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 روزگاری نو 

 

 از کجاست که روحِ آید؟ ومرده پدید می روییدن و سبز شدن ناگاه در تن خاکِ بهاران، از کجاست که روحِ

 آورد؟برمی آبی و زرد و سرخ های سفید وهای سبز و شکوفهشکفتن ناگاه از تنِ چوب خشک چندین برگ

اند و مردگان افشانده ها مزارعی هستند که در آنها بذربهاران رازدار رستاخیز پس از مرگ است و قبرستان

 جسم تا نمیرد، کجا رستاخیز پذیرد؟

ی بشکافد و این یکی هسته ی جسم رااند تا آن یکی هستهافتاده این بار انقالب ربیع و انقالب صیام به هم بر

 .برآورند زندگان از بطن مردگان سرجان را، و 

اند، آیا جهانیان مرده رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو. اکنون که جهان وبا بهاران روزی نو می

 ... مَوتِها عدَرضَ بَاالَ حیِوقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟ و یُ
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 تسلیداغ بی  

 

آخرالزمانیم، و خمینی، این ماه  متِاُ چرا که ما باره دیدیم،های همه تاریخ را ما به یکداغ

زدگی و فلک 1عقل دبارِتاریخ. در عصر اِیلدای  دار همه صاحبان عهد بود در شبهاشم، میراثبنی

شد و هیچ منذری هیچ پیامبری مبعوث نمی در زمانه غربت حق، در عصری که دیگر بشر،

ایشان بود و داغ او بر دل ما، داغ همه اعصار، داغی  دار همه انبیا و اسباطآمد خمینی میراثنمی

 .تسلیبی

را در وجود خود معنا « ثقلین» آیتی بود که آخر اوما را این گمان نبود هرگز که بی او بمانیم. 

هایی انسان گردند تادانستیم که زمین و زمان میمی را، و ما« اهللماتَرَک رسول»کرد، همه می

 هایی چون او، قطب سنگ آسیابِدنیا گذارند. آخر آدم چون او، هر هزار سال یکی، پای به

 ایشان و حق است اگر با رفتن...  الغایات وجودغایت و اند4«لوالک»مصداق حدیث  ند،اافالک

خورشید سرد شود و ماه بشکافد و دریاها طغیان کنند و ؛ آسمان نیز و زمین از رفتن باز ماند

مرگ شوند، و اگر نبود آن حجت غایب، مومنین از شدت ماتم دق خون از آسمان ببارد و بارانِ

 . شدهمان می تردید کهتو بدان، بی

رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین، در این پهنه  ا این گمان نبود که بعد از او بمانیم، اما اوما ر

د. دریاها و زمین و آسمان و ماه و خورشید بر جای برمنتهایی که عقل راه به جایی نمیبی

 سان که بعد از رحلت آخرین فرستاده خدا نیز دورمحقق شود، آن (ره)مقصود خمینی ماندند تا

هایی چون او که یک او را در جهان تحقق بخشد. آخر انسان وجودِ جای ماند تا حقیقتِ فلک بر

 .اند و یک تاریخمتیک اُ نیستند، فرد

. اشاره به این حدیث شریف: 1

السالمُ قالَ: جعفرٍ علیهعَن ابی

لَمّا خَلَقَ اهللُ العَقلُ استَنطَقَهُ ثُمَّ 

قالَ لَهُ اَقبِل فَاَقبَلَ ثُمَّ قالَ لَهُ اَدبِر 

عِزَّتی و جاَللی  فَاَدبَرَ ثُمَّ قالَ و

 ماخَلَقتُ خَلقاً هُوَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنک

فرماید: ... )امام محمّدباقر)ع( می

چون خدا عقل را آفرید، او را به 

گاه سخن درآورد و سنجید. آن

پیش « پیش آی!»او را گفت: 

پس »آمد. سپس او را گفت: 

)پشت کن!( پس رفت. « رو!

به »)پشت کرد.( خدا فرمود: 

و جاللم سوگند، خلقی عزت 

نیافریدم که نزد من از تو 

تر باشد ...( ر.ک. به: محبوب

اصول ثقةاالسالم کلینی، 

، آیةاهلل محمدباقر کمرئی، کافی

هـ ق. ج  1194اسالمیه، چهارم، 

 . ـ و.14، ص 1

. اشاره به حدیث قدسی 4

. لَوالکَ لَما خَلَقتُ االَفالکَ

)اگر به خاطر تو نبود، افالک را 

آفریدم.( ر. ک. به: مال ینم

علم محسن فیض کاشانی، 

، الیقین فی اصول الدین

. 191، ص 1، ج 1149بیدار، قم، 

 ـ و.
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بینند. نمی و - 1عمیاَةِ رَخِی اآلفِ وَهُعمی فَاَ ههذِ فی ن کانَمَ که : - کوران روزحشر در اینجا نیز کورند

اگرنه، این ت. اس هنه آنگاه که امام آمد و نه امروز که رفت شده است؟ امر عظیم واقعآنان از کجا بدانند که کدام 

برابر این انقالب به  فرعون در ۀشد تا صدق قصص انبیا را باور کنند و چون سحرخدا برای آنان حجتی می ولیّ

شد تا زهد وعدالت حجتی مینان آخدا برای  ولیّ اگرنه، این ؛4ونوسی و هرُمُ بِّرَبِ انّامَسجده درآیند که 

شد تا عظمت حق خدا برای آنان حجتی می واین ولیّ ... حسین را و شجاعت علی را باور کنند، حلم حسن را و

د و انسان را، همچون خورشیدی که نورش از ازلیت تا به ابدیت را ندر وجودش بنگر را و همه صفات خدایی را

 .گرفته است فرا

دنیا رفته است، یک بار  ازبار دیگر این رسول اکرم است که  ایم. یکباره دیدهما به یکهای همه تاریخ را داغ

حسین است که  یک بار دیگر این فاطمه است وحسن است و ؛شهادت رسیده است دیگر این علی است که به

به نخل بلند  دست ما اگر .اند، یک بار دیگر این مهدی است که در حجاب غیبت رفته استکرده دارما را داغ

وجود  ةرا به این امت بیاموزد، در آین« انتظار»رسید. او آمد تا معنای می که رسد، دست خمینیوجود او نمی

 .باشد که منتظر مهدی اسوه مصادیق منتظران بود، و اکنون دیگر دور افالک را مرادی نیست جز آن خود که

این بزرگترین پیام او بود، و پس از او، اگر باز هم امیدی  و« انتظار در مبارزه است»به ما آموخت که  (ره)امام

عرفان »ما را آموخت که  (ره)است که برای ظهور آخرین حجت حق مبارزه کنیم. امام دارد همینما را زنده می

است، و از این پس دیگر  و خود بهترین شاهد بود بر این مدعا که عرفان عین مبارزه «با مبارزه جمع کنیم را

گرفتند؟ او شخصی بهانه واماندگی خویش می کامالً نان که عرفان را به مثابه امریآماند برای ای میداعیهچه 

با مفتاح مبارک حیات خویش  کرد و مجهوالت شریعت و طریقت را کتاب و سنت را در وجود خویش تفسیر

رب خدا در تمام طول تاریخ جهاد اصغر شرط الزم جهاد اکبر است و اولیای مق دانستیم کهما می گشود و

 .اندهمین شیوه زیسته همواره بر

 ۀچهر ،راندند و با چشمی ظاهربیناشعار عرفانی می  ظاهر ماند برای آنان که حکم برای میدیگر چه داعیه

دیگر افعال و اقوال منصور حالج را هم  دیدند و حتی این اواخر،عرفا می صافی وجود ةافیونی خویش را در آین

خویش  ای از سلکبازهخواره و زنحافظ را شراب و کردنداندیش ماتریالیسم دیالکتیک معنا میکج عقل با

 گرفتند؟می

سجاده به »انداخته بود و از آن سوی  ارباب جور در پنجة آیا ندیدند او را که از این سوی پنجه

ندیدند که در  آیا نهاده بود؟« مردافکن شرابِ ع را گرو جامیقدلق مر»داشته بود و « می رنگین

یعنی چه؟ مگر این مردترین مردان « پنهان کشیدن صراحی»و « دنن کار دیگر کرآخلوت »

 و بت و خانهبیمار و می و می نبود که دم از خال لب چشمِ اد زمانهزُهّ میدان مبارزه و زاهدترین

 زد؟خراباتی می پیر ةخرق و آلودمی کده و رندِبت

سخت بر دل و باری سنگین بر داغ جراحتی  با امام رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین ماندیم.

سان که سنت الیتغیر واختیارمان بار شود و همان عقل ۀگرد ما بر دوش. امام رفت تا بار تکلیفِ

جا نابینا باشد، . و هرکه در این1

در آخرت نیز نابیناست. اِسرا / 

 . ـ و.14

. به پروردگار موسی و هارون 4

 41ایمان آوردیم. مأخوذ از آیات 

قالوُا امَنَّا بِرَبِّ سوره شعرا:  49و 

العالَمینَ * رَبِّ موسی و هرونَ. 

 ـ و.
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            نیز به میدان کشد و آزموده شویم و این آیت ربانی درست درآید که بلیات ما را ةخلقت بوده است، چرخ

 .1رینابِالصّم وَنکُمِ ینَدجاهِمُال مَعلَی نَتّم حَکُنَّوَبلُنَلَ وَ

اش اخالص برآریم و درکف فرزند و برادرش و تلمیذ مدرسه این ماییم و امانت او. دست بیعت از آستین اکنون،

 شبِ»اهلل ظهر حکومت اسالم به غروب خونین شهادت حسین بن علی و رسول بگذاریم که اگر بعد از رحلت

خود  حکومت را به معتمدین خویش بسپارد و این ةفرصت یافت تا وثیق انجامید، این بار امام «قمر غیبتبی

مستضعفین را به امامت و وراثت  اهلل وخداوند اراده کرده است تا حزب این بار ای است بر این بشارت کهنشانه

 .زمین برساند

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

آزماییم تا . و شما را می1

مجاهدان و صابرانتان را معلوم 

 . ـ و.11 داریم. محمد /
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 مُبشر صبح 

 

سان شناسیمش، نه آنایم. دیدیم که میدر خاطر داشته و تصویرش را از پیش ...شناسیمش دیدیم که می

غربت  نقشِ کسی ای هرگز کهکه خود را. چه کسی از خود آشناتر؟ دیده سانو نه حتی آن ...که دیگران را 

  !خود را نشناسد؟ در چهره خویش بیند و

نقشی سرگردان در آبگینه  تا آنجا که خود را در او یافتیم، چونان ...تر از خود شناسیمش، بیشدیدیم که می

و از آن پس با آفتاب خود را بر قدمگاهش  ... را ای که صاحب سایهکه صاحب خویش را باز یابد و یا چونان سایه

 .پیوستیمرسید به او میگستردیم و شب که میمی

است، اما نگاهش  دیدیم که چشمانش فانیازلی را چه کسی بر این لوح قدیم نقش کرده بود؟ می آن صورتِ

فیضی  عنایتی ازلی و دهانش معبرِ دیدیم که لبانش فانی است، اما کالمش باقی. چشمانش منزلباقی، می

 .شنیدچه بگویم؟ کاش گوش نامحرمان نمی ...ازلی و دستانش 

صورت »که آن  ای، آینه«زمان فانی»او را اظهار کند و « طلعت ازلیِ»افقی بود تا « حدوث» دشتِ پهن

در آب و خاک و باد و آتش  که از این پیش طلعتش را شناسیمش، و او همان استدیدیم که می .را «سرمدی

ا هاه که در جست و جوی گودالدر آب باران آنگ بارد،تابد، در ابر آنگاه که میمیکه گاه در خورشید آن ؛ایمدیده

در  ؛زن غروب نخلستانه و در حُدر رقّت مِ ،جب شبدرحُ ،ظهر در صراحتِ ،در شفقت صبح آید،ها برمیو دره

 .ها ... در عشق پروانه و در سوختن شمعشکفتن غنچه ها و درشکافتن دانه
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عهد جاودانه شود،  سوزد تا آنمیرد و پروانه میتازه شد. شمع می« عهد»شناسیمش و آن دیدیم که می

گردان آن همه که آفتاب ،دوستش داریم شناسیمش ودیدیم که می .های ما بسته استاو با بال تشِعهدی که آ

  .دارد، آن همه که معنا لفظ راما را دوست می ... و او نیز آفتاب را، آن همه که دریا ماه را

که  اشک از آن قبای گشود،ای که بالها را بسوی او میاز آن جاذبه شناسیمش،دیدیم که می

فانی  ریخت وسوخت و با اشک از چشمان خویش فرو میکه می بر اندامش دوخته بود، از آن

آب ن. دم و عالم است و مقصد ابدی آآازلی  أشد در نوری سرمدی، همان نوری که مبدمی

 اام نشسته است. چشمانش بسته شد،بر هاسرمدی فراتر از گذشتن گذرد، اما این نقشِمی

 .اما کالمش باقی ماند دهانش بسته شد، ؛نگاهش باقی ماند

قرار در  زاید و بقا در فنا است ووصل. در این جا نور از نار می ةزمین مهبط است، نه خان

اش رابه پایان دگردیسی ای دورانپروانه. دانستیم... و ما می قراری. زمین معبر است و نه مقربی

وحی  ةدرخت فرو افتاد. رشت ةمعنا، از شاخاش چون لفضی تهی از برد و بال گشود و پیله

خرین شب، دیگر به صبح آن آ نات به پایان رسید وگسست و ما ماندیم و عقلمان. عصر بیّ

 کرد. خانه، چشم بر زمینمی را زمزمه زمین غربت ةسیرکی نوحدر تاریکی شب، سیر نینجامید.

مان به الشه ا آویختیم تا چشمر هایش پنهان شد. پردههاپشت پلک سمان بست و در ظلمتِآو 

 .گریستیم روح زمین نیفتد و درخود ماندیم و یتیمانهسرد و بی

 ها بال به شیشهپرکخود را نگریست و شب ة دریاچهدیری نپایید که ماه بر آمد و در آین

 .کوفتند تا راهی به دشت شناور در ماهتاب بیابند

اند، در کار ما سخت درمانده دانندرا نمی« والیت»امام عشق! آنان که معنای  عزیز ما، ای وصیّ

محبت در کجاست. خودتان خوب  این تسلیم و اطاعت و ةدانید که سرچشماما شما خوب می

روز که به دیدار شما  آن خواستداریم و چقدر دلمان میدانید که چقدر شما را دوست میمی

 .پنهان کنیم و بگرییمآمدیم، سر در بغل شما 

 لبخند شما شفقت صبح را داشت و شبِ م.آن عنایت ازلی را در نگاه شما باز یافتی ما طلعتِ

 .1()عنایب امام زمانعشق هستید و  امام ما و قدمتان، که وصیّ انزوای ما را شکست. سرِ

 

 

 

 

 

. این مطلب پس از دیدار 1

هنرمندان حوزۀ هنری با رهبر 

ای، در انقالب، امام خامنهمعظم 

نگارش یافته و  1169آبان ماه 

ماهنامة  1169در شمارۀ آذر ماه 

به چاپ رسیده است. « سوره»

متن سخنان رهبر انقالب در این 

دیدار در دی ماه همان سال در 

به چاپ رسید، با « سوره»

ای از شهید سید مرتضی مقدمه

جا آوینی که ذکر آن در این

 ست:خالی از لطف نی

از آن روزهای سوگ که دل جز 

 داد، دیگر وصیّبه گریه رضا نمی

امام را ندیده بودیم تا اینکه 

یکشنبه، بیست و هشتم آبان. از 

آن روزها دیگر غم امام ما را 

ترک نکرده است؛ همچون 

های دل ما را ای صخرهچشمه

شکافته و جانِ ما را به نهرهای 

ساقِ عرش وصل کرده است. 

روز که این غم از دل نیاید آن 

 ما برود و آن چشمه کور شود.

ما اهل والیت هستیم و همه 

« اهلیت»چیزمان در گروِ همین 

است. نرفته بودیم تا ایشان 

دردمان را التیام دهند، که خود 

هنوز در سایة آن غم عظیم  

زیند؛ رفته بودیم تا دست می

ایشان بجوییم و تجدید پیمان 

را یافتیم. کنیم ... و مطلوبمان 

بیت مصفای ایشان در پناهِ روح 

والیت است و دستان 

سخاوتمندشان، واسطة ما و 

های آسمانی؛ عطر امام مائده

راحل در همه جا پیچیده است. 

 الحمدهلل و المنّة.
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 امام)ره( و حیات باطنی انسان 

 

داد یک بار دیگر باید به همان  رخ 1169در چهاردهم خرداد ماه سال در سالگرد آن واقعه عظیمی که 

 . حقیقتی توجه یافت که این واقعه را معنا بخشیده است

بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بسیار  ها نبود و در میانحضرت امام امت)ره( انسانی از زمره دیگر انسان

 .)ره( را دریابدمردانی چون حضرت امامتواند قدر بزرگ اند، نمی هنگاشت ها سان که امروزینیستند؛ اما تاریخ، آن

« سرفانه.م تمتعی جهت در است طبیعت بر هاانسان غلبه تاریخِ» اند،نگاشته هاغربی که سانآن ،«تمدن تاریخ»

تی نیز غایاند که پیشینیان بشر امروز دمیده شده است، انگاشته گری که درآنان، به مقتضای همین روح عصیان

 . اندلذا از حقیقت وجود انسان بر کره خاک غفلت کرده اند وجز این نداشته

ثیری است، تاریخ فضای اَ کرانِبی ای آسمانی بر پهنه اقیانوسحیات انسان در این سیاره کوچک که سفینه

« تاریخ انبیا»و حیات ظاهری انسان تاریخ  «تاریخ تمدن» اوست؛« باطنی حیات تاریخ»دیگری نیز دارد که 

 . تاریخ حیات باطنی او

را انکار دارند عجب نیست اگر تاریخ  ... و آنان که روح انسان ظاهری دارد و باطنی، جسمی دارد و روحی

.. د .نبنگر« تکامل تاریخی ابزار»تاریخ تمدن را نیز از نظرگاه  نگارند ویزندگی بشر را منحصر به تاریخ تمدن ب

انسان  محابایمسرفانه و بی فقط به کسانی اطالق شود که راه تصرفِ« بزرگان تاریخ»عنوان  امروز و به تبع آن،

 . اندداشته را در طبیعت هموار
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خوردن و تمتع  رو پُ مناسبی برای سیر بینند که در طول تاریخ ابزارهایای بزرگ میآنان انسان را معده

انسان این باشد، تاریخ نیز منحصر خواهد شد در تاریخ  تعریف چه بیشتر از لذات حیوانی یافته است. وقتیهر

 شود یک صورتِخوانده می« تاریخ تمدن»تمدن و آن هم از این نظرگاه خاص. آنچه که در این روزگار به نام 

انبیا و  بدون واقعیت است که بشر جدید آن را بر گذشته خویش نیز اطالق بخشیده است و لذا از وهمی و

 .آن نشانی نیستاسباط ایشان در 

ها پرستی و استکبار انسانخودبینی و خود هایی است که برها و تعارضطلبینیز تاریخ قدرت« تاریخ سالطین»

تواند مو جودیت انبیا نمی  گرددها نمیمتعرض حیات باطنی انسان بنا گشته است و این تاریخ نیز از آنجا که

تاریخ  ت را معنا کند و بنابراین، هرگز نباید توقع داشت که درحقیق ةایشان و معماران خان و اوصیا و اسباط

وجود   حقیقت ةمعماران خان» چون حضرت امام )ره( که  ن و قدر بزرگانیأش رسمی ی مدونِهاتمدن و یا تاریخ

 .اند شناخته گرددبوده« بشر

دنیاست و انسان بر این ا دنیاست و تا  نبیا حضرت ابراهیم نیز معمار خانه حقیقت در کره ارض بودهشیخ األ

 که بشر را از اغوای شیاطین و هبوط به اسفل درکاتِ حصینی است این خانه حصنِ، سیاره خاکی باقی است

توان یافت؟ تاریخ حیات باطنی انسان مکه تاریخ تمدن نامی و یادی از او می دارد، اما کجا دربهیمیت دور می

 هاست ک آن از بیندازد نگاهی بدین واقعه عظیماما تاریخ تمدن اگر هم نیم داند.و مرکز زمین می« القراامّ»را 

اجتماع مدنی را بنیان  زمزم را یافتند و در اطراف آن سکنا گزیدند و اولین جوی آب،ودر جست« مرهُجُ» ةقبیل

  ...نهادند و

نظری کشانده؟ اندیشی و تنگسرابهمه به  چرا این ظاهربینی بر بشر امروز غلبه یافته است و او را تا بدین

تولد آن دیگری  و شمارش روزها و سالها را بر هجرت این رسول أانسان امروز اگرچه هنوز مبد ،هرچه هست

 را نیز نخواهد یافت، )ره(شناسد و تا این جهل باقی است قدر حضرت امامقدر انبیا را نمی اما دیگر، نهاده است

 این یاالقرامّ اسالمی انقالب و است حقیقت خانه گذارانبنیان و انسان باطنی حیات نیز از احیاگران چرا که او

 ت.اس عصر

 ةحقیقتی را بنیان نهاد که کعب ةخان ظاهر و باطن را شکست و با انقالب اسالمی هایبت حضرت امام )ره(

 . قیام ناس که نه شرقی است و نه غربی ۀسواُ عتیق است و بیتِ القراست،امّ های ناس است،دل

و احیاگران حیات باطنی بشر را فراموش  چه تاریخ تمدن و تاریخ سالطین معماران خانه حقیقتو باالخره، اگر

و  او، باطن است و حجابِ ۀظاهر جلو غفلت نکرده است. «ظاهر» از« تاریخ حیات باطنی انسان»اند، اما کرده

آن  هک باید ،روزی حتی قرار شود که تاریخ حقیقی حیات ظاهری بشر را نیز بنویسند دانند که اگراهل نظر می

کنند. باید تاریخ جهان  الت باطنی انسان در طول تاریخ، یعنی تاریخ دین و یا تاریخ انبیا معنااساس تحو را بر

 .است بر او چه گذشته را از نو نگاشت، تا انسان بداند که حقیقتاً
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  شصت و امام خمینیدهۀ 

 

به جز او انتساب نخواهند داشت. این او  دینچه بیاها هربود و از این پس دهه دهه شصت دهه امام خمینی

ای از نفخات هایی چون او نفخهعصر بود ظاهر کرد. حیات انسان این بود که هر آنچه که در تقدیر تاریخ انسانِ

خمینی انسانی چونان  امام .بخشدزمین مرده، و آن را حیات می تنِدمد، در انسان می هی است که در تنِلالروح

.. که هر هزار سال . «عظیم أنب» مصادیق معدودِ نان بود و مصداقی ازآب ران نبود؛ از قبیله انبیا و اصحادیگ

 خطابِآوران است و مورد خیل یاد از عدد هزار نیست؛ مراد آن است که او «رهزا»رسد، و مراد از این یکی می

های در تاریخ هست و نه های تمدننان در تاریخآند که نه نامی از او مخاطب این سخن آنان  .رکِّذَمُ نتَما اَنَّاِ

اند، اما چون دیگران از خاک روییده چه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشررسمی، اما زمین هر

ند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان او فقط هم اینان .اند آسمان برآورده اند و سر بردر خاک نمانده

 . اند خبر کرده

اهی به نگارندگان آنهاست و ر اند ظنونِدیگر که نوشته تاریخ حیات باطنی بشر تاریخ انبیاست و این تواریخِ

همه چیز را وارون خواهد  ،چنین بنگردنیکه ااند و هرباطن دیده نسبت باحقیقت ندارد. آنها همواره ظاهر را بی

 به 1رانته است و اگر هم کسانی چون ویل دوای نرفتصیایشان اشارهوتمدن به انبیا و ا هایدید. چرا در تاریخ

انبیا برای  اند؟سکوت کرده اند و درباره تعالیم انبیاای از ابهام نگاه داشتهرا درهاله وجودشان اند،پرداختهآن 

« فرستاده خدا»اند! آنها قبل از هر چیز خود را نیامده که -ها به زعم امروزی - مردمان بهبود زندگی اقتصادیِ

اند و که از جانب خدا آمدهاند مدعی بوده و اندمیدهنامی «وحی»را  اند و تعالیم خویشگفتهمی

 داری تا کنون در کرهدین و دین ،نه؛ و اگراندپذیرفته.. و مردمان نیز میدارند . آسمان خبر از

  . نابود گشته بودزمین 

1 .William Durant 

(؛ مورخ آمریکایی 1991-1994)

و نویسندۀ مجموعة یازده جلدی 

 (. ـو.1914-14« )تاریخ تمدن»
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است هنوز هم آنچه در میان  بعد از چند قرن که از رنساس و هبوط بشر در مصداق کلی خویش گذشته

و تاریخ هجری است که در  مسیح محاسبه شده است، دی است که از زمان تولدمردمان اعتبار دارد تاریخ میال

وقایع اهمیت بیشتری داشت،  این اینکه اگر وقایع دیگری برای بشر از ... و مگر نه زمان هجرت پیامبر اسالم

آنها عصر  تولید های تاریخ تمدن اعصار زندگی بشر را بر مبنای ابزارگرفتند؟ اما در کتابمی تاریخ أآنها را مبد

 .اندفضا و فالن و بهمان نامیده ... حاال هم عصر تکنولوژی و عصر ارتباطات و عصر سنگ و آهن و مفرغ و مس و

، که عهد فطری مردمان با رکِّذَمُ نتَما اَنَّاِ ، از مخاطبانیادآوران بود ای نبود، اما ازامام خمینی پیامبر تازه 

 چونان گذشت،کلی می بعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعیِ کرد ووری آآنان یاد خداوند را به
 داریاز دین دیگری ای از جاهلیت را شکست و عصردوره - )ص(از ابراهیم و اسماعیل تا محمد -اسالف خویش 

 پیشین را نیزکه حق آن بود که اعصار  نام نهاد، چنان «عصر امام خمینی»این عصر تازه را باید . را آغاز کرد

    نویسان نه. اند، اما تاریخو مردمان همواره چنین کرده د.ندادران دیگر انتساب میآوبه انبیا و اوصیا و یاد

هبوط »شود آن را ل میئقا «هبوط»یکی از مفاهیمی که برای  در 1بید توینلآرنو ترین آنها همچونزیرک

که  بیتوین کند. حتیمعنا می )!(«درختان برای زندگی در خشکیهایشان در باالی بشر از زیستگاه نیاکان

د، چه بایوجود انسان را درنمی خودش یک متفکر ظاهراً مذهبی است، نسبت بین دین و تمدن و باطن و ظاهر

ای سیطرهتواند خود را از نمی اند. او اصالًرا معنا کرده براساس ماتریالیسم دیالکتیک تاریخ برسد به آنان که اصل

کند که بر تفکر او دارد رها کند و برای هبوط در همان آغاز کتاب سه معنا ذکر می خودهکه داروین به طور ناب

بعد هبوط را از لحاظ  آور است. یکی از معانی همان بود که نوشتم وابلهانه و بسیار خنده ما حقیقتاً  چشم در

  :کندمعنوی معنا می

 4 .اندطور معنوی هبوط نمودهه آگاهی شدند ب که صاحب شعور و به دیگر سخن آنها زمانی

 همان معنای دوم است:  ةکند، در ادامسومین معنای هبوط، که خودش هم آن را غیرقابل توجیه توصیف می

شعور شریر باشد ولی یک موجود بی تواندشعور میست که یک موجود آگاه و ذیا واقعیت این

  1  ...تواندنمی

آسمانی در معنای  هایکند که شاید آنچه در کتابخطور نمی و باالخره حتی به ذهنش هم

 . هبوط آمده است دارای حقیقت باشد

جوی ودر جست  درک کنند که توانند حقیقتاًوجود امام خمینی و برکات آن را تنها کسانی می

 و اقتصادی و اجتماعی ظاهری تحوالتِ خاستگاه که - زمین کره بر انسان تاریخ تحول باطنی

صف امام خمینی وند که در اکنند. هم آنانرجوع می به تاریخ انبیا - هست نیز او حیات سیاسیِ

او با طاغوت برای تبیین حقیقتِ مبارزۀ  و یا «ابراهیم بود. شکنی دیگر از تباراو بت: »گویندمی

 برابر دشمنانِ او در ۀمبارز ۀیا برای بیان شیو کنند، ورجوع می نآبه داستان موسی و فرعون در قر

. خود او حتی یک بار هم نشد که برای تبیین افعال گردندکربال باز می ةواقع انقالب اسالمی به

1 .Arnold Toynbee 

(؛ مورخ انگلیسی 1914-1999)

و نویسندۀ مجموعة ده جلدی 

(. ـ 1914-44« )تاریخ جهان»

 و.

تاریخ بی، آرنولد توین. 4

تحلیلی از تاریخ ؛ تمدن

، جهان از آغاز تا عصر حاضر

یعقوب آژند، مولی، تهران، 

 . ـ و.44، ص 1164

 .44. تاریخ تمدن، ص 1
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ام تا من آمده». حتی برای یک بار نگفت که های مصطلح رجوع دهدرا به تاریخ های خویش مردمو سیاست

مود فردانست و میمکلف می «بشر حیات باطنیاحیای »او خود را در برابر  «اقتصادی برسانم. ةایران را به توسع

نیز با  «اصالح»و این لفظ  - هم اصالح خواهد شد او ، امور مربوط به دنیایکه چون باطن انسان حیات یابد

 . فقط مشترکی لفظی است« اصالح»های تمدن از تاریخ غایتِ

موکول و مسبوق به یک  امر مسلماً مسلمانان به قدرت اقتصادی تسلیحاتی نیز دست خواهند یافت، اما این

دربایستی، همه تحوالت روبه آن هم رسید. و بی و بود است که امام خمینی برای آن قیام کرده« نفسیاتحول »

اول قرن پانزدهم هجری قمری معلول همین علت  ةمیالدی و ده هشتاد ةشصت هجری و ده ةتاریخی ده

. چه دیگران این حقیقت را بفهمند و چه نفهمند. و ب اسالمی ..و پیروزی انقال قیام امام خمینی یگانه است:

او در  اسالمی و قدرت گرفتن ۀزمین در جهت تشکیل امت واحد ۀکر تحوالت تاریخی در ةپس نیز هم از این

  د.ای بزرگ و بسیار جدی است که خواه ناخواه روی خواهد نمومبارزه
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 گرداب شیطان

 فرهنگ واحد جهانیدر برابر 

 پروسترویکای اسالمی وجود ندارد

 وفاق اجتماعی

 اسالمیت یا جمهوریت؟

 بنیان سفسطه بر باد است

 فصل دوم:
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 گرداب شیطان 

 

 یعنی که با تخطی از این اصل اسالم و حکومت منتسب به آن است، ذاتی از لوازمِ «الشرقیه و الغربیه» اگر

شود. در جهان امروز این نخستین بار است که انقالبی بر اسالمی خویش دور می در واقع انقالب از ماهیت

هرگز نه  شود و در تاریخ ظهور تمدن غرب، در این چند قرن،واقع می« نه غربی نه شرقی و» اصلِ مبنای این

که بعد از  بیاورد و انقالبی را ربی تابتوان تمدنی را سراغ کرد که نتوانسته باشد در برابر هجوم تمدن غمی

که  هاییاند انقالباستکباری اتّکا نیافته باشد. چه بسا بوده هایسیس نظام حکومتی، بر قدرتأپیروزی، برای ت

ای مورچه سیس نظام، چونأاند، اما بعد از تتفکری نسبتاً مستقل از غرب و شرق مبتنی بوده طول مبارزه بر در

 .اندهای شیطانی جهان گشتهترخوارها بلغزد، اسیر یکی از قدمورچه ی شنیِهاکه در گرداب

نیز از آن الفاظی است که به تبع « ارزش»چه اگر ،ست «هادر ارزش بانقال»انقالبی همچون انقالب ما، 

ه با ک چنین،در انقالبی این های فلسفی غرب به زبان ما راه یافته است.کتاب ةزدگی ما و از طریق ترجمغرب

« نظام ارزشیِ»یک در صورتِ که آن تفکر مستقل دفکری مستقلی وقوع یافته است، باید متوقع بو اتکا به نظام

در « نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی» اصلِ و جایگزین نظام ارزشی گذشته گردد و لهذا، بدتازه ظهور یا

های دیگری که . و اما چرا انقالب.. ن متکی استآانقالب ما بر   که همان تفکری است ةیافتتبلور واقع صورتِ

های مستقلی و حکومت چنان که باید بر استقالل خود پای فشارندآن اندنتوانسته اندیافته در قرون جدید وقوع

  سیس کنند؟أهای انقالبی خویش تمبتنی بر ارزش

تواند به ناب محمدی)ص( نمی اسالم گردد که هیچ تفکری جزبخشی از جواب مسلماً به این حقیقت برمی

 جدید ۀهایی که در دور.. و انقالب. غریبهالشرقیه و ال و مصداقِ معنای کامل لفظ، مستقل و غیر وابسته باشد
ین است که چناند، اما نه اینگرفته أپذیرفته از دین منشرنگ اند، اگرچه بعضاً از نوعی ناسیونالیسمِوقوع یافته
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بخش دیگری از جواب را نیز باید در  دانست. «انقالب اسالمی»یا « انقالب دینی» مطلقبتوان آنها را به طور 

 نداشته است. ر اول اسالم هرگز نظیریجز در تاریخ صد که جو کردوحضرت امام)ره( جست ةپیامبران رهبری

پرداختن به  ةنحاضر زمی ةمقدم ح نظر ماست و مقصد تحریر این نوشتار، امر دیگری است کهمَطو اما آنچه مَ

 :آن را فراهم داشته است

نباید توقع  ای است که در جهات خاصی نطام یافته است و لهذا،پیوستههمیکپارچه و به جهان امروز واحدِ

 اند،دهی جهانی آن تن سپردهبرای زندگی کسانی که به غایات این نظام واحد و سازمان داشت که در آن جز

شوند برای تحصیل می متمسک برهانی بسیاری از دشمنان ما نیز به این مقدماتِای موجود باشد. گشوده ةعرص

جهانی تسلیم شد و هر تالشی جز این، خالف  چنین باید به نظام واحددر دنیایی این»که،  ای دیگر: ایننتیجه

 ی بردگی ویعن -مترتب بر این تسلیم  نتایجِ هستند که نه تنها  اینها کسانی «جریان آب شنا کردن است.

 اند، بلکه غالباً مشتاقانه به آنرا پذیرفته - ... پرستی و ضاللت و فساداستقالل، بت وابستگی و عدم ،استثمار

حاکم  وحدت جهانیِ اندکنند که نتوانستهتر کسانی شک میو در صدق این مقدمات نیز بیش ؛انددل سپرده

 .بر نظام صنعتی و تبعات فرهنگی آن را دریابند

رهبران انقالب نیازمند به قانون  سیس نظام حکومتی منجر شد،أوقتی سیر تکوینی یک انقالب جوان به ت

یافته از آن نظام ن استوار دارند، اصولی تبلورآتازه را بر  اساسی و اصول اجرایی مدونی هستند که بنیان بنای

  چه خواهند کرد؟ انقالب در آن جلوه کرده است. ارزشی خاصی که تفکر

بزرگ را در برابر امپرایالیسم تجربه کرده است، یکی در چین و  تاریخ جهان در این عصر جدید دو انقالب

روسی و چینی و  کمونیسمِ - «واحد کفر ملتِ»دیگری در شوروی؛ و اگرچه ما ماهیتاً میان این سه چهره از 

عظیم  عبرتی تواند محلِها میقالبمل در سرنوشت این انأشویم، اما تل نمیئتفاوت اساسی قا - امپرالیسم

واحد  تفکر نآآمریکا که مظهر  استقالل خویش را در برابر باشد. هیچ یک از این دو انقالب نتوانستند اصالت و

منتهی گشته است که ما شاهد آن  جاجهانی و شیطان بزرگ است حفظ کنند و سرنوشت هر دو به همین

 فروشی وافتتاح پیتزا ۀت که به آنها اجازحتماً الزم نیس روسیه و چینتفکر آمریکایی در  ةهستیم. برای اشاع

برای  «تعلیمات واحد نظام جهانی آموزش»بزرگ مسکو و پکن داده شود، بلکه  هایدر میدان بکلویا ویدئو

است. نظام  کنند کافی« مریکاییآدموکراسی »د که خود را قربانی جا بکشاندانشجویان چینی را بدان آنکه

افته است و یک ین یتدو طول چند قرن ظهور تمدن غربی هان نظام واحدی است که درجفکری حاکم بر 

تعلیمات دانشگاهی خویش را بر مبنای معتقدات  تواند فرصت و رخصت آن را پیدا کند کهانقالب جوان کجا می

 نه،بارز این معضل عنوان کردیم و اگرق مثابه مصدادانشگاهی را به و نظام ارزشی خویش تدوین کند؟ تعلیمات

 . ... وجود داردآموزش از دبستان گرفته تا  یهادوره همین مشکل درتمامی

مواجهه با ضرورت بازسازی بعد از  درست بعد از پیروزی و کسب قدرت سیاسی، به محض ،یک انقالب جوان

ها به آن دست جهانی در طول این قرن ةنظام یکپارچ انقالب، ناگزیر به سراغ اصول مدونی خواهد رفت که

های است: از اصطالحات فنی تا سناریو ما برای اثبات این مدعا کافی امروزی ةو همین تجرب ... یافته است
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 یقیها با ما اشتراک حقنه در روش که نه در غایات و است خوذ از تجربیات کسانیأاقتصادی، مة توسع تفصیلی
استیالی مطلق بر  وجویپی شکوفایی حیات فطری انسان هستیم و آنان در جستاند. ما در ندارند و نداشته

 .انداستعمار و استثمار بوده ةآن و توسع مکیدن منابعِ طبیعت و

جز ایران، حتی یک کشور یا انقالب دیگر ه اند، بنامیده« جهان سوم»ها آن را در وسعت جهانی که غربی

لزوماً متوجه به جناح « اقتصادی ةتوسع»ضرورت  برابر ومتی، درسیس نظام حکأاز ت بعد وجود ندارد که

زاده صدر و قطبتاریخی است که بنی ةبا علم به این تجرب . نشده باشد گان به تفکر اجنبیزدگان و وابستغرب

دانستند و حتی اسالمی محق می ها در حکومت جمهوریرئوس مدیریت ةخود را برای قبض ... و دکتر یزدی

عنوان اولین رئیس جمهور  به زی انقالب خود راوپیر ها پیش ازصدر از سالبنی ،از مرحوم شریعتی به نقل

اصل انگاشته شود، « های معمول در جهاناقتصادی به شیوه ةتوسع» کرده است. اگر ضرورتِایران معرفی می

این  یابی بهدست« کنیکت»کار به دست کسانی سپرده شود که  ۀنیست جز آنکه شیراز ایآنگاه دیگر چاره

جهان انقالب  خواهد آورد. تنها استثنای موجود در« کراسیتکنو»الجرم انقالب روی به  و شناسندرا می آرمان

از خطر لغزیدن در گرداب شیطان  جا نیز از میان عواملی که ما را تا به امروزاسالمی ایران است و در این

 :تر از سایرین دارای اهمیت هستنددیگری بیرونی، بیش اند، دو عامل، یکی درونی ومحفوظ داشته

المقدور نقص شامل حضرت ایشان نسبت به اسالم، حتی )ره(. معرفت کامل ورهبری حضرت امام خمینی. 1

داد که این معضل اساسی خود را نمایان سازد. ما اصول مدونی اجازه نمی کرد وعدم تدوین اصول را جبران می

ناسی شخلی، و دیگر علوم انسانی از اقتصاد گرفته تا جامعهیاسی اسالم، سیاست خارجی و داس ةفلسف ةدر زمین

حدود آن، نسبت آن با  والیت و وظایف و اختیارات مقام ،ایم؛ ما اصول مدونی در نظام حکومتی اسالمنداشته

)ره( هذا. حضرت امامایم؛ و قس علی.. نداشتهام .ظبا کل ن یگر وو دیگر اجزا، و نسبت اجزا با یکدگانه قوای سه

ال های ساو سال ؛ردمت را نیز با خود به معراج بَتنهایی پیموده بود و حاال بازگشته بود تا اُ راه را به ةخود هم

سنجیده بود، فطرت ناس را  ها رادر چگونگی تشکیل حکومت اسالمی در قرن بیستم اندیشیده بود، قابلیت

حق ه تضی و متوکل امیدی بمجاهد و متقی و مر هایانسان پشتیبانِ دادهای غیبیِ.. و به ام. شنا خته بود

خویش باقی بود و کار را بر  حکومت، بر سیره و سنت اجداد طاهرینِ ۀبسته بود. حضرت امام)ره( در شیو

 رمود؛فتکلیف نمیطاق یُر کرده بود و هرگز آنان را به ماالمت خویش استوااُ اصحاب و عقل و اختیارِ ها وقابلیت
 .ب ایشان گشوده بودصیل در برابر ابصار قلوفنه، منظر حرکت تاریخی ما به تاگر

 «یافتگیای توسعهییوتوپ»تحمیل شد هرگز اجازه نداد که   جنگ تحمیلی. جنگی با این وسعت که بر ما. 2

تواند در عرض عامل رهبری چه جنگ فقط یک عامل بیرونی است و نمیشاند و اگرحرکت ما را بپو افق آرمانیِ

 .داشت های تاریخی را از نظر دورقرار گیرد، اما به هر تقدیر، نباید که ضرورت امام)ره( حضرت

فکریتان اقتضا دارد معنا کنید،  چنان که نظامکه شما الفاظ را آن در جهان امروز هرگز فرصت و رخصت آن

« بازسازی» ةدهد. هنوز کلماین اجازه را به شما نمی جهانی هرگز وجود ندارد؛ نظام آموزشی و فرهنگ واحدِ

اند و های مرجع را گشودهها و سایر کتابپژوهشگران محترم، انسیکلوپدی آقایانِ از دهان شما خارج نشده،



ammarirani.blogfa.com -                                                                                  آغازی بر یک پایان 

20 
 

یابید تا این لفظ  ش از آنکه فرصتیپ ، و ببنید اصالً«آموزش» اند. بگوییدسازی نوشتهبازصفحه در مفهوم  هاده

اند؛ ک بار دیگر بر سر شما آوردهیهمان بال را  بازگردانید، آقایان پژوهشگران« تعلیم و تربیت قرآنی»معنای  را به

، اهلل نگفتهشده موجود است و هنوز بسممدون ی عملی کار نیز کامالًها... و باز هم شیوه «توسعه»گویید می

 ا بهر «یافتگیم توسعهویوتوپیای موه»رسیدن به  هایة راهشود که هماز جانب آقایان سرازیر می ها سناریوده
حتی  هیچ نیست و« سبز باغ درِ»جهان سوم، این همه جز  ۀبالدید دهد. و البته به شهادت تاریخِشما نشان می

عین حفاظت از گوهر و ذات  در» باشد توانسته اروپایی وجود ندارد که کشوری غیر «ریخیتا ةنمون»یک 

 .افتگی یا دموکراسی رسیده باشدیبه توسعه« خویش

این  ۀنیز همین است. نویسند وجود دارد 1«ن جهان سوماآمدسرگشاده به سر ةنام»تذکری که در کتاب 

پولیساریو و سفیر پیشین  ةموریتانی، عضو سابق جبه استعمار درکتاب، احمد بابامیسکه، رهبر جنبش ضد

 :نویسدموریتانی در سازمان ملل است. او می

ها و اند و فرهنگداشته های گوناگونیسرنوشت ،سراسر تاریخ طوالنیشان جوامع انسانی در

و  متقابل و اختالط ها و وام گرفتن از یکدیگر، تأثیراتبه رغم اقتباس های گوناگونی نیزتمدن

 .اندپدید آورده ترکیب، مزج و
 شانو خفهن آنها، چیره شده یک تمدن از میاها، این تمدن ةست که اکنون بر هما مصیبت این

شان قریحه و حیات ةسرچشم بینند کهاروپایی به عیان می جوامع انسانی غیر ةکند. هممی

 4.اندمورد تجاوز قرار گرفته خشکیده و تا عمق وجود،
تر به سوی بیش شود،تر میچه در مبارزه با وابستگی مستقیم کامیابهر کشور هر

خویش و انهدام تمدنش  نفی و انکار گوهر و ذات ةتر در لجد، و بیشدارمیواهی گام برخ«تجدد»

  1.رودفرو می

، و در معنای این سخن نیز 4است تنزل داده« ورلفولک»را تا حد  ها«فرهنگ» گوید که تمدن حاکم،او می

یز بینی که او ناحمد بابامیسکه نیز دقت کنی، می جا که وقتی در سخنان خودِمل کرد، تا آنأباید درست ت

 ةبع فرهنگ جهانی غرب بر همتارزشی جهانی که به  آن نظامِ «فرهنگی ۀسیطر» از نتوانسته است خود را

تگی یافسعهدموکراسی و تو« تقدس»او نیز در  بینی کهبخشد؛ می اذهان حاکم گشته است نجات

تواند فریاد و فغانش از آن است که چرا هیچ کشور جهان سومی نمی و فقط تردیدی ندارد

آگاهی را نیز و البته این حد از خود هدف مقدس دست پیدا کند! این دو وابستگی به غرب به

روشنفکران جهان سوم، و خصوصاً  روشنفکران جهان سوم مغتنم دانست. باید در میان

 اندایرانی، به معنایی که خود در ذهن خویش برای دموکراسی تراشیده روشنفکران مسلمان

دموکراسی هرگز بدین مفهوم نیست. در نزد ها که در نزد غربی آن ورزند، حالعشق می

حال آنکه اصالً دموکراسی  گردد،دموکراسی با والیت فقیه نیز جمع می بساروشنفکران ما چه

معارضه  - که حکومت خداست -« تئوکراسی»این مفهوم صراحتاً با  ، و«والیت مردم»یعنی 

باز  - مثابه مصداق جمعی بشرهب - «مردم»گذاری اصالتاً به قانون دارد. در دموکراسی حقِ

نامۀ . احمد بابامیسکه، 1

سرگشاده به سرآمدان 

، جالل ستاری، جهان سوم

 . ـو.1161توس، تهران، اول، 

. نامة سرگشاده به سرآمدان 4

 .44جهان سوم، ص 

. نامة سرگشاده به سرآمدان 1

 .44جهان سوم، ص 

. نامة سرگشاده به سرآمدان 4

 .44جهان سوم، ص 
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گذاری را به خدا و خبرگان و فقها در استنباط و استخراج اسالمی که حق قانون گردد و این معنا با حکومتمی

ه تر جم«مردمی»مساحمه  را از سرِ« دموکراتیک» و البته اگر لفظ گرداند قابل جمع نیست،خدا باز می احکام

واقعاً جای این پرسش وجود  داشت که والیت فقیه حکومتی دموکراتیک است. اماتوان اظهار کنیم، آنگاه می

خویش خارج  االمریِن و معنای حقیقی و نفسأش دارد که چرا ما باید تن به مسامحه بسپاریم و الفاظ را از

  دارد؟می چه ضرورتی ما را به این کار وا هایی نامتناسب به کار بریم؟کنیم و در محل

موجود در  یهاسایر ارزش ۀحقیقت دربار نه، ایناگر کردیم و را فقط از باب مثال ذکر «کراسیدمو»لفظ 

اند روشنفکران ما دل به خیالی واهی سپرده وجود دارد. خود تمدن غربی هم ۀنظام واحد جهانی و حتی دربار

پرده و ماهیت آن را بیواسطه پیدا کند اگر با ذات تمدن غرب شهودی بی آنها پرستند.ساخته را میو خود

 دید که این بهشت جز سرابی موهوم هیچ نیست.  خواهند ببیند،

و آغاز دوران بازسازی، ما اکنون در وضع تاریخی خاصی قرار  بعد از ارتحال امام)ره( و تمام شدن جنگ

ند اهز فرمودغاآراهی که حضرت امام)ره(  ادامة ضرورت و وجوب درسابقه است. کسی ایم که کامالً بیگرفته

خصوصاً رهبر  مکتب او، ۀچه شاگردان پروردت، در غیاب وجود مبارک ایشان اگرچه هسندارد، اما هر تردیدی

ما ناچار هستیم که  اما به هر تقدیر، هستند، )ره(ای، مفسران صدیقی برای راه اماماهلل خامنهمعظم انقالب آیت

 جنگ اکتفا کنیم و روی پای خود بایستیم. عامل بیرونیِ ایشان از عملی منقول ۀبه تحریرات و تقریرات و سیر

 ایم.سازی نهادهدر دوران باز نیز دیگر وجود ندارد و ما پای

های همواره از شیوه« شیطان ۀگرداب لغزند» خویش و جذب ما در ۀسوی دام گسترده ما ب دشمن برای راندنِ

ایم عافل بوده «جبهه»چه ما همواره از این گرته است و اجسمی نیز به طور گسترده سود« جنگ روانی» مرسومِ

 ثیرات جنگأاما هرگز نباید ت ایم،اتی شیطان را نادیده گرفتهغها و مکاید تبلیحیله بسیار، لوحیِو با ساده

ان شهرهای قم و تهر بارانِکم گرفت. اگر دوران موشکرا در برابر جنگ سیاسی، اقتصادی یا نظامی دست روانی

 د.ربَات روانی چه سودی میغتبلی یک بار دیگر با دقت کافی بررسی کنیم خواهیم دید که دشمن از را

 یعات، آن است که آنها میان شرایطشا ج دشمن در این موارد، گذشته از پخش اکاذیب ویمعمول و را ۀشیو

با غایات و اهداف شیطانی خویش مشترکاتی  - سیاسی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و - حاکم بر جامعه خاصِ

اگر  لغزانند.ناآگاهانه به سوی دام می انکاری بر آن مشترکات، ما راو یا  اثباتی د و با تأکیدِنکنوجو میرا جست

ای را که عرض کردیم به ، دقت کنید شیوه4«اطالعات» ۀسیرجانی در جرید سعیدی ة، نوشت1«نکته» ةدر مقال

قطع نفوذ و »خواهی و برای مقاله ظاهراً به قصد خیر ۀیافت. پندهای نویسند روشنی خواهید

مبارزه  راه»شود که ها منجر به آن میاستدالل ةگیرد، اما در نهایت، همانجام می «آمریکاة سلط

مصطلح جهانی  اقتصادی به مفهوم ةروی آوردن به توسع با آمریکا در رها کردن خط امام)ره( و

یعنی سیستم  شیطان، ۀلغزند همان گرداب نروخواهند ما را دیگرباره به دچنین، میو این« .است

  آمریکا بر جهان است، برانند. ةسلط ةیافتبسط نی که همان نظامِواحد جها

نام ستون ثابتی است « نکته. »1

 در روزنامة اطالعات. ـ و.

. نگ. ک. به: علی اکبر سعیدی 4

آینده، تصمیمات سیرجانی، 

چه باید مهم و باالخره آن

مرداد  13...، اطالعات،  بدانیم

 . ـ و.14و  4، صص 1169
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هایی بعضی تحلیل ای که عرض شد، نخست خود را درنیز نویسنده با اتخاذ شیوه« آدینه» ۀجرید ةمقالسر در

ی اثباتی و انکاری بر مشترکات سع کیدِأکند و سپس با تشود شریک میولین نظام ارائه میئکه از جانب مس

 :کند ما را سوی این تحلیل براندمی

در  (!)مانداشت و ما را از جایگاه قبلی اقتصادی کشور که هدف اصلی انقالب بود باز ةجنگ ما را از توسعـ 

 1.تر راندعقب (؟!)ماندگانعقب صف درازِ
 .است جهانی اقتصادی به مفهوم مصطلحِ ةها رسیدن به توسعانقالب ةهدف همـ 
 .مدرن اقتصادی موکول به بر قراری صلح واقعی است ةتوسعـ 

 .گردد، ختم می«سیاست متعادل خارجی» و بعد، در نهایت، مقاله با پیشنهاد وابستگی، منتها در تحت نقاب
 - خاص ایشیوه به یکهر در - را نشریات غالب سطح بارهیکبه که را مقاالت قبیل این یلیِصتف نقد قصد ما

 :دانیم و آن این است کهست الزم میکه مورد نظر آنها ای راذکر نتیجه اما در نهایت، پوشانده، نداریم؛
 .آمده است پیش (!)«شرایط جدیدی»به پایان رسیده و « زندگی انقالبی» دورانـ 
ولین است ئمس ۀاندیشید و بر عهد جز خوردن و خوابیدن نباید چیز دیگر به هیچ (!)در این شرایط جدیدـ 

 .های اقتصادی الزم را فراهم آورندکه زمینه
 .است« اقتصادی ةتوسع»همان « سازیباز»مفهوم ـ 

با انقالب اسالمی و تعلیمات  فرهنگی است که همراه راه قبول این نتایج، سر ترین مانع برو چون بزرگ

مانع اساسی را با ایجاد شک در معتقدات و  این باید مت)ره( در جامعه اشاعه یافته، پسقدر حضرت امام اُگران

اقتصادی  ةاند که ما برای توسعبرداشت. مردم ما از امام فقیدشان آموخته مردم از سر راه مقبوالت انقالبیِ

 4.است اقتصادی ةیابی به توسعتحوالت بزرگ اجتماعی دست ةنویسند که هدف همایم، و اینها میانقالب نکرده

لزوماً به آن دست خواهیم یافت، اما  طی مسیر به سوی اهدافمان دی امری است که ما دراقتصا ةالبته توسع

 ةما باشد. اصالت دادن به توسع« هدف» تواندجهانی نمی اقتصادی به مفهوم مصطلح ةدانند که توسعهمه می

حال آنکه  روی داریم، دست برداشتن از آن افق معنوی است که ما پیشِ مالزم با «هدف»مثابه اقتصادی به

 استقالل، آزادی، - دستاوردهای معنوی انقالب ةاین است که ما با حفظ و صیانت از هم ما قصد دولتمردانِ

 .یابیم واالیی از عزت اقتصادی نیز دست به مراتبِ -...  جمهوری اسالمی اسالم و مسلمین، عزت

 ةشود و تسخیر النور میحمله« بر آمریکا مرگ»الشعائر ما یعنی مّ، نویسنده نابخردانه به اُ«نکته» ةدر مقال

گیرد که ملتی نتیجه میکند و در نهایت خواندند تحقیر می «انقالب دوم» )ره(جاسوسی را که حضرت امام

ای سنجیده دار آمریکا وارد آورد که با طرح نقشهرا بر نظام سرمایه هاتواند شدیدترین لطمهمی

موجودیت »نیاز کند! مگر را از خریداری محصوالت و مصنوعاتش بی خود بخردانه ایو برنامه

جا ختم شود؟ فقط به همینشود که راه مبارزه با آمریکا محصوالتش منتهی می فقط به «آمریکا

دارد  جهانی یاقتصادی آمریکا گسترش ةای است که نداند سلطآن، دیگر کدام خفته و گذشته از

  های جهان را باید در واقع محصوالت آمریکایی دانست؟محصوالت صنعتی غالب کشور و

. نگ. ک. به: آدینه، سیروس 1

        499قطعنامۀ نژاد، علی

، مرداد 16، حالوت صلحبی

 . ـ و.1169

. نگ. ک. به: سرمقالة آدینه، 4

 . ـ و.16
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اندازد و در طمع می به ی ماست که شیطان را«هاضعف» که: نباید فراموش کرد که همواره تذکر آخر این

 .در ایجاد شرایط آماده برای تبلیغات و عملیات روانی دشمن دخیل دانست های ما را بایداین مورد نیز ضعف

های شکل گرفته است که ضعف آنچه که مسلم است این است که ساختمان نظام جمهوری اسالمی بر اصولی

برد که خدای ناکرده در از بین می و این امکان را کندمی خود مستحیل فردی و جزئی را در موجودیت کلیِ

اند؛ اما از خارجی از این لحاظ امید در باد بسته نظام تغییری حادث شود و دشمنان داخلی و ذات اسالمیِ

سف األکند این است که معکار میغافل شد که آنچه دشمن را طمع سوی دیگر، هرگز نباید از این حقیقت

وص الخصوابسته به دولت و علی سساتِؤگرایانه درغالب مهای لیبرالیستی و غربگرایش زهای بسیاری انشانه

نامحرم  هی از نظام جمهوری اسالمی در دیدگانوَّشَمُ ۀد که چهرخورَآن به چشم می مراکز فرهنگی هنریِ در

ها، ها و سینمااترها، تئخصوصی، موزههای خصوصی و غیرها، گالریفروشینگاهی جامع به کتاب نشاند.می

سسات تحت پوشش بنیادهای دولتی ؤها و دیگر مها، هتلپارک های فرهنگی و هنریِرادیو و تلوزیون، فعالیت

 اندازد واستثنائاتی معدود، دوستان انقالب را سخت به اضطراب و حیرت می ، با صرف نظر از ... دولتیو نیمه

خصوصی خصوصی و غیر سساتؤها، بازارها و مجنسی رایج در خیاباناگر فساد جنسی و غیر .طمع دشمنان را به

 گسترده در پس پرده خواهیم دید که پرداختن شیطانیِ ةعالوه کنیم، طرحی از یک توطئرا نیز به آنچه گفتیم 

 .خواهدبه آن فرصتی دیگر می

بنابراین، در تمامی موارد، هاست و ارزش در انقالب ما، انقالب یک بار دیگر ذکر این نکته ضرورتی است که

ما چیست  های معهودِارزش امعمول غربی در مسائل مطروح، باید دید که نسبت آنها ب هایقبل از اتخاذ شیوه

بسازیم و در آن  غفلتی خویش در برابر غرب الکِ ةهای گذشتآیا ما اجازه داریم که از پیروزی سوی دیگر، و از

  بخزیم و بیارامیم؟
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 در برابر فرهنگ واحد جهانی 

 

ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق است،  ةهای جغرافیایی بیشتر از همنقشه رغم آنکه درجهان امروز علی 

چون  اند مستکبران و جبارانیتاریخ، بوده ةکشور واحدی بیش نیست، با حکومتی واحد. درهم حقیقت اما در

کشانده است کشورگشایی می حکومت واحد جهانی آنان را به ة... که اندیش و چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارت

شاید  و - اما این آرزو همچنان تحقق نیافته پوشانده،حاکمیتشان بخش عظیمی از ربع مسکون را می ۀو گستر

 .باقی مانده است - ناپذیرتحقق

واحدی باشد، یکپارچه  ةجهان بتواند مجموعچنان فراهم داشته است که آن ار امروز اما تکنولوژی مدرن زمینه

 و این استکبار جدید چه در کف استکبار،ریخ مشترک؛ با یک حکومت واحد اگریک فرهنگ و تا و هماهنگ، با
است. با صرف نظر از  نه در فردی چون چنگیز و یا تیمور، بلکه در نظامی استکباری چون آمریکا تحقق یافته

و از میان عواملی که آمریکا را  انکارناپذیر؛ این واقعیتی است انی بدانیم و یا خیر،آنکه ما نظام آمریکا را شیط

 :اند؛ سه عامل اساسی دارای اهمیتی رکنی هستنداستکبار یاری داده جهانیِ ةدر این سلط

جهانی استکبار دانست، چرا که از یک سو با ایجاد یک  ةترین عامل توسعاساسی تکنولوژی مدرن را باید 1. 

از معیشت  ها را نابود کرده است و تمامی بشریت را در صورت واحدیتمدن ةبنیادین در حیات بشر هم تحول

 ةورده است. و از سوی دیگر، تکنولوژی مدرن همآ جمع -دانست « معیشت تکنولوژیک» که آن را باید -

این سوائق تا حد  ۀوجودش خالصه کرده است و با ارضای گسترد مادی و حیوانی ةنیازهای بشر را در جنب

امروز  این غفلت در زندگی انسانِ معنوی خویش عفلت بخشیده و آثار وضعیِ اشباع، او را نسبت به حیات

آگاهی غفلت  دهد تا او بر ایناسفبار است، اما اسفبارتر از آن، جهل مرکبی است که اجازه نمی چه سختاگر

 .پیدا کند
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دهد، طرف نشان میهای مختلف بیرا نسبت به فرهنگ رغم آنکه خودتکنولوژی مدرن علی

ها را دیگر فرهنگ کند که تحملِزندگی بشر تحمیل می واحدی را بر اما در باطن فرهنگ

که اکنون بر سراسر جهان احاطه یافته است. در این فرهنگ،  آورد، و آن همین فرهنگی استنمی

توان دید و اش نمینیازهای مادی ةشود و او را جز از دریچمی حقیقت وجود بشر مغفول واقع

آنجا که بشر حتی  تا ،را خواهد یافت «امکانات مادی ةتوسع» مفهومتکامل  اینچنین، خواه ناخواه

 .فرصت اندیشیدن ندارد اندیشد، چرا کهنمی به بهایی هم که باید در قبال این توسعه بپردازد

و همین فرهنگ واحد جهانی است که این فرصت را از او  انسان امروز فرصت اندیشدن ندارد

و مطلق آن است و نه  مفهوم عام نه تکنولوژی به بحث ماست دارد. البته آنچه مورددریغ می

. اگر برای تحقق انقالب تکنولوژیک فقط ابداع ماشین بخار (خودکار بودن) ماسیونماشین و اتو

 حال آنکه داشت، چرا این انقالب در تمدن چین باستان رخ نداد،اتوماسیون کفایت می و ظهور
  اند؟چینیان دوران باستان نیز با ماشین بخار آشنایی داشته

اهداف »خویش را از  ةتوسع «جهت» مدرنگردد؛ تکنولوژی  باز هم همه چیز به انسان باز می

تکنولوژی نیز در جهت همان مقاصدی رخ داده است که از  ةتوسع اخذ کرده است. «جدید بشر

استعمار ملل  ال را برایغ، اسپانیا و پرتایتالیا های بریتانیا، فرانسه،قرن پیش امپراتوری چند

این جهات اکنون  تکنولوژی در ةچه توسعزمین کشانده، اگر ۀای این سوی کرهمحروم به دریا

 .نیست جهانی قابل انفکاک ةنظام سلط ماهیتی بدان بخشیده است که ذاتاً از

بالمنازع آن آمریکاست از لحاظ اقتصادی با یک سیستم  جهانی که حاکم ةاین نظام سلط

تحوالت اقتصادی جهان را  ةاست هم 1کف وال استریت آن در ۀداری که شیرازجهانی بانک

ظام جهانی ن ةام سلطهاست. از لحاظ سیاسی نیز این نظپول ةمعیار هم« دالر»کند و کنترل می

ا چین یهای درونی آن را، مثالً میان آمریکا و شوروی مقابله واحدی است با حاکمیت آمریکا، و

گرداند. وقتی که اختالف نه در اصول که در عوارض یک تعارض ذاتی باز آمریکا، هرگز نباید به و

هستیم که این حقیقت نخست ای از تاریخ چندان پایدار نیست. ما اکنون در مرحله و فروع باشد،

 و اخیراً در 4«4سالت »و « 1سالت » هایپنگ مائو و نیکسون و بعد در توافقپینگ در بازی
خود را  آمدهای آن در اروپای شرقی، به خوبیهای دیگر گورباچف و پیو برنامه 1«پروسترویکا»

 .عیان ساخته است

البته ناگفته نباید گذاشت که آنچه تقدس نظام واحدی است و  از لحاظ علمی نیز جهان امروز

نه، نزدیک به یک قرن کرده همین غفلت فراگیر است، اگر کنون حفظ و اعتبار علوم جدید را تا

ت تقدس و اعتبار علوم جدید، به از متفکران و دانشمندان غربی، بُ است که در نزد بسیاری

و حتی  6، فیلیپ شرارد4وننگ ، رنه4انسانی فرو شکسته است. هیدگر علوم ةخصوص در زمین

1 .Wall Streetخیابانی در  ؛

نیویورک که از جمله مراکز 

های اقتصادی در عمدۀ فعالیت

 آمریکاست. ـ و.

4 .SALT 1 , 2 (Strategic 

Arms Limitation Talks ؛)

وگوهای دور اول و دوم گفت

تحدید مسابقة تسلیحاتی میان 

آمریکا و شوروی که منجر به 

هایی در   نامهامضای توافق

 شد. ـو. 1991و  1914های سال

1 .Perestroika  روسی[؛[

تجدید ساختار؛ برنامة اصالحات 

اقتصادی و سیاسی گورباچف، 

آخرین دبیر کل حزب 

 کمونیست شوروی سابق. ـ و.

4 .Martin Heidegger 

فیلسوف آلمانی.  (؛1916-1999)

 ـ و.

4 .Rene Guenon (1941-

متفکر فرانسوی که در  (؛1996

سالگی اسالم آورد و نام  46

را برگزید و « عبدالواحد یحیی»

در مصر درگذشت. برخی از آثار 

بحران دنیای »او، از جمله 

سیطرۀ کمیت و »و « متجدد

به فارسی « عالئم آخرالزمان

 ترجمه شده است. ـ و.

6 .Philip Sherrard (1944-

متفکر انگلیسی و استاد  (؛1994

فلسفة بیزانس و یونان در 

دانشگاه لندن. یکی از مقاالت او 

در نشریة انجمن فلسفة ایران به 

چاپ رسیده که شهید آوینی 

توجه خاص به آن داشته است. 

علوم »ر. ک. به: فیلیپ شرارد، 

، «انسان شدن غیرانسانی و جدید

، جاودان خردهادی شریفی، 

 . ـ و.1146ز ، پایی4سال سوم، 
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 آثارشان به فارسی ترجمه شده و اً.. تنها چند تن از این خیل هستند که بعض. 4کاپرا و فریتیوف 1ایوان ایلیچ

 .تر به گوش ما خورده استنامشان بیش لذا

به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به  ،وجود دارد که خواه ناخواه« هنر»از  در جهان امروز تلقی واحدی نیز

 یک از هنرهای هفت، هشت یاشود. هیچی میجهانی استکبار منته ةمشترک نظام واحد سلط همان اهداف
صراحت، چون سینما  گانه و یا وسایل ارتباط جمعی از این حقیقت مستثنا نیستند؛ چه مستقیم و در کمالده

 .ادبیات صراحت، چون نقاشی و شعر وعدم و همراه با  یو تلویزیون، و چه پنهان

های متعلق به تمدن های هنریِها و قالبصورتة تمدن غرب، الجرم هم ها درتمدن ةبا نابود شدن هم

 وضعی است که اکنون سفالگری،شده و یا در شرف نابودی است. شاهد صادق ما بر این مدعا  مختلف نیز نابود
اکنون در جوامع  اند.کشور ما یافته در ... اسالمی و-کاری، تذهیب، معماری ایرانیسرامیک، معرق و مقرنس

دوام و بقا خواهد داشت صورتی  خواه هنری و یا غیرهنری، تنها در ما، هر فعالیتی، ةانسانی و از جمله جامع

 ،فرهنگ غرب در سراسر جهان ةبشر به تبع اشاع ةباشد، و با توجه به تغییر ذائق «سودآور» که از لحاظ اقتصادی

اسالمی باقی نخواهد ماند، مگر -یک از هنرهای متعلق به تمدن ایرانیر روشن است که هیچپُ

اقتصادی و غیرخالقه و  کامالً یعالیتمبدل شود به ف ،«دستی صنایع» ةآنکه تحت عنوان محقران

نیز به همراه او خواهد رفت. پس  «هنر» رخت بربندد، «خالقیت» که وقتی الجرم غیرهنری، چرا

جمله سراسر جهان اشاعه یافته، تلقی واحدی است از همه چیز و من فرهنگ واحدی که در ةالزم

ی، نویسغربی است: شعر نو، شعر سپید، رمان اًهای کار هنری نیز ضرورتقالب ها واز هنر. صورت

  ... تئاتر، سینما نقاشی،

سو نباید  است، اما علم به این واقعیت از یک «ی انسانیدستاورد» نیز نهایتاًالبته تمدن غرب 

 ها،ها، تمدنمنجر به اختالف فرهنگ که و فطری را های دیگر انسانیباعث شود تا ما ضرورت

عنوان که  اینفراموش کنیم و از سوی دیگر، هر چیز را به شود رسوم میها و آداب و زبان

 حرِالبَ و رِّی البَفِ سادُالفَ رَهَظَفرمود قرآن نمی نه،ی انسانی است نباید پذیرفت و اگردستاورد

وردی انسانی ااشاعه یافته است نیز دست و بحر فسادی که اکنون در برّ ؛1اسِی النّیدِت اَبَسَما کَبِ

ن را در عبارت غایت جعل اختالف در اقوام و الوان و السُ قرآن مجید در باب خلقت انسان، .است

ن با ها، اقوام و السُکه میان اختالف در تمدن است. در باب این بیان فرموده 4افوعارَتَلِعمیق 

 .قبول آن نیست ای است، سخن بسیار است که این مختصر ظرفِمعرفت انسان چه رابطه

 آمده است و بنابراین، 4اسلنّلِ ۀًکافَّمعتقدیم که دین اسالم  ها گذشته، ما نیزاین سخناز 

بشریت فرهنگ واحدی را قبول کنند، این فرهنگ باید دین  ةهم اذعان داریم که اگر قرار است

 آن سوی به این سوی و اًطریقی که مخالف با فطرت بشر و او را قسر اهلل باشد، نهحنیف و فطرت

 .کشاندمی

1 .Ivan Illich (99-1946 ؛)

صل االمتفکر و نویسندۀ اتریشی

قتل عام »آمریکایی. کتاب 

ز ا« زدهپزشکی در پزشکی آفت

جمله آثار ترجمه شدۀ او به 

 فارسی است. ـ و.

4 .Fritjof Capra   (-1919 ؛)

االصل و دان هندیفیزیک

« کیزیتائوی ف»نویسندۀ کتاب 

که با عنوان « نقطة عطف»و 

به فارسی « دوران دگرگونی»

 ترجمه شده است. ـ و.

. به سبب اعمال مردم، فساد 1

در خشکی و دریا آشکار شد. 

 . ـ و.41روم / 

سورۀ  11. اشاره است به آیة 4

یا اَیُّها النّاسُ اِنّا حُجُرات: 

خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنثی وَ 

و قَبائِلَ  جَعَلناکُم شُعوباً

 ... ـ و. لِتَعارَفوا

سورۀ  49. اشاره است به آیة 4

وَ ما اَرسَلناکَ اِلّا کافَّۀً سبأ: 

 ... ـ و. للنّاسِ بَشیراً و نَذیراً
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       اًها غالباستکبار را در اهداف خویش یاری داده این است که انسان جهانی ةعامل دیگری که سلط2. 

 ةظواهر هستند و این امر آنان را از سر اختیار به جرگ ةعادات و تعلقات و فریفت بندالنفس، پایضعیف

 مادی حوایج ةهم توانسته است که به ظاهراً سرسپردگان این نظام واحد جهانی پیوسته است، چرا که این نظام

یا خیر نیز سخن بسیار است که  این مدعا صحت دارد اًبشر به وجه احسن جواب گوید. و البته در اینکه حقیقت

 .بماند تا وقتی دیگر

امکانات مادی برای اجتماعات بشری تردیدی داشته باشد و این موضوع  ةکسی نیست که در ضرورت توسع

نیست؛ خطا آنجاست که انتخاب این مسیر بدون اعتنا به حقیقت وجود بشر و نسبت میان  خطا هنفسخود فی

 .شودو جسم او انجام می روح

جهانی  ةشود که نظام واحد سلطدوران به ناچار در همان جهات خاصی معنا می امکانات مادی در این ةتوسع

 ای کهآن هم در همان محدوده ال تکنولوژی وحرکت به سوی صنعتی شدن از طریق انتق: دهداجازه می
شده معمول و تجربه هایسف، طی این طریق با شیوهاألاقتصاد جهانی اقتضا دارد. و مع ةبه هم پیوست سیستمِ

کند که شود و فراموش میخویش غافل می کشد که بشر از حقیقت وجودجا میاستثنا کار را بداندر جهان بال

 .رودو به کجا می ای چه آمدهاز کجا آمده است، بر

توان می ترتر و گستردهشماری بر آن وجود دارد امروز به مراتب عمیقشواهد بی آنچه را که در تاریخ انبیا

چه ایم، اگرشود که در تاریخ انبیا خواندههایی مواجه میالعملسخن حق در این روزگار با همان عکس. دید

 .از تطبیق آن با مصادیق فعلی عاجز هستیم اًغالب

هاست که با ها قرنقبول قطعنامه و اتمام جنگ با آن مواجه هستیم و غربی در روزگاری چنین که ما بعد از

ضد »، «مخالف پیشرفت» هایی چونخلقی و استهزا و خطاببا کج «مبشران اخالق الهی» هستند، روهروبآن 

شوند، و غیره روبرو می« نشاط مخالف زندگی و شادی و»، «گریه پرست» ،«پرستکهنه »، «ضد منطق»، «عقل

 ة. نظام واحد سلطگرددنمی های تاریخی متوجه اشتباهات خویشبشر جز در مقیاس اًموارد غالب گونه و در این

خرگوش را با هویج و موش را با  ؛فریبدنفسانی او می های روحی وجهانی هم بشر را از طریق سوائق یا گرایش

برد کسی است که از موش بودن و خرگوش آنکه از فریب آن جان سالم به در می و در این میان، ...  گردو و پنیر

  .این تعلقات نهاده است ةگذشته و پای بر فرق هم...  بودن و

 .«ترس از مرگ» است و خصوصاً «ترس» گیرد،همان عامل دوم قرار میذیل  سومین عامل که به نحوی در 3.
از یکدیگر جدا کرد و حتی با عبارت بهتر، باید گفت که میلیتاریسم  توانتکنولوژی را نمی ةو توسع 1میلیتاریسم

 قواعد و قوانین آن است. آمریکا از طریق ایجاد رعب و وحشت، به طور تکنولوژی و حافظ ةروح نظام توسع

کشاند که به آنجا می واحد ارتباطات در سراسر جهان، مخالفین خود را ةعلنی، با استفاده از شبکغیرعلنی یا 

د؛ اگرنه، در مواردی چون جنگ نت ارزیابی نظام میلیتاریستی آمریکا را به خود ندهأحتی جر

برای ارزیابی قدرت او فراهم  یا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که موقعیتی تاریخیویتنام و 

اما باز هم از  ... را آشکار ساخته بنیاد و پوکی و پوشالی بودن خود ه سستیِراوگشته است، هم

1 .Militarisme: گری. نظامی

 ـ و.
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خویش بر تبلیغات جهانی، با  ۀگسترد ةاز طریق سلط های سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگریک سو با حیله

 .به نفع خود فیصله داده است -و فقط ظاهراً  -کار را ظاهراً  تخریب اطالعاتی، های گوناگونِحیله

هایی وارسته و قدرتمند چون ترسد و انسانتر میقدرت آمریکا بیش تر است ازو لذا، آن کس که ضعیف

 اند، به حقیقتاند و ترس را در وجود خویش کشتهنهادهتعلقات  ةکه پای بر فرق هم (حضرت امام خمینی)ره
  .«تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی»گویند که دانند و میمی

امروز بیش از همه برای  جهان آنچه در ای مشخص:بود برای رسیدن به نتیجه ایتا اینجا هرچه گفتیم مقدمه

شاید  اگرچه آنچه را که گفته شد انی استکبار است.جه ةای آزاد از سلطدستیابی به منطقه بشر ضرورت دارد

آمریکا و ضرورت تسلیم در  به اثبات قدرت اًتحلیلی سیاسی عنوان کرد که نهایت مثابه مبادی برهانیِبتوان به

 هایهایی از نوع تحلیلالنفس در تحلیلضعیف هایشود و ما هرچه بنویسیم، برای انسانبرابر آن منجر می

 های مذکور وگیر خواهد شد. کتابجای 1«چهار انقالب کالبدشکافی»یا  4«تکاپوی جهانی» ،1«موج سوم»

اند که شوند با این قصد نگاشته شدهبخصوص این روزها منتشر می ها و مقاالتی کهبسیاری دیگر از کتاب

 ۀر کنند و این شیوداواای آن ظواهر را به خضوع در برابر غرب و قدرت افسانه ةو فریفت النفسهای ضعیفانسان
این افسانه برای  گسترند.می هاها و عادات و تعلقات انسانشیطان است که دام فریب خویش را به قصد ضعف

جز دروغی بیش نیست، اما به هر تقدیر، برای  ایمنظیر آن گشودهچشم به انقالب اسالمی و رهبر بی که ما

 .های عمل آن به دست آوردارزیابی درستی از قدرت و شیوهباید  مبارزه با آمریکا و نظام استکباری آن

تنها راهی که برای پیروزی در این مبارزه  استکبار را بپذیریم، ةنظام جهانی سلط اگر لزوم مبارزه با این قدرت

« کشور مستقل»در اینجا مساوی با  «آزاد ةمنطق» مفهومای آزاد در جهان است. دارد دستیابی به منطقه وجود

 .جانبهاستقاللی همه ای از کشورهای مستقل است؛یا مجموعهو 

شود و هر داری و بورس جهانی بر جهان اعمال میسیستم جهانی بانک قدرت اقتصادی آمریکا از طریق

 برای« نیاز به ارز»شود. به این سیستم، خواه ناخواه در قلمرو حاکمیت غرب واقع می کشوری به مجرد اتصال

زاد اقتصادی آ ةیک منطق کند کافی است. تنها راهی که برای دستیابی بهآنکه دالر را به عنوان معیار پول حفظ 

معمول است. تجربیات معمول درجهان  در جهان وجود دارد رفتن به سمت استقالل اقتصادی از غیر طرق

  .کنندهمگی در جهت بسط و حفظ حاکمیت غرب عمل می

 وجوه چه ةهم در« آزاد ةمنطق» اینغرب بر جهان، مفهوم  ةانگیز سلطبا وجود بسط شگفت
زدگی که این مقاله دارد به پایان با این شتاب این بحثی نیست که بتوان آن را باشد؟ دتوانمی

تبیین آنها برآید، مقصود ما به تمامی حاصل  ۀبتواند از عهد برد. سه نکته هست که اگر این مقاله

 ۀای آزاد از سیطردستیابی به منطقهموجودیت و قدرت غرب و لزوم  آمده است. ارزیابی صحیح

سوم این  ةنکت .مورد تذکر واقع شد اًرصدو نکته از آن سه نکته بود که مخت نظام جهانی استکبار

های اقتصادی و سیاسی آزاد صرفاً به جنبه ةپنداشت مفهوم آزادی در این منطق است که نباید

توان یافت که از ای را نمیکدهوتخاک خل ۀگردد. اکنون در سراسر این کرباز می و نظامی

، موج سوم. الوین تافلر، 1
شهیندخت خوارزمی، نشر نو، 

 . ـ و.1164تهران، 

. ژان ـ ژاک سِروان ـ شرایبر، 4
، عبدالحسین تکاپوی جهانی

 . ـ و.1161گهر، نشر نو، نیک

. کرِین برینتون، 1
 ،کالبدشکافی چهار انقالب

ثالثی، نشر نو، تهران، محسن 
 . ـ و.1164
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معرفتی  یش از هر چیز و فراتر از همه، در گروپ فرهنگی غرب آزاد باشد. حرکت در جهت استقالل، ۀسیطر

 .است که باید چراغ راه در این طی طریق باشد

ه همان ادب وجود دارد که خواه ناخواه ب گفتیم، تلقی واحدی نیز از هنر و طور کهدر جهان امروز، همان

دارد  1یک انسیکلوپدی شود. این تلقی واحد جهانی صورتِجهانی منتهی می ةنظام واحد سلط اهداف مشترک

ای در جهان تازه دهد که تفکرکند و اجازه نمیتعبیرات را در جهت اهداف استکباری غرب معنا می ةهم که

جهانی عنوان شده است با آن اهداف سیاسی  ین مفاهیم و قواعدی که در این انسیکلوپدیبسا مابِپیدا شود. چه

نهایت باید دانست که این تعابیر و مفاهیم و قواعد اجزایی از یک  ارتباطی مستقیم قابل تشخیص نباشد، اما در

 های هنری روز و وسایلدارای کلیت و وحدت است. مقصود این نیست که ما باید قالب مجوعه هستند که

اعتقادات و فرهنگ  ها را در روحم، بلکه معتقدیم که باید جسم این قالبریزیارتباط جمعی را یکسره دور ب

ه که ما را از فریب خوردن و ب معرفتی کافی و وافی است  منوط به« استحاله»این  خویش مستحیل کنیم.

 .باز دارد - ضرورتاً مالزم با یکدیگر هستند که - کراسیگرایی و تکنوتوسعه ةخصوص از افتادن در تل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Encyclopedia :

 دائرۀالمعارف، کتاب مرجع. ـ و.
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 پروسترویکای اسالمی وجود ندارد 

 

، 1االنتشاریکی از نشریات جدید ۀجلد اولین شمار ای است که رویاین جمله« هر اتاقی مرکز جهان است.»

نماید و خوش خط و خال، اما در باطن، خیلی عالمانه میدر آغاز خود را  ای کهنقل شده، جمله 4از اکتاویو پاز

توضیح  .م شده تا مدعیان نسل سوم زیر آن سینه بزنندلَآقای مک لوهان است که عَ جهانیِ ۀدهکد الشعائرِمّاُ

روحی است که به آن ذی ، اعتبار اتاق نیز«کینالمَبِ کانِالمَ فُرَشَ»گفتند واضحات اینکه به قول قدما که می

نه یک اتاق خاص، هر اتاقی! و نه یک بشر  ؛ آن هم«بشر»و به عبارت بهتر « انسان»د، یعنی زیَدر اتاق می

 باشد.  4ترین صورت آن، که اندیویدوالیسمو آن هم متنزل ،1خاص، هر فردی از افراد بشر؛ یعنی اومانیسم

ن است آاومانیسم باید ستود. عجیب  ذکاوت او را در کشف باطنِ بالعکس، قای پاز نیست که،آروی سخن با 

 ةفرضی جهانی و طرح ۀدهکد آمدن ماهواره و تبلیغات مک لوهانیِ یکای گورباچف و نویدِپروسترو زمان باهمکه 

ل نس»آورد که مدعی جدیدی در می ة، ناگهان این سخن سر از روی جلد مجل«قبض و بسط تئوریک شریعت»

اعتنا به حقایق یاست که ب هنرمندانی ، سومین نسلِ«نسل سوم»است، و گویا مراد از این « سوم

دهند، همچنان، چه در قالب و چه می انکارناپذیری که آغاز عصر جدیدی از حیات بشر را نوید

ها هستند که همراه با آش نسل البد همان وابسته به تفکر و هنر غرب هستند. اولین ،در محتوا

پاالس و جشن نادری و تهران ةنسل هم نسل کاف انگلیس برآورند و دومین مشروطه سر از سفارت

ا اند که میراث انقالب رطور که پیداست، قصد کردهآن ... هنر شیراز هستند و این نسل سوم نیز

 .نام خود تمام کننده ب

دگرگون خواهد کرد و این تحول، خالف  تحولی است که همه چیز را عظیمِ ةگیر حادثعالم در

استمرار  .خاسته استعمق روح مجرد انسان بر که از این دو قرن گذشته، نه از درون تکنولوژی،

، آذر، 1، گردون. نگ. ک. به: 1
 . ـ و.1169

4 .Octavio Paz (99-1914؛) 

نویسنده و شاعر و منتقد 
مکزیکی و برندۀ جایزۀ نوبل 

 . ـ و.1993ادبیات در سال 

1 .Humanism:  مذهب
 اصالت بشر. ـ و.

4 .Individualism:  مذهب
 اصالت فرد. ـ و.
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اسالم در ایران به توفیق کامل بینجامد؛  تشکیل نظام حکومتیِ ةاین تحول هرگز موکول به آن نیست که تجرب

 گرداند، اینبشر را از آسمان به زمین باز د و اگر رنسانس توجهمانَمحدود نمی مرزها این امری است که به
د نبخواهپیمود و چه  فردا خواهد بشر را متوجه آسمان خواهد کرد. این راهی است که انسانِتحول بار دیگر 

 .هستند های آن محکوم به شکستصورت ةنیسم در همد، الییسم و اومانچه نخواه

 کشد و یا در مصداقِپرستی و سوسیالیسم میجامعه شود و کار بهبشر ظاهر می اومانیسم یا در مصداق جمعیِ

هر اتاقی مرکز »« هر اتاقی مرکز جهان است.»زند که مدعی فریاد می انجامد وفردی بشر به فردپرستی می

است « تعمیم امامت»دیگری از همان  فردی از افراد بشر قطب عالم است و این صورتِ یعنی هر «جهان است

آن است و  شود، که مقابلمع نمیج «والیت و امامت» ةگفت. یعنی اومانیسم نه تنها با نظریصدر میکه بنی

پاز انتخاب شود و روی جلد  جناب اکتاویو افاضات اومانیستیِ ةهمین دلیل برای آنکه این جمله از میان هم

  هنری به چاپ رسد کافی است.-فرهنگی ةیک مجل

از  یت اعمّ؛ وال«والیت فقیه»خواهم بگویم با اند. نمیاست که در افتاده« والیت»با همین  مخالفان، ةهم

فقیه که صورت سیاسی والیت  گزیر به مقابله با والیتای با والیت ناوالیت فقیه است. فلذا، هر نوع معارضه

ندانسته، نحوی از انحای مقابله با والیت  قبض و بسط تئوریک شریعت نیز، دانسته یا ةنظری .انجامداست می

ها و مراتب صورت ةافتاده است، نه در نتایج. اما والیت در همدر  استدالل با آن منطقیِ منتها در مقدماتِ است،

این  یابد، چه بتواند بربراهین فلسفی، امری فطری است و انسان به شهود فطری آن را در می آن، مستغنی از

 ... کنندمی که ،کنند مقابله نیز «فطرت» ةنظری با باید اینان پس نتواند. چه و کند اقامه فلسفی برهان حقیقت

 ،دهد چیستگوناگون را به هم پیوند می اًهای ظاهرمخالفت ةای که همخواستم بگویم آن رشتهبگذریم. می

 .عرض کردم الًکه اجما

 در برابر غربِ - چین و شوروی دو انقالب کمونیستیِ و بزرگترین آنها، -ها انقالب ةدر طول این قرن، هم

زدگان را به این توهم کشانده است که انقالب ایران نیز و غرب هاغربی اند و این امرسیاسی شکست خورده

تبلیغات  سو باداخلی نیز کامالً هم در برابر غرب تاب بیاورد. تبلیغات فرهنگی و ژورنالیستیِ نخواهد توانست

و سیاسی و بیشتر فرهنگی است،  نها کمترآ ةدفاع و مقابل ۀچه شیوکنند، اگرجهانی، از همین تصور دفاع می

های مختلف نظری و عملی وجوه آن در حوزه ةبا هم والیت، که ةنظری طور که گفتم، نه با نتایج سیاسیِهمان

 .ها را نیز نباید آگاهانه و از سر غرض پنداشتمخالفت ةیعنی هم .دانسته یا ندانسته ،انددر افتاده

اً به والیت فقیه ایمان داشتند و فطرتبود. مردم نیز  گذار جمهوری اسالمی، اسالم عین والیتدر نظر بنیان

احکام عملی. عمل و نظر  ۀمعنای پذیرش والیت فقها و مجتهدان است در حوز در میان شیعه به «تقلید» اصالً

 دو نحو از تحقق و تعین یک وجود واحد است و بنابراین، - نه در منطق ارسطویی - عالم نیز در حقیقتِ
از لحاظ  -اعتباری  میان ادراکات حقیقی و« تولیدی ةعدم رابط»عمل و یا  نظر و انشقاقِ تشکیکاتی مبنی بر

 .باشند فطری داشته ةثیراتی آنی در تضعیف این رابطأتوانند تنمی - منطقی
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مردم  ی جمهورِأنظامی است مبتنی بر والیت که بر ر سان که در نظر امام وجود داشتجمهوری اسالمی آن

چنین معنا توان مسامحتاً ایننباید با دموکراسی خلط کرد. دموکراسی را می نیز تکیه دارد و این معنا را هرگز

تعریف  در این« مردم»اند. حال آنکه اساس قوانینی که خودشان وضع کردهمردم بر خویش بر کرد: حکومت

امور به اشتراک نظر  ةت که مردم در همموهوم است و مصداق ندارد. کدام مردم؟ مگر ممکن اس یک لفظِ

ای از مردم اطالق کرد را به توده« مردم» دست یابند؟ پس در تعیین مصداق ناچار باید به طور مشروط لفظ

 .کنندکشور که با آنها اشتراک نظر ندارند حکومت می های دیگری از جمعیت یککه بر خود و گروه

حاکم همانا اکثریت جمعیت یک کشور باشند،  ۀم که این تودگذشته از این، اگر هم بتوانیم فرض کنی

اهلل وجود چرا که در احکام و قوانین، امکان عدول از کتاب شود،دموکراسی هرگز با حکومت اسالمی جمع نمی

و قوانین پارلمانی تنها در حدود شرع مشروعیت  است غیرمشروط از مردم سلب گشته گذاریِقانون ندارد و حقِ

محکوم و محدود به حدود والیت است. این کجا و دموکراسی  مردم یأدر جمهوری اسالمی ر د. پسیابنمی

حقیقت است  انگارند، مرادشان بیان ایندانسته حکومت اسالمی را عین دموکراسی مینا هم اگر کسانی کجا؟ و

  «.خواهند و اسالم عین والیت استمردم اسالم را می»که 

هراسیم؟ زیرا هنوز در فضای فرهنگی غرب دموکراسی می بین حکومت اسالمی و چرا ما از اثبات مغایرت

کراسی است دمو هرچه غیر»کم بر این قرار گرفته است که غرب، ح کشیم و در تبلیغات جهانینفس می

 است - حکومت خدا -در برابر تئوکراسی  - حکومت مردم -چنین نیست. دموکراسی این خیر،« استبداد است.

 حاکمیت» مردمی نیست، چنان که دموکراسی در غرب نیز به اعتقاد ما اکنون در یک خدا لزوماً غیر متو حکو

 .صورت بسته است« پنهان استبدادیِ

با این احکام از دیگران آشناتر هستند، یعنی  حکومت خدا یعنی حکومت احکام خدا از طریق بندگانی که

مردمی است چرا که دست بیعت مردم نیز در آن دخیل است؛  اًضرورت والیت مجتهد یا فقیه. و این حکومت

 .سان که هستهمین

سیاست،  های مختلفِهمین والیت است، در حوزه کشور، با چه مخالفت هست، در داخل و یا خارج ازهر

نیز با همین والیت در افتاده است، منتها « آینه» ةهفته نام نویسِ 1«دل ددر»فرهنگ، اجتماع، هنر و غیر هم. 

ۀ . در حوز4های اسالمیها و اعضای انجمناهل والیت، یعنی بسیجی آن، آن هم از زبان خودِ با مظاهر اجتماعی

ها ها و سینماو تئاتر ها و نشریاترنگارنگ، بیهوده سر از میان کتاب های جوراجورِعرفان نیز این همه عرفان

گر انقالب را با تفکر غربی جمع بزنند، دی های تفکر مستقلِنها بتوانند شاخصآاند. اگر در نیاورده

یکایی اه تن به پروستروآنگ و لب خواهد شدما س حیات مستقل و بدون وابستگی از ةامکان ادام

  سپرد. خواهیم -)!( آن  از نوع اسالمی  -دیگر 

 گشت به اصل است، چرا کهد. پروسترویکای گورباچف نوعی بازاین امکان وجود ندار
کمونیسم و  مانیسم است. و به این ترتیب، از آغاز هماو تحققِهای سوسیالیسم خود از صورت

نام ستون ثابتی « درد دل. »1

بوده است در هفته نامة مذکور. 

 ـ و.

. ر. ک. به: آینه، محمدمحسن 4

این دانشگاه و سازگارا، 

آذر  4، 49، مدیران آینده

 . ـ و.1169
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عوارض است، نه در جوهر. اما  اند و جنگشان با یکدیگر درواحد بوده دموکراسی دو صورت از تحقق یک امرِ

 .پذیر نیستامکان با عدول از اصول جمع شدن با غرب برای حکومت اسالمی جز

فروپاشی دارد. غرب و  رو به سوی اضمحالل و اکنون غرب نیز دوران تاریخی خویش را طی کرده است و

اند و اکنون دوران اومانیسم به سر رسیده. رفع تباین بوده نیسماوما شرق سیاسی هر دو مظاهر تاریخیِ

های تاریخی این حقیقت است. اکنون انسان بار دیگر از زمین و سیاسی نیز از نشانه شرق و غرب ایدئولوژیکِ

تحولی دیگر است  خویش روی گردانده است و به عالم معنا و آسمان توجه یافته و این مستلزم انقالب و نفس

زمین  ۀعصری دیگر آغاز شده و کر خالف آنچه در رنسانس روی داد. انسان یک بار دیگر تولد یافته است و

  ... 1یهِلَعَ تابَفَ ماتٍلِه کَبِّن رَمِ مُی ادَقّلَتَفَ .نهاده است جهان تاریخ پیش از پایان ةپای در آخرین مرحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .11. بقره / 1 
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 1وفاق اجتماعی 

 

وفاق امری قراردادی نیست و  پیش از هر چیز باید به کیفیت تکوین وفاق اجتماعی نظر کرد، چرا که

هیچ تردید از درون سیر تکوین وفاق اجتماعی بی ت.های بیرونی آن نیز با قرارداد حاصل نیامده اسشاخصه

به ایجاد و یا تقویت وفاق اجتماعی منجر  اًلزوم بنابراین، بحث در این معنا ها به سوی بیرون آنهاست وانسان

که البته  بقای آن بدانیم، ةرا الزم« معرفت نسبت به چگونگی ایجاد وفاق اجتماعی» که نفسِ مگر آن شودنمی

 .قرار گیرد ترین مباحثی دانست که باید مورد طرحدر این صورت این بحث را باید از الزم

 باید توجه« چیست؟ های وفاق اجتماعی در جمهوری اسالمیشاخصه»پرسیم که وقتی می

علت آن، و بنابراین،  یک وفاق اجتماعی است نه ةداشت که جمهوری اسالمی خود معلول و نتیج

اسالمی   جمهوری علت تکوین وفاق اجتماعی بر حکومت»آن است که بپرسیم  تردرست

ال ؤوفاق اجتماعی س طور که گذشت، باید از چگونگی تکوینال، همانؤو قبل از این س «چیست؟

چنان  - سر کار باشد کرد، چرا که ممکن است حکومتی که معلول یک وفاق اجتماعی نیست بر

 - مردم بر امر معینی و در حالتی دیگر، ممکن است که - بود که رژیم شاهنشاهی ایران چنین

اتفاق و اجتماع پیدا  اتحاد و - ای برای وفاق اجتماعی ظهور کندکه بعدها به صورت شاخصه

جانب حکومتی که بر سر کار  که آن امر پیش از این قرارداد نشده باشد و یا از نآکنند، حال 

)قدس سره( به وفاق رسیده تماُ دم ایران بر رهبری امامیید نباشد، چنان که مرأاست مورد ت

 .که حضرت او هنوز در تبعید بود نآبودند، حال 

. این مقاله در پاسخ به 1

نظرخواهی روزنامة کیهان 

نوشته « وفاق اجتماعی»درمورد 

بهمن  14و  14شده و در روزهای 

در آن روزنامه به چاپ  1113

رسیده است. نظرخواهی روزنامه 

با طرح این سه سؤال صورت 

 گرفته است:

های وفاق اجتماعی شاخصه -1

 در جمهوری اسالمی چیست؟

چه آفات و خطراتی وفاق  -4

 دید می کند؟اجتماعی را ته

های عملی تقویت وفاق راه -1

تر اجتماعی و انسجام بیش

 دانید؟ ـ و.جامعه را چه می
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اتحاد دست یابند و چون فردی و  ای بر امری معین به اتفاقآید که جامعهوفاق اجتماعی وقتی حاصل می 

مردم « عموم»و به طور نسبی وقتی  آیددست نمی به اًو البته وفاق به این معنا هرگز مطلق - واحد عمل کنند

 .محقق شده است «وفاق»معنای  ،بر امری اتفاق کنند

حقیقت و عدالت نخواهد بود و  اًیابند لزوم از جانب دیگر، باید توجه داشت که هرچه عموم مردم بر آن اتفاق

، راسیسم هیتلری عدالت نیست، چنان که در دوران رایش سوم متمایل به جانب حق و اًضرورت« اکثریت آرا»

 نیست و اگر« محترم» اًی اکثریت مردم لزومأآلمان بر آن به اتفاق رسیده بودند. ر امری بود که اکثریت مردم

معین، میزان  ها بر این قرار گرفته است، نه به آن دلیل است که توافق اجتماعی بر امریحکومت ۀقاعد

هاست. ایجاد و بقای حکومت ةوافق اجتماعی الزمحق از باطل است، بلکه به آن علت است که ت [تشخیص]

اند و به همین علت هم این توقع حاکمان بسته حکومت اگر غصب نشده باشد، عهدی است که عموم مردم با

 .اند پاس دارندداوطلبانه حضور یابند و عهدی را که بسته وجود دارد که در صورت وقوع جنگ، مردم

 ، و مااصرِالنّ وجودِبِ ۀِجَّالحُ قیامُ و الحاضرِ وال حضورُلَ ... که فرمودند:« شقشقیه»سخن موال در خطبه 

بیانگر  1اهِلی غاربِها عَبلَحَ یتُلقَاَلَ ظلومٍمَ بِغَال سَ و مٍظالِ ۀِظَّلی کِوا عَقارّن ال یُاَ ءِمالَی العُلَعَ اهللُ ذَخَاَ

گردد: بیعت درباره حضرت موال علی)ع( به اجتماع این سه امر باز می این حقیقت است که وجوب قبول خالفت

 هک کنندگان و پیمانی که خداوند از علما گرفته است برای یاری مظلومان؛ حال آنتنصر کردن مردم، وجود
« تکلیف»برابر  فهوم کنونی لفظ گرفت که دررا نباید به م «حق»مطلق او بود. و البته این لفظ  خالفت حقِ

بیعت »تا هنگامی که با « خالفت حق»جا حق و تکلیف الزم و ملزوم یکدیگرند، اگرچه شود. در اینواقع می

 که ظاهرِ -نیز در باب خالفت « اسقاط تکلیف» .شودمحقق نمی« اثبات تکلیف»جمع نشود، « عموم مردم

رسد. باید خواند، به انجام می« عدم وفاق اجتماعی»جا آن را این با عدم اقبال مردمان که در - والیت است

حق از باطل  [تشخیص] بقای آن، اما میزانِ ةپس وفاق اجتماعی اگرچه شرط تشکیل حکومت است و الزم

 ت.نیس

همچون تبلیغات  -بیرونی  کیفیت تکوین وفاق اجتماعی نیز باید گفت که اگرچه عوامل ۀدربار

باشد، اما اصل، همان تحول درونی  تواند در رساندن مردمان به یک توافق اجتماعی موثرمی - ... و

ندهد، عموم مردم بر یک امر واحد اجتماع و  است که باید اتفاق بیفتد. تا این تحول درونی روی

ری خواهند بود که مردمان ناخواه همان امونیز خواه های وفاق اجتماعییابند و شاخصهاتفاق نمی

 .اندبر آن به اتفاق رسیده

مت این خواند. در معنای اُ «متاُ»اند را باید مردمانی که بر یک غایت واحد به اتفاق رسیده

ام که مرادف با معنای به کار برده نآنی آرا به معنای قر« ملت»مستتر است. « غایت و ملت واحد»

 براهیمَاِ ۀَلَّع مِبِاتَّ نِاَ یکَلَینا اِوحَاَ مَّثُ و از جمله آیاتی چند،است و به مصداق « دین و آیین»

ای دینی دارد صبغه« متاُ». اگر لفظ 1است ن به همین مفهوم استعمال شدهآ، ملت در قر4نیفاًحَ

تواند مردمان و ماندگارترین امری است که می ترینترین و حقیقیبه آن علت است که دین عمیق

کنندگان . اگر حضور بیعت1

ود و وجود یار، حجت بر من نب

کرد و خداوند از علما تمام نمی

    پیمان نگرفته بود که بر 

ی کار و گرسنگبارگی ستمشکم

مظلوم صبر نکنند، رشتة 

 نهادم.خالفت را از دست می

 .141. نحل / 4

. و این که در روزگار ما چرا 1

« ملت»را به « ناسیون»لفظ 

ای اند تاریخچهترجمه کرده

جا که مجال ذکر آن در ایندارد 

 نیست.
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های بیرونی وفاق اجتماعی بر شاخصه ةاین وفاق جمعی درونی الزم برساند و« وفاق جمعی درونی» را به یک

معنا  نی است بر اینآدر واقع شاهدی قر 1مهِسِنفُاَروا ما بِیِّغَتی یُحَ ومٍقَما بِ رُیِّغَالیُ اهللَ نَّاِمبارک  ةاست. آی

درونی اتفاق نیفتد، وفاق  است و تا این امر انفسی وکه هر تغییر اجتماعی الجرم بر یک تحول انفسی مبتنی 

 .اجتماعی ممکن نیست

و تشکیل جمهوری اسالمی  (1947) برای اولین بار جدایی پاکستان از هند ،در تاریخ این پنجاه سال اخیر

د، مت واحدر جهت تکوین یک اُ« دین»نشان داد که  ( و برای دومین بار انقالب اسالمی ایران1946پاکستان )

دین »شود، بلکه سایر اشتراکات اگر در طول زبان مشترک واقع نمی سنن و در عرض سرزمین، تاریخ، آداب و

 .واحد را ندارند - ها ملتِو یا به تعبیر امروزی -مت قدرت و امکان ایجاد یک اُ واقع نشوند« واحد

توانند برای امور دیگری نیز میکه  تنها توافق اجتماعی ماندگار دین است، اگرچه تجربه نشان داده است

یا حکومت واحد راهبر شوند. تمدن غرب،  یک طریق و مدتی کوتاه مردمان را به اتحاد و اتفاق و اتخاذ

یید این مدعا هستند که اگرچه وفاق أروسیه شواهدی در ت کمونیستیِ های ناسیونالیستی و انقالبحکومت

 الوام قکُبِّرَبِ ستُلَاَیعنی  - «حکم فطرت و عهد ازلی انسان»با  دِبر امری مغایر و حتی متضا توانداجتماعی می

واین فروپاشی نیز  واقع شود، اما جز برای مدتی کوتاه پایدار نیست. تمدن غرب در حال فروپاشی است - 4لیبَ

به عالم  ها در رویکرد دوبارهانسان انفسیِ سیر تکوینی از درون به سوی بیرون دارد، نه بالعکس؛ یعنی تحول

 . واقع شده است - کندسرعت مراحل تکوین خود را طی می که به -این فرو پاشی  أمعنویت است که مبد

 کتکنولوژی تمدن امروز که با انقالبِ شناسی ادیان نیز نشان داده است که حتیدر جامعه 1تحقیقات ماکس وبر

 رم دینیِفُیا رِ 4دینی یافته است. اگر پوریتانیسم ن خویش را در یک وفاق جمعیِتحقق یافته، عرصه تعیّ

و بالخصوص  - انقالب صنعتی است در اروپای غربی أداری که منشسرمایه ةکرد، روحیمسیحیت وجود پیدا نمی

 بیان اًراحتص کرد. ماکس وبریافت و بالتبع، تمدن تکنولوژیک غرب نیز ظهور پیدا نمیبسط نمی -انگلستان 

همچنان  کرد ورب به خدا را در هویت دنیایی بشر معنا نمیدارد که اگر پروتستانتیسم قُمی

داری را سرمایه ةشد، اروپا امکان رویکرد به روحیهبانیت حفظ میرب به مسیح با رُقُ ةمالزم

در تحولی انفسی  را باید رم در مسحیتفُتکوین رِ ةیافت؛ اگرچه پیش از انقالب صنعتی، زمیننمی

 د.بو جو کرد که با رنسانس در جان بشر غربی واقع شدهوجست

پیدا کند، چنان که جمعی  تواند بر تمام نیازهای واقعی و یا کاذب بشر وقوعوفاق اجتماعی می

آزادی اتفاق حاصل کنند و یا  طلب نان قیام کنند و یا جماعتی از بردگان برای کسب گرسنه در

 بازان لغو قوانین مزاحمِهمجنس امروز مرسوم است جماعتی از ةوارون دنیایسان که در آن

حزب اقدام کنند. اما این  حتی اتحادیه و یا ،4نیازهای کاذب خویش به تشکیل دمونسترانسیون

 وجود و یا پایدار اتفاق بیفتد. نیازهای پایدارترِ تواند به طور وسیعهای جمعی هرگز نمیتوافق

نیازها  ةتر را فراهم آورند، اما از همتر و ماندنیهایی عمیقتوافق أو مبد أمنش دنتوانبشر می

 .شودانسان است که در دین معنا می حکم فطرت و اقتضای عهد ازلیِ، ترقدرتمندتر و عمیق

 .11رعد / بخشی از آیة . 1

 .114. اعراف / بخشی از آیة 4

1 .Max Weber (1943-

شناس و (؛ جامعه1964

 اقتصاددان آلمانی. ـ و.

4 .Puritanism : جنبشی در

های انگلستان میان پروتستان

های شانزدهم و هفدهم در قرن

تر که اعضای آن خواهان ساده

تشریفات کلیسا  شدن مراسم و

 . ـ و.بودند

4 .Demonstration :

 . ـ و.تظاهرات
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م یهِدَما لَبِ زبٍحِ لُّکُبه مصداق  شوند، اماسیس میأایدئولوژیک ت های جمعیِاحزاب نیز بر اساس توافق

انجامد، و به این معنا در همین حقیقت می گرایی و ترجیح منافع حزب بربازی به گروهحزبکار ، 1حونَرِفَ

شاهدی است بر  - راست و چپ -متقابل  هر دو جناح سیاسیِ روزگار ما و در همین روزهای حاضر، عملکرد

که چنین فرض  ترجیح خواهد داد، مگر آن ناخواه، منافع حزبی خود را بر حقیقتاین مدعا که یک حزب، خواه

وقوع چنین  منافع یک حزب بتواند مساوی با حق و عدالت باشد که حتی در بهترین شرایط نیز امکان کنیم که

  .نمایدامری به چشم عقل و منطق مستعبد می

ی ، یعنی رهبرمحور غایاتی واحد بر - که مساجد باشند -اگر به کیفیت تکوین انقالب اسالمی از مبادی آن 

العین خواهیم دید که هیچ امر دیگری یأبنگریم به ر سیس حکومت اسالمی،أمت )قدس سره( و تاُ امام

ترین مصداق وفاق اجتماعی در تاریخ اتحاد برساند و بزرگ توانست به طور طبیعی مردم را به اتفاق ونمی

غایات با حکومت جمهوری اسالمی اشتراک نیز که در « حزب جمهوری اسالمی» معاصر را متحقق کند. حتی

 امر از یک هویت مستقل که او را تشخیص و وجود بخشیده بود اعراض توانست در نهایتِنمی کامل داشت نیز
از میان  خود ضرورت وجود حزببهحکومت جمهوری اسالمی بود که خود کند و این هویت اگر عین هویت

نظام متمایز بود، این تمایزات  و اگر هویت حزب از هویت - اق افتادچنان که بعدها این امر اتف - خاستبرمی

خواست نظام جمهوری اسالمی چنان که حق است می شد. پس اگرمسیر الجرم منتهی به تعارض می ةدر ادام

           بایست که از اتکا به یک حزب خاصمی ایران پیدا کند، مسلمان متحقانیت خود را در وفاق اجتماعی اُ

 . پرهیز کند - اسالمی هرچند حزب جمهوری -

نبود، اگرچه این دشمنی وجود داشت؛  وفاق اجتماعی مردم ایران بر دشمنی با نظام شاهنشاهی نیز مبتنی

)قدس سره( و اسالم وجود پیدا کرده بود و بنابراین،  نسبت به امام آنان بِبغض آنان در برابر رژیم شاه به تبع حُ

 .شدداشت، این امر توسط مردم واقع نمیاصراری بر سرنگونی شاه نمی اگر حضرت او

شریعت، که مظهر کامل حقیقت  مت )قدس سره( نه فقط عامل بهدین است و حضرت امام اُ ظاهرِ ،شریعت

با شریعت که ظاهر دین است به وجود بیاید؛ وفاق  تواند در نسبتدین بود. وفاق اجتماعی بر محور دین نمی

سیس حکومت أاند که تنماز گفته ۀایجاد شود که والیت است. اگر دربار اجتماعی باید در نسبت با حقیقت دین

همین  دارد و چنانچهاند، چرا که نماز حقیقت دین را محفوظ مینماز است، راست گفته ةاقام اسالمی برای

را باز نخواهد کرد، چنان  نماز تحجر پیدا کند، هیچ گرهی تشریعیِ را گم کند و در ظواهرِنماز حقیقت خویش 

اوقات نماز مردم را به ضرب باتون و شالق به  که در عربستان سعودی نکرده است. در عربستان سعودی در

است که شیطان هم در نیست که بتواند شیطان را براند، بلکه نقابی  رانند، اما این نه تنها نمازیمساجد می

شریعت بیهوده است و دین  پس وفاق اجتماعی مردمان نسبت به ظاهرِ .و شده است - شودآن پنهان می پسِ

اجتماعی  را که مصداق وفاق« مت واحداُ»تواند شریعت است که می تحقق نخواهد بخشید. باطنِ را در جامعه

 .مردمان بر یک دین است، متحقق سازد

؛ 41مؤمنون / بخشی از آیة . 1

 .14روم / بخشی از آیة 
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نماز و روزه و زکات و حج و انفاق و امر  الم در شریعت ظهور یافته است، اما کدام شریعت؟حقیقت دین اس  

درونشان اضداد خویش را پنهان کرده در هایی شوند که صورت توانند مبدل بهبه معروف و نهی از منکر می

و یا رجم شیطان  پرستی استسنگی انجام شود بت ایچرخیدن بر گرد خانه باشند، چنان که حج اگر به قصد

بشر، رجم شیاطین واقعی که آمریکا و اعوانش  اللهیِیافت که به فرمایش آن مظهر روح هنگامی تحقق خواهد

  شریعت  باطنِ شریعت شمشیر بر فرق سر شود وقوع پیدا کند. خوارج نیز با انتساب به ظاهرِنیز شامل می را

باید میزان را در تبعیت از  آوردگانشریعت است و اسالم کوبیدند. پس والیت باطنِ - که موال علی باشد -

 .خوارج نیز این همه را داشتند رکوع و سجود و زخم پیشانی، که والیت بجویند، نه طولِ

اند. زده مسلکانسان که باطنیشریعت زد، آن توان تیشه بر اصلاین حکم نیز نمی ةاما از جانب دیگر، به بهان

ست و اگرنه، میزانی برای تمییز متقیان از غیر مرزهای شریعت جُ باید در حراست از حراست از حقیقت دین را

را  1متقیکُاَ اهللِ ندَم عِکُمَکرَاَ نَّاِ. و بر این مبناست که حکم را باید بر ظاهر راند و که ندارد ندارد آنان وجود

 .باشد به کار گرفت داشته ای که ظهور دنیاییتوان چون قاعدهنمی

که در  یفراتر از مباحث فقهی گوناگون رویکرد به والیت فقها مقتضای فطرت دینداری است و این امری است

دیندار یا خود به اجتهاد رسیده است و یا از آنان که عالم به  گیرد. انسانرد و یا اثبات والیت فقها انجام می

 .داریبا دینو این وفاق اجتماعی امری است مالزم  کنددین هستند تبعیت می

 خویش را به حداقلِ یا شرایع خاصِ و - هاژاپنی 4همچون شینتوئیسم -دینی که شریعت ظاهری ندارد 

 4و متدولوژیسم 1از لحاظ فلسفی مبتنی بر پوزیتیویسم دنیای امروز که ممکن رسانده است، به راحتی با شریعتِ

دینی که شریعت ندارد چون  کرده، قابل جمع است.پرستش ابزار اتوماتیک ظهور پیدا  است و از لحاظ عملی با

دین است  احکام ةشود. شریعت نیز که مجموعای است که دیرک ندارد و با نخستین طوفان بر چیده میخیمه

کند و اگر انتظار داشته پیدا می ثابت با قول و فعل ثابت ظهور دینِ سیال باشد، چرا که اصالً تواند کامالًنمی

 .ایمسیال، نقض غرض کرده ثابت داشته باشد در عین شریعتِ حقیقتِ باشیم که دینی

االمر یا واقعیت است، اما از آنجا که نفس حقیقت دین اگرچه از یک جانب با حیرت و دهشت و رازباوری همراه

وجود خویش با این حقیقت ثابت متحد است، ناگزیر  اصل عالم ثابت است و روح انسانی نیز در

آداب و سنن ثابتی متنزل کند و از طریق عمل به در  که معرفت خویش را از عالم است از آن

 .خویش وفا کند این آداب و سنن ثابت، به عهد ازلی

و جهاد  و زکات حج ظاهر شده که در اصولی همچون نماز و روزه و یحقیقت اسالم در شریعت

. زنده به اجتهادِ و امر به معروف و نهی از منکر ثابت است، اما در بسیاری از مصادیق، متغیر

زنده ماندن شریعت و حکومت دین است، چرا که اگرچه موضوعات همواره  ةاجتهاد زنده الزم

کند که اجتهاد نیز می مدام ایجاب ثابت است، اما مصادیق همواره در تغییرند و این تغییرِ

گردد و از جانب این معنا باز می گوی این تغییرات باشد. فقاهت از یک جانب بهالدوام جوابعلی

ا لنَصَّد فَقَ مبارک قرآن آمده است: ةآی اللفظی خویش که از جمله در اینیگر به معنای تحتد

 .11. حُجُرات / بخشی از آیة 1

4 .Shintoism :ةآیین اولی 
پیروان آیین شینتو . مردم ژاپن

 ةژاپن را فرزند اله روتامپرا
 ـ و. .دانندخورشید می

1 .Positivism : فلسفة
 تحصّلی. ـ و.

4 .Methodologism :اعتقاد 
 .(متد یا روش )علمی به اصالت

 ـ و.
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علوم الهی  هایمام طول تاریخ اسالم در حوزهتوان در تمی ع در معنای فقه را. این توس1ّهونفقَیَ ومٍقَلِ یاتِاآل

 .اندم این معنای از فقه بودهنظری مقوّکالم و عرفان  فلسفه و ،تاریخ، به تناسب پیدا کرد. درتمام طول این

د، نسیاسی و اخالقی آن مالحظه شو تکنولوژیک و تبعات اجتماعی و ةعلوم تجربی اگر فارغ از غایات توسع

این علوم که متکی بر تجربه هستند و  چرا که اصالً داشت. داری نخواهندای جدی با دین و دینهرگز مقابله

بشر به استفاده از طبیعت است در عرض علوم نظری نیستند. این علوم جهان را  شان نیازعلت ایجاد و توسعه

جب که وقتی باد عُ عالم را ندارند، اما ۀبینند و امکان صدور احکام کلی درباربشر نمی ةاغراض نیازمندان فارغ از

شود، در نظر ه میاین علوم دمید خاکی است در احکام جزئیِ ۀبشر روی این سیار ةمندانحیات غفلت ةالزم

لسفه ف  نیاز ازتفسیر و تبیین کرد. متدولوژی علوم ما را بی توان با این احکام جهان راآید که میجاهل چنین می

ه کنند. توهمی ک توان انتظار داشت که احکام مابعدالطبیعی صادراز علوم طبیعی نمی کند وو علوم الهی نمی

جا ریشه بیند از آنمی نیاز از فلسفه و علوم عقلی و الهیده و خود را بیعلم برای بشر امروز حاصل ش ةفلسف با

آنکه خودشان بر این معنا آگاه خویش، بی فطری نگریِها، به اقتضای کلیمتدولوژیست گرفته که عقل نظریِ

پیدایش این که  را بر عالم کلی اطالق بخشیده است، غافل از آن پذیر علوم تجربیباشند، احکام جزئی و ابطال

این اغراض  ۀو جز در محدود دارد ماهیت کاربردی اًو اغراضی غیر علمی است و صرف هااحکام محدود به کنکاش

بشر  حادِ 4دورانی کوتاه پایدار نخواهند ماند. ضرورت این تالش مستمری که از یک سو پراگماتیسم و برای

آن را ایجاب  - مل و توقف استأت که حیاتش در عدم -منتزع از تکنولوژی  امروز و از سوی دیگر اتوماتیسمِ

جدا افتاده از کل رانده است  شدن و خوض در جزئیاتِ اند، علوم تجربی را هرچه بیشتر به سوی تخصصیکرده

 .کندحیات عقل نظری و الهی است عمل می ةگرایی که عرصبینی و کلبا کل ناخواه، متناقضو این سیر، خواه

سان که خود آید شناخت، نه آنحاصل می ه در دیندر پرتو حکمتی که از تفقّ م آن را بایدعالم جدید و لواز

اند، جز برای چند قرن نیز که محدود به اغراض الحادی بوده کند، اگرچه علوم تجربیخویشتن را معرفی می

مجهوالت تا آنجا وسعت یافته است که بشر حقارت  ةدین دور کنند و اکنون که عرص اند که بشر را ازنتوانسته

معنا آورده  بیند، به ناچار بار دیگر روی به جانب عالممجهوالت به چشم می در برابر عظمت جهانِ خویش را

  .است

جدید بپوشیم، اما در عین حال هرگز  توانیم به عالم جدید پشت کنیم و چشم از تکنولوژی و علومما نمی

غرب روی داده است وفاق اجتماعی پیدا کنیم. در  سان کهتکنولوژی آن ةنخواهیم توانست بر محور توسع

داری و نفی شریعت مالزمه داشته است و این سرمایه ةروحی ةتکنولوژی در غرب با غلب ةتوسع

اقوامی محقق خواهد شد که هویت تاریخی مستقلی ندارند  امر به تبع تمدن غرب تنها در میان

 تمدن د به این شریعت جدید که باممانعتی در راه رویکر هایشانو یا در ذات دین و سنت

در ژاپن نه تنها دین و سنت چون عاملی بازدارنده  .ندارد اومانیستی غرب ظهور کرده است وجود

داری عمل نکرده است، بلکه بالعکس، دین شینتو و رشد سرمایه یک وژتکنولو ةبر سر راه توسع

اری و تکنیک در آن ریشه دسرمایه ۀای است که شجرآماده های کهن ژاپنی چون خاکسنت

گر قبول این روح جدید ساخته آن است که شینتوئیسم را آماده ترین صفاتیدوانده است. مهم

آیات را برای آنان که        . 1

فهمند به تفصیل بیان  می

 . ـ و.99ایم. انعام / کرده

4 .Pragmatism :ةفلسف 

ای که نظریه. عملی صالحِ

در نتایج و آثار  حقیقت را عمدتاً

مترتب بر افکار و اعمال  عملیِ

 . ـ و.کندمی جووبشر جست
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ابتدایی است که نظام اخالقی منسجم و معینی نیز ندارد و به  ای و کامالًاسطوره که شینتوئیسم یک دین

 .دیگر، این دین دارای شریعتی ثابت و معین نیست عبارت

و به عبارت  -که روح عرفان اسالمی  زده و یا وابسته در کشور ما، با علم به این حقیقتفکران غربروشن

رفی کردن تفکر غربی و اعمال است، سعی دارند که با عُ علمی جدید سد راه قبول شریعتِ - بهتر عرفان شیعی

فکران متشرع نیز د و بسیاری از روشندینی، این مانع را از سر راه بردارن های پروتستانتیستی در تفکررمفُرِ

 کنند.سویی میها همراهی و همبدون خودآگاهی و از سر جهل نسبت به تبعات مساعی خویش، با این تالش

که عین هویت  -استقالل ملی  تهاجم فرهنگی غرب علیه تفکر انقالبی اسالم نیز از همین خللی که در عزت و

فکران حکایت این روشن افتد.مؤثر می داخلی ایجاد شده است ۀزدفکران غربتوسط روشن - دینی ماست

 . سربازان دشمن را پنهان داشته است ست که در شکم خویش«اسب چوبی تروا»همان حکایت 

و حتی  فرهنگی شیطان اکبر، اگر این تفسیرهای پروتستانتیستی جدید از شریعت وجود نداشت، تهاجم

اهلل بینجامد، چرا مت با دین رسولاین اُ ةبیشتر رابط قوام و استحکام هرچهتوانست در نهایت به ماهواره، می

داده که اسالم همواره از درون شکست برداشته و هجوم بیرونی فقط هنگامی  تاریخی نشان ةکه از یک سو تجرب

در  محقیقت اسال که نفاق در بنای مستحکم دین ایجاد خلل کرده است و از سوی دیگر، اصالً مؤثر افتاده

 .دارد کند، و این حکمتی است که در آفرینش شیطان وجودمبارزه با شیطان ظهور پیدا می

حکومت باقی است.  والیانِ روحانیتِ ذکر این نکته نیز الزم است که حکومت دینی تا هنگامی پابرجاست که

جسمانیت نظام حکومتی  دین اسالم در و اگر روحانیتِ روح دین باشد نظام اسالمی جسمی است که باید قابلِ

دارد استحاله پیدا کند، حفظ چنین نظامی آن غرض اولیه و اصلی را که خود را بدل از شریعت محسوب می

 به هدینی بود نقض خواهد کرد. والیان حکومت اسالمی باید تا آنجا که ممکن است تشبّ سیس حکومتیأکه ت

ا باطن دین ب خواهند توانست ظاهر عالم جدید را پیدا کند و تنها در همین صورت است که اهلل)ص(رسول

شیاطینی که دام خویش را بر ظاهر  ةنه، خود مرعوب و مفتون غرب خواهند شد و طعماسالم جمع کنند و اگر

 والیت فقها تا هنگامی پابرجا خواهد بود که فقها و والیانِ و بنابراین، وفاق اجتماعی بر انددهشریعت گستر

 .خود اسقاط خواهد شدنه، این والیت خودبهاند و اگرظ کردهحقیقی فقیه و ولی حف حکومت خود را مصداق

اگر فارغ از معنای جدید آن  - لیسمناناسیو -پذیر نیست. ملیت نیز امکان« ملیت»مت بر محور وفاق این اُ

)ناسیون( به  ملت به مفهوم جدیدادب معنا نخواهد گرفت.  لحاظ شود هرگز بدون معتقدات دینی و فرهنگ و

فرعی خواهد بود.  مالزم است و در این صورت، دین مشترک یک امر کامالً خود با لزوم حاکمیت ملی خودیِ

اند. سیس شدهأهای ناسیونالیستی هستند که در کشورهای مسلمان تپاکستان دو نمونه از حکومت الجزایر و

الیان داری موجود شود. وسرمایه قل از غایات و لوازم تمدن تکنولوژیکِتواند مستاین صورت از ناسیونالیسم نمی

یک ناخواه در هیچتمدن جدید جمع کنند که خواه شریعت را با باطن اند ظاهرِحکومت پاکستان سعی کرده

 .دنسان که باید ندارتوفیقی آن
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و معتقدات مشترک تشخص دین  هویت دینی و ملی ما یکی است، چنان که ماهیت هر ملت بدون نسبت با

اند باید به این پرسش جواب مخالفت با نظام اسالمی کرده ةند و آنان که ناسیونالیسم را بهانکیو ظهور پیدا نم

شاه معدوم دم از داریوش  محور ملیت با رجوع به کدام دین محقق خواهد شد؟ گویند که وفاق اجتماعی ما بر

شاه و  نمایاند، اما اطرافیانآستان حضرت رضا)ع( می ۀرا سرسپردزد و ریاکارانه خود می و کورش بزرگ

فقط در  - زرتشتیان را نیز هایترشان آداب و آیینتمدن بزرگ در جلسات خصوصی ۀهای دروازتئوریسین

یابد موجودیت یک ملت بدون دین مشترک تحقق نمی خود دریافته بودند کهاند. آنها نابهاحیا کرده بوده - ظاهر

بودند، اما رویکردشان به شکوه و  - واضع شریعت جدید -اکبر  آستان ابلیس ۀاگرچه در باطن سرسپردو 

 آداب زرتشتیان برای گریز از اسالم بود، همان راهی که اکنون صدام یزید و حکام عظمت دوران هخامنشیان و
 .اند... نیز در پیش گرفته عربستان و اردن

وفاق اجتماعی ما بر والیت فقیه و شریعت  های ملی از هر نوع منافیِه گرایشاز جانب دیگر، نباید پنداشت ک

صدق محض است.  1االیمانِ نَمِ نِطَالوَ بُّحُ ند واترین مردماندوستاسالم هستند. دیندارترین مردمان وطن

گرایی ملی داعیان .ترین مردمان به دین اسالم حفظ کردندمؤمن هشت ساله تمامیت ملی ما را نیز در جنگ

اند. هویت فرهنگی مطلق هستند و این بهانه را پیش کشیده هایی برای فرار از والیتجوی سوراخودر جست

های محلی و بومی، معین نسبتی با فرهنگ جهانی دارد و نسبتی دیگر با فرهنگ که نیز در عین آن متاین اُ

 مت نسبت دهند باید درسرگردانی خود را به این اُکه  زده به جای آنفکران غرباست و روشن و مستقل
 .عالج خویش از التقاط فرهنگی برآیند ةاندیش

نیز امری متحقق است، مشروط  - بندخوار و قدارهآمریکای جهان -وفاق اجتماعی بر دشمنی با ابلیس اکبر 

رجی جمهوری اسالمی، بدون های خاآگاه شوند. سیاست که مردمان صادقانه از قواعد جدید این مبارزه بر آن

هایی که از پیروزی انقالب حیرانی است و مردم ایران در طول سال رودربایستی، گرفتار عدم تشخیص و

 توان انکار کرد که عالم سیاستنه در سخن. البته نمی واقعیت را در عمل بجویند، اند کهگذرد آموختهمی
شاید امکان نداشته  ند و بنابراین،ااز پیچیدگی گریزان مردم نیز ةهای خاص خویش را دارد و عامپیچیدگی

یابند و اگر تا کنون میآنها صداقت را در سیاست خارجی ورود پیدا کنند، اما ۀپیچید باشد که مردمان در عالمِ

 .فشارند شاید علتی جز این نداشته باشدپای می معضالت کمرشکن بر مبارزه ةنیز با وجود هم

مرعوب کنند. اگر ما معتقد  ما را ماهواره هم نباید که گسترش تکنولوژی ارتباطات و پدیدارهای ویدئو و

اقعیت نباید اسبابی به دل راه دهیم و البته از این و هستیم که دین اسالم عین فطرت بشر است نباید ترسی

مسلط بر عالم جدید اگرچه برای دورانی کوتاه سلطنت بر جهان  اومانیسمِ .زدگی خویش فراهم کنیمبرای غفلت

محال خواهد  بستِناخواه به بننجا که بر حقیقت مبتنی نیست، خواهآها را در کف دارد، اما از و روان انسان

زند، اسباب را نیش می آتش خود ۀو در این حالت، چون عقربی که در محاصر - که رسیده است -رسید 

درون فرو خواهد پاشید. فرو  فروپاشی و اضمحالل را خود علیه خویشتن فراهم خواهد آورد و از

امر  ظاهر به ضرر ماست، اما در باطنِ ریختن مرزهای جغرافیایی در جهان ارتباطات اگرچه در
. رسول اکرم)ص(: دوست 1

داشتن وطن نشانة ایمان است. 

. 113، ص 4، ج انوار النعمانیه
 ـ و.
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وحشت خواهد افتاد، چرا که سلطنت او بر فریب استوار  رو ریختن این مرزها بیشتر درچنین نیست. غرب از ف

 .امر پی خواهند برد بیشتر به واقعیتِ مردم جهان ،است و هرچه بگذرد

ما باید در برابر ماهواره و ویدئو تسلیم  خبری و یا ارتباطی وجود ندارد و یا خواهم بگویم که امپریالیسمِنمی

امپریالیسم سیاسی از درون خواهد پاشید، امپریالیسم ارتباطی نیز  سان کهخواهم بگویم همانمیشویم، بلکه 

به کشور  توانیم ورود ویدئو راالمثل اگر ما نمیماهیت کنونی خویش را در ذات خود دارد و فی عناصر منافی با

ویدئویی غیر رسمی  ةشبک نستاناکنون در افغا .عمال این کنترل عاجز استخود کنترل کنیم، غرب هم از اِ

کند. امپریالیسم ارتباطی دیر رژیم را انکار می در خدمت غایات آنان، مرزهای تبلیغاتی مجاهدین افغانی، عمالً

 .حقایق شود و آن روز است که این عقرب خودش را نیش خواهد زد یا زود ناگزیر خواهد شد که تسلیم

حقیقت است. اکنون  ۀعالم در محاصر بر بشر به پایان رسیده و داریروح سرمایه ۀعصر تمدن غرب و سیطر

کند، اما حقیر این محور دین و اخالق مذهبی تهدید می قاچاق ویدئویی وفاق اجتماعی ما را بر ةاگرچه شبک

آدم فریب  اش درگیر است.بینم که بین آدم و دعوات شیطانی نفس امارهمی ای عظیمعرصه را آوردگاه مبارزه

باز  اش مقبول افتاده است و زود است کهوجود خویش هبوط کرده، اما دیگر توبه حقیقتِ بهشتِ ه و ازخورد

گشوده  هاویدئویی در خانه ةهایی که شبک. شیطان از سوراخ1یهِلَعَ تابَفَ ماتٍلِه کَبِّن رَمِ مُی ادَقّلَتَفَگردد: 

سن استفاده از این مرزهای فروریخته راه حُ حال، عینکشد؛ باید این شبکه را کنترل کرد، اما در است سرک می

 .بر ما بسته نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای . آدم از پروردگارش کلمه1

چند فرا گرفت و خداوند توبة او 

 . ـ و.11را پذیرفت. بقره / 
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 اسالمیت یا جمهوریت؟ 

 

یادم هست آن روزها که تازه انقالب اسالمی پیروز شده بود و برای نخستین بار عنوان 

ر شد بر سسیاسی انقالب تلقی می ۀای که همچون ثمربرای این نظام تازه« جمهوری اسالمی»

 رب آنجلسسوصاحب شهرت که بعدها سر از ل سیاسیِها افتاده بود، یکی از نویسندگان زبان

 اصالً»ن باب تشکیک در امکان تحقق چنین نظامی به این استدالل آویزان شده بود که مِ آورد،

 یک ترکیب موهوم بیش نیست و ... ای است؟ این که جزجمهوری اسالمی دیگر چه صیغهاین 

 «ممکن است؟ -جمهوریت و اسالمیت  -مگر جمع این دو 

این دو امر  گذرد یک بار دیگر سخن از انتزاع و انفصالِبعداز سیزده سال که از آن روزها می

 بِچه این بار ترکیر. منادیان این انفصال اگرچند امروز به صورتی دیگرود؛ و هراز یکدیگر می

ند، اما ااستفاده نکرده تناقض نیز سوء امتناعِ اند و از اصل عقلیِممکن نشمردهاین معنا را غیر

 یاند، که یعنبر انتزاع این دو مفهوم از یکدیگر نهاده اهین خویش رابر ۀمحابا قاعدباز هم بی

  ناشده و موهوم است.این ترکیب هنوز هم تعریف

نمود آلود نمی، خود را چنین موهن و غرضشددر هر شرایط دیگری اگر طرح میاین سخن 

     یفرهنگ ةاین دو مفهوم از یکدیگر بر یک سابق نفکاکِامروز که طرح انفصال و ا ... که امروز

خروس از زیر پیراهن صاحب سخن بیرون زده و  مِبنا شده که چون دُ -آلود و باز هم غرض -

علوم تجربی در برابر  نسبیت حقیقت، اصالت دادن به متدولوژیِ :کنداغراض او را آشکار می

گویی به اقتضائات زمان، تقابل و تعارض مدیریت جوابه، عجز فقه از نظری و تفقّ تعقل و تفکرِ

ها فیاب. از این قضایا. اگر این تئوریهی و مدیریت علمی، قبض و بسط تئوریک شریعت و ..فق

که  -فقیه  ةی و نفی والیت مطلقفکرروشن ۀزدی رسوای غربهادریغ از جریانرا با حمایت بی

ندان چ هاسخن این غایت و افق تشخیص برای دیگر کنید، جمع - است جماعت این سیاسی پرچم

 1دچار سردرگمی نخواهید شد.

. از آنجا که سردمدار این 1

مباحث روزنامة کیهان است، 

این توضیح از جانب ما ضروری 

رغم است که طریق ما، علی

مشترکات زیاد، مستقل و 

متفاوت از روزنامة کیهان است. 

ما همواره از این مفهوم تحزّب 

ایم که ایم و اجازه ندادهگریخته

هیچ ضرورت سیاسی، هرچند به 

حق، بر کارمان سایه بیندازد. نه 

از آن لحاظ که سیاست را منتزع 

از هنر و فرهنگ بدانیم، بل از 

ت که شأنیت هنر و آن جه

فرهنگ چنین اقتضا دارد؛ 

ناخواه، هیچ اثر اگرچه خواه

تواند هنری و یا فرهنگی نمی

هویت سیاسی نداشته باشد. 

هنر و فرهنگ را همچون »

 «ابزاری برای سیاسی نگریستن

 زدگیرودربایستی سیاستبی

است و از سر جهل نسبت به 

      حقیقتِ هنر و فرهنگ 

از این معنای خیزد. ما برمی

ایم و باز هم تحزّب گریخته

خواهیم گریخت. و بنابراین، 

    توجه خاصِ ما به این موضوع

از سر  -اسالمیت یا جمهوریت  -

درد است، نه از قِبل تحزّب و 

زدگی و یا پشتیبانی از سیاست

روزنامة کیهان. گذشته از آن که 

دانند، آنها همانطور که همه می

از  پشتیبانینیز به این کمک و 

 جانب ما نیازمند نیستند.



ammarirani.blogfa.com -                                                                                  آغازی بر یک پایان 

44 
 

.، و آیا این .. نظام در جمهوریت آن میتِاز طریق انحالل اسال ال این راه تغییر ماهیت نظام استمحغایت ال

 دانم. خواهند؟ نمیهمان امری است که این جماعت می

رغم آنکه از چهل و چند سال پیش به این سو حکومت پاکستان خود را به آن علی ،«جمهوری اسالمی»

« جمهوری اسالمی»خواهم گفت که  است. سابقهبدیع و بی ، بدون تردید تعبیری کامال1ًداردمیمنتسب 

 - اسالمیت و جمهوریت - جزء دو این انضمام از که نیست مفهومی ایران، اسالمی انقالب سیاسی ۀثمر همچون

این دو جزء با یکدیگر نیز قابل شناخت نیست. به عبارت  ةحاصل آمده باشد و بنابراین، با تحقق در رابط

ناشده و موهوم است، حال در جهان امروز همچون صورتی از یک نظام حکومتی، تعریف« اسالمیت»تر، روشن

 اًاین سه قرن اخیر، تمام الخصوص دردنیای جدید، علی های سیاسیِچنین نیست. تجربه« جمهوریت»آنکه 

جمهوری »ها بوده است و بنابراین، در ترکیب و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومت تعریف در جهت

واه خنا.. خواه. معنای این ترکیب مددی برساند و تواند به تبیین و تعریف بیشترِنمی «اسالمیت»، صفت «اسالمی

مشخص چون حکومت پاکستان خواهد داشت که یکی از بدترین ضعیتی غیر آنچه در عمل پیش خواهد آمد و

نیست و بنابراین، آنان که قصد دارند « دموکراسی»همان « جمهوریت»انواع دموکراسی است. گذشته از آنکه 

بهتر است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یکدیگر بحث  مقصود کنند با استفاده از این تعابیر بیانِ

 کنند. 

حاصل آمده باشد و  -جمهوریت و اسالمیت  -تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء  «مهوری اسالمیج»

تعبیری است  «جمهوری اسالمی»دریافتی از همان آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است.  چنین

ابداع کرده است « را دارد آن سان که دنیای امروز استطاعت قبولحکومت اسالمی آن»گذار آن برای که بنیان

کند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و تبیین می اگرچه حد و رسم این نظام را «جمهوری اسالمی»و تعبیر 

و انواع  4متوجه پارلمانتاریسم« جمهوریت»امروز به مجرد مواجهه با تعبیر  حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان

را یابد، چهیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی« اسالمیت»تعبیر شود، و اما در مواجهه با دموکراسی می

صدر  تاریخیِ ةاستوار نیست. تجرب تاریخی از دنیای جدید ةکه اسالم، به مثابه یک نظام حکومتی، بر هیچ تجرب

ریم بگذ .نشده است های حکومتی در دنیای جدید تعریفنظام اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع

موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای  الًنیز کام« دموکراسی»حقیقتش را بخواهیم، تعبیر  از آنکه اگر

ر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام طآید به آن علت است که بشر امروز مسیعقل متعارف پرسشی پیش نمی

ای دنیای جدید بیندیشد. بر ذهنی و کامالً انتزاعیِدهد بیرون از اعتبارات فراگیری که به او اجازه نمی ۀپیچید

 کنم: لد بسنده میدیوید هِ ةنوشت« های دموکراسیمدل»کتاب  ةمثال فقط به ذکر بخشی از مقدم

های معنی نوعی از حکومت است که در آن به خالف حکومت سی بهدموکرا

شاید  «مردم ةحکومت به وسیل»کنند. مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می

 ةاند و تاریخ اندیشکنندهمفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه

توافق بسیار  های عدمعرصه های متضاد است.دموکراسی پیچیده و حاکی از دریافت

های مربوط به تعریف عبارت فوق، دشواری ییک از اجزا واقع هر گسترده است، و در

 1946. پاکستان از سال 1

جمهوری »حکومت خود را 

 نامیده است. ـ و.« اسالمی

4 .Parlementarism ؛ نظام

 پارلمانی. ـ و.
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به چه معناست؟ اگر از « مردم» و« ةحکومت به وسیل»، «حکومت»های را به همراه دارد. واژه

 آغاز کنیم: « مردم» ۀابهامات موجود در واژ

 قلمداد کرد؟ « مردم»چه کسانی را باید  -

 چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟  -

ها و ها، یا هزینهها و ضد انگیزهند؟ آیا انگیزهاشرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدام -

 تواند برابر باشد؟منافع مشارکت می

 د:یزگانمسائل بسیاری از این قبیل را بر می« حکومت» ۀواژ

مناسب برای  ةتوان در نظر گرفت؟ یا عرصگسترده یا محدود می حکومت را تا چه اندازه ۀحوز -

 توان تعیین کرد؟کراتیک را چگونه میوفعالیت دم

دهد، منظور از آن چیست؟ آیا به مفهوم را در خود جای می« سیاسی»، مفهوم «حکومت»اگر  -

 داخلی یا خصوصی است؟ ةهاست؟ اقتصاد است؟ عرصنظم و قانون است؟ مناسبات میان ایالت

 متضمن اجبار در اطاعت است؟ ،«ةحکومت به وسیل»آیا عبارت  -

 باید اطاعت شود؟ جای اجبار به اطاعت، و حق اختالف عقیده کجاست؟« مردم»آیا فرامین  -

قرار ندارند چه ساخت و کاری « کنندگانمشارکت» ۀاالنه در زمرعو ف برای کسانی که آشکارا -

 شده است؟ در نظر گرفته

 ۀها تحت چه شرایطی حق دارند علیه گروهی از مردم، یا کسانی که خارج از دایرکراسیودم -

 البته اگر قائل به وجود چنین شرایطی باشیم؟  -حکومت مشروع قرار دارند به زور متوسل شوند 

پای معاصر و شود. زیرا از یونان باستان تا اروجا ختم نمیعدم توافق به همین ۀهای بالقوعرصه

اید عق« مردم ةحکومت به وسیل» نیازهای موفقیتِشرایط یا پیش ةآمریکای شمالی نیز در زمین

واد س کرات شوندومتفاوتی ابراز شده است. به عنوان مثال، آیا مردم باید قبل از آن که دم اًاساس

آیا در شرایط حد معینی از ثروت اجتماعی ضرورت دارد؟  کراسی،وبیاموزند؟ آیا برای حفظ دم

کراسی را حفظ کرد؟ اینها و انبوه مسائل دیگر حاکی از وتوان دمجنگ یا وضع اضطراری ملی می

 1گاه تثبیت نخواهد شد.چیه کراسی هنوز تثبیت نشده، و احتماالًوآن است که معنی دم

است. به مجرد  -به مفهوم حکومت  -« کراتوس»و  - ه مفهوم مردمب -« دموس» ۀدو واژ« دموکراسی» ةریش

، تعبیر «مردم کیستند و مراد از این مردمی که قرار است حکومت کنند چیست»ال که ؤمواجهه با این س

 تکثر»وجه تمایز دموکراسی از غیر آن الظاهر به یک لفظ مبهم و موهوم مبدل خواهد شد. علی« دموکراسی»

ز یای که دموکراسی را از غیر آن تمیترین مشخصهاست، حال آنکه اصلی« گانه و وجود پارلمانقوای سه

است. در حکومت دموکراتیک، بشر خویشتن را همچون « بشری ةقوانین موضوع»بخشد می

اما  نند،ک ثر قوا و پارلمان وجود پیداشناسد و بنابراین، چه بسا تکقوانین می وضعِ أمنشو  أمبد

ق نخواهد مام محقدموکراسی محقق نشود. یعنی آن صفت ذاتی که تا تحقق نیابد دموکراسی بالتّ

اریم. بسپ - عقل مشترک همگانی -االصاله به بشر علی وضع قوانین را شد همین است که حقِ

های مدل. دیوید هِلد، 1

، عباس مخبر، دموکراسی

، 1169روشنگران، تهران، اول، 

 . ـ و.14و  14صص 
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جاست، چرا که حکومت دینی قوانین در همینرود و اگر سخن از امتناع جمع دموکراسی و حکومت دینی می

اگر از این تمایز ذاتی صرف  که کند، نه از عقل مشترک بشری. و خواهم گفتاز دین اخذ می اساسی خویش را

 منافاتی ندارد. « گانهتکثر قوای سه»و حتی « نهادهای قانونی مدنی» حکومت دینی با ظاهر نظر کنیم،

دنیای  های سیاسیِالی نظریهنوشتار آن نیست که مشروعیت حکومت اسالمی را از البه مراد من در این

های دموکراتیک بیرون بکشم، بلکه این تقابل و تطابق که حکومت اسالمی حکومت جدید و یا نهادهای قانونیِ

 به ناچار مردمِ دهد از آن جهت ضروری است کهرا در برابر مشهورات و مقبوالت سیاسی دوران جدید قرار می

ر نیز جز د ای راسابقهاندیشند و هر حقیقت تازه و بیهمان عصر نمی هر عصر جز با احکام و اعتبارات منطقیِ

های از لحاظ نظری، آنچه که موجد انقالب. کنندمقبول و مشهور ادراک نمی قیاس با همان احکام و اعتباراتِ

و  1است که بیشتر از همه توسط الک« میثاق اجتماعی ةنظری»اروپا و آمریکاست  های هفدهم و هجدهمِقرن

ت آن که غای اجتماعی بشری بر اساس میثاقی ةبسط و تبیین یافته است. بر اساس این نظریه، جامع 4روسو

قرون وسطایی که حکومت را همچون  مین منافع مردمان است به وجود آمده و بنابراین، در تقابل با این اعتقادِأت

در برابر  1م خانلکَمَ گرایی چون میرزافکران غرباگر روشن. ردیگانگاشت قرار میپاپ و سالطین می یِاله حقِ

است جدانستند در همیناستبداد قاجاریه راه نجات را نه در نفی سلطنت بلکه در وجود قانون می

روط تواند مشموروثی نیست و سلطان می در تعارض با سلطنتِ اًقرارداد اجتماعی ذات ةکه نظری

س حکومت أعقل مشترک همگانی گردن بگذارد همچنان در ر ةکه به قوانین موضوع بر آن

 سلطنتی چنین است.  ةباقی بماند، چنان که در مشروط

 مبارزه با رژیم سلطنتی ایران داشتند نیز در جریان انقالب اسالمی، ةبعضی از احزابی که سابق

د خواستنانقالب مردم ایران را بیش از این نمی ۀپیروزی، ثمرو حتی تا آخرین روزهای پیش از 

که اختیارات شاه ایران در یک دموکراسی قانونمند، همچون حکومت انگلیس، محدود شود. این 

او  .پرنس ملکم خان در برابر استبداد مطلق قاجاریه نیست ع و موقعِشباهت به موضامر بی

ه میرزا جعفر خان مشیرالدوله نگاشته و شامل بیست که خطاب ب «غیبی ةکتابچ»المثل در فی

ششم و هفتم و هشتم از قانون اول، قصد دارد که  قانونی است، در فقرات پنجم و ۀماد هفت و

 گذاری بکشاند: سیس یک نهاد قانونأناصرالدین شاه را به طرف ت

 حق شاهنشاهی است.  دو هر قانون اختیار وضع قانون و اختیار اجرای -پنجم  ۀفقر

       مجلس توسط دوه حضرت شاهنشاهی این دو اختیار را ب اعلی -ششم  ۀفقر

 دارد. حده معمول میعلی

 مجلس وزراست.  ۀحکومت بر عهد [امور] ۀاجرای قانون و ادار -هفتم  ۀفقر

 4مجلس تنظیمات است. ۀوضع قوانین بر عهد -هشتم  ۀفقر

های جع به تجربهرازدگان وجود دارد ها و غربنزد غربی تصوری هم که از حکومت دینی در

از سر گذرانده  4ها و سالطینی چون لویی چهاردهمپاپ تاریخی است که غرب در تئوکراسیِ

1. John Lock (1134-1614؛) 

 فیلسوف انگلیسی. ـ و.

4. Jean-Jacques 

Rousseau (19-1114 ؛)

نویسنده و فیلسوف فرانسوی.    

 ـ و.

-1146خان ). میرزا مَلکَم1

ق.( از ارامنة جلفای  1449

اصفهان و از نخستین 

منورالفکران پیش از مشروطه 

ق.  1414که در سال 

فراموشخانه را در ایران دایر کرد. 

)در « قانون»انتشار روزنامة 

های لندن( و نگارش رساله

 «اصول آدمیت»و « مبدأ ترقی»

 از دیگر آثار اوست. ـ و.

. محمد محیط طباطبایی، 4

مجموعۀ آثار میرزا ملکم 

، 1141، دانش، تهران، اول، خان

 . ـ و.44و  44صص 

4 .Louis XIV (1114-

 1641(؛ پادشاه فرانسه از 1619

 . ـ و.1114تا 
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کرد به دانست و اگر همچون فراعنه ادعای خدایی نمیاهلل و خدای مجسم میاست. لویی چهاردهم خود را ظل

ثلیث ته مسحیان ب اعتقادِ تاریخیِ ةها نیز، با عنایت به سابقتضایی نداشت. پاپآن علت بود که زمانه چنین اق

.. . مشیت خود را بدل از مشیت مطلق خدا بگیرندتد تا ن، آمادگی داشتو تجسم خدا در عیسی مسیحو حلول 

 و چنین بود. 

ی داده است، یا همچون اومانیسم رو در جهان امروز و با رجوع به صورت سیاسیِ که های دیگری نیزانقالب

. گرفته از ایدئولوژی ناسیونالیسم بوده استأهای چین و روسیه هویتی سوسیالیستی داشته و یا منشانقالب

 ۀرطبیعی است اگر ثم بنابراین، کامالً و های سیاسی اومانیسم بودهها، از لحاظ نظری، صورتموجد این انقالب

شده درجهان امروز شناخته های حکومتیِنظام معدودِ یهاز صورتیکی ا ها نیز، پس از پیروزی،این انقالب

 ... و اما باید دید که موجد انقالب اسالمی ایران چه بوده است.  باشد

اکنون در خود غرب  -بر آن وارد آورد  1هایی که هیومالخصوص بعد از تشکیکعلی - قرارداد اجتماعی ةنظری

ث ما ندارد. بح جةثیری در نتیأمیثاق اجتماعی ت ةیا قبول نظری ردهم پذیرفته نیست، اما حقیقت این است که 

 ةواقعه در حیط اینناخواه تبعات ضروری سم بر عقل متعارف بشری، خواهنیاوما ةمهم این است که با غلب

« مردم»بشر است و  اصالتِ است: دموکراسی یا حکومت مردم. اومانیسم مذهبِ رسیدهسیاست نیز به فعلیت می

یا  درست -قرارداد اجتماعی  ةلفظی است که برای بشر در حیثیت جمعی اصطالح شده است. پیدایی نظری

چنان که  آورد،تحوالت سیاسی دنیای جدید را فراهم می ةیک ضرورت تاریخی است که زمین - غلط

 دنیای جدید کند.را آماده می «حاکمان و مردم ةرابط»و « سیاست»تغییر مفهوم کلی  ةنیز زمین 4ماکیاولیسم

نظریات سیاسی دنیای  سیاست نیز ةنگرد و در حیطمی - تمدن آتن -از هر لحاظ به مرجع و مقتدای خویش 

صورت متفاوت از دو  دموکراسی و مارکسیسم،-پذیرد. لیبرالآتنی صورت می جدید با رجوع به دموکراسیِ

و تعیین  تاریخی نتوانسته است کمکی به تبیین ةحکومت مردم هستند که البته هنوز هم این دو سه قرن تجرب

  بکند.« مردم»مفهوم 

... و اما موجد انقالب اسالمی چیست و مرجع آن برای تشکیل حکومت کدام است؟ اگر علل موجد انقالب 

اسالمی ایران هیچ یک از عللی نیست که انسان این روزگار را به تحرکات سیاسی و ایجاد انقالب کشانده است، 

د؟ دنیای جدید باش ۀشدهای شناختهپیروزی انقالب اسالمی یکی از حکومت ۀتوان انتظار داشت که ثمرآیا می

شهر -آیا این انتظار توقعی معقول است که ما پس از پیروزی انقالب اسالمی، برای تشکیل حکومت به دولت

 تن در قرن پنجم قبل از میالد بنگریم؟ آ

 توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر،کومت نمیمسلم است که مرجع ما برای تشکیل ح

از لحاظ  که موجد انقالب اسالمی نیز، جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد، چرا

 «والیت فقیه»را درکتاب  گذار جمهوری اسالمی آنوالیت فقیه بود که بنیان ةنظری، نظری

ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی،  پس هنگامی که نه در علل نظریِ طرح و تفسیر کرده است.

های دیگری که در نیای جدید رخ داده است اشتراکی وجود مابین انقالب اسالمی و انقالبفی

1 .David Hume (16-
(؛ فیلسوف و مورخ 1111

 اسکاتلندی. ـ و.

4 .Machiavelism ؛ مأخوذ
از نام نیکولو ماکیاولی 

(Niccolo Machiavelli) 
پرداز (، نظریه1441-1469)

مرد ایتالیایی. ـ سیاسی و دولت
 و.
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یدا انقالب اسالمی پ برخاسته از توان انتظار داشت که این اشتراک در نظام حکومتیِندارد، به طریق اولی نمی

 شود. 

های دموکراتیک را از غیر آن نباید در وجود پارلمان و یا تکثر نظامطور که گفتم، وجه تمایز و تفاوت همان

 ۀعمال ارداِ گانه پیدا کرد. پارلمان و نهادهای دیگر وسایطی هستند در خدمت عقل مشترک عمومی وقوای سه

وجود  ةنه، نفس قانون چیزی نیست که در غرب و در روزگار جدید ابداع شده باشد و زمین همگانی، و اگر

 اعصار تاریخ بشری وجود داشته است.  ةقضایی در هم الس شورا ونهادهای مجزای اجرایی ومج

ه به آنگاه ک نیز حضرت امام خمینی بعد از بیان ضرورت تشکیل حکومت اسالمی،« والیت فقیه»در کتاب 

 ورزند:کید میأصراحت بر همین امر ت د، بانپردازها میتبیین وجوه تمایز این نظام از دیگر حکومت

های موجود نیست ... حکومت اسالمی نه یک از انواع طرز حکومتحکومت اسالمی هیچ

استبدای است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که 

ر کنندگان دمشروطه از این جهت که حکومت اشخاص و اکثریت باشد. یتصویب قوانین تابع آرا

معین  )ص(سنت رسول اکرم ن کریم وآره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قراجرا و ادا

 شرط همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود. از این ةگشته است. مجموع

 مردم است.  بر جهت حکومت اسالمی حکومت قانون الهی

سلطنتی و جمهوری در همین است. در  ةهای مشروطفرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت

درت که ق د در صورتینپردازگذاری میبه قانون هااین که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیم

اختصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه ع در اسالم به خداوند متعال یمقننه و اختیار تشر

ه توان بگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیکس حق قانونقدرت مقننه است. هیچ

گذاری که یکی از جای مجلس قانونه مین سبب در حکومت اسالمی به مورد اجرا گذاشت. به

 هایوزارتخانه برای که دارد وجود زیریبرنامه مجلس 1دهدمی تشکیل را کنندگانحکومت دسته سه

ها کیفیت انجام خدمات عمومی دهد و با این برنامهمختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب می

 کند.را در سراسر کشور تعیین می

سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته  ن وآقوانین اسالم که در قر ةمجموع

ه و و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نمودو مطاع شناخته شده است. این توافق 

 4به خود مردم متعلق کرده است.

یاس قس حکومت اسالمی است، در سیأوالیت فقیه که تنها صورت ممکن ت ةارکان عملی نظری

اند در همین گفتار کوتاه بیان شده هایی که در دنیای جدید پدید آمدهبا انواع دیگر حکومت

از کتاب مورد بحث واقع شده از این قرار است: حکومت اسالمی است. رئوس آنچه در این فصل 

اشخاص  یأحکومت قانون است و در آن نه تنها اختیار تشریع و تقنین با حاکمان نیست، بلکه ر

الهی هستند و  ۀاراد در حکومت دخالتی ندارد. همه محکومِ - 1حتی رسول اکرم)ص( -

اند از . آن دو دسته عبارت1
قضات یا صاحبان قوۀ قضاییه و 
هیئت وزیران یا صاحبان قوۀ 
اجراییه. در همة اشکال حکومت 
در اعصار جدید این سه دسته 

دهند. میتشکیل حکام را 
 )پاورقی مأخوذ. ـ و.(

، والیت فقیه. امام خمینی، 4
. 46و  44تا، صص آزادی، قم، بی

 ـ و.

. عین این لفظ در کتاب 1
وجود دارد. ر.ک « فقیهوالیت »

 .49به: والیت فقیه، ص 



ammarirani.blogfa.com -                                                                                  آغازی بر یک پایان 

49 
 

 وحی نزول یافته است امینِ انین اسالم که از طریق رسوالنِاختیارشان محدود و مشروط است به احکام و قو

 زا نه -گذاری ضرورت وجود مجالس قانون تقنین مختص به خداوند است، و اما اگرچه اختیار تشریع و حقِ ...

از میان نخواهد رفت. شور در تطبیق احکام و قوانین اساسی اسالم  -تطبیقی  ةسیسی، بلکه از جنبأت ةجنب

 کند. نسبت به مصادیق آنها حکمتی است که وجود مجلس شورا را در حکومت اسالمی توجیه می

نسبت و تعلق این حکومت به مردم از طریق توافقی است که آنان را برای قبول قوانین اسالم و عمل به آن 

ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است  ةشود. نکتانجام می «بیعت»ه است و این توافق از طریق آماده کرد

احراز مقام والیت نیست، اما شرطی است که والیت  اگرچه شرط الزم و مطلقِ -یا انتخاب مردمی -که بیعت 

ت به آن اشاره دارد. بیع مالسالی علیهعل خالفتِ تاریخیِ ةرساند، چنان که تجربیا حاکمیت را به فعلیت می

م از جانب خدا و به دست خُ مردم با او بعد از مرگ عثمان، والیتی را فعلیت بخشید که پیش از این در غدیر

اهلل به آن انتصاب یافته بود. یعنی احراز صالحیت برای والیت اگرچه با بیعت یا انتخاب مردم به اثبات رسول

 یابد. جمهور مردم نباشد، والیت صورتی بالفعل نمی قِرسد، اما این هست که تا اتفانمی

از طریق استدالل عقلی و از غیر طریقی که به طور معمول  ،«فاشِ»از کتاب « خالفت»ابوعلی سینا در فصل 

ت گذار یا مرجع سنگوید که سنتپیمایند، به همین نتیجه رسیده است. او میمحدثین و علمای اهل کالم می

     ای را که تعیین کرده است بر پیروان خویش واجب کند و استخالفباید اطاعت خلیفه - شدکه پیامبر با -

ند. اخبرگان« اهل سابقه»این جهت، و یا اجماع اهل سابقه، ممکن نیست؛ و مرادش از  نیز از غیر - جانشینی -

شجاعت و  -اخالق شریف شود باید دارای سیاست مستقل و عقل اصیل و زمامداری که در این مقام واقع می

 بر او اتفاق حاصل کنند.  اً... و مردم جمیع عارف به شریعت باشد و -سن تدبیر عفت و حُ

ود شکه حق والیت و حاکمیت برای زمامداری که جانشین پیامبر خدا می شیخ الرئیس نیز بر این عقیده است

اهری ظ تا محقق نشود حاکمیت و خالفتِمعلول بیعت و اتفاق مردم نیست، اگرچه این بیعت شرطی است که 

 و احراز صفاتی که صالحیتِ - خبرگان -کند. والیت از طریق انتصاب و یا اجماع اهل سابقه فعلیت پیدا نمی

 شود. گردد، اثبات میوالیت به وجود آنها در فرد باز می

 نس به این سو و با نفی دینیعنی در دنیایی که از رنسا -حقیقت جمهوری اسالمی نه تنها در دنیای جدید 

های اول تا دهم سال -بلکه در دنیای قدیم نیز جز در حکومت مدینه  - یابدداری تعین و تشخص میو دین

میز و آفرصتی برای ظهور نیافته است. سنت دنیای قدیم اگرچه با رویکرد به ادیان اساطیری، شرک - هجرت

دین در صورتی از یک نظام حکومتی ظاهر  تاریخی که حقیقتِ ةبیا وحیانی تحقق یافته، اما باز هم این تجر

قدماتی م حقیقت دین است و تصور حکومت دینی بر این تصورِ متنزلِ شود انجام نگرفته است. شریعت صورتِ

عیت ... و این عین واق سیاست را نیز شامل شود ةمبتنی است که تشریعی دین حائز شمولیتی است که حیط

 است. 

 ۀبا تحقق نظام حکومتی خاصی که ثمر اًبه این معناست که تحقق دین ضرورت «سیاست و دیانت عینیتِ»

بدیهی است و کسی  عبادی دین کامالً صورتِ ۀالمثل درباراست. چگونه است که این حکم فی آن است مالزم
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سیاسی  صورتِ ۀد، اما درباررد که دینی را بپذیرد اما به فرایض عبادی مالزم با این قبول گردن نگذاربَتوقع نمی

 آید؟ چرا چنین است؟ دین این حکم همین قدر بدیهی به نظر نمی

 ةن رابطو مبیّ (subjective) دین را همچون امری کامالً سوبژکتیو ،علت این امر آن است که دنیای جدید

خدا، غیب،  -و مفاهیم  بیند که در درون او وجود دارند، خواه این عوالمشخص با مفاهیم و عوالمی می فردیِ

 یک نیاز شخصی و کامالً قِوجود خارجی داشته باشند یا نه. در غرب دین متعلَّ -غیره  فرشتگان، شیطان و

ز پذیر است، چنان که امرووجود هر نوع دینی توجیه وجود نیازی چنین، ةسوبژکتیو است و بنابراین، به بهان

را آزادانه « شیطان»، و حتی «فردیت و جنسیت»، «خود»تا  گرفته« اصنام و حیوانات»در جوامع غربی از 

اگر »آن است که « خواهد اختیار کندکه می انسان آزاد است هر دینی را»پرستند. جزء دوم این حکم که می

تری دارد، و اول اهمیت بیش ءجز از ناخواه،خواه ،و این جزء دوم « ...خواهد، هیچ دینی را اختیار نکند.هم می

 دهکهن در آن ظهور پیدا کر گریِجدیدی است که همان سوفسطایی صورتِ «حقیقت نسبیتِ» تر.وان بیشپیر

ود. با شاین حکم بر عقل متعارف بشری است که این تلقی جدید از دین و دینداری پدیدار می ةو با غلب است

لبه، ایمان این غ ةو نشان کندمطلق پرستش نمی حقیقت و حقیقتِ نسبیت حقیقت، دیگر بشر از مطلقِ ةغلب

انسان آزاد است هر دینی را »و متناقض است، و از جمله این باور که  «پارادوکسیکال اًباورهای ذات»آوردن به 

 ةکه در ذات خویش نفی دین و دینداری را نهفته دارد. دین و دینداری نشان.« خواهد اختیار کندکه می

چ جوی هیوآورد که دیگر در جستا انسانی به این حکم ایمان میجو برای وصول به حقیقت است و تنهوجست

ای است آشکار بر بیماری بشر امروز. این باورها در همه جای متناقض نشانه اًحقیقتی نیست. این باورهای ذات

و یا  دنبینمی «نفس اماره بندگی هرچه بیشترِ»را در  «آزادی»ها که انسان اند: اینزندگی بشر امروز پراکنده

و قس  خیزد،گذارد به جنگ برمیالمثل آمریکا برای حفظ صلح، با هر کشوری که به بندگی او گردن نمیفی

 علی هذا. 

اند در توشریعت اسالم می»پذیرش شریعت اسالم، چه بدانند و چه ندانند، مالزم با قبول این حکم است که 

ی ادار هک شریعت همچنان« سیس حکومت بپردازد.أتبه  گرفته از آن استأصورتی از یک نظام سیاسی که منش

اپذیر نناخواه، مالزم با یکدیگر و انفکاکخواه حیثیتی سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت، تی عبادی است،یحیث

 هستند.

ب است که تصور آن موج یگیرد و این از حقایقوالیت فقیه تنها صورتی است که حکومت اسالمی به خود می

تحقق  خود فعلیت وسیس حکومت، خودبهأت ةاین والیت پیش از مرحل د و نیاز به استدالل ندارد.شوتصدیق می

ه او کند کرجوع می یاحکام عملی دین به مرجع ةبرای استضائ اًمتعهد نسبت به دین فطرت دارد، چرا که فردِ

خودی دارد. و اما در خودبه فطری و شیوعی کامالً «تقلید»شناسد و بنابراین، را اعلم و اعرف در شریعت می

دارد که والیت های عقلی ما را ناگزیر میهای فعلی و ضرورتناخواه مو جبیتسیس حکومت نیز خواهأت ةمرحل

م و خارج کنی - متعدد مراجع بعلت وجود -فقیه را در مقام ثبوت، از گزند تکثر و تفرقی که به آن دچار است 

قیه انتخاب ولی ف ةوظیف اًم. آرای مردم در اینجاست که یا مستقیمیخشبه آن صورتی واقعی و قابل حصول بب
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را بر عهده دارد و یا غیر مستقیم از طریق خبرگانی که منتخب و معتمد مردم هستند، چنان که حضرت امام 

 در بهشت زهرا فرمودند:  [1141]سال آور خود در روز دوازدهم بهمن خمینی در سخنان شگفت

ت را قبول دارد دولکه ملت م این ةکنم، من به واسطاین ملت دولت تعیین میمن به پشتیبانی 

 1کنم.تعیین می

ازد سولی فقیه را محقق می ی مردم و پشتیبانی آنها میزانی است که مشروعیت و استخالف اعتباریِأیعنی ر

 اند: نگاشته« والیت فقیه»دارد. امام خمینی در کتاب ر میسیس حکومت مخیّأو او را به ت

یم والیتی را که رسول اکرم)ص( و ائمه)ع( داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد یگووقتی می

 این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه)ع( و رسول اکرم)ص( است کسهیچ برای

... 

 4... ی است و واقعیتی جز جعل نداردیوالیت فقیه از امور اعتباری عقال

برای احراز آن وجود نداشته باشد باید به  یالشرایطاست که این والیت در شرایطی که فرد جامعو بدیهی 

 شورایی از فقها واگذار شود، و الغیر. 

)اگر انتزاع این دو مفهوم  بنابراین، در حکومت اسالمی جمهوریت در طول اسالمیت و به تبع آن وجود دارد

م(، نه همچون امری اصیل، هرچند از سوی دیگر، حکومت اسالمی واقعیتی استدالل بپذیری ةبرای اقام اًرا عجالت

و به  «بیع» ةاز ریش «بیعت»جمهور و یا بیعت و انتخاب مردمان فعلیت پیدا کند.  از اتفاقِ غنیست که فار

یابد که حکومت اسالمی عقدی است که میان خداوند، مفهوم عهد و پیمان است و وجود آن از آنجا ضرورت می

 ابند. یمردم نسبت به یکدیگر حقوق متقابل می کند و همراه با این پیمان، والی ووالی و مردم انعقاد پیدا می

دیگری جز آنچه به طور طبیعی در  توان دریافت که حکومت اسالمی در این زمان صورتِمل میأبا کمی ت

 دیگری نظیر آن در ةنجا که هیچ تجربتواند پیدا کند و البته از آجمهوری اسالمی به خود گرفته است نمی

تاریخ دنیای جدید وجود ندارد، چه بسا که قانون اساسی جمهوری اسالمی، در پاسخ به اقتضائات و نتایجی که 

 آید، مراحل دیگری از تغییر و تتمیم را به خود ببیند. در عمل حاصل می

تعبیر گنگ و موهومی است که به هیچ ترتیب به عالم فعل و واقعیت « والیت مشروط فقیه»و اما تعبیر  ...

با این هدف به این تعبیر اضافه شده  «مشروط» ةماند. اگر کلمشود و همواره در عالم نظر باقی مینزدیک نمی

والیت مطلق  الًاصو - طور که گذشتهمان - ارد کهداست که ولی فقیه را از خودکامگی باز 

ه احکام ، مشروط ب«والیت فقیه»گذار جمهوری اسالمی در کتاب فقیه نیز، بنا بر تصریح بنیان

جرایی هایی او به صورت برنامهیابند و قوانین اسالم است که توسط شور تفصیل و تحدید می

حکومت جمهوری اسالمی نیز به صورتی تنظیم پذیرفته  نظاماتِ ةکنند. مجموعظهور پیدا می

ی دهد که از اینجا نقبی به سوهای مختلف نسبت به یکدیگر اجازه نمیاست که نظارت دستگاه

، صحیفۀ نور. امام خمینی، 1

ج، مرکز مدارک فرهنگی  44

، ص 4، ج 1161ب اسالمی، انقال

 . ـ و.1

 .46و  44. والبت فقیه، صص 4
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فعل، در صورت چه  ةدر مرحل - «والیت مشروط فقیه» در تعبیرِ -خودکامگی باز شود. پس این مشروطیت 

 ند؟ اشود؟ و آن شرایطی که باید ولی فقیه را محدود کنند کدامنظامی ظاهر می

هر فعل و قولی در این عالم با حقیقت اسالم نسبتی دارد و فقیه است که باید این نسبت را کشف و درک 

تی باشد تواند علخویش فاصله گرفته، نمیدر این قرون اخیر از حقیقت  - به مفهوم مصطلح - که فقه کند. این

ناخواه هر نظام فکری و اعتقادی خواه 1فقیه را انکار کنیم. مطلق که ما را به این موضع و موقع بکشاند که والیت

 یِغای ةمدین .را نیز نهفته دارد و از این ضرورت گریزی نیست« غایی ةمدین»در درون خویش صورتی از یک 

ل، ظهور المثسیس یافته باشد و فیأمعین ت ای آرمانی است که برمبنای آن نظام اعتقادیِهر نظام فکری جامعه

هر  سیس یافته باشند وأشد که بر مبنای این نظام فکری تجوامعی می ناخواه، موجب پیداییِمارکسیسم، خواه

ناسد. شاز دیگران می تراهرا آگ سپارد که آنانیسیس، والیت و حاکمیت را به کسانی مأای نیز بعد از تمدینه

والیت فقیه برای آنان که در حقیقت اسالم دچار تردید نیستند و در التزام عملی نسبت به آن نیز اهمال روا 

 درنگ موجب تصدیق است. امری است که تصور آن بی -طور که گفتم همان -ند دارنمی

متحجرین و متجددین در این امر که قائل به عینیت سیاست و دیانت نیستند اشتراک دارند و برای این هر 

این حقیقت  طور که گذشت، شهودِنه، همانصی که جز صورت عبادی ندارد و اگرشخ دو، دین امری است کامالً

مل بسیاری أنیاز به ت« تواند به حکومت اسالم فعلیت ببخشدصورتی است که می تنها والیت مطلق فقیه»که 

ندارد. فقیه انسانی است که حقیقت دین در وجود او تعین یافته است و قدرت استنباط احکام عملی دین را از 

یز حجتی باطنی است که با شرع عینیت داراست. عقل ن - که کتاب و سنت است -های حقیقت سرچشمه

 جیتدارای حُاً فقیهی که وجودش عین حقیقت دین و مظهری از آن است ضرورت دارد و بنابراین، حکم عقلیِ

... پدیدارهایی هستند که  استحصال آب کشاورزی و یا قوانین راهنمایی و رانندگی و های نوینِاست. شیوه

خیلی  ابد.یاند، اما با حقیقت دین نسبتی دارند که این نسبت را فقیه میهنگرفت أاز دین منش ماًیاگرچه مستق

مین، ز ۀزندگی بشر بر کر تمامی پدیدارهای اعصار مختلفِ ۀانگاری است اگر ما متوقع باشیم که دربارساده

ال صهای نوین استحشیوه -آیات محکمات و احادیث و روایات، نظرات صریح داده باشند. در این موضوعات 

عمال والیت فقهی مالزم ها را نیز معین بدارد؟ مگر اِچه ضرورتی دارد که فقیه عالوه بر غایات، شیوه - ... آب و

عکس همین حکم صادق نیست و باز  ی است؟ بدون تردید چنین نیست، اگرچه صورتِلمبا نفی مدیریت ع

ان ی فقط به آن معنا نیست که متخصصلمع ی مالزم با نفی والیت فقهی است. والیتلمهم بدون تردید، والیت ع

ه چنین ک تعیین کنند، بر سر کار باشند، بلکه به این معناست که غایات را نیز علوم تجربی علوم تجربی

ه آید، چرا کمتدولوژی علم تعیین غایات برنمی از وجه اسالمی نخواهد بود؛ گذشته از آن که هیچ حکومتی به

و والیت  گیرد، حکومت اسالمیب ولیت مدیریت علمی تعیین غایات را نیز در برمتدولوژی فلسفه نیست. اگر شم

فقیه به طور کامل نقض خواهد شد و نتیجه دولتی تکنولوژیک خواهد بود که در آن مالکان کارخانجات و 

چنین است. در جوامع  که در جوامع غربی ها ... حاکمیت مطلق خواهند داشت، چنانتکنوکرات

های فردی و جمعی در یک امپراتوری الخصوص آمریکا، دموکراسی و آزادیغربی، و علی

.. و . نیست هستند مستحیل گشته استداران صهیویهترین سرمااقتصادی که رهبران آن بزرگ

. بدیهی است که مخاطب این 1

سخنان کسانی نیستند که در 

 تأسیس ضرورت و اسالم قانیتح

حکومت اسالمی دچار تردید 

 هستند.
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ی شده توسط ولمعین ضی برای رسیدن به غایاتِتهای مطلوب و مقاگر حدود مدیریت علمی در تعیین شیوه

 ند، این امر اکنون در نظام جمهوری اسالمی محقق گشته است. کفقیه معنا پیدا می

اند که یک بار در مقام نظر و بار دیگر در مقام گرفته أاحکام نظری و عملی اسالم از حقیقت واحدی منش

احکام عملی راجع است، اما از آبشخور عقل نظری  ةعمل ظهور یافته است و بنابراین، فقه اگرچه به حیط

و بار دیگر  - عقل -شود. شرع و عقل نیز حقیقت واحدی دارند که یک بار در صورت حجت درونی سیراب می

 عقل و شرع هستند طاهرین مظهر حقیقتِ ةاهلل و ائمظهور یافته است. رسول - شرع -در صورت حجت بیرونی 

و فقها نیز متناسب با مرتبت روحانیشان از همین مظهریت برخوردارند. در این مقام، عقل هم به تنهایی حجت 

آیات و روایات نیز مسدود نیست. آنان که این راه را  است، گذشته از آن که راه ما برای وصول به حقیقتِ

 - و به طریق اولی قائل به به تعمیم امامت -به تعمیم نبوت  انگارند، چه بدانند و چه ندانند، قائلمسدود می

حل ثر است که البته در اینجا مأزمین نیز متمشرق آمیز از بودیسم و انواع طرق عرفانیِشرک ةهستند. این نظری

 بحث و تحقیق ندارد. 

 امه و عبا هستندکه فقیه کیست و چرا باید مصداق آن را فقط در افرادی پیدا کنیم که صاحب عم در این

کنم. مسلم است که اگر فقیه را مظهر عقل نظری و عملی دین نیز سخن بسیار است که به مختصری اکتفا می

 جاست که در هنگامیابد، اما مسئله اینقلمداد کنیم، این مظهریت فقط به صاحبان عمامه و عبا انحصار نمی

یک نظام ظاهری و قانونمند فعلیت پیدا کند؟  ورتِسیس حکومت اسالمی، رجوع به فقها چگونه باید در صأت

اهر و ظ مام و بلکه اتحادِضای ابداع کرد که فقیه را از غیر فقیه باز شناسد؟ بنای جهان بر انتوان وسیلهآیا می

و دروغ و ریا و صداقت و صراحت مفاهیمی  ... باطن است باطن است، اما از سوی دیگر، به ناگزیر ظاهر حجابِ

ره شعور برای بیان واای است که هماند. بنای این جهان به گونهگرفته أکه از همین خصوصیت منشهستند 

کند، و از این گریزی ها و عالئم ظهور پیدا مینشانه یابد و حقیقت در صورتِشعار نزول می خویش در صورتِ

مختص به این علم ظاهر که علمای دین در لباسی  شناسی نیز راهی نیست مگر آننیست. از منظر جامعه

 سربازان و ۀگردد، چنان که دربارانسانی باز می ةشوند، و این ضرورتی است که به ساختارهای اساسی جامع

 صاصِروحانیت نوعی اخت ن و ... نیز چنین شده است. لباس خاصِهنگاپیشا ن،راالتحصیالن، پرستاافسران، فارغ

دور پدید آمده و بدیهی است که این لباس تنها یک شاخص  هایضروری است که به طور طبیعی و از گذشته

 پوشندگان این لباس ندارد.  ظاهری است نه باطنی، و وجود آن به تنهایی داللت بر تقوا و فقاهتِ
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 بنیان سفسطه بر باد است 

 

 تواند بسیاریاینکه میرغم آید، علیفقهی و مدیریت علمی به میان می مباحثی که این روزها در باب مدیریت

انه، فریبهای عوامراهه بکشاند و با توسل به شبه استداللمباحث نظری آشنایی ندارند به بی کسان را که با

حقیقت قالب کند، اما در عین  ای و زبان ژورنالیستی را به جایرسانه فرهنگِ مشهورات و مقبوالت اعتباریِ

آورد در ضرورت طرح آن در این روزگار تردیدی می تضارب آرا فراهم حال از آنجا که آوردگاهی برای تقابل و

این تقابل و تضاد است  ةیابد. عالم صحنبه وجود نیاید، حقیقت ظهور نمی توان کرد، چرا که تا این تقابلنمی

موم اطالق ع توان برند که حکم آنان را هرگز نمیایابند آن همه قلیلغیر این طریق میاز حقیقت را  و آنان که

ای است که جز اهل برکات خفیه نفسه خیر است و ازدرگیر است، فی هارسانه ةبخشید. این تقابل که در عرص

امروز ما، خالف تعارضات ظاهری که در آن مشهود است و  ةد. فضای فرهنگی جامعنشناسنظر قدر آن را نمی

 های تاریخیِبرند، یادآور تجربهرا در حجاب میابرهای سیاه خورشید  ای که گاه چونکنندههای نگراننشانه

پیوند  آن عهد ازلی است که انسان را به حقیقت مطلق رسالت آنان در تاریخ حیات بشر تجدیدِ ممی است کهاُ

 .نخواهد کرد های تشنه را سیرابدهد. و تا ابر سیاه آسمان را نپوشاند باران رحمت زمینمی

و  «فقه»چیست؟ تقابل این دو معنا با یکدیگر فرع بر تقابل « علمی مدیریت»و « مدیریت فقهی»مراد از   

باشد که یکی احکام  ت از یکدیگریاین الفاظ باید تفکیک دو نوع مدیر بنابراین، مراد از وضعِ است و« علم»

لفظ فقه  است. از« علوم جدید»علم هم  کند. مراد ازقواعد خویش را از فقه و دیگری از علم اخذ می و عملی

 .است« آگاهی مطلقِ»کنند، نه معنای عام این لفظ را که می را مراد - موجود - الظاهر فقه بالفعلنیز علی

ترین رکنی است که این مباحث بر آن متکی از لحاظ نظری مهم« حقیقی» و« اعتباری علومِ»تقسیم علوم به 

شوند که می اند آن همه بدیهی انگاشتهقرار گرفتهبندی مقدمات و تعاریفی که مبنای این تقسیم اًاست. غالب

این  ةه پایرد کشده پی به مقدماتی بَطریق مصادیق تعیین این گفتارها و نوشتارها باید از ۀخواننده و یا شنوند
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ناسی، شجامعه - انسانی علوم و دانندمی اعتباری علوم ۀزمر از را اخالق و فقه المثلفی اند.شده واقع بندیتقسیم

 .دارندعلوم حقیقی محسوب می ۀاز زمررا  -مدیریت، اقتصاد و سیاست  شناسی،روان

ای ما تسمیه کدام است و این الفاظ از چه زمانی به فرهنگ رسانه چیست و مالک این« اعتبار»و « حقیقت»

 ستند، اما آنان کهمرجع تقسیم بندی ادراکات به اعتباری و حقیقی عالمه طباطبایی ه ورود پیدا کرده اند؟
اند که از اثبات آرائی قرار داده ةاند این معانی را بهانای باز کردهپای این مصطلحات را به مباحثات نازل رسانه

صدق درصدد ادراک مراد حضرت عالمه  ا اگر آنان از سرِالّو اخالق اخذ شده ةجمله از هیوم و اتباع او در فلسف

وند. آیا شاند منجر نمیبندی به نتایجی که آنان خواستهاین تقسیم د که اصالًیافتندرمی اًآمدند، مسلمبرمی

 این قیل و ةبنیان هم اند و همین سوء تعبیریافتهنتوان چنین گفت که آنان مقصود عالمه طباطبایی را درمی

  هاست؟قال

ای و زبان فرهنگ رسانهرا با معنای این لفظ در « اعتبار» آنچه هست این است که اینان معنای فلسفی

اگر نبود، امکان تفکر  از لوازم تفکر و تعقل است که« اعتبار» .اندمحاورات و ادبیات هرروزینگی اشتباه کرده

ی یازاه ب اموری را که در خارج از وجود او ما چه انسانوجود نداشت. با این عمل ذهنی اگرفلسفی برای انسان 

خارجی نداشته باشد، چنان که  أشود منشچه اعتبار و انتزاع میهر ست کهکند، اما نه چنین اندارند فرض می

 کس نیست کهمفاهیمی اعتباری است که ذهن از جهان خارج انتزاع کرده است، اما هیچ کلیت و جزئیت از
ب کنند انتزاع را از ذهن بشر سل انتزاع این مفاهیم را در عالم حقیقت انکار کند. اگر عمل اعتبار و أبتواند منش

مسائلی که  ةاندیشد. هممفاهیم اعتباری می به ناگزیر با ذهن اند، چرا که اصالًامکان تعقل را از او سلب کرده

بر ادراکات اعتباری  - م ....دَضرورت و امکان، علیت، ماهیت و وجود، حدوث و قِ - در تفکر فلسفی وجود دارند

پرسش بنا شده  اصالت وجود بر این ۀاسالم دربار ۀدور ةفالسف فلسفیِ ةها مباحثالمثل قرناند و فیبنا شده

تند متفکرانی که هم و کم نیس« ماهیت؟ آیا آنچه در عالم خارج تحقق و تقرر دارد وجود است و یا»است که 

آنکه وجود و ماهیت مفاهیمی هستند که ذهن از جهان  دانند و هم ماهیت را، در عینی میوجود را حقیق

و همیشه در برابر مفهوم  ماًبنابراین، نه چنین است که مفهوم اعتباری لزو .و اعتبار کرده است خارج انتزاع

لی همین معض داشته باشد و بنده تردیدی ندارم که عالمه طباطبایی این اصطالح را برای پرهیز از حقیقی قرار

کنند باریات را بر حقایق بار میاعت ایم وضع کرده است. سوفسطاییان همواره حکمکه اکنون به آن دچار آمده

بندی که برای راه همین تقسیم ۀنهند و اکنون نیز دربارمی و چه بسا بنیان براهین خود را بر ادراکات شاعرانه

گریخت. ایشان در کتاب شده همان رفته است که حضرت عالمه از آن می گران وضعبستن بر سفسطه

 :اندونه تعریف کردهگادراکات اعتباری را این «الحکمهةنهای»

ل اعتبار به این معناست که حدود مفاهیم آندارد و م ظرف عمل تحقق یتصور و تصدیقی که ورا

اند از حرکات تمطلوب، به انواع اعمالی که عبار به غایات حیاتی االمری حقیقی را به قصد رسیدننفس

 1.ببخشند مختلف و تعلقات آن
نهایۀ . عالمه طباطبایی، 1

، )احتماالً ترجمة( علی الحکمه

 . ـ و.1-14شیروانی، صص 
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اند، بندی رسیدهاالمری به این تقسیمنفس در مقام اثبات حقیقتِ که ایشان آیدمی از کالم عالمه چنین بر

 .افتدگری میفسطاییت که ذهن بشری در دام سفسطه و سواالمری اسهمین حقیقت نفس چرا که با انکار
 اماو را از سقوط در د دهد وای است نادیدنی که تفکر بشری را به واقعیت پیوند میایمان به این حقیقت رشته

کنند و یا راه بشر را برای رسیدن به این می االمری را انکارنفس گران یا واقعیتِدارد. سفسطهتوهم باز می

داند و خارج از آن، ر را اصیل میمنتشَ نفسانی فردِ تنها حضور گری جدیدسفسطه دانند.حقیقت مسدود می

را  خویش متغیرِ سوبژکتیو و کامالً کند و به این معنا، ادراکات اعتباریِتردید می همه چیز در وجود و واقعیتِ

المثل چنین نیست. فی اما همواره گیرد. اعتبار به این معنا در برابر حقیقت قرار دارد،جای حقیقت می به

اند این انتزاع و اعتبار واقع شده أاعیانی که منش وجود و ماهیت بدون تردید در برابر حقایق و اعتبارات ذهنیِ

و حتی وزن، ادراکاتی اعتباری است که در برابر حقایق و اعیان خارجی ...  لبیتجعل شده است؛ و یا شیئیت، صُ

 .کندکه در کنار آن است و به آن اشاره می اند و به این معنا، اعتبار نه در مقابل حقیقت،جعل شده

توان یافت علم یا حکمت عملی است و این در کالم عالمه می سان کهاگر مراد از ادراکات اعتباری آن

و « سیاست»بندی علم و عقل و حکمت به نظری و عملی قرار بگیرد، تقسیم تواند معادلبندی میتقسیم

را به  بندی که علومنه، مبنای این تقسیمم اعتباری به حساب آورد و اگرعلو ۀباید از زمر را نیز« مدیریت»

دارند و سیاست و مدیریت می علوم اعتباری محسوب ۀکنند و اخالق و فقه را از زمراعتباری و حقیقی تجزیه می

از  ؟ قدمایِتواند باشدآورند، چه میحقیقی به شمار می علوم ۀ.. را از زمرشناسی و .شناسی و روانو جامعه

علوم  ۀاند و اخالق و سیاست و تدبیر منزل ... را از زمرکردهو عملی تقسیم می فالسفه علم و عقل را به نظری

عجیب است که . اند و اگر چنین باشد، مدیریت را نیز باید از این زمره به شمار آوردداشتهمحسوب می عملی

دولوژی اند و متاین اقوال چنین نکرده دارانِگیرند، حال آنکه سلسلهعلوم حقیقی می ۀگاه فلسفه را نیز از زمر

انم دو من نمی ذهنی است اند. بنیان فلسفه از اصل بر اعتباراتِانکار کرده اند و فلسفه رارا به جای فلسفه نشانده

عین حال  ه درستایند، چگونه ممکن است کمثابه دقت و یقین میعلوم تجربی را به قطعیت جزمیِ کسانی که

 !علوم حقیقی به شمار آورند ۀفلسفه را نیز از زمر

در مقابل ادراکات حقیقی قرار داد؛  توانحقیقی است نمی االمریِنفس اتی را که رجوعشان به مفاهیمِیاعتبار

 حقایقخوردار است که جودشان از همان ثبوت و اتقانی براعیان و حقایق اشیا هستند و و اینان تابع ماهیت و
 اًمحارم نیز حقیقت االمری باشند و ورع ازالمثل اگر بهشت و جهنم دارای حقیقت نفسو اعیان. یعنی فی

اخالق و ادراکات اعتباری  ةگناهان که در حیط عراض ازاالمر بهشت را در درون انسان تحقق بخشد، دیگر اِنفس

ست که معنابایی اخالق را اعتباری دانسته نه به آن ندارند. اگر عالمه طباط قرار دارد در تقابل با حقیقت قرار

آن  ت زمان و عرف و سنن جوامع مختلف است، بلکه مراد ایشاناعمال به تبع شرایط و مقتضیا سن و قبححُ

حقایقی ثابت و غیر قابل  گرفته ازأاعتباراتی ذهنی هستند که ممکن است منش ةاست که احکام اخالقی نتیج

این اعمال نهفته  سن و قبح در خودِدارند و حُ ظاهری واحدی زنا و نکاح صورتِ شند. عملِانکار باشند و یا نبا

باشیم، درک این واقعیت که چرا عمل زنا قبیح است و عمل  منؤاالمری منفس نیست، اما اگر به حقیقت

ته متناسب با آن داشنیست. اگر واقعیت عالم چنین باشد که هر عملی صورتی باطنی  زیبا، برایمان دشوار  نکاح

اعتباری و تابع  سن و قبح را امریتوان حُکند، آیا باز هم میکه در روح انسان تحقق و تقرر پیدا می باشد
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داریم، ات محسوب مییاعتبار ۀزمر سن و قبح را ازکه حُ مقتضیات زمان و مکان دانست؟ و یا نه، در عین آن

ناپذیر باشد، چنان که اخالق و یتغیر و زوالثابت و ال حقایقِ تواند بهات مییاعتبار آوریم که رجوعِاما ایمان می

شناسی نه تنها از شناسی و روانجامعه پندارند،خالف آنچه مدعیان مدیرت علمی می اند. و درستفقه چنین

اعتبار ثابتی  ثابتی نیست، از دقت و به حقایق علوم اعتباری هستند، بلکه از آنجا که رجوع قواعد این علوم ۀزمر

 .نیز برخوردار نیستند

ویند گمی که آنان اًمسلم نگیرید. اشتباه کنندمی بیان فرهنگی هایجناح از دیگر بعضی که آنچه با را سخن این

ر از تکنند و شاید اشتباه آنان بسیار خطرناکانسانی بر طالب دینی حرام است نیز اشتباه می خواندن علوم

 است که مالک و مناطِ قائل به قبض و بسط تئوریک شریعت هستند. پرسش من ایناشتباه کسانی است که 

  شناسی چیست؟شناسی و یا جامعهاعتبار قواعد و اصول روان

دهد مثابه یک کل مورد مطالعه قرار میوجود دارد که یکی جامعه را به کامالً متضاد ةشناسی دو نظریدر جامعه

افراد  توان برای آن ماهیتی مجرد ازافراد که نمیای است از انسانی مجموعه ةاست که جامع و دیگری معتقد

این هر دو نظریه، در تقابل با  .شوندای مبدل نمیتازه ۀهم آیند به ماد قائل شد، یعنی افراد انسانی اگر گردِ

، 4و جان استوارت میل 1و وقتی بزرگانی چون اگوست کنت خوردار هستندگر، از اعتبار و اهمیت یکسانی بریکدی

 یابند و هنوز همدوم هستند و راهی برای خروج از این تضاد نمی ةاول و نظریة داران نظریل، از سلسلهالمثفی

شناسی جامعه توان گفت کهاست این جنگ میان اتباع و اخالف این دو بزرگوار درگیر است، چگونه می که هنوز

به قواعد و اصول متضادی میل  عمل دانند که هر یک از این دو نظریه دراز علوم حقیقی است؟ اهل نظر می

 شناسی را فاقد موضوعروان دانند که اگوست کنتشناسی نیز چنین است. همه میکنند، چنان که در روانمی

 شناسیِعلوم بیرون انداخت و جان استوارت میل، بالعکس، روان ۀاز حوز براین، آن رادانست و بنامستقل می

گابریل  شناس فرانسوی،دانست. در کنار این دو، جامعهی و انسانی میاصلی علوم اجتماع تجربی را محور

اسی شنای از روانشناسی را شاخهتواند علمی مستقل باشد. او جامعهشناسی نمی، معتقد بود که جامعه1تارددو

آید. فردی حاصل می های مختلفِوجدان تالقیِ ةنتیج نفسانیاتی است که در ةدانست که موضوع آن مطالعمی

     شود، نظریات متضاد که از جانب بزرگان ابراز می ال اینجاست که در برابر این همهؤس

سوی اصول و قواعد ثابت و متقنی برای شناخت جامعه  تواند راهبر بهشناسی چگونه میجامعه

مثابه حقیقت بپذیریم و دیگران را دور بیندازیم؟ را به ایباشد؟ چه کسی را و یا چه نظریه

 . کدام یک از این آرا به حقیقتِ.. را؟ آقای دکتر سروش را؟! 4ماکس وبر را؟ هربرت اسپنسر

ی واقعیت جامعه ماکس وبر را ناظر بر اینکه ةترند؟ آیا باالخره نظرینزدیک جامعه االمریِنفس

هربرت اسپنسر را ناظر  ةبپذیریم و وجدان جمعی را انکار کنیم و یا نظری ات نیستذقائم به 

بر  یک از تفاسیر متضادی را کهقبول کنیم؟ و در صورت اخیر، کدام« وارگی جامعهاندام» بر

تدابیر و  اسپنسر انجام گرفته است بپذیریم؟ پرسش این است که ما در مدیریت علمی، ةنظری

 کنیم؟ آیا  شناسی استوارجامعه این نظریات متضادِ یک ازخویش را بر کدام های عملیِسیاست

1 .Auguste Comte 

(؛ فیلسوف و 1914-1199)

 شناس فرانسوی. ـ و.جامعه

4 .John Stuart Mill (11-

شناس و فیلسوف (؛ جامعه1936

 انگلیسی. ـ و.

1 .Gabriel de Tarde 

شناس (؛ جامعه1934-1941)

 فرانسوی. ـ و.

4 .Herbert Spencer 

(؛ فیلسوف 1931-1943)

 انگلیسی. ـ و.

4 .Sigmund Freud 

شناس (؛ روان1919-1946)

 اتریشی. ـ و.

6 .Carl Gustav Jung 
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قدر همین -.. . 4کارن هورنای و 1و اریش فروم 4یونگ و 1فروید -شناسی کنید که در میان اساتید روانمی تصور

 ؟اختالف نظر وجود ندارد

 آمده است که:« تفرج صنع» ر کتاب انسانی د در تعریف آقای دکتر سروش از علوم

 ةارادی و آگاهانه و ناآگاهانجمعی و فردی و ارادی و غیر  علوم انسانی علومی هستند که رفتارهای

 4.ریزندپذیر میتجربه هایانسان را به قالب نظم

این علوم تجربه است و از سوی دیگر متضمن عدم  قانمالک ات این قول از یک طرف ناظر بر این است که

این واقعیت است که جز  ۀدهند... و باالخره این قول نشان میان نظر و عمل است منطقی تولیدیِ ةوجود رابط

که هیچ،  دنآینمیمعضالت فلسفی این نظریه بر حلِ ۀاین مکتب از عهد دِتعدشاگردان م حضرت استاد، شخص

 تجربه است و تا پای تجربه در اند. پس مالک اتقان علوم انسانی باز همبه جوهر اصلی آن دست نیافته اصالً

ات یای از اعتبارجز مجموعه ... شناسی و اقتصادروان شناسی ومیان نیاید، این اقوال متضاد در باب جامعه

 بنابراین، مدعیان قائل به این معنا هستند که علم حقیقی تنها علوم تجربی است و علوم .فایده هیچ نیستندبی
قت راهی به حقی توانندعمل بر متدولوژی علوم تجربی استوار هستند می ةانسانی نیز از آن لحاظ که در منص

 .غیرداشته باشند و ال

ها شبیه است و از سوی دیگر به نئوپوزیتیویست به اطالقات جزمیِ که از یک سو - اگر مراد از این سخنان

ت انسانی را در بافت مدیری تجربی و علوم التحصیالنِاین است که باید فارغ - زندپهلو می هاهای نئوکانتیبافته

پسندیده  حاصل است و جز این نیز از والیان نظام اسالمی جمهوری اسالمی به کار گرفت که تحصیلِ نظام

های صنعتی حکم در جهانی که دولت خواه،نااند و خواهوالن نظام اسالمی از این زمرهئمس نبود؛ قریب به اتفاقِ

تمدن  لوژیکِ... در نظام تکنو هاآموزشگاه فته تا مدارس وها و مزارع گررانند و از کارگاهمی

شناسند و به شود که کار را میبه کسانی واگذار می هاولیتئامروز مستحیل هستند، ناگزیر مس

و اما اگر مراد از این سخنان  دنیای امروز اعتقاد دارند. ای معمول درهصنعتی با شیوه ةتوسع

اهل علم و تخصص تعیین کنند و احکام فقهی باید در ذیل باید  آن است که غایات را نیز

 .رسدحمن به مشام میباید گفت که از این سخنان بوی الرّ مشهورات علمی معنا شود،

را تعیین کند، گذشته از آنکه تمدن امروز در سراسر  توان انتظار داشت که غایاتاز علم نمی

 ةالمثل آمریکا افق توسعن نیست که فیاست. هرگز چنی جهان به سوی غایات مشترکی متوجه

ببیند، اما ژاپن در جهت نفی « رتچه بیشهر اتوماسیونِ» خویش را در حرکت به سوی

چه هست در غایاتی سیاسی است که اصالً ها هراختالف دارد.بر اتوماسیون و یا تحدید آن گام

 نپذیریم که علم نظریِشود. حتی اگر تجربی و یا انسانی معنا نمی علوم رسمیِ ۀدر محدود

ا هطلبی و استکبار است، این واقعیت قابل انکار نیست که اختالفقدرت سیاست راهبر به سوی

انسان و یا به تعبیر بهتر،  د و این معضل ناشی از غیر انسانی شدنِگیرمی أمنش از این ناحیه

1 .Sigmund Freud 

شناس (؛ روان1919-1946)

 اتریشی. ـ و.

4 .Carl Gustav Jung 

شناس (؛ روان1961-1914)

 سوئیسی. ـ و.

1 .Erich Fromm (93-

شناس آمریکایی، (؛ روان1933

 متولد در آلمان. ـ و.

4 .Karen Horney (1944-

شناس آمریکایی، (؛ روان1994

 در آلمان. ـ و.متولد 

تفرج . عبدالکریم سروش، 4

، 1166، سروش، تهران، صنع

 . ـ و.44ص 



ammarirani.blogfa.com -                                                                                  آغازی بر یک پایان 

59 
 

 گرانِسفسطه االمری که توسطنفس انسان از ذات و ماهیت خویش است، عدول انسان از همان حقیقتِ عدول

 شود.جدید انکار می

این که در نظام جمهوری اسالمی هم اکنون  چیست؟ مگر نه« مدیریت علمی»پس مراد این جماعت از  

یت اثر دارد؟ مگر نه اینکه در برابر أمنش - حاکمیت دین است که همان -والیت فقها  مدیریت علمی در طولِ

بسیاری نیز هستند که تواضع فعلی فقها را در برابر متخصصان علوم تجربی و انسانی ، مدیریت علمی مدعیانِ

یت اثر أتقلیل منش کنند و طالبزدگی و مرعوبیت در برابر غرب تعبیر میزدگی و غربها، به علمکراتتکنو و

ه چنین پنداشت کعلمی چیست؟ آیا نباید  ها در امور هستند؟ پس مراد از مدیریتسینیها و آکادمتکنوکرات

کنند؟ طلبی خود را توجیه میمدعیان در این چون و چراها قدرت الدین است ونصر این دعواها بر سر لحاف مال

علم  امور را به غیر خویش وا بگذارند؟ یعنی غایات را نیز باید مدیران اهل ةبگیرند و هم یعنی فقها باید کناره

  مدیران تحریض کنند؟ ید این باشد که مردمان را در جهت اهداففقها فقط با ةو تکنیک تعیین کنند و وظیف

های کافی برخوردار هستند یا خیر نباید در این واقعیت تردیدی ایجاد کند که اهل که مدیران از قابلیت این

ار است انک اند و این واقعیتی غیر قابلرفت در نزد فقها یافتهبسیار فراتر از آنچه انتظار می نیأعلم و تکنیک ش

ماً نگرند عموجمهوری اسالمی می نه، آنان که از بیرون بهرسد و اگرکه تنها به چشم این مدعیان داخلی نمی

 .پرسش را تکرار کرد که مراد مدعیان چیست .. پس باز هم باید این. به این واقعیت اذعان دارند

اسی، جواب این پرسش چندان ای فرهنگی داشت تا سیصبغه ترشاید تا چندی پیش که این مباحث بیش

و از آن به طور مستقیم  -مدعیان است  توسط قرائن سیاسی و نتایجی که مطلوبِ روشن نبود، اما امروز که به

گفت که  توانتری یافته است، میبیش حدود این مدعیات تشخصِ - اندمستقیم در جراید سخن رانده و غیر

 .شوداعتقاد به آن خالصه می این مباحث در تقابل این دو نظر، یعنی اعتقاد به والیت فقیه و عدم ۀثمر

شد دریافت که غرضی در میان است. اینان می استداللِ ۀاز نحو دیگری در دست نبود، تنها ةاگر هیچ قرین

ت که نخست اغراض و غرضی است، اما این مدعیان، تردیدی نیستحقیق علمی بی وجود صداقت در ةالزم

از  اند. به یکیها و براهینی متناسب با این اغراض بافتهاند و سپس استداللمطلوب خود را تصور کرده نتایج

توجه « معرفت دینی در پرتو علوم بشری سازیباز ۀهای استاد مطهری درباردیدگاه» ةها در مقالاین استدالل

  :ستکنید. نگارنده در بخشی از مقاالت نوشته ا

اند که با فهم دیگران متفاوت ای فهمیده و معنا کردهبه گونه آل عمران را ۀسور 61 ةاستاد مطهری آی

 نعبد اال" ةتوحید نظری و جمل "الی کلمه سواء بیننا و بینکم اتعالو" ةجمل» :فرماینداست. ایشان می

 توحید عملی "... بعضاً اربابا ال یتخذ بعضنا و" ةتوحید عملی فردی و جمل "اهلل اال
 1.هددترین شکلش، نشان میاجتماعی را که مساوی است با آزادی و دموکراسی در اصیل

انسان است( حق ناشی انسان بما هو ») حقوق  از نظر مطهری آزادی و دموکراسی از

این رو وقتی کسی چنین اعتقادی داشت مگر  از 4«ی انسانی انسان است.از استعدادها

، پیرامون انقالب اسالمی. 1

 91-99انتشارات صدرا، صص 

 )پاورقی مأخوذ. ـ و.(

)پاورقی  114. همان، ص 4

 مأخوذ. ـ و.(
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 1.فارغ کرده و آن را در فهمش از آیات دخالت ندهد تواند در موقع فهم شریعت خود را از آنمی

ن است که مگر استاد مطهری این اعتقادی توان نهاد؟ پرسش ایچه می« سفسطه»بر این استدالل جز نام 

فهم شریعت و تفسیر خویش از آیات قرآن دخالت داده از کجا آورده است؟ خود  را که به ادعای آقایان در

دیگر. و  خذأن کسب کرده است و نه از هیچ مآدارد که این اعتقادات را از قرابراز می اًصراحت شهید مطهری

و چنین بینگارند که استاد   رفت که حکم خویش را بر دیگران بار کنندعیان نمیاین توقع نیز از مد جز البته

د و بعد آنها را بر قرآن و آورَبه دست می علم ةشناسی و فلسفمطهری نخست معتقدات خویش را از جامعه

 ؟شهید مطهری رواست ۀکنند. به راستی آیا چنین حکمی درباریعنی آنچه مدعیان می - کندروایات بار می

موضوع این استدالل نیز سخن بسیار  ۀداشت، حال آنکه دربار استدالل رجوع ۀپرسش من در اینجا به شیو

این موضوع را برای جدل با  دانند،در تضاد با والیت فقیه می را دموکراسی و آزادی است. مدعیان از آنجا که

 4یّلغَا نَمِ شدُالرُّ نَیَّبَد تَقَ دینِی الّفِ کراهَال اِین آیه که ا نه، صراحت بیانِاند و اگرخویش برگزیده رقبای

انسانی تا آنجاست که نیازی به استمداد  تربیت و رشد اکراه و اجبار در طریقِ آزادی انسان و عدم جوازِ ۀدربار

ذاتی بشر را اثبات کند؟ و تازه  با این اتقان و صراحت آزادیِ کدام علم است که توانسته از دیگر علوم نیست.

مثابه یک سیستم حکومتی نیست؛ ایشان دموکراسی ناظر به مفهوم دموکراسی بهۀ سخن استاد مطهری دربار

آمده بر مثابه یکی از صفات حکومت اسالمیاثبات دموکراسی به  صدددر« پیرامون انقالب اسالمی» در کتاب

از « دموکراسی»ایشان به لفظ  .حکومتی در تقابل با انقالب اسالمی و والیت فقیه یمثابه سیستماست، نه به

داشته است، نه بیشتر و نه کمتر، اما مراد  شود نظرنظام محدود می آن لحاظ که در معنای مردمی بودنِ

نظرات و  اند نیست، بلکه اقوال ایشان را دستاویز اثباتفرموده مطهری  مدعیان درک واقعیت آنچه استاد

 -مطلق  ی مقید، و نهبه این معنا - اند. والیت فقیه نه با آزادی و نه با دموکراسیداده مجادالت خویش قرار

به کفایت سخن  [«سوره»ة ماهنام]ماه  خرداد ۀشمار والیت فقیه با مردمان در مخالف نیست. بنده در نسبتِ

 1.گذرمام و بنابراین، در این مقال از آن در میگفته

که نوک پیکان هجوم اینان متوجه ماند کنیم برایمان تردیدی نمی اگر به حدود مدعیات این آقایان نظر

انند داز اصل والیت فقیه را یک نظام توتالیتر و استبدادی می . آنان«والیت مطلق فقیه»نه  است،« والیت فقیه»

استنباط شود و تلخی این  فقیه کامگیِودگیرد که از آن خبه همین منظور انجام می« مطلق»و افزودن لفظ 

خواه مطلق است و نه ناعمل، خواه دانند که والیت در مقاممی مفهوم کاهش یابد و اگرنه، همه

یک از این مسائل است که به راستی کدام تنها والیت، که هر حاکمیتی چنین است. پرسش این

رشد جمعیت، تورم، استقراض، توسعه و مدرنیزاسیون، اوقات  - زنندل میثَرا که مدعیان مَ

احکام فقهی حل کنند؟  رفِاند که از طریق صِتالش کرده افقه - فراغت، تولید فرهنگی، هنر ...

 رشد جمعیت اختصاص ةهایی که رادیو و تلویزیون به به مسئلبرنامه المثل از میان این همهو فی

 مدعیان به مباحث فقهی اختصاص داشته است؟ پس باز هم بپرسیم که مراد یکاند، کدامداده

  .از این مباحث چیست

های دیدگاه». اکبر گنجی، 1

استاد مطهری دربارۀ: بازسازی 

معرفت دینی در پرتو علوم 

، 1111، خرداد 6، کیان، «بشری

 . ـ و.11ص 

 .446. بقره / 4

اسالمیت و . نگ. ک. به: 1

، کتاب حاضر، ص جمهوریت؟

 . ـ و.14
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و قبض و « بازسازی معرفت دینی»زمان و مکان را نباید به مفهوم  ها و اقتضائاتاخت ضرورتو اما شن  ...

حقیقت این است که معرفت دینی در خود کامل است و نیازی به استمداد از  .بسط تئوریک شریعت گرفت

فقیه  مددها به ندارد و علوم روز نه درتکامل معرفت دینی، که در شناخت موضوعات و ضرورت خارج خویش

از غیر طریق تجربه و از ماورای  آیند. تجربه و یا متدولوژی علوم تجربی نیز در اثبات و یا ابطال فرضیاتی کهمی

تجربه فقط به این  .هستند، نه در کشف حقایق و واقعیات ثر و مفیدؤاند مموضوعات علوم تجربی پدید آمده

 ةو تازه نه هم - طریق تجربه کشف کرده است محک بزند که از غیر را آنچه خورد که انسان بعضی ازدرد می

است و  پذیرکار است که موضوع آنها تجربهر اثبات و یا ابطال معلوماتی مددرا. تجربه تنها د حقایق و واقعیات

 1رضاالَ وَ مواتِالسَّ ورُنُ هللُاَ ویل و تفسیر این آیه کهأچگونه ممکن است که از طریق تجربه به ت غیر. اگرنه،ال

محک تجربه سنجید و صحت و سقم آن را دریافت؟ این  این آیه به ۀهای خود را دربارعلم پیدا کرد و یا یافته

دراین مقام چه  اًعمل است نه نظر، و حقیقت ناظر به مقامِ« به میان خوش بود گر محک تجربه آید»معنا که 

تمتع  تر در طبیعت، به قصدچه بیشرا در تصرف هرست که انسان امروز آید. تجربه انمیبر کارها که از تجربه

دینی ما جمع شود، چه بسا که ما  تتوانست با غایاتر، یاری داده است. و اگر اتخاذ این غایات میچه بیشهر

 .نیست داشتیم. و اما چنیننیز اکنون مکانتی چون ژاپن می

 .لی بیندازیم تا اغراض آنان را دریابیممدعیات این آقایان نظری ک که به حدود ماند اینو اما می  ...

چه مخالفت آقایان با این کند، اگروجود این مدعیان را تعیین می نفی والیت مطلق از حدودی است که مرز

 به قصد جدل با اصل اًفقیه مفهومی غیر متعین است و وضع آن صرف ندارد. والیت مشروطِ معنا صورتی متعین
 . والیت فقیه انجام گرفته است

ر روشن است که این مجادله هم دهند، پُبرابر اسالمیت آن اصالت می اگر مدعیان به جمهوریت نظام نیز در

 ۀدربار 4اهلل نایینیباره تفکرات آیتم شده، و باز به همین نیت است که به یکوالیت فقها علَ به قصد مخالفت با

 ... یابداظهار می نظرات امام محلی برایشود و در برابر حکومت اسالمی از قبر بیرون کشیده می

رغم طرفداری از لیبرالیسم فرهنگی و هنری و سیاسی است، علی یکی دیگر از حدود مدعیات این آقایان

 .لیبرالیسم اقتصادی تظاهر به مخالفت با

گر یکی دی - شهرت یافته است« یسم اسالمیتپروتستان» که به -رفورمیسم در معرفت دینی 

نخواهی کند. این رفورم، خواهیاین جماعت را آشکار می از مرزهایی است که وجود و اغراض

هد. دتشکیل حکومت اسالمی در روزگار غیبت نتیجه می تنها صورتِ مثابهنفی والیت فقیه را به

ت یمثابه سیستمی حکومتی که در مقابل والاثبات دموکراسی است به این مطلب وجه ایجابیِ

دیگری از این تقابل است که میان  تقابل مدیریت فقهی و مدیریت علمی صورتِ .فقها قرار دارد

 وجود دارد، و این تعابیر تنها از تلخی و صراحتِ - علوم روز -با والیت اهل علم  والیت فقها

 . دهدکند و تغییری در معنای آن نمیکم می مسئله

 .14. نور / 1

. میرزا حسن نایینی )متوفا به 4

.ق( از مراجع  هـ 1144سال 

تقلید زمان خود بود. در قیام 

بیه تن»مشروطیت کتابی به نام 

االُمّة و تنزیه المّة  فی لزوم 

نوشت و اندکی « مشروطیة...

بعد با مشاهدۀ انحراف در قیام، 

آوری کرد. مذکور را جمع کتاب

 ـ و.
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فرهنگی قرار داشت امروز در یک وجه سیاسی به تبلور  ةمباحث یک بنابراین، آنچه که روزگاری در مکانتِ

آید، خیر است. این واقعیت مباحثی که در این میانه پیش می ةبا صرف نظر از هم رسیده است و این واقعیت،

و اجتماعی  یک نقاب فرهنگی، از توابع سیاسی اجازه اجتماعی نمی دهد که مدعی با پنهان شدن در پسِ دیگر

  .... بنیان سفسطه بر باد است سخن خویش بگریزد رهنگیِو ف

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد          گر محک تجربه آید به میان خوش بود
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 صلیبی از خون سرخ

 ارتش متحد اسالمی

 :سومفصل 
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 صلیبی از خون سرخ 

 

 .دمانَآید جاودانه میبریده برمی فریادی که از حلقومِز؛ توان برید، اما فریادها را هرگرا می هاحلقوم

های کوچک و بزرگی خوانند بر جنازهت میمیّ نمازِ چندی است که مسلمانان بوسنی و هرزگوین هر روز بارها

ر، سبی های عریانِاند و بر جنازهرفتهسرها بر فراز تیرهای تلفن بر نیزه . اندکه سرهاشان از بدن جدا افتاده

  رود؟دیگر می خون سرخ نقش بسته است. آیا نظم نوین جهانی به سوی یک جنگ صلیبیِ صلیبی از

ژرف شوی، آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض  وجود است که اگر در خود ۀشدبهشت گم موسیقیِ اذان

 هرزگوین  های مساجد بوسنی وذنهأم باز خواهی یافت. حلقومِشود خویش که خلقت تو در آن هر دم تجدید می

بار دیگر  های سیاسی، یکایدئولوژی دیگر آوای اذان را زمزمه نکنند، آوایی که با فروپاشی جهانِ اند تارا بریده

 ترینیکدیگر پیوست. ایمان ژرف زمین را به ۀهزاران فرسنگ، مسلمانان سراسر کر ةبلندی گرفت و از فاصل

وجود است که انسان، با  ۀشدنشیند. ایمان بهشت گمپیوندهاست و فراتر از حسب و نسب و خون و نژاد می

 .راه سفر زمینی انسانای است آسمانی، زادگنجینه ؛خواهد یافت گذر از تعلقات، آن را در خود باز

 ۀنه، این کدام نظم است که سرهای بریدرود؟ و اگردیگر میآیا نظم نوین جهانی به سوی یک جنگ صلیبی 

این کدام  ،نهزند؟و اگرچرخند، آن را بر هم نمیهای بتونیر میدر ماشین کودکان و زنان و اجساد کودکانی که

 گرفته است ها قرارپرستی صربنژاد ةزند؟ دین مسیح بهانمینها آن را بر هم پرستی صربنژاد نظم است که

ب کردند، در اینجا یهودیان بر صلی چه مسیح رام، اما این بار در مسیحیت. و اگرنیسای چون صهیونحله -

دانستیم که تا مسلمانان را به صلیب کشند. حتی اگر نمی اندصرب آمده پرست به مدد مسیحیانِیهودیانِ نژاد

 که دراینجا توانستیم دریافتمی 1وسایدهای آنان در ژندهند، از شیوهآموزش می ها را نظامیان اسرائیلیصرب
 .آلوده است حضور دارد «فر قاسمکَ»و  «دیر یاسین»نیز همان دستی که به خون مسلمانان 

1 .Genocideـ و.نسل ؛  کشی. 
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نژادپرستان  تیر هدف را مسلمانان ناگزیر که است حقیقتی این و است «ملیت» مسلمانی هرزگوین، و بوسنی در

اند که زیند، به اجبار ناچار شدهها میمناطق تحت کنترل صربدر  صرب قرار داده است. حتی مسلمانانی که

 رنگ، خود را از دیگران تمایز بخشند. در قانون اساسی یوگسالوی اسالم تنها دینی است با بازوبندهایی سفید
  رود؟دیگر پیش می شناخته شده است. آیا جهان به سوی یک جنگ صلیبیِ «ملیت»که همچون یک 

اند. این نوع از بشر نه در داند دست یافتهحیوانی ناطق می این تعریف که انسان را به ذاتِپرستان صرب نژاد

 ةهم اما ،تنها تکلم را آموخته است یابد، بشری که از انسانیتمراتب حیوانی تحقق می ذیل حیوان، که در اذلّ
است، از گرگ  را آموخته خواریرانی و لجنهای وجود حیوانی را در خود جمع دارد: از خوک شهوتزشتی

خواری از کفتار مرده ،کاری راریا از مار شیطنت و ،از عقرب زهر ریختن را ،گری راخواری را، از شغال حیلهخون

... یک بار  و از کالغ دزدی را ،آوازی رااز بوف شوم ،را گیلِاز سگ دَ ،از موش نفاق را ،از خفاش روزکوری را ،را

 .شوندسکوت می ةد و باز هم مسلمانان قربانی توطئشوتکرار می اشغالی گذشتفلسطین  دیگر آنچه در

نیست. اگر در گذشته از این تعریف که  «غرضبی تفکر»امروز فرزند فلسفه است و فلسفه نیز دیگر  جهانِ

امروز بشری که صورت تام و تمام تحقق همین تعریف است بر  کردیم،وحشت می« انسان، حیوان ناطق است»

 .راندجهان حکم می

به چاپ رسیده  «آدینه» ةکه در مجل -« اشپیگل»با  گوی پوپر راودر گیر و دار نوشتن این یادداشت، گفت

بر پا  ها جنگفیلسوف اندیشند؛ها چونان یکدیگر میها و ژنرال: فیلسوفعجیت دنیایی است .خواندم - بود

 کند که: زبان فلسفه توصیه می ر، بهپپیر، کارال ریموند پو فند. ژنرالِباها فلسفه میدارند و ژنرالمی

امر به صلح  این خود هموار سازیم تا آن که بر  ما باید رنج همکاری فعاالنه با این صلح آمریکایی را

 1.ها تبدیل شودمتمدن

 در جهان سومای در اختیار داشته باشند و ما که متمدن استحقاق دارند که سالح هسته هایمریکاییآتنها 
های پنتاگون و ژنرال هایباید رنج قربانی شدن در زیر چکمهکنیم، زندگی می -ها یعنی جهان غیر متمدن -

که به زعم جناب آقای  -« اجتماعی لیبرالی نظم»پرستان صهیونیست و صرب را بر خود هموار کنیم تا نژاد

 .نابود نشود - متمدن است  ترین دستاورد بشرپوپر بزرگ

را به گور خواهد برد. او عالم جوانی را که از بطن  نه! ژنرال پوپر پیر شده است و آرزوی نظم نوین جهانی

نباید هم که ببیند. پوپر متعلق به یک عصر دیگر است، عصری بیند، و نمی شودها زاییده میژنرال جهان پیرِ

وپر پ آقای اکنون اسالم است که در برابر آنچه کرد.ها را تهدید میکمونیسم نظم اجتماعی لیبرال، که در آن

که اکنون  نیست و همین خواند قرار گرفته است و از کمونیسم جز نامی باقیمی« لیبرالیسم»

ین آمریکایی با چیست که نو گذرد شاهدی است بر این معنا که نظممی در بوسنی و هرزگوین

 .ورزددشمنی می

برای صلح باید جنگ به راه . »1

، عیسی پهلوان و «انداخت

پور )ترجمه(، صادق صادقی

، ص 1111، مرداد 14، آدینه

 . ـ و.64
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 ،گویدمسلمانان نیز درست به همان علت که آقای پوپر می. توان برید اما فریادها را هرگزها را میحلقوم

 .سیطره نیابدهویت خود دفاع خواهند کرد تا نظم نوین آمریکایی بر جهان  خواهند داشت و ازاسلحه بر

  آیا راه دیگری باقی مانده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ammarirani.blogfa.com -                                                                                  آغازی بر یک پایان 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتش متحد اسالمی 

 

آمریکا بر آن سیطره دارد و بنابراین،  قوا در جهانی صورت گرفته است که ةقواعد دیپلماسی برای حفظ موازن

دیگران موظف هستند که نه تنها تسلیم این بازی را رعایت نکند.  تنها آمریکاست که اجازه دارد تا قوانین این

 بلکه اصالً به روی مبارک خویش نیز نیاورند که این فقط یک بازی است. از این لحاظ المللی شوند،بازی بین
معین و  ةنامیک نمایش دیپلماسی به هنرپیشگی شبیه است، اگرچه به مراتب از آن دشوارتر است، چرا که بر

این بازی بازنده شود باید بمیرد، اما به  که در دیپلماسی نیز بازی مرگ است و هر آزموده متکی نیست. بازی

 . کند، که در این بازی فقط باختن است که بازی نیست مرگی واقعی؛ کافی نیست که مردن را بازی

که نه  کند، باز قاعده بر این استمی آمریکا اجازه دارد که قواعد بازی را رعایت نکند و وقتی هم که چنین

مثابه یکی از قواعد بازی توجیه کنند. وقتی این آمد را نیز بهخالف فقط همه خود را به نفهمی بزنند، بلکه این

 ای به خود بگیرد وکسی هم حق اعتراض ندارد. بازی می تواند هر قاعده توجیه اصل باشد،

جهانی که  مللی بیرون کشیده است. اماالچه بخواهیم و چه نخواهند، ما را از این بازی بین انقالب اسالمی،

برای همیشه از این بازی جهانی  جهانی نیست که در آن بتوان -زمین  ۀیعنی کر -آمریکا بر آن سیطره دارد 

را به یکدیگر مبدل ساخته و بنابراین، « بازی»و « واقعی زندگی»بیرون کشید. مکر این عالم در آنجاست که 

پندارندش. و فقط به این می« دیوانه»است که هر که در بازی شرکت نکند  چنین صورت پذیرفته« واقعیت»

مردمان  کنند و این همه در چشمگیرندش و در بند غل و زنجیر گرفتارش مید: مینکنبسنده نمی پندار نیز

 .نمایدنیز عادالنه می

رفتار « عاقالنه»نهاد؟ شرط زنده ماندن در این جهان آن است که  و اما تا کجا باید به این قواعد گردن  ...

کسی است که به وضع موجود « عاقل».... و  خاص خویش را دارد: عقل یعنی تسلیم نیز تعریف «عقل»کنی و 
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غریبانه و مظلومانه  بوسنیا هرزگوین چند همچون مردمانِعادت اجتناب ورزد، هر آمدِبگذارد و از خالف گردن

 .ترین اشقیای تاریخ گرفتار آمده باشدگال شقیدر چن

ها مرگ یکی هم آن است که هرگاه مصالح آمریکا ایجاب کند، بعضی ةرحمانبی و اما از قواعد این بازیِ  ...

از  راسیونال، اسرائیل المللی رفتار کنند. در همین جهانِبینة اصول پذیرفت ةاجازه داشته باشند که خالف هم

 حقوق بشر نیز ممانعتی بازیِ المللیِهای بینیک از سازمانخواسته، کرده است و هیچ نیم قرن پیش هر آنچه
های آمریکا اشتباه اشاره ایما و گرا، وقتی عراق در تفسیرِاند. در همین جهان خردجدی از خود نشان نداده

شوند و فاتحانه صدام سرکوبی او بسیج می هفت کشور جهان برای و تشود، بیسور میکند و به کویت حملهمی

ترین دهند، اما آنگاه که همین صدام شنیعحقوق بشر گوشمالی می به جرم نقض -که نه، مردم عراق را  -را 

سر  های شیمیایی برکند و از زمین و آسمان آتش و بمبشیعیان جنوب عراق اعمال میۀ جنایات را دربار

خواری غربیان خون ای رخ داده است. همین صدام که اکنون در چشمد، انگار نه انگار که واقعهریزفرو می آنان

یه ای آنچنان وجاسالمی بود و چهره گراییِدمبارزه با بنیا است چون آتیال، تا پیش از تجاوز به کویت قهرمانِ

...  گذاشتند. و اکنون نیزمی« صدام»را نام فرزندان خویش  هاداشت که حتی در کویت بسیاری از خانواده

 مسلمانان چندان کوتاه، تا نابودی کاملِند که بی سر و صدا، برای مدتی نهاهیافت پرست اجازههای نژادصرب

 .هرزگوین از قواعد بازی عدول کنند بوسنیا

عمال چنین جنایاتی به لحاظ وسعت اِ نظیر نیست، اماآن بی چه به لحاظ زشتی و شناعتِها اگرجنایات صرب

شوند، نه فاتحان. ها محاکمه میخوردهکه در آن شکست سابقه است. دادگاه نورنبرگ دادگاهی استبی کامالً

تر تر و سریعچه وسیعهر تواند یهودیان را برای مهاجرتِنمایی شد که ببزرگ و جنایات هیتلر نیز از آن روی

و دالیلی از آن  تحریض کند. و حاال که اوضاع با آن روزگار قابل قیاس نیست -فلسطین اشغالی  -اسرائیل  به

  حدت آن خبردار شوند؟ ها و شدت ونوع نیز وجود ندارد، چرا باید مردم جهان از جنایات صرب

یتغیر عالم شیطان، که این از سنن ال ضعف او نیز هست و نه فقط ةقدرت شیطان همواره نقط ةو اما نقط  ...

ا نیز که مآمد کند بهترین شرایط فراهم خواهد  دیپلماسی عدول المللیِ. وقتی دشمن از قواعد بازی بیناست

ها با همدستی صرب ما چنین وضعی حاکم است. رحمِعصیان کنیم. و اکنون بر دنیای بی برابر قواعد بازی در

 به هم  اسرائیلی، بازی معمول دیپلماسی را مستشاران نظامیِ سالوی و تحت تعلیمات مستقیمِیوگ ارتش

بازی فراهم آمده  المللیِقواعد بین اند که در آن، برای ما نیز امکان عدول ازاند و شرایطی را پیش آوردهریخته

 .است

دمان پرست علیه مرهای نژادصرب پیشنهاد تشکیل ارتش متحد مسلمانان برای مقابله با جنایات صلیبیِ

نماند و به صورت یک بسیج جهانی مسلمانان درآید.  ایران محصور ۀتواند تنها در محدودن میهرزگوی ابوسنی

ها چنین ارتشی دولت آمادگی برخوردارند که فارغ از مناسبات دیپلماتیکِ مسلمانان سراسر جهان اکنون از آن

داشت و به موقع مورد  وجود سلمان رشدی نیز چنین آمادگی وسیعی ضیةکنند، چنان که در ق را سازماندهی

 .مت)س( قرار گرفتبرداری امام اُبهره
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امپریالیسم خبری است، اما در عین حال عالمی نیست  مسیطر چه باید اذعان داشت کهدنیای ارتباطات اگر

رغم واقعیت موجود باشد، چنان که در این واقعه نیز چنین روی داده است که علی کاملِ که در آن امکان هدمِ

به گوش  - چه نه با همان وسعت و شدت واقعی خویشاگر -ها ت صرباآمریکا، خبر جنای دیپلماتیکِ مصالح

متحد اسالمی را همچون  مردمان جهان رسیده است و فضای روانی مردم سراسر عالم را آماده ساخته تا ارتش

 .جوابی ناگزیر به این جنایات تلقی کنند

دیگر است آشکار کنند، این  صلیبیِ ماهیت تجاوز خویش را که یک جنگکه  ها ابا ندارند از آنوقتی صرب

ها شبیه به یکدیگر بچه ةباشد. صدای هم« اسالم»نیز  شودآمادگی وجود دارد که آنچه محور وحدت ما واقع می

 زمین ۀهرزگوین زیر تیغ جالدان صرب در فضای کر اکودکان بوسنی ۀزداست و تا آنگاه که فریاد وحشت

فرزند خویش گوش بسپارد. مسلمانان  ةهای شادماندغدغه به خندهنخواهد توانست بی یچد هیچ پدریپمی

ها گردان نویسی کنند و درجهان اکنون آمادگی دارند که برای عضویت در یک ارتش متحد اسالمی نام سراسر

زمین وجود دارند، احتمال  ۀکر در پرستانها و نژادو لشکرهایی منظم سازمان یابند، زیرا تا هنگامی که صلیبی

 .هرزگوین تکرار شود ابوسنیة باید داد که در هر جای دیگری از این سیاره واقع
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 ایمان منجی جهان فرداست

 نظم نوین جهانی و راه فطرت

 رسددولت پایدار حق فرا می

 آغازی بر یک پایان

 تجدید و تجدد

 :چهارمفصل 
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 ایمان منجی جهان فرداست 

 

اند، اما هیچ یک از های مختلفی تحلیل کردهدهد از نظرگاهزمین روی میۀ را که این روزها در کر یتحوالت

مپراتوری ا. خارج شود« امپراتوری ارتباطات»منتشر در  یِالقائات تبلیغات ۀنتوانسته است از سیطر هااین تحلیل

خوانده است؛ تعبیری  «جهانی ۀدهکد»آن را  1لوهاناعتباری است که آقای مک سرزمینِارتباطات همان 

 .داردکارانه که ماهیت این امپراتوری را پوشیده میفریب

ساکنان این امپراتوری  اند.ارتباط جمعی ساخته فضایی است یکپارچه که وسایل« امپراتوری ارتباطات»

حاکمیت واحدی هستند که از  ۀآنکه خود بدانند تحت سیطراست بی زمین را پوشانده ۀسراسر کر اًکه تقریب

 .برقرار گشته است طریق وسایل ارتباط جمعی

آمیز به نظر آیند، اما چه ممکن است مبالغهاگر« جهانی ۀدهکد»و یا « ارتباطات امپراتوری»تعبیراتی چون 

. تر باشدبسیار خطرناک ای که در این تعابیر وجود دارداز مبالغه تواندبه حقیقتی دارند که غفلت از آن می اشاره

ارتباطات دارد مخاطبان خویش  در عین آنکه اشاره به جهانی بودنِ «جهانی ۀدهکد» پذیرم که تعبیرمن هم می

قدرها آن «کدخدا» ، حال آنکه«دمانَهیچ چیز از چشم کدخدا پنهان نمی»سازد که س میأنیز دچار این ی را

 ۀالهولی که بر این دهکدیا آن ابو ،«کدخدا»کند هوشیار و مسلط بر اوضاع نیست و اصوالً هم که وانمود می

قدرت  ۀنمایی کند دربارقدرتمند باشد هراسناک است و پیش از آنکه قدرت د، پیش از آنکهرانَجهانی حکم می

 .ترساندرا می کند و مردمانپراکنی میخویش سخن

هم  به ةلوژی ارتباطات به یک مجوعتکنو زمین با ۀمعنا که کر اما در عین حال، غفلت از این

که هول کدخدا در دلمان رخنه کند. دشمن را  تر است از آنپیوسته تبدیل گشته خطرناک

 .الخصوص این ابوالهول را که خود شیطان اکبر استعلی کم گرفت،نباید دست
1  .Marshal McLuhan 

پرداز نظریه ؛(93-1911)

 کانادایی در حوزۀ ارتباطات. ـ و.
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تاریخی یافته و حاکمیت خویش را بر ترس  تعبیر بسیار خوبی است برای این شیطانی که تحققِ «ابوالهول»

 م پیوسته از ارتباطات با یک هویتکه فضایی به ه اما در این. و وحشت مردمان از قدرت خویش بنا کرده است

واحدی ساخته است تردیدی وجود  «نظام ارزشیِ» زمین را اسیر ۀهای سراسر کرانسان واحد وجود دارد که

و در مقابل  «کشورهای پیشرفته» ،«جهان سوم» ایم؛اش همین تعابیری است که عموم ما پذیرفتهندارد. نمونه

یری از تعاب ..« .نیافتگیتوسعه»و « یافتگیتوسعه»، «عقب نگه داشته شده»یا  و« ماندهعقب»آن کشورهای 

ام تا از اصل مبحث باز نمانیم، در عین آنکه این ند، اما من به همین دو سه نمونه اکتفا کردهرایقبیل بس این

 .سخن یاری دهند ةمثال خواهند توانست مرا در ادام شواهدِ

ایم؟ پذیرفتهچیزی را  چه «پیشرفته» به عنوانو پذیرش غرب « افتادهعقب» ما با پذیرش خود به عنوان کشور

« ندگیماعقب»این جهت قرار دهیم که این  خود را یکسره در این تعابیر آن است که همّ طبیعی پذیرشِ ةیجتن

نشویم تغییری در اصل مطلب نخواهد داد و اصل مطلب این است  که ما موفق شویم و یا را جبران کنیم. این

آنجاست که  «پیش»مانده؟ اگر « پس»و ما  رفته باشند« پیش»که آنها  کجاست« پس»و « پیش»که مگر 

اینجاست که ما اکنون قرار داریم، « پس»خواهم که به آنجا نرسیم و اگر صد سال سیاه می اند،ها رسیدهغربی

برای آنکه هیچ انقالبی  زمین کافی است ۀجا بمانیم. پذیرش همین یک معنا در سراسر کرچه بهتر که در همین

اند، دیگر چه ها به آن دست یافتهغربی در نهایت همان است که« غایت انقالب»اگر چرا که  ایجاد نشود،

مانده همچون دانشجویان چینی به خیابان بریزند و از عقب کشورهای که مردمانِ ماند آنانقالبی؟ فقط می

 !ملحق گردند« پیشرفته»های خویش بخواهند که هرچه زودتر آمریکایی شوند و به کشورهای دولت

ایم ها را نپذیرفته«ارزش» نیست. مگر ما اینمعنا چندان هم بی« جهانی ۀدهکد»بینید که آن تعبیر پس می

 ةکنیم؟ وقتی ما که هسته نمینها تفوّآهای ژورنالیستی به محاورات روزمره و خطابه و در رادیو و تلویزیون و

، ایمپذیرفته را غایتی چه معانی این قبول با که دریابیم ایمنتوانسته هستیم امروز جهان در معنوی انقالب جوشان

افغانستان! ما با قبول پاکستان و  ...و  و اردن یبیو ل و سوریه وای بر احوال دیگران از مردمان الجزایر و عراق

ه ما ک همان است که برای آنان رخ داده. فلذا نباید به خشم بیاییم از آن «پیشرفت» ایم که، پذیرفتهاین تعبیر

دانند و ما را نگرند که خود را پیشرفته مینگاه به جهان می . آنها هم با همینبخوانند «گرامرتجع و واپس» را

 «رشد» باشد «یافتگیتوسعه» گیرند که هر تحولی اگر در جهت دستیابی بهنتیجه می مانده، و از اینجاپس
یافتگی؟ رشد اقتصادی؟ حصول انقالب اسالمی چه بود؟ توسعهمگر غایت  گرایی و ارتجاع. ونه، واپساست و اگر

  دموکراسی؟

میان آوردم و اگرنه، تعبیراتی از این قبیل به صورت غیر قابل انتظاری زبان  این تعبیر را فقط برای نمونه به

یعنی بیماری  فرهنگ، ؛ بیماری زبان یعنی بیماری ادب وکم نگیریمزبان را دست بیمار کرده است. بیماریِ ما را

 .و مصیر گشتگی و انحراف تاریخی در مسیرتفکر و تعقل، یعنی سرگشتگی و گم

 ۀدهکد»مل کنیم و نباید که این تعبیر أکه در زبانمان وارد شده است ت ما باید در اطراف تمامی تعابیری

 زیستیِرا به هم. کدخدای این دهکده که همان ابوالهول یا شیطان اکبر است ما بپذیریم نیز را« جهانی
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های مقبول و ارزش ۀت چون و چرا کردن دربارأقدرت بماند. او جر ةد تا خود بر اریکخوانَآمیز میمسالمت

انقالب کردیم، با  انقالب نرسیم و اگر هم گیرد تا ما هرگز به ضرورتجهانی را نیز از ما می ۀمشهور این دهکد

الغایات انقالب، ناچار بار دیگر کشکول گدایی پیش کدخدا دراز کنیم تا مثابه غایتبه« یافتگیتوسعه» اختیارِ

 .به ما تکنولوژی الزم برای استحصال این آرزو را عطا کند

در جهت حفظ وضع موجود و استمرار آن با هر جنگ و انقالبی « ارتباطات امپراتوری» ۀهای گستردشبکه

 بخواهد که دولتی همچون -ترس  و وهم امپراتور جهانِ - هولا در مواقع لزوم، اگر ابوالام ورزند،مخالفت می
شود و آنگاه  د تا اسرائیل مستقرنبنداسرائیل را در کشور فلسطین تشکیل دهد، چشم اغماض بر جنگ می

 .گذردها سال میبگیریم، ده ... تا بجنبیم و علیه اسرائیل متحد شویم و فلسطین را از او پس دیگر

همین است که ما  برای «صلح، صلح» ندای .موجود است و استمرار آن وضعصروف حفظ آنها م همّ ةپس هم

ابوالهول در  هرگاه که منافع ،نهاند، اگرما ساخته سرِ ایاست که بر چماقی هم «آزادی»بشنویم، نه اسرائیل. 

تظاهراتی علیه جنگ آید و اگر می اخبار در سراسر امپراتوری ارتباطات به اجرا در خطر افتد، حکم سانسورِ

 کنند، همراه با ضرب و جرح. وریزند و صدها نفر را دستگیر میمی ها به خیابانخلیج فارس بر پا شود، پلیس

 آیداند، اما نطق از کسی در نمی... را سفید کرده های المعتصم و المتوکلروی زندان های اسرائیلگاهشکنجه
 .آیدران میگالیندوپل راه به راه به ای و در عوض،

ها چیزی نبود، شدند در برابر وارونگی ارزشارتباطات اگر فقط اخبار وارونه می اما با این همه، در امپراتوری

 .دارندوا می «ارتباطات ۀبازی در این دهکد قواعد جهانیِ»رفته به قبول ن است که ما را هم رفتهآمهم  اما

 ةدهد که در آن ابوالهول از اریکدهد نوید عصر دیگری را میزمین روی میۀ تحوالتی که این روزها در کر

که از خاورمیانه  ،هم فرو خواهد پاشید و تمدنی دیگر، نه از شرق و نه از غربخواهد افتاد و غرب از  قدرت به زیر

در خطر افتد به منفعت « موجود وضع»لوهان انکار شود و آقای مک جهانیِ ۀهمین که دهکد خواهد خاست.بر

ترس از مرگ و عدم آرامش بر  مردم جهان هم اگر کشند. وانقالبیونی است که عصر دیگری را انتظار می ةمه

شر بعد . بزمین خسته است ۀاند. کریافتند که چقدر از وضع موجود خستهمی ت، درانداخاتشان سایه نمیتفکر

خویش  . او این عالم را در درونعالم معناست کند که نیازمندِپرستی احساس میگرایی و خودها زمیناز قرن

این دوران رنج اکنون سر . «با رنجی بسیار»بلکه  ،«رنجبی»باز خواهد یافت و به آن باز خواهد گشت، اما نه 

 .رسیده است

های مردمان جهان با ملیتی نگذارید. جنگنیروهای چند مقابلِ ةاز جبه آنچه را که گفتم به حساب حمایت

است و جنگ خلیج فارس نیز از این  «طلبیقدرت» جرم مبتنی برنباشد، ال «جهاد مقدس دینی» ریکدیگر اگ

به دین و دینداری  بشر ۀدیگربار دوم است. اما اگر ضرورت ایجاد تحوالتی اساسی را متناسب با این رویکردِ نوعِ

 .احساس کرده باشیم، باید بدانیم که تحول بدون جنگ ممکن نیست
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متحد اسالمی علیه اسرائیل برای تحریر فلسطین  ةدر جهت ایجاد یک جبه رسد که تحوالت جهانیبه نظر می

ن است که در آچندان ساده نیست اینکه تحلیل این وضع حول محوری که عنوان شد  کند و علتسیر می

قرار نگرفته  «غیر ممزوج به باطل حقِ» تی که مظهر شیطان اکبر هستند،یملآمریکا و نیروهای چند مقابلِ

 .ورزد حق تردیدی به خود راه دهد و تعلل ةپیوستن به جبه نه، هیچ مسلمانی حق نداشت دراست و اگر

نیست، اما از آن سو، علت لشکرکشی غرب با تمام قوا نیز آن است که  صدام حسین در اشغال کویت محق

بکشد.  جهانی را انکار کند و در مقابل کدخدا شاخ و شانه ۀدهکد ت نکند که قواعد بازیِأجر کسی از این پس

روی  رچنین جهانی رو د د در یکنت دارأمباالت هم از معدود کسانی است که جربی این اشغالگرِ اًو انصاف

 .د و با او بر سر قدرت بجنگندنبایست کشقداره بِآقلدرم غربِ

ل تاریخ بدون جنگ فراز و فرودی نخواهد داشت و که زندگی بشر در طو دانمطلب نیستم، اما میمن جنگ

المللی و چند جنگ طوالنی به نخواهد کرد، چنان که در همین قرن، جهان دو جنگ بین تحولی در آن روی

جنگ را  تر بدان سبب است که آنهااروپا و آمریکا علیه جنگ نیز بیشدیده است و تظاهرات مردم  خود

المللی های بیندارند که اگر جنگ شعاربر این معنا اِ اًد، اگرچه باز هم تلویحاسند و از عواقب آن باخبرنشنمی

 .یافتبه بار نشسته است تحقق نمی سان که امروزاول و دوم نبودند، انقالب صنعتی این

گر همین حقیقت هستند، و غرب نیز با این تحوالت حکایت ةو هم غرب نیست جهان فردا دیگر از آنِ

تصور یکسره خط بطالن بکشد. در این جنگ چه غرب پیروز شود و چه صدام  خواهد بر اینلشکرکشی می

روشنفکری  بشر در این عصر جدید همان است که گفته شد. آمریکا و اروپا بعد از دو قرن تاریخیِ حسین، تقدیر

ی الوگر این هیا .تاریخ ها در طولتمدن ةاند که همصنعتی به همان عاقبتی دچار آمده ةو یک قرن توسع

فروپاشی کامل،  رسد که پیش از اضمحالل ور کرد؟ به نظر میوجود آن را چگونه باید پُ برود، خأل قدرت از بین

 «اثبات» شد ور خواهد ایمانی است پُدرونی بشر که ناشی از بی انسان به عالم معنا خأل ۀباربا رویکرد دیگر
 .خواهد نشست «انکار» جای

 جوشان انقالب ةفرداست چنان که منجی ایران شد و انقالب اسالمی را به سرچشم منجی جهان «یمانا»
 .دینی در سراسر جهان مبدل کرد معنوی و
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 نظم نوین جهانی و راه فطرت 

 

 ةنوشت 1«گونه که هستغرب آن»به نام  ای هستمقاله «اقتصادی - اطالعات سیاسی» 41 - 44 ۀدر شمار

گرایی به شدت مخالفم و معتقدم چه با تحلیلفارس. من اگر بحران خلیج ۀیک فرانسوی به نام آلن دوبنوآ دربار

 أیکایک اجزا و در نسبت بین کل و اجزای خویش از حکمت منش وجود خود و در که هر تحلیلی اگر در کلِ

سیاسی  ةود اعتراف کردم که هیچ مقالسرابی است که راهی به حقیقت نخواهد برد، اما در نزد خ نگرفته باشد

 .امبحران خلیج فارس نخوانده ۀاز این بهتر دربار

که چشم بر  اندشود و اهل مشاهده آناننزد اهل مشاهده یافت نمی کیمیایی است که جز در «حکمت»

ای میانه کارهدانم. و نه اینکه من دراین را حکیم نمی هیچ غیر دینداری ،اند و بنابراینحقیقت عالم گشوده

. و البته پذیرش این سخن مستلزم آن است که تو برای که نیست عالم نیست جز دین راهی به حقیقت ؛باشم

وس نأکه هستی. وجود انسان در ذات خویش با این حقیقت نه فقط م - ثابت قائل باشی عالم حقیقتی واحد و

ه باید است ک« آگاهیمرگ»گری و لیبرالیسم ابالیترین مانع در برابر المتحد است و بنابراین، بزرگ که ،است

حقیقت از ما غافل شود راهی نیست  یعنی برای آنکه ؛چون راه دیگری ندارد ،ها بر آن غلبه کردکبک ۀبه شیو

 .جز آنکه ما خود را به غفلت بزنیم

 «محال عقلی»که دنیا دارالعجایب است و وقتی  ،عجب و باز هم نه ،ای از یک فرانسویب بود چنین مقالهیعج

آن است و وای بر تو اگر احکام  حاط درکه مُ ،عالم تو نه محیط بر یعنی که عقلِ ،وجود ندارد

 ةشد همخواست که میمحال بینگاری! دلم میو ال حاط در زمان و مکان را قطعیمُ این عقلِ

شود. پس باید به ذکر که نمی - بیاورم و بعد حرفم را بزنم سخن خویش ةآن مقاله را در مقدم

 .جمالتی از آن بسنده کنم

گونه که غرب آن». آلن دوبنوآ، 1

، ش ـ رستگار )ترجمه و «هست

 -سی اطالعات سیاتلخیص(، 

، فروردین و 41-44، اقتصادی

و  43، صص 1113اردیبهشت 

 . ـ و.41
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کتاب مقدس سخن آنها از »شد گفته می 1«انفصال هایجنگ»نویسد که در زمان می آبنوآقای آلن دو

ان گویند و مقصودشالمللی سخن میآنها از اخالق بین» هو امروز« گویند در حالی که مقصودشان پنبه استمی

 آیا هنوز هم کسی بر این باور هست که آمریکا پاناما را به خاطر مبارزه با مواد مخدر: پرسداو می «.نفت است
های از ارزش هست که آمریکا جنگ خلیج فارس را برای دفاع هنوز هم کسی بر این باور آیا بمباران کرد؟ و

 :افزایدبعد می المللی ایجاد کرد؟ وبین انسانی و اخالق

 4.کانال پاناما و نفت :کنندمنافعشان عمل می اما فقط بر اساس ،گویندسخن می« هاارزش»آنها از 

تواند کنم برای روشنفکران وطنی میفکر میدارد که من  لیک بسیار جالبیهای سمبپرسش آبنوآقای آلن دو

گوی حامیان هذیان ۀمخالفان پیشین امپریالیسم اکنون به چهر انگیز باشد: چگونه است کهعبرتبسیار 

 با پشت کردن به« گراییجهان سوم»خوردگان از آرمان اند؟ چگونه است که سردرآمده آمریکا یالیسمِامپر
شوند؟ چگونه می بسیج« سیتی - کویت»پردازند و برای دفاع از ریشخند آنها میهای خود اکنون به لآهاید

دهند که عالمانه توضیح می ،اتومبیل و راننده خوردار ازیسم، اینک برئبا گذر از مائو ،گرایان سابقاست که چپ

 سمیتسموپولیاک ةمدافعان اندیش چگونه است که فتی ضروری است؟ن هایرچرا جنگ بورژوازی به سود میلیارد

گونه کنند؟ چگرایی غربی نیستند متهم به خیانت میی منطق طایفهیراپذ اکنون آنهایی را که - جهان میهنی -

 سوی به صورت مزدوران ارتشنپذیرند که سربازان فرامی - طرفداران ژنرال دوگل - لیستگُ است که جوانان
آیند و نفتی می های اخالقی و معنوی به یاری سالطین... و باالخره چگونه است که شخصیت آمریکا درآیند؟

 ؟«!من دست نزن به امیرِ»دهند که: ندا سر می

 گوید: بنوآ میآقای آلن دو

با بحران خلیج فارس نشانگر آن است که  - زیونیویژه تلوه ب - های گروهیخورد رسانهبر ،در فرانسه

 موفق به ،های گروهیمان رسانهفریک رژیم تحت قید و  ۀبه انداز  (Totalitaire)گراییهیچ رژیم تام
ای زیرکانه    هایی که بین اشغال لبنان و کویت تفاوتانگردد. همان ناظرایجاد اتفاق آرای عمومی نمی

النصر و هیتلر است. بخت ۀکنند که صدام حسین ظهور دوباربا خونسردی اعالم می ... شوندقائل می

او را با ژنرال دوگل مقایسه  اش تا آنجا پیش رفتند کهامیان فرانسویهمان صدام حسینی که ح

 1.کردندمی

هستند  - گراتام - های توتالیترانواع نظام ترینترین و پیشرفتههای غربی پیچیدهدموکراسی

هایی اجتماعی و سیاسی پنهان شده نهاد در پسِ و به همین علت، در آنها باطن توتالیتاریسم

و یا به عبارت بهتر،  - گروهیهای ندارد. رسانه است که ظواهرشان بر حقیقت وجودشان داللت

اند و آرای آنها را مستبدانه، از اختیار مطلق فریفته مردمان را با توهمی - تکنولوژی ارتباطات

نفس اماره جایی برای  اند. آزادیِاتحاد ظاهری استحاله بخشیده اما پنهانی، در صورتی از یک

گذارد و افراد دست آمده است باقی نمیکه این آزادی به چه بهایی به  این معنا مل و توجه درأت

یابند که بر اسارت ارواح هرگز این فرصت را نمی ،کامل از حقیقت وجود خود غفلت در ،انسانی

 .پیدا کنند خویش علم

-64های انفصال ). جنگ1

های (؛ جنگ بین ایالت1961

 ظاهراً -جنوبی و شمالی آمریکا 

که به  -داری بر سر الغای برده

ها )مخالفان پیروزی شمالی

 داری( انجامید. ـ و.برده

هست، ص گونه که . غرب آن4

43. 

 .43. همان، ص 1
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ت که ظاهری دموکراتیک این نوع خاص از حکوم وجود نداشتند، - زیونیویژه تلوه و ب - های گروهیاگر رسانه

ند، اتفکر و انتخاب را از شهروندان سلب کرده مل وأت یافت. آنها آزادیِارد امکان تحقق نمیتالیتر دو باطنی تو

 اند. در چنین وضعی، مردمانها را حرف دل خویش انگاشتهرسانه ةمردم القائات زیرکان، اما در عین حال
برای اجتماعات « تحول تغییر ومقاومت در برابر »ری از یک حکومت دیگر نیز داشته باشند. توانند هیچ تصونمی

عادت جز در شرایطی خاص،  است و ترک «اهل عادت»بشری صفتی است غیر قابل اجتناب، چرا که بشر 

دفعی که عادات و سنن متعارف را در هم  مثابه یک تغییربه« انقالب» شناسیِجامعه ،از این لحاظ .محال

شر ب ةتواند طوالنی باشد، چرا که طبع اولیاتی نیز نمیتغییر شکند، امری است بسیار دشوار. دوران چنینمی

 .کشداست و اگر این را از او دریغ کنند کارش به جنون می «قرار سامان و»وجوی در جست

« قراریقرار و بی»مقتضای طبع اوست و درمیان این  «قرار»مقتضای حقیقت وجود انسان و « قراریبی»

شود. طوالنی شدن دوران جنگ از آن لحاظ دشوار بود که حقق میم است که وجود انسان در طول تاریخ

خواست که همواره خود را در یک کرد و از آنها مییعنی سکون و قرار را نفی می بشر، ةطبع اولی ئاتاقتضا

با  اتمام جنگ حتی»را در جهت  «خواست عمومی»توانست این وضع می ةحفظ کنند. ادام «ناپایدار وضع»

 «جمعی ۀامار نفس آزادیِ»چه ت و اگرانسان یک حقیقت متحول اس ،بسیج کند. اما در عین حال «شکست

خواه این ضرورت به صورت ناخواه تواند ضرورت تحول را برای مدتی مدید انکار کند، امادر نظام دموکراسی می

ب را نیز باد خواهد برد. روز است که بنیان غر خواهد آمد و آن در «جمعی ۀاراد»و یا  «خواست عمومی»یک 

اکنون قابل تشخیص است و آقای دوبنوآ نیز به این حقیقت هم غرب از در الوقوع اجتماعیبآثار این تحول قری

 :بیان که توجه دارد، با این

د شد مگر در ها پیروز خواهجنگ ةدر هم اکنون بازگشت خود را آغاز کرده است. غربهم از ... تاریخ

 1.آخرین آنها

اند و از سیرت آورند، فریب ظاهر غرب را خوردهیید غرب میأروی به ت های توتالیترکه در جهت نفی نظامآنها 

 در مقابل - به صورتی که اکنون در غرب تحقق یافته - دموکراسی اند. حقیقتِکرده پنهانی آن غفلت

نیز  «خواست همگانی توهمی از»تری از همان است که خود را بر توتالیتاریسم قرار ندارد، بلکه صورت پیچیده

 ۀکه یا آرای مردمان را در سیطر - دو حیله . انتخابات آزاد توهمی بیش نیست و از میان ایناستوار داشته است

سان که غالب مردمان تردیدی در استقالل و جهت دهند آن های خاصیلفهؤای در جهت میک آتمسفر رسانه

مسلماً راه  - جهت منویات خویش برانند تطمیع و تهدید در مردمان را به زورِ و یا ،خویش پیدا نکنندآزادی 

 .هستند واحد امر یک از صورت دو واقع در راه دو هر این اگرچه ؛ترماندگار ،علت همین به و است ترفریبکارانه اول

ین ا ،تواند موجود باشدمی - باز ةجامع -برای این معنا ی اگر هنوز معتقدند که مصداق« باز ةجامع»طرفداران 

باز نیز  ةدارند. نفی جامعباز بدانند بر ةکه غرب را مصداقی برای جامع قدر هست که باید دست از این توهم

عقلی و  مبتنی بر اعتباراتیبندی و حرف ما این است که اصالً این دسته ،بسته نیست ةاثبات جامع مساوی با

والیت فقیه که از یک  المثل آیاهد. فیخواه اثبات نظام غرب را نتیجه مینالفظی است که خواه

 تالش کامیابی و تمتع در نیز بشر را ۀاز دیگر سو نفس امار سو بر آرای مردمان استوار است و
گونه که هست، ص . غرب آن1

41. 
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بسته؟ این اعتبارات لفظی هیچ چیز را تغییر  اگذارد چگونه نظامی است؟ باز است یاز حیات کامالً آزاد نمی

مل در أت ۀنشانند و اجازمشهورات روز را به جای استدالل و تفکر می فریبی بر مبنایدهند جز آنکه عوامنمی

 .کنندمردمان سلب می معانی را از

 گوید: آلن دوبنوآ می

آورم یاد میه با نفرت و انزجار بدارم و نه به رژیم بعثی عراق.  گونه گرایشی نه به صداممن هیچ

وحشیانه مورد  یرا به طرز کُرد چگونه مردم 1999اوت و سپتامبر  هایکه این رژیم در ماه

نگیخت نیالمللی را برداد. البته این رویداد افکار عمومی بین حمالت گازهای شیمیایی قرار

ارزش است که خون کودکان رد همان اندازه کمخون شهید کُ «استریتوال»چرا که از دیدگاه 

 1.بی ساندز برای تاچرشامیر یا مرگ با فلسطینی برای اسحاق

 افزاید: و بعد می

 4.ندارند طبیعی چون کردها نفت است و این امری

 دهد: ادامه می آبنوآلن دو

ست که ا از حکومت عراق حمایت کرده باشم ... بلکه ... منظور این و نیز منظور این نیست که

وجودی سازمان ملل متحد قبوالندن تقسیمات استعماری است؟ و این که به  آیا علت بدانیم

 (Americanocentre) المللی آمریکامداریک نظم بین ةوسیله زمین بۀکر سازیجای یکسان

های و ملت (Autocentre) جهانی خودمدار بزرگ هایبهتر نیست که در جهت تولد منطقه

 1سرنوشت خود را داشته باشند، کار کرد؟آزادی که حق تعیین 

 زادیتصوری از آ حتی توانچگونه می« بازبورس رحمِبی سودانگارِ تاجرانِ امپراتوریِ»به راستی در این 

هان نظام امروز ج !المللی را مهد آزادی نیز تصور کنیم؟بین گیرِباج که آمریکای قلدرِ داشت، چه برسد به آن

حاکمیت آمریکا ... و حرف ما این است که این امپراتوری فقط یک امپراتوری  است با «امپراتوری شر»یک 

جهان  رنیز بر سراس «فرهنگ غرب»آنکه این امپراتوری تحقق تمام پیدا کند آن است که  ةالزم. سیاسی نیست

اما  ،جویدمی عمال زور سودخویش به مراتب از اِ سیاسی چه در جهت بسط حاکمیتو غرب اگر ؛حاکمیت یابد

 ،کند، چرا که در دعوات و غایاتاز درون تسخیر می راقبوالند. فرهنگ غرب بشر فرهنگ خویش را با زور نمی

 .به غرب قبول والیت شیطان است با نفس اماره اشتراک دارد و بر همین اساس، سر سپردن

چگونه تلقی خواهد شد، اما از جانب  دانم که این سخن در میان اهل تسلیم و انفعالمی

خروج و عصیان در برابر انفعالی است که با  از هر چیز پذیرش آنچه گفتم پیش ةالزم ،دیگر

یعنی نخست  باید سر از اطاعت غرب پیچید،. ها را تسخیر کرده استجان ةفرهنگ غرب هم

رید و از شود، بُبالد و فربه مینفس اماره می تعلقات را که در زهدان باید بند ناف عادات و

گونه که هست، ص . غرب آن1

43. 

 .43. همان، ص 4

 .43. همان، ص 1
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یعنی  ،اعتبارات خرافی جدید بیرون آمد و در فضای والیت حق دم زد زدگی و مشهورات روز وتمسفر اکنونآ

 .... و البته اینجا نیز پایان سلوک نخواهد بود بندی نیست هیچ ةبست ،آنجا که جان

ات رجان خود را از این تسخیر رها کند، چرا که مشهو توانداندیشد هرگز نمیات میرمشهوکسی که با فرهنگ 

 ،ریزد. فرهنگ مشهوراتای در جان مردمان سراسر جهان میامپریالیسمِ رسانه ای است کهنشخوار همان نواله

شر بخش بتواند نجاتآمریکامدار و بنابراین، تفکری که می المللیِید همان نظام بینؤاست و م فرهنگ غرب

 .«ت و مشهوراتاعاد آمدِخالف»باشد تفکری است لزوماً 

البد باید سیاست را  ،سیاسی نیست و هر که چنین بیندیشد آمریکامدار یک نظام صرفاً المللیِاین نظام بین

ناگزیر و چگونه ممکن است چنین باشد؟ هر فرهنگ و تفکری ؛ جدا بداند ساحات حیات بشر و از سایر شئون

 فرهنگ جهانیِ کند و این رابطه، در صورت متقابل آن نیز درست است.ایجاب می سیاسی خاصی را صورتِ

وجه دیگری  کند. اقتصاد جهانی نیز از نظم واحدی تبعیت دارد کهنیز همین نظم سیاسی را توجیه می ایرسانه

 . المللی سیاسی به حاکمیت آمریکاستاز همان نظام بین

یی هااست که در ساحات مختلف حیات بشر به صورت« اعتبارات ارزشی»ای از المللی مجموعهبین این نظام

ای مختلف فرهنگی، سیاسی، هباید پذیرفت که لیبرالیسم صورت ناگزیر ،شود. بنابراینمتناسب متحقق می

یک امر واحد است و  تاریخیِ پیدا کند. فرهنگ، سیاست و اقتصاد کنونی جهان تعینِ و حتی اخالقی اقتصادی

 .غافل شد معنا نباید از این هرگز

حاوی اعتبارات  - یعنی تمدن غرب - «متعین تاریخی صورت»در تبعیت از این  الفاظ ةجهانی هم ۀدر دهکد

سان رسانند، حال آنکه هماناستمرار وضع موجود و حفظ آن مدد می خواه بهنااند که خواهارزشی خاصی شده

در حفظ و استمرار وضع موجود نیست. اگر محتوای ارزشی کلمات را لحاظ کنیم  نجات انسان ،که گفتم

هرگز  کند،خالف آنچه وانمود می - جهانی ۀیا نظام اخالقی دهکد - که نظام ارزشی جهان امروز خواهیم دید

نیست. در این « دیگرادیان  ها واحترام به فرهنگ»و یا « رعایت حقوق دیگران»، «نسبیت اخالقی»معتقد به 

اخالقی  اند که این همان صورتِتنظیم یافته« های مثبت و منفیارزش»نظام اخالقی همه چیز در جدولی از 

ما کامالً  ةثیرات این پوزیتیویسم اخالقی حتی در زبان عامیانأت. است - و یا پوزیتیویسم اخالقی - پوزیتیویسم

 یافتم که مردی در خیابان، آنگاه که مرا سرگرم خواندن کتابی فلسفیواقعیت را آن روز  مشهود است. من این
تو فرد مثبتی  هایی بخوانی که ازسعی کن کتاب ؛ما هنوز از ساختن دوچرخه هم عاجز هستیم»یافت گفت: 

سخن مقدمات  ۀخواهیم دید که گویند مل در محتوای ارزشی این سخن بنشینیم،أاگر به ت «برای جامعه بسازد.

 : ارزیابی بدهد ۀقاطعیتی به خود اجاز را بدیهی انگاشته است تا بتواند با چنینزیر 

 .صنعتی است ةتکامل بشر در دستیابی به توسع ـ
 .نه نه،است و اگر «فردی مثبت»هر که در این جهت تالش کند ـ 

حکم خویش  این سخن هیچ تردیدی در ۀاست. گویند همان پوزیتیویسم اخالقی ةو این صورت عامیان  ...

 .مرا ترساند، قاطعیت و اطالقی بود که در این حکم نهفته است نداشت و آنچه که بیش از محتوای این سخن
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وجو کرد: برای بعضی از روشنفکران وطنی خودمان جست توان در همین روزگارمثال دیگر این مطلب را می

و الجرم آن کس  ،غیرمعنا دارد و ال« ازب ةجامع»اعتقاد به  ۀدر محدود آزادی و نسبیت اخالقی فقط یمدعا

ی گرایاین مطلق بنامند.« مخالف آزادی»و « فاشیست»محدوده واقع شود مستحق است که او را  که خارج از این

 ،باز ةدر جامع» :تصحیح کنیم این آقایان سازگاری ندارد مگر آنکه فرض مقدماتی خود را چنین ةبا ادعای اولی

که آنها را باید به جرم  ،باز ةمگر مخالفان جامع خواهند اعتقاد داشته باشند،چه میهرهمه آزاد هستند که به 

 «!فاشیسم خفه کرد

صنعتی میسر باشد و یا خیر. من مخالف  ةجامع خواه این امر در یک ،تکامل بشر در تعالی روحانی است

محصالن علوم دینی،  ةاین امر هم آن هستم که برای دستیابی به اما مخالف ،اقتباس تکنولوژی از غرب نیستم

ة ب همکه به مرات - سالکان طریق عرفان را به دریا بریزیم! در نظام ارزشی پوزیتیویستی عالقمندان به فلسفه و

پندی است که فقط  رنگی وجود ندارد و مدارا و تساهل ،جز سیاه و سفید - اندروشنفکران به آن ایمان آورده

 ت:ن دوبنوآ در همین مقاله نوشته اسآل .گیرندمخالفان غرب باید به گوش ب

دیگران به مدارا و تساهل رفتار کند.  دهد که قادر نیست بایک بار دیگر نشان می ... غرب

رب اجازه داد منطقی استوار است که به غ بر همان هحقوق بشر امروز« چون و چرا بودنبی»

، «نژاد سفید برتری»، هبی[]میسیونرهای مذ «دین راستین»پوش تا متوالیاً زیر سر

 1.چیرگی یابد «بومیان»بر  «توسعه»و  «فتپیشر»

سانی من برای اعتالی فرهنگ ان»اگر کسی بگوید . یک بار دیگر به بررسی محتوای ارزشی کلمات بنشینیم

در این جمله حداقل سه کلمه وجود دارد  .تواند داشته باشد؟ هیچاین سخن چه معنایی می ،«کنمتالش می

خودِ . کسی که محکومِ نابه«انسانی»و  «فرهنگ»، «اعتال»جمله معنا پیدا کند:  که محتاج تخصیص است تا

 فرهنگ کدام فرهنگ؟ مگر مدلول این لفظِ»پرسد: جهانی نباشد در برابر این جمله می ۀدهکد نظام ارزشیِ

تی، فرهنگ سن فرهنگ غرب، تواندفرهنگ میان چنین حکمی را روا دانست؟یک چیز واحد و ثابت است که بتو

 ایمنتها در زبان رسانه «... دیگر ةصدها اضاف فِباشد و مضا ای، فرهنگ قومی و...قبیله فرهنگ فرهنگ دینی،

لفظ  مدلولِ کنند. و همینمثابه دستاوردی برای تمدن صنعتی تلقی میرا به «فرهنگ»مشهور است که 

انسان حیوانی » :کامالً روشن است ای متناسب با همان تعریفی که غرب از انسان دارددر زبان رسانه «انسانی»

از هوش و فراستی که بتواند به تصرف در طبیعت ، تکامل طبیعی ة... که در یک سیر هزاران سال است متمدن

 «.ه استبرخوردارشد ،خویش گسترش دهد دست ةبپردازد و خود را در ابراز ساخت

غرب  کتمدن تکنولوژی ةگاهی شیفتیافته، چرا که از نظر «تعالی»معنایی معادل با « تمدن» ،در این تعریف

دارند همچون  4فیزیک - را بسط دهیم، نطق و فکر نیز که ماهیتی ترانس گرفته است. اگر این تعریف أمنش

فیزیکی بشر قلمداد خواهند شد و حیات بشر از هر راز و ابهامی که ضرورت  ثمراتی برای تالش

 .وجود را ایجاب کنند تخلیه خواهد شد دیگرِ توجه به عوالم
گونه که هست، ص . غرب آن1

41. 

4  .Trans-physic فوق :

 طبیعی. ـ و.
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خوردار است که ای برفریبانهعوام «روشنایی» اما از ،چه درست نیستعجیب اینجاست که این تعریف اگر

ه ک - یا تنویر افکار - نیاز کند. عصر روشنگریتر بیجوی بیشوجست الناس را ازعوام ۀان سادتواند اذهمی

 الطبیعی که در میانمابعد ۀشود، عصری است که در آن مباحث پیچیدقرن هجدهم اطالق می اصطالحاً به
فلسفی شبه تعقلِ علوم دینی رواج داشت تحقیر شد و صورت دیگری از فالسفه و طالب مدارس قرون وسطاییِ

تحوالت اجتماعی  أتوانست سرمنش، همین علت به عقل متعارف محدود شده بود رواج عام یافت و ۀکه به حوز

شده است که جهان را با تعاریفی بسیار ساده و خالی  نیز در واقع برای افرادی وضع «روشنفکر»واقع شود. لفظ 

کردند. همین گروه بودند که روشنگری محدود علوم روز تبیین میهای به یافته از هر نوع راز و ابهام، با توسل

ی هاتریا و یا سالنها و شعرا و جوانانی که در کافهنویسمانرُ ،نگارانالریزه( کردند: روزنامهپوپا)« مردمی»را 

 .کشاندند... مباحث روز را به میان مردم می لماسکه وبا

دهد و حسی، اصالت می ةمتکی بر عقل متعارف و تجرب جهان، ۀربینش روشنگری اصوالً به بینش فردی دربا

ت دانستن داشته باش، شجاع باش أجر»که کانت عنوان کرده، این است:  سانبنابراین، شعار روشنگری همان

 یانب «پاسخی به پرسش روشنگری چیست»ن ای با عنوااین شعار را کانت در مقاله« گیر! و از فهم خود بهره

دادند آیینی نمی تعقل و نقادی و عصیان علیه کلیسای سنتی و ۀتا بتواند مردمی را که خود اجازکرده است 

که  - شناسانهشناختعلوم جدید و مباحث  فلسفیروانی آنان را در برابر احکام شبه ةمدافع سدِ انگیزاند وبر

 .بشکند - رفت تا رواجی عام پیدا کندمی

طور و همین ؛توان انکار کردجهان معاصر هرگز نمی انگیزر تحوالت شگفتعصر روشنگری را د ضرورت تاریخیِ

 :آمده است «نخبگان و جامعه»و سیاسی قرون اخیر. در کتاب  نقش روشنفکران را در تحوالت اجتماعی

دهد نشان می 1949تا  1911سال  مورد اعضای مجلس نمایندگان فرانسه از یک بررسی در

 رفکروشن ،مزبور به مفهوم کلی ۀدور تن از نمایندگان منتخب در طی 6333که بیش از نیمی از 

 - دانشمند، مهندس، دبیر دبیرستان نگار،نویسنده، استاد دانشگاه، وکیل دعاوی، روزنامه -

 1 ...بودند

آن است که اصوالً دنیای  ۀدهندقرون اخیر نشان طور حضور روشنفکران در غالب تحوالت سیاسیو همین ...

سنن  اعتقادات و ةآن هم مثابه دورانی که دربه - دوران روشنگری قرون وسطا تنها با رویکردی تاریخی به

 .بینیم تحویل و تبدل یابدتوانست به صورتی که امروز میمی - شودروزگاران گذشته انکار می

ایرانی و تحوالت تاریخی  ةجامع در برابر روشنفکرانِ وطنی وضع از ذکر این مقدمات بررسی مجمل من رادمُ

تواند و باید دانست که در اینجا قیاس نمی - به آن نیاز دارد این مقاله ةالبته تا آنجا که ادام - خاص آن است

وضع روشنفکران وطنی در برابر تاریخ و مردم ایران صورت خاصی دارد که فقط  ؛باشد شتهراهی به حقیقت دا

 .همین مقام باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد در
نخبگان و . تی. بی. باتومور، 1

طیّب، دانشگاه ، علیرضا جامعه

 .94، ص 1169تهران، تهران، 
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با همان خصوصیاتی که در غرب به وجود آمد  به معنای حقیقی لفظ و «روشنفکر»نخست آنکه در اینجا 

جز در آن شرایط و مقتضیات تاریخی که غرب تجربه کرده است  روشنفکریامکان ظهور ندارد، چرا که اصالً 

آنچه مرا در سفر  ةجز سایه و انعکاسی از آن وجود نیست. از جمل ،چه هستهر، آید و در اینجابه وجود نمی

از مردم  ها بخش عظیمیالتحصیالن دانشگاهچه فارغدر آنجا اگرزده کرد یکی هم آن بود که شگفت پاکستان

اکنون نیز تعلقی تام و  ها مستقیماً تحت قیمومت انگلیس بوده است ودهند و این کشور قرنرا تشکیل می

نش و دین و متکی بر بی هاای که مخالف سنتطبقهبه معنای قشر بی - تمام به آمریکا دارد، اما قشر روشنفکر

میان مردم  کند و دری کسب میخویش را از علوم غرب زندگی فردی خویش از جهان است و احکام عملیِ

ها عمیقاً التحصیالن دانشگاهآنجا به وجود نیامده است. غالب فارغ در - یت اثر استأصاحب مرجعیت و یا منش

 اند. درجمع کرده - اما در عین حال با مسالمت ،جدا از هم - درون خود، دین و علم رادر  دیندار هستند و

اجتماعی نیست  های دیرپایمستلزم ترک سنتی دیگر، تحصیل دانشگاهی خالف بسیاری از جوامع سنت، آنجا

خوردار هستند نیز از این خصوصیت بر کنندو حتی عموم دانشجویان پاکستانی که در اروپا و آمریکا تحصیل می

 .نیز حفظ کنند کاجتماعی تکنولوژی توانند زندگی سنتی خویش را در درون بافتکه می

خوردار هستند، اما باز از قدرت ترابُط و تطابق بیشتری بر های دیگرخورد با فرهنگدر بر ها نیز اگرچهایرانی

تنها  پیوندهای تاریخی و فطری خود را با فرهنگ ملی خویش انکار کنند. دین اسالم نیز نه توانند کههم نمی

پرورد و ملی را می یهافرهنگ ۀای است که شجرهای ملی نیست، بلکه چون خاک آمادهدر تعارض با فرهنگ

کند. و اصوالً نباید پنداشت که هیچ قومی ند و اظهار میزیگسنی و استعدادهای نهفته آن را برمیصفاتِ حُ

 ةاپن امروز نیز آنچه روی داده این است که توسعکند. در ژ بتواند ملیت و سوابق تاریخی خویش را انکار

وامع ج ةماعی ابتنا یافته است و حتی مذهب نیز که در همداری بر بافت سنتی اجتتکنولوژی و رشد سرمایه

تمدن آن عمل  به غرب و یتاریخ ةدارنده در برابر رویکرد همه جانبدور و نزدیک چون عاملی باز شرقِ سنتی

 .کند، در ژاپن چون عاملی مساعد و معاضد عمل کرده استمی

های بسیار قدرتمند تاریخی که دارای ریشه - سنتی از آنجا که هرگز امکان انکار نظام ،ما ةجامع و اما در

تواند صورت خاصی که در اینجا امکان تحقق یافته است نمی روشنفکری حتی به همین ،وجود ندارد - است

 در اینجا روشنفکری همواره مالزم با انفعال و اعتزال است و جز ،برقرار کند. بنابراین رف عامنسبتی فعال با عُ
یعنی  ،فرهنگ خویش د، مگر با گذشت از انفعال در برابر غرب و تذکر یافتن نسبت به تاریخ وماندر سطح نمی

از جانب « تنبازگشت به خویش» ةمسئل طرح احمد رخ داد.المثل برای دکتر شریعتی و جالل آلآنچه که فی

الل برای ج« اندر خدمت و خیانت روشنفکر»و « زدگیغرب»هایی چون لیف کتابأت ۀدکتر شریعتی و انگیز

خواهند دلیلی بر عدم تعارض هستند. آنان که با تمسک به این دو بزرگوار می از این لحاظ با یکدیگر قابل قیاس

مصداق تام و  تواناند که این دو را دیگر نمیروشنفکری اقامه کنند به این واقعیت عنایت نکرده دینداری و

 ةقطع هم ۀکه این دو از عهد توان ادعا کردچه باز هم نمیبه معنای مصطلح دانست، اگر «روشنفکر»تمام 

هم که چنین انتظاری داشت. نسبتی که  و نباید - روشنفکری برآمده باشند رف خاصِهای خویش با عُنسبت

یافت اگر تجربیات انکار نیست. آیا انقالب اسالمی امکان وقوع می تعالی تفکر یک قوم با تاریخ او دارد هرگز قابل

  داشت؟... قیام مشروطیت و بعد هم پانزده خرداد وجود نمی های عباس میرزا با روسیه تایخی ما از جنگتار
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آن معرفتی که ما امروز نسبت به هویت خویش  با« ملی خویشتنِ»چه معرفت دکتر شریعتی نسبت به اگر

 رف خاصِعُ که توانست از برج عاجِاین بزرگوار از آن لحاظ  ،این همه توانست که یکسان باشد، اما باداریم نمی

کامالً ، پیدا کند - هم نه به طور عام باز چندهر - در میان مردم مقبولیتی بسیار د ووروشنفکری خارج ش

آنِ  ما این مقبولیت فقط از ةمذهبی جامع - ی جالل فاقد بود. در بافت سنتیمقبولیت را حت این .مستثناست

منبری تکیه زد که همیشه  شریعتی در واقع به طور محدود و برای مدتی کوتاه براست و دکتر « نهاد روحانیت»

دیگری نتوانست این موقعیت را پیدا کند. مقبولیت  بعد از او هم هیچ روشنفکر .روحانیون بوده است از آنِ

 نیتروحا نهاد دانشجویان بود و از این لحاظ و در آن شرایط تاریخی هیچ فردی از دکتر شریعتی عموماً در میان
محمدتقی شریعتی  در میان دانشگاهیان دست یابد. دکتر شریعتی فرزند استاد یتوانست به چنین توفیقنمی

جود دکتر شریعتی توانسته باشد در آن شرایط ... و بسیار مغتنم بود اینکه وجود ذی نیز آخوندزاده بود و جالل

 .احمدآلطور جالل همینو  .شود رف عامرف خاص و عُتاریخی، پیوند میان عُ

« خود»پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده است و این  هایمت از همین سالآگاهی تاریخی این اُ«خود»عصر 

 و خدمت»جالل و در « زدگیِغرب»شریعتی دارد و نسبتی دیگر با  دکتر« بازگشت به خویشتنِ»نسبتی با 

 از تبار سادات حسینی و فردی از نهاد روحانیان، نه ازعلمدار این عصر سیدی بود  اما ؛اش«خیانت روشنفکران
م چه باز هاگر. نسبت میان مردم و روشنفکران گفتیم یدی است بر آنچه درؤخود م ،... و این امر روشنفکران

به مفهوم  - توان مصداق تام و تمام روشنفکریک از این دو بزرگوار را نمیید ورزید که هیچأکباید بر این نکته ت

 .دانست - لحمصط

رانند و با غفلت از وضع تاریخی این کلمه و می «روشنفکر» و اما چه بسیار کسانی که حکم را بر ظاهر لفظ

ه چرا ما آیند کبسیار در شگفت می ،کنند و بنابراینرا مراد می «روشنفکر» اللفظیمعنای تحت ،خاستگاه آن

 توان روشنفکربر این مبنا حتی عالمان دین را نیز میدانیم. قابل جمع نمی «دینداری»با  را «روشنفکری»

 دست یازید. « روشنفکر مسلمان»هایی چون خواند و یا به ابداع ترکیب

 تاریخی و علت وضع خود، به مفهوم ةفارغ از سابق ،«روشنفکر» ةکلم (روشنفکر مسلمان) در این ترکیب
استحقاق الزم برای  ی است و اما اینکه چرا این صفتفردی آمده که وجه تمایز او از دیگران تحصیالت دانشگاه

حال آنکه مفهوم این کلمه را جز با رجوع  شود،کسب چنین لقبی را به او داده معموالً مورد تحقیق واقع نمی

ادبیات »ای که برای پاالیش زبان فارسی از این وضع آشفته توان دریافت. در واقعتاریخیش نمی ةبه سابق

انگاری و ظاهرگرایی ت که در استفاده از کلمات از سهلیسای جز این ناست چاره آن تحمیل کردهبر « ایرسانه

تاریخی کلمات از  ةسان که شایسته است به خرج دهیم. آگاهی بر سابقزدگی پرهیز کنیم و دقتی آناکنون و

 .هاستضرورت

حوزه و دانشگاه گروهی از  میمونِحاصل تقارب  تردیدی نیست که در ملتقای دو فرهنگ غرب و اسالم،

اند، اما در اینکه این گروه بتوانند دو فرهنگ به کفایت اندیشیده ها خواهند بود که در نسبت میان اینانسان

 .واقع شوند سخن بسیار است که در حد اجمال به آن اشاره رفت «مسلمان روشنفکر»مدلول لفظ 
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ناپذیر قوانین علمی غیر قابل تعمیم و اطالق، اثبات مطلق، امامعرفت دینی معرفتی متافیزیکی است و کلی و 

ارل ای است که کمسئله «استقرا»بر  انی و غیر یقینی هستند. اشکاالت هیومبره پذیر، غیرو در عین حال ابطال

 ۀشدمشاهده ای از اخبارکشانده است. باید قبول کرد که مجموعه« پذیری قوانین علمیابطال»به اصل  پوپر را

 1قید نخواهند رسانید. بریان مگیمنفرد، هر قدر هم که زیاد باشد، از لحاظ منطقی ما را به یک حکم کلی و بی

 :نویسدمی «پوپر»در کتاب 

های راهی برای اثبات صحت جریان چندگرفت این بود که هر« هیوم»ه خود ای کنتیجه

تواند از این ساخته شده است که نمی شناسی چناناستقرایی نیست، ولی آدمی از لحاظ روان

آیند، با آنها در عمل نیز درست در می آید کهنظر میه نحو اندیشه خودداری کند. و چون ب

است که قوانین علمی مبنای عقلی  کنیم. با این حال، معنی این سخن اینموافقت می

 4.تجربه مستحکمی ندارند، نه از لحاظ منطق و نه از لحاظ

 :نویسدمیبریان مگی 

شود )یعنی صدق و اثبات کذب آغاز می راه حل پوپر با اشاره به عدم تقارن منطقی بین اثبات

چند تعدادی از خبرهای که هر: شودمی چنین یید و تکذیب(. از لحاظ منطق خبریأبین ت

دارد که این خبر کلی را استنباط طور منطقی ما را مجاز نمیه قوهای سفید ب ۀمشاهدتی دربار

یک قوی  ۀواحد دربار ۀمشاهد که یک ،، یک خبر مشاهدتی«قوها سفیدند ةهم»کنیم که 

           . «قوها سفیدند ةنه هم» از لحاظ منطقی کافی است که بگوییم ،دهدسیاه را اطالع می

تعمیمات تجربی قابل  چند صحتهر ،. به این تعبیر منطقی مهم(قوها سفید نیستند ةهم) = 

 1.ولی قابل تکذیب هست ،اثبات نیست

های علمی قائل است که باز هم ابطال مکرر نظریه از طریق« تقرب تدریجی به حقیقت»کارل پوپر به نحوی 

امیدواریم ابطال مکرر نظریات علمی، ما را »آن است که بگوییم:  از لحاظ منطقی قابل اثبات نیست. درست

یمات تجربی قابل اثبات نیست و از نظریات علمی هرگز معاما در اینکه ت« .نزدیک کند رفته به حقیقترفته

اذعان دارد که  استنباط کرد، تردیدی نیست. حتی خود کارل پوپر نیز -فلسفی  -توان احکام متافیزیکی نمی

که خود مسلماً از طریق  - متافیزیکی هاییمشاهدات تجربی ما در جهت آزمایش نظریات علمی باید بر داوری

 دارد که ازطور که گذشت، منطق ما را مجاز نمیهمان ،استوار باشد و اگرنه - اندعلوم تجربی به دست نیامده

 .متافیزیکی استنباط کنیم احکام ،تعمیمات تجربی

« معرفت دینی»معرفت حقیقت برساند و  نباید انتظار داشت که علم بتواند ما را به ،بنابراین

یا انسانی نیست. این حکم البته با این  درتقرب به حقیقت هرگز نیازمند به علوم تجربی و

صاحب مهارت علمی هایی نیازمند به انسان مسائل جدید واقعیت که حکومت اسالمی در حلِ

 .که این نیاز ذاتی نیست چند باید متذکر بود، هراست منافاتی ندارد

1 .Bryan Magee 

، منوچهر پوپر. بریان مگی، 4

بزرگمهر، خوارزمی، تهران، 

 . ـ و.41، ص 1149

 . ـ و.46و  44. پوپر، صص 1
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فیضانی دائم دارد و وجود انسان ها نیز فطرتاً قابل  شریعت اسالم ذاتاً حقیقتی فیاض است که همچون شمس

ة شرایط و ازمنرساند. روحانی این قابلیت و جاذبیت را به کمال می ر است و صفایو جاذب این فیض منتشَ

شریعت اسالم در ذات خویش  ،نهدارند و اگرفعلیت تام و تمام اسالم را فراهم می اسبابِ ظهور و مختلف

 .حقیقت متحد است طور که گفتم، انسان نیز در ذات خویش با اینفراتر از زمان و مکان و همان است حقیقتی

آدم از این بهشت  جود انسان است و اخراج مثالیِو داستان آفرینش همان باطن دین و حقیقتِ بهشتِ مثالیِ

مالزمه دارد، به معنای دور شدن آدم از حقیقت وجود خویش است.  هنهیّمَ ۀکه با قرب او به شجر - هبوط -

 اک است و یدرالیُ اولیه که حقیقت دین برای انسانمثالی است و این فرض  این بهشتِ راه بازگشت به« توبه»

 - دین است که همان حقیقت - وجود خویش این مطلب ندارد که راه وصول انسان به بهشتِثیری در أخیر، ت

 .روحانی و تلقی کلمات و تعلم کتاب و حکمت، همواره گشوده است ةاز طریق تزکی

 :ایرسانه تمسفر فرهنگیآباز گردیم به محتوای ارزشی الفاظ در 

ا هنباید انتظار داشت که زبان ،قابل انکار است و بنابراین فرهنگ اومانیسم بر جهان امروز واقعیتی غیر ۀسیطر

واحد  یک حاکمیتِ عمومی نگاه دارند. جهان مغلوبِ ۀخود را خارج از این سیطر و الفاظ توانسته باشند که

نظم »این  ها محتوای ارزشی واحدی متناسب بازبان ةهمین طریق است که کلمات در هم است و از ایرسانه

چه مجملی از این معنا پیدا کرد، اگر توان تصوراند. در یک نگاه دقیق میپیدا کرده« آمریکامدار المللیِبین

رسد. محتوای ارزشی کلمات، در ها به نتیجه نمیاین زودی ای است که بهتحقیق در آن کار بزرگ و گسترده

ة امعافراد ج ةخود همهضمیر ناب ،ناگزیرسازند که به صورتی پنهان و اومانیستی را می یک نظام اخالق ،مجموع

این نظام ارزشی که در محتوای کلمات استتار  .دهندانسانی را بر مبنای اعتبارات ارزشی مشترکی شکل می

 شود.نمی الظاهر مدعی یک شریعت تازه نیست، اما در باطن با هیچ شریعت دیگری جمعچه علیاگر یابدمی

 :نمایند توجه کنیددیهی میبه این احکام ارزشی که بسیار ب

 .یک سیر تطور طبیعی ةبشر حیوانی است متمدن، نتیجـ 
 .او دارای حقوقی طبیعی است بر مبنای نیازهایشـ 
یازهای کند مگر آزادی دیگران، چرا که نمحدود نمی بشر را هیچ چیز آزادی حق طبیعی بشر است. آزادیِـ 

 .شود آوردهبشر باید به طور مساوی بر
دارد. قانون مبتنی بر حقوق طبیعی افراد جامعه قانون میثاقی اجتماعی است که حدود آزادی را معین میـ 

 .است
 .خواهد برای خود اختیار کنددینی که می او آزاد است که هر ؛نظر هر کس برای خودش محترم استـ 
 .چه همه حق انتخاب دارندحق با اکثریت است، اگرـ 
 .ی بقای اصلح استقانون طبیعی بر مبناـ 
 ؛تر استگذشتگان مترقی ةانسان امروز از هم. ترقی است ةبشر همواره در حال ترقی است. تمدن نتیجـ 

 .تمدن امروز هم
 .غنای فرهنگی بشر مالزم است غیر متمدن وحشی است و فرهنگ ندارد. تمدن با بشرِـ 
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ر ترفاه بیش ۀکنندمینأتر است. تکنولوژی ترفاه بیش سعادت بشر در پیشرفت اوست. پیشرفت بشر مالزم باـ 

که به این توسعه نرسیده،  ایدست یافته. هر جامعه کتکنولوژی ةبه توسع ای پیشرفته است کهاست. جامعه

 .مانده استعقب
 .چه دینی داشته باشد، مهم انسانیت است که بشر است. مهم نیستاز تمدن  گرفتهأاخالق انسانی هم منشـ 
ترین دستیابی به آزادی بوده است. آزادی مقدس طول تاریخ متوجه غلبه بر طبیعت و تالش بشر در ةهمـ 

ها باید به مین حداکثر آزادی افراد باشد و بنابراین، نظارت دولتأت ها باید متوجهکلمات است. تالش حکومت

 توانسته است که آزادی افرادهای حکومتی در طول تاریخ نظام ةتر از همدموکراسی بیش حداقل برسد. نظام

ام را از فردی حک ترین شکل حکومت است، چرا که استبدادترین و مترقیمین کند. دموکراسی کاملأبشر را ت

 .آورددارد و اسباب حکومت مردم بر خودشان را فراهم میمیمیان بر
 .استفرد بکشاند استبدادی  ی یکأهر حکومتی که بخواهد جامعه را به تبعیت از رـ 
 .منکوب است هر سنتی که در برابر پیشرفت و ترقی بشر بایستدـ 
 .هذا ... قِس علی نوگرایی و تجدد از صفات طبیعی بشر است وـ 

فر فرهنگی خواه در آتمسناما خواه ةدهند، چرا که هممی یکایک این احکام ارزشی، خود را کامالً بدیهی نشان

کنیم و عقل ما به این تعقل و تفکر متعارف که زندگی می - جهانی ۀدر دهکد یعنی - نظام اخالقی اومانیسم

سان انکه  ها اشاعه یافته، عادت کرده است. شک کردن در این احکام نیز بسیار دشوار است، چرااز طریق رسانه

 مردم است که به رنگ عموم کند و ناچارناگزیر در ترابط و تعامل روانی و احساسی با دیگر افراد زندگی می

 .آیددر

طور که گفتم، نجات بشر در حقیقت هستند و همان اما این احکام، خالف بداهت ظاهریشان، مطلقاً فاقد

 :مشهورات این عادات و آمدِتفکری است خالف

 1کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم             از خالف آمدِ عادت بطلب کام که من

کنند، ناگزیر همین محتوای اعتباری و اخالقی را می ارزشی فوق را حمل احکام کلماتی نیز که بار محتواییِ

آزادی، مساوات، قانون، جامعه، احترام فردی، اکثریت،  ،تمدن، حقوق طبیعی، نیاز اند: بشر،در خود مستتر داشته

     اع، ارتج توسعه، صنعت، اخالق انسانی، انسانیت، دموکراسی، استبداد، ،پیشرفت، فرهنگ، سعادت ترقی،

  ...ماندگی، رشد، سنت، تجدد وعقب

تطور طبیعی ندانیم، با تغییر مبنای ما در تعریف انسان و  سیر تکاملیِ ةر ما بشر را اصالتاً حیوانی نتیجگا

این احکام اعتبار خویش را از دست خواهند داد و عالمِ فرهنگی  ة... هم خلقتش او با جهان و کیفیت ةرابط

تغییر  ای. این مقاله فرصت بررسی تفصیلی این تحول وفرهنگ رسانه ۀخواهد شد بیرون از سیطر دیگری بنا

محتوای ارزشی  اجمال به بعضی از این تغییرات در که من در حد گذشته از آن ،مبنایی را ندارد

 . دیوان حافظ. ـ و.1 .گشا باشدهاتواند رام که در جهت بسط این معنا میمقاله اشاراتی داشته الفاظ در طول این
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فرهنگی دیگری را به  هم ریخته است و جهانِ در جهانی را ۀالمللی دهکدانقالب اسالمی ایران نظم بین

 .ایستاده استای جهانی و نظام اخالقی مالزم با آن فرهنگِ رسانه جهانیان عرضه داشته که کامالً رو در روی

امپریالیسم  است که یاما نفوذ فرهنگ اسالم از طریق ،چه واقعیتی غیر قابل انکار دارداگر «امپریالیسم خبری»

ذاته، نفی خویش را در درون  فی حدّ، ایکه نظام رسانه گذشته از آن ی قدرت ممانعت از آن را ندارد،ارسانه

 .ای دیگر واقع شودمقاله موضوع ... و این مطلبی است که باید خود نهفته دارد

 :نویسدآلن دو بنوآ می

   به نژادکشی ،به بردگی کشید کامالً منطقی است که آمریکا که در گذشته سیاهان را

به بمب ناپالم بست، روزی به  ها راها را به بمب اتم و ویتنامیپوستان پرداخت، ژاپنیسرخ

حامی گورباچف شده است،  که بهترین - فضیلتانسان بی - جورج بوش سراغ اعراب برود.

که سیاست )گیری به باج جدید داشت تا بتواند در سطح جهانی «امپراتوری شرِ»نیاز به یک 

 1.ادامه دهد (شودخارجی آمریکا دیری است در همین کلمه خالصه می

 :کندیبه خلیج فارس چنین تبیین م کشی آمریکا راهدف لشکرترین و بعد آلن دوبنوآ مهم

پیش آورده، به منظور « قدرت غربی» برداری از موقعیتی که تبدیل شدن شوروی به یکبهره

یک حکومت  ةبه نطف ،ستهاغربی ةسلط تبدیل کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد که زیر

المللی. و نیز استقرار یک نظم گذاری بینقانون جدید زمان با آن به یک منبعجهانی و هم

خارج کردن کشورهای جنوب، عامل  آمدهای زیر را در بر خواهد داشت: از دورکه پیجهانی 

خدمت  آوردن، و باالخره قرار دادن عامل حقوقی در سیاسی را به زیر فرمان عامل حقوقی در

 .ی که هدف آن مشروع ساختن منافع غرب خواهد بودااخالق ویژه
هاست کند و سدهبری میفرمان نون پولکار روسپی فرسوده که فقط از قااین کهنه ،غرب

 ةطلباناقوام دیگر را از اختیار خودشان خارج کرده، به خوبی دریافته است که بیداری هویت

اش است که سرکردگی انحصارگرانه مسلمان امروزه بزرگترین و مهمترین قدرتی - جهان عرب

 .را دچار تهدید کرده است
زند. و یک آن دست به هر کاری می برای ناتوان ساختن و اهریمنی جلوه دادن ،از همین رو

چون و چرا بی»مدارا و تساهل رفتار کند.  دهد که قادر نیست با دیگران بهبار دیگر نشان می

استوار است که به غرب اجازه داد تا متوالیاً زیر  ، حقوق بشر امروزه بر همان منطقی«بودن

رگی چی «بومیان»بر « توسعه»و « پیشرفت»، «سفید برتری نژاد»، «دین راستین» سرپوش

ایدئولوژی حاکم به مداخله در امور دیگران حقانیت  هدف این است که از طریق ،باری یابد.

( ethnocentrisme) مداری: قومتهمواره یکسان اس داده شود. و روش به کار گرفته شده

های جهانی عرضه داشته و از آنجا حق تحمیل مدل عنوان ارزشهای خود را به ویژگی غربی

دهد. این روش تاکنون خوب عمل کرده و را به خود می هابر دیگر ملت غربی

گونه که هست، ص . غرب آن1هد. اما تاریخ، که دالبسه نو برای خویشتن ادامه می ةتهی استعمار همچنان به

41. 
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را آغاز کرده است. غرب اکنون بازگشت خود برگزار شد، از هم چند ماه پیش مراسم تدفین آن

 1.شد مگر در آخرین آنها ها پیروز خواهدجنگ ةدر هم

 الیسمِیخود حکایت از آن دارد که امپراست خودبه قلم یک فرانسوی جاری شده  همین که این سخنان بر

نیز ها زبان غربی بر -به طور مشروط، نه به طور مطلق  - تواندمی «حق»ای محکوم به شکست است و رسانه

 حاکمیت فرهنگِ ۀالیسم خبری و در سیطریامپر ۀاصردیری است به طور کامل در مح ، غربیانی کهجاری شود

کند، زندگی می عالم، هر جا که انسانی ةزیند. چراغ فطرت از عمق هزاران سال تاریخ بشر و در هممی ایرسانه

و  ءجاست که حقیقت، بطیاز همین گردد؛ وروشن است و لهذا، هرگز امکان تحول از بشریت دریغ نمی

 رخنه خواهد کرد و -نماید ناپذیر میشکست که به ظاهر و به حکم عقل متعارف -در بنیان باطل  صبورانه،

 ؟4ریبقَبِ بحُالصُّ یسَلَاَآن را در خود فرو خواهد پاشید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه که هست، ص . غرب آن1
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 رسددولت پایدار حق فرا می 

 

 .دهدباره روی میتحولی است که به یک انقالب یک تغییر دفعی و غیر تدریجی است،

را « علت تغییر» که چیز نیست مگر آن هیچ ۀکنندید، اما بیانآاین سخنی است که به سادگی بر زبان می

لفظی است  «زمان» وجود جهان است و ةالزم «تغییر». را «علت دفعی بودن تغییر» تر،دریابیم و از آن مهم

پندارند، این تحول علت خالف آنچه می است متحول، و درستی «واحد ذاتِ» هستیبیانگر همین تغییر. عالم 

 .وجود زمان است، نه بالعکس

این مبحث نیز چندان مرتبط نیست. و اما  خواهد و باگذرم چرا که فرصت بسیار میمیاز اثبات این مدعا در

دیگر نیز دارد که در آن فرد و جمع را از یکدیگر تفکیک  ، تحولیشر، گذشته از تحوالت فردی و جمعیب

لی ک پیوند با عالم هستی این سیر تحولِ ، و بشر درواحدی است در حال تحول توان کرد. عالم هستی ذاتنمی

 یوِطَان و فیکَ غیرٌصَ رمٌجِ کَنَّاِ مُزعَتَاَ )ع( که فرمودهمنتسب است به موالیمان علی کند. اگررا نیز طی می

ویل این سخن آن است که در حقیقت این انسان أت. ای ادبی نیستاین سخن فقط استعاره...،  1رُکبَاالَ مُالعالَ

 یتناهی گسترده است. مفهوماز وجود انسان تا ال دانست، نه عالمی که بیرون «عالم اکبر» است که او را باید

است و اما در باطن، عالم هستی  ریزد. در ظاهر، بشر جزئی از عالم هستیهم می اینجا در «درون» و «بیرون»

 .والت درونی بشر استحت ةآین

 پا به کهکشان کعبه ی خوررشیدیِهایکی از منظومه سیاراتِ یکی از ه دردفص نباید پنداشت که بشر از سرِ

پیرامون ما  زمین طی کرده و اکنون نیز عالمِ ۀولی را در کرحباقی عالم، سیر ت فارغ ازدنیا گذاشته است و 

عوالم  خود و بین تحوالت انفسیِ ةست. اگر بشر رابطاعتناگذرد بیخاکی می ۀآنچه در این سیار نسبت به

 . ای وجود نداردیابد، نباید بینگارد که چنین رابطهآسمانی را در نمی
 . ـ و.دیوان امام علی)ع(. 1
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دینی ما هست  ثوراتِأوجود جدا نیست و اگر در م غایت کلِ بشر از ذات واحدی است و غایت آفرینشِ ،عالم

قیامت صغرا نیز واقع  -مقام جمعی بشر است  که غایت تکاملیِ -جهانی  که پس از برقراری حکومت عدلِ

هنگامی  یعنی .جاستاز همین گیرد،ریزد و نظام دیگری به خود میهستی در هم می عالم ةشود و هممی

 «تکامل».. و این باشد . به مقصد تکاملی خویش رسیده -در مقام کلی خود  -رسد که آدم جهان به مقصد می

 . بیش نیست اینگیرید، که آن خرافه «تطور انواع» بیولوژیک ناشی از تکاملِ را به مفهوم متعارفِ

چگونه  «طرح کلی عالم» مل درأت بدون تفکر ودانم مقصد تکاملی یا غایت آفرینش آدم کجاست؟ من نمی

 کندمل میأزمستانش را جمع آورد نه در عالم ت ةکند تا آذوقای که تالش میرسید. مورچه توان به حقیقتمی

حقیقت است معلوم  جویواندیشد و در جستشناسد، و همین که بشر در طرح کلی عالم میو نه خود را می

به خاک وابسته است و امکان پرواز  اًجسم چهط شدن بر عالم هستی را دارد، اگرامکان محی اًدارد که او روحمی

توان دریافت، چه برسد به حقیقت وجود انسان کلی عالم نمی هیچ چیز را بیرون از طرح حقیقتِ نیز ندارد. و

 .است عوالم ةرا که مظهر هم

ای است تا عالم اکبر عرصه ةکائنات است و هممقصود خلقت  خود مقصد و« آدم»خالف تفکر علمی جدید، 

عالم است و  خاکی که نگین انگشتریِ ۀخورشیدی خلق شوند و این سیار ةمنظوم این کهکشان کعبه و این

 عالم خلق شده است تا آدم خلق شود و اگر ة. یعنی همپروردخداوند را در خود می آخرینِ اولین و حجتِ

تلسکوپ بتوانند  این سخنی نیست که کوپرنیک و گالیله با یک، مرکز عالم استگفتند که زمین قدمای ما می

را در کنار احکام علوم تجربی نهاد  یک حکم تمثیلی است و نباید آن «زمین مرکز عالم است». آن را نفی کنند

ل ویأو ت معتقداتی که انسان از طریق وحی ةجدید هم علمیِ با عقلِ و حکم به صحت و سقم آن کرد و اگرنه،

 جدید که به تبع نیستند. زبان تمثیل زبانی از یاد رفته است و عقل علمیِ یافته است خرافاتی مضحک بیش

اهلل آغاز شده و به حیات بشر با حجت» تواند دریابد کهعالم پدید آمده چه می علوم تجربی بر کلِ اطالق احکام

 هبوط از برزخ یا بهشت مثالیِ» تواند دریابد کهمیعنی چه؟ این عقل جدید چه ی «گیردمی اهلل پایانحجت

 آفرینشة تواند طرح کلی حیات بشر را در قصاین عقل جدید چگونه می یعنی چه؟ «اسفل وجود بشر به ارض

ها و جنگ خواهد معانیکند، چگونه میمعنا نمی «انتظار موعود» دانم انسانی که تاریخ را برآدم دریابد؟ و نمی

اگر کسی طرح کلی حیات بشر در  دانمیابد؟ و به راستی من نمیرا در هاتحوالت تاریخی و انقالبها و صلح

... معنا  را نسبت به وحی و ارسال انبیا و دین و معاد خواهد معتقدات بشرآفرینش را در نیابد، چگونه می ةقص

 کند؟

 «حکومت حق» رسید و بنابراین، به آن خواهد -در مقام کلی خویش  -آخرین چیزی است که بشر حقیقت 

تحوالت تاریخی ة زمین بر پا خواهد شد. هم ۀعدل بنا شده، آخرین حکومتی است که در سیار که بر مطلقِ

از غایت  «ری فطریتصو» صورت گرفته است، چه بدانند و چه ندانند. اگر بشر «موعود در انتظار» در حیات بشر

کرد و نیاز به تحول یک بار برای همیشه در نمی مخالفتی «وضع موجود» نداشت، هرگز با آفرینش خویش

کند، چرا که از وضع بسنده نمی شود و به آنچه داردرضا نمیماما هرگز بشر به وضع موجود . مردوجودش می

تا وضع موجود خویش را با این صورت مثالی و  خویش، و ازلیِ موعود صورتی مثالی دارد منقوش در فطرتِ
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 1القیهمُفَ دحاًکَ کَبِّلی رَاِ حٌکادِ کَنَّاِ نسانُا االِهَیُّیا اَة آی .داردنمینبیند دست از تالش بروعود منطبق م

در  چه انسان در حیثیت فردی خویش، چه -است  «لقای حقیقت» انسان ویلی دارد و آن اینکه غایت تالشأت

 .حیثیت جمعی، و چه در آن حیثیت کلی که بدان اشاره رفت

 کنم که روزگارِ، من تصور میدانم؛ اما هرچه هستام؟ نمیبیش از حد خویش حجاب تقیه را ندریدهآیا من 

 .است بیان این سخنان سر رسیده

، به آن علت است که در عصر جاهلیت این نه فقط اند وپیامبران بزرگ همواره در اعصار جاهلی مبعوث گشته

یات بشر ح تاریخیِ است که در صیرورتِبلکه به این علت  دارد،تر نیاز به هدایت مستغرق در ظلمات بیش بشرِ

ت حکم یابد و اصالًهدایت نمی انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشود قابلیتِ کلی وجود دارد که ۀاین قاعد

 بود که انسان را از بهشت حقیقتِجاست که اگر شیطان نمیآدم در همینش نآفری ةدر قص وجود شیطان

 1ونعُراجِ یهِلَا اِنّو اِ هِلّا لِنّاِ 4.کردپیدا نمی «توبه» و «تلقی کلمات» یتلوجود خویش به زیر آورد، او قاب مثالیِ

 که عالمو همین دایرۀ کامل است  اِنّا اِلَیهِ راجِعٌونو قوس صعودیِ  اِنّا هللِبا قوس نزولیِ  است «کاملی ۀدایر»

موع کند مجخود می وجودِ انسان بر مهبط خویش برای رجعت به حقیقتِکند. تالشی که این ستی را معنا میه

 .دهدتحوالت تاریخی است که از حجت اول تا حجت آخر روی می

اقوام انسانی در سراسر سیاره  آغاز شده، حیات تاریخیِ بشر از رنسانس به این سو که آخرین عصر جاهلیتِ

دهد ق بیابد و اگر تحولی روی میمحقَّ حیثیت کلی خویش مصداقِ تا بشر در دا کرده استیبه یکدیگر ارتباط پ

الزمان و عصر ظهور موعود دهد که آخرنشان می «جهانی ۀدهکد» تعبیر. جا اتفاق بیفتدیک بشریت ةبرای هم

که خواهد  - بشریت را شامل شود ةعظیم که بشر در انتظار آن است باید هم آن تحول رسیده است، چرا که

ی معنو سمانِآجاهلیت است که بشر در حیثیت کلی وجود خویش از  این آخرین عصرِ شد. در

و در همین عصر است که بشر در حیثیت کلی وجود  - که کرده است - کرد هبوط خواهد

 ۀسیار القرای معنویکه امّ - ایران اسالمی در خواهد کرد، که با پیروزی انقالب «توبه» خویش

 .دگیر بشریت را فرا ةزمین و هم ةمام همرود تا بالتّغاز شده و میآاین عصر نیز  - زمین است

خواهند با نسبت دادن ندارد و البته اگر کسانی می 4این سخنان نسبتی با هیستوریسیسم

ها ها و کژراههراههرا به بی هگلی از حقیقت بگریزند و یا دیگران انگاریِاین سخنان به تاریخ

ود رود تا خوجود آغاز شده است و او می انسان در حیثیت کلیِ ةبکشانند، خود دانند. عصر توب

خود را گم  4مهُسَنفُاَ منسیهُاَفَ وا اهللَسُنَ مصداقِ وش کند، بهرا باز یابد. آن که حقیقت را فرام

 .یابد رود تا خود را باز، میدیگرباره به حقیقت کرد و انسان امروز در یک رویکردِ خواهد

غرب، اما حتی  مستعجلی است برای دموکراسیِ چه اکنون دولتفروپاشی کامل کمونیسم اگر

نیستند که این پیروزی را شیرین و بدون اضطراب  کداماز میان سیاستمداران آمریکایی نیز هیچ

 ةاکنون همآمد و انتظار انسان را پایان خواهد داد از هم که خواهد آن هیبتِ. یافته باشند

. ای انسان، تو در راه 1
ای و پروردگارت سخت کوشیده

به لقای او نائل خواهی شد. 
 . ـ و.6انشقاق / 

سورۀ بقره:  11. اشاره به آیة 4
ای چند رش کلمهآدم از پروردگا

فرا گرفت ]فَتَلَقّی[ و خداوند 
توبة او را پذیرفت ]فَتابَ علیه[، 

پذیر و مهربان است. چه او توبه
 ـ و.

 .146. بقره / بخشی از آیة 1

4 .Historicism :         
 انگاری. ـ و.تاریخ

. ... خدا را فراموش کردند و 4
خداوند نیز خودشان را از 

 . ـ و.19یادشان برد. حشر / 
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پس تا آنگاه  داشت، و از این اسالمی فجری است که بامدادی در پی خواهد انقالبِ. ها را فرا گرفته استقلب

غایت خلقت خویش واصل  ها بهوالیت از افق حیثیت کلی وجود انسان سر زند و زمین و آسمان که شمسِ

که همان جاودانگی  - یوتوپیای لذت و فراغت وجوینظاماتی که بشر از چند قرن پیش در جست ة، همشوند

تکنولوژیک بنا کرده است یکی پس از دیگری فرو  علمِ مدد به - خوردهفریب شیطان است برای آدمِ موعودِ

 نه با دموکراسی غرب - مثابه سپاه عدالتبه - ما ةپندارند، اخرین مقاتلبسیاری می خواهد پاشید و خالف آنچه

 «ماه هزار» چه این یکی نیز ولواگر. پاتر استسالم آمریکایی از خود آمریکا دیرآمریکایی است، که ا با اسالمِ که

 .شد وراث زمین خواهند پرستان و مستضعفانفرو خواهد ریخت و حق «قدر شب» باشد به یک
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هنوز هم جوامعی وجود داشته باشند که تسلیم اقتضائات تمدن اروپایی که  زمین ۀتردید دارم که در سیار

آنجا  دنیای متمدن تا باشند. نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ یکسره در تسخیر دارد نشده جهان امروز را

ها در هست ندارد. بچه که جز این« حیات بشری»تصور دیگری از  اند که اصالًانسان جدید را محاصره کرده

 زندگی بشری را به ناچار همین صورت خاص از آیند که عادات و فرهنگ مالزم باهایی به دنیا میمیان خانواده

 اند. پذیرفته

ام ند که یک پیامرکزی متصل ۀبا یک آنتن مشترک در سراسر جهان به یک فرستند امر واقعِ ها درتلویزیون

  به  و کنندها رشد میکودکان پای تلویزیون .دهدها ارائه میترین صورترا به جذاب مشترک جهانی

پرورش و تعلیم و تعلم  و آموزش روند که باز هم ازهایی میها و مدارس و دانشگاهکودکستان ها،مهدکودک

متعهدند که شهروندان  از مهدکودک تا دانشگاه، ها،هیچ تصور دیگری جز این که هست ندارند. این آموزشگاه

کنند. باالخره ضرورت معاش و چنین می - جهانی تربیت کنند ۀدهکد خوب و مطیع و کامالً استانداردی برای

اند ربه صورتی جابرانه و مکانیکی به درون نهادهایی اجتماعی می - ناکردهکرده و یا تحصیللتحصی -جوانان را 

شوند. مشترک اداره می اند و با یک مکانیسم واحد و در خدمت غایاتیزمین گسترده سیارۀ که بر سراسر سطح

نظامی تکنولوژیک  اشیایی هدفمند و غرب که موفق شده است فرهنگ خویش را به صورت ۀشدتمدن نهادی

آورد و از طریق شود دروار نزدیک میریاضی و دقتِ - خودکاری -ه روز به آخرین مراحل اتوماسیون که روز ب

 یک از افراد بشر صورتدهد که هیچاتوماتیک جهان را تسخیر کند، مطلقاً اجازه نمیۀ متدولوژی و ابزار پیچید

حیات یک وضع  به کنند. و بنابراین، وضع انسان در برابردیگری از حیات را جز این که اکنون هست تجر

آزاد،  ۀانتخاب است، در اراد اختیارِ زادی درآآزاد نیست.  است. او حق انتخاب ندارد و بنابراین، اصالً« جبری»

 ترین امکان شناختِخواهد زندگی کند و از این بدتر، حتی کمتواند هر طور که خود میو حال که که بشر نمی

  انسانی را از دست داده است، چگونه باید از آزادی و اختیار سخن گفت؟ های دیگری از زندگیورتص
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اند که پس از پیروزی، به فرهنگ زمین امکان نیافته ۀهای پاگرفته در این سوی کریک از انقالبچرا هیچ

رفته رفته فرسایشی، ةیک مقابل گزیر، درتناسب با آن روی بیاورند و به نام و نهادهای اجتماعیِ خویش مستقلِ

کلیت و شمولیتی دارد که آن  تمدن امروز اند؟ چرا چنین است؟های تمدن غربی را پذیرفتهمعیارها و مقیاس

 - است شده پا بر دین با نسبت در که الجزایر همچون انقالبی حتی - هااین انقالب ةهم سازد.می ناپذیرتجزیه را

 ایهخویش را با تکنولوژی غربی و برنامه توانند فرهنگ مستقلِاند که میدچار آمده توهمبعد از پیروزی به این 

 .ناممکن است اقتصادی جمع آورند، حال آنکه این امر عمالً ةجذاب غرب برای توسع

در باطن  نهفته های متناقضِتوان صورتتر میشویم بیشتر و بیشتر میقرن بیستم نزدیک پایان چه بههر

ها آن ترین این تناقضجدی ۀزمر تکنولوژیک را آشکارا دید. تمدن امروز ذاتاً گرفتار تناقض است و ازتمدن 

 ،د و از هیچ حق انتخابی برخوردار نیستزیَکافکا می 1«ةمحاکم» نکه در جهانِآاست که بشر متمدن در عین 

مسئوالنه آزادی است، و  عملِ ةگوید: الزمکافکا راست می .انگاردمی محیط بر خویش را باز و آزاد ةجامعاما 

سوی ه آنکه بداند، ببی ناخواه وکه او را خواه هایی نادیدنیآید، زنجیرکنونی انسان با زنجیر به دنیا می در جهان

دهد که هنگامی خود را به صورت تمام نشان می کشانند. این تناقضغایاتی که مالزم با تمدن کنونی است می

یک از آورد، در هیچداند و به تقدیس آزادی روی میمی« باز»را  محیط بر خود ةبشری که جامعبدانیم همین 

 ۀامار نفس ۀزمین تا این اندازه که امروز هست اسیر و برده نبوده است؛ نه فقط برد ۀکر ادوار حیات خویش بر

است. جهان امروز جهانی است که  خویش، بلکه زندانی تمدنی که افراد بشر را از گهواره تا گور به بند کشیده

نتواند بر این واقعیت آگاه  آنچه موجب شده که بشر .تصویر کرده است 1«دنیای متهور نو»در  4آلدوس هاکسلی

 بیرون دریابد، همین نظام صنعتیِ خویش را نسبت به جهانِ ورِآبسیار وحشت بار و ذلیالنه وشود و اسارت خفت

 خویش را بر حیات انسان ۀهایی انتزاعی سیطرمطلق و شیوه اًدقتی تقریبرحمی است که با جابرانه و بی
تر بیش - اتوماسیونِ - کاریفرهنگی دارد و هرچه به سوی خود گسترانده است. تکنولوژی موجودیتی کامالً

 .آیداستخدام فرهنگ غرب در نمی و جز به شوند،حرکت کند، بیشتر و بیشتر به صورت ابزار خارج می

است، « حکومت مردم»کراسی به مفهوم است. دمو« دموکراسی»ها از این تناقض یکی دیگر

های حکومت دموکراتیک، حقوق ملت نقابی است که در عمل، حتی در بهترین نمونه اما در

 گوید: ر میلاشپنگ .اندثروتمندان پنهان شده آن پسِ

نفوس مقتدری وجود نداشت، موضوع  طرفداران دموکراسی اگر در میان

... در نزد این نفوس  ماندکاغذ باقی می ها و رویدموکراسی فقط در درون دل

   ها آلو عقاید و ایده مقتدر، ملت فقط میدانی است برای اعمال قدرت،

 4...  ای است برای به دست آوردن آنوسیله

غربی وجود داشته و اکنون  تمدن هایی است که در ذاتدموکراسی یکی دیگر از تناقض

بسیار فریبنده و جذاب است، اما  - حکومت مردم یعنی -آشکارا شده است. تصور دموکراسی 

1 .Ein Prozess / The Trial ؛

-1944رمانی از فرانتس کافکا )

 (؛ نویسندۀ چک. ـ و.1991

4 .Aldous Huxley 

(؛ نویسندۀ 1961-1994)

 انگلیسی. ـ و.

1 .Brave New World 

فلسفۀ . اسوالد اشپنگلر، 4

اهلل فروهر، ، هدایتسیاست

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

، 1169و نشر نظر، تهران، اول، 

 . ـ و.19ص 
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گیرند. اشپنگلر فریبی حکومت را به دست میکاری و مردماستفاده از ریا در عمل همواره قلیلی از مردم با

 :دگویمی

سازی و نمایش ساختند، ظاهر ةسلطنتی را وسیلدر قرن نوزدهم تاج و عصای  طور کههمان

پول جریان انتخابات را اداره  ... دهندرا در مقابل انبوه مردم سان می« ملت حقوق»اینک، 

دهد و جریان انتخابات به صورت یک بازی ساختگی آن را به نفع پولداران خاتمه می کرده و

 1.شودنمایش عمومی گذارده می به معرض« اخذ تصمیم ملت»خواهد آمد که تحت عنوان  در

آید چرا که همواره در عمل، به چیزی متناقض با حکومتی در ایدئولوژیِ تواند به صورت یکدموکراسی نمی

 کشد، امریمبدل خواهد شد. یعنی در درون دموکراسی، وقتی کار به تشکیل حکومت می مفهوم اصلی خویش

متضادی پیدا  عمل مصادیق بسیار متفاوت و ةمردم در حیط وجود دارد، چرا که مفهوم« حکومت مردم» ناقضِ

د را مصادره به مطلوب خواهند کر هایی از مردم حکومت را در دست خواهند گرفت و قدرتکند. عمالً گروهمی

ید ؤامروز بدون استثنا م دموکراسی در جهانِ ةیافتهای تحققنفوذ برخوردار هستند. نمونه که بیشتر، از ثروت و

 :بیان کرده است 1943در سال  گلرنتی هستند که اشپنظرا

دموکراسی به فعالیت مشغول است شاهکار خود را به چنان  ةطلبی که در زیر لفافحس قدرت

 شد،کترین وضعی به قید رقیت و بردگی میاده که حتی وقتی مردم را به شدیدانجام د خوبی

اسارت  چه طوقآزادی همین است، و هر کنند معنیاند که تصور میاینان به قدری اغفال شده

 4.است تر شدهآزادی وسیع ۀریکند که داشود به نظر مردم چنین جلوه میتر میتنگ

پذیرند، به وضع موجود دل این نظریه را نمی آنان که .تاریخی بشر جز از طریق انقالب ممکن نیست تحولی

تر است. از رفتن؛ و این دومی قوی دیگری هم برایبرای ماندن هست و میل  میلی در درون انسان .اندبسته

 .اش جز از طریق انقالب ممکن نیستتحول تاریخی سپارد،اهل عادت است و دل به ماندن می آنجا که بشر

تواند و بنابراین، نمی ریزدعادات گذشته را در هم می ةدهد و همانقالب یک تغییر دفعی است و ناگهانی روی می

نفسه مالزم نیافتنی است. زندگی فیدست یک آرزوی شیرین، اما« انقالب دائمی»پیدا کند. که صورتی مدام 

عاداتی است که او را دعوت  نگری است. یعنی زندگی بشر مالزم باسکونت و آرامش و امنیت و امکانِ آینده با

و قشالق  با خویش به ییالقرو با آنکه عاداتشان را نیز کنند و انقالب کوچیدن است. عشایر کوچبه ماندن می

اکنون نیز، جز شوند و هممی رفته وادار به ماندننیست، رفته کوچیدنشان از مصادیق هجرت معنوی برند ومی

 .است اسکان بلعیده ةهایی قلیل از آنان، همه را جاذبگروه

 دست و پای جانِ تر الزم است تا بندهایش را ازتر باشد، انقالبی بزرگتر و وسیعچه عمیقعادات هرۀ گستر

 تر باشد، دردتر و وسیعمالزم با ماندن عمیق عاداتِ چهو هر - ناخواه چنین نیز خواهد شدو خواه - بگسلد بشر

ب انقال»بی را که یتوان وسعت مصااکنون می، از همبنابراین و رنج هجرت و انقالب بیشتر است و

خواهد آورد، به حدس و گمان دریافت. تردیدی نیست که بشر  برای بشر پیش« جهانی فردا

ناخواه وسعتی جهانی یافته امروز خواه گریزی ندارد، چرا که تمدنِ «انقالب جهانی»امروز از یک 

 .94. فلسفة سیاست، ص 1

 .99و  99. همان، صص 4
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ند کو استقرار می اند، چرا که تمدن دعوت به ماندن و سکونهای گذشته پایدار نماندهیک از تمدناست. هیچ

را در بهشتی بیرون  «ردارالقرا»قراری است چرا که او قراری و تحول است. قرار انسان در بیذات بشر عین بی و

که از هجرت  ندتوانکوتاه بفریبند، نمی چند او را برای زمانیهای زمینی، هرجوید و بهشتاز این عالم می

چه ممکن است بردار نیست، اگراست که هرگز تعطیل بیعیمعنوی بازش دارند. این یک کشش ماوراءالط

 .تبعیت از یک نظم ادواری شدت و ضعف داشته باشد ها، درهمچون جزر و مد آب اقیانوس

تعین یافته و در پی  فرهنگ است که تمدن همان ت.اس« فرهنگ و تمدن»، تقابل «استقرار وانقالب » تقابل

بسا که تقابل فرهنگ و استقرار، و بنابراین، چه است و تمدن طالب انقالبآمده است. فرهنگ طالب استقرار بر

ها تمدن غرب روی داده آن است که فرهنگ چیزی جز روش بارۀدر تمدن به یک تعارض جدی بینجامد. آنچه

همان فرهنگی  لِمبدَّ جود آورده است، نیست. یعنی متدولوژی و تکنولوژی صورتِوه ب و ابزاری که تمدن غرب

تر باید گفت که در عبارت ساده به ت.بسیار عجیبی اس ةسیس یافته و این واقعأتمدن غرب بر آن ت هستند که

لوهان را این سخن مک و این گفته، صورت اعمّ) ندارد ها و ابزار وجودجز روشه تمدن امروز غرب فرهنگی ب

ها و روش بنابراین، پذیرش فرهنگ غرب مفهومی جز پذیرشو  «(.همان پیام است رسانه»آورد که به یاد می

کنیم کنیم و فرهنگ غرب را رها میندارد و این توهم که ما ابزار را اخذ می - متدولوژی و تکنولوژی -ابزار 

 .جز سرابی بیش نیست

راگماتیست پ ستهناخواه، دانسته یا نادانعملی نیز هست و اغلب مردمان، خواه ۀروزگار اصالت فاید روزگار ما

تواند باشد. آیا این سخنان چه می عملی ۀدرنگ به این پرسش دچار خواهند آمد که فایدهستند و بنابراین، بال

چه را که کنولوژی عالم جدید پشت کنیم و هری و تژمتدولو عملی این سخنان آن است که ما باید به ةنتیج

گزینشی را هم که از آن سخن  خیر! اما» :است کهبیندازیم؟ جواب این  هست بدون هیچ گزینشی به دور

جوهر تمدن جدید برآییم، نه جسم آن. ما نباید  رود سهل نباید انگاشت. ما باید در صدد تسخیر روح ومی

جوهر تمدن جدید  ی وجود دارد. تسخیرو تکنولوژی و متدولوژ تسلیم همان نسبتی شویم که بین بشر جدید

 «.بود پذیر نخواهدبریم امکانسان که ما انتظار مینه، گزینشی آنت و اگراس در گرو همین تغییر نسبت

سان که برای این بحث قائل هستم قصد ندارم که بیش از این، یعنی آن رغم اهمیت بسیار زیادی کهعلی

خواهیم  این بحث آن همه بلند است که به هر تقدیر ناگزیر ةدارد، در آن ورود پیدا کنم. دنبال چنین بحث اقتضا

 .کاره رها کنیمشد که آن را نیمه

من به تمدن تکنولوژیک غرب متوجه آن است که ؤم فیلسوفان و متفکرانِة ها سال است که تالش همده

 به آشفتگان نهرفته برحواله دهند، حال آنکه رفته« اصالح»نفی کنند و معترضان را به  را« تئوری انقالب»
ذات با لای هستند که باجوی تفکر تازهواند و اینان بالتبع در جستغرب رسیده عراض که به انکار ذاتاَ انکارِ

ای الوقوع دارد، زلزلهقریب ةاست نشان از یک زلزل آنچه هست متفاوت باشد. اضطرابی که بشر امروز را فرا گرفته

خویش و عالم دیگرگون خواهد  خواهد ساخت و نسبت انسان را با خویشتنِ که تمدن غرب را از بنیان ویران
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باره یک جهانی خواهد بود و به ةفردا نیز یک واقع امروز جهان را در تسخیر دارد، انقالبِ تمدنِ کرد. از آنجا که

 .عالم را خواهد بلعید ةهم

و بهتر بگویم، بعثت تاریخی انسان  -ست نداشتم، ظهور انقالب اسالمی د حتی اگر هیچ برهان دیگری در 

برای من کافی بود تا باور کنم که عصر تمدن غرب سپری  - چون حضرت امام خمینی)س( ود مردیدر وج

دین را  ای چندان باقی نمانده است. حقیقتموعود که انسان در انتظار اوست فاصله و تا آن وضعِ شده است

الخطاب با اند. فصلدهش اللهی مبعوثةخلیف به ست کههایی جُباید نه در عوالم انتزاعی، که در وجود انسان

 .غیرکامل است و ال انسانِ
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 تجدید و تجدد 

 

به پختگی و پیری و سپس  کودکان تن ةکودکی و نوجوانی است و همچنان که هم بهار طبیعتِ طبیعتِ

ها هزار سال صد بپذیرد.پاییز و سپس زمستان را  که تابستان و سپارند، طبیعت نیز ناگزیر است از آنمرگ می

اکنون که دور ما رسیده، این نظام همیشگی تغییر و تبدیل پذیرد؟ از بهار  است که چنین بوده است و چرا باید

دفعی  طبیعت، انقالبی تحول طبیعت تدریجی و متداوم است، اما حدوث بهار پس از مرگ زمستانیِ تا زمستان

 .منتظراست و نا

نداریم و در عالم بیرون از خویش آنگونه  جهان عادات، دیگر چشم تماشای راز رانِکه ما گرفتا بگذریم از آن

 ری، دیگر حتی شگفتیانگیز بهادارد. چنین است که انقالب شگفت طلبی و تمتع اقتضانگریم که روح عافیتمی

در کالم  که ساند، آنوجو ویلی باشد برای تقرب به حقیقتِأای تانگیزد، چه برسد به آنکه نشانهنمیما را نیز بر

تردید اند. بیاز مرگ دانسته توان یافت که انقالب ربیعی را حجتی بر رستاخیز پسالهی و گفتار بزرگان می

رمالیته یا سالمت شمارند که بشر را از نُای روانی میرا عارضه« آگاهیمرگ»چه در روزگار ما چنین است، اگر

رویید و در هر ای که میزد و در هر جوانهداشتیم، در هر نهالی که سبزه می ردارد. اگر چشم سِروانی دور می

ناگاه سر از  یافتیم که بذر اجساد ما در گورها خواهد شکافت وشکفت، ذکری از آن روز میکه می ایشکوفه

 .ها بر خواهیم داشت و چشم به جهانی دیگر خواهیم گشودقبر

ون شود و ختپد تجدید میقلبی که می این عالم عین فناست. خلقت چونآید که ذات تکرار از آنجا الزم می

 تپد؟تپنده در کجاست و چرا می دواند. این قلبوجود می های عالمِحیات را در رگ

تر در عالم وجود نداشته پرسشی از این مهم نه، شاید هیچفتن به این پرسش نبوده است و اگرمراد ما جواب گ

دهند هایی که روی میمرگ نوروزی دیگر. روزگار نیز در انقالب است و رستاخیز پس از باشد. بهار روزی نوین

 چه باید گفت؟« تجدد» ۀوجود است، اما دربار مقتضای ذاتی عالمِ« تجدید»معنا،  شود. به ایننو می
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نبود، کرد. اگر این صفت پیدا نمی از صفات فطری بشر است که اگر نبود، تحول و تکامل وجود« نوجویی»

آنکه پوست بیندازد تکرار، آغاز تا انجام حیاتش را بی زدگی ازسپرد و بدون دلانسان تن و دل به عادات می

 .«فرهنگ»گرفت و نه معنا می« تمدن» کرد؛ و آنگاه نهسپری می

 بشری همواره پس از استقرارِ هایکند. تمدنها را تجدید میهمین میل فطری به نوجویی است که تمدن

ها نیز چنین کنند، چنان که حکومتابداع می تین نهادهایی برای حفاظت از خویش و ممانعت از تحولنخس

یتبدل مبتنی و ال ین تحول ذاتی بر حقایقی ثابت وعین آنکه ا کنند؛ اما ذات انسان عین تحول است، درمی

ی ازلی و ابدی تیت حقیقبا کفا این طلب در کفِ ةرشتاست، اما سر« تحول»خواهان  متکی است. بشر مدام

 سپارد واست. زمین در عین چرخش مدام، بر مداری ثابت راه می« نظم و ثبات»وجودش عین  است که

 .کندخورشید در عین ثبات، در یک سفر کهکشانی به سوی مقصدی متعالی کوچ می

ایستد و نمی باز - تجدد -« شدن نو» دهد که هرگز ازتمدن کنونی که ذاتاً اروپایی است چنین نشان می

را در بشر امروز مهار کند. اما همچنان که بشر « تحول جویی و طلب نو فطرتِ»گونه، طمع کرده است که این

 «تجدد مداوم»کند، در این مثابه انسانی که خلیفةاهلل است انکار میبه وجود خویش را« حقیقت ازلیِ»جدید 

پختگی  کودکی، جوانی، - آن در حیات انسان تناظرِثابت که همچون فصول طبیعت و منازل م حقایقِ نیز از آن

چند میل بشر جدید ظهوری ادواری دارند، عدول کرده است. و چنین است که این تجدد مداوم هر - و پیری

نتوانسته است که آن را برای همیشه مهار  تمدن امروز به تعویق انداخته، اما ۀی ایجاد تحول و نفی سیطراررا ب

توان در همه جا دید. متمدن را به روشنی می ةبه اصول جامع دگی و خستگی و عدم اعتمادزکند. دیگر آثار دل

 .یابدخویش می ۀغرب در برابر حفظ سیطر ةترین معضلی است که جامعتحول بزرگ دیگر این طلبِ

به  انجامد وبست میفراهم کند به بن وجود خویش اگر نتواند بستر رجعت انسان را به حقیقت ازلیِ« آزادی»

آن  ةنشان 1«ابسورد»هنر و فلسفه به  شود. روی آوردنِمبدل می - «اسارت»یعنی  - امری متضاد با خویش

ه ب« سنت»طور ابد. و همینیبستی کور میجدید خود را در برابر بن است که حیات فردی و اجتماعی بشرِ

هومی که در برابر تجدد قرار عین نظم و ثبات، ذاتاً امری متحول است. سنت را به مف مفهوم حقیقی خویش، در

ه متی که باُ در حیات اجتماعیِ است« متعین دین  صورتِ»ام که گفته «سنت»ام؛ این گیرد به کار نبردهمی

 .آن دین گرویده است

شیطان در عالم آن است که فرد  کنند. حکمت وجودرا فاسد می - و از جمله عبادات -عادات هر نوع عمل 

عادات بپرهیزد.  ۀکند و از گرفتار آمدن در چنبر را با معنای حقیقی آن تجدید عمل خویش من همواره نسبتِؤم

ین یق ةکند، اما در عین حال رشتچند بنیان اعتقادات را سست میشیطان ایجاد شک است و شک هر ةوظیف

واصل به حقیقت نور  توانو تا شب نباشد کی می توان به یقین رسیدشک نباشد کی می دارد. تارا مستحکم می

 نیاز باشد؟کیست که از این مجاهد بی شد؟

1 .Absurd.؛ محال. ـ و 
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مال تقابل و تضاد را در عالم بر وجودِ ویلی که حکمتأکند داللتی است تکه طبیعت طی می ایادوار چهارگانه

هایی چنان که بهار از درون زمستان، و این تجدید خلقت با انقالب آورددارد. زندگی از درون مرگ سر بر میمی

 .پذیردمکرر انجام می

ای شکافتن است، همچنان که هسته «فطرت»به این معنی، آفرینش و انقالب به یک معنا رجوع دارند: 

شکافد درخت می ةشاخ شکافتن است، آنچنان که پوستِ آورد؛ فطرتشکافد و نهالی از درون آن سر بر میمی

 .دآیمی نبیرو آن دل از ایشکوفه و افدشکمی ایجوانه که چنان ،است شکافتن فطرت ؛آوردمی بر سر ایجوانه و

شود، و از درون آن نهالی شکفته می شکافدای میانقالب نیز با این شکافتن و شکفتن مالزمه دارد: پوسته

 .و انسان نیز ... شودتجدید می شکافتن، شکفتن، و شکوفه. چنین است که عالم در خود
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