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 : چند توصيه به دانشجويان عزيز بكنم. . . 
محـيـط    جوان، آن هم دانشجو، در. متواضعانه هر دو الزم است نقد منصفانه و متقابالً نقدپذيرى يك توصيه اينكه در محيط دانشگاه، محيط دانشجوئى،

گيرى نبايد اشتباه كرد؛ اما نقادى بـايـد       عيبجوئى و با عصبانيت و با بهانه  نقد را با. علمى بايد ذهنش و زبانش باز باشد؛ نقد كند؛ البته منصفانه باشد
دانشجوئى نقد كردند، بپذيريم؛ يعنى تحمل كـنـيـم؛        ديگران هم اگر از ما به عنوان دانشجو، به عنوان تشكل.  عين حال نقدپذير هم بايد بود در. كرد

 .بپذيريم به معناى تحمل كردن است
نسبت به هم مداراى سياسى داشته باشند؛ تـحـمـل      تشكلهاى دانشجوئى. ى ديگر، در محيط دانشگاه، تحمل و مداراى سياسى الزم است يك توصيه

بايد مـراقـب   . اند كشيده ى خطرناكى است كه كشيده شده است؛ اين نقشه را هاى دانشجوئى با هم، نقشه مجموعه درگير كردن. سياسى داشته باشند
 الـبـتـه   .  همين اواخر شاهد بوديم كه در چندتا دانشگاه داشتند اين كار را ميكردنـد   ما.  ميخواهند تشكلهاى دانشجوئى را به جان هم بيندازند. باشيد

هـاى    اش هم هميـن اسـت كـه مـجـمـوعـه            راه مواجهه. است اما نقشه اين. دانشجويان عاقل و با شعور و بلوغِ سياسى نگذاشتند اين اتفاق بيفتد
 .دانشجوئى، حالت مدارا و تحمل داشته باشند دانشجوئى، افراد دانشجوئى و تشكلهاى

كار كـنـد؛     ها را محافظه ممكن است گذشت سن، بعضى. نشويد كار شما محافظه. ى آرمانگرايى است ى حفظ اصول و روحيه ى ديگر، مسأله يك توصيه
ها را بطلبيد، تـا      رمانها را بخواهيد، قلهآ. داز آرمانها كوتاه نيائي. جوان بايد آرمانگرا باشد. كار شود جوان ما نبايد محافظه .اما موتور حركت، جوانى است

ى آرمانگرايى را كه از  روحيه. كنم به خود قله هم خواهيد رسيدالبته اگر قله را بطلبيد، بنده يقين مي. رسيد ي راه، الاقل خواهيميقين بكنيم كه به نيمه
 .مبانى فكرى است، از دست ندهيد ى آرمانگرايى، تمسك به اصول و ى مصاديق روحيه جمله

عـلـيـكـم     « .  دانشجويان عزيز هم اينجـا تـذكـر دادنـد       ى خودسازى اعتقادى و علمى؛ و اعتقادى و عملى است، كه بعضى از ى بعدى، مسأله توصيه
اى كه انسان را بـه    جاده.  »عليكم انفسكم«خودتان را حفظ كنيد؛ . خطاب فردى را هميشه در نظر داشته باشيد ؛ آن نگاه اسالم به انسان در»انفسكم

 چـون .  واجبات را اهميت بدهيد، گناهان را پرهيز كنيد؛ تهذيب يعنـى ايـن    .  واجبات است ى ترك محرمات و بجا آوردن خدا و نورانيت ميرساند، جاده
 .خداى متعال كمك خواهد كرد؛ تفضل خواهد كرد دلهاى شما جوان است، نورانى است، آلودگى بحمداللَّه در دلها و روحهاى شما نيست،

. حقيقتاً بايد در محيطهاى دانشجوئى، جستجوى دانـش بـاشـد    .حقيقتاً درس بخوانيد. ى درس خواندن و پرداختن علمى است ى بعدى، مسأله توصيه
نيست؛ يك چيز حفظى و سـر    ميحطهاى دانشجوئى، دانشجو به معناى واقعى دانش، جو نيست؛ يعنى در جست و جوى دانش  بيند در بعضى از  آدم مى

االن در جمع اسـاتـيـد،    .  باشيد و دانش را فقط خواندنِ متن و فراگرفتن متون ندانيد  ى دانش حقيقتاً جوينده. هم بندى است؛ نگذاريد اين جورى شود
ى از زوايا و گوشه كنارهاى بحث علمى بـار      جستجوكننده  ى به استاد،  كردم؛ دانشجو بايستى پرسشگر، متعمق، اشكال كننده از اينجا، مطرح مى قبل
 .بيايد

مقدارى مربوط به مديريتهاست كه امكانات را براى دانشجويان فراهم كنند، يك مقـدار    البته اينها يك.  من به ورزش معتقدم. ورزش. . . و در نهايت 
 .مربوط به خود دانشجويان است؛ همه را هم تقصير مديريتها نبايد انداخت هم
■ 

ا دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد؛   1386ارديبهشت 25در ديدار ب
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، رهاورد هميشه لباس روشنفكري براي ما هاي عاريه  4/ ي 

 6/ مكتب و ايدئولوژي
 10/ شناسي فهم دين روش

آمريكايي  14/ چهارضلعي 
 18/ موج مرده

 24/ قيصر شعر انقالب
شاعري آموخت  25/ مرا معلم عشق تو 
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 40!/ شوددارد دير مي
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 ي تخصصيدر حوزه
 معرفت ديني، انديشه و فرهنگ اسالمي

ريخ معاصر فعاليت مي  . نمايدو تا
 
 
 

اي است براي كساني كه از جايگاه تاريخي  نشريه
 .خويش، غافل نيستند

 اگر مقصدها يكي است، 
 .افزايدهمراهي، قوت پيمودن مسير را مي

 .هايتان هستيممنتظر قلم
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واين به دليل ظهور نـويسـنـدگـان،       . كرد فرهنگي اروپا، انتقال به مختصات جديدي را تجربه مي-ي فكري ميالدي، جامعه 17هاي پاياني قرن  در سال
نـمـايـنـدگـان عصـر         «افرادي كه خود را      . دانستند و خودبنياد مي) منقطع از وحي(نگاران و فيلسوفاني بود كه خود را متكي به عقل مستقل روزنامه
 .دانستند مي »طرفداران عصر تاريكي«را ) هاي سنتي پيروان اديان و آيين(و روشن انديش خوانده و ديگران  »روشنايي

ها مناديان پـيـروي    در واقع، انتلكتوئل. باشد ، همان عقل مدرن اومانيستي مي»انتلكت«. گرا ناميده شدند يعني عقل »انتلكتوئل«اينان در زبان فرانسه 
پـيـامـبـران     «ها را  بنابراين اگر انتلكتوئل. پرداختند كنندگان به سرپيچي از تفكر ديني بودند و به ترويج باورهاي مدرنيته مي از عقل اومانيستي و دعوت

 .ايم راه نگفته بي بناميم، سخني  »مدرنيته
شود از اسم، مسـمـا را      گاه نمي هايي بود كه هيچ سازي اصطالح  اين هم از جمله.  را به جاي انتلكتوئل به كار بردند »منورالفكر«در عهد قاجاريه معادل 

اما خواهيم ديد كه انتلكتوئل معـنـايـي خـاص دارد و              .  تواند به هركسي كه فكر روشن داشته باشد اطالق شود روشنفكر در معناي عام مي. پيدا كرد
گيري روشنـفـكـري در غـرب و              آنچه مورد بحث اين نوشتار است، بررسي اجمالي شكل. اي را با خود به همراه دارد اصطالحي است كه مفهوم ويژه

 . ي آن با روشنفكري ايراني است مقايسه
اين حركت البتـه كـامـال    .  آغاز شد »ارزش محتوا«و  »اعتبار سند«حركت روشنفكري در غرب، با انتقادات گسترده از تعاليم كتاب مقدس در دوسطح 

را    »ديـن «واقعيت اين است كه مسيحيت، اگرچه عـنـوان     .  گرفته بود قبل از ميالد شكل 5ي محتوم سيرتفكري است كه از قرن  طبيعي و نتيجه
ي سوداگري يهودي، در پيوند با ظـواهـر    تعاليم متافيزيكي يونان و روحيه.  نداشته است) تعاليم وحياني(گاه محتواي ديني  هميشه به همراه دارد، اما هيچ

 .دهند ، اركان مسيحيت را تشكيل مي)همچون ميترائيسم(هاي شرقي  دستورات مسيح و آيين
يـك  هاي غيرمنطقي و خرافي كه كليسا در قرون وسطي، به عنوان دين مسيحيت بر آنها مهر اعتبار زد، اكثراً سر در آبشخور تفكر كاسمـوسـانـتـر     آموزه

ي سوداگري يهودي، همچون روح در كالبد ظواهر دين مسيح حلول كرد و آن را از جـوهـر      اين تفكر به همراه روحيه. غرب باستان داشت) مدار كيهان(
 .كه نگاهي گذرا به آن خواهيم داشت. هاي خاص مسيحيت است ساخت؛ و اين همه التقاط و تحريف، به دليل ويژگي  اش تهي الهي

السالم، توسط يـكـي از         ها بعد از حضرت مسيح عليه اولين انجيل، سال.  ي وحياني داشته باشد ندارد معتبري كه سرچشمه »نص«مسيحيت، هيچ 
هـا     ي ديگر از كتاب مقدس توسط ديگر اصحاب ايشان نوشته شد كه اين كتاب اي كوتاه، چند نسخه به فاصله.  حواريون او  و به زبان عبري نوشته شد
بـه عـنـوان      .  كرد هاي شخصي در آنها باز مي ي اين متون غيرمنصوص، راه را براي واردكردن برداشت ترجمه.  البته اختالف زيادي با يكديگر داشتند

. دارد كه به زيارت مسيـح نـايـل آمـده       كند و بيان مي مثال پولس كه يك يهودي متعصب و دشمن حضرت مسيح بود، پس از ايشان ادعاي مكاشفه مي
مـقـدس،      اي كه نوشتن كتـاب  به گونه. اين حركت تا به امروز نيز ادامه يافته! او اولين انجيل را به زبان يوناني نگاشت و مباني مسيحيت را تدوين نمود

 .امروز به امري رايج بين روشنفكران غربي تبديل شده است
بـودن سـاقـط         ي منطقي و عقالنـي  هاي التقاطي به مسيحيت شد و آن را از درجه كه باعث ورود آموزه) غير منصوص بودن متون مسيحي(اين مسئله 
چيز باعـث تـعـطـيـلـي          اذهان اهل تفكر، در برابر تعاليمي كه بيش از همه. ي بروز يك شورش فكري را در اروپاي قرون وسطي فراهم آورد كرد، زمينه

از طرفي ديـگـر خـود      .  »!يكي است و سه تاست و سه تاست و يكي است«: تثليث خود يك تناقض بزرگ بود. كرد شد، ايستادگي مي عقل و انديشه مي
ي    كاربودن انسان به خاطر نافرمانـي آدم، آمـرزش هـمـه       موضوع گناه.  »!!الهوتي و خداي مصلوب-طبيعت ناسوتي«: مسيح هم تناقضي آشكار بود

هاي ديگر يونان كه اصـول مسـيـحـيـت را            مسيحيان به دليل فداشدن مسيح، منشأ خباثت و شر بودن وجود زن، مركزيت زمين و بسياري از گزاره
 . داد، مسائلي نبود كه اهالي فكر را اقناع كند تشكيل مي

هاي علـم و     يكي برخورد قهرآميز كليسا با معترضين و ديگري آشنايي روشنفكران غربي با حوزه:  دو عامل اجتماعي، روند اين حركت را سرعت بخشيد
 . ديدند گرايي غيرمنطقي كليسا و از طرف ديگر، عقالنيت پيشتاز متفكران اسالمي را مي اينان از طرفي جزم. ي اسالمي انديشه

و اولين حكم هم اين بود كـه     »تمامي احكام كليسا بدون هيچ دليلي بايد مورد اطاعت قرار گيرد«اساس تشكيالت كليسا بر اين گزاره استوار بود كه 
شناسي پيشتاز دانشمندان اسالمـي در     روش.  ي اسالمي نبود هاي علم و انديشه وجه قابل مقايسه با حوزه اين وضعيت به هيچ.  »!كند كليسا خطا نمي«

 . نمود فهم دين و ساير علوم، و عقالنيتي كه آنان در راستاي تعاليم وحي داشتند، توجه هر انديشمندي را جلب مي
شـر  ي ظهور مدرنيته و آغاز انحطاط بـزرگ تـاريـخ ب         ي آغاز تعالي و تكامل عقالني غرب شود، زمينه اما اين مقطع از حيات غرب،  به جاي آنكه نقطه

ايـنـان از     .  روشنفكران غربي، شاگردان خوبي براي دانشمنـدان اسـالمـي نـبـودنـد        .  دليل رجوع حيث تفكر انسان به ناسوت بود  واين به. گردد مي
و البته چندان هم جاي تـعـجـب      .  را آموختند و هرگز درنيافتند كه هر علم، روشي مخصوص به خود دارد  شناسي دانشمندان اسالمي فقط تجربه روش
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ي سـردمـداران        ي قهريه شده و قوه و البته مسيحيت تحريف.  دهد ي برداشتي غير از اين را  به غربي نمي شناختي غرب، اجازه اساسا مباني معرفت. نيست
 .كليسا، بزرگترين سهم را در رويگرداني غرب از دين داشت

مبناي مخالفت روشنفكران غربي با دين از اين جهت بود كه ديانت از نوع خرافه و  تعاليم مقـطـعـي اسـت       .   فكري در غرب، با قيام عليه دين آغاز شد روشن
ي غربي نـيـز هـمـيـن         داد اما در عينيت جامعه اين حكم، اگرچه مسيحيت موجود در غرب را هدف قرار مي.  و بر عقل و منطقِ قابل اطمينان استوار نيست

 .گرديد »مطلقِ ديانت«متناظر با تعرض به  »ديانت موجود«در نتيجه، اعتراض به . عنوان دين وجود داشت  مسيحيت به
هـاي  كند، مربوط به گذشته است و ديگـر بـا نـيـاز          روشنفكري غربي در مصاف با ديانت موجود بيان داشت، اساساً آنچه كه كليسا به عنوان دين عرضه مي

كليسا هم كه در سراشيبي سقوط قرار گرفته بود، براي حفظ جايگاه خود اعالم كرد، آنچه كه تا به حال بـه عـنـوان ديـن عـرضـه            . امروز همخواني ندارد
ي    بـه تـدريـج، نـظـريـه           .  تواند قرائت خود را از دين داشتـه بـاشـد      هاي ديگري هم وجود دارد و هر كسي مي برداشت.  شده، يك برداشت بوده است مي
 . ، باعث پيدايش مسائلي ديگر شد كه  البته همگي اين مسائل، محصول طبيعي زمين مسيحيت بودند»هاي مختلف از دين قرائت«

ي فردي و اجتماعي تقسيم كردند و بر اين باور بودند كـه بـايـد در       را به دو طبقه) دين موجود(هاي مسيحيت  روشنفكران غربي با تكيه بر عقل بشري، آموزه
اما پس از مدتي دريافتنـد كـه حـتـي       . ي بشري مدد بگيريم هاي اجتماعي از عقل و تجربه ي خود با خدا را از دين بگيريم و در آموزه هاي فردي، رابطه آموزه

مثل يك رمـان كـه        .  تلقي كرد »نما واقع«هاي كتاب مقدس را  توان دفاع كرد و به اين نتيجه رسيدند كه اساسا نبايد گزاره هاي فردي آن نيز نمي از آموزه
 .و اين سير همچنان ادامه داشت و دارد. برايش اثرگذاري مهم است، نه تطابق با واقعيت

الحاد گروه وسيعي از آن. شود هاي متعددي در ميان آنان يافت مي به هر حال، از زمان پيدايش روشنفكري در غرب، طيف خود را اعـالم    )  آتئيسم(ها صراحتاً 
وجود آمد و باوري است كه به خدا اعتقاد دارد امـا        دئيسم در عصر روشنگري به( گروهي ديگر از آنان خود را دئيست خواندند . كرده و خود را الئيك ناميدند

شدن عـالـم، ديـگـر           بنابراين بعد از ساخته. ساز است گويند نقش خدا در عالم مثل يك ساعت ها مي دئيست. به نبوت و شرايع آسماني و معاد، اعتقادي ندارد
. انـد    از ايـن دسـتـه     ...  ولتر، ديدرو، هولباخ، المرتي، كندياك و ). ي زندگي بشر با تكيه بر عقل صرف بشري هستند اينان مدعي اداره. نيازي به خدا نيست

اسـپـيـنـوزا و       .  بندي به مباني و اصول تفكر مدرن، سعي در حفظ برخي ظواهر ديني و مسخ باطني آنها نمودند اي از روشنفكران غربي نيز در عين پاي عده
 .روسو از اين دسته اند

■ 
انـگـيـز       ي غـم    قصه.   اين تعبير كامالً رسايي براي توصيف جريان روشنفكري در ايران است. به دنيا آمد »عقيم«معروف است كه روشنفكري در ايران، 

و اين همـه، بـه دلـيـل          . فروشي است و پايان وحشتناكش، سرگرداني و تشتت فكري و بحران هويت روشنفكري در ايران، شروعش ابتذال فكري و وطن
روشنفكران ايراني براي روشنفكران غربي مثـل شـاگـردانـي     . ي غربي تقليدي به شدت سطحي و عوامانه از نسخه. تقليدي بودن روشنفكري در ايران است

 .اند هستند كه بدون توجه به خاستگاه مفاهيم درسي، صرفاً درس را حفظ كرده
با مردم و جامعه هيچ نسبتـي نـدارنـد، چـراكـه        . برند به شدت اسير التقاط هستند و از بحران ذاتي خويش رنج مي. اينان اساساً توانايي زايش فكري ندارند

.  مده اسـت   وجودآ ؛ بلكه با دخالت فعال و اعمال نفوذ استعمار و فعاليت لژهاي فراماسونري به ي ايراني نبوده روشنفكري، محصول طبيعي سير فكري جامعه
 . اي در همين شماره، به بررسي سير روشنفكري ايراني و چگونگي پيدايي و تداوم آن پرداخته است نگارنده، در مقاله

هاي وارداتـي از عـالـم غـرب        تمامي سعي اينان، در بومي ساختن تئوري. شود تر باشد، متفكرتر محسوب مي در فرهنگ روشنفكري ايراني، كسي كه مترجم
 . باشد با استفاده از ابيات مثنوي مي. . . هاي  استوارت ميل و ولتر و روسو و منتسكيو و پوپر و هابرماس و  ي تئوري شان ترجمه بوده است و هنر بزرگ

در غـرب و در             دانند كه آنچه به عنوان روشنفكري اند، اما گويي نمي روشنفكران ايراني از آغاز تا به امروز، سر در آبشخور افكار اساتيد غربي خود داشته
انـد،   اينان درك نكـرده .  ي قرون وسطي نيست شده زيرا اسالم، مسيحيت تحريف. گرفت، اساسا در مواجهه با اسالم، قابل تصور نيست مقابل مسيحيت شكل

نه براي اسالم كـه    . اي كه ريشه در زمين پوزيتيويسم آمپريستي دارد، مخصوص همان مسيحيتي است كه هيچ نص معتبري ندارد هاي روشنفكرانه تئوري
ي تفسير و تبيين ايـن نـص، بـه       اسالمي كه به جز نص معتبر، پيشوايان آسماني و معصومي دارد كه وظيفه.  اش در دسترس همگان قرار دارد زالل وحياني

او سـر تـعـظـيـم در           .  شناسد ي آن دارد و نه غرب را به درستي مي شناسي پيشرفته روشنفكري ايراني، نه فهم درستي از دين و روش. باشد ي آنان مي عهده
بيند و خود را نـاگـزيـر از حـركـت            روشنفكري ايراني، در مقابل پاي خود فقط يك راه را مي. مقابل غرب فروآورده است، بدون آنكه از ذات آن پرسش كند

 . شان از عالم غرب است ، سوغات هميشه هاي عاريه كنند و لباس اينان در غرب سير مي. حركت در مسير محتوم مدرنيسم. داند مي
■ 
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 شود؟ چه ضـرورتي اسـت        و چگونه تعريف مي مكتب يا ايدئولوژي چيست
انسان به عنوان يك فرد و يا به عنوان عضو يـك جامعـه، پـيرو يـك            كه

و به يك ايدئولوژي بپيوندد و ايمان داشـته باشـد؟ آيـا وجـود            مكتب باشد
 اينجا اي مقدمه است؟ ضروري انسان يبراي فرد يا جامعه  يك ايدئولوژي

 :است الزم
 .التذاذي و تدبيري: فعاليتهاي انسان دو گونه است 

 تأثيـر   انسان تحـت   است كه اي فعاليتهاي ساده فعاليتهاي التذاذي همان
 بـراي   -كه طبيعـت ثـانوي اسـت          -مستقيم غريزه و طبيعت و يا عادت  

شـود    مثال تشنه مي.  دهد رنج انجام مي به يك لذت و يا فرار از يك  رسيدن
گـذارد،    و پا به فرار مي  بيند اي مي برد، گزنده ظرف آب دست مي  سوي و به
اينگونـه كارهـا ،      .  زنـد   كند و سيگار آتش مي  به سيگار پيدا مي شديد ميل

و رنج سـر و كـار           كارهائي است موافق و ماليم با ميل ، و مستقيما با لذت
كـشد و كـار        مي  خود  با نوعي جاذبه ، انسان را به سوي كار لذت آور. دارد

  .سازد دور مي از خود انسان را دافعه ، با نوعي رنج آور
  اي  دافعـه   يـا   جاذبـه   كارهـا  آن خود فعاليتهاي تدبيري، كارهائي است كه

 از  كـشاند و يـا       آن كارها نمي  ، انسان را به سوي ندارند و غريزه و طبيعت
اراده، بـه خـاطر مـصلحتي        به حكم عقل و سازد، بلكه انسان، آنها دور نمي

بينـد    آنهـا مـي     كه در تـرك   به خاطر مصلحتي آنها نهفته است و يا در كه
 كند، يعني علت غائي و نـيروي محـرك و         دهد يا ترك مي انجام مي را آنها

لذت را طبيعـت تـشخيص         .ي انسان مصلحت است نه لذتبرانگيزاننده
ميـل اسـت و مـصلحت           يلذت برانگيزاننده . مصلحت را عقل و دهد مي

لـذت    انجام كـار    در حين.  انسان از كارهاي التذاذي  اراده يبرانگيزاننده
برد، اما از تصور اينكه گـامي بـه     مصلحتي لذت نمي  كارهاي ولي از برد مي

 -آينـده اسـت        و كمـال و يـا لـذتي در          كه خير -سوي مصلحت نهائي 
 بخـش و  ميان كاري كه لـذت    است فرق. گردد شود خرسند مي مي نزديك

آور است، ولـي   احياناً رنج و بخشد كاري كه لذتي نمي آفرين باشد، يامسرت
كارهاي مـصلحتي،    .كند مي انسان با رضايت و خرسندي، آن رنج را تحمل

امـا رضـايت      در اثر دوردست بودن نتيجه، لذت آور و بهجـت زا نيـستند،        
رضايت و    اما لذت و رنج از مشتركات انسان و حيوان است،. بخش هستند

  كـه خرسندي و يا كراهت و نارضايي از مختصات انـسان اسـت، همچنـان      
 و  در قلمـرو    آرزو  و  كراهـت   و رضايت. آرزو داشتن از مختصات بشر است

حواس و ادراكـات    يي تفكرات بشر واقعند نه در حوزهمعقوالت و در حوزه
 . حسي او

  انجـام   عقـل و اراده      را با نـيروي   كارهاي تدبيري خويش گفتيم انسان،
دهد، برخالف كارهاي التذاذي كه به حكم احـساس و ميـل صـورت             مي
كـه نـيروي      گيرد اين اسـت   مي اينكه به حكم عقل انجام  معني .گيرد مي

 بيند و راه وصـول       مي را در دوردست كمال و يا لذتي و عقل، خير حسابگر
كند و طرح وصول به آن را       العبور است كشف مي صعب احيانا به آن را كه

اسـت كـه در        گـيرد ايـن     نيروي اراده انجام مـي   با ريزد و معني اينكه مي
ي وجود دارد كـه نقـش اجراكننـده           عقل يي وابسته به قوهقوه انسان،

هـا و     ي جاذبـه  ميلها و همـه   يهمه عقل را دارد و احيانا برخالف مصوبات
ي مرحلـه     بـه   مصوبات عقالني و طرحهاي فكـري را    كششهاي طبيعي،

 .آورد عمل در مي
 و  به سوي خواب و خوراك و آسايش  اش او رايك دانشجو، طبيعت جواني
خواند، اما عقل حسابگرش كه از يك طـرف بـه      شهوتراني و بازيگوشي مي

آور اين كارها ، و از طـرف ديگـر بـه عاقبـت عافيـت آفريـن                      مالِ وبال
هـا    هـا و چـشم از شـهوت و لـذت پوشـيدن                 خوابيبي و هاسختكوشي

دهد كه شق دوم را انتخـاب         او فرمان مي  به انديشد، به حكم مصلحت مي
كه مصلحت است بر حكم طبيعـت    را در اين هنگام انسان حكم عقل. كند

از دوا نفـرت دارد، از          همچنين يك بيمـار    . دهد كه لذت است ترجيح مي
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عقل مـصلحت انـديش و بـا             حكم برد، اما به نوشيدن دواي تلخ و بدمزه رنج مي
 .خورد مي را حاكم بر ميلها، دواي تلخ بدمزه يهنيروي اراد

عليرغـم  -  عقل و اراده هر اندازه نيرومندتر باشند فرمان خود را بهتر بـر طبيعـت     
يـك    انسان در فعاليتهاي تـدبيري خـود، همـواره      .  نمايند تحميل مي -تمايالتش

 انسان هـر انـدازه از      .كند ي عمل پياده ميدر مرحله را طرح و نقشه و يك تئوري
هايش بيشتر تـدبيري اسـت تـا         تر باشد، فعاليت يافته  تكامل ي عقل و ارادهناحيه

به افق حيوانيت نزديكتر باشد، فعاليتهايش بيشتر التـذاذي       اندازه التذاذي، و هر
 حيوان احياناً فعاليتهايي در. التذاذي است تدبيري؛ زيرا فعاليت حيوان همه است تا

 شـود از قبيـل       هاي دوردست است ديده مـي  دهد براي هدفها و نتيجه نشان مي  كه
 آنهـا   هيـچ يـك از       توليد نـسلها، ولـي    جفتگيريها و ها ، مهاجرتها ، ساختن  النه

 آگاهانه و از روي وقوف به هدف و از روي تفكـر بـراي پيـداكردن راه وصـول و            
مـاوراء،    گيرد، بلكه با نوعي الهام جبري و غريـزي از        انتخاب وسيله صورت نمي

 .گيرد صورت مي
يابد كـه     گسترش مي   فعاليتش يتا آنجا دايره هاي تدبيرينظر فعاليت انسان از 

هـاي مـصلحتي تـا       ريـزي برنامه گيرد، يعنياش را هم در برميفعاليتهاي التذاذي
مـصلحتها قـرار گـيرد و          كادر ريزي شود كه لذتها درآنجا ممكن است به دقت پي

فعاليـت طبيعـي در        هر لذتي در عين اينكه لذت است مصلحت هم باشـد و هـر       
. فرمان عقل نيز باشـد      اطاعت دعوت طبيعت است، حال كه پاسخگويي به همان

 خـود قـرار دهـد، و اگـر              اگر فعاليت تدبيري، فعاليتهاي التذاذي را زير پوشش 
تدبيري زندگي قرار گـيرد،       عام ياز طرح كلي برنامه فعاليتهاي التذاذي، بخشي

فعاليت تدبيري به حكم آنكه بر  .يابند مي  انطباق اراده ، ميل با ، و با عقل طبيعت
 نيازمند بـه طـرح    ناخواه گردد ، خواه مي  محور يك سلسله غايات و اهداف دوردست

براي وصول به مقصد است، و تا آنجا كـه جنبـه        وسيله روش و انتخاب و برنامه و
 .كند خود براي خود تدبير مي ، فردي دارد ، يعني يك فرد

 ي راه و روش و وسيله، عقـل فـردي       ريز و تئوريسين و تعيين كننده برنامه طراح و
 او  ها و نيرومنـدي قـضاوت     اطالعات و آموخته كه البته با ميزان معلومات و  است

  شدن  انساني براي برسد، خود كمال اوج فعاليت تدبيري ، فرضا به .بستگي دارد
اسـت،    انسانيت شرط الزم انسان، فعاليت تدبيري .فعاليتهاي انسان كافي نيست

دهد، امـا   تشكيل مي او آگاهي و تدبير و علم و انسان را عقل زيرا نيمي از انسانيت
عالوه بر عقالني بودن و    كه فعاليت انساني آنگاه انساني است. نيست شرط كافي

و الاقل با گرايشهاي عالـي   باشد هاي عالي انسانيتارادي بودن، در جهت گرايش
بـشري احيانـا بـا تـدبيرها و               فعاليتهـاي   آميزتريندر تضاد نباشد ، و اال جنايت 

. گـيرد   ها صـورت مـي    سازي  ها و تئوري ها و طرح ريزي ها و مال انديشي تيزهوشي
 اصـطالحات دينـي     در  .استعماري بهترين شاهد مـدعا اسـت      هاي شيطاني نقشه

شـود و در       ايماني جدا مي  و گرايشهاي انساني كه از نيروي تدبير، آنجا اسالمي،
ناميـده شـده    »  شيطنت«و  »نكرا« گيرد مادي و حيواني قرار مي خدمت اهداف

 بـر   ، لزوما انساني نيست، بلكه اگـر  بگذريم از اين جهت كه فعاليت تدبيري. است
. فعاليتهاي التذاذي حيواني بسي خطرناكتر است از باشد، حيواني هدفهاي محور

 ولي انـسان  درد، مي انساني را شكم خود حيواني يا  مثال حيواني به خاطر پركردن
ويران و صدها هـزار      مقصودي در همين حد ، شهرهايي را  براي تدبيرگر حسابگر

جهت، آيا اهداف عقـل     آري، بگذريم از اين. كشد به آتش مي را گناهنفر نفوس بي
فـردي   كارآيي عقل حد: عبارت ديگر مصالح فردي كافي است؟ به  مجموع از نظر

  ي مصالح فردي چيست ؟ارائه نظر از
  زنـدگي   در اينكه نيروي عقل و تفكر و انديشه براي تدبيرهاي جزئـي و محـدود        

  مـسائلي   همواره مواجـه بـا       انسان در زندگي  .است بحثي نيست ضروري و مفيد
انتخـاب   ، انتخاب همسر تحصيلي ، انتخاب رشته دوست ، است از قبيل انتخاب

مبـارزه بـا كژيهـا و          ، نيكوكارانه فعاليتهاي ، تفريح ، شغل ، مسافرت ، معاشرت

 انديشه و تـدبير اسـت و       و ي اينها نيازمند به تفكرها و بدون شك در همهناراستي
كند ، و احيانا نيازمند به   مي  بهتر بينديشد، موفقيت بيشتري كسب هر چه بيشتر و

ي ايـن مـوارد    در همه).  مشورت  اصل(شود  ي ديگران مياستمداد از تفكر و تجربه
 . آورد اجرا در مي  كند و آن را به مرحله جزئي، انسان طرح تهيه مي

  يهمـه   طرحـي كلـي بـراي       انسان قادر است چطور؟ آيا ي كلي و وسيعدر دايره
 ي مـصالح  برگيرد و منطبـق بـر همـه        مسائل زندگي شخصي خود كه همه را در

 حدود مسائل جزئـي     فردي، در طرح ريزي فكري او باشد بريزد ؟ يا قدرت  زندگي
 در  جانبـه را    سـعادت همـه    زندگي كه مجموع مصالح محدود است و احاطه بر و

دانيم كه برخي فيلسوفان به چنيـن    مي برگيرد از عهده نيروي عقل بيرون است ؟
 شـقاوت را كـشف       اند كه راه سعادت و    شده  اند ، مدعي معتقد بوده» خودكفائي«

 .سـازيم   اراده، خويـشتن را خوشـبخت مـي           و  اعتمـاد بـه عقـل        ايم و بـا  كرده
پيـدا    در  شـوند كـه    در جهان، دو فيلسوف يافت نمي دانيم كه اما از طرف ديگر مي

نهائـي    و  خود سعادت كه غايـت اصـلي       . داشته باشند كردن اين راه ، وحدت نظر
آميزتريـن      ابهـام   رسد، يكي از    نظر مي واضح و بديهي به است و در ابتدا مفهومي

  . مفاهيم است
شقاوت چيـست؟ و   «، »شود؟ سعادت چيست؟ و با چه چيزهائي محقق مي« اينكه
او ناشـناخته   .  مجهول مطرح اسـت  ، هنوز به صورت يك»كدام است؟  آن عوامل
 اسـتعدادها و    بـشر و    اسـت، خـود     كه هنوز  چون هنوز چرا ؟. است  مانده باقي

مگر ممكن است خود بشر ناشناخته بمانـد و سـعادتش      .  ناشناخته است  امكاناتش
باالتر اينكـه، انـسان موجـودي       ! شود شناخته گردد؟ و با چه ميسر مي  چيست كه

آورد   مشكل برايش به وجود مـي    زندگي اجتماعي، هزارها مسئله و. اجتماعي است
 نمايـد،   آنهـا روشـن     يهمقابل هم  در ي آنها را حل كند و تكليفش راكه بايد همه

و شـرش،    هاي خيرهايش، مالكآرمان است اجتماعي، سعادتش، وچون موجودي
 شـرها   و  هاي خـير ها و مالكسعادتها و آرمان با اش، انتخاب وسيله و روشش، راه
 خود را   تواند راه نمي . است هاي ديگران آميخته وسيله  انتخاب و ها روش و راه و

 كنـد كـه     شاهراهي جـستجو   بايد در خود را سعادت. برگزيند  ديگران مستقل از
ي حيات ابدي و جاودانگي روح ،      و اگر مساله سعادت و كمال برساند؛  به جامعه را

 بگـيريم،   نظـر   ي دنيا را در   ي ما بعد نشئهنشئه   به و تجربه نداشتن عقل، نسبت
 .شود مي ترمشكل بسي مساله

يعنـي    .نمايانـد   اينجاست كه نياز به يك مكتب و ايدئولوژي، ضرورت خود را مـي      
اصـلي،      هـدف   و هماهنگ و منسجم كـه  كلي، يك طرح جامع نياز به يك تئوري

روشـها،    و  است، و در آن، خطـوط اصـلي            كمال انسان و تامين سعادت همگاني
دردهـا و درمانهـا،        و  هـا، نيازهـا     بدها، هـدفها و وسـيله         بايدها و نبايدها، خوبها و

 و مسؤوليتها بـراي     منبع الهام تكليفها شده باشد و و تكليفها مشخص مسؤوليتها
 .افراد بوده باشد  يهمه

منجر     اجتماعي ي زندگياي كه رشد و توسعه از دوره انسان از بدو پيدايش، الاقل
اصـطالح      بـه   و  -، نيازمند به ايـدئولوژي   )1(به يك سلسله اختالفات شده است 

و تكامـل       كـرده  هر چه زمان گذشته و انسان رشد. بوده است  -»شريعت«قرآن 
و نـژادي و         خوني  هايدر گذشته، گرايش.  يافته است، اين نياز شديدترشده است

. انساني حـاكم بـود         جوامع بر» روح جمعي« اي و ملي، مانند يك و قبيله قومي
بـه وجـود    )  غيرانـساني   ولو(جمعي  سلسله آرمانهاي خود، يك يبه نوبه اين روح

علمـي و عقلـي، آن            رشـد و تكامـل     .  داد  آورد، و به جامعه وحدت و جهت مـي  مي
تمايـل بـه فرديـت       د،  خو  علم به حكم خاصيت ذاتي. پيوندها را سست كرده است

-آنچه بشر امروز     .دكن عواطف را ضعيف و پيوندهاي احساسي را سست مي. دارد
دهـد    آرمان مشترك مي و بخشد را وحدت و جهت مي -طريق اولي، بشر فردا و به

ي زنـدگي انتخـابي،      فلسفه   يك گردد، و مالك خير و شر و بايد و نبايد برايش مي
يـك ايـدئولوژي جـامع و           ديگـر   خيز، مجهز به منطق و به عبارتآگاهانه، آرمان
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 .كامل است
چنيـن   نيازمند به بشر ديروز بشر امروز بيشتر از

 اي كه قـادر باشـد     فلسفه .زندگي است يفلسفه
 فـرد  فرد و منافع و حقايقي ماوراء به او دلبستگي

كه مكتب و     امروز ديگر جاي ترديد نيست. بدهد
چنين مكتبي را چه كـسي قـادر      اين  ايدئولوژيِ

  عقـل   طرح و پي ريزي كند؟ بدون شـك،     است
 اسـت؟   قـادر   آيا عقل جمـع . يك فرد قادر نيست

استفاده از مجموع تجارب و  با تواند مي انسان آيا
و حـال خـود چنيـن طرحـي            معلومات گذشته

 مجهـول بـراي     اگر انسان را بـاالترين    بريزد؟
انساني و   يجامعه طريق اولي خودش بدانيم، به

چـه بايـد      پس.  سعادت اجتماعي مجهولتر است
اگر ديدي راسـتين دربـاره         كه كرد؟ اينجا است
 داشته باشيم ، نظـام هـستي را         هستي و خلقت

از هستي   متعادل بدانيم، خالء و پوچي را  نظامي
كه دستگاه عظيم    كنيم نفي نمائيم، بايد اعتراف

خلقت اين نياز بزرگ را، اين بزرگترين نيازها را،    
نگذاشته و از افقـي مـافوق افـق عقـل             مهمل

  ايـن   انسان، يعني افق وحـي، خطـوط اصـلي         
 ).اصل نبوت(شاهراه را مشخص كرده است 

ايـن خطـوط اصـلي           درون  كار عقل و علم ، حركت در 
. »نجـات «  چه زيبا و عالي گفته بوعلي در كتاب    . است
ي كه نياز انسانها را به شريعت الهي كه بـه وسـيله       آنجا

: گويـد   دهد، مـي  باشد، توضيح مي  شده بيان) نبي(انساني 
و   ان يبقي نوع االنسان  فالحاجه الي هذا االنسان في«

الحاجه الي انبات الـشعر علـي        من يتحصل وجوده اشد
اخـري    الحاجبين و تقعير االخمص من القدمين و اشياء 

من المنافع التي الضروره اليها في البقاء بل اكـثر مالهـا    
ي شريعت  نياز به نبي و بيان كننده؛ »ءالبقا  انها تنفع في

انسان و در رسيدن    نوع الهي و ايدئولوژي انساني در بقاء
انسان به كمال وجودي انسانيش، بسي بيشتر اسـت از     

به رويانيدن مو  بر ابروان و مقعرساختن كف دوپـا و       نياز
بقـاء نـوع      صرفا نـافع در      اين قبيل كه منافعي ديگر از

يعنـي  .  دآنكه ضرورت نـوع ايجـاب كنـ          بدون انسانند،
نيازهاي كوچك و غيرضـروري     دستگاه عظيم خلقت كه

ــه ممكــن اســت            نگذاشــته  را مهمــل   اســت، چگون
 ! ترين نيازها را مهمل بگذارد؟ ضروري

آفرينـش    هـستي و    يراسـتين دربـاره    اما اگر از ديدي
 تسليم شويم كه انسان محكـوم بـه      بايد باشيم، محروم

ايدئولوژي   هر  هر طرح و است، و سرگشتگي و گمراهي
، تي طبيعـ  كـده اين ظلمت  انسان سرگشته در از طرف

 .سردرگمي چيزي نيست و جز سرگرمي
با بيان فوق همچنانكه ضـرورت وجـود يـك مكتـب و           

 يـك   شود، ضرورت پيوستن فرد به  مي ايدئولوژي نمايان
 .دگرد مي روشن نيز ايدئولوژي و مكتب

ما پيوستن يك فرد به يك ايـدئولوژي، آنگـاه صـورت         ا

بـه  »  ايمان« كه شكل  گيرد مي واقعي به خود
 و ايمان حقيقتي است كه بـا زور و        خود بگيرد،

بـا زور   .  خاطر مصلحت صورت پذير نيـست      به
نهـاد،      گـردن   مطلبي تسليم شـد و    توان به مي

 ايدئولوژي.  نهادني نيست  ولي ايدئولوژي گردن
ايدئولوژي ايمان .  شدني است  جذب پذيرفتني و

از طرفـي بايـد     .طلبد، يك ايدئولوژي كارآمد مي
باشد كه بتوانـد    داشته بيني تكيهنوعي جهان بر

و از  .  را تغذيـه نمايـد       عقل را اقناع و انديـشه    
از ديگر طرف  بيني خـودش، جهان بتواند منطقاً 

داشته    جذبه كه كشش و هدفهايي استنتاج كند
در اين هنگام عشق و اقناع كه دو عنـصر  . باشند

دسـت يكـديگر داده          بـه   اساسي ايمانند، دست
 .دسازن جهان را مي

 .انساني و گروهي: اند ايدئولوژيها دو گونه
 يعني ايـدئولوژيهائي كـه        انساني ايدئولوژيهاي

 يـا   قوم يا نـژاد  انسان است نه مخاطب آنها نوع
را   ي نجات نوع انـسان  ي خاص، و داعيهطبقه
. ي معيـن  طبقـه   يا نه نجات و رهائي گروه. دارد

ي دهـد، شـامل همـه        طرحي را كه ارائـه مـي     
پشتيبانان و  .  مخصوصي يانسانهاست نه دسته

كنـد از ميـان همـه قـشرها ،               حامياني كه جلب مـي 
و طبقات است، نه يك قـشر يـا گـروه         گروهها ، ملتها

 .معين
گروه يا طبقـه    ايدئولوژي گروهي، برعكس، مخاطبش

ي رهـائي و نجـات يـا          داعيـه   و  يا قشر خاص است 
  هـم   برتري همان گروه را دارد و مخـاطبش    سيادت و

دهـد،    ارائه مـي   طرحي هم كه تنها همان گروه است و
تنها از ميان همـان گـروه         و همان گروه است يويژه

 . گيرد كند و سرباز مي و حامي جذب مي هم  پشتيبان
هر يك از اين دو نوع ايدئولوژي ، مبني بر نوعـي ديـد    

ايدئولوژي عـام و انـساني ماننـد            .است درباره انسان
كه از   ايدئولوژي اسالمي، نوعي شناخت از انسان دارد

در   اسالم، انـسان    از نظر. شود مي آن به فطرت تعبير
مقدم بر تاثير عوامل تاريخي و عوامـل        جريان خلقت،

ــاص          ــده  اجتمــاعي، داراي بعــد وجــودي خ و     ش
كنـد و     استعدادهايي واال كه او را از حيوان متمايز مـي 

ايـن    طبق.  شده است به او داده بخشد مي به او هويت
وجـدانِ    و  نظر، انسان، در متن خلقتش از نوعي شعور

مند شـده؛ و    دارد بهره ي انسانها وجودنوعي كه در همه
به او تعينِ نوعـي و صـالحيت          ،فطري همان وجدانِ

  داده  دعوت، مخاطب واقع شـدن، حركـت و جنبـش        
وجـدان فطـري      ها با تكيـه بـه      اين ايدئولوژي. است

كننـد و     را آغاز مـي    خود مشخص نوع انسان، دعوت
 .دآفرينن حركت مي

از .  گروهي از ايدئولوژيها ديدي ديگر از انـسان دارنـد     
و   نظر اين ايدئولوژيها، انسانِ نوعي، صالحيت دعـوت 

پيوستن يك فرد به يك ايدئولوژي، 
كه  گيرد مي آنگاه صورت واقعي به خود

و ايمان  به خود بگيرد،» ايمان« شكل 
خاطر   به حقيقتي است كه با زور و

با زور . مصلحت صورت پذير نيست
  گردن مطلبي تسليم شد و توان به مي

نهادني  نهاد، ولي ايدئولوژي، گردن
  جذب پذيرفتني و ايدئولوژي. نيست

ايدئولوژي ايمان . شدني است
از  .طلبد، يك ايدئولوژي كارآمد مي

 بيني تكيهنوعي جهان طرفي بايد بر
باشد كه بتواند عقل را اقناع و  داشته

 و از طرف. را تغذيه نمايد انديشه
بيني جهان بتواند منطقاً از ديگر

كه  هدفهايي استنتاج كند خودش،
در اين . داشته باشند  جذبه كشش و

هنگام، عشق و اقناع كه دو عنصر 
دست   به اساسي ايمانند، دست

 .دسازن يكديگر داده جهان را مي
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و وجـدان و       نـدارد؛ زيـرا شـعور          جنبـش   طرف خطاب قرارگرفتن و حركت  و 
حيات ملي و قومـي، و يـا تحـت            در گرايشهاي انسان تحت تاثير عوامل تاريخي

انـسان مطلـق،    .  شود  مشخص مي   انسان تاثير عوامل اجتماعي در موضع طبقاتي
 شعور دارد و نـه وجـدان و نـه           صرف نظر از عوامل تاريخي يا اجتماعي خاص، نه

 . است نه عيني  انتزاعي صالحيت دعوت و خطاب، بلكه موجودي
انـسان مبتنـي      از بر چنين ديدي ملي و قومي هاي و همچنين فلسفه ماركسيسم

نـژادي و     ها منافع طبقاتي و يـا احساسـات قومـي و              خاستگاه اين فلسفه. است
 .تحداكثر فرهنگ قومي اس

  .اسـت   خاستگاه آن فطـرت انـسان     از نوع اول و بدون شك ايدئولوژي اسالمي،
. خـاص     گـروه   نه طبقه يا )  2(است » عموم مردم= الناس «لهذا مخاطب اسالم 

از     حـتي   .گروهها حامي و پشتيبان جلب كند ياسالم عمال توانسته از ميان همه
بـه  (    مـترف   يعني طبقـه مـالء و     .  نبرد برخاسته است اي كه با آنها به ميان طبقه

عليه خود آن طبقـه و از گروهـي عليـه            اي سربازگيري از طبقه). اصطالح قرآن
فرد عليـه تبهكـاري شـخص خـودش،            بلكه شورانيدن يك. منافع خود آن گروه

 حكم آنكـه  اسالم به. كند كرده و مي  تاريخ اسالم، فراوان در طول كاري است كه
ديگـر    و از طـرف      كند،  انسان نفوذ مي وجود هاي ترين اليه دروني و در دين است

قادر است فرد را عليـه تبهكـاري خـودش بـر           انسان تكيه دارد، برفطرت انساني
» توبـه «كه نـامش     به وجود آورد» عليه خود خود انقالب«آشوباند و بشوراند و 

شان، شـورانيدن فـرد       طبقاتي، تنها قدرت انقالبي و هاي گروهيايدئولوژي. است
انقالب «  ولي هرگز قادر نيستند.  ي ديگر استطبقه  عليه عليه فرد ديگر، يا طبقه

-ناحيه  در درون خود، از  همچنانكه قادر نيستند فرد را. بر پا كنند» فرد عليه خود
 .دكنترل قرار دهن و ي خود، تحت مراقبت

هـر    از  و به حكم اينكه دين خاتم است، بيش -اسالم به حكم اينكه مذهب است 
و قهـراً   )  3(براي برپاداشتن عدالت اجتماعي آمـده اسـت           -مذهب آسماني ديگر

امـا  .   اسـت     پيشگانمو ستيز با ست  مستضعفان، و نبرد هدفش نجات محرومان و
خـود را       حاميـان   مخاطب اسالم تنها محرومان و مستضعفان نيستند، همچنانكه

نبرد با آنهـا      به اسالم حتي از ميان طبقاتي كه. تنها از اين طبقه جلب نكرده است
 برفطرت انساني انسان از و يك طرف مذهب از به نيروي با تكيه است، برخاسته

اسالم تئوري پيروزي انسانيت بر   .است گواهي تاريخ، سرباز گرفته طرف ديگر، به

مساوات بر تبعيض، فـضيلت بـر رذيلـت،         حيوانيت، علم بر جهل، عدالت بر ظلم،
مستـضعفان بـر جبـاران و             پـيروزي . توحيد بر شرك است بندوباري، بي تقوا بر

 .تمستكبران يكي از مظاهر و مصاديق اين پيروزيهاس
انـساني      به دنبال بحث گذشته، اين مساله بايد طرح شود كه آيا فرهنـگ اصـيل       

ماهيت قومـي، ملـي      ، نيست و فرهنگ يگانه در كار ماهيت يگانه دارد؟ يا فرهنگ
خواهد يافت فرهنگها اسـت يـا        وجود يا طبقاتي دارد؟ آنچه وجود دارد و يا در آينده

  يگانـه   اين مساله نيز وابسته به اين است كه آيا نوعيت انسان از فطرتي  فرهنگ؟
  يگـانگي   و اصيل برخوردار است و همان فطرت اصيل و يگانه به فرهنگ انـسان    

  عوامـل   يدر كار نيـست، فرهنگهـا سـاخته          اي چنين فطرت يگانه دهد؟ و يا مي
  طبقـاتي   يمنفعـت طلبانـه     ي گرايشهاي ساخته و يا تاريخي، قومي و جغرافيايي

  اش قائل به فطرت يگانـه اسـت، هـم          است؟ اسالم به حكم اينكه در جهان بيني
 .هطرفدار ايدئولوژي يگانه است و هم طرفدار فرهنگ يگان

ايدئولوژي يگانـه،     يك و گروهي، نه انساني، ايدئولوژي يك بديهي است كه تنها
ايدئولوژي فطري، نه يـك       يك ، وانسان تجزيه و تقسيم بر مبني نه ايدئولوژي

متكي باشد و ماهيـت انـساني      انساني تواند برارزشهاي سودگرايانه، مي ايدئولوژي
 .دداشته باش

■ 
 :هانوشتپي
نياز از    اين كه اين اختالفات و شود ي قرآن استنباط ميكريمه از مجموع آيات. 1

رجـوع  .  انـد   نبوده  شريعت صاحب پيشتر پيامبران .است شده پيدا نبي زمان نوح
 . بقره از سوره مباركه 213ذيل آيه  به تفسير الميزان شود

شـود و     مـي     اشـتباه   است»  موم مردمع«ي كه به معن  در مفهوم اين كلمه گاه. 2
ممتـاز اسـت، و          طبقات  ي مقابلكه نقطه شود گرفته مي »توده مردم«مرادف با 

ي اسالم، ديـن تـوده        دين شود كه است، ادعا مي» الناس«مخاطب اسالم  چون
ولـي بايـد      .شـود   مـي   اين جهت فضيلتي براي اسالم شـمرده   مردم است و ضمنا
است كه اسالم   اين فضليت است براي اسالم، واقعيت است و هم بدانيم كه آنچه

مردمنـد و       يتـوده   نه اينكـه مخـاطبش تنهـا       ي مردم برخاسته،حمايت توده به
فـضليت      يو آنچه بيشتر مايـه    . اش ايدئولوژي گروهي و طبقاتي استايدئولوژي

كـش و     بهـره     طبقـات   از ميان خـود  ده، طبقات بهره كه عالوه بر است اين است
وجدانها را به سود طبقات   احيانا انساني، به فطرت با اتكا قدرت، صاحب سرمايه و

 .تده و محروم برانگيخته اس بهره
 .25حديد؛ آيه . 3
■ 

ن: منبع  )انسان و ايمان(بيني اسالمي؛ جلد اول آشنايي با جها
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 انديشه

 احسان اقارضايي

يكي از شبهاتي كه در حوزه ي مسائل مربوط به دين مطرح است اين مـي باشـد        
تفسيرهاى خاصـى را از متـون         روحانيون، علما و فقها در طول تاريخ اسالم: كه

و منـابع ديـنى،        اسالمى ارائه داده و چنين وانمود كرده اند كه فهميـدن قـرآن     
بـراى    اختصاص به آنها دارد؛ در صورتى كه خود قرآن اعالم مى كند كـه بيـانى   

همه مردم و نورى براى همه انسان ها است و همه مـى تواننـد از آن اسـتفاده              
صـلى اهللا   (همچنين پيغمبر اكرم . براى علما نازل شده است: قرآن نفرموده. كنند

در فرمايش هاى خود نفرمـوده انـد    )  عليهم السالم(و ائمه اطهار ) وسلم عليه وآله
 .مرا براى علما بيان مى كني كه ما سخنان خود

علمـا بـراى خـود دكانـى          :  كسانى كه اين شبهه را مطرح كرده اند، مى گوينـد    
گفته اند فهميدن متون دينى اختـصاص بـه مـا دارد، تـا مـردم                 درست كرده و

اگر از ايـن آقايـان        .  كنند و كار علما رونق پيدا كند  مجبور باشند به آنها مراجعه
نكنيم، چگونه از متون دينى استفاده كنيـم؟     سؤال شود كه اگر ما به علما رجوع

ديگر استفاده مى كنيـد، از متـون          همچنان كه از كتابهاى: آنها جواب مى دهند
شبهه تا حد زيـادى در        متأسفانه طى حدود نيم قرن، اين. دينى هم استفاده كنيد

بـسيارى از     ذهن بسيارى از جوانان، روشنفكران و دانشگاهيان رسوخ كـرده و      

بـدون    دانشجويان مسلمان در اين دام افتاده اند و تصور كرده اند كه خـود آنهـا       
البته اين شبهه، هـر چنـد    .  مراجعه به علما مى توانند از متون دينى استفاده كنند

كمرنگ، حتّى در ذهن بسيارى از دانشجويان متعهد مـا وجـود دارد و         به صورتى
ما مى خواهيم خودمـان در مـورد مـسائل اسـالمى           : گويند آن اين است كه مى

مراجعه به ترجمه ي قرآن و كتـاب حـديث و         آنها تصور مى كنند. تحقيق كنيم
مورد اين قبيل مطالـب كافـى         استفاده از كتاب لغت و امثال آن براى تحقيق در

 .است
ما اصال احتياجى بـه بيانـات      : كساني كه اين شبهه را مطرح كرده اند، مى گويند

دينى نداريم، بلكه ما خودمان مطالبى را از منابـع        علما و تفسيرهاى آنها از متون
علما اشتباه كرده اند و مـا خودمـان        . نفهميده اند دينى مى فهميم كه علما آنها را
بر همين اساس، پيشنهاد مى كنند كـه مـردم     آنها. متون دينى را بهتر مى فهميم

مطالعه نكنند و خود ايشان بكوشـند كـه         به علما مراجعه نكنند، كتابهاى آنها را
 .قرآن و حديث را تفسير كنند

براى پاسخ به اين شبهه، بهتر است ابتدا نگاهى به روش و نحـوه ي عملكـرد           
بيندازيم تا متوجه شويم كه آنها چگونه مطلبى را از منـابع ديـنى برداشـت          علما
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تفاوت روش علما با روش كسانى كـه مـى گوينـد مـا روش علمـا،               و. مى كنند
از ايـن    فقها، مفسرين و محدثين را قبول نداريم و مي خواهيم خودمان مستقيماً 

 منابع برداشت كنيم، چيست؟
 همچنان كه مى دانيم، منابع دينى ما از جمله متن قرآن و متون احاديث، كـه از    

بـه مـا    )  عليهـم الـسالم   (و ائمه اطهـار   )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيغمبر اكرم 
حال، اگر كسى بخواهد علمـا، مفـسرين، فقهـا و            . زبان عربى است رسيده، به

خود به اين منابع مراجعه و از آنهـا اسـتفاده كنـم، آيـا            مجتهدين را رها كرده و
از ياد گرفتن زبان عربى مى توانـد از قـرآن و           معنى اين كار اين است كه قبل

كه قرآن مى گويـد قـرآن نـور اسـت،             سنت استفاده كند؟ آيا تنها به اين دليل
زبان عربـى نـدارد؟       فهميدن معناى آن احتياج به چيز ديگرى، حتى ياد گرفتن

: گويـد   دليل كسانى كه اين شبهه را مطرح كرده اند اين است كـه قـرآن مـى        
نور بـه   ).  5مائده؛(  »قد جاءكم من اهللا نور و كتاب مبين«قرآن نور است، 

. ديگـرى آن را روشـن كنـد           طور ذاتى روشن است و نيازى نيست كه عامـل    
در اينجـا از     . نداريم بنابراين، براى روشن شدن معنى آيات قرآن به علما احتياج

كـسى كـه زبـان         آنها سؤال مى كنيم كه آيا با استناد به اينكه قرآن نور است، 
عربى را نمى داند، با رو خوانى قرآن مى توانـد   

مطالـب آن اسـتفاده       معنى آيات را فهميده و از
كند؟ گمان نمى كنم هيچ آدم عـاقلى اينگونـه    

مـا چنيـن    :  خواهند گفـت   آنها هم! حرف بزند
البته براى فهميدن قـرآن   .  مقصودى نداشتيم

گرفت يا از ترجمه قـرآن     بايد زبان عربى را ياد
دوباره سؤال مى كنيم كه مـا هـر    .  استفاده كرد
زبان عربى تسلط داشته باشيم، آيـا   اندازه كه بر

از كسانى كه زبان مادري شـان عربـى اسـت،       
مى فهميـم؟ در مـوارد زيـادى            عربى را بهتر

معانى آيات قرآن براى بسيارى از عرب زبانـان  
حتى در صـدر اسـالم هـم          . نيز روشن نيست

بعـضى از     گاهى خود عرب ها به درستى معنى
آيات را نمى دانستند و براى فهميدن آن نـزد       

 .آمده و سؤال مى كردند) وسلم صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اكرم 
نكته دوم كه از اين مهم تر است اين كه زبان در طول تاريخ، تحـول پيـدا مـى         

بسيارى از كلمات در يك زمان معنايى دارند و بـه تـدريج در معنـاى آنهـا           .  دكن
مى شود و ممكن است بعد از چند قـرن معنـاى خاصـى از آن             تغييراتى ايجاد

به عنوان مثـال مـا امـروز       .  آن فهميده نمى شد فهميده شود كه در زمان اول از
سـال قبـل هـم ايـن            1300را به كار مى بريم، همچنان كه  » تقيه«كلمه ي 
هنگـامى كـه    .  يكى از معانى اين واژه را همه مى دانيم.  كار برده مى شد كلمه به

فالنى تقيه مى كند، به اين معنى است كه او اعتقـادى دارد كـه          گفته مى شود
مثـال در صـورتى كـه         . خالف اعتقاد خود عمل مى كند آن را اظهار نكرده و بر

. حفظ جان يا مال خود تقيـه مـى كنـد        كسى جان يا مالش در خطر باشد، براى
بيـن مـسلمانان،      هم چنين ممكن است براى مدارات يعنى براى حفظ وحـدت  

رفتـار همـه     كسانى اعتقاد خود را ابراز نكرده و طبق فتواى خود عمل نكنند، تا
همچنان كه كسانى كه به حج مشرف مـى شـوند، در      . مسلمانان يكنواخت شود

برادران اهل تسنن شركت مى كنند، با وجود اين كه طبق فتواى آنها ايـن     نماز
چون اهل سنت نماز را قبل از وقت مى خوانند و بـسم اهللا       . نماز صحيح نيست

تأكيـد  )  قـدس سـره   (فقها به خصوص حضرت امام   ولى. را در حمد نمى گويند
كنند و ثواب اين نماز از نمـازى       مى كنند شيعيان هم در نماز اهل سنت شركت

. مى گوينـد  » تقيه«به اين كار . كه طبق فتواى خودشان بخوانند، بيشتر است
و در    در صورتى كه تقيه به منظور حفظ جان يا مال باشد، بـه آن تقيـه خوفـى        

 .صورتى كه به منظور حفظ وحدت باشد تقيه مداراتى گفته مى شود
اما اين كلمه در نهـج البالغـه      .  اين معنايى است كه امروزه ما از تقيه مى فهميم

) عليه السالم(به عنوان مثال حضرت امير .  معنى ديگرى استعمال شده است به
نهـج  (  »اتقوا اللَّه تقيه من شمر تجريداً و جـد تـشميراً      «  :مى فرمايد

 بـه »  تقيـه «در اين جمله و در بعضى مـوارد ديگـر واژه         ). 210البالغه؛ خطبه 
» تقيـه «اين يكى از معانى كلمـه       . عنوان مصدرى براى تقوا به كار رفته است

و امـام محمـد    ) عليه السالم(نزول قرآن تا عصر  امام جعفر صادق از زمان. است
در معنى كلمه ي تقيه تحول ايجاد شد و اين كلمـه اصـطالح    )  السالم عليه(باقر

نقل شده اسـت كـه    )  عليه السالم(روايتى از حضرت صادق در. جديدى پيدا كرد
، ص  16وسـائل الـشيعه، ج        (» يدين آبائ التقيه دينى و«: ايشان فرمودند

همين اصـطالحى اسـت      ه در اين روايت تقيه به معناى تقوا نيست، بلكه ب). 210
معنى تقوا بـه      در نهج البالغه به» تقيه«پس، . كه ما هم امروز به كار مى بريم

 كار رفته است در حالى كه چند دهه بعد اين واژه متحول شده و معـنى ديگـرى       
 .از آن فهميده مى شده است

نكته سوم اين است كه در تمام زبـان هـا از        
. دجمله زبان عربى الفاظ مشترك وجـود دار    

 :اين شعر موالنا را همه شنيده ايد
 آن يكى شير است اندر باديه 
 وان دگر شير است اندر باديه

 آن يكى شير است كĤدم مى خورد 
 وان دگر شير است كĤدم مى خورد

» شــير«و  »  باديـه «در ايـن شـعر لفــظ          
» باديـه «اما يك مرتبه    . استعمال شده است

بيابان است و در جـاى ديگـر بـه             به معنى
يك جـا   » شير«همچنين . معنى ظرف شير
لذيذى است كه انـسان از    به معنى نوشيدنى

آن استفاده مى كند و در جاى ديگر شـير بـه    
واژه شير يكى اسـت، امـا معانـى       . كه انسان را مى خورد معنى حيوان درنده اى

پيدا شده اسـت يعـنى ايـن         »  شير«براى  امروزه معنى سوم هم. متعددى دارد
به ادبيات يك زبان آشـنا      حال، اگر كسى. واژه براى شير آب هم به كار مى رود

كـدام يـك از        نباشد، هنگامى كه با لفظ مشتركى مواجه شود، متوجه نمى شود
 كسانى كه در ادبيات تخصص دارند، مى تواننـد از قرائـن       . معانى آن مراد است

كالمى، مقدمات و مؤخرات عبارت و از قرائن مقامى اسـتفاده كننـد و بفهمنـد          
اما كسانى كه بـه ادبيـات      .  معانى لفظ مشترك مورد نظر بوده است كدام يك از

بنابراين بـراى  . ممكن است به اشتباهات زيادى گرفتار شوند زبانى آشنا نيستند،
 فهميدن يك كالم، آشنايى به اصول كلى ادبيـات زبـان كـافى نيـست، بلكـه           
انسان بايد از بسيارى جزئيات هم اطالع داشته باشد تا بتواند معنـاى صـحيح        

 .دبفهمد و در فهم آن اشتباه نكن كالم را
در زبـان عربـى بـا           نكته ديگرى كه مخصوص زبان عربى است، اين است كه

. مى كنـد   تغيير حركت و اعراب كلمه، معناى كالم از زمين تا آسمان تفاوت پيدا
 . در اينجا نمونه ي عينى را نقل مى كنم

علت اين  . ابداع كردند) عليه السالم(نقل شده است كه علم نحو را اميرالمؤمنين
هم اين بود كه روزى آن حضرت شنيدند شخصى مشغول خواندن آيه سـوم   كار

ى النّـاس يـوم الحـج           «د از سوره برائت بو أذان من اللّه و رسوله إـل

 
 آيا فهم متون ديني

 اختصاص به علما دارد؟
 تواند خود با مراجعه به قرآنآيا كسي نمي

 به استخراج دستورات ديني اقدام كند؟
 كه استمگر در خود قرآن نيامده

 ؟»هذا بيان للناس«
 مگر قرآن نور نيست؟

 نور به خودي خود روشنگر است
 .و نيازي به تفسير ندارد

 انديشه
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المشركين و   األكبر أن اللّه بريء من
را به كسر » و رسوله« آن مرد. »رسوله

بايد بـه ضـم الم         الم خواند در صورتى كه
اگر آيه به كـسر الم خوانـده        . خوانده شود

خـدا در   «كـه     شود، معنى آيه اين مى شود
روز حج اكبر اعالم مى كند كه از مـشركين  

در صـورتى   .  »(!)و از پيغمبرش بيزار اسـت  
اگر به ضم الم قرائت شود معنايش ايـن   كه

همچنان كه خـدا از مـشركين        «: مى شود
پيغمبر او هم از مشركين بـيزار    بيزار است،

بر اساس آنچه در تاريخ نقـل شـده      . »است
انگيزه اى شد براى ايـن     است، اين جريان
قواعد نحو را ) عليه السالم(كه اميرالمؤمنين

. تعليـم فرماينـد     »ابواالسـود دؤلـى   «بـه   
 بسيارى از علما بودند كه با وجود ايـن كـه       
سال ها در زمينه بحـث و تحقيـق زحمـت         
كشيده بودند، اما گاهى در بعضى مـوارد بـه    

اشتباه در ادبيات، معنى كالم را اشتباه  خاطر
بنابراين، حتى براى فهميـدن   . مى فهميدند

معناى ساده يك آيه قرآن، آشـنايى اندكـى      
 .دانشجو با آيات قرآن پيدا مى كند، كافى نيست كه يك

ايـن كـه قـرآن       .  اما آنچه از همه اين موارد مهم تر است، مطلب ديگرى اسـت 
حجم محدودى دارد؛ اما اين حجم محدود، متكفل بيـان حقـايقى اسـت          كريم

قرآن گاهى اين حقايق را بـه صـورت    . تا روز قيامت به آنها احتياج دارد كه بشر
صـلى  (تشخيص مصاديق آن را ابتدا به عهده ي پيغمبر اكـرم  كلى بيان كرده و

) عليهـم الـسالم   (ايشان، به عهده ي ائمـه اطهـار     و بعد از) اهللا عليه وآله وسلم
هـايى دارد كـه موجـب مـى شـود                طبعاً هر زبانى محـدوديت  .  گذاشته است

هـر شـنونده اى        ابهاماتى در كالم به وجود آيد و معناى آن به درسـتى بـراى   
 از اين رو گاهى فهم قرآن به كسى نيـاز دارد كـه آن را تفـسير           .  روشن نشود

) صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          (تفسير قرآن هم بر عهده ي پيغمبر اكـرم .  كند
آن حضرت در حديثى كه بين تمامي فرقـه هـاي اسـالمي       . گذاشته شده است

وصيت نامـه ي خـود،        ه ي هم در مقدم)  قدس سره(متواتر است و حضرت امام
اب       «: اين حديث را نوشته اند، مى فرمايند ن كـت  انى تارك فيكـم الثقلـي

مـن دو چـيز گرانبهـا را در            )  33، ص 27وسائل الشيعه، ج (  »اهللا و عترتي
گذارم كه اين دو از هم جدا نمى شوند، يعـنى بايـد بـه           ميان شما به امانت مى

آنها فاصله انداختيد و گفتيد يكـى را قبـول       هر دو آنها تمسك كنيد و اگر بين
ن           «   داريم و ديگرى را نه، گمراه خواهيد شـد  مـا ان تمـسكتم بهمـا ـل

اما اگـر گفتيـد    . شويد ، اگر به هر دوى آنها تمسك كرديد هالك نمى»اتضلّو
عترت را رها كرديد، ضـمانتى بـراى هـدايت شـما           ، و»حسبنا كتاب اهللا«

راز .  داشته باشيد تا بتوانيد به هـدايت برسـيد       اين دو را بايد با هم. نخواهد بود
اين است كه تمام آنچـه مـا    )  وآله وسلم صلى اهللا عليه(اين فرمايش پيامبر اكرم

زمانى كه ما بـه قـرآن مراجعـه       .  است به آن احتياج داريم در نص قرآن نيامده
بسيارى از مطالبى را كه احتياج داريم، از قرآن به دست نمى آوريـم،     مى كنيم،

 .داريم كه در اسالم چنين مطالبى هست در حالى كه يقين
تا جايى كه ما اطالع داريـم،   .  در اينجا به عنوان مثال يك نمونه بيان مى كنيم

كيسانى و تمام مذاهب مختلف اسالم، هر كـس كـه نـام           شيعه، سنى، زيدى،

خود را مـسلمان گذاشـته، معتقـد         
نمازهاى واجب روزانـه هفـده     است

 البته اگر قرائت هاى [ركعت است  
جديد، تغييرى در اين مطلب نـداده     

نماز صبح دو ركعـت، ظهـر    !]   باشد
كعـت،  ر ر چهار ركعت، عـصر چهـا   

. مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعـت 
در طول هزار و چهارصـد سـال از        

مـسلمانى را سـراغ        تاريخ اسالم،  
. نداريم كه غير از اين را گفته باشـد 
 حتى هيچ كس احتمالى غير از اين

تمام مـسلمانان در     .  هم نداده است
هر نقطه از دنيا و بـا هـر مـذهبى،         

معتقدند و مـى داننـد       اين مطلب را
كه اسالم چنين مطلـبى را گفتـه        

 اما در هيچ يك از آيات قـرآن . است
نگفته است كـه نمازهـاى يوميـه         
هفده ركعت است و نمـاز صـبح دو      

فقط بـه   اگر قرار باشد كه ما. ركعت
قرآن تمسك كنيم و بـه كلمـات         

مراجعه نكنيـم، از   )  السالم عليهم(و اهل بيت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيغمبر
 كجا بفهميم كه نماز صبح دو ركعت است؟

البته بعيد نمى دانم صبح كه از خواب بيدار شديم چنين كسى پيـدا شـود، و        [
قرائت جديدى در قرآن پيدا شده است كه به جاى دو ركعت نماز صـبح،      بگويد

 .]قرائت ديگرى است اين هم! ورزش كنيد
است كـه فرمودنـد      )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين مطلب، دليل گفته ي پيغمبر

تنهايى كافى نيست، بلكه بايد در كنار آن فرمايش هاى خـود پيغمبـر       قرآن به
ضـميمه  )  عليهم السالم (و بعد از آن هم كالم عترت) وسلم صلى اهللا عليه وآله(

توانيد واضـح تـرين مـسائل را از قـرآن                 در غير اين صورت، شما نمى. شود
ما هر چه مى گـوييم از     :  فرمود در روايتى) عليه السالم(امام باقر. استفاده كنيد

قـرآن بـه صـورت         اما نحوه ي استفاده آنهـا از  .  قرآن كريم استفاده مى كنيم
بـه هـر حـال،       .  آيا الهام الهى است يا امرى ديگر؟ ما نمى دانيـم . ديگرى است

 صلى اهللا عليـه وآلـه       (خود قرآن مى فرمايد كه تبيين قرآن بر عهده ي پيغمبر 
وانزلنــا عليــك الــذكر لتبيــن للنــاس مــا نــزّل           «.  اســت)  وسـلم 
بـراى    ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا تـو حقـايقى را كـه         ) 44نحل؛(» اليهم

 . مردم نازل شده است، براى آنها بيان كنى
يك شأن، موقعيت و وظيفه اى داشـت        )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيغمبر اكرم

وا عليهـم    «كه بايد آنچه بر او نـازل مـى شـد بـراى مـردم بخوانـد                  يتـل
، مطالبـى  )18قيامه؛(» فاذا قرأناه فاتبع قرآنه«، )164آل عمران؛ (» آياته

ايـن يكـى از      .  قرائت و تـالوت كـن    را كه ما بر تو نازل مى كنيم، براى مردم
خداونـد بـه دنبـال آن مـى            اما. است) صلى اهللا عليه وآله وسلم(شؤون پيغمبر

قـرآن را بـراى        ، يعـنى »و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب والحكمه«فرمايد 
 پـس آمـوزش دادن و       . ايشان بخواند و پس از آن قرآن را به ايشان تعليم دهد

يـك  .  تعليم، به معنى تفهيم معانى اسـت .  تعليم قرآن، غير از تالوت قرآن است
كه در كالس، كتابى درس مى دهـد، اگـر فقـط متـن كتـاب را                 معلم، زمانى

معلـم  .  ما هم بلد بوديم متن كتاب را بخوانيم  خود: بخواند، شاگردان مى گويند

 انديشه
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قـرآن دو   .  اين معنى تعليـم اسـت   .  بيان كند بايد الفاظ را بخواند و معانى آنها را
وا  «مشخص مـى كنـد؛ اول        )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(شأن براى پيغمبر يتـل

زّل       «  آيه ديگرى مى گويد. »يعلمهم« دوم» عليهم اس مـا ـن لتبين للـن
كرديم تـا تـو آن را بـراى             اين آيه نمى فرمايد ما قرآن را بر تو نازل .»اليهم

معـانى آيـات و        بـراى تبييـن بايـد      . خواندن غير از تبيين است. مردم بخوانى
 مصاديق آن را بيان كند، به گونه اى كه پس از آن براى مـردم هيـچ ابهامـى         

خاصيت زبان اين است كه در يك جمله نمى توان تمام ابعـاد مطلـب    .  باقى نماند
كرد؛ و اگر درصدد چنين كارى برآيند كه با عبارات متعدد ابعاد مطلـب را     را بيان

مقتضاى بالغـت، كـالم    . كالم از فصاحت و بالغت ساقط مى شودد، روشن كنن
مى دهد؛ از اين رو نقاط ابهـامى در كـالم باقـى          را در هر مقامى به نحوى سوق

ايـن كـار پيغمبـر      .  ابهام ها روشن شـود    مى ماند كه بايد در فرصت ديگرى اين
فهميدن قرآن، دسـت از سـنت و          اگر ما براى. است) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

بـرداريم، نمـى    )  الـسالم   عليـه (و امـام  )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيانات پيغمبر
قـرآن فرمـوده      خدا هـم در  . توانيم بسيارى از تفاصيل را از قرآن استفاده كنيم

او   مراجعـه كننـد تـا      )  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     (است كه مردم بايد به پيغمبر
 .مفاهيم قرآن را براى ايشان تبيين كند

اوال زمانى كه خودمان بـه قـرآن مراجعـه مـى          :  ممكن است اين آقايان بگويند
صـلى اهللا   (آيات را مى فهميم، ثانياً در صورت نياز، به كلمات پيغمـبر  كنيم، معنى
جعه مى كنيم؛ اما ديگر به علما، نيازى نداريم چون خـود مـا    مرا)  معليه وآله وسل

غافل از اينكـه در اينجـا        . معناى آن را متوجه مى شويم حديث را مى خوانيم و
ــشكالت،  مــــــ
. مضاعف مى شود

ــرا در   معنــى    زي
حـــديث هـــم      
ــود     ابهامــاتى وج
دارد كه گـاهى از   
ابهام آيات قـرآن    
. بيــشتر اســـت   

اينكـه    عالوه بـر 
حديث بايد از نظر  
سند هم رسيدگى  

ما در قـرآن   .  شود
از نظــر ســـند       
ــداريم   . مــشكل ن

مى دانيم كه   همه
ــرآن    محتــواى ق
آياتى است كه بـر  

صـلى اهللا    (پيغمبر
) عليه وآله وسـلم    

و   نــازل شــده    
تحريف يا كـم و     
. زياد نشده اسـت    

اين گونه نيـست    
كه سند بعضى از  
آيات يا بعـضى از   

هاى قـرآن    سوره

امـا در   .  ضعيف باشد يا احتمال دهيم شخص ديگرى آن را جعـل كـرده باشـد        
در بين روايات، احاديث ضعيف و مجعول هم بـه چـشم    . اين گونه نيست روايات

صـلى  (اند كه رواياتى را جعل كرده و به دروغ بـه پيغمـبر     افرادى بوده. مى خورد
ايـن  )  صلى اهللا عليه وآله وسـلم (پيغمبر اكرم.  داده اند نسبت) اهللا عليه وآله وسلم

بعد از رحلت ايشان كسانى به آن حـضرت دروغ      مسأله را پيش بينى كردند كه
سادگى هر كالمى را كه از مـن نقـل        به: به همين دليل فرمودند. خواهند بست
صـلى اهللا   (كـالم پيغمـبر   (حال، اگر كسى كه قصد دارد به حديث  .  شد، نپذيريد

بفهمد، اگـر تخـصص     مراجعه كند و آن را)) عليه السالم(و امام) عليه وآله وسلم
چـه    الزم را نداشته باشد و حديث صحيح و سقيم را از يكديگر تشخيص ندهـد، 

 .بسا حديث صحيح را رها كند و حديث ضعيف را مورد استناد قرار دهد
ما تمام نكاتى را كه بايـد بـراى اسـتفاده از آيـات و               : ممكن است كسى بگويد

يعنى لغت و ادبيات عربى، معـانى بيـان    . نظر داشت، مراعات مى كنيم روايات در
ياد مى گيريم، به عام و خاص كالم توجه مى كنيـم، مقيـد و        و قواعد محاوره را

هم بررسى مى كنيم، تمام مـوارد الزم را رعايـت         مطلق و ناسخ و منسوخ آن را
كه اين شـخص خـودش مجتهـد اسـت،           معناى اين كالم اين است. مى كنيم

همـان شـيوه اى       و اين،. چون اين، همان كارى است كه مجتهد انجام مى دهد
 و كسى نگفتـه اسـت كـه مجتهـد و            .  است كه فقها و مفسرين به كار مى برند

نكته ي شـايان     .  متخصص هم بايد به مجتهد و متخصص ديگرى مراجعه كند
روحانيون براى استفاده از آيات و روايـات، بـر اسـاس روش              توجه اينست كه

دهند و بيش از هزار و سيصد سال علماى بـزرگ     اجتهادى اين كار را انجام مى
ما براى تكميل آن زحمت كشيده انـد  

سنجيده به دست آمده اسـت     تا روشى
يعنى همان قواعد فقه، اصول، ادبيـات  

تحقيـق    و ساير قواعدى كه در روش   
بايـد  ]  متدولوژى فقـه  [يا به اصطالح، 

ولى حتّـى بيـن علمايـى       . رعايت شود
اساس اين متـدولوژى تحقيـق     كه بر

كار مى كنند، اختالفات فراوانى پيـدا   
آنهـا معلـول      مى شود، كه بخـشى از  

عدم دسترسى به امام معصوم و عـدم     
دسترسى به همه سـخنان ايـشان و         

اى تغييرات در آنچـه بـه          وقوع پاره
دست ما رسيده، مى باشد بطـورى كـه    

مـوارد    مباحث فقهى را در بسيارى از   
بصورت مباحث نظرى و ظنّى درآورده  
كه مانند ساير علـوم مـشابه در مقـام         

نظر اعلم و افقـه را مـالك       دعمل باي
اختـالف  .  قرار داد و از آن تبعيت كرد 

فتـاوى و احكـام        نظر فقها گاهى در 
در اين صورت هـر كـس    . فردى است

مى تواند در زنـدگى فـردى خـود از          
علما تقليد كرده و طبق فتواى   يكى از

 .داو هم عمل كن
■ 

 در پرتو آذرخش: منبع

 انديشه
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ي معاصر روسي، پس از مسافرتي كه در اوايل قرن           ماكسيم گوركي نويسنده
آمريكا .  ناميد  »شهر شيطان زرد    «بيستم به آمريكا داشت، اين سرزمين را          

اكثر جادبه هاي اين كشور، مبنايي شيطاني       . به راستي شهر شيطان زرد است
ها و اعمال شيطان، از جنس حباب          آمريكا سرزميني است كه مثل وعده. دارد

 . مجيد، كف روي آب است... و به تعبير زيباي كالم ا
هاي آن بي محتوا و توخالي         اما جاذبه .  آمريكا سرزمين جذابي است 

و اين خصلت . بنياد است پر از زرق و برق و رنگ و لعاب، اما بي. است
جهاني كه شيطان مي آفريند، محصول يك توهم و           .  شيطان است 
حاصل پنداري است   .  آلود است هاي آن وهم تمامي جاذبه. پندار است

كامي   و پس از عمري، حسرت و رنج و تلخ       . كه در لحظه اي هست
هاي آمريكا    ها و جاذبه شگفتي. گردد پديد مي آورد و خود  ناپديد مي

. گذارد، از همين جنس است براي ناظري كه تازه قدم به خاك آن مي
ي ما بازي  در ابتدا مسحوركننده است و با طبيعت حيواني و نفس اماره

اما انسان موجودي است فراتر از . مي كند
و اساساً به گونه اي خلق  . طبيعت جسماني

شده كه اگر نيازها و تمنيات جسماني و            
طبيعي او در پرتو هدايت روحاني و         
فطري قرار نگيرد، همان نيازها و         

هاي جسماني نيز حتي در            خواست
صورت ارضاي مداوم و راحت، پس از           

سازد، از    مدتي او را سرخورده و ملول مي         
اين رو نمي تواند فقط به طبيعت حيواني و     

 . جسماني خود متكي باشد
تمدن آمريكا تمدني است كه بر پايه چند           

 : وهم و پندار غلط بنا شده است
اين پندار كه گويا آدمي صرفاً داراي نيازهاي جسماني است و يا حداقل،               -1

به همين دليل   .  نيازهاي جسماني و حيواني در او اصالت و تقدم وجودي دارد        
است كه در جامعه آمريكا تالش مي شود تا امكان ارضاي آزاد همه نيازهاي               

 . جسماني انسان حتي المقدور فراهم گردد
اين پندار كه گويا تقوا به معناي موفقيت مالي در زندگي دنيوي است و                    -2

هاي                  اين پندار ريشه در آموزه        .  اندوزي موجب رستگاري است         سرمايه
 . گويم دارد كه درباره آن در آينده سخن مي »پيوريتانيسم«
ي زندگي بشر، اصول         اين پندار كه گويا براي هدايت سعادتمندانه             -3

كه مبتني بر اصالت عقل منقطع از وحي است، كافي          »روشنگري«باورهاي 
اي از الگوهاي     است و از اين رو تعاليم اديان وحياني را مي توان به مجموعه      

 . تشريفاتي تقليل دادفكري و رفتاري         
پندار كه هدف اصلي زندگي، سودجويي و          اين   -4

كردن و غرق    انباشتن و يا مصرف
شدن در ارضاي نيازهاي جنسي       
و پرخاشگرانه است و آزادي، در        
امكان ارضاي آزاد اين نيازها          

 . ممكن مي گردد
اين پندار كه خدا همان          -5

اسحاق «ساز معروف      ساعت
است و قانون و        »نيوتن

ي    دستوري براي اداره    
ها صادر نكرده و         زندگي انسان 

خود نيز پس از خلقت انسان،          
نقش چنداني در كائنات و تداوم        
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 . هستي آدمي ندارد
ي    اين پندار كه فرهنگ جديد، نتيجه           -6

تكامل ميراث فرهنگي بشري است و مدرنيته،   
ي اصلي زندگي انسان در بستر            اوج و قله   

بشر   «جوهر مدرنيته،    .  حيات تاريخي اوست   
است و هر تمدني كه         )  اومانيسم(  »انگاري
و از    »پيشرفته تر   «باشد،    »مدرن«بيشتر  
 . است »تر كامل«اين رو 

اين پندار كه گويا تكنولوژي و علوم جديد،      -7
صورت كامل دانش بشري است و علوم جديد       

 . رسالت دارند انسان را آزاد سازند
و     »شادي«اين پندار كه             -8
در رفاه مادي صرف و         »خوشبختي«

لذات جسماني متنوع است و آدمي           
موجودي است كه در جستجوي اين         

 . است »خوشبختي«
اين پندار كه گويا ملت آمريكا             -9
ملتي    «دارد و        »رسالتي جهاني  «

 . است »برتر
 «توان      ي آمريكا را مي           جامعه

يا شركت      »داران     جمهوري سرمايه 
سرمايه اندوزي،   «سهامي مبتني بر       

گرايي مبتذل و افراط در                 لذت
 . دانست »گرايي سطحي

جامعه شناس    »الكسي توكويل   «
دمكراسي در  «فرانسوي، در كتاب    

من هيچ ملتي را «: مي نويسد »آمريكا
ي مردم آمريكا عاشق پول باشند و پول چنين             سراغ ندارم كه به اندازه 

ملت آمريكا مجموعه اي از       .  جايگاه مهمي در قلبشان داشته باشد        
  ».ماجراجويان و سوداگران است
ساالري يا    بارزترين ويژگي جامعه آمريكا، پول      .  به راستي توصيف دقيقي است      

ي بزرگ براي مقام و مرتبه انساني است             اين يك فاجعه  .  ساالري است   سرمايه
دوستي و انباشت يا مصرف         كه ارزشهاي اصلي يك جامعه، حول محور پول           

حتي اگر عادالنه و منصفانه         »پول«.  حريصانه و ديوانه وار پول سامان گيرد         
توزيع گردد و از راه صواب و اخالقي به دست آمده باشد، صرفاً در افق ماديت                      

چيز يا      زندگي و نيازهاي اوليه و آغازين بشر مطرح است و بيانگر همه                      
 . ي نيازها و شوؤن وجودي انسان نيست دهنده به همه پاسخ

اجتماعي   -است، اما نظام اقتصادي     »پول ساالر «ي آمريكا   جامعه
، از اساس،    »پول«اي شكل گرفته است كه همين            آن به گونه   

ناعادالنه و غيرمنصفانه توزيع مي گردد و در حالي كه حتي                    
سنجند، اما به      مي  »پول«شخصيت يك فرد را در آن جامعه با             

شود و ثروتي كه       ي رفع نيازشان پول داده نمي         همگان به اندازه  
ي كثيري است، به حساب بانكي           ي عده   حاصل تالش گسترده   

 . گردد ي معدودي واريز مي متورم عده
ترين   گرفته  ي آمريكا مظهر تام و تمام مدرنيته و شكل    جامعه

آمريكا همان   .  مصداق آن است    
جامعه اي است كه نويسندگان عهد 

قرن هجدهم، آرزوي     »روشنگري«
روشنفكران قرن  .  تحقق آن را داشتند    

هجدهم اروپا از تحقق نوعي بهشت زميني             
گفتند و اگر انسان را صرفاً حيواني            سخن مي 

استثمارگر و مبتذل و داراي زندگي گياهي و            
حداكثر، زيست جانوري بدانيم و نيز فقط              

هاي    دارِ صاحب ثروت     سرمايه  كالن«اي    عده
فرض كنيم،  »انسان«را مصداق اين  »نجومي

. ها است   البته آمريكا، بهشت زميني انسان     
اما نكته اين است كه انسان، صرفاً             
حيواني استثمارگر و مبتذل و مصرف         

هاي   ساالر نيست و توده       كننده و پول   
ي   ها ميليون بشر از خودبيگانه       انبوه ده 

خسته از كار و زندگي ماشيني كه              
ي آمريكا    شوند و در جامعه      استثمار مي 

اسير انضباط بوروكراتيك و                
ساالر   هاي يك زندگي سرمايه      رحمي  بي

اند و براي آنها،         مي باشند نيز انسان     
ي    آمريكا بهشت نيست و مجموعه         

پيچيده و داراي استعدادهاي متعالي          
آدمي، در حيوانيت صرف او خالصه           

گردد و اينها همان انبار باروت               نمي
توانند اين      اي هستند كه مي         بالقوه

 . را به آتش بكشند »شهر شيطان زرد«
گرا و در محتوا، تهي و پوچ آمريكايي              مجموعه فرهنگ در قالب، به شدت كثرت 

آمريكا، .  ي تحميق و استعمار آنها را بر عهده دارند          هاي اين كشور وظيفه و رسانه
سرزمين رفاه و آزادي و عدالت نيست، سراب آنها است و جوهر اصلي اين                       
سراب، در برانگيختن و تحريك دائمي قواي غضبي و شهواني نفس آدمي در                  

طلبانه و پر زرق و برق از يك سو و سركوب نيازهاي معناطلبانه و           هاي تنوع قالب
 . روحاني و انساني و فطري بشر از طرف ديگر است
ـايـيـم،     اگر بخواهيم يك چهارضلعي را مظهر جامعه ي آمريكا فرض نم

، پيوريتانيسم، اقتصاد ليبراليسـتـي و     » جان الك« توان گفت، آراي  مي
 . ي آمريكا هستند ي جامعه فراماسونري، اضالع مربع سازنده

، فيلسوفي انگليسي است كه او را پدر ليبراليسم و پيامبر انـقـالب   » جان الك«
به شدت متاثر و ملهـم از آراي جـان         » ي استقالل اعالميه«. اند آمريكا ناميده

مشرب بود كه از بانيان ايدئـولـوژي    جان الك، فيلسوفي تجربي.  الك بوده است
جـان  .  ي شديدي به او داشتنـد  رهبران بنيانگذار آمريكا عالقه. ليبراليستي است

را كه بعدها توسط منتسكيو بسط داده شد، بـراي     » تفكيك قوا«ي  الك نظريه
الك از بانيان نظام تعليم و تربيت سكوالر جديد اسـت و       .  اولين بار مطرح نمود

بـه صـورتـي       » تسامح و تساهل« تعابير مشترك فراماسونرها و ليبرال ها يعني 
 . فرموله در آثار و آراي الك مطرح است

آزادي و  «با اين كه الك در مقام پدر ليبراليسم كالسيك، بسيار از                
سخن مي گفت، اما آشكارا مدافع استعمار ملل محروم و نيز               »برابري

 فرهنگ
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جان الك قبل از وقوع جنگ هاي استقالل، قانون         . مدافع برده داري بود
الك از فيلسوفان عصر روشنگري      . اساسي يكي از اياالت آمريكا را نوشته بود

پيشاهنگ   «منتقد معاصر فلسفي، جان الك را           »موريس كرنستون«. است
در واقع ديدگاه هاي سرمايه        .  مي نامد    »واقعي امپرياليزم تجاري بريتانيا     

ي آمريكا،    جامعه  »پدران بنيانگذار «ساالرانه و سودجويانه او است كه توسط       
الك به لحاظ معرفت شناسي، فيلسوفي          .  مورد تحسين قرار گرفته است       

ي   تجربه«در انسان را        »شناخت«ي    تجربي مسلك بود و مبناي پروسه        
مالزم با نسبي انديشي و بي         )  آمپريسم(گرايي    تجربه.  مي دانست   »حسي

اصوالً .  هاي ادراك عقالني و شهودي است         ها و قابليت     اعتنايي به ظرفيت   
بينش آمريكايي نيز به تبع الك و حتي به شكلي شديدتر از او، فاقد توانايي                   

فرهنگ آمريكايي نيز از زمان شكل       .  نگري است   فهم ادراكات عقالني و كلي 
نگر و فاقد      گيري آن، به شدت حسي و تجربه زده، پوزيتيويستي و جزوئي               

اصوالً دانش  .  ظرفيت الزم براي درك و فهم مقوالت فلسفي بوده است              
هاي عقلي و فلسفي، در فرهنگ آمريكايي كمتر مورد توجه و عالقه         

. گرفته است و آمريكاييها طبيعتاً افرادي پراگماتيست بوده اند      قرار مي
زدگي، نوعي همراهي و پيوند با روح سوداگر و سودمحور               اين عمل 

را گرفتار نحوي سطحيت و         »زندگي آمريكايي «آمريكايي دارد و     
بسياري از كساني كه به آمريكا مي         .  نگري سوداگرانه كرده است     قشري

روند و يا با مردم اين كشور ديدار مي كنند، از سطحيت وحشتناك غالب اين                   
اين سطحي  .  مردم و ضعف بينش فلسفي در آن فرهنگ تعجب مي كنند                

نگري در واقع يكي از مختصات فرهنگ آمريكايي است كه ريشه در                       
ي آن دارد و از جهاتي به جان الك و               زده  گرايانه و عمل  هاي تجربه سرچشمه

 . گردد ميراث تعاليم معرفت شناختي او بر مي
ي سطحيت فرهنگي و ظاهرگرايي مبتذل          البته مقصود اين نيست كه ريشه      

جستجو كرده و منكر هر       »الك«حاكم بر فرهنگ آمريكا را صرفĤ در آراي          
هويتي تاريخي مهاجرين اروپايي اوليه،           ترديد بي     علت ديگري گرديم؛ بي     

ي تفكر اومانيستي و بسياري           حاكميت معيارهاي سرمايه ساالرانه، سيطره      
ي سطحيت بر فرهنگ آمريكايي مؤثر           عوامل ديگر در اين ميانه در غلبه          

 .اند بوده
ي فرهنگ و جامعه اياالت متحده آمريكا آيين شبه                يكي از عناصر سازنده    

گوييم شبه مذهبي، چون جوهر       به اين دليل مي. است »پيوريتانيسم«مذهبي 
رويكرد ديني متكي    .  تعاليم اين آيين با رويكرد معنوي وديني سازگاري ندارد             

ي عملي بندگي الهي و تالش به منظور            بر اعتقاد و فراتر از آن ايمان و تجربه
انداز آخرت و     در باور ديني، دنيا در چشم      .  اتصال و قرب به ساحت قدس است  

ي مشروع از نعمات الهي و         شود و اگر چه استفاده       ماده در ذيل معنا تعريف مي 
طلبي و    پرستي و زياده    شود، اما هر نوع نفس       كار براي آباداني دنيا تشويق مي    
 . گردد ورزي، نهي مي ساالري و طمع سوداگري و سود جويي و سرمايه

است، بسياري آيين ها        »بشر انگاري «در عصر جديد كه روزگار سيطره           
ي روح    كننده  و به شدت منعكس      »پروتستانيسم مسيحي «انشعابي از مذهب 
ي   داري مدرن است و آموزه هاي آن در خدمت منافع و خواسته       سوداگر سرمايه

 . ي آنها قرار گرفته است بورژواها و جهت تحكيم سيطره
م، در اعتراض عليه كليساي انگلستان          1559ابتدا در سال       »پيوريتانيسم«

در پيوريتانيسم،  .  بود  »جان كالون «شكل گرفت و تحت تاثير و ملهم از آراي   
 »ماكس وبر «.  سرمايه دارها آيات و نشانه هاي بركت خدا تلقي مي شوند               

ي    در انديشه  ي قرن بيستمي معتقد است كه                 شناس پرآوازه     جامعه
يابد كه گويي آدمي به نوعي  پيوريتانيسم، استثمار تا آنجا مشروعيت مي

االديان نشان    تحقيقات علم .  تنزل مي يابد    »ماشين تحصيل ثروت  «
 . مي دهد كه پيوريتانيسم تا حدود زيادي ملهم از آيين يهوديت است

گيرانه جهت انباشت سرمايه است كه ثروت           پيوريتانيسم نوعي رياضت سخت    
آميزد و    كردن مي   اندوزي و كار ماشيني را با نحوي امساك افراطي در مصرف      

گيري نگرشي است كه سودجويي و استثمار و رفاه طلبي را                حاصل آن شكل  
مي پندارد و البته بستر مناسبي جهت رشد تمنيات بورژوايي                 »عين تقوا «

بودند و    »پيوريتن«مهاجران اوليه به آمريكا، به لحاظ مذهبي اكثراً             .  است
همين .  ساالرانه از زندگي، عبادت، كار و استثمار داشتند            نوعي درك سرمايه   

ساالرانه در زمين     سرمايه  -بينش، كمك بسيار بزرگي كرد كه بذر آراي ليبرال
 ي آمريكا شكوفا گردد و سرمايه ساالري به نظام و  فرهنگ و جامعه

 . مناسبات حاكم بر آن جامعه تبديل شود
فراماسونري  -هاي سودجويانه مهاجران و با بينش ليبرال پيوريتانيسم با انگيزه

در واقع، اين آيين     .  بنيانگذاران جمهوري آمريكا بسيار سازگار و هماهنگ بود         
ي به ظاهر مذهبي مناسب با روح سوداگرانه سرمايه داران و برده                  يك پوسته 

داران و خرده مالكان سفيد پوست و نژادپرست آمريكايي پديد مي آورد و                      
 . كرد وجدان آنها را جهت بهره كشي و انباشت سرمايه، توجيه و آسوده مي

داران و فراماسونرها در آمريكا تا اوايل           گيري جمهوري سرمايه    از زمان شكل  
اي،   چونان رشته  »كوئكرها «قرن بيستم، آيين پيوريتن و نظاير آن مثل فرقه 

ي آمريكا را     تار و پود وجدان اخالقي و عناصر تكوين يافته كاپيتاليستي جامعه    
كرد؛ اما با گسترش فرهنگ الئيك مدرن و رخ               بافت و حفظ مي      به هم مي  

ي   اي شد كه پوسته      در اياالت متحده، وضع به گونه       »انقالب جنسي«دادن 
 . تر گرديد و تظاهر اجتماعي آن كم رنگتر شد مذهبي پيوريتانيسم ضعيف

 فرهنگ
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هر چند كه هنوز چونان ركني مهم و فعال در فرهنگ اين جامعه حضور                    
ي پنهان غيرمذهبي و بورژوايي        بررسي ماهيت آيين پيوريتانيسم و نيمه. دارد

آن، بدين سبب امري ضروري و الزم است كه مي تواند ماهيت واقعي                     
وقتي .  برخي ظواهر و شعاير ديني در جامعه و حكومت آمريكا را توضيح دهد        

ي   ماهيت سوداگرانه و سرمايه ساالرانه و در اصل غيردينيِ شعارهاي جامعه             
و به ويژه ريشه هاي يهودي آن را بشناسيم،             »پيوريتانيسم  «آمريكا نظير   

: كه مي گفت     »نيكسون«ديگر درك و فهم ادعاهايي نظير اين سخن              
خواست خداوند اين است كه آمريكا رهبري دنيا          .  خدا با ملت آمريكا است «

درك حقيقت برخي ادعاها و ظواهر         .  آسان مي شود     ».را به دست بگيرد    
ديني پيوريتانيستي و امثال آن و فهم ماهيت سرمايه ساالرانه آن تعاليم، به             
خوبي مشخص مي سازد كه وقتي بر روي هر دالر آمريكا و در حالي كه                     

فراماسونر و عاليم رمزي          »جرج واشنگتن  «يك طرف آن عكس         

ما به خدا    «:  فراماسونري چاپ شده و در طرف ديگر آن نوشته شده است              
، مقصود و منظور چيست و چگونه نوعي باور و رسالت يهودي          »ايمان داريم

ي گسترش و توجيه سرمايه داري و امپرياليزم             مايه  پيوريتانيستي، دست   -
 .نژادپرستانه عليه ملل ديگر قرار گرفته است

سرمايه ساالر آمريكا، از آغاز سكوالريست بوده است و               -جمهوري ليبرال 
اكنون در قرن بيست ويكم نيز به همين گونه است، اما در برخي وجوه و                    
شوؤن خود، تظاهراتي جهت ترويج يا ارائه تعابير پيوريتانيستي دارد كه در                
واقع در خدمت منافع سرمايه ساالرانه نظام حاكم آن است و از عمق و                      

 .حقيقت قدسي و ديني تهي است
■ 

 »نيمه ي پنهان آمريكا«كتاب : منبع

 فرهنگ
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 درآمد
ام كه روشنفكري در ايران، بيمار متولـد   من بارها گفته«
ي روشنفكري با خصوصياتي كه در عـالـم         مقوله.  شد

كه در آن، فكر علمي، نگاه بـه آيـنـده،         -واقعيت دارد 
فرزانگي، هوشمندي، احساس درد در مسائل اجتماعـي و  
به خصوص آنچه كه مربوط به فرهنگ است، مسـتـتـر    

. در كشور ما بيمار و ناسالم و معيوب متولـد شـد      -است
اول تاريخ ما هستنـد،   چرا؟ چون كساني كه روشنفكرانِ 

 .1»هايي ناسالمند آدم
گيري و سـيـر تـحـول           براي بررسي چگونگي شكل

. روشنفكري در ايران، رويكردهاي متفاوتـي وجـود دارد    
نگارنده در اين نوشتار،  با نگاه به كاركرد روشنفكري در   

 . پردازد ايران، به بررسي اين جريان ، در چهار موج مي
■ 
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ي    آغاز روشنفكري در ايران، به زمان آشنايي ايرانـيـان بـا غـرب در دوره              
ي قاجاريـه بـا غـرب       اهالي دربار، در اين دوره و در دوره.   گردد قيونلوها باز مي آق

اولين پرسشي كه در آغاز اين آشنايي در ذهـن ايـرانـيـان       .   تماس برقرار كردند
 .  »چرا ما عقب مانديم؟«شكل گرفت، اين بود كه 

اي برخوردار است، اما مهمتـر از ايـن         العاده اگرچه اين پرسش از اهميت فوق
ي صـورت   اين پرسش از مقايسه.  باشد آن ميبهنيازهاي پاسخگويي پرسش، پيش

پس يافتن پاسخ براي آن نيازمـنـد دو     . وجودآمد تمدن غرب با وضعيت ايران  به
يكي شناخت مباني غرب، فارغ از صورت تـمـدنـي آن و            : شرط اساسي است

چـرا  «بنابراين پاسخ بـه پـرسـش      .  ماندگي ايران ديگري شناخت عوامل عقب
 :متوقف به يافتن پاسخ براي دوپرسش اساسي ديگر است »مانديم؟ عقب

 ي غرب چيست؟ مباني اصلي توسعه. 1
 سياسي ايران چه بوده است؟-دليل انحطاط اجتماعي.  2

يكي عـلـمـا و      . پاسخ داشتند »چرا عقب مانديم؟«دو طيف عمده براي پرسش 
 .بودند هاي صورت تمدن غرب شده يكي هم دربارياني كه مسحور جاذبه

دانشمندان اسالمي دركنار عوامل متنوع فرهنگي اجتماعي، يكـي از داليـل        
و        »حكومت پادشاهان فـاسـد و نـااليـق         «ماندگي ايران را  ي عقب عمده

امـا  .  دانستند مي »سياسي-ي مناسبات اجتماعي كنارگذاشتن اسالم از صحنه«
ديده، كه مناسبات ظاهري و الگوي زندگي غرب، چشم و دلشـان     درباريان غرب
و ايـنـجـا آغـاز       .  دانستند ماندگي مي را عامل اصلي عقب »دين«را پركرده بود، 

 .داستان روشنفكري در ايران است
بود، هر گروه پاسخ خود به پرسش مزبور را عملي كند و در جـهـت      اگر قرار مي

رفع موانع گام بردارد، كامال مشخص است كه كدام گروه، از حمايت و پشتيبانـي  
اي است كه در سراسر تـاريـخ    و اين نكته.  شود مند مي اربابان قدرت و ثروت بهره

 . مشهود است -چنان كه خواهيم ديد-روشنفكري در ايران 
 

 موج اول روشنفكري؛ 
 . پرستيِ متعبدانه در تكاپوي غرب

ژهاي فراماسـونـري    ي روشنفكري در ايران در ل توان گفت كه نطفه به جرأت مي
روشنفكران اولِ تاريخ ايران، يا خـود    . و در بستر تعاليم ماسوني بسته شده است

و يا ديگـران را بـه        )  همچون ميرزا ملكم ارمني(صاحب لژ فراماسونري بودند 
 .2)مثل آخوندزاده(اند  كرده تأسيس يا پيوستن به لژهاي فراماسونري تشويق مي

او اولين ايراني است كه . اند را پدر روشنفكري ايراني ناميده »ميرزاملكم ارمني«
و اوليـن  )  او محفل خود را فراموشخانه ناميد(به تأسيس لژ فراماسونري پرداخت 

آثـار و    .  را وارد ايران كرد) ميالدي 19و  18در قرن (هاي روشنفكران غربي  پيام
ها به عنوان مانيفست روشنفكري، خـط مشـي اكـثـر              هاي او تا مدت نوشته

توان روح حـاكـم بـر       كرد و حتي امروز هم مي منورالفكران ايراني را ترسيم مي
 .افكار او را، در آثار روشنفكري تشخيص داد

ميرزا يعقوب در سـفـارت روس     .   وي فرزند مردي ارمني به نام ميرزا يعقوب بود
در .  كـرد    ها جاسوسي مـي    سمت مترجمي داشت و در تمام عمر براي انگليسي

 .3باشد طور واضح در دست مي اسناد و مدارك موجود، دوفقره جاسوسي از او  به
رود و پس از بازگشت، به عنوان متـرجـم    ميرزا ملكم در ده سالگي به فرانسه مي

جـوان  «:  نويسد طور مي ي خود اين او درباره.  4شود شاه در دربار به كار گمارده مي
ي    پس شعلـه .  بودم كه به فساد مملكتم پي بردم و انحطاط مادي آن را شناختم

هاي اجـتـمـاعـي و           اروپا كه بودم، سيستم. اصالح طلبي در من فروزان گشت
با اصول مذاهب گوناگون دنـيـاي   .  سياسي و مذهبي مغرب زمين را مطالعه كردم

. هاي سري و فراماسونـري آشـنـا گـرديـدم        نصراني و نيز با تشكيالت جمعيت

طرحي ريختم كه عـقـل سـيـاسـت        
مغرب را با خرد ديانت شرق به هـم    

چنين دانستم كه تغيير ايـران  . آميزم
اي    فايـده  به صورت اروپا كوشش بي

از اين رو فكر ترقي مـادي را    .  است
 .  5 »ي دين عرضه داشتم در لفافه

ي التقاطي كـه   اسماعيل رائين درباره
در تفكـرات مـلـكـم بـوده اسـت،            

ملكم در ترويج افكـارش  «: نويسد مي
فـيـلـسـوف و       ( در فراموشخانه و بعد جامع آدميت، از آئين اگـوسـت كـنـت          

هـا   و آنچه كه از اصول آزادي در نوشتـه . . .  الهام گرفته ) شناس فرانسوي جامعه
فيلـسـوف   (شود، اقتباس از عقايد جان استوارت ميل  و رساالت ملكم مشاهده مي

 .6 »است) انگليسي
هاي روشنفكري، تالش بسياري در تحكيم استعمار انگليس  ملكم به جز فعاليت

ي ننگين رويتر بود كه به همراه سپـهـسـاالر، در ازاي          او دالل معاهده.  داشت
برداري از مـعـادن نـفـت و                گرفتن دويست هزار ليره، حق انحصاري بهره

سنگ و آهن و مس و سرب و نيز معافيت كامل مأمـوران انـگـلـيـسـي از          زغال
پرداخت گمرك و ماليات و همچنين امتياز انحصاري احداث هرگونه كمپاني را   

 .به بارون جوليوس رويتر فروختند
ي    هاي مـتـجـددانـه     كه با ستايش بسيار  از انديشه( يكي از روشنفكران معاصر 

پـرسـتـي       ي پول در زمينه«:  نويسد پرستي او مي ي پول درباره) كند ملكم ياد مي
امتياز رويتر و امـتـيـاز    :  ي سياه بسيار بزرگ در زندگي او وجود دارد ملكم، دو لكه

پـرسـتـي،     ملكم جدا از پـول . . . رأيند  التاري؛ و در اين مسئله دوست و دشمن هم
ي    او روزنـامـه    .  7  »اسـت  پرست نيز بوده طلب و خودخواه و مقام بسيار شهرت

 .8راه انداخت و دليلش اختالف مالي بود كه با دولت پيداكرد را به »قانون«
اگرچه ملكم مؤسس جريان نفاق روشنفكرانه در ايران بود، امـا نـفـاق او در            

به تـقـلـيـد از          ( هاي پاياني عمرش، تبديل به الحاد و تأسيس دين بشري  سال
سال بود سفارت ايـران     10ميالدي در حالي كه  1908او در سال . 9گرديد) كنت

 .كرد، درگذشت در ايتاليا را نمايندگي مي
نام برد كه رسمـا بـا      »فتحعلي آخوندزاده«از ديگر روشنفكران موج اول بايد از 

او كـه پـرچـمـدار          .  گونه، مروج جدايي دين از سيـاسـت بـود      بيانات الحادي
ناسيوناليـسـم   ( هاي شديد شووينيستي  است، گرايش »پروتستانتيسم اسالمي«

 .اند گرايي ايران ناميده آخوندزاده را پدر ملي. داشت) راديكال
اي و عبـدالـرحـيـم      العابدين مراغه ميرزاصالح شيرازي، حاج سياح محالتي، زين

طالبوف تبريزي از ديگر روشنفكران مـوج اول       
هاي  گرايش( هستند كه همگي البته التقاط راست 

 .  دارند ) ليبراليستي
ترين عامل انـحـراف      روشنفكريِ موج اول، اصلي

نهضت مشروطيت بود كه با سوارشدن بر جنبـش  
خواه مردمي، آن را درجهت منافع استعـمـار    عدالت

 . هدايت كرد
بسترسازي براي ترويج مدرنـيـسـم، تـأسـيـس         

مدرن، محدودكردن نفوذ اسالم و روحانيت اصيل و حـمـايـت از       ژورناليسم شبه
ترين كاركردهاي موج اول روشنفكري است، كـه گـويـي     استعمار غرب،  از اصلي

افـتـاده و عـقـيـم            همچون صفات ژنتيكي، براي هميشه، همراه كودك عقـب 
 .روشنفكري ايراني ماند
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 موج دوم روشنفكري؛ 
 .ِ استبداد پهلوي كن صاف جاده
وجـود آوردنـد،        را كه امثال ملكم و آخوندزاده و حاج سياح محالتـي بـه   جرياني

موج اول روشنفكري از طـريـق     .  زاده و فروغي و كسروي ادامه دادند امثال تقي
بسط لژهاي فراماسونري توانست تا حدودي يك جريان اومانيستي روشنفكـري  

در اين مدت، روشنفكران ايراني تبديل بـه نـمـايـنـدگـان و            . را  به راه بيندازد
ي مستقيم همكاري ايـنـان بـا       نتيجه.  بودند كارگزاران رسمي استعمار پير شده

 . كارآمدن رضاخان ميرپنج بود استعمار، روي
روشنفكران ايـرانـيِ مـوج دوم، بـا تـمـام                  

هايي كه داشتنـد، كـاركـرد واحـدي        بندي دسته
قدرت  يافتند و آن عبارت بود از همكاري براي به

روشنفكران مأموريت داشتند تا .  رساندن رضاخان
ي پنجم مجلس شوراي ملي را به مجـلـس    دوره

ايـن كـار   .  پذيرش حاكميت رضاخان  تبديل كنند
) كه بقاياي اعتداليون و عاميون مجلس چهارم بـود (از طريق حزب سوسياليست 

اينان بزرگترين مانع خويش را روحانيت اصيـل و در رأس آنـهـا      . صورت گرفت
 .به همين دليل به ترور شخصيت او پرداختند. ديدند سيدحسن مدرس مي

در اين مقطع، روشنفكران ايراني مـأمـوريـت      . سرانجام رضاخان به قدرت رسيد
و تـالش    تدوين مباني تئوريك استبداد پهلـوي :  جديدي براي خود درنظرگرفتند

چندين مانع بر سـر راه       .  دواندن مدرنيسم در زمين فرهنگ ايراني  براي ريشه
 . اينان وجود داشت كه از همه مهمتر، دين و روحانيت اصيل اسالمي بود

بـود، طـرح نـاسـيـونـالـيـسـم را                     رضاخان كه حاال مريد آتاتورك هم شده
هاي ايـران بـاسـتـان،        او قصد داشت تا از طريق احياي آئين.  انداخت جريان به

سردارسپه،  لشكري از   . زمينه را براي حذف اسالم از فرهنگ مردم فراهم كند
روشنفكران را بسيج كرد تا  فرهنگ و تاريخ و  ادب ايـران را بـا رويـكـرد               

 .،  بازنويسي كنند»هاي باستاني كردن آئين راندن اسالم و پررنگ حاشيه به«
از روشنـفـكـران مـوج دوم          

، احـمـد   ) مشيرالدوله(توان به حسن پيرنيا  مي
كسروي، علي دشتي، محمدعـلـي فـروغـي      

زاده،  احـمـد         ، سيدحسن تقـي ) ذكاءالملك(
 . كسروي و دكتر محمد مصدق اشاره كرد

هريك از اينان، سهمي خاص در روشنفكـري  
پيرنيا تاريخ ايران باستـان را    .  موج دوم دارند

نويسد، كسروي دين جديدي بـا عـنـوان       مي
، دشتي به مداحي پهلوي مشغول است، فروغـي  10نمايد تأسيس مي »ديني پاك«

زاده سخن از تـغـيـيـر      كشد، تقي ي حكومت پهلوي را به دوش مي پرده تمام پشت
گويد و دكتر مصدق مأمـور اسـت تـا       ي ابعاد مي چيز و تقليد از غرب در همه همه

خواهي مردم، صنعت نفت ايران را از انحصار انگليس خـارج  سوار بر موج عدالت
 .11كرده و به نفع آمريكا ملي كند

اي كه هرگز مـلـي نشـد،          در اين ميان، شايد الزم باشد به دكترمصدق و جبهه
ي    هاي ليبرالـي در دوره  ي ملي يكي از معروفترين تشكل جبهه. بيشتر بپردازيم
كه ائتالفي از احزاب و جريانات سياسي مختلف بود،  اين جبهه.  پهلوي دوم است

اي از روشنفكران سياستـمـدار در دربـار،          دنبال تحصن عده و به 1328در سال 
ماجرا ازاين .  باشد داستان اين تحصن در نوع خود جالب توجه مي. تشكيل گرديد

اي از معترضين به اعمال غيرقانوني دولت در انـتـخـابـات           قرار است كه عده
ايـن  .  رونـد    اي را تنظيم و براي تقديم به شاه  به دربـار مـي   نامه مجلس، شكايت

عده كه در ميانشان افرادي چون دكتر شايگان، دكتربقايي، حسيـن مـكـي و         
مهر در دربـار        23محمود نريمان نيز بودند، به رهبري دكتر مصدق از ظهر روز 

) وزيـر دربـار    (ي هژبر  حسين مكي در خاطراتش از پذيرايي ويژه. متحصن شدند
كه به يك مهماني اشرافي شباهت داشت و از ايـن نـظـر    (اين تحصن . كند ياد مي
سه روز بـعـد،        !)  شود ي عطفي در تاريخ مبارزات روشنفكري محسوب مي نقطه

باالخره در پايان اين تحصن و پس از تجـمـع   .  يابداي پايان مي بدون هيچ نتيجه
. 12كـنـنـد      ي ملي را اعالم مـي  در منزل دكتر مصدق، اين افراد، تشكيل جبهه

ي اين نوشتار خارج بـوده و فـرصـت       ي ملي از حوصله بررسي سير تحول جبهه
 .طلبد ديگري را مي

اگر قرار باشد سازمان روشنفكري موج دوم را به دقت بررسي كنيم، بـايـد بـه         
اصـوالً  .  ي پهلـوي اول و دوم بـپـردازيـم          بررسي لژهاي فراماسونري در دوره

تـمـامـي    . فراماسونري ايراني، در دوران پهلوي بود كه سازمان منسجمي پيداكرد
بودند و اصوال مسـيـر      مقامات حكومت پهلوي از لژهاي فراماسونري سربرآورده

 . گذشت رسيدن به مقامات باالي حكومتي از اين لژها مي
شـان،   اولـي  روشنفكران موج دوم، همچون اسالف موج

قرارداد .! پرستي دارند ي وطن افتخارات بزرگي در زمينه
زاده امضـا       ميالدي، تـقـي   1933ننگين نفت را در سال 

ي دوم فروغي بـه وقـوع      ي مسجد گوهرشاد در كابينه واقعه.  نمود
و فهرست كامل افتخاراتي اين چنين، خود كتـابـي قـطـور       .  پيوست
تـر و       مبارزه با اسالم و روحانيت اصيل به صورتي منسـجـم  .  خواهد شد

شديدتر، از طريق بسيج امكانات دولتي، توسط روشنفـكـران مـوج دوم         
 .پيگيري شد

جريان التقـاطـي   «انگيز پيوند بين  شرح موج دوم روشنفكري، داستان غم
است كـه     »هاي استبداد سياه پهلوي چكمه«و  »فلسفي-مبتذل فكري

زدگي و استقرار نظام تعليم و تربيت سكوالر  اش بسط فرهنگ غرب نتيجه
موج دوم روشنفكري كه تا پايان سلطنت پهلـوي تـداوم     . باشد در ايران مي

 .يابد، مسئوليت داشت تا وابستگي ايران به غرب را محقق نمايد مي
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 موج سوم روشنفكري؛ 
 !در جستجوي جزيره گنج

هـايـي      ، فعاليت1342تا  1332ي  هاي دهه گروهي از روشنفكران ايراني در سال
و بـا اوج گـرفـتـن      42اما در سال . دادند را به صورت پنهان و در حاشيه انجام مي

نهضت حضرت امام، اين افراد به صورت يك جنبش سياسي و بر روي مـوج       
ي تشكيالتي با حكومت پهلـوي   اين روشنفكران اگرچه رابطه.  دوم، ظاهر شدند

نداشتند، اما در كاركرد، 
تفاوت ماهوي با مـوج  
دوم روشنـفـكـري    

فعـالـيـت    .  ندارند
ها نـيـز در      اين

جهت تحكيـم  
زدگي و     غرب

حذف دين از   
ي     جـامــعــه 

. ايراني اسـت    
ــوج از            ــن م اي
روشنفكري نيز با استعمار 
پيونـد دارد و در راسـتـاي            

 .دارد ي او گام برمي سلطه
تـوان دو       به طور كلـي مـي      

گرايش فكري را براي اين مـوج  
از جريان روشنفكري در نـظـر        

كـه  ( يكي گرايش چـپ       .  گرفت
التقاط كمونيستي داشته و در 
) پيوند با شوروي بـود 

و يكي هـم     
گرايـش  

وجه تشابه هـردو،     ). كه التقاط ليبراليستي داشته و در پيوند با آمريكا بود(  راست
 : شان در اين رويكرد از اين جهت بود  ستيزي است ، اما تفاوت پهلوي

كردند، چون پهلـوي، حـافـظ       گرا  با حكومت پهلوي مقابله مي روشنفكران چپ
گرا تنها ازاين جهت  اما روشنفكران راست.  منافع نظام بورژواي غرب ليبرال بود

تـري بـراي         كردند كه خود را كارگزاران اليـق  با حكومت پهلوي مخالفت مي
شاه بايد سـلـطـنـت كـنـد، نـه             «لذا شعارشان اين بود كه . دانستند آمريكا مي
 . »حكومت

وري،    تقي اراني، پيشه. گرايان، روشنفكران حزب توده قرار داشتند در رأس چپ
گـرايـان،      در رأس راسـت   .  بودند  خليل ملكي و نورالدين كيانوري از اين دسته

توان به عباس خليلـي،   ي ملي قرار داشتند كه از اين ميان مي روشنفكران جبهه
عميدي نوري، احمد ملكي، مرتضي بازرگان، داريوش فروهر و شاپـور بـخـتـيـار      

كاركرد اصلي روشنفكري موج سوم، ايفاي نقش رابط اطالعـاتـي و     .  اشاره كرد
نگـاهـي بـه خـاطـرات و              .  بود) شرق و غرب(منبع جاسوسي براي استعمار 

 .دارد شان برمي هاي روشنفكري هاي اينان، پرده از ماهيت فعاليت نوشته دست
يكي اينكـه مـنـجـر بـه           : بررسي موج سوم روشنفكري از دو جهت مهم است

گرديد و ديـگـر     )  روشنفكري به ظاهر ديني(گيري موج چهارم روشنفكري شكل
اينكه در ميان روشنفكران موج سوم، افراد معدودي از مرام خويش بازگشتـه و    

گـيـري      حركت اينان باعث شكل.  به بررسي چندين دهه روشنفكري پرداختند
هـايـي كـه         پرسش.  ي فكري ايران گرديد هايي اساسي در ذهن جامعه پرسش

ي    دربـاره .  شـد  بايست مطرح مي خيلي زودتر از اين و در آغاز آشنايي با غرب مي
طـور   اي كه اينان رقم زدند بايستي به جالل آل احمد يا احسان طبري و حماسه

 .جداگانه صحبت كرد و اين مختصر را گنجايش شرح بيشتر نيست
، جنبش بيداري مردم فراگير شده و نهضت امام خـمـيـنـي، اوج       1342در سال 

امام،  بنا را بر بيدارساختن مردم گذاشته و درصدد برآمده بود تـا نـقـش      .  گرفت 
ي زندگي فردي و اجتماعي بشر به همـگـان    بديل دين را در ساماندهي و اداره بي

 .ثابت كند
ي روشنفكري در ايـران بـكـنـد،           بدترين كاري كه ممكن بود يك مجموعه«

ي نهضت اسالمـي انـجـام       ساله ي پانزده كارهايي بود كه روشنفكران ما در دوره
الـبـتـه    .  مردم مطلقا از آنها بريدند. نتيجه هم معلوم شد! دادند؛ به كل كنار رفتند

از جمله خود مرحوم جـالل    .  تا حدودي، تعداد خيلي معدودي وسط ميدان بودند
حتي شاگردان و دوستان و عالقمنـدان او وارد مـيـدان نشـدنـد؛        . آل احمد بود

 .13 »كردند خيلي دورادور حركت مي
موج سوم روشنفكري همچون اسالف خويش البته تمام تالش خود را به كـار    

اما جايگـاه  .  برد تا سوار بر اين جنبش، نهضت امام را به نفع خويش مصادره كند
ضـمـن   .  شـد  شان، مانع از اين كار مي دادگي مردم به ولي فقيه رهبري ديني و دل

ي    مردم، سـلـطـه   . را يافته بودند »چرا عقب مانديم؟«اينكه مردم، پاسخ واقعي 
فرهنگي يـاران  -ي فكري استعمار از طريق حاكمان فاسد و سرسپرده، و سيطره

مردم، به حاشيه رفتـن  .  دانستند و كارگزاران آنها را عامل اصلي بدبختي خود مي
روزي خويش تشخيص داده و       ي نظامات اجتماعي را عامل تيره دين در عرصه

 .بودند درصدد جبران برآمده
روشنفكران ايراني اما تنها درسي كه از نهضت حضرت امام آموختنـد، ايـن     
بود كه براي يافتن پايگاه مردمي در ايران، فقط و فقط يك راه وجـود دارد       

به همين دليـل، تـحـقـق آرزوي خـويـش               .  و آن تمسك به دين است
.  ديـدنـد   هاي مذهبي مي برداري از ظرفيت را در  بهره) مدرنيزاسيون ايران(

روشنفكري موج سوم، جريانـاتـي پـديـد         به همين دليل در ميان جريان
ي تـفـاسـيـر       هاي غربي با  ارائـه   آيد كه درصدد ترويج ايدئولوژيمي

 .ماترياليستي از دين است
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 فرهنگ

اين جريانـات كـه بسـتـر       
پديدآمدن مـوج چـهـارم          
روشنفكري هستـنـد، بـه       
. شدت اسير التقـاط بـودنـد   

ي    شهيد مطهري در نـامـه  
تاريخـي خـود بـه امـام،          

گونه شـرح     وضعيت را اين
ما اآلن با يك دهد كه  مي

 رو  عده روشنفكـر روبـه    
هستيم كه آيات را تفسير 

كنند و تفسير   به رأى مى
ــسـتـى و          ـالـي سـوسـي
ــى و      ــت ــس ــي  مــاركس

اگزيستانسياليسـتـى از      
 14...دهند قرآن ارائه مى

در ميان ايـن جـريـانـات،        
همچنان دو گرايش چپ و   

سوسياليـسـتـي و      ( راست 
با .  وجود داشت) ليبراليستي

ايـن تـفـاوت كـه جـاي           
پيرمردهاي حزب تـوده را     
جواناني گرفته بودند كه بـا  

به تقلـيـد   (ي چريكي  روحيه
، جايگاه تاريخي ) گوارا از چه

خويش را در رسـتـاخـيـز       
پرولتارياي ايراني جستجـو  

ماركسيسم، دلِ   .  كردند مي
. مبارزين جوان را ربوده بـود 

سازمـان مـجـاهـديـن و            
ها مبارزه، هدف بود نـه     براي اين. گروهك فرقان، نمايندگان اين جريان هستند

ثمرنشستن مبارزات مردم ايران و پس از پـيـروزي         همين دليل با به به.  وسيله
ديدند، به مبارزه با حكـومـت    انقالب اسالمي، اينان كه بقاي خود را در مبارزه مي

 .الهي مستقرشده از طريق رأي مردم پرداختند
خـود را   ي ملي نيز جاي  هاي سنتي جبهه ليبرال

گـرا     روشنفكران راسـت .  به نهضت آزادي دادند
كاري خويـش را   ي محافظه البته همچنان روحيه

حفظ كردند و اين ريشه در روح ليبراليستي افكار 
مهندس بازرگان و ابراهـيـم يـزدي      .  آنها داشت
 .از سايرين فعال بودند البته بيش

ي جالب توجه اينجاست كه روشنفكران جوان سازمان مجاهدين، به لحـاظ   نكته
واين گونه است كه چـپ    .  شناسي مهندس بازرگان هستند معرفتي، فرزند روش

 .آيد از دلِ راست بيرون مي
هايي كه در اين دوره وجود دارد دكتر علي شـريـعـتـي      يكي از مهمترين شخصيت

از اين جهت كه بررسـي كـامـل ايـن مـوضـوع،            (است و ما بحث در مورد او را 
 .نماييم اي ديگر موكول مي به مقاله) طلبد اي بيش از اين نوشتار مي حوصله

و فاش شدن جاسوسي سران دولـت  )  تسخير النه جاسوسي(با وقوع انقالب دوم 

موقت و همچنيـن پـس از     
كه خـود را    (صدر   عزل بني

ي ملـي   از روشنفكران جبهه
1دانست مي و فـرار او،       )  5

روشنفكري ايراني به يـك    
 .خواب زمستاني فرو رفت

تـرهـاي    در اين ميان، قديمي
نشـيـن مـوج سـوم          خارج

روشنفـكـري، در قـامـت           
هاي غيرقانونـي،   اپوزيسيون

به تبليغ عليه جـمـهـوري       
 . پرداختند اسالمي مي

روشنفكران داخـلـي امـا          
همچون هـمـيـشـه، بـه            

اي خزيده و مـنـتـظـر      گوشه
. ماندند تا جنگ پايان پـذيـرد  

در اين بين، بـا افشـاشـدن      
ماهيت خشن و ضـدمـردمـي    

هايـي هـمـچـون         گروهك
فرقان و سازمان منافقين و   

ي    بعدها با تحـقـق وعـده     
حضرت امـام در خصـوص      
اينكه مـاركسـيـسـم بـه           

پيوندد و    هاي تاريخ مي موزه
با فروپاشـي شـوروي، تـب      

گرايي نيـز در بـيـن          چپ
روشنفكران ايراني فروكـش  

و ايـن يــكـي از            .  كـرد 
هاي مهلكي  بزرگترين ضربه

زيرا اولين باري بـود كـه دعـاوي         .  بود كه بر پيكر روشنفكري ايراني وارد آمد
چرا كه روشنفكران چپ از جـويـي     .  ي روشنفكري از درون متالشي شدجامعه
 .اش خشك بودخوردند كه سرچشمهآب مي

 
 موج چهارم روشنفكري؛

 .ي استحاله و نفاق موج مرده
چهارم روشـنـفـكـري      با پايان يافتن جنگ تحميلي و برخاستن نداي توسعه، موج

در اين زمان، با افول كمونيسم و ماركسيسـم، ايـن     .  اي را آغاز نمود حركت تازه
زدگـي، روشـنـفـكـران       ليبراليسم بود كه به عنوان يگانه ايدئولوژي مدافع غرب

 .  اجتماعي خويش جمع كرد-ايراني را در زير چتر فلسفي
. در اين مقطع حتي روشنفكران راديكال چپ نيز، گردش بـه راسـت كـردنـد         

ي    داري را تقبيح كرده و از رسالت تاريخي طبقه كساني كه روزي ليبرال سرمايه
گفتند؛ در اين مـقـطـع     ي مدرن ماركس، سخن مي فرودست براي تشكيل جامعه

هاي اورجينال غـربـي    با گردش به راست ليبرالي، از لزوم توسعه برمبناي نسخه
 . آيد هاي توسعه چه برسر فرودستان مي نوشتند و اينكه مهم نيست در زير چرخ

تكرار حرف استاد غربي مهم بـوده اسـت،       براي روشنفكر ايراني، هميشه.  آري
 . . .حتي اگر به قيمت 

گان
ازر

س ب
هند

م
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ريم
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ايـن مـوج   . خيزد هرحال از ميان بستر موج سوم روشنفكري، موج چهارم برمي به
را براي خويش جـعـل نـمـود،        »روشنفكري ديني«كه عنوان پارادوكسيكال 

يعني اصول و مـبـادي        .  را برآورده كرد) ملكم(اش  ي پدر معنوي آرزوي ديرينه
. ي فكري ايران وارد سـاخـت     ي دين پيچيده، به ذهن جامعه مدرنيته را در لفافه

روشنفكران موج چهارم، با تكيه بر عقل اومانيستي، تمام توان خويش را متوجـه  
 . آن  نمودند  و قدسي  نظر از باطن الهي بازتعريف و نوسازي دين با صرف

روشنفكران موج چـهـارم،   .  كند ي التقاط، جريان جديدي پيدا مي از اينجا فلسفه
پـوزيـتـويسـم     ( گرايي حسـي        به تقليد از روشنفكران غربي، با چاقوي تجربه

اسالم مي)  آمپريستي اي  قـواره  هاي عاريه و بي كوشند تا لباس افتند و مي به جانِ 
را كه روشنفكران غربي مخصوص مسيحيت دوختند، به زور بـر تـن اسـالم         

 .نمايند
بر مـحـيـط       »كارل پوپر«ي تفكرات نئوليبرالي  و با سيطره 70ي  در آغاز دهه

هـاي مـوج اول           ظاهرديني با بازگشت به دغدغـه  روشنفكري، روشنفكران به
چون و چرا از غرب مدرن و ضرورت حركـت در مسـيـر          روشنفكري، دفاع بي

 .محتوم مدرنيسم را در دستور كار خويش قرار دادند
گري خويش، اسالم را    غرب نيز كه حاال با كنارزدن كمونيسم از سر راه سلطه

داند، تمام امكانات خويش را    اش مي اجتماعي-تنها مانع تحقق رؤياهاي فلسفي
اسالم شيعي(معطوف به مبارزه با اسالم  به همين جهت، ناتـويـي   .  كرد) خصوصاً 

و اينجاسـت كـه     .  كندهاي فرهنگي براي مبارزه با اسالم طراحي مي از شواليه
از سبد روشنفكري ايراني حذف  شده و جـاي خـود    »كارگزاري براي استعمار«

 .دهد مي »گري در ناتوي فرهنگي غرب شواليه«را به 
كـردن     عصـري «هايي همچـون     موج چهارم روشنفكري، تحت عنوان نظريه

به ترويج نوعي التقاط مـيـان    »نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت«و    »دين
 .مĤب و سكوالريستي غرب پرداخت انگار و ليبرال ظاهر دين با روح نسبي

هاي اخير با صراحت، به دفاع از سكوالريسم پـرداخـتـه؛ و       اين جريان در سال
، »پلوراليسم ديـنـي  «، »هاي مستقيم صراط«ويژه با طرح نظرياتي همچون  به
هـا، در واقـع      و نظاير اين »سيال بودن حقيقت دين«، »ي نبوي بسط تجربه«

 .كند نوعي الحاد متظاهر به دين را ترويج مي
. ي كيان قـرار دارد       در مركز اين جريان، حلقه

ي ژورناليسـتـي ايـن       ي كيان در واقع قوه حلقه
دكـتـر سـروش،      .  باشـد  موج از روشنفكري مي

محسن كديور، مجتهد شبسـتـري، يـوسـفـي        
انـد؛ و     از روشنفكران موج مـرده . . .  اشكوري و 

محافلي همچون سازمان مجاهديـن انـقـالب و      
هاي اين طـيـف      حزب مشاركت از جمله تشكل

كـانـون   .  اند بقاياي موج سوم روشنفكري نيز به ناتوي فرهنگي پيوسته. باشد مي
و در رأس آن جـايـگـاه واليـت         ها در حال حاضر نظام نوپاي دينـي  حمالت اين

 .ي فقيه است مطلقه
ي روشنفكري، امروز به آلترناتيو اصلي نظام سلطه در مقابل انـقـالب      موج مرده

هاي تبليغـاتـي    اسالمي ايران تبديل شده و از بيشترين تجهيز تئوريك و حمايت
ي اين نبـرد بـزرگ،    نتيجه. و سياسي فراماسونري جهاني برخوردار گرديده است

ساز و تعيـيـن كـنـنـده         نه فقط براي كشور ما، كه براي تاريخ جهان، سرنوشت
 .است
■ 
 :ها نوشت پي

 1377/2/27درديدار با دانشجويان دانشگاه تهران / مقام معظم رهبري. 1
 ي روشنفكري ذيل واژه/ سياسي-نامه فرهنگي واژه/ زرشناس، شهريار. 2
 127، ص1سياستگران دوره قاجار، ج/ ملك ساساني، خان. 3
 79اشاراتي درباره ليبراليسم در ايران، ص/ زرشناس، شهريار. 4
 14-13خان، ص ميرزاملكم/ الگار، حامد. 5
 21ص/ خان ميرزاملكم/ رائين، اسماعيل. 6
 441تحوالت فكري و اجتماعي در جامعه فئودالي ايران، ص / فشاهي، محمدرضا. 7
 84ليبراليسم در ايران، ص  اشاراتي درباره/ زرشناس، شهريار. 8
 86ص/ همان. 9

 ي خطا، فصل اول آورندگان انديشه/ طبري، احسان. 10
 168، ص1ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج/ فردوست، حسين. 11
 97و96اشاراتي درباره ليبراليسم در ايران، ص/ زرشناس، شهريار. 12
 1377/2/27در ديدار با دانشجويان دانشگاه تهران / مقام معظم رهبري. 13
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ـانـه  .  پور معروف بود به اينكه از مصاحبه گريزان استقيصر امين ـا مـگـر           اما رس ه
 توانستند از نام او بگذرند؟مي

ـنـه  «، مقابل »ي آفتابدر كوچه«، روزي »تنفس صبح«شاعر  ـان      آي ـاگـه ـاي ن      »ه
را    »دستور زبان عشق«او اين اواخر .  »گردانندها همه آفتابگل«نشست و ديد كه 

 . . .سرود و 
ـار، نـه بـراي         . ها به سراغ او رفتندشنبه هشتم آبان، دوباره رسانهروز سه اما ايـن ب

 . . .و اين عادت روزگار است . مصاحبه كه براي سوگواري
■ 

تحـصـيـالت    .  در گتوند خوزستان به دنيا آمد 1338بهشت ماه پور در ارديقيصر امين
ي راهنمايي و دبيرستـان را در دزفـول بـه      ابتدايي خود را در زادگاهش گذراند و دوره

سال بـعـد   اما يك.  ي دامپزشكي دانشگاه تهران قبول شددر رشته 57سال .  پايان برد
همان سال دوستانش را در تشكيـل  .  ي علوم اجتماعي رفتانصراف داد و به دانشكده

سيدحسن حسيني، سلمان هراتي و ديـگـر   .  ي اسالمي ياري دادي هنر و انديشهحلقه
با پيوستن ساعد باقري و عبـدالـجـبـار     . هاي انقالب بودنددوستانش، همگي از رويش

ي هنري سازمان تـبـلـيـغـات      كاكايي و سهيل محمودي و عليرضا قزوه به آنان، حوزه
 .شوداسالمي بنا گذاشته مي

. به پايـان رسـيـد      1376ي زبان و ادبيات فارسي در سال ي دكتراي او در رشتهرساله
اي بود كه با راهنمايي استاد شفـيـعـي    عنوان رساله »سنت و نوآوري در شعر معاصر«

 . كدكني انجام شد
بـه عـنـوان         1370كرد، در سال در دانشگاه الزهرا تدريس مي 1368او كه از سال 

 .استاد دانشگاه تهران نيز شناخته شد
او هر از چنـدگـاه، بسـتـريِ       . ، همراه دائمي او شددردي بزرگ اما پس از يك سانحه

 . . .انداخت كه مبادا شد و دوستان را در التهاب و ترس ميبيمارستان مي
 !آري

 شويميريزِ درد، لگدكوب در برگ
 شويتر از چوب ميسروي، ولي تكيده

 ي صبور،با گيسوان سربي و آن چهره
 شويداري شبيه حضرت ايوب مي

 قانونِ عشق سوختن است و به قدرِ درد،
 شويي محبوب ميمحبوبِ آستانه

 مانند آفتاب دلم سخت روشن است
 !شويبه خدا خوب مي. . . ام من خواب ديده

اما قـيـصـر،    .  ايستادندگونه در بيمارستان بر سر بالينش اميدوار ميدوستانش اين. . . 
 .رفت، تابِ ماندن نداشتبار كه به بيمارستان مياين

كرد،  بـعـد   ماه عمرش را سپري ميقيصر شعر معاصر، در حالي كه چهل و نهمين آبان
 .ها درد از دنيا رفتاز تحمل سال

هـاي  اهالي شعر به سوگ يكي از بزرگترين سرداران اين جبهه نشستند و همه اشك 
 .شفيعي كدكني را براي او به ياد دارند

او شاعري خـالق و بـرجسـتـه بـود و           . . .  «را هم داغدار كرد كه  »آقا«رفتن او، 
 .»رفتهاي اين هنر بزرگ پيش ميهمچنان به سمت قله

از اوست؛ او كه بيـش از ايـن     ». . .مرا معلم عشق تو «شعرهاي  هـا  اين شماره تماماً 
 و كيست كه اين را نداند؟ . بر گردن شعر معاصر حق دارد

■ 
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 گلدان خالي □
 ايم سراپا اگر زرد و پژمرده
 ايم ولى دل به پائيز نسپرده

 چو گلدان خالى، لب پنجره،
 ايمپر از خاطرات ترك خورده
 ايم اگر داغ دل بود، ما ديده

 اگر خون دل بود، ما خورده ايم
 اگر دل دليل است، آورده ايم
 ايم اگر داغ شرط است، ما برده

 ى دشمنان، گردنيماگر دشنه
 ايم اگر خنجر دوستان، گرده

 گواهى بخواهيد، اينك گواه
 !ايم هايى كه نشمرده همين زخم

 دلى سر بلند و سرى سر به زير
 ايم از اين دست عمرى به سر برده

■ 

□ 
 الفباي درد
درد از لبم مي

الفباي 
 تراود 

، كه خون از شبم مي
نه شبنم

ست مضمون سي تراود 
سه حرف ا

ه   ي دلپار
 تراود از لبم مي. ميم. الم. الف

ن عشقم كه آتش،
چنان گرم هذيا

رق از تبم مي 
به جاي ع

 تراود 
ا دعايي برآيد

ز دل بر لبم ت
اجابت ز هر ياربم مي 

 تراود 
ي نيازم، بنازم

ز دين ريا ب
 
 از مذهبم مي

به كفري كه
  تراود 

■ 

 دستور زبان عشق □
 !دست عشق از دامن دل دور باد

 توان آيا به دل دستور داد؟ مي
 توان آيا به دريا حكم كرد مي 

 كه دلت را يادي از ساحل مباد؟
 !ايست: موج را آيا توان فرمود 

 بايد ايستاد؟: باد را فرمود
 آنكه دستور زبان عشق را 

 گزاره در نهاد ما نهاد بي
 دانست تيغ تيز را خوب مي 

 بايست داد در كف مستي نمي
■ 

 قاف □
 و قاف

 حرف آخر عشق است
 آنجا كه نام كوچك من

 !شود آغاز مي
■ 

تنگدلي □
هاي آفتابي

گرفته 

تر ز خزان دلم، خزاني نيست
ه  ستار

م آسماني نيست
بارتر از چشم

به حجم تنگدلي 
ي آفتابي من

ها
مدار حوصله 

كهكشاني نيست
ي هيچ 

سزاي پاكي 
ات اي اشك

 !
به سربلندي آستيني نيست

ات اي عشق
 !

مرا كه شانه آستاني نيست

ام از حمل آفتاب خم است،
 

سايباني نيست
جز پناه دو دست تو 

به 

به سوگواري اين اشك 

هاي سرگردان
به غير چشم سياه تو نوحه 

به غير تسليت چشم خواني نيست
ز تسلي به هم سوزتهاي دل

مرا نيا
 زباني نيست

■ 
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 .ات فراري بودمازخانه
 .زدمها پرسه ميمدتي درسياهي
 .به خانه ات آمدم

ي عمر من بر در خانه منتظر ايستاده اي  كه به اندازه  . .وقتي تو را ديدم   . 
 !خدايا من برگشتم

 شنيدم شب جمعه ها، دو دستت را به رحمت و عطيه گشوده اي،
 . . . وقتي گرماي آغوشت را چشيدم 

 !خدايا من برگشتم
 .مرگ يادم رفته بود

ل  . . . خانه ديدم وصداي تيك تيك ساعت را شنيدم وقتي مرده اي را بر سنگ غسا
 !خدايا من برگشتم
 .دلم پاسبان نداشت

 .غير توآمده وجاخوش كرده بودند
.وقتي باتمام وجود، گندي گناه رافهميدم   . . 

 !خدايا من برگشتم
 كور رنگي داشتم 

،يارنگ نور در مدادرنگي. . .   هايم گم شده بود
. ترين نورت را طلب كردم وتو مهرباني كردي ات، نورانيوقتي درسحري ازميهماني  . . 

 !خدايا من برگشتم
پا ندارم پا نداشتم. فكر مي كردم ديگر   .يا 

ه را پيدا نمي  .كنمفكر مي كردم ديگر را
 .كردم مادري نيست كه راهم ببردفكر مي

 ام،ي بهترين دوستانت دو دستانم را گرفتي و برگردانديوقتي به وسيله
 !خدايا من برگشتم

■ 

 .قرن بازگشت به خدا
ي قبل، تمام حرف اين نشريـه  عنوان روي جلد شماره

قـدر  اي است كه تحققـش را آن     اين وعده. باشدمي
 .هامان قرار دارددانيم، گويي در مقابل چشمنزديك مي
ي قبل منتشر شـد، يـكـي از          كه شمارهپس از اين

ـاه،   ـازي       «دوستان قديمي دانشگ ،                »مـحـمـد نـم
اي را براي ما فرستاد كه مرتبط با عنوان روي نوشتهدل

 .جلد قبلي است
ـيـري  هايش منجر به شكـل كه تالش(محمد نمازي   گ

ـيـج         »راه نـو   «هاي مركز مطالعات و پژوهش بس
ـنـدسـي    التحصيل رشتهفارغ)  دانشجويي گرديد ي مه

او .  مكانيك دانشگاه سمنان در مقطع كارشناسي اسـت 
ـتـه   ) مقطع كارشناسي ارشد(اكنون در سال اول هم رش

علم دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تحصيـل  فلسفه
 .باشدمي

هاي  مناجات او   اگرچه با تأخير، شما را ميهمان جرعه
 .نماييممي

حضور، براي محمد نمازي، تعالي روزافزون و موفقيـت  
 .نمايدبيش از پيش، آرزو مي

■ 

 اشاره

 محمد نمازي
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پريد تو و در حاليكه مي خنديد، بـا صـداي بلنـد       .  يكدفعه در اتاقش را باز كرد
بابا گفت صبح زود بـا خالـه اينـا  مـي ريـم                .  فردا تعطيله! آخ جون«: گفت
به طرف تخـت   . كسي را نديد. چند لحظه همه جا را خوب نگاه كرد» .اسكي
در زدن خيلـي راحتـه        «:  گفـت . پارسا بلند شد و نشست. پتو را كنار زد. رفت
پانته آ با چشم، به چراغ قوه موبايل پارسا كه روشن بـود اشـاره كـرد و         »  !ها

. خم شد و پشت تخت را نگـاه كـرد     » دوباره زير پتو چيكار مي كني؟«: گفت
 » !بذار ببينم اينجا چي داري«: زير لب گفت

پانته آ يـك كتـاب را بـيرون            .  پارسا سرش را تكان داد و به سقف نگاه كرد
مـث اينكـه    !  اين چيزا چيه مي خونـي؟ ...  سجاديه... صحيفه«: كشيد و گفت

بابـا باهـات       مگـه اون دفـه     .  هنوز عقلت درست و حسابي سر جاش نيومده 
 . كتاب را پشت تخت رها كرد و صاف ايستاد» !حرف نزد؟

دست هايش را بـه هـم          .خنديد.  يادش افتاد كه به چه دليل به اتاق آمده بود
خيلـي خوشـحال    .  فردا مياي ديگه؟ برم به شبنم زنگ بزنم «: كوبيد و گفت

و قبل از اينكه برادرش بخواهد چيزي بگويد از اتاق بـيرون   » !ايول. مي شه
 . دويد

آن را باز كرد و بـه آسـمان      .  به طرف پنجره رفت. پارسا از روي تخت بلند شد
ــت           .  تاريــك چــشم دوخــت     ــا ناراح  . نمــي دانــست خوشــحال باشــد ي

 »سالم امين، خوبي؟«: آن را از روي ميز برداشت و گفت. موبايلش زنگ زد

 !عيدت مبارك. ممنون. سالم -
 » !عيد تو ام مبارك«: روي تخت نشست و آرام گفت

فقط زنـگ  .  براي اينكه مامانت اينا حساس نشن بقيه حرفا باشه برا بعد -
 زدم مطمئن بشم فردا مياي ديگه؟

 .آره -
آمـاده بـاش ديـر       .  پس ساعت شيش و نيم با اميرحسين ميايم دنبالـت  -

 .نشه
مـي دونيـد شـرايط منـو          .  فقط اگه يه كم دير شد ديگه شـرمنده . باشه -

 .ديگه
 !خيالت راحت. منتظر مي مونيم. اشكال نداره -
 ممنون -
 خداحافظ -

. گوشي را در مشتش فشار داد و به نقطه اي خـيره شـد     .  خداحافظي كرد
مي دانست كه اگر مامان و بابا بفهمند، هر طور شـده او را مجبـور مـي            

نفـس  .  بايد بهانه اي براي نرفتن پيدا مي كـرد    . كنند كه همراه آنها برود
 . عميقي كشيد و سرش را تكان داد

آن .  به موبايلش نگاه كـرد . كتاب رياضيات گسسته را از روي ميز برداشت
مامان تلويزيون را كم كـرد و   .  را داخل كشو گذاشت و از اتاق بيرون رفت

 »كجا مي ري پارسا؟«: پرسيد
: بدون اينكه به او نگاه كند، دمپايي روفرشي اش را از پـا درآورد و گفـت        

خونـه خيلـي    .  پس فردا امتحـان داريـم     . مي رم تو حياط درس بخونم«
 » .گرمه

 » !خب شوفاژ اتاقتو ببند«: مامان گفت
بـراي  » .فايده نداره«: گفت. ژاكتش را از روي جالباسي برداشت و پوشيد

بـرق حيـاط را روشـن         .  در را باز كرد و بيرون رفت. مامان دست تكان داد
هـوا خيلـي هـم       . روي تاب نشست و چند دقيقه اي كتاب را ورق زد. كرد

دوست داشت ماه را ببيند اما مـي دانـست كـه         . به آسمان نگاه كرد. سرد نبود
 . امكانش نيست

از ديشب تـا     . خيلي گرسنه بود. از جيب كاپشنش يك بسته بيسكويت درآورد
بسته بيـسكويت را     . تا شام هم يك ساعتي مانده بود. حاال چيزي نخورده بود

بلنـد شـد و همـانطور كـه           .  باز كرد و همه آن را در كمتر از چند دقيقه خورد
اصال حوصله درس  .  كتاب را مقابل صورتش گرفته بود، به طرف استخر رفت

براي امتحان هم آنقدر كه تمرين حل كرده بود، نيـازي بـه        . خواندن نداشت
تصاوير كتاب را نگـاه مـي كـرد و نكـاتي را               .  خواندن و دوره كردن نداشت

 . كشف مي كرد كه هيچ وقت به آنها دقت نكرده بود
سرد بود اما فكر ديگـري بـه ذهنـش نمـي          .  خم شد و انگشتش را به آب زد

از گوشه چشم نگاهي به پنجره اتاق ها كرد تا مطمئن شود كسي او را      . رسيد
   .نمي بيند

 . ناگهان خودش را در آب انداخت
. با سرعت به طرف آشـپزخانه دويـد   . صداي جيغ پانته آ در فضاي خانه پيچيد

چـي  «:  مامان ظرفي را كه دستش بود روي ميز گذاشت و با نگرانـي پرسـيد   
 » شده؟

پانته آ دسـتش را     . بابا هم به طرف او برگشته بود و با تعجب نگاهش مي كرد
بابـا  »  !پارسا افتاد تـو اسـتخر     «:  از جلوي دهانش كنار برد و با هيجان گفت

مامان در حاليكه با سـرعت بـه طـرف       . بلند شد و از پنجره بيرون را نگاه كرد
بچه ام االن سـينه پهلـو مـي       ! بدو يه حوله بيار«: در مي رفت به پانته آ گفت

 سارا عرفاني
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 . و از اتاق بيرون دويد» .كنه
پارسـا كتــابش را از روي آب           

كنار استخر، آن را بيرون . گرفت
. انداخت و خودش را باال كـشيد  

دندان هايش از شدت سـرما بـه    
ــه   .  هـم مــي خوردنـد      مامــان ب
چي شـد   «:  طرفش دويد و گفت

بابا هم بـا يـك حولـه       »  پارسا؟
 . بزرگ به طرف آنها مي دويد

پارسا در خودش مچاله شده بـود   
مامان كنـارش زانـو    . و مي لرزيد

بابا حوله را دورش پيچيـد و     .  زد
پاشو بريم تـو  !  پاشو پسر«: گفت

 »!تا سرما نخوردي
مامان كتاب را كه خيـس شـده      

دستي بـه موهـاي    . بود، برداشت
آخه چـي   «:  پارسا كشيد و گفت

 » شد يه دفه؟
خانوم بذار بريم تـو،   «:  بابا گفت

زيـر بغلـش را      » .بچه لرز كرده
مامان هـم   .  گرفت و بلندش كرد

 . از مقابل پانته آ گذشتند و به اتاق رفتند. بلند شد
از گـير دادن هـاي زيـاد          .  نماز صبح را كه خواند، مهر را زير تخت گذاشـت  

كيسه آب گـرم را كـه ديـشب          . بلند شد. مامان و بابا و پانته آ خسته شده بود
بـدون اينكـه    .  يواشكي از اتاق مامان و بابا برداشته بود، از داخل كمـد درآورد  

كتري را كه قبل از نمـاز روشـن كـرده         .  چراغ روشن كند، به آشپزخانه رفت
بعـد هـم بـراي اينكـه كـسي            . بود، برداشت و كيسه را پر از آب جوش كرد

متوجه روشن شدن چاي ساز نشود، داخل كتري يك دور آب سرد چرخانـد و     
كيسه را گذاشت كنار متكـا و       . خيلي آرام به اتاق خودش برگشت. خالي كرد

دو تا پتو را تا روي سرش باال كـشيد و سـاعت      . خودش روي تخت دراز كشيد
كم كم بقيه بايد بيدار مي شدند وگرنـه ديـرش        . را از روي موبايلش نگاه كرد

   .مي شد
مطمئـن شـد كـه       . چند دقيقه بعد، صداي بلند حرف زدن هاي پانته آ را شنيد

همانطور كه زير پتو بود، كيسه آب جـوش را چنـد      .  بابا و مامان بيدار شده اند
چشم هايش را روي هـم فـشار      .  خيلي داغ بود. لحظه روي صورتش گذاشت

براي همين آن را خـوب بـه پيـشاني         . پيشاني اش از همه جا مهمتر بود. داد
چند لحظه هم دست هايش را روي آن گذاشـت تـا خـوب داغ               .  اش ماليد

 . شوند
پاشـو  !  تو كـه هنـوز خوابـي      ! تنبل خان«: يك دفعه در باز شد و پانته آ داد زد

 ».خاله اينا تو راهن! دير شد
پارسا قبل از اينكه پانته آ برق را روشن كند، كيسه آب جوش را از كنار ديـوار   

دستمال بزرگي را از زيـر متكـا بـيرون         . به زير تخت انداخت و چيزي نگفت
و پـشت   »  ...مـن «:  پتو را كنار زد و آرام گفـت . آورد و جلوي صورتش گرفت

 . سر هم عطسه كرد
 » .پارسا مريض شده! مامان«: پانته آ با صداي بلند گفت

و از اتـاق     »  !آخ جون شبنم «: پانته آ گفت. بابا در را باز كرد. زنگ در را زدند

 . بيرون رفت
. روي تخـت نشـست   . مامان به اتاق آمد

پارسـا  .  دست گذاشت روي پيشاني اش   
خدا خدا مي كرد كه پيشاني اش خنـك  

مامان ابروهايش را در هـم     .نشده باشد
چه تـبي داري مامـان      «:  كشيد و گفت

 ».بايد بريم دكتر! جون
پارسا دستمال را جلوي دهـان و بينـي        

بينـي  .  اش گرفت و چند تا عطسه كـرد 
دكـتر الزم   «:  اش را باال كشيد و گفت

 » .استراحت كنم خوب مي شم. نيست
پـس مـن    .  اينطوري كه نمـي شـه        -

 . مي مونم. باهاشون نمي رم
خاله ناراحـت   !  نه«:  پارسا يكدفعه گفت

. مـن مراقـب خـودم هـستم         .  مي شـه 
 ».خيالت راحت باشه

پس بذار بـرات  «: مامان بلند شد و گفت
 .و از اتاق بيرون رفت» .شير داغ كنم

بـه  .  پارسا خودش را روي تخت انداخت 
 . زياد فرصت نداشت. ساعت نگاه كرد

پانته آ و دختر خاله اش شبنم وارد اتـاق  
بريـد بـيرون تـا از مـن           «:  پارسا پتو را روي سرش كـشيد و گفـت       .  شدند

بذار ببينم چـي     «: پتو را كنار زد و گفت. شبنم كنار پارسا نشست» !نگرفتيد
. پارسا نگاهي به پالتوي پوست شبنم انداخت و رويـش را برگردانـد        »  !شده
و يـك   »  !  ببرش بـيرون ! پانته آ. الزم نيست شما همه چي رو ببيني«: گفت

مـن پيـشت    «:  شبنم دكمه هاي پالتويش را باز كرد و گفـت .  عطسه بلند كرد
 ».بدون تو كه خوش نمي گذره! مي مونم

در چشم هاي سبز شبنم كه مطمئن بود لنـز     . پارسا يكدفعه بلند شد و نشست
بـه  »  .ولي اينجا بدون شما خيلي خوش مي گذره«: گذاشته، نگاه كرد و گفت

بلنـدش  .  پانته آ دست شـبنم را گرفـت     .  پانته آ نگاه كرد و بيرون را نشان داد
پاشـو بريـم    . خوش تيپ نديده كه نيستي، ريخته! ولش كن بابا«: كرد و گفت
ادب بـي شي خيلـي مريض مي«:و او را از اتاق بيرون برد و گفت» !دير مي شه

 »ايششش! مي شي
چنـد لحظـه كيـسه آب         . دوباره خوابيد و پتو را رويش كشيد. پارسا لبخند زد

مـي دانـست    .  جوش را از كنار تخت بيرون آورد و روي پيشاني اش گذاشـت  
 .كه بابا هم قبل از رفتن به سراغش خواهد آمد

. وقتي مطمئن شد كه همه رفتند، با سرعت بلند شد و لباس هايش را پوشـيد      
. وارد حياط شد و به آسمان كه كم كم داشـت روشـن مـي شـد نگـاه كـرد                

 »بله؟«: گفت. آن را از جيب كاپشنش درآورد. موبايلش زنگ زد
 !به نماز نمي رسيما! زود باش بچه جون -
 . اومدم -

اللهـم انـي اسـئلك خـير مـا            «:  به طرف در رفت و زير لب گفت.  لبخند زد
 .»سئلك منه عبادك الصالحون

■ 
 لوح: منبع
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 ادوار تاريخي غرب مدرن□ 
تاريخ غرب مدرن بـه اعتقـاد برخـي         . توانيم تقسيم كنيم غرب مدرن را به سه دوره كلي مي

بـه  .  شـود   ميالدي است كه با مرگ پتراك و بوكاچيو آغـاز مـي    1375يا  1374مورخان سال 
شـود يـا      اي مـي    ميالدي جهان وارد سـاحت تـازه      15و  14رسد از قرن  هر حال به نظر مي

شود كه ايـن سـاحت، سـاحت غـرب              اي مي توانيم بگوييم اروپا وارد ساحت تازه حداقل مي
 .مدرن يا مدرنيته است

كنـد در يـك دوران          شود و اين تمدن غرب مدرني كه ظهـور مـي      اين اروپايي كه غربي مي
دهد كه نهايتاً بـه يـك تمـدن تمامـاً            قدر گسترش ميطوالني بسط و تكوين، خودش را آن

البته هدف اين تمـدن از زمـاني كـه          . شود جهاني و قدرت تمام عيار تمدن جهاني تبديل مي
خواست به يك تمـدن جهـاني تبـديل شـود و            مباني نظري آن تدوين شد همين بود كه مي

هدفش استيالي مطلق بود، همان چيزي كه اكنون تمـدن مـدرن و مظهـر برجـسته آن             
به تعبير يكي از فيلـسوفان، آمريكـا تمـدني اسـت كـه همـه                  . كند آمريكا آن را دنبال مي

آمريكـا تجـسم    .  هاي عصر روشنگري و باورهاي مدرنيته در آن محقـق شـده اسـت         آرمان
 .هاي خاص آن مدرنيته است با تمامي ويژگي

مرحلـه را در تاريـخ          3اكنون  .  در يك بررسي اجمالي سه مرحله براي غرب مدرن ترسيم 
 .كنيم غرب مدرن بيان مي

 تكوين مدرنيته. 1
اي كه مبـاني نظـري     توانيم اين را مرحله تكوين مدرنيته بناميم، مرحله مرحله آغازين كه مي

در ايـن دوران     .  شـود   هاي فلسفي ظـاهر مـي    مدرنيته در قالب هنر، ادبيات و نخستين جلوه
در اين دوران از چند فيلـسوف بـه        . شود همچنين مباني نظري و فلسفي مدرنيته تكميل مي

ـبـل       در شماره ـاق مـدرن     ي قبل به بررسي تاريخ غـرب م
 .پرداختيم 

فرهنگي  عالمي است كـه  -ديديم غرب، در معنايي تاريخي
به عنوان مدبر )  كاسموسانتريك( مدار  با پذيرش عقل كيهان

ـان تـداوم          امور عالم، آغاز و با سيطره ي متافيزيـك يـون
اين عالم كه از حدود قرن هشتم قبل از ميالد در . يافت

 2800يونان پديد آمد و تا امروز، تاريخي نزديك به   
سال طي كرده، هميشه خود را از هـدايـت آسـمـان       

غرب، حتي در دوراني كه عنـوان  .  محروم ساخته است
گاه دينـي نـبـوده و از         كند، هيچ دين را همراهي مي

سال، اين مسيـر   1500غرب، . تعاليم الهي تهي است
اي تـازه   را پيمود تا در پايان قرون وسطي وارد مرحله

ي قهري جرياني است كه از    اين مرحله، نتيجه.  گردد
ي سوداگري يهودي ادامـه   يونان آغاز شد و  با سيطره

 .يافت
شناسي، در اين شـمـاره بـه         ي بحث غرب در ادامه

گيري و بسط مدرنيته پرداختـه،   بررسي چگونگي شكل
 .نماييم مبادي غرب مدرن را به اختصار بيان مي

■ 

 اشاره
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توانيم نام ببريم، يكي فيلسوفي مثل دكارت كـه   عنوان چهره اصلي و برجسته مي
ديگـري  ).  1650متوفـاي   (كنند   بسياري به محوريت آن در تمدن مدرن اشاره مي

كه با كتاب معروف ارغنون جديد، رويكـرد   )  1626متوفاي (فرانسيس بيكن است 
وي همچنيـن كتـاب      .  گراي علمي را بنيـان گذاشـت    گرا و حسي منطقي تجربه

انداز تمدن مدرن و مدينه فاضـله مدرنيتـه ترسـيم        ي چشم آتالنتيس نو را درباره
كـه بـا كتـاب       ) 1527متوفاي (هاي مطرح ماكياولي است  يكي ديگر از چهره. كرد

معروف شهريار و همچنين كتاب گفتارها در واقع صورت اجمالي انديـشه سياسـي    
 .مدرنيته را در آراء خود ترسيم كرد

كـه  )  1494متوفـاي   (ي مطرح، پيكودال ميرانـدوال اسـت          يكي ديگر از فالسفه
شناسي مدرن و در واقع رئوس كلي نسبت انسان و طبيعـت و         رئوس كلي انسان

 .تفسير اومانيستي از انسان را بيان كرده است
هاي برجـسته دوران اول غـرب           يكي ديگر از فيلسوفان اين دوران كه از چهره

كـه او در طراحـي        )  1679متوفـاي   (مدرن است، فردي به نام توماس هابز است 
 .شناسي مدرن نقش دارد شناسي و رئوس كلي معرفت مباني روش

يكي ديگر از كساني كه در تكوين انديشه مدرن نقـش بـسيار مهمـي داشـته و             
مباني مذهبي تمدن مدرن را شكل داده و مدرنيسم ديـني را پديـد آورده اسـت،              

او بناي يك نـوع   . ميالدي است1546مارتين لوتر، كشيش آلماني متوفي به سال 
يعني يك نوع تفسير مـدرن از ديـن      . كند ريزي مي تفسير مدرنيستي از دين را پي

اين تفـسير، بـستر را بـراي          .  دهد داري از دين ارائه مي و مطابق با منافع سرمايه
كند يعني اگـر رنـسانس كـه گـام           رشد مدرنيته در درون مفاهيم ديني هم باز مي

آغازين ظهور مدرنيته است، يك رنسانس ديني است و يك روح كـامالً سـكوالر        
دارد اما در غرب و اروپاي آن زمان، جوامع ديني وجود داشـت، طبقـات و اقـشار          
ديني بودند و دين به عنوان يك نهاد و به عنوان يك قـدرت مطـرح بـود، بـراي          

بايست راهي براي نفوذ به درون     اينكه مدرنيته بتواند اينها را هم تسخير كند، مي
غير از او كس ديگـري   .  اين راه را مارتين لوتر باز كرد. هاي ديني پيدا كند انديشه

اندكـي  ).  1546متوفـاي   (ژان كالون اهل سويس بود  .  نيز اين كار را تكميل كرد
اي از    يك شـاخه    1560هاي  بعد از فعاليت اين دو شاهد هستيم كه در حدود سال

هـاي    شود كه اين شـاخه كـامالً بـا خواسـت          انديشه مذهبي پروتستان ايجاد مي
 .مدرنيته هماهنگ است

كاري كه مارتين لوتر كرد اين بود كه اعتراضي به ساختار انديشه كليـسايي كـرد    
. كه منطبق با افق قرون وسطي بود و سعي كرد دين را تفـسير مدرنيـستي كنـد        

اين كار پروتستانتيسم نام گرفت و از واژه پروتست به معنـاي اعـتراض گرفتـه          
 .شده است

بايست بسط و تفصيل پيدا كنـد تـا بتوانـد كـامالً           اين تفسير مدرنيستي دين مي
. اي از دين بسازد كه دين كامالً تابع مدرنيته و اغراض نفـساني بـشر باشـد       چهره

اين كار را در ادامه راه مارتين لوتر، ژان كالون و ديگران ادامه دادند و منجـر بـه        
اي مذهبي شد به نام پيوريتانيسم و صـورتي از پروتستانتيـسم         گيري فرقه شكل

داران را آيـتي روي         داري است كـه سـرمايه        است و كامالً مطابق منافع سرمايه
 .داند زمين مي

سرمايه يك مفهوم مـدرن اسـت؛ كـه در          .  مفهوم سرمايه و ثروت متفاوت هستند
هايي دارد كه آن را از ثروت در معنـاي سـنتي و          مدرنيته پديد آمده است و ويژگي
ـ       در واقع سرمايه.  كند كالسيك آن جدا و متمايز مي ساالري، صـورت اقتـصادي 

اجتماعي تمدن غرب است و در دوران تكوين تمدن مـدرن همزمـان بـا ظهـور             
داري مـدرن    هاي سرمايه هاي انديشه دوران مدرن، نخستين جوانه نخستين جلوه
هايـي    داران كامالً محصول مدرنيته هستند، نه آن آدم      سرمايه. كند هم ظهور مي

و اتفاقـاً تعـداد    .  كه در جوامع فئودالي و قرون وسطايي بودند و صاحب ثروت بودند
 .داران هم يهودي هستند اي از اين سرمايه عمده

 بسط و شكوفايي مدرنيته. 2
كـه دوران بـسط و        )  1650-1850(بعد از اين دوران آغازين، دوره دوم تمدن مدرن

در .  شـود   هاي مدرنيته است آغـاز مـي      شكوفايي و عينيت يافتن تام و تمام ويژگي
هاي سياسي مدرن بزرگ دنيـا در      انقالب. دهد هاي بزرگي رخ مي ق اين دوران اتفا

، انقـالب فرانـسه                 )1776سـال   (دهند همانند انقـالب آمريكـا          اين دوره رخ مي
هاي بـزرگ سياسـي غـرب مـدرن            ، و قدرت)1688و  1649(و انگلستان )  1789(

شـود، و     داري بـه نظـام مـسلط اقتـصادي تبـديل مـي                 كنند، سرمايه ظهور مي
اي كـه در قالـب          كنـد بـه گونـه        شناسي و فلسفه مدرن بسط پيدا مـي   معرفت

كنـد    شناختي ظهور مي هاي سياسي، باورهاي اجتماعي، رويكردهاي جامعه انديشه
. كنـد   دهد و عينيت پيدا مـي   هاي علم جديد، خودش را نشان مي و نخستين جلوه

 .هاي دوران تكوين مدرنيته است يعني اين دوره، دوران فعليت و تحقق انديشه
هـايي مثـل      شـود، نظـام     ساختار سياسي دنياي مدرن در اين دوران طراحي مـي  

هاي مدرن، رابطه خاص ميان شهروند و دولـت، مفهـوم مـدرن قـدرت و                 دولت
تمام اينها محصول دوران جديد يعـني دوران بـسط و        .  اي مثل بوروكراسي پديده

 . گسترش مدرنيته هستند
دهـد؛ عـصري كـه فيلـسوفان و             در اين دوره، عصر روشـنگري هـم رخ مـي         

نويسندگاني عمدتاً در فرانسه و تا حـدودي هـم در آلمـان و انگلـستان ظهـور                
هـاي متعـدد و        شان بسيار به هم نزديك است و در حـوزه  كنند كه افق فكري مي

كنند و مباني حقوقي و سياسي و اجتماعي و اقتـصادي و تربيتـي       متنوعي كار مي
بسياري از مفاهيمي كه امـروزه بـه صـورت          . كنند ريزي مي دنياي مدرن را طرح

مفاهيم عادي براي ما درآمده است، اينها مفـاهيمي اسـت كـه در دوران عـصر               
اند مثل مفهوم دموكراسي، حقـوق بـشر، فمينيـسم يـا              روشنگري تكوين يافته

گرايـي، اصـالت دادن بـه نهادهـاي            زدگي و علم اصالت دادن به علوم جديد، علم
بينـي    در عـصر روشـنگري يـك اميـد و خـوش               .  سياسي مثل پارلمانتاليـسم 

اي نسبت به آينده وجود داشت و فيلسوفان غرب مدرن معتقد بودند كـه   العاده فوق
در اين دوران فيلـسوفاني مثـال    . انداز خيلي روشني براي مدرنيته وجود دارد چشم
و دنيـس   )  1787متوفـاي   (، روسـو     )1787متوفـاي   (، ولتر )1804متوفاي (كانت 

ا افـق              ق ـب كاري كه مارتين لوتر كرد اين بود كه اعتراضي به ساختار انديشه كليسايي كـرد كـه منطـب
ام گرفـت و از            . قرون وسطي بود و سعي كرد دين را تفسير مدرنيستي كند سم ـن اين كـار پروتستانتـي

سط و        اين تفسير مدرنيستي ديـن مـي      . واژه پروتست به معناي اعتراض گرفته شده است بايـست ـب
چهره ه و اغـراض نفـساني             تفصيل پيدا كند تا بتواند كامالً  اي از دين بسازد كه دين كامالً تـابع مدرنيـت

ه شـكل   . بشر باشد گـيري    اين كار را در ادامه راه مارتين لوتر، ژان كالون و ديگران ادامه دادند و منجر ـب
سم اسـت و كـامالً مطـابق منافـع                  فرقه اي مذهبي شد به نام پيوريتانيسم و صـورتي از پروتستانتـي

 .داند داران را آيتي روي زمين مي داري است كه سرمايه سرمايه
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آوران و رهـبران فكـري          م  كنند كه در واقع پيـا   ظهور مي) 1784متوفاي (ديدرو 
هاي ژورناليسم و مطبوعات به شـكل جديـد     نخستين جلوه.  انديشه مدرن هستند

مبانـي  )  1704متوفـاي   (هم در اين دوران شكل گرفت و كساني مثل جان الك      
 .كند سياسي و تعليم و تربيت مدرن را تدوين مي

 بحران مدرنيته. 3
نه دوران تكـوين و نـه دوران بـسط و               ) تا امروز 1850(دوران سوم تمدن مدرن 

بيـني و     گسترش، بلكه دوران بحران است؛ دوراني است كه اميـدواري، خـوش     
رود و دوراني است كه مدرنيته گرفتار اضطراب نـابودي      هاي مثبت از بين مي افق

ايـن  .  كنـد   شود و در واقع بسياري از اركان تفكر مدرن ضد او عمل مي خودش مي
دوران، دوران بحران مدرنيته و دوران خودآگاهي به بحران است و دورانـي اسـت    

كنند مثـل   از اين به بعد فيلسوفاني كه ظهور مي.  نشيند كه تمدن مدرن به گل مي
متوفـاي  (، نيچـه     )1850متوفـاي   (، كـيركگور     )1860متوفـاي   (آرتور شوپنهاور 

، آراگون وتـوين بـي و        )1941متوفاي (، برگسون )1976متوفاي (، هيديگر )1900
 .ديگران به اشكال گوناگون روايتگر مرگ مدرنيته هستند
ها زودتـر از       رسد انديشه نكته جالب در تاريخ بشر اين است كه هميشه به نظر مي

بـراي  .  شـوند   ها ظاهر مـي     اندازها در انديشه آيند و در واقع چشم عينيات پديد مي
ميالدي، هنرمندان و شـاعران و فيلـسوفان         14و  13نخستين بار در اواخر قرن 

اي كـه     انداز جديدي در آينده يعني بشر مدرن را ديدند و در دوره       بودند كه چشم

امروز هـم هميـن      . هيچ خبري از مدرنيته نبود از ظهور يك امر تازه سخن گفتند
 .گونه است

 
 مباني فكري غرب مدرن □

خصايص غرب مدرن عبارتند از اومانيسم، سوبژكتيويسم، نيهيليسم، سكوالريسم 
 ). گرايي حسي تجربه(و اصالت تجربه 

 اومانيسم. 1
محوري است، كـه وجـه تمـايز بيـن            مبناي تفكر غرب مدرن، اومانيسم يا انسان

 . هاي غرب، باستان و وسطي و تمدن شرقي با غرب مدرن است دوره
دوسـتي    ساالري، بشردوستي و انـسان       اومانيسم را برخي مترجمان به غلط مردم

اي برابـر     در فارسـي دقيقـاً كلمـه      .  هاي دقيقي نيستنداند كه معادل ترجمه كرده
گذاريم بايـد   ساالري را معادل آن مي اومانيسم وجود ندارد و اگر براي مثال، انسان

آنچـه كـه مبنـا و         .  آن را با توضيحي همراه كرد تا با چيزهاي ديگر اشتباه نشود
 . مدار است انسان  مدار تفكر در غرب مدرن است، اومانيسم يا فرهنگ

در چنين تفكراتـي  .  اي، خدا، يا خدايان، مدار تفكر هستند در تفكر يونان و اسطوره
يعـني اگـر بـه انـسان توجهـي            . انسان و جهان در ذيل محوريت خدا قرار دارند

اما در تفكر جديد، بـشرمداري قـرار      .  شود شود ذيل خدامحوري به او توجه مي مي
در واقـع، در دوران       .  شـود   ها، بشر مـي  گيرد و مبدأ و منشأ و غايت همه ارزش مي

پروتاگوراس، متفكر سوفـسطايي   . شود اومانيسم همان سنت پروتاگوراس اجرا مي
ي سقراط است، عبارتي دارد كـه بيـان         كه تقريباً هم دوره) 460متوفاي به سال (

انسان مقياس همه چـيز اسـت، هـر         «از نظر او .  ي اومانيستي است روح انديشه
، اين سخن جان كـالم اومانيـسم      »آنچه كه وجود دارد و هر آنچه كه وجود ندارد

كند كه اين موجود قـائم بـه     يعني انسان را موجودي قائم به خود فرض مي. است
خود، هم محوريت و هم اصالت دارد، حتي اگر از خدا يا جهان بحـث شـود، ذيـل       

بنابراين، توجه به انسان به عنوان در نظـر  .  انسان و اصالت انسان بايد مطرح شود
گرفتن نيازهاي انسان يا تالش به منظور رشد انسان و احساس مسووليت نـسبت  

اي تعريف   اومانيسم يعني اينكه شما هستي را به گونه. به انسان، اومانيسم نيست
 .ها و امور پنداشته شود كنيد كه انسان در اين تعريف، ميزان و معيار همه ارزش

دهد كه جايگاه واقعي او در هستي نيست؛ چون بـشر    اومانيسم به بشر اصالتي مي
نهايتاً يك مخلوق است، يعني انسان موجود مطلق هـستي نيـست و موجـودي          

در .  گذار و قانونگذار هـستي نيـست        نيست كه خالق همه چيز بوده باشد؛ يا نظام
شود  انديشه اومانيستي، انسان قانونگذار است و به عنوان خداي هستي فرض مي

شود و شـأن ربوبيـت از           و آن خداي واقعي هستي فقط داراي شرط خالقيت مي
 . شود و ربوبيت تجريدي و تشريعي به انسان سپرده مي. شود خدا گرفته مي

انسان نه در پرتو توانايي اش بلكـه در       هاي الهي و فطرت ديـني  در اومانيسم اوالً 
  شود و عمدتاً با غرايز و نيازهاي شـهواني     اش تعريف مي هاي نفساني پرتو خواسته

ثانيـاً  .  شـود   طلبي و ثروت طلبي تعريف مي ، قدرت طلبي اش و در افق لذت و دنياي
كند و به عنوان مـدار هـستي مطـرح          ها اصالت پيدا مي اين انسان در اين ويژگي

از اين رو، اومانيسم تالزمي با سوبژكتيويسم دارد يعني در واقـع موجـود      .  شود مي
معناي دقيـق سوبژكتيويـسم      .  كند انساني به عنوان يك موضوع اصالت پيدا مي

يعني اصالت سوبژه و سوبژه همان انساني است كه در تعريف اومانيـستي مطـرح      
 .اش يك سوبژه است شود، يعني انسان در تعريف اومانيستي مي

سوبژه يعني چه؟ وقتي من سوبژه بشوم يعني مركز كائنات و محور و ميزان همـه   
هـا و موجـودات، محوريـت و            چيز هستم و در مقايسه با ديگر اشيا، امور و زمينه

وقتي من سوبژه باشم، همه موجودات ديگـر و حـتي همـه            . كنم اصالت پيدا مي
كنـم و حـق        شوند و من به عنوان سوبژه در آنهـا تـصرف مـي       ها ابژه مي انسان

ي استثماري، شيئي، ابزاري و مبتنـي        كه باعث ايجاد رابطه. كنم تصرف پيدا مي
 . شود بر از خودبيگانگي با ديگران مي

علت اصلي اينكه مدرنيته با از خودبيگانگي بشر تالزم دارد هميـن اسـت، يعنـي       
پس هيچ تمدني به اندازه تمدن غرب مدرن بـا  . رويكرد سوبژكتيويستي بشر است

شدگي انسان تا ايـن حـد و بـه ايـن            رو نبوده و وصل مسأله از خودبيگانگي روبه
هـاي دائمـي      شدگي به يكي از دغدغه  تا آنجا كه مسئله وصل. شكل مطرح نيست

اثر [نويسندگان ادبيات داستاني همچون كافكا  آن زمان .  آيد درمي] »مسخ«مثالً 
هـاي    كه قرار شد صفات و استعدادهاي انساني شكوفا نشود و يا در ذيـل توانـايي     

حيواني او مورد توجه قرار گيرد، وجه تمايز انسان و حيـوان كمرنـگ شـده يـا             

بسياري از مفاهيمي كه امروزه به صورت مفاهيم عادي براي ما درآمده است، اينها مفاهيمي اسـت كـه     
ت         در دوران عصر روشنگري تكوين يافته اند مثل مفهوم دموكراسي، حقوق بشر، فمينيسم يـا اصـاـل

سـم      زدگي و علم دادن به علوم جديد، علم ـي اـل ـت در .  گرايي، اصالت دادن به نهادهاي سياسي مثل پارلماـن
اي نسبت به آينده وجود داشت و فيلسـوفـان غـرب       العاده بيني فوق عصر روشنگري يك اميد و خوش

ال     .  انداز خيلي روشني براي مدرنيته وجود دارد مدرن معتقد بودند كه چشم در اين دوران فيلسوفاني مــث
ديشـه مـدرن             م كنند كه در واقع پيا كانت، ولتر، روسو و  ديدرو ظهور مي آوران و رهبران فـكـري اـن

 .كند كساني مثل جان الك نيز مباني سياسي و تعليم و تربيت مدرن را تدوين مي. هستند
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شود حتي اگـر صـورت انـساني           و انسان مسخ مي. رود مي  ازدست
اين موضوعي است كه از قرن نوزدهم، فيلسوفان غربي بـه     .داشته باشد

اولين بار تعبير از خودبيگـانگي را هگـل در             . اند طور جدي به آن پرداخته
، فيلسوف آلمـاني بـود كـه          )1731متوفاي (هگل. فلسفه معاصر غرب مطرح كرد

مفهوم از خودبيگانگي را به عنوان يك مفهوم كليدي در سـاختار كلـي انديـشه         
البته او در اين مفهوم به انسان بـه طـور خـاص نظـر          . فلسفي خودش طرح كرد

نداشت اما نظر به مفهومي داشت كه اين مفهوم در كل طبيعت و كائنات بـه نظـر      
 .او در حال رخ دادن و عينيت يافتن بود

،  كه به نوعي شبيه هگل بود و خلـف هگـل محـسوب          )1783متوفاي (ماركس 
كند ولـي اشـتباهش اينجاسـت كـه           شود، اين مفهوم را وارد حوزه انساني مي مي

او .  سـازد   داري ليبرال است كه از خودبيگانگي مي كند فقط نظام سرمايه گمان مي
اجتماعي عينـي    كرد نظام سوسياليستي گمان  ـ  مثل مدرنيته دو صورت اقتصادي 

 .پيدا كرده است
كرد اگر ما ساختار اقتصادي كنونـي را كنـار بگـذاريم و وارد             ماركس گمان مي

او .  رود  ساخت اقتصادي سوسياليستي شويم، مسأله از خودبيگانگي از بيـن مـي     
وقتـي  .  فهميد  كرد و رابطه از خودبيگانگي با مدرنيته را هم مي مشكل را حس مي

بينيم كه او رابطـه      كنيم مي او را نگاه مي 1804هاي فلسفي سال  كه دست نوشته
بين جامعه مدرن و اين نظام سودمحور مدرن را كـه متـضمن از خودبيگانگـي              

تـوان   اند مي از ديگر متفكريني كه به اين مقوله پرداخته. كند انسان است درك مي
متفكـر نوماركسيـست آلمـاني االصـل          (نـام بـرد      )   1979متوفـاي   (از ماركوزه
كه به ويژه در كتاب معروف انسان تك ساحتي به طور جـدي بـه ايـن       ) آمريكايي
پردازد، با اين توجه كه ماركوزه با درايتي بيـشتر از مـاركس بـه ايـن              مسأله مي

 .كند مسأله نگاه مي
ي تمدن مدرن، انسان را از خـود بيگانـه     گويد، كل بوروكراسي زائيده ماركوزه مي

 .كند مي
كند و ايـن   ماركوزه از خودبيگانگي بشر را در اقتصاد سوسياليستي هم مشاهده مي

هاي سوسياليستي هم از خودبيگانگي دارنـد حتـي       كند كه رژيم نظر را مطرح مي

بريم مـسأله   اينجاست كه پي مي.  ها سوسيال دموكراسي
ـ            از خودبيگانگي بشر، مسأله سـري يـك نظـام اقتـصادي 

مسأله ايـن اسـت    . كرد نيست اجتماعي آن طور كه ماركس فكر مي
اي   اينجاست كه عده . كند كه كل تمدن مدرن از خودبيگانگي را ايجاد مي

از خودبيگـانگي نتيجـه سوبژكتيويـسم و          اين نظر را مطرح مي كنند كه اساساً 
اومانيسم است؛ يعني اومانيسم به عنوان صنعت اصلي عصر مدرن اسـت كـه از        

اجتماعي، نـه صـرف     خودبيگانگي را ايجاد مي ـ  كند نه صرف يك نظام اقتصادي 
تـر را هيديگـر        اين برداشت عميـق    . هاي سياسي ها و نه صرف نظام بوروكراسي
 .كند مطرح مي

 نيهيليسم. 2
نيهيليسم از واژه نيهيـل بـه معنـاي         . صفت ديگر غرب مدرن، نيهيليسم نام دارد

 .هيچ يا نيست گرفته شده است
به ايـن معنـي    .  گيرند انگاري يا يأس فلسفي مي نيهيليسم را در فارسي معادل پوچ

. گوينـد  ها را نيهيليست مي اين آدم. ها از همه چيز مأيوس هستند كه بعضي انسان
انگـاري يـا     ترجمه لفظي نيهيليسم، نيست.  تري دارد البته نيهيليسم معناي وسيع

نيهيليسم به معناي هيچ انگاشتن چه چيزي است؟ نيهيليـسم  .  انگاري است هيچ
كنـد و بعـد بـه آن            داند و چه چيزي را هيچ مـي  چه چيزي را نيست و هيچ مي

 .انگارد دهد؟ در واقع نيهيليسم، ساحت غيبي و حضور خدا را نيست مي اصالت مي
شويم كه يا سـاحت غيـبي خـدا را حـذف              رو مي در مرور تاريخ با تفكرهايي روبه

كردند يا اگر به آن اعتقاد داشتند براي اين ساحت غيبي شـأن حـضور قائـل        مي
نبودند يعني معتقد بودند اين ساحت غيبي فقط هست ولي نهايتـاً خـالق ماسـت          

نيهيليسم به ايـن معناسـت    .  ولي حضور و هدايت و تأثيرگذاري بر زندگي ما ندارد
انگاشتن ساحت غيبي هستي، نيست انگاشتن يك ساحت متعـالي از      يعني نيست

كنيد، به يـك مجموعـه در       اش حذف مي وقتي هستي را از ساحت متعالي. هستي
 . شود هم گره خورده خودبنيان فاقد معنا تبديل مي

 سكوالريسم. 3
هـاي اخـير در ادبيـات سياسـي و               سكوالريسم از تعابيري است كـه در سـال     

 تاريخ
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 تاريخ

. مطبوعاتي كشور ما زياد بـه كـار رفتـه اسـت          
درباره سكوالريـسم نـيز ماننـد نيهيليـسم و              

اي مطـرح شـده       انديشانه اومانيسم تعاريف ساده
است كه بايد آنان را كنـار بگـذاريم و تعريـف          

 . عميق آن را دريابيم
جدايي دين از سياسـت        سكوالريسم را معموالً 

كنند، اين تعريف رسا و بيانگر معنـاي   تعريف مي
سكوالريسم به معني .  كامل سكوالريسم نيست

يعنـي  .  غيرديني و غيرقدسي شدن امـور اسـت   
ها جنبه غيرمقدسي بگيرنـد و        اگر امور و پديده

ماهيت معنوي و ديني خود را از دسـت بدهنـد،      
رو هـستيم كـه آن را           اي روبـه    ما بـا پديـده    

در بستر زمـان     اين پديده. ناميم سكوالريسم مي
تـوان    كند و در واقع خودش يك فرآيندي است كه آن فرآيند را مـي  بسط پيدا مي

 . سكوالريزيشن ناميد
هاي سنتي و ماقبـل مـدرن، چـه تمـدن           غير ديني شدن امور يعني چه؟ در تمدن

اي، حتي تمـدني مثـل     هاي شرق ديني و شرق اسطوره قرون وسطايي و چه تمدن
يونان و روم باستان براي امور يك شأن و باطن قدسي، غيـبي و معنـوي قائـل          

اي يك وجه معنوي و غيـبي و قدسـي          بودند يعني هميشه معتقد بودند هر پديده
 . دارد

هـاي    هاي كالسيك بـه ويـژه تمـدن       هايي كه در تمدن در تمدن مدرن همه پديده
هاي شرقي كه يك وجه غيبي داشتند و بـراي آنهـا شـأن        قرون وسطايي و تمدن

شـان را از دسـت          شدند، شأن و وجـه قدسـي        قدسي و حقيقت معنوي قائل مي
در واقع مركـز ثقـل      . اند هاي كامالً دنيوي و سكوالر تبديل شده اند و به پديده داده

اي و شخـصي و غيرتأثيرگـذار       و روح مركزي را از دست داده و به يك امر حاشيه
بـه عبـارتي ديگـر       .  نـاميم   ايـن پديـده را سكوالريـسم مـي          .  تبديل شده است

اي شدن دين يا غيرقدسي شدن امور و عرفي شـدن   سكوالريسم به معناي حاشيه
 .هاست و دنيوي شدن پديده

سكوالريسم از خصايص ذاتي تمدن مدرن است يعني غرب مدرن در ذاتـش ايـن    
مسأله را نهفته دارد به اين دليل كه در نسبت ميان انسان و جهان و خدا در واقـع   

اي   دهـد و انـسان را هـم بـه گونـه                 گيرد و به انسان مـي  اصالت را از خدا مي
توان سكوالريسم را از تفكر مـدرن جـدا       در واقع نمي. كند غيرروحاني تعريف مي

مدرنيته نيست، بنـابراين سكوالريـسم يـك عارضـه بـر            .  كرد
اولين بار ايـن واژه در     .  امر ذاتي آن است

هـاي داخلـي      م پس از جنگ 1648سال 
در پيمـان آشـتي    ] ساله30[مذهبي آلمان 

رود و وارد ادبيــات        وسـتفالي بكـار مـي      
 .شود سياسي تمدن مدرن مي

اي از    در يونان باستان بارقـه يـا جلـوه        
شود، به ايـن دليـل     سكوالريسم ديده مي

كــه در يونــان باســـتان، عقـــل             
كاسموسانتريك اصالت دارد و مذهـب     
ــالت نــدارد و چــون عقــل              اص
كاسموسانتريك اصالت دارد در واقع  
بـه نحــوي غيرديــني كــردن و          
غيرروحاني و غيرعرضـي كـردن        

تمـدن يونانـي    .  امور را شـاهد هـستيم       

باسـتان خــدايان را دارد ولـي خـدايان آن،               
در .  واره يا خداياني شبيه انـسان هـستند    انسان

واقع بين انسان و خدايان؛ نـسبت مخلـوق و         
خالق برقرار نيست؛ نسبت دو رقيـب برقـرار         

خواهند به نوعي با خداوند  ها مي است كه انسان
. شـوند   رقابت كنند و حتي گاه بر خدا پيروز مي 

هـايي از     توان گفت كه بارقـه   به اين ترتيب مي
سكوالريسم و غيرديني كردن امـور در يونـان      

مثالً در آراء كـساني چـون        . باستان وجود دارد
سوفسطاييان، وقـتي بـه آراء پروتـاگوراس و            

كنيد، اينها تعريفي از قـانون    گورگياس نگاه مي
گويند، قانون چـيزي اسـت     دهند و مي ارائه مي

اين تعريف را  . كه همه آن را قبول داشته باشند
مقايسه كنيد با تعريفي كه در شرق آن زمان از قانون به عنوان يك امر قدسـي و     

اين دو تعريـف     . شود به عنوان امري كه مظهري از شريعت آسماني است ارائه مي
تـوان گفـت      از اين لحاظ مـي    . هاي ديني دارد و ديگري ندارد مايه  يكي. متضادند

هاي سكوالريستي دارد، البته اين پروسـه غيـر     يونان باستان سكوالر است و مايه
كنـد، در     ها را آن اينگونه كه غرب مدرن دنبال مي  قدسي كردن همه امور و پديده

 . يونان باستان شاهد نيستيم
هاي توأم بـا قداسـت     بينيد، باطن ها و سمبوليسم را مي شما در طبيعت راز آلودگي

هـايي از     در يونان باستان قداست دارد يعني كاسموس مايـه   كاسموس. بينيد را مي
نجوم و فيزيكي كه كپرنيك و    . امر مذهبي دارد اما در يونان مدرن اينگونه نيست

كنـد،   كنند يا نظام فيزيكي كه نيوتن براي ما طراحي مي كپلر براي ما طراحي مي
توانيـم    آلود و مايه مذهبي است و اينجا مـا مـي        كامالً تهي از هر گونه بار قداست

از سكوالريسم نام ببريم اما در يونان باستان با ترديد است  .صراحتاً 
. ناپـذير اسـت     مقوله سكوالريسم جز الينفك تمدن مدرن است و از غرب جدايي

هاي غربـي    از زماني كه نسيم انديشه.  اتفاقاً در مورد تاريخ ايران هم اينگونه است
كنـد و در      گيرد، اين روح سكوالر خودش را ظاهر مي و مدرنيستي بر ما وزيدن مي

 150[هـاي مختلـف اجتمـاعي           كه با مقايسه عرصـه .شود ها حاضر مي همه حوزه
كنيم، ولي با توجـه بـه تحقـق           اين پديده را مشاهده مي] سال اخير با قبل از آن

نيافتن غرب، سكوالريسم هم در ايران يك سكوالريسم ناقص است؛ و نيروهـاي  
اند كه در مقابـل ايـن مـوج          هاي معنوي جامعه اين توان را داشته مذهبي و قدرت

بينيم هر جـا كـه ردپـايي از           اما باز هم مي. سكوالريزيشن تا حدي مقاومت كنند
زدگي شـبه مدرنيتـه ديـده            غرب
شود حضوري از سكوالريـسم    مي

 .كنيم را حس مي
ــه      .  4 ــالت دادن ب اص

 عقالنيت ابزاري
چهارمين ويژگي غرب مـدرن،  

دادن به عقالنيت ابزاري  اصالت
وقتي كه رابطـه بـشر بـا       .  است

اي   هستي، ابزاري شد يعني رابطه
كه موجودي بـه اسـم بـشر كـه          

اي اســت از هواهــاي        مجموعـه 
طلبانه، يك چنيـن   نفساني و قدرت

موجودي در يك رابطه سـوبژكتيو  

 
 سوبژه يعني چه؟ وقتي من سوبژه بشوم

و محور همه چيز هستم    يعني مركز كائنات 
ا ديگر اشيا،   و در مقايسه ب

 ها و موجودات، محوريت و اصالت امور و زمينه
 وقتي من سوبژه باشم، . كنم پيدا مي 

 ها  همه موجودات ديگر و حتي همه انسان
و من به عنوان سوبژه  ابژه مي  شوند 

و حق تصرف پيدا مي در آنها تصرف مي  . كنم كنم 
و مبتني بر  اين باعث ايجاد رابطه  ي استثماري 

ا ديگران مي  . شود از خودبيگانگي ب
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يعني رابطه ابـزاري بـا هـستي قـرار             
طبيعي است كه از اين رابطه و  . گيرد مي

موجود چيزي جـز رويكـرد اسـتعماري       
در چنين حالتي عقل او چـون  . آيد برنمي

هـا و هواهـاي اوسـت            تجسم خواست
كند يعني ابـزاري    شكل ابزاري پيدا مي

بـراي تـصرف و سـلطه و اسـتيال و               
. شـود   طلـبي مـي     سودمحوري و قدرت 

عقالنيـت او، قداسـت، هـدايتگري و           
دهـد و حالـت        راهنمايي را از دست مـي 

كند و بيشتر به   اي پيدا مي ابزاري و شي
ايـن  .  كنـد   هاي تصرفي توجه مـي  جنبه

ويژگـي عقالنـي مـدرن را عقالنيــت           
متوفـاي  (دكـارت   .  گوينـد    ابزاري مـي   

ــزاري       )  1650 را مؤســس عقالنيــت اب
 .دانند مي

كند، تفسيري اسـت    تفسيري كه دكارت از مفهوم عقل مي
عقل در يونان باسـتان  .  مبتني بر يك مفهوم كمي و ابزاري

هاي ديگري هـم    شد، البته معادل با تعبير اوس شناخته مي
. بـرد، اوس اسـت       بوده اما تعبيري كه ارسطو به كـار مـي   

كنـد، چـه      غرب در دوراني كه تفكر دكارتي سلطه پيدا مـي 
در دوران امپراتوري روم و چه بعد از آن در دوران غـرب          

 .شود مسيحي، راسيون جانشين اوس مي
از خصايص عقل ابزاري، استيالدوستي است و بـه همـه        

وقتي كـه   .  كند ها و موجودات به عنوان اشيا نگاه مي پديده
شـود ايـن عقـل يـك           گيرد و قرار مي عقل محور قرار مي

اي تمامـاً ابـزاري را پديـد            جامعه را مديريت كند، جامعـه 
ــر كـه از               جامعــه.  آورد  مـي  شناسـاني چــون مـاكس وب

روند، معتقدنـد،     شناسان تأثيرگذار معاصر به شمار مي جامعه
عقالنيتي كه با دكارت ظهور و در عصر روشنگري، اصـالت  

اش، قصد معرفتي نداشته  كند به دليل شأن ابزاري پيدا مي
خواسـته    در واقع نمي . طلبي داشته است و فقط قصد سلطه

  خواسـته سـلطه     بر دامنه معارف انسان بيفزايد، بلكه مـي    
اين عقـل  . انسان بر طبيعت و شرايط بيروني را تكميل كند

تحـول، بـه ضـد خـودش             به دليل اين ويژگي، در پروسه
انجامد چـون اگـر در       خردي مي شود يعني به بي تبديل مي

صـورت اصــيل و واقعـي خـودش محقـق نـشود، در                   
شـود و     هـاي كـاذب و بيمارگونـه متجلـي مـي                صورت
هاي كاذب و بيمارگونه هميشه مخـالف آن قـصد         صورت

انسان به عشق و مهر ورزيـدن نيـاز دارد و        .  اصلي هستند
اگر اين نياز در صورت اصيل و سالم آن محقق نـشود، در       

ورزي   ها بـا عـشق       شود كه اين قالب هايي محقق مي قالب
 . اصيل و با طبيعت سالم بشر منافات دارد و در تضاد است

سـتيز و     هـاي عقـل     اينان معتقدند كه رشـد ايـدئولوژي     
هاي خردگريز در غرب مدرن دقيقاً به سـبب عقـل       انديشه

 .ابزاري است

چرا در غرب متمدني كـه داعيـه        
آزادي و شـعارهاي حقـوق بـشر          
داشته، فاشيسم آلماني و بربريت و  

كنـد؟    اين همه استبداد ظهور مـي 
شود، اين همـان    در پاسخ گفته مي

عقل ابزاري اسـت كـه بـه ضـد          
ــودش تبــديل و در قالــب             خ
. خردگريـزي ظـاهر شـده اســت        

فاشيم چيزي جـز خردگريـزي و      
 .خردستيزي نيست

اگر بخواهيم ايـن ويژگـي را از          
منظر ديگري بررسـي كنيـم، آن      
  است كه در غرب مدرن  انديـشه      

شناسـي    اي و حسي و روش تجربه
و بناي .  كند تجربي اصالت پيدا مي

دانش جديد بر پايه يك منطق تجربـي ــ حـسي         
گيرد؛ و در واقـع جـايگزين ديگـر صـور              قرار مي

شود، يعني هر چيزي را كـه بـر         شناختي مي روش
اساس آزمـايش و تجربـه حـسي، قابـل ادراك،             
پذيرفتني و قابل تفهيم و تبيين باشـد بـه عنـوان       

كنند و اگر چيزي در حوزه   دانش معرفت مطرح مي
آزمايش و تجربـه حـسي نگنجـد و آن رويكـرد             
تجربي نتواند براي آن پاسخي پيدا كند و راه حلـي  
در آزمايشگاه نداشته باشـد اينجاسـت كـه آن را            

هـاي قـرن      نامند، همانند پوزيتيويـست     مهمل مي
اگر مهمل هم ندانند به هر حال از حـوزه       . بيستم

كنند پس آن چـيزي كـه تميـز          معرفت خارج مي
گذارد بين معرفت و آنچه كـه معرفـت نيـست          مي

ايـن  .  صرفاً درك و فهم حـسي و تجربـي اسـت         
ايـن  .  كنـد   مسأله دامنه علم را خيلي محـدود مـي   

هاي  شناختي، بشر را به سمت جنبه گرايش معرفت
ـ تجربي و عيني سوق   عملي، پراگماتيستي، حسي 

هـاي    دهد و از معنويات و امور كلـي و پرسـش      مي
اين رويكـرد، ديـن را بـسيار          .  كند ماهوي دور مي

كنـد و     گذارد، عرفان را بسيار كمرنگ مي  كنار مي
براي فلسفه هم دامنـه بـسيار محـدودي تعريـف          

كند و بخش وسيعي از مفاهيم ديني و اخالقـي    مي
كنـد،    و فلسفي را از قلمرو معرفت بشري خارج مي 

به همين دليل اين تمـدن دائمـاً در ايـن موضـع             
شناسي بيشتر اسـتفاده    تقويت شده كه از اين روش

البته در قرن بيستم به ويژه از نيمه دوم قـرن  .  كند
شناسي حـسي     بيستم به بعد شاهديم كه اين روش

رو   ، دائماً با بحـران روبـه   )  اكسپريمنتال(ـ تجربي 
هـايي مثـل      اين بحران ابتـداً از دانـش       . شود مي

شـود و بعـد       شناسي شروع مي شناسي و روان جامعه
شود كه حـتي فيزيـك       حوزه آن آنقدر گسترده مي

 تاريخ

■ 
هايي كه در  در تمدن مدرن همه پديده

هاي قرون  هاي كالسيك به ويژه تمدن تمدن
و تمدن هاي شرقي كه يك وجه  وسطايي 

و براي آنها شأن قدسي و  غيبي داشتند 
و وجه  حقيقت معنوي قائل مي شدند، شأن 

و به  شان را از دست داده قدسي اند 
و سكوالر تبديل  پديده هاي كامالً دنيوي 

در واقع مركز ثقل و روح مركزي را . اند شده
و به يك امر حاشيه و  از دست داده  اي 

شده است و غيرتأثيرگذار تبديل  . شخصي 
سكوالريسم مي به . ناميم اين پديده را 

سكوالريسم به معناي حاشيه اي  عبارتي ديگر 
و عرفي  شدن امور  شدن دين يا غيرقدسي 

پديده شدن  و دنيوي   .هاست شدن 
■ 

كند،  تفسيري كه دكارت از مفهوم عقل مي
و  تفسيري است مبتني بر يك مفهوم كمي 

 . ابزاري
■ 

شناساني چون ماكس وبر كه از  جامعه
ر معاصر به شمار  جامعه شناسان تأثيرگذا
روند، معتقدند، عقالنيتي كه با دكارت  مي

يدا  اصالت پ ظهور و در عصر روشنگري، 
معرفتي  كند به دليل شأن ابزاري مي اش، قصد 

است نداشته و فقط قصد سلطه  . طلبي داشته 
■ 
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 تاريخ

 .شود جديد هم دچار بحران مي
گذاران علم جديد و از پيشتازان  ي جديد فرانسيس بيكن كه يكي از بنيان در دوره

گويد هدف علم، افزايش قدرت آدمـي اسـت، يعـني هـدف           تفكر مدرن است، مي
دانـد بلكـه     علم را افزايش ارتقا معنوي انسان نمي

براي اينكـه بتوانيـم    . داند افزايش قدرت آدمي مي
اي تعريف كنيم كـه از بـه قـدرت          علم را به گونه

شناسـي    شويم كه روش  بيشتري برسيم ناگزير مي
حسي ـ تجربي و كمـي را اصـالت و محوريـت               
بدهيم و جهان را كمي تعريف كنيم چون جهان تـا  
كمي تعريف نشود، قابل دگرگوني و قابـل تـصرف    

 .شود نمي
حال اين تعريف را مقايسه كنيد با تعريفي كه مـا از   

 .علم در دين داريم
در انديشه ديني تعريف علـم بـا خـشيت مرتبـط           

روايت آمـده اسـت      ) ع(در روايتي از امام باقر . است
كه كسي كه دانش او موجب خشيت الهي يا تـرس  

او از خدا نشود، او عالم نيست حتي اگر جزئياتي مثل مو را شكافته باشد و از آن      
 .هاي بسيار به دست آورده باشد دانش

شـبيه ايـن    .  دهد كه علم بايد با يك رشد معنوي همراه باشد  اين تعريف نشان مي
كند و علـم را بـا يـك ارتقـا                موضوع در حوزه فلسفه كاري است كه ارسطو مي

 . كند عقالني تعريف مي
شود، مبـادي و غايـت علـم جديـد،            در دوران جديد مبادي و غايت علم عوض مي

شـود    گرايانه مي شود و چون تصرف گرايانه مي مبادي و غايات اومانيستي و تصرف
ـ تجربي  الجرم روش شود چون اگر ايـن   مي)  اكسپريمنتال(شناسي آن هم حسي 

ايـن رويكـرد    .  تواند اين قـدرت را اعمـال كنـد          شناسي را به كار نبرد نمي روش
آورد بـه دليـل اينكـه           هاي زيادي به همراه مي  اكسپريمنتال مسائل و محدوديت
كند و بـسياري از مفـاهيم و مقـوالت مثـل                دامنه معارف ما را بسيار محدود مي

را كـامالً از حيطـه        ...  هاي كلي، پرسش از ماهيـت و        روان، روح، عقل، پرسش
 .كند آگاهي و معرفت ما خارج مي

 اعتقاد به اصل پيشرفت. 5
 .ويژگي ديگر غرب مدرن، اعتقاد به اصل ترقي ناسوتي يا اصل پيشرفت است

) رسـتگاري معنـوي   (ها و تفكرهاي بشري، غايـت بـشر را كمـال               اغلب تمدن
شدند، رسـتگاري معنـوي       دانستند يعني براي بشر هدف و نهايتي كه قائل مي مي
تمدني مثل تمدن يونان باستان كه وجهه ديـني هـم نداشـت و اگرچـه بـه              .بود

كـرد و بـراي        مفهوم رستگاري اعتقادي نداشت اما كمال عقالني را مطـرح مـي   
هيچ تمدني تـا قبـل از ظهـور مدرنيتـه وجـود              . كمال عقالني، اصالت قائل بود

نداشته است كه به ثروتمندتر شدن، قدرتمندتر شدن و لذت بردن بيـشتر اصـالت    
انـد يـا بـه رسـتگاري            ها يا به كمال عقالني اهميـت داده     همه تمدن.  داده باشد
 .اخروي

كند كه تجـسم اهـواي نفـساني،          اما در غرب مدرن چون بشري اصالت پيدا مي
جويي است، اين سه ويژگي در قالب مفهومي به نـام رفـاه يـا           سودمحوري و لذت
كند كـه هـر تمـدني ثروتمندتـر            شود و غرب چنين مطرح مي پيشرفت ظاهر مي

تجسم اين پيشرفت، رفاه، قـدرت، لـذت و ثـروت را در              . تر است است پيشرفته
بنابراين هر كسي مدرن است، به قله تمدن رسيده و پيـشرفته     .  بينيم مدرنيته مي

 . افتاده است است و هر كسي كه مدرن نيست، عقب
 .اي كه تكنيك باالتري دارد از نظر اينها جامعه پيشرفته يعني جامعه

توانـد    تكنولوژي هم مي.  شاخص مفهوم پيشرفت و تمدن مدرن، تكنولوژي است
تـر كنـد و هـم قـدرت             هاي لذت را ساده  انبوهي از ثروت ايجاد كند و هم روش

شود اين است كه تكنولوژي چيزي نيـست      اي كه بدان توجه نمي نكته. بيافريند
كه فقط ابزار دست ما باشد، تكنولوژي بر مـا  

. كنـد   شود و مـا را هـدايت مـي            مسلط مي
شـود   اينجاست كه تكنولوژي بالي جان مي

كنـد و موجـودات        و بر ما استيال پيدا مـي  
تكنيك زده و جامعـه تكنيـك زده پديـد              

 . آيند مي
يكي از مواردي كه در تفكر پست مدرن، بـه   

كنـد ايـن      عنوان نقادي مدرنيته ظهور مـي 
است كه نظريه پيشرفت يا اصـل ترقـي را        

گويد اساسـاً و اصـالً       برد و مي زير سؤال مي
تـر   اينگونه نيست كه هر تمدني كه پيشرفته

در معناي مدرن كلمه، است، لزومـاً بهـتر و        
 .تر باشد كامل

ويـل دورانـت،    .  كنند كه اصالً پيشرفت را نبايد اينگونه سـنجيد   چنين مطرح مي
كنـد    هاي تاريخ اين نظر را به طور جدي مطرح مـي   نويسنده تاريخ تمدن در درس

ايـم امـا آيـا         تري مسلط شـده   هاي پيچيده گويد، از نظر تكنيكي به تكنيك و مي
 ايم؟  تر هم شده تر و عقالني خوشبخت
. ايم و در اين شـكي نيـست      گويد ما از نظر تكنولوژيكي پيشرفت كرده دورانت مي
دهد خـير، اصـالً قـرار          هاي بهتري هم تبديل شديم؟ وي جواب مي م اما آيا به آد

خواسـت    نبود چنين چيزي را براي ما به ارمغان بياورد، چون تكنيك فقـط مـي     
گرايانـه    سلطه ما را بر طبيعت محقق كند و قرار نبود ارتقا وجودي و اخالق كمال

اينجاست كه ميشل فوكو، متفكر فرانسوي پست مـدرن معاصـر        . براي ما بياورد
كنيـم    كند كه ما اشتباه مـي   به طور جدي اين مسأله را مطرح مي) 1984متوفاي (

تـر از گذشـتگان هـستيم و بنـابراين از آنهـا                   كنيـم تكنيكـي     كه گمان مي 
اي است كه زندگـي    اگر ما تصور كنيم كه بشر طبيعتش به گونه. تريم خوشبخت

تر از زندگي پيچيده اسـت، پـس زنـدگي سـاده گذشـتگان،               ساده برايش راحت
گوييـم    گويـد، مـي     يكي از اقتصاددانان مي. تر از زندگي امروز ما بوده است راحت

تكنولوژي ما را از قرن معاش نجات داده است و اكنـون اوقـات فراغـت زيـادي          
اي كه مردمـان آن      گويد، در جامعه كند و مي اي مطرح مي سپس مثال ساده.  داريم

سال پيش، اينهـا شـايد       200كنند مثالً در  آوري خوراك زندگي مي از طريق جمع
كنند و براي دو روزشـان        ساعت فرصت داشتند كه خوراك جمع مي 4يا  3در روز 

ايـم    اي ساخته  در صورتي كه ما جامعه. كردند كافي بود و بقيه اوقاتشان را كار نمي
توانند بـه طـور كامـل          كنند ولي باز نمي ساعت و بلكه بيشتر كار مي 8كه انسان 

ايـم    ايم و آنقدر عرضه را گسترده و متنوع كرده بخورند چون آنقدر به آنها نياز داده
گيرند و از اين انبـوه نيـازي كـه        كه اينها از تنوع عظيم ايجاد شده، سرگيجه مي

 . ايم ديگر هيچ حسي از ارضا و شادكامي آرامش و آسايش ندارند پديد آورده
تـري    تـر و سـخت       ايم بلكه ما جامعه پيچيـده     تري نساخته اتفاقاً ما جامعه آسوده

 .ايم ساخته
■ 

 : منابع
 مبادي نظري غرب مدرن. 1
 توسعه و مباني تمدن غرب. 2

 

 
ز نظر تكنولوژيكي  دورانت مي  گويد ما ا

 . ايم و در اين شكي نيست پيشرفت كرده
 هاي بهتري هم تبديل شديم؟  م اما آيا به آد

ر نبود چنين  وي جواب مي قرا  دهد خير، اصالً 
تكنيك   چيزي را براي ما به ارمغان بياورد، چون 

 خواست  فقط مي
 سلطه ما را بر طبيعت محقق كند 
و اخالق كمال  گرايانه  و قرار نبود ارتقاء وجودي 

 . براي ما بياورد
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آبان در كشور ما محمل پيدايش حوادث مختلفى بوده است كه در                      13
شكل دهى تاريخ كشور و انقالب اسالمى نقشى بزرگ و سرنوشت ساز                  

 15در پى قيام مردمى      )  ره(تبعيد حضرت امام خمينى       42آبان  13: اند داشته
آمريكايى   -خرداد و اعالم مخالفت ايشان با قانون استعمارى                      

آموزان و     شهادت جمع زيادى از دانش            57آبان      13كاپيتاالسيون،   
انقالب و باالخره     گيرى  دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران در زمان اوج          

تسخير النه جاسوسى اياالت متحده توسط دانشجويان پيرو              58آبان    13
 .خط امام

 -در اين ميان، واقعه اخير با توجه به ابعاد و پيامدها و همچنين گستره ملى          
اى در تاريخ انقالب اسالمى          بين المللى آن از اهميت و جايگاه ويژه             

به طورى كه با گذشت بيش از ربع قرن از آفرينش               .  برخوردار شده است  
آن، پيامدها و آثارش همچنان در صحنه سياست داخلى و خارجى كشور،                  

اين اقدام متهورانه يكى از منحصر به فردترين          .  انگيز است اثرگذار و بحث
هاى اصيل و مردمى جهان بود كه از يك طرف               ها در تاريخ انقالب      حركت

شوكت و افسون قدرت امپرياليسم آمريكا را در هم شكست و اوج خفت و                  
زبونى اين اهريمن جنايتكار را به رخ جهانيان كشانيد و از سوى ديگر فرياد          

با .  ي گيتى طنين انداز كرد     مظلوميت و آزادگى مسلمانان ايران را در پهنه         
توجه به ابعاد گسترده اين حادثه عظيم، بايد آن را در جغرافياى زمانى و                    
مكانى خودش كامال مورد بررسى قرار داده و به واكاوى علل و پيامدهاى                  

 .آن پرداخت

كه به عنوان خط مقدم جبهه        -پيروزى انقالب اسالمى، كشور ايران را          
اى نزد دولت مردان اياالت        غرب در مقابله با نفوذ كمونيسم از جايگاه ويژه          

اى با شعار      به يكباره تبديل به يك قدرت منطقه            -متحده برخوردار بود   
وحدت جهان اسالم و درهم نورديدن مرزهاى جغرافيايى كشورهاى                  

. كرد  دو ابرقدرت شرق و غرب خطرناك جلوه مى      مسلمان كرد، كه براى هر
ها   آمريكا در منطقه را كه از مدت         »دو ستونى«  انقالب اسالمى استراتژى

قدرت نظامى    و    هاى قدرت اقتصادى عربستان سعودى          پيش بر پايه    
اى آمريكا و مقابله با نفوذ شوروى بنا شده              براى حفظ منافع منطقه       ايران

وزير امور    »سايروس ونس «به طورى كه     .  بود با چالش جدى مواجه كرد      
رفتن ايران از صف كشورهاى       «:  گويد  خارجه دولت كارتر در اين باره مى        

ما نيست،       متحد آمريكا و افتادن اين كشور به دست رژيمى كه دوست                
امنيتى ما در آسياى جنوب غربى و            -اى اساسى به منافع سياسى          ضربه

  ».رود خاورميانه به شمار مى
آمريكا كه تمام تالش خود را در حمايت از رژيم شاه و جلوگيرى از پيروزى             

به كار بسته بود، با پيروزى انقالب اسالمى سفارت خود را به عنوان    انقالب
پايگاهى براى طراحى و اجراى توطئه عليه انقالب تبديل نمود، تا بتواند آن     

توانست در پوشش ديپلماتيك براى شكست يا          بخش از اقداماتش را كه مى
به انحراف كشاندن نظام نو پاى اسالمى انجام دهد، با مركزيت سفارت به              

 .اجرا درآورد
و اخراج مستشاران نظامى و غير         1357در بهمن ماه  پس از پيروزى انقالب

 تاريخ
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هاى اطالعاتى را براى سازمان سيا بازى           نظامى آمريكا كه در واقع نقش آنتن        
هاى جاسوسيش را كه از درون سفارت رهبرى          فعاليت كردند، اياالت متحده مى

شدند، به شدت افزايش داد تا خالء ناشى از خروج مستشاران را                  و هدايت مى  
 .جبران كند

با استفاده از شرايط نابسامان بعد از انقالب و درهم       ) CIA(افسران سازمان سيا 
ي طبيعى هر انقالبى   ها كه نتيجه ي مسئوليتريختگى و نامشخص بودن حوزه

است، سعى كردند تا با نفوذ در مناطق كليدى و حساس انقالب اسالمى از                     
النه جاسوسى آمريكا با     .  تعميق و گسترش هر چه بيشتر آن جلوگيرى نمايند        

هاى جاسوسى و اطالعاتى در پى آن بود تا با بحران آفريني،                     ايجاد شبكه 
و همچنين   تضعيف نيروهاى اصيل انقالب و جايگاه و شخصيت حضرت امام            

ترين   ترين و انقالبى    ايجاد گسست و شكاف ميان رهبرى و نسل جوان، فعال            
نيروى اجتماع را از رهبرى دور كند تا بتواند با تاثير بر آنها و نفوذ در ارتش،                       

از طرفي سفارت آمريكا مسئول      .  پذير نمايد   حركت انقالبي مردم ايران را آسيب
به همين  .  انحراف افكار عمومى از خطرات شيطان بزرگ در ايران نيز بود               

مسئولين سفارت آمريكا در پى آن بودند تا ازطريق برقرارى ارتباط با                  داليل
 .مسئولين دولت موقت، راه رسيدن به اهدافشان را تسهيل كنند

مهندس بازرگان را بدون در نظر          با پيروزى انقالب، حضرت امام خمينى،           
گرفتن عاليق حزبى و گروهى به عنوان نخست وزير دولت موقت منصوب                  

بازرگان در اقدامى تامل برانگيز، اكثر اعضاى دولت موقت را از جناح                .  كردند
ديگر  ليبرال انتخاب كرد و درهاي دولت موقت را تقريبا بر روي                           

ها تضاد اصلى و عامل مهم مبارزه و انقالب را                ليبرال.  انقالب بست  نيروهاي
دانستند و عالوه بر آن، اعتقاد به تغيير            استبداد داخلى و نه استعمار خارجى مى  

بنيادين در ساختار سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور نداشتند و تنها اكتفا به                 
بر همين اساس دولت موقت تنها       .  دانستند برخى اصالحات سطحى را كافى مى

هاى كليدى و باالى رژيم اكتفا نمود و از تغييرات بنيادين و                   به تعويض مهره  
خصوصا از تجديد نظر در رابطه امپرياليستى و نابرابر ايران با آمريكا، پرهيز و               

 .كرد اجتناب مى
به اين موضوع در كتاب خاطرات كارتر اشاراتى شده            

اش كه     و اعضاى كابينه   ...  مهدى بازرگان  «:  است
بيشتر آنها تحصيل كرده غرب بودند با ما همكارى              

كردند و از ژنرال       آنها از سفارت ما حفاظت مى    . داشتند
آوردند تا بدون      مراقبت به عمل مى     ...  فيليپ گاست 

هاى دوستانه     خطر رفت و آمد كند و براى ما پيام              
بازرگان به طور علنى اعالم كرد كه            .  فرستادند  مى

اى داشته باشد، اما       مايل است با آمريكا روابط حسنه       
افراطيون طرفدار آيت اله خمينى براى او به صورت            

 )1( ».مشكلى درآمده بودند
دهد كه اياالت      اسناد النه جاسوسى نيز نشان مى        «

ي از صحنه   متحده چگونه براى خارج كردن امام          
سياسى كشور، در صدد جذب افراد موثر و مهم دولت             

صدر و اميرانتظام برآمده بود و مثال       موقت از جمله بنى
صدر، در ظاهر به عنوان مشاور          در مورد جذب بنى     

دالر دعوت به همكارى       1000اقتصادى يك شركت آمريكايى با حقوق ماهانه          
كرد تا وى را به استخدام اين           شد، اما در واقع رابط سازمان سيا تالش مى             مى

 )2( ».سازمان درآورد
هاى سياسى،     دولت آمريكا در پى آن بود تا با ايجاد ائتالفى از ليبرال                    «

رو، سكوالرها، ملى گرايان و سران ارتشى متمايل به                هاى دينى ميانه     چهره
وفادار به امام     غرب تحت لواى دولت موقت، موجبات حذف تدريجى نيروهاى           

 .را از صحنه سياسى كشور ايجاد نمايد
شخص اول مملكت،    خواست تا با شناسايى مهدى بازرگان به عنوان      مي آمريكا

آيت اهللا خميني خود مايل است كه دين و روحانيت از                اينگونه نشان دهد كه    
اند و بدين      سياست جدا گردند و آنها ناگزير از نزديكى به دولت موقت شده                 

امام و جايگزينى ايشان توسط افرادى مثل              ي حذف  كم برنامه  ترتيب كم  
به همين دليل وزارت خارجه آمريكا         .  شريعتمدارى و بنى صدر را اجرا كند          

هاى   ماموريت اصلى سفارت خود در ايران را تالش براى هماهنگى فعاليت                
نيروهاى ليبرال و ميانه روهاى مذهبى و پيوند دادن آنها با عناصر ملى گرا و                    
. سلطنت طلبان و طرفداران رژيم سابق بر عليه انقالبيون مذهبى قرار داده بود         

اقدامات آمريكا بر عليه جمهورى اسالمى ايران فقط به اقدامات سفارت اين                 
هاى انقالبى سران رژيم گذشته در          در پى اعدام  .  كشور در تهران محدود نشد     

هاى جاكوب    تن از اعضاى سناى آمريكا به نام      2روزهاى اوليه پيروزى انقالب، 
 27جاوتيس و هنرى جكسون كه از طرفداران پروپاقرص رژيم پهلوى بودند در       

اى را از تصويب سنا گذراندند كه ايران            قطع نامه )  1979مه   17( 58ارديبهشت 
 )3(  ».كرد هاى انقالبى با لحن شديدى محكوم مى را به خاطر اين اعدام

دو كشور وارد مرحله      بعد از تصويب قطعنامه ضد ايرانى در سناى آمريكا، روابط        
با اين كه قطعنامه هيچگونه ضمانت اجرايى نداشت ولى ايران آن              . اى شد تازه

ي اياالت متحده و كارى در جهت انزواى ايران              ي موضع خصمانه   را نشانه 
به عقيده كارل كلمنت، كه از كارشناسان با سابقه وزارت خارجه                     .دانست

آمريكاست، اياالت متحده اشتباهى استراتژيك را در مورد ايران انجام داده                 
است و آن دل بستن به دولت موقت و عدم مذاكره و ديدار مستقيم با حضرت                  

كارى كه رقباى اياالت متحده يعنى فرانسه و شوروى در آغازين                 .  امام بود 
 .روزهاى پيروزى انقالب انجام داده بودند

بعد از تصويب اين قطعنامه و ايجاد مسايل اختالف برانگيز بين دو                          
اى ويژه را     آمريكا در پى آن بود تا فرستاده     كشور، 

با هدف جذب ايران و جلوگيرى از نفوذ شوروى            
، به سوى ايران بفرستد ولى              اين كشور   در

حضرت امام در واكنش به تصويب اين قطع نامه            
از پذيرش فرستاده مذكور كه چارلز نام داشت و از         

هاى كار كشته وزارت خارجه اياالت              ديپلمات
متحده بود خوددارى كرد و عالوه بر آن پذيرش             

شد به     والتر كاتلر در سمت سفير كه آماده مى            
هر چند  .  ايران سفر كند، از سوي دولت رد گرديد         

كه جمهورى اسالمى پيش از آن موافقت خود را           
با اعزام او به ايران به عنوان سفير اعالم كرده              

 . بود
پس از اين فعل و انفعاالت دولت آمريكا به                «

بهانه حفظ امنيت منطقه و با اين ادعا كه احتمال             
شود كه يك نفت كش در خليج فارس              داده مى 

ربوده شود، ناوگان خود را در تنگه هرمز به حال              
 )4( ».آماده باش درآورد
به قراردادهاى استعمارى بين ايران و آمريكا شديدا            58آبان    7امام خمينى در     
ها نشان    اما در مقابل، دولت موقت هيچ توجهى به اين اعتراض     . اعتراض كردند

هاى رسمى    گيري  داد و در پى بهبود روابط با اياالت متحده بود و در موضع             نمى

 تاريخ
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ي خود را از       و غير رسمى، بيشترين واهمه        
 .داشت شوروى ابراز مى

ي دولت موقت تا به        كارانههاى سازش    حركت
 11آنجا پيش رفت كه بدون اطالع امام در روز             

در جشن انقالب الجزاير، مهدى             58آبان   
بازرگان با برژينسكى، مشاور امنيت ملى كاخ            
سفيد ديدار كرد و به مدت يك ساعت و نيم با               

 .او به مذاكره نشست
برژينسكى مشاور امنيت ملى دولت كارتر              

كه در    برخالف سايروس ونس، وزير خارجه        
برخورد با جمهورى اسالمى قائل به راهبردهاى      
ديپلماتيك و گفتگو و مذاكره سياسى بود، از             
طرفداران جدى سركوب و مداخله نظامى             

 21انقالب و يكى از طراحان اصلى كودتاى             
او براى . براى پيشگيرى از انقالب بود 57بهمن 

پذيرش شاه در آمريكا تالش فراوانى به عمل            
 .آورد

اما اعضاى دولت موقت دوستانه به پيشواز              
برژينسكى رفتند و با او به گپ زدن مشغول              

كه اين مالقات به گفته             جالب اين  .  شدند
برژينسكى نه به تقاضاى او بلكه به درخواست           

 .بازرگان، نخست وزير ايران صورت گرفت
محمدرضا پهلوى كه پس از فرار از ايران در              
كشورهاى مختلفى آواره شده بود، و ملت ايران           
خواستار بازگشت و محاكمه وى بودند با                 
مساعدت مقامات آمريكايى به يكباره سر از آن            

در حقيقت دولت آمريكا و              .كشور درآورد   
هاى شاه،    مسئولين آن به خاطر بذل و بخشش        

هاى زيادى از     هزينه. دانستند خود را مديون او مى
هاى سياسى آمريكا      سوى شاه به برخى جناح       

شد و بعضى     براى مبارزات انتخاباتى پرداخت مى  
هاى گزافى از     از مسئولين دولتى آمريكا پورسانت

هاى   محل قراردادهاى تسليحاتى ايران با شركت    
از سوى ديگر رژيم     .  كردند  آمريكايى دريافت مى   

آمريكا از آن بيم داشت كه عدم پذيرش شاه، موجب هراس و نگرانى حكام                    
اش در منطقه شود؛ به همين دليل، شاه به بهانه معالجه در آمريكا رحل                  وابسته

پذيرش شاه از سوى آمريكا خشم ملت و امام را صد چندان                   .  اقامت افكند 
طى سخنانى    58آبان    9كه از دولت موقت قطع اميد كرده بود، در               امام .كرد

هايى كه در مقابل توپ و تانك رفتيد، اي خواهرهايى كه               اى جوان«: فرمودند
حفظ كنيد خودتان را، نهضت خودتان را حفظ          ... ايد جوانان خود را از دست داده

  ».كنند كنيد ننشينيد ديگران براى شما كار كنند، اينها براى شما كاري نمى
در اعتراض به پذيرش شاه از         58آبان    12همچنين حضرت امام طى پيامى در      

آموزان و طالب علوم        دانشگاهيان، دانش «:  سوى رژيم آمريكا اعالم كردند      
  ».ي خود را عليه آمريكا گسترش دهنددينى با قدرت تمام، مبارزه

بدنبال اعالم اين مواضع از سوى حضرت امام نمايندگان دانشجويان مسلمان           
پيرو خط امام در چهار دانشگاه اميركبير، تهران، شهيد بهشتى و صنعتى شريف       

اى به برنامه ريزى براى         با تشكيل جلسه  
 .تصرف سفارت آمريكا پرداختند

در )  1979نوامبر    4(  58آبان    13يكشنبه  
انقالب، روزى بزرگ و فراموش            تاريخ

 14روزنامه اطالعات مورخ      .  نشدنى است 
در صفحه دوم خود، شرح وقايع            58آبان  

: كند  گونه گزارش مى       آن روز را اين       
دقيقه صبح گروهى       30و    10ساعت    «
كه از يك    (از دانشجويان    )  نفر  400حدود  (

چهار راه قبل از سفارت آمريكا شروع به            
كه در حال شعاردادن      )  حركت كرده بودند   

در خيابان آيت اله طالقانى به سوى                
در حركت بودند، هنگامى     )  تهران(دانشگاه  

كه جلوى در اصلى سفارت آمريكا رسيدند،         
مسير خود را تغيير دادند و پس از گشودن         
. زنجيرهاى اين در به داخل سفارت رفتند         

در همان زمان گروهى از دانشجويان نيز از      
ديوار، خود را به داخل سفارت رساندند و            

هاى داخلى     پيشروى به سوى ساختمان      
هاى   از همان لحظه   .  سفارت را آغاز كردند    

هاى   اول تصرف سفارت آمريكا، گروه         
مختلف مردم در مقابل در سفارت اجتماع          
كردند و به دادن شعارهاى ضد آمريكايى           

اى   دانشجويان در سه بيانيه    .  پرداختند  مى
از طريق   )  همان روز  (  18كه تا ساعت       

بلندگو پخش كردند، اعالم كردند كه            
به    15ساختمان اصلى سفارت تا ساعت          

دانشجويان اعالم   ...  تصرف كامل درآمد    
كردند كه هر چند تصرف ساختمان با             
مقاومت سه ساعته و همراه با پرتاب گاز            
اشك آور از جانب تفنگداران آمريكايى           
بود، هيچ گونه آسيبى به طرفين وارد             

آزاد كردن  )  همان روز (  16از ساعت   .  نيامد
گروهى از ايرانيانى كه به عنوان ارباب           
رجوع يا كارمند در داخل سفارت بودند آغاز شد و آمريكاييان با چشم بسته به                    

  ».محل ديگرى منتقل شدند
هاى آمريكايى،     پيش از آنكه دانشجويان اصلى سفارت برسند، ديپلمات               

هاى مخصوص خردكن ريختند و ازبين بردند و            مقدارى از اسناد را در دستگاه      
مقدار زيادى از اسناد را نيز سوزاندند و به خصوص نوارهاى ميكروفيلم و                     

 .هاى كامپيوترى را نابود كردند حافظه
آمريكايى به عنوان گروگان بدست          72در جريان اشغال سفارت آمريكا،            

هاى آمريكايى آن روز براى مذاكره با            سه تن از ديپلمات    .  دانشجويان افتادند 
پس از اشغال سفارت تا شب به         .  وزير خارجه به وزارت امور خارجه رفته بودند         

اميد حل شدن موضوع همان جا ماندند ولى بعد از آن در وزارت خارجه به                       
 .صورت تحت نظر در اختيار دانشجويان قرار گرفتند

آمد، پيش از    اين اولين بار نبود كه سفارت آمريكا در تهران به اشغال در مى                «
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، يعنى سه روز پس از پيروزى انقالب           )1974فوريه    14(  57بهمن    25اين در    
هاى فدايى خلق پس از درگيرى مسلحانه كوتاهى             نفر از چريك    75اسالمى،  

كه به مجروح شدن يكى از تفنگداران آمريكايى انجاميد، سفارت را به اشغال                 
ها با وساطت نمايندگان كميته انقالب،           چند دقيقه بعد چريك    .  خود درآوردند 

اى علت اين اقدام را        عده.  بدون هر گونه تخريب و آتش سوزى، پراكنده شدند     
دانند   هاى ساواك به اين سفارتخانه مى        شايعه راديو باكو مبنى بر انتقال پرونده        

هاى فدايى خلق و سفارت شوروى كه            در اين بين بايد به رابطه بين چريك          (
، )ها داشته است، توجه داشت         طبيعتا عطش زيادى براى داشتن آن پرونده          

كه در   مي دانند  اين اقدام را زمزمه كودتاى قريب الوقوعى         اى ديگر علت    عده
اى ديگر هم آن را توطئه پس              هاى تهران شايع شده بود و عده             خيابان
هاى ساواك و رژيم شاه براى تحت تاثير قرار گذاشتن روابط ايران و                      مانده

 )5(  ».كنند آمريكا قلمداد مي
اما علت هرچه بود، در اين زمينه نه       

امام و نه با دولت موقت و نه با              با
هيچ يك از نيروهاى موجه نظام          
هماهنگى نشده بود و در نيت             
اشغالگران و اهداف آنان و نقش          
سفارت شوروى در اين اقدام             

هاى ترديدبرانگيز جدى وجود       ابهام
به همين خاطر با حضور         .  داشت

نيروهاى كميته و همچنين ابراهيم      
يزدي معاون نخست وزير و نماينده        
دولت موقت، از سفير آمريكا             
عذرخواهى شد و سفارت در اختيار        

 .وى قرار گرفت
شرايط تفاوت      58آبان      13اما   
پس از تسخير سفارت، دانشجويان كه خود را دانشجويان مسلمان پيرو          . داشت

ها و چگونگى      هايى به تشريح علل، انگيزه       ناميدند، با صدرو بيانيه      خط امام مى  
ما «:  ها آمده است     در يكى از اولين بيانيه      .  انجام اين اقدام انقالبى پرداختند     

ي امام در مقابل آمريكاى       دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از موضع قاطعانه         
هاى امپرياليستى و صهيونيستى، سفارت       جنايتكار به منظور اعتراض به دسيسه

جاسوسى آمريكا در تهران را به تصرف درآورديم تا اعتراض خود را به گوش                   
  ».جهانيان برسانيم

عنوان دانشجويان مسلمان پيروخط امام، از يك سو بيانگر تبلور خشم انقالبى         
ي امام و ملت مسلمان ايران از آمريكا بود و از سوى ديگر هر گونه شائبه                       

ساخت   وابستگى دانشجويان به گروهها و دستجات سياسى متعدد را منتفى مى             
 .ساخت هاى مختلف، محدود مى جريان به نفع و امكان بهره بردارى از آن را

اعتراض نسبت به پذيرش     :  گردد  هاى متفاوتى ذكر مى      براى اين اقدام، انگيزه    
كم به   شاه از سوى دولت آمريكا، اعتراض به عملكرد دولت موقت، كه كم                  

كرد كه دوباره دست آمريكا را در ايران باز كند، شناسايى            سمتى گرايش پيدا مى
ها، پايان دادن به توطئه گرى و سلطه            جاسوسان آمريكايى و عوامل داخلى آن      

هاى آمريكاييان در ايران، نشان دادن ضربه شستى به اياالت متحده به                 جويى
، اعتراض به آمريكا به علت ايجاد         32مرداد   28تالفى طراحى و اجراى كودتاى 

فشار تبليغاتى و كمك و حمايت از افراد ضد انقالب و فرارى عليه انقالب                     
 .اسالمى

. از طرف ديگر، اشغال سفارت آمريكا در واقع تيرخالص به دولت موقت نيز بود         

ي اين اقدام انقالبى، قدرت متزلزل دولت موقت رو به افول گذاشت و       در نتيجه
. هاى استراتژيك ايران و اياالت متحده فرو پاشيد       همگام با آن، اساس همكاري

دو روز پس از اين حادثه از سمت نخست وزيرى استعفا كرد كه                        بازرگان
بالفاصله توسط امام پذيرفته شد و وظايف دولت موقت به شوراى انقالب،                   

روز پس از سقوط رژيم پهلوى، عمر دولت              268منتقل شد و به اين ترتيب          
موقت هم به سر رسيد و پس از مدتى با ايجاد تغييراتى در شوراى انقالب،                      

هاى مختلف را به عهده گرفتند و به اين              ي وزارتخانه   هاى جديد، اداره     چهره
ي جمهورى اسالمى به طور رسمى           ترتيب به عمر نيروهاى ليبرال در اداره         

 .پايان داده شد
هاى دانشجويان از ابتدا تازمانى كه اين موضوع به حل و فصل               گرچه خواسته

ترين خواسته آنها كه رسما و         دهد؛ اما اصلى  انجاميد، تغييرات زيادى را نشان مى
با صراحت تمام همواره ثابت ماند،            

عدم دخالت اياالت     «عبارت بود از       
 .  »متحده در امور داخلى ايران

آمريكا در اولين واكنش، اقدام به            
تحريم اقتصادى ايران و بلوكه كردن        

هاى   هاى ايران در بانك   اموال و دارايى
هاى خارجى مستقر      آمريكايى و بانك   

در آمريكا كرد و از سوى ديگر اقدام به      
آزار واذيت ايرانيان مقيم آمريكا نمود و      

هايي را براى    در جهان نيز محدوديت     
در هر حال تسخير      .  ايران ايجاد كرد   

-النه جاسوسى هرچند از سوى دولت      
هاي استعمارى وابسته به شرق و            
غرب محكوم گرديد، اما از سوى ملل         
محروم و تحت ستم جهان و                 

هاى آزادى بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث                    نهضت
اى در سطح جهان و خصوصا         هاى ضد استعمارى گسترده     نضج گرفتن حركت

 .خاور ميانه شد
توان   اين حادثه بزرگ پيامدهاى گوناگونى را در پى داشت كه از آن جمله مى               

پايان يافتن رابطه استعمارى ايران و آمريكا، روشن            :  به اين موارد اشاره كرد      
ماهيت ننگين اياالت متحده كه پشت صورتك حقوق بشر و آزادي                    شدن

مخفي شده بود، جلوگيري از ايجاد بحران و آشوب با تسخير مركز بحران                   
هايي كه تا پيش از آن         هاي ماركسيستي، گروه آفريني آمريكا، از بين رفتن گروه

دانستند، بازگشت مردم به       خود را تنها سردمدار مبارزه با امپرياليسم آمريكا مي          
شكست هيمنه و    نشين شده بودند،       دولت موقت خانه    هاي    صحنه كه با توطئه 

اسطوره جهاني آمريكا و باالخره شكست كارتر در انتخابات رياست جمهوري                
 .1980امريكا در سال 

 :هانوشتپي
 20روزه تهران، ص 444اميررضا ستوده و حميد كاويانى، بحران . 1
دكتر بهرام نوازنى، الگوهاى رفتارى اياالت متحده آمريكا در رويارويى با جمهورى                .  2

 98، مركز اسناد انقالب اسالمى، ص )1380 - 1357(اسالمى ايران 
 103 پيشين ص. 3
 106پيشين ص . 4
 107پيشين ص . 5
■ 
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كنم، براى من در حكم يك اشارت بزرگ             و پرشوق مشاهده مى      آنچه كه در اين جمع پرشور، پراستعداد        
 . است

شود، حقيقتاً يك تحرك، تپش، شوق، اميد و آماده به كارى براى                   مشاهده مى   آنچه كه در اين مجموعه     
 :اين درست است كه گفت. راههاى دشوار و رسيدن به قله است پيمودن

  ى ناچكيده را مانم قطره      تپش دل بود سرا پايم
ى اعضا و جوارح آنها قلب         پرتپش و پرتحرك است كه مثل اينكه همه   بعضى از انسانها آن چنان وجودشان

ى   پنجره  شما وقتى از   .  دارد  »آرزو«ى    رسيدن به قله، يك مرحله      .  توانند به قله برسند      مى  است؛ اينها 
اند و دارند در ارتفاعات        بينيد كسانى به آن باالها رفته        كنيد، مى   ى كوهستان را مشاهده مى     تان منظره خانه

كافى   اين، يك مرحله است؛ ليكن     .  كنيد كاش شما هم بتوانيد به آنجا برسيد            روند؛ آرزو مى    مى  بلند راه 
بپوشيد، كفش مناسب     ى بعد اين است كه از رختخواب بلند شويد، بيرون بياييد، لباس مناسب  مرحله. نيست

رسد، بعضيها، با پستى بلنديها و         اى مى   دامنه  وقتى انسان به بخشهاى    . به پا كنيد و به طرف كوه راه بيفتيد
رود و تصور      شان سر مى     شوند، حوصله   بينند، خسته مى     مى  هايى كه سر راهشان      سختيها و خاك و خُل     

پريدن يك كبوتر است كه پايشان را بگذارند و بپرند و به آنجا بروند، فكرِ                   كنند كه رسيدن به قله، مثل مى
 روند،   مى  بعضيها چند تا پيچ و خم هم باال         .  شوند  كنند؛ اينها زود مأيوس مى       ميان راه را نمى      اين حركت

كنند؛   رود؛ عجله مى    مى  شان سر   كنند، اما حوصله    بعضى احساس خستگى هم نمى     .  شوند  ليكن خسته مى
اينها آفتهاى اين حركت     .  به آنجا برسد    كنند كه نيم ساعت يا يك ساعت كه انسان راه رفت، بايد         خيال مى

ى توان و نيروى خود و با اميد به اينكه به آنجا                 ى از همه    استفاده  آن كسى كه صبورانه، شائقانه، با  . است
 ها، از در ميان      درپى آمدن گردنه    بكند، از طوالنى شدن زمان، از دراز بودن راه، از پى              خواهد رسيد، حركت

 .قله خواهد رسيد هراسد؛ اين آدم بايد مطمئن باشد كه به آن راه ماندن بعضى از رفيقانِ نيمه راه، نمى
گويند ذكرى بدهيد تا ما بشويم يك آدم نورانى و               كنند و مى    مراجعه مى بعضيها به افرادى كه اهل معنايند،

اگر انسان   .اى است كه بخورند و فورى تغيير حالى در آنها به وجود بيايد؛ نه     كنند مثل حبه مى خيال! خوب
خواهد به ساحت جالل الهى ورود پيدا كند،            صداى فرشتگان را بشنود، اگر انسان مى     خواهد بناست نورانى بشود و دلش با عوالم غيب آشنا بشود، اگر انسان مى

 . برود اش به عطر توحيد معطر بشود، بايد كار كند؛ بايد راه ى معنوى خواهد شامه انسان مى اگر
 گويند  گردند؛ كسانى به ديگران مى       شوند؛ كسانى برمى    حوصله مى   شوند؛ كسانى بى    مى  مانند؛ كسانى پشيمان  قله در پيش است و در بين راه هم كسانى از راه مى

 .معنويات، اين مسائل هست؛ در راه ماديات هم همين مسائل هست در راه! كنند رويد؛ و كسانى هم اصل قله را انكار مى اى ندارد، كجا مى فايده
هدف را اين   .  ى علم است    در زمينه   منظورم.  ريزى كنيد؛ توقع ما اين است        دانشجوها گفتم شما براى پنجاه سال آينده برنامه           بنده در يكى از همين مالقاتها به

دانش آشنا شود،      هاى  ى اول علمى دنيا باشد؛ به طورى كه اگر كسى خواست با تازه                  مراجع عمده و درجه      قرار بدهيم كه پنجاه سال بعد، كشور شما يكى از            
ياد بگيريد و هر       خواهيد  اند و هر چه شما مى        المللى كرده   زرنگى زبان خودشان را زبان علم و زبان بين      ها باانگليسي. . . مجبور بشود زبان ملى شما را ياد بگيرد؛ 

 اين، يك آرزوست؛ يك    .  كنيد كه در پنجاه سال آينده، همين نياز به زبان فارسى شما باشد                  شما كارى .  خواهيد بخوانيد، مجبوريد زبان آنها را ياد بگيريد       چه مى
آيد؛ اما چه كسانى       شوق رسيدن به آن، در دل همه به وجود مى              انگيز است؛   ى توچال، كه نگاه كردن به آن، هيجان            ى دماوند، مثل قله      قله است؛ مثل قله    

 .كالهش را آماده كنيد؛ بيشتر از آن، بايد همتش را آماده كنيد و راه بيفتيد رسند؟ بايد كفش و مى
بياييم اين حرفها را بزنيم؛        خواهم گزافه بگويم، شعار هم نيست؛ هيچ كس از ما توقع نكرده كه                  من نمى . بينم را مى من در نسل جوان كشورمان، اين استعداد

ظرفيت را    اگر ما مسئوالن نشناسيم، گناه ماست؛ اگر خود او اين            .  يك ظرفيت سطح باال را داراست      جوان ايرانى در استعدادهاى گوناگون،. اينها واقعيت است
 اما اگر چشم را باز كنيم، راه را پيدا كنيم، همت بگماريم و هدف                 .  مقصود نرسيدن است    ى خودش را دارد؛ از راه ماندن و به گناه هم نتيجه. نشناسد، گناه اوست

 .را گم نكنيم، بدون ترديد خواهيم رسيد
■ 
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اي كه معموال در بررسي انقـالب اسـالمي،      نكته
شود اين است كـه انقـالب      مورد غفلت واقع مي

از (اسالمي ايران، با ديگر انقالبهـاي جهـان        
اي تفـاوت عمـده   )  قبيل انقالب كبير فرانـسه 

ي آن از نـوع  بينـش و              دارد و تفاوت عمده 
. گـيرد نگرش خاص او به جهـان نـشات مـي        

 . بينش و نگرشي كه مبنايش خدامحوري است
انقالب اسالمي ايران، انقالبي است كه در قوانين 

فردي و اجتماعي آن، پروردگار عـالم، حـرف اول و         
 . آخر را بايد بزند

هاي امداد الهـي خـاص    مندي از سنتاين انقالب به لطف خدا و بهره
ي ماند و بايد بمانـد تـا برنامـه      مؤمنان و البته به همت يارانش باقي مي
 . تاريخي و جهاني خويش را به بار نشاند

باقي ماندن اين انقالب بعد از لطـف و رحمـت خداونـد و كمكهـاي             
البته نيازمند همـت و تـالش      ) عج اهللا تعالي فرجه(حضرت ولي عصر 

ي فرامين و دستورهاي رهبر آزاده و بلندانديـش     فراوان ياران در سايه
 .است

مقام معظم رهبري در سـال پيـش در جمـع اسـاتيد و دانـشجويان                
دانشگاه سمنان بعد از فرمودن نكاتي پيرامون تحول و پيـشرفت، از        

كردن هرگونه  حركتي كه در صدد كاناليزه. گفتند »ناتو«شكل گيري 
هاست و از آن بـه     ها و تراستتحول در جوامع غير غربي به نفع كارتل

حاال يك ناتوي فرهنگي بـه   «… :ناتوي فرهنگي ياد كرده و فرمودند
البتـه حـاال هـم نيـست؛          .  اين بسيار خطرناك اسـت . وجود آورده اند

ي بـه هـم      ي زنجـيره  مجموعـه .  سالهاست كه اين اتفاق افتاده است
ي رسانه هاي گوناگون،كه حاال اينترنت هم داخلش شده است پيوسته

ها و راديوها در جهـت مشخـصي حركـت مـي          ها و تلويزيونو ماهواره
حاال كـه ديگـر      .ي تحوالت جوامع را برعهده بگيرندكنند تا سررشته

 .1»خيلي هم آسان و روراست شده است
در همين سخنراني، مقام معظم رهبري به اين موضوع اشاره فرمودنـد     
كه انقالب هاي مخملي، چگونه در قفقـاز و اروپـاي شـرقي چـون               

هاي دشمن ملت شـد     باعث عملي شدن نقشه... گرجستان و اوكراين و
اش را به كلي از دست نخبگـان ملـت      و حركت جامعه و سكان فكري

 . خارج كرد
مبادا خداي ناكرده مانند تهـاجم فرهنگـي كـه روزي ايـشان           ... مبادا

شـان مانـع    كه انگار سـياهي عينكهـاي دودي     -اشاره كردند و برخي 
آن را انكار مي كردند، انقـالب هـاي مخملـي نيـز           -شدديدن آن مي
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ــه     ــده گرفت نادي
 .شود

افــسوس و صـــد       
ــه      افــــسوس كــ

شــــــــــبيخون  «
كار خـود   » فرهنگي

را كــرد و شـــعار         
ــعه« بــدون  (»  توس

جامعه را با فرهنگ منحط غـرب   ) توجه به مبناي فكري آن
ي النـه كـرده در سـاختار مـديريت، جـزء              گره زد و اين موريانه

كارگزاران اين توسعه، جامعه را  . به شمار رفت» پيشرفت«جدانشدني 
كردند كه ايستگاه آخـرش همـان منجـالب فرهنـگ             سوار بر قطاري مي

 .است» دمكراسي-ليبرال«منحط 
بعد كه قبول كردند تهاجم فرهنگي هـست،     . گفتند تهاجم فرهنگي نيست. . . «

تهاجم يعني چه؟، فرهنگ يعني چـه؟، فرهنـگ    :  به دنبال بحث هاي ذهني رفتند
؛ ما به اينهـا چـه    ...  چه چيزي را شامل مي شود و چه چيزي را شامل نمي شود؟، 

البته تا يك حدي بحث هاي نظري الزم است، نه اينكه انقـدر آن       (كاري داريم؟ 
كنند قديم ها در يـك شـهري،         نقل مي). را بيهوده كش دهند تا كار از كار بگذرد

كـه آدم   -اي رفتنـد پيـش عـالم شـهر           يك عده.  يك سينما درست كرده بودند
آقا در ايـن   :گفتند. تا وادارش كنند كه با اين سينما مخالفت كند -گيري بودگوشه

: عالم يك فكـري كـرد و گفـت         .  شهر سينما ساخته اند، شما يك اقدامي بكنيد
 .2 ». . .حاال ببينم اين سي نُماست يا سي نَماست يا سي نماست، كدام است؟ 

ي جامـع   به هر حال، آن چه كه ما به آن نياز داشتيم و داريم، اين است كه نقـشه  
بيني اسالمي و بـراي انـسانِ در         توسعه و پيشرفت كشورمان را بر اساس جهان

تكليفي كـه   . ضرورتي كه همچنان عملي نشده است. منطق اسالم، طراحي كنيم
 . هنوز بر زمين مانده است

ي تعاليـم   آيا فرصت آن نيست كه از خواب برخيزيم و غبار مهجـوري از چهـره     
 اسالم برداريم؟ تعاليم اسالم، تا كي بايد بر زمين بماند و اجرايي نشود؟ 

انـد، اسـالم    گمان بـرده  )  يا بيمار و مغرض(اي نادان ايم كه عدهقدر تعلل كردهآن
كساني  كـه  نـه اسـالم را            ! دهي زندگي اجتماعي انسان را نداردتوانايي سامان

كساني كه هيچ پيوندي با انقالب ملت مؤمن ايران و بـا   .  شناسند و نه غرب رامي
هـاي نظـام    خواهنـد پيـشرفت   كساني كه نمـي  . هاي اين نظام الهي ندارندآرمان

 . جمهوري اسالمي را ببينند
ايم و در اين ريزش و رويشى كه نظام اسالمى دارد، مجموعـاً        ما پيشرفت داشته«

ايـم؛ عـالوه بـر اينكـه در             رويش ما از ريزشمان بيشتر بوده است و پيش رفتـه  
ايـم؛ ولـى همچنـان كـار در            ميدانهاى گوناگون ديگر، پيشرفتهاى زيادى داشته

 .ابتداى خود قرار دارد
اش كامـل     اوالً بايد نظام را از لحاظ مبانى معرفتى. ما اولِ راهيم؛ ما ابتداى راهيم

ثانياً بناى نظام را بايد بر اساس آن مبانى معرفتى كامل كنيم؛ يعـنى نظـام      . كنيم
اسالمى، دولت اسالمى و كشور اسالمى، هر كدام مترتب بر همديگر است؛ اينهـا   

تـا  .  تا كشور، اسالمى بشود، ما خيلى كـار داريـم   .  همه يكسان و يك چيز نيستند
همين توقعـاتى كـه شـما داريـد و               -مكارم اخالق اسالمى و دانشگاه اسالمى 

تحقـق پيـدا كنـد، راه           -آرزوهاى بلندى كه به حق در نسل جوان مـا هـست      

. اى داريم  طوالنى
اينكه ميگويم اول كار  
هــستيم، يكــى از        

 . هايش اين است نشانه
و از طرف ديگـر، ايـن    
فكر، فكرى نيست كه  
در چهـارچوب حــصار     
جغرافيايى يك كـشور   
بگنجد و بتواند بماند؛ اين، به طور طبيعى بايـد انتـشار پيـدا       

. ى عاطفى و فكرى ملتها را براى خودش كـسب كنـد    بكند و عقبه
ايـم و پيـش آمـده           البته از اول انقالب، موارد متعددى از اين را ما ديده

است؛ امروز هم همين است؛ منتها احتياج دارد كه اين عقبه، هر چـه بيـشتر        
 .استمرار داشته باشد

هاى مطلوب برسيم، احتياج بـه نـسل جـوانِ         براى اينكه ما بتوانيم به اين آينده
  .3»بلد داريم ى مؤمنِ تالشگرِ كاردانِ راه باهمت پرانگيزه

آيا ما آن جوان هستيم؟ آيا مـا كـسي هـستيم كـه          .  كمي انصاف به خرج بدهيم
ايـم؟ چقـدر در      العبور را بپيمايد؟ چقدر براي خدا قيام كـرده    بتواند اين راه صعب

 ايم؟ خود تالش كرده) حداقل فردي(ساختن تعاليم اسالم در زندگي جهت پياده
ايـم؟  ما امروز در چه مختصاتي قرار داريم؟ آيا جايگاه تاريخي خـويش را شـناخته     

 ايم؟ايم؟ آيا خود را آماده نمودهمان را درك كردهآيا اهميت وظيفه
تان را    مسئوليت شما سنگين است؛ هم بايد درس را بخوانيد، هم محيط سياسى«

بشناسيد، هم روى محيط سياسى اثر بگذاريد و هم خودتان را از لحاظ فكـرى و       
اين نظامِ متكـى بـه معنويـت           -روحى آماده كنيد براى فردايى كه بالشك وزنِ 

المللـى، ده برابـر امـروز           در معادالت جهانى بين  -يعنى نظام جمهورى اسالمى 
 . خواهد شد

مطمئن باشيد كه ما چنين روزى را در پيش داريم و شما جوانهاى امـروز، آن روز       
  .4»را خواهيد ديد

به هرحال، فراموش نكنيم كه قرار نيست ناگهان انفجاري رخ دهد و بعـد از آن       
كـه اگـر    .  ما بايد بخـواهيم    . ما خودمان بايد حركت كنيم! چيز اسالمي شودهمه
 . طور شود، هدايت آسمان را نيز به همراه دارداين

ظهور، مختصاتي است كه بايـد رفـت و        . فراموش نكنيم كه ظهور، آمدني نيست
اگر ما آمادگيِ پذيرش اسالم را پيداكنيم، تازه اولين شرايط ظهـور را   . به آن رسيد
 .  ايمفراهم كرده

 !پا خيزيم؟خواهيم بهآيا نمي
 . يادمان نرود كه زمان در حال گذر است

 . . . مبادا دير شود 
■ 
 :هانوشتپي
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 . تر از حق و آشكارتر از باطل نيستزماني خواهدآمد كه در آن زمان، چيزي مخفي
 . و هيچ چيزي بيشتر از دروغ بستن به خدا  و پيغمبر او وجود ندارد
اما اگر تحريف شـود،  .  كه درست تالوت و تفسير شوددر نزد اهل آن زمان، هيچ چيز كسادتر از قرآن نيست، در صورتي

 .خيلي پرمشتري و پرقيمت خواهد بود
 .و با هيچ چيز، همچون منكرات آشنا نيستند. تر از معروف نيستدر ميان مردم، هيچ چيز ناشناخته

 .سپارندو آن را به فراموشي مي. كنندحاملين قرآن كه بايد قرآن را حفظ و نگهداري كنند، آن را رها مي
دو يار .  اندو در ميان جامعه جايي ندارندهايي هستند كه از جامعه طرد شدهاي، قرآن و اهل قرآن، تبعيديدر چنين جامعه

 .دهداما هيچ كس بهشان پناه نمي. همراهند
 .كنندها همراهي نميقرآن و اهل قرآن همراه مردم هستند اما مردم با آن

 .اندحق، جدا شدهاند و از اهلاي بر اختالف، اجماع كردهچنين جامعه
 .اي است كه گويي اينان پيشواي قرآن هستند و قرآن بايد از اينان پيروي كندرفتار اينان با قرآن به گونه

 . شناسندنمانده است و از قرآن جز ظاهر آن را نميپس در ميان آنان از قرآن جز نامي باقي
و هرگز به پيماني كه با قرآن داريد .  كنندگانش را بشناسيدكه تركشناسيد مگر اينشما هرگز راه درست را نمي!  بدانيد

جوييد مگر اينكه كساني را كـه آن را        و هرگز به قرآن تمسك نمي.  شكنان را بشناسيدكنيد مگر اينكه پيمانوفا نمي
 .رهاكردند، بشناسيد

است و تا آنـان    خواهيد حق را بشناسيد به سراغ اهل آن برويد و از آنها جويا شويد؛ كساني كه علم با آنان زندهاگر مي
دهد و سكوت آنها خبر از منطقشـان دارد؛    كنند، خبر از علمشان ميهستند، جهل نابود است؛ حكمي كه آنان صادر مي

 دهد ظاهر آنها از باطنشان خبر مي
 .نه رفتارشان مخالفتي با دين دارد و نه خودشان با هم اختالفي دارند

■ 
 147البالغه؛ خطبه  نهج



، بچه ن  ها كمي استراحت مي ساعت نه در بين كار كردند و چاي و نا
. دهونه: گفتند خوردند؛ بهش مي و پنير مي  

هر چند در اين اردو ساعت . از اردوي قبل، اين اسم رويش مانده بود
ز هم بچه ، چاي مي9 .گفتند، دهونه ها مي خورديم، ولي با  

زدند هم، كار  غير از موقع دهونه، وقتي مسئولين اردو به ما سر مي
.شد متوقف مي  

ها  بچه. مسئول عمراني براي بازديد از روند ساخت پروژه ها آمده بود
زير تپه ماسه  ا به خودش بيايد،  با هماهنگي هم غافلگيرش كردند و ت

يك سطل دوغاب هم روي سرش خالي كرديم و . دفن شده بود
ايد بشوريمت برديم و انداختيمش وسط حوض . بعدش گير داديم كه ب

روي بند. آب !فقط مانده بود بچلونيم و بندازيمش   

 كتاب
 ي ناشناختهسفر به جزيره
 ينوشته

 عليرضا عالمي
■ 

 خاطرات دومين سفر جهادي
 ؛ قائن1385تابستان 

ر  گروه مهاج
 بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان
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نجهان در آستانه آثار اين نزديكي را در همهي عصر نور است و آ  .جا باز خواهد يافتكه دلش با حق است، 
 . . . جهادي، آغاز است 

ن نيست  .اين پايا

 يادمان سومين سفر جهادي
 ؛ ايالم1386تابستان 

 گروه جهادي بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان
■ 

 1386ماه آبان 28دوشنبه 
 تاالر خوارزمي دانشكده مهندسي

استكبار، جنگ پابرهنه يامروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و  درد شروع ها و مرفهين ب
دست و بازوي همه. شده است هو من  اند و بار مبارزه را بر دوش گرفتهي عزيزاني كه در سراسر جهان، كول

نموده ي خود را به و سالم و درودهاي خالصانه. بوسماند ميعزم جهاد در راه خدا و اعتالي عزت مسلمين را 
 .كنمهاي آزادي و كمال نثار ميي غنچههمه
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