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تعريفی  که  است  مفاهیمی  جمله  از  هويت 
تعريف  يک  در  ندارد.   وجود  آن  برای  مشترک 
کلی می توان هويت را چیستی شخصیت فردی، 
قومی و جمعی آدمیان دانست و در يک تقسیم 
توان هويت فردی و هويت ملی  بندی کلی می 
هويت   )globalization( گرائی  گیتی  عصر  در  و 
جهانی را از شاخصه های وجودی هر فرد دانست. 
هويت اجتماعی يعنی درک ما از اين مطلب که 
از طرف  چه کسی هستیم و ديگران کیستند و 

ديگر ديگران از خود چه درکی دارند.

مسائلی چون چگونگی تکوين هويت ملی در ايران، 
سابقه و قدمت تاريخی آن، عوامل شکل دهندۀ 
روند جهانی  و  ,تاثیر مدرنیته  ايرانی  هويت ملی 
هويت  به  نسبت  ما  نگرش  و  ساختار  بر  سازی 
در  ايرانی  هويت  بازسازی  چگونگی  و  خود  ملی 
اجتماعات ايرانی خارج از کشور از جمله مباحثی 
است که در سالیان اخیر محل بحث و گفتگوی 
بوده  صاحبنظران  و  انديشمندان  میان  بسیاری 
شده  مطرح  مباحث  و  مقاالت  زياد  است.حجم 
نشان از پیدايش بحران هويت در میان ما ايرانیان 
دارد، بحران هويت وقتی شکل می گیرد که نوعی 
تعارض و ناسازگاری میان عناصر و عوامل تشکیل 
دهندۀ هويت و تالقی و تقابل دو يا چند فرهنگ 
از جمله  انسان و جامعه رخ می دهد؛   در درون 
از  توان  می  هويتی  ناسازگاری  اين  بروز  عوامل 
تغییر و تحوالت سیاسی شديد در صد سال اخیِر 
تاريخ ايران ، خیل عظیم و رو به گسترش ايرانیان 
مهاجر و اصطکاک فرهنگی در جامعه میزبان،  و 
از همه مهمتر ايجاد دو قطبی های کاذب هويتی 
بنا بر انگیزه های سیاسی میان ملیت و مذهب و 

يا ملیت و هويت قومی نام برد.

هويّت ملّي، که بر پايه رويارويي“ما” با “ديگران” 
سازنده  نیرويي  تواند  مي  هم  مي گیرد،  بنیاد 
باشد و هم به نیرويي ويرانگر بدل شود. احساس 
هويّت ملّي اگر درحد معقول و معتدل قرار گیرد 
و  ملي  يگانگي  و  تفاهم  براي  نیرويي  مي تواند 
احیاي مواريث شايستة فرهنگي و استقرار آزادي 
بالعکس، اگر به  باشد، و  و استقالل و دمکراسي 
نژادي  و  قومي  ملي،  کورکورانة  تعصبات  قلمرو 
زايندۀ دشمني و  نیروئي ويرانگر و  به  وارد شود 
پايبندي  ستیزه جوئي بدل خواهد شد. بدينگونه 
به هويت ملي و فرهنگي نه بالنفسه مثبت است 
چهره هاي  که  است  پديده اي  بلکه  منفي،  نه  و 

گوناگون دارد.۱

در  نولی۲  ايتالیائی، جراردو  ايرانشناس  هر چند 
تحقیقات خود نشان می دهد که هويت ايرانی در 
زمان ساسانیان تکوين يافت، ولی آنچه ما امروزه 

به نام هويت ملی می شناسیم، مفهومی جديد بر 
Nation-( سیاسی  دولتهای   - ملت  تشکیل  پايه 

دقیقتر  لذا  اروپاست،  نوزدهم  قرن  در   )State
خواهد بود اگر از مفهوم تاريخي “هويّت ايراني”، 
که در دوران ساسانیان ابداع شده بود، در دوران 
اسالمي پايدار ماند و در عصر صفوي تولّدي ديگر 
ملّي  “هويّت  صورت  به  جديد  درعصر  و  يافت 
درباره  البته  ببريم.  نام  گرديد  متجلّي  ايراني” 
اختالف   ايرانی  جامعه  هويت  ساز  اصلی  عناصر  
نظرهايی وجود دارد برخی از محققان زبان فارسی 
را  اسطوره های مشترک  و  تاريخ  ديگر  برخی  و 
بنیادی ترين مؤلفه هويت ايرانی می دانند عده  ای 
ديگر بر مذهب تشیع به  طور خاص تأکید کرده-

 اند. بسیاری نیز به تأثیر »تجدد« و نوگرايی در 
کرده  اند.  اشاره  ايرانیان  امروز  هويت  شکل گیری 
آنچه مسلم است هويت ملی امری تاريخی است 
امری  و  شود  می  دگرگون  زمان  مبنای  بر  که 
طبیعی، ثابت و مقدر نیست. ايران به دلیل قرار 
گرفتن در موقعیت جغرافیائی خاص همواره در 
گوناگون  فکری  جريانهای  و  تمدنها  برخوردگاه 
پذيری  انعطاف  نوعی  امر  اين  که  بوده  واقع 
چشمگیر در روح ايرانی پديد آورده است.هويت 
ايرانی مجموعه ای است همگون و همساز  ملی 
از معنويت نهفته در دين اسالم، نمادها، اسطوره 
ها و تاريخ و زبان مشترک.چنان که سید حسین 
نصر، فیلسوف سنت گرای ايرانی در مقدمه کتاب 
“ايران، پل فیروزه”  چنین تعريف می کند: »... به 
عبارتی می توان ايران و فرهنگ شکوهمند آن را 
پل فیروزه خواند، پلی که نه تنها شرق را به غرب 
مرتبط ساخته و می سازد بلکه جهان مادی را به 
عالم معنوی و دنیای فانی را به دار بقا و خاک تیره 
را به آسمان بلند فیروزه گونی که هم رنگ فیروزه 
است،  سرزمین  اين  معروف  و  بها  پر  گوهر  آن 
ايرانی همواره در طول  متصل می سازد.« هويت 
تاريخ هويتی متکثر بوده است و به نظر می رسد 
رمز بالندگی آن نیز در همین نکته نهفته است. 
در روزگار تازه به تعريفی دوباره و متکثر از هويت 
مسائل  پاسخگوی  که  تعريفی  نیازمنديم  ايرانی 
مدنی  قومی،  وعدالت  باشد  ايران  جامعة  امروز 
مرزهای  از  خارج  در  ساکن  ايرانیان  و  جنسی   ،
شود. نیزشامل  را   )Diaspora(ايران  جغرافیايی 

*****

حجم وسیعی از شمارۀ جديد مدارا به بحث هويت 
می پردازد؛ هويت جهانی ، ملی و فردی.در بخش 
دغدغه های ملی، رامین جهانبگلو  هويت ايرانی 
ايرانی  ازسه ساحت  در روزگار جديد را متشکل 
بودن، اسالمیت و مدرن بودن می داند و گفتگوی 
و  هويتی  ساحت  سه  اين  میان  سازنده  و  مدام 
گفتگوی مدام میان میراث ايرانی و میراث جهانی 
را به عنوان ضامن تداوم هويت ايرانی مطرح می 
کند. محمد جواد غالمرضا کاشی ، به اين سوال 
اساسی می پردازد که ايرانی بودن در عصر مدرن 
به چه معناست ؟ و در پاسخ به اين سوال نويسنده 
ايرانی شدن مدرن ما را دچار  يک تعارض درونی 

مالذ پيمان 

می داند که از سوئی در فرايند شکل گیري دولت 
منطق  در  ديگر  از سوي  و  ايران  در  مدرن  شبه 
گسیخته زندگي روزمره مدرن ما متبلور است. در 
ادامه مقاله ای از داريوش آشوری برگزيده ايم که 
نگاهی دارد تاريخی به پروژه ملت سازی و نگاهی 
آسیب شناسانه به رويکرد حاکمیِت سیاسی قبل 

و بعد از انقالب به مقولة هويت ملی.

ای  مصاحبه  عنوان  آمريکا”  در  مهاجر  “ايرانیان 
با  ايران  شناسی  جامعه  سايت  از  برگرفته  است 
به  که  اوهايو،  دانشگاه  استاد  مهدی،  اکبر  علی 
مقیم  ايرانیان  شناختی  جامعه  و  آماری  بررسی 
در آمريکا می پردازد و در سه شمارۀ متوالی در 
مدارا بازچاپ می شود. “آسیب شناسی فرهنگ 
از  برگرفته  است  مطلبی  عنوان  ايران”  سیاسی 
القلم،  سريع  محمود  از  عنوان  همین  به  کتابی 
که  تهران،  در  الملل  بین  روابط  برجستة  استاد 
شناسی  رفتار  به  آماری  پژوهش  يک  مبنای  بر 
فرهنگ سیاسی ايران نگاهی انتقادی دارد. محمد 
در  ادبیات  ممتاز  استاد   ، ندوشن  اسالمی  علی 
دانشگاه تهران، در مصاحبه ای کوتاه و برگرفته از 
تارنمای اينترنی ايشان از نگاه خود به ايران می 
گويد و از رهاوردهای فرهنگ ايران برای جهاِن 
گرفته  )انجام  ديگری  کوتاه  مصاحبة  در  امروز. 
محمد  زمانه(  راديو  از  دولتی  تاج  محمد  توسط 
توکلی طرقی، استاد دانشگاه تورنتو، از ديدی نو 
و  پردازد  می  ايران  در  تجدد  و  سنت  بحث  به 
سنتی شدن را به عنوان يکی از جلوه های تجدد 

مطرح می کند.

داريم  نگاهی  وجودی،  های  دغدغه  بخش  در 
مصطفی  معنوی.  و  فردی  هويت  مبحث  به 
ملکیان،فیلسوف اخالق و استاد دانشگاه تهران ، 
هويت  ايستا،  “هويت  عنوان  با  گفتاری  متن  در 
به  تصوف  و  عرفان  میراث  به  نگاهی  با  پويا” 
و  انسانی  هويت  اعتالی  نحوه  برای  راهکارهائی 

فردی اشاره می کند.

دانشگاه  حقوق  استاد  گرگانی،  محمدی  محمد 
عالمه طباطبائی و از جمله فعاالن ملی-مذهبی، 
در مطلبی با عنوان “مِن جاودان” تنها راه شکل 
پروراندن  را  فرد  معنوی  وجود  تعالی  و  گیری 
از  رهائی  و  درونی  آفرينشگر  و  خالق  “مِن” 
و  محیطی  عادات  و  طبیعی  و  تاريخی  جبرهای 

فرهنگی می داند.

مقاله ای  عنوان  غربت“  وجودی  تجربه  و  “موالنا 
دور  و  غربت  نقش  به  که  نراقی  آرش  از  است 
موقعیت  عمیق  احساس  و  “خانه”  از  افتادگی 
تجربه  و  شخصیت  گیری  شکل  در  بیگانگی 

معنوِی موالنا می پردازد.

بخش ديدگاِه جهانی که به مسائل مبتالبه جهان 
به  انسانها  و مسئولیِت مشترِک جهانی  و هويت 
پردازد، محملی است  اين زيستگاه مشترک می 
سیر  مقاله ای  در  که  بازرگان  عبدالعلی  برای  
مورد  را  جهانی  کوچک  دهکدۀ  در  مدارا  تحول 

ارزيابی قرار دهد و ... 
ادامه در صفحه ۱۶ 

سرآغاز

سرمقاله
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سیرتحّول “مدارا” در 

دهكدة كوچك جهاني 

عبدالعلى بازرگان

پیرامون  باروی  و  برج  و  قلعه  که  بود  ها  قرن 
دشمنان  هجوم  و  حمله  از  آنرا  ساکنان  شهرها 
هواپیماهای  و  توپخانه  تولید  با  کرد،  می  حفظ 
جنگی که از باال و بُعد سوم می توانست درون 
قلعه ها را بمباران کند، به يکباره و برای همیشه 
بی  را  موجود  دفاعی  سیستم  جديد  تکنولوژی 
اعتبار ساخت و پرونده پدافندی آن را به موزه 

های تاريخ نظامی جهان سپرد.

ديوار  و  آهنین  پرده  که  بود  سال  دهها  نیز  و 
از  را  کمونیسم  مکتب  در  محصور  مردم  برلین، 
حقیقت وقايعی 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 جريان 
گالسنوست و پروسترويکای گورباچف، ابرقدرتی 
هفتاد ساله در برابر حیرت جهانیان از پای درآمد 
ادای  برای  قبل  ماههای  و  سالها  که  مردمی  و 
صف  استالین  و  لنین  های  مجسمه  به  احترام 
های طوالنی تشکیل میدادند، اين بار با نگاهی 
ديگر آنها را به زير می کشیدند و با پتک آهنی 

ويران می کردند!

دراختیار  قدرت  معادله  در  برنده  برگ  کنون  تا 
فرماندهان نظامی و به اتکاء تسلیحات برترشان 

بود، اما اين بار در مناسبات قدرت و معیارهای 
تعیین کننده، اسلحه ای غیر نظامی وارد شده بود 
که می توانست چاشنی »بمب افکار عمومی« را 

منفجر و سرنوشت ملت ها را زير و رو نمايد!

در واقع انقالب اکتبر را انقالب الکترونیک جارو 
پرده  و  ديوارها  اطالعات،  انفجار  امواج  و  کرده 
های آهنین را پاره پاره و ساکنان پشت پرده را 
با ساکنان دهکده کوچک جهانی  با خودشان و 

آشنا ساخته بود.

ناراضیان ديگر  اگر سالها صدای سولژنیتسین و 
بارCDها وDVDهای  اين  در نطفه خفه می شد، 
افشا کننده خیانت ها و خطاهای سردمداران، که 
اينک بازار سودآوری نیز يافته بود، پیام آنها را به 
دورترين نقاط دنیا می رساند. . . و چنین شد که 
بن بست های علمی و اقتصادی بر مال گرديد و 
گورباچف رسماً اعالم کرد که از کره جنوبی هم 

حداقل هفت سال عقب افتاده ايم!!

را  عمومی  افکار  که  تکنولوژيک  جديد  اسلحه 
ابرقدرت شرق را هدف نمی  تنها  شکل می داد، 
گرفت، مدعیان » نظم نوين جهانی « را که اينک 
فارغ البال از رقیب سیاسی، بی پروا به همه جا 
از  گذاشت،  نمی  نصیب  بی  يافت،  می  سلطه 
مسئله واترگیت و شنود گذاشتن در حزب مقابل 
در انتخابات رياست جمهوری گرفته تا ارتباطات 
اواخر  اين  ودر  مونیکا!  و  کلینتون  اخالقی  غیر 
در  قانونی  غیر  و  انسانی  غیر  رفتارهای  افشای 
زندان های گوانتاناما و ابوغريب و . . . و عريان 
کردن زندانیان تماماً بعدی جهانی يافتند و افکار 

عمومی را بسیج کردند.

نیست،  آن  سازندگان  به  متعلق  جديد  اسلحه 
موبايل،  کامپیوتر،  که  هرکسی  را  اسلحه  اين 
دسترسی  يا   .  . و.  فکس،  پاد،   آی  نیل،  تامب 
به اينترنت، ايمیل، يوتیوب و خبر گزاری داشته 

باشد در اختیار دارد.

يک  محدود  سنگسار  اجرای  که  است  همین 
حاکم شرع محلی که قباًل خبرش به مرکز هم 
ماهواره  مدد  به  و  برق  سرعت  به  رسید،  نمی 
می  مخالفین  برای  خوبی  تبلیغاتی  خوراک  ها 
سراسر  در  آن  فیلم  هفته  يک  از  کمتر  و  شود 
دارد،  خود  جای  که  اين  می گردد!  پخش  دنیا 
بازجوئی های طبقه بندی شده بسیار محرمانه از 
مقاالت اطالعاتی نیز به راحتی درز می کند و سر 

از اينترنت در می آورد.

اين اسلحه آرمان و اخالق نمی شناسد و مرام و 
مذهب و ايدئولوژی و وطن هم ندارد، اسلحه ای 
است دست همه. اگر تا ديروز خواستگار سمبح 
اسید روی يار بی وفا و بی اعتنا می پاشید، امروز 
صحنه های فجیعی از روابط پنهانی فیلم برداری 
شده را بر روی شبکه می فرستد تا انتقام خود را 

گرفته باشد!

هفتاد  گويند  می  که  نیست  اينترنت  گناه  اين 
سکس اند!!  سبیل  سالکان  اش  مراجعین  درصد 
مردم را بايد از درون متحول ساخت تا افق های 
به  باالتری را که مختص و ممیزه آدمیان است 

تماشا بنشینند.

باری روز به روز نقش نیروهای نظامی در معادله 
قدرت و مناسبات میان ملت ها کمرنگ  تر می 
به  تری  افزارها« نقش های سخت  شود و »نرم 
عهده می گیرند. ملت های پیشرفته  تر به تدريج 
و  کنند  می  سبک  را  خود  سنگین  صنايع  بار 
می  الکترونیک  ظريف  بسیار  ابزارهای  تولید  به 
همچون  ارتشی،  جنرال های  روزگار  پردازند. 
)کارخانجات قديمی( جنرال الکتريک! با انقالب 
الکترونیک به سر می آيد و ژنرال های پرستاره از 
نبرد  غرب ظهور می کنند.  و  دانشگاههای شرق 
و  مغزها  رقابت  هاست،  انديشه  نبرد  دنیا  امروز 
تأثیر  با  که  هستند  ها  اين  است.  تفکر  مردان 
را  بر »افکار عمومی« سرنوشت ملت ها  گذاری 
تغییر می دهند. امروز قدرت در سبقت و سرعت 
است. اگر خبر پیروزی يونان برابر قدرت ايران را 
به  بايد  از »ماراتن«  تاريخ دونده ای  در گذشته 
شهر و امپراطوری می رساند، امروز سرعت برق 

هم بطئ است.

رقابت در دهکده جهانی در »فکر« است! در ايده 
ارائه تز و نسخه ای که درمان  برتر داشتن و در 

کننده تر باشد.

 : زمینه  سه  در  را  بشر  ابناء  رقابت  های  زمینه 
انديشه )و همه ارزش های غیر  قدرت، ثروت و 
مادی مثل علم، هنر و فرهنگ و دين( می توان 

خالصه کرد.

در بُعد قدرت، پراکندگی های تاريخی از روزگار 
قدرت های محلی تا قدرت های ملی، منطقه ای، 
قدرت  باالخره  و  ای  منطقه  فرا  های  قدرت  ابر 
فراگیر نوين جهانی، به تدريج به تمرکز و وحدت 

اگر نمودار سیر تحول جوامع بشری 
و  مدارا  منحنی  كنیم،  ترسیم  را 
به  رو  را  آمیز  مسالمت  همزیستی 
نشان  شواهد  همه  می بینیم.  رشد 
زمینه های  در  بشریت  كه  می دهد 
مختلف به تمركز و توحید در سیاست 
كند،  می  میل  فرهنگ  و  اقتصاد  و 
مختلف  مذاهب  پیروان  و  متولیان 
مجبور هستند خود را با این حركت 
زمانه  قطار  بر  و  كنند  هماهنگ 
می مانند جا  وگرنه  شوند،  سوار 

ديدگاه جهــاني



جهانی،  كوچك  دهكده  در  انسانها  ادغام 
این خانواده را به »مدارای اندیشه« مجبور 
كرده و همگان بر شعارهای یكسانی چون: 
حفظ  آزادی،  دمكراسی،  بشر،  حقوق 
می رسند وحدت  به   .  . و.  زیست  محیط 
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میل کرده، نیاز به يک حکومت جهانی واحد 
که تضمین کننده عدالت و آزادی برای همه 
باشد،  آئین  نژاد و دين و  از  انسانها صرفنظر 
با تقويت سازمان ملل که قدرت مهار کننده 
انحصار گران حق ِ وتو را نیز داشته باشد روز 

به روز محسوس تر می گردد. از اين زاويه 
»مدارای سیاسی« منحنی رو به رشدی را 
اقتصادی  سیاسی  وحدت  دهد.  می  نشان 
در  سرد  پايان جنگ  و  اروپائی  کشورهای 
سطح بین المللی گام های اولیه ای است به 
سوی يک پارلمان و يک ارتش بین المللی.

ناگزير و به  اقتصاد، توزيع  بُعد ثروت و  در 
و  جهان  همه  در  مدرن  تکنولوژی  تدريج 
پیدايش شرکتهای چند ملیتی، هرچند در 
تشديد  را  محرومیت  و  فقر  فعلی  شرايط 

بسوی  را  مسیری  مدت  بلند  در  اّما  کرده، 
توزيع عادالنه تر ثروت و »مدارای اقتصادی« 
برای حفظ محیط زيست برای همگان هموار 
خواهد کرد. در شرايط حاضر، تجارت جهانی 
اين  اقتصادی  مشترکات  پیوستگی  هم  به  و 
احساس را به وجود آورده است. توزيع عادالنه 
انرژی و امکانات فنی نیز با آن پیوند تنگاتنگ 

دارد.

در بُعد »انديشه« بیش از دو زمینه ديگر سیر 
صعودی يکپارچگی در نمودار وحدت مشاهده 
به  اطالعات  و  علوم  سريع  انتقال  گردد؛  می 
عالم،  نقاط  همه  به  مدرن  فوق  ابزار  مدد 
تسهیل سیر و سفر، تبادل فرهنگی میان ملل، 
 . رسانی،.  خبر  جهانی  های  شبکه  گسترش 
کوچک  دهکده  در  انسانها  ادغام  باالخره  و   .
انديشه«  »مدارای  به  را  خانواده  اين  جهانی، 
يکسانی  شعارهای  بر  همگان  و  کرده  مجبور 
حفظ  آزادی،  دمکراسی،  بشر،  حقوق  چون: 

محیط زيست و. . . به وحدت می رسند.

از  استعفای  فوق،  گانه  سه  ابعاد  در  »مدارا« 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دين و آئین و در 
يک کالم استعفای از شخصیت خود نیست، 
فقط تساهل و تسامح و تحمل ديگران است. 
خودی  غیر  برای  شدن  قائل  آزادی  و  حق 
می  تشخیص  که  گونه  آن  هرکس  تا  است 
دهد زندگی کند. اين تحمل را نه از سر اجبار 
و اکراه، که بايد نهادينه و عمیقاً آگاهانه کرد 
تا اثر بخش و پر دوام باشد و به باد سیاست 
کثرت در  وحدت  همان  اين  نگردد.   زائل 
)Unity within Diversity( است که آرمانی بس 

بلند می باشد.

اّما در زمانه و زمینه ای که بشريت به سوی 
روز  جهانی  دهکده  و  کند  می  میل  وحدت 
به روز به سوی سیاست و سرنوشت واحدی 
طرح  قابل  نیز  سئوال  اين  کند،  می  حرکت 
است که تکلیف اديان و مذاهب موجود با اين 
همه تفرق و تشتت در آراء و نظريات چه می 
دينی  مختلف  های  نحله  متولیان  آيا  شود؟ 

علت تأکید اين مقاله بر ضرورت همبستگی 
با همه دينداران عالم در محورهای مشترک، 
که  است  مخاصماتی  از  زدائی  تنش  در  اوالً 
جهان  مشکالت  از  مالحظه ای  قابل  بخش 
امروز را تشکیل میدهد. همچون درگیريهای 
و غرب  و سنی  و شیعه  اسرائیل  و  اعراب 
گفته  به  که  بنیادگرا،  اسالم  با  مسیحی 
“ساموئل هانتینگتون” نظريه پرداز معروف 
با  غربی  تمدن  آينده  درگیری  آمريکائی، 
اسالم سیاسی )در نبرد فرهنگ ها( خواهد 
بود. ثانیاً به دلیل درهم آمیختگی مذهب 
با ملیت، بخصوص میان اعراب و اسرائیل 
چنین  را  آنها  تاريخی  هويت  که  میباشد 
ترکیبی باوجود غیر ديندار بودن پاره ای از 

شهروندان نشان میدهد.

دو ابر قدرت مسلط بر جوامع بشری در قرن 
با دو نسخه  بشريت  نجات  داعیه  با  گذشته، 
متفاوِت دولتی کردن يا ملی کردن سرمايه، 
از آنجائیکه عامل بدبختی و نجات را تنها در 
بودند،  ديده  بشر  روح  مادی  ابعاد  و  سرمايه 
طبقاتی  فاصله  تشديد  و  رسیدند  سراب  به 
طبیعت  و  مستقل  های  فرهنگ  تخريب  و 

محیط زيست را به ارمغان آوردند.

اگر در دهه های گذشته تصور و تبلیغ می 
شده  سپری  معنويت  و  دين  دوران  که  شد 
تکنولوژی  مدد  به  بنیاد  خود  عقالنیت  و 
کند،  می  تضمین  را  سعادت  و  صلح  مدرن 
اينک به رغم خشونت ورزی های پاره ای از 
متعصبین، موج بازگشت به اخالق و معنويت 
و مبانی زير بنائی اديان سال به سال باالتر 
می گیرد و نومید گشتگان از نسخه های دنیا 
طلبی و مادی گرائی را به سوی خود بیشتر 

جذب می کند.

را  موجود  های  شريعت  پیکره  طرفی  از 
پیرايه هائی از پندارهای شرک آمیز خرافی 
و تعصبات قومی و نژادی پوشانده و حقیقت 
جمود  و  جور  و  جهل  را  اديان  مشترک 
از  آنها  آگاه  نا  پیروان  يا  از متولیان  بسیاری 
جلوه و جال انداخته است. اگر در روزگاری، 
بخصوص در   دوران طالئی تمدن اسالمی، 
دين باوران آيات خدا را در طبیعت پیرامون 
جستجو می کردند و مبتکر متد مشاهده و 
تجربه و کشف و اختراع بودند، در اين دوران 
بدلیل ماندن در حجره ها و فرورفتن در بافته 
و  از کاروان علم  های ذهنی خود، فرسنگها 

تمدن عقب مانده اند.
در  آزاده  انديشمندان  امروز  رسالت 
مذهبی  فرا  و  ملی  فرا  موجود،  شريعت های 
انديشیدن و تالش گسترده در رفع اختالف 
و  شعبات  میان  تفاهم  ايجاد  و  تفرق  و 
به  و  مسلکان خود  هم  متفاوت  های  قرائت 
تبادل  و  تفاهم  و  همبستگی  آن،  موازات 
شريعت ها ساير  پیروان  با  ايمانی   فرهنگی 

(Intra and Interfaith( می باشد.

حاضرند با حفظ کلیات آئین خود، از تنگ نظری 
و تعصبات تاريخی صرفنظر کنند و بر محورهای 
اساسی که زير بنا و روح کلی همه اديان است 

توافق و تفاهم نمايند؟

ديدگاه جهــاني

و  بنده يک خدا  آدمیان  و  اگر خدا يکی است 
فرزندان يک پدر و مادر هستند، چرا »توحید 
کلمه« تحقق پذير نباشد؟. گرچه مقصد دور و 
مقصود دست نیافتنی به نظر می رسد، اّما اگر 
نمودار سیر تحول جوامع بشری را ترسیم کنیم، 
منحنی مدارا و همزيستی مسالمت آمیز را رو 
نشان می دهد  به رشد می بینیم. همه شواهد 
که بشريت 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 اين حرکت هماهنگ کنند و 
بر قطار زمانه سوار شوند، وگرنه جا می مانند و 

جايگاهشان اشغال می گردد.

و  مسیحیان  همه  که  نیست  ترديدی  البته 
يهوديان در کشورهای غربی دين دار و مذهبی 
به   اعتقادی  اصاًل  مردم  از  بسیاری  و  نیستند 
میراث  حال  هر  به  اما  ندارند،  هم  خدا  وجود 
خواه  آن  تاريخی  پیشینه  و  مسیحیت  اخالقی 
و  دارد،  وجود  غربی ها  روان  و  روح  در  ناخواه 
مورد  دارند،  دينی  مبنائی  که  اخالقی  کلیات 
و همین فصل مشترک  نیست  آنها  غالب  انکار 
محسوب  آنها  با  تفاهم  برای  زمینه ای  می تواند 
گردد. چنین آمادگی با افول ايدئولوژيهای مادی 
يکی دو قرن گذشته، در شرايط امروز به مراتب 

بیش از گذشته می باشد.
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سوی  به  بشریت  حال  هر  در 
نهایتًا  كه  می كند  میل  ارزش هائی 
به دو راهی “خدا” یا “خود” منتهی 
میان  است  مرزی  این  می گردد. 
“منّیت” و خودمحوری “بشرساالرانه” 
یا پیوستن به نظم جهان شمول الهی

میل  ارزش هائی  سوی  به  بشريت  حال  هر  در 
يا “خود”  به دو راهی “خدا”  نهايتاً  می کند که 
منتهی می گردد. اين مرزی است میان “منّیت” 
به  پیوستن  يا  “بشرساالرانه”  خودمحوری  و 
وسطای  قرون  در  الهی.  شمول  جهان  نظم 
مسیحی اين تفکر بر ذهنیت دنیای آنروز حاکم 
و  خورشید  و  است  جهان  مرکز  زمین  که  بود 
اين  همچنانکه  روانند.  آن  محور  بر  ستارگان 
گرديد،  ابطال  علم  چراغ  با  خودمحورانه  تصور 
در آينده ای نه چندان دور تعصب و تنگ نظری 
“بشر ساالری” را آشنائی با افق های جهانشمول 

کنار خواهد زد.

ما از وحدت در سیاست و اقتصاد به وحدت در 
فرهنگ و فهم ارزش های ثابت و ابدی خواهیم 
وحدت  به  عالم،  به  نگاه  نحوه  در  آنگاه  رسید. 
انسان شناسی، به دلیل فطری  در جهان بینی و 
رسید.  و گوهر وجودی مان خواهیم  ذات  بودن 
آن  بسوی  که  است  سرنوشتی  و  تقدير  اين 
روانیم، از آغاز مشّیت چنین بوده و سرانجام به 

اصل خويش باز می گرديم.

و  جان  گرچه  ابراهیمی،  مذاهب  مورد  در  اما 
اما  است،  يکسان  مذاهب  همه  اخالقی  جوهر 
مذاهب سامی )يهوديت، مسیحیت و اسالم( در 
اين میانه مشترکات فراوان تری دارند؛ از اعتقاد 
به خدا و نبوت و آخرت گرفته تا مبانی اخالقی 

مشترک.

می  مشترکی  پدر  پیروان  را  خود  امت  سه  هر 
که  بود  اُمت(  )پدر  »ابراهیم«  نامش  که  نامند 
و  تکرار شده  قرآن  در ۲۵ سوره  بار  او ۶۹  نام 
الگوی انسان کامل و نخستین امام )الگو و اسوه( 
آئین  بر  فقط  قرآن  است.  شده  نامیده  بشريت 
ابراهیم )مله ابراهیم( مهر تأئید زده و پیامبران 
ديگر را بر پیروی از انديشه و عملکرد توحیدی 

اين سر سلسله فرمان داده است.

برای  مشترکی  محور  »ابراهیم«  موضوع  آيا 
خانواده  در  پدر  اين  متخاصم  فرزندان  مدارای 

جهانی نمی تواند تلقی شود؟

در  زمین  کره  جمعیت  از  میلیارد   ۳/۵ حدود 
حال حاضر بر اين محور مشترک باور دارند. آيا 
برای  حلی  راه  مذاهب  میان  وحدت  در  تالش 

مخاصمات میان پیروان نیست؟

بشر  که  نیست،  او  شخص  ابراهیم  از  منظور 
فانی است. بلکه پاک بودن و پیراستگی روح و 
روانش از هر پلیدی است که او را الگوی اخالق 
و خداپرستی خالص و تسلیم مطلق به معنويات 
کرد. اوکه از پدری بت تراش به نیروی تفکر و 
به حقیقت  برهان  و  دلیل  به  و دستیابی  تعقل 
دو  و  کرد  هموار  را  عقالنیت  راه  بود،  رسیده 
پرواز  بال  دو  که  را  اسحق  و  اسمعیل  فرزندش 

بودند برای پاسدارای از اين راه پرورش داد.

به نظراين قلم، و به رغم همه تنگ نظری های 
تاريخی  های  استنباط  همه  رغم  به  و  تاريخی، 
که  قرآن  يعنی  مسلمانان،  دينی  کتاب  فقهی، 
اقوال  يا مردود شناختن  اساس و مالک مقبول 
علمای دين است، زمینه و ظرفیت بسیار گسترده 
ای برای وحدت پیرامون محور »توحید« با همه 
آنان  از  ای  پاره  به  ذياًل  دارد که  عالم  دينداران 

اشاره می گردد.

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

ثروت خالص باشد.

برای يکی  يعنی فقط يک موضوع و يک محور 
شدن با يهوديان و مسیحیان کافی است! همین 
يکی! خدا يکی است و توحید، يکتائی در پرستش 
انحصاری اوست. به اين ترتیب با انگشت گذاردن 
روی مهمترين نقطه اشتراک و رها کردن صدها 
او مأمور و  افتراق، پیامبر اسالم و پیروان  عامل 
خوانند.  فرا  شدن  يکی  به  را  آنها  بودند  موظف 
از  آنها  اگر  که  است  کرده  اضافه  آيه  همین  در 
اتحاد سرباز زدند، بگوئید شما شاهد باشید که ما 

تسلیم او )نه تعصبات خود( هستیم.

آيه  بلکه در  پیامبر،  به  تنها  نه  قرآن  ۲- خدای 
۸۴ همان سوره، به مسلمانان نیز فرمان میدهد 
مراتب احترام و ايمان خود را به تمام پیامبران 
)يهود  کتاب  اهل  دينی  کتابهای  و  پیشوايان  و 
ما  که  نمايند  تصريح  و  اعالم  آنها  به  نصارا(  و 
ساير(  و  )پیامبر خود  میان  تمايزی  کوچکترين 
پیامبران قائل نیستیم و يکسره تسلیم خدا )نه 

تعصبات و تمايالت خود( هستیم.

»بگو ما به خدا ايمان آورده ايم و به آنچه 
و  اسحق  و  اسماعیل  و  ابراهیم  بر  و  ما  بر 
اسرائیل(  بنی  تیره   ۱۲( اسباط  و  يعقوب 
آنچه  به  نیز  و  داريم  باور  است  شده  نازل 
بر موسی و عیسی و ساير پیامبران از جانب 
پروردگارشان داده شد ايمان داريم. ما هرگز 
آنها قائل نیستیم و  از  تفاوتی میان احدی 

يکسره تسلیم او هستیم«

۳- قرآن برای ترک تنگ نظری و تعصب دينی 
به مسلمانان ياد آور می شود که: 

)پیروان مذاهب  از شما  برای هريک   .  .  .«
مختلف( شريعت و راه روشنی قرار داديم و 
اگر خدا می خواست همه شما را يک امت 
درآنچه  را  شما  تا  خواسته  اما  میداد،  قرار 
و  تاريخی  های  )باتفاوت  بخشیده  شما  به 
جغرافیائی و فرهنگی( امتحانتان کند، پس 
با  ها  و دشمنی( در خوبی  اختالف  )بجای 
يکديگر رقابت کنید. )اختالفات را در امروز 
نديده بگیريد در فردای قیامت( خداوند به 
آنچه در آن اختالف داشتید آگاهتان خواهد 

کرد.« )مائده ۴۸(

۴-  در ۱۶ آيه قرآن تصريح شده است که اين 
)تورات و  کتاب تصديق کننده کتابهای پیشین 
انجیل( بلکه محافظ و نگهدار آن )مائده ۴۸( می 

باشد.

۵- اگر پیروان برخی مذاهب، تنها پیوستگان به 
يافته و اهل بهشت تصور و  را نجات  آئین خود 
تبلیغ می کنند، قرآن صريحاً اعالم کرده است که 
هرکس از مسلمانان، يهوديان، مسیحیان، صائبان 
و اصوالً هرکس به خدا و روز رستاخیز باور داشته 
از  نگرانی  و  ترس  هیچ  دهد  انجام  نیکو  کار  و 

آينده نداشته باشد)بقره ۶۲ و مائده ۶۹(.

۶- قرآن همه انسانها را فرزندان يک پدر و مادر 
می داند که هیچ امتیازی از رنگ و نژاد و مذهب 
و. . . بر يکديگر ندارند جز در قدرت کنترل خود 

)هنگام غلبه غرائز بر عقل هدايت شده(.

حجرات -۱۳ ای انسانها ما شما را از پدر و 
مادری آفريديم و شعبات و قبائل متعددی 
آشنائی  و  معارفه  يکديگر  با  تا  داديم  قرار 
پیدا کنید، بدانید که گرامی ترين شما نزد 
خدا پروا پیشه ترين شماست و خدا بسیار 

دانای مطلع از جزئیات است *

اگر قرآن در مواردی نسبت به اهل کتاب )بني 
اسرائیل ( نظری منفي و انتقادي در پیش گرفته 
است، اين اعتقاد متوجه اعمال بخشي از آنهاست 
که از تعالیم پیامبر شان منحرف  شده اند، نه اصل 
يهوديت و مسیحیت. کما آنکه نسبت به مسلمانان 
انتقادات شديد  نیز،  ايمان منافق صفت   سست 
و فراوانی در قرآن مشاهده  میشود. در هر حال 
آنچه مالک ارزش و قضاوت است، حق و عدالت 

است، نه اشخاص و آداب صوري ديني.

*در زمینه وحدت با پیروان ديگر مذاهب، فرازهاي فراواني 
در قرآن موجود است که برخي از آنها را میتوان در نامه 

اين نويسنده به پاپ بنديکت مالحظه نمائید:
http://www.Bazargan.com/Abdolali/PopeFA.htm

ديدگاه جهــاني
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عمدۀ اين روند عبارتند از: انرژي، حمل و نقل و 
ارتباطات راه دور، يعني سه پیشرفت تکنولوژيک 
پي درپي که منجر به سه موج بلند پي درپي  رشد 
اين  آخرين  مشخصة  شدند.  جهاني  اقتصادي 
امواج، يعني موج سومین انقالب صنعتي، کاربرد 
تکنولوژيهاي کامپیوتري در تمامي وجوه زندگي، 
از تولید و امور اداري و آموزش گرفته تا سفر و 
بدون  و همکاري جهاني  اقتصاد  است.  سرگرمي 
فرامرزي  اطالعات  جريانهاي  دور،  راه  ارتباطات 
تصور  قابل  وجوه  الکترونیکي  انتقال  و  نقل  و 
جهاني گرايي،  در  غالب  استراتژي  بود.  نخواهد 
ادغام اصنايع جهاني اصلي، از صنعت نفت گرفته 
تا صنعت حمل و نقل و ارتباطات راه دور است. 
تسهیل کنندۀ اين روند، انتقال سرمايه ها از مرکز 
صندوق  و  جهاني  بانک  که  است  پیرامون  به 
هماهنگ  و  سازماندهي  را  آن  پول  بین  المللي 
کرده موجب بسیج و تقسیم سرمايه جهاني شده 
خصوصي  بخش  سرمايه گذاري  مخاطرات  از  و 

کاسته  اند. 

البته جهاني گرايي هم موفقیتهاي با شکوه خلق 
روند  اين  عظیم،  شکستهاي  هم  و  است  کرده 
مناطق  دورترين  براي  را  جديد  صنعتي  تمدن 
جهان به ارمغان برده، اما در همان حال شکافها 
و تضادهاي فزاينده اي میان اغنیا و فقرا، انسان و 
طبیعت و مرکز و پیرامون به بار آورده است. در 
جهان پیراموني، جايي که فرآيند توسعه ناموزون 
کشمکش  دچار  غالباً  اجتماعي  ،نظام  داده  رخ 
قرار  توده  هاي سنتي  میان نخبگان تجددخواه و 
محلهايي  در  اغلب  مردم،  از  گروه  دو  اين  دارد. 
جداگانه به سر مي برند و گاه، گويي در کشورها 
با  همراه  مي کنند.  زندگي  متفاوت  اعصاري  و 
افزايش استفاده از انرژي و اطالعات جهت تولید 
مدرن  فقر  از  نظامي  به  زندگي  انبوه،  مصرف  و 

تنزل مي يابد. در حالي که در جامعه  هاي سنتي، 
به خاطر برابري نسبي، خصلت از خودگذشتگي، 
قابل  اجتماعي  پیوندهاي  و  متقابل  تعهدات 
فقر  بزرگ تر،  جامعه هاي  در  مي شود.  تحمل 
مدرن به خاطر جّو غالب تصاحب و تملک بي  امان 
ناامیدي  بي آزرم،  و  و مصرف چشمگیر و حرص 
تحرک جزئي،  بدين سان  مدرن،  فقر  مي پروراند. 
تشويش منزلتي، غبطة  اجتماعي، چشمداشتهاي 
فزاينده، احساس عجز و درماندگي، پرخاشگري و 

سیرقهقرايي به بار  مي آورد.

گفتمان قومی و بی نظمی نوین جهان

كهن  فرهنگ  يك  قالبهاي  كه  “هنگامي 
از  هراسي  كه  مردمي  باشد،  زوال  حال  در 
تزلزل ندارند، دست به كار خلق فرهنگي نو 

مي شوند”
رودلف بائرو

همسان سازي  فرآيند  مثابة  به  مدرن سازي 
متجانس  نسبتاً  مقوالتي  در  جامعه ها  عمومي 
روبه رو  جديد  عصر  در  عمده  واکنش  چهار  با 
را ضد مدرن سازي  آنها  بوده است که مي توانیم 
و  زدايي،  مدرن سازي  افراطي،  مدرن سازي   ،
شمول،  جهان  گفتمان  بنامیم.  فرامدرن سازي 
صورتي  به  مدرنیته،  تکنولوژيک  و  علمي  عقلي، 
مارکسیسم  و  لیبرالیسم  ايدئولوژيهاي  در  که 
برنامه هاي مسلط نخبگان تکنوکرات  بیان شده، 
پنهان  مديد  مدتهاي  براي  را  بین المللي گرا  و 
تا  را  نخبگان، خواسته هاي خود  اين  بود.  داشته 
بر ساير جامعه هاي دچار چندگانگي  حد زيادي 
سنت گرا  جامعه هاي  نیز  و  ديني  نژادي،  قومي، 
تحمیل کرده بودند. با خاتمة جنگ سرد و برقراری 
و  سرمايه داري  جهاِن  میان  دوستانه  پیوندهاي 
قدرت  از  تکنوکرات  نخبگان  اين  سوسیالیست، 
جهاني  مراکز  اکنون  شده اند.  برخوردار  بیشتري 
يا  نوين  بین المللي گرايي  از يک  ثروت و قدرت 
براي  نوين جهاني« سخن مي گويند.  نظم  »يک 
جهان پیراموني، جز رنج بشري و تسالي مذهبي، 
هیچ ايدئولوژي جهان شمولي باقي نمانده است. 
با اين همه، در جهان پیراموني،  فرهنگهاي ملي 
و ناحیه اي در مقابله با فرهنگهاي جهان شمول و 
جهان وطن، مجال جديدي به دست آورده اند. در 
نقاط جهان،  جريان ضد مدرن سازي  از  بسیاري 
سنت  گرا  نو  ديني  ايدئولوژيهاي  لواي  تحت 
)يهوديت، مسیحیت، اسالم، بوديسم و هندوئیسم( 
مدرن سکوالر  دولت  نفوذ  و  قدرت  با  چالش  به 
افراطي هم  . جريان مدرن سازي  است  برخاسته 

جامعة  يک  به  سريع  ايدئولوژي گذار  عنوان  به 
انساني  از طريق بسیج منابع طبیعي و  صنعتي 
به پشتوانة قدرت دولت )در شکل ناسیونالیسم، 
کار  به  تاريخي  لحاظ  از  کمونیسم(  و  فاشیسم 
خود پايان داده است. جريان مدرن سازي زدايي 
از حفظ  ايدئولوژيهاي طرفداري  لواي  نیز تحت 
به  معنويت گرايي،  و  فمینیسم  زيست،  محیط 
معاوضه با افکار مدرنیستي، که پیشرفت و ترقي 
را بهره برداري از طبیعت و طراحي جامعه قلمداد 
فرامدرن سازي  جريان  است.  پرداخته   مي کرده، 
در نقد مدرنیته از اين هم فراتر رفته، مدعیات 
مورد  را  )علم گرايي(  پوزيتیو  علم  مطلق انگارانة 
تشکیک قرار داده و به جاي آن، مطلق انگاريهاي 
عرضه  را  خود  نسبیت گرايانة  و  نیست انگارانه 

مي کند.. 

روند  پنج  تناقضات،  اين  میانة  در  همه،  اين  با 
کالن جهاني برجسته به نظر مي رسد. مشخصة 
دو  میان  دروني  تعارضات  روندها،  اين  تمامي 
اين  است.  متفاوت  کاماًل  گفتمان  و  گرايش 
روندها را مي  توان جهان گرايي، منطقه اي گرايي، 
ملي گرايي، محلي گرايي، و معنويت گرايي نامید. 

در  جويانه  برتري  گرايش  گرايي:  جهاني 
مقابل گرايش جمع گرايانه 

روندهاي  اين  آشکارترين  جهاني گرايي  شايد 
مي تواند  خصوصاً  مسافري،  هر  باشد.  پنج گانه 

اين روند را در فرودگاه هاي 
بین المللي،هتلهاي زنجیره  اي   
و  فروشیها   ساندويچ  
جا  همه  نشانه هاي  در 
چون  جديد،  تمدن  حاضر 
مادونا  کوکاکوال،  بیگ مک، 
مشاهده  جکسون  مايکل  و 
دروازه هاي  بیگ مک،  کند. 
دنیاي قديم )لندن، پاريس، 
روي  بر  را  پکن(  مسکو، 
است.  گشوده  جديد  دنیاي 
کوکاکوال  شدن  جهاني  آثار 
حتي به دورترين روستاهاي 
رسیده  هم  جهان  اکناف 

است. 

است  جديد  سرمايه  داري  جهاني  گرايي،  موتور 
مي  گردد.  باز  شانزدهم  قرن  به  آن  منشاء  که 
قبیلگي،  فئودالي،  عاليق  حصار  سرمايه داري،  
نژادي، قومي و ملي را به سود بین المللي شدن 
مراکز داد و ستد افکار و کاالها از هم گسیخت. 
حامالن اين روند، شرکتهاي بین  المللي اند که نوعاً 
در بیش از صد کشور جهان عمل مي کنند و هر 
جا که مداخلة دولت کمتر و احتمال سود بیشتر 
باشد، از موقعیت استفاده مي کنند. تکنولوژيهاي 

تهرانيان* مجيد 
براي صلح جهاني مدير مؤسسة تودا 

ديدگاه جهــاني

با  دقیقًا  جهاني  نوین  نظم  به  جمع گرایانه  نگرش 
است.  متفاوت  جویانه  برتري  و  جّبارانه  نگرش 
الزمة این نگرش عدم خشونت، حساسیت به حفظ 
محیط زیست، مسؤولیت اجتماعي در قبال توسعة 
انساني  مسؤولیت  بشر،  حقوق  از  حمایت  پایدار، 
سطح  از  بشري  جامعة  الیه هاي  تمام  به  نسبت 
است فرهنگي  تنوع  به  احترام  و  جهاني  تا  محلي 
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مقابل  در  گرا  جهاني  ديدگاه هاي  میان  در 
برتري جويانه، گرايشهاي ديگري وجود  گرايش 
دارد که در عین دفاع از ديدگاه هاي جهاني گرا، 
اين  شعار  مي کند.  تأکید  محلي  برجنبه هاي 
است.  محلي«  عمل  جهاني،  »تفکر  گرايش، 
اين  از  هائی  نمونه  سبز  احزاب  و  سبز  جنبش 
تفکرند ، اما تنها مسئله، نابودي طبیعت نیست. 
مهم  بهاي  اجتماعي  ظريف  پیوندهاي  تخريب 
و  سريع  سازي  مدرن  براي  که  است  ديگري 
چون  سنتهايي  مي شود.  پرداخت  مستبدانه 
احترام و تعهد متقابل تحت تأثیر يورش بي وقفة 
فردگرايي مال اندوزانه و بتهاي آن، يعني کاال و 
جديدي  توازن  بنابراين  باخته اند.  رنگ  هويت، 
اصل  يعني سه  برادري،  و  برابري  آزادي،  میان 
محوري دموکراسیهاي نوين الزم آمده است. از 
آنجا که اين موازنه در جامعه هاي کمونیستي به 
به  رو  دولت  هدفهاي  به  اداري  وفاداري  خاطر 
تحلیل رفته است، بنابراين احیاي جامعه مدنی 

واگذاري  مستلزم  آن  معرفتي  مشترکات  و 
تغییر  به  رهیافتي  چنین  من  است.  قدرت 
اجتماعي را رهیافت “جمع گرايانه” نامیده ام. 

نگرش جمع گرايانه به نظم نوين جهاني دقیقاً 
با نگرش جّبارانه و برتري جويانه متفاوت است. 
الزمة اين نگرش عدم خشونت، حساسیت به 
حفظ محیط زيست، مسؤولیت اجتماعي در 
بشر،  حقوق  از  حمايت  پايدار،  توسعة  قبال 
اليه هاي  تمام  به  نسبت  انساني  مسؤولیت 
و  جهاني  تا  محلي  سطح  از  بشري  جامعة 
احترام به تنوع فرهنگي است. به نظر مي رسد 
جامعة  يک  ساختن  براي  ضروري  رکن  سه 
جهاني واقعي وجود داشته باشد که عبارتند 
منافع  مشترک.  قوانین  و  هنجارها  منافع،  از 
را دو عامل تقويت کرده اند:  مشترک جهاني 
اول تهديداتي که از ناحیة فاجعه هاي زيست 

بشر  بقاي  متوجه  فراوان  خشونت  و  محیطي 
جهاني  اقتصاد  يک  که  فرصتهايي  دوم  و  شده 
به  صلح آمیز  همکاريهاي  و  مبادالت  بر  مبتني 
وجود آورده است. هنجارهاي مشترک ياد شده 
نیز بر ضرورت حمايت از محیط زيست، استفاده 
از تکنولوژي و سیاستهاي تجارت و توسعه براي 
کاربرد  اغنیا،  و  فقرا  میان  برشکاف  آمدن  فايق 
تقبیح  و  بشر  حقوق  جهاني  اعالمیة  همگاني 
ملّي  منازعات  در  زور  از  استفاده  دسته جمعي 
در  جامعة جهاني،  مي کنند.  تأکید  بین المللي  و 
و  ظريف  اخالقي  اجتماع  يک  وجود  به  نهايت 
حساس بستگي دارد. بدون استحکام بخشیدن 
خواهد  هم  از  جامعه  اين  هنجارها،  اين  به 
قوانین  و  قوانین  بدون  هنجارها  اما  گسیخت. 
بدون ضمانتهاي اجرايي، چندان مؤثر نخواهند 
جامعة منافع،  بايد  جهاني  جامعة  بنابراين،  بود. 

هنجارها،  قوانین و ضمانتهاي اجرايي باشد. 

در  ممانعت گرايانه  گرايش  منطقه اي گرايي: 
مقابل گرايش شمول گرايانه

در جهان  که  تجانس عظیمي  عدم  به  توجه  با 
از  جهاني  جامعة  يک  به  نیل   ، دارد  وجود 

ديدگاه جهــاني
جامعه هاي  از  پیوسته اي  هم  به  نظام  طريق 
کوچک تر و متجانس تر، بهتر ممکن خواهد شد. 
ترتیبات  است.  روندي  چنین  منطقه اي گرايي 
اروپا،  اقتصادي  جامعة  قبیل  از  منطقه اي 
)آسه آن(،  شرقي  جنوب  آسیاي  ملل  اتحادية 
و  )نفتا(  شمالی  آمريکاي  آزاد  تجارت  منطقة  
کشورهاي  از  گروهي  تالش  مبین  آنها،  مانند 
بالفعل  براي تأسیس جامعه هايي  نزديک  نسبتاً 
يا منافع،  هنجارها، قوانین و ضمانتهاي اجرايي 
که  دارد  وجود  خطر  اين  البته  است.  مشترک 
اين بلوکهاي نوپاي قدرت به جاي همکاري، به 
احتمالي  درگیريهاي  و  اقتصادي  رقابتهاي حاد 
سیاسي رو آورند. صف آرايي جبهة  اروپا، آمريکا 
دور  سناريوي  همديگر،  برابر  در  آسیا  شرق  و 
گرايي  منطقه اي  بنابراين  نیست.  ذهني  از 
شمول گرايانه.  يا  باشد  ممانعت گرايانه  مي تواند 
از  جديدي  گونة  مي  تواند  هم  منطقه  اي گرايي، 
شووينیسم را بپروراند هم مي تواند در عین حال 

به  متقابل  منافع  و  همکاري  براي  آغوشش  که 
روي سايرين باز است، يک سپر حفاظتي براي 
جويانه  برتري  برنامه هاي  علیه  خود  اعضاي 

جهاني فراهم کند. 

منعکس کنندۀ  منطقه اي  ترتیبات  همه،  اين  با 
دوگانگي ساخت نظام جهاني است؛ ساختي که 
تقسیم  پیرامون  و  مرکز  بخش  دو  به  را  جهان 
کرده است. در رأس اين سلسله مراتب، آمريکاي 
آمريکاي  در  آن  پیراموني  کشورهاي  و  شمالي 
مرکزي و جنوبي قرار دارند. نفتا،  تجلّي منطقه اي 
اين مرکز است. دومین منطقة در حال رسیدن 
آمريکاي  سرانة  درآمد  بر  گرفته  سبقت  گاه  و 
کشورهاي  با  است  غربي  اروپاي  شمالي، 
و  آسیا  در  قديمي اش  مستعمرۀ  و  پیراموني 
جديدش  بالقوه  پیراموني  کشورهاي  و  آفريقا 
در اروپاي مرکزي و شرقي. بدين ترتیب جامعة  
اقتصادي اروپا و اتحادية اروپا، نمايندۀ  سازمان 
منطقه اي در حال گسترشي به حساب مي آيند 
شامل  را  شرقي  و  غربي  اروپاي  کشورهاي  که 
مي شود. سومین منطقه که سوداي رسیدن به 
و  ژاپن  مي پروراند،  سر  در  را  مراتب  باالترين 
آسیا هستند،  پیراموني اش در شرق  کشورهاي 
اين کشورها شامل کره جنوبي، تايوان، هنگ کنگ 

و سنگاپورند که مالزي، اندونزي و تايلند را به 
دنبال خود مي کشند. چهارمین منطقه،  روسیه 
در  که  مشترک المنافع اند  مستقل  کشورهاي  و 
عین حال که براي سرمايه گذاري غربیان، ژاپنیها 
در  مي آيند،  حساب  به  پیرامون  آمريکايیها،  و 
مقابل کشورهاي آسیايي پیرامون خود به عنوان 
چین  منطقه،  پنجمین  مي کنند.  عمل  مرکز 
سرماية  و  تکنولوژي  انتقال  لحاظ  از  که  است 
همان  در  و  مي کند  ايفا  مشابه  نقشي  ژاپني 
کمتر  مناطق  قبال  در  مرکزي  عنوان  به  حال 
تّبت  مغولستان،   چون  پیرامونش  يافتة  توسعه 
مي کند. ششمین  عمل  ايالتهاي شرقي خود  و 
منطقه، که به نحو مشابهي نسبت به نفوذ غرب 
آسیب پذير به حساب مي آيد، هند است که در 
دولتهاي  و  خود  زباني  چند  امپراتوري  قبال 
عمل  مرکز  عنوان  به  جنوبي  آسیاي  کوچک تر 
مي کند. نمايندۀ اين تشکل منطقه اي، سازمان 
)سارک(  جنوبي  آسیاي  منطقه اي  همکاريهاي 
است  آسه آن  منطقه،  هفتمین  است. 
از  ائتالف بي نظیري  که مدتها به عنوان 
کشورهاي متفق در تالش مشترک براي 
نیل به رشد اقتصادي و اجتناب از تبديل 
از طريق همکاريهاي  پیرامون،  به  شدن 
هشتمین  است..  آورده  دوام  منطقه اي 
رغم  به  که  است  عرب  جهان  منطقه، 
طرح  ارائة  در  زباني،  و  فرهنگي  وحدت 
منطقه اي موفقیت کمتري داشته است. 
مالکیت  استراتژيک،  نظامي  موقعیت 
برخي از کشورهاي عرب بر منابع نفتي و 
عدم برخورداري ديگران از اين موقعیت 
را  اعراب  قبیلگي،  و  ملي  رقابتهاي  و 
چنین  به  نیل  براي  کوششهايشان  در 
کرده  تضعیف  و  ساخته  متفرق  وحدتي 
است. مهمترين چهرۀ منطقه اي وحدت 
اعراب،  اتحادية عرب تضعیف شده است. 
نهمین منطقه، آمريکاي التین است با جمعیت 
و منابع سرشار که هنوز حوزۀ پیراموني ديگران 
به حساب مي آيد. کشورهاي اين منطقه در عین 
مشترکي  پرتغالي  اسپانیايي-  فرهنگ  که  حال 
دارند داراي رژيمهاي سیاسي متفاوتي هستند 
که در هر حال تشريک مساعي منطقه اي امیدوار  
نمايندۀ   براي توسعه دارند. مهمترين  کننده اي 
اين ائتالف )در کنار برخي سازمانهاي منطقه اي 
آمريکايي  کشورهاي  سازمان  ديگر(  فرعي 
)اوئاس( است. دهمین منطقه،  تشکیالتي است 
)اکو(،  اقتصادي  همکاريهاي  سازمان  نام  تحت 
متشکل از پاکستان، ايران، ترکیه و جمهوريهاي 
مسلمان نشین شوروي سابق، يعني آذربايجان 
تاجیکستان  ازبکستان،  ترکمنستان،  قزاقستان، 
و قرقیزستان که در فورية ۱۹۹۲ شکل گرفت. 
قارۀ   به  متعلق  جايگاه،  آخرين  و  يازدهمین 
آفريقاي سیاه است با تاريخي سیاه از استثمار 
قبیلگي،  منازعات  قحطي،  سفید پوستان، 
ضرورت  به  نسبت  کنوني  وقوف  و  اندک  رشد 

همکاريهاي منطقه اي. 

پیچیده اي  مجموعة  توسط  منطقه  اي گرايي 
رانده  پیش  متفاوت  انگیزه هاي  به  و  نیروها  از 
قديمي  خصومتهاي  گذاشتن  کنار  از  مي شود. 
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جدیدي  مفهوم  كشف  حال  در  جهان 
مي رسد  نظر  به  است.  یگانگي  از 
احتمال دائمي وقوع یك فاجعه اتمي، 
هسته اي  تسلیحات  تكثیر  خاطر  به  كه 
مخاطرات  است،  یافته  افزایش 
محیط  وخامت  به  رو  بحران  از  ناشي 
و  دولتي  تروریسم  ظهور  و  زیست 
و  همه  بي گناه،  ناظران  علیه  كور 
شهروندان  اجتماعي،  لحاظ  از  همه، 
در  را  مسؤول تر  و  حساس تر  جهاني 
یك  جدید،  همبستگي  یك  چهارچوب 
به همدیگر  تازه  یا یك روح  نو،  قبیلة 

است كرده  نزدیكتر 

کسب  منطقه اي،  امنیت  به  نیل  تا  گرفته 
اقتصادي، تقويت  درجات، فرصتها و موقعیتهاي 
مقابل  در  دفاع  و  مشترک  فرهنگي  پیوندهاي 
منطقه  اي.  و  جهاني  جويانة  برتري  طرحهاي 
نقش مهمي  ارتباطات  و  فرهنگ  ترتیب،  بدين 
عواملي  مي کنند.  ايفا  منطقه اي  ترتیبات  در 
و  اروپا  در  مشترک  فرهنگي  میراث  چون 
زبان مشترک در جهان عرب،  آمريکاي التین، 
منطقة  در  مشترک  امنیتي  و  اقتصادي  مسائل 
آسه آن و سوابق فرهنگي و خواسته هاي نزديک 
ملل متشکل در »اکو«ي نوپا هر يک نقشي ايفا 
آسان تر  حرف  در  منطقه اي  اتحاد  اما  کرده اند. 
مکمل  مستلزم  اتحادي  چنین  است.  عمل  از 
بودن اقتصاد کشورها، اعتماد سیاسي و عاليق 

فرهنگي است. 

ملي گرايي: گرايش توتاليتر / ستيزه  جويانه 
در مقابل گرايش دموكراتيك /  رأفت آميز

وحدت  از  آسان تر  ملي  وحدت  به  دستیابي 
عبارت  ملي گرايي  تاريخ  کل   . است  منطقه اي 
است از تالش براي ساختن تصويري از يک ملت 
سیاسي  نظام  و  اقتصاد  فرهنگ،   زبان،  با  واحد 
سازماندهي  زمینة  در  ملي گرايي  مشترک. 
موفقي را در جهان مدرن  سیاسي شیوۀ نسبتاً 
نظامهاي  به  نسبت  زيرا  است.  کرده  عرضه 
متنوع  واقعیتهاي  به  گام  يک  دقیقاً  امپراتوري 
استثناي  به  احتماالً   . است  نزديک تر  بشري 
مشکل  با  ملیتي  چند  دولتهاي  تمام  سوئیس، 
امر  اين  گواه  هستند.  روبه رو  داخلي  امنیت 
يوگوسالوي،  سابق،  شوروي  چون  کشورهايي 
هند، عراق، افغانستان،  سريالنکا، کانادا و اياالت 

متحده اند. 

با خاتمة جنگ سرد، سراسر جهان شاهد موج 
بوده  از خودآگاهي قومي و ملي گرايي  جديدي 
عام  ايدئولوژيهاي  دعاوی  افول  با  همراه  است. 
به  اولیه  هويتهاي  کمونیسم،  و  لیبرالیسم  نگر 
عنوان قدرتمندترين نیرو در سیاستهاي داخلي 
و بین المللي سربرداشته اند.. ۷۲ درصد از ۱۲0 
سراسر  در  اخیراً  که  خشونت آمیزي  درگیري 
جهان رخ داده، جنگ قومي بوده است. در حال 
حاضر حدود ۱۵ میلیون پناهنده و ۱۵0 میلیون 
آواره در جهان وجود دارند. اکثر اين مشکالت، 
از  که  بوده  طوالني  قومي  منازعات  نتیجة 
خشونت سردرآورده اند. حدود ۴۵۲۲ زبان زنده 
زبان   ۱۳۸ میان  آن  از  که  دارد  وجود  دنیا  در 
داراي تکلم کنندگاني بیش از يک میلیون نفرند. 
البته بسیاري از زبانها متأسفانه از بین  رفته اند. 
قبل از ورود کريستف کلمب به آمريکا در ۱۴۹۲، 
بیش از ۱000 نوع زبان در اياالت متحده وجود 
داشت. امروزه تنها ۲00 زبان در اين کشور وجود 
دارد زبان، بیانگر با شکوه ترين خالقیت انساني 
است. صداي خدايان، حیات را در جهان بي روح 
زبانهاي  بايد  ما  بود«.  کلمه  آغاز  »در  مي دمد. 

زنده را حفظ و زبانهاي مرده را احیا کنیم. 

دفاع و تجلیل از اين تنوع فرهنگي که ثمرۀ  ظهور 

چنین اقوام فراموش شده اي است، چالشي است 
عظیم. جريانات جهاني گرا و منطقه اي گرا مايلند 
همگن  فرهنگها  و  برود  میان  از  فرهنگي  تنوع 
شوند و اين به تضعیف بیشتر جهان مي انجامد. 
ملي گرايي به طور کلي، هم مي تواند دموکراتیک 
و رأفت آمیز باشد،  هم توتالیتر و شرارت آمیز. به 
عالوه از لحاظ خارجي ممکن است ستیزه جويانه 
باشد و از لحاظ داخلي سرکوبگرانه. براي مثال، 
نازيسم  و  است  اول  نوع  از  سوئیسي  ملي گرايي 
از  دوم. جديدتر  نوع  از  ايتالیا  فاشیسم  و  آلمان 
اين موارد، ملي گرايي مردم استعمار  زده اي است 
مي تواند  چگونه  ايدئولوژي  اين  کردند  ثابت  که 
شود  تبديل  بخش  رهايي  نیرويي  به  تاريخ  در 
نشان  استعمارگران  ملي گرايي  مقابل،  در  و 
تحت  استثمارمردم  و  سرکوب  چگونه  که  داد 
اخالقي  ادعاهاي  نقاب  زير  مي توان  را  انقیاد 
فريبنده اي چون »بار مسؤولیت سفید پوستان« 
يا »سرنوشت محتوم« توجیه کرد. ملي گرايي در 
زمینة هنر، فرهنگ، پیشرفت اقتصادي و وحدت 
سیاسي هم موفقیتهاي زيادي کسب کرده است. 
اما ملي گرايي، مصايب و قوم کشي هاي ناگفته اي 
به  مي توان  جمله  از  که  است  آورده   بار  به  هم 
ناوايي  بومیان  و  سرخپوستان  کردن  ريشه کن 
و  اروپا  يهوديان در  اياالت متحده، سوزاندن  در 

سرکوب فلسطینیان در اسرائیل اشاره کرد.

مشکل هويت فرهنگي و ملي اين است که اين 
مذاکره  غیرقابل  صورتي  به  اغلب  هويتها  قبیل 
يافته اند. بیشتر خشونتهاي جهان جديد  تجسم 
را مي توان به ايدئولوژيهاي ديني، ملي و نژادي اي 
نسبت داد که نزاع بر سر منافع مادي، اقتصادي 
طبقه،  داشته  اند..  پنهان  خود  در  را  سیاسي  و 
سلسله  در  محکم  چنان  ملیت  و  نژاد  قومیت،  
مراتب ثروت، در آمد و منزلت تنیده شده اند که 
مورد  اقتصادي  منافع  مي توان  سادگي  به  غالباً 
نژادي،  خشونتهاي  و  خشم  سوي  به  را  منازعه 

قومي يا ملي سوق داد. منازعات اقتصادي قابل 
قومي،  تعارضات  آنکه  حال  مذاکره اند،  و  بحث 
نژادي و ملي غیرقابل مذاکره قلمداد مي شوند. به 
همین دلیل است که نژاد گرايي غالباً مستمسک 
طبقاتي  منافع  دست  به  مناسبي  ايدئولوژيکي 

مي دهد. 

ارتباطات  برقراري  جاي  به  مي توانند  رسانه ها 
گفتمان  طريق  از  سويه،  يک  برتري جويانة 
ملي  امور  در  تفاهم  و  به صلح  متقابل،  همگاني 
و بین المللي کمک کنند. البته بیشتر رسانه هاي 
تجاري اند  و شرکتهاي  دولتها  اختیار  در  جهاني 
سود  يا  سیاسي  تبلیغات  عمدتاً  آنان  انگیزۀ   و 
سیاسي-  منازعات  جريان  در  رو،  اين  از  است. 
فرآيند  به سوي يک  اجتماعي، گرايش رسانه ها 
سه مرحله اي ساده کردن قضايا )مثل دسته بندي 
پیش پا  و  مسائل(  دادن  جلوه  يا شخصي  کردن 
بنای  جهت  عمومي  مباحثات  کردن  افتاده 
دنیايي رسانه اي است که با واقعیت اصیل زندگي 
اجتماعي تفاوت فاحشي دارد. راديو و تلويزيون، 
به ويژه، براي اين زياده رويها مناسب اند.تلويزيونها 
و   آفرينند  می  واقعیت  از  بعدی  يک  ساختاری 
مناسب پسند  ويژه  به  تلويزيون،  بصري  تأثیر 

اذهان ساده است.

سلطة  زير  جهاني  دهکدۀ  تاريخي،  نظر  از 
شبکه هاي راديو تلويزيوني و در خدمت تبلیغات 
سیاسي ملي گرايانة ظريف و گاه نه چندان ظريف 

قرار داشته 

مقابل  در  تنگ نظرانه  گرايش  محلي گرايي: 
گرايش مداراگرانه

نیروي  ملي گرايي  گذشته  قرن  دو  در  مسلماً 
تاريخي غالب بوده است،  حال آنکه محلي گرايي 
تعمیق  هدفش  که  است  نوظهوري  نسبتاً  روند 
جريانات دموکراتیک است. جريان استعمارزدايي 
در  آمريکا  انقالب  با  که  کردن  دموکراتیک  و 
۱۷۷۶ آغاز شد، اکنون در همه جا دامن گسترده 
است. انقالب دموکراتیک جهاني در استمرار خود، 
چهار موج بلند را از سرگذرانده است. هدف اين 
نوع انقالب از ۱۷۷۶ تا ۱۸۸۴ سرنگوني سلطنت 
بوده  آمريکا  و  اروپا  در  مستعمرات  استقالل  و 
است. جنگ جهاني اول در فاصلة سالهاي ۱۹۱۴ 
تا ۱۹۱۸ موجب اضمحالل روسیه و امپراتوريهاي 
اتريش-مجار و عثماني شد و سلطة اروپايیها را 
آفريقا  شمال  و  خاورمیانه  در  مستعمراتشان  بر 
سالهاي  در  جهاني  دوم  جنگ  کرد.  تضعیف 
امپراتوري  انقراض  به  منجر   ،  ۱۹۴۵ تا   ۱۹۴0
بريتانیا، فرانسه، بلژيک، آلمان، پرتغال و اسپانیا 
در آفريقا و آسیا شد. پايان جنگ سرد و فروپاشي 
اتحاد شوروي را مي توان به عنوان چهارمین موج 

از يک انقالب مستمر قلمداد کرد. 

محلي گرايي مظهر ايدئولوژيکي اين روند است که 
بر شناخت محلي، ابتکار عمل محلي، تکنولوژي 
َعلَم  مي کند.  تأکید  محلي  سازماندهي  و  محلي 
از  مشابهي  شکل  به  هم  جريان  اين  رهبري 

ديدگاه جهــاني
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ایدئولوژیهاي  كه  مي شد  تصور  زماني 
ترقي،  و  پیشرفت  باب  در  سكوالر 
و  لیبرالیسم  ملي گرایي،  همچون 
تعهد  از  جذابي  و  تازه  درك  كمونیسم 
عرضه  اجتماعي  مسؤولیت  و  مشترك 
ایدئولوژیهاي  این  اما  مي دارند. 
انساني ای چون  سكوالر هیچ گاه حاالت 
اخالقي  و  آسیب پذیري  محدودیت، 
ندادند  قرار  خود  توجه  طرف  را  بودن 
بپردازند آنها  حل  به  اینكه  رسد  چه 

بزرگ  انقالبي  جنبشهاي  ايدئولوگهاي  دست 
تکنولوگهاي  به دست  بیستم  و  نوزدهم  قرن 
حوزۀ  در  بیستم  قرن  مدرن  تکنوکراسیهاي 
به  اينان  دست  از  و  افتاده  اشتغال  و  دولت 
از شناخت  دست جنبشهاي محلي گرايي که 
محلي  زباني  معرفتي، به  مشترکات  و  محلي 
»تفکر  شعار  همچنانکه  مي گويند.   سخن 
جهاني، سنجش محلي« هم نشان مي دهد، 
براي جوامع محلي،  ارتباطات جهاني  شبکة 
جامعه هاي  میان  رابطه  برقراري  امکان 
آورده  فراهم  جهان  سراسر  در  را  همانند 
خارجي  سیاست  سازمانهاي  تشکیل  است.. 
شهري در بسیاري از شهرهاي اياالت متحده 
مظهر ديگري است که نشان  مي دهد جوامع 
دولت  دهند  اجازه  نمي خواهند  ديگر  محلي 
مرکزي تنها نمايندۀ ايشان در زمینة مسائل 

مهم بین  المللي باشد.

کشمکش  دستخوش  هم  محلي گرايي  البته 
است.  مداراگري  و  تنگ نظري  میان 
کوته  جانب  به  تنگ نظرانه  محلي گرايي 
فکري، تعصب و آزار و شکنجه  گرايش دارد. 
سلسه مراتب نابرابري در میان ملتي که زنان، 
مراتب  آخرين  در  غالباً  مهاجران  و  اقلیتها 
آن  خشونت بار  و  ناعادالنه  اجتماعي  ساختار 
به دام افتاده اند، نهايتاً نمي تواند جز از طريق 
اصالح  محلي  اقدامات  و  ابتکارات  جنبشها، 
جريانهاي  قدرت  کیفیت  از  صرف نظر  شود. 
محلي  اوضاع  اين  ملي  و  منطقه اي  جهاني، 
به ساختهاي  که  است  قدرت محلي  و شکل 
عادي شدۀ خشونت در زاغه هاي درون شهرها 
آمريکا  جنوب  محلي  جوامع  مي دهد.  شکل 
عارضة  در  نتوانستند  سال  يکصد  طول  در 
مصیبت بار تفکیک نژادي تغییري ايجاد کنند 
و  آمد  کار  در  شدن  صنعتي  جريان  آنکه  تا 
اين  شد.  محلي  نهادي  ساختهاي  جايگزين 
موضوع را در مورد برچیده شدن آپارتايد در 
دانست.  صادق  مي توان  هم  جنوبي  آفريقاي 
آمريکا،  شهرهاي  در  جديد  نژادي  تفکیک 
مادون طبقه  به سطح  را  مردم  از  پنجم  يک 
تنزل مي دهد، يعني وضعیتي که در  آن تقريباً 
هیچ بختي براي تحرک صعودي وجود ندارد. 
اطالعاتي  جامعة  يعني  فراصنعتي،  جامعة 
کارخانه هايي  با  عالي  تکنولوژي  از  برخوردار 
بیکاري  به سوي  را  اين مردم  تماماً خودکار، 
ساختي و اشتغال ناپذيري سوق داده است. در 
اياالت متحد، میزان بیکاري مردان سیاهپوست 
ساکن بخشهاي مرکزي شهرها در حدود ۵0 
کنار  در  راه حلها  که  زماني  تا  است.  درصد 
محلي  جريانهاي  کشوري،   و  ملي   جريانهاي 
وضعیتي  چنین  نیاورند  حساب  به  هم  را 

نمي تواند تغییر کند. 

و حومه ها زندگي مي کنند. اما شهرها تعريفهاي 
نشريه  چنانکه  في المثل،  دارند.  را  خود  خاص 
)محلة  بورلي هیلز  کرده،  گزارش  اکونومیست 
ستارگان هالیوود( اکنون کاماًل در محاصرۀ شهر 
است  هیمن طور  است.  گرفته  قرار  لس آنجلس 
که ساکنانش  فقیرنشیني  محلة   کامپتون  وضع 
قسمت  جنوب  در  و  هستند  سیاهان  عمدتاً 
مرکزي لس آنجلس قرار دارد. در نتیجه، بورلي 
هیلز سرويسهاي شهري پر زرق و برق خود را 
دارد و کامپتون هم سرويسهاي پوسیدۀ خود را . 
با طراحي مجدد نقشه ها، مناطقي که ساکنانش 
دوش  از  باري  مي توانند  دارند  مالي  استطاعت 
اين  به  و  بردارند  استطاعت اند،  فاقد  که  آنها 

ترتیب شايد اوضاع بهتر شود. 

شهر لس آنجلس، چهل تکة وصله پینه شده اي از 
اين حومه هاي مستقل است که با پیشرفته ترين 
از  قادر مي سازد  را  دنیا، ساکنانش  بزرگراه هاي 
کنار همسايگان نامطلوب خود عبور کنند و به 
سهولت به پالژهاي شهري، تئاترها، موزه ها و ديگر 
تسهیالت مورد نظر دسترسي يابند. زمینه هاي 
کسب و کار در شهر بزرگ و شهرهاي کوچک 
مي يابد،  گسترش  و  مي گیرد  رونق  حاشیه اي 
به  رو  شهرها  مرکزي  بخشهاي  در  آنکه  حال 
افول مي رود چنانکه اکونومیست مطرح مي کند؛ 
»منافع اين تشريک مساعي براي حومه نشینان 
معمولي چندان آشکار نیست، بسیاري از مردم، 
شهرها را به خاطر مالیاتهاي سنگین و جرمها و 
جنايتهاي دهشتناک ترک کرده اند. دشوار بتوان 

اين  در  نفعشان  که  کرد  قانع  را  مردم  اين 
را  مالیاتهاي محلي خود  از  است که بخشي 
از آن گريخته اند اختصاص  به شهرهايي که 
دهند«. در اين میان بخشهاي مرکزي شهرها 
نقاط  از  ديگر  بسیاري  و  متحده  اياالت  در 

جهان، حقیقتاً و مجازاً در حال سوختن اند. 

در  بنيادگرايانه  گرايش  معنويت گرايي: 
مقابل گرايش وحدت گرايانه

بدين سان، جهان بي تابانه نیازمند اخالقیات 
جديدي در زمینة مسؤولیت اجتماعي است. 
خاطر  به  امروز  دنیاي  زياده طلب  جامعة 
تولید،  نیروهاي  بیکران بشر و تکنولوژيهاي 
فراهم  در  اما  رهانیده،  بند  از  را  شگرفي 
نوع احساس  يا يک  انصاف و مروت  آوردن 
افزايش  با  است.  خورده  شکست  اشتراک 
مدرنیته  ملتها،  درون  و  ملتها  میان  شکاف 
براي  امنیت  تأمین  در  پیش  از  بیش  هم 
طبقة فقرا و بلکه براي اغنیا و طبقة  متوسط 
ناتوان به نظر مي رسد. واکنش در قبال اين 
بحرانهاي اخالقي و سیاسي، رشد جنبشهاي 
نقاط  از  بسیاري  در  جديد  معنويت گراي 
جهان بوده است. البته اين جنبش در خود 
و  بنیاد گرايي  يکي  دارد  متناقض  چهرۀ  دو 

ديگري وحدت گرايي.

در دهة گذشته کشورهايي با تاريخ و جغرافیا، 
از  متفاوت،  فرهنگهاي  و  اجتماعي  ساخت 
اياالت متحده و هند و ايران و اسرائیل گرفته 
جنبشهاي  سیاسي  تأثیر  تحت  گواتماال،  تا 
ديني بنیادگرا قرار داشته اند. هر سه انتخابات 
اخیر رياست جمهوري آمريکا زير ساية تأثیر 
جديدي  بنیادگراي  مسیحي  جنبش  عمیق 
آمريکا  جنوب  در  ويژه  به  که  داشت  قرار 
و  ريگان  کارتر،  پرزيدنت  بود.  کرده  ظهور 
بوش هر يک به شیوۀ خاص خود و بر مبناي 
براي  خوشايند  سیاسي  کار  دستور  يک 
انتخاباتي شان  مبارزات  برنامة  بنیادگرايان، 
را حول موضوعات اجتماعي چون عبادت در 
مدارس، محدوديت سقط  جنین، ممنوعیت 
يک  سقوط  از  ناراحتي  ابراز  و  قبیحه  صور 
جامعة اباحي و بي بند و بار تنظیم کرده بودند. 
موفقیت  هند  انتخابات  آخرين  بارز  ويژگي 
آن  بود،  هندو  حزب  بنیادگرايان  چشمگیر 
هم در کشوري که قانون اساسي آن بر يک 
رژيم سکوالر صحه گذاشته است. در اسرائیل 
بر  تأثیر عمیقي  بنیادگراي يهود  هم احزاب 
موازنة میان حزب کارگر و حزب لیکود )و به 

نفع حزب اخیر( برجا گذاشته اند. 

پديدۀ  يک  بنیادگرايي  مي رسد  نظر  به 
عکس العملي در قبال تأثیرات آشفته کنندۀ 
تغییرات اجتماعي سريع )مانند فرآيند مدرن 

يکي  نمايشگر  صرفاً  متحده  اياالت  وضعیت 
مصاديق  خشونت بارترين  و  پیشرفته ترين  از 
منصة  به  فراشهري  جهان  در  که  است  وقايعي 
از  درصد   ۱۲ تنها  اکنوت  است.  رسیده  ظهور 
مي برند.  سر  به  بزرگ  شهرهاي  در  آمريکايیان 
بیش از ۵0 درصد از آنان در شهرهاي کوچک 

ديدگاه جهــاني
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و  توسعه  در حال  در کشورهاي  افراطي  سازي 
فرامدرن سازي در کشورهاي توسعه يافته(؛ در 
مقابل حاشیه نشین شدن )مانند حاشیه نشین 
شدن اکثريتهاي قومي چون ماالياها در مالزي و 
هندوها در هند(؛ در برابر محرومیتهاي مادي يا 
رواني )مانند محرومیتهاي زاغه نشینان يا تحصیل 
کردگان شهري( و در قبال بت سازي از کاال )به 
عنوان آنتي تز نفس بت سازي( باشد. بنیادگرايي 
ممکن است يک پديدۀ اجتماعي زودگذر باشد 
است  ممکن  نباشد؛  هم  چنین  است  ممکن  و 
به تسخیر قدرت منجر شود يا به خاطر قدرت 
برتر دولت ناکام شود )مانند مصر، سوريه، عراق 
جريان  در  تدريجاً  است  ممکن  و  الجزاير(  يا 
غالب زندگي فرهنگي ادغام شود )مانند جريان 
اکثريت اخالقي در اياالت متحده( يا براي حفظ 
وضع موجود با نخبگان حاکم متحد شود )مانند 
اياالت متحده، گواتماال و عربستان سعودي(. به 
خواهند  عبارت  بديل  استراتژيهاي  ترتیب،  اين 
بود از: مبارزۀ انقالبي )براي کسب تمام قدرت(؛ 
)با  سازش  جامعه(؛  کلي  روند  )از  کناره گیري 
ارزشها  از  سرسختانه  پاسداري  يا  جامعه(  بقیه 
پیامدهاي  از  يکي  سنتي.  مذهبي  هنجاري  و 
مسیر  شدن  هموار  است  ممکن  ناخواسته 
شکیبايي معرفتي بیشتر جهان بیني هاي مذهبي 
صورتي  به  باشد،  همديگر  قبال  در  سکوالر  و 
که هر يک از اين جهان بیني ها ادعاي خود را 
حقیقت  انحصاري  داشتن  اختیار  در  زمینة  در 
اين،  به جاي  است  البته ممکن  نمايند.  تعديل 
جريان مشت آهنین حاکم شود، تا آن هنگام که 
اين جريان نیز، به خاطر واقعیت بشري تنوع و 

لزوم مدارا و تساهل بر سر جاي خود بنشیند. 

اما رشد بنیادگرايي، نشانگر يک آرزوي عمیق تر 
است؛ آرزوي ملجأيی معنوي در اين دنیاي سرد 
دغدغه ها  بارزش،  وجه  که  دنیايي  بي عاطفه؛  و 
اين  در  فرد  است.  ناپذير  پايان  اضطرابهاي  و 
میان  کشاکش  در  زيرا  مي گسلد  هم  از  جهان 
به وسیلة  پیوندهاي اجتماعي و ذره ذره شدن 
که  مدرنیته  معمولي  و  عادي  تکنوکراسیهاي 
حال  عین  در  و  مي دهند  پاداش  کاال  با  را  او 
زماني  است.  گرفته  قرار  مي ربايند،  را  روحش 
باب  در  ايدئولوژيهاي سکوالر  که  مي شد  تصور 
پیشرفت و ترقي، همچون ملي گرايي، لیبرالیسم 
و کمونیسم درک تازه و جذابي از تعهد مشترک 

و مسؤولیت اجتماعي عرضه مي دارند. 
هیچ گاه  سکوالر  ايدئولوژيهاي  اين  اما 
محدوديت،  چون  انساني ای  حاالت 
آسیب پذيري و اخالقي بودن را طرف 
توجه خود قرار ندادند چه رسد اينکه 
به حل آنها بپردازند. هويتهاي اولیه ای 
چون دين، نژاد،  قومیت و جنسیت که 
از جانب صاحب نظران اجتماعي چون 
بررسي  مورد  وبر  و  فرويد  مارکس، 
مي رسید  نظر  به  و  بودند  گرفته  قرار 
خواهند  بین  از  مدرن  جهان  در  که 
قلمرو سیاست  به  با شدت وحدت  رفت، دوباره 
ذخیرۀ  آخرين  مثابة  به  فرهنگ  بازگشته اند. 
دفاع جمعي در مقابل حمالت بي امان مدرنیته 
آن،  کنندۀ  بیگانه  خود  با  و  غريب  پیامدهاي  و 

نیرويي تازه و حیاتي تلقي شده است. 

تحرک فیزيکي، اجتماعي و رواني شتابنده اي که 
با تکنولوژيهاي حمل و نقل و ارتباطات تسهیل 
شده، براي اکثر مردم جهان هويتها و فرهنگهاي 
آنچه  است.  کرده  خلق  را  همزماني  و  چندگانه 
نظر  به  مذاکره  و  بحث  قابل  نظرغیر  به  زماني 
مي رسید، از قبیل امور جسماني )نژاد، جنسیت، 
)وطن  فضا  و  تاريخي(  )وطن  زمان  سن(، 
جغرافیايي( به نحو روز افزوني قابل مذاکره و تغییر 
شده است. زنان مسلمان محجبه مي توانند برنامة 
)تهیه شده  خانم  شاهزاده  يک  مرگ  تلويزيوني 
توسط بي. بي.سي( که گزارش طوالني و مفصلي 
از سنگسار کردن يک شاهزاده خانم سعودي را 
از  مي دهد،  نشان  معشوقش  با  »زنا«  خاطر  به 
طريق نوارهاي ويدئويي قاچاق تماشا کنند و آن 
طور که شخصاً مي خواهند جريان امور را مورد 
ارزيابي قرار دهند. رقص بريک مايکل جکسون، 
به نفوذ  ناپذيرترين دژهاي حمايت گرايي فرهنگي 
در جوامع جهان سوم هم رخنه کرده است. هر 
جا که مطبوعات و راديو- تلويزيون دچار خفقان 
مجراي  تصويري  و  نوارهاي صوتي  باشند،  شده 
فراهم  آن  جانشین  آراي  و  اخبار  براي  ديگري 
به  نواري  انقالب  يک   ،۱۹۷۹ در  مي کنند. 
با   ،۱۹۸۸ در  کرد.  کمک  ايران  شاه  سرنگوني 
تهیه  سابق،  شوروي  اتحاد  در  گالسنوست  آغاز 
و تولید نوارهاي خبري ويدئويي از طريق مراکز 
اجارۀ  نوارهاي ويدئويي به کسب و کار پر رونقي 
بدل شد. در ۱۹۸۹، استفاده از دستگاه فاکس در 
چین، زحمات دولت را براي کنترل اخبار کشتار 
میدان تین آن من بر باد داد. در سالهاي ۱۹۹0 
لیبرال و مشحون  تا ۱۹۹۱ ، در کشوري نسبتاً 
از رسانه هاي مختلف چون اياالت متحده، تصاوير 
هدايت شدۀ  رسانه ها در بارۀ  جنگ خلیج فارس، 
مجاري  و  رويدادها  توسط  قدرتمندانه  چنان 
و  کامپیوتري  شبکه هاي  چون  بديلي  ارتباطي 
فیلمهاي مستند ويدئويي دربارۀ  پیامدهاي پس 
از جنگ مورد سؤال و اعتراض قرار گرفت که يک 
بیشتر مشروعیتش  »پیروزي« جنگي  بعد  سال 

که  گفت  بايد  ترتیب  اين  به  داد.  دست  از  را 
تنها ممکن،  نه  فرهنگي  و  کثرت گرايي سیاسي 
که مطلوب و شايد هم اجتناب ناپذيراست. ما نه 
تنها بايد تفاوتهای  فرهنگي و سیاسي را تحمل 
کنیم و به آنها احترام بگذاريم بلکه بايد از طريق 
دوبارۀ  احیاي  و  فرهنگ گرايانه  سیاستهاي چند 
عمل  به  تجلیل  آن  از  گفتمان  همگاني  گسترۀ 

آوريم.

وحدتي  به  بخشیدن  استحکام  نیازمند  ما  البته 
اما  اين چندگانگي هاي بشري هستیم.  از  خارج 
اين وحدت، از يگانگي روح بشري خارج نیست. 
جهان در حال کشف مفهوم جديدي از يگانگي 
است. به نظر مي رسد احتمال دائمي وقوع يک 
تسلیحات  تکثیر  خاطر  به  که  اتمي،  فاجعه 
ناشي  مخاطرات  است،  يافته  افزايش  هسته اي 
ظهور  و  زيست  محیط  وخامت  به  رو  بحران  از 
تروريسم دولتي و کور علیه ناظران بي گناه، همه 
جهاني  شهروندان  اجتماعي،  لحاظ  از  همه،  و 
يک  چهارچوب  در  را  مسؤول تر  و  حساس تر 
همبستگي جديد، يک قبیلة نو، يا يک روح تازه 

به همديگر نزديکتر کرده است. 

معنويت گرايي جديد نه نامي دارد و نه آيیني؛ نه 
روحانیتي دارد و نه اصول ديني، اما يقیناً وجود 
دارد. اين معنويت گرايي از کلیت میراث معنوي 
و  بزرگ  و  کوچک  اديان  تمام  در  که  بشر  نوع 
است،   متجلي  سکوالر  و  ديني  فلسفه هاي  در 
مي توان  را  معنويت گرايي  اين  مي گیرد.  الهام 
هماره، از  پیامش  که  دانست  »فلسفة  جاودان« ي 
تا ئوته چینگ و اوپانیشادها و عهد عتیق و جديد 
گرفته تا قرآن و اشعار صوفیانه تعلیم داده شده 

است.
به تعبیر استینگ ترانه سرای معاصر انگلیسي:

و  گوشت  که  هنگامه اي  در  بجوشد  خون  اگر 
سرب با هم تالقي مي  کنند

و در سرخي غروب خورشید بخشکد و باران فردا 
لکه ها را بشويد 

باز چیزي در خاطرمان به جا مي ماند چه بسا اين 
پردۀ آخر از آن رو به صحنه آمد 

تا بحثي ديرپاي به فرجام رسد که خشونت هیچ 
به بار مي نشاند

زير  که  آنان  براي  است  نبوده  هیچ  اين  جز  و 
ستاره اي ملتهب پا به هستي نهادند 

مبادا از ياد ببريم كه چقدر شكننده ايم.

مدير  و  هاوائي،  دانشگاه  استاد  تهرانیان،  مجید   *
در  وی  است.  جهاني  صلح  براي  تودا  مؤسسه 
تهران  و  آکسفورد،  هاروراد،  چون  دانشگاه هائي 
 ۱0 از  بیش  تهرانیان  مجید  از  است،  کرده  تدريس 
به  علمي  معتبر  ژورنال هاي  در  مقاله   ۱00 و  کتاب 

چاپ رسیده است.

ديدگاه جهــاني

به  بخشیدن  استحكام  نیازمند  ما  البته 
چندگانگي هاي  این  از  خارج  وحدتي 
یگانگي  از  وحدت،  این  اما  هستیم.  بشري 
حال  در  جهان  نیست.  خارج  بشري  روح 
است یگانگي  از  جدیدي  مفهوم  كشف 
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راه حلی براي فقـر جهـاني*

معلم  ،”دورا”   مرکزی”  “ايستگاه  برزيلی  فیلِم  در 
بازنشسته ای است که با بساط پهن کردن در ايستگاه 
قطارو نامه نوشتن برای بی سوادان روزگار می گذراند. 
ترغیب  با  که  میشود  فراهم  او  برای  فرصتی  روزی  
پسر بچه ای بی خانمان و تحويل دادن او به آدرسی 
مشخص به ثروتی قابل مالحظه دست يابد، به دورا 
گفته بودند که خانوادۀ ساکن در آن آدرس خواهان 
اند.   فرزندخوانده  عنوان  به  پسربچه ای  پذيرفتن 
“دورا” اين کار را انجام می دهد و با قسمتی از هزار 
دالر پولی که به عنوان دستمزد می گیرد تلويزيونی 
می خرد و به خانه می رود تا از اين خريد جديد لذت 
ببرد. اما همساية او، عیش دورا را ناقص می کند و به 
او می گويد که پسر بچه برای تحت قیمومت درآمدن 
سِن باالئی داشته و بدين جهت او را به دالالن اعضای 
انسان تحويل داده اند. ساکنین آن آدرس قصد دارند 
به  را  او  بدن  ارگانهای  و  رسانند  قتل  به  را  پسربچه 
می دانست  را  اين  هم  دورا  شايد  برسانند.  فروش 
موضوع  صراحت  با  همسايه اش  که  اين  از  بعد  اما 
را بیان کرد، خوابش به شدت آشفته شد و تصمیم 
برخیزد. پسربچه  نجات  به  وقت  اول  صبح  گرفت 

مدعی  همسايه  به  جواب  در  “دورا”  بگیريم  فرض 
میشد که دنیا دنیای بی رحمی است، آن پسر بچه 
تنها يک بی خانمان و خیابانگرد بوده و تحويل دادن 
او تنها راهی بوده است که من بتوانم مثل خیلی های 
ديگر دارای يک تلويزيون شوم. با اين جواب  او در 
چشم تماشاچیان يک موجود بی رحم 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 آمريکا حدود يک سوم درآمد خود 
اندازه که  به همان  را صرف چیزهايی می کنند که 
تلويزيون نو برای دورا غیر ضروری است اين وسايل 
نیز برای آنها غیر ضروری است.، رفتن به رستورانهای 
تجملی، خريد لباسهای نو تنها به خاطر از مد افتادن  
لباسهای قديمی ، تعطیالت در مجتمع های ساحلی 
گران قیمت؛ در حقیقت بخش عمده ای از درآمد ما 
در  و  نیستند  ضروری  که  شود  می  چیزهائی  صرف 

سالمت  زندگی ما نقش مهمی بازی نمی کنند، در 
حالی که با بخشیدن آن پول به يکی از سازمانهای 
داد. نجات  مرگ  از  را  کودکی  دارد  امکان  خیريه 

  : کند  می  مطرح  را  اساسی  سوال  يک  مسائل  اين 
میان معلم بازنشستة برزيلی که کودک بی خانمان 
يک  و  فروشد  می  انسان  بدن  اعضای  دالالن  به  را 
بیشتری  پول  با  ولی  دارد  تلويزيون  که  آمريکائی 
آن  با  که   حالی  در  خرد،  می  جديدتر  تلويزيونی 
را  نیازمند  کودکی  جاِن  تواند  می  مالی  تفاوت 
نجات دهد، چه تفاوت و تمايز اخالقی وجود دارد؟

البته تفاوتهای متفاوتی میان اين دو موقعیت وجود 
دارد که ارزشیابی اخالقی متفاوتی را موجب می شود، 
از جهتی به کشتن دادن پسر بچه ای که جلوی شما 
میکند؛  رحمانه ای  بی  سنگدلِی  از  حکايت  ايستاده 
که  نیازمندی  کودِک  گرفتن  ناديده  که  آن  حال 
است.  ساده تر  بسیار  ديد،  نخواهید  را  او  هرگز  شما 
 )Utilitarian( انگاری  فايده  فیلسوف  منظر  از 
چون من که هر چیز را بر مبنای نتايج مثبت و يا 
منفی آن می سنجد، اگر نتیجة عدم پرداخت خیريه 
به کشته شدن کودکان در  آمريکائیها منجر  توسط 
خیابانهای برزيل  شود تقريبا همانند و به همان بدِی 
از  نبايد  تنها  البته  است.  به دالالن  فروختن کودک 
نظر فايده انگارانه به قضیه نگريست تا آن را دريافت، 
میان  ای  آزاردهنده  ناسازگاری  يک  حقیقت  در 
به دالالن  محکوم کردن “دورا” در فروختن کودک 
رشد مصرفی  به  رو  فرهنگ  گرفتن  ناديده  و  انسان 
در آمريکا به عنوان يک مشکل اخالقی وجود دارد.

استاد دانشگاه نیويورک پیتر آنگر در سال ۹۹۶ در 
کتابی با عنوان “مرفه زندگی کردن ورضايت دادن به 
مرگ”  مثالهای متعدد و هوشمندانه ای را مطرح می 
کند تا ذهن خوانندگان را درگیراين مساله کند که 
آيا در رفاه زندگی کردن و کمکی اساسی به افرادی 
بیماريهای  به  ابتال  يا  از گرسنگی، سوء تغذيه و  که 
تفسیر  رواست.  نکردن  هستند  مرگ  حال  در  ساده 
من بر يکی از اين موارد مطرح شده در پی می آيد:

پيتر سينگر
دانشگاه  استاد  و  اخالق  فيلسوف 
نفوذ  با  از جمله صد متفکر  پرينستون، 

جهان به انتخاب مجله تايم

برگردان: مجلة مدارا

باب در شرف بازنشستگی است و مقدار زيادی از پس 
 ، ارزش  با  و  قديمی  ماشینی  برای خريد  را  اندازش 
مثال بوگاتی، مصرف می کند و به دلیل ارزش باالی 
ماشین نمی تواند ماشین را بیمه کند. “بوگاتی” کم 
کم تنها وسیلة افتخار و لذت برای باب می شود و از 
طرف ديگر باب مطمئن است که هر چه زمان بگذرد 
تواند  می  او  و  شود  می  بیشتر  ماشین  مالی  ارزش 
پس از بازنشستگی با فروش آن زندگی راحتی داشته 
باشد. يک روز باب ماشین خود را بر روی ريل 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 ديگری از راه آهن به سوی کودکی 
که در دور دست مشغول بازی است، در حرکت است. 
به دلیل بعد مسافت باب نمی تواند کودک را از خطر 
برهاند ولی می تواند با چرخاندن فرمانی مسیر قطار 
را به جائی که بوگاتی پارک شده تغییر دهد، درآن 
از  باب  ماشین  ولی  شود  نمی  کشته  کودک  صورت 
بین می رود و با از بین رفتن بوگاتی ماية شادمانی 
باب و پس انداز بازنشستگی اش از بین می رود. باب 
کودک  بنابراين  نپیچاند،  را  فرمان  میگیرد  تصمیم 
را محکوم  باب  رفتار  اکثر ما سريعاً  کشته می شود. 
می کنیم و آن را غلط می دانیم، آنگر هم در کتابش 
چنین نظری دارد ولی بالفاصله اضافه می کند و به 
يادمان می آورد که ما هم فرصتهائی برای نجات جان 
موسسه  به  توانیم  می  داريم،  و  ايم  داشته  کودکی 
کنیم. کمک  آکسفام  يا  يونیسف  مانند  خیريه  های 

جان  تا  بپردازيم  خیريه  مؤسسه های  به  بايد  چقدر 
را  ساده  درمان پذير  بیماری  به  مبتال  کودک  يک 
نجات دهیم؟ )گمان نمی کنم که نجات جان کودکان 
از بزرگ ساالن با ارزش تر است، اما از آن جا که هیچ 
خودشان  فقر  مسبب  کودکان  که  نمی گويد  کس 
هستند، برای سهولت در بحث بر روی کودکان تمرکز 
می کنیم.( آنگر با برخی از کارشناسان تماس گرفت 
تخمین   حدوداً  تا  کرد  استفاده  آنان  اطالعات  از  و 
بزند که هزينه ی جمع آوری پول، هزينه های اداری و 
هزينه ی کمک رسانی به جاهايی که بیشترين نیاز را 
دارند چقدر می شود. با محاسبات او با ۲00 دالراعانه 
داد. نجات  می  توان  را  ساله   ۲ مريض  کودک  يک 

ديدگاه جهــاني

كه  برزیلی  بازنشستة  معلم  میان 
دالالن  به  را  خانمان  بی  كودك 
یك  و  فروشد  می  انسان  اعضای 
ولی  دارد  تلویزیون  كه  آمریكائی 
جدیدتر  تلویزیونی  بیشتری  پول  با 
می خرد، در حالی كه  با آن تفاوت 
مالی می تواند جاِن كودكی نیازمند 
تمایز  و  تفاوت  چه  دهد،  نجات  را 

اخالقی وجود دارد؟
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اکنون شما هم اطالعات الزم برای نجات جان يک 
نکنید چه قضاوتی  را  اين کار  اگر  داريد.  را  کودک 
و  باب  به  دوباره  کرد؟  خواهید  خودتان  مورد  در 
بوگاتی اش فکر کنید. برخالف دورا، باب مجبور نبود 
به چشمان کودکی که قربانی رفاه مادی او می شد 
نگاه کند، کودک کامال غريبه بود و در دوردست بودن 
امکان هر گونه رابطه ای را می گرفت، عالوه براين 
مسبب  و  نداد  فريب  را  کودک  باب  دورا،  برخالف 
باب  مثال  تمام جهات،  از  نبود.  او  افتادن  در خطر 
موقعیت کسانی را نشان می دهد که قادرند، اما مايل 
نیستند به مردم نیازمند خارج از کشور کمک کنند.

عوض  با  باب  که  معتقديد  هم  هنوز  شما  اگر 
شدن  کشته  به  منجر  که  قطار  مسیر  نکردن 
کودک شد عملی اشتباه و غیر اخالقی انجام داده، 
نکردن  کمک  که  نباشید  معتقد  اگر  است  عجیب 
هم  خیريه  مؤسسات  از  يکی  به  پول  نفرستادن  و 
که  اين  مگر  است.  اشتباه  شديداً  نسبت  همان  به 
مدعی باشید  تفاوتهای  اخالقی بارزی میان اين دو 
ام. نشده  آنها  متوجه  من  که  دارد  وجود  موقعیت 

همانطور که باب می توانست با عوض کردن مسیر 
قطار جان کودک را نجات دهد ، صدها میلیون انسان 
ديگر می توانند با کمک به سازمانهای خیريه جان 
کودکی را نجات دهند. ولی متاسفانه اکثريت چنین 
کاری را نمی کنند، اما اين امر از بار مسولیت اخالقی 
ما کم نمی کند. فرض کنید چندين نفر از دارندگان 
ماشینهای اشرافی در موقعیتی شبیه به موقعیت باب 
قرار بگیرند، و همة آنها برای حفظ اتوموبیلشان جان 
کودک را فدا کنند. آيا اين که همه چنین کاری می 
کنند، می تواند عمل باب را توجیه می کند؟ پاسخ 
مثبت به اين سوال تايید اصل خالقی تقلید کورکورانه 
هنگام  آلمانها  از  خیلی  که  اخالقی  است،  جمع  از 
جنايات نازيها اتخاذ کردند و مسلما اين توجیه که 
“همه چنین می کنند” موجب تبرئه آنها نمی شود.

روشنی  اخالقی  تفاوت  توان  نمی  رسد  می  نظر  به 
عنان  گسیخته  قطار  داد  اجازه  که  باب  میان 
که  خوانند گاني  و  بگیرد  زير  را  بی خبر  کودک 
خود  اضافی  دالر   ۲00 و  می خوانند  را  مقاله  اين 
نمی دهند  خیريه  سازمان های  به  کمک  برای  را 
که  دارم  اطمینان  نتیجه گیری،  اين  با  شد.  قائل 
و  داشت  برخواهند  را  تلفن  خوانندگان  از  بسیاری 
آن  از  پیش  شما  شايد  داد.  خواهند  را  دالر   ۲00
بکنید. را  کار  اين  بخوانید  را  مقاله  ادامه ی  که 

از  متمايز  اخالقی  نظر  از  را  خودتان  که  شما  حاال 
را  گران قیمت شان  ماشین های  که  می دانید  کسانی 
با  چگونه  دادند،  قرار  کودک  يک  زندگی  از  فراتر 
به رستورانی  خودتان و همسرتان کنار می آيید که 
اشرافی برای شام مي رويد؟ کمی درنگ کنید. پولی 
جان  می تواند  می کنید  رستوران  صرف  شما  که  را 
درست  دهد!  نجات  را  دنیا  سوی  آن  در  کودکانی 
است که قرار نیست تمام ۲00 دالر را در رستوران 
غذای  هزينه ی  ماه  يک  فقط  اگر  اما  کنید،  خرج 
اين  می توانید  راحتی  به  کنید  پس انداز  را  بیرون 
يک  جان  نجات  با  مقايسه  در  کنید.  جمع  را  پول 
کودک، يک ماه بیرون غذا نخوردن چه ارزشی دارد؟ 

اما مشکل اينجاست. از آن جا که تعداد بسیار زيادی 
همیشه  دارند،  وجود  جهان  در  نیازمند  کودکان  از 
را  نیازمند ديگری وجود دارد که زندگی اش  کودک 
۲00 دالر ما می تواند نجات دهد. آيا شما مجبوريد 
را  کار  اين  نماند،  باقی  نیازمندی  که  زمانی  تا 
کنید؟  متوقف  را  کار  اين  بايد  کجا  بدهید؟  ادامه 

میان  در  هم  او  پای  باب،  ماجرای  در  کنید  فرض 
راه آهن گیر کرده بود و اگر او مسیر قطار را عوض 
می کرد عالوه بر ماشین، يک پای خود را نیز از دست 

می داد. آيا در اين شرايط هم او 
بايست مسیر قطار را عوض  می 
می کرد تا جان کودک را نجات 
دهد. در اين مثال مساله مهمی 
و  میزان  وقتی  شود،  می  مطرح 
می  زياد  خودگذشتگی  از  حد 
می  عقیده  تغییر  ای  عده  شود، 
که  شوند  می  معتقد  و  دهند 
است. نبوده  اشتباه  باب  تصمیم 

بگیريد  نظر  در  خود  شما  حال 
که تحت چه شرايطی  عمل باب 

میزان  چه  ديگر  عبارت  به  يا  دانید   می  درست  را 
فکر  بعد  و  داريد؛  انتظار  باب  از  ازخودگذشتگی 
کمک  ها  خیريه  به  بايد  مقدار  چه  خود  شما  کنید 
باشد.مسلما  باب  گذشتگی  خود  از  با  برابر  تا  کنید 
بود،  خواهد  دالر   ۲00 از  بیشتر  بسیار  مقدار  اين 
آمريکائی  متوسط  طبقه  های  خانواده  از  بعضی  در 
اين مقدار تا ۲00،000 دالر هم قابل افزايش است.

 آيا چنین درخواستی از مردم بر عکس باعث زيان 
نمی شود؟ آيا اين خطر را دربرندارد که اغلب مردم 
اخالق  اين  بگويند  و  بیندازند  باال  را  شانه های شان 
به درد قديس ها می خورد نه به درد ما؟ من میدانم 
به  موظف  را  خود  آمريکا  ثروتمندان  که  زماني 
بخشیدن قسمت عمده ای از ثروتشان به نیازمنداِن 
پس  است.  دسترس  از  دور  بسیار  بشناسند  بیگانه 
کسانی که اين توانائی را ندارند که با از خودگذشتگی 
به کودکاِن نیازمنِد غريبه کمک کنند، در موقعیتی 
باشند. داشته  باب  عمل  بر  انتقاد  اجازه  که  نیستند 

البته مخالفتهای گوناگونی هم امکان دارد در مقابل 
چنین ديدگاهی  مطرح شود، ممکن است کسی بگويد: 
»اگر هر شهروندی که در کشورهای ثروتمند زندگی 
می کند سهم خودش را بپردازد من الزم نیست فداکاری 
زيادي بکنم. چرا من بايد بیش از سهم خودم بدهم؟« 
کمک های  بايد  دولت  که  است  اين  ديگر  اعتراض 
فرامرزی خودش را گسترش دهد، زيرا هزينه ی آن 
کند.  تقسیم  مالیات دهندگان  تمام  بین  می تواند  را 

اين پرسش که چه اندازه بايد کمک کنیم، موضوعی 
است که بايد به آن پاسخ بدهیم، اغلب مردم کمکی 
نزديک  آيندۀ  و در  نمی کنند  به سازمانهای خیريه 
از  واقعی دولتها حتی  نخواهند کرد،  در جهان  هم 
به سازمان ملل  و ساالنة خود  پرداختن مقرری کم 
هم سرباز می زنند .در جهان واقعی، اکثريت کشورها 
چنین  در  نمی پردازند  را  خودشان  منصفانة  سهم 
شرايطی اگر ما بیش از سهم مان بپردازيم می توانیم 
از مرگ تعداد بیشتری از کودکان جلوگیری کنیم، 

کنیم؟  اکتفا  خود  حداقل  سهِم  به  بايد  هم  باز  آيا 

حدی برای پولی که بايد به نیازمندان ببخشیم وجود 
اينکه  از  نیست  هم  گريزی  راه  من  نظر  به  ندارد، 
اساسی اش  و  ضروری  نیازهای  مازاد  ما  از  کدام  هر 
را  زندگیشان  مهلک  فقر  که  بدهد  نیازمندانی  به  را 
خريدن  معتقدم  من  است،  درست  کند.  می  تهديد 
خريدن   ، خانه  دکور  کردن  عوض  جديد،  ماشین 
که  حالی  در  قیمت  گران  و  جديد  شلوار  و  کت 
شلوار  و  کت  يک  قیمت  دالر   ۱000 با  توان  می 

است. ضروری  غیر  داد،  نجات  را  کودک  پنج  جان 

به  انسان  طبیعت  که  معتقدند  تکاملی  روانشناسان 
از  بیگانه ای  برای  که  نیست  کافی دگردوست  اندازۀ 
ادعای  است  ممکن  حرف  اين  کند.  گذشتگی  خود 
نتیجه  اصل  اين  از  توان  نمی  اما  باشد  درستی 
کودک  يک  زندگی  برای  ما  کرد.اگر  اخالقی  گیری 
قائلیم؛  ارزش  به يک رستوران مجلل  از رفتن  بیش 
بار ديگری که برای شام به رستورانی می رويم، می 
انجام  بهتری  کار  پولمان  با  می توانستیم  که  دانیم 
بدهیم.با اين وصف، داشتن يک زندگی شرافتمندانه 
اما   ، شد  خواهد  دشوار  و  سخت  بسیار  اخالقی  و 
اگر  و  است  چنین  زندگی  واقعیِت  نیست،  ای  چاره 
شکست  از  بايد  اقل  حد   ، کنیم  نمی  عمل  چنین 
باشیم.  مطلع  اخالقی  زندگی  يک  داشتن  در  خود 
از  بلکه  وجدان  عذاب  باِر  کشیدن  برای  نه  البته 
است. دانستن  حرکت،  برای  قدم  اولین  که  آنجا 

هنگامی که باب در کنار راه آهن برای اخذ تصمیم 
با خود کلنجار می رفت و  در موقعیتی قرار گرفته 
بود  که می بايست يا جاِن پسربچه ای بی گناه  را 
نجات دهد و يا شاهد از بین رفتن قسمت عمدۀ پس 
اندازش باشد، حتما خود را بدشانس ترين موجود روی 
نبود  او مسلما بدشانس ترين  اما   . زمین می دانست 
بلکه همة ما هر روزه در چنین موقعیتی قرار داريم.

ترجمه اي از مقالة منتشره در نیويورک تايمز با عنوان کامل:

The Singer Solution to World Poverty

کتابي در همین زمینه و از همین نويسنده با عنوان:

The Life You Can Save

در مارچ ۲00۹ از انتشارات Random House بچاپ میرسد.

ببخشیم  نیازمندان  به  باید  كه  پولی  برای  حدی 
از  نیست  گریزی  راه  من  نظر  به  ندارد،  وجود 
نیازهای  بر  مازاد  درآمد  ما  از  كدام  هر  اینكه 
بدهد  نیازمندانی  به  را  اش  اساسی  و  ضروری اش 
تهدید می كند را  زندگیشان  مهلك  و  فقر شوم  كه 

ديدگاه جهــاني
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امروزه چگونه مي توان ایرانی بود؟

که  است  ای  پروژه  من  امروز  بحث   
و  هستم  آن  روی  بر  کار  سرگرم  است  مدتی 
تامالتی  حقیقت  در  و  است  منسجم  نا  هنوز 
است در رابطه با اين موضوع که ايرانی بودن به 
منتسکیو،  پیش  سال   ۲۵0 معناست.حدود  چه 
های  نامه  کتاِب”  در  فرانسوی  معروف  فیلسوف 
پارسی” و در نامة سی ام از زبان يک فرانسوی 
که  فرانسه  در  ايرانی  گردشگر  يک  به  خطاب 
را  او  آشنايانش  و  بود  پوشیده  اروپائی  لباسهای 
نشناختند اين جمله را به کار برد  که “چگونه 
هنوز  منتسکیو  پرسش  بود؟”  ايرانی  توان  می 
چه  ايرانی ها  ما  برای  قرن   سه  گذشت  از  بعد 
داخل و چه خارج کشور تا زمانی که با فرهنگ و 
هويت ايرانی درگیر هستیم از همه ی پرسش ها 
امروزی تر است. ارنست رنان، نويسندۀ فرانسوی 
اصل  و  روح  يک  ملتی  هر  که  کند  می  مطرح 
و  روح  که  است  اين  سؤال  حال  است،  معنوی 
کتاب  در  هگل  چیست؟  ايرانی  معنوی  اصل 
جوهر  را  ملت  هر  قومی  روح  تاريخ”  “فلسفة 
آن  درونی  حیات  که  داند  می  ملت  آن  معنوی 
ملت را تشکیل می دهد. حیات و زندگی درونی 
هر ملت يعنی انکشاف )Development( درونی 
و توسعه فرهنگی، معنوی و اخالقی آن ملت که 
در يک روندی شکل می گیرد که روند فراگیری 
نامیده میشود و تجربه ها و درسهائی است که 
يک ملت در طول تاريخ می آموزد،هگل ايرانیان 
انکشاف  اين  که  داند  می  ملتی  نخستین  را 
اينکه  برای  طرفی  کنند.از  می  آغاز  را  تاريخی 
پیدا کند  به حقیقت جوهری خود دست  ملتی 
بايد به درجه ای از آگاهی تاريخی از خود  برسد، 
هر ملتی دارای يک نحوه هستی و شیوه وجودی 
با  ارتباط  در  وجودی  نحوه  اين  و  است  خاصی 
تعريف می شود.  “نیست”  ملت  و  قوم  ان  آنچه 
هر قوم و ملتی زمانی می تواند خود را بشناسد 
که اقوام و ملتهای ديگر را بازشناسی کند، پس 
بود؟”  ايرانی  توان  می  “چگونه  پرسِش  معنای 
کامل  ايرانی  نبود؟”  میتوان  “چگونه  پرسش  با 

می شود.

ما ايرانی ها مثل هر ملت پیشینه دار و تاريخی 
و  هستیم   )Self Centrism(خودمدار ديگری، 
هستند،  خودمدار  که  ما  ملت  هايی چون  همه 
جهان مدار)Cosmo Centric( هم هستند. يعنی 
خود را در مرکز جهان می بینند و تاريخ خودشان 
 ، میکنند  جهان حساب  تاريخ  عنوان  به  هم  را 

اين وضعیت فکری و سیاسی در جوامع  
بسیار  نقش   ، ايران  مانند  پیش مدرنی 
مهمی بازی کرده است.  به همین دلیل 
ايرانیان  مدرِن  قبل  ما  های  نوشته  در 
به  نسبت  از کنجکاوی  ای  نشانه  کمتر 
می  ديگران  رفتاری  و  زندگی   شیوۀ 
بینید. گفتگوی اصلی در دوران ما قبل 
فرهنگی  درون  گفتگوِی  ايرانیان  مدرن 
های  تجربه  با  افرادی  میان  است، 
جغرافیائی  و  ،نهادی  زيستی  مشترک 
جامعة  .هر  مشترک  هويت  عبارتی  به 
با زمان خاص خود حرکت می  انسانی 
کند و دانش درباره َچند و چون هستی 
خود و جهان در ارتباط با شناختی است 
که از خود دارد. براين مبنا در جامعه ی 
که  بوده  سنت  اين  ايران،  مثل  سنتی 

همیشه افق و حدودش، شناخت و اعمال ما را 
تعیین کرده و زمانی که اين سنت بدون مدرن 
قرار  برزخی  وضعیت  يک  در  خودش  شدن، 
به  به  و  بريده می شود  از خود  يعنی  می گیرد، 
وضعیت ديگری هم در نمی آيد مبنای اخالقی 
گرفتاری هايی  از  يکی  رود.  می  بین  از  جامعه 
که ما امروزه در جامعه ی ايران داريم اين است 
به  سنت هايمان  بريده  ايم،  سنت هايمان  از  که 
فکری  و  اجتماعی  سیاسی،  بحران های  خاطر 
قرار  سوال  مورد  بودند،  درگیر  آن ها  با  که 
در  و  نشده ايم  هم  مدرن  کاماًل  ولی  گرفته اند ؛ 
يک وضعیت برزخی هستیم که مثل يک تونل 
است و همه ايرانی ها از تمام قشر های اجتماعی 
در حال گذر از اين تونل هستند ولی هیچ کس 
بود. خواهد  کجا  تونل  اين  پايان  نمی داند  هم 

رامين جهانبگلو* 

متن سخنرانی در دانشگاه UCLA آپريل 
۲00۸،  از سری سخنرانیهای دو زبانه 
مرکز مطالعات خاورمیانه درباره ايران

 سنت ايرانی جهان را دوگانه و بر مبنای اسطوره 
و  اهريمنی  مانند  بیند  می  دوآلیستی  های 
يزدانی،مقدس و نا مقدس .. چنین هويتی خود 
ناخالص. را  ديگری  و  داند  می  ناب  و  خالص  را 

هويتی که خود را  خالص، ناب، محض و تک انگار 
و تک  گو بداند همیشه درگیر با خشونت است. 
نفی  همیشه  را  ديگران  اين که  خاطر  به  چرا؟ 
ايدئولوژی  يک  را  بودن  ايرانی  اگر  می کند.لذا 
تک انگار و خالص انديش بدانیم و معرفی کنیم، 
يعنی در پی خالص سازی هويت ملی باشیم، مثل 
خیلی از اقوام ديگر هم دچار خشونت نسبت به 
خود مي شويم  و هم نسبت به فرهنگها و اقوام 
اگر  .ولی  می رويم  بین  از  دراز مدت  در  و  ديگر، 
قبول داشته باشیم که ايرانی بودن با امر ايرانی 
و  سیال  امر  يک  يعنی  می شود،  مطرح  نبودن 
گفت  در  که  است  مرکب  و  آمیزشی  امر  يک 
وگو با هويت های ديگر تعريف و تعیین می شود؛ 
بودن  ايرانی  که  برسیم  نتیجه  اين  به  می توانیم 
شما  آن  باِرز  مثال  و  است  بعدی  چند  امر  يک 
هستید.اصل  کشور  خارج  دار  ساکن  ايرانیان 
بین  گفتگوی  تمدنها  زندگی  و  حیات  بر  حاکم 
فرهنگها است که نه  تنها سیاسی و فرهنگی بلکه 

محسوب  هم  اخالقی  است  ارزشها  دربارۀ  چون 
ديگری  هويت  هر  مانند  بودن  ايرانی  شود.  می 
به عنوان مقوله ای يکدست و خالص  غیر قابل 
تصور است، هر هويتی در دنیای امروز بايد از يک 
تمدنی  درون  گفتگوی  بگذرد،  گفتگوئی  رهگذر 
شرط الزم گفتگوی بیرون تمدنی ست، ملتی که 
با سنتها،انديشه ها و ادبیات خود برخورد سلیقه 
ای و گزينشی کند چگونه می تواند وارِد گفتگو 
خالص  روند  اين  بر  شود.بنا  ديگر  فرهنگهای  با 
تمامی  بستن  مانند  فرهنگی  و  هويتی   سازی 
از  پس  که  است  خانه  يک  های  پنجره  و  درها 
گیرد. می  تعفن  بوی  خانه  راکِد  هوای  مدتی 

در  ملی  هويتهای  من  نظر  به  ديگر  سوِی  از 
تعريف  روشنفکری  و  سیاسی  گفتمانهای  پرتو 
در  آن  بودن  بسته  يا  و  باز  درجة  و  شوند،  می 

دغدغه هاى ملي

گفتمان  دو  شاهد  گذشته  سال  صد  در  ما 
هویت  با  رابطه  در  ایدئولوژیك  مسلط 
ایرانی بوده ایم. از یك سو گفتمان سنت ستیز 
كه  تجدد ستیز  گفتمانی  دیگر  سوی  از  و 
این دو گفتمان هر دو در پی یكسان سازی 
هویت ایرانی بوده اند و نتایج سیاسی آن 
نیز همیشه برای ملت ایران شوم بوده است؛ 
مدرنیته  و  تجدد  بردن  بین  از  پِی  در  یا 
سنت. بردِن  بین  از  پِی  در  یا  و  اند  بوده 
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ایرانیان  و  ایران  میراث  از  كه  زمانی 
الیة  سه  از  باید  كنیم  می  صحبت 
انسان  مبانی  كه  ایرانیان  هویت 
هستی  و  شناسانه  شناسانه،جامعه 
و  فرهنگی  بعد  هم  و  دارد   شناسانه 
یعنی  كنیم  صحبت  دارد  سیاسی  هم 
ایرانی بودن، اسالمیت و مدرن بودن.

يعنی  گفتمانهاست  اين  با  مستقیم  ارتباط 
انديشمندان  و  روشنفکران،سیاستمداران 
کنند.  می  صحبت  مقوله  اين  به  راجع  چگونه 
ما در صد سال گذشته شاهد دو گفتمان مسلط 
بوده ايم.  ايرانی  هويت  با  رابطه  در  ايدئولوژيک 
ديگر  از سوی  و  گفتمان سنت ستیز  يک سو  از 
هر  گفتمان  دو  اين  که  تجدد ستیز  گفتمانی 
دو در پی يکسان سازی هويت ايرانی بوده اند و 
ايران  ملت  برای  نیز همیشه  آن  نتايج سیاسی 
شوم بوده است؛ يا در پِی از بین بردن تجدد و 
مدرنیته بوده اند و يا در پِی از بین بردِن سنت. 
هر دو سو تاريخ ايران را بازخوانی سلیقه ای و 
ايدئولوژيک کرده اند و بخشی از تاريخ ايران در 
نظر نگرفته اند. با هر انديشه ای در خارج از دو 
گفتمان مبارزه کرده اند و منکرهر نوع آمیزش 
هويتی شده اند. برخی شیفتة غرب بوده اند و 
بعضی نفرت داشته اند، يعنی دو انگاری شیفتگی 
انقالب  پیامدهای   ، امروز  ايراِن  در  نفرت.  يا  و 
سنِت  بازنگرِی  به  را  ايرانی  نخبگان  اسالمی 
اين  به  تجدد واداشت. دو گرايش عمده فکری 
بازخوانی دست زده اند يکی نوانديشان  دينی که 
اعتقاد دارند می شود میان اسالم و تجدد آشتی 
يا  عرفی  روشنفکران  دوم  دسته  و  کرد،  برقرار 
سکوالر هستند که بازنگری دين را کافی نمی 
درست  مفاهیم  درک  دنبال  به  بیشتر  و  دانند 
هستند. مدرن  دنیای  از  درستی  بینش  يک  يا 

روشنفکران  از  گروه  دو  اين  که  بحثی  دو  هر 
چگونه  و  ايران  برای  می کنند،  مطرح  ايرانی 
ايرانی بودن بسیار مهم است. چون هر دو ضمن 
پرداختن به ابعاد سیاسی و فلسفی مدرنیته، به 
نسل   . می کنند  توجه  نیز  ايرانی  هويت  مساله 
دورۀ  در  ايرانی  نخبگان  و  روشنفکران  جوان تِر 
کنار  را  بودن  قطبی  دو  حالت  انقالب،  دوم 
و  قديم  غرب،  و  شرق  بحث  ديگر  گذاشته اند 
ايرانی  هويت  تعريف  در  تجدد   و  جديد،سنت 
مطرح نیست و جواب سؤال ايرانی بودن چیست ، 
با غرب ستیزی، تجدد ستیزی و يا سنت ستیزی 
ايرانی های  که  بحثی  امروزه  نمی شود..  تعريف 
ايرانی  اصالت  و  ناسیونالیسم  مورد  در  جوان تر 
می کنند، ديگر آن بحثی نیست که در دوره هايی 
می  انجام  مصدق  دوره  حتی  يا  شاه  رضا  مثل 
است  مهم  که  بحثی  امروزه   من  نظر  به  شد. 
جای  “میراث”  مفهوم   ، است  “میراث”  بحث 
مفهوم سنت و تجدد را گرفته است. يعنی الزم 
يا  هستیم  سنتی  کاماًل  ما  بگويیم  که  نیست 
کاماًل متجدديم بلکه زمانی که از میراث ايران و 
ايرانیان صحبت می کنیم بايد از سه الية هويت 
ايرانیان که مبانی انسان شناسانه،جامعه شناسانه 
و هستی شناسانه دارد  و هم بعد فرهنگی و هم 
بودن،  ايرانی  يعنی  کنیم  دارد صحبت  سیاسی 
اسالمیت و مدرن بودن. هويت هر ايرانی از اين 
سه اليه تشکیل شده است . نمی شود يک اليه را 
از بین برد و گفت که من فقط می خواهم ايرانی 

با دوره کوروش  ارتباطی  شیعه باشم، ولی هیچ 
و داريوش و خشايارشاه نداشته باشم. نمی شود 
گفت که من فقط می خواهم از نوادگان کوروش و 
داريوش باشم، ولی اسالم شیعه اصاًل هیچ ربطی 
که  عرفانی  و  مساجد  اين  تمام  و  ندارد  من  به 
بی خودی  چیزهای  اصاًل  آمده،  بوجود  ايران  در 
باالخره  و  بیندازيم.  دور  را  اين ها  بايد  که  است 
بخش سوم اين است که ما نمی توانیم نافی اين 
حقیقت  باشیم که ما اقاًل در صد سال گذشته 
با غرب رويارويی و برخورد داشته ايم و به خاطر 
اين رويارويی ، تا حدی مدرن شده ايم و مدرنیته 
را تا  حدی پذيرفته ايم، و هم زيستی بین اين سه 
را  ايرانی  هويت  می تواند  امروزه  که  است  قطب 
تشکیل دهد.از طرفی آن بخش ماقبل اسالمی، 
در حقیقت تمام ناسیونالیسم ما را ايجاد می کند 
ايرانی ها در  وقتی که  دارد.  ما وجود  و در همه 
مورد اعراب، افغان ها، ژاپنی ها، چینی ها و حتی 
چیزی  آن  می کنند،  فکر  غربی ها  درباره  گاهی 
من  که  می آورند  بیرون  خودشان  درون  از  را 
يعنی  امپراتوری”.  “سندروم  می گويم  آن  به 
تاريخ  بوديم؛  بزرگی  ما  ملت  می گويیم  همیشه 
ديگران  و  بوديم  امپراتوری  داشتیم،  بزرگی 
يا  نبودند، توی غار زندگی می کردند،  اصاًل آدم 
سوسمار خور بودند.تقريباً ما هیچگاه ناسیونالیسم 
شیعه  اسالم  مبنای  بر  را  ملی گرايی مان  و 
طرح ريزی نکرديم. آن قسمتی که برمی گردد به 
دينی  ايمان  دلیل  به  بیشتر  ما،  اسالمی  هويت 
ما  که  است  دينی  ارزش های  و  سنت گرايی  و     
مدرن  باالخره  می کنیم.و  نگاه  جهان  به  آن  با 
عجیب  خیلی  خیلی  وضعیت  يک  هم  ما  بودن 
و غريبی دارد که در اين زمینه اتفاقاً ما با خیلی 
از  يا برخی  با ترک ها  از کشورهای عربی، شايد 
به  باشیم،  همراه  و  همدل  آسیايی  کشورهای 
نشده  هضم  که  است  مدرنیته ای  اين که  خاطر 
است. هم زيستی اين سه اليه و قطب هويتی در 
شکل گیری هويت ما نقش مهمی بازی می کند 
نه ناکجا آبادهای سیاسی قبل و بعد از انقالب که 
ما را به دنبال ايدئولوژيهای دينی و سکوالر بردند.

ازسويی در عصر جهانی شدن ما بايد از میراث 
جهانی هم صحبت کنیم که فرهنگهای گوناگون 

وارِد  توانند  می  چگونه  ايرانی  فرهنِگ  جمله  از 
و  جهانی  شوند..میراث  هم  با  سازنده  گفتگوی 
میراث ايرانی دو روِی يک سکه شده اند. پويائی 
روح ايرانی وجهی بیرونی دارد و آن جهانی بودن و 
معاصر بودن و ارتباط با روح و تمدن امروزی دنیا 
است. شما ايرانیان ساکِن لس آنجلس آمريکائی 
نبض  با  بلکه  نیستید  هم  ايرانی  فقط  نیستید 
جهان امروز زندگی می کنید.  يکی از فالکتهای 
فرهنگی ما در صد سال گذشته اين بوده است 
قرار  ديگری  برابر  در  را  ها  اين اليه  از  يکی  که 
و  اسالمیت  مقابل  در  را  بودن  ايرانی  ايم،  داده 
يا اسالمیت را در مقابل ايرانی بودن و يا مدرن 
بودن را در برابر دو ديگری. من برای همین به 
لزوم  گفتگوی درون تمدنی میان اين سه اليه 
اليه   سه  اين  معتقدم  حال  عین  در  و  معتقدم 
باشند. با میراث جهانی  بايد در گفتگوی مداوم 

دقیقاً  که  است  بحثی  “میراث”  به  توجه 
ايرانیان  نفس  و  روح  بحث  همان  به  برمی گردد 
امروزه  ما  اين که  به  شدن،  جهانی  پروسه  در 
هم  کنیم،  فکر  جهانی  هم  می توانیم  چگونه 
جهانی باشیم و هم ايرانی باشیم و اين دو چگونه 
می توانند که با همديگر همراه باشند. همان گونه 
يک  روی  دو  سنت ستیزی  و  تجدد ستیزی  که 
سکه بودند و ما را به نتايج سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی بسیار شومی رساندند؛ به همین صورت 
امروزه وقتی درباره ايرانی بودن يا میراث ايرانی 
را  خود  بايد  اندازه  همان  به  می کنیم،  صحبت 
جهانی بدانیم و درباره میراث جهانی فکر کنیم. 
نداريم. اختراعی  تجدد  يک  به  احتیاج  ما  يعنی 

آن چیزی که ما بیشتر از هر چیز به آن احتیاج 
قانون پروری  و  شهروندی  فرهنگ  مساله  داريم، 
است، مساله خشونت زدايی، تعصب زدايی و اعتدال 
سیاسی است. ايرانی بودن يعني زندگی کردن در 
مدار هويت ايرانی که در مدار جهان قرار گرفته 
است، اين مدار بسته نیست و وحشتی از تجدد 
ندارد . هويت ايرانی بايد فارغ از فعل و انفعاالت 
باز است، می  سیاسی ديده شود، باِب هويت ما 
توان بر اين میراث افزود و يا مبانی معرفتی آن را 
نقد کرد. و اينجا ست که می توانیم بگويیم میان 
هويت و ارزش های ايرانی و جهان امروزی، پیوند 
“میراثی” وجود دارد. چیزی که دنیای امروز به 
هويت  می توانیم  ما  که  است  اين  می آموزد  ما 
ملی مان را داشته باشیم، ولی ضمناً مدنیِت مدرن 
ايرانی بودن، جستجوی يک   . باشیم  هم داشته 
هويت آرمانی نیست و الزاماً بازگشت به گذشته 
يعنی  است،  انديشیدن  جهانی  بلکه  نیست؛  هم 
تمدن  و  زمان  فرآيند  و  مسیر  در  گرفتن  قرار 
جهانی. بهترين وجه برای ايرانی بودن در ارتباط 
و مفید بودن برای کل بشريت است و در پیشرفت 
بودن. معاصر  انساِن  و  گرفتن   قرار  تمدنی 

* استاد علوم سیاسي دانشگاه تورنتو
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محمد جواد 
 غالمرضا كاشى

 
استاديار دانشکده حقوق و علوم 
سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائی

*
ايراني شدِن مدرن ِ ما 

مقدمه

ايراني بودن ما در  براي پاسخ گويي به سوال معناي 
عصر مدرن، ذکر دو مقدمه را الزم دانسته ايم: 

۱. پاسخ گفتن به سوال نسبت میان ايراني بودن و 
مدرن بودن، پیش از هر چیز منوط به فهم مراد ما 
از مفهوم مدرن بودن است. گاهي مدرن بودن يک 
گاه  و  مي شود  انگاشته  ديگر  هويات  کنار  در  هويت 
يک وضعیت و موقعیت عیني. پرسش از ايراني بودن 
در عصر مدرن،  به اعتبار هر يک از دو معناي مذکور، 

سرشت متفاوتي پیدا مي کند.

عقالني  امکان  از  مستمراً  کساني  ساده تر،  بیان  به 
روشنفکر  يا  مدرن،  مسلمان  يا  مدرن،  ايراني  وجود 
به  ديگر،  کسان  و  مي گويند  امثالهم سخن  و  ديني 
سادگي از اين سوال ها درمي گذرند و معتقدند ممکن 
امکان  از  سوال  جاي  به  و  دارد  وجود  چون  است 
اولي  مي کنند.  سوال  بودني  چنین  نحوه  از  عقالني، 
نحو  به  يا مسلمان مدرن  ايراني مدرن  آيا  مي پرسد 
چگونه  ايرانیان  مي پرسد  ديگري  است؟  روا  عقالني 
مدرن اند يا مسلمانان چگونه مدرن هستند. دومي ها 
اصواٌلً سوال اول را بالموضوع مي دانند چون به دلیل 
وجاهت  از  پرسش  منظومه هايي  چنین  وجود  نفس 
که  چرا  مي دانند.  وجه  بي  را  نسبت  اين  عقالني 
سازگاري را سرشت امر عقالني مي دانند نه سرشت 

واقعیت بیروني.   

بودن  مدرن  و  بودن  ايراني  به  که  مباحثي  اغلب 
اين  است.  مراد کرده  را  اول  معناي  دارد،  اختصاص 
نیست،   هم  ما  بودن  ايراني  هويت  به  منحصر  نکته 
همیشه  ماست.  بودن  اسالمي  ماجراي  آن  از  بیش 
به  مسبوق  بودن،   مدرن  و  بودن  اسالمي  از  بحث 

نسبت میان دو هويت است. سال ها و دهه هاست که 
مي پرسیم ايراني بودن يا مسلماني خود را چگونه با 

مدرن بودن خود همساز کنیم؟

بودنمان،  و مدرن  پیشیني  از هويات  ما  نحوه سوال 
سبب شده است که اغلب بحث از نسبت مذکور،  به 
ارزش ها  و  معارف  از  میان دو دسته  نسبت  از  بحث 
منتهي شود. کساني از راه رسیده اند و صورت مساله 
را يکسره پاک کرده اند: ايراني يا اسالمي بودن را مبنا 
کرده اند و درها را بر هر چه نشانه هاي مدرن بودن 
را  بودن  مدرن  نیز  گروهي  مقابل  در  بسته اند  است 
مبنا ساخته اند و درها را بر هر چه مسلمان بودن يا 
ايراني بودن است بسته اند. اين هر دو گروه اگر چه 
منطقي  حیث  از  و  مواجهند  کمتري  پرسش هاي  با 
منطق  روي  هیچ  به  اما  مي کنند،   عمل  سازگارتر 
نیافتاده  سازگار  زيستي شان  منطق  با  ذهني شان 
است و به همین جهت به رغم بهر ه مندي از نعمت 
سازگاري، از نعمت جاذبه افکني و قدرت حل مساله 

محروم مانده اند. 

انديشیده اند،  مساله  حل  به  بیشتر  که  کساني  اما   
مدرن  و  بودن  ايراني  منظومه  دو  از  کرده اند  تالش 
بودن منظومه اي بچینند و دسته گلي زيبا متشکل از 
هر دو آذين کننند و هويتي يکدست و برساخته از هر 
دو،  به مشتري خود عرضه کنند. گاه مدعي شده اند 
که آنچه ارزش هاي مدرن خوانده مي شود در ذخیره 
و  قابلیت  از  گاه  است،  داشته  ريشه  نیز  ما  تاريخي 
گفته اند  سخن  ايراني  ارزش هاي  تاويل  ضرورت 
قلمداد  مدرن  دوران  ارزش هاي  را  تاويل  معیار  و 
کرده اند، گاه از محکمات و متشابهاتي براي ايرانیت 
قائل شده اند و محکمات آن را سازگار با هويت مدرن 
قلمداد کرده اند و گاه از ضرورت گزينش ارزش هاي 
مدرن سازگار و همساز با ارزش هاي ايراني سخن به 

میان آورده اند.

اما واقع اين است که مي توان معنا و سويه سوال را 
عوض کرد و دريچه اي ديگر به بحث از نسبت میان 
الگو  با همین  بودن گشود. چنانکه  مدرن  و  ايرانیت 
دريچه اي تازه به بحث از نسبت میان اسالمي بودن 
و مدرن بودن نیز مي توان گشود. مدرن بودن پیش 
اين  به  است.  موقعیت  يا  وضعیت  يک  چیز  هر  از 
نسبت  از  سوال  مدرنیت،  و  ايرانیت  از  سوال  ترتیب 
يا يک منطق  میان يک هويت است و يک وضعیت 
موقعیت. آنگاه الزاماً با سوال از نسبت میان دو گروه از 
ارزش هاي ناسازگار مواجه نیستیم، بلکه با منظومه اي 
از ذخائر فرهنگي و ارزش هاي محلي  در يک موقعیت 
تازه مواجهیم. سوال ما عبارت از آن خواهد بود که 
ما ايرانیان چگونه مدرن  هستیم و يا به عنوان افراد 

مدرن، چگونه ايراني هستیم. 

ايراني  به سوال  دوم  رويکرد  با  بیشتر  بحث،  اين  در 
بودن در عصر مدرن خواهیم پرداخت. 

۲.  اگر ايراني بودن را يک هويت و مدرن بودن را يک 
موقعیت قلمداد کنیم، سوال ما عبارت از آن خواهد 
ايراني  هويت  به  نسبت  مدرن،   موقعیت  آيا  که  بود 
دروني  وجهي  يا  است،   عارضي  و  بیروني  وجه  يک 
مدرن  موقعیت  با  ايرانیان  ما  ديگر،  عبارتي  به  دارد. 
مواجه شده ايم و حال از نسبت میان يک هويت و يک 
موقعیت بیروني سخن مي گوئیم. اگر چنین بیانگاريم،  
اول  رويکرد  همان  به  را  بحث  ناخواسته  يا  خواسته 
تقلیل داده ايم. چرا که همان سواالت پیشین در باب 
سازگاري ها و ناسازگار ي هاي میان يک هويت و يک 
موقعیت بیروني موضوعیت پیدا مي کند و همان دست 

پاسخ ها نیز روبروي ما صف خواهند کشید. 

اگر نخواهیم بحث ما به همان رويکرد نخست تقلیل 
يابد، ضروري است در باب مفهوم هويت بحث کنیم 
و نشان دهیم که موقعیت امري بیروني براي هويت 
بیروني  هويت  مفهوم  براي  را  موقعیت  آنچه  نیست. 
مي کند، انتظار ما از هويت است. هويت نحوي بنیاد 
گروه  يک  براي  اصیل  و  پیشیني  معناي  و  ريشه  و 
اجتماعي است. تحول ناپذيري و ثبات خصیصه ذاتي 
هويت انگاشته مي شود. به اين معنا، مقتضیات خاص 
موقعیت همواره هويت را به مقاومت وادار مي کند و 
هر موقعیت همواره يک امر بیروني و عارض شده بر 
هويت ظاهر مي شود. اگر نخواهیم براي هويت بنیاد و 
سرشت و معناي پیشیني قائل شويم، في الواقع هويت 

را به کلي نفي کرده ايم. 

اگر چه انتظار ثبات و بنیاد براي هويت يک امر اساسي 
است، اما اين انتظار همیشه يک انتظار ناکام است. به 
همین سبب هويت اگرچه پشت سر قلمداد مي شود، 
همواره پیش رو است. بیش از آنکه يک امر پیشاپیش 
موجود باشد، يک آرزو و خواست است. ضرورتي ندارد 
در اين زمینه، چندان بحث هاي انتزاعي عرضه کنیم. 
از کیستي  روزمره  تجربه  و  در سطوح خرد  مي توان 

فرد نیز به اين مساله پاسخ داد. 

تمامیت  از  تصوري  با  نخواهیم  يا  بخواهیم  هر کس 
خود زندگي مي کند. تصويري از من همبسته،پیشینه 
پیوند  فرد  تمنیات  و  آرزوها  با  را  فردي  خاطرات  و 
مي زند و بر اين مبنا،  فرد باورها و کنش هاي امروزي 

به يك سؤال است:  پاسخ  دار   يادداشت عهده  اين 
معناست؟  چه  به  مدرن  عصر  در  ما  بودن  ايراني 
كه  رسيده ايم  نتيجه  اين  به  مقدماتي،   ذكر  از  پس 
مدرن  و  بودن  ايراني  ميان  نسبت  از  سوال  جاي  به 
مدرن  نحو  به  شدن  ايراني  فرايند  از  بايد  بودن، 
و  سازگاري ها  با  البته  كه  فرايندي  گفت  سخن 
تدريج  به  و  است  بوده  مواجه  دروني  ناسازگاري هاي 
مي رود پيش  متکثرتر  اما  سردتر  باوري  سمت  به 

دغدغه هاى ملى



مسبوق  بودن،   مدرن  و  بودن  اسالمي  از  بحث  همیشه 
كه  دهه هاست  و  سال ها  است.  هویت  دو  میان  نسبت  به 
با  چگونه  را  خود  مسلماني  یا  بودن  ایراني  مي پرسیم 
مدرن بودن خود همساز كنیم؟ مدرن بودن امري خارج 
از ایراني بودن نیست،  بلكه مي توان با استناد به یافته هاي 
از  ما  امروزین  تصور  كه  نهاد  صحه  امر  این  بر  تاریخي 
كه  تصوري  است.  مدرن  تصور  یك  به دقت  بودن  ایراني 
البته به اعتبار سرشت تحول یابنده مدرن،  یك جلوه معین 

و خاص نداشته است
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قلمداد  موجه  را  آنها  و  مي دهد  توضیح  را  خود 
بیش  خويش،  از  همبسته  تصور  اين  مي کند. 
منطقي  و  سازگار  باورهاي  از  منظومه اي  ازآنکه 
باشد،  يک انرژي انباشته شده است که فرد را به 
سويي و به سمت مقصودي مي راند. سامان دادن 
باورهاي منطقي، حاصل همین  از  منظومه اي  به 

انرژي سامان يافته به سمتي خاص است. 

داد  نشان  مي توان  سادگي  به  اما 
در  خاص،  تصور  اين  همواره  که 
موقعیت خاصي شکل گرفته است. 
فرد به محض تغییرات اساسي در 
منطق موقعیت خود، يکباره تصور 
از خود همبسته را از دست مي دهد 
و به نحوي گسیختگي رواني دچار 
نمي گذرد  چندي  اما  مي شود. 
خود  از  تازه  تصويري  دوباره  که 
قبلي  تصور  جايگزين  همبسته 
از  تازه اي  شبکه  ظهور  مي شود. 
آرزوها، تصوير فرد را از پیشینه اش 
به  خاطراتي  مي ريزد.  هم  به 
خاطرات  و  مي خزند  پنهان  نیمه 
فراموش شده اي به عرصه خودآگاه 
فردي قدم مي نهند. تفسیر فرد از 
تجربیات پیشین دگرگون مي شود 

و يکباره فرد منظر تازه اي از گذشته خود به دست 
مي آورد. جالب اينکه فرد با تاثر و شگفتي از عقايد 
خود  از  مستمراً  و  مي گويد  سخن  خود  پیشین 
تعارض  اينهمه  متوجه  من  مي کند چگونه  سوال 
آشکار در عقايد پیشین خود نبودم. چگونه اينهمه 
معاني بي ربط به باورهاي خود نسبت مي دادم و 

...

به اين معنا،  هويت همواره نسبتي وثیق با شبکه 
ترجیحات و خواست ها و آرزوها دارد و اين شبکه 
پیدا  ظهور  خاص  موقعیت  منطق  در  جز  نیز 
نه  هويت  براي  موقعیت  ترتیب  اين  به  نمي کند. 
يک امر بیروني بلکه يک امر دروني است. همواره 
ضروري است از يک هويت و چند و چون آن در 

يک منطق موقعیت خاص سوال کنیم. 

هويت  باب  در  فیلسوفان،  و  متکلمان  و  فقیهان 
ديني و وجه تمايز میان مومن و کافر سخن بسیار 
گفته اند. هر يک تالش مي کنند روايتي استاندارد 
شده از مسلمان بودن عرضه کنند. اما در زندگي 
مسلمان  از  غريبي  و  عجیب  الگوهاي  با  روزمره، 
بودن مواجهیم. هر کس بر حسب منطق موقعیت 
خاص خود تکه هاي چند پاره و ناسازگاري از عقايد 
و باورها و شیوه سلوک ديني جمع آورده است و 
و  سر  از  که  هنگامي  مي خواند.  مسلمان  را  خود 
راز اينهمه تفاوت سخن به میان مي آيد، خواسته 
يا ناخواسته بحث به منطق متفاوت موقعیت هر 
به  ديني  فرق  باب  در  نکته  اين  مي کشد.  کس 
پهنه  در  چنانکه  مي شود.  آشکار  واضح تر  نحوي 
امپراتوري اسالم، مي توان گونه هاي مسلماني را بر 
مبناي منطق موقعیت مسلمانان توضیح داد. اين 
نکته به جد در باره نحوه ايراني بودن ما در تاريخ 

هويت با يک موقعیت تازه مواجه مي شود، پیشاپیش 
منطق موقعیت مقوم خود را از دست داده است و 
به نحوي از هم گسیخته شده تا خود را در منطق 

موقعیتي تازه بازآفريني کند. 

به اين معنا،  هويت و برقراري نسبت با يک منطق 
بخواهیم  تا  نیست  اختیاري  امر  يک  تازه،  موقعیت 
در باب چند و چون آن گفتگو کنیم،  يک ضرورت 
دروني براي تداوم هويت است. هنگامي که از نسبت 
میان ايرانیت و مدرن بودن سوال مي کنیم، گويي از 
که  چرا  مي کنیم.  سوال  ايراني  هويت  تداوم  امکان 
منطق موقعیت مدرن، منطق موقعیت هويت ايراني 
را پیشاپیش دستخوش بحران ساخته است و اينک 
بر مبناي منطق موقعیتي تازه شرايط بازآفريني آن 

را عرضه مي کند. 

ايراني شدن مدرن ما 

مدعي  که  نیست  فوق  مقدمه  دو  اعتبار  به  تنها 
بودن  ايراني  از  خارج  امري  بودن  مدرن  مي شويم 
نیست،  بلکه مي توان با استناد به يافته هاي تاريخي 
بر اين امر صحه نهاد که تصور امروزين ما از ايراني 
که  تصوري  است.  مدرن  تصور  يک  دقت  به  بودن 
البته به اعتبار سرشت تحول يابنده مدرن،  يک جلوه 
نو شدن  به  نو  با  بلکه  معین و خاص نداشته است. 
جهان جديد، مستمراً سويه ها و چهره هاي متفاوت 
است.  ساخته  امکان  پذير  ما  براي  را  بودن  ايراني 
بنابراين به جاي ايراني بودن بايد از فرايند و جريان 
شدن  ايراني  گوناگون  جلوه هاي  يا  ما  شدن  ايراني 

مدرن ما سخن گفت. 

منطق  تبع  به  مدرن،  نحو  به  ما  شدن  ايراني 
موقعیت، فرايندي دو سويه و متعارض بوده است. 
فرايند شکل  بايد در  را  امر دوگانه  اين  يکسوي 
ايران يافت و سوي  گیري دولت شبه مدرن در 
روزمره  زندگي  گسیخته  منطق  در  را  ديگرش 
پاسخگوي  البته  که  متعارضي  سويه  دو  مدرن. 

معضل واحدي بوده اند.  

تعلق به ايران به منزله يک محدوده 
سیاسي  يافته  تمرکز  و  سرزمیني 
و  مادي  جهات  از  که  است  امري 
عملي در سلسله صفويه ريشه دارد. 
به  استناد  با  و  ذهني  حیث  از  اما 
در  ريشه  ايرانیان  جمعي  ذهنیت 
دوران قاجاري به ويژه به ايران پس 
ديگر،  عبارتي  دارد.به  مشروطه  از 
امروزه  ايراني بودن ما،  به نحوي که 
ريشه  است،   شده  شناخته  ما  براي 
شبه  دولت  شکل گیري  متعلقات  در 
مدرن پس از انقالب مشروطه دارد. 

دولت  مدرن  بندي  صورت  در  تنها 
ايران  از  الگويي  که  است  ايران  در 
قدرت هاي  مي گیرد،   شکل  يکپارچه 
خاص محلي و ايالتي، تسلیم يک نظام متمرکز 
نهاد  تنها  منزله  به  دولت  و  مي شوند  سیاسي 
پیدا  عیني  تحقق  سیاسي  زور  اعمال  مشروع 
منطق  تابع  بودن  ايراني  معنا،   اين  به  مي کند. 

موقعیت سیاست متمرکز و شبه مدرن است.

دولتي که تماماً سرشتي شهري دارد، بر قدرت 
ارتش متمرکز و رسانه ها و آموزش متمرکز و ملي 
متکي است. چنین دولتي همانطور که متمرکز 
نیازمند  است،   سیاسي  عرصه  در  بديل  بي  و 
سازي  يکسان  تماماً  ذهنیتي  به  دادن  سامان 
دوره  روشنفکران  است.  ايراني  هويت  و  شده 
براي  تولید پیشینه  مشروطه تالش مي کنند در 
اين هويت برساخته،  ايرانیتي مستقل از مسلمان 
اسالم  از  پس  ايران  به  را  آنچه  و  بسازند  بودن 
راجع مي شود عارضي قلمداد کنند و بر بنیاد اين 
پیشینه برساخته از چشم اندازي همراه و همگام 

با جهان جديد سخن بگويند. 

ايرانیان  هويتي  کانون  منزله  به  اسالمي  بديل 
با  تمايز ماهوي  انقالب اسالمي چندان  در دوره 
تالش پیشین نداشت. ايراني بودن گوهر و جلوه 
کانوني خود را در اسالمي بودن جستجو مي کرد. 
میل به ايراني شدن به اقتضاي شکل گیري دولت 
شبه مدرن در ايران،  اينک خود را نیازمند کسب 
با  اال  نبود  ممکن  اين  و  مي ديد  تام،  مشروعیت 
به خدمت گرفتن باورها و ارزش هاي ديني. اين 

چیزي بود که پهلوي ها عاجز از آن بودند. 

اما چنانکه اشاره کرديم،  ايراني شدن ما يک سويه 
ديگر هم داشته است: سرشت مناسبات مدرن، 
شکستن منطق تک ارزشي زندگي روزمره است. 
به خالف منطق موقعیت زندگي در فضاي سنت، 

طوالني حیات چند هزارساله ما نیز مصداق دارد. 

بنابراين موقعیت امري عارض شده و بیروني نسبت 
است.  هر هويت  مقوم  عنصر  بلکه  نیست.  به هويت 
اگر چه سرشت هويت ايجاب مي کند که همواره وجه 
مقوم منطق موقعیت انکار شود. با اين مقدمه، هر گاه 

دغدغه هاى ملى
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ایراني  موقعیت  منطق  بنابراین 
شدن مدرن ما، با دو سویه متعارض 
تعارض   این  یكسوي  است.  قرین 
سیاست  عرصه  شدن  كانوني  تك 
سوي  و  است  سیاسي  تمركز  و 
فرهنگي  تنوعات  و  كثرت  دیگرش، 
ایراني  ترتیب،  این  به  و اجتماعي. 
شدن مدرن ما ناظر به یك پویش و 

ناسازه دروني است

حیات اقتصادي و ديني و سیاسي،  از خرده ارزش هاي 
متمايز تبعیت مي کنند. به اعتبار گسیختگي ارزشي 
منطق زندگي روزمره، فرد نیز در ساحات گوناگون 
گسیخته مي شود. گروه هاي اجتماعي کثیر بر اساس 
سبک هاي زندگي متفاوت مستمراً شکل مي گیرند.  
به اين ترتیب مدرن شدن به معناي کثرت و تنوع 
تقويت مرز  اين کثرت گاهي حاصل  بیشتر ماست. 
میان خرده هويت هاي پیشین نظیر هويت هاي قومي 
ناشي  وگاه  است   بوده  ديني  و  زباني  هويت هاي  و 
هويت هاي  نظیر  تازه  اي  هويت هاي  خرده  ظهور  از 

نسلي،  جنسي، طبقاتي و امثالهم. 

بنابراين منطق موقعیت ايراني شدن مدرن ما، با دو 
سويه متعارض قرين است. يکسوي اين تعارض  تک 
کانوني شدن عرصه سیاست و تمرکز سیاسي است و 
سوي ديگرش، کثرت و تنوعات فرهنگي و اجتماعي. 
يک  به  ناظر  ما  مدرن  شدن  ايراني  ترتیب  اين  به 
پويش و ناسازه دروني است. ساده سازي خواهد بود 
اگر از اين پويش نتیجه بگیريم که مساله ما تقابل 
استبداد سیاسي با کثرت اجتماعي و فرهنگي است. 
و  و کثرت در عرصه فرهنگي  تفاوت  از  الزاماً  نبايد 
اجتماعي به سرعت به اين نتیجه برسیم که عرصه 
عمومي خواهان دمکراسي و نظم متنوع و دمکراتیک 

است اما نظم سیاسي با آن معارضه مي کند. 

تنوع و کثرت فضاي فرهنگي و اجتماعي به معناي 
گسیختگي ذهنیت جمعي و تک ذهني در صورت 
بندي سنتي بوده است. اين کثرت و تنوع موجبات 
تضعیف ارزش هاي همبسته ساز اجتماعي را فراهم 
و  افراد  کام  بر  الزاماً  گسیختگي  اين  است.  ساخته 
کثرت  است.  نیافتاده  شیرين  اجتماعي  گروه هاي 
براي  خود،  ظهور  بدو  در  فرهنگي  و  اجتماعي 
بسیاري در تنهايي،  گسیختگي ارزش هاي جمعي،  
سرمايه هاي  رفتن  دست  از  اخالقي،  گسیختگي 
و  پیشین  اصالت هاي  شدن  اعتبار  بي  فرهنگي، 

امثالهم تجربه شده است. 

گفتماني  افق  و  اسالمي  انقالب  مي توان  عبارتي  به 
منتج به انقالب را از همین بعد مورد توجه قرار داد. 
انقالب تصوير يوتوپیکي از يک جامعه گرم و همبسته 
را تصوير مي کرد و شورانگیزترين تصويري که فضاي 
ضیافت  در  مردم  بود.  همین  مي کرد  تولید  انقالبي 
گرم انقالب،  يکباره همه تنهايي ها و سردي ها و بي 
شناختي  وجود  ناامني  و حس  جمعي  اعتنايي هاي 
خود را پاسخ مي دادند. همین خواست آنها در يک 
انرژي جمعي و انقالبي تجلي کرد و سرانجام در يک 
دولت بالنسبه بسته و تک کانوني و متمرکز سیاسي 

تجلي کرد.

و  اجتماعي  فضاي  کثرت  میان  دوگانگي  بنابراين 
نیستند  متعارض  امر  دو  دولت  ذهني  تک  ساختار 
که  کرد  اشاره  مواردي  به  مي توان  عکس  به  بلکه 
حاکي از آن است که اين دو سويه،  دو سوي يک 

مساله واحد محسوب مي شوند. 

اما بديهي است استقرار يک نظم سیاسي تک ذهني، 
سازگار  مردم  تجربي  و  روزمره  زندگي  ساختار  با 

نیست. مطلوب است تا زمانیکه همانند يک رويا اذهان 
و روح هاي جمعي را به نحوي گرم بسیج مي کند اما 
نامطلوب است هنگامي که در يک نظام واقعي تجلي 
مي کند و موجبات زحمت و تنگي در منطق گشوده 

و متنوع زندگي روزمره مدرن مي شود. 

به اين ترتیب بايد از تعارض و ناسازه دروني ايراني 
گیري  نتیجه  را  تاريخي  پويش  يک  ما  مدرن  شدن 
در  و  است  کرده  آغاز  نقطه اي  از  پويش  اين  کرد. 
مسیر تجربه يک قرن و اندي به تدريج صور تازه اي 
التیام  به  میل  خود   اولیه  صور  در  مي کند.  اختیار 
بنیاد  مدرن،  زندگي  متن  کثرت  و  گسیختگي ها 
اما چندين  است  فراهم ساخته  را  متمرکز  نظم هاي 
بار به سنگ واقعیت خورده است و همین امر امید به 
التیام بخشي به اين ناسازگاري ها و گسیختگي ها را 
به تدريج به يک ناامیدي فراگیر بدل مي کند و همین 
نکته سويه ديگري از فرايند ايراني شدن مدرن ما را 

عرضه مي کند.

اينک به تدريج ذهنیت جمعي ما با تصويري از ايراني 
بودن ما همراه مي شود که کمتر از گذشته ماهوي، 
تک ذهني، معطوف به مواريث گذشته است. بیشتر 
و بیشتر با تصويري متکثر، بیشتر معطوف به آينده و 

کمتر گرم و همبسته ساز آشنا مي شويم.

قرار  دوراهي  يک  در  اينک  ما  مدرن  شدن  ايراني 
و  بدهد  تفاوت  منطق  به  تن  بايد  يا  است:  گرفته 
حس ايرانیت را در حین تفاوت بازتولید کند و يا به 
تدريج چندان از هم گسیخته شود که ديگر نشاني از 
ايراني بودن باقي نماند. اين تقديري است که فرايند 
و پويش هاي درون ايراني شدن مدرن ما پیش پاي 

ما نهاده است. 

دغدغه هاى ملى
سر مقاله

ادامه از صفحه ۱

 ... با تاکید بر ضرورت مدارا و همبستگی میان 
دينداران ،در چشم اندازی کلی مدارا و همزيستی 
به رشد و  را رو  مسالمت آمیز در جوامع بشری 
در  جهانی  همگرائی  و  تمرکز  به  میل  از  حاکی 

سیاست، اقتصاد و فرهنگ بداند.
بی  و  قومی  “گفتمان  مقالة  در  تهرانیان  مجید 
نظمی نوين جهان” به بررسی موشکافانة پنج روند 
گرائی،  ملی  گرائی،  منطقه  گرائی،  جهان  کالن 
می گمارد  همت  گرائی  معنويت  و  گرائی  محلی 
مفهوم جديدی  در حال کشف  َاين که جهان  و 
از يگانگی و نیازمند اخالقیات جديدی در زمینة 
مسولیت اجتماعی است.در ادامه ترجمة مقاله ای 
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.
از سید حسین  مطلبی  انديشه  و  نظر  بخش  در 
سیر  به  دارد  نگاهی  که  است  شده  عرضه  نصر 
تاريخی و نقش اديان و باالخص اسالم در غرب 

جديد.
رضا علیجانی پس از توضیحی دربارۀ چهار چالش 
شش  تبیین  مقدس  متون  و  معاصر  انسان  بین 
شیوۀ  مقدس،  متون  به  نسبت  متفاوت  رويکرد 
پیشنهادی خود )رويکرد الهامی-تاريخی( را بسط 

و  شرح می دهد.
علم  افول  تاريخی  علل  به  ايزدی   محمد  علی 
جهان  در  را  گرائی  خرد  نزول  و  صعود  و  ورزی 
اسالم می پردازد و گسترش آئین مدرسی، جعل 
حديث و افول تجربه گرائی و خرد گرائی از جمله 

عوال موثر در در اين روند می داند.
زهرا  از  است  مطلبی  عنوان  خانواده”  در  “مدارا 
بازرگان، استاد روانشناسی در دانشگاه تهران که 
نشان  خاطر  را  خانواده  در  مدارا  لزوم  و  اهمیت 
می کند و اثرات مثبت آن در تربیت کودکان را 

بر می شمرد.
کرديم،  تاکید  نخست  شمارۀ  در  که  همچنان 
مدارا می کوشد پلی باشد فرهنگی میان ايرانیان 
تضارب  و  گفتگو  برای  محلی  و  کشور  از  خارج 
بی  اجتماعی.  و  فرهنگی  مسائل  پیرامون  آراء 
دارد  فراوانی  های  کاستی  و  کمی  ما  کار  ترديد 
و  نظريات  پیشنهادات،  انتظار  در  بی صبرانه  و 
شما  پژوهشهای  و  مقاالت  همچنین  و  انتقادات 
هستیم و معتقديم کسی جز شما بار اين نشريه 

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
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دربارة هویت ملي و پروژة ملت  سازي
ايران،  در  مدرن  دولت  ملِت  تشکیل  ايدئولوژِی 
آن،  فرانسوِي  به ويژه  اروپايي،  مدِل  نفوِذ  زيِر 
اين  به  نوزدهم  قرِن  نیمه ها ِي  از  لنگ ـ  لنگان 
کشور راه يافت و سرانجام با انقالِب مشروطّیت 
دولت ـ  برپايِي  جنبِش  يافت.  سیاسي  رسّمیِت 
را  خود  ناکاِم  گاِم  نخستین  که  ايران،  در   ملّت 
با »اصالحاِت امیرکبیر« برداشته بود، با کوشش 
و  اداري  بنیادِي  نهادهاِي  کردِن  پا  بر  براِي 
رضاشاه،  دوراِن  در  ملّي،  آموزشِي  و  ارتشي 
اساس  در  که  ايدئولوژي--  اين  رسید.  اوج  به 
الگوبرداري از ناسیونالیسِم اروپايي بود-- گمانی 
داشت  ايران«  »ملّت  ناِم  به  يکپارچه  چیزی  از 
فرهنِگ  يگانه،  زباِن  با  را  آن  نشانه هاِي  که 
يگانه، و در کّل، هويِت يگانه، در تاريِخ يگانه ِي 
بود که  تاريخی  اين همان  ديرينه ای مي جست. 
به ويژه  ملّي،  تاريِخ  ناِم  به  دوران  آن  تاريخ داناِن 
تاريخ  اين  با  و  مي نوشتند  درسي  کتاب هاِي  در 
تاريخِي  ذهّنیِت  آن  ناسیونالیستِي  ايدئولوژِي  و 
شکل  پهلوي  سلطنِت  دوراِن  در  نسل  چند 
پهلوي ها-- همچون  پادشاهِي  گرفت. در دوراِن 
راِه  از  اروپا--  کوشیدند  در  آن  اصلِي  مدل هاِي 
ساختاِر دولِت يگانه و آموزش و پرورِش سراسرِي 
ملي با زباِن يگانه، و نیز به کار بردِن رسانه هاِي 
همگاني با چنین گرايشی، آنچه را که نشانه هاِي 
در  مي يافتند،  تاريخ  در  را  آن  و  چراِي  بي چون  
حقیقت، به وجود آورند. پروژه ِي ساختِن »ايراِن 
يک  ويرانه هاِي  دِل  از  اروپايي،  الگوِي  با  نوين« 
امپراتورِي پوسیده ِي در هم شکسته ِي آسیايي، 
با بر پا کردِن نهادهاِي ادارِي و آموزشي و صنعتِي 
مدرن، با همه سستي ها و بي بُنیگي هاي اش، در 
پرتِو اراده و قدرِت ديکتاتورانه ، در دوراِن رضاشاه 
آرام  آرام پیش مي رفت که ضربه ِي جنِگ جهانِي 
دوراِن  در  پروژه  اين  بازايستاند.  را  آن  دّوم 
باالهاِي  وـ   زيرـ   از  پس  نیز،  شاه  محمدرضا 
بادَسرِي  و  نفت  درآمِد  يارِي  به  بسیار،  سیاسِي 
ايجاِد يک قدرِت جهانِي ديگر، اين بار، در دهه ِي 
آخِر پادشاهِي او، با ساختِن زيرساخِت صنعتی و 
مي رفت  پیش  بیَش تر  شتاِب  با  مدرن،  ارتباطِی 
حرکت  از  را  آن  ديگر  باِر  انقالب  طوفاِن  که 
مدِل  با  ملّت سازي  پروژه ِي  باري،  بازايستاند. 
يکپارچه  ملِّت  آوردِن  پديد  يعني  آن،  کالسیِک 
دولتی  به دسِت  آن  اجراِي  و  برنامه ريزي  راِه  از 
مي داند،  ملّت  تماِم  و  تاّم  نماينده ِي  را  که خود 
و  نرسید  تمامّیت  به  ايران  در  بسیار،  داليِل  به 
از  و  نشد  فراگیر  بايد  که  ملّي چنان  تعلِّق  شوِر 
به نسبت  میانه ِي  طبقه ِي  از  باريکی  اليه هاِي 
مدرِن شهري فراتر نرفت؛ اليه ای که از آموزِش 
روايِت  به  ملّي«  »تاريِخ  و  برخوردار شده  مدرن 
پرسید  مي توان  بود.  شده  تلقین  آن   به  رسمي 
ساعت،  چند  در  رضاشاهي  ارتِش  فروپاشِي  که 
با  ارتِش محمدرضاشاهي،  و  در شهريوِر ۱۳۲0، 
همه توانمندِي ظاهري اش، در يورِش يک انقالِب 
ديني آيا به اين دلیل نبود که آن ها هنوز بیش تر 
تا  بودند  کشور  فرمانفرماِي  شخصِي  ارتش هاِي 

ارتِش ملّي؟ 

پا کردِن  بر  از داليِل ورشکستگِي پروژه ِي  يکی 
دولت -  ملّت در »ايراِن نوين« آن بود اين پروژه 
با »اراده ِي ملّي« و بسیِج سراسرِي ملّي-- ماننِد 
حقیقت،  در  نگرفت.  شکل  ژاپن--  نمونه ِي 
»اراده ِي ملّي«، به دلیِل وجوِد سدهاِي نیرومنِد 
در  سیاسي،  ساختارهاِي  پوسیدگِي  و  فرهنگي 
جنبِش مشروطّیت بسیار بي جان تر و سست پايه 
از پِس چنین وظیفه ِي گرانی  بود که  از آن  تر 
برآيد. پروژه ِي برپايِي دولت -  ملّت در ايران، به 
دلیِل وضِع روابِط قدرت ها در صحنه ِي بین المللي 
و احساِس نیاِز پرنفوذترين قدرِت امپريالیستي آن 
روزگار در ايران، يعني بريتانیا، نخست با پشتیبانِي 
سیاسِت آن امپراتوري، با روِي کار آوردِن رضا شاه 
به میداِن  عمل پا گذاشت. انقالِب مشروطّیت، 
به علِّت وجوِد ساختاِر بومِي اقتصادي ـ- سیاسِي 

زيِر  در  قومي -  قبیله اي 
استبداِد  امپراتورِي  چتِر 
نتوانسته  تنها  نه  شرقي، 
کند  ملّي  بسیِج  بود 
قومي  ساختارهاِي  که 
 قبیله اِي رو به فروپاشي و 
نظاِم ورشکسته ِي استبداِد 
شرقي را نیز فروپاشیده تر 
ديگر،  عبارِت  به  کرد. 
کشوری را که هنوز ملّت 
ملّي  دولِت  نتیجه،  در  و، 
پديد  به درستي  آن  در 
نیامده بود، دچاِر آشوب و 

بحراِن شديدتر کرد. 

پايه گذارِي  براِي  چه  اگر  رضاشاهي  رژيِم 
نهادهاِي دولت ـ   ملِّت مدرن کوشش هاِي جّدي 
بود،  کامیاب  کم ـ  وـ  بیش  خود  کاِر  در  و  کرد 
از  را  »اجنبي«  تسلِط  شبِح  نتوانست  هرگز  اّما 
خود دور کند و اين تصوير از او در ذهن ها ماند 
که، »همان ها که او را آورده بودند، او را بردند.« 
شبحی که از ذهِن فرزند و جانشیِن او نیز هرگز 
اين  در  همواره  هم  شاه  رضا  محمد  نشد.  پاک 
بیم بود که آن ها که او را با کودتاِي ۲۸ مرداد 

که  هنگامی  سرانجام  و  ببرند.  روزی  اند،  آورده 
بايد برود،  ژنراِل امريکايي، هويزر، پیغام داد که 
شبِح  گريخت.  و  کرد  جمع  را  بساطش  هم  او 
و  انگلیس  سپس  و  انگلیس  پنهاِن  فرمان روايِي 
باور  ايرانیان  که  نگذاشت  هرگز  هم،  با  امريکا 
کنند که دست اندر کاِر بر پا کردِن دولت ـ ملّت 
پادشاِه  دو  که  همچنان  اند.  ملّي  خودفرمانِي  با 
پهلوي هم با همه کوششی که براِي بر پا کردِن 
ماشیِن اداري و ارتشِي ملّي کردند، هرگز در ته 
دل باور نکردند که بر يک دولت ـ ملِّت خودفرمان 
پادشاهي مي کنند، زيرا آن شبح همواره بر رواِن 
ايشان و فرمان گزاران شان سايه افکنده بود؛ شبِح 
اين که فرمان رواِي اصلي در جاِي ديگری است، 
ايشان  پنهانکاِر  اراده ِي  و  واشنگتن،  يا  لندن  در 
است که سرانجام ها را تعیین مي کند. اين شبح 

هنوز بر رواِن اکثريِّت ايرانیان حکومت مي کند.

رژيِم ديني و مسألة مّلي

اين  در  انقالبي  دولتی  شدن  جانشین  با  اّما،  و 
ضِد  و  ديني  آرمانی  و  ايدئولوژی  با  کشور 
آرمان هاِي ناسیونالیستِي مدرن، ماشیِن دولت و 
در  قرن  چهارم  يک  اين  در  رسانه ها  و  آموزش 
جهتی يکسره ديگر به کار افتاده است. نظام هاِي 
سراسرِي  عظیِم  دستگاه هاِي  مدرن،   آموزشي 
ملّي اند، با هزينه ِي بودجه ِي دولت، که کارکرِد 
آن هادر جهِت ايدئولوژِي ملّت باورِي مدرن است. 

نظاِم مدرِن آموزش و پرورِش سراسري در ايران-- 
که جاِي نظاِم مکتب خانه اي و مدرسِي ديرين را 
گرفت-- همچون مدل هاِي اصلِي اروپايِي آن،  بر 
يافت.  توسعه  و  شد  پا  بر  ملّي  ايدئولوژِي  بنیاِد 
ناسیونالیسِم  پايه ِي  بر  ملّي،  آموزِش  ايدئولوژِي 

پرورِش  مشروطّیت،  انقالِب  از  برآمده  ايرانِي 
و  پرورش يافته  ايراني ِ  يعني  بود،  آرماني  ايرانِي 
آموزش ديده براِي خدمت به آرماِن ملّي. آموزِش 
ابتدائي،  دوره ِي  از  روايِت رسمي،  به  ملّي  تاريِخ 
برنامه ِي  در  اساسي  آموزشِي  مايه هاِي  از  يکی 
آموزِش ملّي ست، که در ايراِن دوراِن پهلوي نیز 
دنبال مي شد. البته اين را نیز مي بايد بگويیم، و 
و  آرماني  راهنماِي  مدِل  میاِن  که  هم،  تأکید  با 
آنچه در واقعّیت عمل مي کند شکاف هايی هست؛ 

دغدغه هاى ملى

داريوش آشوری 

ایران،  در  مدرن  دولت  ملِت  تشكیل  ایدئولوژِی 
آن،  فرانسوِي  به ویژه  اروپایي،  مدِل  نفوِذ  زیِر 
كشور  این  به  نوزدهم  قرِن  نیمه ها ِي  از  لنگ   لنگان 
رسّمیِت  مشروطّیت  انقالِب  با  سرانجام  و  یافت  راه 
چیزی  از  گمانی  ایدئولوژي  این  یافت.  سیاسي 
نشانه هاِي  كه  داشت  ایران«  »مّلت  ناِم  به  یكپارچه 
كّل،  در  و  یگانه،  فرهنِگ  یگانه،  زباِن  با  را  آن 
مي جست دیرینه ای  یگانه ِي  تاریِخ  در  یگانه،  هویِت 
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یكی از دالیل ورشكستگي پروژة بر پا 
كردن دولت -  مّلت در »ایران نوین« 
آن بود كه این پروژه با »ارادة مّلي« 
نگرفت  شكل  مّلي  سراسري  بسیج  و 
دلیل  به  مّلي«،  »ارادة  حقیقت،  در 
و  فرهنگي  نیرومند  سدهاي  وجود 
در  سیاسي،  ساختارهاي  پوسیدگي 
بي جان تر  بسیار  مشروطّیت  جنبش 
و سست پایه تر از آن بود كه از پس 

چنین وظیفة گرانی برآید

چه بسا شکاف هايی ژرف و پر نشدني. اّما، به هر 
براِي  بشري،  نظاِم  هر  در  گفتار  و  رفتار  حال، 
نمايش،  و  دروغ  به  يا  به درستي  خود،  توجیِه 

روي کرد شان به يک مدِل آرماني ست. 

به هر حال،  پهلوي،  آموزشِي دوراِن  ايدئولوژِي 
ملّت باورانه بود و يک روايِت رسمِي تاريِخ ملّي را 
در ذهِن سه ـ چهار نسِل ايراني نشاند. اين روايت 
در  را  ملّي  تعلِّق  احساِس  و  ملّي  شوِر  توانست 
آموزش ديدگاِن چند نسل پديد آورد يا شوری را 
که به دسِت نسل هاِي نخستیِن منورالفکران )و 
طبقه ِي  باسواداِن  میاِن  در  روشنفکران(  سپس 
دهد.   نیرو  بود،  يافته  نمود  شهري  میانه ِي 
سرکوِب ايل ها و قبیله ها و خواباندِن »فتنه«ِي 
آن ها به دسِت ارتِش نوبنیاِد ملّي، يا نیمه ملّي ، 
و  قبیله اي  روِح  کردِن  محو  براِي  کوشش  و 
قومي در روِح ملّي از راِه نظاِم آموزشِي رسمي 
و ماشیِن تبلیغاِت دولتي،  هدفی بود که رژيِم 
دنبال  وابسته اش  روشنفکراِن  و  رضاشاهي 
مي کردند.  اّما کوتاهِي زمان و سستِي بنیان هاِي 
»ملّي« و ضعف و پوسیدگِي فرهنگي نگذاشت 
که ريشه هاِي خود را، ماننِد پروژه ِي ملّت سازِي 
با سرنگونِي  استوار کند.  ترکّیه،   و حّتا  ژاپني، 
دولِت رضاشاهي در شهريوِر ۱۳۲0 جوِّ ديگری 
بر ايران و جهان فرمان روا شد که، بر اثِر آن، آن 
با سرنگونِي  از آن  پروژه سي و چند سال پس 

فرزندش،  يکسره ناکام ماند.
ايدئولوژِي  با روِي کار آمدِن جمهورِي اسالمي 
رسمِي ديگری خود را حاکم کرد که-- هر چه 
هر  به  شود--  نامیده  که  نامی  هر  به  و  هست 
ضدّ ِ  شعارهاِي  نیست.  ملّي  ايدئولوژِي  حال، 
ملت باوري و جهاِد ايدئولوژيک بر ضِد آن يکی 
انقالِب  از  برآمده  حکومِت  اساسِي  شعارهاِي  از 
را  خود  اسالمي  رژيِم  زيرا  است.  بوده  اسالمي 
پاي بند  اسالمي«  »انترناسیونالیسِم  نوعی  به 
مي داند و ملِّت ايران را بخشی از »اّمِت اسالمي« 
که  است  کوشیده  جهت  اين  در  و  مي شمارد. 
کینه و نفرِت ديرينه ِي شیعه و سّني را، دسِت 
کم به ظاهر و در نماِي رسمي اش، به ناِم »اسالِم 
ناِب محّمدي« از میان بردارد. در نتیجه، سیاسِت 
القايِي  و  تبلیغي  مايه هاِي  و  رژيم  اين  آموزشِي 
را  آرماني  ايرانِي  پروردِن  جز  ديگری  هدِف  آن 
انقالبِي اسالمي و  دنبال مي کند. هدِف جنبِش 
ايدئولوژِي رسمِي نظاِم آموزشِي آن پديد آوردِن 
اين  بايد  اکنون  آرمانِي »اسالمي« است.  انساِن 
واقعّیت را در نظر داشت که دو نسل از جواناِن 
اند  يافته  پرورش  آموزشي ای  نظاِم  در  ايرانی 
که تاريخ را به کل با خوانِش ديگری به جوانان 
عرضه مي کند؛ خوانشی که می خواهد تاريخ را 
قرار دهد  رژيمی  ايدئولوژِي  بار در خدمِت  اين 
نیست  ملّت سازي  حال،  هر  به  آن،  هدِف  که 
بلکه مّدعِي اّمت سازي ست. به نظر نمي رسد که 
اين پروژه  در جهِت اّمت سازي  چندان کامیاب 
بوده باشد، بلکه شکاف هاِي هويتِي مردماِن اين 
کشور را بسیار ژرف تر کرده و، از جمله، به عنواِن 
در  نیز  را  ناسیونالیستي  گزاِف  شوِر  واکنش، 
اليه هايی از مردم به شدت برانگیخته است. نظاِم 
آموزشِي  ماشیِن  عنواِن  به  »اسالمي«  آموزشِي 

خنثا  جهِت  در  حال،   هر  به  کشوري،  فراگیِر 
نقِش  پهلوي  دوراِن  ملت سازِي  پروژه ِي  کردِن 
نشانه هاِي  بازي کرده است که  اثرگذاری  بسیار 
ايران  در  قومي  شورهاِي  شدِن  بیدار  در  را  آن 
مي بینیم. اين عامِل اساسي را در هر ارزيابي ای 
ياد  از  آن  براِي  آينده نگري  و  کنوني  ايراِن  از 

نمي بايد برد.

مّلت سازِي پساُمدرن
ملّت  سازي  پروژه هاِي  گفتیم،  که  چنان 
اروپا هستند.  تاريِخ  در  مدرن  دوراِن  پديده هاِي 
برپايه ِي  سويی،  از  مدرن،  ملّت هاِي  دولت ـ 
مي آيند  پديد  فردباوري  و  انسان باوري  ايده هاِي 
فردي   آزادي هاِي  و  دموکراسي  پايه گذاِر  که 
اند، و، از سوِي ديگر،  بر پايه ِي مفهوِم خواسِت 
همگاني )volonté générale ; general will(، که 
عقلِي  توجیِه  شالوده ِي  و  مدرن  دولِت  پايه گذاِر 
ماّدِي  زيرساخِت  اّما،  و  است.  آن  فرمان فرمايِي 
فراهم  صنعتي  انقالِب  را  مدرن  دولت ـملِّت 
ساختاِر  آورنده ِي  پديد  صنعتي  انقالِب  مي کند. 
مدرن  بورژوايِي  جامعه ِي  اقتصادِي  و  اجتماعي 
است که نهادهاِي سیاسِي دولت ـ  ملّت در دروِن 
آن کارکرد دارند. از ويژگي هاِي اساسِي جامعه ِي 
بیشتر  کارآمدِي  براِي  کردن  استاندارد  صنعتي 
است. ساختاِر يکپارچه شده ِي اقتصادي ـ سیاسِي 
تاريخِي  يکپارچگِي  ناِم  به  مدرن،  دولت ـ کشوِر 
زدودِن  و  فرهنگي  يکپارچگِي  سوِي  به  ملّت،  
بنا  ملّي--  فرهنِگ  دروِن  از  »بیگانه«  عناصِر 
مي کند.  حرکت  نیز  آن--  رسمِي  تعريِف  به 
يکپارچگِي زباني، بر پايه ِي سراسري کردِن زباِن 
رسمِي دولت در واحِد جغرافیايِي ملّي يا کشور، 
از جمله پايه اي ترين روندهاِي ملّت سازي به ويژه 
ايدئولوژِي  شکِل  )extremist(ترين  گزافگرا  در 
و  گرايش  اين  بريِن  نمونه ِي  ست.  ملّت باوري 
تجربه ِي تاريخي را در فرانسه ِي ناپلئوني و آلماِن 
بیسمارکي و دوره هاِي پس از آن، تا پاياِن جنِگ 

جهانِي دّوم،  در اين دو کشور مي توان ديد. 
اّما، نکته ِي ديگری که به ياد بايد داشت آن است 
که پروژه  هاِي ملت سازي در پرتِو آرمان خواهي هاِي 
گزافگراِي ملّت باوري درآمیخته با نژادباوري، که 

پشتوانه ِي ايدئولوژيِک اروپامدارِي سده ِي نوزدهم 
در  هولناک  دو جنِگ جهانِي  کردِن  برپا  با  بود، 
قرِن  دّوِم  نیمه ِي  از  اروپايي،  ملّت هاِي  میاِن 
مادِر  را در کشورهای  تندروِي خود  بُرِد  بیستم، 
ايدئولوژي هاِي ناسیونالیستي از دست داده و نرم 
شده است. البته، فراموش نبايد کرد که پروژه ِي 
ملت سازي در درازاِي قرِن نوزدهم تا پاياِن جنِگ 
جهانِی دّوم در اين کشورها به هدِف آرمانِي خود 
بسیار نزديک شده است. يعني،  ملّت هاِي اروپايي 
با زيرساخت هاِي اقتصادي ـ سیاسِي ملّي و احساِس 
همگانِي تعلّق به ملّت و زباِن ملّي حدوِد دو قرن 
است که از دِل فراينِد ملّت سازي سر برآورده و 
به زندگانِي خود ادامه مي دهند. به عبارِت ديگر، 
»روِح ملّي« دوقرن است که در آن ها عمل مي کند 
گشته  چیره  قبیله اي  و  قومي  پیوندهاِي  بر  و 
ايدئولوژِي  شّدِت  و  قدرت  کاهِش  با  اّما،  است. 
ملّت باورانه ِي گزافکار در کشورهاِي اروپايي پس 
از جنِگ جهانِي دّوم، و به ويژه با انقالِب صنعتِي 
نو در نیمه ِي دّوِم قرِن بیستم، که زيرساخت هاِي 
اقتصاِد ملّي را-- که میراِث انقالِب صنعتِي قرِن 
ساختارهاِي  و  کرده  دگرگون  است--  نوزدهم 
اقتصاِد صنعتي را از قالب هاِي ملّي به در آورده و 
ُکره گیر کرده است، مرزهاِي ملّي به روِي وحدِت 
اقتصادي و سیاسي در يک واحِد فراگیِر اروپايي 
گشوده شده است. يکی از پي آمدهاِي مهِم اين 
فرايند بازگشت از ايده ِي يکپارچگِي فرهنِگ ملّي 
و تک زبانِي ملّي به پذيرِش بَسگانگِي فرهنگي و 
زباني در دروِن يگانگِي ملّي است. چندفرهنگي 
و چندزباني بودن امروزه در دروِن واحدهاِي ملي 
به رسمّیت شناخته شده و حّتا با سیاسِت رسمي 

انگیخته مي شود. 
اّما، در مورِد بسیاری از ساختارهاِي ظاهرِي دولت ـ 
ملّت، که از راِه جهانگیرِي کولونیالیسِم اروپايي يا 
پراکنِش ايده ها و ايدئولوژي هاِي مدرن در آسیا و 
افريقا و حّتا اروپاِي شرقي )نمونه ِي يوگوسالوي( 
زيرساخت هاِي  نبوِد  دلیِل  به  اند،  آمده  پديد 
پايدار  نهادهاِي  و  يگانه گر  اقتصادي ـ سیاسِي 
با  ملّي«،  »روِح  نبوِد  نتیجه،  در  و  آن،  کننده ِي 
فروپاشیدِن ساختاِر ظاهرِي دولِت ملّي و از میان 
نگاه  به زور  را  ملّي«  »وحدِت  که  قدرتی  رفتِن 
از  به شتاب  ظاهري  »وحدِت«  آن  است،  داشته 
هم مي پاشد. نمونه هاِي يوگوسالوي و افغانستان 
و عراق در پیِش چشِم ما چندان که بايد گوياِي 
اين نکته هست.  در مورِد ايران، چنان که گفتیم، 
اين پروژه نیمه کاره ماند و اکنون بايد از ديدگاِه 
ديگری، همساز با شرايِط جهانی که اکنون در آن 
به سر مي بريم، به مسأله ِي هويِّت ملّي بینديشیم؛ 
يعني، از ديدگاِه پذيرِش اصِل بس فرهنگِي قومي 

در دروِن يک واحِد اقتصادي ـ سیاسِي ملّي.

به  آشوری  داريوش  مقالة  از  است  تلخیصی  حاضر  متن 
اجازه  با  نشريه  محدود  حجم  به  توجه  با  که  نام،  همین 
برای  يابد.  می  انتشار  مدارا  در  حاضر  صورت  به  ايشان 
دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به سايت مدارا و يا 

وبالگ جناب آشوری مراجعه فرمائید.

http://ashouri.malakut.org/archives/2005/12/post_16.shtml 

دغدغه هاى ملى
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تحقيقاتی شما  های  ه  پروژ  از  يكی  دكتر  آقای 
از  ايرانی است. اجازه دهيد  در زمينه مهاجران 
درباره  دقيقی  آمار  آيا  كنيم.  شروع  جا  همين 
تعداد ايرانيان در آمريكا وجود دارد؟ سرشماری 
سال 2000 تعداد آنان را زير 400 هزار اعالم كرده 
بود ولی برخی شواهد حاكی است رقم واقعی با 
محاسبه پارامترهای مختلف از جمله ذكر محل 
تولد، 4 برابر اين رقم می باشد؟ نظر شما دراين 

باره چيست؟

 سر درگمی در باره تعداد ايرانیان در آمريکا، بیشتر 
مساله سیاسی  يک  باشد،  آماری  مساله  يک  آنکه  از 
در  ايرانیان  نسبی  موفقیت  گويا  است.  فرهنگی  و 
ايجاد  برای  و  بیابد  آماری  میبايستی پشتوانه  آمريکا 
اين پشتوانه هموطنان ما از هیچ نوع اغراقی کوتاهی 
از  هم  را  نیم  و  میلیون  يک  ارقام  من  نمی کنند. 
دانش  چند  اخیر  سال  دو  در  ام.   شنیده  هموطنان 
آموخته ايرانی در آمريکا، که تخصص شان در حوزه 
های علوم غیرانسانی و اجتماعی است، محاسباتی را 
انجام داده و بر اساس فرضیاتی غیرواقع بینانه و شیوه 
هايی که از نظر علمی و تحقیقی قابل دفاع نیستند 
تعداد  که  اند  کرده  گزارش  تارنماها  در  را  آمارهايی 
ايرانیان را نزديک به ۷00 هزار نفر برآورد می کنند. 
حقیقت اينست که اينگونه آمار بیشتر گمانه زنی است 
آنها بر اساس معیارهای شناخته شده علمی  و تهیه 
در علوم اجتماعی نیست. برای همین است که شما 
معتبر علمی  نشريات  در  تحقیق  و  آمار  اين  از  اثری 
نمی بینید. متاسفانه شرايط سیاسی حاکم بر حضور 
با  ايران  دولت  مظنونانه  رابطه  و  آمريکا  در  ايرانیان 
ايرانیان در خارج از کشور باعث شده است که اين آمار 
بیش از حد تبلیغ شده و حتی هموطنان ما در ايران 
را هم دچار اين توهم نمايد بطوريکه روزنامه ايران در 
اسفند ماه سال ۱۳۸۲ اين محاسبات را گزارش کرده 
ياد  آمريکا  در  ايرانی  نیم  و  میلیون  يک  وجود  از  و 
اينکه به نادرستی اين آمار پی ببريم،  میکند.  برای 

بايد واقعیت های زير را مد نظر قرار دهیم: 

سالهای  در  آمريکا  سراسری  سرشماری  سه  در 
االصل  ايرانیانی  جمعیت   ،۲000 و   ،۱۹۹0  ،۱۹۸0
و   ،۲۸۵000  ،۱۲۱000 از  اند  بوده  عبارت  آمريکا 
آنها در  اول ۲۴ درصد  ۳۳۸000 که در سرشماری 
آمريکا بدنیا آمده بودند، يعنی نسل دومی محسوب 
می شوند، در سرشماری دوم حدود ۲۱ درصد و در 
سرشماری آخر حدود ۱۶ در صد. بیشک اين ارقام 
کامال دقیقی نیستند، لیکن آنقدر هم دور از واقعیت 
جانشین  چهاربرابر  ارقامی  با  را  آنها  ما  که  نیستند 
کنیم.  از آنجا که اين آمار بر اساس يک سوال راجع 
به اجداد در سرشماری است و پاسخگويان باالختیار 
جواب را مشخص می کنند، احتمال اشتباه، چه به 
دارد.   وجود  افزايش،  بصورت  چه  و  کاهش  صورت 
نوع پرسشنامه  اشتباه ساختاری در  اين  به  بايد  نیز 
مشکالت ديگری از نوع زير را اضافه کرد: سوء تعبیری 
که ايرانیان در مورد پرسشنامه سراسری سال ۲000 
دادن  پاسخ  غلط  به  را  خود  هموطنان  و  داشتند 
راهنمايی کردند، ترس يا عدم عالقه بعضی از ايرانیان 
در  سردرگمی  خود،  واقعی  هويت  آشکارکردن  از 
تعیین هويت برای نسل دومی و سومی های ايرانی و 
خانواده هايی که خاستگاه ايرانی شان منفصل است.

اينها حدس من اينست که میزان کم   ولی با همه 
باشد  تواند  نمی  سوم  يک  از  بیش  ايرانیان  شماری 

 ايرانيان مهاجر در آمريكا
“نگاهي جامعه شناختى”

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

انتخاب كرده اند

در  آمريکا  در  ايرانیان  جمعیتی  رشد  اوال  که  چرا 
توجه  با  و  داشته  طبیعی  شکل  سرشماری  سه  هر 
به شرايط متفاوت سرشماری و موقعیت ايرانیان در 
سه دهه، میزان جمعیت و رشد آن از انسجام منطقی 
برخوردار است.  ثانیا، میزان اين رشد در سرشماری 
با آمار رسمی مهاجرت )ورود برای اقامت، پناهندگی، 
در حین حضور  مهاجر  به  قانونی  موقعیت  تبديل  و 
در کشور( نزديکی تنگاتنگی را نشان می دهد.  در 
میالدی   ۲000 و   ۱۹۹0 سالهای  سرشماری  فاصله 
آمده  بدنیا  آمريکا  در  االصل  ايرانی   ۵۴۷۷۵ تعداد 
است و اگر شما مهاجران جديد ايرانی را به آن اضافه 
نخواهید  بدست   ۳۳۸000 از  تر  فربه  رقمی  کنید، 
گمانه يک  اضافه  به  آمريکا،  دولتی  آمار  ثالثا،  آورد. 
سوم کم شماری که من عرض کردم با آماری که يک 
مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
در سال ۱۳۸۱ تطبیق می کند که اظهار داشته بود 
تعداد ايرانیان را بر اساس اطالعات دولتی نیم میلیون 
نفر است.  و باالخره اينکه بزرگنمايی ارقام مهاجران 
ايرانی بی ارتباط نیست با بزرگنمايی های فرهنگی 
و سیاسی ايرانیان، بويژه بعد از انقالب که غرور وطن 
پرستان افراطی با دين ساالری جمهوری اسالمی، که 
آنها آنرا معادل با عرب ساالری می شمارند، سخت 

خدشه دار شده است.

علي اكبر مهدي

استاد جامعه شناسي، اوهايو

دغدغه هاي ملي

بخش نخست *
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گروه  پنجمین  ایرانیان   ،۲۰۰۰ سال  سرشماری  آمار  طبق 
اقلیت  تحصیل كرده خارج االصل در آمریكا هستند. اینجا 
“تحصیل كرده” به معنی داشتن تحصیالتی در حد لیسانس و 
باالتر است و در این زمینه ۵۵ در صد ایرانیان در این گروه 
قرار می گیرند•  برای درك ریشه این رقم باال كافیست كه 
رقم باالی “فرار مغز ها” از ایران را با این رقم مرتبط كنید

در مرور بر وضعيت و آمار مهاجران  ايرانی 
كه  است  دردست  شواهدی  امريكا،  در 
ايرانيان در بين ساير مهاجران دارای وضعيت 
اقتصادی،  ازنظر  جمله  از  هستند  ممتازی 
علمی و تحصيلی، ميزان درآمد، كارآفرينی، 
آموزش زبان و يكپارچگی در جامعه ميزبان. 

بنظر شما مهمترين داليل اين 
ويژگی ها چيست؟

در اينکه ايرانیان از جمله “اقلیت” 
شکی  هستند  آمريکا  موفق  های 
نیست و من از تکرار آمار زيادی که 
در اين مورد وجود دارد خودداری 
يادآور  نمونه  برای  فقط  کنم.  می 
درصد   ۵۲ به  قريب  که  شوم  می 
ايرانیانی که در آمريکا مشغول به 
ای  حرفه  مشاغل  در  هستند  کار 
و مديريتی جای دارند. شما وقتی 
اين رقم را با ۲۵ درصد برای کل 
خارجی االصل های آمريکا مقايسه 
ای  حرفه  موقعیت  به  کنید  می 

هر  بیشک  می بريد.  پی  کشور  اين  در  ايرانیان 
و تالش هدفمند حاصل  بدون کوشش  موفقیتی 
الزم  موفقیت  اين  درک  برای  آنچه  گردد.   نمی 
عواملی  يا  موفقیت  اين  های  زمینه  پس  است 
امکان  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بطور  که  است 
موقعیتی  کسب  برای  ايرانیان  تالش  بودن  مثمر 
است. آورده  فراهم  را  میزبان  جامعه  در  مطلوب 
قريب به ۱۲ درصد از ايرانیانی که مشغول به کار 
هستند صاحب مشاغل “خود انگیخته و شخصی” 
می باشند. اين رقم دو برابر همین آمار برای کل 
مهاجران خارجی االصل می باشد و نشانه ايست از 
میزان خودکوشی و خود جوشی ايرانیان مهاجر. 

مهاجر  ايرانیان  موفقیت  اولیه  و  عامل عمده  دو   
در آمريکا بعد از انقالب تحصیالت باال و امکانات 
به  اگر  کلی  بندی  طبقه  يک  در  است.  طبقاتی 
به سه  توانیم  را می  آنها  بنگريم،  آمريکا  ايرانیان 
که  )۱( کسانی  کنیم:  تقسیم  الجمع  مانعه  گروه 
از  استفاده  با  يا  و  آمده  آمريکا  به  تحصیل  برای 
تحصیالت باالی خود موقعیت قانونی خود را برای 
 )۲( اند.   آورده  فراهم  آمريکا  در  دايم  سکونت 
کسانی که از امکانات مالی خود برای سکونت در 
به خاطر  اند. )۳( کسانی که  آمريکا سود جسته 
خود  دينی  و  سیاسی  های  وابستگی  و  اعتقادات 
از ايران رانده شده و زندگی در آمريکا را انتخاب 
و  دينی  پناهندگانی  شامل  آخر  گروه  اند.  کرده 
يا  و  مالی  امکانات  از  بعضا  که  است  سیاسی 
گروه  اين  اند.   بوده  برخوردار  نیز  باال  تحصیالت 
۸۳۳۷۶ نفر )۲۶ درصد( از ايرانیانی را در بر می 
به  میالدی   ۲00۴ تا   ۱۹۸0 فاصله  در  که  گیرد 
عنوان پناهنده به آمريکا آمده اند. بیشتر ايرانیان 
آمريکا در گروه سوم  پايین در  به  طبقه متوسط 
قرار دارند – گروهی که از نظر تعداد کمتر از دو 
آمريکا  ايرانیان  ديگر،  بعبارت  است.   ديگر  گروه 
باال  به  متوسط  طبقه  در  ريشه  طبقاتی،  نظر  از 
دارند و ورودشان به آمريکا نیازمند امکاناتی بوده 

پنجمین گروه اقلیت  تحصیل کرده خارج االصل در 
آمريکا هستند )بعد از هندی ها، تايوانی ها، نیجريه 
ای ها، و روسی ها(. اينجا “تحصیل کرده” به معنی 
باالتر است و  داشتن تحصیالتی در حد لیسانس و 
در اين زمینه ۵۵ در صد ايرانیان در اين گروه قرار 
می گیرند.  برای درک ريشه اين رقم باال کافیست 
اين رقم  با  را  ايران  از  باالی “فرار مغز ها”  که رقم 

مرتبط کنید.  

 و باالخره بايد بیاد داشت که اغلب ايرانیان آمريکا 
با  که  هستند  ای  کرده  تحصیل  های  خانواده  از 
فرهنگ عرفی غرب آشنا بوده و در ايران در مدارس 
بر  که  اند  کرده  تحصیل  ای  عرفی  دانشگاههای  و 
اساس معیارهای آموزشی غرب تاسیس شده بودند.

بعبارت ديگر، بسیاری از ايرانیان آمريکا قبل از آمدن 
به آمريکا به نوعی “غربگرا” يا “غربزده” )نه به مفهوم 
و  بودند  بدان نسبت می دهد(  منفی که آل احمد 
فراگرد  آنها  برای   Assimilation يا  “همسانی” 
به  اينکه  از  قبل  آنها  است.   نبوده  دشواری  بسیار 
آمريکا بیايند با اين فرهنگ “همسانی” و هماهنگی 
ايرانیان آمريکا  اين ويژگی های خاص  اند.   داشته 
ايرانیانی که در کشورهای ديگر هستند  را از ديگر 
متمايز می کند.  و در انتها بايد در نظر داشت که 
نزديک  اقوام  باره  در  بجز  آمريکا،  مهاجرتی  قوانین 
اندازه  به  ساالنه،  های  کشی  قرعه  يا  و  شهروندان 
قوانین کشورهای اروپا و استرالیا و کانادا سخاوتمند 
نیستند.  شرايط پذيرش مهاجر در آمريکا، در مجموع 

برگزيده طلب تر از کشورهای اروپايی است.

ايرانيان، بنظر می رسد  بر آمارتوفيقات  عالوه 
برخی  هنوز  كه  است  دردست  هم  شواهدی 
پذير  آسيب  مهاجران  زمره  در  نيز  ايرانيان  از 
ديده می شوند. بيشترين آسيب های اجتماعی 
فراگير ميان ايرانيان كدامند و داليل عمده آنها 

چيست؟

آمريکا  در  مهاجر  ايرانیان  اغلب  نسبی  بطور 
بنحوی آسیب پذيرند.  بخشی از آسیب پذيری 
ها عمومی است و شامل همه ايرانیان می گردد.

بخش ديگر آسیب پذيری های مشخصی است که 
فقط گروه های خاصی را آزار میدهد.  در سطح 
عمومی، همه ايرانیان از تبعیضات ضد مسلمانی، 
ضد ايرانی، و ضد مهاجر در آمريکا رنج می برند.

سالهای  در  مسلمانی  ضد  تبعیضات 
 ۲00۱ سال  سپتامبر  واقعه  از  بعد 
از  آندسته  و  اند  شده  شديد  بسیار 
با  ديني شان  اعتقادات  که  ايرانیان 
نگاه  از  گردد  می  نمايان  ظاهرشان 
آمريکايیان  مشکوک  و  مظنون 
مصون نیستند.  تبعیضات ضد ايرانی 
با گروگان گیری بعد از انقالب آغاز 
اختالفات  فرود  و  فراز  با  و  گرديد 
پايدار جمهوری اسالمی و آمريکا در 

نوسان بوده است.

در مورد آسیب پذيری های مشخص، 
نظر  از  ايرانی  جامعه  از  هايی  بخش 
طبقاتی آسیب پذير بوده و از امکانات 
درصد   ۵ قريب  نیستند.  برخوردار  کافی  رفاهی 
ايرانی االصل های آمريکا بیکار هستند، در مقايسه 
با قريب ۷ درصد کل خارجی االصل ها.  اغلب اين 
بیکاران را “پناهندگان و تبعیديان” تشکیل می 
دهند. اغلب مهاجرانی ايرانی در آمريکا مهاجران 
“اقتصادی” و “فرهنگی- اعتقادی” هستند، يعنی 
رفاه  خاطر  به  آمريکا  در  حضورشان  که  کسانی 
دينی،  فرهنگ  از  دوری  يا  و  اقتصادی  بیشتر 
دوران  در  ايران  بر  حاکم  اجتماعی  و  سیاسی، 
گروه  از  زيادی  بخش  است.   اسالمی  جمهوری 
دوم اقلیت های مذهبی، بويژه يهوديان، بهايیان، 
ارامنه، و زرتشتیان هستند.  در حوزه تبعیديان 
آنها،  از  زيادی  تعداد  آمريکا،  در  ايرانی  سیاسی 
بويژه آن بخشی که از نظر اقتصادی آسیب پذير 
است، از عامالن رژيم پهلوی هستند که انقالب 
آنها را غافلگیر کرد و مجبور شدند بدون تدارکات 
الزم ايران را در بحبوحه انقالب بطور غیر قانونی 
ترک کنند.  مشکل بزرگ اين گروه اين بود که 
کار  بازار  به  را  خود  های  مهارت  توانست  نمی 
و  “ارتشیان  همان  اينها  دهد.   انتقال  آمريکا 
از  ايران  مطبوعات  در  که  هستند  دولتمردانی” 
آنها بعنوان “تاکسیرانان پا پیتزا فروشان ايرانی در 
آمريکا” ياد می شود.  تبعیديان فرهنگی ايرانی 
در آمريکا بیشتر نويسندگان و هنرمندانی هستند 
و  اند  کرده  تحصیل  آمريکا  در  قبال  خود  يا  که 
امکان برگشت به آمريکا برايشان بیشتر بود و يا 
اينجا داشتند  يا دوستانی در  اقوام و  کسانی که 
که امکان مهاجرت زنجیره ای آنها را ممکن می 
کسانی  پذير  آسیب  ايرانیان  ديگر  بخش  کرد. 
و  نداشته  مناسبی  قانونی  وضعیت  که  هستند 
در  قانونی  يا  دايم”  “اقامت  اند  نتوانسته  هنوز 
آمريکا را کسب کنند. دانشجويان برجسته ای که 
در سالهای اخیر برای تحصیل به آمريکا آمده و از 
بورس های دولتی برخوردار نیستند و متکی به 
پرداخت هزينه از منابع درون کشور هستند نیز 
در گروه آسیب پذيران اقتصادی قرار می گیرند.

يا  ها  مکزيکی  مثل  آمريکايی،  ديگر  مهاجران  که 
پورتوريکويی ها، در اختیار نداشتند. 

از طرف ديگر، اغلب ايرانیان آمريکا قبل از ورود به 
تا حدودی  و  اند  بوده  انگلیسی آشنا  زبان  با  آمريکا 
میزبان  کشور  در  آنرا  گسترش  و  بهبود  آمادگی 
داشته اند. طبق آمار سرشماری سال ۲000، ايرانیان 

دغدغه هاي ملي
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ياد  مشخص  و  اقتصادی  غیر  پذيری  آسیب  از  اگر   
کنیم، بايد به بخش های مسن جامعه ايرانی، بويژه 
از  و  نیستند  خويشاوند  و  فرزند  دارای  که  کسانی 
اين  کنیم.  اشاره  برند  می  رنج  حد  از  بیش  تنهايی 
در  که  ای  اجتماعی  منزلت  دادن  دست  از  با  افراد 
ايران داشته اند دوران پیری را در خلوت آپارتمانها 
اين  و سکوت مداوم می گذرانند.  در سالهای اخیر 
گروه بیشترين بیننده تلويزيونهای خارج از کشور را 
تشکیل می دهند. بايد ياد آور شد که آسیب پذيری 
های موضعی و يا نابهنگام، مثل بیماريهای پرهزينه 
که به از دست رفتن تمام سرمايه و شغل فرد منجر 
می شوند، گاه بگاه به سراغ هموطنان می آيد. اگرچه 
دهد،  می  رخ  هرکس  برای  و  جا  همه  در  باليا  اين 
لیکن تاثیر خانمانسوز آنها بر مهاجرانی که در غربت 
خود  خويشاوندان  و  خانواده  مستقیم  حمايت  از 

برخوردار نیستند دو چندان است. 

 در انتها بايد از نوعی آسیب پذيری سیاسی و شکاف 
سیاسی هويت مهاجر ياد کنم که در سوال شما مطرح 
نشده است.  میدانید که اندکی بیش از ۶0 در صد 
ايرانیان آمريکا تبعیت اين کشور را پذيرفته اند.  اين 
امر هم از نظر سیاسی و هم از نظر روانی- اجتماعی 
)هويتی( فرد مهاجر را آسیب پذير می کند – پديده 
ای که کمتر راجع به آن صحبت می شود ولی ما هر 
روز با نتايج تلخ آن در زندگی سیاسی مواجه ايم. در 
شرايط عادی و در صورت وجود قوانین “دوتابعیتی” 
با آن درگیر است  فرد مهاجر  در هردو کشوری که 
نبايد مشکلی برای يک مهاجر از نظر دوگانگی تبعیت 
دانید که  بیايد. می  بوجود  پرستی  و وطن  و هويت 
کشور  آن  به  آمريکا  از  که  اسرايیلی  يهوديان  اغلب 
به  توجه  با  هستند.   دوگانه  تبعیت  دارای  اند  رفته 
روابط حسنه بین اسرايیل و آمريکا و رفت و آمد و 
داد و ستدهای مکرر اين شهروندان بین دو جامعه، 
اين امر جز در موارد امنیتی هیچ مشکلی برای اين 
شهروندان بوجود نیاورده است.  اما در شرايطی که دو 
کشور روابط خصمانه دارند و هر دو از شهروندان خود 
مهاجری که  فرد  “تبعیت” می طلبند،  و  “وفاداری” 
تبعیت دوگانه دارد از نظر سیاسی آسیب پذير شده 
و از نظر “وفاداری” دچار سردرگمی خواهد شد.  اگر 
بین دو کشور جنگی در گیرد، وی به کدامیک بايد 
“وفادار” بماند؟  تا کی و تا چه حد می تواند خود را 
از آتش هر دو معرکه به دور نگه دارد؟ فردی که در 
بخش اداری و سیاسی کشور میزبان کار می کند و 
می داند که دولت متبوعه دارد بر علیه کشور بومی 
تواند  می  چگونه  ريزد،  می  تخريبی  های  طرح  وی 
حفظ  شرايطی  چنین  در  را  خود  دوگانه”  “وفاداری 
فرد  دوگانگی  اين  هم  عادی  حالت  در  کند؟  حتی 
مهاجر را به بی تفاوتی سیاسی و عدم مشارکت فعال 
در سیاست می کشاند. با توجه به مخالفت سیاسی 
اکثر ايرانیان مهاجر برون مرزی با جمهوری اسالمی 
و از خود بیگانگی آنها از هويتی که امروز جمهوری 
اسالمی بر جامعه ايران تحمیل کرده است، دو شکاف 
“ايرانی-  شکاف  بهمراه  غربت”  “وطن-  جغرافیايی 
افراطی( دست  پرستان  ديده وطن  از  )عربی،  اسالم 
به دست اين شکاف “هويتی” داده و  مهاجر ايرانی 
را هم از “خانه قديم” جدا می کند و هم از “آشیانه 
جديد”. در فضای تضادها، بین هويت های تحمیلی 
به  بايد   يا  مهاجر  ايرانی  سیاسی  هويت  انتخابی،  و 
“جهان وطنی” روی بیاورد، يا خیانت به وطن قديم 

و وفاداری به وطن جديد، و يا برعکس. اگر انتخاب 
خود  اول  انتخاب  باشد،  نامطلوب  سوم  و  دوم  های 
يا دچار بی عملی سیاسی  را  ايرانی  به خود مهاجر 
کرده و يا به نوعی جهان وطنی می کشاند که مفهوم 

“وفاداری ملی” برای وی ديگر معنی نمی يابد. 

 از طرف ديگر، با توجه به حساسیت سیاسی ايرانیان 
“وفاداری-  پديده  اين  خارجی،  سلطه  و  نفوذ  به 
خیانت” مشکل جدی برای مهاجران سیاسی ايرانی 
است که  مجبورند برای تغییر و تحول سیاسی در 
به دولت های خارجی  اجدادی خود متوسل  کشور 
انقالب  ابتدای  در  باشید،  داشته  بیاد  اگر  گردند. 
گروه های سیاسی چپ به آيت اله خمینی اعتراض 
داشتند که دکتر ابراهیم يزدی تبعه آمريکا است و 
اينکه دکتر  با  ايران گردد.   امور خارجه  وزير  نبايد 
يزدی اين تهمت را رد کرد و اعالن کرد که هیچ وقت 
مخالفین  سیاسی  ادبیات  است،  نبوده  آمريکا  تبعه 
جمهوری اسالمی هنوز هم انباشته است از شايعات و 
سوءظن در مورد ايشان. سلطنت طلبان هنوز هم وی 
را عامل آمريکا برای سرنگونی سلطنت می شناسند.

همین امر امروز در مورد ديگر ايرانیانی صادق است 
دولت  سیاسی  نهادهای  و  ارتش  استخدام  در  که 
آمريکا هستند و يا بطور مستقل با نهادهای سیاسی 
آمريکا در جهت گسترش منافع آن کشور در ايران 
بر علیه جمهوری اسالمی همکاری می کنند.  مشکل 
اين افراد اينست که “وطن پرستی” شان در هر دو 
کشور زير سوال بوده و همواره از طرف هر دو دولت، 
حتی وقتی که مسئولیتی به آنان واگذار می گردد، 
مظنون بوده و احتماال تحت مراقبت های امنیتی و 
مخملین  انقالب  طرح  گیرند.  می  قرار  امنیتی  ضد 
جستجو  و  آمريکا،  بويژه  غربی،  های  دولت  توسط 
مقابل  در  را  ايرانیان  از  بسیاری  بومی  عامالن  برای 
انتخاب سنگینی قرار می دهد که فرار از آن گاه به 
بی عملی و بی تفاوتی سیاسی می انجامد – راهی که 

بسیاری از مهاجران ايرانی انتخاب کرده اند. 

پذير   مهاجر  ای  جامعه  دراصل  امريكا  جامعه 
كشورهای  ساير  با  درمقايسه  احتماال  و  است 
بين  تبعيض  از  تری  پايين  درصد  اروپايی 
مهاجران و افراد بومی را می توان درآن مشاهده 
كرد؟ با اين وصف آيا دربازار كار، بهره گيری از 
چنين  بهداشتی  و  آموزشی  رفاهی،  خدمات 
مهاجران  و  بومی  های  امريكايی  بين  تبعيضی 

بويژه ايرانيان مهاجر بچشم می خورد؟

بازی است که  آمريکا جامعه  واقعیتی است که  اين 
درهای آن به روی مهاجران خالق و آرزومند، اگر که 
مشمول شرايط باشند، باز است. در عین حال، بطور 
تاريخی تبعیض نسبت به اقلیت های قومی و دينی 
وجود  جامعه  اين  در  همواره  فرهنگی  و  سیاسی  و 
داشته است. مهمتر اينکه، يکی از تضادهای جامعه 
و  پذيری  مهاجر  در همین  آمريکا  شناسانه  جامعه 
ترس مداوم از مهاجران است. شايد بهترين توجیهی 
ترسی  همان  يافت  توان  می  تضاد  اين  برای  که 
دارد.  آن  دادن  از دست  برای  گنج  يابنده  که  است 
مهاجرانی که سختی های فراوانی را متحمل شده و 
خود را به خوان اين میهمانسرای بزرگ می رسانند 

نمی خواهند که نعمات آن توسط نو رسیدگان کاهش 
يافته و امکانات مطلوبی را که با مشقت بدست آورده 
اند از دست بدهند. از طرف ديگر، بايد توجه داشت که 
آمريکای قرن بیست و يکم را نبايد از جهت ساختاری 

با آمريکايی قرن نوزدهم يا بیستم مقايسه کرد.

که  گفت  بايد  مشخص  طور  به  تبعیضات  مورد  در   
و  داشته  وجود  همواره  شخصی  تبعیضات  اگرچه 
مهم   که  است  قانونی  تبعیضات  اين  داشت،  خواهند 
تبعیض  رفتار  تبعیضگر،  ساختار  که  چرا  باشند.  می 
از  شهروندان  اگر  حتی  کند،  می  ايجاد  را  گرايانه 
تبعیض متنفر باشند. بعد از جنبش حقوق مدنی که 
توسط سیاهان در دهة ۶0 انجام گرفت اکثر تبعیضات 
قانونی نسبت به اقلیت ها از میان برداشته شد، اگرچه 
تخلف از اين قوانین وجود داشت و هنوز هم دارد. از 
نیمه دهه ۶0 میالدی تا سپتامبر سال ۲00۱ تبعیض 
قومی  مهاجران  به  نسبت  قانونی مشخصی  و  رسمی 
وجود نداشت، اگرچه بطور غیر قانونی گاه با افراد و 
موسسات خصوصی ای مواجه می شدند که آشکارا و نا 
آشکارا نسبت به مهاجران رفتار تبعیض آمیز داشتند.  
آشکار  تبعیض   ،۲00۱ سال  سپتامبر  واقعه  از  بعد 
مسلمانان  به  نسبت  معمول  غیر  گیريهای  سخت  و 
بیشتر شده است.  حتی در بعضی از شهرها قوانینی 
از  را  مسلمانان  که  رسیده  تصويب  به  آمیز  تبعیض 
دارند  امنیتی  جنبه  که  امکانات  بعضی  به  دسترسی 
محروم می کند.  مثال در سه سال گذشته کار گرفتن 
در موسسات دفاعی، حتی برای مسلمانان آمريکايی 
ممکن  غیر  مواردی  در  و  بسیار سخت شده  االصل، 
افرادی  کلی  بطور  آمريکا  ايرانیان  که  آنجا  از  است. 
عرفی هستند و حتی مذهبیون ما هم نسبت به دين 
و  نمادهای دينی در پوشش  و  رفتاری عرفی داشته 
به  نسبت  آنها  نمی گردد،  آشکار  آنها  فیزيکی  ظاهر 
مسلمانان کشورهای آسیايی و عربی کمتر با مسلمان 
آنجا  از  ديگر،  طرف  از  گردند.  می  مواجه  ستیزی 
اداری  و  فرهنگی  ايرانیان در محیط های  بیشتر  که 
قشرهای  با  کمتر  هستند،  بکار  مشغول  ای  حرفه  و 
متعصب و نژادپرست در تماس قرار می گیرند.  اين 
فاصله آنها را از گزند تبعیضات آشکار بدور می دارد، 
گرچه تبعیض نا آشکار و غیرمستقیم در هر صورت 

می تواند وجود داشته باشد.

 * برگرفته از سايت جامعه شناسی ايران

دغدغه هاي ملي

بیش از ۶۰ در صد ایرانیان آمریكا 
اند.   پذیرفته  را  كشور  این  تبعیت 
این امر هم از نظر سیاسی و هم از 
)هویتی(  اجتماعی   - روانی  نظر 
كند   می  پذیر  آسیب  را  مهاجر  فرد 
آن  به  راجع  كمتر  كه  ای  پدیده 
با  روز  هر  ما  ولی  شود  می  صحبت 
سیاسی  زندگی  در  آن  تلخ  نتایج 

مواجه ایم
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ايران  از  شد،  کون  عالم  دربارۀ  که  تصّوري  طبیعي ترين 
ناشي گشت که دو گوهر نیک و بد )اهورامزدا و اهريمن( 
را به تصّور آورد، که بعدها اهريمن به صورت »ابلیس« در 
روش  يک  ايراني  آن،  از  کرد. گذشته  نمود  ديگر  مذاهب 
تلطیف گر داشته، آنچه را که از ديگران مي گرفته به صورت 
زنده تر و لطیف تر بازمي گردانده. نگاه کنید به اقتباس هائي 
که در معماري تخت جمشید شده است، که يک مجموعة 

چند ملّیتي است و در عین حال مستقّل.
اّما در عالم سیاست و کشورداري، مقاومت ايران، به عنوان 
حايل در برابر هجوم غرب و شرق، موقعّیت جهاني را به 
ايران نزديک هزار سال در  اگر  صورت کنوني حفظ کرد. 
برابر رومیها مقاومت نکرده بود، و يا از جانب ديگر، يورش 
مهاجمان شرق را از نََفس نینداخته بود، ترکیب جهان به 

گونه اي ديگر درمي آمد..

بزرگترين خطرهايي كه ايران پشت سرگذاشت، چه 
روبروست؟ چه  با چه خطرهايي  امروزه  بوده است؟ 

بايد كرد؟
خطرها دو نوع بوده اند: برون مرزي و درون مرزي. برون 
مرزي در هجوم خارجي بوده. ايران همواره در معرض طمع 
را  غارت  هوس  و  بوده  راه  سر  بر  بوده.  ديگران  حسد  و 
برمي انگیخته، مگر آنکه نیرومند مي مانده، وگرنه او را آرام 
اين  بوده که  اين  اّما خطر درون مرزي در  نمي گذاشتند. 
حالت ناامن کشور، به درون انسان ها هم سرايت مي کرده 
کلّي  بطور  مي آورده.  بار  کار  پنهان  و  دورنگ  را  آنان  و 
ملّي  مشکل  يک  تعّصب  و  عوامّیت  که  بگويم  مي خواهم 
ناامن زندگي کند،  ايراني بوده. کسي که در محیط  براي 
قدري ُخرافي مي شود، و کسي که مرجع رسیدگي  طبعاً 
عادالنه اي در برابر خود نبیند، تکرو، عقده اي و افراطي از 
کار درمي آيد. اين است که چون راه در برابرش باز شود، 

واکنش هاي تند نشان مي دهد و از اعتدال دور مي ماند.

امروزه نيز مانند گذشته، بايد مانع ها را شناخت و با 
آنها برخورد كرد.

اعتدال، توازن میان احساس و عقل، آموزش زندگي بخش، 
فضاي  است،  »تئوري«  اينها  همة  البّته  است.  کار  الزمة 

زمینه ساز بايد ايجاد شود.

ما  سزاوار  جايگاه  ايستاده ايم؟  اينجا  در  امروز  چرا 
كجاست؟

 ايجاد جايگاه سزاوار بستگي به ما دارد که ملّت اين کشور 
هستیم. ايران، از شناخته شدن به عنوان يک کشور درجة 
 ، گرانمايه  تاريخ  از  ندارد:  کم  چیزي  احترام  قابل  و  اّول 
فرهنگ پربار و منابع سرشار. ما بايد نشان دهیم که سزاوار 
بیفزائیم.  آن  بر  تا  آماده ايم  و  هستیم  بزرگ  میراث  اين 
همه چیز در گرو روشن نگري و لیاقت اين نسل، و جوانان 

کشور است.

در جهان امروز ايران چه حرفي براي گفتن دارد؟
بود  زماني  باشد.  داشته  شنوا  که  بزند  حرفي  بايد  ايران 
بخش  در  را  خود  راه  فارسي  زبان  و  ايران  فرهنگ  که 
يا  نظامي  نیروي  بي آنکه  مي گشود،  جهان  از  بزرگي 
استیالي سیاسي پشتیبان آن باشد. سرزمین هاي مختلف 
حرف  مي گشودند.  او  روي  به  را  خود  آغوش  داوطلبانه 
پذيرشش  به  را  ديگران  و  باشد،  داشته  شنوا  آنکه  براي 
شود.  ديده  آن  در  پیامي  و  صرفه اي  بايد  کند،  مشتاق 
نبايد طوري باشد که ديگران براي آنکه بهرۀ ماّدي از ما 
پنهان  در  و  دهند،  گوش  ما  حرف  به  و  بنشینند  ببرند، 
و  امروز  جهان  منطق  از  حرف  اگر  بزنند.  پوزخند  هم 
ماية  به قدر کافي  ايران  قدري صداقت سرچشمه گرفت، 
 فرهنگي و اعتبار تاريخي دارد که بتوان به او گوش فرا داد.

* برگرفته از سايت شخصی دکتر اسالمی ندوشن

ایران  

براي  چيزي  چه  تداعي گر  نخست،  وهلة  در  ايران 
شماست؟

ايران براي من تداعي گر »شهر يادگار«  است. بدين معني 
سال  هزار  چند  به  و  مي کنم  نگاه  آن  عمق  به  وقتي  که 
ولوله اي  پر  دنیاي  گذشته،  سرزمین  اين  بر  که  حوادثي 
مي بینم، که حکم سرنوشت اين بود که ما در آن به دنیا 
بیايیم و چندي در آن زندگي کنیم. ايران براي من عالوه 
درياي  )ارس،  است  گسترده  آب  سه  میان  که  خاکي  بر 
که  دارد،  را  تاريخي  عمق  اين  فارس(،  خلیج  و  مازندران 
بسیار پرمعناست، زيرا حديث زندگي و مرگ از آن بیرون 

مي آيد.

گذاشته  تاريخش  بر  تأثيري  چه  ايران  جغرافياي 
است؟

وسط  در  را  آن  که  داشته  را  تأثیر  اين  ايران  جغرافیاي 
معرکة جهاني قرار دهد. مردم دورۀ ساساني آن را »ناف 
میان  است  سرزمیني  تنسر(.  )نامة  خواندند  مي  زمین« 
و  تمّدن ها  برخوردگاه  و  و جنوب،  و شمال  و غرب  شرق 
عوامل  از  بیش  جغرافیا  که  است  اين  من  نظر  توّحش ها. 
او  تاريخي  مسیر  است.  زده  رقم  را  او  سرگذشت  ديگر 
برحسب جغرافیا شکل مي گیرد. از شاهنشاهي هخامنشي، 
نخستین امپراطوري جهان، که براي مقابله با فشار شرق و 
غرب )آشور و مهاجمان شرق و شمال(،  موجوديّت يافت، 
تا برسد به حوادثي که بعد بر اين کشور عارض مي شود. 
ايران آوردگاه يک سلسله شکست و پیروزي است  تاريخ 
که نظیر آنها در کشورهاي ديگر کم ديده شده. از سه هزار 
نقش آفرين  تاريخ جهان  در  ايران  اين سو،  به  پیش  سال 
بوده، هر زمان به نوعي. چون بر سر راه نشسته بود، هم 
در  که  بدانگونه  غرب،  در  هم  و  شد  تأثیرگذار  شرق  در 
نقشة جهان  نبود،  ايران  اگر  کلمه مي توان گفت که  يک 

به گونه اي که هست نمي بود.

روحّية  در  تأثيري  چه  ايران  جغرافياي  موقعّيت 
ايرانيها گذاشته است؟

بوده  عامل  چند  از  عامل  يک  ايران  جغرافیائي  موقعّیت 
همان  داده اند.  شکل  را  ايران  مردم  شخصّیت  که  است 
مرکز بودن و بر سر راه بودن، روحّیة ايراني را »کارواني« 
کرده است، يعني کم بهره بودن از ثبات، و چون در مسیر 
ماجراها و تمّدن ها قرار داشته، همواره در معرض »دادن 
از  ما  کرده.  تلفیقي  را  او  تمّدن  اين،  و  بوده،  گرفتن«  و 
از شرق و غرب و شمال و جنوب داريم، ولي  همه چیز، 
از آن يک معجون ايراني ساخته ايم، که نه به شرق، نه به 
غرب و نه به شمال و نه به جنوب، شباهت دارد، و تنها 
نگاه کنید  برد.  کار  به  درباره اش  »ايراني«  مي توان صفت 
به نقش هاي ايران، قالي هاي ايران، ادبّیات فارسي،  عرفان، 
مثل ها، تعارف ها، و بخصوص تناقض ها: کفر و ايمان، طبع 
تسلیم و سرکش و شاد و غمگین، آسماني و زمیني، همه با 

هم در يک ترکیب، اينها از يک روح ناآرام حکايت دارند

تاريخ درازش  ايران در طول  بارها گفته ايد كه  شما 
بر گرد آن چرخيده و جوهره اي  محوري داشته كه 
داشته كه توانسته است تداومش را تا به امروز حفظ 

كند. اين جوهره و آن محور چيستند؟

بلي، ايران در طّي تاريخش در پي يک محور بوده و اين 
بر سر  علّت  به  است.  بوده  تأثیرگذار  آن  در  نیز، جغرافیا 
راه بودن، و محاصره بودن از جانب همسايه هاي مزاحم، 
خود  نیروي  که  برآمده  آن  درصدد  ناآگاه  و  آگاه  بنحو 
از  پیش  دوران  در  کند.  متمرکز  محور  يک  گرد  بر  را  
اسالم، سه شاهنشاهي بزرگ هخامنشي اشکاني و ساساني 
به  بود شبیه  فردي  آمدند. شاهنشاه،  پديد  اين جهت  از 
ديگران، ولي نُماد و محور بود. ايران در نظر مردمش نه 
تنها يک خاک، بلکه يک واحد تمّدني و يک خانواده به 
حساب مي رفت، و مي خواستند به کمک يک محور آن را 
از دستبرد مصون دارند. »ايرانّیت« براي آنان اين مفهوم 

را داشت. 
در دوران بعد از اسالم، چون ديگر »شاهک«ها اين قابلّیت 
را نداشتند، محور بر گرد يک »فکر« شکل گرفت، و آن 
محور  اين  يافت.  تجلی  فارسي  ادبّیات  و  زبان  در  فکر 
»عشق« بود که به همة شئون تسّري داده شد. اگر ادبّیات 
فارسي را بفشاريم )شاهنامه به کنار(، مي رسیم به عشق. 
اين عشق يک نیرو و يک مرکز و يک پناهگاه است. در 
اين زمان محوريّت سیاسي وجود ندارد تا به اتّکاء قدرت 
نظامي »تمامّیت« کشور را حفظ کند، بنابراين مي بايست 
بر يک نیروي معنوي تکیه کرد. در نقش ها نیز به صورت 
ايران«  »جوهرۀ  آنچه  مي شود.  ديده  محور  اين  »ترنج« 
نامیده مي شود يک امر مجموعي است. استعداد نو شوندۀ  
ايراني است که در هر زمان به نوعي بروز کرده است، گاهي 
حّتي بنحو زيرزمیني و ناپیدا حرکت کرده، و انعطاف بسیار 
در برابر حوادث به خرج داده است. بارزترين شگردش آن 
بود که اشغالگر را به قالب سلیقه و فرهنگ خود درآورد، 
و او را »اهلي« کند. همة مهاجمان ايران، پس از چندي 
تا حّدي ايراني منش شدند، ولي آمیزش آنان موجب شده 
تا ايراني از خلوص و شّفافّیتي که شاهنامه از آن ياد کرده 
ايران  است بي بهره بماند، و به اين سبب است که تاريخ 

يک جريان شیب دار رو به تنّزل پیموده است. 

ارمغاني  چه  و  بوده  چه  جهان  به  ايرانيان  رهاورد 
براي جهانيان آورده اند؟ به عبارت ديگر اگر ايران و 

ايرانيان نبودند، چه چيزي در جهان كم بود؟
رهاورد ايرانیان مي شود گفت که چندگانه بوده. پیش از 
به گونه اي ديگر. نخست  از اسالم  بعد  به گونه اي،  اسالم 
چنانکه معروف شده و اخیراً هم در نمايشگاه هخامنشي 
در لندن گوشه اي از آن نشان داده شد،  آنان نوعي تساهل 
با  کردند.  رايج  جهاني  حکومتگري  در  را  ديد  وسعت  و 
نژاد  و  مذهب  اختالف  که  افتاد  کار  به  روش  اين  آنان، 
البّته  نگردد.  شناخته  سرکوبگري  براي  بهانه  آئین،  و 
کشورگشائي بوده است، ولي احترام به هويّت مردم با آن 

همراه گرديده.
دّوم تأثیر آئین زرتشت و ايمان به خداي يگانة ناپیداست، 
در  معنويّت  نوع  يک  چندخدائي،  دنیاي  بحبوحة  در  که 
اعتقاد ديني پديد آورد. آنچه در گاتاهاي زردشت آمده، 
و بعدها جوهرۀ آن در شاهنامه منعکس شده، تأثیرگذار 
در  اسالم  از  بعد  دوران  در  و  است،  بوده  غرب  تمّدن  در 
عرفان ايران، و لطافت آن در ادب جهاني اثرگذارده است. 

محمد علي اسالمي ندوشن

دغدغه هاي ملي

استاد ممتاز دانشگاه تهران
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سنت و تجدد ایراني*

تعريفی كه عمدتا از مفهوم تجدد در ادبيات سياسی 
از  كه  است  پديده ای   به  مربوط  دارد،  وجود  ايران 
بحث  هميشه  و  است  برخاسته  مدرن  جامعه های 
ايران مطرح  اين تجدد در  بر سر چگونگی پذيرش 
بومی صحبت  از تجدد  كه شما  بوده است، درحالی 
ويژگی هايی  چه  و  چه  يعنی  بومی  تجدد  می كنيد. 

دارد؟
تجدد همیشه بومی است. متاسفانه برداشتی که در بین 
ايرانی يک  ايرانی من بوده، اين است که تجدد  همکاران 
تجدد عاريتی است و تجدد آن نهادهای فرهنگی و صنعتی 
است که ما از اروپا به عاريت گرفته ايم. به نظر من تجدد 
سراسر  در  همزمان  که  است  جهانی   تاريخی  روند  يک 
جهان شروع می شود و در هر نقطه ای از جهان به شکلی 
و با ريتمی خاص به پیش می رود. مثال يکی از جلوه های 
نخستین همین تجدد در اروپا تشکیل کلیساهای ملی بوده 
پیدايش حکومت شیعه در  با  ايران همزمان است  که در 
دوره صفوی. يا به شکلی اهمیت يافتن هويت های ملی در 
اروپا، مثل هويت انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیايی 
که به شکلی اينها همه مهم بودند. همزمان شما می بینید 
را  تجدد  به وجود می آيد.  ايران  در  که همین جلوه ها هم 
خالصه  صنعتی شدن  و  شهرنشینی  به  ايران  در  معموال 
از  يکی  و صنعتی شدن  می کنند، در حالی که شهرنشینی 
جلوه های تجدد است. ما تجدد فرهنگی داريم، تجدد زبانی 
داريم، تجدد سیاسی داريم، تجدد روزمره  داريم به شکلی 
که زندگی روزمره مردم، فضای زندگی شان، چه در داخل 
خانه و چه در بیرون عوض می شود. اينها همه جلوه های 
متفاوت تجدد است و همه شان يک کاالی بسته بندی يک 

شکل نیستند.

جهان  جای  همه  در  همزمان  تجدد  تحول  سير  اگر 
اتفاق می افتد، چگونه است كه اين پديده در برخی 
جوامع باعث مدرن شدن و پيشرفت شده است، اما 

برخی جوامع ديگر همچنان سنتی باقی مانده اند؟
است.  تجدد  جلوه های  همین  از  يکی  هم  شدن  سنتی 
نیروهای خارجی   يا  مثال کشوری درمقابل همسايه هايش 
را  سنت اش  باشد،  متفاوت  اينکه  برای  می گیرد  تصمیم 

قوی کند؛ يعنی به شکلی جهانی بودن تجدد باعث سنتی 
کشوری  هر  چون  می شود،  هم  کشورها  و  جوامع  شدن 
سعی بر اين دارد که سنت خاص خودش را بسازد و خود 

را از کشورهای همسايه اش متمايز کند. 
به  که  بود  تجددی  که  هم  ايران  اولیه  تجدد  روند 
هم شکل شدن ايرانی ها با اروپايی ها انجامید و حتی فضای 
اروپايی  شد،  ايران مثل فضای همگانی  اجتماعی  زندگی 
خیلی ها را بر اين داشت که بروند و هويت ملی ايرانی  و 
سنت ايرانی را حفظ کنند. به اين شکل می توانیم بگويیم 

که سنت گرايی يکی از پديده های تجدد است.

ديگر  جوامع  با  مقايسه  در  را  ايران  جامعه   ما  اگر 
آن  از  عقب افتادگی  اين  بكنيم،  فرض  عقب افتاده 
از  متفاوت  خواستيم  ما  كه  شده  شروع  لحظه ای 

ديگران باشيم؟
من  ببرم.  کار  به  من  که  نیست  مفهومی  عقب افتادگی 
می خواهم ببینم که اين تفاوت ها چطور ساخته و پرداخته 
شده اند که معموال تفاوت هايی خیلی آگاهانه هستند. در 
هستند.  متفاوتی  نیروهای  ايران  کشور  مثل  کشورهايی 
اين  بر  خودشان  منافع  پیشبرد  برای  نیروها  بعضی 
برای  ديگر  بعضی  و  بشوند  ديگری  همسان  که  هستند 
حفظ منافع خودشان می خواهند تفاوت ها را حفظ کنند. 
نیروهای داخلی در ايران در مقابل همديگر برداشت های 
چندگانه  های از فرهنگ ايرانی دارند که اين چالش ريتم 
فرهنگ و تغییر و تحوالت را به وجود می آورد و به شکلی 
شايد يک سری از اين تغییر و تحوالت در ايران، در مقايسه 
رفته  پیش  کندتر  و  آهسته تر  خیلی  جامعه ها،  ديگر  با 
است. اما در واقع خود اين تحوالت که خیلی کند به نظر 
می رسند، شايد در درون خودشان تغییرات اساسی تری را 
اسالمی شدن  که  است  اين  نظرم  من  مثال  باشند.  داشته 
شده  باعث  اسالمی،  انقالب  از  پس  ايران  در  حکومت 
زندگی روزمره مردم مخصوصا در فضای خصوصی سکوالر 
و دهری بشود؛ يعنی به شکلی حکومت دينی می شود و 
زندگی درون خانه ها دهری می شود که با زندگی پیش از 
انقالب اسالمی که مردم در بیرون خیلی متجدد بودند و 

در درون خیلی سنتی، تفاوت دارد. 

آن  به  كتاب  اين  در  شما  كه  ازمسائلی  ديگر  يكی 
بيرون  و  از درون  متفاوت  نگاه های  اشاره می كنيد، 
به »زن ايرانی« و »زن فرنگی« است. با مطرح كردن 
بومی  تجدد  در  پديده ای  چه  دنبال  به  بحث  اين 

می گشتيد؟
تجدد به شکلی يک روند بازپردازی و بازسازی خويشتن 
است، ولی خويشتن خويش را نمی شود مستقل از ديگرانی 
که در کنار آدم هستند و همسايه يک اجتماعی هستند، 
ساخت. بنابراين توجه بر اين بوده است که از يک طرف، 
چگونه در اين بازانديشی و بازسازی هويت ايرانی در قرن 
رابطه  ايرانی ها  مشروطیت،  انقالب  آستانه  در  نوزدهم 
چطور  و  می کنند  عوض  عربی  کشورهای  با  را  خودشان 
به شکلی تمام بدبختی های ايران دوره خودشان را تقصیر 
ايران  عظمت  رفتن  دست  از  بانی  و  می اندازند  عرب ها 
باستان را دوباره عرب ها می دانند؛ از طرف ديگر به علت 
اين بودند که تمام  بر  ايرانی ها  نژاد آريايی،  اشاعه نظريه 
کشورهای اروپايی که در دوره قبل از انقالب مشروطیت 
پیشرفته تر از ايران بودند، در اصل فرهنگ و سنت ايرانی 
شکلی  به  دادند.  رشد  آنجا  و  اروپا  در  برده اند  را  آريايی 
ايرانیان آستانه انقالب مشروطیت می خواستند خودشان را 
بیشتر و بیشتر مثل برادران و خواهران اروپايی شان بکنند؛ 
يعنی دو »ديگری« وجود دارد؛ يک »ديگری« که »عرب« 
دور  و  جدا  او  از  را  خودشان  می خواستند  مردم  و  است 
کنند، و يک »ديگر« اروپايی هست که در آستانه انقالب 
نزديک  او  به  را  خودشان  می خواستند  مردم  مشروطیت 

محمد توكلي طرقي
استاد دانشگاه تورنتو

کنند. ما در انقالب اسالمی عکس اين صورت می گیرد که 
اروپا و نزديک  شدن به هويت  از  به شکلی دوری گزيدن 

»اسالمی« و »عرب  ـ اسالمی« ايران است.

بحث ديگر مهم در كتاب شما، مسئله به وجودآمدن 
در  زمانی  چه  از  وطن  است.  وطن«  »مام  مفهوم 
چه  و  می گيرد  شكل  ايرانی ها  سياسی  ذهنيت 

سيری را طی می كند؟
وقتی ايران تبديل به يک کشور »مرزبندی شده« می شود، 
محل  تولد،  محل  گذشته  همچون  اينکه  به جای  وطن 
سکونت و حتی منزل آدم باشد، می شود منزل ايرانی ها و 
خانه ايرانی ها. در مرحله اول وطن پرستی و وطن خواهی در 
ايران، ايران به عنوان خانه ای قلمداد می شود که رهبری اش 
اين نگرش پدر تاجدار،  در دست پدر تاجدار است و در 
پدری  است که توانمند است و فرزندانش فرزندان صغیری 
هستند که بايد از پدرشان اطاعت کنند. در آستانه انقالب 
پا  مادر شش هزارساله  يک  به عنوان  را  ايران  مشروطیت، 
به مرگی جلوه می دهند که بعدا مشروطه خواهان به جای 
اينکه به انتقاد از پادشاه و حکومت قاجار بپردازند، شروع 
»مادر  نجات  و  وطن«  »مادر  بیماری  از  ناله  به  می کنند 
وطن«. به شکلی همان حرف هايی که در انتقاد سیاسی 
بزنند،  شاه  به  اينکه  به جای  بزنند،  شاه  به  می توانستند 
می گفتند که »ايران«، بیمار است؛ »ايران«، در حال مرگ 
است و بعد هم در جست وجوی اين بودند که »ايران« را، 

»مادر وطن« را، چطور مداوا کنند. 

 ايرانيت و وطن چه معنايی دارد؟
ايرانی بودن به نظر من در ۳0 سال گذشته معنايش خیلی 
متفاوت شده و تغییر و تحوالت عظیمی در آن به وجود 
آمده است. يکی اينکه برای اولین بار تعداد بسیار زيادی 
در سراسر  که  و همین  رفتند  دنیا  به سراسر  ايرانیان  از 
دنیا در شهرهايی مثل تورنتو، لس آنجلس، لندن، پاريس 
و جاهای ديگر، انبوه ايرانیانی هستند که به زبان فارسی 
به  دارند،  ايرانی  فرهنگی  نهادهای  و  می کنند  صحبت 
زدايی  مرز  ايرانی«  »هويت  از  که  گفت  می شود  شکلی 
شده است، بنابراين ايرانیت يک معنای جديدی پیدا کرده 
است. يک مفهوم ديگر هم که خیلی مهم است، مفهوم 
زبان فارسی  است که زبان فارسی، همچنان که می دانید، 
در قرن های پیش از قرن نوزدهم، به ويژه قرن ۱۶ و ۱۷، 
زبان امپراتوری گورکانیان هند بود؛ زبان امپراتوری عثمانی 
آستانه  در  ولی  بود.  مرکزی  آسیای  و  ايرانیان  زبان  بود؛ 
را  آن  داليل خیلی خوبی  به  ايرانیان  مشروطیت  انقالب 
تبديل می کنند به زبان ملی ايران و بعدا يادشان می رود 
که مردم ديگر هم به زبان فارسی صحبت می کردند و به 
شکلی زبان فارسی تبديل می شود به زبان ملی ايرانیان. 
بعدا با رشد يافتن هويت های قومی در ايران، مخصوصا در 
سال های قبل از انقالب اسالمی و ۱0 سالی بعد از انقالب، 
کم کم زبان فارسی تبديل می شود به زبان قوم فارس که 
به نظر من اين خطر بزرگی است و ما بايد جدا به آن آگاه 
باشیم که زبان فارسی هیچ گاه زبان يک قوم خاصی نبوده 
است و اتفاقا زبان محاوره ، گفت وگو و تبادل فرهنگی بین 
اقوام ايرانی و اقوام غیرايرانی بوده است؛ يعنی يک »لینگوا 
فرانکا« بوده و زبان قوم فارس نبوده است.. به نظر من ما 
فارسی  زبان  از  که  تاريخی ای  برداشت  به  برگرديم  بايد 
بوده که زبان فارسی زبان محاوره ، مکالمه و گفت وگو و 
يا  غیرايرانی،  و  ايرانی  اقوام  بین  فرهنگی  تبادل  و  رفتار 
»ايرانی« و »انیرانی«، بوده است و اين به نظر من به شکلی 
بیانگر جهانی منشی ايرانی ا ست و اين را تبديل کردن به 

يک زبان قومی، به نظر من کار چندان درستی نیست.

* برگرفته از مصاحبة محمد تاج دولتی منتشره در سايت 
راديو زمانه

دغدغه هاى ملي
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اینكه شهروند ایرانی عمومًا احساسی 
و هیجانی است و حوصله دقت و فكر 
در پدیده های اطراف خود را ندارد 
به  سریع  خیلی  و  مشاهده  چند  با  و 
چند ساعت  از  پس  و  میرسد  استنتاج 
طور  به  تغییرمیدهد،  مجددًا  را  آن 
تربیت  ماهیت  و  نوع  نتیجه  طبیعی 

خانوادگی و نظام آموزش است.

آسیب شناسی فرهنگ سیاسي ایران *

نکته شگفت انگیز تحقیق پیرامون فرهنگ سیاسی ايران، 
تاريخ  قرن  فرهنگ طی چند  اين  اصلی  ويژگیهای  تداوم 

کشور است.

در يک نظر سنجی از پاسخهای۹00 نفر در پرسشنامه ها، 
سه گروه رفتارشناسی شامل:

۱. سطح فرد؛ ۲. سطح ماهیت روابط میان شهروندان؛ و 
به  گروه  هر  که  است  استخراج  قابل  ۳. سطح ساختارها، 

ترتیب عبارت اند از:

۱.  سطح فرد:
•احساسی و هیجانی بودن فرد 	

•غرور کاذب 	

•کم فکر کردن 	

•گوش نکردن به ديگران 	

•کم حوصلگی در تحلیل و شناخت 	

•منفی بافی 	

•تفاوت قابل توجه میان ظاهر و باطن 	

•فرصتهای بسیار محدود برای رشد فرد 	

۲.   سطح ماهیت روابط میان شهروندان:
•ضعف در حاکمیت شايسته ساالری 	

•احترام قائل نبودن واقعی برای ديگران 	

•نگاه ابزاری به ديگران 	

•ضعف در پیگیری اهداف جمعی 	

•آشنا نبودن با قواعد رقابت 	

•نپذيرفتن تفاوتهای يکديگر 	

•ظرفیت محدود فهم منافع و خواسته های ديگران 	

•اولويت خواسته های فردی برخواسته های جمعی 	

•بی اعتمادی و استفاده از روش تخريب ديگران 	

۳.  سطح ساختارها:
•فرهنگ عمومی غیر عقاليی 	

•دولتی بودن نظام اقتصادی 	

•بی ثباتی نظام اجتماعی 	

و  علت  رابطه  فوق  تحلیل  سطح  سه  بین  بخواهیم  اگر 
معلولی برقرار کنیم، طبیعی است که سطح تحلیل سوم 
يا ساختارها را بايد علت و دو سطح تحلیل ديگر را معلول 

تلقی کنیم. 

تفاوتهای  فهم  ظرفیت  ايرانیان  اينکه  ديگر،  عبارت  به 
در  و  آموزشی  و  اجتماعی  است  امری  ندارند،  را  يکديگر 
صورتی که اهمیت انسانی و عقاليی چنین خصلتی احراز 
و  دبستان  در  ابتدايی  دوره  از  آموزش  با  میتوان  گردد، 
آنکه  جای  به  تا  کرد  متحول  را  فرد  راهنمايی،  حداکثر 
خودخواه، خودمحور و مغرور بار آيد، رعايت خواسته ها، 
منافع و حقوق ديگران را بنمايد. همچنین، فرد بیاموزد که 
هر انسانی دارای ويژگیهای مثبت و منفی بوده و بايد هر 
دو وجه را در شخصیت و ارزيابی شخصیت ديگران مدنظر 
آموزند  می  کودکی  از  ايرانی  شهروندان  اينکه  داد.  قرار 
و  دارائیها  افکار،  واقعی،  های  خواسته  ساختن  پنهان  با 
ارتباطات خود، به تدريج از يک شخصیت مخفی درونی و 
يک شخصیت ظاهرالصالح بیرونی برخوردار شوند، امری 
ساختارهای  و  اجتماعی  وضع  نتیجه  بلکه  نیست  ژنتیک 
يا  فرانسه  يا  آلمان  ايرانی مقیم  اينکه  عمومی است، کما 
ژاپن اينگونه رفتار نمی کند و دارای يک شخصیت است و 
همه او را با همان شخصیت واحد می شناسند؛ زيرا معرفی 
افکار و گرايشهای واقعی فرد در آن جوامع پیامد اجتماعی 

و امنیتی ندارد. 

و  است  هیجانی  و  احساسی  عموماً  ايرانی  شهروند  اينکه 
ندارد  را  اطراف خود  پديده های  و فکر در  حوصله دقت 
و  میرسد  استنتاج  به  سريع  خیلی  و  مشاهده  چند  با  و 
طور  به  تغییرمیدهد،  مجدداً  را  آن  ساعت  چند  از  پس 
نظام  و  خانوادگی  تربیت  ماهیت  و  نوع  نتیجه  طبیعی 

آموزش است.

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

و استقالل مالی جامعه از حکومت تحقق بیابد. 

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

محمود سريع القلم
استاد دانشگاه تهران

شايد دو دلیل برای اين گرايش قابل ذکر باشد:

۱.نمايش در کار سیاسی بیشتر است و فرصت مطرح شدن، 
از امکانات و ظاهرشدن در  در صحنه بودن، بهره برداری 

رسانه ها را فراهم میکند؛

۲. کار فرهنگی و اقتصادی در درازمدت و يا در میان مدت 
ايرانی حوصله کار درازمدت را ندارد و  نتیجه می دهد و 
خصلت کانونی او عمدتاً نگاه به پديده ها و مسايل در کوتاه 

مدت است. 

اصوالً ذهن ايرانی دچار پرش است و تمرکز را برنمیتابد. 
ايرانی حوصله ندارد سی سال بر موضوع يا مساله ای تمرکز 

کند تا پاسخ گیرد.

ايرانی حوصله ندارد که خصلت منفی خود را تشخیص دهد 
از شخصیت  را  به تدريج آن  و  و هشت سال وقت گذارد 

خود بزدايد. 

و  باهوش  ملتهای  نادر  از  يکی  ايرانیان  ترديد،  بدون 
اما  است  بااستعداد جهان هستند، ولی گرچه هوش الزم 

کافی نیست.

و  ريزی  برنامه  اهتمام،  تدبیر،  فکر،  با  همراه  استعداد 
رهیافت های کالن سیستمی و درازمدت تبديل به کارهای 

بزرگ میشود. 

قرار  ژاپنی  يا  آلمانی  زمانی که در ساختار  باهوش  ايرانی 
به  ندارد  نیازی  ديگر  و  میشود  برجسته  و  موفق  میگیرد، 
ارتباطات، تعريف کردنهاِی ناشايسته، رفتارهای چندگانه، 

مخفیکاری و رشِد مبتنی بر اتصاالت تکیه زند. 

ايرانِی مقیِم آلمان در ساختاری قرار می گیرد که با هوش 
قابل توجه خود به سرعت می آموزد که برای رشد بايد فکر 
را به کار انداخت، رقابت کرد، ناقد را تخريب نکرد، بدگويی 

ننمود و درازمدت انديشید. 

اين همان ايرانی است که ده سال قبل در ساختاری ديگر 
ادارات  در  میکرد،  پرت  خیابان  به  زباله  خود  اتومبیل  از 
مرئوس  عنوان  به  تملق می گفت  مديران  به  میداد،  رشوه 
را  روز  از  توجهی  قابل  های  ساعت  و  میکرد  غیبت  دائماً 
صرف فهم کارهای ديگران، بدگويی، دشنام و تخريب آنان 

می کرد. 

دغدغه هاى ملي
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و  باهوش  ملتهای  نادر  از  یكی  ایرانیان  تردید،  بدون 
است  الزم  هوش  گرچه  ولی  هستند،  جهان  بااستعداد 
اهتمام،  تدبیر،  فكر،  با  همراه  استعداد  نیست.  كافی  اما 
و درازمدت  و رهیافت های كالن سیستمی  برنامه ریزی 

تبدیل به كارهای بزرگ میشود. 

که  آموزد  می  ايران  متولد  ايرانی  به  آلمانی  ساختار 
او مسئول زندگی خود است و سرنوشت را خود رقم 
انديشه  تغییر در  نتیجه  او  تغییر در وضعیت  میزند و 

و نفس اوست. 

و  غیرواقعی  طور  به  کسی  اگر  آلمانی،  فرهنگ  در 
نامعقولی از ديگران تعريف کند، به سرعت طرد میشود. 
ايرانی مقیم آلمان می آموزد که تا شايستگی نداشته 

نشست.  نخواهد  سمتی  بر  باشد، 
چنانکه به واسطه شايستگی، سه نفر 
آلمان،  بانک  دويچ  اصلی  مديران  از 
آنچنان  و در سیستم  نیستند  آلمانی 
اعتماد و شايسته ساالری وجود دارد 
که مديران ارشد خود را از سه ملیت 

ديگر انتخاب کرده است.

دهنده  شکل  عوامل  از  دوم  سطح 
فرهنگ سیاسی ايران، به روابط میان 
میشود.  مربوط  يکديگر  با  ايرانیان 

اين  پرسشنامه  و  تاريخی  مطالعات  کانونی  نتیجه 
تحقیق، به وضوح نشان میدهد که ايرانیان در معاشرت 
تنش،  به سمت  سرعت  به  و  دارند  مشکل  يکديگر  با 

بدبینی و اختالف سوق مییابند. 

اين فضا، هم میتواند در سطح همسايگی باشد و هم 
به  را  وسیعی  پیامدهای  که  سیاست  کالن  سطح  در 

همراه دارد. 

بین هارمونی میان  نشان میدهد که  تحقیقات علمی 
مردم در يک کشور و سطح توسعه يافتگی آنها رابطه 
وجود دارد. ژاپن، آلمان، هلند، سوئد و آمريکا از جمله 
اين کشورها هستند. به نظر میرسد که نظريه کانونی 
در شناخت چرايی تنش و اصطکاک قابل توجه میان 

ايرانیان از دو استوانه برخوردار باشد:

و  منافع  حقوق،  نکردن  رعايت  و  خودمحوری   .۱
خواسته های ديگران؛

روح  جمعی،  نگاه  جمعی،  فرهنگ  در  ضعف   .۲
از  مشترک  تلقی  و  جمعی  گیری  تصمیم  جمعی، 

سرنوشت جمعی.

 اين دو استوانه، خاص ايرانیان نیست بلکه در بسیاری 
ايتالیای صنعتی  از جوامع در حال توسعه و حتی در 

نیز وجود دارد. 

ايتالیا به تناسب قرابت جغرافیايی با کشورهايی مانند 
به  ولی  شد،  دموکراتیک  و  صنعتی  آلمان،  و  فرانسه 
واسطه فرهنگ سیاسی غیرمنسجم به همان درجه در 

رده های پايینی کشورهای صنعتی قرار گرفته است. 

رعايت نکردن حقوق انسانهای ديگر، ريشه عمیقی در 
فرهنگ کشورهای جهان سوم دارد. 

زمینه  استبدادی،  و  پادشاهی  نظامهای  تاريخ طوالنی 
ساز ازبین بردن ارزش انسان و فضايل و کرامت او شده 

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

هنگامی که نقد و مناظره نباشد، فرد هر سخنی را از 
بزرگتر می پذيرد. را در اين ساختارها از دست میدهد. 

تحول در فرهنگ سیاسی، دو نقطه شروع دارد: 

استقالل فکری و استقالل مالی. معقول 
تقويت  طريق  از  نیز  دولت  رفتار  کردن 
فرد آغاز میگردد. اين به معنای فرديت 
در  تحول  ساز  زمینه  که  است  مثبت 
دولت  و  جامعه  میان  روابط  و  جامعه 
يک  با  ای  جامعه  ايرانی،  میشود.جامعه 

اليه مشترک فرهنگی نیست. 

درمناطق مختلف کشور، سطوح مختلف 
توسعه يافتگی فردی و محیطی مشاهده 
میشود. تنها در شهر تهران، دهها فرهنگ 

رفتاری و نظام فکری وجود دارد. 

و  آموزشی  نظام  وظیفه  مهمترين  تنوع،  اين  رغم  به 
رسانه ها، انتقال مدنیت است که فرد را متحول میکند، 
به او استقالل می بخشد و روابط او با محیط بیرونی 
استداللی  و  منطقی  دوجانبه،  را  ديگر  انسانهای  و 
از  بخشی  فقط  آموزشی  نظام  در  تحول  مینمايد. 

معادله تغییر در فرهنگ سیاسی ايرانی است. 

اراده ای قوی و انديشه ای واال الزم است تا ساختار 
معیشت و تولید ثروت را به نفع جامعه متحول نمايد. 
اين  مثلث شکل يک  در  اصلی  استوانه  که  همانگونه 
شده  قلمداد  ملی  اقتصاد  کردن  غیردولتی  فصل، 

است. 

با همت و فکر و سازماندهی  انسانها  در شرايطی که 
جامع  میکنند،  تأمین  را  خود  مادی  نیازهای  خود، 
های که در آن زندگی می کنند اهمیت مییابد. اين 
اهمیت، از محیط زيست آن جامعه گرفته تا سرنوشت 
سیاسی و جهتگیری های آينده آن ارزشمند میشود. 
شهروندان نسبت به جغرافیايی که در آن ثروت تولید 

میکنند، احساس مسئولیت خواهند کرد. 

خواسته  اجتماعی،  و  سیاسی  فکری،  ثبات  به  عالقه 
تشکل يافته قشر عظیمی از جامعه خواهد بود که نه 
از طريق رانت، بلکه از مسیر اهتمام و فکر، ثروت تولید 
میکنند و بهواسطه شايستگی هايی که دارند، مناصب 

را تصاحب مینمايند. 

بنابراين، فرهنگ سیاسی معقول و منسجم که تقويت 
باشد،  ايران  عمومی  توسعه  کننده  تسهیل  و  کننده 
و  سو  يک  از  اقتصادی  سازی  خصوصی  راستای  در 
بارور کردن شهروندان ايرانی از طريق تحول در نظام 
آموزشی و رسانه ای از سوی ديگر، امکانپذير خواهد 

بود.

ايران” نشرني،  از کتاب “فرهنِگ سیاسی  * قسمتی 
تهران

است. حاکمیت مطلق دولتها و نگاه رعیتی به انسان باعث 
ناديده گرفتن حقوق آنها شده است.

به همین دلیل است که در جوامع جهان سومی، رياست بر 
مردم مطرح است تا مديريت مسايل و خواسته های آنها. 

دغدغه هاى ملي

مخالفت، اعتراض و انتقاد به قدرت حاکم، حکِم مسايل 
امنیتی پیدا میکردند. انتقاد چه در سطح فردی و چه در 

سطح جمعی نهادينه شده و آموزش داده شده نیست. 

افراد و نهادها در نظامهای شاهنشاهی و استبدادی عادت 
کرده اند تا منحصراً از آنها تعريف شود و همه آنها را مورد 

تأيید قرار دهند. 

به  را  منحطی  و  جمود  فضای  توسعه،  ضد  فرهنگ  اين 
طرز  يک  فقط  برمه  مانند  کشوری  در  میاورد.  ارمغان 
تفکر، يک تلويزيون، يک روزنامه و يک استنباط مرکزی 
وجود دارد و اين ساختار، انسان ويژه خود را نیز به دنبال 

میآورد. 

انسانی  و  بودند  همینگونه  نیز  پهلوی  و  قاجاريه 
آوردند.  وجود  به  ظاهرالصالح  و  دروغگو  چندشخصیتی، 
در نهايت، سه ويژگی میتواند هر جامعه ای را از هر نوع 
خطر و تهديدی نجات دهد و از تضعیف و عدم رشد آن 

جلوگیری کند: 

هر  در  مناظره.  فرهنگ  و  نقد  فرهنگ  رقابت،  فرهنگ 
جامعه ای که مقررات و فرهنگ ناگفته آن، نقد را تسهیل 

و ترغیب کند، خودبه خود رشد و توسعه ايجاد میشود. 

جامعه  تمامی سطوح  در  مناظره  و  نقد  رقابت،  فضاهای 
خارجی،  سیاست  دانشگاه،  صنعت،  کند:  ظهور  میتواند 
انتخابات، سیاستگذاريها، تولید ثروت و رسانه ها. مهمترين 
پیامد ساختاری برای شهروندان در فضايی که رقابت، نقد 

و مناظره باشد، امنیت روانی و امید به آينده است.

آيا تا به حال ديده شده که گروهی از ژاپن به عنوان مثال 
به چین بروند و از آنجا مسايل کشور خود را نقد کنند؟ 
عموم فضاها برای تقابل فکری و مناظره در ژاپن فراهم 

است.

فکر  موضوع،  يک  به  نسبت  مختلف  ديدگاههای  طرح 
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است  اين  خويشتن  از  فرايندی  دريافت  معنای 
و  ها  کرده  ها،  داشته  از  به هیچ چیزی  من  که 
آنها  به  و دل  نشوم  خواسته های خودم محدود 
نبايد گمان کنم که خواسته های من يا  نبندم. 
سرنوشت  من،  های  کرده  يا  و  من  های  داشته 
سرنوشتی  هر  اگر  کند.  می  تعیین  را  »من« 
را  خودم  »من«  صورت  آن  در  گرفت  صورت 
دارای يک هويت ايستا دانسته ام. عرفا می گفتند 
با داشته ها و کرده ها و خواسته هايتان،  نبايد 
خود را در قید و بند قرار دهید. به عبارت ديگر 
شما بايد خود را يک فرايند بدانید. به طور مثال 
نبايد بگويید که من خواسته ام را عوض کردم و 
را  بنابراين هويتم  از دست دادم،  را  ام  يا داشته 
عوض کرده ام و يا از دست داده ام. به اين جهت 
است که تمام پیام عرفان سیر و سلوک است و 
نظام  همه  خويشتن.  ديدن  فرايند  يعنی  سلوک 
مشترک  مهم  بسیار  مؤلفه  يک  در  عرفانی  های 
مقوله  در  را  انسان  که  است  اين  آن  و  هستند 
به  آنها  جوهر.  مقوله  در  نه  گنجانند  می  فرايند 
اين  که  دهند  می  رهرو  و  سالک  صفت  انسان 
معنای  و  کند  می  فرايند  يک  بر  داللت  صفات 
آن نیز اين است که اگر تو اکنون يک خاصه ای 
داری گمان نکن که اين خاصه اگر از بین رفت 
اگر  است  ای. خطای محض  رفته  بین  از  نیز  تو 
بداند. کسی يک خاصه و ويژگی را عین »من« 

نظر  از  و  بین  واقع  معرفتی  لحاظ  از  که  انسانی 
را  اقتضا  اين  باشد  سالم  اخالقی  و  روانشناختی 
دارد که خود را يک فرايند ببیند و فرايند وقتی 
هويتش را از دست می دهد که ثابت باشد. برای 
ببريم کافی است که  از بین  را  اينکه يک آبشار 
ها  جوهر  بنابراين  بگیريم.  را  آن  حرکت  جلوی 
با حرکت از بین می روند اما فرايندها با سکون 
ما می خواستند که  از  عارفان  روند.  بین می  از 
ايستاده  که  جا  وهر  بدانیم  حرکت  يک  را  خود 
ايم بدانیم که من نیستم، لذا حرکت، موجوديت 
ما  عرفای  امر  اين  تحقق  برای  است.  انسان 
من  کردند.  سکون  عدم  جهت  در  هايی  توصیه 
به سه توصیه مهم اشاره خواهم کرد که اين سه 
هست.  نیز  منطقی  تأخر  و  تقدم  دارای  توصیه 

خودتان  از  را  خود  باورهای  گفتند  می  عرفا   .۱
باورهايی که داريد پیوند  با  جدا کنید و خود را 
به  و  کند  می  ايستا  را  شما  باورها  اين  نزنید. 
که  کسانی  مثال  طور  به  کند.  می  وادار  سکون 
با فن ترجمه آشنايی دارند می دانند که در اين 
فن يک اصطالحی با عنوان »افسون معنای اول« 
زبان  غیر  انسانی که  دارد. گفته می شود  وجود 

داوری  كه  باشم  داشته  را  این  دغدغه  مدام  من  اگر 
شما  داوری  كه  نخواهم  و  چیست  من  درباره  شما 
شد  خواهد  آن  نتیجه  باشد  منفی  من  درباره 
همه  شماست.  دستان  در  من  »بودن«  زمام  كه 
كنند  می  زندگی  دیگران  داوریهای  در  كه  كسانی 
شوند می  دچار  ثبات  عدم  به  بیشتر  روز  به  روز 

 هویت ایستا ، 

مقدمه:
موضوع گفتار حاضر، مفهوم هويت به معنای فردی 
آن است. مسأله هويت در حوزه های مختلفی از 
مجموعه معرفتی بشر قابل طرح و بررسی است. 
الاقل در سه شاخه فلسفه يعنی در مابعدالطبیعه، 
فلسفه ذهن و فلسفه اخالق و همین طور در علوم 
تأکید بیشتر  با  انسانی و در روانشناسی،  تجربی 
در جامعه شناسی و در علم سیاست مسأله هويت 
تاريخی  دانشهای  در  است. همچنین  قابل طرح 
بررسی  و  قابل طرح  اين مسأله  نیز  و در عرفان 
است. بنابراين ما با موضوعی سر و کار داريم که از 
ابعاد مختلفی قابل مطالعه است. اما من به مسأله 
هويت از ديدگاه اخالقی و روانشناختی، آن هم با 
تأکید بر آموزه های عرفانی - اسالمی از نظرگاه 
عارفان اسالمی و از منظر اخالقی خواهم پرداخت. 
از چیز  افتراق چیزی  باعث  که  وجوهی  از  يکی 
ديگر می شود بی نظیری، يگانگی و به تعبیری 
مقوالت  از  است. هويت شخصی  هويت شخصی 
بسیار مهم در فلسفه ذهن است. در اين عرصه، 
پرسش اصلی اين است که يگانه بودن انسان به 
و  هستم  من  من،  فقط  اينکه  است.  چیزی  چه 
هیچ موجودی در جهان نه »من« بوده و نه »من« 
شخصی  هويت  مسائل  مهمترين  از  بود  خواهد 
است که از ديدگاه های فراوانی مورد توجه قرار 
گرفته است. وقتی مسأله هويت شخصی از منظر 
واقع می شود  بحث  مورد  اخالقی  و  روانشناسی 
آن وقت سؤال ما تبديل به اين می شود که چه 
دغدغه  بايد  »من«  که  است  »من«  در  چیزی 
حفظ و حراست و صیانت آن را داشته باشم. چه 
چیزی در »من« است که اگر در آن چیز خدشه 
ای وارد شد به »من بودن«من خدشه وارد شده 
و چه چیزی در »من« است که »من« بايد به هر 
قیمتی آن چیز را حفظ کنم و اگر آن را حفظ 
به  از دست خواهد رفت.  بودن« من  نکنم »من 
تعبیر ديگر، در کجا شما بايد احساس خطر کنید. 

که  کنیم  توجه  نکته  اين  به  بايست  می  ما 
هويت خود را در چه می دانیم؟ از منظر فلسفه 
بخواهیم  اگر  که  است  شده  گفته  مابعدالطبیعه 
ذيل  بايد  کنیم  ادعای »وجود«  برای هر چیزی 
از  ای  : جوهر، خاصه  باشد  اين مقوالت  از  يکی 
خاصه های جوهر، وضع امور، مجموعه و فرايند.

در  او  اگر  که  به چیست  بسته  اما هويت »من« 
و  تب  به  بايد  »من«  شد  واقع  خطری  معرض 
اند:  انسانها الاقل دو دسته  بنابراين،  بیفتم.  تاب 
کسانی که هويتشان را جوهر می دانند و کسانی 
که هويتشان را فرايند می دانند. در اينجا ما از 
اين دو به »هويت ايستا« و »هويت پويا« تعبیر 
می کنیم. کسانی که خودشان را جوهر می دانند 
بدون  و  گرفته  شکل  متحقق  موجود  يک  يعنی 
دگرگونی هستند. اينها به هويت ايستا قائل اند و 
کسانی که خودشان را يک فرايند می دانند قائل 
به هويت پويا و دينامیکی هستند. من معتقدم که 
پیام عرفان بر اين محور قرار دارد که شما همیشه 
هويت خود را يک »هويت پويا« بدانید. بزرگترين 

دعوت عارفان اين بود که 
انسانها تا وقتی که خود را 
يک جوهر می دانند يعنی 
ثابت  را يک موجود  خود 
دانند،  می  برقرار  و  شده 
در خطر هستند. اين افراد 
معرفتی  لحاظ  از  تنها  نه 
از  بلکه  هستند  خطر  در 
خطاهای  به  اخالقی  نظر 
آن  نتیجه  که  ديگری 
است  معرفتی  خطاهای 
عارفان  شوند.  می  دچار 
می گفتند که هويت خود 

را پويا بدانید يعنی خود را فرايند بپنداريد و اگر 
هويت خود را يک فرايند بدانید عالوه بر اين که به 
شناخت درستی از خود می رسید مشکل معرفتی 
نیز نخواهید داشت، عالوه بر اين دستخوش يک 
سلسله مسائل اخالقی و روانی نیز نخواهید شد. 

ملکيان مصطفي 

دغدغه هاى وجودي

از  پس  ملکيان  حاضر،مصطفى  مطلب  در 
جغرافيای  در  هويت  منطقى  مرزهای  ترسيم 
عارفان  و  ميراث صوفيان  به  بشری،  معرفت 
هويت  از  پاسداری  نحوه  در خصوص  مسلمان 
راهکارهای  و  كند  اشاره  فردی  و  انسانى 
نمايد. عرضه  زمينه  اين  در  را  خود  تجويزی 
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روانشناختی نظر  از  و  بین  واقع  معرفتی  لحاظ  از  كه   انسانی 
فرایند یك  را  خود  كه  دارد  را  اقتضا  این  باشد  سالم  اخالقی   و 
ثابت كه  دهد  می  دست  از  را  هویتش  وقتی  فرایند  و   ببیند 
كه است  كافی  ببریم  بین  از  را  آبشار  یك  اینكه  برای   باشد. 
از حركت  با  جوهرها  بنابراین  بگیریم.  را  آن  حركت   جلوی 
عارفان روند.  می  بین  از  سكون  با  فرایندها  اما  می روند   بین 
كه جا  وهر  بدانیم  حركت  یك  را  خود  كه  خواستند  می  ما   از 
ایستاده ایم بدانیم كه من نیستم، لذا حركت، موجودیت انسان است

مادری، زبان ديگری را ياد می گیرد و اولین بار 
را  لغت  آن  گاه  هر  شود  می  آشنا  لغت  يک  با 
لغت  آن  اول  معنای  همان  به  کند  می  ترجمه 
را ترجمه می کند. مثاًل هر گاه کلمه Well را 
کند.  می  ترجمه  »خوب«  معنای  به  شنود  می 
که  نیست  زبانی  هیچ  در  لغت  هیچ  تقريباً  اما 
فقط يک معنی داشته باشد. بنابراين من افسون 
زده معنای اول هستم و تا وقتی که افسون زده 
گرفت.  نخواهم  ياد  را  زبان  آن  هستم  معنا  آن 
باور«  »روانشناسی  در  اول  معنای  زدگی  افسون 
هم وجود دارد. انسان، افسون زده باور اول خود 
نسبت به عالم است و نمی خواهد دست از باور 
خود بردارد و به باور ديگری هم توجه کند. وقتی 
که کسی خودش در باور اول بايستد معنای آن 

اين است که هويتش ايستا است. کسانی که می 
خواهند هويت پويا داشته باشند بايد بدانند که 
باورهايشان قابل تغییر است و اين يعنی فرايند 
ديدن خود. در آخرين پاراگراف »فصوص الحکم« 
ابن عربی آمده است که شما بدانید که در باب 
به  اعتقاد  بايد  و  دارد  وجود  معتقدی  امری  هر 
امری را با خود آن امر خلط نکنیم. بايد بدانیم 
چیزی  هر  به  نسبت  شما  باور  است  ممکن  که 
می  حتی  عربی  ابن  باشد.  صحیح  نا  و  ناسالم 
داريد  خدا  درباب  شما  که  ای  عقیده  که  گويد 
فقط عقیده شماست و نه خود خدا و طبعاً عقیده 
داشت. توان  می  خدا  درباب  هم  ديگری  های 

۲ ـ دربند گذشته نبودن که ناشی از نکته اول 
است از ديگر تأکیدات عرفاست. عرفا می گفتند 
که شما دربند گذشته خود نباشید. هر قدر در 
را  که شما  دارد  وجود  اين خطر  باشید  گذشته 
را حفظ  تان  پويايی  که شما  نگذارد  و  بايستاند 
کنید. از اين لحاظ است که قدما توصیه می کردند 
که نه فقط به ديگران نگويید که گذشته تان چه 
بوده بلکه گذشته خود را هم از باورتان دور کنید. 
به  اگر  داشتید  گذشته  از  شناخت  چه  هر  شما 
نقاط  که  فهمید  خواهند  آنها  بگويید  ديگران 
ضعف شما کجاست و سلطه آنها بر شما بیشتر 
فقط  که  نیست  عرفا  مسأله  اين  اما  بود.  خواهد 
کنم  بايد سعی  بلکه  ندانند  ديگران  مرا  گذشته 
گذشته من خود من را نیز در چنگ نگیرد. هر چه 
انسان بیشتر در چنگ گذشته قرار گیرد ثابت تر 
و ساکن تر می شود و اجازه نمی يابد که تغییر 
کند. يکی از عرفای مسیحی آلمانی با نام ياکوب 
بومه می گويد : فاصله میان بهشت و جهنم اين 
است که اهل بهشت کسانی اند که می خواهند 
»بر حق باشند« و اهل جهنم کسانی اند که می 
تصور  من  البته  باشند«.  بوده  حق  »بر  خواهند 
الغزل عرفان جهانی همین است.  می کنم بیت 

نبودن،  خود  درباره  ديگران  داوريهای  دربند   .۳
تأکید  آن،  بر  عرفا  که  است  ای  نکته  سومین 
داشته  را  اين  دغدغه  مدام  من  اگر  داشتند. 
و  چیست  من  درباره  شما  داوری  که  باشم 
باشد  منفی  من  درباره  شما  داوری  که  نخواهم 
در  من  »بودن«  زمام  که  خواهد شد  آن  نتیجه 
داوريهای  در  که  کسانی  همه  شماست.  دستان 
به  بیشتر  روز  به  روز  کنند  می  زندگی  ديگران 
گفتند  می  عارفان  شوند.  می  دچار  ثبات  عدم 
که نبايد لزوماً جا پای ديگری گذاشت بلکه بايد 
راه  در  کس  هر  و  گرفت  پیش  در  را  خود  راه 
که  است  اين  راه  اين  معنای  بزند.  قدم  خويش 
باورهای ديگر  و  بمانم  پويايی خود  بر  دائماً  من 
قرار دهد و محصور کند. نبايد مرا در خود  هم 

است  اين  من  سخن  جستار،  اين  نتیجه  در 
و  اخالقی  بحث  يک  اگرچه  سیار  هويت  که 
روانشناختی است اما تأثیراتش را در عوالم ديگر 
که  ادبارهايی  بزرگترين  گذارد.  می  بشر  زندگی 
می  پیش  اجتماعی  روابط  و  سیاست  عالم  در 
خودش  انسانی  هر  که  است  اين  از  ناشی  آيند 
اين  گويد  می  و  داند  می  ثابتی  فرد  يک  را 
موجود نبايد ترکیب و ساختارش به هم بخورد. 
عارفان  پیام  کل  از  من  استشمام  و  استنباط 
و  است  اين  جهانی  عارفان  و  ايرانی  و  اسالمی 
اين نظرعارفان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از  ای  پیراسته  و  مکتوب  *مقاله حاضر، صورت 
سخنرانِی مصطفی ملکیان در نخستین جلسه از 
به  که  است  ايرانی  هويت  های  نشست  سلسله 
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  تحقیقات  مرکز  همت 
دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شده است.
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دغدغه هاى وجودي
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موالنا و تجربه وجودي غربت

زندگی موالنا از همان اوان کودکی تا حدود سن ۳۴ سالگی 
بک سره در در به دری و کوچ سپری شد. موالنا در بخش 
عمده ای از زندگی خود، خصوصاً در ايامی که شاکله اصلی 

روح و منش وی شکل می گرفت، »مسافری آواره« بود.

می بست؛  دل  کويی  به  خراسانی  کودک  آن  که  گاه  هر 
رحیل  بانگ  می گرفت،  انسی  برزن  و  کوی  کودکان  با  و 
برمی خاست؛ و کاروان به سوی دياری تازه، شهری غريب 
هرگز  خراسانی  کودک  اين  می شتافت.  بیگانه  مردمانی  و 

مجال نیافت که در جايی ريشه بدواند.

اين در به دری در ديار غربت؛ و سفر دائم در میان اقوام و 
تحت  فرهنگ های بیگانه وضعیت وجودی موالنا را عمیقاً 
و  غربت  دری،  به  در  تجربه  من،  گمان  به  داد.  قرار  تأثیر 
مهاجرت بی بازگشت، که وجه ممیز زندگی موالنا در دوران 
کودکی و نوجوانی بود، دست کم دو احساس وجودی عمیق 
را در روح حساس اين کودک لطیف و شاعرپیشه خراسانی 
برانگیخت؛ احساسات عمیقی که هرگز تا پايان عمر دامان 
او را رها نکرد؛ و بلکه در گذر زمان استعال پذيرفت و از حد 
يک احساس يا انفعال روانی فراتر رفت و به نوعی وضعیت 

وجودی اکتشاف آمیز تبديل شد.

اين احساسات رفته رفته موالنا را در موقعیتی قرار داد که 
بتواند با اليه های ژرف تر هستی تماس برقرار کند و درک 
عمیق تری از سرشت سوگناک وضعیت بشری در اين عالم 

بیابد. آن دو احساس عمیق کدام بود؟

احساس نخست، حس عمیق و دردناک »غربت« بود. درد 
غربت از جمله عمیق ترين تجربه هايی بود که روح حساس 
موالنا در دوران کودکی و نوجوانی آزمود. سفرهای دائم و 
با  عمیقاً  را  موالنا  ولد،  بهاء  خاندان  بی بازگشت  مهاجرت 

وضعیت »غربت« آشنا و درگیر کرد.

از  از »دوری  به معنای دقیق کلمه عبارت است  »غربت« 
مفهوم  با  عمیقاً  »غربت«  مفهوم  »بی خانمانی.«  يا  خانه« 
درک  آن که  برای  بنابراين،  است.  پیوسته  هم  به  »خانه« 
معنای  بايد  باشیم،  داشته  »غربت«  معنای  از  عمیق تری 

»خانه« را بکاويم و بشناسیم. 

فلسفی،  دقیق  معنای  به  »خانه«  چیست؟  »خانه«  اما 
»حريمی« است که دو ويژگی اصلی دارد: 

احساس  آن  در  تو  که  است  حريمی  »خانه«  آن که  اول 
»امن«  حريم  خانه  می کنی.  صداقت  و  آرامش؛  و  امنیت 
است؛ برای آن که در محدوده آن خود را از تیررس آفات 
و مخاطرات، خصوصاً خطر »نگاه« و »داوری« ديگران، تا 
از نوع امنیت  حد زيادی ايمن می يابی. امنیت خانه فقط 
فیزيکی نیست؛ بلکه مهم تر و باالتر از آن فرد در حريم خانه 

از نگاه موشکاف و منتقد ديگران ايمنی دارد.

در حريم خانه »چشم« بیگانه يا نامحرم تو را نمی پايد؛ و 
به  باشی.  بیم ناک  ديگران  داوری  از  نیست  الزم  بنابراين، 
همین دلیل خانه حريم آرامش هم هست. روح آدمی در 
سايه سار امنیت، آرامش می يابد. و همین امر خانه را محل 
اعصاب  تمدد  و  استراحت  برای  مکان  بهترين  و  آسايش 

می کند.

اما باالتر از آن، در حريم امنیت و آرامش خانه روح خجول يا 
پنهان کار ما ايمنی می يابد و نقش ها و نقاب هايش را تا حد 
زيادی فرو می ريزد؛ و به تو مجال می دهد که به آسودگی 
خودت باشی. »خانه« حريمی است که فرد می تواند تا حد 
زيادی خود را عاری از آرايه و پیرايه بنگرد؛ و همین ويژگی 

است که آن را حريم صداقت می کند.

ويژگی دوم »خانه« اين است که جايگاه دل بستگی است. 
وقتی مکانی برای تو از ساير مکان ها متمايز می شود؛ و تو 
در  و  می ورزی؛  غیرت  آن  به  نسبت  می بندی؛  دل  آن  به 
حفظ و حراست آن می کوشی. بنابراين، از يک سو خانه تو 
را از گزند آفات و مخاطرات ايمن می دارد؛ و از سوی ديگر، 

تو در دفاع و آرايش و پیرايش آن می کوشی. 

را  يا حريمی  اين »حفاظت دوگانه« است که فضا  برآيند 
تبديل به »خانه« می کند. بر اين مبنا، انسانی که به اين 

جهان گام می نهد، دست کم چهار خانه دارد:

توسعاً  و  مادر«  »آغوش  عالم،  اين  در  انسان  نخست  خانه 
هر  که  است  خانه ای  نخستین  اين  است.  کودکی  دوران 
احساس  مادر  آغوش  در  طفل  می آيد.  در  آن  به  انسانی 

امنیت می کند؛ و بدان دل بسته می شود.

پرورده  آن  در  که  است  سرزمینی  يا  »وطن«  دوم،  خانه 
فراخ تر  معنايی  »وطن«  مفهوم  اين جا  در  البته  می شويم. 
که  هم  را  فرهنگی  و  زبان  »وطن«  مفهوم  دارد.  خاک  از 
در  ما  می گیرد.  بر  در  می شويم،  پرورده  آن  متن  در  ما 
بستر فرهنگ مألوف خود و نیز در جهان زبانی مادری مان 
احساس امنیت می کنیم؛ چرا که هم گوشه و کنارهای آن 
زبان را نیک می شناسیم و هم به نیکی می توانیم از آن برای 

بیان درونیات خود بهره بجويیم.

دارد،  کار  و  سر  بیگانه  زبان  و  فرهنگ  با  فرد  که  وقتی 
همیشه گويی در مه قدم می زند؛ به درستی نمی داند که در 
پس پیچ فالن تعبیر، لحن، کنايه يا تعبیر دقیقاً چه نهفته 
است. اين ابهام و مه آلودگی فرد را در وضعیت ترديد و سوء 
تفاهم مداوم نگه می دارد و احساس امنیت و آرامش، و نیز 

امکان صداقت و آشکارگی را در او آسیب می زند.

خانه سوم، »عشق« يا توسعاً »حضور محبوب« است. گاهی 
انسان در »وطن« و در حلقه هم زبانان است، اما در غیاب 
محبوب، خود را با جهان و جهانیان بیگانه می يابد. گوهر 
نوعی  تجربه  عاشقانه  تجربه  يعنی  است.  »اعتماد«  عشق 
خطرخیز  تجربه  اين  و  است؛  پاک بازانه  خويشتن سپاری 
پديد  میانه  اعتماد عمیقی در  دست نمی دهد، مگر آن که 

آمده باشد.

آرش نراقي
استاد دانشگاه ايالتي كاليفرنيا ، سن برناردينو

می دهد،  که دست  وقتی  باشد،  چه  هر  اعتماد  اين  ريشه 
در  می آفريند.  عاشق  روح  برای  امنیت  از  سرشار  حريمی 
امنیت است که روح عاشق گشوده می شود و  اين  فضای 
غالب  )و در  بر معشوق  را  نهان خود  و جلوه های  چهره ها 

موارد حتی بر خود عاشق( آشکار می سازد.

از همین روست که ارسطو، دوست را »من دوم« و موالنا 
يار را »آينه جان« می نامد. فراق محبوب، می تواند فرد را در 
وضعیت تعلیق وجودی قرار دهد؛ يعنی مهم ترين رشته های 
تعلق و پايه های ثبات و قرار وی را به لرزه بیفکند و حس 
عمیق اضطراب و ناامنی را در وجود او برانگیزد. به همین 
روح  »خانه«  می توان  را  معشوق  حضور  که  است  اعتبار 

عاشق دانست.

به  آن  از  موالنا  که  است  همان  چهارم  خانه  سرانجام  و 
»نیستان« يا گاه »عدم« تعبیر می کند؛ يعنی دريای وجودی 
که بنیان هستی قطره آسای ما در رگ جويبارهای اين عالم 
است. حقیقتی که در زبان فیلسوفان »بنیان وجود« و در 

قاموس دين از آن به »خداوند« تعبیر می شود.

ما در اين عالم، و در نحوه هستی غیراصیلمان در واقع از 
آن دريا به دور افتاده ايم؛ و تمام پويه وقفه ناپذير ما برای 
آن است که دوباره به آن »اصل« بازگرديم. به تعبیر قرآنی 

: »انا هلل و انا الیه راجعون«

حقیقت اين است که موالنای ۳۴ ساله به تمام اين معانی 
در اين عالم »غريب« و »بی خانه« بود. او در دوران کودکی 
الجرم بلخ را ترک کرد و به قونیه ترک زبان کوچید. اين به 

معنای از کف دادن »خانه« به معنای وطن بود.

اين غربت و بی خانگی می بايد برای موالنا تجربه دردناکی 
باشد. فراموش نکنیم که موالنا، اگر چه بخش عمده عمر 
خود را به دور از وطن و در ديار ترک زبانان زيست، اما تا 
پايان عمر، ژرف ترين تأمالت و مواجید خود و محرمانه ترين 

احواالتش را به زبان پارسی باز می گفت.

و  هم سن  کودکان  از  زودتر  بسی  موالنا  ديگر،  سوی  از 
نهاد. دشواری های  سال خود دوران کودکی را پس پشت 
او  بلوغ زودهنگام  نقش مهمی در  البته  زندگی  زودهنگام 
داشت؛ اما احیاناً مهم ترين عامل، منزلت ويژه ای بود که او 

در چشم ياران و مريدان بهاءولد داشت.

و  جانشین  خوش قريحه،  کودک  اين  سیمای  در  ايشان 
خلیفه پدر را می ديدند. گويی او بايد شتابناک خود را برای 
و  فرصت  چندان  و  می پروراند؛  مهم  مسؤولیتی  پذيرفتن 
رخصتی برای کودکانگی نداشت- مسؤولیتی که سرانجام 

در ۲۴ سالگی بر شانه های او نشست.

به  با مرگ »بی بی« در الرنده دوران کودکی موالنا رسماً 
پايان رسید؛ و او برای همیشه، از خانه امن آغوش مادر و 

عمیق ترین  جمله  از  غربت  درد 
حساس  روح  كه  بود  تجربه هایی 
موالنا در دوران كودكی و نوجوانی 
مهاجرت  و  دائم  سفرهای  آزمود 
بی بازگشت خاندان بهاء ولد، موالنا 
را عمیقًا با وضعیت »غربت« آشنا و 

درگیر كرد
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امنیت دوران کودکی رانده شد. موالنای ۳۴ ساله از نعمت 
او  به  و  برهاند  او  بند خودی های  از  را  او  نیز که  عشقی 

مجال شکفتگی و از پرده در آمدن بدهد، بی بهره بود.

آن  وجود  بر  شمس  عشق  نمک  که  بود  بعدها  اين 
سجاده نشین باوقار افزوده شد؛ و شکفتگی روح او به سان 
فوران گدازه های آتشفشان تجلی نمود و کوه وجود او را 

در میان کوی و برزن رقصان کرد.

نیز  معشوق  حضور  امن  خانه  از  اما  ساله   ۳۴ موالنای 
بی بهره بود. و سرانجام اين عالم و مدرس علوم دينی که 
در مقام ارشاد و دستگیری از طالبان طريق بود، وقتی به 
از  يک سره  را  آن  می نگريست،  باطن خود  احوال  ژرفای 

حضور تپنده و گرم خداوند، خالی می يافت.

اين نفاق ژرف که روزگاری غزالی را به گريز از يار و ديار 
واداشت، روح لطیف اين جوان را که به شهادت شیخ و 
استادش »عالم علوم ظاهر و باطن« بود، عمیقاً می آزرد و 
بی تاب می کرد. فقدان آن حضور و خوره اين نفاق هستی، 
را  زندگی ای  موالنا  می کرد.  اصیل  غیر  و  عاريتی  را  او 
می زيست که از آن او نبود. او از خانه چهارم خود هم به 
دور بود و در افق چشم انداز آشنا و امیدبخشی نمی يافت. 

موالنای ۳۴ ساله به تمام معنا »غريب« بود.

اما احساس وجودی عمیق ديگری که در اين دوره نخست 
در روح موالنا نقش بست و هرگز او را تا پايان عمر رها 
نکرد، احساس عمیق »تنهايی« بود. موالنا تا پايان عمر 
هرگز نتوانست بر اين احساس عمیق تنهايی غلبه کند. 
بدون ترديد، ريشه های اين تنهايی عمیق را بايد در دوران 
کودکی و نیز بلوغ روحی و شخصیتی زودرس او جست. 
روح حساس و زبده موالنا بسی پیش تر از سن او به کمال 
و پختگی رسید؛ و تا خود را يافت، بر مسند شیخوخت 

تکیه زده بود.

که  ديگران  با  ورزيدن  محرمیت  او  برای  شک  بدون 
و جهان  در جان  اشتراک  از  و حدی  مستلزم هم رتبگی 
رشته های  از  بسیاری  می بود.  آسان  چندان  نبايد  است، 
انس و مودتی هم که در طول زندگی با ديگران بست، دير 

يا زود گسسته شد:

در دوران کودکی شمار زيادی از دوستان و هم بازی ها و 
خويشان 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 نیمه راه زندگی 
او را نهاد و رفت؛ صالح الدين زرکوب هم که موالنا امید 
داشت پس از او، هم چنان خلیفه او باشد، سال ها پیش از 
وی درگذشت؛ و باالتر از همه محبوب بی بديل زندگی اش، 
شمس تبريز نیز به ناگاه رخ درکشید و برای همیشه او را 

به اندوه فراق گرفتار کرد.

ژرف  حقیقت  اين  با  را  موالنا  ترديد  بدون  تجربه ها  اين 
آشنا کرد که انسان در اين عالم به معنايی بسیار عمیق 
تنهاست؛ و در نورديدن حصارهای اين تنهايی اگر ناممکن 

نباشد، باری بسی دشوار است.

درک  مستعد  را  موالنا  حساس  و  لطیف  روح  همه  اين 
با  ترديد  بدون  او  کرد.  عالم  اين  ساختار  از  عمیق تری 
تمام  با  عالم  اين  در  بشری  وضعیت  سوگناک  سرشت 
بعدها در دستان  اين آگاهی دردناک  و  وجود آشنا شد. 
ورزيده او چنان استحاله يافت که بنیان دانش شاد را در 

زندگی شخصی و جهان انديشگی او فراهم آورد.

در واقع آگاهی دردناک و ناخرسندی عمیق از زيستن در 

عالم  در  پرواز  و  اوج گیری  برای  نخست  گام  دنیا،  چنبره 
دنیا  اين  به  را  که خود  انسانی  است.  تلقی می شده  معنا 
متعلق می داند و در سايه سار آن احساس امنیت و آرامش 
می کند، شوق چندانی به فراتر رفتن و تجربه عوالم ديگر 

ندارد.

از منظر قرآن از جمله اوصاف کافران يکی هم اين است که 
به زندگی در اين عالم دلخوش اند؛ و شوق ديدار محبوبی 
برنمی انگیزد:  را  روحشان  دارند،  سو  اين  در  آن چه  جز 
بها«  اطمأنوا  و  الدنیا  بالحیوۀ  رضوا  و  لقاءنا  »اليرجون 

)يونس - ۷(

بیگانه  اين عالم  را در  انسانی که خود  از سوی ديگر،  اما 
جهان  اين  در  را  بشر  روح  عمیق  تنهايی  و  می يابد 
و  برآيد  نردبام  اين  از  »می تواند«  رفته  رفته  می آزمايد، 
حساسیت دردناک روح خود را تبديل به گیرنده ای برای 
جذب واردات قدسی کند. به تعبیر پیامبر بزرگوار اسالم، 
از جمله اوصاف مؤمنان در اين عالم اين است که جهان را 

تنگ و هم چون زندان می يابند.

عالم  اين  در  را  عمیق  تنهايی  و  غربت  اين  که  کسی 
می چشد، درک عمیق تری از ماهیت دنیا می يابد و شهوداً 
و وجوداً در می يابد که به تعبیر موالنا اين هستی »فخ« 

يا میان تهی است:

جمله دانسته که اين هستی فخ است

فکر و ذکر اختیاری دوزخ است

اين همان نکته ای است که عارف مسلمان در توصیف  و 
الحیوۀ  هذه  ما  »و  می يابد:  نیز  عالم  اين  ماهیت  از  قرآن 

الدنیا اال الهو و لعب« )عنکبوت - ۶۳(

پايان ناپذير  مسابقه  در  آدمیان  که  جانکاهی  جهد  گويی 
کوری  گره های  گشودن  مانند  می ورزند،  دنیايی  زندگی 

است که نهايتاً بر کیسه ای تهی زده شده است:

در گشاد عقده ها گشتی تو پیر

عقده چند دگر بگشاده گیر

عقده را بگشاده گیر ای منتهی

عقده سخت است بر کیسه تهی

)مثنوی، ۵/۵۶~(

روحی که بی پناهی وحشت افزا در بیابان های ناامن و تاريک 
اين عالم را می آزمايد، با تمام وجود سوسوی ستاره هدايتی 

را تمنا می کند:

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار ازين بیابان وين راه بی نهايت

در اين شب سیاهم گم گشته راه مقصود

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدايت

در دل گرداب های هائل اين وحشت ناشی از بی پناهی و 
گم گشتگی است که فرد مشتاق و مستعد ديدار می شود:

ای پادشه خوبان داد از غم تنهايی

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آيی

ای درد توام درمان در بستر ناکامی

وی ياد توام مونس در گوشه تنهايی

قرآن هم در واقع به نوعی به ما می آموزد که »موقعیت های 
مرزی« يعنی آن جا که هستی انسان به لبه عدم می رسد، 
انسان در موقعیت رؤيت قرار می گیرد: »فاذا رکبوا فی الفلک 
دعواهلل مخلصین له الدين...« وقتی که کشتی نشینان خود 
را در چنگال موج های کوه آسا در آستانه هالکت يافتند، 
خداوند را خواندند؛ اما نه از سر روی و ريا، بلکه صادقانه 
و خالصانه. گويی رفتن به موقعیت های مرزی انسان را در 

افقی قرار می دهد که ناديده ها را بر او آشکار می کند.

باری، تجربه سويه های سوگناک هستی آدمی در اين عالم، 
روح حساس را مشتاق و عطشناک چیزی در ورای عالم 
ظاهر می کند؛ و دل او را از تعلقات و فريبندگی های دنیا 
سرد می نمايد. و اين تجربه ای بود که بی ترديد موالنا از سر 
گذرانید؛ و از اين طريق، درک تراژدی را بنیان دانش شاد 

عارفانه خود کرد.

ابتدای  همان  در  را  تاب ها  و  تب  اين  تمام  خود  موالنا 
مثنوی، در ضمن ابیات مشهور به »نی نامه« بیان می کند. 
»نی نامه« البته از يک حیث حديث انسان بی پناهی است 
که خود را از هستی اصیل به دور می بیند، از يک حیث 
هم سرگذشت روحانی سالک عارفی است که شوق ديدار و 

وصال خداوند روح او را بی تاب کرده است.

اما بدون ترديد در آن ابیات می توان پژواکی از سر درون 
خود موالنا را و ماجراهايی نیز که از روزگار بلخ تا قونیه بر 
او گذشته بود، بازيافت. »نی« در ابیات نی نامه، به تصريح 

خود موالنا، تمثیلی از شخص او هم هست.

موالنا در ضمن اين ابیات پرشور و دردانگیز ماجرای مهاجرت 
خود و دور افتادنش از »اصل« يعنی خطه خراسان، را باز 
می گويد. از درد غربت در ديار غريب حکايت می کند و از 

تنهايی های خود و نبودن لبی دم ساز می نالد:

دغدغه هاى وجودي
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دغدغه هاى وجودي
بشنو اين نی چون شکايت می کند

از جدايی ها حکايت می کند

کز نیستان تا مرا ببريده اند

در نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

تا بگويم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

باز جويد روزگار وصل خويش

من به هر جمعیتی ناالن شدم

جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم

هر کسی از ظن خود شد يار من

از درون من نجست اسرار من

با لب دمساز خود گر جفتمی

هم چو نی من گفتنی ها گفتمی

هر که او از هم زبانی شد جدا

بی زبان 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 حکايت می کند که موالنا پس از مرگ سید 
و در آستانه میانسالی روحی ناآرام و مضطرب داشت؛ و خار 
هیچ  می خلید.  سخت  را  او  وجود  عمیقی  نارضايتی  خار 
ترديدی نیست که موالنا هر چه به ۴0 سالگی نزديک تر 
می شد، شدت قلق و اضطرابش نیز باالتر می گرفت. گويی 
در اين ايام او نیز همچون ابوحامد محمد غزالی، پیش از 
گريز تاريخی اش از بغداد، از بحرانی عمیق، نوعی بیماری 

روحی پنهان اما ويران گر رنج می برد.

تاريکی شب،  دل  در  گاه  که  می ديدند  را  او  ايام  اين  در 
دردمندانه به خداوند می نالید و از او می خواست که ولی ای 

از مستوران قباب غیرت الهی را به او بنماياند.

موالنا خود احوال خويشتن را در اين روزهای پر تب و تاب 
و پريشان برای ما باز گفته است. او در همان آغاز مثنوی 
به صراحت به ما می گويد که داستان »پادشاه و کنیزک« 

در واقع نقد حال خود اوست. 

خوش تر آن باشد که سر دلبران 

گفته آيد در حديث ديگران
)مثنوی ۱/ ۱۳۶(

بشنويد ای دوستان اين داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن
)مثنوی ۱/۳۵(

ما در ضمن اين داستان به روشنی می توانیم شمه ای از 
ماهیت رابطه میان شمس و موالنا را در يابیم. اما عالوه 
بر آن، موالنا در ضمن اين داستان از حال خود پیش از 

ديدار شمس تبريز نیز پرده بر می دارد.

از خود  نمادی  پادشاه  در داستان »پادشاه و کنیزک« 
موالناست؛ موالنايی که از تمام نعمت های يک زندگی 
مريدانش  و  ياران  قلوب  بر  و  بود  بهره مند  کامیاب 
و  ارشادپذيری  سال ها  از  پس  موالنا  می کرد.  سلطنت 
کسب علم از محضر بزرگان سرانجام صاحب »دل« شده 

بود؛ اما دل خود را بیمار و گرفتار می ديد.

کنیزک نمادی از دل بیمار موالناست. کنیزک همچون 
آن  آتش  در  و  بود  رنجور  پنهان  دردی  از  موالنا  دل 
و آب می شد. موالنا در  رفته می گداخت  رفته  بیماری 
بیان حال زار کنیزک از احوال دل پريشان خود در آن 

روزگار حکايت می کند:

آن کنیزک از مرض چون موی شد

چشم شه از اشک خون چون جوی شد

طبیبان ظاهربین از سر درون موالنا بی خبر بودند و لذا 
از درمان درد او درماندند. موالنا به چشم خود می ديد 
که گوهری عزيزی در وجود او فوت می شود. او اگر چه 
اما  پا داشت و خوش می تاخت،  زير  راهواری در  اسب 
که  »فلسفی«  آن  و همچون  داشت  به خورشید  پشت 
بعدها حال او را در مثنوی توصیف کرد، هر چه بیشتر 

می دويد از مراد دل جداتر می افتاد:

فلسفی خود را از انديشه بکشت

گو بدو کاوراست سوی گنج پشت

گو بدو چندان که افزون می دود

از مراد دل جداتر می شود
)مثنوی، ۶/ ۲۳۵۶~(

وجودش  گندم  انبار  در  که  می کرد  احساس  عمیقاً  او 
خود  روح  در  آن چه  تمام  و  است؛  کرده  النه  موش 
که  وقتی  می رود.  هرز  به  پنهان  روزنی  از  می انبارد، 
موالنا به نهايت عجز و درد خود رسید؛ و ناتوانی طبیبان 
مدعی را ديد، هم چون همه مضطرين به خداوند رو کرد 

و درمان درد خود را از وی طلبید.

نیز  و  عجز  و  نومیدی  حال  اين  از  پژواکی  موالنا 
باز  پادشاه  احوال  در  را  خداوند  درگاه  به  استغاثه اش 
از  نیز در می يابد که حکیمان  می گويد، وقتی که شاه 

عالج کنیزک محبوب وی درمانده اند:

شه چو عجز آن حکیمان را بديد

پا برهنه جانب مسجد دويد

رفت در مسجد سوی محراب شد

سجده گاه از اشک شه پُر آب شد

چون به خويش آمد زغرقاب فنا

خوش زبان بگشاد در مدح و دعا

کای کمینه بخششت ملک جهان

من چه گويم چون تو می دانی نهان

ای همیشه حاجت ما را پناه 

بار ديگر ما غلط کرديم راه
)~۵۵ /۱(

ما فاش می کند که در آن  برای  اين جاست که موالنا  در 
لحظات تلخ و ناگواری که امید از ما سوی اهلل گسسته بود؛ 
و يک سره رو به خداوند نهاده بود، ناگاه از آن سوی عالم 

آينه ها بشارتی در می رسد.

نومیدی  آن  اوج  در  که  ما می گويد  به  به صراحت  موالنا 
ظاهر  او  بر  پیرمردی  خواب  آن  در  و  می بیند؛  خوابی 
را  البه اش  خداوند  که  می دهد  بشارت  او  به  و  می شود؛ 
روح  درمان  برای  خود  سوی  از  طبیبی  و  است  شنیده 

دردمندش خواهد فرستاد:

چون برآورد از میان جان خروش

اندر آمد بحر بخشايش به جوش

در میان گريه خوابش در ربود

ديد در خواب او که پیری رو نمود

گفت ای شه مژده حاجاتت رواست

گر غريبی آيدت فردا ز ماست

چون که آيد او حکیمی حاذقست

صادقش دان کو امین و صادقست

در عالجش سحر مطلق را ببین

در مزاجش قدرت حق را ببین
)مثنوی، ۱/۶۳~( 

از آن پس تمام وجود موالنا دو چشم نگران است که مدام 
اين سو و آن سو را می پايید تا آن »غريب« را دريابد؛ و از 

غربت به در آيد.

سرانجام در سال ۶۴۲ وقتی که موالنای ۳۸ ساله سوار بر 
باز  از مدرسه  مرکب و در حلقه شاگردان و مريدان خود 
و  آمد  پیش  »غريبی«  يک باره  کوی  میانه  در  می گشت، 

افسار مرکب او را گرفت.

موالنا به يک نظر آن غريب آشنا را باز شناخت: طبیب الهی 
در رسیده بود. شمس موالنا طلوع کرد؛ و فصل تازه ای در 

زندگی او گشوده شد. نسیم بوی خوش وطن داشت.
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مِن جاودان*

 علي )ع( چهار سرمستي را شايسته انسان نمي داند:
۱ - سرمستي ناشي از مال . ۲ - سرمستي ناشي از 
علم. اينکه آدمي براساس علم اش مورد احترام واقع 
بیايد. ۳ - سرمستي  احترام  خوشش  اين  از  و  شده 
از  ناشي  سرمستي   -  ۴ تمجید.  و  تعريف  از  ناشي 
جواني.  وقتي که انسان در همه جا سرمست از اين 
تعريف  مورد  و...  علمش  مالش،  دلیل  به  که  است 
مي  محروم  اش  واقعي  مقام  شود،  از  واقع  وتمجید 

شود.  

اين  از  نبايد  انسان  که  است  اين  مسئله  اگر  حال 
آن  اصلي  سوال  شود،  سرمست  مسايل  از  دست 
شود؟  سرمست  چیزي  چه  از  انسان  بايد  که  است 
کنم.  مي  عرض  اي  نمونه  سوال  اين  به  پاسخ  براي 
ژوزف ساراماگو کتابي  دارد به نام “کوري”. کل کتاب 
مربوط به اين بحث است که انسان درجامعه صنعتي 
چگونه سرمستي هايي پیدا  مي کند، سرمستي هايي 
که آدمي از آن ها خوشش مي آيد، به او هیجان مي 
دهد ولي اين  نوع از سرمستي ها شايسته اش نیست 
پرسشی که ساراماگو در اين  کتا ب مطرح می کند 
دائما  تو درجامعه صنعتي،  انسان  اي   اين است  که 
مشغول هستي؟ چرا تا اين اندازه فاقد توانايي براي 

ديدن هستي،  چرا نمي تواني ببیني؟  

بیان  نظر  از  يونان  ادبیات  دانید  مي  که  همانطور 
سمبلیک بسیار عظیم است در اين اسطوره ها نارسیس 
که  بود  زيبا  قدر  آن  او  است.  يوناني  مرد  زيباترين 
 همواره در کنار برکه آب مي رفت به صورت خود نگاه 
مي کرد.بعدازمدتي آنقدر محو زيبايي خود شد که به 
 آب افتاد ودرآن غرق شد. مي گويند  بعد به برکه آب 
گفتند که برکه، نارسیس بزرگترين مرد و الهه زيبايي 
بود، توقیافه اش را چگونه ديدي؟ برکه  آب مي گويد 
کردم، درچشمهايش  نگاه مي  او  به  من  که هروقت 
نارسیس  تمثیل  اورا نديدم.  خودم را مي ديدم. من 
دنبال  به  جا  همه  من  که  است  ازاين  زيبايي  بسیار 
خودم هستم، آن “مني” که محتاج به اين است که 
 همواره احترام بشود، محتاج به اين است که قبولش 
داشته باشند. به عبارت ديگر موقعیت، شغل و... براي 
 آدمي فضايي مي سازد که گمان مي کند همواره بايد 
اين  فرمايد که  )ع( مي  اما علي  باشد.  آن  دنبال  به 
دلیل  به  اگر  انسان  بلکه  نیست،  آدمي  جا  شايسته 
دارد  کند  مشاهده  دارد  که  مختلفي  هاي  موقعیت 
درديگران زندگي  مي کند، بايد بداند که همه چیزرا 
درزندان سنگ  سال  ماندال ۳0  است.  نلسون  باخته 
شکست، شالق خورد، چرا وقتي از زندان بیرون آمد 
از عظمت  شخصیت   برخوردار بود وهست؟ درمقابل 
صدام هم ۳0سال ريیس جمهور بود، ولي چرا تا اين 
اندازه شکسته  و حقیر بود، حقارتي که نشانه هايش 
متبلور  اش  مخالفین  وشکنجه  وکشتار  سرکوب  در 
وامثال  هیتلر  صدام،  نظر  روانشناسي،  از  شد.  مي 

بیمار هستند. پس مي شود کسي ۳0 سال  ها  آن 
زندان باشد ونلسون ماندال  بیرون بیايد. پس از آنکه 
ماندال از زندان بیرون آمد ورژيم آپارتايد برچیده شد، 
نلسون ماندال به رياست  جمهوري رسید. زنان جلوي 
کاخ رياست جمهوري حاضر مي شدند ومي گفتند 
ماندال اين ها عکس هاي بچه  هاي ما است که پس 
از شکنجه 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 کشیدند که  ماندال 
نمي توانیم اين همه جنايت را فراموش کنیم.ماندال 
به مردمش مي گفت که مردم اگرفراموش نمي کنید، 
 باشد ولي عفو کنید. چون اگر نبخشید، جز راه خون 
ريزي و شستن خون با خون باقي نمي ماند. بیايید 
فراموش  نکنید ولي ببخشید. ماندال در ۳0 سالي که 
درزندان بود با خودش چگونه برخورد کرد که قادر 
است تصمیم  هاي اين چنیني بگیرد؟ درمقابل چرا 
خشمگینانه  مخالفتي،  کوچکترين  با  حسین  صدام 
ترين عکس العمل را از  خود نشان داد تا جايي که 
کسي جرات نکرد يک جمله نسبت به وي نقد کند؟ 
چرا آن “مِن” ماندال در زندان  متالشي نمي شود اما 
وجود و “مِن” صدام در کاخ رياست جمهوري خرد 
ومتالشي مي شود، چرا؟ تفاوت  میان اين دو “من” 

چیست؟

قرآن مي فرمايد به برخي مي گويند از مردم بترس 
ها  آن  اما  کنند،  شورش  تو  علیه  خواهند  مي  زيرا 
اين  شود؟  مي  چه  بعد  ترسیم،  نمي  گويند  ما  مي 
جا نقطه ثقل بحث است: اگرعلیه آدمي که نیازمند 
امثال  و  شهرت  تعريف،  موقعیت،  سمت،  تمجید، 
فروپاشي  دچار  بدهند،  شعارمخالفت  است،  ها  اين 
شخصیتي مي شود، زيرا همه  امیدش آن است مردم 
به اواحترام بگذارند. درچنین شرايطي شخص دچار 
که  آناني  براي  آنکه  چرا؟  شود.  مي  روحي  انزواي 
قرآن  دهند.  مي  ات  فحش  بزنند،  کف  برايت  بايد 
مي گويد اگر دراين جا آن “من” ات را حفظ  کردي، 
َن اهللِّ َوَفْضٍل  تحول پیدا مي کنی. “فَفانَقلَُبواْ بِِنْعَمٍة ِمّ
َّْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء” لذا درقرآن مال و قدرت هیچ يک  ل
اصل نیست. از نظر  روانشناسي جديد نیز اين ها اصل 
نیستند. براي آزادگان هم اين موارد اصل نیستند، اما 
يک چیز اساسي اصل  قرار مي گیرد؛ خود وجودت 
عمده  يک سوال  به  گیدنز  متفکراني چون  چیست. 
وجدي رسیده اند و آن اين که  چرا نسل جوان تا اين 
)و  مي خواهد خوش  فقط  چرا  است؟  مهمل  اندازه 
نه خوب( باشد؟ مارکس مي گفت  ثروت آدمي را از 
خود بیگانه مي کند، پول پرستي انسان را از خود باز 
مي دارد.ولي مارکس نگفت که اين   ”خود” چیست، 

کیست وداراي چه وجودي است؟  

محمد مهدی گرگاني
استاد دانشگاه و فعال اجتماعي

* تلخيصي از سخنراني در گرگان

گیدنز درآثار خود صحبت از “بت کااليي” مي کند. 
از  و  خواهد  مي  کاال  فقط  امروز  آدم  که  گويد  مي 
خودش  غافل شده است. گیدنز هم نمي گويد که آن 
“خود” چیست؟ اريک فروم و مزلو در آثارشان همه 
براين مسايل  تاکید مي کنند. مزلو درکتاب وضعیت 
انسان  گويد  مي  است،  روانشناسي  کتاب  که  آخر 
داراي سه حالت است: ۱  - حالت کودکي ۲ -کودک 
والد ۳ - حالت بالغ.سوال اين است اين “خودي” که 
مي گويیم بي خود شده، چیست؟  اينکه مي گويیم 
فالني به قدرت، ثروت، شهرت و... رسیده و بي خود 
به  لحاظ  توانیم  مي  آيا  است؟  معنايي  چه  به  شده 

نظري اين “خود” را توضیح بدهیم؟ 

انتظار  از  آنان  که  ديگري  کار  توانند  نمي  حیوانات 
مي رود انجام دهند ولي آيا انسان هم دراين چرخه 
قراردارد؟ مثال اگرهرکسي ديگر در مختصات  تاريخي 
قرار مي  قرار دارم،  کنوني وشخصیتي که من درآن 
گرفت مانند من عمل مي کرد؟ نیچه مي گويد  انرژي 
هستي ثابت است.درعین حال اين انرژي تبديل مي 
به  بخار  تابد،  مي  دريا  برآب  خورشید  يعني  شود. 
 وجود مي آيد، بخار تبديل به ابر مي شود، از ابر باران 
مي بارد، در زمین 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 کند، در زمین جذب مي شود، يا جسد انسان به 
خاک تبديل مي شود. در اين جا چرخه غذايي ايجاد 
موادي  از  هیچیک  نظام  دراين  براين  شود.  بنا  مي 
رسیده  غذايي  چرخه  دريک  ديگران  مصرف  به  که 
است، از بین نمي  رود. در اين چرخه همه چیز تبديل 
من  آيا  چیست؟  جا  اين  در  مرکزي  شود. سوال  مي 

انسان هم محصول شرايط بیروني ام هستم؟  ما اسیر 
چند زندان هستیم ؛ ۱ - زندان جسم که در برخي 
مواقع به ما حکم مي کند چه بايد انجام بدهیم وچه 
نبايد  انجام بدهیم ۲ - زندان تاريخ؛ دوره تاريخي که 
ومحدوديت  امکانات  و  آمده  دنیا  به  آن  در  شخص 
هايي را براي  شخص فراهم مي کند ۳ - زندان ديگر 
زندان فرهنگ وادبیات محیط است. ۴ - زندان بعدي 
ما  درطبیعت  ديگر  عبارت  است.  به  طبیعت  زندان 
داراي قدرت انتخاب نیستیم. آيا من مي توانم از اين 
زندان ها قدمي بیرون بگذارم  يا من مانند آدم آهني 
دربرنامه  من  براي  که  هستم  چیزهايي  آن  تسلیم 

نوشته شده است؟   

دراين جا مي خواهم به توضیح “من”ي بپردازم که 
خالق وآفريننده بوده و در وجود هرکسي به مقدارآن 
انتخاب  هايي است که انجام داده و آن را لمس کرده 
است.  فرد  وجوهر  شخصیت  معناي  به  وجود  است. 
از  جا  اين  در  است.  وتربیتي  مابقي  مسايل محیطي 

دغدغه هاى وجودي

درزندان  سال   ۳۰ ماندال   نلسون 
چرا  خورد،  شالق  شكست،  سنگ 
وقتي از زندان بیرون آمد از عظمت 
وهست؟  بود  برخوردار   شخصیت   
رییس  ۳۰سال  هم  صدام  درمقابل 
تا این اندازه  جمهور بود، ولي چرا 

شكسته  و حقیر بود؟
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ماندال مثال زدم. آيا ماندال مي تواند بگويد که دهها 
يا  بکنم  خیانت  که  گرفتم  قرار  درمعرض  اين  بار 
خیانت نکنم، ذلیل بشوم يا ذلیل نشوم. تحقیر بشوم 
هايي  موقعیت  در  چنین  قطعا  بله  نشوم.  تحقیر  يا 
تصمیم  که  گويد  مي  ماندال  ولي  است.  گرفته  قرار 
گرفتم، اراده و انتخاب کردم تا ذلیل  نشوم. براي چه 
شکنجه ممنوع است؟ زيرا شکنجه شخصیت انسان 
را متالشي کرده و به من آزاد انسان لطمه مي زند. 
 اينکه تعبیر اراذل و اوباش را علیه عده اي به صورت 
تبلیغاتي به کار بردند، خالف قانون بود. هیچ کسي 
حق  ندارد احترام اشخاص را هتک کند. براي اينکه 
او انسان است ومي تواند انتخاب کند، و بايد با “من “ 
آزادش  بمیرد، ممکن است او آن “من” اش را قبل از 
مرگ آزاد کند.مجازات مجرم درهمه دنیا وجود دارد 
او  به  اعدام  کسي،  هنگام  است.  ممنوع  تحقیر  ولي 
گفتند برو به جهنم. حقوق بشر به اين رفتار اعتراض 
و صريحا اعالم کرد به چه مجوزي انساني  که درحال 
اعدام است، تحقیرش مي کنید؟ متهم جنايت کرده 
گردانیدوبرگردنش  مي  را  او  درخیابان  چرا  است، 
 آفتابه آويزان مي کنید؟ شخصیت چنین فردي خرد 
ابن  مي شود. هیچکسي حق ندارد حتي شخصیت 
قاتل  مورد  در  )ع(  علي  کند.  خورد  را  حتي  ملجم 
خود گفت اگر مردم مجازاتش کنید ولي اگر نمردم، 
خودم تصمیم مي  گیرم. ولي ديگر نمي توانید اورا 
تحقیر کنید.ديگر نمي توانید درخیابان او را بگردانید 
وبرسراو آفتابه آويزان  کنید. چرا چون در اين جا هم 
يک مبنا وجود دارد و آن اينکه او انسان است. در 
وجودش عظمتي به نام انسان  که جانشین خدا است 
وجود دارد اين هیچ گاه نبايد خراب شود حتي اگر 

اين آدم جنايت کند. 

مِن انسان در سه محتوا

معرفي “من” انسان در سه محتوا ضروري است

 ۱ - “من” اول به صورت روزمره رفتار وزندگي مي 
کند. مثال مي گويیم او آمده است، توي دروهمسايه 
نرويم. جلسه شرکت مي کنیم مي  ما  بد  است که 
را  رفتارها  از  دست  اين  نرويم.  ما  است  بد  گويیم 
اند  نامیده  ماشیني  رفتار  مزلو  فروم  و  اريک  اقبال، 
زيرا شخص مجبور است آن ها را انجام بدهد. اين 
“من”، “مني” است که به  هنجار رفتار مي کند. هنجار 
به چه معنايي است؟ هنجار به معناي آن است که 
هرچه محیط وپیرامون ما از ما  مي خواهد همان را 
انجام بدهیم. من درلباسم تابع محیط هستم. وهمه 
ما تابع محیط هستیم، اما آيا “من” من هم  اين گونه 
اين  است؟ مي گويم چرا پیش فالني مي روي که 
همه پشت سراو بد مي گويي؟ وقتي کسي  نزد آدم 
ستمکار از اوتعريف مي کند، چه چیزي را از دست 
اين  به  آيا  داد  دست  از  که  چیزي  وآن  دهد؟  مي 
 سادگي ها به دست مي آيد؟ چون در اين بخش ها 

اين وجود است که دارد از دست مي رود.  

علم  براساس  که  است  مني  دوم  “من”   -  ۲ 
و  ادبیات  شود.  مي  آموخته  ازفرهنگ  روانشناسي، 
فرهنگ مي آموزد که آدم خوب وبد کیست. فرهنگ 
براي اشخاص چهره مي سازد .  در اين بخش اينکه 
من دوست دارم اين گونه باشم يا آن گونه باشم را 

شخص از محیط کسب مي کند.  

 ۳ - غیر از آنچه محیط به من مي گويد، آيا “من” 
ديگري هم وجود دارد؟ آيا گاهي مي توانم به خودم 
کي  من  دهم؟  مي  انجام  دارم  چه  کنم  که  فکر 

فرنگي  “توت  فیلم  مانند  توانم  مي  من  آيا  هستم؟ 
با  که  بگويم  خودم  اينگماربرگمن  به  وحشي”  هاي 
زن، با خودم و بچه ام چگونه برخورد مي کنم؟ آيا 
مي شود در جايي که معموال مي گويم  بله، نه بگويم 
و بالعکس؟  حرف اصلي اقبال دراين باره اين است که 
اين ها  امثال  شادي، غم، خوشي، سختي، راحتي و 
يعني “من”  او  است که  اين  بلکه  مهم  نیست،  مهم 
لطمه نبیند وبماند. اگر بخواهداو بماند من دراين جا 
يک مالک دارم، همه جا او  را نگاه مي دارم، زيرا بار 
اگر  امانت است. توهین مي شنوي،  شیشه دارم که 
اي  لحظه  نبايد  مي  خورد،  دارد ضربه  او  که  ديدي 
لطمه  “من”  آن  که  بدهي  اجازه  نبايد  کني،  درنگ 
ببیند. در اين نگاه تکريم وتحقیر مالک  نیستند، گاه 
افراد شما را تحقیر مي کنند، شما دردلتان به آن ها 

مي خنديد چون “من” ات را از دست نمي دهي. 

  من “كارآمد” و من “واقعي”   

اقبال مي گويدکه ما  ادعايي دارد؛  باره  اقبال دراين 
داراي يک “من” کارآمد هستیم. دانشجو مي گويد 
مي  کارمند  است،  عالي  کالستان  جناب  استاد  که 
گويد جناب استاد سالم، اين دست از احترام ها به 
“من” کارآمد است.   ”من” کار مي کند ومحیط هم 
اگر حواس اش جمع  انسان  گذارد.  اواحترام مي  به 
نباشد، دائما در اين “من”،  زندگي خواهد کرد. خواب 
اين انسان نیز در اين چارچوب است؟ من برمي گردم 
به سخن حضرت علي که  شايسته نیست انسان دراين 
محیط زندگي کند. به عبارت ديگر شايسته نیست که 
انسان خود را دراين محیط  زنداني کند. آن گونه باش 
تعظیم کردند، دروجود  تو  دربرابر  دنیا  اگر همه  که 
ساخته  “من”  شرايطي  آن  چنین  در  نگذارد.  اثر  تو 
مي شود. بنا براين “من” کارآمد، همین “مني “ است 
که ما هستیم. اما “من” ديگري نیز  وجود دارد. “مزلو” 
نام اين “من” را، “من خود انگیخته” مي گذارد. اريک 
فروم مي گويد “من شکوفا”.  افالطون نام اين “من” 
را “سوفیا” ) عقل سپید( گذاشته بود. اقبال مي گويد 
که انسان زماني مي تواند به آن “من”  واقعي برسد که 
اين “من” کارآمد اورا مشغول نکند. اشکال جامعه ما 
اين است که آدمي را صبح تاشب به  خودش مشغول 
مي کند. اقبال مي گويد اگر انسان از “من “ کارآمد 
بیرون آمد، وتامل کرد، وارد “من” ديگر  مي شود. آيا 
جامعه امروز آن “مني “ را که باخودش  تامل کند با 
خود همراه دارد؟ آيا انسان مي تواند از “من” کارآمد 
بیرون بیايد، وبه “من” متعالي اش بینديشد؟  آيا مي 
تواند  مي  آيا  کیستم؟  من  که  بگويد  خود  به  تواند 
فارغ از تاثیرات محیطي اش عمل کند؟ ايا مي تواند 
اريک فروم  از چارچوب هاي عرف عمل کند؟   فارغ 
مي گويد که آدم هاي بهنجار لزوما آدم هاي سالمي 
نیستند.  کسي کاري انجام نمي دهد تا مبادا از سوي 
نظر  از  فردي  چنین  شود.  نفي  جامعه  هاي  عادت 
جامعه، آدم  بهنجاري است. همه کارهايش براساس 
روال جامعه است وهمه نیز به اواحترام مي گذارند. 
گويد يک  دارد. مي  باره  مثال جالبي  دراين  مولوي 
نفربینا، به شهري مي رود که همه اهالي آن شهرکور 
رهبرشان  نزد  را  شخص  مذکور  شهر،  اهالي  بودند، 
دچارمشکلي  آيا  شخص  اين  کند  تابررسي  بردند 
هست؟ رهبر کورها چون کور بود،  دستي کشید به 
اين  جاي  همه  گفت  شخص  اين  وبدن  سروصورت 
شخص شبیه ما است، فقط دوتا غده روي  صورت اش 

است که بايد دربیاريم تا عادي ومثل ما شود.  

اند؟  شده  منزوي  درتاريخ  همه  روشنفکرها  چرا 
همانطور که مي دانید روشنفکر به معناي آن نیست 

که به کسي آگاهي مي  دهد. انبیاء به کسي تخصص 
نمي دادند خودنیز سواد نداشتند. روشنفکر آن کسي 
است که آن “من” را زنده مي  کند. آن “من” را مورد 
خطاب قرار مي دهد. تازماني که يک ملت با آن “من” 
انجام  بدهد.من مجددا  آشنا نشود، کاري نمي تواند 
برمي گردم به بحث اقبال،اقبال مي گويد يک “من” 
 تصمیم گیر، خالق و آفرينشگر وجود دارد. آن “من” 
مبناي وجود ومبناي “من” است. پس وجود هرکسي 
به  اندازه اي است که آن “من” اش راحفظ کند وآن 
را رشد بدهد. در شرايط کنوني اين موضوع مهمترين 

معضل  مسلمانان ما است.  

   ”من” تجربي  

در وجود امام حسین چه گذشت که درصحراي کربال 
به  گونه  آن  برادرش  افتادند،  روز  آن  به  فرزندانش 
شهادت  رسید، و درنهايت با آن همه فشار، سرظهر 
پرداخته  موضوع  اين  به  ما  آيا  ايستد؟  مي  نماز  به 
ايم؟ دروجود  حالج چه مي گذرد که دست هايش 
را تکه تکه مي کنند ولي مي گويد من حق هستم. 
دروجود ماندال چه مي  گذشت که آن قدر توانا بود 
که زندانبان و شکنجه گر خود را هم بخشید. اسیر 
کینه نشد زيرا وجود دارد. آيا من مي توانم درحالي 
که کینه دارم، انتقام نگیرم؟ آيا من مي توانم  زماني 
براين  بنا  بازهم ببخشم؟  که مورد ظلم قرار گرفتم، 
“من”  است.  تجربي  “من”  اين  که  دهد  مي  نشان 
توانم  مي  “من”  يعني  است؟  معنايي  به چه   تجربي 
مي  هم  کنم.تو  لمس  را  “من”  اين  خودم  دردرون 
تواني  دردرون خودت اين “من” و وجودت را لمس 
به  گیري. چگونه؟  تصمیم مي  داري  که  کني.بداني 
که  جايي  آن  گويند.  مي  باطني  موضوع  تجربه  اين 
دارد شخصیت ات تحقیر مي شود، اگر عکس العمل 
نشان ندهي، ذلیل مي  شوی و انسان به هیچ قیمتي 

نبايد ذلیل شود. آن “من” بايد حفظ شود.  

شد،  گیاه  به  تبديل  و  کرد  پیدا  تحول  ماده  پس 
انسان  به  تبديل  وحیوان  حیوان،  به  تبديل  گیاه 
شد، تحول مادي  نیزتبديل به تحول معنوي شد، اما 
تحول معنوي به کجا رسیده است؟ مي گويد “من” 
را  اگرآن  است.  تکامل  وجود  عالي  میوه  آفريننده، 
حفظ کردي و رشدش دادي، پس وجود داريد. چرا 
بايد نماز بخوانیم؟ مي گويد نماز  تمرين خارج شدن 
از زندگي ماشیني است. به همین دلیل سخت است. 
چرا؟ زيرا زندگي روزمره آدم زندگي  ماشیني را اسیر 

مي  چگونه  كه  من  است  این  سؤال 
توانم آدم ماشیني نشوم؟ راه اینكه 
را درك كنم چیست؟ من  “من”  آن 
آفرینش  داشته  توانم  مي  چگونه 
توانم  مي  چگونه  “من”  باشم؟ 
جواب  باشم؟  آفرینشگر  انتخابگرو 
اقبال این است كه انسان اگربا عمل 
شود،  میدان  وارد  خلوص  با   همراه 
نگاه  را  امانت  آن  ودرهرلحظه 
“من”  تا  شد  خواهد  موفق  دارد، 
خالق  وآفرینشگرخود را بپروراند. 

دغدغه هاى وجودي
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خود کرده است. از اين رو براي خارج شدن از اين 
زندگي انسان بايد سعي کند. انسان به غیر  از زندگي 
روزمره، چه تالش مضاعفي بايد از خود نشان دهد؟ 

قرآن مي گويد لیس لالنسان اال ماسعي.  

اين چه انتخابي است که اگر آن را انجام بدهم مي 
توانم بگويم که “من” با لحظه قبل تفاوت کرده ام به 
نحوي  که قوي ترشده ام. من ديروز از يک تهديد مي 
ترسیدم ولي امروز ديگر نمي ترسم. ديروز اگرکسي 
بزنم،  توانستم حرف  نمي  کرد  مي  را  تحقیر  “من” 
ولي اآلن مي توانم از خود دفاع کنم. ديروزبرايم مهم 
بود که مردم  درباره من چه مي گويند، لذا با کسي 
ولي  گفتم،  مي  بله  همه  به  و  کردم  نمي  مخالفت 
امروز توانايي اين را دارم  که نه بگويم. همانطور که 
مي دانید که يکي از ريشه هاي افسردگي اين است 
که عده اي اصال نمي توانند “نه”  بگويند. نتیجه آن 
مي شود که وجودش را از دست مي دهد. چون مي 
خواهد همیشه طبق سلیقه همه رفتار  کند.چرا ريا 
رياکار شخصیت  آدم  کند؟ چون  مي  باطل  را  نماز 
ضعیفي داردو محتاج آن است تا ديگران اورا  قبول 
کنند. فرد صدقه مي دهد، سپس منت مي گذارد، از 
بین مي رود، چرا، چون مبناي عمل براين بوده که 
 ديگران خوششان بیايد. شخصیت فرد دراين شرايط 

نمو ورشد نمي يابد. 

خوانم:  مي  اقبال  کتاب  روي  از  را  جمله  اين  من 
لحاظ  از  که  است  اين  در  آدمي  پیوسته  “پاداش 
تملک و وحدت  نفس، به عنون يک “من”، درحال 
نمو تدريجي باشد” يعني آن به آن تغییر کند. بعد 
مثال جالبي مي زند مي گويد:   ”وقتي درصور دمیده 
مي شود همه منقلب مي شوند، اما عده اي منقلب 
درروز  قیامت هم همه  ديگر  عبارت  به  نمي شوند. 
درآنان  تغییري  اي  عده  اما  شود  مي  زيرورو  چیز 
دارد.  علي  يعني وجود وشخصیت  ايجاد نمي شود. 
مي گفت وقتي فشار زياد مي شد، ما کنار پیامبرمي 
رفتیم. معني اين سخن اين است که پیامبر آن قدر 
  ”من” قوي داشت که علي درکنار او احساس آرامش 
مي کرد. يعني چه؟ وجه ديگر اين سخن اين است 
تواند  نمي  را  وعلي  پیامبر  “من”  هاي  که  سختي 

ذلیل کند.  

مبادا  تا  افتد  التماس مي  به  تهديد، شخص  با يک 
است  حاضر  نرود،  میان  از  اش  ومنافع  اش  شغل 
کند. حفظ  را  منافع  اين  تا  انجام  بدهد  هرکاري 

چي  که  باشیم  موضوع  اين  متوجه  بايد  همواره  ما 
دهیم  مي  نکند  آنچه  گیريم.  مي  وچه  دهیم  مي 
حفظ  را  شغل  يک  اينکه  بهاي  به  باشد  وجودمان 
من  به شي  “لنبلونکم  گويد  مي  قرآن  اينکه  کنیم. 
 الخوف والجوع ونفس من االموال واالنفس والثمرات 
فبشرالصابرين” به چه معنايي است؟ آيا خداوند بي 
دلیل  براي من مشکل ايجاد مي کند. مشیت خداوند 
را بايد در قوانین وآيات خدا و هستي ببینیم.  قرآن 
اعمالکم”  لکم  يصلح  سديدا  قوال  “قولو  گويد  مي 
حرفتان را محکم ودرست بزنید، که اگر حرفتان را 
شود.  مي  اصالح  نیز  کارتان  بزنید  درست  ومحکم 
يعني چه؟ يعني اگر من زبانم را رها کردم وهرچه 
برزبانم آمد گفتم،  عمل ام را خودم انتخاب نکردم، 
خلق نکردم، اين ها به حرف محکم واصالح اعمال 
را هنگام مرگشان  بزرگ  نمي شود. مردهاي  منجر 
بايد فهمید. زماني که شمشیربرفرق علي فرود مي 
آيد او چه مي گويد؟ مي گويد: فزت ورب الکعبه، به 
زبان  امروزي مي گويد من برنده اين بازي شدم،چون 
دغدغه علي چیز ديگري  است.  چرا علي اين جمله 
را زماني که حاکم مي شود برزبان جاري نمي کند؟ 
چرا زماني که درجنگ ها به  پیروزي مي رسد اين 

گونه سخن نمي گويد؟ تا زمان ضربت خوردن زحمت 
کشیده، مبارزه کرده، تا يک چیز  را حفظ کند، آن 
همان “من” است که چون بار شیشه مواظب بوده که 
خش برندارد.پیامبر درلحظه مرگ چه  مي گويد؟ بل 
الرفیق االعلي، بله عزيزم، آمدم.او دائما در ذهن اش 
بنا  به جايي  برود.  وبايد  آمده  از جايي  بوده که  اين 
براين من براساس آنچه درزندگي به آن فکر وعمل 

مي کنم، هستم. 

دراين  خواهي  مي  گويد  مي  قرآن  چیست؟  بهشت 
دنیا به بهشت بروي، هوي را رهاکن تا دربهشت جان 
کني. انتخاب  بايد  آن  به  آن  رو  اين  زندگي  کني.از 

انتخاب  داريم،  قرار  انتخاب  درمعرض  آن  به  آن  ما 
درجهت ايجاد يک   ”من” آزاد آفريننده، ويک “من” 
که  است  فروم  اريک  زيباي  جمله  اين  محیط.  تابع 
که  شود  مي  درکساني  شکوفا  تنها  عشق  گويد  مي 
رابگذاريد  اين  نباشند.  ونفعي  قصد  هیچ  دنبال  به 
به  رسالت  خود  انجام  براي  پیامبر  که  آيه  اين  کنار 
پیامبر  اجري.  علیه  اسئلکم  ال  که  گفت  مي  مردم 
نمي کند.  اجر طلب  از کسي  اجراي رسالتش  براي 
اگر  کسي کاربکند تا تمجیدش کنند به کاسبي روي 
گرفته  نیز  را  اش  ونتیجه  کارکرده  لذا  است.  آورده 
که  رفتي  بدارند،  دوستت  که  دوست  داشتي  است. 
بیايند. احترام گذاشتي تا به شما احترام بگذارند. اين 
گويد،  مي  فروم  برد.  نصیبي  نمي  اين  از  بیش  من 
عشق زماني مي آيد که سود نخواهي وبه دنبال نفعي 
ورشدپیدامي  که  کمال  جاست  آن  نیاشید.  برايش 

کنید. 

نتيجه گيري  

از  ورهايي  درآفرينش،  تنها  انسان  “من”  اينکه  اول 
او را فراگرفته  تاريخ و...که  جبرهايي مانند طبیعت، 
ما  صورت  اين  درغیر  کند.  مي  پیدا  است  وجود 
براساس عادات محیطي و عادات فرهنگي خود عمل 
مي کنیم و  دراين شرايط “من” انسان رشد نمي کند. 
ات  عمل  که خودت  کند  مي  آن جايي  رشد  “من” 
رابیافريني. بحث خلوص در ادبیات مذهبي ما بهترين 
مطرح  انسان  “من”  رشد  زمینه  در  که  است  بحثي 
شده است.در اين  ادبیات اين بحث محوريت دارد که 

کاررا براي چه کسي وچه چیزي انجام مي دهید. 

عنصري که رهبري کننده “من” است در اين بحث 
من  انتخاب  کننده  رهبري  که  عنصري  چیست؟ 
وقیمت  ارزش  عنصر  آن  چیست؟  درزندگي  است، 
من را تعیین مي کند. در اين معنا بهشت چیست؟ 
اگر  باشد.  وتنبلي  کاري  تواندمحل  بي  نمي  بهشت 
بهشت جايي باشد که تا اراده کرديم سیب در دهان 
من باشد، يا به جايي تکیه بدهیم،  باور کنیدمن براي 
اين بهشت حوصله ندارم. چه کسي حوصله اش مي 
باشد.  چیز  ديگري  بايد  باشد.پس  فضا  آن  در  گیرد 
توانیم محضر خودمان را درک  آيا مي  آن چیست؟ 
هستم  وجودي  کنم  فکر  توانم  مي  من  آيا  کنیم؟ 

خلیفه  من  و  است،  شده  دمیده  درآن  خدا  که  روح 
“من”  آن  توانم حضور  مي  آيا  درزمین هستم؟  خدا 
من  فیه  “نفخت  گويد:  مي  کنم؟قرآن  احساس  را 

روحي”، يا “انا اعطیناک الکوثر”
 ني که تواعطیناک الکوثر خوانده اي

پس چرا خشکي و ابتر مانده اي
اگر جانشین خدا هستیم، پس چرا آنقدر  کدر و گرفته ايم. 

کرده  وحي  عسل  زنبور  به  من  که  گويد  مي  قرآن 
مي  انسان  به  است،  ساز شده  وزنبورعسل، عسل  ام 
گويد که  به تو کرمنا عطا کرده ام و به تو کوثر داده 
ام پس عسل ات کجاست؟ پس چرا وقتي کسي کنار 
تو مي نشیند  انرژي اش را از دست مي دهد؟ از اين 
رو بايد به گونه اي باشي که وقتي افراد کنارت مي 
نشینند انرژي و  جان به دست بیاورند. مي گويد نکند 
براي  نیل  فرعون شده اي؟ چرا رود  مانند  تونیز  که 
اما  بود.  نشده  نیل که خون  فرعون، خون شد؟  رود 
اگر “من “ انساني وجود خارجي نداشته باشد، نعمت 
به نقمت تبديل مي شود.  به عبارت ديگر هرکسي را 
ديدي که وجود دارد، در کنارش قرار بگیر. زيرا “من” 
آدم  وغرور چیست؟  میان  عزت  دارد.تفاوت  عزت  او 
عزيز درظاهر ذلیل مي شود ولي درباطن ذلیل نمي 

شود.  

خوبي،  سختي،  است.  وبهانه  آزمايش  زندگي  همه 
خوشي، و... اين ها همه آزمايش وفتنه است. قرآن مي 
عمال”. احسن  لیبلوکم  والحیوه  الناس  “ خلق  فرمايد 

منظور از عمل، عمل آفرينش است نه عمل ماشیني، 
تکراي وهنجاري  که محیط آن را اعمال مي کند. به 
قول اقبال بهشت حال  است نه محل. اگر اين وجود 
اگر  داري.  قرار  دربهشت  نیز  دردنیا  داشتي،  نگاه  را 
اين وجود را از دست دادي،  هم دردنیا وهم درآخرت 
اعمي، وهو في  درجهنم هستید. “من کان في هذه 
االخره اعمي”.  هرکس دردنیا کور است درآخرت نیز 
کور است وهرکس دردنیا جهنمي است در آخرت نیز 
جهنمي است.  هرکسي دراين دنیا بهشتي است درآن 
دنیا نیز بهشتي است. من جمله آخر را عرض کنم: 
سوال اين است که  من چگونه مي توانم آدم ماشیني 
نشوم؟ راه اينکه آن “من” را درک کنم چیست؟ من 
چگونه مي توانم آفرينش  داشته باشم؟ “من” چگونه 
مي توانم انتخابگرو آفرينشگر باشم؟ جواب اقبال اين 
است که انسان اگربا عمل  همراه با خلوص وارد میدان 
شود، ودرهرلحظه آن امانت را نگاه دارد، موفق خواهد 

شد تا “من” خالق  وآفرينشگرخود را بپروراند. 

به لحاظ اجتماعي انبیاء دو شعار داشتند:

۱ - به لحاظ اجتماعي تا زماني که فقز و ترس هست 
انبیاء  اجتماعي  حل  راه  پس  نمي  شود.  آزاد  انسان 
فرديت فرد نیست. انبیاء نمي گويند تو خودت را اگر 
درست کني، همه چیز  درست مي شود. برعکس خدا 
به موسي مي گويد که برو با فرعون، گراني و تورم و 
ترس درگیر شو، نگذار  که مردم مجبور و اسیرباشند. 

۲ - از لحاظ دروني، آزاد باش وتنها کساني عدالت مي 
ورزند که عادل  باشند.تنها کساني مي توانند آزادگي 

کنند که خود نیز آزاده باشند. 

* برگرفته از سايت روز آنالين

* دکتر محمدی گرگانی استاد حقوق در دانشگاه عالمه 
طباطبائي تهران و از فعاالن ملی-مذهبی می باشند.

دغدغه هاى وجودي
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صفحه 34

دین در غرب جدید

از  مسلمین  که  گسترده اي  تماس هاي  علي رغم 
و  داشته اند  غرب  جهان  با  تاکنون  گذشته  قرن 
غرب  در  دين  درباره ي  کم  خیلي  دارند،  هم  هنوز 
عدۀ  شد،  گفته  پیشتر  همچنانکه  کرده اند.  مطالعه 
زبان هاي کهن غرب  و علماي مسلماني که  محققان 
عمدۀ  دين  تاريخ  مطالعه  براي  که  اندازه اي  به  را 
عدۀ  نیز  بدانند،  باشد  کافي  مسیحیت  يعني  غرب، 
به مطالعه در کالم و انديشه ي  مسلماناني که عمیقاً 
است.  اندک  بسیار  باشند،  پرداخته  مسیحیت  ديني 
غرب  در  مي بینیم  که  اين  به  توجه  با  واقعیت،  اين 
از علماي مسیحي و يهودي و  شمار آنچنان فراواني 
را  ديني  نقطه نظرهاي  که  ناسوتي انديش  علماي  نیز 
و  عربي  زبان  استادانه ي  آموختن  براي  ندارند،  قبول 
مطالعه ي  قصد  به  اسالمي  زبان هاي  ساير  و  فارسي 
خود اسالم، تن به همه گونه سختي و مشکل داده اند، 
تأسف انگیز است. اين علماي غربي هر کدام از نقطه 
نظر خاص خود درباره ي همه ي جهات و جوانب اسالم 
چیزهايي نوشته اند و حتي کوشیده اند به مسلمین نیز 
به زور بقبوالنند که چطور بايد درباره ي دين خودشان 

تحقیق و مطالعه کنند.
به هر حال، بین فهم غرب از اسالم، ولو آنکه ديدگاه هاي 
باشد  شده  تحريف  و  متعصبانه  مسلمین  نظر  از  آن 
اسالمي،  نظر  نقطه  از  از دين در غرب  اسالم  فهم  و 
براي  مسلمین  تالش  نیست.  برقرار  موازنه اي  هیچ 
آنچه  نادر بوده و اکثراً  فهمیدن دين در غرب بسیار 
هم که توسط محققان جديد مسلمان درباره ي دين 
و تفکر در غرب نوشته شده يا عمدتاً بر نقطه نظرها و 
ديدگاه هاي غربي مبتني است و يا بر دانش بي اساس 
و محدودي که خود مانع از ژرفکاوي در معناي دين 

و تاريخ آن در جهان غرب بوده است.
کاماًل  نظر  نقطه  دو  مي توان  مسلمین  میان  در 
همه ي  برخي  ديد.  غرب  در  دين  درباره ي  متضاد 
غربیان را، به استثناي اقلیت کوچکي که يهودي اند، 
تعبیر  با  غربیان  از کل  غالباً  لذا  و  مسیحي مي دانند 
همچنان  غرب  که  گويي  مي کنند،  ياد  »مسیحیان« 
غرب قرون وسطاست که باني جنگ هاي صلیبي بود 
و تمدن غربي هنوز در عصري زندگي مي کند که به 
از مسلمین  ايمان« موسوم است. برخي ديگر  »عصر 

به عکس، گمان مي کنند که همه ي غربیان مادي گرا 
میان  و در  و شکاک اند  يا الادري  و  و دهري مشرب 

غربیان عماًل هیچ ديني حاکم نیست.
به قطع و يقین بايد گفت که هر دو اين نظريات يا 
گمان ها خطاست. از يک سو، غرب از قرن هفدهم و 
اين سو در جهت  به  رنسانس  از  آن،  از  حتي پیش 
سست  و  مردمش  نگرش  و  نگاه  کردن  غیرديني 
کردن عاليق ديني در زندگي روزمره ي ايشان سیر 
کرده است. در نتیجه امروزه در غرب کسان زيادي 
هستند که گرچه میراث داران مسیحي و يهوديت اند، 
ديگر به معناي دقیق مسیحي يا يهودي نیستند. با 
اين حال هنوز عده ي بسیار زيادي در غرب زندگي 
آن  نمي توان  ديگر  تمدني که  بطن  در  مي کنند که 
يهوديان  يا  مسیحیان  دانست،  مسیحي  تمدني  را 
فهم  براي  اوضاع  اين  مشترعي هستند. درک دقیق 
درست نقشي که دين در غرب دارد، پرهیز از نظريات 
دارند،  اسالم  جهان  در  برخي  امروزه  که  افراطي اي 
مسلمان  جوان  دارد.  اهمیت  بسیار  مسلمانان  براي 
بدون درک کردن نقش دين و نیز به محاق افتادن 
آن در غرب در همه ي مراحل تکوين و تولد و رشد و 
گسترش دنیاي متجدد در اروپا و آمريکا و سپس در 
سرزمین هاي ديگر، هرگز قادر نخواهد بود که دنیاي 

متجدد را بفهمد. 
قرون  تمدن  ظهور  زمان  از  غرب  که  است  روشن 
است.  بوده  مسیحي  عمدتاً  و  اساساً  وسطايي اش 
امتداد  و  ادامه  صرفاً  مزبور  وسطايي  قرون  تمدن 
تمدن يوناني و روم نبود. اين تمدن اساساً آنگاه پديد 
آمد که مسیحیت، به دنبال ضعف و انحطاط تدريجي 
امپراتوري روم، در اين امپراتوري، نیز در میان اقوام 
يافت.  اشاعه  اروپاي شمالي  يا سلتي  و سلت  ژرمن 
که  بود  جديدي  تمدن  تولد  جريان  اين  نتیجه ي 
ارث  به  يونان  نیز  و  روم  از  را  مهمي  عناصر  گرچه 
برده بود، کاماًل مسیحي بود. بنابراين، تاريخ دين در 
غرب آنچنانکه امروزه براي ما دانسته است، بیش از 
هر عنصر و عامل ديگري با مسیحیت مربوط است. 
شرق  در  که  وضعیتي  برخالف  غرب،  در  مسیحیت 
يا  کلیساها  به  تقسیم شدگي اش  سبب  به  و  داشت 
مذاهب کوچک با ظهور و توسعه ي اسالم به راحتي 
مغلوب شد، تا قرن ها تقريباً يکپارچه بود، به اين معنا 
که نهاد و سازمان يگانه اي داشت که همانا تشکیالت 
مذهب کاتولیک بود. پاپ همچنان رهبري و رياست 
کلیساي  داشت.  عهده  بر  را  غرب  کلیساي  عالي 
ارتدوکس که يکي ديگر از شاخه ها و شعب عمده ي 
گردن  پاپ  برمرجعیت  است،  سنتي  مسیحیت 
ننهاده و لذا از مذهب کاتولیک جدا بود. در نتیجه، 
مذهب و تشکیالت کاتولیک در سراسر دوران تولد و 
شکل گیري تمدن غرب به صورت يگانه نهاد مسیحي 

غرب باقي ماند.
شکل گیري دوراني از تاريخ که امروزه از آن به »قرون 
وسطي« تعبیر مي شود و طي آن برخي از مهم ترين 
و  صورت بندي  غرب  فکري  الگوهاي  نیز  و  نهادها 
اوج  به  نیز  مسیحي  مقدس  هنر  و  گرديده  متبلور 
کمال خود دست يافته بوده، همانا وام دار مسیحیت 
قرون  طول  در  است.  بوده  آن  کاتولیکي  شکل  در 
شديد  ديني  اخالص  با  غرب  مسیحیان  وسطي 
مذهب  که  بدانگونه  مسیحیت  به  اکید  پاي بند  و 
کاتولیک براي ايشان تفسیر مي کرد، زندگي مي کردند 
و لذا علي رغم دشمني عظیمي که با مسلمین نشان 
با  نیز  زيادي  قرابت  و  شباهت  احساس  مي دادند 
ايشان مي کردند، زيرا جامعه اي از مؤمنان را در جهان 
اسالم مي ديدند که اکیداً و خالصانه به کالم خداوند و 
دستورات و احکام او پاي بندند. با اين حال، در غرب، 
بسیار  عوامل  عده  يک  نتیجه ي  در  اسالم،  برخالف 

نصر حسين   سيد 
واشنگتن جرج  دانشگاه  استاد 

پیچیده ي داخلي، به تدريج مخالفت هايي با مرجعیت 
و اقتدار دين و به ويژه با مذهب کاتولیک پديد آمد. 
تدريجي  ماندن  مغفول  شامل  از جمله  مزبور  عوامل 
جهات و جنبه هاي معیني از تعالیم عرفاني مسیحیت، 
توجه زياده و افراطي به عزاداري و مردگان، عقالني 
باالخره  مسیحي،  ديني  انديشه ي  تدريجي  کردن 
اواخر  اصالت تسمیه  ذاتي مندرج در کالم  شکاکیت 

قرون وسطي، مي شد.
اين مخالفت ها در طي دوره اي که بعدها به رنسانس 
معروف شد صورت هاي گوناگوني يافت. در اين دوره 
را  فردگرايي  و  اومانیسم  ظهور  سو  يک  از  مي توان 
و  به طور کلي  دين  استیالي  با  به مخالفت  که  ديد 
وسطي  قرون  ديني  تمدن  سلطه ي  علي الخصوص 
تمدن  اصلي  نشان هاي  و  انگ  به  بعدها  و  برآمد 
يک  شکل گیري  ديگر،  سوي  از  شد،  تبديل  جديد 
و  پروتستانیسم  ظهور  به  که  را  مذهبي  عکس العمل 
به  بازگشت  انجامید که خواستار  نهضت اصالح دين 
مسیحیت نخستین به همان صورتي بود که ريشه در 
اناجیل داشته است؛ مشهور  کتاب مقدس و به ويژه 
شدن اين حرکت اخیر به »نهضت انجیلي« به سبب 

همین تأکید بر بازگشت به انجیل بود.
برخالف تمايلي که برخي از محققان داشته اند، مذاهب 
پروتستان و کاتولیک را نمي توان با تشیع و تسنن در 
متن اسالم مقايسه کرد. سابقه ي هر دو مذهب تشیع 
و تسنن به همان دوران صدر اسالم و اوان کار اسالم 
مولود  پروتستان  مذهب  که  حالي  در  بازمي گردد، 
يا  کلیسا  به  متأخري  کاماًل   )Protest  =( اعتراض 
مذهب کاتولیک بوده و حدود هزار و پانصد سال پس 

از ظهور و استقرار مسیحیت به وجود آمده است.
برخالف مذهب کاتولیک که ساختار يکپارچه و متحد 
خود را با تمکین در مقابل اقتدار و مرجعیت دستگاه 
آن  بر  کاتولیک  کلیساي  که  مراتبي  سلسله  و  پاپي 
به  سريعاً  پروتستاني  مذهب  کرد،  حفظ  بود  مبتني 
فرق و مکاتب و دسته بندي هاي ديني متعددي عالوه 
که  لوتر  و  کالون  با  مرتبط  کلیساهاي  يا  مذاهب  بر 
بودند،  دين  اصالح  نهضت  طاليه داران  برجسته ترين 
تقسیم شد. دامنه ي گسترده ي اين مذاهب يا کلیساها 
از کلیساي انگلستان که از جهاتي همچنان »کاتولیک« 
مانده بود اما بر اقتدار و مرجعیت پاپ گردن نگذاشته 
تا  مي آمد،  حساب  به  پروتستانیسم  از  شاخه اي  لذا 
متديست،  کلیساي  همچون  پروتستان  کلیساهاي 
تعمیدي  يا  باپتیست  و کلیساي  پرسبیتري  کلیساي 
را که تکیه و تأکید بسیار بیشتري بر جهد و تالش 
تفسیر  انجیل،  مرجعیت  و  حجیت  بر  مبتني  فردي 
شخصي کتاب مقدس و عمل اجتماعي داشتند، دربر 
درون  در  که  کلیساهايي  و  مذاهب  تعداد  مي گرفت. 
يافته است و هنوز هم همچنان  پروتستانیسم ظهور 
ظهور مي يابد بسیار زياد است. به واقع، کسي که تازه 
وارد آمريکا يا اروپا مي شود مشکل مي تواند بفهمد که 
کلیساهاي  و  مذاهب  و  فرق  همه  اين  وجود  چگونه 

مستقل از يکديگر ممکن بوده است.

با وجود اين، درک اين نکته مهم است که کل پديده ي 
همچون  که  کلیساهايي  آن  همه ي  از  پروتستانیسم، 
کلیسیاي اسقفي، بر شعاير و مناسک تأکید دارند تا 
آن کلیساهايي را که همچون کلیساي تعمیدي اساساً 
مي گیرد  دربر  کرده اند،  اجتماعي  عمل  وقف  را  خود 
و ممکن است که جمعیت هاي جديدي بر گرد يک 
رهبر خاص فراهم آيند و يک مذهب يا شاخه ي جديد 
کلیساهاي  همه ي  نمايد.  ايجاد  را  پروتستانیسم  از 
به  ايمان  در  اواخر،  همین  تا  کم  دست  پروتستان، 
خدا و حضرت مسیح )ع( شريک بوده اند، وگرنه اصاًل 
مسیحي دانسته نمي شدند. اين کلیساها ضمناً همگي 

نظر و انديشه



در میان مسلمین مي توان دو نقطه نظر كاماًل متضاد 
را،  دربارة دین در غرب دید. برخي همة غربیان 
یهودي اند، مسیحي  كه  اقلیت كوچكي  استثناي  به 
مي دانند و لذا غالبًا از كل غربیان با تعبیر مسیحیان 
قرون  غرب  همچنان  غرب  كه  گویي  مي كنند،  یاد 
تمدن  و  بود  صلیبي  جنگ هاي  باني  كه  وسطاست 
به عصر  غربي هنوز در عصري زندگي مي كند كه 
به  مسلمین  از  دیگر  برخي  است.  موسوم  ایمان 
و  مادي گرا  غربیان  همة  كه  مي كنند  گمان  عكس 
میان  در  و  شكاك اند  و  الادري  یا  و  دهري مشرب 
غربیان عماًل هیچ دیني حاكم نیست، به قطع و یقین 

باید گفت كه هر دو این گمان ها خطاست
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برخالف کلیساي کاتولیک که عالوه بر ايمان به خدا، 
مسیح و کتاب مقدس، همواره بر نفاذ و دوام تاريخي 
تعالیم کلیسا، ترتیبات جانشیني پاپ ها و آنچه در 
التیني Traditio  ۱ خوانده مي شود و تا حدودي 
با تفاسیر قرآن و حديث در اسالم مطابقت دارد نیز 
تأکید داشته است، اساساً بر اهمیت و مرکزيت کتاب 

مقدس تکیه دارند.

نخست  وهله ي  در  را  آمريکا  قاره ي  مذهبي  الگوي 
نحوه ي به استعمار درآمدن اين قاره رقم زد. آمريکاي 
استعمار  به  فرانسه که  کاناداي  و  و مرکزي  جنوبي 
فرانسه  و  پرتغال  و  اسپانیا  کاتولیک  کشورهاي 
درآمده بودند کاتولیک شدند و در شمال آمريکا و 
کاناداي انگلیس مذهب پروتستان استیال يافت. ولي 
داراي  نیز  آمريکا  شمال  امروزه  مهاجرت ها،  اثر  در 

اين  با  کاتولیک هاست؛  از  کثیري  جمعیت 
کانادا  و  اياالت متحده  فرهنگ مردم  حال، 
از مذاهب پروتستان  متأثر  هنوز هم عمیقاً 
برخي  امروزه  که  است  اين  امر  واقع  است. 
عین  در  معتقدترين،  و  مخلص ترين  از 
مشرب ترين،  ظاهري  يا  قشري ترين  حال 
دلبسته ي  عمیقاً  که  جهان  پروتستان هاي 
در  مقدس اند  کتاب  در  تحقیق  و  مطالعه 
ايالت هاي جنوبي اياالت متحده، در باريکه اي 
موسوم به »منطقه ي کتاب مقدس« زندگي 

مي کنند و به اصول گرايان معروفند.
عالوه بر همه ي اينها، يک شاخه ي عمده ي 
ديگر از مسیحیت هست که گرچه پیروانش 
نه  مي کنند  زندگي  شرقي  اروپاي  در  اکثراً 
شود.  ذکر  اينجا  در  است  الزم  غرب،  در 
کلیساي  همان  مسیحیت  از  شاخه  اين 
يوناني،  شعب  داراي  که  است  ارتدوکس 
روسي، رومانیايي، بلغاري و برخي شعبه  هاي 
معین ديگر است. اين مذهب يا کلیسا، که 
به  کاتولیک  کلیساي  همچون  آن  سابقه ي 

زبان  يوناني  امپراتوري  با  و  مي رسد  آغاز مسیحیت 
خفیف تر  تمرکز  داراي  است،  داشته  پیوند  بیزانس 
از کلیساي کاتولیک است و مرکز آن هنوز هم در 
شهر استانبول، يعني قسطنطینه قديم که پايتخت 
مراسم  و  آداب  کالم،  است.  مستقر  بوده،  بیزانس 
و  وجوه  از  ديگر  بسیاري  و  زيباشناسي  روحاني، 
عناصر کلیساي ارتدوکس از کلیساي غربي به اسالم 
نزديک تر است و اين کلیسا پیروان زيادي در میان 
اروپا  اين کلیسا در  اما حضور  اعراب مسیحي دارد. 
صرفاً به کشورهاي شرقي ]اروپا[ و مهاجراني شرقي 
به کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا رفته اند، محدود 

است.

کلیساهاي کاتولیک و پروتستان مدت هاي مديدي بر 
ضد يکديگر مبارزه کرده اند. به نحوي که بسیاري از 
جنگ هاي قرن هفدهم و هجدهم میالدي به داشتن 
اهداف و آرمان هاي کاتولیکي و پروتستاني نامبردار 
چشمگیري  حرکت  تدريج  به  حال،  اين  با  بوده اند. 
پديد آمد که به خصوص در قرن جاري در پي ايجاد 
صلح و آشتي میان کلیساهاي گوناگون بود. حرکتي 
بین  وحدت گرايي  »نهضت  به  غرب  در  امروزه  که 
اديان و مذاهب« مشهور شده است نه تنها به دنبال 
گوناگون  مذاهب  و  اديان  میان  صلح  کردن  برقرار 
نیز  مسیحیت  خود  درون  در  مي خواهد  بلکه  است 
صلح و صفا برقرار کند. اين حرکت آشتي جويانه را 
مي توان در تجديد مطلع يافتن روابط صمیمانه میان 
کلیساي کاتولیک و کلیساهاي گوناگون پروتستان از 
جمله کلیساي انگلستان که از ايام حکومت  هانري 
هشتم از مرجعیت پاپ سر برتافته بوده، نیز میان دو 

مذهب کاتولیک و ارتدوکس، ديد.
با وجود اين، مواضع ديني جوامع مسیحي گوناگون 
غرب در بسیاري موارد با يکديگر تفاوت دارد. مذهب 
تأکید  بر جنبه ي شعايري ديني  کاتولیک همچنان 
تأکید  با  شباهتي  و  قرابت  حیث  اين  از  و  مي ورزد 
اسالم بر مناسک و شعاير دارد، در حالي که مذهب 
بر عمل  ديگري  امر  هر  از  بیش  معموالً  پروتستاني 
باز  مي کند،  تکیه  فردي  مسوولیت  نیز  و  اجتماعي 
تعالیم  با  جهاتي  از  هم  ويژگي ها  اين  که  مي بینیم 
بر رابطه ي مستقیم  تأکید اسالم  اجتماعي اسالم و 
و بالواسطه ي فرد با خداوند، شباهت دارد. بنابراين، 
مشکل مي توان با قطع و يقین گفت که کدام يک از 
اين دو مذهب مسیحیت از ديگري به اسالم شبیه تر 
است. هر يک از اين دو مذهب را مي توان از جهات 

معیني با اسالم و يا با برخي مذاهب و مکاتب معین 
اسالمي مقايسه کرد زيرا در درون اسالم نیز تفاسیر 
گوناگوني از شريعت وجود دارد، اگرچه وحدتي که 
براساس قرآن و حديث در ساختار اسالم وجود دارد 
میان  در  که  است  وحدتي  آن  از  بیش  مراتب  به 
شبکه ي بسیار پیچیده ي کلیساها و مذاهب گوناگون 

مسیحي مشهود است.
حايز  حاضر  بحث  نظر  نقطه  از  نیز  نکته  اين  درک 
پروتستاني  مذهب  درون  در  هم  که  است  اهمیت 
بیستم  قرن  در  کاتولیک  مذهب  درون  در  هم  و 
جهت  در  مهمي  حرکت هاي  و  نهضت ها  میالدي 
احیا يا نوسازي کلیساها شکل گرفته است. کلیساي 
کاتولیک تا مدت هاي مديدي، اگرنه از جهات هنري 
در  ديني،  محضاً  جهات  از  کم  دست  اجتماعي  و 
گرايش هاي  و  تجددخواهي  و  نوگرايي  فشار  مقابل 
سال هاي  در  که  آن  تا  مي کرد،  مقاومت  غیرديني 
واتیکان،  دوم  شوراي  برگزاري  با   ۱۹۶0 دهه ي 
»روزآمد کردن  يا اصطالحاً  نوسازي  به  حرکتي که 
براي پاسخگويي به اقتضاهاي زمانه« مشهور شد اوج 
گرفت و بسیاري از تعالیم کلیساي کاتولیک نوسازي 
شد. در نتیجه، حتي زبان التیني که حدود دو هزار 
سال در سراسر اروپاي غربي و بعداً در قاره آمريکا 
بود،  کاتولیک  کلیساي  ديني  زبان  ديگر  جاهاي  و 
جاي خود را به زبان هاي محلي و بومي داد. ممکن 
علي القاعده  نوسازي  اين  که  بنماياند  چنین  است 
مي بايست گفت و شنود میان کاتولیک ها و پیروان 
ساير اديان و مذاهب را تسهیل کرده باشد، اما عماًل 
به هیچ وجه چنین نبوده است. به عالوه، اين حرکت 

از قوت طنین تعالیم ديني مذهب کاتولیک کاسته و 
مآالً کار حفظ نقطه نظرهاي سنتي اي را که کلیساي 
کاتولیک در طول اين مدت مديد داشته و فحواهاي 
ژرف آن بسیار شبیه و نزديک به تعالیم سنتي اسالم 
بوده، براي کاتولیک ها دشوار ساخته است. کل اين 
و  حفظ  خواهان  که  کاتولیک هايي  نظر  از  حرکت 
پیروي از تعالیم سنتي کلیسا بوده اند عماًل فاجعه اي 
تلقي مي شده که باعث تقسیم و تفکیک هاي باز هم 

بیشتر در بطن کلیساي کاتولیک گرديده است.

بسیار  کاتولیک  کلیساي  درون  در  نوسازي  حرکت 
جهات  همه ي  در  هنوز  ولي  يافت  گسترش  سريع 
کلیساي  داخل  در  امروزه  است.  نیافته  کامل  تفوق 
کاتولیک مبارزه اي میان عناصر رسمي تر و سنتي تر 
و حرکت ها و گرايش هاي تجددطلبانه جريان دارد. 
اين مبارزه در نقاط مختلف جهان کاتولیک 
به خود گرفته است.  صورت هاي گوناگوني 
براي مثال، عده ي طالبان اين نوسازي ها در 
کلیساهاي  از  بیشتر  بسیار  متحده  اياالت 
و  چکسلواکي  همچون  کشورهايي،  آن 
لهستان، بوده که ]تا چندي پیش[ در پشت 
»پرده ي آهنین« تحت فشار و سرکوب قرار 
امروزه  که  است  لحاظ  همین  به  داشتند. 
نظر  اختالف  همه  اين  ديدن  از  مسلمین 
درباره ي  کاتولیک  کلیساي  خود  داخل  در 
و موضوعات عمده ي  همه ي مسايل  تقريباً 
کالمي و اجتماعي، از رد يا قبول نظريه ي 
سقط  به  مربوط  مسايل  تا  گرفته  تکامل 
جنین و خانواده، دچار حیرت و سردرگمي 

مي شوند.
بیستم  قرن  اول  بخش  و  نوزدهم  قرن  در 
کاتولیک،  مذهب  تعالیم  و  اصول  که 
گرايش هاي  جانبه ي  همه  حضور  علي رغم 
تجددخواهانه در غرب، از وحدتي ناشي از 
وحدت خود کلیساي کاتولیک برخوردار بود، 
وضع اين گونه نبود. تنها گذشت زمان معلوم خواهد 
کرد که اين نیروها و گرايش هاي متخالف چگونه با 
يکديگر کنار خواهند آمد، اما در اين ترديدي نیست 
دهه ي  سال هاي  تجددطلبانه ي  حرکت هاي  که 
۱۹۶0 شرايط مناسبي براي حفظ تعالیم ديني در 
اين  گسترده ي  اشاعه ي  و  کاتولیک  کلیساي  درون 
مزبور  طرفداران حرکت هاي  از  بسیاري  که  تعالیم، 
انتظار مي بردند، فراهم نیاورد. به هر حال، از نقطه 
نظر اسالمي، بسیاري از تغییراتي که از طريق اين 
متعدد  جهات  از  است  آمده  پديد  نوسازي  جريان 
حاکي از تسلیم کردن نگرش ديني به ناسوتي گري 
و دنیاگرايي است که به نام دربرگرفتن دنیا و متوافق 
انجام  بشريتي  متغیر  شرايط  همه ي  با  دين  کردن 
گرفته که با سرعتي روزافزون شتابان تر از همیشه در 

حال سقوط از ساحت ارزش هاي بشري است. 
پروتستانیسم نیز با دو پديده ي متوازي مواجه بوده 
است: از يک سو مي توان سست و رقیق شدن بیش از 
پیش پیام دين را حتي در میان بسیاري از »مؤمنان« 
ديد، آنچنان که امروزه در میان ايشان مسیحیاني را 
مي توان يافت که ديگر به تولد معجزه آساي مسیح 
معاد  )ع(،  مريم  حضرت  بودن  باکره  يا  عذرا  )ع(، 
جسماني و بسیاري ديگر از اصول و تعالیم مسیحیت 
سنتي باور ندارند. از سوي ديگر، شاهد ظهور بسیار 
به  که  هستیم  ايشان  میان  در  حرکتي  نیرومند 
اولیه ي  به معناي  اصول گرايي،  و  انجیلي  مسیحیت 
اين اصطالح پیش از آنکه با فحواي غلطي بر اسالم 
انجیلي  حرکت  است.  گرديده  موسوم  شود،  اطالق 
به  بازگشت  طريق  از  مسیحیت  احیاي  خواهان 

نظر و انديشه
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از  خصوص  به  و  بیستم  قرن  آغاز  از 
بسیاري  سو،  این  به  دوم  جهاني  جنگ 
تجارب روحاني و  تشنة  از غربیاني كه 
معرفت دیني بوده اند اما نمي توانسته اند 
متن  و  بطن  در  مي جویند  كه  را  آنچه 
به  بیابند،  نهادهاي دیني موجود غرب 
ادیان شرقي روي آورده اند. برخي از 
اینان به آیین هندو گرویده اند، برخي 
و  اسالم  به  نیز  شماري  بودا،  آیین  به 

تعالیم صوفیانه در درون اسالم

تفسیر لفظي کتاب مقدس است، اگرچه نظر بسیار 
مورد  معناي  و  دارد  دين  معناي  درباره ي  بسته اي 
نظر اسالم و ساير اديان، طبعاً نظر مذهب کاتولیک 
در بطن خود مسیحیت، را نمي پذيرد، پیروان خود 
همراهي  و  مقدس  کتاب  به  مخلصانه  ايمان  به  را 
قلبي با پیروان ]ساير[ تعالیم ديني جامعه به ويژه 
که  است  الزم  فرامي خواند.  اخالقي،  موضوعات  در 
در  زيرا  بفهمند،  به درستي  را  پديده  اين  مسلمین 
محیط و حال و هواي به شدن غیرديني شده اي که 
هر مسلمان جواني در غرب جديد و به خصوص در 
فعالیت  ناگهان وجود يک  احساس مي کند،  آمريکا 
شديد ديني خودنمايي مي کند که گاهي درک آن 
براي مسلماناني که با تحوالت تاريخ مسیحیت آشنا 

نباشد، دشوار است.
در  مسیحیت  تاريخي  انبساط  و  تحوالت  جنب  در 
غرب از حیث کالم مسیحي و نهادها و ساير جهات 
براي درک معنا و موضوع دين  و جنبه هاي ديني، 
در غرب کنوني الزم است که به منازعه ي ديرينه ي 
دين و دنیاگرايي در غرب نیز توجه شود. از رنسانس 
در  يهوديت  تا حدودي  نیز  مسیحیت،  امروز،  به  تا 
فلسفه ها،  ايدئولوژي ها،  با  بي امان  نحوي  به  غرب، 
نهادها و کردارهايي که ماهیتاً غیرديني و دنیاگرايانه 
واقع  به  و  دين  اقتدار  در  چون  و  چند  به  و  بوده 
در اصل اعتبار و مشروعیت آن برمي آمده اند، مبارزه 
کرده است. شکل چالش هايي که با دين مي شده از 
نظريات سیاسي مبتني بر فکر اصالت دنیا و جدايي 
دين و دنیا از يکديگر، تا انکار بنیاد ديني اخالقي و 
انکار فلسفي واقعیت خداوند و واقعیت حیات اخروي 
يا وحي و متون مقدس، متفاوت و متغیر بوده است. 
تاريخ غرب در چند قرن اخیر داغ مبارزه اي بي امان 
نگرش هاي  و  گرايش ها  و  ديني  نیروهاي  میان 
اين  نهايي  تفوق  واقع  در  و  غیرديني  و  دنیاگرايانه 
انکار حقیقت دين و  گرايش ها و نگرش ها و نتیجتاً 
ربط و پیوند واقعي آن با حوزه هاي گوناگون زندگي 

را بر پیشاني دارد. 
فلسفه  تدريجاً  چیز  هر  از  پیش  دنیا  اصالت  فکر 
از  پس  و  کرد  جدا  دين  قلمرو  از  را  علم  سپس  و 
و  اقتصادي  و  سیاسي  نهادهاي  و  آراء  همه ي  آن 
اجتماعي را که در دوران قرون وسطي در غرب فحوا 
و معنايي ديني داشت، از قلمرو معنايي ديني خارج 
در  مورد هنر غرب هم، که  در  اين جريان  ساخت. 
از حمايت دين،  بر برخورداري  قرون گذشته عالوه 
صادق  بود،  نیز  دين  معناي  و  ارزش ها  از  مشحون 
هنر  دستاوردهاي  بزرگ ترين  واقع،  در  است.  بوده 
پیش از عصر جديد غرب را هنرمنداني خلق کرده 
داشتند.  ايمان  کلیسا  تعالیم  به  مخلصانه  که  بودند 
کلیسا باني تعداد بیشماري از بناها و آثار موسیقي 
و نقاشي و غیر آن نیز بود که تماماً معنا و فحواي 

ديني داشت.
در قرن نوزدهم اين جريان دنیاگرايي غیرديني يک 
گام ديگر نیز به پیش برداشت و حتي قلمرو کالم را 
که تا آن هنگام به طور طبیعي در تکفل دين بود، 
درنورديد. ايدئولوژي هاي الادريگرانه يا الادريگويانه و 
ملحادنه از اين زمان به بعد به چند و چون در خود 
الهیات و کالم برآمد و در همان حال نگرش کالمي 
تنها  از  عقب نشیني  به  شروع  تدريج  به  نیز  سنتي 
قلمرو  يعني  بود،  مانده  باقي  آن  براي  که  قلمروي 
است  الزم  اينجا  در  کرد.  ديني،  محضاً  انديشه ي 
اشاره کنیم که کالم آنچنان که در متن و بطن غرب 
فهمیده مي شود، برخالف کالم اسالمي که به اهمیت 
فقه نیست، اهمیتي مرکزي و اساسي براي مسیحیت 
دارد. در مسیحیت کل انديشه ي جدي ديني با کالم 
مربوط است و لذا عقب نشیني کالم در مقابل يورش 

گرايش ها و نگرش هاي دنیاگرايانه، شديدتر و قاطع تر 
انديشه ي  از  ديگري  حوزه ي  هر  در  عقب نشیني  از 
ديني، به معناي عقب نشیني بیش از پیش دين در 
انسان  روزمره ي  زندگي  و  انديشه  ساحت  از  غرب 
به چنان  بیستم  قرن  روند در  اين  نیز هست.  غربي 
مرحله اي رسیده که بخش اعظم خود کالم مسیحي 
به تدريج غیرديني شده است. در خالل چند دهه ي 
به  قايل  جنبش هاي  همچون  جنبش هايي  اخیر 
آزادي بخش  الهیات   ،)۱( تیه آرديسم  خدا«،  »مرگ 
گوناگون  اشکال  و  صور  که  آمده  پديد  آن  نظاير  و 
مثل  غیرديني،  دنیاگرايانه ي  نگرش ها  و  گرايش ها 
اصلي  بدنه ي  وارد  را  مارکسیسم،  و  تکامل  نظريه ي 

کالم مسیحي کرده است.
با وجود اين، بايد به خاطر داشت که بخش عظیمي 
با اين سرعت دين  از بشريت نمي تواند به راحتي و 
خود را از دست بدهد. امروز جهان مثبت موجود در 
روح غربي، از قبیل فضايلي که مي توان در میان شمار 
زيادي  بسیاري  تا حدود  ديد،  غرب  مردم  از  زيادي 
است.  بازمانده  مسیحیت  از  که  است  میراثي  همانا 
اگرچه امروز بسیاري از غربیان ديگر خود را مسیحي 
نمي دانند، فضايلي همچون خیرخواهي و خضوع که 
از  غیرديني  زمینه هاي  در  حتي  غربیان  از  بسیاري 
مسیحي  پیشینیه اي  از  ناشي  مي دهند،  نشان  خود 
انسان  روح  در  مسیحي  عنصر  حضور  هنوز  و  است 
غربي بسیار نیرومندتر از آن چیزي است که بسیاري 
از مردم ممکن است با نگاهي اجمالي به ظواهر امور 
بپندارند. در واقع، در غرب نیز، همچون جهان اسالم 
که در آن اخالقي جدا از تعالیم شريعت و وحي قرآني 
وجود ندارد، دين و اخالق قرن ها رابطه اي عمیق با 
يکديگر داشته است. عالوه بر اين، اگرچه مسیحیت 
اين  از  اسالم  در  که  مفهومي  آن  به  شريعت  داراي 
تعبیر درک مي شود نبوده است، با اين حال تا همین 
اواخر اخالق در غرب با تعالیم کلیساي مسیحي نیز 
اخالقي  مسیح  تعالیم  که  است  روشن  بود.  مربوط 
امروز دغدغه هاي اخالقي مردم غربي،  به  تا  و  است 
از  النهايه  مي دانند،  الادري  را  خود  که  آناني  حتي 
مسیحیت نشأت مي گیرد که ذهن و ضمیر زن و مرد 
غربي را طي قرن ها قبل از ظهور دنیاگرايي غیرديني، 

سرشته بود.
در اينجا الزم است کالمي در باب يهوديت در جهان 
غرب گفته شود. به همان ترتیبي که يهوديان شرقي 
اسپانیايي  يهوديان  يعني  صفاردي،  يا  سفارادي  و 
که قرن ها در صلح و صفا با مسلمین زيسته بودند، 
اروپايي  تمدن  در  نیز  اشکنازي  يا  اروپايي  يهوديان 
در  سود  اين  به  نوزدهم  قرن  از  و  گرديدند  ادغام 

اين  با  شدند.  مستحیل  غرب  فرهنگ  اصلي  جريان 
يهوديان  آن  در  که  اسالم  جهان  برخالف  حال، 
و سنتي خود  رسمي  آيین هاي  و  آداب  به  همچنان 
از يهود  عمل مي کرده اند، در غرب سه گروه متمايز 
يهود  سنتي،  و  رسمي  يهود  است:  تشخیص  قابل 
در  اخیر  گروه  اين  شده.  اصالح  يهود  محافظه کار، 
درون جامعه ي يهودي پديده اي مشابه پروتستانیسم 
عالوه  مي آيد.  به حساب  درون مسیحیت  در  لیبرال 
مي آيد  غرب  به  که  مسلماني  جوان  براي  اين،  بر 
نکته مهم است که همه ي يهوديان در  اين  دانستن 
به  نوزدهم  قرن  از  ندارند.  نگرش ديني  و  نگاه  غرب 
اين سو، گروه نخبه اي از »متفکران« عمیقاً غیرديني 
از  که  کرده اند  ظهور  غرب  در  يهودي االصل  شده ي 
نظر فرهنگي کمابیش با يهوديت يگانه اند اما از بیخ 
نخبگان،  اين  برخاسته اند.  يهود  دين  بر ضد  بنیاد  و 
که کساني همچون زيگموند فرويد، پدر روان شناسي، 
و  زندگي  کردن  غیرديني  در  بوده،  میانشان  در 
انديشه ي غربي نقشي عظیم داشته اند، در حالي که 
سنتي  متفکران  و  ربي ها  يهوديت،  ديگر  قطب  در 
يهود توانسته اند آتش يهوديت را در فضاي غیرديني 
و شريعت  دارند  نگاه  شده ي غرب همچنان شعله ور 
الهي يهود، موسوم به هالخا و نیز عرفان يهودي را در 

اشکال متعلق به حسیديسم و قباله، حفظ کنند.
براي درک درست وضع دين در غرب جديد، توجه 
چارچوب  از  خارج  در  که  ديني اي  نهضت هاي  به 
در  نیز،  کرده اند  ظهور  مسیحي  سنتي  کلیساهاي 
جنب حرکت هايي که براي نوسازي و دنیوي کردن 
دين رخ مي داده، ضروري است. اين پديده عالوه بر 
نهضت هاي ديني قرن نوزدهمي همچون مورمونیسم 
که امروزه پیروان زيادي در اياالت متحده و جاهاي 
امروزي تر  بالنسبه  اشکال  تأسیس  يا  دارد،  ديگر 
مذهب  مثل  مسیحیت  از  شده«تري  »استداللي  و 
وحدت گرايي، شامل »اديان جديد« تازه  تأسیس تري 
نیز مي شود که در چند دهه ي اخیر در غرب توسط 
بزرگ  معلمان  را  خود  که  است  آمده  پديد  کساني 
است،  مشهورتر  امروزه  که  اصطالحي  به  يا  روحاني 
گورو، مي نامند؛ اصطالح گورو، به معناي معلم، اصاًل 
»شیخ«  تعبیر  با  و  شده  گرفته  سانسکريت  زبان  از 
اين  هم معناست.  عربي  در  آن  صوفیانه ي  معناي  به 
يک  از  که  کشیش هايي  بعضاً  را  جديد«  »اديان 
ايجاد  درصدد  و  گسسته  موجود  سنتي  کلیساي 
کرده اند.  تأسیس  بوده اند،  خودشان  خاص  »ادياني« 
از  ناشي  زيادي  حدود  تا  غرب  در  پديده  اين  ظهور 
و طي چند  بوده  غربیه  علوم  و  مرموزات  به  گرايش 
از  که  جادو  و  سحر  همچون  کارهايي  اخیر  دهه ي 
مجدداً  بود،  شده  تحريم  سنتي  کلیساهاي  سوي 
که  شده اند  پیدا  غرب  در  کساني  است.  يافته  اقبال 
به  و  بیابند  دست  جادو  و  سحر  به  مي کنند  تالش 
اديان  همچون  اروپا،  مسیحیت  از  پیش  کهن  اديان 
درويدها يا دروئیدها و سلت ها بازگردند، از اين رهگذر 
غريبي  و  »اديان جديد« کمابیش عجیب  يا  آيین ها 
ايجاد کرده اند که، همچنانکه به خصوص در آمريکا و 
اروپاي شمالي مشهود است، هر جا و هر گاه که اديان 
»اديان جديد«  اين  مي رفته اند،  به ضعف  رو  سنتي، 

رواج مي يافته اند.
اين  کنار  در  آن  درک  که  ديگري  ديني  پديده ي 
باستاني،  اديان  احیاي  و  جديد«  »اديان  اصطالحاً 
به  غرب  مردم  از  بسیاري  گرايش  است  مهم  و  الزم 
آغاز  از  اهتداست.  و  استمداد  قصد  به  شرقي  اديان 
قرن بیستم و به خصوص از جنگ جهاني دوم به اين 
سو، بسیاري از غربیاني که تشنه ي تجارب روحاني و 
را که  آنچه  نمي توانسته اند  اما  بوده اند  معرفت ديني 
مي جويند در بطن و متن نهادهاي ديني موجود غرب 
بیابند، به اديان شرقي روي آورده اند. برخي از اينان به 

نظر و انديشه
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در واقع همین جامعة اسالمي حاضر در 
تدارك  اصلي  مسئولیت  كه  است  غرب 
براي  را  غرب  در  دین  از  درستي  درك 
با  مي بایست  و  دارد  عهده  بر  مسلمین 
ژرفكاري نتیجة دانسته هاي این زمینه را 
به بقیة جهان اسالم، كه در آن برخورد با 
غرب بسیاري از مسلمین را گیج كرده و 
هنوز جاي درك درستي از نقش و معناي 
دین در تجربة انسان غربي خالي است، 

عرضه كند

آيین هندو گرويده اند، برخي به آيین بودا، شماري 
نیز به اسالم و تعالیم صوفیانه در درون اسالم. اين 
روند به نحوي قاطع و واضح طي چند دهه ي اخیر 
بعضي  دارد.  ادامه  همچنان  و  است  گرفته  قوت 
شرقي،  اصاًل  ديني  نهضت هاي  و  حرکت ها  از 
است،  دوانیده  ريشه  غرب  خاک  در  امروزه  که 
از  ديگر  بسیاري  ولي  دارد،  اعتماد  قابل  ماهیتي 
اين حرکت ها چیزي جز تقلیدهاي صوري نیست 
که به تأسیس آيین هاي انحراف آمیز قوياً مخالف 
غرب  در  سنتي  و  ديني  بازمانده هاي  همه ي  با 

انجامیده است.
در  هم  دين  اين  که  گفت  بايد  اسالم  باب  در 
که  را  کساني  از  شماري  اروپا  در  هم  و  آمريکا 
گم  متجدد  دنیاي  سرگشتگي  خم  و  پیچ  در 
بتواند  که  هستند  هدايتي  نور  پي  در  و  شده اند 
آنان را از نومیدي و گمگشتگي و بي هدفي نجات 
غرب،  در  اسالم  بسط  است.  کرده  جلب  دهد، 
در  هم  و  مسلمین  مهاجرت  نتیجه ي  در  هم 
برجسته  غالباً  مردم  از  شماري  گروش  نتیجه ي 
و تحصیل کرده غربي به دين، بسیار فراتر از آن 
است که بشود آن را ناديده گرفت. جذب و جلب 
عامیانه و گسترده ي آمريکايي هاي افريقايي االصل 
به دين اسالم نیز همچنان ادامه دارد. در نتیجه، 
امروزه جامعه ي معتنابهي از مسلمین آفريقايي ـ 
آمريکايي در آمريکا شکل گرفته است که به ويژه 
در مراکز بزرگ تر شهري رو به رشد و گسترش 

دارد.
در  دين  که  نقشي  با  غرب  در  دين  نقش  امروزه 
همه ي  است.  متفاوت  بسیار  دارد  اسالم  جهان 
واقع  به  و  بودن اند  غیرديني  غربي مدعي  جوامع 
در  بلکه، دست کم  دين،  از  برگرفته  نه  را  قانون 
جوامعي که مبتني بر دموکراسي است، برآمده از 
رأي مردم مي دانند. کشورهاي معیني مثل اياالت 
يکديگر  از  و دولت  بر جدايي کلیسا  قوياً  متحده 
ديگري  کشورهاي  در  که  حالي  در  دارند،  تأکید 
همچون انگلستان که در آن رئیس کشور در عین 
حال رئیس کلیسا نیز هست، يا سوئد که مذهب 
رسمي آن پروتستانیسم لوتري است، نیز قوانین بر 
دين مبتني نیست. در مورد کردارهاي اجتماعي 
بنا  کردارها  اين  زيرا  است،  صادق  وضع  اين  نیز 
قوانین جاافتاده اي نشأت میگیرد که  از  بر فرض 
ناشي از ارادۀ آحاد افراد جامعه به انتخاب مقامات 
رسمي براي عضويت در قوه ي مقننه اي است که 
بر همین اساس قوانیني طرح و تصويب مي کند. 

با اين حال، هنوز خیلي مانده است که بشود دين 
را در غرب جديد ناديده گرفت. در واقع، بسیاري 
از گرايش هاي غربیان، حتي آن کساني از ايشان 
که خودشان را مذهبي و ديندار نمي دانند، مبنايي 
ديني دارد. در جريان فروريختن اخیر کمونیسم 
در اروپاي شرقي و در خود اتحاد شوروي سابق نیز 
دين نقش مهمي داشت. جوان مسلماني که براي 
اولین بار به غرب مي آيد نبايد به خاطر مشاهده ي 
آن همه القیدي و بي بندوباري در اخالق جنسي 
يا عده ي زياد مردمي که با تعالیم ديني مخالفت 
مناسک  و  آداب  به  نسبت  اندازه  آن  يا  مي کنند 
ديني بي عالقه اند، به اشتباه بیفتد و گمان کند که 
نقش دين کاًل و تماماً مغفول مانده است. واقع امر 
اين است که امروزه در غرب عالقه و بي توجهي به 
مراتب بیش از چند دهه ي گذشته نسبت به دين 
درهم  از  ناشي  عمدتاً  اين  و  مي شود  داده  نشان 
و  ايدئولوژي ها  از  بسیاري  فروريختن  و  شکستن 
انديشه ي  بطن  از  که  است  غرب  ذهني  بت هاي 

بیشتر باشد، به گرويدن به آن جلب کرده است.
کمابیش  و  مبهم  معتنابه  گرايش  براين،  عالوه 
دارد  وجود  دين  به  نسبت  نیز  دوپهلويي  يا  دوگانه 
که خود را در کاربرد گسترده ي تعبیر »معنويت« يا 
جست وجوي »شیوه هاي زندگي معنادار« که آن همه 
در سراسر آمريکا و اروپا رواج دارد، بازمي نمايد. اين 
جست وجو اگرچه در نزد بسیاري از کساني که در 
تنگناي محیط غیرديني شده ي غرب در پي معافي 
ژرف ديني برآمده اند، کاماًل مصرح و روشن نیست، 
دنبال مي شود.  و مشتاقانه  کاماًل جدي  نیتي  با  اما 
انهدام  جنب  در  که  داشت  خاطر  به  بايد  بنابراين، 
چند  طي  غرب  در  سنتي  دين  گسترده ي  آنچنان 
بي محاباي  آنچنان  نوسازي  ويژه  به  و  گذشته  قرن 
بقیه السیف دين سنتي در خالل چند دهه ي اخیر، 
دوباره ي  کشف  به  عالقه  و  توجه  احیاي  مي توان 

معاني قدسي را نیز ديد.

نقش دين را در غرب کنوني مي بايست در بطن و 
متن همین الگوها و نیروهاي پیچیده، دريافت. نیز 
در پرتو همین دو جريان، يعني غیرديني شدن دين 
سنتي و طلب معنا و کشف دوباره ي دين به عنوان 
بنیان زندگي بشر در غرب است که مي بايست نقش 
جهاني  جنگ  از  شناخت.  امروز  غرب  در  را  اسالم 
مسلمین،  از  زيادي  بسیار  شمار  سو  اين  به  دوم 
تحصیل کرده  مرداني  و  زنان  ايشان  از  بسیاري  که 
تنها  نه  لذا  و  آمريکا کوچیده اند  و  اروپا  به  بوده اند، 
آورده اند،  سرزمین ها  اين  به  را  خود  ايمان  و  دين 
به  نیز  را  اسالمي  تفکر  و  فرهنگ  توانسته اند  بلکه 
کنند.  بیان  کشورها  اين  در  آگاهانه  و  بلیغ  نحوي 
همان طور که پیشتر گفته شد، اسالم در آمريکا هم 
در میان آمريکايي هاي آفريقاي االصل و هم در میان 
نواحي  که  همچنان  اروپايي االصل،  آمريکايي هاي 
مسلمین  شمار  است.  يافته  اشاعه  اروپا،  از  معیني 
يا آمريکايي هاي سفیدپوست به  اروپايي ها  در میان 
افريقايي االصل ها  میان  در  مسلمین  شمار  اندازه ي 
نبوده اما شامل شماري از نويسندگان و هنرمندان 
و متفکران و فالسفه ي برجسته مي شده است. دين 

اسالم امروزه سريع ترين رشد را در میان همه ي 
اديان در غرب و نیز آفريقا و برخي نواحي معین 
نظر  از  دين  دومین  دين  اين  دارد.  جهان  ديگر 
 ۲000 سال  تا  و  اروپاست  در  پیروان  عده ي 
احتماالً خواهد توانست که به عنوان دومین دين 

پُرپیرو در آمريکا با دين يهود برابري کند.
با اين حال، اشاعه و حضور اسالم در غرب هنوز 
کاماًل موفقیت آمیز نبوده است، به اين معنا که 
اسالم هنوز نتوانسته است يک فرهنگ و فضاي 
اسالمي براي خود در غرب ايجاد کند، فرهنگ 
اسالم  بسط  جريان  در  که  آنگونه  از  فضايي  و 
در چین و هند و آفريقا و ساير نواحي فرهنگي 
جهان در دوران هاي گوناگون تاريخ اسالم ايجاد 
حد  همین  در  اسالم  اين،  وجود  با  بود.  شده 
فعلي يک از شرکا يا بازيگران صحنه و ساحت 
ديني غرب است، اگرچه در مقايسه با مسیحیت 
است  ديني  نیست،  بیش  کوچکي  اقلیت  هنوز 
آن  روي  و  بگیرند  جدي  را  آن  مي بايست  که 

حساب کنند.
در واقع همین جامعه ي اسالمي حاضر در غرب 
است که مسوولیت اصلي تدارک درک درستي 
از دين در غرب را براي مسلمین بر عهده دارد 
دانسته هاي  نتیجه ي  ژرفکاري  با  مي بايست  و 
اين زمینه را به بقیه ي جهان اسالم، که در آن 
برخورد با غرب بسیاري از مسلمین، اعم از پیر 
و جوان، را گیج کرده و هنوز جاي درک درستي 
انسان غربي  تجربه ي  معناي دين در  و  نقش  از 
است که  اين در حالي  است، عرضه کند.  خالي 
براي  تمدن غرب  از  درک هیچ جنبه ي ديگري 
مسلمین به اندازه ي جنبه  ديني آن، هم به عنوان 
يک واقعیت زنده و هم در تاريخ طوالني مبارزه ي 
آن با گرايش ها و نگرش هاي غیرديني و نیروهاي 
ضدديني اي که از قرون وسطي به اين سو با آن 
مسلمانان  ندارد.  اهمیت  است،  بوده  جنگ  در 
طوالني  مبارزه ي  از  زيادي  چیزهاي  مي توانند 
نیز  اسالم  امروزه  زيرا  بیاموزند،  غرب  در  دين 
مجبور است با گرايش ها و نگرش هاي غیرديني و 
ايدئولوژي هاي دنیاگرايانه اي که از غرب به جهان 
اسالم راه يافته است، مبارزه کند. اسالم مي تواند 
از نحوه ي برخورد مسیحیت، نیز يهوديت، با اين 
نیروها درس بگیرد و در عین حال با درک نقشي 
حدودي  تا  حتي  تاريخ،  طول  در  مسیحیت  که 
جهان نگري،  تعیین  در  امروز،  به  تا  همچنان 
نگرش اخالقي و نیز زندگي اجتماعي و خصوصي 
زن و مرد غربي داشته است، به فهم روح انسان 
تجددطلبي  کامل  شناخت  گردد.  نايل  غربي 
در  را  مسلمین  و  اسالم  امروزه  که  ضدديني اي 
داده  قرار  مخاطره  و  تهديد  معرض  در  جا  همه 
با شناختن دين همان تمدني ممکن  است تنها 
آن  بطن  در  نخست  تجددطلبي  اين  که  است 
تکوين يافته، سپس به ستیز با آن دين برخاسته 
به  رنسانس  جريان  در  متجدد  دنیاي  تولد  از  و 
اين سو بي وقفه با اصول و تعالیم آن دين مبارزه 

کرده است.

يسوعي  ديرين شناس  و  فیلسوف  به  منسوب  جنبشي   -۱
فرانسوي، پي يرتیه آر دو شاردن 

Pierre Tielhard de Chardin (1881-1955)
 که در پي آشتي دادن فکر گناه آغازين با مفهومي بود که 
از تطور و تکامل در نظر داشت و معتقد بود قول به تطور 

انواع و تکامل منافاتي با مسیحیت ندارد

جاي  و  برداشته  سر  اروپا  نوزدهم  و  هجدهم  قرون 
تدريج طرد  به  ايدئولوژي ها  اين  بود.  گرفته  را  دين 
به نحوي  و ترک شدند و خطر و قدرت تخريبشان 
عده ي  غرب  در  دين  امروزه  شد.  هويدا  بي سابقه 
کثیري از افراد صاحب انديشه را به تأمل و مطالعه در 
اين باب، نیز به میزاني که شايد از هر زمان ديگري 
پس از غیرديني شدن تمدن غرب در چند قرن پیش 

نظر و انديشه
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رضا عليجاني 
 سردبیر مجلة توقیف شدۀ

“ايران فردا”

*
 متن مقدس

متون  با  دنیای جديد  به چهار چالش  مقاله  اين  در 
مقدس اشاره می کنیم و همچنین شش پاسخی که 
به اين چالش ها داده شده است و رويکردی که خود 
بیشتر می پسندم  )يعنی رويکرد تاريخی _ الهامی( 
را توضیح خواهیم داد. در اين رويکرد می توانیم يک 
بین  فکری  بی طرف  منطقه  يک  و  مشترک  منطق 

روشنفکری مذهبی و عرفی به وجود آوريم. 

به نظر می رسد که در دوران جديد چهار چالش بین 
انسان معاصر و متون مقدس وجود دارد:

۱ ـ  برخی از احکامی که در متن مقدس آمده است. 
مانند تعزيرات )که تازيانه زدن را انسان جديد نوعی 
شکنجه می داند( و ... و در حوزه زنان هم مانند بحث 
بودن  نامتساوی  مردانه،  طالق  حق  زوجات،  تعدد 
گونه  اين  از  مقدس  متون  همه  در  و...  ارث   سهم 
مسائل وجود دارد. البته در قرآن، احکامی چون زنده 
زنده پوست کندن و يا آتش زدن و... نداريم. در برخی 
متون )به ويژه اوستا و عهد عتیق(، برای بعضی جرايم 
گرفته  درنظر  خشنی  و  سنگین   بسیار  مجازات های 

شده است. 

دنیای  با  متون  مهم  چالش های  از  ديگر  يکی  ـ    ۲
جديد، برخی مفاهیم و آموزه های فرهنگی آنهاست. 
خدايان،  بر  مبتنی   جهان شناسی   مثال  طور  به 
جن،  شیطان،  ابلیس،  فرشتگان،  ايزدبانوان،  ايزدان، 
ارواح پاک و ناپاک،برتری جنس مذکر بر مؤنث و.. در 
بعضی از متون مقدس موجود است. اين نوع آموزه ها 

با فرهنگ و معتقدات انسان معاصر ناهمگون است. 

متون  در  که  است  مسائلی  برخی  سوم،  نکته  ـ    ۳
مثل  است  آمده  به موضوعات طبیعی  راجع  مقدس 
هفت آسمان و نگاه عمودی که به جهان وجود دارد، 
حرکت ماه و خورشید، سیر شکل گیری جنین )اين 
سیر که در برخی متون مقدس آمده با علم پزشکی 

امروز همخوانی ندارد( و... 

در  کم و بیش  که  است  معجزاتی  چهارم  نکته  ـ    ۴
همه متون مقدس وجود دارد مانند برخی رخدادهای 
ناگهانی و نابودکننده که بر قومی وارد شده و آن را 
آتش  باران  زلزله،  رعدآسا،  بانگ  مثل  می کند  نابود 

و... 

اين چهار چالش به تدريج بین متون و دنیای جديد 
مسیحیان،  بین  در  و  اروپا  در  است.  آمده  وجود  به 
نظرات گالیله اولین چالش ها را به وجود آورد. بحث 
از چالش های پردامنه بعدی بود. همین  داروين هم 
حاال برخی کلیساهای آمريکا و در واقع میلیون ها نفر 
مخالف نظريه تکامل داروين هستند و حتی يک بار 
آموزگاری را در قرن بیستم به خاطر تدريس نظريه 

داروين تنبیه کردند. 

اما به هر حال در مواجهه با اين چهار چالش به نظر 
می رسد شش نوع برخورد شده است که چهار گونه 
آن مؤمنانه است يعنی توسط مذهبی های سنتی و يا 
روشنفکران مذهبی صورت گرفته است و دو گونه آن 
بیان  را  غیرمؤمنانه  گونه  دو  ابتدا  است.  غیرمؤمنانه 
می کنیم و پس از آن چهار گونه مؤمنانه توضیح داده 

خواهد شد. 

برخورد و رويكرد غير مؤمنانه

۱ ـ برخورد تحليلی - غير دينی

 - تحلیلی  برخورد  غیرمؤمنانه  برخورد  نوع  يک 
عنوان  به  پیامبر  برخورد  اين  در  است.  غیردينی 
يعنی  می شود.  گرفته  نظر  در  اجتماعی  مصلح  يک 
و  می شود  نهاده  کنار  متون  دينی  و  وحیانی  جنبه 
پیامبر مانند کنفوسیوس به عنوان يک حکیم ديده 
حکیم  و  مصلح  يک  متن  مثل  متن  با  و  می شود 
اين رويکرد پژوهشی است  برخورد می شود. معموالً 
و می تواند در مقايسه با ديگر رويکرد غیرمؤمنانه که 
بی طرفانه تری  رويکرد  است  ضددينی  و  ستیزگرانه 
باشد. کسانی که غیرمؤمنانه ولی پژوهشگرانه برخورد 
اجتماعی  مصلحان  عنوان  به  را  پیامبران  و  کرده اند 
اين  پذيرفته  و کارکرد آنها را در ترازو قرار داده اند، 
چالش ها را به شرايط زيست تاريخی پیامبران ارجاع 
داده و گفته اند اين برخوردها در ظرف زمانی که مثال 
برخوردی  داشته اند،  قرار  آن  در  محمد  يا  زرتشت 

کامال منطقی يا مترقی بوده است. 

2 ـ برخورد ضددينی و ستيزه گرانه

مايه  دست  را  چهارگانه  چالش های  برخورد  اين  در 
اين  از  برخی  داده اند.  قرار  دين  به  و حمله  تمسخر 
يا  و  پیامبر  تعدد همسران  با  رابطه  در  افراد، عمدتا 
مثاًل در حوزه سیاست پیامبر را فرد جاه طلبی که با 
تئوری يکتاپرستی می خواهد اعراب را متحد کرده و 
خود رياست دولت را برعهده بگیرد، معرفی کرده اند. 
می شود.  برخورد  ستیزه گرانه  بیشتر  رويکرد  اين  در 
اين رويکرد برخوردش با تاريخ گزينشی است چون 
را  ديگری  موارد  ولی  می گذارد  مواردی  بر  انگشت 
درونمايه  رويکرد  اين  بحث های  می گیرد.  ناديده 
پژوهشی کمتری دارد ولی مايه احساسی و تخاصمی 

در آن بسیار باالست. 

اما چهار برخوردی كه مؤمنانه است: 

۳ ـ برخورد سنتی - اعتقادی

سعی  دقیق  طور  به  اعتقادی   _ سنتی  برخورد  در 
طور  به  شود.  پذيرفته  متن  ظاهر  و  قالب  می شود 
مثال دکتر سحابی خلقت انسان در قرآن را به طور 
علمی توضیح می دهد. ولی عالمه طباطبايی رويکرد 
دکتر سحابی را نقد می کند و می گويد برخوردی که 
شما در رابطه با داستان آدم می کنید برخورد کامل 
و درستی نمی باشد و از خلق ناگهانی و يکجا و شکل 
کالسیک تلقی سنتی ها از خلقت انسان دفاع می کند 

و آياتی را به عنوان استناد بحث، بیان می کند. 

همچنین اين رويکرد، در رابطه با تقسیم ارث، همان 
قالب و مدل کالسیک را می پذيردو... در اين رويکرد 
يا به صورت تعبدی و يا به صورت يک استدالل اولیه 
مطرح می شود که چون خداوند از ما آگاه تر است و 
خداوند آموزه يا حکمی را مطرح کرده است که شايد 
بايد  ما  پس  کند؛  درک  را  آن  نتواند  ما  ناقص  عقل 
همان قالب کالسیک متن را بپذيريم و از همان دفاع 
کنیم. يادآوری می کنیم که اين بحث، بحث جديدی 
نمی باشد و دعوای بین اشعری ها و معتزلی ها در صدر 

اسالم روی همین مسئله بوده است. 

در رويکرد سنتی – اعتقادی، آموزه ها و احکام متن 
تعبدی  به طور  و  استداللی  بی هیچ  توان  می  را هم 
مدلل  را  آنها  که  کرد  سعی  می توان  هم  و  پذيرفت 
می گويند  ارث  تقسیم  بحث  در  مثال  طور  به  نمود. 
اشتغال  مردها  و  می پردازد  را  زن  نفقه  مرد  چون 
بیشتری دارند، بايد آنها بیشتر سهم ببرند. اما طرح 
همین استدالل خود نوعی ورود و به کارگیری عقل 
اين  در  حد  همین  در  عقل  کارگیری  به  ولی  است. 
آخرش  تا  بايد  و  دارد  پیامدهايی  و  الزامات  رويکرد، 

بروند؛ که نمی روند. 

اين  ما  که  است  اين  رويکردها  از  يکی  حال  هر  به 
چالش ها را به نفع سنت حل کنیم. می  توان مثال های 
ديگری هم در اين مورد آورد مثل طبقات آسمان و 
برتری جنس مرد بر زن و... در مجموع در اين رويکرد 
در نهايت گفته می شود که شايد علم اشتباه می کند 
و بعدها ممکن است به نکته ای که در متن گفته شده 
است برسد و متوجه شود گفته قبلی اش اشتباه بوده 
است. البته در مواردی اين نوع برخورد خیلی سخت 
است اما در برخی موارد طرح توجیهات کمی راحت تر 

می شود مثل ارث بردن زنان و... 

4 - برخورد علمی - انطباقی

در اين برخورد ظاهر متن پذيرفته می شود، اما سعی 
می شود که منطبق بر علم جديد شود مثاًل فرشتگان 
و شیطان، نیروهای طبیعی معرفی می شوند )شیطان 
يعنی  هفتگانه  آسمان های  يا  و  میکرب(  يعنی 
قابل  تفاسیر  اين  همه  اما  مختلف.  کهکشان های 
و  است  گزينشی  آنها  همه  چون  است،  نقض  و  رد 
اين  مغاير  آوردکه  را  متن  از  ديگری  بخش  می توان 
انطباق هاست. مثاًل در مورد هفت آسمان جايی آمده 
است که ماه و خورشید نور و چراغ اين هفت آسمان 
هستند. در صورتی که می دانیم ماه و خورشید چراغ 
تمام کهکشان ها نیستند. پس نشان می دهد که طرح 
بوده  زمانه  رايج  تلقی  بر همان  هفت آسمان مبتنی 
است. در اين تلقی هفت آسمان به صورت طبقه به 
خورشید  و  ماه  و  دارند  قرار  ما  سر  باالی  در  طبقه 
يا  و  می شوند.  ديده  آسمان  هفت  اين  همه  در  هم 

نظر و انديشه



برخوردی  زمانه،  عدل  و  عقل  علم،  با  متون  برخورد 
كه  معناست  این  به  رفرمیستی  برخورد  است.  رفرمیستی 
بخشی از واقعیت را می پذیرد و سعی می كند در آن رفرم 
كرده و آن را به سمت اهدافی كه دارد هدایت كند. این 

اهداف ممكن است شالوده واقعیت را بشكند یا نشكند
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استناد  زنان  بودن  احساسی  به  موارد  بعضی  در 
می شود و اين که بحث علمی درباره تفاوت زن و 
مرد تنها در دنیای قديم نبوده است بلکه در دوره 
جديد هم فرويد زنان را کامال جنس دوم می داند. 
زنان، مردانی ناقص و اخته شده ا ند و يا به طور 
مثال گفته می شود نوع کارکرد نیمکره چپ زنان 

با مردان تفاوت دارد و... 

۵ - برخورد تأويلی– تطبيقی

اين رويکرد نمی خواهد متن را بر 
در  بلکه  کند  منطبق  جديد  علم 
يک  در  و  مقايسه  و  تطبیق  يک 
می خواهد  متن  از  جديد  قرائت 
که  کند  مطرح  جديدی  معنای 
در دنیای جديد هم وجود  عموماً 
به  است.  پذيرش  قابل  يا  و  دارد 
وقتی  سحابی،  دکتر  مثال  طور 
می خواهد  می شود  گفته  متن  در 
شکل  آب  و  خاک  از  آدم  بگويد 
آن  برای  می خواهد  است،  گرفته 
توضیح علمی بیاورد، ولی شريعتی 

منظور  می گويد  او  کند.  تأويل  را  آن  می خواهد 
از  منظور  و  نیست  همین خاک  لجن  و  از خاک 
روح خدا اين نیست که خدا فوت کرده و در اين 
جان  انسان  گلی  مجسمه  تا  است  دمیده  خمیر 
پیدا کند. هدف از طرح روح و لجن در انسان اين 
است که انسان دوساحتی است. هم میل به پستی 
بهترين  ما هیچ وقت  دارد.  استعال  به  و هم میل 
چیزها را با بدترين چیزها ترکیب نمی کنیم ولی 
انسان ترکیب بهترين چیزها و بدترين چیزهاست. 
شريعتی می گويد اين زبان، زبان سمبلیک است و 
زبان واقع نما نیست و بعد هم تأويل می کند. اين 
با  زبان شناسانه،  بحث های  برخی  با طرح  رويکرد 
هرمنوتیک و اجتهاد سعی می کند چالش متن با 
دنیای جديد را حل کند. اين تفسیر می گويد شما 

متن را اشتباه فهم می کنید. 

برخورد،  يک  بیايد  وجود  به  چالش  جا  هر  پس 
توانايی  ما  عقل  می گويد  اول  نوع  برخورد  يعنی 
درک ندارد و اگر هم عقل را به کار بگیريم بايد 
در چارچوب متن باشد و همان را توضیح دهد و 
مدلل کند به عبارت ديگر علم يا عقل يا عدل زمان 
آنچه متن می گويد درست تر  و  نادرست است  ما 
است.  . اما برخورد نوع دوم سعی کرده است علم 
اين موارد را به علم  جديد را هم به کار گیرد و 
جديد انطباق کند. در برخورد نوع سوم به علوم 
طبیعی استناد نمی شود، بلکه به علوم روانشناسی، 
اجتماعی و امثال آن استناد شده و گفته می شود 
را  علوم  همین  مشابه  چیزی  هم  ما  جديد  فهم 
می گويد، به بخش ديگری از فرهنگ امروز استناد 
سمبلیک  زبانی  متن،  زبان  می گويیم  و  می کنیم 
و  پیام  اما  است  باستانی  سمبل هايش  است، 
که  است  اين  ما  داعیه   است.  امروزی  محتوايش 
بايد  بلکه  نیست.   پاسخگو  موارد  همه  در  اينها 

رويکردی تاريخی-الهامی در پیش گیريم.

۶- اما در رويكرد تاريخی – الهامی

 نقطه عزيمت بحث اين است که متون در چارچوب 
يعنی  زمانه  عینی  مناسبات  و  فرهنگی  پارادايم 
زمانه حرکت کرده اند.  و عدل  و عقل  همان علم 
و  زمینه  ديالکتیک  پذيرش  رويکرد  اين  محور 
متن است يعنی بین متن مقدس و زمینه تاريخی 

برخورد  است.  رفرمیستی  برخوردی  زمانه،  عدل  و 
رفرمیستی به اين معناست که بخشی از واقعیت را 
می پذيرد و سعی می کند در آن رفرم کرده و آن را 
اهداف  اين  کند.  دارد هدايت  که  اهدافی  به سمت 
ممکن است شالوده واقعیت را بشکند يا نشکند.مثاًل 
اديان سامی اگر هم برده داری را پذيرفته  يا تحمل 
کرده اند، اما سمت و سويشان به سوی لغو برده داری 
است. حداقل چیزی که مسلم است اين است که آنها 
رفرمهای  موارد  اين  نکرده اند.  تشويق  را  برده داری 
بسیار مثبتی در زمان خودش بوده است. به هرحال 
در رابطه با متون مقدس، بین زمینه و متن  ربطی 
ديالکتیکی وجود دارد. ديالکتیک پذيرش و فراروی، 
ديالکتیک تأثیرپذيری و تأثیرگذاری. بستگی به هر 
رويکرد پژوهشی، فرد می تواند روی هر کدام از اين 
دو )يعنی پذيرش يا فراروی( بیشتر مکث کند. اما 
هر دو قابل توجه و اثبات است. اين امر را می توان از 
ديدگاه کسانی که غیرمؤمنانه به متن نگاه کرده اند 

هم مستند کرد. 

برای  پیش  به  گامی  الهامی   – تاريخی  رويکرد 
نوگرايی مذهبی است و نوگرايی مذهبی را از رويکرد 
مذهِب  با  برخورد  عمدتاً  که  تأويلی   – اجتهادی 
تاريخی است تا مذهِب متن، گامی به جلو می برد و 

آن را با خود مذهب متن پیوند می دهد.. 

 – تاريخی  رويکرد  در  را  »تاريخ«  کلمه  وقتی  اما 
الهامی به کار می بريم چه حوزه ای را در بر می گیرد. 
اگر بخواهیم مشخص تر و ريزتر مطرح کنیم تعبیر و 

اصطالح تاريخ در اين رويکرد به سه معناست: 

ديرينه  و  تاريخی  پیشینه  رويکرد  اين  در  الف( 
مطالب و آموزه هايی که در متون آمده است را در 
نظر می گیريم يعنی ما تبار نظريات و تبار مناسبات 
به   . می کنیم  پژوهش  آن  مورد  در  و  می پذيريم  را 
نیامده  قرآن  در  فقط  نوح  طوفان  داستان  فرض 
وقتی  ما  است.  موجود  هم  بشر  اساطیر  در  و  است 
سیر اين داستان را ببینیم رويکرد ما تفاوت خواهد 
کرد تا اينکه فکر کنیم خدا در قرآن اين داستان را 
بدون پیشینه قبلی بیان کرده است. نگاه تاريخی در 
رويکرد تاريخی – الهامی، از متن هاله زدايی می کند. 
اين موضوع در رابطه با احکام ساده تر است. به طور 
و  است  موجود  بشر  تاريخ  کل  در  برده داری  مثال 
مبادله زنان به عنوان کاال، که البته در قرآن نیست 

ولی در اوستا وجود دارد: »زن پیمان« يعنی شما 
در مبادله کاال می توانید زن بدهید. به طور مثال 
توافقی  اختالف،  يک  با  رابطه  در  قبیله  دو  بین 
صورت می گرفت. آنها می گفتند ما به ازای حل 
می دهیم.  زن  چند  يا  زمین  چقدر  اختالف  آن 
البته اين موضوع چیزی نیست که تنها در اوستا 
آمده باشد. در کل تمدن بشری زن پیمان وجود 
دارد و اوستا هم آن را در حوزه خاصی پذيرفته 
ممکن  چه  اگر  حال  هر  به  است. 
است ما چیزی را اينک قبول نداشته 
باشیم ولی اگر پیشینه اش را بدانیم 
با مثاًل اوستا يا قرآن راحت تر برخورد 

خواهیم کرد.

تاريخ  تاريخ،  از  دوم  منظور  ب( 
هم عصر متن است. هدف از »تاريخ« 
گاه طرح پیشینه يک موضوع يا موضع 
است و گاه تأثیرپذيری همزمانانه از 
فرهنگ و مناسبات جامعه. اگر تاريخ 
گذشته  به  توجه  را  اول  معنای  در 
به  توجه  معنای  به  اينجا  بگیريم 
حال است، حال هم زمان متن. اينکه 
بلسان  اال  رسول  من  ارسلنا  »ما  می گويد:  قرآن 
قومه« )سوره ابراهیم، آيه ۴( ما هیچ پیامبری را 
نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش. اين به آن 
معنا نیست که مثال برای اعراب پیغمبری چینی 
نفرستاديم. »زبان قوم« يعنی فرهنگ و مناسبات 
می کند،  فهم  جامعه  آن  که  چیزی  جامعه.  آن 

»سنت« آن جامعه. 

و  »تاريخی«  فراروی های  سوم  قسمت  در   -  ۳
نظر  در  را  متن  »تاريخی«  تأثیرگذاری های 
را در  می گیريم. دو قسمت قبل گذشته و حال 
برمی گرفت، اين قسمت نگاه به آينده دارد. يک 
مضمون يا موضع در متن ريشه هايی از گذشته 
در  هم  تأثیرگذاری هايی  متون  اين  اما  دارند، 
می توان  را  تأثیرگذاری ها  اين  دارند.  کالبد  اين 
متون  که  از کسانی  بسیاری  کرد.  مستند  کاماًل 
ماجرا  اين  به  کرده اند  بررسی  را  اسالم  تاريخ  و 
به  امپراطوری  يک  در  مسیح  کرده اند.  تأکید 
دنیا آمده است ولی محمد در يک جامعه بسیار 
عقب مانده به لحاظ مناسبات اجتماعی. او و قرآن 
تمدن سازی  سپس  و  دولت سازی  عربستان  در 
اسالمی(،  )تمدن  تمدن  اين  چند  هر  کرده اند. 
کرده  تغذيه  خیلی  مجاور خودش  تمدن های  از 
از  بزرگ  تمدن  يک  حال  درعین  اما  است، 
اعماق تاريخ، در اين منطقه بیرون زده است که 
آنها  است.  شگفت انگیز  مورخین  از  خیلی  برای 
منطقه  اين  رگ های  به  جديدی  خون  معتقدند 
وارد شده است. شايد در بین متون مقدس، قرآن 
فرهنگ سازترين و تاريخ سازترين آنها بوده است. 
برخی مورخان و تحلیل گران تاريخ و تمدن های 
با  سازی   تمدن  و  فرهنگ سازی  اين  از  بشری 
ياد  شگفت انگیز  و  عجیب  حیرت انگیز،  واژه های 

کرده اند. 

روند  يعنی  ضلع  سه  هر  هم زمان  کارگیری  به 
زمانه  عدل  و  عقل  و  علم  مناسبات  ديدن،  را 
تأثیرگذاری های متن را در  متن را هم ديدن و 
تاريخ خودش هم ديدن که نوعی فراروی ژرف و 
شگفت انگیز است. اين تأثیرگذاری ها را مذهبی ها 
به عنصر وحیانی نسبت می دهند و در آن يک 
عنصر مرموز و يک راز می بینند و غیرمذهبی ها  

آن را به تیزهوشی پیامبر نسبت می دهند. 

خودش که اين زمینه تاريخی هم فرهنگی است و هم 
ارتباط  و حقوقی، يک  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی، 
ديالکتیکی وبه عبارتی نوعی پذيرش و فراروی وجود 
دارد يعنی هم علم و عقل و عدل زمانه پذيرفته شده 
و هم علیه آن ستیز شده است. متون در علم، عقل 
يا به اصطالح شريعتی  و عدل زمانه خودشان رفرم 
»اصالح انقالبی« کرده اند. برخورد متون با علم، عقل 

نظر و انديشه
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تاریخی  وضعیت  در  باید  ابتدا  در 
متون قرار بگیریم و با دید امروزی 
گذشته را فهم و نقد نكنیم. برخورد 
منطق  و  بستر  می تواند  تاریخی 
روشنفكری  نحله  دو  بین  مشتركی 
ایجاد  عرفی  روشنفكری  و  مذهبی 
پژوهشی  برخورد  یك  در  كند. 
تاریخی با پیامبران و متون مقدس 
الزامًا  پژوهشگر  فرد  نیست  الزم 
تحقیقی،  برخورد  یك  باشد.  مؤمن 
سو  دو  هر  از  منطقی  و  منصفانه 
می تواند قضاوت های تاریخی نسبتا 

مشتركی را به ارمغان آورد.

برخورد  می خواهد  الهامی   – تاريخی  رويکرد 
ناهمزمانی)  خطای  و  بکند  متن  با  همزمانانه 
با متن  ناهمزمانه  ما  و  نگیرد  آناکرونیستی( صورت 
بررسی  را  گذشته  امروزی  ديد  با  و  نشويم  مواجه 
بدفهمی  دچار  ابتدا  همزمانانه  برخورد  در  نکنیم. 
مختصات  در  و  درستی  به  را  متن  و  نمی شويم 
جای  بعد  و  می کنیم.  فهم  مکانی خودش  و  زمانی 
مقايسه باز می شود و می توان متون را با يکديگر يا با 
انديشه های رايج هم عصرشان مقايسه کرد. در اينجا 
باز مقايسه متونی که نسبت های زمانی نزديک تری 
به هم دارند، منطقی تر است مثاًل اوستا و عهد عتیق 
قرآن.  يا  جديد  عهد  با  اوستا  تا  نزديک ترند  هم  به 
اما متون همه شان به هم نزديک ترند، تا به عصر و 
فهم  از  بعد  ما. در هر حال  دنیای جديد  مختصات 
»در زمانی « می توانیم برخورد »هم زمانی« هم بکنیم 

و متون را با هم مقايسه کنیم. 

تاريخی  وضعیت  در  بايد  ابتدا  در  حال،  درهر  اما 
امروزی گذشته را فهم  با ديد  متون قرار بگیريم و 
و  بستر  می تواند  تاريخی  برخورد  نکنیم.  نقد  و 
مذهبی  روشنفکری  نحله  دو  بین  مشترکی  منطق 
برخورد  يک  در  کند.  ايجاد  عرفی  روشنفکری  و 
الزم  مقدس  متون  و  پیامبران  با  تاريخی  پژوهشی 
نیست فرد پژوهشگر الزاماً مؤمن باشد. يک برخورد 
از هر دو سو می تواند  تحقیقی، منصفانه و منطقی 
ارمغان  به  را  مشترکی  نسبتا  تاريخی  قضاوت های 

آورد. 

چند نمونه از برخوردهای پژوهشی – تحليلی 
غيرمؤمنانه 

در اينجا چند نمونه را به عنوان نمونه های برخورد 
غیرمؤمنانه اما تاريخی با مسئله زنان در متن را به 
عنوان الگوی اين بحث و نیز رويکردمان به نسبت 
روشنفکری مذهبی و عرفی در حوزه مورد توجه مان 

مطرح می کنیم. 

در  برای  روانی  مانع  و  مقاومت  يک  می دانیم  البته 
در  که  چرا  دارد.  وجود  رويکرد  اين  گرفتن  پیش 
جامعه ما، حاکمیتی دينی و يا مردمانی سنتی وجود 
تنها  نه  متون  برخوردهای  همه  معتقدند  که  دارند 
برای زمان خودشان خوب بوده، بلکه بايد تا ابد نیز 
بنابراين  باشد.  و حاکم  تکرار شود  برخوردها  همان 
از ابتدا يک مقاومت روانی در اذهان وجود دارد که 
می گويد اگر من بپذيرم اين ها در زمان خودش خوب 
بوده است بقیه اش را هم آقايان نتیجه می گیرند و 
می گويند حاال هم بايد همانها را اجرا کنیم پس بهتر 
است من از ابتدا بگويم اينها درست نیست و خودم 
نیست  منطقی  روانی  ترمز  اين  اما  کنم!  خالص  را 
با  بتوانیم  يا ضددينی  بايد بدون تعصب دينی  و ما 
برخوردهای  از  نمونه  چند  اما  کنیم.  برخورد  متون 

پژوهشی – تحلیلی غیرمؤمنانه: 

۱ - همیلتون گیپ در يک برخورد صرفاً تاريخی و 
پژوهشی در کتاب اسالم يک بررسی تاريخی )ترجمه 
منوچهر امیری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
ص ۵0( می گويد: »اصالحات اجتماعی قرآن باعث 
ارتقای موقع و مقام زن شده است؛ قولی است که 
از  بیش  بديهی است که محمد  آن اند...  بر  جملگی 
آنچه در قرآن آمده است نمی توانست وارد اين شیوه 
قانونگذاری شود«. ما می بینیم گیپ اقدامات پیامبر 
را سقف کاری که او می توانست انجام بدهد، می داند. 
اسالم  تمدن سازی  و  فرهنگ سازی  از  همچنین  او 
ياد  )همان، ص ۲۶(  عنوان »تحولی حیرت آور«  به 

می کند. 

که  بزرگی  )مردم شناس  تیلیون  ژرمن  خانم    –  ۲
الجزاير به تحقیق  تا سال ۱۹۴0 در  از سال ۱۹۳۴ 
مشغول بوده است( در رابطه با قوانین ارث در قرآن 
می گويد: »احکام قرآن در باب ارث، فمنیستی ترين 
بوده  روزگاران«  آن  در  متمدن  جهان  قانونگذاری 
است. )به نقل از سیمای زن در فرهنگ ايران، جالل 
ستاری، نشر مرکز، ص ۲۴۱(. خانم تیلیون در همان 
جا می گويد حتی در زمان ما هم در برخی کشورهای 
شمال آفريقا مردان حاضر نیستند قوانین ارث قرآن 

در مورد زنان را اجرا کنند. 

۳ – احسان طبری که جزء معدود مارکسیست های 
صاحب نظر در آسیا بود در کتاب »برخی بررسی ها در 
باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ايران« 
که   )۱۳۵۸ توده،  انتشارات  خاص  سهامی  )شرکت 
قبل از انقالب نوشته و آن زمان تئوريسین چپ بود، 
می گويد: حق با گلدزيهر است که مندرجات اساسی 
قرآن علیه آداب متداول دوران پیش از محمد است 
قصاص  رسم  مانند  است،  گرفته  جاهلیت  نام  که 
و  نازل  وضع  و  تفرقه  و  نفاق  و  دائمی  و جنگ های 
رقت انگیز زنان و دختران و غیره اسالم نوعی زندگی 
يکتاپرستانه و يا شعار برادری عمومی )انماالمؤمنون 
و  آورد  میان  به  را  قبیله ای  دموکراتیسم  و  اخوۀ( 
پارسايی  به  خدا  نزد  در  کس  هر  فضیلت  که  گفت 
آن کس است، خواه سیدقريشی باشد يا عبد حبشی 

)ص۲00( 

است.  پتروشفسکی  به  مربوط  چهارم  متن   –  ۴
از آکادمیسین های شوروی سابق  پتروشفسکی يکی 
است که کتابش به نام اسالم در ايران )توسط آقای 
کريم کشاورز، انتشارات پیام( ترجمه و منتشر شده 
می گويد:رهبران  کتاب  اين  در  پتروشفسکی  است. 
نظر  عشیره ای  و  قبیله ای  سخن  به  نسبت  اسالم 
ناگاه  به  که  می ديدند  چون  ولی  داشته اند  منفی 
سازش  يک  است  محال  يادشده  سنن  با  مخالفت 
وی  دانستند«. )ص۳0(  مجاز  را  عقاليی  مصالحه  و 
را  زوجات  تعدد  »محمد  می گويد:  ديگری  جای  در 

مورد تشويق قرار نمی داد«. )ص ۳۶( و در صفحه ۹۳ 
می گويد: »می دانیم که در اسالم تعدد زوجات مجاز 
است ولی بايد به ياد داشت که اسالم تعدد زوجات را 
پديد نیاورده است و اين رسم مدت ها پیش از ظهور 
اسالم بین اعراب و ايرانیان و يهوديان باستانی وجود 
داشته است. برعکس اسالم اين رسم ديرين را محدود 
آن  در  از چهار زن  بیش  داشتن  از  را  مردان  و  کرد 

واحد منع نمود«. 

وی در ص ۱۷۵ می گويد: »در حقوق جنايی اسالم 
اروپای غربی در  از  تنها  نه  نکات هست که  بسیاری 
دوران تعالی فئودالیسم )قرن های ۱۱ تا ۱۵( پیشی 
جسته است بلکه از قوانین حکومت مطلقه )قرن های 
ديگر  جای  در  و  است«.  متعالی تر  نیز   )۱۸ تا   ۱۶
آورده است: »مجازات هايی که فقه برای دزدی معین 
کرده است از آنچه در کشورهای غربی معمول بوده 
ضعیف تر است زير در قرون وسطی ممکن بود برای 
يک دزدی ناچیز سارق را به دار بیاويزند حتی در آغاز 
قرصی  برای سرقت  فرانسه  و  انگلستان  در  قرن ۱۹ 
اعمال شاقه محکوم  به  را  پاره ای گوشت دزد  و  نان 
می گويد:  ديگر  جای  در  و   )۱۸۱ )ص  می کردند.« 
»شريعت زن را مکلف ساخته که از شوهر اطاعت کند 
که وجه مشترک همه اديان است ولی قدرت شوهر 
به شخص زن بسط پیدا می کند و نه به اموال او. در 
بورژوازی  و  فئودالی  قوانین  برعکس  اسالمی  حقوق 
اروپايی که شوهر اختیار مال و جهیزيه زن را دارد به 
شدت اصل تجزيه اموال زن و شوهر مراعات می شود. 
غیرمنقول  و  منقول  اموال  اختیار  ندارد  حق  شوهر 
يک  در  همچنین  باشد.«  داشته  را  خويش  زوجه 
پاورقی مربوط به بحث باال آورده است: »طبق قانون 
ناپلئون زن بدون اجازه شوهر حق ندارد جهیزيه خود 
را مصرف [تصرف] کند ولی شوهر جهیزيه زن خود 
را به هر گونه ای که بخواهد می تواند خرج [تصرف] 

کند.« )ص ۱۸۷( 

میان  »در  می گويد:  پتروشفسکی  ديگر  جای  در  و 
غربیان نظر يکجانبه ای درباره وضع زنان در کشورهای 
اسالمی وجود دارد. زن در کشورهای اسالمی مشرق 
زمین بر روی هم با مرد برابر نبوده و مطیع وی )پدر 
يا شوهر( بوده است. ولی از ياد نبايد برد که در ممالک 
زوجات  تعدد  و  نبوده  منزوی  زن  که  غرب  مسیحی 
در  است.  بوده  چنین  وضع  نیز  است  نداشته  وجود 
عوض در سرزمین های اسالمی دفاع از حقوق ملکی 
و زندگی زوجه به حدی بوده که هیچگاه در ممالک 

غرب معمول و متداول نبوده است.« )ص ۱۸۸( 

پس يک پژوهشگر می تواند مؤمنانه به متن نگاه نکند 
می کنم  فکر  من  کند.  نگاه  منصفانه  کند  ولی سعی 
فکری  منطقه  و  منطق  می توان  تاريخی  رويکرد  با 
و  مذهبی  از  اعم   – روشنفکران  همه  بین  مشترکی 
غیرمذهبی – به وجود بیايد. تنها شرطش اين است 

که ما »شجاعت دانستن« داشته باشیم.

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

برگزار گرديده است. 

نظر و انديشه
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ُافـول ِعـلم ورزي
بررسی تاریخي علل خاموشي چراغ علوم طبیعی در جوامع اسالمي

اسالم  جهان  چرا  بفهمیم  منديم  عالقه  واقعاً  اگر 
و  علم  فروغ  دوران  افتخارات  پرچم  قرن  که چندين 
به چنین  اکنون  داشت،  در دست  را  بالندگي جهان 
روزي افتاده؛ اولین ومهمترين کاري که ما را به درک 
اين موضوع نزديک مي کند، اين است که با تحقیق 
دقیق علمي دريابیم که چرا آنها در قرون اولیه چنان 
مشتاقانه عالقه مند به تحقیق در علوم طبیعي بودند 
که نتیجتاً مي توانستند دانشمندان و علماء دنیا پسند 
به جامعه بشريت تحويل دهند، و چه شد که بعد از 
علم  چراغ  کلي  وبطور  نگرفت  پا  محققي  قرن  چند 
درسرتاسر آن ديار خاموش شد که هنوز هم در واقع 

خاموش است. 

بیماري اجتماعي الاقل به همان  اين  تشخیص علّت 
اندازه اهمیت دارد که تشخیص يک  بیماري صعب 
اول  قدم  عنوان  به  حاذق  طبیبان  توسط  العالج 

درمان. 

شايد با داشتن منحني زماني صعود و نزول پیشرفت 
و  تغییرات  با  تطابقشان  و  اسالم  جهان  در  علوم 
پیوسته،  بوقوع  جامعه  در  سالها  آن  در  که  حوادثي 
بتوان ارتباط معني داري پیدا نمودکه با کمک آن و 
با مالحظة راهي که اروپائیان بعد از رنسانس رفتند، 
امکان اين پیدا شود که امروز راه عالجي براي عقب 
میتوان  را  منحني  اين  آوريم.  بدست  افتادگیهايمان 
اي  آوازه  پر  دانشمندان  حیات  دوران  مالحظة  از 
است،  خورده  گره  اسالم  طالئي  عصر  با  نامشان  که 

استنتاج کرد. 

اين منحني زماني به ما مي گويد که اکثريت قريب به 
اتفاق دانشمندان اسالمي صاحب نام در واقع از نیمة 
دوم قرن دوم يعني در حدود يک قرن و نیم بعد از 
ظهور اسالم پیدا شدند. و چراغ علم در بین مسلمانان 
تا قرن پنجم روشن بود. و پس از آن بتدريج تا قرن 
شد؟  چنین  چرا  رفت.  فرو  کامل  خاموشي  به  هفتم 
اين سؤالي است که بايد پاسخي منطقي برايش پیدا 

نمائیم.

شناخته  اصولي  راه  تنها  که  کرد  قبول  بايد  حق  به 
شده براي پیشرفت جوامع، طريق توسعه علم و دانش 
است و تنها راه امکان توسعه علم ودانش در هر جامعه 
اي، وجود رفاه نسبي عمومي از نظر تأمین مايحتاج 
زندگي، وجود آزادي فکرکردن و آزادي تجربه کردن 
دادن  بديگران  را  ها  يافته  ارائة  و  توضیح  آزادي  و 
اين  و   . آنهاست  يافتن  عقايد و صیقل  برخورد  براي 
همان راهي بود که خداوند دستورش را در قرآن به 

پیامبرش داده بود .  

مسلمانان قرون اول با داشتن چنین تعلیماتي از قرآن 
بود )اعراف/ ۷ : ۱۸۵ ، روم/ ۳0: ۵0 ، غافر/۴0: ۸۲ ، 
ق/ ۵0: ۶ (  که به دنبال تحصیل علوم تجربي رفتند 
از  بعد  آوردند. چه شد که  بدست  توفیقاتي  و چنان 
قرن پنجم تدريجاً رونق علم افول کرد ؟ آيا اعتقادات 
مردم نسبت به اسالم تغییر کرد و يا موانعي از خارج  

دستورات قرآن را تحت الشعاع قرار داد ؟

علم  تاريخ   ” کتاب  اول  درجلد  فرشاد  مهدي  دکتر   
که  باب  اين  در  مبسوطي  شرح  از  پس   “ ايران  در 

فحص  و  بحث  نوع  هر  چگونه 
غیر  علوم  فراگیري  و  علمي 
مدارس  در  فلسفه  و  ديني 
ايران    از جمله  حوزه خالفت،  
آموزش  فقط  و  شده  ممنوع 
مطالب ديني مجاز بود،  “آئین 
  )Scholasticism( َمدَرسي” 
عوامل  از  يکي  عنوان  به  را 
تحول  اين  آمدن  وجود  به 
معرفي مي نمايد و مي نويسد: 
سده  از  خاصه  اسالم  درجهان 

رونق  َمدَرسي“  آئین   ” بعد  به  هجري  پنجم  هاي 
بیشتري يافت  و اين رونق به تدريج به اِشراف کامل 

الهیات به طبیعیات انجامید .  

جورج سارتون در تاريخ علم ، نیز ” آئین َمد َرسي“ 
اين  او  اما  داند.  مي  مسلمین  علمي  افول  عامل  را 
آئین را مشکل کلي علم در قرون وسطي معرفي مي 
او  بود.  افکنده  يکسان سايه  وغرب  بر شرق  که  کند 
میالدي)ششم  دوازدهم  سده  از  مي نويسد:”پیش 

ايزدي محمد  علي 
كشاورزي اقتصاد   دكتراي 

مّوقت دولت  در  كشاورزي  وزير 

يعني   ، غرب  و  شرق  گروههاي  از  يکي  هجري( 
بودند.  ديگران  از  برتر  به طور چشمگیري  مسلمانان 
يعني مسلمانان در پیشاپیش بشريت قرار داشتند. از 
سده دوازدهم ببعد،  به تدريج رجحان به دنیاي التین) 
غرب ( منتقل شد. ولي اين جريان تا سده شانزدهم 
میالدي کامل نشد. پس از آن، علم درغرب با گامهاي 
بلند شروع به رشد کرد، در حالي که تمدن شرق در 
حال وقفه ماند، يا حتي رو به زوال گذاشت. اختالفات 
 . .  . از آن  حرکت دو نوع تمدن شرقي وغربي، پس 
بطور روز افزوني افزايش يافت. چندانکه پس از اندک 
. . حال   . زماني مقايسة میان آن دو سودي نداشت 
بگوئید که اين جدائي چگونه آغاز شد ؟. . . توضیح 
آن بسیار ساده است. مردم شرق و غرب در معرض 
”آئین مدرسي“  قرار گرفتند. مردم غرب از آن به در 
آمدند. ولي شرقیان شکست خوردند. مردم غرب پس 
از رنسانس عالج رهائي از ” آئین َمدَرسي “ را يافتند. 
يگانه عالج، يعني روش تجربي را. اما مردم شرق آن 
را نیافتند، يا آن را کاماًل نشناختند، يا از پذيرفتنش 
غفلت کردند. خواننده کنجکاو ممکن است باز بپرسد 
ادامه  ؟)سارتون  نیافتند  را  عالج  شرق  مردم  چرا   :

مي دهد(: ”پاسخ دادن به آن غیر ممکن است“  

ولي کار کسانی که بدنبال يافتن علت واقعي خاموشي 
چراغ علم در جهان اسالم هستند، در حقیقت همین 
است که اين غیرممکن را، ممکن سازند. از آنجا که هر 
معلولي حتماً علتي دارد، بايد تمرکز را بر پیدا کردن 
همان علّت قرار داد. و بنظر نمي رسد که آن هم اگر 
فرضاً مشکل باشد، غیرممکن هم باشد.  اطالعاتي که 
کند،  کمک  زمینه  اين  در  را  ما  بتواند  است  ممکن 

عبارتند از:

۱ - امروز با کشفیات شبکه رياضي در قرآن، از نظر 
کالم  قرآن  که  شود  مي  ثابت  برايمان  هم،  علمي 
خداست. و همانطور دست نخورده حفظ شده. بنابراين 
به عنوان حقايق محض  آياتش  به  با اطمینان خاطر 
که  ارزشي  قضاوتهاي  از  خارج  را  آنها  و  نگريم.  مي 
اطمیناني به حقیقت بودنشان نداريم،  به حساب مي 

آوريم و از آنها به عنوان راهنما استفاده مي کنیم.

با پیدايش رنسانس و غلبة خردگرائي و  ۲ - غربیها 
تجربه گرائي موفق شدند از ” آئین مدرسي“ خود را 

نجات دهند.

” آئین َمدَرسي“ يعني که تمام مسائل زندگي مردم 
بايد توسط شارحین و مفّسرين دين حل و فصل شود 
و راه حلها بايد ازآن کانال بگذرند و غیر از آن گناه 
است. يا به عبارت ديگر نه تنها کاربرد تجربه و عقل 
هست  هم  گناه  که  باشد،  راهگشا  تواند  نمي  مطلقاً 
آئین   ” در  علت  همین  به  شود.  داده  اجازه  نبايد  و 

نظر و انديشه

رنسانس اروپا در واقع چیزي نبود جز این كه مردم 
خود را از زیر یوغ كلیسائیان كه خودشان را واسطه 
بین مردم و خدا مي دانستند وعماًل مجري و پاسدار” 
آئین مدرسي“ بودند، نجات دادند و گفتند: ما  مي 

خواهیم خودمان خدایمان را بدون واسطه بپرستیم
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َمدَرسي“ ،  دگر انديشان عقلگرا را  به راحتي میتوان 
زنديق و کافر شمرد و تکفیر کرد و مهدور الدمشان 

دانست.

اين که  نبود جز  واقع چیزي  اروپا در  رنسانس   –  ۳
را  خودشان  که  کلیسائیان  يوغ  زير  از  را  خود  مردم 
وعماًل مجري  دانستند  مي  و خدا  مردم  بین  واسطه 
و  دادند  نجات  بودند،  مدرسي“  آئین  پاسدار”  و 
بدون  را  خدايمان  خودمان  خواهیم  مي  ما   گفتند: 
واسطه بپرستیم. در حقیقت  به تعبیر قرآن خود را 
موًحد  و  آور شرک خالص کردند  اسارت  بندهاي  از 
شدند. و طبق وعدۀ رب جلیل، برکات الهي برايشان 
فرصت  خدادادشان  استعدادهاي  يعني  شد.  نازل 
شکوفا شدن پیداکردند. به دنبال کسب علم و دانش 
اکتشافات و  به  پشت سرهم موفق  نتیجتاً  و  رفتند.  
اينجا رسیده  اختراعات زيادي شدند؛ تا به امروز که 

اند و شاهديم . 

۴  - افراد دقیق در طول حیات خود متوجه شده اند 
که وقتي هرانساني در هرجائي، احساس بي کسي و 
بي پناهي نمايد و قبول کند که غیر از خدا هیچ ياوري 

ندارد؛ و قدرت و سیستمي هم در جامعه نیست که 
به  بگیرد؛  او  از  را  کردن  عمل  و  کردن  فکر  آزادي 
خوِد خودش بر مي گردد و کارهائي را که هیچ وقت 
تصورش را نمي کرد که قادر به انجامش باشد، انجام 
معني  حقاً  است“،  اختراع  مادر  احتیاج   دهد.”  مي 
پیدا مي کند. کشورهاي غربي در طول جنگهاي بین 
الملل، که شديداً احساس احتیاج مي کردند، بیشترين 
اختراعات و ابداعات را بدست آوردند. اکثر مردان و 
زنان خود ساخته ،کساني بودند که اجباراً خود شان 
فکر مي کردند و خودشان راه حلهاي زندگي را پیدا 
در  و  ساختند.  مي  طرف  بر  را  مشکالتشان  نموده، 
غیاب قدرتهاي بازدارنده، استعدادهايشان جوانه مي 

زد، رشد مي کرد و شکوفا مي شد.

و  بودند  شده  مسیحي  که  وقتي  از  اروپائیان   -  ۵
از  هیچگاه  ظاهراً  کلیسا،  ارباب  بستة  چشم  پیرو 
و  مانده  ظلمت  در  نتیجتاً  و  نیافته  خالصي  ِشرک 
از  بعد  رفت.  مي  گور  به  ناشکفته  استعدادهايشان 
رنسانس و نجات از تسلط کشیشان و به عبارت قرآن 
نجات از ِشرک و ايجاد امکان غلبه خردگرائي و تجربه 
گرائي بود که توفیق ُموّحد شدن و نتايج قانونمندانه 
پیدا  بود،  دادشان  خدا  استعدادهاي  بروز  که  را  آن 

بدست  زياد  کوشش  و  تقاّل  با  را  آن  چون  و  کردند. 
نکردند.  رهايش  و  شناختند  را  قدرش  بودند،  آورده 
باورهايشان دگرگون شد ودر واقع مصداق آيه زير را 

پیدا کردند که مي فرمايد:

به هر قومي است  را مربوط  آنچه  يقیناً خداوند   .  .«
 »  . شوند.  دگرگون  خود   قوم  آن  تا  نکند  دگرگون 

رعد)۱۳( : ۱۱  

نیمه  از   – طبق اطالعي که داريم   – ۶ - مسلمانان 
تا قرن پنجم هجري ) قرنهاي هشتم  دوم قرن دوم 
تا يازدهم میالدي ( که اروپائیان اعصار ظلمت را مي 
گذراندند، با استفاده از نعمت آزادي – تحت تعلیمات 
توحید،  قبول  يعني  شرک  از  دوري  و   – تنها  قرآِن 
گذران  و  اقتصادي  لحاظ  از  تنها  نه  بودند  توانسته 
زندگي بلکه از جهات علمي هم سرآمد جهانیان آن 
روز باشند. افول آنها از قرن پنجم ببعد شروع شد و 
تدريجاً سیر نزولي داشت تا قرن هفتم که چراغ علم 
در بینشان  بطور کلي خاموش شد.                                                                                 

بنا براين کار ُمحقق ما اين است که بفهمد چه عامل يا 
عواملي باعث شدند که مسلمانان از اوج ترقیات علمي 
تدريجاً افول کنند و ساقط شوند و در حضیض ذلت 
افتاده، همانجا باقي بمانند. آيا عکس جريان رنسانس 
يعني مسلمانان  آمد؟؟  بین مسلمانان پیش  اروپا در 
شکوفاشدن  امکان  نتیجه،  در  و  بودند  موّحد  ابتدا 
رشد  از  و  ُمشرک  بعد  و  بود  فراهم  استعدادهايشان 
بازنگه داشته شدند ؟ اگر چنین بوده است، کي بوده 
آيا  است،  بوده  چنین  واقعاً  اگر  اينکه  و  شده  چرا  و 
راه عالجي دارد؟ آيا میتوان امیدوار بود که رنسانسي 
در جهان اسالم پا بگیرد و مسلمانان از شرک ببرند 
دوران  اروپائیاِن  همانند  و  شوند  موّحد  باره  دو  و 
دهند.  نجات  مدرسي“  آئین  از”  را  خود  رنسانس، 
بصورت  را  افکارشان  بازده  آزادانه  کنند،  فکر  آزادانه 
کتبي و شفاهي ارائه دهند. نتیجتاً ازجزمیت ببرند و 
به خردگرائي و تجربه گرائي روي آورند و شايد بدين 

ترتیب  به عصرطالئي قرون اولیه اسالم برگردند؟

علم  “تاريخ  معروف  اثر  مؤلف  “ِرنان”  انگلیسي  موّرخ 
شور  همة  با  مسلمان،   “فاتحان  مي نويسد:  کمبريج” 
در  خود،  سختگیرانة  غالباً  اخالقي  تعالیم  و  مذهبي 
برابر فرهنگهاي بومي مفتوحات خويش نسبتاً بردبار 
شاهد  داشتند  پا  بر  که  دربارهائي  رو  اين  از  بودند. 
اسالیب  با  بومي  معارف  و  هنرها  چشمگیر  آمیزش 
عربي اسالم بود. به اين شکل، آنان عالوه بر چیزهاي 
فتوحات   ( هلني  شهرهاي  از  را  يونانیان  علم  ديگر، 
مسلمین در منطقه مديترانه ( و فرهنگ ايرانیان را از 

شهرهاي ساساني به ارث بردند”.

با تشويقي که قرآن، مؤمنین را به تدبّر و تفّکر واداشته؛ 
) نساء/ ۴ :۸۲، انعام/ ۶ :۵0 ، روم/ ۳0 : ۸ ، آل عمران / 
۳ : ۱۹۱ ( با مثالهائي که در مورد تحقیق و پیگیري با 
کاربرد استدالل منطقي براي شناخت خدا از ابراهیم 
۷۹ (  با طرح  انعام/۶ : ۷۶ –  به نمايش گذاشته؛ ) 
سؤاالتي که ابراهیم با جسارت هرچه تمامتر از خدا در 
مورد اثبات زنده شدن مردگان در روز قیامت  نموده 
او را توبیخ نکرده، بلکه به سؤالش پاسخ  که نه تنها 
مثبت داده و راهنمائیش نموده ) بقره/ ۲ : ۲۶0 (  و 

امروز با كشفیات شبكه ریاضي در قرآن، از نظر علمي هم، برایمان ثابت 
مي شود كه قرآن كالم خداست. و همانطور دست نخورده حفظ شده. 

بنابراین با اطمینان خاطر به آیاتش به عنوان حقایق محض مي نگریم

نظر و انديشه



شماره دوم - شهريور ۱۳۸۷ ا ر ا مد

صفحه 43

عالوه بر همه، او را  به دوستي خود برگزيده؛ و لقب” 
خلیل اهلل“ ) دوست خدا ( به او داده: ) نساء/۴ : ۱۲۵ 
( و مآالً اورا سرمشق نیکوئي براي مسلمانان معرفي 
کرده:)ممتحنه / ۶0 : ۴ (؛ پیروان قرآن تکلیف خود 
و  انديشي  آزاد  و  آزاديخواهي  که  دانستند  مي  را 
کشف  بدنبال  شجاعانه  و  گرائي  تجربه  و  عقلگرائي 
اين مورد هرکسي، حتي  حقیقت رفتن و حتي در 
مورد تأيید  خدا را به زيرسؤال بردن،  نه تنها قوياً 
الهي است، که خالف آن گناه است. چون خداوند 
مخلوقش را مي شناسد، آزادِي او را مي خواهد، تا 
استعدادهائي که به او داده شده، رشد کنند و بارور 
گردند و امکان خلیفگي خدا و خدمت در راه تکامل 
برايش فراهم شود .و عیناً به همین خاطر بوده است 

که فرموده است : 

» همة  گناهان را اگر بخواهد مي بخشد ولي ِشرک 
را نمي بخشد.« ) نساء/۴: ۴۸ و ۱۱۶( 

نتیجة  قهري شرک يعني که شخص ُمشرک ُمتکي 
استعدادهاي  از  و  آيد  بار  خدا  از  غیر  بديگراني 
و  بیمصرف سازد  و  رها  را  آنها  خدادادش بي خبر، 
نتیجتاً آن موجودي را که خداوند آفريده، از شکل 

بیندازد.  

و  بود  راهنما  قرآن  مسلمانان،  براي  اولیه  قرون  در 
حکمت ) کاربرد عقل و استدالل منطقي( دستورالعمل 
و ابزار تحقیق. واز اين جهت استعدادهايشان شکوفا 
باال رفتند. چیزي بنام  شد و نردبان ترقي را سريعاً 
با تحکم و زور حکومت، در  پیامبر، آن هم  حديث 
کنار و همسنگ قرآن نبود که تمام امور زندگي – 
را برايشان  حتي نحوۀ خوردن و خوابیدن و . . . – 
ديکته کند و قدرت تفکر، تعّقل و اعتماد به نفس را 

از آنها بگیرد. 

پس چه شد كه چنين شد؟

پیامبر  حیات  زمان  در  که  گويد  مي  ما  به  تاريخ 
احاديثي از قول ايشان نقل و روايت مي کردند که 
صدد  در  حضرت  آن  که  بطوري  نداشت.   اساسي 
پیدايش  عمومي  خطابه  يک  در  و  برآمد  تکذيب 
کّذابین و وّضاعین را اعالم فرمود. آن گاه براي اينکه 
را  قرآن  نمايد؛  معرفي  مشخص  و  محکم  معیاري 
به  منسوبه  و  منقوله  احاديث  سقم  و  صّحت  معیار 

خودش قرار داد . 

پیغمبر فرمود: “جز قرآن چیزي از من نقل مکنید، 
کرده  ضبط  من  از  چیزي  قرآن  بجز  کسي  اگر  و 
است، آن را محو نمايد، و پس از من چیزي از من 
ننويسید، و هرکس که جز قرآن چیزي از من نوشته 
باشد آن را محو کند”. پس از پیامبر، تمام خلفاي 
خالفت(  درمقام  علي  حضرت  جمله  )از  مسلمین 
اکیداً قدغن کرده بودند که احاديث پیامبر بصورت 
سال  صد  حدود  تا  قدغن  اين  و  نیايد  در  مکتوب 
توسط تمام خلفا، بطور جّدي حفظ شد و هیچکدام 
اجازه مکتوب شدن چیزي را بنام حديث ندادند. تا 
و  ۱0۱( هجري   – عبدالعزيز)۹۹  درخالفت عمربن 
توسط او بود که اين قدغن بر داشته شد  . واز آن 
بر  با وجود  نويسي شروع شد.  بود که حديث  ببعد 

چیزي  عنوان  به  حديث  کتب  قبول  مدتها،  تا  اين 
مخصوصاً  نکرد.  پیدا  عامه  مقبولیت  قرآن  رديف  در 
نپذيرفتند.  را  آن  جامعه  وعلماي  فقها  از  هیچکدام 
ولي به هر حال نطفه اولیه نهادينه شدن حديث به 
عنوان مأخذ معتبر ديني، توسط خلیفه وقت، منعقد 
گرديد . و اين باعث شد که حديث نويسان زيادي در 
طول چندين قرن تدريجاً پیدا شوند )لغتنامة معروف 

آنها  از  نفر   ۲۴00 اسامي  دهخدا 
خود  لغتنامة  صفحه   ۶00 در  را 
بايستي  مي  يقیناً  است(  نوشته 
مسلمانان در انتظار اثرات مخّرب 
خالف  و  قرآن  خالف  که  امري 
عملکرد  وخالف  پیامبر  دستور 
ديگر  خلفاي  و  راشدين  خلفاي 
بود،  شده  انجام  سال  يکصد  تا 

باشند.

اين  جالب  نکته  زمینه  اين  در 
در  کاًل  شیعه  امامان  که  است 
يعني   – سال   ۲۲0 مدت  طول 

حسن  امام  گذشت  در  تا  علي،  حضرت  شهادت  از 
نوشتن  بدنبال  هیچکدام   – يازدهم  امام  عسکري 
کتاب حديث و يا حتي  تشويق ديگران به نوشتن آن 
نبودند و براي حل و فصل امور مسلمین، مانند پیامبر، 
خودشان  معقول  درک  يعني  حکمت  از  و  قرآن  از 
استفاده مي کردند. و همینطور بود روش کار فقها و 
پیشوايان اهل تسنن،  يعني تمام هفت فقیه  مشهور 
قبل از دورۀ پیشوايان و چهار فقیه پیشوا  اين يازده 
تا ۲۴۱ هجري درگذشتند،  بین سالهاي ۹۴  نفرکه 
هیچکدام مبادرت به نوشتن کتاب حديث ننمودند. 
کلیه کتابهاي حديث اهل سنت، بعد از فوت رهبران 
شیعیان  حديث  وکتابهاي  شان  چهارگانه  مذاهب 
تماماً بعد از وفات امام يازدهم به رشته تحرير درآمده 
و محتماًل امامان شیعه و فقهاي اهل تسنن به تبعیت 
که  بوده  پیامبر  از  بعد  خلفاي  کلیه  اکید  دستور  از 
اينکه  با  و  کردند.  مي  خودداري  حديث  نوشتن  از 
عمربن عبدالعزيز خلیفه اموي قدغن حديث نويسي 
معروف  کتابهاي حديث  تألیف  معذالک  برداشت،  را 
موجود در بین اهل تسنن بنام صحاح سته ) شش 
صحیح ( يک قرن و نیم بعد يعني بین سالهاي ۲۵۶ 
کتابهاي  و  بود.  سال    ۴۷ طول  در  هجري  تا ۳0۳ 
معروف حديث شیعیان که چهار کتاب حديث است 
و سه جامع حديثي از سال ۳۲۹ تا ۱۱۹0 هجري، 
يعني در طول ۸۶۱ سال نوشته شدند. و اما چه شد 

که حديث نويسي عماًل  باب شد و قدرت يافت؟ 

اکید  دستور  برخالف  امّیه  بني  حکومت  دوران  در 
که  تعّصبي  بخاطر  و   )  ۱۳  :  ۴۹  / حجرات   ( قرآن 
در  قريش  قبیله  و  عجم  برابر  در  عرب  به  نسبت 
برابر ساير قبائل عرب داشتند، در دستگاه خالفت و 
حکومت، ”غیر خودي“ را راه نمي دادند. و بدين علت 
نا رضايتي عمومي و مشکالت سیاسي روز بروز بیشتر 
مي شد. و در نهايت، مخالفین آنان موفق شدند  با 
جنگهاي  دوره  يک  از  پس  قريش،  ناراضیان  کمک 
داخلي، بني امّیه را از قدرت برکنار نمايند و در سال 
۱۳۲ هجري، خاندان بني عباس را که شاخه اي از 
مخالفین بني امّیه درون قبیله قريش بودند، به قدرت 

برسانند. 

ولي در وجدان جامعه هنوز حديث نتوانسته بود جاي 
دستورات  قرآن:  تعلیمات  که  يعني  بگیرد.  را  قرآن 
امور  و  کتاب و کاربُرد حکمت، در همه شؤن مردم 
مّوحد  مردم  قرآن  زبان  به  شد.  مي  اجرا  حکومت 
بودند و بُتي در کنار دستورات الهي نتراشیده بودند 
ادامه  اختیار جهانیان  برکات صاحب  نزول  نتیجتاً  و 

داشت

 ۱۴۴ سال  در   )۱۵۸-۱۳۶  ( عباسي  منصورخلیفه 
دستورداد تا در کنار دجله در ۳0 کیلومتري شمال 
قصري  ساسانیان،  امپراطوري  پايتخت  تیسفون 
ساخته شود و پايتخت اسالم را از دمشق به اين شهر 
انتقال تحوالت  اين  بغداد منتقل نمود.  جديد يعني 
باز  مهمتر  همه  از  داشت.  همراه  به  نیز  را  جديدي 
شدن پاي ايرانیان به دستگاه حکومت بود. عباسیان 
از ايرانیان که تجربیات زيادي در کشور داري داشتند، 
استفاده کردند. خاندان اشرافي ومعروف ايراني برامکه 
دبیر،  اديب،  ديوان،  صاحب  کاتب،  صدها  همراه  به 
استاد، طبیب و عالِم مديريت و سازماندهي دستگاه 
بني عباس را به دست خود گرفتند.  دستورات قرآن 
هنوز  فرد،  پذيري  مسؤلیت  و  عقیده  برآزادي  مبني 
اين  بر دولتمردان حاکم بود.  نهايتاً  بر ُکّل جامعه و 
به  خاّصي  اجتماعي  ــ  فرهنگي  وضعیت  موضوع 
عرب  غیر  مسلمانان  به  عباس  بني  اتکاء  داد.  بغداد 
در روياروئي با بني امّیه باعث شده بود که ملّیتهاي 
ديگر به مرکز قدرت راه يابند. همراه با سیاستمداران، 
گوشة  چهار  از  نیز  مختلفي  متفکرين  و  دانشمندان 
امپراطوري گستردۀ  اسالم در آن جمع شده بودند که 
در میان آنها بعضاً يهودي، مسیحي، زرتشتي و حتي 
دهري )  ماتريالیست ( بودند. در چنین فضاي آزادي 

بود که عصر طالئي اسالم شروع به رشد نمود.

امپراطوري گرديد و منابع علمي  عربي زبان رسمي 
اختیار  در  و  شد  ترجمه  زبان  آن  به  جهان  روز  آن 
دانشمندان و عالقه مندان قرار گرفت. اولین حرکت 
ابن  آمد.  وجود  به  منصور  زمان  در  ترجمه  نهضت 
ابوجعفر منصور نزد ملک روم  خلدون مي نويسد: ” 
وي  براي  را  مترجمه  تعالیم  کتب  تا  فرستاد  کس 
بفرستد . اوکتاب اقلیدس و بعض کتب طبیعیات را 
آنها  مطالب  از  و  خواندند  را  آنها  مسلمین  فرستاد. 
آگاهي يافتند و به اطالع از ما بقي اين کتب و علوم 
به علم و  .  ولي موج گسترده توجه  راغب شدند“  
۲۱۸ ( به  نهضت ترجمه در زمان مأمون ) ۱۹۸ – 
که  نهضتي  نتیجه  “در  نويسد:  مي  صفا  آمد.  وجود 
ايجاد شد، کتب  اسالمي  تمدن  در  مأمون  به همت 
طب،  رياضیات،  نجوم،  فلسفه،  منطق،  در  متعددي 
از يوناني و پهلوي و هندي وسرياني  ادب وسیاست 

كلیه كتابهاي حدیث اهل سنت، بعد از فوت رهبران 
شیعیان  حدیث  وكتابهاي  شان  چهارگانه  مذاهب 
تحریر  رشته  به  یازدهم  امام  وفات  از  بعد  تمامًا 
درآمده و محتماًل امامان شیعه و فقهاي اهل تسنن 
به تبعیت از دستور اكید كلیه خلفاي بعد از پیامبر 

بوده كه از نوشتن حدیث خودداري مي كردند
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و نبطي به زبان عربي نقل شد و مبدأ تمام 
قرار  مختلف  علوم  در  مسلمین  تحقیقات 
گرفت. عالقه مأمون به ترجمه و نقل علوم 
به درجه اي بود که مثاًل به ُحنین بن اسحاق 
. . . . در ازاء هر کتابي که از يوناني نقل مي 

کرد ، هموزن آن  زر مي داد.”  

گسترش  مأمون  حکومت  سال  بیست  در 
عصر  و  يافت  ادامه  سريعي  نحو  به  علوم 
دو  زمان  در  گرفت.  شکل  اسالم  طالئي 
خلیفه بعدي : المعتصم ) ۲۱۸ – ۲۲۷ ( و 
الواثق ) ۲۲۷ – ۲۳۲ ( روال علمي با سرعتي 
رونق  منحني  اما  و  يافت.  ادامه  ولي  کمتر 
علمي جهان اسالم از نیمه دوم قرن سوم با 
به قدرت رسیدن المتوّکل    ) ۲۳۲ – ۲۴۷ 
تا امروز هم کمر  ( شروع به افول نمود که 

راست نکرده است.

سؤال بزرگ اين است که المتوّکل چه کرد که 
چنین زهري را وارد کالبد علمي مسلمانان 
آن  مسمومیت  از  هنوز  امروز  تا  که  نمود 
اهل  مورخ  مسعودي  است.  نشده  خالص 

سنت در مروج الذهب مي نويسد :”چون خالفت به 
المتوکل رسید امر به ترک نظر و مباحثه در َجَدل 
ايام معتصم و واثق بر آن  اعتقاداتي که در  و ترک 
بودند، کرد. و مردم را به تسلیم و تقلید فرمان داد و 
شیوخ محّدثین ) علماء حديث ( را بتحديث  و اظهار 
سنت و جماعت خواند. او که میلي عظیم نسبت به 
اهل سنت و حديث داشت، مخالفت را با اهل نظر 
آغاز نمود. متوّکل با عقیدت مأمون و معتصم و واثق 
ممنوع  را  آراء  در  مناظره  و  جدال  و  کرد  مخالفت 
ساخت و هرکه را بدين کار دست زد مجازات نمود و 
امر به تقلید داد و روايت و حديث را آشکار کرد .   

مطرح  تواند  مي  که  منطقي  کاماًل  سؤال  اکنون   
سلیقه  و  قدرت  در  جابجائي  فقط  آيا  اينکه  باشد 
مأمون  و  منصور  که  شد  سبب  خلفا  فردي  هاي 
اسالم  درجهان  علم  گسترش  در  توفیقاتي  چنان 
داشته باشند و متوّکل و جانشینانش در عکس آن 
مسیر گام بردارند ؟ آيا درکنار حکومت هیچ جريان 
اين  از  جلوگیري  بتواند  و  بخواهد  که  نبود  ديگري 
تغییر فعالیتهاي علمي بنمايد ؟ آيا اگر جامعه و افکار 
را   مأمون  و  منصور  اقدامات  قبول  آمادگي  عمومي 
توفیقاتي  چنین  خلفا  خواستن  صرف  داشت،  نمي 
را نصیبشان مي کرد و همچنین اگر وجدان اجتماع 
آمادگي اقدامات متوّکل را نیافته بود، او مي توانست 
يکباره چنین کار انقالبي حاّدي را علیه طبقه علماء 
و دانشمندان و بطور کلي خردگرايان عملي سازد ؟ 
وبعد از او هم جانشینانش همان راه را بدون برخورد 

به مانع،  با شدت بیشتري ادامه دهند؟

جامعه شناسان معتقدند تازماني که هر نوع عقیده 
اي، خوب يا بد، در بین مردم جا نیفتد وجزء باورهاي 
آمادگي  جامعه  و  نیايد،  در  عامه  وجدان  و  عمومي 
که  داشت  انتظار  نمیتوان  نکند،  پیدا  را  آنها  قبول 
حکومتها  اگر  و  باشند  آن  پذيراي  مردم  هاي  توده 
قبل از آمادگي مردم بخواهند چنین کاري را پیاده 
کنند، قادر نیستند و اگر هم متوسل به زور شوند، 

دوامي ندارد.

ويلیام جیمز روانشناس آمريکائي مي گويد: راه ورسم 
را  مردم  هاي  توده  روش  و  راه  تواند  نمي  حکومتها 

عوض کند.

در مقوله صعود و نزول خرد گرائي در جهان اسالم و 
اطالعاتي که از جزئیات تاريخي آن دوره داريم،  به 
نظر مي رسد که نطفة خرد ستیزي و قشري گري 
اول هجري  پايان قرن  توسط عمر بن عبدالعزيز در 
از  قدغن  برداشتن  صورت  به  مسلمین  خلیفه  بنام 
مکتوب کردن حديث منعقد شد و تدريجاً رشد کرد. 
باب شد و در مدت  نويسي  حديث سازي و حديث 
يک قرن ونیم حديثهاي جعلي فراواني ببازار آمد. و 
چون اکثراًً توأم  با حکايات و قصه هاي جالبي بود، 
جاذب مي نمود و در بین توده هاي مردم خريداران 
زيادي پیدا کرد. و همگام با ازدياد آنها، عقل گرائي 
فروکش نمود و زمینه اقدام متوّکل را در جامعه فراهم 
را  مردم  هاي  توده  جامعه،  در  که  هنجاري  ساخت. 
عالقه مند به احاديث نمود، همان احاديثي بود که 
مي توانست جوابگوي تمام سؤاالتشان باشد و آنها را 
از تعقل و تفکر که معموالً زحمت دارد، خالص مي 
کرد. همین طرز تفکر عاّمه بر دستگاه حکومتي اثر 
گذاشت. اقدامات حاّد  متوکل – در واقع – نمايندۀ 
افکار عمومي توده هاي کثیري از مردم بود. آنهائي 
تابع  از احساساتشان که  با پیروي  که مي خواستند 
حالت کودکِي شخصیتشان بود، خود را از شّر عقل 

گرايان نجات دهند و بدنبال هوي و هوس بروند. 

نمیتوان  با سرعت  و  است يک شبه  آن چه مسلم   
که  نیست  تصادفي   . رسید  مخّربي  نتايج  چنان  به 
مي بینیم اولین کتاب رسمي حديث اهل سنت بنام 
صحیح بخاري در همان سالهائي بیرون مي آيد که 
متوّکل چنان شداد و غالظ علیه علم و خرد گرائي 
قّداره را از رو بسته بود .  اقدامات متوّکل را از اين 
نظر نماينده افکار عمومي و جو ساخته شده سنواتي 
معرفي مي کنم که با بیرون رفتن او از میدان قدرت، 
همچنان خردستیزي ادامه يافت و شديدتر هم شد. 
چرا ؟ چون زمینه فکري آن را عمربن عبدالعزيز از 

يک قرن و نیم پیش آماده کرده بود. نهالي 
بود کاشته شد و روز بروز تنومند تر گرديد 
و با اقدامات خواجه نظام الملک در تأسیس 
مدارس نظامیه و رواج سفت و سخت قصه 
هائي راست و دروغ که بنام رفتار و گفتار 
و کردار پیامبر تحت عنوان حديث و سنت 
همه  که   – بود  آمده  در  کتاب  صورت  به 
از  از يک طرف و   – بايد تقلید مي کردند 
و  قراردادن  فشار  تحت  شديداً  ديگر  طرف 
تعقیب پیروان عقل وحکمت، باعث شد که 
درست  يعني  شود.  “نهادينه”  سنت گرائي 
عکس جريان رنسانس اروپا در جهان اسالم 
پیاده گردد.و مي بینیم که قرآن به عنوان 
چراغ راهنماي بشريت و ارائه دهندۀ قوانین 
طبیعي انسان ها، در اين مورد مي فرمايد: 
ارزاني  قومي  به  که  را  نعمتي  خدا  زيرا   «
قوم  آن  تا   ، نسازد  دگرگون  است  داشته 
خود دگرگون شوند. و خدا شنوا و داناست« 

انفال)۸( :۵۳

درهاي  اسالمي  جامعة  طالئي،  عصر  در   
مسلمان  غیر  دانشمندان  روي  بر  را  خود 
براي  بود  شده  پناهگاهي  و  ملجأ  بغداد  و  بازنموده 
و  تحقیقات  که  اطبائي  و  فالسفه  دانشمندان،  خیل 
انديشه هايشان کلیسائیان را غضبناک مي کرد و در 
زادگاه خود امنیت نداشتند. اکنون اين روند معکوس 

گرديد.  

ذبیح اهلل صفا مي نويسد: ) تأکید از صاحب اين قلم 
است( » زيانهائي که جلوگیري از بحث و نظر و اعتقاد 
به تسلیم و تقلید بر انديشه بحاث مسلمین که تازه 
از  در حال تکوين و ترقي بود ، وارد آورد بیشمار و 
همه آنها سخت تر آنست که با ظهور اين دسته در 
میان مسلمین، مخالفت با علم و علماء و عناد با تأمل 
انتقاد  و  امور علمي و تحقیق در حقايق   و تدبر در 
عمدۀ ضعف  . سبب   .  . شد  آغاز  سلف،  علماي  آراء 
اجتهاد   بدون  تقلید  و  عقل  بر  نقل  تفضیل  و  تفکر 
و  آن  مقاصد  در  تعمق  بدون  نصوص  به  تمسک  و 
به فلسفه و اجزاء آن  و در  بغض و کراهیت نسبت 
آوردن متفکرين در شمار ملحدين و زنادقه گرديد . 
اينها نتايجي بود که بعد از اختناق اعتزال بر عقلهاي 
برآنچه  بود  کتب  در  آنچه  و  گرديد  چیره  مسلمین 
سبب  بهمین  و  يافت  برتري  است،  محترم  عقل  در 
عاِلمي که از نصوص دينیه و لغويه مطالب بسیار در 
حفظ داشت، بر عالِمي که قلیل الحفظ و کثیرالتفکر 
بود رجحان يافت  و عالِم مقلًد از عالِم مجتهد برتر 
بزرگداشت  بر  وفقیه  محدث  اکرام  و  شد.  شمرده 
فلسفه  نتیجه  در  و  يافت.  فزوني  متفکر  و  فیلسوف 
و ساير علوم عقلي روز بروز از رونق و رواج افتاد. تا 
بجائي که نظائر محمدبن زکريا ) رازي ( و ابوريحان 
) بیروني ( و ابونصر ) فارابي ( و ابوعلي) سینا ( حکم 
سیمرغ و کیمیا يافتند و جاي شخصیتهاي بارز طب 
و طبیعیات و رياضییات و منطق و الهیات را فقها و 
محدثین ومفّسرين و متکلمین اشعري و کرامي و جز 

آن گرفتند.«   
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نظر و انديشه

پیامبر  حیات  زمان  در  كه  گوید  مي  ما  به  تاریخ 
احادیثي از قول ایشان نقل وروایت مي كردند كه 
صدد  در  حضرت  آن  كه  بطوري  نداشت.   اساسي 
پیدایش  عمومي  خطابه  یك  در  و  برآمد  تكذیب 
براي  گاه  آن  فرمود.  اعالم  را  وّضاعین  و  كّذابین 
اینكه معیاري محكم و مشخص معرفي نماید؛ قرآن 
منسوبه  و  منقوله  احادیث  سقم  و  صّحت  معیار  را 
به خودش قرار داد .  پیغمبر فرمود كه جز قرآن 
قرآن  بجز  كسي  اگر  و  مكنید،  نقل  من  از  چیزي 
چیزي از من ضبط كرده است، آن را محو نماید، و 
پس از من چیزي از من ننویسید، و هركس كه جز 

قرآن چیزي از من نوشته باشد آن را محو كند.
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جهان پر است ازاين خیره سری ها و از حوادث دردناک که 
تحمیل  بشريت  به  را  تلفات  نفر  میلیون  پنجاه  تا  گاهی 

کرده است
او  حقوق  و  “انسان”  پیشرفت،  و  توسعه  اوج  در  يعنی 
با “سودباوری” و حتی  مافیايی  باندهای  فراموش و حتی 
رقابت  و  بازار  اقتصاد  بهانه  به  محوری”  “پول  با  فراتر 
حاکمیت  بازی  باند  و  تبانی  با  بیشتر  ولی  و”لیبرالیسم” 
زر و زور و تزوير را با روش های مدرن با صنعت فرهنگ 
حاکم کرده اند. در صورتی که لیبرالیسم هم قبل از همه 
لیبرالیسم سیاسی بود، که در برابر خیره سری های کلیسا 
قد علم کرد و بعد هم لیبرالیسم اقتصادی ابزار استعمار و 
غارت و انباشت شد، سپس “لیبرالیسم جنسی و غريزی” 
برای غفلت انسان از آنچه در کنارش می گذرد رخ نماياند 

که به “انسان تک ساحتی انجامید” )مارکوزه(. 
 دراين شرايط انسان از خودبیگانه “Alination” در دنیای 
منحطی که فقط “دالر”در آن حاکم است به يکباره خود 
را تنها می بیند که “نه تنها انسان، که خدايش قبال مرده 
بود” )نیچه(. اينک او کرامتش فراموش و خودش در جامعه 
بی رحم “تکنیک زده” و پر زرق و برق که چشم ها را خیره 
می کند از ياد رفته و مهمتر آنکه فیلسوفانش عقیم شده 
و   ”Des enchentmente“ سرخورده  روشنفکرانش  اند، 
سیاستمدارانش منزوی شده اند و شارالتانیسم و هوچیگری 
منطق روز شده، دروغ دروغ و باز هم دروغ همه جا خود 
را نشان مي دهد. واژه ها از معانی اصلی تهی و بی محتوا 
شده اند؛ انسان نمی داند با کدام زبان سخن بگويد که افاده 
معنی واعتماد کند؛ امپريالیسم و تروريسم و صهیونیسم و 
فاشیسم و....امان همه را بريده است، در نتیجه فرد منزوی 
باور  يا  شود  القا  او  به  تلويزيون  و  راديو  طريق  از  هرچه 
مي کند و يا بی تفاوت از کنارش رد مي شود. عده ای بدون 
درحالي که  ما،  کشور  مثل  کشوری  در  ها  ريشه  به  توجه 
حالی که  در  شده اند،  مدرن”  “پست  نشده اند  مدرن  هنوز 
مدرن شدن قبل از همه اجتماعی شدن است، و مهمتر از 

آن احساس مسولیت  کنشگر اجتماعی است. 
با  است.  پراهمیتي  بسیار  برابری” مساله  و  “آزادی  آرمان 
از  وايدئولوژی”  آرمان  نفی هرگونه  با  ای  آنکه عده  وجود 
مسئولیت گريخته اند، اما نبايد از ياد برد که ايدئولوژی هم 
باز و بسته دارد. انسان با آرمان و هدف و نگاه و بصیرتش 
ارزش  اجتماعی پیدا مي کند. وگرنه چنانکه فیلسوفان عهد 
عتیق گاهی گفته اند “حیوان ناطق، حیوان سیاسی، حیوان 
اقتصادی، و در نهايت حیوان عاقل به ذهن خطور مي کند. 
با عقلی  که مبتنی بر دلیل و شايد متکی بر بازی کلمات 
است، قرن ها به بهانه عقل بوده است، و بیشتر توجیه گر 
قدرت اند که چون نیک بنگری “يک طرفه” و نقد ناپذيرند، 
و با يک انقالب اين خرد گرفتار داوری و دگرگونی و سپس 
مبتنی بر تجربه، عدد و رقم، و... شد. می بینیم که تمام 
اينها بیشتر به خاطر ناباوری انسان به يک مبنا است. اينکه 
رحمان و رحیم را، در دوره ای به اقوام سامی القاء نمود 
در  امری که  کرد.  “تقدس زدايی”  پديده  هر  از  بعد هم  و 
صورت تعمق می توانست برای هر لحظه انسان تولدی تازه 
باشد که او جانشین خدا بر روی زمین است. امری که حتی 
مارکس با ماتريالیسمش در آخر زندگي گفت “انسان بدون 
خدا خوشبخت نخواهد بود” )نقل به مضمون(، امری که 
مسلمان ها بايد بیشتر روی اين خلیفه الهی کارمی کردند، 
تا به مدرنیته خودشان و توسعه فارغ از توهمات وخرافات 
برسند. البته اين کار مستلزم به رسمیت شناختن “انسان” 
با حصور وحقوقش میسر بود که قرن ها  از آن غفلت شده 
است و عامل عقب ماندگی کشورهای اسالمی تا بحال شده 

است. 

دين رحماني بازيابي كرامت از دست رفته

اگر  و  بوده اند  رحمانی  استثنا  بدون  الهی  اديان  همه 
با  انسان  از  ناشی  است  شده  اين  از  غیر  تاريخ  طول  در 
آمده  بر  امروز  وي ژگي ها  اين  که  اوست  خاص  ويژگیهای 
از  خود بزرگ بینی )Megalomonie( ، قدرت طلبی ، 
عقده های سرکوفته و... است. به عالوه انسان با استفاده از 
ابزار سازی از هر ايده و انديشه ای ابزار قدرت، بهره کشی، 
به  که  ساخته  و...  واستحمار  واستثمار  استعمار  و  سلطه 

سلطه خود ادامه دهد.
امپراطوری های بزرگ، توسعه طلبی، جنگ های جهانی،  
استبداد ها و ديکتاتوری ها همه حاصل از “خود بیگانگی” 
نبايد  است.  خدايی  و  انسانی  وظايف  و  اخالق  از  انسان 
فراموش کرد که پیامبران الهی بر “تقوا” تاکید کرده اند. 
يعنی “پرهیز” از هر چیزي که منبع شر است. از طرف ديگر 
مساله کنش پذيری انسان مطرح است به جای کنشگری 
اين  و  )هابرماس(   “ است  شده  استبداد  ساز  “زمینه  که 
مزيد بر علت بوده است.  جوامع انسانی برای همه اينها  در 
دوران مدرن راه حل هايی  يافته اند. مشکالت امروز جهان 
از بعد فیزيولوژيکی را با راه حل های علمی چاره کرده اند، 

که “عقل سالم دربدن سالم است” )پیامبر اکرم(.
از  استفاده  با  جمعی،  مديريت  و  اجتماعی  حوزه  در 
ابزارهايي نظیر دموکراسی، تقسیم قوا، قرار داد اجتماعی، 
ايجاد نهادهای مدنی، تعريف حقوق اساسی، حقوق بشر، 
حقوق مدنی و قوانینی که برای فرد و جمع تکالیفی تعین 
امروزه هر کس هر کجا که هست دارای مسولیت  کرده، 
پاسخگو  وغیر  مسئول  غیر  باشد.  پاسخگو  بايد  و  است 
سوی  از  ای  بهانه  هیچ  و  ندارد  معنايي  امروز  دنیای  در 
هیچ کس پذيرفته نیست، مگر مجانین وعقب افتاده های 
با هرج و  نیاز به قیم دارند. درغیر اين صورت  ذهنی که 
مرج و از هم گسیختگی های اجتماعی روبرو خواهیم بود. 
به ويژه که “ اولین عامالن و القاء کنندگان تساهل و تسامح 
به جوامع ابتدايی برای وحدت و مديريت اجتماعات قبیله 
ای پیامبران بوده اند که در رابطه با زمان قوانینی را ارائه 

کرده اند )مارسل گوشه(. 
نیز”حقوق  و  مدنی”  “اخالق  اگر  شهرها  کالن  در  امروز 
زيادی  کارايی  قوانین  نباشد  نداشته  وجود  شهروندی” 
بهترين  اخالقی  “قوانین  بازهم  يعنی  داشت؛  نخواهند 
است” )کانت(. به همین سبب  اگر تعمق کنیم در مي يابیم 
اين  اگر  دارند.  رحمانی  اديان  در  ريشه  قوانین  اين  که 
قوانین نبود “ديگری” در روابط اجتماعی جايی نداشت، و 
انسان از توحش، خشونت و... رها نمی شد؛ و نیز کنش های 
ستیزه گرانه به کنش های دوستی و محبت اجازه نمی داد 
انسان امروز به فضا دست يابد و يا مدارج توسعه را طی 
کند. “همه اينها در سايه “رابطه” فرد با ديگری و رعايت 
او میسر شده “ )هانا آرنت(. بايد تاکید کرد انسان با حضور 
خود در تاريکترين لحظات تاريخ در اکتشافات خود متوقف 
گونه  و  عمود   وار  کیفی  فضاهای  همه  چراکه  است،  نشده 
گون بالقوه در هستی او حضور دارند “و اگر هم از زمینه 
های رشد و شکوفايی خود رانده شده باشد باز در هیئت 

يعنی در  يافته است”)۱(،  ايدئولوژيک تحقق  صور ذهنی 
استعال  از  طبیعت  و  جهان  بر  سلطه  برای  عین جستجو 
و تکامل فرهنگی غفلت نکرده است. زيرا تنها نیاز انسان 
خوراک نیست بلکه به طور مداوم در ساختن خود و جهان 
نام  توسعه  فرايند  اين  هست.  و  بوده  فعالیت  در  خويش 
گرفته است ولی اين توسعه قبل از همه از آغاز انسانی و از 

فرهنگ شروع می شود.
 اين امر امروز با دموکراسی های مدرن ِ “حقوق بشری” 
همراه است، علی رغم اينکه قبال دمکراسی با اکثريت معنا 
است،  جديدي  خصوصیات  داراي  االن  اما  مي کرد  پیدا 
به همین  اکثريت”.  که  دارد  حق  همانقدر  “اقلیت  يعنی 
دلیل آموزش و پرورش همگانی، رايگان و حتی با کمک  

دولت ها “ز گهواره تا گور دانش بجوی” است.
 امروز با شرايط آشفته جهان جايی برای حکومت فردی 
باقی نمانده است.  انجامیده،  که بیشتر به “خود کامگی” 
زيرا که در طول تاريخ چنانکه قرآن کريم می فرمايد “کال 
ان االنسان لیطغی ان راه استغنی” انسان به هنگام قدرت 
آگاهی  ارتباطات،  رشد  اينکه  ديگر  نکته  نموده.  طغیان 
و مشکالت  ها  بحران  وعام،  قوانین خاص  واکنش ها،  ها، 
پی در پی که نیاز به مشارکت همگانی دارد چنین اجازه 
حوزه  در  نمی دهد.  اي  بهانه  هیچ  به  و  هیچ کس  به   ای 
خصوصی تمام اديان الهی بر نوعی اخالق “moral” پای 
فشرده اند تا جايي که بر ما معلوم مي شود بهترين انسان ها 
ارزشی  نظام  نوعی  اجتماع  حوزه  در  و  پرهیزکارانند. 
نهادينه )Ethique( مي شود که با پايبندي به آن مي توان 
از مورد غفلت واقع شدن حقوق جمعی و فردی جلوگیري 
شکل  را  قوانین  بنای  زير  معموال  ارزشی  نظام  اين  کرد. 
همچنین  و  جديد  شرايط   به خاطر  که  نظامی  می دهد؛ 
سرعت زمان و تغییرات متعدد و جديد، نیاز به اجتهادات 
نوبه نو شونده در حوزه های مختلف دارد که مستحدثات 

نام گرفته است.
در حوزه نظر بايد اجازه داد “هرکسی از ظن خود خدای 
خود را داشته باشد” و اين يک حق خدادادی است، چه 
به عالم  حوزه نظر خصوصی، کشف و شهودی، و متعلق 
درون است. مبادا کسی آن  را مقدس و مطلق کند و به 
بهانه آن مانع آزادی بیان وانديشه و خردگرايی شود که 

خرد چشم جان است چون بنگری
توبی چشم شادان جهان ننگری )فردوسی(

و اين اولین گام ورود به استبداد و خیره سری است. تاريخ 

محمود نکوروح
محقق و فعال اجتماعي

نظر و انديشه



بررسی واژه خانواده در متون اسالمی مفهومی به مراتب 
وسیعتر از زیر یك سقف زندكی كردن را القا می كند. 
با رشته  از نظر قرآنی اولی االرحام كسانی هستند كه 
پیوند خورده  یكدیگر  به  قلب  و رّقت  و دلسوزی  محبت 
عاطفی  بعد  كه  است  خانوادگی  پیوندهای  این  در  اند، 

انسانها شكل می گیرد و رشد می كند
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»مدارا« در خانواده 

بسیاری ازپدر و مادرها با همه عشق و محبتی که از 
فرزند خود در دل دارند و با همه تالش و کوششی  که 
برای آسايش و سالمت جسمانی او می کنند، متأسفانه 
مالطفت،  به  نیاز  يعنی؛  کودک  اساسی  نیاز  يک  به 
نوازش و ابراز محبت توجه ندارند. اين قبیل والدين به 
داليل مختلف در نشان دادن عشق و محبت خود به 
فرزندانشان اهمال می ورزند . اينان کمتر اتفاق می 
افتد فرزند خود را در آغوش بفشارند، چهره او را بوسه 
قرار  نوازش  مورد  را  او  يا  و  کنند  تعريف  او  از  زنند، 
دهند. در بین اين پدر و مادرها ، دسته ای به خاطر 
مشغولیات فراوان زندگی يا داشتن فرزندان متعدد و 
مسئولیتهای که اداره يک خانواده پر جمعیت ايجاب 
می کند، وقت کافی برای توجه به اين قبیل مسائل 
رابطه گرم و محبت  برقراری يک  لذا در  و  ندارند  را 
با فرزندان خود غفلت می ورزند. گروهی ديگر  آمیز 
تصور می کنند که اين گونه اعمال، کودکان را لوس و 
از خود راضی بار خواهد آورد. از آن ناگوارتر، والدينی 
هستند که به داليل مختلف؛ مانند جنس فرزند، قیافه 
ظاهر، توانايی يا شخصیت وی از ابراز لطف و محبت 
بايد  کنند.  می  خودداری  نوجوان  يا  کودک  به  الزم 
دانست که نوع رابطه ای که کودک در محیط خانواده 
و  اساس  تواند  کند، می  برقرار می  مادرش  و  پدر  با 
خانواده  و  همکاران  دوستان،  با  او  بعدی  روابط  پايه 
ای که بعدها تشکیل خواهد داد، قرار گیرد. درضمِن 
اين روابط است که کودک به هويت و ارزش خود پی 
می برد و توانايی برقراری ارتباط با ديگران را کسب 
می کند. عشق و ابراز محبت، پديده آموختنی است و 
اين که انسان چگونه دوست داشتن را ياد می گیرد، 
با توانايی يادگیری وی، با آنان که در محیط زندگی 
به او تعلیم می دهند و با نوع گسترش و پیچیدگی 

فرهنگ او رابطه دارد. 
با  کودکی اش   دوران  خاطرات  يادآوری  با  خانمی 

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

بودم.  شريک  کوچکنر  فرزندان  به  رسیدگی  امر  در 
بنشینم  مادرم  کنار  داشتم  آرزو  گاه  اين  وجود  با 
به  مرا  و  بزند  ام حلقه  دور شانه  به  را  او دستش  و 
سینه خود بفشارد. گاهی که می ديدم مادرم، برادر 
يا خواهر کوچکترم را درآغوش می گیرد، لحظه ای 
وجود  با  مادرم  اما  کردم،  می  نگاه  او  به  حسرت  با 
همه وسواس و دقتی که در مورد پوشاک و تغذيه ما 
داشت هرگز متوجه اين تمايل شديد من به نوازش 

و محبت نشد.
اين خانم در ادامه سخنانش گفت:

به  به شدت  و  است  ای  سالخورده  زن  امروز  مادرم 
محبت و توجه من نیازمند است. اّما من چگونه می 
توانم آنچه را که هرگز دريافت نکرده ام، نثار او کنم؟ 
موهبت  از  کودکی  دوران  در  که  آنان  من  نظر  به  
و  محبت  ابراز  در  بعدها  نمی گیرند،  بهره ای  عشق 

مالطفت به اطرافیان خود دچار اشکال می شوند.
با توجه به تجربیات خود  در اين باره روان شناسی 
می گفت: انسان اگر مردم را زير نظر بگیرد دو گروه 
را به خوبی می تواند تشخیص دهد؛ گروهی که در 
و  مند  بهره  خانواده خود  نوازش  و  لطف  از  کودکی 

گروه دوم که از اين امتیاز بی بهره بوده اند. 
در گروه اول نوعی شور زندگی و اعتماد به نفس وجود 
دارد. برخورد و رفتار اين اشخاص طبیعی، راحت و 
دوستانه است، اما گروه دوم معموالً افرادی هستند با 
شانه های آويخته و نگاهی مردد، حرکاتشان خشک 
بدون  و  سست  دادنشان  دست  طرز  است،  سريع  و 
در  که  پیداست  کاماًل  آنان  ظاهر  از  است.  حرارت 
کودکی مالطفت و نوازشی را که می توانست به نوعی 

بیمه زندگانی آنان باشد، دريافت نکرده اند.
آشکار  ابراز  قبال  در  فرهنگها  تلقی  است  بديهی 
عشق و محبت به اطرافیان متفاوت است. با اينکه در 
مناطق التین زبان و نیز در کشورهای شرقی شیوه 
های ابراز احساسات و مالطفت با نزديکان طبیعی تر 
و شديدتر است، در برخی از فرهنگها ابرازاين گونه 
زبان  به  و  شود  می  تلقی  ضعف  عالمت  احساسات 

آوردن احساسات دشوار است.

اثر مالطفت و نوازش در رشد جسمی و روانی
به  مفهومی  اسالمی  متون  در  خانواده  واژه  بررسی 
را  کردن  زندکی  سقف  يک  زير  از  وسیعتر  مراتب 

اينکه  با   . کند  می  القا 
بیت  واژه  عربی  زبان  در 
معنای  به  بیت  اهل  و 
رود،  می  کار  به  خانواده 
به  ای  واژه  از  قرآن  در 
وسیعتر  و  مهمتر  مراتب 
و  شود  می  استفاده 
يعنی  االرحام  اولی  آن 
پیوندهای  دارندگان 
خونی و رحمت است. از 
االرحام  اولی  قرآنی  نظر 
با  که  هستند  کسانی 
دلسوزی  و  رشته محبت 
يکديگر  به  قلب  رّقت  و 

پیوند خورده اند، در اين پیوندهای خانوادگی است 
می  رشد  و  گیرد  می  انسانها شکل  عاطفی  بعد  که 

کند.
برخی از مطالعاتی که در اروپا از سال ۱۹۵0 به بعد 
در مورد اهمیت نوازش و در آغوش گرفتن کودکان 
انجام گرفته، نمودار اين نکته است که تنها افرادی 
زندگی  به  مثبت  و  بینانه  خوش  نگرش  توانند  می 

)حجازي( بازرگان  زهرا 
استاد روانشناسي دانشگاه تهران

داشته باشند که در کودکی مورد لطف و محبت قرار 
و  نزديک  ای  رابطه  خود  مادر  با  بخصوص  و  گرفته 

صمیمانه داشته اند.

اين تحقیقات ثابت می کند که چنین افرادی بهتر می 
توانند در مقابل وقايع ناگوار زندگی مقاومت نمايند و 
قدرت تحمل بیشتری برای مقابله با مشکالت دارند. 
محبت  رفتار  و  نوازش  از  محرومیت  گذشته،  آن  از 
آمیز اطرافیان می تواند به افسردگی و ساير اختالالت 
عاطفی منجر گشته، ضايعات 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 
کودکان  با  بازی  خوردن،  غذا  روزانه،  نظافت  کردن، 
يک  ايجاد  برای  طاليی  فرصتهای  آنان  خوابانیدن  و 

رابطه محبت آمیزند.
پدر و مادر می توانند از اين وقايع معمولی زندگی و 
ازاين اعمال تکراری، لحظاتی سرشار، غنی و فراموش 

نشدنی به وجود آورند.
از  قبل  فرزند،  خواباندن  هنگام  به  شب  هر  مادری 
انگشتان  سر  با  شود،  دور  و  ببندد  را  اتاق  در  اينکه 
خود بوسه ای برای او می فرستاد. فرزندش هر شب 
اين بوسه را به نوعی برای خود تفسیر می کرد؛ بوسه 
امشب يک دسته گل  بود،  کبوتر  مادرم ديشب يک 

است و فردا...
اين 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، يک 
لحظه کنار رختخواب او می نشست و دستش را به 
با محبت روی پیشانی پسرک می گذاشت.  آرامی و 
پسر بچه چشمانش را باز می کرد و صورت کوچکش 
را در میان پنجه گسترده و قوی پدر فرو می برد و 
حال  همان  به  بیداری  و  خواب  حالت  در  ای  لحظه 

می ماند.

هنگام صرف غذا، زمان مناسبی برای تبادل نظر در 
هم  با  خانواده  افراد  لحظات  اين  در  است.  خانواده 
دهند  می  گوش  هم  حرفهای  به  کنند،  می  صحبت 
و در تجربیات يکديگر شريک می شوند. در اين زمان 
مالطفت با کودکان شامل فراهم آوردن فرصتی است 
تا آنان بتوانند از تجربیات خود، از خواستها و از برنامه 
صحبتهای  در  سادگی  به  يا  و  بزنند  حرف  هايشان 

خانواده شريک شوند.

نظر و انديشه



باید دانست كه نوع رابطه ای كه كودك 
مادرش  و  پدر  با  خانواده  محیط  در 
برقرار می كند، می تواند اساس و پایه 
روابط بعدی او با دوستان، همكاران 
و خانواده ای كه بعدها تشكیل خواهد 
روابط  این  درضمِن  گیرد.  قرار  داد، 
است كه كودك به هویت و ارزش خود 
پی می برد و توانایی برقراری ارتباط 

با دیگران را كسب می كند
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طرز قرارگرفتن اعضای خانواده بر سر سفره يا پشت 
میز و اين امر که چه کسی در کنار چه کسی می 
دارای  است،  نزديکتر  مادر  به  کسی  چه  و  نشیند 

اهمیت بسیاری است.
جای  کودکی،  زمان  در   « گفت:  می  ای  نويسنده 
من به هنگام صرف غذا طوری تعیین شده بود که 
از همه به آشپزخانه نزديکتر بودم، مادرم هربار که 
برای برداشتن غذايی به آشپزخانه می رفت از پشت 
من عبور می کرد و گاه فشار ماليمی به شانه ام می 
داد يا دستی به موهايم می کشید. هیچ کس نمی 
تواند حدس بزند که اين حرکت محبت آمیز مادرم 

تا چه حد به من اطمینان و امنیت می بخشید.«
نوزادان  نگهداری  مراکز  در  ومیر  مرگ  باالی  آمار 
عدم  عواقب  دهنده  نشان  سرپرست  بی  کودکان  و 
اولیه کودکان است.بازی کودکان  نیاز  توجه به اين 

فرصت ديگری برای ابراز محبت به آنان است.
مالطفت با کودکان عبارت است از شريک شدن و 
به  نهادن  ارج  و  آنان  نظیر  بی  از تخیل  بردن  لذت 
بازی کودکان، ارزشمند داشتن خود آنان است. بازی 
وسیله ای است که کودک سعی می کند از طريق 
آن به واقعیتهای سخت زندگی و نکاتی که برايش 
نامفهوم است، تسلط پیدا کند. هرگاه کودکی را که 
برايمان  را  تا کاری  بازی است صدا می کنیم  محو 
کنیم  می  جور  و  جمع  اورا  اتاق  وقتی  دهد،  انجام 
محل  آن  به  تا  ريزيم  می  هم  به  را  او  اسبابهای  و 
ايم  ريخته  هم  به  را  او  دنیای  بسا  چه  دهیم،  نظم 
و شخصیتهايی را که ساخته است از بین برده ايم.

جمع و جور کردن محل بازی کودکان بهتر است تا 
حد امکان به عهده خود آنان باشد و يا با همکاری 

آنان و در وقت مناسب برای طرفین، انجام گیرد.

ترس و اضطراب كودكان را بپذيريم

مالطفت با کودکان، تأيید آنان و قبول احساسات و 
عواطف کودکانه آنهاست. در مقابل کودکی که می 
ترسد، از چیزی مضطرب است يا غمگین و ناراحت 
يا  و  او  احساسات  نظر می رسد، شوخی گرفتن  به 
ادای جمالتی از قبیل : »پسر که گريه نمی کنه« يا 
»يک دختر خوب که هرگز قهر نمی کنه« طبیعتاً 
مشکل وی را حل نخواهد کرد. بهتر است به او اجازه 
بدين  تا  کند  ابراز  را  نگرانیهايش  و  ترسها  دهیم 
وسیله به شناخت احساسات خود، قبول آن و تسلط 

بر آن نايل آيد.
در  بزرگساالن  مانند  نیز  کودکان  که  است  طبیعی 
وقايع  گردند!  می  اضطراب  و  ترس  دچار  مواقعی 
زندگی گاه ايجاب می کند که آنان موقتاً از ما دور 
سفر  به  آنها  بدون  که  آيد  می  الزم  گاهی  باشند. 
برای  بار  اولین  برای  است  قرار  که  زمانی  يا  برويم 
ورود به کودکستان يا دبستان از مادر و پدر خود جدا 
شوند. در اين مواقع بسیاری 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:
می  دلت  آيا  ترسی.  می  تو  که  هستم  متوجه  بله، 

خواهد درباره آن حرف بزنیم؟
به  امتحانات  شدن  نزديک  از  است  ممکن  کودکی 
وحشت افتاده باشد، از بیماری خواهر کوچکش نگران 
نزديکان،  از  يکی  دادن  دست  از  خاطر  به  يا  باشد 
غمگین و افسرده باشد. گوش دادن به سخنان وی 
او،  به  بخشیدن  اطمینان  است  میسر  که  آنجا  تا  و 
با مشکالت  آرامش الزم را که شرط اساسی مقابله 

زندگی است، برای او فراهم خواهد آورد.

بايد دانست که مالطفت و نرمش با کودکان، تسلیم 
شدن به خواستهای آنان نیست، بلکه روشن کردن 
محدوديتهايمان  و  انتظارات  توضیح  و  خود  موضع 
که  شدند  متوجه  کودکان  وقتی  آنهاست.  برای 
از  است،  حد  چه  تا  آنان  والدين  تحمل  و  ظرفیت 
چه چیز ناراحت يا خشمگین می شوند، خواستهای 
آنان کدام است و در رفتار خود تابع احساسات آنی 
بهتر  را  نیز تکلیف خود  آنها  و شرايط روز نیستند، 
متوجه می شوند و رفتار خود را با انتظار پدر و مادر 

وفق می دهند.

فرزندان  از  هريك  برای  اختصاصی  وقت 
خانواده

والدين معموالً وقت خود را به طور مساوی در بین 
افراد خانواده تقسیم می کنند، اما بسیاری از کودکان 
با ويژگیهای خاص خود نیاز دارند که زمانی، هرچند 
به  را  مادر  و  پدر  و محبت  توجه  کوتاه مدت، همه 

خود اختصاص دهند.
مادری تعريف می کرد که اين مسأله را به سادگی 

در خانواده خود حل کرده است. اومی گفت:
»سه بعد از ظهر در هفته را به فرزندانم اختصاص 

در  مرا  ظهر  از  بعد  يک  آنان  از  هرکدام  و  ام  داده 
اختیار دارند.

با میل و رغبت در  از ظهر روزهای يکشنبه را  بعد 
اختیار دختر بزرگم قرار داده ام. او از مدرسه که به 
خانه می آيد می داند که در انتظارش هستم. وقايع 
و اتفاقات مدرسه را برايم تعريف می کند، سپس در 
انجام می دهد در  را  کارهای درسی اش  حالی که 
او رسیدگی  به  مربوط  کارهای  به  و  کنارش هستم 
برای  مثاًل  رويم؛  می  بیرون  هم  با  گاهی  کنم.  می 
خريد، ديدن يک نمايشگاه، پیاده روی يا هرچه او 
دوست داشته باشد. گاهی اصاًل کار بخصوصی نمی 
کنیم، اما او می داند که اگر بخواهد من در اختیارش 

هستم. روزهای سه شنبه نوبت پسرم است.
آنچه  و  دارد  دوست  آنچه  هر  از  او  روزها  اين  در 
برايش نگران کننده و اضطراب آور است برای من 
سخن می گويد. من اکنون نام همه قهرمانان فوتبال 
را می دانم و فوت و فن بسیاری از ورزشها را از او 
از طرحها و نقشه هايی که  با من  او  ام.  ياد گرفته 
برای آينده اش دارد حرف می زند و من از اعتماد و 

اطمینانی که به من دارد غرق لذت می شوم. 
روزهای  ترين  هیجان  پر  پنجشنبه  روزهای  اما 
هفته است. دختر کوچکم تمام هفته را برای بعد از 
ظهر پنجشنبه و تنوع بخشیدن به برنامه های اين 
بعدازظهر نقشه می کشد تا مرا غافلگیر کند. گاهی 
دارند،  شرکت  نیز  فرزندان  ساير  ها  برنامه  اين  در 

غافلگیر  های  برنامه  اين  هیجان  و  از سروصدا  زيرا 
هرحال  به  اما  باشند.  کنار  بر  توانند  نمی  کننده 
است.  کوچکم  دختر  همیشه  ماجرا  اصلی  قهرمان 
ساير اوقات هفته وقت من بین همسرم، فرزندانم و 
انجام کارهای شخصی ام تقسیم شده است. به اين 
ترتیب هر کدام از بچه ها با داشتن روز خاص خود 
توجه ويژه ای را که می خواهند دريافت می کنند 
و ساير مسائل  رقابت  برای حسادت،  و ديگر جايی 

ارتباطی در خانواده پیش نمی آيد.«

مالطفت و نرمش با نوجوانان
و  مالطفت  به  نیاز  شود  می  تصور  آنچه  برخالف 
محبت با زياد شدن سن کودکان تخفیف نمی يابد، 

بلکه اين نیاز شکل تازه ای به خود می گیرد.
با اينکه نوجوان در اين دوران عالقه مند به استقالل 
و ترک وابستگیهاست ولی بیشتر از همیشه به تأيید 

پدر، مادر و مربیان خود نیازمند است.
در اين دوران بحرانی، نحوه برخورد والدين و معلمان 
حتی  و  آورند  می  زبان  بر  که  جمالتی  نوجوان،  با 
نگاه و حرکات آنان می تواند در روحیه نوجوان اثر 
تثبیت  همیشه  برای  که  طوری  به  گذارد،  عمیقی 

شود.
جمالت کوتاه و انتقاد آمیزی مانند:

باز چرا اين قدر صورتت جوش زده؟
لباسی  چنین  است  بهتر  کوتاه  پاهای  اين  با  تو 

را نپوشی !
بهتر است تو دخالت نکنی.

با اين صدای ناهنجار بهتر است ساکت شوی !
خودت  برای  که  است  ای  قیافه  جور  چه  اين 

درست کرده ای !
ولش کن؛ تو که بلد نیستی ...

تحول جديد  با  است  نتواسته  هنوز  که  را  نوجوانی 
جسمی و روحی خود کنار آيد به شدت مأيوس و 
نا امید می کند. در حالی که مثاًل در همان چهره ای 
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 ياد داشته باشیم تصويری که ما از فرزندانمان به 
آنان نشان می دهیم مورد قبول آنان قرار می گیرد و 
برای همیشه در ذهنشان باقی خواهد ماند. مالطفت 
دوست  و  ارزشمند  تصويری  دادن  نشان  والدين؛ 
بزرگ شدن  در حال  که  است  نوجوانی  از  داشتنی 
است و برای انجام مسئولیتهای زندگی آينده آماده 

می شود.
اغلب والدين به سختی می توانند قبول کنند که در 
اين دوران، نوع رابطه آنان با فرزندانشان بايد تغییر 
يابد و از يک رابطه حمايت آمیز و توأم با وابستگی 
به رابطه ای که شامل تبادل نظر و حتی گاه تضاد 
و مقابله باشد تحول يابد. 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 
قبول کند که من  تواند  نمی  به هیچ وجه  او  کند. 
نصیحت  مرتباً  نیستم.  پنجساله  کودک  آن  ديگر 
خواهم  می  هرکاری  به  و  گیرد  می  ايراد  میکند، 
دست بزنم به بهانه اينکه خطر دارد، مانع می شود.

اضطراب  بر  تسلط  دوران  اين  در  والدين  مالطفت 
و  فرزندان  تحول  و  دگرگونی  اين  مقابل  در  خود 

تحمل جدايی تدريجی از آنان است.

نظر و انديشه
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صفحه 48

گزارش سمینار “زن و نواندیشي دیني”

نخستین همايش “زن و نوانديشی دينی” در ۲ تیر 
و  زنان  امور  فعاالن  از  جمعی  همت  به   ۱۳۸۷ ماه 
نوانديشان دينی در حسینه ارشاد در ۳ پنل برگزار 

شد.

ماشینی  فريده  مهندس  خانم  همايش  ابتدای  در 
رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت و دبیر سمینار 
ضمن عرض تبريک به مناسبت میالد حضرت زهرا 
درباره ضرورت برگزاری چنین مسائلی سخن گفت.

ماشینی در ادامه افزود ۳نگرش درباره نسبت دين و 
زن در جامعه وجود دارد:

را  مرد  و  زن  تساوی  ايده  اسالمگرايان  از  گروهی 
فقط  را  زن  که  دانند  می  غربی  انديشه  محصول 
در  زن  ها  آن  عقیده  به  می داند.  شیء  و  کاال  يک 
اين جوامع از کرامات انسانی برخوردار نیست، باعث 
فروپاشی خانواده، عامل گناه و فريب و رواج فساد و 
نه  که  بايد محدود شوند  زنان  بنابراين  است.  فحشا 

کسی آنها را ببیند نه آنها کسی را.” 

خانم ماشینی اين گروه را در مقابل گروهی ديگر قرار 
اسالم  از  زنان  مشکالت  همه  معتقدند  که  دهد  می 
از  ناشی  زنان  ماندگی  و عقب  است  فقهی  قوانین  و 
هر  ماشینی  فريده  است.  دين  از  برخاسته  قوانین 
اندازه در عدم تحول زنان مقصر  دو گروه را به يک 
می داند. از هر دو منظر اسالم و فمینیسم مانع الجمع 
هستند. ادامه اين سیاستها سبب قطبی شدن فضای 
جامعه شده است به گونه ای که اشخاص يا ديندار 
و زن ستیز يا بی دين و طرفدار حقوق زنان قلمداد 

می شوند.

دسته ديگر در عین دينداری نا برابری بین زن و مرد 
قرائتهای  اساس  بر  معتقدند دين  و  تابند  نمی  بر  را 
مردانه خوانده شده و تفسیرها بر اساس منافع مردان 
هستند. از اين منظر تجارب زنان را نمی توان ناديده 
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 نوانديشی دينی” 
اين  در  گفت: شکی  استاد شبستری  کرد  سخنرانی 
مورد نیست که بانوان مسلمان در کشورهای اسالمی 
اجتماعی،  حقوقی،  مشکالت  دارای  ايران  جمله  از 
از ۱00 سال  و... عديده ای هستند. بیش  اقتصادی 
است که در جهان اسالم اگاهی نسبت به اين مسئله 
بوجود آمده است اما به پايه اين محرومیت ها کمتر 
توجه شده است. اين محرومیت ها ريشه در فلسفه 
تعلیم و تربیت رايج در جهان اسالم دارند. اين فلسفه 
می خواهد دختر،دختر تربیت شود و يک پسر، پسر 
تمام  با  آينده  در  بودن  زن  برای  دختر  کودک  يک 
بارهای مفهومی آن که واژه زن در دربردارد تربیت 
بنابراين  پسر هم همینطور.  و يک کودک  می شود 
در  رايج  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  زنان  مسائل  ريشه 
کشورهای اسالمی است که متفاوت از فلسفه تعلیم 
و تربیت در دنیای معاصراست و مطالبات زنان بدون 

تغییر يافتن اين فلسفه امکان پذير نیست.

تربیت  اين  البته  است  افراد  آزادي  تربیت،  هدف 
بايد به فرد نشان دهد که آزادي مرز دارد و آن مرز 
ای  اتوريته  است.اعمال  جهان  و  ديگران  آزادي هاي 
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 
بايد  آزاد که  اراده  به عنوان يک  است تربیت دختر 
خودش را کمال ببخشد منافاتی با عفاف ندارد البته 
را  ارزش ها  بايستي  لذا  انتخابگرباشد،  بايد  فرد  خود 
خشونت آمیز.  نه  و  صحیح  روش  با  اما  کرد  ترويج 
اعمال اين اتوريته ها سبب ضعف شخصیتی دختران 

و عدم اعتماد به نفس آنان می شود

وی در ادامه افزود مقررات دينی هم بايد نقد شود 
اما نقد به معناي بدگويي نیست بلکه نقد به معناي 
بررسي و بازنگری است . اگر يک زمان چیزی خوب 

است اما االن نیست بايد بازنگری شود.

:با سخنرانی محسن کديور استاد دانشگاه  پنل دوم 
شد.  قرآن”شروع  و  موضوع”زن  با  مدرس  تربیت 
کديور در اين همايش با بیان اينکه يکي از مهم ترين 
ايران  اخیر در  زمینه هاي چالش برانگیز در سه دهه 
عالوه بر دموکراسي و حقوق بشر، بحث زنان است، 
فهم  حداقل  از  برخورداري  براي  بايد  داشت:  اظهار 
صحیح قرآن از فضاي سنگین دين رياکارانه جدا شد 
پرداخت.وی  محکمات  پناه  در  متشابهات  فهم  وبه 
اين  آيا  است  آدمی  بقای  مايه  جنسی  تفاوت  گفت 
تفاوت منجر به تفاوت در انسانیت، حقوق انسانی در 
دنیا و جايگاه اخروی می شود يا نه؟دو پاسخ در اين 

زمینه وجود دارد.

۱ - اجرای عدالت در گرو به رسمیت شناختن ۲صنف 
از حقوق است، حقوق زنان و حقوق مردان.اگر مردان 
به  به زنان برخورداند  از برخی حقوق بیشتر نسبت 
سبب استحقاق ايشان است و کاستی حقوق زنان نیز 
عین عدالت است چرا که به گونه ای ديگر تکمیل 

شده است.

۲ - تفاوت 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.

کديور افزود : مساله حقوق زنان يکي از مباحث مهم 
امروز است و هر ديني بايد نظر خود را در اين باره به 
صراحت اعالم کند، به راستي قرآن کدام يک از اين 
دو ديدگاه را تايید مي کند در قران ۲ گروه از آيات 
قرار دارند يک دسته که به آيات محکمات در قران 
معروف هستند که به لحاظ تعدد و کیفیت مهمترين 
آيات هستند)قواعد امره( بر اساس اين آيات سیمای 
انسانی زن مکمل مرد و از نظر حقوقی برابر مرد است. 
وی در ادامه به نقل ۹ نمونه از اين ايات پرداخت و 
گفت بقیه موارد درباره حقوق انسانی زن با رجوع به 

اين موارد قابل توجیه است.

۱ - زن و مرد در گوهر انسانیت و آفرينش اشتراک 
آيه  اين  )آيه ۱۳ سوره حجرات( در  دارند  و تساوي 

مالک برتری تقواست و الغیر.

۲ - اشتراک و تساوی در صالحیت ارتباط با خداوند 
و مخاطب و متکلم شدن با خدا است، چه کسي گفته 
است که تنها مردان مي توانند دعا کنند و تنها دعاي 

مردان مستجاب مي شود؟ ) آيه ۳۵ احزاب(

۳ - اشتراک در ايمان و عمل صالح.

۴ - اشتراک و تساوي در سعادت و شقاقي اخروي، 
در جهان ديگر جنسیت زن و مرد کامال منتفي است. 

)سوره توبه آيه ۷۲ و فتح ۵۶(.

۵ -  اشتراک و تساوي در احکام عبادي مانند نماز، 
روزه ،انفاق، حج )آيه ۳۵ سوره احزاب(.

۶ - اشتراک و تساوي در برخي احکام مدني مانند 
اگر  و  مي خواهد  طرفین  رضايت  عقد  که  نکاح  عقد 
به  مي خواهد  طرفه  دو  رضايت  عقد  به  شدن  داخل 
يکطرفه  بايد  ان  از  خروج  و  گسستن  دلیل  کدام 
از  و  آيه حق طالق يک طرفه  اساس کدام  باشد؟بر 
از  آيه ۲۱ صحبت  جانب مردان است؟در سوره روم 
مودت و رحمت در خانواده است آيا مودت با آمريت 
مطلق مرد و مطیع بودن مطلق زن حاصل می شود؟

بر  تجاری.  و  اقتصادی  حقوق  در  تساوی  اصل   -  ۷
اساس اين آيات مرد حق تصرف در حقوق اقتصادی 
زن را ندارد.اسالم با سرمايه يک زن با ايمان پاگرفت 

و ادامه نسل پیامبر از جانب دختر اوست.

۸ - -اشتراک و تساوی در احکام سیاسی نظیر امر 
از  پیامبر  بیعت.  و  از منکر،هجرت  نهی  و  به معروف 
افکار  به  بیعت می گرفت و در رجوع  مردان و زنان 

عمومی نظر زنان را هم جويا می شد.

۹ - اشتراک در عذاب 

در پاره ای ديگر از آيات تبعیض مثبت به نفع زنان 
نفقه که جزاحکام حمايتی  دارد، مثل مهريه،  وجود 
اسالم از زنان محسوب می شوند. وی در ادامه افزود 
دهه  اجتهادهای  با  مردان  نفع  به  جنسی  تبعیض 
اخیر جواب گرفته است مانند تصدی پستهای کالن 
سیاسی،قرآن با نقل داستان ملکه صبا نشان میدهد 

رياست زنان منعی ندارد.

وی همچنین افزود افضلیت مرد در رياست خانواده 
به خاطر پرداخت وجوهات و نفقه است.کديور گفت: 
حجاب در اسالم اختیاری است و در قران اشاره ای 
الدين”  فی  اکراه  “ال  است  نشده  اجباری  حجاب  به 
بحث تعدد زوجات، ارث و ديه نابرابر و تاديب بدنی 
زنان درصورت عدم تمکین قضايای خارجیه و منسوخ 

هستند .

بازتاب

برگرفته از سايت بي بي سي
و مدرسه فمينيستي

حسينيه ارشاد
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و  زن  بین  خانواده  مسائل  امروزه  اگر 
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 یك مرد است. 
ما باید راجع به حقوق آدمیان به طور 
در  خاص  طور  به  زنان  حقوق  و  كلي 

دنیاي امروز اجتهاد مجدد كنیم

سخنران دوم اين پنل صديقه وسمقی عضو هیئت 
نظريات  طرح  با  که  بود  تهران  دانشگاه  علمي 
شجاعانه اش در زمینه”زن،فقه،اسالم” فضای خاصی 
را در حسنیه ايجاد کرد .وی گفت تبعیض بین زن 
و مرد در اسالم به اين سبب روی داده که قدرت در 
برای  برابر  مردان حقوق  و  است  بوده  مردان  دست 
زنان قائل نبوده اند اما زنان همیشه در حال مبارزه 
نزد  مسلمان  زن  از  که  تصويری  اند.وی گفت  بوده 
مسلمانان و غیر مسلمانان شکل گرفته تصوير يک 
موجود منفعل،بی اراده ، ضعیف مطیع مرد )پدر يا 
همسر(است تصويری 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...

و  فقهی  کیست؟فقه،کتب  چهره  اين  صورتگر  اما 
فقها چنین تصويری را بوجود آورده اند.اين مضامین 
از۱000سال پیش که فقه شکل گرفته تا امروز در 
حوزه های علمیه مورد مطالعه قرار می گیرند و به 

نام اسالم عرضه می شوند.

اين تصوير را فقها چگونه بدست آوردند و به عنوان 
قوانین شرعی ارائه دادند؟مستند اين اقوال سنت و 
استفاده می کنند.در  آنها  از  فقها  است که  رواياتی 
مثل،نماز،  برابرند  مرد  و  زن  مسائل  بعضی  در  فقه 
روزه، خمس و زکات و گفته می شود حاال در ۱0تا 
از خانه  موضوع هم متفاوت باشند بی اجازه شوهر 
زوجات  تعدد  همسرانشان  نروند،بگذارند  بیرون 
داشته باشند و غیره.آيا اين تفاوت ها آنقدر چشمگیر 
است که يک امتیاز بدهیم يک امتیاز بگیريم؟مگر ما 
معامله می کنیم که می گويید اين حق را بگیريد و 
اين حق را بدهید؟فقها همه مرد بودند حتی يک اثر 
فقهی از زنان نداريم که بگويد حقوق زن اين است 
حال می پرسیم سنت چیست؟اصولیون می گويند 
امامیه  است)فقه  پیامبر  تقرير  و  فعل   ، قول  سنت 
آيا  داند(  می  سنت  هم  را  ائمه  تقرير  و  ،فعل  قول 
در همه جا پیامبر اسالم از جايگاه پیامبری خودش 
فعلی را انجام داده يا به عنوان يک انسان قول،فعل و 
تقريرات بسیاری داشته؟ايا همه اينها سنت محسوب 

می شود؟و منشاء استنباط شرعی است يا مانند 
يک بشر در يک زمان خاص،مکان خاص افعالی 
تلقی  سنت  انها  تمام  نبايد  که  است  داشته 

شود.

سنت  معتقدند  اصولیون  افزود:  ادامه  در  وی 
بوسیله  که  چیزی  است)حجت  حجت  پیامبر 
نامشروع  از  را  مشروع  کنیم،  می  احتجاج  آن 
نداريم  ترديد  اگرچه  دهیم(  می  تشخیص 
بوده  شرع  با  مطابق  پیامبر  تقرير  و  قول،فعل 
به  به همین است  ايا مشروع منحصر  اما  است 
طور مثال در زمان پیامبر در مدينه که روابط 
بوده  ای  قبیله  اجتماعی  ساختار  و  خانوادگی 
شکل  اين  به  مردم  حضانت  مورد  در  است 
دختر  و  ۲سالگی  تا  پسر  که  کردند  می  عمل 
بعد  و  کرد  می  زندگی  مادرش  با  ۷سالگی  تا 
از ان الويت با پدر يا جد پدری بود.آيا اين که 
می  بنامیم(يافت  سنت  پیامبر)اگر  سنت  در 
توان گفت حکم شرع  اساسی می  بر چه  شود 
اين است و ديگر نیست؟حداکثر چیزی که در 

موارد اينچنینی می توانیم بگويیم اين است که اين 
قوانین ساری و جاری در زمان پیامبر منافاتی با شرع 
احکام  بگیريم  نتیجه  توانیم  نمی  اما  نداشته  اسالم 
اين عمل شود مغاير شرع  از  اگر غیر  و  شرع است 
است.دکتر وسمقی افزود : اين نگرش در حال حاضر 
که  مسئله  کند.اين  می  ايجاد  مشکل  ما  کشور  در 
مسئولیت فرزندان در فقه به طور مستقیم با پدر و 
جد پدری است و عینا در قوانین ما آمده ربطی به 

شرايط کنونی ما ندارد.

بینیم  می  اولیه  مسلمانان  زندگی  به  کوتاه  مرور  با 
اينها مناسبات مردم مدينه ۳000نفری بوده که تنها 
از دو قبیله به اضافه عده ای يهودی،بسیاری از قوانین 
که در اسالم سنت خوانده می شود قوانین مردم آن 
باشد،  شده  رايج  اسالم  از  بعد  اينکه  نه  بوده  زمان 
قبل از اسالم اين قوانین وجود داشته است عرف آن 
جامعه بوده است پیامبر قوانین رايج را امضا کرد و 
بدين ترتیب به عرف مردم جامعه خود که بر گرفته 
اين  بود احترام داشت،  آنان  از علم و عقل و تجربه 
خود قاعده اي مهم در قانونگذاري است. معتقدم جز 
در عبادات، واجبات و محرمات در وضع قوانین مدني 
و جزايي بايد از عرف استفاده کرد به گونه اي که با 

محرمات و واجبات در تعارض نباشد.

زن  وظیفه شرعی  تنها  بگويیم  اينکه  گفت  وسمقی 
تنها  و  بخواهد  او  که  زمان  هر  است  مرد  از  تمکین 
حق زن نفقه است در حد سیر شدن و برخورداری 
لباس  دست  يک  و  تابستانی  لباس  دست  يک  از 
زمستانی عینا از روايات بوده در فقه هم به نام اسالم 
آمده است.  خانم وسمقی با اشاره به تاريخ اسالم و 
ريشه يابی قوانین تبعیض آمیز و همچنین با اشاره 
به ساختار قبیله ای و اين که بسیاری از اين قوانین 

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

با کف زدن  بودند،  پر کرده  را  ارشاد  سالن حسینیه 
اعالم  وسمقی  صديقه  ديدگاه  از  را  خود  طرفداری 

کردند. 

میبدی  فاضل  تقی  محمد  پنل  اين  ديگر  سخنران 
بود وی در سخنرانی اش به موضوع”ضرورت اجتهاد 
میبدی  فاضل  زن”پرداخت.  حقوق  احیای  و  مجدد 
گفت:ويل دورانت در لذات فلسفه نوشته است، نگويید 
مهم ترين مسئله در قرن بیستم انقالب اکتبر روسیه 
است. زن  به  نسبت  نگاه  در  دگرگونی  بگويید  است 

تبعیض فاحش نسبت به زن در اروپا هم وجود داشت 
از ارسطو تا نیچه و شوپنهار نگاهی که به زن داشتند 
زن  به  نگاه  در  دگرگونی  اين  و  است  بوده  آور  شرم 
تحولی مثبت و مبارک است.هنگامی که کنوانسیون 
حقوق سیاسی زنان در سال۱۹۵۲در باره برابری زن 
و مرد توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح 
شد پاره ای از کشورها با قید و شرط اين کنوانسیون 
را پذيرفتندو از مجموع ۵۲کشور اسالمی ۲۸کشور از 
جمله پاکستان، مالزی، سودان، عربستان و ايران به 
نشان کرد: در  نپیوستند. وي خاطر  اين کنوانسیون 
مسايل مربوط به زنان و نظام خانوادگي مالک عیني 
نداريم بلکه مالک هاي آن قابل کشف است .اگر امروزه 
مسائل خانواده بین زن و مرد تقسیم می شود آيا بايد 
حقوق زن و مرد در ديه و ارث نابرابر بماند؟اگر اين 
قوانین قابل تغییر نیستند بر اصل عدالت قرآن خدشه 
وارد کرده ايم. 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 بايد تغییر کند.آنچه در زمان پیامبر مطرح 
شده مورد تايید عقالی آن روز بوده و تضادی هم با 
شرع نداشته است اما داعی نداريم هرچه در آن زمان 
مطرح بوده و مورد تايید پیامبر هم بوده در اين زمان 
هم بايد همان باشد. بنابراين در جوامع امروزی نمی 
توان گفت شهادت دو زن در مقام شهادت يک مرد 
است. ما بايد راجع به حقوق آدمیان به طور کلي و 
اجتهاد  امروز  دنیاي  در  خاص  طور  به  زنان  حقوق 
مجدد کنیم. وسمقی افزود فقه اسالمی حتی در آن 
زمان هم با شرايط زن ايرانی تطابق نداشته چرا که 
است  بوده  متفاوت  زن عرب  با  ايران  در  زن  شرايط 
و  امروزي  عدالت  معیارهاي  با  بايد  قوانین  بنابراين 
عدالت  معیار  حتي  باشد،  منطبق  عقال  عرف 
قوانین  براي همین  نیست  يکسان  نیز همواره 
همواره بايد به روز باشد و اصالح شود و ما نیز 

نیازمند اين تغییرات و اصالحات هستیم.

در ادامه اين همايش، مجید مرادي، متخصص 
شمار  کرد:  عنوان  عرب  معاصر  انديشه  در 
از خود  بیش  زنان دفاع کردند،  از  مرداني که 
زنان بودند و خاستگاه اساسي در طرح مقوله 
با  تالقي  نقطه  ديگر  مقوالت  همه  مثل  زنان 
پژوهشگر  علیجاني،  است.رضا  غرب  فرهنگ 
سه  به  نوانديشان  تقسیم  با  نیز  زنان  حوزه 
و  ديني  نوانديشان  سنتي،  رفرمیست  دسته ي 
نوانديشان غیرديني نوانديشي ديني را در ايران 
عقب مانده تر از مشابهان خود در شبه قاره هند 
و در جهان عرب دانست. علیجاني با انتقاد به 
عقب مانده  کودک  مانند  را  زن  برخي  که  اين 
رويش  نمي توان  که  مي گیرند  نظر  در  ذهني 
را به ديگران نشان داد، گفت: زبان نوانديشي 
ديني در حوزه زنان، زبان مغشوشي است.وي 
با تاکید بر داشتن رويکرد تاريخي در بررسي مسايل 
حتي  تاريخي  رويکرد  با  که  کرد  نشان  خاطر  زنان، 
ديالوگ  زنان  جنبش  غیرمذهبي  بخش  با  مي توان 
براي  اما  سنتي؛  بخش  با  همین طور  باشیم  داشته 
کنیم  مغشوش  را  زبان خود  نبايد  آنها  کردن  راضي 
بايد زبانمان را پیراسته نگاه داريم و به دنبال ديالوگ 

و منطقه مشترک فکري با آنها باشیم.

بازتاب
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نخستین نشست مؤسسان “شوراي ملي صلح”  در تهران *

صلح«  ملی  »شورای  موسسان  نشست  نخستین 
حضور  با   ۱۳۸۷ تیرماه  سیزدهم  پنج شنبه  روز 
و  فرهنگی  اجتماعی،  فعاالن  از  نفر  از ۵0  بیش 
تحريم  و  جنگ  با  مخالفت  بر  تاکید  با  سیاسی 

برگزار شد. 

فعاالن  که  شد  برگزار  حالی  در  نشست  اين 
سیاسی با حوصله به سخنان فعاالن جامعه مدنی 
گوش فرا دادند. همانگونه که دکتر ابراهیم يزدی 
دبیرکل نهضت آزادی ايران و دکتر خسرو پارسا 
پزشک مطرح ايرانی کنار يکديگر در اين نشست 

حاضر بودند. 

عبادی  شیرين   ۱۳۸۶ آبان ماه  هشتم  و  بیست 
منظور  به  بشر  حقوق  مدافعان  کانون  رئیس 
ساماندهی جنبش صلح خواهی ايران در فراخوانی 
همگانی از همه صلح طلبان ايرانی دعوت کرد تا 
برای تحقق صلحی پايدار در ايران از تمام امکانات 

خود استفاده کنند. 

از همین رو کمیته موقت صلح با حضور »محمود 
عیسی  زعیم،  کوروش  رحمانی،  تقی  بهزادی، 
عبدالفتاح سلطانی، عطاءاهلل شیرازی،  سحرخیز، 
کیوان صمیمی، نرگس محمدی، خديجه مقدم و 

عبداهلل مومنی«، تشکیل شد. 
خود  فعالیت  از  ماه  هشت  مدت  در  کمیته  اين 
متعدد  اقدام های  و  بسیار  مالقات های  انجام  با 
فعاالن جامعه مدنی، سیاسی  از  زيادی  تعداد  از 
موسس  هیات  در  عضويت  جهت  فرهنگی  و 
اين  بر  آورد.  عمل  به  دعوت  صلح  ملی  شورای 
اساس منشوری به ضمیمه دعوتنامه تهیه و برای 
حقیقت  در  که  منشور  اين  در  شد.  ارسال  آنان 
بود،  صلح  موقت  کمیته  پیشنهادی  پیش نويس 

آمده است: 

 چشم انداز: 
صلح پايدار در ايران 

هدف: 
ايجاد، تحکیم و تقويت مبانی صلح در ايران 

جلوگیری از برخورد نظامی با ايران 
از  جلوگیری  و  ايران  علیه  تحريم  هرگونه  لغو 

تشديد آن 
پايان دادن به شرايط نه صلح و نه جنگ 

ماموريت: 
نه  و  صلح  »نه  شرايط  از  گذار  برای  تالش   *

جنگ« و منازعه به وضعیت صلح پايدار 
انسان دوستی،  فرهنگ  تقويت  و  ترويج   *

صلح طلبی و حقوق بشر در ايران 
و  ايجاد  برای  امکانات  و  منابع  کلیه  بسیج   *

تحکیم صلح 
حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های  از  حمايت   *

صلح طلب 
* همکاری با صلح خواهان جهان برای جلوگیری 
به  منازعه،  طرف  دو  سوی  از  جنگ،  تحمیل  از 

ملت ايران 
بین  ائتالف  و  همگرايی  ايجاد  برای  تالش   *
نیروهای اجتماعی صلح طلب ايران، مخالف جنگ 

افروزان داخلی و خارجی 

فعاليت ها: 
* اشاعه و ترويج فرهنگ صلح و بیان پیامدهای 
فیلم،  ساختن  طريق  از  جنگ  زيانبار  و  منفی 
در  مطالب  انتشار  کتاب،  نشر  تئاتر،  اجرای 

رسانه ها، برگزاری همايش و ايراد سخنرانی 
تقويت  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   *

مبانی صلح پايدار 
و  ملی  صلح خواهان  با  گفت وگو  و  ارتباط   *

بین المللی مخالف تحمیل جنگ به ملت ايران 
* راه اندازی کمپین برای مخالفت با شرايط »نه 
با  مقابله  و  اقتصادی  تحريم  صلح«،  نه  و  جنگ 

جنگ 
* راه اندازی سايت خبری

البته در خصوص اين منشور شرطی هم گذاشته 
نوع  هر  صلح  ملی  شورای  موسسان  بود،  شده 
آن  در  بدانند  صالح  که  را  پیشنهادی  يا  تغییر 

انجام خواهند داد. 

بر اساس تشخیص کمیته موقت صلح، اجرا کردن 
نیازمند  ملی صلح  در شورای  متخذه  تصمیمات 
کمیته  عنوان  با  اعضا  از  تعدادی  فعال  حضور 
اجرايی است که حداقل هفته ای يک روز بتوانند 

وقت خود را به اين امر اختصاص دهند. 

اجرای  عهده دار  اجرايی  کمیته  ترتیب  اين  به 
صلح  ملی  شورای  موسس  هیات  تصمیمات 
خواهد شد تا همانگونه که شیرين عبادی گفت، 

که  باشد  افرادی  عهده  بر  تصمیم  نوع  هر  اتخاذ 
را  صلح  ملی  شورای  موسس  هیات  عضويت 

پذيرفته باشند. 

متخذه  تصمیمات  کردن  اجرايی  برای  بنابراين 
تاکید  دبیرخانه  يک  وجود  بر  ملی صلح  شورای 
شد. دبیرخانه ای که فعال تا تشکیل اولین جلسه 
رسمی شورای ملی صلح، کانون مدافعان حقوق 
موسس  هیات  اعضای  البته  بود.  خواهد  بشر، 
ديگری  تصمیم  هر  می توانند  صلح  ملی  شورای 
را برای تعیین دبیرخانه گرفته و با تعیین محل، 

دبیرخانه را به آنجا منتقل سازند. 

مدنی،  جامعه  فعاالن  از  نفر   ۷۲ اساس  براين 
هیات  اعضای  عنوان  به  سیاسی  و  فرهنگی 
اولین  برگزاری  با  صلح  ملی  شورای  موسس 
ترويج  در جهت  را  اولیه خود  اقدام های  نشست 

فرهنگ صلح خواهی آغاز کردند. 

»آغاجری هاشم، احمدزاده طاهر، احمدی بابک، 
اردالن پروين، اسالو منصور،  اکبری حسین، اکبری 
امینی کاک حسن،  عباس،  نورالدين،  امیرانتظام 
بنی اعتماد  اديب،  برومند  ابراهیم،  انصاری الری 
رخشان، بهبهانی سیمین،  بهزادی محمود، پارسا 
پیمان  صفر،  پیش بین  جعفر،  پناهی  خسرو، 
زاده جالل،  جاللی  مصطفی،  حبیب اهلل،  تاج زاده 
منیژه،  داوود، حکمت  حسن پور حمید، حسینی 
علی  درويشیان  محمد،  خسرو سیف،  خاکساری 
اشرف، دقتی حسین، ربانی صادق، رحمانی تقی، 
کورش،  زعیم  حسین،  رفیعی  سهراب،  رزاقی 
عزت اهلل،  سحابی  محمد،  ستاری فر  بابک،  زمانی 
سلطانی  عبداهلل،  سالمی  عیسی،  سحر خیز 
شاه حسینی  منصور،  شاکری فر  عبدالفتاح، 
سوسن،  شريعتی  ژيال،  شريعت پناهی  حسین، 
عطاء اهلل،  شیرازی  اهلل،  ماشاء  شمس الواعظین 
حسن،  صدرزاده  احمد،  صدرحاج سیدجوادی 
صرافی علی رضا، صمیمی کیوان، طالقانی اعظم، 
عباس،  عبدی  شیرين،  عبادی  جعفر،  عبادی 
فرهودی نیا  علی اصغر،  غروی  محمدعلی،  عمويی 
مجاهد  بهمن،  کشاورز  رحمان،  کارگشا  حسن، 
محمدی  فخرالسادات،  محتشمی پور  حسین، 
نرگس، مددی ابراهیم، مردوخی بايزيد، معتمدآريا 
ملکی  خديجه،  مقدم  علی اکبر،  معین فر  فاطمه، 
میثمی  عبداهلل،  مومنی  علی،  منصوری  محمد، 
داوود،  هرمیداس باوند  محمد،  هاشمی  لطف اهلل، 

يزدی ابراهیم«

باسابقه  که  هستند  سیاسی  و  مدنی  فعال   ۷۲
دادگستری،  وکیل  دانشگاه،  استادی  معلمی، 
»شورای  روزنامه نگاری  و  حزبی  فعالیت های 
و  همفکری  با  تا  داده اند  تشکیل  را  صلح«  ملی 
همکاری با يکديگر هر نوع تصمیم و راهکاری را 

برای دستیابی به صلح اتخاذ کنند.
          

*مأخذ
     www.solh.net
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صفحه 51

يادمان

اگر دكتر شریعتي زنده بود!؟

پاسخ به اين سوال اگرچه ممکن است کمي ذهني 
به نظر برسد، اما شايد غیرممکن نباشد. 

به زعم نويسنده ي اين سطور، اگر امروز دکتر شريعتي 
زنده بود، بي گمان پرکارتر، با انگیزه تر و دل سوخته تر 
تشیع  آموزه ي  تبیین  و  بسط  که  ندارم  ترديد  بود. 
علوي و پروتستانیزم اسالمي، مهم ترين پروژه  هاي در 
دست او بودند، اگر او امروز در میان ما بود در برابر اين 
همه ستم، اين همه بدعت آشکار و اين همه تبعیض 
و بي عدالتي هرگز سکوت نمي کرد. با آلوده کنندگان 
اصول  اصیل ترين  کشندگان  ابتذال  به  و  ملوثان  و 
مبارزه  به  ملت  اين  اخالقي  و  ديني  آرمان هاي  و 
و  دين  و  عدالت  نام  به  که  را  کساني  مي خاست.  بر 
به  را  مردم  اين  معنوي  و  مادي  سرمايه هاي  واليت، 
از  و  مي کرد  افشا  گذاشته اند،  مزايده  به  بخس  ثمن 
میلیاردي  پانصد  و  میلیاردي  رانتي ۳۵0  درآمدهاي 
امروز  اگر شريعتي  و هزار میلیاردي در نمي گذشت. 

زنده بود، حتما اعتراض مي کرد. 

و  مي داد  انجام  گوناگوني  سخن راني هاي  حتما  او 
مي گفت که علي )ع( ولي بود اما هرگز از آن دست 
تاريخ تنها به حفظ قدرت  فقهايي نبود که در طول 
خدا  ولي  )ع(  علي  انديشیده اند.  زمامداران  امنیت  و 
را  خود  هرگز  که  چرا  داشت،  واليت  مردم  بر  و  بود 
نیز  اسالم  جهان  بر  خود  حکومت  قیمت  به  حتي 
آلوده به مصلحت بیني هاي غیراخالقي و مخالف اصول 
انساني نکرد. علي )ع( ولي خدا بود اما هرگز لباسي 
جز لباس مردم به تن نکرد و هرگز حاضر نشد تا به 
گونه اي از عادي ترين مردم باز شناخته شود. او حتما 
اين که نظريه ي واليت  از  سخن هاي بسیار مي گفت 
فقیه و حکومت روحانیان، آموزه اي آزموده شده است 
را  اسالم  اين مردم و جهان  از  نمي تواند مشکلي  که 
بود حتما گفتمان  زنده  اگر شريعتي  بر طرف سازد. 
روشن فکري ديني به برخي از اين بیماري ها و مباحث 
او حتما صدها کتاب و  صرفا ذهني دچار نمي شد و 
مقاله در خصوص خودسازي، استحمار، عقیده، انتظار، 
در  آزادي  و  دعا  و  نیايش  و  بودن  شیعه  مسوولیت 
دکتر شريعتي  اگر  غیره مي نگاشت.  و  غیره  و  اسالم 
از  پرده پوشي  و  مصلحت بیني  هیچ  بي  بود،  زنده 

اشرافیت روحاني و استبداد ديني سخن مي گفت. 

فقهاي رساله نگار در  و  ناتواني دين داران سنت گرا  از 
سخن ها  امروز  جامعه ي  پرسش هاي  به  پاسخ گويي 
مي گفت. او حتما به اين نکته اشاره ها مي داشت که 
مسوولیت شیعه  بودن روي ديگر سکه ي پاسخ گويي 
است. اگر علي )ع( نماد شیعه است و اگر کامل ترين 
نماينده ي انساني اين مکتب است از باب آن بوده که 
مسوول ترين شیعیان است و اگر مسوول ترين است به 
آن جهت بوده که خود را پاسخ گو به خدا و خلق خدا 
از خدا  قرآن علي  بوده که   از آن جهت  مي دانسته. 

شروع مي شود و به مردم ) ناس ( ختم مي شود.

بزرگ ترين  قطعا  بود،  امروز  دکتر شريعتي  اگر  آري! 
دغدغه اش اسالم و تشیع بود و او در هر منبر و هر 
و  ناکثین  و  مارقین  از  هم  باز  تريبون  هر  و  کالس 
بلعم باعورا  خوارج و اهل جمل و فرعون و موسي و 
و قارون و سامري و عقیل  و نمونه هاي امروزي نبرد 
حق و باطل روايت ها مي کرد. از ضرورت شناخت علي، 
آزاد،  انتخابات  حق  انساني،  کرامت  و  حقوق  حرمت 
استصوابي،  نظارت  و شرعي  حقوقي  مشروعیت  عدم 
بیگانگي  خود  از  آفت  بزرگ ترين  مثابه ي  به  “تقلید، 
سخن  خويشتن  به  بازگشت  از  و  روشن فکر”  يک 

مي گفت. 

البته چه بسا اگر امروز دکتر شريعتي زنده بود مانند 
بسیاري از يارانش حق سخن گفتن نداشت. 

شايد مانند بسیاري از يارانش از ورود و سخن راني در 
حسینیه ي ارشاد ممنوع مي شد، شايد به او مي گفتند 
که حق ندارد در خصوص قارون و فرعون و يزيد که 
مي خواست بیعت اجباري بگیرد، سخني بگويد، چرا 
که مصاديق امروزينش، افشا مي شدند، چرا که مراجع 
مقلد و منصوب ِ بنیادهاي مالي حامي ايشان به زير 
از سخن  سوال مي رفتند، حتي شايد دکتر شريعتي 
گفتن در مورد امام هشتم )ع( نیز منع مي شد، چرا 
که آن امام وقتي از دنیا رفت، آن قدر ملک و دارايي 
چرا  گیرد،  قرار  ثروتمندان  زمره ي  در  که  نداشت 
تا در خارج شهري که حاکمي چون  که ترجیح داد 
مامون دارد و شرط واليت و خالفت را اتصاف نژادي و 
وابستگي به قريش مي داند، مدفون شود. امام رضايي 
که دکتر ترسیم مي کرد پا به بنگاه هاي آستان قدس 
نمي گذارد، چرا که هرگز تجارت نیاموخته و هرگز در 
جهت تثبیت قدرت هیچ حاکم غیر مردمي، حديثي 
امروز  شايد  بود،  زنده   شريعتي  اگر  است.  نسروده 
را  تحمیلي  و  تعلیقي  و  تعزيري  محکومیت  چندين 
يدک مي کشید. شايد از دانشگاه اخراجش مي کردند. 

و  نشريات  نمي دادند  انتشار  اجازه ي  کتاب هايش  به 
روزنامه  ها از انتشار مطالبش ممنوع بودند. شايد هم 
به قید وثیقه ي چند صد میلیوني آزاد بود و شايد در 
منزلش دوران حبس خانگي را مي گذراند. با اين همه 
ترديدي ندارم که اگر او امروز بود، در هر کجا که بود، 
فرياد افشاگرش را دريغ نمي کرد و بر همه ي ماست 
شريعتي ها،  معنوي  میراث  که  کساني  عنوان  به  که 
مبارزه  پرچم  و  ايشان  امثال  و  بازرگان ها، طالقاني ها 
دست  در  را  استبداد  و  بي عدالتي  و  فساد  و  ستم  با 
اگر  نهیم.  قدر  و  بداريم  پاس  را  جايگاه  اين  داريم، 
امروز شريعتي در میان ما نیست، ديروز هم علي در 
کنار شريعتي حضور فیزيکي نداشت اما او با شناخت 
علي )ع( قدم در راه بي برگشت تعالي نهاد. ما نیز به 
عنوان پیروان و شیعیان علوي، مکتبي را در اختیار 
که  است  امام  جهت  آن  به  تنها  امامش  که  داريم 
و  هزار  مبارزه ي  يک  کوله بار  امروز  ما  است.  عادل 
خاطر  به  مبارزه  داريم.  دست  در  را  ساله  صد  چهار 
فرهنگ  و  تاريخ  ما  انسان.  کرامت  عدالت،  آزادي، 
زاينده.  و  بالنده  فرهنگي  داريم.  دست  در  را  شیعه 
مکتبي که توان پیشبرد و پیشرفت دارد. به ما امکان 
از  و  مي دهد  را  آزادي خواهي  و  بي عدالتي  با  مقابله 
نیست  ما  با  شريعتي  دکتر  چه  اگر  که  روست  اين 

مهر معتمدي  مهدي 

اما انديشه ي او در میان ما حضور دارد، کارايي دارد. 
از جنس  نمي گیرد.  کهنگي  است.  حافظ  مانند شعر 
نیايش  از  قطعه اي  پايان  در  است،  معرفت  و  عشق 
وجوه  به  او  باور  از  که  شريعتي  علي  دکتر  زنده ياد 
تمام  در  تعالي  و  لزوم خودسازي  و  انساني  گوناگون 
ابعاد زندگي بشر نشات مي گرفت و بیان گر حسرت ها 
شوم: می  يادآور  را  هستند  ما  عمیق  نیازهاي   و 

خدايا: عقیده ي مرا از دست عقده ام مصون بدار.   

خدايا: به من تقواي ستیز بیاموز، تا در انبوه مسوولیت 
نلغزم و از تقواي پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت 

نپوسم.

خدايا: مرا از فقر ترجمه و زبوني تقلید نجات بخش تا 
قالب هاي ارثي را بشکنم. تا در برابر قالب ريزي ِ غرب 
بايستم و تا هم چون اين ها و آن ها ديگران حرف نزنند 

و من فقط دهانم را تکان دهم. 

خدايا: مرا ياري ده تا جامعه ام را بر سه پايه ي کتاب، 
ترازو و آهن استوار کنم و دلم را از سه سرچشمه ي 

حقیقت، زيبايي و خیر سیراب سازم.

 * تلخیصی از مقالة “شريعتی، نماد شیعه مسؤول” 
برگرفته از تارنماِی میزان نیوز

اگر شریعتي زنده  بود، شاید امروز 
چندین محكومیت تعزیري و تعلیقي 
شاید  مي كشید.  یدك  را  تحمیلي  و 
مي كردند.به  اخراجش  دانشگاه  از 
كتاب هایش اجازة انتشار نمي دادند 
انتشار  از  روزنامه  ها  و  نشریات 
هم  شاید  بودند.  ممنوع  مطالبش 
به قید وثیقة چند صد میلیوني آزاد 
بود و شاید در منزلش دوران حبس 

خانگي را مي گذراند.
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ملت  پشتوانه  و  ملي  حمايت  با  ملي کردن   : دوم 
و  ملي کردن  چنانچه  شد.  پیگیري  و  مطرح 
ضدامپريالیستي  عمل  يک  صرفاً  منابع  بر  مالکیت 
دموکراتیک  پشتوانه  از  اما  ضدانحصاري  باشد،  و 

برخوردار نباشد، 

سوم: ملي کردن به مفهوم اختیار در بهره برداري از 
منابع و آزادي در عرضه آن، با سازوکار سرمايه داري 
در  مصدق  ندارد.  مغايرتي  دموکراسي  از  الينفک 
الگوي  برابر فشارها و تحريم هاي بین المللي، شعار 
اقتصاد بدون نفت را مطرح و در صحنه عمل پیاده 
اعمال  شرايط  در  نفت  بدون  اقتصاد  گرچه  نمود. 
فشار همه جانبه بر دولت ملي مطرح گرديد و بالذات 
مطلوب مصدق و ملت نبود اما اين فشارها تازيانه 
با  متوازن  و  اقتصاد  رشد  راه  و  شد  جامعه  تکامل 

صادرات و واردات متعادل و مبتني بر کار و کوشش 
و پرداخت داوطلبانه مالیات را گشود، بنابراين نه تنها 
خلع يد و ملي کردن نفت باعث از دست رفتن منافع 
عظیم و سودجويانه کمپاني هاي نفتي گرديد، بلکه 
تهديد بزرگ تر ارائه الگويي درون زا و فرهنگ ساز بود 
که از دل دموکراسي و روابط دموکراتیک بین مردم 
و دولت ملي جوشیده بود که مي توانست راهگشاي 
کشورهاي نفت خیز جهت کاهش وابستگي به نفت 
و خروج از اضطرار در عرضه آن و در نتیجه رشد 
واقعي قیمت نفت و میل به سمت قیمت ذاتي آن 

باشد.

با منطق گسترش  از يک سو  امريکايي ها  نیز  امروز 
توجیه  خاورمیانه  در  را  خود  حضور  دموکراسي، 
مي نمايند و ازسوي ديگر به صراحت خواستار تأمین 
امنیت عرضه نفت ارزان خلیج فارس مي باشند. حال 
شکل  منطقه  در  واقعي  دموکراسي  چنانچه  آن که 
به  اعتماد  و  مردم  آگاهي  و  رشد  افزايش  با  گیرد، 
تداوم  ارزان  نفت  صدور  جريان  مسلماً  حکومت، 
انتخاب  و  اختیار  شرايط  در  زيرا  يافت؛  نخواهد 
آزاد، رعايت منافع ملي ايجاب مي نمايد که میزان 
عرضه نفت براساس اصل حفاظت و صیانت از ذخاير 
تعیین شود و در اينجاست که دموکراسي به عنوان 
يک عامل اثرگذار در قیمت نفت ايفاي نقش خواهد 
نمود، همچنان که در نهضت ملي چنین نقشي را ايفا 
کرد. به طور قطع مي توان گفت اگر الگوي “اقتصاد 
نمي شد،.  روبه رو  کودتا  با  دکترمصدق  نفت”  بدون 
به  دستیابي  در  موثري  گام  مي توانست  الگو  اين 
و  بردارد  جايگزين  انرژي هاي  و  نفت  ذاتي  ارزش 
کمک بزرگي به زيست محیط جهاني بکند. امروزه 
دولت نروژ الگوي مصدق را پیاده کرده و درآمد نفت 
ارزي صدمیلیارددالري  را در صندوق ذخیره  خود 
بر  مبتني  اقتصاد  کنار  در  مکمل  اقتصاد  به عنوان 
کار و کوشش و پرداخت مالیات با موفقیت به اجرا 

درآورده است.

* برگرفته از مجله چشم انداز ايران

كودتا  اصلي  نفت” علت  بدون  “اقتصاد  الگوي  اگر 
روبه رو  كودتا  با  دكترمصدق 
مي توانست  الگو  این  نمي شد، 
به  دستیابي  در  موثري  گام 
انرژي هاي  و  نفت  ذاتي  ارزش 
بزرگي  كمك  و  بردارد  جایگزین 

به زیست محیط جهاني كند 

يادمان

 ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب  

در اين نظريه برخي از زاويه ديد اقتصادي برآنند 
بوده  انگلستان  نیاز  که نفت کاالي حیاتي و مورد 
سوخت  وزارت  اصلي  دغدغه  که  به گونه اي  است، 
آنجا  از  و  مي  داده  را شکل  بريتانیا  دولت  انرژي  و 
ملي کردن  در  قاطعي  و  جدي  اراده  مصدق  که 
نفت ايران داشته است، لذا از همان ابتدا بر دولت 
انگلستان آشکار بوده است که نمي توانند با مصدق 
نیز قطع سلطه  پیامد ملي کردن  برسند.  تفاهم  به 
انگلیس بر يک صنعت بسیار مهم و حیاتي ايران و 
تشويق ملل ديگر در به دست گیري کنترل منابع 

نفتي خود بوده است.

و  امريکا  نفتي  کمپاني هاي  منافع  ديگر  ازسوي 
نفت  صنعت  واقعي  ملي کردن  قانون  با  آنها  دولت 
آنها  مغايرت داشته و سقف حداکثري مورد قبول 
اعمال اصلي تنصیف منافع بوده است. لذا دولت هاي 
اولیه، در سیر  انگلیس علیرغم اختالفات  آمريکا و 
حوادث، متحد طبیعي يکديگر گشته و پروژه حذف 
مصدق را به طرق سیاسي ـ توسط شاه و مجلس ـ 
دنبال مي نمايند، لکن قیام ملت در سي تیر ۱۳۳۱ 
شکست  اين  از  پس  مي نمايد.  عقیم  را  نقشه  اين 
بريتانیا و امريکا روش هاي ديگري را براي سرکوب 
نهضت و دولت ملي آزمودند که نقطه اوج آن در 

کودتاي ۲۵ و ۲۸ مرداد تجلي يافت.

خوردن  لطمه  کودتا،  اصلي  علت  نگاه  اين  در 
و  غربي  امپريالیستي  دولت هاي  اقتصادي  منافع 
کمپاني هاي نفتي به واسطه ملي شدن نفت و تهديد 
منافع منطقه اي آنها و از دست دادن کنترل خود بر 
منابع نفتي مي باشد. در اين راستا دکترآبراهامیان 
جنگ سرد  چارچوب  در  چندان  “کودتا  مي نويسد: 
غرب  امپريالیسم  جنگ  به  بیشتر  و  نمي گنجد 
ارتباط پیدا مي نمايد،  علیه ملي گرايي جهان سوم 
رويارويي  به  بیشتر  ايران  کودتاي  ديگر،  به عبارت 
تعارض  تا  مي شود  مربوط  جنوب  و  شمال  میان 

میان شرق و غرب )جنگ سرد(.”

 ج ـ مقابله با الگوي درون زا

پیش گفته  تحلیل  دو  پذيرش  ضمن  سوم  نظريه 
کودتا  اصلي  علت  کودتا،  علل  از  وجوهي  به عنوان 
را مطلب ديگري مي داند. اجمال اين که مصدق در 
خاطرات خود مي نويسد که مسئله ملي شدن نفت، 
و  بین الملل  قوانین  براساس  آن  عوارض  و  غرامت 
ملي شدن نفت مکزيک حل شده بود، يعني مسئله 
حقوقي نفت بماهو نفت مسئله اي حل شده بود و 
الزامي براي کودتا وجود نداشت. اين نظريه معتقد 
است علت اصلي کودتا رويارويي با الگوي درون زاي 
اعتماد  بر دموکراسي،  اقتصاد مبتني  به نام  مصدق 
به اصطالح  و  مالیات  داوطلبانه  پرداخت  دولت،  به 
اقتصاد بدون نفت بود که چنانچه اين الگو در داخل 
جهان  و  نفت خیز  کشورهاي  به  و  مي شد  نهادينه 
سوم تسري مي يافت، فراتر از منافع اقتصادي، کیان 
فراملیتي هاي نفتي و دولت هاي غربي را به مخاطره 
مي انداخت. به داليل زير الگوي مصدق از جامعیت 

و پايداري الزم برخوردار بود:

يکم: اصل حاکمیت ملي در نهضت ملي داراي دو 
مولفه بود. مولفه اول احیاي حقوق مردم و تقويت 
دموکراسي و مولفه دوم اعمال حاکمیت و مالکیت 
راستاي  در  اوالً  دو  هر  اين  و  زيرزمیني  منابع  بر 
ثانیاً  و  بود  انقالب مشروطیت  قانون اساسي  احیاي 
در کادر مصوبات سازمان ملل و رويه هاي ملي کردن 
ملت  خواست  بنابراين  غربي؛  کشورهاي  ديگر  در 

ايران فراقانوني نبود.

و  دسیسه چیني  طريق  از  مردمي  دولت  سرنگوني 
دخالت نامشروع دولت هاي بیگانه، همکاري عوامل 
اعمال  درنهايت  و  دربار  حمايت  و  داخلي  مزدور 

قدرت نظامي به غرور ملي ايرانیان لطمه زد.

مطرح  نظريه  سه  کودتا  علت  درباره  به طورکلي 
است:

الف ـ جنگ سرد  
ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب  

ج ـ مقابله با الگوي درون زا

الف( جنگ سرد:

اين نظريه با توجه به رقابت دو ابرقدرت امريکا و 
شوروي در تقسیم جهان و گسترش حوزه نفوذ خود 
پس از جنگ دوم جهاني معتقد است که کودتاي 

۲۸ مرداد در بستر چنین فضايي شکل گرفت.

منافع  از  دفاع  و  حزب توده  گسترده  فعالیت 
تبلیغات  به همراه  ايران  در  روس ها  توسعه طلبانه 
وسیع و بزرگنمايي قدرت حزب توده توسط عوامل 
مرموز و رسانه هاي وابسته، تقويت توهم سرخ نزد 
ـ  رواني  فضاي  سنتي،  روحانیت  و  مذهبي  اقشار 
قدرت هاي  بهانه جويي  براي  را  مناسبي  سیاسي 
از  جلوگیري  به منظور  آنها  دخالت  و  امپريالیستي 
سقوط کامل ايران و يا بخشي از آن به پشت پرده 
آهنین فراهم آورده بود. در اين نظريه  دلیل اصلي 
کودتا در گرايش دولت ملي به بهبود روابط با دولت 
شوروي و بي میلي مصدق در سرکوب حزب توده و 
نگراني اقشار مذهبي از نفوذ کمونیسم و تمايل به 
کمونیسم  چنگال  از  خاورمیانه  کل  و  ايران  نجات 
گازيوروسکي  چنان که  مي گردد.  ارزيابي  جهاني 
اياالت متحده  مقامات  از  “بسیاري  مي نويسد: 
بودند  رسیده  نتیجه  اين  به   ۱۹۵۳ تابستان  تا 
رسیدن  قدرت  به  شايد  و  هرج ومرج  افزايش  که 
انتظار است و بنابراين  کمونیست ها در ايران قابل 
در  ايران  سقوط  از  تا  شود  سرنگون  بايد  مصدق 

دامان شوروي جلوگیري به عمل آيد.”

کمپاني هاي  منافع  دست رفتن  از  تحلیل  اين  در 
نفتي فرع بر جنگ بین دو اردوگاه سرمايه داري و 

کمونیستي تلقي مي گردد.


