.
ال
در ميان مسلمين ميتوان دو نقطه نظر كام ً
متضاد دربارهي دين در غرب ديد .برخي همهي
غربيان را ،به استثناي اقليت كوچكي كه يهودياند،
مسيحي ميدانند و لذا غالباً از كل غربيان با تعبير
«مسيحيان» ياد ميكنند ،گويي كه غرب همچنان
غرب قرون وسطاست كه باني جنگهاي صليبي بود
و تمدن غربي هنوز در عصري زندگي ميكند كه به
«عصر ايمان» موسوم است .برخي ديگر از مسلمين
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به عكس ،گمان ميكنند كه همهي غربيان ماديگرا
و دهريمشرب و يا الادري و شكاكاند و در ميان
ال هيچ ديني حاكم نيست.
غربيان عم ً

به قطع و يقين بايد گفت كه هر دو اين نظريات يا
گمانها خطاست .از يك سو ،غرب از قرن هفدهم و
حتي پيش از آن ،از رنسانس به اين سو در جهت
غيرديني كردن نگاه و نگرش مردمش و سست
كردن عاليق ديني در زندگي روزمرهي ايشان سير
كرده است .در نتيجه امروزه در غرب كسان زيادي
هستند كه گرچه ميراثداران مسيحي و يهوديتاند،
ديگر به معناي دقيق مسيحي يا يهودي نيستند .با
اين حال هنوز عدهي بسيار زيادي در غرب زندگي
ميكنند كه در بطن تمدني كه ديگر نميتوان آن
را تمدني مسيحي دانست ،مسيحيان يا يهوديان
مشترعي هستند .درك دقيق اين اوضاع براي فهم
درست نقشي كه دين در غرب دارد ،پرهيز از نظريات
افراطياي كه امروزه برخي در جهان اسالم دارند،
براي مسلمانان بسيار اهميت دارد .جوان مسلمان
بدون درك كردن نقش دين و نيز به محاق افتادن
آن در غرب در همهي مراحل تكوين و تولد و رشد و
گسترش دنياي متجدد در اروپا و آمريكا و سپس در
سرزمينهاي ديگر ،هرگز قادر نخواهد بود كه دنياي
متجدد را بفهمد.

روشن است كه غرب از زمان ظهور تمدن قرون
وسطايياش اساساً و عمدتاً مسيحي بوده است.
تمدن قرون وسطايي مزبور صرفاً ادامه و امتداد
تمدن يوناني و روم نبود .اين تمدن اساساً آنگاه پديد
آمد كه مسيحيت ،به دنبال ضعف و انحطاط تدريجي
امپراتوري روم ،در اين امپراتوري ،نيز در ميان اقوام
ژرمن و سلت يا سلتي اروپاي شمالي اشاعه يافت.
نتيجهي اين جريان تولد تمدن جديدي بود كه
گرچه عناصر مهمي را از روم و نيز يونان به ارث
ال مسيحي بود .بنابراين ،تاريخ دين در
برده بود ،كام ً
غرب آنچنانكه امروزه براي ما دانسته است ،بيش از
هر عنصر و عامل ديگري با مسيحيت مربوط است.
مسيحيت در غرب ،برخالف وضعيتي كه در شرق
داشت و به سبب تقسيمشدگياش به كليساها يا
مذاهب كوچك با ظهور و توسعهي اسالم به راحتي
مغلوب شد ،تا قرنها تقريباً يكپارچه بود ،به اين معنا
كه نهاد و سازمان يگانهاي داشت كه همانا تشكيالت
مذهب كاتوليك بود .پاپ همچنان رهبري و رياست
عالي كليساي غرب را بر عهده داشت .كليساي
ارتدوكس كه يكي ديگر از شاخهها و شعب عمدهي
مسيحيت سنتي است ،برمرجعيت پاپ گردن
ننهاده و لذا از مذهب كاتوليك جدا بود .در نتيجه،
مذهب و تشكيالت كاتوليك در سراسر دوران تولد و
شكلگيري تمدن غرب به صورت يگانه نهاد مسيحي
غرب باقي ماند.
شكلگيري دوراني از تاريخ كه امروزه از آن به «قرون
وسطي» تعبير ميشود و طي آن برخي از مهمترين
نهادها و نيز الگوهاي فكري غرب صورتبندي و
متبلور گرديده و هنر مقدس مسيحي نيز به اوج
كمال خود دست يافته بوده ،همانا وامدار مسيحيت
در شكل كاتوليكي آن بوده است .در طول قرون
وسطي مسيحيان غرب با اخالص ديني شديد
و پايبند اكيد به مسيحيت بدانگونه كه مذهب
كاتوليك براي ايشان تفسير ميكرد ،زندگي ميكردند
و لذا عليرغم دشمني عظيمي كه با مسلمين نشان
ميدادند احساس شباهت و قرابت زيادي نيز با
ايشان ميكردند ،زيرا جامعهاي از مؤمنان را در جهان
اسالم ميديدند كه اكيدا ً و خالصانه به كالم خداوند و
دستورات و احكام او پايبندند .با اين حال ،در غرب،
برخالف اسالم ،در نتيجهي يك عده عوامل بسيار
صفحه 34
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پيچيدهي داخلي ،به تدريج مخالفتهايي با مرجعيت
و اقتدار دين و به ويژه با مذهب كاتوليك پديد آمد.
عوامل مزبور از جمله شامل مغفول ماندن تدريجي
جهات و جنبههاي معيني از تعاليم عرفاني مسيحيت،
توجه زياده و افراطي به عزاداري و مردگان ،عقالني
كردن تدريجي انديشهي ديني مسيحي ،باالخره
شكاكيت ذاتي مندرج در كالم اصالت تسميه اواخر
قرون وسطي ،ميشد.

اين مخالفتها در طي دورهاي كه بعدها به رنسانس
معروف شد صورتهاي گوناگوني يافت .در اين دوره
ميتوان از يك سو ظهور اومانيسم و فردگرايي را
ديد كه به مخالفت با استيالي دين به طور كلي و
عليالخصوص سلطهي تمدن ديني قرون وسطي
برآمد و بعدها به انگ و نشانهاي اصلي تمدن
جديد تبديل شد ،از سوي ديگر ،شكلگيري يك
عكسالعمل مذهبي را كه به ظهور پروتستانيسم و
نهضت اصالح دين انجاميد كه خواستار بازگشت به
مسيحيت نخستين به همان صورتي بود كه ريشه در
كتاب مقدس و به ويژه اناجيل داشته است؛ مشهور
شدن اين حركت اخير به «نهضت انجيلي» به سبب
همين تأكيد بر بازگشت به انجيل بود.
برخالف تمايلي كه برخي از محققان داشتهاند ،مذاهب
پروتستان و كاتوليك را نميتوان با تشيع و تسنن در
متن اسالم مقايسه كرد .سابقهي هر دو مذهب تشيع
و تسنن به همان دوران صدر اسالم و اوان كار اسالم
بازميگردد ،در حالي كه مذهب پروتستان مولود
ال متأخري به كليسا يا
اعتراض (=  )Protestكام ً
مذهب كاتوليك بوده و حدود هزار و پانصد سال پس
از ظهور و استقرار مسيحيت به وجود آمده است.

برخالف مذهب كاتوليك كه ساختار يكپارچه و متحد
خود را با تمكين در مقابل اقتدار و مرجعيت دستگاه
پاپي و سلسله مراتبي كه كليساي كاتوليك بر آن
مبتني بود حفظ كرد ،مذهب پروتستاني سريعاً به
فرق و مكاتب و دستهبنديهاي ديني متعددي عالوه
بر مذاهب يا كليساهاي مرتبط با كالون و لوتر كه
برجستهترين طاليهداران نهضت اصالح دين بودند،
تقسيم شد .دامنهي گستردهي اين مذاهب يا كليساها
از كليساي انگلستان كه از جهاتي همچنان «كاتوليك»
مانده بود اما بر اقتدار و مرجعيت پاپ گردن نگذاشته
لذا شاخهاي از پروتستانيسم به حساب ميآمد ،تا
كليساهاي پروتستان همچون كليساي متديست،
كليساي پرسبيتري و كليساي باپتيست يا تعميدي
را كه تكيه و تأكيد بسيار بيشتري بر جهد و تالش
فردي مبتني بر حجيت و مرجعيت انجيل ،تفسير
شخصي كتاب مقدس و عمل اجتماعي داشتند ،دربر
ميگرفت .تعداد مذاهب و كليساهايي كه در درون
پروتستانيسم ظهور يافته است و هنوز هم همچنان
ظهور مييابد بسيار زياد است .به واقع ،كسي كه تازه
وارد آمريكا يا اروپا ميشود مشكل ميتواند بفهمد كه
چگونه وجود اين همه فرق و مذاهب و كليساهاي
مستقل از يكديگر ممكن بوده است.
با وجود اين ،درك اين نكته مهم است كه كل پديدهي
پروتستانيسم ،از همهي آن كليساهايي كه همچون
كليسياي اسقفي ،بر شعاير و مناسك تأكيد دارند تا
آن كليساهايي را كه همچون كليساي تعميدي اساساً
خود را وقف عمل اجتماعي كردهاند ،دربر ميگيرد
و ممكن است كه جمعيتهاي جديدي بر گرد يك
رهبر خاص فراهم آيند و يك مذهب يا شاخهي جديد
از پروتستانيسم را ايجاد نمايد .همهي كليساهاي
پروتستان ،دست كم تا همين اواخر ،در ايمان به
ال
خدا و حضرت مسيح (ع) شريك بودهاند ،وگرنه اص ً
مسيحي دانسته نميشدند .اين كليساها ضمناً همگي

نظر و انديشه

برخالف كليساي كاتوليك كه عالوه بر ايمان به خدا،
مسيح و كتاب مقدس ،همواره بر نفاذ و دوام تاريخي
تعاليم كليسا ،ترتيبات جانشيني پاپها و آنچه در
التيني  ۱ Traditioخوانده ميشود و تا حدودي
با تفاسير قرآن و حديث در اسالم مطابقت دارد نيز
تأكيد داشته است ،اساساً بر اهميت و مركزيت كتاب
مقدس تكيه دارند.

مدارا

مذهب كاتوليك و ارتدوكس ،ديد.

با وجود اين ،مواضع ديني جوامع مسيحي گوناگون
غرب در بسياري موارد با يكديگر تفاوت دارد .مذهب
كاتوليك همچنان بر جنبهي شعايري ديني تأكيد
ميورزد و از اين حيث قرابت و شباهتي با تأكيد
اسالم بر مناسك و شعاير دارد ،در حالي كه مذهب
پروتستاني معموالً بيش از هر امر ديگري بر عمل
اجتماعي و نيز مسووليت فردي تكيه ميكند ،باز
ميبينيم كه اين ويژگيها هم از جهاتي با تعاليم
اجتماعي اسالم و تأكيد اسالم بر رابطهي مستقيم
و بالواسطهي فرد با خداوند ،شباهت دارد .بنابراين،
مشكل ميتوان با قطع و يقين گفت كه كدام يك از
اين دو مذهب مسيحيت از ديگري به اسالم شبيهتر
است .هر يك از اين دو مذهب را ميتوان از جهات
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از قوت طنين تعاليم ديني مذهب كاتوليك كاسته و
مآالً كار حفظ نقطهنظرهاي سنتياي را كه كليساي
كاتوليك در طول اين مدت مديد داشته و فحواهاي
ژرف آن بسيار شبيه و نزديك به تعاليم سنتي اسالم
بوده ،براي كاتوليكها دشوار ساخته است .كل اين
حركت از نظر كاتوليكهايي كه خواهان حفظ و
ال فاجعهاي
پيروي از تعاليم سنتي كليسا بودهاند عم ً
تلقي ميشده كه باعث تقسيم و تفكيكهاي باز هم
بيشتر در بطن كليساي كاتوليك گرديده است.

الگوي مذهبي قارهي آمريكا را در وهلهي نخست
نحوهي به استعمار درآمدن اين قاره رقم زد .آمريكاي
جنوبي و مركزي و كاناداي فرانسه كه به استعمار
حركت نوسازي در درون كليساي كاتوليك بسيار
كشورهاي كاتوليك اسپانيا و پرتغال و فرانسه
سريع گسترش يافت ولي هنوز در همهي جهات
درآمده بودند كاتوليك شدند و در شمال آمريكا و
تفوق كامل نيافته است .امروزه در داخل كليساي
كاناداي انگليس مذهب پروتستان استيال يافت .ولي
كاتوليك مبارزهاي ميان عناصر رسميتر و سنتيتر
در اثر مهاجرتها ،امروزه شمال آمريكا نيز داراي
و حركتها و گرايشهاي تجددطلبانه جريان دارد.
جمعيت كثيري از كاتوليكهاست؛ با اين
اين مبارزه در نقاط مختلف جهان كاتوليك
حال ،فرهنگ مردم اياالت متحده و كانادا
صورتهاي گوناگوني به خود گرفته است.
هنوز هم عميقاً متأثر از مذاهب پروتستان در ميان مسلمين ميتوان دو نقطه نظر كام ً
ال متضاد براي مثال ،عدهي طالبان اين نوسازيها در
است .واقع امر اين است كه امروزه برخي دربارة دين در غرب ديد .برخي همة غربيان را ،اياالت متحده بسيار بيشتر از كليساهاي
از مخلصترين و معتقدترين ،در عين
آن كشورهايي ،همچون چكسلواكي و
حال قشريترين يا ظاهري مشربترين ،به استثناي اقليت كوچكي كه يهودياند ،مسيحي لهستان ،بوده كه [تا چندي پيش] در پشت
پروتستانهاي جهان كه عميقاً دلبستهي ميدانند و لذا غالب ًا از كل غربيان با تعبير مسيحيان «پردهي آهنين» تحت فشار و سركوب قرار
مطالعه و تحقيق در كتاب مقدساند در
داشتند .به همين لحاظ است كه امروزه
ايالتهاي جنوبي اياالت متحده ،در باريكهاي ياد ميكنند ،گويي كه غرب همچنان غرب قرون مسلمين از ديدن اين همه اختالف نظر
موسوم به «منطقهي كتاب مقدس» زندگي وسطاست كه باني جنگهاي صليبي بود و تمدن در داخل خود كليساي كاتوليك دربارهي
ميكنند و به اصولگرايان معروفند.
تقريباً همهي مسايل و موضوعات عمدهي
غربي هنوز در عصري زندگي ميكند كه به عصر كالمي و اجتماعي ،از رد يا قبول نظريهي
عالوه بر همهي اينها ،يك شاخهي عمدهي ايمان موسوم است .برخي ديگر از مسلمين به تكامل گرفته تا مسايل مربوط به سقط
ديگر از مسيحيت هست كه گرچه پيروانش عكس گمان ميكنند كه همة غربيان ماديگرا و جنين و خانواده ،دچار حيرت و سردرگمي
اكثرا ً در اروپاي شرقي زندگي ميكنند نه
ميشوند.
در غرب ،الزم است در اينجا ذكر شود.
ميان
در
و
اند
ك
شكا
و
الادري
يا
و
مشرب
ي
دهر
اين شاخه از مسيحيت همان كليساي
در قرن نوزدهم و بخش اول قرن بيستم
ارتدوكس است كه داراي شعب يوناني ،غربيان عم ً
ال هيچ ديني حاكم نيست ،به قطع و يقين كه اصول و تعاليم مذهب كاتوليك،
روسي ،رومانيايي ،بلغاري و برخي شعبههاي
عليرغم حضور همه جانبهي گرايشهاي
بايد گفت كه هر دو اين گمانها خطاست
معين ديگر است .اين مذهب يا كليسا ،كه
تجددخواهانه در غرب ،از وحدتي ناشي از
سابقهي آن همچون كليساي كاتوليك به
وحدت خود كليساي كاتوليك برخوردار بود،
معيني با اسالم و يا با برخي مذاهب و مكاتب معين
آغاز مسيحيت ميرسد و با امپراتوري يوناني زبان
وضع اين گونه نبود .تنها گذشت زمان معلوم خواهد
اسالمي مقايسه كرد زيرا در درون اسالم نيز تفاسير
بيزانس پيوند داشته است ،داراي تمركز خفيفتر
كرد كه اين نيروها و گرايشهاي متخالف چگونه با
گوناگوني از شريعت وجود دارد ،اگرچه وحدتي كه
از كليساي كاتوليك است و مركز آن هنوز هم در
يكديگر كنار خواهند آمد ،اما در اين ترديدي نيست
براساس قرآن و حديث در ساختار اسالم وجود دارد
شهر استانبول ،يعني قسطنطينه قديم كه پايتخت
كه حركتهاي تجددطلبانهي سالهاي دههي
به مراتب بيش از آن وحدتي است كه در ميان
بيزانس بوده ،مستقر است .كالم ،آداب و مراسم
 1960شرايط مناسبي براي حفظ تعاليم ديني در
شبكهي بسيار پيچيدهي كليساها و مذاهب گوناگون
روحاني ،زيباشناسي و بسياري ديگر از وجوه و
درون كليساي كاتوليك و اشاعهي گستردهي اين
مسيحي مشهود است.
عناصر كليساي ارتدوكس از كليساي غربي به اسالم
تعاليم ،كه بسياري از طرفداران حركتهاي مزبور
نزديكتر است و اين كليسا پيروان زيادي در ميان
انتظار ميبردند ،فراهم نياورد .به هر حال ،از نقطه
درك اين نكته نيز از نقطه نظر بحث حاضر حايز
اعراب مسيحي دارد .اما حضور اين كليسا در اروپا
نظر اسالمي ،بسياري از تغييراتي كه از طريق اين
اهميت است كه هم در درون مذهب پروتستاني
صرفاً به كشورهاي شرقي [اروپا] و مهاجراني شرقي
جريان نوسازي پديد آمده است از جهات متعدد
و هم در درون مذهب كاتوليك در قرن بيستم
به كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا رفتهاند ،محدود
حاكي از تسليم كردن نگرش ديني به ناسوتيگري
ميالدي نهضتها و حركتهاي مهمي در جهت
است.
و دنياگرايي است كه به نام دربرگرفتن دنيا و متوافق
احيا يا نوسازي كليساها شكل گرفته است .كليساي
كردن دين با همهي شرايط متغير بشريتي انجام
كاتوليك تا مدتهاي مديدي ،اگرنه از جهات هنري
كليساهاي كاتوليك و پروتستان مدتهاي مديدي بر
گرفته كه با سرعتي روزافزون شتابانتر از هميشه در
و اجتماعي دست كم از جهات محضاً ديني ،در
ضد يكديگر مبارزه كردهاند .به نحوي كه بسياري از
حال سقوط از ساحت ارزشهاي بشري است.
مقابل فشار نوگرايي و تجددخواهي و گرايشهاي
جنگهاي قرن هفدهم و هجدهم ميالدي به داشتن
غيرديني مقاومت ميكرد ،تا آن كه در سالهاي
پروتستانيسم نيز با دو پديدهي متوازي مواجه بوده
اهداف و آرمانهاي كاتوليكي و پروتستاني نامبردار
دههي  1960با برگزاري شوراي دوم واتيكان،
است :از يك سو ميتوان سست و رقيق شدن بيش از
بودهاند .با اين حال ،به تدريج حركت چشمگيري
حركتي كه به نوسازي يا اصطالحاً «روزآمد كردن
پيش پيام دين را حتي در ميان بسياري از «مؤمنان»
پديد آمد كه به خصوص در قرن جاري در پي ايجاد
براي پاسخگويي به اقتضاهاي زمانه» مشهور شد اوج
ديد ،آنچنان كه امروزه در ميان ايشان مسيحياني را
صلح و آشتي ميان كليساهاي گوناگون بود .حركتي
گرفت و بسياري از تعاليم كليساي كاتوليك نوسازي
ميتوان يافت كه ديگر به تولد معجزهآساي مسيح
كه امروزه در غرب به «نهضت وحدتگرايي بين
شد .در نتيجه ،حتي زبان التيني كه حدود دو هزار
(ع) ،عذرا يا باكره بودن حضرت مريم (ع) ،معاد
اديان و مذاهب» مشهور شده است نه تنها به دنبال
سال در سراسر اروپاي غربي و بعدا ً در قاره آمريكا
جسماني و بسياري ديگر از اصول و تعاليم مسيحيت
برقرار كردن صلح ميان اديان و مذاهب گوناگون
و جاهاي ديگر زبان ديني كليساي كاتوليك بود،
سنتي باور ندارند .از سوي ديگر ،شاهد ظهور بسيار
است بلكه ميخواهد در درون خود مسيحيت نيز
جاي خود را به زبانهاي محلي و بومي داد .ممكن
نيرومند حركتي در ميان ايشان هستيم كه به
صلح و صفا برقرار كند .اين حركت آشتيجويانه را
است چنين بنماياند كه اين نوسازي عليالقاعده
مسيحيت انجيلي و اصولگرايي ،به معناي اوليهي
ميتوان در تجديد مطلع يافتن روابط صميمانه ميان
ميبايست گفت و شنود ميان كاتوليكها و پيروان
اين اصطالح پيش از آنكه با فحواي غلطي بر اسالم
كليساي كاتوليك و كليساهاي گوناگون پروتستان از
ال
ساير اديان و مذاهب را تسهيل كرده باشد ،اما عم ً
اطالق شود ،موسوم گرديده است .حركت انجيلي
ت هانري
جمله كليساي انگلستان كه از ايام حكوم 
به هيچ وجه چنين نبوده است .به عالوه ،اين حركت
خواهان احياي مسيحيت از طريق بازگشت به
هشتم از مرجعيت پاپ سر برتافته بوده ،نيز ميان دو
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تفسير لفظي كتاب مقدس است ،اگرچه نظر بسيار
بستهاي دربارهي معناي دين دارد و معناي مورد
نظر اسالم و ساير اديان ،طبعاً نظر مذهب كاتوليك
در بطن خود مسيحيت ،را نميپذيرد ،پيروان خود
را به ايمان مخلصانه به كتاب مقدس و همراهي
قلبي با پيروان [ساير] تعاليم ديني جامعه به ويژه
در موضوعات اخالقي ،فراميخواند .الزم است كه
مسلمين اين پديده را به درستي بفهمند ،زيرا در
محيط و حال و هواي به شدن غيرديني شدهاي كه
هر مسلمان جواني در غرب جديد و به خصوص در
آمريكا احساس ميكند ،ناگهان وجود يك فعاليت
شديد ديني خودنمايي ميكند كه گاهي درك آن
براي مسلماناني كه با تحوالت تاريخ مسيحيت آشنا
نباشد ،دشوار است.

در جنب تحوالت و انبساط تاريخي مسيحيت در
غرب از حيث كالم مسيحي و نهادها و ساير جهات
و جنبههاي ديني ،براي درك معنا و موضوع دين
در غرب كنوني الزم است كه به منازعهي ديرينهي
دين و دنياگرايي در غرب نيز توجه شود .از رنسانس
تا به امروز ،مسيحيت ،نيز تا حدودي يهوديت در
غرب ،به نحوي بيامان با ايدئولوژيها ،فلسفهها،
نهادها و كردارهايي كه ماهيتاً غيرديني و دنياگرايانه
بوده و به چند و چون در اقتدار دين و به واقع
در اصل اعتبار و مشروعيت آن برميآمدهاند ،مبارزه
كرده است .شكل چالشهايي كه با دين ميشده از
نظريات سياسي مبتني بر فكر اصالت دنيا و جدايي
دين و دنيا از يكديگر ،تا انكار بنياد ديني اخالقي و
انكار فلسفي واقعيت خداوند و واقعيت حيات اخروي
يا وحي و متون مقدس ،متفاوت و متغير بوده است.
تاريخ غرب در چند قرن اخير داغ مبارزهاي بيامان
ميان نيروهاي ديني و گرايشها و نگرشهاي
دنياگرايانه و غيرديني و در واقع تفوق نهايي اين
گرايشها و نگرشها و نتيجتاً انكار حقيقت دين و
ربط و پيوند واقعي آن با حوزههاي گوناگون زندگي
را بر پيشاني دارد.
فكر اصالت دنيا پيش از هر چيز تدريجاً فلسفه
و سپس علم را از قلمرو دين جدا كرد و پس از
آن همهي آراء و نهادهاي سياسي و اقتصادي و
اجتماعي را كه در دوران قرون وسطي در غرب فحوا
و معنايي ديني داشت ،از قلمرو معنايي ديني خارج
ساخت .اين جريان در مورد هنر غرب هم ،كه در
قرون گذشته عالوه بر برخورداري از حمايت دين،
مشحون از ارزشها و معناي دين نيز بود ،صادق
بوده است .در واقع ،بزرگترين دستاوردهاي هنر
پيش از عصر جديد غرب را هنرمنداني خلق كرده
بودند كه مخلصانه به تعاليم كليسا ايمان داشتند.
كليسا باني تعداد بيشماري از بناها و آثار موسيقي
و نقاشي و غير آن نيز بود كه تماماً معنا و فحواي
ديني داشت.
در قرن نوزدهم اين جريان دنياگرايي غيرديني يك
گام ديگر نيز به پيش برداشت و حتي قلمرو كالم را
كه تا آن هنگام به طور طبيعي در تكفل دين بود،
درنورديد .ايدئولوژيهاي الادريگرانه يا الادريگويانه و
ملحادنه از اين زمان به بعد به چند و چون در خود
الهيات و كالم برآمد و در همان حال نگرش كالمي
سنتي نيز به تدريج شروع به عقبنشيني از تنها
قلمروي كه براي آن باقي مانده بود ،يعني قلمرو
انديشهي محضاً ديني ،كرد .در اينجا الزم است
اشاره كنيم كه كالم آنچنان كه در متن و بطن غرب
فهميده ميشود ،برخالف كالم اسالمي كه به اهميت
فقه نيست ،اهميتي مركزي و اساسي براي مسيحيت
دارد .در مسيحيت كل انديشهي جدي ديني با كالم
مربوط است و لذا عقبنشيني كالم در مقابل يورش

مدارا
از آغاز قرن بيستم و به خصوص از
جنگ جهاني دوم به اين سو ،بسياري
از غربياني كه تشنة تجارب روحاني و
معرفت ديني بودهاند اما نميتوانستهاند
آنچه را كه ميجويند در بطن و متن
نهادهاي ديني موجود غرب بيابند ،به
اديان شرقي روي آوردهاند .برخي از
اينان به آيين هندو گرويدهاند ،برخي
به آيين بودا ،شماري نيز به اسالم و
تعاليم صوفيانه در درون اسالم
گرايشها و نگرشهاي دنياگرايانه ،شديدتر و قاطعتر
از عقبنشيني در هر حوزهي ديگري از انديشهي
ديني ،به معناي عقبنشيني بيش از پيش دين در
غرب از ساحت انديشه و زندگي روزمرهي انسان
غربي نيز هست .اين روند در قرن بيستم به چنان
مرحلهاي رسيده كه بخش اعظم خود كالم مسيحي
به تدريج غيرديني شده است .در خالل چند دههي
اخير جنبشهايي همچون جنبشهاي قايل به
«مرگ خدا» ،تيهآرديسم ( ،)1الهيات آزاديبخش
و نظاير آن پديد آمده كه صور و اشكال گوناگون
گرايشها و نگرشها دنياگرايانهي غيرديني ،مثل
نظريهي تكامل و ماركسيسم ،را وارد بدنهي اصلي
كالم مسيحي كرده است.
با وجود اين ،بايد به خاطر داشت كه بخش عظيمي
از بشريت نميتواند به راحتي و با اين سرعت دين
خود را از دست بدهد .امروز جهان مثبت موجود در
روح غربي ،از قبيل فضايلي كه ميتوان در ميان شمار
زيادي از مردم غرب ديد ،تا حدود بسياري زيادي
همانا ميراثي است كه از مسيحيت بازمانده است.
اگرچه امروز بسياري از غربيان ديگر خود را مسيحي
نميدانند ،فضايلي همچون خيرخواهي و خضوع كه
بسياري از غربيان حتي در زمينههاي غيرديني از
خود نشان ميدهند ،ناشي از پيشينيهاي مسيحي
است و هنوز حضور عنصر مسيحي در روح انسان
غربي بسيار نيرومندتر از آن چيزي است كه بسياري
از مردم ممكن است با نگاهي اجمالي به ظواهر امور
بپندارند .در واقع ،در غرب نيز ،همچون جهان اسالم
كه در آن اخالقي جدا از تعاليم شريعت و وحي قرآني
وجود ندارد ،دين و اخالق قرنها رابطهاي عميق با
يكديگر داشته است .عالوه بر اين ،اگرچه مسيحيت
داراي شريعت به آن مفهومي كه در اسالم از اين
تعبير درك ميشود نبوده است ،با اين حال تا همين
اواخر اخالق در غرب با تعاليم كليساي مسيحي نيز
مربوط بود .روشن است كه تعاليم مسيح اخالقي
است و تا به امروز دغدغههاي اخالقي مردم غربي،
حتي آناني كه خود را الادري ميدانند ،النهايه از
مسيحيت نشأت ميگيرد كه ذهن و ضمير زن و مرد
غربي را طي قرنها قبل از ظهور دنياگرايي غيرديني،
سرشته بود.
در اينجا الزم است كالمي در باب يهوديت در جهان
غرب گفته شود .به همان ترتيبي كه يهوديان شرقي
و سفارادي يا صفاردي ،يعني يهوديان اسپانيايي
كه قرنها در صلح و صفا با مسلمين زيسته بودند،
يهوديان اروپايي يا اشكنازي نيز در تمدن اروپايي
ادغام گرديدند و از قرن نوزدهم به اين سود در
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جريان اصلي فرهنگ غرب مستحيل شدند .با اين
حال ،برخالف جهان اسالم كه در آن يهوديان
همچنان به آداب و آيينهاي رسمي و سنتي خود
عمل ميكردهاند ،در غرب سه گروه متمايز از يهود
قابل تشخيص است :يهود رسمي و سنتي ،يهود
محافظهكار ،يهود اصالح شده .اين گروه اخير در
درون جامعهي يهودي پديدهاي مشابه پروتستانيسم
ليبرال در درون مسيحيت به حساب ميآيد .عالوه
بر اين ،براي جوان مسلماني كه به غرب ميآيد
دانستن اين نكته مهم است كه همهي يهوديان در
غرب نگاه و نگرش ديني ندارند .از قرن نوزدهم به
اين سو ،گروه نخبهاي از «متفكران» عميقاً غيرديني
شدهي يهودياالصل در غرب ظهور كردهاند كه از
نظر فرهنگي كمابيش با يهوديت يگانهاند اما از بيخ
و بنياد بر ضد دين يهود برخاستهاند .اين نخبگان،
كه كساني همچون زيگموند فرويد ،پدر روانشناسي،
در ميانشان بوده ،در غيرديني كردن زندگي و
انديشهي غربي نقشي عظيم داشتهاند ،در حالي كه
در قطب ديگر يهوديت ،ربيها و متفكران سنتي
يهود توانستهاند آتش يهوديت را در فضاي غيرديني
شدهي غرب همچنان شعلهور نگاه دارند و شريعت
الهي يهود ،موسوم به هالخا و نيز عرفان يهودي را در
اشكال متعلق به حسيديسم و قباله ،حفظ كنند.

براي درك درست وضع دين در غرب جديد ،توجه
به نهضتهاي دينياي كه در خارج از چارچوب
كليساهاي سنتي مسيحي ظهور كردهاند نيز ،در
جنب حركتهايي كه براي نوسازي و دنيوي كردن
دين رخ ميداده ،ضروري است .اين پديده عالوه بر
نهضتهاي ديني قرن نوزدهمي همچون مورمونيسم
كه امروزه پيروان زيادي در اياالت متحده و جاهاي
ديگر دارد ،يا تأسيس اشكال بالنسبه امروزيتر
و «استداللي شده»تري از مسيحيت مثل مذهب
وحدتگرايي ،شامل «اديان جديد» تازه تأسيستري
نيز ميشود كه در چند دههي اخير در غرب توسط
كساني پديد آمده است كه خود را معلمان بزرگ
روحاني يا به اصطالحي كه امروزه مشهورتر است،
ال
گورو ،مينامند؛ اصطالح گورو ،به معناي معلم ،اص ً
از زبان سانسكريت گرفته شده و با تعبير «شيخ»
به معناي صوفيانهي آن در عربي هممعناست .اين
«اديان جديد» را بعضاً كشيشهايي كه از يك
كليساي سنتي موجود گسسته و درصدد ايجاد
«ادياني» خاص خودشان بودهاند ،تأسيس كردهاند.
ظهور اين پديده در غرب تا حدود زيادي ناشي از
گرايش به مرموزات و علوم غربيه بوده و طي چند
دههي اخير كارهايي همچون سحر و جادو كه از
سوي كليساهاي سنتي تحريم شده بود ،مجددا ً
اقبال يافته است .كساني در غرب پيدا شدهاند كه
تالش ميكنند به سحر و جادو دست بيابند و به
اديان كهن پيش از مسيحيت اروپا ،همچون اديان
درويدها يا دروئيدها و سلتها بازگردند ،از اين رهگذر
آيينها يا «اديان جديد» كمابيش عجيب و غريبي
ايجاد كردهاند كه ،همچنانكه به خصوص در آمريكا و
اروپاي شمالي مشهود است ،هر جا و هر گاه كه اديان
سنتي ،رو به ضعف ميرفتهاند ،اين «اديان جديد»
رواج مييافتهاند.
پديدهي ديني ديگري كه درك آن در كنار اين
اصطالحاً «اديان جديد» و احياي اديان باستاني،
الزم و مهم است گرايش بسياري از مردم غرب به
اديان شرقي به قصد استمداد و اهتداست .از آغاز
قرن بيستم و به خصوص از جنگ جهاني دوم به اين
سو ،بسياري از غربياني كه تشنهي تجارب روحاني و
معرفت ديني بودهاند اما نميتوانستهاند آنچه را كه
ميجويند در بطن و متن نهادهاي ديني موجود غرب
بيابند ،به اديان شرقي روي آوردهاند .برخي از اينان به
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آيين هندو گرويدهاند ،برخي به آيين بودا ،شماري
نيز به اسالم و تعاليم صوفيانه در درون اسالم .اين
روند به نحوي قاطع و واضح طي چند دههي اخير
قوت گرفته است و همچنان ادامه دارد .بعضي
ال شرقي،
از حركتها و نهضتهاي ديني اص ً
كه امروزه در خاك غرب ريشه دوانيده است،
ماهيتي قابل اعتماد دارد ،ولي بسياري ديگر از
اين حركتها چيزي جز تقليدهاي صوري نيست
كه به تأسيس آيينهاي انحرافآميز قوياً مخالف
با همهي بازماندههاي ديني و سنتي در غرب
انجاميده است.

در باب اسالم بايد گفت كه اين دين هم در
آمريكا و هم در اروپا شماري از كساني را كه
در پيچ و خم سرگشتگي دنياي متجدد گم
شدهاند و در پي نور هدايتي هستند كه بتواند
آنان را از نوميدي و گمگشتگي و بيهدفي نجات
دهد ،جلب كرده است .بسط اسالم در غرب،
هم در نتيجهي مهاجرت مسلمين و هم در
نتيجهي گروش شماري از مردم غالباً برجسته
و تحصيلكرده غربي به دين ،بسيار فراتر از آن
است كه بشود آن را ناديده گرفت .جذب و جلب
عاميانه و گستردهي آمريكاييهاي افريقايياالصل
به دين اسالم نيز همچنان ادامه دارد .در نتيجه،
امروزه جامعهي معتنابهي از مسلمين آفريقايي ـ
آمريكايي در آمريكا شكل گرفته است كه به ويژه
در مراكز بزرگتر شهري رو به رشد و گسترش
دارد.

امروزه نقش دين در غرب با نقشي كه دين در
جهان اسالم دارد بسيار متفاوت است .همهي
جوامع غربي مدعي غيرديني بودناند و به واقع
قانون را نه برگرفته از دين ،بلكه ،دست كم در
جوامعي كه مبتني بر دموكراسي است ،برآمده از
رأي مردم ميدانند .كشورهاي معيني مثل اياالت
متحده قوياً بر جدايي كليسا و دولت از يكديگر
تأكيد دارند ،در حالي كه در كشورهاي ديگري
همچون انگلستان كه در آن رئيس كشور در عين
حال رئيس كليسا نيز هست ،يا سوئد كه مذهب
رسمي آن پروتستانيسم لوتري است ،نيز قوانين بر
دين مبتني نيست .در مورد كردارهاي اجتماعي
نيز اين وضع صادق است ،زيرا اين كردارها بنا
بر فرض از قوانين جاافتادهاي نشأت ميگيرد كه
ناشي از ارادة آحاد افراد جامعه به انتخاب مقامات
رسمي براي عضويت در قوهي مقننهاي است كه
بر همين اساس قوانيني طرح و تصويب ميكند.

با اين حال ،هنوز خيلي مانده است كه بشود دين
را در غرب جديد ناديده گرفت .در واقع ،بسياري
از گرايشهاي غربيان ،حتي آن كساني از ايشان
كه خودشان را مذهبي و ديندار نميدانند ،مبنايي
ديني دارد .در جريان فروريختن اخير كمونيسم
در اروپاي شرقي و در خود اتحاد شوروي سابق نيز
دين نقش مهمي داشت .جوان مسلماني كه براي
اولين بار به غرب ميآيد نبايد به خاطر مشاهدهي
آن همه القيدي و بيبندوباري در اخالق جنسي
يا عدهي زياد مردمي كه با تعاليم ديني مخالفت
ميكنند يا آن اندازه نسبت به آداب و مناسك
ديني بيعالقهاند ،به اشتباه بيفتد و گمان كند كه
ال و تماماً مغفول مانده است .واقع امر
نقش دين ك ً
اين است كه امروزه در غرب عالقه و بيتوجهي به
مراتب بيش از چند دههي گذشته نسبت به دين
نشان داده ميشود و اين عمدتاً ناشي از درهم
شكستن و فروريختن بسياري از ايدئولوژيها و
بتهاي ذهني غرب است كه از بطن انديشهي
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قرون هجدهم و نوزدهم اروپا سر برداشته و جاي
دين را گرفته بود .اين ايدئولوژيها به تدريج طرد
و ترك شدند و خطر و قدرت تخريبشان به نحوي
بيسابقه هويدا شد .امروزه دين در غرب عدهي
كثيري از افراد صاحب انديشه را به تأمل و مطالعه در
اين باب ،نيز به ميزاني كه شايد از هر زمان ديگري
پس از غيرديني شدن تمدن غرب در چند قرن پيش

در واقع همين جامعة اسالمي حاضر در
غرب است كه مسئوليت اصلي تدارك
درك درستي از دين در غرب را براي
مسلمين بر عهده دارد و ميبايست با
ژرفكاري نتيجة دانستههاي اين زمينه را
به بقية جهان اسالم ،كه در آن برخورد با
غرب بسياري از مسلمين را گيج كرده و
هنوز جاي درك درستي از نقش و معناي
دين در تجربة انسان غربي خالي است،
عرضه كند
بيشتر باشد ،به گرويدن به آن جلب كرده است.

عالوه براين ،گرايش معتنابه مبهم و كمابيش
دوگانه يا دوپهلويي نيز نسبت به دين وجود دارد
كه خود را در كاربرد گستردهي تعبير «معنويت» يا
جستوجوي «شيوههاي زندگي معنادار» كه آن همه
در سراسر آمريكا و اروپا رواج دارد ،بازمينمايد .اين
جستوجو اگرچه در نزد بسياري از كساني كه در
تنگناي محيط غيرديني شدهي غرب در پي معافي
ال مصرح و روشن نيست،
ژرف ديني برآمدهاند ،كام ً
ال جدي و مشتاقانه دنبال ميشود.
اما با نيتي كام ً
بنابراين ،بايد به خاطر داشت كه در جنب انهدام
آنچنان گستردهي دين سنتي در غرب طي چند
قرن گذشته و به ويژه نوسازي آنچنان بيمحاباي
بقيهالسيف دين سنتي در خالل چند دههي اخير،
ميتوان احياي توجه و عالقه به كشف دوبارهي
معاني قدسي را نيز ديد.

نقش دين را در غرب كنوني ميبايست در بطن و
متن همين الگوها و نيروهاي پيچيده ،دريافت .نيز
در پرتو همين دو جريان ،يعني غيرديني شدن دين
سنتي و طلب معنا و كشف دوبارهي دين به عنوان
بنيان زندگي بشر در غرب است كه ميبايست نقش
اسالم را در غرب امروز شناخت .از جنگ جهاني
دوم به اين سو شمار بسيار زيادي از مسلمين،
كه بسياري از ايشان زنان و مرداني تحصيلكرده
بودهاند ،به اروپا و آمريكا كوچيدهاند و لذا نه تنها
دين و ايمان خود را به اين سرزمينها آوردهاند،
بلكه توانستهاند فرهنگ و تفكر اسالمي را نيز به
نحوي بليغ و آگاهانه در اين كشورها بيان كنند.
همان طور كه پيشتر گفته شد ،اسالم در آمريكا هم
در ميان آمريكاييهاي آفريقاياالصل و هم در ميان
آمريكاييهاي اروپايياالصل ،همچنان كه نواحي
معيني از اروپا ،اشاعه يافته است .شمار مسلمين
در ميان اروپاييها يا آمريكاييهاي سفيدپوست به
اندازهي شمار مسلمين در ميان افريقايياالصلها
نبوده اما شامل شماري از نويسندگان و هنرمندان
و متفكران و فالسفهي برجسته ميشده است .دين
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اسالم امروزه سريعترين رشد را در ميان همهي
اديان در غرب و نيز آفريقا و برخي نواحي معين
ديگر جهان دارد .اين دين دومين دين از نظر
عدهي پيروان در اروپاست و تا سال 2000
احتماالً خواهد توانست كه به عنوان دومين دين
پُرپيرو در آمريكا با دين يهود برابري كند.

با اين حال ،اشاعه و حضور اسالم در غرب هنوز
ال موفقيتآميز نبوده است ،به اين معنا كه
كام ً
اسالم هنوز نتوانسته است يك فرهنگ و فضاي
اسالمي براي خود در غرب ايجاد كند ،فرهنگ
و فضايي از آنگونه كه در جريان بسط اسالم
در چين و هند و آفريقا و ساير نواحي فرهنگي
جهان در دورانهاي گوناگون تاريخ اسالم ايجاد
شده بود .با وجود اين ،اسالم در همين حد
فعلي يك از شركا يا بازيگران صحنه و ساحت
ديني غرب است ،اگرچه در مقايسه با مسيحيت
هنوز اقليت كوچكي بيش نيست ،ديني است
كه ميبايست آن را جدي بگيرند و روي آن
حساب كنند.

در واقع همين جامعهي اسالمي حاضر در غرب
است كه مسووليت اصلي تدارك درك درستي
از دين در غرب را براي مسلمين بر عهده دارد
و ميبايست با ژرفكاري نتيجهي دانستههاي
اين زمينه را به بقيهي جهان اسالم ،كه در آن
برخورد با غرب بسياري از مسلمين ،اعم از پير
و جوان ،را گيج كرده و هنوز جاي درك درستي
از نقش و معناي دين در تجربهي انسان غربي
خالي است ،عرضه كند .اين در حالي است كه
درك هيچ جنبهي ديگري از تمدن غرب براي
مسلمين به اندازهي جنب ه ديني آن ،هم به عنوان
يك واقعيت زنده و هم در تاريخ طوالني مبارزهي
آن با گرايشها و نگرشهاي غيرديني و نيروهاي
ضددينياي كه از قرون وسطي به اين سو با آن
در جنگ بوده است ،اهميت ندارد .مسلمانان
ميتوانند چيزهاي زيادي از مبارزهي طوالني
دين در غرب بياموزند ،زيرا امروزه اسالم نيز
مجبور است با گرايشها و نگرشهاي غيرديني و
ايدئولوژيهاي دنياگرايانهاي كه از غرب به جهان
اسالم راه يافته است ،مبارزه كند .اسالم ميتواند
از نحوهي برخورد مسيحيت ،نيز يهوديت ،با اين
نيروها درس بگيرد و در عين حال با درك نقشي
كه مسيحيت در طول تاريخ ،حتي تا حدودي
همچنان تا به امروز ،در تعيين جهاننگري،
نگرش اخالقي و نيز زندگي اجتماعي و خصوصي
زن و مرد غربي داشته است ،به فهم روح انسان
غربي نايل گردد .شناخت كامل تجددطلبي
ضددينياي كه امروزه اسالم و مسلمين را در
همه جا در معرض تهديد و مخاطره قرار داده
است تنها با شناختن دين همان تمدني ممكن
است كه اين تجددطلبي نخست در بطن آن
تكوين يافته ،سپس به ستيز با آن دين برخاسته
و از تولد دنياي متجدد در جريان رنسانس به
اين سو بيوقفه با اصول و تعاليم آن دين مبارزه
كرده است.
 -۱جنبشي منسوب به فيلسوف و ديرينشناس يسوعي
فرانسوي ،پييرتيهآر دو شاردن
)Pierre Tielhard de Chardin (1881-1955

كه در پي آشتي دادن فكر گناه آغازين با مفهومي بود كه
از تطور و تكامل در نظر داشت و معتقد بود قول به تطور
انواع و تكامل منافاتي با مسيحيت ندارد
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متن مقدس

 ۴ـ نكته چهارم معجزاتی است كه كموبیش در
همه متون مقدس وجود دارد مانند برخی رخدادهای
ناگهانی و نابودكننده كه بر قومی وارد شده و آن را
نابود میكند مثل بانگ رعدآسا ،زلزله ،باران آتش
و...

رضا عليجاني
سردبير مجلة توقيف شدة
“ايران فردا”
در این مقاله به چهار چالش دنیای جدید با متون
مقدس اشاره میكنیم و همچنین شش پاسخی كه
به این چالشها داده شده است و رویكردی كه خود
بیشتر می پسندم (یعنی رویكرد تاریخی _ الهامی)
را توضیح خواهیم داد .در این رویكرد میتوانیم یك
منطق مشترك و یك منطقه بیطرف فكری بین
روشنفكری مذهبی و عرفی به وجود آوریم.
به نظر میرسد كه در دوران جدید چهار چالش بین
انسان معاصر و متون مقدس وجود دارد:
 ۱ـ برخی از احكامی كه در متن مقدس آمده است.
مانند تعزیرات (كه تازیانه زدن را انسان جدید نوعی
شكنجه میداند) و  ...و در حوزه زنان هم مانند بحث
تعدد زوجات ،حق طالق مردانه ،نامتساوی بودن
سهم ارث و ...در همه متون مقدس از این گونه
مسائل وجود دارد .البته در قرآن ،احكامی چون زنده
زنده پوست كندن و یا آتش زدن و ...نداریم .در برخی
متون (به ویژه اوستا و عهد عتیق) ،برای بعضی جرایم
مجازاتهای بسیار سنگین و خشنی درنظر گرفته
شده است.
 ۲ـ یكی دیگر از چالشهای مهم متون با دنیای
جدید ،برخی مفاهیم و آموزههای فرهنگی آنهاست.
به طور مثال جهانشناسی مبتنی بر خدایان،
ایزدان ،ایزدبانوان ،فرشتگان ،ابلیس ،شیطان ،جن،
ارواح پاك و ناپاك،برتری جنس مذکر بر مؤنث و ..در
بعضی از متون مقدس موجود است .این نوع آموزهها
با فرهنگ و معتقدات انسان معاصر ناهمگون است.
 ۳ـ نكته سوم ،برخی مسائلی است كه در متون
مقدس راجع به موضوعات طبیعی آمده است مثل
هفت آسمان و نگاه عمودی كه به جهان وجود دارد،
حركت ماه و خورشید ،سیر شكلگیری جنین (این
سیر كه در برخی متون مقدس آمده با علم پزشكی
امروز همخوانی ندارد) و...

این چهار چالش به تدریج بین متون و دنیای جدید
به وجود آمده است .در اروپا و در بین مسیحیان،
نظرات گالیله اولین چالشها را به وجود آورد .بحث
داروین هم از چالشهای پردامنه بعدی بود .همین
حاال برخی كلیساهای آمریكا و در واقع میلیونها نفر
مخالف نظریه تكامل داروین هستند و حتی یك بار
آموزگاری را در قرن بیستم به خاطر تدریس نظریه
داروین تنبیه كردند.
اما به هر حال در مواجهه با این چهار چالش به نظر
میرسد شش نوع برخورد شده است كه چهار گونه
آن مؤمنانه است یعنی توسط مذهبیهای سنتی و یا
روشنفكران مذهبی صورت گرفته است و دو گونه آن
غیرمؤمنانه است .ابتدا دو گونه غیرمؤمنانه را بیان
میكنیم و پس از آن چهار گونه مؤمنانه توضیح داده
خواهد شد.
برخورد و رویکرد غیر مؤمنانه
 ۱ـ برخورد تحلیلی  -غیر دینی
یك نوع برخورد غیرمؤمنانه برخورد تحلیلی -
غیردینی است .در این برخورد پیامبر به عنوان
یك مصلح اجتماعی در نظر گرفته میشود .یعنی
جنبه وحیانی و دینی متون كنار نهاده میشود و
پیامبر مانند كنفوسیوس به عنوان یك حكیم دیده
میشود و با متن مثل متن یك مصلح و حكیم
برخورد میشود .معموالً این رویكرد پژوهشی است
و میتواند در مقایسه با دیگر رویكرد غیرمؤمنانه كه
ستیزگرانه و ضددینی است رویكرد بیطرفانهتری
باشد .كسانی كه غیرمؤمنانه ولی پژوهشگرانه برخورد
كردهاند و پیامبران را به عنوان مصلحان اجتماعی
پذیرفته و كاركرد آنها را در ترازو قرار دادهاند ،این
چالشها را به شرایط زیست تاریخی پیامبران ارجاع
داده و گفتهاند این برخوردها در ظرف زمانی كه مثال
زرتشت یا محمد در آن قرار داشتهاند ،برخوردی
كامال منطقی یا مترقی بوده است.
 ۲ـ برخورد ضددینی و ستیزهگرانه
در این برخورد چالشهای چهارگانه را دست مایه
تمسخر و حمله به دین قرار دادهاند .برخی از این
افراد ،عمدتا در رابطه با تعدد همسران پیامبر و یا
ال در حوزه سیاست پیامبر را فرد جاهطلبی كه با
مث ً
تئوری یكتاپرستی میخواهد اعراب را متحد كرده و
خود ریاست دولت را برعهده بگیرد ،معرفی كردهاند.
در این رویكرد بیشتر ستیزهگرانه برخورد میشود.
این رویكرد برخوردش با تاریخ گزینشی است چون
انگشت بر مواردی میگذارد ولی موارد دیگری را
نادیده میگیرد .بحثهای این رویكرد درونمایه
پژوهشی كمتری دارد ولی مایه احساسی و تخاصمی
در آن بسیار باالست.
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اما چهار برخوردی كه مؤمنانه است:
 ۳ـ برخورد سنتی  -اعتقادی
در برخورد سنتی _ اعتقادی به طور دقیق سعی
میشود قالب و ظاهر متن پذیرفته شود .به طور
مثال دكتر سحابی خلقت انسان در قرآن را به طور
علمی توضیح میدهد .ولی عالمه طباطبایی رویكرد
دكتر سحابی را نقد میكند و میگوید برخوردی كه
شما در رابطه با داستان آدم میكنید برخورد كامل
و درستی نمیباشد و از خلق ناگهانی و یكجا و شكل
كالسیك تلقی سنتیها از خلقت انسان دفاع میكند
و آیاتی را به عنوان استناد بحث ،بیان میكند.
همچنین این رویكرد ،در رابطه با تقسیم ارث ،همان
قالب و مدل كالسیك را میپذیردو ...در این رویكرد
یا به صورت تعبدی و یا به صورت یك استدالل اولیه
مطرح میشود كه چون خداوند از ما آگاهتر است و
خداوند آموزه یا حكمی را مطرح كردهاست كه شاید
عقل ناقص ما نتواند آن را درك كند؛ پس ما باید
همان قالب كالسیك متن را بپذیریم و از همان دفاع
كنیم .یادآوری میكنیم كه این بحث ،بحث جدیدی
نمیباشد و دعوای بین اشعریها و معتزلیها در صدر
اسالم روی همین مسئله بوده است.
در رویكرد سنتی – اعتقادی ،آموزهها و احكام متن
را هم می توان بیهیچ استداللی و به طور تعبدی
پذیرفت و هم میتوان سعی كرد كه آنها را مدلل
نمود .به طور مثال در بحث تقسیم ارث میگویند
چون مرد نفقه زن را میپردازد و مردها اشتغال
بیشتری دارند ،باید آنها بیشتر سهم ببرند .اما طرح
همین استدالل خود نوعی ورود و به كارگیری عقل
است .ولی به كارگیری عقل در همین حد در این
رویكرد ،الزامات و پیامدهایی دارد و باید تا آخرش
بروند؛ كه نمیروند.
به هر حال یكی از رویكردها این است كه ما این
چالشها را به نفع سنت حل كنیم .می توان مثالهای
دیگری هم در این مورد آورد مثل طبقات آسمان و
برتری جنس مرد بر زن و ...در مجموع در این رویكرد
در نهایت گفته میشود كه شاید علم اشتباه میكند
و بعدها ممكن است به نكتهای كه در متن گفته شده
است برسد و متوجه شود گفته قبلیاش اشتباه بوده
است .البته در مواردی این نوع برخورد خیلی سخت
است اما در برخی موارد طرح توجیهات كمی راحتتر
میشود مثل ارث بردن زنان و...
 - ۴برخورد علمی  -انطباقی
در این برخورد ظاهر متن پذیرفته میشود ،اما سعی
ال فرشتگان
میشود كه منطبق بر علم جدید شود مث ً
و شیطان ،نیروهای طبیعی معرفی میشوند (شیطان
یعنی میكرب) و یا آسمانهای هفتگانه یعنی
كهكشانهای مختلف .اما همه این تفاسیر قابل
رد و نقض است ،چون همه آنها گزینشی است و
میتوان بخش دیگری از متن را آوردكه مغایر این
ال در مورد هفت آسمان جایی آمده
انطباقهاست .مث ً
است كه ماه و خورشید نور و چراغ این هفت آسمان
هستند .در صورتی كه میدانیم ماه و خورشید چراغ
تمام كهكشانها نیستند .پس نشان میدهد كه طرح
هفت آسمان مبتنی بر همان تلقی رایج زمانه بوده
است .در این تلقی هفت آسمان به صورت طبقه به
طبقه در باالی سر ما قرار دارند و ماه و خورشید
هم در همه این هفت آسمان دیده میشوند .و یا
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مدارا

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

ولی در اوستا وجود دارد« :زنپیمان» یعنی شما
در بعضی موارد به احساسی بودن زنان استناد خودش كه این زمینه تاریخی هم فرهنگی است و هم
در مبادله كاال میتوانید زن بدهید .به طور مثال
میشود و این که بحث علمی درباره تفاوت زن و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی ،یك ارتباط
بین دو قبیله در رابطه با یك اختالف ،توافقی
مرد تنها در دنیای قدیم نبوده است بلکه در دوره دیالكتیكی وبه عبارتی نوعی پذیرش و فراروی وجود
صورت میگرفت .آنها میگفتند ما به ازای حل
جدید هم فروید زنان را كامال جنس دوم میداند .دارد یعنی هم علم و عقل و عدل زمانه پذیرفته شده
آن اختالف چقدر زمین یا چند زن میدهیم.
زنان ،مردانی ناقص و اخته شدها ند و یا به طور و هم علیه آن ستیز شده است .متون در علم ،عقل
البته این موضوع چیزی نیست كه تنها در اوستا
مثال گفته میشود نوع كاركرد نیمكره چپ زنان و عدل زمانه خودشان رفرم یا به اصطالح شریعتی
آمده باشد .در كل تمدن بشری زنپیمان وجود
«اصالح انقالبی» كردهاند .برخورد متون با علم ،عقل
با مردان تفاوت دارد و...
دارد و اوستا هم آن را در حوزه خاصی پذیرفته
است .به هر حال اگر چه ممكن
 - ۵برخورد تأویلی– تطبیقی
برخورد متون با علم ،عقل و عدل زمانه ،برخوردی است ما چیزی را اینك قبول نداشته
این رویكرد نمیخواهد متن را بر
باشیم ولی اگر پیشینهاش را بدانیم
علم جدید منطبق كند بلكه در
ال اوستا یا قرآن راحتتر برخورد
با مث ً
یك تطبیق و مقایسه و در یك رفرمیستی است .برخورد رفرمیستی به این معناست كه خواهیم كرد.
قرائت جدید از متن میخواهد
معنای جدیدی مطرح كند كه بخشی از واقعیت را میپذیرد و سعی میكند در آن رفرم ب) منظور دوم از تاریخ ،تاریخ
همعصر متن است .هدف از «تاریخ»
عموماً در دنیای جدید هم وجود
دارد و یا قابل پذیرش است .به كرده و آن را به سمت اهدافی كه دارد هدایت كند .این گاه طرح پیشینه یك موضوع یا موضع
است و گاه تأثیرپذیری همزمانانه از
طور مثال دكتر سحابی ،وقتی
فرهنگ و مناسبات جامعه .اگر تاریخ
در متن گفته میشود میخواهد اهداف ممكن است شالوده واقعیت را بشكند یا نشكند
در معنای اول را توجه به گذشته
بگوید آدم از خاك و آب شكل
بگیریم اینجا به معنای توجه به
گرفته است ،میخواهد برای آن
حال است ،حال همزمان متن .اینكه
توضیح علمی بیاورد ،ولی شریعتی
و عدل زمانه ،برخوردی رفرمیستی است .برخورد
قرآن میگوید« :ما ارسلنا من رسول اال بلسان
میخواهد آن را تأویل كند .او میگوید منظور
رفرمیستی به این معناست كه بخشی از واقعیت را
قومه» (سوره ابراهیم ،آیه  )4ما هیچ پیامبری را
از خاك و لجن همین خاك نیست و منظور از
میپذیرد و سعی میكند در آن رفرم كرده و آن را
نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش .این به آن
روح خدا این نیست كه خدا فوت كرده و در این
به سمت اهدافی كه دارد هدایت كند .این اهداف
معنا نیست كه مثال برای اعراب پیغمبری چینی
خمیر دمیده است تا مجسمه گلی انسان جان
ال
ممكن است شالوده واقعیت را بشكند یا نشكند.مث ً
نفرستادیم« .زبان قوم» یعنی فرهنگ و مناسبات
پیدا كند .هدف از طرح روح و لجن در انسان این
ادیان سامی اگر هم بردهداری را پذیرفته یا تحمل
آن جامعه .چیزی كه آن جامعه فهم میكند،
است كه انسان دوساحتی است .هم میل به پستی
كردهاند ،اما سمت و سویشان به سوی لغو بردهداری
«سنت» آن جامعه.
و هم میل به استعال دارد .ما هیچ وقت بهترین
است .حداقل چیزی كه مسلم است این است كه آنها
چیزها را با بدترین چیزها تركیب نمیكنیم ولی
بردهداری را تشویق نكردهاند .این موارد رفرمهای
 - 3در قسمت سوم فرارویهای «تاریخی» و
انسان تركیب بهترین چیزها و بدترین چیزهاست.
بسیار مثبتی در زمان خودش بوده است .به هرحال
تأثیرگذاریهای «تاریخی» متن را در نظر
شریعتی میگوید این زبان ،زبان سمبلیك است و
در رابطه با متون مقدس ،بین زمینه و متن ربطی
میگیریم .دو قسمت قبل گذشته و حال را در
زبان واقعنما نیست و بعد هم تأویل میكند .این
دیالكتیكی وجود دارد .دیالكتیك پذیرش و فراروی،
برمیگرفت ،این قسمت نگاه به آینده دارد .یك
رویكرد با طرح برخی بحثهای زبانشناسانه ،با
دیالكتیك تأثیرپذیری و تأثیرگذاری .بستگی به هر
مضمون یا موضع در متن ریشههایی از گذشته
هرمنوتیك و اجتهاد سعی میكند چالش متن با
رویكرد پژوهشی ،فرد میتواند روی هر كدام از این
دارند ،اما این متون تأثیرگذاریهایی هم در
دنیای جدید را حل كند .این تفسیر میگوید شما
دو (یعنی پذیرش یا فراروی) بیشتر مكث كند .اما
این كالبد دارند .این تأثیرگذاریها را میتوان
متن را اشتباه فهم میكنید.
هر دو قابل توجه و اثبات است .این امر را میتوان از
ال مستند كرد .بسیاری از كسانی كه متون
كام ً
دیدگاه كسانی كه غیرمؤمنانه به متن نگاه كردهاند
و تاریخ اسالم را بررسی كردهاند به این ماجرا
پس هر جا چالش به وجود بیاید یك برخورد،
هم مستند كرد.
تأكید كردهاند .مسیح در یك امپراطوری به
یعنی برخورد نوع اول میگوید عقل ما توانایی
دنیا آمده است ولی محمد در یك جامعه بسیار
درك ندارد و اگر هم عقل را به كار بگیریم باید
رویكرد تاریخی – الهامی گامی به پیش برای
عقبمانده به لحاظ مناسبات اجتماعی .او و قرآن
در چارچوب متن باشد و همان را توضیح دهد و
نوگرایی مذهبی است و نوگرایی مذهبی را از رویكرد
در عربستان دولتسازی و سپس تمدنسازی
مدلل كند به عبارت دیگر علم یا عقل یا عدل زمان
مذهب
ِ
اجتهادی – تأویلی كه عمدتاً برخورد با
كردهاند .هر چند این تمدن (تمدن اسالمی)،
ما نادرست است و آنچه متن میگوید درستتر
مذهب متن ،گامی به جلو میبرد و
ِ
تاریخی است تا
از تمدنهای مجاور خودش خیلی تغذیه كرده
است . .اما برخورد نوع دوم سعی كرده است علم
آن را با خود مذهب متن پیوند میدهد..
است ،اما درعین حال یك تمدن بزرگ از
جدید را هم به كار گیرد و این موارد را به علم
اعماق تاریخ ،در این منطقه بیرون زده است كه
اما وقتی كلمه «تاریخ» را در رویكرد تاریخی –
جدید انطباق كند .در برخورد نوع سوم به علوم
برای خیلی از مورخین شگفتانگیز است .آنها
الهامی به كار میبریم چه حوزهای را در بر میگیرد.
طبیعی استناد نمیشود ،بلكه به علوم روانشناسی،
معتقدند خون جدیدی به رگهای این منطقه
اگر بخواهیم مشخصتر و ریزتر مطرح كنیم تعبیر و
اجتماعی و امثال آن استناد شده و گفته میشود
وارد شده است .شاید در بین متون مقدس ،قرآن
اصطالح تاریخ در این رویكرد به سه معناست:
فهم جدید ما هم چیزی مشابه همین علوم را
فرهنگسازترین و تاریخسازترین آنها بوده است.
میگوید ،به بخش دیگری از فرهنگ امروز استناد
الف) در این رویكرد پیشینه تاریخی و دیرینه
برخی مورخان و تحلیلگران تاریخ و تمدنهای
میكنیم و میگوییم زبان متن ،زبانی سمبلیك
مطالب و آموزههایی كه در متون آمده است را در
بشری از این فرهنگسازی و تمدن سازی با
است ،سمبلهایش باستانی است اما پیام و
نظر میگیریم یعنی ما تبار نظریات و تبار مناسبات
واژههای حیرتانگیز ،عجیب و شگفتانگیز یاد
محتوایش امروزی است .داعی ه ما این است كه
را میپذیریم و در مورد آن پژوهش میكنیم  .به
كردهاند.
اینها در همه موارد پاسخگو نیست .بلکه باید
فرض داستان طوفان نوح فقط در قرآن نیامده
رویکردی تاریخی-الهامی در پیش گیریم.
به كارگیری همزمان هر سه ضلع یعنی روند
است و در اساطیر بشر هم موجود است .ما وقتی
را دیدن ،مناسبات علم و عقل و عدل زمانه
سیر این داستان را ببینیم رویكرد ما تفاوت خواهد
 -۶اما در رویكرد تاریخی – الهامی
متن را هم دیدن و تأثیرگذاریهای متن را در
كرد تا اینكه فكر كنیم خدا در قرآن این داستان را
نقطه عزیمت بحث این است كه متون در چارچوب
تاریخ خودش هم دیدن كه نوعی فراروی ژرف و
بدون پیشینه قبلی بیان كرده است .نگاه تاریخی در
پارادایم فرهنگی و مناسبات عینی زمانه یعنی
شگفتانگیز است .این تأثیرگذاریها را مذهبیها
رویكرد تاریخی – الهامی ،از متن هالهزدایی میكند.
همان علم و عقل و عدل زمانه حركت كردهاند.
به عنصر وحیانی نسبت میدهند و در آن یك
این موضوع در رابطه با احكام سادهتر است .به طور
محور این رویكرد پذیرش دیالكتیك زمینه و
عنصر مرموز و یك راز میبینند و غیرمذهبیها
مثال بردهداری در كل تاریخ بشر موجود است و
متن است یعنی بین متن مقدس و زمینه تاریخی
آن را به تیزهوشی پیامبر نسبت میدهند.
مبادله زنان به عنوان كاال ،كه البته در قرآن نیست
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رویکرد تاریخی – الهامی میخواهد برخورد
همزمانانه با متن بكند و خطای ناهمزمانی(
آناكرونیستی) صورت نگیرد و ما ناهمزمانه با متن
مواجه نشویم و با دید امروزی گذشته را بررسی
نكنیم .در برخورد همزمانانه ابتدا دچار بدفهمی
نمیشویم و متن را به درستی و در مختصات
زمانی و مكانی خودش فهم میكنیم .و بعد جای
مقایسه باز میشود و میتوان متون را با یكدیگر یا با
اندیشههای رایج همعصرشان مقایسه كرد .در اینجا
باز مقایسه متونی كه نسبتهای زمانی نزدیكتری
ال اوستا و عهد عتیق
به هم دارند ،منطقیتر است مث ً
به هم نزدیكترند تا اوستا با عهد جدید یا قرآن.
اما متون همهشان به هم نزدیكترند ،تا به عصر و
مختصات دنیای جدید ما .در هر حال بعد از فهم
«درزمانی» میتوانیم برخورد «همزمانی» هم بكنیم
و متون را با هم مقایسه كنیم.
اما درهر حال ،در ابتدا باید در وضعیت تاریخی
متون قرار بگیریم و با دید امروزی گذشته را فهم
و نقد نكنیم .برخورد تاریخی میتواند بستر و
منطق مشتركی بین دو نحله روشنفكری مذهبی
و روشنفكری عرفی ایجاد كند .در یك برخورد
پژوهشی تاریخی با پیامبران و متون مقدس الزم
نیست فرد پژوهشگر الزاماً مؤمن باشد .یك برخورد
تحقیقی ،منصفانه و منطقی از هر دو سو میتواند
قضاوتهای تاریخی نسبتا مشتركی را به ارمغان
آورد.
چند نمونه از برخوردهای پژوهشی – تحلیلی
غیرمؤمنانه

در اینجا چند نمونه را به عنوان نمونههای برخورد
غیرمؤمنانه اما تاریخی با مسئله زنان در متن را به
عنوان الگوی این بحث و نیز رویكردمان به نسبت
روشنفكری مذهبی و عرفی در حوزه مورد توجهمان
مطرح میكنیم.
البته میدانیم یك مقاومت و مانع روانی برای در
پیش گرفتن این رویكرد وجود دارد .چرا كه در
جامعه ما ،حاكمیتی دینی و یا مردمانی سنتی وجود
دارند كه معتقدند همه برخوردهای متون نه تنها
برای زمان خودشان خوب بوده ،بلكه باید تا ابد نیز
همان برخوردها تكرار شود و حاكم باشد .بنابراین
از ابتدا یك مقاومت روانی در اذهان وجود دارد كه
میگوید اگر من بپذیرم اینها در زمان خودش خوب
بوده است بقیهاش را هم آقایان نتیجه میگیرند و
میگویند حاال هم باید همانها را اجرا كنیم پس بهتر
است من از ابتدا بگویم اینها درست نیست و خودم
را خالص كنم! اما این ترمز روانی منطقی نیست
و ما باید بدون تعصب دینی یا ضددینی بتوانیم با
متون برخورد كنیم .اما چند نمونه از برخوردهای
پژوهشی – تحلیلی غیرمؤمنانه:
 - ۱همیلتون گیپ در یك برخورد صرفاً تاریخی و
پژوهشی در كتاب اسالم یك بررسی تاریخی (ترجمه
منوچهر امیری ،شركت انتشارات علمی و فرهنگی،
ص  )50میگوید« :اصالحات اجتماعی قرآن باعث
ارتقای موقع و مقام زن شده است؛ قولی است كه
جملگی بر آناند ...بدیهی است كه محمد بیش از
آنچه در قرآن آمده است نمیتوانست وارد این شیوه
قانونگذاری شود» .ما میبینیم گیپ اقدامات پیامبر
را سقف كاری كه او میتوانست انجام بدهد ،میداند.
او همچنین از فرهنگسازی و تمدنسازی اسالم
به عنوان «تحولی حیرتآور» (همان ،ص  )26یاد
میكند.

مدارا
در ابتدا باید در وضعیت تاریخی
متون قرار بگیریم و با دید امروزی
گذشته را فهم و نقد نكنیم .برخورد
تاریخی میتواند بستر و منطق
مشتركی بین دو نحله روشنفكری
مذهبی و روشنفكری عرفی ایجاد
كند .در یك برخورد پژوهشی
تاریخی با پیامبران و متون مقدس
الزم نیست فرد پژوهشگر الزام ًا
مؤمن باشد .یك برخورد تحقیقی،
منصفانه و منطقی از هر دو سو
میتواند قضاوتهای تاریخی نسبتا
مشتركی را به ارمغان آورد.
 – 2خانم ژرمن تیلیون (مردمشناس بزرگی كه
از سال  1934تا سال  1940در الجزایر به تحقیق
مشغول بوده است) در رابطه با قوانین ارث در قرآن
میگوید« :احكام قرآن در باب ارث ،فمنیستیترین
قانونگذاری جهان متمدن در آن روزگاران» بوده
است( .به نقل از سیمای زن در فرهنگ ایران ،جالل
ستاری ،نشر مركز ،ص  .)241خانم تیلیون در همان
جا میگوید حتی در زمان ما هم در برخی كشورهای
شمال آفریقا مردان حاضر نیستند قوانین ارث قرآن
در مورد زنان را اجرا كنند.
 – 3احسان طبری كه جزء معدود ماركسیستهای
صاحبنظر در آسیا بود در كتاب «برخی بررسیها در
باره جهانبینیها و جنبشهای اجتماعی در ایران»
(شركت سهامی خاص انتشارات توده )1358 ،كه
قبل از انقالب نوشته و آن زمان تئوریسین چپ بود،
میگوید :حق با گلدزیهر است كه مندرجات اساسی
قرآن علیه آداب متداول دوران پیش از محمد است
كه نام جاهلیت گرفته است ،مانند رسم قصاص
و جنگهای دائمی و نفاق و تفرقه و وضع نازل و
رقتانگیز زنان و دختران و غیره اسالم نوعی زندگی
یكتاپرستانه و یا شعار برادری عمومی (انماالمؤمنون
اخوة) و دموكراتیسم قبیلهای را به میان آورد و
گفت كه فضیلت هر كس در نزد خدا به پارسایی
آن كس است ،خواه سیدقریشی باشد یا عبد حبشی
(ص)200
 – 4متن چهارم مربوط به پتروشفسكی است.
پتروشفسكی یكی از آكادمیسینهای شوروی سابق
است كه كتابش به نام اسالم در ایران (توسط آقای
كریم كشاورز ،انتشارات پیام) ترجمه و منتشر شده
است .پتروشفسكی در این كتاب میگوید:رهبران
اسالم نسبت به سخن قبیلهای و عشیرهای نظر
منفی داشتهاند ولی چون میدیدند كه به ناگاه
مخالفت با سنن یادشده محال است یك سازش
و مصالحه عقالیی را مجاز دانستند»( .ص )30وی
در جای دیگری میگوید« :محمد تعدد زوجات را
صفحه 40
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مورد تشویق قرار نمیداد»( .ص  )36و در صفحه 93
میگوید« :میدانیم كه در اسالم تعدد زوجات مجاز
است ولی باید به یاد داشت كه اسالم تعدد زوجات را
پدید نیاورده است و این رسم مدتها پیش از ظهور
اسالم بین اعراب و ایرانیان و یهودیان باستانی وجود
داشته است .برعكس اسالم این رسم دیرین را محدود
كرد و مردان را از داشتن بیش از چهار زن در آن
واحد منع نمود».
وی در ص  175میگوید« :در حقوق جنایی اسالم
بسیاری نكات هست كه نه تنها از اروپای غربی در
دوران تعالی فئودالیسم (قرنهای  11تا  )15پیشی
جسته است بلكه از قوانین حكومت مطلقه (قرنهای
 16تا  )18نیز متعالیتر است» .و در جای دیگر
آورده است« :مجازاتهایی كه فقه برای دزدی معین
كرده است از آنچه در كشورهای غربی معمول بوده
ضعیفتر است زیر در قرون وسطی ممكن بود برای
یك دزدی ناچیز سارق را به دار بیاویزند حتی در آغاز
قرن  19در انگلستان و فرانسه برای سرقت قرصی
نان و پارهای گوشت دزد را به اعمال شاقه محكوم
میكردند( ».ص  )181و در جای دیگر میگوید:
«شریعت زن را مكلف ساخته كه از شوهر اطاعت كند
كه وجه مشترك همه ادیان است ولی قدرت شوهر
به شخص زن بسط پیدا میكند و نه به اموال او .در
حقوق اسالمی برعكس قوانین فئودالی و بورژوازی
اروپایی كه شوهر اختیار مال و جهیزیه زن را دارد به
شدت اصل تجزیه اموال زن و شوهر مراعات میشود.
شوهر حق ندارد اختیار اموال منقول و غیرمنقول
زوجه خویش را داشته باشد ».همچنین در یك
پاورقی مربوط به بحث باال آورده است« :طبق قانون
ناپلئون زن بدون اجازه شوهر حق ندارد جهیزیه خود
را مصرف ]تصرف[ كند ولی شوهر جهیزیه زن خود
را به هر گونهای كه بخواهد میتواند خرج ]تصرف[
كند( ».ص )187
و در جای دیگر پتروشفسكی میگوید« :در میان
غربیان نظر یكجانبهای درباره وضع زنان در كشورهای
اسالمی وجود دارد .زن در كشورهای اسالمی مشرق
زمین بر روی هم با مرد برابر نبوده و مطیع وی (پدر
یا شوهر) بوده است .ولی از یاد نباید برد كه در ممالك
مسیحی غرب كه زن منزوی نبوده و تعدد زوجات
وجود نداشته است نیز وضع چنین بوده است .در
عوض در سرزمینهای اسالمی دفاع از حقوق ملكی
و زندگی زوجه به حدی بوده كه هیچگاه در ممالك
غرب معمول و متداول نبوده است( ».ص )188
پس یك پژوهشگر میتواند مؤمنانه به متن نگاه نكند
ولی سعی كند منصفانه نگاه كند .من فكر میكنم
با رویكرد تاریخی میتوان منطق و منطقه فكری
مشتركی بین همه روشنفكران – اعم از مذهبی و
غیرمذهبی – به وجود بیاید .تنها شرطش این است
كه ما «شجاعت دانستن» داشته باشیم.

*تلخیصی از دومین جلسه سلسله مباحث زن در
متون مقدس که توسط رضا علیجانی در تهران
برگزار گردیده است.

نظر و انديشه

مدارا

اُفـول عِ ـلم ورزي
بررسى تاريخي علل خاموشي چراغ علوم طبيعى در جوامع اسالمي
اين منحني زماني به ما مي گويد كه اكثريت قريب به
اتفاق دانشمندان اسالمي صاحب نام در واقع از نيمة
دوم قرن دوم يعني در حدود يك قرن و نيم بعد از
ظهور اسالم پيدا شدند .و چراغ علم در بين مسلمانان
تا قرن پنجم روشن بود .و پس از آن بتدريج تا قرن
هفتم به خاموشي كامل فرو رفت .چرا چنين شد؟
اين سؤالي است كه بايد پاسخي منطقي برايش پيدا
نمائيم.

علي محمد ايزدي

دكتراي اقتصاد كشاورزي
وزير كشاورزي در دولت موّ قت
اگر واقعاً عالقه منديم بفهميم چرا جهان اسالم
كه چندين قرن پرچم افتخارات دوران فروغ علم و
بالندگي جهان را در دست داشت ،اكنون به چنين
روزي افتاده؛ اولين ومهمترين كاري كه ما را به درك
اين موضوع نزديك مي كند ،اين است كه با تحقيق
دقيق علمي دريابيم كه چرا آنها در قرون اوليه چنان
مشتاقانه عالقه مند به تحقيق در علوم طبيعي بودند
كه نتيجتاً مي توانستند دانشمندان و علماء دنيا پسند
به جامعه بشريت تحويل دهند ،و چه شد كه بعد از
چند قرن محققي پا نگرفت وبطور كلي چراغ علم
درسرتاسر آن ديار خاموش شد كه هنوز هم در واقع
خاموش است.
تشخيص علّت اين بيماري اجتماعي الاقل به همان
اندازه اهميت دارد كه تشخيص يك بيماري صعب
العالج توسط طبيبان حاذق به عنوان قدم اول
درمان.
شايد با داشتن منحني زماني صعود و نزول پيشرفت
علوم در جهان اسالم و تطابقشان با تغييرات و
حوادثي كه در آن سالها در جامعه بوقوع پيوسته،
بتوان ارتباط معني داري پيدا نمودكه با كمك آن و
با مالحظة راهي كه اروپائيان بعد از رنسانس رفتند،
امكان اين پيدا شود كه امروز راه عالجي براي عقب
افتادگيهايمان بدست آوريم .اين منحني را ميتوان
از مالحظة دوران حيات دانشمندان پر آوازه اي
كه نامشان با عصر طالئي اسالم گره خورده است،
استنتاج كرد.

به حق بايد قبول كرد كه تنها راه اصولي شناخته
شده براي پيشرفت جوامع ،طريق توسعه علم و دانش
است و تنها راه امكان توسعه علم ودانش در هر جامعه
اي ،وجود رفاه نسبي عمومي از نظر تأمين مايحتاج
زندگي ،وجود آزادي فكركردن و آزادي تجربه كردن
و آزادي توضيح و ارائة يافته ها را بديگران دادن
براي برخورد عقايد و صيقل يافتن آنهاست  .و اين
همان راهي بود كه خداوند دستورش را در قرآن به
پيامبرش داده بود .
مسلمانان قرون اول با داشتن چنين تعليماتي از قرآن
بود (اعراف ، 185 : 7 /روم ، 50 :30 /غافر، 82 :40/
ق ) 6 :50 /كه به دنبال تحصيل علوم تجربي رفتند
و چنان توفيقاتي بدست آوردند .چه شد كه بعد از
قرن پنجم تدريجاً رونق علم افول كرد ؟ آيا اعتقادات
مردم نسبت به اسالم تغيير كرد و يا موانعي از خارج
دستورات قرآن را تحت الشعاع قرار داد ؟
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هجري) يكي از گروههاي شرق و غرب  ،يعني
مسلمانان به طور چشمگيري برتر از ديگران بودند.
يعني مسلمانان در پيشاپيش بشريت قرار داشتند .از
سده دوازدهم ببعد ،به تدريج رجحان به دنياي التين(
غرب ) منتقل شد .ولي اين جريان تا سده شانزدهم
ميالدي كامل نشد .پس از آن ،علم درغرب با گامهاي
بلند شروع به رشد كرد ،در حالي كه تمدن شرق در
حال وقفه ماند ،يا حتي رو به زوال گذاشت .اختالفات
حركت دو نوع تمدن شرقي وغربي ،پس از آن . . .
بطور روز افزوني افزايش يافت .چندانكه پس از اندك
زماني مقايسة ميان آن دو سودي نداشت  . . .حال
بگوئيد كه اين جدائي چگونه آغاز شد ؟ . . .توضيح
آن بسيار ساده است .مردم شرق و غرب در معرض
”آئين مدرسي“ قرار گرفتند .مردم غرب از آن به در
آمدند .ولي شرقيان شكست خوردند .مردم غرب پس
از رنسانس عالج رهائي از ” آئين مَدرَسي “ را يافتند.
يگانه عالج ،يعني روش تجربي را .اما مردم شرق آن
ال نشناختند ،يا از پذيرفتنش
را نيافتند ،يا آن را كام ً
غفلت كردند .خواننده كنجكاو ممكن است باز بپرسد
 :چرا مردم شرق عالج را نيافتند ؟(سارتون ادامه
ميدهد)” :پاسخ دادن به آن غير ممكن است“
ولي كار کسانی كه بدنبال يافتن علت واقعي خاموشي
چراغ علم در جهان اسالم هستند ،در حقيقت همين
است كه اين غيرممكن را ،ممكن سازند .از آنجا كه هر
معلولي حتماً علتي دارد ،بايد تمركز را بر پيدا كردن
همان علّت قرار داد .و بنظر نمي رسد كه آن هم اگر
فرضاً مشكل باشد ،غيرممكن هم باشد .اطالعاتي كه
ممكن است بتواند ما را در اين زمينه كمك كند،
عبارتند از:
 - 1امروز با كشفيات شبكه رياضي در قرآن ،از نظر
علمي هم ،برايمان ثابت مي شود كه قرآن كالم
خداست .و همانطور دست نخورده حفظ شده .بنابراين
با اطمينان خاطر به آياتش به عنوان حقايق محض
مي نگريم .و آنها را خارج از قضاوتهاي ارزشي كه
اطميناني به حقيقت بودنشان نداريم ،به حساب مي
آوريم و از آنها به عنوان راهنما استفاده مي كنيم.

دكتر مهدي فرشاد درجلد اول كتاب ” تاريخ علم
در ايران “ پس از شرح مبسوطي در اين باب كه
چگونه هر نوع بحث و فحص
علمي و فراگيري علوم
غير رنسانس اروپا در واقع چيزي نبود جز اين كه مردم
ديني و فلسفه در مدارس
حوزه خالفت ،از جمله ايران خود را از زير يوغ كليسائيان كه خودشان را واسطه
ممنوع شده و فقط
ال مجري و پاسدار”
آموزش بين مردم و خدا مي دانستند وعم ً
مطالب ديني مجاز بود“ ،آئين
مَدرَسي” ( )Scholasticismآئين مدرسي“ بودند ،نجات دادند و گفتند :ما مي
را به عنوان يكي از
عوامل خواهيم خودمان خدايمان را بدون واسطه بپرستيم
به وجود آمدن اين تحول
معرفي مي نمايد و مي نويسد:
درجهان اسالم خاصه از سده
هاي پنجم هجري به بعد ” آئين مَدرَسي“ رونق  - 2غربيها با پيدايش رنسانس و غلبة خردگرائي و
بيشتري يافت و اين رونق به تدريج به ا ِشراف كامل تجربه گرائي موفق شدند از ” آئين مدرسي“ خود را
نجات دهند.
الهيات به طبيعيات انجاميد .
جورج سارتون در تاريخ علم  ،نيز ” آئين مَد رَسي“
را عامل افول علمي مسلمين مي داند .اما او اين
آئين را مشكل كلي علم در قرون وسطي معرفي مي
كند كه بر شرق وغرب يكسان سايه افكنده بود .او
مينويسد”:پيش از سده دوازدهم ميالدي(ششم
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” آئين مَدرَسي“ يعني كه تمام مسائل زندگي مردم
بايد توسط شارحين و مفسّ رين دين حل و فصل شود
و راه حلها بايد ازآن كانال بگذرند و غير از آن گناه
است .يا به عبارت ديگر نه تنها كاربرد تجربه و عقل
مطلقاً نمي تواند راهگشا باشد ،كه گناه هم هست
و نبايد اجازه داده شود .به همين علت در ” آئين
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كردند .و چون آن را با تقلاّ و كوشش زياد بدست
آورده بودند ،قدرش را شناختند و رهايش نكردند.
باورهايشان دگرگون شد ودر واقع مصداق آيه زير را
پيدا كردند كه مي فرمايد:
« . .يقيناً خداوند آنچه را مربوط به هر قومي است
دگرگون نكند تا آن قوم خود دگرگون شوند» . .
رعد(11 : )13
 - 6مسلمانان – طبق اطالعي كه داريم – از نيمه
دوم قرن دوم تا قرن پنجم هجري ( قرنهاي هشتم
تا يازدهم ميالدي ) كه اروپائيان اعصار ظلمت را مي
گذراندند ،با استفاده از نعمت آزادي – تحت تعليمات
قرآنِ تنها – و دوري از شرك يعني قبول توحيد،
توانسته بودند نه تنها از لحاظ اقتصادي و گذران
زندگي بلكه از جهات علمي هم سرآمد جهانيان آن
روز باشند .افول آنها از قرن پنجم ببعد شروع شد و
تدريجاً سير نزولي داشت تا قرن هفتم كه چراغ علم
در بينشان بطور كلي خاموش شد.

امروز با كشفيات شبكه رياضي در قرآن ،از نظر علمي هم ،برايمان ثابت
مي شود كه قرآن كالم خداست .و همانطور دست نخورده حفظ شده.

بنابراين با اطمينان خاطر به آياتش به عنوان حقايق محض مي نگريم

مَدرَسي“  ،دگر انديشان عقلگرا را به راحتي ميتوان
زنديق و كافر شمرد و تكفير كرد و مهدور الدمشان
دانست.
 – 3رنسانس اروپا در واقع چيزي نبود جز اين كه
مردم خود را از زير يوغ كليسائيان كه خودشان را
ال مجري
واسطه بين مردم و خدا مي دانستند وعم ً
و پاسدار” آئين مدرسي“ بودند ،نجات دادند و
گفتند :ما مي خواهيم خودمان خدايمان را بدون
واسطه بپرستيم .در حقيقت به تعبير قرآن خود را
از بندهاي اسارت آور شرك خالص كردند و موحً د
شدند .و طبق وعدة رب جليل ،بركات الهي برايشان
نازل شد .يعني استعدادهاي خدادادشان فرصت
شكوفا شدن پيداكردند .به دنبال كسب علم و دانش
رفتند .و نتيجتاً پشت سرهم موفق به اكتشافات و
اختراعات زيادي شدند؛ تا به امروز كه اينجا رسيده
اند و شاهديم .
 - 4افراد دقيق در طول حيات خود متوجه شده اند
كه وقتي هرانساني در هرجائي ،احساس بي كسي و
بي پناهي نمايد و قبول كند كه غير از خدا هيچ ياوري

ندارد؛ و قدرت و سيستمي هم در جامعه نيست كه
آزادي فكر كردن و عمل كردن را از او بگيرد؛ به
خو ِد خودش بر مي گردد و كارهائي را كه هيچ وقت
تصورش را نمي كرد كه قادر به انجامش باشد ،انجام
مي دهد ”.احتياج مادر اختراع است“ ،حقاً معني
پيدا مي كند .كشورهاي غربي در طول جنگهاي بين
الملل ،كه شديدا ً احساس احتياج مي كردند ،بيشترين
اختراعات و ابداعات را بدست آوردند .اكثر مردان و
زنان خود ساخته ،كساني بودند كه اجبارا ً خود شان
فكر مي كردند و خودشان راه حلهاي زندگي را پيدا
نموده ،مشكالتشان را بر طرف مي ساختند .و در
غياب قدرتهاي بازدارنده ،استعدادهايشان جوانه مي
زد ،رشد مي كرد و شكوفا مي شد.
 - 5اروپائيان از وقتي كه مسيحي شده بودند و
پيرو چشم بستة ارباب كليسا ،ظاهرا ً هيچگاه از
شِ رك خالصي نيافته و نتيجتاً در ظلمت مانده و
استعدادهايشان ناشكفته به گور مي رفت .بعد از
رنسانس و نجات از تسلط كشيشان و به عبارت قرآن
نجات از شِ رك و ايجاد امكان غلبه خردگرائي و تجربه
گرائي بود كه توفيق ُموحّ د شدن و نتايج قانونمندانه
آن را كه بروز استعدادهاي خدا دادشان بود ،پيدا
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بنا براين كار مُحقق ما اين است كه بفهمد چه عامل يا
عواملي باعث شدند كه مسلمانان از اوج ترقيات علمي
تدريجاً افول كنند و ساقط شوند و در حضيض ذلت
افتاده ،همانجا باقي بمانند .آيا عكس جريان رنسانس
اروپا در بين مسلمانان پيش آمد؟؟ يعني مسلمانان
ابتدا موحّ د بودند و در نتيجه ،امكان شكوفاشدن
استعدادهايشان فراهم بود و بعد ُمشرك و از رشد
بازنگه داشته شدند ؟ اگر چنين بوده است ،كي بوده
و چرا شده و اينكه اگر واقعاً چنين بوده است ،آيا
راه عالجي دارد؟ آيا ميتوان اميدوار بود كه رنسانسي
در جهان اسالم پا بگيرد و مسلمانان از شرك ببرند
و دو باره موحّ د شوند و همانند اروپائيانِ دوران
رنسانس ،خود را از” آئين مدرسي“ نجات دهند.
آزادانه فكر كنند ،آزادانه بازده افكارشان را بصورت
كتبي و شفاهي ارائه دهند .نتيجتاً ازجزميت ببرند و
به خردگرائي و تجربه گرائي روي آورند و شايد بدين
ترتيب به عصرطالئي قرون اوليه اسالم برگردند؟
مورّخ انگليسي “رِنان” مؤلف اثر معروف “تاريخ علم
كمبريج” مينويسد“ :فاتحان مسلمان ،با همة شور
مذهبي و تعاليم اخالقي غالباً سختگيرانة خود ،در
برابر فرهنگهاي بومي مفتوحات خويش نسبتاً بردبار
بودند .از اين رو دربارهائي كه بر پا داشتند شاهد
آميزش چشمگير هنرها و معارف بومي با اساليب
عربي اسالم بود .به اين شكل ،آنان عالوه بر چيزهاي
ديگر ،علم يونانيان را از شهرهاي هلني ( فتوحات
مسلمين در منطقه مديترانه ) و فرهنگ ايرانيان را از
شهرهاي ساساني به ارث بردند”.
با تشويقي كه قرآن ،مؤمنين را به تدب ّر و تفكّر واداشته؛
( نساء ،82: 4 /انعام ، 50: 6 /روم ، 8 : 30 /آل عمران /
 ) 191 : 3با مثالهائي كه در مورد تحقيق و پيگيري با
كاربرد استدالل منطقي براي شناخت خدا از ابراهيم
به نمايش گذاشته؛ ( انعام ) 79 – 76 : 6/با طرح
سؤاالتي كه ابراهيم با جسارت هرچه تمامتر از خدا در
مورد اثبات زنده شدن مردگان در روز قيامت نموده
كه نه تنها او را توبيخ نكرده ،بلكه به سؤالش پاسخ
مثبت داده و راهنمائيش نموده ( بقره ) 260 : 2 /و
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عالوه بر همه ،او را به دوستي خود برگزيده؛ و لقب”
خليل اهلل“ ( دوست خدا ) به او داده ( :نساء125 : 4/
) و مآالً اورا سرمشق نيكوئي براي مسلمانان معرفي
كرده(:ممتحنه ) 4 : 60 /؛ پيروان قرآن تكليف خود
را مي دانستند كه آزاديخواهي و آزاد انديشي و
عقلگرائي و تجربه گرائي و شجاعانه بدنبال كشف
حقيقت رفتن و حتي در اين مورد هركسي ،حتي
خدا را به زيرسؤال بردن ،نه تنها قوياً مورد تأييد
الهي است ،كه خالف آن گناه است .چون خداوند
مخلوقش را مي شناسد ،آزاديِ او را مي خواهد ،تا
استعدادهائي كه به او داده شده ،رشد كنند و بارور
گردند و امكان خليفگي خدا و خدمت در راه تكامل
برايش فراهم شود .و عيناً به همين خاطر بوده است
كه فرموده است :
« همة گناهان را اگر بخواهد مي بخشد ولي شِ رك
را نمي بخشد ( ».نساء 48 :4/و )116
نتيجة قهري شرك يعني كه شخص ُمشرك ُمتكي
بديگراني غير از خدا بار آيد و از استعدادهاي
خدادادش بي خبر ،آنها را رها و بيمصرف سازد و
نتيجتاً آن موجودي را كه خداوند آفريده ،از شكل
بيندازد.

در قرون اوليه براي مسلمانان ،قرآن راهنما بود و
حكمت ( كاربرد عقل و استدالل منطقي) دستورالعمل
و ابزار تحقيق .واز اين جهت استعدادهايشان شكوفا
شد و نردبان ترقي را سريعاً باال رفتند .چيزي بنام
حديث پيامبر ،آن هم با تحكم و زور حكومت ،در
كنار و همسنگ قرآن نبود كه تمام امور زندگي –
حتي نحوة خوردن و خوابيدن و  – . . .را برايشان
ديكته كند و قدرت تفكر ،تعقّل و اعتماد به نفس را
از آنها بگيرد.
پس چه شد كه چنين شد؟
تاريخ به ما مي گويد كه در زمان حيات پيامبر
احاديثي از قول ايشان نقل و روايت مي كردند كه
اساسي نداشت .بطوري كه آن حضرت در صدد
تكذيب برآمد و در يك خطابه عمومي پيدايش
كذّ ابين و وضّ اعين را اعالم فرمود .آن گاه براي اينكه
معياري محكم و مشخص معرفي نمايد؛ قرآن را
معيار صحّ ت و سقم احاديث منقوله و منسوبه به
خودش قرار داد .
پيغمبر فرمود“ :جز قرآن چيزي از من نقل مكنيد،
و اگر كسي بجز قرآن چيزي از من ضبط كرده
است ،آن را محو نمايد ،و پس از من چيزي از من
ننويسيد ،و هركس كه جز قرآن چيزي از من نوشته
باشد آن را محو كند” .پس از پيامبر ،تمام خلفاي
مسلمين (از جمله حضرت علي درمقام خالفت)
اكيدا ً قدغن كرده بودند كه احاديث پيامبر بصورت
مكتوب در نيايد و اين قدغن تا حدود صد سال
توسط تمام خلفا ،بطور جدّ ي حفظ شد و هيچكدام
اجازه مكتوب شدن چيزي را بنام حديث ندادند .تا
درخالفت عمربن عبدالعزيز( )101 – 99هجري و
توسط او بود كه اين قدغن بر داشته شد  .واز آن
ببعد بود كه حديث نويسي شروع شد .با وجود بر
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ولي در وجدان جامعه هنوز حديث نتوانسته بود جاي
قرآن را بگيرد .يعني كه تعليمات قرآن :دستورات
كتاب و كارب ُرد حكمت ،در همه شؤن مردم و امور
حكومت اجرا مي شد .به زبان قرآن مردم موّحد
بودند و ب ُتي در كنار دستورات الهي نتراشيده بودند
و نتيجتاً نزول بركات صاحب اختيار جهانيان ادامه
داشت

اين تا مدتها ،قبول كتب حديث به عنوان چيزي
در رديف قرآن مقبوليت عامه پيدا نكرد .مخصوصاً
هيچكدام از فقها وعلماي جامعه آن را نپذيرفتند.
ولي به هر حال نطفه اوليه نهادينه شدن حديث به
عنوان مأخذ معتبر ديني ،توسط خليفه وقت ،منعقد
گرديد  .و اين باعث شد كه حديث نويسان زيادي در
طول چندين قرن تدريجاً پيدا شوند (لغتنامة معروف
دهخدا اسامي  2400نفر از آنها
را در  600صفحه لغتنامة خود
نوشته است) يقيناً مي بايستي كليه كتابهاي حديث اهل سنت ،بعد از فوت رهبران
مسلمانان در انتظار اثرات مخرّب
امري كه خالف قرآن و خالف مذاهب چهارگانه شان وكتابهاي حديث شيعيان
دستور پيامبر وخالف عملكرد تمام ًا بعد از وفات امام يازدهم به رشته تحرير
خلفاي راشدين و خلفاي ديگر
ال امامان شيعه و فقهاي اهل تسنن
تا يكصد سال انجام شده بود ،درآمده و محتم ً
باشند.
به تبعيت از دستور اكيد كليه خلفاي بعد از پيامبر

بوده كه از نوشتن حديث خودداري مي كردند

در اين زمينه نكته جالب اين
ال در
است كه امامان شيعه ك ً
طول مدت  220سال – يعني
از شهادت حضرت علي ،تا در گذشت امام حسن
عسكري امام يازدهم – هيچكدام بدنبال نوشتن
كتاب حديث و يا حتي تشويق ديگران به نوشتن آن
نبودند و براي حل و فصل امور مسلمين ،مانند پيامبر،
از قرآن و از حكمت يعني درك معقول خودشان
استفاده مي كردند .و همينطور بود روش كار فقها و
پيشوايان اهل تسنن ،يعني تمام هفت فقيه مشهور
قبل از دورة پيشوايان و چهار فقيه پيشوا اين يازده
نفركه بين سالهاي  94تا  241هجري درگذشتند،
هيچكدام مبادرت به نوشتن كتاب حديث ننمودند.
كليه كتابهاي حديث اهل سنت ،بعد از فوت رهبران
مذاهب چهارگانه شان وكتابهاي حديث شيعيان
تماماً بعد از وفات امام يازدهم به رشته تحرير درآمده
ال امامان شيعه و فقهاي اهل تسنن به تبعيت
و محتم ً
از دستور اكيد كليه خلفاي بعد از پيامبر بوده كه
از نوشتن حديث خودداري مي كردند .و با اينكه
عمربن عبدالعزيز خليفه اموي قدغن حديث نويسي
را برداشت ،معذالك تأليف كتابهاي حديث معروف
موجود در بين اهل تسنن بنام صحاح سته ( شش
صحيح ) يك قرن و نيم بعد يعني بين سالهاي 256
تا  303هجري در طول  47سال بود .و كتابهاي
معروف حديث شيعيان كه چهار كتاب حديث است
و سه جامع حديثي از سال  329تا  1190هجري،
يعني در طول  861سال نوشته شدند .و اما چه شد
ال باب شد و قدرت يافت؟
كه حديث نويسي عم ً
در دوران حكومت بني اميّه برخالف دستور اكيد
قرآن ( حجرات  ) 13 : 49 /و بخاطر تعصّ بي كه
نسبت به عرب در برابر عجم و قبيله قريش در
برابر ساير قبائل عرب داشتند ،در دستگاه خالفت و
حكومت” ،غير خودي“ را راه نمي دادند .و بدين علت
نا رضايتي عمومي و مشكالت سياسي روز بروز بيشتر
مي شد .و در نهايت ،مخالفين آنان موفق شدند با
كمك ناراضيان قريش ،پس از يك دوره جنگهاي
داخلي ،بني اميّه را از قدرت بركنار نمايند و در سال
 132هجري ،خاندان بني عباس را كه شاخه اي از
مخالفين بني اميّه درون قبيله قريش بودند ،به قدرت
برسانند.
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منصورخليفه عباسي (  )158-136در سال 144
دستورداد تا در كنار دجله در  30كيلومتري شمال
تيسفون پايتخت امپراطوري ساسانيان ،قصري
ساخته شود و پايتخت اسالم را از دمشق به اين شهر
جديد يعني بغداد منتقل نمود .اين انتقال تحوالت
جديدي را نيز به همراه داشت .از همه مهمتر باز
شدن پاي ايرانيان به دستگاه حكومت بود .عباسيان
از ايرانيان كه تجربيات زيادي در كشور داري داشتند،
استفاده كردند .خاندان اشرافي ومعروف ايراني برامكه
به همراه صدها كاتب ،صاحب ديوان ،اديب ،دبير،
استاد ،طبيب و عال ِم مديريت و سازماندهي دستگاه
بني عباس را به دست خود گرفتند .دستورات قرآن
مبني برآزادي عقيده و مسؤليت پذيري فرد ،هنوز
بر كُلّ جامعه و نهايتاً بر دولتمردان حاكم بود .اين
موضوع وضعيت فرهنگي ــ اجتماعي خاصّ ي به
بغداد داد .اتكاء بني عباس به مسلمانان غير عرب
در روياروئي با بني اميّه باعث شده بود كه مليّتهاي
ديگر به مركز قدرت راه يابند .همراه با سياستمداران،
دانشمندان و متفكرين مختلفي نيز از چهار گوشة
امپراطوري گستردة اسالم در آن جمع شده بودند كه
در ميان آنها بعضاً يهودي ،مسيحي ،زرتشتي و حتي
دهري ( ماترياليست ) بودند .در چنين فضاي آزادي
بود كه عصر طالئي اسالم شروع به رشد نمود.
عربي زبان رسمي امپراطوري گرديد و منابع علمي
آن روز جهان به آن زبان ترجمه شد و در اختيار
دانشمندان و عالقه مندان قرار گرفت .اولين حركت
نهضت ترجمه در زمان منصور به وجود آمد .ابن
خلدون مي نويسد ” :ابوجعفر منصور نزد ملك روم
كس فرستاد تا كتب تعاليم مترجمه را براي وي
بفرستد  .اوكتاب اقليدس و بعض كتب طبيعيات را
فرستاد .مسلمين آنها را خواندند و از مطالب آنها
آگاهي يافتند و به اطالع از ما بقي اين كتب و علوم
راغب شدند“  .ولي موج گسترده توجه به علم و
نهضت ترجمه در زمان مأمون (  ) 218 – 198به
وجود آمد .صفا مي نويسد“ :در نتيجه نهضتي كه
به همت مأمون در تمدن اسالمي ايجاد شد ،كتب
متعددي در منطق ،فلسفه ،نجوم ،رياضيات ،طب،
ادب وسياست از يوناني و پهلوي و هندي وسرياني
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و نبطي به زبان عربي نقل شد و مبدأ تمام
تحقيقات مسلمين در علوم مختلف قرار
گرفت .عالقه مأمون به ترجمه و نقل علوم
ال به حُ نين بن اسحاق
به درجه اي بود كه مث ً
 . . . .در ازاء هر كتابي كه از يوناني نقل مي
كرد  ،هموزن آن زر مي داد”.

در بيست سال حكومت مأمون گسترش
علوم به نحو سريعي ادامه يافت و عصر
طالئي اسالم شكل گرفت .در زمان دو
خليفه بعدي  :المعتصم (  ) 227 – 218و
الواثق (  ) 232 – 227روال علمي با سرعتي
كمتر ولي ادامه يافت .و اما منحني رونق
علمي جهان اسالم از نيمه دوم قرن سوم با
به قدرت رسيدن المتوكّل ( 247 – 232
) شروع به افول نمود كه تا امروز هم كمر
راست نكرده است.

مدارا

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

تاريخ به ما مي گويد كه در زمان حيات پيامبر
احاديثي از قول ايشان نقل وروايت مي كردند كه
اساسي نداشت .بطوري كه آن حضرت در صدد
تكذيب برآمد و در يك خطابه عمومي پيدايش
كذّ ابين و وضّ اعين را اعالم فرمود .آن گاه براي
اينكه معياري محكم و مشخص معرفي نمايد؛ قرآن
را معيار صحّ ت و سقم احاديث منقوله و منسوبه
به خودش قرار داد  .پيغمبر فرمود كه جز قرآن
چيزي از من نقل مكنيد ،و اگر كسي بجز قرآن
چيزي از من ضبط كرده است ،آن را محو نمايد ،و
پس از من چيزي از من ننويسيد ،و هركس كه جز
قرآن چيزي از من نوشته باشد آن را محو كند.

سؤال بزرگ اين است كه المتوكّل چه كرد كه
چنين زهري را وارد كالبد علمي مسلمانان
نمود كه تا امروز هنوز از مسموميت آن
خالص نشده است .مسعودي مورخ اهل
سنت در مروج الذهب مي نويسد ”:چون خالفت به
المتوكل رسيد امر به ترك نظر و مباحثه در جَ دَ ل
و ترك اعتقاداتي كه در ايام معتصم و واثق بر آن
بودند ،كرد .و مردم را به تسليم و تقليد فرمان داد و
شيوخ محدّ ثين ( علماء حديث ) را بتحديث و اظهار
سنت و جماعت خواند .او كه ميلي عظيم نسبت به
اهل سنت و حديث داشت ،مخالفت را با اهل نظر
آغاز نمود .متوكّل با عقيدت مأمون و معتصم و واثق
مخالفت كرد و جدال و مناظره در آراء را ممنوع
ساخت و هركه را بدين كار دست زد مجازات نمود و
امر به تقليد داد و روايت و حديث را آشكار كرد .
ال منطقي كه مي تواند مطرح
اكنون سؤال كام ً
باشد اينكه آيا فقط جابجائي در قدرت و سليقه
هاي فردي خلفا سبب شد كه منصور و مأمون
چنان توفيقاتي در گسترش علم درجهان اسالم
داشته باشند و متوكّل و جانشينانش در عكس آن
مسير گام بردارند ؟ آيا دركنار حكومت هيچ جريان
ديگري نبود كه بخواهد و بتواند جلوگيري از اين
تغيير فعاليتهاي علمي بنمايد ؟ آيا اگر جامعه و افكار
عمومي آمادگي قبول اقدامات منصور و مأمون را
نمي داشت ،صرف خواستن خلفا چنين توفيقاتي
را نصيبشان مي كرد و همچنين اگر وجدان اجتماع
آمادگي اقدامات متوكّل را نيافته بود ،او مي توانست
يكباره چنين كار انقالبي حادّي را عليه طبقه علماء
و دانشمندان و بطور كلي خردگرايان عملي سازد ؟
وبعد از او هم جانشينانش همان راه را بدون برخورد
به مانع ،با شدت بيشتري ادامه دهند؟
جامعه شناسان معتقدند تازماني كه هر نوع عقيده
اي ،خوب يا بد ،در بين مردم جا نيفتد وجزء باورهاي
عمومي و وجدان عامه در نيايد ،و جامعه آمادگي
قبول آنها را پيدا نكند ،نميتوان انتظار داشت كه
توده هاي مردم پذيراي آن باشند و اگر حكومتها
قبل از آمادگي مردم بخواهند چنين كاري را پياده
كنند ،قادر نيستند و اگر هم متوسل به زور شوند،
دوامي ندارد.

ويليام جيمز روانشناس آمريكائي مي گويد :راه ورسم
حكومتها نمي تواند راه و روش توده هاي مردم را
عوض كند.
در مقوله صعود و نزول خرد گرائي در جهان اسالم و
اطالعاتي كه از جزئيات تاريخي آن دوره داريم ،به
نظر مي رسد كه نطفة خرد ستيزي و قشري گري
توسط عمر بن عبدالعزيز در پايان قرن اول هجري
بنام خليفه مسلمين به صورت برداشتن قدغن از
مكتوب كردن حديث منعقد شد و تدريجاً رشد كرد.
حديث سازي و حديث نويسي باب شد و در مدت
يك قرن ونيم حديثهاي جعلي فراواني ببازار آمد .و
چون اكثرا ً توأم با حكايات و قصه هاي جالبي بود،
جاذب مي نمود و در بين توده هاي مردم خريداران
زيادي پيدا كرد .و همگام با ازدياد آنها ،عقل گرائي
فروكش نمود و زمينه اقدام متوكّل را در جامعه فراهم
ساخت .هنجاري كه در جامعه ،توده هاي مردم را
عالقه مند به احاديث نمود ،همان احاديثي بود كه
مي توانست جوابگوي تمام سؤاالتشان باشد و آنها را
از تعقل و تفكر كه معموالً زحمت دارد ،خالص مي
كرد .همين طرز تفكر عامّه بر دستگاه حكومتي اثر
گذاشت .اقدامات حا ّد متوكل – در واقع – نمايندة
افكار عمومي توده هاي كثيري از مردم بود .آنهائي
كه مي خواستند با پيروي از احساساتشان كه تابع
حالت كودكيِ شخصيتشان بود ،خود را از ش ّر عقل
گرايان نجات دهند و بدنبال هوي و هوس بروند.
آن چه مسلم است يك شبه و با سرعت نميتوان
به چنان نتايج مخرّبي رسيد  .تصادفي نيست كه
مي بينيم اولين كتاب رسمي حديث اهل سنت بنام
صحيح بخاري در همان سالهائي بيرون مي آيد كه
متوكّل چنان شداد و غالظ عليه علم و خرد گرائي
قدّ اره را از رو بسته بود  .اقدامات متوكّل را از اين
نظر نماينده افكار عمومي و جو ساخته شده سنواتي
معرفي مي كنم كه با بيرون رفتن او از ميدان قدرت،
همچنان خردستيزي ادامه يافت و شديدتر هم شد.
چرا ؟ چون زمينه فكري آن را عمربن عبدالعزيز از
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يك قرن و نیم پیش آماده کرده بود .نهالي
بود كاشته شد و روز بروز تنومند تر گرديد
و با اقدامات خواجه نظام الملك در تأسيس
مدارس نظاميه و رواج سفت و سخت قصه
هائي راست و دروغ كه بنام رفتار و گفتار
و كردار پيامبر تحت عنوان حديث و سنت
به صورت كتاب در آمده بود – كه همه
بايد تقليد مي كردند – از يك طرف و از
طرف ديگر شديدا ً تحت فشار قراردادن و
تعقيب پيروان عقل وحكمت ،باعث شد كه
سنتگرائي “نهادينه” شود .يعني درست
عكس جريان رنسانس اروپا در جهان اسالم
پياده گردد.و مي بينيم كه قرآن به عنوان
چراغ راهنماي بشريت و ارائه دهندة قوانين
طبيعي انسان ها ،در اين مورد مي فرمايد:
« زيرا خدا نعمتي را كه به قومي ارزاني
داشته است دگرگون نسازد  ،تا آن قوم
خود دگرگون شوند .و خدا شنوا و داناست»
انفال(53: )8

در عصر طالئي ،جامعة اسالمي درهاي
خود را بر روي دانشمندان غير مسلمان
بازنموده و بغداد ملجأ و پناهگاهي شده بود براي
خيل دانشمندان ،فالسفه و اطبائي كه تحقيقات و
انديشه هايشان كليسائيان را غضبناك مي كرد و در
زادگاه خود امنيت نداشتند .اكنون اين روند معكوس
گرديد.
ذبيح اهلل صفا مي نويسد ( :تأكيد از صاحب اين قلم
است) « زيانهائي كه جلوگيري از بحث و نظر و اعتقاد
به تسليم و تقليد بر انديشه بحاث مسلمين كه تازه
در حال تكوين و ترقي بود  ،وارد آورد بيشمار و از
همه آنها سخت تر آنست كه با ظهور اين دسته در
ميان مسلمين ،مخالفت با علم و علماء و عناد با تأمل
و تدبر در امور علمي و تحقيق در حقايق و انتقاد
آراء علماي سلف ،آغاز شد  . . .سبب عمدة ضعف
تفكر و تفضيل نقل بر عقل و تقليد بدون اجتهاد
و تمسك به نصوص بدون تعمق در مقاصد آن و
بغض و كراهيت نسبت به فلسفه و اجزاء آن و در
آوردن متفكرين در شمار ملحدين و زنادقه گرديد .
اينها نتايجي بود كه بعد از اختناق اعتزال بر عقلهاي
مسلمين چيره گرديد و آنچه در كتب بود برآنچه
در عقل محترم است ،برتري يافت و بهمين سبب
عا ِلمي كه از نصوص دينيه و لغويه مطالب بسيار در
حفظ داشت ،بر عال ِمي كه قليل الحفظ و كثيرالتفكر
بود رجحان يافت و عال ِم مقلًد از عال ِم مجتهد برتر
شمرده شد .و اكرام محدث وفقيه بر بزرگداشت
فيلسوف و متفكر فزوني يافت .و در نتيجه فلسفه
و ساير علوم عقلي روز بروز از رونق و رواج افتاد .تا
بجائي كه نظائر محمدبن زكريا ( رازي ) و ابوريحان
( بيروني ) و ابونصر ( فارابي ) و ابوعلي( سينا ) حكم
سيمرغ و كيميا يافتند و جاي شخصيتهاي بارز طب
و طبيعيات و رياضييات و منطق و الهيات را فقها و
محدثين ومفسّ رين و متكلمين اشعري و كرامي و جز
آن گرفتند».
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دين رحماني بازيابي كرامت از دست رفته
محمود نكوروح

محقق و فعال اجتماعي
همه ادیان الهی بدون استثنا رحمانی بودهاند و اگر
در طول تاریخ غیر از این شده است ناشی از انسان با
ویژگیهای خاص اوست که اين ويژگيها امروز بر آمده
از خود بزرگ بینی ( ، )Megalomonieقدرت طلبی ،
عقده های سرکوفته و ...است .بهعالوه انسان با استفاده از
ابزار سازی از هر ایده و اندیشه ای ابزار قدرت ،بهره کشی،
سلطه و استعمار واستثمار واستحمار و ...ساخته که به
سلطه خود ادامه دهد.
امپراطوری های بزرگ ،توسعه طلبی ،جنگهای جهانی،
استبداد ها و دیکتاتوریها همه حاصل از “خود بیگانگی”
انسان از اخالق و وظايف انسانی و خدایی است .نبايد
فراموش كرد که پیامبران الهی بر “تقوا” تاکید کرده اند.
یعنی “پرهیز” از هر چيزي كه منبع شر است .از طرف دیگر
مساله کنش پذیری انسان مطرح است بهجای کنشگری
که “زمینه ساز استبداد شده است “ (هابرماس) و اين
مزید بر علت بوده است .جوامع انسانی برای همه اینها در
دوران مدرن راه حلهایی يافته اند .مشکالت امروز جهان
از بعد فیزیولوژیکی را با راه حلهای علمی چاره کرده اند،
که “عقل سالم دربدن سالم است” (پیامبر اکرم).
در حوزه اجتماعی و مدیریت جمعی ،با استفاده از
ابزارهايي نظير دموکراسی ،تقسیم قوا ،قرار داد اجتماعی،
ایجاد نهادهای مدنی ،تعریف حقوق اساسی ،حقوق بشر،
حقوق مدنی و قوانینی که برای فرد و جمع تکالیفی تعین
کرده ،امروزه هر کس هر کجا که هست دارای مسولیت
است و باید پاسخگو باشد .غیر مسئول وغیر پاسخگو
در دنیای امروز معنايي ندارد و هیچ بهانه ای از سوی
هیچکس پذیرفته نیست ،مگر مجانین وعقب افتاده های
ذهنی که نیاز به قیم دارند .درغیر این صورت با هرج و
مرج و از هم گسیختگیهای اجتماعی روبرو خواهیم بود.
بهویژه که “ اولین عامالن و القاء کنندگان تساهل و تسامح
به جوامع ابتدایی برای وحدت و مدیریت اجتماعات قبیله
ای پیامبران بوده اند که در رابطه با زمان قوانینی را ارائه
کرده اند (مارسل گوشه).
امروز در کالن شهرها اگر “اخالق مدنی” و نيز”حقوق
شهروندی” وجود نداشته نباشد قوانین کارایی زیادی
نخواهند داشت؛ یعنی بازهم “قوانین اخالقی بهترین
است” (کانت) .بههمين سبب اگر تعمق کنیم درمييابيم
كه این قوانین ریشه در ادیان رحمانی دارند .اگر این
قوانین نبود “دیگری” در روابط اجتماعی جایی نداشت ،و
انسان از توحش ،خشونت و ...رها نمیشد؛ و نيز کنشهای
ستیزهگرانه به کنشهای دوستی و محبت اجازه نمیداد
انسان امروز به فضا دست یابد و یا مدارج توسعه را طی
کند“ .همه اینها در سایه “رابطه” فرد با دیگری و رعایت
او میسر شده “ (هانا آرنت) .بايد تاكيد كرد انسان با حضور
خود در تاریکترین لحظات تاریخ در اکتشافات خود متوقف
نشده است ،چراکه همه فضاهای کیفی عمودوار و گونه
گون بالقوه در هستی او حضور دارند “و اگر هم از زمینه
های رشد و شکوفایی خود رانده شده باشد باز در هیئت

صور ذهنی ایدئولوژیک تحقق یافته است”( ،)1یعنی در
عین جستجو برای سلطه بر جهان و طبیعت از استعال
و تکامل فرهنگی غفلت نکرده است .زیرا تنها نياز انسان
خوراک نیست بلکه بهطور مداوم در ساختن خود و جهان
خويش در فعالیت بوده و هست .اين فرايند توسعه نام
گرفته است ولی این توسعه قبل از همه از آغاز انسانی و از
فرهنگ شروع میشود.
این امر امروز با دموکراسی های مدرن ِ “حقوق بشری”
همراه است ،علیرغم اينكه قبال دمکراسی با اکثریت معنا
پيدا ميكرد اما االن داراي خصوصیات جدیدي است،
یعنی “اقلیت همانقدر حق دارد که اکثریت” .بههمین
دلیل آموزش و پرورش همگانی ،رايگان و حتی با کمک
دولتها “ز گهواره تا گور دانش بجوی” است.
امروز با شرایط آشفته جهان جایی برای حکومت فردی
که بیشتر به “خود کامگی” انجامیده ،باقی نمانده است.
زیرا که در طول تاریخ چنانکه قرآن کریم میفرماید “کال
ان االنسان لیطغی ان راه استغنی” انسان بههنگام قدرت
طغیان نموده .نكته دیگر اينكه رشد ارتباطات ،آگاهی
ها ،واکنشها ،قوانین خاص وعام ،بحران ها و مشکالت
پی در پی که نیاز به مشارکت همگانی دارد چنین اجازه
ای به هیچکس و به هیچ بهانه اي نمیدهد .در حوزه
خصوصی تمام ادیان الهی بر نوعی اخالق “ ”moralپای
فشردهاند تا جایي که بر ما معلوم ميشود بهترین انسانها
پرهیزکارانند .و در حوزه اجتماع نوعی نظام ارزشی
نهادینه ( )Ethiqueميشود که با پایبندي به آن ميتوان
از مورد غفلت واقع شدن حقوق جمعی و فردی جلوگيري
كرد .این نظام ارزشی معموال زیر بنای قوانین را شکل
میدهد؛ نظامی که بهخاطر شرایط جدید و همچنين
سرعت زمان و تغییرات متعدد و جدید ،نیاز به اجتهادات
نوبهنو شونده در حوزه های مختلف دارد که مستحدثات
نام گرفته است.
در حوزه نظر باید اجازه داد “هرکسی از ظن خود خدای
خود را داشته باشد” و این یک حق خدادادی است ،چه
حوزه نظر خصوصی ،کشف و شهودی ،و متعلق به عالم
ن را مقدس و مطلق کند و به
درون است .مبادا کسی آ 
بهانه آن مانع آزادی بیان واندیشه و خردگرایی شود که
خرد چشم جان است چون بنگری
توبی چشم شادان جهان ننگری (فردوسی)
و این اولین گام ورود به استبداد و خیرهسری است .تاریخ
صفحه 45
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جهان پر است ازاین خیرهسریها و از حوادث دردناک که
گاهی تا پنجاه میلیون نفر تلفات را به بشریت تحمیل
کرده است
یعنی در اوج توسعه و پیشرفت“ ،انسان” و حقوق او
فراموش و حتی باندهای مافیایی با “سودباوری” و حتی
فراتر با “پول محوری” به بهانه اقتصاد بازار و رقابت
و”لیبرالیسم” ولی بیشتر با تبانی و باند بازی حاکمیت
زر و زور و تزویر را با روشهای مدرن با صنعت فرهنگ
حاکم کرده اند .در صورتیکه لیبرالیسم هم قبل از همه
لیبرالیسم سیاسی بود ،که در برابر خیره سریهای کلیسا
قد علم کرد و بعد هم لیبرالیسم اقتصادی ابزار استعمار و
غارت و انباشت شد ،سپس “لیبرالیسم جنسی و غریزی”
برای غفلت انسان از آنچه در کنارش میگذرد رخ نماياند
که به “انسان تکساحتی انجامید” (مارکوزه).
دراین شرایط انسان از خودبیگانه ” ”Alinationدر دنیای
منحطی که فقط “دالر”در آن حاکم است به یکباره خود
را تنها میبیند كه “نه تنها انسان ،که خدایش قبال مرده
بود” (نیچه) .اینک او کرامتش فراموش و خودش در جامعه
بیرحم “تکنیک زده” و پر زرق و برق که چشمها را خیره
میکند از یاد رفته و مهمتر آنکه فیلسوفانش عقیم شده
اند ،روشنفکرانش سرخورده “ “Des enchentmenteو
سیاستمدارانش منزوی شدهاند و شارالتانیسم و هوچیگری
منطق روز شده ،دروغ دروغ و باز هم دروغ همه جا خود
را نشان ميدهد .واژه ها از معانی اصلی تهی و بی محتوا
شدهاند؛ انسان نمیداند با کدام زبان سخن بگوید که افاده
معنی واعتماد کند؛ امپریالیسم و تروریسم و صهیونیسم و
فاشیسم و....امان همه را بریده است ،در نتیجه فرد منزوی
هرچه از طریق رادیو و تلویزیون به او القا شود یا باور
ميكند و یا بی تفاوت از کنارش رد ميشود .عده ای بدون
توجه به ریشه ها در کشوری مثل كشور ما ،درحاليكه
هنوز مدرن نشدهاند “پست مدرن” شدهاند ،در حالیکه
مدرن شدن قبل از همه اجتماعی شدن است ،و مهمتر از
آن احساس مسولیت کنشگر اجتماعی است.
آرمان “آزادی و برابری” مساله بسيار پراهميتي است .با
وجود آنکه عده ای با نفی هرگونه آرمان وایدئولوژی” از
مسئولیت گریختهاند ،اما نبايد از ياد برد كه ایدئولوژی هم
باز و بسته دارد .انسان با آرمان و هدف و نگاه و بصیرتش
ارزش اجتماعی پیدا ميكند .وگرنه چنانکه فیلسوفان عهد
عتیق گاهی گفته اند “حیوان ناطق ،حیوان سیاسی ،حیوان
اقتصادی ،و در نهایت حیوان عاقل به ذهن خطور ميكند.
با عقلی که مبتنی بر دلیل و شاید متکی بر بازی کلمات
است ،قرنها به بهانه عقل بوده است ،و بیشتر توجیه گر
قدرتاند که چون نیک بنگری “یک طرفه” و نقد ناپذیرند،
و با يك انقالب این خرد گرفتار داوری و دگرگونی و سپس
مبتنی بر تجربه ،عدد و رقم ،و ...شد .می بینیم كه تمام
اینها بیشتر به خاطر ناباوری انسان به یک مبنا است .اينکه
رحمان و رحیم را ،در دوره ای به اقوام سامی القاء نمود
و بعد هم از هر پدیده “تقدسزدایی” کرد .امری که در
صورت تعمق میتوانست برای هر لحظه انسان تولدی تازه
باشد که او جانشین خدا بر روی زمین است .امری که حتی
مارکس با ماتریالیسمش در آخر زندگي گفت “انسان بدون
خدا خوشبخت نخواهد بود” (نقل به مضمون) ،امری که
مسلمانها باید بیشتر روی این خلیفه الهی کارمیکردند،
تا به مدرنیته خودشان و توسعه فارغ از توهمات وخرافات
برسند .البته این کار مستلزم به رسمیت شناختن “انسان”
با حصور وحقوقش میسر بود که قرنها از آن غفلت شده
است و عامل عقب ماندگی کشورهای اسالمی تا بحال شده
است.

نظر و انديشه

«مدارا» در خانواده

مدارا

در امر رسیدگی به فرزندان کوچکنر شریک بودم.
با وجود این گاه آرزو داشتم کنار مادرم بنشینم
و او دستش را به دور شانه ام حلقه بزند و مرا به
سینه خود بفشارد .گاهی که می دیدم مادرم ،برادر
یا خواهر کوچکترم را درآغوش می گیرد ،لحظه ای
با حسرت به او نگاه می کردم ،اما مادرم با وجود
همه وسواس و دقتی که در مورد پوشاک و تغذیه ما
داشت هرگز متوجه این تمایل شدید من به نوازش
و محبت نشد.
این خانم در ادامه سخنانش گفت:

مادرم امروز زن سالخورده ای است و به شدت به
محبت و توجه من نیازمند است .امّا من چگونه می
توانم آنچه را که هرگز دریافت نکرده ام ،نثار او کنم؟
به نظر من آنان که در دوران کودکی از موهبت
عشق بهرهای نمىگیرند ،بعدها در ابراز محبت و
مالطفت به اطرافیان خود دچار اشکال می شوند.

زهرا بازرگان (حجازي)

استاد روانشناسي دانشگاه تهران
بسیاری ازپدر و مادرها با همه عشق و محبتی که از
فرزند خود در دل دارند و با همه تالش و کوششی که
برای آسایش و سالمت جسمانی او می کنند ،متأسفانه
به یک نیاز اساسی کودک یعنی؛ نیاز به مالطفت،
نوازش و ابراز محبت توجه ندارند .این قبیل والدین به
دالیل مختلف در نشان دادن عشق و محبت خود به
فرزندانشان اهمال می ورزند  .اینان کمتر اتفاق می
افتد فرزند خود را در آغوش بفشارند ،چهره او را بوسه
زنند ،از او تعریف کنند و یا او را مورد نوازش قرار
دهند .در بین این پدر و مادرها  ،دسته ای به خاطر
مشغولیات فراوان زندگی یا داشتن فرزندان متعدد و
مسئولیتهای که اداره یک خانواده پر جمعیت ایجاب
می کند ،وقت کافی برای توجه به این قبیل مسائل
را ندارند و لذا در برقراری یک رابطه گرم و محبت
آمیز با فرزندان خود غفلت می ورزند .گروهی دیگر
تصور می کنند که این گونه اعمال ،کودکان را لوس و
از خود راضی بار خواهد آورد .از آن ناگوارتر ،والدینی
هستند که به دالیل مختلف؛ مانند جنس فرزند ،قیافه
ظاهر ،توانایی یا شخصیت وی از ابراز لطف و محبت
الزم به کودک یا نوجوان خودداری می کنند .باید
دانست که نوع رابطه ای که کودک در محیط خانواده
با پدر و مادرش برقرار می کند ،می تواند اساس و
پایه روابط بعدی او با دوستان ،همکاران و خانواده
ای که بعدها تشکیل خواهد داد ،قرار گیرد .درضمنِ
این روابط است که کودک به هویت و ارزش خود پی
می برد و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را کسب
می کند .عشق و ابراز محبت ،پدیده آموختنی است و
این که انسان چگونه دوست داشتن را یاد می گیرد،
با توانایی یادگیری وی ،با آنان که در محیط زندگی
به او تعلیم می دهند و با نوع گسترش و پیچیدگی
فرهنگ او رابطه دارد.
خانمی با یادآوری خاطرات دوران کودکیاش با
تأسف می گفت:

من هرگز از محبت و توجه مادرم سیراب نشدم و
هنوز هم پس از سالها احساس می کنم این عطش
در من باقی مانده است .من به عنوان فرزند بزرگ
خانواده در بسیاری از مسئولیتهای مادرم بخصوص

در این باره روان شناسی با توجه به تجربیات خود
می گفت :انسان اگر مردم را زیر نظر بگیرد دو گروه
را به خوبی می تواند تشخیص دهد؛ گروهی که در
کودکی از لطف و نوازش خانواده خود بهره مند و
گروه دوم که از این امتیاز بی بهره بوده اند.
در گروه اول نوعی شور زندگی و اعتماد به نفس وجود
دارد .برخورد و رفتار این اشخاص طبیعی ،راحت و
دوستانه است ،اما گروه دوم معموالً افرادی هستند با
شانه های آویخته و نگاهی مردد ،حرکاتشان خشک
و سریع است ،طرز دست دادنشان سست و بدون
ال پیداست که در
حرارت است .از ظاهر آنان کام ً
کودکی مالطفت و نوازشی را که می توانست به نوعی
بیمه زندگانی آنان باشد ،دریافت نکرده اند.
بدیهی است تلقی فرهنگها در قبال ابراز آشکار
عشق و محبت به اطرافیان متفاوت است .با اینکه در
مناطق التین زبان و نیز در کشورهای شرقی شیوه
های ابراز احساسات و مالطفت با نزدیکان طبیعی تر
و شدیدتر است ،در برخی از فرهنگها ابرازاین گونه
احساسات عالمت ضعف تلقی می شود و به زبان
آوردن احساسات دشوار است.

اثر مالطفت و نوازش در رشد جسمی و روانی
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داشته باشند که در کودکی مورد لطف و محبت قرار
گرفته و بخصوص با مادر خود رابطه ای نزدیک و
صمیمانه داشته اند.
این تحقیقات ثابت می کند که چنین افرادی بهتر می
توانند در مقابل وقایع ناگوار زندگی مقاومت نمایند و
قدرت تحمل بیشتری برای مقابله با مشکالت دارند.
از آن گذشته ،محرومیت از نوازش و رفتار محبت
آمیز اطرافیان می تواند به افسردگی و سایر اختالالت
عاطفی منجر گشته ،ضایعات مغزی و حتی مرگ را
نیز به همراه بیاورد.
زمان مناسب برای ابراز محبت

لطافت و معصومیت کودکان ،شادابی و نشاط آنان و
کنجکاوی ارضاء نشدنی آنها در مورد مسائل زندگی،
فرصتهای مناسبی برای ابراز محبت و مالطفت با آنان
را فراهم می آورد.
در واقع همه لحظات حساس زندگی روزانه مانند بیدار
کردن ،نظافت روزانه ،غذا خوردن ،بازی با کودکان
و خوابانیدن آنان فرصتهای طالیی برای ایجاد یک
رابطه محبت آمیزند.

پدر و مادر می توانند از این وقایع معمولی زندگی و
ازاین اعمال تکراری ،لحظاتی سرشار ،غنی و فراموش
نشدنی به وجود آورند.
مادری هر شب به هنگام خواباندن فرزند ،قبل از
اینکه در اتاق را ببندد و دور شود ،با سر انگشتان
خود بوسه ای برای او می فرستاد .فرزندش هر شب
این بوسه را به نوعی برای خود تفسیر می کرد؛ بوسه
مادرم دیشب یک کبوتر بود ،امشب یک دسته گل
است و فردا...
این حرکت کوچک و مالطفت آمیز مادر و توجه شبانه
او باعث می شود که کودک با آرامش و با اطمینان از
محبت و توجه مادرش به خواب رود.

پدری هر روز به هنگام بیدار شدن پسر کوچکش ،یک
لحظه کنار رختخواب او می نشست و دستش را به
آرامی و با محبت روی پیشانی پسرک می گذاشت.
پسر بچه چشمانش را باز می کرد و صورت کوچکش
را در میان پنجه گسترده و قوی پدر فرو می برد و
لحظه ای در حالت خواب و بیداری به همان حال
می ماند.

بررسی واژه خانواده در متون اسالمی مفهومی به
مراتب وسیعتر از زیر یک سقف زندکی کردن را
القا می کند  .با اینکه
در زبان عربی واژه بیت
و اهل بیت به
معنای بررسی واژه خانواده در متون اسالمی مفهومی به مراتب
خانواده به کار می رود،
در قرآن از واژه ای به وسیعتر از زیر یک سقف زندکی کردن را القا می کند.
مراتب مهمتر و وسیعتر
استفاده می شود و از نظر قرآنی اولی االرحام کسانی هستند که با رشته
آن اولی االرحام یعنی محبت و دلسوزی و رقّت قلب به یکدیگر پیوند خورده
پیوندهای
دارندگان
خونى و رحمت است .از اند ،در این پیوندهای خانوادگی است که بعد عاطفی
نظر قرآنی اولی
االرحام انسانها شکل می گیرد و رشد می کند
کسانی هستند که با
رشته محبت و دلسوزی
و رقّت قلب به یکدیگر
هنگام صرف غذا ،زمان مناسبی برای تبادل نظر در
پیوند خورده اند ،در این پیوندهای خانوادگی است خانواده است .در این لحظات افراد خانواده با هم
که بعد عاطفی انسانها شکل می گیرد و رشد می صحبت می کنند ،به حرفهای هم گوش می دهند
کند.
و در تجربیات یکدیگر شریک می شوند .در این زمان
برخی از مطالعاتی که در اروپا از سال  ۱۹۵۰به بعد مالطفت با کودکان شامل فراهم آوردن فرصتی است
در مورد اهمیت نوازش و در آغوش گرفتن کودکان تا آنان بتوانند از تجربیات خود ،از خواستها و از برنامه
انجام گرفته ،نمودار این نکته است که تنها افرادی هایشان حرف بزنند و یا به سادگی در صحبتهای
می توانند نگرش خوش بینانه و مثبت به زندگی خانواده شریک شوند.
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طرز قرارگرفتن اعضای خانواده بر سر سفره یا پشت
میز و این امر که چه کسی در کنار چه کسی می
نشیند و چه کسی به مادر نزدیکتر است ،دارای
اهمیت بسیاری است.
نویسنده ای می گفت « :در زمان کودکی ،جای
من به هنگام صرف غذا طوری تعیین شده بود که
از همه به آشپزخانه نزدیکتر بودم ،مادرم هربار که
برای برداشتن غذایی به آشپزخانه می رفت از پشت
من عبور می کرد و گاه فشار مالیمی به شانه ام می
داد یا دستی به موهایم می کشید .هیچ کس نمی
تواند حدس بزند که این حرکت محبت آمیز مادرم
تا چه حد به من اطمینان و امنیت می بخشید».
آمار باالی مرگ ومیر در مراکز نگهداری نوزادان
و کودکان بی سرپرست نشان دهنده عواقب عدم
توجه به این نیاز اولیه کودکان است.بازی کودکان
فرصت دیگری برای ابراز محبت به آنان است.

مالطفت با کودکان عبارت است از شریک شدن و
لذت بردن از تخیل بی نظیر آنان و ارج نهادن به
بازی کودکان ،ارزشمند داشتن خود آنان است .بازی
وسیله ای است که کودک سعی می کند از طریق
آن به واقعیتهای سخت زندگی و نکاتی که برایش
نامفهوم است ،تسلط پیدا کند .هرگاه کودکی را که
محو بازی است صدا می کنیم تا کاری را برایمان
انجام دهد ،وقتی اتاق اورا جمع و جور می کنیم
و اسبابهای او را به هم می ریزیم تا به آن محل
نظم دهیم ،چه بسا دنیای او را به هم ریخته ایم
و شخصیتهایی را که ساخته است از بین برده ایم.
جمع و جور کردن محل بازی کودکان بهتر است تا
حد امکان به عهده خود آنان باشد و یا با همکاری
آنان و در وقت مناسب برای طرفین ،انجام گیرد.
ترس و اضطراب کودکان را بپذیریم
مالطفت با کودکان ،تأیید آنان و قبول احساسات و
عواطف کودکانه آنهاست .در مقابل کودکی که می
ترسد ،از چیزی مضطرب است یا غمگین و ناراحت
به نظر می رسد ،شوخی گرفتن احساسات او و یا
ادای جمالتی از قبیل « :پسر که گریه نمی کنه» یا
«یک دختر خوب که هرگز قهر نمی کنه» طبیعتاً
مشکل وی را حل نخواهد کرد .بهتر است به او اجازه
دهیم ترسها و نگرانیهایش را ابراز کند تا بدین
وسیله به شناخت احساسات خود ،قبول آن و تسلط
بر آن نایل آید.

طبیعی است که کودکان نیز مانند بزرگساالن در
مواقعی دچار ترس و اضطراب می گردند! وقایع
زندگی گاه ایجاب می کند که آنان موقتاً از ما دور
باشند .گاهی الزم می آید که بدون آنها به سفر
برویم یا زمانی که قرار است برای اولین بار برای
ورود به کودکستان یا دبستان از مادر و پدر خود جدا
شوند .در اين مواقع بسيارى از کودکان احساس می
کنند که طرد شده و تنها و بی کس مانده اند.
در چنین لحظاتی می توان با کودک به گفت و گو
نشست:
بله ،متوجه هستم که تو می ترسی .آیا دلت می
خواهد درباره آن حرف بزنیم؟
کودکی ممکن است از نزدیک شدن امتحانات به
وحشت افتاده باشد ،از بیماری خواهر کوچکش نگران
باشد یا به خاطر از دست دادن یکی از نزدیکان،
غمگین و افسرده باشد .گوش دادن به سخنان وی
و تا آنجا که میسر است اطمینان بخشیدن به او،
آرامش الزم را که شرط اساسی مقابله با مشکالت
زندگی است ،برای او فراهم خواهد آورد.

مدارا

باید دانست که مالطفت و نرمش با کودکان ،تسلیم
شدن به خواستهای آنان نیست ،بلکه روشن کردن
موضع خود و توضیح انتظارات و محدودیتهایمان
برای آنهاست .وقتی کودکان متوجه شدند که
ظرفیت و تحمل والدین آنان تا چه حد است ،از
چه چیز ناراحت يا خشمگین میشوند ،خواستهای
آنان کدام است و در رفتار خود تابع احساسات آنی
و شرایط روز نیستند ،آنها نیز تکلیف خود را بهتر
متوجه می شوند و رفتار خود را با انتظار پدر و مادر
وفق می دهند.
وقت اختصاصی برای هریک از فرزندان
خانواده

والدین معموالً وقت خود را به طور مساوی در بین
افراد خانواده تقسیم می کنند ،اما بسیاری از کودکان
با ویژگیهای خاص خود نیاز دارند که زمانی ،هرچند
کوتاه مدت ،همه توجه و محبت پدر و مادر را به
خود اختصاص دهند.
مادری تعریف می کرد که این مسأله را به سادگی
در خانواده خود حل کرده است .اومیگفت:
«سه بعد از ظهر در هفته را به فرزندانم اختصاص

باید دانست که نوع رابطه ای که کودک
در محیط خانواده با پدر و مادرش
برقرار می کند ،می تواند اساس و پایه
روابط بعدی او با دوستان ،همکاران
و خانواده ای که بعدها تشکیل خواهد
درضمن این روابط
ِ
داد ،قرار گیرد.
است که کودک به هویت و ارزش خود
پی می برد و توانایی برقراری ارتباط
با دیگران را کسب می کند
داده ام و هرکدام از آنان یک بعد از ظهر مرا در
اختیار دارند.

بعد از ظهر روزهای یکشنبه را با میل و رغبت در
اختیار دختر بزرگم قرار داده ام .او از مدرسه که به
خانه می آید می داند که در انتظارش هستم .وقایع
و اتفاقات مدرسه را برایم تعریف می کند ،سپس در
حالی که کارهای درسی اش را انجام می دهد در
کنارش هستم و به کارهای مربوط به او رسیدگی
ال برای
می کنم .گاهی با هم بیرون می رویم؛ مث ً
خرید ،دیدن یک نمایشگاه ،پیاده روی یا هرچه او
ال کار بخصوصی نمی
دوست داشته باشد .گاهی اص ً
کنیم ،اما او می داند که اگر بخواهد من در اختیارش
هستم .روزهای سه شنبه نوبت پسرم است.

در این روزها او از هر آنچه دوست دارد و آنچه
برایش نگران کننده و اضطراب آور است برای من
سخن می گوید .من اکنون نام همه قهرمانان فوتبال
را می دانم و فوت و فن بسیاری از ورزشها را از او
یاد گرفته ام .او با من از طرحها و نقشه هایی که
برای آینده اش دارد حرف می زند و من از اعتماد و
اطمینانی که به من دارد غرق لذت می شوم.
اما روزهاى پنجشنبه پر هیجان ترین روزهای
هفته است .دختر کوچکم تمام هفته را برای بعد از
ظهر پنجشنبه و تنوع بخشیدن به برنامه های این
بعدازظهر نقشه می کشد تا مرا غافلگیر کند .گاهی
در این برنامه ها سایر فرزندان نیز شرکت دارند،
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زیرا از سروصدا و هیجان این برنامه های غافلگیر
کننده نمی توانند بر کنار باشند .اما به هرحال
قهرمان اصلی ماجرا همیشه دختر کوچکم است.
سایر اوقات هفته وقت من بین همسرم ،فرزندانم و
انجام کارهای شخصی ام تقسیم شده است .به این
ترتیب هر کدام از بچه ها با داشتن روز خاص خود
توجه ویژه ای را که می خواهند دریافت می کنند
و دیگر جایی برای حسادت ،رقابت و سایر مسائل
ارتباطی در خانواده پیش نمی آید».
مالطفت و نرمش با نوجوانان

برخالف آنچه تصور می شود نیاز به مالطفت و
محبت با زیاد شدن سن کودکان تخفیف نمی یابد،
بلکه این نیاز شکل تازه ای به خود می گیرد.
با اینکه نوجوان در این دوران عالقه مند به استقالل
و ترک وابستگیهاست ولی بیشتر از همیشه به تأیید
پدر ،مادر و مربیان خود نیازمند است.
در این دوران بحرانی ،نحوه برخورد والدین و معلمان
با نوجوان ،جمالتی که بر زبان می آورند و حتی
نگاه و حرکات آنان می تواند در روحیه نوجوان اثر
عمیقی گذارد ،به طوری که برای همیشه تثبیت
شود.
جمالت کوتاه و انتقاد آمیزی مانند:
باز چرا این قدر صورتت جوش زده؟
تو با این پاهای کوتاه بهتر است چنین لباسی
را نپوشی !
بهتر است تو دخالت نکنی.
با این صدای ناهنجار بهتر است ساکت شوی !
این چه جور قیافه ای است که برای خودت
درست کرده ای !
ولش کن؛ تو که بلد نیستی ...

نوجوانی را که هنوز نتواسته است با تحول جدید
جسمی و روحی خود کنار آید به شدت مأیوس و
ال در همان چهرهای
ناامید می کند .در حالی که مث ً
که جوشهای غرور جوانی آن را پوشانده ،می توان به
جستجوی نکته مثبتی پرداخت که تأئید آن احساس
امنیت و آرامش را به نوجوان باز می گرداند.
به یاد داشته باشیم تصویری که ما از فرزندانمان به
آنان نشان می دهیم مورد قبول آنان قرار میگیرد و
برای همیشه در ذهنشان باقی خواهد ماند .مالطفت
والدین؛ نشان دادن تصویری ارزشمند و دوست
داشتنی از نوجوانی است که در حال بزرگ شدن
است و برای انجام مسئولیتهای زندگی آینده آماده
می شود.
اغلب والدین به سختی می توانند قبول کنند که در
این دوران ،نوع رابطه آنان با فرزندانشان باید تغییر
یابد و از یک رابطه حمایت آمیز و توأم با وابستگی
به رابطه ای که شامل تبادل نظر و حتی گاه تضاد
و مقابله باشد تحول یابد .دختر جوانی به دوستش
می گفت:
نمی دانی زندگی در خانواده ما چقدر دشوار است.
مادرم بیست و چهار ساعت نقش مادر را بازی می
کند .او به هیچ وجه نمی تواند قبول کند که من
دیگر آن کودک پنجساله نیستم .مرتباً نصیحت
میکند ،ایراد می گیرد و به هرکاری می خواهم
دست بزنم به بهانه اینکه خطر دارد ،مانع می شود.
مالطفت والدین در این دوران تسلط بر اضطراب
خود در مقابل این دگرگونی و تحول فرزندان و
تحمل جدایی تدریجی از آنان است.

بازتاب
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گزارش سمينار “زن و نوانديشي ديني”
برگرفته از سايت بيبيسي
و مدرسه فمينيستي

نخستین همایش “زن و نواندیشی دینی” در  2تیر
ماه  1387به همت جمعی از فعاالن امور زنان و
نواندیشان دینی در حسینه ارشاد در  3پنل برگزار
شد.
در ابتدای همایش خانم مهندس فریده ماشینی
رئيس كميسيون زنان جبهه مشاركت و دبیر سمینار
ضمن عرض تبریک به مناسبت میالد حضرت زهرا
درباره ضرورت برگزاری چنین مسائلی سخن گفت.
ماشینی در ادامه افزود 3نگرش درباره نسبت دین و
زن در جامعه وجود دارد:
گروهی از اسالمگرایان ایده تساوی زن و مرد را
محصول اندیشه غربی می دانند که زن را فقط
یک کاال و شیء میداند .به عقیده آن ها زن در
این جوامع از کرامات انسانی برخوردار نیست ،باعث
فروپاشی خانواده ،عامل گناه و فریب و رواج فساد و
فحشا است .بنابراین زنان باید محدود شوند که نه
کسی آنها را ببیند نه آنها کسی را”.
خانم ماشینی این گروه را در مقابل گروهی دیگر قرار
می دهد که معتقدند همه مشکالت زنان از اسالم
و قوانین فقهی است و عقب ماندگی زنان ناشی از
قوانین برخاسته از دین است .فریده ماشینی هر
دو گروه را به یک اندازه در عدم تحول زنان مقصر
میداند .از هر دو منظر اسالم و فمینیسم مانع الجمع
هستند .ادامه این سیاستها سبب قطبی شدن فضای
جامعه شده است به گونه ای که اشخاص یا دیندار
و زن ستیز یا بی دین و طرفدار حقوق زنان قلمداد
می شوند.
دسته دیگر در عین دینداری نا برابری بین زن و مرد
را بر نمی تابند و معتقدند دین بر اساس قرائتهای
مردانه خوانده شده و تفسیرها بر اساس منافع مردان
هستند .از این منظر تجارب زنان را نمی توان نادیده
گرفت و لزوم بازخوانی متن از منظر زنانه الزامی به
نظر می رسد.
سخنران دوم پنل اول استاد محمد مجتهد شبستری
درباره “مبانی معرفت شناسی زن و نواندیشی دینی”
سخنرانی کرد استاد شبستری گفت :شکی در این
مورد نیست که بانوان مسلمان در کشورهای اسالمی
از جمله ایران دارای مشکالت حقوقی ،اجتماعی،
اقتصادی و ...عدیده ای هستند .بیش از  100سال
است که در جهان اسالم اگاهی نسبت به این مسئله
بوجود آمده است اما به پایه این محرومیت ها کمتر
توجه شده است .این محرومیت ها ریشه در فلسفه
تعلیم و تربیت رایج در جهان اسالم دارند .این فلسفه
می خواهد دختر،دختر تربیت شود و یک پسر ،پسر
یک کودک دختر برای زن بودن در آینده با تمام
بارهای مفهومی آن که واژه زن در دربردارد تربیت
می شود و یک کودک پسر هم همینطور .بنابراین
ریشه مسائل زنان فلسفه تعلیم و تربیت رایج در
کشورهای اسالمی است که متفاوت از فلسفه تعلیم
و تربیت در دنیای معاصراست و مطالبات زنان بدون
تغییر یافتن این فلسفه امکان پذیر نیست.

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

كديور افزود  :مساله حقوق زنان يكي از مباحث مهم
امروز است و هر ديني بايد نظر خود را در اين باره به
صراحت اعالم كند ،به راستي قرآن كدام يك از اين
دو ديدگاه را تاييد ميكند در قران  2گروه از آیات
قرار دارند یک دسته که به آیات محکمات در قران
معروف هستند که به لحاظ تعدد و کیفیت مهمترین
آیات هستند(قواعد امره) بر اساس این آیات سیمای
انسانی زن مکمل مرد و از نظر حقوقی برابر مرد است.
وی در ادامه به نقل  9نمونه از این ایات پرداخت و
گفت بقیه موارد درباره حقوق انسانی زن با رجوع به
این موارد قابل توجیه است.
 - ۱زن و مرد در گوهر انسانيت و آفرينش اشتراك
و تساوي دارند (آيه  13سوره حجرات) در این آیه
مالک برتری تقواست و الغیر.

حسينيه ارشاد
هدف تربیت ،آزادي افراد است البته اين تربيت
بايد به فرد نشان دهد كه آزادي مرز دارد و آن مرز
آزاديهاي ديگران و جهان است.اعمال اتوریته ای
که در کشورهای اسالمی چه ازناحیه خانواده ها چه
حکومت ها اعمال می شود که انسانها آن باشند که
ما می خواهیم سبب مظلومیت بیشتر دختران شده
است تربیت دختر به عنوان یک اراده آزاد که باید
خودش را کمال ببخشد منافاتی با عفاف ندارد البته
خود فرد باید انتخابگرباشد ،لذا بايستي ارزشها را
ترويج كرد اما با روش صحيح و نه خشونتآميز.
اعمال این اتوریته ها سبب ضعف شخصیتی دختران
و عدم اعتماد به نفس آنان می شود
وی در ادامه افزود مقررات دینی هم باید نقد شود
اما نقد به معناي بدگويي نيست بلكه نقد به معناي
بررسي و بازنگری است  .اگر یک زمان چیزی خوب
است اما االن نیست باید بازنگری شود.
پنل دوم :با سخنرانی محسن کدیور استاد دانشگاه
تربیت مدرس با موضوع”زن و قرآن”شروع شد.
كديور در اين همايش با بيان اينكه يكي از مهمترين
زمينههاي چالشبرانگيز در سه دهه اخير در ايران
عالوه بر دموكراسي و حقوق بشر ،بحث زنان است،
اظهار داشت :بايد براي برخورداري از حداقل فهم
صحيح قرآن از فضاي سنگين دين رياكارانه جدا شد
وبه فهم متشابهات در پناه محكمات پرداخت.وی
گفت تفاوت جنسی مایه بقای آدمی است آیا این
تفاوت منجر به تفاوت در انسانیت ،حقوق انسانی در
دنیا و جایگاه اخروی می شود یا نه؟دو پاسخ در این
زمینه وجود دارد.
 - 1اجرای عدالت در گرو به رسمیت شناختن 2صنف
از حقوق است ،حقوق زنان و حقوق مردان.اگر مردان
از برخی حقوق بیشتر نسبت به زنان برخورداند به
سبب استحقاق ایشان است و کاستی حقوق زنان نیز
عین عدالت است چرا که به گونه ای دیگر تکمیل
شده است.
 - 2تفاوت جنسی نقشی در حقوق بشر و انسانیت
ندارد جز در بخشی از قوانین ،تبعیض مثبت (برای
زنان) ،تساوی کامل برقرار است و هر نوع تبعیضی
خالف است.
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 - ۲اشتراک و تساوی در صالحيت ارتباط با خداوند
و مخاطب و متكلم شدن با خدا است ،چه كسي گفته
است كه تنها مردان ميتوانند دعا كنند و تنها دعاي
مردان مستجاب ميشود؟ ( آیه  35احزاب)
 - ۳اشتراک در ایمان و عمل صالح.
 - ۴اشتراك و تساوي در سعادت و شقاقي اخروي،
در جهان ديگر جنسيت زن و مرد كامال منتفي است.
(سوره توبه آيه  72و فتح .)56
 - ۵اشتراك و تساوي در احكام عبادي مانند نماز،
روزه ،انفاق ،حج (آيه  35سوره احزاب).
 - ۶اشتراك و تساوي در برخي احكام مدني مانند
عقد نكاح كه عقد رضايت طرفين ميخواهد و اگر
داخل شدن به عقد رضايت دو طرفه ميخواهد به
كدام دليل گسستن و خروج از ان بايد يكطرفه
باشد؟بر اساس کدام آیه حق طالق یک طرفه و از
جانب مردان است؟در سوره روم آیه  21صحبت از
مودت و رحمت در خانواده است آیا مودت با آمریت
مطلق مرد و مطیع بودن مطلق زن حاصل می شود؟
 - ۷اصل تساوی در حقوق اقتصادی و تجاری .بر
اساس این آیات مرد حق تصرف در حقوق اقتصادی
زن را ندارد.اسالم با سرمایه یک زن با ایمان پاگرفت
و ادامه نسل پیامبر از جانب دختر اوست.
- - ۸اشتراک و تساوی در احکام سیاسی نظیر امر
به معروف و نهی از منکر،هجرت و بیعت .پیامبر از
مردان و زنان بیعت می گرفت و در رجوع به افکار
عمومی نظر زنان را هم جویا می شد.
 - ۹اشتراک در عذاب
در پاره ای دیگر از آیات تبعیض مثبت به نفع زنان
وجود دارد ،مثل مهریه ،نفقه که جزاحکام حمایتی
اسالم از زنان محسوب میشوند .وی در ادامه افزود
تبعیض جنسی به نفع مردان با اجتهادهای دهه
اخیر جواب گرفته است مانند تصدی پستهای کالن
سیاسی،قرآن با نقل داستان ملکه صبا نشان میدهد
ریاست زنان منعی ندارد.
وی همچنین افزود افضلیت مرد در ریاست خانواده
به خاطر پرداخت وجوهات و نفقه است.کدیور گفت:
حجاب در اسالم اختیاری است و در قران اشاره ای
به حجاب اجباری نشده است “ال اکراه فی الدین”
بحث تعدد زوجات ،ارث و دیه نابرابر و تادیب بدنی
زنان درصورت عدم تمکین قضایای خارجیه و منسوخ
هستند .

بازتاب
سخنران دوم این پنل صدیقه وسمقی عضو هيئت
علمي دانشگاه تهران بود که با طرح نظریات
شجاعانه اش در زمینه”زن،فقه،اسالم” فضای خاصی
را در حسنیه ایجاد کرد .وی گفت تبعیض بین زن
و مرد در اسالم به این سبب روی داده که قدرت در
دست مردان بوده است و مردان حقوق برابر برای
زنان قائل نبوده اند اما زنان همیشه در حال مبارزه
بوده اند.وی گفت تصویری که از زن مسلمان نزد
مسلمانان و غیر مسلمانان شکل گرفته تصویر یک
موجود منفعل،بی اراده  ،ضعیف مطیع مرد (پدر یا
همسر)است تصویری که ترحم برانگیز است.زنی که
دارای حقوق اجتماعی ،سیاسی برابر نیست،شهادت
او قبول نیست.و شوهرش تعیین می کند چه کسی
به بچه آنها شیر دهد...
اما صورتگر این چهره کیست؟فقه،کتب فقهی و
فقها چنین تصویری را بوجود آورده اند.این مضامین
از1000سال پیش که فقه شکل گرفته تا امروز در
حوزه های علمیه مورد مطالعه قرار می گیرند و به
نام اسالم عرضه می شوند.
این تصویر را فقها چگونه بدست آوردند و به عنوان
قوانین شرعی ارائه دادند؟مستند این اقوال سنت و
روایاتی است که فقها از آنها استفاده می کنند.در
فقه در بعضی مسائل زن و مرد برابرند مثل،نماز،
روزه ،خمس و زکات و گفته می شود حاال در 10تا
موضوع هم متفاوت باشند بی اجازه شوهر از خانه
بیرون نروند،بگذارند همسرانشان تعدد زوجات
داشته باشند و غیره.آیا این تفاوت ها آنقدر چشمگیر
است که یک امتیاز بدهیم یک امتیاز بگیریم؟مگر ما
معامله می کنیم که می گویید این حق را بگیرید و
این حق را بدهید؟فقها همه مرد بودند حتی یک اثر
فقهی از زنان نداریم که بگوید حقوق زن این است
حال می پرسیم سنت چیست؟اصولیون می گویند
سنت قول  ،فعل و تقریر پیامبر است(فقه امامیه
قول ،فعل و تقریر ائمه را هم سنت می داند) آیا
در همه جا پیامبر اسالم از جایگاه پیامبری خودش
فعلی را انجام داده یا به عنوان یک انسان قول،فعل و
تقریرات بسیاری داشته؟ایا همه اینها سنت محسوب
می شود؟و منشاء استنباط شرعی است یا مانند
یک بشر در یک زمان خاص،مکان خاص افعالی
داشته است که نباید تمام انها سنت تلقی
شود.
وی در ادامه افزود :اصولیون معتقدند سنت
پیامبر حجت است(حجت چیزی که بوسیله
آن احتجاج می کنیم ،مشروع را از نامشروع
تشخیص می دهیم) اگرچه تردید نداریم
قول،فعل و تقریر پیامبر مطابق با شرع بوده
است اما ایا مشروع منحصر به همین است به
طور مثال در زمان پیامبر در مدینه که روابط
خانوادگی و ساختار اجتماعی قبیله ای بوده
است در مورد حضانت مردم به این شکل
عمل می کردند که پسر تا 2سالگی و دختر
تا 7سالگی با مادرش زندگی می کرد و بعد
از ان الویت با پدر یا جد پدری بود.آیا این که
در سنت پیامبر(اگر سنت بنامیم)یافت می
شود بر چه اساسی می توان گفت حکم شرع
این است و دیگر نیست؟حداکثر چیزی که در
موارد اینچنینی می توانیم بگوییم این است که این
قوانین ساری و جاری در زمان پیامبر منافاتی با شرع
اسالم نداشته اما نمی توانیم نتیجه بگیریم احکام
شرع است و اگر غیر از این عمل شود مغایر شرع
است.دکتر وسمقی افزود  :این نگرش در حال حاضر
در کشور ما مشکل ایجاد می کند.این مسئله که
مسئولیت فرزندان در فقه به طور مستقیم با پدر و
جد پدری است و عینا در قوانین ما آمده ربطی به
شرایط کنونی ما ندارد.

مدارا
اگر امروزه مسائل خانواده بین زن و
مرد تقسیم می شود آیا باید حقوق زن
و مرد در دیه و ارث نابرابر بماند؟ در
جوامع امروزی نمی توان گفت شهادت
دو زن در مقام شهادت یک مرد است.
ما بايد راجع به حقوق آدميان به طور
كلي و حقوق زنان به طور خاص در
دنياي امروز اجتهاد مجدد كنيم
با مرور کوتاه به زندگی مسلمانان اولیه می بینیم
اینها مناسبات مردم مدینه 3000نفری بوده که تنها
از دو قبیله به اضافه عده ای یهودی،بسیاری از قوانین
که در اسالم سنت خوانده می شود قوانین مردم آن
زمان بوده نه اینکه بعد از اسالم رایج شده باشد،
قبل از اسالم این قوانین وجود داشته است عرف آن
جامعه بوده است پيامبر قوانين رايج را امضا كرد و
بدين ترتيب به عرف مردم جامعه خود كه بر گرفته
از علم و عقل و تجربه آنان بود احترام داشت ،اين
خود قاعدهاي مهم در قانونگذاري است .معتقدم جز
در عبادات ،واجبات و محرمات در وضع قوانين مدني
و جزايي بايد از عرف استفاده كرد به گونهاي كه با
محرمات و واجبات در تعارض نباشد.
وسمقی گفت اینکه بگوییم تنها وظیفه شرعی زن
تمکین از مرد است هر زمان که او بخواهد و تنها
حق زن نفقه است در حد سیر شدن و برخورداری
از یک دست لباس تابستانی و یک دست لباس
زمستانی عینا از روایات بوده در فقه هم به نام اسالم
آمده است .خانم وسمقی با اشاره به تاریخ اسالم و
ریشه یابی قوانین تبعیض آمیز و همچنین با اشاره
به ساختار قبیله ای و این که بسیاری از این قوانین

مربوط به سال ها پیش از اسالم است کلیه قوانین
مربوط به انفعال زنان و فرمانبرداری آنها از مردان را
زیر سوال برد .در این میان محسن کدیور به سخنان
وسمقی اعتراض داشت که این انتقادات به فقه رایج
وارد است ،نه به اساس فقه اسالمی .آقای کدیور
معتقد بود مصادیق روشنفکری و دیدگاه های مترقی
را می توان در فقه اسالمی پیدا کرد ،اما وسمقی
در پاسخ گفت که نیازی نیست تمام قوانین مدنی
از فقه استخراج بشوند .حضار ،که بیش از نیمی از
صفحه 49

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

سالن حسینیه ارشاد را پر کرده بودند ،با کف زدن
طرفداری خود را از دیدگاه صدیقه وسمقی اعالم
کردند.
سخنران دیگر این پنل محمد تقی فاضل میبدی
بود وی در سخنرانی اش به موضوع”ضرورت اجتهاد
مجدد و احیای حقوق زن”پرداخت .فاضل میبدی
گفت:ویل دورانت در لذات فلسفه نوشته است ،نگویید
مهم ترین مسئله در قرن بیستم انقالب اکتبر روسیه
است بگویید دگرگونی در نگاه نسبت به زن است.
تبعیض فاحش نسبت به زن در اروپا هم وجود داشت
از ارسطو تا نیچه و شوپنهار نگاهی که به زن داشتند
شرم آور بوده است و این دگرگونی در نگاه به زن
تحولی مثبت و مبارک است.هنگامی که کنوانسیون
حقوق سیاسی زنان در سال1952در باره برابری زن
و مرد توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح
شد پاره ای از کشورها با قید و شرط این کنوانسیون
را پذیرفتندو از مجموع 52کشور اسالمی 28کشور از
جمله پاکستان ،مالزی ،سودان ،عربستان و ایران به
این کنوانسیون نپیوستند .وي خاطر نشان كرد :در
مسايل مربوط به زنان و نظام خانوادگي مالك عيني
نداريم بلكه مالكهاي آن قابل كشف است .اگر امروزه
مسائل خانواده بین زن و مرد تقسیم می شود آیا باید
حقوق زن و مرد در دیه و ارث نابرابر بماند؟اگر این
قوانین قابل تغییر نیستند بر اصل عدالت قرآن خدشه
وارد کرده ایم .امروز نظام خانواده با نظام خانواده در
زمان پیامبر متفاوت است و احکام هم در تناسب با
مسائل روز نیست به قول علما وقتی موضوعی عوض
شد حکم باید تغییر کند.آنچه در زمان پیامبر مطرح
شده مورد تایید عقالی آن روز بوده و تضادی هم با
شرع نداشته است اما داعی نداریم هرچه در آن زمان
مطرح بوده و مورد تایید پیامبر هم بوده در این زمان
هم باید همان باشد .بنابراین در جوامع امروزی نمی
توان گفت شهادت دو زن در مقام شهادت یک مرد
است .ما بايد راجع به حقوق آدميان به طور كلي و
حقوق زنان به طور خاص در دنياي امروز اجتهاد
مجدد كنيم .وسمقی افزود فقه اسالمی حتی در آن
زمان هم با شرایط زن ایرانی تطابق نداشته چرا که
شرایط زن در ایران با زن عرب متفاوت بوده است
بنابراین قوانين بايد با معيارهاي عدالت امروزي و
عرف عقال منطبق باشد ،حتي معيار عدالت
نيز همواره يكسان نيست براي همين قوانين
همواره بايد به روز باشد و اصالح شود و ما نيز
نيازمند اين تغييرات و اصالحات هستيم.
در ادامه اين همايش ،مجيد مرادي ،متخصص
در انديشه معاصر عرب عنوان كرد :شمار
مرداني كه از زنان دفاع كردند ،بيش از خود
زنان بودند و خاستگاه اساسي در طرح مقوله
زنان مثل همه مقوالت ديگر نقطه تالقي با
فرهنگ غرب است.رضا عليجاني ،پژوهشگر
حوزه زنان نيز با تقسيم نوانديشان به سه
دستهي رفرميست سنتي ،نوانديشان ديني و
نوانديشان غيرديني نوانديشي ديني را در ايران
عقبماندهتر از مشابهان خود در شبه قاره هند
و در جهان عرب دانست .عليجاني با انتقاد به
اين كه برخي زن را مانند كودك عقبمانده
ذهني در نظر ميگيرند كه نميتوان رويش
را به ديگران نشان داد ،گفت :زبان نوانديشي
ديني در حوزه زنان ،زبان مغشوشي است.وي
با تاكيد بر داشتن رويكرد تاريخي در بررسي مسايل
زنان ،خاطر نشان كرد كه با رويكرد تاريخي حتي
ميتوان با بخش غيرمذهبي جنبش زنان ديالوگ
داشته باشيم همينطور با بخش سنتي؛ اما براي
راضي كردن آنها نبايد زبان خود را مغشوش كنيم
بايد زبانمان را پيراسته نگاه داريم و به دنبال ديالوگ
و منطقه مشترك فكري با آنها باشيم.
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چشمانداز:
صلح پایدار در ایران
هدف:
ایجاد ،تحكیم و تقویت مبانی صلح در ایران
جلوگیری از برخورد نظامی با ایران
لغو هرگونه تحریم علیه ایران و جلوگیری از
تشدید آن
پایان دادن به شرایط نه صلح و نه جنگ

نخستین نشست موسسان «شورای ملی صلح»
روز پنجشنبه سیزدهم تیرماه  1387با حضور
بیش از  50نفر از فعاالن اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی با تاكید بر مخالفت با جنگ و تحریم
برگزار شد.

ماموریت:
* تالش برای گذار از شرایط «نه صلح و نه
جنگ» و منازعه به وضعیت صلح پایدار
* ترویج و تقویت فرهنگ انساندوستی،
صلحطلبی و حقوق بشر در ایران
* بسیج كلیه منابع و امكانات برای ایجاد و
تحكیم صلح
* حمایت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی
صلحطلب
* همكاری با صلحخواهان جهان برای جلوگیری
از تحمیل جنگ ،از سوی دو طرف منازعه ،به
ملت ایران
* تالش برای ایجاد همگرایی و ائتالف بین
نیروهای اجتماعی صلحطلب ایران ،مخالف جنگ
افروزان داخلی و خارجی

این نشست در حالی برگزار شد كه فعاالن
سیاسی با حوصله به سخنان فعاالن جامعه مدنی
گوش فرا دادند .همانگونه كه دكتر ابراهیم یزدی
دبیركل نهضت آزادی ایران و دكتر خسرو پارسا
پزشك مطرح ایرانی كنار یكدیگر در این نشست
حاضر بودند.

فعالیتها:
* اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و بیان پیامدهای
منفی و زیانبار جنگ از طریق ساختن فیلم،
اجرای تئاتر ،نشر كتاب ،انتشار مطالب در
رسانهها ،برگزاری همایش و ایراد سخنرانی
* برگزاری كارگاههای آموزشی برای تقویت
مبانی صلح پایدار
* ارتباط و گفتوگو با صلحخواهان ملی و
بینالمللی مخالف تحمیل جنگ به ملت ایران
* راهاندازی كمپین برای مخالفت با شرایط «نه
جنگ و نه صلح» ،تحریم اقتصادی و مقابله با
جنگ
* راهاندازی سایت خبری

از همین رو كمیته موقت صلح با حضور «محمود
بهزادی ،تقی رحمانی ،كوروش زعیم ،عیسی
سحرخیز ،عبدالفتاح سلطانی ،عطاءاهلل شیرازی،
كیوان صمیمی ،نرگس محمدی ،خدیجه مقدم و
عبداهلل مومنی» ،تشكیل شد.
این كمیته در مدت هشت ماه از فعالیت خود
با انجام مالقاتهای بسیار و اقدامهای متعدد
از تعداد زیادی از فعاالن جامعه مدنی ،سیاسی
و فرهنگی جهت عضویت در هیات موسس
شورای ملی صلح دعوت به عمل آورد .بر این
اساس منشوری به ضمیمه دعوتنامه تهیه و برای
آنان ارسال شد .در این منشور كه در حقیقت
پیشنویس پیشنهادی كمیته موقت صلح بود،
آمده است:

البته در خصوص این منشور شرطی هم گذاشته
شده بود ،موسسان شورای ملی صلح هر نوع
تغییر یا پیشنهادی را كه صالح بدانند در آن
انجام خواهند داد.

بیست و هشتم آبانماه  1386شیرین عبادی
رئیس كانون مدافعان حقوق بشر به منظور
ساماندهی جنبش صلحخواهی ایران در فراخوانی
همگانی از همه صلحطلبان ایرانی دعوت كرد تا
برای تحقق صلحی پایدار در ایران از تمام امكانات
خود استفاده كنند.

بر اساس تشخیص كمیته موقت صلح ،اجرا كردن
تصمیمات متخذه در شورای ملی صلح نیازمند
حضور فعال تعدادی از اعضا با عنوان كمیته
اجرایی است كه حداقل هفتهای یك روز بتوانند
وقت خود را به این امر اختصاص دهند.
به این ترتیب كمیته اجرایی عهدهدار اجرای
تصمیمات هیات موسس شورای ملی صلح
خواهد شد تا همانگونه كه شیرین عبادی گفت،
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اتخاذ هر نوع تصمیم بر عهده افرادی باشد كه
عضویت هیات موسس شورای ملی صلح را
پذیرفته باشند.
بنابراین برای اجرایی كردن تصمیمات متخذه
شورای ملی صلح بر وجود یك دبیرخانه تاكید
شد .دبیرخانهای كه فعال تا تشكیل اولین جلسه
رسمی شورای ملی صلح ،كانون مدافعان حقوق
بشر ،خواهد بود .البته اعضای هیات موسس
شورای ملی صلح میتوانند هر تصمیم دیگری
را برای تعیین دبیرخانه گرفته و با تعیین محل،
دبیرخانه را به آنجا منتقل سازند.
براین اساس  72نفر از فعاالن جامعه مدنی،
فرهنگی و سیاسی به عنوان اعضای هیات
موسس شورای ملی صلح با برگزاری اولین
نشست اقدامهای اولیه خود را در جهت ترویج
فرهنگ صلحخواهی آغاز كردند.
«آغاجری هاشم ،احمدزاده طاهر ،احمدی بابك،
اردالن پروین ،اسالو منصور،اكبری حسین ،اكبری
نورالدین ،امیرانتظام عباس ،امینی كاك حسن،
انصاریالری ابراهیم ،برومند ادیب ،بنیاعتماد
رخشان ،بهبهانی سیمین،بهزادی محمود ،پارسا
خسرو ،پناهی جعفر ،پیشبین صفر ،پیمان
حبیباهلل ،تاجزاده مصطفی ،جاللی زاده جالل،
حسنپور حمید ،حسینی داوود ،حكمت منیژه،
خاكساری محمد ،خسرو سیف ،درویشیان علی
اشرف ،دقتی حسین ،ربانی صادق ،رحمانی تقی،
رزاقی سهراب ،رفیعی حسین ،زعیم كورش،
زمانی بابك ،ستاریفر محمد ،سحابی عزتاهلل،
سحرخیز عیسی ،سالمی عبداهلل ،سلطانی
عبدالفتاح ،شاكریفر منصور ،شاهحسینی
حسین ،شریعتپناهی ژیال ،شریعتی سوسن،
شمسالواعظین ماشاء اهلل ،شیرازی عطاءاهلل،
صدرحاجسیدجوادی احمد ،صدرزاده حسن،
صرافی علیرضا ،صمیمی كیوان ،طالقانی اعظم،
عبادی جعفر ،عبادی شیرین ،عبدی عباس،
عمویی محمدعلی ،غروی علیاصغر ،فرهودینیا
حسن ،كارگشا رحمان ،كشاورز بهمن ،مجاهد
حسین ،محتشمیپور فخرالسادات ،محمدی
نرگس ،مددی ابراهیم ،مردوخی بایزید ،معتمدآریا
فاطمه ،معینفر علیاكبر ،مقدم خدیجه ،ملكی
محمد ،منصوری علی ،مومنی عبداهلل ،میثمی
لطفاهلل ،هاشمی محمد ،هرمیداسباوند داوود،
یزدی ابراهیم»
 72فعال مدنی و سیاسی هستند كه باسابقه
معلمی ،استادی دانشگاه ،وكیل دادگستری،
فعالیتهای حزبی و روزنامهنگاری «شورای
ملی صلح» را تشكیل دادهاند تا با همفكری و
همكاری با یكدیگر هر نوع تصمیم و راهكاری را
برای دستیابی به صلح اتخاذ كنند.
*مأخذ
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يادمان

مدارا

شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

اگر دكتر شريعتي زنده بود!؟
مهدي معتمدي مهر

پا

سخ به اين سوال اگرچه ممكن است كمي ذهني
به نظر برسد ،اما شايد غيرممكن نباشد.

به زعم نويسندهي اين سطور ،اگر امروز دكتر شريعتي
زنده بود ،بيگمان پركارتر ،با انگيزهتر و دلسوختهتر
بود .ترديد ندارم كه بسط و تبيين آموزهي تشيع
علوي و پروتستانيزم اسالمي ،مهمترين پروژههاي در
دست او بودند ،اگر او امروز در ميان ما بود در برابر اين
همه ستم ،اين همه بدعت آشكار و اين همه تبعيض
و بيعدالتي هرگز سكوت نميكرد .با آلودهكنندگان
و ملوثان و به ابتذال كشندگان اصيلترين اصول
و آرمانهاي ديني و اخالقي اين ملت به مبارزه
بر ميخاست .كساني را كه به نام عدالت و دين و
واليت ،سرمايههاي مادي و معنوي اين مردم را به
ثمن بخس به مزايده گذاشتهاند ،افشا ميكرد و از
درآمدهاي رانتي  350ميلياردي و پانصد ميلياردي
و هزار ميلياردي در نميگذشت .اگر شريعتي امروز
زنده بود ،حتما اعتراض ميكرد.
او حتما سخنرانيهاي گوناگوني انجام ميداد و
ميگفت كه علي (ع) ولي بود اما هرگز از آن دست
فقهايي نبود كه در طول تاريخ تنها به حفظ قدرت
و امنيت زمامداران انديشيدهاند .علي (ع) ولي خدا
بود و بر مردم واليت داشت ،چرا كه هرگز خود را
حتي به قيمت حكومت خود بر جهان اسالم نيز
آلوده به مصلحتبينيهاي غيراخالقي و مخالف اصول
انساني نكرد .علي (ع) ولي خدا بود اما هرگز لباسي
جز لباس مردم به تن نكرد و هرگز حاضر نشد تا به
گونهاي از عاديترين مردم باز شناخته شود .او حتما
سخنهاي بسيار ميگفت از اين كه نظريهي واليت
فقيه و حكومت روحانيان ،آموزهاي آزموده شده است
كه نميتواند مشكلي از اين مردم و جهان اسالم را
بر طرف سازد .اگر شريعتي زنده بود حتما گفتمان
روشنفكري ديني به برخي از اين بيماريها و مباحث
صرفا ذهني دچار نميشد و او حتما صدها كتاب و
مقاله در خصوص خودسازي ،استحمار ،عقيده ،انتظار،
مسووليت شيعه بودن و نيايش و دعا و آزادي در
اسالم و غيره و غيره مينگاشت .اگر دكتر شريعتي
زنده بود ،بي هيچ مصلحتبيني و پردهپوشي از
اشرافيت روحاني و استبداد ديني سخن ميگفت.
از ناتواني دينداران سنتگرا و فقهاي رسالهنگار در
پاسخگويي به پرسشهاي جامعهي امروز سخنها
ميگفت .او حتما به اين نكته اشارهها ميداشت كه
مسووليت شيعه بودن روي ديگر سكهي پاسخگويي
است .اگر علي (ع) نماد شيعه است و اگر كاملترين
نمايندهي انساني اين مكتب است از باب آن بوده كه
مسوولترين شيعيان است و اگر مسوولترين است به
آن جهت بوده كه خود را پاسخگو به خدا و خلق خدا
ميدانسته .از آن جهت بوده كه قرآن علي از خدا
شروع ميشود و به مردم ( ناس ) ختم ميشود.

آري! اگر دكتر شريعتي امروز بود ،قطعا بزرگترين
دغدغهاش اسالم و تشيع بود و او در هر منبر و هر
كالس و هر تريبون باز هم از مارقين و ناكثين و
خوارج و اهل جمل و فرعون و موسي و بلعم باعورا
و قارون و سامري و عقيل و نمونههاي امروزي نبرد
حق و باطل روايتها ميكرد .از ضرورت شناخت علي،
حرمت حقوق و كرامت انساني ،حق انتخابات آزاد،
عدم مشروعيت حقوقي و شرعي نظارت استصوابي،
“تقليد ،به مثابهي بزرگترين آفت از خود بيگانگي
يك روشنفكر” و از بازگشت به خويشتن سخن
ميگفت.
البته چه بسا اگر امروز دكتر شريعتي زنده بود مانند
بسياري از يارانش حق سخن گفتن نداشت.
شايد مانند بسياري از يارانش از ورود و سخنراني در
حسينيهي ارشاد ممنوع ميشد ،شايد به او ميگفتند
كه حق ندارد در خصوص قارون و فرعون و يزيد كه
ميخواست بيعت اجباري بگيرد ،سخني بگويد ،چرا
كه مصاديق امروزينش ،افشا ميشدند ،چرا كه مراجع
مقلد و منصوب ِ بنيادهاي مالي حامي ايشان به زير
سوال ميرفتند ،حتي شايد دكتر شريعتي از سخن
گفتن در مورد امام هشتم (ع) نيز منع ميشد ،چرا
كه آن امام وقتي از دنيا رفت ،آنقدر ملك و دارايي
نداشت كه در زمرهي ثروتمندان قرار گيرد ،چرا
كه ترجيح داد تا در خارج شهري كه حاكمي چون
مامون دارد و شرط واليت و خالفت را اتصاف نژادي و
وابستگي به قريش ميداند ،مدفون شود .امام رضايي
كه دكتر ترسيم ميكرد پا به بنگاههاي آستان قدس
نميگذارد ،چرا كه هرگز تجارت نياموخته و هرگز در
جهت تثبيت قدرت هيچ حاكم غير مردمي ،حديثي
نسروده است .اگر شريعتي زند ه بود ،شايد امروز
چندين محكوميت تعزيري و تعليقي و تحميلي را
يدك ميكشيد .شايد از دانشگاه اخراجش ميكردند.
به كتابهايش اجازهي انتشار نميدادند نشريات و
روزنامهها از انتشار مطالبش ممنوع بودند .شايد هم
به قيد وثيقهي چند صد ميليوني آزاد بود و شايد در
منزلش دوران حبس خانگي را ميگذراند .با اين همه
ترديدي ندارم كه اگر او امروز بود ،در هر كجا كه بود،
فرياد افشاگرش را دريغ نميكرد و بر همهي ماست
كه به عنوان كساني كه ميراث معنوي شريعتيها،
بازرگانها ،طالقانيها و امثال ايشان و پرچم مبارزه
با ستم و فساد و بيعدالتي و استبداد را در دست
داريم ،اين جايگاه را پاس بداريم و قدر نهيم .اگر
امروز شريعتي در ميان ما نيست ،ديروز هم علي در
كنار شريعتي حضور فيزيكي نداشت اما او با شناخت
علي (ع) قدم در راه بيبرگشت تعالي نهاد .ما نيز به
عنوان پيروان و شيعيان علوي ،مكتبي را در اختيار
داريم كه امامش تنها به آن جهت امام است كه
عادل است .ما امروز كولهبار يك مبارزهي هزار و
چهار صد ساله را در دست داريم .مبارزه به خاطر
آزادي ،عدالت ،كرامت انسان .ما تاريخ و فرهنگ
شيعه را در دست داريم .فرهنگي بالنده و زاينده.
مكتبي كه توان پيشبرد و پيشرفت دارد .به ما امكان
مقابله با بيعدالتي و آزاديخواهي را ميدهد و از
اين روست كه اگر چه دكتر شريعتي با ما نيست
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اگر شريعتي زنده بود ،شايد امروز
چندين محكوميت تعزيري و تعليقي
و تحميلي را يدك ميكشيد .شايد
از دانشگاه اخراجش ميكردند.به
كتابهايش اجازة انتشار نميدادند
نشريات و روزنامهها از انتشار
مطالبش ممنوع بودند .شايد هم
به قيد وثيقة چند صد ميليوني آزاد
بود و شايد در منزلش دوران حبس
خانگي را ميگذراند.
اما انديشهي او در ميان ما حضور دارد ،كارايي دارد.
مانند شعر حافظ است .كهنگي نميگيرد .از جنس
عشق و معرفت است ،در پايان قطعهاي از نيايش
زندهياد دكتر علي شريعتي كه از باور او به وجوه
گوناگون انساني و لزوم خودسازي و تعالي در تمام
ابعاد زندگي بشر نشات ميگرفت و بيانگر حسرتها
و نيازهاي عميق ما هستند را یادآور می شوم:
خدايا :عقيدهي مرا از دست عقدهام مصون بدار.
خدايا :به من تقواي ستيز بياموز ،تا در انبوه مسووليت
نلغزم و از تقواي پرهيز مصونم دار تا در خلوت عزلت
نپوسم.
خدايا :مرا از فقر ترجمه و زبوني تقليد نجات بخش تا
قالبهاي ارثي را بشكنم .تا در برابر قالبريزي ِ غرب
بايستم و تا همچون اينها و آنها ديگران حرف نزنند
و من فقط دهانم را تكان دهم.
خدايا :مرا ياري ده تا جامعهام را بر سه پايهي كتاب،
ترازو و آهن استوار كنم و دلم را از سه سرچشمهي
حقيقت ،زيبايي و خير سيراب سازم.
* تلخیصی از مقالۀ “شریعتی ،نماد شیعه مسؤول”
برگرفته از تارنمایِ میزان نیوز

يادمان

مدارا
ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب
در اين نظريه برخي از زاويه ديد اقتصادي برآنند
كه نفت كاالي حياتي و مورد نياز انگلستان بوده
است ،بهگونهاي كه دغدغه اصلي وزارت سوخت
و انرژي دولت بريتانيا را شكل ميداده و از آنجا
كه مصدق اراده جدي و قاطعي در مليكردن
نفت ايران داشته است ،لذا از همان ابتدا بر دولت
انگلستان آشكار بوده است كه نميتوانند با مصدق
به تفاهم برسند .پيامد مليكردن نيز قطع سلطه
انگليس بر يك صنعت بسيار مهم و حياتي ايران و
تشويق ملل ديگر در بهدست گيري كنترل منابع
نفتي خود بوده است.

علت اصلي كودتا
سرنگوني دولت مردمي از طريق دسيسهچيني و
دخالت نامشروع دولتهاي بيگانه ،همكاري عوامل
مزدور داخلي و حمايت دربار و درنهايت اعمال
قدرت نظامي به غرور ملي ايرانيان لطمه زد.
بهطوركلي درباره علت كودتا سه نظريه مطرح
است:
الف ـ جنگ سرد

ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب

ج ـ مقابله با الگوي درونزا
الف) جنگسرد:

اين نظريه با توجه به رقابت دو ابرقدرت امريكا و
شوروي در تقسيم جهان و گسترش حوزه نفوذ خود
پس از جنگ دوم جهاني معتقد است كه كودتاي
 28مرداد در بستر چنين فضايي شكل گرفت.
فعاليت گسترده حزبتوده و دفاع از منافع
توسعهطلبانه روسها در ايران بههمراه تبليغات
وسيع و بزرگنمايي قدرت حزبتوده توسط عوامل
مرموز و رسانههاي وابسته ،تقويت توهم سرخ نزد
اقشار مذهبي و روحانيت سنتي ،فضاي رواني ـ
سياسي مناسبي را براي بهانهجويي قدرتهاي
امپرياليستي و دخالت آنها بهمنظور جلوگيري از
سقوط كامل ايران و يا بخشي از آن به پشتپرده
آهنين فراهم آورده بود .در اين نظريه دليل اصلي
كودتا در گرايش دولت ملي به بهبود روابط با دولت
شوروي و بيميلي مصدق در سركوب حزبتوده و
نگراني اقشار مذهبي از نفوذ كمونيسم و تمايل به
نجات ايران و كل خاورميانه از چنگال كمونيسم
جهاني ارزيابي ميگردد .چنانكه گازيوروسكي
مينويسد“ :بسياري از مقامات اياالتمتحده
تا تابستان  1953به اين نتيجه رسيده بودند
كه افزايش هرجومرج و شايد به قدرت رسيدن
كمونيستها در ايران قابل انتظار است و بنابراين
مصدق بايد سرنگون شود تا از سقوط ايران در
دامان شوروي جلوگيري بهعمل آيد”.
در اين تحليل از دسترفتن منافع كمپانيهاي
نفتي فرع بر جنگ بين دو اردوگاه سرمايهداري و
كمونيستي تلقي ميگردد.

ازسوي ديگر منافع كمپانيهاي نفتي امريكا و
دولت آنها با قانون مليكردن واقعي صنعت نفت
مغايرت داشته و سقف حداكثري مورد قبول آنها
اعمال اصلي تنصيف منافع بوده است .لذا دولتهاي
آمريكا و انگليس عليرغم اختالفات اوليه ،در سير
حوادث ،متحد طبيعي يكديگر گشته و پروژه حذف
مصدق را به طرق سياسي ـ توسط شاه و مجلس ـ
دنبال مينمايند ،لكن قيام ملت در سيتير 1331
اين نقشه را عقيم مينمايد .پس از اين شكست
بريتانيا و امريكا روشهاي ديگري را براي سركوب
نهضت و دولت ملي آزمودند كه نقطه اوج آن در
كودتاي  25و  28مرداد تجلي يافت.
در اين نگاه علت اصلي كودتا ،لطمه خوردن
منافع اقتصادي دولتهاي امپرياليستي غربي و
كمپانيهاي نفتي بهواسطه مليشدن نفت و تهديد
منافع منطقهاي آنها و از دستدادن كنترل خود بر
منابع نفتي ميباشد .در اين راستا دكترآبراهاميان
مينويسد“ :كودتا چندان در چارچوب جنگسرد
نميگنجد و بيشتر به جنگ امپرياليسم غرب
عليه مليگرايي جهان سوم ارتباط پيدا مينمايد،
بهعبارت ديگر ،كودتاي ايران بيشتر به رويارويي
ميان شمال و جنوب مربوط ميشود تا تعارض
ميان شرق و غرب (جنگسرد)”.
ج ـ مقابله با الگوي درونزا
نظريه سوم ضمن پذيرش دو تحليل پيشگفته
بهعنوان وجوهي از علل كودتا ،علت اصلي كودتا
را مطلب ديگري ميداند .اجمال اينكه مصدق در
خاطرات خود مينويسد كه مسئله مليشدن نفت،
غرامت و عوارض آن براساس قوانين بينالملل و
مليشدن نفت مكزيك حل شده بود ،يعني مسئله
حقوقي نفت بماهو نفت مسئلهاي حل شده بود و
الزامي براي كودتا وجود نداشت .اين نظريه معتقد
است علت اصلي كودتا رويارويي با الگوي درونزاي
مصدق بهنام اقتصاد مبتني بر دموكراسي ،اعتماد
به دولت ،پرداخت داوطلبانه ماليات و بهاصطالح
اقتصاد بدون نفت بود كه چنانچه اين الگو در داخل
نهادينه ميشد و به كشورهاي نفتخيز و جهان
سوم تسري مييافت ،فراتر از منافع اقتصادي ،كيان
فرامليتيهاي نفتي و دولتهاي غربي را به مخاطره
ميانداخت .بهداليل زير الگوي مصدق از جامعيت
و پايداري الزم برخوردار بود:
يكم :اصل حاكميت ملي در نهضت ملي داراي دو
مولفه بود .مولفه اول احياي حقوق مردم و تقويت
دموكراسي و مولفه دوم اعمال حاكميت و مالكيت
بر منابع زيرزميني و اين هر دو اوالً در راستاي
احياي قانوناساسي انقالب مشروطيت بود و ثانياً
در كادر مصوبات سازمان ملل و رويههاي مليكردن
در ديگر كشورهاي غربي؛ بنابراين خواست ملت
ايران فراقانوني نبود.
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شماره دوم  -شهريور ۱۳۸۷

دوم  :مليكردن با حمايت ملي و پشتوانه ملت
مطرح و پيگيري شد .چنانچه مليكردن و
مالكيت بر منابع صرفاً يك عمل ضدامپرياليستي
و ضدانحصاري باشد ،اما از پشتوانه دموكراتيك
برخوردار نباشد،
سوم :مليكردن به مفهوم اختيار در بهرهبرداري از
منابع و آزادي در عرضه آن ،با سازوكار سرمايهداري
الينفك از دموكراسي مغايرتي ندارد .مصدق در
برابر فشارها و تحريمهاي بينالمللي ،شعار الگوي
اقتصاد بدون نفت را مطرح و در صحنه عمل پياده
نمود .گرچه اقتصاد بدون نفت در شرايط اعمال
فشار همهجانبه بر دولت ملي مطرح گرديد و بالذات
مطلوب مصدق و ملت نبود اما اين فشارها تازيانه
تكامل جامعه شد و راه رشد اقتصاد و متوازن با

اگر الگوي “اقتصاد بدون نفت”
دكترمصدق با كودتا روبهرو
نميشد ،اين الگو ميتوانست
گام موثري در دستيابي به
ارزش ذاتي نفت و انرژيهاي
جايگزين بردارد و كمك بزرگي
به زيستمحيط جهاني كند

صادرات و واردات متعادل و مبتني بر كار و كوشش
و پرداخت داوطلبانه ماليات را گشود ،بنابراين نهتنها
خلع يد و مليكردن نفت باعث از دسترفتن منافع
عظيم و سودجويانه كمپانيهاي نفتي گرديد ،بلكه
تهديد بزرگتر ارائه الگويي درونزا و فرهنگساز بود
كه از دل دموكراسي و روابط دموكراتيك بين مردم
و دولت ملي جوشيده بود كه ميتوانست راهگشاي
كشورهاي نفتخيز جهت كاهش وابستگي به نفت
و خروج از اضطرار در عرضه آن و در نتيجه رشد
واقعي قيمت نفت و ميل به سمت قيمت ذاتي آن
باشد.
امروز نيز امريكاييها از يكسو با منطق گسترش
دموكراسي ،حضور خود را در خاورميانه توجيه
مينمايند و ازسوي ديگر به صراحت خواستار تأمين
امنيت عرضه نفت ارزان خليجفارس ميباشند .حال
آنكه چنانچه دموكراسي واقعي در منطقه شكل
گيرد ،با افزايش رشد و آگاهي مردم و اعتماد به
حكومت ،مسلماً جريان صدور نفت ارزان تداوم
نخواهد يافت؛ زيرا در شرايط اختيار و انتخاب
آزاد ،رعايت منافع ملي ايجاب مينمايد كه ميزان
عرضه نفت براساس اصل حفاظت و صيانت از ذخاير
تعيين شود و در اينجاست كه دموكراسي بهعنوان
يك عامل اثرگذار در قيمت نفت ايفاي نقش خواهد
نمود ،همچنان كه در نهضتملي چنين نقشي را ايفا
كرد .بهطور قطع ميتوان گفت اگر الگوي “اقتصاد
بدون نفت” دكترمصدق با كودتا روبهرو نميشد.،
اين الگو ميتوانست گام موثري در دستيابي به
ارزش ذاتي نفت و انرژيهاي جايگزين بردارد و
كمك بزرگي به زيستمحيط جهاني بكند .امروزه
دولت نروژ الگوي مصدق را پياده كرده و درآمد نفت
خود را در صندوق ذخيره ارزي صدميليارددالري
بهعنوان اقتصاد مكمل در كنار اقتصاد مبتني بر
كار و كوشش و پرداخت ماليات با موفقيت به اجرا
درآورده است.
* برگرفته از مجله چشم انداز ایران

