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اندیشهورزیها
دربارٔهجامعهشناسی،فلسفه،زیستبومگرایی،اقتصاد،فرهنگ،دین،سیاست

جاللایجادی



w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

نویسنده: جالل ایجادی
|چاپ اول: زمستان 1399|

|شابک: ۹۷۸-۱-۹۱۴۱۶۵-۵۶-۶|

 مشخصات نشر: نشرمهری: لندن
۲۰۲۱میالدی/1399شمسی  .

 مشخصات ظاهری:۷۱۸ ص.    :جدول،مصور.    
 موضوع: نقد.

نــــــشــــر مـــــهـــــری
پژوهش * ۵۴

اندیشه ورزی ها

www.mehripublication.com
info@mehripublication.com

کلیه حقوق محفوظ است.
©  جاللایجادی. 

©  ۲۰۲۱نشرمهری.

|صفحه آرایی و طرح جلد:مهری استودیو| 

برایهمسرم،فریماه،بهخاطرهمةمهربانیهاوهمیاریهایش

دربارة جامعه شناسی، فلسفه، زیست بوم گرایی، 
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m17 پیش	گفتار	
21 جامعه	شناسی،	فلسفه	و	چالش	های	مشترک	
33 فلسفه	زیست	بوم	گرایی	و	مسئولیت	
37 ناکارامدِی	نظریه	کارل	مارکس	
46 هوش	مصنوعی،	چالشی	تازه	در	فلسفه	و	جامعه	شناسی	
54 زندگی	خوب	از	نگاه	فیلسوفان	
57 جان	استوارت	میل	و	آزادی	
59 ژاپن	از	مدیریت	صنعتی	تا	ادبیات	فاخر	
62 حق	با	کامو	بود	
64 دانشمند	نام	دار،	ماری	کوری		
66 جامعه	شناسِی	بازار	کار	زنان	
73 جوانان	در	آینده	ایران	
75 فیلم	و	چالش	جامعه	شناختی	و	فلسفی	
77 تدارک	انقالب	اسالمی	
79 پژوهش	دربارة	قرآن	
81 	اسالمی	 جنبش	شعوبیة	ایرانیان	در	برابر	استعمار	عربیـ	
88 ترجمه	شاهنامه	فردوسی	به	زبان	فرانسه	
91 نظریة	»فروریزِی	عمومی«		
93 اخالق	اجتماعی	
96 در	اسالم	ارزش	معنوی	وجود	ندارد	
105 زیگمونت	باوَمن	و	نظریة	سّیالیت	جهان	
108 عوام	گرایی،	قرآن	و	پرسش	گری	فلسفی	
110 خفاش،	انسان،	زیست	بوم	
115 چالش	های	دوران	کرونایی		
117 پشتیبانی	از	زندگی	
121 پرستاران،	دژی	در	برابر	کرونا	
122 آیا	باید	از	دین	انتقاد	کرد؟		
124 روان	پریشی،	استبداد	و	غارت	

126فــــهــــرســــــت رسانه	ها	و	دیپلماسی	
127 عصر	تردید	
128 کیستِی	ایرانی	
131 سردار	زشت	کار	
135 دربارة	خدا	
136 بهترین	اقتصاددانان	فرانسه	
139 »اسالموفیل«های	ایرانی	کیستند؟	
146 لیبرالیسم،	نئولیبرالیسم	و	الگوی	غارت	اسالمی	
148 انسان،	شیطان	و	فرشته	
149 یک	چهرة	برجسته	در	ادبیات	فرانسه	
150 زیان	باری	انقالب	اسالمی		
154 امواج	جنبش	اجتماعی	و	اختالف	نظر	در	میان	روشنفکران		
158 مالصدرا	و	»فلسفه	اسالمی«		
161 گپ	های	روشن	فکری	
162 کوروش	و	رفتار	متمدنانه			
163 جامعة	دینی	
165 دربارة	قرآن	و	دیگر	نوشته	های	اسالمی	
167 فلسفة	کانت	و	شوپنهاور		
170 جداانگاری	دین	از	سیاست	در	ایران	
171 دانشگاه	و	الگوی	ارزیابی	
172 »شعر	خوشه«	و	»شعر	امروز«			
174 دربارة	دروغ						
176 مناسبات	اجتماعی	
178 آموزش	»به	زبان	مادری«		
180 جنگل	آمازون	
181 جامعه	شناس	خداناباور	
182 زندگی	خروس	و	انسان	
183 قربانی	دین	
185 حقوق	بشر	
186 موسیقی	و	جنگ		
187 هنرمند	اینجا	و	آنجا	
189 ایران	دوستی	
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190 زیست	بوم	و	فرهنگ						
192 دربارة	ایدئولوژی	
194 علی	دشتی	
196 آیندة	اروپا	
197 پس	از	دوزخ	
199 اسالم	و	دموکراسی	
200 رضا	شاه		
202 هیجان	یا	ِخردگرایی			
203 محیط	زیسِت	بحرانی		
205 جشن	های	ایرانی	و	کیستی	
206 زندگی	و	مرگ	و	خویشاوندی	روانی	با	دین		
208 جلیقه	زردها،	جنبش	اجتماعی	گیج	
210 کتاب	خوانی	در	ایران		
212 نظریه	های	گوناگون	دربارة	دموکراسی	
214 آقای	سروش،	خمینی	و	انقالب	فرهنگی	اسالمی	
216 الگوی	کشاورزِی	فرانسه	
218 شجاعت	اندیشیدن	و	جامعه	شناسی	
220 امید	به	زندگی	در	جامعه	شناسی	
221 نژادپرستی	یهودی	ستیزانه	و	جنبش	جلیقه	زردها		
222 زمینة	برآمد	انقالب	اسالمی	
224 اسالم	هراسی	و	اسالم	خواهی	
225 چاِوزیسم	و	واپس	گرایِی	فکری	
227 زنان	فیلسوف	و	زن	در	دین	
228 بحران	جهانی	و	پایان	یک	جهان؟	
230 قرن	بیستم،	سدة	انقالب	ها		
231 عوام	گرایان	جهان	و	تعریف	خلق	
232 جمعیت	زمین	
233 نقش	پیامبر	اسالم	در	ناخودآگاه	جنسی	مسلمان		
235 تروریست	های	اسالمی	و	دشمنان	جامعه	باز	
237 ِاستیون	پینکر	و	زندگی	ما	

239 کوبیسم		
240 آرزوهای	من		
241 جهان	به	خدا	نیاز	ندارد		
243 زندگی	آفریقایی	ما	
244 تضادهای	جنبش	جلیقه	زردها	در	فرانسه	
246 شب	چّله	
247 اصالح	طلبان	اسالمی	و	حکومت	
248 اندیشه	ورزی	و	فلسفه	ورزی	
250 دین	اسالم	و	فلسفه	
251 »علوم	اسالمی«	چه	مقوله	ای	است؟	
253 اتحاد	آخوند	و	نواندیش	دینی	
255 »بوعالم	صنصال«	نویسندة	الجزایری	
256 فلسفه	و	زندگی		
257 اسالم	گرایان	اصالح	طلب	در	برابر	صادق	هدایت	
258 حق	تعیین	سرنوشت	»خلق	ها«	
259 نخبگان	کشور		
261 جداانگاری	دین	از	سیاست	
262 چرا	کشتار	یهودیان	ادامه	دارد؟	
264 زندگی	و	خوش	بینی	
265 کودکان	تروریسم		
267 طنز:	نشان	آزادی	
269 واکاوی	سورة	»الفاتحه«	
270 عوام	گرایی	در	عمل	
272 بودجة	نهادهای	مذهبی	در	ایران	
274 نگرش	زیگموند	فروید	
275 سرجو	لئونه	کارگردان	بزرگ	سینما	در	نمایشگاه	پاریس	
276 اسالم	و	تربیت	نوگرایانة	نوجوانان	در	فرانسه	
277 فدرالیسم	قوم	گرا	
279 معنای	زندگی	چیست؟	
281 ادامة	تروریسم	دولتی	در	خارج	کشور	
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282 هنر	شارل	آزناوور	
283 استبداد	دیروز	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	امروز	
284 نقش	اصالح	طلبان	و	نواندیشان	دینی	در	خارج	کشور		
286 دربارة	شیعه	گری	و	ِخرد	مصلوب	
290 شیعه	گری	سدی	در	برابر	ِخردگرایی	است.	
294 ایدئولوژی	مرگ	چیست؟	
296 ارزش	های	معنوی	جامعه	کدامند؟	
298 »ازخودبیگانگی«	چگونه	تعریف	پذیر	است؟	
300 شیعه	گری	به	بردگی	روانی	منجر	می	شود		
304 دیدار	با	سلمان	رشدی		
306 »محاربه	با	خدا«،	پروانة	کشتار	
307 فقر	اندیشه	و	گرمایش	زمین	
309 دانشجویان	و	ارزش	های	آنان	
310 با	قرآن	چه	کنیم؟	
312 نیروهای	مخالف	در	ایران	
314 نواندیش	دینی،	خرافه	و	نادانی	
317 تراژدی	آموزش	نوجوانان	ایرانی	
318 اتحاد	اصالح	طلبان	و	اصول	گرایان	برای	نظام	
321 سینما	مرگ	را	به	فراموشی	می	سپرد	
322 	اصالح	و	اصالح	خواهی	در	اسالم		
324 چه	کسی	خواهان	آزادی	است؟	
325 راه	یابی	ادبیات	غرب	به	ایران	
329 سه	انقالب	بزرگ	در	تاریخ	بشری	
330 ایدئولوژی	چیست؟	
333 	 حاج	سیدجوادی	و	ما	
334 مکتب	فلسفی	و	جامعه	شناختی	فرانکفورت	
337 ساموئل	ِبِکت	و	ادموند	هوسرل			
338 هنر	چیست؟		
340 الگوی	انسان	در	فلسفة	سارتر	
341 دانشگاه	و	ساختن	آینده	

343 صنعت	خبرسازی	و	شایعه	سازی	و	مسخ	انسان	
344 فیلسوفان	چه	کسانی	هستند؟		
346 به	مغز	اجازه	دهیم	تا	متنوع	زندگی	کند	
347 میراث	خمینیسم	در	آفریقا	چیست؟		
349 مرگ	یک	نویسندة	بزرگ:	فیلیپ	رات	
350 فروپاشی	حکومت	اسالمی:	تجزیة	ایران؟		
351 »اسالموفیل«	کیست؟	
353 خاورمیانه	و	راهبردهای	ناهمسو	
355 رابطة	میان	جنبش	ِمه	1968	و	جهان	امروز	
357 جامعه	شناسی	ایران	چیست؟		
359 فلسفه	دربارة	بدی	چه	می	گوید؟		
362 سفربه	صوفیه،	پایتخت	بلغارستان		
364 ایران	کجاست؟		
366 برنامة	آموزشی	دانشجویان	و	جداانگاری	دین	از	سیاست		
367 دربارة	اضطراب	از	نگاه	فروید	
370 عرب	ها	چگونه	بر	ایران	زمین	سلطه	یافتند؟	
371 مغز	انسان	ها	و	ساختار	تأثیرگذاری	
373 آندره	کنت	اسپونویِل	فیلسوف		
375 سوء	تفاهم	در	مناسبات	انسانی	
376 آیا	نابودی	پرندگان	ناگزیر	است؟		
378 بشر	گوشت	خوار	چیست؟	
379 تخت	جمشید	
381 آیا	باید	از	دین	انتقاد	کرد؟		
383 تفاوت	میان	فیلسوف	و	جامعه	شناس	چیست؟	
385 درباره	پروفسور	ِاستیون	هاوکینگ	
386 رابطة	میان	ایمان	و	نوگرایی	را	چگونه	تعریف	کنیم؟	
388 آیا	جامعه	به	دین	نیازمند	است؟	
389 بحران	قدرت	سیاسی	چیست؟	
391 نقش	اینترنت	و	شبکه	های	اجتماعی	و	زمان	شتاب	یافته	
392 دربارة	انسان	شناس،	دیرینه	شناس	و	سنگواره	شناس	فرانسوی	
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394 	ادیان	گوناگون	در	طول	تاریخ	در	ایران	
395 کشف	حجاب	
396 	مارگریت	دوراس	
398 آلبرکامو	و	نامه	های	عاشقانه	
400 جشن	دانش	آموختگی	در	دانشگاه	
401 رابطة	میان	جامعه	و	نظریة	اقتصادی	چیست؟	
403 سمیناری	دربارة	هگل،	دین	و	فلسفه	
404 هم	دلی	ِاپیکور	و	خیام	
405 رومن	گاری	
408 رمان	خوانی	چه	فایده	ای	دارد؟	
409 تظاهرات	اعتراضی	مردم	ایران	
411 عامالن	ایدئولوژیِک	ماشین	حکومت	اسالمی	کیستند؟	
413 جنبش	اعتراضی	و	الگوی	مارکسیستی	
414 جشن	پاک	و	میترائیسم	
416 جایگاه	و	اهمیت	جامعه	شناسان	در	فرانسه	
418 هوش	مصنوعی	و	فلسفة	هستی	
420 ژان	دورمسون	
422 تروریست	های	جهادی																																													
424 اسپینوزا	و	فروید	
425 پیدایش	جهان		
426 تاریخ	زبان	و	تمدن	ها		
428 خدمت	یعقوب	لیث	صفاری	به	ایران	زمین	چه	بود؟	
429 تاریخ	بخارا	دربارة	جنایت	اعراب	استعمارگر		
430 ناخوانایی	ذهن	مسلمان	با	الگوی	دموکراتیک؟	
432 ساختار	روانی	چگونه	قابل	تعریف	است؟		
432 بشقاب	غذای	من	و	نگاه	به	دنیا		
434 آیا	تنها	یک	حقیقت	وجود	دارد؟	
435 سرگئی	راخمانینوف،	آهنگ	ساز	بزرگ	روسی		
436 متافیزیک	چیست؟		
438 ترورهای	»باتاکالن«	پاریس	و	آسیب	های	روان	شناسانة	اسالمی	

440 شهاب	الدین	سهروردی		
442 تفاوت	عمده	میان	دیدگاه	و	اندیشه	چیست؟		
444 سهم	ایرانی	و	فرانسوی	من		
445 پی	یر	میشون	و	ادبیات	او		
447 ابوعلی	سینا،	نشانی	از	کیستِی	ایرانی	
450 کوروش	بزرگ	
451 طارق	رمضان،	جزم	اندیِش	اسالم	گرای	معاصر	
452 با	جسد	مومیایی	شدة	لنین	و	مجسمه	های	او	چه	باید	کرد؟	
454 منش	اخالقی	
455 قدرت	شخصیتی	فرد	چیست؟	
457 مکتب	امیل	زوال	
458 هرودوت	و	ایرانیان	
459 فرانسواز	ساگان		
460 علم	تاریخ،	افسانه	سرایی	و	ایران	
462 ضرورت	بررسی	اندیشة	فلسفی	در	ایران	
464 سقوط	فلسفه	در	ایران	با	جزم	گرایی	اسالمی	
474 فلسفه	در	جامعة	فرانسه		
475 ضرورت	نقد	اسالم	
476 فعالیت	دانشگاهی	
478 	مرگ	ابراهیم	یزدی	و	رازهایی	پنهانی	
479 قمپز	در	کردن	
480 فراانسان	گرایی	
482 موسیقی	جاز	
483 دیوید	هاکنی،	نقاش	فزون	واقع	نما	
485 نخستین	بمب	اتمی	
485 	سیارة	میمون	ها	و	انسان	ها	
487 سفر	به	دوبلین،	پایتخت	ایرلند،	و	ادبیات	آن	
488 میدان	»ووژ«	پاریس	
489 مریم	میرزاخانی	
490 »لیلی	ومجنون«	
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492 »آخرین	نمایندة	شاه	انگلیس	درهند«	
494 پیاده	روی	فیلسوفان	و	زندگی	
495 نابغه	ای	به	نام	ِاستنلی	کوبریک	
497 واژة	»دریا«	در	عنوان	کتاب	ها	
498 سیمون	وی	
499 دیکتاتوری	ِاستالین	و	والیت	مطلقة	خامنه	ای	
500 دیدار	با	ژان	بشلر	
502 مفاهیم	جامعه	شناختی	و	سیاسی	باید	تعریف	شوند		
503 خدا	برای	میشل	فوکو	مرده	است؟			
505 کافة	فلسفی	و	شبکة	اندیشه	ها	
506 واپس	گرایِی	دانشجوی	مسلمان	در	دانشگاه	
508 ریشه	های	تروریسم	اسالمی		
510 ادبیات،	عشق	من		
512 کیستی	و	دانشگاه	
513 اول	ماه	ِمه	در	پاریس،	سندیکالیسم	و	دموکراسی	
516 نقش	آفرینان	انتخابات	فرانسه	و	عوام	گرایِی	چپ	
517 دونالد	ترامپ	و	ِامائول	مکرون	به	من	پیشنهاد	کردند	
518 پیروزی	برای	اروپا	و	نگرش	دیگر	
520 	 ادگار	مورن	
522 راز	پیروزی	در	یک	دموکراسی	
523 دموکراسی	فرانسه	
528 اخالق	ناممکِن	آخوند	
529 اکسل	کاِن	دانشمند	و	اخالق	و	ژنتیک			
530 فلسفة	رمی	براگ			
531 فرانسه	از	نگاه	تود	ِشِپرد،	تاریخ	دان	آمریکایی			
533 پیشرفت	زنان	به	مثابه	پیشرفت	تمدن		
534 	عیدهای	اسالمی	توطئة	بر	ضد	جشن	نوروز	
535 تدریس	لذت	بخش		
537 فیلم	»فروشنده«،	یک	هنر	خوب		
538 	فلسفة	لوک	فری		

539 	مارسل	گوشه	و	دموکراسی						
542 گانگستریسم	اسالمی	چیست؟	
543 فیلسوفان	و	رازگرایی			
544 دربارة	دونالد	ترامپ	و	دموکراسی			
546 		 نقش	کار	در	جامعه	
547	 گپ	روشن	فکرانه	در	کافة	پاریسی	
548 		 	 توطئه	گری	و	فتنه	سازِی	قدرت	سیاسی	
549 	 	 ساموِئل	ِبِکت	چه	می	گفت؟	
551 	 رفسنجانی	مانند	امیرکبیر	است؟	
552 نیما	یوشیج	نوآور	
553 کتاب	1984	ادامه	دارد	
554 میترائیسم	ایرانی،	جشن	نوئل	و	ژانوس		
556 تروریسم	اسالمی	داعشی	و	روشن	فکران	
558 فرهنگ	ما	با	طبیعت	پیوندی	تنگاتنگ	دارد	
559 معنای	جنگ	
560 جنگ	سوریه	و	مسئوالن	ویرانی	
561 اگون	شیل،	نقاش	و	شاعر	اتریشی	
562 اقتصاد	و	شوق	یادگیری			
563 »دانی	کوهن	بندیت«	و	انقالب	
565 جنبش	ماه	ِمه	1968	فرانسه	و	زمان	رفته	
566 ناکامی	یک	رئیس	جمهور		
567 بازار	آزاد	اقتصادی	و	شبکة	زور		
569 واژة	»پساحقیقت«	
570 لئو	فرة	اقتدارگریز	
571 دونالد	ترامپ،	نئولیبرالیسم	عوام	گرا	
572 	لئونارد	کوهن	و	رقص	عشق		
573 فرهنگ	و	دموکراسی	
575 روبرت	لوگرو	و	پی	یر	هانری	تاوالوت		
579 تاریخ	هخامنشیان	و	علم	تاریخ	
580 حکایت	»اسنودن«	و	جهان	زیر	کنترل	سازمان	سیا	
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581 فیلم	»من،	دانیل	بالک«	
582 تاریخ	گذشتة	ایران	و	جزم	اندیشِی	مزمن		
583 ژیل	کپِل	اسالم	شناس	
584 نواندیشان	دینی	و	هراس	از	گفت	وگو		
586 پی	یر	منان،	فیلسوف	فرانسوی	
588 جداانگاری	دین	از	سیاست:	قانون	زندگی	مشترک	
590 »شلمو	سلینجر«	یک	اتفاق	است	
591 اقتصاد	و	نظام	مدیریت	
592 فیلم	»فرانتز«	و	شعر	آپولینر		
594 در	دادگاه	و	در	کنار	شارلی	ابدو		
595 مون	مارتر،	محلة	نقاشان	بزرگ	
597 کتاب	دربارة	اسالم	نوشتة	میشل	انفره،	فیلسوف	فرانسوی	
598 روشن	فکران	فرانسوی	و	کمونیسم			
600 مجارستان،	از	اسارت	تا	آزادی	و	هنرنمایی	
601 چرا	داعش	از	فرانسه	نفرت	دارد؟	
603 نقش	ترس	در	زندگی	انسان	ها	چیست؟	
604 کنار	دریا	و	تنش	انقالبی	
606 	جهان	بینِی	اسالمِی	استعماری	
607 کشتار	تروریسم	اسالمی	در	فرانسه	
610 باروری	روشن	فکری	و	نگرانی		
612 عباس	کیارستمی	
613 سینتیا	فلوری،	»روسانتیمان«	و	کینه	جوئی	
616 میشل	هولبک،	نویسندة	نگران	
618 پی	یر	بوردیو،	بزرگ	ترین	جامعه	شناس	فرانسوی		
620 کافه	های	پاریس،	فرهنگ	و	سیاست	
621 انسان،	اقتصاد	و	نوگرایی		
623 راه	ابریشم	در	هنر	و	ادبیات	
623 قارة	آفریقا	و	نخبگانی	فاسد		
625 فریدریش	نیچه	و	مرگ	خدا		
626 ولتر	و	روحیة	انتقادی		

627 فیلسوف	فرانسوی،	میشل	سر	
629 آندره	برائیک،	ستاره	شناس	و	راز	هستی	
629 شکست	»قادسیه«	و	شکست	ما	
630 ابن	رشد	و	عقل		
632 اقتصاد	و	عدالت	
633 یر	عطار	نیشابوری	 منِطقُ	الطِّ
634 ِخردگرایی	و	اخالق	
635 کافه	لئونارد،	لویناس	و	دیگران	
636 فلسفة	ِامانوئل	لویناس	و	خودکامگی	اسالم	
643 ژان	ُپل	سارتر	و	جهنم		
643 	دیدگاه	ایو	میشو	دربارة	خوش	نیتی		
645 در	»آندولس«	اسپانیا	چه	گذشت؟	
646 سن	میشل	پاریس	و	روشن	فکران	
647 همدلی	با	خوشبختی	
648 کافه	ِهمینگوی	در	پاریس	
649 واژة	»قهوه«	
650 بردگی	روانی	
652 مرگ	کاسترِو	مستبد	و	درماندگی	فکرِی	چپ	ایرانی	
658 کیستِی	ملی	
661 نظریة	علمی	و	روان	دین	گرا	
662 محاکمة	شارلی	ابدو	و	آزادی	نقد	دین	در	فرانسه	
664 واژگونی	رژیم،	تجزیة	ایران	نیست	
672 مدرنیته	یا	نوگرایی:	نیاز	بنیادی	جامعه	
677 زیان	باری	اسالم	و	نوگرایِی	نیمه	کاره	در	ایران	
682 ابن	مقفع	روزبه،	چالش	ایرانی	برای	امروز	و	آینده	
689 گفت	وگوها،	همکاری	ها	و	دیدارهای	جالل	ایجادی	
701 کتاب	شناسی	
702 کتاب	نامه	
689 تصاویر	
707 خالصه	کتاب	و	زندگی	نامه	نویسنده	به	فرانسه	
709 خالصه	کتاب	و	زندگی	نامه	نویسنده	به	انگلیسی	
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پیشگفتار

اندیشه	ورزی	ها،	نگاه	من	به	جهان	است.	جهانی	سرشار	از	پیچیدگی	و	دگرگونی	
که	پیوسته	تردید	و	پرسش	می	آفریند.	تالش	ما	برای	پی	بردن	به	این	جهان	و	
باورهای	دیرینه	 تازه،	 تند	آن	همیشگی	است.	در	بستر	تجربه	های	 رویدادهای	
می	شکنند	و	یا	کم	دامنه	و	اندک	می	شوند.	از	نگاه	جامعه	شناختی،	شناخت	در	
بسیاری	از	موارد	جزئی	و	ناچیز	است	و	هنگامی		که	با	دانش	و	پژوهش	پیوند	
می	خورد	در	آزمایش	ها	و	تجربه	های	نو	و	نیز	به	دلیل	پویایِی	درونِی	پدیده	ها	و	
سازه	های	پیرامون،	نارسا	و	سست	می	شود.	با	این	وجود،	ما	باید	به	پژوهش	ادامه	
دهیم،	به	گفتمان	بپردازیم	و	پیوند	خود	را	با	انسان	های	دیگر	نشان	دهیم.	جامعة	
بی	گفتار	جامعه	ای	مرده	است.	ما	باید	در	گفتمان	ها	و	پروژه	های	جامعه	شرکت	
داشته	باشیم	و	به	نقش	آفرینِی	خود	ادامه	دهیم.	پیشرفت	در	مدرنیته	و	نوآوری	به	
گفتمان	ها	و	مبارزه	در	عرصه	اندیشه	نیازمند	است.	چرا	جامعه	ایران	از	مدرنیته	
باز	ماند؟	زیرا	گفتمان	ها	دچار	ایست	شده	و	بازیگران	از	میدان	اصلی	آزاد	فکری	

بیرون	افتادند.
			گفت	وگو	دربارة	ایده	ها،	مداخله	در	اندیشه	ورزی،	تولید	نقد	اندیشه	ها،	زنده	
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نگه	داشتن	میدان	و	فضای	فرهنگی	و	روشن	فکری،	پیکار	با	تباهی	ها	و	باورهای	
ماست.	 روزمرة	 کار	 اندیشه،	 جهانِی	 مکتب	های	 از	 آموختن	 اسالمی،	 خرافِی	
زندگِی	 معنوی	 ارزش	های	 و	 حقیقت	 راه	 در	 باشد،	 اندیشه	ورز	 باید	 روشن	فکر	
نهراسد.	روشن	فکر	 فشار	جامعه	 و	 قدرت	 و	 دین	 از	 و	 بماند	 پای	بند	 جسورانه	
محافظه	کار	به	پوسیدگی	ها	یاری	می	رساند	و	روشن	فکر	دین	زده	موجودی	مسخ	شده	

و	ازخودبیگانه	است	که	با	اساس	جزم	اندیشانة	نظام	هم	بستر	است.
			در	جامعة	ما	فضای	عمومی	به	باورهای	دینی	و	سقوط	ارزش	ها	و	انحطاط	
فکری	آلوده	است.	استبداد	دینی	عامل	رشد	عفونت	ها	و	ویرانِی	اندیشه	و	فلسفه	
و	دانش	است.	روان	جامعه	آزرده	و	ناتوان	و	آسیب	دیده	است.	ما	باید	به	مدرنیته	
و	بهبود	فرهنگی	و	نوگرایِی	فلسفی	و	دگرگونی	بینش	ها	بپردازیم.	این	نوگرایی	
نمی	تواند	در	سدة	هجدم	باقی	بماند،	این	نوگرایی	به	جهان	امروز	نگاه	می	کند	و	
تمامی	پدیده	های	فکری	و	علمی	و	زیست	بوم	گرایِی	کنونی	را	در	چالش	های	فکری	
دخالت	می	دهد.	آخرین	پیشرفت	های	علمی	و	فن	آوری،	چالش	های	بزرگ	زیست	بوم	
و	زیست	بوم	گرایی،	دگرگونِی	روان	و	نیاز	انسان	ها،	نظریه	های	نویِن	جامعه	شناختی	
و	فلسفی	و	ستاره	شناسی	و	ژنتیک	و	عصب	شناسی،	ضرورت	انکشاف	دموکراسی	و	
گسترش	آزادی	فرد،	از	عناصر	چالش	های	نوگرایی	و	الگوهای	دوران	ما	هستند.
			در	ایران	باید	اندیشه	ها	و	انتقاد	علمی	را	به	جریان	انداخت	یا	گسترده	نمود.	
بی	شک،	محیط	دانشگاهی	و	روشن	فکرِی	زنده	می	تواند	نقش	برجسته	ای	در	جنبش	
انتقادی	ایفا	کند	ولی	در	ایران	نظام	آموزشی	دانشگاهی	سراسر	آسیب	دیده	است.	
افت	کیفیت	آموزشی	و	دانشگاهی	در	ایران	ساختاری	است.	فساد	در	مدیریت	و	
نزد	بسیاری	از	استادان،	بیگانگی	درون	مایة	آموزشی	با	دنیای	مهارت	های	حرفه	ای،	
نبود	تولید	نظری	و	آثار	دانشگاهی،	دزدی	کار	دانشجو	توسط	استادان،	نبود	اخالق	
و	منش	استادی	نزد	بسیاری	از	استادان	و	همسازی	استادان	با	نظام	اداری	حاکم،	
نبود	خودمختاری	و	انتقاد	علمی،	کرنش	در	برابر	دین	اسالم	و	فرهنگ	زیان	آور	
بیان	گر	 شیعه	گری،	حوزوی	گرایی	در	منطق	دانشگاهی،	غرب	ستیزی،	همه	وهمه	
سقوط	دانشگاهی	است.	بسیاری	از	استادان	در	مسیر	تعیین	شدة	دولتی	حرکت	
می	کنند	و	قدرت	نوآوری	و	انتقادگری	را	از	دست	داده	اند.	آن	ها	کار	دانشگاهی	
را	با	منطق	معامله	گرِی	شخصی	منطبق	می	کنند	و	فاقد	تقاضا	و	خواست	علمی	بوده		
و	در	پی	بهره	جویِی	شخصی	هستند.	آن	ها	موفقیت	دانشجو	و	سربلندی	و	استقالل	

دانشگاهی	را	از	اهداف	خود	دور	کرده	اند.	البته	این	سقوط	دانشگاهی	جدا	از	
سقوط	اخالق	در	کل	جامعه	و	فسادپرورِی	نظام	مند	قدرت	سیاسی	دینی	نیست.	

کهنگی	 از	 گسست	 در	 تالش	 ادامة	 برای	 کتاب	 این	 اندیشه	ورزی	های	 	 	 	
بینش	ها	جای	می	گیرند.	تالش	های	فکری	و	فرهنگی	ما	در	راستای	نقد	دین	گرایی	
و	تقدس	محوری،	نقد	فرهنگ	قرآنی،	نقد	نظریات	عوام	گرایی	و	مارکسیستی،	نقد	
صوفی	گری	و	عرفان	گرایی،	نقد	تاریک	اندیشی	شوینیستی،	نقد	غرب	ستیزی،	نقد	
جعلیات	تاریخی،	نقد	روحیة	تنبل	و	فرسوده،	نقد	دروغ	های	مقدس	و	نقد	تمامی	
نقد	ِخردمندانة	خود	می	خواهیم	عطش	جامعه	به	آموختن،	 با	 قدرت	هاست.	ما	
دانش	و	فرهنگ	دانشگاهی	افزایش	یابد.	دین	اسالم	مرداب	پرور	است،	تربیت	های	
سنتی	سبب	خشک	مغزی	می	شوند،	جهان	بینی	های	کمونیستی	نابودکنندة	شادابِی	
رازگرایی	اند.	 و	 خرافه	پرستی	 به	 آلوده	 امروز	 اجتماعِی	 رفتارهای	 اندیشه	اند.	
بسیاری	از	روشن	فکران	ویژگی	روشن	فکری	را	از	دست	داده	اند	و	کارشان	هیچ	
خطری	برای	نظام	ایدئولوژیِک	حاکم	ندارد.	چنین	شرایطی	زندگی	در	فرسودگی	و	

گنداب	و،	در	بهترین	حالت،	ادامة	وضع	همیشگی	است.	
رژیم	 سیاسی	 اپوزیسیون	 در	 بسا	 چه	 که	 ایرانی،	 روشنفکران	 از	 بسیاری	
هستند،	به	لحاظ	ازخودبیگانگی	و	دین	خوئی	خود،	دارای	خویشاوندی	نیرومند	
با	فرهنگ	اسالمی	هستند.	همسوئی	و	خاموشی	آنها	در	رابطه	با	دین،	آنها	را	در	
تولید	ایدئولوژی	دینی	رایج،	در	کنار	حاکمان	قرار	داده	است.	ما	باید	از	نابودی	و	
بن	بست	اندیشه	بیرون	آییم،	ما	باید	ازخودبیگانگی	روانی	و	فرهنگی	خود	را	نقد	
کنیم،	ما	باید	نقش	برجسته	ای	در	جهان	و	در	جهان	اندیشه	ایفا	کنیم.	برخی	برآنند	
که	مشکل	روشنفکران	ایرانی	»روسانتیمان«	یا	کینه	ورزی	و	انتقام	جوئی	است.	
این	نگاه	تقلیل	گرا	از	تراژدی	روشنفکری،	از	وابستگی	روانی	و	فکری	روشنفکر	
ایرانی	به	اسالم،	از	فقر	فلسفه	در	نزد	روشنفکر	و	از	ناآشنایی	او	نسبت	به	مدرنیته،	

چیزی	نمی	داند.	
			پرسش	گری	ها	و	چالش	های	اساسی	جهان	ما	موضوع	این	کتاب	است.	
نوشتارهای	کوتاه	و	بلند	و	گاه	یادداشت	ها	دربرگیرندة	پاسخ	ها	و	نگاه	های	من	
در	زمینة	جامعه	شناسی	و	فلسفه	و	اقتصاد	و	زیست	بوم	گرایی	و	دین	و	سیاست	
است.	زیگمنت	بومن	از	جهانی	همچون	مایع	سخن	می	گفت.	اگر	جهان	سیال	باشد،	
همة	قوانین	آن	و	نیز	تمام	مناسبات	اجتماعی	و	انسانی	اش	نیز	سیال	خواهند	
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بود.	شناخت	و	اندیشه	در	سیالیت	و	پویایی	حقیقت	خود	را	بازمی	یابند	اما	این	
حقیقت	جویی	پادرهوا	نیست،	ارزش	ها	و	آرمان	ها	و	پروژه	ها	و	تجربه	های	ما	بر	

حقیقت	شناخت	و	اندیشه	تأثیرگذارند.	
			این	یادداشت	ها	که	در	دوره	های	اخیر	به	نگارش	درآمده	اند	و	به	طور	عمده	با	
تجربه	های	زمان	تاریخی	و	شخصی	در	ارتباط	هستند،	جلوه	هایی	از	اندیشه	ایی	به	
شمار	می	آیند	که	به	آنچه	که	امروز	وجود	دارد	بسنده	نمی	کنند.	فعالیت	دانشگاهی،	
محیط	اجتماعی	و	سیاسی،	تولید	برنامه	های	فرهنگی	در	رسانه	ها،	ناسازگاری	با	
نظام	سیاسی	حاکم،	نگاه	های	روشن	فکران	جهان،	چاره	جویی	های	فکری،	چالش	
زیست	بوم،	تمایل	به	نوگرایی		ای	پویا،	همه	وهمه	بر	اندیشه	های	من	تأثیر	راسخی	
داشته	اند.	در	طی	این	دوران	اخیر،	دربارة	مطالب	بسیار	گوناگونی	نوشته	ام	و	نوشته	ها	
را	به	طور	عمده	در	روند	زمانی	گذاشته	ام	و	نخواسته	ام	آن	ها	را	در	فصل	بندی	
گروه	بندی	های	مقوله	ای	قرار	دهم	بلکه	آنچه	برایم	مهم	است	تشخیص	پذیرِی	سیر	
دگرگونِی	فکری	در	زمینه	های	گوناگون	است	و	بس.	شماری	از	نوشته	های	آغاز	
کتاب	به	زمان	نزدیک	برمی	گردند	و	رفته	رفته	دورتر	می	شوند.	همة	نوشته	ها	دارای	
پیوند	محکم	و	ُارگانیک	درونی	اند،	از	چالش	های	فکری	کنونِی	جهان	ما	پیروی	

می	کنند	و	در	راستای	گشایش	جامعه	و	مدرنیته	قرار	می	گیرند.

جاللایجادی
15ژوئیه2020برابربا25تیر1399خورشیدی

جامعهشناسی،فلسفهوچالشهایمشترک

واکاوِی	جامعه	شناختِی	نقش	فلسفه	چیست؟	یکی	از	ویژگی	های	پیشرفت	فرهنگِی	
یک	جامعه	میزان	حضور	و	نفوذ	فکرِی	نخبگان	روشن	فکر	و	از	آن	میان	فیلسوفان	
قدرت	 و	 نوآوری	 با	 افراد	 این	گونه	 است.	 آن	 اندیشمندان	 و	 جامعه	شناسان	 و	
فکری،	با	مباحث	خود	در	دانشگاه	و	رسانه	و	فعالیت	انتشاراتی	موجب	طرح	
گفتمان	تازه	و	جنبش	فکری	و	شادابی	فرهنگی	می	شوند.	کیفیت	و	قدرت	فکرِی	
این	روشن	گران	خمودگی	را	پس	می	راند	و	اجتماع	را	با	جامعة	جهانِی	اندیشه	
مرتبط	می	کند.	تولید	بحث	و	سخن	رانی	های	دانشگاهی،	انتشار	مقاله	و	کتاب	های	
پژوهشی،	فعالیت	فرهنگی	این	گروِه	اجتماعی	و	نیز	انتشار	ترجمة	آثار	کالسیک	
و	مهم	از	جمله	ویژگی	های	این	کیفیت	روشن	فکرانه	اند.	ارزیابی	این	کیفیت	باید	بر	
پایة	معیارهای	جهانی	و	سیر	دگرگونِی	فرهنگی	و	روشن	فکرِی	جامعه	باشد.	جامعة	
روشن	فکرِی	ایران	دارای	پتانسیل	و	توانایی	خوبی	است؛	هرچند،	هنوز	نمی	تواند	
همة	استعدادهای	خود	را	به	کار	گیرد	و	شکوفاتر	شود.	جامعة	روشن	فکری	ایران	

باید	بیاموزد	و	نقد	فکری	را	گسترش	دهد.	
			با	وجود	این	ارزیابی	عمومی	از	جامعة	روشن	فکری،	ما	نیازمند	یک	بررسی	
دقیِق	علمی	هستیم.	برای	نمونه،	جایگاه	فلسفه	در	جامعة	ایران	در	گذشته	و	امروز	
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نیازمند	یک	بررسِی	علمی	است.	این	واکاوی	نیازمند	دوری	از	خودستایی	و	یا	
بررسی	شتاب	زده	و	یک	جانبه	است.	واکاوِی	فلسفه	خاطره	نویسی	نیست.	فلسفه	
در	ایران،	مکتب	های	فلسفی،	نوآوری	فلسفی،	میراث	فیلسوفان	غیرایرانی	بر	فکر	
فلسفی	در	کشور	ما،	رابطة	فکر	فلسفی	و	تأثیر	دین	در	نزد	نخبگان،	تناقضات	
باورهای	دینی	و	گرایش	فلسفی،	اندیشه	های	التقاطی،	بررسی	نوشته	های	فیلسوفان	
فیلسوفان	معاصر	و	جدیت	و	کیفیت	کار	آن	ها،	جایگاه	 و	حکما،	ویژگی	فکر	
ِخردگرایی،	تأثیر	فکر	فلسفی	در	زندگی	و	در	سیاست،	تأثیر	ویران	گر	اسالم	بر	
دیدگاه	فلسفی	از	جمله	موضوعاتی	هستند	که	باید	مورد	بررسی	جامعه	شناسانه	و	

اندیشمندانه	قرار	گیرند.	
یکی	از	وظایف	جامعه	شناسی	ارزیابی	فلسفه	و	فیلسوفان	در	جامعه	است.	
روشن	فکران	و	اندیشمندان	ایرانی	باید	در	این	راه	به	طور	جدی	بکوشند.	چنین	
کاری	در	غرب	صورت	گرفته	است.	برای	نمونه،	لوئی	پینتو	جامعه	شناس	فرانسوی	
در	چند	اثر	خود	مانند	نقش	و	شغل	فیلسوف	)انتشارات	سوی(	)1(	یک	واکاوِی	
جامعه	شناسانه	در	فلسفه	در	فرانسه	ارائه	کرده.	پی	یر	بوردیو،	جامعه	شناس	معروف	
فرانسوی،	در	اثر	خود	هستی	شناسی	سیاسی	مارتین	هایدگر	)2(	می	گوید	دیدگاه	
هایدگر،	در	واقع،	دارای	یک	جنبة	ایدئولوژیک	و	موافق	نازیسم	است	ولی	ما	
نمی	توانیم	اندیشة	او	را	به	همین	مفهوم	خالصه	کنیم	زیرا	هایدگر	پیشنهادهای	
فلسفِی	زیادی	داده	و	با	مفاهیم	و	مسائل	عرصة	فلسفه	درگیر	است.	پی	یر	بوردیو	
می	افزاید	هایدگر	یک	مبتکر	است	و	دیدگاه	های	خودش	را	دربارة	جهان	شهرگرایی	
و	تکنیک	و	دکارت	داراست	و	بلندپروازی	های	روشن	فکرانه	او	دربارة	منطق	و	
دانش	و	ادراک	و	زمان	و	تاریخ،	در	رویارویی	با	فیلسوفان	نئوکانتی	از	فصل	های	
بزرگ	اندیشة	او	به	شمار	می		آیند.	بوردیو	می	گوید	هرچند	فلسفة	هایدگر	یک	
»انقالب	محافظه	کارانه«	است	ولی	جایگاه	گسترده	ای	را	در	فلسفة	غرب	از	آن	
خود	کرده.	در	واقع،	جامعه	شناسی	پی	یر	بوردیو	فلسفة	هایدگر	را	در	بستر	تاریخی	و	
تناقض	مکتب	های	فلسفی	قرار	می	دهد	و	نیز	دست	به	سنجش	ساختار	فکر	فلسفی	

و	تناسب	قوای	فکری	می	زند.	
فلسفه	در	ایران	نیازمند	پژوهش	بزرگی	در	عرصة	اندیشه	و	سنت	فلسفی	است.	
جامعه	شناسی	نیز	باید	در	این	زمینه	تالش	کند.	ویژگی	های	فرهنگی	و	اجتماعی	
دوران	های	تاریخی	کدامند	و	دشواری	ها	و	موانع	رشد	فکر	فلسفی	چیستند؟	چگونه	

اسالم	کوشیده	تا	اندیشة	فلسفی	مغلوب	باور	دینی	شود؟	ابعاد	تالش	نخبگان	جامعه	
برای	بهبود	فلسفه	چه	بوده	است؟	شکست	ها	و	موفقیت	ها	و	سایه	روشن	های	نقد	
افکار	 درهم	آمیختگی	 و	 تناقض	ها	 بررسی	 ظرافت	های	 و	 پیچیدگی	ها	 کدامند؟	
فلسفی	و	عقالنی	و	نیز	باورهای	عرفانی	و	دینی	کدامند؟	تأثیرپذیری	های	فکری	از	

فیلسوفان	غرب	کدامند؟	راه	اعتالی	امروز	چیست؟				
			فیلسوفان	چه	کسانی	هستند؟	برخی	بر	این	باورند	که	فلسفة	غرب	به	اندیشة	
بزرگانی	مانند	ارسطو	به	مثابه	قدرت	گرایِی	پیشکسوت	فلسفه،	هگل	به	مثابه	نمایندة	
دکارت	 ِخردگرایی،	 برزگ	 نمایندة	 به	مثابه	 کانت	 فلسفی،	 آرمان	گرایِی	 برجستة	
به	مثابه	مبتکر	منطق	گرایی،	نیچه	به	مثابه	منتقد	اخالق	و	آرمان	گرایی	و	اعالن	کنندة	
مرگ	خدا	و	هایدگر	به	مثابه	فیلسوف	پسانوگرایی	محدود	است،	حال	آن	که	چنین	
برداشتی	اشتباه	است.	اندیشة	فلسفی	متوقف	نشده	بلکه	یک	دنیای	گوناگون	و	
پیچیده	است	و	از	دیدگاه	و	نگرش	بسیارانی	گوناگون	می	نماید.	افزون	بر	بزرگانی	که	
نام	بردیم،	کارل	مارکس،	آرتور	شوپنهاور،	مونتسکیو،	لودویک	ویتگنشتان،	مارتین	
هایدگر،	جان	الک،	باروخ	اسپینوزا،	دیوید	هیوم،	هانا	آرنت	و	ده	ها	فیلسوف	دیگر	
فرهنگ	بزرگ	فلسفة	جهانی	را	ساخته	اند	و	پربار	کرده	اند	و	کماکان	این	روند	

زایش	و	آفرینش	ادامه	دارد.
آلمان	و	فرانسه	دو	کشوری	هستند	که	دارای	تولید	فرهنگ	فلسفِی	باالیی	هستند.	
در	فرانسة	امروز	فیلسوف	در	صحنة	اجتماع	حاضر	است	و	تأثیرگذار	بر	سیاست	و	
فرهنگ	و	آموزش.	سدة	بیستم	فرانسه	سرشار	از	فیلسوفانی	است	که	بر	جهان	تأثیر	
گذاشته	اند.	برای	نمونه،	در	فرانسه	گاستون	باشالر،	ژان	ُپل	سارتر،	والدیمیریاکله	
ویچ،	آلبرکامو،	میشل	فوکو،	لوئی	آلتوسر،	امانوئل	لویناس،	لوی	استروس،	َژک	
دولوز،	پی	یر	بوردیو،	مرلوپونتی،	َژک	دریدا،	گی	دوبورد،	ُپل	ریکور،	اتین	بالیبار،	
پی	یر	ماشره،	کورنیلیوس	کاستوریادیس،	رونه	ژیرار،	فرانسوا	شاتله،	ادگار	مورن،	
فرانسوا	ژولین،	کلمان	روسه،	َژک	رانسیه،	میشل	سر،	دومینیک	مدا،	کنت	اسپونویل،	
برونو	التور،	مونیک	کنت	اسپربر،	آلن	بادیو،	مارسل	گوشه،	میشل	اونفری،	الیزابت	
دوفونته،	لوک	فری،	مارسل	کونش،	ساراکوفمن	و	ده	ها	فیلسوف	دیگر	اندیشه	های	
فلسفی	را	تنومند	کرده	اند	و	آثارشان	به	ده	ها	زبان	ترجمه	شده.	خوانندگان	این	
آثار	فقط	دانش	آموزان	و	دانشجویان	نیستند	بلکه	همواره	شهروندان	بسیار	زیادی	
به	خوانندگان	فلسفه	می	پیوندند.	شمارگان	برخی	آثار	فلسفی	بسیار	باالست.	برای	
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نمونه،	کتاب	گیتی	نوشتة	میشل	اونفری	طی	یک	سال	بیش	از	هشتادهزار	نسخه	
فروش	داشت.	این	آثار	فلسفی	توسط	آموزگاران	مدارس	و	استادان	دانشگاه	ها	
و	بدون	هر	گونه	فشار	سیاسی	و	اداری	و	دینی	در	کشور	درس	داده	می	شوند	و	
جوانان	و	شهروندان	با	ِخردگرایی	فلسفی	و	منطق	و	نقد	فکری	تربیت	می	شوند.	البته	
در	فرانسه	کار	آموزگاران	گاه	بسیار	دشوار	است	زیرا	گرایش	های	اسالم	گرایی	
به	شکلی	نظام	مند	در	بخشی	از	جامعه	تأثیر	آموزش	فلسفی	را	خنثی	می	کنند	ولی،	
با	وجود	این	دشواری،	اندیشة	فلسفه	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	خداناباوری	

در	جامعه	گسترش	یافته	و	تأثیرگذار	است.	
پرسمان	ها	و	پرسش	های	فیلسوفان	بسیار	گوناگون	اند.	نوگرایی	و	منطق	گرایی،	
و	 فلسفه	 آن،	 بن	بست	 و	 کمونیسم	 هجدهم،	 قرن	 منطق	گرایِی	 و	 خردگرایی	 نقد	
روانکاوی،	ژنتیک	و	هوش	مصنوعی،	حقوق	بشر	و	حقوق	حیوانات،	ناممکن	بودن	
واقعیت،	سکوالرسازی	و	خداناباوری،	آزادی	و	دموکراسی،	جامعة	مصرفی	و	
فروکش	ارزش	های	معنوی،	اخالق	در	دوران	معاصر،	دین	و	جامعه،	مسیحیت	گرایی	
و	مارکسیسم،	زیستبومگرایی،	بنیادگرایی	اسالمی	و	تروریسم،	بن	بست	جامعة	کار،	
سقوط	غرب	و	سرآغاز	دوران	نویِن	تمدن،	زیست	بوم	و	الگوی	ساختاری،	روان	
و	ناخودآگاه	و	جهش	عملکردِی	مغز،	فلسفه	و	روان	کاوی،	ادبیات	و	هنر	و	فلسفه،	
ریاضیات	و	زمان،	زیبایی	شناسی،	قدرت	و	نهادهای	ملی	و	جهانی،	پوپولیسم	و	
ایدئولوژی،	ارزش	ها	و	معنای	زندگی	در	جامعة	امروز،	انسان	و	افسردگی،	از	جمله	

پرسش	ها	و	موضوع	های	فلسفة	معاصرند.	
بدین	ترتیب،	فیلسوفان	بخشی	از	روشن	فکران	جامعه	هستند	که	نقش	پررنگی	
در	جامعه	ایفا	می	کنند	و	انتشار	افکار	آنان	و	انتقادها	و	مالحظات	شان	در	دنیای	
سیاسی	و	روشن	فکری	و	رسانه	ای	منجر	به	ایجاد	واکنش		شوند.	روشن	است	که	
همة	فیلسوفان	دارای	یک	قدرت	و	نفوذ	نیستند،	همگی	یکسان	فکر	نمی	کنند	و	
گفته	های	آنان	همیشه	درخشان	و	بی	کم	وکاست	نیستند	ولی	اندیشة	فلسفی	زنده	
است،	زیربنای	روحیة	استداللی	است	و	نقش	آن	ها	در	جامعه	محسوس	است.	
روشن	است	که	این	حساسیت	ناشی	از	یک	تاریخ	فلسفی	و	آموزش	و	فرهنگ	
است.	پشتوانة	حضور	فلسفِی	کنونی،	فیلسوفان	دوران	روشن	گری	و	سنت	انتقاد	

روشن	فکرانه	ای	است	که	پیوسته	زنده	است.	
فلسفه	چیست؟	ارسطو	می	گوید	فلسفه	دانش	حقیقت	است.	از	گفتة	او	می	توان	

نتیجه	گرفت	که	فلسفه	ما	را	به	سوی	حقیقت	سوق	می	دهد	زیرا	پرسشگری	و	قانع	
نبودن	به	راهی	برای	رفتن	به	ژرفاست.	واقعیت	با	حقیقت	یکی	نیست.	دانش	ما	را	
به	پدیدارِی	واقعیت	می	رساند	زیرا	واقعیت	پیچیده	است	و	زیر	تأثیر	عوامل	بسیار	
گوناگون	و	تغییریابنده	ای		قرار	دارد.	از	واقعیت	می	توان	برداشت	های	گوناگونی	
کرد	و	هم	تالشی	دانش	و	تجربه	راه	کشف	واقعیت	را	هموارتر	می	کند.	شناخت	
حقیقت	جو	را	می	توان	پیشروی	به	سوی	ذات	یا	ابعاد	پنهان	پدیده	دانست.	فلسفه	راه	
را	باز	می	کند	زیرا	به	تعبد	و	تقدس	باوری	ندارد.	حقیقت	روشنایی	خاصی	است	که	

فرد	بدان	می	رسد	و	انکارناشدنی	است	ولی	حقیقت	می	تواند	همگانی	نباشد.	
گاستون	باشالر	می	گوید:	»حقیقت	مطلقی	وجود	ندارد	زیرا	هر	شناختی	تصحیح	
اشتباهات	ما	و	برداشتی	تقریبی	و	نزدیک	از	حقیقت	است.«)3(	کارل	پوپر	نیز	
می	گوید	حقیقت	ما	»شبیه	حقیقت«	است.	می	توان	گفت	که	واقعیت	چندالیه	است.	
آنچه	که	برای	ما	حقیقت	به	شمار	می	آید	با	ارزش	های	ما	درهم	می	آمیزد.	پس	اگر	
حقیقت	از	نگاه	و	ارزش	ها	جداشدنی	نباشد،	هر	یک	از	ما	با	نوعی	حقیقت	زندگی	
می	کنیم.	فلسفه	ما	را	به	این	حقیقت	نزدیک	و	آن	را	تعریف	می	کند.	تمام	پرسش	های	
اساسی	که	انسان	دربارة	خود	و	زندگی	و	هستی	مطرح	می	کند	پرسش	های	فلسفی	اند.	
پرسش	دربارة	متافیزیک،	معنای	هستی،	اخالق،	دین،	زیبایی	شناسی،	عقل،	عشق،	
هدف	زندگی،	آزادی،	مسئولیت،	احساس،	خشونت،	خوشبختی،	لذت	و	غیره	در	
حوزة	فلسفه	اند.	پس	فلسفه	پرسش	و	گفت	وگو	و	دیالکتیک	اندیشه	است،	فلسفه	
تالش	ِخردگرا	برای	دانستن	و	تعریف	مستدل	یک	دیدگاه	است.	هر	انسانی	تعریف	
و	پاسخ	ویژه	ای	از	این	موضوع	ها	ارائه	می	دهد	زیرا	تعریف	خود	را	با	ارزش	هایش	
درهم	می	آمیزد.	این	ارزش	ها	به	نوبة	خود	با	تاریخ	و	جامعه	شناسی	و	روانشناسی	

و	زبان	گره	خورده	اند.	
در	واقع،	براساس	تعریف،	یک	فیلسوف	از	خود	گرایش	خاصی	نشان	می	دهد	
و	دارای	ویژگِی	منحصربه	فردی	است	و	از	دیدگاه	های	خود	دفاع	می	کند	ولی	
نمی	تواند	جزم	اندیش	باشد.	البته	فیلسوفانی	هستند	که	گاه	به	جزم	اندیشی	دچار	
شده		و	راه	را	بر	پنداشت	های	دیگر	بسته	اند.	باور	فلسفی	اندیشة	باز	است،	باید	
دربارة	همة	پدیده	ها	فکر	کرد،	دست	به	استدالل	و	بررسی	و	انتقاد	زد.	دربارة	تکامل	
ِخرد	و	عقل	های	گوناگون،	دربارة	دین،	دربارة	حکمای	ایران	مانند	سهروردی	و	
ابن	سینا	و	رازی	و	دیگران	و	رابطه	و	تناقض	آن	ها	با	اندیشیدن	فلسفی،	دربارة	
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فیزیک	و	زیست	شناسی	و	فلسفه،	دربارة	فلسفة	یونان،	دربارة	فلسفه	در	ایران	و	هند	
و	چین،	دربارة	روان	کاوی	فروید	و	فلسفه،	دربارة	فلسفه	در	قرن	هجدهم،	دربارة	
آرمان	گرایی	و	ماّده	باوری	و	منطق	گرایی،	دربارة	تاریخ،	دربارة	جنگ	و	صلح،	
دربارة	اساطیر،	دربارة	فرهنگ	و	ادبیات	و	بسیاری	مطالب	دیگر	باید	مطالعه	کرد	و	
موشکافانه	و	کاوش	گرایانه	مطالب	را	باز	کرد.	تاریخ	اندیشه	ها	و	باورها	و	ادیان	
یکی	از	زمینه	های	پژوهشِی	برخی	فیلسوفان	است.	جایگاه	مسیحیت	در	فلسفه	
برای	برخی	فیلسوفان	یک	موضوع	اساسِی	فکری	است.	پیوند	فلسفه	و	فرویدیسم	
یکی	دیگر	از	عرصه	های	اندیشة	امروز	است.	هوش	مصنوعی	و	آزادی	انسان	نیز	
موضوع	دیگری	در	فلسفة	غرب	به	شمار	می	آید.	بنابراین،	تعریف	فلسفه	درگیری	و	
مداخلة	اندیشه	برای	کشف	حقیقت	است	و	از	آن	جا	که	ارزش	ها	گوناگون	هستند،	

کارزار	فکری	برای	کشف	حقایق	نیز	گوناگون	است.	
روش	بهبود	فلسفه	باید	یکی	از	کارهای	پژوهشگر	باشد.	فلسفه	همیشه	دوستان	
خوبی	ندارد	و	همین	نکته	گاه	آن	را	به	نظام	بستة	جزم	اندیشانه	ای	تبدیل	می	کند.	کدام	
روش	در	عرصة	بهبود	فلسفه	معتبر	است؟	برای	پاسخ	به	این	پرسش	به	نکته	های	
زیر	توجه	کنیم:	نخست	افراد	کوته	بین	که	با	غروری	ناپسند	می	پندارند	فلسفه	به	
درک	و	دانستة	کم	دامنة	آن	ها	محدود	می	شود.	این	افراد	آقامعلم	های	جالبی	نیستند	
زیرا	صادرکنندة	احکام	هستند	و	درهای	اندیشه	و	کاوش	را	می	بندند.	کسی	که	با	
قطعیت	حکم	می	راند	به	دور	از	منش	فلسفی	و	دانایی	است.	دوم	افراد	جزم	اندیش	
که	صرفًا	چیزهایی	دربارة	فلسفه	می	دانند	ولی	فیلسوف	یا	کارشناس	فلسفه	نیستند	
و	آثار	فلسفِی	زیادی	نخوانده	اند	و	صرفًا	ایدئولوژی	پردازند،	کسانی	هستند	که	با	
فلسفه	ایدئولوژیک	برخورد	می	کنند	و	فرادستی	خواهند	و	ظرفیت	الزم	برای	شنیدن	
را	ندارند.	این	گونه	افراد	دارای	رفتاری	ضدفلسفی	هستند.	سوم	افراد	مبلغ	فلسفه	
که	فلسفه	دوست	هستند	و	دارای	شناخت		ولی	خود	فیلسوف	نیستند.	آن	ها	در	هر	
مجلسی	بنشینند	از	فلسفه	حرف	می	زنند	و	از	فیلسوفان	گفت	آورد	فلسفی	می	آورند	
ولی	قصد	آموزش	فلسفی	ندارند.	چهارم	افراد	آموزگار	فلسفه	که	در	مدرسه	و	
دانشگاه	فلسفه	درس	می	دهند	و	فالسفة	گوناگونی	را	با	عشق	به	جوانان	می	آموزند	
ولی	خود	فیلسوف	نیستند.	هر	آموزگاری	الزامًا	خود	فیلسوف	نیست.	افراد	فیلسوف	
کسانی	اند	که	تولید	مفهوم	می	کنند.	فیلسوف	کسی	است	که	دارای	روحیة	پرسشگری	
است،	کسی	که	پیشنهاد	فلسفی	دارد،	کسی	که	از	خودپرستی	به	ایده	پرستی	و	نقد	

روشن	فکرانة	متین	رسیده	است.	
فیلسوفان	اغلب	خودشان	را	دارای	شخصیتی	می	دانند	که	از	دانایی	برجسته	ای	
اندیشة	 دارای	 و	 دارند	 فاصله	 روزمره	 مسائل	 با	 می	کنند	 و	حس	 برخوردارند	
بلندپروازانه	اند.	گاه	فیلسوف	خود	را	مانند	روحی	می	نگرد	که	بر	جهان	نظارت	
دارد.	البته	این	خودستایی	عمومًا	نابجاست	و	به	دور	از	جایگاه	جامعه	شناسانه.	
هگل	خود	را	اوج	فلسفه	می	داند،	مارکس	فکر	خود	را	آغاز	فلسفة	یگانه	می	داند	
ولی	تاریخ	نشان	می	دهد	این	بزرگان	صرفًا	مکتبی	میان	مکتب	های	فلسفی	هستند.	
			با	وجود	این	ویژگی	ها،	در	بیشتر	اوقات	فیلسوف	در	دنیای	ایده	ها	در	گردش	
و	با	جهان	مقوالت	در	پیوند	است.	جامعه	شناس	با	دیدگاه	نظرِی	خود	به	زمین	
و	جامعه	نگاه	می	کند	تا	پدیده	ها	و	آسیب	ها	را	دریابد،	حال	آن	که	فیلسوف	به	
اندیشه	ورزی	می	پردازد.	امانوئل	کانت	خط	فاصلی	میان	رشته	های	علمی	و	مباحث	
متافیزیک	می	کشد	و	از	دید	او	آنچه	علمی	است	به	تجربة	انسانی	مربوط	می	شود	
و	آنچه	که	متافیزیک	است	به	باورها	انسانی	می	ماند.	او	در	کتاب	سنجش	ِخرد	
ناب	دانش	و	باور	را	به	دو	حوزة	مستقل	تقسیم	می	کند.	به	باور	او	ِخرد	می	کوشد	
تا	قلمرو	خودش	را	فراتر	از	همة	مرزهای	تجربه	بگستراند.	او	می	افزاید:	»فلسفه	
از	حیطة	تجربه	ها	آغاز	می	شود	و	رفته	رفته	خودش	را	به	اندازة	مینوهای	عالی	
می	رساند،	چنان	ارج	و	شکوهی	نشان	می	دهد	که	اگر	می	توانست	ادعاهای	خود	
را	برقرار	کند	ممکن	بود	ارزش	های	دیگِر	آدمی	را	بسی	دور	پشت	سر	گذارد	زیرا	
فلسفه	شالودة	بزرگ	ترین	انتظارها	و	چشم	اندازهای	ما	را	با	هدف	های	فرجامین	
نوید	می	دهد:	آیا	جهان	آغازی	دارد؟	آیا	من	در	کنش	های	خود	آزادم؟	بدین	سان	
ریاضیات	حتی	کاربرد	گستردة	ِخردی	فراتر	از	هر	گونه	تجربه	را	سبب	می	شود	و	
آن	را	تشویق	می	کند.	)به	برگ	های	552	تا	553	سنجش	ِخرد	ناب	ترجمة	ادیب	

سلطانی	مراجعه	شود(	)4(
کانت	در	این	جا	به	نگرورزِی	نظری	اشاره	دارد	و	بر	این	باور	است	که	فلسفه	
می	تواند	جدا	از	تجربه	به	سفر	خود	ادامه	دهد	و	چه	بسا	خود	را	درگیر	مناقشات	
حاّد	نظری	کند	زیرا	در	پی	کشف	دوردست	هاست	و	برای	مفاهیمی	پیکار	می	کند	
که	واقعیت	عینی	آن	ها	نمی	تواند	برقرار	شود.	در	این	جا	ما	با	تالش	سخت	عقل	
و	روند	استداللی	ِخردمندانه	و	منطقی	روبه	رو	هستیم.	این	روند	مرز	و	محدودیتی	
نمی	شناسد.	بهبود	فلسفه	مرز	و	حصار	را	نفی	می	کند.	جامعه	شناس	با	دیدگاه	خود	



        29         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         28     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

مرتب	به	واقعیات	جامعه	می	نگرد	تا	با	اتکا	به	مفاهیم	نظری	و	روش	مند	توضیح	
منطقی	و	مستدل	و	روشن	کننده	ای	عرضه	کند.	حال	آن	که	نقطة	آغاز	و	پایان	فیلسوف	
دنیای	مقوالت	و	عشق	به	فلسفه	پردازی	و	تنظیم	دانایی	است.	قدرت	فلسفه	در	
پرداخت	اندیشه	است؛	هرچند،	این	پرداخت	چه	بسا	با	انتزاعی	نیرومند	همراه	
باشد	و	رشته	های	آن	کاماًل	با	واقعیت	گسیخته	باشند.	روش	بهبود	فلسفه	به	آزادی	
فکر	و	پویش	فکری	و	رفع	هر	گونه	مانع	وابسته	است.	باورهای	سخت	دینی	و	
خشک	مغزی	های	جامعه	و	جزم	اندیشی	و	نبود	روش	های	پژوهشِی	دانشگاهی	و	
یک	فضای	فرهنگی	مناسب	به	مثابه	عوامل	منفی	و	بازدارنده	عمل	می	کنند.	فلسفه	به	
آزادی	و	به	ذهن	خالق	و	جسارت	فکری	نیاز	دارد.	ذهنی	که	از	تاریخ	و	شناخت	
اسطوره	و	نقد	دین	مایه	گرفته	و	با	اندیشه	های	جهانی	پیوند	دارد	می	تواند	بیافریند.			
دیدگاهای	فلسفی	متضاد	در	جست	وجوی	چه	هدفی	هستند؟	گفتیم	که	ارسطو	
از	فلسفه	به	مثابه	دانش	حقیقت	جویی	نام	می	برد.	این	گفتة	ارسطو	ما	را	به	روند	
بی	پایاِن	جست	وجوی	حقیقت	سوق	می	دهد.	اپیکور	می	گوید:	»فلسفه	یک	دانش	
پاک	و	نظری	نیست	بلکه	یک	قاعدة	عملی	برای	کنش	است؛	فراتر	از	آن	حتی	خوِد	
فلسفه	هم	یک	کنش	است،	یک	انرژی	است	که	با	گفتمان	و	استدالل	و	برهان	دست	
به	تأمین	یک	زندگی	خوشایند	می	زند.«	)ماکسیم	ها()5(.	اپیکور	فلسفه	را	وارد	
زندگی	و	راهی	از	تبادل	نظر	برای	زندگی	سعادت	مند	می	داند.	دکارت	نیز	بر	این	
باور	بود	که:»واژة	فلسفه	به	معنای	مطالعة	دانایی	است	و	دانایی	یک	شناخت	کامل	
از	همه	چیزهایی	است	که	انسان	می	تواند	بداند،	چیزهایی	برای	هدایت	زندگی	اش	
و	همچنین	حفظ	سالمتی	اش	و	آفرینش	همة	هنرها.«)گفتار	در	روش(	)6(.	در	نگاه	
دکارت	جست	وجوی	دانایی	و	شناخت	برای	زندگی	و	آفرینش	هنری	است.	روشن	
است	که	کوشش	برای	دانایی	افق	بسته	ای	ندارد	و	با	هنر	همسو	می	شود.	کانت	
می	گوید:	»فلسفه	یک	سیستم	از	شناخت	منطق	بر	پایة	مقوله	هاست.«)متافیزیک	
اخالقیات(	)7(.	کانت	فلسفه	را	شناختی	بر	پایة	مقوالت	می	داند	و	مقوله	به	معنای	
»مفهوم«	است.	کانت	برآن	است	که	فلسفیدن	را	باید	یاد	گرفت	و	در	نقد	ِخرد	ناب	
می	پرسد:	»چه	چیزی	را	می	توانم	بشناسم؟	چه	باید	بکنم؟	به	چه	چیزی	می	توانم	
امیدوار	باشم؟«	و	سپس	در	اثر	دیگر	خود	یعنی	دوران	روشنایی	چیست؟	)8(	
می	نویسد:	»با	اتکا	به	خود	فکر	کن.«	کانت	عصر	روشنایی	را	عصر	انسان	نوگرای	

خودمختاِر	توانا	به	فکر	می	داند.	

هگل	در	همین	زمینه	می	نویسد:	»فلسفه	اساس	عقالنی	است،	فلسفه	هوشمندِی	
زمان	حاضر	و	واقعیت	است.	فلسفه	ساخت	یک	چیز	خداخواسته	نیست.«	)اصول	
فلسفة	حقوق(	)9(.	هگل	آرمان	گراست	و	تکیه	بر	عقل	می	کند	تا	زمان	و	واقعیت	
تمام	 	)10( فوئرباخ«	 دربارة	 »تزهایی	 یازدهِم	 تز	 در	 مارکس	 کارل	 دریابد.	 را	
دیدگاههای	فیلسوفان	پیشین	را	رد	می	کند	و	در	این	تز	کنش	سیاسی	را	تنها	حقیقت	
فلسفه	می	داند	و	بر	این	باور	است	که	»فیلسوفان	تاکنون	تنها	جهان	را	به	شیوه	های	
گوناگون	تفسیر	کرده	اند	اما	اصل	این	است	که	آن	را	تغییر	دهند.«	فلسفة	مارکس	
متکی	بر	ماّده	باورِی	تاریخی	و	دیالکتیکِی	خواهان	تغییر	سرمایه	داری	و	انقالب	
کمونیستی	است.	ویتگنشتاین	می	گوید:	»فلسفه	هیچ	کدام	از	علوم	طبیعی	نیست.«	
نگاه	ویتگنشتاین	عرصة	فلسفه	را	از	تمام	عرصه	های	تجربی	و	علمی	جدا	می	کند	تا	
میدان	آن	را	گسترش	دهد.	وی	در	جای	دیگری	فلسفه	را	»فعالیتی	نقادی	می	داند	
که	وظیفة	آن	روشن	کردِن	اندیشه	هاست.«	و	در	زمانی	دیگر	نیز	فلسفه	را	گونه	ای	
درمانگری	می	پندارد	و	می	نویسد:	»فیلسوف	کسی	است	که	بیماری	های	فهم	انسان	

را	درمان	می	کند.«	)11(			
اگر	با	دقت	به	تعریف	هر	یک	از	فیلسوفان	نگاه	کنیم،	متوجه	تفاوت	در	دیدگاه	ها	
خواهیم	شد.	هر	یک	از	آن	ها	حقیقت	خود	را	از	فلسفه	بیان	می	کند	و	در	این	جا	
قطعیتی	وجود	ندارد	و	اگر	هم	قطعیتی	موجود	باشد	همان	اصل	اندیشه	ورزی	است.	
می	توان	به	این	یا	آن	دیدگاه	عالقه	داشت	و	با	آن	ها	همسویی	روشن	فکرانه	برقرار	
کرد	و	یا	لب	به	انتقاد	گشود	ولی	اعالن	رد	قطعِی	یک	دیدگاه	در	عرصة	فلسفی	بیرون	
از	احتیاط	فیلسوفانه	است.	در	واقع،	نمی	توان	بر	روی	افکار	خط	بطالن	کشید.	
دیدگاه	های	موجود	دربارة	هستی،	زیباشناسی	و	اخالق،	هرچند	متفاوت	ولی	همه	
اجزای	تفکرهای	فلسفی	اند.	فلسفه	گونه	ای	نگاه	است	که	با	سلیقة	فیلسوفان	درهم	

آمیخته	و	با	مفاهیْم		خواهان	جابه	جایی	در	اندیشه	است.		
برای	نمونه،	دیدگاه	مارکس	که	فلسفة	خود	را	برای	تغییر	می	پندارد	مورد	انتقاد	
بسیاری	از	فیلسوفان	و	روشن	فکران	قرار	گرفته.	مارکس	با	گفتة	خود	دست	به	
صدور	یک	حکم	کلی	و	عمومی	زد.	البته	تاریخ	فلسفه	حکم	پذیر	نیست	و	مارکس	از	
آن	جا	که	در	عرصة	سیاست	احساس	مسئولیت	می	کرد	و	خواهان	آزادی	پرولتاریا	
بود	فلسفه	را	در	خدمت	این	هدف	گذاشت.	البته	در	تاریخ	معاصر	دیدیم	که	هدف	
سیاسی	مارکس	از	فلسفه	نمی	توانست	به	تغییری	رهایی	بخش	منجر	شود.	فلسفه	ای	
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که	خود	را	ماّده	باور	تعریف	کرد	قدرت	فکرِی	فلسفه	را	نادیده	انگاشت.	بنابراین،	
نباید	در	فلسفه	به	دنبال	نگاهی	یگانه	بود	زیرا	فلسفه	خود	در	گوناگونی	معنا	می	یابد.	
در	جوانی	همزمان	با	پیشبرد	رشتة	جامعه	شناسی،	رشته	فلسفه	را	نیز	دنبال	می	کردم	
و	در	دوره	های	گوناگون	گفتارهای	درسی	لوئی	آلتوسر،	پی	یر	مشره،	میشل	فوکو	
و	پی	یر	بوردیو	را	گوش	می	کردم	و	می	آموختم.	دنیای	آلتوسر	دنیای	مارکسیسم	و	
مائوئیسم	و	خوانش	دوبارة	سرمایه	بود.	دنیای	پی	یر	مشره،	فضای	هگل	و	سفر	و	
گردش	روح	یا	ایدة	مطلق	بود.	دنیای	میشل	فوکو	تاریخ	شیوه	های	گوناگون	در	
برداشت	از	انسان	در	فرهنگ	غرب	بود	و	این	که	چگونه	انسان	در	شرایط	گوناگون	
به	سوژة	تاریخ	تبدیل	می	شود	و	این	که	در	این	بستر،	قدرت	به	مثابه	پدیده	ای	حاضر	
در	همة	روندهای	ُخرد	و	کالن	است.	دنیای	افکار	پی	یر	بوردیو	زیر	نفوذ	واکاوِی	
مارکسیستی	بود	و	نگرش	او	جامعه	شناسی	بازتولید	فرهنگ	و	سلسله	مراتب	و	

سرمایة	اجتماعی	و	آداب	و	عادات	پیونددهندة	انسان	به	گروه	اجتماعی	بود.	
بدین	ترتیب،	از	فلسفه	انتظار	همسویی	و	یگانگی	نباید	داشت	چراکه	نقش	و	
بهبود	فلسفه	در	تضاد	و	گوناگونی	است.	این	گوناگونی	پایة	تربیت	اذهان	جامعه	
است.	جامعة	باز	نیازمند	فلسفه	های	گوناگون	و	رقابتی	است،	حال	آن	که	جامعة	
استبدادی	و	دین	گرا	پیوسته	در	حال	محدود	کردن	و	بستن	است.	فلسفه	با	دموکراسی	
و	جمع	گرایی	و	آزادی	همسو	است،	حال	آن	که	دین	به	نظام	بستة	اقتدارگر	وابسته	

و	نافی	اندیشة	فلسفی	است.	
جامعة	تازه	به	نظریه	های	فلسفی	تازه	نیازمند	است.	فلسفه	با	تاریخ	و	جامعه	
حرکت	می	کند.	این	حرکت	پرسش	های	کهن	را	نقض	نمی	کند	بلکه	پرسش	های	
جدیدی	می	آفریند.	موضوع	فلسفه	به	پرسش	های	کالسیک	مانند	عقل	و	زمان	و	
هستی	و	آزادی	و	دوران	روشنایی	خالصه	نمی	شود.	در	طی	یک	سدة	گذشته،	انبوه	
پرسمان	های	فلسفی	عرصه	های	تازه	ای	در	گفتارهای	ساختاری	گشوده	و	فلسفه	
با	مکتب	های	جامعه	شناسی	و	روان	کاوی	و	نوع	دوستی	و	ژنتیک	گره	خورده	است.	
فلسفه	با	مفاهیم	اساسی	کالسیک	و	نیز	با	پرسش	های	زمان	خود	حرکت	می	کند.	
پرسش	های	جدید	دربارة	مسائل	و	روندهای	جدید	بیان	گر	پویایِی	فلسفه	است.	
البته	فلسفه	نمی	تواند	جای	شاخه	های	دیگر	علوم	انسانی	و	رشته	های	علمی	ـ	
تجربی	را	بگیرد.	ما	می	دانیم	که	برخی	اندیشمندان	کار	فلسفه	را	پایان	یافته	می	دانند	
و	برآنند	که	مفاهیم	فلسفی	توسط	مکتب	های	دیگر	علوم	انسانی	یا	دانش	های	جدید	

تصرف	شده	و	استقالل	آن	به	پایان	رسیده	است.	از	دید	من	چنین	دیدگاهی	شتابزده	
است	چراکه	فلسفه	ضرورت	و	خودمختارِی	خود	را	حفظ	کرده	است.	انتظار	از	
فلسفه	باید	متناسب	با	عرصة	آن	باشد	ولی	فلسفه	تالش	می	کند	تمام	زندگی	را	زیر	
پرسش	قرار	دهد.	فیلسوفان	امروز	در	غرب	تاریخ	و	جهان	کنونی	را	مورد	توجه	

قرار	داده	اند	و	همان	مسائل	فکرِی	قرن	هجدهم	را	تکرار	نمی	کنند.	
برخی		ساده	لوحانه	بر	این	باورند	که	مسائل	فلسفه	به	همان	مطلب	فلسفة	یونان	
و	دوران	روشن	گری	محدود	می	شود	و	فیلسوفان	دیگر	حرف	تازه	ای	نگفته	اند.	این	
قضاوت	ناشی	از	ناآگاهی	است.	این	افراد	با	کم	دانشِی	خود	به	جزم	اندیشی	دچار	
می	شوند.	برخی	از	افراد	بر	این	پندارند	که	فلسفه	فقط	به	ِخرد	می	پردازد.	این	گفته	نیز	
سراپا	اشتباه	است.	درست	است	که	فلسفیدن	و	دوست	داشتن	فلسفه	با	ِخردباوری	
پیدا	می	کند	ولی	فکر	فلسفی	در	روندی	ِخردمندانه	در	تمامی	عرصه	ها	 اعتبار	
وارد	می	شود	و	هیچ	ممنوعیتی	در	انتخاب	موضوع	و	گفت	وگو	ندارد.	امروز	باید	
پرسش	های	تازه	ای	را	به	بحث	گذاشت:	فن	آوری	و	شبکه	های	اجتماعی	و	مفاهیم	
مسئولیت	و	آزادی،	تغییر	کامل	الگوی	زندگی،	نوع	دوستِی	کنونی	انسان،	نظام	خبری	
جهانی	و	مهارت	گرایی،	فروپاشی	چارچوب	همبستگی	سنتی،	حقوق	طبیعت	و	
انسان	شهروند	جهانی	از	جمله	پرسش	های	اساسِی	تمامی	جوامع	بشری	اند.	دامنة	
بحث	فلسفی	باید	این	پرسش	ها	را	دربرگیرد	همان	گونه	که	جامعه	شناسی	هرگز	

نمی	تواند	نسبت	به	آن	ها	بی	طرف	باشد.	)12(	
بسیاری	از	فالسفه	کاماًل	ماّده	باورند	هستند،	بسیاری	دیگر	ِخردگرای	ماّده	باورند،	
برخی	خود	را	فیلسوف	الادری	تعریف	می	کنند،	برخی	دیگر	آرمان	گرایند،	گروهی	
خداپرست	هستند،	گروهی	دیگر	تاریخ	دان	اندیشه	های	فلسفی	اند،	برخی	فلسفه	و	تخیل	
را	همدوش	یکدیگر	می	دانند،	برخی	عناصر	دینی	را	با	فکر	فلسفه	درهم	می	آمی	زند،	
برخی	نقد	فرهنگ	دینی	را	کلید	فهم	جامعة	ایران	می	دانند،	برخی	نابودِی	اندیشه	در	
تاریخ	ایران	را	معضلی	اساسی	به	شمار	می	آورند	و	عده	ای	هم	ازخودبیگانگِی	انسان	
ایرانی	را	آسیب	شناسِی	ایدئولوژیک	و	روانِی	جامعة	ما	می	دانند.	به	هر	روی،	ما	باید	
گوناگونی	را	ببینیم	و	از	برچسب	زدن	و	جزم	اندیشی	دوری	کنیم.	فلسفه	دارای	یک	
تاریخ	اندیشه	است	و	در	آن	همة	رنگ	ها	نقش	بازی	می	کنند.	بررسی	و	نقد	و	آموزش	

مدام	فلسفی	وسیلة	برخورد	ما	در	عرصة	فلسفی	است.
ارزیابی	کارکرد	فلسفه	در	ایران	نیازمند	یک	واکاوِی	همه	جانبه	است.	همچنین	
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باید	این	نکته	را	هم	ارزیابی	کرد	که	آیا	معضالت	و	مسائل	عصر	کنونی	ایران	و	
جهان	در	رشته	افکار	اندیشه	ورزان	ایرانی	جایگاه	الزم	را	کسب	کرده	است؟	باید	
فکر	فلسفی	را	استقالل	بخشید،	آن	را	از	زنگار	دین	اسالم	و	شیعه	گری	متمایز	کرد،	
از	تقدس	محوری	و	قرآن	گرایی	بیرون	برد	و	این	نیازمند	کاوش	گری	و	باستان	شناسی	
افکار	رایج	در	تاریخ	و	ادبیات	و	امروز	ماست.	نگاه	فلسفه	به	جامعة	دین	زده	و	
ملتهب	ایران	چیست؟	خوشبختی	انسانی	در	این	جامعه	چه	ویژگی	هایی	دارد	و	
اضطراب	انسانی	چگونه	قابل	واکاوی	است؟	آسیب	های	روانی	ناشی	از	قدرت	
سیاسی	و	جهان	بینِی	دینی	کدامند؟	ریشة	افسوس	ها	و	محرومیت	های	انسان	در	

جهان	کنونی	در	کجاست؟	
جامعه	شناسی	از	فلسفه	پرسش	می	کند	و	پاسخ	فلسفی	را	می	سنجد.	جامعه	شناسی	
به	سیر	تاریخی	و	اجتماعی	و	شکل	گیری	معضالت	و	پرسش	های	فلسفی	توجه	
دارد	و	درهمان	زمان	در	پی	توضیح	آخرین	رویدادهای	فلسفی	است.	جامعة	
ایران	آسیب	های	سنگینی	به	خود	دیده	است	و،	بنابراین،	فلسفة	آن	نشان	های	این	
تاریخ	را	در	خود	دارد.	اندیشه	در	جامعة	ما	باید	با	گسترش	نگرش	و	جسارت	

روشن	فکرانه	کار	نقد	و	تولید	فکری	را	به	پیش	ببرد.	
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فلسفهزیستبومگراییومسئولیت
در	دوران	نوگرا،	علوم	انسانی	به	شاخه	های	گوناگون	شناخت	تقسیم	می	شود	و	یکی	
از	آن	ها	فلسفه	است.	فلسفه	یک	نظام	فکری	است	که	با	آراستن	دیدگاه	ها	و	اندیشه	ها	
به	یک	دانش	متکی	بر	دانایی	منجر	می	شود.	مجموعه	پرسش	هایی	که	انسان	دربارة	
خود	مطرح	می	کند	کار	فلسفه	است.	فلسفه	بینش	سامان	یافته	و	همه	جانبه	از	جهان	
بوده	که	زیبایی	شناسی،	اخالق،	منطق،	متافیزیک،	هستی	شناسی،	دین	شناسی،	دانش،	
طبیعت،	زندگی	و	هستی	شناسی	انسان	را	به	گفت	وگو	می	گذارد.	دیدگاه	های	فلسفی	

دامنه	های	گوناگونی	دارند	و	چالش	های	فکری	آن	ها	رنگارنگ	است.	
برآمد	بینش	فلسفی	زیست	بوم	گرا	در	نیمة	دوم	قرن	بیستم	روی	می	دهد	ولی	
ریشه	های	این	اندیشه	یک	روند	تاریخِی	دیرینه	است.	ژان	ژاک	روسو	در	سدة	
هیجدهم	شیفتة	طبیعت	بود	ولی	اندیشة	طبیعت	گرا	در	سدة	بیستم	به	یک	گرایش	
تنومند	و	همه	جانبة	فلسفی	تبدیل	شد.	در	سدة	بیستم،	این	گرایش	به	شکل	گیری	
جریان	های	فکری	زیست	محیطی	و	انتشار	آثار	فلسفِی	فراوان	منجر	شد	و	ایجاد	
کرسی	های	دانشگاهی،	پدیدارِی	نهادهای	زیست	محیطِی	فراوان	و	احزاب	سیاسی	
برای	تسخیر	قدرت	سیاسی	زیست	محیطی	از	پیامدهای	این	گرایش	رشدیابنده	بود.	
ریشه	های	فلسفة	زیست	محیطی	فراوانند.	سدة	نوزدهم	تا	آغاز	جنگ	جهانی	
دوم	دوران	بیدارِی	تدریجی	وجدان	ها	و	و	درک	آسیب	های	زیست	محیطی	است.	
در	سال	1866	زیست	شناس	آلمانی،	ارنست	هیکل،	واژة	»زیست	بوم«	را	به	کار	
می	گیرد	و	در	این	دوران،	به	ویژه	در	آمریکا	و	آلمان	و	فرانسه	و	انگلستان	و	سوئد،	با	
زایش	و	گسترش	انجمن	ها	و	نهاد	ها	و	جنبش	های	گوناگون	در	هواداری	و	پشتیبانی	
از	طبیعت	و	محیط	زیست	و	جنگل	ها	روبه	رو	هستیم.	در	این	دوران،	پروژه	های	
روشن	فکری	و	قانونی	در	نگه	داری	طبیعت،	ایجاد	نهادهای	رسمی،	فعالیت	های	
علمی	و	انتشاراتی	در	ضرورت	توجه	و	حفظ	طبیعت	گسترش	می	یابد.	ویرانِی	
جنگل	ها	و	گیاهان	و	رشد	فعالیت	های	معدنِی	زغال	سنگ	و	مس	و	آلودگی	ناشی	
از	آن	منجر	به	اعتراض	های	برخی	محافل	علمی	می	شود	و	تعریف	دوبارة	رابطة	
انسان	و	طبیعت	و	کشاورزی	سالم	و	بدون	سموم	شیمیایی	و	خطراتی	که	گوناگونِی	
زیستی	را	تهدید	می	کنند	در	دستورکار	برخی	اندیشمندان	مانند	ژرژ	امرسون،	اوژن	
هوزار،	ژورژ	پرکینز	مارچ،	الیزه	رکلوس،	موریس	دو	تریبوله،	ارنست	فریدریش،	
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لودویک	کالژ،	والدیمیر	ورنادسکی،	آلبر	هوارد	قرار	می	گیرند.			
منطق	گرایِی	دکارتی	بر	کلیسا	پیروز	شد	و	راه	را	برای	دانش	و	مهارت	و	صنعت	
و	اقتصاد	سرمایه	داری	گشود.	پیروزی	مهارت	و	سرمایه	دارِی	پس	از	جنگ	جهانی	
دوم	بر	انتقاد	و	گسست	و	پیدایش	مکتب	های	جدیدی	در	فلسفه	می	انجامد.	فلسفة	
زیست	بوم	از	دل	افکار	انسان	گرایانه	و	طبیعت	گرا	و	نقد	فلسفی	بیرون	می	آید.	
این	دیدگاه	به	منطق	گرایِی	دکارت	و	فلسفة	کانت	اکتفا	نمی	کند.	این	فلسفه	عناصر	
فلسفی	پیشین	را	می	پذیرد	و	دست	به	انتقاد	می	زند.	منطق	گرایِی	دکارتی	اجزای	
طبیعت	را	جدا	می	کند	و	زیست	بوم	این	منطق	را	نمی	پسندد.	نیچه	چگونه	برخورد	
می	کند؟	نیچه	تدوین	و	تهیة	ارزش	های	اخالقی	جدید	را	مطرح	می	کند	و	زیست	بوم	
در	روندی	دیرینه	به	تدوین	ارزش	های	زیست	بوم	گرا	روی	می	آورد.	انسان	گرایی	به	
منشور	حقوق	بشر	می	رسد	ولی	این	منشور	از	دیدگاه	فلسفة	زیست	بوم	ناقص	است.	
انسان	حقوق	بشر	از	محیط	زیست	خود	جدا	شده	است.	نگرش	زیست	بوم	گرا	رابطة	
انسان	و	طبیعت	را	دوباره	تعریف	می	کند	و	پرسشی	برای	هدف	و	شیوة	به	کارگیرِی	
مهارت	می	گشاید.	برای	این	که	فلسفة	زیست	بوم	به	تدوین	دستگاه	فکری	خود	
برسد،	تجربه	های	بشری	را	وارسی	می	کند	و	به	نقد	می	کشاند،	نقد	فلسفی	فیلسوفان	
را	دنبال	می	کند	و	از	نقد	مارکسیسم	و	دستاورد	های	مکتب	فرانکفورت	وام	می	گیرد.	

فلسفة	مکتب	فرانکفورت	یکی	از	عوامل	شکل	گیرِی	فلسفة	زیست	بوم	است.	
ماکس	هورکهایمر	)1973-1895(	و	تئودور	آدورنو	)1903-1969(	»جامعة	
مصرفی«	را	نقد	می	کنند	و،	از	این	رو،	مکتب	فرانکفورت	پدید	می	آید.	اریش	فروم	
)1900-1980(	فرویدیسم	را	با	مارکسیسم	و	روان	کاوی	را	با	جامعه	شناسی	پیوند	
می	دهد.	هربرت	مارکوزه	)1898-1979(	در	سال	1955	اروس	و	تمدن	را	منتشر	
می	کند	و	سپس	انسان	تک	ساختی	او	موجی	از	بحث	فلسفی	را	در	جهان	پیش	
می	آورد.	این	اندیشمندان	تجربة	هیتلر	و	جنگ	جهانِی	دوم	را	می	بینند	و	اقتصاد	
سرمایه	داری	و	الگوی	مصرفی	را	ناهنجار	ارزیابی	می	کنند.	با	جنگ	سرد	سال	های	
50-60	میالدی	نسل	دوم	مکتب	فرانکفورت	با	هابرماس	زاده	می	شود.	مکتب	
فرانکفورت،	همچون	یک	جریان	نیرومند	فلسفی	با	نقد	الگوی	اقتصاد	و	جامعه	و	
انسان	مسخ	شده،	زمینة	گسترده	ای	برای	رشد	اندیشه	های	زیست	بوم	گرا	و	پیدایش	

گرایش	مستقل	فلسفه	در	این	زمینه	را	به	وجود	می	آورد.
سامان	اندیشة	زیست	بوم	گرا	در	تمام	عرصه	های	زندگی	انسانی	دارای	دیدگاه	

است.	نقد	رابطة	انسان	و	طبیعت،	نقد	منطق	تولید	و	اقتصاد	و	مصرف،	نقد	شیوه	های	
سوختی،	نقد	کشاورزی	انبوه	مولدگرا	و	متکی	بر	مواد	شیمیایی،	نقد	شهرسازی	
انبوه	گرا،	نقد	جهان	بینی	های	ویرانگِر	خودمختارِی	انسان،	نقد	خودپرستی	تندروانه	
با	 همراه	 زیست	بوم	گرای	 اندیشه	های	 جمله	 از	 اجتماعی	 مناسبات	 نابودِی	 و	
پروژه	های	جانشین	هستند.	زیست	بوم	یک	جهان	بینی	صرف	نیست	بلکه	دیدگاهی	
به	جهان	و	زندگی	انسانی	است.	چگونه	انسان	و	طبیعت	و	زمین	آشتی	کنند؟	این	
فلسفه	به	دانش	و	تجربه	های	انسانی	و	نوآوری	های	اجتماعی	توجه	دارد	و	در	
تداوم	نوگرایی	با	نگاهی	نقادانه	وجود	ژرفای	دموکراسی	و	آزادی	را	ضروری	

می	داند	و	زندگی	هماهنگ	با	طبیعت	را	می	جوید.	
الگوی	زیست	بوم	گرا	در	قرن	21	مهم	ترین	چالش	است.	ویرانگری	فعالیت	
انسان	بر	محیط	زیست	منجر	به	گرمایش	زمین	و	فروریزی	گوناگونِی	زیستی	شده	
است.	دگرگونِی	نظرِی	داروین	و	تالش	های	فکری	و	اجتماعی	در	نگه	داری	طبیعت	
ما	را	به	زیست	بوم	نزدیک	می	کند.	امروز	ما	به	حقوق	جانوران	و	جنگل	ها	می	رسیم	
و	فکر	می	کنم	که	درخت	و	فیل	و	زنبور	و	انسان	هم	سرنوشت	ساز	هستند.	دیدگاه	
زیست	بوم	گرا	بُعدی	بی	سابقه	به	زندگی	بخشیده	و	مسئولیت	انسانی	را	به	حفظ	کرة	

زمین	گسترش	می	دهد.	مسئولیت	ما	نسبت	به	نسل	های	آتی	چیست؟
طی	دو	سدة	گذشته،	اندیشمندان	در	عرصة	شناخت	و	پشتیبانی	از	طبیعت	
پرشمار	بوده	اند	و	امروز	فیلسوفان	زیست	بوم	گرا	در	همة	دانشگاه	های	معتبر	جهانی	
وجود	دارند	و	نوشتارهای	گوناگوِن	این	زمینه	به	یک	کتابخانة	بزرگ	تبدیل	شده	
است.	از	میان	این	بزرگان	باید	از	اندیشمندان	زیر	یاد	کرد:	هانری	داوید	تورو	
)1862-1817(،	فلیکس	گاتاری	)1992-1930(،	آندره	گورز	)1923-2007(،	
ژاک	الول	)1994-1912(،	هانس	ژوناس	)1903-1993(،	ایوان	ایلیچ	)1926-
2002(،	سرژ	مسکوویچی	)2014-1925(،	دومینیک	بورگ،	لوک	فری،	ادگار	
وان	 فیلیپ	 	،)1939-2008( پلوموود	 وال	 گرانژ،	 ژولیت	 ژونل،	 برتراند	 مورن،	
پاریژس،	گلن	آلبرشت،	موری	بوکین	)1921-2006(،	دیوید	آبرام،	واندانا	شیوا،	
آرن	نیس	)1912-2009(،	هولمس	روستن،	َژک	دریدا،	اولریش	بک،	میشل	سر	

)1930-2019(،	برونوالتور،	تیموتی	مورتون،	ونسیان	دسپره	و	شماری	دیگر.	
زیست	بوم	بازتاب	واکنش	به	نظام	های	ایدئولوژیک	و	اقتصادی	مولدگرا،	نقد	
نادانِی	اندوه	بار	انسان	و	فاجعة	ویران	گرِی	طبیعت	است.	بمب	های	اتمی	در	هیروشیما	
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و	کوره	های	آدم	سوزی	برای	یهودیان	در	آلمان	هیتلری	و	جنایت	اردوگاه	های	
استالینی	یک	نسل	را	برآشفته	می	کند.	زیست	تبوم	به	این	آسیب	های	ساختاری	
سرمایه	داری،	 اقتصاد	 در	 مصرف	 الگوی	 کدامند؟	 تازه	 پرسش	های	 می	اندیشد.	
الگوی	تولید	و	مصرف	مواد	اولیه	در	زمین،	نگرش	سودجویانه	به	زمین،	ویرانگری	
در	محیط	زیست،	سلطه	گری	نابودکننده	بر	زمین	و	جانور	و	گیاه،	همه	وهمه	به	نقد	
زیست	بوم	درمی	آیند.	انتقاد	به	شگرد	پیرِو	سود،	تقسیم	کار	اجتماعی،	شکاف	میان	
اندیشه	و	کردار	و	انساِن	ماشینی	و	تحقیرشده	همان	دلهره	و	پرسش	و	چالش	
فیلسوفان	زیست	بوم	را	شامل	می	شوند.	سودجویی	و	مستی	و	نادانِی	انسان	به	
ویرانِی	طبیعت	کشیده	شد،	حال	آن	که	انسان	خوْد	طبیعت	است	و،	بنابراین،	ویرانِی	

طبیعت	جز	ویرانِی	خوِد	انسان	نخواهد	بود.
می	توان	مسئولیت	را	یک	وظیفة	اخالقی	و	دینی	و	یا	حقوقی	تعریف	کرد	حال	
آن	که	از	نگاه	زیست	بوم	مسئولیت	یک	مفهوم	گستردة	فرهنگی	و	ارزشی	برای	حفظ	
زمین	و	زندگی	است.	هانس	ژوناس،	فیلسوف	آلمانی،	در	کتاب	اصل	مسئولیت،	که	
در	1979	منتشر	شد،	دربارة	پیشرفت	و	آرمان	شهر،	اخالق	و	مسئولیت،	آزادی	و	
طبیعت،	آیندة	بشریت	و	طبیعت،	خطر	مارکسیسم	و	آسیب	سرمایه	داری،	مفهوم	بدی	و	
نیکی،	آموزش	و	هدف	زندگی،	انسان	جسم	شده	و	خودپرستی	اقتصادی،	آرمان	شهر	
مارکسیستی	و	مفهوم	آزادی،	انتقاد	آرمان	شهری	و	اصل	مسئولیت،	کانت	و	هگل،	
بحران	و	تمدن	فن	آورانه،	محیط	زیست	و	ژنتیک،	قدرت	بی	پایان	انسان	و	ضرورت	
تعریف	جدید	از	مفهوم	مسئولیت	و	دیگر	نکته	ها	به	گفت	وگو	و	بررسی	پرداخته	است.	
از	دید	او،	مقولة	»تکنیک	علم«	قدرت	بسیار	زیادی	در	اختیار	انسان	قرار	داده	
که	نمی	توان	بدان	بی	توجه	بود.	به	عبارت	دیگر،	باید	مسئولیت	انسان	را	تعریف	کرد.	
این	مسئولیت	ربطی	به	مالکیت	و	اثبات	خطای	دیگری	ندارد	چراکه	تعهدی	برای	
انسان	است	تا	کردارش	به	نسل	آتی	زیانی	وارد	نیاورد،	مسئولیتی	برای	نگه	داشت	
کیفیت	زندگی	در	کرة	خاکی.	از	این	رو،	پیش	از	کاربست	یک	مهارت	ویژه	باید	
با	پژوهش	و	بررسی	همه	جانبه	مطمئن	شد	که	چنین	کاربستی	خطر	مرگباری	برای	
جامعه	و	زندگی	موجودات	زنده	نداشته	باشد؛	نباید	به	این	گونه	مهارت	ها	کورکورانه	
اعتماد	کرد	بلکه	باید	با	هوشیاری	و	احتیاط	آن	ها	را	به	کار	گرفت	و	بدان	ها	روح	
داد	و	با	زندگی	همسازشان	کرد.	به	این	خاطر	است	که	از	فلسفة	هانس	ژونس	
با	عنوان	فلسفة	طبیعت	واخالق	نام	می	برند.	مسئولیت	نباید	همچون	یک	رفتار	

بلکه	باید	به	مثابه	یک	قدرت	و	کیفیت	هوشمندانه	و	نه	به	عنوان	یک	وظیفه	و	امر	
واجب	بلکه	همچون	درک	یک	درخواست	ژرف	دربارة	شکنندگی	انسان	و	مسئلة	

نسل	های	آیندة	بشری	و	کیفیت	زندگی	آینده	در	زمین	پنداشته	شود.
باید	تمام	تخصص	ها	را	فراهم	کرد	و	به	خاطر	داشت	که	شناخت	جدی	پیش	از	
عمل	الزم	است	و	هر	گونه	پنداشت	خوش	بینانه،	بی	طرفانه	و	یا	بدبینانه	و	ناامیدانه	باید	
مورد	بررسی	قرار	گیرد.	نباید	در	فکر	به	یک	آرمان	شهر	به	خواب	رفت	و	به	هیجان	
دل	سپرد.	دانایِی	فن	آورانه	باید	محتاط	باشد.	اما	با	زیست	اخالق	و	هوش	مصنوعی	و	
اخالق	زیست	محیطی	چه	باید	کرد؟	مسئله	نفی	مهارت	نیست	و	نگاه	مارتین	هایدگر	
هم	به	چنین	چیزی	پسندیده	نیست	ولی	نباید	در	این	راه	هوشیاری	همه	جانبه	را	نادیده	
انگاشت	و	باید	زندگی	نسل	های	آینده	را	هم	در	نظر	گرفت.	برای	نمونه،	یکی	از	
نتایج	این	فلسفه	قانون	»اصل	پیش	گیری«	در	سیاست	و	رهنمودهای	زیست	محیطِی	
اتحادیة	اروپا	و	نیز	اصل	زیست	بوم	گرایی	در	پیش	درآمد	قانون	اساسی	جمهوری	
فرانسه	است.	این	فلسفة	زیست	بوم	گرا	در	کنش	سیاسی	خود	و	مدیریت	جامعه	و	
جهان	به	اقتصاد	پایدار	می	رسد:	اقتصاد	غیرکربنی،	اقتصادی	که	چالش	گرمایش	زمین	
را	هدف	مرکزی	خود	قرار	می	دهد.	اقتصاد	کنونی	باید	از	درون	و	همچون	سیستم	
تولیدی	و	مصرفی	دگرگون	شود.	چنین	چیزی	یک	روند	پیچیده،	طوالنی،	فرهنگی،	
آموزشی،	سیاسی	و	اقتصادی	است.	فلسفة	زیست	بوم	گرا	مخالف	اقتصاد	بازار	نیست،	
این	فلسفه	به	فلسفة	جان	استوارت	میل	وفادار	است،	به	شادمانی	و	تندرستی	انسان،	
به	طبیعت	ُارگانیک	و	زندگی	انسانی	توجه	دارد	و	از	همة	نقش	آفریناِن	مسئول	در	

جهان	می	خواهد	که	زندگی	انسان	و	محیط	زیست	را	ویران	نکنند.

ناکارامدِینظریهکارلمارکس
کارل	مارکس	دویست	سال	پیش	زاده	شد	و	طی	قرن	بیستم	به	پرنفوذ	ترین	اندیشمند	
جهان	شد.	امروز	کارنامه	او	را	چگونه	باید	مورد	بررسی	قرارداد؟	جایگاه	اندیشة	
مارکس	در	فلسفه	و	جامعه	شناسی	و	تاریخ	جنبش	کارگری	انکارناپذیر	است.	
در	عرصة	سیاسی،	کنش	گران	و	اندیشمندانی	هستند	که	همچنان	به	او	وفادارند.	
حال	این	وفاداری	بیان	تیزبینی	است	و	یا	تجلی	یک	جزم	اندیشِی	مزمن	است؟	آیا	
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اندیشة	مارکس	امروز	کارآیی	و	تازگی	خود	را	حفظ	کرده	است؟	در	این	نوشتة	
کوتاه	به	طور	عمده	به	نقد	جنبه	هایی	از	نظریة	او	می	پردازم.	

کارل	مارکس	در	دوران	زندگی	حرفه	اِی	خود	در	عرصة	روزنامه	نگاری	و	
فعالیت	سیاسی	بسیار	فعال	بود	ولی	تا	زمانی	که	زنده	بود،	فقط	دو	کتاب	اقتصادی	
منتشر	کرد.	کتاب	انتقاد	بر	اقتصاد	سیاسی	در	سال	1859	و	کتاب	نخسِت	سرمایه	
در	سال	1867	منتشر	شد.	پس	از	مرگ	او،	دو	کتاب	دیگِر	سرمایه	توسط	فردریش	

انگلس	و	نظریه	های	ارزش	افزوده	توسط	کارل	کائوتسکی	انتشار	یافتند.
یکی	از	نظریه	های	برجستة	مارکس	نظریة	ارزش	افزوده	است.	پیش	از	او،	
داوید	ریکاردو	نظریة	ارزش	کار	را	ارائه	کرده	بود	و	مارکس	با	اتکا	به	نظریة	
ریکاردو	نظریة	ارزش	افزوده	را	مطرح	کرد.	به	گفتة	مارکس،	ارزش	آفریده	شده	
توسط	کارگر	نتیجة	ساعات	کاری	است	که	در	تولید	به	کار	رفته	است.	این	میزان	
کاِر	کارگر	یا	به	کارگیری	قدرت	جسمانی	پرولتاریا	اجازه	می	دهد	تا	ارزش	به	
وجود	آید	و	این	ارزش	نه	تنها	ارزش	الزم	برای	بازتولید	نیروی	کار	را	به	وجود	
می	آورد	تا	با	دستمزد	و	مصرف	غذا	و	پوشاک	و	مسکن	دوباره	نیروی	کار	گارکر	
تجدید	شود	بلکه	بخش	دیگر	ارزش	جدید	یعنی	ارزش	افزوده	را	هم	شامل	می	شود	
که	توسط	کارفرما	به	تصاحب	درمی	آید.	پس	فعالیت	جسمی	کارگر	هم	منبع	دستمزد	
و	هم	ارزش	افزودة	کارفرماست.	بنابراین،	در	پشت	مناسبات	کار	و	سرمایه	استثمار	

کارگر	نهفته	است.	
یکی	از	نتایج	نظریة	مارکس	این	است	که	سرمایه	داری	با	رشد	خود	ناتوانی	اش	
را	گسترش	می	دهد	زیرا	رفته	رفته	میزان	سودآوری	اش	افت	می	کند.	دیدگاه	مارکس	
این	است	که	ارزش	افزوده	از	ماشین	حاصل	نمی	شود	بلکه	منبع	آن	کاِر	کارگری	
است.	حال،	زمانی	که	در	روند	سرمایه	داری	»سرمایة	ثابت«	یعنی	مهارت	و	ماشین	
رشد	می	کند،	کارگران	به	بی	کاری	رانده	می	شوند	و	جایگاه	خود	را	در	تولید	از	
دست	می	دهند.	پس	به	طور	نسبی	و	در	یک	روند	گرایشی	»سرمایة	متغیر«	یا	نیروی	
کارگری	در	تولید	کاهش	می	یابد.	این	کاهش	به	معنای	کاهش	منبع	ارزش	افزوده	
است.	بنابراین،	با	چنین	گرایشی	میزان	سوددهی	افت	می	کند	و	به	خاطر	تناقضات	
درونی	و	بحران	اقتصادی،	سرمایه	داری	فرو	می	ریزد.	بحران	اقتصادی	انگلستان	
و	آلمان	در	1857	تأثیر	بسیاری	بر	تکوین	نظریة	کارل	مارکس	داشت.	استنتاج	
مارکس	از	بحران	این	بود	که	سرمایه	داری	نمی	تواند	بحرانش	را	مدیریت	کند	و	

به	شکل	حاّدی	مرگ	خود	را	رقم	می	زند	و	با	انقالب	در	اروپا	کارش	پایان	می	گیرد.	
با	 و	 ایستاد	 بحران	ها	 برابر	 در	 سرمایه	داری	 که	 می	دهد	 نشان	 ما	 به	 تاریخ	
وجود	آسیب	های	اقتصادی	و	اجتماعی	فراوان	به	مثابه	اقتصاد	بازار	نوآور	شد	و	
ابتکارهای	جدیدی	به	کار	گرفت	و	الگوی	خود	را	بر	تمامی	زمین	گسترده	کرد.	
سرمایه	داری	با	قدرت	بی	سابقه	شرکت	های	بزرگ	جهانی	مانند	گوگل	و	فیس	بوک	
و	آمازون	و	َاپل	را	در	محور	اقتصاد	جهانی	قرار	داده	و	این	شرکت	ها	بیش	از	
هر	زمان	دیگری	فن	آوری	و	علم	و	سرمایه	را	انکشاف	داده	اند.	برخالف	نظریة	
مارکس،	سرمایه	داری	گورکن	خود	نشد	و	اروپا	هیچ	تمایلی	به	انقالب	پرولتاریایی	
ندارد.	افزون	بر	آن،	برخالف	نظریة	لنین	سرمایه	داری	به	امپریالیسم	مرحلة	»نهایی«	
خود	نرسید	و	با	تصرف	جهان	و	جهانی	شدن	خود	حیاتی	تازه	یافت.	روشن	است	
که	بحث	بر	سر	ستایش	و	تجلیل	سرمایه	داری	نیست.	جامعه	شناسِی	نقاد	بررسی	
و	نقد	می	کند	و	در	کار	علمی	خود	به	توضیح	واقعیت	روی	آورد.	مطلب	مرکزی	
در	این	جا	مشاهدة	تجربة	سرمایه	دارِی	جهانی	است	که	با	وجود	تمام	بحران	ها	
دشواری	ها	را	پشت	سر	گذاشته	و	قدرت	و	نوآوری	خود	را	نمایش	می	دهد.	بیش	
از	یک	قرن	است	که	انقالبیون	مارکسیست	آرزو	دارند	سرمایه	داری	نابود	شود	ولی	

خیال	انقالبی	نباید	مانع	درک	درست	واقعیت	اقتصاد	شود.	
نمی	توانیم	آرزو	و	خیال	خود	را	جای	 ما	 تاریخ،	 نگاه	جامعه	شناسی	و	 از	
واقعیت	و	تجربه	بنشانیم.	ما	در	درون	همین	سرمایه	داری	شاهد	یک	طبقة	انگل	
بورس	باز	هستیم،	در	درون	همین	نظام	شاهد	شبکه	های	فساد	و	مافیایی	هستیم،	در	
درون	همین	الگو	فقر	تهی	دستان	یک	واقعیت	دردناک	جهانی	است،	در	درون	همین	
الگو	شاهد	تبهکاری	و	خط	استعماری	و	مداخلة	نظامی	و	همراهی	با	فاشیست	ها	
و	نازی	ها	و	اسالم	گرایان	هستیم،	همین	الگوی	اقتصادی	محیط	زیست	جهان	را	به	
مرحلة	هولناکی	کشانده	و	با	افزایش	گرمایش	زمین	زندگی	انسان	و	جانور	و	گیاه	
را	به	طور	جدی	به	دورة	خطرناکی	وارد	کرده	است.	با	وجود	همة	این	زشتی	ها،	ما	
با	الگویی	روبه	رو	هستیم	که	اقتصاد	جهانی	را	با	شتاب	و	با	انگیزة	سودآورِی	بیشتر	
و	تسلط	بر	بازارها	و	مغزهای	مصرفی	انسان	ها	گسترش	می	دهد.	رشد	اقتصادِی	
برخی	مناطق	جهان	با	رشد	بیش	از	10	درصد	الگوی	»تولید	ستاه«	را	به	الگویی	
تبدیل	کرده	که	ایجاد	ثروت	در	جهان	را	به	شکلی	بی	سابقه	میسر	کرده	است؛	الگویی	
سرشار	از	نابرابری	و	فالکت	و	بحران	ولی،	در	عین	حال،	الگویی	که	به	انکشاف	
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خود	ادامه	می	دهد	و	ثروت	در	بخش	های	مهمی	در	کرة	زمین	را	افزایش	می	بخشد.	
این	اقتصاد	یک	پارچه	و	یک	دست	نیست	و	در	اروپا	و	آمریکا	و	آسیا	به	یک	شیوه	
نمی	چرخد.	این	اقتصاد	برخالف	دیدگاه	کمونیست	ها	و	اقتدارگریزان	نرمش	پذیر	
است	و	شیوه	های	جدید	مدیریت	را	می	پذیرد.	در	تمام	کشورهای	صنعتی	وجود	
دولت	رفاه	و	پخش	قدرت	خرید	برای	طبقات	متوسط	و	کارگری	یک	واقعیت	

است.	
کارل	مارکس	می	نویسد:	»انباشت	برای	انباشت،	تولید	برای	تولید!	این	است	
کتاب	 )سرمایه،	 بورژوازی.«	 دوران	 تاریخی	 رسالت	 و	 سیاسی	 اقتصاد	 فرمان	
نخست(	انتقاد	مارکس	بر	سرمایه	داری	دوران	خود	درست	بود	و	همین	قاعده	امروز	
نیز	یک	ویژگی	اساسِی	سرمایه	داری	به	شمار	می	آید.	هر	شرکت	و	هر	کارفرمایی	
در	پی	افزایش	درآمد	و	سود	خود	است.	تمام	ثروتمندان	سرمایه	داری	در	پی	آنند	
تا	بر	ثروت	هنگفت	خود	بیفزایند	ولی	سرمایه	داری	رشد	خودش	را	به	دو	نکتة	
اساسی	موکول	می	کند:	نخست،	گسترش	بازار	با	افزایش	نسبِی	دستمزد	کارگران	و	
رشد	طبقة	متوسط	و	دوم	توجه	به	عامل	نوآوری	علمی	و	فن	آورِی	نوین	تا	نوآوری	
کاال	و	خدمات	میسر	شود.	رشد	سرمایه	داری	با	فقر	مطلق	همیشگی	و	قطعی	میسر	
نیست	و	مقاومت	در	بازار	رقابتی	بدون	نوآوری	ممکن	نخواهد	شد.	در	این	الگو	
رقابت	آرام	نخواهد	شد	و	اختالف	طبقاتی	میان	ثروتمندان	بزرگ	و	توده	های	
اجتماعی	باز	هم	افزایش	خواهد	یافت	ولی	از	باید	به	این	نکته	هم	توجه	کرد	که	
در	کشورهای	سرمایه	داری	دولت	رفاه	از	راه	نظام	مالیاتی	توزیع	ثروت	را	ممکن	
کرده	است.	در	این	نظام،	سندیکاها	و	احزاب	پشتیبان	عدالت	اجتماعی	دارای	
نقش	فعال	اند	و	میدان	برای	بورژوازی	خالی	نیست.	مارکس	این	پیش	بینی	را	نکرده	
بود	زیرا	الگوی	دوران	خود	را	برای	کل	تاریخ	عمومیت	بخشیده	بود	و	فکر	می	کرد	
سرمایه	داری	قرون	هجدهم	و	نوزدهم	به	دور	از	قدرت	انطباقی	باقی	مانده	و	زیر	

فشار	جمود	و	بحران	سقوط	خواهد	کرد.		
نظریة	دیگِر	کارل	مارکس	دربارة	مبارزة	طبقاتی	است.	از	دید	مارکس،	مبارزة	
پرولتاریا	با	سرمایه	داران	در	جامعة	سرمایه	داری	یک	مبارزة	طبقاتی	است	و	این	
مبارزه	تعیین	کنندة	سرنوشت	جامعه	است.	کارل	مارکس	بر	آن	بود	که	سرمایه	داری،	
در	نهایت،	فرو	خواهد	ریخت.	در	این	جامعه،	کارگران	که	اکثریت	را	تشکیل	
خواهند	داد	در	برابر	سرمایه	داران	که	یک	اقلیت	کوچک	است،	انقالب	قهرآمیز	

را	تدارک	و	طبقة	حاکم	را	سرنگون	خواهند	کرد.	مانیفست	حزب	کمونیست،	که	
در	سال	1848	چاپ	شد،	اعالن	می	کند:	»تاریخ	کّلیة	جوامعی	را	که	تاکنون	وجود	
داشته	اند	تاریخ	مبارزة	طبقاتی	است.«	وی	در	ادامه	می	نویسد:	»دوران	ما،	یعنی	
دوران	بورژوازی،	دارای	این	ویژگی	روشن	است	که	تضاد	طبقاتی	را	ساده	کرده	
است:	سراسر	جامعه	بیش	ازپیش	به	دو	اردوگاه	بزرگ	درگیر،	دو	طبقة	بزرگ،	
تقسیم	می	شود	که	مستقیمًا	در	برابر	یکدیگر	ایستاده	اند:	بورژوازی	و	پرولتاریا؛	

بورژوازی	مقدم	بر	هر	چیز	گورکنان	خویش	را	به	وجود	می	آورد.«	
نکتة	نخست	 نکته	ضرورت	دارد.	 یادآوری	چند	 پایة	گفته	های	مارکس،	 بر	
این	که	تاریخ	کّلیة	جوامع	تاریخی	مبارزة	طبقاتی	نیست.	از	مبارزة	طبقاتی	چه	
درکی	داریم؟	با	برآمد	جامعة	صنعتی	آدام	ِاسمیت	و	دیوید	ریکاردو	دربارة	طبقات	
نوشته	اند.	مارکس	تعریف	طبقه	را	به	روند	تولیدی	و	موضع	آن	ها	نسبت	به	وسایل	
تولید	موکول	کرده	و	گروه	های	گوناگونی	را	در	درون	دو	طبقة	اصلی	قرار	داده	و	
به	باور	او	طبقة	متوسط	بیش	ازپیش	ُخرد	شده	و	الیه	های	آن	به	درون	پرولتاریا	
ریخته.	وی	طبقه	را	در	برابر	طبقه	قرار	داده	و	مناسبات	آن	ها	را	بر	پایة	تضاد	
آشتی	ناپذیر	قرار	می	دهد.	برای	مارکس	زمانی	طبقه	به	طبقة	واقعی	تبدیل	می	شود	
که	آگاهی	طبقاتی	پیدا	کند.	از	آنجا	که	پرولتاریا	فاقد	آگاهی	طبقاتی	بودند،	مارکس	
باور	داشت	»نخبگان«	به	»سوسیالیسم	علمی«	او	مجهز	می	شوند	و	طبقة	انقالبی	
به	انقالب	دست	می	زند	و	پرولتاریا	به	رسالت	تاریخی	یا	جامعة	بدون	طبقه	دست	
پیدا	می	کند.	دیدگاه	مارکس	سرشار	از	اراده	گرایِی	رمانتیک	است.	پرولتاریای	
توصیف	شده	در	»سرمایه«	کارگرانی	هستند	که	زیر	فشار	و	ستم	و	شرایط	دهشتناک	
قرار	دارند	و	پرولتاریای	»مانیفست«	طبقة	انقالبی	با	رسالت	بی	سابقه	در	تاریخ.	بر	
پایة	این	برداشت،	مارکس	جنگ	طبقات	را	عمومیت	می	دهد.	برای	او	طبقه	در	برابر	

طبقه	به	نفی	یکی	توسط	دیگری	می	ماند.
یک	جامعه	تاریخ	چندگانه	دارد	و	گاه	به	گاه	نیز	در	جریان	مبارزة	طبقاتی	قرار	
می	گیرد.	از	دید	انسان	شناسی،	تمامی	گروه	بندی	های	اجتماعی	در	جست	وجوی	
امتیازات	گروهی	و	فرهنگی	و	سیاسی	هستند	و	گاه	در	رویارویِی	حاّد	و	گاه	
در	آشتی	و	همزیستی	قرارداشته	اند.	گروه	بندی	های	حرفه	ای	و	اداری	و	نظامی	
پیوسته	در	مبارزة	رقابت	جویانه	بوده	اند.	افراد	فالکت	زده	در	برابر	افراد	فالکت	زدة	
دیگر	دست	به	کشتار	زده	اند.	جمعیت	های	گوناگون	در	پیروی	از	احکام	دینی	و	
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احساسات	قومی	و	یا	زیر	نفوذ	رهبران	خود	به	جنگ	و	ستیز	برخاسته	اند.	گاه	
یک	گروه	نظامی	در	برابر	گروه	نظامی	دیگری	کودتا	می	کند.	در	موارد	بی	شماری،	
کارگران	پشت	سر	دیکتاتورهایی	چون	هیتلر	و	استالین	صف	کشیده	اند	و	برای	
آن	ها	و	در	برابر	دیگران	جنگ	کرده	اند.	سرزمین	ها	و	ملت	هایی	در	طول	تاریخ	
مورد	تجاوز	ملت	های	دیگر	قرار	گرفته	اند.	ما	از	دید	جامعه	شناسی،	نمی	توانیم	
پیچیدگی	های	جامعه	یا	تاریخ	را	ساده	کنیم	و	چنین	چیزی	را	در	خدمت	شعارهای	
سیاسی	و	هیجانی	قرار	دهیم.	همة	جوامع	بشری	یکسان	عمل	نمی	کنند	و	به	همین	
خاطر	واکاوِی	موشکافانة	جامعه	شناسانه	و	اقتصادی	و	تاریخی	و	روان	شناسانه	در	
هر	موردی	یک	ضرورت	است.	جنگ	های	صلیبی،	جنگ	نازی	ها،	کشتار	کامبوجی	
توسط	کامبوجی،	مبارزة	ویتنام	در	برابر	آمریکا،	جنبش	ماه	ِمه	فرانسه،	مبارزة	
الجزایر	در	برابر	فرانسه،	جدال	طوالنی	میان	اسرائیلی	ها	و	فلسطینی	ها،	جنگ	میان	

عراق	و	ایران	و	غیره	در	مقولة	مبارزه	طبقاتی	قرار	نمی	گیرند.	
رمانتیسم	انقالبی	کارل	مارکس	سرچشمة	همین	اشتباه	تاریخی	است.	افزون	بر	
آن،	همین	رمانتیسم	منجر	به	اعالن	پایان	تاریخ	توسط	مارکس	می	شود.	ماّده	باورِی	
تاریخِی	مارکس	تاریخ	را	رده	بندی	می	کند	و	تصویری	به	دست	می	دهد	که	گویا	جوامع	
اروپایی	و	حتی	جهان	بر	اساس	مرحله	بندِی	برده	داری،	فئودالیسم،	سرمایه	داری	
و	نیز	سوسیالیسم	و	کمونیسم	حرکت	تکاملی	خواهند	داشت.	ماّده	باورِی	تاریخِی	
مارکس	نقض	دیدگاه	پویا	در	تاریخ	و	جوامع	انسانی	است.	مارکس	در	پی	تحمیل	
الگوی	روشن	فکرانه	و	انقالبی	خود	به	تاریخ	است	و	این	آرمان	خواهی	در	اندازة	

یک	شعار	تهییجِی	انقالبی	باقی	می	ماند.
مارکس	در	واکاوِی	سرمایه	دارِی	زمان	خودش	در	سرمایه	بررسِی	جامعه	شناسانة	
او	در	 نقد	می	کشد	ولی	 به	 را	 کارگران	 جالبی	عرضه	می	کند	و	ازخودبیگانگی	
استنتاج	نظرِی	خود	دربارة	تاریخ	به	ساده	انگاری	و	جبرگرایی	کشیده	می	شود	
و	به	نظریه	سازی	دست	می	زند.	او	می	نویسد:	»هدف	عبارتست	از	براندازی	همة	
طبقات	ممتاز،	ِاعمال	دیکتاتوری	پرولتاریا	بر	این	طبقات	و	حفظ	تداوم	انقالب	تا	
تحقق	کمونیسم.«	مارکس	پیوسته	در	این	روش	پژوهشی	خود	را	موظف	می	بیند	
تا	زیربنای	اقتصادی	جوامع	و	مناسبات	تولیدی	مشخص	را	نشان	بدهد.	با	وجود	
این	تمایل،	او	در	واکاوِی	سرمایه	داری	زمان	خود	به	واکاوِی	مشخصی	وفادار	
نمی	ماند	و	به	یک	ذهنیت	پردازِی	فردی	می	پردازد،	در	تعریف	مراحل	در	تاریخ	به	

ذهنی	گرایی	گرایش	می	یابد	و	پایان	زمان	را	با	کمونیسم	ترسیم	می	کند.	همچنین،	
مارکس	خواهان	جبر	و	خشونت	طبقاتی	است.	او	می	گوید	در	برابر	دیکتاتوری	
بورژوازی	باید	دیکتاتوری	پرولتری	را	قرار	داد	و	این	دیکتاتوری	ضمانت	رسیدن	
به	کمونیسم	است.	وی	برآن	است	که	بسیاری	از	سوسیالیست	های	دوران	او	در	
سوسیالیسم	تخیلی	اند	و	سوسیالیسم	او	»علمی«	است	زیرا	او	به	خوبی	می	داند	که	
پرولتاریا	ابزار	طبقاتی	برای	تحقق	دنیای	بهتِر	بدون	طبقه	است	و	پی	گیرِی	این	هدف	

باید	با	دیکتاتوری	خشونت	بار	پرولتاریا	همراه	باشد.	
از	نگاه	تاریخی	و	انسان	شناسی،	تصرف	قدرت	همیشه	با	خشونت	و	انقالب	
قهرآمیز	همراه	نبوده	است.	در	طول	تاریخ،	قهر	در	مناسبات	اجتماعی	بروز	کرده	
و	حضور	پررنگی	داشته	است	ولی	مارکس	قهر	و	خشونت	پرولتاریا	را	به	یک	
خشونت	مقدس	و	مشروع	تبدیل	کرده	و	آنرا	به	یک	شرط	قطعی	تبدیل	مینماید.	
بعالوه	او	استقرار	دیکتاتوری	پرولتاریا	را	تنها	شکل	اعمال	قدرت	می	بیند.	مارکس	
ِاعمال	خشونت	سازمان	یافته	را	چارة	نابودی	یک	طبقة	اجتماعی	می	داند.	در	واقع،	
مارکس	خواهان	یک	قدرت	دولتی	متمرکز	و	نظامی	است	و،	برخالف	دیدگاهش	
که	خواهان	پایان	دادن	به	طبقات	و	دولت	است،	این	دستگاه	دولتی	جز	گسترش	و	
پایداری	خشونت	در	جامعه	نتیجة	دیگری	ندارد.	همچنین،	آرمان	شهر	بدون	طبقات	
خارج	از	یک	اندیشة	متین	علمی	و	مشروط	به	ترور	و	استبداد	است.	البته	انسان	ها	
پیوسته	دارای	آرمان	وآرزو	برای	یک	دنیای	زیبا	بوده	اند	تا	به	درد	و	رنج	انسانیت	
پایان	داده	شود.	پروژة	مارکس	اعالن	گسست	از	تخیل	و	برقراری	»سوسیالیسم	
علمی«	است	تا	دنیای	آرمانی	حاصل	شود	ولی	ما	درمی	یابیم	که	مارکس	برای	
رسیدن	به	جامعة	خیالِی	کمونیستی،	دیکتاتوری	پرولتاریا	را	ضروری	می	داند؛	او	
از	آزادی	و	دموکراسی	بیزار	است	زیرا	این	مفاهیم	را	حربة	بورژوازی	می	داند	و	

پرولتاریا	را	حامل	قهر	تاریخی	و	موجه	ارزیابی	می	کند.		
بلکه	 نکرده	 کشف	 او	 را	 طبقاتی	 مبارزة	 و	 طبقه	 می	گوید	 مارکس	 کارل	 	
»تاریخ	نگاران	بورژوایی«	پیش	از	او	این	مفاهیم	را	اعالن	داشته	اند.	او	می	نویسد	
کشف	وی	این	بوده	که	»وجود	طبقات	به	مراحل	معین	تاریخی	رشد	تولید«	بستگی	
دارد	و	این	که	»مبارزة	طبقاتی	به	ناگزیر	به	دیکتاتوری	پرولتاریا	می	انجامد	و	این	
دیکتاتوری	یک	دورة	انتقالی	برای	الغای	همة	طبقات	و	پیشروی	به	سوی	جامعة	

بدون	طبقات	است«.	)»نامه	به	ژوزف	آرنولد	ویدومیر«،	5	مارس	1852(.	
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	آیا	میان	نظریة	سیاسِی	دیکتاتوری	پرولتاریا	و	خودکامگِی	دوران	استالین	
رابطة	مستقیمی	وجود	دارد؟	مارکس	یک	شخصیت	انقالبی	و	علیه	استبداد	بود	و	
برای	حقوق	کارگران	تالش	فراوان	کرد،	حال	آن	که	بخش	مهمی	از	منتقدان	برآنند	
که	بینش	مارکس	به	خودکامگی	می	انجامد.	ریموند	آرون،	جامعه	شناس	و	فیلسوف	
فرانسوی،	در	تأیید	دیدگاه	الکساندر	زینوویف،	اندیشمند	روس،	می	گوید	نفی	مطلق	
کاال	از	جانب	مارکس	به	ناگزیر	به	برقراری	قدرت	سیاسِی	نوع	شوروی	می	انجامد.	
سال	 در	 که	 آدمخوار	 و	 آشپز	 کتاب	 در	 فرانسوی،	 فیلسوف	 گولکسمن،	 آندره	
1975	منتشر	شد	می	گوید	دیدگاه	مارکس	دربارة	دیکتاتوری	نتیجة	»ضروری	و	
پیش	بینی	پذیر	الگوی	مارکسیستی«	بود	و	نظام	اردوگاهی	شوروی	نیز	یکی	از	نتایج	
آن	است.	شوربختانه،	تمام	کمونیست	های	جهان	در	ضدیت	کور	با	سرمایه	داری	به	
پشتیبانی	از	دیکتاتوری	مارکسیستی	پرداختند.	آن	ها	از	دید	این	بینش	خودکامه	

نتوانستند	پیشگام	آزادی	و	دموکراسی	خواهی	و	پشتیبانی	از	حقوق	بشر	باشند.
	نوام	چامسکی	و	همچنین	برخی	از	جامعه	شناسان	به	درستی	برای	توصیف	
زمینة	 در	 گذشته	 دهة	 چند	 دگرگونی	های	 سبب	 به	 که	 کارگر	 طبقة	 نابسامانی	
برون	سپاری،	قراردادهای	موقت	کاری،	افزایش	مهاجران	و	کاهش	نیروی	کارگری	
در	کارخانه	های	تولیدی	از	بی	ثباتی	شغلی	صحبت	می	کنند	واژة	»	پروکاریا«	و	
یا	در	زبان	فرانسه	»پره	کاریته«	را	به	کار	می	برند.	این	واژه	به	معنای	بی	ثباتِی	
خطرناک	برای	پرولتاریاست.	زمانی	که	سیاست	های	مالی	و	نئولیبرالی	در	مدیریت	
اقتصاد	قرار	دارند	و	بازار	جهانی	میدان	عمل	سرمایه	است،	به	ناگزیر	ناامنی	فزایندة	
کارگران	افزایش	می	یابد	و	این	توان	چانه	زنی	برای	افزایش	دستمزدها	را	محدود	
می	کند.	با	وجود	این	شرایط	فشار،	سرمایه	داری	به	انکشاف	و	نوآوری	خود	ادامه	
می	دهد	و	برخالف	دیدگاه	مارکس	طبقة	متوسط	را	گسترش	داده	است	و	حتی	
بخش	مهمی	از	کارگران	را	در	وجود	نظام	ذینفع	کرده	است.	امتیازات	کارگران	
موشک	سازی،	 نظامی،	 صنایع	 دارویی،	 شیمیایی،	 نفتی،	 بزرگ	 شرکت	های	 در	
خودروسازی،	صنایع	غذایی	و	فراورده	های	وابسته	به	آن	نمونة	بارز	دگرگونی	در	

زندگی	و	رفتار	کارگران	است.	
	پژوهش	های	جامعه	شناسانه	نشان	می	دهند	که	بخش	بسیاری	از	کارگران	
روحیة	ضدسرمایه	داری	ندارند	و	زندگی	و	ترقی	خود	را	در	درون	همین	الگو	
میسر	می	دانند.	آن	ها	به		هیچ	وجه	خواهان	انقالب	نیستند.	البته	ما	می	دانیم	که	نظام	

اقتصادی	موجود	نیازمند	افراد	پی	رو	است	و	ایجاد	وابستگی	روانی	از	اهداف	این	
نظام	به	شمار	می	آید.	ذهن	های	پی	رو	و	بارآوری	تولید	باال	مطلوب	چنین	نظامی	
است	ولی	این	سرمایه	داری	همان	سرمایه	داری	قرن	نوزدهم	نیست،	اقشار	اجتماعی	
همان	اقشار	نیستند	و	نیز	در	درون	سیستم	موجود	مناسبات	یک	جانبه	نیستند	و	در	
درون	این	نظام	گرایش	ها	و	تناقضات	بی	شماری	وجود	دارند	و	بازیگران	از	سهم	
خود	پشتیبانی	می	کنند.	تناسب	قوا	میان	ثروتمند	و	دیگر	اقشار	برابر	نیست	ولی	
نظام	اقتصادی	فرصتی	برای	اقشار	متوسط	و	کارگری	به	وجود	آورده	است.	در	
غرب،	تمرکز	ثروت	در	یک	قطب	جامعه	منبع	ناهنجارِی	دردناِک	جامعه	است	ولی	
کارگران	امروز	دیگر	واکنش	قرن	نوزدهم	و	قرن	بیستم	را	ندارند،	آن	ها	خواهان	
تقویت	دستمزد	و	حقوق	خود	هستند	ولی	خواهان	برهم	زدن	وضع	از	راه	خشونت	

و	انقالب	و	سرنگونی	نظام	کنونی	نیستند.		
	در	قرن	بیست	ویکم،	بسیاری	از	پدیده	ها	دگرگون	شده	اند.	اقصاد	سرمایه	داری	
با	جهانی	شدن	و	بهره	گیری	از	فن	آوری	های	جدید	و	ربات	ها	و	هوش	مصنوعی	و	
افزایش	نیروی	ذهنی	و	فکری	در	روند	تولید	دستخوش	دگرگونی		قرار	گرفته	اند.	
میدان	عرضه	 بسیاری	را	وارد	 نظام	ثروت	را	رشد	داده	و	گروه	بندی	های	 این	
و	تقاضا	کرده	است.	طبقة	کارگری	که	مورد	تحلیل	کارل	مارکس	در	»سرمایه«	
بود	امروز	در	کشورهای	پیشرفتة	سرمایه	داری	بخش	کوچِک	کارگران	را	تشکیل	
می	دهد	و	ساختار	اجتماعی	و	ذهنی	کارگران	دگرگون	شده	است.	این	کارگران	
و	 روحیات	 با	 کارگران	 این	 همچنین،	 نیستند.	 فوردیستی	 تولید	 کارگران	 دیگر	
نیازهای	تازه	ای	زندگی	می	کنند	و	حامل	فرهنگ	رفتاری	دیگری	هستند.	اشتباه	
آشکار	زمانی	روی	خواهد	داد	که	جامعه	شناسی	کارگران	زمان	مارکس	را	برابر	
جامعه	شناسی	کارگران	جهان	فن	آورانة	کنونی	بداند.	نظام	تولیدی	با	فن	آوری	های	
جدید	کار	جسمی	در	روند	تولید	را	فرعی	کرده	و	گرایش	اصلی	بهره	گیری	از	توجه	
ذهنی	و	فکری	را	گسترش	داده	است.	کارگر	صنعتی	قرن	نوزدهم	که	فعالیت	جسمی	
بود	ولی	در	کشورهای	فن	آورانة	 برای	مارکس	سرچشمة	ثروت	آفرینی	 می	کرد	
کنونی	شرط	اصلی	مهارت	فنی	و	علمی	و	شگردهای	سازمان	دهی	و	نیروی	فکرِی	
خالق	است.	مهندسان	و	کارشناسان	فنی	و	کارگران	بسیار	ماهر	و	مدیریت	های	
نوگرا	نیروهای	انسانی	و	درک	بازار	و	تشخیص	و	ارائة	کاال	و	خدمات	مناسب	پایة	
ابتکار	تولیدی	و	ثروت	آفرینی	را	تشکیل	می	دهند.	سرمایه	داری	و	سیستم	تولیدی	
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امروز	نسبت	به	سرمایه	داری	و	الگوی	تولیدِی	قرن	نوزدهم	تغییرات	اساسی	کرده	
است	و	سرمایة	فردا	نیز	چیز	دیگری	خواهد	بود.	

	روشن	است	که	ما	باید	پیوسته	به	تالش	های	جدید	دست	بزنیم	و	جهان	و	شرایط	
خود	را	تغییر	دهیم	و	بهبود	بخشیم.	در	این	راستا،	نظریه	ها	و	شناخت	های	جدید	
یاور	ما	هستند	و	ما	باید	به	پژوهش	ادامه	دهیم.	در	افکار	تجربه	شده	نباید	درجا	زد.	
مارکسیسم	یک	تجربة	بزرگ	است	و	این	مکتب	محدودیت	های	ساختاری	خود	را	
به	نمایش	گذاشته	است	و	خطاهای	مهلکی	نیز	مرتکب	است.	تجربة	سه	قرن	گذشته	
کمابیش	نیاز	به	آزادی	و	دموکراسی	و	دموکراسی	اجتماعی	را	پررنگ	کرده	است.	
طی	یک	صد	و	پنجاه	سال	گذشته،	اقصاد	سرمایه	داری	محیط	زیست	را	ویران	کرده	
و	زندگی	انسان	ها	را	به	خطر	انداخته	است.	در	این	دنیا،	بی	فرهنگی	و	تعصب	دینی	
بیداد	می	کند،	در	این	جهان	اسالم	روحیة	آزادی	خواهی	و	اندیشه	را	منکوب	می	کند،	
در	این	جهان	سیاست	مداران	تبهکار	و	فاسدان	اقتصادی	خواهان	اسارت	انسان	ها	
هستند.	آرمان	وآرزوی	ما	جهانی	بهتر	است.	بازار	آزاد	الزم	است،	آزادی	بدون	
قیدوشرط	الزم	است،	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	ِخردگرایی	و	دانش	آموزی	
الزم	است؛	ما	باید	آرمان	های	انسانی	را	بهبود	بخشیم.	این	نظام	اقتصادی	باید	
تغییر	کند،	این	نظام	باید	مورد	اصالح	سیاسی	و	مداخلة	شهروندانه	قرار	گیرد	تا	
انسان	ها	بتوانند	با	آرامش،	عدالت	و	نوگرایِی	بیشتری	زندگی	کنند.	باید	از	تمدن	
فسیلِی	کنونی	خارج	شویم	و	تمدن	نافسیلی	و	متکی	بر	تعادل	بین	انسان	و	طبیعت	

را	به	وجود	بیاوریم.	

هوشمصنوعی،چالشیتازهدرفلسفهوجامعهشناسی
هوش	مصنوعی	یک	رویداد	اساسِی	ساختاری	در	جهان	ماست.	گسترش	هوش	
مصنوعی	به	دگرگونی	های	شگرفی	در	جامعه	منجر	خواهد	شد	و	این	دگرگونی	های	
بنیادی	فلسفه	و	جامعه	شناسی	را	در	برابر	چالشی	بزرگ	و	تازه	قرار	خواهند	داد.	
دانش	ستاره	شناسی	به	ما	می	گوید	جهان	نزدیک	به	14	میلیارد	سال	پیش	به	وجود	
آمده	است.	منظومة	خورشیدی	نیز	4,6	میلیارد	سال	پیش	آغاز	به	کار	کرده	و	
دانشمندان	برآنند	که	این	نظام	ظرف	5	میلیارد	سال	دیگر	به	سردی	خواهد	گرایید.	

جهان	دربرگیرندة	میلیاردها	کهکشان	است	و	هر	کهکشان	دربرگیرندة	میلیاردها	
منظومة	خوشیدی	و	هر	منظومه	دربرگیرندة	سیاره	ها	و	ماه	های	بی	شمار.	سیاره	ها	
از	»َاَبرخورشید«	جدا	شده	اند	و	ماه	ها	نتیجة	تصادم	سیاره	ها	هستند.	گفته	می	شود	
در	منظومة	خورشیدی	ما	در	آغاز	نزدیک	100	ماه	وجود	داشته	که	با	تصادم	و	
برخوردهای	درونِی	آن	شمارشان	کاهش	یافته	و	با	هم	ترکیب	شده	اند.	بر	اساس	
نظریة	ستاره	شناسان،	جهان	در	حال	انکشاف	دمادم	است؛	به	این	معنا	که	فاصلة	
میان	کهکشان	ها	در	حال	افزایش	است	و	پایانی	بر	آن	نیست	ولی	خورشید	ما	پس	
از	یک	دوران	بسیار	طوالنی	بزرگ	خواهد	شد	و	به	مدار	فعلی	زمین	خواهد	رسید	

و،	در	نهایت،	زمین	توسط	خورشید	بلعیده	خواهد	شد.	
			این	نظریه	های	علمی	آیندة	ما	را	ترسیم	می	کنند	ولی	ندانسته	ها	و	تاریکی	ها	
بسیارند.	اوبر	ریو،	دانشمند	سوئیسی،	می	گوید	امکانات	ما	برای	شناخت	بسیار	
ناچیز	است	و	ما	فرای	حس	پنجگانة	خود	امکان	شناخت	دیگری	نداریم.	در	
بیشتِر	نظریة	این	دانشمند	سوئیسی	می	توان	گفت	برای	نمونه	در	حال	 توضیح	
حاضر	در	جهان،	ما	به	عنوان	ساکنان	زمین	تنها	هستیم	ولی	این	تنهایی	نتیجة	نبود	
شناخت	ماست.	اگر	ما	بتوانیم	به	شناخت	منظومه	های	خورشیدی	و	کهکشان	ها	
پی	ببریم،	چه	بسا	این	نظریه	تغییر	کند	و	زندگی	در	سیارة	دیگری	نیز	کشف	شود.	
هر	دانشمندی	باید	پنداشت	ها	و	تصورات	خود	را	از	جهان	بهبود	بخشد.	در	جهان	
نمی	توان	گفت	من	به	حقیقت	رسیده	ام	زیرا	ما	در	قلمرو	بسیار	کالن	و	گسترده	ای	
هستیم	که	فقط	بر	اساس	موضع	خود	ابراز	نظر	می	کنیم.	رابطة	ما	با	حقیقت	چیست؟	
همان	رابطه	ای	که	میان	یک	نقشه	و	جغرافیا	وجود	دارد.	نقشه	از	جغرافیا	حرف	
می	زند	ولی	آیا	نقشة	ما	بازتاب	دقیق	جغرافیا	است؟	بنابراین،	دانش	ما	همان	نقشه	
است	که	بازتابی	از	حقیقت	به	شمار	می	آید	ولی	همة	حقیقت	نیست.	ادیان	ابراهیمی	
بر	آن	هستند	که	خداوند	جهان	را	در	شش	روز	به	وجود	آورد	و	همة	پی	روان	آن	ها	
نیز	به	همین	باور	چنگ	زدند	و	خود	را	تسلیم	خدا	کردند	ولی	این	تسلیم	به	معنای	
پایان	دادن	به	پژوهش	و	جست	وجو	است.	اشتباه	انسان	در	تسلیم	اوست.	دانش	
در	مورد	ستارگان	و	تمامی	عرصه	های	زندگی	بشری	همیشه	به	انسان	کمک	کرده	
تا	افق	آگاهی	گسترش	یابد	ولی،	با	وجود	این	روند	پویا،	انسان	پیوسته	در	قلمرو	
شناخت	و	آگاهی	بسیار	محدودی	سیر	کرده	است.	چگونه	می	توان	بر	محدودیت	

آگاهی	غلبه	کرد؟	هوش	مصنوعی	در	این	راستا	جایگاه	خود	را	پیدا	می	کند.
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ِخرد	انسانی	نمی	تواند	آرام	بنشیند،	به	محدودیت	خود	آگاه	است	ولی	پیوسته	
تالش	دارد	تا	قدرت	درک	و	فهم	را	گسترش	دهد.	دانش	بشری	راه	بزرگی	را	
پیموده	تا	اسیر	اسطوره	های	دینی	و	باورهای	عامیانه	باقی	نماند.	توسعة	عقل	منجر	
به	دانش	و	مهارت	و	اقتصاد	و	جامعة	نوگرا	شد	و	فرهنگ	بشری	به	جایگاه	واالی	
کنونی	رسید.	در	این	راه،	فلسفه	و	علوم	انسانی	از	دنیای	باستان	تا	سدة	اخیر	
پرسش	ها	و	الگوهای	نوین	و	تازه	ای	مطرح	و	پیروزی	انسان	نوگرا	را	میسر	کردند.	
طی	سده	های	بیستم	و	بیست	ویکم	پیشرفت	فیزیک،	زیست	شناسی،	ژنتیک،	رایانه	و	
فن	آوری	ربات	ها	ما	را	در	دوران	جدیدی	از	دگرگونی	های	علمی	و	جامعه	شناسانه	
و	فلسفی	قرار	داده	و	پرسش	های	تازه	ای	در	مورد	سرنوشت	انسان	و	آیندة	او	طرح	
کرده	است.	پیدایش	هوش	مصنوعی	در	نیم	قرن	گذشته	الگوهای	شگفت	انگیزی	را	
به	بار	آورده	است.	از	این	پس	نمی	توان	مانند	گذشته	فکر	کرد،	هوش	مصنوعی	
قدرت	اندیشة	مغز	را	به	افق	های	کاماًل	جدیدی	سوق	داده	است	و	بسیار	دور	

خواهد	رفت.
سیستم	های	 برنامه	ریزِی	 دانش	 مصنوعی	 هوش	 چیست؟	 مصنوعی	 هوش	
رایانه	ای	و	الکترونیک	و	دانش	الگوریتم	است	که	می	کوشد	تا	رفتار	»انسان	گونه«	
را	بازسازی	کند	و	حتی	فراتر	از	قدرت	مغز	انسان	پیش	رود.	هدف	هوش	مصنوعی	
در	این	است	که	می	توان	رایانه	ها	و	ربات	ها	را	وادار	به	فعالیتی	کرد	که	در	حال	
حاضر	انسان	ها	انجامش	می	دهند.	آیا	گسترش	هوش	مصنوعی	منجر	به	غلبة	ربات	
بر	انسان	خواهد	شد؟	آیا	انسان	می	تواند	ماشینی	هوشمندتر	از	انسان	بیافریند	
و	آیا	این	ماشین	با	هوش	برتر	می	تواند	ماشین	دیگری	بیافریند؟	در	سال	های	
دهة	70	میالدی	ربات	ها	و	نظم	های	خودکار	و	برنامه	دار	وارد	تولید	و	بنگاه	های	
اقتصادی	شدند	و	خانوادة	ربات	ها	بیش	ازپیش	تکمیل	و	کارآمدتر	شد.	ربات	ها	
از	تولید	صنعتی	گذر	کردند	و	تمام	زمینه	های	اجتماعی،	علمی،	فرهنگی،	اداری،	
پزشکی	و	آموزشی	را	اشغال	کردند.	هوش	مصنوعی	ادامة	این	فن	آورِی	ربات	ها	
و	سیستم	های	برنامه	دار	و	محاسبه	کننده	است.	تاکنون،	هوش	مصنوعی	بسیار	پیش	
رفته	است	و	ربات	ها	را	به	یک	مرحلة	جدید	و	بی	سابقه	از	دگرگونِی	هوشمندانه	
رسانده	است.	این	گونه	ماشین	هوشمند	باید	موقعیت	های	ازپیش	تعریف	نشده	را	با	
نرمش	پذیری	و	چابکی	و	بر	اساس	بانک	داده	های	علمی	دریابد	و	تشخیص	بدهد،	
باید	پیام	های	نادرست	یا	مبهم	را	جدا	کند،	تمایزها	و	شباهت	ها	را	بفهمد،	واکاوِی	

داده	ها	و	اطالعات	را	در	دستور	کارش	قرار	دهد	و،	در	نهایت،	نتیجه	گیری	کند	و	
بتواند	ارتباط	دوجانبه	ای	در	محیط	خود	برقرار	کند.	

امروز	ربات	هایی	به	وجود	آمده	اند	که	می	توانند	در	بازی	پوکر	یا	شطرنج	انسان	
قهرمان	را	شکست	دهند	اما	هنوز	ربات	به	نقش	انسان	دسترسی	پیدا	نکرده	است.	
مقایسهٔ	هوش	مصنوعی	با	هوش	انسانی	به	ما	نشان	می	دهد	که	انسان	با	مشاهده	و	
واکاوِی	شرایط	می	تواند	قضاوت	کند	و	تصمیم	بگیرد،	در	حالی	که	هوش	مصنوعی	
بر	اساس	قوانین	علمی	و	رویه	هایی	ازپیش	تنظیم	و	تعبیه	شده	و	سوار	بر	رایانه	عمل	
می	کند.	به	معنای	دیگر،	برنامه	ریزی	ربات،	هرچند	پیچیده،	توسط	انسان	صورت	
می	گیرد.	در	واقع،	شیوه	ها	و	مهارت	های	هوش	مصنوعی	برای	پاسخ	به	آن	دسته	
از	معضالت	و	مسائل	اختراع	شده	اند	که	به	آسانی	توسط	برنامه	نویسی	یا	شیوه	های	

ریاضی	حل	شدنی	نبوده	اند.	
هوش	مصنوعی	قدرت	انسان	و	سرعت	عمل	او	را	به	طرز	بی	مانندی	افزایش	
می	دهد.	هوش	مصنوعی،	در	واقع،	دانش	و	مهندسِی	ایجاد	ماشین	هایی	هوشمند	
با	به	کارگیری	رایانه	و	الگوگیری	از	فهم	و	هوش	انسانی	یا	حیوانی	و،	در	نهایت،	
دسترسی	به	ساختار	هوش	مصنوعی	در	سطح	و	همطراز	هوش	انسانی	است.	
هدف	هوش	مصنوعی	باالتر	رفتن	از	هوش	انسانی	است.	حال،	پرسشی	مهم	در	
برابر	ماست:	آیا	می	توان	ماشینی	با	توان	اندیشه	ای	گسترده	به	وجود	آورد؟	بله،	
انسان	 برتر	از	هوش	 با	هوش	 این	کشف	عملی	شده	است.	آیا	ساخت	رباتی	
میسر	است؟	دانشمندان	بسیاری	این	هدف	را	دشوار	نمی	دانند.	آیا	دانشمندان	
و	کارشناسان	می	توانند	به	تولید	ماشین	هایی	اقدام	کنند	که	نه	تنها	برنامة	کنش	
در	شرایط	پیچیده	دارند	بلکه	دارای	احساسات	هستند	و	نسبت	به	وجود	خود	و	
روحیات	و	احساسات	شان	آگاهند؟	در	حال	حاضر	ما	به	این	دگرگونی	نرسیده	ایم	
ولی	آیا	در	آینده	هم	چنین	چیزی	ناشدنی	است؟	برخی	از	اندیشمندان	و	دانشمندان	

این	کار	را	در	آینده	ای	نه	چندان	دور	ممکن	می	دانند.	
			مخالفان	و	موافقان	هوش	مصنوعی	کیستند؟	کتاب	هایی	مانند	ربات	ها	و	
انسان	ها	نوشتة	لورانس	دوویلر	و	یا	اسطورة	سنگوالریته	نوشتة	ژان	گابریل	گاناسیا،	
فیزیک	دان	فرانسوی،	به	همین	پرسش	ها	پرداخته	اند	و	با	نگاهی	انتقادی	به	بررسی	
هوش	مصنوعی	می	پردازند	و	انسان	را،	در	نهایت،	تصمیم	گیرنده	می	دانند.	لورانس	
دوویلر،	پژوهشگر	زمینة	فن	آوری	ربات،	برآن	است	که	آنچه	مسلم	است	با	توجه	
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به	رشد	جمعیت	سالخورده	و	نیازهای	پزشکی،	ربات	ها	نقش	مهمی	در	جامعه	بازی	
خواهند	کرد	ولی	نباید	در	ذهنی	گری	و	رؤیاپردازی	فرو	افتاد.	او	می	گوید	می	توان	
به	ربات	فهماند	که	یک	سیب	چگونه	است	و	اسم	آن	چیست	ولی	ربات	مزة	سیب	
را	درک	نخواهد	کرد.	با	این	وجود،	از	دید	لورانس	دوویلر	باید	به	ربات	آموزش	
داد،	باید	قواعد	را	تنظیم	کرد،	ابزار	کنترل	را	به	وجود	آورد	و	از	پس	تعریف	مبنای	
قضایی	و	حقوقی	در	زمینة	ربات	ها	برآمد.	از	دید	او،	ربات	ها	می	توانند	دنیای	بد	و	
نابسامانی	به	وجود	آورند،	پس	ما	باید	نتایج	احتمالی	ربات	ها	را	در	جامعه	مورد	
بررسی	قرار	دهیم.	ژان	گابریل	گاناسیا	می	پرسد	آیا	ماشین	های	ما	از	ما	هوشمندتر	
خواهند	شد؟	آیا	در	آینده،	با	پیروزی	یک	جامعة	فن	آورانه	و	زیر	فرمان	ربات	ها،	
بشریت	از	نقش	اصلی	خارج	نخواهد	شد؟	او	نگران	جامعه	با	دگرگونی	هایی	است	
که	عقل	را	یک	سره	به	ربات	می	سپرد	و	انسان	را	فراموش	می	کند.	وی	می	گوید	
نوگرایی	فقط	با	مهارت	تعریف	نمی	شود	و	ما	باید	نسبت	به	فن	آوری	شک	خود	را	
حفظ	کنیم	و	دچار	اعتماد	کور	نشویم.	از	دید	او،	آینده	ای	که	شرکت	هایی	مانند	

گوگل	برای	ما	آماده	می	کنند	قابل	اعتماد	نیست.	
			لوک	فری،	فیلسوف	فرانسوی،	نیز	در	کتاب	خود	یعنی	انقالب	ترانس	اومانیست	
از	»پروژة	نگران	کننده	فرمان	شناسی«	صحبت	می	کند	که	در	پی	هم	آمیزِی	انسان	با	
ماشین	است.	فیزیک	دان	انگلیسی،	ِاستیِون	هاوگینگ،	در	روزنامة	ایندیِپنِدنت	در	
یکم	ماه	ِمه	2014	می	گوید	رشد	فن	آورِی	هوش	مصنوعی	با	سرعتی	که	به	خود	
گرفته	دیگر	مهارشدنی	نیست	و	می	تواند	جامعه	را	به	طور	جدی	به	خطر	بیفکند.	او	
می	گوید	هنوز	امکان	توقف	آن	را	داریم	ولی	فردا	دیر	خواهد	بود.	در	این	ارزیابی	
عمومی،	این	دانشمندان	موافق	هستند	که	هوش	مصنوعی،	به	هر	حال،	گسترش	
خواهد	یافت	ولی	ژان	گابریل	گاناسیا	بر	این	باور	است	که	دربارة	آهنگ	رشد	
هوش	مصنوعی	و	اثرات	شگفت	انگیز	آن	بر	جامعه	تا	اندازه	ای	اغراق	شده	است	
و	ما	بیشتر	با	حالتی	از	یک	داستان	تخیلی	روبه	روییم.	از	دید	او،	هواداران	هوش	
مصنوعی	غلوآمیز	سخن	می	گویند	و	این	رویداد	را	چه	بسا	از	برخورد	زمین	و	
یک	سیارة	دیگر	و	یا	دگرگونی	های	اقلیمی	و	افزایش	گرمایش	زمین	اساسی	تر	و	
قطعی	تر	می	دانند،	حال	آن	که،	این	دورنمایی	غلوآمیز	و	ناشدنی	است.	)رجوع	شود	

به	اسطورة	سنگوالریته،	انتشارات	سویی،	پاریس	2017(	
			البته	همة	اندیشمندان	دارای	یک	دیدگاه	یگانه	و	همسان	نیستند	و	دقیقًا	

مانند	همدیگر	نمی	اندیشند.	دیدگاه	های	ِاستیِون	هاوگینگ	و	ژان	گابریل	گاناسیا	و	
لورانس	دوویلر	رشد	هوش	مصنوعی	را	انکار	نمی	کنند	و	آهنگ	رشد	را	متفاوت	
می	دانند	ولی	حلقة	کلیدی	در	نگاه	آن	ها	نگرانی	در	مورد	آیندة	بشری	است	و	این	که	
باید	به	اقدامی	پیش	گیرانه	برای	مهار	آن	دست	زد.	این	گروه	از	دانشمندان	نگران	
ِخرد	ابزاری	و	فن	آورانه	هستند	و	برخوردی	انتقادی	با	آهنگ	رشد	هوش	مصنوعی	
و	اهداف	آن	دارند،	حال	آن	که	گروه	دیگری	از	اندیشمندان	برخوردی	خوشبینانه	تر	
دارند	و	برآنند	که	باید	به	استقبال	هوش	مصنوعی	رفت.	برای	نمونه،	اندیشمندانی	
مانند	نیک	بوسترم	به	استقبال	هوش	مصنوعی	شتافته	اند	و	خواهان	ایجاد	جامعة	
ماشینی	با	اخالق	مصنوعی	اند.	از	نگاه	افرادی	همچون	او،	انسان	با	دانش	خود	به	
ماشیْن	قدرت	شگفت	انگیزی	می	دهد	و	امروزه	ربات	هایی	وجود	دارند	که	بر	اساس	
برنامه	ریزی	های	مربوطه	در	کرة	مریخ	عمل	می	کنند؛	امروز	ربات	هایی	وجود	دارند	
که	واژگون	می	شوند	ولی	این	استعداد	را	دارند	که	از	زمین	برخیزند	و	به	سوی	هدف	
خود	پیش	برود.	اگر	امروز	ربات	در	مسابقة	شطرنج	و	قمار	پوکر	بر	انسان	پیروز	
می	شود،	چرا	فردا	به	مراحل	باالتر	و	پیچیده	تر	نرسد؟	منتقدان	این	دیدگاه	می	گویند	
چرا	در	آینده	این	ربات	ها	به	جنگ	با	انسان	دست	نزنند؟	چرا	ربات	زندگی	انسان	
را	مختل	نکند؟	نیک	بوسترم	می	گوید	برای	دوری	از	این	وضع	می	توان	به	ربات	ها	
اخالقیات	را	انتقال	داد	و	رفتار	آن	ها	را	اخالقی	و	معطوف	به	ارزش	انسانی	کرد.

			آشتی	نگاه	فلسفی	با	هوش	مصنوعی	چگونه	امکان	پذیر	است؟	فیلسوف	
سوئدی	تبار	دانشگاه	آکسفورد،	نیک	بوسترم،	با	کتاب	معروفش	هوش	برتر	در	
جست	وجوی	چگونگی	مهار	و	مدیریت	ربات	ها	با	هوش	مصنوعی	است.	از	دید	
این	فیلسوف	در	آینده	با	توسعة	هوش	مصنوعی	پیشامدهای	ناگواری	می	تواند	روی	
بدهد	ولی	می	توان	از	رخداد	آن	ها	پیشگیری	کرد.	از	دید	او،	ایجاد	ربات	برتر	از	
مغز	انسان	میسر	است	ولی	اگر	ربات	جدید	با	هوشمندی	مصنوعی	بتواند	بر	مغز	بشر	
پیروز	شود،	پیشامدهای	شومی	می	تواند	در	انتظار	انسان	باشد.	از	دیدگاه	او،	این	
وضع	تراژیک	ناگزیر	نیست	و	باید	خطرات	را	پیش	بینی	کرد.	نیک	بوسترم	خواهان	
رویارویی	با	هوش	مصنوعی	نیست	ولی	می	پرسد	فردا	چگونه	می	توانیم	ماشین	های	
متکی	بر	هوش	مصنوعی	را	مهار	کنیم	تا	به	انسان	زیان	نرسانند؟	او	می	پرسد	آیا	
می	توان	به	ربات	ها	درس	اخالق	داد	تا	در	برابر	انسان	نشورند؟	این	فیلسوف	تمام	
مقوله	های	اقتصادی،	روان	شناسانه	و	فیلسوفانه	را	بررسی	می	کند	تا	راه	مدیریت	
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بر	ربات	ها	تدوین	شود.	نیک	بوسترم	می	نویسد:	»همان	گونه	که	سرنوشت	گوریل	ها	
امروز	بیشتر	به	انسان	ها	بستگی	دارد،	سرنوشتی	که	در	انتظار	نوع	بشر	هست	هم	
به	طرز	فعاالنه	های	به	ماشین	بستگی	خواهد	داشت.	هرچند،	ما،	به	عنوان	انسان،	
یک	امتیاز	داریم	و	آن	این	که	ما	سازنده	هستیم.	بر	اساس	همین	توانایی،	می	توانیم	
هوش	برتری	بیافرینیم	که	به	پشتیبانی	از	ارزش	های	انسانی	بپردازد.«	)هوش	برتر،	

انتشار	دونو،	پاریس(	
			از	دید	او،	ما	تا	چند	دهة	دیگر	و	با	ویژگی	فن	آورانة	هوش	مصنوعی	با	»انفجار	
هوش«	روبه	رو	خواهیم	بود	و	این	»انفجار«	فن	آورانه	با	ماشینی	که	دارای	»هوش	
برتر«	است	تحقق	می	یابد.	این	انفجار	هوش	پایة	رویدادهای	اساسی	برای	اقتصاد	و	
جامعه	خواهد	شد.	حال،	ممکن	است	اشتباه	کنیم	و	در	مورد	این	رویداد	دستخوش	
خوش	بینی	باشیم	و	آن	را	در	کوتاه	مدت	میسر	بدانیم	ولی	آنچه	که	مسلم	است	این	
است	که	این	رویداد	بزرگ	بدون	شک	به	وقوع	می	پیوندد.	حال،	از	آن	جایی	که	این	
سناریو	در	آیندة	نزدیکی	رخ	می	دهد،	احتمال	دارد	که	نتایج	ناگواری	در	انتظار	
	پژوهشی	در	زمینة	هوش	مصنوعی	 زندگی	بشری	باشد.	پس	ما	باید	در	کار	علمیـ	
برنامة	انتقال	اخالق	را	نیز	در	نظر	بگیریم.	از	دید	نیک	بوسترم،	در	عرصة	علمی	بهبود	
عملکرد	یک	مغز	امروز	کاماًل	شدنی	است	و	نیز	قدرت	بخشی	به	ظرفیت	دانش	اندوزِی	
مغز	برای	دانش	امروزی	نیز	دور	از	دسترس	نیست.	تقویت	زیستی	و	عصب	شناسی	
نزد	انسان	امکان	پذیر	است	و	حتی	دانش	ژنتیک	در	قرن	بیستم	نیز	مداخلة	در	ژنوم	
انسان	و	جلوگیری	از	سالخوردگی	و	پیری	را	ممکن	کرده	است.	استعداد	علمی	در	
جامعه	پیشرفت	شگرفی	کرده	و	این	نشان	می	دهد	که	ما	می	توانیم	پیش	برویم	و	در	

راه	هوش	مصنوعی	نیز	گام	های	بلندی	برداریم.
دگرگونِی	 حال	 در	 رایانه	 با	 مغز	 رابطة	 زمینة	 در	 علمی	 کار	 رو،	 این	 از	 	 	 	
سرنوشت	سازی	است	و	هوش	مصنوعی	دگرگونی	های	شگرفی	را	در	پی	خواهد	
داشت.	هوش	مصنوعی	راهبرد	جدیدی	خواهد	بود	تا	بتوان	در	عرصة	فن	آوری	و	
اقتصادی	و	اجتماعی	به	موقعیتی	بی	مانند	دست	یافت.	چنین	چیزی	مقیاس	زمان	را	
به	زمان	گسترده	و	درازمدتی	گسترش	خواهد	داد	و	جغرافیای	عملکرد	را	به	ناگزیر	
جهانی	خواهد	کرد.	هوش	مصنوعی	معنایی	جز	برتری	روشن	فکری	و	شناخت	برتر	
نخواهد	داشت.	روشن	است	که	در	این	فضای	فن	آورانه	و	پر	از	ربات	های	هوشمند	
پرقدرت	امکان	خطر	هم	وجود	دارد	ولی	فکر	مهندسی	می	تواند	سیستم	های	مهارکننده	

را	پیش	بینی	کند	و	احتمال	خطر	را	به	حداقل	برساند.	یک	نظام	رباتی	که	دارای	
هوش	برتر	است	می	تواند	نظام	کنترلِی	خودکار	خود	را	داشته	باشد	زیرا	دارای	قدرت	
تصمیم	گیری	برتر	هم	هست.	هوش	مصنوعی	دربرگیرندة	مقوله	ها	و	فن	آوری	های	
گوناگونی	است	که	در	پی	انتقال	هوش	انسانی	به	ماشین	به	سر	می	برد.	این	نظریه	خود	
را	متکی	بر	شناخت،	عصب	شناسی،	منطق	ریاضی،	دانش	رایانه	و	الگوریتم	می	کند.	
نظریة	علمِی	هوش	مصنوعی	پس	از	سال	های	50	میالدی	در	آمریکا	به	وجود	آمد	
و	سپس	با	گسترش	دانش	رایانه	و	فن	آورِی	ربات	ها	بیش	ازپیش	تحکیم	شد.	در	
سال	های	گذشته،	هوش	مصنوعی	با	شکست	انسان	در	برابر	ماشین،	با	شکست	انسان	
در	بازی	شطرنج	در	سال	1997	و	با	شکست	انسان	در	قمار	پوکر	در	سال	2017 
تردیدهای	بسیاری	را	از	بین	برد	و	پرسش	های	اساسی	جدیدی	تولید	کرد	و	هوش	
مصنوعی	به	عنوان	یک	نظریة	علمی،	اجتماعی	و	فلسفی	معروف	شد.	پرسمان	مرکزی	

در	این	نظریه	این	است	که	آیا	ربات	از	انسان	پیشی	خواهد	گرفت	یا	نه؟
			چالش	بزرگ	فلسفی	و	جامعه	شناسانة	امروز	کدامند؟	در	واکنش	به	هوش	
مصنوعی،	دانشمندان	و	فیلسوفان	و	جامعه	شناسان	به	دو	دستة	بزرِگ	مخالف	و	
موافق	تقسیم	می	شوند.	گروهی	می	گوید	ربات	ها	و	ماشین	ها	هرگز	مانند	انسان	ها	
دارای	احساس	و	واکنش	نیستند	و	این	گونه	فن	آوری	خطرناک	است	و	گروه	دیگر	
بر	آن	است	که	رایانه	ها	نمادها	را	دستکاری	کرده	اند	و	این	دگرگونِی	بزرِگ	علمی	
منجر	به	ایجاد	الگوهای	جدیدی	خواهد	شد.	این	گروه	بر	این	باور	است	با	هوش	
مصنوعی	ویژگی	این	دوران	چیزی	جز	انفجار	و	زنجیرة	بزرگ	تغییرات	نخواهد	
بود	و	عصر	ما	تکان	خواهد	خورد	و	به	گفتة	ری	کورزول	هوش	از	ساختار	زیستی	

بیرون	می	آید	و	شکلی	نازیستی	با	ابعادی	تازه	به	خود	می	گیرد.		
			پژوهش	علمی	و	اختراع	در	این	زمینه	پیوسته	با	گسترش	خود	پرسش	های	
فلسفی	و	چالش	های	جامعه	شناسانه	و	اضطراب	ها	و	خوش	بینی	های	بی	شماری	تولید	
کرده	است.	هم	اکنون،	ما	نمی	توانیم	ادعا	کنیم	که	هوش	مصنوعی	مسئلة	ما	ایرانیان	
نیست؛	این	گونه	اندیشه	ها	صرفًا	ویژة	غرب	نیستند	بلکه	مسائل	و	پرسش	هایی	
جهانی	اند	و	ما	نیز	باید	به	آن	ها	توجه	کنیم.	دیدگاه	فلسفی	و	جامعه	شناسِی	ما	
باید	به	این	معضل	بیندیشد.	گسترش	دانش	به	انسان	کمک	های	بی	شماری	کرده	و	
خواهد	کرد	ولی	ماشیِن	خارج	از	کنترل	می	تواند	خسارت	بزرگی	به	وجود	آورد.	
این	پنداشت	نیازمند	تداوم	اندیشه	ورزِی	خود	در	عرصة	جامعه	شناسی،	فلسفه	و	
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اخالق	است.	مهارت	بدون	روح	و	معنا	ما	را	به	پرتگاه	می	کشاند	و	ایستادگی	در	
برابر	مهارت	و	دانش	نیز	ما	را	در	تاریکی	زندانی	خواهد	کرد.	

			جامعه	ای	که	در	نتیجة	هوش	مصنوعی	پدید	می	آید	جامعه	ای	با	دانشی	بی	مانند	
و	بزرگ	خواهد	بود،	جامعه	ای	که	حضور	ربات	ها	در	تمام	اجزایش	عمومیت	
خواهد	داشت.	تولید،	اقتصاد،	بهداشت،	نظام	پزشکی،	شهرسازی،	معماری،	آموزش	
گروه	بندی	های	 مصنوعی	 هوش	 نظام	 شد.	 خواهد	 دگرگون	 به	کلی	 اطالعاتی	 و	
اجتماعی	را	دگرگون	خواهد	کرد	و	فعالیت	انسانی	را	به	یک	انتخاب	و	نه	یک	
اجبار	تغییر	شکل	خواهد	داد.	در	چنین	جامعه	ای،	ارزش	ها	و	رفتار	و	احساس	
انسانی	به	طور	مسلم	دگرگون	و	صاحب	یک	کیستِی	نوین	خواهد	شد.	حال،	آیا	این	
جامعه	متکی	بر	همکاری	ربات	و	انسان	خواهد	بود	یا	جامعه	ای	با	هوش	ابزاری	
که	با	قدرت	برای	نابودی	انسان	عاشق	و	مهربانی	انسانی	و	ادبیات	و	فلسفه	عمل	
خواهد	کرد؟	در	چنین	جامعه	ای،	خوشبختی	به	طرز	دیگری	تعریف	خواهد	شد	ولی	
حس	خوشبختی	و	آرامش	و	عشق	چگونه	در	هویت	انسان	ها	نمایان	می	شود؟	
هوش	مصنوعی	دوران	سازخواهد	بود	و	ما	باید	خود	را	برای	آن	آماده	کنیم	و	دانش	
و	پژوهش	را	به	این	سو	سوق	دهیم	ولی	باید	همیشه	دقت	داشته	باشیم	که	دانش	ما	

به	جنایت	در	برابر	روان	و	بندگی	اراده	گرایانة	انسان	منجر	نشود.	
منابع:

Jean-Gabriel Ganascia, « Le mythe de la singularité », Seuil, Paris 
2017
Dominique Boullier, « Sociologie du numérique », Colin, Paris 2016
Nick Bostrom, « Super intelligence », Dunod, Paris 2017
Laurence Devillers, « Les robots et les Hommes », Plon, Paris, 2017

زندگیخوبازنگاهفیلسوفان
از	دید	فلسفی،	زندگی	خوب	چیست؟	پاسخ	فیلسوفان	به	این	پرسش	با	توجه	به	
بینش	و	سنت	های	فلسفی	یگانه	نیست.	باروخ	اسپینوزا	در	اخالقیات	می	گوید:	
»زندگی	خوب	یعنی	کردار	خوب	و	نگه	داشت	شادمانی	خود.	از	نگاه	او،	این	
شادی	است	که	در	ما	شور	می	انگیزاند	و	ما	را	درهستی	خود	پایدار	می	کند.	هانری	

برگسون	می	گوید	شادی	ما	را	جهت	می	بخشد	و	نشان	پیشروِی	ما	در	سمت	وسوی	
خوبی	است.	او	می	افزاید	هر	جا	که	خوشی	هست،	آفرینش	نیز	وجود	دارد	و	برای	
پرهیزکاری	باید	شادی	را،	که	همان	حس	آفرینندگی	است،	رشد	داد.	سیمون	ویل	
نیز	می	گوید	هوشیاری	فقط	در	هنگام	شادی	به	بار	می	نشیند	و	حتی	پربارِی	روان	و	
هستی	نیز	وابسته	به	شادی	است.	ژیل	دولوز	نیز	بر	این	باور	است	که	شادی	به	خودی	
خود	خوب	است	زیرا	برخالف	قدرت،	که	ستم	می	کند،	بیان	گر	قدرتمندِی	زندگی	
است.	روبرت	میسرائی	با	الهام	از	اسپینوزا	برای	زندگی	فلسفة	شادی	را	مطرح	
می	کند.	از	دیدگاه	کلمان	روسه	هم	شادی	ناب	بیان	همسویِی	کامل	با	زندگی	است.	
آندره	کنت	اسپونویل،	که	یک	فیلسوف	ماّده	باور	به	شمار	می	آید،	می	نویسد	وجوْد		
تراژیک	است	و	از	دید	او	راه	رسیدن	به	خوشبختی	راهی	همراه	با	ناهمواری	است.	
نیچه	در	دانش	شادمانه	می	نویسد	خوشبختی	نه	نبود	درد	است	و	نه	پذیریش	بی	ارادة	
هستی	بلکه	عشق	به	سرنوشتی	است	که	تیره	بختی	را	دربرگرفته	و،	بنابراین،	برای	
داشتن	وجودی	کامل	باید	به	شکلی	روشن	و	شادمانه	زندگی	کرد.	افزون	بر	او،	کی	یر	
کگارد	ستایش	گر	آن	خوشبختی	است	که	انتخاب	درونی	انسان	باشد	و	از	نگاه	او	
پیمان	های	زندگی	مانند	پیوند	زناشویی	و	کار	و	دوستی	های	پایدار	و	غیره	امکان	
وجود	داشتن	را	فراهم	می	کنند.	افالتون	نیز	خوشبختی	را	نتیجة	یک	هماهنگی	
درونی	و	سیاستی	می	داند	که	بر	چهار	اصل	استوار	است:	دانایی،	جسارت،	اعتدال	
در	لذت	جویی	و	عدالت.	همچنین،	از	دیدگاه	ارسطو	خوشبختی	در	پرهیزکاری	و	
مدارا	و	هماهنگِی	کامل	میان	هستی	و	عملکرد	آن	است.	ویژگی	انسان	همان	ِخرد	
اوست	و	انسان	خوشبختی	خود	را	در	تالش	روشن	فکرانه	و	کردار	عقالنی	می	یابد.	
سنک	می	نویسد	خوشبختی	بر	پایة	پیمان	ارادی	فرد	و	نظم	گیتی	منشانه	میسر	است	

و	نام	دیگر	این	پرهیزکاری	همان	هماهنگی	است.
در	واقع،	خوشبختی	و	شادی	به	یکدیگر	آمیخته	شده	اند	و	دستیابی	بدان	ها	
همیشه	با	سختی	ها	و	ناهمواری	هایی	همراه	است.	خوشبختی	روی	همین	ُکرة	خاکی	
هم	میسر	است:	هنگامی		که	در	آرامش	خاطر	هستیم	و	با	دیگران	احساس	راحتی	
داریم.	برای	این	خوشبختی	به	شعبده	باز	اجتماعی	و	جادوگر	دینی	و	معرکه	گردان	
ایدئولوژیک	نیازی	نیست.	اگر	فضای	کالن	سالم	و	هوشمند	وجود	دارد	و	اگر	هستی	
و	نبض	درونی	ما،	با	وجود	کشمکش	ها	و	تفاوت	ها،	برای	ما	شادی	آور	و	دلپذیر	
است،	خوشبختی	ما	در	همین	جاست.	انسان	تواناست	تا	زندگی	خود	را	تعریف	
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کند	و	بدان	معنا	بخشد.	انسانی	که	اخالق	و	مسئولیت	و	آزادی	می	داند	می	تواند	
تعریف	خود	را	از	زندگی	ارائه	دهد	و	انسانی	که	روان	لطیف	انسانی	دارد	و	آنرا	با	
سادگی	و	خوش	بینی	درآمیخته	می	تواند	از	زندگی	بهره	گیرد.	شوپنهاور	می	گوید:	
پیام	نیچه	به	ما	این	بود	که	زندگی	را	به	گونه	ای	زندگی	کنیم	که	تا	ابد	بخواهیم	آن	
را	تکرار	کنیم،	زندگی	اتان	را	با	کمال	زندگی	کنید	و	در	وقت	مناسب	بمیرید.	هیچ	
جایی	از	زندگی	را	بدون	زیستن	پشت	سرنگذار.)درمان	شوپنهاور،	اروین	دیالوم(.	
شوپنهاور	باز	می	گوید:»درست	زندگی	کن	و	ایمان	داشته	باشد	که	نیکی	از	تو	به	
دیگران	جاری	خواهد	شد	حتا	اگر	خود	از	آن	نیکی	ها	آگاه	نباشی.«.	جان	اشتاین	
بک	می	نویسد:»آنچه	که	من	به	آن	اعتقاد	دارم	از	این	قرار	است:	روح	آزاده	و	
کنجکاو	انسان	ارزشمندترین	چیزیست	که	در	دنیا	وجود	دارد.	آنچه		که	بخاطرش	
مبارزه	می	کنیم:	»آزاد«	گذاشتن	روح	انسان	در	انتخاب	»راه«	مورد	عالقه	اش	
است	و	آنچه	علیه	آن	مبارزه	می	کنیم:	هر	حکومتی	یا	»مذهب«	یا	نظریه	ای	است	
که	بخواهد	این	»آزاداندیشی«	و	روحیه	ی	فردیت	را	از	بین	ببرد.«)شرق	بهشت(.

لئو	تولستوی	در	رستاخیز	می	نویسد:
»از	اشتباهات	بی	پایه	مردم	یکی	این	است	که	خیال	می	کنند	هر	کس	دارای	
خصوصیاتی	است	تغییر	ناپذیر؛	یکی	بد	است	و	دیگری	خوب،	این	هشیار	است	
و	آن	احمق؛	این	فعال	است	و	آن	تنبل.	حال	آن	که	اینجور	نیست.	آدم	ها	مثل	
رودخانه	اند،	اگر	چه	همه	یک	شکل	و	یک	جورند	ولی	رودخانه	را	که	دیده	اید،	
همچنان	که	پیش	می	رود،	گاهی	آهسته	حرکت	می	کند،	گاهی	تند،	گاه	که	به	کوهسار	
می	رسد	باریک	می	شود،	گاهی	که	به	دشت	می	رسد	پهن	می	شود	و	وسعت	پیدا	
می	کند؛	در	جایی	آبش	سرد	است	و	چند	فرسنگ	آن	طرف	تر	آبش	گرم	می	شود.	
یک	زمان	آرام	است	و	یک	زمان	طغیان	می	کند.	هر	انسانی	در	خود	عناصر	خوب	

و	بد	را	دارد،	گاهی	روی	خوبش	را	نشان	می	دهد	و	گاهی	روی	بدش	را.«	
آنتوان	چخوف	می	گفت:»زندگی	همین	است،	به	یک	گل	می	ماند	که	شاد	و	خندان	
توی	چمن	شکفته	می	شود؛	یک	بز	سر	می	رسد،	می	بلعدش	و	همه	چیز	تمام	می	شود.«
بنابراین	حوادث	زیادند	ولی	انسان	با	نیکی	و	آزادمنشی	خود	و	با	آرزوهای	
بیکران	خود	می	تواند	زندگی	خود	را	تعریف	کند	و	از	خود	نشانه	ای	باقی	گذارد.	

خیام	بزرگ	می	گوید:
»...دوزخ	َشَرری	ز	رنِج	بیهودهٔ	ماست،	فردوس	دمی	ِز	وقِت	آسودهٔ	ماست«					

جاناستوارتمیلوآزادی
جان	استوارت	میل	زادة	1806	در	لندن	است	و	در	سال	1873	نیز	در	فرانسه	
درمی	گذرد.	پدرش	آموزگار	او	بود.	از	سه	سالگی	یونانی	و	التین	و	سپس	تاریخ	
و	ریاضیات	را	فرا	گرفت.	افالتون	و	ارسطو	و	نیز	جبر	و	هندسه	و	منطق	آموخت.	
در	هنگام	نوجوانی،	پدرش	یک	دوره	اقتصاد	سیاسی	برایش	تعیین	کرد	و	از	او	
خواست	تا	کتاب	های	دو	اقتصاددان	بزرگ،	آدام	اسمیت	و	دیوید	ریکاردو،	را	

بخواند	و	از	آن	ها	یادداشت	برداری	کند.	
میل	کارمند	شرکت	هند	شرقی	شد.	در	25	سالگی	عاشق	یک	زن	شوهردار	شد،	
چیزی	که	برخالف	رسم	کلیسا	و	جامعة	آن	روزگار	بود.	همسر	جان	استوارت	میل	
چند	سال	بعد	می	میرد	ولی	در	طی	این	زندگی	مشترک	بزرگ	ترین	تأثیر	را	بر	زندگی	
و	اندیشه	و	کتاب	های		او	می	گذارد.	جان	استوارت	میل	در	پیش	گفتارش	در	کتاب	
دربارة	آزادی	می	نویسد:	»هریت	تیلر،	همسرم،	الهام	بخش	من	بود	و	نوشته	های	
من	نتیجة	کار	همسرم	شکل	گرفتند.«	جان	استوارت	میل	به	مدت	3	سال	نمایندة	
پارلمان	بود	و	پیشنهاد	حق	رأی	زنان	را	به	مجلس	برد.	او	در	مقام	نمایندة	پارلمان	
در	پشتیبانی	از	قانون	اصالحات	در	سال	1867	بیان	کرد	که	بر	اساس	این	قانون	
حق	رأی	باید	شامل	همة	مردان	و	زنان	در	بریتانیا	باشد.	کتاب	دستگاه	منطق	او	در	
1843	انتشار	یافت.	اصول	اقتصاد	سیاسی	نیز	در	1848	در	اختیار	دیگران	قرار	
گرفت.	کتاب	دربارة	آزادی	در	1859	منتشر	شد،	حال	آن	که	کتاب	فایده	گرایی	و	
سه	مقاله	پیرامون	دین	به	ترتیب	در	سال	های	1861	و	1874	پخش	شدند.	کتاب	
انقیاد	زنان	نیز	در	1869	چاپ	شد	میل	در	این	کتاب	خواهان	برابری	جنسیتی	
بود،	چیزی	که	در	زمان	خود	در	تضاد	با	فرهنگ	اجتماع	و	جایگاه	زنان	اروپا	بود.	
استوارت	میل	پشتیبان	دموکراسی	لیبرال	بود	و	به	باور	او	فایدة	آزادِی	اندیشه	بهبود	
تدریجِی	سعادِت	آدمی	بود.	از	دید	او،	دموکراسی	امر	برتر	است	چون	کیفیت	زندگی	
همگان	را	افزایش	می	دهد.	افزون	بر	آن،	او	از	آزادی	سیاسی	فراتر	می	رود	و	به	

آزادی	اجتماعی	می	رسد	و	به	تعاونی	های	کارگران	باور	دارد.
فیلسوف	انگلیسی،	ِجِرمی	بنتام،	که	بین	سال	های	1748	تا	1832	می	زیست	و	
بنیان	گذار	مکتب	اصالت	فایده	بود	می	گوید:	»هر	کس	را	باید	یک	واحد	شمرد	و	
هیچ	کس	نباید	بیش	از	یک	واحد	به	شمار	بیاید.«	ِجِرمی	بنتام	الهام	بخش	استوارت	
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میل	بود.	میل	در	کتاب	دربارة	آزادی	می	نویسد:	»رشد	فردیت	انسانی	یک	اصل	
از	اصول	آسودگی	انسان	است	که	با	تمدن	و	آموزش	و	فرهنگ	انسان	همخوانی	
دارد.	افکار	رایج	و	سنت	جاری	در	جامعه	اهمیت	فردیت	را	درک	نمی	کنند.	این	
فردیت	در	رشد	خود	به	آزادی	نیازمند	است.«	وی	در	ادامه	می	نویسد:	»یگانه	
غایتی	که	بشر،	به	طور	فردی	و	یا	جمعی،	اجازه	دارد	به	خاطرش	در	آزادی	عمل	
فردی	از	افرادش	مداخله	کند	همانا	صیانت	نفس	است.«	به	سخن	دیگر،	فرد	باید	
آزاد	باشد	و	هرچه	می	خواهد	انجام	دهد	مشروط	به	آن	که	زیانی	به	دیگری	نرساند.	
به	گفتة	او:	»سلیقة	یک	فرد	به	همان	اندازه	به	خودش	مربوط	می	شود	که	دیدگاه	ها	
یا	کیف	پولش.«	وی	می	افزاید:	»فرد	بر	خودش،	بر	جسمش	و	بر	ذهنش	حاکمیت	

مطلق	دارد.«
بدین	ترتیب،	جان	استوارت	میل	تجربه	گرا،	فایده	گرا،	هوادار	لیبرالیسم	و	فلسفة	
ِخردگرایانه	بود.	فلسفة	او	مؤثرترین	پشتیبانی	از	آزادی	فردی	است.	زمانی	که	انسان	
بر	خود	حاکمیت	مطلق	دارد،	خدا	فاقد	قدرت	است	و	وظیفة	دولت	دفاع	از	آزادی	
فردی	است.	انسان	با	به	سرانجام	رساندِن	پروژة	زندگی	اش	به	آزادی	اش	دست	
می	یابد	و	به	این	خاطر	پروژه	ها	پیوند	با	جامعه	را	برقرار	می	کنند.	انسان	در	جامعه	
حل	نمی	شود	بلکه	با	اختالف	و	خودمختاری	خود	با	جامعه	هماهنگی	پیدا	می	کند.	
خوشبختی	فردی	جمعی	و	اشتراکی	نیست	بلکه	ویژة	خود	فرد	است.	اگر	خوشبختی	
فردی	مشروط	به	خوشبختی	جمعی	شود،	آزادی	های	فردی	از	میان	می	روند.	البته	
فرد	در	جامعه	دست	کم	به	قواعد	و	هنجارهایی	همگانی	نیازمند	است	تا	به	هدف	
خود	برسد.	زندگی	خصوصِی	هر	فرد	یک	نوع	پروژه	در	دل	پروژة	بزرگ	تری	است	
که	نهادهای	دولتی	و	همگانی	جامعه	برای	خود	تعریف	کرده	اند	ولی	پروژة	همگانی	
و	بزرگ	جامعه	نباید	خود	را	با	سلطه	گری	به	افراد	تحمیل	کند	و	اهداف	خود	را	
با	ویرانِی	اهداف	افراد	ممکن	بپندارد.	تعیین	مرز	میان	پروژة	فردی	و	پروژة	جامعه	
همیشه	ساده	نیست.	جامعه	پیوسته	طرح	های	خود	را	به	عنوان	طرح	های	مفید	و	الزم	
و	ویژة	خوشبختی	انسان	نشان	می	دهد	ولی	ما	باید	بر	آزادی	فردی	تکیه	کنیم	و	
استقالل	فرد	را	سنگ	محک	خود	قرار	دهیم.	جامعه	پیوسته	در	پی	کنترل	اجتماعِی	
کامل	بر	فرد	است،	حال	آن	که	اصل	بنیادیْن	خودمختاری	و	آزادی	فرد	است	و	هیچ	

دولت	و	قدرت	سیاسی	حق	ندارد	به	حقوق	فردی	تجاوز	کند.					

ژاپنازمدیریتصنعتیتاادبیاتفاخر
با	نام	ژاپن	چه		چیزی	در	ذهن	و	خاطرة	ما	زنده	می	شود؟	یک	امپراتوری	نظامی	که	
چین	را	به	استعمار	درآورد	ولی	کمونیست	های	چینی	به	رهبری	مائو	و	با	همکاری	
چندین	میلیون	چینی	به	رهبری	چیانکایچک	آن	را	شکست	دادند.	بمباران	اتمِی	
دو	شهر	هیروشیما	و	ناکازاکی	و	200000	نفر	کشته	توسط	آمریکایی	ها	و	باألخره	
پایان	جنگ	و	سرآغاز	یک	دورة	جدید	برای	ژاپن	که	می	رفت	تا	به	یک	قدرت	
صنعتی	بزرگ	تبدیل	شود.	در	تاریخ	معاصر	ژاپن	چه	چرخشی	روی	می	دهد؟	پس	
از	جنگ،	جهان	بینِی	پیشین	ژاپن	به	مثابه	قدرت	استعماری	شوینیست	و	وطن	پرستانة	
جنگ	طلب	خاموش	می	شود	و	جهان	بینِی	فن	آورانه	و	تسخیرکنندة	بازارهای	جهان	
زاده	می	شود.	پس	از	شکست	نظامی،	از	سال	های	پنجاه	به	بعد	الگوی	جدیدی	
سازمان	دهی	و	صنعتِی	»تویوتیسم«	تعریف	شد	و	درآمد	و	تمام	اقتصاد	ژاپن	را	به	
پیروزی	جهانی	سوق	داد.	مهندسان	برجسته	و	اندیشمندانی	مانند	ادوارد	دومینگ،	
زوف	دوران،	کائورو	ایشی	کاوا،	تایشی	اونو	و	مازاکی	ایمای	پایه	گذار	الگوی	
تویوتیسم	شدند.	این	الگوی	تولیدی	در	رقابت	با	الگوی	تیلوریسم	و	فوردیسم	با	
ویژگی	تولید	بی	وقفه،	ذخیرة	حداقل	مواد	اولیه،	سازمان	دهی	متکی	بر	مهارت	گسترده	
و	مرغوبیت	کاالها	یک	مرحلة	جدید	در	تاریخ	تولید	سرمایه	داری	پدید	آورد.	این	
الگوی	جدید،	ژاپن	را	به	اوج	نظام	اقتصادی	و	صنعتی	و	بازرگانی	کشاند	و	این	
کشور	پس	از	سال	های	دهة	60	میالدی،	طی	سه	دهه	در	جهان	درخشید.	ژاپن	الگو	
و	نمادی	برای	همه	کشورهای	صنعتی	شد	و	شکل	الگویی	صنعتی	برای	بسیاری	از	
کشورهای	»جهان	سومی«	را	به	خود	گرفت	و	نیز	الگویی	دلپذیر	برای	مخالفان	غرب	
و	نماد	قدرت	ملی	گرایانه	برای	جریان	های	شوینیست	و	وطن	پرستانة	رقابت	جو	شد.	
امروز	ژاپن،	قدرت	صنعتی	بزرگ،	در	جدال	با	پیر	شدن	است.	روزگاری	در	عصر	
پهلوی	و	نیز	در	جمهوری	اسالمی	سیاسیونی	از	الگوی	آرمانِی	ژاپن	صحبت	می	کردند	
و	آرزو	داشتند	که	ایران	ژاپن	خاور	میانه	شود.	آرزوی	هر	دو	گروه	سیاسیون	بی	پایه	
بود	زیرا	اراده،	بینش،	دانش،	سازمان	دهی	و	مدیریتی	که	ژاپنی	ها	داشتند	ایرانیان	
نداشتند.	ساختارسازی	اقتصادی	ژاپن	در	دموکراسی	تحقق	یافت	و	این	الگوی	هیچ	
ربطی	با	هذیان	های	اسالمی	نداشت.	سرمایه	داری	و	اقتصاد	بازار	جهانی	با	الگوی	
ژاپنی	نیروی	حیاتی	بی	سابقه	ای	را	در	خود	دمیدند	و	این	الگو	همة	اقتصادهای	
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غربی	را	از	خود	متأثر	کرد.	الگوی	سازمان	دهی	تولیدی	در	ژاپن	کارگران	را	در	
یک	فرهنگ	پدرساالرانه	و	جمعی	در	خدمت	اقتصاد	گرفت.	گرچه	نوع	مدیریت	
ژاپنی	با	مدیریت	تیلوریستی	متفاوت	بوده	ولی	مناسبات	کار	و	نظام	تصمیم	گیری	در	
آن	ساختار	قدرت	را	به	هم	نمی	زد.	سالخوردگی	جمعیتی	و	شکنندگی	تولید	انرژی	
اتمی	از	جمله	چالش	های	کنونِی	جامعه	ژاپن	است.	حضور	جهانی	ژاپن	با	صنایع	
خودروسازی	و	بنگاه	های	الکترونیک	و	روش	های	تولیدی	جدید	مشخص	می	شود	

ولی	ژاپن،	در	ضمن،	قدرت	صلح	طلب	و	جهان	هنر	و	نویسندگی	هم	هست.	
آکیرا	کوروساوا،	که	در	سال	1998	درگذشت،	نویسنده	و	کارگردان	بزرگ	
ژاپنی	است	که	به	عنوان	یکی	تأثیرگذارترین	فیلم	سازان	جهان	شناخته	می	شود.	
او	از	ویلیام	شکسپیر	و	داستایفسکی	تأثیر	پذیرفت	و	بر	اینگمار	برگمن،	مارتین	
اسکورسیزی،	رابرت	آلیمن،	ِاستیِون	اسپیلبرگ،	فرانسیس	فورد	کاپوال،	فدریکو	
فلینی،	بهرام	بیضایی	و	دیگران	تأثیر	گذاشت.	فیلم	معروف	»راشومون«	جایزة	
شیر	طالیی	جشنوارة	ونیز	را	از	آن	او	کرد.	فیلم	هایی	مانند	»فرشتة	مست«،	»سگ	
ولگرد«،	»ابله«،	»سریر	خون«،	»هفت	سامورایی«،	»بهشت	و	دوزخ«	و	»رؤیاها«	

از	کارهای	هنرِی	فراموش	نشدنی	او	هستند.					
نخستین	نوبل	ادبیات	کشور	ژاپن	در	سال1968	به	یاسوناری	کاواباتا	تعلق	
گرفت.	او	نویسنده	ای	است	که	گابریل	گارسیا	مارکز	دربارة	یکی	از	کتاب	هایش	
می	گوید:	»تنها	رمانی	که	آرزو	داشتم	نویسنده	اش	باشم،	رمان	خانة	زیبارویان	
خفته	است.	کتاب	کاواباتا،	خانة	زیبارویان	خفته،	داستانی	با	فضایی	فراواقعی	
است،		دنیایی	وهم	آمیز	و	رازآلود،	قصه	هایی	آمیخته	با	رؤیا	و	تخیل	و	شخصیت	هایی	
که	یا	در	عشق	می	سوزند	یا	سرخورده	و	مأیوس	از	آن	هستند.	شخصیت	های	
داستان	های	کاواباتا	گرچه	واقعی	به	چشم	نمی	آیند	ولی	با	قدرت	در	ذهن	خواننده	
پدیدار	می	شوند	و	برای	او	جهانی	تازه	تصویر	می	کنند.	افزون	بر	آن،	هزار	ُدرنا،	

زیبایی	و	افسردگی	و	آوای	کوهستان	از	دیگر	آثار	این	نویسنده	هستند.
از	دیگر	ژاپنی	های	برندة	نوبل	ادبیات	می	توان	به	کنزابورو	اوئه	اشاره	کرد	که	
توانست	در	سال	1994	به	این	جایزه	دست	یابد.	او	نویسنده	ای	اندوه	بار	است.	
داستان	هایش	از	حسرت	و	غم	اندوه	گرفته	اند.	تراژدی	بمباران	اتمی	هیروشیما	
و	جنْگ	شخصیت	های	داستانش	را	زخم	خورده	و	دلسرد	کرده	اند.	خشم	و	اندوه	
از	تاریخ	و	نیز	از	جامعة	خشونت	بار	امروزی	در	رفتار	قهرمانان	داستان	ها	ی	او	

بازتاب	می	شود.	کنزابورو	اوئه	نگران	آیندة	بشر	است.	او	می	نویسد:	»من	دربارة	
منزلت	بشریت	می	نویسم.«	گریة	آرام،	فریاد	خاموش	و	گل	ها	را	بچین،	کودکان	را	

بکش	از	دیگر	کتاب	های	او	هستند.
نویسندة		َسبک	فراواقعِی	ژاپنِی	دیگر	کوبو	آبه	است	که	از	پیش	گامان	این	َسبک	
به	شمار	می	آید	و	از	دردهای	ناشی	از	جنگ	و	بحران	فکری	ناشی	از	آن	حرف	
می	زند.	نمایشنامه	ها	و	داستان	های	او	همچون	کتاب	های	هم	نسل	هایش	از	جنگ	
مایه	گرفته	اند.	او	با	ادبیات	غرب	و	هستی	گرایی	و	فراواقع	گرایی	و	مارکسیسم	آشنا	
بود	و	از	بحران	هویت	و	ازخودبیگانگی	حرف	می	زد.	نخستین	مجموعه	داستان	های	
کوتاه	این	نویسندة	ژاپنی،	که	در	سال	1951	منتشر	شد،	جایزة	آکوتاگاوا	را	از	آن	
او	کرد	که	برجسته		ترین	جایزة	ادبی	ژاپن	به	شمار	می	آید.	کتاب	زن	در	ریگ	روان	
کوبوآبه	را	به	قلة	شهرت	جهانی	رساند	و	او	در	همین	رمان	می	نویسد:	»	نفهمیدم	اما	
به	گمانم	زندگی	چیزی	نیست	که	آدم	بتواند	بفهمد.	همه	جور	زندگی	هست	و	گاه	آن	
سوی	تپه	سبزتر	به	چشم	می	آید.	چیزی	که	برایم	مشکل	تر	از	همه	است	این	است	
که	نمی	دانم	این	جور	زندگی	به	کجا	می	کشد	اما	گویا	آدم	هرگز	نمی	فهمد،	صرف	
نظر	از	این	که	چه	جوری	زندگی	کند.	به	هر	حال،	چاره	ای	جز	این	احساس	ندارم	

که	بهتر	است	چیزهای	بیشتری	برای	سرگرمی	داشته	باشم.«	
از	 و	 است	 ژاپنی	 نویسندگان	 بزرگ	ترین	 از	 یکی	 نیز	 موراکامی	 هاروکی	
کتاب	های	معروف	او	می	توان	به	تعقیب	گوسفند	وحشی،	کافکا	در	کرانه،	کشتن	
کمانداتور	و	جنگل	نروژی	اشاره	کرد.	داستان	های	او	با	نگاه	واقع	گرایِی	جادویی	و	
فراواقع	گرایی	همراهند	و	از	پدیدة	ازخودبیگانگی	و	تنهایی	و	ترس	از	آن	حکایت	
می	کنند.	فضای	ذهنی	او	به	غرب	نزدیک	است	و	خوانندة	غربی	از	داستان	های	او	
به	طور	عمیقی	متأثر	می	شود.	کتاب	های	او	تاکنون	به	پنجاه	زبان	دنیا	ترجمه	شده	اند.	
او	در	سال	1985	داستان	»سرزمین	عجایب	و	پایان	جهان«	را	نوشت	که	با	روشی	
طنز،	رؤیایی	و	جادویی	به	کتاب	الگوی	نویسندگی	او	تبدیل	شد.	در	سال	1987	نیز	
جنگل	نروژی	منتشر	شد	که	دربارة	دلتنگی	ها	و	افسوس	های	جنسی	بود	و	به	یک	

موفقیت	بزرگ	جهانی	تبدیل	شد.	
سومین	نوبل	ادبیات	ژاپن	به	نام	کازو	ایشی	گورو	رقم	خورده	است.	این	نویسندة	
انگلیسی	ـ	ژاپنی،	به	عنوان	برندة	صدودهمین	جایزة	نوبل	ادبیات،	بار	دیگر	نام	
ادبیات	ژاپن	را	بر	سر	زبان	ها	انداخت.	آثارش	به	فضای	انگلیسی	نزدیکی	است	
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و	رنگ	وبوی	ژاپنی	ندارد	ولی	به	شدت	گیرا	و	خیره	کننده	است.	از	میان	دیگر	آثار	
او	می	توان	به	وقتی	یتیم	بودیم	و	هرگز	رهایم	مکن	اشاره	کرد	که	به	فهرست	نهایِی	
جایزة	بوکر	هم	راه		یافتند.	در	سال	2008،	مجلة	تایمز	کازو	ایشی	گورو	را	در	میان	

50	نویسندة	برتر	انگلیسی	از	زمان	جنگ	جهانی	دوم	در	ردة	32	قرار	داد.

حقباکاموبود
حق	با	آلبر	کامو	بود.	حق	با	کامو	بود	زمانی	که	در	مخالفت	با	ژان	پل	سارتر	از	
حزب	کمونیست	بیرون	آمد	و	به	شوروی	انتقاد	کرد.	حق	با	کامو	بود	زمانی	که	از	
همان	آغاز	حس	می	کرد	که	رهبران	جدید	الجزایری	فقط	با	بمب	می	خواهند	صحبت	
کنند	و	از	همان	آغاز	تروریسم	راست	فرانسوی	و	بمب	های	نظامیان	الجزایری	علیه	
مردم	عادی	را	محکوم		کرد.	حق	با	کامو	بود	که	زمانی	که	شوروی	پراگ	را	اشغال	
کرد	گفت:	»ما	هرگز	موافق	اردوگاه	های	کار	اجباری	نیستیم.«	حق	با	کامو	بود	
زمانی	که	در	10	دسامبر	1957	جایزة	نوبل	ادبیات	را	دریافت	کرد	گفت:	»احساس	
گرفتگی	و	افسردگی	دارم	زیرا	نگران	مادرم	در	الجزایر	هستم.«	حق	با	کامو	بود	
زمانی	که	در	عین	مخالفت	با	خشونت	مخالفت	هوادار	انسان	شورشی	و	طغیانگر	

بود	و	می	گفت:	»من	شورش	می	کنم،	پس	هستم.«	
کامو	می	گفت	خانه	های	ناشناخته	ای	هستند	که	هرگز	نمی	توان	به	داخل	آن	ها	
نفوذ	کرد.	او	بارها	عاشق	شده	بود،	او	از	دنیای	طاعون	زده	وحشت	داشت،	او	
با	سوءتفاهم	زندگی	می	کنیم	و	 ما	 او	فکر	می	کرد	 بود،	 بیگانه	 مضطرب	جهانی	
پوچ	گرایی	کالیگوال	او	را	به	تراژدی	انسانی	نزدیک	می	کرد.	کامو	می	گفت:	»تئاتر	
یک	بازی	نیست	بلکه	باور	من	است.«	برای	کامو	تئاتر	نمایش	پوچی	نیست	بلکه	
خوِد	زندگی	است	و	زندگی	در	دورانی	جریان	دارد	که	ارزش	های	زیبا	پوچ	از	آب	
درمی	آیند.	کامو	به	دنیای	آندره	مالرو،	ویلیام	فاکنر	و	داستایفسکی	سفر	کرده	بود	و	
بر	این	باور	بود	که	تسخیرشدگان	داستایفسکی	بیان	گر	روان	های	پاره	پاره		ای	هستند	

که	توان	دوست	داشتن	ندارند.	
در	رمان	بیگانه،	قهرمان	داستان	یعنی	مرسو	در	مراسم	خاکسپاری	مادرش	
شرکت	می	کند	و	هیچ	تأثر	و	اندوه	و	احساس	خاصی	از	خود	نشان	نمی	دهد.	

داستان	بیگانه	از	مرسو	به	عنوان	انسانی	بدون	اراده	صحبت	می	کند؛	مرسو	هیچ	
رابطهٔ	احساسی	بین	خود	و	افراد	دیگر	برقرار	نمی	کند	و	زندگی	اش	را	در	بی	تفاوتی	
خود	و	پیامدهای	حاصل	از	آن	پر	می	کند.	او	از	این	که	روزهایش	را	بدون	تغییر	در	
رفتارهای	همیشگی	و	عادت	های	خود	می	گذراند	خشنود	است،	در	دادگاه	محاکمه	
نیز	اتهام	بی	خدا	بودنش	را	بدون	هیچ	سخنی	می	پذیرد	و	به	اعدام	محکوم	می	شود.	
کتاب	طاعون	با	گزارشی	از	مردم	و	شهر	آغاز	می	شود	و	سپس	به	افزایش	
سریع	شمار	موش	ها	در	شهر	و	مرگ	آن	ها	می	پردازد.	بیماری	و	مرگ	همه	جا	را	
فرا	می	گیرد،	برخی	ها	خودکشی	می	کنند	و	برخی	دیگر	می	گریزند.	شهر	در	شرایط	
دردناکی	قرار	دارد	و	زمانی	که	از	پیشروی	طاعون	تا	حدی	جلوگیری	می	کنند	و	
زمانی	که	انسان	ها	همدیگر	را	پیدا	می	کنند،	اعالن	می	شود	که	طاعون	سالیان	دراز	

در	شهر	باقی	می	ماند	و	شهر	را	دوباره	مورد	هجوم	قرار	می	دهد.	
کامو	ناامید	نبود	بلکه	از	ناامیدی	و	بی	طرفی	و	بی	اعتمادی	در	جامعه	حرف	
می	زد.	کامو	گرفتار	ایدئولوژی	نشد	و	همیشه	بازگوکنندة	دردهای	بشری	بود.	او	
زمانی	که	کتاب	بازگشت	از	شوروی	نوشتة	آندره	ژید	را	خواند،	دیگر	نمی	توانست	
به	دروغ	های	ایدئولوژیک	کمونیسم	باور	داشته	باشد.	تردید	او	و	سپس	انتقاد	او	
از	کمونیسم	با	حملة	سارتر	روبه	رو	شد	و	سارتر،	که	خود	از	زندگی	یک	خانوادة	
اشرافی	بیرون	آمده	بود،	کامو	را	»بورژوا	و	خائن«	خواند.	کامو	شدیدًا	آزرده	شد	و	
فشار	روحی	در	تمام	زندگی	اش	او	را	دنبال	کرد	ولی	او	زندگی	را	دوست	می	داشت	
و	با	راستگویی	و	اندوه	و	شجاعت	به	زندگی	ادامه	داد	تا	روزی	که	در	سال	1958 

در	یک	تصادف	رانندگی	جان	باخت.	
آلبر	کامو	یکی	از	زیباترین	چهره	های	ادبی	و	فلسفی	سدة	بیستم	فرانسه	است.	
کامو	را	در	جوانی	و	در	دبیرستان	دارالفنون	شناختم.	در	آغاز،	رمان	طاعون	را	
خواندم.	از	همان	زمان	مبارزه	با	طاعون	ذهن	مرا	به	خود	مشغول	کرد.	طاعون	کیست	
و	کجاست	و	قربانی	طاعون	کیست؟	نخستین	رمان	کامو	بیگانه	بود	که	در	1942 
نوشته	شد	و	طاعون	در	1947	انتشار	یافت.	کامو	انسان	یاغی	را	در	1951	نوشت	و	
انسان	شورشی	و	طغیان	زده	همان	روحی	است	که	در	برابر	طاعون	ایستادگی	می	کند.	
برای	کامو	انسان	فریاد	می	زند	ولی	پاسخی	نمی	شنود.	پس	آیا	بیهودگی	هستی	را	در	
برگرفته	است؟	انسان	پوچ	به	گفتة	کامو	در	انتظار	صدای	انسانی	است.	از	نگاه	کامو	
انسان	نمی	تواند	یاغی	نباشد.	ژان	پل	سارتر	از	کمونیسم	شوروی	اطاعت	کرد	ولی	
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کامو	تا	پایان	نه	گفت.	کامو	در	هواداری	از	جمهوری	خواهان	اسپانیایی	برخاست،	
از	قربانیان	استالین	پشتیبانی	کرد	و	استعمار	فرانسه	در	الجزایر	را	به	انتقاد	کشاند.	در	
سال	1957	جایزة	نوبل	ادبیات	به	او	تعلق	گرفت.	ادبیات	معاصر	ایران	و	بسیاری	از	
روشن	فکران	ایرانی	با	فکر	کامو	آشنایی	دارند	ولی	این	روشن	فکران	استقالل	فکرِی	
کامو	را	ندارند.	کامو	یاغی	آرام	بود،	اهل	جاروجنجال	نبود	ولی	نفوذش	قطعی	بود.

دانشمندنامدار،ماریکوری
	فرانسوی،	ماری	کوری،	در	سال	1867	در	ورشو	زاده	شد	و	در	 دانشمند	لهستانیـ	
1934	در	فرانسه	درگذشت.	او	به	همراه	همسرش،	پی	یر	کوری	و	نیز	هانری	بکرل	
در	1903	جایزة	نوبل	فیزیک	را	به	دلیل	کشف	رادیواکتیویته	دریافت	کرد	و	در	1911 
نیز	جایزة	نوبل	شیمی	به	دلیل	کشف	پلونیوم	و	رادیوم	را	از	آن	خود	کرد.	ماری	کوری	
نخستین	زنی	بود	که	جایزة	نوبل	را	به	دست	آورد.	او	در	سال	1891	برای	درس	به	
پاریس	می	آید	و	با	آغاز	درس	ها	و	کار	آزمایشگاهی	عالقه	اش	به	فیزیک	و	شیمی	
گسترش	یافت.	در	دورة	دانشگاهی	با	پی	یر	کوری	آشنا	شد	و	در	ژوئیه	1895	با	او	
ازدواج	کرد.	ماری	کوری	در	1906	نخستین	استاد	زن	در	دانشگاه	سوربن	می	شود.	
پیشرفت	های	او	چشمگیر	بود	ولی	جامعة	مردساالر	آن	زمان	موانع	بی	شماری	در	
برابر	او	به	وجود	آورده	بود.	در	آغاز،	کمیتة	جایزة	نوبل	فقط	پی	یر	کوری	را	برای	
دریافت	جایزه	تعیین	کرد.	خوشبختانه	همسرش	گفت	از	دستاوردهای	علمِی	ماری	
کوری	قاطعانه	پشتیبانی	می	کنم	و	چنین	هم	کرد	و	باألخره	نظر	کمیتة	نوبل	تغییر	کرد.	
ماری	کوری	نیازمند	آزمایشگاه	و	وسایل	تکنیکی	و	بودجه	بود	ولی	برای	دریافت	
بودجة	آزمایشگاهی	و	کار	استادی	با	مخالفت	بی	اندازة	جامعة	مردساالر	روبه	رو	
بود.	او	پشتکار	داشت	و	با	تالش	فراوان	امکان	ها	را	فراهم	کرد.	ماری	کوری،	پنج	
سال	پس	از	مرگ	همسرش،	به	دستیارش	عالقه	پیدا	کرد	و	عاشق	او	شد.	به	سرعت	
احزاب	دست	راستی	و	افکار	عمومی	جامعه	در	برابر	ماری	کوری	بسیج	شدند	و	در	
روزنامه	ها	او	را	به	عنوان	»خارجی،	خائن	و	مبتکر	زهر	رادیواکتیو«	معرفی	کردند	

و	دست	به	»افشاگری«	و	تبلیغات	منفی	زدند.
فشارهای	 تمام	 وجود	 با	 و	 داشت	 قوی	 و	شخصیتی	 بود	 دلیر	 کوری	 ماری	

مردساالرانه	و	تبلیغات	خارجی	ستیز	ایستادگی	کرد.	پشتکار	او	در	پژوهش	های	
علمی	و	ایستادگی	اش	در	برابر	فرهنگ	عامیانة	زن	ستیز	رفته	رفته	احترام	جامعه	را	
نسبت	به	او	برانگیخت.	او	به	اعتبار	جهانی	دست	یافته	بود	و	با	البرت	اینشتین	و	دیگر	
دانشمندان	همکاری	داشت.	او	به	خوبی	آگاه	بود	که	رادیواکتیو	برای	پزشکی	بسیار	
مهم	است	و	مبارزه	با	سرطان	و	انجام	رادیولوژی	در	گرِو	همین	دانش	است؛	البته	
کوری	از	خطر	مرگ	آوِر	اتم	نیز	آگاه	بود	و	مخالف	بهره	گیری	های	ویران	گِر	آن	بود.	
فیلم	مرجان	ساتراپی	به	نام	»رادیواکتیو«	دربارة	ماری	کوری	است.	مرجان	
فیلم	 کارگردانی	 پرسپولیس	معروف	شد	و	سپس	 کتاب	 با	 فرانسه	 ساتراپی	در	
»پرسپولیس«	و	فیلم	های	دیگر	او	را	به	یک	شخصیت	هنرِی	مسلم	تبدیل	کرد.	
کارگردانی	این	فیلم	با	زبردستی	تمام	صورت	گرفته	و	فیلمبردارِی	آن	کیفیت	باالیی	
دارد.	این	فیلم	از	یک	سو	شخصیت	ماری	کوری	را	به	نمایش	می	گذارد	و	نشان	
می	دهد	که	زنی	کارساز	است	و	از	سوی	دیگر	دو	وجهة	متضاد	علم	را	به	روشنی	
ترسیم	می	کند،	دانش	برای	مبارزه	با	بیماری	سرطان	و	نجات	زخمی	های	جنگ	و	
نیز	بهره	گیرِی	خطرناک	از	اتم	در	ساخت	بمب	هسته	ای	و	نابودی	انسان	ها.	در	این	
فیلم	فقط	زندگی	ماری	کوری	ترسیم	نمی	شود	بلکه	مرجان	ساتراپی	به	روزگاران	
پس	از	زندگی	او	نیز	نقب	زده	و	آزمایش	انفجار	بمب	اتم	در	ِنوادای	آمریکا،	
انداختن	بمب	های	اتمی	آمریکایی	بر	سر	شهرهای	ژاپن	و	انفجار	نیروگاه	اتمی	
چرنوبیل	را	نیز	با	مهارت	ویژه	ای	نشان	می	دهد.	از	دید	من،	این	فیلم	یک	بینش	
زیست	بوم	گرایانه	در	برابر	اتم	را	بیان	می	کند	و	آشکارا	پیکار	زن	برای	پیشرفت	

اجتماعی	را	بازتاب	می	دهد.
از	نگاه	جامعه	شناختی	و	فلسفی،	دانش	پیوسته	سرچشمة	اختالف	نظر	بوده	است.	
دانش	بنا	بر	طبیعتش	همیشه	اختالف	برانگیز	است.	از	یک	سو	کسانی	هستند	که	در	
برابر	دانش	موضع	می	گیرند	و	به	گونه	ای	آن	را	برای	انسان	زیان	بار	می	دانند.	در	
این	جبهه	دین	داران	و	جزم	اندیشان	مردم	فریب	و	فیلسوفان	رازگرا	ِگرد	هم	می	آیند.	
این	افراد	با	انگشت	گذاشتن	بر	رویدادهای	منفی	و	یا	پیشامدهای	دلخراش،	کل	
پیشرفت	علمی	را	زیر	پرسش	می	برند	و	به	نفی	دانش	می	رسند	و،	به	این	ترتیب،	
ُمبّلغ	تاریک	اندیشی	و	جادوگری	و	معجزه	می	شوند.	از	سوی	دیگر	کسانی	که	کاماًل	
دستخوش	شیفتگی	شده	اند	و	به	طرزی	یک	جانبه	و	بدون	انتقاد	به	هواداری	از	مهارت	
و	دانش	می	پردازند	هم	دانش	را	از	جامعه	و	جامعه	شناسی	جدا	می	کنند	و	فاقد	
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هر	گونه	آینده	نگری	و	احتیاط	هستند.	از	دید	جامعه	شناسی،	گفتمان	های	علمی	
متفاوت	اند	و	هر	چالشی	در	عرصة	دانش	میان	دانشمندان	اختالف	به	وجود	می	آورد.	
افزون	بر	این،	دانش	در	عملکرد	خود	نیز	همیشه	متفاوت	و	گاه	متضاد	است.	البته	
منطق	علمِی	ناب	و	نگاه	و	منفعت	یک	دانشمند	همیشه	به	شفافیت	نمی	انجامد.	دانش	
در	اجتماع	با	عملکردها	و	ارزیابی	های	گوناگونی	روبه	روست.	بی	شک،	اختالف	
نظرها	نیز	جزو	روند	علمی	در	جامعه	اند.	دیدگاه	های	متضاد	مسبب	ایجاد	تعادل	
در	برداشت	می	شوند.	در	بیشتر	مواقع،	انتخاب	نامزد	نوبل	توسط	آکادمی	نوبل	
منجر	به	بحث	و	اختالف	نظر	شده	است.	داروین	و	فروید	و	اینیشتین	پیوسته	مورد	
جدل	جامعة	اندیشمندان	و	پژوهشگران	بوده	اند.	به	گفتة	یورگن	هابرماس،	حقیقت	
ادعایی	برای	تصدیق	است.	این	حقیقت	هم	از	نگاه	عینی	باید	مورد	تصدیق	قرار	
گیرد	و	هم	در	زمینة	ذهنی	باید	ایستادگی	کند	و	خود	را	به	جامعه	علمی	بقبوالند.	
برای	نمونه،	بهره	گیری	از	مواد	شیمیایی	در	کشاورزی	دارای	یک	منطق	ریاضی	و	
متکی	بر	فرمول	بندی	شیمیایی	است	ولی	این	عنصر	عینی	بیش	از	پیش	مورد	اعتراض	
دانشمندان	و	هواداران	محیط	زیست	و	جامعة	انسانی	قرار	گرفته.	بنابراین،	دانش	
یک	پدیدة	ساده	نیست	و	در	خود	متضاد	و	پیچیده	است	ولی،	با	وجود	این	تناقضات،	

دانش	موتور	تاریخ	است.	بدون	دانْش	راه	ما	رو	به	تاریکی	است.	

جامعهشناسِیبازارکارزنان
نظام	جمهوری	اسالمی	اسالم	گرا	و	مردساالر	است	و	از	این	رو	شرایط	زندگی	
و	موقعیت	اجتماعی	و	سیاسی	زنان	اسفناک	است.	علی	خامنه	ای	می	گوید	اگر	
می	خواهیم	نگاه	مان	به	مسئلة	زن،	»سالم،	منطقی،	دقیق	و	راهگشا«	باشد،	باید	»از	
افکار	غربی	در	مسائلی	همچون	اشتغال	و	برابری	جنسی	کاماًل	فاصله	بگیریم.«	
او	موقعیت	زنان	در	جمهوری	اسالمی	را	در	تاریخ	ایران	»بی	سابقه«	توصیف	کرده	
و	می	گوید	این	وضعیت	»مدیون	نگاه	مبارک	و	پرطراوت	اسالم	و	دیدگاه	های	
کارگشای	امام	خمینی	است.«	آنچه	خامنه	ای	می	گوید	فقط	یک	تبلیغ	دینی	و	
سراسر	ناواقعی	است.	در	اینجا	به	آمار	نگاهی	بیندازیم	و	دیدگاه	سازمان	دیده	بان	

حقوق	بشر	را	مورد	توجه	قرار	دهیم.		

مرکز	آمار	ایران	برآن	ست	که	در	سال	1395،	40	میلیون	و	498	هزار	و	442 
مرد	در	کشور	زندگی	کرده	اند	که	دو	میلیون	و	592	هزار	و	773	نفر	نسبت	به	سال	
1390	افزایش	یافته	است.	شمار	زنان	در	سال	1395	معادل	39	میلیون	و	427 
هزار	و	828	نفر	بوده	اند	که	نسبت	به	سال	1390،	2	میلیون	و	183	هزار	و	828	نفر	
افزایش	یافته	اند.	بدین	ترتیب،	پنجاه	درصد	جمعیت	کشور	را	زنان	تشکیل	می	دهند.	
آیا	این	پنجاه	درصد	دارای	حقوق	برابر	با	مردان	است؟	جامعة	سیاسِی	حاکم	یک	
گروه	بندی	آخوندی	و	شیعه	و	مردساالر	دینی	است.	شمار	نمایندگان	مجلس	دهم	
290	نفر	است	که	از	آن	میان	17	نفرشان	زن	هستند.	در	بین	18	وزیر	دولت	یازدهم	
یک	نفر	زن	وجود	ندارد.	در	بین	17	وزیر	دولت	دوازدهم	هم	همین	طور	و	در	میان	

8	تن	معاون	و	مشاور	تنها	دو	نفر	زن	هستند.	
سهم	زنان	ایرانی	از	اشتغال	چقدر	است؟	نگاهی	به	نتایج	طرح	آمارگیری	
نیروی	كار	سال	1394	نشان	می	دهد	زنان	همچنین	در	وضعیت	خوبی	از	اشتغال	
قرار	ندارند.	بر	اساس	نتایج،	این	طرح	در	سال	1394،	بررسی	نرخ	بیكاری	نشان	
می	دهد	كه	11	درصد	از	جمعیت	فعال	بی	كار	بوده	اند	و	نرخ	بی	كاری	در	بین	زنان	

شاخصهاینیرویكاربراساسجنسیتدرسال1394

زنمردكل )درصد(شاخص های نیروی كار

26.122.3۴2.8نرخبی كاری جوانان 2۴ - 1۵ساله

76۵170۵2967323۵۴96تعداد

23.319.1۴0.2نرخبی كاری جوانان 29 - 1۵ساله

16۴63801083980۵62399تعداد

18.017.122.8سهماشتغال در بخش كشاورزی

39612973171۴۵8789839تعداد

32.۵3۴.223.8سهماشتغال در بخش صنعت

71۴7011632330682370۴تعداد

۴9.۴۴8.7۵3.۴سهماشتغال در بخش خدمات

108603929013۴2618۴6966تعداد

كار  ساعت  با  بیشتر  و  1۵ساله  شاغلین  سهم 

معمول ۴9 ساعت و و بیشتر

38.0۴2.713.1
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نسبت	به	مردان	بیشتر	بوده	است.	همچنین،	این	نتایج	نشان	می	دهد	نرخ	مشاركت	
اقتصادی	در	بین	زنان	نسبت	به	مردان	و	در	نقاط	شهری	نسبت	به	نقاط	روستایی	كمتر	
بوده	است.	در	بررسی	نرخ	بی	كاری	در	هر	دو	گروه	24 - 15	و	29 - 15ساله	نیز	

دیده	می	شود	كه	نرخ	بیكاری	زنان	نسبت	به	مردان	بیشتر	بوده	است.	
تغییرات	سریع	اجتماعی	مانند	روند	فزایندة	طالق،	آمارهایی	كه	از	تجرد	قطعی	
دختران	خبر	می	دهند،	فزونِی	مرگ	ومیر	مردان	و	كسب	استقالل	دختران	برای	زندگی	
نشان	می	دهد	بخش	زیادی	از	جمعیت	خانوارهای	ایرانی	را	زنان	خودسرپرست	
یا	سرپرست	خانوار	تشكیل	می	دهد	كه	باید	برای	اشتغال	و	معیشت	شان	چاره	ای	
جدی	اندیشیده	شود.	چنان	چه	وزیر	كشور	در	طی	اعالن	آماری	كه	17	خرداد	
زن	 نفر	 میلیون	 گفت	2,5	 مجلس	 در	 اجتماعی	 آسیب	های	 وضعیت	 از	 	1395
سرپرست	خانوار	در	کشور	وجود	دارد.	ایدئولوژی	حاکم	و	فرهنگ	مردساالر	زنان	
را	به	حاشیه	می	رانند	و	البته	زنان	به	شکل	های	گوناگون	ایستادگی	و	در	ایفای	نقش	

اقتصادی	شان	تالش	کرده	اند.	ویژگی	های	بازار	کار	زنان	کدامند؟	
-	پنجاه	درصد	از	زنان	شاغل	در	بخش	غیر	رسمی	كار	می	كنند.

-	زنان	كارگر	بیشتر	در	بنگاه	های	اقتصادی	كوچک	و	غیررسمی	كار	می	كنند.	
بخش	های	 در	 )كار	 دستمزد	 بدون	 كاركنان	 از	 درصد	 از	65	 بیش	 زنان	 	-

خانوادگی	و	فامیلی(	را	تشكیل	می	دهند.	
-	بیش	از	نیمی	از	زنان	بیكار	بیش	از	یك	سال	در	جست	وجوی	كار	بوده	اند.	

-	یک	چهارم	زنان	شاغل	مستقل	هستند.	
-	نزدیک	به	یک	سوم	زنان	شاغل	مزد	و	حقوق	بگیر	بخش	خصوصی	اند.

-	فقط	یک	درصد	از	زنان	شاغل	به	عنوان	كارفرما	به	كار	اشتغال	دارند.	
-	نیمی	از	زنان	تحصیل	كردة	دانشگاهی،	كه	در	جست	وجوی	كار	هستند،	هنوز	

بیکار	هستند.	
به	این	ترتیب،	زنان	چه	آن	هایی	كه	در	بازار	كار	موفق	شده	اند	به	شغلی	دست	
یابند	چه	آن	هایی	كه	ناامید	از	بازار	كار	خانه	نشین	شده	اند	یا	به	شاغلین	غیررسمی	
پیوسته	اند	و	یا	به	دالیل	گوناگون	كار	در	خانه	را	به	عنوان	یک	شغل	در	پیش	
در	 زنان	 مشاركت	 نرخ	 كه	سبب	شده	اند	 هستند	 روبه	رو	 با	مشكالتی	 گرفته	اند	

عرصه	های	اقتصادی	تا	این	اندازه	كم	گزارش	شود.	
»انجمن	زنان	مدیر	کارآفرین«	با	بیان	این	که	50	درصد	جامعه	را	جمعیت	زنان	

تشکیل	می	دهد	بر	آن	است	که	بر	اساس	گزارش	نتایج	آمارگیری	نیروی	کار	سال	
95	مرکز	آمار	ایران،	نرخ	مشارکت	اقتصادی	زنان	)باالی	15سال(	16.3	درصد	و	
در	سطح	جهانی	47.6	درصد	است،	در	حالی	که	میانگین	اشتغال	زنان	در	کشورهای	
شمال	آفریقا	و	خاورمیانه	20	درصد	است.	چندی	پیش	سازمان	دیده	بان	حقوق	بشر	
گزارشی	در	بارة	بازار	کار	زنان	منتشر	کرد	که	با	عنوان	»اینجا	جمعی	مردانه	است:	
تبعیض	علیه	زنان	در	بازار	کار	ایران«	و	بخشی	از	آن	به	بررسی	محدودیت	های	
ِاعمال	شده	بر	زنان	در	قوانین	مدنِی	جمهوری	اسالمی	اختصاص	دارد.	از	نگاه	

اشتغالزناندركشورهایجهان

ب( نسبت زنان فعال اقتصادی به مردان الف( درصد نیروی فعال اقتصادی 2011

2000 200۵ 2008 2011 %مرد % زن %مرد % زن

80۴/0 867/0 907/0 899/0 ۵/68 6/61 آذربایجان 1/68 ۴/۵9 سوئد

793/0 7۴۵/0 70۴/0 70۴/0 2/70 ۴/۴9 ارمنستان 1/70 ۵/۵7 ایاالت متحد

۴2۴/0 ۴90/0 ۵3۵/0 ۵۴۴/0 2/9۵ 8/۵1 قطر ۵/66 0/۵3 آلمان

۵۴1/0 ۵۴7/0 ۵2۵/0 ۵27/0 3/82 ۴/۴3 کویت 3/72 8/۵8 استرالیا

368/0 ۴08/0 ۴۵8/0 ۴71/0 3/92 ۵/۴3 امارات ۴/71 2/۴9 کُره جنوبی

۴0۵/0 ۴32/0 ۴۴۵/0 ۴۵1/0 3/87 ۴/39 بحرین 6/76 ۵/۵6 سنگاپور

37۵/0 ۴01/0 ۴01/0 392/0 8/76 1/30 لیبی 1/80 7/67 چین

362/0 33۴/0 3۵2/0 39۴/0 ۴/71 1/28 ترکیه 8/80 8/63 تایلند

191/0 229/0 2۵8/0 273/0 3/83 7/22 پاکستان 2/76 7/6۴ آفریقای 
جنوب 

صحرای کبیر

219/0 238/0 237/0 239/0 1/7۴ 7/17 عربستان 6/80 2/6۵ آسیای شرقی 
و اقیانوسیه

190/0 262/0 219/0 226/0 ۵/72 ۴/16 ایران 0/69 6/۴9 اروپا و آسیای 
میانه

182/0 197/0 203/0 209/0 3/69 ۵/1۴ عراق 9/79 7/۵3 آمریکای التین 
و کارائیب

1۵9/0 178/0 197/0 209/0 9/71 0/1۵ الجزایر 1/7۴ 8/22 کشورهای 
عرب

2۵۴/0 210/0 197/0 183/0 6/71 1/13 سوریه 0/81 3/31 جنوب آسیا

166/0 172/0 183/0 196/0 3/80 7/1۵ افغانستان 2/77 3/۵1 جهان
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سازمان	دیده	بان	حقوق	بشر،	بازار	کار	ایران	مردانه	است.	سازمان	دیده	بان	حقوق	
بشر	بر	این	باور	است	که	قوانین	و	سیاست	های	تبعیض	آمیز	در	جمهوری	اسالمی	
حقوق	زنان	ایرانی	در	بازار	کار	را	پایمال	می	کند.	بر	اساس	بررسی	های	این	نهاد	
درصد	اشتغال	زنان	در	ایران	از	میانگین	کشورهای	خاورمیانه	کمتر	است.	بر	پایة	
این	گزارش،	در	حال	حاضر	میانگین	اشتغال	زنان	در	کشورهای	شمال	آفریقا	و	
خاورمیانه	20	درصد	و	شمار	زنان	شاغل	در	جمهوری	اسالمی	یک	چهارم	کمتر	
از	این	میزان	است.	این	سازمان	بر	این	باور	است	که	»زنان	ایرانی	با	مجموعه	ای	
از	محدودیت	ها	همچون	محدودیت	سفر	به	خارج	از	کشور،	ممنوعیت	اشتغال	در	
حرفه	های	خاص،	و	نبود	حفاظت	های	قانونِی	اولیه	روبه	رو	هستند.«	دیده	بان	حقوق	
بشر	می	گوید	در	فاصلة	زمانِی	یاد	شده،	که	تقریبًا	کل	سال	1395	خورشیدی	را	شامل	
می	شود،	میزان	اشتغال	در	میان	مردان	ایرانی	اندکی	بیش	از	64	درصد	بوده،	در	

حالی	که	سهم	زنان	در	بازار	کار	تنها	به	نزدیک	15	درصد	می	رسیده	است.	
پژوهش	دیده	بان	حقوق	بشر	بر	اساس	بررسی	قوانین	و	سیاست	های	جاری	
وکیالن،	 جمله	 از	 ایرانی	 مرد	 و	 زن	 	44 با	 گفت	وگو	 و	 اسالمی	 جمهوری	 در	
کارشناسان	اقتصادی،	صاحبان	کسب	وکارهای	کوچک	و	کارمندان	بخش	های	
دولتی	و	خصوصی	تنظیم	شده	است.	در	این	گزارش،	سازمان	دیده	بان	حقوق	بشر،	
نایب	رئیس	کانون	عالی	انجمن	های	صنفی	کارگران	دربارة	شرایط	سخت	زنان	
کارگر	می	گوید:	»کارفرمایان	ترجیح	می	دهند	از	زنان	در	مشاغل	سخت	استفاده	
کنند	چراکه	اگر	نیروی	مرد	را	به	خدمت	بگیرند	باید	حق	بیمه	و	دستمزد	کامل	
به	آن	ها	بدهند.	مطابق	قوانین	ایران	مرد	سرپرست	خانواده	محسوب	می	شود	و	
می	تواند	تحت	شرایطی	انتخاب	های	اقتصادی	و	اشتغال	همسرش	را	محدود	کند.	
دریافت	گذرنامه	و	سفر	خارجی	زنان	نیز	در	جمهوری	اسالمی	مستلزم	موافقت	
همسران	آنان	است	و	همین	می	تواند	فعالیت	زنان	در	شغل	های	مدیریتی	و	کارهایی	

را	که	نیاز	به	سفر	دارند،	محدود	کند.«
دیده	بان	حقوق	بشر	می	گوید	گرچه	بر	اساس	قانون	تبعیض	علیه	زنان	در	محل	
کار	ممنوع	است	اما	این	ممنوعیت	شامل	استخدام	یا	ارتقای	شغلی	نمی	شود	و	
ترجیح	جنسیتی	به	سود	مردان	در	بسیاری	از	آگهی	های	استخدام	به	چشم	می	خورد.	
بر	اساس	بررسی	های	دیده	بان	حقوق	بشر	از	7026	موقعیت	شغلی	آگهی	شده	برای	
اشتغال	به	مشاغل	دولتی	در	سال	گذشته	حدود	60	درصد	موارد	مردان	ترجیح	

داشته	اند	و	تنها	در	5	درصد	موارد	زنان	بوده	اند.	در	سال	های	گذشته،	همواره	شمار	
زنان	در	میان	دانش	آموختگان	دانشگاه	ها	و	مراکز	آموزش	عالی	در	بیشتر	رشته	ها	
از	مردان	بیشتر	بوده،	با	این	همه	سهم	آن	ها	در	اشتغال،	به	ویژه	در	موقعیت	های	

مدیریتی،	بسیار	ناچیز	است.
بیکاری	44	درصد	زنان	جوان	یک	واقعة	دلخراش	است.	بر	اساس	بررسی	های	
مرکز	آمار	ایران،	در	سال	95	اندکی	بیش	از	29	درصد	جوانان	بین	15	تا	29	سال	
بی	کار	بوده	اند	و	سهم	زنان	بیکار	در	میان	این	رده	سنی	کمی	فراتر	از	44	درصد	
بوده	است.	از	یاد	نبریم	که	ساالنه	حدود	850	هزار	دانش	آموختة	دانشگاهی	وارد	
بازار	کار	ایران	می	شوند	که	بیش	از	50	درصد	آن	ها	را	زنان	تشکیل	می	دهند.	در	
سال	1395،	میزان	57	درصد	ورودی	های	مقطع	کارشناسی	را	زنان	تشکیل	دادند،	
در	حالی	که	نرخ	مشارکت	اقتصادی	زنان	تحصیل	کرده	نسبت	به	مردان	تحصیل	کرده	
بسیار	پایین	تر	است.	زنان	تحصیل	کرده	خواهان	ورود	به	بازار	کار	و	مشارکت	در	
مدیریت	جامعه	و	دستیابی	به	موقعیت	های	بهتر	هستند	و	در	برنامة	ششم	حکومتی	
هم	این	نکته	برای	بهره	مندی	جامعه	از	این	ظرفیت	پیش	بینی	شده	است	ولی	دولت	
و	نهادهای	سیاست	گذار	و	بسیاری	از	کارفرمایان	برای	توانمندسازی	و	ترویج	
رویکرد	خوداشتغالی	و	کارآفرینی	در	کردار	به	نقش	زن	در	اقتصاد	و	جامعه	توجه	
الزم	را	ندارند	که	می	تواند	در	افزایش	مشارکت	اقتصادی	زنان	بسیار	تأثیرگذار	

باشد؛	هرچند،	در	این	نظام	دینی	الگوی	تالش	و	موفقیت	نباید	زنانه	باشد.
بر	اساس	پژوهش	انجام	شده	توسط	صندوق	جهانِی	پول	اگر	زنان	هند	همانند	
مردان	این	سرزمین	وارد	بازار	کار	و	اقتصاد	شوند،	27	درصد	نرخ	تولید	ثروت	
داخلی	هند	افزایش	خواهد	یافت.	همین	مشارکت	در	آمریکا	افزایش	5	درصدی	
را	به	همراه	دارد.	با	توجه	به	این	که	نقش	اجتماعی	زنان	در	ایران	محدود	است	و	
روحیة	مرساالری	و	موانع	دینی	در	برابر	ورود	زنان	ایستادگی	می	کنند،	بازار	کار	
توانایی	زنان	را	نمی	تواند	به	کار	گیرد.	تیزهوشی	و	استعداد	و	قدرت	کارآفرینی	و	
دانش	زنان	می	تواند	یک	جهش	بزرگ	در	اقتصاد	به	وجود	آورد.	قدرت	سیاسِی	
ناشی	از	انقالب	اسالمی	گام	به	گام	نقش	زنان	را	کاهش	داده	زیرا	در	این	بینش	
دینی	حاکم	نقش	زن	به	طور	اساسی	باید	در	فرزندآوری	و	لذت	جویِی	مرد	محدود	
باقی	بماند،	حال	آن	که	درک	امروزی	و	متکی	بر	برابری	حقوقی	زن	ومرد	می	تواند	
یک	گشایش	بزرگ	اجتماعی	بیافریند	و	نیمی	از	جمعیت	کشوری	را	در	ابتکار	و	
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پیشرفت	مداخله	دهد.	
ساختار	بازار	کار	ایران	با	وجود	پنجاه	درصد	زن	و	پنجاه	درصد	دانشجوی	
دختر	که	به	پایان	درس	خود	رسیده	اند،	برای	زنان	بسته	است	و	نقش	کارکنان	زن	
در	اقتصاد	ایران	فرعی	است.	در	بازار	کار	چین	سهم	زنان	67	درصد	است،	در	
حالی	که	در	ایران	حضور	زن	در	بازار	کار	کمی	باالتر	از	16	درصد	است.	رونق	
و	پیشرفت	یک	اقتصاد	به	عواملی	چون	فن	آوری،	سرمایه	گذاری،	دانش	مدیریت،	
مهارت	فنی	کارکنان،	سیاست	زیست	بوم،	همکاری	جهانی،	بازار	مصرفی	داخلی،	
قوانین	شفاف	رقابتی	و	امنیتی	و	به	طور	مسلم	نیروی	کار	زنان	و	حضور	تخصصی	
آن	ها	در	تمام	روندهای	تولیدی	و	تصمیم	گیری	وابسته	است.	واپس	گرایِی	اقتصاد	

ایران	نتیجة	سیستم	غارت،	فساد	سراسری	و	عدم	حضور	کامل	زنان	است.	
مسئله	اینجاست	که	از	27	میلیون	زن	ایرانی	در	سن	کار		فقط	3	میلیون	نفر	آن	ها	
کار	می	کنند.	بنابراین،	24میلیون	زن	بیکار	در	ایران	وجود	دارند.	در	آمار	زیر	می	بینیم	
که	شمار	زنانی	که	کارفرما	هستند	فقط	ده	هزار	نفر	است	و	این	رقم	بسیار	ناچیز	است	
زیرا	موانع	ناشی	از	قوانین	اسالمی	و	نظام	اداری	و	ایدئولوژیک	فراوان	اند،	حال	
آن	که	می	دانیم	61	درصد	از	ورودی	دانشگاه	ها	را	زنان	و	دختران	تشکیل		می	دهند.	
شمار	زنان	در	مجلس	ایران	فقط	شش	درصد	مردان	است	در	صورتی	که	در	فرانسه	
39	درصد،	در	سوئد	45	درصد،	در	عراق	25	درصد،	در	روسیه	14	درصد،	در	
پاکستان	22	درصد	و	در	نیجریه	7	درصد	است.	تمام	تالش	جمهوری	اسالمی	
بیرون	راندن	و	محدود	کردِن	زنان	در	بازار	کار	و	صحنة	اجتماعی	و	اقتصادی	است	
زیرا	ایدئولوژی	قرآنی	و	آخوندی	خواهان	سرکوب	زنان	است.	کسب	حقوق	زنان	
مستلزم	نفی	کامل	جمهوری	اسالمی	و	تمامی	قوانین	دینی	ایران	است.	افزون	بر	آن،	
جامعة	ایران	مردساالر	است	و	خشونت	علیه	زنان	در	آن	ساختاری	است.	حجاب	
اسالمی	به	طور	مسلم	باید	برچیده	شود	و	آفرین	به	زنان	ومردانی	که	آشکارا	در	این	
زمینه	مبارزه	می	کنند.	برابری	زن	ومرد	در	حکومتی	سکوالر	و	دموکراتیک	آرزوی	
یک	جامعة	آگاه	است.	شریعتی	با	ایدئولوژی	ارتجاعی	خود	از	فاطمه،	دختر	علی،	
یک	الگو	ساخته	بود،	حال	آن	که	الگوی	زنان	پیشرو	فروغ	فرخزاد،	نسرین	ستوده	و	
سیمون	دوبووار	هستند.	زنانی	که	در	بند	اسالم	هستند	نمی	توانند	پیشرِو	جامعه	باشند.

جواناندرآیندهایران
کشور	ما	با	منابع	انسانی	جوان	چه	می	کند؟	دانش	جمعیت	شناسی	به	بررسی	جمعیِت	
یک	نسل	می	پردازد.	از	بیست	وپنج	سال	پیش	چه	تغییری	در	ساختار	جمعیت	جوان	
رخ	داده	است	و	با	توجه	به	شرایط	کنونی	و	سیاست	های	موجود	در	بیست	وپنج	
سال	دیگر	جوانان	ما	کجا	خواهند	بود؟	نزدیک	5	میلیون	نفر	از	جوانان	ایرانی	
امروز	در	دانشگاه	های	کشور	مشغول	به	تحصیل	هستند.	با	توجه	به	نرخ	بی	کاری	
50درصدی	دانش	آموختگاِن	دانشگاه	ها	نزدیک	2.5	میلیون	دانش	آموخته	میان	22 
تا	24ساله،	1.25میلیون	نفر	باید	بیکار	باشند.	با	توجه	به	نرخ	رشد	اقتصادی	منفی،	
انتظار	می	رود	در	سال	های	آینده	جمعیت	بیشتری	از	دانش	آموختگان	دانشگاهی	
به	بیکاران	بپیوندند.	بر	اساس	آمار	کشور،	حدود	800	هزار	در	سال	بیکار	خواهند	

شد.	
واقعًا	چه	میزانی	از	نیروهای	انسانی	به	هدر	می	رود؟	بر	اساس	آمار	دولتی،	اگر	
شمار	دانشجویان	در	حال	تحصیل	و	دانش	آموختة	بیکار	و	شاغل،	دانش	آموزان	
در	حال	تحصیل	و	ترک	تحصیل	کرده	را	با	هم	جمع	کنیم	)11.5	میلیون	نفر(	بقیه	)6.5 
میلیون(	نباید	در	وضعیتی	بهتر	از	این	جمعیت	قرار	داشته	باشند.	میزان	بی	کاری	این	
جوانان	که	بسیاری	از	آن	ها	حتی	دیپلم	هم	ندارند	در	برخی	از	استان	ها	به	60	درصد	
می	رسد.	بخش	قابل	توجهی	از	جوانان	ترک	تحصیل	کردة	میان	15	تا	18سال	به	
جمعیت	دو	میلیون	نفرِی	کودکان	ونوجوانان	کار	پیوسته	اند	که	دستخوش	آسیب	های	
اجتماعی	گوناگون	قرار	دارند.	به	دلیل	همین	وضعیت	بی	کاری	و	جداافتادگی	از	
تحصیل،	بخش	قابل	توجهی	از	جمعیت	18	تا	25میلیونِی	حاشیه	نشین،	معتادان	3 
تا	7	میلیون	نفری	به	مواد	مخدر	و	الکل،	جمعیت	15میلیونِی	درگیر	با	فقر	مطلق،	
جمعیت	حدودًا	بیست	میلیونِی	درگیر	با	اختالالت	روانی	و	جمعیت	چندصد	هزار	

نفرِی	درگیر	جرائم	گوناگون	را	همین	جوانان	15	تا	24ساله	تشکیل	می	دهند.	
فردا	چه	خواهد	شد؟	با	توجه	به	پایین	آمدن	میانگین	سنِی	زندانیان،	فحشا،	
اعتیاد	و	مجرمان	در	کشور،	گزند	امروِز	جوانان	از	آسیب	های	اجتماعی	نسبت	به	
حتی	یک	دهه	پیش	هم	بیشتر	شده	و	با	توجه	به	روندهای	موجود	نیز	این	روند	

افزایش	و	ادامه	خواهد	یافت.	
نزدیک	به	پنج	میلیون	دانشجوی	دانشگاه	های	داخل	کشور	می	دانند	که	پس	
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از	دانش	آموختگی	با	اتکا	به	مدرک	به	جایی	نمی	رسند	اما	در	شرایط	درماندگِی	
فزایندة	دانشگاه	و	افت	تحصیلی	و	در	شرایطی	که	بیشتر	دانشجویان	از	استادان	
نورچشمی	های	نظام	و	فاقد	شایستگی	تدریس	هستند،	راه	پیشرفت	برای	بسیاری	
بسته	است.	با	این	که	بیشتر	افراد	از	تحصیل	در	دانشگاه	در	دورة	کارشناسی	به	
جایی	نمی	رسند،	باز	برای	دوره	های	کارشناسی	ارشد	و	دکترا	در	مقیاس	های	صدها	
بیش	 از	400	هزار	و	آزمون	دکترا	 بیش	 )آزمون	کارشناسی	ارشد	 نفری	 هزار	
از	200	هزار	داوطلب(	آزمون	می	دهند	اما	آن	ها	با	کدام	امید	برای	آیندة	خود	

می	توانند	طرح	بریزند؟	
اگر	گشایشی	هم	در	درآمدهای	کشور	صورت	بگیرد،	چاله	های	فساد،	امتیازات	
حاکمان،	جهان	گشایی	و	بحران	سازی	ها	آن	ها	را	فرو	خواهند	داد.	روندهای	موجود	
نشان	می	دهند	که	کشور	ظرفیت	ایجاد	اشتغال	و	مسکن	و	دیگر	امکانات	زندگی	
برای	9	میلیون	جوان	ایرانی	در	سال	1400	را	نخواهد	داشت.	به	همین	علت	
است	که	هم	جوانان	زادة	دهة	هفتاد	خورشیدی	از	تن	دادن	به	ازدواج	می	گریزند	
)کاهش	300	هزار	موردِی	ازدواج	در	شش	سال	گذشته(،	هم	خانواده	ها	با	وجود	
سیاست	های	تشویقی	به	افزایش	جمعیت	به	تک	فرزندی	روی	آورده	اند	و	هم	افراد	
ثروتمند	فرزندان	خود	را	به	جای	تحصیل	در	داخل	به	خارج	از	کشور	اعزام	
می	کنند	)حدود	100	هزار	دانشجوی	در	حال	تحصیل	در	خارج	از	کشور(	تا	زمینة	

باقی	ماندن	آن	ها	را	در	غرب	و	یا	کشورهای	دیگر	را	فراهم	کنند.	
قدرت	سیاسِی	اسالم	گرا	درک	واپس	گرایانه	و	ایدئولوژیک	نسبت	به	جوانان	
دارد.	در	این	نظام	انتخاب	جوانان	محدود	است:	کرنش	در	برابر	نظام	والیت	فقیهی	
با	عضویت	در	دستگاه	های	نظامی	و	جاسوسی	و	دیپلماتیک	وابسته	به	حکومت،	
تبدیل	به	تکنوکرات	های	جزم	اندیِش	حکومتی	در	دستگاه	اداری،	ورود	به	اقتصاد	
غیرحکومتی	با	نابسامانی	های	فزاینده	و	ناامنی	راه	سرکشی	و	زندان	و	افسردگی	
اجتماعی	و	روانی	و	غلتیدن	به	گرداب	آسیب	های	ناهنجار	و	ویرانگر	و،	سرانجام،	

احتمال	خروج	از	کشور	و	پروژة	شغلی	و	تحصیلی	در	سرزمین	های	دیگر.
کشور	ما	در	سیطرة	نظام	اسالمی	نیروی	جوان	خود	را	هدر	می	دهد.	کشوری	
که	محیط	زیست	خود	را	ویران	می	کند،	به	قوای	فرهنگی	آسیب	می	زند،	جوانان	
خود	را	به	بیراهه	می	کشاند	و	انرژی	آن	ها	را	در	عرصة	دانش	و	اقتصاد	و	فرهنگ	
و	هنر	نابود	می	کند	در	»خودویران	گری«	به	سر	می	برد	و	سقوط	قطعی	خود	را	آغاز	

کرده	است.	این	جوانان	می	توانند	در	آینده	نویسنده،	هنرمند،	دانشمند،	پژوهشگر،	
فیلسوف،	 موّرخ،	 کارشناس،	 پزشک،	 صنعت	گر،	 ستاره	شناس،	 رئیس	جمهور،	
جامعه	شناس،	مهندس،	ورزشکار،	فضانورد،	کارگر	فنی،	وزیر،	دیپلمات	سازمان	
ملل،	تکنیسین،	بازیگر	سینما،	سرمایه	گذار،	مخترع،	آموزگار	و	غیره	باشند	اما	این	
سرنوشت	احتمالی	در	الگوی	کنونی	بسیار	ضعیف	است	و	در	معرض	خطرهای	
گوناگونی	قرار	دارد.	نبود	عدالت	اجتماعی	و	برابرِی	حقوقی	شهروندان	ایرانی	هر	
گونه	امید	اجتماعی	و	امکان	پروژة	شخصی	را	نابود	می	کند.	دیوان	ساالرِی	حاکْم	
کارشناسان	فنِی	خود	را	خواهد	داشت	ولی	بخش	زیادی	از	توانایی	جوانان	در	

جامعه	به	هدر	خواهد	رفت.	
اگر	به	اقتصاد	جهان	نگاه	کنیم	به	آسانی	درمی	یابیم	که	بسیاری	از	بنگاه	های	
بزرگ	دیجیتال	مانند	مایکروسافت	و	فیس	بوک	و	گوگل	توسط	جوانان	آفریده	
شده	اند.	این	الگوی	اقتصادی	نقش	قاطعی	در	اقتصاد	جهانی	دارد.	تعداد	بی	شماری	
از	بنگاه	های	دیجیتالی	در	جهان	با	ابتکار	جوانان	دانشگاه	های	باکیفیت	و	امکان	
مالی	و	قوانینی	حمایت	گر	به	وجود	آمده	.	جوانان	ایرانی	دارای	استعداد	زیادی	
دینی	و	عدم	 هستند	ولی	محیط	سیاسی	و	مزاحمت	های	دولتی	و	مداخله	های	

پشتیبانی	دولتی	مانع	بهره	گیرِی	الزم	از	این	استعدادها	می	شوند.				
 

فیلموچالشجامعهشناختیوفلسفی
باز	می	کند	و	میدان	خیال	و	آرزو	را	دامنه	می	بخشد.	 اندیشه	را	 سینما	عرصة	
انسان	های	تک	بُعدی	فقط	به	یک	چیز	نگاه	می	کنند	و	گفتمان	آن	ها	خشک	و	محدود	
کنیم	و	از	یک	 تا	ذهن	خود	را	شاداب	 نیاز	داریم	 ادبیات	 به	هنر	و	 ما	 است.	
جانبه	نگری	دور	باشیم	و	بیندیشیم.	هنر	سینما	نیز	راهی	برای	شناخت	جهان	یا	
نگاهی	دیگر	به	جهان	است.	همان	گونه	که	تراژدی	و	تئاتر	به	هم	پیوسته	هستند	فیلم	
و	فلسفه	نیز	به	یکدیگر	وابسته	اند.	فلسفه	از	دو	هزار	و	پانصد	سال	پیش	عرصة	
اندیشیدن	فلسفی	بوده	است.	سینما	تکنیک	صدساله	ای	است	که	به	فلسفه	تحرک	
و	دامنه	بخشیده.	هر	فیلم	هنری	نوعی	نگاه	فیلسوفانه	به	جهان	است.	فیلم	هایی	از	
چارلی	چاپلین،	وودی	آلن،	َسم	ِمنِدس،	مارتین	اسکورسیزی،	مایکل	مان،	اسَتنلی	
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کوبریک،	کلینت	استیوود،	فرانسوا	تروفو،	ژان	لوک	گودار،	سیدنی	لومه،	اورسن	ولز،	
رنه	کلر،	ژان	فورد،	ژان	رونوار،	لوک	داردن،	فرانسیس	کاپوال،	ویکتور	فلمینگ،	
فرانک	دارابون،	ِاستیِون	ِاسپیلبرگ،	ژورژ	لوکاس،	داوید	لین،	میلوس	فورمن،	آلفرد	
هیچکاک،	کانتن	تارانتینو،	عباس	کیارستمی،	ژاک	دمی،	اصغر	فرهادی،	جعفر	
پناهی،	داریوش	مهرجویی،	بهرام	بیضایی،	آرتو	پن،	آکیرو	کوروسوا،	کن	لوچ،	و	

دیگران	حاکی	از	نگاه	نافذ	و	نیرومندی	به	جهان	ما	هستند.
فیلم	های	هنری	زندگی	را	مانند	فلسفه	توضیح	نمی	دهند	ولی	قدرت	پرداخت	
به	زندگی	توسط	فیلم	تصویر	و	انتزاع	و	احساس	و	هیجان	را	به	فکر	پیوند	می	زند.	
فلسفه	پرش	در	درون	اندیشة	نوشتاری	است	که	پیش	داوری	ها	را	می	شکند	و	درک	
ما	را	به	سوی	جهان	نگرِی	تازه	ای	سوق	می	دهد،	حال	آن	که	سینما	نیز	نگاه	را	به	
هم	می	ریزد،	یقین	را	تکان	می	دهد	و	اندیشه	را	دگرگون	می	کند.	به	گفتة	فیلسوف	
فرانسوی،	ژیل	دولوز،	تصویر	سینمایی	می	تواند	بی	درنگ	بینش	تازه	ای	بیافریند،	

احساس	تازه	ای	به	وجود	آورد	و	مقوله	های	جدیدی	شکل	دهد.
به	دیدن	فیلم	»1917«	رفتم،	فیلمی	ساختة	َسم	ِمنِدس،	کارگردان	انگلیسی،	و	
دربارة	جنگ	جهانی	نخست.	این	فیلم	پرسشی	دربارة	ِچرایی	و	منطق	و	هدف	جنگ	
است.	در	آغاز،	جنگ	به	دنبال	ترور	ولیعهد	امپراتوری	اتریش-مجارستان	توسط	
یک	ملی	گرای	صرب	درگرفت	و	کل	اروپا	را	وارد	درگیری	کرد	و	10	میلیون	انسان	
را	کشت.	قهرمان	فیلم	حامل	پیامی	برای	جلوگیری	از	یورش	جنگی	است	و	شما	
تمام	زشتی	های	جنگ	و	آرزوهای	بربادرفته	و	توّهم	های	انسان	را	در	آن	می	بینید.	
معنای	جنگ	ها	چیست؟	بخشی	از	بشریت	باید	بخشی	دیگری	را	نابود	کند	تا	خود	
بماند؟	جنگ	دوم	با	توطئه	های	نازیسم	آغاز	شد	و	هیتلر	شش	میلیون	یهودی	را	
خفه	کرد	و	کشت	و،	در	مجموع،	در	این	جنگ	60	میلیون	انسان	نابود	شدند.	جنگ	
ایران	و	عراق	با	تحریکات	صدور	انقالب	اسالمی	از	سوی	خمینی	آماده	شد؛	صدام	
جنگ	را	آغاز	کرد،	خمینی	خواستار	ادامة	آن	شد	و	یک	میلیون	ایرانی	و	عراقی	
نابود	شدند.	جنگ	آمریکا	در	عراق	با	یک	ادعای	دروغین	آغاز	شد	و	در	پی	خود	
داعش	را	به	وجود	آورد	و	تمام	منطقه	هنوز	در	بحران	ناشی	از	آن	قرار	دارد.	فردا	
اگر	جنگی	میان	ایران	و	دیگران	شکل	بگیرد،	چه	کسی	مسئول	است	و	نتایج	آن	چه	
خواهد	شد؟	تمام	رویدادهای	چهل	سال	گذشته	نشان	داده	اند	که	جمهوری	اسالمی	
همیشه	در	پی	تحریک	بوده	است.	سیاست	نظامی	و	سپاه	قدس،	سیاست	موشکی،	

سیاست	اتمی،	بحران	سازی	علیه	آمریکا	و	عربستان	و	اسرائیل	از	جمله	اقدامات	
استعماری	و	تحریک	کننده	جمهوری	اسالمی	بوده	است.	این	رژیم	دینی	برای	بقای	
خود	خواهان	تبلیغات	جنگی	و	تحریکات	نظامی	است.	تحریک	جنگی	همیشه	
مهارشدنی	نیستند.	اگر	روزی	جنگی	پیش	آید،	جمهوری	اسالمی	مسئول	اصلی	آن	
است.	نتایج	چنین	جنگی	فاجعه	ای	بزرگ	خواهد	بود.	مردم	ما	رفاه	و	آرامش	و	
آزادی	می	خواهند	و	رژیم	اسالمی	بحران	و	جنگ.	پایان	دادن	به	جمهوری	اسالمی	

نخستین	گام	برای	دوری	از	جنگ	و	پشتیبانی	از	صلح	است.
فیلم	هایی	مانند	»پالتون«	در	1986،	»خط	سرخ«	در	1998،	»اپوکالیپس	نو«	
در	1979،	»زندگی	زیباست«	در	1997،	»نجات	سرباز	رایان«	در	1998،	و	دهها	
فیلم	دیگر	تراژدی	جنگ	را	بنمایش	گذاشته	اند.	فیلم	بمثابه	یک	هنر	و	بمثابه	یک	
آموزش	سیاسی،	گاه	همچون	صدای	اعتراض	بشریت	علیه	دیوانگی	بشریت	است.	

اینگونه	فیلم	ها	چالش	جامعه	شناختی	در	زبان	هنر	را	بیان	می	کنند.		

تدارکانقالباسالمی
محمدرضا	شاه	پهلوی	در	25	شهریور	1320	به	قدرت	رسید	و	روز	26	دی	ماه	1357 
از	ایران	رفت	و	در	12	بهمن	1357	آیت	اهلل	خمینی	به	ایران	بازگشت	و	در	22 
بهمن	1357	انقالب	اسالمی	به	وقوع	پیوست.	احمد	خمینی،	آیت	اهلل	حسن	الهوتی،	
محمدعلی	صدوقی،	سیدمحمود	دعایی،	هادی	غفاری،	محمد	منتظری،	سیدمحمد	
موسوی	خوئینی	ها،	حسن	حبیبی،	محمدمهدی	عراقی،	حبیب	اهلل	عسگراوالدی،	
ابراهیم	یزدی،	سیدابوالحسن	بنی	صدر،	سیدصادق	طباطبایی،	صادق	قطب	زاده،	
بودند.	 خمینی	 همراهان	 از	 دیگران	 و	 فردوسی	پور	 اسماعیل	 سازگارا،	 محسن	
شخص	شاه	59ساله	به	همراه	شهبانو	فرح،	خلبان	هواپیمای	سلطنتی،	بوئینگ	727،	
به	نام	»شاهین	پادشاه«	را	به	دست	گرفت	و	هواپیما	پس	از	صعود	به	آسمان	تهران	
به	سمت	اسوان	در	مصر	پرواز	کرد.	در	آنجا	انور	سادات،	رئیس	جمهور	مصر،	از	شاه	
ایران	استقبال	کرد.	شاه	در	هنگام	خروج	توسط	شاپور	بختیار	و	جواد	سعید،	رئیس	
مجلس،	و	علی	نقی	اردالن	بدرقه	شد.	زمانی	که	شاه	خارج	می	شد،	عده	ای	از	سران	
ارتش	به	صورت	پنهانی	با	محافل	آمریکایی	صحبت	کرده	بودند	و	گفت	وگوهایی	نیز	



        79         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         78     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

میان	محافل	آمریکایی	و	هواداران	خمینی	همچون	یزدی	و	قطب	زاده	در	پاریس	
انجام	گرفته	بود.	حرکت	برای	تصرف	قدرت	سیاسِی	خمینی	آغاز	شد	و	زنجیره	ای	
از	اعتراضات	در	دوره	های	چهل	روزه	)به	تقلید	از	سنت	مراسم	سوگواری	در	شیعه(	
شکل	گرفت.	خمینی	در	یک	مصاحبه	در	9	مه	سال	1978	برابر	با	9	اردیبهشت	
1357	با	روزنامة	لوموند	سرنگونی	و	برچینِی	حکومت	پهلوی	و	قانون	اساسی	
ایران	را	خواستار	شد.	گویا	مذاکرة	پشت	پرده	سرنوشت	قدرت	را	روشن	کرده	بود.	
آیت	اهلل	خمینی	مطمئن	از	پیروزی،	پیوسته	عبارت	»زمانی	که	ما	به	قدرت	رسیدیم«	
را	تکرار	می	کرد.	در	نوامبر	1978	کریم	سنجابی	شرایط	خمینی	را	پذیرفت	و	بخش	
بزرگی	از	روشنفکران	چپ	و	ملی	و	دموکرات	و	جوانان	با	خمینی	همسو	شدند.	
افکار	شریعتی	و	بینش	آل	احمد	و	شیفتگی	نخبگان	نسبت	به	خمینی	گسست	با	
رژیم	شاه	را	قطعی	کرد	و	مذاکرات	چندجانبه	آخرین	دشواری	ها	را	کنار	گذاشت	
و	همه	با	هم	به	سوی	قدرت	خیز	برداشتند.	در	آغاز،	شاه	فکر	می	کرد	که	»اسالم	راه	
نجات	بشریت	است«	و	روحانیت	را	متحد	خود	در	برابر	کمونیسم	می	دانست	ولی	

پیشامدها	مسیر	دیگری	را	پیمودند	و	کمونیسم	با	خمینیسم	متحد	شد.		
نقش	دست	کاری	در	تاریخ	چیست؟	نقش	توطئه	گری	چیست؟	آن	جا	که	صحبت	
از	جنبش	مردم	می	شود	چه	دست	های	بی	شماری	در	پس	پرده	نقش	آفرینی	می	کنند؟	
منافع	متضاد	به	امتیازگیری	دست	می	زنند	ولی	وانمود	می	کنند	توده	ها	نقش	آفرین	
هستند.	از	دید	جامعه	شناختی،	جنبش	ها	به	طور	آشکار	نقش	دارند	ولی	هزاران	
بازیگر	پنهانی	هم	با	راهبردهای	خود	فعال	اند.	این	بازیگران	گاه	موفق	می	شوند	
و	گاه	شکست	می	خورند	ولی	این	بازی	ها	را	نمی	توان	از	جنبش	ها	جدا	ساخت.		
نقش	هر	یک	از	افراد	پیرامون	خمینی	در	پاریس	چه	بود؟	چرا	شاه	نتوانست	در	
ماه	های	پایانی	قدرت	سیاسی	خود	را	حفظ	کند؟	چرا	ارتش	شاه	به	شاه	پشت	کرد؟	
چرا	دولت	37روزه	بختیار	تداوم	نیافت؟	چرا	جبهة	ملی	با	خمینی	ساخت؟	چگونه	
آیت	اهلل	خمینی	با	همراهان	خود	قدرت	را	تدارک	دید	و	آن	ها	چگونه	با	هیجان	های	
عاطفِی	خرافه	آمیز	تودة	مردم	و	شیعه	گری	مست	کننده	و	هسته	های	مسلح	کمیته	های	
انقالب	و	تبلیغ	گفتارهای	خمینی	قدرت	را	به	چنگ	آوردند؟	چرا	شاه	و	بختیار	باختند	
و	چرا	اسالم	گرایان	و	تحجر	اسالمی	پیروز	شد؟	پاسخگویی	به	این	پرسش	ها	ما	را	
برای	درک	چگونگی	واژگونی	حکومت	اسالمی	کمک	می	کند.	تاریخ	لحظة	انقالب	
اسالمی	نوشته	نشده	است	و	بسیاری	گفت	وگوهای	پنهانی	آشکار	نشده	اند.	نخبگان	

سیاسی	که	پروژة	کسب	قدرت	دارند	باید	توجه	ژرفی	به	مسائل	تاریخ	معاصر	بکنند.	

پژوهشدربارةقرآن
از	سال	های	90	میالدی	نقد	به	اسالم	و	قرآن	را	به	طرزی	پیگیر	و	عریان	در	دستور	
کار	خود	قرار	دادم.	این	تالش	متکی	بر	ارزیابی	من	از	ضرورت	یک	دگرگونِی	عمیق	
فرهنگی	و	پیشبرد	پروژة	نوگرایی	در	ایران	است.	منابع	غربی	در	بررسی	اسالم	
و	قرآن	مشوق	کار	من	بوده	اند.	هیچ	اسالم	گرایی	نمی	توانست	یک	کار	پژوهشی	
علمی	دربارة	قرآن	ارائه	دهد.	تنها	کسانی	که	قرآن	و	تقدس	آن	را	پیش	شرط	قرار	
نمی	دادند	می	توانستند	به	حقیقت	گویِی	علمی	بپردازند.	پژوهش	ها	همیشه	متفاوت	
و	چه	بسا	متضادند.	کار	علمی	در	بستر	پیشرفت	خود	به	مطالب	و	نتیجه	گیری	های	
تازه	ای	می	رسد.	آن	چه	مهم	است	راززدایی	است	تا	همة	موضع	ها	به	کار	دانشگاهی	
و	آزمایشگاهی	تبدیل	شوند.	جامعة	ایران	در	برخورد	با	دین	و	قرآن	همیشه	در	
تعبد	و	سرسپردگی	باقی	مانده	است.	نخبگان	جامعه	اسالم	خو	هستند	و	فاقد	درک	
انتقادی	و	در	فضای	فرهنگ	رایج	دینی	و	عامیانه	فلج	و	بی	سواد	باقی	مانده	اند.	
من	در	روند	کار	پژوهشی	خود	با	محیط	دانشگاهی	وارد	بحث	شدم	و	برنامه	های	

رسانه	ای	و	نوشتارهایم	انگیزة	مرا	تقویت	کردند.		
پژوهش	دربارة	قرآن	و	اسالِم	نخستین	یکی	از	عرصه	های	اساسی	در	کالژ	
دوفرانس	است.	همکارم،	فرانسوا	دروش،	یکی	از	پژوهش		گران	برجستة	فرانسوی	
در	زمینة	اسالم	شناسی	و	خود	یکی	از	پایه	گذاران	مکتب	فرانسه	در	بررسی	قرآن	
است.	نوع	پژوهش	های	ما	همسوست	و	در	فرانسه	پروژة	پژوهش	دربارة	قرآن	
ادبیات	علمی	برجسته	ای	را	به	وجود	آورده	است.	چند	دهه	است	که	من	در	این	
عرصه	در	حال	پژوهشم	و	فکر	می	کنم	نقد	قدسیت	دینی	و	تبدیل	نقد	قرآن	به	یک	
مفهوم	عادِی	دانشگاهی		برای	جامعة	ما	ضروری	است.	هدف	این	بررسِی	قرآن	
رازگشایی	و	توّهم	زدایی	است.	نقد	قرآن	عامل	مهمی	در	گسترش	ِخردگرایی	و	
نوگرایِی	فکری	است.	ما	نشان	می	دهیم	که	چگونه	قرآن	در	طی	چند	قرن	توسط	
کاتبان	گوناگون	تنظیم	شده،	دربرگیرندة	الیه	هایی	از	نوشتارهای	توراتی	و	انجیلی	
است	و	چگونه	خلفای	عرب	جهت	دهندة	نگارش	و	َسبک	قرآن	بوده	اند.	قرآن	از	
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آسمان	نیامده	است،	قرآن	را	به	ویژه	در	زمان	عباسیان	تنظیم	کرده	اند	و	قرآن	رسمِی	
کنونی	محصول	1924	است.	تازه	ترین	کتاب	من	یعنی	»بررسی	تاریخی،	هرمنوتیک	
و	جامعه	شناختی	قرآن«	یکی	از	نتایج	این	گونه	پژوهش	هاست	و	در	آن	تمام	این	
جنبه	ها	به	طور	دقیق	بررسی	می	شوند.	روشن	است	که	کار	پژوهش	پایان	ندارد	نتابج	

امروز	می	تواند	در	گام	بعدی	تغییر	کند	و	یا	دقیقتر	بشود.	
	در	پیشبرد	این	کار	جدی،	فشارهای	دشمنانة	بی	شماری	را	تاب	آوردم	ولی	
هرگز	جهت	کار	را	تغییر	ندادم.	نیروهای	نواندیش	دینی	و	چپ	سنتی	و	سیاسیون	
مصلحت		اندیش	و	روشنفکران	بی	مایه	و	کم	دانش	پیوسته	از	من	خواستند	که	بر	
قرآن	و	اسالم	نقد	ننویسم.	آن	ها	با	اندیشه	های	واپس	گرایی	مانند	»احترام	به	دین	
توده«،	»انتقاد	به	قرآن	اولویت	ندارد«	و	یا	»انتقاد	به	قرآن	نژادپرستی	است«	
پیوسته	تالش	کردند	تا	جلِو	نقد	علمی	و	باجسارت	را	بگیرند.	من	در	پروژة	خود	
استوار	بودم	و	به	انتشار	کتاب	و	مقاله	ادامه	دادم.	رفته	رفته	دیدم	که	شمار	فزاینده	ای	
از	شهروندان	و	تحصیل	کردگان	از	این	کار	نقادانه	و	هرمنوتیک	استقبال	کردند.	
امروزه	در	ایران	و	خارج	از	آن	گسترة	گسترده	ای	به	ضرورت	نقد	قرآن	و	اسالم	
رسیده	اند	و	در	انتشار	و	ترویج	این	اندیشه	های	انتقادی	تمام	همت	خود	را	به	کار	
می	گیرند.	آزادی	اندیشه	در	نقد	قرآن	و	دین	اسالم	هرچه	بیشتر	پرتوان	تر	می	شود	و	

این	شادمانی	بخش	است.
کافی	نیست	که	بگوییم	اصل	ِخردگرایی	الزم	است.	ما	باید	به	طور	دقیق	نشان	
دهیم	که	در	جامعة	ایران	نوگرایی	از	نقد	قرآن	و	اسالم	و	شیعه	گری	می	گذرد.	این	
ِخردگرایی	در	نقد	قدرت	سیاسی	موجود	و	تمامی	آثار	این	دین	در	جامعة	ما	و	
جهان	معنا	می	یابد.	روشن	است	که	همة	جهان	بینی	ها	و	دین	ها	و	سیاست	ها	پیوسته	
باید	مورد	انتقاد	قرار	گیرند	ولی	معضل	مهم	جامعه	ما	اسالم	است.	فرهنگ	نخبگان	
و	فرهنگ	عامیانه	و	ادبیات	و	اخالق	روزمرة	ما	به	فرهنگ	قرآنی	آلوده	است.	
کوته	فکران	تالش	دارند	که	از	این	مبارزه	نظری	و	فلسفی	و	سیاسی	جلوگیری	کنند،	
حال	آن	که	این	مبارزه	در	ارتباط	با	یک	چالش	بزرگ	جامعة	ایرانی	قرار	دارد.	

حال	ممکن	است	به	من	خرده	بگیرند	که	چرا	واژه	»آلوده«	را	بکار	می	گیرم.	
آلودگی	انبوه	زمین	توسط	گازکربنیک	و	گاز	گلخانه	ای	جز	بیماری	و	تخریب	
اکوسیستم	ها	و	ویرانگری	در	سالمتی	انسان	و	طبیعت	نتیجه	دیگری	نخواهد	داشت.	
شیعه	گری	جز	خرافه	گری	و	انحطاط	فکری	هیچ	نتیجه	دیگری	ندارد.	جبر	روانی	

ناشی	از	قرآن	همه	افکار	را	مسدود	می	سازد.	بنابراین	ما	باید	قدسیت	را	نقد	کنیم	
و	روان	ایرانیان	را	از	انجماد	مقدس	خارج	سازیم.	بسیاری	از	نخبگان	ایرانی	
دستخوش	عقب	ماندگی	هستند.	آنها	قرآن	را	بطور	علمی	و	انتقادی	نخوانده	و	
خواندنشان	از	سر	وفاداری	به	دین	است.	از	کتاب	هزار	الیه	و	چهل	تکه	قرآن	باید	
اسرارزدایی	صورت	گیرد	و	نشان	داده	شود	که	در	قرآن	جای	پای	قبایل	عرب	و	
قبایل	یهودی	و	نصارا	و	نیز	خالفای	گوناگون	عرب	و	تمام	بنی	امیه	و	عباسیان	و	
فرهنگ	ها	و	سنت	های	خاورمیانه	ای	پس	و	پیش	اسالم،	وجود	دارد.	هنگامیکه	

قرآن	زمینی	می	گردد	توهم	و	قدسیت	فرو	می	ریزد.					

اسالمی جنبششعوبیةایرانیاندربرابراستعمارعربیـ
رومن	گیرشمن،	موّرخ	و	باستان	شناس	فرانسوی	و	کارشناس	ایران	باستان،	می	گوید:	
»ملت	ایران	در	برابر	همة	یورش	های	مقدونیه،	عرب،	مغول	و	ُترک	نه	تنها	توانستند	
نیروی	ادامة	زندگی	خویش	را	حفظ	کنند	بلکه	موفق	شدند	این	عناصر	خارجی	را	
ایرانی	کنند؛	این	ملت	در	طی	تاریخ	متمادی	خویش	نیروی	حیاتِی	شگفت	انگیزی	
از	خود	نشان	داده	است.«	یکی	از	جلوه	های	این	نیروی	حیاتی	جنبش	شعوبیه	است	
که	خود	از	جنبش	های	گوناگون	ایرانیان	در	برابر	خلفای	عرب	است.	پرفسور	
گلدزیهر،	خاورشناس	آلمانی،	شعوبیه	را	در	دسته	ها	یا	حزب	مخالفان	معرفی	می	کند	
و	می	نویسد:	»باید	دانست	که	این	حزب	را	توده	های	مخالف	و	اراذل	واوباش	
تشکیل	نمی	دادند	بلکه	گروهی	از	نویسندگان،	ادبا،	شعرا	و	نخبگان	روشنفکر	از	
پدیدآورندگان	آن	بودند.	دوران	شکوفایی	این	نهضت	را	می	توان	قرن	های	دوم	و	

سوم	هجری	دانست.«	)برگ	156	شعوبیه(	
تصرف	استعمارِی	عرب	اسالمی	از	همان	آغاز	خواهان	نفی	کیستِی	ملت	ها	
بود.	امویان	از	برتری	جویی	عرب	و	تحقیر	عجم	به	جایی	رسیدند	که	غیرعرب	مانند	
ایرانیان	را	»موالی«	می	خواندند.	حاکمان	عرب	بر	آن	بودند	که	عجم	مسلمان	حق	
ازدواج	با	عرب	را	ندارد،	عجم	حق	ارث	ندارد،	عرب	می	تواند	زن	عجم	بگیرد	و	از	
ارث	برخوردار	باشد،	عجم	باید	به	کار	َپست	گمارده	شود	و	حق	امامت	ندارد.	این	
سیاست	تحقیر	خط	پررنگ	یورش	و	چیرگی	بود.	واکنش	ایرانیان	در	برابر	تبعیض	
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نژادِی	اعراب	سکوت	نبود	و	بلکه	بی	درنگ	و	گوناگون	بود.	جزم	اندیشان	اسالم	گرا	
همیشه	واقعیت	های	تاریخی	را	پنهان	کرده	اند	ولی	مردمان	ایران	زمین	با	اسالم	
و	قدرت	عرب	مخالف	بوده	اند.	این	مخالفت	ها	و	اعتراض	ها	به	سه	گرایش	مهم	
تقسیم	می	شوند.	یکی	از	این	گرایش	ها	قیام	های	نظامی	و	سیاسی	در	برابر	حاکمان	
بود.	گرایش	دیگر	با	قیام	های	مذهبی	و	ایستادگی	در	برابر	دستگاه	خالفت	روشن	
می	شود.	گرایش	سوم	هم	مبارزة	فرهنگی	توسط	شعوبیه	است	که	بسیار	گوناگون	و	

بزرگ	بود	و	تا	چند	سده	ادامه	داشت.	
جنبش	شعوبیه	فرهنگی	و	اجتماعی	بود.	در	واقع،	شعوبیه	نام	بزرگ	ترین	جنبش	
ایرانیاِن	پس	از	استیالی	اعراب	و	در	برابر	امویان	و	عباسی	است.	در	آغاز،	
زورگویی	حاکمان	عرب	ایرانیان	را	به	این	فکر	انداخت	که	رفتار	حاکمان	عرب	
با	قرآن	خوانایی	ندارد.	ایرانیانی	بودند	که	برای	رویارویی	با	استعمارگران	با	اتکا	
قبائل	را	 برتری	میان	شعوب	و	 بر	متن	قرآن	در	سورة	حجرات	آیه	13	مالک	
تقوای	الهی	می	شمرند	و	به	شعوبیه	مشهور	شدند.	قرآن	می	گوید:	»َیا	أَیَُّها	النَّاُس	ِإنَّا	
ِ	أَْتَقاُکْم	 	َأْکَرَمُکْم	ِعنَد	اهللَّ َخَلْقَناُکم	مِّن	َذَکٍر	َوأُنَثٰی	َوَجَعْلَناُکْم	ُشُعوًبا	َوَقَباِئَل	لَِتَعاَرُفوا	ۚ	ِإنَّ
َ	َعِلیٌم	َخِبیٌر.«	)حجرات،	آیه	13(	این	ایرانیان	بر	این	باور	بودند	که	خطا	از	 	اهللَّ ۚ	ِإنَّ
حاکمان	است،	حال	آن	که	قرآن	دیدگاه	مساعدی	نسبت	به	آن	ها	دارد.	البته	ایرانیان	
می	دانستند	در	قرآن،	این	دیْن	دین	قوم	عرب	معرفی	شده	ولی	آن	ها	ستم	حاکمان	را	

از	کتاب	شان	جدا	می	کردند.	
ایرانیان	دیگری	در	ادامة	دیدگاه	پیشین	تندروتر	شده	و	در	برابر	تبعیض	و	
بیدادگری	اعراب	راه	مخالفت	با	سلطة	عرب	را	در	پیش	گرفتند	و	خواهان	پشتیبانی	
از	کیستِی	فرهنگی	و	استقالل	ایرانیان	بودند.	این	ایرانیان	در	عرصة	فرهنگی	و	
ایرانی	رجوع	کردند.	استعمار	عرب	خواهان	 به	دستاوردهای	فرهنگ	 سیاسی	
زدودن	فرهنگ	ایرانی	بود	و	»پان	عربیسم«	همان	استعمار	خالفت	اعراب	بود	که	
رشد	خود	را	در	نفی	کیستِی	دیگران	می	دید.	شعوبیه	بیان	نوعی	»ملی	گرایی	ایرانی«	
یا	میهن	پرستی	و	کیستی	خواهی،	نوعی	حرکت	ضداستعماری	فرهنگی	است.	این	
ملی	گرایی	به	معنای	امروزی	نبود	بلکه	کیستی	خواه	بود	و	فرهنگ	ایرانی	را	در	
برابر	عربیت	قرار	می	داد.	در	آغاز،	این	جنبش	با	خلفای	اموی	و	کارگزاران	آن	ها	

مخالف	بود	ولی	رفته	رفته	به	جنبش	فرهنگی	و	کیستی	خواهی	تبدیل	شد.	
اعراب	و	قبایل	گرسنه	و	بیابان	گرد	و	راهزنان	چپاول	گر	برای	ویرانی	آمدند	

و	برای	غنیمت	گیری	به	جنگ	پرداختند	و	افزون	بر	آن	ها	خواهان	ویرانِی	فرهنگ	
و	زبان	ایرانیان	بودند.	تحقیر	ایرانیان	در	نزد	شورشیان	رایج	بود.	محمد	بن	احمد	
شمس	الدین	المقدسی،	جغرافیادان	قرن	چهارم	هجری،	در	احسن	التقاسیم	فی	معرفة	
االقالیم	در	سفرهای	خود	روحیات	حاکمان	را	معرفی	و	حدیثی	را	این	چنین	مطرح	
می	کند:	»مبغوض	ترین	زبان	ها	در	نزد	خدا	زبان	فارسی	است	و	زبان	خوزستان	زبان	
شیطان	است	و	زبان	اهل	جهنم	زبان	بخارایی	و	زبان	اهل	جنت	زبان	عربی	است.«	
ابن	قتیبه	بن	مسلم	دینوری،	زادة	213	هجری،	ادیب	مکتب	بصره	در	جوانی	به	
هنگام	نبرد	فرهنگی	و	قومی	عرب	و	عجم	هوادار	اهل	»تسویه«	و	شعوبیه	بود	و	در	
انتقاد	به	عرب	کتاب	التسویه	بین	العرب	و	العجم	را	نوشت	ولی	زمانی	که	به	قدرت	
قضاوت	رسید	و	والی	شد	به	پان	عربیسم	کشیده	شد	و	دو	کتاب	الرد	علی	الشعوبیه	
و	فضل	العرب	علی	العجم	را	نوشت.	)	دکتر	نات،	گلدزیهر	و	افتخارزاده،	اسالم	
در	ایران،	شعوبیه،	نهضت	مقاومت	ملی	ایران،	برگ	102(	ابن	قتیبه	علیه	کسانی	که	
خط	خوارزمی	می	نوشتند	و	سنت	علمی	و	باستانی	سرزمین	خود	را	می	شناختند	با	
شدت	عمل	برخورد	می	کرد.	»خداوند	ما	را	به	قتال	شما	اعاجم	فرمان	داده	و	جهاد	
با	شما	را	بر	ما	واجب	فرموده	و	بندگی	شما	را	خواسته	ما	قرارداده	است.«	)همان،	
برگ	316(	این	احکام	در	بسیاری	از	نوشتارها	و	روایت	های	دوران	بنی	امیه	و	
بنی	عباس	جاری	بودند.	جاحظ،	که	هوادار	پان	عربیسم	امویان	و	عباسیان	بود،	در	
آثار	خود	و	از	جمله	در	کتاب	الحیوان	عجم	را	بنده	معرفی	کرده	و	برای	او	حتی	
حیوانات	جزیره	العرب	بر	حیوانات	ممالک	عجم	برتری	دارند.	ایرانیان	برای	نوروز	
و	مهرگان	دو	روز	خراج	به	عمال	خلیفه	می	پرداختند.	حاکمان	فرمان	داده	بودند	که	
ایرانیان	همه	باید	عربی	بدانند	و	ریش	بگذارند	و	قرآن	بخوانند	و	در	مسجد	حضور	

یابند.	)همان،	برگ	318(	
شعوبیه	به	نوبة	خود	یک	خط	محکم	ایستادگی	و	پاسخگویی	به	پا	کرده	بودند.	
اسناد	بی	شماری	در	دست	است	که	این	جبهه	بندی	ستم	عرب	را	آشکارا	نشان	
به	 را	 ایرانی	تبار	 نخبگان	 ایرانیان	 فرهنگ	 با	 عمومِی	ضدیت	 فضای	 می	دهند.	
ایستادگی	واداشت.	آن	ها	نمی	توانستند	در	دوران	سلطة	عرب	خاموش	باشند.	
این	نخبگان	برای	نشان	دادن	هوش	و	حتی	برتری	خود	به	زبان	عربی	تسلط	
پیدا	کردند	و	کارشناس	رشته	های	فلسفه	و	ستاره	شناسی	شدند	و	نیز	در	پی	زنده	
کردِن	اساطیر	و	شکوه	پادشاهان	خود	بودند.	ادوارد	براون	در	کتاب	تاریخ	ادبیات	
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ایران	می	نویسد:	»وجه	مشترک	همة	این	فرقه	های	قدریه	و	شعوبیه	و	معتزله	و	
اخوان	الصفا	که،	توسط	ایرانیان	پا	گرفتند،	اعتراض	مداوم	و	عمیق	شعور	و	اصالت	
انسانی	به	تبعیض	های	جابرانه	ای	بود	که	تعلیمات	تعصب	آمیز	به	نام	مذهب	بر	آنان	
تحمیل	می	کردند.«	ملک	الشعرای	بهار	نیز	در	کتاب	سبک	شناسی	می	نویسد:	»یکی	
از	عوامل	بزرگ	احیاء	زبان	پارسی	و	به	وجود	آمدن	زمینة	تدوین	شاهنامه	و	امثال	
آن	در	خراسان	تأثیر	نهضت	شعوبیه	و	آزادمردان	ایرانی	بوده	است.	این	نهضت	با	
وجود	این	که	گاهی	به	بیراهه	رفت	اما،	در	کل،	باعث	یک	رنگ	شدن	ملت	شد.«	)1(
چند	تن	از	کسانی	که	از	تبار	ایرانی	بودند	و	به	زبان	عربی	مسلط	شدند	و	به	

جنبش	شعوبیه	تعلق	داشتند:
و	 نوشت	 میهن	پرستی	 روحیة	 با	 کتاب	هایی	 اصفهانی	 الحسن	 بن	 حمزه	 	-

نوشته	هایی	پیرامون	تاریخ	گذشتة	ایرانیان	تنظیم	کرد.
-	اسماعیل	بن	یسار	نسایی،	شاعر	عربی	سرای	ایرانی	تبار	سدة	دوم	هجری	و	
همزمان	با	امویان،	که	از	پیروان	شعوبیه	بود	و	دربارة	نیاکان	ایرانی	اش	شعر	سروده	

بود.	
-	َبّشار،	پسر	ُبرد	پسر	یرجوخ	تخارستانی،	شاعر	ایرانی	تبار	زمان	امویان	و	
عباسیان	بود	و	شعرهای	او	در	ستایش	ایرانیان	و	نکوهش	تازیان	است.	یک	بار	
خلیفة	عرب	به	بشار	می	گوید:	»ای	بشار،	تو	ما	را	کوچک	می	کنی	و	موالی	را	با	ما	
می	شورانی	که	ترک	والء	ما	گویند	و	به	اصل	ونسب	ایرانی	خود	بازگردند،	در	حالی	

که	تو	خود	نژاد	پاک	و	اصل	معروفی	نداری.«	
بشار	نیز	در	اعتراض	می	گوید:	»به	خدا	سوگند،	نژاد	من	از	زر	ناب	پاک	تر	و	
بهتر	است	و	اصلم	از	کردار	نیکان	و	پرهیزگاران	پاکیزه	تر.	بر	روی	زمین	حتی	سگی	

هم	نیست	که	آرزوی	پیوستن	به	نژاد	تو	را	داشته	باشد.«		
-	سهل	بن	محمدبن	عثمان	بن	یزید	سجستانی،	معروف	به	ابوحاتم	سجستانی،	از	
بزرگان	علم	وادب	فقه	و	حدیث	در	سیستان	بوده	و	در	سدة	سوم	می	زیسته	است.	
از	وجوه	قابل	توجه	در	دانش	ابوحاتم	آشنایی	او	به	زبان	فارسی	است.	ابوحاتم	به	
شیوة	معمول	سده	های	نخست	اسالم	در	نوشته	های	لغوی	خود	اطالعات	جغرافیایی،	

مطالبی	دربارة	گیاهان	و	جانوران	و	نیز	اوضاع	َجّوی	به	دست	داده	است.
-	ابویعقوب	اسحاق	بن	حّسان	بن	قوصی	ُخَریمی	ُسغدی،	که	در	سال	200 
هجری	درگذشت،	شاعر	ایرانی	عربی	گوی	روزگار	عباسیان	و	سدة	سوم	و	جزو	

شعوبیه	بود.	او	در	خراسان	می	زیست	و	سغدی	تبار	بود	و	به	نظم	گفته	است:	»من	
مردی	از	بزرگان	سغدم	و	رگ	و	پوستم	از	نژاد	پاک	ایرانی		است.«	گلدزهیر	دربارة	
او	می	نویسد:	وی	ایرانیان	را	به	برکناری	و	راندن	تازیان	دعوت	می	کرد.	او	از	زبان	
قومش	فریاد	برآورد	که	»من	یک	عجم	اصیل	هستم	و	خواهان	میراث	پادشاهان	
ایرانی.	به	پسران	هاشم	بگو،	پیش	از	پشیمانی	تسلیم	شوید،	بساط		تان	را	جمع	کنید،	
به	جزیره	العرب	برگردید	و	دوباره	سوسمار	بخورید	و	گله	هاتان	را	بچرانید،	در	حالی	
که	من	به	مدد	تیزی	شمشیرم	و	نوک	قلمم	بر	سریر	سلطنت	خواهم	نشست.«	)اسالم	
در	ایران،	شعوبیه،	نهضت	مقاومت	ملی	ایران	نوشتة	دکتر	ر.نات	و	پروفسور	ایگناس	

گلدزیهر،	برگ	180(	
-	روزبه	یا	ابن	مقفع	از	آیین	مانی	پشتیبانی	می	کرد	و	پیوسته	حس	ایرانی	خود	

را	نشان	می	داد.	
-	ابومحمد	عبداهلل	ابن	مقفع	با	نام	اصلی	روزبه	پور	دادویه	معروف	به	ِاْبِن	ُمَقفَّع	
زاده	فیروزآباد	در	سال	104	هجری	و	مرگش	به	سال	هجری	142	در	بغداد	بوده	
است.	او	نویسنده	و	مترجم	ایرانی	آثار	پهلوی	به	عربی	بود	و	کتاب	های	زیادی	از	
پارسی	میانه	به	عربی	برگرداند	و	از	جمله	کلیه	ودمنه،	تاجنامه	انوشیروان،	آیین	نامه،	
سخنوری	بزرگ	و	سخنوری	ُخرد	نتیجة	تالش	های	او	بوده	اند.	کتاب	های	او	به	مثابه	
نثر	عربی	اند.	او	سرانجام	در	سال	142	هجری	 نمونه	های	خوب	و	شیوایی	از	
به	دستور	خلیفه	و	به	دست	سفیان	بن	معاویه	به	شکلی	بسیار	وحشیانه	کشته	می	شود.	
دکتر	زرین	کوب	در	دو	قرن	سکوت	می	نویسد:	»حاکم	بصره،	سفیان	بن	معاویه،	
نویسنده	زندیق	را	فرو	گرفت	و	فرمان	داد	تنوری	افروختند	و	اندام	وی	را	یک	یک	

بریدند	و	پیش	چشم	او	به	آتش	انداختند.«
این	پدیده	ها	جلوه	های	گوناگونی	از	جنبش	»شعوبیه«	بوده	اند	و	زمینه	ساز	
دگرگونی	های	فرهنگی	و	ادبیات	و	شعر	فارسی	به	شمار	می	آیند.	مبارزة	ایرانیان	با	
سلطة	عرب	آسان	نبود.	از	زمان	تصرف	ایران	زمین،	مردمان	ایرانی	جنگ	و	هجوم	و	
غارت	و	تجاوز	به	زنان	را	تجربه	کردند.	در	زمان	چهار	خلیفه	و	در	طول	حکم	رانِی	
امویان	و	عباسیان	زورگویی	و	تحقیر	عجم	رفتار	رایج	حاکمان	بود.	پان	عربیسم	
و	پان	اسالمیسم	مخالف	حقوق	و	زندگی	و	فرهنگ	ایرانیاِن	خط	حاکمیت	بود	و	
فاتحان	هیچ	گونه	آرامشی	برای	ملت	های	مغلوب	باقی	نمی	گذاشتند.	تنها	شمشیر	و	
تحقیر	نصیب	ایرانیان	بود	و	این	وضع	بی	درنگ	واکنش	پنهان	و	آشکاری	را	به	رقم	
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زد	و	ایستادگِی	سیاسی	و	مبارزة	فرهنگی	برای	باقی	ماندن	و	کیستی	ادامه	یافت.
یکی	از	راه	های	مبارزة	ایرانیان	با	حاکمان	ارائة	تفسیر	خود	از	قرآن	و	احادیث	
و	حتی	سندسازی	به	منظور	جلوه	دادِن	حقانیِت	خود	در	برابر	اسناد	و	روایت	های	
حاکمان	بود.	در	تاریخ	اسالم	سندسازی	و	جعل	بسیار	گسترده	است	و	همیشه	خطر	
پذیرش	جعل	به	عنوان	تاریخ	وجود	داشته.	حتی	مخالفان	قدرت	های	عرب	مانند	
شعوبیه	نیز	جعل	می	کردند.	آن	ها	برای	توجیه	مبارزة	خود	روایت	های	گوناگونی	
بر	اساس	منافع	شان	تنظیم	می	کردند	تا	ضدیت	با	حاکمان	عرب	را	از	دید	دینی	
توجیه	کنند.	برخی	از	اینان	روایت	و	داستان	ناواقعی	می	ساختند	و	حتی	خود	را	
به	خاندان	علی	ابن	ابی	طالب	می	چسباندند	تا	مبارزه	شان	با	خلیفة	عرب	را	تقویت	
کنند.	ادامة	چنین	جعل	هایی	به		قصة	ازدواج	ساختگی	دختر	یزدگرد	پادشاه	ایران	
با	نوة	پیامبر	امام	حسین	می	انجامد.	برای	برخی	از	پژوهشگران	در	اینجا	می	توان	

نوعی	»شعوبیه	شیعه«	را	باز	شناخت.
صف	آرایی	در	برابر	حکام	اموی	و	عباسی	و	پان	عربیسم	نیازمند	سازمان	دهِی	
اقدامات	مناسب	از	سوی	جنبش	گستردة	شعوبیان	متشکل	از	متکلمان،	شاعران،	
موّرخان،	راویان،	سیاسیون	و	معترضان	بود.	گلدزهیر	می	نویسد:	»شعوبی	ها	از	
می	دانست	 عجم	ها	 مرهون	 را	 آن	 بشریت	 که	 دانشی	 و	 هنر	 گونه	 هر	 یادآوری	
فروگذار	نکردند:	فلسفه،	ستاره	شناسی	و	حریربافی	از	جمله	کارهایی	بودند	که	
عجم	ها	همزمان	با	توّحش	تازی	ها	بدان	ها	مشغول	بودند	و	در	انجام	شان	ممارست	
به	خرج	می	دادند.«	جنبش	شعوبیه	زمینه	ساز	افکار	و	عواطفی	است	که	از	آغاز	قرن	
دوم	به	صورت	قیام	های	سیاسی	و	نظامی	و	مذهبی	چون	»ابومسلم«،	»استاذسیس«،	
»بابک«	و	سپس	سامانیان	و	طاهریان	و	صفاریان	و	غیره	پدیدار	می	شود	و	در	

اساس	برچیدن	قدرت	خلفای	اموی	و	عباسی	را	نشانه	گرفته	اند.	
یکی	از	پیامدهای	برجستة	جنبش	فرهنگی	شعوبیه	شاهنامه	فردوسی	است.	
فردوسی	به	بازگویی	کیستِی	ایران	و	ملی	گرایی	می	پردازد	و	در	پی	آن	است	تا	
اعتبار	تاریخ	باستان	را	در	آینة	اساطیر	و	سیرة	باستانِی	خویش	بنگرد.	شاهنامه	

خواهان	بازگرداندن	غرور	به	ایرانیان	است.	)همان	برگ	330(	

بایران	چوگردد	عرب	چیره	دست	/	شود	بی	بها،	مرد	یزدان	پرست
بمیرد	فروزنده	این	آذران	/	از	این	بی	هنر	خیره	سرتازیان

قلمروفعالیتفرهنگیشعوبیهکداماست؟
-	ادبیات:	تفاخر	نژادِی	عجم	بر	عرب	در	شعر	حماسی	و	هجو	حاکمان	و	
اشرافیان	عرب.	در	مواردی	کژاندیشی	نیز	وجود	داشته	است	ولی	محور	نمایش	

قدرت	و	استعداد	ایرانی	بوده	است.	
-	تاریخ:	جعل	روایت	های	تاریخی	در	جهت	اهداف	سیاسی،	احیای	اساطیر	

ایرانی	و	تقدیس	پادشاهان	ساسانیان	به	منظور	نفی	حاکمیت	عرب	بوده	است.	
-	تفسیر:	تطبیق	برخی	آیات	قرآن	با	اهداف	شعوبیه	و	تطبیق	آیات	با	اساطیر	و	
تاریخ	باستانی	از	ویژگی	این	کار	فرهنگی	است.	نمونه	تأویل	ذوالقرنین	بر	کوروش	
هخامنشی	و	یا	تفسیر	سورة	حجرات	برای	توجیه	حقانیت	شعوبیه	در	همین	راستا	

هستند.
-	حدیث	و	کالم:	جعل	احادیث	از	زبان	پیامبر	و	امامان،	هم	آمیزِی	باورهای	
با	باورهای	اسالمی،	اثبات	آرا	و	باورهای	باستانی	در	قالب	مباحث	 باستانی	
توحید،	بزرگ	نمایی	در	تشیع	و	باورهای	امامیه	و	ابداع	مذاهب	کالمی	جنبه	های	

دیگِر	این	تالش	فرهنگی	به	شمار	می	آیند.	
-	فقه:	به	رسمیت	شناختن	هرچه	بیشتِر	دین	باستانی	ایران،	تالش	برای	تساوِی	
زبان	عجمی	و	عربی،	از	اعتبار	انداختن	زبان	عربی	در	عقد	ها	و	ایقاعات،	پدیدارِی	
جمله	 از	 ایرانی	 اشرافیت	 اقتصادی	 منافع	 از	 پشتیبانی	 برای	 گوناگون	 قواعد	

ابتکارها	در	این	زمینه	بوده	اند.
-	عرفان:	حلول	معنویت	ایرانی	در	تصوف،	انتقال	»روح	آریایی«	در	ظرف	های	

سامی،	انتظار	منجی	از	جمله	نکته	های	این	عرصه	است.	
حال،	اگر	بخواهیم	شعوبیه	را	به	شکل	فشرده	تشریح	کنیم	باید	بگوییم:	نخست،	
اندیشة	آنان	با	عنصر	پادشاهی	همچون	سایة	پرورگار	بر	روی	زمین	است؛	دوم،	
آیین	گرایِی	شعوبیه	است	و	گونه	ای	 مانی	گری	و	زرتشتی	گری،	ویژگی	 گرایش	
»شعوبیه	شیعه«	نیز	گاه	در	این	مجموعه	قرار	می	گیرد؛	سوم،	روحیة	ملی	گرایِی	
کیستی	محورانه	و	باستان	گرایِی	ایرانی	روان	آنان	را	ساختار	داده	است؛	چهارم،	
ابتکارهای	فرهنگی	و	ادبی	و	فکری	آنان	با	هدف	اثبات	قدرت	خود	در	برابر	

حاکمان	ستم	گر	استعمارگر	شکل	گرفته.			
پژوهش	علمی	دربارة	جنبش	شعوبیه	باید	ادامه	یابد	تا	جنبه	های	تاریک	آن	
روشن	شوند.	نوشتة	پیش	رو	کوششی	برای	فهم	بهتِر	رویدادهایی	است	که	از	ذهن	
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جامعه	حذف	شده	اند.	تاریخ	را	باید	جدا	از	مصلحت	خواهی	ها	و	بدون	جعل	و	با	
دقت	بازتاب	داد.	البته	همیشه	امکان	اشتباه	وجود	دارد.	
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ترجمهشاهنامهفردوسیبهزبانفرانسه
ترجمه	کامل	شاهنامه	فردوسی	به	زبان	فرانسه	انتشار	یافت.	مترجم	شاهنامه	»پی	
یر	لوکوک«	بوده	و	پیشگفتار	را		نهال	تجدد	نوشته	است.	این	شاهنامه	به	زبان	
فرانسه	در	1740	برگ	در	تاریخ	دسامبر	2019	توسط	بنگاه	»لبل	لتر/گوتنر«	
بصورتی	دلپذیر	و	زیبا	در	پاریس	انتشار	یافت	و	دربرگیرنده	60	هزار	بیت	است.			
این	ترجمه	برپایه	نسخه	10	جلدی	به	کوشش	سعید	نفیسی	است	که	در	سال	
1934	بمناسبت	هزاره	فردوسی	به	انتشارات	بروخیم	سپرده	شده	بود.	افزون	بر	آن،	

این	ترجمه	با	نسخه	»تورنر	کاکان	«	چاپ	هند	بسال	1829	و	نیز	نسخه	»ژول	
مول«	1838		مقایسه	شده	است.	سرانجام	این	ترجمه	با	نسخه	8	جلدی	شاهنامه	

به	کوشش	جالل	خالقی	مطلق	1988-2008	مورد	بررسی	قرار	گرفته	است.	
ترجمه	شاهنامه	برابر	با	نسخه	فارسی	با	شعر	»بنام	خداوند	جان	و	خرد«	آغاز	
می	گردد	و	سپس	در	ستایش	خرد	و	آفرینش	جهان	و	انسان	و	خورشید	و	ماه	پیش	
می	رود.	پس	از	آن،	پنجاه	فصل	در	باره	شاهان	و	پهلوانان	و	قهرمانان	اسطوره	ای	
گشوده	می	گردد.	از	کیومرث	پادشاه	نخستین	تا	یزدگرد	آخرین	پادشاه	ساسانی	

تاریخ	و	داستان	به	زبان	شعر	و	با	آهنگ	حماسی	بازگو	میشود.	
این	نسخه	شاهنامه	به	فرانسه	در	پایان	با	فهرست	نام	ها،	کتاب	شناسی	مترجم،	
فهرست	فصل	ها،	راهنمای	نقاشی	ها	مینیاتور	همراه	با	شعرهای	شاهنامه،	آراسته	

گشته	است.
سبک	مترجم	کدام	است؟	»پی	یر	لوکوک«	می	نویسد	ترجمه	شعر	یک	شاعر	
نزدیک	به	خیانت	است.	انتقال	همه	شعر	و	روح	آن	به	زبان	دیگر	بسیار	دشوار	و	
نشدنی	است.	شعر	پیش	از	هرچیز	یک	موسیقی	است	و	موسیقی	دارای	یک	آهنگ	
است.	بنابراین	از	جانب	مترجم	کوشش	شده	تا	در	کار	ترجمه	وزن	شعر	پهلوانی	
در	هر	خط	نگهداری	شود.	افزون	بر	آن،	در	شعر	فارسی	قافیه	وجود	دارد	بنابراین	
ترجمه	نیز	باید	این	اصل	را	رعایت	کند.	برای	نگهداری	قافیه	بناگزیر	ترجمه	نمی	
تواند	همیشه	بشیوه	موشکافانه	وفادار	بماند،	ولی	همه	تالش	ها	انجام	گرفته	تا	قافیه	

به	زبان	فرانسه	پاس	داشته	شود.	
شاهنامه	در	زندگی	مردمان	فارسی	زبان	یک	رویداد	تاریخی	و	هویت	بخش	
است.	شاهنامه	بازگوکننده	تاریخ	ایران	زمین	از	مادها	و	کورش	هخامنشی	تا	
پهلوانی	و	سختی	های	 ایرانی	و	 برآن،	شاهنامه	روان	 افزون	 ساسانیان	است	و	
روزگار	را	نمایش	میدهد.	فردوسی	این	گذشته	را	می	سراید	تا	برآمد	دوران	تازه	
را	با	زبان	و	ادبیات	آشکار	سازد.	شاهنامه	بین	سال	های	994	تا	1920	میالدی	
سروده	شد.	شاهنامه	گذشته	ما	است	و	نیز	شاهنامه	زبان	و	فرهنگ	ما	می	باشد	
بنیادی	برای	آینده	سرزمینی	رنج	دیده	 و	پس	از	تجاوز	عرب	و	هجوم	اسالم،	
بشمار	می	آید.	چه	بسا	ایرانیان	بدون	شاهنامه	در	گرد	و	غبار	تاریخ	گم	شده	بودند.	
خوشبختانه	شاهنامه	توسط	فردوسی	بزرگ	سروده	شد	تا	ما	دنیای	کیومرث	و	
جمشید	و	گودرز	و	طوس	و	رستم	و	سیاوش	و	کیخسرو	و	بهرام	گور	و	بهرام	چوبینه	
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و	خسرو	پرویز	و	گردآفرید	و	انوشیروان	و	بابک	را	بشناسیم،	به	تاریخ	و	اساطیر	
بیاندیشیم،	اندوه	و	شادی	و	شکست	و	پیروزی	آن	زمانه	را	دریابیم	و	باز	احساس	

سربلندی	داشته	باشیم.	رستم	فرخزاد	در	بخش	پایانی	شاهنامه	میگوید:
همه	بودنی	ها	ببینم	همی	/	وزان	خامشی	برگزنیم	همی

دریغ	این	سر	و	تاج	و	این	داد	و	تخت	/	دریغ	این	بزرگی	و	این	فر	و	بخت
کزین	پس	شکست	آید	از	تازیان	/	ستاره	نگردد	مگر	بر	زبان

فردوسی	با	اندوه	از	شکست	می	گوید	ولی	برآنست	که	»روز	آهرمنی«	پایان	
می	پذیرد	زیرا	کاوه	ها	و	رستم	ها،	پادشاهان	و	پهلوانان	به	میدان	برمی	گردند.	پیام	
شاهنامه	خرد	و	داد	است	و	فردوسی	پیام	آور		پایان	یافتگی	چیرگی	تازیان	است.	

فردوسی	شاهنامه	را	به	ستون	برجسته	شعر	و	ادبیات	و	زبان	فارسی	درمی	آورد.
ما	میدانم	ترجمه	نوشتارهای	فارسی	به	زبان	فرانسه	از	دیرباز	شروع	شده	است.	
رباعیات	خیام،	غزل	های	حافظ،	گلستان	سعدی،	مثنوی	موالنا،	هفت	شهر	عشق	
فریدالدین	عطار،	منطق	الطیر	عطار،	شمس	تبریزی	مولوی،	خسرو	و	شیرین	نظامی،	
هفت	پیکر	نظامی،	روزبهان	شیرازی،	دانشنامه	ابن	سینا،	سه	قطره	خون	و	بوف	کور	
صادق	هدایت،	از	جمله	نوشتارهای	ادب	فارسی	است	که	به	فرانسه	برگردان	شده	
است.	با	توجه	به	اهمیت	بزرگ	شاهنامه	برای	ادبیات	فارسی	ترجمه	این	شاهکار	

به	زبان	فرانسه	رویدادی	بزرگ	بشمار	می	آید.	
پایان	سده	هجدهم،	شاهنامه	مورد	عالقه	قرار	گرفت.	اولین	 در	فرانسه	از	
خاورشناس	فرانسوی	که	به	بیان	علمی	کتاب	شاهنامه	پرداخت،	لویی	النگلس	
بود	که	در	سال	1788	فشرده	ای	بسیار	کوتاه	از	این	حماسه	را	منتشر	کرد.	سپس	
ژول	مول	کار	ترجمه	را	آغاز	کرد.	مول	ایران	شناس	آلمانی	ساکن	فرانسه،	یکی	
از	چهره	های	اصلی	شرق	شناسی	پاریس	در	قرن	نوزدهم	بود.	مول	از	یک	سنت	
فلسفی	آلمانی	تغذیه	می	کند	که	هیچ	متنی	را	نمی	توان	ترجمه	کرد	بدون	اینکه	از	
پیش	تفسیر	شود.	در	سال	1836	بود	که	ژول	مول	جلد	اول	کتاب	شاهنامه	را	با	
ارائه	انتشار	کامل	متن	و	ترجمه	آن،	انتشار	داد.	اولین	دفترهای	جلد	هفتم	و	آخر	
این	ترجمه	در	سال	1873	به	چاپخانه	تحویل	داده	شد،	اما	این	اثر	تا	سال	1878 

منتشر	نشد.
از	نگاه	برخی	زبانشناسان،	هنگامیکه	ژول	مول	در	پیشگفتار	جلد	اول	اعالم	
می	کند	که	شاهنامه	را	با	همان	معنای	واقعی	کلمه	ترجمه	کرده،	تا	قوانین	زبان	

فرانسه	را	نقض	نکند،	این	امر	اشتباه	بود.	خطاهای	مول	گاهی	از	سردرگمی	در	
مورد	معنی	واژه	ها	نیز	ناشی	می	شود.	این	وضع	با	توجه	به	اینکه	شاعران	بزرگی	
مانند	گوته	و	المارتین	نیز	فردوسی	را	می	شناختند،	انگیزه	نیرومندی	بود	تا	کار	

ترجمه	شاهنامه	از	سر	گرفته	شود.		

ترجمه	تازه	شاهنامه	فردوسی	توسط	ایرانشناس،	زبانشناس	در	مدرسه	عالی	
و	متخصص	زبان	های	کهن	ایرانی	در	موزه	لوور	پاریس،	»پی	یر	لوکوک«،	تالش	
بیسابقه	و	سترگی	برای	شناساندن	ادبیات	و	فرهنگ	ما	به	فرانسوی	زبان	ها	می	باشد.	
هدف	مترجم	برای	برگردان	شاهنامه،	نگهداری	تمام	کیفیت	تاریخی	و	زبانی	و	
حماسی	این	اثر	و	نیز	انتقال	دقیق	ادبیات	شعری	ایران	زمین،	با	روح	ویژه	آن،	به	

ادبیات	فرانسه	می	باشد.		

نظریة»فروریزِیعمومی«
آیا	جهان	در	روند	سقوط	قطعی	قرار	گرفته	است؟	اندیشمندان	و	نظریه	پردازان	
حوزة	»فروریزِی	عمومی«	در	رویارویی	با	تمدن	و	طبیعت	بر	این	باورند	که	بحران	
زیست	بوِم	کنونی	پایان	یک	دورة	جهانی	است	و	در	آیندة	نزدیک	یعنی	از	سال	های	
دو	هزار	و	پنجاه	میالدی	تمام	منابع	زیرزمینی	و	طبیعی	به	طور	محسوسی	کاهش	
خواهند	یافت	و	یک	شکاف	منفِی	ساختاری	در	نیازهای	اقتصاد	و	جمعیِت	روی	
زمین	به	وجود	خواهد	آمد.	بر	اساس	آمارش	های	علمی،	روند	رشد	جمعیت	منفی	
خواهد	شد	و	رشد	اقتصادی	نیز	ناممکن	خواهد	شد	و	ویرانِی	طبیعت	به	اوج	
می	رسد.	نظریة	فروریزِی	عمومی	مورد	توجه	اندیشمندان	بسیاری	قرار	گرفته	است.	
این	نظریه	توسط	برخی	منتقدین	»ناامیدانه	و	فاجعه	گرا«	ارزیابی	شده	ولی	شمار	
قابل	توجهی	از	دانشمندان	با	توجه	به	عمق	بحران	زیست	محیطِی	کنونی	روند	ویرانِی	
عمومی	را	بازگشت	ناپذیر	ارزیابی	می	کنند	و	این	نظریه	را	منطبق	با	رویدادهای	سی	

سال	آینده	در	جهان	می	دانند.	
از	اندیشمندانی	که	در	این	زمینه	اندیشه	های	بنیادینی	مطرح	کرده	اند	می	توان	
به	ادگار	مورن،	فیلسوف	و	جامعه	شناس	فرانسوی	و	نظریه	پرداز	اندیشة	نظام	مند	
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و	همه	جانبه،	اشاره	کرد	که	نظریاتش	در	آثاری	مانند	»روش«	و	»درباره	اندیشه	
سیستمیک«	نشان	می	دهند	چگونه	همة	پدیده	ها	به	هم	پیوسته	اند	و	بحران	تمام	
بخش	های	ساختاری	را	متأثر	می	کند.	برونو	التور	کتاب	در	برابر	گایا	را	نوشته	
و	درِک	جداکنندة	فرهنگ	و	طبیعت	را	به	نقد	کشیده.	روب	هوپگینگ،	اندیشمند	
انگلیسی،	نیز	کشاورزی	سنتی	را	به	نقد	کشیده	و	در	کتاب	خود	با	عنوان	راهنمای	
دوران	انتقال	توقف	کاربست	مواد	شیمیایی	در	کشاورزی	را	مطرح	کرده.	نیکوال	
ژرژکو	رویگِن	اقتصاددان		نظریة	»رشد	منفی«	را	مطرح	می	کند	و	برآن	است	که	
باید	از	رشد	تولید	جلوگیری	کرد.	آندره	گرِز	جامعه	شناس	نیز	در	کتاب	اکولوژیا	
مولدگرایِی	سرمایه	داری	را	نقد	می	کند	و	برش	و	گسست	از	»ایدئولوژی	رشد«	را	
مطرح	می	کند.	ایو	کوشه،	ریاضی	دان	و	کارشناس	محیط	زیست،	در	سال	2019 
نظریة	»گسیختگی	عمومی«	را	مطرح	می	کند.	آلن	بورگ،	فیلسوف	سوئیسی،	هم	از	
ضرورت	ارزش	های	معنوِی	جدید	صحبت	می	کند؛	وی	در	سال	2018	زمین	جدید	
را	منتشر	کرد.	ُپل	آر	ارلیش،	زیست	شناس	آمریکایی،	از	انفجار	جمعیت	صحبت	
را	اعالن	می	دارد.	گونتر	گراس،	 می	کند	و	در	2015	ششمین	خاموشی	جهان	
فیلسوف	آلمانی،	از	»فرسودگی	انسان«	می	گوید	و	هانس	ژوناس	نیز	از	ممنوعیت	
هر	کنشی	می	نویسد	که	زندگی	نسل	های	بعدی	را	به	خطر	می	اندازد.	افزون	بر	این	ها،	
ژرد	دیاموند	از	فروریختگی	ساختارِی	طبیعت	می	نویسد	و	دیمیتری	اولوف	هم	بحث	
»فروریختگی	عمومی«	در	زمینه	های	مالی،	بازرگانی،	سیاسی،	اجتماعی	و	فرهنگی	
را	پیش	می	کشد	و	کتاب	»پنج	مرحله	فروریختگی	جهانی«	را	در	سال	2016 
نظریه	پردازی	می	کند.	کیل	هارپر	نیز	با	کتاب	خود	با	عنوان	چگونه	امپراتوری	روم	

نابود	شد؟	در	سال	2017	روندهای	سقوط	تمدن	را	به	بحث	می	گذارد.
تعریف	های	مختلفی	از	فروپاشی	وجود	دارد.	باستان	شناسان	از	فروپاشی	
بدنبال	کاهش	سریع	جمعیت	و	تنش	تند	ناشی	از	پیچیدگی	های	سیاسی	/	اقتصادی	
/	اجتماعی	/	نهادی،	در	یک	منطقه	وسیع	و	برای	مدت	زمان	قابل	توجهی	صحبت	
می	کنند.	جوزف	تینتر،	انسان	شناس	آمریکایی،	در	کتاب	فروپاشی	جوامع	پیچیده،	
می	نویسد	هرچه	جامعه	پیچیده	تر	باشد،	انرژی	بیشتری	نیز	نیاز	دارد.	پس	از	
فرسودگی	انرژی	ارزان	و	بدهی	های	سنگین،	یک	جامعه	پیچیده	توانایی	خود	را	در	

حل	مشکالت	اقتصادی	و	غیره	از	دست	می	دهد.	
تعریف	دیگر،	تعریف	ریاضیدان	و	سیاستمدار	محیط	زیست،	ایو	کوشه	است.	او	

می	نویسد:	»فرایندی	که	در	پایان	آن	نیازهای	اساسی	)آب،	غذا،	مسکن،	پوشاک،	
انرژی،	تحرک،	امنیت(	با	خدمات	تنظیم	شده	توسط	قانون،	دیگر	برای	اکثریت	
مردم	قابل	تحقق	نیست«.	طبق	نظر	»آنتونی	دی	بارنوسکی«،	متخصص	آمریکایی	
زیست	شناسی	تکاملی،	خطر	تحول	بنیادی	اکوسیستم	جهانی،	امکان	تغییر	ناگهانی	
و	برگشت	ناپذیر	در	اکوسیستم	جهانی،	امری	جدی	می	باشد.	نظریه	دیگر	در	باره	

رشد	جمعیت	است.	
رشد	جمعیت	برخی	کشورها	می	تواند	منجر	به	افزایش	بیش	از	اندازه	جمعیت	
جهان	شود.	توماس	مالتوس	در	قرن	هجدهم	از	جمعیت	بیش	از	حد	نگران	شده	
بود،	وی	به	ویژه	با	حمایت	از	محدودیت	جمعیتی	در	مورد	آن	نظریه	پردازی	کرد.	
تغییرات	آب	و	هوایی	و	عواقب	آن	مانند	تهدید	به	آبگرفتگی	بسیاری	از	شهرهای	
ساحلی	و	شهرهای	بزرگ،	غرق	شدن	شماری	از	جزیره	ها،	جاری	شدن	سیالب	ها	
در	مناطق	و	حوضه	های	بزرگ	زندگی	باعث	جابجایی	گسترده	جمعیت	خواهد	شد.	
میلیونها	مهاجر	که	به	ترک	زمینهایی	که	به	دلیل	همین	گرم	شدن	کره	زمین	عقیم	شده	
اند،	در	مناطق	مختلف	افزوده	خواهد	شد	و	موجت	بحران	های	اجتماعی	فرهنگی	

خواهند	گشت.	
براساس	این	نظریه	ها،	جهان	ما	با	گسست	عمومی	تعادِل	خود	روبه	رو	شده	
است	و	با	توجه	به	ناتوانی	سیاست	های	کنونی	ما	دنیا	به	سوی	فروریزِی	عمومی	
در	شتاب	است.	نقش	کشور	ما	در	این	فروپاشی	چیست؟	مسئولیت	ما	روشنفکران	

کدام	است؟	

اخالقاجتماعی
اخالق	یک	رشته	فلسفی	است	که	به	داوری	های	اخالقی	و	معنوی	می	پردازد.	در	
اخالق	یونانی	روشی	اساسی	است	که	هر	کسی	بر	اساس	اخالق	می	تواند	معیارها،	
محدودیت	ها	و	وظایف	آن	را	تعیین	کند.	اخالق	نظرهای	هنجاری،	تجویزی،	حتی	
ارزشیابی	را	بیان	می	کند	و	این	نظرها	ویژگی	و	خواست	های	گروهبندی	اجتماعی	
را	منعکس	می	گرداند.	از	این	منظر،	اخالق	هنجاری	است	که	بطور	وسیع	بر	مفاهیم	
خوب	و	بد	قرار	دارد	و	در	نظریه	های	عدالت	اجتماعی	خود	را	نشان	می	دهد.	حال	
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در	عصر	بحران	اکولوژیکی	می	توان	اخالق	را	با	اکولوژی	گره	زد.	این	اخالق	به	
مواردی	مانند	محیط	زیست،	توسعه	پایدار،	ارزیابی	از	اثرهای	زیست	محیطی	و	
هدایت	فعالیت	های	انسانی	توجه	می	کند.	مفهوم	اخالق	زیست	محیطی	با	حفاظت	

از	محیط	زیست	ترکیب	شده	است.			
برای	اخالق	در	عرصه	اکولوژیکی	به	روندهای	مختلف	زیر	می	توان	توجه	کرد:

اکولوژی	عمیق	یا	اخالق	اکولوژی؛
اخالق	جامعه	شناختی	و	زیست	شناسی؛

بوم	شناسی	اجتماعی؛
اکوفمینیسم؛

اخالق	مسئولیت	زیست	محیطی؛
اخالق	توسعه	پایدار؛

اخالق	شهروندی	سازگار	با	محیط	زیست؛
اخالق	گفتگوی	اجتماعی؛

اخالق	زیستی	انسان؛
اخالق	عدالت	زیست	محیطی.

می	توان	اخالق	را	به	عنوان	مجموعه	ای	منطقی	و	خردمندانه	از	ارزش	های	
صریح	در	نظر	گرفت	که	مقوله	هایی	مانند	خوب،	عادالنه	و	زیبا	را	تعریف	می	کند.	
این	روشی	است	برای	تشخیص	اینکه	فرد	چگونه	باید	زندگی	کند	و	بر	چه	اساسی	
باید	قضاوت	نماید	و	تصمیم	بگیرد.	بنابراین	چنین	اخالقی	یک	سیستم	ارزش	های	
صریح	و	مستدل	است	که	رفتارها	یا	عملکردهای	اجتماعی	را	پیشنهاد	می	کند.	
بنابراین	اخالقیات	جهانی	مانند	حقوق	بشر	یا	اخالقیات	خاص،	در	پیوند	با	یک	
فرهنگ	و	اجتماع	می	باشد.	این	گونه	اخالق	می	تواند	در	رابطه	با	ناهنجاریهای	

اجتماعی	و	بی	عدالتی	ها	مداخله	کند.	
حقوق	اساسی	در	زمینه	اجتماعی	چنین	می	تواند	باشد:

حق	اصل	رفع	تبعیض؛
حق	مراقبت	و	حمایت	مناسب	از	فرد؛

حق	اطالعات؛
حق	اصل	انتخاب	آزاد،	رضایت	آگاهانه	و	مشارکت	شخصی؛

حق	نه	گفتن؛
حق	احترام	به	حقوق	خانواده؛

حق	خودمختاری	فرد؛
حق	استفاده	از	حقوق	شهروندی؛

حق	مشارکت	مذهبی؛
حق	مخالفت	با	دین؛

حق	احترام،	عزت	فرد	و	حریم	خصوصی.

اخالْق	اصول	رفتارِی	انسان	در	جامعه	است.	اخالْق	و	دین	دو	پدیده	گوناگون	
اند.	پیش	از	آنکه	یکتاپرستی	بوجود	آید	اخالق	در	میان	قوم	و	تیره	وجود	داشته	
است.	البته	دین	به	اخالق	دستبرد	زده	و	بر	این	ادعاست	که	دین	سرچشمة	اخالق	
است	و	اخالق	به	معنای	دین	پرستی	است،	حال	آن	که	پیش	از	شکل	گیری	دین	یهود	
و	مسیحی	و	اسالم،	انسان	ها	آدابی	برای	زندگی	داشتند	و	مرگ	و	زایش	انسان	
همراه	با	رسوم	خاصی	بوده	است.	تمدن	بابلی	و	مصر	کهن	و	آیین	ِمهر	و	غیره	از	
نظمی	در	آداب	برخوردار	بوده	اند.	افالتون	اخالق	را	با	فلسفه	و	دانش	پیوند	زده	
است.	او	بر	آن	بود	که	چیزهای	ماّدِی	این	جهان	تغییر	می	کنند	و	از	بین	می	روند	ولی	
ارزش	های	اخالقی	جاودانه	هستند.	او	ارزش	های	اخالقی	را	همچون	جوهری	
آرمانی	و،	در	عین	حال،	عینی	می	دید.	این	ارزش	های	اخالقی	پایه	ای	اساسی	در	
بطن	خوبی	و	کمال	دارند.	با	توجه	به	چنین	درکی،	مرز	میان	فلسفه	و	اخالق	یا	
اخالق	و	زیباشناسی	کم	رنگ	می	شود.	بنابراین،	فلسفه	سرچشمه	ای	اساسی	برای	
سیاست	و	عملکرد	انسان	و	نیز	جست	وجوی	تعادل	و	خوشبختی	است.	ما	با	
نگاه	افالتون	برای	دسترسی	اخالق	نیازی	به	دین	نداریم.	در	قرآن	اطاعت	از	اهلل	
پایة	اخالق	است	و	وظیفة	انسان	پیروی	اوست	و	ترس	از	روز	قیامت	است.	در	
این	جهان	انسان	وظیفه	و	مسئولیتی	جز	اطاعت	از	اهلل	و	پیامبر	ندارد.	در	افسانة	
یهودیت	نیز	ابراهیم	برای	اثبات	وفاداری	به	خدا	باید	فرزندش	را	بُکشد.	فردریک	
نیچه	می	گوید	اخالقیات	همچون	غریزه	ای	گّله	ای	و	قبیله	ای	نزد	انسان	وجود	دارد	
و	متعلق	به	انسان	فرومایه	است.	اخالق	دین	بنیاد	خرد	و	بلوغ	انسان	را	نفی	می	کند	

و	او	را	وابسته	به	اراده	کور	خدایان	می	کند.
بدین	ترتیب،	ما	برای	تعریف	اخالق	نیازی	به	دین	نداریم	بلکه	اخالق	را	می	توان	



        97         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         96     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

مجموعه	ای	از	ارزش	ها	و	اصول	معنوی	در	زندگی	اجتماعی	به	شمار	آورد.	اسالم	
می	گوید	از	اهلل	پیروی	کنید	ولی	ما	پیروی	نمی	کنیم.	قرآن	می	گوید	اسالم	واپسین	دین	
است	ولی	ما	هرگز	بدان	باوری	نداریم.	قرآن	می	گوید	کفار	و	مرتدان	را	بُکشید	ولی	
ما	آدم	ُکشی	را	محکوم	می	کنیم.	قرآن	می	گوید	روزه	بگیرید	و	نماز	بخوانید	ولی	ما	از	
انجام	این	عبادات	تکراری	و	برده	وار	دوری	می	ورزیم.	شیعه	می	گوید	امامان	معصوم	
و	بی	گناه	هستند	ولی	ما	آن	ها	را	جعلی	و	فرزندان	استعمار	عرب	می	نامیم.	اسالم	
می	گوید	پشتیبانی	از	مستمندان	و	غصب	ثروت	کافران	و	مشرکان	واجب	است	و	

ما	می	گوییم	این	شعار	اسالمی	مردم	فریبانه	و	توجیهی	برای	چپاول	دیگران	است.
اخالق	ما	کدام	است؟	پرهیزکاری	و	عدم	فساد	در	جامعه،	احترام	به	حقوق	بشر،	
احترام	به	حقوق	طبیعت،	بردباری	میان	انسان	ها،	پشتیبانی	از	صلح،	آزادمنشی	در	
زندگی،	عدم	فساد	و	ویرانی	در	طبیعت،	احترام	به	حق	انسان	ها	در	عشق	ورزیدن،	
گرایش	به	عدالت	اجتماعی،	درستکاری	و	مخالفت	با	دروغ،	شجاعت	و	شفافیت،	
همزیستی	و	همکاری	میان	ملت	ها،	تشویق	هنرپروری،	اندیشة	آزاد،	برابری	حقوقی	
زن	ومرد،	رعایت	حقوق	کودکان،	بهبود	فلسفه	و	ادبیات،	تشویق	خوبی	و	مهربانی	
انسان	ها،	تربیت	کودکان	با	داستان	های	اساطیرِی	ایران	زمین	و	یونان	و	دیگران	
و	نیز	دانش	نوین،	تشویق	قانون	گرایی	نوین،	پشتیبانی	از	مواد	غذایی	ُارگانیک	و	
طبیعی،	مبارزه	با	آزار	جنسی	کودکان	و	تجاوز	و	خشونت	علیه	زنان،	مبارزه	با	صیغه	
و	قصاص	اسالمی،	دفاع	از	شرافت	انسان	ها،	عدم	عادت	به	بدی	ها	و	زشتی	ها	و	
غیره.	تمام	این	موارد	توسط	اسالم	پایمال	شده	اند	و	فراموش	می	شوند.	اسالم	دین	
ستم	و	تبعیض	است.	بنابراین،	باید	از	اسالم	خارج	شویم	تا	به	ارزش	های	معنوی	

و	انسانی	دست	یابیم.	

دراسالمارزشمعنویوجودندارد
جامعه	برای	ادامة	زندگی	نیازمند	قانون	است	زیرا	نظم	و	امنیت	و	قاعده	می	خواهد	
معنویت	 نیازمند	است	چراکه	در	پی	 معیارهای	اخالقی	و	آرمانی	 به	 و	جامعه	
و	معنای	زندگی	است.	هرچه	قانون	دموکراتیک	و	اخالق	اجتماعی	در	جامعه	
نیرومند	تر	باشد،	آن	جامعه	از	ایستادگی	و	پویایِی	بیشتری	برخوردار	است.	در	

جامعة	بی	قانون	و	بی	اخالق،	خودسری	و	هرج	ومرج	و	جنایت	گسترده	است	و	
نیروهای	انسانی	دستخوش	سستی	و	آسیب	و	ویرانی	و	نابودی	هستند.	در	ایران	
ما	شاهد	فروریزی	باورهای	دینی	هستیم.	جنایت	مستمر	حکومتی	و	عریان	شدن	
فساد	نمایندگان	سیاسی	و	حوزوِی	اسالم	و	شیعه	بیش	از	گذشته	ایمان	را	سست	

کرده	است.	واکنش	بخش	های	گوناگون	جامعه	چیست؟			
بخش	دین	داران	هوادار	حکومت:	در	جامعة	ایران	دین	داران	با	توجه	کیش	و	
آیین	شان	بسیار	گوناگون	اند.	در	ایران	جمعیت	شیعة	دوازده	امامِی	موافق	والیت	
فقیه	یک	گروه	اقلیت	را	تشکیل	می	دهند.	دین	دارانی	که	با	تعلق	خاطر	به	قرآن	
و	اسالم	خود	را	معرفی	می	کنند	همگی	معنویت	را	در	ارتباط	با	باور	به	این	دین	
و	کتاب	آن	و	تمامی	رسوم	شیعه	تعریف	می	کنند.	در	این	بخش	از	جامعه	فعاالن	
بی	شماری	هستند	که	از	دولت	حقوق	کالن	می	گیرند	و	در	همه	جا	معنویت	را	در	
اسالم	و	وفاداری	به	والیت	فقیه	تعریف	می	کنند.	بنابراین،	با	توجه	به	قدرت	تبلیغاتِی	
رسانه	های	حکومتی،	باور	غالب	در	جامعة	ایران	باور	به	معنویت	ناشی	از	اسالم	
است.	بخش	مخالفان	حکومت	و	موافق	با	اسالم:	این	بخش	از	جامعه	دوری	خود	
از	حکومت	دینی	و	اسالم	رسمی	را	به	معنای	پایان	باور	به	اسالم	نمی	داند	و	پیوسته	
گوشزد	می	کند	که	اسالم	آن	ها	از	اسالم	حکومتگران	متفاوت	است.	البته	پیداست	که	
این	خط	کشی	بیان	اشتیاق	و	تمایل	قلبی	آن	هاست	ولی	واقعیت	ندارد؛	ادعای	آن	ها	
یک	توّهم	است	زیرا	مبانی	قرآنی	و	فقه	شیعه	مورد	پذیرش	همة	آن	ها	هستند.	این	
افراد	دستخوش	باوری	دروغین	اند	زیرا	قرآن	و	جهان	بینِی	شیعه	و	باور	به	دوازده	
امام	و	قدسیت	آن	ها	و	مراسم	و	آداب	دینی	مورد	احترام	و	اجرای	حکومتگران	
و	تودة	باورمند	است.	اگر	آن	ها	خشونت	حکومتی	را	مورد	انتقاد	قرار	می	دهند	
و	سودپرستی	حکومتگران	را	سرزنش	می	کنند،	در	نزد	پیامبر	اسالم	و	علی	ابن	
ابی	طالب،	خشونت	و	غنمیت	گیری	و	چپاول	ثروت	های	دیگران	رایج	بوده	است.	
پیامبر	اسالم	مخالفان	خود	را	قتل	عام	می	کرد	و	آن	ها	را	به	جهنم	حواله	می	داد	و	
حکومتگران	کنونی	نیز	مخالفان	خود	را	همیشه	شکنجه	و	کشتار	کرده	اند.	در	دورة	
آغازین	اسالم،	موارد	ضدیت	و	سرکوب	یهودیان	توسط	محمد	و	بنی	هاشم	فراوان	
است.	در	طول	تاریخ	اسالمی،	خشونت	جاری	است؛	در	تاریخ	طبری	آمده	که	علی	
ابن	ابی	طالب	800	نفر	مرد	اسیر	و	درماندة	یهودی	را	ِگرد	آورد	و	سپس	با	شمشیر	
خود	سر	آن	ها	را	قطع	کرد.	به	هر	روی،	برای	این	بخش	از	جامعه	نیز	معنویت	
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به	دین	نزدیک	می	شود	و	اسالم	منبع	معنویت	است.	بخش	مخالفان	حکومت	و	
اسالم	فربه:	این	بخش	از	جامعه	مانند	روشنفکران	و	سیاسیون	مخالف	حکومت	و	
الیه	های	بی	شماری	از	جوانان	و	بخش	گسترده	ای	از	طبقة	متوسط	نه	تنها	از	اسالم	
حکومتی	فاصله	گرفته	اند	بلکه	مخالفت	خود	را	با	ارزش	ها	و	نمادهای	دینی	هم	
نشان	داده	اند	و	اساطیر	و	شخصیت	های	دین	شیعه	را	به	شوخی	می	گیرند	و	بخشی	
از	آن	ها	را	از	باور	دینی	خود	بیرون	رانده	اند.	با	وجود	دگرگونی	های	روان	شناسانه	
در	میان	همین	بخش	هنوز	هم	توّهم	معنویت	اسالم	باالست.	در	میان	این	بخش	
افرادی	وجود	دارند	که	خواستار	دین	اسالِم	»غیر	فربه«	هستند	تا	جامعه	در	برابر	
دین	تحریک	نشود.	در	میان	این	بخش	هم	افرادی	وجود	دارند	که	انتقاد	از	دین	و	
قرآن	را	»توهین	به	دین	توده«	می	دانند	و	منقدان	را	به	سکوت	دعوت	می	کنند.	در	
نزد	این	افراد	ناخودآگاه	دین	خو،	ساختارهای	روانی	به	شکل	خودکار	و	»تقلیدی«	
تنظیم	می	شوند	و	دوری	قاطع	از	دین	ناشدنی	است.	بسیاری	از	این	افراد	در	یک	
توّهم	مزمن	قرار	دارند	و	هنگامی		که	از	ارزش	های	معنوی	یاد	می	کنند	به	دین	فکر	
می	کنند.		بخش	ناباور:	این	بخش	با	دگرگونِی	ژرِف	فکری	و	روانی	زندگی	می	کند	و	
در	تعریف	معنویت	و	ارزش	های	اخالقی	به	دین	اتکا	نمی	کند	و	برعکس	دین	اسالم	
را	برابر	با	سقوط	اخالقی	به	شمار	می	آورد.	صدای	این	بخش	در	جامعه	بسیار	
ضعیف	است	ولی	دیدگاه	آن	ها	درست	و	باکیفیت	است.	ارزش	های	حقوق	بشری	
و	بهبود	اجتماعی	و	رّد	خرافات	از	ویژگی	های	برجستة	این	بخش	ناباور	هستند.	

حال،	چرا	بسیاری	به	اسالم	به	مثابه	یک	اصل	معنوی	نگاه	می	کنند؟	در	طول	
تاریخ،	ادیان	کوشیده	اند	خود	را	تنها	سرچشمة	معنویت	نشان	دهند،	حال	آن	که	
چنین	نیست	و	من	در	نوشته	های	بی	شمار	این	گفتة	نادرست	را	نقد	کرده	ام.	در	مورد	
اسالم	هم	این	جعل	سازی	از	جانب	مسلمانان	به	اوج	رسیده.	در	تمام	کشورهای	
مسلمان	و	نیز	در	نزد	تمام	جزم	اندیشان	اسالم	گرا	در	غرب	و	تمام	شبکه	های	دینی	
و	اسالم	زده،	بدون	آن	که	مخالفی	آزادِی	ابراز	نظر	داشته	باشد	اسالم	به	عنوان	دین	
صلح	و	معنویت	معرفی	می	شود.	در	سراسر	مخالفان	حکومت	دینی	و	بخش	مهمی	
از	غیرمذهبی	های	ایران	نیز	این	جهان	بینی	رایج	است.	این	دین	از	آغاز	زندگی	اش	
با	تجاوز	و	خشونت	و	سرکوب	انسان	ها	همراه	بوده	است.	افزون	بر	این،	در	اسالم	
تأکید	بر	بردگی	روانی	انسان	نسبت	به	اهلل	به	عنوان	نماد	معنویت	معرفی	شده	است.	
تمام	آیت	اهلل	های	حوزوی	و	نواندیشان	دینی	و	اصالح	طلبان،	جعل	سازان	معنویت	

بوده	اند	و	بردگی	ما	را	آزادی	معرفی	کرده	اند.	در	کنار	آخوندها،	همة	جزم	اندیشان	
اسالمی	مانند	آل	احمد	و	مهدی	بازرگان،	علی	شریعتی،	عبدالکریم	سروش	چنین	
وانمود	کرده	اند	که	کنار	زدن	اسالم	بیان	گر	سقوط	ارزش	ها	و	پوچی	در	جامعه	است	
و	با	از	بین	رفتن	اسالم	و	شیعه	زندگی	انسانی	تباه	می	شود	و	هیچ	معنویتی	برای	آن	
باقی	نمی	ماند.	همین	تبلیغات	تاریخی	در	ذهن	جامعه	اسالم	را	برابر	معنویت	قرار	

می	دهد.	
جزم	اندیش	های	اسالمی	برآنند	که	قرآن	از	آنجایی	که	با	خلقت	و	فطرت	انسان	
هماهنگ	است،	هم	ارزش	های	ماّدی	و	هم	ارزش	های	معنوی	را	در	نظر	می	گیرد.	
می	توان	پرسید،	در	واقع،	ارزش	انسان	در	نزد	قرآن	کدام	است؟	حقوق	زن	آزاد	
کدامند؟	معنای	عشق	انسانی	و	عشق	دو	فرد	نسبت	به	یکدیگر	چطور؟	هنگامی	که	
قرآن	انسان	ها	را	از	یک	سو	به	مؤمن	و	از	سوی	دیگر	به	جبهة	پهناوِر	کافر	و	مشرک	
و	منافق	و	گناهکار	و	زناکار	تقسیم	می	کند،	کدام	ارزیابِی	روشنفکری،	اجتماعی،	
سیاسی	و	تمدنی	را	معیار	قرار	می	دهد؟	قرآن	منشوری	از	یک	جامعة	قبیله	ای	و	
تبعیض	گرا	و	استعمارگر	است.	بنابراین،	در	تناقض	با	تمدن	کهن	و	تمدن	نوین	و	

برابری	انسان	ها	و	زن	ومرد	است	و	هیچ	قدرت	فکرِی	محترمی	ندارد.
حال،	به	خوِد	قرآن	توجه	کنید.	برای	نمونه،	هنگامی	که	قرآن	سخن	از	انتخاب	
انَِیُه	اَل	 اِنی	اَل	َینِکُح	االَّ	َزانَِیًه	َاْو	ُمْشِرَکًه	َوالزَّ همسر	به	میان	می	آورد،	می	گوید:	»الزَّ
َم	َذِلَک	َعَلی	اْلُمْوِمِنیَن.«	مرد	زناکار	جز	با	زن	زناکار	 َینِکُحَها	ِاالَّ	َزان	َاْو	ُمْشِرٌک	َوُحرِّ
یا	مشرک	ازدواج	نمی	کند	و	زن	زناکار	را	جز	مرد	زناکار	یا	مشرک	به	ازدواج	خود	

در	نمی	آورد	و	این	کار	بر	مؤمنان	حرام	شده	است.	)سورة	نور،	آیه3(	
َوَلْو	 َواَلَمٌه	مُّْوِمَنٌه	َخْیٌر	مِّْن	مُّْشِرَکه	 	 ُیْوِمنَّ اْلُمْشِرَکاِت	َحتَّی	 َتنِکُحوا	 و	یا	»َواَل	
َوَلْو	 ِمْن	مُّْشِرک	 َخْیٌر	 َولََعْبٌد	مُّْوِمٌن	 ُیْوِمُنوا	 اْلُمْشِرِکیَن	َحتَّی	 ُتنِکُحوا	 َواَل	 َاْعَجَبْتُکْم	
َاْعَجَبُکْم	ُاْولَِئَک	َیْدُعوَن	ِاَلی	النَّاِر	َواهللُ	َیْدُعوا	ِاَلی	اْلَجنَِّه	َواْلَمْغِفَرِه	ِبِاْذِنِه«	و	با	زنان	
مشرک	و	بت	پرست،	تا	ایمان	نیاورده	اند،	ازدواج	نکنید	مگر	که	ایمان	آرند	و	همانا	
کنیزکی	با	ایمان	بهتر	از	زن	آزاد	مشرک	است	هرچند	از	جمالش	بشگفت	آیید	و	
زن	به	مشرکان	ندهید	مگر	آن	که	ایمان	آرند	و	همانا	بندة	مؤمن	بسی	بهتر	از	آزاد	
مشرک	است؛	هرچند،	از	مال	و	حسن	او	به	شگفت	آیید.	مشرکان	شما	را	از	راه	
جهل	به	آتش	دوزخ	خوانند	و	خدا	از	راه	لطف	به	بهشت	و	آمرزش	دعوت	کند.	

)سورة	بقره	آیه221(.	
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قرآن	در	سوره	های	بسیاری	از	جمله	»البقره«	و	»االحزاب«	بردگی	را	تأیید	
می	کند	و	در	سوره	های	بی	شماِر	دیگری	از	جمله	سورة	»النساء«	خواهان	نابودی	
منافق	و	کفار	و	کافران	و	برقرارِی	جهاد	و	جنگ	با	مخالفان	و	خواهان	کشتن	
مخالفان	محمد	است.	قرآن	می	گوید:	»ای	اهل	ایمان	سالح	جنگ	برگیرید.«	به	زبان	
دیگر،	مؤمنان	برای	غنیمت	و	کشتار	مخالفان	باید	به	جنگ	دست	بزنند.	در	آیة	89 
در	»النساء«	آمده	خدا	هر	که	را	خواست	گمراه	می	کند	و	کافران	گمراه	شده	اند؛	
بنابراین،	آن	ها	را	دوست	خود	نگیرید	و	هر	کجا	یافتید	به	قتل	برسانید.	در	واقع،	
دسته	های	مؤمنین	و	غارتگراِن	پشتیبان	محمد	در	شبه	جزیره	عربستان	با	جدال	
پیشروی	می	کنند	و	ثروت	های	دیگران	را	به	غنیمت	می	گیرند	و	محمد	می	گوید	

مخالفان	را	باید	نابود	کرد.	این	سیاست	همان	معنویت	اهلل	است.
در	نظام	ارزشی	اسالم	تنها	گروهی	که	دارای	ارزش	است	مؤمنانی	هستند	که	به	
اهلل	و	پیامبر	اسالم	باور	دارند	و	از	آن	ها	پیروی	می	کنند.	دیگر	گروه	های	اجتماعی	
همچون	کافر،	منافق،	مرتد،	مشرک	و	گناهکار	دسته	بندی	می	شوند	و	سزاوار	طرد	
و	قتل	و	دوزخ	هستند.	از	دید	قرآن،	این	گروه	ها	به	آلودگِی	باطن	دچارند	زیرا	از	
اهلل	دور	افتاده		اند	و	مخالف	پیامبر	هستند.	کسانی	که	به	فرمان	محمد	گردن	نمی	نهند،	
کسانی	که	در	پی	حفظ	کیش	خویش	اند،	کسانی	که	به	درستی	گفتار	و	کردار	محمد	
شک	و	انتقاد	دارند،	کسانی	که	اسالم	را	نمی	پذیرند	و	یا	ناباورند	ناآگاه	و	سزاوار	
دوزخ	شمرده	می	شوند.	نظام	ارزشی	قرآن	به	برابری	انسان	ها	باور	ندارد	و	هر	
دگراندیشی	باید	از	جمع	اجتماعی	اسالم	طرد	شود.	این	نظام	ارزشی	متکی	بر	
پیروی	از	اهلل	و	اقتدارگرایی	دینی	است	و	آزادی	فرد	و	وجدان	و	روان	در	آن	

بی	معناست.	معنویت	در	قرآن	همان	تسلیم	در	برابر	ارادة	الهی	است.	
اسالم	موافق	بردگی	است	و	بنده،	غالم	و	کنیز	بخشی	از	نظام	اجتماعِی	مورد	
توافق	قرآن	است	و	غالم	»خوب«	ایمان	دارد	و	خدمتگزار	مؤمنی	است.	رسول	و	
امامان	نیز	دارای	کنیز	هستند.	اسالم	مخالف	نظام	بردگی	نیست	بلکه	آن	را	همچون	
یک	سنت	رایج	ادامه	می	دهد	و	همان	گونه	که	در	سورة	بقره	هم	می	بینیم	بردگی	
به	مثابه	یک	پدیدة	رایج	در	مناسبات	خانوادگی	و	اجتماعی	می	تواند	ادامه	یابد.	
قرآن	خواهان	نظام	برده	داری	است	و،	افزون	بر	آن،	از	برده	می	خواهد	تا	باور	خود	
را	به	طور	قطع	کنار	بگذارد.	به	معنای	دیگر،	میزان	بندگِی	برده	در	اسالم	دوچندان	
می	شود.	اسالم	نظام	برده	داری	را	ادامه	داده	و	نیز	از	برده	می	خواهد	تا	روان	و	فکر	

خودش	را	زیر	سلطة	اسالم	قرار	بدهد	و	از	هر	تفاوت	فکری	به	دور	باشد.	اسالم	
بردگی	اجتماعی	و	جسمی	را	با	بردگی	روانی	و	فکری	کامل	می	کند.	معنویت	در	

قرآن	یعنی	پذیرش	اصول	قرآن	همچون	باور	به	توحید	و	نابرابری	انسان	ها.	
معنویتی	که	اسالم	از	آن	حرف	می	زند	کدام	است؟	سراسر	تاریخ	اسالم	سرشار	
از	زورگویی	و	تجاوز	است.	قرآن	منشور	جنگ	با	مخالفان	و	سیاست	نظام	منِد	
نقض	حقوق	بشر	است.	تبعیض	دینی،	جنسیتی،	سیاسی	و	فرهنگی	تمام	فضای	قرآن	
را	گرفته	است.	برخالف	تمام	پیامبران،	محمد	سازماندة	جنگ	های	متجاوزانه	با	
مردمان	دیگر	بوده	است.	چهار	خلیفة	اسالم،	یاران	نزدیک	محمد،	ادامه	دهندة	تجاوز	
استعماری	به	سرزمین	های	دیگران	بوده	اند.	حال،	امروزه	با	وجود	همة	این	جنایات	
از	معنویت	اسالم	صحبت	می	شود.	جزم	اندیشان	اسالمی	می	گویند	اسالم	برابر	برکت	
و	حریت	است.	می	دانیم	که	جنگ	های	اسالم	برای	غنیمت	گیری	و	تجاوز	به	حقوق	
دیگران	بوده	پس	برکت	همان	ثروت	ناشی	از	تجاوز	برای	جنگجویان	و	دزدان	و	
حاکمان	اسالم	به	شمار	می	آید	و	حریت	نیز	چیزی	جز	آزادی	در	تجاوز	و	کسب	

قدرت	توسط	عرب	های	قریش	و	دیگر	قبایل	عرب	نبوده	است.		
اگر	بخواهیم	به	طرز	ملموس	تری	چند	معیار	را	به	عنوان	معنویت	اسالمی	در	نظر	
بگیریم،	می	توانیم	به	این	موارد	زیر	توجه	کنیم:	ایمان	به	اهلل،	ایمان	به	توحید،	ایمان	
به	روز	قیامت،	باور	به	بهشت،	اجرای	نماز	و	روزه	و	حج،	سر	بریدن	گوسفند	در	عید	
قربان،	خواندن	قرآن	و	زیارت	نامه،	عزاداری	برای	حسین،	انتظار	کشیدن	برای	امام	
زمان،	احترام	به	احکام	قرآنی،	احترام	به	پیامبر	و	امامان،	زیارت	قبور،	نخوردن	
گوشت	خوک،	نیاشامیدِن	نوشیدنی	های	الکلی،	حجاب	بر	سر	و	تن	گذاشتن.	اصل	
اسالم	هنجارهایی	را	برای	خوب	و	بد	شرعی	تعیین	کرده	و	مسلمان	برای	آن	که	به	
عرصة	گناه	وارد	نشود	باید	همة	اجزای	این	اصل	را	رعایت	کند.	گفتار	رسمی	و	
رایجی	که	از	معنویت	اسالمی	حرف	می	زند،	در	واقع،	مجموعه	ای	از	خرافات	و	
توّهمات	است.	معنویت	اسالم	مجموعه	ای	از	باورهای	َپست	است	و	فاقد	ارزش	
متمایل	به	بزرگِی	انسانی	است.	در	قرآن	تبعیض	و	قتل	دیگری	جزو	احکام	الهی	

است.	اسالم	فاقد	ارزش	های	برابری	دربارة	انسان	ها	یا	زن	ومرد	است.
افزون	بر	دیدگاه	انسان	شناسی،	انسان	برای	اسالم	آلودة	گناه	است	و	این	دنیا	
هرگز	پاک	نخواهد	بود.	لذت	انسانی	در	این	جهان	بیان	گر	ناپاکِی	انسان	است.	این	
جهان	فاقد	ارزش	است	و	تنها	پس	از	مرگ	و	دسترسی	به	بهشت	به	معنویت	برتر	
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می	رسید.	حال،	در	این	دنیای	خوار	چه	باید	کرد؟	در	این	دنیای	خوار	باید	از	اهلل		
و	مجموعه	باورها	و	آداب	دینی	پیروی	کرد	تا	راه	بهشت	میسر	شود.	

قرآن	می	گوید:	»َو	یْوَم	یْعَرُض	الَِّذیَن	کَفُروا	َعَلی	النَّاِر	َأْذَهْبُتْم	َطیباِتکْم	ِفی	َحیاِتکُم	
ْنیا	َو	اْسَتْمَتْعُتْم	ِبها.«	یعنی	»آن	روز	که	کافران	را	بر	آتش	عرضه	می	کنند،	به	آنان	 الدُّ
گفته	می	شود	از	طیبات	و	لذایذ	در	زندگی	دنیوی	خود	بهره	برده	اید.«	)سورة	احقاف،	
با	این	بینش	قرآنی،	علی	ابن	ابی	طالب	در	نهج	البالغه	 آیة	20(	در	هماهنگی	
می	نویسد:	»َمَثل	دنیا	مانند	مار	است	که	زیر	دست	انسان	نرم	و	مالیم	ولی	سّم	
کشنده	ای	در	درون	خود	دارد.	نادان	بی	خبر	به	آن	عالقه	پیدا	می	کند	و	هوشمند	
عاقل	از	آن	می	پرهیزد.«	در	جای	دیگر	می	نویسد:	»ای	مردم،	دنیا	در	نگاه	شما	باید	
کم	ارزش	تر	از	پوست	درخت	و	اضافی	ها	و	دم	قیچی	های	پشم	چیده	شده	حیوانات	
باشد.«	و	باز	در	جای	دیگر	می	آورد:	»به	خدا	سوگند،	دنیای	شما	نزد	من	از	
استخوان	خوکی	در	دست	یک	جذامی	پست	تر	است.«	وی	در	نامة	45	نهج	البالغه	
	لک	َفَتْسَتِذ	لّینی،	َو	الاْسَلُس	َلک	َفَتُقودینی«	یعنی	 ِ	الاِذلُّ می	گوید:	»ُأْعُزبی	َعّنی	َفَو	اهللَّ
»ای	دنیا	از	من	دور	شو،	به	خدا	سوگند	من	تو	را	رام	نخواهم	شد	تا	خوارم	سازی	

و	اختیارم	را	به	تو	واگذار	نمی	کنم	تا	هر	کجا	خواستی	ببری.«	
اگر	بخواهیم	خالصه	کنیم،	باید	بگوییم	این	دنیای	زمینی	َپست	است	و	همه	
در	آن	گناهکارند	زیرا	به	اهلل	و	پیامبر	اسالم	ایمان	ندارند؛	همچنین،	این	دنیا	فاقد	
ارزش	است	و	تسلیم	در	برابر	اهلل	و	قضاوت	الهی	در	روز	قیامت	و	رفتن	به	بهشت	
با	زندگی	انسانی	و	زندگی	 بینش	اسالم	در	ضدیت	 اوج	مسرت	معنوی	است.	
آزادمنشانه	است.	این	بینش	دینی	نمی	خواهد	به	انسان	در	این	جهان	شادی	ببخشد.	
قوانین	 پایة	 بر	 جامعه	 تعادل	 کدامند؟	 ما	 معنویت	 و	 اخالقی	 ارزش	های	
دموکراتیک	و	موزون	و	بر	پایة	ارزش	های	اخالقی	و	معنوی	قرار	دارد.	در	جامعة	
ایران	نه	قوانین	عادالنه	حاکم	است	و	نه	ارزش	های	معنوی	غلبه	دارند.	قوانین	
دینی	و	تبعیض	گرا	نفس	جامعه	را	بریده	است	و	فروریزی	دین	و	باورهای	اخالقی	

و	گسترش	فساد	ساختاری	جامعه	را	گسیخته	کرده	است.	
ارزش	های	معنوی	ما	کدامند؟	احترام	به	حقوق	بشر،	احترام	به	حقوق	طبیعت،	
برابری	حقوقی	زن	ومرد،	ارتقای	فرهنگ	و	ادبیات	و	هنر،	همیاری	مردمان	جهان،	
همبستگی	برای	عدالت	در	جهان	و	ایران،	باور	به	آزادی	کامل	و	آزادی	نقد،	باور	
به	عشق،	باور	به	زیست	بوم	گرایی،	احترام	به	شرافت	انسانی،	مبارزه	با	تعصب	گرایِی	

دین،	باور	به	دوستی،	فلسفة	دوستی،	آزادی	همة	زندانیان	سیاسی،	عالقه	به	خانواده	
و	فرزندان،	احساس	مسئولیت	فردی،	همدردی	انسانی،	تمدن	گرایی	همسو	با	بهبود	
ارزش	انسانی،	آموزش	انسان	ها	برای	شهروند	جهانی،	نوآوری	و	ابتکار،	روشن	گری	
و	غیره	از	جمله	ارزش	های	مورد	احترام	ما	هستند.	همین	ارزش	ها	به	شهادت	تاریخ	
بهترین	ارزش	های	بشری	و	انسان	مترقی	اند.	آیا	ارزش	های	انسانی	به	ارزش	های	
این	جهان	محدود	می	شوند؟	من	به	عنوان	یک	ناباور	و	پیرو	دانش،	ارزش	های	باال	
را	ارزش	های	معنوی	زمینی	می	پندارم	و	تبدیل	پیکر	خود	به	اتم	های	طبیعت	و	
کهکشان	ها	را	آیندة	خود	می	دانم.	ارزش	های	ما	در	خدمت	زندگی	شادمانة	انسان	

بر	روی	همین	زمین	است.
این	که	در	جامعة	ما	»معنویت«	اسالم	عقب	نشینی	کند	و	از	باور	مردمان	بیرون	
رود	بسیار	خوب	است	زیرا	از	آن	پس	راه	باز	می	شود	تا	افکار	مترقی	و	تازه	و	
ارزش	های	انسانی	و	پیشرو	در	ذهن	افراد	جاباز	کنند.	بنابراین،	عقب	نشینی	و	
سستِی	»معنویت«	اسالمی،	جای	نگرانی	ندارد	و	برعکس	با	چنین	چیزی	خرافه	
کاهش	می	یابد.	درک	این	تغییر	در	جامعه	آسان	نیست	زیرا	ارزش	هایی	که	در	باال	
برشمردم	مورد	توجه	اجتماع	نیستند.	فرهیختگان	با	قدرت	و	با	سرعت	ارزش	های	
مثبت	و	انسانی	را	باید	در	جامعه	پخش	و	از	دلهرة	بی	مورد	جلوگیری	کنند.	در	
این	جهان	هر	انسانی	به	اعتبار	هوش	و	احساس	و	تجربه	و	شناخت	و	آرمان	
خود	می	تواند	معنای	زندگی	را	تعیین	و	ارزش	های	خوب	و	مثبتش	را	تعریف	کند.	
انسان	خودمختار	وابسته	به	خرافات	شبه	جزیره	عربستان	نیست	بلکه	خود	در	تعیین	

سرنوشت	و	خوشبختی	اش	نقش	آفرینی	می	کند.		
معنای	زندگی	چیست؟	این	یک	پرسش	بسیار	قدیمی	در	فلسفه	و	پیرامون	فهم	
زندگی	بوده	است	و	همین	پرسش	همیشه	بیان	نگرش	جست	وجوگر	جامعه	شناسی	
برای	درک	جوامع	بشری	هم	به	شمار	می	آید.	اگر	در	یک	تقسیم	بندی	ساده	برای	
پاسخ	بدان	خدا	را	وارد	این	مبحث	بکنیم،	دو	گونه	دیدگاه	خواهیم	داشت.	معنای	
زندگی	با	وجود	خدا	و	معنای	زندگی	با	نبودن	خدا	متفاوت	خواهد	بود.	ناباوران	
برای	فهم	معنای	زندگی	به	پیش	شرط	نیاز	ندارند.	آن	ها	خدا	را	سرآغاز	هستی	
نمی	دانند	و	پرسش	اصلی	را	از	انسان	آغاز	می	کنند.	برای	آن	ها	معنای	زندگی	باید	
ساخته	و	تعریف	شود	و	تمام	زندگی	انسان	همان	لحظة	ساختن	و	تعریف	است.	
به	گفتة	ارسطو	ما	همان	چیزی	هستیم	که	خود	انجام	می	دهیم.	نیچه	نیز	بر	این	باور	
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بود	که	طرح	پیش	ساخته	ای	وجود	ندارد	و	هیچ	چیزی	در	حالت	مطلق	معنا	ندارد.	
تنها	چیِز	با	ارزش	این	است	که	زندگی	کنیم	و	از	زندگی	لذت	ببریم.	سارتر	نیز	
می	گوید	زندگی	معنای	ذاتی	ندارد	ولی	این	خوِد	هستی	است	که	معنای	چیزها	را	

می	سازد.	
معنای	زندگی	به	فرد	و	شخصیت،	محیط	و	فرهنگ	و	آرزو	و	آرمان	فرد	بستگی	
دارد.	زندگی	پس	از	مرگ	پایان	می	پذیرد	ولی	هستی	به	سفرش	در	طبیعت	و	دنیا	
و	کهکشان	ادامه	خواهد	داد.	انسان	به	طور	شخصی	و	یا	گروهی	معنای	زندگی	را	
تعریف	می	کند،	این	تعریف	گاه	بیهوده	و	دلسردکننده	و	پیش	پاافتاده	و	گاه	با	آرمان	ها	
و	عشق	ها	و	ارزش	های	بسیار	بزرگی	همراه	است.	بی	شک،	شخصیت	ها	متفاوتند	
و	توانایی	هایشان	گوناگون	ولی	جامعة	متعادل	می	تواند	به	آن	ها	نیرو	دهد	تا	آن	ها	

معنای	زندگی	خود	را	بهتر	تعریف	کنند	و	یا	آن	را	بسازند.	
برای	دین	باوراِن	خداباور،	نیازی	نیست	که	به	دنبال	تعریف	معنای	زندگی	باشیم	
زیرا	خدا	این	معنا	را	ایجاد	کرده	است.	برای	مسیحیان،	از	زمان	عیسی	مسیح	تا	
امروز،	انسان	ها	باید	خود	را	به	سوی	خدا	ارتقا	دهند.	در	آموزش	مسیح	می	خوانیم:	
»خدا	انسان	شد	تا	انسان	به	خدا	تبدیل	شود.	بنابراین،	این	دنیا	یک	آزمایش	
دردناک	برای	انسان	است	تا	انسان	شایستگِی	ارتقا	را	به	دست	آورد.	برای	رسیدن	
به	خدا	باید	از	رنج	گذشت.	ویتگنشتاین	بر	این	باور	بود	که	باور	به	خدا	به	معنای	این	
است	که	زندگی	دارای	معناست.	برای	خداباوران	معنای	زندگی	به	اصل	فرازمینی	
یعنی	خدا	برمی	گردد.	بدین	ترتیب،	تمام	کارهای	ما	معنای	خود	را	از	قیامت	و	
پس	از	مرگ	می	گیرند.	زندگی	جاودانه	و	یا	رستاخیز	پس	از	مرگ	است	و	معنای	
زندگی	واقعی	آنجاست.	در	اسالم،	دنیای	زمینِی	حاضر	َپست	است	و	دنیای	واقعی	
پس	از	قیامت	پدید	می	آید.	انسان	در	این	دنیا	آلودة	گناه	و	تباهی	است	و	چنان	چه	
از	شخصیت	خود	چشم	پوشی	و	به	آرزو	و	لذت	خود	پشت	کند	و	در	خدمت	اهلل	
در	می	آید؛	آن	گاه	به	رستگاری	و	بهشت	حوریان	نزدیک	می	شود.	در	این	دنیا	باید	
گریه	کرد	و	بر	خود	لرزید	زیرا	گناه	همه	جا	را	فرا	گرفته	و	انسان	پیوسته	در	لغزش	
و	خالفکاری	قرار	دارد.	سرکشِی	نفس	تهدید	به	دوزخ	را	افزایش	می	دهد	و	تنها	
امیِد	انسان	در	این	گرفتاری	روانی	به	بخشش	اهلل	و	راه	یابی	به	بهشت	است.	معنای	

زندگِی	فرد	مسلمان	پیرو	ارادة	مطلق	اهلل	است.	
ما	با	دو	دیدگاه	باال	با	دو	الگوی	رفتار	جامعه	شناختی	روبه	رو	هستیم.	از	یک	

سو	رفتار	پویا	و	متحرک	برای	ساختن	زندگی	برای	نوآوری	و	زیستنی	همراه	با	
لذت	و	آزادی	انسان	ویژگی	اصلی	جامعة	غیردینی	است.	از	سوی	دیگر	رفتار	
پیرو	آسمان	و	روان	فرمانبردار	تقدیر	خدایی	ویژگِی	بنیادین	جامعة	دینی	است.	
من	جامعه	ای	را	می	پسندم	که	در	آن	انسان	در	تعریف	معنای	زندگی	در	انتظار	خدا	

نمی	ماند.	

زیگمونتباوَمنونظریةسّیالیتجهان
زیگمونت	باومن،	جامعه	شناس	و	انسان	شناس	لهستانی	تبار،	در	1925	زاده	شد	و	در	
2017	در	انگلستان	درگذشت.	او	در	زمان	یورش	هیتلر	به	لهستان	به	شوروی	رفت	
و	پس	از	جنگ	به	کشورش	بازگشت	و	پس	از	آن	نیز	روانة	اسرائیل	شد	و	سپس	
از	آنجا	به	انگلستان	کوچ	کرد.	نخستین	کتاب	خود	را	به	سال	1956	در	لهستان	به	
چاپ	رسانید.	این	کتاب	در	سال	1972	به	انگلیسی	ترجمه	و	در	انگلستان	منتشر	
شد.	باوَمن	کتاب		دیگری	در	1964	منتشر	کرد	که	دربارة	جامعه	شناسی	برای	زندگی	
روزمره	بود.	فشار	کمونیست	های	لهستان	منجر	به	ترک	روشنفکران	یهودِی	زیادی	
از	آن	کشور	شد.	او	کشور	را	ترک	کرد	و	سپس	کرسی	تدریس	جامعه	شناسی	
در	دانشگاه	لیدز	را	پذیرفت.	او	از	آن	زمان	به	زبان	انگلیسی	به	تدوین	و	انتشار	

اندیشه	های	خود	اقدام	کرد.	
زندگی	روشنفکرِی	باوَمن	در	آغاز	متأثر	از	اندیشة	کارل	مارکس	بود	ولی	پس	
از	آن	اندیشة	آنتونیو	گرامشی،	زیگموند	فروید	و	ُژرژ	سیمل	و	َژک	دریدا	هم	نقش	
مهمی	در	اندیشة	او	ایفا	کردند.	با	توجه	به	اهمیت	اندیشه	های	او	تصمیم	گرفتم	طی	
چهار	ساعت	دیدگاه	زیگمونت	باوَمن	را	برای	دانشجویان	رشتة	جامعه	شناسی	
توضیح	دهم	و	در	اینجا	نیز	چکیدة	اندیشه	اش	را	عرضه	می	کنم.	در	آغاز	دهة	
1990،	باوَمن	کتاب	های	گوناگونی	دربارة	نوگرایی،	دیوان	ساالری،	عقالنیت	و	
گسست	و	شکنندگی	اجتماعی	چاپ	می	کند.	او،	در	پیروی	از	زیگموند	فروید،	
نوگرایِی	اروپایی	را	به	عنوان	یک	تعادل	متضاد	مورد	بررسی	قرار	می	دهد.	باوَمن	
می	گوید	جامعة	اروپایی	به	خاطر	منافع	مربوط	به	افزایش	امنیت	فردی	از	بخشی	از	
آزادی	صرف	نظر	می	کند.	او	برآن	است	که	نوگرایی	در	درونش	ویژگی	معینی	دارد	
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که	به	شکل	»سفت	و	جامد«	است	و	نقش	آن	حذف	جنبه	های	ناشناخته	و	نامطمئن	
است.	دیوان	ساالرِی	سلسله	مراتبی	،	قوانین	و	مقررات،	کنترل	و	معیارگذاری	ها	
پیوسته	عدم	امنیت	فردی	و	شخصی	را	حذف	می	کنند	و	دیگر	جنبه	های	هرج	ومرج	
از	زندگی	انسان	ها	را	زیر	نظم	خوب	و	مشخصی	در	می	آورند.	البته	زیگموند	باوَمن	
بر	این	باور	بود	که	چنین	تالش	هایی	برای	ایجاد	نظم	هرگز	منجر	به	نتایج	دلخواه	
و	مطلوب	نخواهند	شد.	هنگامی		که	جامعه	و	زندگی	درون	هنجارهای	مدیریتی	و	
شناخته	شده	ای	سازمان	پیدا	می	کند،	گروه	بندی	های	اجتماعی	دیگری	هم	هستند	که	
توانایِی	اداره،	جدایی	و	مهارشان	وجود	ندارد.	باوَمن	در	نوگرایی	و	دوگانگی	افراد	
مبهم	و	نامعلوم	را	به	صورت	چهره	ای	تمثیلی	از	یک	غریبه	و	بیگانه	نظریه	پردازی	
می	کند	که	از	تصمیم	گیری	می	گریزد.	در	اقتصاد	مصرف	گرا	چیزهای	ناآشنا	و	غریبه	

همیشه	فریبنده	و	با	جذابیت	باالیی	بوده	اند.
مشهورترین	کتاب	باوَمن	یعنی	نوگرایی	و	هولوکاست	تالشی	از	نویسنده	است	
تا	یک	بررسی	جامع	از	خطرات	و	ترس	های	جامعه	به	دست	آید.	او	با	توجه	
به	بررسی	هایی	که	از	کتاب		هانا	آرنت	و	تئودور	آدورنو	دربارة	نظام	خودکامة	
نباید	تنها	به	عنوان	یک	 استبدادی	انجام	می	دهد	اظهار	می	دارد	که	هولوکاست	
حادثه	در	تاریخ	یهودیت	مورد	کنکاش	قرار	گیرد.	برای	او	رابطه	ای	میان	نوگرایی	
و	هولوکاست	وجود	دارد.	او	بر	آن	است	که	ما	باید	با	عقالنیت	انتقادی	نگاه	کنیم.	
تقسیم	کار	به	وظایف	کوچک	تر	و	کوچک	تر،	پیروی	از	قوانین	و	نظم	به	عنوان	عمل	

به	اصل	اخالقی	باید	در	بررسی	پدید	آمدن	هولوکاست	مورد	توجه	قرار	گیرند.
باوَمن	با	نگاه	انتقادی	به	نوگرایی	دست	به	مطرح	کردِن	سّیالیت	در	جامعه	و	
سّیالیت	پدیده	ها	می	زند.	در	نگاه	او،	جبرگرایِی	مارکسیستی	و	ساختارگرایی	وضع	
ثابت	و	سنگینی	به	جامعه	می	دهند،	حال	آن	که	جامعه	در	دگرگونِی	مدام	و	سّیالیت	
قرار	دارد.	از	دید	او	سرمایه	داری	با	نظام	مصرفی	اش	آزادی	خرید	و	نیز	بهره	مندی	
از	زندگی	را	ناتوان	و	کم	رنگ	کرده	است.	همه	چیز	سُبک	و	ناپایدار	می	شود	و	اخالق	
و	مناسبات	انسانی	استوارِی	خود	را	از	دست	می	دهند.	برخالف	گذشته،	قواعد	
و	هنجارها	شکننده	و	بی	ثباتی	در	جامعه	گسترده	می	شود.	عشق	سیال	می	شود	و	
عشق	های	اسطوره	ای	به	پایان	می	رسند	و	عشق	به	پدیدة	شکننده	ای	تبدیل	می	شود	
و	در	بستر	پیوند	شکننده	میان	انسان	ها	کیستِی	ناپایداری	می	یابد	و	به	همراه	خود	
احساس	ها	و	لذت	های	گوناگون	و	متضاد	جنسی	تولید	می	کند.	احساس	امنیت	

واپس	گرا	می	شود	و	ترس	های	ریزودرشت	در	همه	جا	شکل	می	گیرند.	مسیرهای	
حرفه	ای	و	شغلی	به	تندی	از	چارچوب	اولیه	خارج	می	شوند	و	اضطراب	های	مزمن	
و	سّیالیت	رفتاری	به	قاعده	تبدیل	می	شود.	زندگی	به	طرزی	بی	سابقه	دگرگون	است	
و	تردیدها	و	نگرانی	ها	فزاینده	اند	و	دوستی	ها	شکننده	و	زودگذر	می	شوند	و	عامل	
مثبت	به	تندی	به	عناصر	منفی	تبدیل	می	شود.	اندیشه	های	ما	نیز	به	تندی	کهنه	و	
شخصیت	فرد	و	ارزش	های	او	جابه	جا	می	شوند.	تاریخ	مصرف	همه	چیز	کوتاه	و	
تعریف	ارزش	های	جمعی	سخت	می	شود	و	جامعه	در	محاصرة	تردیدها	و	ریزش	ها	

قرار	می	گیرد.	
زیگمونت	باوَمن	نوگرایی	را	نقد	می	کند	و	گونه	ای	پسانوگرایی	را	مطرح	می	کند	
و	بر	شخصیت	جدید	انسان	و	دگرگونی	های	ژرف	فرهنگی	تأکید	می	کند.	آیا	حالت	
سّیالیِت	جدید	جامعة	انسانی	ویژة	جامعة	غربی	است	و	یا	همین	ویژگی	ها	را	در	
جوامع	دیگر	مانند	ایران	نیز	می	توان	دید؟	با	توجه	به	اندیشة	زیگمونت	باوَمن	باید	
به	دو	نکته	توجه	داشت:	یکی	این	که	درک	جهان	ما	و	تمامی	تغییرات	آن	با	بینش	
زیگمونت	باوَمن	کمی	آسان	تر	می	شود.	دوم	این	که	باید	از	خود	بپرسیم	ما	چگونه	
باید	در	این	جهان	سّیال	زندگی	کنیم	و	چه	پروژه	ای	برای	خود	و	جامعه	تعریف	کنیم	

و	آیا	باورهای	کهنه	و	سنگین	و	ایدئولوژیک	و	دینی	ما	را	فلج	نمی	کنند؟	
باوَمن	یکی	از	منتقدان	بزرگ	نوگرایی	و	جامعة	مصرفی	بود.	از	آغاز	دهة	90 
میالدی	نفوذ	او	گسترده	شد	و	اندیشه	اش	مورد	توجه	جامعة	جهانی	قرار	گرفت.	
یکی	از	مفاهیم	اساسی	پرداخته	شده	توسط	او	»جامعة	سّیال	یا	مایع«	نام	دارد.	از	
دیدگاه	او،	جامعة	نوگرا	جامعة	عصر	روشنایی،	جامعه	ای	»جامد«	بود	زیرا	ثبات	
و	هماهنگی	و	نیز	پروژه	های	دسته	جمعی	داشت.	اهداف	ُولتر،	روسو،	مارکس	و	
باکونین	ساخت	یک	جامعة	هماهنگ	و	عقالنی	و،	در	نهایت،	عادل	و	مطمئن	بود	
ولی	این	جامعة	نوگرا	تغییر	یافته	و	رفته	رفته	به	سوی	یک	جامعة	سّیال	و	مایع	
حرکت	می	کند.	در	این	جامعه،	دیگر	امنیت	یک	امنیت	جمعی	نیست	و	در	این	دنیای	
جهانی	شده	آزادی	انسانی	تنها	حاکم	موجود	است.	ولی	این	آزادی	چیست؟	این	
آزادی	هنر	زیستن	و،	در	واقع،	آزادی	انسان	برای	مصرف	است.	سّیالیت	جهانی،	
همانا	سّیالیت	جهانِی	حرفه	ها	و	ارزش	هاست	و	همه	چیز	در	حال	حرکت	است.	
خانواده	ها	و	فعالیت	ها	و	سلسله	مراتب	سازمان	ها	و	انسان	ها	از	مناسبات	سنتی	

خارج	می	شوند	و	نقش	آفرینان	باید	مناسبات	جدیدی	را	تعریف	کنند.	
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بر	پایة	نظریة	باوَمن،	فاصلة	نوگرایِی	جامد	و	مایع	مجموعة	بی	سابقه	و	جدیدی	
را	برای	فعالیت	های	مربوط	به	زمان	آسایش	و	آرامش	زندگی	فردی		آفریده.	این	
مجموعه	باعث	شده	افراد	با	چالش	هایی	روبه	رو	شوند	که	هرگز	پیش	از	آن	با	آن	ها	
روبه	رو	نبوده	اند.	شکل	های	اجتماعی	و	نهاد	های	گوناگون	توانایی	زیادی	برای	
ثابت	نگه	داشتِن	قالب	ها	و	چارچوب	های	فعالیت	انسانی	و	طرح	های	طوالنی	
و	بلندمدت	زندگی	را	ندارند	و	نمی	توانند	در	این	زمینه	هم	موفق	باشند.	بنابراین،	
افراد	مجبور	به	یافتن	مسیرهای	دیگری	برای	سازمان	دادن	زندگی	شان	هستند.	هر	
کسی	باید	فکر	کند	چه	تغییراتی	در	زندگی	او	ایجاد	شده	است	و	مناسبات	آینده	
چگونه	خواهند	بود.	از	میان	کتاب	های	برجستة	زیگمونت	باوَمن	می	توان	به	جامعة	
محاصره	شده،	زندگی	تکه	شده،	عشق	سیال	یا	مایع،	نوگرایی	مایع	و	زمان	مایع	

اشاره	کرد.			

عوامگرایی،قرآنوپرسشگریفلسفی
در	سمینار	ماه	مارس	2020	کالژ	فلسفة	دانشگاه	سوربن،	مطالب	گوناگونی	مورد	
بحث	قرار	گرفت.	مارسل	گوشه،	فیلسوف	و	اندیشمند	فرانسوی،	هم	در	کنار	ما	بود.	

در	اینجا	به	دو	نکته	در	بحث	هامان	یعنی	عوام	گرایی	و	قرآن	اشاره	می	کنم.	
عوام	گرایی	چیست؟	مردم	به	معنای	»دموس«	اراده	می	کنند	تا	بدون	واسطه	وارد	
میدان	شوند	و	حقانیت	خود	را	اثبات	کنند.	این	خلق	بنابر	یکی	از	نظریه	های	تجلی	
ارادة	طبقه	متوسط	و	گونه	ای	اعتراض	به	جهانی	شدن	اقتصاد	است.	دیدگاه	دیگر	برآن	
است	که	این	اعتراض	فرهنگی	و	سیاسی	و	خواستار	امنیت	در	برابر	تهاجم	بیرونی	است	
و	انتقادی	به	روند	افزاینده	فقر	به	شمار	می	آید.	از	نگاه	من،	مردم	فریبی	در	کشورهای	
گوناگون	بسیار	گوناگون	است	و	همیشه	از	پایگاه	یکسان	اجتماعی	برخوردار	نیست.	
بیش	از	هر	چیز،	مردم	فریبی	یک	پدیدة	سیاسی،	فرهنگی	و	ایدئولوژیک	است	که	از	
جانب	برخی	از	الیه	های	اجتماعِی	بازنده	و	یا	نگران	آینده	بیان	می	شود.	مردم	فریبی	با	
رنگ	های	گوناگون	همچون	ملی	گرایی	و	نژادپرستی	و	بومی	گرایی	و	جنگ	خواهی	و	
پشتیبانی	از	تهی	دستان	و	ضدیت	با	نخبگان	در	هم	می	آمیزد.	عوام	گرایی	یک	عصیان	
خشمناک	است	و	لیاقت	ها	را	نادیده	می	انگارد	و	سیاست	خود	را	تنها	ابزار	خروج	

از	»بحران«	می	داند.	مردم	فریب	ها	بزرگ	نمایی	می	کنند،	دروغ	می	گویند،	هیجان	تولید	
می	کنند	و	پیشنهادهای	بی	پایه	ای	معرفی	می	کنند.	آن	ها	بر	مشکالت	و	نارسایی	ها	تأکید	
دارند	ولی	خود	ناتوان	از	سازندگی	هستند	و	جامعه	را	به	التهاب	بیشتر	می	کشانند،	
با	الگوی	 به	عنوان	بحران	دموکراسی	معرفی	می	کنند	و	 بحران	در	دموکراسی	را	

»شورایی«	خواهان	پایان	دادن	به	دموکراسی	هستند.	
مطلب	دوم	دربارة	اصالح	ناپذیرِی	قرآن	و	اسالم	بود.	قرآن	دارای	ساختاری	
جزمی،	قطعی	گرا	و	تعبدگرا	است،	خود	را	مقدس	و	کالم	الهی	می	داند،	فرد	را	
همیشه	بنده	به	شمار	می	آورد	و	مخالف	را	دشمن	معرفی	می	کند.	در	بیشتر	سوره	ها	
به	مجازات	و	دورخ	قرار	می	گیرد.	 انسان	گناهکار	معرفی	شده	و	مورد	تهدید	
اهلل	همچون	یک	میرغضب	جبار	بر	همه	چیز	نظاره	می	کند	و	غیر	از	مؤمِن	مطیع	و	
هوادار	خود	بقیه	دنیا	را	شایستة	خشونت	الهی	می	داند.	حال،	چگونه	این	رابطه	را	
می	توان	تغییر	داد؟	خواست	مرکزی	یک	اصالح	قدرت	بخشیدن	به	انسان	است.	
مناسبات	میان	اهلل	و	انسان	در	قرآن	یک	جانبه	و	عمودی	تغییرش	ناشدنی	است.	
قرآن	و	تاریخ	اسالم	بر	اساس	این	محور	ساختار	یافته	است.	بیش	از	هزار	آیه	از	
شش	هزار	آیة	قرآن	در	ستایش	و	همسویی	با	خشونت	و	تبعیض	است.	آیا	می	توان	
این	هزار	آیه	را	از	بقیة	آیه	ها	جدا	کرد؟	آیا	می	توان	متن	قرآن	دربارة	زن	را	تغییر	
داد؟	آیا	می	توان	آیه	های	بی	شمار	قرآن	دربارة	جن	و	قیامت	و	بهشت	و	دوزخ	و	
شیطان	و	غیره	را	که	در	تناقض	با	ِخردگرایی	و	دانش	اند	به	دور	افکند؟	آیا	قدرت	
قرآن	و	سنت	اسالمی	و	شیعه	گری	آزادی	انسان	نوگرا	را	می	پذیرند	و	خواهان	
همزیستی	ُارگانیک	با	تمدن	کنونی	هستند؟	آیا	مسلمانان	می	پذیرند	که	تمام	احادیث	
و	روایات	جعلی	اند؟	اصالح	جدی	در	منطق	اسالم	نیازمند	نفی	خشونت	و	تبعیض	و	
دورغ	است.	چنین	ظرفیتی	در	چیستی	اسالم	نمی	گنجاند.	کدام	اصالح	گر	و	مصلح	

دین	در	طول	1400	سال	به	میدان	آمده	است؟
آیا	 دارد؟	 وجود	 قرآن	 و	 عوام	گرایی	 میان	 رابطه	ای	 آیا	 فلسفی،	 عرصة	 در	
عوام	گرایی	با	جهان	بینی	تهییجی	و	احساسی	واقعیت	و	پیچیدگی	های	زندگی	را	
نفی	می	کند؟	ساده	انگاری	و	نبود	پرسش	گری	با	فلسفه	میانة	خوبی	ندارند.	قرآن	و	
اسالم	جزم	گرا	و	خودکامه	هستند	و	راه	را	براندیشه	های	دیگر	می	بندند	و	خواهان	
ذهن	مطیع	اند.	این	الگوی	رفتاری	با	پرسش	گری	فلسفی	متضاد	است.	آموزش	

فلسفی	ما	را	در	برابر	جهان	بینی	و	جزمیت	دینی	قرار	می	دهد.	
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خفاش،انسان،زیستبوم
خفاش	ها	با	انسان	ها	چه	می	کنند؟	همه	جا	دربارة	ویروس	کرونا	صحبت	می	شود	و	
خفاش	ها	به	عنوان	عامل	انتقال	معرفی	می	شوند.	واکنش	های	ما	به	خفاش	گوناگون	
است.	ما	با	شنیدن	واژة	خفاش	بی	درنگ	به	فیلم	های	وحشتناک	و	کابوس	های	
ترسناک	فکر	می	کنیم	و	این	وضع	روانی	در	اجتماع	ترس	و	نگرانی	را	رشد	می	دهد	
و	خیال	های	هول	انگیز	را	در	ذهن	برمی	انگیزد.	حال،	اگر	شماری	از	جوامع	با	
خفاش	در	وحشت	فرو	می	روند،	در	جغرافیای	دیگری	نقش	خفاش	ها	تغییر	می	کند	
و	به	مواد	خوراکی	تبدیل	می	شوند.	چندی	پیش	گزارشی	در	تلویزیون	نگاه	می	کردم	
دربارة	یک	بازار	مواد	غذایی	در	چین،	جایی	که	به	شدت	آلوده	و	کثیف	به	چشم	
می	آمد	و	خفاش	ها	و	موش	های	بریانی	به	سیخ	کشیده	می	شدند	و	به	عنوان	غذا	
به	فروش	می	رسیدند.	سپس،	گزارش	دیگری	از	کنگو	نگاه	کردم	که	افرادی	چند	
خفاش	پخته	شده	را	به	دندان	گرفته	بودند	و	از	لذت	آن	سخن	می	گفتند.	خفاش،	

کابوس	ماست	و	یا	غذای	ما؟
حال،	رابطة	کرونا	با	خفاش،	این	جانور	پستاندار،	چیست؟	در	جهان	بسیاری	از	
آزمایشگاه	ها	در	جست	وجوی	شناخت	ویروس	کرونا	و	داروهای	درمانی	و	واکسن	
هستند.	در	دوره	های	گوناگون	ویروس	های	گوناگونی	به	جامعة	انسانی	یورش	
برده	اند	و	این	آزمایشگاه	ها	در	سال	میالدی	2003	بیمارِی	همه	گیِر	»سراس«	و	در	
سال	2012	ویروس	»مرس«	را	مورد	بررسی	و	مبارزه	قرار	دادند.	تب	»ابوال«	در	
2014	تا	2015	چیزی	حدود	11000	نفر	را	در	کنگو	کشت	و	در	2004	تا	2005 
در	انگوال	نیز	بی	شمار	کشته	بر	جای	گذاشت.	افزون	بر	آن،	ویروس	»نیپاه«	در	
سال	های	1990	تا	2000	در	مالزی	و	سنگاپور	و	بنگالدش	تلفات	انسانی	زیادی	
به	بار	آورد.	ویروس	»هاندرا«	نیز	شمار	زیادی	را	در	استرالیا	کشت.	موج	به	موج،	
ویروس	ها	به	جنگ	خود	ادامه	می	دهند	و	هم	اکنون	بیماِر	همه	گیِر	کرونا	میلیون	ها	نفر	
را	بیمار	کرده	و	انسان	های	بی	شماری	را	به	نابودی	کشانده	و	به	مثابه	یک	همه	گیر	در	
وسعت	جغرافیایِی	پنج	قاره		عمل	می	کند	و	گفته	می	شود	که	منبع	این	ویروس	همه	گیِر	

خطرناک	حیوانی	خفاش	است.
دانشمندان	در	ضمن	تجارب	و	آزمایش	های	خود	دریافته	اند	که	خفاش	ها،	
برخالف	انسان،	با	این	ویروس	مقاوم	باقی	می	مانند،	حال	آن	که		انسان	با	همین	

به	 آمریکایی	 پژوهشِی	 گروه	 می	بازد.	یک	 و	حتی	جان	 بیمار	می	شود	 ویروس	
سرپرستی	مراسی	گلداشتین	از	دانشگاه	کالیفرنیا	دیویس	و	سیمون	آنتونی	از	دانشگاه	
کلمبیا	در	سال	2017	میالدی	در	نشریة	دگرگونِی	ویروس	ها	نتایج	مجموعه	ای	از	
بررسی	های	تطبیقی	را	چاپ	کردند.	نتیجة	آزمایش	ها	چنین	است:	از	میان	12333 
خفاش	آزمایش	شده	آزمایش	کرونای	1065	مثبت	کرونایی	بوده	و	از	میان	3470 
میمون	فقط	آزمایش	4تا	از	آن	ها	مثبت	اعالن	شد.	از	میان	3387	جونده	نیز	فقط	
آزمایش	11	مورد	از	آن	ها	مثبت	بود	و	از	میان	1124	انسان	تنها	آزمایش	2	نفر	
مثبت	اعالن	شد.	بر	اساس	نتایج	این	پژوهشگران،	98	درصد	ویروس	های	کرونا	
از	خفاش	ها	ناشی	شده	.	در	همان	دوره،	گروه	دیگری	به	سرپرستی	پیتر	داسزاک	از	
دانشگاه	کلمبیا	در	مقالة	خود	در	نشریة	علمی	طبیعت	در	مورد	زونوس	عفونتی	به	
نتیجه	ای	مشابه	رسیدند	و	خفاش	ها	را	عامل	اصلی	انتقال	ویروس	ارزیابی	کردند.	
حال،	مریادگ	لوگوئل،	متخصص	بیماری	های	عفونی	از	دانشگاه	شهر	کان	فرانسه،	
برآن	است	که	این	گونه	پژوهش	ها	بسیار	پیچیده	اند	زیرا	بیش	از	1300	گونه	خفاش	
در	جهان	وجود	دارد.	او	می	افزاید	آن	چه	با	قدرت	می	توان	گفت	این	است	که	بر	هم	
خوردن	وضع	زیست	محیطِی	خفاش	ها،	به	هم	خوردن	سیستم	های	حفاظتی	و	زندگی	
آن	ها	و	زیست	بوم	خفاش	ها	نقش	مؤثری	در	گسترش	ویروس	داشته	است.	زمانی	
که	آشیانه	ها	و	محل	زندگی	خفاش	ها	در	جنگل	ها	و	غارها	و	بناهای	قدیمی	ویران	
می	شود	و	تجمع	خفاش	در	نقاط	همیشگی	به	هم	می	ریزد،	آن	ها	پراکنده	می	شوند	
و	ویروس	ها	را	به	نقاط	گوناگونی	انتقال	می	دهند	و	موجب	گستردگی	و	مقاومت	

بیشترشان	می	شوند.	
یک	گروه	پژوهشِی	ایرلندی	به	سرپرستی	ِاما	تیلینگ	از	دانشگاه	کالج	دوبلین	
نیز	در	مقاله	ای	پژوهشی،	که	در	2017	در	مجلة	آکت	چاپ	شد،	به	مسئلة		ویروس	
کرونا	و	عملکرد	شش	ها	و	دستگاه	تنفسی	پرداختند.	این	گروه	برآن	است	که	با	
یورش	ویروس	کرونا	به	بدن	انسان،	اندام	تنفسی	یعنی	شش	ها	برای	رویارویی	
ناتوانی	می	گذارد	و	 به	 با	ویروس	متورم	می	شود	و	ایستادگِی	اعضای	بدن	رو	
از	بین	می	رود.	خستگی	و	نابودِی	شش	ها	منجر	به	مرگ	انسان	می	شود،	حال	
آن	که	خفاش	ها	با	وجود	ویروس	در	بدن	شان	نمی	میرند	و	سالم	می	مانند.	نتیجة	این	
پژوهش	این	است	که	در	حالت	سخت	این	بیماری،	به	ویژه	در	گروه	های	سنی	باال،	
باید	به	کمک	بدن	انسان	شتافت	و	با	لوازم	تنفسی	پزشکی	به	شش	ها	اکسیژن	رساند	
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تا	مقاومت	بیمار	زیادتر	شود.	این	ویروس	دو	واکنش	متفاوت	در	بدن	انسان	و	
خفاش	دارد:	برای	انسان	بیماری	و	مرگ	می	آورد	و	برای	خفاش	ادامة	زندگی.

خفاش	ها	میلیون	ها	سال	است	که	زندگی	را	با	ویروس	و	به	شکل	طبیعی	ادامه	
می	دهند	و	یورش	ویروس	منجر	به	فرتوت	شدن	دستگاه	تنفسی	شان	نمی	شود.	همین	
گروه	پژوهشِی	ایرلندی	در	مقالة	دیگری	در	نشریة	طبیعت،	زیست	بوم	و	دگرگونی	
در	سال	2019	توضیح	دادند	که	چرا	خفاش	ها	در	برابر	ویروس	دستخوش	ناتوانی،	
پیری	و	نابودی	نمی	شوند؟	در	این	مقاله	می	خوانیم	خفاش	ها	در	خود	گونه	ای	»ژن	
حفاظتی«	به	وجود	آورده	اند	که	مانع	تورم	شش	ها	و	مشکل	تنفسی	می	شود.	حال،	
راز	این	ایستادگی	چیست؟	کارا	بروک	از	دانشگاه	برکلی	آمریکا	این	راز	را	در	
»پرواز	فعال«	خفاش	می	بیند	زیرا	او	در	زمان	پرواز	خود	سوخت	وسازش	را	15 
برابِر	زمان	استراحت	افزایش	می	دهد،	حال	آن	که	این	نسبت	در	جوندگان	7	برابر	
و	انسان	3	برابر	است.	این	ساختار	در	بدن	خفاش	منجر	به	کاهش	تنش	می	شود	
و	عمر	این	جانور	را	طوالنی	تر	می	کند.	بنابراین،	ایستادگِی	سلولِی	آن	ها	نتیجة	
نوع	»پرواز«	آن	هاست.	حال،	نتیجة	دیگر	این	وضع	ژنتیکِی	خفاش	این	است	که	
ویروس	موجود	در	بدن	این	حیوان	سرسخت	تر	شده	و	زمانی	که	ویروس	از	راه	
خفاش	به	بدن	انسان	می	رسد	با	قدرت	عمل	می	کند	و	منجر	به	مرگ	انسان	می	شود.
تعادل	طبیعْت	شرط	زندگی	است.	نظام	تولید	و	اقتصادی	پیوسته	کسب	سود	
حداکثر	را	مورد	توجه	قرار	داده	و	به	زیست	بوم	ها	آسیب	رسانده	است،	کیفیت	
هوا	و	اقلیم	را	ویران	نموده	و	منجر	به	گرمایش	زمین	شده	است.	امروز،	یک	بار	
دیگر	با	تعرض	ویروس	کرونا	نتایج	این	ویرانگری	را	می	بینیم.	انسان	با	ویرانِی	
تعادل	طبیعت	یک	بازندة	محض	است.	تعادل	محیط	زیست	را	نباید	به	هم	زد.	
نابسامانی	 تشدید	 ولی	 شده	اند	 پدیدار	 گوناگونی	 ویروس	های	 تاریخ،	 طول	 در	
زیست	محیطی	خطر	افزایش	ویروس	ها	را	باال	می	برد.	بنابراین،	باید	توجه	داشت	
که	در	دنیای	جهانی	شدة	امروز	به	هم	خوردگی	محیط	زیسِت	خفاش	ها	و	نزدیکِی	
بیش	ازپیش	خفاش	های	آلوده	به	محیط	انسانی	خطر	را	به	شدت	در	همه	جا	پخش	
می	کند.	وقتی	انسان	با	جاده	کشی	و	ساختمان	سازی	و	ویالسازی	و	قطع	درختان	
بی	شمار	در	مناطق	جنگلی	و	گیاهی	النه	های	طبیعِی	خفاش	را	ویران	می	کند،	
تعادل	زیست	محیطی	را	بر	هم	می	زند.	زمانی	که	انسان	به	شکار	خفاش	ها	می	رود	
و	آن	ها	را	پراکنده	می	کند	و	یا	خفاش	های	آلوده	را	به	بازار	غذایی	می	آورد	و	

به	طور	گسترده	 بیماری	را	 نه	تنها	خفاش	ها	ویروس	های	حامل	 مصرف	می	کند،	
پخش	می	کنند	بلکه	چنین	وضعیتی	خفاش	ها	را	در	شرایطی	قرار	می	دهد	تا	ویروس	
بیشتری	از	خود	تولید	کنند.	از	دید	پژوهشگران،	سیستم	شکار	و	فروش	حیوانات	
وحشی	را	باید	مهار	و	ممنوع	کرد.	همچنین،	باید	شیوه	و	نوع	زنجیرة	انتقال	ویروس	
به	انسان	را	نیز	مورد	پژوهش	دقیق	تری	قرار	داد.	این	پژوهش	ها	نیازمند	همکارِی	
نزدیِک	گروه	های	پژوهشِی	جهانی	بودجة	کافی	برای	پروژه	های	مهم	و	میدان	های	
پژوهشِی	الزم	اند.	درک	سیستم	دفاعی	سازوارة	خفاش	می	تواند	راه	های	جدیدی	

را	برای	رویارویی	با	ویروس	های	ناشناخته	نمایان	کند.	
بدین	ترتیب،	نباید	در	پی	کشتن	خفاش	بود	بلکه	باید	فهمید	چگونه	این	جانور	
ایستادگِی	خود	در	برابر	ویروس	را	افزایش	می	دهد	و	همین	نکته	می	تواند	راه	های	
جدیدی	برای	سالمتی	انسان	و	حفظ	او	در	برابر	ویروس	های	ناشناخته	باشد.	هر	
عضوی	از	این	طبیعت	بزرگ	دارای	یک	کارکرد	معین	است.	ما	باید	همزیستی	
با	طبیعت	را	پیشه	کنیم	زیرا	خود	جزوی	از	طبیعت	هستیم.	گسترش	گازهای	
خطرناکی	که	به	گرمایش	زمین	منجر	می	شوند،	ویرانِی	جنگل	و	آلوده	کردن	آب	ها	
که	منجر	به	مرگ	زندگی	می	شوند،	تولید	انبوهی	که	در	تضاد	با	کیفیت	سالمتی	است	
و	مصرف	انرژی	فسیلی	در	اقتصاد	جهانی	که	آلودگی	ها	را	دامن	می	زند	از	عوامل	
ویرانِی	جهان	و	زندگی	هستند.	ما	دارای	راه	حل	هستیم.	باید	از	این	دوِر	ویرانگری	

خارج	شد.	
فلسفة	طبیعت	و	آینده	را	چگونه	تعریف	کنیم؟	فرانسیس	بِیکن	یکی	از	فیلسوفانی	
است	که	به	طور	جدی	به	طبیعت	نگاه	می	کند	و	بر	روش	تجربِی	نوگرا	تأکید	می	ورزد.	
او	برآن	است	که	شناخت	ما	از	تجربه	با	طبیعت	ناشی	شده	و	ما	تفسیر	خود	را	بدان	
تحمیل	می	کنیم.	برای	او	علوم	طبیعی	دربرگیرندة	ستاره	شناسی،	دانش	اندازه	گیری،	
شیمی،	کشاورزی،	پزشکی	و	علم	تجربی	است.	بِیکن	متأثر	از	ارسطو	و	ابن	سینا	
بود.	اسپینوزا	بر	این	باور	است	که	طبیعْت	جلوه	ها	و	صفات	گوناگونی	دارد	ولی	
این	جلوه	ها	از	یک	هستی	برمی	خیزند.	بر	اساس	دیدگاه	کانت	نیز	طبیعت	یعنی	
زندگی	چیزها	که	بر	پایة	قوانین	جهان	شمول	تعیین	شده	اند.	لوی	اشتراوس	نیز	
می	نویسد	طبیعْت	همة	آن	چیزی	است	که	به	شکل	زیستی	به	ما	به	ارث	رسیده	است.	
تمام	فیلسوفان	زیست	بوم	مانند	هانری	داوید،	فلیکس	گاتاری،	آندره	گورز،	َژک	
الول،	هانس	ژونس،	سرژ	موسکویچی،	ادگار	مورن	و	دیگران	بر	اهمیت	ساختاری	
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طبیعت	اصرار	ورزیده	اند	و	یادآور	مسئولیت	انسان	در	حفظ	طبیعت	و	زندگی	
انسانی	شده	اند.	برخی	بینش	های	فلسفی	رازآلود	و	عرفان	گرا	هستند	و	در	طبیعت	
به	دنبال	رازی	آسمانی	و	قدسی	هستند	و	این	بینش	ها	متأثر	از	الهیات	و	متافیزیک	اند	
و	حتی	گاه	خود	را	»پسانوگرا«	نیز	می	خوانند.	برخی	بینش	های	فلسفی	دانش	گرا	
هستند	و	بر	ِخردگرایی	و	مهار	زندگی	با	مهارت	و	ریاضیات	تأکید	می	ورزند.	برخی	
دیگر	از	بینش	های	فلسفی	ِخردگرایی	را	نقد	می	کنند	و	به	هماهنگی	دانش	ها	و	
هوشمندی	جمعِی	انسان	و	مناسبات	ُارگانیک	انسان	و	طبیعت	معتقدند.	در	عرصة	
ارزش	های	اخالقی	و	حقوق	بشر	نیز	این	دو	بینش	همگام	اند	و	آزادی	خواهی	و	

خودمختاری	انسان	از	نتایج	آن	هاست.				
در	جامعة	ایران	به	دلیل	استبدادگرایی	و	دین	گرایی،	آسیب	دیدگی	گسترده	ای	
وجود	دارد	و	مردمان	بسیاری	دستخوش	ازخودبیگانگی	و	مسخ	شدگِی	فرهنگی	
هستند.	در	این	جامعه،	منطق	گرایی	به	دین	گرایی	مزمن	و	آسیب	شناسانه	آلوده	است.	
از	یک	سو	رسالت	حاکمیت	سیاسی	در	ترویج	آخوندیسم	و	منحط			ترین	خرافه	های	
قرآنی	و	شیعه	گری	است	و	از	سوی	دیگر	توده	های	بسیاری	در	این	جهان	بینِی	
مذهبی	مصلوب	شده	اند	و	در	میان	قدرت	و	توده	نیز	نخبگان	سیاسی	و	روشنفکری	
فراوانی	هستند	که	گنداب	دینی	آن	ها	را	آزار	نمی	دهد.	در	همین	زمانة	کرونا	می	بینید	
که	بازار	خرافه	به	شدت	رایج	است	و	در	شرایطی	که	امامزاده	های	دروغین	و	
ورشکسته	ناتوان	از	شفای	مردم	هستند،	در	محیط	پزشکی	مانند	بیمارستان	ها،	
و	 می	شود	 عرضه	 مقدسات	 به	مثابه	 خمینی	 آیت	اهلل	 شلوار	 و	 رضا	 امام	 غذای	

کارشناساِن	حاضر	نیز	متأثر	از	روضه	خوانی	ها	به	گریه	می	افتند.	
جامعة	ما	نیازمند	دانش	و	فلسفه	و	نقد	دین	است.	خفاش	ترسناک	نیست.	ما	
نه	تنها	باید	شناخت	علمِی	خفاش	ها	و	ویروس	ها	و	کل	طبیعت	داشته	باشیم،	ما	
نه	تنها	باید	فلسفه	و	فرهنگ	خردگرایی	را	رواج	دهیم،	بلکه	باید	دین	اسالم	و	
شیعه	گری	و	خرافه	های	روزمره	در	ذهن	مردم	را	به	انتقاد	کشاند	و	زمینة	استقالل	
روانی	و	فکری	شهروندان	را	تقویت	کرد	و	جهان	بینِی	دینی	را	هرچه	بیشتر	در	انزوا	
قرار	داد.	ما	اگر	می	خواهیم	دورة	کرونایی	به	نتایج	مثبتی	منجر	شود،	باید	نقد	دین	

را	به	طرزی	بی	سابقه	به	فرهنگ	رایج	تبدیل	کنیم.	

چالشهایدورانکرونایی
جهان	سخت	درگیر	ویروس	همه	گیِر	کروناست.	این	ویروس	همه	گیر	تمام	انسان	های	
گیتی	را	به	واکنش	واداشته	و	پزشکان،	سیاست	مداران،	دانشمندان،	اقتصاددانان،	
جامعه	شناسان،	روان	کاوان	و	روان	پزشکان	را	به	چالش	بی	مانندی	کشانده	است.	در	
جامعه	شناسی	گفتاری	وجود	دارد	دربارة	»دادة	کامل«	که	به	معنای	پدیده	ای	دارای	
پیچیدگی	گسترده	و	همه	جانبه	است.	امروز،	واژة	»کرونا«	همان	دادة	کاملی	است	
که	جهانی	از	پدیده	ها	را	در	برابر	ما	می	گشاید:	ویروس	های	ناشناخته،	سالمتی	و	
بهداشت	انسان	ها،	سیاست	دولت	ها،	سامان	درمانی	کشوری	و	جهانی،	ویرانگری	
زیست	محیطی،	اقتصاد	جهانی	شده،	بستگی	ها	و	پیوندهای	تنگاتنگ	انسان	ها	در	
جهان،	دین	و	دانش	و	بیماری	ها،	الگوی	مدیریت	خانواده	و	جامعه،	مدیریت	جهانی	
کشورها،	سازمان	دهی	کار	و	تولید	و	مصرف،	همبستگی	همة	انسان	ها	در	برابر	
خطرهای	فراگیر،	بافت	اجتماعی	شکننده	و	روان	های	آسیب	دیده،	رابطة	انسان	و	
طبیعت،	مسئولیت	نقش	آفرینان،	خودپرستی	تندروانه	و	بسیاری	پدیده	های	دیگر	در	

همین	کرونا	جمع	شده	اند.
هم	اکنون	باید	از	یک	سو	شرایط	تاریخِی	پیدایش	ویروس	کرونا	را	شناخت،	
آسیب	ها	را	ارزیابِی	علمی	کرد	و	پرسش	های	زیر	را	مورد	توجه	قرار	داد:	عوامل	
آفریننده	این	بیمارِی	همه	گیر	کدامند؟	چرا	از	چین	آغاز	شد؟	چگونه	به	کشورهای	
دیگر	انتقال	یافت؟	سیاست	رویارویی	با	آن	چگونه	بود؟	کدام	عوامل	رشد	تند	آن	
را	آسان	کردند؟	کدام	سیاست	مؤثرترین	راه	رویارویی	را	سامان	داد؟	از	سوی	
دیگر	باید	به	پیامدها	و	فرجام	این	دوران	کرونایی	نیز	اندیشید	و	برای	آینده	طرح	
ریخت.	این	رویداد	بحران	زا	چه	نتایجی	برای	سیاست	و	اقتصاد	و	جامعه	و	فرهنگ	
و	محیط	زیست	و	دیپلماسی	و	انسان	و	اخالق	به	وجود	می	آورد؟	آیا	این	رویداد	
تراژیک	می	تواند	عادت	های	کهنه	و	خرافه	های	دینِی	مزمن	و	رفتارهای	تربیتی	و	

اجتماعی	سرسخت	را	به	عقب	براند	و	منجر	به	زایش	کردارهای	تازه	شود؟	
	ما	با	این	بحران	در	پایان	»جهانی	شدن«	اقتصاد	نیستیم	ولی	مدیریت	و	تقسیم	
کار	تولیدی	و	صنعتی	شیوة	دیگری	نیاز	دارد.	برای	نمونه،	اگر	همة	جهان	برای	
بماند،	 وابسته	 به	چین	 آنتی	بیوتیک	ها	 و	 داروها	 برخی	 و	 بهداشتی	 ماسک	های	
کشوری	چگونه	 زیان	های	 و	 انسانی	 آسیب	های	 دیگر،	 تنش	های	خطرناک	 در	
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مهارپذیرند؟	این	همه	گیری	در	یورش	خود	به	ساختار	جمعیتی	از	افراد	سالخورده	و	
گروه	های	حساس	اجتماع	قربانیان	زیادی	می	گیرد.	حال،	چگونه	سیاست	بهداشتی	
در	کشورها	را	باید	تنظیم	کرد	تا	از	سیاست	»مالتوسی«	به	دور	باشیم؟	با	توجه	به	
سرعت	بحران	های	بعدی	و	آسیب	های	اجتماعی،	چگونه	دولت	رفاه	خود	را	باید	
دوباره	تعریف	کند؟	بی	شک،	اقتصاد	بازار	به	بنیاد	نیاز	دارد	ولی	نقش	دولت	در	

اجتماع	و	اقتصاد	چگونه	دقیق	تر	می	شود؟	
از	سال	های	هفتاد	میالدی	ربات	ها	و	مهارت	های	خودکار	و	الکترونیک	جای	
سازوکارهای	مکانیکی	را	گرفتند	و	صنایع	و	تولید	نوگرا	شدند	و	سپس	از	سال	های	
دو	هزار	میالدِی	به	بعد	با	دانش	سیستم	های	هوشمند	و	شبکة	جهانِی	اینترنت	نیز	
یک	دوران	تاریخی	تازه	در	دانش	و	فناوری	و	اندیشه	ورزی	و	رفتار	انسان	آغاز	
شد.	هم	اکنون	با	ویروس	همه	گیِر	کرونا	جهشی	بزرگ	در	همین	زمینه	آغاز	شده	
است.	در	بستر	همین	فناوری	های	ساختاری،	سازمان	ها	و	بنگاه	های	اقتصادی،	
نهادهای	پژوهشی	و	نهادهای	آموزشی	و	دانشگاهی،	نظام	پیام	رسانی	و	خبردهی	
و	خبرگیری،	نظام	پزشکی	و	الگوی	تشخیص	بیماری	و	اقدامات	درمانی،	سیستم	
بازرگانی	و	شهرسازی،	ارتباط	میان	انسان	ها	و	تأثیرگذاری	بر	مغز،	الگوی	خانواده	
و	پرورش	فرزندان	و	رفتار	و	کردار	جنسی	و	مناسبات	عاطفی	نیز	در	حال	تجربة	

دگرگونی	های	آشکار	و	پنهانی	هستند.	کرونا	عامل	شتاب	در	تاریخ	است.
این	گونه	پدیده	ها	و	دگرگونی	ها	به	َاشکال	گوناگون	در	تمام	جوامع	بشری	خود	
را	نشان	می	دهند	ولی	نگاه	جامعه	شناختی	نیازمند	شرف	نگری	است.	همچنین،	در	
برخی	کشورها	ویژگی	های	اساسِی	دیگری	هم	وجود	دارد	که	باید	مورد	بررسی	
علمی	قرار	گیرند.	برای	نمونه،	ایران	دارای	حکومتی	دینی	و	استبدادی	و	هوادار	
تبعیض	سیاسی،	دینی،	اجتماعی	و	جنسیتی	است.	این	حکومت	ویرانگر	منابع	
این	 می	آید.	 شمار	 به	 زمین	 گرمایش	 افزایش	 در	 مهمی	 عامل	 و	 است	 طبیعی	
حکومت	دارای	ذاتی	دینی	است	و	به	ناگزیر	با	گسترش	شیعه	گری	و	خرافه	های	
قرآنی	گرایش	های	ِخردگرا	و	خودمختارانة	شهروندی	را	فلج	و	ویران	و	روند	
سکوالر	شدن	در	اجتماع	را	کند	می	کند.	یورش	کرونا	به	جامعة	ما	از	راه	همین	
دستگاه	حکومتی	و	دینی	میسر	می	شود.	قم،	نماد	شیعه	گری،	شهر	شفادهنده	و	شهری	
که	به	بهشت	راه	دارد،	به	دروازة	ورود	کرونا	و	ماشین	مرگ	در	ایران	تبدیل	می	شود.	
ما	در	یک	دورة	تاریخی	جهانی	شده	قرار	داریم.	بینش	ملی	گرا	و	محلی	گرا	

نامناسب	است	و	همکاری	فشرده	و	پویای	جهانی	الزم	است.	ما	باید	با	انسان	شناسِی	
کنونی	انسان	را	تعریف	کنیم.	پرسش	بزرگ	فلسفی	این	دوران	کدام	است؟	رابطة	
اقتصاد	و	زیست	بوم	چه	باید	باشد؟	این	بحران	دردناک	در	جهان	و	ایران	همه	را	
متأثر	کرده	و	خواهد	کرد.	برخی	تأثیرات	زودگذر	و	برخی	چه	بسا	پایدار	باشند.	
قدرت	سودپرستِی	تندروانه	و	قدرت	عادت	در	جامعه	میزان	تأثیر	را	تعیین	خواهند	
کرد.	حال،	چگونه	جامعة	ما	به	دورة	کرونایی	وارد	شده	و	آسیب	های	ناشی	از	
آن	کدامند؟	قدرت	سیاسی	ترجیح	می	دهد	مردم	با	کرونا	کشته	شوند	تا	شورش	
امکان	پذیر	نشود.	کار	شهروندان	ایرانی	در	بستری	از	اضطراب	چگونه	می	تواند	به	
ایستادگی	و	زندگی	بپردازد؟	آخوند	و	نواندیش	دینی	کدام	رهابرد	را	برای	دوری	از	
فروریزی	باورهای	دینی	به	کار	خواهند	گرفت؟	شهروند	ایرانی	با	خرافه	های	دینِی	
هزارساله	چه	خواهد	کرد؟	فیلسوف	و	جامعه	شناس	و	روشنفکر	چه	نقد	جدیدی	
دربارة	ازخودبیگانگی	ارائه	داده	اند	و	کدام	فرهنگ	را	در	جامعه	گسترش	خواهند	
داد؟	اثرات	اجتماعِی	این	دوره	بر	جامعه	و	روان	انسان	چه	خواهند	بود؟	نخبگان	

ایرانی	چه	نگاهی	به	جهان	کرونایی	و	پساکرونایی	دارند؟	
 

پشتیبانیاززندگی
در	فرانسه،	ویروس	کرونا	پس	از	دو	مرحلة	گسترش	وارد	مرحلة	سوم	شد	و	به	تندی	
شمار	زیادی	به	این	بیماری	مبتال	شده	اند	و	شمار	زیادی	هم	درگذشته	اند.	به	دنبال	
بسته	شدن	مدارس	و	دانشگاه	ها،	دولت	اعالن	کرد	تمام	مراکز	هنری	و	فرهنگی،	
تمام	رستوران	ها	و	کافه	ها	و	هتل	ها	نیز	باید	بسته	شوند.	امروز،	یکشنبه،	15	مارس	
2020،	دور	نخست	انتخابات	شهرداری	هاست	و	افراد	بدون	کوچک	ترین	ازدحام	
و	نفربه	نفر	وارد	محل	های	رأی	گیری	شدند	و	همگی	با	مواد	ضدعفونی	کننده،	چه	
پیش	و	چه	پس	از	رأی	دهی،	دست	های	خود	را	پاک	و	با	قلم	خود	دفتر	انتخاباتی	
را	امضا	کردند.	اعضای	هر	شعبة	انتخاباتی	بدون	دست	زدن	به	کارت	انتخاباتی	و	
کارت	ملی	و	فقط	با	نگاه	به	اسناد	شهروندان	را	برای	رأی	دادن	راهنمایی	می	کردند.	
ِامانوئل	مکرون،	رئیس	جمهوری	که	به	طور	منظم	دربارة	بیماری	و	سیاست	دولتی	در	
قبال	آن	ابراز	نظر	کرده،	گفت	این	ویروس	گذرنامه	ندارد	و	همه	جا	می	رود.	بنابراین،	
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همکاری	کارشناسان	و	مسئوالن	اروپا	الزم	است.	او	امروز	به	دنبال	رأی	خود	در	
مورد	انتخابات	شهردارهای	آینده،	سیاست	جدید	دولت	و	محدودیت	های	اجتماعی	
با	صاحبان	 اقتصاد	هم	در	پی	دیدار	 اقتصادی	را	اعالن	کرد	و	سپس	وزیر	 و	
شرکت	های	مواد	خوراکی	و	فروشگاه	های	بزرگ	غذایی	مطرح	کرد	که	سازمان	دهی	
یافته	و	کشور	هیچ	مشکلی	ندارد	و	 توزیع	مواد	خوراکی	به	شکل	عادی	ادامه	
شهروندان	نباید	نگران	کمبود	مواد	خوراکی	باشند.	بدین	ترتیب،	این	تصمیم	دولتی	
چه	بسا	منجر	به	بسته	شدن	رستوران	ها	شود.	در	این	بخش	اقتصادی،	نزدیک	به	دو	
میلیون	نفر	از	کارکنان	بنگاه	های	خوراکی	و	هتل	ها	به	صورت	موقت	بیکار	شدند	
و	البته	این	افراد	با	کمک	های	مالِی	دولتی	زیر	پوشش	خواهند	بود.	روشن	است	
که	در	جامعة	فرانسه	یک	هراس	بزرگ	وجود	دارد	ولی	حضور	مسئوالن	سیاسِی	
درجه	اول	و	نیز	اطالع	رسانی	منظم	پزشکی	و	دولتی	از	التهاب	جامعه	می	کاهد	
و	اعتماد	متقابل	در	جامعه	وجود	دارد.	بیشتر	مردم	سیاست	های	دولتی	را	تائید	
می	کنند	و	همه	موافقند	که	اولویت	کشور	سالمتی	و	بهداشت	مردم	و	نجات		بخش	
حساس	جمعیت	از	مرگ	است.	حال،	در	ایران	خامنه	ای	مردم	را	به	دعا	خواندن	
تشویق	می	کند	و	نظریة	توطئة	جنگ	باکتری	را	مطرح	می	کند،	روحانی	مخفی	شده	
است	و	وزیر	بهداشت	به	دروغ	گویی	ادامه	می	دهد.	در	ایران	مردم	ما	رها	شده	اند،	
امکانات	پزشکی	الزم	موجود	نیست	و	فقط	حساسیت	و	شانس	و	شعور	خود	مردم	

به	یاری	آن	ها	می	آید.	
کرونا	و	اسالم	گرایان	حاکم	چه	رابطه	ای	با	یکدیگر	دارند؟	ما	با	همه	گیرِی	
یک	بیماری	خطرناک	جهانی	روبه	رو	هستیم.	جهانی	شدن	اقتصاد	و	فعالیت	های	
هواپیمایی	و	گردشگری	جهانی	و	ارتباطات	بی	شمار	میان	انسان	ها	در	کشورهای	
گوناگون،	در	شرایط	تعرض	یک	بیماری	خطرناک	همة	انسان	ها	را	آسیب	پذیر	کرده	
است.	ویروس	بیماری	های	شناخته	شده	و	ناشناخته	و	بی	واکسن	با	سرعت	قربانی	
می	گیرد.	در	گذشته،	وبا	و	طاعون	و	آنفلونزای	مرغی	در	عرصة	جغرافیای	محدودی	
انسان	ها	را	می	کشت	و	امروز	ویروس	کرونا	از	چین	آغاز	و	سپس	با	سرعت	در	
دیگر	کشورها	پخش	شد	و	شمار	فزاینده	ای	از	مردم	جهان	را	به	تنش	کشانده	و	

نابود	می	کند.	
نیز	افت	بورس	جهانی	و	آغاز	کاهش	 بیماری،	در	عرصة	اقتصادی	 با	این	
نرخ	رشد	جهانی	ادامه	خواهد	یافت.	چین	یک	کارخانة	جهانی	است	که	با	تمام	

جهان	ارتباط	دارد	و	تعطیلی	فعالیت	یک	سری	از	کارخانه	ها	در	این	کشور	به	شکل	
زنجیروار	بر	اقتصاد	و	تولید	در	جهان	تأثیر	مستقیم	می	گذارد.	بخش	مهمی	از	
بنگاه	تولیدی	 داروهای	مورد	استفاده	در	جهان	در	چین	تولید	می	شود.	2500	
با	کاهش	و	یا	تعطیلِی	این	 دارو	در	چین	برای	مصرف	دنیا	فعالیت	می	کنند	و	
بنگاه	ها	جهان	بر	خود	می	لرزد.	شمار	کارخانه	هایی	که	در	چین	قطعات	خودرو	
تولید	می	کنند	نقشی	اساسی	در	صنعت	خودروسازی	فرانسه	و	آلمان	دارند	و	بحران	
را	حس	می	کنند.	امروز	فعالیت	های	خدمات	گمرکی،	فعالیت	مسافربری	و	کاالبری	
شرکت	های	هواپیمایی،	ارتباط	صنایع	پالستیک،	تولیدکنندگان	صنایع	مواد	غذایی،	
بازار	صنایع	لوکس	و	غیره	در	حالت	بحرانی	قرار	گرفته	اند	و	به	سرعت	با	رکود	

روبه	رو	خواهند	شد.	
در	لحظة	کنونی	به	خاطر	مسئلة	سالمتی	و	بهداشت	انسان	ها،	مدیریت	اقتصادی	
جنبة	فرعی	پیدا	کرده	و	همة	کشورهایی	که	حس	مسئولیت	دارند	در	اقدام	های	
بسیج	 کرونا	 با	 رویارویی	 برای	 بهداشتی	 و	 پزشکی	 امکان	سازی	 و	 پیشگیرانه	
شده	اند.	پخش	اخبار	درست	و	علمی،	تعیین	مرکزهای	درمانی	مناسب	برای	مبارزه	
با	کرونا،	قرنطینه	سازی	الزم،	آمادگی	گروه	های	پرستاری	و	پزشکی،	سازمان	دهی	
حجم	بزرگی	از	تولید	ماسک،	حضور	کارشناسان	در	رسانه	و	مقاله	های	علمی	
در	مطبوعات،	ساختن	بیمارستان	با	تجهیزات	پزشکی	در	طی	چند	روز	و	تشدید	
تالش	آزمایشگاه	ها	برای	کشف	واکسن	از	نمونه		تالش	های	جهانی	برای	مهار	این	

بیماری	است.
در	ایران	چه	می	گذرد؟	شبکه	های	رسانه	های	دولتی	به	دروغ	پردازی	مشغول	
هستند.	خطرناک	بودن	ویروس	توسط	مسئوالل	سیاسِی	حاکم	نفی	می	شود.	مشتی	
آخوند	تبهکار	در	رسانه	ها	و	شبکه	ها	مردم	را	به	خرافه	گرِی	بی	سابقه	تشویق	می	کنند	
و	مردم	را	وامی	دارند	تا	به	جای	دانش	و	ِخرد	و	مهارت،	به	فاطمه	و	مهدی	و	دین	
و	دعا	روی	بیاورند.	پنهانکارِی	مافیایی	تشویش	و	نگرانی	همة	مردم	را	به	اوج	
رسانده	است؛	از	قم	آغاز	شد	زیرا	طالب	شیعة	چینی	در	قم	تمرکز	دارند	و	شرکت	
ماهان	سپاه	پاسداران	بیماری	را	به	همه	جا	می	گستراند.	حکومت	اسالمی	به	خاطر	
عدم	پخش	خبِر	درست	برای	حفاظت	جان	انسان،	خرافه	پراکنِی	اسالمی	جهت	
تحمیق	مردم،	تشویق	مردم	به	زیارت	امامان	برای	»شفا«	و	نیز	عدم	تدارک	پزشکی	

مسئول	گسترش	واگیرند	و	نقش	جنایتکارانه	ای	ایفا	می	کنند.	
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در	ایران،	در	فرانسه	و	در	جهان	همه	گیرِی	کرونا	به	جنگ	خود	ادامه	می	دهد.	
چاره	چیست؟	در	رویارویی	با	کرونا،	تنها	دانش	پزشکی،	سیاست	های	مسئوالنة	
نهادهای	بهداشت	جهانی،	سیاست	های	بهداشتی	و	پیشگیرانة	دولت	ها	و	برخورد	
مسئوالنة	شهروندان	جهان	چارة	کار	است.	دولت	فرانسه	برای	رویارویی	با	بیماری	
همه	گیِر	کرونا	بسیج	عمومی	اعالن	کرد:	هر	گونه	رفت	وآمد	در	خیابان	فقط	با	کسب	
اجازه	ممکن	است،	کارکنان	شرکت	ها	فقط	با	کار	مجازی	از	دور	فعالیت	خواهند	
داشت،	دولت	هیچ	شرکتی	را	به	حال	خود	رها	نمی	کند	و	متعهد	می	شود	مبلغ	300 
میلیارد	یورو	برای	بدهی	بانکی	و	مالیات	و	هزینه	های	اصلی	به	شرکت	ها	کمک	کند،	
کارکنان	و	کارگران	در	»بی	کاری	تکنیکی«	قرار	می	گیرند	و	درآمدشان	پابرجاست	
تا	مورد	آسیب	اقتصادی	قرار	نگیرند.	این	بسیج	عمومی	دست	کم	دو	هفته	ادامه	

خواهد	یافت.
چند	نکتة	مهم	را	در	نظر	بگیریم:

نخست،	باید	از	نظریة	توطئه	پرهیز	کرد.	هواداران	نظریة	توطئه	چه	می	گویند؟	
این	که	شماری	در	نقطه	ای	از	جهان	توطئه	کرده	اند	تا	رقبای	سرمایه	داری	جهانی	را	
در	دشواری	قرار	دهند	و	یا	این	که	دولتی	به	طرزی	آگاهانه	این	واگیر	را	به	وجود	
آورده	تا	واکنش	های	بعدِی	مردم	را	بررسی	کند.	این	افسانه	سازی	های	غیرمسئوالنه	
به	واقعیت	ربطی	ندارند.	ویرانی	های	زیست	محیطی،	آلودگی	های	صنعتی،	افزایش	
بهداشتی	درست،	 نبود	سیاست	های	 ویروس	های	جدید	و	جهش	های	ویروسی،	
نظام	تغذیة	آلوده	در	برخی	نقاط	جهان،	خوردن	موش	و	خفاش	و	غیره	در	برخی	
جوامع	و	نبود	بودجه	پژوهشی	کافی	برای	پیشگیری	های	الزم	از	جمله	عوامل	
تولید	همه	گیرهای	خطرناک	هستند.	دوم،	مدیریت	سیاسی	باید	با	مدیریت	بهداشتی	
در	همکاری	تنگاتنگی	به	سر	ببرد	.	در	حال	حاضر	در	اروپا	و	چین	چنین	چیزی	
در	دستور	کار	است.	در	فرانسه،	رئیس	جمهور	پیوسته	با	کارشناسان	پزشکی	تبادل	
نظر	می	کند	و	تصمیم	سیاسی	را	متکی	بر	تشخیص	علمی	می	گیرد؛	همچنین،	دولت	
فرانسه	اعالن	کرده	که	اولویت	اساسی	سالمتی	و	نجات	شهروندان	است	و	تمام	
هزینه	های	مالی	را	می	پذیرد.	دولت	اسالمِی	ایران	در	درماندگی	و	پریشانی	و	خرافه	
غوطه	ور	است	و	آخوندها	با	تبلیغات	خود	تالش	می	کنند	تا	با	خرافه	های	اسالمی	
مردم	را	فلج	و	در	کار	پزشکان	و	پرستاران	مداخله	کنند.	نهادهای	بهداشتِی	جهانی	
باید	به	کارهای	داخلی	ایران	وارد	شوند	و	جلِو	گسترش	فاجعه	را	بگیرند.	سوم،	

ما	شهروندان	جهان	باید	مسئوالنه	عمل	کنیم:	به	مسائل	و	رهمنودهای	بهداشتی	
کاماًل	توجه	کنیم،	با	ماسک	حرکت	کنیم،	ارتباطات	خود	را	محدود	کنیم،	روحیات	
همدیگر	را	تقویت	کنیم،	به	دام	مذهب	و	خرافه	و	آخوند	و	جزم	اندیش	دینی	نیفتیم،	
در	انتظار	آسمان	و	اهلل	و	امام	زمان	نباشیم،	به	دام	نظریه	های	توطئة	چپ	های	
سرگشته	و	یا	مذهبیون	خرافاتی	گرفتار	نشویم،	از	شعارهای	تهییجی	و	دروغین	
ضد	سرمایه	داری	یا	ضد	آمریکایی	پرهیز	کنیم	و	بر	این	موضوع	تأکید	کنیم	که	
ارزش	انسان	ها	و	سالمتی	آن	ها	باالتر	از	ارزش	مالی	است؛	ارزش	های	اخالقی	و	
همبستگی	انسانی	را	گسترش	دهیم،	دارای	انظباط	بهداشتی	باشیم،	مقاله	های	علمی	
را	منتشر	کنیم،	روحیة	خود	را	باال	نگاه	داریم،	در	خانه	هامان	کار	فرهنگی	و	هنری	

کنیم	و	کتاب	بخوانیم.	بشریت	با	دانش	خود	بر	کرونا	پیروز	خواهد	شد.	

پرستاران،دژیدربرابرکرونا
در	برابر	هجوم	سنگین	واگیر	کرونا	در	آغاز	سال	2020	در	جهان،	پرستاران	در	
صف	نخسِت	جدال	هستند	و	تاکنون	شمار	مهمی	از	آن	ها	بیمار	شده	و	یا	مرده	اند.	
از	این	پس،	ساعت	هشت	شب	بسیاری	از	مردمانی	که	در	قرنطینه	خانگی	قرار	
دارند،	پنجره	ها	را	باز	می	کنند	و	برای	سپاس	گزاری	از	پرستاران	به	مدت	پنج	دقیقه	
دست	می	زنند.	این	واکنش	زیبا	و	انسانی	به	خاطر	خدمات	پرستاران	است.	آن	ها	
در	پی	نجات	انسان	ها	هستند	و	در	این	مسیر	خطرهای	زیادی	متحمل	می	شوند.	
پرستاران	در	کنار	پزشکان	نقش	بسیار	مهمی	در	جامعه	ایفا	می	کنند.	این	گروه	
اجتماعی	با	شرایط	کارِی	بسیار	سخت	و	حساسی	درگیر	هستند	و	اغلب	با	نگرانی	
و	تنش	روبه	رویند	است.	پرستار	دارای	یک	اخالق	کاری	است	و	آن	هم	نجات	

بشریت	است.
پیش	از	زادروز	مسیح	پرستاری	وجود	نداشت	و	خوِد	خانواده	ها	از	بیماران	
نگهداری	می	کردند.	در	سده	های	آغازین	دورة	میالدی،	مددکاران	و	کمک	پزشک	ها	
پدیدر	شدند.	در	سده	های	میانه	نیز	صرفًا	در	چارچوب	فعالیت	کلیسا	دخترانی	
برای	کمک	به	راهبه	ها	و	پشتیبانی	از	تنگ	دستان	وارد	عمل	شدند.	در	دورة	نوزایی	
گروه	های	پرستاری	و	خدمات	بهداشتی	شکل	گرفتند.	در	سال	1633	در	فرانسه	در	
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بیمارستان	سن	پل	برای	نخستین	بار	دورة	کارآموزی	پرستاری	آغاز	شد.	در	سال	
1836	نیز	نخستین	مدرسة	پزشکی	در	فرانسه	ساخته	شد.	دو	جنگ	جهانی	و	شمار	
زخمی	ها	و	کشته	ها	نیاز	به	پرستاران	را	افزایش	داد	و،	در	نهایت،	در	دوران	معاصر	
پرستاران	به	یک	نیروی	اجتماعی	بزرگ	تبدیل	شدند.	حرفة	پرستاران	دگرگونی	های	
بسیار	زیادی	به	خود	دیده	و	امروزه	پرستاری	هم	یک	تخصص	است	و	هم	یک	
ویژگی	روان	شناسانه.	بیشتر	پرستاران	زن	هستند	و	به	گروه	های	تخصصِی	بی	شماری	
تقسیم	می	شوند.	در	کالس	های	درس	من	در	دانشگاه	کنام	پاریس	همیشه	شمار	قابل	

توجهی	دانشجوی	پرستاری	وجود	دارند	که	جامعه	شناسی	پزشکی	می	آموزند.
در	ایران	نیز	نخستین	بار	در	سال	1294	مبّلغان	مذهبی	در	ارومیه	مدرسة	
پرستاری	باز	کردند	و	در	سال	1295	نیز	در	تبریز	آموزشگاه	پرستاری	باز	شد.	
در	سال	1337	دورة	کارشناسِی	پرستاری	راه	اندازی	شد.	در	سال	1344	دورة	
چهارسالة	پرستاری	پدید	آمد.	در	سال	1359	شاخة	پرستاری	سامان	دهی	تازه	ای	
پیدا	کرد	و	در	سال	1356	دانشکدة	پرستاری	و	مامایی	به	عنوان	مرحلة	جدیدی	
در	این	حرفه	آغاز	به	کار	کرد.	هم	اکنون	در	ایران	90061	نفر	پرستار	لیسانسیه	و	
یا	با	مدرک	باالتر	از	آن	مشغول	به	کار	هستند.	میزان	78	درصد	کادر	پرستاری	
را	بانوان	و	22	درصد	را	آقایان	تشکیل	می	دهند.	افزون	بر	آن،	53	درصد	از	کادر	
پرستاری	به	صورت	استخدام	رسمی	و	پیمانی،	23	درصد	در	حال	گذرندان	دورة	
طرح	و	تعهدات	و،	در	نهایت،	24	درصد	دیگر	هم	به	صورت	شرکتی	و	قرارداد	خرید	
خدمت	مشغول	خدمت	هستند.	در	ایران	954	بیمارستان	وجود	دارد	که	از	میان	
آن	ها	570	بیمارستان	دولتی	اند.	با	توجه	به	معیار	جهانی،	ایران	با	کسر	نیروی	50 
درصدِی	پرستار	روبه	رو	است.	حال	آن	که	در	فرانسه	3000	بیمارستان	وجود	دارد	

که	از	آن	میان	2000	بیمارستان	دولتی	هستند.

آیابایدازدینانتقادکرد؟
ولتر	یک	فیلسوف	آزاده	است.	هرچند	اگر	او	یک	سیستم	فلسفی	نساخت،	ولی	
فلسفه	وی	تأثیر	عمده	ای	در	اندیشه	روشنگری	دارد.	کتاب	»کاندید«	او	اندیشه	
الیب	نیتس	را	مسخره	می	کند،	بر	اندیشه	فیلسوف	»آلن«	تأثیر	می	گذارد،	و	برای	

ترویج	لیبرالیسم	انگلیسی	جان	الک	تالش	می	کند	و	باالخره	ولتر	در	طول	زندگی	
خود	با	روسو	درباره	سیاست	و	وضعیت	طبیعی	گفتگو	می	کند.

ولتر	فیلسوف	نامدار	می	گوید:	مادامی	که	متجاوزان	و	احمق	ها	وجود	داشته	
باشند،	مذاهب	نیز	وجود	خواهند	داشت.	دین	ما	بدون	شک	مسخره	ترین،	پوچ	
ترین	و	خونخوارترین	است	که	تاکنون	جهان	را	آلوده	کرده	است.	مسیحیت	بدنام	
ترین	خرافاتی	است	که	تاکنون	انسانها	را	گیج	کرده	و	زمین	را	ویران	کرده	است.	
ولتر	می	افزاید:	من	با	آنچه	شما	می	گویید	موافق	نیستم،	اما	من	تا	سرحد	مرگ	

می	جنگم	تا	شما	حق	داشته	باشید	آن	را	بگویید.
انتقاد	به	دین	از	دوران	کهن	وجود	داشته	و	شاید	فلسفة	لذت	گرایی	نخستین	شکل	
انتقاد	از	دین	بوده	است.	دین	همیشه	ادعا	داشته	که	دارندة	حقیقت	مطلق	است	و	
پیوسته	کوشیده	تا	انسان	ها	را	در	وابستگی	ذهنی	نگاه	دارد	یا	جنگ	های	مذهبی	به	
پاکرده	است	تا	مسلط	باشد.	قربانی	کردِن	انسان	ها،	جنگ	های	صلیبی،	جنگ	های	
و	 تروریستی	 جهادِی	 جریان	های	 رومی،	 باورهای	 تفتیش	 فرانسه،	 در	 مذهبی	
حکومت	دینی	در	ایران	بیان	تمایل	خشونت	خواهی	در	دین	است.	فیلسوفان	یونانی	
عقل	گرایی	را	در	برابر	دین	قرار	دادند	و	دین	داران	تبعیت	را	در	برابر	ِخرد	و	برخی	
نیز	ادعا	کردند	که	سقراط	فیلسوف	ارزش	های	اخالقی	را	نابود	کرده.	در	قرن	هفدهم	
فیلسوف	آلمانی،	الیبنیتس	به	عدالت	خدا	باور	دارد	ولی	ِاسپینوزا	تالش	می	کند	تا	
مردم	را	از	تعصب	و	جزم	گرایی	برهاند.	در	قرن	هیجدهم	دانش	نامه	ای	فیلسوف	
فرانسوی	یعنی	دیدرو	شدیدترین	انتقادها	را	به	دستگاه	کلیسای	کاتولیک	وارد	
می	کند.	ُولتر	نیز	ناباور	نیست	و	به	وجود	یک	آفریدگار	ایمان	دارد	یعنی	یک	تاپرست	
است	ولی	انتقادهای	بسیاری	به	کلیسا	و	دین	و	خرافات	و	مراسم	و	آداب	مذهبی	
وارد	می	کند.	دیوید	هیوم	نیز	دارای	باور	مسیحی	است	ولی	در	برابر	مفهوم	معجزات	
می	شورد.	اسحاق	نیوتن	دین	دار	است	ولی	در	برابر	جزم	اندیشِی	تثلیث	مسیحیت	
موضع	گیری	می	کند.	فلسفة	ِامانوئل	کانت،	در	اساس،	انتقادی	به	دین	است.	لودویک	
فوئرباخ	توّهمات	ناشی	از	دین	را	به	نقد	می	کشاند.	شارل	داروین	بر	پایة	تجربیات	
و	کشفیات	خود	به	نفی	باور	دینی	می	رسد.	کارل	مارکس	به	نقد	دین	می	پردازد	و	
می	گوید	دین	افیون	توده	هاست.	نیچه	نقدی	تند	بر	دین	می	کند	و	اعالن	می	کند	خدا	
مرده	است.	زیگموند	فروید	انتقادی	روانکاوانه	از	دین	ارائه	می	دهد	و	می	نویسد	
دین	توّهمی	بیش	نیست.	برتراند	راسل	هم	به	یک	انتقاد	همه	جانبه	از	دین	دست	
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می	زند.	ِاستیِون	هاوکینگ	اعالن	می	کند	جهان	خود	را	آفریده	و	پروردگاری	در	میان	
نیست.	محّمد	بن	زکریای	رازی	کتاب	هایی	در	نقد	ادیان	و	دربارة	روش	های	شیادِی	
پیامبران	نوشته	و	به	گفته	ابوریحان	بیرونی	نیز	نه	تنها	اسالم	که	تمامی	مذهب	ها	را	
نقد	و	رد	می	کند.	خیام	با	تردید	و	شک	فلسفی	خود	اساس	دین	را	متزلزل	می	کند	
و	فریب	دستگاه	دین	داران	را	برمال.	میرزا	فتحعلی	آخوندزاده	نقد	فراوانی	بر	دین	
وارد	می	آورد	و	خود	نیز	بی	دین	بود.	صادق	هدایت	پیوسته	دین	اسالم	و	دین	داران	

مسلط	و	خرافات	توده	را	مورد	انتقاد	شدید	قرار	داد.	
من	نیز	ناباور	هستم	و	فکر	می	کنم	بدون	دین	هم	می	توان	زندگی	کرد،	همان	گونه	
که	خوِد	من	بیش	از	نیم		قرن	این	چنین	زندگی	کرده	ام.	برای	چرخش	کهکشان	ها	در	
پی	توضیح	علمی	هستم،	موفقیت	یا	عدم	پیشرفت	در	زندگی	را	ناشی	از	خود	انسان	
و	محیط	او	می	دانم	و	نگرانی	ها	و	ترس	در	زندگی	را	با	علت	های	زمینی	و	اجتماعی	
و	روانی	قابل	توضیح	می	دانم.	دین	اسالم	ایرانیان	را	منکوب	کرده	و	اعتمادبه	خوِد	
آن	ها	را	در	هم	شکسته	است.	اسالم	و	شیعه	گری	عامل	ازخودبیگانگی	اند	و	ایرانیان	
زیان	های	سنگین	و	جبران	ناپذیر	از	این	دین	دیده	اند.	اسالم	ضد	ارزش	انسانی	

است	و	هوادار	تبعیض	دینی،	سیاسی،	قومی	و	جنسیتی	است.

روانپریشی،استبدادوغارت
آیت	اهلل	خامنه	ای	یک	مرتجع،	مستبد،	روان	پریش،	خرافه	پرست	و	تبهکاری	فاسد	
است.	این	واژه	هایی	که	برای	توصیف	او	به	کار	بردم	سیاه	نمایی	نیستند،	تک	تک	شان	
بیان	گر	احوال	واقعی	اوست	و	بدبختانه	چنین	فردی	در	قرن	21	میالدی	حاکم	بر	
ایران	ماست.	خامنه	ای	چندی	پیش	دربارة	آمریکا	گفته	بود:	»شما	متهم	هستید	
که	خودتان	این	ویروس	را	ایجاد	کرده	اید.«	او،	که	پیش	تر	اتهام	حملة	زیستی	با	
»ویروس	منحوس«	را	علیه	ایاالت	متحد	مطرح	کرده	بود،	در	توضیح	دلیل	نپذیرفتن	
کمک	واشنگتن	گفته	بود:	»ممکن	است	دارویی	را	وارد	کشور	کنید	که	این	ویروس	
را	ماندگار	کند.	شاید	کسی	را	وارد	ایران	کنید	تا	اطالعات	خود	را	از	میزان	
اثرگذاری	این	ویروس	تکمیل	کنید.«.	همچنین،	خامنه	ای	عنوان	کرد	جن	و	انس	
به	ایران	یورش	برده	اند	و	به	دنبال	او	نیز	آخوندهای	بی	شماری	بر	یورش	جن	را	

تأکید	کردند.	در	سخن	رانی	خود	به	مناسبت	زادروز	امام	موهوم،	مهدی،	گفت:	»شاید	
در	تاریخ	بشر	کمتر	دوره	ای	اّتفاق	افتاده	باشد	که	آحاد	بشری	چه	نخبگان	و	چه	
بسیاری	از	مردم	در	همه	جای	عالم	به	قدر	امروز	احساس	نیاز	به	یک	منجی	داشته	

باشند.«	منظور	او	از	منجی	همان	امامی	است	که	با	دّجال	خواهد	آمد.
در	اسالم	یکی	از	نشان	های	دوران	ظهور	خروج	دّجال	است.	روایتی	جعلی	هم	
	َو	 از	محمد	رسول	اهلل	در	این	زمینه	موجود	است:	»أَیَُّها	النَّاُس	َما	بََعَث	اهللُ	نَِبّیًا	ِإالَّ
ال	؛«	یعنی	»	ای	مردم،	خداوند	هیچ	پیامبری	را	مبعوث	نکرد	مگر	 جَّ َقْد	أَْنَذَر	َقْوَمُه	الدَّ
اینکه	قوم	خویش	را	از	فتنة	دّجال	بر	حذر	داشته		است.«	ویژگی	های	فردی	دّجال	
کدامند؟	علی،	خلیفة	عرب	و	دشمن	ایرانیان	و	امیرالمؤمنین	شیعیان	می	فرماید:	
»او	چشم	راست	ندارد	و	چشم	دیگرش	در	پیشانی	اوست	و	مانند	ستاره	صبح	
می	درخشد	چیزی	در	چشم	اوست	که	گویی	آمیخته	به	خون	است؛	وی	در	یک	
قحطی	سخت	می	آید	و	بر	االغ	سفیدی	سوار	است.«	حال	این	خامنه	ای	فرتوت	و	

روان	پریش	خبر	منجی	را	اعالن	می	کند.	
در	دوران	واگیر	کرونا	و	در	شرایط	فقر	گسترده	در	جامعه،	رهبر	شیعیان	جهان	
یعنی	خامنه	ای	برای	حفظ	ثروت	کالن	خود	و	انحراف	اذهاْن	مردم	خرافی	را	
دعوت	به	پخش	گوشت	قربانی	کرد:	»]در	ایران[	ظرفیت	های	جدیدی	کشف	شد،	
پیدا	شد،	معلوم	شد	ظرفیت	های	بسیار	زیادی	در	داخل	نیروهای	مسلح	و	همچنین	
بیرون	نیروهای	مسلح	وجود	دارد	که	این	ظرفیت	ها	را	ما	نمی	شناختیم	...	مثاًل	
در	سبزوار	طرح	هر	محّله	یک	قربانی	شروع	شده؛	اهل	محل	جمع	می	شوند	یک	
گوسفند	قربانی	می	کنند،	به	نیازمندان	همان	محل	گوشت	می	دهند؛	این	خیلی	چیز	

الزم	و	مهم	و	کار	جالبی	است	که	این	ها	انجام	می	دهند	برای	اطعام	نیازمندان.«
یادمان	باشد	که	بودجة	نهادهای	زیر	نظر	آیت	اهلل	خامنه	ای	در	سال	1399	به	
تفکیک	نوع	فعالیت	آن	ها	عبارتند	از	نهادهای	مستقل	حکومتی	زیر	ارادة	مستقیم	
 24627.59( اقتصادی	 و	 خیریه	 نهادهای	 تومان84046.562(؛	 )میلیارد	 رهبر	
میلیارد	تومان(؛	نهادهای	فرهنگی	و	مذهبی	)510.33	میلیارد	تومان(؛	نهادهای	
تومان(؛	 میلیارد	 	3133.852( امامان	جمعه	 و	 در	سازمان	ها	 رهبری	 نمایندگی	
نهادهای	حوزوی	و	دانشگاهی	وابسته	به	رهبری	)1447.115	میلیارد	تومان(	که	در	
مجموع	با	جمع	کل	113765.449	تومان(	برابر	با	یک	چهارم	کل	بودجة	سال	99 

است.	)منبع	گویا(	
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آیت	اهلل	خامنه	ای	حتی	برای	صدور	اجازه	به	دولت	برای	برداشت	یک	میلیارد	
یورویی	از	صندوق	توسعة	ملی	برای	مبارزه	با	کرونا	11	روز	سکوت	کرد	در	
حالی	که	بارها	مجلس	با	اجازة	خامنه	ای	از	این	صندوق	بودجه	به	امور	نظامی	
اختصاص	داده	است.	آخرین	مورد	مبلغ	200	میلیون	یورویی	بود	که	به	سرعت،	پس	
از	کشته	شدن	قاسم	سلیمانی،	از	سرمایة	صندوق	توسعة	ملی	به	سپاه	قدس	اهدا	
شد.	در	سال	1396	نیز	دوونیم	میلیارد	دالر	به	امور	نظامی	اختصاص	یافت.	ثروت	
کشور	برای	فاسدان	و	تروریسم	و	گسترش	خرافه	های	شیعی	گری	و	خرافه	های	

قرآن	به	کار	می	رود	و	مردم	در	کرونا	و	خرافه	و	فالکت	غوطه	ورند.		

رسانههاودیپلماسی
رسانة	بی	بی		سی	نگران	آیندة	مرجعیت	شیعه	است.	»پرگار«	در	برنامة	18	آوریل	
با	شرکت	 ایران«	گفت	وگویی	 آینده	اش	در	 با	عنوان	»مرجعیت	و	 2020	خود	
مجتهد	شیعه	آقای	محسن	کدیور	سامان	داده	است.	هدف	بی	بی	سی	ارائة	چهره	ای	
»مطبوع«	و	»علمی«	از	اسالم	شیعه	و	میدان	دادن	به	آقای	کدیور	است.	آقای	
کدیور	از	»تقلید	علمی«	و	»تخصص	دینی«	صحبت	می	کند.	او	بر	این	باور	است	که	
فقیه	دارای	مرجعیت	است	و	مانند	فیلسوف	و	پزشک	و	غیره	تخصص	خود	را	دارد	
و	مرجعی	برای	مؤمنان	به	شمار	می	آید	و	دارای	نفوذ	است.	از	دید	او،	مرجعیت	در	
عرصة	فقه	است.	برای	کدیور	فقاهت	یعنی	فرایض	و	مناسک	دینی	و	امور	مربوط	به	
خانواده	و	آشامیدنی	ها	و	آداب	دینی	است	و،	بنابراین،	فقیه	صاحب	نظریة	علمی	
است.	در	پایان	برنامه	نیز	گرداننده	می	گوید	بهتر	است	در	جامعه	آیت	اهلل	هایی	مانند	
کاشانی	ها	باشند	تا	فدائیان	اسالم.	به	این	ترتیب	گردانندة	برنامه	به	طور	نامستقیم	
می	گوید	با	همین	آیت	اهلل	ها	باید	کنار	آمد.	آنچه	که	بیان	کردم	چکیدة	پیام	سیاسی	
بی	بی	سی	است.	این	برنامه	در	چه	زمانی	اجرا	می	شود؟	در	زمان	کرونا،	در	زمان	
عریان	ترین	خرافه	پرستی	آیت	اهلل	های	شیعه	و	خطرناک	ترین	شرایط	بهداشتی	ایران.	
در	تمام	این	برنامه	از	همین	مرجعیت	شیعه	کوچک	ترین	انتقادی	نمی	شود.	هدف	
برنامه	این	است	که	بگوید	جامعه	نیازمند	مرجع	دینی	است	و	آیت	اهلل	مرجع	و	مجتهد	
دارای	تخصص	ارزش	های	روحانی	و	معنوی	و	تخصص	دین	است	و	ایرانیان	به	

تقلید	نیازمند	هستند.	
در	واقع،	دستگاه	شیعه	منبع	اصلی	خرافه	در	کشور	ماست	و	خرافه	گری	یعنی	
انباشت	موهومات	ضد	ِخرد	در	ذهن	مردم	است.	شیعه	گری	از	زمان	صفوی	با	
کوشش	مشترک	سلطان	و	شیخ	به	پا	شد	و	همین	ما	را	از	دموکراسی	و	نوگرایی	
و	تمدن	دور	کرد.	نفع	جامعه	در	نقد	پیگیر	بر	ضد	آیت	اهلل	ها	و	نظام	مرجعیت	است،	
نفع	جامعه	در	پس	زدن	یک	طبقة	مرتجع	و	تاریک	اندیش	است،	نفع	جامعة	ما	در	
انتقاد	به	اسالم	و	قرآن	و	خرافه	های	رایج	در	ذهن	مردم	و	سنت	جاری	است.	
حال،	در	همین	لحظه	بی	بی	سی	تالش	دارد	تا	مرجعیت	»معقول«	را	تبلیغ	کند.	این	
مرجعیت	در	رأس	حکومت	فاسد	و	جنایتکار	نشسته	است	و	در	تمام	دستگاه	های	
قضایی	و	اداری	و	آموزشی	و	مالی	حاکمیت	دارد	و	رفتن	به	سوی	یک	حکومت	
سکوالر	به	سود	ماست.	ولی	بی	بی	سی	می	گوید	تند	نروید	و	»متخصصین	ایمان«	
بر	سر	کارند.	صدای	بی	بی	سی	از	دهان	آقای	کدیور	بیرون	می	آید.	آقای	کدیور	از	
برخی	سیاست	های	حکومتی	انتقاد	می	کند	ولی	خواهان	استمرار	سلطة	شیعه	گری	
اسالم	 در	 را	 ما	 سرنوشت	 اسالم	گرا	 جزم	اندیش	 هر	 مانند	 او	 است.	 ایران	 در	
می	بیند.	سیاست	خیرخواهانة	این	افراد	مورد	پسند	محافل	دیپلماتیک	است.	رسانة	
بی	بی	سی	صدای	یک	دیپلماسی	است	و	از	این	جهت	کار	حرفه	ای	آن	تناقضی	با	
جایگزین	و	جانشین	»اسالم	رحمانی«	ندارد.	در	واقع،	رسانة	بی	بی	سی	و	»رادیو	

فردا«	همسویی	های	شگفت	انگیزی	با	یکدیگر	دارند.		

عصرتردید
نویسنده	معروف	فرانسوی،	ناتالی	ساروت،	کتابی	دارد	به	نام	»عصر	بدگمانی«؛	
حال،	من	نام	این	یادداشت	را	»عصر	تردید«	می	گذارم.	فیلسوف	فرانسوی،	ادگار	
مورن،	در	یک	مصاحبة	تازه	گفته	برخی	به	ما	می	گویند	از	هم	اکنون	باید	سال	2025 
یا	سال	2050	را	واکاوی	و	پیش	بینی	کنیم،	حال	آن	که	مسئلة	ما	این	است	که	
نمی	توانیم	همین	سال	2020	را	بفهمیم.	منظور	ادگار	مورن	پیچیدگی	زمان	ماست.	

چرا	جهان	نتوانست	واگیر	کرونا	را	پیش	بینی	کند؟	فردا	چه	خواهد	شد؟	
اغلب	تالش	داریم	تا	به	آسانی	یک	واکاوِی	دقیق	و	علمی	ارائه	دهیم،	حال	آن	که	
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شناخت	ما	بسیار	ناچیز	و	شکننده	است	و	آینده	ناروشن	و	نگران	کننده	است.	فردا،	
امنیت	ما،	سالمتی	ما،	فعالیت	ما	و	بودن	ما	چگونه	خواهد	بود؟	سنک،	فیلسوف	
باستانی	بر	این	باور	بود	که	»ما	نمی	دانیم	فردا	چه	خواهد	شد.	با	این	حال،	تخم	
می	کاریم،	سوار	کشتی	می	شویم،	جنگ	می	کنیم،	ازدواج	می	کنیم	و	بچه	دار	می	شویم.	
در	تمام	این	موارد	ابهام	و	تردید	وجود	دارد	و	نتیجة	کار	روشن	نیست	ولی	ما	تصمیم	
می	گیریم	و	اقدام	می	کنیم.«	بدین	ترتیب،	ما	استثنایی	هستیم	چون	در	عین	تردید	
اقدام	می	کنیم	و	به	زندگی	ادامه	می	دهیم.	امروز	نیز	به	ناگهان	در	انبوهی	از	ناروشنی	
و	شک	و	نادقیقی	و	ابهام	غوطه	ور	شده	ایم.	فیلسوف	فرانسوی،	رنه	دکارت،	در	
»گفتار	دربارة	روش«	که	به	سال	1637	چاپ	شد	از	»ایده	های	روشن	و	مشخص«	
برای	راهیابی	به	»شناخت	حقیقی«	سخن	راند.	امروز	نیز	هر	پدیدة	نامعینی	یک	
جنبة	شک	و	اتفاق	و	پیش	بینی	ناپذیر	به	خود	می	گیرد.	در	شرایط	کنونی،	دورنمای	
ما	ناروشن	است.	باید	تالش	کرد	تا	محکم	ترین	احتماالت	را	تشخیص	داد.	از	این	
پس	ما	در	شرایط	ناروشن	و	ناگهانی	زندگی	خواهیم	کرد.	آنچه	نامطمئن	است	عینی	

و	ذهنی	است	و	این	همان	شرایط	شگفت	انگیز	است.	
حال،	می	توانیم	بگوییم	آنقدر	موارد	پرتردید	وجود	دارد	که	نمی	توانیم	تصمیم	
بگیریم.	عدم	تصمیم	یعنی	فلج	بودن	در	زندگی.	در	طول	تاریخ	هیچگاه	تصمیم	ها	
نبوده	است.	درست	است	که	شناخت	کامل	نداریم	ولی	 بر	پایه	شناخت	کامل	
شجاعت	و	اراده	چه	می	شود؟	کردار	ما	یک	شناخت	و	نیز	یک	اراده	و	درگیری	با	
دشواری	ها	در	اجتماع	است.	نیچه	نیز	در	چنین	گفت	زرتشت	در	سال	1885	از	
»شادی	شرایط	نامطمئن«	صحبت	می	کند	و	روان	آدمی	را	برای	ماجراهای	نیامده	
باز	می	کند.	انسان	دارای	یک	»دانایی	تراژیک«	است؛	شاید	چنین	چیزی	چندان	
قهرمانانه	و	شگفت	انگیز	نباشد	ولی	با	دوام	تر	است	و	در	بطن	تردید	ادامه	می	یابد	و	

در	زندگی	و	اندیشة	ما	درهم	تنیده	است.	

کیستِیایرانی
ایرانی	بودن	برابر	با	کیستِی	ایرانی،	فرهنگ	باستانی،	اندیشة	ایرانشهری،	اسطوره	ها	
و	آیین	ها	و	زبان	فارسی	به	عنوان	پیوند	دهندة	ملت	ایران	است	و	دربرگیرنده	همة	

گوناگونی	های	زبانی	و	فرهنگِی	همة	مردمانی	است	که	در	فضای	ایران	زمین	با	
یکدیگر	و	گاه	فرای	مرزهای	امروزی	زیسته	اند.	این	کیستی	در	طول	تاریخ	دگرگون	
شده	و	آسیب	دیده	و	از	خود	پایداری	نشان	داده	و	انکشاف	پیدا	کرده	است.	بی	شک،	
فیلسوف	معاصر،	جواد	طباطبایی،	یکی	از	نظریه	پردازان	اندیشة	ایرانشهری	است.	
او	در	نوشتار	خود	یعنی	»کجا	ایستاده	ایم؟«	می	گوید:	»ایران	به	تعبیر	گوبینو	سنگ	
خارایی	است	که	از	باد	و	باران	آسیب	ها	بر	آن	وارد	می	شود	اما	سنگ	می	ماند.«	
و	»هویت	همة	اقوام	ایرانی	به	عنوان	ملت	واحد	در	عین	کثرت	آن	مدیون	زبان	
فارسی	است	و	همة	ایرانیان،	به	رغم	تنوع	زبان	ها	و	فرهنگ	های	محلی،	در	زبان	
فارسی	و	با	زبان	فارسی	هویت	باستانی	خود	را	حفظ	کرده	اند.«؛	همچنین	»ایران،	
با	همة	تنوع	قومی،	زبانی	و	فرهنگی	یک	ملت	است	و	یکی	از	کهن	ترین	کشورهایی	
است	که	ملت	شده	است«.	از	نگاه	او	»فارسی	زبان	تکوین	ملت	ایران	و	تداوم	
ملی	این	ملت	است.«	و	»اندیشة	دوران	باستان	ایران	و	بازپرداخت	آن	در	دورة	
اسالمی	دارای	ویژگی	های	خاصی	است	که	شاهی	آرمانی	به	عنوان	مهم	ترین	نهاد	
در	کانون	آن	قرار	دارد	و	دیگر	نهاد	ها	مانند	جایگاه	ویژة	وزیر،	اجرای	عدالت	
و	…	حول	محور	آن	نهاد	اصلی	سامان	می	یافتند.	این	نظام	گفتاری	را	می	توان	
اندیشة	سیاسی	ایرانشهری	نامید	و	به	رغم	همسانی	هایی	که	برخی	از	عناصر	آن	
با	دو	جریان	دیگر،	یعنی	فلسفة	سیاسی	و	در	مواردی	شریعت	نامه	ها،	دارند	نظام	

گفتارِی	مستقلی	است.«
روشن	است	که	در	ادبیات	نوگرا	مفهوم	دولت	ـ	ملت	متعلق	به	عصر	نوگرایی	
است	ولی	ما	نباید	برخورد	متعصبانه	داشته	باشیم.	اگر	دولت	نوگرا	با	اتکا	به	سه	قوة	
قانونگذار	و	دادگستری	و	اجرایی،	با	رجوع	به	جغرافیای	دربرگیرندة	یک	جمعیت	
و	با	حضور	سیاسی	و	اداری	و	نظامی	قدرت	سیاسی	معنا	می	یابد؛	این	مفهوم	
برای	شاهنشاهی	هخامنشیان	صادق	است.	ملت	ایران	با	وجود	تمام	دگرگونی	های	
امروز	 تا	 باستان	 از	دوران	 تاریخی	است.	 کارِی	 ادامة	 دارای	یک	 جغرافیایی	
ایرانیان	و	تمام	مردمی	که	در	این	سرزمین	گسترده	زیسته	اند	با	حافظه	تاریخی	و	

زبان	و	فرهنگ	متنوع	و	یگانه	ای	زیسته	اند.	ایرانیت	در	همین	تاریخ	است.		
بنابراین،	اندیشة	ایرانشهری	با	ایرانی	بودن	پیوند	خورده	است	و	نوعی	ادامة	
کارِی	تاریخِی	ایرانیان	و	فرهنگ	ایرانی	است.	این	بحث	تبلیغ	ایدئولوژیک	نیست	
یا	شوینیسم	نیست	بلکه	یک	بحث	تاریخی	ـ	علمی	است.	قصد	ما	نتیجه	گیری	
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سیاسی	نیست	بلکه	به	خود	پرداختن	است،	خودی	که	سیال	است	و	عناصر	خود	را	
می	سازد	و	ترمیم	می	کند.	ایرانی	کیست؟	آیین	ِمهر	و	مانی	و	زرتشت،	نظام	پادشاهی	
و	سازمان	دهی	کشوری،	شاهنامه	فردوسی	و	شعر	حافظ،	فارابی	و	ابوعلی	سینا	و	
سهروردی	و	رازی،	جشن	های	باستانی	نوروز	و	مهرگان،	معماری	های	پیش	و	پس	
از	اسالم،	نوشتارهای	تاریخی	بیهقی	و	ناصرخسرو،	نوشتارهای	طبری	و	غزالی،	
جنبش	ابومسلم	و	بابک	و	جنبش	شعوبیه،	مضامین	ایرانی	انتقال	یافته	به	مذهب	شیعه،	
جنبش	مشروطه،	زبان	فارسی	و	غیره	اجزای	این	ایرانی	بودن	هستند.	این	مجموعه	
رنگارنگ	و	با	نقش	های	گوناگون،	تعریف	کننده	»انتولوژی«)1(	و	هستی	ایرانیان	
است.	از	دید	فلسفی،	هستی	یک	پدیدة	فلسفی	است	که	از	دیرباز	فیلسوفانی	مانند	
پارمنید	و	افالتون	و	ارسطو	دربارة	آن	گفته	اند	و	در	عصر	نوگرایی	نیز	اندیشمندانی	
مانند	هایدگر	و	سارتر	بدان	پرداخته	اند.	هایدگر	هستی	را	از	جنبة	فراجسمی	
بیرون	آورد	و	در	یک	روش	پدیدارشناسانه	معنای	هستی	را	در	موجودیت	انسانی	
و	در	سرچشمة	زمان	قرار	داد.	در	عرصة	جامعه	شناسی	نیز	انتولِوژی	به	معنای	یک	
کلیت	ُارگانیک	و	سیال	است	که	با	خود	رگه	ها	و	گرایش	های	تاریخی	و	فرهنگی	
پیونددهنده	را	در	بردارد.	انتولوژی	معنادهندة	تاریخی	اجتماعی	و	فرهنگی	یک	
جمعیت	و	یک	ملت	است.	این	ساخْت	تاریخی	است	و	رویدادها	بر	این	ساخت	

تأثیرگذارند	و	این	تأثیرات	می	توانند	منفی	یا	نیرودهنده	باشند.		
چرا	بر	کیستی	ایرانیان	تأکید	می	کنم؟	کسانی	هستند	که	به	نادرستی	طرح	کیستی	
را	برابر	با	بزرگی	خواهی	و	شوینیسم	می	دانند.	کسان	دیگری	هستند	که	از	کیستی	یک	
عنصر	ایدئولوژیِک	برتری	خواهانه	و	مجزا	می	سازند	و	قصدشان	بهره	برداری	سیاسِی	
تهییجی	است،	حال	آن	که	ملت	های	جهان	دارای	هویت	خود	هستند.	کمونیست	ها	و	
اسالم	گرایان	و	پوچ	انگاران	ایرانی	کیستِی	ایرانی	را	نفی	یا	تحریف	می	کنند	و	آن	را	
از	تاریخ	مردمان	جدا	می	دانند.	یک	شهروند	ایرانی	معتبر	باید	به	طور	جدی	نسبت	به	
آیین	ِمهر،	کیش	زرتشت،	پادشاهی	کورش،	شاهنامه	فردوسی،	فلسفة	ابوعلی	سینا،	
اندیشه	رازی،	جنبش	های	علیه	استعمار	عرب	اسالمی،	دستگاه	صفویه،	انقالب	
مشروطه،	امیرکبیر	و	رضاشاه	و	مصدق	آگاه	باشد.	فیلسوفی	که	ابوعلی	سینا	و	رازی	
را	به	طرز	جدی	نخوانده	پا	درهواست.	سیاست	مداری	که	دربارة	تاریخ	هخامنشیان	
و	یورش	عرب	و	مغول	و	جنبش	مشروطه	و	انقالب	اسالمی	مطالعه	نکرده	سست	و	
بی	مایه	است.	پژوهشگر	ادبی	ای	که	از	شاهنامه	چیزی	نمی	داند	قابل	اعتماد	نیست.	

این	پدیده	ها	با	اجزای	کیستِی	ما	در	پیوند	هستند.	
فردوسی	می	گوید:	»توانا	بود	هر	که	دانا	بود.«	شاهنامه	فردوسی	تاریخ	و	اسطوره	
و	هستِی	گذشتة	ماست.	ما	به	اعتبار	فرهنگ	و	زبان	و	شعر	و	تمدن	گذشته	در	تاریخ	
مانده	ایم.	ریشة	فرهنگِی	یک	ملت	شخصیت	بخش	است،	استواری	دهنده	است،	
عامل	و	انگیزه	ای	است	برای	این	که	بمانیم	و	بازهم	پیش	برویم	و	داناتر	شویم.	
بسیاری	از	اقوامی	که	مورد	هجوم	اسالم	عرب	قرار	گرفتند،	با	از	دست	دادن	زبان	
و	فرهنگ	و	دین	خود	هویت	ویژه	خود	را	از	دست	دادند	و	عرب	شدند.	ایرانیان	با	
وجود	خرابی	های	سنگین	و	زیان	های	بی	شمار	ناشی	از	اسالم	ایرانی	باقی	ماندند.	
اسالم	قرآنی	و	شیعه	به	ازخودبیگانگی	ایرانیان	منجر	شد	ولی	ایرانی	بودن	پایان	
نگرفت	زیرا	آیین	زرتشت	و	مانی	و	سیاست	کورش	و	داریوش	و	شعر	فردوسی	
و	جشن	نوروز	و	...	در	خاطرة	تاریخی	و	فرهنگ	باقی	ماندند.	شاهنامه	فردوسی	
تاریخ	ماست،	احساس	و	اندیشة	ما	را	تقویت	می	کند	و	ما	را	تشویق	می	کند	تا	
به	اعتبار	دانش	و	دانایی	تواناتر	بشویم.	روشن	است	که	ما	در	تاریخ	نمی	مانیم	و	

می	خواهیم	پیش	برویم.		
ما	باید	از	کیستی	خود	یک	ارزیابی	علمی	داشته	و	ببینیم	کدام	یک	از	جنبه	های	
کیستِی	خود	را	می	توانیم	دگرگون	کنیم.	ما	می	توانیم	جنبة	ِخردگرایی،	نوگرایی،	
دانش	خواهی،	هنرگرایی	و	زیست	بوم	گرایی	را	در	فرهنگ	خود	تقویت	کنیم.	ما	
می	توانیم	با	تقدس	گرایی	و	خرافه	پرستی	و	شیعی	گری	آسیب	شناسانه	مبارزه	کنیم.	

ما	می	توانیم	با	تجربه	های	جهانی	تمدن	خود	را	پربارتر	کنیم.	

Ontologie est un concept philosophique qui s’interroge sur la 
notion de « Etre ». Les phiolosophes : Parménide, Platon, Aristote, 
Heidegger, Sartre.    

سردارزشتکار
به	دنبال	ترور	قاسم	سلیمانی	توسط	آمریکایی	ها،	ملی	گرایِی	برخی	از	شخصیت	های	
سیاسی	و	فرهنگی	خارج	از	حکومت	فعال	شده	و	ما	را	به	پشتیبانی	از	یک	سردار	
زشت	کار	فرا	می	خواند.	مسئله	چیست؟	کشتار	مردم	توسط	جمهوری	اسالمی	ادامه	
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دارد،	مبارزة	ملت	ایران	نیز	در	جریان	است	و	ترفندهای	حکومتی	نیز	به	شیوه	های	
اوکرائینی	 هواپیما	 سقوط	 در	 نفر	 شمار	176	 می	شود.	 گرفته	 کار	 به	 گوناگون	
توسط	سپاه،	80	نفر	در	تابوت	گردانی	قاسم	سلیمانی	و	1500	نفر	از	مبارزان	در	
خیزش	های	آبان	ماه	نمونه	هایی	از	نابودِی	انسان	ها	در	این	حکومت	اسالمی	است.	
جان	انسان	بزرگ	ترین	ارزش	در	جامعة	جهانی	است	و	تمام	منشورها	و	سیاست	ها	
و	فلسفه	های	مترقی	بر	این	پایه	مورد	سنجش	قرارمی	گیرند.	محترم	ترین	رژیم	ها	در	
جهان،	حکومتی	است	که	به	جان	انسان	و	سالمت	انسان	و	آزادی	انسان	احترام	
می	گذارد.	رژیم	های	تبهکار	مانند	رژیم	هیتلر	و	خامنه	ای	به	انسان	اهمیت	نمی	دهند.	
هیتلر	انسان	ها	را	به	کوره	آدم	سوزی	می	ریخت	و	پل	پوت	انسان	ها	را	قتل	عام	
کرد.	جمهوری	اسالمی	در	چهل	سال	گذشته	انسان	ها	را	با	چوبة	دار	و	تیرباران	
و	نیز	در	اقدام	های	نظامی	و	بسیج	ایدئولوژیک	و	توطئه	گری	و	ناشایستی	های	
بی	شمار	کشتار	می	کند.	سراسر	ایران	تبدیل	به	قتل	گاه	شده	است.	کشتار	مردم	
همیشه	با	تبلیغات	دروغ	همراه	است	تا	مردم	در	نادانی	باقی	بمانند.	شمار	1500 
نفر	را	در	خیابان	ها	کشتند	و	انواع	تهمت	ها	را	به	دیگران	زدند	و	هیچ	گونه	اقدامی	
برای	شفاف	سازی	و	اعالن	کشته	ها	صورت	نگرفت.	در	مراسم	بدرقة	جسد	قاسم	
سلیمانی	ده	ها	نفر	کشته	شدند	و	هیچ	توضیحی	داده	نشد.	حکومت	از	همان	آغاز	
می	دانست	که	هواپیمای	مسافربری	در	عملیات	سپاه	پاسداران	سقوط	کرده	ولی	
سکوت	کرد	و	دروغ	گفت	و	زیر	فشار	مجبور	به	اعتراف	شد.	دروغ	ادامه	دارد	زیرا	
سپاه	اعالن	کرده	که	تنها	»یک	نفر«	مقصر	سقوط	بوده	است.	موشک	های	نظامی	بر	
اساس	یک	سلسله	مراتب	نظامی	رهبری	می	شوند	حال	چگونه	است	که	فقط	یک	
نظامی	ساده	مسئول	این	جنایت	بوده	است؟	در	واقع،	مسئول	همه	کشتارها	آیت	اهلل	
خامنه	ای	و	کل	حکومت	است.	بنابر	قانون	جمهوری	اسالمی،	فرماندة	کل	قوا	
خامنه	ای	است	و	سپاه	پاسداران	زیر	نظر	او	عمل	می	کند.	به	هر	روی،	انتظار	نداشته	
باشیم	که	حکومت	اسالمی	خود	را	تصحیح	کند	و	واقعیت	را	بگوید،	انتظار	نداشته	
باشیم	که	کشتار	نکند	و	حافظ	جان	انسان	ها	باشد.	یک	رژیم	آخوندی	تبهکار	و	

قرآنی	و	شیعه	در	ذات	خود	چنین	است.	
قاسم	سلیمانی	یک	سردار	جنایتکار	بود	و	برای	سیاست	استعماری	و	تروریستی	
آخوندها	نظامی	گری	می	کرد	و	امروز	اطالعات	دقیقی	راجع	به	ِچرایی	مرگ	او	
وجود	ندارد	و	شاید	این	قتل	با	توافق	خامنه	ای	بوده	است	تا	راه	برای	پسرش	

بازتر	شود.	ولی	به	احتمال	زیاد	آمریکایی	ها	او	را	ترور	کرده	اند.	بهرحال	این	
سردار	و	نظامی	گری	اش	در	خدمت	منافع	عالیه	ملت	ایران	نبوده	است.	کجا	
مداخله	حکومت	در	خاورمیانه	مورد	تائید	مردم	قرارگرفته	است؟	مردم	باید	بدانند	
که	این	رژیم	اصالح	پذیر	نیست	و	فقط	باید	واژگون	شود.	این	رژیم	توطئه	گر	است	
و	سقوط	هواپیمای	اکراینی	عمدی	بوده	است.	برخالف	محمود	دولت	آبادی	و	
احسان	شریعتی	و	عبدالکریم	سروش،	ما	برای	مرگ	سلیمانی	تروریست	سوگواری	
نمی	کنیم	زیرا	او	در	کشتار	ایرانیان	و	بیدادگری	در	ایران	نقش	داشته	است.	او	

عضوی	از	باند	جنایتکاران	حاکم	است.	
آیت	اهلل	خمینی	از	همان	فردای	انقالب	مرتجعانة	57	صدور	انقالب	اسالمی	را	
اعالن	کرد.	او،	که	به	جهان	بینِی	قرآنی	و	شیعه	وابسته	است،	خواهان	استقرار	جهانی	
بود	که	در	آن	تمدن	و	دموکراسی	و	آزادی	بی	معناست.	جهانی	که	همه	بندة	اهلل	هستند	
و	پیامبر	اسالم	و	علی	و	فاطمه	الگوی	آن	است.	جهانی	ترسناک	و	خشونت	بار	که	
به	طور	قطع	با	نوگرایی	خداحافظی	کرده	است.	کشته	شدِن	قاسم	سلیمانی	در	امتداد	
چنین	خطی	معنا	پیدا	می	کند.	چهل	سال	پیش،	جمهوری	اسالمی	حزب	اهلل	لبنان	
را	به	وجود	آورد	و	سپس	بر	نیمی	از	لبنان	کنترل	پیدا	کرد،	کمک	مالی	وسیع	به	
حماس	و	همکاری	این	جریان	ارتجاعی	با	حکومت،	مداخله	و	حضور	مستشاران	
و	نظامیان	رژیم	در	سوریه	و	ایجاد	گروه	های	تروریستی	فاطمیون،	حضور	پرقدرت	
رژیم	در	عراق	و	ایجاد	شبکه	های	نظامی	و	غیرنظامی	حشدالشعبی،	کنترل	حوثی	ها	
در	یمن،	شبکه	های	شیعه	و	نظامی	در	بحرین	و	افغانستان	و	پاکستان	و	نیز	شبکه	های	
زیرزمینی	در	خاورمیانه	و	آفریقا	و	اروپا	و	غیره	بیان	گر	وجود	یک	زیربنای	نظامی	
و	جاسوسی	برای	گسترش	نفوذ	حکومت	آیت	اهلل	ها	در	خاورمیانه	و	جهان	است.	
سپاه	قدس	و	قاسم	سلیمانی	نیروی	محورِی	این	سیاست	استعماری	بوده	و	نیز	
سازمان	دِه	بسیاری	از	قتل	های	سیاسی	در	خارج	کشور	است.	این	راهبرد	هدف	
تأمین	بقای	رژیم	و	سلطه	گری	آن	را	تعقیب	می	کند.	سیاست	خارجی	رژیم	همیشه	
تنش	آمیز	و	بحران	زا	و	تروریستی	بوده	است.	عدم	ثبات	منطقه	نتیجة	جنگ	آمریکا	
درعراق	و	به	ویژه	خرابکاری	نظام	مند	چهل	سالة	جمهوری	اسالمی	است.	کشتن	
قاسم	سلیمانی	جزوی	از	کشمکش	متقابل	ایران	و	آمریکاست،	همان	گونه	که	حمله	
به	سفارت	آمریکا	در	بغداد	توسط	حشدالشعبی	بازتابی	از	این	درگیری	است.	مقصر	
اصلی	جمهوری	اسالمی	است	زیرا	دشمنی	با	اسرائیل	و	حمله	به	عربستان	و	کشتن	
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برخی	آمریکایی	ها	و	ادامة	سیاست	موشکی	و	ادامة	مخفیانة	فعالیت	اتمی	از	دالیل	
وجود	سیاست	توطئه	آمیز	و	ویران	گر	حکومت	آخوندها	و	پاسداران	است.	سیاست	
خارجی	رژیم	هرگز	مطابق	منافع	و	مصالح	ملی	کشور	ما	نیست؛	این	سیاست	در	
خدمت	منافع	شیعه	گری	ارتجاعی	و	چیرگِی	آخوندهای	آزمند	است.	همین	حکومت	
در	داخل	سرکوبگر	و	فاسد	است	و	در	خارج	تروریست	و	بحران	زا.	سقوط	این	
رژیم	بهترین	راه	حل	برای	ایران	و	منطقه	است.	به	جای	طرح	های	بزرگ	اقتصادی	
و	فرهنگی	و	زیست	بوم	گرا	در	منطقه،	امروز	کشور	ما	درگیر	جنگ	و	جدال	است.	
مسئول	این	وضع	کیست؟	هر	سال	دست	کم	بیش	از	5‚١6	میلیارد	دالر	برای	سوریه	
و	عراق	و	لبنان	خرج	می	شود.	هزینة	حشد	الشعبی	با	١40	هزار	نیرو	و	از	آن	میان	
حداقل	١00	هزار	شیعه	عراقی	زیر	نفوذ	سپاه	قدس	توسط	ایران	پرداخت	می	شود.	

در	گزارشی	در	سایت	گویا	در	دسامیر	2020	چنین	می	خوانیم:	
یک	مقام	ارشد	جنبش	فلسطینی	»حماس«	در	تقدیر	از	قاسم	سلیمانی،	فرمانده	
پیشین	نیروی	قدس	سپاه	پاسداران	که	در	حمله	پهپادی	آمریکا	کشته	شد،	جزئیاتی	
از	تحویل	22	میلیون	دالر	پول	نقد	به	حماس	در	سفر	هیئتی	از	این	جنبش	فلسطینی	
به	تهران	بیان	کرد.	محمود	الزهار،	وزیر	خارجه	پیشین	و	عضو	ارشد	کادر	رهبری	
حماس،	روز	یکشنبه	هفتم	دی	در	گفت	وگو	با	العالم،	شبکه	عرب	زبان	تلویزیون	
دولتی	ایران،	گفت:	در	دیدار	سال	2006	با	قاسم	سلیمانی	در	تهران،	»مشکل	
اساسی	حقوق	کارمندان	و	خدمات	اجتماعی	و	کمک	های	دیگر«	به	مردم	غزه	را	
توضیح	دادم	و	»حاج	قاسم	فورًا	درخواست	ما	را	پاسخ	داد	به	گونه	ای	که	روز	بعد	
که	پایان	سفر	بود،	22	میلیون	دالر	در	چمدان	های	فرودگاه	)تهران(	دیدم.	آقای	
الزهار	همچنین	گفت	قرار	بود	مبلغ	بیش	تری	پرداخت	شود	اما	هیئت	حماس	9	نفره	
بود	و	نمی	توانستیم	بیش	از	این	حمل	کنیم	زیرا	هر	چمدان	40	کیلوگرم	گنجایش	
داشت.	حسن	نصراهلل،	دبیرکل	حزب	اهلل	لبنان،	در	یک	مصاحبه	تلویزیونی	گفت	که	
قاسم	سلیمانی	در	»پشت	پرده	و	دور	از	انظار«	عالوه	بر	تامین	موشک	و	تجهیزات	
نظامی،	کمک	های	مالی	بزرگی	از	درآمد	نفتی	ایران	انجام	می	داد	و	در	یک	نمونه	
بعد	از	تخریب	200	هزار	خانه	در	جنگ	33	روزه	تا	یک	سال	هزینه	ها	و	اجاره	ها	

پرداخت	کرد.
این	هزینه	های	سنگین	در	زمانی	پرداخت	می	شوند	که	دوسوم	مردم	ایران	در	
فقر	و	یا		فقر	مطلق	هستند.	روشن	است	که	آزادی	و	دموکراسی	محصول	مبارزة	

مردم	ما	و	نیروهای	دموکراتیک	آن	است.	روشن	است	که	ما	هرگز	به	سیاست	
خارجی	کشورها	دل	نمی	بندیم.	بنابراین،	این	رژیم	هرچه	زودتر	باید	واژگون	شود	و	
میزان	این	سرعت	به	گسترش	مبارزة	مردمی	و	سامان	یافتگی	طیف	های	دموکرات	و	
سکوالر	جامعه	بستگی	دارد.	بحران	داخلی	رژیم	زیادند	و	تشدید	فشار	جهانی	این	
بحران	را	حاّد	می	کند.	این	وضعیت	برای	تغییر	کافی	نیست.	باید	مبارزه	با	حکومت	
قطعی	باشد،	باید	تمام	عافیت	خواهِی	اصالح		خواهان	و	نیروهای	هوادار	رژیم	را	

خنثی	کرد	و	اندیشة	تغییر	کل	حکومت	دینی	را	به	میان	جامعه	برد.

دربارةخدا
اگر	خدا	را	در	تعریفی	کلی	به	هر	گونه	ایزدبانو	یا	ایزدی	تعبیر	کنیم	که	پدیده	ای	
را	آفریده،	به	صورتی	که	قوانین	حاکم	بر	آن	پدیده	بر	خوِد	او	حاکم	نیست،	قائل	
به	آفرینش	گرایی	شده	ایم.	در	دین	یهود	خدا	به	عنوان	پدری	توصیف	می	شود	که	
آفریننده،	زندگی	بخش،	قانون	گذار	و	محافظ	است.	عیسی	مسیح	با	قدرت	کالمش	و	
ِاعمال	اراده	اش	خوراک	تولید	کرد،	مرده	را	زنده	کرد	و	بیماران	را	شفا	داد.	کتاب	
مقدس	در	جاهای	گوناگون	تصدیق	می	کند	که	عیسی	مسیح	خدای	آفریننده	است.	
در	اسالم	نیز	اهلل	خدای	یکتا	و	قادر	متعال	و	تنها	ایزد	و	آفریدگار	گیتی	است،	از	
رگ	شما	به		شما	نزدیک	تراست	و	سرنوشت	همه	چیز	و	انسان	ها	را	تعیین	کرده	
است.	در	برابری	با	خدا	در	ادیان	ابراهیمی،	اهلل	»خالق	و	آفریننده«	است.	یادآوری	
کنیم	که	عرفان	در	تعریفی	ویژه	به	مفهوم		شناختی	»رازگونه	و	نهانی«	به	خمیرمایة	
جان	توجه	کرده	و	برای	یافتن	و	پیوستن	به	حقیقت	از	راه	»شهود«،	عمل	می	کند.	

جهان	واقعی	همین	کشف	حقیقِت	درونی	است.	
اهورامزدا،	اهورای	خردمند،	بزرگ	ترین	اهوراست.	او	آفرینندة	بزرگ	است	
و	به	یاری	اشه،	جهان	را	هدایت	می	کند.	خدای	نیک		سرشت	در	کیش	زرتشتی	
اهورامزدا	نام	دارد	که	به	معنی	سرور	دانا	است.	در	متون	بودایی	تا	جایی	که	بررسی	
شده	هیچ	گونه	اشاره	ای	به	شناسایی	آفرینندة	جهان	و	یا	پرستش	آن	مطلبی	یادآوری	
نشده،	و	بودا	نیز	ادعای	رسالت	و	پیامبری	نکرده	است.	هندوان	بر	این	باورند	که	33 
خدا	مظاهر	گوناگون	همان	خدای	یکتا	هستند.	در	این	باره	در	ریگ	ودا	آمده		است	
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بر	هر	ثابت	و	جنبنده	و	نیز	بر	هر	آن	چه	راه	می	رود	و	بر	هر	آن	چه	می	پرد	و	بر	تمام	
این	آفرینش	رنگارنگ	تنها	یک	خدا	فرمان	روایی	می	کند.

خدای	علم	و	دانش	کیست؟	ِاستیون	هاوکینگ،	کیهان	شناس	و	فیزیک	دان	نظرِی	
برجستة	بریتانیایی،	در	اظهار	نظری	با	قطعیت	و	یقین	اعالن	کرد	که	»خدایی	وجود	
ندارد«.	این	کیهان	شناس	نابغه	در	بخشی	از	مصاحبه	با	ال	موندو	گفت:	»طبیعی	
است	که	پیش	از	درک	دانش	به	آفرینش	هستی	به	دست	یک	خداوندگار	باور	داشته	
باشیم	اما	اکنون	و	در	این	عصر،	دانْش	توضیحی	مجاب	کننده	تر	در	اختیار	ما	قرار	
می	دهد.«	او	می	گوید:	»من	خداناباور	هستم.	دین	به	معجزه	باور	دارد	اما	چنین	
رخدادهایی	با	علم	ناسازگارند.«	او	دربارة	زندگی	خود	گفته	است	که	حیات	پس	

از	مرگ	یک	»افسانه«	است.	
یهوه	و	روح	القدس	و	اهلل	و	هر	پروردگاری	که	در	آسمان	قرار	دارد	افسانه	ای	
بیش	نیست.	زمین	و	کهکشان	ها	و	زندگی	عقالنی	انسان	ها	برای	چرخش	خود	
به	خدا	و	اهلل	نیاز	ندارد.	ناتوانی	انسان	او	را	به	خداباوری	می	کشاند.	انسان	با	
فرهنگ	و	متکی	به	خود	و	دانش	برای	زندگی	به	پروردگار	نیازمند	نیست.	از	میان	
پروردگاران،	اهلل	از	همه	شرور	تر	و	خشن	تر	و	نابردبارتر	است.	کسی	که	پیرو	اهلل	
می	شود	بازنده	ترین	فرد	در	تاریخ	است.	همزیستی	با	اهلل	انسان	را	برای	همیشه	از	

دانش	و	شعور	علمی	و	مناسبات	انسانی	دور	می	کند.	

بهتریناقتصاددانانفرانسه
درس	امروز	دانشگاه	برای	دانشجویانم	دربارة	پیوند	مکتب	های	اقتصادی	و	دیگر	
مکتب	های	علوم	اجتماعی	مانند	جامعه	شناسی	بود.	به	این	نکته	اشاره	کردم	که	در	
جامعه	به	دلیل	پیچیدگی	و	ارتباط	های	درونی	همة	رشته	های	فکری	و	علمی	دارای	
تأثیر	متقابل	اند.	آخرین	دگرگونی	های	ستاره	شناسی	و	یا	فن	آوری	های	دیجیتالی	و	
یا	هوش	مصنوعی،	رشته	های	جامعه	شناسی	و	انسان	شناسی	و	فلسفی	را	زیر	تأثیر	
قرار	داده	اند.	تمام	پیشرفت	های	دانش	و	تجربة	انسانی	برای	فلسفه	و	جامعه	شناسی	
و	اقتصاد	عرصه	های	جدیدی	باز	کرده	اند	و	فاصلة	آن	ها	را	از	اصول	جزمِی	دینی	و	
ایدئولوژیک	بیشتر	کرده	اند.	اقتصاد	و	جامعه	شناسی	نیز	همیشه	دارای	تأثیر	متقابل	

بوده	اند.	اقتصاد	کالسیک	از	اندیشه	های	جامعه	شناسی	دوران	نوگرایی	و	معاصر	
جداناپذیر	است.	امروز	نیز	نظریه	های	اقتصادی	با	دیگر	نظریه	های	علوم	اجتماعی	
پیوند	ژرفی	دارند.	در	قرن	بیستم	بسیاری	از	اقتصاددانان	فقط	به	تولید	برای	بازار	
می	اندیشیدند	و	بر	این	باور	بودند	که	دو	عامل	سرمایه	و	کار	در	یک	رابطة	متعادل	
می	توانند	بازار	مصرف	را	تنظیم		کنند.	آن	ها	فکر	می	کردند	که	سرمایه	گذاری	های	
همگانی	و	بودجة	دولتی	نقش	فرعی	دارند	و	بازار	پول	و	شگردهای	نوگرا	به	خودِی	
خود	رشد	اقتصادی	را	فراهم	می	کنند.	به	گفتة	آن	ها	بر	پایة	این	منطق،	اقتصاد	ملی	
با	بازرگانی	جهانی	و	زنجیرة	ارزش	های	جهانی	به	امتیازهای	برجسته	ای	نسبت	به	
اقتصادهای	دیگر	می	رسد.	بحران	اقتصادی	سال	های	30	میالدی	و	همچنین	بحران	
2008	شکنندگی	و	نارسایی	الگوی	اقتصادی	را	آشکار	ساخت.	این	بحران	ها	
نشان	دادند	که	بافت	اجتماعی	به	طرز	شدیدی	آسیب	دیده	و	بحران	مالی	با	قدرت	
جامعه	شناسانه	 انتقاد	 و	 سخت	 تنش	های	 این	 می	کند.	 عمل	 زیادی	 ویرانگرِی	
اقتصادانان	بسیاری	را	متأثر	کرده	و	منجر	به	دگرگونِی	نظریه	های	اقتصادی	شده.	
یکی	از	این	دگرگونی	ها	بر	سیستم	توزیع	و	پیوند	آن	با	تولید	تأکید	دارد.	سیاست	
تولید	بدون	سیاست	توزیع	ثروت	به	بن	بست	می	انجامد.	بر	این	اساس،	نسل	جدیدی	
از	اقتصادانان	زاده	شدند	و	پروژه	های	خود	را	در	این	راستا	سامان	دادند.	به	
دانشجویانم	گفتم	که	محصول	این	دگرگونی	های	فکری	متقابل	نظریه	های	جدید	
بخش	مهمی	از	اقتصاددانان	فرانسه	است.	در	فرانسه	نسل	جدیدی	از	اقتصاددانان	
پدید	آمده	اند	که	نه	تنها	دردهای	اجتماعی	و	پرسش	های	جامعه	شناختی	را	در	نظریة	
خود	جای	داده	اند	بلکه	دارای	قدرت	نظرِی	نیرومندی	هستند	و	جهان	دانشگاهی	

به	آن	ها	توجه	دارد.
هر	سال	بهترین	اقتصاددان	جوان	فرانسوی	انتخاب	می	شود.	از	جمله	معیارهای	
این	انتخاب	سن	کمتر	از	41	سال	و	اثبات	جنبة	عملگرایی	و	تأثیرگذاری	نظریة	
او	در	سیاست	دولتی	و	یا	بنگاه	های	بخش	خصوصی	است.	در	واقع،	افزون	بر	کار	
دانشگاهی	در	حوزة	اقتصاد	باید	نشان	داد	که	نظریة	مربوطه	در	آثار	منتشرشده	به	
مرحلة	تصمیم	گیری	رسیده	است	و	به	دیگر	رشته	های	علوم	اجتماعی	نفوذ	کرده	
است	و	با	آن	ها	دارای	ارتباط	ُارگانیک	است.	تاکنون	نامزدهای	نظریه	پردازی	که	
برای	این	جایزة	معتبر	توسط	نهاد	های	»لوموند«	و	»حلقة	اقتصاددانان	فرانسه«	

معرفی	شده	اند	به	شرح	زیر	هستند:	
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برونو	امابل،	انائیس	بناسی	کره،	پی	یر	کاهوک،	فلیپ	مارتن،	توماس	پیکتی،	
پی	یر	سیریل	هوتکور،	داوید	مارتیکور،	استر	دوفلو،	ایلئس	ژوئینی،	تی	یر	مایار،	
اتین	واسمر،	پی	یر	اولیویه	گورانشاس،	یا	الگان،	توماس	فیلیپون،	ِامانوئل	سائز،	
اگزاویه	گابکس،	هیپولیت	دالبیس،	ِامانوئل	فرهی،	اوگوستن	الندیه،	پاسکالین	
دوپاس،	کامیل	الندز،	آنتوان	بوزیو،	گابرِیل	زکمان	و	ِاستفانی	استانچوا.	دو	تن	
از	این	اقتصاددانان	در	حال	حاضر	بسیار	معروف	هستند:	استر	دوفلو	که	جایزه	
نوبل	اقتصاد	سال	2019	را	همراه	دو	نفر	اقتصادان	دیگر	یعنی	آبیجیت	بنرجی	و	
میشائیل	کرمر	دریافت	کرد.	استر	دوفلو	زادة	1972	است؛	درس	خود	را	در	مدرسة	
عالی	نرمال	پاریس	به	پایان	رساند	و	در	»انستیتو	ماساچوست	تکنولوژی«	آمریکا	
تدریس	می	کند.	او	دارای	روشی	تجربی	است	و	نظریه	های	جدیدی	دربارة	کاهش	
فقر	در	کتاب	خود	با	عنوان	اقتصاد	خوب	برای	روزهای	سخت	مطرح	کرده	است.	
اقتصاددان	دیگر	توماس	پیکتی	است.	او	در	سال	1971	در	فرانسه	زاده	شده	و	دو	
اثر	معروفش	عبارتند	از	سرمایه	در	سدة	21	و	سرمایه	و	ایدئولوژی.	این	کتاب	ها	
درباره	نقد	تمرکز	ثروت	و	توزیع	و	بررسی	نقادانة	نظام	مالیاتی	اند.	آثار	پیکتی	که	
در	پشتیبانی	از	نظریة	نقش	دولت	رفاه	و	توزیع	گر	و	ضرورت	الگوی	مالیاتی	در	

جهان	اند	بسیار	مورد	توجه	قرار	گرفته	اند.	
باید	یادآوری	کرد	که	همة	این	نظریه	پردازها	در	دانشگاه	های	فرانسه	و	اروپا	
و	آمریکا	درس	می	دهند	و	برای	پیشبرد	پژوهش	از	بودجه	های	دولتی	و	خصوصی	
قابل	توجهی	برخوردارند.	پیشبرد	پژوهش	دانشگاهِی	اقتصاد	به	تربیت	و	آموزش،	
فرهنگ	سازی	دانشگاهی،	نهادهای	پژوهشِی	جهانی،	پیوند	استوار	پژوهشگران	
کشورهای	صنعتی،	کار	میدانی	برای	بررسی،	روش	های	جدید	و	گروه	های	کار	و	

نیز	بودجه	و	مهارت	حرفه	ای	نیازمند	است.	
توماس	پیکتی،	سرمایه	در	سدة	21،	انتشارات	»سوی«	پاریس	2013،	سرمایه	

و	ایدئولوژی،	انتشارات	سوی	پاریس	2019. 

Stefanie Stantcheva, Esther Duflo, Thomas Piketty, Philippe 
Martin, Agnès Bénassy-Quéré, Virgile Chassagnon, Xavier Jaravel, 
Eric Monnet, Bruno Amable, Pierre Cahuc, Philippe Martin, Pierre-
Cyrille Hautcœur, David Martimort, Elyès Jouini, Thierry Mayer, 
Étienne Wasmer, David Thesmar, Pierre-Olivier Gourinchas, 

Yann Algan, Thomas Philippon, Emmanuel Saez, Xavier Gabaix, 
Hippolyte d'Albis, Emmanuel Farhi, Augustin Landier, Pascaline 
Dupas, Camille Landais, Antoine Bozio, Gabriel Zucman, Stefanie 
Stantcheva, Isabelle Méjean, Thomas Breda, Mathieu Couttenier. 

»اسالموفیل«هایایرانیکیستند؟
»اسالموفیل«	کیست؟	واژة	»فیل«	از	ریشة	یونانی	به	معنای	»دوستدار«	و	»هوادار«	
گرفته	شده.	در	زمینة	سیاسی	نیز	اصطالحی	است	که	هواداری	و	جانبداری	فرد	
بنابراین،	با	»فیل«	صفت	مرکب	 از	یک	گروه،	ملت	و	دولت	را	نشان	می	دهد.	
البته	این	اصطالح	اغلب	 می	سازند:	کسی	است	که	دوستدار	یک	کشور	است.	
در	زمینة	سیاسی	معنای	منفی	به	خود	می	گیرد	و	جهت	طرد	و	بی	اعتباری	فرد	به	
کار	می	رود.	»آنگلوفیل«	کسی	است	که	هوادار	انگلستان	است	و	انگلیس	دوست	
می	باشد.	»روسوفیل«	هوادار	روسیه	و	»ژرمنوفیل«	هوادار	آلمان	است.	باید	افزود	
فردی	که	با	این	اصطالح	توصیف	می	شود	به	مثابه	کسی	است	که	زیر	نفوذ	فرهنگی	
و	سیاسی	فالن	کشور	درمی	آید.	چنین	فردی	خواهان	گسترش	نفوذ	فرهنگِی	یک	

کشور	در	جامعه	ای	دیگر	است.	
ویژگی	های	اسالموفیل	کدامند؟	حال	در	عرصة	دینی	این	اصطالح	به	معنای	
پشتیبانِی	مستقیم	و	نامستقیم	یک	فرد	نامذهبی	از	یک	دین	است.	هنگامی		که	
روشنفکران	و	نویسندگان	و	سیاسیون	نامسلمان	یا	خداناباور	خواهان	سیاست	کنار	
آمدن	با	اسالم	هستند	و	هر	گونه	انتقاد	صریح	به	اسالم	را	رد	می	کنند	»اسالموفیل«	
و	 احساسی	 سیاسی،	 دوستی،	 مالحظات	 به	دلیل	 افراد	 این	 می	شوند.	 خوانده	
مصلحت	خواهانه	انتقاد	به	اسالم	را	ناوارد	می	دانند.	البته	این	پشتیبانی	و	جانبداری	
دارای	درجة	پررنگ	و	کم	رنگی	است.	»اسالموفیل«	کسی	است	که	آگاهانه	در	
بحث	اختالل	به	وجود	می	آورد	و	انتقاد	به	اصل	اسالم	و	شیعه	را	برابر	با	یورش	
به	فرد	مسلمان	قرار	می	دهد.	افزون	بر	این،	شخص	اسالموفیل	از	دید	روان	شناسی	
به	 انتقاد	 به	جهان	اسالم	و	سنت	دینی	است	و	هر	گونه	 ابراز	محبت	 خواهان	
اسالم	را	مساوی	سیاست	استعماری	ارزیابی	می	کند.	نقد	علمی	و	تفسیرشناسانة	
قرآن	و	نشان	دادن	خشونت	و	تبعیض	در	قرآن	برای	اسالموفیل	ها	نابجا	و	حتی	
نوعی	»نژادپرستی«	است.	آن	ها	گاه	برای	محکوم	کردِن	منتقدان	علمِی	اسالم	از	
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واژة	»اسالم	فوبی«	بهره	می	برند.	این	اصطالح	برابر	با	»اسالم	هراسی«	است	و	
در	فرهنگ	سیاسی	چپ	سنتی	و	اسالم	گرایان	»اسالم	هراسان«	نژادگرا	هستند.	
کاربست	این	اصطالح	برای	ترساندِن	منتقدان	اسالم	است.	چپی	ها	و	اسالم	گرایان	
خواهان	توقف	انتقاد	به	اسالم	هستند	و	برای	نجات	آن	راهبرد	ارعاب	و	تنش	

اندیشه	و	مغلطه	کاری	را	دامن	می	زنند.	
برای	رویارویی	با	این	راهبرد	باید	چند	نکته	را	روشن	کرد:	نخست	این	که	انتقاد	
به	همة	ادیان	و	از	جمله	اسالم	درست	و	الزم	است	و	یک	جامعة	آزاد	این	حق	را	
برای	شهروندان	و	فرهیختگان	به	رسمیت	می	شناسد.	دوم	این	که	اسالم	در	مضمون	
خود	وحشت	آفرین	است	زیرا	بسیاری	از	آیات	قرآن	خواستار	کشتار	و	سرکوب	
مخالفان	است	و	نیز	تاریخ	اسالم	از	جنگ	و	کشتار	و	تخریب	و	جهاد	تروریستی	
سرشار	است.	سوم	این	که	انتقاد	به	اسالم	و	شیعه	گری	هرگز	به	معنای	توهین	به	
شهروندان	مسلمان	و	حقوق	انسانی	آنان	نیست.	و	چهارم	این	که	کاربست	واژة	
»توهین«	توسط	اسالموفیل	های	چپ	و	راست	بیان	گر	به	کارگیرِی	تروریسم	فکری	

و	روانی	در	برابر	آزاداندیشان	است.	
واکنش	اسالموفیل	در	برابر	تروریست	ها	چگونه	است؟	در	زمان	ترورهای	
گوناگون	در	فرانسه،	بلژیک،	آلمان،	انگلستان	و	اسپانیا	بحث	های	بسیاری	پدید	
آمد.	یکی	از	ویژگی	های	این	دوران	انتشار	دیدگاهی	ویژه	دربارة	سرچشمة	ترورها	
بود.	روشن	است	که	تروریست	ها	از	آسمان	نیامده	اند	و	ریشة	اجتماعی	دارند.	
تروریست	های	اسالمی	اغلب	از	خانواده	ای	با	تبار	مراکشی،	تونسی	و	الجزایری	
هستند	و	در	بسیاری	موارد	خانوادة	آنان	دچار	ازهم	گسیختگی	است	و	خود	در	
تبهکاری	غوطه	ورند.	عدم	موفقیت	در	مدرسه	و	 محیط	های	قاچاق	و	دزدی	و	
بی	کاری	و	دشواری	های	اقتصادی	و	نبود	فرهنگ	مترقی	و	ادبی	از	جمله	ویژگی	های	
این	گروه	اجتماعی	است.	با	طرح	همة	این	موارد	واکاوانه،	اگر	ما	به	ریشة	دینی	
و	ایدئولوژیک	و	مسجدها	و	شبکه	های	ارتباطی	اسالم	گرایان	توجه	نکنیم،	بحث	
دربارة	عوامل	رشد	تروریسم	اسالمی	کامل	نمی	شود.	برای	اسالموفیل	ها	آنچه	که	
اساس	این	تروریسم	به	شمار	می	آید	بی	عدالتی	جامعة	غربی	نسبت	به	مسلمانان	

است.	
همة	 در	 که	 همان	گونه	 دارد،	 وجود	 بی	عدالتی	 غربی	 جامعة	 در	 بدون	شک	
کشورهای	جهان	وجود؛	این	بی	عدالتی	در	غرب	فقط	در	مورد	بخشی	از	عرب	تبارها	

نیست.	بی	عدالتی	اجتماعی	برخی	از	شهروندان	فرانسوی	و	آفریقایی	و	آسیایی	
مقیم	فرانسه	را	نیز	دربرمی	گیرد	ولی	در	همین	جامعه	خوشبختانه	خانواده	های	
غیرفرانسوی	عرب	تبار	و	آفریقایی	تباری	هستند	که	در	موقعیت	خوب	و	آبرومندانه	ای	
قرار	دارند	و	در	شرایط	شغلِی	معتبر	به	سر	می		برند	و	همانند	دیگر	شهروندان	جایگاه	
با	ارزش	خود	را	دارند.	اسالموفیل	ها	سانسور	می	کنند	و	از	این	پدیده	های	واقعی	
صحبت	نمی	کنند.	آن	ها	در	پی	سیاه	نمایی	در	جامعه	هستند	و	دیدگاه	شان	در	این	
زمینه	با	اسالم	گرایان	مشترک	است.	بنابراین،	باید	توجه	داشت	که	بخش	بسیار	
کوچکی	از	مسلمانان	از	تروریسم	پشتیبانی	می	کنند	و	یا	خود	در	ترور	شرکت	دارند	
ولی	بیشتر	آن	ها	جزو	شهروندان	عادِی	این	جامعه	هستند.	اسالموفیل	ها	با	درک	
محدود	خود	به	طور	نظام	مند	عامل	اسالم	و	بغض	و	کینة	اسالم	گرایان	را	در	برابر	
تمدن	و	دموکراسی	غربی	نادیده	می	انگارند.	اسالم	یک	ایدئولوژی	سلطه	خواه	و	
تبعیض	گراست	و	تروریسم	اسالمی	یک	جریان	ایدئولوژیک	جهانی	است	که	با	
پول	و	نفت	و	کینه	جویی	تغذیه	می	کند	و	خواهان	خالفت	جهانی	است	و	در	این	
مسیر	جهادیسم	تمام	حیله	و	شگرد	روان	شناسانه	و	تبلیغاتی	را	برای	تأثیرگذاری	
روی	جوانان	مسلمان	به	کار	می	گیرد.	ما	به	تجربه	دیده	ایم	که	در	میان	تروریست	ها	
افراد	شاغل،	مهندس	و	کارمند	و	کارگر	و	بیکار	و	تبهکار	بوده	اند	و،	بنابراین،	نظریة	

	اقتصادی	در	مورد	همة	این	افراد	صادق	نیست.	 جبرگرایِی	اجتماعیـ	
سرچشمة	دینِی	تروریسم	کجاست؟	بسیاری	از	اسالموفیل	ها	دارای	رابطه	ای	
عاطفی	با	اسالم	هستند	و	تالش	می	کنند	این	دین	را	از	زیر	انتقاد	خارج	کنند.	
طرح	اسالم	التهاب	آفرین	است؛	پس	برای	تلطیف	اذهان	باید	اسالم	را	در	یک	
گفتار	همگانی	پنهان	کرد	و	یا	آن	را	به	عنوان	یک	»دین	ستم	دیده«	نشان	داد.	ما	
این	احساس	را	می	توانیم	در	َاشکال	گوناگونی	ببینیم:	مورد	نخست:	در	فرانسه	
و	در	زمان	ترور	شهروندان،	نخستین	واکنش	خودبه	خودِی	اسالموفیل	ها	حذف	
واژة	اسالم	در	گفت	وگوهاست.	آن	ها	در	بحث	ها	و	رسانه	ها	می	گویند	تروریسم	
محکوم	است	ولی	هرگز	سرچشمة	ایدئولوژیِک	ترور	را	به	میان	نمی	کشند.	آن	ها	
همیشه	در	گفت	وگوها	از	»تروریسم	اسالمی«	پرهیز	می	کنند	و	فقط	واژة	تروریسم	
و	گاه	جهادیسم	را	به	کار	می	برند.	این	افراد	از	دین	یا	مسیحیت	حرف	می	زنند	ولی	
از	دین	اسالم	گفت	وگو	نمی	کنند.	برای	آن	ها	حذف	اسالم	در	گفتار	مانع	عذاب	
وجدان	می	شود.	مورد	دوم،	در	زمان	ترور	روزنامه	نگاران	نشریة	شارلی	ابدو	در	
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فرانسه	توسط	اسالم	گرایان	و	اسالموفیل	ها	این	بحث	را	به	راه	انداختند	که	شارلی	
ابدو	مسلمانان	را	تحریک	کرده	است	و	نباید	به	پیامبر	اسالم	اهانت	کرد.	مطلب	
چیست؟	شارلی	ابدو	یک	روزنامة	طنز	و	منتقد	تمام	ادیان	و	جهان	بینی	هاست	
و	کاریکاتورهای	این	نشریه	با	گزندگی	بی	مانندی	تمام	شخصیت	های	سیاسی	و	
پیامبران	و	»مقدسات«	عوام	را	به	سخره	می	گیرد.	بررسی	تمامی	مقاالت	طنز	این	
نشریه	نشان	می	دهد	که	ده	درصد	نشریه	راجع	به	اسالم	و	دنیای	اسالم	و	مساجد	
سلفی	ها	و	داعش	است	و	90	درصد	آن	در	بارة	مسیحیت،	یهودیت،	جامعة	سیاسی	
فرانسه،	شخصیت	هایی	مانند	ترامپ	و	ماکرون	و	پوتین	و	افشای	فساد	در	جامعه	
است.	این	نشریه	هر	شماره	ای	که	دربارة	اسالم	انتقادی	طنزآمیز	یا	کاریکاتوری	
منتشر	می	کند	با	طوفان	گستردة	انتقاد	اسالم	گرایان	و	چپ	های	اسالموفیل	روبه	رو	
می	شود.	از	چپ	تندرو	گرفته	تا	کمونیست	های	رسمی	و	برخی	نهادهای	»حقوق	
بشری«	و	انجمن	های	محلی	یک	صدا	در	برابر	شارلی	ابدو	موضع	می	گیرند.	این	
اسالموفیل	ها	در	مواردی	که	به	مسیح	و	کلیسا	و	کشیش	و	شخصیت	ها	انتقاد	می	شود	
و	کاریکاتور	مسخره	آمیز	آن	ها	چاپ	می	شود	هیچ	اعتراضی	ندارند	و	خاموشند	ولی	
اعتراض	و	کنفرانس	مطبوعاتی	آن	ها	در	مواردی	است	که	اسالم	به	مسخرگی	
کشیده	می	شود.	برای	آن	ها	به	طنز	و	مسخرگی	کشاندِن	اسالم	تحمل	ناپذیر	است	

زیرا	حمله	به	محرومان	شمرده	می	شود.	
سرچشمة	اسالموفیل	ها	چیست؟	بسیاری	از	آنان	اهل	خانواده	های	متوسط	و	
مرفه	و	دارای	امتیازات	شغلی	و	اداری	و	سیاسی	هستند.	افزون	بر	این،	بسیاری	
برای	 بودند	که	 نمایندگان	فکری	همان	روشنفکران	سال	های	هفتاد	میالدی	 از	
انقالب	سوسیالیستی	و	انقالب	جهان	سومی	مبارزه	می	کردند.	این	گونه	روشنفکران	
و	یا	ادامه	دهندگان	این	اندیشه	در	متن	تجربیات	شکست	خوردة	سوسیالیستی	و	
فروریزی	آرمان	شهر	جهان	سومی	خلق	ها	در	پی	ساختن	آرمان	شهر	دیگری	هستند.	
وجود	مهاجران	و	دین	مهاجران	یک	کلیت	برای	ساختن	این	آرمان	شهر	به	شمار	

می	آید.	
بخشی	از	آن	ها	از	سازمان	های	چپ	و	روزنامه	نگاران	و	روشنفکرانی	هستند	که	
غم	پرولتاریای	از	دست	رفته	شان	آن	ها	را	آزار	می	دهد	و	جهان	بینِی	ضدامپریالیسم	
آن	ها	در	جست	وجوی	تشخیص	قربانیان	و	محرومان	جامعه	است	تا	از	آن	ها	
پشتیبانی	کنند.	در	ناخودآگاه	و	واکاوِی	سیاسی	آن	ها	مسلمانان	جزو	محرومان	

جهان	هستند	و	دین	شان	عامل	هستی	دهندة	آن	هاست	و،	بنابراین،	تمام	این	کلیْت	
مقدس	و	قابل	دفاع	است.	روشن	است	که	گفتار	اسالموفیل	ها	همیشه	با	صراحت	
همراه	نیست.	تمام	ناخودآگاه	آن	ها	و	نظریه	های	پس	رفته	و	امیدهای	آرمان	شهری	
آن	ها	به	شکل	خودکار	این	افراد	را	به	دفاع	یک	جانبه	از	»امت	مسلمان«	می	کشاند.	
در	نظریه	پردازی	آن	ها	ظرافت	های	زیادی	وجود	دارد	ولی	حس	هواداری	از	اسالم	
آن	ها	را	به	شتاب	نظری	می	کشاند.	زمانی	که	آن	ها	در	پی	نظریة	جدی	تری	هستند،	
عوامل	جهان	بینِی	اسالمی	و	قدرت	ویرانگر	دین	بر	روان	از	حوزة	واکاوی	خارج	
می	شوند.	اسالم	با	نابودِی	ِخرد		نوگرا،	با	تقویت	َپست	ترین	روحیه	در	افراد،	با	
ایجاد	مسخ	شدگی	و	تعبد	در	اذهان،	با	نابودی	توان	و	ظرفیت	سازگاری	با	دیگر	
ملت	ها	و	فرهنگ	ها	افراد	را	به	بمب	تبدیل	می	کند	و	این	انسان	های	پریشان	و	

گسیخته	و	حاشیه	ای	از	جمله	سربازان	پیرو	تروریسم	مقدس	هستند.			
اسالموفیل	های	ایرانی	چگونه	اند؟	در	میان	ایرانیان	داخل	و	خارج	از	کشور	
اقتصادانان،	 جامعه	شناسان،	 دانشگاهیان،	 دارند.	 وجود	 بسیاری	 اسالموفیل	ها	
روانکاوان،	هنرمندان،	مترجمان،	سیاسیون	و	روزنامه	نگاران	بسیاری	هستند	که	
به	درجات	گوناگوْن	اسالموفیل	هستند.	این	افراد	با	ریشه	های	فکری	و	روانی	
دین	خویی	و	مقدسات	اسالمِی	موجود	در	ناخودآگاه	و	واکنش	های	ایدئولوژیِک	
توده	ایستی	به	اسالموفیل	تبدیل	می	شوند.	این	اسالموفیل	ها	پیوسته	در	رادیو	و	
تلویزیون	و	تارنماهای	برخط	و	شبکه	های	اجتماعی	و	انجمن	ها	و	دانشگاه	ها	
و	نشست	ها	و	انجمن	ها	حضور	دارند	و	خواسته	شان	رویارویی	با	منتقدان	اسالم	
است.	این	اسالموفیل	ها	خود	را	موافق	»گفت	وگو	و	دموکراسی«	معرفی	می	کنند	
ولی	به	سانسور	منتقدین	اسالم	دست	می	زنند.	آن	ها	علیه	حکومت	استبدادی	و	
آخوندیسم	صحبت	می	کنند	و	گاه	از	فالن	خرافة	رایج	نیز	انتقاد	می	کنند	ولی	در	
مورد	دین	اسالم،	قرآن،	پیامبر،	امامان،	مذهب	شیعه	و	تجاوز	اسالم	و	قشون	عرب	
به	ایران	زمین	سکوت	می	کنند	و	این	پدیده	ها	را	به	عنوان	»باور	مقدس	و	محترم«	
مردم	معرفی	می	کنند.	این	مردم	فریبِی	فکری	و	کرنش	در	برابر	خرافه	و	باورهای	
زیان	آور	توده	نزد	روشنفکر	اسالموفیل	یک	خطرو	آسیب	بزرگ	به	شمار	می	آید.	

اسالموفیل	های	دانشگاهِی	ایرانی	در	فرانسه	نیز	بسیارند.	هدف	آنان	به	اصطالح	
با	 مبارزه	 اهداف	شان	 از	 یکی	 مسیر	 این	 در	 و	 واکاوی	هاست	 کردن	 »معقول«	
جداانگاری	دین	از	سیاست	است.	آن	ها	می	گویند	جداانگاری	دین	از	سیاست	بر	
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پایة	الگوی	فرانسه	تند	و	نابجاست	زیرا	مسلمانان	را	نشان	دار	می	کند،	با	انگشت	
نشان	شان	می	دهد	و	مورد	یورش	قرار	می	دهد.	اسالموفیل	های	ایرانی	حتی	از	
»بنیادگرایی	خداناباورانه«	سخن	می	گویند	و	بدین	ترتیب	جداانگاری	دین	از	
سیاست	را	که	نگهبان	جامعه	است	و	آزادی	دین	داری	و	ناباوری	دینی	را	تضمین	
می	کند	همچون	خطر	بنیادگرایی	معرفی	می	کنند.	این	افراد	با	سازشکاری	با	محافل	
اسالم	گرا	لب	تیز	حمله	را	متوجه	آزاداندیشان	و	آزادمنش	ها	جامعه	و	دانشگاهیان	
منتقد	اسالم	می	کنند.	اسالموفیل	های	ایرانِی	مقیم	فرانسه	در	واکاوِی	خود	گاه	از	
شبکه	های	بنیادگرا	صحبت	می	کنند	ولی	همت	اصلی	آن	ها	در	محکومیت	جامعة	
فرانسه	است.	آن	ها	برای	مسلمانان	خواهان	یک	سری	امتیاز	ویژة	»کمونوتاریستی«	
و	برخالف	جداانگاری	دین	از	سیاست	خواهانند.	قانون	1905	فرانسه	به	طور	
پیوسته	توسط	اسالم	گرایان	مورد	یورش	قرار	می	گیرد.	بر	اساس	جداانگاری	دین	
از	سیاست	مداخله	در	سیاست	و	آموزش	و	کشورداری	ناممکن	است	ولی	از	
آنجایی	که	اسالم	دین	سلطة	سیاسی	و	خالفت	است،	این	قانون	از	نگاه	اسالم	گرایان	
در	نهایت	باید	حذف	شود.	اسالم	گرایان	خواهان	حجاب	دختران	در	مدرسه	اند،	
حال	آن	که	قانون	فرانسه	این	خواست	را	باطل	اعالن	کرد.	اسالم	گرایان	خواهان	
گسترش	حجاب	کامل	با	چهرة	پوشیده	در	خیابان	ها	بودند،	قانون	فرانسه	با	این	
خواست	مقابله	کرد.	پس	قوانین	متکی	بر	جداانگاری	دین	از	سیاست	مدافع	شهروند	
و	آزادی	او	هستند،	حال	آن	که	اسالموفیل	ها	با	اسالم	گرایان	در	برابر	جداانگاری	

دین	از	سیاست	همسو	عمل	می	کنند.	
اسالموفیل	ها	در	سازمان	های	چپ	و	جمهوری	خواه	و	لیبرال	و	ملی	گرای	ایرانی	
فراوانند.	این	افراد	همکار	و	یاور	نواندیشان	اسالمی	هستند	و	پیوسته	با	فراموشی	
	خواست	های	فکری	آزاداندیشانه	در	حال	تعریف	راهبرد	ائتالف	مبارزاتی	اند.	آن	ها	
در	برابر	جزم	اندیشان	اسالمی	مانند	عبدالکریم	سروش	و	محس	کدیور	و	حسن	
یوسفی	اشکوری	کوتاه	می	آیند	و	سکوت	می	کنند	و	نمی	خواهند	آزردگِی	آن	ها	را	
موجب	شوند.	روشن	است	که	در	جامعة	متمدن	با	رفتار	مؤدبانه	و	شکیبا	باید	زندگی	
کرد	ولی	مسئلة	اسالموفیل	ها	کوتاه	آمدن	در	برابر	یک	خطر	بزرگ	ایدئولوژیک	
یعنی	دین	اسالم	است.	البته	اسالموفیل	ها	اغلب	فاقد	دانش	و	بررسی	جدی	در	
مورد	اسالم	هستند	و	در	اسارت	وابستگی	روان	شناسانه	و	ازخودبیگانگی	نسبت	به	

اسالم	غوطه	ورند.

	اسالموفیل	ها	از	خودبیگانه	شده	اند.	یکی	از	نظریه	های	مشهور	اسالموفیل	های	
دانشگاهی	و	سیاسی	ایرانی	این	است	که	باید	به	مسائل	اصلی	جامعه	پرداخت	
و	مسئلة	نقد	اسالم	اصاًل	اساسی	نیست.	گویا	هجوم	اسالم	و	ازخودبیگانگی	و	
کاماًل	 مسئله	ای	 جامعه	 در	 موجود	 بزرِگ	 خرافات	 و	 ایرانی	 ذهن	 مسخ	شدگِی	
حاشیه	ای	است.	گویا	ویرانِی	ِخردگرایی	و	فلسفه	پروری	توسط	دین	و	هواداران	
حوزوی	و	فکلی	دین	فرعی	است.	گویا	آسیب	های	روانی	و	رفتاری	انسان	ایرانی	
و	امام	پرستی	و	امامزاده	پرستی	او	حاشیه	ای	است.	گویا	تودة	بزرِگ	فرورفته	در	
جمکران	و	غیبت	مهدی	فرعی	است.	گویا	سیاست	سرکوب	و	تحقیر	زنان	رابطه	ای	
با	قرآن	ندارد.	گویا	ویرانِی	استعدادهای	هنری	و	سینمایی	و	مجسمه	سازی	و	نقاشی	
با	انجماد	و	ممنوعیت	دینی	رابطه	ای	ندارد.	گویا	آزادی	خواهی	در	اعماق	رفتار	
روانی	و	اجتماعی	ربطی	به	گسترش	اندیشة	فلسفی	و	انتقاد	از	اسالم	ندارد.	گویا	
استبداد	حاکم	ربطی	به	اسالم	ندارد.	همین	رژیم	استبداد	والیت	فقیهی	به	اعتبار	
این	جهان	بینِی	دینی	بر	سر	کار	آمد	و	احکام	دینی	را	جاری	کرد	و	پیروزی	آن	با	
پشتیبانِی	بیشتر	جامعة	سیاسی	و	انقالبی	و	روشنفکری	میسر	شد،	حال	گویا	واکاوی	
و	انتقاد	از	این	آسیب	بزرگ	ربطی	به	اسالم	و	شیفتگی	ذهنیت	نخبگان	این	مملکت	

ندارد.	
این	اسالموفیل	ها	دنباله	رِو	نواندیشان	دینی	هستند.	آن	ها	به	طور	ضمنی	هوادار	
»اسالم	رحمانی«	هستند	و	چنین	چیزی	جز	باج	دادن	به	اسالم	چیز	دیگری	نیست.	
اسالم	جهان	بینِی	اسارت	روان	آدمی	و	استعمار	ملت	هاست.	آیا	این	قضاوتی	گزاف	
است؟	هرگز!	آیات	قرانی	و	روایات	و	احکام	اسالمی	و	تاریخ	اسالم	از	آغاز	
تاکنون	بر	این	منطق	استوار	بوده	اند.	نظریة	اسالم	رحمانی	و	نظریة	دروغ	پردازان	
از	شریعتی	تا	نواندیش	دینِی	امروز	برای	بازتولید	بردگِی	ماست.	طرح	»اسالم	
رحمانی«	نیرنگی	برای	نجات	اسالم	است.	در	جامعه	افراد	مطابق	فرهنگ	و	هدف	
و	منافع	خود	تفسیرهای	مالیمی	ارائه	می	کنند	ولی	اسالم	قرآنی	یک	جهان	بینِی	

مرگبار	است.	
اسالموفیل	های	ایرانی	در	داخل	و	خارج	از	کشور	نقشی	بسیار	منفی	در	جامعة	
ما	بازی	می	کنند	زیرا	آن	ها	با	آزادی	اندیشه	مبارزه	می	کنند	و	خواهان	تعطیلِی	انتقاد	
علمی	و	با	صراحت	و	شجاعانه	در	برابر	دین	اسالم	هستند.	هر	جا	که	اسالموفیل	ها	
هستند	باید	نگاه	و	رفتار	آن	ها	را	به	نقد	کشید	زیرا	آن	ها	در	راستای	سالمت	یک	
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جامعه	حرکت	نمی	کنند.	اسالم	با	حوزه	ها	و	نواندیشان	دینی	قوت	می	یابد	و	تحکیم	
می	شود	و	همین	دین	با	کوتاه	آمدن	ها	و	ازخودبیگانگی	اسالموفیل	ها	به	سلطة	خود	
ادامه	می	دهد.	یکی	از	وظایف	اساسی	روشنفکرِی	دوران	کنونی	انتقاد	پیگیر	از	

جهان	بینِی	اسالم	وشیعه	گری	است.	

L'islamophilie est un néologisme pour décrire un engouement 
pour les valeurs de l'islam, généralement associé à une admiration 
de la religion islamique et le refus de la critique de l’Islam.

لیبرالیسم،نئولیبرالیسموالگویغارتاسالمی
لیبرالیسم	مفهومی	فلسفی،	اقتصادی	و	سیاسی	است.	فلسفة	سیاسی	جان	الک	و	
مونتسکیو	بر	فرد	و	آزادی	او	و	دولت	نوگرا	تأکید	می	کنند.	لیبرالیسم	اقتصادی	با	
اتکا	بر	اندیشة	آدام	اسمیت	و	ریکاردو	و	جان	استوارت	میل	بر	اقدام	فردی	و	
خصوصی	تأکید	می	ورزند	و	به	مالکیت	خصوصی،	رقابت	اقتصادی	و	اقتصاد	بازار	
باور	دارند.	لیبرالیسم	سیاسی	با	افکار	بنژامن	کنستان	و	الکسی	توکویل	به	معنای	
برابری	اجتماعی	و	نظام	انتخاباتی	و	بیان	آزاد	و	حاکمیت	مردم	است.	به	گفتة	
مونتسکیو	این	رژیم	کم	ترین	رنج	را	برای	طبیعت	انسان	به	بار	می	آورد.	لیبرالیسم	
سیاسی	نفی	استبداد	و	باور	به	اهمیت	فرد،	آزادی	فرد،	اقدام	آزاد	فرد	در	بازار،	

اصل	شهروندی	و	دموکراسی	است.	
حال،	نئولیبرالیسم	چیست؟	برخی	اقتصاددانان	تمایز	بین	این	دو	مفهوم	را	
نمی	پذیرند.	از	دید	من،	لیبرالیسم	در	شکل	سدة	هیجدهم	و	نوزدهم	خود	باقی	نمانده	
است.	در	لیبرالیسم	جنبه	های	جدید	یا	تغییریافته	ای	وجود	دارد.	نئولیبرالیسم	با	رشد	
بی	سابقة	سرمایه	داری	و	بازار	جهانی	و	نظام	جهانی	به	معنای	پس	زدن	و	کاهش	
امنیت	اجتماعی	و	دولت	رفاه	و	رفع	همة	موانع	برای	تبدیل	هر	پدیده	ای	به	کاال	
در	بازار	است.	اندیشه	های	اقتصاددانانی	مانند	میلتون	فریدمن	و	فردریش	هایک	
پایة	همین	دگرگونی	بوده	اند	و	اقتصاد	جهانی	با	قدرت	بی	سابقة	شرکت	های	جهانی	
و	عقب	نشینی	سیاست	دولت	ها	در	برابر	اقتصاد	قدرت	نئولیبرالیسم	را	متجلی	کرد.	
شخصیت	هایی	مانند	دونالدریگان	و	مارگرت	تاچر	و	نهادهایی	مانند	صندوق	جهانِی	

پول	و	بانک	جهانی	مهیاکنندة	اوج	گیری	نئولیبرالیسم	شدند.	این	الگوی	اقتصادی	
انتقادهای	بسیاری	را	هم	برانگیخت.	جامعه	شناس	فرانسوی،	پی	یر	بوردیو،	می	گوید	
برنامة	نئولیبرال	به	تشدید	شکاف	میان	اقتصاد	و	واقعیت	های	اجتماعی	تمایل	دارد	
و	این	الگو	خواهان	ویرانِی	نهادهای	اجتماعی	همگانی	است.	او	می	افزاید	این	
الگو	مخالف	سندیکاها	و	انجمن	ها	و	تعاونی	هاست	و	منطق	بازار	را	همه	جا	مستقر	

می	کند.	
یک	سلسله	از	کنش	گرای	های	نئولیبرالیست	در	تضاد	با	روح	لیبرالیسم	قرار	
این	حق	 و	 کنند	 آلوده	 را	 جهانی	 اقلیم	 دارند	 شرکت	ها	حق	 امروزه	 می	گیرند.	
در	بورس	جهانی	خریدوفروش	می	شود.	از	دید	برخی	کارشناسان	نئولیبرالیسم	
متمایل	به	نقض	برخی	اصول	لیبرالیسم	است.	مفهوم	رقابت	که	در	لیبرالیسم	یک	
نئولیبرالیسم	ناتوان	شده	زیرا	با	سازش	نقش	آفرینان	 اصل	به	شمار	می	آید	در	
شرایط	نیمه	انحصاری	پدید	می	آید.	نئولیبرالیسم	بازار	کار	و	کاال	را	جهانی	کرده	
و	همچنین	در	نفی	و	ویرانِی	محیط	زیست	نقش	بسیار	زیان	باری	بازی	می	کند.	
رئیس	جمهور	آمریکا	قرارداد	جهانی	محیط	زیستی	در	مورد	جلوگیری	از	افزایش	
گازهای	کربنیک	را	نادیده	انگاشته	و	خواهان	تأمین	منافع	صنایع	نفتی	آمریکاست.	
با	 هیچ	وجه	 به	 و	 است	 لیبرالیسم	 با	 تناقض	 در	 ایران	 اقتصادی	 الگوی	
نئولیبرالیسم	توضیح	پذیر	نیست.	الگوی	اقتصادِی	دولتِی	ایران	متمرکز،	رانتی	و	
با	ویژگی	مداخله	گری	نظامی	و	بنیادهای	دینی	و	سیستم	تصمیم	گیری	ناشفاف	و	
فاسد	است.	نئولیبرالیسم	یک	الگوی	جهانی	است	ولی	ادعای	این	که	اقتصاد	ایران	
نماد	این	الگوی	جهانی	یک	ساده	انگاری	ایدئولوژیک	است.	زمانی	گفته	می	شد	
که	خصوصی	سازی	شرکت	ها	در	ایران	نشانگر	اجرای	سیاست	صندوق	جهانی	و	
لیبرال	کردِن	اقتصاد	است،	حال	آن	که	ما	متوجه	شدیم	که	چنین	چیزی	یک	سیاست	
»خصولتی«	است	و،	در	واقع،	تقسیم	غنائم	بین	جناح	های	هیأت	حاکم	است.	
افزایش	قیمت	بنزین	به	هیچ	وجه	به	معنای	سیاست	شناور	کردِن	قیمت	و	لیبرال	سازِی	
اقتصاد	نیست.	رژیم	حاکم	در	شرایط	کمبود	ارز	برای	بودجة	دولتی	تمام	اهرم	ها	را	
به	کار	می	گیرد	تا	پول	جمع	آوری	کند.	جمهوری	اسالمی	مجبور	است	تا	یارانه	های	
بی	مقدار	پخش	کند	زیرا	نگران	خیزش	های	آینده	است.	حکومت	اسالمی	هیچ	
برنامة	اقتصادی	خاصی	برای	کشور	ندارد	و	تنها	در	پی	سپری	کردِن	زمان	و	ادامة	

چپاولگری	است.	
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انسان،شیطانوفرشته
یک	بار	یکی	از	دانشجویانم	از	من	پرسید	معنای	انسان	از	نگاه	شما	چیست؟	
من	هم	در	پاسخ	به	او	گفتم	عزرائیل	و	فرشته	ای	وجود	ندارد	ولی	انسان	هر	دِو	
آن	هاست.	گفتم	انسان	همان	خداست	که	به	همه	چیز	تواناست	و،	در	ضمن،	نماد	
ناتوانی	مطلق	و	یا	قدرت	مطلق	اسطوره	وار	هم	هست.	در	اسطوره	شناسِی	یهودیت،	
ابراهیم	به	فرمان	یهوه	و	برای	این	که	سرسپردگی	خود	را	به	او	نشان	بدهد	قصد	کشتن	
فرزند	می	کند.	در	اینجا	ابراهیم	در	پیروی	خود	نماد	خشونتی	بی	عاطفه	و	فرزند	یک	
قربانی	بی	دفاع	و	ناتوان	جلوه	می	کند.	در	دین	مسیحیت،	مسیح	که	معجزه	می	کند	
و	شفا	می	دهد	و	روح	القدس	است	مصلوب	می	شود،	کسی	که	به	آسمان	می	رود	

نمی	تواند	خود	را	از	چوبة	دار	برهاند.
باز	هم	 به	یکدیگر	می	گویند	»دوستت	دارم	و	 در	دنیای	امروز	ما،	زن	ومرد	
دوستت	دارم«	و	سپس	در	یک	عطش	عاشقانه	و	جنسی	در	هم	می	پیچند	و	تمام	
هیجان	و	خیال	و	قدرت	جنسی	شان	را	به	کار	می	گیرند	تا	این	لحظه	سرآغاز	زایش	
یک	نوزاد	یا	انسان	دیگری	باشد،	حال	آن	که	امروز	در	پیشرفته	ترین	بیمارستان	ها،	
بدون	کوچک	ترین	مناسبات	جنسی	و	سخنی	عاشقانه،	قدرت	فن	آوری	و	دانش	و	
شیشه	های	آزمایشگاهی	نقش	انسان	خالق	را	در	مرحلة	اساسی	و	نخستین	زندگی	
کنار	می	گذارد.	در	اجتماع،	آدم	ها	آدم	های	دیگر	را	می	سازند.	مافیا	افراد	مافیایی	
یعنی	تبهکار	و	آدم	ُکش	و	نوکر	پدید	می	آورد،	نظام	اقتصادِی	مصرفی	با	قدرت	
تبلیغی	بازاری	و	الگوریتم	روان	شناسانه	رفتار	و	ناخودآگاه	انسان	را	پیرو	خودش	
می	کند،	اسالم	گرایان	با	قدرت	جادویِی	تبلیغات	قرآنی	و	ایدئولوژیک	انسان	ها	را	
به	موجوداتی	مفلوک	و	متعصب	و	آدم	ُکش	تبدیل	می	کنند.	همة	انسان	ها	متضاد	و	
دوگانه	اند	و	قدرت	و	خودپرستی	و	اطمینان	به	خود	و	شکنندگی	و	ناتوانی	و	حقارت	
را	در	خودشان	دارند.	البته	همة	آن	ها	نقش	یکسانی	در	جامعه	ندارند	و	میزان	
زیان	آوری	شان	نیز	یکسان	نیست.	در	جامعه	و	در	بستر	اختالفات	اجتماعی	و	
خانوادگی،	افراد	زیادی	که	خود	را	قوی	و	قلدر	به	شمار	می	آورند	با	روانی	آلوده	به	
خشم	و	کینه	و	ناتوانی	افراد	دیگری	را	به	قتل	می	رسانند.	افرادی	که	در	مناسبات	

مهربان	هستند	بنابر	منافع	و	شکنندگِی	خود	می	توانند	پرکینه	و	بدجنس	بشوند.	
در	عرصة	سیاست	نیز	آدم	ها	با	تناقض	های	خود	زندگی	می	کنند.	رهبران	آمریکا،	

که	نمایندگان	یک	قدرت	بزرگ	دموکراسی	و	فن	آوری	هستند،	به	طالبان	کمک	
می	کنند	تا	به	قدرت	برسند	و	سپس	خود	مورد	هجوم	بن	الدن	و	تروریست	های	
اسالمی	قرار	می	گیرند.	دیکتاتورهایی	مانند	برژنف	و	کاسترو	که	به	شدت	بیمار	بودند	
در	رأس	حزب	یگانه	و	مسلط	سوار	بودند	و	حکمروایی	داشتند	و	هرگز	وجود	حزبی	
دیگر	را	تحمل	نکردند.	هیتلر	که	ماشین	نظامی	و	ایدئولوژیک	نازیسم	را	سامان	
می	دهد	و	دنیا	را	به	جنگ	می	کشاند	و	در	آخرین	لحظه	در	کنار	همسرش،	که	سیانور	
می	خورد،	با	یک	گلوله	خودکشی	می	کند.	خامنه	ای،	که	مستبد	و	نمایندة	امام	زمان	
و	ولی	عصر	است،	با	گذشت	زمان	سنگدل	تر	شده	و	کشتار	صدها	نفر	در	یک	روز	
را	برکتی	برای	ادامة	والیت	خودش	می	داند.	او،	که	بسیار	بیمار	است،	در	تمام	طول	
عمر	دیکتاتوری	اش	حتی	یک	بار	هم	جرأت	نکرده	که	در	برابر	یک	روزنامه	نگار	به	
پرسش	ها	پاسخ	دهد.	همة	این	ها	آدم	های	گوناگونی	هستند	و	از	دید	انسان	شناسی	
و	زیست	شناسی	یکسان	اند	ولی	پیرامون	و	اطرافیان	و	جهان	بینی	ها	و	ادیان	چیز	
دیگری	از	آن	ها	می	سازند.	آن	هایی	که	با	بدی	و	زشتی	پرورش	می	یابند	و	ارزش	های	

نیکوی	همگانی	را	در	خود	منکوب	می	کنند	به	الگوی	مطلق	بدی	تبدیل	می	شوند.

یکچهرةبرجستهدرادبیاتفرانسه
یکی	از	چهره	های	برجستة	شعر	و	ادبیات	فرانسه	کریستیان	بوبن	است.	او	تاکنون	
شصت	کتاب	چاپ	کرده	و	چندین	جایزة	ادبی	دریافت	کرده	است.	او	مهمان	اصلی	
یک	برنامة	ادبِی	تلویزیون	فرانسه	بود	و	در	کنار	او	نیز	یک	فیلسوف،	یک	کارشناس	
اقلیم	قطبی،	یک	موسیقی	شناس،	یک	هنرپیشة	سینما	و	یک	نقاش	ِگرد	آمده	بودند	تا	
هر	کدام	نگاه	و	حس	خود	را	دربارة	بوبن	بازگو	کنند.	در	واقع،	این	برنامه	دیداری	
بود	برای	ستایش	کار	یک	شاعر	که	نشان	فرهنگ	یک	جامعة	نخبه	گراست.	اندره	
کنت	اسپونویِل	فیلسوف	اظهار	داشت:	»نخستین	آشنایی	من	با	بوبن	کتاب	هشتمین	
روز	هفته	بود.	به	خودم	گفتم	در	هر	هفته	هفت	روز	وجود	دارد	و	چرا	بوبن	از	هشت	
روز	صحبت	می	کند	و،	بعد،	فهمیدم	که	هشتمین	روز	همان	روز	ازلی	و	جاودانه	
است	و	فراموش	نکنیم	که	شاعر	در	دنیای	حس	قلبی	گردش	می	کند	و	فیلسوف	در	
عرصة	عقل.«	کنت	اسپونویل،	فیلسوف	آته		ناباور	و	منطق	گرا،	از	بوبن	پرسید:	»تو	



        151         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         150     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

باور	دینی	داری؟«	و	بوبن	هم	گفت:	»مثل	گذشته	به	دین	باوری	ندارم	ولی	هنوز	
یک	چیزهایی	در	من	وجود	دارند.«	او	افزود:	»من	فکر	می	کنم	خدا	انسانی	است	
که	موجود	است	و	از	نگاه	من	دوستی	بین	انسان	ها	فراتر	از	عشق	است	زیرا	در	
عشق	طغیان	وجود	دارد	در	صورتی	که	در	دوستی	آرامش	و	گفت	وگو	و	رابطه	و	
خنده	ست.«	بوبن	در	ادامة	صحبت	های	خود		گفت:	»چهرة	یک	اقتصاددان	گرفته	و	
نگران	است	و	یا	یک	جامعه	شناس	عصبانی	است	ولی	یک	شاعر	با	شعر	از	فراز	
همة	امپراتوری	ها	و	زندان	ها	و	مرزها	پرواز	می	کند.«	در	ادامه،	توجه	شما	را	به	

برخی	از	گفت	آوردهای	کریستیان	بوبن	جلب	می	کنم:	
-	زندگی	با	قلم	می	نویسد	و	مرگ	آن	را	پاک	می	کند.

-	راه	رفتن	در	طبیعت	مانند	قدم	زدن	در	کتاب	خانه	ای	بزرگ	است	که	هر	
کتابش	جمله	هایی	اساسی	در	بردارد.	

-	نگاه	کردن،	شنیدن،	دوست	داشتن.	زندگی	مانند	هدیة	بسته	بندی	شده	ای	است	
که	هر	صبحگاه	گره	نخ	هایش	را	باز	می	کنم.

-	عشق	و	اثرات	آن	اندازه	پذیر	نیستند.	عشق	بدون	دلیل	و	بدون	معیار	می	آید	
و	به	همین	ترتیب	نیز	از	ما	دور	می	شود.	

-	دوست	دارم	کف	دستانم	را	روی	تنة	درخت	فشار	دهم.	این	کار	را	برای	
اثبات	وجود	درخت	که	شکی	در	آن	نیست	انجام	نمی	دهم	بلکه	می	خواهم	از	زندگی	

خودم	مطمئن	شوم.	
-	ما	در	مناطق	گوناگون	سکونت	نمی	کنیم،	ما	حتی	روی	کرة	زمین	هم	زندگی	

نمی	کنیم.	خانة	ما	قلب	کسانی	است	که	دوست	شان	داریم.	
نوشتار	کریستیان	بوبن	لحظه	ای	برای	تنفس	است.	این	همه	وحشیگری	در	میهمن	
ما	و	در	جهان	به	افسردگی	و	ناامیدی	دامن	می	زند.	خواندن	قطعه	ای	شعر	و	شنیدن	
قطعه	ای	موسیقی	کالسیک	و	گپ	زدن	دربارة	چیزهای	دلپذیر	زندگی	لحظاتی	برای	

تنفس	و	بازیافتن	نیروی	خود	است.

زیانباریانقالباسالمی
چهلمین	سالگرد	انقالِب	زیان	باِر	اسالمی	است.	معنای	این	انقالب	چیست	و	نتایج	

آن	چه	بوده؟	جامعة	روشنفکری	و	سیاسی	ایران	در	جست	وجوی	توضیح	این	
چرخش	تاریخی	است	و	چه	بسا	ما	نیازمند	گذر	تاریخ	هستیم	تا	تاریکی	ها	بیشتر	
روشن	شوند	ولی	گویا	این	انقالب	یک	بازگشت	ارتجاعی	و	انفجار	گنداب	های	
دینی	و	واپس	گرایِی	اجتماعی	بود.	انقالب	اسالمی	ریشه	در	تاریخ	تهاجم	اسالم	
عرب	داشت	زیرا	در	این	لحظه	است	که	جهان	بینِی	دینی	وارد	جغرافیا	و	ذهنیت	
ایرانی	می	شود.	این	ریشه	با	شیعه	گری	ساختة	دوران	صفوی	نیرومند	شد،	در	سایة	
استبدادهای	گوناگونان	سیاسی	و	آدم	ُکشان	متدین	گوناگون	فربه	شد،	با	شکست	های	
حقارت	بار	کشور	و	نکبت	و	خرافات	دینی	و	سقوط	جامعة	دوران	قاجار	فربه	تر	
شد،	در	بستری	از	نادانِی	عمومِی	جامعه	با	تبلیغات	اسالمی	آخوند	و	جزم	اندیش	
دینی	در	سال	های	چهل	به	غول	پنهان	در	جامعه	تبدیل	شد	و	در	آستانة	سال	1357 

به	سیالب	چرکین	و	انفجار	حقارت	ها	بدل	شد	و	خمینیسم	را	به	قدرت	رساند.	
معنای	انقالب	چه	بود؟	انقالب	مشروطه	اعالن	قانونگرایی	کرد	و	در	عصر	
و	 مادی	 نوگرایِی	 نوعی	 با	 ارتباطی	 پل	هایی	 استبداد،	جامعه	 با	وجود	 پهلوی،	
اجتماعی	برقرار	کرد	ولی	امیال	نیرومند	جامعه	به	سوی	ارتجاع	دینی	پیامبر	کشش	
داشت.	دانشگاه	و	مدرسه	در	برابر	حوزه	و	مکتب	برافراشته	شدند	ولی	دین	تمام	
ساختار	ذهنی	و	عمومی	جامعه	را	شکل	داد.	ناخودآگاِه	آلوده		به	شریعت	قصد	
همزیستی	با	نوگرایی	نداشت	و	اندیشة	ِخردگرا	در	ناتوانی	خود	به	شکست	کشیده	
شد.	کودتا	در	برابر	دکتر	مصدق		و	روحیة	دلسرِد	ناشی	از	آن	کار	را	دشوارتر	
کرد.	خیزش	فرومایگان	و	طاعون	آخوندیسم	در	خرداد	1342	و	دشمنی	آن	با	
آزادی	زن	و	نوگرایی	به	طور	آشکار	حساب	جامعه	را	روشن	کرد.	پس	از	تروریسم	
فدائیان	اسالم،	خمینیسم	برای	کسب	قدرت	خود	را	آماده	می	کرد.	شیعه	گری	با	الهام	
از	خالفت	پیامبر	و	علی،	خلیفة	چهارم،	در	پی	تصرف	قدرت	دینی	بود.	فدائیان	
اسالم	و	خمینی	و	آل	احمد	و	شریعتی	و	مطهری	به	َاشکال	گوناگون	این	میل	به	

قدرت	سیاسی	دینی	را	نشان	می	دهند.	
اندیشه	های	ملهم	از	فلسفه	و	ادبیات	نوگرا	و	تمدن	غربی	زیر	فشار	انبوه	شعار	
و	سیاست	دینی	و	الیه	های	سنگین	دین	خویی	و	تقدسگرایی	نابودگر	به	حاشیه	
کشیده	شد.	نیروهای	چپ	و	تندرو	در	دوگانگی	فکری	بودند:	از	یک	سو	خود	را	
مارکسیست	اعالن	می	کردند	و	هوادار	از	مارکس	و	لنین	و	کاسترو	و	چه	گورا	بودند	
و	از	سوی	دیگر	به	دین	توده	احترام	می	گذاشتند	و	تالش	فکری	و	فلسفی	را	در	
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نقد	اسالم	فراموش	کرده	بودند	و	خود	را	آگاهانه	و	ناخودآگاهانه	برای	تأیید	امام	
خمینی	آماده	می	کردند.	روشن	است	که	گرایش	های	سیاسی	به	مبارزه	با	شاه	ادامه	
می	دادند	ولی	در	همان	زمان	آخوندها	را	»مترقی«	و	»ضدامپریالیست«	معرفی	
می	کردند	و	در	عرصة	مبارزه	با	خرافه	و	شیعه	گری	و	اسالم	و	قرآن	و	آیت	اهلل	های	
قم	سکوت	پیشه	کردند.	بینش	یک	جانبة	دین	خو	و	جهان	سومی	بر	اندیشة	چپ	چیره	

بود.	
اسالم	گرایان	پیش	از	انقالب	و	در	زمان	شاه	ریشه	دواندند.	شاه	به	زیارت	
کعبه	و	امام	رضا	می	رفت،	در	مدارس	درس	تعلیمات	دینی	را	اجباری	کرد،	چاپ	
زرنگار	قرآن	سفارش	داد،	در	سال	1345	مسجد	دانشگاه	تهران	را	گشود	و	به	
فعاالن	دینی	اجازه	داد	تا	در	دانشگاه	انجمن	خود	را	برپا	کنند.	در	این	دوران	کسی	
حق	نداشت	از	اسالم	انتقاد	کند	و	همه	دعوت	شده	بودند	تا	در	حزب	رستاخیز	عضو	
بشوند	ولی	در	همین	دوران	هم	جزم	اندیشان	شیعه	در	حسینیة	ارشاد	و	مدارس	
دینی	و	روزنامه	ها	اسالم	و	شیعه	را	تبلیغ	می	کردند،	در	روزنامه	ها	مارکسیسم	را	نقد	

می	کردند	و	غرب	را	می	کوبیدند.
هنر	و	ادبیات	نوگرا	در	دو	دهه	پیش	از	انقالب	و	در	الیة	روشنفکری	زنده	
بودند	ولی	جوانان	به	طور	گسترده	به	فرهنگ	دینی	و	جهان	بینِی	شیعه	گری	روی	
می	آوردند.	آثار	شریعتی	و	گفتار	خمینی	هر	گونه	میل	به	آزادی	را	نابود	و	اعضای	
جامعه	را	شیفته	و	پریشان	جهان	بینی	شیعه	کردند.	ساواک	با	شکنجه	و	کشتار	به	
عصبانیت	جامعه	افزود	و	میل	به	دیدار	امام	زمان	را	افزایش	داد.	بیشتر	روشنفکران	
و	سیاسیون	غیردینی	دربارة	خرافه	و	دین	سکوت	کردند،	بخشی	به	چریکیسم	روی	
آوردند	و	سپس	گام	به	گام	پشت	امام	جای	گرفتند.	چریکیسم	فاقد	اندیشة	فلسفی	
بود	و	به	اسطورة	سالح	معجزه	آسا	و	تمایل	به	الگوی	شوروی	خالصه	می	شد.	ایراِن	

این	زمان	جامعه	ای	متضاد	ولی	زیر	سیطرة	دین	است.	
دیپلماسی	غرب	با	مشغلة	شوروی	و	نفت	و	بیماری	شاه	از	یک	سال	پیش	از	
انقالب	با	آخوندها	وارد	رایزنی	شد	و	در	نشست	گوادلوپ	14	تا	17	دی	ماه	1357 
برنامة	انقالب	خمینیستی	مورد	تأیید	قرار	گرفت.	تا	یک	سال	پیش	از	انقالب	
همه	چیز	جور	و	سامان	دهی	گردید.	ژرفای	ذهن	و	جامعه،	دست	های	آشکار	و	پنهان،	
عوامل	بومی	و	جهانی،	نیرنگ	آخوند	و	دیپلمات	غربی	راه	انقالب	اسالمی	را	هموار	
کردند.	تظاهرات	گسترده	همه	جا	را	گرفت	و	قربانیان	خیابانی	با	اسطوره	سازی	

دینی،	انگیزه	و	ابزاری	برای	بازتولید	تظاهرات	بعدی	شدند.	دین	در	تکرار	مراسم	
دینی	تحکیم	و	این	تکرار	به	راهبرد	کسب	قدرت	تبدیل	شد.	مراسم	سوگواری	چهلم	
به	سلسلة	بی	پایان	اعتراض	های	خیابانی	تبدیل	شد.	در	جامعه	درد	و	رنج	زیادی	
وجود	بود	و	زشت	کارِی	ناشی	از	فساد	و	شکنجة	ساواک	منجر	به	خشم	جامعه	شده	
بود	ولی	این	خشم	با	الگوی	اثبات	دموکراتیک	همراه	نبود.	تظاهرات	دینی	عقالنیت	

را	منکوب	کرد	و	همه	در	یک	هیجان	فراگیِر	عمومی	غرق	شده	بودند.	
آیت	اهلل	ها	راهبرد	کسب	قدرت	را	هدایت	کردند	و	با	تبهکاری	و	نیرنگ	کشتار	
آیت	اهلل	ها	 کردند.	 بدل	 قدرت	خود	 نردبان	 به	 را	 نظامیان	 توسط	 تظاهرکنندگان	
آتش	سوزی	سینما	رکس	آبادان	در	28	مرداد	1357	را	سامان	دهی	کردند	و	400 
نفر	را	زنده	زنده	کشتند	و	به	دروغ	رژیم	شاه	را	متهم	کردند.	آخوندها	کشته	های	
»جمعة	سیاه«	17	شهریور	را	4000	نفر	اعالن	کردند،	حال	آن	که	شمار	واقعی	
88	نفر	بود.	شیوه	های	گوبلزی	و	جنایتکارانه	به	شیوة	آخوندها	تبدیل	شد.	آخوند	
همیشه	دغلکار	بود	و	هرگز	نمی	توانست	دارای	اخالق	اجتماعی	باشد.	اخالق	
قرآن	در	تبعیض	و	خشونت	و	غنیمت	گری	و	یغما	تعریف	می	شود	و	آخوند	حامل	

این	»اخالق«	است.	
شاه	شتابان	و	دیرهنگام	عقب	نشینی	می	کرد	و	امتیاز	می	داد	و	دولت	ها	تغییر	
می	کردند؛	در	واپسین	مهلت	بختیار	به	رویارویی	با	موج	سنگین	خمینیستی	اقدام	
کرد	ولی	کار	از	کار	گذشته	بود	و	جامعه	فقط	صدای	یک	نفر	را	می	شنید.	در	16 
شهریور	1357	بود	که	شعارهای	تظاهرات	چنین	بودند:	»حسین	سرور	ماست،	
خمینی	رهبر	ماست«	و	»استقالل،	آزادی،	جمهوری	اسالمی«	این	شعارها	معنای	
انقالب	را	روشن	کرده	بودند.	در	23	دی	ماه	خمینی	تشکیل	شورای	انقالب	اسالمی	
را	اعالن	کرد	و	روز	بعد	هم	شاه	ایران	را	ترک	کرد	و	آیت	اهلل	خمینی	در	12	بهمن	
1357	در	نقش	اماِم	نجات	دهنده	وارد	تهران	شد.	دولت	موقت	به	نخست	وزیری	
با	اعالن	 بهمن	 به	کار	کرد	و	در	22	 بهمن	1357	آغاز	 بازرگان	در	15	 مهدی	

بی	طرفی	ارتش	انقالب	خمینیستی	پیروز	شد.		
خدعه	و	نیرنگ	آخوندها	در	بطن	دین	و	تاریخی	بود	ولی	دوباره	خود	را	در	
پاریس	و	در	کالم	خمینی	نشان	داد	و	در	گورستان	بهشت	زهرا	هم	خودنمایی	کرد	
و	چهل	سال	است	که	همچنان	ادامه	دارد.	معنای	انقالب	جز	بازگشت	قطعی	به	
اسارت	شیعه	و	سروری	حسین	چیز	دیگری	نبود.	»سروری	حسین«	همان	تأیید	
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ازخودبیگانگی	و	تسلیم	تاریخی	ما	بود.	مردم	فریاد	زدند	ما	خواهان	تسلیم	هستیم	و	
این	تسلیم	جز	استقرار	قدرت	اسالم	برای	طبقة	غارتگر	و	رانت	خوار	آخوندها	چیز	
دیگری	نمی	توانست	باشد.	حکومت	الهی	اسالم	و	آخوند	مرداب	خونین	ملت	ایران	
بود.	آنچه	انقالب	اسالمی	می	خواست	رجوع	به	گنداب	های	رساله	ها	و	روایات	
برای	حکومت	اهلل	و	سقوط	به	َپست	ترین	الگوی	اجتماعی	بود.	آنچه	انقالب	اسالمی	

می	خواست	ضدیت	با	ِخردگرایی	فلسفی،	نوگرایِی	سیاسی	و	انسان	آزاد	بود.	
آیا	می	شد	جلِو	انقالب	را	گرفت؟	این	پرسش	از	دید	جامعه	شناسی	و	علم	
برشمرده	روی	 زیرا	همة	عوامل	 داد	 انقالب	اسالمی	رخ	 نیست.	 منطقی	 تاریخ	
دادِن	آن	را	ناگزیر	کردند.	جامعه	شناسی	انقالب	را	نمی	آفریند	بلکه	آن	را	توضیح	
می	دهد	و	امروزه	یک	پدیدة	چهل	ساله	در	برابر	ماست.	هدف	انقالب	مصلوب	کردِن	
جامعه	در	جهان	بینِی	شیعه	گری	و	تسلیم	قطعی	آن	است	ولی	جامعة	ایران	دارای	
پویایِی	منحصربه	فردی	است	و	واکنش	های	متضادی	تولید	کرده	است.	تأثیرپذیری	
از	جامعة	جهانی	و	ایستادگِی	روانی	و		خواست	های	پیاپِی	جامعه	شکست	های	
فراوانی	به	قدرت	دینی	وارد	آورده	است.	بر	ما	نیز	آسیب	های	فراوانی	وارد	شده	
است	و	جامعه	ازخودبیگانگِی	خود	را	تکرار	می	کند.	روند	کسب	وجدان	و	آگاهی	
شهروندی	و	انسان	آزاد	روندی	تاریخی	است	ولی	آنچه	مسلم	است	تقویت	این	
روند	با	واکاوِی	تاریخ،	نقد	هستِی	اسالمی،	گرایش	به	دموکراسی،	آزاد	ذهنِی	فراگیر	

و	همه	جانبه	و	انتقاد	از	اوهام	ایدئولوژیک	و	دینی	میسر	خواهد	بود.	

امواججنبشاجتماعیواختالفنظردرمیانروشنفکران
دوباره	امواج	اعتراضی	در	ایران	به	راه	افتاده	است.	این	بار	خیزش	علیه	گرانی	
بنزین	است.	تحریم	های	آمریکا	منجر	به	سقوط	درآمد	نفتی	شده	و	دولت	برای	
بودجه	های	خود،	جز	افزایش	مالیات	و	حذف	یارانه	های	مستقیم	و	نامستقیم	راه	
دیگری	ندارد،	به	ویژه	آن	که	هزینه	های	سنگین	جنگ	سوریه	و	کمک	های	مالی،	
نظامی	و	ایدئولوژیک	به	همة	جریان	های	سیاسِی	تروریستی	و	بنیادگرای	شیعه	در	
جهان	ادامه	دارد	و	پروژة	آشکار	و	پنهان	اتمی	و	هزینه	های	سنگین	آن	بر	دوش	

ملت	سنگینی	می	کند	ولی	حکومتگران	این	طرح	خطرناک	را	ادامه	می	دهند.	

بودجة	ساالنة	کشور	450	هزار	میلیارد	تومان	است.	بر	پایة	ارزیابی	دولت	
150	هزار	میلیارد	تومان	از	محل	درآمدهای	مالیاتی	است.	شرکت	های	دولتی	و	
بنیادهای	مذهبی	مانند	آستان	قدس	مالیات	نمی	پردازند.	بنابراین،	بقیة	بودجة	کشور	
از	راه	ارزهای	نفتی	باید	جبران	شود.	بودجة	تصویبی	مجلس	افزون	بر	جمع	آوری	
مالیات	ها،	نیازمند	300	میلیارد	تومان	دیگر	است.	در	حالت	عادی،	درآمد	نفتی	
ساالنة	ایران	60	میلیارد	دالر	معادل	600	هزار	میلیارد	تومان	است.	این	درآمد	
ناممکن	است	زیرا	صادرات	نفت	ایران	به	300000	بشکه	کاهش	یافته	است.	
این	حاکمان	نه	از	فسادها	و	رانت	بری	های	خود	دست	می	کشند	و	نه	به	سیاست	
خانمان	سوز	منطقه	ای	خود	پایان	می	دهند.	بنابراین،	رژیم	فشار	بر	مردم	تهی	دست	
و	طبقة	متوسط	را	تشدید	می	کند.	افزایش	سه	برابرِی	قیمت	هر	لتیر	بنزین	تصمیم	
مشترک	حاکمان	است	تا	با	فشار	بی	سابقه	بر	اقشار	اجتماعی	و	در	شرایط	نبود	
منبع	کافی	ارز	خارجی،	باز	هم	از	سفرة	کوچک	و	ناچیز	مردم	بکاهند.	بنزین	برای	
بیشتر	مردم	یک	ابزار	اقتصادِی	الزم	برای	زندگی	است.	این	گرانی	بیشتر	به	کسانی	
تحمیل	می	شود	که	در	فقر	قرار	دارند.	روحانی،	رئیس	دولت،	به	تازگی	اعالن	کرد	از	
25	میلیون	خانوار	ایرانی	18	میلیون	آن	ها	شرایط	سخت	و	یا	بسیار	دشواری	دارند	
و	حکومت	هم	همچنان	خواستار	افزایش	فشار	بر	همین	الیه	های	اجتماعی	است.
بدین	ترتیب،	فشار	اقتصادی،	گرانی،	دروغ	پردازی	و	سرکوبگری	حکومتی	مردم	
را	به	خشم	درآورده	است.	جنبش	های	اجتماعی	از	علت	یکسانی	پیروی	نمی	کنند.	
آغاز	و	پایان	جنبش	های	اجتماعی	پیشگویی	پذیر	نیستند	ولی	هنگامی	که	این	
جنبش	ها	به	حرکت	می	افتند،	باید	با	انرژی	خود	به	پشتیبانی	از	آن	ها	پرداخت.	در	
حال	حاضر،	فصْل	فصل	مبارزه	و	اعتراض	در	بسیاری	از	کشورهاست.	این	فضای	
مبارزاتی	برای	ایرانیان	امیدبخش	است	ولی	آیا	جنبش	با	شعارهای	سکوالر	به	
ایستادگی	و	جهش	خود	ادامه	می	دهد؟	ولی	آیا	نخبگان	دموکرات	جبهة	مخالف	

آمادگی	کسب	قدرت	را	دارند؟
پس	از	یک	هفته	از	دالوری	های	مبارزان	با	حکومت	استبدادِی	دینی	در	ایران	
و	کشتار	شمار	زیادی	توسط	مأموران	آدم	ُکش	رژیم	اسالمی،	در	پی	یک	فراخوان	
سیاسی	شماری	از	ایرانیان	در	میدان	سن	میشل	پاریس	گرد	آمدند.	این	گردهمایی	
اعتراض	ایرانیان	خارج	به	کشتار	بیرحمانه	و	دستگیری	ناعادالنه	در	شهرهای	
گوناگون	ایران	بود.	بنابر	برخی	منابع،	بیش	از	300	نفر	توسط	آدمکش	های	رژیم	
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کشته	شدند.	رژیم	درهای	شبکه	ها	را	بست	تا	در	سکوت	و	بی	خبری	آدم	ُکشی	خود	
را	به	انجام	برساند.	آن	چه	که	اصل	و	دلگرم	کننده	بود	جنبش	هزاران	مبارز	در	
خیابان	های	میهن	ما	بود.	جنبش	اعتراضی	و	سیاسی	اخیر	با	شعارهای	شفاف	ضد	
این	حکومت	والیت	فقیهی	چهل	ساله	شکل	گرفت	و	به	ناگزیر	شرکت	کنندگان	از	
تمام	مناطق	ایران	و	با	گرایش	های	گوناگون	فکری	انجام	گرفت.	هدف	مردم	ایران	
به	شکلی	متمرکز	و	همسو	بر	ضد	رژیم	بود.	در	این	اعتراض	ها،	شعارهایی	مانند	
»مرگ	بر	خامنه	ای«،	»مرگ	بر	دیکتاتور«،	»نه	غزه،	نه	لبنان،	جانم	فدای	ایران«،	
»مرگ	بر	جمهوری	اسالمی«،	»رضا	شاه،	روحت	شاد«	و	»نه	قرآن،	نه	اسالم،	جانم	

فدای	ایران«	بیان	گر	شخصیت	عمومی	جنبش	است.	
شوربختانه	در	خارج	کشور	همیشه	روحیة	همسویی	با	یکدیگر	و	بردباری	
سیاسی	وجود	ندارد.	در	این	گردهمایی،	پرچم	های	گوناگونی	مانند	شمار	زیادی	
از	پرچم	کردها،	پرچم	سه	رنگ	با	ستارة	کمونیستی	و	پرچم	هایی	سه	رنگ	با	واژة	
از	 نفر	 چند	 این	که	 به	محض	 ولی	 داشت	 وجود	 آن	 وسط	 در	 التین	 به	 »ایران«	
شرکت	کنندگان	پرچم	های	سه	رنگ	ایران	با	شیر	و	خورشید	را	در	دست	گرفتند،	
شمار	اندکی	از	کنشگران	چپ	و	ُکرد	به	اعتراض	و	هیاهو	دست	زدند	و	ایجاد	تنش	
کردند.	هیاهوکنندگان	خود	را	صاحب	تاریخ	و	قضاوت	می	دانستند	و	در	پی	اجرای	
حکم	خود	بودند.	این	تنش	خوشبختانه	به	درگیری	نینجامید	ولی	نشان	می	دهد	که	
تمایل	به	استبداد	در	همین	گروه	مخالف	حکومت	هم	موج	می	زند.	یکی	از	آن	ها	
می	گفت:	»من	عمری	با	شاه	مبارزه	کرده	ام	و	نباید	این	پرچم	باشد.«	من	هم	به	او	
گفتم:	»تو	مگر	قدرت	تصمیم	گیرنده	هستی؟«	گفت:	»باید	جلِو	هواداران	شاه	را	
گرفت.«	من	هم	در	پاسخ	به	او	گفتم:	»آیا	جلِو	هواداران	آغازین	همین	حکومت	
اسالمی	مثل	حزب	توده	و	هوادارهای	بنی	صدر	و	اکثریتی	ها	را	نباید	گرفت؟«	او	
هم	گفت:	»نباید	پرچم	شیر	و	خورشید	شاهنشاهی	باشد.«	به	او	پاسخ	دادم:	»این	
پرچم	از	پیش	از	سلسلة	پهلوی	وجود	داشته.«	گفت:	»اینجا	نباید	صفوف	را	با	هم	
قاطی	کرد.«	من	هم	گفتم:	»کسانی	که	یک	عمر	هوادار	استالین	بودند	و	هنوز	هم	
از	الگوی	استالین	و	دیکتاتوری	کارگری	هستند	شما	را	آزار	نمی	دهد	چون	شما	
با	خوی	استبداد	چپ	هستید	و	بدبختانه	برای	شما	استبداد	چپ	از	استبداد	دینی	
و	استبداد	راست	خیلی	خیلی	بهتر	است.	استبداْد	استبداد	است	و	ما	دموکراسی	
و	آزادی	می	خواهیم	و	گرایش	های	مخالف	حاضر	در	اینجا	حق	مساوی	دارند.«	

نکتة	پایانی	در	اینجا	این	است	که	من	جمهوری	خواه	هستم	و	فکر	می	کنم	پرچم	
سه	رنگ	شیر	و	خورشید	پرچم	تاریخی	ایران	است.	

در	پایان	تظاهرات	با	چند	تن	از	دوستان	به	کافه	رفتیم.	در	هنگام	گپ	وگفت	
بودیم	که	دوستی	گفت	گویا	آیت	اهلل	سیستانی	دربارة	مسائل	اخیر	ایران	موضع	گیری	
کرده	است.	من	هم	گفتم	تجربة	چهل		سال	حکومت	اسالمی	نشان	می	دهد	که	همة	
آخوندهای	ایران	و	حتی	آن	هایی	که	در	عراق	هستند	در	گفتار	و	کردار	هوادار	
ادامة	حکومت	اسالم	بوده	اند	و	برخی	از	آن	ها	که	کاماًل	با	والیت	فقیه	موافق	
نیستند	همیشه	از	نظام	موجود	فربه	شده	اند	و	یا	از	نادانی	و	خرافه	پرستی	مردم	
نان	خورده	اند	و،	بنابراین،	اختالفات	بین	آخوندها	نباید	منجر	به	برانگیختن	امید	
کاذب	در	جامعه	شود.	یکی	از	دوستان	گفت:	»آن	چه	اهمیت	دارد	برداشت	های	
گوناگون	از	اسالم	است؛	من	به	تو	انتقاد	دارم	چون	می	گویی	اسالم	خشن	است	در	
صورتی	که	قرآن	چیزی	نیست	و	برداشت	های	اسالم	مهم	است	و	واقعیت	دارد.«	
من	هم	گفتم	این	که	شما	می	گویید	قرآن	مسئله	ای	نیست	سراپا	اشتباه	است	زیرا	
قرآن	یک	منشور	الهام	دهنده	و	قانون	ساز	برای	جامعة	اسالمی	است	و،	افزون	بر	آن،	
من	یک	کتاب	چهارصد	صفحه	ای	نوشته	ام	با	عنوان	بررسی	تاریخی	و	هرمنوتیک	
و	جامعه	شناختی	قرآن.	لطف	کنید	آن	را	بخوانید	و	سپس	انتقاد	خودتان	را	مطرح	
کنید.	شما	نمی	توانید	با	خواندن	عنوان	برخی	از	مقاله	های	من	دست	به	نقد	جدِی	
اندیشه	ام	بزنید.	بدون	مطالعه،	این	گونه	موضع	گیری	ها	سطحی	است.	افزون	بر	این،	
شما	کنشگر	سیاسی	و	دارای	پروژة	اتحاد	سیاسی	هستید	در	صورتی	که	من	پیش	
از	هر	چیز	یک	دانشگاهی	و	روشنفکرم	و	مالحظه	کاری	سیاسی	و	مصلحت	گرایی	
و	تمایل	به	ساخت	وپاخت	با	نیروهای	دینی	را	ندارم.	من	بر	این	باورم	که	جامعة	ما	
نیازمند	کار	دانشگاهی	و	تقدس	زدایی	است	در	صورتی	که	سیاسیون	اهمیت	آن	را	

درک	نمی	کنند	و	همة	اندیشه	را	تنگ	نظرانه	و	پیرو	سیاست	روز	می	خواهند.	
به	دنبال	این	کافه،	برای	شام	نزد	دوستانم	رفتیم.	شام	فراوان	و	رنگارنگی	آماده	
بود.	پس	از	غذا،	دربارة	موسیقی	و	ارکستر	ایرانی	و	شعر	»کوچه«	فریدون	مشیری	
و	صدای	بانو	دریا	دادور	و	آهنگ	سازی	مهرداد	بران	صحبت	شد.	پس	از	آن،	برخی	
شعرهای	محمدرضا	فشاهی	را	با	صدای	احمد	شیرازی	شنیدیم	و	سپس	مقاله	ای	
محمدرضا	نیکفر	دربارة	اعدام	های	سال	های	شصت	خوانده	شد.	این	مقاله	بحث	
تندی	را	در	پی	داشت.	همگی	با	جنایتکاری	حکومت	موافق	بودند	و	از	نگاه	آنان	
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حکومت	اسالمی	مسبب	جنایات	سیاسی	بی	شماری	در	کشور	ما	بوده	است.	بر	
اساس	این	مقاله،	همة	اعدامی	ها	دموکرات	و	آزادی	خواه	بودند.	آیا	همة	اعدامی	ها	
که	قربانی	رژیم	بودند	دموکرات	و	آزادی	خواه	بودند؟	در	این	بحث،	نگاهی	به	
فداکاری	اعدامی	ها	داشتند	و	اقدام	حکومت	را	نفی	دگراندیشی	می	دانستند	اما	
نگاه	دیگری	هم	به	این	نکته	داشتند	که	قربانی	همیشه	دموکرات	و	آزادی	خواه	
نیست.	بر	اساس	این	دیدگاه،	بسیاری	از	اعضای	سازمان	های	سیاسی	ایران	در	آن	
دوران	شیفتة	رهبری	یا	جهان	بینی	خود	و	یا	جهان	بینی	مجاهد	و	فدایی	خودکامه	
نمی	کاهد	ولی	رقابت	 از	جنایتکاری	حکومت	اسالمی	 این	ذره	ای	 البته	 بودند.	
ایدئولوژیک	و	جدال	سیاسی	و	نظامی	غیردموکراتیک	ارزش	مثبتی	هم	نمی	آفریند	
و	کسی	را	آزادی	خواه	نمی	کند.	می	توان	قربانی	بود	و،	در	ضمن،	استبداد	را	گسترش	
داد.	زندان	رفتن	و	یا	قربانی	شدن	همیشه	به	معنای	ترقی	محوری			و	آزادی	خواهِی	
فرد	قربانی	نیست.	روشن	است	که	هر	اقدام	خودسرانة	یک	رژیِم	بیدادگر	قابل	
محکوم	است	ولی	چه	بسا	فرد	قربانی	در	عرصة	اندیشة	حامل	الگوی	دیکتاتوری	
دیگری	باشد.	استبداد	ساواک	در	زمان	شاه	برخی	از	سیاسیون	را	کشت	ولی	
ِاستالینیسِم	مورد	پشتیبانِی	چپ	ها	سرچشمة	یک	دیکتاتوری	بزرگ	بود.	استبداد	
دینی	سیاه	آیت	اهلل	خمینی	جان	شمار	زیادی	از	مجاهدین	و	کمونیست	ها	را	گرفت	
ولی	جهان	بینِی	مجاهدین	و	هواداران	ِاستالین	نیز	خودکامه	بود.	کشتار	وحشیانة	
زندانیان	سیاسی	توسط	آخوندها	نفی	حق	حیات	انسان	ها	و	محکوم	به	جنایت	بر	
ضد	حقوق	بشری	است	ولی	جهان	بینِی	مجاهدین	و	چپ	سنتی	جنایت	پرور	است.				

مالصدراو»فلسفهاسالمی«
می	گویند	در	ایران	فلسفة	اسالمی	یا	حکمت	اسالمی	وجود	دارد.	حکمت	آمیزه	ای	
از	دین	و	عرفان	و	واژهایی	از	فلسفه	است	و،	بنابراین،	حکمت	با	فلسفه	یکی	
نیست.	دین	متکی	بر	اجزای	جزمی	و	مقدس	و	وابسته	به	تعبد	اعتقادی	است.	فلسفه	
به	معنای	دانایی	و	پرسشگری	است	و	بر	مقوله	های	انتزاعی	و	نیز	تجربة	انسان	و	
داده	های	علوم	اجتماعی	و	دانش	تجربی	تکیه	می	کند.	فلسفه	تالشی	برای	گونه	ای	
پاسخ	به	مسائل	انسان	است	و	پیشنهادهای	آن	نه	حقایقی	یگانه	و	مطلقی	بلکه	

دیدگاه	هایی	زمینی	و	انسانی	اند.	فلسفه،	آزادی	واژه	ها	و	مقوله	ها	و	اندیشه	هاست.	
بدین	ترتیب،	فلسفة	اسالمی	یک	کالهبرداری	نظری	و	سوداگرِی	بی	اخالقی	است.		
یعنی	 اْلِکَتاِب«	 ُأمُّ	 َوِعنَدُه	 َوُیْثِبُت	 َیَشاُء	 َما	 اهلّلُ	 »َیْمُحو	 قرآن	می	گوید:	 اهلل	در	
»خداوند	هرچه	را	بخواهد،	محو	و	هرچه	را	بخواهد	اثبات	می	کند.«	)الّرعد/	39(.	
	َشْیٍء	َقِدیٌر.«	یعنی	»خداوند	بر	هر	چیز	تواناست.«	)البقره/20(	 	َعَلی	ُکلِّ 	اهللَّ »ِإنَّ
و	 نامتنـاهی	 تعـالی	 قـدرت	حق	 و	 و	محـدود	است	 متنـاهی	 انسان،	 قـدرت	
نامحـدود.	بنابراین،	انسان	در	فضای	دین	جایگاهی	در	آفرینش	اندیشه	و	طرح	
زندگی	ندارد،	حال	آن	که	فلسفه	برهم	زنندة	اندیشه	های	راکد	است،	پرسش	می	کند،	
انسان	را	برمی	انگیزد،	دیدگاه	تازه	می	آفریند،	احکام	کهنه	را	به	پرسش	می	کشاند	و	
رد	می	کند.	اسالم	فلسفه	نمی	آفریند	و	هیچ	گونه	استعدادی	برای	پرسشگری	ندارد.	
فلسفة	اسالمی	یعنی	فلسفه	ای	که	با	اصل	قرآن	و	اسالم	سازش	داشته	باشد	ناشدنی	
است.	البته	یک	شخص	مذهبی	می	تواند	بر	دانش	و	خالقیت	و	تربیت	خود	به	فلسفه	
روی	بیاورد	و	فیلسوف	شود	ولی	قرآن	و	جهان	بینِی	اسالمی	منکوب	کنندة	اندیشة	
فلسفی	هستند.	ابوعلی	سینا	یک	فیلسوف	است	زیرا	دیدگاه	و	نوشتار	او	به	طور	
اساسی	بر	علوم	تجربی	مانند	پزشکی،	زیست	شناسی،	ریاضیات،	ستاره	شناسی،	
انسان	شناسی	و	طبیعت	استوار	است	حال	آن	که	مالصدرا	یک	حکیم	اسالمی	و	
عارفی	شیعه	است.	در	بینش	او	می	توان	با	عناصر	فلسفی	برخورد	ولی	بنیاد	اندیشة	
او	دین	اسالم	و	شیعه	گری	و	مهدویت	است.	از	دید	او،	که	یک	»فیلسوف	بزرگ«	
معرفی	می	شود،	سه	دنیا	قابل	تشخیص	است:	یکی	دنیای	ماّدی	ناسوت	که	همان	
طبیعت	و	جهان	جسمانی	است.	دومی	دنیای	ملکوت	که	دنیای	مثال	و	فرشته	هاست	
و	سومی	هم	دنیای	الهوت	که	فارغ	از	ماّده	است	و	همان	دنیای	ربوبی	و	غیب	
است.	الهوت	مشتق	از	اهلل	است.	از	دید	مالصدرا	این	بینش	همان	حکمت	الهی	
است	و	معطوف	به	جهانی	فراسوی	جهان	محسوس	است.	این	حکمت	بر	گذرا	
بودِن	جهان	محسوس	و	ناسوت	تأکید	دارد.	»جهان	بینی	فلسفی«	مالصدرا	متوجه	

»واجب	والوجود«	و	دارای	خصلت	عرفانی	است.
مالصدرا	می	نویسد:»مسئله	وجود	اساس	فلسفه	و	دین	شناسی	و	محور	اصلی	
توحید	و	معاد	است.«	و	»تا	کسی	نفهمد	وجود	چیست	نمی	تواند	بفهمد	به	چه	دلیل	
انسان	پس	از	مرگ	زنده	می	شود	تا	این	که	حساب	کارهای	خود	را	پس	بدهد.«،	
»تا	شخصی	نفهمد	وجود	چیست	نمی	تواند	استنباط	کند	به	چه	مناسبت	پس	از	
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پیغمبر	اسالم	و	دوازده	امام،	یکی	پس	از	دیگری	برای	اجرای	احکام	پیغمبر	به	
امامت	منصوب	شدند.«

هانری	کربن	می	گوید:	»مالصدرا	آن	چیزی	از	هستی	را	که	در	تمام	موجودات	
هست	و	بدون	آن	هیچ	موجودی	به	وجود	نمی	آید	»نفس	رحمانیه«	نامیده	...	باید	
گفت	که	تمام	فیلسوفان	شیعه	از	لحاظ	مبدأ	با	یکدیگر	موافق	هستند،	خواه	اسم	آن	
را	وجود	بگذارند	و	خواه	خدا«	)برگ	35	تا	37،	کتاب	مالصدرا،	هانری	کربن،	
تهران،	جاویدان	1361(.	بنابراین،	مبدأ	وجود	است	و	آن	وجود	»نفس	رحمانیه«	

که	چیزی	جز	اهلل	نیست.		
جهان	بینی	مالصدرا	نمونه	ای	از	بینش	الهیاتی	بوده	که	هیچ	پیوندی	با	فلسفه	
ندارد.	مالصدرا	را	بنیانگذار	»حکمت	متعالیه«	می	دانند.	گفتار	مالصدرا	سراپا	
آغشته	به	دین	است.	مقوله	های	گفتاری	او	دینی	عرفانی	است	و	به	همین	خاطر	
جهان	واقعی	انسان	ها	برای	او	بی	ارزش	است.	برای	مالصدرا	تنها	جهان	الهوت	
جهان	حقیقی	و	ارزشمند	است،	حال	آن	که	جهان	الهوت	او	جز	جهانی	موهوم	که	از	
روانی	پریشان	ناشی	شده	چیز	دیگری	نیست.	کار	فلسفه	خداپرستی	و	فرشته	پرستی	
نیست	بلکه	تقویت	دانایی	انسان	و	پرداختن	به	زمین،	انسان،	آزادی،	مسئولیت،	فرد،	
تضادها	و	دورنمای	بشریت	در	زمین	است.	کار	فلسفه	بهره	گیری	از	دانش	بشری	در	
تمام	عرصه	ها	و	از	جمله	در	زمینة	ستاره	شناسی	و	زیست	شناسی	و	انسان	شناسی	
و	فن	آوری	های	نوگرا	بوده	تا	اندیشه	را	نیرومند	کند.	فلسفه	با	اندیشه	دربارة	زمین	
و	طبیعت	و	انسان،	به	انسان	خودمختاری	و	استقالل	بیشتر	می	بخشد.	خوار	شمردن	
دنیا	و	آرزوی	جبروت	و	الهوت	را	داشتن	ضد	فلسفه	است.	علی،	امام	اول	شیعه،	
در	نهج	البالغه	می	گوید:	»ای	مردم،	متاع	دنیا	همچون	گیاهان	خشكیده	وباخیز	
است؛	بنابراین،	از	چنین	چراگاهی	دوری	كنید.«	مالصدرا	هم	مانند	علی	ابن	ابی	
طالب	فکر	می	کند	و	این	اندیشه	جز	نابودی	چیز	دیگری	نیست	زیرا	در	بطن	خود	
خواهان	مرگ	است.	صوفیگری	و	درویش	گری	و	عرفانی	گری	جلوه	های	گوناگونی	
از	دین	گرایی	است	و	این	دین	گرایی	از	قرآن	و	روایات	منحط	شیعه	ناشی	شده	
است.	تمامی	این	باورها	انسان	را	به	سوی	جهان	موهوم	و	الهوت	می	کشاند	و	او	
را	نابود	می	کند	و	جهان	را	در	دست	نابکاران	باقی	می	گذارد.	فقر	فلسفه	در	ایران	

یک	واقعیت	است.

گپهایروشنفکری
دیشب	دربارة	کتابم	یعنی	نواندیشان	دینی،	روشن	گری	یا	تاریک	اندیشی	بحثی	ترتیب	
داده	شده	بود.	پس	از	بحث	با	چند	تن	از	دوستان	به	کافه	کانون	گوبلِن	پاریس	رفتیم.	
از	آغاز	تا	نیمه	های	شب	با	هم	گپ	زدیم.	چه	گفتیم؟	نقد	قرآن	و	پژوهش	های	تازه،	
سرمایه	داری	و	بی	عدالتی	ها	و	قدرت	نوآوری	فن	آوری	در	الگوی	سرمایه	و	چین	
امروز،	سرکوب	ُکردهای	سوریه	توسط	ارتش	ُترک	و	راهبرد	ترکیه،	سوریه،	ایران،	
روسیه	و	آمریکا،	نواندیشان	دینی	و	واپس	گرایی	آن	ها،	سقوط	آموزش	دانشگاهی	
در	ایران،	فدرالیسم	قومی	و	خطر	پاشیدگی	و	تمایل	مبلغان	آن	به	آمریکا	و	عربستان	
و	اسرائیل،	توده	ای	ها	و	ساواک،	حقوق	زنان	در	زمان	شاه،	سازمان	های	سیاسی	
مانند	شورای	مدیریت	و	مشروطه	خواهان	و	اتحاد	جمهوری	خواهان	و	حزب	چپ	
و	ابهامات	و	انتقادات	به	آن	ها،	اعدام	های	سیاسِی	دوران	اسالمی	از	مجاهدین	و	
پیکار	و	ُکردها	و	بلوچ،	آموزش	زبان	مادری	و	انتقاد	به	»آموزش	به	زبان	مادری«	و	
نکات	دیگر	از	موضوع	های	گفتگوی	ما	بودند.	از	هر	دری	سخنی	آمد	و	جالب	هم	
بود.	گوناگونی	موضوع	ها،	اختالف	نظرها،	خاطره	ها،	دوستی	ها،	تردیدها،	پرسش	ها،	
خنده	ها	و	گاه	عصبانیت	ها	همه	با	هم	درآمیخته	بودند.	افزون	بر	آن	ها،	آشامیدن	آبجو	
و	آب	معدنی	و	خوردن	همبرگر	و	»کروک	مادام«	و	سیب	زمینی	سرخ	شده	هم	چاشنی	
حرف	ها	بود.	در	کنار	میز	ما	عده	ای	از	جوانان	اهل	اروپای	شرقی	هم	بودند	که	بلندبلند	
حرف	می	زدند	و	می	خندیدند.	همزمان	با	صداهای	ما،	صدای	آژیر	آمبوالنس	های	
پلیس	و	اورژانس	پزشکی	هم	ما	را	رها	نمی	کرد	به	طوری	که	مجبور	بودیم	گاه	به	گاه	
چند	دقیقه	گپ	وگفت	مان	را	قطع	کنیم	و	دوباره	حرف	هامان	را	از	سر	بگیریم.	یکی	
از	ویژگی	های	کافه	های	پاریس،	گپ	های	هنری	و	سیاسی	و	دوستانه	و	شورانگیز	و	
محرمانه	و	عاشقانه	در	کنار	آشامیدن	یک	فنجان	قهوه	و	یا	یک	جام	شراب	است.	ای	
کاش	همین	فضای	آزاد	در	ایران	ما	هم	میسر	بود.	گاه	به	گاه	هنرمندان	ایرانی	از	کافه	
نادرِی	زمان	شاه	سخن	می	گویند.	انسان	همیشه	با	همین	یادمانه	ها	زندگی	می	کند.	البته	
در	آن	کافه	نادری	هم	بیشتر	گپ	ها	ادبی	بود	و	فضای	آزادی	وجود	نداشت.	امیدوارم	
که	ایجاد	نمونة	کافه	های	پاریسی	با	پایان	فصل	دردناک	جمهوری	اسالمی	در	ایران	
میسر	شود	تا	شهروند	ایرانی	بتواند	بدون	ترس	هرچه	دل	تنگش	می	خواهد	بگوید.	
گپ	های	خودبه	خودی	و	دوستانه	گاه	بستر	حرف	های	ناگفته	می	شوند	و،	افزون	بر	آن،	



        163         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         162     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

کسانی	که	در	نشست	های	رسمی	سکوت	می	کنند	در	اینجا	به	گفت	وگو	می	پردازند.	
در	نظام	استبدادی	امکان	رسمی	تبادل	نظر	وجود	ندارد.	در	دمکراسی	پارلمانی	
نهادها	و	احزاب	دمکراسی	را	ساختاری	می	کنند	ولی	در	چارچوب	قواعد	رسمی	
شرکت	شهروندانه	همیشه	نیرومند	نیست.	به	این	خاطر	تقویت	رژیم	دمکرتیک	
از	طریق	مداخله	دادن	مستقیم	شهروندان	ممکن	است.	حال	در	درون	اجتماع	
سازماندهی	های	غیرکالن	وجود	دارد	که	مناسبات	عمومی	کالن	را	در	خود	منعکس	
می	کنند.	در	درون	احزاب	و	سازمان	ها	و	نیز	در	کنفرانس	ها	و	سخنرانی	های	رسمی	
مکانیسم	های	محدود	کننده	روانشناسانه	وجود	دارد.	باید	همه	راه	ها	را	باز	کرد	و	
شرکت	کنندگان	را	تشویق	نمود.	آنهایی	که	حرف	نمی	زنند	خیلی	حرف	دارند.			

 

کوروشورفتارمتمدنانه
کوروش	از	رهبران	برجستة	جهان	به	شمار	می	آید	زیرا	او	سیاست	را	با	سرافرازی	
مردمان	پیوند	می	داد.	کوروش	در	حکومتداری	خود	به	رواداری،	آزادی	مذهب،	
نفی	بیگاری	و	رفاه	مردم	ارزش	می	نهد	و	مردم	را	از	آشوب	و	ستم	و	خستگی	
رها	می	کند.	او	به	کشورگشایی	می	پردازد	ولی	قصدش	دلشادی	و	آرامش	مردمان	
است.	او	به	زبان	های	گوناگون	برای	مردمان	گوناگوِن	سرزمین	پهناورش	منشور	
می	نویسد	تا	با	همة	انسان	ها	به	گویش	خودشان	سخن	بگوید.	کوروش	بیان	یک	
تمدن	رفتاری	و	معنوی	و	ماّدی	است	و	قدرت	سیاسی	را	برای	نگهداری	از	چنین	
تمدنی	می	فهمد.	زمانی	اهمیت	و	تازگی	سیاست	او	را	می	فهمیم	که	او	را	در	آن	بستر	

تاریخی	2500	سال	پیش	بیابیم.	
به	طور	عمومی	ما	اغلب	تمایل	داریم	دربارة	رویدادها	و	شخصیت	های	بزرگ	
بزرگ	نمایی	کنیم	ولی	باید	اعتراف	کرد	که	ما	به	تاریخ	خود	توجه	الزم	را	نداشته	ایم	و	
دربارة	شخصیت	کوروش	کم	کاری	و	اشتباه	کرده	ایم.	توجه	به	تاریخ	از	سر	ملی	گرایِی	
جزم	اندیشانه	نیست	بلکه	تاریخ	یک	دانش	است	و	هدفش	نشان	دادن	واقعیت	در	
بستر	زمانی	است.	در	ایران	ما	بسیاری	از	روشنفکران	به	دالیل	گوناگون	نسبت	به	
کوروش	بی	مهری	داشته	اند.	روشنفکران	مارکسیست	از	طرح	سلسله	های	پادشاهی	
مانند	هخامنشیان	و	شاهان	آن	مانند	کوروش	هراسیده	اند.	جزم	اندیشِی	ایدئولوژیک	

آن	ها	نسبت	به	کوروش	تولید	نفرت	می	کرد.	بیشتر	سیاسیون	ملی	گرا	دستخوش	کوته	نظر	
بودند	و	دربارة	کوروش	سکوت	می	کردند.	دین	داران	شیعه	و	نواندیشان	دینی	همیشه	
در	شیفتگی	خود	نسبت	به	دین	محمد	و	خرافات	شیعه	در	برابر	تاریخ	باستان	قرار	
گرفتند	و	به	کوروش	کینه	ورزیده	اند.	جمهوری	اسالمی	نیز	شرط	هستی	خود	را	در	

نفی	کوروش	و	کینه	به	میراث	او	و	سرکوب	هواداران	او	می	داند.
در	ایران	تاریخ	نویسی	علمی	دربارة	کوروش	چیزی	ننوشت	و	این	بی	مایگی	
یک	فرومایگی	نسبت	به	یکی	از	شخصیت	های	تاریخِی	جهانی	است.	به	غرب	نگاه	
کنید	که	در	آن	دربارة	شخصیت	های	برجسته	آثار	بی	شماری	چاپ	شده،	کنفرانس	ها	
و	نشست	های	بی	شماری	برگزار	شده،	برنامه	های	گوناگون	آموزشی	برپا	شده،	
خوانش	های	انتقادِی	تاریخی	ترتیب	داده	شده،	پژوهش	های	دانشگاهی	انجام	شده،	
کارشناسان	جهانی	معرفی	شده	اند	و	بودجه	های	کالنی	به	تصویب	رسیده	و	بسیاری	
فعالیت	های	دیگر	در	نظر	گرفته	شده	تا	تاریخ	فهمیده	شود	و	شخصیت	ها	مورد	
تقدیر	قرار	گیرند.	در	ایران	با	تاریخ	برخوردی	ایدئولوژیک	می	شود	و	کوروش	به	

فراموشی	سپرده	شده.	
امروزه	خوشبختانه	به	دنبال	چهل	سال	نکبت	جمهوری	اسالمی	ذهن	بخشی	
از	جامعه	بازتر	شده	و	مردم	آگاه	افزایش	یافته	اند.	توجه	به	تاریخ	باستان	و	نقش	
کوروش	از	یک	سو	و	درک	روزافزون	فساد	اسالم	و	ازخودبیگانگی	مردم	از	سوی	
دیگر	دوران	تازه	ای	را	در	کشور	ما	گشوده	است.	روشن	است	که	ما	نمی	خواهیم	
در	تاریخ	گذشته	بمانیم	ولی	باید	آن	را	بشناسیم	و	کمبودها	و	دستاوردهای	آن	را	
بررسی	کنیم	تا	به	آینده	بهتر	نگاه	کنیم.	یادمان	باشد	سیاست	کوروش	در	همزیستی	
میان	مردمان	و	مداراجویی	در	زمینة	باورها	و	جست	وجوی	شادی	مردمان	برای	

ایران	و	جهان	یک	میراث	و	پیام	است.	

جامعةدینی
امروز	جامعة	ایران	یک	جامعة	دینی	است.	قدرت	سیاسی	و	قواعد	حکومتی	
والیت	فقیهی	و	استبدادی	هستند.	کل	قوانین	کیفری	و	جزایی	با	احکام	دین	و	
فقه	شیعه	خو	گرفته	اند	و	در	اختیار	حکومت	دینی	اند.	قانون	آیین	دادرسی	کیفری	
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دارای	570	ماّده	است	که	با	تأیید	شورای	نگهبان	تعیین	شده	است.	قوانین	مدنی	
مربوط	به	خانواده	و	ازدواج	و	طالق	و	ارث	و	غیره	زیر	سلطة	مستقیم	اسالم	و	
فقه	امامیه	اند.	این	قانون	1335	ماّده	دارد	و	با	فرهنگ	اسالمی	و	واژه	های	عربی	
اسالمی	خو	گرفته	است.	در	ایران	نزدیک	13هزار	امامزاده	وجود	دارد	و	میلیون	ها	
نفر	در	سراسر	ایران	به	زیارت	این	مجهوالن	می	روند.	هر	سال	24	میلیون	نفر	به	
زیارت	امام	مشهد	می	روند.	ساالنه	600000	نفر	ایرانی	به	حج	می	روند.	در	سال	
20	میلیون	نفر	به	جمکران	موهوم	می	روند	و	20	میلیون	هم	به	زیارت	فاطمه	
معصومه	در	قم	می	شتابند.	در	سال	96	شمار	مساجد	ایران	74هزار	بوده	است.	این	
قوانین	در	خدمت	جهان	بینِی	دینی	هستند	و	این	زیارت	ها	فقط	جهل	و	نادانی	و	نیز	

سنت	های	دینی	را	به	نمایش	می	گذارند.
تمام	این	موارد	نشان	دهندة	چیرگِی	دین	اسالم	بر	جامعه	و	ذهن	انسان	است.	
این	موارد	بیان	سقوط	روانی	و	فکری	جامعه	است	و	جامعة	ما	در	یک	وضعیت	
پریشانی	و	تنش	روانی	قرار	دارد.	اسالم	و	قرآن	فقط	ویرانگر	هستند.	هیچ	اندیشة	
نوگرا	و	انسانی	و	صلح	جویانه	ای	از	این	دین	بیرون	نمی	آید.	شناخت	من	نسبت	به	
قرآن	نشان	می	دهد	که	این	کتاب	هرگز	راه	درستی	به	شما	پیشنهاد	نخواهد	کرد.	
دین	اسالم	و	شیعه	گری	در	تضاد	با	ِخردگرایی	هستند.	حال،	چیستِی	چیرگِی	دین	
محمدی	در	چیست؟	اسالم	کیستِی	فردی	و	اندیشة	انسان	را	نابود	می	کند	و	او	را	
به	یک	بنده	درمی	آورد.	کسی	که	اسالم	می	آورد	قدرت	فکری	خود	را	خنثی	می	کند	
و	به	یک	فرد	تسلیم	و	متعصب	و	دنباله	رو	تبدیل	می	شود.	در	این	زمینه	به	رفتار	سه	
گروه	توجه	کنید:	نخست،	مردم	عوامی	که	در	این	مراسم	کورکننده	شرکت	می	کنند	
و	دچار	یک	روان	پریشی	مرگ	آور	هستند	و	تمام	ذهنیت	و	ناخودآگاه	شان	بسیار	
دینی	است.	آن	ها	کاماًل	مسخ	شده	اند.	دوم	آن	هایی	هستند	که	کمی	خود	را	از	افراد	
عامه	جدا	می	کنند	و	می	گویند	خرافاتی	نیستند	ولی	در	کردار	خود	به	دین	اسالم	
وفادار	هستند.	این	افراد	همة	خشونت	ها	و	تبعیض	های	قرآن	را	توجیه	می	کنند	تا	
اسالم	را	نجات	دهند؛	آن	ها	تمایلی	به	اندیشة	انتقادی	ندارند	و	مخالف	نقد	اسالم	
هستند.	این	افراد	هم	مسخ	شده	اند	و	از	خودبیگانه	هستند.	سوم	نخبگان	سیاسی	
و	روشنفکرانی	هستند	که	خود	را	مذهبی	تعریف	نمی	کنند	ولی	همة	تالش	شان	
رویارویی	با	سکوالرها	و	ناباوران	و	منتقدان	اسالم	است.	آن	ها	سکوت	می	کنند	و	
از	بحث	دربارة	اسالم	دوری	می	کنند	و	جسارت	الزم	را	ندارند	و	اهمیت	مبارزة	

فکری	با	اسالم	به	مثابه	عامل	نابودی	را	در	خود	نمی	بینند.	نخبگان	سکوالر	باید	
به	طرز	مستقیم	خواهان	جدایی	حکومت	و	تمام	قوانین	حکومتی	از	دین	باشند.	
آن	ها	باید	برای	آزادی	کامل	به	روشن	فکر	و	هنرمند	تضمین	بدهند.	در	فردای	تغییر	
قدرت،	روشن	فکران	باید	کاماًل	آزاد	باقی	بمانند	و	بتوانند	دین	و	قران	و	فقه	و	پیامبر	

و	امام	را	به	انتقاد	بکشانند.
بیشتر	کسانی	که	در	ایران	و	خارج	کشور	می	نویسند	و	نقش	ایفا	می	کنند	دارای	
ذهنیتی	دینی	و	عرفانی	هستند.	دین	خانوادگی	و	دین	نهادهای	آموزشی	و	دین	
موجود	در	ادبیات	ایران	و	دین	روزمره،	بطور	مدام	انسان	ها	را	دینی	می	کند.	ذهنیت	
و	ناخودآگاه	کودک	از	همان	ابتدا	مورد	تاثیر	دینی	قرار	می	گیرد	و	از	نظر	روانکاوانه	
آسیب	دینی	را	در	خود	به	هنجار	اخالقی	تبدیل	می	کند.	ذهن	دینی	کودک	همچون	
یک	ذهن	بیمار	است	که	همه	کنش	ها	و	بیشتراحساس	ها	مانند	شادی	و	اندوه	او	را	
شکل	می	دهد.	شاید	در	زندگی	یک	فرد	بیشترین	گریه	هایش،	گریه	های	دینی	باشد.	
چنین	انسانی	اخالق	را	به	اخالق	دینی	تبدیل	نموده	و	همه	جهان	را	برپایه	دین	خود	

مورد	داوری	قرار	می	دهد.			

دربارةقرآنودیگرنوشتههایاسالمی
آیا	قرآن	کتابی	آسمانی	است؟	خیر.	این	کتاب	توسط	بیش	از	سی	کاتب	نوشته	شده	
و	تنظیم	آن	تا	دو	سده	یعنی	تا	زمان	خالفت	بنی	عباس	ادامه	داشته	است.	قرآن	
کتابی	التقاطی	و	خشونت	بار	و	پر	از	موهومات	است.	آیا	احادیث	پیامبر	معتبرند؟	
خیر.	این	احادیث	از	صدوپنجاه	سال	تا	سه	قرن	پس	از	درگذشت	محمد	نوشته	
شده	اند	و	سرشار	از	جعلیات	و	گزافه	گویی	اند.	آیا	نهج	البالغه	نوشتة	علی	ابن	ابی	
طالب	است؟	هرگز!	این	کتاب	در	قرن	چهارم	توسط	شخصی	به	نام	سید	رضی	تهیه	
شده	است	و	پر	از	باورهای	ارتجاعی	و	موهومات	است.	آیا	صحیفه	سجادیه	از	
زین	العابدین	علی	ابن	حسین	و	صحیفه	مهدیه	از	امام	دوازدهم	معتبرند؟	هرگز!	
تمام	این	اسناد	جعلی	اند	و	کاتبان	ناشناس	به	نام	امامان	معجول	و	مجهول	این	متون	
را	نوشته	اند.	آیا	کتاب	اربعه،	که	کتاب	مرجع	شیعه	و	دارای	41263	روایت	است،	
دارای	اعتبار	تاریخی	و	علمی	است؟	هرگز!	زیرا	همة	این	نوشته	ها	انبوه	از	متون	
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ساختگی	و	جعلی	و	پر	از	موهومات	و	خرافه	پرستی	اند.	آیا	بحاراألنوار	مجلسی،	که	
پایة	فقه	شیعه	به	شمار	می	آید،	دارای	محتوای	مثبتی	است؟	این	کتاب	110	مجلدِی	
مجلسی	هم	مانند	تمام	رساالت	آخوندهای	معروف	سرشار	از	خرافه	و	موهومات	

ارتجاعی	و	ضد	عقل	است.	
هیچ	یک	از	کتاب	های	اسالمی	و	شیعه،	که	ستون	فقرات	دین	را	می	سازند،	از	
اعتبار	تاریخی	و	علمی	برخوردار	نیستند	و	همه	در	خدمت	تحمیق	جامعه	اند.	ذهنی	
که	گرفتار	این	آثار	باشد	ذهنی	بیمار	و	ناتوان	و	مسخ	شده	است.	توده	های	زیادی	
در	ایران	به	این	باورهای	پوسیدة	دینی	باور	دارند	و	پیرو	نظام	خرافی	هستند.	عقل	
و	اندیشة	آن	ها	به	نابودی	کشیده	شده	و	آخوند	و	ماّل	و	طلبه	بر	روح	آن	ها	چیره	اند.	
شمار	زیادی	از	سیاسیون	غیر	حکومتی	و	روشنفکران	و	تحصیل	کرده	های	ایرانی	
به	این	باورها	احترام	می	گذارند	و	یا	دربارة	این	گنداب	مذهبی	سکوت	می	کنند.	
خاموشی	در	برابر	زشتی	و	احترام	به	گنداب	دروغ	و	خرافة	اسالمی	تهمت	به	
شرافت	انسانی	و	پشت	کردن	به	عقالنیت	است.	در	دین	اسالم	و	مذهب	شیعه	گری	
هیچ	گونه	عنصر	ترقی	خواهانه	ای	وجود	ندارد	و	آن	چه	نواندیشان	دینی	می	گویند	
یک	دروغ	بزرگ	است.	ایرانیان	باید	به	نقد	بپردازند	و	دانش	های	تازه	را	بیاموزند	
و	ارزش	های	حقوق	بشری	را	درک	کنند.	آن	ها	باید	به	فرزندان	خود	فلسفه	و	هنر	و	

ادبیات	جهانی	و	دانش	و	زیست	بوم	و	انسان	گرایی	را	انتقال	دهند.
ابعاد	جعل	در	دین	اسالم	بسیار	است.	گفته	می	شود	که	پیامبر	اسالم	در	سال	
الفیل	در	570	میالدی	در	مکه	زاده	شده	است.	بنابر	پژوهش	های	تاریخی	سال	
فیل	بیست	سال	پیش	از	570	میالدی	است.	همچنین،	مسلمانان	می	گویند	که	
محمد	در	مکه،	که	یک	شهر	مهم	و	بازرگانی	و	محل	تجمع	قبایل	برای	مراسم	
دینی	خود	بوده،	زاده	شده	است.	پژوهش	های	تاریخی	و	باستان	شناسِی	برخی	
پژوهش	گران	نشان	می	دهد	که	در	آن	زمان	مکه	ای	وجود	نداشته	است.	هیچ	گونه	
نشان	باستان	شناسانه	ای	در	مورد	مکه	وجود	ندارد،	حال	آن	که	آثار	باستان	شناسانه	
در	مورد	مدینه	موجود	است.	مسلمانان	می	گویند	قرآن	به	زبان	عربی	نازل	شده	
است.	نخست	این	که	کتابی	از	آسمان	نازل	نشده	است	و	این	حرف	فقط	یک	افسانه	
است.	دوم	این	که	زبان	عربی	همراه	با	دستور	زبان	آن	زمان	موجود	نبوده	است	و	
سوم	این	که	در	قرآن	واژه	های	عبری	و	آرامی	بسیار	زیادند	و	بخش	هایی	از	قرآن	
متعلق	به	پیش	از	اسالم	است.	دو	واژة	»قرآن«	و	»اهلل«	عربی	نیستند.	بت	»اله«	در	

آیین	ها	و	فرهنگ	های	پیش	از	اسالم	وجود	داشته	است.	بنابراین،	سازندگان	قرآن	
و	اسالم	این	واژگان	را	از	بیرون	به	داخل	قرآن	و	اسالم	وارد	کرده	اند.	قرآن	توسط	
ابن	مجاهد	در	زمان	خلیفه	المقتدر	عباسی	تنظیم	پایانی	شده	است.	شیعه	گری	و	فقه	
آن	نیز	سراپا	جعل	است.	بسیاری	از	منابع	جدی	وجود	مهدی،	امام	دوازدهم،	را	نفی	
می	کنند	و	بسیاری	از	امامان	را	مجهول	و	جعلی	می	دانند.	حال،	چرا	یک	مجموعه	
جعل	و	دروغ	های	بزرگ	اسالم	به	مذهب	ایرانیان	تبدیل	می	شود؟	چگونه	یورش	
و	تهاجم	دزدان	و	استعمارگران	عرب	و	مسلمان	و	راهزن	و	متجاوزان	ایران	زمین	
تبدیل	به	فتوحات	مقدس	می	شوند	و	کتاب	گنگ	و	خشونت	بار	قرآن	به	کتاب	مقدس	
ایرانیان	تبدیل	می	شود؟	ما	از	خود	بیگانه	شدیم	و	مسخ	ما	منجر	به	پذیرش	دشمن	
شد.	تمام	آخوندها	و	نواندیشان	دینی	و	روزنامه	نگاران	و	وبالگ	نویسان	اسالم	گرا	
هوادار	استعمار	عرب	هستند	و	حس	میهن	دوستِی	راستینی	وجود	ندارد.	آن	ها	
امت	اسالم	را	بر	ملت	ایران	برتر	می	دانند.	نوگرایِی	فرهنگی	و	حس	میهن	دوستی	
به	آزادی	خواهی	نیازمند	است	تا	قرآن	و	اسالم	و	شیعه	گری	را	به	انتقاد	بکشاند	و	

از	آن	ها	جدا	شود.

فلسفةکانتوشوپنهاور
کانت	فیلسوفی	است	که	با	اندیشه	اش	نه	تنها	فلسفة	آلمان	بلکه	کل	فلسفه	را	با	یک	
گردش	بزرگ	روبه	رو	می	کند.	کانت	دانش	را	شگفت	انگیز	می	داند.	از	دید	او،	دانش	
به	داوری	می	پردازد	و	این	داوری	الزم	و	جهان	شمول	است.	دانش	قوانینی	را	کشف	
می	کند	که	با	تجربه	هماهنگ	است.	پژوهش	علمی	پایان	پذیری	ندارد،	علم	پایان	و	
نهایت	نمی	شناسد؛	کار	عام	همیشه	باید	ادامه	یابد.	فلسفة	کانت	از	شرایط	انسانی	
صحبت	می	کند.	فلسفه	نه	دین	شناسی	است	و	نه	علم	است.	دین	شناسی	به	اصول	جزمی	
و	پایان	یافته	متکی	است،	پرسشی	در	میان	آن	نیست	و	صرفًا	اصولی	قطعی	را	اعالن	
می	کند	و	آن	ها	را	با	قدسیت	می	آراید.	آرتور	شوپنهاور،	فیلسوف	بورژوازی	نوگرا،	در	
کتاب	معروف	خود	یعنی	جهان	همچون	خواست	و	نمود	دربارة	کانت	می	گوید	او	سبب	
ایجاد	مهم	ترین	پیشرفت	در	طول	تاریخ	شده	است	و	باید	گفت	کانت	شگفت	انگیز	
است.	به	روایت	شوپنهاور،	کانت	بر	آن	بوده	که	چیستِی	پدیده	به	تجربة	ما	در	نمی	آید	
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و،	بنابراین،	ما	از	راز	هستی	چیزی	نمی	فهمیم.	زمان	و	مکان	جنبه	های	این	جهان	
تجربی	اند	و	خارج	از	جهاْن	بی	معنا.	از	دید	کانت،	علم	کلید	فهم	این	جهان	است.	او	
هماهنگی	ِخردگرایی	و	تجربه	گرایی	را	مطرح	می	کند	و	سرآغاز	دوران	طالیِی	فلسفة	

آلمان	است	و	به	طور	آشکار	شوپنهاور	نیز	ادامة	کانت	است.	
شوپنهاور	کسی	است	که	اندیشة	شرق	در	هندوئیسم	و	آیین	بودایی	و	فلسفة	
غرب	را	به	هم	پیوند	می	زند.	او	بی	پرده	منکر	وجود	خدا	می	شود.	هابز	و	هیوم	نیز	
چه	بسا	منکر	خدا	بودند	ولی	آن	ها	در	زمانی	می	زیستند	که	انکار	خدا	یک	ُجرم	
جنایی	بود.	شوپنهاور	نفی	خدا	را	نتیجة	فهم	فلسفی	می	داند	و	بر	این	باور	بود	که	
جهان	تجربی	بدون	معنا	یا	مقصود	و،	در	نهایت،	پوچ	است.	او	دنیای	حیوان	ها	را	
خشن	و	هراسناک	می	داند	و	پیوسته	می	گوید	چنگ	و	دندان	طبیعت	خونین	است.	
او	دربارة	انسان	ها	نیز	چنین	باوری	دارد	و	می	گوید	همه	جا	زور	و	ستم	به	چشم	
می	خورد.	از	دید	او،	زندگی	ما	تراژدی	بی	معنایی	است	که	به	ناگزیر	به	مرگ	و	نیستی	
می	انجامد.	ما	در	سراسر	زندگی	خود	در	این	جهان	بردة	هوس	خود	هستیم.	یک	
میل	که	سیراب	شد	به	لذت	جویی	و	خواهش	دیگری	می	رسیم	و	همیشه	ناخشنودیم.	
می	توان	گفت	ِصرف	وجود	انسان	مایة	رنج	و	ناخشنودی	است.	او	می	نویسد:	
»مادام	که	ما	خود	را	به	خیل	آرزوها	و	بیم	و	امید	همراه	با	آن	ها	می	سپریم،	هیچ	گاه	

به	خوشی	یا	آرامش	پایدار	نمی	رسیم.«	
برخی	شوپنهاور	را	فیلسوفی	بدبین		و	اسیر	یک	جهان	سیاه	می	دانند.	باید	گفت	
که	شوپنهاور	هنر	را	تنها	راه	دوری	از	سیاه	چال	و	تاریکی	می	دانست.	او	موسیقی	
کالسیک	را	گونه	ای	هنر	برتر	می	داند.	برای	او	زندگی	نتیجة	یک	اراده	است	ولی	
این	زندگی	با	تاریکی	و	رنج	همراه	است	و	این	سخن	نتیجة	سفرهای	او	و	کشف	
درد	و	زجر	انسان	هایی	است	که	با	آن	ها	دیدار	می	کند.	او	می	گوید	لذت	ها	محصول	
توّهمات	زودگذر	هستند	و	در	ارتباط	با	آرامشی	که	با	میل	انسانی	فروکش	می	کند.	
این	لذت،	در	عین	حال،	یک	لحظة	استراحت	روان	هم	هست،	استراحتی	زودگذر	
زیرا	این	لذت	با	میل	های	جدید	آشفته	می	شود.	او	می	گوید	دنیا	با	گرسنگی	و	
عشق	به	حرکت	درآمده	است.	انسان	همانند	ساعت	کار	می	کند	و	در	خود	یک	
انرژی	مرگ	حمل	می	کند.	او	در	پی	همدردی	است	و	خود	با	جهان	از	در	همدردی	
درمی	آید	و	با	حیوان	ها	نیز	همدردی	ژرفی	دارد	و	خواهان	کاهش	رنج	آن	هاست.	
شوپنهاور	مخالف	یهودیت	بود	و	می	گفت	یهودیت	زیادی	خوش	بین	است.	او	هوادار	

زندگی	است	ولی	این	زندگی	تراژیک	است.	آثار	افالتون	و	کانت	و	نیز	نوشتار	
برهمایی	اوپانیشادها	و	آیین	هندو	تأثیر	شگرفی	بر	فلسفة	شوپنهاور	گذاشته	اند.	

تاثیر	شوپنهاور	بر	هنرمندان	و	اندیشمندان	پس	از	او	نیز	بسیار	است.	تولستوی،	
تورگینف،	موپاسان،	پروست،	ُکنراد،	توماس	مان	و	نیز	فیلسوفانی	مانند	ِدکارت،	
نیچه،	ویتگنشتاین،	کارل	پوپر	و	دیگران	از	او	تأثیر	گرفته	اند	و	آموخته	اند.	اندیشة	
شوپنهاور	در	نزد	چخوف	و	برنارد	شاو	و	ساموِئل	ِبِکت	و	تی.	اس.	ِالیوت	و	ریلکه	
پررنگ	است.	زیگموند	فروید	در	جایی	می	گوید	شوپنهاور	پدیدة	»واپس	زدگی«،	

که	شالوده	نظرِی	روان	کاوی	است،	را	پیش	از	او	کشف	کرده	بود.	
جنس	اندیشة	او	حاکی	از	بازتاب	تنهایی	اش	در	زندگی	و	مناسبات	سخت	او	
با	زنان	است.	او	گاه	می	گوید	عشق	یک	دشمن	است.	شوپنهاور	در	رابطه	با	زن	
دستخوش	روان	پریشی	و	دارای	نگاهی	مردساالر	و	واپس	گرا	بود.	همان	گونه	که	
ارسطو	باور	داشت	زن	فرمان	بردار	است	و	مرد	نیز	فرمان	روا.	]ارسطو،	سیاست،	
1254	ب	و	1260	ب[	شوپنهاور	نیز	بر	این	باور	بود	که	زن	برای	فرمان	برداری	
از	مرد	ساخته	شده	است.	نکتة	دیگری	که	شوپنهاور	بر	روی	آن	انگشت	می	گذارد	
این	است	که	زن	نسبت	به	مرد	شعور	و	درک	و	قدرت	اندیشه	ی	کم	تری	دارد.	او	
می	نویسد:	»این	حقیقت	که	چیستِی	زن	برای	انقیاد	و	فرمان	برداری	ساخته	شده	با	
این	واقعیت	اثبات	می	شود	که	هر	گاه	زنی	استقالل	کامل	می	یابد،	این	وضعیت	را	
تاب	نمی	آورد	و	بی	درنگ	خود	را	به	مردی	می	چسباند	تا	وی	را	راهنمایی	و	آقایی	
کند	چراکه	زن	نیازمند	سرور	و	ارباب	است.«	)شوپنهاور،	جهان	و	تأمالت	فیلسوف،	
ص	75(	وی	می	افزاید:	»تنها	جاذبه	ی	جنسی	می	تواند	ذهن	مرد	را	چنان	کور	و	
کدر	کند	که	به	سوی	آن	چه	جنس	لطیفش	می	خوانند	کشیده	شود؛	آن	چه	که	جنس	
لطیف	نام	داده	اند،	شانه	هایی	باریک	و	میانی	پهن	و	ساقی	کوتاه	است	و	تمامی	
راز	زیبایی	اش	در	پس	همین	جاذبه	ی	جنسی	پنهان	شده	است	…	زنان	هیچ	گونه	
استعداد	حقیقی	ای	برای	شعر	و	موسیقی	و	هنرهای	زیبا	ندارند	و	اگر	هم	ادعایی	در	
این	باره	بکنند	افسون	و	ریشخند	و	خودشیرینی	ای	بیش	نیست.	حتی	باهوش	تریِن	
آن	ها	هم	نتوانسته	یک	شاهکار	و	یک	کار	منحصربه	فرد	در	هنرهای	زیبا	بیافریند.«	

)شوپنهاور،	جهان	و	تأمالت	فیلسوف،	ص	65(	
اندیشمندان	بزرگ	همیشه	بلندپرواز	و	خوش	فکر	نیستند	و	گاه	قدرت	و	سقوط	

را	در	خود	جمع	کرده	اند.		
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جداانگاریدینازسیاستدرایران
جداانگاری	دین	از	سیاست	در	ایران	یعنی	چه؟	جداانگاری	دین	از	سیاست	
به	معنی	جدایی	دین	اسالم	و	هر	دینی	از	حکومت	است.	حکومت	در	ایران	حکومت	
چیست؟	دستگاه	سیاسی،	قضایی،	اداری،	نظامی،	آموزشی،	نظام	والیت	فقیهی	و	
قانون	اساسی	اجزای	تشکیل	دهندة	حکومت	در	ایران	اند.	بنابراین،	در	آینده	نهاد	
دین	از	حکومت	باید	جدا	باشد.	قانون	اساسی	نباید	از	دین	رسمی	و	حاکم	حرف	
بزند،	قوانین	مملکتی	نباید	بر	پایة	قرآن	و	اسالم	و	فقه	شیعه	باشند،	آیت	اهلل	ها	
و	مدافعان	دین	نباید	در	رأس	قدرت	سیاسی	و	دیگر	نهادهای	مسئول	کشوری	
باشند،	دین	نباید	سرچشمة	الهام	و	معیار	قانونگرایی	و	تصمیم	های	حکومتی	باشد.	
حکومت	بر	پایة	استقالل	سه	قوة	قضایی	و	اجرایی	و	قانونگذار	و	نیز	دموکراسی	
و	جمع	گرایِی	سیاسی	مدیریت	خواهد	شد.	در	حکومت	سکوالر	برابری	زن	ومرد	
و	همة	شهروندان	متناسب	با	اعالمیة	حقوق	بشر	رعایت	خواهد	شد.	در	حکومت	
سکوالر،	نمایندگان	مجلس	جلسه	را	با	»بسم	اهلل	و	به		نام	خدا«	آغاز	نمی	کنند،	در	
حکومت	سکوالر	پرچم	کشور	با	اهلل	تزیین	نمی	شود،	در	حکومت	سکوالر	مدیران	
رادیووتلویزیون	با	برنامه	ها	دینی	و	معیارهای	دینی	مدیریت	نمی	کنند	و	برنامه	های	

دینِی	رسانه	ها	باید	بسیار	محدود	و	با	یک	جمع	گرایِی	مذهبی	همراه	باشند.	
جداانگاری	دین	از	سیاست	جنگ	با	دین	نیست	بلکه	جلوگیری	از	مداخلة	
دینی	در	کارهای	مملکتی	و	تأمین	آزادی	دینی	و	نقد	دینی	است.	تمام	مذاهب	در	
جامعه	به	زندگی	خود	ادامه	خواهند	داد	و	دولت	امنیت	دین	داران	را	تضمین	خواهد	
کرد	و،	افزون	بر	آن،	قانون	برای	ناباوران	فضای	آزاد	را	تأمین	می	کند.	در	این	
حکومت	آزادی	نقد	دین	و	پژوهش	های	دانشگاهی	دربارة	دین	رعایت	می	شود.	
در	حکومت	سکوالر	قدسیت	دینی	جایی	ندارد	و	منبع	فکری	آن	ِخرد	انسانی	و	
تمام	دستاوردهای	دموکراتیک	جهانی	و	تجربة	انسانی	و	علمی	است.	در	حکومت	
سکوالر	تمام	برنامه	های	درسی	مدرسه	و	دانشگاه	باید	از	معیارهای	دینی	به	دور	
باشند؛	در	برنامه	های	درسی	باید	تاریخ	علمِی	ادیان	گنجاند	و	نقش	آن	ها	در	جوامع	
توضیح	داده	شود.	علم	و	تاریخ	و	جامعه	خدمتگزار	دین	نیستند	بلکه	دین	باید	به	مثابه	
یکی	از	اجزای	فرهنگ	جامعه	مورد	بررسی	قرار	گیرد.	حکومت	سکوالر	فقط	بر	
پایة	شایستگی	های	حرفه	ای	و	علمی	افراد	را	در	مقام	و	مسئولیت	قرار	خواهد	داد.	

آنچه	بیان	شد	محورهای	عمومِی	سیاست	سکوالر	خواهد	بود	و،	بی	شک،	برای	
اجرای	آن	ها	دشواری	ها	و	موانع	بسیاری	در	سر	راه	خواهد	بود.	جداانگاری	دین	
از	سیاست	بر	پایة	تاریخ	و	جامعه	و	فرهنگ	قرار	دارد	ولی	پیشرفت	آن	با	ارادة	
سیاسی	و	یک	کار	بزرگ	فرهنگی	و	آموزشی	همراه	است.	دو	عامل	دشوار	به	شکل	
ایدئولوژیک	 بود:	از	یک	سو	آیت	اهلل	ها	و	دین	داران	 قاطع	در	سر	راه	خواهند	
کاماًل	ایستادگی	خواهند	کرد	و	از	عادت	و	باور	توده	سوءاستفاده	می	کنند	و	از	
سوی	دیگر	سیاسیون	فرصت	خواه	در	سازش	و	مصلحت	خواهی	های	خود	همیشه	
آماده	اند	عقب	نشینی	کنند	و	در	ناتوان	سازِی	جداانگاری	دین	از	سیاست	بکوشند.	

 

دانشگاهوالگویارزیابی
هر	ساله	در	دانشگاه	زمان	داورِی	پایان	نامة	دانشجویان	و	پذیریش	آن	ها	برای	
سال	های	باالتر	انجام	می	گیرد.	دو	روز	با	همکاران	خود	در	دانشگاه	کنام	پاریس	
مشغول	این	کار	بودیم	و	خوشبختانه	شمار	پذیرش	و	موفقیت	تحصیلی	دانشجویان	
باال	بود.	یک	سال	تالش	و	تنش	و	دلهرة	دانشجو	و	حال	انتظار	نتایج	تالش	یک	ساله	
و	امیدواری	برای	ایفای	نقش	جدید	در	جامعه	ای	که	از	رقابت	و	مسابقه	سرشار	
است.	دانشجویان	ما	خود	را	با	دانشجویان	آمریکا	و	ژاپن	و	انگلیس	و	کانادا	
مقایسه	می	کنند.	امسال	هم	با	اعالن	نتایج،	شمار	زیادی	خوشحال	و	شماری	هم	
اندوه	گین	خواهند	شد.	پیروزی	در	آزمون	و	دفاع	از	پایان	نامه	آسان	نیست	ولی	
آن	هایی	که	در	یک	دانشگاه	معتبر	انگیزه	ای	قوی	دارند	و	از	خود	مایه	می	گذارند	
و	به		خواست	های	آموزشی	استاد	توجه	دارند	موفق	می	شوند.	دانشجویان	امسال	
من،	هشتادوپنج	درصد	کم	وبیش	خوب	بودند	و	15	درصدشان	هم	مردود	شدند.	من	
امسال	هم	در	موفقیت	مهندسان	و	مدیران	و	مسئوالن	جوان	بسیار	فراوانی	شرکت	
داشتم	و	این	باعث	شادمانی	و	افتخار	من	است.	درس	های	امسال	من	کدام	بودند؟	
از	جمله	واحدهای	درسی	امسال	که	من	در	دانشگاه	های	گوناگون	تدریس	کردم	
می	توان	به	جامعه	شناسی	صنعتی،	اقتصاد	کار،	جامعه	شناسی	و	فن	آوری	های	نوین،	
مدیریت	نیروهای	انسانی،	جامعه	شناسی	سازمان	ها	و	نهادهای	تولیدی،	زیست	بوم	و	
اقتصاد،	جامعه	شناسی	و	الگوی	های	باور	دینی،	نظریه	های	جامعه	شناسی	و	اقتصاد	
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در	سدة	بیستم،	الگوهای	اقتصاد	ُخرد	یا	غیر	کالن	و	مدیریت	پروژه	های	صنعتی	
اشاره	کرد.	هر	دانشجو	باید	در	طی	یک	سال	15	تا	20	واحد	درسی	از	استادان	
گوناگون	را	بگذراند	و	در	پروژه	های	خود	موفق	شود.	در	طی	این	یک	سال	در	
دانشگاه	های	گوناگون	نزدیک	700	دانشجو	در	کالس	های	گوناگون	من	شرکت	
کردند.	برای	نمونه،	یک	واحد	درسی	مانند	»جامعه	شناسی	صنعتی«	برابر	60	ساعت	
درسی	است.	بدین	ترتیب،	چندین	گروه	دانشجویی	در	یک	کالس	یا	آمفی	تئاترهمین	
درس	استاد	را	دنبال	می	گیرند	و	در	پایان	آزمون	می	دهند.	پیروزی	در	واحدهای	
درسی	و	رساله	ها	و	پروژه	ها	به	پیروزِی	ساالنه	می	انجامد.	در	پایان	سال	تحصیلی	
دانشجویان	به	ارزیابی	رایانه	ای	از	استاد	و	شیوه	های	آموزشی	او	می	پردازند	و	
سپس	بخش	اداری	نتیجة	مربوط	به	هر	استاد	را	در	اختیارش	قرار	می	دهد.	من	
نیز	مورد	ارزیابی	قرار	گرفتم	و	ارزیابِی	دانشجویان	دربارة	من	به	طرز	بی	مانندی	
مثبت	بود.	من	در	نمره	دادن	سختگیر	هستم	ولی	بیشتر	دانشجویان	به	کالس	های	من	
عالقه	مندند	زیرا	مطالب	جدیدی	یاد	می	گیرند	و	در	پایان	سال	به	اهمیت	آن	ها	پی	
می	برند	و	می	بینند	که	فرهنگ	شان	نیز	ارتقا	یافته	است.	من	در	کالس	خود	فقط	ماّدة	
درسی	را	توضیح	نمی	دهم	بلکه	رابطة	آن	را	با	اندیشه	های	فلسفی	و	جامعه	شناختی	و	
اقتصادی	و	زیست	بوم	هم	نشان	می	دهم	و	دانشجویان	را	به	اندیشیدن	دعوت	می	کنم.
الگوی	ارزیابی	در	دانشگاه	غربی	متکی	بر	معیارهای	دانشگاهی،	حرفه	ای،	نظری،	
روش	شناسی،	پیوستگی	با	بازار	کار،	دانش	گرایی	و	نظام	تطبیقی	با	دانشگاه	های	
جهان	است.	حال	در	ایران	چه	می	گذرد؟	روندهای	انحطاطی	در	ایران	در	زمینة	
گزینش	استادان،	دانش	گریزی	نظام	دانشگاهی،	فشارهای	دینی،	ممنوعیت	برخی	
و	 درس	 محتوای	 میان	 شکاف	 مقایسه	ای،	 ارزیابی	 الگوهای	 نبود	 پژوهش	ها،	
	خواست	های	اقتصاد،	یورش	مقوله	های	اسالمی	در	فضای	دانشگاهی،	شناخت	
محدود	استادان،	پایین	بودن	چاپ	کتاب	و	پژوهش،	سانسور	دانشگاهی	و	دیگر	

سازه	های	کاهنده	کیفیت	دانشگاهی	را	به	سقوط	کشانده	اند.	

»شعرخوشه«و»شعرامروز«
شب	های	»شعر	خوشه«	یکی	از	رویدادهای	فرهنگی	و	خاطره	انگیز	دوران	پیش	از	

انقالب	اسالمی	بود.	مانند	شمار	زیادی	از	جوانان	با	اشتیاق	من	هم	در	آن	شب	ها	
شرکت	کردم.	امروز	یکی	از	نزدیکان	عزیزم	عکس	روی	جلد	هفته	نامة	فردوسی	را	
برایم	فرستاد	و	گفت:	»به	عکس	خودت	نگاه	کن.«	من	با	کتی	سیاه	و	پیراهنی	سفید	
در	میان	جمعیت	مشخصم.	به	عکس	نگاهی	می	اندازم	و	تاریخ	را	مرور	می	کنم.		

شب	های	هفتة	»شعر	خوشه«	از	24	تا	28	شهریورماه	سال	1347	به		مدت	
چهار	شب	در	باشگاه	شهرداری	تهران	برگزار	شد.	همزمان	با	برگزاری	این	شب	
شعر،	نمایشنامة		چشم	به	راه	گودو	نوشتة	ساموِئل	ِبِكت	به	كارگردانی	داوود	رشیدی	
و	با	بازی	او،	پرویز	كاردان،	پرویز	صیاد	و	سیروس	افخمی	به	اجرا	درآمد.	منصوره	
حسینی	و	اردشیر	محصص	هم	در	طول	برگزاری	این	شب	شعر	نمایشگاهی	از	آثار	
نقاشی	و	كاریكاتور	خود	را	ارائه	کرده	بودند.	در	این	مراسم	پس	از	دو	شعر	از	نیما	
یوشیج	و	فروغ	فرخزاد	115	شاعر	شعرهایی	خواندند.	نام	شاعران	آن	شب	ها	به	

شرح	پایین	است:
صالح	 )آینده(،	 شاهرودی	 اسماعیل	 سپانلو،	 محمدعلی	 خویی،	 اسماعیل	
محمدتقی	 مشفقی،	 سیروس	 منشی	زاده،	 كیومرث	 شاهرختاش،	 شهرام	 وحدت،	
كریمیان،	احمدرضا	احمدی،	احمد	اهلل	یاری،	منصور	اوجی،	محمدرضا	فشاهی،	
اسماعیل	 مهیمن،	 پروانه	 الهامی،	 محسن	 سالمی،	 غالم	حسین	 ذوالقرنین،	 اكبر	
م.	 آتشی،	 منوچهر	 مطهری،	 سیاوش	 نادرپور،	 نادر	 نوری	عالء،	 پرتو	 نوری	عالء،	
آزاد،	ابوالقاسم	ایرانی،	حسن	بایرامی،	نصرت	اهلل	رحمانی،	كاظم	كریمیان،	جواد	
شجاعی	فرد،	محمود	كیانوش،	محمدجواد	محبت،	فریدون	مشیری،	رقیه	كاویانی،	
مهدی	اخوان	ثالث،	منصور	برمكی،	عزت	اهلل	زنگنه،	حسن	شهپری،	عبداهلل	كوثری،	
ف.ا.نیسان،	ارونگ	خضرایی،	عبدالجواد	محبی،	رضا	براهنی،	عبدالعلی	دستغیب،	
یداهلل	رؤیایی،	كاظم		سادات	اشكوری،	سیروس	شمیسا،	احمد	شاملو،	جواد	مجابی،	
مهدی	معدنیان،	اصغر	واقدی،	امیر	شوشتری،	ا.	نیستانی،	حمید	مصدق،	اورج،	
پرویز	كریمی،	م.	خزه،	محسن	كریمی،	محمدرضا	شفیعی	كدكنی،	م.	طاهر	نوكنده،	
م.امجدی،	صمد	تحویل	داری،	هوشنگ	چالنگی،	 كرمی،	 مهوش	مساعد،	حسن	
مهین	مهریار،	علی	باباچاهی،	حسن	هنرمندی،	عدنان	غریفی،	محمد	آذری،	جعفر	
حمیدی،	هوشنگ	گلشیری،	عظیم	خلیلی،	فریده	فرجام،	رضا	خسروی،	ژیال	مساعد،	
هوشنگ	آزادی	ور،	ایرج	جنتی	عطایی،	بهروز	وندادیان،	پرویز	خضرایی،	عنایت	اهلل	
نجدی	سمیعی،	مجید	فروتن،	هوشنگ	ایرانی،	رامی،	منوچهر	لمعه،	م.	بهنود،	محمد	
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كریم	زاده،	مشكیان،	طاهره	صفارزاده،	احیا	اشراقي،	محمد	حقوقی،	ج.	پیمان،	
سهراب	سپهری،	احمد	جلیلی،	پرویز	صالحی،	ا.	فرجام،	نازلی	امیرقاسمی،	حفیظ		
اهلل	بریری،	كامیار	شاپور،	منصور	ملكی،	رضا	قالجوری،	صفورا	نیری،	م.	موید،	ا.	
همام،	مهشید	درگهی،	احمد	بهشتی،	منصور	اوجی،	نادر	شهرام،	احمد	خزاعی،	نظام	
ركنی،	داوود	رمزی،	عمران	صالحی،	عبدالرسول	حامدی،	هرمز	شهدادی،	ژوزف	

بهنامی	و	جالل	سرفراز.
امروز	عده	ای	از	این	شاعران	جهان	ما	را	ترک	کرده	اند	ولی	ُمرده	و	زنده	همگی	
خاطرة	زیبایی	به	جا	گذاشته	اند.	حال،	این	پرسش	می	ماند	که	پس	از	نیم	سده	چه	
میراث	پایداری	از	این	شاعران	باقی	مانده	است؟	کدام	شعر	وارد	ادبیات	جامعه	و	
نظام	آموزشی	شده	است؟	شمار	بسیاری	از	این	شاعران	در	تاریخ	گم	شدند	زیرا	
شعر	آن	ها	ماندنی	نبود	و	برخی	ماندند؛	هرچند،	در	جمهوری	اسالمی	همة	شاعران	
به	بایگانی	سپرده	شدند.	حال،	پرسشی	دیگر:	طی	این	چهل	سال	در	ایران	کدام	

شاعر	به	درخشش	رسیده	است؟	ستارة	شعر	خاموش	است.	
بسیاری	از	شاعرانی	که	در	زمان	پهلوی	شاعر	بودند	فراموش	شدند.	شاعر	در	

شعر	خود	باید	جاودان	بماند.	

دربارةدروغ
دروغ	چیست؟	ایده	یا	واقعیتی	را	که	وارونه	نشان	دهیم	دروغ	نام	دارد.	دین	دروغ	
می	گوید	زیرا	می	گوید	قرآن	آسمانی	است	در	صورتی	که	قرآن	کتابی	زمینی	است.	
نیم	کرده	در	صورتی	که	چنین	چیزی	واقعیت	 به	دو	 دین	می	گوید	محمد	ماه	را	
ندارد.	دین	می	گوید	امام	زمان	زنده	است	و	خواهد	آمد	در	صورتی	که	این	یک	
افسانه	سازی	است.	می	گویند	اسالْم	دین	صلح	است	در	صورتی	که	از	جنگ	های	
محمد	و	جنگ	ها	و	تجاوزات	عمر	و	تجاوز	خالفت	امویان	تا	استعمار	عثمانی	ُترک	
و	تصرف	قدرت	آخوندها	در	ایران	و	القاعده	و	طالبان	و	داعش	و	همه	و	همه	چیزی	

جز	خشونت	خواهی	وجود	ندارد.		
ایدئولوژی	نیز	دروغ	می	گوید	زیرا	هیتلر	می	گفت	ژرمن	ها	نژاد	برتر	هستند	
و	یهودی	ها	بی	فرهنگ	در	صورتی	که	هر	دو	مطلب	دروغ	بود.	ِاستالین	می	گفت	

سوسیالیسم	او	بهترین	نظام	جهان	است	و	مخالفان	او	بیمار	روانی	اند	در	صورتی	که	
نظام	ایدئولوژیک	او	سرکوبگر	و	دروغ	بود.	

	قدرت	سیاسی	نیز	دروغ	می	گوید	زیرا	حکومت	ادعا	دارد	که	جامعه	الهی	
است	و	مردم	در	خوشبختی	به	سر	می		برند	و	در	جامعة	دینی	ارزش	های	اخالقِی	
پسندیده	ای	حاکم	است	در	صورتی	که	این	گفته	ها	بیان	یک	نظام	مردم	فریب	و	

دروغ	گو	هستند	و	جامعة	ایران	در	فساد	و	بی	عدالتی	و	استبداد	است.
همة	انسان	ها	به	خاطر	قدرت	و	سود	خود	دروغ	می	گویند.	دروغ	گفتن	گاه	
به	خاطر	احساس	گناه	است،	گاه	به	خاطر	مصلحت	است	و	در	بیشتر	موارد	به	خاطر	
منافع	اقصادی،	ایدئولوژیک،	سیاسی،	دینی،	حرفه	ای	و	اجتماعی	است.	انسان	
دروغ	می	گوید	زیرا	سود	فردی	ایجاب	می	کند	که	حقیقت	پوشانده	شود.	دروغ	
اشتباه	نیست	بلکه	اقدام	ارادی	برای	پوشاندن	است.	می	توان	گاه	از	دروغ	ناارادی	
حرف	زد.	هدف	دروغ	گویی	انتقال	یک	خبر	نادرست	برای	گول	زدن	است.	در	
بسیاری	از	جوامع	دروغ	را	سرزنش	می	کنند	و	غیراخالقی	نشانش	می	دهند	ولی	
می	گویند	ضروری	است	و	باید	دروغ	گفت	تا	روزگارت	بگذرد	و	جنگ	وجدال	پیش	
نیاید.	در	چنین	فضایی	مناسبات	اجتماعی	بر	پایة	الزم	دانستن	دروغ	دروغ	گویی	
عمومیت	پیدا	می	کند	و	فساد	گسترده	می	شود	و	از	قدرت	سیاسی	تا	مدیران	اداری	

و	اقتصادی	تا	افراد	در	پایة	اجتماع	در	دروغ	فرو	می	روند.
برخی	لذتی	در	دروغ	گفتن	می	بینند،	برخی	دیگر	به	خاطر	شرم	و	حیا	دروغ	
می	گویند،	برخی	از	سر	احترام	دروغ	می	گویند	و	برخی	برای	خودخواهی	و	منافع	
شخصی	و	خانوادگی	و	جاه	طلبی.	در	میان	مخالف	حکومِت	دیروز	و	امروز	نیز	
دروغ	گویی	همیشه	رایج	بوده	است.	شاه	می	گفت	ما	به	سوی	تمدن	بزرگ	می	رویم	و	
مردم	در	رفاه	هستند	و	اختناق	نیست	و	مخالفان	او	می	گفتند	شاه	نوکر	آمریکاست،	
100000	زندانی	سیاسی	وجود	دارد	و	رژیم	او	فاشیستی	است.	هم	شاه	برای	
قدرت	خود	دروغ	می	گفت	و	هم	مخالفان	او	سیاه	نمایی	می	کردند	و	دروغ	های	

شگفت	انگیزی	پخش	می	کردند.	
بنابر	دید	برخی	روان	شناسان	دروغ	نگفتن	محال	است	زیرا	حتی	اگر	بخواهیم	
دروغ	نگوییم	محدودیت	زبان	نمی	گذارد	که	همة	مطالب	را	ادا	کنیم	و	افزون	بر	آن	
دروغ	گویی	از	کودکی	آغاز	می	شود.	جامعه	شناسان	دروغ	را	یکی	از	پایه	های	
ساختار	اجتماعی	و	یک	عامل	ناگزیر	می	بینند.	از	دید	آن	ها	دروغ	ساختاری	است	
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زیرا	خودخواهی	و	تمایل	به	فریب	دیگری	و	نیز	خودشیرینی	و	چاپلوسی	در	نزد	
انسان	ها	همیشه	وجود	دارد.	گاه	انسان	ها	برای	قهرمان	شدن	و	شکست	حریف	و	
سود	کالن	خود	دروغ	را	به	یک	راهبرد	تبدیل	می	کنند	و	فساد	و	سقوط	اخالق	به	
هیچ	وجه	برای	شان	مهم	نیست.	در	این	حالت	ما	با	یک	دروغ	گویی	بیمارگونه	و	
آسیب	شناسانه	روبه	رو	هستیم.	دروغ	ویران	کننده	است.	تربیت	و	فرهنگ	و	قانون	و	
شناساندن	الگوی	های	انسانی	مثبت	و	آزادی	مطبوعات	از	عوامل	مثبت	مبارزه	با	

دروغ	هستند.

مناسباتاجتماعی
دیدار	دوستان	روشنفکر	ایرانی	یک	لحظه	دیدار	صمیمانه	و	شادمان	در	زمان	کنونی	
و	برای	فردا	یک	یادمانه	و	خاطرة	روزگار	پیشین	است.	مناسبات	اجتماعی	کوچک	
ما	در	خاطره	میماند.	ما	امروز	تفاوت	هایی	داریم	چراکه	دیدگاه	و	حرفه	و	زندگی	
ما	گوناگون	است.	دوستان	می	دانند	که	من	دارای	دیدگاه	صریحی	در	نقد	قرآن	و	
اسالم	و	اسالم	گرایان	نواندیش	هستم،	حال	آن	که	دوستان	زاویه	دید	دیگری	دارند.	
افزون	بر	این،	من	محیط	زیست	را	الگوی	جهانی	می	دانم	که	باید	رابطه	جدید	میان	

انسان	و	جانور	و	طبیعت	برقرار	کند.		
از	آنجا	که	رابطه	اجتماعی	پایه	و	اساس	زندگی	مشترک	است،	از	این	رو	
مفهوم	اصلی	جامعه	شناسی	است.	بنابراین،	ایده	پردازی	این	مفهوم	در	کارهای	
تحقیقاتی	تجربی	و	ساختن	نظریه	ای	از	جامعه	پیرامون	آن،	ضروری	است.	هدف	
ارائه	چنین	مفهوم	سازی	تالش	برای	درک	رابطه	اجتماعی	عمیق	و	عمومی	است.	
همین	مناسبات	منش	انسان	و	فرهنگ	انسان	و	نوع	جامعه	را	تعریف	می	کند.	
جنبه	های	مختلف	روابط	اجتماعی	یعنی	نمادها،	اشکال	ارتباطی،	ساختارها،	کنش	
ها،	واکنش	ها،	فرهنگ	ها،	جنبه	عاطفی،	کینه	ورزی،	عشق،	رقابت	ها	و	غیره	

مسائل	اساسی	در	تئوری	جامعه	شناختی	بشمار	می	آیند.	
مفهوم	»جامعه«	با	مفهوم	مدرن	دولت/ملت	پیوند	دارد	همچنانکه	با	فرآیندهای	
جهانی	سازی	نیز	ارتباط	برقرار	می	کند.	افزون	بر	آن،	جامعه	هم	خانواده	و	هم	بنگاه	
تولیدی	است	و	هم	فرقه	و	تشکل	سیاسی	و	فرهنگی	و	هم	شکل	ناپایدار	جمعی	

مانند	گردهمایی	شماری	برای	گپ	زدن	در	یک	کافه،	صورتهای	گوناگون	جامعه	
هستند.	در	تمام	این	پدیده	ها	مناسبات	اجتماعب	و	انسانی	فعال	اند	و	تاثر	گزار	در	

بافت	جامعه	می	باشند.
زندگی	و	مناسبات	اجتماعی	به	مواضع	فکری	و	سیاسی	محدود	نمی	شود.	معنای	
زندگی	بسیار	گسترده	است	و	چیزهای	فراوانی	وجود	دارند	که	انسان	ها	را	به	هم	
پیوند	می	دهند.	در	گذشته	اختالف	در	موضع	گیری	سیاسی	منجر	به	گسست	روابط	
می	شد.	خوشبختانه	این	روحیه	در	نزد	بسیاری	دگرگون	شده	است.	البته	در	زمینة	
سیاسی	و	فکری	ما	دارای	خطوط	مشترکی	مانند	دموکراسی	و	جمهوری	خواهی	و	
جداانگاری	دین	از	سیاست	هستیم.	دیدار	دوستان	یک	لذت	هم	به	شمار	می	آید.	
هر	بار	و	در	هر	دیدار	دل	مان	می	خواهد	گپی	بزنیم	و	شوخی	کنیم	و	نکاتی	را	در	
موافقت	یا	مخالفت	هم	بیان	کنیم.	اهمیت	دیدارها	را	نباید	فراموش	کرد	زیرا	دیدار	
یا	ما	را	نزدیک	تر	می	کند	یا	اجازه	می	دهد	تا	تفاوت	ها	بهتر	فهمیده	شوند،	حال	آن	که	
دوری	ها	بدگمانی	ها	و	بدی	ها	را	درشت	و	یا	یادمانه	و	فراموشی	را	تقویت	می	کند.	
تا	زمانی	که	زنده	ایم	می	توانیم	با	یک	گپ	و	آبجو	و	قصة	شادی	آور	و	یک	شوخی	
روحیه	مان	را	باز	کنیم	تا	تنوع	در	تجربه	و	خاطره	ها	هم	بیشتر	شود.	هر	کدام	از	
ما	با	محدودیت	های	زندگی	روزمره	روبه	رو	هستیم.	انسان	نیازمند	تنوع	و	آفرینش	
است.	یادمانه	به	این	معنا	نیست	که	افسوس	زمان	ازدست	رفته	را	بخوریم.	انسان	از	
تناقض	میان	امکانات	محدود	و	آرزوی	یک	زندگی	پربار	رنج	می	برد	و	این	خود	
یادمانه	آفرین	است.	گفتن	این	که	»آه!	ای	کاش	می	توانستم	آن	کار	را	هم	انجام	

دهم«	نشان	دهندة	یک	حسرت	یادمانه	محور	است.	
باید	دیدارها	را	ادامه	داد	و	این	دیدارها	برای	طرح	گفت	وگوی	فلسفی	و	هنری	
و	سیاسی	و	اجتماعی	و	نیز	برای	طرح	های	مشترک	جالب	است.	بسیاری	از	نسل	
ما	چه	بسا	نتوانند	به	ایران	برگردند	زیرا	هیوالی	ستم	گر	همچنان	بر	تخت	نشسته	
است.	افزون	بر	این،	تا	ده	سال	دیگر	که	می	داند	چه	مانده	و	چه	کسی	رفته	است؟	
بنابراین،	همیشه	دل	مان	شور	ایران	را	می	زند	و	آرزو	داریم	تا	حکومت	زشتی	پایان	
پذیرد	و	به	سفر	در	همة	خاک	ایران	اقدام	کنیم.	ولی	در	اینجا	فلج	نیستیم	و	هر	کس	
مطابق	سلیقه	اش	تالش	خود	را	در	جامعه	ادامه	می	دهد.	من	زندگی	را	دوست	دارم،	
دوستانم	را	دوست	دارم،	تالش	را	دوست	دارم	و	شقایق	ها	را	نیز	دوست	دارم	و	
گفتة	شاعر	را	تکرار	می	کنم	که	تا	شقایق	هست	زندگی	باید	کرد.	در	جامعه	می	توان	
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انگیزه	زندگی	را	افزایش	داد.	هنگامیکه	با	هم	هستیم	و	چهره	دیگری	را	می	بینیم	
بقول	ایمانوئل	لویناس	زندگی	مان	معنادار	می	شود.	

آموزش»بهزبانمادری«
در	درون	گروه	های	مخالف	حکومت	سیاسی	ایران	حتی	در	مورد	زبان	هم	نوعی	
سردرگمی	وجود	دارد.	سخن	دربارة	زبان	را	نباید	به	ابزاری	برای	توافق	سیاسی	
بدل	کرد	و	بر	پایة	آن	امتیازدهی	را	در	دستور	کار	قرار	داد.	در	متن	بیانیة	»شورای	
مدیریت	گذار«	آمده	است:	»رفع	هر	گونه	تبعیض	و	به	رسمیت	شناختن	حقوق	
شناختن	حق	 به	رسمیت	 ایران،	 قومِی	 گروه	های	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 سیاسی،	

آموزش	به	زبان	مادری	در	کنار	زبان	فارسی«
در	نظریة	باال	چند	نکتة	نادرست	وجود	دارد:

نخست	این	که	مقولة	قومی	را	باید	روشن	کرد.	از	دید	جامعه	شناختی	و	قوم	شناسی	
در	ایران	به	طور	گسترده	قبایل	و	خانواده	های	قومی	که	بر	پایة	خویشاوندی	تعریف	
می	شد	از	بین	رفته	اند.	امتزاج	میان	آذری	و	تهرانی	و	ُکرد	و	اصفهانی	و	شیرازی	و	...	
بسیار	گسترده	است.	سیاست	رضا	شاه	و	سپس	اقتصاد	و	سیاست	و	دین	و	امتزاج	
خانوادگی	جنبة	قبیلگی	و	خویشاوندی	را	به	طور	گسترده	ای	پاک	کرده	است.	دوم	
این	که	حقوق	سیاسی	همة	مردمان	ایران	توسط	حکومت	اسالمی	والیت	فقیهی	نقض	
شده	و	سرکوب	سیاسی	متوجه	همة	ملت	ایران	و	گرایش	های	سیاسِی	مخالف	رژیم	
است.	زندانیان	سیاسی	و	اعدام	های	سیاسی	در	چهل	سال	گذشته	از	همة	بخش	های	
مردم	بوده	است.	در	سال	های	گذشته	شمار	اعدام	ُکردها	بسیار	باال	بوده	ولی	در	کل	
دورة	اسالمی	بیشترین	اعدام	ها	از	میان	مجاهدین	و	پیکاری	ها	بوده	است.	سرکوب	
هنرمندان	و	کنشگران	حقوق	بشر	و	زیست	محیطی	در	کل	جامعه	صورت	گرفته	
است.	رفع	تبعیض	سیاسی	محدود	به	این	یا	آن	بخش	جامعه	نیست.	سوم	این	که	
حقوق	اجتماعی	نابرابر	و	فشار	اقتصادی	در	همه	جای	ایران	رایج	است.	شهروندان	
بلوچ	در	فقر	سیاهی	قرار	دارند	و	همین	فقر	در	الیه	هایی	از	جمعیت	در	تهران	و	
بنادر	و	کرمان	و	خوزستان	نیز	وجود	دارد.	بر	اساس	آمار،	آذربایجان	و	کردستان	
در	کلیت	خود	از	مناطق	گرفتار	فقر	مطلق	نیستند	هرچند	که	در	این	استان	ها	هم	

الیه	های	بسیار	فقیری	وجود	دارند.	بنابراین،	بی	عدالتی	ناشی	از	سیاست	طبقة	
آخوند	و	رؤسای	حکومتی	و	نظامی	به	کل	جامعه	تحمیل	شده	است.	رفع	تبعیض	
اجتماعی	در	کل	جامعه	باید	صورت	بگیرد.	چهارم	این	که	در	عرصة	فرهنگی	مردم	
ایران	از	میراث	مشترک	بزرگی	برخوردارند.	سنت	های	مردمی	و	فرهنگ	باستانی	
مانند	نوروز	در	همه	جای	ایران	جشن	گرفته	می	شوند.	بخشی	از	فرهنگ	دینی	
میان	اهل	سنت	و	شیعیان	مشترک	است.	فرهنگ	نوگرا	»ایرانی	شده«	در	شهرها	و	
شهرستان	ها	جاری	است.	در	تمام	این	چهل	سال	حکومت	تالش	کرده	تا	فرهنگ	
شیعه	رسمی	و	تبلیغات	دولتی	و	حوزوی	را	به	همه	تحمیل	کند.	رفع	ستم	فرهنگی	
و	هنری	و	رفع	تبعیض	دینی	و	آیینی	خواست	همة	مردم	ایران	است	و	پنجم	این	که	
زبان	فارسی	میراث	همة	مردم	ایران	است	و	زبان	ملی	پیونددهندة	سراسر	کشور	
است.	این	موقعیت	محصول	تاریخ	است	و	کسانی	که	در	شکوفایی	آن	کوشیده	اند	
از	همة	بخش	های	جمعیتی	ایران	اند.	نویسنده	و	شاعر	و	هنرمند	و	زبان	شناس	و	
ترانه	سرا	و	خواننده	که	به	زبان	فارسی	خدمت	کرده	اند	از	تمام	مردم	ایران	بوده	اند	و	
در	این	زمینه	آذری	و	ُکرد	نیز	نقش	پررنگی	داشته	اند.	آنچه	مسلم	است	این	است	که	
در	کشوری	مانند	ایران	که	زبان	ها	و	گویش	های	بی	شماری	در	آن	وجود	دارد	باید	
همگِی	آن	ها	آزاد	باشند	و	تمام	بسترها	برای	ابراز	زبان	مادری	و	گسترش	آن	ها	
فراهم	شود.	بنابراین،	آموزش	زبان	و	همة	گویش	ها	باید	مورد	احترام	قرار	گیرد	
ولی	آموزش	و	تدریس	به	زبان	مادری	مسئلة	متفاوتی	است.	غنای	زبان	و	نیرومندی	
این	زبان	به	اعتبار	همة	ادبیات	و	شعر	و	ظریف	بودِن	است	که	به	کمک	زبان	فارسی	
به	وجود	آمده	است.	بنابراین،	در	شرایط	کنونی	مواد	درسی	برای	دانشجو	اگر	به	
»زبان	مادری«	باشد،	دانشجویان	از	غنای	زبانی	و	گسترة	واژگانی	فارسی	محروم	
خواهند	شد.	برای	نمونه،	اگر	دانشجوی	آذری	به	جای	خواندن	شاهنامه	فردوسی	
کتاب	َدَده	قورقود	را	بخواند	از	غنای	فارسی	محروم	خواهد	بود.	در	آن	صورت،	
دانشجوی	ُکرد	و	بلوچ	چه	کند؟	دانشجوی	شهروند	عرب	خوزستانی	چه	کند؟	
دانشجوی	گیلکی	چه	کند؟	در	ایران	کنونی	زبان	فارسی	نقش	ملی	دارد	و	در	طول	
تاریخ	قدرتمند	شده	است	و	این	تناقضی	با	آموزش	»زبان	های	مادری«	و	گسترش	

آن	ها	نخواهد	داشت.
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جنگلآمازون
در	این	دنیا	چقدر	انسان	ها	به	سرنوشت	جنگل	آمازون	حساسیت	دارند؟	طی	
سال	میالدی	2020	شمار	73000	بار	نقاط	گوناگوِن	جنگل	آمازون	را	به	آتش	
کشیده	اند.	چرا؟	بیشتر	این	آتش	سوزی	ها	توسط	جنگل	خوران	و	شرکت	های	صنعتی	
به	پاشده	اند	تا	جنگل	نابوده	شود	و	زمینة	کشت	انبوه	صنعتی	به	وجود	آید.	آن	ها	زیر	
پوشش	سیاسی	رئیس	جمهوری	برزیل،	بولسونارو،	پناه	گرفته	اند	و	یا	با	انفعال	دولت	
کنونی	برزیل	تشویق	می	شوند.	رئیس	جمهور	کنونی	برزیل	فردی	است	که	افسوس	
دیکتاتورهای	نظامی	پیشین	را	می	خورد،	از	جنبة	سیاسی	با	ترامپ	همسوست	و	
هر	دو	جزو	ویران	گرترین	مسئوالن	سیاسی	در	زمینة	زیست	محیطی	هستند.	ویرانِی	
روزافزون	و	گستردة	جنگل	آمازون	واکنش	گروه	کشورهای	»ژ7«	را	به	وجود	
آورد	و	سازمان	ملل	نیز	خواهان	مداخلة	جدی	برای	رویارویی	با	آتش	سوزی	
شد.	آمازون	پنج	ونیم	میلیون	کیلومتر	مساحت	دارد	و	تاکنون	17	درصد	پوشش	

جنگلی	اش	نابود	شده	است.	
9	کشور	این	جنگل	را	بین	خود	تقسیم	می	کنند	و	البته	بیشتر	مساحت	آمازونی	
جزو	خاک	برزیل	است.	آمازون	»ُشش	سبز«	جهان	است	که	به	انسان	اجازه	تنفس	
می	دهد.	این	جنگل	دارای	»گونه	گونی	زیستی«	گیاهی	و	جانورِی	بسیار	گسترده	
و	نیز	منابع	فلزی	همچون	مس	و	منگنز	و	طالی	فراوان	است.	جنگل	آمازون	50 
درصد	اکسیژن	کرة	زمین	را	تهیه	می	کند.	تبهکاران	جنگل	و	دزدان	چوب	و	زمین	و	
سرمایه	داران	صنعت	و	کشت	با	بی	رحمی	تمام	به	جان	این	جنگل	افتاده	اند	و	برای	
منافع	مافیایی	خود	آتش	سوزی	به	پا	می	کنند.	آمازون	متعلق	به	بشریت	و	سالمت	
زمین	و	انسان	ها	به	آمازون	وابسته	است.	اگر	روند	ویرانی	به	همین	آهنگ	کنونی	

ادامه	یابد	تا	سال	2050	چیزی	حدود40	درصد	آمازون	نابود	خواهد	شد.	
ما	 زندگی	 کند.	 نگهداری	 آمازون	 جنگل	 زیست	بوم	 از	 باید	 جهانی	 جامعة	
وابسته	به	سالمت	طبیعت	است.	ویرانِی	دست	کم	25	درصد	از	جنگل	های	ایران	
توسط	حکومت	اسالمی	طی	چهل	سال	گذشته	نیز	آسیبی	مرگبار	به	تمام	جامعة	
ایران	زده	است.	افراد	آزمند	و	سیاسیون	فاسد	و	جامعة	پرمصرف	و	فاقد	اخالق	
طبیعت	گرا	بر	ضد	طبیعت	عمل	می	کنند،	برای	خود	ویالسازی	می	کنند،	جاده	کشی	
برای	فروش	چوب	قطع	 پا	می	کنند	و	درختان	را	 به	 نظامی	 می	کنند،	مرکزهای	

می	کنند.	فرزندان	ما	و	پدران	و	مادران	آن	ها	چقدر	به	سالمتی	جنگل	ها	حساسیت	
دارند؟	نخبگان	سیاسی	و	فرهنگی	ما	چقدر	از	فاجعة	زیست	محیطی	آگاهی	دارند؟	

جامعهشناسخداناباور
من	یک	جامعه	شناس	خداناباور	هستم	و	زندگی	ام	سرشار	از	آرامش	و	امید	است.	
در	آغاز،	مانند	بسیاری	از	ایرانیان،	که	در	خانواده	ای	مذهبی	به	دنیا	می	آیند،	به	ناگزیر	
مسلمان	بودم.	در	دبیرستان	تمایل	دینی	و	نیز	نیم	نگاهی	به	مارکسیسم	داشتم	ولی	با	
خروج	از	ایران	در	دهة	هفتاد	میالدی	و	ادامه	تحصیل	دانشگاهی	در	سوربن	به	طور	
قطع	به	نقد	دین	پرداختم	و	مانند	بسیاری	از	جوانان	آن	دوره	به	نظریة	مارکس	
عالقه	مند	شدم.	پس	از	یک	دوره	تجربة	مارکسیستی	به	حقوق	بشر	و	دمکراسی	و	
زیست	بوم	گرایش	پیدا	کردم.	امروز،	دورة	بزرگی	است	که	با	این	اندیشه	اکولوژیکی	
زیست	می	کنم	و	در	ناباوری	خود	استوار	هستم.	پژوهش	های	من	در	زمینه	های	
جامعه	شناسی،	فلسفه،	اقتصاد،	دانش	تجربی،	زیست	بوم،	دین	شناسی	و	نیز	فعالیت	
تدریس	در	دانشگاه	های	فرانسه	به	من	آموختند	که	باور	دینی	و	ایمان	به	خدا	
ناشی	از	نادانی	است.	دین	می	خواهد	این	گونه	وانمود	کند	که	جهان	معنوی	است	
و	پاسخگوی	همة	پرسش	ها	و	آرام	کنندة	همة	دردهاست.	این	ادعا	یک	دروغ	
بزرگ	است.	انسان	ناباوری	همچون	من	که	از	هستی	آگاه	است	دارای	ارزش	های	
انسانی	بی	شماری	ست،	ارزش	های	بزرگی	مانند	حقوق	برابر	انسان	ها،	زیست	بوم،	
دانش	آموزی،	آزادی	انتقاد،	دوستداری	فلسفه	و	جامعه	شناسی،	دوستی	های	پایدار،	
مهربانی،	عالقه	به	خانواده،	عشق	به	تدریس	برای	دانشجویان،	تولید	فکری،	آزادی	
و	دموکراسی،	پرهیزکاری	اجتماعی	و	اخالقی،	امید	به	زندگی،	هنر	سینما	و	ادبیات	

و	غیره	همیشه	انگیزه	های	مرا	تقویت	می	کنند.	
من	نیازمند	خدا	نیستم	و	پدیده	ای	که	وجود	ندارد	نمی	تواند	چیزی	را	در	زندگی	
من	تغییر	دهد.	برخی	در	سوء	تفاهم	و	توّهم	قرار	دارند	و	فکر	می	کنند	خدایی	وجود	
دارد	و	به	آن	ها	کمک	خواهد	کرد.	این	افراد	به	توانایی	خود	و	دانش	و	تجربه	بشری	
هیچ	اهمیتی	نمی	دهند.	من	عطش	آموختن	دارم	و	از	استواری	روانی	خود	خرسندم.	
قدرت	من	در	ارزش	های	من	است.	توانایی	روانی	مانع	نگرانی	ها	و	اضطراب	های	



        183         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         182     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

زندگی	نیست	ولی	منبع	مقاومت،	ارزش	های	معنوی	و	فرهنگی،	توان	اندیشه	و	
نگارش،	پروژه	های	روشنفکری	و	نیز	پیوند	با	کسانی	است	که	دوست	شان	دارید.	
هیچ	خدایی	به	من	آرامش	نخواهد	داد	و	برعکس	خدایان	سرچشمة	مزاحمت،	
تعادل	روان	شناسانه	 از	 بی	خدایی	 در	 اقتدارگرایی	هستند.	من	 و	 تبعیض	 آزار،	

برخوردار	هستم	و	احساس	می	کنم	که	آزادی	من	بسیار	گسترده	است.
اسپینوزا	گفت	خدا	همان	طبیعت	است،	مارکس	ناباور	بود،	نیچه	گفت	خدا	مرده	
است،	برتراند	راسل	ناباور	بود،	لوک	فری	به	خدا	معتقد	نیست،	آندره	کنت	اسپونویل	
طرفدار	آتئیسم	است،	آلن	فیلسوف	ناباور	بود،	لوئی	آلتوسر	اعتقاد	به	خدا	نداشت.	
به	این	نام	ها،	دهها	نام	دیگر	را	می	توان	افزود:	هابرماس،	توماس	هابز،	داوید	هیوم،	
مارسل	گوشه،	دنیس	دیدرو،	ژیل	دولوز،	آلبر	کامو،	ژان	پل	سارتر،	اگوست	کنت،	
جان	استوارت	میل،	روبرت	میسرایی،	ارنست	رونان،	آرتور	شوپنهاور،	ارنست	
بلوخ،	ژرژ	باتای،	و	شماری	انبوهی	از	اندیشمندان	به	خدا	باور	ندارند.	ما	ناباوران	
بی	شماریم.	اکثر	دانشگاهیان	و	روشنفکران	فرانسه	و	آلمان	و	آمریکا	و	انگلستان	
و	بلژیک	و	کانادا	و	سوئیس	و	غیره	ناباور	هستند	و	به	دین	و	خدایی	اعتقاد	ندارند.	
ولی	آیا	در	دانشگاه	های	ایران	اینچنین	است؟	محیط	دانشگاهی	ایران	مذهب	زده	
است.	بسیاری	از	دانشگاهیان	ایران	شیعه	هستند	و	رازبقای	آنها	در	دانشگاه	همان	
مذهب	اشان	می	باشد.	استبداد	دینی	اجازه	نمی	دهد	شفافیت	باشد	و	عقب	ماندگی	

فکری	را	تقویت	می	کند.				

زندگیخروسوانسان
در	سپتامبر	2019	در	یکی	از	دادگاه	های	فرانسه	یک	خروس	برنده	شد.	نزدیک	
به	نام	سن	پی	یر	اولرون	جمعی	از	 یک	سال	است	که	در	روستایی	در	فرانسه	
خانواده	ها	در	همسایگی	حیاطی	که	خروس	آن	هر	روز	صبح	می	خواند	متحد	شدند	
تا	بر	ضد	خروس	به	دادگاه	شکایت	کنند.	وکالی	آن	ها	در	دادگاه	خواستار	قطع	
شدن	»قوقولی	قوقو«ی	خروس	شدند	که	نامش	»موریس«	است.	پس	از	ماه	ها	
کشمکش	و	جدال	میان	وکیل	خروس	و	وکالی	خانواده	های	ناراضی،	در	پایان	
دادگاه	رأی	داد	که	خروس،	یا	همان	موریس،	می	تواند	به	خواندن	»قوقولی	قوقو«	

ادامه	دهد.	افزون	بر	این،	رئیس	دادگاه	خانواده	های	ناراضی	را	محکوم	کرد	تا	هزار	
یورو	به	عنوان	خسارت	به	خروس	بدهند.	

تصمیم	دادگاه	بیان	گر	پیروزی	حقوق	پرندگان	و	جانوران	است.	کسانی	که	روحیة	
شهری	دارند	می	خواهند	روستا	و	تمام	زندگی	روستایی	پیرو	آن	ها	شوند.	هم	اکنون	
حتی	پروندة	دیگری	در	جریان	است	که	یک	سری	خانواده		بر	ضد	قورباغه	های	
باغچة	همسایه	شکایت	کرده	اند.	قورباغه	ها	شب	هنگام	یا	موقع	جفت	گیری،	به	ویژه	
از	ماه	فوریه	تا	ژوئیه،	سروصدای	زیاد	به	پا	می	کنند	و	با	هم	می	خوانند	و	این	
آهنگ	مشترک	شماری	از	خفاش	ها	و	حشرات	را	جذب	می	کند.	آهنگ	قورباغه		ها	
گاه	تا	یک	کیلومتری	نیز	شنیده	می	شود.	حال،	شاکیان	خواسته	اند	تا	قورباغه	ها	
از	حوضچة	خانة	همسایه	بیرون	انداخته	شوند	و	آواز	جمعی	آن	ها	قطع	شود.	
امیدوارم	دادگاه	داوری	مناسبی	برای	جانوران	داشته	باشد.	هواداران	حیوانات	
امیدوارند	که	قورباغه	ها	هم	مثل	خروس	برنده	شوند.	نظام	صنعتی	در	بسیاری	از	
نقاط	جهان	طبیعت	را	فرسوده	کرده	و	حتی	آن	را	به	نابودی	کشانده،	حال	آن	که	ما	
بدون	طبیعت	نابود	می	شویم.	خوشبختانه	هنوز	خروس	و	قورباغه	و	زنبور	و	پروانه	
و	کفش	دوزک	هایی	هستند	تا	به	ما	یادآوری	کنند	که	انسان	به	آن	ها	نیازمند	است	

زیرا	زندگی	انسان	به	زندگی	آن	ها	پیوند	خورده	است.
روستاها	و	مناطق	طبیعی	دارای	یک	اکوسیستم	می	باشند	یعنی	زندگی	جانور	و	
پرنده	و	درخت	دارای	یک	پیوند	ارگانیک	درونی	است.	طبیعت	بطرز	طبیعی	عناصر	
خود	را	می	سازد	و	در	کنار	هم	قرار	میدهد.	صدای	خروس	و	صدا	قورباغه	اجزای	
طبیعت	هستند.	حال	برخی	می	خواهند	این	صداها	خاموش	شود	و	طبیعت	خاصیت	

خود	را	از	دست	بدهد.			

قربانیدین
دختر	آبی،	سحر	خدایاری،	توسط	جمهوری	اسالمی	کشته	شد.	بانوی	29ساله،	که	
دارای	کارشناسی	مترجمی	زبان	انگلیسی	بود	و	عالقة	بسیار	فراوانی	به	فوتبال	
داشت،	در	ورزشگاه	دستگیر	و	پس	از	چند	روز	حبس	موقت	به	دادگاه	احضار	
شد.	نگرانی	او	از	دادگاه	اسالمی	و	اعتراض	او	به	محرومیت	از	دیدار	ورزشگاه	
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منجر	به	خودکشی	و	آتش	سوزی	او	شد.	سحر	خودش	را	آتش	زد	زیرا	این	نظام	
همة	آرزوهای	زنان	و	دختران	را	نابود	کرده	است.	قرآن	و	اسالم	و	آخوند	و	نظام	
والیت	فقیهی	با	هم	متحدند	تا	هر	گونه	آزادی	خواهی	و	حق	خواهِی	زنان	سرکوب	
شود.	زنان	باید	در	تمام	زمینه	ها	از	حقوق	برابر	با	مردان	و	تمام	شهروندان	جهان	
برخوردار	باشند	ولی	جمهوری	اسالمی	روزگار	سیاهی	برای	زنان	به	وجود	آورده	
است.	رژیم	اسالمی	برای	زنان	یک	رژیم	تبعیض	آمیز	است.	در	این	رژیم	زنان	
به	عنوان	یک	انسان	به	شمار	نمی	آیند.	آخوندهای	آزمند	و	فاسد	و	شکمباره	سخت	
به	قدرت	چسبیده	اند	و	تمام	ارتجاع	اعتقادی	خود	را	به	کار	می	گیرند	تا	کاخ	اسالم	

و	خرافات	آن	باقی	بماند.	از	این	رژیم	برای	زنان	چه	حاصلی	است؟	
اجبار	در	حجاب	اسالمی،	محرومیت	از	آزادی	بیان،	محرومیت	از	امتیازهای	
اجتماعی	و	اقتصادی	و	سیاسی،	جلوگیری	از	ارتقا	در	جامعه	و	سیاست،	چندهمسری	
و	محرومیت	از	ارث	برابر،	ازدواج	اجباری	برای	دختران	خردسال،	اسیدپاشی،	زندگی	
حسرت	بار	و	خودکشی	زنان	و	غیره	میراث	این	حکومت	دینی	برای	زنان	است.	تمام	
جناح	های	حکومتی	مانند	اصولگرا	و	اصالح	خواه	در	بازتولید	این	حکومت	ضد	زن	
شریک	هستند.	تمام	نواندیشان	دینی	با	نظریه	های	خود	دربارة	»دموکراسی«	و	»اسالم	
رحمانی«	و	نیز	با	سکوت	خود	در	برابر	انبوهی	از	روایت	های	پوسیدة	ضد	ِخرد	جزو	
هواداران	این	نظام	دینی	هستند.	افزون	بر	این،	کسانی	که	نظریة	»فمینیسم	اسالمی«	را	
مطرح	کردند	و	حجاب	اسالمی	را	برای	حضور	در	اجتماع	»گامی	مثبت«	می	دانند	
هم	از	هواداران	اسارت	اسالمی	هستند.	در	پایان،	مشاطه	گری	حکومت	توسط	
جزم	اندیشانی	چون	آزاده	کیان	و	فریبا	عادل	خواه	را	باید	یادآوری	کرد.	در	آزاده	
کیان	در	مصاحبه	ای	با	بی	بی	سی	در	بارة	خودسوزی	سحر	خدایاری	گفت:	»مخالفت	
با	یک	نورم	)منظور	ممنوعیت	رفتن	به	ورزشگاه(	می	تواند	به	معنای	مخالفت	علیه	نظام	
نباشد«	این	گونه	موضع	گیری	ها	فقط	از	جانب	»البی	های	حکومتی«	اعالن	می	شوند.	
گویا	چهل	سال	جباریت	حکومت	اسالمی	واقعیت	ندارد،	گویا	محرومیت	و	سرکوب	
زنان	توسط	رژیم	از	ذهنی	گرِی	مخالفان	حکومت	ناشی	می	شود.	سیاست	محرومیت	
از	ورزشگاه	از	سیاست	حجاب	اسالمی،	از	سیاست	قانونگذاری	اسالمی	ضد	زن،	از	
سیاست	اسیدپاشی،	از	سیاست	پدرساالری	دینی،	از	سیاست	اسالمی	که	در	قدرت	
است	جدا	نیست.	احتیاط	آزاده	کیان	ناشی	از	دقت	بیان	نیست.	او	می	خواهد	از	
»زیاده	روی	در	قضاوت«	نسبت	به	جمهوری	اسالمی	جلوگیری	کند.	جمهوری	اسالمی	

دوستان	گوناگونی	دارد	ولی	ما	می	دانیم	که	تمامیت	این	رژیم	جز	ویران	گری	و	فساد	
و	ضدیت	با	حقوق	زن	چیز	دیگری	نیست.

حقوقبشر
اقدامی	 یا	 تبعیض	روند	 کنیم؟	 تعریف	 تبعیض	را	چگونه	 دید	جامعه	شناسی	 از	
است	که	یک	فرد	یا	یک	گروه	اجتماعی	با	معیار	سرچشمة	اجتماعی،	قومی،	
مذهبی،	جنسیتی،	سالمتی	و	ثروت	اقتصادی	به	حاشیه	رانده	شده	و	مورد	طرد	
اجتماعی	قرار	می	گیرد.	این	تبعیض	گاه	در	عرصة	حقوقی	و	قانونی	و	گاه	در	
عرصة	اجرای	اجتماعی	خودش	را	نشان	می	دهد.	این	تبعیض	به	ویژه	در	مورد	
اقلیت	های	اجتماعی،	فرهنگی،	زنان	و	دختران،	افراد	ناتوان،	افراد	سالخورده،	زنان	
و	مردان	همجنس	گرا،	مهاجران	و	غیره	خودش	را	نشان	می	دهد.	تبعیض	به	معنی	
جداسازی	و	ایجاد	سلسله	مراتب	ارزشی	است.	کنش	تبعیض	گرایانه	با	انسان	ها	
به	شکلی	نابرابر	و	ناعادالنه	رفتار	می	کند.	سیاست	تبعیض	گرا	به	ِویژه	در	سال	های	
پنجاه	میالدی	در	آمریکا	در	قبال	سیاهان	به	شدت	فعال	بود	و	به	طرزی	آشکار	جنبة	

نژادگرایانه	داشت.	
اعالمیة	جهانِی	حقوق	بشر،	که	در	10	دسامبر	1948	تصویب	شد،	و	همچنین	
پیمان	نامة	ُرم،	که	»اتحادیه	اروپا«	بر	آن	متکی	است،	تبعیض	گرایی	را	محکوم	
کرده	اند	و	برابری	حقوقی	انسان	ها	را	تبلیغ	می	کنند	ولی،	شوربختانه،	تبعیض	در	
همة	کشورها	رایج	است.	در	برخی	شرایط	قانون	از	دید	حقوقی	تبعیض	را	محکوم	
می	کند	و	گاه	تبعیض	شکل	قانونی	دارد.	برای	نمونه،	رژیم	آفریقای	جنوبی	در	
سال	های	1948	تا	1991	یک	نظام	تبعیض	گرای	نژادی	است	و	تبعیض	جزو	قانون	
حکومتِی	آن	است	و	سیاهان	به	شکل	قانونی	باید	محروم	باشند.	با	توجه	به	تجربة	
نازیسم	و	جنایت	علیه	بشریت	و	با	توجه	به	رشد	مواضع	حقوق	بشری	و	مبارزات	
ضد	نژادی	در	سال	1965	قوانین	تبعیض	گرا	در	آمریکا	ممنوع	شد	و	رژیم	آفریقای	
جنوبی	نیز	در	سال	1991	برافتاد.	در	فرانسه،	قانوْن	تبعیض	را	منفی	و	برخالف	
منافع	اجتماع	می	داند	ولی	از	دید	عملی	سیاست	دولت	و	بنگاه	های	تولیدی	در	قبال	
الجزایری	های	مقیم	فرانسه	سیاست	تبعیض	گرایانه	ِاعمال	کرده	اند.	در	فرانسه،	به	
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هنگام	استخدام	از	دید	قانونی	در	بنگاه	های	تولیدی	هیچ	فرد	یا	گروهی	بر	دیگری	
امتیاز	ندارد	ولی	در	مدیریت	شرکت	ها	سیاست	های	تبعیض	گرا	موجود	است.	در	
ایران،	حکومت	در	عرصه	های	گسترده	دارای	سیاست	تبعیض	گراست.	این	تبعیض	
هم	قانونی	است	و	همه	در	کردار	پررنگ	است.	زنان	از	تبعیض	حکومتی	و	دینی	و	
مردساالری	رنج	می	برند،	اقلیت	های	دینی	مانند	بهایی	ها	و	مسیحی	ها	و	یهودی	ها	
و	اهل	سنت	به	شدت	مورد	تبعیض	گرایی	و	سرکوب	حکومتی	هستند.	سیاست	
حکومتی	نسبت	به	افغان	های	مهاجر	تبعیض	گرایانه	و	حتی	نژادگرایانه	است.	در	
جامعة	ایران	در	قبال	هموطنان	عرب	زبان	رفتار	تبعیض	گرایانه	و	نیز	نژادپرستانه	
وجود	دارد.	در	عرصة	سیاسی	هم	همة	کسانی	که	»خودی«	و	شیعه	نیستند	از	حقوق	
خود	محرومند.	نظام	دانشگاهی	و	اداری	از	شدت	تبعیض	بیمار	است	زیرا	همیشه	
»خودی	ها«	همة	امتیازها	را	در	تصاحب	خود	دارند.	در	جامعه	ای	که	کودکان	از	
آموزش	و	کاربست	گویش	مادری	محروم	هستند،	آسیب	شناسِی	تبعیض	و	زورگویی	
سلطه	خواِه	فرادست	گرا	بر	آن	چیره	است.	تبعیض	گرایی	تعادل	جامعه	را	به	هم	
زده	و	نیروهای	جامعه	را	نابود	می	کند.	با	قانون،	با	بهبود	فرهنگ،	با	رشد	نهادهای	
حقوق	بشری،	با	آموزش	انسانگرا،	با	نقد	احکام	قرآنی	و	اسالمی	و	با	برچیدن	

حکومت	هایی	مانند	جمهوری	اسالمی	تبعیض	گرایی	عقب	نشینی	خواهد	کرد.

موسیقیوجنگ
یک	روز	از	کالس	دانشگاه	که	بیرون	آمدم،	دوستی	زنگ	زد	و	گفت	اگر	بین	ایران	
و	آمریکا	جنگ	شود	چه	کنیم؟	در	حالی	که	در	راهروها	راه	می	رفتم	گفتم	باید	از	
جنگ	دور	شد.	گفتم	زمانی	که	شیپور	جنگ	نواخته	شود،	مرگ	و	سیاهی	به	خانه	
می	آید	و	نادانی	و	جنایت	مقدس	می	شود.	جنگ	انسان	را	به	وحشی	گری	و	َپستی	
می	کشاند	و	همه	چیز	را	ویران	می	کند.	چه	کسانی	این	جنگ	را	می	آفرینند؟	حاکمان	
ما	و	حاکمان	آن	ها.	آیا	برای	جلوگیری	از	جنگ	ناتوانیم؟	بله	تا	زمانی	که	صدای	

ما	بلند	نیست،	لذت	جنگ	جویی	آن	ها	زیاد	است.	
چه	خوب	می	شد	اگر	همه	به	موسیقی	گوش	می	دادیم،	کتاب	می	خواندیم	و	با	
شمارش	تعداد	درختان	روی	زمین	سرگرم	می	شدیم	و	آن	چنان	که	می	خواستیم	

زندگی	می	کردیم.	آیا	صدای	ترومپت	کریس	بوتی،	هنرمند	آمریکایی،	را	شنیده	اید؟	
می	دانید	گونة	نخستیِن	ترومپت	را	از	چوب	خیزران	و	سپس	از	شاخ	حیوانات	
می	ساختند	و	یونانیان	فلزِی	آن	را	ساختند	و	مصری	ها	از	آن	برای	جنگ	استفاده	
می	کردند.	حال،	امروزه	از	ساز	ترومپت	دیگر	به	عنوان	شیپور	جنگ	استفاده	نمی	شود	
و	برعکس	به	عنوان	ساز	در	موسیقی	کالسیک	در	موسیقی	جاز	و	در	آهنگ	های	
عاشقانه	به	کار	می	رود.	به	قطعه	های	»امپرسیون«	ترومپت	کریس	بوتی	گوش	کنید،	
نه	یک	بار	که	ده	یا	صد	بار	و	روان	خود	را	به	صدای	دلنواز	و	یادمانه	گرا	و	
عاشقانة	آن	بسپارید.	قطعه	های	مشترک	ترومپت	کریس	بوتی	و	ویولن	کارولین	
کامبل	و	یا	ویولن	لوسیا	میکارلی	را	گوش	کنید	و	آرامش	خود	را	بازیابید.	صدا	
و	پیانِو	نات	کینگ	کول	را	گوش	کنید،	پیانِو	کاتیا	بونیاتیشویلی	هنگامیکه	شوپن،	
راکمانینوف	و	چایکوفسکی	می	نوازد	را	گوش	کنید.	انیو	موریکونه	را	فراموش	
نکنید،	موسیقی	او	فیلم	ها	را	دوچندان	زیباتر	می	کند.	موسیقی	کالسیک	با	منطق	و	
خرد	و	احساس	و	عواطف	درآمیخته	است.	حال	اگر	فضای	موسیقی	را	ترک	کنید	
و	دوباره	پنجره	را	باز	کنید	و	به	درون	شبکه	های	اجتماعی	و	رسانه	ها	سرک	بکشید،	
صدای	تبلیغات	جنگ	می	آید.	جنگی	که	تبهکاران	و	دیوانگان	در	وسوسة	آن	روز	و	
شب	می	گذرانند.	ما	چه	می	توانیم	بکنیم؟	همگی	می	توانیم	بگوییم	که	از	چنین	جنگی	

نفرت	داریم	و	می	خواهیم	آرامش	داشته	باشیم	و	زندگی	کنیم.	
البته	زمانی	که	در	شبکه	های	اجتماعی	شیپور	جنگ	نواخته	نمی	شود	بازار	
دروغ	و	جعل	و	تئوری	توطئه	داغ	است.	ما	کنترل	و	دقت	همه	جانبه	نداریم	و	گاه	
خود	قربانی	می	شویم.	ما	هیجان	زده	می	شویم	و	هوش	عادی	را	از	دست	می	دهیم.	

وقتی	هیجان	ما	بر	ما	غلبه	می	کند	عقل	و	خرد	ما	منهدم	می	شود.					

هنرمنداینجاوآنجا
در	25	سپتامبر	2019،	دیداری	با	شماری	از	هنرمندان	در	تبعید	دست	داد	تا	هر	
کس	نگاه	خود	را	دربارة	کارش	ارائه	دهد.	هنرمندان	از	نقاط	جغرافیایی	و	پهنه	های	
هنرِی	گوناگون	بودند.	زهرا	امیرابراهیمی،	حمیدرضا	جاودان،	مسعود	جاهد،	هادی	
خرسندی،	آرش	سبحانی،	شهال	شفیق،	سرور	کسمایی،	ابراهیم	مکی،	مهدی	موسوی،	
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شاهین	نجفی،	مانا	نیستانی،	مصطفی	هروی،	همگی	از	هنر،	از	ویژگی	شخصیتی	خود	
و	از	اختالف	نظرها	گفتند.	گفت	وگوی	میان	هنرمندان	روی	صحنه	و	یا	با	حاضرین،	
گاه	تند	و	پرشور،	گاه	همراه	با	پیش	داوری	ها،	گاه	از	زندگی	در	ایران	و	خارج،	گاه	
از	ریخت	و	درون	مایه	در	هنر،	گاه	از	زبان	و	سیاست	و	گاه	از	رمان	و	شعر	بود.	کسی	
با	طرح	خود	از	غم	و	سختی	سخن	گفت،	کسی	یک	شخص	دیگر	را	برای	نامه	ای	به	
ترامپ	محکوم	کرد،	دیگری	یورش	سیاسی	را	با	سکوت	پاسخ	داد،	دیگری	نیز	بر	آن	
بود	که	شعر	بیهوده	است	و	ملت	به	دلیل	همین	شعر	سقوط	کرده	است،	شخص	دیگری	
نیز	در	واکنش	به	او	گفت	شعر	تاریخ	و	زبان	و	جامعه	شناسی	و	دین	است	و	باید	نقد	
علمی	داشت	و	از	برخورد	یک	جانبه	پرهیز	کرد.	سپس	دیگری	گفت	با	هوش	مصنوعی	
همة	انسان	ها	زیر	کنترل	قرار	خواهند	گرفت	و	این	چنین	وانمود	کرد	که	از	این	پس،	
دموکراسی	و	آزادی	بی	معناست	و	همه	َبرده	خواهند	بود	و	دیگری	نیز	در	واکنش	به	
او	گفت	این	جبرگرایی	بی	معناست.	یکی	گفت	تئاتر	با	دشواری	و	غریبی	در	جامعه	
روبه	رو	بوده	است،	یکی	از	جدال	برای	فراگیری	زبانی	تازه	در	هجرت	گفت.	دیگری	
از	دور	شدن	از	مردمی	گفت	که	آنها	مایة	کار	هنری	اش	هستند	و	شخصی	دیگر	از	
تئاتر	پوچی	و	راز	خالقانة	آن	سخن	گفت.	کسی	یاد	آوری	کرد	که	چگونه	»مفسد	
فی	االرض	و	امت	اسالمی«	وارد	زبان	فارسی	شد.	یکی	در	فیلمش	با	یک	پاروی	
کوچک	می	خواست	موج	های	بی	کران	دریا	را	پس	زند.	هیچ	یک	از	هنرمندان	دیگری	

را	نمی	پذیرفت	و	همة	نگاه	ها	جلوه	ای	از	آب	های	شکسته	درباد	بود.	
خاطرة	خوبی	بود	زیرا	احساس	ها	همه	در	یک	نقطه	متمرکز	بودند.	در	پایان،	نوبت	
گفت	وگوی	های	یواشکی	و	دوستانه	و	قول	وقرارهای	جدید	و	لبخندهای	معنادار	بود.	
افرادی	در	مورد	برخی	بحث	ها	برافروخته	بودند	و	افرادی	از	دیدار	یاران	خوشحال	
بودند.	این	دیدار،	لحظه	و	گوشه	ای	از	دنیای	ایرانیان	مقیِم	پاریس	بود.	واقعًا	این	
زندگی	اجتماعِی	مهاجرین	با	زندگی	هنرمندان	در	داخل	کشورمان	چه	تفاوتی	داشت؟	
آیا	ما	با	دو	گروه	بندی	جامعه	شناختِی	گوناگون	روبه	رو	هستیم؟	ما	محصول	یک	دوران	
هستیم	و	داغ	دوران	را	بر	تن	داریم.	فکر	می	کنم	درون	مایة	بحث	و	نگاه	های	گوناگون	
و	فضای	اندیشه	ها	و	تندی	ها	و	مهربانی	های	آدم	ها	با	آنچه	در	داخل	اتفاق	می	افتد	
یکی	است.	تفاوت	در	نبود	استبداد	و	آزادی	واژه	ها	بود،	تفاوت	در	وجود	نوعی	
یادمانة	پنهان	و	آشکار	بود	و	این	آرزو	که	همین	گفت	وگوها	در	کافه	نادری	و	خانة	
هنرمندان	تهران	و	تبریز	و	بندر	انزلی	و	شیراز	و	سنندج	و	چابهار	و	شمیران	و	دربند	

نیز	گفته	شود.	پاریس	برای	ایرانیان	با	شعرهای	محمد	جاللی	چیمه	)م.	سحر(،	با	
موسیقی	مهرداد	بران،	با	صدای	دریا	دادور،	با	نقاشی	نستور	رخشانی	)خاور(،	با	
مینیاتور	عباس	معیری،	با	مینیاتور	مرتضی	رفیعی،	با	تئاتر	منوچهر	نامور	آزاد،	با	
نمایشنامه	نویسی	محسن	یلفانی،	و	دیگران	گره	خورده	است.	ایرانیان،	صادق	هدایت،	

غالمحسین	ساعدی،	رضا	دانشور	را	در	حافظه	هنری	خود	زنده	نگه	داشته	اند.

ایراندوستی
چرا	ایران	را	دوست	داریم؟	این	کشور	را	به	این	دلیل	دوست	می	داریم	که	کشور	
ماست	یا	چون	دارای	یک	کیفیت	است؟	به	گفتة	پاسکاِل	فیلسوف	هر	شخصی	را	
به	خاطر	این	که	کیفیت	شخصیتِی	خود	را	دارد	دوست	می	داریم.	پاسکال	می	پرسد	
این	»من«	چه	کسی	هست؟	اگر	رنه	ِدکارت	می	گوید	»من	می	اندیشم،	پس	هستم.«	
و	به	این	ترتیب	او	آغاز	هستی	را	اعالن	می	کند،	پاسکال	هم	کیستِی	شخصی	را	
مورد	پرسش	قرار	می	دهد.	از	دید	او	انسان	خالی	نیست	بلکه	حتی	می	تواند	خدا	
باشد.	ایران	از	زمان	کهن	وجود	داشته	ولی	در	طول	تاریخ	دگرگون	شده	است.	
این	سرزمین	یگانه	نبوده	است	و	در	هر	عصری	از	جنبة	سیاسی،	انسان	شناسانه،	
اقتصادی،	دینی	و	فرهنگی	دگرگون	شده.	کیستِی	ایران	یا	چگونگی	هستی	اش	هم	
دستخوش	دگرگونی	قرار	گرفته.	حال،	آیا	ایران	خالی	بوده	است؟	در	این	ایران،	
آیین	ِمهر	و	زرتشت	و	مزدک	و	مانی	و	اسطوره	ها	وجود	داشته	و	اسکندر	و	مغول	
و	عرب	و	ُترک	بر	آن	تاخته	اند.	در	این	ایران	کوروش،	داریوش،	انوشیروان،	شاه	
عباس،	نادر	شاه،	فتحعلی	شاه،	رضاشاه	و	آیت	اهلل	خمینی	حاکم	بوده	اند	و	بزرگی	ها	
و	بیدادگری	ها	در	کنار	هم	بوده	اند.	در	این	ایران	سهروردی،	ابوعلی	سینا،	خیام،	
فردوسی،	مولوی،	حافظ،	مجلسی،	کلینی،	آل	احمد،	شاملو	و	دیگران	نوشته	اند	و	روح	
ملت	را	با	بزرگ	منشی	و	شایستگی	و	یا	َپستی	و	فرومایگی	آبیاری	کرده	اند.	در	این	
ایران	زنان	ومردانی	بوده	اند	که	برای	روشنایی	و	آزادی	تالش	کرده	اند	و	یا	جامعه	را	
به	سیاهِی	بیشتری	کشانده	اند.	ما	دچار	تناقض	بوده	ایم.	حال،	پاسکال	می	پرسد:	»من	
کیستم؟«	به	عبارت	دیگر،	ایران	در	تاریخ	وجود	دارد	ولی	چگونگی	هستِی	آن	را	
باید	بررسی	کرد.	مونتسکیو	در	نامه	های	ایرانی	نوشته:	»چطور	می	توان	ایرانی	بود؟«	
به	عبارت	دیگر،	ما	چگونه	بوده	ایم	و	چگونه	هستیم	و	چگونه	می	خواهیم	باشیم؟	
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به	اعتبار	پیشامدهای	روزگار	و	ویژگی	های	خود	یک	کیستِی	سیال	داشته	ایم.	حال،	
چگونه	می	توانیم	بر	کیستِی	امروز	و	آیندة	خود	تأثیرگذار	باشیم؟	ملت	ما	در	تاریخ	
حضور	داشته	است	ولی	این	حضور	با	نیکی،	بدی،	َپستی	و	بلندی	همراه	بوده	است.	
درماندگی	ها	و	پریشان	فکری	های	ما	بسیار	بوده	اند.	کیستِی	ما	با	چندگانگی	معنا	یافته	
است،	همان	گونه	که	تاریخ	همة	ملت	ها	اینچنین	بوده.	چندگانگی	خود	محصول	تاریخ	
خوِد	ماست	و،	حال،	این	پرسش	مطرح	است	که	امروز	و	آینده	چگونه	می	خواهیم	
باشیم؟	رویدادها	و	عواملی	وجود	دارند	که	از	اختیار	ما	خارج	هستند	ولی	ما	آن	ها	
را	متحمل	می	شویم.	با	این	حال،	از	آنجا	که	تأثیرگذار	هستیم،	چگونه	می	خواهیم	
تأثیرگذاری	مان	را	جهت	بدهیم؟	گوته	می	گوید:	»مونتسکیو	در	نامه	های	ایرانی	با	
ترغیب	شایسته	ترین	احساسات	مّلت	فرانسه	را	به	مبرم	ترین	و	خطرناک	ترین	وظایف	
خود	آگاه	کرد.«	ما	چگونه	می	خواهیم	باشیم؟	بخش	گسترده	ای	از	جامعه	مشتاق	
است	که	حکومت	دینِی	فعلی	به	پایان	برسد	ولی	ما	خواستار	کدام	الگوی	حکومتی	
هستیم؟	قدرت	سیاسی	متکی	بر	آزادی	و	دموکراسی	و	جمع	گرایی	خواست	بخش	
مهمی	از	جامعه	است	ولی	این	خواست	کافی	نیست.	جایگاه	زیست	بوم	در	اقتصاد	
و	سیاست	و	فرهنگ	ما	چه	خواهد	بود؟	با	قرآن،	اسالم،	شیعه	گری	و	فشار	زیان	آور	
جهان	بینِی	روانی	و	فرهنگی	آن	چه	کنیم؟	برای	نوگرایِی	فلسفی	و	فکری	در	جامعه	
خود	چه	باید	کرد؟	چارة	بهبود	ادبیات	و	شعر	در	بستر	ادبیات	جهان	چیست؟	جایگاه	
ایران	در	دانش	و	فن	آورِی	فردا	چگونه	تأمین	می	شود؟	با	واپس	گرایِی	فکری	و	
دین	خویی	در	میان	روشنفکران	و	نخبگان	جامعه	چه	کنیم؟	تمدن	ایرانی	با	کدام	
ویژگی	های	برجسته	تعریف	خواهد	شد؟	چگونه	یکپارچگی	سرزمینی	با	عدالت	و	
بهروزی	و	همدلی	همة	ایرانیان	تأمین	خواهد	شد؟	ما	در	پنجاه	سال	آینده	چگونه	
خواهیم	بود	و	هستی	مان	در	یک	صد	سال	بعد	چگونه	تعریف	خواهد	شد؟	به	گفتة	
گوته	مبرم	ترین	و	خطرناک	ترین	وظایف	ما	کدامند؟	از	امروز	کدام	احساس	و	اندیشة	

شایسته	را	تشویق	کنیم؟	کیفیت	ایرانی	که	برای	آینده	دوست	داریم	چیست؟

زیستبوموفرهنگ
ایرانیان	بحران	محیط	 آیا	محیط	زیست	مسئلة	جامعة	ماست؟	برای	خیلی	از	
زیست	معنایی	ندارد	و،	در	واقع،	آن	ها	فاقد	فرهنگ	زیست	محیطی	هستند	و	در	

فاقد	فرهنگ	زیس	بوم	 که	 ما	 برای	جامعة	 افسوس	 زندگی	روزمره	غوطه	ورند.	
است.	آیا	گرمایش	زمین	یک	افسانه	است؟	برای	بسیاری	از	مردم	جهان	و	بیشتر	
مسئوالن	سیاسی	جهان	همه	چیز	در	این	باره	بزرگ	نمایی	شده	است.	شوربختانه،	این	
دیدگاه	درست	نیست	و	اندیشمندان	و	دانشمندان	تأکید	دارند	که	گرمایش	زمین	
واقعیت	دارد	و	باال	آمدن	سطح	آب	ها،	ذوب	شدن	یخچال	های	طبیعی	و	یخ	های	
قطبی،	به	هم	خوردگی	فصل	ها	و	تولید	محصوالت	کشاورزی،	تشدید	سیالب	ها	و	
طوفان	ها،	افزایش	بیماری	ها	در	مناطق	دیگر	زمین،	مهاجرت	های	زیست	محیطِی	
انسان	ها،	افزایش	بیماری	های	ناشی	از	آلودگی	و	غیره	نشان	همین	افزایش	گرمای	
روزافزون	اند.	ارادة	سیاسی	و	اقتصادی	قدرتمند	برای	توقف	این	بحران	فزاینده	
پاک	 انرژی	های	 به	سوی	 بیشتِر	سرمایه	گذاری	ها	 دادن	 مهم	است.	جهت	 بسیار	
گام	های	استوار	زیست	بوم	شدنی	است.	به	سرانجام	رسیدن	چنین	چیزی	به	ارادة	
سیاسی	و	فرهنگ	زیست	بوم	بستگی	دارد.	ما	آدم	های	مصرف	کننده	با	عادت	های	
خودکاِر	مولدگرا	و	َبَدوی	برای	درک	زیست	بوم	آماده	نیستیم.	حتی	آنجایی	هم	که	
دربارة	بحران	زیست	بوم	سخن	می	گوییم	کردار	واقعی	و	رفتار	روزمره	مان	برخالف	
آن	عمل	می	کند.	چگونه	عادت	همیشگی	را	تغییر	دهیم؟	کار	ساده	ای	نیست.	عادت	
ما	در	روان	شناسی،	عاطفه	و	ناخودآگاه	ما	ریشه	دارد.	تغییر	عادت	به	تاریخ	و	
قانون	و	فرهنگ	سازی	و	پایش	اجتماعی	و	آموزش	بستگی	دارد.	ما	باید	بتوانیم	

فرهنگ	خود	را	تغییر	دهیم	و	این	شیوة	زیستن	است.		
به	یاد	دارم	یک	روز	در	دانشگاه	داشتم	دربارة	جامعه	شناسی	فرهنگ	و	فرهنگ	
جوانان	صحبت	می	کردم.	توضیح	دادم	که	فرهنگ	»کولتور«	از	دید	واژگانی	به	معنای	
ساختن	و	حفظ	و	آموزش	دیدن	است.	از	دید	درون	مایه،	فرهنْگ	مجموع	جنبه	های	
معنوی،	ماّدی،	روشنفکری	و	عاطفی	جامعه	را	دربرمی	گیرد.	به	گفتة	دیگر،	فرهنگ	
ارزشی،	 نظام	 انسانی،	 زندگی،	حقوق	 فلسفه،	شیوه	 ادبیات،	 هنرها،	 دربرگیرندة	
سنت	ها	و	باورهای	دینی	است.	در	فرهنگ	عناصر	پویا	و	بازدارنده	وجود	دارند	
که	همه	جا	دارای	ترکیب	و	عملکرد	یگانه	ای	نیستند.	دین	اسالم	خودسانسوری	
روانی	و	تقدس	گرایِی	ناعقالنی	را	رشد	می	دهد	و	محدودکنندة	پویش	هنری	است	
و	گسترش	فرهنگی	با	این	دین	دستخوش	خودویرانگری	است.	به	دانشجویانم	
گفتم	دیپلم	شما	می	تواند	جلوه	ای	از	فرهنگ	شما	باشد	ولی	برابر	و	هم	وزن	فرهنگ	
نیست.	گفتم	مهندس	بودن	به	معنای	چیرگی	بر	یک	مهارت	است	و	این	به	مفهوم	بار	
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فرهنگی	و	دانایی	نیست.	ما	دارای	مهندسینی	هستیم	که	دانش	و	نوگرایِی	اقتصادی	
را	سامان	می	دهند	و	مهندسینی	داریم	که	سازمان	دهندة	مرگ	اند.	یک	سیاست	مدار	
به	راهبرد	و	اهداف	سیاسی	و	مدیریت	حکومتی	توجه	دارد	و	این	همیشه	با	شعور	
فرهنگی	همراه	نیست.	بوریس	جانسون،	نخست	وزیر	فعلِی	انگلستان،	یک	مردم	فریب	
دروغ	گو	و	فاقد	شعور	فرهنگی	است.	جهان	بینِی	مردم	فریب	او	رفتار	و	بیان	او	را	به	
ابتذال	و	َپستی	می	کشاند.	جهان	بینِی	کوته	بینانه	و	شوینیستی	مارین	لوپن	در	فرانسه	
تمام	اندوخته	های	فرهنگی	او	را	به	نابودی	می	کشاند	زیرا	دروغ	گویی	را	در	نزد	او	
تولید	و	تقویت	می	کند.	بنابراین،	در	یک	فرهنگ	باید	عوامل	مستعد	شکوفایی	را	از	
عناصر	منفِی	خفه	کننده	بازشناخت	و	و	روندهای	روان	شناسانة	رکود	را	به	نقد	کشید.	
زمانی	که	جامعه	به	ادبیات	و	رمان	نوگرا،	فلسفه،	هنر	و	بازدید	نمایشگاه	و	موزه	
عالقه	ای	ندارد	با	روندهای	رکود	و	محافظه	کاری	درگیر	می	شود؛	زمانی	که	جامعه	به	
خرافات	دینی	عالقه	پیدا	کند	و	الهام	و	آرامش	و	لذت	خودش	را	در	دنیای	اوهام	
و	روایات	خرافاتی	و	ناعلمی	ببیند	با	ویرانِی	روان	عقل	گرا،	مدرنیتة	اجتماعی،	
رفتارهای	مسئوالنه	و	گرایش	به	زندگی	روبه	رو	می	شود.	فرهنگ	نتیجة	فعالیت	
فکری	است	و	اندیشه	می	تواند	اخالق	غیردینی	را	تولید	و	تبلیغ	کند.	این	اخالق	
سکوالر	مخالف	مرگ	و	تباهی	است	و	رو	به	سوی	انسان	و	جامعه	و	طبیعت	دارد.	
بنابراین،	ما	باید	فرهنگ	را	گسترش	بدهیم	و	دگرگون	کنیم.	جوانان	باید	آلبر	کامو	
و	کلمان	روسه	و	ِاستیون	پینکر	و	توماس	پیکتی،	تاریخ	و	جغرافیا	و	تاریخ	علمی	
ادیان	را	بخوانند	و	با	ادبیات	جهان	آشنا	باشند،	جوانان	باید	با	حقوق	انسانی	و	
طبیعت	آشنایی	پیدا	کنند،	جوانان	باید	به	نقد	دین	و	ایدئولوژی	بپردازند	و	سیاست	
پسندیدة	آزادی	خواه	را	تجربه	کنند،	جوانان	باید	از	بحران	زیست	بوم	آگاه	شوند	و	

این	آگاهی	را	در	فهم	و	در	کردار	و	رفتار	اجتماعی	خود	نشان	بدهند.	

دربارةایدئولوژی
ایدئولوژی	چیست؟	جریان	ایدئولوژیک	چه	ویژگی	هایی	دارد؟	گفتمان	ایدئولوژیک	
کدام	است؟	واژة	»ایده«	به	معنای	تصور	یا	محصول	ذهن	و	برداشتی	درونی	از	بیرون	
است.	از	زمان	افالتون	تا	هگل	و	جان	الک	و	دیوید	هیوم	و	مارکس	و	لوئی	آلتوسر	

در	این	باره	نوشته	اند.	ایدئولوژی	ترکیبی	از	»ایده«	یا	تصور	و	»لوژی«	به	معنای	
برابر	پرسشگری	فلسفی	و	خردگرایِی	 شناسایی	است.	ایدئولوژی	به	شکلی	در	

نقادانه	قرار	می	گیرد.
	در	حال	حاضر	ایدئولوژی	کاربردها	و	معانِی	گوناگونی	دارد:	

نخست،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	کل	سامان	منِد	باورهای	آرمانی	و	ثابت	سیاسی	
و	اجتماعی		برای	جامعه	که	از	یک	نظام	فکری،	فلسفی،	مذهبی	و	ارزشِی	خاصی	
پیروی	می	کند.	حزب	های	سیاسی	اغلب	به	چنین	اصلی	متکی	هستند	بدون	آن	که	از	
شکل	های	دیگر	ایدئولوژی	دور	باشند.	سازمان	های	مردم	فریب	بر	این	پایه	حرکت	
می	کنند	و	چه		بسا	همراه	با	کیش	شخصیت	هستند.	دوم،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	
مجموعه	از	دستورات	اجراپذیر	در	برابر	یک	بینش	فکری	و	ِخردمندانه	تعریف	
می	شود.	در	اینجا	ایدئولوژی	همچون	یک	دستگاه	جزم	اندیش	یا	نظامی	خشک	
و	مقدس	گونه	عرضه	می	شود.	برخی	دین	ها	مانند	اسالم	به	شکل	ایدئولوژیک	عمل	
می	کنند.	سوم،	ایدئولوژی	همچون	یک	فکر	انحرافِی	کاذب	و	ناواقعی	تعریف	می	شود.	
برای	نمونه،	»آگاهِی«	انسان	از	نظام	سرمایه	داری	چیست؟	نظریة	مارکسیستی	برآن	
است	که	انسان	از	خود	بیگانه	است	و	از	واقعیت	الگوی	سرمایه	آگاه	نیست.	
انسان	ها	بر	اساس	ایدئولوژی	بورژوایی	عمل	می	کنند	و	خود	نمی	دانند	که	این	
آگاهی	دروغین	است	و،		چهارم،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	نظام	نظری	و	اعتقادی	
کم	وبیش	آگاهانه	ست.	باورهای	فرد	به	شکل	آگاهانه	و	ناآگاهانه	ِگرد	می	آید	و	یک	
مجموعة	رفتاری	و	واکنشی	را	سامان	می	دهد.	این	شکل	از	ایدئولوژی	آمیزه	ای	از	

الگوهای	پیشین	است.
حال،	با	توجه	به	آنچه	گفته	شد	در	شرایط	ایران	ایدئولوژی	چگونه	بازتاب	
می	شود؟	جریان	های	دینِی	شیعه	و	نواندیشان	شیعه	در	ایدئولوژی	قرار	دارند	و	خود	
فعاالنه	فکر	کاذب	و	دورغ	پرداز	و	مسیح	وار	را	در	جامعه	تولید	و	پخش	می	کنند.	
جریان	های	مارکسیست	و	ِاستالینیست	بر	یک	اصل	ثابِت	جزمی	پیش	می	روند	و	
فاقد	نرمش	پذیرِی	روشنفکری	و	دریافت	پدیده	های	تازه	هستند.	جریان	های	سلطنتی	
در	یک	باور	تقدس	گرا	و	خشک	قرار	می	گیرند	و	فاقد	نقد	نظام	پادشاهی	هستند	و	
با	مخالفان	به	شکلی	هیجانی	برخورد	می	کنند.	جریان	های	ملی	گرای	شووینیستی	به	
یک	ایدة	کاذب	و	اسطوره	ای	چنگ	می	زنند	و	خواهان	واپس	نشینِی	جامعه	هستند.	
جریان	های	فدرالیست	تجزیه	خواه	به	ساخت	اصل	ذهنی	و	شوینیستی	می	پردازند	
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و	خود	را	به	شکل	کاذب	حامل	رسالت	رهایی	بخش	می	دانند.	جریان	های	ملی	گرا	
در	الگوهای	پیشین	درجا	می	زنند	و	فاقد	نرمش	پذیری	مورد	نیاز	نوگرایِی	پروژة	
خود	هستند.	جریان	های	جمهوری	خواه	و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	
میان	پاره	های	ایدئولوژیک	و	گرایش	های	نوگرا	در	نوسان	هستند.	مانده	های	ذهنی،	
آنها	را	بسوی	این	یا	آن	ایدئولوژی	میکشاند.	ایدئولوژی	مجاهدین	نیز	یک	دکترین	
نظامی	فرقه	ای	دینی	است	که	افراد	را	به	دنیای	کوچک	و	خفقانی	وابسته	می	سازد.	
یکی	از	دردهای	خطرناک	ما	ایرانی	ها	ایدئولوژگرایی	ماست.	ما	سریع	درها	
را	بر	ذهن	خود	می	بندیم،	جزمگرا	می	شویم	و	از	کاوش	می	گریزیم.	راحت	طلبی،	
تنبلی،	کلی	بافی،	ابهام	گرایی،	اسطوره	گرایی،	از	ویژگی	های	ذهن	ماست.	چنین	
ذهنی	با	اسالم	و	مارکسیسم	گره	می	خورد	و	روشنفکر	ایرانی	را	شکل	می	دهد.	
چریک	های	 جریانهای	 و	 توده	 حزب	 در	 گرا	 مذهب	 مارکسیست	های	 تمایل	
فدایی	به	ایدئولوژی	ضدامپریالیستی	طرفدار	خمینی	تبدیل	می	شود.	تمایل	شیعه	
گری	ضدغربی	شریعتی	ها	و	آل	احمدها	به	ایدئولوژی	شیعه	رهایی	بخش	تبدیل	
می	شود.	نواندیشان	دینی	مانند	سروش	ها	و	کدیورها	با	جعلیات	اسالم	رحمانی	و	
یا	»نوآوری«	هایشان	در	باره	»آخرین	دین«،	یک	ایدئولوژی	شیک	عرضه	نمودند	
تا	شیفتگان	خود	را	مرعوب	کرده	تا	آنها	گندآب	اسالم	را	بهتر	هضم	نمایند.	آخرین	
»نوآوری«	سروش	پس	از	رویاهای	رسوالنه،	اقتدارگرایی	و	خشونت	مطلوب	
محمد	برای	قدرت	سیاسی	اسالم	است.	این	»نوآوری	ها«	این	توهم	را	بوجود	
می	آورد	که	آنها	با	جهان	مدرن	همسو	هستند	و	ایدئولوگ	های	فریبکار	پیامبران	

جهان	کنونی	می	باشند.			

علیدشتی
علی	دشتی،	که	در	هشتادوچهار	سالگی	و	در	1360	درگذشت،	یکی	از	چهرهای	
انقالب	اسالمی	 بود.	او	پس	از	 پهلوی	 برجستة	سیاسی،	ادبی	و	فکرِی	دوران	
دستگیر	و	زندانی	و	به	اتهام	نگارش	کتاب	بیست	وسه	سال	به	اعدام	محکوم	شد.	
سرانجام	پس	از	تحمل	توهین	و	شکنجه	به	بیمارستان	انتقال	یافت	و	در	شرایط	
رنجوری	و	بیماری	حاّد	در	بیمارستان	جم	درگذشت.	دشتی	در	آغاز	جوانی	طلبه	

بود	ولی	تمایل	به	آزادی	او	را	دگرگون	کرد.	او	دو	بار	به	خاطر	انتقاد	به	رضاشاه	
به	زندان	افتاد	و،	در	ضمن،	نمایندة	مجلس	نیز	بود.	او	در	دوران	پهلوی	دوم	هم	
وارد	مجلس	سنا	شد	و	تبعید	آیت	اهلل	خمینی	از	سوی	اسداهلل	َعَلم	و	شاه	را	مورد	
انتقاد	قرار	داد	زیرا	آن	شیوه	را	مناسب	نمی	دانست.	دشتی	به	سیاست	امیرعباس	
هویدا	نیز	انتقاد	کرد	و،	در	پایان	و	در	سال	های	پایانِی	دوران	شاه،	از	سیاست	کناره	

گرفت.	
علی	دشتی	بیش	از	چهل	اثر	از	خود	بر	جای	گذاشت.	نوشته	ها	و	ترجمه	های	
او	بازتاب	اندیشه	اش	در	بررسی	مسائل	اجتماعی	و	باورهای	مذهبی	و	سیاسی	
است	و	نگرش	او	به	تاریخ،	ادبیات	و	عرفان	ایرانی	را	نشان	می	دهند.	او	سه	داستان	
نوشت	و	بیش	از	10	نوشته	در	پژوهش	و	نقد	ادبی	به	نگارش	درآورد.	از	جمله	
پژوهش	های	او	باید	از	»نقشی	از	حافظ«،	»سیری	در	دیوان	شمس«،	»دمی	با	
خیام«،	»قلمرو	سعدی«،	»تصویری	از	ناصر	خسرو«	یاد	کرد.	زمینة	پژوهشِی	دیگر	
او	دین	اسالم	و	گسترش	ِخرداندیشی	بود.	او	پیش	از	سال	1353	کتاب	بیست	وسه	
سال	را	در	بیروت	چاپ	کرد.	از	دشتی	تخت	پوالد	در	سال	1354،	جبر	و	اختیار	
در	سال	1350،	ابلیس	در	کسوت	عرفان	در	سال	1353،	در	دیار	صوفیان	در	سال	
1363،	عقال	برخالف	عقل	در	سال	1354	نیز	چاپ	شدند.	وی	پس	از	انقالب	
اسالمی	نیز	کتابی	با	عنوان	عوامل	سقوط	و	در	این	کتاب	پادشاه	پهلوی	را	مورد	

انتقاد	قرار	داد.	
یکی	ار	کارهای	ماندگار	و	باارزش	علی	دشتی	کتاب	بیست	وسه	سال	است	که	
دربارة	کودکی	و	پیامبری	محمد	نوشته	شده.	او	با	اتکا	بر	پژوهش	های	علمی	در	غرب	
به	واکاوِی	زندگی	و	ادعای	پیامبری	و	آیات	قرآنی	می	پردازد	و	تاریخ	و	افسانه	و	
خرافات	اسالم	و	قرآن	را	بررسی	می	کند.	پس	از	کتاب	های	مکتوبات	میرزا	فتحعلی	
آخوندزاده،	سه	مکتوب	میرزا	آقاخان	کرمانی	و	نیز	شیعه	گری	احمد	کسروی	و	
برخی	کتاب	های	دیگر،	کتاب	بیست	وسه	سال	دشتی	از	نگاه	نقد	به	اسالم	در	جامعة	
ما	دارای	اهمیت	شایانی	است.	این	کتاب	بدون	تعصب	با	اتکا	بر	پژوهش	های	
غربی	قرآن	و	اسالم	را	به	نقدی	بی	طرفانه	می	کشاند	و	به	ناگزیر	اساس	این	دین	
را	عریان	می	کند.	هدف	دشتی	از	نگارش	این	کتاب	گسترش	عقالنیت	و	مبارزه	با	
باورهای	فلج	کنندة	اسالم	بود.	در	زمان	شاه	این	کتاب	نمی	توانست	در	ایران	چاپ	
شود	زیرا	شاه	خود	هوادار	اسالم	بود	و	روحانیت	مرتجع	همه	جا	آمادة	تعرض،	
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ترور	و	سانسور	بود.	در	تمام	دوران	جمهوری	اسالمی	نیز	تمام	هواداران	اسالم	
مانند	نواندشان	دینی	و	روزنامه	نگاران	اسالمی	و	جزم	اندیش	ها	و	عوامل	جمهوری	
اسالمی	بر	این	کتاب	تاختند.	این	کتاب	تجلی	جسارت	روشنفکری	و	عقالنیت	بوده	
و	هست.	سعیدی	سیرجانی	از	هواداران	علی	دشتی	بود.	بهرام	چوبینه	نیز	این	کتاب	
را	با	یک	پیش	گفتار	واکاوانه	چاپ	کرد.	اگر	ایرانیان	پیش	از	انقالب	چنین	کتابی	را	

خوانده	بودند	و	می	فهمیدند،	به	سیاهچال	انقالب	اسالمی	فرو	نمی	افتادند.	

آیندةاروپا
نتایج	انتخابات	اروپا	برای	فرانسه	در	25	ماه	ِمه	2019	پایان	یافت.	جناح	راست	
محیط	 درصد،	حزب	 مکرون	22	 درصد،	حزب	 دارای	23	 لوپن	 مارین	 تندور	
زیستی	ها	13	درصد،	چپ	عوام	گرا	و	حزب	سوسیالیست	هر	یک	6,6	درصد	و	
حزب	کمونیست	2,3	درصد	و	راست	سنتی	8,4	درصد.	راست	تندرو	با	تمایل	
ضد	اروپایی	در	رأس	احزاب	قرار	می	گیرد،	حزب	ماکرون	در	برابر	دشواری	های	
دولتی	و	تعرض	جلیقه	زردها	می	ایستد،	حزب	محیط	زیستی	ها	برای	نخستین	با	به	
نیروی	سیاسی	سوم	فرانسه	تبدیل	می	شود.	این	پیشرفت	زیست	محیطی	بیان	رشد	
افکار	زیست	محیطی	در	میان	شهروندان	فرانسه	است.	البته	همین	پیشرفت	در	آلمان	
و	بلژیک	و	برخی	کشورهای	دیگر	نیز	دیده	می	شود.	حال،	باید	کل	نتایج	اروپایی	
را	واکاوی	کرد	و	راهبرد	5	سال	آیندة	اروپا	را	مورد	بررسی	قرار	داد.	از	نتایج	
نخستیِن	انتخابات	اروپا	به	هم	خوردن	تناسب	قوا	و	از	اکثریت	افتادن	جناح	قوی	
سوسیال	دموکرات	ها	و	راست	سنتی	است.	در	مجلس	جدید	اروپا	وزنة	محیط	

زیستی	ها	به	طرز	چشمگیری	افزایش	می	یابد.
انتخابات	اروپا	روز	یکشنبه	برگزار	می	شود	تا	751	نماینده	برای	مجلس	اروپا	
تعیین	شوند.	در	میان	نمایندگان	سهم	فرانسه	79	نماینده	است.	این	تعداد	نماینده	
مجلس	28	کشور	و	512	میلیون	جمعیت	را	نمایندگی	می	کنند.	گرایش	های	اصلِی	
مجلس	تاکنون	سوسیال	دموکرات	ها،	راست	سنتی،	محافظه	کاران،	محیط	زیستی	ها،	
جناح	راست	تندرو	و	عوام	گرایان	بوده	اند.	در	انتخابات	یکشنبه	این	احتمال	وجود	
دارد	تا	راست	تندرو	و	عوام	گرایان	به	یکی	از	نیروهای	نیرومند	تبدیل	شوند.	

این	احتمال	خطرات	بسیاری	برای	اروپا	به	همراه	دارد	و	مجلس	آینده	را	با	
مشکالت	و	ناتوانی	های	جدی	روبه	رو	خواهد	کرد.	ما	به	اروپای	نیرومند	نیازمندیم:	
اروپای	دموکراتیک	و	زیست	محیطی	که	بتواند	در	برابر	قطب	های	جهانی	مانند	
آمریکا،	چین،	روسیه،	هند	و	برزیل	وزنة	سیاسی	و	دیپلماتیک	و	اقتصادی	باشد.	
من	همیشه	به	دانشجویانم	می	گویم	ساختار	اروپا	با	وجود	همة	دشواری	ها	الزم	
و	ضروری	و	تضمینی	برای	صلح	در	اروپا	و	گسترش	اقتصاد	و	علم	و	فرهنگ	
مشترک	است.	دانشجویان	گاه	با	تردید	به	اروپا	نگاه	می	کنند	ولی	به	آن	ها	یادآور	
می	شوم	که	پس	از	جنگ	جهانی	دوم	عامل	اصلی	که	مانع	جنگ	شد	همین	اتحادیة	
اروپا	و	همین	همبستگی	و	آشنایی	متقابل	مردمان	و	همکاری	دولت	ها	بود.	پویایِی	
اروپا،	کار	مشترک	نمایندگان	و	همکاری	دولت	ها	سطح	عمومی	کشورها	را	باال	
برده	است.	پیشرفت	صنعتی	و	اقتصادی،	قوانین	سطح	باالی	زیست	محیطی،	تقسیم	
بودجه	برای	مناطق	فقیر	اروپا	و	نیز	کشاورزان،	تبادل	فعال	دانشجویان،هماهنگی	
دیپلماتیک	اروپایی	برای	صلح	جهانی	و	تخصیص	بودجه	برای	پژوهش	های	علمی	
مشترک	از	جمله	نتایج	مثبت	سیاست	اروپایی	و	مجلس	اروپا	هستند.	البته	اروپا	
دستخوش	ناتوانی	در	برابر	گروه	های	اقتصادی	جهانی	است	و	هماهنگی	محکمی	
در	سیاست	های	اجتماعی	متناسب	ندارد.	برای	نمونه،	دستمزد	حداقل	یگانه	در	
کل	اروپا	موجود	نیست.	یک	نکتة	اساسی	دیگر	که	دال	بر	ناتوانی	اروپا	است	
این	جریان	ها	 است.	 اروپایی	 محافطه	کاران	 و	 تندرو	 راست	 جناح	 قدرت	یابی	
گرایش	های	ملی	گرایانه	و	مردم	فریب	دارند	و	مخالف	ادامة	کاری	اروپا	هستند	
و	از	پشتیبانِی	عوام	گرایان	آمریکایی	مانند	ِاستیو	بانون،	مشاور	پیشین	ترامپ،	و	

ِوالدیمیر	پوتین	برخوردارند.	

پسازدوزخ
پیام	ویرژیل	برای	ما	چیست؟	ویرژیل	یا	پوبلیوس	ورگیلیوس	مارو،	شاعر	کالسیک	
روم	باستان،	است	که	پیش	از	زایش	مسیح	می	زیسته	است.	او	شاعر	»ترانه	های	
روستایی«	و	»سرودهای	شبانی«	و	شعرهای	حماسی	انئید	است.	وی	در	نگارش	
شعرهای	حماسی	اش	از	»ایلیاد«	و	»ُادیسه«	هومر	تأثیر	گرفته	است	و	به	نوبة	خود	
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بر	دانته	و	به	ویژه	در	پرداخت	دوزخ	و	برزخ	در	کمدی	الهی	تأثیرگذار	بوده.	یکی	
از	فصل	های	کتاب	انئید	سقوط	به	دوزخ	است.	انئید	در	دوزخ	از	سیبیل	می	خواهد	
تا	او	را	نزد	پدرش،	که	ساکن	دوزخ	است،	ببرد.	پس	از	دیدار	پدر	به	محله	های	
بنیان	گذار	امپراتوری	روم،	را	 گوناگون	دوزخ	می	رود.	او	در	دوزخ	رومولوس،	
می	بیند	و	سپس	با	جانشینان	او	دیدار	می	کند.	امپراتورهای	بزرگی	مانند	بروتوس،	
پمپه،	ژول	سزار،	و	سرانجام	اوگوست	در	دوزخ	هستند.	این	امپراتورها	زمانی	که	
روی	زمین	زندگی	می	کردند	هوادار	جنگ	و	قدرت	بودند.	انئید	با	خود	می	اندیشد	
که	باید	در	این	لحظه	کار	سترگی	انجام	شود.	او	با	طرح	بنیان	گذارِی	یک	امپراتوری	
نیرومند	در	دوزخ	و	با	حضور	این	شخصیت	های	برجسته	روبه	رو	می	شود	اما	بر	آن	
است	تا	صلح	را	در	دستور	کار	این	نظام	دولتی	قرار	دهد:	استقرار	یک	امپراتوری	
قدرتمند	و	صلح	خواه	در	دوزخ.	انئید	پس	از	طرح	این	اندیشه	از	دوزخ	بیرون	
می	رود	و	به	روی	زمین	برمی	گردد.	او	پس	از	بازگشت	درمی	یابد	که	اهالی	زمین	در	

حال	تدارک	جنگ	هستند.	
به	 به	دوزخ	 رفتن	 از	 پیش	 آی	دوست	من،		ای	رهگذر،		ای	شهروند؛	کاش	
فکر	آرامش	باشیم.	کاش	در	همین	زمین	بتوانیم	تأثیر	خوب	بگذاریم.	کاش	به	
فکر	نجات	زمین	باشیم،	کاش	از	تمایل	به	جنگ	و	توطئه	دور	بمانیم.	دوزخ	های	
زمینِی	بی	شماری	خارج	از	توان	و	خواست	ما	وجود	دارند.	بسیاری	از	انسان	ها	
به	خشونت	عالقه	مند	هستند	و	آن	را	از	حس	چیره	گرایِی	خود	دور	نمی	دانند.	
همچنین،	جهان	بینی	ها،	ادیان	و	سیاست	های	کینه	توزانة	بی	شماری	وجود	دارند	که	
انسان	ها	را	بر	این	پایه	پرورش	می	دهند،	حال	آن	که	ما	می	توانیم	تأثیر	خوبی	به	جا	
بگذاریم.	حماسه	سرایِی	فردوسِی	هزارساله	برای	همیشه	می	ماند،	شکسپیر	و	بتهوون	
ستون	برجستة	هنر	باقی	می	مانند،	کوشندگان	محیط	زیست	نیز	تأثیر	مثبتی	بر	جهان	
می	گذارند،	زنبورهای	عسل	زندگی	گیاه	و	جانوران	و	انسان	را	هستی	می	بخشند،	
جنگل	های	کهن	سال	به	بشریت	اجازه	می	دهند	نفس	بکشد	و	نمیرد،	زکریا	رازی	
و	لوئی	پاستور	به	خاطر	خدمت	شان	جاوانه	باقی	خواهند	ماند	ولی	همة	انسان	ها	
فردوسی	و	پاستور	نخواهند	شد	ولی	شاید	بتوانند	کار	هستی	بخش	زنبور	عسل	را	
انجام	دهند.	ما	در	این	دنیا	می	توانیم	مستبد	و	قاچاقچی	و	آخوند	و	فاسد	و	آدم	ُکش	
نباشیم،	می	توانیم	برای	انسان	گرایی	و	آزادی	کامل	اندیشه	و	آرامش	انسانی	و	

شادی	و	ِخردگرایی	تالش	کنیم،	می	توانیم	هیزم	بیار	دوزخ	نباشیم.

اسالمودموکراسی
اسالم	با	دموکراسی	و	آزادی	هرگز	خوانایی	ندارد.	قرآن	سراپا	بر	پایة	تبعیض	و	
خشونت	و	دگرکشی	استوار	است	و	تمام	تاریخ	اسالم	از	جنگ	و	خالفت	و	والیت	
فقیه	لبریز	است.	حال،	برخی	می	گویند	در	زمان	صدر	اسالم	دموکراسی	وجود	
نداشت.	یادمان	باشد	ایدة	دموکراسی	از	تمدن	یونان	می	آید	و	نخستین	اندیشة	
حاکی	از	آن	به	2500	سال	پیش	برمی	گردد.	اسالم	گرایان	دیگری	نیز	می	گویند	
می	توان	میان	اسالم	و	دموکراسی	پل	زد.	این	گفته	نیز	کاماًل	نادرست	است.	در	
پیش	 دموکراتیک	 به	سوی	دولت	های	 اندیشة	دموکراسی	 اروپای	سدة	هیجدهم	
رفت.	الگوی	چندحزبی،	وجود	سه	قوة	مستقل	مجریه	و	قانونگذار	و	قضایی،	نظام	
شهروندی،	انتخابات	آزاد	و	آزادی	مطبوعات	از	نشان	های	دموکراسی	اند.	بی	شک،	

دموکراسی	نیز	کامل	نیست	ولی	بهترین	رژیم	سیاسِی	ممکن	است.	
حال،	آیا	دین	دار	و	بی	دین	می	توانند	هوادار	و	پای	بند	به	دموکراسی	باشند؟	بله،	
آشکارا	الگوی	دموکراسی	به	هر	شهروندی	با	هر	باوری	اجازه	می	دهد	تا	در	زندگی	
اجتماعی	و	سیاسی	مداخله	کند.	قدرت	سیاسی	نباید	پیرو	دین	باشد.	حال،	زمانی	که	
اسالم	گرایان	از	خوانایِی	اسالم	و	دموکراسی	صحبت	می	کنند	دروغ	می	گویند.	چرا؟	
اگر	اسالم	را	پیش	از	هر	چیز	قرآن	بدانیم،	هرگز	دموکراسی	با	قرآن	خوانایی	ندارد.	
محتوای	این	کتاب	عربی	محصول	یک	جامعة	خشونت	بار	و	کهنه	گراست،	جامعه	ای	
قبیله	ای	که	فاقد	بردباری	اجتماعی	است،	در	زیر	هدایت	قرآن	امت	پرست	و	تعبدگرا	
به	سر	می	برد.	انسان	های	اسالم	گرا	نمی	توانند	به	دموکراسی	باور	داشته	باشند	زیرا	
الگوی	فکری	آن	ها	خالفت	محمد	و	علی	است	و	آن	ها	فقط	در	پی	فرصت	استقرار	
حکومت	الهی	و	امامت	و	حکومت	شیعة	رحمانی	هستند.	این	افراد	اهل	خدعه	
هم	هستند	و	آنجایی	که	تناسب	قوای	مناسب	فراهم	نباشد	سکوت	می	کنند	و	وا	
پس	می	نشینند.	البته	اسالم	گرایان	بی	شماری	هستند	که	از	مزایای	زندگی	در	غرب	
سوءاستفاده	می	کنند	ولی	اندیشه	های	منحط	اسالم	و	قرآن	را	گسترش	می	دهند	و	برای	
شما	آیات	تکراری	می	آورند	تا	حقانیت	خود	و	دین	شان	را	ثابت	کنند.	اگر	آن	ها	
مخالف	جمهوری	اسالمی	باشند	هم	باز	از	وفاداران	یک	جهان	بینِی	پوسیده	هستند.	
لشگر	وبالگ	نویس	مذهبی	و	روزنامه	نگار	و	نواندیش	دینی	و	سیاست	مدار	اسالمی	
کماکان	از	انقالب	اسالمی	و	شخصیت	های	خطرناکی	مانند	پیامبر	اسالم	و	امام	علی	
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دفاع	می	کنند	و	منبع	ومأخذ	می	آورند.	این	بیان	وابستگی	روانی	و	ایدئولوژیک	و	
سیاسِی	آن	ها	به	یک	جهان	بینِی	خطرناک	و	مخالف	دموکراسی	است.	کسی	نمی	تواند	
هوادار	دموکراسی	و	آزادی	باشد	و،	در	عین	حال،	در	پشتیبانی	از	جنگ	های	محمد	
و	خالفت	علی	بکوشد،	کسی	نمی	تواند	دموکراسی	گرا	و	آزادی	خواه	باشد	و	همزمان	
از	کشتار	»کفار	و	منافق	و	مرتد	و	مشرک«	پشتیبانی	کند.	کسی	نمی	تواند	از	آزادی	

دفاع	کند	و،	در	عین	حال،	قرآن	را	شریعت	سیاسی	خود	بداند.	

رضاشاه
با	رضا	شاه	جفا	شد؟	انقالب	فرانسه	با	تصرف	باستیل	در	14	ژوئیه	1789	آغاز	
شد.	لوئی	شانزدهم	از	مشاوران	خود	پرسید:	»آیا	این	یک	شورش	است؟«	در	
پاسخ	به	او	گفتند:	»نه،	این	یک	انقالب	است.«	در	ژانویة	1793	دادگاهی	برای	
محکومیت	شاه	تشکیل	شد	و	در	20	ژانویه	در	میدان	کنکورد	پاریس	با	گیوتین	سر	
پادشاه	را	از	تن	جدا	کردند.	این	اعدام	پایان	دوران	پادشاهی	در	فرانسه	بود	ولی	
در	طول	تاریخ	به	مثابه	عملی	ناشی	از	هیجان	احساساتی،	انقالبی	و	ناعقالنی	به	
شمار	آمد	و	موّرخان	و	سیاست	مداران	بی	شماری	آن	را	نقد	کردند.	محمدرضا	شاه	
از	15	شهریور	1320	تا	22	بهمن	1357	حکومت	کرد.	در	این	دوران،	رویدادهای	
مهمی	رخ	دادند:	سوء	قصد	به	جان	شاه،	دولت	دکتر	مصدق	و	کودتا	در	برابر	آن،	
انقالب	سفید	و	اصالحات	ارضی	و	رأی	زنان،	قیام	آخوندها	در	خرداد	1342	در	
برابر	اصالحات	و	حقوق	زنان،	جشن	2500ساله	در	تخت	جمشید،	برقراری	حزب	
رستاخیز،	شکنجه	های	ساواک،	رشد	و	رونق	اقتصادی،	رشد	اسالم	گرایان،	رشد	
جریان	های	چریکی	و	تروریسم	سیاسی،	استبداد	فردی	شاه،	بحران	سیاسی	و	پایانی	
رژیم	و	گفتة	مشهور	محمدرضا	شاه	یعنی	»من	نیز	پیام	انقالب	شما	ملت	ایران	را	
شنیدم.«	ولی	این	شعار	و	گزینش	بختیار	در	هنگامه	ای	مطرح	شدند	که	جامعه	ای	
کور	و	هیجان	زده	پشت	خمینی	ایستاده	و	شعار	زشت	»حکومت	اسالمی«	همه	جا	
را	گرفته	و	عقل	ها	را	از	کار	انداخته	بود.	اکثریت	چپ	ها	و	ملیون	با	ارتجاع	دینی	
ساخته	بودند	و	فکری	فرای	خمینیسم	نداشتند.	شاه	رفت	و	خمینی	بر	قدرت	نشست.	
اما	رضا	شاه	چه	کرد؟	دوران	قاجاریه	دوران	شکست	های	نظامی	ـ	سیاسی	

پی	درپی	و	دوران	بدبختی،	ناآگاهی،	بیماری،	خرافه،	گندیدگی	و	هرج	ومرج	کشوری	
بود.	رضاخان	در	3	اسفند	1299	با	نیروهای	قزاق	به	تهران	رسید	و	سپس	به	عنوان	
وزیر	جنگ	تمام	مشاوران	انگلیس	را	از	ایران	اخراج	کرد	و	نخست	وزیر	احمد	شاه	
شد.	رضا	پهلوی	در	25	آذر	1304	با	تصمیم	مجلس	قدرت	پادشاهی	را	به	دست	
گرفت.	نوگرایِی	ایران	پروژة	بزرگ	رضا	شاه	بود	و	برای	انجام	آن	به	شخصیت	هایی	
چون	محمدعلی	فروغی،	تیمورتاش،	اسعد	بختیار،	تقی	زاده	و	علی	اکبر	داور	تکیه	
کرد.	ساختن	راه	آهن	سراسری،	مدرسة	نظام	و	قانون	نظام	و	ارتش	نوین،	ایجاد	
ناتوانِی	 و	 دادگستری	 نوین،	 و	کت	وشلوار	 کاله	 واکسیناسیون،	 بهداشت،	 وزارت	
قدرت	روحانیت،	اعزام	دانشجو	به	خارج	و	تربیت	مسئوالن	اداری،	شهرسازی،	
ایجاد	دانشگاه	تهران،	مبارزه	با	حجاب	اسالمی،	ایجاد	کارخانه	های	جدید	مانند	
هواپیماسازی	شهباز،	پل	سازی	و	راه	سازی	بدون	سرمایة	خارجی،	کشف	و	حفاری	در	
تخت	جمشید،	ایجاد	بانکداری،	لغو	کاپیتوالسیون،	ایجاد	فرهنگستان،	برپایی	جشن	
هزارة	فردوسی	و	ساختن	آرامگاه	حافظ	و	سعدی	و	تغییر	نام	کشور	از	پرشیا	به	ایران	
از	جمله	پروژه	های	رضا	شاه	بود.	او	پس	از	یک	دوران	بزرگ	قدرت	سیاسی	را	از	
قدرت	دینی	جدا	می	کند.	نهادسازی	ها	و	سامان	دادن	کشور	ادامه	تالش	مشروطه	

بطرز	دیگر	است.	رضاشاه	مقاومتی	سازنده	در	مقابل	ارتجاع	دینی	بود.			
رضا	شاه	به	ویژه	در	دوران	پایاِن	پادشاهی	خود	اعتماد	زیادی	به	نزدیکانش	
نمی	کرد	و	گرایش	استبدادی	خود	را	بر	ضد	روزنامه	ها	و	برخی	شخصیت	های	ادبی	
و	سیاسی	تشدید	کرد	و	شاعری	همچون	محمد	فرخی	یزدی	نیز	در	همین	گیرودار	
کشته	شد.	دوران	بغرنج	جنگ	جهانی	و	اشغال	ایران	توسط	انگلیس	و	شوروی	و	
مداخله	و	توطئة	این	دو	کشور	به	حذف	رضاشاه	از	صحنة	ایران	انجامید.	رضا	شاه	
در	25	شهریور	به	اجبار	استعفای	خود	را	اعالن	می	کند،	به	هند	فرستاده	می	شود	و	
سپس	به	جزیرة	موریس	و	در	پایان	به	ژوهانسبوگ	انتقال	می	یابد	و	در	4	مرداد	
1323	بر	اثر	بیماری	از	دنیا	می	رود.	پس	از	مدتی،	در	اردیبهشت	1329	پیکر	او	
به	ایران	انتقال	یافت	و	در	شهر	ری،	شاه	عبدالعظیم	و	در	یک	آرامگاه	بلندباال،	
به	خاک	سپرده	شد.	با	پیروزی	انقالب	اسالمی	زیر	نظر	آیت	اهلل	خلخالی	آرامگاه	
او	با	بولدوزر	و	دینامیت	ویران	شد.	رضاشاه	گفته	بود	من	برای	سربلندی	ایران	
این	کارها	را	کردم.	اما	شگفتا	که	با	رضا	شاه	جفا	شد!	رجوع	به	تاریخ	به	دور	از	

کوته	بینی	های	سیاسی	و	ایدئولوژیک	و	واکنش	های	هیجانی	یک	ضرورت	است.
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هیجانیاِخردگرایی
جامعة	هیجانی	فرصت	اندیشیدن	نمی	دهد.	ایران	و	جهان	در	التهاب	و	تب	تند	
رویدادها	قرار	دارند.	اگر	یک	روز	به	اخبار	گوش	نکنید	بی	شمار	رویداد	بزرگ	و	
عجیب	رخ	می	دهد	و	شما	احساس	می	کنید	که	از	همه	چیز	جا	مانده	اید	و	رابطه	تان	
با	جهان	قطع	شده	است.	خبرهای	مهم	پیاپی	اعالن	می	شوند	و	دنیا	تغییر	می	کند	و	
شما	می	خواهید	در	جریان	رویدادها	باشید	و	خود	را	هر	جا	که	هستید	به	رسانه	ها	
و	شبه	های	اجتماعی	می	رسانید.	به	ظاهر	همة	خبرها	مهم	اند	و	به	همین	خاطر	دوباره	
خود	را	به	روند	انبوه	خبرها	می	سپارید	و	با	هیجان	های	بیشتری	درگیر	می	شوید؛	
حرص	بیشتر،	زمان	بیشتر،	رجوع	بیشتر	به	رسانه	ها	برای	این	که	در	باغ	باشیم	ولی	
سیراب	نمی	شویم	و	حسرت	ها	و	کمبودها	بر	جا	می	مانند.	ما	در	یک	تضاد	پیچیده	
فرورفته	ایم.	به	خود	می	گوییم	مسئولیت	من	آگاهی	است	ولی	ِسیر	تند	رویدادها	
و	انواع	اخبار	و	تفسیر	و	واکاوی	ما	را	از	این		سوی	رینگ	به	آن	سوی	رینگ	
می	اندازد.	هیجان،	نگرانی،	ترس،	عصبانیت،	تحریک،	ناهشیاری	و	قضاوت	تند	
ما	را	از	اندیشیدن	بازمی	دارند.	ما	همواره	حس	می	کنیم	که	بر	جهان	و	پیرامون	
خود	چیره	ایم	ولی	این	صرفًا	یک	توّهم	و	خودفریبی	است.	اندیشیدن	به	مواد	
خام	نیاز	دارد	ولی	به	معنای	بلعیدن	خبر	نیست.	اندیشیدن	به	ژرفا	رفتن	است،	
مفاهیم	را	دریافتن	و	پیوندها	را	بازیافتن	است.	البته	همان	گونه	که	گلوریا	اوریژی،	
جامعه	شناس	فرانسوی،	می	گوید	هیجان	ها	هم	بسیج	می	کنند	و	هم	نابود،	هم	کور	
می	کنند	و	هم	به	شورش	درمی	آورند	و	اگر	در	گذشته	فکر	می	کردیم	عقل	اهرم	
ماست	و	نقش	آفرینان	اقتصاد	و	سیاست	عقالنی	عمل	می	کنند	و	مهارت	ها	به	یاری	
ما	می	آیند،	امروزه	این	یقین	به	سختی	و	دشواری	افتاده	و	ترس	از	آینده	بر	ما	سلطه	

یافته	است.	)هیجان	های	اجتماعی،	انتشارات	پوف،	2019	پاریس(	
امروز	مردم	فریبی	بیدار	شده،	کینه	ها	سرریز	کرده	اند	و	نیاز	به	همبستگی	و	روح	
بدگمانی	ما	را	فراگرفته	است.	واژه	ها	نمی	توانند	حال	ما	را	به	درستی	بیان	کنند،	سنت	
فلسفی	همیشه	نافذ	نیست،	علوم	انسانی	مانند	جامعه	شناسی	و	روان	شناسی	از	درک	
احساسات	جدید	ما	عقب	افتاده	اند.	در	این	شرایط،	یک	پرسش	جامعه	شناسانه	
دربارة	سرچشمة	هیجان	پدید	می	آید.	هیجان	به	ناخودآگاه	متصل	است.	از	دید	
روان	کاوی،	ما	هیجان	را	کنترل	نمی	کنم	و	خود	قربانی	هیجان	و	منبع	پنهان	و	آشکار	

آن	هستیم.	حال،	زمانی	که	از	فرد	گذر	می	کنیم	و	به	جامعه	می	رسیم،	جامعه	نیز	
هیجان	زده	است.	رفتار	های	گروهی	با	پریشانی،	گسیختگی	و	نگرانی	همراه	هستند.	
هیجان	و	حس	ما	در	چه	فضایی	شکل	می	گیرند؟	تبلیغ	ایدئولوژیک	حکومتی،	
افسانه	سازی	جامعه،	صدای	جنگ،	تهدید	ترامپ،	رجزخوانی	سپاه،	سقوط	پول،	
فالکت	مردم،	بحران	زیست	بوم	جهان،	اعتصاب	کارگر	و	معلم،	بازی	چندگانة	پکن،	
نیرنگ	مسکو،	بی	سامانی	سیل	زدگان،	صدای	جان	بولتون	و	مجاهدین،	ترورهای	
اسالمی	و	راست	تندرو،	فشار	شبکه	های	اجتماعی،	حرکت	ناو	جنگی	آمریکا	
به	سوی	خلیج	فارس،	مرگ	یک	پدر،	هنر	ممنوع،	آخوند	انگل،	خرافات	شیعه،	
سانسور	کتاب،	پراکندگی	سکوالردموکرات	ها،	حضور	مزدوران	عرب	در	ایران،	
بازی	های	آمریکا	و	روسیه	و	اروپا،	آیندة	ایران،	دلهره	از	ادامة	قدرت	سیاسِی	
فعلی،	مرگ	هواداران	محیط	زیست،	نابودی	ثروت	های	زیست	محیطی،	نفت	و	فساد	
و	قدرت،	وطن	فروشان	سیاستکار،	زنان	سیلی	خورده،	جوانان	نگران	و	اسالمی	که	
طاعون	ماست.	تمامی	این	عوامل	بر	احساس	و	هیجان	ما	اثر	می	گذارند	ولی	معنای	
این	رویدادها	چیست؟	اندیشه	گرة	مرکزی	را	چگونه	تعریف	می	کند؟	ملت	هایی	در	
طول	تاریخ	برای	همیشه	نابود	شدند.	حال،	سرنوشت	ما	چه	خواهد	شد؟	من	از	
ِخردگرایی	ناامید	نیستم	ولی	ِخردگرایی	کالسیک	کافی	نیست.	فلسفة	ِدکارت	الزم	
است	ولی	کافی	نیست.	هرچه	زمان	می	گذرد	هیجان	ها	آشفته	تر	می	شوند	ولی	ما	
نیازمند	اندیشة	قدرتمندتر	هستیم	تا	پیچیدگی	ها	را	کمی	بهتر	درک	کنیم.	امتیاز	
برتری	یک	ملت	در	هوشیاری	و	قدرت	اندیشه	نخبگانش	است.	چگونه	اندیشة	

خود	را	پرورش	و	گسترش	دهیم؟

محیطزیسِتبحرانی
طی	چهل	سال	بیش	از	سی	درصد	منابع	طبیعی	ایران	نابود	شد.	دریاچه	ها،	رودها،	
جنگل	ها،	مرغزارها،	آب	ها،	دنیای	وحش،	با	ویرانگری	بیسابقه	ای	دچار	شدند	
و	نسل	های	آینده	با	نگرانی	ها	و	اضطراب	بزرگی	زندگی	خواهند	کرد.	چالش	
زیستبومگرایی	یک	چالش	بنیادی	و	محوری	در	ایران	است.	در	این	زمینه	جنبش	
سیاسی	اپوزیسیون	ایران	کاملن	عقب	مانده	است	و	همان	درکی	از	طبیعت	دارد	
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که	حکومت	موجود	دارد.	اقتصاد	و	فرهنگ	و	سیاست	پیشنهادی	آنان	همان	بینش	
حاکمان	است	زیرا	چالش	زیستبومگرایی	در	بینش	آنان	غایب	است.	

محیط	زیست	ایران	در	شرایط	بسیار	نابسامانی	قرار	دارد	و	هر	پیشامد	ناگوار	
طبیعی	شرایط	را	بدتر	می	کند.	اشاره	کنیم	به	یک	رویداد	طبیعی	تا	عمق	بی	لیاقتی	
حکومت	روشن	شود.	سیالب	های	در	شمال	ایران	در	گام	نخست	ناشی	از	تشکیل	
بادهای	بسیار	سهمگینی	بوده	اند	که	گاه	با	عرض	سه	تا	چهارهزار	کیلومتر	پیش	
رفته	اند	و	از	روی	اقیانوس	به	شرق	و	از	جمله	ایران	حرکت	کرده	اند.	این	بادها	
رطوبت	اقیانوس	را	انتقال	می	دهند	و	با	سرد	شدن	شان	معیان	ایجاد	می	شود	و	ابرها	
شکل	می	گیرند	و	بارش	باران	آغاز	می	شود.	البته	افزایش	گرمایش	زمین	در	این	
زمینه	به	طور	مستقیم	دخالت	دارد	و	رویدادهای	ناگوار	را	شدت	بخشیده	است.	
حال،	برای	توضیح	آنچه	در	ایران	گذشت	فقط	نمی	توان	از	وضع	اقلیم	جهانی	
صحبت	کرد.	یک	پیشامد	طبیعی	در	ایران	به	فاجعه	تبدیل	می	شود	زیرا	حاکمان	در	
ایران	توانایِی	پیشگیری	الزم	برای	رویارویی	با	بحران	را	ندارند	و	خود	سرچشمة	
بحران	هستند.	مدیران	حکومتی	افراد	شایسته	ای	نیستند	و	ویرانِی	محیط	زیست	
یک	ویژگِی	طبیعی	این	نظام	است.	در	تیر	ماه	1399	وضعیت	اقلیمی	منجر	به	بارش	
زیاد	شد	به	نحوی	که	در	استان	گلستان	بارش	در	24	ساعت	معادل	شصت	درصد	
بارش	ساالنه	بوده	است.	البته	چنین	چیزی	طبیعی	است	ولی	بی	خانمانی	و	ویرانِی	
خانه	و	روستا	و	شهر	نتیجة	بی	کفایتی	حاکمان	است.	چه	باید	کرد؟	در	این	شرایط	
و	در	کوتاه	مدت،	کمک	های	سریع	امدادی	و	تأمین	سرپناه	و	کمک	های	پزشکی	و	
روان	شناسانه	از	اهمیت	باالیی	برخوردارند.	کمک	به	افراد	سالمند	و	کودکان	و	دیگر	
افراد	و	نیز	نجات	حیوان	ها	از	نابودی	دارای	اهمیت	اند.	در	گام	دوم،	برنامة	سریع	
بازسازی	و	تعمیر	خانه	و	کاشانه	و	محل	کار	افراد	بسیار	مهم	است.	درماندگی	و	
فشار	و	تنگنای	روانی	و	اجتماعی	آزاردهنده	است.	جلوگیری	از	ویرانِی	جنگل	ها	
و	موانع	طبیعی،	پاکسازی	رودها	و	کانال	ها	و	نهرها،	تحکیم	سدبندها،	مدیریت	
آماری	کمی	و	کیفی	محیط	زیستی	و	نیز	خبررسانی	دقیق	به	مردم	و	نهادها	باید	در	
دستور	کار	قرار	گیرد.	در	گام	سوم،	بینش	شهرسازی	و	مسکن	سازی	باید	دگرگون	
بشود	و	درک	زیست	بوم	باید	محور	کار	قرار	گیرد.	خانوادة	بی	چیزان	و	تهی	دستان	
بیشترین	آسیب	را	می	خورند	و	قدرت	بازسازی	ندارند.	بنابراین،	حضور	دولتی	و	
نهادها	و	تنظیم	بودجة	دولتی	بسیار	کلیدی	است.	در	جمهوری	اسالمی،	هیچ	چیزی	

به	درستی	کار	نمی	کند	و	در	تمام	تراژدی	های	طبیعی	در	ایران	حکومتیان	عمدتًا	
بی	کفایت	بوده	اند	و	به	وظایف	خود	عمل	نکرده	اند.	افزون	بر	آن،	دزدی	و	چپاول	
کمک	ها	و	بی	سروسامانی	برنامه	ها	و	نبود	سرمایه	گذاری	باعث	شده	تا	مردم	آواره	

و	آسیب	دیده	در	فالکت	باقی	بمانند.	

جشنهایایرانیوکیستی
آخوندها	می	خواستند	جشن	»چهارشنبه	سوری«	و	»نوروز«	را	ریشه	کن	و	خفه	کنند	
زیرا	این	رسوم	را	ترویج	»شعائر	مجوس«	می	دانستند.	در	واقع،	اسالم	بنابر	چیستِی	
بدن	 مغلوب	شدگان،	 بر	سرزمین	 از	همان	آغاز	خواهان	چیرگی	 انحصاری	اش	
اسیران	و	روان	تسلیم	شدگان	بوده.	تجاوز	به	سرزمین	ایرانیان	سرآغاز	روند	اسارت	
روان	ایرانیان	بود.	فروریزی	قدرت	پادشاهی	ساسانی،	سرآغاز	ازخودبیگانگی	
فرهنگی	و	روانی	ایرانی	شد.	ایرانیان	به	اسالم	باختند	و	طی	سده	های	پیاپی	به	
خمودگی	و	پریشان	حالی	دچار	شدند.	اسالم	خشن	با	تمام	پستی	هایش	در	ذهن	و	
تربیت	و	رفتار	ما	نشست	و	ناآگاهِی	شیعه	گری	ما	را	فراگرفت.	بی	شک،	فرهنگ	
پیش	از	اسالم	ایرانیان	با	سنت	طبیعی	و	افسانه	و	تاریخ	شاهان	و	جشن	های	
مردمی	و	نیز	با	دین	گرایی	همزاد	بود	ولی	تحمیل	اسالم	و	سقوط	ناشی	از	آن	ما	
را	به	قعر	تاریکی	فرستاد.	ما	تنها	در	سیاست	شکست	نخوردیم	بلکه	در	روان	و	
ناخودآگاه	خود	نیز	تسلیم	شدیم	و	دشمنان	خود	را	بر	دوش	و	در	قلب	خود	جای	
دادیم.	کیستِی	تاریخی،	که	پیوسته	دگرگون	می	شود،	این	بار	با	جراحت	دردناک	و	
خونینی	مشخص	شد	و	این	جراحت	یک	داغ	بزرگ	اسالمی	بر	رفتار	و	بینش	ما	

گذاشت.	ما	به	اجبار	مسلمان	شدیم	و	در	َپستی	اجتماعی	و	فرهنگی	غلتیدیم.	
اما	این	فروافتادن	نمی	توانست	مطلق	باشد،	نمی	توانست	همة	گذشته	غیراسالمی	
با	دیرینه	ای	 کنید،	جشنی	 نگاه	 نوروز	 به	جشن	 کند.	 نابود	 پویایِی	زندگی	را	 و	
هزاران	ساله،	جشنی	با	پیوند	آشکار	و	نامرئی	برای	شادمانی	و	زنده	بودن،	جشنی	با	
حس	آرامش	و	صلح،	جشنی	با	پیوند	در	طبیعت،	جشنی	که	انسان	ها	را	به	خنده	و	
شادی	می	کشاند.	این	جشن	طبیعی	در	برابر	سنت	گریه	و	اندوه	و	پستِی	شیعه	گری	
و	رسوم	شهادت	خواهی	و	ماه	های	رمضان	و	محرم	آن	قرار	می	گیرد.	فرومایگان	
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اسالم	گرا	مانند	امامان	شیعه،	کلینی،	مجلسی،	شریعتی،	مطهری،	خمینی،	خامنه	ای،	
جنتی	و	دیگران	با	روایات	خودساخته	و	تهدید	و	خدعه	و	دروغ	تالش	کردند	تا	
سنت	مردمی	مانند	مهرگان	و	چهارشنبه	سوری	و	نوروز	را	تخطئه	کنند	و	با	نفرت	و	
بی	تفاوتی	و	توهین	به	دست	فراموشی	بسپرند	اما	خوشبختانه	اسالم	گرایان	پیروز	
نشدند	زیرا	این	جشن	های	هزاران	ساله	با	درون	ما،	با	حس	ما،	با	خاطرة	ما	و	با	
افسانه	و	قصه	های	مادران	وپدران	ما	درهم	آمیخته	اند.	کیستِی	ما	زخمی	است	ولی	
این	جشن	ها	در	آن	باقی	مانده	اند.	افزون	بر	آن،	جامعه	با	پویایی	و	نوآوری	های	
شگفت	آور	خود	هر	ساله	بهتر	از	سال	پیش	این	جشن	ها	را	ادامه	می	دهد	و	پربارتر	

می	کند.	

زندگیومرگوخویشاوندیروانیبادین
در	گورستان	به	هنگام	خاکساری،	شمار	زیادی	از	ایرانیان	حاضر	بودند.	در	این	
دوران	شاید	حضور	و	دیدار	مستقیم	در	نشست	ها	کم	شده	ولی	هنگام	از	دست	رفتن	
یک	عزیز	فرصت	دیدار	فراهم	می	شود.	سال	ها	سپری	می	شوند	و	باز	دوستانی	دیگر	
ما	را	ترک	می	کنند	و	روشن	است	که	روزی	هم	نوبت	ما	می	شود.	پس	از	مرگ،	
بدن	ما	به	اجزای	ریز	و	مواد	شیمیایی	تبدیل	می	شود	و	آن	ها	هم	به	چرخش	خود	
در	جهان	بی	پایان	ادامه	می	دهند.	آنچه	که	در	بدن	ماست	از	آنچه	که	در	کرة	زمین	
و	ماه	و	خورشید	و	تمامی	کهکشان	ها	وجود	دارد	جدا	نیست.	سفر	آدمی	به	شکل	
دیگری	ادامه	خواهد	یافت.	از	هم	جدا	می	شویم	و	چه	بسا	دیدارها	به	نوعی	دیگر	
در	کهکشان	ها	ادامه	می	یابند.	حال،	اینجا	و	روی	این	زمینی	که	هستیم	دیدارهایی	
رخ	می	دهند	که	لذت	بخش	اند.	لحظه	هایی	کوتاه	و	صمیمی	که	به	خاطره	های	زیبایی	
تبدیل	می	شوند.	دیدار	یک	مترجم،	یک	هنرمند،	یک	روانکاو،	یک	پزشک،	یک	
اقتصاددان،	یک	روزنامه	نگار،	یک	جامعه	شناس	و	غیره،	به	عبارت	دیگر،	دوستانی	
چند	که	به	یکدیگر	احترام	می	گذارند	و	این	خود	خاطره	انگیز	می	شود.	در	مناسبات	
دوستانه	گاه	کدورت	ها	و	اختالف	ها	بن	بست	بوجود	می	آورند	و	به	جدایی	منجر	
می	گردد.	وجود	اختالف	طبیعی	است	ولی	آنچه	مهم	است	آلوده	نکردن	روابط	
انسان،	با	بدخواهی	و	دروغ	و	چاپلوسی	است.	بیان	اختالف	نظر	با	صداقت	و	بدون	

نیرنگ،	بسیار	پسندیده	است.	من	کسانی	را	که	پنهانکارانه	علیه	کسان	دیگر	بدگوئی	
می	کنند	دوست	ندارم.	شفافیت	در	مناسبات	انسانی،	آزادمنشی	در	روابط،	بیان	
آشکار	نظر	و	صمیمیت	در	دوستی	ها،	مورد	پسند	هستند.	تنگ	نظری	و	حسادت	و	

بدجنسی،	رفتار	مورد	نکوهش	هستند.	
این	بار	فرصتی	یافتم	که	عزیزانی	چون	داریوش	آشوری	و	فریدون	خاوند	
را	دوباره	ببینم.	داریوش	آشوری	را	همه	می	شناسند.	ترجمة	چنین	گفت	زرتشت	
فردریک	نیچه	توسط	آشوری	و	نیز	تالش	او	در	زمینة	زبان	فارسی	در	زبان	باز	
و	انتشار	کتاب	هایی	مانند	ما	و	نوگرایی	و	پرسه	ها	و	پرسش	ها	از	جمله	کارهایی	
هستند	که	در	فرهنگ	سازی	تأثیر	داشته	اند.	از	جمله	همکاری	مشترکی	که	ما	دو	نفر	
با	هم	داشته	ایم	کنفرانسی	دربارة	صادق	هدایت	بود.	گاه	به	گاه	فرصتی	پیش	آمده	تا	
باهم	گپ	بزنیم	و	شرابی	بنوشیم	و	درددل	کنیم.	داریوش	آشوری	مانند	همیشه	این	
بار	هم	به	من	گفت:	»جالل،	دوباره	نواندیشان	دینی	را	به	نقد	کشیدی.«	منظورش	
این	بود	که	هم	سلیقه	نیستیم	و	من	هم	گفتم:	»داریوش	جان،	برای	نفس	کشیدن	در	

فضای	روشنفکری	ایران	و	مدرنیته،	این	کار	الزم	است«.	
فریدون	خاوند	اقتصاددان	است.	خاوند،	که	استاد	دانشگاه	در	پاریس	بوده،	
از	دوران	بازنشستگی	خود	و	دوران	استراحت	در	جزایر	آرام	یونان	می	گفت.	
او	به	طور	فعال	دربارة	اقتصاد	ایران	در	رسانه	های	شنیداری	و	دیداری	خارج	
گفت	وگو	و	برنامه	دارد.	او	یکی	از	هواداران	اقتصاد	بازار	است	و	به	درستی	به	نقد	
اقتصاد	ایران	و	اقتصاد	سوسیالیستی	می	پردازد.	او	بارها	به	دنبال	چاپ	مقاالت	
انتقادی	من	دربارة	چپ	سنتی	و	شخصیت	هایی	مانند	فیدل	کاسترو	از	من	پشتیبانی	
کرده	و	بسیار	مهربانانه	از	من	در	نقد	دین	حرف	زده	و	در	همین	دیدار	گفت:	»من	کار	
تو	در	نقد	اسالم	را	می	فهمم،	فکر	تو	در	تالش	نوعی	نوگرایی	برای	ایران	است.«

ما	روشنفکران	گوناگون	هستیم	و	هر	کس	در	زمینه	ویژه	ای	تالش	می	کند.	ما	
در	زندگی	خود	اشتباه	کرده	ایم	و	امروز	می	توانیم	اشتباه	خود	را	بهتر	نقد	کنیم.	یکی	
از	اشتباه	های	سنگین	روشنفکران	ایرانی	عدم	نقد	به	دین	اسالم	بوده	و	می	باشد.	این	
اشتباه	تکرار	عادات	سکوت	در	برابر	اسالم	است.	در	باره	دین	پرسش	نمی	شود	
و	گویا	تیره	بختی	و	عقب	ماندگی	چیزی	طبیعی	است.	ما	انسان	اسالمی	شده	ایم	
و	به	این	خاطر	پرسش	نداریم	و	آنچه	هست	را	طبیعی	می	یابیم.	هنجارهای	درون	
ذهنی	ما	با	هنجار	تعبدی	اسالمی	همسان	شده	و	بنابراین	در	هویت	کنونی	خود	لم	
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داده	و	ناراحت	نیستیم.	ما	محصول	کلینی	ها	و	مجلسی	ها	و	شاهان	صفوی	و	قاجار	
هستیم،	ما	نتیجه	بت	سازی	های	اسالمی	آل	احمدها	و	شریعتی	ها	هستیم،	ما	نتیجه	
روایت	های	امامان	و	افسانه	های	عاشورا	و	امام	دوازدهم	هستیم،	ما	نتیجه	تلفیق	
مارکسیسم	و	اسالم	و	ایدئولوژی	امپریالیسم	و	شیعه	گری	و	عرفانگرایی	ادبیات	خود	
و	هانری	کربن	غربی	هستیم،	ما	نتیجه	جعلیات	مرتجعانه	مانند	»روحانیت	مترقی«	
و	»جنبش	ضدامپریالیستی«	15	خرداد	1342	خمینی	و	معجزه	ضدامپریالیستی	و	
رهایی	بخش	امام	خمینی	در	1357	هستیم،	ما	نتیجه	نادانی	و	جهالت	خود	هستیم.	
ما	خویشاوندی	فکری	و	روانی	با	فرهنگ	اسالمی	داریم	و	با	انحطاط	خو	
کرده	ایم،	ما	درون	ازخودبیگانگی	خویشتن	آرامش	داریم.	این	ازخودبیگانگی	
یک	واگیری	فراگیر	است.	روزنامه	نگاران	در	رسانه	هایی	مانند	رادیو	بین	المللی	
فرانسه،	بی	بی	سی،	صدای	آمریکا،	رادیو	فردا،	ایران	انترناسیونال،	رسانه	کلمه	و	
دیگر	رسانه	ها	تقویت	کننده	این	خویشاوندی	هستند.	روشنفکران	و	دانشگاهیان	
فراوانی	در	خارج	همین	وابستگی	به	اسالم	را	زمینه	سازی	و	نگهداری	می	کنند.	
سیاستمداران	پرشماری	برای	آسودگی	خاطر	خود	و	گفتمان	استراتژیک	سیاسی،	

با	اسالم	صلح	کرده	اند.	
ما	نوعی	مرگ	زدگی	داریم.	باید	از	این	گورستان	بیرون	بیائیم.	من	بارها	به	خود	
گفته	ام	در	زندگی	از	دوستی	های	صمیمانه	لذت	می	برم	و	همیشه	به	خود	میگویم	تا	
هنگامی	که	نرفته	ام،	از	زندگی	خود	باید	بهره	ببرم	و	تا	آنجا	که	بتوانم	تالش	فکری	
در	نقد	دین	را	ادامه	دهم.	آلبرکامو	در	افسانه	سیزیف	می	گفت	آگاهی	و	اعتراض	ما	

تضمین	کننده	نفی	زشتی	است.					

جلیقهزردها،جنبشاجتماعیگیج
جلیقه	زردها	برای	چندمین	بار	پاریس	را	در	2019/03/17	با	خشونت	و	کینة	خود	
مجروح	کردند.	آتش	زدن	و	ویرانِی	رستوران	و	بانک	و	کیوسک	روزنامه	فروشی	و	
ایستگاه	اتوبوس	و	فروشگاه	خسارات	اقتصادی	و	اجتماعی	بزرگی	به	وجود	آورد.	
این	خشونت	گردشگران	را	فراری	داد،	به	صاحبان	کار	زیان	سنگینی	وارد	آورد،	
شهروندان	را	عصبانی	کرد	و	به	حیثیت	پاریس	و	فرانسه	آسیب	زد.	جلیقه	زردها	

کیستند؟	آن	ها	حامل	یک	جنبش	متعلق	به	حزب	مردم	و	چپ	تندرو	و	فاشیستی	
و	راست	تندرو	و	فاشیستی	و	آنتیسمیت	ضد	یهود	هستند.	روشن	است	که	برخی	
خواسته	های	آنان	مانند	قدرت	خرید	و	فشار	مالیاتی	مسائلی	واقعی	اند	ولی	این	
خواست	ها	برای	جلیقه	زردها	دیگر	مطرح	نیست	و	یا	کاماًل	فرعی	است.	آن	ها	به	
دموکراسی	پارلمانی	کینه	دارند	و	خواهان	اقتدارگریزی	و	دیکتاتوری	حزب	مردم	
هستند.	ویژگی	حزب	مردم	مورد	نظر	آن	ها	با	ضدیت	با	نمایندگان	سیاسی	و	پارلمان	و	
رئیس	جمهور	تجلی	می	یابد	و	با	طرح	دفاع	از	»خلق«	مشخص	می	شود.	در	تظاهرات	
خشونت	بار	دیروز،	کل	آن	ها	در	فرانسه	32هزار	نفر	بودند	ولی	گویی	66	میلیون	
فرانسوی	را	به	گروگان	گرفته	بودند.	»خلق«	کیست؟	آیا	خشونت	به	افراد	مشروعیت	
و	حقانیت	می	بخشد؟	انتخاب	رئیس	جمهور	در	فرانسه	با	هر	میزان	رأی	و	با	هر	ائتالف	
سیاسی	دارای	مشروعیت	است.	هر	گونه	انتقاد	به	نظام	سیاسی	و	ریاست	جمهوری	
نفی	حقانیت	رئیس	جمهور	و	پارلمان	نیست	زیرا	حقانیت	در	نظام	دموکراسی	از	راه	
رأی	تعیین	می	شود.	این	گروهک	های	خشونتگر	هیچ	وزنة	اجتماعِی	جدی	ای	ندارند	

و	قدرت	آن	ها	در	رفتار	خشن	و	شبکه	های	اجتماعی	آن	هاست.
ویژگی	این	جنبش	کدامست؟	جنبشی	خشن	و	مردم	فریب	و	دروغ	پرداز،	جنبشی	
ملهم	از	برخی	الیه	های	اجتماعی	میان	شهری	و	الیه	های	بیکار	و	حاشیه	ای	و	
عناصر	بریده	از	خانواده،	جنبشی	ضد	مسائل	زیست	محیطی	و	خودخواهانه،	جنبشی	
یهودستیز	و	توطئه	گرا،	جنبشی	دموکراسی	ستیز	و	ضد	حقوق	بشر،	جنبشی	افسونگر	
برای	الیة	کوچکی	از	جوانان	و	افرادی	با	فرهنگی	پایین	و	عامیانه،	جنبشی	که	
جلوة	کوچکی	از	مردم	فریبِی	جهانی	است.	بیشتر	روشنفکران	و	دانشگاهیان	فرانسه	
این	جنبش	را	نقد	کرده	اند	و	آن	را	به	زیان	دموکراسی	می	دانند.	در	محیط	فرانسه	
حزب	لوپن	از	بخش	راست	آن	پشتیبانی	می	کند،	حزب	کمونیست	و	حزب	مردم	
نمای	این	جنبش	 نیز	از	بخش	چپ	 مالنشون	و	برخی	شخصیت	های	چپ	گرا	
پشتیبانی	می	کنند.	میان	چپ	گرایان	ایرانی	نیز	چپ	های	مارکسیستی	از	جلیقه	زردها	
پشتیبانی	می	کنند	زیرا	آن	ها	همیشه	ایدئولوژیک	بوده	اند	و	بر	این	باورند	که	برای	
سرنگونی	سرمایه	داری	این	پشتیبانی	الزم	است.	بخشی	از	اسالم	گرایان	ایرانی	نیز	
از	جلیقه	زردها	پشتیبانی	می	کنند	زیرا	برای	آن	ها	بسیج	در	برابر	تمدن	غربی	یک	
وظیفة	مقدس	است.	کار	ما	نقد	علمِی	تمام	جنبش	ها	و	قدرت	هاست	و	روشن	است	

که	دفاع	هیجانی	و	ایدئولوژیک	خطا	و	نادرست	است.	
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کتابخوانیدرایران
در	ایران	با	وجود	5	میلیون	دانشجو	و	ده	ها	میلیون	دانش	آموخته	در	چهل	سال	
گذشته،	خرید	کتاب	در	سبد	خرید	خانوار	ایرانی	جایگاه	ویژه	ایی	ندارد.	بر	اساس	
خبر	روزنامه	ها،	اگر	روزگاری	چاپ	کتابی	با	2	هزار	نسخه	در	برابر	جمعیت	هشتاد	
میلیونی	ایران	شگفت	انگیز	بود،	اکنون	بسیاری	از	ناشران	به	دلیل	گرانی	هزینه	های	
چاپ	کتاب	و	استقبال	کم	مردم	از	بازار	نشر،	شمارگان	بسیاری	از	کتاب	ها	را	به	
200	تا	500	نسخه	کاهش	داده	اند.	این	بدان	معناست	که	کتابی	هرچند	ارزشمند	
و	خواندنی	به	ازای	هر	16	هزار	نفر	تنها	در	یک	نسخه	چاپ	می	شود.	حس	و	
تجربة	من	این	است	که	در	خارج	از	کشور	نیز	خرید	کتاب	از	جانب	ایرانیان	بسیار	
بسیار	ضعیف	است.	نزد	ایرانیاِن	در	خارج	خرید	کتاب	به	یک	تربیت	و	رفتار	
اجتماعی	تبدیل	نشده	است.	افراد	تحصیل	کردة	اهل	کتاب	بسیار	اندک	هستند	و	
آن	ها	برای	پول	دادن	جهت	خرید	کتاب	رغبتی	ندارند.	ای	کاش	ایرانیان	بیشتر	

کتاب	می	خواندند!
چند	نکته	دربارة	فرانسه:	در	این	کشور	کتابی	که	20	یورو	به	فروش	می	رسد	به	
هزینه	های	زیر	تقسیم	می	شود:	کتاب	فروش	6,60	یورو	برمی	دارد،	توزیع	کننده	4,40 
یورو،	ناشر	3,50	تا	5	یورو،	چاپ	چی	2	یورو،	دولت	1	یورو	و	باألخره	نویسنده	
هم	1,60	تا	2,40	یورو.	هر	سال،	نزدیک	5000	دست	نوشته	از	جانب	نویسندگان	
جوان	جهت	چاپ	به	ناشران	فرستاده	می	شوند	که	فقط	بین	500	تا	600	رمان	جدید	
چاپ	می	شود.	در	سال	گذشته	در	فرانسه،	120	میلیون	رمان	به	فروش	رفته	است.	
یعنی	به	طور	متوسط	هر	فرانسوی	2	رمان	خوانده	است.	در	این	کشور	شمارگان	
برخی	رمان	ها	به	300	هزار	هم	نسخه	می	رسد.	بر	اساس	یک	همه	پرسی،	90	درصد	
فرانسویان	کتاب	می	خوانند	و	30	درصد	آن	ها	ادعا	دارند	که	کتاب	زیاد	می	خوانند.	
میزان	70	درصد	کتاب	خوان	ها	کتاب	خود	را	از	کتاب	فروشی	ها	می	خرند	و	بقیه	به	
کتاب	خانه	ها	می	روند.	محل	مطالعه	مورد	عالقة	فرانسوی	ها	در	خانه	و	کافه	هاست	

و	30	درصد	آن	ها	عالقمند	هستند	تا	در	مترو	و	اتوبوس	کتاب	بخوانند.	
در	ایراِن	هشتادمیلیونی	شمار	کتاب	خانه	ها	به	بیش	از	3346	در	سراسر	کشور	
می	رسد.	در	فرانسة	شصت	وشش	میلیونی	این	شمار	بیش	از	7000	ارزیابی	شده.	
شمارگان	کتاب	در	ایران	کمتر	از	هزار	نسخه	است	حال	آن	که	میزان	میانگین	آن	

در	فرانسه	به	شش	هزار	نسخه	می	رسد.	بعضی	رمان	ها	در	فرانسه	با	شمارگان	یک	
میلیون	چاپ	می	شوند.	یکی	از	برنامه	های	ادبِی	تلویزیون	فرانسه	»کتاب	فروشی	
بزرگ«	نام	دارد	که	هر	بار	با	شرکت	چند	نویسنده	برای	معرفی	کتاب	های	تازه	شان	
اجرا	می	شود.	نزدیک	به	چهارصد	هزار	بیننده	این	برنامة	ادبی	را	نگاه	می	کنند.	بدین	
ترتیب،	می	توان	گفت	به	طور	کلی	میزان	کتاب	خوان	در	کشور	ما	پایین	است.	چرا	
شمار	کتاب	خوان	ایرانی	کم	است؟	دالیل	گوناگونی	را	باید	مورد	بررسی	قرار	داد:	
دشواری	های	اقتصادی	مردم،	نبود	تربیت	الزم	برای	خواندن،	سانسور	و	خفقان،	
فقدان	سیاست	تشویقی،	نبود	آموزگاران	و	استادان	تشویق	کننده،	کمبود	کتاب	خانة	
در	دسترس،	محیط	خانوادگی	نامناسب،	غرق	بودن	در	فرهنگ	مصرفِی	روزمره،	
وجود	انبوه	خرافه	گرایی،	دلبستگی	به	کارهای	تکراری،	نبود	نمایشگاه	و	جشن	
کتاب	کافی،	فعال	نبودن	شهرداری	ها،	ذهنیت	تنبل،	کوته	بینی	و	خساست	برای	خرید	

کتاب	و	غیره	از	جمله	عوامل	کندکنندة	کتابخوانی	هستند.	
یک	نکته	دیگر	را	باید	در	نظر	داشت.	در	ایران	چاپ	کتاب	دینی	مانند	متن	های	
دعا	و	افسانه	امامان	و	رساله	های	مذهبی	و	قرآن	و	نهج	البالغه	و	احکام	اسالمی،	
بخش	مهم	کتاب	های	چاپ	را	تشکیل	می	دهد.	روشن	است	این	کتاب	ها	از	یارانه	
کالن	دولتی	و	حوزوی	برخوردارند	و	افزون	برآن،	این	یاوه	گوئی	های	دینی	بمثابه	

تولید	فرهنگی	بشمار	نمی	آید.	
از	نظر	موضوعی	بیشترین	تعداد	کتاب	ها	مربوط	به	موضوع	دین	با	170	هزار	
و	386	عنوان	و	کمترین	تعداد	مربوط	به	موضوع	کلیات	با	25	هزار	و	565	عنوان	
است.	اما	این	رقم	در	سال	1393	مربوط	به	کتاب	های	علوم	کاربردی	بوده	و	پس	
از	آن	کودک	و	نوجوان	است	و	کتاب	های	دین	سومین	رتبه	را	به	خود	اختصاص	
داده	اند	و	در	این	راستا	کمترین	تعداد	کتاب	های	منتشر	شده	مربوط	به	کلیات،	زبان	
و	هنر	است.	مقایسه	این	آمار	ها	نشان	می	دهد	که	درصد	افزایش	کتاب	های	دینی	در	
مقایسه	دو	سال	پیش	تر	بیش	از	25	درصد	افزایش	یافته	است،	که	به	نظر	می	رسد	

رقم	باالیی	است.
نشریه	همشهری	می	نویسد	اگرچه	تعداد	عنوان	کتاب		ها	در	سال	1397،	حدود	
101	هزار	عنوان،	حدود	1/3	درصد	بیش	از	سال	گذشته	با	99.604	عنوان	بوده	
است،	اما	افزایش	قیمت	کاغذ	و	مشکالت	ناشی	از	تورم	و	تحریم	ها	موجب	کاهش	
قابل	توجه	مجموع	شمارگان	کتاب		ها	از	144،636،504	نسخه	در	سال	1396	به	
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139.393.974	نسخه	در	سال	1397،	یعنی	کاهش	3/6	درصدی	شده	است.	در	
سال	1397،	از	نظر	موضوعی	کتاب		های	کمک	درسی	و	آموزشی	با	19	%،	ادبیات	با	
17	%	و	کودک	و	نوجوان	با	15	%	و	این	سه	موضوع	در	مجموع	51	%	از	کتاب		های	
سال	97	را	تشکیل	می		دهد.	همچنین	تعداد	عناوین	سال	1397،	در	حوزة	فلسفه	و	
روانشناسی	18	%،	ادبیات	16	%،	زبان	9	%،	تاریخ	و	جغرافیا	5	%	و	علوم	طبیعی	و	
ریاضیات	1	%	نسبت	به	سال	1396	افزایش	داشته،	اما	در	سایر	حوزه		ها،	برابر	یا	

کمتر	بوده	است.)16	اردیبهشت	1398(.			
کتاب	خواندن	به	معنای	گشایش	فکری	و	روانی	است	و	کسانی	که	در	این	مسیر	
قرار	می	گیرند	استعداد	و	رؤیا	و	تصور	و	فکر	خود	را	شکوفا	می	کنند.	مردم	بدون	
فرهنگ	زود	می	میرند.	آن	ها	که	با	فرهنگ	هستند	می	آفرینند	و	از	خود	اثر	باقی	
می	گذارند	به	خوبی	می	دانند	که	کتاب	یک	راه	برجسته	برای	فرهنگ	سازی	است.	
کتاب	آشنایی	با	دیگری	و	آشنایی	با	تمدن	هاست.	ما	با	خواندن	کتاب	کیستِی	خود	
را	دگرگون	و	سّیالیت	روشن	فکرانة	خود	را	تقویت	می	کنیم.	کتاب	خوانی	یک	سفر	
بزرگ	است.	شناخت	جوامع،	اخالقیات	و	شیوة	زندگی	مردمان	دور	و	نزدیک	و	درک	
علوم	انسانی	و	تجربی	و	تاریخ	هستی	آدمی	با	کتاب	شدنی	است.	از	کتاب	داستان	
برای	کودکان	تا	رمان	های	سرنوشت	ساز	و	نظریه	های	ستاره	شناسی،	جامعه	شناسی،	
فلسفی،	تاریخی	و	هنری	همراهان	خوب	ما	هستند.	باید	به	کتاب	فروشی	رفت	و	
فضای	آن	را	از	نزدیک	حس	کرد.	باید	کتاب	ها	را	لمس	کرد،	ورق	زد،	فصل	هاشان	
را	نگاه	کرد،	پیش	درآمدشان	را	خواند	و	کتاب	دلخواه	را	خرید.	ما	باید	مردمان	
بافرهنگی	باشیم	و	فرهنْگ	ارثی	نیست	بلکه	دریافت	و	آموخته	می	شود	و	بر	رفتار	

ما	اثر	می	گذارد.		

نظریههایگوناگوندربارةدموکراسی
دموکراسی	در	آتن	در	دو	هزار	و	پانصد	سال	پیش	پدید	آمد.	در	آن	زمان	گفت	وگو	
بود.	این	درک	 و	بحث	آزاد	در	آگورا	و	تصمیم	ناشی	از	آن	نشان	دموکراسی	
پدیدة	 تاریخ	 طول	 در	 و	 باشد	 قطعی	 بینشی	 نمی	توانست	 هرگز	 دموکراسی	 از	
دموکراسی	با	تناقض	ها	و	ناتوانی	های	فراوانی	همراه	بوده	و	امروز	هم	در	جهان	

درک	یگانه	ای	از	آن	وجود	ندارد	و	اندیشمندان،	جامعه	شناسان	و	فیلسوفان	در	
کشورهای	گوناگون	پیوسته	نوآوری	های	خود	را	برای	گسترش	فکر	دموکراسی	
مطرح	کرده	اند.	واقعیت	دموکراسی	در	کشورهای	دموکراتیک	و	پارلمانی	امروز	
نیز	بسیار	متفاوت	است.	برای	نمونه،	دموکراسی	انگلستان	دربرگیرندة	همة	احزاب	
سیاسی	است	و	ملکه	نیز	نماد	این	کشور	است.	در	فرانسه	پادشاه	وجود	ندارد	و	
نظام	ریاست	جمهوری	قدرت	فراوانی	به	شخص	رئیس	جمهور	می	دهد	ولی،	در	هر	
صورت،	در	این	کشورها	همان	گونه	که	منتسکیو	هم	مطرح	کرده	بود	سه	قوای	اجرائیه	
و	قانونگذار	و	دادگستری	مستقل	از	یکدیگر	عمل	می	کنند.	هر	زمانی	که	در	این	
مناسبات	سوء	استفاده	وجود	داشته	باشد،	قدرت	چهارم	که	همانا	رسانه	ها	هستند	
با	تفحص	و	گزارش	و	انتقاد	اقدام	می	کند.	در	دموکراسی	هم	امکان	فساد	وجود	
دارد	ولی	در	درونش	توان	تصحیح	باالست.	در	الگوی	هایی	مانند	جمهوری	اسالمی	
فساْد	ساختاری	است	و	هیچ	گونه	شفافیتی	درش	وجود	ندارد	زیرا	الگوی	سیاسی	
خودکامه	است.	بینش	مارکسیستی	دموکراسی	را	رد	و	الگوی	حزب	پرولتاریا	و	
»قدرت	خلق«	را	مطرح	می	کند.	این	بینْش	دموکراسی	جمع	گرا	و	پارلمانی	را	
»بورژوایی	و	مردم	فریب«	معرفی	می	کند.	در	واقع،	چپ	های	مارکسیست	ایرانی	
فقط	به	الگوی	غربی	انتقاد	حاّد	می	کنند	و	الگوی	خود	را	عریان	بیان	نمی	کنند.	در	
واقع،	آنان	به	»دیکتاتوری	خوب«	باور	دارند،	همان	الگویی	که	قدرت	ِاستالین	و	

مائو	و	کاسترو	نمونه	های	تاریخی	اش	هستند.
جامعه	شناس	فرانسوی،	ریموند	آرون،	می	گوید:	»رژیم	دموکراسی،	با	وجود	
تمام	کاستی	هایش،	بهترین	رژیم	سیاسی	در	تاریخ	و	در	جهان	است«.	بحث	دربارة	
دموکراسی	باز	است	و	چنین	خواهد	ماند.	دموکراسی	ارثی	نیست	و	خود	یک	
روند	آموزشی	است	و	همیشه	با	تناقض	های	درونی	روبه	رو	خواهد	بود.	دموکراسی	
مستلزم	جمع	گرایِی	حزب	های	سیاسی	متضاد	و	آزادی	گفتار	است	و	به	عنوان	
یک	تجربة	انسانی	پیوسته	در	حال	انکشاف	است.	کیفیت	دموکراسی	به	میزان	
آگاهی	و	تربیت	در	جامعه	به	احزاب	با	فرهنگ	و	دموکراتیک،	کیفیت	شخصیت	
نخبگان	سیاسی،	قدرت	انتقادی	مدام	رسانه	ها	و	نیز	تناسب	قوای	سیاسی	موجود	
در	جامعه	بستگی	دارد.	با	این	وجود،	بسیاری	از	اندیشمندان	از	بحران	دموکراسی	
حرف	می	زنند.	به	تازگی،	کتابی	به	نام	خلق	علیه	دموکراسی	از	استاد	آمریکایی	
دانشگاه	هاروارد		یعنی	یاشا	مونک	چاپ	شده.	در	این	کتاب،	نویسنده	رابطة	
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با	دموکراسی	را	واکاوی	می	کند.	ژیل	فنشلستن،	 شبکه	های	اجتماعِی	اینترنتی	
اندیشمند	فرانسوی،	دموکراسی	را	سست	و	در	»حالت	گازی«	ارزیابی	می	کند.	
لوران	بووت	نیز	بی	توجهی	به		خواست		اقلیت	های	فرهنگی	را	معضل	امروزی	به	
شمار	می	آورد.	نیکوال	باورز،	اندیشمند	فرانسوی،	در	کتاب	خود	با	عنوان	خشونت	
و	هیجان	می	نویسد:	»در	زمانه	ای	که	دموکراسی	در	خطر	است،	به	سرگشتگی	مردم	
توجه	شود	و	با	اتکا	به	الگوی	گسترش	اقتصادی	پایدار	و	یک	قرارداد	اجتماعی	
جمع	گرا	و	یک	نظام	مطمئن	با	نظم	و	آزادی	فردی	به	نیازهای	آنان	پاسخ	داده	
شود.«	او	می	افزاید:	»این	شهرونداِن	ملت	های	آزاد	هستند	که	تصمیم	گیرندة	تداوم	
دموکراسی	یا	شکست	آن	در	سدة	بیست	ویکم	خواهند	بود	و	یادمان	باشد	که	دو	
خطر	مرگبار	ما	را	تعقیب	می	کند:	یکی	عوام	گرایی	و	دیگری	تعصب	مذهبی	ـ	
اسالمی«.	مارک	الزاِر	جامعه	شناس	هم	می	گوید:	»روشن	است	که	دموکراسی	در	
خطر	است	ولی	باید	به	مسئوولیت	پژوهشگران	و	اندیشمندان	اندیشید.	پی	یرهانری	
تاوالو،	فیلسوف	فرانسوی،	در	اثر	تازة	خود	یعنی	چگونه	باید	بر	مردمی	شاه	منش	
حکومت	کرد؟	می	گوید:	»ما	در	بحران	دموکراسی	هستیم	و	یکی	از	مسائل	مرکزی	
چگونگِی	حکم	رانی	بر	مردمی	است	که	خود	را	شاه	می	دانند.	به	نظر	می	آید	که	ما	به	
ناتوانی	قدرت	دولتی	و	نیز	تمایل	به	اقتدارگرایی	گرفتاریم.	حال،	چه	کنیم	که	آزادی	

مردمان	و	کارآرایی	قدرت	سیاسی	با	یکدیگر	آشتی	کنند؟«	
 

آقایسروش،خمینیوانقالبفرهنگیاسالمی
هذیان	گویِی	دکتر	عبدالکریم	سروش	یک	بار	دیگر	نشان	می	دهد	که	آخوندها	و	
نواندیشان	دینی	متحدند	و	منافع	مشترک	آن	ها	پشتیبانی	از	اسالم	و	ضدیت	با	
آزادی	است.	آقای	خمینی	به	دنبال	تصرف	قدرت	هواداران	خود	را	در	مقام	های	
مهم	قرار	داد	تا	دیکتاتوری	دینی	خود	را	بر	جامعه	چیره	کند	و	آقای	سروش	در	
رأس	کارزار	»انقالب	فرهنگی	اسالمی«	قرار	گرفت	تا	فاشیسم	اسالمی	بر	دانشگاه	
و	مدارس	چیره	شود.	سروش	این	محبت	و	خدمت	خمینی	به	خویش	را	هرگز	
فراموش	نکرد.	سروش	نه	تنها	از	دید	عاطفی	بلکه	از	دید	فکری	و	ارزشی	هم	شیفتة	
دیدگاه	ها	و	رفتار	و	گیرایِی	شخصِی	خمینی	باقی	ماند.	چهل	سال	گذشت	و	کشور	

ایران	یکی	از	سیاه	ترین	استبدادها	را	تجربه	کرد	و	امروز	آقای	سروش	با	دریدگی	
به	ستایش	خمینی	می	پردازد	تا	به	آزادی	خواهان	آسیب	بزند.	

دکتر	سروش	در	کالیفرنیا	در	سال	2019	به	مناسبت	چهلمین	سالگرد	انقالب	
اسالمی	می	گوید:	»اگر	هیچ	اختیاری	نداشته	باشیم	جز	این	که	بین	شاه	و	آقای	
خمینی	یکی	را	انتخاب	کنیم	بنده	صددرصد	آقای	خمینی	را	انتخاب	می	کنم.	خمینی	
باسوادترین	رهبر	این	کشور	بود	از	ایام	اولیه	حکومت	هخامنشیان	تا	روزگار	
حاضر	هیچ	کس	به	لحاظ	علمی	به	پای	او	نمی	رسید.	چرا؟	برای	این	که	اواًل	فقیه	
درجه	اولی	بود،	عرفان	هم	خوانده	بود،	فلسفه	هم	خوانده	بود.	شاه	قبل	از	آقای	
خمینی	که	بود؟	یک	جوان	بیست	ساله	که	از	سوئیس	بلند	شده	بود	آمده	بود	ایران	
...	سوادی	نداشت	...	حداکثر	یک	دیپلم	داشت.	آن	دیپلم	را	هم	من	خبر	ندارم.	
اصاًل	جای	مقایسه	نیست	...	نه	فقط	ایران،	شما	سراغ	پادشاهان	انگلستان	و	فرانسه	
بروید،	این	ها	آدم	های	بافکری	نبودند.	در	تاریخ	ما	آقای	خمینی	واقعًا	یک	نمونه	ی	
بی	نظیر	بود	در	مقام	حکومتداری.	خمینی	مرد	شجاعی	بود.«	سروش	در	سال	2017 
گفته	بود:	»خمینی	و	یارانش	بدون	تردید	خادمان	این	مملکت	بودند	و	با	شهامت	
و	شرافت	به	داد	مردم	بی	پناه	رسیدند	و	ما	باید	قدرشان	را	بدانیم	و	ادامه	دهندة	راه	
درست	آن	ها	باشیم	و	دربارة	تاریخ	معاصر	به	شایعات	توجه	نکنیم	و	حقایق	را	از	

حقایق	دانان	بشنویم.«
با	توجه	به	گفتة	سروش،	چند	نکته	را	یادآوری	کنیم:	

نخست،	پس	از	چهل	سال	کشتار	هزاران	نفر	و	سرکوب	بی	رحمانة	مخالفان	
باسوادترین	و	 انتخاب	می	کند	زیرا	خمینی	 آقای	سروش	صددرصد	خمینی	را	
علمی	ترین	رهبر	بوده	است.	آقای	سروش	سواد	و	دانش	خمینی	در	وادِی	تاریخ،	
روان	شناسی،	جامعه	شناسی،	اقتصاد،	فیزیک،	زیست	شناسی،	فلسفة	یونان	و	غرب،	
زبان	شناسی،	پزشکی	و	غیره	چه	بوده	است؟	آقای	سروش	می	گوید	در	زمینة	فقه	
خمینی	اول	بود.	سروش،	این	فیلسوف	اسالمی،	شعور	تشخیص	را	ندارد	که	فقه	و	
مذهْب	علم	و	دانش	نیستند	بلکه	فقط	خرافه	و	جزم	اندیشِی	دینی	اند	که	به	پشیزی	
نمی	ارزند	و	فقط	برای	انسان	زیان	بارند.	افزون	بر	آن،	در	مقایسه	با	عارفان	بزرگ	
مانند	مولوی	و	حافظ	و	کارشناسان	برجستة	عرفان	هم	خمینی	فاقد	ارزش	است	و	
حتی	فلسفه	هم	در	نزد	خمینی	همان	»تئوزوفی«	مالصدرا	بود	که	پیش	از	هر	چیز	

جز	دین	گرایی	چیز	دیگری	نیست.
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دوم	این	که	آقای	سروش	از	بی	نظیری	و	شجاعت	خمینی	در	مقام	حکومتداری	
حرف	می	زند.	آقای	خمینی	و	یارانش	دست	کم	یک	سال	پیش	از	انقالب	اسالمی	
مشغول	معامله	با	بخشی	از	غرب	بودند؛	ضمنًا،	ستیزجویی	با	همسایگان	و	دیپلماسی	
آمریکایی	 دیپلمات	 گروگان	گیری	 و	 تروریسم	 تحریک	 نیست.	 جهان	شجاعت	
در	سفارت	تهران	و	فتوا	بر	ضد	سلمان	رشدی	شجاعت	نیست	بلکه	تبهکاری	و	
بی	ِخردی	است	زیرا	بازنده	کسی	جز	ملت	و	کشور	ما	نبوده	است.	خمینی	در	نوع	
خود	بی	مانند	است	زیرا	جالد	برجسته	ای	است،	جهادخواه	است،	آدم	ُکش	است	و	

تمام	آخوندهای	ناشایست	و	چپاولگر	را	بر	مملکت	ما	مسلط	کرد.
سوم	این	که	آقای	خمینی	و	آقای	سروش	خادمان	اسالم	و	خانوادة	قریش	هستند	
و	هواداران	مسخ	و	ازخودبیگانگی	تاریخی	ما.	پشتیبانِی	سروش	از	خمینی	جالد	و	
خرافه	پرست	در	راستای	منافع	ایدئولوژیک	خود	اوست.	این	افراد	دوست	آزادی	
و	دموکراسی	نیستند	بلکه	خواهان	خوارِی	ملت	ایران	و	سقوط	فرهنگی	ما	هستند.	
آقای	سروش	دستخوش	پریشان	حالی	و	مازوخیسم	و	دیگرآزاری	است.	او	می	داند	
که	شهروندان	آگاه	ما	به	طور	گسترده	بر	ضد	حکومت	اسالمی	و	آیت	اهلل	خمینی	
هستند،	او	می	داند	که	افراد	آگاه	از	اسالم	محمدی	فاصله	می	گیرند	و	نمادهای	این	
دین	مانند	خمینی	را	به	دور	می	افکنند	ولی	آقای	سروش	تصمیم	گرفته	است	تا	

بازهم	خاک	به	چشم	ملت	بپاشد.	رسم	همة	اسالم	گرایان	چنین	است.	

الگویکشاورزِیفرانسه
نمایشگاه	کشاورزی	پاریس،	که	دارای	دیرینگِی	زیادی	است،	یک	دیدار	بزرگ	
بنگاه	های	مواد	غذایی	و	 برای	کشاورزان	و	دامداران	و	تعاونی	های	فراوان	و	
تولیدکنندگان	ماشین	های	کشاورزی	به	شمار	می	آید.	این	نمایشگاه	از	سال	1843 
آغاز	به	کار	کرده	و	هر	ساله	نزدیک	یک	میلیون	نفر	از	آن	دیدن	می	کنند.	رقابت	
و	مسابقه	و	انتقال	تجربه	و	خبرگیری	برای	افراد	حرفه	ای	و	نیز	خبررسانی	به	
شهروندان	از	اهداف	این	نمایشگاه	است.	در	این	نمایشگاه	نزدیک	به	1500	غرفه	
سازمان	دهی	شده	و	تمام	رشته	های	کشاورزی	و	دامی	و	غذایی	حاضر	هستند:	
دامپروری	و	تمام	فعالیت	های	آن	هم	با	حضور	370	نژاد	حیوانی،	کشاورزی	و	

تمام	محصوالت	و	تکنیک	های	آن،	صنعت	و	هنر	غذایی	و	نوآوری	های	غذایی	در	
فرانسه،	تمام	خدمات	و	نهادهای	مربوط	به	کشاورزی	و	سیستم	های	تولیدی	طبیعی	
و	غیرشیمیایی.	نمایشگاه،	در	عمل،	حالت	یک	باغ	وحش	را	دارد	و	در	آن	همة	
جانوران	پیدا	می	شوند.	این	نمایشگاه	همانند	یک	باغ	بزرگ	و	کشت	زار	آموزشی	
است.	شما	می	توانید	شیر	گاو	بدوشید،	در	»کافه	عسل«	زندگی	زنبور	و	محصول	
آن	را	بررسی	کنید،	به	تماشای	مسابقه	گربه	ها	بنشینید،	جایزة	بهترین	گاو	شیرده	را	
تماشا	کنید،	با	آرد	نان	خوب	بپزید،	کشت	پنبه	و	یا	چیدن	پشم	گوسفند	تا	جا	دادن	
آن	در	بالش	های	نرم	را	ببینید،	دستگاه	نوین	و	بزرگ	درِو	گندم	و	آرد	شدن	گندم	را	
از	نزدیک	ببینید،	بهترین	ژامبون	و	پنیر	و	شراب	را	بچشید	و	شاهد	مسابقة	کشاورزان	
برای	بهترین	گندم	و	جو	را	باشید.	ضمنًا،	این	نمایشگاه	میدان	رایزنی	های	اقتصادی	
هم	هست.	پشت	درهای	بسته	و	کنار	میزهای	شراب	و	پنیر،	نمایندگان	بازرگانی	
به	چک	و	چانه	زنی	مشغولند.	نمایندگان	شرکت	های	غذایی	با	تولیدکنندگان	گوشت	
و	شیر	و	گندم	و	پنیر	و	شراب	و	آبجو	مشغول	گفت	وگو	هستند	تا	بهترین	مواد	با	
کمترین	قیمت	خریداری	شود.	همه	از	نبض	بازار	می	گویند	و	بسیاری	تمایل	دارند	
تا	مواد	شمیایی	را	در	تولید	و	کشت	خود	کاهش	دهند	و	به	محیط	زیست	آسیب	
نزنند.	مشتریان	امروزه،	به	شکلی	روزافزون	از	مصرف	محصوالت	صنعتی	که	با	مواد	

شیمیایی	تهیه	شده	اند	دوری	و	بر	شمار	هواداران	محیط	زیست	افزوده	می	شود.	
باید	یادآوری	کرد	که	فرانسه	نخستین	کشور	در	تولید	محصوالت	کشاورزی	
نزدیک	54	درصد	 و	صنایع	غذایی	در	اروپا	و	سومین	کشور	در	جهان	است.	
زمین	های	فرانسه	به	کشاورزی	اختصاص	داده	شده	است.	فقط	4	درصد	جمعیت	
فرانسه	در	بخش	کشاورزی	فعال	است	ولی	این	کشور	به	دلیل	دستگاه	های	نوین	و	
تولید	بزرگ	صنعتی	و	تعاونی	های	فراوان	مقام	مهمی	در	تولید	کشاورزی	جهانی	
دارد.	درآمد	ساالنة	فرانسه	72	میلیارد	یورو	است.	الزم	به	یادآوری	است	که	
گستردگِی	زمین	های	کشاورزی	در	ایران	12	درصد	است	و	بخش	کشاورزی	سهم	
بسیار	کوچکی	در	تولید	ناخالص	داخلی	ایران	دارد.	صادرات	کشور	هلند	در	زمینة	
کشاورزی	و	دامپروری	معادل	کل	صادرات	نفتِی	ساالنة	ایران	است.	کل	تولید	
ساالنة	گندم	در	ایران	14	میلیون	ُتن	است،	حال	آن	که	تولید	ساالنة	گندم	فرانسه	

38	میلیون	ُتن	ارزیابی	شده	است.	
کشاورزی	در	فرانسه	مورد	پشتیبانِی	سیاست	مداران	است.	رئیس	جمهور	فرانسه	
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هر	سال	یک	روز	را	به	دیدار	نمایشگاه	اختصاص	می	دهد.	همة	احزاب	سیاسی	به	
دیدار	کشاورزان	حاضر	در	نمایشگاه	می	آیند.	همة	روزنامه	ها	و	رسانه	ها	گزارش	
به	فعالیت	کشاورزان	عالقه	دارند.	اگر	کشاورزی	فرانسه	 تهیه	می	کنند	و	مردم	
جایگاه	برجسته	ای	دارد	تنها	به	خاطر	اقدامات	مدیریتی	و	کنترل	کننده	ای	است	که	
صورت	می	گیرند.	نمایشگاه	کشاورزی	لحظة	پراهمیتی	است	و	انگیزة	قدرتمندی	
برای	کشاورزان	به	شمار	می	آید.	ایران	یکی	از	نخستین	سرزمین	های	بشری	است	
که	در	آن	کشاورزی	پدید	آمد	ولی	امروز	کشور	ما	وابسته	به	واردات	محصوالت	
کشاورزی	است.	حاکمان	اسالمِی	فاسد	و	ناشایست	و	نظام	اداری	ناکارامد	و	

بحران	محیط	زیستی	و	آب	کمر	کشاورزی	ایران	را	شکسته	است.	

شجاعتاندیشیدنوجامعهشناسی
هانا	آرنت	می	گوید	اندیشیدن	خطرناک	است.	آرنت	ما	را	از	فکر	کردن	نمی	هراساند	
بلکه	حرف	او	به	معنای	داشتِن	شجاعت	است.	باید	واقعیت	ژرف	و	چه	بسا	هولناک	و	
دلخراش	را	دریافت	و	از	مسئولیت	خود	آگاه	شد.	اندیشه	در	تکرار	نمی	ماند،	کشف	
می	کند،	به	ما	آسیب	می	زند	و	چیزهایی	را	که	ما	نمی	خواهیم	ببینیم	بر	ما	عریان	می	کند.	
اندیشیدن	کار	هر	کسی	نیست.	نگاه	کنید	به	الیه	های	اجتماعی:	نخست،	جمعیت	
نودوپنج	درصدی	موضوع	مورد	مطالعة	جامعه	شناسی	است	ولی	خود	از	درک	ژرف	
و	شناخت	نظریة	ساختارساز	محرومند.	آن	ها	غرق	در	زندگی	روزمره	اند	و	اندیشیدن	
در	کارشان	نیست.	دوم،	الیه	های	تحصیل	کرده	که	مسائل	ژرف	تر	را	می	فهمد	ولی	
حوصله	و	زمان	کافی	برای	پرداخت	فکری	ندارد.	سوم،	گروه	بندی	بسیار	کوچکی	
که	اهل	نظریه	و	نّقادی	و	شناخت	نظریه	های	ساختاری	است.	جامعه	شناسی	دو	گروه	

نخست	را	واکاوی	می	کند	ولی	با	گروه	سوم	تکامل	می	یابد.		
جامعه	شناسی	دارای	زمان	سنگین	و	پرسش	کننده	است.	در	بسیاری	از	جوامع،	
غیردانشگاهی	 اندیشة	 زیرا	ساختار	 است	 ناتوان	 بسیار	 اندیشة	جامعه	شناسی	
منش	تربیتِی	ساده	لوحانة	نخبگان،	سانسور	دانشگاهی	و	دولتی	و	دینی	و	نیز	رفتار	
دین	خویانه	منجر	به	قدرت	نظری	نمی	شوند.	یکی	از	ویژگی	های	کشورهای	پیشرفته	
ایجاد	نظریه	های	تخصصی	در	زمینة	علوم	تجربی	و	علوم	انسانی	است.	دانشگاه	ها	

و	مراکز	علمی	و	برنامه	های	دانشگاهی	محل	طرح	و	بررسی	این	علوم	اند،	چیزی	
که	پیشرفت	اندیشه	را	هرچه	بیشتر	و	دقیق	تر	و	آثار	بزرگ	اندیشة	بشری	را	ژرف	تر	
می	کند.	در	زمینة	جامعه	شناسی،	کشورهای	مکتب	ساز	آلمان،	فرانسه،	آمریکا	و	
انگلیس	هستند.	این	کشورها	با	قدرت	دانشگاهی	و	وجهه	و	اعتبار	خود	پژوهشگران	
دیگر	کشورها	را	به	سوی	خود	جلب	می	کنند	و	با	یک	بستر	تاریخِی	غنی	زمینه	ساز	
مکتب	های	جدید	هستند.	بنابراین،	جامعه	شناسی	با	نیرومندی	خود	ساختاری	نظری	
و	دانشگاهی	می	سازد	و	به	تمام	پدیده	های	اجتماعی	پرتو	می	افکند	تا	اندیشه	و	

ِخرد	را	فعال	کند.
یکی	از	دانشجویانم	از	من	پرسید:	»جامعه	شناسی	به	چه	کاری	می	آید؟«	من	
هم	در	پاسخ	به	او	گفتم:	»جامعه	شناسی	اندیشه	ای	است	که	به	درد	فکر	کردن	
می	خورد.	جامعه	شناسی	مجموعه	ای	از	مکتب	های	نظری	است	که	با	تدوین	مقوله	ها	
و	روش	ها	برای	شناخت	و	فهمیدن	به	کار	می	آید.	درک	جامعه	و	رفتار	انسانی	و	
عملکرد	گروه	بندی	های	انسانی	به	مقولة	نظری	و	درگیری	اندیشمندانه	و	تجربه	و	
آزمایش	نیازمند	است.	البته	ما	برای	اندیشیدن	به	تمام	رشته	های	فکری	نیازمندیم.	
روان	کاوی،	روان	شناسی،	انسان	شناسی،	تاریخ،	اقتصاد	و	فلسفه	همگی	اندیشه	پرور	
هستند	و	جامعه	شناسی	نیز	ساختار	روانی	و	قدرت	درک	را	تدارک	می	بیند.«	هر	
پدیده	ای	که	در	جامعه	مشاهده	می	شود،	قابل	درک	و	فهم	نیست.	فهم	یک	پدیدة	
اجتماعی	و	فهم	رفتار	انسانی	ساده	نیست.	درک	پیچیدگی	انسانی،	نیازمند	اندیشه	
و	نظریه	است.	آنچه	در	جامعه	و	نزد	انسان	دیده	می	شود	با	فهم	پیچیدگی	ها	یکی	
نیست.	اختالف	میان	دو	فرد	با	اختالف	دو	فرد	انسانی	یکی	نیست	بلکه	چه	بسا	
اختالف	دو	جهان	بینی	و	دو	دین،	تجلی	اختالف	دو	قدرت	سیاسی	و	دو	مافیا	و	
فرهنگ	باشد.	اندیشیدن	به	معنای	یک	قضاوت	است	که	توسط	فعالیت	روشنفکری	
مغز	انجام	می	پذیرد،	به	معنای	گذر	از	سطح	به	ژرفا،	درک	رابطه	ها،	فعال	کردن	تمام	
شناخت	های	انباشت،	و	فراتر	رفتن	از	آستان	احساس	و	هیجان.	پس	هر	کسی	
نمی	تواند	اندیشه	کند	و	پدیده	ها	را	بفهمد.	ُجرج	برنارد	شاو	در	جایی	می	گوید:	»دو	
درصد	از	مردم	می	اندیشند،	سه	درصد	فکر	می	کنند	و	نودوپنج	در	صد	حاضرند	

بمیرند	اما	فکر	نکنند.«		
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امیدبهزندگیدرجامعهشناسی
انسان	به	اعتبار	گسترش	بهداشت	و	واکسن	رایگان	و	پیشرفت	علم	پزشکی	دارای	
امید	به	زندگِی	فزاینده	ای	است.	امید	به	زندگی	در	ایراِن	پیش	انقالب	54	سال	بود	و	
هم	اکنون	برای	زنان	74	سال	و	برای	مردها	72	سال	است.	امید	به	زندگی	در	فرانسه،	
کانادا	و	استرالیا	نزدیک	به	85	سال	است.	در	بیشتر	کشورهای	افریقایی	چیزی	میان	
میان	40	تا	60	سال	است.	بنابراین،	مرگ	به	عقب	رانده	شده	است؛	هرچند	که	آهنگ	
آن	در	جوامع	گوناگون	متفاوت	است.	انسان	بیش	از	پیش	به	مسائل	سالمتی	و	

تندرستی	پی	برده	و	با	پیشگیری	های	پزشکی	عمر	خود	را	افزایش	داده.
امروزه	انسان	می	تواند	روی	سیستم	ژنتیک	خودش	کار	و	کاستی	های	آن	را	
تصحیح	کند	و	دست	به	افزایش	طول	عمرش	بزند.	البته	با	افزایش	کیفیت	در	مواد	
غذایی	و	بهبود	محیط	زیست	نیز	عمر	انسانی	را	می	توان	درازتر	نمود.	بنابراین	هم	
بلحاظ	علم	و	هم	بلحاظ	بهبود	الگوی	غذایی	و	زیست	محیطی	انسان	بیشتر	زندگی	
خواهد	کرد.	تفاوت	امید	به	زندگی	در	ایران	نسبت	به	فرانسه	12	سال	است.	متوسط	
زندگی	در	ایران	کوتاه	تر	است	زیرا	محیط	زیست	ایران	آسیب	فراوان	دیده	و	اثرات	
منفی	آن	سالمتی	انسانی	را	شکننده	ساخته	است	و	بعالوه	کیفیت	مواد	خوراکی	هم	
پائین	است	زیرا	مواد	ارگانیک	و	طبیعی	بشدت	کم	است	و	مواد	شیمیایی	زیان	آور	
در	کشاورزی	پرمصرف	است.	مسئولیت	این	وضع	بعهده	کیست؟	مسئوالن	سیاسی	
حاکم	و	مدیران	اقتصادی	حاضر	از	جمله	عوامل	تخریب	کیفیت	زندگی	هستند.	این	
مسئوالن	حق	ایرانیان	را	تباه	می	کنند	و	شهروندان	ما	نمیتوانند	دارای	همان	امتیازی	

برای	زندگی	باشند	که	شهروند	فرانسوی	و	کانادایی	دارد.	
حال	زمانی	که	برای	بخشی	از	جهان	امروز	زندگی	طوالنی	تر	امکان	پذیراست	
و	چه	بسا	امید	به	زندگی	در	یک	دهه	دیگر	به	100	سال	برسد	ما	با	شرایط	تازه	ای	
روبرو	خواهیم	بود.	پیشرفت	پزشکی	ژنتیکی	و	زندگی	طوالنی	تر	چند	پرسش	
اساسی	تولید	می	کند.	در	عرصه	فلسفی	ایا	با	بلندتر	شدن	عمر	انسان	معنای	زندگی	
تغییر	خواهد	کرد؟	آیا	زندگی	انسان	بهتر	شده	و	با	خوشبختی	بیشتر	همراه	خواهد	
شد؟	در	عرصه	جامعه	شناسی	افزایش	جمعیت	چه	نتایجی	خواهد	داشت؟	مدیریت	
جامعه	در	زمینه	آموزش	و	مسکن	و	شهرسازی	و	فرهنگ	و	بهداشت	چه	ویژگی	
باید	داشته	باشد؟	در	عرصه	اقتصادی	و	اکولوژیکی،	تولید	و	محیط	زیست	چگونه	

باید	تنظیم	گردد	و	مدیریت	شود؟	درست	است	که	کیفیت	تولید	و	حفظ	محیط	
زیست،	کیفیت	زندگی	را	باال	می	برد.	ولی	مدیران	اقتصاد	همیشه	بر	پایه	تعادل	و	
عدالت	رفتار	نمی	کنند	و	انسان	با	زیاده	روی	خود	منابع	طبیعی	را	هدر	می	دهد.	
سیاست	مداران	با	کیفیت	کسانی	خواهند	بود	که	قادرند	چالش	های	باال	را	بفهمند	و	

متناسب	با	آن،	سیاست	بلندپروازانه	و	مسئوالنه	در	پیش	بگیرند.		

نژادپرستییهودیستیزانهوجنبشجلیقهزردها
بر	اساس	آمار	دولتی	در	سال	2018	نسبت	به	سال	گذشته	میزان	69	درصد	رفتار	
و	اقدامات	یهودی	ستیزانه	در	فرانسه	افزایش	یافته	است.	در	هفته	های	گذشته	و	
همزمان	با	جنبش	جلیقه	زردها	میزان	رفتار	و	عمل	نژادگرایانه	و	یهودستیز	بازهم	
بیشتر	شده	است.	برای	نمونه،	همانند	زمان	هیتلر	روی	ویترین	مغازة	یک	یهودی	
نوشته	بودند	»اینجا	یهودی	است«.	روی	پوستر	بانوی	بزرگ	سیاست	فرانسه،	سیمون	
وی،	نیز	با	رنگ	زرد	نشان	صلیب	شکستة	نازیسم	را	کشیدند.	برخی	تظاهرکنندگان	
جلیقه	زرد	بارها	شعار	دادند	که	یهودی	ها	زیادی	هستند	و	باید	به	تل	آویو	برگردند.	
هفت	سال	پیش	یک	باند	تبهکار	برای	پول	اقدام	به	گروگان	گیری	کرد	و	یک	جوان	
یهودی	را	به	خاطر	یهودی	بودنش	زیر	شکنجه	کشت.	پس	از	این	واقعه،	در	محل	
جنایت	او	یک	درخت	زیتون	برای	صلح	کاشته	شد	و	همین	چند	روز	پیش	افرادی	
ناشناس	همین	درخت	را	هم	از	ریشه	درآوردند	و	به	جای	آن	صلیب	شکسته	ترسیم	
کردند.	امروز	در	ادامة	همین	گونه	تجاوزات	نژادی	در	هنگام	تظاهرات	جلیقه	زردها	
شماری	از	آن	ها	آلن	فینکل	کروت،	فیلسوف	و	جامعه	شناس	فرانسوی،	را	محاصره	
کردند	و	شعارهای	نژادِی	ننگینی	بر	ضد	او	سر	دادند.	تظاهرکنندگان	با	خشم	و	فریاد	
می	گفتند:	»برو	گم	شو!«	و	»به	اسرائیل	برگرد.«	به	دنبال	این	تعرض	یهودی	ستیز	هم	
رئیس	جمهور	و	برخی	دیگر	از	شخصیت	های	مسئول	این	حمله	را	محکوم	کردند.

گرایش	یهودی	ستیز	در	فرانسه	پیشینة	درازی	دارد.	کلیسا	در	گذشته	و	سیاست	
مارشال	پتن	در	زمان	جنگ	و	نیروگیری	راسِت	تندرِو	»جبهة	ملی«	خانوادة	لوپن	
نمونه	هایی	از	تمایل	یهودی	ستیزی	در	فرانسه	است.	این	تمایل	یهودی	ستیزی	در	
اروپا	یک	واقعیت	است	و	بخشی	از	جنبش	جلیقه	زردها	مستقیم	و	نامستقیم	دارای	
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چنین	تمایلی	است.	البته	بهانه	هایی	هم	وجود	دارند	که	به	این	گرایش	فرصت	
الزم	را	می	دهند	تا	کثافت	تبلیغاتی	خود	را	توجیه	کند.	این	جنبش	جلیقه	زرد	از	
همان	آغاز	دارای	رگه	های	قوی	مردم	فریب	و	راست	تندرو	بود	و	بسیاری	از	
جامعه	شناسان	و	فیلسوفان	و	روشنفکران	هم	به	انتقاد	رفتار	و	شعار	جلیقه	زردها	

پرداختند	و	آلن	فینکل	کروت	نیز	از	همان	آغاز	منتقد	این	جنبش	بود.
بهانة	دیگر	مسئلة	دولت	اسرائیل	است.	گذشته	از	جناح	راست	تندرو	بخشی	از	
چپ	ها	نیز	به	شخصیت	هایی	مانند	آلن	فینکل	کروت	از	زاویة	دیگری	تعرض	سیاسی	
می	کنند	زیرا	از	موضع	او	دربارة	اسرائیل	خوش	شان	نمی	آید.	در	این	زمینه	باید	گفت	
بخشی	از	روشنفکران	فرانسوی	یهودی	تبار	از	دولت	اسرائیل	پشتیبانی	می	کنند	و	
نقدی	بر	سیاست	دولت	اسرائیل	در	قبال	فلسطینی	ها	وارد	نمی	آورند.	من	فکر	می	کنم	
سیاست	دولت	اسرائیل	در	مورد	سرزمین	های	فلسطینی	ها	استعماری	است	و	در	این	
منطقه	بر	اساس	مصوبات	سازمان	ملل	باید	از	وجود	دو	دولت	اسرائیل	و	فلسطین	
پشتیبانی	کرد	ولی	همة	افراد	این	موضع	را	نمی	پذیرند.	برای	بخشی	از	چپ	های	
فرانسوی	و	ایرانی	موضع	افرادی	مانند	فینکل	کروت	دربارة	دولت	اسرائیل	همچون	

یک	»جنایت«	است	و	با	آن	خشم	و	فحاشی	هیجانی	برخورد	می	کنند.
در	کل،	میلیون	ها	یهودی	توسط	نازیسم	نابود	شدند	و	این	جنایت	علیه	بشریت	
درد	همة	بشریت	است.	یهودی	تنها	قربانی	تاریخ	نیست	و	قربانیان	دیگری	هم	در	
تاریخ	بوده	اند	ولی	گرایش	نازیسم	خواهان	نابودی	یهودی	بوده	و	امروزه	حرکات	
یهودی	ستیز	و	توهین	به	یهودی	و	یهودکشی	دارای	همان	چیستِی	َپست	است.	بخشی	
از	جلیقه	زردها	حامل	ایدة	عدالت	هستند	ولی	بخشی	دیگرشان	حامل	ویروس	
خشونت	و	تندروی	و	نژادگرایی	اند.	ارزش	های	ما	باید	پشتیبانی	از	انسان	گرایی	
و	آزادی	باشد.	هر	گونه	کینه	بر	ضد	مردم	و	جنایت	در	حق	انسان	ها	نشان	سقوط	

به	منجالب	است.	

زمینةبرآمدانقالباسالمی
امروز	چهلمین	سالگرد	انقالب	اسالمی	است.	معنای	این	انقالب	چیست؟	انقالب	
شیعه	گری	 با	 ریشه	 این	 داشت.	 عرب	 اسالم	 یورش	 تاریخ	 در	 ریشه	 اسالمی	

ساختة	دوران	صفوی	استحکام	یافت،	با	شکست	های	حقارت	بار	کشور	و	نکبت	
و	خرافات	دینی	و	سقوط	جامعة	دوران	قاجار	فربه	تر	شد	و	در	آستانة	1357	به	
سیالب	چرکین	و	انفجار	حقارت	ها	تبدیل	شد	و	خمینیسم	را	به	قدرت	رساند.	
معنای	انقالب	چه	بود؟	انقالب	مشروطه	اعالن	قانونگرایی	کرد	و	عصر	پهلوی،	
با	وجود	گرایش	استبداد،	پل	های	ارتباطی	با	نوعی	نوگرایی	را	برقرار	کرد	ولی	
امیال	نیرومند	جامعه	به	سوی	ارتجاع	دینی	پیامبر	کشش	داشت.	ناخودآگاِه	آلوده	
به	شریعت	قصد	همزیستی	با	نوگرایی	نداشت	و	اندیشة	ِخردگرا	در	ناتوانی	خود	
به	شکست	کشیده	شد.	خیزش	فرومایگان	و	طاعون	آخوندیسم	در	خرداد	1342 
و	دشمنی	آن	با	آزادی	زن	و	نوگرایی	به	طور	قطعی	حساب	جامعه	را	روشن	کرد.	
آن	چه	انقالب	می	خواست	رجوع	به	گنداب	های	رساله	ها	و	روایات	برای	حکومت	
اهلل	و	سقوط	به	َپست	ترین	الگوی	اجتماعی	بود.	پیش	از	انقالب،	آثار	شریعتی	و	
گفتار	خمینی	هر	گونه	میل	به	آزادی	را	نابود	و	اعضای	جامعه	را	شیفته	و	پریشان	
ایدئولوژی	شیعه	کردند.	ساواک	با	شکنجه	و	کشتار	به	عصبانیت	جامعه	افزود	و	
میل	به	دیدار	امام	زمان	را	افزایش	داد.	روشنفکران	و	سیاسیون	غیردینی	گام	به	گام	
پشت	امام	جای	گرفتند.	دیپلماسی	غرب	از	یک	سال	پیش	از	انقالب	با	آخوندها	
وارد	رایزنی	شد	و	در	نشست	گوادلوپ	14	تا	17	دی	ماه	1357	برنامة	انقالب	

خمینیستی	مورد	تأیید	قرار	گرفت.	
در	طی	یک	سال	پیش	از	انقالب	همه	چیز	جور	و	سامان	دهی	شد.	تظاهرات	
انگیزه	و	 دینی	 با	اسطوره	سازی	 قربانیان	خیابانی	 و	 را	گرفت	 گسترده	همه	جا	
وسیلة	بازتولید	تظاهرات	بعدی	شدند.	درجامعه	درد	و	رنج	بود	ولی	تظاهرات	
با	 دینی	عقالنیت	را	منکوب	کرد.	آیت	اهلل	ها	راهبرد	کسب	قدرت	را	هدایت	و	
تبهکاری	و	نیرنگ	کشتار	تظاهرکنندگان	توسط	نظامیان	را	نردبان	قدرت	کردند.	
آن	ها	آتش	سوزی	سینما	رکس	آبادان	را	در	28	مرداد	1357	سامان	دهی	کردند	
و	400	نفر	را	زنده	زنده	کشتند	و	به	دروغ	رژیم	را	متهم	کردند.	آخوندها	کشته	های	
جمعة	سیاه	17	شهریور	را	4000	نفر	اعالن	کردند،	حال	آن	که	شمار	آن	ها	88	نفر	
بود.	خدعه	و	نیرنگ	آخوندها	در	بطن	دین	و	تاریخی	بود	ولی	در	پاریس	هم	خود	
را	دوباره	در	کالم	خمینی	و	در	بهشت	زهرا	هم	به	نمایش	گذاشت	و	چهل	سال	نیز	
ادامه	دارد.	در	16	شهریور	1357	بود	که	شعارهای	تظاهرات	چنین	بودند:	»حسین	
سرور	ماست،	خمینی	رهبر	ماست«	و	»استقالل،	آزادی،	جمهوری	اسالمی«.	این	
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شعارها	معنای	انقالب	را	روشن	کرده	بودند.	معنای	انقالب	جز	بازگشت	قطعی	به	
اسارت	شیعه	و	سروری	حسین	همچون	ازخودبیگانگی	ما	و	نیز	جز	استقرار	قدرت	
اسالم	برای	طبقة	غارتگر	و	رانت	خوار	آخوندها،	چیز	دیگری	نمی	توانست	باشد.	

حکومت	اللهی	اسالم	و	آخوند،	مرداب	خونین	ملت	ایران	است.		

اسالمهراسیواسالمخواهی
شبی	سر	میز	غذا	در	یک	مهمانی	با	دو	تن	از	سیاسیون	چپ	سنتی	دربارة	اسالم	
بحثی	درگرفت.	آن	ها	به	من	انتقاد	داشتند	که	چرا	بر	ضد	اسالم	و	پیامبر	و	قرآن	انتقاد	
می	نویسم	و	آسیب	شناسِی	»بچه	بازی«	در	اسالم	را	واکاوی	کرده	ام	و،	در	پایان،	آنها	
به	این	نتیجه	رسیدند	که	چون	من	از	اسالم	انتقاد	می	کنم،	پس	»اسالم	هراس«	
هستم.	این	بحث	شاید	یک	ساعت	به	درازا	کشید	و	تالش	این	دو	نفر	فعال	چپ	در	
پشتیبانی	از	اسالم	شگفت	انگیز	بود.	آن	ها	هر	دو	خودشان	را	مارکسیست	معرفی	
می	کردند	و	منظورشان	این	بود	که	در	ایران	دشمن	فقط	رژیم	سرمایه	داری	است	و	
نباید	به	دین	توده	انتقاد	کرد.	این	همه	تالش	برای	حفظ	یک	جهان	بینِی	استعماری	
از	جانب	دو	مارکسیست	شگفت	انگیز		بود.	من	در	تجربه	دیده	ام	که	چپ	های	
اسالموفیل	گاه	بیشتر	از	اسالمگرایان	انرژی	می	گذارند	تا	از	دین	محمد	دفاع	شود.	
این	افراد	فکر	می	کنند	که	با	حربه	»اسالم	هراسی«	می	توانند	یک	شخصیت	آگاه	
را	خاموش	کنند	و	افزون	برآن	من	یکبار	دیگر	اعالم	میکنم	که	هراس	از	اسالم	که	
منشا	خشونت	و	تروریسم	است،	امری	عادی	است.	اسالم	نوازش	نیست	بلکه	منبع	
تولید	وحشت	است.	مردمان	جامعه	غربی	از	اسالم	گرایان	و	مدافعان	متعصب	و	
تروریست	اسالمی	ترس	دارند	زیرا	این	دسته	های	جنایتکار	در	پی	تخریب	تمدن	و	
مردمان	غیرمومن	غیر	مسلمان	هستند.	پیام	اسالم	در	جهان	پیام	غزوات	و	فناتیسم	
است	و	این	دین	بیشترین	گروه	های	تروریستی	جهان	را	آبیاری	می	کند.	بنابراین	من	
از	اسالم	نمی	ترسم	زیرا	نیرومندم	و	دارای	اندیشه	مبارزه	پیگیر	علیه	آن	هستم.	ولی	
مردمان	بسیاری	وجود	دارند	که	از	اسالمگرایان	در	وحشت	زندگی	می	کنند	و	ما	
باید	اسالم	را	بعنوان	یک	ایدئولوژی	جنایی	محکوم	کنیم	و	امنیت	شهروندان	جهان	
را	تامین	کنیم.	سلمان	رشدی	سالیان	درازی	است	که	در	شرایط	نیمه	مخفی	زندگی	

می	کند	و	کشتار	روزنامه	نگاران	شارلی	ابدو	نمونه	ای	از	وحشت	آفرینی	اسالم	
است.	کشتارهای	پیامبر	اسالم	و	علی	ابن	ابی	طالب	تا	امروز	ادامه	دارد	و	شخص	

من	نیز	همچون	طعمه	ای	دلخواه	برای	تروریست	های	اسالمی	هستم.			
من	در	طول	سالیان	متمادی	بر	اسالم	و	قرآن	نقد	و	پژوهش	نوشته	ام	زیرا	این	
دین	و	فرهنگ	قرآنی	یکی	از	عوامل	سقوط	و	ازخودبیگانگی	جامعة	ما	بوده	است.	
خوشبختانه	افراد	بیش	از	پیش	به	چنین	چیزی	توجه	می	کنند	و	زشتی	ها	و	بن	بست	
ناشی	از	این	دین	را	درمی	یابند.	اسالم،	نابودِی	فلسفه	و	اندیشه	است	و	در	چیستِی	
خود	یک	جهان	بینِی	استعماری	است.	در	تأیید	این	کار،	بسیاری	از	دوستان	ایرانی	
بارها	و	بارها	مرا	مورد	محبت	قرار	داده	و	همسویِی	فکری	خود	را	نشان	داده	اند.	
اگر	اسالم	در	ایران	ما	ُپرزور	است	به	این	خاطر	است	که	روشنفکران	و	سیاسیون	
بی	شماری	کوتاه	آمده		و	خاموش	بوده	اند	و	یا	از	خود	بیگانه	شده	اند،	دین	خو	و	
بی	سواد	بوده	و	با	جهان	بینِی	اسالمی	سازشکار	بوده	اند.	من	این	افراد	مدافع	را	
پیوسته	به	عنوان	اسالموفیل	یا	جانبداران	اسالم	به	انتقاد	کشیده	ام.	اسالم	فقط	یک	
حکومت	اسالمی	نیست	بلکه	تاریخ،	فرهنگ،	آداب،	سنت	و	ذهنیتی	با	این	پدیدة	
منفی	در	هم	آمیخته	و	ما	باید	به	کار	پژوهشی،	فرهنگی	و	تربیتی	خود	ادامه	دهیم	و	

ِخردورزی	و	روحیة	انتقادی	و	آزادمنشی	را	تقویت	کنیم.	
گفت	وگو	با	دو	فعال	سیاسی	به	یک	جدال	تبدیل	شد؛	از	سوی	آنها،	برای	
پشتیبانی	از	اسالم	و	حفظ	خرافات	و	منش	های	زشت	اسالمی	و	از	سوی	من،	
انتقاد	از	اسالم	و	تأکید	بر	این	که	کار	دانشگاهی	و	علمِی	روشنفکری	نمی	تواند	با	
جهان	اسالمگرایی	در	سازش	باشد.	آنها	چپ	هایی	هستند	که	خدمتگذار	استعمار	
اسالمی	هستند.	ما	باید	مطمئن	باشیم	که	روشن	گری	در	مورد	دین	در	میان	ایرانیان	
داخل	و	خارج	در	حال	رشد	است	و	دوران	آغاز	فروریزِی	ذهنیت	کهنه	گرا	و	

دین	خو	مانند	ذهنیت	دو	مهمان	چپ	گرای	دیشب	فرا	رسیده	است.	

چاِوزیسموواپسگرایِیفکری
آیا	چاِوزیسم	و	الگوی	چیره	بر	ایران	ما	شبیه	هستند؟	بررسی	قدرت	سیاسی	و	
جامعه	شناسی	سیاسی	از	حاکمان	ما	را	به	فهم	قدرت	و	بحران	سیاسی	و	اجتماعی	
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نزدیک	می	کند.	برای	نمونه،	هوگو	چاوز	بیش	از	بیست	سال	بر	ونزوئال	حکومت	
کرد	و	از	انقالب	سوسیالیستی	خود	سخن	راند	و	پس	از	او	نیز	مادورو،	مریدش،	
به	قدرت	رسید.	این	کشور	بزرگ	ترین	مخزن	نفت	در	جهان	را	دارد	و	پس	از	آن	
باید	از	عربستان	و	ایران	و	عراق	و	کویت	صحبت	کرد.	پول	نفت	برای	ونزوئال	به	
بودجة	نظامی	و	کمک	مالی	به	بخشی	از	جامعه	و	فساد	در	جامعه	و	گذشت	بیش	
از	25	سال	بدون	هیچ	گونه	سرمایه	گذاری	منجر	شد	و	حتی	صنایع	نفتی	برای	
استخراج	هم	از	سرمایه	گذاری	محروم	شدند	و	پاالیشگاهای	نفتی	یکی	پس	از	
دیگری	سقوط	کردند	و	بسته	شدند	و	تولید	نفت	خام	هم	با	سقوط	روبه	رو	شد.	
در	تمام	این	دوران	کشوری	که	بنزین	و	گازوئیل	ونزوئال	را	تهیه	می	کرد	آمریکا	
بود.	شرکت	های	آمریکایی	در	کشور	خود	مواد	نفت	خام	را	به	بنزین	تبدیل	و	
به	ونزوئال	وارد	می	کردند.	چاوزیسم	برای	دریافت	پشتیبانِی	مردم	و	فریب	آن	ها	
بخشی	از	درآمد	نفتی	را	میان	تودة	مردم	پخش	کرد	ولی	چیزی	صرف	اقتصاد	و	
صنعت	سرمایه	گذاری	نکرد.	امروز	مردم	ونزوئال	در	آستانة	قحطی	قرار	گرفته	اند	و	
اعتراض	مردمی	اوج	گرفته	است.	روشن	است	که	امریکا	در	پی	تحکیم	فرادستِی	
خود	از	رهبر	گروه	مخالفان	پشتیبانی	می	کند	ولی	این	در	دیپلماسی	همة	دولت	ها	
وجود	دارد	و	از	ارزش	جنبش	دموکراسی	خواهِی	مردم	ونزوئال	در	جامعه	نمی	کاهد.	
اگر	به	خوبی	توجه	کنیم	خواهیم	دید	که	سیاست	نفتی	و	اقتصادی	جمهوری	اسالمی	
به	سیاست	چاوزیسم	نزدیک	است.	بهره	گیری	از	پول	نفت	برای	فساد	و	بودجة	نیروهای	
نظامی	و	مداخلة	نظامی	و	جاسوسی	در	سوریه،	عراق،	افغانستان	و	یمن	و	نابودی	
خوِد	ایران	ویژگِی	اصلی	سیاست	حکومتی	است.	عوام	گرایِی	چاوزی	و	مادورایی	
با	اسالم	گرایی	خامنه	ای	هم	بستر	و	همسوست.	حال،	همین	رژیم	مردم	فریب	مادورو	
مورد	پشتیبانِی	ژان	لوک	مالنشون	فرانسوی	و	بخشی	از	چپ	های	ایران	قرار	دارد.	
گندیدگی	این	رژیم	و	استبدادش	نفس	جامعه	را	گرفته	است	ولی	چپ	های	ساده	لوح	
و	ایدئولوژی	زده	با	بهانة	مخالفت	با	ترامپ	و	آمریکا	از	حکومت	مادورو	پشتیبانی	
می	کنند.	واپس	گرایِی	ایدئولوژیک	ذهن	شاخ	وُدم	ندارد.	چپ	های	ایدئولوژی	زده	
به	جای	درس	گرفتن	از	سقوط	شوروی	و	ورشکستگی	اقتصاد	ایراْن	پریشان	و	شیفته	
مادورو	هستند.	این	افراد	همان	افراد	یادمانه	گرای	ِاستالینسم	و	مائوئیسم	و	کاستریسم	
و	گواریسم	هستند	و	اگر	روزی	به	قدرت	برسند	الگوی	اقتصادی	ِاستالینی	و	چاوزی	
را	اجرا	خواهند	کرد.	مالنشون	و	بخشی	از	چپ	ایرانی	از	واپس	گرایان	تاریخ	هستند.	

زنانفیلسوفوزندردین
	سه	فیلسوف	زن	در	تاریخ	اندیشة	معاصر	نقش	قاطعی	داشته	اند:	سیمون	ویل	
 .1986-1908 دوبووار	 سیمون	 و	 	1975-1906 آرنت	 هانا	 	،1945-1909
سیمون	ویل	با	آثاری	مهمی	چون	تفکر	دربارة	عوامل	آزادی	و	محرومیت	اجتماعی	
و	ریشه	دواندن	به	نقد	کار	جسمانِی	کارگران	و	اگوی	تیلوریسم	به	مثابه	یک	نظم	
کشندة	روح	انسانی	نگاه	می	کند.	او	در	کارخانه	کار	می	کند	تا	شرایط	طاقت	فرسای	
کارخانه	را	بفهمد	و	به	تدریس	فلسفه	می	پردازد	و	رنج	انسان	و	زشتی	هیتلریسم	او	
را	در	شورش	همیشگی	نگه	می	دارد.	هانا	آرنت	خودکامگِی	ِاستالینی	و	هیتلری	را	
به	انتقاد	نظری	می	کشاند	و	به	طرزی	شگرف	مفاهیم	فلسفی	و	فرهنگی	را	گسترش	
می	دهد.	آرنت	به	شیوة	فالسفهٔ	سیاسی	کالسیک	در	پی	فهم	تجربهٔ	سیاسی	انسان	
و	جایگاه	سیاست	در	زندگی	انسان	است.	از	دید	آرنت،	تجربهٔ	سیاسی	تجربه	ای	
است	مستقل	که	باید	در	خودش	شناخته	شود	اما	در	این	عصر	در	علوم	اجتماعی	
رایج	مسخ	شده		است.	سیمون	دوبووار	با	آثاری	چون	همه	می	میرند	و	جنس	دوم	
موجب	بیداری	زنان	شده	و	نشان	می	دهد	که	اسارت	زن	از	جنس	او	نیست	بلکه	
ناشی	از	اجتماع	و	تاریخ	است.	سیمون	دوبووار	خود	را	هستی	گرا	و	فمینیست	

تعریف	می	کرد.	کتاب	جنس	دوم	به	مانیفست	فمینیسم	در	جهان	می	ماند.	
شوربختانه	فرهنگ	مردساالر	و	دینِی	یهودیت	و	کلیسایی	و	اسالمی	همیشه	
وسیلة	سرکوب	زنان	و	مانع	شکوفایی	و	مسئولیت	پذیری	آن	ها	بوده	است.	زنان	در	
عرصة	علمی،	فلسفی،	هنری،	رمان	نویسی،	نقاشی	و	نیز	سیاسی	نشان	داده	اند	که	
دارای	خالقیت	و	نوآوری	و	شایستگی	بوده	اند	و	هیچ	چیزی	کمتر	از	مردان	ندارند.	
در	جامعة	ما	با	حکومت	اسالم	و	آخوند	و	قرآن	زنان	در	بدترین	شرایط	قرار	دارند	
و	نظام	دینی	مانع	ارتقای	آن	ها	تا	باالترین	جایگاه	ممکن	در	کشورند.	هواداری	
از	اسالم	و	شیعه	گری	به	معنای	تداوم	تأیید	بندگی	زن	است.	فقط	در	خارج	از	
فرهنگ	و	احکام	اسالمی	و	قرآن	می	توان	به	پیشرفت	اجتماعی	و	سیاسی	زن	رسید.	
گفته	هایی	مانند	»بهشت	زیر	پای	مادران	است«	فقط	برای	اسارت	زن	و	حذف	او	

از	سیاست	و	اجتماع	و	جایگاه	علمی	و	فرهنگی	است.
وجود	زنان	فیلسوف	و	برجستة	بی	شمار	در	عرصة	دانش،	ادبیات،	سیاست،	
تجربه		و	پروژه	های	فنی	نشان	دهندة	توانایی	و	برابری	زن	ومرد	است.	نظام	های	دینی	
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و	کهنه	گرای	مردساالر	مردان	را	برتر	از	زنان	می	دانند	و	نقش	و	سهم	آنان	را	در	
جامعه	محدود	می	کنند.	یک	از	عرصه	های	چالش	برابری	نقد	دین	و	روان	شناسی	

دینی	است.

بحرانجهانیوپایانیکجهان؟
در	 آمریکایی،	 سیاسِی	 اندیشمند	 کاگان،	 روبرت	 است.	 بحران	 در	 جهانی	 نظم	
تازه	ترین	کتابش	دربارة	بازگشت	بی	نظمی	در	جهان	برآن	است	که	ما	با	پایان	نظم	
جهانی	روبه	رو	هستیم	و	دونالد	ترامپ	یکی	از	گورکنان	این	نظم	است.	از	دید	او،	
جهان	پس	از	جنگ	جهانی	دوم	بر	پایة	نظم	لیبرال	مستقر	شد	و	این	نظم	با	محور	
قدرت	بزرِگ	آمریکایی	شکل	گرفت.	این	نظم	به	پیشرفت	بزرگی	در	زمینة	اقتصادی	
و	فن	آوری	رسید.	این	الگو	متکی	بر	جهان	گرایی	بود.	گرچه	ما	هنوز	در	این	الگوی	
جهانی	قرار	داریم	ولی	سیاست	ترامپ	که	خودخواهانه	است	مطابق	نظم	جهانی	
لیبرالی	نیست.	از	دید	روبرت	کاگان	آمریکای	ترامپ	به	یک	»َاَبرقدرت	بی	سروپا«	
تبدیل	شده	است	و	این	الگوی	آشوب	و	بحران	برانگیز	است	در	صورتی	که	از	دید	
او	انتخاب	نظم	در	سطح	جهانی	به	الگوی	جهان	گرایی	و	انزواگرا	محدود	نمی	شود.	
الگوی	»چندجانبه«	نیز	یک	الگوی	مطلوب	در	مناسبات	جهانی	است.	آمریکا	
فکر	می	کند	کشوری	است	که	توسط	آب	های	دو	اقیانوس	از	اروپا	و	از	آسیا	جدا	
می	شود	و	حتی	اگر	جهان	از	هم	بپاشد	آمریکا	در	امنیت	است،	حال	آن	که	این	یک	
توّهم	است.	تجربه	های	سیاسی	و	اقتصادی	بارها	در	تاریخ	نشان	داده	که	آمریکا	
نمی	تواند	خود	را	از	بقیه	دنیا	جدا	نگه	دارد	و	به	گوشه	نشینی	بپردازد.	در	دو	جنگ	
جهانی	آمریکا	حاضر	بود،	در	سازمان	دهی	بازرگانی	جهانی	آمریکا	نقش	محوری	
داشت،	در	برابر	سیاست	های	شوروی	آمریکا	در	جهان	فعال	بود	و	دیپلماسی	اروپا	
همیشه	با	دیپلماسی	آمریکا	گره	خورده	و	آمیخته	بدان	بود.	برای	روبرت	کاگان	
سیاست	ترامپ	یک	سیاست	انزواطلب	و	خودخواهانه	است	و	خود	ترامپ	یک	
پدیدة	روان	شناسانه	و	تندروانة	حاّد	است.	همه	چیز	ِگرد	شحص	ترامپ	می	گردد.	
این	وضع	با	منافع	آمریکا	خوانایی	ندارد	زیرا	جهان	بینِی	ترامپ	ایدئولوژی	یک	

بخش	از	جمعیت	آمریکاست.

ما	هنگامی	که	به	روند	سیاست	آمریکا	در	جهان	نگاه	می	کنیم	شاهد	روند	نوعی	
کناره	گیری	هستیم،	انگار	که	آمریکا	خسته	است	و	این	کشور	از	نقش	خود	خارج	
می	شود.	فرانسیس	فوکویاما	»پایان	تاریخ«	را	اعالم	کرد	و	از	نظر	او	حوادث	برخالف	
آمریکا	اتفاق	می	افتند	و	دیگر	کاری	نمی	شود	انجام	داد	و	سرنوشت	ترسیم	شده	است.	
حال	اگر	به	کارنامه	آمریکا	نگاه	کنیم	شکست	آمریکا	در	ویتنام	به	شکست	آمریکا	
در	افغانستان	و	افتضاح	مداخله	آمریکا	در	عراق	منجر	شد	و	این	روند	محتوم	یک	
سراشیبی	است.	اعالم	سیاست	ترامپ	برای	جداکردن	و	دوری	از	اروپای	لیبرال	نقطه	
حساس	تاریخی	است.	در	1945	آمریکا	در	قدرت	گیری	اروپای	دموکراسی	طلب	
سهم	عظیم	داشت	و	امروز	دوری	آمریکا	با	بحران	های	ناسیونالیستی	توام	خواهد	
شد.	در	سال	2008	تعداد	نظامیان	آمریکا	در	کل	خاورمیانه	به	191000	نفر	میرسید	
و	سال	2018	این	تعداد	به	18700	نفر	افت	کرد.	در	همین	دوره	شمار	نظامیان	
آمریکا	در	اروپا	به	65	هزار	می	رسید	و	امروز	هم	همین	تعداد	باقی	مانده	اند.	حال،	
اگر	سیاست	ترامپ	تکان	شدیدی	در	تناسب	قوای	اروپای	به	وجود	آورد	نتیجه	چه	
خواهد	شد؟	آیا	روسیه	متمایل	نخواهد	شد	تا	جای	خالی	را	پر	کند؟	آمریکا	از	سوریه	
بیرون	می	رود	زیرا	جنگ	سوریه	برای	آمریکایی	ها	نفع	زیادی	نخواهد	داشت	و	روسیه	
و	ایران	برندگان	این	جنگ	خواهند	بود.	هنگامی		که	پوتین	شبه	جزیره	کریمه	و	مناطقی	
در	شرق	اوکراین	را	در	سال	2014	تصرف	کرد،	غرب	هیچ	کاری	نتوانست	انجام	دهد.	
ترامپ	در	مورد	اروپا	می	گوید	ما	هزینة	سنگینی	را	تحمل	می	کنیم	و	بودجة	چتر	پیمان	
نظامی	ناتو	به	طور	گسترده	توسط	آمریکا	تأمین	می	شود.	ترامپ	نمی	خواهد	به	دیگران	
پول	و	بودجه	بدهد،	حال	آن	که	از	دید	او	آنچه	ارجحیت	دارد	منافع	آمریکاست.	
ترامپ	می	خواهد	سیاست	آمریکا	در	رأس	باشد	و	دیگران	پیرو	منافع	آمریکا	باشند.	
البته	سیاست	فرادستی	خواهانة	سنتی	آمریکا	این	هدف	را	با	همکاری	متحدان	و	
پیمان	های	رسمی	در	نظم	جهانی	تأمین	می	کرد	ولی	امروز	ترامپ	تأمین	این	منافع	را	
با	نفی	و	طرد	متحدان	جست	وجو	می	کند.	ترامپ	حامل	مردم	فریبِی	کوته	بینانه	ای	است	
که	به	طور	مشخص	فقط	منافع	گروهی	از	آمریکاییان	را	در	نظر	دارد.	این	مردم	فریبِی	

ترامپی	نظم	جهانی	لیبراِل	رایج	را	مانع	هدف	خود	می	داند.
جهان	چندقطبی	شده	است؛	مردم	فریبی	های	گوناگونی	وارد	صحنه	شده	اند،	نظام	
لیبرال	با	تناقضات	جدیدی	روبه	روست	و	تنش	های	بزرگی	در	راهند.	جهان	ما	نیازمند	

یک	نظام	معتدل	متکی	بر	همزیستی	مسالمت	آمیز	و	احترام	به	محیط	زیست	است.	
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قرنبیستم،سدةانقالبها
یک	سدة	گذشته	سرشار	از	انقالب	و	کودتا	و	جنبش	بوده.	جنگ	جهانی	نخست	
با	بیست	میلیون	قربانی	از	1914	تا	1918،	انقالب	لنینیستی	اکتبر	1917،	جنگ	
جهانی	دوم	با	بیش	از	60	میلیون	قربانی	و	با	کشتار	شش	میلیون	یهودی	از	1939	تا	
1945،	انقالب	مائویستی	چین	در	1949،	انقالب	اندونزی	در	سال	1949،	انقالب	
ویتنام	در	1954،	انقالب	الجزایر	در	1962،	انقالب	لیبی	به	رهبری	قذافی	در	1969،	
انقالب	کوبا	به	رهبری	فیدل	کاسترو	در	1959،	انقالب	در	کنگو	در	سال	1968،	
انقالب	گینه	در	سال	1968،	انقالب	ماه	ِمه	فرانسه	در	1968،	انقالب	اریتره	بر	ضد	
اتیوپی	در	سال	1991،	انقالب	میخک	ها	در	پرتغال	در	1974،	انقالب	خمرهای	
سرخ	کامبوج	در	1974،	انقالب	در	برابر	نظامیان	در	یونان	در	سال	1974،	انقالب	
انگوال	در	سال	1975،	انفالب	نیکاراگوئه	در	1979،	انقالب	اسالمی	در	ایران	
در	سال	1979،	انقالب	الئوس	در	سال	1975،	انقالب	فیلیپین	در	1986،	سقوط	
صدام	حسین	در	1991،	تصرف	قدرت	در	افغانستان	توسط	طالبان	در	1996،	
انقالب	چاوز	در	ونزوئال	در	سال	1998،	انقالب	یا	سقوط	رژیم	های	سوسیالیستی	
اروپای	شرقی	مانند	بلغارستان	و	چکسلواکی	و	آلمان	شرقی	و	رومانی	از	1989 
تا	سال	1991،	انقالب	نارنجی	در	اوکراین	در	سال	2004،	انقالب	های	بهار	عربی	
در	تونس	و	مصر	و	لیبی	و	سوریه	و	یمن	در	سال	2011،	انقالب	بورکینافاسو	در	
سال	2014،	جنگ	و	قدرت	داعش	در	سال	2014	و	صدها	رویداد	سیاه	وسفید	و	

قهوه	ای	و	سرخ	دیگر.
چگونه	یک	سدة	گذشته	را	بفهمیم؟	یک	چرخش	اساسی	در	تاریخ	بشری؟	
یک	سده	از	بزرگ	ترین	خشون	تهای	بشری؟	یک	سده	تکان	های	شدید	اجتماعی	
و	سیاسی	برای	زندگی	نوعی	دیگر؟	یک	سدة	سرشار	از	جنایتکارترین	رژیم	های	
سیاسی؟	یک	سده	از	آزمایش	های	بزرگ	سیاسی	در	مدیریت	جامعه	انسانی؟	یک	
سده	از	وحشیگری	و	تبهکاری	در	برابر	حقوق	انسان	ها؟	یک	سده	از	دین	و	خرافه	
و	کینه	جویی	و	خودفریبی؟	یک	سده	برای	ویرانگری	در	محیط	زیست؟	یک	سده	
برای	آموزش	جهت	جلوگیری	از	بدی	ها	و	زشتی	های	انسان	ها؟	یک	سده	برای	
رشد	غول	آسای	اقتصاد	و	فن	آوری	و	تبدیل	جهان	به	یک	خانه	متمرکز	کوچک	پر	
تضاد	و	شکننده؟	یک	سده	از	توسعة	گستردة	ادبیات	و	درهم	آمیختگی	فرهنگ	ها؟	

یک	سده	از	پیشرفت	های	علمی	شگفت	انگیز	و	درک	پایان	نظام	خورشیدی	تا	چهار	
میلیارد	سال	دیگر؟	یک	سدة	دیگر	برای	این	که	بازهم	به	اندیشیدن	ادامه	دهیم	و	
دارای	آرزو	و	رؤیا	باشیم؟	یک	سدة	دیگر	تا	در	میان	تیره	بختی	ها	به	روشنایی	های	

بزرگ	و	کوچک	امید	ببندیم؟
هر	یک	از	رویدادهای	سیاسی	و	اجتماعی	این	یک	سدة	گذشته	انسان	هایی	را	
خوشحال	و	خوشبخت	کرد	و	انسان	های	دیگری	را	به	مرگ	و	تباهی	محکوم.	از	
سدة	هجدهم	به	این	سو،	انسان	نوگرا	بر	آن	بود	تا	آزاد	و	خودمختار	باشد	ولی	آیا	
تجربة	سدة	گذشته	ما	را	به	این	هدف	نزدیک	کرد؟	ارزیابی	از	جهان	سدة	گذشته	
بسیار	دشوار	است	ولی	فکر	می	کنم	انسان	به	پایان	نرسیده	و	می	تواند	هنوز	که	هنوز	

است	بازیگر	صحنه	باشد.		

عوامگرایانجهانوتعریفخلق
آزادی	خواهی	در	جهاْن	محور	ما	است.	در	ونزوئال	نیکوال	مادورو	رئیس	حکومت	
در	بحران	سقوط	قرار	گرفته	است.	با	مرگ	هوگو	چاوز	دیکتاتور	مردم	فریب	و	یار	
احمدی	نژاد،	مادورو	که	راننده	اتوبوس	و	سندیکالیت	بود	به	قدرت	رسید	و	جامعه	
را	به	سوی	تباهی	اقتصادی،	اجتماعی	و	سیاسی	بیشتر	سقوط	داد.	مادورو	با	تقلب	
در	آخرین	انتخابات	قدرت	را	حفظ	کرد	ولی	با	مخالفت	مجلس	و	»خوان	گیدو«	
طرف	شد	و	ریاست	جمهوری	اش	مورد	تأیید	قانونی	قرار	نگرفت.	زورآزمایی	ادامه	
دارد.	آمریکا	به	پشتیبانی	از	خوان	گیدو	پرداخت	و	روسیه	و	ُکرة	شمالی	و	جمهوری	

اسالمی	و	اردوغان	ترکیه	از	مادورو	پشتیبانی	می	کنند.
سیاست	 مخالف	 و	 می	کنم	 پشتیبانی	 کشورها	 همة	 آزادی	خواهان	 از	 من	
ترامپ،	 مانند	 چپ	 و	 راست	 عوام	گرایان	 مخالف	 و	 کشورها	 فرادستی	خواهی	
بولسونارو،	ویکتور	اوربان،	ژان	لوک	مالنشون،	مارین	لوپن،	سالوینی	و	استیوبانون	
هستم.	حال،	بدبختانه	در	میان	ایرانیان	کسانی	هستند	که	جانب	مادورو	را	گرفته	اند	
و	او	را	در	مقابل	آمریکا	تطهیر	می	کنند.	این	افراد	چپ	سنتی	هنوز	در	یادمانة	
خودکامه	گرای	پیشین	هستند	و	به	همین	خاطر	از	فیدل	کاسترو	و	هوگو	چاوز	
و	مالنشون	و	مادورو	پشتیبانی	می	کنند.	در	بینش	این	افراد	آزادی	و	دموکراسی	
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بی	معناست	و	آن	ها	پیش	از	هر	چیز	پیرو	ایدئولوژی	هستند	و	به	همین	خاطر	از	
دیکتاتورهای	چپ	و	عوام	گرا	پشتیبانی	می	کنند.	در	میان	ایرانیان،	افراد	راستی	نیز	

وجود	دارند	که	معجزه	را	در	سیاست	عوام	گرایانة	راست	و	ملی	گرایانه	می	بینند.
مائوئیستی،	 کاستریستی،	 خمینیستی،	 هیتلری،	 ِاستالینی،	 رژیم	های	 تمام	
ترامپیستی،	اوربانیستی	و	چاوزیستی	متکی	بر	دروغ	و	مردم	فریبی	و	ایدئولوژی	
هستند.	آزادی	برای	این	سیاسیون	مشروط	است	و	فقط	برای	جناح	خودشان	
است.	سنگ	محک	ما	در	این	دنیا	آزادی	و	دموکراسی	است.	خلق	گرایی	یک	
نیرنگ	تاریخی	برای	خفه	کردن	آزادی	است.	خلق	یا	همان	»پوپل«	در	زبان	
فرانسوی	یک	مفهوم	نادقیق	و	غیرعلمی	است.	آیا	خلق	به	معنای	مردم	آست؟	آیا	
خلق	به	معنای	قشر	زحمتکش	و	کارگر	و	دهقان	است؟	آیا	خلق	به	معنای	ملت	
است؟	هر	یک	از	این	عوام	گراها	تعریف	خود	را	به	وجود	می	آورد	و	تعریف	دیگر	
را	رد	می	کند.	معیار	عوام	گراها	ایدئولوژیک	و	خودپسندانه	است.	یک	فرد	عوام	گرا	
تعریفی	شخصی	از	خلق	و	نمایندة	خلق	ارائه	می	دهد.	این	نظر	فقط	نظر	آن	فرد	
است	و	هیچ	ربطی	به	واژه	شناسی	علمی	و	مفهوم	جامعه	شناختی	دانشگاهی	ندارد.

جمعیتزمین
در	سال	2050	جمعیت	زمین	از	هفت	و	نیم	میلیارد	به	10	میلیارد	نفر	خواهد	رسید.	
آیا	زمین	می	تواند	به	10	میلیارد	نفر	غذا	بدهد.	در	حال	حاضر،	820	میلیون	نفر	در	
جهان	از	بی	غذایی	یا	سوء	تغذیه	رنج	می	برند.	بیش	از	دو	میلیارد	و	چهار	صد	میلیون	
نفر	به	خاطر	پرمصرفی	به	بیماری	هایی	چون	بیماری	قند	و	گرفتگی	عروق	و	بیماری	
قلبی	دچار	هستند.	تولید	کنونِی	مواد	غذایی	و	کشاورزی	عامل	اصلی	ویرانِی	محیط	
زیست	است.	سی	درصد	گازهای	گلخانه	ای	ناشی	از	همین	صنعت	است.	همین	
فعالیت	کشاورزی	چهل	درصد	زمین	های	جهان	را	در	برگرفته	و	بیش	از	70	درصد	
آب	شیرین	مصرفی	را	مورد	استفاده	قرار	می	دهد	و	میزان	زیادی	از	مواد	سّمی	را	
به	کار	می	برد.	حال،	پرسش	پژوهشگران	این	است	که	آیا	زمین	توانایی	فراهم	کردِن	
غذا	با	کمیت	و	کیفیت	الزم	را	دارد؟	بر	پایة	دیدگاه	کارشناسان،	زمین	توانایی	الزم	
برای	دادن	2500	کالری	به	هر	فرد	را	خواهد	داشت.	انسان	روزانه	به	500	گرم	

میوه	و	سبزیجات،	125	گرم	پروتئین،	30	گرم	گوشت	قرمز	و	ماهی	و	گوشت	سفید	
نیاز	دارد.	پژوهشگران	بر	این	باورند	که	برای	تغذیة	سالم	انسان	ها	باید	تولید	میوه	و	
سبزی	و	گندم	را	دو	برابر	کرد	و	مصرف	گوشت	قرمز	و	قند	را	پنجاه	درصد	کاهش	
داد.	برای	نمونه،	یک	آمریکایی	باید	میزان	گوشت	قرمز	مصرفی	اش	را	شش	برابر	
کمتر	کند،	حال	آن	که	بخش	دیگری	از	جمعیت	جهان	نیازمند	گوشت	بیشتری	است.
باید	تعادل	در	مصرف	پدید	بیاید.	در	چنین	حالتی	زیست	بوم	جهانی	می	تواند	
مواد	غذایی	الزم	را	فراهم	کند	و	در	روند	افزایش	گازهای	گلخانه	ای	مانند	گاز	
متان	و	اکسید	نیترو	تأثیر	بگذارد	و	افزایش	آن	ها	را	تا	اندازه	ای	محدود	کند.	
افزون	بر	آن،	این	تعادل،	13	میلیون	زمین	های	زیر	کشت	را	حفظ	می	کند	و	آب	های	
ذخیرة	زیرزمینی	را	ویران	نمی	کند.	برای	جمعیت	10میلیاردی	در	آیندة	نزدیک	باید	
فشار	روی	طبیعت	را	کاست	و	از	آلودگی	و	نابودی	طبیعت	جلوگیری	کرد.	باید	از	
کاربست	مواد	شیمیایِی	سّمی	در	کشت	کاست	و	گونه	گونی	و	گوناگونِی	طبیعت	را	
حفظ	کرد.	در	عرصة	کشاورزی	هم	باید	یک	انقالب	جدید	رخ	بدهد	تا	این	فعالیت	
تولیدی	خودش	را	سالم	سازی	کند،	باید	کیفیت	مواد	را	افزایش	و	کشاورزی	پایدار	
و	غیرشیمیایی	را	رشد	داد،	باید	سالمتی	انسان	ها	را	با	مواد	غذایی	خوب	تقویت	
کرد	واز	افزایش	گرمایش	زمین	جلوگیری	به	عمل	آورد.	بدبختانه	صاحبان	صنایع	
برای	سودجویی	بیشتر	تقلب	می	کنند	و	انواع	مواد	شیمیایی	را	در	صنایع	غذایی	به	
کار	می	برند	و	انسان	ها	را	بیمار	می	کنند.	غذاهایی	که	به	شکل	کنسرو	در	قوطی	های	
فلزی	در	بازار	عرضه	می	شوند	خطر	سرطان	را	به	میزان	12	درصد	افزایش	می	دهند.	
بنگاه	های	صنایع	غذایی	با	البی	ها	و	شیوه	های	بازاریابی	و	پنهانکاری	برای	سود	

بیشتر	جامعه	را	بیمار	می	کنند	و	نفس	زمین	را	می	گیرند.

نقشپیامبراسالمدرناخودآگاهجنسیمسلمان
محمد	25	ساله	بود	که	با	خدیجه،	دختر	خویلد،	ازدواج	کرد.	پس	از	مرگ	خدیجه	
دوران	چندهمسرِی	پیامبر	اسالم	آغاز	شد.	دومین	زن	پیامبر	سوده،	دختر	زمعه،	بود.	
سومین	زن	او	عایشه،	دختر	ابوبکر،	بود	که	سنش	در	زمان	ازدواج	بین	شش	تا	
ُنه	سال	اعالن	شده	است.	چهارمین	زن	حفصه،	دختر	عمربن	خطاب،	بود.	پنجمین	
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زن	او	زینب،	دختر	خزیمه،	بود.	ششمیِن	آن	ها	ام	سلمه،	دختر	ابوامیه،	بود.	هفتمین	
زینب،	دختر	جحش،	بود.	هشتمین	جویریه،	دختر	حارث	رئیس	قبیلة	بنی	مصطلق	
و	جزو	غنائم	جنگی،	بود.	نهمین	زن	پیامبر	اسالم	رمله،	دختر	ابوسفیان،	بود.	دهمین	
زن	او	صفیه،	دختر	حیی	بن	اخطب	یهودی،	بود.	یازدهمیِن	آن	ها	میمونه،	دختر	
حارث	و	خواهرزن	ابوسفیان،	بود.	دوازدهمین	زن	او	نیز	ماریه،	دختر	شمعون	قبطیه	
و	نیز	کنیز	محمد،	بود.	سیزدهمین	زن	او	نیز	ریحانه،	از	اسرای	بنی	قریظه	و	سهم	
محمد	از	غنائم،	بود.	افزون	بر	زنان	یاد	شده،	گفته	می	شود	که	فاطمه	دختر	سریح،	
هند	دختر	یزید،	اسماء	دختر	سیاء،	زینب	دختر	یزید،	هبله	دختر	قیس،	اسماء	دختر	

نعمان	و	فاطمه	دختر	ضحاک	نیز	جزو	همسران	محمد،	پیامبر	اسالم،	بوده	اند.
اهلل	در	قرآن	اعالن	می	کند	که	رسول	او	دارای	امتیازهای	گوناگونی	است	و	زنان	

باید	در	خدمت	نیاز	و	خواست	محمد	باشند:	
یک:	محمد	می	تواند	بیش	از	4	زن	عقدی	داشته	باشد.	)قرآن،	آیة	50،	سورة	احزاب(	
دو:	محمد	می	تواند	هر	زن	مؤمنی	که	خود	را	بدون	مهریه	و	شهود	به	او	ببخشد	

به	عقد	خود	درآورد.	)قرآن	آیة	50،	سورة	احزاب(	
سه:	محمد	نوبت	همخوابگی	با	زنانش	را	به	هر	نحوی	که	صالح	بداند	می	تواند	

تنظیم	و	یا	مقدم	و	مؤخر	کند.	)قرآن،	آیة	51،	سورة	احزاب(	
چهار:	زنان	محمد	از	نوبت	همخوابگی	که	رسول	برای	آنان	قائل	می	شود	نباید	

محزون	باشند.	)قرآن،	آیة	51،	سورة	احزاب(
	پنج:	پس	از	درگذشت	محمد	کسی	نمی	تواند	با	زنان	رسول	ازدواج	کند.	)قرآن،	
آیة	53،	سورة	احزاب(	شش:	زنان	محمد	باید	در	خانه	هاشان	بنشینند	و	مانند	

روزگار	جاهلیت	آرایش	و	خودآرایی	نکنند.	)قرآن،	آیة	33،	سورة	احزاب(	
هفت:	هر	کس	از	زنان	محمد	اقدام	به	کار	زشت	آشکاری	کند	عذابش	دوچندان	

خواهد	بود.	)قرآن	آیة	30،	سورة	احزاب(	
هشت:	محمد	نسبت	به	دیگر	مؤمنان	برتری	خواهد	داشت.	)قرآن،	آیة	6،	سورة	

احزاب(	
ُنه:	محمد	می	تواند	با	دختران	عمو،	عمه	،	دایی	و	خاله	اش	که	با	پیامبر	از	وطن	

خود	هجرت	کردند	ازدواج	کند.	)قرآن،	آیة	50،	سورة	احزاب(
برد	و	کار	شایسته	کند،	 پیامبرش	فرمان	 ده:	هر	کس	از	زنان	محمد،	اهلل	و	

پاداشش	را	دوچندان	می	دهیم.	)قرآن،	آیة	31،	سورة	احزاب(	

یازده:	محمد	از	رعایت	عدالت	و	شناخت	حق	تساوی	برای	زنان	خود	معاف	
است.	)قرآن،	آیة	51،	سورة	احزاب(	

دوازده:	زنان	محمد	از	آن	چه	به	ایشان	بخشیده	می	شود	)نفقه(	باید	خشنود	
باشند.	)قرآن،	آیة	51،	سورة	احزاب(

سیزده:	هر	گاه	کسی	از	زنان	محمد	متاعی	درخواست	می	کند	باید	از	پشت	پرده	
با	آنان	صحبت	کند.	)قرآن،	آیة	53،	سورة	احزاب(	

از	چیست؟	 ناشی	 پیامبر	اسالم	 انحصارجویِی	جنسِی	 و	 امتیازخواهی		 این	
مردساالری،	زن	بارگی،	بی	اخالقی،	بچه	بازی،	عقده	های	جنسی،	وصلت	سیاسی،	
غنیمت	جویِی	جنگی	و	َپست	انگارِی	زن.	قرآن	می	گوید:»ِنَساُؤُكْم	َحْرٌث	لَُّكْم	َفْأُتوْا	
ِر	اْلُمْؤِمِنین«	 َ	َو	اْعَلُموْا	أَنَُّكم	مُّاَلُقوُه	َو	َبشِّ ُموْا	أِلَنُفِسكمُ		َو	اتَُّقوْا	اهللَّ َحْرَثُكْم	أَنیَ		ِشْئُتْم	َو	َقدِّ
)البقره،	آیة	223(	یعنی	زنان	شما	كشت	زار	شما	هستند	پس	از	هر	جا	]هر	وقت[	كه	
خواهید	به	كشتزار	خود	]در[	آیید	و	آن	ها	را	برای	خودتان	مقدم	دارید	و	از	خدا	
پروا	كنید	و	بدانید	كه	او	را	دیدار	خواهید	كرد	و	مؤمنان	را	]به	این	دیدار[	مژده	ده.«	
پیامبر	اسالم	یک	الگوی	جنسی	برای	فرد	و	جامعة	مسلمان	است.	ایدئولوژی	
اسالم	رابطة	جنسی	است	و	جزم	اندیشان	سنتی	و	نوگرای	اسالمی	در	عقده	های	
بیمارگونة	جنسِی	فلج	هستند.	این	آسیب	شناسِی	جنسی	ذهنیت	اسالمی	را	پدید	آورده	
و	ناخودآگاِه	اسالمِی	فرد	را	تعیین	می	کند.	مرد	اسالمی	از	یک	سو	با	خودفریبی	
از	معنویت	و	اخالق	حرف	می	زند	و	به	غرب	می	تازد	و	از	سوی	دیگر	خود	در	
زیاده	روِی	 این	 شکل	گیری	 است.	 غوطه	ور	 جنسی	اش	 خیاالت	 و	 زیاده	خواهِی	
تندروانه	نتیجة	تاریخ	دینی	و	بینش	قرآنی	و	فرهنگ	رایج	مردانه	است.	این	انحراف	

جنسی	و	تمایل	به	تجاوز	با	نفی	ارزش	انسانی	و	برابرانة	زن	همراه	است.

تروریستهایاسالمیودشمنانجامعهباز
دشمنان	جامعه	باز	کیستند؟	مخالفان	دمکراسی	از	بیرون	و	بویژه	از	داخل	رژیم	
پارلمانی	تعرض	می	کنند.	تروریست	اسالمی	میدان	عملکرد	جهانی	دارند	و	از	این	
کشور	به	کشور	دیگر	حرکت	می	کنند	و	اسحله	صادر	می	کنند	و	سازماندهی	می	کنند.	
ولی	بسیاری	از	اسالمگرایان	در	داخل	جامعه	علیه	نظم	سیاسی	مبارزه	می	کنند	و	
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توطئه	می	ریزند.	بنیادگرایان	سالفیست	و	فناتیک	و	جهادگرا	در	نهادهای	گوناگون	
حاضرند	و	روی	بدنه	جامعه	و	روی	احزاب	فشار	وارد	می	کنند	و	جامعه	را	با	
تبلیغات	ایدئولوژیکی	مسموم	می	کنند.	همه	آنها	علیه	نظام	دمکراسی	فعاالنه	تبلیغ	
می	کنند	و	آنرا	بعنوان	نظام	»امپریالیستی	و	استعماری«	معرفی	می	کنند	تا	اعتماد	
مردم	شهروند	شکسته	شود.	جناح	نظامی	آنها	در	دو	بخش،	علنی	و	مخفی،	فعال	

هستند	و	پیوسته	در	پی	ضربه	زدن	به	نظام	دمکراتیک	هستند.
سال	2015	دو	تروریست	مسلمان	»کواشی«	ها	12	تن	از	مسئوالن	هفته	نامه	
طنز	شارلی	ابدو	را	در	پاریس	با	مسلسل	کشتند.	آن	ها	هنگام	فرار	فریاد	زدند:	
»انتقام	پیامبر	را	گرفتیم.«	در	همان	روز	یک	تروریست	مسلمان	دیگر،	کولیبالی،	
5	نفر	دیگر	را	کشت.	از	میان	این	5	نفر	3	نفر	یهودی	بودند	و	تروریست	مسلمان	
علیه	 کشتار	 می	شوید.«.	 کشته	 یهودی	هستید	 کرد:	»شما	چون	 اعالن	 آن	ها	 به	
مطبوعات	و	کشتار	علیه	یهودیان	معنا	داراست.	آزادی	مطبوعات	و	آزادی	انتقاد	
پایه	دمکراسی	است	و	اسالم	با	این	اصل	مخالف	است.	هیتلر	یهودیان	بسیاری	
را	کشت،	پیامبر	اسالم	و	علی	ابن	ابی	طالب	یهودیان	زیادی	را	کشتند	و	در	قرآن	
فرمان	یهودکشی	صادر	شده	است.	در	دنیای	امروز	اسالم	گرایان	با	قصد	خفه	کردن	
طنز	و	آزادی	بیان	و	هنر	آزاد	و	سرکوب	روزنامه	نگاران	آزاد	به	کشتار	دست	زدند.	
اسالم	با	جهان	مدرن	انطباق	ندارد.	اسالم	گرایان	با	تمدن	و	دموکراسی	و	اندیشة	
آزاد	و	نقد	خرافات	اسالمی	مخالف	هستند	و	خواهان	پیروزی	اسالم	در	غرب	و	
خالفت	اسالمی	اند.	ایجاد	هرج	ومرج	و	جنگ	داخلی	راهبرد	اسالم	گرایان	برای	

ویرانِی	تمدن	غربی	است.
اسالمگرایان	دشمنان	جامعه	دمکراتیک	و	باز	هستند.	اما	در	این	دشمنی	آنها	تنها	
نیستند.	در	فرانسة	امروز	بخشی	از	جناح	راست	تندرِو،	افراد	با	تمایالت	فاشیستی	
و	تندرواِن	اقتدارگرای	چپ،	همان	هدفی	را	دنبال	می	کنند	که	اسالم	گرایان.	هر	یک	
از	این	گروه		ها	خواهان	ویرانِی	دموکراسی	پارلمانی	هستند،	یکی	برای	استقرار	
اسالم	و	دیگری	برای	برقراری	نظام	اقتدارگرایانه	عوام	گرایانة	چپ	و	راست	تالش	
می	کنند.	کارل	پوپر	می	گوید:	»دموکراسی	دشمنان	فراوانی	دارد.	دشمنانی	که	خود	
را	نمایندة	واقعی	مردم	می	دانند،	مدعی	اند	که	حق	به	جانب	آن	هاست	و	خود	را	
دارای	حقیقت	مطلق	می	پندارند.	دشمنانی	کور	و	با	کینه	و	دارای	قدرت	ویران	گرِی	
فراوان،	دشمنانی	که	می	توانند	بخشی	از	جمعیت	را	با	عوام	فریبی	به	دنبال	خود	

بکشانند.	آن	ها	از	کمبودها	و	نارسایی	های	جامعة	موجود	آغاز	می	کنند	تا	کل	جامعه	
را	نفی	و	خشم	کور	شماری	را	در	برابر	نظام	دموکراسی	تحریک	کنند.«	

امروز	جریان	عوام	گرایانة	مالنشون	و	لوپن	همسو	و	در	برابر	دموکراسی	فعالیت	
می	کند.	هیتلر	با	انتخابات	به	قدرت	رسید	و	سپس	همه	احزاب	را	درهم	شکست.	
خانم	لوپن	قابل	اعتماد	نیست	و	بینش	او	با	مهاجرت	ستیزی	و	یهودستیزی	پنهانی	
توام	است.	اشخاص	هم	حزبی	او	هرجا	در	فرانسه	به	شهرداری	دست	یافتند	بودجه	
فرهنگ	را	کاهش	دادند	و	فعالیت	انجمن	ها	را	محدود	ساختند.	آقای	مالنشون	به	
همه	احزاب	نقد	تند	نموده	و	آنها	را	فاسد	و	یا	متمایل	به	فساد	معرفی	می	کند.	حال	
آنکه	در	درون	حزب	او	انتخابات	وجود	ندارد	و	شخص	او	خود	را	لیدر	معرفی	
نموده	و	معتقد	است	که	جریان	او	یک	»جریان	جنبشی«	بوده	و	بنابراین	به	انتخابات	
نیاز	نداشته	و	خود	او	رهبر	طبیعی	است.	افزون	بر	آن	مالنشون	در	باره	الئیسیته	
خود	را	»مدافع«	آن	می	داند.	ولی	در	کردار	هر	زمانی	که	تجاوزگری	و	خالفکاری	
اسالمیست	ها	مطرح	است،	او	سکوت	می	کند	و	دوستان	حزبی	اش	در	انتخابات	

شهرداری	ها	در	شهرهای	گوناگون	با	اسالمگرایان	استراتژی	ائتالفی	دارند.					
جامعة	آگاه	باید	به	مبارزة	فکری	و	سیاسی	خود	با	اسالم	و	بنیادگرایی	اسالمی،	
که	همه	 بود	 لوحی	خواهد	 ادامه	دهد.	ساده	 دموکراسی	 و	دشمنان	 عوام	گرایی	
نیروهای	سیاسی	را	دوست	دمکراسی	قلمداد	کنیم.	افراد	و	نیروهایی	هستند	که	در	
پی	سوء	استفاده	از	مناسبات	دمکراتیک	هستند.	آگاهی	و	قانون	و	روحیه	نقد	و	قلم	

آزاد،	وسیله	دفاعی	ما	می	باشند.		

ِاستیونپینکروزندگیما
نوة	پنج	ساله	ام	از	من	یک	طرح	کشید	و	باالیش	نوشت:	باباجون.	رنگ	های	شاد	
طرح	مرا	جوان	کرده	و	خوش	بینی	مرا	تقویت	کرده	بودند.	البته	من	آدم	خوش	بینی	
هستم	و	گرفتار	افسردگی	نیستم	و	زندگی	را	دوست	دارم.	در	بسیاری	از	اوقات	
چیزهای	کوچک	هم	زندگی	را	معنادار	و	شاد	می	کنند	و	حرف	ها	و	خنده	های	یک	
کودک	هم	به	شما	شادابی	می	بخشند.	ما	پیوسته	امیدهایی	داریم	و	برای	خودمان	
نیرو	می	دهد	زیرا	 به	ما	 طرح	های	بزرگ	وکوچک	تدارک	می	بینیم.	چنین	چیزی	
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هنگامی		که	به	کاری	و	چیزی	امید	می	بندید،	نیروی	نوآوری	افزایش	می	یابد.	همیشه	
در	زندگی	دشواری	ها	و	سختی	ها	در	انتظار	ما	هستند	ولی	هنگامی		که	به	چیزی	
دلبسته	ایم	و	نیروی	خود	را	برای	چیزی	که	دوست	داریم	آماده	کرده	ایم،	بار	و	
فشار	سختی	ها	ما	را	ویران	نمی	کند.	در	این	دنیا	وضع	چگونه	است؟	بعضی	ها	بر	
این	باورند	که	جهان	بیمار	است	و	فاسدان	و	تبهکاران	بر	مسند	هستند	و	همه	چیز	
ناامیدکننده	است.	آن	ها	می	گویند	در	دموکراسی	ها	بی	عدالتی	و	بدبختی	موج	می	زند	
و	آزادی	یک	سراب	است،	جهان	رو	به	نابودی	است	و	تمدن	به	سقوط	نزدیک	

می	شود.	آیا	این	نگاه	تصویر	درستی	از	جهان	می	دهد؟	
دلم	می	خواهد	کتاب	های	ِاستیون	پینکر،	روان	شناس	و	فیلسوف	کانادایی	ـ	
آمریکایی،	را	به	شما	پیشنهاد	کنم.	او	می	گوید:	»در	این	جهان،	پیشرفت	و	ترقی	
به	مثابه	یک	واقعیت	و	به	طور	ملموس	وجود	دارد.«	از	دید	او،	نگاه	بدبینی	در	
نزد	روشنفکران	و	بسیاری	از	افراد	ناشی	از	خبرهای	یک	جانبه	و	مکرری	است	
که	رسانه	ها	در	همه	جا	پخش	می	کنند	و	ذهن	انسان	حساسیت	سریع	و	بیشتری	
به	پیشامدهای	غم	انگیز	و	ناخوشایند	نشان	می	دهد.	اقدام	های	تروریستی،	سقوط	
یک	هواپیما،	قتل	و	خودکشی	افراد،	پیشامدی	دردناک	برای	کودکان،	یک	زلزله	و	
سونامی،	رنج	انبوه	گرسنگان،	یک	جنگ	منطقه	ای	و	غیره	توسط	تمام	رسانه	ها	و	
کوچه	و	خیابان	تکرار	می	شوند	و	نتیجة	آن	افسردگی	روانی	و	رشد	بدبینی	است.	
روشن	است	که	این	پدیدها	را	نمی	توان	کتمان	کرد	و	واقعیت	این	است	که	استبداد	
و	تعصب	و	بحران	زیست	بوم	و	خشونت	و	بردگی	بخشی	از	ناهنجاری	جهان	ما	
هستند	ولی	در	همین	جهان	انسان	بر	بسیاری	از	بیماری	های	مرگبار	چیره	شده	
است،	پیشرفت	پزشکی	هر	لحظه	جان	میلیون	ها	نفر	را	نجات	می	دهد،	ادبیات	و	
تئاتر	و	موزه	در	دسترس	انسان	های	بی	شماری	قرار	گرفته،	رشد	اقتصادی	فقر	
مطلق	را	در	جهان	محدودتر	کرده،	قطار	و	هواپیما	و	خودروها	مردمان	جهان	را	به	
گردش	کشانده،	شمار	کشورهای	دموکراتیک	افزایش	یافته،	تکنولوژی	های	نوین	
در	خدمت	بشریت	قرار	گرفته،	موسیقی	و	هنر	جهانی	تر	شده	است،	اخبار	در	تمام	
جهان	در	گردش	است،	شمار	مدرسه	و	دانشگاه	افزایش	یافته	و	بی	سوادی	به	شکل	
انبوه	در	جهان	واپس	نشسته؛	در	یک	کالم،	وضع	دنیا	نسبت	به	یک	هزار	پیش،	یک	
سد	سال	پیش	و	حتی	پنجاه	سال	پیش	بهتر	شده	است.	ما	برای	گسترش	عقالنیت	
و	تربیت	انسان	گرایانه،	رویارویی	با	گرمایش	زمین،	همزیستی،	برای	گسترش	

فرهنگ،	برای	آزادی،	باید	به	تالش	خود	ادامه	دهیم	ولی	یادمان	باشد	که	جهان	
در	حال	پس	رفت	نیست	بلکه	ترقی	و	پیشرفت	در	دنیا	ادامه	دارد.	اگر	افسردگی	
و	بدبینی	بر	ما	چیره	شوند،	بخش	مهمی	از	زندگی	را	نخواهیم	دید.	کتاب	سهم	
فرشته	وار	در	انسان	نوشتة	ِاستیون	پینکر،	چاپ	پاریس	»ارن«	در	سال	2017 

نوشتة	زیبایی	است	که	ما	را	یاری	می	کند.	

کوبیسم
اگر	روزی	به	پاریس	آمدید،	به	دیدن	مرکز	فرهنگی	ُژرژ	پمپیدو	بروید.	در	این	
مرکز	یک	کتابخانة	بسیار	بزرگ	و	نمایشگاه	هنرهای	نوگرا	وجود	دارد	و	درش	
برنامه	های	سینمایی	و	ادبی	برگزار	و	برنامه	های	آموزشی	گوناگونی	سازمان	دهی	
می	شود	و،	در	یک	کالم،	این	مرکز	یک	شاهراه	نفوذ	و	تالش	فرهنگی	در	پاریس	
است.	من	پیوسته	به	این	مرکز	می	روم	و	بار	آخر	هم	به	دیدن	نمایشگاه	نقاشی	

کوبیسم	در	مرکز	پمپیدو	رفتم.
آغاز	سدة	بیستم	میالدی	سرآغاز	مکتب	کوبیسم	است.	چهرهای	برجسته	این	
مکتب	پیکاسو،	براک،	لژه،	دولونه	و	پیکابیا	هستند.	مکتب	کالسیک	در	نقاشی	
تصویر	را	مانند	اجسام	و	طبیعت	می	کشید.	در	پایان	سدة	نوزدهم	میالدی،	مکتب	
دریافت	گری	زاده	شد	و	که	هنرمند	در	آن	حس	خودش	از	پدیده	ها	و	طبیعت	را	به	
تابلِو	نقاشی	انتقال	می	دهد.	در	این	مکتب	واقعیت	به	نقطه	ها	و	لکه	های	ریز	و	مبهم	
و	تصاویر	بریده	و	شکسته	و	نقطه	چین	تبدیل	می	شود.	کوبیسم	واقعیت	را	دگرگون	
می	کند،	خطوط	چهره	و	اندام	را	به	هم	می	ریزد	و،	در	پایان،	واقعیت	را	به	خصوط	
هندسی	تبدیل	و	محو	و	ناپدید	می	کند.	کوبیسم	این	حس	را	به	ما	انتقال	می	دهد	
که	واقعیت	چیزی	به	هم	ریخته	و	جابه	جاشده	است	و،	در	نهایت،	در	حس	روزمرة	
واقعیت	به	خطوط	هندسی	و	ابهام	در	مفاهیم	و	ترکیب	رنگ	ها	تبدیل	می	شود.	تاریخ	
هنر	نقاشی	تاریخ	تغییر	ریخت	و	شکل	و	تاریخ	معنا	دادن	است.	کوبیسم	کاماًل	از	
ریخت	های	پیشین	در	مکتب	های	دیگر	گسست	پیدا	می	کند	و	در	سدة	بیستم	در	بطن	
جنگ	و	مهارت	و	صنعت،	انتزاع	سازی	واقعیت	به	واقعیت	تبدیل	می	شود.	در	یک	
تابلِو	کوبیست	دو	چهرة	زن	و	گیتار	آن	چنان	درهم	فرو	می	روند	که	دیگر	از	این	دو	
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چهره	چیزی	باقی	نمی	ماند.	معنای	زندگی	در	کوبیسم	چیست؟	
در	عرصة	هنری	درک	مشترکی	وجود	نخواهد	داشت	ولی	مهم	خالقیت	هنری	
و	آزادی	در	هنر	است.	دیدار	از	یک	نمایشگاه	نقاشی	لحظة	زیبایی	است	تا	ذهن	
و	روان	آدمی	به	گردش	بپردازد	و	از	قواعد	و	هنجارهای	همیشگی	فاصله	بگیرد.	
ما	در	زندگی	عادی	اسیر	می	شویم	و	همان	کارهای	همیشگی	را	تکرار	می	کنیم،	
حال	آن	که	ورود	به	یک	نمایشگاه	ما	را	از	یک	دنیای	تکراری	جدا	و	به	میان	
کهکشان	های	جدید	پرتاب	می	کند.	مردم	بافرهنگ	کسانی	هستند	که	به	فرهنگ	
و	ادبیات	و	هنر	و	موزه	توجه	دارند.	هنگامی		که	به	موزه	و	نمایشگاه	می	روید،	به	
جامعه	شناسی	بازدیدکنندگان	توجه	کنید.	از	کدام	ملیت	ها	در	میان	بازدیدکنندگان	
بیشترند؟	جمعیت	از	کدام	گروه	های	سنی	و	جنسییتی	ترکیب	شده	است؟	ایرانیان	

چگونه	اند؟

آرزوهایمن
من	هر	سال	جدید	به	دانشجویانم	می	گویم:	»سال	نو	خجسته	باد!«	به	آن	ها	می	گویم:	
»آرزوهای	من	برای	سال	جدید	چنین	اند:	هوشیاری	و	تالش	بیشتر	برای	زیست	بوم،	
سالمتی	و	بهداشت	برای	همه،	آزادی	و	دموکراسی	برای	همة	مردم،	ادامة	مبارزه	با	
تعصب	گرایی	و	تروریسم	اسالمی،	ادامة	مبارزه	با	عوام	گرایی	چپ	و	راست،	خوشی	
و	شادمانی	برای	همه،	عدالت	اجتماعی،	ساقط	شدن	جمهوری	اسالمی	در	ایران،	
افزایش	فرهنگ	و	ادبیات	در	تربیت	مردم،	انتقاد	روشنفکری	و	فرهنگی	کاماًل	آزاد،	
جهانی	آرام	و	در	صلح،	گسترش	دانش	های	تازه	در	جامعه،	گسترش	انسان	گرایی،	
نقد	فزایندة	اسالم	و	قرآن	در	جامعه،	عشق	بیشتر	در	زندگی،	دوستی	های	پایدارتر	

و	صادقانه	و	سفر	به	دور	جهان.«	
از	یکی	از	دانشجویان	پرسیدم:	»آرزوی	شما	چیست؟«	گفت:	»گرفتن	مدرک	
مهندسی	و	دستمزد	خوب	ماهیانه.«	من	هم	به	او	گفتم:	»برای	دیگران	چه	آرزویی	
دارید؟«	گفت:	»امیدوارم	مزاحم	کار	من	نشوند.«	گفتم:	»مگر	بدی	و	دشواری	ها	
فقط	به	دیگران	مربوط	می	شود؟«	گفت:	»بله،	اغلب.«	من	هم	در	پاسخ	به	او	گفتم:	
»شما	احتمااًل	به	خطاهای	خود	آگاه	نیستی.	جهانی	که	امروز	فراهم	شده	نتیجة	

تالش	همة	بشریت	است	و	شما	از	آن	سود	می	برید.	ما	پیوسته	با	جهان	خود	
دادوستد	داریم.	حال،	فکر	کنیم	ما	به	این	جهان	چه	چیزی	عرضه	خواهیم	کرد.	شما	
برای	جهان	دانش	و	تخصص	و	فرهنگ	تولید	می	کنید؟	شما	برای	جهان	رنج	بیشتر	
می	آورید	یا	به	آرامش	جهان	کمک	خواهی	کرد؟	موفقیت	و	خواهش	شخصی	شما	
به	یک	جهان	بستگی	دارد.	جنگ	و	قحطی	و	یک	بیماری	واگیر	جهانی	به	آسانی	
آرامش	و	زندگی	شما	را	بر	هم	می	ریزند.	بی	شک	ما	باید	زندگی	را	دوست	داشته	

باشیم	ولی	تالش	کنیم	که	زندگی	برای	دیگران	دوست	داشتنی	باقی	بماند.«	
سپس	یکی	از	دانشجویان	از	من	پرسید:»شما	به	خدا	اعتقاد	دارید؟	اگر	ما	
باورنداشته	باشیم	افق	آرزوهای	ما	تنگ	است«.	گفتم:»در	تمام	مواردی	که	در	
گفتگوی	خود	مطرح	می	کنیم،	کدام	یک	به	وجود	یک	خدا	نیازمند	است؟	خوشبختی	
انسان	به	درک	شما	و	انتظار	شما	و	شرایطی	که	در	آن	بسر	می	بریم	بستگی	دارد.	
خوشبختی	توهم	نسبت	به	آسمان	نیست،	خوشبختی	حالت	آرام	و	مطبوع	برای	
وجود	شماست	و	آرامش	درونی	و	روانی	شماست.	اگر	این	فکر	را	داشته	باشید	
که	جهنم	پاداش	احتمالی	پس	از	مرگ	است،	در	زندگی	فقط	در	عذاب	روحی	
هستید	و	ترس	و	نگرانی	شما	را	مچاله	می	کند	و	آرامش	خاطر	را	از	شما	می	رباید.	
انسان	بدون	خدا	به	پیشرفت	علمی	و	پزشکی	رسیده	است،	انسان	بدون	مداخله	
خدا	به	دمکراسی	رسیده	است.	انسان	بدون	وجود	خدا	به	جنگ	پرداخته	و	طبیعت	
را	تخریب	کرده	است.	البته	جنگ	هایی	نیز	با	نام	خدا	انجام	گرفته	ولی	در	اساس	
این	انسان	است	که	جنگ	را	خواسته	است	و	برافروخته	است.	خدایی	وجود	ندارد	
که	بتواند	مداخله	کند.	قدرت	انسان	در	ایجاد	بدی	و	خوبی	بسیار	است.	آرزوهای	
ما،	به	ما	و	همین	دنیا	بستگی	دارد.	آرزوهای	ما	به	فرهنگ	و	دانش	ما	و	به	زمین	و	
آدمیان	وابسته	است.	برخی	آرزوها	شاید	هرگز	قابل	تحقق	نباشند	ولی	آرزو	داشتن	

یک	موتور	و	یک	انگیزه	است.«						

جهانبهخدانیازندارد
چهارسد	هزار	سال	پیش	از	زادروز	مسیح،	بشر	آتش	را	مهار	می	کند.	سد	هزار	
سال	پیش	از	این	زادروز	مسیح،	هوموساپین	مردگان	خود	را	طی	مراسمی	به	خاک	
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می	سپرند.	3400	سال	پیش	از	زادروز	مسیح	سومری	ها	خط	کوفی	را	پدید	آوردند.	
دوران	تمدن	و	فراعنه	در	مصر	به	سه		هزار	سال	پیش	از	زادروز	مسیح	برمی	گردد.	
طی	دو	هزار	تا	هزار	سال	پیش	از	زادروز	مسیح،	تمدن	بابلی	ها	و	آشوریان	در	
میان	رودان	و	میسن	در	یونان	پدیدار	می	شوند.	زرتشت	1200	سال	پیش	از	زادروز	
مسیح	گاتاها	را	سرود.	اصالح	دین	زرتشتی	هشت	سد	سال	پیش	از	زادروز	مسیح	
انجام	شد.	»ایلیاد	و	اودیسه«	هومر	پیش	از	زادروز	مسیح	نگاشته	شد.	600	سال	
پیش	از	زادروز	مسیح،	دوران	یونان	باستان	و	پس	از	آن	تمدن	روم	آغاز	شدند	و	در	
هند	بودائیسم	پدید	آمد.	سال	322	پیش	از	زادروز	مسیح	سال	مرگ	ارسطوست.	
کتاب	مقدس	عبری،	که	»تنخ«	نامیده	می	شود	و	بنیاد	دینی	و	فرهنگ	یهودی	است،	
در	فاصلة	بین	سدة	یکم	پیش	تا	سدة	دوم	پس	از	زادروز	مسیح	تنظیم	شد.	سال	صفر	
میالدی	آغاز	تقویم	مسیحی	است.	سال	6	یا	7	میالدی	نیز	احتمااًل	سالگرد	زادروز	
مسیح	است.	تصلیب	او	نیز	یا	در	سال	30	یا	33	میالدی	روی	داده.	در	سال	65 
انجیل	مارک	نوشته	می	شود.	سال	های	80	تا	110	انجیل	ژان	تنظیم	می	شود.	سال	
392	تئودوز	دین	مسیحی	را	به	دین	رسمی	امپراتوری	روم	تبدیل	می	کند.	سال	های	
612	آغاز	ادعای	پیامبری	محمد	در	مکه	است.	سال	622	سال	هجرت	از	مکه	
به	مدینه	به	شمار	می	آید.	سال	632	سال	مرگ	محمد	است.	سال	های	634	تا	
644	دوران	عمر	خلیفة	دوم	و	جنگ	های	استعماری	اسالم	و	هجوم	به	همسایگان	
و	اشغال	ایران	زمین	است.	در	سال	های	644	تا	656	دوران	خالفت	عثمان	و	
»سوزاندن«	نسخه	های	گوناگون	قرآن	و	»ایجاد«	مصحف	عثمانی	قرآن	است.	
سال	های	685	تا	705	خالفت	عبدالمالک	است	که	در	این	دوران	نسخه	ای	از	
قرآن	تنظیم	می	شود	و	اسالم	خود	را	به	مثابه	یک	دین	مجزا	از	یهودیت	و	مسیحیت	
اعالن	می	کند.	سپس	قرآن	در	زمان	عباسیان	کامل	تر	می	شود.	در	این	سفر	طوالنی	
خدا	کجاست؟	در	طول	این	تاریخ	دراز	رویدادها	پیش	می	آیند	و	خدایی	وجود	
ندارد.	در	طول	این	تاریخ	انسان	هایی	که	دین	را	می	سازند	اعالن	می	کنند	خدا	
موجود	است.	آن	ها	گفته	بودند	خدا	جهان	را	آفریده	است	ولی	هر	چقدر	پیش	آمدیم	

دانش	نشان	داد	که	جهان	برای	هستی	خود	به	خدا	نیازی	ندارد.	
انسان	خدا	را	می	آفریند	و	خود	شیفته	مخلوق	خود	می	شود.	سپس	از	هنگامیکه	
انسان	به	گفته	کانت	به	بلوغ	خود	می	رسد،	علیه	خدا	می	شورد	و	باالخره	نیچه	اعالم	
میکند	خدا	مرده	است.	علیرغم	این	سفر	طوالنی	انسان	های	فراوانی	وجود	دارند	که	

می	گویند	خدا	وجود	دارد.	در	واقع	آنها	برای	زندگی	خود	فکر	می	کنند	که	به	خدا	
نیاز	دارند،	ولی	جهان	برای	گردش	خود	به	خدا	نیاز	ندارد.	

زندگیآفریقاییما
بخشی	از	زندگی	سیاسِی	من	فعالیت	به	عنوان	معاون	شهردار	بود.	زیست	بوم	گرا	بودم	
و	در	انتخابات	پیروز	شدیم.	در	چارچوب	همین	مسئولیت	بود	که	پروژة	همکاری	
با	کشورهای	دیگر	تعریف	شد.	در	سال	2003	بهمراه	گروهی	برای	بازگشایی	
یک	زایشگاه	کوچک	به	آفریقا،	کشور	مالی،	رفتیم.	از	چندی	پیش	در	چارچوب	
همکاری	های	انسان	دوستانه	میان	فرانسه	و	مالی	تصمیم	گرفتیم	یک	درمانگاه	
کوچک	برای	زنان	با	پذیرش	تمام	هزینه	ها	ساخته	شود.	این	پروژه	برای	چهار	
روستای	بزرگ	مشکالت	زایمان	را	حل	کرده،	معیارهای	بهداشتی	و	پزشکی	را	
رعایت	کرده،	وسایل	پزشکی	و	داروهای	الزم	از	فرانسه	را	تأمین	کرده	و	آموزش	
حرفه	ای	برای	پرستاران	را	تدارک	می	بیند.	از	آن	زمان	میزان	مرگ	ومیر	نوزادان	
کاهش	یافته	و	ظرفیت	درمانگاه	افزایش	یافته	است.	در	زمان	تدارک	و	گشایش	
این	زایشگاه	کوچک	جمعیت	و	مسئوالن	محلی	جشن	بزرگی	در	میدان	روستا	
تدارک	دیدند	و	پس	از	شام	تا	نزدیکی	صبح	همه	رقصیدند	و	گپ	زدند.	هنگام	رفتن	
از	پاریس	با	10	چرخ	خیاطی	مدل	قدیمی	ولی	سالم	حرکت	کردیم	و	در	آنجا	یک	
انجمن	زنان	به	وجود	آمد	که	موجبات	پدیدارِی	آتلیه	ای	برای	مددکاری	به	منظور	
تهیة	پوشاک	اهالی	را	هم	فراهم	کرد.	شوق	بسیاری	هر	چهار	روستا	را	فرا	گرفته	
بود.	شهردار	روستا	مرتب	با	ما	عکس	می	گرفت	تا	از	آن	ها	برای	کارزار	انتخاباتی	

مجلس	و	نامزدِی	خود	بهره	ببرد.
ما	در	منطقة	»سگو«،	که	در	شمال	شرقی	پایتخت	یعنی	»باماکو«	است	و	به	
حاشیة	کویر	نزدیک	است،	مستقر	بودیم.	آب	وهوای	خشک،	زمینی	با	درختان	کم	
و	َگَون	پوش،	پوششی	از	ساک	های	پالستیکی	بادآورده	روی	درختان	نیمه	خشک،	
پابرهنه،	 اغلب	 بچه	های	 پالستیک،	 از	 سرشار	 معده	های	 با	 الغر	 گوسفندان	
مکتب	خانة	قرآنی	با	پول	عربستان،	مردمان	خندان	و	با	امید.	شب	در	کوچه	و	جاده	
یک	چراغ	هم	روشن	نبود	ولی	در	تاریکی	همه	همدیگر	را	می	شناختند	و	با	یکدیگر	
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حرف	می	زدند	و	راه	می	رفتند	و	زندگی	ادامه	داشت.	زندگی	نوع	دیگری	بود.	یک	
بار	در	پایتخت	با	ادارة	مرکزی	قرار	داشتیم	ولی	در	نیمة	راه	الستیک	اتوبوس	آتش	
گرفت.	چهار	ساعت	طول	کشید	تا	الستیک	عوض	شود	و	سپس	به	راننده	گفتم	
قرار	ما	سوخته.	راننده	به	من	گفت:	»تا	زمانی	که	خورشید	در	آسمان	است،	دیر	
نمی	رسیم.«	آنجا	بود	که	فهمیدم	همه	جا	یک	تعریف	مشخص	برای	زمان	نداریم.	
درک	از	زمان	به	فرهنگ	و	تمدن	و	فن	آوری	و	اقتصاد	و	سنت	مردمان	بستگی	دارد.	
در	آفریقا	زمان	کش	می	آید	ولی	در	پاریس	و	نیویورک	و	لندن	و	تهران	زمان	به	تندی	
می	گذرد	و	تنش	و	فشار	پخش	می	کند.	در	اینجا	لحظه	ها	به	طرز	دقیقی	شمارش	
می	شوند	و	در	آنجا	حتی	با	دیرکرد	نیمه	روزه	هم	قرار	سر	جایش	باقی	می	ماند.	یک	
روز	کنار	رودخانه	»نیجر«	رفتیم	و	پس	از	این	که	چند	ماهی	صید	کردیم،	سروکلة	
یک	سوسمار	پیدا	شد	و	همه	با	سرعت	گریختیم.	زندگی	آفریقایی	ما	رنگ	وبوی	

دیگری	داشت.

تضادهایجنبشجلیقهزردهادرفرانسه
جنبش	جلیقه	زردها	در	فرانسه	با	اعتراض	به	گرانی	گازوئیل	و	بنزین	شکل	گرفت.	
بخشی	از	الیه	های	اجتماعی	که	زیر	فشار	اقتصادی	قرار	دارند	و	قدرت	خریدشان	
کاهش	یافته	به	گرانی	و	عدم	توزیع	متعادل	ثروت	اعتراض	کردند	و	جنبش	در	
سراسر	فرانسه	به	راه	افتاد.	پس	از	گذشت	یک	ماه،	ویژگی	های	برجستة	این	جنبش	
کدامند؟	1-	این	جنبش	دارای	رگه	های	عوام	گرایانه	پررنگ	است	زیرا	به	عنوان	
نمونه	خواهان	حذف	مالیات	به	طور	عمومی	است.	2-	این	جنبش	تا	به	امروز	فاقد	
رهبری	خود	است	و	همین	بیان	حرکت	اقتدارگرایانه	و	دموکراسی	ستیزی	است.	
3-	این	جنبش	بر	ضد	تمام	احزاب	و	سندیکاهاست	و	نظام	متکی	بر	نهادهای	
دموکراتیک	را	رد	می	کند.	4-	این	جنبش	متمایل	به	خشونت	و	خرابکاری	است	
و	در	زمان	تظاهرات	شنبه	ها	میدان	جدال	و	جنگ	بر	ضد	قوای	انتظامی	تنها	
تجلی	ارادة	آن	هاست.	5-	جریان	هایی	که	در	خشونت	جلیقه	زردها	شرکت	کرده	اند	
عبارتند	از	راست	تندرِو	نزدیک	به	مارین	لوپن،	چپ	تندرِو	فاشیسم	گرا	و	بخشی	
از	جلیقه	زردهای	نامتشکل.	6-	در	شنبة	گذشته،	چهار	صد	نفر	دستگیر	شدند	و	

شمار	زیادی	به	دادگاه	رفتند	و	به	غرامت	پولی	و	یا	زندان	محکوم	شدند.	محکومین	
همگی	دارای	فعالیت	شغلی	مانند	راننده	کامیون	و	کارشناس	شرکت	واحد	و	کارگر	
شرکت	فوالد	و	کارمند	اداری	و	کارشناس	کارخانه	و	پرستار	و	بازنشسته	پلیس	و	
غیره	بودند	و	دستمزد	ماهیانه	ای	میان	1200	تا	3500	یورو	داشتند.	7-	گرایش	
برجستة	آن	ها	ایجاد	خشونت	و	ویرانی	و	هرج	ومرج	است.	آن	ها	به	نهادها	اعتمادی	
ندارند	و	خواهان	نمایش	قدرت	هستند	و	این	نمایش	را	با	خشونت	فیزیکی	و	و	
ایجاد	آتش	سوزی	عملی	می	کنند.	8-	این	جنبش	عالقه	ای	به	زیست	بوم	ندارد	و	
خودپرستی	پررنگی	در	آن	نمایان	است.	9-	این	افراد	به	دموکراسی	باور	مستحکم	
ندارند	و	حتی	بر	این	باورند	که	قدرت	سیاسی	آسیب	زاست.	10-	خشونت	این	
افراد	بر	ضد	موزه	هنری	و	ساختمان	های	دولتی	و	اقتصاد	و	بازار	و	مأموران	

انتظامی	و	بسیار	کور	و	سوداگرانه	بوده	است.	
جنبش	جلیقه	زردها	در	فرانسه	فروکش	کامل	نکرده	ولی	قدرت	خود	را	از	
دست	داده	است.	در	یک	ماه	و	نیم	پیش	شمار	آن	ها	در	تظاهرات	300,000	بود	
و	امروز	به	20,000	نفر	رسیده	است.	دو	هفته	پیش	رئیس	جمهور	ِامانول	مکرون	
اعالن	کرد	10	میلیارد	یورو	به	کم	درآمدها	و	بازنشستگان	اختصاص	می	یابد.	پس	
از	آن،	بخش	مهمی	از	جلیقه	زردها	صحنه	را	ترک	کردند	ولی	هنوز	روح	جلیقه	زرد	
قوی	است.	امروز	پس	از	یک	ماه	و	نیم،	نکات	زیر	دارای	اهمیتی	اساسی	است:

یک:	اعتراض	الیه	های	پایینِی	جامعه	به	ناتوانی	قدرت	خرید	درست	بوده	و	
می	توان	با	نظام	مالیاتی	تقسیم	ثروت	را	با	اعتدال	بیشتر	اجرا	کرد	و	از	شکاف	ها	
کاست.	دموکراسی	همیشه	با	کاستی	روبه	روست	و	مرتب	باید	تصحیح	شود	ولی	با	
وجود	این	ناتوانی	به	گفتة	ریموند	آرون	رژیم	دموکراسی	میان	همة	رژیم	ها	بهترین	

نظام	است.
دو:	این	جنبش	هرگز	نتوانست	خشونت	کور	را	محکوم	کند	و	بخش	بزرگی	
از	جلیقه	زردها	خودشان	خشونت	گرا	بوده	و	پیوسته	ضد	هر	گونه	سازمان	دهی	
و	 ایدئولوژیک	 عوام	گرایانه،	 ویژگی	 از	 ناشی	 این	 کرده	اند.	 رفتار	 دموکراتیک	

تندروانة	این	جنبش	است.
سه:	جریان	های	راست	و	چپ	تندرِو	مخالف	دموکراسی	پارلمانی	در	میان	
جلیقه	زردها	دارای	نفوذ	بسیاری	هستند	و	شعارهای	آنان	برای	استعفای	مکرون	و	

نفی	پارلمان	بیان	گر	عوام	گرایِی	مردم	فریبانه	و	نامسئوالنة	آنان	است.
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چهار:	این	جنبش	تمایل	زیادی	به	نیروهای	سیاسی	موجود	ندارد	و	بر	این	
باور	است	که	»همه	فاسد	هستند.«	ولی	برعکس	نیروهای	چپ	با	فرصت	خواهی	
در	پی	سربازگیری	هستند	تا	از	»چهرة	جلیقه	زرد«	برای	انتخابات	اروپا	بهره	ببرند.	
جریان	مالنشون،	حزب	کمونیست	و	حزب	مارین	لوپن	در	حال	یارگیری	در	این	

بازار	سیاسی	هستند.
پنج:	امروز	روشن	است	که	این	جنبش	خواهان	تصحیح	دموکراسی	نیست	
بلکه	خواهان	نابودی	آن	است.	به	همین	دلیل،	جلیقه	زردها	نمی	خواهند	یک	حزب	
مستقل	و	رهبر	مشخِص	دموکراتیک	داشته	باشند.	آن	ها	هر	کدام	خود	را	نمایندة	
»خلق«	معرفی	می	کنند.	به	گفتة	آلبر	کامو:	»مواظب	باشید	هنگامی		که	دموکراسی	
بیمار	می	شود،	فاشیسم	برای	احوال	پرسی	به	بالین	او	می	آید	ولی	این	کار	برای	

گرفتن	خبر	خوب	نیست.«
پشت	 نیست.	 ترقی	خواهی	 بیان	 جنبش	 یک	 در	 توده	 وجود	 همیشه	 شش:	
هیتلر	هم	تودة	آلمانی	ِگرد	آمد	و	پشت	آیت	اهلل	خمینی	هم	تودة	پابرهنه	جمع	شد.	
توده	پرستی	یک	بیماری	عوام	گرایانة	چپ	و	خطرناک	است.	قطب	نمایای	ما	آزادی	
و	دموکراسی	و	جمع	گرایی	و	زیست	بوم	و	احترام	به	نهادهای	دموکراتیک	است.	

روشن	است	که	روح	انتقادی	کلید	آزادی	خواهی	است.

شبچّله
ایرانیان	جشن	های	فراوانی	دارند	که	خاستگاه	شان	در	طبیعت	است.	جشن	شب	
َیلدا	یا	چّله	یکی	از	کهن	ترین	جشن	های	ایرانیان	است.	یلدا	برگرفته	از	سریانی	
به	معنای	زایش	است.	یلدا	را	شب	زایش	خورشید	)ِمهر(	نامیده	اند.	شب	یلدا	را	شب	
میالد	خدای	خورشید،	عدالت،	پیمان	و	جنگ	هم	می	دانند.	مردم	روزگاران	دور،	
در	هنگام	فعالیت	کشاورزی،	با	فصل	ها	و	تضادهای	طبیعی	خوی	داشتند	و	بر	اثر	
تجربه	و	گذشت	زمان	توانستند	کارهای	خود	را	با	گردش	خورشید	و	تغییر	فصل	ها	
و	بلندی	و	کوتاهی	روز	و	شب	و	حرکت	و	قرار	ستارگان	سامان	دهند.	شب	یلدا	
که	به	عنوان	یکی	از	شب	های	مقدس	در	ایران	باستان	مطرح	بوده	به		صورت	رسمی	
در	تقویم	ایرانیان	باستان	از	پنج	سده	پیش	از	زادروز	مسیح	در	زمان	داریوش	یکم	

به	تقویم	رسمی	ایرانیان	باستان	راه	یافت.	در	باور	مردمان	تاریکی	نمایندة	اهریمن	
بود	و	چون	در	طوالنی	ترین	شب	سال،	تاریکی	اهریمنی	بیشتر	می	پاید	مردمان	آتش	
می	افروختند	تا	بدی	دور	شود	و	در	شب	یلدا	انار	و	هندوانه	می	خوردند	تا	با	سرخی	
آن	به	یاد	خورشید	باشند.	پیام	شب	یلدا	در	کنارهم	بودن	و	شادمانه	شب	را	سپری	
کردن	است،	پیام	یلدا	دوستی	و	همدلی	برای	ایستادگی	در	برابر	بدی	و	زشتی	است.	
بیشتر	جشن	های	رایج	در	زمان	کنونی	در	ایران،	»جشن	های«	ناخوشایند	دینی	اند.	
بنیان	یافته	اند.	 جشن	های	اسالمی	و	شیعه	بر	پایة	دروغ	و	بدی	و	مسخ	زدگی	
جشن	های	پیامبر	و	امامان	بر	پایة	مسخ	ما	استوار	شده	است.	از	جشن	دروغ	و	

َپستی	بیرون	بیاییم	و	به	جشن	خورشید	و	طبیعت	وارد	شویم.

اصالحطلباناسالمیوحکومت
اصالح	طلبانی	مانند	آقای	تاج	زاده	خدمتگزار	فاشیسم	اسالمِی	حاکم	هستند.	چرا	
می	گویم	فاشیسم	اسالمی؟	زیرا	والیت	فقیه	یک	استبداد	فردِی	دینی	است	که	بقای	
خود	را	در	سرکوب	مطلق	آزادی	ممکن	می	داند،	به	برتری	ایدئولوژی	شیعه	و	شیعیان	
باور	دارد	و	نظامی	تبعیض	گراست.	روشن	که	نمی	خواهم	بگویم	فاشیسم	اسالمی	
همچون	فاشیسم	موسولینی	است.	فاشیسم	رژیمی	خودکامه	و	تبعیض	گراست	و	
حکومت	ایران	نیز	چنین	است.	اصالح	طلبی	چون	تاج	زاده	آرایشگر	و	مداح	چنین	
حکومتی	است.	او	چندی	پیش	در	یک	مصاحبه	اعالن	کرد	که	انقالب	اسالمی	در	
ایران	در	مقایسه	با	انقالب	اکتبر	روسیه	بسیار	مالیم	بوده	و	»مجموعه	اعدام	هایی	
که	ما	کردیم	پانصد	نفر	هم	نمی	شود.	به	عالوه،	در	جریان	88	فقط	200	نفر	کشته	
شدند.«	در	تفسیر	موضع	تاج	زاده	چه	باید	گفت؟	نخست	این	که	»پانصد	نفر	اعدامی«	
در	ایران	دروغ	است.	منابع	گوناگون	شمار	اعدام	ها	در	ایران	را	از	زمان	انقالب	تا	
امروز	بیش	از	پنج	هزار	نفر	ارزیابی	کرده	اند.	حال،	چرا	تاج	زاده	جنایت	را	کم	رنگ	
می	کند	و	دروغ	می	گوید؟	چرا	رژیم	مورد	پشتیبانِی	او	دست	پژوهش	گران	را	باز	
نمی	گذارد	تا	با	اسناد	و	مدارک	و	بررسی	عملکرد	نیروهای	سپاهی	و	بسیجی	آمار	
دقیق	را	منتشر	کنند؟	این	اصالح	طلب	چرا	جنایت	های	چهل	ساله	را	تحریف	می	کند	
و	وارونه	نشان	می	دهد؟	اصالح	طلبان	حیات	سیاسی	و	اجتماعی	شان	در	گرِو	بقای	
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والیت	فقیه	است.	دوم	این	که	تاج	زاده	می	گوید:	»در	جنبش	سبز	فقط	200	نفر	کشته	
شدند.«	به	واژة	»فقط«	در	بیان	او	توجه	کردید؟	به	معنای	دیگر،	کشتار	200	شهروند	
ایرانی	که	می	گویند:	»رأی	من	کجاست؟«	جنایت	به	شمار	نمی	شود.	در	خالل	یک	
جنبش	اعتراضِی	مسالمت	آمیز	بر	ضد	تقلب	خامنه	ای	و	احمدی	نژاد،	برای	تاج	زاده	
جان	آدمی	ارزش	ندارد	و	او	انتظار	دارد	که	شمار	قربانیان	خیلی	بیشتر	باشد.	
ولی	به	اعتبار	»لطف«	حاکمان	اسالمی	فقط	200	کشته	می	شود.	کسی	که	چاپلوس	

می	شود،	روحیة	آزادگی	را	در	خود	کشته	است.	
آقای	تاج	زاده،	شرم	تان	باد!	پشتیبانی	از	حقوق	بشْر		جان	و	حقوق	هر	انسان	
است.	شما	اصالح	طلبان	یار	دیکتاتورها	و	جنایتکاران	حاکم	هستید.	می	دانم	که	
شما	زندانی	همین	رژیم	بوده	اید	ولی	این	مانع	دریوزگی	شما	در	برابر	مستبد	حاکم	
نیست.	نباید	هرگز	به	شما	و	افراد	مانند	شما	هرگز	اعتماد	کرد.	شما	چهل	است	که	
در	خدمت	قدرت	سیاسِی	حاکم	هستید	و	پروژة	سیاسی	تان	تداوم	همین	دیکتاتوری	
اسالمی	و	پوشاندن	تمام	جنایات	نظام	آیت	اهلل	خامنه	ای	است.	اصالح	طلبی	واقعی	
از	نگاه	جامعه	شناسی	به	معنای	تغییرات	ژرف	و	دگرگونی	در	سیاست	و	اقتصاد	
و	فرهنگ	و	مدیریت	کشوری	است.	در	ایران،	اصالح	طلبی	یعنی	برچیدن	نظام	
والیت	فقیه	و	بیرون	آوردن	اقتصاد	از	کنترل	سپاه	و	نهادهای	وابسته	به	والیت	فقیه.	
اصالح	طلبان	ایران	اصالح	نمی	خواهند	بلکه	به	دنبال	جایی	در	درون	همین	ساختار	

و	در	کنار	والیت	فقیه	هستند.

اندیشهورزیوفلسفهورزی
پیش	تر	گفت	وگویی	با	یکی	از	دوستان	دین	دار	دربارة	خدا	داشتم.	او	به	من	گفت:	
»برای	زندگی	از	خدا	نیرو	می	گیرد.«	من	هم	از	او	پرسیدم:	»چه	نیرویی؟«	او	گفت:	
»انگیزة	نیرو	می	دهد.«	گفتم:	»چگونه	خدا	در	زندگی	تو	مداخله	می	کند؟«	گفت:	
»او	همیشه	حاضر	است.«	پرسیدم:	»این	خدا	در	تخیل	و	احساس	توست	یا	در	
زندگی	ات	نقش	سرنوشت	سازی	دارد؟«	او	هم	پاسخ	داد:	»در	هر	دو.«	و	سپس	
از	من	پرسید:	»تو	چگونه	فکر	می	کنی؟«	گفتم:	»خدا	در	معادالت	فکری	و	زندگی	
روزمرة	من	جایی	ندارد.	افزون	بر	این،	من	برای	زندگی	کردن	نیازمند	خدا	نیستم.	

انسان	در	طول	تاریخ	با	زشتی	و	سختی	و	مرگ	همراه	بوده	و	در	این	لحظات	به	
فکر	خدا	بوده،	در	لحظة	شادمانی	با	زمین	و	مردم	درمی	آمیزد	و	در	چنین	لحظه	ای	
خدا	محو	و	یا	کم	سو	می	شود	ولی	در	لحظة	دردناک	و	مرگ	خدا	با	قدرت	وارد	
ذهن	و	احساس	و	زندگی	می	شود.	ضمنًا،	ازدید	آخرت	شناسی	دینی	هم	خدا	با	
قدرت	در	ذهن	انسان	عمل	می	کند.	حال،	در	جامعه	ای	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	
از	سیاست	که	انسان	هایش	بیش	از	پیش	به	عقالنیت	فردی	و	زمینی	رسیده	اند	و	
انسان	ارادة	خود	را	بر	ارادة	سوار	کرده	خدا	وا	پس	نشسته.	همة	مردمان	این	گونه	
به	ناباوری	نمی	رسند	و	روان	شناسی	انسان	ها	گوناگون	است	ولی	هستند	کسانی	که	
جاذبة	خدایی	دیگر	در	آن	ها	کارساز	نیست.	در	نظام	خورشیدی	تمام	سیاره	ها	در	
مدارهای	دور	و	نزدیک	به	جاذبة	خورشید	وابسته	اند	ولی	در	زندگی	سیاره	هایی	
هستند	که	با	انرژی	جدید	»خودساخته«	به	نظام	و	کهکشان	دیگری	می	گرایند.	نظام	
فلسفه	و	اندیشه	ورزی	و	هنرپروری	و	اندیشة	انتقادی	نظام	دیگری	است	که	بر	ستون	
خداپرستی	لرزه	می	اندازد	و	انساِن	بی	باک	را	از	خدا	دور	می	کند.«	این	انسان	به	
نیرو	و	انگیزه	در	زندگی	نیازمند	است	ولی	این	خاستگاه	نیرو	و	انگیزه	دیگر	خدا	
نیست.	در	چنین	ذهنی	خدافرا	خوانده	نمی	شود،	خدا	آرامش	بخش	نیست	و	توانایی	
خودش	را	از	دست	داده	است.	این	انسان	به	سرچشمة	انرژِی	دیگری	دست	یافته	
است.	اندیشه	ورزی	و	فلسفه	ورزی	و	استقالل	نظری	و	روانی	و	بهره	گیری	عقالنی	
از	تمام	امکانات	دانش	و	منابع	روی	زمین	قاعدة	کار	این	انسان	است.	عشق	و	
معنویت	و	عاطفه	و	احساس	در	چنین	فردی	زنده	است	ولی	سرچشمه	یا	هدف	
آن	ها	آسمان	و	خدا	و	یک	نیروی	موهوم	نیست.	مسئولیت	و	اخالق	و	آرمان	خواهی	
در	چنین	فردی	یک	واقعیت	است	ولی	این	مسئولیت	و	اخالق	و	آرمان	خواهی	از	
وجدان	شخصی	برمی	آید	و	به	زمین	و	طبیعت	و	موجودات	آن	توجه	دارد.	به	گفتة	
لوک	فری،	فیلسوف	فرانسوی:	»ما	نه	در	زمان	پایان	ارزش	های	فداکارانه	بلکه،	
به	معنای	درست	واژه،	در	زمان	انسانی	سازِی	ارزش	های	فداکارانه،	زمان	حرکت	
از	مفهوم	دینی	فداکاری	به	این	ایده	که	فداکاری	فقط	از	طرف	و	برای	خود	بشریت	

الزم	است	زندگی	می	کنیم.«
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دیناسالموفلسفه
دین	اسالم	با	فلسفه	همجنس	و	همساز	نیست.	اسالم	به	انحصار	جزم	اندیش	تمایل	
و	باور	دارد،	حال	آن	که	فلسفه	به	آزادی	اندیشه	و	گفتمان	فعال	و	پروژه	های	فکری	
گوناگون	می	پردازد	و	در	هر	پرسش	خود	در	پی	دانایی	و	حقیقت	است.	دین	بسته	
ولی	فلسفه	باز	است.	بدین	خاطر،	اسالم	گرایان	با	فلسفه	میانة	خوشی	ندارند	و	
یا	زمانی	که	ناتوان	از	نفی	آن	هستند	در	تالشند	تا	فلسفه	را	از	آزاداندیشی	و	
ِخردگرایی	تهی	و	آن	را	پیرو	دین	کنند.	برای	اسالم	گرایان	فلسفة	اسالمی	از	علوم	
اسالمی	است	که	به	تفسیر	و	توجیه	متافیزیک	اسالمی	می	پردازد.	از	فلسفة	اسالمی	
با	عنوان	»فقه	اکبر«	یا	»حکمت«	نیز	یاد	می	شود.	هانری	کربن	فلسفة	اسالمی	را	
فلسفه	ای	تعریف	می	کند	که	»تکوین	و	صورت	های	گوناگونش	به	طور	اساسی	با	امر	
دینی	و	معنوی	اسالم	پیوند	یافته	و	مؤید	این	نکته		است	که	اسالم	چنان	که	به	نادرستی	
گفته	اند	بیان	دقیق	و	اساسی	خود	را	در	فقه	پیدا	نمی	کند.«	هانری	کربن	به	عنوان	
کارشناس	غربی	اسالم	تالش	دارد	تا	عرفان	و	دین	را	شاداب	کند،	حال	آن	که	

جامعة	ما	نیازمند	تقویت	عقالنیت	و	نقد	دین	است.	
غزالی	از	آن	دسته	افرادی	بود	که	بر	دوری	مسلمانان	از	ِخردگرایی	و	نفی	فلسفه	
تأثیر	بسیار	گذاشت.	او	پرداخت	به	فلسفه	را	مایة	ناتوانِی	ایمان	می	دانست.	غزالی	
کتاب	تهافت	الفالسفه	را	در	نقد	اندیشة	ارسطویی	نوشت.	شماری	از	دانشمندان	
شیعه	تدریس	و	مطالعة	فلسفه	را	بنابر	حدیثی	از	حسن	عسکری	در	مورد	آخرالزمان	
حرام	می	دانند.	این	حدیث	می	گوید:	»...	دانشمندان	آن	ها	)آخرالزمان(	بدترین	
آفریدة	خدا	بر	روی	زمین	هستند	چون	که	به	فلسفه	و	تصوف	)عرفان(	میل	دارند	و	به	
خدا	قسم	که	آن	ها	اهل	کجی	و	بیراهه	اند؛	آن	ها	در	محبت	مخالفین	ما	بزرگ	نمایی	

و	شیعیان	و	دوستان	ما	را	گمراه	می	کنند.«	
فیلسوفان	اسالمی	پیش	از	هر	چیز	فقهای	دینی	هستند	و	در	عرفان	ذوب	
شده	اند.	برخی	از	عارفان	به	فلسفه	عالقه	داشتند	ولی	افرادی	به	شدت	مذهبی	
هستند.	در	مکتب	اصفهان،	شیخ	بهایی	و	میرفندرسکی	عرفان	را	در	رأس	قرار	داده	
و	عقل	باوری	را	به	حاشیه	می	رانند.	مالصدرای	شیرازی،	هرچند	که	مورد	آزار	
فقهای	سنتی	قرار	گرفت	و	به	روستایی	در	اطراف	قم	تبعید	شد،	ولی	جهان	بینی	
او	فقهی	و	حوزوی	است.	در	برخی	نگاه	ها	مالصدرا	بزرگ	ترین	فیلسوف	اسالم	

در	قرن	یازدهم	هجری	نامیده	شده	است.	شایگان	به	نقل	از	هانری	کربن	می	گوید	
مالصدرا	زمینة	ایجاد	یک	رستاخیز	فلسفی	و	نوزایش	فکرِی	بی	مانندی	را	در	ایراِن	

قرن	شانزدهم	میالدی	فراهم	کرد.
در	واقع،	مالصدرا	مباحث	عرفانی	را	به	شکلی	فلسفی	مطرح	کرد	ولی	ساختار	
اندیشه	اش	دینی	و	فقهی	است.	او	به	تنها	حقیقت	یعنی	وجود	حضرت	حق	باور	
داشت	و	می	گفت	خداوند	»آشکارکنندة	موجودات	از	کمین	وجود	و	دنیای	هستی	
است.	علم	کشفی،	تابش	همین	نور	به	قلب	عارف	است.«	افزون	بر	این،	از	دید	
نیز	همان	نور	محمدی	است.	نور	مورد	نظر	 مالصدرا	آیة	سی	وپنجم	سورة	نور	
مالصدرا	از	اندیشه	و	ِخرد	نمی	آید	بلکه	نتیجة	توّهمات	دینی	و	احساسات	عرفانی	
است.	او	می	نویسد:	»بدان	که	نخستین	درجه	از	درجات	ِسیر	و	رفتن	به	سوی	حق	
عبارت	است	از	خروج	از	تنگنای	جهان	و	گور	بشری	و	رهایی	از	گرد	و	غبار	
هیئات	نفسانی.«	در	نگاه	مالصدرا،	ِسیر	حرکت	انسانی	در	درگیری	اندیشه	با	
جهان،	کشف	طبیعت	و	تضادهای	اجتماعی	نیست	بلکه	در	نفس	درونی	است	که	به	
نور	قرآنی	توجه	دارد.	ما	در	تاریخ	به	فلسفه	اتکا	نکردیم	بلکه	سلطة	اسالم	و	فقه	
شیعه	ذهنیت	مان	را	فلج	و	اندیشه	مان	را	بیمار	کرده.	دین	اندیشیدن	را	خفه	می	کند.	

»علوماسالمی«چهمقولهایاست؟
آیت	اهلل	ها	و	جزم	اندیشان	اسالمی	دارای	مهارت	ویژه	ای	در	جعل	اند.	در	این	دستگاه	
دست	کارِی	مقوله	ها،	واژه	ها	از	محتوا	خالی	می	شوند	و	درون	مایه	های	اسالمی	در	
شکلی	متفاوت	و	با	پوششی	جدید	عرضه	می	شوند.	یکی	از	مقوله	هایی	که	جعل	شده	
واژة	»علم«	است.	علم	چیست؟	علم	یا	دانش	مجموعه	شناخت	و	مطالعاتی	است	
که	دارای	ارزش	جهان	شمول	و	یک	موضوع	و	روشی	است	که	متکی	بر	مشاهدات	
بی	طرفانة	آزمایش	پذیر	و	همراه	با	استدالل	دقیق	است.	روش	های	علمی	به	ما	امکان	
می	دهند	تا	جهان	را	بشناسیم	و	از	همین	رو	جزم	گرا	نیستند.	دانْش	باز	و	در	پی	
کشف	است	و	نتایجش	با	واقعیت	سنجش	پذیر	است.	در	طول	تاریخ،	این	شناخت	
پایة	گسترش	مهارت	ها	و	فن	آوری	های	گوناگون	بوده		و	تأثیرات	گسترده	ای	بر	
جامعه	گذاشته.	فرانسیس	بیکن	برآن	است	که	شناخت	علمی	متکی	بر	اصول	زیر	
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است:	نخست،	مشاهده	و	آزمایش	و	کنترل.	دوم،	نظریه	پردازی	و	ارائة	فرضیه.	سوم،	
بازتولید	و	قابلیت	پیش	بینی	پذیری.	چهارم،	نتیجه	و	محصول	عینی.	به	گفتة	کارل	پوپر	
علم	فرضیه	هایی	ارائه	می	دهد	که	با	داده	های	عینی	ارزیابی	می	شوند،	حال	آن	که	
دیدگاه	های	دین	بازرسی	پذیر	نیستند.	جدال	و	دوگانگی	دین	و	علم	همیشگی	است.

حال،	واژة	علم	در	نزد	اسالم	گرایان	همان	معنایی	را	ندارد	که	ما	نزد	اندیشمندان	
و	دانشگاهیان	و	دانشمندان	سراغ	داریم.	واژة	علم	در	نزد	اسالم	گرایان	به	معنای	
توضیح	و	انتخاب	و	سلیقه	در	خدمت	یک	نتیجه	گیری	دینی	است.	این	واژه	در	
نظام	دینی	فاقد	کیفیت	آزمایشی	و	تجربة	عینی	و	نقد	است.	به	عنوان	نمونه،	علوم	
در	جهان	اسالم	به	تولید	نظریه	ای	گفته	می	شود	که	موضوعات	آن		در	راستای	
توجیه	و	تحکیم	دین	است.	از	جمله	نظریه	هایی	که	مسلمان	ها	بدان	پرداخته	و	
آثاری	را	چاپ	ساخته	اند	می	توان	به	چند	نمونة	شاخص	اشاره	کرد:	علم	تجوید	
یا	نیکوخوانِی	قرآن،	علم	تفسیر،	علم	حدیث،	علم	کالم	نقلی،	علم	فقه،	علم	اخالق	
نقلی،	علم	عرفان	نظری	و	عملی.	حال،	از	دید	شما	علم	تجوید	یا	نیکوخوانِی	قرآن	
دارای	کدام	روش	شناسِی	علمی	و	منطقی	را	در	خود	جای	داده؟	آیا	علم	تفسیر	
قرآن	متکی	بر	روش	تفسیرشناسی	و	انتقادی	است؟	فقه	شیعه،	که	سرشار	از	جعل	
و	دروغ	و	روایات	ساختگی	است،	چگونه	می	تواند	علم	باشد؟	عرفان،	که	در	پی	

تهذیب	و	پاالیش	نفس	است،	چگونه	می	تواند	با	دانش	همطراز	باشد؟
نمونة	دیگر،	عنوان	اخالق	نقلی	به	مجموعه	ای	از	تألیفات	و	تصنیفات	اطالق	
می	شود	كه	عهده	دار	ِگردآوری	روایات	اخالقی	و	حداكثر	دسته	بندی	آن	هاست.	
كتاب	هایی	مانند	غررالحكم	عبدالواحد	آمدی	و	مصادقه	االخوان	شیخ	صدوق	از	
برجسته	ترین	نمونه	های	قدیمی	این	مجموعه	به	شمار	می	روند.	برای	نمونه،	شیخ	
صدوق	روایات	گوناگونی	دربارة	نشان	های	ظهور	امام	مهدی	می	آورد.	حال،	شیخ	
صدوق	که	یک	آخوند	جاعل	زمان	خود	یعنی	قرن	4	هجری	قمری	است،	با	روایات	
جعلی	دربارة	امام	زمان	کدام	دانش	را	ارائه	کرده	است؟	او	می	گوید	روایتی	که	از	
غیرمعصوم	نقل	شده	باشد	حجیت	ندارد	و	قابل	اعتماد	نیست.	حال،	شما	بپرسید	

معصوم	کیست	و	چرا	پیوند	خانوادگی	با	بنی	هاشم	مالک	»حجیت«	است؟
ما	با	دو	درک	متضاد	روبه	رو	هستیم:	دانش	از	تجربه	و	آزمایش	و	استدالل	و	
مقایسه	و	روش	انتقادی	می	گوید	و	علم	اخالق	شیعه	از	معصومیت	سخن	می	راند	
تا	اعتبار	برقرار	باشد.	واژة	»علم«	در	دستگاه	جعل	دینی	از	محتوا	خالی	شده	

و	ِخردستیز	است.	بنابراین،	باید	دقت	داشته	باشیم	که	جزم	اندیشان	شیعه	مانند	
به	آن	ها	 و	 پیوسته	واژه	ها	را	دست	کاری	می	کنند	 دینی	 نواندیشان	 و	 آیت	اهلل	ها	
مضمون	دیگری	می	چسبانند.	اصطالح	»علوم	اسالمی«	بی	پایه	است	و	در	خدمت	
ایجاد	آشوب	فکری	است.	اسالم	گرایان	هر	جا	از	علم	صحبت	می	کنند	منظورشان	

دین	انتخاب	شدة	خودشان	است.	

اتحادآخوندونواندیشدینی
تیره	بختِی	ایرانیان	در	داشتن	یک	هیأت	حاکم	تبهکار	و	فاسدی	است	که،	در	عین	
حال،	نادان	و	خرافه	فروش	هم	هستند.	البته	این	هیأت	حاکم	توسط	اهلل	فرستاده	
نشده	اند	بلکه	محصول	تاریخ	و	اجتماع	و	نتیجة	پشتیبانی	حاکمان	سیاسی	و	باور	
ژرف	مردم	به	آخوندها	هستند.	پس	از	تجاوز	اسالم	به	ایران	زمین،	قدرت	سیاسی	
صفویه	شیعه	گری	را	بر	منبر	و	ذهن	ها	حاکم	کرد	و	باندهای	آخوندهای	حوزه	ها	با	
رساله	های	عملیة	عقل	ستیز	به	جنگ	با	روان	ایرانی	پرداختند.	آخوندها	با	جعلیات	
شیعه	و	فتواها	و	تفسیرها	و	احکام	اجتهادی	ذهن	ایرانی	را	اسیر	کردند.	قدرت	های	
سیاسی	با	کمک	آخوند	و	خرافات	به	کنترل	جامعه	پرداخت	و	طبقة	آخوند	به	
امتیازگیری	و	تحمیق	توده	ادامه	داد.	آخوندهای	بزرگ	مانند	آیت	اهلل	ها،	با	عنوان	
با	گرفتن	خمس	و	زکات	به	بسیج	آخوند	و	مال	و	طلبه	اقدام	 »مراجع	تقلید«	
کردند	و	با	ورود	به	زندگی	خصوصی	و	ذهنیت	ناتوان	افراد	جامعه	را	به	اسارت	
گرفتند.	آخوندها	خو	را	»نمایندگان	اهلل«	و	»روحانی«	و	»مقدس«	معرفی	کردند.	
ایدئولوژی	قرآنی	دینی	متکی	بر	قداست	اهلل	و	معصومیت	امامان	و	لشگر	سیدها	و	
مراکز	حوزوی	و	ماشین	خرافه	گرایی،	تقلید	و	خفت	و	حقارت	انسان	را	همچون	
یک	»شایستگی«	نشان	دادند.	تقلید	از	آخوند	جاعل	به	هنجار	جامعه	تبدیل	شد	
و	همة	توده	ها	خود	را	به	آخور	الهیات	این	یا	آن	آخوند	مرجع	تقلید	وابسته	کردند.	
این	سرسپردگی	به	قاعده	ای	طبیعی	تبدیل	شد	و	همه	از	هم	می	پرسیدند:	»تو	از	کدام	
آیت	اهلل	تقلید	می	کنی؟«	بدین	ترتیب،	جامعه	حس	و	فکر	خود	را	از	دست	داد	و	در	

انتظار	قیامت	و	بهشت	به	دریوزگی	روانی	روی	آورد.
در	تاریخ	ایران	قدرت	های	سیاسی	به	تبلیغ	احترام	دین	و	آخوندیسم	پرداختند	و	
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خیل	عظیم	سیاسیون	حاکم	و	حتی	گروه	های	مخالف	آیت	اهلل	را	مظهر	قدسیت	نشان	
دادند.	تقلید	و	بردگی	روانی	به	رفتار	طبیعی	تبدیل	شد	و	همة	سیاسیون	در	برابر	
این	واقعیت	کرنش	کردند.	در	این	تالش	بی	سابقه	اتحاد	آخوند	و	نواندیش	دینی	
در	حفظ	خرافات	شیعه	الزم	بود.	از	یک	سو	آیت	اهلل	ها	به	مثابه	مراجع	تقلید	قدرت	
را	به	دست	گرفتند	و	از	سوی	دیگر	نواندیشان	دینی	به	عنوان	تلطیف	کنندگان	اسالم	
در	جست	وجوی	پخش	و	نگهداری	ایدئولوژی	خرافات	دینی	برآمدند.	آیت	اهلل	ها	
خرافه	پرست	و	خرافه	ساز	هستند	و	عالوه	بر	خرافه	های	امامان	و	رسول	خدا	خود	
نیز	تفسیر	و	فتوا	تولید	می	کنند	تا	دگرگونی	های	جدید	از	کنترل	اسالم	خارج	نشود.	
نواندیشان	نیرنگ	باز	با	نقشی	دیگر	به	شکلی	ظریف	به	بقای	اسالم	و	شیعه	گری	
کمک	رساندند.	طی	چهل	سال	گذشته	نواندیشانی	مانند	آقایان	سروش	و	شبستری	
و	اشکوری	و	دیگران	با	وجود	»نوگرایِی«	حاشیه	ای	هیچ	انتقاد	جدی	و	مستندی	
از	روایات	محمد	و	امامان	و	آیت	اهلل	های	بزرگ	و	رساله	های	آنان	ارائه	نکردند.	
نواندیشان	تمام	گنداب	های	آخوندها	را	پنهان	کردند.	یادآوری	فتوای	موجود	در	
بزرگ	اسالم،	روح	اهلل	 رسالة	تحریرالوسیله	آیت	اهلل	خمینی	الزم	است.	آیت	اهلل	
خمینی،	در	آن	نوشته:	»کسی	که	زوجه	ای	کمتر	از	ُنه	سال	دارد	دخول	او	برای	وی	
جایز	نیست	...	اما	سایر	کام	گیری	ها	از	قبیل	لمس	به	شهوت	و	آغوش	گرفتن	و	تفخیذ	
اشکال	ندارد	هرچند	شیرخواره	باشد.«	این	حکم	جنایتکارانه	و	تجاوزکارانه	بر	
ضد	کودکان	اگر	برای	بخش	مهمی	از	جامعة	ایران	پنهان	بود	و	مخفی	باقی	ماند	ولی	
نمی	توانست	برای	نواندیشان	پنهان	باقی	بماند.	نواندیشان	از	حرف	های	حوزوی	
و	رساله	های	آیت	اهلل	ها	با	خبرند	ولی	چرا	سکوت	کردند؟	می	دانیم	از	چند	دهه	
پیش	این	فتوای	جنایتکارانه	به	طور	گسترده	افشا	شده	ولی	چرا	نواندیشان	بازهم	
سکوت	می	کنند؟	چرا	آن	ها	آیت	اهلل	خمینی	را	محکوم	نمی	کنند؟	ما	انتظاری	از	
آخوند	و	نواندیش	نداریم.	طبیعت	آن	ها	در	پشتیبانی	و	حفظ	استعمار	اسالم	و	تمام	
جنایت	های	اسالمی	و	گنداب	های	فاجعه	آور	در	اسالم	و	شیعه	است.	در	عرصة	
حقوق	بشر	و	حقوق	کودکان	و	حقوق	زنان	نیز	خط	اسالم	و	قرآْن	ستم	گری	است.	
تمام	فتواهای	آخوندها	ناشی	از	نادانِی	آن	هاست.	توده	های	دنباله	رِو	مراجع	تقلید	
اسیران	آخوند	و	دین	هستند.	نسبت	به	اسالم	و	آخوند	و	نواندیش	متوهم	نباشید،	

آن	ها	در	برابر	آزادی	ایستاده	اند	و	خواهان	نابودِی	اندیشه	اند.	

»بوعالمصنصال«نویسندةالجزایری
در	نوامبر	2018	دیداری	با	بوعالم	صنصال،	نویسندة	الجزایری	تبار	و	زادة	سال	
1949	شکل	گرفت.	بیشتر	نوشته	های	او	در	الجزایر	ممنوع	است	ولی	رمان	های	
او	در	اروپا	و	به	ویژه	فرانسه	و	آلمان	با	شمارگان	باال	چاپ	می	شوند	و	او	مورد	
استقبال	گستردة	شهروندان	و	شخصیت	های	دانشگاهی	و	رسانه	های	غربی	قرار	
گرفته.	وی	تاکنون	هشت	رمان	چاپ	کرده	که	از	آن	میان	باید	از	2084	آخر	زمان	
و	قطار	ارلینگن	یا	دگرگونی	خدا	یاد	کرد.	البته	او	چند	اثر	نظرِی	واکاوانه	هم	مانند	
صلحی	غیرممکن	در	اطراف	مدیترانه	و	حکم	رانی	به	نام	اهلل:	اسالمی	سازی	و	عطش	
قدرت	در	دنیای	عرب	نیز	چاپ	کرده	است.	یکی	از	محورهای	داستانی	و	کار	
نظرِی	او	به	تصویر	کشاندن	بیماری	خطرناک	اسالم	و	نقد	اسالم	گرایی	و	رشد	آن	
در	جهان	است.	دیشب	در	گپی	دوستانه	به	او	گفتم	میان	روشنفکران	ایرانی	و	دنیای	
عرب	رابطة	فعالی	وجود	ندارد	و	جای	گفت	وگو	میان	روشنفکر	ایرانی	و	روشنفکر	
عرِب	منتقد	اسالم	خالی	است.	او	نیز	در	تأیید	حرف	من	گفت	به	ویژه	آن	که	ما	درد	
مشترکی	داریم	و	آن	هم	زندگی	در	دنیای	اسالم	است.	با	هم	قرار	گذاشتیم	بیشتر	
همدیگر	را	ببینیم.	در	واقع،	بوعالم	صنصال	هنرمند	بااستعداد	و	نوآوری	است	و	
افرادی	مانند	او	در	دنیای	عرب	واقعًا	کم	یاب	هستند.	بیشتر	روشنفکران	و	هنرمندان	
عرب	پشتیبان	اسالم	هستند	و	به	اصول	قرآنی	ایمان	دارند	و	وقتی	می	گویند	پای	بند	
به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	کمونیست	هستند	ولی	باز	هم	ِمهر	اسالم	را	در	دل	
دارند.	دنیای	روشن	فکری	ما	یک	گامی	پیش	تر	است	و	شمار	افراد	منتقد	اسالم	
هم	بیش	از	پیش	افزایش	می	یابند.	میان	ایرانیان،	هنرمند	و	روشنفکر	محتاط	و	
فرصت	خواه	و	کرنشگر	در	برابر	اسالم	فراوانند	ولی	خوشبختانه	به	تازگی	شمار	
دانشگاهی	و	روشنفکر	و	هنرمند	خداناباور	و	مخالف	اسالم	گسترش	یافته	و	آن	ها	

اسالم	را	یک	عامل	تحجر	و	واپس	گرا	و	نابودکنندة	انسان	آزاد	می	دانند.	
در	برابر	اسالمی	سازِی	جهان	باید	با	متحدین	خود	همکاری	کنیم.	طاعون	اسالم	
یک	پدیدة	رشدیابندة	جهانی	است	و	نیروهای	مخالف	آن	هم	پراکنده	هستند.	تمدن	
و	دموکراسی	غربی	یکی	از	ستون	های	ایستادگی	در	برابر	اسالم	گرایی	است	ولی	
در	دل	این	تمدن	هم	ناتوانی	و	نااستواری	و	سردرگمی	و	تزلزل	فراوان	است.	
فعاالن	اسالموفیل	یعنی	کسانی	که	روی	خوش	به	اسالم	نشان	می	دهند	و	با	آن	
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خواهان	اتئالف	هستند	فراوانند.	کار	ما	دشوار	است.	اسالم	گرایان	با	پول	جهانی	
و	بانک	ها	و	نفت	خود	را	سازمان	دهی	می	کنند،	حال	آن	که	نیروهای	روشن	فکری	
مخالف	اسالم	با	قلم	و	گفت	وگو	و	تالش	برخی	رسانه	های	کم	دامنه	فعالیت	خود	را	
به	پیش	می	برند.	به	هر	روی،	اسالم	گرایان	خواهان	تحمیل	یک	جنگ	علیه	تمدن	و	
آزادی	هستند	و	ما	راه	دیگری	جز	یک	مبارزه	هوشمندانه	و	پیگیر	و	خستگی	ناپذیر	

و	همسو	با	یاران	خود	نداریم.

فلسفهوزندگی
یکی	از	فیلسوفان	معاصر	فرانسه،	لوک	فری،	دربارة	رابطة	فلسفه	و	زندگی	می	نویسد:	
»فلسفه	تنها	در	پی	معنای	زندگی	است.	من	چهل	سال	سپری	کردم	تا	این	تعریف	
را	پیدا	کنم	و	این	برایم	بسیار	مهم	است.	نظریه	ای	که	من	از	آن	پشتیبانی	می	کنم	
این	است	که	تمام	فلسفه	های	بزرگ	جهان	بدون	استثنا	و	حتی	فلسفه	های	ماّده	باور	
اصل	رهایی	هستند.	تنها	تفاوت	با	دین	در	نبودن	خداست.	دین	قول	می	دهد	که	ما	
توسط	کس	دیگری	نجات	پیدا	می	کنیم.	ما	می	خواهیم	از	یک	بدبختی	و	یا	خطر	
نجات	پیدا	کنیم.	چیزی	که	بیش	از	هر	چیز	در	ما	ترس	می	آفریند	مرگ	است.	هدفی	
که	فلسفه	دارد	چیرگی	بر	ترس	و	رها	شدن	از	آن	است.	به	طور	کوتاه	باید	بگویم	
ما	در	زندگی	دارای	دو	تیره	بختی	هستیم:	گذشته	و	آینده.	اگر	ما	گذشته	ای	شادمان	
داشته	باشیم،	به	یادمانة	آن	فکر	می	کنیم	و	اگر	گذشتة	ما	با	تیره	بختی	همراه	باشد،	ما	
خود	را	سرزنش	می	کنیم.	ما	برای	فرار	از	گذشته	به	سوی	آینده	جهت	گیری	می	کنیم	
و	برای	خود	پروژه	در	نظر	می	گیرم	و	این	ما	را	مشغول	می	کند.	گذشته	و	آینده	مانع	
از	آن	می	شوند	که	در	تنها	چیزی	که	ارزش	دارد	یعنی	حال	حاضر	زندگی	کنیم.	
زمان	حاضر،	این	تنها	چیزی	است	که	به	طور	واقعی	وجود	دارد	و	ما	پیوسته	به	خاطر	

یادمانه	و	امید	به	آینده	آن	را	از	دست	می	دهیم.	
لوک	فری	حق	دارد	که	روی	زمان	حال	تأکید	کند	زیرا	زمان	کنونی	دربرگیرندة	
مناسبات	ما	با	جهان	و	رابطه	با	انسان	ها	و	چیزهاست	و	زندگی	ما	در	عشق	و	تالش	
و	انسان	شناسِی	بی	میانجی	است.	دیدار	دریا	و	طبیعت	و	پرسه	زدن	و	خواندن	و	سفر	
و	گپ	دوستانه	و	لذت	های	روزمره	و	درگیری	در	اندیشه	و	انتقاد	در	ما	انرژی	تولید	

می	کند	و	ما	را	از	مرگ	اجتماعی	می	رهاند	ولی	از	دید	جامعه	شناسی	شخصیت	های	
امروز	از	تاریخ	خود	می	آیند	و	گاه	امید	دارند	که	در	زندگی	خاموش	یا	بی	معنا	و	
تهی	و	ابلهانه	تغییری	به	وجود	آورند.	آن	ها	از	گذشته	می	آیند	و	جایگاهی	و	چیزی	
در	آینده	می	خواهند.	در	این	حالت،	انگیزة	آن	ها	پویا	می	شود	و	بازیگری	پویای	
آغازین	تحریک	می	شود.	معنای	زندگی	در	چیزی	است	که	وجود	دارد	و	انسان	آن	

را	ساخته	است	ولی	این	معنا	با	طرح	های	ما	متالطم	می	شود.

اسالمگرایاناصالحطلبدربرابرصادقهدایت
	صادق	هدایت	جزو	نادر	هنرمندان	و	روشنفکران	ایرانی	است	که	با	نوآوری	در	
عرصة	داستان	نویسی	و	با	شجاعت	در	مبارزه	با	خرافات	شیعه	و	انتقاد	از	دین	اسالم	
در	تاریخ	ما	جایگاه	ویژه	ای	دارد.	مبارزة	او	با	آخوندیسم	و	باورهای	گندیدة	شیعه	
چراغی	در	دل	یک	جامعة	استبدادزده	و	آلوده	به	دین	بود.	او	در	آثاری	مانند	توپ	
مرواری،	»علویه	خانم«،	»حاجی	آقا«،	»افسانه	آفرینش«	و	»کاروان	اسالم«	به	
نقد	مناسبات	کهنه	و	آسیب	های	ناشی	از	اسالم	پرداخت	و	نشان	داد	که	نباید	به	
اسالم	امید	بست	و	برعکس	این	دین	را	باید	عامل	نابودی	دانست.	تمام	محافل	
آخوندی	و	نواندیشان	دینی	و	روزنامه	نگاران	اسالم	گرا	همیشه	صادق	هدایت	را	
مورد	حمالت	خود	قرار	داده	اند	و	او	را	نماد	بدی	معرفی	نموده	اند.	بهروز	افخمی،	
فیلمساز	اصالح	طلب	در	جمهوری	اسالمی،	در	روزهای	اخیر	به	صادق	هدایت	حملة	
دشمنانه	ای	کرده	و	گفته	هدایت	»همجنس	گرا«	بوده	و	از	زن	ها	بدش	می	آمده	و	اگر	
همجنس	گرایی	هدایت	را	در	نظر	بگیریم	تمام	دید	ما	دگرگون	می	شود.	در	این	یورش	
موزیانه	چند	نکته	قابل	توجه	است:	نخست	این	که	در	فرهنگ	واپس	گرای	اسالمی	
همجنس	گرا	به	معنای	»بچه	باز	و	همجنس	باز«	است.	در	این	باور	دینی	این	صفت	
به	معنای	نابودِی	اخالقی	به	شمار	می	آید،	حال	آن	که	در	جامعة	نوگرا	همجنس	گرایی	
یکی	از	واقعیت	های	اجتماعی	است	و	این	افراد	مانند	شهروندان	دیگر	دارای	حقوق	
اجتماعِی	برابر	هستند.	من	نمی	دانم	هدایت	دارای	کدام	گرایش	جنسی	بوده	است	
و	این	کوچک	ترین	اهمیتی	ندارد	و	کاماًل	خصوصی	است	ولی	می	دانم	هنرمندان	
بی	شماری	در	جهان	همجنس	گرا	بوده	اند	و	جزو	افراد	برجسته	یا	نابغة	جامعه	بشری	
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به	شمار	می	آیند.	در	ذهن	اسالمی	»همجنس	گرایی«	صادق	هدایت	فرصتی	برای	
یورش	به	او	و	هنر	و	اندیشة	اوست.	اسالم	گرایان	کینة	ژرفی	نسبت	به	منتقدان	اسالم	
دارند	و	در	تالشند	تا	ذهنیت	واپس	گرا	و	ارتجاعی	جامعه	در	برابر	هنرمند	نقاد	بشورد.	
دوم	این	که	این	فیلم	ساز	اصالح	طلب	چرا	خفه	خون	گرفته	و	تبهکارانی	مانند	قاری	
قرآن	و	دوست	آیت	اهلل	خامنه	ای،	سعید	طوسی،	را	افشا	نمی	کند؟	تجاوز	به	کودکان	و	
کودک	آزاری	توسط	اسالم	گرایان	برای	اصالح	طلب	و	اصول	گرا	و	حکومتی	ها	قابل	
چشم	پوشی	هستند	ولی	دروغ	و	جعل	بر	ضد	هنرمند	و	روشنفکر	منتقد	دین	ثواب	دارد.	
صادق	هدایت	چراغی	در	تاریکی	جامعه،	آتشفشانی	بر	ضد	خرافة	دینی	و	
شخصیت	های	زشتکار	پاچه	ورمالیدة	مسلمان	و	درخشش	فرهنگ	زرتشت	در	
برابر	شیعه	گری	بود.	هدایت	همیشه	آخوند	را	نشان	ارتجاع	و	فساد	می	دانست.	او	
در	»حاجی	آقا«	خطاب	به	حاجی	آقاهای	اسالم	زده	می	نویسد:»هفتاد	سال	است	
که	مردم	را	گول	زدی،	چاپیدی،	بریششان	خندیدی،	آن	وقت	پول	های	دزدی	را	
برده	ای	کاله	شرعی	سرش	بگذاری،	دور	سنگ	سیاه	لی	لی	کردی،	هفتاد	ریگ	
انداختی	و	گوسفند	کشتی	...	از	صبح	زود	مثل	عنکبوت	تار	می	تنی،	دزدها	و	
گردنه	گیرها	و	قاچاق	ها	را	به	سوی	خودت	می	کشی،	کارت	کاله	برداری	و	شیادی	
است.«	از	نگاه	هدایت،	در	فرهنگ	شیعه	آدم	ها	َپست	و	بدبو	می	شوند.	بی	سبب	

نیست	که	اصالح	طلب	شیعه	به	هدایت	یورش	می	برد.

حقتعیینسرنوشت»خلقها«
حق	تعیین	سرنوشت	خلق	ها	پروژه	ای	برای	تجزیة	ایران	است.	آیا	ما	نیازمند	تغییر	
قدرت	سیاسی	در	ایران	هستیم؟	بله،	زیرا	قدرت	سیاسی	دینی	کنونی	در	تناقض	
با	دموکراسی	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	عامل	تبعیض	فرهنگی	و	دینی	و	
قومی	در	جامعه	است.	قدرت	سیاسی	آینده	باید	نامتمرکز	و	دموکراتیک	و	پای	بند	
به	جداانگاری	دین	از	سیاست	باشد.	در	شرایط	خاص	ایران	تمرکززدایی	از	راه	
قدرت	تصمیم	گیرِی	واقعی	استانی	و	شهری	اجراشدنی	است.	مفهوم	فدرالیسم	در	
ادبیات	سیاسی	گروه	های	مخالف	ایرانی	با	بار	جدایی	خواهی	و	قوم	گرایی	مشخص	
می	شود.	این	مفهوم	با	واقعیت	تاریخی	و	فرهنگی	و	حساسیت	شرایط	ایران	هیچ	

انطباقی	ندارد	و	جز	پریشانِی	فکری	ـ	سیاسی	نتیجة	دیگری	ندارد.	در	چند	سال	
گذشته،	برخی	عناصر	و	جریان	ها	از	حق	تعیین	سرنوشت	صحبت	کرده	اند	و	به	ویژه	
این	حق	را	برای	آذری	و	ُکرد	و	بلوچ	و	عرب	در	نظر	دارند.	این	اشخاص	هر	گونه	
حرکت	مشترک	و	ائتالف	سیاسی	را	مشروط	به	پذیرش	این	حق	جدایی	می	دانند.	
به	تازگی	ده	گروه	سیاسی	فراخوان	مشترک	امضا	کرده	اند	و	در	این	فراخوان	اعالم	
می	کنند	که	»همزیستی	ملیت	های	فارس،	ُترک،	ُکرد،	عرب،	بلوچ،	ترکمن	و	دیگر	
مجموعه	های	زبانی	و	اقلیت	های	مذهبی	و	فرهنگی«	مشروط	به	آن	است	که	»اواًل	
هویت	و	حقوق	ملی	-	دموکراتیک	این	مردمان	پذیرفته	و	حق	تعیین	سرنوشت	شان	

به	رسمیت	شناخته	شود«	و	نیز	»سیستم	سیاسی	و	اداری	فدرال«	برقرار	شود.	
خواست	حق	تعیین	سرنوشت	یعنی	یک	قوم	و	یا	سیاسیون	آن	قوم	هر	وقت	خود	
خواستند	و	برخالف	منافع	ملی	می	توانند	از	ایران	جدا	شوند	و	جغرافیای	جداشده	
را	به	کشور	جدید	تبدیل	کنند.	نظریة	حق	سرنوشت	در	ایران	در	تناقض	با	تاریخ	
همزیستی	همة	اقوام	ایرانی	است.	خاستگاه	این	نظریه	تجزیة	کشوری	چندگانه	
است:	نخست،	افراد	ملی	گرای	شوینیسِت	قوم	گرای	ُکرد	و	آذری.	دوم،	محافل	و	
اشخاص	وابسته	به	دیپلماسی	منطقه	ای	و	جهانی.	سوم،	هواداران	چپ	ِاستالینیستی	
و	لنینی	با	نظریات	وحدت	ستیِز	ملی.	چهارم،	افراد	دنباله	رو	و	احساسی	که	از	پشت	
پرده	خبر	ندارند	و	یا	افرادی	که	به	خاطر	شدت	خوش	بینی	خود	از	واکاوِی	ژرف	

و	دقیق	دور	هستند.
موافقان	این	نظریه	به	دموکراسی	و	حقوق	شهروندی	باور	استواری	ندارند	و	
خوشبختانه	فاقد	وزنة	اجتماعی	اند.	زیان	آن	ها	در	عرصه	ایجاد	پریشان	فکری	است.	
مبارزة	فکری	در	نقد	مفاهیمی	مانند	فدرالیسم	و	حق	تعیین	سرنوشت	ضروری	است	و	
کتاب	هایی	مانند	نقدی	بر	فدرالیسم	از	محمدرضا	خوبروی	پاک	یاری	رسان	ماست.	

نخبگانکشور
نخبگان	کشور	ما	چه	کسانی	هستند؟	نخبه	توده	نیست،	خلق	نیست،	طبقه	نیست.	
نخبگان	عناصر	برجستة	یک	کشورند.	در	تمام	کشورها	متناسب	با	تاریخ	و	فرهنگ	
و	رشد	جامعه	و	دوری	و	نزدیکی	به	دموکراسی	و	تجربة	زندگی	افراد	نخبه	وجود	
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دارد.	در	تعریف	نخبه	صفت	مترقی	و	دموکرات	معیار	جامعه	شناختِی	دقیقی	نیست.	
نخبه	کسی	است	که	با	دانش	و	با	قدرت	تصمیم	گیری	است،	نخبه	کسی	است	که	
نوآور	و	مدیر	سیاست	است،	نخبه	تصمیم	گیرنده	در	کارهای	برجستة	اقتصاد	و	
سیاست	است،	نخبه	فرهنگ	ساز	و	نظریه	پرداز	است،	دورنگر	و	آینده	پرور	است،	
سازمان	ده	و	جهت	دهندة	کارهاست،	سازنده	یا	حتی	ویران	گر	است،	آرمان	گراست،	
راه	خیزش	را	نشان	می	دهد،	قدرت	واکاوی	و	دریافت	راز	و	ابهام	دارد،	یک	سر	و	
گردن	از	اعضای	توده	باالتر	است	و	دموکراسی	آور	و	یا	استبدادپرور	است.	دونالد	
ترامپ،	ِامانوئل	مکرون،	آنِجال	مرکل،	والدیمیر	پوتین	از	نخبگان	سیاست	جهانی	
هستند.	رهبران	شرکت	های	گوگل،	آمازون،	فیس	بوک	از	نخبگان	اقتصاد	جهانی	
سرمایه	داری	هستند.	نخبگان	ادبیات	جهانی	نیز	آن	هایی	هستند	که	جایزة	ادبی	نوبل	
یا	جایزه	های	برجسته	را	از	آن	خود	می	کنند	و	مغز	و	تصور	و	احساس	آدمیان	را	
متأثر	می	کنند.	رهبران	عوام	گرای	جهان	از	نخبگان	هستند	البته	آن	ها	شخصیت	منفی	
هستند	ولی	تأثیرگذار	می	باشند.	در	این	جهان	ما	دارای	نخبگان	برجسته	در	عرصه	
زیست	شناسی،	فیزیک،	انفورماتیک،	شیمی،	فلسفه،	جامعه	شناسی،	ریاضیات	و	
اقتصاد	هستیم.	یکی	از	معیارهای	پیشرفت	جامعه	شمار	نخبگان	و	کیفیت	آن	هاست.
حال،	نخبگان	ما	کیستند	و	کجایند؟	نخبگان	در	رأس	نظام	سیاسی	امروزی	ایران	
کیستند؟	تمام	کسانی	که	سازمان	دهی	و	پایداری	این	نظام	را	فراهم	کرده	اند	و	با	
مهندسی	خود	رژیم	را	در	بحران	های	حاّد	نجات	داده	اند	نخبگان	حکومتی	هستند.	
نیروهای	مخالف	حکومت	ایران	در	داخل	و	خارج	نیز	دارای	افراد	نخبه	اند.	همیشه	
ماندالها	و	لخ	والساها	و	ژنرل	دو	ُگل	ها	و	مصدق	ها	و	رضاشاه	ها	و	امیرکبیرها	و	
دارای	نقش	مثبت	و	ترقی	خواهانه	در	جامعه	زیاد	نیستند.	همچنین،	نخبگان	همیشه	
از	شخصیت	های	بزرگ	و	باوزنه	تشکیل	نشده	اند.	تاریخ	و	محیط	و	تربیت	و	وضع	
جهانی	و	پیشامدها	در	پیدایش	نخبگان	نقش	ایفا	می	کنند.	بنابراین،	کیفیت	جامعه	
و	مرحلة	تاریخی	آن	تا	اندازة	زیادی	کیفیت	نخبگان	را	مشخص	می	کند.	روشن	
است	که	کیفیت	نخبگان	گاه	از	سطح	تقاضاهای	جامعه	فراتر	و	فراخ	تر	است.	
واقعیت	نخبگان	هر	کشور	متناسب	با	تاریخ	و	سطح	پیشرفت	آن	کشور	است	ولی	
نخبگان	کاردان	و	هنرمند	و	بااراده	خود	از	دیوار	تاریخ	باال	می	روند.	نخبگان	
سیاسِی	نیروهای	مخالف	حکومت	ایران	کیستند؟	نخبگان	برجستة	دانشگاهی	و	
علمی	ایران	کیستند؟	نخبگان	علمی	و	فن	آورِی	ایران	کجایند؟	این	نخبگان	واقعیت	

دارند.	باید	به	آن	ها	راه	داد	تا	شکوفاتر	شوند،	باید	چهره	ها	را	به	نمایش	گذاشت	
تا	آشکارتر	شوند.	نخبگان	باید	بر	ترس	خود	غلبه	کنند	و	شخصیت	شان	را	بسازند.	
شاید	مطلوب	ترین	نخبه	کسی	است	که	شهامت	دارد،	آرمان	گراست،	عطر	آزادی	را	
پخش	می	کند،	دانش	را	در	سراسر	ایران	می	پراکند،	از	دین	و	استبداد	نمی	هراسد،	

به	تاریخ	نگاه	می	اندازد	و	آینده	را	ترسیم	می	کند.

جداانگاریدینازسیاست
در	ایران	جداانگاری	دین	از	سیاست	را	چگونه	تعریف	کنیم؟	جداانگاری	دین	از	
سیاست	یعنی	چه؟	جداانگاری	دین	از	سیاست	یک	روند	تاریخی	و	فرهنگی	و	
جامعه	شناسانه	است	که	انسان	را	از	آسمان	جدا	می	کند	و	او	را	به	سوی	خودمختاری	
و	استقالل	شخصیتی	حرکت	می	دهد.	پس	از	سده	های	و	سرآغاز	دورة	نوزایی	و	
روشن	گری،	انسان	نوگرا	زاده	می	شود،	انسانی	که	منبع	اصلی	اش	عقل	و	تجربة	

زمینی	است.	
قانون	 فرانسه	 در	 	1905 سال	 در	 چیست؟	 سیاست	 از	 دین	 جداانگاری	
جداانگاری	دین	از	سیاست	تصویب	شد	و	بر	اساس	آن	حکومت	و	کلیسا	از	هم	
جدا	شدند.	قدرت	سیاسی	در	فرانسه	اعالن	کرد	که	آموزش	وپرورش	وظیفة	دولت	
است	و	کلیسا	در	آموزش	عمومی	نباید	مداخله	کند	و	نیز	کشیشان	حقوق	دولتی	
نخواهند	داشت	و	خود	کلیسا	عهده	دار	آن	خواهد	بود.	در	فرانسه	و	در	2004 
قانون	جدیدی	تصویب	شد	مبنی	بر	این	که	دختران	دبستان	و	کالج	و	دبیرستان	نباید	

حجاب	داشته	باشند	ولی	حجاب	در	دانشگاه	و	در	جامعه	آزاد	است.
حال،	در	ایران	وقتی	از	جداانگاری	دین	از	سیاست	حرف	می	زنیم،	منظور	
چیست	و	کدام	شعار	درست	است؟	جدایی	دین	از	حکومت؟	جدایی	دین	از	دولت؟	
جدایی	دین	از	سیاست؟	حکومت	برابر	کل	ساختار	سیاسی	یعنی	والیت	فقیه	و	سه	
نهاد	اجرایی	و	قانون	گذار	و	قوة	قضایی	است	و	ارتش	و	سپاه	نیز	جزو	حکومت	
هستند.	بنابراین،	دین	باید	از	تمام	این	ساختار	جدا	باشد	و	قدرت	سیاسی	بعدی	
باید	در	تمام	تصمیم	گیری	های	خود	از	معیار	اسالم	و	احکام	اسالمی	و	مذهب	شیعه	
دوری	گزیند.	دولت	برابر	کابینه	یا	دولت	)روحانی(	است	و	این	دولت	همان	قوة	
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اجرائیه	است.	در	اینجا	جدایی	از	دین	اسالم	به	معنای	جدایی	همة	تصمیم	های	
دولتی	و	وزیران	از	معیارها	و	احکام	اسالمی	است.	باألخره	جدایی	دین	از	سیاست	
باید	به	معنای	جدایی	سیاست	های	گوناگون	دولتی	و	حکومتی	از	معیارها	و	احکام	
دینی	باشد.	سیاست	آموزش	وپرورش،	بهداشت،	محیط	زیست،	بین	الملل،	دانشگاه،	
اقتصاد	و	صنعتی،	سیاست	خانواده،	ارث	ومیراث،	اداری،	جزایی	و	غیره	باید	جدا	
از	معیارها	و	احکام	اسالمی	باشد.	بنابراین،	جدایی	دین	از	حکومت	فراگیر	است	

و	ابهام	و	سوء	تفاهم	را	محدود	می	کند.
محمدرضا	نیکفر	در	نشستی	در	پاریس	گفت	جدایی	حکومت	از	دین	نادرست	
است	و	باید	از	جدایی	از	شیعه	گری	حرف	زد.	از	دید	من،	این	نظریه	ناقص	و	مبهم	و	
اشتباه	است.	در	ایران،	اسالم	و	فقه	شیعه	یک	کلیت	جداناپذیر	را	تشکیل	می	دهند.	
در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی،	قرآن	و	اسالم	و	شیعه	به	مثابه	یک	مجموعه	
قابل	اتکا	آمده	است.	در	ایران،	رجوع	به	قرآن	و	روایت	پیامبر	و	فقه	یک	الگوی	
عملِی	همیشگی	است،	حال	آن	که	ما	خواهان	عقل	گرایی	و	اصول	حقوق	بشر	و	
تجربه	های	دموکراتیک	جهانی	هستیم	تا	مدیریت	سیاسی	در	ایران	نوگرا	و	عادالنه	
و	انسانی	باشد.	ما	خواهان	جدایی	از	دین	اسالم	و	فقه	شیعه	و	یا	هر	دین	دیگری	
در	ایران	هستیم.	بنابراین،	وقتی	می	گوییم	جدایی	از	دین	اسالم	منظورمان	جدایی	
قدرت	سیاسی	از	قرآن	و	روایات	پیامبر	و	فقه	شیعه	است.	البته	آقای	نیکفر	دیدگاه	
روشنی	برای	تقویت	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	ایران	ندارد،	حال	آن	که	ما	
نیازمند	دیدی	روشن	هستیم	و	باید	از	همة	نخبگان	سیاسی	و	فرهنگی	بخواهیم	تا	

جدایی	قدرت	سیاسی	از	دین	اسالم	و	فقه	شیعه	را	درخواست	کنند.	

چراکشتاریهودیانادامهدارد؟
کشتار	یهودیان	چگونه	قابل	فهم	است؟	در	سپتامبر	2018	یک	آمریکایی	یازده	یهودی	
را	در	کنیسه	کشت.	این	گونه	کشتارهای	جهت	دار	بر	ضد	یهودیان	اتفاقی	نیستند	و	پیوسته	
تکرار	می	شوند.	طی	دو	سال	گذشته،	شمار	زیادی	یهودی	در	فرانسه	و	اروپا	کشته	
شده	اند.	این	کینه	از	کجا	می	آید؟	در	میان	کاتولیک	های	سنتی،	که	معتقدند	مسیح	توسط	
یهودی	ها	کشته	شده،	تمایل	یهودی	ستیزی	بسیار	قوی	است.	در	جهان	بینِی	نازیسم	

نیز	یهودی	باید	بمیرد	زیرا	او	به	یک	»ویروس	خطرناک«	می	ماند.	در	قرآن،	یهودیان	
	الّناِس	َعداَوًة	 	َأَشدَّ خائن	معرفی	شده	اند	و	قابل	اعتماد	نیستند.	قرآن	می	گوید:	»لََتِجَدنَّ
لِلَّذیَن	آَمُنوا	الْیُهوَد	َو	الَّذیَن	َأْشَرُکوا.	)سورة	مائده،	آیة	82.(	یعنی	»به	طور	مسّلم	)	ای	
پیامبر(	دشمن	ترین	مردم	نسبت	به	مؤمنان	را	یهود	و	مشرکان	خواهی	یافت.«	افزون	بر	
آن،	کشتار	یهودیان	در	سنت	پیامبر	اسالم	یک	واقعیت	تاریخی	است.	در	کشورهای	
مسلمان	و	از	جمله	ایران	روحیة	یهودی	ستیِز	پررنگی	موجود	است	و	کوچه	و	بازار	از	
متلک	و	گفتار	یهودی	ستیز	فراوان	است.	در	جهان	بینِی	راست	تندرِو	اروپا	و	آمریکایی	
نیز	یهودی	یک	توطئه	گر	معرفی	می	شود.	در	کشورهای	اروپای	شرقی	مانند	لهستان	و	
مجارستان	هم	گرایش	یهودی	ستیزی	نیرومند	است.	هواداران	حکومت	مارشال	پتن	
در	ویشی،	که	در	فرانسه	با	هیتلر	سازش	کردند،	گرایش	یهودی	ستیِز	پررنگی	داشتند	
و	یهودیان	را	با	قطار	به	اردوگاه	های	آدم	سوزی	می	فرستادند.	گرایش	یهودستیزی	در	
کل	اروپا	ادامه	دارد.	برخی	چپ	ها	که	خود	را	»ضد	صهیونیست«	و	هوادار	»آرمان	
مردم	فلسطین«	می	دانند،	هم	یهودی	ستیز	هستند.	این	چپ	ها،	که	مدام	با	فلسطینیان	
همدردی	می	کنند،	اغلب	منافع	و	مصالح	ایران	را	فراموش	کرده	اند.	موضع	گیری	موافِق	
فلسطین	این	افراد	چپ	تا	هواداری	از	مرتجعین	حزب	اهلل	لبنان	و	حماس	فلسطینی	

پیش	می	رود	و	این	به	ناگیز	با	سیاست	جمهوری	اسالم	نیز	همسوست.
بی	شک،	سیاست	استعماری	دولت	اسرائیل	در	مناطق	فلسطینی	و	مانع	تراشی	
برای	رویارویی	با	ایجاد	یک	دولت	فلسطینی	قابل	انتقاد	است.	اسرائیلی	ها	و	
فلسطینی	ها	باید	هر	کدام	دولت	خود	را	داشته	باشند.	وضعیت	اختالف	و	جنگ	در	
خاور	میانه	در	عمل	موجب	رشد	جریان	های	اسالم	گرا	در	سرزمین	های	فلسطینی	
شده	و	این	در	تضاد	با	سیاست	صلح	است.	این	وضع	بحرانی	همیشه	مورد	استفادة	
رژیم	های	عرب	و	جمهوری	اسالمی	قرار	گرفته	تا	به	خود	مشروعیت	بخشند	و	
مردم	مسلمان	را	بر	ضد	یهودیان	برانگیزند.	ولی	پرسش	اساسی	در	اینجا	در	بارة	
ریشة	کینه	بر	ضد	یهودیان	است.	چرا	یک	آمریکایی	نژادگرا	یهودی	ها	را	در	محل	
نیایش	به	مسلسل	می	بندد؟	چرا	یهودی	ُکشی	در	دستور	آدم	ُکشان	نژادگرای	اروپایی	
و	تروریست	های	اسالمی	قرار	می	گیرد؟	بی	شک،	ما	باید	رابطة	این	جنایت	ها	را	با	
جهان	بینی	های	یهودستیز	واکاوی	می	کنیم.	یهودستیزان	همیشه	ثروت	و	سرمایه	های	
بانکِی	یهودی	را	»خاستگاه	بحران«	جهان	معرفی	می	کنند.	آن	ها	همیشه	»بینِی	گنده«	
یهودی	ها	و	خساست	شان	را	مطرح	می	کنند.	همة	این	تبلیغات	بیان	گر	ناآگاهی	
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ُمبّلغان	آن	هاست.	همچنین،	در	تمام	جهان	و	در	میان	همة	مردم	جهان،	این	ویژگی	ها	
را	می	توان	پیدا	کرد.	این	تبلیغات	ابلهانه	بازتاب	کنندة	یک	نژادپرستی	بیمار	و	
گندیده	است.	جهان	بینِی	اسالمی	و	کاتولیکی	متعصبانه	و	هیتلری	و	عوام	گرای	
راست	تندرو	سرچشمة	بدآموزی	بر	ضد	یهودیان	است.	در	تمام	حوزه	های	شیعه	و	
اسالمی	و	مغزهای	معیوب	اسالم	گرایان،	ضدیت	با	یهود	یک	لذت	بیمارگونه	است.	

کینة	خمینی	و	احمدی	نژادها	نسبت	به	یهودیان	را	از	یاد	نبریم.
در	میان	همة	مردمان	جهان،	یهودی	ها	نقش	مثبتی	برای	پیشرفت	بشریت	ایفا	
کرده	اند.	آن	ها	خلق	برتر	نیستند	ولی	کارشان	پشتوانة	پیشرفت	آن	هاست.	کارل	
مارکس،	زیگموند	فروید،	هانا	آرنت،	فرانتس	کافکا،	گوستاو	مالر،	باروخ	ِاسپینوزا،	
لوسین	فروید،	استیون	اشپیلبرگ،	هاریسون	فورد،	سیمون	سینوره،	ناتلی	پورتمن،	
آلبرت	اینشتن،	هربرت	سیمون،	جوِزف	استیگلیس،	ُژرژ	شارپاک،	فیلیپ	رات،	ابن	
میمون،	ِامانوئل	لویناس،	َژک	دریدا	و	صدها	اندیشمند	و	هنرمند	یهودی	تبار	دیگر	
برای	جامعة	بشری	تالش	کرده	اند.	نبوغ	برجستة	یهودی	ها	از	ژن	آن	ها	نیست	بلکه	
از	تالش	سخت	سرانه	و	تربیت	خانوادگی	و	همت	فردی	و	جدیت	کاری	و	قدرت	
یادگیری	شان	سرچشمه	گرفته.	تربیت	و	آموزش	یهودیان	پایة	پیشرفت	آن	ها	را	
ساخته	و	آن	ها	در	جامعه	ای	که	هستند	هوشیارانه	تمام	امکانات	مطلوب	را	برای	
موفقیت	به	کار	می	گیرند.	یهودستیزان	نژادگرا	و	اسالمی	فقط	درماندگان	تاریخ	

هستند	و	تنها	ابزارشان	کینه	جویی	و	آسیب	رسانی	به	یهودیان	است.	

زندگیوخوشبینی
آیا	می	توان	در	زندگی	خوش	بین	بود؟	می	توان	گفت	دنیای	امروز	بهتر	از	دنیای	
دیروز	است	و	فرزندان	و	نوه	های	امروز	ما	بهتر	از	کودکان	دیروز	و	کودکان	سال	ها	
و	سده	های	پیش	زندگی	می	کنند.	این	گفته	به	این	معنا	نیست	که	زندگی	کنونی	خوب	
است	بلکه	به	این	معناست	که	بشریت	پیشرفت	کرده.	با	وجود	جنگ	های	جهانی	و	
استعمار	و	فقر	و	تعصب،	دنیای	ما	گسترش	یافته	و	امکانات	فرهنگی	و	علمی	رشد	
پیدا	کرده	اند	و	دموکراسی	و	ارزش	های	آزادی	خواهی	بیشتر	شده.	با	این	وجود،	آینده	
تاریک	است.	ویرانِی	زیست	بوم	جهان،	آز	قدرتمندان	جهان،	خطر	رشد	اسالم	و	دیگر	

خرافات،	توطئه	های	جنگی،	رشد	عوام	گرایی	و	حجم	بی	کران	نادانی	جامعة	بشری	را	
به	نابودی	سوق	می	دهد.	تجربه	های	انسانی	نشان	داده	که،	در	طول	تاریخ،	نسل	ها	و	
هوشمندان	و	نخبگان	و	افراد	آگاه	با	اقدامات	مساعد	و	مثبت	و	شجاعانه	و	زیرکانه	
جامعه	را	از	خطر	نابودی	نجات	داده	اند.	حال،	آیا	در	آینده	نیز	چنین	خواهد	شد؟	
ما	نمی	توانیم	پیش	گویی	کنیم،	فقط	می	توانیم	با	آگاهی	روزافزون	و	دانش	اخالق	گرا	
و	نخبگان	هوشمند	امیدوارم	باشیم	که	به	نابودی	کشیده	نشویم.	مسئولیت	و	آگاهی	و	
شجاعت	انسان	است	که	می	تواند	تضمینی	برای	آیندة	بهتر	باشد.	جزم	گرایِی	خاصی	
وجود	ندارد	زیرا	دنیا	در	تناسب	قوای	گوناگون	می	چرخد	و	پیشامد	و	ضرورت	ها	با	
عمل	انسان	درمی	آمیزند.	بر	پایة	نظریة	فرگشت	داروین،	در	دگرگونِی	زندگی	از	شکل	
حیوانی	به	شکل	انسانی	هم	قانون	زیست	شناسِی	تغییر	گونه	و	هم	کلیة	پیشامدها	نقش	
اساسی	داشته	اند.	در	جامعه	شناسی،	همة	این	پدیده	ها	عمل	می	کنند	و	نیز	منافع	سّیال	
و	لذت	های	گوناگون	و	آرزوهای	متضاد	و	احساس	مسئولیت	و	گرایش	به	نابودی	
نزد	انسان	ها	و	در	تصمیم	آن	ها	مداخله	می	کنند.	کارل	مارکس	از	گونه	ای	جزم	گرایی	
تاریخ	و	اجتماعی	صحبت	می	کرد	و	رفتن	به	سوی	کمونیسم	را	ناگزیر	می	دانست.	
ماّده	باورِی	تاریخی	قوانین	اجتماعی	را	به	استاندارد	تبدیل	می	کند.	بر	پایة	این	نظریه،	
در	پایان	تاریخ،	جامعة	کمونیستی	لبخند	می	زند.	برخالف	این	نظریه	باید	در	نظر	داشت	
که	حرکت	پویای	جامعه	و	کنش	ها	و	واکنش	ها	شرایط	نو	و	جدیدی	را	تولید	می	کنند.	
در	نبود	یک	طرح	پیش	ساخته	،	انسان	می	تواند	دستخوش	سردرگمی	و	آشفتگی	بشود	
ولی	این	حالت	اجازه	می	دهد	که	در	توّهم	و	جهان	بینِی	کاذب	فرو	نرویم.	آینده	روشن	
نیست	و	آشفتگی	وجود	دارد	اما	آگاهی	و	ارادة	جسورانة	انسان	نقش	آفرین	است.	
خوش	بینی	هم	همین	است.	فیلم	»چهارصد	ضربه«	از	فرانسوا	تروفو	را	به	یاد	آورید.	
پسر	جوانی	که	زندگی	اش	از	پیشامدهای	تلخ	و	دروغ	و	و	دلسردی	لبریز	است	ولی	به	

تالش	خود	ادامه	می	دهد	و	در	پایان	فیلم	به	سوی	دریا	می	دود.

کودکانتروریسم
با	کودکان	تروریسم	چه	باید	کرد؟	پس	از	شکست	نظامی	داعش	در	سوریه،	تخمین	
زده	می	شود	در	منطقة	نزدیک	به	دمشق	و	در	مرز	شمالی	با	ترکیه	بیش	از	10هزار	نفر	
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داعشی	وجود	دارند	که	کماکان	به	تروریسم	اسالمی	وفادارند.	در	میان	این	جمعیت،	
خانواده	هایی	هستند	که	از	اروپا	و	از	جمله	فرانسه	برای	جهاد	به	آنجا	رفته	اند.	پس	
از	شکست	نظامی،	شماری	خواهان	بازگشت	هستند.	از	چندی	پیش	مطرح	شده	
مادرانی	که	ملیت	فرانسوی	دارند	و	یا	در	فرانسه	بوده	اند	با	فرزندان	چندماهه	تا	
شش	سال	خود	می	خواهند	به	فرانسه	بازگردند.	چند	تن	از	زنان	داعشی	که	ادعای	
پشیمانی	دارند	با	پشتیبانِی	برخی	محافل	حقوق	بشری	این	خواست	را	از	راه	
وکالی	خود	برای	دولت	فرانسه	فرستاده	اند.	پس	از	چند	ماه	بررسی،	دولت	اعالن	
کرد	که	می	توان	150	کودک	را	به	فرانسه	بازگرداند	ولی	مادران	آن	ها	حق	ندارند	
به	فرانسه	بیایند	زیرا	درگیر	کار	تروریستی	بوده	اند	و	همان	جا	توسط	دادگاه	های	
ُکرد	و	عراقی	باید	محاکمه	شوند.	حال،	چه	باید	کرد؟	دست	کم	سه	دیدگاه	وجود	
دارد:	دیدگاه	نخست	اقلیتی	را	مطرح	می	کند	که	مادران	و	کودکان	باید	بتوانند	با	هم	
برگردند	زیرا	جداسازی	آن	ها	مشکالت	روحِی	جدیدی	برای	کودکان	تولید	خواهد	
کرد	و	به	همه	باید	امکان	جدیدی	برای	زندگی	عادی	داد.	دیدگاه	دوم	می	گوید	
بسیاری	از	فرانسویان	مخالف	بازگشت	مادران	و	کودکان	هستند.	آن	ها	بر	این	
باورند	که	مادران	و	پدران	آگاهانه	برای	جهاد	به	سوریه	رفتند	و	نباید	به	فرانسه	
برگردند	و	نیز	بازگشت	کودکان	یک	خطر	تروریستی	در	آینده	است	و	هر	یک	
می	توانند	به	بمبی	تبدیل	شوند.	دیدگاه	سوم	دیدگاه	گروه	هایی	از	فرانسویان	هستند	
که	می	گویند	پدران	و	مادران	داعشی	نباید	به	فرانسه	بیایند	ولی	کودکان	را	باید	
پذیرفت	زیرا	از	پدرومادری	فرانسوی	به	دنیا	آمده	اند	و	کودکان	هیچ	گونه	مسئولیتی	
نداشته	اند.	البته	روان	و	تربیت	آن	ها	از	فضای	داعشی	و	آموزش	دینی	تروریستی	
آن	ها	آسیب	دیده	و	به	همین	خاطر	بازگشت	آن	ها	با	کار	فرهنگی	و	روان	شناسانة	
مهمی	باید	همراه	باشد.	افزون	بر	آن،	زنان	داعشی	می	توانند	تقیه	کنند	و	دروغ	بگویند	

و	دوباره	با	طرح	تروریستی	وارد	فرانسه	شوند.
جامعة	فرانسه	در	یک	ترس	ژرف	به	سر	می	برد.	البته	این	ترس	در	چهره	ها	
نگرانی	ژرِف	درونی	عمل	 به	شکل	یک	اضطراب	و	 نمی	شود	ولی	 آشکار	دیده	
فرانسه	روان	جامعه	 در	 مکرر	 ترورهای	 زیرا	 نیست	 بی	پایه	 ترس	 این	 می	کند.	
را	متأثر	کرده	و	جامعه	بهای	سنگینی	پرداخته	است.	کشتار	زن	و	مرد	و	کودک	
توسط	تروریست	های	اسالمی	بر	بدن	جامعه	یک	داغ	بزرگ	باقی	گذاشته	است.	
جامعه	این	زخم	ها	را	نمی	تواند	فراموش	کند	ولی،	در	ضمن،	کمر	خم	نمی	کند	و	

افسرده	نیست.	امروز	در	همة	مراکز	تجاری	نگهبان	ایستاده	است	و	ساک	ها	را	
کنترل	می	کنند،	در	کودکستان	و	مدارس	ابتدایی	اقدام	هایی	صورت	گرفته	تا	خطر	
تروریستی	علیه	کودکان	کم	شود،	در	متروهای	شهری	گاه	به	گاه	اخطار	داده	می	شود	
و	خواستار	هوشیاری	کامل	نسبت	به	بسته	بندی	های	مشکوک	یا	رها	می	شوند،	در	
ورودی	اغلب	دانشگاه	ها	نیروی	انتظامی	و	یا	سیستم	های	خودکاِر	کنترل	کننده	نصب	
شده	است،	تمام	ساختمان	های	دولتی	و	موزه	ها	و	مراکز	فرهنگی	دارای	سیستم	
حفاظتِی	ضدتروریستی	وجود	دارد.	مسئلة	امنیت	یک	نکتة	اساسی	است.	جامعه	
برای	حفظ	خود	به	سازمان	دهی	دست	می	زند	ولی	می	داند	که	ضربه	پذیر	است.	
البته	همة	عملیات	های	تروریستی	اسالمی	نیستند	ولی	بیشتر	تروریست	ها	اسالم	گرا	
هستند	و	در	همین	سرزمین	رشد	کرده	اند.	حال،	جامعه	می	پرسد	وقتی	150	کودک	که	
تبلیغات	اسالمی	را	شاهد	بوده	اند	و	حتی	تمرین	جهادی	داشته	اند	پس	از	بازگشت	
به	فرانسه	قدرت	تربیت	تصحیحی	شان	چقدر	خواهد	بود؟	آیا	فعالیت	تربیتِی	پای	بند	
به	جداانگاری	دین	از	سیاست	بر	ذهن	زخمی	و	ناتوان	و	متأثر	از	اسالم	و	در	
فضای	ذهنی	اسالمی	آن	ها	موفقیت	خواهد	داشت؟	جامعة	فرانسه	می	تواند	کودکان	
را	بپذیرد	و	شانس	جدیدی	در	جهان	دموکراسی	به	آن	ها	بدهد	ولی	کار	فرهنگی	
برای	ایجاد	ساختار	روانی	نااسالمی	و	یا	دست	کم	روحیة	وفادار	به	حقوق	بشر	کار	
بسیار	دشواری	خواهد	بود.	ذهن	و	روان	کودک	با	ناخودآگاهی	سرشار	از	بغض	ها	
و	عقده	ها	و	کمبودها	و	احساس	های	یادمانه	گون	متمایل	به	دین	چه	خواهد	کرد؟	

طنز:نشانآزادی
هفته	نامة	شارلی	ابدو،	طنزنامة	گزنده،	نشان	آزادی	بیان	در	فرانسه	است.	این	که	شما	
از	کارهای	این	هفته	نامه	خوش	تان	بیاید	یا	نه	جنبة	فرعی	ماجراست.	مطلب	اصلی	
ادامة	کار	این	طنزنامه	در	فضای	سیاسی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	است.	بیش	از	
یک	میلیون	این	هفته	نامه	را	می	خوانند.	هر	هفته	نوشته	ها	و	پیکرهای	گوناگونی	در	
برگ	های	آن	پیش	داشت	می	شود.	این	نمایش	جلوه	ای	از	زنده	بودن	جامعه	است.	
به	 را	 نخسِت	خود	 ابدو	صفحه	 فرانسوی	شارلی	 کاریکاتوریست	 به	تازگی،	
رهبر	 این	 داد.	 اختصاص	 مالنشون،	 لوک	 ژان	 یعنی	 فرانسوی	 عوام	گرای	چپ		
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سیاسی	پیوسته	می	خواهد	نشان	دهد	که	مانند	دیگر	رهبران	نیست	و	پاک	و	پاکیزه	
است.	هفته	نامة	انتقادی	نمی	تواند	به	ادعا	بسنده	کند	و	به	این	خاطر	به	پژوهش	
اسناد	 دادگاه،	 به	دستور	 مالنشون	 حزبی	 مراکز	 بازرسی	 به	دنبال	 می	زند.	 دست	
حسابداری	او	زیر	کنترل	قرار	گرفت.	همچنین،	روزنامه	نگاران	یکی	از	رسانه	های	
دولتی	فرانسه،	به	طور	مستقل	به	پژوهش	ادامه	دادند	و	به	این	نتیجه	رسیدند	که	
بخشی	از	هزینه	ها	ساختگی	بوده	اند	زیرا	مبلغ	ها	ناواقعی	و	غلوآمیزند.	مالنشون	
مانند	همیشه	به	روزنامه	نگاران	یورش	برد	و	از	هواداران	خود	خواست	تا	زندگی	
روزنامه	نگاران	را	به	گند	بکشند.	همة	عوام	گرایان	بر	ضد	روزنامه	نگاران	مستقل	
هستند	و	عوام	فریبی	شگرد	همیشگی	آن	هاست.	در	طرح	این	فکاهی،	مالنشون	و	
روح	قاتل	روزنامه	نگار	سعودی	در	هم	فرو	رفته	اند	و	مالنشون	با	کارد	و	چنگال	در	

پی	قطعه	قطعه	کردن	روزنامه	نگار	است.
تئوریسین	 رمضان،	 طارق	 دربارة	 دیگری	 فکاهی	 دیگر،	 شمارة	 یک	 در	
جزم	اندیش	اسالم	گرای	معروف،	است.	او	به	اتهام	تجاوز	به	چند	زن	دستگیر	و	در	
زندان	است.	پیش	از	دستگیری،	او	در	همة	رسانه	ها	مرتب	در	پی	تبلیغ	اسالم	و	
انتقاد	به	تمدن	و	دموکراسی	غربی	بود	و	می	گفت	غرب	رو	به	نابودی	است.	به	دنبال	
افشاگری	چند	زن	و	اعالن	شکایت	به	دادگاه،	او	توسط	دادستانی	متهم	به	تجاوز	
به	زنان	شد.	البته	دادگاه	او	را	در	زندان	نگه	داشت	تا	پژوهش	ها	کامل	شوند.	در	
طول	این	مدت،	طارق	رمضان	پیوسته	اعالن	کرد	که	زنان	شاکی	دروغ	می	گویند	
ولی	باألخره	اخیرًا	در	برابر	قاضی	او	گفت	با	زنان	شاکی	ارتباط	جنسی	داشته	
است.	اسالم	گرای	دروغ	گو	به	شکست	خود	اعتراف	می	کند	زیرا	بیش	از	400 
پیامک	تلفنی	بین	او	و	زنان	شاکی	ردوبدل	شده	بود	و	پلیس	آن	ها	را	گردآوری	کرده	
است.	البته	دادگاه	رسمی	هنوز	آغاز	نشده	است.	این	اسالم	گرا	سالیان	سال	مورد	
پذیرش	بخشی	از	روزنامه	نگاران	و	حتی	شماری	از	روشن	فکران	چپ	بود.	او	از	
دیرباز	رهبر	فکری	و	نواندیش	مسلمانان	و	کنش	گران	اسالمی	بوده	و،	با	وجود	این	
افتضاح،	پشتیبانی	از	او	ادامه	یافت.	همة	اسالم	گرایان	تبلیغ	می	کردند	و	می	کنند	که	
غرب	بر	ضد	رمضان	توطئه	کرده	است.	در	طرح	این	فکاهی	شارلی	ابدو،	رمضان	

با	آلت	مردانه	اش	دارد	می	گوید:	»من	ششمین	رکن	اسالم	هستم.«

واکاویسورة»الفاتحه«
واکاوِی	قرآن	از	جانب	»علمای	اسالم«	ابزاری	است	تا	آن	چه	که	می	خواهند	و	
مطابق	با	زمان	حاضر	از	زبان	دین	جاری	کنند،	حال	آن	که	»واکاوی«	فقط	برداشت	
شخصی	است	و	از	زمان	حقیقی	و	تاریخی	بیرون	است.	با	روش	تفسیرشناسی	
می	توانیم	به	درون	مایة	قرآن	نزدیک	شویم	ولی	پژوهش	و	کشف	تازه	دوباره	ما	را	
در	برابر	پرسش	های	تازه	قرار	می	دهد.	این	قاعده	در	مورد	تمام	اسناد	و	کتاب	های	
کهن	صادق	است.	یک	آیه	یک	»ابژه«	تاریخی	است	که	در	دل	خود	یهودیت	و	
مسیحیت	و	بسترهای	فرهنگی	و	سنت	های	عبادی	خاور	میانه	و	فرمان	های	خلفای	

عرب	و	سلیقه	های	کاتبان	را	در	بردارد.	
نخستین	سورة	قرآن	»الفاتحه«	است.	البته	معلوم	نیست	چرا	کاتبان	این	سورة	
کوتاه	را	در	آغاز	قرآن	قرار	داده	اند	زیرا	سوره	های	قرآن	از	بلندترین	آغاز	و	به	
سوره	های	بسیار	کوچک	می	رسند.	باید	افزود	ترتیب	سوره	ها	از	سورة	بلند	به	کوچک	
متکی	بر	تاریخ	تنظیم	سوره	ها	نیست.	این	ترتیب	و	سازمان	دهی	سوره	ها	ناشی	از	ارادة	
الهی	نیست	بلکه	به	اعتبار	تصمیم	کاتبان	قرآن	بوده	است.	بنابر	دیدگاه	برخی	مورخان،	
قرآن	به	احتمال	زیاد	توسط	کاتب	کوفی	یعنی	»آسیم«،	که	در	سال	744	درگذشته،	
تنظیم	شده	و	در	نسخة	چاپی	قرآن	در	1924	در	مصر	به	عنوان	قرآن	رسمی	معرفی	شده.	
سورة	»الفاتحه«	آیة	الهی	نیست	بلکه	نیایشی	است	که	اهلل	را	خطاب	قرار	می	دهد.	
از	آنجا	که	قرآن	در	دوران	خلفا	و	در	یک	دورة	طوالنی	آرایش	یافته	و	دارای	پیام	
سیاسی	و	نظامی	و	تبلیغاتی	و	دینی	و	هدف	مشخص	برای	خدمت	به	خلفای	عرب	
است.	»الفاتحه«	نه	تنها	تأکید	بر	پیروی	اهلل	است	بلکه	جهت	دهندة	امت	هم	هست.	
انتخاب	این	سوره	در	آغاز	قرآن	چه	بسا	برای	بسیج	سیاسی	و	همدلی	پیروان	بوده	و	
پیام	تعبد	به	اهلل	و	ضدیت	با	ادیان	دیگر	را	به	شکلی	کوتاه	بازگو	می	کند.	چند	نکتة	مهم	
در	واکاوی	»الفاتحه«:	نخست،	در	اینجا	مطلب	اصلی	برای	ما	تشخیص	گویندة	سوره	
است.	خطاب	کننده	کیست؟	این	سوره	چنین	آغاز	می	شود:	»ستایش	خدایی	را	که	
پروردگار	جهانیان	است.«	خطاب	این	آیه	از	موضع	الهی	و	جایگاه	اهلل	ناشی	نمی	شود	
بلکه	خطاب	به	اهلل	و	حاکی	نیایش	و	ستایش	اوست.	این	خدا	نیست	که	کالم	خود	
را	جاری	می	کند	بلکه	کالم	نیایشی	دربارة	خداست.	می	توان	گفت	ِسیر	حرکت	پیام	
عمودی	و	از	باال	به	پایین	نیست	بلکه	از	پایین	به	سمت	آسمان	است.	پیام	از	آسمان	
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نازل	نشده	بلکه	در	آن	نیازمندان	به	سوی	اهلل	روی	آورده	اند.	دوم	این	که	این	سوره	در	
ادامه	می	گوید:	»پروردگارا،	تنها	تو	را	می	پرستیم	و	از	تو	یاری	می	جوییم	و	بس.	تو	
ما	را	به	راه	راست	هدایت	فرما.«	این	طرز	گفتار	لحن	و	فرمان	خدایی	قادر	نیست	
بلکه	صرفًا	ستایش	او	و	تقاضا	از	اوست.	طرز	بیان	این	سوره	کمک	از	خداست	تا	
اهلل	بندگانش	را	هدایت	کند	و	آن	ها	را	از	دو	راه	خطرناک	نجات	دهد.	سوم	این	که	
این	دو	راه	خطرناک	کدامند؟	راه	نخست	»راه	کسانی	که	بر	آن	ها	خشم	فرمودی.«	
به	عبارت	دیگر،	منظور	از	این	راه	همان	راه	یهودیان	است	که	به	موسی	پشت	کردند	و	
خشم	موسی	و	یهوه	همیشه	متوجه	آن	هاست.	در	بسیاری	از	سوره	های	قرآن،	ضدیت	
با	یهود	موج	می	زند.	قرآن	خواهان	حفظ	این	روحیة	دشمنانه	بر	ضد	یهودیان	است.	
حال،	راه	بعدی	کدامست؟	این	راه	انحرافی	راه	»گمراهان	عالم«	یعنی	نصارا	یا	
مسیحیان	است	که	به	راه	گمراهی	کشیده	شده	اند.	چهارم	این	که	قصد	قرآن	از	همان	
آغاز	ایجاد	یک	خط	دشمنی	با	یهودیت	و	مسیحیت	است.	هر	روز	هر	مسلمانی	این	
پیام	را	بارها	تکرار	می	کند.	البته	بسیاری	از	مسلمانان	فاقد	فهم	این	سوره	هستند	ولی	
جزم	اندیشان	اسالمی	این	مطلب	را	می	دانند	و	تداوم	ضدیت	با	دو	دین	دیگر	برای	
آن	ها	لذت	بخش	است.	اسالم	دین	کینه	جو	و	انتقام	جویی	است	و	هرگز	به	بردباری	
باوری	ندارد.	بنابراین،	خطاب	کننده	در	این	سوره	همه	را	به	کرنش	در	برابر	اهلل	می	طلبد	

و	این	تسلیم	پیوسته	با	دشمنی	با	یهود	و	مسیحی	همراه	است	.

عوامگراییدرعمل
عوام	گرایی	)پوپولیسم(	یک	خط	انحراف	از	دموکراسی	است.	عوام	گرایِی	چپ	
با	گفتمانی	هیجانی	بر	ذهن	جوانان	اثر	می	گذارد	ولی	رفته	رفته	شکسته	می	شود	
و	انسان	ها	از	مستی	بیرون	می	آیند.	دیروز	کمونیسم	پرستی	و	امروز	در	فرانسه	
مالنشون	پرستی؟	در	جهان	عوام	گرایان	چپ	و	راست	در	حال	رشد	بی	سابقه	ای	
هستند.	رهبر	عوام	گرایان	چِپ	فرانسه،	ژان	لوک	مالنشون،	مورد	تعقیب	قانونی	
است	و	مأموران	دادگاه	و	پلیس	قضایی	فرانسه	دیروز	به	مرکز	حزب	او	رفتند	تا	
با	ضبط	اسناد	پروندة	خود	را	تکمیل	کنند.	بر	اساس	قانون	فرانسه،	حزب	و	فردی	
که	از	دید	دادگستری	متهم	است	مورد	بازرسی	قرار	می	گیرد.	ماجرا	چیست؟	در	

فرانسه،	همة	هزینه	های	مالِی	انتخابات	کنترل	می	شود	و	همة	احزاب	مورد	بازرسی	
مالی	قرار	می	گیرند.	بر	پایة	گزارش	دولتی،	حساب	های	مالنشون	در	مورد	بودجة	
انتخاباتی	اش	مورد	تأیید	کامل	قرار	نگرفته	و	مبلغ	600000	یورو	نامعلوم	است.	
آیا	یک	فساد	مالی	مطرح	است؟	افزون	بر	آن،	پروندة	مالنشون	در	مورد	همکاران	
پارلمان	اروپایی	حزبش،	که	گویا	در	کارزار	انتخابات	ریاست	جمهوری	فرانسه	به	
کار	گرفته	شده	بودند،	مورد	بررسی	قرار	گرفته	اند.	از	دید	قانونی،	هر	انتخاباتی	منطق	
خود	را	دارد	و	هیچ	حزبی	حساب	ها	و	کارمندان	خود	را	در	کارزارهای	سیاسی	
گوناگون	نباید	مخلوط	بکند.	چنین	چیزی	یک	پنهان	کاری	تلقی	می	شود	و	می	تواند	
از	دید	قانونی	شغل	یا	دروغین	باشد.	در	فرانسه،	برخی	احزاب	در	این	زمینه	پیش	تر	
محکوم	شده	اند.	مالنشون	در	زمان	بازرسی	با	خشونت	رفتار	کرد	و	اعتراض	داشت	
که	چرا	مأموران	بی	خبر	به	مراکز	حزبش	رفته	اند.	بر	پایة	قانون	فرانسه،	دادگاه	با	
فرمان	قاضی	حق	دارد	بدون	اطالع	پیشین	وارد	خانه	و	دفتر	شود	تا	داده	ها	را	
جمع	کند	و	مانع	تخریب	آثار	جرم	شود.	چنین	چیزی	کاماًل	قانونی	است	و	فرد	متهم	
در	زمان	مداخله	و	حضور	مسئوالن	قضایی	نباید	در	برابر	مأموران	دادگاه	و	پلیس	
به	رفتار	تهاجمی	و	توهین	آمیز	دست	زند	زیرا	چنین	کاری	برخالف	قانون	است.	
دادگاه	مستقل	است	و	پژوهش	های	میدانی	بارها	در	مورد	پرسنل	سیاسی	فرانسه	

رخ	داده؛	همچون	پروندة	مارین	لوپن،	رهبر	عوام	گرای	راسِت	تندرو.	
مالنشون	که	فردی	بسیار	خودخواه	است	به	خود	اجازه	می	دهد	که	به	همة	افراد	
در	رسانه	ها	بی	احترامی	کند	و	به	روزنامه	نگاران	ناسزا	بگوید	و	تهدید	کند.	این	فرد	
عوام	گرا	از	دروغ	گفتن	و	غلو	کردن	هراسی	ندارد.	او	نمونة	بدآموزی	برای	جوانان	
است	زیرا	گرایش	ژاکوبنی	تندی	دارد	و	با	یک	الگوی	تبلیغاتی	پررنگ	بر	ضد	
جمهوری	و	اروپا	تبلیغ	می	کند.	او	خود	را	پاک	می	داند	و	همة	احزاب	دیگر	را	فاسد	
و	اجزای	نظام	معرفی	می	کند.	وی	هوادار	چاِوز	و	رهبر	جانی	فعلِی	کشور	قحطی	زدة	
ونزوئالست	و	در	زمان	انتخابات	هم	الوی	سیاسی	چاِوز	را	تبلیغ	و	از	فیدل	کاسترو	
پشتیبانی	می	کرد.	او	می	گوید	هوادار	جداانگاری	دین	از	سیاست	است	ولی	هر	جا	
که	از	اسالم	صحبت	می	شود	سکوت	می	کند	و	افراد	حزب	او	در	برخی	شهرهای	

فرانسه	با	اسالم	گراها	هم	متحد	شده	اند.
حال،	این	فرد	که	با	عوام	گرایِی	خود	در	زمان	انتخابات	فرانسه	رأی	باالیی	
آورد	در	حال	از	دست	دادن	پایه	های	خود	است	ولی	کماکان	کعبة	امال	چپ	روهای	
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تندورست.	تندروان	چپ	و	از	جمله	چپ	های	ایرانِی	متوّهم،	که	با	احساس	و	
هیجان	زندگی	می	کنند،	از	فریادهای	او	و	یورش	در	برابر	روزنامه	نگاران	خوش	شان	
می	آید.	او	ناطق	مهار	و	پلمیست	نمونه	است	ولی	این	هنرنمایی	در	کنار	شخصیت	
سلطه	گر	او	و	دیدگاه	های	بی	پایه	اش	ارزش	مثبتی	به	شمار	نمی	آید.	عوام	گرایی	
یک	جریان	ایدئولوژیک	است	که	خود	را	تنها	پشتیبان	مردم	نشان	می	دهد	و	از	
توده	یک	»گّله«	می	سازد.	رفتار	هواداران	مالنشون	مانند	فعاالن	کمونیست	قدیمی	
و	هواداران	راست	تندروست.	برای	این	افراد	مالنشون	قهرمان	در	برابر	»لیبرالیسم	
ایدئولوژیک	 باور	 این	یک	 واقع،	 در	 جهانی	و	شرکت	های	جهان	خوار«	است.	
تبلیغاتی	است.	در	فرانسه	دربارة	خطاها	و	باندبازی	ها	و	حقه	بازی	های	مالنشون	
و	نزدیکانش	بسیار	گفته	اند.	ما	باید	در	انتظار	تصمیم	دادگاه	در	مورد	پول	های	

ناشفاف	و	شغل	های	معمابرانگیز	این	جریان	عوام	گرایانه	باشیم.

بودجةنهادهایمذهبیدرایران
جداانگاری	دین	از	سیاست	و	بودجة	نهادهای	مذهبی	در	ایران	دو	پدیدة	متضاد	
هستند.	در	بودجة	سال	1397	بیش	از	3000	میلیارد	تومان	سهم	نهادهایی	چون	
سازمان	 اسالمی،	 تبلیغات	 هماهنگی	 شورای	 علمیه،	 حوزه	های	 خدمات	 مرکز	
تبلیغات	اسالمی،	جامعه	المصطفی	و	دیگر	نهادها	شد.	برای	این	که	اهمیت	این	

بودجه	و	امتیازگیری	نهادهای	مذهبی	فهمیده	شود،	بدانید	که	کل	بودجة	ساالنة	
محیط	زیست	274	میلیارد	تومان	است.	حال	به	بودجه	برخی	نهادهای	مذهبی	با	
فرهنگب	دینی	سال	1399	توجه	کنید.		این	بودجة	کالن	مذهبی	در	اختیار	ماشین	
ایدئولوژیک	اسالم	و	آیت	اهلل	ها	قرار	دارد	تا	کل	جمعیت	ایران	زیر	کنترل	دین	قرار	
داشته	باشد.	در	واقع،	درآمدهای	آخوندها	و	کل	هزینة	فعالیت	های	مذهبی	تأمین	
می	شود	تا	حاکمیت	دینی	تداوم	یابد.	تمام	آخوندها	و	مبّلغان	اسالمی	از	این	راه	
به	رفاه	ماّدی	خود	دسترسی	دارند	و	قطع	این	بودجه	به	معنای	قطع	درآمد	آخوندها	
و	تبلیغات	اسالمی	است.	آخوندها	و	تمام	طالبی	که	در	حوزه	های	فقهی	هستند	و	
رقمی	نزدیک	به	چهارصد	هزار	نفر	می	شوند	یک	طبقه	انگل	را	تشکیل	داده	که	در	
تولید	ثروت	و	خدمات	و	تدوین	افکار	و	اندیشه	و	دانش	شرکت	نداشته	و	فقط	تولید	
کننده	خرافات	است.	طی	چهل	سال،	بخشی	از	ثروت	کشور	به	حوزه	ها	و	مبّلغان	
سراسر	کشور	داده	می	شود	تا	وابستگی	و	اسارت	روانی	و	ایدئولوژیک	مردم	ادامه	
یابد.	حکومت	اسالمی	این	بودجة	کالن	را	از	جیب	مردم	برمی	دارد	که	بین	نهادها	و	

اشخاص	فعال	دینی	پخش	می	شود.
حال،	بر	اساس	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	دین	از	حکومت	باید	جدا	
باشد	و	هیچ	نهاد	مذهبی	و	هیچ	کارمند	دینی	از	بودجة	دولتی	بهره	ای	نخواهد	داشت.	
پرسش	اینجاست:	فردای	تغییر	نظام	سیاسی	در	ایران،	نیروهای	سیاسی	هوادار	
جداانگاری	دین	از	سیاست	با	این	نهادهای	دینی	موجود	چه	باید	بکنند؟	به	بیان	
دیگر،	مسئوالن	حکومت	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	باید	بودجه	های	
نهادهای	دینی	را	قطع	بکنند	یا	نه؟	آیا	کارکنان	این	نهادها	و	کسانی	که	از	امتیازهای	
مالی	برخوردارند،	باید	از	درآمد	خود	محروم	بشوند	یا	نه؟	در	حال	حاضر،	جمعیت	
پرشماری	از	بودجة	دینی	سود	می	برند	و	زندگی	شان	بدان	وابسته	است.	حکومت	
کنونی	ایران	دینی	است	و	پول	دولتی	را	برای	دین	اسالم	پخش	می	کند.	حال،	
فردای	حکومت	اسالمی،	حکومت	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	چه	
خواهد	کرد؟	برای	نمونه،	این	بودجه	می	تواند	برای	محیط	زیست،	آموزش	وپرورش،	
آبادی	بلوچستان،	رفاه	قربانیان	زمین	لرزة	کرمانشاه،	کاهش	فقر	در	جامعه،	گسترش	
فعالیت	های	علمی	و	غیره	به	کار	گرفته	شود.	خوب	است	همة	نیروهای	معتقد	به	
حکومت	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	به	این	پرسش	اساسی	پاسخ	دهند	
و	مسئولیت	و	تعهد	خود	را	مشخص	کنند.	روشن	است	که	این	کار	ساده	ای	نیست	و	
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تمام	بازندگان	راحت	نخواهند	نشست	ولی	نخبگان	سیاسِی	پای	بند	به	جداانگاری	
دین	از	سیاست	چگونه	می	خواهند	اصول	و	راهبرد	خود	را	تعریف	کنند؟		

نگرشزیگموندفروید
موفق	شدم	به	نمایشگاه	زیگموند	فروید	در	موزة	ژودائیسم	یهود	در	پاریس	بروم،	
نمایشگاهی	برای	یادآوری	یک	دستاورد	فکری	اساسی	در	تاریخ	بشری	و	قدردانی	
از	یک	دانشمند.	زیگموند	فروید	در	سال	1856	زاده	شد	و	1939	درگذشت.	
فروید	پایه	گذار	روان	کاوی	است.	گفتمان	روان	کاوانة	فروید	دربرگیرندة	مفاهیم	
بنیادی	زیر	است:	روش	های	بالینی،	آسیب	شناسی	روانی،	عقدة	ادیپ،	زیست	مایه	
یا	لیبیدو،	اروس	یا	منبع	غرایز	زندگی،	عشق	یا	اشتیاق	و	ژوئیسانس،	تن	کارشناسی	
عصبی،	ناخودآگاه،	»من،	او،	فراخود	یا	سوپر	ایگو«،	رؤیا،	یورش	های	عصبی،	
دفاع	روانی،	عقده	های	جنسی،	 ناخودآگاه،	ساختارهای	 و	 لپی	 اشتباه	 و	 لطیفه	
انرژی	جنسی،	مازوخیسم،	سادیسم،	توتم	و	تابو،	روان	شناسی	فراموشی،	افسردگی،	
تمدن	و	ماللت	های	آن،	موسی	و	یکتاپرستی،	کشش	های	زندگی	و	مرگ،	تعصب،	
نظریة	وسوسه،	اضطراب،	لذت	های	پس	رفته،	روان	درمانی،	رفتاری	های	جنسی،	
بیماری	های	روانی،	کاربرد	تداعی	آزاد،	رابطة	جنسی	و	ناخودآگاه،	احساس	و	
هیجان	ناشی	از	ناخودآگاه،	خودشیفتگی،	وجدان،	خشونت،	سرخوردگی،	دلسردی،	

فرهنگ،	توّهم	و	خیال.	
این	واژگان	فرویدی	در	خدمت	فهم	روان	کاوی	اند،	رشته	ای	که	به	شناسایی	
در	 روان	کاوی	 می	زند.	 دست	 افراد	 نزد	 در	 روانی	 یا	 »نامعمولی«	 پدیده	های	
جست	وجوی	درک	دهلیزها	و	پیچیدگی	های	ناخودآگاه	انسانی	است	تا	انسان	
بهتر	فهمیده	شود.	رشتة	روان	کاوی	نوعی	کالبدشکافی	اعصاب	یا	»نوروپاتولوژی«	
است.	فروید	روان	کاوی	را	با	کشف	نشان	ها	و	نمودهای	یک	روان	در	رنج	و	درد	
پی	ریزی	کرد.	کتاب	معروف	واکاوی	خواب،	که	در	سال	1900	چاپ	شد،	بیان	گر	
یک	دانش	جدید	است؛	هرچند	سوء	تفاهم	و	سوء	تعبیر	از	مفاهیم	فرویدی	بسیار	
است	و	با	وجود	انتقادهای	گوناگون	به	نظریة	فروید،	می	توان	گفت	روان	کاوی	
همچون	یک	رشتة	علمی	و	دانشگاهی	در	جهان	مطرح	است.	فرویدیسم	در	تکوین	

خود	از	پزشکی	و	جانورشناسی	و	نظریة	داروین	بهرة	فراوان	گرفت	و	پس	از	
تکوین	گسترش	یافت	و	به	شاخه	های	تخصصی	پایه	ای	تقسیم	شد.	امروز	می	توان	
گفت	که	شاخه	های	کاربردی	روان	کاوی	در	واکاوی	رفتار	جنسی	و	اجتماعی،	در	
زمینة	تربیتی	و	جنایی،	در	عرصة	روان	شناسی	صنعتی	و	ارگونومی،	در	جامعه	شناسی	
سازمانی	و	شغلی	و	در	ارتباط	با	دین	و	سیاست	وجود	دارد.	افزون	بر	این	نکته	ها،	
روان	شناسی،	 فلسفی،	 در	عرصة	 گوناگون	 اندیشه	های	 با	 فرویدیسم	 گفت	 باید	
جامعه	شناسی،	انسان	شناسی	و	فمینیسم	تلفیق	یافته	است.	روان	کاوی	کلیدی	برای	
درک	دنیای	انسانی	است	و	به	طور	مسلم	این	علم	به	تنهایی	کافی	نیست	ولی	حتمًا	

الزم	است.		

سرجولئونهکارگردانبزرگسینمادرنمایشگاهپاریس
	سرجو	لئونه	یکی	از	کارگردانان	نوآوِر	سینمای	جهان	است.	او	در	سال	1929	در	
شهر	رم	زاده	شد	و	در	1989	نیز	در	رم	درگذشت.	او	مخترع	ِوسترن	اسپاگتی	بود؛	
از	ِوسترن	آمریکایِی	جان	وین	و	جنگ	با	سرخپوست	ها	بیرون	آمد	و	ِوسترن	را	به	
داستان-های	معتبر،	صحنه	های	خیره	کننده،	انفجار	باروت،	چهره	های	بسیار	بزرگ	در	
اکران	سینما	و	موسیقی	آهنگ	ساز	بزرگ	یعنی	انیو	موریکونه	متکی	کرد.	ِوسترن	او	
یک	هنر	سینمایی	سترگ	است.	شخصیت	های	فیلم	ِوسترن	او	اغلب	گرگ	های	تنهایی	
هستند	که	با	لباس	کثیف	و	رفتاری	مجرمانه	و	خشن	و	مبهم	ظاهر	می	شوند.	آن	ها	
برای	یک	پاره	زندگی	آدم	های	دیگر	را	با	تپانچه	می	ُکشند	و	پوچ	گرایِی	وجودی	خود	
را	مورد	پرسش	قرار	می	دهند.	از	جمله	فیلم	های	ِوسترن	برجستة	او	باید	از	»یک	
مشت	دالر«،	»به	خاطر	چند	دالر	بیشتر«،	»خوب،	بد،	زشت«	و	»روزی	روزگاری	در	
غرب«	یاد	کرد.	شاهکار	دیگری	از	فیلم	سازی	سرجو	لئونه	فیلم	»روزی	روزگاری	در	
آمریکا«	است.	این	فیلم	سفر	در	روان	یک	مرد	کهنسال	به	دوره	های	زندگی	گوناگون	
از	گانگسترهای	محله	های	 از	جمله	دوران	جوانی	و	کودکی	اش	است.	داستان	
یهودی	نشین	نیویورک	آغاز	می	شود	و	با	نگاهی	یادمانه	گرا	به	معمای	انسانی	می	پردازد.	
نقش	خاطره	در	زندگی	و	هستی	انسان	چیست؟	موسیقِی	زیبای	انیو	موریکونه	و	چهرة	
رازآلود	رابرت	ِدنیرو	ما	را	با	رمز	دوران	گوناگون	آشنا	می	کند.	بازیگران	برجستة	
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فیلم	های	او	جیمزکابرن،	کلودیا	کاردینال،	فرانک	برانا،	بنیتو	استفانلی،	چارلز	برانسون،	
هنری	فوندا،	روبرت	دونیرو	و	کلینت	ایستوود	همگی	بازی	های	درخشانی	ارائه	و	
تاریخ	سینما	را	متأثر	کردند.	هنگامی	که	به	دیدن	فیلم	سرجولئونه	می	روید،	مطمئن	
باشید	که	در	شما	چیزی	همیشگی	شکل	خواهد	گرفت.	هنر	سینما	روان	شما	را	

آبیاری	می	کند،	تکان	می	دهد	و	به	افق	های	دوردست	می	کشاند.			

اسالموتربیتنوگرایانةنوجواناندرفرانسه
فرانسه	 آموزش	وپرورش	 وزارت	 است.	 نوجوانان	 نوگرایانة	 تربیت	 ضد	 اسالم	
گزارش	تازه	ای	دربارة	تخلفات	در	زمینة	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	مدارس	
ابتدایی	چاپ	کرد.	در	این	گزارش	آمده	است	که	1000	دانش	آموز	طی	سال	
2018	رفتار	مذهبی	ناقض	جداانگاری	دین	از	سیاست	داشته	اند.	برای	نمونه،	
زمانی	که	آموزگار	درس	موسیقی	می	دهد،	خردساالنی	هستند	که	گوش	های	خود	
را	می	گیرند	تا	صدای	موسقی	را	نشنوند.	پسران	خردساالنی	هستند	که	با	دختران	
هم	سن	خود	دست	نمی	دهند	زیرا	این	کار	را	حرام	می	دانند.	برخی	خردساالن	پسر	
مخالف	نشستن	در	کنار	خردساالن	دختر	هستند	چون	آن	ها	»محرم«	نیستند.	در	
همین	گزارش	آمده	است	که	برخی	دختران	جوان	تالش	می	کنند	تا	در	مدرسة	

ابتدایی	حجاب	اسالمی	بر	سر	کنند.	چه	باید	کرد؟
در	فرانسه	و	در	سال	1905،	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	تصویب	شد	
و	بر	اساس	آن	جدایی	دین	از	حکومت	اعالن	شد.	با	رشد	اسالم	گرایی	و	تشدید	
بحران	ناشی	از	اسالم،	دولت	فرانسه	طرح	جدیدی	به	مجلس	برد	و	این	طرح	
به	عنوان	قانون	2004	علیه	حجاب	تصویب	شد.	محل	اجرای	این	قانون	فقط	
در	مدارس	ابتدایی	و	کالج	و	دبیرستان	است.	در	چهارچوب	این	قانون،	دختران	
مسلمان	باید	از	حجاب	در	مدرسه	خودداری	کنند،	پسران	یهودی	باید	کاله	کیپای	
خود	را	کنار	بگذارند	و	نوجوانان	مسیحی	هم	از	آویختن	گردن	بند	با	صلیب	بزرگ	
دوری	کنند.	هدف	قانون	این	بود	که	جنگ	مذهبی	به	داخل	مدرسه	کشیده	نشود.	
همچنین،	کودکان	هنوز	به	شرایط	سنی	خودمختاری	نرسیده	اند	و	برای	پیشبرد	
درس	خود	توسط	مدرسة	دولتی	و	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	حفاظت	

می	شوند.	با	وجود	فشارهای	بی	شمار	سازمان	های	اسالمی	برای	لغو	این	قانون	
و	پشتیبانِی	بخش	مهمی	از	چپ	های	فرانسه	از	حجاب،	خوشتختانه	دولت	محکم	
ایستاد.	اسالم	گرایان	کوتاه	نمی	آیند	و	در	پی	َتَرک	انداختن	بر	ساختار	تمدن	غرب	
هستند.	این	کودکان	جوان	که	در	هنگام	موسیقی	گوش	خود	را	می	گیرند	و	حرام	و	
حالل	می	کنند،	همان	دست	پرورده	های	محافل	و	خانواده	های	اسالم	گرای	بنیادگرا	
هستند.	در	برابر	هجوم	ایدئولوژیک	مستمر	اسالم	نباید	کوتاه	آمد.	ارتقای	آموزش	و	
فرهنگ	و	انتقاد	از	کنش	ها	و	رفتارهای	خرافی	و	متعصب	در	جامعه	باید	ادامه	یابد.

فدرالیسمقومگرا
فدرالیسم	قوم	گرا	یک	خطر	است.	کشورهای	صنعتی	و	سرمایه	داری	با	تشکیل	
	ملت	و	نهادینه	شدن	شهروندی	در	حقوق	و	روان	و	تربیت	انسان	ها	رفته	رفته	 دولتـ	
ساختار	خود	را	دگرگون	کردند	و	ویژگی	رفتار	قومی	و	قبیله	ای	و	خانوادگی	را	از	
دست	دادند.	تمام	کشورهای	آفریقایی	که	فاقد	توسعة	اقتصادی	و	اجتماعی	نوگرا	
بودند	این	ویژگی	کهنه	را	به	شکلی	پررنگ	در	خود	نگه	داشتند.	تمام	کشورهایی	که	به	
زور	ایدئولوژیک	به	شوروی	و	بلوک	شرق	وابسته	بودند	در	فردای	فروریزی	دیوار	
برلین	از	هم	پاشیده	شدند.	ایجاد	جمهوری	های	آسیای	مرکزی	و	تجزیة	فدراسیون	
یوگوسالوی	نتیجة	همین	واکنش	بود.	در	ایران،	ما	فاقد	توسعة	اقتصادی	گسترده	
بوده	ایم	و	گاه	تعلقات	قومی	پررنگ	بوده	اند	ولی	به	خاطر	تسلسل	تاریخی	فرهنگی	
و	زبانی	و	هم	زیستی	در	کیستِی	ایرانی	بخش	های	گوناگون	جمعیت	ایران	در	کنار	
هم	به	زندگی	خود	ادامه	داده	اند.	پادشاهان	ایران	از	کورش	و	داریوش	تا	نادرشاه	
و	شاهان	صفویه	و	شاهان	قاجار	و	شاهان	پهلوی	و	باألخره	تا	حکم	رانان	جمهوری	
اسالمی،	با	وجود	برخی	ویژگی	های	قومی،	بر	کلیت	ایران	حکومت	کرده	اند.	روشن	
است	که	پهنای	سرزمین	ایران	در	طول	تاریخ	تغییر	کرده	و	حتی	برخی	جمعیت	ها	
در	داخل	ایران	جابه	جا	شدند	ولی	هیچ	یک	از	تیره	ها	و	اقوام	ملت	ایران	با	فشار	
و	جبر	به	یکدیگر	وابسته	نشدند.	تاریخ	ما	سرشار	از	ستم	گری	شاهان	و	حکم	رانان	
بوده	ولی	ما	فاقد	کشتار	ها	و	جنگ	های	قومی	بوده	ایم.	استان	هایی	مانند	کردستان	
و	بلوچستان	و	غیره	از	رونق	اقتصادی	برابری	برخوردار	نبوده	اند	و	همیشه	فرصت	
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بهره	گیری	و	توسعة	فرهنگ	و	زبان	مادری	را	نداشته	اند	ولی	همة	آن	ها	با	دیگران	در	
تاریخ	مشترکی	زیسته	اند	و	در	زبان	فارسی	همزیستی	فرهنگی	داشته	اند.	

حال،	نظریه	هایی	موجودند	که	حاکی	از	فدرالیسم	هستند	و	آن	را	بر	پایة	قوم	
و	قبیله	و	خانوادة	ایلیاتی	قرار	می	دهند.	این	فدرالیسم	نه	متکی	بر	تقسیم	مسئولیت	
قومی	 ویژگی	 متکی	بر	 بلکه	 تمرکززدایی	 امر	 و	 استانی	 وظایف	 و	 شهروندانه	
و	جدایی	خواهی	است.	این	نظریه	ها	با	ویژگی	های	زیر	مشخص	می	شوند:	نفی	
تاریخ	همزیستِی	تمام	ایرانیان،	نفی	دگرگونی	های	اجتماعی	و	آمیختگی	خانوادگی	
و	حرفه	ای	و	روانی	در	ایران	امروز،	نفی	شرکت	مشترک	در	کارهای	بازرگانی	
و	اقتصادی،	نفی	رشد	حاالت	و	رفتارهای	شهروندانه،	بهره	گیری	از	تبلیغات	بر	
ضد	زبان	فارسی،	طرح	اندیشه	های	واپس	گرا	و	متناسب	با	دوره	های	فئودالی	
و	عشیرتی،	بهره	گیری	از	برچسب	های	ایدئولوژیک	و	احساسِی	غلوانگیز	و	باور	
به	اندیشه	های	عقیدتی	ـ	سیاسِی	کوته	بینانه.	این	نظریه	ها	گاه	با	پشتیبانِی	برخی	
قدرت	های	منطقه	ای	جهت	فروپاشاندن	یک	پارچگی	سرزمینی	است.	البته	سیاست	
تبعیض	دوران	پهلوی	و	جنایات	جمهوری	اسالمی	و	تبعیض	های	دینی	و	قومی	و	
فرهنگی	و	جنسییتی	نیز	همیشه	فرصتی	برای	رشد	این	اندیشه	های	کوته	بینانه	و	
تجزیه	خواهانه	بوده.	برخی	پان	ُترکیست	ها	تبلیغ	می	کنند	که	زیر	ستم	بوده	و	هستند.	
حال،	اگر	به	تاریخ	ایران	نگاه	کنیم	تیره	های	گوناگون	ُترک	از	غزنویان	و	سلجوقیان	
و	صفویان	و	قاجاریان	در	رأس	حکومت	مرکزی	بوده	اند	و	بخش	مهمی	از	سران	
لشگری	و	کشوری	زمان	پهلوی	و	جمهوری	اسالمی	آذری	بوده	اند.	همچنین،	در	
تمام	این	دوران	آذری	ها	در	اعتالی	زبان	فارسی	و	ادبیات	و	پیشبرد	جنبش	های	
ملی	نقش	اساسی	داشته	اند.	ُکردها	سهمی	بسیار	مهمی	در	تقویت	زبان	و	ادبیات	
فارسی	ایفا	کرده	اند.	برخی	خوزستان	را	»عربستان	ایران«	گویند،	حال	آن	که	واژة	
خوزستان	در	سنگ	نبشته	های	مربوط	به	دوهزار	و	پانصد	سال	پیش	آمده	و	به	معنای	
سرزمین	خوزها	)هوزها(	است.	در	تمام	دوران	باستان	و	نزد	تاریخ	دانان	معتبر	
نام	خوزستان	آمده	است.	به	لحاظ	نفوذ	قوی	مردم	عرب	زبانِ		مهاجر	به	جنوب	
غربی	این	استان	)به	ویژه	مهاجرت	قبایل	بنی	کعب	و	بنی	الم(	از	سدة	16	تا	19 
میالدی	نام	عربستان	از	زمان	صفویه	مورد	استفاده	قرار	گرفت	تا	این	که	در	زمان	
رضاشاه	پهلوی	دوباره	نام	خوزستان	جایگزین	شد	که	خط	پایانی	بر	آرزوهای	
تجزیه	خواهانة	شیخ	خزعل،	رئیس	قبیلة	کعب،	بود.	شیخ	خزعل	به	خاطر	»خدمات«	

گوناگون	دارای	نشان	شوالیة	امپراتوری	بریتانیا	بود.
و	 دموکراتیک	 و	 سیاست	 از	 دین	 به	جداانگاری	 پای	بند	 در	یک	حکومت	
نامتمرکز	الگوهای	سیاسی	و	فرهنگی	موجود	باید	تصحیح	شود	و	برابری	شهروندی	
در	تمام	ایران	رعایت	شود.	همة	فرهنگ	ها	و	زبان	ها	مانند	آذری	و	ُکردی	و	بلوچی	
و	غیره	باید	شکوفا	شوند	و	انسان	ها	باید	آزاد	باشند	تا	دین	و	سنت	ها	و	آداب	قومی	
خود	را	ادامه	یا	گسترش	دهند.	دموکراسی	در	تمامیت	ارضی	ایران	در	هماهنگی	با	
زبان	ملی	ما،	زبان	فارسی،	و	زبان	های	اقوام	گوناگون	مردم	ایران	است.	ما	در	طول	
تاریخ	نیازمند	یکدیگر	بوده	ایم	و	آینده	نیز	با	تالش	مشترک	سامان	می	پذیرد.	ایران	
را	نباید	بر	اساس	طایفه	گرایی	و	یا	شوینیسم	کوته	بینانه	واکاوی	و	مدیریت	کرد،	
ایران	را	با	بلندپروازی	سیاسی	و	مسئولیت	برای	یکپارچگی	نگریست.	جمهوری	
اسالمی	با	قطعیت	باید	پایان	یابد	و	دین	اسالم	نیز	باید	با	قطعیت	از	حکومت	و	
سیاست	دور	شود.	آیندة	ایران	در	جمهوری	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	
و	قدرت	سیاسی	نامتمرکز	و	حقوق	شهروندی	برابر	و	تمدن	گرایی	باز	باید	رو	

به	سوی	جهان	ترسیم	شود.		

معنایزندگیچیست؟
معنای	زندگی	چیست؟	این	پرسش	بسیار	دیرینه	در	فلسفه	برای	فهم	زندگی	بوده	
است	و	همین	پرسش	همیشه	بیان	نگرش	جست	وجوگِر	جامعه	شناسی	برای	درک	
جوامع	بشری	به	شمار	می	آید.	اگر	در	یک	تقسیم	بندی	ساده	برای	پاسخ	به	این	
پرسش	خدا	را	وارد	این	مبحث	بکنیم،	دو	گونه	دیدگاه	خواهیم	داشت.	معنای	زندگی	
با	وجود	خدا	و	معنای	زندگی	با	نبودن	خدا	متفاوت	خواهد	بود.	خداناباوران	برای	
فهم	معنای	زندگی	به	پیش	شرط	نیاز	ندارند.	آن	ها	خدا	را	نقطة	آغازین	هستی	دهنده	
نمی	دانند	و	پرسش	را	از	انسان	آغاز	می	کنند.	برای	آن	ها	معنای	زندگی	باید	ساخته	
و	تعریف	شود	و	تمام	زندگی	انسان	همان	لحظة	ساختن	و	تعریف	است.	ارسطو	
می	گوید	ما	همان	چیزی	هستیم	که	خود	انجام	می	دهیم.	نیچه	نیز	بر	این	باور	است	
که	طرح	پیش	ساخته	ای	وجود	ندارد	و	هیچ	چیزی	در	حالت	مطلق	معنا	ندارد.	تنها	
چیز	با	ارزش	این	است	که	زندگی	کنیم	و	از	زندگی	لذت	ببریم.	سارتر	نیز	می	گوید	
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زندگی	معنای	ذاتی	ندارد	ولی	این	خوِد	هستی	است	که	معنای	چیزها	را	می	سازد.	
معنای	زندگی	به	فرد	و	شخصیت	و	محیط	و	فرهنگ	و	آرزو	و	آرمان	او	بستگی	
دارد.	پس	از	مرگ،	زندگی	پایان	می	پذیرد	ولی	هستی	به	سفرش	در	طبیعت	و	دنیا	
و	کهکشان	ادامه	خواهد	داد.	انسان	به	طور	شخصی	و	یا	گروهی	معنای	زندگی	را	
تعریف	می	کند،	این	تعریف	گاه	بیهوده	و	دلسردکننده	و	پیش	پاافتاده	و	گاه	با	آرمان	ها	
مسلم،	شخصیت	ها	 به	طور	 است.	 همراه	 بزرگ	 بسیار	 ارزش	های	 و	 و	عشق	ها	
گوناگونند	و	توانایی	های	متفاوتی	دارند	ولی	جامعة	متعادل	می	تواند	به	آن	ها	نیرو	

دهد	تا	آن	ها	معنای	زندگی	خود	را	بهتر	تعریف	کنند	و	یا	آن	را	بسازند.
برای	دین	باوران	خداباور	نیازی	به	جست	وجوی	تعریف	معنای	زندگی	نیست	
زیرا	خدا	خود	این	معنا	را	به	آن	ها	داده	است.	مسیحیان	از	زمان	عیسی	مسیح	
تا	امروز	باید	خود	را	به	سوی	خدا	ارتقا	دهند.	در	آموزش	مسیح	آمده:	»خدا	
انسان	شد	تا	انسان	به	خدا	تبدیل	شود.	بنابراین،	این	دنیا	یک	آزمایش	دردناک	
برای	انسان	است	تا	انسان	شایستگی	صعود	را	به	دست	آورد.	برای	رسیدن	به	
خدا	باید	از	رنج	رد	شد.	ویتگنشتاین	می	گوید	باور	به	خدا	به	معنای	این	است	که	
زندگی	دارای	معناست.	برای	خداباوران	معنای	زندگی	به	اصل	فرازمینی	یعنی	خدا	
برمی	گردد.	بدین	ترتیب،	تمام	کارهای	ما	معنای	خود	را	از	قیامت	و	پس	از	مرگ	
می	گیرند.	زندگی	جاودانه	و	یا	رستاخیز	پس	از	مرگ	است	و	معنای	زندگی	واقعی	
آنجاست.	در	اسالم،	دنیای	زمینِی	حاضر	َپست	است	و	دنیای	واقعی	دنیای	پس	از	
قیامت	است.	انسان	در	این	دنیا	آلوده	به	گناه	و	تباهی	است	و	چنان	چه	از	شخصیت	
خود	چشم	پوشی	کند	و	به	آرزو	و	لذت	خود	پشت	کند	و	در	خدمت	اهلل	درآید،	به	
رستگاری	و	بهشت	حوریان	نزدیک	می	شود.	در	این	دنیا	باید	گریه	کرد	و	بر	خود	
لرزید	زیرا	گناه	همه	جا	را	فرا	گرفته	و	انسان	پیوسته	در	خطر	لغزش	و	خالف	کاری	
قرار	دارد.	سرکشی	نفس	تهدید	به	دوزخ	را	افزایش	می	دهد	و	تنها	امید	انسان	در	
این	گرفتاری	روانی	بخشش	اهلل	و	راه	یافتن	به	بهشت	است.	معنای	زندگی	فرد	

مسلمان	پیرو	ارادة	مطلق	اهلل	است.	
با	توجه	به	دو	دیدگاه	باال،	ما	با	دو	الگوی	رفتار	جامعه	شناختی	روبه	رو	هستیم.	
رفتار	پویا	و	متحرک	برای	ساختن	زندگی،	نوآوری	و	زیستنی	همراه	با	لذت	و	آزادی	
انسان	که	ویژگی	اصلی	جامعة	نادینی	است.	رفتار	پیرو	آسمان	و	روان	پیرو	تقدیر	
خدایی	که	ویژگی	اصلی	جامعة	دینی	است.	عالقة	من	به	جامعه	ای	است	که	در	آن	

انسان	در	تعریف	معنای	زندگی	در	انتظار	خدا	نمی	ماند.	این	مطلبی	بود	که	در	جریان	
یکی	از	کالس	های	درس	خود	در	دانشگاه	برای	دانشجویان	به	طور	مفصل	باز	کردم.		

ادامةتروریسمدولتیدرخارجکشور
فرانسه	تروریسم	شیعة	حکومتی	ایران	را	محکوم	کرد.	چندی	پسش	دولت	فرانسه	
اعالن	کرد	به	دنبال	پژوهش	های	پلیس	فرانسه	و	بلژیک،	رژیم	ایران	در	پی	تدارکات	
تروریستی	بر	ضد	مجاهدین	بوده	است.	بر	این	اساس،	فرانسه	تصمیم	گرفت	تا	
دارایی	های	وزارت	اطالعات	ایران	و	دو	نفر	ایرانی	مقیم	بلژیک	تا	شش	ماه	راکد	
و	بلوکه	باقی	بماند.	این	تصمیم	شامل	اسداهلل	اسدی،	دیپلمات	ایرانی	و	مقیم	آلمان،	
و	سعید	هشامی	مقدم	و	همچنین	مسئوالن	وزارت	اطالعات	ایران	می	شود.	دولت	
فرانسه	تصمیم	مشابه	دیگری	در	قبال	»مرکز	زهرا	در	فرانسه«	نیز	گرفت.	این	مرکز	
یکی	از	مراکز	فعال	شیعه	در	اروپاست	و	دولت	فرانسه	اقدام	خود	بر	ضد	آن	ها	را	
عملیات	پیشگیرانه	در	برابر	تروریسم	معرفی	کرده	است.	این	مراکز	و	سازمان	ها	در	
فعالیت	خود	به	تبلیغ	برای	جهاد	دست	می	زنند	و	ُمبّلغ	سازمان	فلسطینی	حماس	یا	
حزب	اهلل	لبنان	هستند	و	از	امکانات	مالی	و	عملیاتی	جمهوری	اسالمی	برخوردارند.
این	رویداد	چند	نکته	را	مورد	توجه	قرار	می	دهد:	نخست	این	که	جمهوری	
اسالمی	یک	رژیم	تروریستی	است	و	تروریسم	دولتی	خود	را	از	فردای	انقالب	
اسالمی	به	کار	گرفته	و	شمار	زیادی	از	شخصیت	های	مخالف	حکومت	ایران	را	
ُکشت	و	این	روش	تروریستی	پیوسته	ادامه	داشته.	شیوة	حکومت	پس	از	دور	
نخست	ترورها	و	زیر	فشار	جهانی	ترور	افراد	را	در	غرب	کاهش	داد	ولی	در	
دوران	اخیر	رژیم	در	زمینه	های	فعال	بوده:	اول	آنکه	نابودی	فیزیکی	افراد	نیروهای	
مخالف	حکومت	و	سازماندهی	این	نیروها	در	خارج.	دوم	این	که	اقدام	فرانسه	
هشداری	به	حکومت	ایران	است.	درست	است	که	اروپا	در	کنار	ایران	از	قرارداد	
برجام	پشتیبانی	می	کند	ولی	به	شکل	فعال	مواظب	حرکات	آیت	اهلل	های	تهران	هم	
هست.	فرانسه	نشان	داد	که،	با	وجود	نزدیکی	دیپلماتیک،	به	حکومت	ایران	اعتماد	
ندارد	و	حاضر	است	با	سرعت	بر	ضد	سیاست	تروریستی	تهران	عمل	کند.	سوم	
این	که	کل	هیأت	حاکِم	ایران	مسئول	ادامة	تروریسم	در	خارج	کشور	است.	درست	
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است	که	مراکز	معینی	در	درون	رژیم	طرح	های	تروریستی	را	آماده	می	کنند	ولی	
همة	جناح	های	حکومتی	تروریسم	اسالمی	شیعه	را	مورد	پشتیبانی	قرار	می	دهند	و	
اصالح	طلبان	داخل	کشور	آگاهانه	چشم	خود	را	بسته	اند	و	یار	و	دلسوز	جمهوری	
اسالمی	هستند.	جاسوسی	علیه	اپوزیسیون،	ترور	شخصیت	ها،	آدم	ربایی	فعاالن	و	

توطئه	های	سیاسی	و	جنسی	و	نمایشی	علیه	اپوزیسیون	ادامه	خواهد	داشت.		

هنرشارلآزناوور
شارل	آزناوور	در	نود	و	چهار	سالگی	درگذشت.	او	خوانندة	ترانه	های	»عاشقانه«،	
شلوغ«،	 دنیای	 در	 تنهایی	 »لحظات	 گم	گشته«،	 »رؤیای	 هدررفته«،	 »جوانی	
»دوستان	ازدست	رفته«	و	»آرزوهای	روزهای	بهتر«	بود.	آزناوور	ارمنی	تبار	بود.	
خانواده	اش	از	جنایت	ُترک	ها	بر	ضد	ارامنه	گریختند	و	به	فرانسه	آمدند	و	در	همین	
کشور	ریشه	دواندند.	او	با	تالشی	شگرف	در	این	جامعه	کار	کرد،	با	خواننده	های	
بزرگ	کالسیک	مانند	ُژرژ	براسانس،	لئوفره	و	ادیت	پیاف	همدوش	و	همکار	شد.	
او	دارای	تحصیالت	باالیی	نبود	ولی	فردی	خودساخته	بود	و	مانند	یک	شاعر	
واژه	ها	را	در	کنارهم	می	گذاشت	تا	ترانة	زیبایی	بیافریند.	یک	روز،	آزناوور	به	ژان	
کوکتو	می	گوید:	»می	خواهم	خوب	ترانه	بنویسم.	چه	کنم؟«	ژان	کوکتو	هم	بیست	و	
پنج	کتاب	ادبی	به	او	معرفی	کرد	که	بخواند	و	او	نیز	همة	این	کتاب	ها	را	می	خواند.	
او	بیش	از	1200	آهنگ	در	هفت	زبان	گوناگون	آفریده	و	در	94	کشور	کنسرت	
اجرا	کرده.	وی	به	موازات	کار	خوانندگی،	تصنیف	سرا	و	هنرپیشه	سینما	هم	بود.	
او	در	یکی	از	ترانه	هایش	می	گوید:	»دست	مرا	بگیر	و	به	انتهای	زمین	ببر،	مرا	به	
کشور	شگفتی	ها	ببر،	گویا	در	خورشید	درد	فالکت	کمتر	است.«	آزناوور	اهل	عشق	
و	دیدار	در	میخانه	هایی	بود	که	در	آنجا	برای	دختران	زیبا	قصه	بگوید	و	آدم	های	

مسخره	و	زشت	را	با	طنز	به	ریشخند	بگیرد.
او	یکی	از	هنرمندان	استوار	ترانه	سازی	در	فرانسه	بود،	صدای	گرم	و	رفتار	
تئاتری	اش	در	هنگام	خواندن	او	را	دلچسب	می	کرد.	او	برای	نسل	های	گوناگون	
فرانسه	یک	هنرمند	خاطره	انگیز	بود.	آزناوور	وی	می	گفت	در	آغاز	کارش	افراد	
گوناگونی	به	او	می	گفتند:	»شارل،	قیافة	تو	خوشگل	نیست،	صدایت	ناخوشایند	

است	و	بهتر	است	بروی	حسابدار	یک	شرکت	بشوی.«	او	با	شنیدن	این	حرف	ها	
مصمم	می	شود	که	خود	را	بسازد	و	به	یک	هنرمند	جهانی	تبدیل	شود.	قصة	او	قصة	
مهاجرت	و	تالش	است،	قصة	مهاجری	است	که	می	خواهد	باال	برود،	جایگاهی	در	
آفتاب	داشته	باشد	و	شایستگی	اش	را	اثبات	کند.	این	قصه	برای	همه	ما	جالب	و	

دلنواز	است.

استبداددیروزوجداانگاریدینازسیاستامروز
این	جنبش	فکری	و	سیاسی	خواهان	پایان	دادن	به	جمهوری	اسالمی	و	جدایی	
دین	اسالم	از	قدرت	سیاسی	و	از	نظام	حکومتی	و	خواهان	دموکراسی	پارلمانی	
و	جمهوری	است.	هرچند	می	توان	تفاوتی	میان	دو	مفهوم	جداانگاری	دین	از	
سیاست	ارائه	کرد	ولی	آن	چه	در	این	جنبش	دموکراتیک	مطرح	است	همان	بیرون	
راندن	دین	از	حکومت	و	نظام	تصمیم	گیری	کشوری	است.	دین	نباید	در	سیاست	
و	اقتصاد	و	آموزش	و	دیپلماسی	حکومت	دخالت	کند.	البته	فعالیت	و	انتخاب	
دین	از	جانب	شهروندان	در	جامعه	آزاد	است،	همان	گونه	که	انتخاب	فلسفی	و	
فرهنگی	خداناباوران	ولی	بحث	اینجا	رد	حاکمیت	دین	داران	در	جامعه	است.	در	
قدرت	سیاسی	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	انتخاب	مدیران	سیاسی	و	
اداری	نه	بر	پایة	دینی	و	قومی	و	نژادی	بلکه	بر	اساس	شایستگی	ساالری	خواهد	
بود.	امروز،	سیاسیون	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	دموکرات	پراکنده	
هستند	و	باید	به	عنوان	بخشی	از	نیروهای	دموکراتیک	مخالف	حکومت	متحد	شوند	
تا	تأثیر	پررنگی	بر	جامعه	بگذارند.	زمینة	اجتماعی	برای	پروژه	قدرت	پای	بند	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	و	دموکراتیک	موجود	است،	حال	سیاسیون	دارای	این	
اندیشه	با	شخصیت	های	برجستة	خود	و	سیاست	رسانه	ای	فعال	باید	برنامه	شان	را	

ارائه	بدهند	و	شورای	هماهنگی	برای	مدیران	دوران	گذار	را	تدارک	ببینند.	
سیاسِت	 از	 دین	 جداانگارِی	 به	 پای	بند	 کنگرة	 به	دعوت	 پیش،	 وقت	 چند	
دموکرات	ها	به	شهر	فرانکفورت	در	آلمان	رفتم.	فضای	سازنده	و	جالبی	بود	و	
بیشتر	و	وحدت	را	 نزدیکی	 و	 برنامه	 تنظیم	اصول	 بیشتر	شرکت	کنندگان	شوق	
داشتند.	سخن	رانی	من	دربارة	ضرورت	نظام	و	جداانگارِی	دین	از	سیاسِت،	نقد	
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اسالم	به	مثابه	یک	ضرورت	روشن	فکری	و	واکاوی	بحران	جهانی	محیط	زیست	و	
محورهای	یک	سیاست	زیست	بوم	گرایانه	برای	حکومت	پای	بند	به	جداانگارِی	

دین	از	سیاسِت	در	فردای	فروپاشی	جمهوری	اسالمی	بود.	
جهانی	 کنفدراسیون	 کنگرة	 که	 بود	 سالنی	 همان	 در	 نشست	 این	 برگزاری	
دانشجویان	ایرانی	در	دهة	هفتاد	میالدی	سازمان	دهی	می	شد.	سالن	با	خاطرة	
مبارزة	دانشجویی	برای	آزادی	و	با	خاطرة	آرزو	ها	و	اشتباه	ها	همراه	بود.	امروز	
چهل	سال	پس	از	به	قدرت	رسیدن	حکومت	اسالمی،	جوانان	و	نسل	های	باتجربه	و	
سالخورده	یه	این	می	اندیشند	که	چگونه	باید	به	عمر	این	رژیم	دینی	پایان	داد.	افراد	

شرکت	کننده	مشتاق	تغییر	سریع	قدرت	هستند	تا	حکومتی	عادی	بر	سرکار	آید.	
یکی	از	خاطرات	خوشی	که	من	از	این	کنگره	در	ذهنم	ثبت	شده	ابراز	محبت	
بسیاری	از	دوستان	نسبت	به	مقاله	های	من	در	نقد	اسالم	و	قرآن	بود.	این	افراد	
مرا	تشویق	می	کردند	تا	در	نوشته	های	خود	به	نقد	قرآن	و	اسالم	ادامه	دهم.	این	
خواست	نقد	بیان	خوشنودی	آن	ها	از	نقد	دین	برای	دگرگونِی	جامعه	و	ذهن	انسان	
بود.	بسیاری	از	سیاسیون	از	نقد	اسالم	می	هراسند،	حال	آن	که	شمار	روزافزونی	
از	شهروندان	و	فرهیختگان	و	هنرمندان	خواهان	ادامة	بررسی	انتقادی	دین	و	فقه	

شیعه	هستند.	
در	خارج	کشور	و	در	همین	سالن	دانشجویان	دوران	پهلوی	مخالف	سانسور	
ساواک	و	استبداد	بودند	و	امروز	در	همان	سالن	مخالفان	خواهان	پایان	دادن	به	
حکومت	دینی	و	استقرار	جداانگاری	دین	از	سیاست	هستند.	دیروز	با	یک	موضع	
تندروانه	و	کور	کل	دوران	پهلوی	طرد	می	شد	و	واقع	گرایی	سیاسی	خاموش	بود	و	
هواداری	از	روحانیون	یک	جانبه	انجام	می	گرفت	و	امروز	بابت	همان	اشتباه	های	

دیروز	هزینة	سنگینی	می	پردازیم.		

نقشاصالحطلبانونواندیشاندینیدرخارجکشور
جمهوری	اسالمی	الگوی	سیاسی	خودکامه	است	و	به	ناگزیر	گروه	بندی	های	بسیاری	
را	زیر	فشار	قرار	می	دهد	تا	بر	آن	ها	چیره	شود.	بخشی	از	نواندیشان	و	اصالح	طلبان	
با	وجود	تمایل	خود	به	فضای	اسالمی	ایران	فشار	را	تحمل	نمی	کنند	و	به	خارج	

می	آیند.	در	بین	این	افراد،	روزنامه	نگار	و	مفسر	ریز	و	درشت	بسیارند.	بخشی	
مانند	بی	بی	سی،	صدای	 از	این	روزنامه	نگاران	و	مفسران	در	رسانه	های	مهمی	
آمریکا،	رادیو	فردا،	رادیو	زمانه	جمع	شده	اند	و	دارای	رانت	رسانه	ای	هستند	و	
تارنماهایی	مانند	میهن	و	زیتون	نیز	کاماًل	در	اختیار	آن	هاست.	جزم	اندیش	های	
برجستة	آن	ها	مانند	آقایان	عبدالکریم	سروش،	محسن	کدیور،	یوسفی	اشکوری،	
علی	جانی،	بازرگان،	دباغ،	مهاجرانی	و	دیگران	در	محافل	دانشگاهی	و	نزد	مدیران	
رسانه	ها	و	سیاست	مداران	و	بخشی	از	روشنفکران	نفوذ	مهمی	دارند.	این	افراد	
نزد	دیپلمات	های	غربی	و	محافل	سیاسی	و	اداری	غربی	دارای	شخصیت	های	
واسطه	ای	هستند	و	می	دانند	در	ذهنیت	و	محاسبة	آنان	برای	قدرت	سیاسی	فردا	

جایگاه	ویژه	ای	دارند.
اهداف	این	افراد	چیست؟	نخست،	هدف	آن	ها	پشتیبانی	از	اسالم	شیعه	و	تبلیغ	
ایدئولوژی	اسالمی	در	نزد	ایرانیان	خارج	از	کشور	است.	هدف	تبلیغ	اسالم	در	
تمام	عرصه	ها	مانند	سیاست	و	آموزش	و	خانوادگی	و	مراسم	مرگ	و	مناسک	
عزاداری	و	عید	قربان	و	عید	غدیر	و	غیره	ادامه	دارد.	دوم،	این	افراد	در	پی	ایجاد	
و	تقویت	روند	البی	گری	و	پارتی	بازی	اجتماعی	و	شبکه	های	نفوذ	سیاسی	و	نظری	
هستند	تا	هرچه	بیشتر	افکار	اسالم	»رحمانی«	پخش	شود	و	اشخاص	نامذهبی	
زیر	نفوذ	آنان	قرار	گیرند.	سوم،	این	افراد	خواهان	احیای	اسالم	در	قلب	تمدن	
غربی	»مسیحی«	به	منظور	تسلط	جهانی	است.	آن	ها	در	پی	نشان	دادن	»حقانیت«	
شیعه	گری	هستند	و	با	اتکا	به	شخصیت	های	معروف	مانند	هانری	کربن	در	پی	تسخیر	
مواضع	مستحکم	در	مبارزة	رقابت	جویانه	جهانی	در	برابر	سنی	ها	هستند.	چهارم،	
این	افراد	با	وجود	اختالف	های	درونی	در	اجتماع	خود	را	متحد	و	یک	پارچه	نشان	
می	دهند	و	خواهان	برقراری	و	تحکیم	»جهان	شمولِی«	خود	هستند.	آن	ها	اهل	تقیه	
و	مخفی	گری	هستند	و	در	برابر	حریفان	و	مخالفان	خویش	از	اختالف	های	خود	
حرفی	نمی	زنند.	پنجم،	این	افراد	دارای	پول	و	منابع	مالی	و	امکانات	تکنیکی	
فراوان	هستند	و	تکنیسین	های	آن	ها	بسیار	فعال	می	باشند.	ششم،	این	افراد	خواهان	
کسب	قدرت	سیاسی	پس	از	آیت	اهلل	خامنه	ای	هستند	و	الگوی	حکومتی	آن	ها	اتکا	
به	اسالم	خواهد	داشت	زیرا	آن	ها	پیوسته	می	گویند	در	یک	جامعة	مسلمان	در	
هدایت	دولت	از	اسالم	نمی	شود	گذشت.	هفتم،	این	افراد	با	اصالح	طلبان	گوناگون	
در	ایران	روابط	خانوادگی	و	دوستی	و	سیاسی	و	مالی	دارند	و	بیشتر	از	آن	ها	
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پشتیبانی	می	کنند.	از	جانب	آنان	انتقاد	از	اصالح	طلب	داخلی	بسیار	کم	سو	ولی	
پشتیبانِی	آشکار	و	پنهان	از	آن	ها	مداوم	است.	هشتم،	هدف	آن	ها	تضعیف	دقت	
و	هوشیاری	شخصیت	های	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	در	خارج	
برای	خلع	 ابراز	دوستی	ها	 پیام	های	زیرکانه	و	 این	لحاظ	 به	 از	کشور	است	و	
سالِح	آرام	آن	هاست.	نهم،	این	نواندیشان	دینی	و	روزنامه	نگاران	دگرگونی	خواه	
و	اصالح	طلب	شخصیت	های	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاسِت	فعال	را	یک	
خطر	عمده	می	دانند.	به	این	خاطر	آن	ها	در	مورد	انتقادهای	روشنفکران	پای	بند	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	و	منتقدان	اسالم	و	قرآن	سکوت	می	کنند	ولی	به	شکل	
مخفیانه	حمله	های	سنگین	خود	را	متوجه	انتقادگران	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	
سیاست	می	کنند.	دهم،	هدف	این	نواندیشان	و	جزم	گرایان	اسالمی،	حفظ	پراکندگی	
روشنفکران	و	فرهیختگان	نادینی	و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاسِت	حاضر	
در	غرب	است.	البته	تالش	همسو	میان	روشنفکران	پای	بند	به	جداانگاری	دین	
از	سیاست	بسیار	کم	رنگ	است	و	این	واقعیت	بهترین	فرصت	برای	گسترش	نفوذ	

اسالم	گرایان	نواندیش	است.

دربارةشیعهگریوِخردمصلوب
برای	درک	امروز	خود،	نگاهی	به	تاریخ	شیعه	گری	بیندازیم.	

حسین	ابن	علی،	قهرمان	ایرانیان	است؟	سنت	شیعه	گری	تاریخ	ایران	را	آلوده	
به	جعل	کشانده	است.	خاندان	بنی	هاشم	یعنی	پیامبر	اسالم	و	خانوادة	علی	از	قبیلة	
قریش	بوده	است.	در	میان	قریش	میان	خانوادة	بنی	هاشم	و	دیگران	خانواده	ها	
پیوسته	جدال	بوده	است	و	تمام	اختالف	های	آنان	بر	سر	قدرت،	هیچ	رابطه	ای	با	
ایرانیان	و	فرهنگ	آن	ها	نداشته	اند.	شخصیت	های	واقعی/جعلی	این	خانواده	ها	
از	غارتگران	و	نظامیان	و	هواداران	استعمار	عرب	بودند	و	همگی	در	پی	نفی	
قطعی	فرهنگ	و	زبان	و	کیستِی	ایرانیان	و	سرزمین	آنان	بوده	اند.	حال،	شیعه	گری	
در	یک	روند	پیچیده	و	متضاد	همچون	یک	پدیدة	بسیار	سنگین	در	هستی	ایرانی	
تأثیر	گذاشته	و	تمام	مراسم	مذهبی،	سیاست	های	دینی	حکومتی،	رفتارهای	روزمرة	
مردم	و	سکوت	روشنفکران	در	تقویت	آن	به	کار	رفته	اند.	شیعه	گری	سقوط	فرهنگی	

ماست	و	ما	این	سقوط	را	ما	در	خود	تکرار	می	کنیم.
نکته	هایی	را	که	در	اینجا	مطرح	می	کنم	متکی	بر	منابع	اسالمی	و	غربی	اند.	در	
این	گونه	گزارش	ها	امکان	نارسایی	و	چه	بسا	وارونگی	نیز	وجود	دارد.	دربارة	
تاریخ	اسالم	برای	بهره	برداری	از	منابع	اسالمی	باید	با	احتیاط	کامل	رفتار	کرد.	
در	منابع	اسالمی،	اشتباه	و	جعل	و	دست	کاری	و	سندنویسی	فراوان	است.	برای	
نمونه،	روایت	های	شیعه	سراپا	آغشته	به	جعل	اند.	تاریخ	دان	بررسی	همة	سندهای	
اسالمی	را	باید	با	مطالعة	کتاب	ها،	سندهای	نااسالمی،	پژوهش	های	باستان	شناسی،	
گزارش	های	تاریخی،	واکاوی	های	جامعه	شناختی	و	پژوهش	زبان	شناسی	کامل	کند.	
پس	از	درگذشت	پیامبر	اسالم	در	سال	632	میالدی،	بحران	جانشینی	به	وجود	
آمد	و	بسیاری	از	سران	قبایل	وارد	جدال	شدند	و	یا	از	مدینه	گریختند.	باألخره	
ابوبکر،	یکی	از	نخستین	همراهان	محمد،	به	عنوان	خلیفه	برگزیده	شد.	وی	به	بنی	
امیه،	که	قبیلة	مهمی	در	مکه	بود،	نقش	برجسته	ای	در	تسخیر	سوریه	داد.	پس	از	
خالفت	عمر	و	عثمان،	علی	منصوب	شد.	علی	پس	از	چهار	سال	خالفت	ترور	شد.	
معاویه	قدرت	را	به	دست	گرفت،	خالفت	بنی	امیه	را	در	سال	661	بنیان	گذاشت	و	
دمشق	را	به	عنوان	پایتخت	تعیین	کرد.	امویان	که	بودند؟	بنی	امیه	خود	یکی	از	قبایل	
قریش	بود.	دربارة	ریشة	این	قوم	باید	گفت	که	اصل	ونسب	آن	ها	نیز	همچون	پیامبر	
اسالم	به	مردی	به	نام	عبدالمناف	از	طایفة	قریش	می	رسد.	از	دو	پسر	عبدالمناف	
یکی	به	نام	هاشم	جد	خاندان	هاشمی	و	پیامبر	اسالم	بود	و	دیگری	عبدالشمس	پدر	

امیه	که	جد	خاندان	بنی	امیه	بود.	
در	واقع،	بسیاری	از	سران	قریش	مخالف	جانشینی	علی	بودند.	این	مخالفت	
به	قطبی	شدن	درگیرِی	نهان	بین	بنی	امیه	و	بنی	هاشم	و	جنگ	داخلی	منجر	شد.	
به	دنبال	چند	جنگ،	علی	به	دست	مخالفان	خود،	خوارج،	کشته	می	شود.	معاویه	که	
در	جدال	با	امپراتوری	روم	شرقی	دمشق	را	تسخیر	کرده	بود،	از	سوی	هوادارانش	
در	سوریه	مورد	ستایش	قرار	گرفته	و	در	سال	659	یا	660	میالدی	به	عنوان	
خلیفه	به	رسمیت	شناخته	می	شود	و	خالفت	اموی	آغاز	می	شود.	امویان	در	زمان	
خالفت	شان	سرزمین	های	بسیاری	را	به	چنگ	آوردند	و	به	استعمار	عرب	افزودند	
و	بارها	شورش	های	ایرانیان	را	سرکوب	کردند؛	سرانجام	ابومسلم	سردار	ایرانی	
آنان	را	سرنگون	کرد	و	خاندان	عباسیان	که	شاخه	ای	از	خانوادة	هاشمی	)فرزندان	
عباس	عموی	علی	و	فرزند	ابو	طالب(	خالفت	را	از	آن	خود	کردند.	میان	خانوادة	
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علی	و	معاویه	اختالف	برای	کسب	قدرت	ادامه	می	یابد.	حسن،	فرزند	علی،	اقتدار	
خلیفة	اموی	را	به	رسمیت	می	شناسد.	هنگامی	که	معاویه	در	سال	680	درگذشت،	

پسرش	یزید	جانشین	او	شد.
معاویه	یکی	از	کاتبان	و	از	یاران	نزدیک	محمد	پیامبر	اسالم	بود	و	از	دبیران	
محمد	به	شمار	می	رفت.	همچنین	وی	به	مدت	نوزده	سال	و	سه	ماه	خلیفة	مسلمین	
بود	و	برخالف	ادعای	روحانیون	شیعه،	که	وی	را	خلیفة	غیرقانونی	می	نامند،	به	وسیلة	
حکمیت	و	با	خشنودی	علی	به	خالفت	رسید.	وی	نخستین	کسی	بود	که	خالفت	را	
در	خانواده	اش	موروثی	کرد.	)رجوع	کنید	به	تاریخ	طبری،	کتاب	4،	صفحة	1303(	
وصیت	معاویه	بن	ابوسفیان	به	یزید	پسرش	چه	بود؟	معاویه	گفت	حسین	بن	علی	که	
مردی	است	کم	خطر	اما	نسبتی	بزرگ	دارد	و	نزدیکی	با	محمد	چنان	چه	می	بینم	
مردم	عراق	او	را	به	قیام	وادار	می	کنند	اگر	به	او	دست	یافتی	گذشت	کن	که	اگر	من	
باشم	گذشت	می	کنم.	پس	از	فوت	معاویه،	ولید	حاکم	مدینه	نماینده	نزد	امام	حسین	

فرستاد	تا	که	با	یزید	»بیعت«	کند.	)طبری(
در	روایت	آمده	است	حسین	به	دارالعماره	و	نزد	ولید	بن	عتبه	رفت	و	گفت:	
»کسی	چون	من	پنهانی	بیعت	نمی	کند.	فردا	چون	مردم	را	جمع	کردی	من	نیز	خواهم	
آمد	و	با	یزید	بیعت	می	کنم.«	چون	شب	فرارسید	و	هوا	تاریک	شد،	امام	حسین	
به	همراه	دو	خواهرش	زینب	و	ام	کلثوم	و	برادرانش	ابوبکر	و	جعفر	و	عباس	و	
خانواده	اش	پنهانی	به	مکه	گریختند.	)تاریخ	طبری،	کتاب	7	،	صفحة	2909(	)اخبار	
الطوال	،	صفحة	276(	پس	از	آن	که	امام	حسین	از	مدینه	به	مکه	گریخت	مردم	
کوفه	و	فرستادگان	شان	نزد	امام	حسین	آمدند	که	ما	مردم	کوفه	خویشتن	را	برای	
تو	نگه	داشته	ایم	و	با	والیت	داران	به	نماز	جمعه	حاضر	نمی	شویم،	نزد	ما	آی.	امام	
حسین	مسلم	بن	عقیل	را	پیش	خواند	و	گفت:	»به	کوفه	برو	و	در	مورد	آن	چه	به	
من	نوشته	اند	بنگر	تا	اگر	درست	بود	به	سوی	آن	ها	رویم.«	)تاریخ	طبری،	کتاب	7،	

صفحة	2916(	
بدین	ترتیب	خاندان	علی	برای	حکومت	خود	را	آماده	نگه	داشته	بود.	همچنین،	
جانشینی	ارثی	توسط	بسیاری	از	قبایل	و	سران	آن	ها	پذیرفته	نشده	و	از	جمله	
حسین،	فرزند	دوم	علی،	با	چنین	چیزی	مخالفت	می	کند.	فرزند	دوم	علی،	حسین	که	
در	پی	قدرت	است	به	سمت	کوفه	حرکت	کرده	تا	هواداران	خود	را	گرد	آورد	اما	او	

در	کربال	توسط	ارتش	بنی	امیه	کشته	می	شود.	

بنی	امیه	در	درگیری	خانوادگی	قریش	خانوادة	علی	را	بر	ضد	خود	بسیج	کرد	
و	از	سوی	دیگر	امویان	به	سرزمین	های	مستعمره	فشار	بیش	از	اندازه	وارد	آورد	و	
نسبت	به	ایرانیان	اجحاف	و	ستم	گری	خود	را	به	اوج	رساندند.	پس	از	مرگ	یزید،	
مختار	ثقفی	حامی	علی	هواداران	خاندان	علی	در	عراق	و	موالی	های	ایرانی	را	
با	شعار	خون	خواهی	حسین	گرد	خود	جمع	می	کند.	بنابر	گزارش	اخبارالطوال،	
هواداراِن	ایرانی	مختار	در	آغاز	20	هزار	نفر	بودند	و	حتی	به	40	هزار	نفر	هم	
رسیدند	به	گونه	ای	که	صدای	صحبت	فارسی	در	بین	سپاهیان	او	شنیده	می	شد.	از	
جمله	ایرادهایی	که	اشراف	زادگان	کوفی	به	مختار	می	گرفتند،	سوار	کردن	ایرانیان	
بر	گردن	هاشان	و	سهیم	کردن	آنان	از	غنائم	جنگی	بود.	اشراف	خرده	می	گرفتند	
که	او	با	شجاعت	عرب	ولی	با	کینة	عجم	با	ما	می	جنگد.	)مفتخری،	ص	86-85(	
با	نگاهی	به	این	تاریخ	عرب	متوجه	می	شویم	که	دعواهای	خاندان	علی	و	
خاندان	معاویه	بر	سر	تقسیم	و	تسخیر	قدرت	و	ثروت	بوده	است	و	این	جدال	
نقطة	آغازین	تاریخ	شیعه	شده.	این	جدال	هیچ	پیوندی	با	ایران	زمین	و	فرهنگ	و	
سرنوشت	ایرانیان	ندارد	ولی	روند	رویدادهای	استعمار	عربی	ـ	اسالمی	منجر	به	
سوءاستفاده	از	ایرانیان	»موالی«	شده	و	سپس	جعل	و	اسطوره	سازی	و	تصرف	
هویتی	ایرانیان	را	از	فرهنگ	خود	دور	و	شیعه	گری	را	به	کیستی	ما	تبدیل	کرده.	
تداخل	عناصر	دینی	و	فرهنگی	متقابل	یک	کیستی	را	فراهم	می	کند	که	از	خاستگاه	
ایرانی	فاصلة	بسیاری	دارد.	چهره	های	عرب	و	منافع	دشمنان	ایران	زمین	برای	ما	
»خودی«	و	فرهنگ	ایرانی	مصلوب	می	شود.	در	طول	تاریخ،	جاعالن	فتنه	گر	و	
آزمند	و	دروغ	گو	مردم	ما	را	به	تودة	اسیر	و	نادان	و	خرافی	تبدیل	و	نخبگان	آن	را	

در	نابودی	ِخردگرایی	و	توطئة	فرهنگ	ُکشی	شریک	می	کنند.		
محمدعلی	امیر	معزی	و	کریستیان	ژامبه	با	اتکابر	طرح	هانری	کربن	در	تقسیم	بندی	
تاریخ	شیعه	به	چهار	مرحله	می	نویسند:	»دورة	نخست	با	پیدایش	هواداران	علی	و	
برآمد	»حزب«	او	تا	غیبت	امام	دوازدهم	)329	هجری	برابر940	میالدی(	ادامه	
می	یابد.	دورة	دوم	از	زمان	غیبت	تا	قرن	7	هجری	و	13	میالدی	طول	می	کشد	و	
در	این	دوره	شمار	زیادی	از	علوم	دینی	و	فلسفی	و	حقوقی	نوشته	می	شوند.	دورة	
سوم	از	سقوط	بغداد	توسط	مغول	از	زمان	عباسیان	یعنی	سدة	10	هجری	آغاز	و	
تا	سدة	16	میالدی	ادامه	دارد	و	نیز	این	دوران	با	ادبیات	شیعی	و	آغاز	سیاست	
دینی	دستگاه	صفویه	مشخص	می	شود.	دورة	چهارم	با	استقرار	شیعه	در	حکومت	
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و	پیدایش	شیعه	سیاسی	در	دوران	جدید	مشخص	می	شود.	)رجوع	شود	به	شیعه	
چیست؟،	انتشارات	سرف،	چاپ	2014	پاریس(	این	تقسیم	بندی	تاریخی	برای	ما	
سودمند	است	ولی	باید	افزود	که	از	زمان	ایجاد	حکومت	اسالمی	در	ایران	ما	در	
مرحلة	پنجم	قرار	می	گیریم	زیرا	جهان	بینِی	شیعه	به	طور	کامل	در	سیاست	و	قوانین	
کشوری	و	آموزش	رسمی	جاری	می	شود.	نکتة	اساسی	دیگر	این	که	این	مرحله	بندی	
تاریخی	برای	الگوی	محوری	ما	به	هیچ	وجه	کامل	نیست	و	توضیح	دهنده	شیعه	گری	
به	مثابه	یک	پدیدة	ایدئولوژیک	اسارت	بار	و	نفی	کنندة	کیستِی	ایرانی	نیست.	پرسش	
اساسی	ما	چگونگی	تبدیل	انسان	ایرانی	به	انسان	شیعی	است.	ما	در	این	تاریخ	
باید	پیچیدگی	استحالة	ایرانی	به	شیعه	را	دریابیم.	ما	در	جست	وجوی	فهم	تغییر	
انسان	شناسانه	و	روان	کاوانه	و	جامعه	شناختی	انسان	ایرانی	به	انسان	مسخ	شده	

شیعه	هستیم.	

شیعهگریسدیدربرابرِخردگراییاست.
ماه	محرم	یک	ماه	شکنجة	روانی	و	سادیسم	و	مازوخیسم	شیعه	است	زیرا	در	
مراسمی	مانند	عاشورا	دیگرآزاری	و	خودآزاری	به	اوج	می	رسد.	در	چنین	ماه	
ناخوشایندی	تمام	باورهای	جعلی	و	افسانه	ای	مانند	داستان	شهادت	حسین	در	
کربال	به	مثابه	حقیقت	عرضه	می	شوند	و	ایرانیان	بی	شماری	روان	دگرگون	خود	
در	زشت	ترین	حالت	ها	به	نمایش	می	گذارند.	کورش	و	منشور	او	که	ارزش	های	
ما	در	الیه	های	زمانی	دور	هستند	فراموش	شده	اند	و	حسین	ابن	علی	و	روایت	
شیعه	جای	آن	ها	را	گرفته	اند.	در	این	ذهن	آسیب	دیده،	کدام	حافظه	و	آموزش	
از	الیه	های	فرهنگی	هخامنشیان	باقی	مانده	است؟	ادبیات	ما	و	قهرمانان	ما	در	
شاهنامه	فردوسی	هستند	ولی	در	ذهن	آسیب	دیده	جز	رگه	های	ناتوان	و	گنگ	
چیز	چشمگیری	نمانده	است.	قهرمانان	ایرانیان	کسانی	هستند	که	در	برابر	تجاوز	
اعراب	و	مغول	و	دیگر	مهاجمان	ایستادگی	کردند	ولی	این	شخصیت	ها	در	حافظة	
روان	پریش	وجود	ندارند.	در	اسطوره	و	تاریخ،	رستم	و	آرش	و	رستم	فرخزاد	و	
بابک	و	یعقوب	لیث	و	امیرکبیر	و	مصدق	و	دیگران	قهرمان	ایرانیان	اند	ولی	محمد	
و	علی	و	حسن	و	حسین	و	فاطمه	و	مهدی	از	بنی	هاشم،	که	از	دشمنان	فرهنگی	و	

آیینی	هستند،	جایگاه	آنان	را	تسخیر	کرده	اند.
به	چند	روشن	سازی	تاریخی	دربارة	درگیری	عرب	ها	گوش	فرا	دهیم:	

دعواهای	قبیله	ها	و	خانواده	های	عرب	و	تناقض	منافع	خانواده	های		آن	ها	در	
یک	شعبده	بازی	تاریخی	تبدیل	شد	به	»تاریخ«	مردمی	که	از	فرهنگ	خود	دور	
شدند.	حسین	نماد	استعمار	عربی	تبدیل	شد	به	اسطوره	ای	که	میلیون	ها	انسان	ایرانی	
را	به	َپست	ترین	رفتار	می	کشاند.	شاید	برای	برخی	میان	امام	حسین	و	سهراب	در	
شاهنامه	رابطه	ای	باشد،	شاید	برای	کسانی	میان	امام	دوازدهم	در	شیعه	گری	و	
سوشیانت	منجی	در	دین	زرتشت	نشان	مشترکی	باشد.	به	نظر	می	رسد	عناصری	
از	فرهنگ	ایرانی	و	از	فرجام	شناسی	زرتشتی	یعنی	نجات	دهنده	و	سوشیانت	به	
شیعه	گری	انتقال	یافته	است.	این	پدیده	در	بسیاری	از	فرهنگ	های	خاورمیانه	
مانند	یهودیت	و	مسیحیت	نیز	وجود	داشته	و	محور	چرخة	هزاره	ای	برای	نو	شدن	
جهان	بوده	است.	حال،	هنگامی		که	به	هدف	و	مضمون	و	محتوای	اسطوره	ای	
توجه	می	شود	و	در	واکاوِی	قیاسی	درمی	یابیم	مهدی	در	شیعه	و	منجی	در	فرهنگ	
ایرانی	بسیار	متفاوت	است.	در	درگیری	های	خانوادگی	و	قبیله	ای	عرب	ها	حسین	
کشته	شد	ولی	سپس	در	روند	تاریخی	اسطورة	حسین	افسانه	ای	ساختگی	برای	
ادامة	استعمار	فرهنگی	و	روانی	است.	امام	مهدی	نماد	تبدیل	چرخة	هزاره	ای	به	
کیستِی	عربی	است	و	این	انتظار	با	تبدیل	باور	همة	بشریت	به	تنها	باور	مجاز	یعنی	
شیعه	گری	است.	»عدل«	مورد	نظر	امام	موعود	با	خون	و	شقاوت	همراه	است	زیرا	
همه	به	شیعه	نمی	گروند	و	آن	ها	باید	کشته	شوند.	بنابر	برخی	روایات،	پس	از	ظهور	
منجی،	جهان	به	مدت	چهل	روز	در	نوعی	ابهام	و	سردرگمی	قرار	می	گیرد	و	پس	از	
این	مدت	دوران	قیامت	فرا	می	رسد،	حال	آن	که	در	دین	زرتشتی،	سوشیانت	آیندة	
خوب	و	صلح	آمیز	را	نمایندگی	می	کند.	در	چرخة	مهدی	گری،	جهان	با	اقتدارگرایی	
و	تسلیم	و	خون	ریزی	و	قیامت	پایان	می	پذیرد.	شیعه	گری	از	همان	آغاز	تجلی	
اختالف	خانوادگی	و	سیاسی	عرب	است	و	برخی	جنبش	های	ایرانی	آن	را	فربه	
و	پرچم	خود	کردند.	شیعه	گری	تمایلی	سیاسی	است	که	خود	را	با	نمادهای	دینی	
می	آراید	و	اهلل	و	زمین	را	به	هم	وصل	می	کند	و	مهدی	موعود	را	وعده	می	دهد	تا	
ذهنیت	جامعه	را	در	کنترل	تام	خود	قرار	دهد.	برخالف	هانری	کربن	که	در	کتاب	
اسالم	ایرانی	شیعه	گری	را	در	مجزا	کردن	قدرت	سیاسی	و	روحانی	معنوی	توانا	
می	داند	باید	گفت	که	شیعه	گری	از	همان	آغاز	این	دو	پدیده	را	در	هم	آمیخته	و	
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فضای	عقل	گرایی	و	عرفی	گرایی	جامعه	را	منکوب	می	کند.	خاندان	علی	خواهان	
خالفت	و	امامت	است.	حسن	با	معاویه	صلح	کرد	و	از	خالفت	درگذشت	ولی	
حسین	بنابر	روایت	شیعه	از	جانب	برادرش	امام	حسن	امامت	را	به	عهده	داشت	
و	پس	از	مرگ	معاویه	و	تصرف	قدرت	توسط	یزید	امام	حسین	خالفت	را	نیز	
می	خواهد.	درهم	آمیختن	سیاست	و	دین	یک	عنصر	همیشگی	در	شیعه	است.	اصل	
ماجرای	عاشورا	بر	پایة	درگیری	برای	قدرت	سیاسی	و	خالفت	گری	است	و	این	
الگو	در	ذهن	شیعیان	همیشه	زنده	بوده	است.	آن	ها	»حسین	مظلوم«	را	می	سازند	
تا	خود	را	برای	قیام	و	تصرف	قدرت	آماده	کنند.	در	شیعه	گری	یک	گرایش	نیست	
بلکه	»هفتاد	دو	فرقه«	وجود	دارد	و	هر	کدام	ویژگی	خود	را	دارد	ولی	گرایش	مهم	

شیعه	به	سوی	تصرف	قدرت	سیاسی	و	پشتیبانی	از	قدرت	سیاسی	بوده	است.		
تمام	کاتبان	و	تفسیرنویسان	و	تاریخ	نویسان	اسالمی	و	آخوندهای	شیعه	و	
اصالح	طلبان	دینی	این	رویدادهای	بنی	هاشم	را	به	دروغ	هایی	پرداخته	شده	تبدیل	
و	بر	ملت	ما	تحمیل	کرده	اند.	مسخ	و	جعل	تاریخ	برای	اثبات	عرب	زدگی	خودشان	
و	پشتیبانی	از	ایدئولوژی	زشت	خود	بوده	است	و	قصه	های	آنان	مانند	ماجرای	
ابولهب	و	معاویه	و	یزید	و	علی	و	فاطمه	و	حسین	و	غیره	داستان	ایرانیان	نیست.	
حسین	و	حسن	و	علی	دشمنان	ایرانیان	بودند	و	با	آن	ها	جنگ	کردند.	اسالم	گرایان	
در	طول	تاریخ	با	شگردهای	گوناگون	روایت	جعلی	را	رایج	و	این	دین	تبعیض	گرا	
را	به	ما	تحمیل	کرده	اند.	اسالم	و	شیعه	گری	در	ایران	محصول	تجاوز	و	عملکرد	
حکومتی	و	سازمان	دهی	و	بودجة	سنگین	است.	افزون	بر	آن،	دین	در	کنش	و	رفتار	
تکراری	مردم	و	اجرای	آداب	به	دین	جامعه	تبدیل	می	شود.	عزاداری	و	افسانة	
دینی	ابزار	تحکیم	دین	در	ذهن	و	بازتولید	دین	خویی	در	جامعه	است	و	شیعه	گری	
پیوسته	از	این	وسیله	بهره	جسته	است.	قرآن	به	تنهایی	نمی	توانست	به	اسالم	توده	ها	
تبدیل	شود.	اگر	در	کنار	قرآن	هزاران	کتاب	روایت	ساخته	نمی	شد،	اگر	هزاران	
مسجد	و	منبر	برپا	نمی	شد،	اگر	بی	شمار	مال	و	مداح	و	مفسر	دینی	بسیج	نمی	شدند،	
اگر	میلیون	ها	آش	نذری	پخش	نمی	شد،	اگر	میلیون	ها	انسان	در	حرم	های	امامان	
مانند	دیوانگان	و	پریشان	حاالن	شمع	روشن	نمی	کردند	و	به	ناله	نمی	پرداختند،	اگر	
سلطان	ها	و	فرمان	روایان	بی	شمار	برای	حسن	و	حسین	و	مهدی	پول	نمی	ریختند،	
اگر	میلیون	ها	آخوند	َپست	و	بی	سواد	در	خانه	و	بر	سر	قبر	روضه	نمی	خواندند،	
اگر	میلیاردها	دروغ	و	روایت	جعلی	و	قصة	احمقانه	برای	مردم	تکرار	نمی	شد،	

اگر	توده	های	بی	شمار	برای	حسین	زنجیر	و	سینه	نمی	زدند	و	سر	خود	را	با	قمه	
نمی	شکافتند،	اگر	میلیون	ها	انسان	بی	سواد	و	خرافه	پرست	در	جامعه	تولید	نمی	شد	
و	اگر	هزاران	سیاست	مدار	فرصت	جو	و	روشنفکران	اسالموفیل	و	روزنامه	نگار	
اسالم	پرست	از	»دین	مقدس	توده«	هواداری	نمی	کردند	و	دست	به	دروغ	گویی	

نمی	زدند،	اسالم	به	این	اسالِم	امروز	بدل	نمی	شد.		
آغاز	عزاداری	حسینی	سوگ	خانوادة	بنی	هاشم	بود.	در	تاریخ	شیعه،	به	هنگام	
کشته	شدن	حسیِن	اهل	کوفه	عزاداری	به	پا	شد	و	مختار	ابو	عبید	ثقفی	در	کوفه	
مشوق	سوگواری	برای	خاندان	علی	بود.	در	دوران	932	تا	1055	میالدی،	آل	
بویه	عزاداری	را	گسترش	داد.	از	زمان	صفویه	حاکمان	کارزار	بزرگ	مراسم	
عزاداری	شیعه	را	به	راه	انداختند.	در	زمان	قاجاریه،	استفاده	از	اسب	و	طبل	و	علم	
و	کتل	گسترش	یافت.	در	دوران	پهلوی	دوم،	این	کارزار	دینی	با	دسته	های	وسیع	
زنجیرزنی	و	سینه	زنی	ادامه	یافت	و	باألخره	در	زمان	جمهوری	اسالمی	مراسم	و	
عزاداری	شیعه	گری	با	تمام	امکانات	دولتی	و	نیمه	دولتی	و	توسط	مردم	متعصب	
عامی	و	بیش	از	هر	زمان	دیگری	فربه	شد.	فرهنگ	دینی	با	آداب	دسته	جمعی	و	
هیجانی	و	احساسی	بر	ذهن	و	ناخودآگاه	مردم	به	طرز	شگرفی	تأثیر	می	گذارد	و	
ساختارساز	است.	کارزار	همیشگِی	دینی	و	عزاداری	با	شگردهای	گوناگون	اجرا	
می	شود	و	ذهن	را	از	دو	جنبة	روانی	و	تبلیغاتی	»محاصره«	می	کند:	منبر	برای	
خطبه،	رساله	های	مرجع	های	تقلید،	حسینیة	ارشاد،	احکام	حوزه،	مسجد،	طبل	و	
سنج،	سینه	زنی،	غذای	امام	حسین	و	آش	زهرا،	مقاالت	اصالح	طلبان،	روضه	خوانی	
رئیس	جمهور	در	محرم	و	رمضان،	توزیع	قیمه	پلو	و	پیتزای	نذری،	کبود	کردن	و	
جراحت	انداختن	بر	پشت	و	سینة	مسلمان	با	زنجیر	و	قمه،	روضه	خوانی	در	خانه	و	
سر	قبر،	نماز	و	روزه،	اذان	های	روزانه،	مراسم	دینی	در	مدرسه	و	اداره	و	بنگاه	های	
اقتصادی،	ترویج	قرآن	و	روایت	های	امامان	در	رسانه	های	دولتی،	تبلیغ	حج	و	
زیارت	کربال،	تبلیغ	حرم	امام	رضا	و	معصومه،	وجود	14000	امامزاده،	آموزش	های	
مذهبی	و	عرفانی	و	درویش	مسلکی	در	همه	جا	مهارت	های	تأثیرگذاری	بر	روان	

ایرانیان	ازخودبیگانه	بوده	است.	
دین	اسالم	خواهان	افزایش	فرومایگی	روانِی	انسان	ها	است	و	شیعه	گری	چیزی	
جز	بسترسازی	برای	جذب	عوامل	ویران	گر	روانی	نیست.	برای	نمونه،	ماه	رمضان	ماه	
دروغ	گویی	و	تزویر	است.	ماه	محرم	یکی	از	لحظه	های	ویران	گر	در	تاریخ	ایران	است.	
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این	ماه	به	عنوان	اوج	»ارزش	معنوی«	و	فداکاری	در	راه	دین	معرفی	می	شود،	حال	
آن	که	تمرکز	زشت	کاری	و	دروغ	گویی	و	پلیدی	و	خواری	ارزش	انسانی	در	این	ماه	به	
اوج	می	رسد.	هدف	برگزاری	مراسم	ماه	محرم	جز	اسارت	روانی	با	جهان	بینِی	قرآنی	
و	خوارِی	انسان	چیز	دیگری	نیست.	انسان	محرم	یک	انسان	مسخ	شدة	قربانی	است،	
انسان	از	خودبیگانه	ای	که	با	انسان	نوگرا	پیوندی	ندارد.	شیعه	گری	فاقد	عنصر	مترقی	
و	ِخردمندانه	است.	تمام	حکمای	شیعه	مانند	مالصدرای	شیرازی،	میرداماد،	علی	
شریعتی،	محمد	حسین	طباطبایی،	آیت	اهلل	خمینی	و	دیگران	مروج	دین	و	خرافه	های	
شیعه	گری	بوده	اند.	نتیجة	کار	این	حکما	جلوگیری	از	ورود	به	تمدن	و	نوگرایی	بوده	
است.	در	شرایط	ناتوانی	گفتمان	فرهنگی	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست،	
مردم	خرافه	پسند	و	فاقد	اخالق	نوگرایِی	عقالنی	نمی	توانند	ایستادگی	کنند	و،	بنابراین،	
تمام	روان	خود	را	در	اختیار	ساختارهای	تأثیرگذار	قرار	می	دهند.	در	این	هنگامه،	
ِخردگرایی	و	خودمختاری	شخصیتی	آسیب	دیده	اند	و	واکنش	های	هیجانی	و	عاطفی	

دینی	بر	کیستی	و	شناس	مان	چیرگی	دارند.	

ایدئولوژیمرگچیست؟
مرگ	پیشامدی	برای	ایست	زندگی	انسان	است.	در	زندگی،	همه	چیز	جمع	شده	
است	و	زندگی	سرشار	از	نوآوری	و	توانایی	و	فعالیت	انسان	هاست.	در	زندگی،	
عناصر	ویران	گر	هم	وجود	دارند	ولی	نیرومندِی	زایش	چیرگی	دارد،	حال	آن	که	
ایدئولوژی	مرگ	ستایش	عوامل	ویرانی	و	پشت	کردن	به	جهان	و	زندگی	است.	
شکل	های	 از	 عاشورایی	 ایدئولوژی	 اسالمی،	 تروریسم	 شهادت،	 ایدئولوژی	
گوناگون	ایدئولوژی	مرگ	هستند.	این	ایدئولوژی	همراه	با	تعصبات	و	عقده	ها	و	
لذت	مرگ	خواهی	همراه	است.	این	ایدئولوژی	به	خوشبختی	پس	از	مرگ	نیاز	

دارد.	به	این	خاطر،	پوچ	انگار	و	زندگی	ستیز	است.		
هر	جامعه	ای	نیازمند	شادی	و	جشن	است	ولی	مذهب	شیعه	این	جهان	یعنی	
دنیا	را	َپست	می	داند.	جهان	بینی	شیعه	و	حکومت	اسالمی	مبلغ	اندوه	و	ماتم	و	
گریه	است	و	وابستگی	روانی	مردم	به	اندوه	و	سوگ	را	پایة	قدرت	خود	در	جامعه	
می	داند.	ماه	رمضان	ماه	ریاضت	و	شالق	برای	روان	و	بدن	است	و	ماه	محرم	نیز	

ماه	خفت	و	تحقیر	این	دو.	شیعه	گری	شادی	و	فرهنگ	را	مصلوب	می	کند	و	مبلغ	
ایدئولوژی	مرگ	است.	شیعه	گری	از	آیین	ِمهر	پیروی	نمی	کند	بلکه	َپست	ترین	
رفتار	انسانی	را	نوازش	می	دهد	و	خواهان	جامعه	ای	افسرده	و	اندوه	بار	است.	در	
ایران،	تعطیالت	رسمی	27	روز	است.	از	میان	این	روزها،	چهار	روز	نوروز،	یک	
روز	سیزده	بدر	و	یک	روز	نیز	روز	ملی	شدن	نفت	است.	»چهار	روز	انقالبی«	
مربوط	به	جمهوری	اسالمی،	مرگ	خمینی،	15	خرداد	و	پیروزی	انقالب	اسالمی	
است.	تعداد	17	روز	تعطیالت	مذهبی	است	و	این	روزها	عبارتند	از:	تاسوعا،	
عاشورا،	اربعین،	مرگ	محمد،	مرگ	حسن	مجتبی،	مرگ	امام	رضا،	مرگ	حسن	
بن	علی	عسکری،	زادروز	محمد،	زادروز	جعفر	صادق،	مرگ	فاطمه،	تولد	علی	
ابن	ابی	طالب،	مبعث،	تولد	حجت	بن	الحسن،	مرگ	علی،	عید	فطر،	عید	قربان،	

عید	غدیر،	مرگ	جعفر	صادق.	
در	این	روزشماری،	روزهای	نوروزی	متعلق	به	فرهنگ	و	تاریخ	ماست	و	با	
وجود	تمام	شگردها	و	خرافات	و	جنگ	آخوندها،	این	روزهای	نوروزی	باقی	
مانده	اند؛	هرچند،	رژیم	با	تمام	قوا	می	کوشد	شادمانی	و	رنگ	و	بوی	خوش	نوروز	
را	نابود	و	یا	دست	کم	سست	و	کم	رنگ	کند.	نوروز	به	اعتبار	فرهنگ	مردمی	و	
یادآوری	فرهنگیان	و	نخبگان	با	شعور	زنده	است.	در	تقویم	حکومتی،	روزهای	
»انقالبی«	روزهای	شادی	نیستند،	روزهای	آسایش	نیستند	بلکه	روزهای	اجبار	
این	 اسالمی	اند.	 مرتجعانه	 انقالب	 و	 از	سلطة	خمینی	 ناشی	 اندوه	 و	 و	جدال	
روزها	برای	رقص	و	موسیقی	و	شادمانی	نیستند	بلکه	روزهای	حقنة	جهان	بینِی	
روزهای	 تقویم،	 این	 در	 باألخره	 اسالمی	اند.	 سیاسی	 قدرت	 ستایش	 و	 شیعه	
مذهبی	که	سنگین	ترین	بخش	آن	به	شمار	می	آیند	فقط	وفقط	برای	گریه	و	اندوه	
و	تحمیل	خرافه	و	نابودسازی	استقالل	ذهن	و	ناتوان	کردِن	شعور	انسانی	است.	
باورهای	نابودگِر	اسالم	و	خرافه	های	شیعی	گری	در	طول	تاریخ	ما	تولیدکنندة	
ازخودبیگانگی	و	مسخ	فرهنگی	اند	و	حکومت	اسالمی	با	برپایی	سنت	های	مذهبی	
بیشتِر	جامعه	 تبلیغ	مرگ	و	زادروز	امامان	در	جست	وجوی	اسارت	روانی	 و	
است.	جهان	بینِی	شیعه	جهان	بینِی	مرگ	و	شهادت	است.	این	جهان	بینِی	مذهبی	
در	تضاد	با	شادمانی	روانِی	آدمی	است	و	فقط	با	تبلیغ	مرگ	و	خرافه	و	سلطه	بر	
احساس	و	ناخودآگاه	مردم	تداوم	خود	را	میسر	می	داند.	در	سنت	کهن	ایرانیان،	
شادی	و	جشن	و	شخصیت	های	مثبت	و	قهرمانان	اساطیری	در	هم	آمیخته	اند	ولی	
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این	ویژگی	زیبا	زیر	فشار	اسالم	و	آخوند	و	نواندیش	اسالمی	ناتوان	شده	است.	
روانی	که	به	جشن	و	خوشی	و	فعالیت	شادمانه	نپردازد	به	خستگی	و	افسردگی	
می	گراید.	برای	کشف	شادمانی	و	تربیت	روان	شناسانه	مثبت	و	متمایل	به	زندگی	
باید	از	اسالم	و	شیعه	گری	و	تقویم	مذهبی	و	حکومت	اسالمی	دور	شد،	باید	وارد	

دنیایی	شویم	که	زندگی	در	آن	می	خندد.	
روشنفکران	و	فرهیختگان	نباید	در	برابر	خرافه	و	جعل	سر	خم	کنند،	آن	ها	باید	
آگاه	کننده	باشند	و	بگویند	که	حسین	قهرمان	ایرانیان	نیست،	مهدی	نجات	دهنده	و	
اهلل	نگهدارشان	نیست.	راه	درست	فقط	انتقاد	از	این	دین	و	مذهب	شیعه	گری	و	قرآن	
است.	آزادی	ما	در	نفی	این	دین	آزادی	ستیز	است.	سیاست	مداران	و	روشنفکرانی	
که	از	داستان	حسین	پشتیبانی	می	کنند	و	این	افسانة	جعلی	را	مقدس	کرده	اند	
اندیشه		خواهان	تداوم	وابستگی	به	دین	اسالم	هستند.	روشنفکران	 در	کردار	و	
اسالموفیل	یا	اسالم	خواه	در	کنار	نواندیشان	دینی،	تقویت	کنندگان	بردگِی	روانی	

هستند.	اسالم	و	شیعه	گری	کیش	و	رسم	برای	اسارت	است.

ارزشهایمعنویجامعهکدامند؟
ارزش	های	معنوی	جامعه	کدامند؟	ما	در	ایران	شاهد	فروریزی	باورهای	دینی	
هستیم.	جنایت	مستمر	حکومتی	و	عریانِی	فساد	نمایندگان	سیاسی	و	حوزوی	اسالم	
و	شیعه	بیش	از	گذشته	ایمان	مردم	را	سست	کرده	اند.	بخشی	از	جامعه	دوری	
خود	از	حکومت	دینی	و	اسالم	رسمی	را	به	معنای	پایان	باور	به	اسالم	نمی	داند	و	
پیوسته	گوشزد	می	کند	که	»اسالم«	آن	ها	از	اسالم	حکومتگران	متفاوت	است.	البته	
پیداست	که	آن	ها	دستخوش	باوری	دروغین	اند	زیرا	قرآن	همه	یکی	است	و	فقه	
شیعه	هم	مورد	احترام	و	اجرای	حکومت	گران	و	توده	باورمند	است.	پیامبر	اسالم	
هم	مخالفان	خود	را	می	ُکشت	و	آن	ها	را	به	دوزخ	حواله	می	داد	و	حکومت	گران	
کنونی	نیز	مخالفان	خود	را	همیشه	شکنجه	و	کشتار	کرده	اند.	حال،	چرا	بسیاری	
اسالم	خود	را	از	اسالم	حکومت	جدا	می	کنند؟	شاید	آن	ها	از	این	می	هراسند	که	
کنار	زدن	اسالم	بیان	گر	سقوط	ارزش	ها	و	پوچی	در	جامعه	است.	آن	ها	دلهره	دارند	
که	با	از	بین	رفتن	اسالم	و	شیعه،	زندگی	شان	نابود	شود	و	هیچ	معنویتی	برای	شان	

باقی	نمی	ماند.	در	ذهن	آن	ها،	اسالم	در	برابر	معنویت	است.	این	باور	توّهمی	بیش	
نیست	و	این	گونه	افراد	در	دروغ	دینی	غوطه	ور	هستند.	آن	ها	تبلیغات	اسالمی	را	

به	مثابه	واقعیت	می	پندارند.	
معنویتی	که	اسالم	از	آن	حرف	می	زند	کدام	است؟	ایمان	به	اهلل،	روز	قیامت،	بهشت	
و	دوزخ،	اجرای	نماز	و	روزه،	سر	بریدن	گوسفند	در	عید	قربان،	زیارت	نامه	خوانی،	
عزاداری	حسین،	انتظار	کشیدن	امام	زمان،	احترام	به	احکام	قرآنی،	چندهمسری	
برای	مرد	و	پیامبر	اسالم،	توحید،	پیروی	از	پیامبر	و	خانواده	اش،	جنگ	با	مرتد	و	کافر	
و	مشرک،	حرام	کردن	گوشت	خوک،	اجرای	حج،	زیارت	قبور	امامان،	تقیه،	جن	و	
پری،	برتری	مرد	بر	زن،	ارث	نیمة	زن	نسبت	به	مرد،	ناقص	بودن	زن،	قصاص،	خمس	و	
زکات	و	صدقه	دادن	و	غیره	از	جمله	عناصر	معنویت	اسالمی	اند.	ذهنی	که	از	معنویت	
اسالمی	حرف	می	زند،	در	بند	خرافات	و	موهومات	است.	معنویت	اسالم	مجموعه	ای	
از	باورهای	َپست	و	پایین	و	فاقد	کمال	انسانی	است.	در	قرآن،	تبعیض	و	کشتار	جزو	

احکام	الهی	است	و	اسالم	فاقد	ارزش	های	برابرخواه	برای	انسان	هاست.
ارزش	های	معنوی	کدامند؟	احترام	به	حقوق	بشر،	احترام	به	حقوق	طبیعت،	
برابری	حقوقی	زن	ومرد،	ارتقای	فرهنگ	و	ادبیات	و	هنر،	همیاری	با	مردمان	جهان	
برای	دموکراسی،	همبستگی	برای	عدالت	در	جهان	و	ایران،	باور	به	آزادی	کامل	و	
آزادی	نقد،	باور	به	عشق،	باور	به	زیست	بوم	گرایی،	احترام	به	شرافت	انسانی،	مبارزه	
با	تعصب	دینی،	باور	به	دوستی،	فلسفة	دوستی،	آزادی	همة	زندانیان	سیاسی،	عالقه	
به	خانواده	و	فرزندان،	فراگیری	موسیقی	کالسیک،	عدم	باور	به	خرافه	های	اسالمی	
و	شیعه	گری،	مسئولیت	فرد	در	جامعه،	آزادی	سلیقة	افراد	در	زندگی	شخصی	و	
اجتماعی،	عدم	آزار	حیوانات،	کمک	های	انسان	دوستانه،	تربیت	فرزندان	در	احترام	
به	زنان،	حقوق	طبیعت،	عالقه	به	نوروز،	آموختن	از	فردوسی،	منشور	کورش	بزرگ	
و	غیره	از	جمله	ارزش	های	مورد	احترام	ما	هستند.	همین	ارزش	ها	به	شهادت	
تاریخ	بهترین	ارزش	های	بشری	و	انسان	مترقی	اند.	ما	باید	برای	گسترش	این	
ارزش	ها	و	شناساندن	آن	به	نسل	های	دیگر	بکوشیم.	»معنویت«	اسالمی	ِخردستیز	
است	و	برابرشماری	از	خرافه	پرستی	است.	به	وا	پس	کشاندن	این	معنویت	دروغین	
به	سود	جامعة	انسانی	است.	اگر	این	باورهای	خرافی	و	کهنه	از	ذهن	مردمان	
خارج	شود	بسیار	خوب	است	زیرا	از	این	پس	راه	باز	می	شود	تا	اندیشه	های	
مترقی	و	تازه	و	ارزش	های	انسانی	و	پیشرو	در	ذهن	افراد	جا	باز	کند.	بنابراین،	
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واپس	نشینی	و	سستِی	»معنویت«	اسالمی	جای	نگرانی	ندارد	و	برعکس	خرافه	را	
کاهش	می	دهد.	درک	این	تغییر	در	جامعه	آسان	نیست	زیرا	ذهن	خرافه	پرست	به	
آن	عادت	کرده	است	و	افزون	بر	آن،	ارزش	های	مترقی	که	در	باال	برشمردم	باور	
محکم	اجتماع	نیست.	جدایی	از	کهنگی	برای	ذهن	واپس	گرا	ایجاد	ترس	می	کند.	
به	کار	آموزشی	و	فرهنگی	درازمدت	بیندیشیم.	فرهیختگان	و	آموزگاران	و	استادان	
با	قدرت	و	با	سرعت	ارزش	های	مثبت	و	انسانی	را	باید	در	جامعه	بگسترند	و	از	
دلهرة	بی	مورد	جلوگیری	به	عمل	آورند.	زمانی	که	آگاهی	و	شناخت	با	ماست،	ما	در	

رویارویی	با	خرافه	ها	نیرومند	هستیم.	

»ازخودبیگانگی«چگونهتعریفپذیراست؟
آیا	ما	در	جامعة	کنونی،	دچار	»ازخودبیگانگی«	هستیم	و	مسخ	شده	ایم؟	پدیدة	
»ازخودبیگانگی«	مقوله	ای	فلسفی،	جامعه	شناختی،	روان	کاوانه	و	روان	شناختی	
را	 »ازخودبیگانگی«	 مقولة	 در	»دست	نوشته	های	1844«	 مارکس	 کارل	 است.	
مطرح	می	کند.	مارکس	این	پدیده	را	نتیجة	جدایِی	تولیدکننده	از	محصول	کارش	
دانسته	و	کاال	یا	محصول	جداشده	از	صاحبش	در	بازار	به	گردش	درمی	آید.	او	
»ازخودبیگانگی«	را	همچون	یک	تجربه	می	داند	که	انسان	به	سببش	قدرت	تصاحب	
خود	را	از	دست	می	دهد	و	از	هستی	خویشتن	جدا	می	شود.	در	واقع،	فعالیت	انسانی	
به	رنج	و	نیرو	به	ناتوانی	تبدیل	می	شود	و	خالقیت	اخته	می	شود.	کار	کارگر	به	
عامل	نفی	خود	تبدیل	می	شود	زیرا	او	را	از	بدن	و	روان	خود	جدا	می	کند	و	آدمی	
از	انسانیت	و	هستی	کامل	خود	دور	می	شود.	کار	در	جامعة	سرمایه	داری	به	عامل	
نفی	خود	و	ازخودبیگانگی	فرد	منجر	می	شود.	پرسش	مارکس	این	است	که	چگونه	
می	توان	از	ازخودبیگانگی	بیرون	آمد؟	او	می	گوید	کار	را	باید	دوباره	تعریف	کرد	

و	آن	را	بازآفرید.	
چیست؟	 مالکیت	 کتاب	 در	 درگذشت،	 در	1837	 که	 پرودون،	 ژوزف	 پی	یر	
می	نویسد:	»هر	شکل	از	اقتدار	که	ناشی	از	دولت	و	کلیسا	و	سرمایه	است	را	باید	
نابود	کرد.«	پرودون	نیز	می	گوید:	»مالکیت	دزدی	است	و	به	این	ترتیب	طبقة	حاکم	
را	مورد	انتقاد	قرار	می	داد.«	از	دید	او،	اقتدارگریزی	یک	پروژة	سازنده	برای	

جامعه	مطرح	کرده	و	به	نظم	بدون	دولت	اعتقاد	دارد	تا	در	آن	فرد	از	مسخ	زدگی	
بیرون	آید	و	اختیار	و	خودمختاری	کامل	خود	را	به	دست	آورد.	افراد	در	یک	نظام	
مشترک	و	انجمنی	و	شورایی	گرد	می	آیند	و	به	طرز	دموکراتیک	تصمیم	می	گیرند	و	
فعالیت	را	بین	خود	تقسیم	می	کنند.	چکیدة	سخن	پرودون	نوعی	یا	»خودمدیریتی«	
است	که	با	اشتراک	و	تعهد	متقابل	همراه	است.	ُپل	الفارگ	در	کتاب	خود	با	عنوان	
کار	نکردن	یک	حق	است	در	سال	1880	خواهان	راززدایی	از	کار	شده.	او	فکر	
می	کند	که	کار	یک	دیوانگی	و	بدسگالی	است	که	توسط	مذهبیون	و	حاکمان	به	یک	
جزم	مقدس	تبدیل	شده	است.	از	دیدگاه	او	زمانی	که	خدا	می	میرد،	»کار«	را	پدید	
می	آورند	تا	انسان	زیر	سلطه	بماند.	با	مرگ	خدا،	کارگران	و	دیگر	اعضای	جامعه	
شیفته	و	مسخ	کار	شدند	و	بورژوازی	از	این	بهره	برد	تا	به	ثروت	اندوزی	ادامه	دهد.	
برای	الفارگ،	کار	بندگی	است	و	همچون	یک	اعتیاد	ارادی	می	ماند.	از	دید	او،	
باید	از	کار	رهایی	ُجست	و	آزاد	زیست	و	به	همین	خاطر	در	روز	فقط	باید	سه	
ساعت	کار	کرد.	چگونه	می	توان	به	این	هدف	رسید؟	از	نگاه	الفارگ،	باید	ماشین	
و	ربات	را	جایگزین	انسان	کرد.	او	می	گوید:	»سستی	و	تنبلی	و	کار	نکردن	اجازه	
می	دهد	تا	انسان	از	لذت	های	موجود	در	زمین	بهره	ببرد،	از	عشق	و	تمایالت	جنسی	

سیراب	شود	و	زندگی	اش	پر	از	شوخی	و	خنده	شود.«	
دربارة	ازخودبیگانگی	و	کار	و	نیز	جایگاه	آن	در	زندگی	شخصی	و	اجتماعی	
بسیار	نوشته	اند.	از	جمله	اندیشمندان	گوناگون	می	توان	به	جامعه	شناس	آمریکایی،	
فرانسوی،	 مدا،	جامعه	شناس	 فرانسوی،	دومنیک	 ریفکین،	جامعه	شناس	 ِجِرمی	
ونسان	دوگولژاک،	فیلسوف	فرانسوی،	آندره	گورز،	جامعه	شناس	فرانسوی،	آلن	
تورن،	و	بسیاری	دیگر	اشاره	کرد	که	دربارة	بحران	کار	و	دگرگونی	های	ساختاری	
کار	و	معنای	آن	در	قرن	بیستم	و	بیست	ویکم	نوشته	اند.	همة	آن	ها	توافق	دارند	که	
کار	در	الگوی	»فوردیستی	و	تیلوری«	کماکان	عامل	ازخودبیگانه	کنندة	انسان	است	
و	امروزه	مقولة	کار	نه	تنها	عامل	ازخودبیگانگی	است	بلکه	دیگر	ارزش	اصلی	به	

شمار	نمی	آید	و	نقش	محورِی	خود	را	در	جامعه	از	دست	داده	است.	
از	نگاه	فلسفی،	پدیدة	ازخودبیگانگی	گسست	انسان	از	کلیت	و	توانایی	انسانی	
است.	انسان	تک	بُعدی	یا	تک	ساحتی	که	پیرو	الگوی	اقتصادِی	کنونی	است،	انسان	
مصرف	گرا	که	خوشبختی	را	در	مصرف	می	بیند،	انسان	مکانیکی	که	نمی	تواند	اندیشه	
و	فهم	تولید	کند،	انسان	برده	که	خیال	می	کند	آزاد	است،	انسان	جداافتاده	از	کلیت	



        301         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         300     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

جهان	و	معنای	آن	و	انسان	کوته	اندیِش	متعصب	که	شیفتة	بت	است	نشان	هایی	از	
همان	انسان	مسخ	شده	و	ازخودبیگانه	است.	ازخودبیگانگی	در	طول	تاریخ	وجود	
داشته	است.	درک	های	گوناگونی	در	این	زمینه	ثبت	شده.	برای	هگل،	فیلسوف	
آلمانی،	ازخودبیگانگی	یک	روند	فراتاریخی	است،	حال	آن	که	از	دید	مارکس	این	
پدیده	مشروط	به	دورة	تاریخِی	سرمایه	داری	است.	از	نگاه	هگل،	ازخوبیگانکی	به	
روح	بستگی	دارد	و	بی	زمان	است	در	صورتی	که	مارکس	این	پدیده	را	به	تاریخ	
و	زمان	پیوند	می	زند.	در	سدة	نوزدهم،	کارل	مارکس	از	انسان	»ازخودبیگانه«	در	
مناسبات	تولیدی	سرمایه	داری	و	تسلط	ماشینیسم	سخن	می	گفت	و	بیگانه	شدن	
انسان	نسبت	به	کار	را	تجلی	این	بیگانگی	ارزیابی	می	کند.	از	نظر	مارکس	و	نیز	از	
نظر	هگل،	بیگانگی	یعنی	از	دست	دادن	کلیت	که	بی	آن	انسان	دیگر	انسان	نیست.	
ازخودبیگانگی	به	معنای	از	ریشه	کنده	شدن	فرد،	سردرگمی	او،	ازخودباختگی،	

بیگانگی	و	گم	کردن	گوهر	خویش	است.	
آرنولد	هاوزر،	مورخ	بزرگ	لهستانی،	برآن	است	که:	»پدیدة	ازخودبیگانگی	
پدیدهٔ	انسان	هایی	است	که	ناگهان	حس	می	کنند	گویی	از	آن	چیزهای	آشنایی	که	
پیش	از	این	معنا	و	مقصودی	به		زندگانی	شان	می	دادند	جدا	و	پرت	افتاده	اند.	شاید	
آنان	پیش	تر	مقهور	حاکمان	جبار	بوده	اند	اما	اکنون	خود	را	مقهور	نیروهایی	می	بینند	

که	از	آن	ها	بیگانه	اند.«	
قدرت	 انهدام	 و	 دین	 با	 مناسبات	 در	 »ازخودبیگانه«	 انسان	 از	 امروز	 ما	
ِخردگرایی	و	خاموش	بودن	شخصیت	خودمختار	نوگرا	صحبت	می	کنیم.	ما	امروز	
ازخودبیگانگی	را	برابر	بیگانه	شدن	ایرانیان	نسبت	به	فرهنگ	و	تمدن	خود	ارزیابی	
می	کنیم.	آرامش	دوستدار	در	ادبیات	خود	از	مقوله	»دین	خوئی«	صحبت	می	کند	من	
فکر	می	کنم	این	مقوله	درست	است	ولی	اصطالح	»ازخودبیگانگی«	عمیق	تر	بوده	

و	وضع	ما	را	دقیقیر	نشان	می	دهد.			

شیعهگریبهبردگیروانیمنجرمیشود
انسان	ایرانشهری	کجاست؟	الیه	های	آیین	ِمهر	و	مانی	و	زرتشتی	و	هخامنشیان	
و	ساسانیان	و	فردوسی	و	رستم	و	سهراب	در	شخصیت	انسان	امروزی	کجاست؟	

نقش	اسطوره	ها	و	افسانه	های	پیشین	در	قصه	ها	و	داستان	های	کنونی	ما	کجاست؟	
چه	کسانی	تاریخ	ما	را	نوشتند	و	دستبردهای	تاریخی	کدامند؟	انسان	ایرانی	در	
طول	تاریخ	حرکت	کرده	ولی	آسیب	های	کیستی	و	شناس	مان	تاریخی	او	چگونه	
درک	پذیرند؟	پوچ	گرایان	به	ما	خواهند	گفت	»ملی	گرایی«	ناپسند	است.	ما	می	گوییم	
ما	خواهان	درک	درست	تاریخ	هستیم	و	خواهان	نقد	ازخودبیگانگی	مذهبی	کنونی	
خودیم.	جالل	آل	احمد	ازخودبیگانگی	را	ناشی	از	تمدن	غرب	می	دانست	و	کیستی	
خود	را	در	»شرق	اسالمی«	می	دید	و	ما	ازخودبیگانگی	انسان	ایرانی	را	ناشی	از	
اسالم	و	شیعه	گری	می	دانیم	و	می	گوییم	باید	به	درمان	آسیب	های	چرک	آلوِد	فرهنگ	

و	روان	خود	بپردازیم.			
شیعه	گری	یکی	از	ارتجاعی	ترین	و	خرافی	ترین	مذهب	هاست	زیرا	این	مذهب	
متکی	بر	روایت	های	جعلی	و	احکام	ِخردستیز	است.	این	مذهب	فاقد	دانایی	است	
و	ترویج	کنندة	بندگی	و	سرسپردگی	نسبت	به	اهلل	و	پیامبر	و	امامان	است.	مذهب	
شیعه	در	آغاز	برای	پشتیبانی	از	خاندان	پیامبر	و	قدرت	پرستی	امامان	زاده	شد،	
سپس	توسط	کلینی	ها	و	مجلسی	ها	ساخته	شد	و	به	دست	زورمندان	تاریخ	و	سیاست	
پایدار	شد.	ایرانیان	بیگانه	از	خویش	شده	اند	زیرا	جهان	بینِی	عربی	ِخردستیز	را	
بر	ذهنیت	خود	چیره	کرده	اند.	تمام	آخوندها	و	ملی	مذهبی	ها	و	نواندیشان	دینی	در	
برابر	ِخردگرایی	مبارزه	می	کنند	زیرا	آنان	مبلغ	شیعه	گری	مرتجع	هستند	و	تمام	
نوشتارها	و	گفتارهای	آنان	حکم	دینی	و	فقه	شیعه	را	برتر	از	ِخرد	و	دانش	می	دانند.	
ابوالعلی	معری،	شاعر	و	فیلسوف	بزرگ	عرب	که	در	973	میالدی	درگذشت،	
می	گوید:	»فکر	نکن	که	چیزهایی	که	پیامبران	می	گویند	واقعی	است.	آن	ها	این	
چیزها	را	جعل	کرده	اند.	مردم	در	آرامش	بودند	تا	این	که	آن	ها	)پیامبران(	آمدند	و	
زندگی	را	ویران	کردند.	کتاب	های	دینی	مشتی	قصه	هستند	که	هر	کسی	در	هر	زمانی	
می	تواند	مانند	آن	ها	را	بنویسد.«	و	»مردم	دنیا	به	دو	بخش	تقسیم	می	شوند.	آن	هایی	
که	مغز	دارند	و	دین	ندارند	و	آن	هایی	که	دین	دارند	و	مغز	ندارند.«	صدای	معری	
صدای	حقیقت	است	و	همان	گونه	که	می	دانیم	زکریای	رازی	پزشک	و	شیمی	دان	و	
فیلسوف	بزرگ	ایرانی	نیز	گفته	بود	پیامبران	شّیادند.	در	طول	تاریخ،	زورمندان	و	
دسیسه	چینان	و	فرصت	خواهان	خودباخته	تالش	کردند	تا	صدای	این	بزرگان	خفه	

شود.	رماالن	و	شعبده	بازان	و	آخوندها	و	نواندیشان	دینی	پیروز	شدند.	
اسالم	بر	ما	تاخت	و	اندیشه	گری	را	ویران	و	یا	فلج	کرد.	این	مذهب	توانایی	
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پیامبر	اسالم	و	امامان	و	کاتبان	و	جزم	اندیشان	 به	شدت	ویران	کرد.	 فکری	را	
اسالمی	جعل	و	دروغ	و	افسانه	را	بافتند	تا	توده	اسیر	در	نادانی	باقی	بماند.	تاریخ	
ما	جعل	شد	و	فرهنگی	واپس	گرا	و	اقتدارگرا	بر	ذهن	ها	غلبه	یافت.	روایت	گران	
و	آخوندها	همه	چیز	را	وارونه	جلوه	دادند	و	سلطان	و	حاکم	و	نخبه	و	روشنفکر	و	
سیاست	مدار	مردم	را	به	دین	»مقدس«	فرا	خواندند.	اسالم	ویران	گر	و	شیعه	گری	
به	 ایرانی	 الهی«	معرفی	شدند	و	انسان	 عقل	شکن	و	سرکوب	خون	آلود،	»ارادة	

انسانی	حقیر	تبدیل	شد.
ایرانیان	زیادی	حسین	امام	سوم	را	»سلطان	قلب«	و	»سرور«	خود	کردند	
درون	خود	 در	 را	 ایرانیان	دشمن	 کردند.	 فراموش	 را	 پدرانش	 و	 او	 و	جنایت	
جای	دادند	و	چنین	چیزی	را	خیلی	»طبیعی«	جلوه	دادند	ولی	ضدیت	تاریخی	
و	ایدئولوژیک	این	خانواده	با	ایرانیان	پیوسته	عریان	بوده	است.	دربارة	حسین	
بن	علی،	در	تاریخ	طبری	می	خوانیم:	»رابطة	وی	با	ایرانیان:	حضور	در	جنگ	
طبرستان،	یکی	از	فرماندهان	اعراب	در	کشتار	وحشیانه	و	ناجوانمردانة	گرگان«	
بوده	است.	)کتاب	5،	برگ	2116(	عالمه	مجلسی	در	بحاراالنوار	روایتی	از	شیخ	
صدوق	دربارة	دشمنی	حسین	با	ایرانیان	می	آورد	می	آورد؛	او	فقیه	بزرگ	شیعه	
و	زادة	306	خورشیدی	بوده	و	در	381	خورشیدی	در	شهر	ری	می	میرد،.	همین	
روایت	را	شیخ	عباس	قمی،	مفسر	بزرگ	شیعه	)مرگ	در	بهمن	1319(،	چنین	بازگو	
کرده	است:»ما	از	تبار	قریش	هستیم	و	هواخواهان	ما	عرب	و	دشمنان	ما	ایرانی	ها	
هستند.	روشن	است	که	هر	عربی	از	هر	ایرانی	بهتر	و	باالتر	و	هر	ایرانی	از	دشمنان	
ما	هم	بدتر	است.	ایرانی	ها	را	باید	دستگیر	کرد	و	به	مدینه	آورد،	زنان	شان	را	به	
فروش	رسانید	و	مردان	شان	را	به	بردگی	و	غالمی	اعراب	گماشت.«	)حسین	بن	
علی،	امام	سوم	شیعیان،	سفینه	البحار	و	مدینه	االحکام	و	اآلثار	نوشتة	حاج	شیخ	

عباس	قمی،	صفحة	164،	چاپ	دو	جلدی	سنگی(
حال،	جای	پرسش	است	که	چرا	ایرانی	شیعه	از	کیستِی	خود	جدا	شده	و	به	
جبهة	دشمنان	خود	پیوسته	و	دشمن	را	مونس	جان	خود	می	داند؟	چرا	علی	و	
حسین	و	مهدی	اسطورة	مقدس	فرد	ایرانی	شده	اند	و	چرا	او	در	انتظار	مهدی	است	
تا	جهان	را	به	خون	بکشد؟	این	باور	از	هر	گونه	ِخردگرایی	و	احترام	به	شخصیت	
انسانی	به	دور	است.	دین	خویی،	ساده	لوحی،	زودباوری،	تمایل	به	پستی	و	ترس	
از	حقیقت	شرایط	ذهنی	مساعدی	فراهم	کرده	تا	انسان	»ازخودبیگانه«	بردگی	را	

»طبیعی«	نشان	دهد.	ذهن	و	ناخودآگاه	ایرانی	در	روندی	پیچیده	از	کیستِی	فرهنگی	
خود	بریده	شد،	به	پارگی	انسان	شناسانه	و	خودفراموشی	آسیب	شناسانه	گرفتار	شد	

و	در	بحران	پر	درد	و	پنهانی	فرو	رفت.	
کنند	 باورهاشان	شک	 به	 نمی	خواهند	 که	 برتراند	راسل	می	گوید:	»کسانی	
متعصب	هستند،	کسانی	که	نمی	خواهند،	احمق	هستند	و	کسانی	که	می	ترسند،	بردگان	
هستند.«	شیعه	گری	نسل	هایی	را	پرورش	می	دهد	که	متعصب	و	احمق	و	ترسو	و،	در	
نتیجه،	برده	اند.	فروغ	فرخزاد	می	گوید:	»وقتی	دنیا	به	فکر	تسخیر	فضا	بود،	ما	به	این	
می	اندیشیدیم	که	انگشترعقیق	در	کدام	انگشت	ثواب	بیشتری	دارد.	این	جغرافیا	
نیست	که	جهان	سومی	بودن	را	تعیین	می	کند،	آدم	ها	هستند	که	آن	را	می	سازند.«	
شما	به	بحث	آخوندها	و	حاجی	ها	و	متعصب	های	شیعه	توجه	کنید	و	به	دست	ها	و	
چهرة	آنها	نگاه	کنید	تا	حقیقت	فروغ	فرخزاد	را	به	روشنی	دریابید.	چنین	باورهایی	به	
نظام	ارزشی	مسلمان	و	شیعه	تبدیل	می	شود	و	شما	درمی	یابید	که	مردم	انبوهی	همین	
حرف	را	با	قدرت	تکرار	می	کنند	و	آن	را	در	سطح	یک	پدیدة	مقدس	باال	می	برند.	
توده	های	نادان	در	جهان	فراوانند	و	اسالم	نیز	به	نوبة	خود	در	تولید	تودة	نادان	نقش	
پررنگی	دارد.	بسیاری	از	ادیان	افراد	را	ساده	اندیش	و	سطحی	و	متعصب	و	قشری	
به	بار	می	آورند	زیرا	آن	ها	به	انسان	آگاه	و	منتقد	نیاز	ندارند.	شیعه	گری	هم	چنین	
کارکردی	دارد.	باورهای	دینی	باید	ساده	و	ابلهانه	و	مرموز	باشند	تا	بیشترین	تعداد	
مردمان	را	دور	خود	گرد	بیاورند.	چون	این	توده	متعصب	است	و	فکر	می	کند	حقیقت	
را	در	دست	دارد،	به	جمعیت	خطرناک	تبدیل	می	شود.	برتراند	راسل	می	نویسد:	
»این	که	همه	دیدگاهی	را	می	پذیرند	دلیلی	بر	درست	بودنش	نیست؛	در	حقیقت	با	
توجه	به	نادانی	اکثریت	نوع	بشر	امکان	نادرست	بودن	دیدگاهی	که	همگان	آن	را	

می	پذیرند	بیشتر	است.«
بیشتری	 ابلهانه	است،	شمار	 و	 دیدگاه	واپس	گرا	 هنگامی		که	محتوای	یک	
را	جذب	می	تواند	جذب	کند.	این	اشخاص	کوته	اندیش	و	زودباور	در	اجتماع	
نیز	بردگانی	هستند	که	فقط	صدای	مذهب	و	خرافه	های	خود	را	می	شنوند.	همین	
انسان	ها	دارای	مرجع	تقلید	هستند	و،	به	گفتة	دیگر،	قالده	بار	خود	را	به	آخوند	
برای	 ما	 کرده	اند.	 خود	 درونی	 گوهر	 را	 استعمارگر	 شیعه	گری	 آن	ها	 سپرده	اند.	
هموارسازی	گسترش	ِخردگرایی	و	خالقیت	اندیشه	باید	از	نقد	دین	و	قرآن	و	
شیعه	گری	بگذریم	و	باورهای	دیرینه	و	مقدس	را	به	انتقاد	بکشانیم.	اسالم	گرایی،	
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ملی	گرایِی	مذهب	گرا،	کمونیسم	دین	خو،	روشنفکری	کوته	بین	دین	پرور	و	سیاست	
فرصت	خواه	دین	مدار	از	جلوه	های	گوناگون	ایدئولوژی	دینی	هستند	که	راه	ما	را	
به	سوی	نوگرایِی	منتقدانه	می	بندند.	کار	نقد	قرآن	و	جهان	بینِی	شیعه	گری	آغاز	شده	

است	و	ما	بی	پروا	باید	به	این	کار	ادامه	دهیم.		

جالل	ایجادی،	نواندیشان	دینی،	روشنگری	یا	تاریک	اندیشی،	نشر	مهری،	لندن،	2019 
جالل	ایجادی،	بررسی	تاریخی،	هرمنوتیک	و	جامعه	شناختی	قرآن،	نشر	مهری،	لندن،	
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دیدارباسلمانرشدی
سلمان	رشدی،	نویسندة	هندی	تباِر	انگلیسی،	در	سال	1947	در	بمبئی	زاده	شد.	او	
با	چاپ	آیه	های	شیطانی	در	14	فوریه	1989	بر	اساس	فتوای	آیت	اهلل	خمینی	به	
مرگ	محکوم	می	شود	و	پس	از	آن	یک	دوران	برجسته	از	زندگی	خود	را	به	طور	
مخفی	گذراند.	تمام	تروریست	های	اسالم	گرای	جهان	در	جست	وجوی	کشتار	او	
بودند	ولی	او	هرگز	کوتاه	نیامد	و	به	فعالیت	در	انجمن	جهانی	قلم	و	شرکت	در	
کنفرانس	ها	و	چاپ	رمان	های	خود	ادامه	داد.	کتاب	هایی	که	تاکنون	به	فارسی	از	
او	ترجمه	شده	اند	بچه	های	نیمه	شب	و	آیه	های	شیطانی	هستند.	تازه	ترین	رمان	او	

کاخ	زّرین	است	که	در	2017	چاپ	شد	و	ترجمة	فرانسوی	آن	هم	به	زودی	وارد	
بازار	خواهد	شد.	این	رمان	سفر	بزرگی	به	جهان	و	درون	انسان	است.	این	سفر	از	
هند	و	مافیای	آن،	که	با	اسالم	گراها	پیوند	خورده،	و	از	سرزمین	پارس	و	موالنا،	
از	یونان	و	اساطیر	آن،	از	روم	و	امپراتور	آن	یعنی	نرون	و	از	آمریکایی	که	جوکر	
در	آن	به	قدرت	رسیده	حکایت	دارد.	در	این	رمان	از	بحران	کیستی	سخن	به	میان	
می	آید	و	از	این	راه	می	توان	به	کیستِی	سلمان	رشدی	و	شخصیِت	هنری	ذهن	او	
نیز	پی	برد.	کیستِی	سلمان	رشدی	چیست؟	کیستِی	جهانی	شده	ای	که	تاریخ	خود	را	
فراموش	نکرده	است.	تازه	ترین	رمان	او	همچون	دهلیزی	است	که	در	هر	گوشه	از	
آن	تاریکی	و	در	پس	تاریکی	نیز	گاه	تاریکی	و	گاه	روشنایی	به	نمایش	گذاشته	

می	شود.	کیستِی	او	همة	این	الیه	ها	را	دربردارد.	
از	 َسبک	 این	 زیرا	 می	کنند	 ارزیابی	 واقع	گرایِی	جادویی	 را	 او	 ادبی	 َسبک	
افسانه	های	هندی	و	داستان	هزار	و	یک	شب	و	داستان	های	قهرمانی	و	پهلوانِی	
و	 دلخراش	 ما	 واقعیت	جهان	 َسبک،	 این	 در	 است.	 گرفته	 تأثیر	 معاصر	 دنیای	
تراژیک	است	ولی	در	دل	این	تراژدی	مسخرگی	و	نادانی	غوغا	می	کند	بدون	آن	که	
روشنایی	نابود	شده	باشد.	هنگامی	که	به	روان	شناسی	سلمان	رشدی	می	اندیشیم	و	
وقتی	به	سخنان	او	گوش	می	کنم،	او	در	خود	تراژدی	و	شادمانِی	همزمان	را	جای	
داده.	دیشب،	2018/09/13،	با	او	بودیم.	او	می	خواست	کلیدی	برای	رازهای	
رمان	جدیدش،	کاخ	زرین،	به	دست	خواننده	بدهد.	سلمان	رشدی	خیلی	ساده	به	
پرسش	ها	پاسخ	می	داد	و	هر	پاسخی	با	طنز	و	لبخند	پیوند	خورده	بود.	چهره	اش	
باز	و	شاد	بود	و	شنونده	را	به	لبخند	سوق	می	داد.	هنگامی		که	به	او	گوش	می	دهید	
انتقاد	به	دنیا	و	نقد	رفتار	انسان	های	بدجنس	و	پوچ	گرا	با	آرامش	در	ذهن	می	نشیند.	
به	سلمان	رشدی	گفتم:	»من	هم	در	دنیای	غرب	با	تبار	دیگری	هستم.«	گفت:	
»کجا؟«	گفتم:	»در	کشور	من	آیت	اهلل	خمینی	پاداش	تعیین	کرد	تا	اسالم	گرا	شما	را	
ترور	کنند	ولی	دیکتاتور	اسالم	گرا	ُمرد	و	شما	زنده	هستید.«	گفت:	»نه	تنها	زنده	بلکه	
حتی	می	نویسم	و	خمینی	می	خواست	مرا	از	نوشتن	محروم	کند.«	گفتم:	»در	زمان	
فتوای	خمینی،	شاید	شما	فکر	می	کردید	که	ایرانیان	دشمن	شما	هستند	ولی	بدانید	
که	در	گذشته	چنین	نبود	و	به	طور	مسلم	امروز	هم	بیشتر	مردم	ایران	شما	را	دوست	
دارند.«	رشدی	گفت:	»آقای	ایجادی،	این	را	شنیده	ام	و	حرف	شما	دلگرم	کننده	

است	و	من	از	شما	سپاس	گزارم.«	
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نویسنده	و	شاعر	و	هنرمند	و	 حکومت	اسالمی	از	همان	آغاز	می	خواست	
جامعه	شناس	و	فیلسوِف	مخالف	خود	و	اسالم	را	تکه	تکه	کند	و	نسل	آن	ها	از	
ریشه	بخشکاند.	به	همین	خاطر،	خمینی	با	فتوا	دادن	بر	ضد	سلمان	رشدی	اعالن	
کرد	در	ایران	و	جهان	کشتار	اسالمی	ادامه	خواهد	یافت.	در	ایران،	نویسندگان	
بسیاری	شکنجه	و	کشته	شدند	ولی	نسل	آن	ها	ادامه	یافت.	نویسنده	و	اندیشمند	
نشان	سربلندی	یک	ملت	هستند،	آن	ها	می	نویسند	تا	آفرینندگی	و	آزادی	بزرگ	و	

تنومند	شود.	ملِت	بدون	نویسنده	در	غبار	تاریخ	گم	می	شود.	

»محاربهباخدا«،پروانةکشتار
زانیار	و	لقمان	مرادی	و	رامین	حسین	پناهی	در	شهریور	1397	اعدام	شدند.	در	
ایران	فقدان	یک	دادگاه	شفاف	و	عادالنه	هرگز	اجازه	نمی	دهد	که	موارد	اتهام	از	
دید	حقوق	بین	المللی	شناخته	شود.	ادعای	جنایت	کارانه	»محاربه	با	خدا«	توسط	
حکومت	اسالمی	فاقد	هر	گونه	دقت	حقوقی	است.	در	مورد	مرادی	ها،	که	متهم	به	
قتل	پسر	امام	جمعة	مریوان	بودند،	هیچ	گونه	شاهد	جدی	و	مدارک	محکم	و	روشنی	
وجود	نداشت.	اعدام	این	سه	شهروند	ُکرد	توسط	رژیم	اسالمی	یک	بار	دیگر	
نشان	دهندة	چیستِی	تبهکار	حاکمان	بر	ایران	است.	از	زمان	آغاز	حکومت	آخوندی،	
تمام	اعدام	های	سیاسی	در	ضدیت	با	موازین	حقوق	بشر	بوده	اند.	خاستگاه	حکم	
محاربه	با	خدا	قرآن	است	و	کسانی	که	در	قدرت	هستند	برای	توجیه	مشروعیت	
خود	به	قرآن	اتکا	می	کنند.	در	واقع،	اعدام	به	عنوان	محاربه	با	خدا	یک	اعدام	
سیاسی	و	بیان	سرکوب	گری	اندیشة	دموکراسی	خواه	و	یا	ناباوری	است.	اعدام	
غیرسیاسی	نیز	یک	روش	وحشیانه	و	زیان	آور	است.	اعدام	باید	به	طور	قطع	و	کامل	
متوقف	شود.	هر	اعدام	سیاسی	فقط	یک	جنایت	دولتی	است.	اعدام	غیرسیاسی	
یک	ابزار	وحشی	و	نامتمدانه	است	و	همچنین	هیچ	تأثیری	در	کاهش	خالفکاری	

و	آسیب	های	اجتماعی	ندارد.	
-	مجموعًا	517	نفر	در	سال	2017	اعدام	شدند.

- 111	مورد	از	اعدام	ها	)یعنی	21%(	توسط	منابع	رسمی	اعالن	شده	است.
- 231	نفر	از	اعدام	ها	)یعنی	45%(	با	اتهامات	مربوط	به	مواد	مخدر	صورت	

گرفته	است.	این	تعداد	65	مورد	کمتر	از	اعدام	های	مواد	مخدر	در	سال	2016 
بوده	است.

- 240	مورد	از	اعدام	ها	)یعنی	46%(	به	اتهام	قتل	عمد	صورت	گرفته	است.	
این	تعداد	98	مورد	بیشتر	از	اعدام	های	قتل	عمد	سال	2016	بوده	است.

- 31	اعدام	در	مأل	عام	صورت	گرفته	است.
-	دست	کم	5	کودک-مجرم	در	بین	اعدام	شدگان	وجود	دارند.

-	دست	کم	10	زن	در	این	سال	اعدام	شده	اند.
-	احکام	254	مورد	از	اعدام	های	سال	2017	)یعنی	49%(	توسط	دادگاه	های	

انقالب	صادر	شده	بود.
- 221	نفر	از	کسانی	که	با	اتهام	قتل	عمد	به	اعدام	محکوم	شده	بودند	توسط	
خانواده	قربانیان	بخشیده	شدند.	خانواده	به	خاطر	کرامت	خودشان	بخشیدند	ولی	
حکومت	اسالم	گرایان	همیشه	پشتیبان	خشونت	و	انتقام	گیری	است.	اعدام	برای	

همیشه	باید	از	جوامع	انسانی	برچیده	شود.	

فقراندیشهوگرمایشزمین
هر	ساله	در	22	آوریل	به	مناسبت	روز	جهانی	گرمایش	زمین	ابتکارهای	گوناگونی	
سازمان	دهی	می	شود.	در	بسیاری	از	شهرهای	جهان	و	همچنین	در	همة	شهرهای	
فرانسه	مردم	حساس	و	آگاه	از	مسائل	زیست	محیطی	به	خیابان	آمدند	تا	جهان	
تابلِو	 روی	 بر	 کنند.	 عمل	 و	 شوند	 آگاه	تر	 سیاست	مداران	 و	 شود	 هوشیارتر	
تظاهرکنندگان	نوشته	شده	بود:	»زمین	خانة	مشترک	ماست«،	»فعالیت	هسته	ای	و	
کود	شیمیایی	و	سوخت	دیزل	باید	حذف	شود«	همه	باید	بدانند	که	گرمایش	زمین	
و	ویرانی	های	ناشی	از	آن	یک	مسئلة	فرعی	نیست	بلکه	بسیار	اساسی	است.	تمام	
زندگی	اجتماعی	و	اقتصادی	انسان	ها	و	سالمتی	شان	به	وضعیت	اقلیمی	بستگی	
دارد.	سیاست	مداران	و	مدیران	اقتصادی	بی	شماری	وجود	دارند	که	این	نکته	را	
نمی	فهمند.	سیاست	مداران	حاکم	بر	ایران	ویران	گر	محیط	زیست	هستند.	شمار	
فکر	 ایران	 مانند	حاکمان	 هم	 ایران	 مخالف	 احزاب	 از	سیاست	مداران	 زیادی	
می	کنند	و	دارای	بینشی	منفی	و	ویران	گر	در	رویارویی	با	محیط	زیست	هستند.	
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چپ	های	سنتی	تنها	به	الگوی	دولتی	و	تولید	فکر	می	کنند،	ملی	گرایان	هنوز	در	
الگوی	مصدقی	مانده	اند،	لیبرال	ها	فقط	به	بازار	و	سود	به	عنوان	تنها	قانون	اقتصاد	
فکر	می	کنند،	افراد	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	گاه	به	بازار،	گاه	به	
الگوی	دولتی،	گاه	به	اقتصاد	دولت	رفاه	و	گاه	به	اصالحات	»کینزی«	می	اندیشند	
و	دیگران	هم	دیدگاه	مشخصی	در	این	زمینه	ندارند.	این	شرایط	یعنی	فقر	اندیشة	

زیست	بوم	گرا	و	بی	توجهی	به	گرمایش	زمین	و	آسیب	های	سنگین	آن.	
در	ارزیابی	طبیعت	و	رابطة	آن	با	انسان	از	150	سال	پیش	به	این	سو	بسیار	
نوشته	اند،	در	واکاوِی	بحران	زیست	بوم	گرا	از	60	سال	به	این	سو	نیز	واکاوی	های	
زیادی	ارائه	شده،	از	سی	سال	پیش	تا	امروز	کنفرانس	های	جهانِی	بزرگی	برگزار	
شده	و	سازمان	ملل	مصوبه	امضا	کرده	است	و	جنبش	های	زیست	بوم	گرا	جهانی	
شده	اند	و	برخی	دولت	ها	به	سیاست	های	اصالحِی	زیست	بوم	گرا	دست	زده	اند.	
احزاب	مخالف	حکومت	ایران	چه	شناخت	و	تعهدی	در	این	زمینه	دارند؟	آن	ها	
به	طبیعت	دقت	کرد.	این	حرف	بی	معناست.	اگر	ما	درک	 باید	 صرفًا	می	گویند	
زیست	بوم	گرایانه	ای	از	رابطة	طبیعت	و	انسان	و	اقتصاد	نداشته	باشیم،	اگر	به	
زیست	بوم	جنگل	ها	و	خاک	و	آب	دقت	کافی	نداشته	باشیم	و	اگر	از	سیستم	سوختی	
فسیلی	بیرون	نیاییم	و	تمام	الگوی	تولیدی	را	دگرگون	نکنیم،	کار	پایه	اِی	خاصی	

انجام	نداده	ایم.	
کسانی	هستند	که	مانند	پنجاه	سال	پیش	از	اقتصاد	دولتی	و	سوسیالیستی	حرف	
می	زنند،	کسانی	هستند	که	مانند	زمان	مصدق	از	اهمیت	نفت	حرف	می	زنند،	کسانی	
هستند	که	در	پی	ساختمان	های	بلند	و	شهرهای	پر	از	خودرو	و	فضای	پر	از	تبلیغات	
مصرفی	اند،	کسانی	هستند	که	هرگز	به	تغییر	اساسی	محتوای	آموزشی	مدرسه	و	
دانشگاه	نیندیشه	اند،	کسانی	هستند	که	برنامة	اقتصادی	خود	را	فقط	به	بازار	مصرفی	
محدود	می	کنند	و	بسیاری	کسان	دیگری	هم	با	اندیشه	های	همیشگی	باقی	مانده	اند.	
روشن	است	که	این	گونه	افراد	دچار	فقر	اندیشة	زیست	بوم	گرایی	هستند	و	به	ناگزیر	
دارای	اندیشه	ای	بسته	اند.	جهان	تغییر	کرده،	الگوهای	تازه	مطرح	شده	اند،	پس	همة	
برنامه	ها	و	طرح	های	سیاسی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	باید	تغییر	کنند.		

دانشجویانوارزشهایآنان
دورة	تدریس	دانشگاهی	آغاز	شد.	برنامة	درس	های	من	در	زمینة	جامعه	شناسی،	
پیوند	اقتصاد	و	زیست	بوم	و	نظام	های	مدیریتی	خواهد	بود.	صدها	دانشجو	با	امید	
و	آرزو	به	کالس	هایم	خواهند	آمد.	آرزوهای	آنان	چیست	و	چه	ارزش	هایی	در	
زندگی	دارند؟	دیروز	از	چند	دانشجو	همین	دو	موضوع	را	جویا	شدم.	یکی	گفت:	
»دلم	می	خواهد	التهاب	در	دنیا	کاهش	یابد	و	موقعیت	شغلی	خوبی	داشته	باشم.«	
یکی	دیگر	گفت:	»امیدوارم	مدیریت	بخش	نیروهای	انسانی	در	یک	شرکت	بزرگ	
را	به	عهده	بگیرم	و	بهترین	روش	های	مدیریتی	را	به	کار	بگیرم	چون	کارمندان	
آسوده	خاطر	کارآیی	بیشتری	دارند.«	یکی	دیگر	گفت:	»ارزش	های	من	برابری	
و	برادری	و	جمهوریت	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	است	و	فکر	می	کنم	ما	در	
خطر	تعصب	در	جامعه	هستیم.«	یکی	دیگر	گفت:	»دوست	دارم	ثروتمند	بشوم	و	
آن	موقع	خاستگاه	خود	را	فراموش	نمی	کنم	و	به	آفریقا	و	نهادهای	بشردوستانه	
و	زیست	محیطی	کمک	مالی	خواهم	کرد.«	یکی	دیگر	هم	گفت:	»امیدوارم	در	
آزمون	ها	قبول	شوم	چون	حجم	کار	زیاد	و	نگران	کننده	است	ولی	با	گرفتن	مدرکم	

به	کشورهای	دیگر	خواهم	رفت.«	
فرانسه	 جوانان	 روان	شناسی	 وضع	 و	 اندیشه	ها	 از	 جلوه	هایی	 گفته	ها	 این	
است.	چند	نکته	دربارة	گفت	وگو	با	جوانان:	نخست،	شرایط	عمومی	به	آن	ها	امید	
می	دهد	که	خوش	بین	باشند	و	برای	خود	پروژه	ای	ترسیم	کنند.	آن	ها	افسرده	و	
دلسرد	نیستند،	روحیه	شان	منفی	نیست،	به	آیندة	خود	چشم	دارند.	دوم،	این	که	
آن	ها	ایدئولوژی	خواه	نیستند	و	فکر	می	کنند	در	همین	الگوی	اقتصادی	موجود	هم	
می	توانند	موفق	شوند.	آن	ها	انقالب	نمی	خواهند	و	چه	بسا	مفهوم	انقالب	و	دگرگونی	
تندروانه	در	ذهن	و	تخیل	آن	ها	بی	معنا	باشد.	سوم	این	که	آن	ها	می	خواهند	جزو	
بهترین	ها	باشند	زیرا	می	دانند	که	در	رقابت	جهانی	با	دانشجویان	کشورهای	پیشرفته	
هستند	و	آینده	یعنی	ارتقا	و	بلندپروازی	برای	مسئولیت	های	جدید.	چهارم	این	که	
آن	ها	ثروت	و	رفاه	را	با	انسان	دوستی	درهم	می	آمیزند	و	از	بینشی	که	»درویشی«	
را	»تقوا«	نشان	می	دهد	به	دور	هستند.	پنجم	این	که	شمار	روزافزونی	از	آن	ها	به	
محیط	زیست	عالقه	مند	هستند.	آن	ها	دارای	شناخت	ژرفی	در	این	زمینه	نیستند	
ولی	حس	می	کنند	که	این	یک	چالش	بزرگ	در	برابر	جامعه	است.	ششم	این	که	
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برای	فرانسه	ارزش	هایی	مانند	برابری	و	برادری	و	جمهوریت	ارزش	هایی	هستند	
که	در	باالی	ورودی	همة	ساختمان	های	دولتی	و	نهادهای	مهم	کشور	به	چشم	
می	خورد.	البته	این	ارزش	ها	همیشه	در	جامعه	با	واقعیت	روزمره	هماهنگ	نیستند	
ولی	آرمان	هایی	هستند	که	جامعه	را	همسو	می	کنند	و	جوانان	به	این	شعارها	توجه	
دارند.	هفتم	این	که	بسیاری	از	فرانسویان	و	همچنین	جوانان	به	جداانگاری	دین	از	
سیاست	عالقه	دارند	زیرا	این	شعار	را	عاملی	برای	امنیت	خود	می	دانند.	هواداران	
تعصب	و	تروریسم	اسالمی	همیشه	با	این	شعار	مبارزه	می	کنند	ولی	فرانسوی	ها	
جداانگاری	دین	از	سیاست	را	حافظ	خود	می	دانند.	هشتم	این	که	دورة	دانشجویی	
همطراز	یک	سرمایه	گذاری	بزرِگ	نیرو	و	زمان	است	و	این	سرمایه	گذاری	با	خطر	
عدم	موفقیت	همراه	است.	بنابراین،	دانشجویی	که	از	صبح	زود	به	دانشگاه	می	آید	
و	تا	عصر	در	کالس	است،	نگران	نتیجة	کار	خود	است.	البته	این	نگرانی	می	تواند	
ناشی	از	میزان	سرمایه	گذاری	یا	شرایط	خانوادگی	و	وضع	سالمتی	دانشجو	هم	
نهم	این	که	دانشجویان	خود	را	برای	مدیریت	جامعه	آماده	می	کنند	زیرا	 باشد.	
می	دانند	که	معیار	اصلی	پیشرفت	آن	ها	در	جامعه	شایستگی	ساالری	است	و	جامعه	
بدون	مدیر	به	سوی	ویرانی	می	رود.	دهم	این	که	دانشجویان	آمیزه	ای	از	فرانسویان	و	
افرادی	با	تبار	عربی	و	آفریقایی	و	آسیایی	هستند.	این	آمیزة	اجتماعی	حاضر	در	
هر	کالس	دانشجو	را	با	جامعه	شناسی	جهانی	جوانان	آشنا	می	کند	و	نیز	بسیاری	از	
دانشجویان	خارجی	را	از	امکان	های	آموزشی	نوگرا	و	پیشرفته	یک	کشور	صنعتی	
برخوردار	می	کند.	در	فرانسه،	300000	دانشجوی	خارجی	وجود	دارند	و	بسیاری	
از	آن	ها	پس	از	پایان	تحصیل	همین	جا	می	مانند.	به	هر	روی،	ثروتی	مانند	نیروی	
جوانان	درس	خوانده	یک	پدیدة	کلیدی	در	موفقیت	ملت	هاست.	در	ایران	ما	چهار	

میلیون	دانشجو	وجود	دارند	و	در	فرصتی	دیگر	دربارة	آن	ها	می	نویسم.

باقرآنچهکنیم؟
با	قرآن	چه	باید	کرد؟	قرآن	کتابی	است	که	در	طی	دویست	سال	در	زمان	محمد	و	
پس	از	محمد	تنظیم	شد	و	محصول	کار	ترکیبی	از	دین	یهود	و	نیایش	های	نصارا	و	
احکام	ناشی	از	جنگ	های	پیامبر	اسالم	و	سیاست	های	خلفای	عرب	است.	قرآن	

کتاب	احکام	تعبدی	و	تاریخ	شبه	جزیرة	عربستان	و	بخشی	از	اقوام	جغرافیای	
یک	گوشة	کوچک	از	جهان	است	که	با	برده	داری	و	خشونت	و	تبعیض	زیسته	اند.	
این	دین	فاقد	فلسفه	و	بردباری	است	و	نفی	حقوق	بشر	است.	قرآن	کتاب	مقدسی	
نیست،	یک	کتاب	عادی	است	که	در	سطح	فرهنگِی	بسیار	پایینی	قرار	دارد	و	حتی	
از	دید	زبانی	هم	بسیار	مغشوش	و	آشفته	است.	حال،	این	کتاب	در	طول	تاریخ	
به	دنبال	تجاوز	عرب	توسط	قدرت	مداران	و	حکام	و	فقها	و	آخوندها	و	جزم	اندیشان	
مسلمان،	به	جامعة	ما	و	به	ذهن	ایرانیان	تحمیل	شد	و	به	باور	عامیانه	تبدیل	شد.	
سیاست	و	قوانین	و	سنت	ها	و	رسوم	در	جامعه	بر	پایة	این	دین	خشونت	بار	و	
نابردبار	پرداخته	شدند	و	این	مجموعه	به	عنوان	ابزاری	برای	کنترل	جامعه	و	روان	
و	ذهن	انسان	ها	مورد	استفاده	قرار	گرفت.	ایرانیان	دستخوش	یک	مسخ	دردناک	
شدند	و	به	فرهنگ	خود	تا	حدودی	پشت	کردند.	فرهنگ	میترایی	و	اوستایی	و	
اساطیری	به	کنار	رفت	و	قرآن	و	شیعه	گری	و	خرافات	بر	ذهن	و	رفتار	ایرانی	سوار	
شد	و	َپس	روی	فرهنگی	آغاز	شد.	البته	فرهنگ	دیرینه	و	ادبیات	شعری	فارسی	در	
برابر	اسالم	ایستادگی	کردند	و	با	تأثیرپذیری	از	دین	دوگانگی	در	خود	پدید	آوردند.	

ولی،	به	هر	روی،	جامعه	تاریخی	و	فرهنگی	ایران	با	اسالم	بازنده	بود.
حال،	با	قرآن	چه	باید	کرد؟	ما	باید	قرآن	را	در	تمام	ابعاد	مورد	انتقاد	قرار	دهیم	
زیرا	یکی	از	عوامل	نابودِی	ما	همین	باور	قرآنی	است.	اگر	فلسفه	پیش	نرفته،	قرآن	
مانع	آن	بوده	است.	اگر	نابردباری	نسبت	به	کیش	های	دیگر	موجود	است،	عامل	
خشونت	همین	قرآن	است.	اگر	امروز	آخوندها	بر	کشور	حکومت	می	کنند	یک	
عامل	اساسی	همان	ایمان	های	دینی	به	قرآن	و	شیعه	گری	است.	یکی	از	عوامل	
بیماری	جامعة	ایران	همین	احکام	قرآنی	است	که	در	حکومت	و	ذهن	مردم	قرار	
دارد.	عوامل	واپس	گرایی	چندگانه	اند	و	برای	نمونه	استبداد	و	هجوم	های	بیگانه	و	
واپس	گرایی	اجتماعی	و	اقتصادی	و	کشتار	مخالفان	و	نیز	دین	اسالم	از	این	گونه	
عوامل	هستند.	پس،	با	انتقاد	از	عوامل	واپس	گرایی	و	دین	اسالم	را	به	پیش	راند.
قرآن	مقدس	نیست	و	فقط	اسالم	گرایان	و	افراد	ناآگاه	چنین	ادعایی	دارند.	
همچنین،	روشنفکران	فرصت	جو	و	بی	دانش	و	سیاست	مداران	گزافه	گو	نیز	چنین	
می	گویند.	پس	دانشگاهیان	منتقد	کار	انتقادی	خود	را	دربارة	قرآن	و	اسالم	را	باید	
ادامه	دهند	و	من	نیز	به	نوبة	خود	این	نقد	را	ادامه	می	دهم.	نویسندگان	و	هنرمندان	
باید	آزادی	روحیة	خود	را	بر	ضد	خرافه	پرستی	حفظ	کنند.	افراد	آگاه	تمامی	
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خرافه	های	امام	زمانی	و	امام	گرایی	را	باید	مورد	انتقاد	قرار	دهند.	باید	فرهنگ	
خود	را	با	فرهنگ	های	نوگرای	جهان	و	نظریه	های	فلسفی،	جامعه	شناختی،	تاریخی،	
زیستی	و	علمی	بیش	از	گذشته	پیوند	زد.	باید	توجه	کرد	که	کشورهای	مسلمان	به	
فقر،	دیکتاتوری،	تعصب،	تروریسم،	تقدس	گرایی	دینی	و	واپس	گرایی	علمی	دچارند	
و	این	در	پیوند	با	ساختار	ذهنِی	دینی	است.	باید	از	این	دین	بیرون	رفت،	باید	این	
حقیقت	را	گفت	که	ماندگاری	در	اسالم	جز	واپس	گرایی	و	درماندگی	ِخرد	نتیجة	
دیگری	ندارد.	حکومت	ایران	اسالمی	است،	قوانین	ایران	اسالمی	و	فقهی	اند،	
مناسبات	اجتماعی	مردمان	آغشته	به	اسالم	زدگی	اند؛	بنابراین،	ما	باید	در	نقد	بی	باک	
باشیم.	روشن	است	که	باور	دینی	در	ژرفای	رفتار	و	ذهن	آدمی	ریشه	دارد	و	یک	
پدیدة	بسیار	ریشه	دار	است	ولی	حرف	من	در	اینجا	با	فرهیختگان	است.	افراد	آگاه	
و	روشنفکران	آزاد	و	فرهیختگان	ایرانی	نباید	توسط	اسالم	و	قرآن	فلج	باقی	بمانند.	
جامعه	به	یک	فرهنگ	سازی	بزرگ	نیازمند	است	و	این	فرهنگ	سازی	با	انتقاد	به	

دین	و	قرآن	گره	خورده	است.	
با	قرآن	چه	باید	کرد؟

قرآن	در	عرصه	روانشناسی	و	روانکاوی	مردمان	چگونه	عمل	کرده	و	می	کند؟
قرآن	در	عرصه	فرهنگی	و	رفتاری	چگونه	تاثیر	می	گذارد؟

قرآن	چگونه	در	طول	تاریخ	عرب	بوجود	آمد؟
قرآن	با	چند	خدایی	)اهلل،	رحمان،	رب،	شیطان،	جن،	انس،	...(	ساختاری	آن	

چگونه	قابل	تحلیل	است؟	
قرآن	با	میراث	یهودیت	و	نصارایی	و	باورهای	چند	خدایی	محلی	و	استعمار	

خلفای	عرب	چگونه	ساخته	شد؟
قرآن	در	نزد	ایرانیان	چگونه	جایگزین	اوستا	شد؟	

قرآن	چگونه	در	مقدس	سازی	پدیده	ها	عمل	کرده	است؟	

نیروهایمخالفدرایران
مخالفت	با	سیاست	ها	و	اهداف	گوناگون	معنا	می	یابد.	مخالفت	داشتن	بیان	ارزش	
خاصی	نیست	بلکه	فقط	یک	رابطة	متفاوت	و	متضاد	را	بازتاب	می	کند.	نیروهای	

مخالف	جمهوری	اسالمی	دربرگیرندة	همة	احزاب	و	گروه	ها	و	شخصیت	هایی	
هستند	که	در	برابر	حکومت	قرار	می	گیرند	و	درجة	مخالفت	آن	ها	از	اصالح	تا	
انقالب	را	دربردارد.	نگاه	سیاسی	و	نظام	ارزشی	افراد	این	نیروها	را	به	خوب،	بد	

و	یا	مترقی	و	ارتجاعی	تقسیم	می	کند.	
نظام	حکومتی	موجود	 به	 پایان	دادن	 برای	 نیروهای	مخالف	 کجاست	همت	
پادشاهی،	 هستند:	 طیف	ها	 این	 دربرگیرندة	 ایران	 مخالف	 نیروهای	 ایران؟	 در	
و	اصالح	طلبان	 مذهبی	ها	 مجاهدین،	 کردستانی،	 احزاب	 مارکسیستی،	 چپ	های	
دینِی	برون	حکومتی،	جمهوری	خواهان	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	
سوسیال	دموکرات.	هر	یک	از	این	طیف	ها	دارای	گرایش	ها	و	گروه	های	گوناگونی	
هستند.	بر	اساس	شرایط	جامعه	و	برای	پایان	دادن	به	این	حکومت	دینی	دیکتاتوری	
باید	یک	اتحاد	ملی	بر	اساس	مصالح	ملت	ایران	صورت	گیرد.	این	اتحاد	ائتالقی	
به	معنای	»همه	با	هم«	آیت	اهلل	خمینی	نیست.	اتحاد	روی	حداقل	سیاسی	مانند	حکومت	
پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	تمامیت	ارضی	و	حقوق	بشر	و	انتخابات	آزاد	
برای	کنار	نهادن	حکومت	دینی	استبدادی.	همة	حزب	ها	و	گروه	ها	در	تمام	برنامه	های	
شنیداری	و	دیداری	و	نوشتاری		خواست	های	خود	را	تبلیغ	کنند.	در	گام	نخست،	این	
تالش	برای	اتحاد	ملی	با	همة	این	طیف	های	متضاد	میسر	نیست.	واقعیت	این	است	
که	یک	طیف	به	تنهایی	نمی	تواند	به	ایجاد	تناسب	قوای	الزم	برای	تغییر	دست	بزند.	
پس	باید	به	شکل	انبوه	تری	اقدام	کرد	و	طیف	های	نزدیک	با	یکدیگر	برای	ائتالف	و	
گردهمایی	جمع	شوند.	افزون	بر	آن،	در	میان	این	طیف	ها	تمایل	های	دیکتاتوری	مآب	و	
نظامی	گرا	و	پشتیبانان	اسالم	گرا	فراوانند	و	سیاست	اینان	با	جمهوری	خواهِی	پای	بند	
به	جداانگارِی	دین	از	سیاست		و	دموکراسی	خواهی	خوانایی	ندارد.	پس	چه	باید	
کرد؟	باید	شفاف	عمل	کرد	و	خواهان	جدایی	دین	از	حکومت	و	سیاست	شد.	نباید	
این	نکته	را	نادیده	انگاشت	که	همة	نیروهای	مخالف	دموکرات	نیستند.	هر	طیفی	که	با	
طیف	دیگر	نزدیکی	دارد	باید	مناسبات	فشرده	ای	برقرار	کند.	شرایط	پیچیده	ای	است	

و	تنها	نقش	آفرینان	خود	می	توانند	راه	عملی	پیدا	کنند.	
در	دوران	کنونی،	آیا	هر	یک	از	طیف	ها	در	گام	نخست	نباید	خود	را	سامان	دهی	
کند؟	برای	نمونه،	طیف	جمهوری	خواهان	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	
و	سوسیال	دموکرات	خود	دربرگیرندة	ده	گروه	و	خانوادة	سیاسی	است.	خب	چرا	
بی	اعتمادی؟	 چیست؟	 علت	 نمی	شوند؟	 متحد	 طیف	 این	 درون	 در	 گروه	ها	 این	
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خودپرستی	و	کیش	شخصیت؟	نبود	اعتقاد	به	ضرورت	اتحاد	ملی؟	ترس	ناشی	از	
شکست	های	پیشین؟	نبود	شجاعت	و	شفافیت	برای	طرح	اختالف	ها؟	دلسردی	و	
ناامیدی	و	افسردگِی	رهبران؟	نبود	نخبگان	گیرا	و	قوی؟	فرو	رفتن	در	خرده	کاری	های	
زیان	آور؟	عدم	تشخیص	محور	سیاسی	برای	پایان	دادن	به	رژیم	اسالمی؟	نبود	روابط	
محترمانه	و	سازنده	برای	درک	مسائل	امروز؟	بی	ارادگی	برای	همکاری	و	همدردی؟	
نرمش	ناپذیرِی	مناسب	در	روابط	انسانی؟	نبود	توافق	حداقلی؟	نبود	برنامة	حکومتی؟
روشن	است	که	عوامل	روان	شناختی	و	روان	کاوانه	در	رفتار	انسان	ها	عمل	
می	کنند	و	انسان	ها	هرگز	یگانه	نخواهند	بود	ولی	در	عرصة	سیاست	نخبگان	باید	
دارای	اراده	و	یک	دیدگاه	راهبردی	باشند.	در	میان	نخبگان	سیاسِی	ایرانِی	نیروهای	
مخالف	شخصیت	های	برجسته	فراوانند	ولی	گویا	آن	ها	به	توانایی	خویش	توجهی	
ندارند	و	فوریت	زمانه	را	درک	نکرده	اند.	حکومت	اسالمی	باید	برود	و	ماندن	
آن	جز	گسترش	سرطان	در	جامعه	معنای	دیگری	ندارد.	نیروهای	مخالف	ایران	
دارای	مردان	و	زنان	فرهیخته	ای	هستند	که	می	توانند	قدرت	سیاسی	را	در	راستای	
منافع	مردم	به	کار	گیرند.	ناتوانی	عملی	امروز	به	معنای	بن	بست	قطعی	نیست.	باید	
گره	گشایی	کرد	و	این	گره	گشایی	به	همدلی	و	تبادل	نظر	نیازمند	است.	جامعة	ایران	
در	حال	سقوط	است،	محیط	زیست	ایران	رو	به	نابودی	است،	وطن	فروشان	در	
حال	چپاول	و	ستم	گری	هستند	و	دین	اسالم	نفس	ها	را	گرفته	است.	در	نیروهای	
مخالف	دموکراتیک	تاکنون	کارهای	مثبتی	صورت	گرفته	است	ولی	کافی	نبوده	اند.	
نخبگان	دلسوز	و	مخالف	این	نظام	استبدادی	می	توانند	تالش	های	خود	را	گسترش	
با	دل	و	جان	مصمم	تر	شوند.	نخبگان	داخل	و	خارج	 دهند	و	از	همین	امروز	
می	توانند	از	همین	لحظه	تلفن	ها	و	پیام	ها	و	مالقات	ها	و	گپ	ها	و	کنفرانس	ها	و	
میزگردهای	خود	را	فوری	و	فعاالنه	در	خدمت	تغییر	سیاسی	قرار	دهند.	شهروندی	

می	گفت:	»در	انتظار	نباشید.	گام	نخست	را	بردارید.«

نواندیشدینی،خرافهونادانی
از	 یکی	 به	 اتفاقی	 به	طور	 است.	 چهارم	 آسمان	 کاشف	 سروش	 عبدالکریم	
سخن	رانی	های	آقای	سروش	دربارة	عیسی	مسیح	گوش	دادم.	بحث	او	چنین	بود:	

»قرآن	برآن	است	که	خدا	مسیح	را	به	آسمان	برد	و	این	باور	مسلمانان	است.«	
او	افزود:	»در	ادبیات	مسیحی،	تفسیرهای	تازه	ای	از	مرگ	مسیح	وجود	دارد	و	
برخی	از	آنان	گویند	که	مسیح	با	روح	و	بدن	فیزیکی	به	آسمان	ها	رفته	است.«	
سروش	سپس	می	گوید:	»البته	در	گذشته	آسمان	ها	چیز	دیگری	پنداشته	می	شدند.«	
او	می	گوید:	»آسمان	ها	موجودات	زنده		بودند.	خورشید	در	قبل	حجم	انبوه	گازی	
امروزی	نبود	و	بسیار	محترم	و	مقدس	بود.«	از	دید	سروش،	سیاره	ها	جان	داشته	اند	
و	عیسی	به	آسمان	رفته	و	این	یعنی	عیسی	به	بهترین	جای	آسمان	شتافته.	پس	از	
دید	سروش	نباید	فکر	کرد	که	عیسی	به	صحرا	و	بیابان	آسمان	ها	رفته	بلکه	جای	
او	در	بهترین	جا	بوده	و	آن	هم	آسمان	چهارم.	باألخره	سروش	می	گوید:	»عیسی	به	
چرخ	چهارم	رفت.«	در	نگاه	سروش،	شمس	تبریزی	در	فلک	چهارم	بوده	و	او	با	
عیسی	در	همان	جاست.	این	سخن	رانی	در	22	دسامبر	2016	در	یوتوب	قرار	گرفته	
و	تاکنون	62	هزار	نفر	بازدید	کننده	داشته	است	و	شمار	زیادی	یادداشت	گذاشته	اند	

که	کاماًل	آغشته	به	بی	سوادی	و	شیعه	گری	و	سروش	پرستی	اند.	
در	ستاره	شناسی	کهن	و	در	نزد	بابلی	ها	این	باور	رایج	بود	که	آسمان	دارای	
سامانی	است	که	با	هفت	ستارة	ثابت	مشخص	می	شود.	این	هفت	ستاره	عبارتند	
از	خورشید،	ماه،	مریخ،	زهره،	عطارد،	مشتری	و	زحل.	برای	توضیح	حرکت	هر	
یک	از	آن	ها	اصطالح	»آسمان«	به	کار	می	رفته	است.	همین	باور	به	یونان	انتقال	
پیدا	کرده	و	تا	زمان	نیکال	ُکپرنیک،	که	در	سال	1543	درمی	گذرد،	ادامه	پیدا	یافته.	
در	عرفان	یهود	و	مسیحیت،	همین	باور	وجود	دارد	و	در	قرآن	هم،	که	به	باور	
یهودی	متکی	است،	همین	اصطالح	آمده	است.	قرآن	در	پنج	آیه	با	عبارت	»َسْبَع	
َسَماَواٍت«	)بقره/	29؛	فصلت/12؛	ملک/	3؛	نوح/15؛	طالق/12(	و	در	دو	آیه	
ْبُع«	)اسراء/44؛	مومنون/86(	آشکارا	از	آسمان	های	 ماَواُت	السَّ به	صورت	»السَّ
هفت	گانه	سخن	گفته	است.	بر	اساس	آیات	سوره	های	»اسرا«	و	»النجم«	و	نیز	
باور	رایج،	مسلمانان	به	معراج	یا	سیر	شبانة	پیامبر	اسالم	باور	دارند	و	می	گویند	
او	سوار	بر	»براق«	از	مسجدالحرام	مکه	تا	مسجداالقصی	فلسطین	پرواز	کرده	و	
از	آنجا	به	آسمان	هفتم	عروج	کرده	و	سپس	در	مسجداالقصی	فرود	آمده.	در	این	
افسانة	دینی،	گفته	می	شود	که	محمد	با	جبرائیل	باال	می	رود	در	آسمان	اول	فرشته	ای	
به	نام	اسماعیل	را	می	بیند،	در	آسمان	دوم	با	عیسی	و	یحیی	دیدار	می	کند،	در	آسمان	
سوم	یوسف	را	می	بیند،	در	آسمان	چهارم	با	ادریس	گفت	وگو	می	کند،	در	آسمان	
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پنجم	هارون	را	می	بیند،	در	آسمان	ششم	جبرائیل	موسی	را	به	محمد	معرفی	می	کند	
و	در	آسمان	هفتم	هم	ابراهیم،	که	بر	کرسی	نشسته،	خود	را	به	محمد	معرفی	می	کند.	
این	باور	دینی	در	اسالم	همان	باور	رایج	در	آن	زمان	گذشته	بوده	و	فاقد	ارزش	
علمی	است.	این	باور	به	نوبة	خود	در	ادبیات	ایران	و	اندیشة	عامیانه	رخنه	کرده	
است.	باور	به	معراج	یک	افسانة	مذهبی	و	خرافی	است	و	باور	به	هفت	آسمان	
گرچه	در	آغاز	توضیحی	برای	ستاره	شناسان	بابلی	به	شمار	می	آمده	ولی	پس	از	
آن	به	افسانه	های	دینی	تبدیل	شده	است.	در	دنیای	نوگرا،	ما	می	دانیم	که	شناخت	
علمی	ستاره	شناسی	دربار	ستارگان	پس	از	ُکپرنیک	با	دگرگونِی	شگرفی	همراه	بوده	
است.	امروز،	نظریة	بیگ	بَنگ	جهانی	با	درهم	آمیزِی	میلیارد	ها	منظومة	خورشیدی	
و	کهکشان	در	برابر	ما	گشوده	و	از	انکشاف	مدام	جهان	حرف	می	زند.	بنابراین،	
هفت	آسمان	بی	پایه	و	اساس	است	و،	افزون	بر	آن،	هفت	»ستاره«	در	نزد	بابلیان	نیز	
نادرست	است	زیرا	جز	خورشید	باقِی	سیاره	های	نامبرده	ستاره	نیستند	و	روشنایی	

ندارند.	
حال،	ببینید	چگونه	آقای	سروش	در	چنگال	خرافه	ها	غوطه	ور	است.	او	نه	تنها	
خود	را	فیلسوف	معرفی	می	کند	و	نواندیش	شیعیان	است	بلکه	در	عرصة	فیزیک		هم	
مداخله	می	کند	و	تشخیص	می	دهد	که	فلک	یا	آسمان	چهارم	جای	باصفایی	است	
و	عیسی	و	شمس	هم	به	آنجا	رفته	اند.	البته	آقای	سروش	حتی	افسانة	باور	شیعی	را	
هم	خوب	نمی	داند	و	در	زمینة	علمی	حرف	او	جز	ناآگاهی	و	بی	سوادی	چیز	دیگری	
نیست.	ولی	خوب	است	آقای	سروش	این	آسمان	چهارم،	که	باصفا	و	بهترین	است،	
را	دقیق	تر	کنند	و	بگویند	منظور	ایشان	کدام	یکی	است؟	خورشید،	عطارد،	زهره،	
مریخ،	مشتری،	زحل	و	یا	ماه؟	کدام	یک	آسمان	چهارم	است؟	پریشان	گویی	آقای	
سروش	دربارة	آسمان	ها	به	عنوان	»موجود	زنده«	یعنی	چه؟	منظور	او	از	باصفا	
بودن	آسمان	چهارم	چیست؟	در	پی	پاسخ	علمی	از	جانب	آقای	سروش	نباشید.	او	
کماکان	همان	خرافه	پسند	و	خرافه	پراکن	است.	شگفت	انگیز	این	که	این	نواندیش	
خرافه	و	نادان	توسط	شمار	زیادی	مورد	تمجید	و	ستایش	قرار	می	گیرد.	بت	پرستان	
شیعه	در	پی	ایشان	روان	هستند.	عقب	واپس	گرایی	در	جامعة	ما،	مسخ	اندیشه	
و	روانی	شیعیان،	بیهوشی	و	واپس	گرایِی	بسیاری	از	روشنفکران	عافیت	خواه	و	

سیاسیون	فرصت	جو	میدان	را	برای	رقص	نادانی	و	بی	ِخردی	باز	کرده	است.		

تراژدیآموزشنوجوانانایرانی
آموزش	نوجوانان	ایرانی	یک	تراژدی	است.	آموزش	نوجوانان	هر	کشور	یک	از	
عوامل	اساسی	پیشرفت	و	دانش	و	ِخردپروری	است.	اگر	این	آموزش	نوین	و	پویا	
باشد،	جامعه	پیشرفت	می	کند	و	زمانی	که	آموزش	نوجوانان	فاجعه	بار	باشد	جز	به	
هدر	رفتن	نیروی	نوجوانان	و	نیروی	انسانی	کشور	نتیجة	دیگری	حاصل	نمی	شود.	
نظام	آموزشی	ایران	را	با	نظام	آموزشی	آمریکا	و	فرانسه	و	چین	و	سوئد	و	آلمان	
و	انگلستان	و	ژاپن	و	کانادا	و	سوئیس	مقایسه	کنید.	در	کالس	های	درِس	ایران	
چه	می	گذرد	و	محتوای	آموزشی	چیست؟	کیفیت	زبانی	و	ادبیاتِی	مدارس	کدام	
است؟	کیفیت	آموزگاران	چیست؟	کیفیت	روش	های	آموزشی	چگونه	است؟	تاریخ	
و	فرهنگ	ایران	زمین	چگونه	آموزش	داده	می	شود؟	دین	و	شیعه	گری	و	خرافه	های	

مذهبی	چه	نقشی	در	آموزش	جوانان	دارد؟	
بر	اساس	آمار	دولتی،	61	هزار	و	346	مدرسة	ابتدایی،	23	هزار	و	79	مدرسة	
و	 و	یک	هزار	 دوم	 متوسطة	 دورة	 مدرسة	 و	186	 هزار	 اول،	21	 متوسطة	 دورة	
560	مدرسة	آموزش	وپرورش	استثنایی	در	کشور	وجود	دارد.	همچنین،	شمار	کلی	
مدارسی	که	دورة	پیش	دبستانی	در	آن	ها	برگزار	می	شود	21	هزار	و	702	اعالن	
شده.	بر	اساس	آمار	سال	1396،	12	میلیون	و	624	هزار	و	257	نفر	دانش	آموز	
در	مدارس	کشور	ثبت	نام	کرده	اند.	نزدیک	به	13	میلیون	نوجوان	در	نظام	اسالمی	
از	تمام	امکانات	آموزش	نوین	و	چه	بسا	حداقلی	برخوردار	نیستند.	نوجوانان	
بااستعداد	فراوانند	و	آموزگاران	دلسوز	و	نوآور	نیز	کم	نیستند	ولی	محرومیت	و	
بی	عدالتی	و	کهنگی	بینش	آموزشی	در	عرصة	کشور	بیداد	می	کند.	دستگاه	حکومت	
به	سربازان	امام	 تا	نوجوانان	را	قربانی	کند	و	آن	ها	را	 شیعه	در	پی	آن	است	
زمان	و	افراد	مطیع	قدرت	حاکم	تبدیل	کند.	نظام	آموزشی	در	پی	آن	است	که	
نوجوانان	را	به	افراد	خرافه	باور	و	کودن	تبدیل	کند.	»نخستین	و	مهم	ترین	موضوعی	
كه	باید	به	بچه	ها	در	اصول	اعتقادی	آموزش	دهیم	اصل	حقیقِی	توحید	است.	از	
3سالگی	باید	به	بچه	ها	آموزش	بدهیم	كه	خدا	كیست	و	كجاست	و	برای	رضایت	
او	چه	كارهایی	باید	انجام	دهیم.«	همچنین،	»قانون	پوشش	را	از	راه	عروسک	به	
فرزندتان	بیاموزید؛	فرقی	نمی	كند	پسر	باشد	و	یا	دختر.«	و	یا	»شما	باید	به	بچه	ها	
یاد	بدهید	كه	هنگام	نماز	رو	به	قبله	بایستند.	برای	این	كار	به	زبان	ساده	به	فرزندتان	
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توضیح	دهید	كه	خدا	همه	جا	خانه	دارد.«	و	یا	»برای	آموزش	شكرگزاری	از	خدا	
برای	حواس	پنج	گانه	ای	كه	به	ما	داده	است	می	توانید	چشم	كودک	را	با	پارچه	ای	
ببندید	و	به	او	بگویید:	»ببین	اگر	خداوند	به	تو	چشم	نداده	بود،	االن	نمی	توانستی	
چیزی	را	ببینی	و	همه		چیز	برایت	تاریک	بود.	پس	باید	به	خاطر	این	كه	خداوند	به	تو	
چشم	داده	از	او	تشكر	كنی.«	یک	سایت	حکومتی	به	نام	»پارس«	فاشیسم	آموزشی	

را	این	چنین	ترویج	می	دهد.	
به	 نظام	های	پای	بند	 می	بینید	که	گنداب	اسالمی	چگونه	پخش	می	شود.	در	
جداانگارِی	دین	از	سیاست	دین	از	آموزش	جداست	و	نوجوانان	در	چهارچوب	
برنامة	درسی	خود	آموزش	دینی	و	قرآن	خوانی	یا	خواندِن	کتاب	های	دینِی	دیگر	و	
شرعیات	ندارند.	ذهن	نوجوان	از	همان	آغاز	با	استدالل	و	روش	علمی	و	تجربه	
و	آموزه	های	تجربی	و	دانش	طبیعی	و	تکنیک	و	زبان	آماده	می	شود.	کتاب	های	
درسی	توسط	کارشناسان	علمی	تنظیم	شده	و	آموزش	زبان	و	آموزش	موسیقی	
و	آموزش	مهارت	و	آموزش	ارزش	های	اجتماعی	و	آموزش	ورزشی	و	آموزش	
هنری	و	آموزش	زیست	محیطی	پایة	تربیت	نوجوانان	است.	در	الگوی	حکومتی	
به	افراد	دین	خو	و	دانش	ستیز	است.	 در	ایران،	هدف	آموزش	تبدیل	نوجوانان	
البته	در	موارد	گوناگون،	محیط	خانوادگی	و	فرهنگی	کودک	و	شخصیت	کودک	و	
عوامل	آموزشی	غیررسمی	شمار	بسیاری	از	نوجوانان	را	از	سقوط	نجات	می	دهند	
ولی	نباید	این	نکته	را	ندید	بگیریم	که،	در	مقیاس	جهانی،	جوانان	ما	بازنده	اند	و	
امتیازات	بی	شماری	را	از	دست	می	دهند.	جامعه	ای	که	نیروی	جوانان	خود	را	با	

آموزش	ِخردمندانه	و	نوین	پرورش	نمی	دهد	رو	به	نابودی	می	رود.

اتحاداصالحطلبانواصولگرایانبراینظام
و	 اصالح	طلبان	 که	 نوشته	ام	 بارها	 من	 هستند.	 آزادی	 دشمن	 اصالح	طلبان	
بیت	خامنه	ای	متحد	یکدیگر	هستند	و	اختالف	آن	ها	فرعی	و	 اصول	گرایان	و	
درون	خانوادگی	است.	ما	خواهان	جمهوری	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	
و	دموکراسی	هستیم	و	آن	ها	هوادار	نظام	اسالمی	و	استبداد	دینی.	چند	روز	پیش	
آقای	عیسی	سحرخیز،	روزنامه	نگار	اصالح	طلب	به	نیروهای	مخالف	حکومت	

ایران	یورش	برد	و	با	شیوه	ای	زشت	بر	ضد	آن	ها	در	فیس	بوک	خود	چنین	نوشت:
»گروهی	از	رهبران	برانداز	که	با	شعار	تکراری	»اصالح	طلب،	اصول	گرا،	دیگه	
تمومه	ماجرا«	مردم	را	به	کوچه	و	خیابان	کشاندند،	حاال	باید	پاسخ	گو	باشند	...	
این	جماعت	خارج	نشین	و	تک	بلندگوهای	داخلی	شان	که	به	امید	رسیدن	به	قدرت	
بی	هیچ	تعهدی	کنار	گود	نشسته	اند	و	از	دور	شعار	می	دهند	که	»لنگش	کن«،	...	بگویند	
که	اشتباه	کردیم	و	از	کردة	خود	پشیمانیم	...	آن	ها	که	بازیچة	مطامع	بین	المللی	...	
بگویند	چه	پاسخی	برای	خون	های	ریخته	در	خیابان	و	اموال	تخریب	شده	و	از	همه	
مهم	تر	امیدهای	پرکشیده	از	دل	های	جوانان	این	مرزوبوم	دارند!	...	تنها	دستاورد	
اعتراض	های	خیابانِی	اخیر	تهران	و	چند	شهرستان	یک	شهید	و	ده	ها	بازداشتی	
بوده	است	که	خانواده	های	بسیاری	از	آن	ها	در	جریان	سیاست	های	ضد	حقوق	
بشرِی	حاکمیت	حتی	نمی	دانند	که	فرزندان	شان	کجا	هستند	و	چه	سرنوشتی	خواهند	
داشت.	درست	است	که	نارضایتی	به	اوج	خود	رسیده،	حاکمیت	از	کم	ترین	میزان	
مقبولیت		برخوردار	است	و	دولت	روحانی	در	شرایط	»حاکمیت	دوگانه«	کم	تر	
توانسته	پاسخ	گوی	خواسته	های	مردم	باشد	اما	در	این	برهه	ی	حساس	باید	توجه	
داشت	که	اعتراض	های	خیابانِی	کور،	پراکنده،	بی	تشکیالت	و	بی	رهبری	بی	سرانجام	

است	و	اغلب	انرژی	کش	و	ناامیدی	افزا.«	
این	توهین	و	دروغ	منجر	به	واکنش	های	گوناگونی	از	جمله	انتشارانتقادهایی	
به	نوشتة	آقای	سحرخیز	شد.	من	نیز	چندی	پیش	در	فیس	بوک	آقای	سحرخیز	
مطلبی	نوشتم	و	دلم	می	خواهد	چند	نکته	را	یادآوری	کنم.	من	در	نگاه	خود	و	
در	این	تجربة	چهل	ساله،	نقش	اصالح	طلبان	را	منفی	تلقی	می	کنم	زیرا	سیاست	
و	رفتار	آن	ها	همیشه	ُکندکنندة	مبارزه	برای	آزادی	و	نفی	حکومت	اسالمی	بوده	
است.	اصالح	طلبان	خواهان	سهم	خود	در	قدرت	هستند	و	مسئلة	آن	ها	آزادی	
و	دموکراسی	نیست.	آن	ها	جابه	جایی	و	امتیاز	در	همین	قدرت	را	می	خواهند	و	
بسیاری	شان	دروغ	می	گویند	و	قهرمان	پنهان	کاری	و	رایزنی	های	پشت	پرده	هستند.	
آن	ها	خود	را	آزادی	خواه	معرفی	می	کنند	و	حتی	از	جمع	گرایی	حرف	می	زنند	ولی	
چنین	چیزی	واقعیت	ندارد.	برای	نمونه،	من	چندین	بار	به	تاربرگ	های	اصالح	طلب	
»میهن«	و	»زیتون«	نامه	داده	و	یا	مقاله	فرستاده	ام	ولی	آن	ها	حتی	پاسخ	مرا	هم	
ندادند	و	این	بیان	گر	بی	اخالقِی	رفتار	آنان	است.	من	دچار	توّهم	نیستم	و	این	
تاربرگ	اصالح	طلْب	فرقه	ای	و	یک	جانبه	و	اسالم	زده	است.	من	یک	روشن	فکر	
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منتقد	اسالم	و	قرآن	هستم	و	از	دید	من	یکی	از	پایه	های	سقوط	فرهنگ	و	سرزمین	
ما	همین	اسالم	است	ولی	اگر	تاربرگی	می	گوید	هوادار	آزادی	و	جمع	گرایی	است	
باید	نظر	مخالف	را	پخش	کند.	نخیر،	این	تاربرگ	های	اصالح	طلبی	و	رسانه	های	
انتظار	 اصالح	طلب	 از	 نیستند.	 آزاد	 رفتار	 و	 رأی	 در	 اصالح	طلبان	 به	 رانت	ده	
آزادی	نباید	داشت.	نیروهای	مخالف	حکومت	ایران	در	خارج	کشور	گسترده	
و	گوناگون	اند.	همة	آن	ها	از	یک	چیز	رنج	می	برند	و	آن	هم	نبود	آزادی	در	ایران	
است.	من	از	نیروهای	مخالف	حکومِت	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	
دموکرات	برای	آزادی	در	ایران	و	مخالفت	با	حکومت	اهریمنِی	خامنه	ای	پشتیبانی	
می	کنم.	من	نمی	گویم	که	خط	مشی	همه	خوب	است؛	نیروهای	مخالف	حکومِت	
ناپسند	هم	وجود	دارد.	من	می	گویم	این	نیروها	قربانی	چهل	سال	سرکوب	هستند.	
حال،	آقای	سحرخیز	جای	علت	و	معلول	را	عوض	کرده	و	در	مقالة	خود	به	
نیروهای	مخالف	حکومت	یورش	می	برد	ولی	چرا	او	به	والیت	فقیه	و	دزدی	های	
آیت	اهلل	ها	و	سیستم	دروغین	انتخابات	و	ویرانِی	محیط	زیست	اعتراضی	ندارد؟	
آقای	سحرخیز،	پاسخ	دهید:	چرا	نهاد	زشت	والیت	فقیه	و	بیت	خامنه	ای	و	پول	های	
رفته	به	کیسة	باندهای	حاکم	و	تروریست	های	حزب	اهلل	لبنان	و	دیگر	دسته	ها	شما	
را	آزار	نمی	دهد؟	من	مخالف	خشونت	و	چلبی	سازی	هستم	ولی	با	افتخار	خواهان	
واژگونی	این	نظام	فاسد	هم	هستم.	شما،	آقای	سحرخیز	چه	می	گویید؟	چهل	سال	
رژیم	شکنجه	و	آدم	ُکشی	کرده	و	امروز	آقای	سحرخیز	نیروهای	مخالف	حکومت	
را	مسبب	کشته	ها	می	داند.	آقای	سحرخیز،	جوانان	ما	توسط	حزب	اهلل	و	پاسدار	و	
شکنجه	گران	حکومتی	کشته	شده	اند.	آیا	شما	دستخوش	فراموشی	شده	اید؟	نخیر،	
شما	منفعت	دارید	تا	این	جنایات	دیده	نشود	و	این	چشم	پوشی	برای	روزنامه	نگار	
یعنی	پشت	کردن	به	اخالق	و	آزادی.	چهل	سال	حکومت	اصول	گرا	و	اصالح	طلب	
و	واپسین	دولت	آن	ها،	دولت	روحانی،	به	شکست	رسیده	اند.	با	وجود	این	شکست،	
اصالح	طلبان	به	فریب	جامعه	مشغولند.	من	به	این	اصالح	طلبان	هیچ	امیدی	ندارم	و	
هم	صدا	با	مبارزین	داخل	می	گویم:	»اصالح	طلب،	اصول	گرا،	دیگه	تمومه	ماجرا.«	
توّهمی	بزرگ	شکسته	شده.	راه	برای	جمهورِی	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	
سیاست	هموارتر	شده	است.	دیگر	به	اصالح	طلب	امیدی	نیست	چراکه	اصالح	طلب	
نشان	غرور	بیمارگونه	و	دروغ	گویی	و	برای	پشتیبانی	از	الگوی	سیاسِی	موجود	و	

پشتیبانی	از	نظام	اسالمی	و	آیت	اهلل	خامنه	ای	است.	

سینمامرگرابهفراموشیمیسپرد
هنر	فیلم	از	روان	ما	حرف	می	زند.	کدام	فیلم	برای	شما	خاطره	آفرین	بوده	و	یا	فکر	
می	کنید	اثربخش	و	زیبا	بوده	است؟	هنگامی		که	بسیار	جوان	بودم،	در	دهة	چهل	
خورشیدی	فیلم	هایی	مانند	»تاراس	بولبا«،	»ده	فرمان«،	»بن	هور«،	»اسپارتاکوس«،	
»فریاد	نیمه	شب«،	»گنج	قارون«	و	»قیصر«	بر	ذهنم	اثر	گذاشتند.	سپس	فیلم	هایی	
مانند	»آگراندیسمان	و	شب	و	کسوف«	از	آنتونیونی	و	»زیبای	روز«	از	لوئیس	بونوئل	
و	»پنجه	طالیی«	از	مجموعة	جیمز	باند	تأثیرگذار	بودند.	در	دهة	پنجاه،	گرایش	و	
احساس	اجتماعی	و	سیاسی	من	پرورده	شد.	فیلم	های	سرگئی	آیزنشتان	مانند	»ایوان	
مخوف«	و	»اعتصاب«	و	»رزم	ناوپوتمکین«	یا	فیلم	هایی	مانند	»دزد	دوچرخه«،	
»خوشه	های	خشم«،	»زنده	باد	زاپاتا!«	و	فیلم	های	ژان	لوک	گودار	مانند	»از	نفس	
افتاده«	و	»تحقیر«	و	نیز	فیلم	»دکتر	ژیواگو«	از	دیوید	لین،	»بربادرفته«	از	ویکتور	
فلمینگ	و	»هشت	و	نیم«	و	»ساتریکورن«	از	فدریکو	فلینی	در	شکل	گیری	ذهن	من	
کارساز	بودند.	در	طی	چهل	سال	گذشته،	فیلم	های	فراوانی	دیده	ام	و	ِکیف	کرده	ام	
و	همه	در	باز	شدن	احساس	و	ذهن	من	نقش	داشته	اند.	فیلم	های	ِاسَتنلی	کوبریک	
مانند	»ُادیسه	فضایی	2001«،		»پرتقال	کوکی«،	»غالف	تمام	فلزی«،	»درخشش«	
و	فیلم	های	»پدرخوانده«	از	فرانسیس	فورد	کاپوال،	فیلم	های	مارتین	اسکورسیزی	
مانند	»راننده	تاکسی«،	»نیویورک	نیویورک«،	»آخرین	وسوسة	مسیح«،	»عصر	
معصومیت«،	»ازدست	رفتگان«،	»روزی	روزگاری	در	آمریکا«	و	نیز	فیلم	»خوب،	
بد،	زشت«	با	موسیقی	انیو	موریکونه	از	سرجو	لئونه	و	نیز	فیلم	»تسخیرنشدگان«	
از	بریان	دوپالما،	فیلم	»میسیون«	از	روالند	جوفه،	»پرواز	برفراز	آشیانهٔ	فاخته«	از	
میلوس	فرمن،	»الرنس	عربستان«	از	داوید	لین،	فیلم	»فرانتز«	از	فرانسوا	اوزون	و	
ده	ها	فیلم	زیبای	دیگر	را	با	عالقه	دیده	ام	و	هر	بار	از	مکتب	های	فیلم	بهره	برده	ام.	
فیلم	هایی	از	بیضایی	و	فرهادی	و	کیارستمی	به	این	فهرست	می	افزایم.	به	تازگی	یک	
فیلم	زیبا	از	کارگران	ُترک،	نوری	بیگه	سیالن،	با	نام	»درخت	گالبی	های	وحشی«	
را	دیدم.	فیلمی	از	آروزها	و	امیدهای	بربادرفته	جوانان	در	جامعه	ای	سنتی	و	دینی	

که	روان	انسان	ها	را	سرکوب	می	کند	و	ویران	کنندة	هستی	و	امید	آدم	هاست.	
هر	یک	از	این	فیلم	ها	در	شکل	گیری	فکری	و	ساختار	روانی	و	ناخودآگاه	
تأثیرگذار	بوده	است.	تمایل	به	اسطوره	و	قهرمانی	ها،	گرایش	به	انقالب	و	شورش،	
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بینش	فلسفی	و	جامعه	شناسانه،	تمایل	به	زیبایی	و	عشق،	روزنه	های	درونی	احساس	
و	شادی	و	گرایش	به	آزادی	بی	پایان	از	این	فیلم	ها	تأثیر	پذیرفته	اند.	فیلم	ها	آفرینش	
هنرمندانه	و	چیزی	بین	واقعیت	و	آرزوهای	دست	نیافتنی	هستند.	فیلم	ها	دنیای	خیالی	
موازی	با	دنیای	همیشگی	هستند	و	ما	را	دعوت	می	کنند	که	به	دنیای	آرمان	گرایانه	و	
رازدار	و	تاریک	و	روشن	آن	ها	برویم.	هر	فیلم	خوبی	ما	را	تکان	می	دهد،	احساس	
و	اندیشة	ما	را	به	حرکت	درمی	آورد	و	توان	ما	را	برای	افق	های	دیگر	تقویت	می	کند.	
شوپنهاور	می	گوید:	»در	زندگی	چیزهایی	وجود	دارند	که	به	ما	اجازه	می	دهند	از	
مرگ	رهایی	یابیم.«	از	دی	من،	سینمای	خوب	یکی	از	چیزهاست	که	به	ما	هیجان	
و	انگیزة	اندیشیدن	می	بخشد	و	با	شادمانی	یا	با	خشم	به	تمایل	ما	برای	زندگی	

می	افزاید.	فیلم	ها	از	روان	ما	حرف	می	زنند	و	روان	ما	را	می	سازند.	

اصالحواصالحخواهیدراسالم
آیا	اصالح	خواهی	در	اسالم	شدنی	است؟	در	دورة	آغازین	قرن	شانزده،	در	سال	
1517،	مارتین	لوتر	با	چاپ	اصول	95	ماّده	یک	گسست	بزرگ	در	مسیحیت	به	
وجود	آورد.	او	بر	ضد	کلیسا	و	انحصار	آن	در	ثروت	و	تفسیر	انجیل	اقدام	کرد.	او	بر	
آن	بود	که	دین	گرایان	برای	درک	پیام	مسیح	به	کشیشان	نیاز	ندارند	و	بخشش	گناه	
انسان	ها	به	رابطة	مستقیم	شان	با	خدا	بستگی	دارد.	مارتین	لوتر	انجیل	را	ترجمه	
کرد	و	گفت	انجیل	را	باید	خوِد	افراد	متدین	بخوانند.	بدین	ترتیب،	انقالبی	بر	ضد	
کلیسا	آغاز	شد.	این	رویداد	در	دوران	نوزایی	و	در	بستر	رشد	انسان	گرایی	و	ترجمة	
کتاب	های	یونانی	و	دگرگونی	های	روحی	و	فکری	در	اروپا	شورشی	بر	ضد	قدرت	
کلیسایی	دامن	زد.	گسست	از	اقتدار	کلیسا،	خودمختاری	و	مسئولیت	فردی	را	در	
قلب	دگرگونِی	فکری	و	اجتماعی	قرار	می	دهد	و	موجب	رشد	جداانگاری	دین	از	
سیاست	می	شود.	نفی	خوانش	انحصاری	کلیسا	و	نقادی	بنیادگرایی	آن	و	بازخوانی	
متن	مقدس	ذهن	ها	را	تکان	داد	و	اصالح	کلیسا	رویدادهای	بزرگی	را	موجب	شد.	
در	ایران	از	زمان	صفویه،	آخوندها	فقه	شیعه	و	خوانش	رسمی	قران	را	از	آن	
خود	کردند.	شیعه	گری	با	اتحاد	آخوند	و	دربار	شکل	قطعی	به	خودش	گرفت.	در	
ایراِن	سال	های	1340	و	50	خورشیدی	گرایش	های	نوگرایانه	در	جامعه	بروز	کردند.	

نهادسازی	اداری	و	اقتصادی	و	نیز	گسترش	فرهنگ	غربی	در	جامعه	اسالم	گرایان	
را	بیدار	کرد.	کتاب	های	بازرگان	و	سپس	مطهری	و	به	دنبال	آن	به	میدان	آمدن	علی	
شریعتی	این	توّهم	را	دامن	زد	که	گویا	هواداران	اصالح	دین	کار	را	خود	را	آغاز	
کرده	اند.	کار	از	حوزه	به	دانشگاه	و	حسینیة	ارشاد	کشیده	شد.	در	واقع،	جزم	اندیشان	
جدید	خواهان	اصالح	دین	نبودند	بلکه	تدارک	یک	یورش	سیاسی	برای	کسب	قدرت	
را	هدف	گرفته	بودند.	آن	ها	به	انتقاد	از	دستگاه	روحانیت	نپرداختند	بلکه	خوانش	
قرآن	را	با	گفتمان	ایدئولوژیک	شیعه	گرای	جدید	پیوند	زدند.	شریعتی	به	برخی	مراسم	
شیعه	ایراد	گرفت	ولی	خواهان	استحکام	شیعه	گری	ایدئولوژیک	بود.	او	با	پشتیبانِی	
رژیم	شاه	و	ساواک	در	حسینیة	ارشاد	به	فعالیت	پرداخت،	به	تولید	ایدئولوژی	شیعه	
در	برابر	ایدئولوژی	کمونیستی	اقدام	کرد	و	از	ابوذر	و	فاطمه	بت	ایدئولوژیک	ساخت.	
در	دوران	انقالب	اسالمی	و	پس	از	آن	نیز	نواندیشان	دینی	مانند	عبدالکریم	سروش	
و	محسن	کدیور	به	ایدئولوژی	سازی	و	درهم	آمیزِی	شیعه	و	عرفان	و	نوگرایی	اقدام	
کردند.	سروش	با	پشتیبانی	خمینی	در	پی	انقالب	ایدئولوژیک	دانشگاه	بود	و	تا	خروج	
خود	به	چاپ	کارهای	تبلیغی	اسالمی	خود	ادامه	داد.	سروش	در	آخرین	مواضع	خود	
گفت	قرآن	رؤیای	پیامبر	اسالم	است.	بدین	ترتیب،	او	با	افسانه	سازی	غیرعلمی	در	

جست	وجوی	تحکیم	اسالم	برآمد.	
در	طول	این	چهل	سال،	این	نواندیشان	دینی	کوچک	ترین	انتقادی	به	طور	مستقیم	
و	کتبی	بر	ضد	فقه	شیعه	و	رساله	های	آخوندها	مطرح	نکردند.	آن	ها	امام	گرایی	و	
مهدی	گرایی	را	دست	نخورده	گذاشتند.	از	جانب	این	نواندیشان،	هیچ	سوره	و	آیه	ای	
به	طرز	واکاوانه	و	علمی	مورد	بررسی	و	انتقاد	قرار	نگرفته	و	هر	چه	نوشتند	و	گفتند	
در	تأیید	و	توجیه	دین	بوده.	در	این	سال	ها،	شمار	فراوانی	از	افراد	خود	را	نواندیش	
دینی	معرفی	کرده	اند	و	تمام	تالش	خود	را	وقف	رویارویی	در	دورن	قدرت	سیاسی	
کردند	تا	امتیاز	بیشتری	کسب	کنند.	نواندیشان	دینی	هرگز	نمی	توانند	یک	خوانش	
انتقادی	از	قرآن	و	آثار	کلینی	ها	و	مجلسی	ها	و	آیت	اهلل	های	حوزوی	پدید	آورند.	
به	معنای	دیگر،	این	افراد	ناتوان	از	ایجاد	یک	اصالح	دینی	واقعی	بودند.	اصالح	
در	قرآن	یعنی	انتقاد	و	رد	بیشتر	آیه	های	قرآنی	زیرا	این	آیه	ها	آغشته	به	خشونت	و	
تبعیض	و	دروغ	هستند.	من	در	تجربه	و	در	پژوهش	های	خود	به	این	نتیجه	رسیده	ام	
که	اصالح	در	قرآن	و	اسالم	ناشدنی	است	و	تنها	راه	اصولی	نقد	قطعی	متن	قرآن	و	
اسالم	است.	انتظار	»معجزه	ای«	نیست	و	تنها	راه	وروش	درست،	نقد	تفسیرشناسانة	
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قرآن	و	برمال	کردِن	چیستِی	تبعیض	گرای	قرآن	است.	اصالح	واقعی	عبارت	از	نقد	و	
رد	قرآن	و	گسترش	ِخردگرایی	و	فلسفه	و	جامعه	شناسی	دین	در	جامعه	است.	

فقیه«	نوعی	»نوآوری«	و	نوعی	 تئوریزه	کردن	و	عملی	شدن	»والیت	 البته	
اصالح	در	سنت	دین	اسالم	است.	ولی	روشن	است	این	رفرم	ها	تنوعی	در	بازار	
فراورده	های	اسالمی	است	و	هرگز	با	ترقی	خواهی	و	اندیشه	فلسفی	مدرن	و	آزاد	

اندیشی	ربطی	ندارد.	

چهکسیخواهانآزادیاست؟
چه	کسی	خواهان	آزادی	است؟	فرد	تبهکاری	که	پس	از	سال	ها	زندان	باألخره	
بیرون	می	آید	آزاد	شده	است.	برده	ای	که	در	تصاحب	برده	دار	است	به	دنبال	فرار	
آزاد	می	شود.	نظامیان	آمریکایی	که	در	جنگ	دوم	از	اسارت	آلمانی	گریختند	آزاد	
شدند.	ویتنامی	هایی	که	آمریکایی	ها	را	شکست	دادند	آزاد	شدند.	آخوند	و	چریکی	
که	از	زندان	شاه	درآمدند	آزاد	شدند.	زنی	که	از	بدرفتاری	و	کتک	زدن	مرد	خود	
را	از	شوهرش	جدا	می	کند	آزاد	شده	است.	گروگان	های	سفارت	آمریکا	پس	از	
یک	سال	و	نیم	آزاد	شدند.	مائو	چین	را	از	سلطة	ژاپنی	ها	و	چیانکایچک	آزاد	کرد.	

ِاستالین	شوروی	را	از	اشغال	آلمان	ها		آزاد	کرد.
آزادی	مقوله	ای	است	که	امکان	عمل	و	حرکت	را	به	انسان	می	دهد.	آزادی	
در	مقابله	با	حبس	و	زندانی	می	باشد.	آیا	این	آزادی	حرکت	به	معنای	آزادی	کامل	
است؟	این	آزادی	می	تواند	یک	جابه	جایی	باشد	بدون	آن	که	در	ماهیت	شرایط	
زیستی	تغییری	اساسی	به	وجود	آورد.	فرد	تبهکار	و	نظامی	و	برده	و	ِاستالین	و	
چریک	و	مائو	و	آخوند	و	دیگران	هر	یک	می	توانند	الگوی	اسارت	دیگری	باشند.	
آزادی	فرد	به	معنای	آزادی	خواهی	برای	دیگری	نیست.	کمونیست	ها	در	انتقاد	به	
سرمایه	گفتند	که	این	الگوی	بردگی	روحی	و	ازخودبیگانگی	افراد	را	به	وجود	
آورده	است	ولی	خود	کمونیست	ها	در	سازمان	های	خود	و	در	جایگزین	کشوری	
خود	جز	الگوی	اسارت	بار	و	ازخودبیگانگی	کار	دیگری	نکردند.	اسالم	گرایان	
خواهان	رهایی	از	طاغوت	و	غرب	گرایی	شدند	ولی	خود	زندان	بان	و	جنایت	پیشه	

شدند.

نتیجة	عملکرد	الگوهای	 اسارت	روحی	افراد	و	سرکوب	فیزیکی	و	فکری	
سیاسی	و	ایدئولوژیک	و	دینی	خاصی	هستند	که	خواهان	آزاد	شدن	انسان	اند.	کدام	
الگو	به	اسارت	منجر	نمی	شود؟	از	دید	فلسفة	روشن	گری	و	منطق	گرایی	انسان	آزاد	
کسی	است	که	دارای	خودمختاری،	روش	عقالنی	و	ارادة	تصمیم	گیری	است.	در	
اعالمیة	حقوق	بشر	آمده	است:	»آزادی	عبارت	از	قدرت	انجام	هر	کاری	است	که	
به	دیگری	زیان	نمی	رساند.«	به	بیان	دیگر،	این	اصل	آزادی	را	در	چهارچوب	قانون	
تعیین	می	کند	زیرا	سپس	گفته	می	شود	که	آزادی	گفتار	و	آزادی	کردار	نباید	مخل	
نظم	اجتماعی	و	اخالق	عمومی	باشد.	به	گفتة	جان	استوارت	میل،	آزادی	افراد	در	
آن		جایی	متوقف	می	شود	که	آزادی	دیگران	آغاز	می	شود.	این	تعریف	حقوقی	از	
آزادی	است	ولی	اینجا	هم	این	پرسش	مطرح	است	که	آیا	آزادی	حقوقی	تمام	
آزادی	است؟	چه	تفاوتی	میان	آزادی	صوری	و	آزادی	حقیقی	وجود	دارد؟	چه	
تفاوتی	میان	آزادی	حقوقی	و	آزادی	کامل	در	عرصة	هنر	و	اندیشه	وجود	دارد؟	
بحث	در	این	زمینه	فراوان	است.	آزادی	مدنی،	آزادی	در	کیش،	آزادی	عقاید،	
آزادی	در	نقد،	آزادی	اقتصادی،	آزادی	سیاسی	و	آزادی	انسان	در	برابر	تمام	
قدرت	های	زمینی	و	آسمانی،	باید	به	بحث	مداوم	ما	درآید.	برخورد	ساده	انگارانه	
کافی	نیست،	پشتیبانی	از	آزادی	همیشه	روشن	و	شفاف	نیست.	اگر	تمایل	به	آزادی	

وجود	دارد،	منظور	کدام	آزادی	است؟	

راهیابیادبیاتغرببهایران
	در	دهه	های	چهل	و	پنجاه	خورشیدی،	ادبیات	غرب	به	طرزی	بی	سابقه	به	ایران	راه	
پیدا	کرد.	دنیای	روشن	فکری	ایران	در	ترجمه	و	تفسیر	کتاب	های	ادبیات	غرب	بسیار	
فعال	بود.	آشنایی	با	مکتب	های	هنری	و	نویسندگی	و	فلسفی	در	دستور	کار	قرار	
گرفته	بود	و	آثار	ترجمه	در	روزنامه	ها	و	نشریه	های	ادبی	مانند	مجله	سخن،	خوشه،	
فردوسی،	اندیشه	و	هنر،	راهنمای	کتاب	و	کتاب	هفته	معرفی	می	شدند.	نویسندگان	
بسیاری	مانند	ِارنست	ِهمینگِوی،	سامرست	موآم،	جیمز	جویس،	والدیمیر	ناباکوف،	
آنتوان	چخوف،	برتولت	برشت،	فریدریش	هولدرلین،	مارسل	پروست،	آندره	موروا،	
دی	اچ	الورنس،	بالزاک،	زوال،	ناتالی	ساروت،	ادگار	آلن	پو،	آلبرکامو،	ژان	پل	
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سارتر،	ویرجینیاولف،	ساموئل	بکت،	داستایوسکی،	آلن	روب	گریه،	ویلیام	فاکنر،	
آندره	ژید،	امیل	زوال،	ژان	ژاک	روسو	و	دیگران	به	فارسی	ترجمه	می	شوند	و	مورد	
بحث	روشن	فکران	قرار	می	گیرند.	روشن	فکران	ادبیات	ایران	مانند	گوهر	مراد	
)غالم	حسین	ساعدی(،	احمد	شاملو،	آل	احمد،	رضا	براهنی،	مصطفی	رحیمی،	بهرام	
صادقی،	محمدعلی	سپانلو،	یداهلل	رؤیایی،	سیروس	طاهباز،	سمندریان،	نعلبندیان،	
و	 عکس	 با	 دیگران	 و	 نادرپور	 کسرایی،	 سیاوش	 ندوشن،	 اسالمی	 محمدعلی	
نوشته	و	مصاحبه	همه	جا	حاضر	بودند.	بسیاری	خود	را	هستی	گرا	و	مارکسیست،	
دادائیست	و	فراواقع	گرا	و	از	این	دست	تعریف	می	کردند	و	بسیاری	از	مسئولیت	و	
تعهد	روشن	فکران	صحبت	می	کردند.	فضای	روشن	فکری	قوی	بود،	شب	های	شعر	
»گوته«	و	»خوشه«	برگزار	می	شد،	کافه	نادری	پاتوق	شاعر	و	نویسنده	بود،	تئاتر	و	
سینمای	غرب	مطرح	بود،	انتشارات	گوناگون	کتاب	های	تازه	را	در	پیشخان	ها	به	
نمایش	می	گذاشتند	و	خوانندگان	عالقه	مند	کتاب	ها	را	می	خریدند	و	ورق	می	زدند.	
همة	این	فعالیت	ها	در	دل	جامعه	است	و	به	طور	منطقی	باید	روی	رفتار	انسانی	
تأثیر	بگذارد.	این	فضا	یک	چیز	مهم	را	نشان	می	دهد	و	آن	گرایش	به	فرهنگ	غرب	
و	نوگرایی	و	مفاهیمی	همچون	تمدن	معاصر	و	آزادی	است.	به	ظاهر،	این	بخش	
از	جامعه	می	خواهد	در	همسویی	با	دنیای	ادبیات	و	فرهنگ	غرب	و	دموکراسی	
نفس	بکشد.	حال،	پرسش	اینجاست	که	چرا	این	دوران	فرهنگی	فعال	به	انقالب	
اسالمی	منجر	می	شود؟	عوامل	برانگیختن	این	انقالب	زیادند	ولی	تأثیر	این	دنیای	
روشن	فکری	چگونه	خود	را	حفظ	کرده	و	در	لحظة	انقالب	نشان	می	دهد؟	چرا	
این	سنت	ادبیاتی	و	غرب	گرایی	در	موج	و	فضای	خمینیستی	محو	می	شود؟	چرا	
در	حرکت	واژگون	خواهی،	ما	دیگر	عطش	و	شادابِی	این	ادبیات	را	نمی	بینیم؟	
روشن	فکران	و	جوانانی	که	در	این	جنبش	فرهنگی	درگیر	بودند	در	لحظة	انقالب	

چه	شدند؟	خفگی	عمومی	جامعه	چگونه	درک	پذیر	است؟		
این	روزها،	برای	خیلی	ها	دوران	تعطیالت	تابستانی	فرا	رسیده	است	و	دل	مان	
بخوانیم.	 هم	 کتاب	خوب	 استراحت،	چند	 و	 و	سفر	 تفریح	 کنار	 در	 می	خواهد	
کتاب	های	خوب	زیادند	ولی،	به	هر	حال،	برای	کسانی	که	کتاب	خوانی	را	آغاز	
می	کنند	و	یا	کسانی	که	حرفه	ای	هستند،	کتاب	های	کالسیک	همیشه	دلپذیر	است.	
در	زمینة	شعر	»هوای	تازه«	شاملو	و	»گل	های	رنج«	از	شارل	بودلر	برای	لحظه	های	
تنهایی	و	عاطفی	بسیار	جالب	اند.	در	زمینة	داستان	و	رمان	هم	کتاب	های	زیر	را	

می	توان	با	احساسی	دلپذیر	و	عاطفی	خواند:	بیگانه	و	طاعون	از	آلبر	کامو،	بینوایان	
از	ویکتور	هوگو،	مادام	بوواری	از	گوستاو	فلوبر،	سفر	به	انتهای	شب	از	لوئی	
فردینان	ِسلین،	بل	آمی	از	گی	دوموپاسان،	سرخ	و	سیاه	از	ِاستاندال،	انسان	وحشی	
و	شور	زندگی	از	امیل	زوال،	بوف	کور	از	صادق	هدایت،	تنگسیر	از	صادق	چوبک،	
عزاداران	بََیل	از	غالم	حسین	ساعدی،	شازده	احتجاب	از	هوشنگ	گلشیری،	کلیدر	
از	محمود	دولت	آبادی،		ثریا	در	اغما	از	اسماعیل	فصیح،	جنایت	و	مکافات	از	
داستایفسکی،	عقاید	یک	دلقک	از	هاینریش	ُبل،	لولیتا	از	والدیمیرنابوکوف،	صد	
سال	تنهایی	از	گابریل	گارسیا	مارکز	و	عشق	هرگز	نمی	میرد	)بلندی	های	بادگیر(	

از	امیلی	برونته.	
و	 کنونی	 لحظة	 از	 را	 ما	 که	 هستند	 داستان	هایی	 از	 نمونه	ای	 کتاب	ها	 این	
پیرامون	مان	دور	می	کنند	و	ما	را	وارد	فضای	سرگرم	کننده	و	رازآلود	و	دوستی	و	
کینه	و	عشق	و	تردید	انسان	هایی	قرار	می	کنند	که	زندگی	دیگری	را	تجربه	کرده	اند.	
کتاب	دنیایی	موازی	دنیای	ما	به	وجود	می	آورد.	در	زندگی	ما	همه	چیز	وجود	
دارد:	امید،	افسوس،	بدی،	خوبی،	ناکامی،	عشق،	خیانت،	اسطوره،	پلیدی،	شادی،	
اندوه،	احساس	پرواز	و	یا	سقوط.	چه	بسا	نتوان	از	فشار	سختی	ها	و	نامرادی	ها	
جلوگیری	کرد	ولی	می	توان	در	خود	و	در	خاطره	های	خود	و	در	حس	دیگرانی	
که	با	تو	هستند	تکیه	گاهی	ُجست.	مهربانی	های	کوچک،	یک	نگاه	دوستانه	و	یک	
احوال	پرسِی	صمیمانه	نور	کوچکی	می	افشاند	و	در	همین	لحظه	چیزی	در	دل	تو	
گرم	می	شود.	حال،	افزون	بر	این	یاورِی	خودآفریده،	برای	این	که	نیروی	قلبی	خود	
را	تقویت	کنیم	باید	خود	را	به	دنیای	هنر	و	کتاب	بسپریم.	لحظات	خیال	انگیز،	تصور	
چیزهای	دور،	احساس	رازآلود،	تخیلی	فرای	محدودیت	ها	و	اندیشة	سّیال	ناشی	
از	کتاب	دلگرمی	تازه	ای	می	آفرینند.	هنر	دنیای	دیگری	است	که	ما	می	توانیم	در	آن	
قدم	بزنیم	و	احساسی	مطبوع	و	همگون	با	گل	و	گیاه	و	پرنده	و	آب	را	حس	کنیم.	
به	یک	گل	زیبا	نگاه	کنید،	به	سرعت	شیفته	اش	می	شوید.	حال،	خود	را	به	دست	
یک	رمان	خوب	و	افسانه	ای	جذاب	بسپرید،	شیفتگی	روان	شما	را	نوازش	می	کند.	
کتاب	های	علوم	اجتماعی	و	علوم	تجربی	تنگنای	فکری	ما	را	می	شکند.	ما	کم	
میدانیم	و	عطش	برای	کتاب	خوانی	گرایش	خوبی	است.	اثرهای	تاثیر	گذار	بسیارند:		

ویلیام	فاکنر	کتاب	گور	به	گور
فرانتس	کافکا	کتاب	محاکمه
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کتاب	انسان	خردمند		یووال	نوح	هراری
کتاب	انسان	خداگونه		یووال	نوح	هراری

کتاب	روانشناسی	عزت	نفس		ناتانیل	براندن
کتاب	تئوری	انتخاب		ویلیام	گلسر

کتاب	هنر	عشق	ورزیدن		اریک	فروم
کتاب	مسئله	اسپینوزا	اروین	یالوم

کتاب	دروغگویی	روی	مبل	اروین	یالوم
کتاب	هنر	شفاف	اندیشیدن	رولف	دوبلی
کتاب	مامان	و	معنی	زندگی	اروین	یالوم

کتاب	هنر	خوب	زیستن	رولف	دوبلی
کتاب	در	باب	حکمت	زندگی	شوپنهاور

کتاب	راز	فال	ورق	یوستین	گوردر
کتاب	بار	هستی	میالن	کوندرا

کتاب	جنس	دوم	سیمون	دوبوار
کتاب	تسلی	بخشی	های	فلسفه	آلن	دوباتن

کتاب	بینوایان		ویکتور	هوگو
کتاب	کلود	ولگرد	ویکتور	هوگو

کتاب	خانواده	تیبو	روژه	مارتن	دوگار
کتاب	جنگ	و	صلح	تولستوی
کتاب	ارباب	و	بنده	تولستوی

کتاب	طرف	خانه	سوان	مارسل	پروست
کتاب	دن	کیشوت		سروانتس
کتاب	کوری		ژوزه	ساراماگو

کتاب	ژرمینال	امیل	زوال
کتاب	وجدان	زنو	ایتالو	اسووو

کتاب	دختر	سروان	پوشکین
کتاب	برادران	کارامازوف	داستایفسکی
کتاب	جنایت	و	مکافات		داستایفسکی

کتاب	1984		جورج	اورول
کتاب	فونتامارا	اینیاتسیو	سیلونه

کتاب	نان	و	شراب	اینیاتسیو	سیلونه
کتاب	دانه	زیر	برف	اینیاتسیو	سیلونه

کتاب	شغل	پدر	سرژ	شاالندون
کتاب	رنج	های	ورتر	جوان	گوته

کتاب	خدایان	تشنه	اند	آناتول	فرانس
کتاب	ظلمت	در	نیمروز	آرتور	کوستلر

سهانقالببزرگدرتاریخبشری
سه	انقالب	بزرگ	در	تاریخ	بشری	روی	داده	است.	

انقالب	نخست:	در	آغاز،	انسان	ها	حرف	ها	و	گفت	وگوی	خود	را	به	شکل	شفاهی	
انجام	می	دانند	ولی	از	پنج	هزار	سال	پیش	در	خاور	میانه	و	چین	برای	نخستین	بار	
انسان	گفتار	خود	را	روی	چیزی	مانند	سنگ،	خشت،	پاپیروس	و	یا	پوست	گاو	و	
گوسفند	نگاشت.	در	اینجا	صدای	انسانی	با	چیز	ماّدی	در	هم	می	آمیزد	و	نوشتار،	
چه	با	الفبا	چه	با	نقش	و	طرح،	به	ساختار	درمی	آید	و	از	نتایج	بزرگ	آن	رویدادی	
مانند	لوح	سنگی	حمورابی	است	که	1750	تا	1792	سال	پیش	از	زادروز	مسیح	
در	بابل	به	وجود	آمد.	در	طول	این	روند	تازه،	با	تمرکز	دولت	و	پیدایش	شهرها	و	
چاپ	سکه	و	رشد	بازرگانی	و	گسترش	دانش	و	سنت	یگانه	پرستی	در	دین	زرتشت	
و	موسی	و	پیدایش	تمدن	ایران	و	یونان	و	نوشتارهای	فلسفی	و	خطی	آن،	تاریخ	

فصل	بزرگی	پدید	آمد.	
میالدی	 در	1450	 گوتنبرگ	 چاپ.	 اختراع	 و	 نوزایی	 دوران	 دوم:	 انقالب	
خاستگاه	این	انقالب	است.	چاپ	انقالب	دانستن	را	به	ابعاد	بی	سابقه	ای	گسترش	
می	دهد.	البته	چاپ	در	قرن	نهم	با	چینی	ها	آغاز	شد	ولی	در	غرب	26	حرف	الفبای	
رومی	بهترین	و	آسان	ترین	شکل	نوشتاری	چاپی	را	فراهم	آورد.	برای	نمونه،	انجیل	
در	دست	شمار	معدودی	بود	و	جز	افراد	کلیسا	کسی	از	انجیل	چیزی	نمی	دانست.	
این	انحصار	جز	تمرکز	قدرت	در	دستگاه	کلیسا	معنای	دیگری	نمی	توانست	داشته	
باشد.	هنگامی		که	انجیل	ترجمه	شد	و	به	میزان	بسیار	گسترده	ای	به	چاپ	رسید،	
قدرت	از	کلیسا	بیرون	آمد.	لوتر	گفت:	»هر	انسانی	با	انجیلی	در	دست،	یک	پاپ	
است.«	به	اعتبار	چاپ	انجیل	انسان	می	تواند	به	طور	مستقیم	با	خدا	ارتباط	داشته	
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باشد.	با	این	انقالب	تکنیکِی	چاپ،	دانش	و	شناخت	با	هزینة	محدود	در	یک	جامعة	
بزرگ	پخش	می	شود.	چاپ	به	رشد	دانش	در	تمام	زمینه	های	علمی	و	تجربی	و	علوم	
انسانی	و	دگرگونِی	تکنیکی	منجر	می	شود.	مدیریت	جدید	اقتصاد	سرمایه	داری	با	
کتاب	های	و	نوشته	های	خود	به	تربیت	فنی	میلیون	ها	انسان	می	پردازد	و	سیاست	های	

تدوین	شده	و	کتاب	های	فنی	از	یک	قاره	به	قارة	دیگر	حرکت	می	کنند.	
انقالب	سوم:	این	انقالب	از	پنجاه	سال	پیش	با	سیستم	رایانه	ای	آغاز	و	با	نظام	
جهانی	اینترنتی	و	دیجیتال	شکل	می	گیرد.	در	این	نظام	جدید،	گفت	وگو	و	شناخت	
انسان	و	انتقال	دانش	بر	پایة	تسلط	بر	ابزار	اینترنتی	و	هوش	مصنوعی	میسر	است.	
در	هر	خانه،	هر	دستگاه	رایانه	همانند	چند	کتاب	خانة	بزرگ	عمل	می	کند.	این	نظام	
جدید	با	سرعتی	شگفت	انگیز	تمام	داده	ها	و	اطالعات	را	به	سراسر	دنیا	انتقال	
می	دهد.	خبر	رویدادها	و	بحران	ها	در	تمام	عرصه	های	اقتصادی،	علمی،	اجتماعی،	
سیاسی،	زیست	بوم	و	دینی	در	چند	لحظه	در	دسترس	شهروندان	جهان	قرار	می	گیرد.	
کنترل	این	فن	آوری	و	سرعت	در	کار	شرط	پیروزی	است.	کسانی	که	می	خواهند	
تماشاگر	باشند	یا	فاقد	سرعت	عمل	و	سرعت	فراگیری	هستند	از	این	نظام	به	
حاشیه	پرتاب	و	قربانی	می	شوند.	حجم،	سرعت	و	منابع	فراوان	خبری	و	واکنش	
سریع	به	خبر	قدرت	فکری	انسانی	را	برای	واکاوی	و	ژرف	اندیشی	محدود	می	کند.	
خبرها	به	پول	تبدیل	می	شوند	و	به	سرعت	از	حقیقت	به	دروغ	و	از	دروغ	به	حقیقت	
در	نوسان	هستند.	این	انقالْب	انقالب	دانش	است.	فرد	و	جامعه	و	کشوری	که	در	
تجربه	خود	فاقد	این	انقالب	هستند	قربانی	خواهند	شد.	دسترسی	به	نظام	جهانی	
خبر	همیشه	به	امنیت	شما	منجر	نمی	شود	ولی	ما	راه	دیگری	جز	ورود	به	این	انقالب	
را	نداریم.	در	دنیای	شگفت	انگیزی	به	سر	می	بریم	زیرا	ارزش	ها	و	رفتارها	در	حال	
جابه	جایی	اند	و	این	دگرگونی	برای	بخش	بزرگی	از	جهان	به	معنای	سقوط	است.	
دنیای	ما	تغییر	می	کند	و	طبیعی	است	که	نگاه	و	ارزش	های	ما	نیز	همین	طور.	دنیای	

ما	از	دل	دنیای	دیگر	بیرون	می	آید	و	ما	شاهد	یک	نوزایِی	دیگر	هستیم.	

ایدئولوژیچیست؟
جریان	ایدئولوژیک	چه	ویژگی	هایی	دارد؟	گفتمان	ایدئولوژیک	کدام	است؟	واژة	
»ایده«	به	معنای	یک	»تصور«	است،	چیزی	که	محصول	ذهن	است،	برداشتی	درونی	

از	بیرون.	از	زمان	افالتون	تا	هگل	و	جان	الک	و	دیوید	هیوم	و	کارل	مارکس	و	
لوئی	آلتوسر	در	این	باره	بسیار	نوشته	اند.	این	واژه	از	نگاه	شناخت	شناسی	مارکس	
تعبیری	منفی	بشمار	می	آید.	برپایه	این	تعبیر	ایدئولوژی	نوعی	آگاهی	کاذب	و	
غیرواقعی	است	که	رفتار	انسان	را	جهت	می	دهد.	البته	این	آگاهی	دروغین	است	
و	انسان	آن	را	در	ناخودآگاه	خویش	وارد	ساخته	و	به	آن	باور	دارد.	ایدئولوژی	
آمیزه	ای	از	»ایده«	یا	تصور	و	»لوژی«	به	معنای	»شناسایی«	است.	ایدئولوژی	

به	شکلی	در	برابر	پرسش	گری	فلسفی	و	ِخردگرایی	نّقاد	جای	می	گیرد.	
در	حال	حاضر،	ایدئولوژی	کاربردها	و	معناهای	گوناگونی	دارد:	

نخست،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	کل	سامان	مند	باورهای	آرمانی	و	ثابت	سیاسی	
و	اجتماعی		برای	جامعه	به	شمار	می	آید	که	از	یک	نظام	فکری،	فلسفی،	مذهبی	
و	ارزشی	خاص	پیروی	می	کند.	حزب	های	سیاسی	اغلب	به	چنین	اصلی	متکی	
هستند	بدون	آن	که	از	شکل	های	دیگِر	ایدئولوژی	دور	باشند.	سازمان	های	عوام	گرا	

بر	این	پایه	حرکت	می	کنند	و	چه	بسا	همراه	با	کیش	شخصیت	هستند.
دوم،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	مجموعه	از	دستورات	اجراپذیر	در	برابر	یک	بینش	
فکری	و	ِخردمندانه	تعریف	می	شود.	در	اینجا	نیز	ایدئولوژی	همچون	یک	دستگاه	
جزمی	یا	نظامِی	خشک	و	مقدس	گونه	عرضه	می	شود.	برخی	دین	ها	مانند	اسالم	

به	شکل	ایدئولوژیک	عمل	می	کنند.	
سوم،	ایدئولوژی	همچون	یک	اندیشة	انحرافِی	کاذب	ناواقعی	تعریف	می	شود.	
برای	نمونه،	»آگاهِی«	انسان	از	نظام	سرمایه	داری	چیست؟	نظریة	مارکسیستی	
برآن	است	که	انسان	از	خود	بیگانه	است	و	به	واقعیت	الگوی	سرمایه	آگاه	نیست.	
انسان	ها	بر	اساس	ایدئولوژی	بورژوایی	عمل	می	کنند	و	خود	نمی	دانند	که	این	

آگاهی	دروغین	است.	
چهارم،	ایدئولوژی	به	مثابه	یک	نظام	نظری	و	اعتقادی	کم	وبیش	آگاهانه		است.	
باورهای	فرد	به	شکل	آگاهانه	و	ناآگاهانه	ِگرد	می	آیند	و	یک	مجموعة	رفتاری	و	
واکنشی	را	سامان	می	دهند.	این	شکل	از	ایدئولوژی	آمیزه	ای	از	الگوهای	پیشین	

است.
حال،	با	توجه	به	آن	چه	گفته	شد	ایدئولوژی	در	شرایط	ایران	چگونه	بازتاب	
می	شود؟	جریان	های	دینی	شیعه	و	نواندیشان	شیعی	در	ایدئولوژی	جای	می	گیرند	
و	فعاالنه	اندیشة	کاذب	و	دورغ	پردازانة	خود	را	در	جامعه	تولید	و	پخش	می	کنند.	
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جریان	های	مارکسیستی	و	ِاستالینیستی	از	یک	اصل	ثابت	جزمی	آغاز	به	حرکت	
هستند.	 تازه	 پدیده	های	 دریافت	 و	 روشن	فکری	 نرمش	پذیرِی	 فاقد	 و	 می	کنند	
جریان	های	سلطنتی	نیز	در	یک	باور	تقدس	گرا	و	خشک	قرار	دارند	و	فاقد	نیروی	
انتقاد	از	نظام	پادشاهی	هستند	و	هیجان	زده	با	مخالفان	برخورد	می	کنند.	جریان	های	
ملی	گرای	شووینیستی	هم	به	یک	دیدگاه	کاذب	و	اسطوره	ای	چنگ	می	زنند	و	
خواهان	وا	پس	راندِن	جامعه	هستند.	جریان	های	فدراِل	تجزیه	خواه	به	ساخت	
همین	ایدئولوژی	می	پردازند،	به	اصل	ذهنی	و	شوینیستی	می	پردازند	و	به	شکل	
کاذب	خود	را	حامل	رسالت	رهایی	بخش	می	دانند.	جریان	های	ملی	گرا	نیز	در	
الگوهای	پیشین	درجا	می	زنند	و	نرمش	پذیرِی	الزم	برای	نوگراسازِی	پروژة	خود	
را	ندارند.	جریان	های	جمهوری	خواه	و	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	نیز	

در	میان	پاره	های	ایدئولوژیک	و	گرایش	های	نوگرایانه	در	نوسان	هستند.	
حال	بیافزائیم	ایدئولوژی،	مستقل	از	چارچوب	تاریخی	آن،	به	عنوان	یک	
سیستم	فکری	منسجم	و	طبیعی	در	نظر	گرفته	می	شود.	با	این	حال،	به	گفته	ژرژ	
کانگوئلم،	این	ایدئولوگ	های	مثبت	گرایان	آوانگارد،	لیبرال	ها،	ضد	الهیات	و	
ضد	متافیزیک	ها	بودند	و	می	خواستند	افسانه	ها	و	تاریکی	را	از	بین	ببرند.	آنها	به	
بناپارت	به	عنوان	ادامه	دهنده	انقالب	فرانسه	اعتقاد	داشتند.	این	ناپلئون	اول	بود	
که	چهره	آنها	را	به	نام	رئالیسم	سیاسی	و	اجتماعی	تغییر	داد	و	آنها	را	به	عنوان	

متافیزیسین	با	اندیشه	توخالی	محکوم	کرد.
ایدئولوژی	یک	سیستم	ایده	از	پیش	تعریف	شده	است،	چنین	سیستم	هایی	که	
ایدئولوژیک	تلقی	می	شوند،	در	زمینه	های	سیاسی،	اجتماعی،	اقتصادی،	فرهنگی	و	
مذهبی	وجود	دارند.	ایدئولوژی	بیشتر	وقت	ها	بعد	فرهنگی	یک	نهاد	اجتماعی	یا	
یک	سیستم	قدرت	است.	ایدئولوژی	توسط	اقتدار،	با	تلقین	)آموزش(	یا	به	طور	
نامحسوس	در	زندگی	روزمره	)خانواده،	رسانه(	تحمیل	می	شود.	یک	ایدئولوژی،	
همه	گیر	است.	اما	به	طور	کلی	برای	کسانی	که	در	آن	ایدئولوژی	اشتراک	دارند،	

نامرئی	است،	زیرا	این	ایدئولوژی	اساس	شیوه	دیدن	جهان	است.

گیوم	بورل،	تاریخ	یک	ایدئولوژی،	پاریس،	آرمانشهر،	2015
ژان	پیر	فای،	قرن	ایدئولوژی	ها،	پاریس،	آرماند	کالین	1996،	جیبی	آگورا،	

2002

ایزابل	گارو،	ایدئولوژی	یا	اندیشه	ای	نهفته،	پاریس،	ال	فابریک،	2009
آندره	گورز،	ایدئولوژی	اجتماعی	خودرو	]بایگانی[،	1973

فرانسوا-برنارد	هویگه	و	پیر	باربس،	La Soft-ideologie ، d.	رابرت	الفونت،	
1987

François-Bernard Huyghe،	هنر	جنگ	ایدئولوژیک،	لو	سرف،	2019

کارل	مارکس	با	همکاری	فریدریش	انگلس،	ایدئولوژی	آلمان،	1846-1845
ریژیس	دبره،	نقد	عقل	سیاسی،	پاریس،	گالیمار،	1981

حاجسیدجوادیوما
علی	اصغر	حاج	سیدجوادی	در	گورستان	مونپارناس	پاریس	در	تیر	ماه	1397 
به	خاک	سپرده	شد.	او	نویسنده	و	روشن	فکر	و	روزنامه	نگار	بود.	وی	از	منتقدان	
رژیم	شاه	و	از	بنیان	گذاران	کانون	نویسندگان	ایران	بود.	سه	مجموعه		مقاله	ی	»از	
اعماق«،	»ارزیابی	ارزش	ها«	و	»بحران	ارزش	ها«	از	نوشته	های	با	ارزش	او	
هستند.		حاج	سیدجوادی	به	خاطر	اندیشه	های	ضد	استبدادی	اش	از	سوِی	حکومت	
شاه	ممنوع	القلم	شد.	او	در	زمان	1357،	از	انقالب	اسالمی	پشتیبانی	کرد	و	به	
گفته	های	خمینی	و	وعده	های	فریب	کارانة	او	باور	داشت.	او	پس	از	این	که	به	
اشتباه	خود	پی	برد،	در	16	بهمن	سال	1359	در	مقاله	ای	در	اعتراض	به	بازداشت	
فرزند	آیت	اهلل	طالقانی	از	»صدای	پای	فاشیسم«	صحبت	کرد	و	در	باره	گروگان	
گیری	52	دیپلومات	آمریکایی	مقاله	با	عنوان	»این	معامله	از	اصل	باطل	است«	

را	منتشر	نمود.	
پدرش	یک	مجتهد	بود	و	بظاهر	حاج	سیدجوادی	در	هیچ	جریان	سیاسی	عضو	
پیمان،	عبدالکریم	 باید	از	طاهراحمدزاده،	حبیب	اهلل	 او	 باره	دوستان	 نشد.	در	
بتوان	نزدیک	به	نهضت	 نام	برد.	شاید	گرایش	او	را	 الهیجی،	ناصر	کاتوزیان،	
آزادی	ارزیابی	نمود.	در	اردیبهشت	1358	حاج	سیدجوادی	نایب	رئیس	کمیته	
اجرایی	دفاع	از	آزادی	و	حقوق	بشر	به	ریاست	مهدی	بازرگان	نخست	وزیر	دولت	

موقت	شد.	
او	در	سال	1360	مجبور	به	ترک	ایران	شد.	حاج	سیدجوادی	مانند	بسیاری	
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از	روشن	فکران	ایران	دستخوش	تناقض	بود.	او	فرد	شجاعی	بود	و	بارها	به	رژیم	
پهلوی	انتقاد	نوشت،	هرچند	که	در	آغاز	شیفتة	خمینی	بود	ولی	تا	لحظة	مرگ	
حکومت	والیت	فقیهی	را	به	انتقاد	کشید.	مواضعش	دربارة	فلسطینی	ها	یک	پشتیبانِی	
یک	جانبه	بود	و	او	اعالم	میکرد	که	حماس	سازمان	تروریستی	نیست	و	باید	از	آن	
دفاع	کرد.	این	موضع	نادرست	نمی	توانست	مورد	انتقاد	قرار	نگیرد.	یکبار	من	به	او	

گوشزد	کردم	و	او	گفت	در	این	مورد	ما	اختالف	نظر	داریم.		
با	قدرت	سیاسی	 نیستند	و	همیشه	 با	یکدیگر	موافق	 روشن	فکران	هیچ	گاه	
مخالف	اند.	در	زمان	پهلوی	بیشتر	روشنفکران	در	داخل	و	خارج	کشور	مخالف	شاه	
بودند	و	جنایت	ساواک	و	استبداد	فردی	شاه	یکی	از	موانع	نزدیکی	روشنفکران	به	
حکومت	پهلوی	بود.	در	همان	زمان	بیشتر	روشنفکران	در	داخل	و	خارج	از	خمینی	
حمایت	میکردند	و	او	را	مظهر	مبارزه	با	امپریالیسم	و	استبداد	معرفی	میکردند.	
شیفتگی	روشنفکران	به	خمینی	به	این	خاطر	بود	که	آنها	درک	عمیقی	نسبت	به	
آزادی	و	دمکراسی	نداشتند	و	ایدئولوژی	زده	بودند.	حاج	سیدجوادی	نمونه	ای	از	
این	شمار	بود.	او	روحیه	آزاده	داشت	ولی	شیفته	آیت	اهلل	خمینی	بود	و	پس	از	آن،	
حامی	آیت	اهلل	طالقانی	شد.	ویژگی	ذهنیت	صیقل	نخورده	و	گنگ.	دفاع	از	حماس	
که	یک	جریان	اسالمیستی	و	نژادپرستانه	و	ضدحقوق	بشر	است،	جلوه	دیگری	
از	ساختار	روانی	و	فکری	ساده	لوحانه	و	ضدغربی	است.	همدردی	با	حقوق	
فلسطینی	ها	برای	داشتن	دولت	خود	و	انتقاد	بر	سیاست	دولت	اسرائیل	نباید	به	دفاع	

از	یک	جریان	ارتجاعی	اسالمی	منجر	بشود.					

مکتبفلسفیوجامعهشناختیفرانکفورت
مکتب	فرانکفورت	با	تالش	ماکس	هورکهایمر	در	دانشگاه	فرانکفورت	پدید	آمد	
و	با	چهره	های	برجسته	ای	همچون	تئودور	آدورنو،	هربرت	مارکوزه	و	والتر	بنیامین	
و	یورگن	هابرماس	و	اریک	فروم	در	جهان	مطرح	شد.	این	مکتب	انتقادی	که	از	
مارکسیسم	متاثر	بود	دارای	نگاه	انتقادی	از	جامعه	و	فلسفه	های	گوناگون	است	و	
هدف	نهایی	آن	بررسی	نّقادانه	دقیق	چیستِی	جامعة	سرمایه	داری	است.	آن	ها	از	
اصل	انقالب	مارکس	دست	کشیده	بودند	و	تنها	خواهان	انتقاد	بودند.	عرصه	های	

انتقادی	برجستة	این	مکتب	عبارتند	از:	یک(	انتقاد	از	نظریة	مارکسیستی.	دوم(	
انتقاد	از	اثبات	گرایی.	سوم(	انتقاد	از	جامعه	شناسی.	چهارم(	انتقاد	از	جامعة	نوگرا.	
نظریة	انتقادی	به	ویژه	باور	گروهی	از	نئومارکسیست	های	آلمانی	این	مکتب	است	
که	از	نظریة	مارکسیستی	به	ویژه	از	گرایش	آن	به	جبرگرایی	اقتصادی	خشنود	
نبودند.	این	نظریة	انتقادی	روابط	قدرت	در	چهارچوب	پدیده	های	فرهنگی	را	به	نقد	

می	کشد	و	فصل	جدیدی	در	اندیشه	های	فلسفی	به	وجود	می	آورد.
همة	اندیشمندان	مکتب	فرانکفورت	در	دو	مفهوم	درهم	تنیده	هم	اندیشه	هستند:	
از	خودبیگانگی	همان	»وضع	عمومی	غریبگِی	 ازخودبیگانگی	و	جسم	وارگی.	
انسان«	است:	احساس	این	که	شما	عماًل	صاحب	چیزی	که	به	ظاهر	به	شما	تعلق	
دارد	نیستید.	یکی	از	نظریه	های	اصلی	مارکس	آن	بود	که،	در	نظام	سرمایه	داری،	
کارگراِن	مزدبگیْر	که	در	روند	خالقیت	تولیدی	هستند	از	خود	بیگانه	می	شوند.	این	

ازخودبیگانگی	به	قالب	جسم	وارگی	درمی	آید.	
در	نظام	اقتصادی	سرمایه	داری،	ویژگی		ُابژه	ها،	سوژه	ها	و	روابط	اجتماعی	
یعنی	 جسم	وارگی	 می	شوند.	 شبه		جسمی	 یا	 جسم	واره	 ویژه	ای	 شیوة	 به		 همگی	
به	گونه	ای	با	چیزهای	نامستقل	برخورد	کنیم	که	انگار	مستقل	اند.	جسم	وارگی	شکلی	
خاِص	ازخودبیگانگی	است.	به	نظر	می	رسد	از	دید	مارکس	در	سرمایه	جسم	وارگی	
نیروی		کار	گاه	به	گاه	و	برای	افراد	استثمارشده	ترین	کارگران	مزدبگیر	ُرخ	می	دهد	
ولی	نگرش	مکتب	فرانکفورت	آن	بود	که	چنین	چیزی	را	نوعی	وضعیت	اجتماعی	
فراگیر	و	گریزناپذیر	بدانیم.	از	نگاه	مکتب	فرانکفورت،	همة	ما	بدین	شیوه	از	خود	
بیگانه	می	شویم.	ما	»جسم		واره		کنندگان	چندپاره«	هستیم	و	شگفتی	در	اینجاست	
که	راه	این	سوءبرداشت	دوجانبه	است:	از	آنجا	که	افراد	و	ویژگی	هاشان	را	جسم		
می	پنداریم،	معمواًل	به	اجسام	عاملّیت	فردی	نسبت	می	دهیم	که	امیدها	و	ترس	ها	
و	رؤیاهامان	را	بر	آن	ها	فرافکنی	کنیم.	صحبت	از	»ضمیر	ناخودآگاه	جمعی«	
است	و	این	سرچشمة	دیدگاه	های	متمایز	مکتب	فرانکفورت	را	پیش	می	کشد:	
روان	تحلیلگری	فرویدی.	گاهی	این	مکتب	را	پیوند	مارکسیسم	و	فرویدیسم	می	دانند.	
به	گفتة	این	مکتب،	در	نظام	سرمایه	داری	می	توانیم	چیزهایی	که	خوِد	جسم	وارگی	را	

روی	شان	فرافکنی	کرده	ایم	همچون	ضمیر	ناخودآگاه	جمعی	تفسیر	کنیم.	
در	پایان	سال	دانشگاهی	برای	دانشجویانم	طی	دو	ساعت	از	مکتب	فلسفی	
و	جامعه	شناختی	فرانکفورت،	مکتب	ترکیبی	جامعه	شناختی	و	روان	کاوی	الکانیسم،	
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مکتب	جامعه	شناسی	ساختارگرا،	مکتب	راهبردی	و	مکتب	جامعه	شناسی	هویتی	
صحبت	کردم.	به	آن	ها	گفتم	دو	ساعت	بعدی	به	پرسش	و	پاسخ	و	گفت	وگوی	باز	
اختصاص	دارد.	یکی	از	دانشجویان	گفت:	»اگر	جامعه	شناسی	به	تنظیم	اندیشه	و	رشد	
شناخت	از	نقش	آفرینان	اجتماعی	و	ساختارهای	پایه	ای	و	کنش	ها	و	واکنش	ها	منجر	
می	شود،	پس	جای	احساس	و	هیجان	انسانی	کجاست؟«	من	هم	به	او	گفتم:	»احساس	
و	هیجان	جزو	داده	های	مقدماتی	زندگی	فردی	و	جمعی	اند.	افزون	بر	این،	این	پدیدة	
روانی	نقش	مهمی	در	کنش	و	واکنش	افراد	دارد	و	انسان	ها	با	وجود	رفتار	ِخردمند	
و	منطقی	با	انگیزة	احساسی	و	هیجانی	خود	عمل	می	کنند	و	آن	را	در	محاسبات	
خود	در	نظر	می	گیرند.	بنابراین،	احساس	و	هیجان	در	میدان	تحلیلی	جامعه	شناسی	
قرار	دارند.«	دانشجوی	دیگری	پرسید:	»آیا	جامعه	شناسی	از	دانش	های	دیگر	مستقل	
است؟«	پاسخ	دادم:	»جامعه	شناسی	در	اندیشة	یونان	کهن	مستقل	نبود،	از	دوران	
نوگرایی	تا	میانة	سدة	بیستم	مستقل	شد	و	امروز	جامعه	شناسی	برای	تولید	شناخت	
علمی	و	»نظام	مند«	نیازمند	تمامی	عرصه	های	علوم	انسانی	و	دانش	و	فن	آورِی	
نوگراست.«	سپس	دانشجوی	دیگری	گفت:	»چرا	دین	در	جامعة	نوگرا	در	حال	
رشد	است؟«	گفتم:	»همان	عواملی	که	به	دین	هستی	بخشیده	اند	در	جامعة	انسانی	
نوگرا	وجود	دارند.	البته	بخش	کوچکی	از	جمعیت	جهان	به	دین	نیازی	ندارد	و	از	
آن	انتظاری	ندارد	و	خود	را	رها	از	دین	می	داند	ولی	بخش	اصلی	جمعیت	در	برابر	
نگرانی	ها	و	رازها	و	ناتوانی	ها	و	احساس	تنهایی	به	دین	نیاز	دارند.	افزون	بر	آن،	ما	
در	نظام	جهانِی	پیچیده	و	دلهره	انگیزی	هستیم	که	در	آن	فرهنگ	جایگاه	بسیار	کوچکی	
دارد.«	دانشجوی	دیگری	گفت:	»آیا	رابطه	ای	میان	زیست	بوم	و	جامعه	شناسی	وجود	
دارد؟«	من	هم	گفتم:	»یک	زیست	بوم	ویران	زندگی	انسان	را	به	طور	جدی	به	خطر	
می	اندازد.	زندگی	عبارت	است	از	نفس	کشیدن،	آب	وهوای	سالم	داشتن،	رابطة	معقول	
و	آشتی	خواهانه	میان	انسان	و	طبیعت	برقرار	کردن	و	هماهنگی	عناصر	زیست	بوم.	چنین	
شرایطی	به	انسان	اجازه	می	دهد	تا	به	ارزش	ها	بیندیشد،	با	انسان	های	دیگر	زندگی	
کند،	درعشق	خوشحال	باشد،	ثروت	را	تقسیم	کند	و	پروژه	داشته	باشد.	شکوفایی	یا	
ویرانِی	محیط	زیست	مسئلة	جامعه	شناسی	است	زیرا	هستی	و	نیستی	انسان	به	آن	
مربوط	است.«	یک	دانشجوی	دیگر	گفت:	»نقش	شادی	در	جامعه	شناسی	چیست؟«	
گفتم:	»چرا	برخی	انسان	ها	و	جوامع	افسرده	و	برخی	دیگر	سرحال	هستند؟	این	
پرسش	جامعه	شناسانه	است.	افزون	بر	آن،	جامعه	شناسی	به	مثابه	روند	دانش	آموزی	

باید	به	شما	حس	مطبوع	بدهد	و	شما	را	شادمان	کند.	جامعه	شناسی	عبوس	و	بدبین	
شما	را	به	ستوه	می	آورد،	حال	آن	که	جامعه	شناسی	روشنایی	بخش	که	تالشی	برای	
پاسخ	به	پرسش	هاست،	روان	و	ذهن	شما	را	باز	می	کند	و	شادی	آور	است.«	در	پایان،	
به	همه	گفتم	اگر	آموزشی	به	شما	شادی	نمی	دهد	رهایش	کنید	و	بروید	پی	چیزی	که	

به	شما	احساس	آرامش	و	شادی	و	لذت	می	دهد.	

ساموئلِبِکتوادموندهوسرل
در	این	دنیای	شلوغ،	دنیای	اندیشه	به	کار	خود	ادامه	می	دهد.	دو	کتاب	برجسته	در	
فرانسه	چاپ	شد:	یکی	ترجمة	کتاب	نامه	ها	از	ساموئل	ِبِکت	از	انگلیسی	به	فرانسه	
که	دربرگیرندة	پانزده	هزار	نامه	در	960	برگ	است.	این	نامه	ها	متعلق	به	سال	های	
1966	تا	1989	میالدی	هستند	و	پر	از	اندیشه	و	خاطره.	در	واقع،	نمایش	نامه	ها	و	
داستان	های	ِبِکت	قطور	نیستند	و	گفت	وگوی	نمایشی	و	پاسخ	قهرمانان	کتاب	هایش	
خیلی	کوتاه	هستند	و	گاه	فقط	سکوت	جای	گفت	وگو	می	نشیند	ولی	اشتهای	ِبِکت	برای	
گپ	زدن	و	نامه	نگاری	زیاد	است.	در	نمایش	نامة	»در	انتظار	گودو«،	گفت	وگوهای	
چند	شخصیت	حاشیه	ای،	زمان	را	با	جمله	های	کوتاه	می	کشند.	زبان	موجز	نمایش	نامه	
و	داستان	در	این	کتاب	خاطرات	به	زبان	پرگفت	وگو	و	پرخاطره	تبدیل	می	شود.	ِبِکت	
در	این	نامه	ها	از	لحظات	خبرساز	خود	مانند	جایزة	نوبل	و	نیز	دوران	سالخوردگی	
صحبت	می	کند.	او	جایزة	نوبل	را	دوست	نداشت	و	موقعی	که	کمیتة	نوبل	جایزة	او	را	
اعالن	کرد،	ِبِکت	در	تونس	در	حال	آب	تنی	بود.	به	محض	اعالن	خبر،	او	خود	را	از	
نگاه	ها	پنهان	می	کند	و	از	مسئوالن	هتل	محل	اقامت	می	خواهد	تا	به	روزنامه	نگاران	
بگویند	که	او	در	هتل	نیست.	او	در	این	نامه	ها	گاه	به	دوستانش	با	صراحت	می	گوید:	
»از	من	دور	شوید.«	زیرا	او	از	چاپلوسی	بدش	می	آید	و	گاه	با	برخی	دیگر	مانند	
شاعر	و	نویسنده	فرانسوی،	روبرت	پنژه،	دنیای	صمیمی	و	یگانه	ای	دارد.	این	مجموعه	
نامه	ها	روزهای	پیری	ِبِکت	را	یادآور	می	شود.	من	یک	بار	ِبِکت	را	در	پاریس	دیدم،	
زمانی	که	برخی	انگشتان	دستش	از	آرتروز	خم	شده	بودند	و	او	برای	خواندن	روزنامه	
عینک	خود	را	به	صفحة	روزنامه	می	چسباند.	با	قامت	کشیده	اش	استوار	راه	می	رفت.	

چشم	هایش	تیز،	پیشانی	اش	پر	از	چین	و	چهره	اش	بی	لبخند	بود.
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کتاب	دیگر	ترجمة	اندیشه	های	راهنما	برای	یک	پدیدار	شناسی	ناب	و	یک	
فلسفة	پدیدارشناسانه	نوشتة	ادموند	هوسرل	از	آلمانی	به	زبان	فرانسه	در	716	برگ	
است.	هوسرل	بین	سال	های	1859	تا	1938	زندگی	کرد	و	زمانی	که	این	اثرش	
چاپ	شد،	محافل	دانشگاهی	آن	را	به	مثابه	اثری	بزرگ	و	مکتب	ساز	فلسفی	ارزیابی	
کردند.	هوسرل	در	این	اثر	مهم	اثبات	گرایی	را	به	نقد	کشید.	او	می	گوید	این	جریان	
فلسفی	شناخت	را	به	شناخت	تجربی	محدود	می	کند	و	قلمرو	شناخت	را	فقط	به	
قلمرو	آگاهی	انسانی	نسبت	می	دهد.	او	بر	این	باور	بود	که	تقسیم	»ُابژه«	و	»سوژه«	
را	باید	کنار	گذاشت	و	فقط	به	جست	وجوی	»پدیده«	پرداخت.	از	دید	او،	این	
تقسیم	بندی	در	عمل	منجر	به	جدایی	»علوم	تجربی«	و	»علوم	انسانی«	شده	است	
و	در	این	حالت	فلسفه	قربانی	این	جدایی	است.	برای	او	»پدیده«	با	امر	ظاهری	
یکی	نیست	بلکه	برعکس	»پدیده«	به	معنای	واقعیت	نهایی	و	جوهری	است	و	این	
همان	چیزی	است	که	فلسفه	باید	در	پی	اش	باشد.	پیش	تر	از	آن	که	پدیدارشناسی	
به	فلسفة	ادموند	هوسرل	نسبت	داده	شود،	فیلسوفانی	چون	هگل	یکی	از	مهم	ترین	
کتاب		خود	را	پدیدارشناسی	روح	می	نامد.	از	یاد	نبریم	که	هایدگر،	اوژن	فنک،	ژان	
ُپل	سارتر	و	مرلو	پونتی	خود	را	هوادار	انقالب	فلسفی	و	پدیدار	شناسی	می	دانستند.	
بدبختانه	در	ایران	به	علت	سیاست	سانسور	نامه	های	ِبِکت	نمی	توانند	چاپ	
شوند	و	ترجمة	کتاب	هوسرل	به	فارسی	نیز	چه	بسا	به	این	زودی	ها	در	دستور	کار	
مترجمان	قرار	نگیرد.	انقالب	فرهنگی	در	ایران	به	چاپ	ترجمة	آثار	برجسته	و	

اثرگذار	به	فارسی	نیازمند	است.	

هنرچیست؟
هنر	توان	و	مهارت	آفرینش	زیبایی	است،	مجموعه	ای	از	آفرینش	یا	فرایندهای	
ساخت	انسان	است	که	برای	لذت	فردی،	هنری	و	یا	برای	اثرگذاری	بر	عواطف	و	
احساسات	و	هوش	انسانی	یا	برای	انتقال	یک	معنا	یا	مفهوم	به	وجود	آمده	است.	
مرلو	پونتی	می	گوید	هنر	به	این	اکتفا	نمی	کند	که	از	طبیعت	تقلید	کند.	با	این	وجود	
هنر	به	طبیعت	بی	اعتنا	نیست	بلکه	به	ریشه	می	رود.	در	هنر	نقاشِی	ُپل	سزان	رنگ	ها	
بازتاب	رنگ	های	طبیعت	نیستند	بلکه	در	رنگ	او	مغز	ما	و	جهان	با	یکدیگر	دیدار	

می	کنند.	هنرمند	احساس	دارد	و	در	پی	آن	است	تا	شخصیت	ویژه	ای	در	چهرة	چیزها	
و	مواد	طبیعت	به	دست	آورد.	البته	این	آفرینندگی	هنری	فقط	ارادی	نیست	و	برخالف	
تولیدهای	دیگر	انسانی	اقدام	آفرینش	هنری	بیرون	از	میدان	آگاهی	است	و	به	انسان	
اجازه	می	دهد	تا	با	دنیای	معنوی	و	زمان	بی	پایان	و	جهان	شمول	پیوند	یابد.	انسان	
فرای	واقعیت	می	رود	و	زیبایی	می	آفریند	و	حتی	به	قول	نیچه	هنر	اجازه	می	دهد	
جنبه	های	زشت	طبیعت	انسان	پنهان	و	یا	زیبا	شوند.	تئودور	آدورنو	می	گوید	هر	اثر	
هنری	یک	معماست	زیرا	اثرهای	هنری	در	همان	زمان	که	چیزی	را	می	گویند	چیز	
دیگری	را	در	خود	پنهان	نگه	داشته	اند.	موسیقی	هم	دارای	هنجار	و	روش	است	و،	
بنابراین،	هم	عریان	و	شفاف	است	و	هم	دربرگیرندة	یک	معما	و	راز.	به	گفتة	هایدگر	

هنر	تنها	از	گذشته	نمی	گوید	بلکه	خود	سرآغاز	و	آفرینش	جهان	است.
جامعة	بدون	هنر	یک	جامعة	بدون	روح	است.	جامعه	نیازمند	اعتالی	هنری	و	
فرهنگی	است	و	این	اعتالی	نه	تنها	به	معنای	تولید	و	خالقیت	عملی	است	بلکه	مستلزم	
شناخت	و	نظریه	هم	هست.	جامعه	باید	دارای	فضای	تشویقی	و	امکان	ساز	برای	
هنرمندان	باشد	تا	فعالیت	هنری	گسترش	یابد	و	هرچه	بیشتر	در	دسترس	شهروندان	
قرار	گیرد.	اگرچه	هنر	در	بسیاری	موارد	نخبه	پرور	است	ولی	یک	سیاست	فرهنگی	
بااستعداد	می	تواند	دامنة	فعالیت	هنری	را	گسترش	و	نسل	های	بیشتری	را	آموزش	
هنری	دهد.	افزون	بر	آن،	شناخت	نظریه	های	هنر	و	فرهنگ	برای	هنرمند	اساسی	
است.	هر	هنرمندی	دست	کم	در	عرصة	هنری	خود	باید	مکتب	های	گوناگون	را	
بشناسد.	رمان	نویس	اگر	نظریة	طبیعت	گرایی	و	واقع	گرایی	و	رمان	نوگرا	و	غیره	را	
نشناسد،	ایراد	دارد.	یک	نقاش	باید	مکتب	های	گوناگون	هنری	جهانی	را	بشناسد	
و	ارزیابی	نظری	داشته	باشد.	نمایش	نامه	نویس	باید	مکتب	نمایشی	و	نظریه	پردازان	
تئاتر	و	مباحث	دربارة	تئاتر	را	بشناسد.	موسیقی	دان	نمی	تواند	مکتب	های	موسیقی	
کالسیک	و	دستگاه	های	موسیقی	ایرانی	را	نشناسد	و	از	فلسفة	موسیقی	برکنار	
بماند.	ضروری	است	تا	در	تمام	این	زمینه	ها	نظریات	فیلسوفان	و	جامعه	شناسان	
و	روان	کاوان	را	بشناسیم	و	دیدگاه	روشن	فکران	و	منتقدان	هنری	را	دنبال	کنیم.	
واقعیت	این	است	که	با	وجود	کار	هنری،	که	بنابر	تعریفش	باز	و	حساس	است،	
هنرمند	در	چهارچوپ	کار	هنری	اش	محدود	مانده	باشد.	یک	هنرمند	باید	به	سوی	
شناخت	گسترده	تمایل	داشته	باشد.	جامعة	ما	کار	نظری	و	فرهنگ	ساز	کمی	انجام	
داده	است.	همة	هنرمندان	ما	در	گذشته	و	اکنون	به	کار	نظری	عالقه	ندارند.	ما	باید	
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خود	را	با	منتقدان	دنیای	غرب	مقایسه	کنیم.	کتاب	ها	و	نشریات	تخصصی	و	اسناد	
مسند	و	شرکت	در	کنفرانس	های	جهانی	باید	برای	ما	چیزی	طبیعی	و	روزمره	باشند	
و	باید	نوشت	و	بازهم	نوشت.	باید	از	جهان	آموخت	و	هنر	زبانی	جهانی	دارد.	هنر	
یک	هنرمند	زمانی	که	در	زبان	جهانی	احساس	می	شود	از	منطق	محدود	بومی	بیرون	

آمده.	سینمای	ایران	جهانی	شده	ولی	در	عرصه	های	دیگر	فاصله	ها	بسیارند.		

الگویانساندرفلسفةسارتر
ژان	ُپل	سارتر	می	نویسد:	»از	دید	من،	هستی	گرایِی	خداناباور	بسیار	منطقی	است.	
بر	اساس	چنین	چیزی،	اگر	خدا	وجود	نداشته	باشد	دست	کم	یک	هستی	وجود	
دارد	که	موجودیتش	پیش	از	گوهر	واقعیت	دارد.	یک	هستی	وجود	دارد	پیش	
از	آن	که	مقوله	ای	وجود	داشته	باشد	و	این	هستی	انسان	است	و	یا	همان	گونه	که	
هایدگر	می	گوید	واقعیت	انسانی	است.	این	که	گفته	می	شود	موجودیت	پیش	از	
گوهر	وجود	دارد	یعنی	چه؟	معنای	آن	این	است	که	انسان	پیش	از	هر	چیز	هست	
و	وجود	دارد،	دیدارپذیر	است،	در	جهان	ظاهر	شده	است	و	سپس	خود	را	تعریف	
می	کند.	انسانی	که	هستی	گرایی	را	می	فهمد	اگر	تعریف	پذیر	نباشد،	هیچ	و	بی	معنا	
است.	طبیعت	انسان	وجود	ندارد	زیرا	خدایی	برای	فهم	آن	نیست.«	)هستی	گرایی	
همان	انسان	گرایی	است،	1945(	بنا	به	باور	سارتر،	هستی	یا	موجودیت	مقدم	بر	
گوهر	انسان	است.	گوهر	به	معنای	پدیدة	بیرون	از	هستی	و	ویژگی	»ناب«	جدا	از	

موجودیت	ناشدنی	است.	انسان	هست	و	بر	پایة	این	هستی	ویژگی	می	یابد.	
آرمان	گرایی	گوهر	انسانی	را	از	واقعیت	او	جدا	و	آن	را	چیزی	خالص	و	
مستقل	از	مادیت	موجودیت	تعریف	می	کند.	برای	نمونه،	گفته	می	شود	انسان	در	
گوهر	خویش	پاک	است	و	خطاکار	نیست	و	پس	از	آن	به	انحراف	و	بدی	روی	
می	آورد.	دین	می	گوید	خدا	هستی	مطلق	است	و	همه	چیز	از	او	ناشی	می	شود	پس	
هستی	انسان	در	ارادة	خداست.	بر	پایة	این	بینش	دینی،	»انسان	مخلوق«	از	همان	
آغاز	گناهکار	است	زیرا	نافرمانی	کرده،	از	بهشت	رانده	و	به	زمین	پرتاب	شده.	در	
هر	دو	دیدگاه،	گوهر	»خوب«	و	»بد«	پیش	از	واقعیت	تاریخی	و	اجتماعی	تعیین	

شده	است.	

آن	چه	که	سارتر	می	گوید	قابل	اتکاست	ولی	به	نظر	کافی	و	پوشا	نیست.	برای	
فهم	انسان	باید	به	دستاوردهای	انسان	شناسی،	سنگواره	شناسی،	داروینیسم،	ژنتیک	
و	عصب	شناسی	توجه	کرد.	تعریف	سارتر	تمایل	به	واقعیت	انسان	است	ولی	این	
واقعیت	هنوز	مشخص	و	تاریخی	و	انسان	شناسانه	نیست.	هستی	گرایِی	سارتر	در	
نیمة	راه	می	ایستد.	در	جامعه،	گاه	این	تمایل	وجود	دارد	که	به	افراد	»الگوی	انسان	
شدن«	داده	شود	تا	آن	ها	بر	اساس	این	الگوی	»ناب«	در	اجتماع	رفتار	کنند	ولی	
انسان	به	عنوان	الگوی	»ناب«	کجاست	و	چگونه	تعریف	می	شود؟	مولوی	می	گفت	
از	دیو	و	دد	ملولم	و	انسانم	آرزوست.	این	یک	گرایش	عرفانی	است.	منظور	
چیست؟	کدام	الگوی	انسانی	باید	راهنمای	انسان	باشد؟	اگر	بنا	بر	دیدگاه	برخی	
فالسفه،	بگوییم	انسان	کسی	است	که	با	عقل	رفتار	می	کند	پاسخ	کافی	نیست.	اگر	
بگوییم	انسان	کسی	است	که	آزاد	است	هم	پاسخ	کافی	نخواهد	بود.	برعکس،	
نیچه	می	گوید:	»انسان	طنابی	آویخته	میان	حیوان	و	»َاَبرانسان«	است،	طنابی	بر	
فراز	یک	پرتگاه	است.«	تعریف	فلسفی	یکی	از	تعریف	ها	است	ولی	کافی	نیست.	
هوسرل	نیز	می	گوید:	»هر	چهرة	معنوی	انسانی	بر	پایة	طبیعت	خود	در	چهارچوب	
تاریخ	جهانی	قرار	دارد.	این	روند،	انسانیت	را	همچون	یک	زندگی	یگانه	که	
دربرگیرندة	انسان	ها	و	مردمانی	با	ویژگی	های	مشخص	معنوی	است	نشان	می	دهد.	
بشریت	َاشکال	فراوانی	از	انسانیت	و	فرهنگ	را	دربرمی	گیرد	و	همه	با	انتقال	های	
نامحسوس	در	یکدیگر	درآمیخته	می	شوند.«	هوسرل	دیدگاه	را	باز	می	کند.	بحث	
دربارة	تعریف	انسان	باز	است	و	اگر	به	پهنة	تاریخ	و	جوامع	و	فرهنگ	ها	روی	

آوریم	الگوی	»ناب«	انسانی	هرگز	دست	یافتنی	نیست.		

دانشگاهوساختنآینده
در	پایان	هر	سال	دانشگاهی	زمان	توزیع	مدارک	تحصیلی	جامعه	شناسی	و	مدیریت	
پروژه	و	مدیریت	اقتصادی	و	رشته	های	مهندسی	و	غیره	است.	دانشجویان	پس	
از	تالش	های	فراوان	منتظر	این	لحظه	هستند	تا	مدرک	خود	را	دریافت	کنند.	
آن	ها	بسیار	شادمان	هستند	زیرا	مرحلة	تازه	ای	از	زندگی	شان	آغاز	می	شود.	از	
برخی	پرسیدم:	»مدرک	دانشگاهِی	کنونی	تا	چند	ماه	دیگر	و	چه	تأثیری	بر	زندگی	
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شما	دارد؟«	یکی	گفت:	»با	مدارک	کنونی	رئیس	یک	بخش	بیمارستان	خواهم	
شد.«	یکی	دیگر	گفت:	»در	یک	ادارة	دولتی	امکان	ریاست	برایم	باز	می	شود.«	
آن	یکی	گفت:	»در	مؤسسة	ملی	پژوهش	انسان	شناسی	می	توانم	مسئولیتی	برای	
خودم	دست	وپا	کنم.«	یکی	دیگر		گفت:	»می	توانم	در	شرکت	خودروسازی	رنو	
مسئول	پروژه	بشوم.«	آن	یکی		گفت:	»حاال	می	توانم	مدیر	توسعة	فعالیت	بازرگانی	
یک	شرکت	داروسازِی	فرانسوی	در	آمریکای	التین	بشوم.«	یکی	دیگر		گفت:	»در	
یک	شرکت	مهم،	مسئول	مدیریت	توسعة	پایدار	خواهم	شد.«	این	یکی	گفت:	»مدیر	
نیروی	انسانی	یک	شرکت	مهم	می	شوم.«	و	یکی	دیگر	هم		گفت:	»مسئول	یک	بخش	

اداری	وزارت	دادگستری	فرانسه	خواهم	شد.«	
این	حرف	ها	فقط	آرزوی	خام	آن	ها	نبود	بلکه	نتیجة	رایزنی	های	اولیه	شان	
با	شرکت	ها	و	نهادهای	گوناگون	و	بیان	گر	شرایط	شغلی	جدیدشان	بود.	برای	
ما	استادان	چه	پاداشی	بهتر	از	این	موفقیت	می	تواند	وجود	داشته	باشد	که	ببینیم	
به	دنبال	پنج	سال	تالش	موفق	شده	اند	و	خوش	بینانه	و	واقع	نگرانه	 دانشجویان	
دورنمای	حرفه	ای	جالبی	در	انتظارشان	است.	می	دانم	در	کشور	من	شمار	زیادی	
دانشجو	پس	از	پایان	تحصیل	وارد	دورة	بی	کاری	می	شوند	و	یا	از	ناچاری	از	کشور	
بیرون	می	زنند	چون	نظام	سیاسی	ـ	دینی	نیروهای	انسانی	را	تباه	می	کند	و	ثروت	
میهن	ما	را	به	چپاول	می	برد	ولی	در	این	ُکرة	خاکی	نسل	های	جدید	مسئولیت	های	
اقتصادی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	و	زیست	محیطی	را	با	بالندگی	به		عهده	می	گیرند.

در	گفتار	کوتاهی	به	دانشجویانم	گفتم	خیلی	طبیعی	است	که	با	مدرک	خود	
در	پی	رفاه	مالی	و	موقعیت	خوب	حرفه	ای	هستید	ولی	ما	در	دنیایی	هستیم	که	
دستخوش	فساد	و	دروغ	و	جنگ	و	تعصب	مذهبی	و	استبداد	و	ویرانِی	محیط	
زیست	است	و	شما	مسئول	بهبود	این	شرایط	دلخراش	هم	هستید.	به	دنبال	توزیع	
مدارک	دانشجویان،	دانشگاه	مهمانِی	خوبی	برای	دانشجویان	و	همکاران	اداری	ما	
سامان	داده	بود:	انواع	مواد	خوراکی	برای	مزه	و	شیرینی	های	گوناگون	و	بطری	های	
شامپاین	و	شراب	و	آب	معدنی.	در	پایان،	چند	دانشجو	از	همکاران	اداری	و	
همچنین	از	استادان	سپاس	گزاری	کردند.	یکی	گفت:	»آقای	ایجادی،	هر	بار	که	با	
شما	کالس	داشتیم	می	دانستیم	که	مطالب	ارزنده	ای	یاد	می	گیریم	و	روحیه	مان	شاد	
می	شود.«	یکی	دیگر	هم	گفت:	»شما	همیشه	با	احترام،	با	شفافیت	و	با	پوششی	زیبا	
در	برابر	ما	ظاهر	می	شدید	و	همیشه	می	گفتید:	جوانان،	باید	کتاب	خواند!«	در	پاسخ	

به	او	گفتم:	»در	طی	سال	بسیاری	از	شما	دستخوش	تنش	بودید	و	خوشبختانه	االن	
دیگر	آسوده	هستید	و	بدانید	موفقیت	شما	موفقیت	ما	هم	هست.«	

صنعتخبرسازیوشایعهسازیومسخانسان
خبرسازان	حکومت	می	کنند.	افشاگری	اسنودن	دربارة	ارتش	آمریکا،	قدرت	گیری	
ترامپ	و	راهبرد	خبرسازی،	دزدی	55هزار	صفحه	سند	و	نیز	55هزار	پروندة	دیگر	
که	بر	روی	١٨٣	لوح	فشرده	توسط	مأموران	موساد	در	ایران،	راهبرد	جعل	خبر	و	
خبرسازی	و	بمباران	خبری	توسط	جمهوری	اسالمی	دربارة	پروندة	اتمی	و	احتمال	
کودتا	و	بازی	اصالح	طلبان،	خامنه	ای	و	بدل	او	میرطاهر	و	بسیاری	از	وقایع	دیگر	
نشان	دهنده	چیست؟	نخست	این	که،	با	وجود	حجم	سرسام	آور	خبر،	جامعه	و	جهان	
از	اخبار	درست	به	دور	است.	دوم	این	که	خبرسازان	جنگ	و	سیاست	و	»نظم«	
جهانی	را	مدیریت	می	کنند.	سوم	این	که	شهروندان	جهان	و	ایران	در	یک	گنگی	
و	مسخ	زدگی	قراردارند.	چهارم	این	که	اخبار	حقیقت	جو	شکننده		است	و	مرتب	
به	شکل	بی	اعتبار	اعالن	می	شود.	و	نکتة	پایانی	این	که	حقیقت	یک	ارزش	نایافتنی	

است.	از	تمام	موارد	باال	چه	نتیجه	ای	می	توان	گرفت؟
تبدیل	 اجرایی	 سیاست	 و	 رسمی	 خبر	 به	 جعلی	 خبرسازی	های	 چگونه	
می	شوند؟	چگونه	قدرت	سیاسی	و	سازمان	های	جاسوسی	اش	صنعت	خبرسازی	
می	کنند؟	چگونه	 سازمان	دهی	 علمی	 مهارت	های	 آخرین	 با	 را	 شایعه	پراکنی	 و	
روزنامه	نگاران	اخبار	و	شایعات	را	تنظیم	و	ارزش	گذاری	می	کنند	و	با	تکرار	خود	
خبرهای	انتخابی	را	به	حقیقتی	بزرگ	تبدیل	می	کنند؟	یادتان	هست	که	جورج	بوش	
پسر،	رئیس	جمهور	آمریکا،	و	کالین	پاول،	وزیر	امور	خارجة	وی،	جنگ	عراق	را	
به	راه	انداختند،	درحالی	که	می	دانستند	عراق	سالح	هسته	ای	و	شیمیایی	یا	زیستِی	
پنهان	شده	ای	ندارد	و	خطری	برای	امنیت	ملی	آمریکا	به	شمار	نمی	آید.	یادتان	
هست	که	ِاستالین	نیز	برای	سلطه	گری	خود	همة	احزاب	کمونیست	جهان	را	برای	
»پشتیبانی	از	سوسیالیسم«	تحریک	و	به		خود	وابسته	کرد	تا	»جنبش	رهایی	بخش«	
به	وجود	آورد؟	یادتان	هست	که	مائو	نیز	برای	پاک	کردن	جامعه	از	بورژوازی	
»انقالب	فرهنگی«	به	پا	کرد؟	یادتان	هست	که	هیتلر	برای	»نژاد	پاک«	ژرمن	ها،	
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»نژاد	َپست«	یهودی	را	قتل	عام	کرد؟	یادتان	هست	که	چگونه	اسالم	با	خشونت	
و	دروغ	به	جامعه	تحمیل	شد	و	همه	گفتند	اسالم	راه	نجات	انسان	است؟	یادمان	
باشد	این	گونه	ماشین	های	خبرساز	فقط	در	قامت	دولت	ها	نیستند،	هر	حزب	و	گروه	
و	فرد	و	رسانه	ای	می	تواند	به	سهم	خودش	این	تولید	ایدئولوژیکی	و	تبلیغاتی	را	
سازمان	دهی	کند.	در	جامعه،	همیشه	افرادی	هستند	که	به	شکل	آگاه	و	ناآگاه	همین	
جعلیات	را	روزانه	تکرار	می	کنند	و	اندیشة	انتقادی	شایسته	و	هوشمندی	نیز	در	پی	
وارسی	نیست.	حجم	بزرگی	از	گنداب	های	جعل	و	دورغ	در	ذهن	فرو	می	نشیند	و	

به	طور	روزافزون	اسارت	فکری	محکم	تر	می	شود.	
کتاب	1984	جورج	اورِول	یادتان	هست؟	این	رمان	تخیلی	در	سال	1949 
نوشته	شد.	نویسنده	در	این	کتاب	آینده	ای	را	برای	جامعه	به	تصویر	می	کشد	که	در	آن	
ویژگی	هایی	همچون	تنفر	نسبت	به	»دشمن«	و	عالقهٔ	شدید	نسبت	به	»برادر	بزرگ«،	
که	یک	مستبد	فرهمند	است،	باوری	همگانی	است.	در	این	جامعه،	گناه	کاران	اعدام	
و	آزادی	های	فردی	پایمال	می	شوند،	جاسوسی	و	چاپلوسی	رایج	است،	یک	چشم	
بزرگ	همة	خانه	ها	را	کنترل	می	کند	و	مردم	باور	دارند	که	هیچ	چیزی	به	جز	سخنان	
حزب	درست	نیست.	در	پایان،	با	وجود	ایستادگِی	بسیار	همه	می	پذیرند	که	حقیقتی	
به	جز	آنچه	حزب	می	گوید	وجود	ندارد	و	هر	چیزی	از	جمله	عشق	و	انسانیت	و	
آزادی	نمی	تواند	حقیقت	داشته	باشد.	آیا	انقالب	بر	ضد	اسارت	فکری	و	روحی	

شدنی	است؟		

فیلسوفانچهکسانیهستند؟
برخی	فکر	می	کنند	که	فلسفة	غرب	به	اندیشة	بزرگانی	مانند	ارسطو	به	مثابه	قدرت	
پیش	کسوت	فلسفه،	هگل	به	مثابه	نمایندة	برجستة	آرمان	گرایِی	فلسفی،	کانت	به	مثابه	
نمایندة	برزگ	ِخردگرایی،	ِدکارت	به	مثابه	مبتکر	منطق	گرایی،	نیچه	به	مثابه	منتقد	
اخالق	و	آرمان	گرایی	و	هایدگر	به	مثابه	فیلسوف	پسانوگرایی	محدود	است؛	این	
دیدگاه	اشتباه	است.	اندیشة	فلسفی	متوقف	نشده	بلکه	یک	دنیای	گسترده	و	پیچیده	
است	و	از	دیدگاه	و	زاویه	نگرش	بسیار	گوناگونی	تشکیل	شده	است.	برای	نمونه،	
در	فرانسه:	گاستون	باشلر،	ژان	ُپل	سارتر،	آلبر	کامو،	والدیمیر	یاکله	ویچ،	میشل	

فوکو،	لوئی	آلتوسر،	ِامانوئل	لویناس،	لوی	اشتراوس،	ژیل	دولوز،	پی	یر	بوردیو،	مرلو	
پونتی،	َژک	دریدا،	گی	دوبورد،	پل	ریکور،	،	اتین	بالیبار،	پی	یر	ماشوره،	کورنیلیوس	
کاستوریادیس،	رونه	ژیرار،	ادگار	مورن،	فرانسوا	ژولین،	کلمان	روسه،	ژاک	رانسیه،	
میشل	سر،	دومینیک	مدا،	کنت	اسپونویل،	برونو	التور،	مونیک	کنت	اسپربر،	آلن	
بادیو،	مارسل	گوشه،	میشل	اونفری،	الیزابت	دوفونته،	لوک	فری،	مارسل	کونش،	
ساراکوفمن	و	ده	ها	فیلسوف	دیگر	اندیشه	های	فلسفی	را	تنومند	کرده	اند.	پرسمان	ها	
و	پرسش	های	آنان	بسیار	گوناگون	است.	نوگرایی	و	منطق	گرایی،	نقد	منطق	گرایِی	
قرن	هجدهم،	کمونیسم	و	بن	بست،	فلسفه	و	هوش	مصنوعی،	حقوق	بشر	و	حقوق	
حیوانات،	ناممکن	بودن	واقعیت،	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	دموکراسی،	جامعة	
مصرفی	و	جامعة	حاوی	ارزش	های	معنوی،	اخالق	در	دوران	معاصر،	دین	و	جامعه،	
مسیحیت	گرایی	و	مارکسیسم،	بن	بست	جامعة	کار،	سقوط	غرب	و	سرآغاز	دوران	
جدید،	زیست	بوم	و	الگوی	ساختاری،	روان	و	ناخودآگاه	و	جهش	عملکردی	مغز،	
فلسفه	و	روان	کاوی،	ادبیات	و	فلسفه،	ریاضیات	و	زمان	و	زیبایی	شناسی	از	جمله	

پرسش	ها	و	موضوعات	فلسفة	معاصرند.
فلسفه	چیست؟	ارسطو	می	گفت	فلسفه	دانش	حقیقت	است.	تمام	پرسش	های	
اساسی	که	انسان	دربارة	خود	و	زندگی	و	هستی	مطرح	می	کند	پرسش	های	فلسفی	
هستند.	پرسش	دربارة	متافیزیک،	معنای	هستی،	اخالق،	دین،	زیبایی	شناسی،	عقل،	
عشق،	هدف	زندگی،	آزادی،	مسئولیت،	احساس،	خشونت،	خوشبختی،	لذت	و	
غیره	در	عرصة	فلسفی	جای	می	گیرند.	پس	فلسفه	پرسش	و	گفت	وگو	و	دیالکتیک	

اندیشه	است،	فلسفه	تالش	ِخردگرا	برای	دانستن	و	تعریف	یک	دیدگاه	است.
تعریْف	 بنابر	 فیلسوف	از	خود	گرایش	خاصی	نشان	می	دهد	ولی	 در	واقع،	
فیلسوف	خوب	جزم	اندیش	نیست.	در	دین	فرد	در	میدان	ممنوعیت	ها	رفت	وآمد	
می	کند.	در	فلسفه،	میدان	اصلی	میدان	پرسش	هاست.	باید	دربارة	همة	پدیده	ها	
اندیشید،	استدالل	آورد،	بررسی	و	انتقاد	کرد؛	باید	دربارة	تکامل	ِخرد	و	عقل	های	
گوناگون،	دین،	حکمای	ایران	مانند	سهروردی	و	ابن	سینا	و	دیگران	و	رابطه	شان	با	
اندیشیدن	فلسفی	و	تناقضات	آن	ها،	فیزیک	و	زیست	شناسی،	فلسفة	یونان،	فلسفه	در	
ایران	و	هند	و	چین،	روان	کاوی	فروید	و	فلسفه،	فلسفه	در	قرن	هجدهم،	آرمان	گرایی	
و	ماّده	باوری	و	ِخردگرایی،	تاریخ	و	بسیاری	مطالب	دیگر	مطالعه	کرد	و	همگی	را	
موشکافانه	و	کاوش	گرایانه	شکافت.	تاریخ	اندیشه	ها	و	باورها	و	ادیان	یکی	از	
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زمینه	های	پژوهشِی	برخی	فیلسوفان	است.	هیچ	موضوع	ممنوعی	وجود	ندارد.	
متانت	برای	آموزش	و	فهم	دیدگاه	ها	و	پدیده	ها	یک	اصل	است.	برخی	با	غروری	
ناپسند	می	پندارند	که	فلسفه	به	درک	و	دانسته	های	کم	آن	ها	محدود	می	شود.	این	
افراد	آقامعلم	های	جالبی	نیستند	زیرا	جزم	اندیش	هستند	و	درهای	اندیشه	و	کاووش	
را	بسته	اند.	در	جامعه،	افراد	هستندی	که	دربارة	فلسفه	چیزهایی	می	دانند	ولی	این	
افراد	فیلسوف	یا	کارشناس	فلسفه	نیستند	و	آثار	فلسفِی	زیادی	نخوانده	اند.	کسانی	
هستند	که	حکم	صادر	می	کنند	و	خواهان	فرادستی		و	فاقد	ظرفیت	کافی	برای	شنیدن	
هستند.	رفتار	این	گونه	افراد	فلسفه	ستیز	است.	فیلسوف	کسی	است	که	مفاهیم	را	
تولید	می	کند	و	از	ارائه	حکم	قطعی	می	پرهیزد	و	دارای	روحیة	پرسش	گری	است	و	

از	خودپرستی	به	ایده	پرستی	و	نقد	روشن	فکرانة	متین	رسیده	است.		

بهمغزاجازهدهیمتامتنوعزندگیکند
فضای	شلوغ	و	هیجانِی	رویدادها	چون	برگی	است	که	در	تالطم	موج	گیر	افتاده	
است.	شتاب	لحظه،	احساس	سُبک،	زمان	ناپایدار،	نگرانی	روانی،	دلتنگی	های	
ناگفته	و	همه	چیز	درهم	و	در	این	فضاست.	گاه	در	خیابان	های	شلوغ	هستید	و	
همه	چیز	می	چرخد	و	نگاه	به	دنبال	همه	چیز	می	دود	و	شیفته	می	شود	ولی	سپس	همین	
موج	می	خوابد.	گاه	آدم	های	زیادی	وارد	زندگی	شما	می	شوند	و	سپس	همگی	از	
میان	می	روند.	اخبار	ایران	را	می	شنوید	و	تمام	رویدادهای	زننده	و	نگران	کننده	و	
رازآمیز	و	گنگ	به	ذهن	شما	خطور	می	کنند	و	وقتی	هم	که	اخبار	شبکه	ها	را	مرور	
می	کنید،	خبر	پشت	خبر،	تصویر	پس	از	تصویر،	از	یک	شبکه	به	شبکة	دیگر	چیزی	
جز	نفی	یکی	توسط	دیگری	نخواهد	بود.	در	ذهن	آدمی،	انباشت	داده	ها	ظاهر	جدی	
دارد	ولی،	در	اصل،	شکننده	و	میراست.	باورها	مرتب	فرو	می	ریزند.	اشتیاق	روانی	
ما	را	معطوف	به	چیزی	معین	و	چهره	ای	خاص	می	کند	ولی	ما	باز	هم	نمی	فهمیم	که	
در	سطح	قرار	داریم	و	با	راز	و	ابهام	زندگی	می	کنیم	و	دوربین	های	ما	همه	چیز	
را	نمی	گیرند.	این	لحظات	جلوه	ای	از	زندگی	بسیاری	از	انسان	هاست.	میلیاردها	
انسان	آمدند	و	رفتند	و	باز	هم	خواهند	آمد	و	زندگی	شان	چیزی	جز	یک	هیاهو	
و	گنگِی	کوچک	نخواهد	بود.	کدام	زندگی	از	خود	نشان	استواری	باقی	گذاشته	

است؟	زندگی	مؤثر	بسیار	کم	یاب	است.
رمان	حیوان	روبه	مرگ	از	فیلیپ	رات	را	دوباره	می	خوانم؛	راوی	می	گوید	ما	
اغلب	در	پرگویی	به	سر	می	بریم	و	مطلبی	را	مطرح	می	کنیم	که	مورد	نظرمان	نیست،	از	
همه	چیز	می	گوییم	ولی	منظورمان	چیز	دیگری	است	که	گفته	نشده	است.	برای	نمونه،	
از	داستان	کافکا	و	نقاشی	والسکز	حرف	می	زنیم	ولی	این	گفتارها	لعابی	بیش	نیستند	و	
منظورمان	نیاز	تن	کامانه	است.	ما	به	ظاهر	آدم	ها	و	چیزها	خیره	می	شویم	و	جذب	شان	
می	شویم.	ما	برای	چیزی	که	می	خواهیم	وضوح	نداریم	و	همیشه	در	سطح	و	نیمة	راه	
می	مانیم.	ما	در	ابهام	و	مرداب	و	سوءتفاهم	به	سر	می	بریم	و،	در	ضمن،	گاه	خواهان	

بیرون	روی	از	اسارت	و	تسلیم	هم	هستیم،	اسارتی	که	آن	را	خوب	نمی	شناسیم.
ولی	چگونه	از	این	همه	پرتگاه	و	هیاهو	و	ابهام	و	اسارتی	که	فیلیپ	رات	از	آن	
حرف	می	زند	بیرون	بیاییم؟	ما	گاه	باید	موسیقی	کالسیک	گوش	دهیم.	من	زمانی	
موسیقی	باخ	را	دوست	نداشتم	و	آن	را	مذهبی	حس	می	کردم	و	چند	بار	دیگر	گوش	
دادم	و	حس	خود	را	باز	گذاشتم	و	چیز	دیگری	یافتم.	موسیقی	راکمانینوف	بر	روان	
انسان	فرود	می	آید	و	با	گنگی	های	هستی	در	هم	می	آمیزد	و	سپس	یک	حس	جدید	
می	آفریند.	باید	به	مغز	اجازه	دهیم	که	متنوع	زندگی	کند،	با	احساس	و	عاطفه	و	ِخرد	
فعال	عمل	کند.	باید	روان	خود	را	تکان	دهیم	تا	در	زندان	چند	نفر	و	چند	حرف	

گرفتار	نشود	و	به	رفتارهای	تقلیدی	و	تکراری	عادت	نکند.

میراثخمینیسمدرآفریقاچیست؟
گسترش	جهان	بینِی	جمهوری	اسالمی	و	جریان	های	سیاسی	و	تروریستی	شیعه،	محور	
برجستة	دیپلماسی	سیاسی	رژیم	در	آفریقاست.	نمونة	مشخص	این	سرمایه	گذاری	

ایجاد	احزاب	شیعه	گرا	در	نیجریه	است.	
شیخ	ابراهیم	یعقوب	زکزاکی	بنیان	گذار	»جنبش	اسالمی	در	نیجریه«	است.	این	
فرد	در	سال	1953	در	»زاریا-کادونا«	زاده	شده	است.	او	پس	از	چند	سال	آموزش	
عربی	مدرکی	در	اقتصاد	می	گیرد	و	در	دانشگاه	»احمدو	بلو«	در	چهارچوب	یک	
سازمان	دانشجویی	اسالمی	فعالیت	می	کند.	شیخ	زکزاکی	در	سال	1980	میالدی	به	
ایران	می	رود	و	با	آیت	اهلل	خمینی	دیدار	می	کند.	در	همان	سال،	زیر	تأثیر	انقالب	
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خمینی،	حزب	»جنبش	اسالمی«	را	راه	می	اندازد	و	فعالیت	سیاسی	و	سپس	نظامی	
بر	ضد	دولت	نیجریه	را	آغاز	می	کند.	اوج	درگیری	این	جریان	با	قوای	دولتی	در	
روزهای	12	تا	14	دسامبر	2015	رخ	می	دهد	و	200	نفر	از	پیروان	شیخ	دستگیر	
می	شوند.	بر	اساس	گزارش	سازمان	عفو	بین	الملل	در	آوریل	2016،	347	تن	از	
اعضای	جنبش	اسالمی	نیجریه	در	یک	گور	مشترک	در	نزدیکی	»ماندو«	انداخته	
می	شوند.	نیجریه	دارای	جمعیتی	180میلیونی	است	که	بیشترشان	مسیحی	هستند	
و	در	شمال	این	کشور	یک	اقلیت	اهل	سنت	هم	وجود	دارد.	در	این	کشور،	شمار	
شیعیان	به	اعتبار	فعالیت	شیعه	سازی	این	جریان	سیاسی	بیش	از	8	میلیون	تخمین	
زده	می	شود.	این	جریان	سیاسی	و	دینی	شیعه	خود	را	هوادار	جمهوری	اسالمی	
و	والیت	فقیه	و	آیت	اهلل	های	ایرانی	می	داند	و	دارای	فعالیت	مشترک	و	همکاری	
با	حزب	اهلل	لبنان	است.	این	جریان	همزمان	با	کار	سیاسی	و	نظامی	مشغول	بسیج	
توده	از	راه	مدرسه	سازی	دینی	و	پخش	پول	و	پشتیبانی	از	»مستضعفان«	بوده	و	
خود	را	»حزب	اهلل«	نیجریه	معرفی	می	کند.	همچنین،	این	حزب	شیعه	در	نیجریه	یک	
مجموعه	گسترده	از	سازمان	های	گوناکون	پدید	آورده	است.	از	آن	جمله	می	توان	
دو	سازمان	شیعه	به	نام	های	»حیدر«	و	»اهل	بیت«	وجود	دارند	که	وظیفه	شان	
پخش	و	تبلیغ	جهان	بینِی	اسالمی	شیعه	در	نیجریه	و	منطقة	پیرامون	این	کشور	در	
آفریقاست.	گفته	می	شود	که	این	حزب	عماًل	همچون	یک	دولت	در	درون	قلمرو	
حکومت	مرکزی	عمل	می	کند.	این	جریان	بیش	از	3000	نفر	نظامی	دارد	و	نام	
نیروی	نظامی	اش	»ارتش	مهدی«	است.	این	جریان	دارای	مسجد	و	بیمارستان	و	
مدرسه	و	مرکز	تجاری	است	و	بین	جوانان	بورس	پخش	می	کند	و	کارزار	مسافرت	
حج	راه	می	اندازد.	این	جریان	پس	از	جریان	بوکوحرام	که	زیرشاخة	القاعده	و	

داعش	است،	دومین	جریان	بزرگ	اسالمی	در	این	کشور	به	شمار	می	آید.	
از	آنجا	که	خمینیسم	خواهان	صدور	انقالب	بود،	بی	درنگ	بودجة	کالنی	در	
اختیار	این	گروه	و	دیگر	گروه	های	دینی	و	تروریستی	و	خیریه	قرار	می	گیرد.	البته	
این	سیاست	با	آماده	کردن	طالب	آفریقایی	و	غیره	در	حوزه	ها	صورت	می	گیرد.	
سیاست	حکومت	خامنه	ای	پخش	پولی	گسترده	برای	ایجاد	شبکه	های	حمایتی	و	
ایجاد	مزاحمت	و	بحران	و	تروریسم	در	سطح	جهانی	است.	پول	کالن	ملت	ایران	
برای	پخش	جهان	بینِی	شیعه	و	گسترش	شبکه	های	نفوذی	و	تروریستی	است.	ایجاد	
حزب	اهلل	لبنان	توسط	حکومت	اسالمی	نخستین	تشکل	ساخته	و	پرداخته	است	ولی	

این	گونه	اقدامات	طی	چهل	سال	ادامه	داشته.	بنابر	اخبار،	در	سوریه	و	عراق	بیش	
از	15	گروه	وابسته	به	جمهوری	اسالمی	پدید	آمده	است.		

مرگیکنویسندةبزرگ:فیلیپرات
اگر	از	میان	نویسندگان	بزرگ	آمریکایی	از	ویلیام	فاکِنر	با	رمان	های	خشم	و	هیاهو	
و	نخل	های	وحشی،	ارنست	ِهمینگوی	با	رمان	پیرمرد	و	دریا	و	برف	های	کلیمانجارو،	
ِتِنسی	ویلیامز	با	اتوبوسی	به	نام	هوس	و	گربه	روی	شیروانی	داغ	نام	می	برید،	یادتان	
باشد	که	فیلیپ	رات	را	باید	به	فهرست	آن	ها	بیفزایید.	او	در	سال	1933	در	یک	
این	 نیویورک	درگذشت.	 ِمه	2018	در	 ماه	 یهودی	تبار	زاده	شد	و	22	 خانوادة	
نویسندة	آمریکایی	با	31	رمان	برندة	جوایز	»پولیتزر«	و	»جایزه	ملی	کتاب	آمریکا«	
و	»جایزه	من	بوکر	بین	المللی«	و	سه	جایزة	»پن«	و	جایزه	»مدیسیس«	شد	و	
بسیاری	از	نویسندگان	جهان	او	را	شایستة	جایزة	نوبل	می	دانستند.	نخستین	کتاب	
داستانی	او	یعنی	نیویورک	در	سال	1958	چاپ	شد	و	داستانی	که	او	را	مشهور	کرد	

خداحافظ،	کلومبوس	بود.
نخستین	رمان	های	فیلیپ	رات	دربارة	جامعة	یهودیان	نیوِجرسی	بودند.	او	در	این	
کارهای	هوشمندانه	مرز	میان	شرح	حال	خصوصی	و	داستان	تخیلی	را	برهم	ریخت	تا	
جنبه	های	واقعیت	را	مخدوش	كند	و	این	روش	در	شاهكار	او	به	نام	ضد	زندگی	به	اوج	
می	رسد.	او	رفته	رفته	دامنة	موضوع	خود	را	گسترش	داد:	در	رمان	عملیات	شیلوک	به	
پرداخت	تنش	و	تناقضات	شرایط	یهودی	ها	در	اسرائیل،	در	رمان	پاستورال	آمریكایی	
به	انحرافات	تروریستی،	در	رمان	من	با	یک	كمونیست	ازدواج	كرده	ام	به	زیان	ناشی	

از	مک	كارتیسم	و	در	رمان	لکه	به	تنزه	خواهِی	سركوب	گرانه	می	پردازد.
	فیلیپ	رات	با	کابوس	نازیسم	در	آمریکا	زندگی	می	کرد	و	با	رمان	توطئه	علیه	
آمریكا،	برخالف	افکار	عمومی،	امكان	وقوع	فاشیسم	را	در	كشورش	مطرح	کرد.	او	
به	این	خیال	پردازی	می	پردازد	كه	اگر	در	سال	1940	آمریكا	با	هیتلر	وحدت	كرده	
بود،	چه	پیشامدهایی	روی	می	داد.	رمان	او	بیش	از	یک	كتاب	سیاسی	ـ	تخیلی	
است؛	او	حس	می	کند	دموكراسی	آمریكایی	از	درون	تهی	می	شد.	رمان	فیلیپ	
رات	این	احتمال	را	مطرح	می	كند	كه	در	ژوئن	1940،	فرانكلن	دوالنو	روزولت،	
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رئیس	جمهور	دموكرات	كه	خود	را	برای	سومین	بار	در	انتخابات	نامزد	كرده	بود،	
شكست	می	خورد	و	به	جایش	شارل	لیندبرگ،	نامزد	حزب	جمهوری	خواه	پیروز	
می	شود،	خلبانی	كه	قهرمان	ملی،	یهودی	ستیِز	شناخته	شده	و	هوادار	رژیم	نازی	ها	
بود.	فیلیپ	رات	بیشتر	در	پی	آن	است	كه	یک	گذشتة	مجازی	بیافریند.	او	در	برابر	
تابلویی	كه	ترسیم	می	کند	به	آمریكای	امروز،	آمریكایی	كه	در	خود	فرو	رفته	و	
دولتش	بر	اساس	دروغ	عمل	می	كند،	می	اندیشد.	او	با	كتاب	توطئه	علیه	آمریكا	
گام	دیگری	برای	نشان	دادن	دردهای	درونِی	آمریکا	برمی	دارد.	رات	در	این	رمان	
حیوان	كثیفی	را	كه	در	درون	خود	دارد	وهر	آن	می	تواند	بیدار	شود	را	به	نمایش	

می	گذارد	و	اعتماد	ساده	لوحانة	انسان	را	برمال	می	کند.
او	در	رمان	زندگی	یک	مرد	از	ازدواج	نخست	و	شکست	آن	حرف	می	زند	و	
می	گوید	این	ازدواج	اتحادی	همسو	با	یک	فاجعه	بود.	او	در	رمان	تئاتر	سابات	
از	لیبیدِو	64	سالگی	اش	حرف	می	زند	و	بر	سر	گور	معشوقه	اش	تمایل	جنسی	اش	
را	ارضا	می	کند.	در	رمان	خروج	هیوال،	قهرمان	داستان	مرد	هفتادساله	ای	است	
که	عمل	جراحی	پروستات	منجر	به	ناتوانی	جنسی	اش	می	شود،	در	حالی	که	او	
عاشق	یک	زن	زیبای	سی	ساله	است.	یک	ناامیدی	شادمانه،	یک	غم	سنگین	وجود	
قهرمان	داستان	را	پر	می	کند.	برگ	های	این	کتاب	از	توصیف	بیماری	و	میل	جنسی	
و	سالخوردگی	زودرس	و	نیز	لحظات	سبک	زندگی	سرشار	است.	فیلیپ	رات	یک	
رمان	نویس	نابغه	بود.	یکی	از	ویژگی	های	رمان	های	او	نمایش	رگه	های	تیره	در	
هستی	و	زندگی	انسان	است.	نقدی	بی	رحمانه	از	مناسبات	اجتماعی	و	گنداب	ها.	
رات	در	تاریکی	چشمان	خود	را	خوب	باز	کرده	است	تا	بدی	ها	را	ببیند،	همان	

زشتی	هایی	که	خیلی	از	آدم	ها	نمی	خواهند	یا	نمی	توانند	ببینند.	

فروپاشیحکومتاسالمی:تجزیةایران؟
برخی	از	شخصیت	های	اصالح	طلب	مانند	صادق	زیباکالم	در	همه	جا	می	گویند	و	
هشدار	می	دهند	که	مبارزه	ای	که	هدف	حذف	نظام	دینی	حاکم	را	دارد	نابجاست	و	تنها	
آن	اقدامی	درست	است	که	رژیم	را	مجبور	کند	تا	ذره	ذره	و	یا	به	قول	آن	ها	»اپسیلون	
اپسیلون«	عقب	نشینی	کند.	آن	ها	می	گویند	همین	که	عناصر	هوادار	احمدی	نژاد	در	

مجلس	نباشند	خود	یک	پیروزی	است.	اصالح	طلبان	در	دورة	اخیر	به	شدت	علیه	
جنبش	موضع	گرفته	و	حتی	گفته	اند	که	برای	حفظ	نظام	اسلحه	به	دست	می	گیرند.	مسئله	
اینجاست	که	چهل	سال	حرکات	اپسیلونی	زیاد	بوده	ولی	ساختار	دینی	و	ایدئولوژیک	
و	رانتی	تغییری	نیافته	است.	وجود	همین	نظام	والیت	فقیه	آسیب	های	فراوانی	بر	پیکر	
ملت	ما	وارد	آورده	است.	خاستگاه	تیره	روزی	همة	ایرانیان	همین	رژیم	است.	همة	
بخش	های	ملت	ایران	با	وجود	سرچشمة	قومِی	متفاوت	نتیجة	تاریخ	ایران	هستند.	
همزیستی	مردمان	ایران	مصنوعی	و	نتیجة	استعمار	نیست.	آذری	و	تهرانی	و	بلوچ	و	
ُکرد	و	گیلک	و	خوزستانی	و	کرمانی	و	مشهدی	و	غیره	محصول	یک	همزیستی	تاریخی	
و	سیاسی	و	اجتماعی	هستند	و	در	این	مسیر	طوالنی	با	شادی	ها	و	رنج	ها	و	سختی	ها	
و	جشن	ها	و	آرزوهای	مشترک	زندگی	کرده	اند.	وجود	عناصر	بسیار	معدود	شوینیستی	
مدعی	تجزیه	که	از	طرف	ترکیه	و	اسرائیل	و	عربستان	سعودی	پشتیبانِی	مالی	می	شوند،	
به	آن	ها	حقانیت	و	مشروعیت	قومی	و	منطقه	ای	و	کشوری	نمی	دهد.	واقعیتی	است	که	
استبداد	دینی	ـ	سیاسی	موجود	تمایل	و	خواست	فرهنگی	و	زبان	مادری	آذری	و	
کردی	و	بلوچ	و	عربی	و	غیره	را	منکوب	کرده	است.	این	ویژگی	را	باید	پذیرفت	ولی	
ستم	گری	دینی	و	سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	نظام	متوجه	همة	ایرانیان	بوده	است.	
همة	شهروندان	ایران	از	خشونت	این	حکومت	و	دین	اجباری	شیعه	گری	رنج	دیده	اند	
و	از	آزادی	و	دموکراسی	و	احترام	به	حقوق	بشر	محروم	بوده	اند.	زمینه	های	همزیستی	
و	یگانگی	ایرانیان	ژرف	و	دیرینه	است.	بنابراین،	رفتن	این	رژیم	منجر	به	فروپاشی	
نمی	شود.	عناصر	همین	رژیم	پیوسته	تفرقه	افکنی	کرده	اند	و	به	طرز	آشکار	و	پنهان	جنگ	
شیعه	و	سنی	را	دامن	زده	اند.	پس	واژگونی	این	حکومت	جلِو	بسیاری	از	آسیب	ها	و	
تفرقه	ها	را	خواهد	گرفت.	در	هر	منطقة	ایران	لبة	اعتراض	به	نظام	سیاسی	والیت	فقیه	
و	تبهکاری	و	ناشایستی	و	فساد	دستگاه	حاکم	است.	هدف	مشترک	ایرانیان	قدرت	

سیاسی	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	دموکراتیک	است.	

»اسالموفیل«کیست؟
	واژة	»فیل«	از	ریشة	یونانی	به	معنای	»دوست	دارنده«	و	»هوادار«	است.	در	زمینة	
سیاسی،	این	عبارت	اصطالحی	است	که	هواداری	و	جانب	داری	فرد	نسبت	به	یک	
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گروه،	ملت	و	دولت	را	نشان	می	دهد.	بنابراین،	با	»فیل«	صفت	مرکب	می	سازند	
به	معنی	کسی	که	دوست	دار	یک	کشور	است.	البته	این	اصطالح	بیشتر	در	زمینة	
سیاسی	معنای	منفی	به	خود	می	گیرد	و	جهت	طرد	و	بی	اعتباری	فرد	به	کار	می	رود.	
آنگلوفیل	کسی	است	که	هوادار	انگلستان	است	و	انگلیس	دوست	است.	روسوفیل	
هوادار	روسیه	و	ژرمنوفیل	هوادار	آلمان	است.	باید	افزود	فردی	که	با	این	اصطالح	
توصیف	می	شود	به	مثابه	کسی	زیر	نفوذ	فرهنگی	و	سیاسی	فالن	کشور	به	شمار	می	آید.	
چنین	فردی	خواهان	گسترش	نفوذ	فرهنگی	یک	کشور	در	جامعه	دیگر	است.	حال،	
در	عرصة	دینی	این	اصطالح	به	معنای	پشتیبانِی	مستقیم	و	نامستقیم	یک	فرد	نامذهبی	
از	یک	دین	است.	هنگامی		که	روشنفکران	و	نویسندگان	و	سیاسیون	نامسلمان	یا	
پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	خواهان	سیاست	کنار	آمدن	با	اسالم	هستند	
و	هر	گونه	انتقاد	صریح	از	اسالم	را	رد	می	کنند	»اسالموفیل«	به	شمار	می	آیند.	این	
افراد	به	دلیل	مالحظات	دوستی	و	سیاسی	و	احساسی	و	مصلحت	خواهانه	انتقاد	به	
اسالم	را	ناوارد	می	دانند.	البته	این	پشتیبانی	و	هواداری	درجة	پررنگ	و	کم	رنگ	
دارد.	»اسالموفیل«	کسی	است	که	آگاهانه	در	بحث	اختالل	به	وجود	می	آورد	و	
انتقاد	به	اصل	اسالم	و	شیعه	را	برابر	با	حمله	به	فرد	مسلمان	قرار	می	دهد.	افزون	بر	
آن،	شخص	اسالموفیل	از	دید	روان	شناسی	خواهان	ابراز	محبت	به	جهان	اسالم	و	
سنت	دینی	است	و	هر	گونه	انتقاد	به	اسالم	را	مساوی	سیاست	استعماری	ارزیابی	
می	کند.	نقد	علمی	و	واکاونة	قرآن	و	نشان	دادن	خشونت	و	تبعیض	در	آن	برای	
اسالموفیل	ها	نابجا	و	حتی	گونه	ای	نژادگرایی	است.	آن	ها	گاه	برای	محکوم	کردِن	
منتقدان	علمی	اسالم	واژة	»اسالم	هراسی«	را	به	کار	می	برند	و	در	فرهنگ	سیاسی	
چپ	سنتی	و	اسالم	گرایان	نیز	»اسالم	هراسان«	نژادگرا	هستند.	کاربست	اصطالح	
برای	ترساندِن	منتقدان	اسالم	است.	چپی	ها	و	اسالم	گرایان	خواهان	توقف	انتقاد	
به	اسالم	هستند	و	برای	نجات	آن	راهبرد	ارعاب	و	اغتشاش	فکری	و	مغلطه	کاری	
را	دامن	می	زنند.	برای	رویارویی	با	این	راهبرد	باید	چند	نکته	را	روشن	کرد:	
نخست،	انتقاد	به	همة	ادیان	و	از	جمله	اسالم	درست	و	الزم	است	و	یک	جامعة	
آزاد	این	حق	را	برای	شهروندان	و	فرهیختگان	به	رسمیت	می	شناسد.	دوم،	اسالم	
در	مضمون	خود	وحشت	آفرین	است	زیرا	بسیاری	از	آیات	قرآن	خواستار	کشتار	
و	سرکوب	مخالفان	است	و	نیز	تاریخ	اسالم	از	جنگ	و	کشتار	و	ویرانی	و	جهاد	
تروریستی	سرشار	است.	سوم،	انتقاد	از	اسالم	و	شیعه	گری	هرگز	به	معنای	توهین	

به	شهروندان	مسلمان	و	حقوق	انسانی	آنان	نیست.	چهارم،	کاربست	واژة	»توهین«	
توسط	اسالموفیل	های	چپ	و	راست	بیان	گر	کاربست	تروریسم	فکری	و	روانی	بر	

ضد	آزاداندیشان	است.
در	میان	ایرانیان	خارج	از	کشور	اسالموفیل	ها	بسیار	فراوانند.	دانشگاهیان،	
و	 سیاسیون	 مترجمان،	 هنرمندان،	 روان	کاوان،	 اقتصادانان،	 جامعه	شناسان،	
روزنامه	نگاران	فراوانی	هستند	که	به	درجات	گوناگون	اسالموفیل	هستند.	این	
اسالموفیل	ها	پیوسته	در	رادیو	و	تلویزیون	و	تارنماها	و	شبکه	های	اجتماعی	و	
انجمن	ها	و	دانشگاه	ها	و	نشست	ها	حضور	دارند	و	خواست	آن	ها	رویارویی	با	
نّقادان	اسالم	است.	این	افراد	بر	ضد	حکومت	استبدادی	و	آخوندیسم	صحبت	
می	کنند	و	گاه	بر	فالن	خرافة	رایج	انتقاد	دارند	ولی	در	مورد	دین	اسالم،	قرآن،	
پیامبر،	امامان،	مذهب	شیعه	و	تجاوز	اسالم	و	قشون	عرب	به	ایران	زمین	سکوت	
می	کنند	و	این	پدیده	ها	را	به	عنوان	»باور	مقدس	و	محترم«	مردم	معرفی	می	کنند.	
اسالموفیل	ها	نقش	بسیار	منفی	ای	در	جامعة	ما	بازی	می	کنند	زیرا	با	آزادی	اندیشه	
رویارویی	می	کنند	و	خواهان	تعطیل	کردِن	انتقاد	علمی	و	صریح	و	شجاعانه	بر	ضد	
دین	اسالم	هستند.	هر	جا	که	اسالموفیل	ها	هستند	باید	نگاه	و	رفتار	آن	ها	را	به	
نقد	کشید	زیرا	آن	ها	در	راستای	سالمت	یک	جامعه	حرکت	نمی	کنند.	در	فرانسه،	

ایرانی	های	اسالموفیل	فراوانند.	دوستان،	دیدگاه	تان	را	بیان	کنید.		

خاورمیانهوراهبردهایناهمسو
به	معنای	پایان	عملِی	این	قرارداد	است.	اروپا	 خروج	آمریکا	از	قرارداد	اتمی	
می	خواهد	آن	را	نجات	دهد	ولی	مناسبات	اقتصادی	آمریکا	و	اروپا	بسیار	سنگین	تر	
از	روابط	مالی	اروپا	و	ایران	است.	ماشین	محاصرة	اقتصادی	آمریکا	بر	ضد	ایران	
به	کار	افتاده	و	دولت	آمریکا	در	پی	نجات	جمهوری	اسالمی	نیست.	قصد	کنونی	
ترامپ	خفه	کردن	حکومت	تهران	است	زیرا	سقوط	فروش	نفت	در	بازار	و	منزوی	
کردِن	اقتصادی	ایران	باألخره	کارساز	خواهد	بود.	البته	پول	هایی	را	که	رژیم	با	پیمان	
برجام	بدست	آورد	بین	سوریه	و	حزب	اهلل	و	یمن	و	حساب	های	مخفیانة	سپاه	و	بیت	
امام	تقسیم	شد.	با	بهره	گیری	از	این	منابع	هنوز	برای	مافیای	قدرت	اندک	فرصتی	
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باقی	است	ولی	رژیم	فشارهای	سنگین	تری	به	مردم	وارد	آورده	و	تضادهای	خود	
را	تشدید	خواهد	کرد.	شرایط	مناسبی	نیز	برای	واژگونی	دولت	روحانی	توسط	سپاه	
فراهم	خواهد	شد.	قرارداد	برجام	فعالیت	اتمی	را	زیر	کنترل	جهانی	قرار	داد	و	
به	طور	موقت	آهنگ	فعالیت	غنی	سازی	را	ُکند	کرد	ولی	تمام	پولی	که	رژیم	به	دست	
آورد	نابود	شد	و	فعالیت	اقتصادی	از	آن	سودی	نبرد.	بدنبال	این	بحران	اتمی	میان	
اسرائیل	و	سپاه	قدس	مستقر	در	سوریه	درگیری	افزایش	می	یابد.	امروز	موشک	های	
اسرائیل	بخش	مهمی	از	پایگاه	های	سپاه	در	بخش	غربی	سوریه	را	ویران	کردند.	
اسرائیل	نزدیکی	قوای	نظامی	اسالمی	در	کنار	مرزهای	خود	را	نمی	تواند	بپذیرد	
و،	بنابراین،	در	لحظة	کنونی	موقعیت	راهبردِی	مناسبی	برای	ضربه	به	پایگاه	های	
نظامی	ایران	است.	بدین	ترتیب،	راه	برای	آتش	افروزی	جنگِی	جدید	در	منطقه	باز	
شده	است	و	احتمال	نزدیک	شدن	این	آتش	به	مرزهای	ایران	دور	از	تصور	نیست.	
مقصر	اصلی	این	شرایط	حکومت	اسالمی	است	زیرا	برای	سلطه	گری	خود	ثروت	
ملت	را	برای	پایگاه	سازی	و	فشار	بر	اسرائیل	به	کار	گرفته	است.	روشن	است	که	
دولت	ترامپ	و	جناح	دست	راستی	نتانیاهو	از	این	موقعیت	بهره	می	گیرند	و	اهداف	
خود	را	موجه	جلوه	می	دهند.	در	دیدگاه	ملت	ما،	حکومت	اسالمی	مسئول	کل	
سیاست	اتمی	فاجعه	آور،	موشک	های	دوربرد	تهدیدکننده	و	بحران	خطرناک	کنونی	
است.	بودن	رژیم	دینِی	استبدادی	جز	زیان	و	خطر	نتیجة	دیگری	ندارد	و	آرامش	و	
صلح	و	دموکراسی	برای	جامعه	فقط	با	ارادة	مردمان	آگاه	و	نخبگان	دموکراتیک	آن	
میسر	است.	آرزوی	ما	حکومتی	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست،	اقتصادی	
زیست	بوم	گرا،	آزادی	کامل،	پس	زدن	اسالم	از	تمامی	مراکز	قدرت،	همزیستی	با	

دیگران	و	زیستنی	شرافتمندانه	و	با	افتخار	در	این	جهان	است.		
	خاورمیانه	نخستین	بار	در	500000	سال	پیش	انسان	ِخردمند	را	مهمان	خود	
کرد	و	انسان	نوین	که	اجدادش	در	آفریقا	بودند	زندگی	خود	را	آغاز	کرد.	در	همین	
منطقه	بود	که	نخستین	دیدارها	و	آمیزش	ها	میان	انسان	ِخردمند	و	نئاندرتال	صورت	
گرفت.	انسان	نئاندرتال	به	طور	کل	در	تاریخ	نابود	شد	و	امروز	فقط	3	درصد	از	
ژن	های	نئاندرتال	در	بدن	ما	باقی	است.	در	این	منطقه،	تمدن	های	تاریخی	مانند	
سومری	ها،	اکدی	ها،	آشوریان	و	بابلی	ها	آمدند	و	رفتند.	دین	های	کهن	ماند	آیین	
ِمهر	میترا	و	زرتشت	و	نیز	ادیان	ابراهیمی	مانند	یهودیت	و	مسیحیت	و	اسالم	به	
وجود	آمدند.	تمدن	های	بزرگی	چون	ایالمی	ها	و	مادها	و	هخامنشیان	و	اشکانیان	و	

ساسانیان	درخشیدند.	بخشی	از	این	تمدن	ها	نابود	شدند،	بخشی	زیر	خاک	هستند	
و	بخشی	باقی	مانده	اند.	

آدم	ُکشی	 و	 انسان	ها	 خالقیت	 و	 جنگ	ها	 تاریخی،	 طوالنی	 مسیر	 این	 در	
استبدادها،	به	موازات	ادامه	یافتند	و	امروز	در	این	منطقه	تمام	تضادهای	جهانی	و	
اقتصادی	و	سیاسی	و	فرهنگی	و	دینی	تمرکز	یافته	اند.	زادگاه	تمدن	های	کهن	زیر	
بار	ناآگاهی	و	مداخله	های	استعماری	و	فرادستی	خواهِی	منطقه	ای	و	جنگ	شیعه	و	
سنی	و	استبداد	در	آتش	است.	آمریکا	قدرت	جهانی	خود	را	از	دست	می	دهد	ولی	
فشار	دیپلماتیک	را	افزایش	می	دهد	و	پس	از	خروج	از	پیمان	پاریس	مربوط	به	
جلوگیری	از	افزایش	گرمایش	زمین	قصد	دارد	از	قرارداد	اتمی	با	ایران	بیرون	
بیاید	و	بحران	همیشگِی	خاورمیانه	بازهم	تقویت	می	شود.	سیاست	استعماری	و	
تحریک	آمیز	جمهوری	اسالمی	در	منطقه،	سیاست	رقابت	آمیز	عربستان	در	برابر	
ایران،	تحریکات	اسرائیل	و	جاه	طلبی	های	روسیه	در	فضایی	از	جنگ	و	تروریسم	
به	آشفتگی	ها	دامن	زده	اند.	مداخلة	آمریکا	از	زمان	صدام	در	عراق	تا	امروز	و	
وجود	جریان	های	اسالمی	مانند	داعش	و	سیاست	چهل	سالة	اسالم	گرایان	ایران	
عوامل	مهمی	هستند	که	آرامش	منطقه	را	نابود	کرده	اند.	توطئه	گری	و	آزادی	ُکشی	
و	ویران	گری	زیست	محیطی	و	پول	رانتی	نفت	ما	را	به	نابودی	کشانده	است.	این	
عوامل	در	بستر	دین	نابودگِر	اسالم	و	استبدادهای	گوناگون	محلی	و	ذهنیت	خرافی	
توده	هر	گونه	امکان	نوسازی	اجتماعی	و	ترقی	و	آزادی	را	گرفته	اند.	مردمان	امروز	
نمی	توانند	از	میراث	گذشته	بهره	بگیرند	تا	دنیای	بهتری	بسازند.	اگر	تجاوزکاری	
اقبال	و	 اگر	هوشیاری	و	آگاهی	مردمان،	 بود،	 از	همان	آغاز	قطع	شده	 اسالم	
خوش	بینی	ملت	ها	و	درایت	نخبگان	برجسته	در	این	جغرافیا	مهیا	و	حاضر	بود،	

االن	وضع	دیگری	می	داشتیم.			

رابطةمیانجنبشِمه1968وجهانامروز
یک	روز	دانشجویان	پرسیدند	چه	رابطه	ای	میان	جنبش	ِمه	1968	و	جهان	امروز	
وجود	دارد؟	در	آغاز،	گفتم	جنبش	ها	همیشه	به	خاطر	انگیزه	های	اقتصادی	شکل	
نمی	گیرند.	جنبش	ماه	ِمه	در	فرانسه	در	رابطه	با	تمام	رویدادهای	جهانی	مانند	
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اعتراض	به	جنگ	ویتنام	بود	که	در	کشورهای	گوناگونی	جریان	داشت.	کشتِن	
مارتین	لوترگینگ	نیز	در	4	آوریل	1968	روح	انسان	های	مترقی	را	جریحه	دار	
می	کند.	در	فرانسه،	رونق	اقتصادی	وجود	داشت	ولی	مناسبات	فرهنگی	بین	انسان	ها	

کهنه	بود	و	قواعد	سخت	بر	ضد	جوانان	و	گرایش	های	نو	فراوان	بود.	
ماه	ِمه	سال	1968	یک	رویداد	بزرگ	در	فرانسه	و	غرب	بود.	در	دو	ماه	ِمه	
و	ژوئن،	دانشگاه	و	خیابان	و	کارخانة	فرانسه	در	شورش	و	خروش	بودند.	پس	
تولیدی	و	 اقتصادی	و	 از	جنگ	جهانی	نخست	و	سی	سال	پس	از	ساختمان	
برقراری	جامعة	مصرفی	و	رفاه	عمومی،	جامعة	فرانسه	پریشان	و	خسته	است	و	
چیز	دیگری	می	خواهد.	افراد	سالخورده	از	خاطرات	جنگ	حرف	می	زدند،	دو	ُگل	
همه	جا	حاضر	است	و	ارزش	های	سنتی	و	کاتولیک	جامعه	را	محاصره	کرده	اند	و	
خودکامگی	و	اقتدارگرایی	پدرانه	و	مردانه	در	خانواده	و	دانشگاه	و	سیاست	رایج	
است.	ماه	ِمه	1968	یک	چرخش	تندروانه	است.	ُپل	والری	در	شعرش	از	»بحران	
روان«	حرف	می	زند	و	ماه	ِمه	1968	بیان	گر	روانی	عصبانی	و	در	جست	وجوی	
فرهنگ	و	اخالقیات	دیگر	است.	زنان	خواهان	آزادی	و	ارتقا	در	جامعه	هستند	و	
نسل	جوان	خواستار	عشق	آزاد	و	مخالف	نظام	قدیمی	ها	و	خودکامگِی	سنتی	است.	
کارگران	انظباط	کاری	و	فشار	را	رد	می	کنند	و	جامعه	در	جست	وجوی	خروج	از	
فرهنگ	پدرساالر	و	معیاری	دینی	مانند	ازدواج	رسمی	و	الگوی	خانوادگی	است.	
روح	و	روان	جامعه	از	کهنگی	رنج	می	برد	و،	به	این	خاطر،	شورش	از	جوانان	
و	زنان	آغاز	می	شود.	این	جنبِش	شورشی	سرآغاز	یک	فصل	نو	در	مناسبات	
انسان	هاست.	تمایل	به	تغییر	تحقق	تغییر	نیست.	تغییر	نتیجة	روندهای	پیچیدة	پس	
از	تکان	است.	در	مناسبات	جامعه	شناسانه	و	رفتارها	و	عادت	ها	و	احساسات	و	
باورها،	تغییر	آهسته	و	آرام	جایگزین	می	شود.	در	فردای	تظاهرات،	ژنرال	دو	ُگل	
استعفا	داد	و	رفت	ولی	جامعه	به	آسانی	تغییر	نمی	کند.	امروز	پنجاه	سال	پس	از	آن	
رویدادها،	جامعه	به	بخش	مهمی	از		خواست	های	خود	رسیده	است.	کاهش	باور	
دینی	و	وزنة	کلیسا	در	جامعه،	رهایی	زنان	از	قیود	سخت	خانوادگی	و	کلیسایی،	
آزادی	در	عشق	ورزی	و	الگوی	های	جدید	در	خانواده	ها،	ارتقای	زنان	در	سیاست	
و	جامعه	و	اقتصاد،	آزادی	گستردة	رسانه	ها	و	روزنامه	ها،	محیط	باز	دانشگاه	و	
مدرسه،	توجه	به	حقوق	طبیعت	و	حقوق	فردی،	نقد	آزاد	از	تمامی	رهبران	سیاسی	
حاکم،	روحیة	آزاد	و	مدیریت	های	جدید	در	محیط	کار	از	جمله	تغییرات	ناشی	از	

جنبش	ماه	ِمه	هستند.	
به	دانشجویان	گفتم	همیشه	آزادی	اندیشه	و	انتقاد	خود	را	حفظ	کنید	و	در	جهان	
امروز	از	هیچ	قدرتی	نترسید.	جهان	بینی	ها	و	ادیان	و	سنت	های	کهنه	در	پی	محدود	
کردن	قدرت	اندیشه	و	خالقیت	شما	هستند	و	به	شما	می	گویند	به	جای	شما	به	
خوشبختی	شما	اندیشیده	اند.	در	ادامه	گفتم	به	گفتة	فیلسوف	فرانسوی،	کلمان	روسه،	
افرادی	که	به	ویروس	خوشبختی	دچار	هستند	و	می	خواهند	به	شما	خوشبختی	
و	اخالق	خوب	بفروشند	بسیار	خطرناک	اند.	از	دید	این	فیلسوف،	چنین	افراد	
خطرناکی	در	پی	ایجاد	گّله	های	انسانی	هستند،	گّله	هایی	که	شعور	مستقل	و	قدرت	
نقد	را	از	دست	داده	اند.	یکی	از	پیام	های	جنبش	ماه	ِمه	نقد	عادات	کهنه	و	آزاد	

کردن	روان	انسان	است.	

جامعهشناسیایرانچیست؟
برای	پاسخ	به	این	پرسش	باید	الگوی	جامعة	کنونی	را	درک	کرد.	الگو	عبارت	
است	از	محور	اساسی	پرسش	و	طرز	نگرش	در	جامعه،	این	که	چه	رویداد	اساسی	
در	جامعه	در	حال	تکوین	و	شدن	است	پرسش	های	اساسی	را	شکل	می	دهد.	در	
یک	جامعه	رویدادها	و	پدیده	های	بسیار	گوناگونی	موجودند	که	هر	یک	نیازمند	
واکاوی	و	فهم	ماست.	از	کدام	یک	آغاز	کنیم؟	شاه	کلید	کدام	است؟	در	میان	انبوه	
مطالب	گم	می	شویم،	در	مطالب	ُخرد	شناوریم،	دستخوش	گیجی	هستیم.	کدام	
پدیده	ها	مهم	هستند؟	هر	کسی	بر	اساس	سلیقة	شخصی	جنبه	ای	را	به	مثابه	اصل	
می	گیرد	و	شخصیت	جامعه	را	واکاوی	می	کند.	توّرم،	فالکت،	واپس	گرایی،	استبداد،	
دین،	فساد،	بحران	محیط	زیست،	بحران	رابطه	با	غرب	و	غیره	از	مسائل	مهم	جامعه	

هستند.	
پرسش	و	عامل	محوری	شخصیت	جامعه	کدام	است؟	در	جامعة	ما،	اسالم	
به	طرز	ژرفی	رخنه	کرده	است،	در	ناخودآگاه	و	رفتار	اجتماعی	و	فرهنگی	و	فردی	
و	گروهی	دین	تأثیری	تعیین	کننده	دارد.	در	همین	زمان،	جامعة	ایران	از	جامعة	
دینی	بیرون	می	آید	و	ویژگی	های	نویِن	شخصیتی	خود	را	گسترش	می	دهد.	باورها	
حاضرند	ولی	هنجارها	و	رفتارهای	نادینی	به	دور	از	قدسیت	رایج	گسترش	می	بابند.	
پس	از	1400	سال	و	دوران	تسلط	شیعه	گری	در	عصر	صفویه	و	تصرف	قدرت	
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سیاسی	مطلقه	توسط	شیعه	در	حکومت	اسالمی	چهل	سال	گذشته،	جامعه	روندهای	
تازة	روحی	و	روانی	و	رفتاری	و	فکری	را	به	نمایش	می	گذارد	که	بیان	شخصیت	
جدید	جامعه	است.	گرایشی	بسیار	جوان	و	کوچک	که	حس	آن	گاه	بسیار	دشوار	

است	ولی	چیزی	تکان	می	خورد.	آیا	ایران	در	حال	گذار	از	اسالم	است؟	
انتقاد	از	تجربة	اسالمی	شدن	جامعه	و	تجربة	درونی	از	یک	اسالمی	شدگی	
انبوه	حکومتی	جامعه	را	در	برابر	چاش	بزرگ	هویتی	قرار	داده	است.	از	درون	
این	جامعة	کنونی،	جامعة	دیگری	می	تواند	بیرون	بیاید	ولی	چنین	چیزی	مشروط	
به	عوامل	گوناگونی	است.	نیرومندی	گرایش	جداانگارِی	دین	از	سیاست،	تالش	
محکم	نقادانه	توسط	روشنفکران	و	هوشمندی	این	اندیشه	در	سیاست	مداران،	از	
جمله	این	عوامل	هستند.	افزون	بر	آن،	دیپلماسی	جهانی،	بحران	اقتصادی،	شرایط	
منطقه،	اقتصاد	نفتی،	جغرافیای	زیست	محیطی،	نوع	تضادهای	باالیی	ها	و	جوانان	
و	زنان	نیز	عوامل	دیگر	این	دگرگونِی	احتمالی	هستند.	جامعة	امروز	جامعة	زمان	
قاجاریه	و	پهلوی	نیست	ولی	ترمزهای	همان	جوامع	پیشین	در	ایران	امروز	هم	
فعالند.	طبقة	آخوند	قوی	تر	شده،	تکنوکرات	ها	گسترده	تر	شده	اند،	نیروهای	نظامی	
پول	های	 و	 شده	اند	 نیرومندتر	 رشوه	گیری	 و	 فساد	 شبکه	های	 شده	اند،	 پرزورتر	
سپردة	کالن	در	بانک	های	داخل	و	خارج	قوی	تر	شده	اند.	همة	این	عوامل	نفعی	
در	دگرگونی	جامعه	ندارند.	ائتالف	و	اتحاد	میان	زورمندان	و	فاسدان	با	دین	در	

سرنوشت	جامعه	نقش	قاطعی	خواهد	داشت.		
بوردیو،	جامعه	شناس	فرانسوی،	جامعه	را	درهم	آمیختگی	میدان	ها	و	 پیر	
زمینه	ها	و	فضاها	تعریف	می	کند:	اقتصادی،	سیاسی،	فرهنگی،	هنری،	ورزشی،	
مذهبی	و	غیره.	هر	حوزه	بر	اساس	منطق	خاص	خود	تعیین	می	شود	و	با	توجه	به	
ویژگی	ها	و	امتیازهایی	که	می	تواند	در	خود	داشته	باشد،	تاثیر	می	گذارد.	در	این	
بستر	طبقات	اجتماعی	نقش	مهمی	در	درگیری	ها	ایفا	نموده	و	نقش	سمبولیک	و	

واقعی	آنها	میدان	ها	را	متاثر	می	کند.	
پیر	بوردیو	نشانه	های	»تمایز«	را	به	خصوصیات	طبقاتی	پیوند	می	زند	و	آنرا	
به	شکل	یک	»سرمایه	نمادین«	طبقه	اجتماعی	ویژه	نسبت	به	تمایز	طبقه	های	
دیگر	ارزیابی	میکند.	منظور	از	سرمایه	نمادین	سطح	فرهنگ،	میزان	تحصیالت،	
نوع	ارتباطات	اجتماعی،	نوع	ارتباط	با	نهادهای	دولتی،	نوع	رابطه	با	رسانه	ها،	
مقام	اجتماعی،	میزان	نفوذ	اجتماعی	و	غیره	می	باشد.	این	تمایز	جدا	از	جامعه	

نیست	بلکه	مرهون	روابطی	است	که	یک	گروه	اجتماعی	با	سایر	طبقات	در	فضای	
اجتماعی	بوجود	می	آورد.

	با	توجه	به	نگرش	پیر	بوردیو	در	جامعه	ایران	طبقه	های	زورمند	و	متوسط	و	
تنگدست	در	یک	زورآزمائی	مدام	هستند	و	نظام	حاکم	با	تولید	فساد	همه	جانبه	
امتیازهای	کالن	خود	را	حمایت	می	کند.	در	این	جامعه	تنش	و	جدال	طبقاتی	بسیار	
پررنگ	است.	ولی	در	همان	زمان،	در	میان	فضاها	یک	فضای	مشترک	و	یک	
سرمایه	نمادین	مشترک	در	جامعه	وجود	دارد	که	تا	حدودی	تنش	ها	را	کنترل	کرده	
و	یا	جدال	اجتماعی	را	کم	توان	میکند.	دین	اسالم	و	شیعه	گری	آن	سرمایه	نمادین	
و	عامل	سمبولیکی	می	باشد	که	در	جامعه	میان	بخش	مهمی	از	جامعه	مشترک	است	
و	باالیی	ها	و	پائینی	ها	این	فضا	و	سرمایه	نمادین	را	در	میان	خود	تقسیم	کرده	
اند.	این	تمایز	همان	دین	اسالم	است،	دینی	که	به	حلقه	مشترک	تیدیل	شده	است.	
این	دین	در	جامعه	در	نقش	هویتی،	نقش	وسیله	سیادت	و	نقش	همچون	عامل	

ازخودبیگانگی	و	مسخ	زدگی	عمل	می	کند.	
به	این	ترتیب	جایگاه	دین	در	ساختار	اجتماعی	ایران	اساسی	است	و	این	
عامل	زورمند	و	تنگدست	را	در	کنارهم	قرار	داده	و	جامعه	را	از	تحول	بازمی	دارد.	
به	این	خاطر	امروز	نقد	دین	و	فضای	مذهبی،	برای	ایجاد	شفافیت	اجتماعی	و	نقش	
روشن	هر	گروهبندی	طبقاتی	یک	امر	مرکزی	است.	جامعه	شناسی	ایران	روی	این	

محور	ساختاری	و	سمبولیسم	آن	تاکید	دارد.			

فلسفهدربارةبدیچهمیگوید؟
داستایفسکی	می	گوید	با	واقعیت	بدی	باید	ساخت	زیرا	اشتباه	است	اگر	فکر	کنیم	
که	می	شود	به	بدی	پایان	داد.	برای	نمونه،	هر	یک	از	ما	تفتیش	گر	و	خبرچین	دیگری	
هستیم.	همیشه	در	جامعه	یک	مشت	انسان	مانند	یک	گّله	تشکیل	خواهد	شد	که	
پیوسته	در	پیروی	و	تسلیم	خواهند	بود.	جامعه	به	آن	ها	یک	خوشبختی	راحت	و	

ساده	خواهد	داد	و	آن	هم	خوشبختی	ویژة	مخلوقان	کم	توان.	
در	شرایط	رفتار	گّله	وار	و	تهی	از	اندیشه،	بسیاری	از	متجاوزان	و	وحشیان	
عادی	پرورش	پیدا	می	کنند.	به	گفتة	هانا	آرنت،	در	همین	لحظة	تهی	است	که	بدی	
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زاده	می	شود.	حقیقت	این	است	که	همین	لحظة	تهی	است	که	مردم	گّله	شده	را	
شیفتة	خود	و	تعصبات	و	عقده	ها	را	آبیاری	می	کند.	در	جامعه	به	راستی	آدم	ُکشان	
حرفه	ای	نمی	دانند	چرا	می	ُکشند	ولی	می	ُکشند.	جامعه	آدم	ُکشان	را	دارای	هوش	
ویژه	ای	می	داند	و	در	مورد	آن	ها	هیاهو	به	پا	می	کنند،	حال	آن	که	این	آدم	ُکشان	
فاقد	این	هوش	هستند	و	از	تمایل	خودشیفتگِی	خود	پیروی	می	کنند.	آدم	ُکشان	
اردوگاه	های	نازی	ها	و	شکنجه	گران	گوالک	سیبری	و	شکنجه	گران	اسالمی	در	
زندان	حکومت	الهی	زیر	ساختارهای	ایدئولوژیک	و	دینی	و	فرمان	امیال	غریزی	

خود	قرار	داشته	اند.	
آیا	می	توان	بدی	را	دوست	داشت	و	به	زشتی	عالقه	داشت؟	افراد	سادیست	و	
شکنجه	گران	و	آدم	ُکشان	حرفه	ای	دستخوش	نوعی	میل	برای	آزار	رساندن	و	زخم	
زدن	هستند.	ولی	همین	ویژگی	گاه	به	سراغ	افراد	دیگر	میرود	که	در	این	گروهبندی	
اجتماعی	قرار	ندارند.	نیچه	می	گوید	تا	کنون	تردید	نکرده	ایم	که	به	انسان	»خوب«	
نسبت	به	انسان	»بد«	ارزشی	برتر	ببخشیم.	ارزشی	برتر	که	بمعنای	ترقی	و	فایده	
و	رفاه	عمومی	انسان	و	آینده	اوست.	حال	یک	لحظه	فکر	کنیم	که	ماجرا	درست	
برعکس	آنست.	این	گفته	نیچه	حقیقتی	هول	انگیز	است،	هر	چند	که	احتیاط	در	

نتیجه	گیری	الزم	است.	
اسپینوزا	می	گفت	کینه	هرگز	خوب	نیست	و	سارتر	می	گفت	هر	جنایتی	همیشه	
کمی	شورش	در	خود	دارد	و	هر	جنایت	همیشه	توام	با	فکر	است.	»سیمون	وی«	
در	کتاب	»تفکرات	در	باره	وحشیگری«	می	نویسد	هنگامی	که	یک	گروه	انسانی	
معتقد	است	که	حامل	تمدن	می	باشد،	این	اعتقاد	در	اولین	فرصت	چه	بسا	شرایطی	
بوجود	آورد	که	همین	گروه	به	وحشیگری	و	تجاوز	بپردازد.	گفته	سیمون	وی	در	
تاریخ	تجربه	شده	است	و	قدرت	ها	و	نیروهای	»حامل	تمدن«	به	وحشیگری	دست	
زده	اند.	توسعه	برده	اری	در	آفریقا	و	آمریکا	و	کشتار	در	ویتنام	و	آفریقا	و	آمریکا،	

تجلی	این	امر	بوده	است.
زیگموند	فروید	از	نگاهی	فلسفی	و	روانکاوانه	معتقد	است	که	انسان	یک	حیوان	
وحشی	برای	انسان	است.	فروید	در	کتاب	»بحران	در	تمدن«	می	نویسد	مسیحیت	
به	انسان	می	گوید	فرد	دیگر	را	مانند	خود	دوست	بدار.	فروید	در	نقد	این	دیدگاه	
می	نویسد	این	گفته	در	تناقض	با	طبیعت	ژرف	انسان	است،	زیرا	انسان	ها	دارای	
غریزه	های	خشونتگر	بوده	و	حاوی	پولسیون	مرگ	هستند.	جامعه	تالش	می	کند	به	

این	امیال	غریزی	کم	و	بیش	جهت	دهد.	ولی	تاریخ	و	اجتماع	نشان	می	دهد	که	
انسان	فقط	یک	فرد	لطیف	که	به	عشق	عالقه	دارد	نیست،	او	دارای	غرایزی	است	
که	دربرگیرنده	تهاجم	نسبت	به	دیگری	است.	دیگری	برای	او	فقط	یک	کمک	و	
یک	وسیله	جنسی	نیست،	بلکه	دیگری	برای	او	در	ضمن	فرصتی	برای	اجرای	
تندخویی	و	وحشیگری	است.	سواستفاده	از	نیروی	کار	دیگری،	بهره	گیری	جنسی	
بدون	توافق	دیگری،	تصاحب	اموال	دیگری،	خوار	نمودن	دیگری،	عذاب	دادن	
دیگری،	له	کردن	دیگری	و	حتا	کشتن	دیگری،	در	رفتار	انسان	مستتر	است.	این	
تندخوئی	و	وحشیگری	در	انتظار	یک	بهانه	و	فرصت	است	و	در	شرایط	و	لحظه	ای	
باشکال	گوناگون	انرژی	روانی	به	حرکت	درمی	آید	و	این	رفتار	تهاجمی	عمل	
می	کند.	به	همین	دلیل	جامعه	متمدن	همیشه	مورد	تهدید	قرار	گرفته	و	جامعه	انسانی	

پاره	و	گسیخته	می	شود.	
در	برابر	این	طبیعت	انسانی،	عشق	و	دوستی	و	قانون	همیشه	کارساز	نیست.	
انسان	بدی	را	میسازد	و	بطور	مسلم	جامعه	در	آن	نقش	ایفا	می	کند.	چگونه	باید	

عمل	کرد	تا	این	طبیعت	انسانی	تربیت	شود	و	تا	حدودی	مهار	شود؟	

پل	ریکور،	فیلسوف	فرانسوی،	می	گوید:	»بدی	یک	مقولة	نظری	نیست	بلکه	
یک	کنش	است.	بدی	آن	چیزی	است	که	پس	از	توضیح	با	آن	مبارزه	می	کنید.«	
بدی	یک	دادة	ملموس	و	رویداد	است،	حال	زمانی	که	رویداد	در	میدان	بررسی	مان	
قرار	می	گیرد	ما	برانگیخته	می	شویم	و	به	گفتة	مرلو	پونتِی	فیلسوف،	نیرومندی	رویداد	
در	قدرت	تکان	دهندگی	آن	جای	دارد.	رویداد	بد	ما	را	تکان	می	دهد	و	تعهد	و	
قول	وقرار	آغازین	را	ویران	می	کند.	بدین	ترتیب،	تاریخ	رویدادها	برای	عقل	پرسش	

برمی	انگیزد.	به	گفتة	ریکور	حقیقت	همیشه	در	آسمان	اندیشه	پیدا	نیست.
دنیای	سیاست	متناقض	است.	این	دنیا	از	یک	سو	محل	بحران	و	کشمکش	
و	فشار	میان	عقالنیت	و	قدرت	و	خشونت	از	سوی	دیگر	است.	جنبة	بد	سیاست	
مانند	جنگ	و	سرکوب	و	خودکامگی	به	همان	اندازه	ویران	گر	است	که	وعده	ها	
و	خیال	بافی	های	بزرگ	در	سیاست	زیرا	این	خیال	بافی	ها	و	توّهمات	نیز	بسیار	
به	 ایدئولوژیک	بزرگ	و	عجیب	دادند	 خطرناک	هستند.	آن	هایی	که	وعده	های	
خشونت	روی	آوردند.	البته	سیاست	بد	نیست	چراکه	نقطه	ای	است	که	عقالنیت	
انسانی	و	عدالت	می	تواند	در	آن	محقق	بشود	ولی،	در	عین	حال،	سیاست	نقطه	ای	
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است	که	در	آن	خطِر	خشونت	بسیار	باالست.	ادعای	های	بزرگ	ِاستالینیسم	و	
نازیسم	و	نئولیبرالیسم	و	خمینیسم	و	اسالم	گرا	خشونت	های	بزرگ	در	پی	خود	
داشته	است.	آنجایی	که	خوبی	را	به	اجبار	برای	دیگران	می	خواهند	گرایش	به	
خشونت	برجسته	تر	خواهد	بود.	در	تاریخ	تراژدی	و	سیاست	در	کنارهم	بوده	اند.	
در	بسیاری	موارد	قدرت	خشونت	بر	قدرت	عقل	فزونی	گرفته	است.	ایدئولوژی	به	
سلطه	و	قدرت	تمایل	دارد.	ایدئولوژی	دادن	مشروعیت	ذهنی	و	توّهم	آمیز	به	یک	
نظم	اجتماعی	است	زیرا	نظام	مورد	نظر،	خود	فاقد	کیفیت	است.	ایدئولوژی	پررنگ	
می	کند،	دست	به	بزرگ	نمایی	و	برانگیزش	احساسات	می	زند	و	موجب	سردرگمی	
می	شود	و	می	تواند	برای	قدرت	به	خشونت	و	قهر	روی	آورد.	بدین	ترتیب،	بدی	
را	نمی	توان	به	آسانی	در	نظریه	نشان	داد.	در	عرصة	سیاست،	بدی	یعنی	جنایت	و	

آدم	ُکشی	و	تحقیر	و	شکنجه	و	سرکوبی	است	که	به	ایدئولوژی	وصل	است.
بدی	های	تاریخی	بی	شمارند	ولی	همیشه	آگاهی	به	این	بدی	ها	وجود	ندارد	
زیرا	با	نگاه	باز	و	نقدآمیز	به	این	پدیده	ها	توجه	نمی	شود	و	عادت	مستقر	می	شود.	
تجربة	انسانی	و	زجر	و	درد	انسان	ها	باید	معنای	زندگی	را	روشن	تر	کند	و	بتواند	
پروژه	های	مطلوبی	برای	آرامش	انسان	ها	تدارک	ببیند.	نباید	به	بدی	خو	کرد،	

بدی	ها	باید	انسان	ها	را	برانگیزانند	و	بیدار	کنند.

سفربهصوفیه،پایتختبلغارستان
در	سال	2018،	برای	چند	روز	به	سوفیه	یا	صوفیه،	پایتخت	بلغارستان،	رفتم.	
سوفیه	یکی	از	کهن	ترین	شهرهای	اروپایی	است	که	دیرینگِی	آن	به	پیش	از	زادروز	
مسیح	و	امپراتوری	روم	برمی	گردد.	بلغارها	خود	را	از	تبار	»تراس«ها	می	دانند	که	
مردمی	»هندواروپایی«	بوده	اند	ولی	باید	افزود	که	اقوام	ابتدایی	با	مردم	ُترک	تبار	و	
اورال-آلتایی	و	دیگر	ساکنان	محلی	درهم	آمیخته	شده	اند.	زبان	بلغاری	از	خانوادة	
هندواروپایی	و	از	شاخة	اسالو	است،	تأثیر	آن	از	ُترکی	بسیار	است	و	واژه	های	
فارسی	نیز	در	این	زبان	وجود	دارند.	تمایالت	ُترک	ستیز	در	میان	بلغارها	زیاد	است	
و	علت	آن	هم	تاریخی	است.	امپراتوری	عثمانی	در	1396	تمام	بلغارستان	را	
تصرف	کرد	و	این	سرزمین	تا	سال	1878	زیر	سلطة	ُترک	های	عثمانی	قرار	داشت	

و،	در	پایان،	با	کمک	روس	ها	از	حاکمیت	عثمانی	آزاد	شد.	از	دوران	عثمانی	چه	
اثری	باقی	مانده	است؟	واژة	بلغار	از	خاستگاه	یک	قبیلة	ُترکِی	آسیای	مرکزی	
است،	ده	ها	مسجد	و	از	جمله	مسجد	جامع	سوفیا	که	در	1575	ساخته	شده	است	
بازماندة	دوران	عثمانی	هستند	و	حدود	10	درصد	جمعیت	کشور	مسلمان	و	بیشتر	
آن	ها	»علوی	بکتاشی«	هستند.	مدل	شیرینی	های	بلغاری	هم	به	شیرینی	های	ُترک	
نزدیک	است.	از	سال	1944	رژیم	سیاسی	کشور	به	الگوی	سوسیالیستی	تبدیل	
شد	و	زیر	سلطة	شوروی	قرار	گرفت	و،	در	پایان،	در	1990	به	دنبال	»پرستروئیکا«	
شوروی،	حاکمیت	حزب	کمونیست	به	پایان	رسید.	این	کشور	از	سال	2004	وارد	
پیمان	ناتو	شده	و	در	2007	به	اتحادیة	اروپا	پیوست	و	پس	از	آن	از	پویایِی	جدیدی	
برخوردار	شده.	اقتصاد	کشور	یک	اقتصاد	کشاورزی	است	ولی	کمک	های	مالی	
اتحادیة	اروپا	اجازه	می	دهد	تا	سازه	هایی	مانند	فرودگاه	بزرگ	و	نوگرای	سوفیا	
ساخته	شود.	کل	جمعیت	کشور	هفت	ونیم	میلیون	است	که	75	درصد	آن	ارتدوکس،	
10	درصد	مسلمان	و	باقی	خداناباور	هستند.	پایتخت	آن،	سوفیه،	شهر	بزرگی	
نیست.	در	مرکز	شهر،	چندین	ساختمان	بزرِگ	ِاستالینی	مانند	کاخ	ریاست	جمهوری	
و	پارلمان	و	دانشگاه	و	تئاتر	و	چندین	بانک	و	یک	مرکز	تجاری	خالی	از	فعالیت	
وجود	دارد	و	در	مرکز	هم	چندین	موزه	و	کلیسای	زیبای	ارتدوکس	موجود	است.	
بزرگ	ترین	کلیسای	شهر	یعنی	الکساندر	نوسکی	در	آغاز	قرن	بیستم	ساخته	شده	
است.	یک	کنیسه	برای	یهودیان	وجود	دارد	که	در	آغاز	قرن	بیستم	بر	پا	شده	است.	
این	ساختمان	ها	تجلی	قدرت	سیاسی	گذشته	و	حال	اند	ولی	بیشتر	ساختمان	های	
شهر	معمولی	و	مسکونی	و	حتی	کهنه	و	غبار	گرفته	اند.	نتیجة	دوران	کمونیسم	نوعی	
شهرسازی	ناموزون	بوده	است	و	به	محض	این	که	مرکز	شهر	را	ترک	می	کنید	مسکن	

نامرغوب	و	کهنه	و	فقر	اجتماعی	به	چشم	می	خورد.
در	زمان	کمونیسم،	بی	شمار	مجسمه	های	لنین	و	ِاستالین	و	مارکس	و	دیگر	
رهبران	کمونیسم	در	شهر	نصب	شده	بودند	ولی	االن	همه	کنده	شده	اند.	در	حال	
حاضر،	موزه	ای	وجود	دارد	به	نام	هنرهای	دوران	سوسیالیسم	که	در	منطقه	ای	بسیار	
دور	از	مرکز	شهر	قرار	دارد.	با	زحمت	زیاد	به	دیدار	موزه	رفتیم.	در	ورودی	موزه	
یک	ستارة	کمونیستی	بزرگ	سرخ	قرار	گرفته	و	سپس	فضای	سبز	موزه،	که	در	آن	
شمار	زیادی	از	مجسمه	های	شهری	کنده	شده،	را	جای	داده	اند.	در	داخل	ساختمان	
هم	یک	سری	تابلو	از	هنرمندان	زمان	خودکامگی	را	به	نمایش	گذاشته	اند.	این	موزه	
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هیچ	جنبة	آموزنده	ای	برای	نسل	جدید	نداشت.	در	یک	ساعت	زمان	دیدارمان	فقط	
هفت	نفر	بازدیدکننده	وجود	داشت،	حال	آن	که	موزة	خودکامگی	در	ورشو	لهستان	
در	سفر	پیشین	مان	بسیار	آموزنده	بود	زیرا	یک	دوران	تاریخی	را	ترسیم	کرده	بود.	
در	این	سفر	سوفیه	حس	کردم	حال	وهوای	اجتماعی	چندان	دل	انگیز	نیست.	در	
سوفیه	رفتار	با	گردش	گران	سرد	است	و	آن	ها	اشتیاق	صحبت	کردن	ندارند.	کسی	
سالم	نمی	کند	و	یا	پاسخ	نمی	دهد.	تاکسی	های	زردرنگ	زیادند	ولی	برای	یک	
مسافت	معین	قیمت	ها	تا	سه	برابر	تغییر	می	کند.	متروهای	خوب	وجود	دارد	و	شبکة	
تراموا	و	اتوبوس	هم	موجود	است	که	قیمت	آن	ها	ارزان	است.	یک	راننده	تاکسی	
می	گفت	همة	سیاسیون	پول	دوست	و	فاسدند	و	دارای	روحیة	کمونیستی	هستند.	
بیشتر	موزه	ها	رایگان	اند	ولی	شمار	بازدیدکنندگان	موزه	ها	بسیار	کم	هستند.	در	
موزه	ها	و	کلیساهای	سوفیه،	نوعی	نقاشی	مذهبی	و	فرسک		یا	نقاشی	دیواری	رایج	
است.	پارک	های	شهر	متنوع	هستند	و	خیابان	بزرگ	ویژة	پیاده	روی	و	استراحت	

ویتوشا	نام	دارد	که	می	توانید	درش	قهوه	و	بستنی	و	غذا	بخورید	و	گپ	بزنید.
نخستین	بار	در	1880	میالدی	بود	که	ناصرالدین	شاه	خواهان	مناسبات	با	
بلغارستان	می	شود	و	در	زمان	مظفرالدین	شاه	هم	نخستین	مناسبات	دیپلماتیک	
بین	ایران	و	بلغارستان	برقرار	می	شود	و	منتظم	السلطنه	به	عنوان	نخستین	نمایندة	
دیپلماتیک	ایران	در	سوفیه	منصوب	می	شود.	سفر	مِن	گردش	گر	در	2018	میالدی	

صورت	گرفت.	انسان	در	سفر	خیلی	چیزها	یاد	می	گیرد.	

ایرانکجاست؟
داشتم	به	گزارش	نزدیکانم	که	از	ایران	بازگشته	اند	گوش	می	کردم.	چهار	نفر	طی	
دو	هفته	در	ایران	بودند.	تهران	و	بازدید	کاخ	های	نیاوران	و	سعدآباد	تهران،	بازار	
تجریش	و	تهران،	موزة	ایران	باستان،	چلوکبابی	ها	با	غذای	خوشمزه،	شب	نشینی	های	
دارآباد،	 زمین،	حیات	وحش	 ژرفای	 در	 پیشرفته	 متروهای	 مرفه،	 خانواده	های	
پارک	های	زیبا،	کوه	های	پر	از	برِف	پیرامون	تهران	و	گپ	های	شیرین	خانوادگی	و	
دوستانه.	شیراز	با	باغ	ارم،	حافظیه	و	فال	حافظ،	آرامگاه	سعدی،	تخت	جمشید	و	
نقش	های	هخامنشیان	و	شیرازی	های	خونگرم.	اصفهان	نصف	جهان	با	هتل	عباسی،	

میدان	بزرگ	شاه	و	درشکه	سواری،	مسجدها	و	کاشی	کاری	دل	انگیز	آبی	رنگ،	
سی	وسه	پل،	زاینده	رود	خشک،	عالی	قاپو،	منارجنبان،	کلیسای	ارامنه،	رنگ	مذهبی	
زنان	با	چادر.	مسافران	می	گفتند	سفر	به	ایران	با	عطر	و	طعم	خوش	و	با	سه	هزار	

عکس	از	این	سفر	و	میل	دوباره	برای	رفتن	به	ایران.	
پس	از	گپ	با	مسافران،	به	دنیای	مجازی	رفتم	و	مسافرت	خود	را	در	تارنماها	
و	شبکه	های	اجتماعی	و	رسانه	ها	را	مانند	همیشه	آغاز	کردم.	جدال	هیأت	حاکم	
و	احتمال	کودتا	علیه	روحانی	و	این	پرسش	که	آیا	مردم	برای	دیکتاتوری	مستقیم	
نظامی	قاسم	سلیمانی	آماده	هستند.	برای	حساب	های	آخوندهای	غارت	گر	میزان	
700	میلیارد	دالر	در	زمان	احمدی	نژاد	از	ایران	خارج	شد	و	این	مبلغ	امروز	گم	
است.	پس	از	ده	سال	این	پرسش	مطرح	است	که	درآمد	800	میلیارد	دالر	نفتی	
که	در	دورة	احمدی	نژاد	فروخته	شد	صرف	کدام	توسعه	در	کشور	شد؟	چرا	یک	
کامیون	شمش	های	طال	که	از	عراق	بابت	غرامت	جنگی	گرفته	شده	بود	امروز	در	
خانة	مجتبی	خامنه	ای	قرار	گرفته	است؟	چپاول	توسط	بیت	خامنه	ای	و	باج	گیری	
او	بابت	هر	بشکه	نفت،	زمین	خواری	الریجانی	ها	و	غیره	نمونه	ای	از	فساد	کل	طبقة	
انگل	روحانیون	است.	از	یورش	احتمالی	آمریکا	به	سوریه	به	دنبال	استعمال	سالح	
شیمیایی	رژیم	اسد	و	قصد	همزمان	آمریکا	برای	ویرانِی	پایگاه	های	نظامی	ایران	در	
سوریه	گفته	می	شود.	در	خبرها	آمده	است	که	هر	سال	حکومت	اسالمی	به	سوریه	8 
میلیارد	دالر	پول	می	دهد،	همچنین	هزینة	حضور	نظامیان	در	سوریه	4	میلیارد	دالر	
ارزیابی	می	شود	و	بنابراین	هر	سال	12	میلیارد	دالر	پول	و	ثروت	مردم	ایران	به	
جهنم	سوریه	روان	می	شود.	حال،	اگر	7	سال	حضور	نظامی	ایران	در	سوریه	را	در	
نظر	بگیریم	هزینه	به	84	میلیارد	دالر	می	رسد.	حال،	در	شرایط	نابودی	ثروت	ملت،	
محیط	زیست	ایران	ویران	است،	زلزله	زدگان	کرمانشاهی	ما	در	فالکت	هستند،	
کشاورزان	اصفهانی	در	ورشکستگی	و	بی	آبی	قرار	دارند،	دریاچة	ارومیه	به	کوه	
نمک	و	طوفان	های	نمک	منجر	شده	است،	بسیاری	از	کارگران	حقوق	نازلی	دارند	
و	بخشی	از	این	حقوق	حتی	پرداخت	نمی	شود،	کودکان	روستاهای	بی	شماری	از	
مدرسه	محروم	هستند،	مال	باختگان	برای	همیشه	از	اندوختة	خود	محروم	شده	اند،	
بلوچ	های	ما	در	ماسه	و	طوفان	و	بی	آبی	و	فقر	غوطه	ورند،	دختران	ایران	زمین	برای	
اعتراض	به	حجاب	ننگین	اسالمی	به	زندان	می	افتند	و	باید	جریمة	سنگینی	بدهند،	
جوانان	بی	شماری	بی	کارند	و	از	ناامیدی	رنج	می	برند.	بله،	این	همه	بی	دادگری	و	
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آن	همه	فساد	و	چپاول	توسط	حکومت	گران	شیعه.	
سفر	در	دنیای	مجازی	سیاه	و	رنج	آور	است	ولی	بدبختانه	این	سفری	افسانه	ای	
این	سفر	دردناک	است،	اعصاب	خردکن	است	و	روان	آدمی	را	عذاب	 نیست.	
می	دهد.	بدبختانه،	آن	سفر	گردش	گری	با	مزة	مطبوعش	با	این	سفر	مجازی	دردناک	
همخوانی	ندارند	ولی	خارج	از	آرزوی	ما	هر	دو	سفر	بازتاب	واقعیت	ایران	است.		

برنامةآموزشیدانشجویانوجداانگاریدینازسیاست
با	چند	تن	از	هیأت	علمی	دانشگاه	تمام	روز	به	بررسی	پایان	نامه	ها	و	تأیید	مدارک	
دانشجویان	پرداختیم.	ناهار	به	رستوران	رفتیم	تا	خستگی	در	کنیم	و	هنگام	غذا	
گپ	بزنیم.	یکی	از	بحث	ها	این	بود	که	چگونه	جداانگاری	دین	از	سیاست	را	در	
درون	برنامة	آموزشی	دانشجویان	فعاالنه	تر	کنیم.	ما	در	دوره	ای	هستیم	که	پیروان	
ادیانی	مانند	اسالم	و	پروتستانتیسم	و	کاتولیک	بسیار	فعال	هستند	و	ارزش	های	
پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	علمی	را	مورد	تعرض	قرار	می	دهند	و	
افزون	بر	آن	بخشی	از	استادان	محتاط	هستند	و	کوتاه	می	آیند.	گفتیم	درست	است	
که	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	فرانسه	در	1905	تصویب	شد	و	کاتولیک	ها	
را	مجبور	به	عقب	نشینی	کرد	ولی	جهان	بینِی	دینی	به	تبلیغات	خود	ادامه	می	دهد	
و	به	ویژه	دانشجویان	مسلمان	زمانی	که	مطالبی	دربارة	فیزیک	و	ستاره	شناسی	یا	
دانش	دگرگونِی	زمین	و	داروینیسم	و	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	است	با	
پرسش	های	جهت	دار	به	مخالفت	می	پردازند	و	می	کوشند	از	رشد	دانش	یا	گسترش	
دانش	دوستی	جلوگیری	کنند.	گفتار	دیگر	این	بود	که	قرار	است	یک	ربات	فضایی	
جدید	به	آسمان	پرتاب	شود	تا	طی	دو	سال	200000	ستاره	را	مورد	بررسی	قرار	
دهد	و	اثر	و	نشانی	از	نوع	زندگی	زمینی	در	منظومه	های	دیگر	و	کهکشان	های	
دیگر	پیدا	کند.	منظومة	خورشیدی	یکی	از	میلیاردها	منظومة	خورشیدی	در	درون	
کهکشان	راه	شیری	است.	حال،	اگر	ُکرة	دیگری	همانند	زمین	ما	در	جای	دیگری	
در	این	کهکشان	بزرگ	پیدا	شود	آیا	زندگان	و	گیاهان	آن	مانند	آن	چه	ما	می	شناسیم	
هستد؟	به	هر	روی،	راه	علم	ادامه	دارد.	برای	نمونه،	تاکنون	فقط	صحبت	از	یک	
سوراخ	سیاِه	بسیار	بزرگ	در	درون	راه	شیری	می	شد،	حال	آن	که	به	دنبال	کشفیات	

جدید	دانشمندان	صحبت	از	بیش	از	10	هزار	سوراخ	سیاه	می	کنند.	
گفتار	دیگر	ما	دربارة	شبکه	های	اجتماعی	بود.	شبکه	های	اجتماعی	مانند	
فیس	بوک،	گوگل،	کوکو،	اوزون،	اینستاگرام،	بیدوتیبا،	تلگرام،	توئیتر،	اسکایپ	و	
ده	ها	شبکه	و	پیام	رسان	دیگر	بیش	از	2	میلیارد	جمعیت	جهان	را	عضو	خود	
ساخته	اند.	این	شبکه	ها	با	ایجاد	پیوند	افقی	و	مستقیم	تمام	سلسله	مراتب	را	منحل	
کرده	اند	و	قدرت	انتقال	را	به	طرزی	شگفت	انگیز	باال	برده	اند	و	همه	در	هر	لحظه	
در	ارتباط	با	یکدیگرند.	شاید	در	آینده	همه	بتوانند	در	ارتباط	با	ساکنین	ُکره	های	
دیگر	قرار	گیرند.	این	شبکه	ها	همه	چیز	شما	را	کنترل	می	کنند	و	همه	را	به	هم	
پیوند	می	دهند.	این	شبکه	ها	در	اقتصاد	جهانی	ساختارساز	هستند.	در	بنگاه	ها	و	
شرکت	های	اقتصادی	سنتی	سلسله	مراتب	سازمانی	و	مدیریت	به	تزلزل	افتاده	زیرا	
کاربست	فن	آورِی	جدید	و	شبکه	های	اجتماعی	الگوی	کهنة	مدیریت	را	بی	اثر	کرده	
است	و	انتقال	داده	ها	و	نوآوری	را	به	طرز	شگفتی	گسترش	داده	است.	افزون	بر	آن،	
در	کنار	رسانه	های	سنتی	جانب	دارانه	و	روزنامه	نگاران	مشکوک،	این	شبکه	های	
فن	آورانه	به	شبکه	های	مافیایی	و	تبهکاری	و	نظریة	توطئه	و	جریان	های	مذهبی	
قدرت	زیادی	داده	است	و	نفوذ	زیان	آور	آن	ها	را	به	طرز	بی	سابقه	ای	باال	برده	است.	
شبکه	های	اسالم	گرای	جهانی	با	اتکا	به	این	فن	آوری	ها	قدرت	تبلیغاتی	خود	را	در	
جهان	گسترده	کرده	و	نفوذ	بر	مغز	ها	و	عضوگیری	خود	را	ابعاد	جدیدی	بخشیده	اند.	
حال،	با	توجه	به	تمام	این	شرایط	پیچیده،	ما	چگونه	می	توانیم	سیستم	آموزشی	و	
محتوای	درس	ها	را	دگرگون	کنیم؟	چگونه	می	توانیم	فرهنگ	جداانگاری	دین	از	
سیاست	و	رشد	نوگرایی	و	دانش	های	تجربی	و	علوم	انسانی	را	در	جهان	گسترش	

دهیم؟

دربارةاضطرابازنگاهفروید
در	جامعه،	افراد	مضطرب	بسیارند.	اضطراب	چیست؟	ازدید	فروید،	اضطراب	
حالتی	از	تنش	است	که	از	تعارض	و	تناقض	بین	»نهاد«،	»من«	و	»فراَمن«	بر	سر	
مهار	انرژی	و	تکانة	روانی	حاضر	به	وجود	می	آید	و	وظیفه	اش	هشدار	نسبت	به	یک	
خطر	ناگهانی	و	پرشتاب	است.	فروید	سه	نوع	اضطراب	را	تشخیص	داده:	واقعی،	
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روان	رنجور	و	اخالقی.	
نکتة	نخست:	»اضطراب	واقعی«	از	خطرهای	ملموس	و	واقعی	در	زندگی	ناشی	
می	شود.	وحشت	از	زمین	لرزه	و	طوفان	و	آتش	سوزی	و	تروریسم	و	جنگ	در	ما	
وحشت	تولید	می	کند	و	اضطراب	واکنشی	برای	پشتیبانی	و	حفاظت	از	خود	است.	
انسان	می	خواهد	بماند،	می	خواهد	جسم	و	روانش	پایدار	بماند	ولی	خطر	پدیده	ها	
و	رویدادهای	ناگوار	او	را	تهدید	می	کنند	و	ترس	و	اضطراب	واکنشی	برای	ماندن	

است.
نتیجة	 نکتة	دوم:	»اضطراب	روان	رنجور«	ریشه	در	زمان	کودکی	ما	دارد	و	
اختالف	حاّد	میان	لذت	جویی	با	واقعیت	دارد.	تهدید	و	تنبیه	دوران	کودکی،	میل	
لذت	جویانه	را	سرکوب	می	کند	و	منجر	به	تولید	اضطراب	می	شود.	مانعی	وجود	
دارد	که	جلِو	لذت	جویی	و	تصرف	را	می	گیرد	و	ترس	و	اضطراب	واکنشی	به	این	

ممنوعیت	و	محرومیت	است.
نکتة	سوم:	»اضطراب	اخالقی«	از	تضاد	بین	»نهاد«	و	»فراخود«	ناشی	می	شود	
و	به	بیان	دیگر	ترس	از	وجدان	است.	پدیدة	»نهاد«	خاستگاه	میل	و	تکانه	است.	
حال،	زمانی	که	میل	جنسی	و	شخصی	برخالف	تمام	ارزش	های	اخالقی	موجود	
به	لذت	جویی	می	رسد،	احساس	»گناه«	فرد	را	فرا	می	گیرد.	»فراخود«	انسان	
احساس	شرم	و	گناه	می	کند،	عذاب	وجدان	دارد	و	خطر	نفی	اجتماعی	را	حس	
می	کند.	این	تناقض	و	جدال	و	این	»گناه	کردن«	ترس	و	اضطراب	را	بر	فرد	چیره	

می	کند.
توضیح	روان	کاوانه	یکی	از	پاسخ	های	ممکن	برای	واکاوی	اضطراب	در	آدمی	
است	ولی	به	طور	مسلم	می	توان	دیدگاه	های	دیگری	مانند	دیدگاه	جامعه	شناسی	
نزدیک	 و	 دور	 پیرامون	 پدیده	های	 همة	 به	 افزود.	 بدان	 نیز	 را	 انسان	شناسی	 و	
خود	توجه	کنیم	و	به	سرعت	هر	پدیده	به	سرچشمة	ترس	تبدیل	می	شود.	ترس	از	
استبداد،	دین،	انتقاد	از	دین،	یک	آزمایش	پزشکی،	خدا،	پدر	مستبد،	حملة	انترنتی،	
آزمون	دانشگاهی،	گلوله	در	یک	تظاهرات،	آیندة	فرزندان،	مرگ،	از	دست	دادن	
معشوقه،	شکست،	زندان،	کارفرما،	بی	کاری،	بی	آبرویی،	حملة	نظامی	به	ایران	و	
بسیار	چیزهای	دیگر	انسان	را	به	تشویش	می	کشاند	و	ایجاد	هیجان	و	اضطراب	
می	کند.	اضطراب	در	وجدان	و	ناخودآگاه	انسان	می	نشیند،	قدرت	اندیشه	را	ناتوان	
می	کند	و	گاه	انسان	فلج	می	شود.	البته	شدت	اثر	منفی	به	شخصیت،	تجربه،	عادت،	

محیط	اجتماعی،	قدرت	خبرگیری	و	روابط	انسانی	با	دیگران	بستگی	دارد	ولی	
این	پرسش	مطرح	است	که	چرا	ترس	و	اضطراب	به	وجود	می	آید؟	انسان	در	
اضطراب	خود	نابودی	هستی	خود	یا	ضربه	خوردن	به	هستی	اجتماعی	و	شخصیتی	
خود	را	می	بیند.	ترس	از	انهدام	یا	ترس	از	باختن	در	زندگی.	می	توان	این	واکنش	
را	خودشیفته	گونه	و	خودخواهانه	حتی	آسیب	شناسانه	به	شمار	آورد	ولی	به،	هر	
حال،	این	واکنش	جنبة	انسان	شناسانه	دارد.	هر	هستی	انسانی	می	خواهد	بدون	
مانع	زندگی	کند،	»نهاد«	انسانی	می	خواهد	به	میل	خود	دسترسی	پیدا	کند	و	هستی	
اجتماعی	می	خواهد	تمامی	احساسات	و	منافع	و	امتیازهای	خود	را	نگهداری	کند	
و،	بنابراین،	هر	خطر	احتمالی	که	این	کلیت	انسانی	را	تهدید	کند	اضطراب	انگیز	
می	شود.	اضطراب	نوعی	»آژیر	خطر«	است	و	به	انسان	نشان	می	دهد	که	در	درونش	
احساسات	و	عواطف	خطرناک	شکل	گرفته	و	بهای	آن	محکومیت	و	تنبیه	توسط	
دیگران	است.	انسان	حس	می	کند	اگر	به	اشتیاق	و	خواست	خود	برسد	محیط	

اجتماعی	و	اخالق	رایج	او	را	محکوم	می	کند	و	او	بازنده	است.	
در	جامعة	انسانی،	به	هر	حال،	ترس	پایدار	است	ولی	در	یک	جامعة	آزاد	و	
آرامش	بخش	و	متکی	بر	همکاری	و	اعتماد	و	فضای	شاد	میزان	اضطراب	افت	
نشان	 ترس	ولرز	 یعنی	 کتاب	خود	 در	 دانمارکی،	 فیلسوف	 کگور،	 کی	یر	 می	کند.	
می	دهد	که	ترس،	در	واقع،	یک	احساس	اساسی	و	هستی	گرایانة	بشری	است	و	با	
فردیت	و	آزادی	بشری	پیوند	تنگاتنگ	دارد.	فیلسوف	فرانسوی،	فرانسوا	لیوتار،	در	
کتاب	پدیدارشناسی	نشان	می	دهد	که	هنگامی	ما	با	ترس	خویش	روبه	رو	می	شویم.	
همزمان	به	گفتة	مرلو	پونتی	به	ترس	مان	معنا	و	شکل	و	واکاوی	می	بخشیم،	ما	ترس	
را	می	سازیم	و	می	توان	در	یکایک	ترس	های	ما	نوعی	سناریو	دید	که	خود	ما	آن	
را	ساخته	ایم.	انسانی	که	مرتب	حس	می	کند	بیمار	است	و	پیوسته	به	ضربان	قلبش	
بنابراین،	 می	اندیشد	و	از	این	رو	ضربان	قلبش	و	ترس	او	مرتب	باال	می	رود.	

آرامش	در	جامعه	و	آرامش	درونی	و	شخصی	ما	مکمل	همدیگرند.	
 

Sigmund Freud « Pulsions et destins des pulsions » éd : Payot, 
2012
Sigmund Freud «Nevrose et psychose » éd : Payot, 1974
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عربهاچگونهبرایرانزمینسلطهیافتند؟
عرب	های	مسلمان	سه	راه	در	برابر	ایرانیان	قرار	دادند:	نخست،	ایمان	به	اسالم	و	
چشم	پوشی	از	فرهنگ	ایرانی.	دوم،	پرداخت	جزیه	و	مالیات	اجباری.	سوم،	سر	باز	
زدن	و	کشته	شدن	به	عنوان	دشمن.	در	برابر	این	اجبارهای	استعماری،	گروه	های	
صاحبان	 اول	 دستة	 کردند.	 برخورد	 گوناگون	 شکل	های	 به	 ایرانی	 اجتماعی	
مال	ومنال	و	سران	طوایف	احساس	خطر	کردند	و	برای	حفظ	موقعیت	خود	به	
اسالم	درآمدند.	پطروشفسکی	می	نویسد:	»برخی	از	زمین	داران	محلی	ترجیح	دادند	
پیمان	هایی	با	فاتحان	منعقد	کنند	و	خراج	بپردازند	و،	در	مقابل،	اراضی	فئودالی	
خویش	را	حفظ	کنند.«	برتولد	اشپولر	نیز	می	نویسد	نجبای	متنفذ	ایرانی	خیلی	زود	
به	اسالم	گرویدند.	همین	خانواده	ها	بودند	که	حکومت	های	محلی	تشکیل	دادند	و	
متحد	خالفت	اسالمی	شدند	و	اسالم	را	بیشتر	رایج	کردند.	خانوادة	سامانیان،	آل	
زیار	و	آل	بویه	از	جمله	خانواده	هایی	بودند	که	قدرت	خود	را	با	راهبرد	پشتیبانی	
از	خلیفة	عرب	تنظیم	کردند.	دستة	دوم،	افراد	تبهکار	و	راهزن	و	دزدی	بودند	که	
به	نیروهای	چپاول	گر	عرب	پیوستند.	آن	ها	با	توجه	به	روحیات	تبهکارانه	شان،	
هنگام	یورش	عرب	و	با	توجه	به	منش	متجاوزان،	شرایط	را	برای	کشتار	و	دزدی	
مناسب	یافتند.	دستة	سوم،	تودة	محروم	در	خیال	کسب	امتیاز	به	همسویی	با	عرب	ها	
پرداختند	تا	همان	امتیازهای	عرب	ها	را	به	دست	آورند.	این	افراد	از	ایرانیان	
محروم	بودند	و	یورش	خارجی	را	فرصتی	برای	خود	می	دیدند	زیرا	آن	ها	در	دوران	
ساسانی	بی	پناه	بودند.	دستة	چهارم	کسانی	بودند	که	به	منافع	خود	پشت	کرده	بودند	
و	به	عنوان	»موالی«	به	سازش	با	عرب	ها	پرداختند.	نوکرمنشی	و	تسلیم	خواهی	و	
رنگ	عوض	کردن	و	خوش	خدمتی	کردن	در	برابر	دشمن	قهار	از	ویژگی	های	این	
گروه	بود.	گروه	پنجم	مقاومت	کنندگان	بودند.	یورش	عرب	ایستادگی	های	بسیاری	
برانگیخت	و	ایرانیان	و	لشکریان	بسیاری	برای	دفاع	از	خاک	شان	شکست	خوردند	
و	این	ها	یا	به	برده	تبدیل	شدند	و	یا	کشته	شدند.	گروه	ششم	نیز	بخش	های	دیگری	

از	ایرانیان	بودند	که	کوچ	کردند	و	در	مناطق	دوردست	مانند	هند	استقرار	یافتند.
البته	باید	یادآور	شد	که	در	میان	خوِد	ایرانیان	اختالفات	بسیار	بود	و	به	دلیل	
به	 باور	 مردم،	 نسبت	به	 زرتشتی	 دین	 سران	 و	 حاکمان	 بی	توجهی	 و	 بدرفتاری	
وحدت	گرایی	و	وطن	خواهی	در	برابر	عرب	های	متجاوز	بسیار	سست	بود.	در	

شرایط	استعمار	عرب،	روان	شناسی	مردم	شکست	خورده	با	کوتاه	آمدن	و	تعصب	و	
تقدیرگرایی	همراه	است	و	در	شرایط	ناتوانی	مخالفان	و	نخبگان	و	رهبران	مبارز	
نمی	توان	توقع	چندانی	از	پدیداری	ایستادگی	داشت.	در	این	دوران	لختی	و	پلیدی	
و	رفتار	َپست	رشد	می	کند.	در	این	دوره	سیاه	استعماری	عرب	بودند	کسانی	مانند	
ابومسلم	که	به	بنی	امیه	تاختند	و،	در	ضمن،	راه	قدرت	بنی	عباس	را	هموار	کردند.	
البته	دربارة	ابومسلم	باید	پژوهش	گسترش	یابد.	مبارزة	او	با	بنی	امیه	پیرو	منافع	
ایرانیان	بود	و	یا	راهبرد	شخصی	و	همسو	با	بنی	عباس	به	شمار	می	آمد؟	آیا	هدف	
او	راهبرد	سازش	با	سفاح	خلیفه	بنی	عباس	و	تسلط	بر	خراسان	بزرگ	را	در	نظر	

داشت؟	ابومسلم	که	بود؟	عرب	بود	یا	فرزند	اصفهان	و	مرو؟	
بودند	کسانی	مانند	یعقوب	لیث	و	بابک	خرمدین	که	کوتاه	نیامدند	و،	با	وجود	
کاستی	ها	و	اشتباه	ها،	به	مبارزه	پرداختند	تا	کار	عرب	به	شکست	بیانجامد.	در	این	
دوران	بازندگی	ایرانیان	کالن	و	ساختاری	بود	و	از	جمله	نتایج	دردناک	آن	همین	
ازخودبیگانگی	ایرانیان	است.	امروز،	ایرانیان	بسیاری	به	اسالم	و	شیعه	چسبیده	اند	
و	یک	جهان	بینِی	ضد	ایرانی	را	از	آن	خود	کرده	اند.	روان	و	ناخودآگاه	آنان	به	دین	
سامی	گره	خورده	است	زیرا	همة	آیت	اهلل	ها	و	جزم	اندیشان	و	سیاسیون	و	نظامیان	
و	بوروکرات	ها	و	روشن	فکران	و	شاهان	و	روزنامه	نگاران	برای	حقنه	کردِن	اسالم	
متحد	بوده	اند	و	ذهنیت	ایرانی	به	ارزش	های	َپست	اسالمی	خو	کرده	است.	امروز	

جوانه	های	ایستادگی	و	نقد	اسالم	و	نقد	قرآن	در	حال	رشد	است.	

مغزانسانهاوساختارتأثیرگذاری
را	 جدیدی	 خودروی	 یا	 رخت	شویی	 ماشین	 می	خواهد	 که	 بزرگ	 شرکت	 یک	
به	سرعت	و	به	میزان	باال	در	بازار	بفروشد،	چه	می	کند؟	سرمایه	داری	می	داند	چگونه	
یک	خیال	و	نیاز	را	تبدیل	به	یک	تقاضا	کند.	خیال	و	آرزو	در	نهاد	آدمی	است	
و	عوامل	گوناگونی	مانند	تبلیغ	و	ایمان	و	احساس	و	وابستگی	روانی	آن	ها	را	به	
تقاضای	بازاری	تبدیل	می	کنند.	هوش	مصنوعی	اینترنتِی	تارنمای	شرکت	آمازون	
بسیاری	از	آرزوهای	شما	را	به	تقاضا	تبدیل	کرده	است.	حال،	در	هر	جامعة	
باور	مردم،	 با	دست	کاری	ذهن	و	آماده	سازی	 دموکراتیک	و	استبدادی	و	دینی	
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می	توان	بر	قدرت	سیاسی	و	ابزار	مالی	و	ایدئولوژیک	و	روانی	متکی	و	چیره	
شد.	به	گفتة	ِادوارد	برناییس،	ما	به	شکلی	گسترده	توسط	افرادی	خاصی	حکومت	
و	مدیریت	می	شویم	که	خود	آن	ها	را	نمی	شناسیم	ولی	آن	ها	اندیشه	های	ما	را	
فرمول	بندی	می	کنند	و	به	روحیات	و	احساس	ما	جهت	می	دهند.	با	وجود	اخالقیات	
و	ارزش	ها	و	خواهش	های	ما،	شبکه	ها	و	دستگاه	ها	و	افرادی	در	فعالیت	هستند	
که	مستقیم	و	نامستقیم	و	آشکارا	و	پنهانی	و	روان	شناسانه	ما	را	ظریفانه	جهت	
می	دهند.	در	بسیاری	از	مواقع،	هیچ	گونه	ایستادگی	در	کار	نیست	و	به	گفتة	َژک	َلکان	
ناخودآگاه	ما	از	دیرباز	شکل	مطیعانه	ای	به	خود	گرفته	است.	در	ایران،	انتخابات	
مهندسی	شده	به	رأی	اکثریت	تبدیل	می	شود.	در	دنیای	دموکراتیک،	نشریات	و	
رسانه	ها	و	شرکت	های	مشاوره	و	نهادهای	آماری	و	همه	پرسی	اندیشه	های	عمومی	
را	شکل	می	دهند.	مصرف	کنندگانی	هستند	که	در	برابر	ماشین	رخت	شویی	و	مدل	
جدید	خودرو	مخالفت	می	کنند	ولی	ساختارهای	وسوسه	و	انگیزه	و	تمایل	درونی	
کم	کم	در	ذهن	خیال	را	به	تقاضا	تبدیل	می	کنند.	در	زمان	انتخابات،	افراد	بدون	
آگاهی	مخالف	یک	نامزد	هستند	و	سپس	بدون	آگاهی	در	واکنش	های	هیجانی	
هوادارش	می	شوند	و	در	فردای	رأی	هم	بدون	آگاهی	در	پشیمانی	غوطه	ورند.	
ملت	ایران	با	تجاوز	اسالم	درد	کشیده	ولی	این	تجاوز	به	لذت	آسیب	شناسانة	
حاّدی	تبدیل	شده	و	امروز	مردم	و	نخبگان	خود	را	مسلمان	می	دانند.	بسیاری	از	
افراد	جامعة	ایران	به	حکومت	گران	فاسد	اسالمی	پشت	کرده	اند	ولی	ماندگاری	
در	فضای	حکومتی	را	تاب	می	آورند.	خیلی	ها	فساد	را	لعنت	می	کنند	و	در	شرایط	
خاصی	افراد	زیادی	»استعداد«	هماهنگ	با	فساد	را	رشد	می	دهند.	بسیاری	از	
خرافات	انتقاد	می	کنند	ولی	با	تن	به	سازش	می	دهند	و	آن	ها	را	در	کردار	»واقعیت	
تاب	آوردنی«	معرفی	می	کنند.	در	فضای	ذهنی	و	خبری	و	روانی	و	تهییجی،	رفتار	
انسانی	خو	می	کند،	دست	به	توجیه	می	زند،	کوتاه	می	آید،	همساز	و	با	بدی	همسو	
و	همبستر	می	شود.	در	واقع،	رفتار	انسانی	ساختار	خود	را	از	تمامی	خبرها	و	
روایت	ها	و	احساساتی	که	در	ناخودآگاه	دارد	و	یا	از	محیط	تاریخی	و	فرهنگی	

دریافت	می	کند	می	سازد	و	ترمیم	می	کند.	
افزون	بر	آن،	عوامل	مقابله	جویانه	با	آسیب	ها	و	زشتی	ها	به	عوامل	فسادانگیز	
تبدیل	می	شوند.	بلشویک	ها	و	لنینیست	ها	و	ِاستالینیست	ها	بر	ضد	تزار	شوریدند	ولی	
خود	به	عوامل	زشتی	تبدیل	شدند؛	دونالد	ترامپ	در	برابر	فساد	خانوادة	کلینتون	

شورید	ولی	خود	در	رفتار	ضد	اخالقِی	سیاسی	و	مالی	غرق	شد؛	انقالبیون	مسلمان	
در	برابر	رژیم	پهلوی	و	ساواک	شوریدند	ولی	خود	به	عوامل	سرکوب	و	فساد	تبدیل	
شدند؛	برخی	از	کنش	گران	سیاسی	چپ	از	آزادی	و	دموکراسی	حرف	می	زدند	ولی	
در	درون	سازمان	خود	مخالفان	را	کشتند	و	دیگران	هم	سکوت	کردند؛	حزب	توده	
بر	ضد	سازمان	جاسوسی	»سیا«	افشاگری	می	کرد	ولی	خود	فعاالنه	به	سازمان	
آخوندهای	 و	 ساواک	 برابر	 در	 مجاهدین	 می	رساند؛	 کمک	 شوروی	 جاسوسی	
حکومتی	مقابله	کردند	ولی	خود	در	رفتار	سازمانی	تولید	کنندة	سرکوب	هستند.	این	
همسان	شدن	نتیجة	چیست؟	سرشت	و	طبیعتی	یگانه؟	موقعیتی	که	همة	افراد	را	پیرو	
»شرایط	ممتاز«	کرده	و	هر	کنشی	را	توجیه	می	کند؟	به	هر	روی،	این	واکنش	ها	

همگی	جزم	گرا	هستند	و	در	طول	تاریخ	و	در	همة	جوامع	هم	تکرار	می	شوند.	
روندهای	تأثیرگذار	بر	روان	و	رفتار	فراوانند.	پیام	ها	و	خبرها	رفتارسازند	
و	افراْد	اسیر	سرشت	و	موقعیت	خود	هستند.	این	شرایط	بسیار	هولناک	است.	
در	چنین	شرایطی،	قدرت	و	جسارِت	ایستادگِی	هوشیارانه	بسیار	ناتوان	است.	
سولژنیتسین	نظام	اردوگاهی	را	به	نقد	کشید،	کامو	از	اسارت	انسانی	انتقاد	کرد،	
ُمرده	است.	آیا	قدرت	و	ارادة	 برد	و	گفت	او	 نیچه	سلطة	خدا	را	زیر	پرسش	
آگاهی	یافته	شدنی	است؟	چه	کنیم؟	کدام	روند	آگاهانه	و	ایستادگی،	ما	را	در	برابر	

آسیب	زشتی	آور	توانمند	می	کند؟				

آندرهکنتاسپونویِلفیلسوف
اسپونویل،	فیلسوف	فرانسوی،	در	سال	1952	زاده	شده	و	به	مثابه	یک	فیلسوف	
انسان	گرا	و	ناباور	معروف	است.	او	می	گوید	مادرش	افسرده	و	پدرش	هم	سخت	گیر	
بود	و،	بنابراین،	در	دوران	کودکی	از	خوشبختی	بهره	ایی	ندید	و	بیشتر	اضطراب	بر	
زندگی	اش	سایه	انداخته	بود.	در	برابر	اضطراب،	در	جوانی	و	دوران	بعدی	فلسفه	
به	فریادش	رسید.	فلسفة	او	چیست؟	او	در	خانواده	ای	با	ارزش	های	مسیحی	رشد	
یافت	ولی	در	18سالگی	خداناباور	شد.	اندیشة	او	از	فلسفة	لوئی	آلتوسر	تأثیر	
گرفت	و	سپس	زیر	تأثیر	اندیشمندانی	مانند	نویسندگانی	همچون	مونتنی،	ِاسپینوزا،	
کلودلوی	اشتراوس،	مارسل	کونش	و	نیز	جهان	بینی	شرقی	یعنی	هندوئیسم	و	بودیسم	
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قرار	گرفت.	میشل	اونفری	او	را	به	عنوان	یک	مسیحی	خداناباور	معرفی	می	کند	
ولی	اسپونویل	خود	را	»خداناباور	وفادار«	می	نامد.	او	می	گوید	من	خداناباور	
هستم	و،	بنابراین،	جزم	اندیش	نیستم	و	خداناباور	هستم	زیرا	به	هیچ	خدایی	باور	
ندارم	و	نیز	وفادارم	زیرا	به	یک	سلسله	ارزش	های	اخالقی	و	فرهنگی	و	معنوی	
و	انسان	گرایانه،	که	چه	بسا	در	دین	مسیح	نیز	وجود	دارد،	ایمان	دارم.	از	جمله	
پرسش	های	اصلی	فلسفة	می	توان	به	این	چند	مورد	اشاره	کرد:	چگونه	زندگی	
کنیم؟	چگونه	می	توان	خوشبخت	بود؟	معنای	زندگی	چیست؟	چگونه	بدون	آن	که	
پیرو	ادیان	باشیم،	به	دانایی	دست	یابیم؟	پرهیزکاری	و	بردباری	یعنی	چه؟	از	نگاه	
او،	امروز	پوچ	انگاری	بزرگ	ترین	خطر	در	جهان	است	زیرا	بینش	های	پیشین	همة	
ارزش	ها	را	وارد	دین	کرده	اند	و	نیچه	نیز	اعالن	کرد	که	خدا	ُمرده	است.	بدین	ترتیب،	
از	زمانی	که	خدا	می	میرد	ارزش	ها	به	خطر	می	افتند.	در	دیدگاه	او،	جامعه	در	اشتباه	
است	زیرا	ارزش	ها	در	باور	دینی	جمع	نیستند.	از	دید	او،	خدا	مترادف	ناامیدی	
است	و	تنها	اندیشة	شادمانه	آن	است	که	گفته	شود	پادشاهی	و	خوشبختی	در	جهان	
دیگری	نیست	بلکه	پادشاهی	عشق	بر	روی	همین	زمین	است.	در	واقع،	می	توان	
گفت	که	زمان	آینده	و	دیروز	به	کار	ما	نمی	آیند	و	زمان	جاودانگی	در	همین	زمان	
حال	است.	او	می	گوید	ما	با	کویر	معنویت	روبه	رو	هستیم	و	باید	دانست	که	ارزش	ها	
در	خدا	نیستند.	اگر	چنین	فکر	کنیم	در	پوچ	انگاری	درمی	غلطیم،	حال	آن	که	باید	
بر	ضد	آن	تالش	کرد	و	معنویات	بدون	خدا	را	گسترش	داد.	آندره	کنت	اسپونویل	
در	کتاب	روح	خداناباوری،	درآمدی	بر	معنویات	بی	خدا	که	در	سال	2006	چاپ	
شد،	نظریة	خود	را	دربارة	ارزش	های	معنوی	بدون	حضور	خدا	گسترش	می	دهد.	
او	زندگی	معنوی	و	روحی	را	جدای	از	مسیحیت	می	خواهد	و،	در	ضمن،	می	گوید	
که	در	این	دین	ارزش	های	اخالقی	وجود	دارند	که	در	حال	حاضر	در	روحیة	غرب	
نفوذ	کرده	اند.	از	میان	این	ارزش	ها	باید	از	جداانگاری	دین	از	سیاست،	شفقت،	
برادری	انسانی،	فروتنی	و	غیره	یاد	کرد.	بنابراین،	کنار	گذاشتِن	مسیحیت	به	عنوان	

دین	به	معنای	رد	ارزش	هایی	نیست	که	برای	جامعة	بشری	سودمند	هستند.
آندره	کنت	اسپونویل	فیلسوفی	است	که	حضور	پررنگی	در	جامعه	دارد	و	با	
مداخله	گری	شفاف	دیدگاه	خود	را	تبلیغ	می	کند.	او	تاکنون	نزدیک	به	سی	کتاب	
چاپ	کرده	است	در	نشریات	و	رسانه	های	دیداری	و	سمینارها	بسیار	فعال	است.	
چندی	پیش	در	کالج	فلسفة	دانشگاه	سوربن	با	هم	بودیم.	دیداری	بود	برای	آشنایی	

با	نوشتة	تازه	اش.	کتاب	تازة	او	تسلی	ناشدنی	نام	دارد.	او	در	این	کتاب	می	نویسد	
در	زندگی	دردهای	کوچک	و	غصه	های	کوتاهی	وجود	دارند	که	نیازمند	تسلی	و	
همدردی	اند	ولی	انسان	های	باتجربه	به	طور	طبیعی	نمی	توانند	به	تسلی	خاطر	نیاز	
داشته	باشند	اما،	برخالف	انتظارات	موجود	در	زندگی،	همین	انسان	ها	به	جایی	
اتکا	می	کنند	و	نیازمند	تسلی	هستند.	به	همین	خاطر،	دین	را	آفریده	اند	تا	همیشه	
برای	انسان	یک	تسلی	خاطر	مطلق	باشد.	او	می	نویسد	با	توجه	به	همین	نکته،	من	
در	زندگی	ام	خداناباوری	را	پذیرفته	ام.	خداناباوری	در	تالش	بر	ضد	زشتی	فقط	

مبارزه	را	راه	حل	درست	می	داند	وگرنه	خود	در	َپستی	فرو	می	افتد.		

سوءتفاهمدرمناسباتانسانی
ما	انسان	ها	همدیگر	را	درک	نمی	کنیم	و	مناسبات	مان	پر	از	سوء	تفاهم	است.	زندگی	
در	اجتماع	مشکل	است	زیرا	نزدیکی	ها	و	دوری	های	ما	گاه	روشن	و	در	بیشتر	
مواقع	نزدیک	به	چشم	می	آیند	ولی،	در	واقع،	از	همان	حس	آغازین	و	یا	زمانی	
دیگر	درمی	یابیم	که	چقدر	ارزیابی	ها	اشتباه	آمیز	بوده	اند	و	ناشی	از	سوء	تفاهم.	در	
طول	زندگی،	افراد	کمی	هستند	که	مناسبات	با	آن	ها	پایدار	می	ماند	ولی	بسیاری	
از	افراد	گاهی	با	ما	هستند	و	سپس	روابط	با	سوء	ظن	و	بی	اعتمادی	و	بی	میلی	
همراه	و	به	یک	باره	پاره	می	شوند.	به	افرادی	در	میان	آشنایان	و	دوستان	و	حتی	
اعضای	خانواده	دل	می	بندیم	و	حس	آرامش	داریم	ولی	به	ناگاه	شک	و	بی	ِمهری	
و	حتی	نفرت	جای	آن	را	می	گیرد.	در	اجتماع،	همیشه	انسان	ها	صراحت	ندارند	
و	یا	متناسب	با	منافع	خاصی	گنگ	و	ناشفاف	هستند.	همة	آدم	ها	حرف	دل	شان	
را	صادقانه	نمی	گویند	تا	این	فکر	به	وجود	بیاید	که	رابطه	ها	روشن	و	با	احترام	
متقابل	است.	بدبختانه،	ما	نه	تنها	گاه	با	آدم	های	ناروشن	روبه	رو	هستیم	بلکه	خود	
نیز	بی	دقتیم	و	یا	نمی	خواهم	ببینیم.	البته	در	جامعه،	درک	افراد	بسیار	دشوار	است	و	
برای	آدم	شناسی	باید	در	اجتماع	بود،	روان	شناسی	فرد	را	درک	کرد،	به	روان	کاوی	
آشنایی	داشت	و	ملت	ها	و	جمعیت	ها	و	گروه	ها	و	اشخاص	گوناگون	را	تجربه	
کرد.	آدم	ها	همیشه	با	زبان	حرف	نمی	زنند	بلکه	با	نگاه،	هیجان،	احساس،	ژست،	
افزون	بر	 می	کنند.	 رفتاری	صحبت	 ریز	 بسیار	 و	حالت	های	 خواسته	ها،	شوخی	
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شناخت	یک	فرد،	باید	او	را	از	دید	روانی	و	شخصیتی	و	خانوادگی	هم	حس	کرد	
ولی	انسان	همیشه	پیچیده	باقی	می	ماند.

مناسبات	اجتماعی	نیازمند	اشتیاق	افراد	اشتیاق	به	همکاری	و	استقبال	از	
باز	بودن	دیگری	هستند	زیرا	جامعه	در	همین	تمایل	جنبة	گروهی	خود	را	نشان	
می	دهد	ولی	همین	مناسبات	هم	شکننده	اند	و	زیر	پوشش	همکاری	ها	و	شکاف	ها	
النه	کرده	اند.	سلیقه	ها،	منافع،	احساس	ها،	ارزش	ها،	انگیزش	ها	و	نیازهای	عشقی	و	
جنسی	و	فرصت	خواهی	ها	و	رازهای	پنهانی	و	امواج	ناخودآگاه	انسان	نزدیکی	ها	

یا	جدایی	ها	و	شکاف	ها	را	رقم	می	زنند.	
ما	نمی	توانیم	به	سایه	روشن	های	خود	پایان	بدهیم	و	دیگران	ما	را	پیوسته	تجربه	
می	کنند	و	قضاوت	خود	را	دربارة	ما	جاری	می	سازند.	همة	آدم	ها	با	سایه	و	تاریکی	
درونی	خود	زیست	می	کنند.	آن	کس	که	می	گوید	به	صداقت	او	باور	کنید	هدفش	
دست	یابی	توافق	شماست.	صداقت	اعالن	شدنی	نیست	بلکه	آن	را	باید	حس	و	
تجربه	کرد.	همة	جوامع	انسانی	دارای	این	ویژگی	ها	هستند	و	انسان	در	درون	این	
مناسبات	پیچیده	غوطه	می	خورد	و	در	آن	نقش	آفرینی	می	کند.	زمانی	که	در	جامعه	
شادی	و	سوگ	موجود	است،	روابط	انسانی	به	همبستگی	و	نزدیکی	عالقه	پیدا	
می	کند.	همبستگی	ناشی	از	سوگ	اندوه	بار	است	و	روان	را	می	کاهد،	حال	آن	که	
همبستگی	ناشی	از	شادی	به	روان	بال	و	پر	می	دهد	و	جسارت	در	زندگی	را	تقویت	
می	کند.	لحظة	شادمانه	آدم	ها	را	از	حفره	ها	و	شکاف	ها	و	تاریکی	های	شخصیتی	
جدا	نمی	کند	بلکه	این	ویژگی	ها	او	را	به	عقب	می	رانند.	روان	آدمی	به	این	لحظه	ها	

نیازمند	است	تا	بتواند	نیرو	بگیرد	و	فرو	نرود.		

آیانابودیپرندگانناگزیراست؟
روزنامة	لوموند	را	که	باز	کردم،	چشمم	به	عنوان	بزرگ	صفحة	نخست	افتاد:	»چرا	
پرندگان	نابود	می	شوند؟«	این	مقاله	دربارة	فرانسه	نوشته	بود	طی	پانزده	سال	گذشته	
30	درصد	از	پرندگان	مرغزارها	از	بین	رفته	اند.	در	این	میان،	بیش	از	80	درصد	
از	کبک	ها	نابود	شده	اند.	طی	بیست	سال	گذشته	در	آلمان	75	درصد	از	حشرات	
ناپدید	شده	اند.	پژوهش	های	انجام	شده	نشان	می	دهند	که	این	بحران	زیستِی	پرندگان	

در	اروپا	عمومیت	دارد.	مقاله	سپس	علت	این	بحران	گونه	گونی	را	کاربست	مواد	
شیمیایی	ضد	آفات	و	مواد	سمی	و	کاهش	سطح	کشت	کشاورزی	معرفی	کرد.	
تازه	ترین	پژوهش	های	مؤسسة	جهانی	بردالیف	نشان	می	دهد	که	در	جهان	یک	هشتم	

پرندگان	یعنی	حدود	1300	گونه	در	معرض	خطر	انقراض	قرار	دارند.
در	ایران	چه	خبر	است؟	وضع	پرندگان	در	ایران	بسیار	وخیم	است:	تاالب	های	
ارومیه،	گاوخونی،	ارژن،	پریشان	و	20	درصد	تاالب	انزلی	خشک	شده	اند	و	این	
به	معنای	نابودی	مأمن	پرندگان	است.	بیش	از	140	گونه	پرندة	مهاجر	در	دریاچة	
ارومیه	زمستان	گذرانی	و	تابستان	هم	تخم	گذاری	می	کردند؛	وقتی	زیستگاه	را	
از	دست	دادند	یعنی	سرگردان	و	آواره	شدند،	وقتی	ما	پرندة	مهاجر	نداشته	باشیم	
به	این	معناست	که	کل	موجودات	را	از	دست	داده	ایم.	انقراض	سریع	پرندگان	
در	کشور	ما	پدیده	ای	نگران	کننده	و	ملموس	است	چنان	که	پیوسته	از	جمعیت	
ایرانی،	 دریایِی	 کبوتر	 گلوسیاه،	 غواص	 گلوسرخ،	 غواص	 همچون	 پرندگانی	
پلیکان	سفید،	پلیکان	پاخاکستری،	باکالن	مارگردن،	باکالن	کوچک،	حواصیل	
بزرگ،	حواصیل	زرد،	حواصیل	سبز،	لک	لک	سیاه،	اکراس	آفریقایی،	فالمینگو	
غاز	 غاز،	 عروس	 پیشانی	سفید،	 غاز	 کوچک،	 قوی	 فریادکش،	 قوی	 کوچک،	
پازرد،	اردک	مرمری،	اردک	بلوطی،	کورکور	حنایی،	عقاب	دریایی،	کرکس	سیاه،	
هما،	عقاب	مارخور،	سارگپه	چشم	سفید،	سارگپه	پرپا،	پیغو،	طرالن،	عقاب	دو	
برادر،	الچین،	باربری	فالکون،	سیاه	خروس،	کبک	چیل،	طاووسک،	زنگوله	بال،	
میش	مرغ،	خروس	کولی	اجتماعی،	سلیم	طالیی،	ابیا،	پاشلک	معمولی	و	چندین	

و	چند	مورد	دیگر	کاسته	می	شود.
چرا	در	ایران	انقراض	پرندگان	سرعت	گرفته	است؟	امروز،	باغ	ها	و	درختان	
به	ساختمان	و	تّلی	از	شیشه	و	سیمان	تبدیل	شده	اند	که	این	النه	سازی	و	پرواز	
پرندگان	را	با	خطر	و	مشکل	روبه	رو	کرده	است.	وجود	شکارچیان	و	نبود	قوانین	
حمایتِی	جدی	به	وخامت	زندگی	پرندگان	افزوده	است.	مواد	شیمیایی	و	ضد	آفات	
به	شکل	گسترده	ای	در	طبیعت	و	کشت	زارها	پخش	می	شوند.	آب	دریاچه	ها	و	رودها	
به	شدت	کاهش	یافته	یا	کاماًل	خشک	شده	است.	مرغزارها	و	بیشه	ها	و	جنگل	ها	
روستاهای	 و	 شهرها	 از	 بسیاری	 هوای	 آلودگی	 سنگین	خورده	اند.	 آسیب	های	
ایران	زندگی	پرنده	و	حیوان	و	انسان	را	به	خطر	انداخته	است.	پرندگان	یکی	از	
شاخص	های	اساسی	برای	ارزیابی	کیفیت	محیط	زیست	در	یک	سرزمین	هستند.	
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وقتی	پرنده	می	میرد	و	منقرض	می	شود،	یعنی	با	تشدید	بحران	زیست	محیطی	و	
نابودی	بخش	مهمی	از	گونه	گونی	در	یک	کشور	روبه	رو	هستیم.	کشوری	که	طبیعت	
و	پرندگان	خود	را	با	شتاب	از	دست	می	دهد	بیماری	و	مرگ	را	برای	نسل	های	

آینده	آسان	می	کند.		

بشرگوشتخوارچیست؟
این	عنوان	کتاب	فیلسوف	فرانسوی،	فلورانس	بورگات،	است.	به	گفتة	او،	هنگامی	
	که	چینی	ها	و	هندی	ها،	که	در	حال	حاضر	بیشتر	از	دیگران	گیاه	خواری	می	کنند،	
مانند	آمریکایی	ها	غذای	گوشتی	بخورند	سیارة	خاکی	ما	تنگ	تر	خواهد	شد.	هر	
سال،	60	میلیارد	حیوان	برای	جمعیت	جهان	کشتار	می	شود	و	1000	میلیارد	ماهی	
صید	می	شود.	یک	سوم	زمین	های	قابل	کشت	جهان	به	مواد	خوراکی	حیوانات	
اختصاص	یافته	است.	41	درصد	غالت	جهان	برای	پرورش	حیوانات	مصرف	
می	شود.	برای	تولید	یک	کیلوگرم	گوشت	گاو	13000	لیتر	آب	به	کار	می	رود.	بیش	
از	14	درصد	از	گازهای	گلخانه	ای	در	جهان	ناشی	از	حیوانات	است.	80	درصد	
آنتی	بیوتیک	تولیدشده	در	جهان	برای	پرورش	دام	به	کار	گرفته	می	شود.	بر	اساس	
یک	ارزیابی،	تا	سال	2050	مصرف	گوشت	قرمز	در	جهان	75	درصد	افزایش	
خواهد	یافت.	هر	فرانسوی	در	آغاز	قرن	نوزدهم	20	کیلو	گوشت	می	خورد،	در	
سال	1950	میزان	60	کیلوگرم	و	باألخره	در	سال	2014	میزان	86	کیلوگرم	گوشت	
مصرف	کرده.	هر	آمریکایی	ساالنه	130	کیلو	گوشت	قرمز	مصرف	می	کند.	البته	
یادآوری	کنیم	که	به	طور	متوسط	هر	آفریقایی	در	سال	13	کیلو	گوشت	و	هر	هندی	
5	کیلو	گوشت	مصرف	می	کند.	مصرف	گوشت	قرمز	برای	هر	فرد	در	ایران	به	طور	
متوسط	نزدیک	13	کیلوست.	بر	اساس	منابع	پزشکی،	افزایش	بیماری	های	قلبی	و	
ریوی	ناشی	از	مصرف	باالی	پروتئین	حیوانی	است	و	افزایش	سرطان	نیز	از	مصرف	
گوشت	در	غذاهای	صنعتی	ناشی	می	شود.	البته	بحث	اصلی	در	این	نیست	که	باید	
گیاه	خواری	را	گسترش	داد	چون	چنین	چیزی	به	سلیقه	و	تمایل	فرهنگی	و	اعتقادی	
شخصی	وابسته	است	ولی	مسئلة	مرکزی	مورد	بحث	مصرف	بسیار	باالی	گوشت	
قرمز	در	جهان	و	تمام	نتایج	منفی	آن	در	در	زمینة	محیط	زیست	و	سالمتی	انسان	ها	

و	مدیریت	طبیعت	و	جامعه	است.	افزون	بر	آن،	در	تولید	گستردة	صنعتی	گوشت،	
شرایط	دردناک	و	جان	کاهی	به	حیوان	تحمیل	می	شود.	در	دامپروری	صنعتی	و	
حمل	ونقل	و	کشتار	حیوانات،	رفتار	خشونت	بار	و	سادیستی	فراوان	است.	هشتاد	
درصد	آنتی	بیوتیک	برای	حیوانات	به	خاطر	تولید	انبوه	جهت	مصرف	انبوه	است.	
بنگاه	های	اقتصادی	فراوانی	در	جهان،	حداقِل	شرایط	بهداشتی	و	آسودگی	برای	
حیوانات	را	رعایت	نمی	کنند.	زجر	و	شکنجة	حیوانات	در	بسیاری	از	کشتارگاه	ها	
رایج	است.	یکی	از	فیلسوفان	هوادار	حقوق	حیوانات،	الیزابت	دوفونتونه،	می	گوید	
هر	روز	گّله	های	بزرگ	حیوانی	را	به	سوی	کشتارگاه	می	برند	و	این	یادآور	انتقال	
جمعیت	انبوه	یهودیان	به	اردوگاه	های	مرگ	است.	او	می	افزاید	البته	یادمان	باشد	
که	در	اردوگاه	ها	فقط	مرگ	خاموش	یهودیان	نبود	بلکه	بسیاری	از	آن	ها	ایستادگی	
کردند	و	آن	نابرابری	را	نپذیرفتند.	جنایت	کاران	نازی	یهودیان	را	با	خونسردی	نابود	
می	کردند	و	امروز	ماشین	صنعتی	فقط	عطش	آن	را	دارد	تا	بازده	تولید	کشتار	فقط	
و	فقط	هرچه	بیشتر	باال	برود.	یادمان	باشد	که	در	قانون	فرانسه	آمده	است	حیوانات	
نیز	دارای	احساس	و	عواطف	هستند	و	اضطراب	و	تنش	در	زمان	کشتار	و	زمان	

بدرفتاری	انسان	نسبت	به	خود	را	حس	می	کنند.

تختجمشید
نهاد	َنشنال	ِجئوگرافیک	شماره	ای	از	نشریة	خود	را	به	پرسپولیس	یا	تخت	جمشید	
اختصاص	داده	است.	داریوش	اول،	پادشاه	هخامنشیان	که	بین	سال	های	549	تا	
486	پیش	از	زادروز	مسیح	می	زیسته،	دستور	ساخت	این	بنای	شگرف	را	صادر	
کرده.	این	شماره،	در	واقع،	کتاب	بسیار	جدی	و	زیبایی	دربارة	معماری	و	هنر	و	خط	
و	نظام	اداری	و	مردمان	گوناگون	و	دین	دوران	هخامنشیان	است.	افزون	بر	این	ها،	
تمام	مورخان	و	باستان	شناسانی	که	در	شناسایی	تخت	جمشید	و	نقش	رستم	تالش	
کردند	نیز	یادآوری	شده	اند.	این	شماره	بر	پایة	منابع	جدی	تهیه	شده	و	یک	سند	
قابل	اتکاست.	این	بخش	از	تاریخ	ایران	توسط	پژوهش	گران	غربی	به	ما	معرفی	
شده	است.	در	شرایط	نبود	روش	علمِی	دانشگاهی،	فشار	اسالمیون	شیعه،	بی	دقتی	
سیاسیون	و	ازخودبیگانگی	روشن	فکران	میدان	داران	رسمی	همیشة	تاریخ	ما	را	
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واژگون	و	تحریف	شده	ارائه	کرده	اند.	ما	باید	تاریخ	خود	را	بشناسیم	و	از	تبلیغات	
ضد	کیستِی	ایرانی	و	نیز	تبلیغ	شوینیستی	به	دور	باشیم.	یک	دیدگاه	علمی	تاریخ	
را	با	دقت	بررسی	می	کند	و	می	آموزد	و	دانستة	خود	را	به	نسل	های	دیگر	انتقال	
می	دهد.	تخت	جمشید	و	تاریخ	آن	جزو	کیستِی	ماست.	بیان	این	مطلب	مترادف	
ملی	گرایِی	کوته	بینانه	نیست	بلکه	بیان	گر	واقعیتی	تاریخی	است.	خواندن	این	سند	
علمی	تاریخی	و	نیز	کتاب	برجستة	مورخ	فرانسوی	یعنی	پی	یر	بریان	با	نام	تاریخ	

امپراتوری	پارس	یاری	دهندة	ما	در	آموختن	در	این	زمینه	است.
کارگران	و	صنعت	گران	و	هنرمندان	و	معماران	از	تمام	ساتراپ	های	شاهنشاهی	
در	ساخت	این	بنای	بزرگ	شرکت	کردند	و	نشان	های	دیگِر	سبک	معماری	تخت	
جمشید	در	معماری	پاسارگاد	و	شوش	و	اکباتان	نیز	موجود	است.	بر	اساس	دیدگاه	
پلوتارخ،	این	بنای	تاریخی	توسط	اسکندر	مقدونی	ویران	شد.	تخت	جمشید	برای	
نخستین	بار	در	سدة	17	میالدی	توسط	باستان	شناسان	کشف	و	در	1979	توسط	

یونسکو	به	عنوان	آثار	میراث	جهانی	برگزیده	شد.
تخت	جمشید،	در	آغاز،	توسط	گردش	گران	غربی	در	سفرنامه	ها	مطرح	شد.	
از	نیمة	دوم	سدة	نوزدهم	تا	دورة	پس	از	جنگ	جهانی	دوم،	باستان	شناسانی	مانند	
پاسکال	کوسِت	فرانسوی،	شارل	شیپیز	و	ُژرژ	پرِو	فرانسوی،	فرانز	استولِز	آلمانی،	
مارسل	دیوالفوای	فرانسوی،	ارنست	هرزفیلد	و	اریش	فردریش	اشمیِت	آلمانی،	
آندره	گوداِر	فرانسوی	و	آن	بریت	تیلیا	و	گی	سِپ	ایتالیایی	در	این	کشف	بزرگ	به	
شکل	های	گوناگون	شرکت	کردند.	در	این	میان،	جواد	تجویدی	نیز	نقش	مهمی	در	
مدیریت	یک	سری	از	کاوش	ها	داشت	و	گروه	ایرانی	ـ	ایتالیایی	پی	یرفرانچسکو	
و	علی	رضا	عسکری	شاه	وردی	هم	به	کشفیات	جدیدی	در	دورة	2008	تا	2016 

دست	یافتند.	
با	تالش	کاوش	گرانة	ارنست	هرزفلید	و	اریش	فردریش	اشمیت	شمار	بسیار	
زیادی	لوح	چوبی	و	ِگلی	پیدا	شد.	شمار	آنها	30000	لوحه	است	که	6000	از	
آن	ها	به	آسانی	قابل	خواندن	هستند.	این	لوح	ها	متعلق	به	زمان	داریوش	اول	است	و	
به	زبان	های	ایالمی،	آرامی،	کلدانی،	یونانی	و	پارسِی	کهن	اند.	تخت	جمشید	از	چه	
حکایت	می	کند؟	تاریخ،	معماری،	هنر،	نقاشی،	آداب	مردم	شناسی،	رسم	پادشاهان،	
نظام	اداری،	مدیریت	کارکنان،	نظام	بودجه،	دین،	همزیستی	مردمان	گوناگون،	روح	
ایرانی،	مدیریت	سیاسی	پادشاهی	و	غیره.	رومن	گیرشمن	می	نویسد:	»در	دوران	

باستان،	هرگز	هنر	تا	این	اندازه	درخشش	نداشته	است.«
آیت	اهلل	صادق	خلخالی	قصد	داشت	تخت	جمشید	را	با	خاک	یکسان	کند.	
ضدیت	اسالم	گرایان	و	چپ	های	ایدئولوژیک	با	تاریخ	باستان	روحیة	ضد	ملی	را	
در	بخشی	از	جامعه	رشد	داد	و	ما	را	از	شناخت	تاریخ	خود	دور	کرد.	بسیاری	از	
کتاب	های	تاریخی	رایج	در	ایران	این	تاریخ	را	تحریف	کردند	و	ادبیات	چپ	و	
اسالم	گرا	هم	این	تاریخ	را	به	عنوان	عرصة	»پادشاهان	ستم	گر«	نشان	داد.	چپ	ها	
و	اسالم	گرایان	با	بی	دانشی	و	زهر	ایدئولوژیک	خود	ذهن	اجتماع	را	آلوده	کردند	

و	مانع	آموزش	تاریخ	شدند.	

Pascal Coste, Franz Stolze, Charles Chipiez, Georges Perrot, mar-
cel Dieulafoy, Ernet Herzfeld, Erich Frederich Schmidt, andré 
Godard, Pierfrancesco Callieri, Alireza Askari Chaverdi. 
Pierre Briant, Histoire de l’Empire perse, de Cyrus à Alexandre, 
1996
Collectif, Regards sur la Perse antique, Le Blanc, Saint-Marcel, 
Amis de la Bibliothèque municipale du Blanc et Musée d'Argen-
tomagus, juin 1998  

آیابایدازدینانتقادکرد؟
انتقاد	از	دین	از	دوران	کهن	وجود	داشته	و	شاید	لذت	گرایی	نخستین	شکل	از	
انتقاد	از	دین	است.	دین	همیشه	ادعا	داشته	که	دارای	حقیقت	مطلق	است	و	پیوسته	
کوشیده	تا	انسان	ها	را	در	وابستگی	ذهنی	نگاه	دارد	یا	جنگ	های	مذهبی	به	پا	کرده	
است	تا	مسلط	باشد.	قربانی	کردِن	انسان	ها،	جنگ	های	صلیبی،	جنگ	های	مذهبی	
در	فرانسه،	انکیزیسیون،	جریان	های	جهادی	تروریستی	و	حکومت	دینی	در	ایران	
بیان	تمایل	خشونت	خواهی	در	دین	است.	فیلسوفان	یونانی	عقل	گرایی	را	در	برابر	
دین	قرار	دادند	ولی	دین	داران	پیوسته	فرمان	برداری	و	پیروی	را	در	برابر	ِخرد	
گذاشتند	و	برخی	ادعا	کردند	که	سقراط	فیلسوف	ارزش	های	اخالقی	را	نابود	کرده.	
در	قرن	هفدهم،	فیلسوف	آلمانی	یعنی	الیبنیتس	به	برابرخواهی	خدا	باور	داشت	ولی	
ِاسپینوزا	تالش	کرد	تا	مردم	را	از	تعصب	و	جزم	اندیشی	برهاند.	در	قرن	هجدهم،	
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دانش	نامة	فیلسوف	فرانسوی،	دیدرو،	شدیدترین	انتقادها	را	به	دستگاه	کلیسای	
کاتولیک	وارد	کرد.	ولتر	هم	خداناباور	نیست	و	به	یک	آفریدگار	ایمان	دارد	یعنی	
یگانه	پرست	است	ولی	او	هم	انتقادهای	بسیاری	از	کلیسا	و	دین	و	خرافات	و	
مراسم	و	آداب	مذهبی	کرد.	دیوید	هیوم	نیز	باورهای	مسیحِی	خودش	را	داشت	ولی	
بر	ضد	معجزات	می	شورید.	اسحاق	نیوتن	هم	دین	دار	بود	ولی	بر	ضد	جزم	اندیشِی	
»تثلیث	مسیحیت«	موضع	گیری	کرد.	فلسفة	ِامانوئل	کانت	نیز	در	اساس	انتقادی	
از	دین	است.	لودویک	فوئرباخ	نیز	توهمات	ناشی	از	دین	را	به	نقد	کشاند.	چارلز	
داروین	نیز	بر	پایة	تجربیات	و	کشفیات	خود	به	نفی	باور	دینی	رسید.	کارل	مارکس	
هم	از	دین	انتفاد	کرد	و	گفت	دین	افیون	توده	هاست.	نیچه	نیز	نقدی	تندروانه	از	دین	
مسیحیت	نمود	و	مرگ	خدا	را	اعالن	کرد.	زیگموند	فروید	هم	انتقادی	روان	کاوانه	
از	دین	ارائه	کرد	و	گفت	دین	یک	توّهم	است.	همچنین،	برتراند	راسل	به	یک	انتقاد	
همه	جانبه	از	دین	دست	زد.	ِاستیون	هاوکینگ	نیز	اعالن	کرد	جهان	خود	را	آفریده	

و	پروردگاری	موجود	نیست.	
محّمد	بن	زکریای	رازی	کتاب	هایی	را	در	نقد	ادیان	و	دربارة	روش	های	شّیادی	
پیامبران	نوشت	و	به	گفتة	ابوریحان	بیرونی	رازی	نه	تنها	اسالم	که	تمامی	ادیان	را	
مورد	انتقاد	و	طرد	قرار	داد.	خیام	با	تردید	و	شک	فلسفی	خود	اساس	دین	را	
متزلزل	و	سالوسی	و	فریب	دستگاه	دین	داران	را	افشا	کرد.	میرزا	فتحعلی	آخوندزاده	
نیز	به	دین	نقدهای	فراوانی	وارد	کرد	و	خود	نیز	بی	دین	بود.	احمدکسروی	مذهب	
شیعه	و	صوفیگری	را	بشدت	مورد	انتقاد	قرار	داد.	صادق	هدایت	هم	پیوسته	دین	
اسالم	و	دین	داران	مسلط	و	خرافات	توده	را	در	کتابهای	خود	مورد	انتقاد	شدید	
قرار	داد.	علی	دشتی	با	انتشار	کتاب	»بیست	و	سه	سال«	نشان	داد	که	نسبت	به	
اسالم	دارای	دیدگاهی	انتقادی	بوده	و	از	پژوهش	های	علمی	در	غرب	آگاه	است.	
شجاع	الدین	شفا	با	کتابهای	خود	مانند	»پس	از	هزار	و	چهار	صدسال«	بروشنی	

اسالم	و	شیعه	گری	را	به	نقد	و	نفی	می	کشاند.	
من	نیز	خداناباور	هستم	و	فکر	می	کنم	بدون	دین	می	توان	زندگی	کرد،	همان	گونه	
که	من	این	چنین	زندگی	کرده	ام	و	در	نوشته	های	گوناگون	خود	تمام	قران	و	اسالم	
و	شیعه	گری	را	به	نقد	کشیده	ام.	دین	اسالم	و	شیعه	گری	عامل	ازخودبیگانگی	اند	
و	ایرانیان	زیان	های	سنگین	و	جبران	ناپذیر	از	این	دین	دیده	اند.	اسالم	ضد	ارزش	

انسانی	و	هوادار	تبعیض	دینی	و	سیاسی	و	قومی	و	جنسییتی	است.	

جامعه	ای	که	از	دین	انتقاد	نکند	و	از	نقد	دین	برخود	بلرزد	یک	عقب	مانده	و	
مستبدانه	است.	نقد	دین	بیان	بلوغ	فکری	و	رشد	اندیشه	آزاد	است.	خوکردن	به	
اسالم	خوکردن	به	کهنگی	و	گنداب	است.	ممکن	است	برخی	ایراد	بگیرند	که	چرا	
واژه	گندآب	را	بکار	می	گیرم.	پاسخ	من	اینچنین	است:	آیا	شما	روایات	کلینی	و	
مجلسی	و	خمینی	را	خوانده	اید؟	آیا	شما	تمام	برگ	های	قرآن	را	مطالعه	علمی	کرده	
اید	و	تعرض	آنها	را	به	حقوق	بشر	و	شرافت	انسانی	مورد	بررسی	قرارداده	اید؟	
آیا	شما	تائید	برده	داری	در	قرآن	و	حدیث	و	نیز	برده	داری	را	در	زندگی	پیامبر	و	
امامان	شیعه	مورد	توجه	خود	قرارداده	اید؟	از	تمام	این	بررسی	ها	چه	نتیجه	ای	

می	گیرید؟	داوری	من	نتیجه	بررسی	جدی	من	است.

تفاوتمیانفیلسوفوجامعهشناسچیست؟
فلسفه	مادر	جامعه	شناسی	است	ولی	از	قرن	نوزدهم	به	بعد،	به	ابتکار	ماکس	ِوِبر	در	
آلمان	و	ِامیل	دورکیم	در	فرانسه	جامعه	شناسی	از	فلسفه	جدا	شد	و	به	مثابه	یک	دانش	
مستقل	مطرح	شد.	دورکیم	از	فیلسوف	فرانسوی	یعنی	رنه	ِدکارت	تأثیرات	فراوانی	
گرفت	و	کتاب	گفتار	دربارة	روش	ِدکارت،	که	در	1637	چاپ	شده	بود،	الهام	بخش	
ِامیل	دورکیم	در	نگارش	قواعد	شیوة	جامعه	شناسانه	بود.	در	این	کتاب،	ِامیل	دورکیم	
هدف	جامعه	شناسی	را	چنین	تعریف	می	کند:	»نخست،	به	کار	گیری	یک	روش	عینی	
در	واکاوِی	پدیده	های	اجتماعی.	دوم،	بررسی	عینِی	یک	پدیده	که	هرگز	نافی	بررسی	
حاالت	روانی	انسان	ها	نیست	و	مسئلة	مورد	توجه	جامعه	شناسی	واکاوی	تصورات	
و	باورهاست.	سوم،	این	تصورات	جمعی	هستند	و	نیازمند	توضیح	اجتماعی.«	او	
می	افزاید	پدیدة	روحیات	یا	باور	دینی	باید	مورد	مطالعه	قرار	گیرد	و	این	به	این	معنا	
نیست	که	پژوهش	گر	به	آن	باور	دارد.	در	جامعه	شناسی،	اصل	اساسی	ُجستن	در	درون	
جامعه	و	رابطة	میان	انسان	هاست.	انسان	یک	فرد	مجزا	نیست،	او	محصول	اجتماعی	
شدن	است.	پدیده	های	گوناگونی	مانند	اسطوره،	دین،	آداب	و	فرهنگ	جامعه،	عادت	ها،	
منافع	اقتصادی،	توهمات	ذهنی،	گروه	بندی	های	اجتماعی،	خشونت	و	روابط	جنسی	
در	انسان	تاریخی	نقش	ایفا	می	کنند.	جامعه	شناس	در	پی	یافتن	پیوندها	و	مناسبات	
پنهان	و	آشکار	و	انگیزه	ها	است.	جامعه	شناس	باید	ریز	و	درشت	را	ببیند	و	شخصیت	
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جامعه	و	اعضای	آن	را	لمس	کند	و	کارکرد	عمومی	را	موشکافانه	بررسی	کند.	نزد	
جامعه	شناس،	داده	ها	اجازه	می	دهند	تا	شناخت	جزئی	و	موقتی	به	دست	آید	ولی	کار	
آغاز	می	شود	تا	به	مقوله	های	فراگیر	و	عمومیت	یافته	و	جامعه	شناسانه	رسیده	شود.	
فیلسوف	از	مقوله	آغاز	می	کند	و	درگیر	کلنجارهای	گفتاری	و	ارزشی	می	شود.	او	از	
یک	مقوله	به	مقولة	دیگر	سفر	می	کند،	پرسان	است	و	عقالنیت	و	منطق	و	خواسته	های	
خود	را	ِگرد	هم	می	آورد	تا	گفتمانی	بسازد.	نگاه	فیلسوف	به	پدیدة	گذراست	و	میدان	
اصلی	او	میدان	ورزش	مفاهیم.	فیلسوف	از	همان	آغاز	در	انتزاع	حرکت	می	کند،	حال	
آن	که	جامعه	شناس	چشم	بر	زمین	دوخته	و	با	داده	ها	و	شرایط	موجود	پیش	می	رود.	
در	کار	هر	فیلسوف	و	جامعه	شناس	یک	خطر	در	کمین	نشسته	است.	فیلسوف	می	تواند	
در	انتزاع	غوطه	ور	شود	و	جامعه	شناس	می	تواند	در	داده	ها	گم	شود.	فیلسوف	پیوسته	
باید	به	ارزش	ها	و	دورنمای	اسطوره	ای	بپردازد	و	جامعه	شناس	پیوسته	باید	درک	از	
جامعه	را	ژرفا	ببخشد	و	شفافیت	برای	پروژه	های	بعدی	را	تقویت	کند.	فیلسوف	و	

جامعه	شناس	همسایة	یکدیگرند.
جامعه	شناسی	تولید	گفتمان	های	خود	را	منوط	به	پروتکل	های	تحقیق	تجربی	
می	کند	که	با	روش	های	جمع	آوری	داده	های	معتبر	تنظیم	شده	اند.	جامعه	شناسی	
اعالم	می	کند	که	یک	رشته	علمی	است	زیرا	با	مفاهیم	نظری	و	دقت	موشکافانه	
بررسی	کرده،	روش	آماری	و	تحقیق	میدانی	را	 انسانی	را	 جامعه	و	گروه	های	
بکارگرفته،	مطالعه	تطبیقی	و	مقایسه	ای	انجام	داده،	استنتاج	تئوریک	تولید	کرده،	
نتایج	کار	را	با	بازیگران	دیگر	به	بحث	گذاشته	و	مدام	نظریه	های	خود	را	با	توجه	
به	همه	دانش	ها،	مورد	آزمایش	قرار	می	دهد.	جامعه	شناسی	و	فلسفه	مبتنی	بر	
معرفت	شناسی	های	متفاوت	و	حتی	گاه	ناسازگار	هستند.	فلسفه	یک	رشته	علمی	
و	آماری	نیست.	فلسفه	و	جامعه	شناسی	دو	بازی	متمایز	هستند	که	براساس	قوانین	
مختلفی	ساخته	شده	اند.	جامعه	شناسی	با	گسست	از	فلسفه،	همزمان	با	اینکه	از	
بلندپروازی	های	خود	محافظت	می	کند	یک	سری	از	پرسش	های	فلسفی	را	نگاه	
میدارد.	نزدیکی	دو	رشته	نفی	استقالل	آنها	نیست.	می	توان	جامعه	شناس	بود	و	
فیلسوف	نبود	و	نیز	فیلسوفانی	هستند	که	جامعه	شناس	نیستند.	البته	لوی	اشتروس	

و	پیر	بوردیو،	دورکیم،	اندیشمندان	جامعه	شناسی	و	فلسفه	هستند.		

دربارهپروفسورِاستیونهاوکینگ
پروفسور	ِاستیون	هاوکینگ	در	8	ژانویه	1942	در	انگلستان	زاده	شده	و	فیزیک	دان	
و	کیهان	شناس	بزرگی	به	شمار	می	آید.	او	در	دانشگاه	کمبریج	درس	داده	و	چند	دهه	
دارندة	کرسی	ریاضیات	لوکاس	بوده.	این	دانشمند	بیش	از	10	اثر	علمی	به	نگارش	
درآورده	و	کتاب	معروف	او	تاریخچة	زمان	است.	او	دچار	بیماری	اسکلروز	بود	و	
امکان	حرکت	نداشت	و	برای	حرف	زدن	از	هوش	مصنوعی	بهره	می	برد.	ِاستیون	
هاوکینگ	پرسش	های	بزرگی	دربارة	جهان	مان	مطرح	کرد.	جهان	و	حیات	چگونه	
آغاز	شدند؟	آیا	ما	تنها	هستیم؟	او	در	گفتمان	تازه	ای	که	در	نشریات	آمده	در	مورد	

پرسش	های	باال	نظریة	جدیدی	اعالن	کرد:	
بر	اساس	نظریة	دانشمندان،	تمام	ذرات	جهان	در	هنگام	انفجار	بزرگ	به	یک	
ذرة	بی	نهایت	متراکم	و	گرم	تبدیل	شد	اما	پیش	از	آن	چه	چیزی	رخ	داد؟	ِاستیون	
نیل	 برنامة	 با	حضور	در	 َنشنال	جئوگرافیک	و	 فیزیک	دان	در	شبکة	 هاوکینِگ	
دگراس	تایسون،	یکی	دیگر	از	فیزیک	دانان	و	کیهان	شناسان	مشهور	آمریکایی،	به	
این	پرسش	و	با	تکیه	بر	نظریة	معروف	خود	یعنی	»طرح	بی	مرزی«	پاسخ	داد.	او	
می	گوید	که	پیش	از	انفجار	بزرگ	چیزی	به	عنوان	بُعد	زمان	همانند	شکل	کنونی	
آن	وجود	نداشته	است.	از	دید	او	»برای	درک	این	نظریه،	دستگاه	کنترل	از	راه	
دوِر	جهان	را	بردارید	و	دکمة	بازگشت	را	فشار	دهید.	همان	گونه	که	دانشمندان	
می	گویند،	جهان	به	طور	مداوم	در	حال	انبساط	است	و	همین	طور	که	شما	دکمة	
بازگشت	را	می	زنید	جهان	نیز	منقبض	تر	و	منقبض	تر	می	شود.	اگر	به	اندازة	کافی	
عقب	بروید،	یعنی	نزدیک	به	13,8	میلیارد	سال	)لحظة	محاسبه	شدة	تقریبِی	پیدایش	

جهان(،	می	بینید	که	جهان	به	اندازة	یک	اتم	کوچک	شده	است.«
این	دانشمند	می	گوید	در	داخل	این	ذرة	ریِز	اتمی	بسیار	کوچک	و	بی	نهایت	
متراکم	و	با	انرژی	باال	که	»تکینگی«	نام	گرفته،	قوانین	فیزیک	مانند	بُعد	زمان	و	
مکان	فاقد	عملکرد	هستند	و	معنایی	ندارند.	هاوکینگ	بر	این	باور	است	که	زمان	
به	صورت	معنای	شناختی	نوع	بشر	پیش	از	آغاز	جهان	وجود	نداشته	بلکه	حالتی	
خمیده	داشته.	از	نگاه	او،	زمان	»همیشه	به	هیچ	نزدیک	و	نزدیک	تر	می	شده	است	
اما	هیچ	گاه	تبدیل	به	هیچ	نشده	است.«	در	نتیجه،	»انفجار	بزرگ	هرگز	از	هیچ	پدید	

نیامده	و	تنها	این	موضوع	از	دیدگاه	نوع	بشر	پیچیده	به	چشم	می	آید.«
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او	در	جای	دیگری	دربارة	نظریة	خود	گفته	رخدادهای	پیش	از	انفجار	بزرگ	
برای	 راهی	 هیچ	 و	 ندارند	 مشاهده	ای	 قابل	 پی	آیندهای	 زیرا	 نیستند	 مشخص	
اندازه	گیری	آن	ها	در	دست	نیست	و	برای	همین	هم	هست	که	ممکن	است	آن	را	از	
قالب	یک	نظریه	بیرون	براند	و	برخی	بگویند	زمان	با	انفجار	بزرگ	آغاز	شده	است.	

رابطةمیانایمانونوگراییراچگونهتعریفکنیم؟
اغلب	گفته	می	شود	که	ویژگی	اصلی	سه	دین	ابراهیمی	به	این	صورت	است	که	
یهودیت	به	امید	اهمیت	می	دهد،	مسیحیت	به	عشق	و	اسالم	به	ایمان.	یهودیت	در	
انتظار	مسیح	یا	منجی	خود	است	و،	بنابراین،	امیدواری	به	دیدار	و	ظهور	آینده	ساز	
است؛	به	عبارت	دیگر،	یهود	خود	را	قوم	برگزیدة	الهی	می	داند	و	بر	این	باور	است	
که	آینده	ی	روشنی	در	انتظار		است.	این	امید	به	آینده	در	کتاب	مقدس	تورات	و	نیز	
میان	یهودیان	رایج	است.	مسیحیت	پیام	عیسی	را	عشق	و	مهربانی	می	داند.	مسیح	به	
کسی	زور	نگفت	و	کسی	را	نکشت	و	گفت	عشق	تنها	معنای	جهان	است.	به	صلیب	
کشاندن	او	نیز	نشان	مظلومیت	و	عشق	است.	کارل	الوت،	دین	شناس	ُارتدوکس	
روسی،	اندیشة	مسیحیت	را	بر	امید	به	پایان	تعارضات	و	مصیبت	ها	متکی	می	داند.	
در	اسالم،	ایمان	پیام	مرکزی	است	زیرا	ایمان	به	اهلل	قادر،	ایمان	به	اسالم	به	عنوان	
واپسین	و	کامل	ترین	دین،	ایمان	به	روز	قیامت	و	بهشت	و	دوزخ	پایة	پیوند	معنوی	

وعملی	میان	انسان	و	اهلل	است.
نتایج	این	باورها	چه	بود؟	باور	یهودیان	به	این	که	دوران	رنج	پایان	می	یابد	
مشّوق	کار	و	واکاوی	و	تولید	نوشتاری	می	شود.	یکی	از	پیامبران	یهودیان	حزقیل	
بود.	او	اسیران	را	به	داشتن	ایمان	به	خداوند	و	نجات	او	فرا	می	خواند	تا	دوباره	به	
یهودا	بازگردند.	)کالپرمن،	1349،	ج	1:	192(	به	باور	برخی	پژوهش	گران،	هدف	
کتاب	دانیال	به	عنوان	نخستین	کتاب	مکاشفه	،	ایجاد	و	تقویت	روحیة	امید	به	رهایی	
قوم	از	دشواری	ها	و	ناگواری	ها	و	تحقق	وعدة	الهی	و	دگرگونی	وضعیت	آن	ها	بوده	
است.	)کلباسی	اشتری(	در	باور	مسیحیان،	امید	و	مژده	به	آینده	جایگاه	ویژه	ای	
دارد،	حتی	بنابر	دیدگاه	میشل،	نویسندة	کتاب	کالم	مسیحی،	نام	انجیل	یا	کتاب	
مقدس	نیز	به	معنای	»مژده«	است.	مسیح	مصلوب	همان	عشق	و	امید	انسان	های	

زجرکشیده	است،	البته	در	تاریخ،	کلیسا	و	پاپ	دست	به	سازمان	دهِی	جنگ	صلیبی	
می	زنند	تا	گور	مسیح	را	نجات	دهند	ولی	در	انجیل	تشویق	به	چنین	تعرضی	وجود	
ندارد.	در	روایت	از	مسیح	تشویق	به	جنگ	موجود	نیست	ولی	کلیسا	جنگ	و	

جنایت	را	به	نام	مسیح	انجام	می	دهد.	
حال،	در	اسالم	ایمان	به	طلسمی	برای	اطاعت	تبدیل	می	شود.	ایمان	یعنی	
اطاعت.	از	همان	آغاز،	مسلمانان	جنگ	می	کنند	تا	پیامبر	خدا	پیروز	شود.	پیروزی	
رسول	همان	پیروزی	اهلل	است،	پس	کشتن	مخالفان	و	تسلیم	در	برابر	حکم	الهی	
پایة	ایمان	و	نشان	وفاداری	و	صداقت	نسبت	به	اهلل	است.	این	اندیشه	به	تعصب	
شدیدی	دامن	زد	و	جلِو	هر	گونه	اشتیاق	برای	آموختن	را	کور	کرد.	مسلمان	که	
به	طور	قطع	بر	این	باور	است	که	قرآن	پیام	کامل	و	پیام	آخر	است،	انگیزه	ای	برای	
جست	وجو	و	کشف	حقیقت	ندارد.	مسلمانی	که	بر	اصول	آیات	و	رفتار	محمد	اتکا	
می	کند	الگوی	مقدس	خود	را	یافته	است.	همه	چیِز	این	فرد	مسلمان	در	تعصب	مطلق	
به	قرآن	است.	این	مسلمان	هر	گونه	توجیه	و	سفسطه	را	به	کار	می	گیرد	تا	دین	خود	
را	کامل	و	بی	کم	وکاست	معرفی	کند.	او	پیوند	زمان	و	دگرگونی	پدیده	را	نمی	فهمد	
و	پیشاپیش	هر	علم	و	اندیشه	متفاوت	از	دین	را	محکوم	می	کند.	مسلمان	مخالف	
جداانگاری	دین	از	سیاست	است،	داروینیسم،	تمدن	غربی	و	دموکراسی	است	زیرا	
به	خالفت	الگوی	محمد	ایمان	دارد	و	به	شما	»ثابت«	می	کند	که	تمام	جنگ	های	
محمد	به	حق	و	به	سود	بشریت	بوده	است.	مسلمان	تمام	جنگ	های	قبیله	ای	با	
مخالفان	در	شبه	جزیره	عربستان	و	تمام	جنگ	های	استعماری	و	امپریالیستی	عرب	
با	ایران	زمین	را	درست	و	به	حق	می	داند.	البته	مسلمانان	بسیاری	وجود	دارند	که	
خود	را	مسلمان	تعریف	می	کنند	ولی	تفسیر	مالیم	خود	را	جای	آیات	می	گذارند.	
با	این	حال،	مسلمانی	که	تابع	و	تسلیم	است	بر	ِخرد	می	شورد	و	سنگ	اندیشی	را	
امتیاز	و	مزیت	می	داند.	در	کشورهای	عربی	و	دیگر	کشورهای	مسلمان	و	نیز	در	
کشورهای	غربی،	این	گونه	افراد	یا	عوامل	بازدارنده	بسیارند	و	همین	مسخ	روانی	و	
واپس	گرایِی	اجتماعی	و	فرهنگی	را	پایدار	کرده	است.	به	طور	کلی،	دین	و	نوگرایی	
با	یکدیگر	سازگاری	ندارند.	در	اسالم	این	مناسبات	حاّد	است.	در	کشورهای	

مسلمان،	نوگرایی	لنگ	می	زند	و	یا	به	طور	کلی	خفه	شده	است.			
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آیاجامعهبهدیننیازمنداست؟
الکسی	دو	توکویل	برآن	بود	که	از	دید	اجتماعی	نبود	دین	در	جامعه	خطرناک	
است.	ولتر	می	گفت	یک	جامعه	بدون	پروردگار	نمی	تواند	عمل	کند.	در	آمریکا	این	
اندیشة	قوی	حاکم	است	که	دین	و	اخالق	پیوند	محکم	با	یکدیگر	دارند.	آمریکا	
مذهبی	ترین	دموکراسی	غرب	است،	حال	آن	که	در	دموکراسی	های	اسکاندیناوی	
باور	دینی	بسیار	ضعیف	است	و	دولت	رفاه	اجازه	داده	تا	عدالت	اجتماعی	نسبت	به	
دیگر	کشورها	قوی	تر	باشد.	به	گفتة	جامعه	شناس	آمریکایی،	فیل	زوکرمن،	در	آمریکا	
بیشترین	 آرکانزاس	 و	 لوئیزیانا	 ِکنتاکی،	 میسی	سیپی،	 مانند	 ایاالت	 مذهبی	ترین	
پیشامدهای	جنایی	و	سوء	استفاده	از	کودکان	و	آدم	ُکشی	رایج	است.	از	نگاه	این	
جامعه	شناس،	در	آمریکا	مذهبی	ترین	افراد	به	دونالد	ترامپ	رأی	دادند	و	هشتاد	
درصد	مسیحیان	اوانجلیس	سفیدپوست	نیز	به	کسی	رأی	دادند	که	فاقد	اخالق	
مناسب	است.	بر	اساس	پژوهش	های	جامعه	شناسانه،	جمعیتی	که	بیشترین	مدارک	
تحصیلی	را	دارد	دارای	باور	دینی	کمتری	است.	در	میان	جوانان	دانشگاهی،	
این	خداناباوری	خیلی	پررنگ	است.	زمانی	که	دانشجویان	در	رشته	هایی	تحصیل	
می	کنند	که	مطالعات	قیاسی	و	تطبیقی	ادیان	در	آن	ها	صورت	می	گیرد،	میزان	باور	
دینی	به	شدت	پایین	می	آید.	همچنین،	در	نزد	خداناباوران	معتقد	به	فمینیسم،	برابری	
محیط	 به	 احترام	 و	 حیوانات	 حقوق	 دموکراسی	خواهی،	 بشر،	 حقوق	 زن	ومرد،	
زیست	پررنگ	تر	است.	پژوهش	ها	در	آمریکا	نشان	می	دهد	که	در	نزد	ندانم	گراها	و	
خداناباوران	64	درصد	مرد	و	36	درصد	زنان	به	چشم	می	خورد	و	افراد	خداناباور	
دارای	رفتار	جنسی	بازتری	هستند.	بر	اساس	پژوهش	نهاد	گالوپ	در	سال	2012 
چیزی	حدود	13	درصد	از	مردم	جهان	خداناباور	هستند	و	23	درصد	آن	ها	هم	

خود	را	»غیرمذهبی«	می	دانند.	
بر	اساس	این	پژوهش،	چین	خداناباورترین	کشور	به	شمار	می	آید.	فرانسه	
نیمی	از	جمعیت	آن	خود	را	غیرمذهبی	و	خداناباور	معرفی	 کشوری	است	که	
می	کند.	اسالم	دینی	است	که	با	تعرض	به	پیشرفت	خود	ادامه	می	دهد	ولی،	در	عین	
حال،	مسلمانان	روزافزونی	هستند	که	اسالم	را	ترک	می	کنند.	در	ایران،	شیعه	گری	
با	انحصارخواهی	قدرت	و	جامعه	را	در	کنترل	دارد	و	میزان	فحشا	و	فساد	و	
رشوه	گیری	و	دیگر	رفتارهای	غیراخالقی	بی	سابقه	است.	در	این	جامعه	و	در	طی	

چهل	سال	گذشته	یک	دیکتاتوری	دینی	سلطه	داشته	و	نابرابری	پیوسته	روندی	
صعودی	به	خود	دیده.	در	ایران،	افرادی	که	از	اسالم	سرخورده	شده	اند	بسیارند.	
نشریة	آلمانی	دی	تسایت	در	سال	2012	در	شماره	ای	از	افزایش	خداناباوران	
در	حکومت	الهی	گزارش	داد.	بر	اساس	سنجش	موسسه	»گمان«	در	تاریخ	خرداد	
1399،	در	ایران	امروز	فقط	32	درصد	معتقد	به	شیعه	گری	هستند،	5	درصد	معتقد	
به	مذهب	سنی	هستند،	نزدیک	8	درصد	معتقد	به	باور	زرتشتی	هستند،	نزدیک	
6	درصد	ندام	گرا	هستند،	میزان	7	درصد	معنویت	گرا	هستند،	نزدیک	9	درصد	
آتئیست	خداناباور	هستند،	و	بیش	از	22	درصد	به	هیج	دینی	اعتقاد	ندارند.	این	
آمار	نشان	می	دهد	که	باورهای	رایج	بسرعت	در	حال	تغییر	هستند	و	گرایش	غیر	
دینی	مانند	ندام	گراها	و	معنویت	گرا	و	خداناباورها	و	کسانی	که	میگویند	به	هیچ	
دینی	اعتقاد	ندارند،	بخش	مهم	از	جمعیت	ایران	را	تشکیل	می	دهند.	به	بیان	دیگر	
این	بخش	از	شهروندان	در	جامعه	دینی	ایران	برآنند	که	باید	بشیوه	غیر	اسالمی	
زندگی	کرد	و	آنها	آرامش	و	فلسفه	زندگی	خود	را	در	خارج	از	دین	اسالم	میدانند.	
این	افراد	که	در	گذشته	ای	نه	چندان	دور	در	باور	اسالمی	بوده	اند	امروز	خود	
را	بی	نیاز	از	اسالم	و	حتا	از	هر	دینی		می	دانند.	این	تغییر	بیان	یک	تحول	یزرگ	

روانشناسانه	و	جامعه	شناختی	است.			
	اسالم	سرچشمة	بسیاری	از	نابسامانی	ها	و	واپس	گرایی	ها	و	خودکامگی	ها	
در	جامعة	ایران	بوده	است.	این	دین	هرگز	عقالنیت	و	آرامش	و	ترقی	و	نوآوری	
خاصی	برای	جامعه	فراهم	نکرده	است	و	به	این	لحاظ	شهروندان	از	این	دین	دور	

می	شوند.	

بحرانقدرتسیاسیچیست؟
زمانی	که	جامعه	اعتماد	خود	را	به	قدرت	سیاسی	از	دست	می	دهد	و	اعتراض	و	
مبارزه	و	شورش	باال	می	گیرد	و	حاکمان	در	درگیری	های	درونی	فرو	می	روند	و	
خشمناک	هستند	و	به	دروغ	گویی	و	خشونت	بیشتر	روی	می	آورند،	با	بحران	سیاسی	
روبه	رو	هستیم.	در	طول	تاریخ،	این	بحران	به	َاشکال	گوناگون	جلوه	کرده	است.	
تزاریسم	در	روسیه	با	جنگ	جهانی	نخست	قدرت	خود	را	از	دست	داد	و	به	اعتبار	
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خشم	و	شورش	مردم	کرنسکی	به	قدرت	رسید	و	لنین	از	بی	اعتباری	تزار	و	خستگی	
سربازان	در	جبهه	و	شرایط	آشفته	با	یک	ضربت	کاخ	زمستانی	را	تصرف	کرد	و	
پیروز	شد	و	آن	را	انقالب	اکتبر	1917	نامید.	در	فرانسه	و	در	سال	1958	دو	ُگل	
دوباره	به	قدرت	رسید.	او	ده	سال	حکومت	کرد	و	جامعه	از	یکنواختی	و	کهنگی	به	
ستوه	آمد.	جوانان	و	زنان	و	کارگران	اعتماد	خود	را	نسبت	به	او	از	دست	دادند	و	
دو	ُگل	دیگر	همان	چهرة	زیبای	زمان	ایستادگی	نبود	و	قدرتش	بوی	خودکامگی	
و	پوسیدگی	می	داد	و	در	این	بستر	در	1968	جنبش	ماه	ِمه	منفجر	شد	و	دو	ُگل	را	

روانة	آلمان	کرد.	
در	سال	1357	خورشیدی	نیز،	جامعة	ایران	نسبت	به	شاه	کاماًل	بی	اعتماد	شد.	
دیکتاتوری	فردی	و	خشونت	های	ساواک	از	یک	سو	و	تهییج	ایدئولوژیک	دینی	و	
عطر	امام	خمینی	و	امام	زمان	از	سوی	دیگر	همه	را	مست	و	مفتون	کرده	بود.	اذهان	
کور	شده	بودند	و	هیچ	راهی	جز	راه	اسالم	خمینی	نمی	توانست	کارساز	باشد.	بتی	
می	آمد،	اندیشه	از	کار	افتاده	بود	و	اعتماد	فقط	به	خمینی	بود.	حکومت	اسالمی	
با	اعتماد	اکثریت	مطلق	برقرار	شد	ولی	این	اعتماد	با	سرعت	به	سراشیبی	افتاد.	
همزمان	با	خودسری	قدرت،	دلسردی	های	روزافزون،	درهم	شکستن	توّهم	و	صبح	
کاذب،	انباشت	زندان	از	اسیران	جدید	و	سرکوب	زنان	و	هنرمندان	و	همزمان	با	

استحالة	بت	به	ابلیس	در	باور	مردم	اعتماد	بیشتر	آن	ها	در	هم	شکست.	
دیربازی	است	که	حکومت	اسالمی	اعتبار	خود	را	از	دست	داده	است.	حال،	
دو	عامل	مانع	شده	اند	تا	این	بی	اعتباری	با	قدرت	و	شفافیت	کامل	خود	را	نشان	
دهد.	شرکت	در	انتخابات	مهندسی	شده	و	نقش	آفرینِی	اصالح	طلبان	برای	سهم	خود	
در	قدرت	از	یک	سو	و	نبود	انتخابات	آزاد	و	سرکوب	دوزخین	و	فراگیر	جامعه	از	
سوی	دیگر		این	توّهم	را	برای	بخشی	از	جامعة	ما	و	نیز	جامعة	جهانی	به	وجود	
آورده	که	گویا	رژیم	دینی	مشروعیت	دارد	و	مورد	اعتماد	است.	بحران	سیاسی	در	
ایران	واقعی	و	بزرگ	است.	فقط	بخش	کوچکی	که	امتیازدار	است	به	رژیم	اعتماد	
دارد.	حتی	می	توان	گفت	که	بی	اعتمادی	در	درون	هیأت	حاکم	هم	رخنه	کرده	است.	
لیبرال	ها	و	اصول	گرایان	در	جدال	حاّدی	هستند،	اصالح	طلبان	به	دوبخش	وفادار	
و	منتقد	والیت	فقیه	تقسیم	شده	اند،	سران	سپاه	با	حضور	مکرر	در	رسانه	ها	پیام	
می	دهند	که	ما	حاضریم	و	هستیم،	برخی	از	اعضای	هیأت	حاکم	پول	های	خود	
را	به	خارج	انتقال	داده	اند	و	برای	خود	گذرنامه	تهیه	می	کنند،	خامنه	ای	درگیر	

بیماری	حاّدی	است	و	در	تمایل	سرکوب	گری	و	آشفتگی	روانی	در	نوسان	است.	
برای	باالیی	ها	مسئلة	جانشینی	او	در	ابهام	و	اختالف	است؛	احساس	ناتوانی	
باالیی	ها	 باالیی	ها	قابل	لمس	است	و،	در	یک	کالم،	 نمایندگان	 و	شکست	در	
مضطربند.	پایینی	ها	هم	فاقد	آرامش	هستند،	آن	ها	تحقیر	شده	اند؛	التهاب	و	خشم	
خفته	در	وجودشان	خاموش	نمی	شود	و	همه	می	گویند	رژیم	فاسد	است	و	بسیاری	
نیز	آن	را	رفتنی	می	دانند.	به	قول	شاملو:	»من	درد	در	رگانم،	حسرت	در	استخوانم،	
چیزی	نظیر	آتش	در	جانم	پیچید.«	البته	بی	اعتمادی	نسبت	به	رژیم	هنوز	به	معنای	

اعتماد	به	خود	نیست.		

نقشاینترنتوشبکههایاجتماعیوزمانشتابیافته
	چند	روز	پشت	سر	هم	اخبار	و	فیلم	های	خبری	و	مصاحبه	های	مربوط		به	رویدادهای	
اخیر	ایران	را	نگاه	می	کردم.	به	ناگاه	متوجه	شدم	که	دنیای	من	به	فیس	بوک	و	تلگرام	
و	ایمو	و	واتساپ	محدود	شده	و	رویدادها	به	طور	متمرکز	و	با	سرعت	در	برابر	
چشمانم	رژه	می	روند	و	خواب	و	بیداری	مرا	با	قدرت	تمام	متأثر	کرده	اند.	خبرها	
مسلسل	وار	می	رسند	و	ذهن	و	چشمان	شما	خبر	بیشتر	و	بیشتر	می	خواهد.	دیگر	
فرصت	اندیشیدن	نیست،	عطش	خبر	بیشتر	و	دقیق	تر	شما	را	در	خود	می	کشد	و	
می	بلعد.	محدودیتی	قابل	تصور	نیست.	نزدیک	15	سال	پیش،	رادیو	و	تلویزیون	و	
روزنامه	در	روز	چند	بار	خبرسازی	می	کردند	ولی	امروز	اینترنت	و	تمام	شبکه	های	
اجتماعی	مجازی	هر	لحظة	شب	و	روز	تمام	اخبار	جهان	و	کشورتان	را	در	اختیار	
شما	می	گذارند	و	خبرنگاران	عمومی	ریزودرشت	در	روندی	رقابتی	فرآوردة	خود	

را	در	بازار	خبری	ارائه	می	دهند	تا	ما	شیفتة	آن	ها	بشویم.	
از	دید	فلسفی	و	جامعه	شناختی	و	روان	کاوانه	و	در	شرایط	تشدید	گردش	اخبار،	
انسان	در	چه	وضعیتی	قرار	می	گیرد؟	پنداشت	نخست	این	است	که	انسان	دچار	
مسخ	و	ازخودبیگانگی	می	شود.	جذب	خبر	هرچه	بیشتر	به	گونه	ای	خودکارگونگِی	
به	ماده	روانی	تبدیل	می	شود	و	این	حالت	سیری	ناپذیری	پیوند	خود	را	با	هدف	از	
دست	می	دهد.	مونتسکیو	در	نامه	های	پارسی	می	نویسد	شرق	با	آهنگ	آرام	تری	
حرکت	می	کند.	او	سپس	از	خود	می	پرسد	چرا	همه	در	حال	دویدن	هستند؟	آیا	ما	
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زمان	خود	را	کنترل	می	کنیم؟	در	این	جهان،	ارتباط	و	زمان	جهانی	شده	اند	و	آهنگ	
آن	ها	نیز	شتاب	یافته	است.	در	مسافرتی	که	به	کشور	مالی	در	آفریقا	رفته	بودم،	
یک	روز	قرار	مهمی	با	یکی	از	مسئوالن	کشوری	در	پایتخت	داشتم	ولی	اتوبوس	
فرسودة	ما	مشکل	فنی	پیدا	کرد	و	نمی	توانست	به	ساعت	قرار	برسد.	پس	از	پنج	
ساعت	دیرکرد،	برای	ادامة	راه	به	راننده	گفتم	از	این	قرار	می	گذرم.	او	هم	گفت:	
»نه،	تا	هنگامی		که	آفتاب	هست	هیچ	موقع	دیر	نیست.«.	ولی	در	جغرافیای	غرب،	
زمان	سرعت	دیگری	دارد	و	اخبار	با	تندی	و	هیجانی	سرسام	آور	می	چرخد	و	
مسخ	زدگی	ورم	می	کند.	فرضیة	دوم	این	است	که	آیا	ما	برخود	تسلط	داریم؟	ژان	
ژاک	روسو	در	امیل	می	گوید	ما	باید	متناسب	با	زمان	تربیت	و	زندگی	کنیم	ولی	
برای	ما	تسلط	بر	همه	چیز	ناممکن	است.	حال،	هم	اکنون	آیا	ما	می	توانیم	تغییراتی	
در	زندگی	تولید	کنیم	تا	در	تمدن	ما	دارای	معنا	باشد؟	آیا	ما	می	توانیم	آهنگی	برای	
زمان	خود	پدید	بیاوریم	و	بر	آن	تسلط	داشته	باشیم؟	تشدید	خبرگیری	از	ارادة	ما	
بیرون	می	رود	و	ما	پیرو	زنجیرة	پرشتاب	خبرها	می	شویم.	ما	انتخاب	نمی	کنم	بلکه	
پیرو	هیجان	و	سرعت	فن	آورانه	هستیم.	فرضیة	سوم	این	است	که	ما	در	بطن	هیجان	
خبری	از	حرکت	باز	می	مانیم.	زمانی	که	سراپای	من	در	جست	وجو	و	مصرف	
خبر	دروغ	و	درست	است،	ذهن	من	پویایِی	اندیشیدن	را	از	دست	می	دهد.	حجم	
زیاد	پیامک	های	دیجیتال	و	تصویرهای	شبکه	های	اجتماعی	ما	را	منفعل	می	کنند،	
تالش	فکری	ما	را	کاهش	می	دهند	و	چه	بسا	اقدام	فکری	را	از	بین	می	برند.	ما	خبر	
را	دریافت	و	مصرف	می	کنیم	ولی	اندیشه	مان	فرصت	کنش	مستقالنه	ندارد.	البته	
دریافت	خبر	مناسب	و	مطمئن	الزم	است	ولی	باید	با	آگاهی،	گفت	وگو،	نگارش	

اندیشمندانه	و	هدف	باشد.		

دربارةانسانشناس،دیرینهشناسوسنگوارهشناسفرانسوی
ایو	کوپنس،	دانشمند	و	انسان	شناس	و	دیرینه	شناس	و	سنگواره	شناس	معروف	
فرانسوی	خاطرات	زیبای	خود	را	با	عنوان	خاستگاه	انسان	چاپ	کرد	و	من	
خواندن	این	نوشته	های	دلپذیر	را	به	همگی	سفارش	می	کنم.	این	دانشمند،	که	در	
سال	1934	زاده	شده،	همزمان	با	پژوهش	های	میدانی	در	آفریقا	در	کولژ	دوفرانس	

هم	درس	می	دهد	و	فرصت	های	مشترکی	پیش	آمده	که	از	پژوهش	های	علمی	
خود	صحبت	کند	و	من	هم	از	جامعه	شناسی	حرف	بزنم.	در	سال	1974	او	و	گروه	
پژوهشی	اش	یک	اسکلت	انسان	را	که	متعلق	به	دو	میلیون	سال	پیش	بود	کشف	
کردند	و	نام	آن	را	لوسی	گذاشتند.	این	کشف	در	آن	زمان	رویداد	بزرگی	به	شمار	
می	آمد	زیرا،	در	انطباق	با	نظریة	فرگشت	چارلز	داروین،	به	روشنی	نشان	می	داد	که	
انسان	در	ادامة	دگرگونِی	شامپانزه	پدیدار	شده	است.	نزدیک	به	چهار	و	نیم	میلیارد	
سال	پیش	زمین	به	وجود	آمد	و	نزدیک	به	دو	میلیارد	سال	است	که	آبزیان	تک	سلولی	
خانواده	های	 نخستین	 و	 پیش	 میلیون	سال	 هفتاد	 در	 پستانداران	 زاده	شده	اند.	
میمون	ها	در	40	میلیون	سال	پیش	به	وجود	آمدند.	قدیمی	ترین	ابزارهای	سنگی	
به	سه	میلیون	سال	پیش	برمی	گردد	ولی	اطالعات	دربارة	انسان	های	نخستین	تا	
پانصد	هزار	سال	عقب	تر	نمی	رفت.	ایو	کوپنس	نخستین	کسی	است	که	در	منطقة	
شرق	اتیوپی	به	اسکلت	انسانی	دسترسی	پیدا	می	کند	که	دارای	عمری	بیش	از	
دو	میلیون	سال	است.	البته	کشف	های	تازه	در	آفریقا	خبر	از	کشف	اسکلت	های	
قدیمی	تر	با	دیرینگِی	بیش	از	سه	میلیون	سال	نیز	می	دهند.	به	دنبال	کشف	لوسی	بود	
که	ایو	کوپنس	نوشت:	»گسترش	مهارت	و	فرهنگی	از	رشد	زیستی	پیشی	گرفته؛	
به	این	ترتیب،	دگرگونِی	فرهنگی	از	دگرگونِی	زیستی	جلوتر	است	و	از	این	پس	
تعیین	کنندة	دگرگونی	های	انسان	ِخردمند	خواهد	بود.«	او	در	کتاب	خود	با	عنوان	
قطعات	انسان	پیشاتاریخی	می	نویسد:	»تمام	موجودات	زندة	کنونی	و	تمام	آن	هایی	
که	متعلق	به	چهار	میلیارد	سال	پیش	هستند	از	یک	سرچشمه	پدید	آمده	اند.	انسان	
از	زمانی	شکل	می	گیرد	که	شامپانزه	بین	شش	تا	دوازده	میلیون	سال	پیش	از	
درخت	به	زمین	فرود	می	آید.	بنابراین،	حلقة	گم	شده	ای	وجود	ندارد.«	کشفیات	
انجام	گرفته	به	شکل	شگفتی	آوری	نشان	می	دهند	ما	در	آغاز	نئاندرتال	ها،	سپس	
انسان	راست	قامت	و	باألخره	استرال	اپیتک	ها	را	پیدا	کرده	ایم.	انسانی	که	امروز	آن	
را	انسان	ِخردمند	می	نامیم،	فقط	50	هزار	سال	از	عمرش	گذشته.	بنابراین،	پیوند	

ما	با	آن	ها	پیچیده	نیست.
از	دید	ایو	کوپنس،	انسان	فرهنگ	را	می	سازد	و	همین	فرهنگ	در	دگرگونی	های	
بعدی	نسبت	به	زیست	شناسی	پیشی	می	گیرد	و	سرنوشت	ساز	می	شود.	انسان	در	
آفریقا	زاده	می	شود	و	دو	و	نیم	میلیون	سال	پیش	از	آفریقا	بیرون	می	آید	و	به	
اروپا/آسیا	کشانده	می	شود.	به	گفتة	ایوکوپنس،	اختالف	نظر	در	میان	دانشمندان	
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فراوان	است	ولی	همه	موافق	هستند	که	انسان	های	نخستین	آدم	و	حوا	نیستند	بلکه	
کسانی	اند	که	از	تیرة	حیوانی	سرچشمه	گرفته	اند.	

آخرین	باری	که	ما	در	دانشگاه	همدیگر	را	دیدیم،	کوپنس	رو	به	من	گفت:	
»ایجادی،	می	خواهم	کتابم	را	تقدیمت	کنم.«	و	سپس	روی	کتاب	قطعات	انسان	
پیشاتاریخی	نوشت:	»با	احترامی	گرم	و	با	خاطره	ای	مهربانانه،	کتابم	را	به	همکارم،	

ایجادی،	تقدیم	می	کنم.	امضا:	ایو	کوپنس«.		

ادیانگوناگوندرطولتاریخدرایران
در	طول	تاریخ	ایران،	ادیان	گوناگونی	وجود	داشته	اند.	آیین	های	دیوپرستی	و	بت	پرستی	
و	عناصر	طبیعی	به	دورة	آیین	های	ِمهرپرستی	می	گرایند.	ِمهرپرستی،	به	ویژه	میترائیسم،	
خود	را	نشان	می	دهد	و	دارای	نشان	های	ستاره	شناسی	است	و	میترا	نیز	خدای	پرتو	
خورشید	است.	دورة	مزدیستی	یا	دین	زرتشت	که	با	پیامبر	زرتشت	اسپنتمان	و	اهورا	
مزدا،	خدای	یگانه،	مشخص	می	شود.	مفاهیمی	مانند	بهشت	یا	پردیس،	دوزخ،	روز	
رستاخیز،	فرشته	و	ابلیس	همگی	از	آموزه	های	دین	زرتشت	هستند.	آیین	های	مانوی،	
مزدکی،	زروانی،	مسیحیت	و	یهودیت	از	دیگر	ادیانی	هستند	که	پیش	از	اسالم	وجود	
داشته	اند.	با	اشغال	استعماری	عرب	اسالم	به	ایرانیان	تحمیل	شد.	از	زمان	صفویه	
مذهب	تشیع	بر	ایران	سلطه	یافت.	در	ایران	فقط	شیعة	دوازده	امامی	تأثیرگذار	نبود	
بلکه	اشعری	و	معتزله	و	ماتریدی	و	زیدی	با	برداشت	های	فقهی	گوناگون	وجود	داشتند	
و	مذاهب	اربعة	اهل	سنت	مانند	حنفی	و	شافعی	و	حنبلی	و	مالکی	نیز	ادامة	حیات	
دادند.	در	این	بستر	تاریخی،	گرایش	های	عرفانی	و	درویشانه	و	نیز	بابیان،	اهل	حق،	
مندائی	ها،	سیک	ها،	رائیلیان،	بودائی	ها	و	بهائیت	این	مجموعه	را	گسترش	دادند.	
در	این	صد	سال	گذشته،	گرایش	های	جدیدی	در	شیعه	گری	پدید	آمدند	که	هر	یک	
ویژگی	خود	را	در	رابطه	با	فقه	شیعه	برجسته	می	کند.	از	جمله	این	جریان	های	مذهبی	
ـ	سیاسی	شیعه	عبارتند	از:	فدائیان	اسالم،	خمینیسم،	شریعتمداری،	منتظری،	علی	

شریعتی،	فرقان،	عبدالکریم	سروش،	مجتهد	شبستری.	
در	یک	تقسیم	بندی	کلی	می	توان	فرقه	های	معنوی	و	عرفانی	فعال	در	ایران	را	

به	سه	دسته	تقسیم	کرد:

-	عرفان	هایی	که	مدعی	دین	جدیدی	هستند:	سای	بابا،	رام	اهلل،	اوشو،	اکنکار.
-	عرفان	های	غیردینی:	ساحری	یا	عرفان	جادو،	عرفان	پائولو	کوئیلو،	فالون	

دافا،	تعمق	متعالی
-	عرفان	هایی	که	خاستگاه	دینی	اسالمی	و	مسیحی	و	یهودی	دارند:	صوفیه،	
شاهدان	یهود،	قباال	یا	کاباال،	اََبرآگاهی،	اشراقیون،	فرقة	مادر،	فرقة	باران،	فرقة	حلقه.
بر	اساس	آمار	دولتی،	طی	دو	سال	و	نیم	گذشته	حدود	700	گروه	از	محافل	
دینی	و	آیینی	در	کشور	جمع	آوری	و	تعطیل	شده	اند.	افزون	بر	آن،	اکنون	بیش	از	
70	فرقة	شیطان	پرستی	در	کشور	فعال	هستند.	در	اینجا	فقط	خواستم	جلوه	هایی	از	
وجود	گروه	بندی	های	دینی	و	مذهبی	و	آیینی	را	صرف	نظر	از	ارزیابی	مثبت	و	منفی	
مطرح	کنم.	البته	این	ویژگی	ها	به	جامعة	ایران	محدود	نمی	شوند	و	گستردگی	دینی	
در	دنیا	نیز	این	وجود	دارد	ولی	از	دیرباز	دین	گرایی	و	رازگرایی	در	ویژگی	های	
فرهنگی	و	تربیتی	مردم	ایران	بوده	است.	این	پدیده	نه	تنها	از	نگاه	جامعه	شناسی	مهم	
است	بلکه	از	دید	روان	شناسانه	و	روان	کاوانه	هم	دارای	اهمیت	است.	در	این	فضا،	

جایگاه	فلسفه	و	ِخردمندی	و	علم	گرایی	چگونه	تعریف	پذیر	است؟		

کشفحجاب
کشف	حجاب	در	17	دی	1314	به	همراه	حق	رأی	زنان	و	نقش	آن	ها	در	وزارت	و	
سفارت	و	وکالت	و	قضاوت	توسط	رضا	شاه	مطرح	شد.	اقدام	رضا	شاه	برای	نفی	
حجاب	بیان	گر	ارادة	محکم	در	برابر	دستور	اسالم	و	حوزه	و	هدف	بیرون	کشیدن	
زن	از	ناآگاهی	و	خرافه	و	مردساالری	در	جامعة	ما	بود.	جامعة	سنتی	و	مذهبی	
برای	رعایت	حکم	قرآنی	در	مورد	حجاب،	پیوسته	زن	را	به	درون	خانه	و	پستو	
رانده	و	زن	از	تمام	امتیازات	برابر	با	مرد	محروم	بوده.	اقدام	رضا	شاه	علیه	حجاب	
با	اقتدار	و	درست	بود.	در	برابر	دستگاه	آخوندی	و	مکتب	های	دینی	و	سنت	رایج،	
که	هوادار	واپس	گرایی	و	اسارت	زن	است،	یک	ارادة	نیرومند	الزم	بود.	در	زمان	
انقالب	سفید	در	سال	1341	فرصت	جدیدی	برای	زنان	پدید	آمد.	در	این	سال،	
الیحة	انجمن	های	ایالتی	و	والیتی	در	هیئت	دولت	ایران	مصوب	شد.	به	موجب	این	
الیحه،	زنان	برای	نخستین	بار	اجازة	شرکت	در	انتخابات	و	نامزد	شدن	را	به	دست	
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آوردند.	روح	اهلل	خمینی	انقالب	سفید	را	در	تضاد	با	اسالم	اعالن	کرد	و	همه	پرسی	
راجع	به	انقالب	سفید	را	»نامشروع«	معرفی	کرد	و	در	10	اسفند	1341	طی	یک	نامه	
به	شاه	با	حق	رأی	به	زنان	مخالفت	کرد	و	آن	را	خالف	اصول	قرآن	و	اسالم	دانست.	
انقالب	اسالمی	به	وقوع	پیوست	و	این	حادثه	سرآغاز	تیره	بختی	فراوانی	برای	
زنان	ایران	شد.	در	تبصرة	ماّدة	638	قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	سال	1375 
آمده	است	که	»زنانی	که	بدون	حجاب	شرعی	در	معابر	و	انظار	عمومی	ظاهر	
شوند،	به	حبس	از	10	روز	تا	دو	ماه	یا	از	پنجاه	هزار	تا	پانصد	هزار	ریال	جزای	
نقدی	محکوم	خواهند	شد.«	در	حکومت	چهل	سالة	والیت	فقیه،	ستم	گری	بر	ضد	
زن	اوج	گرفت	و	از	همان	فردای	انقالب	هواداران	آخوندها	گفتند:	»یا	روسری	یا	
توسری.«	این	جمله	چکیدة	ستم	گری	حکومت	دینی	بر	ضد	زنان	است.	چهل	سال	
است	که	مبارزه	برای	کسب	حقوق	زن	ادامه	دارد	و	یکی	از		خواست	های	اساسی	
زنان	لغو	حجاب	اجباری	است.	سرچشمة	حجاب	در	قرآن	است،	حجاب	بیان	گر	
ناآگاهی	و	اجبار	است.	سراسر	اسالم	در	پی	منکوب	زن	و	ادامة	سلطة	مرد	بر	او	
بوده	است.	در	اسالم،	زن	به	بارداری	و	خدمت	جنسی	به	مرد	خالصه	می	شود	و	
در	قرآن	نیز	آمده	است:	»زنان	کشت	زار	شما	هستند.«	این	دیدگاه	یعنی	تحقیر	زن	
و	بردة	جنسی	پنداشتن	او.	حال	آن	که	زن	در	کنار	مرد	همة	امتیازات	را	باید	دارا	
باشد.	نکتة	آخر	این	که	فمینیسم	اسالمی	یک	شگرد	دیگر	اسالم	گرایان	برای	توجیه	
و	پشتیبانی	از	اسالم	است	و	علی	شریعتی	با	اندیشة	عقب	مانده	خود	فاطمه	را	نماد	
زن	می	داند	و	اسالم	را	موجب	ارزش	دهی	به	مقام	زن	ارزیابی	می	کند.	اسالم	در	هر	
حالتی	در	برابر	حقوق	زن	است	و	زنان	هم	برای	حق	خود	کوتاه	نمی	آیند.	دخترانی	
که	حجاب	را	بر	سر	چوب	می	گذراند	و	در	خیابان	ها	نمایش	می	دهند	ادامة	همین	

مبارزه	برای	آزادی	است.	

مارگریتدوراس
مارگریت	دوراس	در	ادبیات	قرن	بیستم	فرانسه	و	فضای	ادبی	و	هنری	جهانی	چهرة	
بارزی	است.	دوراس	در	زندگی	هنری	اش	بیش	از	60	رمان	و	نمایش	نامه	چاپ	
و	بیش	از	20	فیلم	نامه	و	فیلم	سینمایی	تهیه	کرد.	او	در	سال	1914	در	مستعمرة	

پیشین	فرانسه	یعنی	ویتنام	زاده	شد	و	در	سال	1996	در	پاریس	درگذشت.	دوراس	
به	عنوان	بانوی	بزرگ	رمان	نویسی	معروف	است.	او	کسی	است	که	در	پیدایش	
جریان	سبک	رمان	نو	نقشی	اساسی	ایفا	کرد	و	نامش	با	فیلم	معروف	»هیروشیما	

عشق	من«	به	کارگردانی	آلن	رنه	گره	خورده	است.	
نازی	ها	وارد	جنبش	مقاومت	می	شود	و	در	کنار	 دوراس	در	دوران	اشغال	
یارانش	مانند	فرانسوا	میتران	به	فعالیت	بر	ضد	اشغال	گران	دست	می	زند.	در	این	
هنگام	همسرش	توسط	پلیس	دستگیر	و	به	اردوگاه	نازی	ها	انتقال	داده	می	شود.	او	
پس	از	جنگ	به	رمان	نویسی	ادامه	می	دهد	و	به	حزب	کمونیست	فرانسه	می	پیوندد	
ولی	به	لوئی	آراگون،	شاعر	معروف،	ایراد	می	گیرد	که	به	حزب	خیلی	وابسته	و	
فاقد	استقالل	است.	او	خیلی	زود	از	حزب	جدا	می	شود	و	کمونیست	ها	او	را	
»خرده	بورژوا	و	خائن«	معرفی	می	کنند.	مارگریت	دوراس	بر	ضد	جنگ	فرانسه	در	
الجزایر	موضع	می	گیرد	و	از	حق	زنان	در	مورد	کورتاژ	پشتیبانی	می	کند.	دوراس	
از	ژان	ُپل	سارتر	انتقاد	می	کرد	و	می	گفت	او	فاقد	قدرت	نگارش	است.	دوراس	
روحیة	سرکشی	داشت،	بسیار	مستقل	بود	و	مدام	در	حال	نوآوری.	او	به	راستی	
فیلم	و	تئاتر	و	رمان	نویسی	را	زیر	تأثیر	قرار	داد	و	نسل	جدیدی	از	رمان	نویسان	
مکتب	او	را	ادامه	می	دهند.	کار	مارگریت	دوراس	بسیار	گوناگون	بود	و	روش	
رمان	نویسی	اش	با	دغدغة	فراموش	نکردن	همراه	است.	نگارش	او	خاطره	ها	را	
ِگرد	هم	می	آورد	و	آن	ها	را	با	زندگی	امروزی	می	آمیزد.	نگارش	دوراس	مبارزه	با	

فراموشی	و	مرگ	است.	
معروف	ترین	رمان	او	عاشق	است	که	در	سال	1984	چاپ	شد	و	مهم	ترین	
جایزة	ادبی	فرانسه	یعنی	گنکور	و	نیز	جایزة	ادبی	ِهمینگِوی	را	از	آن	او	کرد.	از	
دیگر	رمان	های	او	می	توان	به	الموزیکا،	نایب	کنسول،	سّدی	بر	اقیانوس	آرام،	
بیماری	مرگ،	باران	تابستانی،	فاحشة	ساحل	نورماندی	و	درد	اشاره	کرد.	سینمای	
جهانی	رمان	های	گوناگون	او	را	به	کار	گرفته	است.	رمان	عاشق	او	توسط	ژان	
ژاک	آنو	در	سال	1992	به	صورت	فیلم	درآمد	و	واپسین	فیلم	سینمایی	ِامانوئل	
فینکیل	بر	اساس	رمان	درد	ساخته	شده	است.	در	ماه	ِمه	2019	فیلم	»درد«	در	
سالن	های	پاریس	در	حال	نمایش	است.	دیشب	به	دیدن	این	فیلم	زیبا	رفتم.	این	
فیلم	با	مهارت	خاصی	دوران	اشغال	پاریس	را	نشان	می	دهد.	شوهر	مارگریت،	
که	یک	یهودی	است،	توسط	نازی	ها	دستگیر	می	شود	و	از	آن	پس	درد	و	اندوهی	
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سنگین	سراسر	وجود	مارگریت	را	فرا	می	گیرد.	ولی	این	درد	چه	دردی	است؟	درد	
ناشی	از	اشغال	است؟	درد	دوری	و	احتمال	قتل	شوهر	توسط	نازی	هاست؟	درد	
هستی؟	درد	همچون	یک	عادت؟	عشق	به	درد؟	دردی	اضطراب	انگیز	که	اسمی	
ندارد	و	هر	چیز	دیگری	می	تواند	باشد.	در	پایان	جنگ،	اسیر	از	اسارت	برمی	گردد	
ولی	مارگریت	نمی	خواهد	و	یا	نمی	تواند	به	استقبال	او	برود.	چهرة	اسیر	به	سایه	
و	تصویری	مات	تبدیل	می	شود	و	از	دور	مانند	مجسمه	های	بلند	و	نازک	آلبرتو	
ژاکومتی،	مجسمه	ساز	سوئیسی،	می	شود؛	مجسمه	هایی	با	حالتی	دریافت	گر	که	از	
واقعیت	دورند	ولی	بیان	گر	یک	روان	رنج	دیده	یا	رازدار	هستند.	پس	از	نمایش	
فیلم،	خوِد	کارگردان	یعنی	ِامانوئل	فینکیل	نیز	حاضر	بود.	او	با	فروتنی	و	شوخی	و	
بدون	آن	که	رازگشایی	کند،	جنبه	هایی	از	کارش	را	توضیح	داد.	به	او	گفتم:	»چرا	
رمان	درد	را	برای	فیلم	خود	انتخاب	کردید؟«	او	هم	گفت:	»رمان	فضای	جالبی	
بود	که	به	من	اجازه	می	داد	که	تا	حرف	های	خود	را	بگویم	و	زبانش	بومی	نیست.«	
سپس	گفتم:	»شاید	منتظر	جایزة	جهانی	»کن«	هستید.«	او	هم	با	خنده	گفت:	»نکتة	

تازه	ای	است.	تا	به	حال	بدان	فکر	نکرده	بودم.«	

آلبرکاموونامههایعاشقانه
در	سال	1942	آلبر	کامو	در	پاریس	است	و	همسرش	فرانسین	در	الجزایر	مانده	
زیرا	اشغال	فرانسه	توسط	نازی	ها	ارتباط	و	آمدوشد	را	قطع	کرده	است.	در	همین	
سال،	کامو	بیگانه	و	افسانة	سیزیف	را	چاپ	می	کند.	در	1943	کامو	به	هیأت	
نگارش	انتشارات	گالیمار	می	پیوندد.	او	در	سال	1944	کالیگوال	و	سوءتفاهم	را	
راهی	بازار	می	کند.	در	همین	سال،	بازیگر	جوان،	ماریا	کسارس	را	می	بیند	و	او	به	
کامو	پیشنهاد	می	کند	تا	در	فیلم	»سوءتفاهم«	بازی	کند	و	این	دیدار	سرآغاز	یک	
عشق	قدرتمند	و	ممنوع	و	پنهانی	می	شود	که	تا	لحظة	مرگ	کامو	در	ژانویه	1960 
ادامه	می	یابد.	کامو	در	سال	1947	رمان	زیبای	طاعون	را	چاپ	می	کند.	در	سال	
1951	انسان	یاغی	و	در	سال	1956	سقوط	را	می	نویسد	و	باألخره	در	سال	1957 
جایزة	ادبی	نوبل	به	او	تعلق	می	گیرد.	در	طول	تمام	این	سال	ها،	عشق	های	او	و	
نامه	های	عاشقانه	اش	پنهان	باقی	می	مانند.	کاترین	کامو	در	سال	1979	این	نامه	ها	

را	از	ماریا	کاسارس	تحویل	می	گیرد	و	به	ناشر	می	دهد.	این	نامه	های	عاشقانة	ةلبر	
کامو	و	ماریا	کسارس	در	1300	برگ	توسط	انتشارات	گالیمار	چاپ	شد.	این	
کتاب	دربرگیرنده	تمام	نامه	های	عاشقانه	ای	است	که	طی	1944	تا	1959	میان	

آن	ها	ردوبدل	شده.
این	مجموعة	نامه	ها	پیش	از	هر	چیز	عشق	و	احساس	و	شوریدگِی	دو	انسان	را	
بیان	می	کند.	البته	این	نغمه	ها	با	گفت	وگو	دربارة	تئاتر	و	زندگی	و	شکنندگی	انسان	
و	روشنایی	و	تاریکی	زمانه	هم	همراه	هستند	ولی،	در	عین	حال،	درهم	آمیختگی	دو	
زندگی	درونی	و	روانی	فرد	را	بازگو	می	کنند.	کامو،	با	وجود	بیماری	سل،	می	نویسد	
و	باز	می	نویسد	تا	تردید	و	اندوه	و	خوشحالی	و	عشق	زندگی	اش	ترسیم	شود	و	
باقی	بماند.	کامو	یک	رمان	نویس،	نمایش	نامه	نویس	و	فیلسوف	است	ولی،	در	ضمن،	
یک	عاشق	هم	هست.	او	خطاب	به	عشقش،	ماریا،	می	نویسد	تا	حقیقت	روان	خود	

را	بازگو	کند:
	»دام	عشق	می	تواند	همیشه	مطمئن	باقی	بماند؟	یک	ژست	می	تواند	همه	چیز	را	
ویران	کند،	حال	آ	ن	که	یک	فرد	می	تواند	با	لبخند	به	تو	شادی	ببخشد.	همدیگر	را	
دوست	داشتن	هم	باشکوه	است	و	هم	وحشتناک	و	دلهره	انگیز	زیرا	عشق	در	فضای	
خطر	و	تردید	دنیایی	در	حال	فروریزی	است	و	هنگامی	است	که	زندگی	انسان	
ارزش	چندانی	ندارد.	زندگی	برای	من	آسان	نیست	و	به	دالیل	گوناگون	شاد	نیستم	
ولی	اگر	خدایی	وجود	داشته	باشد،	او	می	داند	که	هرچه	هستم	و	هرچه	دارم	را	
می	دهم	تا	دوباره	دست	های	تو	روی	چهرة	من	قرار	گیرد.	من	همیشه	تو	را	دوست	

داشته	ام	و	همیشه	حتی	در	بیابان	هم	در	انتظارت	بوده	ام.	مرا	فراموش	نکن!
روشن	است	که	این	همه	عشق،	این	همه	نیاز،	این	همه	غرور	برای	ما	دو	نفر	
همیشه	به	روحیة	ما	آرامش	نمی	دهد.	آه،	ماریا!	ماریای	سنگدل	فراموش	کار،	هیچ	
کسی	تو	را	به	اندازة	من	دوست	نخواهد	داشت.	دو	نفر	که	همدیگر	را	دوست	دارند	
باید	زندگی	و	احساس	خود	را	بسازند.	برای	این	کار	باید	هم	بر	ضد	شرایطی	که	
مناسب	نیست	اقدام	کنند	و	هم	بر	ضد	تمام	چیزهایی	که	در	درون	شان	آن	ها	را	
محدود	و	فلج	کرده،	مانع	شده	و	فشار	می	آورد	عمل	کنند.	ماریا،	عشق	در	رویارویی	
با	جهان	به	دست	نمی	آید	بلکه	با	در	رویارویی	با	خودمان	دریافت	می	شود.	تو	
می	دانی	که	ما،	با	وجود	قلب	شکوهمند	تو،	دشمنان	سرسخت	خود	هستیم.	ماریا،	نه	

امروز	و	نه	فردا،	هیچ	چیزی	نمی	تواند	جای	عشق	من	و	تو	را	بگیرد.«
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جشندانشآموختگیدردانشگاه
در	دانشگاه،	جشن	دانش	آموختگی	بر	پا	بود.	چهارصد	نفر	دانشجو،	که	درس	خود	
را	در	سال	2017	در	رشته	های	گوناگونی	به	پایان	برده	بودند،	مدرک	شان	را	دریافت	
	کردند.	همة	دانشجویان	با	رخت	بلند	مشکی	و	شال	سرخ	و	کاله	سیاه،	گروه	گروه،	
به	تریبون	آمفی	تئاتر	می	آمدند	و	مدرک	خود	را	دریافت	می	کردند	و	به	رسم	همیشه	
برای	ابراز	خوشحالی	کاله	های	خود	را	به	هوا	می	فرستادند.	آمفی	بزرگ	پر	بود.	در	
چند	ردیف	نخست	جای	ما	استادان	بود؛	پشت	سر	ما	تا	باالی	آمفی	هم	دانشجویان	
با	لباس	ویژه	نشسته	بودند	و	بقیه	آمفی	از	خانواده	ها	و	بستگان	آن	ها	پر	شده	
بود.	دانشجویان	خوشحال	بودند	و	نتیجة	کار	خود	را	می	دیدند	و	خانواده	هاشان	
برای	آن	ها	ابراز	شادمانی	می	کردند.	در	ضمن،	برنامة	اجرای	موسیقی	هم	تدارک	
دیده	شده	بود	و	یک	هنرمند	زن	برخی	ترانه	های	جانی	هالیدی،	ژان	مورو،	نیکول	
کروازی،	و	فرانس	گال	را	با	همراهی	همة	افراد	حاضر	در	آمفی	خواند	و	شور	

جمعی	به	پا	کرد.	
امشب	چهارصد	دانشجوی	فرانسوی	و	خارجی	وارد	بازار	کار	شدند،	مهندس	
و	مدیر	و	کارشناس	جوان	وارد	چرخة	زندگی	حرفه	ای	شدند	تا	اقتصاد	و	صنعت	
و	سازمان	های	دولتی	و	نهادهای	فرهنگی	و	اداری	را	مدیریت	کنند	و	در	سرنوشت	
جهانی	فرانسه	شرکت	داشته	باشند.	بسیاری	از	آنان	برای	تشکر	و	قدردانی	به	سوی	
ما	می	آمدند.	یکی	از	دانشجویان	گفت:	»آقای	ایجادی،	شما	را	فراموش	نمی	کنیم	
و	مطمئن	باشید	سفارش	های	شما	برای	کتاب	خواندن	را	اجرا	خواهیم	کرد.«	
یکی	دیگر	گفت:	»لحظات	پرتنشی	داشتیم	چون	آزمون	ها	سخت	و	زیاد	بودند	ولی	
لحظات	بسیار	خوب	هم	داشتیم	چون	نزد	استادان	آموختیم،	با	دوستان	زیادی	آشنا	
شدیم	و	همکاری	کردیم	و	کسانی	مانند	شما	بودند	که	عالقه	به	زندگی	و	اندیشیدن	
را	در	ما	تقویت	کردند.«	من	هم	به	آن	ها	گفتم:	»یکی	از	افتخارات	و	شادمانی	های	
بزرگ	ما	استادان	موفقیت	شما	در	زندگی	است	و	این	نکته	را	صادقانه	به	شما	
می	گویم.«	سپس	به	یکی	از	همکارانم،	که	کنارم	بود،	گفتم:	»من	از	ایران	به	فرانسه	
آمدم	و	هنگامی		که	می	بینم	که	من	هم	سهمی	درموفقیت	نسل	های	جوان	دارم	به	
خود	می	گویم	زندگی	ام	بیهوده	نبوده.«	به	هر	روی،	شب	خوبی	بود	و	برایم	خاطره	
باقی	می	گذارد.	هر	سال	نزدیک	به	هزار	دانشجوی	جدید	به	کالس		های	گوناگون	

من	می	آیند،	حال	فردا	که	به	طبیعت	برگردم	و	به	خاک	و	عناصر	شیمیایی	تبدیل	
شوم،	فکر	می	کنم	حرف	های	من	در	گوش	برخی	دانشجویان	خواهد	ماند.	به	پایان	
مراسم	رسیدیم	و	مشغول	ترک	آمفی	تئاتر	شدیم.	نزدیک	دِر	خروجی	بود	که	یکی	
از	دانشجویانم	با	چند	نفر	به	سوی	من	آمدند.	او	گفت:	»پیش	از	آن	که	از	شما	
خداحافظی	کنم،	پدرم	می	خواهد	چیزی	به	شما	بگوید.«	به	پدرش	گفتم:	»بفرمایید!«	
پدرش	هم	به	من	گفت:	»شما	مرا	نمی	شناسید	ولی	من	شما	را	می	شناسم	زیرا	بیست	
سال	پیش	در	کالس	های	شبانة	شما	بودم.«	گفتم:	»من	شرمنده	ام	که	شما	را	به	جا	
نمی	آورم.«	او	هم	گفت:	»خیلی	گذشته	ولی	امشب	خیلی	خوشحال	شدم	که	شما	را	

دوباره	دیدم	چون	صدای	شما	هنوز	در	ذهنم	مانده	است.«		

رابطةمیانجامعهونظریةاقتصادیچیست؟
با	طرح	این	پرسش	بود	که	به	دانشجویانم	گفتم	برخی	اقتصاددانان	ادعا	دارند	
که	قوانین	جامعه	را	به	خوبی	می	شناسند	ولی	تجربه	نشان	می	دهد	که	چنین	چیزی	
حقیقی	نیست.	نظریه	های	اقتصادی	در	پی	آن	هستند	تا	اثبات	کنند	دیدگاه	آن	ها	
همه	جانبه	ترین	و	بهترین	است	و	کاربست	اصول	نظری	شان	رفاه	و	ثروت	جامعه	
و	خوشبختی	مردم	را	میسر	می	کند.	برای	نمونه،	نظریه	پردازهای	اقتصاد	لیبرال	
به	 تا	 تولیدی	سود	است	 بنگاه	های	 تنها	هدف	 میلتون	فریدمن	می	گویند	 مانند	
این	ترتیب	تولید	ناخالص	ملی	باال	رود،	درصد	رشد	اقتصادی	افزایش	یابد	و	
ثروت	در	جامعه	افزون	شود.	در	برابر	این	مکتب،	نظریة	کارل	مارکس	نقدی	بر	
سودخواهی	طبقة	سرمایه	دار	است	و	خوشبختی	را	از	راه	اشتراک	وسایل	تولید	و	
اقتصاد	زیر	کنترل	پرولتاریا	ممکن	می	داند.	هیچ	کدام	از	این	دیدگاه	ها	نمی	توانند	
متعادل	باشند	و	درک	گسترده	ای	از	شکاف	و	بحران	را	ارائه	دهند.	ما	امروز	با	
جهانی	ملتهب	روبه	رو	هستیم	که	نه	تنها	از	بی	عدالتی	ناهنجار	رنج	می	برد	بلکه	با	
تمام	قدرت	در	پی	نابودی	زیست	بوم	و	محیط	زیست	است.	من	به	اقتصاد	بازار	
بنیاد	باور	دارم	ولی	باید	دانست	که	نقش	آفرینان	اقتصاد	لیبرال	و	بسیاری	از	
سیاست	مداران	همسو	با	آن	فقط	به	سود	فکر	کردند	و	تمام	تقاضاهای	محیط	
زیستی	را	به	فراموشی	سپردند.	آن	ها	به	بازی	بدون	اخالق	نقش	آفرینان	میدان	
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دادند	و	زمینة	رشد	بی	سابقة	فساد	مالی	و	تخریب	زیست	محیطی	را	فراهم	کردند.	
سرمایه	داری	در	تاریخ	ثروت	گسترده	ای	تولید	کرده	ولی	این	نباید	نافی	نقد	ما	
برآسیب	ها	و	ناهنجاری	ها	باشد.	موضع	نامسئوالنه	و	سودپرستانة	دونالد	ترامپ	
نمونة	عریان	و	ناهنجار	سیاست	مسئوالنی	است	که	جامعه	شناسی	و	زیست	بوم	را	
فراموش	می	کنند	و	دنیا	را	به	اشتهای	سیری	ناپذیر	افرادی	معدودی	می	سپارند.	
همچنین،	تمام	الگوهای	اقتصادی	که	از	مارکسیسم	الهام	گرفتند	به	بروکراسی	و	

نابودی	خالقیت	فردی	منجر	شدند.
از	دید	جامعه	شناسی،	انسان	همیشه	به	پیمان	جمعی	نیازمند	است	ولی	این	پیمان	
نمی	تواند	نافی	آزادگی	و	انگیزة	فردی	باشد.	احترام	به	خواست	و	انگیزة	فردی	
باید	با	هماهنگی	و	قرارداد	در	اجتماع	باشد.	تولید	یک	جانبه	و	انبوه	و	سودپرست	
تندروانه	و	مصرف	بی	مالحظة	مواد	اولیه	طبیعت	و	نیز	تولید	انبوه	سوسیالیستی	
به	ناگزیر	به	مناسبات	انسانی	و	طبیعت	و	زیست	بوم	زیان	خواهد	رساند.	جوزف	
استیگلیتز،	اقتصاددان	آمریکایی	که	پیرو	مکتب	اقتصاد	کینزی	است،	بر	زیان	های	
بانک	جهانی	و	صندوق	جهانی	پول	تأکید	می	کند	و	می	گوید	سرمایه	داری	نه	روی	
پا	بلکه	با	سر	راه	می	رود.	آمارتیا	کومارسن،	اقتصاددان	هندی،	نیز	در	کتابش	با	
عنوان	توسعه	به	مثابه	آزادی	از	معیارهای	رایج	مانند	رشد	کّمی	اقتصاد	انتقاد	می	کند	
و	از	کیفیت	مناسبات	انسانی	و	پیوند	توسعة	انسانی	و	اقتصاد	رفاه	سخن	می	گوید.	
اقتصاد	چین،	زیر	رهبری	حزب	کمونیست،	با	مصرف	زغال	سنگ	در	اقتصاد	خود	
طبقة	متوسط	بزرگی	پدید	آورده	است	ولی،	در	ضمن،	سهم	بزرگی	هم	در	ویرانِی	

محیط	زیست	جهانی	دارد.	
بنابراین،	اقتصاد	زیست	محیطی	از	شالودة	اقتصاد	لیبرال	و	مارکسیست	انتقاد	
می	کند	و	بر	این	باور	است	که	در	این	دیدگاه	های	اقتصادی	محیط	زیست	و	رابطة	
سه	گانة	طبیعت	و	انسان	و	حیوان	فراموش	شده	است.	پدیده	های	هزینه	آوری	مانند	
آلودگی	در	جهان،	ویرانِی	منابع	طبیعی،	افزایش	دشواری	ها	برای	سالمت	انسان	ها	و	
گرمایش	زمین	نتیجة	همین	دیدگاه	های	تولیدی	نامناسب	هستند.	زمانی	که	یک	الگوی	
اقتصادی	به	طبیعت	آسیب	می	زند	و	سودخواهی	تندروانه	را	تنها	موتور	خود	می	داند	و	

یا	فرد	را	به	سرباز	اسیر	تبدیل	می	کند،	به	ناگزیر	به	جامعة	انسانی	آسیب	می	زند.

سمیناریدربارةهگل،دینوفلسفه
در	16	ژانویة	2018،	سمینار	دانشگاه	سوربن	دربارة	هگل،	دین	و	فلسفه	بود.	
همکار	ما،	فیلسوف	بلژیکی	یعنی	روبرت	لوگرو،	که	یکی	از	هگل	شناسان	معروف	

است،	برای	این	سخن	رانی	دعوت	شده	بود.	
فلسفة	گئورگ	ویلهلم	فریدریش	هگل	)1831 – 1770(	اوج	فلسفة	آرمان	گرایی	
است.	از	ویژگی	های	اندیشة	او	می	توان	به	تاریخ	گرایی	و	دیالکتیک	اشاره	کرد.	
به	دیگر	سخن،	هگل	بر	این	باور	بود	که	هستی	بر	اصل	تضاد	استوار	است.	از	دید	
او،	در	ِسیر	تاریخی	رویدادها	از	هنر	یونان	به	دین	مسیحیت	در	اروپا	می	رسیم	و	
از	دین	به	فلسفة	او	که	اوج	اندیشه	است	دسترسی	پیدا	می	کنیم.	در	نگاه	هگل،	دین	
یک	الهام	حساس	است،	حال	آن	که	فلسفه	یک	مفهوم	است	و	بیان	به	پایان	رسیدِن	
دوران	دین.	از	نگاه	هگل،	فلسفه	اوج	روح	را	نشان	می	دهد	و	روح	مطلق	بیان	گر	

درک	معنا	و	اندیشه	است.	
هگل	همه	چیز	جهان	و	تاریخ	جهان	را	تطور	چیزی	غیر	مادی	و	فرایندی	
تاریخی	می	دانست	که	در	خودآگاهی	فلسفه	او	به	اوج	می	رسد.	تمامی	این	فرایند	
تاریخی	دگرگونی	ناشی	از	پدیده	ای	است	که	هگل	آن	را	به	آلمانی	»گایست«	
)روح/ذهن(	می	خواند.	برای	هگل	گایست	درونمایه	واقعی	وجود	است،	جوهر	
نهایی	هستی	است	و	تمامیت	فرایند	تاریخی	سازنده	ی	واقعیت	نشوونمای	گایست	

به	سوی		خودآگاهی	و	خودشناسی	است.	
از	دیدگاه	فلسفی	هگل،	»خدا	مطلق	است	و	مطلق	مجموع	اجسام	تکامل	یافته.	
خدا	عقل	است	و	عقل	نسج	و	بنای	قانونی	طبیعی	است	که	حیات	و	روح	به	موجب	آن	
در	حرکت	است.	خدا	روح	است	و	روْح	زندگی	است؛	تاریخ	نیز	تکامل	روح	یعنی	
رشد	حیات	است.	حیات	در	آغاز	نیروی	مبهمی	بود	که	از	خود	آگاه	نبود.	جریان	
تاریخ	عبارت	از	این	است	که	حیات	یا	روح	از	خود	آگاهی	یابد	و	آزاد	شود.	آزادی	
جوهر	حیات	است	همچنان	که	کشش	جوهر	آب	است.	تاریخ	رشد	و	تکامل	آزادی	
است	و	غایتش	آن	است	که	روح	کاماًل	و	با	آگاهی	از	خود	آزاد	گردد.«	)فلسفة	تاریخ	
هگل(	به	گفتة	دیگر،	فلسفه	عقالنیت	مطلق	است	و	در	نوگرایی	به	علم	تبدیل	می	شود.	

برای	هگل،	ِسیر	حرکت	انسان	با	آگاهی	از	خود	به	سوی	آزادی	است.	
هگل	یکی	از	اندیشه	های	تابناک	فلسفی	است.	البته	انتقادات	فراوانی	به	فلسفة	
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او	شده	است.	کارل	مارکس	گفت	سوژه	یا	موضوع	کل	فرایند	تاریخی	در	اساس	
چیزی	ذهنی	یا	روحی	نیست	بلکه	مادی	است.	هگل	به	دیالکتیک	تز	و	آتنی	تز	
و	سنتز،	باور	داشت	و	مارکس	گفت	من	دیالکتیک	هگلی	را	که	وارونه	بود	روی	

پاهایش	قراردادم.	
	به	طور	کلی،	ویژگی	اندیشة	فلسفی	اندیشه	پروری	است.	اندیشه	ها	در	فلسفه	
می	چرخند،	پرسش	پس	از	پرسش،	دیدگاهی	به	دنبال	دیدگاهی	دیگر	و	در	این	
میان	هیچ	قطعیتی	وجود	ندارد.	هر	فیلسوفی	ادامة	اندیشة	فیلسوف	دیگر	یا	بیان	گر	
سپری	شدن	اندیشة	فلسفه	ای	دیگر	است	بدون	آن	که	گسست	قطعی	در	جریان	باشد.	
برخالف	دین،	که	در	مطلقیت	منجمد	می	شود	و	روان	انسان	را	از	حرکت	بازمی	دارد،	
جامعه	در	فلسفه	سّیالیت	دارد.	هیچ	جامعه	ای	از	دین	گرایی	دور	نیست	ولی	تحرک	
نیرومند	جامعه	و	گشایش	چشم	گیر	و	فزایندة	جامعه	با	فلسفه	تأمین	می	شود.	باید	در	
اینجا	یادآوری	کرد	که	از	جمله	کتاب	های	اساسی	هگل	پدیدار	شناسی	روح،	علم	
منطق،	عقل	در	تاریخ،	ارباب	و	بنده،	دانش	نامة	علوم	فلسفی،	عناصر	فلسفة	حق	و	

درس	گفتارهایی	پیرامون	فلسفة	زیباشناسی	به	فارسی	ترجمه	شده	اند.

همدلیِاپیکوروخیام
هم	دلی	ِاپیکور	و	خیام	را	فراموش	نکنیم،	آن	ها	پیام	مشترکی	دارند.	ِاپیکور،	فیلسوف	

یونانی،	2300	سال	پیش	می	زیسته	و	خیام	1000	سال	پیش.
اما	ِاپیکور	چه	می	گفت؟	او	از	فلسفة	لذت	حرف	می	زد.	دیدگاه	او	پرهیز	از	
پریشان	خاطری	دنیوی،	پرهیز	از	میل	واهی،	جست	وجوی	آرامش	درونی،	رهایی	
از	تشویش	و	دوری	از	رنج	را	بیان	می	کرد.	برای	او،	باالترین	لذت	نبودن	درد	
است	و	آن	چه	درد	را	برطرف	می	کند	ِخردمندی	است	و	ِخردمندی	هم	در	رهایی	
ِاپیکور	 از	مرگ	و	خرافات	مذهبی	است.	 از	اسارت	شهوت،	پرخوری،	ترس	
بر	آن	بود	که	باید	از	رقابت	و	مسابقه	و	حسادت	و	شهرت	طلبی	پرهیز	کرد.	او	
می	گفت	باید	به	فکر	به	دست	آوردن	آرامش	درونی	بود.	برای	ِاپیکور،	چهار	اندیشة	
ِخردمندانه	برای	چارة	درد	وجود	دارد:	»هیچ	دلیلی	نیست	تا	از	خدایان	بیمناک	
باشیم.	مردن	ارزش	آن	را	ندارد	که	در	ما	نگرانی	برانگیزد.	رسیدن	به	نیک	آسان	

است.	تاب	آورِی	آن	چه	ترس	آور	است	دشوار	نیست.«	نگاه	ِاپیکور	را	می	توان	
این	گونه	خالصه	کرد:	خوشبختی	جاودانه	برای	انسانی	است	که	می	میرد.	به	گفته	ای	
دیگر،	باید	زندگی	خود	را،	با	وجود	شکنندگی	و	فناپذیری،	به	طرز	کامل	تجربه	کنیم	
و	از	مرگ	دوری	بجوییم،	باید	نشان	بدهیم	که	زندگی	امروزی	ما	ربطی	به	مرگ	
ندارد	و	چنین	حالتی	به	ما	اجازه	می	دهد	تا	لذت	ببریم.	باید	خواسته	های	بیهوده	را	
کنار	گذاشت	تا	لذت	در	ما	جا	پیدا	کند.	میل	به	فناناپذیری،	میل	به	شهرت	خواهی	
و	ثروت	اندوزی	و	زیاده	روی		ما	را	از	خود	دور	می	کنند.	دور	کردن	عوامل	رنج	ما	
موجبات	لذت	بزرگ	ما	را	فراهم	می	کند.	ما	باید	در	پی	آن	باشیم	که	در	لحظة	کنونی	
بی	انتهایی	لذت	را	در	خود	پدید	آوریم.	خوشبختی	ِخردمند	در	تنهایی	نیست	بلکه	

مناسبات	دوستانة	راستین	اهرم	نیرومنِد	زندگی	پرلذت	را	فراهم	می	آورد.
خیاِم	دانشمند	و	شاعر	با	دیدگاهی	پر	از	طنز	به	جهان	می	نگرد،	شک	می	کند،	دین	
را	به	سخره	می	گیرد	و	می	گوید	هراس	نداشته	باشید.	او	برآ	انست	که	باید	از	زندگی،	
از	لحظه	و	هستی	کنونی	لذت	برد	و	به	انسان	می	گوید:	شاد	باش	و	در	عشق	به	سر	ببر،	

خود	را	از	فشار	افسانه	دوزخ	و	میل	واهی	بهشت	دور	کن	تا	در	لذت	زندگی	کنی:

»خیام	اگر	ز	باده	مستی	خوش	باش	/	با	ماهرخی	اگر	نشستی	خوش	باش
چون	عاقبت	کار	جهان	نیستی	است	/	انگار	که	نیستی	چو	هستی	خوش	باش.

امروز	ترا	دسترس	فردا	نیست	/	و	اندیشه	فردات	بجز	سودا	نیست
ضایع	مکن	این	دم	ار	دلت	شیدا	نیست	/	کاین	باقی	عمر	را	بها	پیدا	نیست.

دریاب	که	از	روح	جدا	خواهی	رفت	/	در	پرده	اسرار	فنا	خواهی	رفت
می	نوش	ندانی	از	کجا	آمده	ای	/	خوش	باش	ندانی	به	کجا	خواهی	رفت.

تا	چند	زنم	بروی	دریاها	خشت	/	بیزار	شدم	ز	بت	پرستان	کنشت
خیام	که	گفت	دوزخی	خواهد	بود	/	که	رفت	بدوزخ	و	که	آمد	ز	بهشت.«

رومنگاری
	رومن	گاری	را	می	شناسید؟	او	یک	نویسندة	برجستة	فرانسه	است.	گاری	در	
1914	در	روسیه	با	نام	رومن	کاسیو	زاده	شد	و	در	1980	در	پاریس	با	یک	گلوله	
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خود	را	کشت.	او	از	یک	پدر	و	مادر	یهودی	تبار	به	دنیا	آمد	و	می	توان	گفت	که	
تمام	زندگی	و	موفقیت	خود	را	مدیون	مادرش	بود.	مادرش	از	همان	آغاز	کودکی	
می	خواست	او	مانند	ویکتورهوگو	نویسنده	بشود	و	سفیر	فرانسه	باشد.	مادر	همیشه	
به	پسرش	می	گفت:	»تو	یک	روز	برترین	نویسندة	فرانسه	خواهی	شد،	تو	ویكتور	
هوگو	خواهی	شد،	تو	شاتو	بریان،	گابریل	دانوزیو	و	سفیركبیر	فرانسه	خواهی	شد.«
گاری	در	گریز	از	فضای	یهودی	ستیز	در	روسیه	و	لهستان	در	سال	1928	او	
با	خانواده	اش	به	شهر	نیس	در	جنوب	فرانسه	می	رود.	در	آغاز،	حقوق	می	خواند	
و	سپس	به	فلسفه	روی	می	آورد	و	همزمان	وارد	ارتش	فرانسه	می	شود.	در	1935 
نخستین	داستان	و	در	1937	نخستین	رمانش	با	نام	شراب	مردگان	را	می	نویسد	
که	ناشران	آن	را	چاپ	نکردند.	او	ناامید	نمی	شود	و	همزمان	با	نوشتن	به	آموزش	
خلبانی	اقدام	می	کند.	گاری	تیرانداز	ماهری	نیز	بود	و	گاه	با	تپانچه	دوئل	هم	
می	کرد.	در	بحبوحة	جنگ،	روحیات	یهودی	ستیز	در	بخشی	از	فرانسویان	اوج	گرفته	
بود	اما	این	فضا	هم	او	را	فلج	نمی	کند	و	او	همیشه	به	فکر	مادرش	می	افتد	که	به	
او	می	گفت:	»پیشرفت	کن.«	در	سال	1940،	با	ستایش	از	مقاومت	شارل	دو	ُگل،	
رومن	گاری	به	انگلستان	می	رود	تا	به	ارتش	هوایی	نیروهای	آزاد	زیر	فرماندهی	
دو	ُگل	بپیوندد.	در	این	دوران،	مادرش	از	بیماری	قند	می	میرد	و	او	تا	پایان	جنگ	
جهانی	1945	به	فعالیت	در	نیروی	هوایی	بر	ضد	ارتش	هیتلر	به	کار	خود	ادامه	
می	دهد.	رومن	هنگامی		که	به	میهن	بازگشت،	سراغ	مادرش	را	گرفت	ولی	او	چهار	
سال	پیش	مرده	بود.	برای	رومن،	این	مرگ	تصورپذیر	بود	زیرا	او	مرتب	از	مادرش	
نامه	دریافت	می	کرد.	در	واقع،	مادرش	در	دوران	پایانی	بیماری	اش	250	نامه	به	

نوشته	و	خواسته	بود	تا	آن	ها	را	به	مرور	به	فرزندش	بفرستند	تا	او	دلسرد	نشود.	
رومن	گاری	چندین	بار	عاشق	شد	و	سه	بار	ازدواج	كرد.	یک	بار	با	لسلی	
بالنِش	نویسنده،	بار	دیگر	با	جین	سیبرِگ	بازیگر	و	بار	سوم	با	لیال	شالبِی	رقاص	و	
مانکن	و	گویندة	رادیو.	او	به	خاطر	شرکت	در	جنگ	توانست	از	دولت	فرانسه	نشان	
شجاعت	و	»لژیون	دونور«	را	دریافت	كند،	سپس	به	عنوان	دیپلمات	در	بلغارستان،	
فرانسه،	سوئیس،	انگلستان	و	ایاالت	متحد	خدمت	کرد.	امروز	دو	کتاب	خانه	در	
فرانسه	به	نام	وجود	دارد	و	مؤسسة	فرانسه	در	اورشلیم	نیز	به	نام	اوست.	شایستگی	
نویسندگان	 مشهورترین	 از	 یکی	 به	 را	 او	 نویسندگی	 در	 استعداد	 و	 پشتکار	 و	

فرانسوی	تبدیل	کرد.

رومن	گاری	در	حین	جنگ	و	نیز	پس	از	آن	تا	لحظة	مرگش	سی	وپنج	رمان	به	
نگارش	درآورد.	او	رمان	هایش	را	گاه	با	نام	مستعار	امیل	اژار	و	بیشتر	به	نام	رومن	
گاری	چاپ	کرد	و	تنها	نویسنده	ای	است	که	با	دو	نام	دو	بار	برندة	جایزة	ادبی	فرانسه	
گنگور	شده.	افزون	بر	آن،	او	دو	فیلم	سینمایی	ساخت	و	دو	بار	عضو	هیأت	داوران	
جشنوارة	کن	و	برلین	شد.	در	تاریخ	سینما	سناریِو	12	فیلم	بر	پایة	رمان	های	او	تنظیم	و	
کارگردانی	شده	که	تازه	ترین	فیلم	»میعاد	در	سپیده	دم«	است	که	هم	اکنون	به	کارگردانی	

اریک	باربیه	روی	پردة	سینما.	این	فیلم،	در	واقع،	شرح	حال	زندگی	اوست.	
ویژگی	داستان	های	او	چیست؟	در	رمان	روشنایی	زن،	گاری	به	سرنوشت	
آدم	هایی	می	پردازد	كه	زنده		و	مشغول	زندگی	اند	اما	كوركورانه	و	به	نام	قانون	عشق	
و	زندگی	را	نابود	می	کنند.	در	رمانی	دیگر	یكی	از	قهرمان	های	داستان	جنگ	جویی	
كهنه	كار	است	كه	در	حالی	كه	واپسین	ساعت	های	زندگی	اش	را	می	گذراند	بار	دیگر	
می	خواهد	بر	ضد	تمام	گونه	های	فاشیسم	و	قدرت	های	دیكتاتوری	تالش	کند.	او	در	
یكی	از	كتاب	هایش	چنین	می	نویسد:	»همة	ما	دو	زندگی	داریم:	زندگی	واقعی	مان	
همان	است	كه	در	كودكی	رؤیایش	را	بافته	ایم،	رؤیایی	كه	در	جوانی	و	میان	سالی	
در	ابرها	همچنان	به	پرداختنش	ادامه	می	دهیم:	زندگی	جعلی	مان	همینی	است	كه	
در	روابط	مان	با	دیگران	از	سر	گرفته	ایم،	رفتاری	كاربردی	كه	به	سودمان	است	و	با	
خوابیدن	در	تابوت	پایان	می	پذیرد.«	گاری	همیشه	می	خواهد	کس	دیگری	باشد	و	
در	زندگی	تکراری	نباشد.	میل	به	دیگری	بودن	در	قهرمان	های	داستان	های	گاری	
بسیاراست،	همان	چیزی	كه	او	آرزویش	را	در	سر	می	پروراند.	او	خود	در	یکی	از	

كتاب	هایش	با	نام	مستعار	آژار	می	نویسد:	»همیشه	یكی	دیگر	بوده	ام.«
رمان	های	رومن	گاری	فراوانند:	تربیت	اروپایی،	رنگ	های	روز،	خداحافظ	
گاری	کوپر،	رقص	چنگیزخان،	سگ	سفید،	زندگی	در	پیش	رو،	ستاره	بازان،	شبح	
سرگردان،	بادبادک	ها،	شاه	سلیمان،	مردی	با	کبوتر	که	توسط	لیلی	گلستان	ترجمه	
شده	و	ریشه	های	آسمانی	که	توسط	منوچهر	عدنانی	به	فارسی	برگردان	شده	است.	
بسیاری	از	موضوع	های	داستانی	او	از	جنگ	و	ایستادگی	در	برابر	هیتلریسم	مایه	
گرفته	اند	و	آثارش	مدام	حقوق	انسانی	را	یاد	آور	می	شوند	و	با	بدی	و	عادی	شدن	
آن	مبارزه	می	کنند.	ادبیات	رومن	گاری	اعالن	خطر	علیه	سقوط	و	َپستی	انسانی	
است.	بیشتر	شخصیت	های	داستانی	او	نسبت	به	نظمی	معترض	و	شورش	گر	هستند	

که	شرافت	انسانی	را	خوار	می	کند.	
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رمانخوانیچهفایدهایدارد؟
یک	بار	در	هنگام	درس،	دانشجویی	از	من	پرسید:	»خواندن	رمان	به	چه	دردی	
می	خورد؟«	کمی	شگفت	زده	شدم	ولی،	به	هر	حال،	پرسش	او	جدی	بود.	گفتم	
رمان	خواندن	چشم	ما	را	باز	و	تخیل	مان	را	تقویت	می	کند	و	بر	روان	ما	را	تأثیر	
می	گذارد.	پاسخ	من	برایش	کافی	نبود.	گفتم:	»شاید	من	نتوانم	شما	را	قانع	کنم	
چون	اهداف	و	دیدگاه	شما	بسیار	متفاوت	است	ولی،	با	این	حال،	می	گویم	که	چرا	
خوِد	من	رمان	را	مهم	می	دانم.	رمان	یعنی	ادبیات	و	ملت	های	بزرگ	هم	ادبیات	
بزرگ	دارند.	ادبیات	بزرگ	جهان	را	تسخیر	می	کند.	ادبیاْت		تاریخ	و	تخیل	و	
فرهنگ	است	و	بر	مردم	تأثیرگذار	است.	صد	سال	تنهایی	از	گابریل	گارسیا	مارکز	
بر	شهروندان	بی	شماری	از	آمریکای	التین	و	نویسندگان	بی	شماری	در	جهان	تأثیر	
گذاشته	است.	رمان	مادر	از	مارکسیم	گورکِی	روسی	جوانان	و	انقالبیون	بی	شماری	
را	متأثر	کرد.	مادام	بوواری	از	گوستاو	فلوبر	فرانسوی	بر	نویسندگان	بی	شماری	
در	جهان	اثر	گذاشته	و	احساسات	و	رفتار	آزادانة	زنان	جامعة	بورژوایی	را	شکل	
داده	است.	بی	نوایان	از	ویکتورهوگِو	فرانسوی	شهروندان	گسترده	ایی	را	در	جهان	
متأثر	کرد	و	سینما	و	تئاتر	را	زیر	تأثیر	قرار	داد.	رمان	طاعون	از	آلبر	کامِو	فرانسوی	
میلیون	ها	دانش	آموز	و	دانشجو	و	نویسنده	و	روشن	فکر	و	شهروند	را	به	شگفتی	و	
پرسش	کشاند.	کتاب	بیرون	آفریقا	از	کارن	بلیسِن	دانمارکی	میلیون	ها	شهروند	غربی	
و	سینمای	جهانی	را	زیر	تأثیر	قرار	داد.	مسخ	از	فرانتس	کافکای	چکی	تبار	تأثیر	
بسیار	زیادی	بر	روشن	فکران	و	ادبیات	جهان	گذاشته	است.	جنگ	و	صلح	از	لئو	
تولستوی	بر	اندیشه	و	روحیات	شهروندان	بسیاری	نقش	بسته	است.	بربادرفته	از	
مارگارت	میچل	عشق	انسان	های	بی	شماری	را	آبیاری	کرده	است.	دکتر	ژیواگو	
از	بوریس	پاسترناِک	روسی	عشق	و	حماسه	را	در	زمین	پخش	کرده	است.	وداع	
با	اسلحه	از	ِارنست	ِهمینگِوی	نسل	های	گوناگونی	را	تربیت	کرده	است.	رمان	
خرمگس	از	اتل	لیلیان	وینیچ	انقالبیون	بسیاری	را	در	جهان	یاری	داده	است.	
بلندی	های	بادگیر	از	ِامیلی	برونته	خاطره	و	عشق	میلیون	ها	انسان	را	آبیاری	کرده	
است.	جنایت	و	مکافات	و	نیز	برادران	کارامازوف	از	فیودور	داستایفسکی	خدا	
و	اخالق	و	روح	انسان	های	بی	شماری	را	به	پرسش	کشانده	است.	ُدن	کیشوت	
از	سروانتس	سبب	شیفتگی	و	آرمان	خواهی	میلیون	ها	انسان	در	دنیا	شده	است.	

کیمیاگر	اثر	پائولو	کوئیلِو	برزیلی	برای	میلیون	ها	انسان	داستانی	پرکشش	و	جذاب	
بوده	است.	شازده	کوچولو	از	آنتوان	دو	سنت	اگزوپری	روان	کودکان	و	نوجوانان	
بسیاری	را	ملتهب	کرده	و	به	پرسش	کشانده	است.	رمان	1984	از	جورج	اورِول	
کنجکاوی	و	سوء	ظن	میلیون	ها	انسان	را	برانگیخته	است.	رمان	موبی	دیک	از	
برانگیخته	است.	رمان	 ِهرمان	ملویل	روحیة	ایستادگی	را	در	میلیون	ها	انسان	
اولیس	نوشتة	جیمز	جویِس	ایرلندی	از	شاهکارهای	ادبیات	نوگرا	به	شمار	می	رود.	
گتسبی	بزرگ	نوشتة	اف.ِاسکات	فیتزِجرالد	هم	اکنون	یکی	از	بزرگ	ترین	رمان	های	
آمریکایی	به	شمار	می	آید	و	آن	را	در	مدارس	و	دانشگاه	های	سراسر	جهان	به	عنوان	
یکی	از	کتاب	های	برجستة	ادبیات	جهانی	معرفی	می	کنند.	چشم	هایش	از	بزرگ	
علوی	و	بوف	کور	از	صادق	هدایت	قلب	و	روح	شمار	فراوانی	ایرانیان	را	در	خود	
فشرده	است	و	معما	آفریده	است.	بله،	رمان	هایی	هستند	که	روان	انسانی	را	به	درد	
می	آورند	و	یا	انسان	را	به	زندگی	کردن	مشتاق	می	کنند.«	دانشجویم	در	پایان	گفت:	

»امروز	چیز	تازه	ای	در	زندگی	آموختم	و	گویا	باید	بیشتر	بخوانم.«	

تظاهراتاعتراضیمردمایران
در	پاریس	در	پشتیبانی	از	تظاهرات	اعتراضی	مردم	ایران	تعداد	بسیار	زیادی	از	
هم	میهنان	با	دیدگاه	های	فکری	گوناگون	در	میدان	شاتله	گرد	هم	آمدند.	همه	گفتند	
ما	از		خواست	های	مردم	در	برابر	دیکتاتوری	دینی	پشتیبانی	می	کنیم،	همه	گفتند	ما	
جمهوری	اسالمی	نمی	خواهیم،	همه	گفتند	زندانی	سیاسی	آزاد	باید	گردد،	همه	گفتند	نه	
به	حجاب	اجباری	در	ایران،	همه	گفتند	اصالح	طلب،	اصول	گرا	دیگر	تمام	شد	ماجرا،	
همه	گفتند	آزادی	آزادی	حق	مسلم	ماست.	یکی	از	شعارها	هم	چنین	بود:	»نه	شیخ،	
نه	شاه،	نه	ترامپ،	نه	پوتین«	در	این	چهل	سال	گذشته،	هر	زمان	که	جنبش	اعتراضی	
در	برابر	جمهوری	اسالمی	در	ایران	باال	می	گیرد،	گرمی	آن	به	خارج	انتقال	پیدا	
می	کند	و	ایرانیان	دوباره	همدیگر	را	پیدا	می	کنند.	بسیاری	از	این	ایرانیان	زیر	فشار	
رژیم	از	مملکت	خود	گریخته	اند	و	دل	شان	می	خواهد	اتفاق	بزرگی	در	ایران	روی	
دهد	و	بتوانند	دوباره	برگردند.	آن	هایی	هم	که	امید	به	بازگشت	را	از	دست	داده	اند	از	
ته	دل	می	خواهند	رژیم	جبار	شیعه	واژگون	شود.	چهل	سال	گذشت	و	مرتب	امکان	
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بازگشت	به	تعویق	افتاده	است.	باألخره	هنگام	بازگشت	به	سرزمینی	که	این	افراد	در	
آن	زاده	شده	اند	و	دل	شان	برایش	می	تپد،	چه	زمانی	فرا	می	رسد؟	هر	تعرضی	در	برابر	
والیت	خامنه	ای	در	داخْل		امید	ایرانیان	را	در	خارج	تقویت	می	کند.	بیشتر	ایرانیان	
خارج	در	نشست	و	کنفرانس	بحث	شرکت	نمی	کنند	و	به	زندگی	حرفه	ای	و	خانوادگی	
و	شخصی	مشغول	هستند	ولی	زمانی	که	جامعه	تکان	می	خورد	و	گرما	و	شور	برای	
تغییر	حس	می	شود،	بسیاری	از	ایرانیان	با	شوق	جمع	می	شوند	تا	بگویند	ایران	را	
فراموش	نکرده	اند	و	امید	به	دموکراسی	دارند.	در	این	دیدارها	کسانی	که	سالیان	دراز	
دوستان	خود	را	گم	کرده	اند	همدیگر	را	پیدا	می	کنند.	کسانی	که	می	خواهند	نقشی	در	
دگرگونی	ایران	بازی	کنند	هم	می	آیند.	کسانی	که	امیدوارند	همین	فردا	رژیم	دینی	
بیفتد	نیز	حاضرند.	کسانی	که	با	شعار	و	نشان	سیاسی	خود	آمده	اند	تا	فردا	تأثیرگذار	
باشند	نیز	هستند.	دیروز	همة	رنگ	ها	در	میدان	شاتله	بودند:	جمهوری	خواه،	کمونیست،	
مسلمان،	سلطنت	خواه،	مصدقی،	ُکرد،	آذری،	تهرانی،	شاعر،	جامعه	شناس،	هنرمند	تئاتر،	
سینماگر،	روزنامه	نگار،	نویسنده،	نوازنده،	خداناباور،	ستاره	شناس،	تاریخ	نگار،	مترجم	
و	همة	کسان	دیگر.	سازمان	دهندگان	پرچمی	که	برافراشته	بودند	پرچم	سه	رنگی	بود	که	
روی	آن	هیچ	نقشی	موجود	نبود.	افراد	دیگری	بودند	که	پرچم	ایران	با	شیر	و	خورشید	
را	در	دست	داشتند.	یک	پرچم	بزرگ	ُکرد	هم	بود.	یک	نفر	هم	در	یک	لحظه	خودسرانه	
عکس	شاه	و	فرح	را	باال	برد	که	مورد	اعتراض	حاّد	یک	کمونیست	قرار	گرفت	و	در	
مقابل	چند	نفری	واکنش	نشان	دادند	و	شعار	دادند:	»رضا	شاه	روحت	شاد.«	به	هر	
روی،	در	میدان	دموکراسی	همه	باید	نفس	بکشند،	چه	دوست	داشته	باشیم	و	چه	مورد	
پسندمان	نباشد	و،	افزون	بر	آن،	همیشه	نقش	آفرینان	سیاسی	خوب	و	بد	و	بدجنس	
وجود	خواهند	داشت.	دیروز	میدان	شاتله	به	یک	»آگورا«	تبدیل	شده	بود،	خبردهی	
و	تبادل	نظر	میان	افراد	فراوان	بود.	آدم	ها	با	پرسش	های	فراوان:	»آیا	این	جنبش	
اعتراضی	ادامه	خواهد	یافت؟	چگونه	می	توان	قدرت	را	از	دست	آخوند	بیرون	کشید؟	
سازمان	دهی	شبکه	ای	چگونه	عمل	کرده	است؟	آیا	از	این	پس	اسالم	به	طور	قطعی	
از	عرصة	سیاست	حکومتی	بیرون	می	آید؟	در	فقدان	یک	رهبری	عمومی	چه	باید	
کرد؟	چگونه	پیوند	نخبگان	و	فعاالن	داخل	و	خارج	می	تواند	برقرار	شود؟	آیا	تشکیل	
یک	گروه	که	تجلی	همبستگی	ملی	باشد	و	داخل	و	خارج	را	به	هم	پیوند	زند	و	بیان	
تیزبینی	و	هوش	وعقل	جمعی	و	منافع	عمومی	باشد	میسر	است؟«	در	گردهمایی	دیروز	
دیداری	با	دوست	قدیمی،	باقر	مؤمنی،	داشتم.	او	تاریخ	نگار،	مترجم	و	منتقد	اسالم	

است.	مؤمنی	در	1305	خورشیدی	در	کرمانشاه	زاده	شده	و	در	دورة	جوانی	در	حزب	
توده	فعال	بود	و	پس	از	بهمن	1357	به	همکاری	انتشاراتی	با	ناصر	رحمانی	نژاد	و	
سعید	سلطان	پور	و	دیگران	می	پردازد.	در	1360	خود	را	به	ترکیه	و	سپس	به	پاریس	
می	رساند	و	به	ادامهٔ	کار	نویسندگی	می	پردازد.	مؤمنی	کتاب	های	فراوانی	مانند	مسائل	
اپوزیسیون	ایران،	گفتارهای	سیاسی	و	دموکراسی،	دین	و	دولت	در	عصر	مشروطیت،	
از	موج	تا	توفان،	انفجار	سبز،	اسالم	ایرانی	و	حاکمیت	سیاسی،	حکومت	اسالمی	
و	اسالم	حکومتی،	پروندهٔ	پنجاه	و	سه	نفر،	یادمانده	های	ایرج	اسکندری،	در	خلوت	
دوست	و	دنیای	ارانی	و	غیره	را	چاپ	کرده.	دیروز	در	گپی	دوستانه	به	او	گفتم:	»فکر	

می	کنی	آیا	ما	می	توانیم	به	ایران	برگردیم؟«	نگاهی	کرد	و	گفت:	»نه،	بابا!«		

عامالنایدئولوژیِکماشینحکومتاسالمیکیستند؟
حسین	شریعتمداری	و	آیت	اهلل	احمد	جنتی	دو	عامل	فعال	والیت	فقیهی	و	شیعه	گری	
هستند.	حسین	شریعتمداری	مدیرمسئول	کیهان	و	نمایندة	والیت	فقیه،	نظریه	پرداز	
فاشیسم	اسالمی	و	راهبرد	سیاسی	است.	او	از	جوانی	فرد	متعصب	مذهبی	بود	و	
خود	را	هوادار	نهضت	اسالمی	جهانی	معرفی	می	کرد.	او	پس	از	انقالب	فرماندة	
سپاه	پاسداران	شد.	سابقة	فعالیتش	به	عنوان	بازجوی	وزارت	اطالعات	و	مسئول	
بخش	معاونت	اجتماعی	وزارت	اطالعات	بوده	است	و	یکی	از	کارهای	برجستة	
است.	 بوده	 حرفه	ای	 تهمت	پراکنی	 و	 تواب	سازی	 و	 دروغ	پردازی	 صنعت	 او	
به	روشنی،	شریعتمداری	همان	سیاست	تبلیغاتی	گوبلز	در	زمان	هیتلر	را	تنظیم	
کرده	و	بازی	می	کند.	داعش	نیز	همین	الگوی	تبلیغاتی	را	به	کار	می	برد.	از	جمله	
فعالیت	های	او	برنامة	تلویزیونی	»هویت«	بود.	در	این	برنامه	روشنفکرانی	چون	
عبدالحسین	زرین	کوب	و	هوشنگ	گلشیری	و	بسیاری	دیگر	»وابسته	به	بیگانگان	
و	خائن«	به	کشور	معرفی	شدند.	اعترافات	تلویزیونی	که	از	سعیدی	سیرجانی،	
عزت	اهلل	سحابی	و	غالمحسین	میرزاصالح	در	زندان	زیر	فشار	و	شکنجه	ضبط	
شده	بود	در	این	مجموعه	برنامه	پخش	شده	است.	او	از	جانب	احمدی	نژاد	جایزة	
»بهترین	و	منصف	ترین«	منتقد	را	دریافت	کرد.	در	طول	عمر	جمهوری	اسالمی،	او	
سرچشمة	سیاست	ها	و	نظریات	کاماًل	ارتجاعی	و	توجیه	کنندة	تمام	سرکوب	ها	بر	
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ضد	مردم	بوده	است.	او	در	برخورد	با	جنبش	اعتراضی	کنونی	می	گوید:	»این	ها	در	
حدواندازة	تفالة	داعشی	ها	هم	نیستند«	حسین	شریعتمداری	از	نزدیکان	خامنه	ای	
است	و	تبهکارترین	عوامل	رژیم	از	او	خط	می	گیرند.	روزنامة	کیهان	یک	نشریة	
ایدئولوژیِک	کم	خواننده	و	پرهزینه	است	و	تمام	بودجه	اش	از	یارانة	دولتی	جبران	
می	شود.	هزینة	کالن	روزنامه	توسط	جمهوری	اسالمی	تهیه	می	شود	زیرا	دستگاه	
والیت	فقیهی	خامنه	ای	نیازمند	سیاست	تبلیغاتی	دینی	حاّد	و	پرزور	است	و	به	همین	
خاطر	شریعتمداری	عنصر	ایدئولوژیک	نظام	است.	حملة	او	به	جنبش	اخیر	برای	
حفظ	منافع	مالی	و	ایدئولوژیک	او	است.	رسالت	این	عنصر	نابودِی	هر	سیاست	و	

اندیشه	ای	است	که	نظام	اسالمی	را	نشانه	گرفته	است.	
آیت	اهلل	احمد	جنتی	در	حوزة	اصفهان	و	قم	درس	خواند	و	درجة	اجتهاد	دارد.	
در	دوران	جمهوری	اسالمی	او	دبیر	شورای	نگهبان،	رئیس	مجلس	خبرگان	رهبری،	
عضو	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام،	عضو	شورای	عالی	انقالب	فرهنگی	و	امام	جمعة	
موقت	تهران	و	از	هواداران	محکم	احمدی	نژاد	بوده	است.	یکی	از	ویژگی	های	این	فرد	
فرصت	خواهی	او	برای	حفظ	منافع	و	جایگاهش	است.	جنتی	از	جانب	خمینی	مانند	
صادق	خلخالی	حکم	گرفته	بود	تا	»مجرمین	طاغوتی«	را	به	قتل	برساند.	او	در	آبان	
1384	در	سخن	رانی	خود	پیروان	دیگر	ادیان	را	حیواناتی	توصیف	کرده	بود	که	»در	
زمین	می	چرند	و	فساد	می	کنند«.	او	در	شهریور	1392	گفت:	»چرا	دختران	دانشجویی	
که	می	خواهند	درس	بخوانند	بعد	از	ورود	به	دانشگاه	چادر	خود	را	برمی	دارند	و	
خراب	می	شوند.	دانشجویان	در	دانشگاه	نمره	می	خواهند	و	برای	کسب	این	نمره	
هر	صحبتی	را	گوش	می	دهند،	لذا	می	توان	به	آن	ها	این	تذکر	را	داد	که	چنان	چه	
حجاب	شان	را	رعایت	کردند،	این	اجرای	قانون	در	نمره	و	انضباط	آن	ها	تأثیرگذار	

است.	با	این	شرایط	مسلمًا	آن	ها	حجاب	را	رعایت	می	کنند.«
یکی	از	ویژگی	های	مهم	این	فرد	نادانی	و	کوته	اندیشی	و	خرافه	پرستی	اوست.	
او	محصول	حوزه	و	کالس	درِس	خمینی	بوده	است	و	افق	فکری	اش	به	رساله	های	
حوزوی	خالصه	می	شود.	در	واقع،	او	نماد	شیعه	گری	است.	وی	در	مورد	جنبش	
اعتراضی	کنونی	می	گوید:	»در	این	اغتشاشات	شاهد	بودیم	که	برخی	اشرار	در	
کنار	افرادی	که	به	مشکالت	اقتصادی	معترض	بودند	قرار	گرفتند	و	کار	را	به	جایی	
کشاندند	که	دشمنان	کشور	و	بخصوص	برخی	مسئوالن	آمریکا	از	این	اغتشاشات	
حمایت	کردند.	این	اغتشاشات	از	جمله	منکراتی	هستند	که	دلیل	به	وجود	آمدن	

آن	ها	عدم	برخورد	با	منکرات	دیگری	بوده	است	که	عامل	به	وجود	آمدن	گرانی	و	
ایجاد	مشکالت	اقتصادی	بوده	اند.	در	کنار	منکراتی	مانند	قاچاق	باعث	می	شوند	
شرایط	اقتصادی	کشور	دچار	مشکل	شود	و	چون	دستگاه	های	نظارتی	با	این	
منکرات	برخورد	جدی	و	اثرگذار	نکرده	اند،	اقتصاد	کشور	دچار	مشکل	شده	و	در	

بین	مردم	ایجاد	نارضایتی	کرده	است.«
احمد	جنتی	یکی	از	علمای	بزرگ	فقه	شیعه	است	و	خامنه	ای	به	چنین	فردی	
نیازمند	است	تا	حوزه	را	کنترل	کند،	باورهای	دینی	را	در	میان	طالب	و	توده	های	
پایین	جامعه	انتقال	دهد	و	ذهنیت	آن	ها	را	در	راه	اهلل	و	خامنه	ای	به	بند	بکشد.	یکی	
از	ویژگی	های	سقوط	سیاسی	جامعة	ما	حاکمیت	چنین	افرادی	است	که	از	هر	گونه	

انسان	گرایی	و	فرهنگ	نوگرا	به	دور	هستند.	

جنبشاعتراضیوالگویمارکسیستی
آیا	برای	جنبش	اعتراضی	باید	به	فکر	کارل	مارکس	افتاد؟	در	گذشته،	مارکسیست	ها	
برای	تدارک	انقالب	و	فهم	مبارزات	کتاب	های	مارکس	را	می	خواندند	تا	چه	بسا	
بتوانند	الگوی	مارکسیستی	را	بر	جنبش	اجتماعی	جا	بیندازند.	این	الگوسازی	
موفق	نبود	زیرا	با	ساختار	تاریخی	و	فرهنگ	و	مناسبات	اجتماعی	ما	همسویی	
نداشت.	بدون	شک،	خواندن	سرمایه،	مطالعة	هجدهم	برومر	لوئی	بناپارت	و	نبردهای	
طبقاتی	و	جنگ	داخلی	در	فرانسه	1871	چالش	فکری	را	تقویت	می	کنند	ولی	این	
آثار	ربطی	با	الگوهای	فکری	کنونی	ما	ندارند.	البته	کارل	مارکس	یک	نظریه	پرداز	
مارکسیستی	 الگوی	 قالب	 در	 یا	جنبشی	 و	 انقالب	 هر	 ولی	 بود	 انقالب	 بزرگ	
نمی	گنجد.	مسئلة	مرکزی	جامعة	ما	برچیدن	نظام	استبدادی	دینی	است	تا	جمهوری	
و	دموکراسی	و	آزادی	در	جامعه	میسر	شوند.	ما	می	خواهیم	از	حکومت	اسالمی	
بیرون	برویم،	ما	حکومت	کارگری	یا	دولت	سوسیالیستی	نمی	خواهیم،	ما	برای	
ایران	جمهوری	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	می	خواهیم.	چند	دهه	پیش	
بود	که	کشورهایی	مانند	اسپانیا	و	پرتغال	و	یونان	از	اقتدارگرایی	بیرون	رفتند	و	به	
جرگة	کشورهای	دموکراسی	غربی	پیوستند.	مارکسیست	ها	به	طور	مسلم	خواهند	
گفت:	»دموکراسی	بورژوایی«	نامطلوب	و	زشت	است	و	سپس	آن	ها	به	طرز	مستقیم	
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یا	نامستقیم	الگوی	اقتدارگرای	دیگری	را	پیشنهاد	می	کنند.	این	کار	را	نباید	تکرار	
کرد	و	روشنفکران	ما	از	این	مسیر	باید	بیرون	بیایند.	اندیشه	های	کانت،	هابز،	
مونتسکیو،	جان	الک،	استوارت	میل،	آلکسی	توکویل،	ماکس	وبر	و	ریموند	آرون	در	

این	دوران	از	نگاه	سیاسی	و	حقوقی	به	میزان	زیادی	به	ما	یاری	می	رسانند.	
اندیشه	های	انتقادی	فلسفی	و	جامعه	شناختی	اندیشمندانی	مانند	پی	یر	بوردیو،	
مارسل	گوشه،	لوئیس	آلفردکوزر،	تورستن	ویلن،	جسی	شرلی	برنارد،	چارلز	لمرت،	
رایت	میلر،	تالکوت	پارسونز،	رابرت	مرتون،	اسکات	لش،	مانوئل	کاستلز،	آلن	
تورن،	و	دیگران	نیز	الزم	برای	پژوهش	و	تفکر	در	باره	جنبش	اجتماعی	است.	
جنبش	های	اجتماعی	فقط	در	محور	مبارزه	طبقاتی	و	تضاد	کار	و	سرمایه	قرار	
نمی	گیرند.	امروز	بررسی	این	جنبش	ها	نیازمند	مطالعه	زیست	محیطی،	رسانه	های	
ارتباطی	جدید،	جهانی	شدن	پدیده	ها،	دین	و	فرقه	گرایی،	پدیده	های	شهری،	
ناسیونالیسم،	دلهره	های	روانشناختی،	مهاجرت،	حقوق	زنان،	سازماندهی	جدیدکار،	
نظام	مالی	جهانی،	مافیای	قدرت،	تروریسم	و	فناتیسم	اسالمی،	محرومیت	و	استرس	

روانی	و	غیره	می	باشد.			
ما	نیازمند	رفتار	مدنی،	کردار	دموکراتیک	و	آزادی	اندیشه	هستیم.	ما	می	دانیم	که	در	
دموکراسی	خطا	و	نارسایی	بسیاری	خواهد	بود	ولی	رژیم	دموکراسی	کمترین	بدی	ها	
را	نسبت	به	رژیم	های	دیگر	دارد.	ما	دانش	و	شناخت	خود	را	باید	با	تجربة	جمعی،	
عقل	و	هوشمندی،	گفت	وگوی	چندگانه	و	تجربة	جهانی	پیوند	زنیم	تا	اشتباه	های	خود	
را	کمتر	کنیم.	هم	اکنون،	اگر	شمار	بسیاری	از	نخبگان	سیاسی،	مسئوالن،	کنش	گران	و	
دانشگاهیان	داخل	و	خارج	وارد	گفت	وگو	و	چاره	اندیشی	مشترک	بشوند،	کار	بسیار	
مفیدی	برای	مملکت	صورت	می	گیرد.	ما	با	هدف	دموکراسی	و	جداانگاری	دین	از	

سیاست	و	آزاد	اندیشه	به	تالش	مشترک	خود	نیاز	داریم.	

جشنپاکومیترائیسم
»جشن	پاک«	یا	جشن	نوئل	)کریسمس(	از	سدة	چهارم	میالدی	به	عنوان	زادروز	
مسیح	اعالن	شده	است،	حال	آن	که	از	دید	مورخان	تاریخ	زادروز	مسیح	روشن	
نیست.	بر	اساس	اسناد	تاریخی،	جشن	پاک	ریشه	در	میترائیسم	دارد،	همراه	با	

عناصر	طبیعت	است	و	آیین	میترا	یا	ِمهر	هم	از	دیرباز	در	امپراتوری	روم	برپا	
می	شده	است.	یکی	از	فصل	های	»اوستا«	ِمهر	نامیده	می	شود	و	ِمهر	به	معنای	دوستی	
و	مهربانی	است.	آیین	ِمهر	که	در	ایران	زمین	و	هند	مشترک	بوده	از	سال	67	پیش	از	
زادروز	مسیح	به	اروپا	و	سرزمین	ایتالیا	نفوذ	کرد	و	به	امپراتوری	روم	انتقال	یافت	
و	در	آخر	با	تصمیم	کلیسا	به	جشن	مسیحی	تبدیل	شد.	اگر	توجه	کنیم	نشان	هایی	
مانند	درخت	سرو	و	یا	بابانوئلی	که	هدیه	می	دهد	هیچ	ربطی	به	دین	مسیحیت	
ندارد.	پس	از	تصاحب	جشن	و	تبدیل	به	یک	مراسم	دینی،	کلیسا	به	مبارزه	با	
آیین	میترائیسم	پرداخت	و	در	زمان	حکومت	تئودوز	مسیحیت	دین	رسمی	شد	و	
میترائیسم	در	سال	391	میالدی	ممنوع	اعالن	شد.	به	هر	روی،	در	جهان	میلیون	ها	
انسان	عید	پاک	را	جشن	می	گیرند	و	در	میان	آنان	شمار	بسیاری	نه	به	خاطر	جنبة	
دینی	بلکه	به	عنوان	یک	جشن	شاد	و	خانوادگی	آن	را	برپا	می	دارند.	این	جشن	

برای	شادی	های	بیشتر	خجسته	باد!	
همین	جنبة	تاریخی	برای	سال	میالدی	قابل	تعمیم	است.	سال	نِو	میالدی	که	
می	آید،	برای	بخشی	مهمی	از	بشریت	لحظة	شادی	آوری	است.	از	نظر	میرچا	الیاد،	
جشن	سال	نو	با	تجدید	ساالنه	جهان	جهانی	بدوی	که	در	همه	تمدنهای	اولیه	و	کهن	
مشاهده	می	کنیم	مطابق	است.	و	ایده	اصلی	همانا	تحول	و	کامل	شدن	جهان	اولیه	
را	معنا	می	دهد.	در	واقع،	ناپدید	شدن	پوشش	گیاهی	در	زمستان	و	تولد	دوباره	آن	
در	بهار،	به	افسانه	گسترده	تولد	دوره	ای	سال	دامن	زده	است.	بنابراین	جای	تعجب	
نیست	که	تعداد	زیادی	از	»سالهای	جدید«	بین	انقالب	زمستانی	و	اعتدال	بهاری	
برگزار	می	شود	و	جشن	نوروز	نیز	در	همین	چارچوب	معنادار	است.	در	رم	باستان	
در	سال	46	قبل	از	میالد،	امپراتور	ژول	)جولیوس(	سزار	تصمیم	گرفت	که	روز	
سال	جدید،	که	پیش	از	آن،	در	مارس	جشن	گرفته	می	شد،	یکم	ژانویه	تعیین	شود.	
رومیان	این	روز	را	به	ژانوس،	که	خدای	دروازه	ها	و	آغازین	است،	اختصاص	
می	دهند:	او	دو	چهره	داشت،	یکی	رو	به	جلو،	دیگری	رو	به	عقب.	ژانویه	نیز	به	نام	

ژانوس	نامگذاری	شده	است.	
هم	اکنون	بیشتر	مردمان	جهان	بر	اساس	این	تقویم	زندگی	خود	را	تنظیم	می	کنند	
و	همگی	امید	و	آروزیی	را	برای	خود	در	نظر	می	گیرند.	خیلی	ها	سالمتی	آرزو	
می	کنند،	بخشی	برای	عشق	شان	امیدی	لذت	بخش	در	خود	نگه	داشته	اند،	برخی	
امیدوارند	برای	خود	خانه	بخرند،	برخی	دل	شان	می	خواهد	مسافرت	به	دور	دنیا	
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بروند،	کسانی	هم	هستند	که	به	پیدا	کردن	شغل	امید	بسته	اند،	افرادی	هم	آرزوی	
به	پایان	رساندن	و	چاپ	کتاب	خود	را	دارند،	کسانی	هم	هستند	که	امیدوارند	
فرزندان	شان	ازدواج	کنند	یا	وارد	دانشگاه	شوند،	کسانی	دیگر	هم	امیدوارند	تا	
جنگ	پایان	یابد	و	یا	درگیر	جنگ	و	خشونت	نشوند،	برخی	دیگر	امیدوارند	که	
وضع	طبیعت	ویران	تر	از	این	نشود	و	افراد	بی	شماِر	دیگری	هم	هستند	که	امیدوارند	
دیکتاتوری	اسالمی	در	ایران	نابود	شود.	من	به	طور	شخصی	امیدوارم	باز	هم	بیشتر	
کتاب	بخوانم،	کتاب	های	جدید	بنویسم،	برای	دیگران	آن	ها	را	حکایت	کنم	و	روزی	

این	خبر	را	پخش	کنم	که	جمهوری	اسالمی	برای	همیشه	واژگون	شد.

جایگاهواهمیتجامعهشناساندرفرانسه
یکی	از	ویژگی	های	فرانسه	جایگاه	و	اهمیت	جامعه	شناسان	است.	جامعه	شناسی	
در	فرانسه	دارای	پیشینه	ای	طوالنی	است.	آگوست	کنت،	که	در	1857	درگذشت،	
پدر	 دنیا	رفت،	 از	 که	در	1755	 منتسکیو،	 پایه	گذاران	جامعه	شناسی	است.	 از	
جامعه	شناسی	سیاسی	است.	الکسی	توکویل	نیز	پیشگام	جامعه	شناسی	سیاسی	
و	جامعه	شناسی	انقالب	آمریکا	و	واکاوِی	تطبیقی	جوامع	بود.	امیل	دورکیم	با	
کتاب	تقسیم	کار	اجتماعی	در	سال	1893	و	مفهوم	»همبستگی	ُارگانیک«	مرحلة	
تازه	ای	در	جامعه	شناسی	جهانی	باز	کرد.	از	آغاز	سدة	بیستم	تا	پایان	قرن،	کلود	
لوی	استراس،	ُژرژ	بالندیه،	ریموند	بودون،	پی	یر	بوردیو،	میشل	کروزیه،	آلن	تورن،	
ادگار	مورن	و	لوک	بولتانسکی	از	جمله	نظریه	پردازان	فرانسوِی	مکتب	های	بزرگ	
جامعه	شناسی	بوده	اند.	به	طور	آشکار،	جامعه	شناسی	آلمان	و	آمریکا	نقش	بسیار	
مهمی	در	تکامل	جامعه	شناسی	جهانی	داشته	اند	ولی	دستاوردهای	فرانسه	در	این	

عرصه	بسیار	برجسته	و	قاطع	اند.
جامعه	شناس	در	فرانسه	تنها	یک	فرد	دانشگاهی	نیست	بلکه	در	امور	اجتماعی	
مداخله	دارد	بلکه	در	میان	مشاوران	رئیس	جمهور،	در	نهادهای	اداری،	در	میان	
مشاوران	بنگاه	های	تولید	مهم،	در	رادیو	و	تلویزیون	هنگام	بحث	و	گفت	وگو،	در	
زمان	برآمد	جنبش	های	اعتراضی،	در	زسانه	های	نوشتاری	عمومی	و	دیگر	محیط	ها	
حاضر	است.	جامعه	شناس	یک	فرد	کم	یاب	نیست	و	روزنامه	نگاران	پیوسته	از	آن	ها	

نظرخواهی	می	کنند.
یاری	 پیچیدگی	ها	 بهتر	 فهم	 به	 تخصصی	 نظردهی	 و	 جامعه	شناس	 حضور	
می	رساند.	البته	جامعه	شناسان	کلید	»آخرین«	کارشناسی	را	در	دست	ندارند	ولی	
دیدگاه	جامعه	شناختی	در	گفت	وگوی	کارشناسان	دیگر	مانند	اقتصاددان	و	روان	کاو	
و	پزشک	و	سیاست	مدار	و	مدیر	بنگاه	تولیدی	و	سندیکالیست	یک	عامل	کیفی	در	
بحث	های	ژرف	به	شمار	می	آید.	تعادل	و	مدیریت	جامعه	نیازمند	تبادل	نظر	تمامی	

صاحب	نظران	با	یکدیگر	است.	
الگوی	ساختاری	جامعه	شناسی	عملکرد	پویای	گروه	و	پیوند	ُارگانیک	فرد	با	
گروه	می	باشد.	این	الگو	بر	اساس	بینش	اولیستی	و	فراگیر	بررسی	می	شود.	فرد	یک	
اتم	اجتماعی	است	و،	در	ضمن،	دارای	کیستی	و	منافع	و	اهداف	و	انگیزة	ویژه	
است.	به	این	ترتیب،	میان	اجزای	این	مجموعه	روابط	ُارگانیک	متقابل	وجود	دارد	
و	این	پرسش	مطرح	است	که	واقعیت	اجتماعی،	پدیده	ای	ساخته	شده	یا	محصول	
مناسبات	جبری	است.	البته	جامعه	شناسی	به	زمینه	های	تخصصی	فراوانی	تقسیم	
می	شود	و	به	ناگزیر	با	الگوی	کالن	و	ُخرد	تعریف	می	شود.	جامعه	شناسی	صنعتی،	
جامعه	شناسی	کار،	جامعه	شناسی	سیاسی،	جامعه	شناسی	فرهنگ،	جامعه	شناسی	
سازمان	دهی،	جامعه	شناسی	شهری،	جامعه	شناسی	طبقات،	جامعه	شناسی	انتخاباتی،	
جامعه	شناسی	نظام	آموزشی،	جامعه	شناسی	دین،	جامعه	شناسی	شناخت،	جامعه	
از	جمله	 اجتماعی،	 شناسی	شبکه	های	 ها،	جامعه	 فرقه	 شناسی	 اروپا،	جامعه	
زمینه	های	تخصصی	با	الگوی	خاص	خود	هستند.	سرچشمة	جامعه	شناسی	فلسفه	
است	ولی	جامعه	شناسی	در	یک	راه	بسیار	طوالنی	ساختار	مفهومی	و	گفتمان	و	
منابع	نظری	و	منابع	دانشگاهی	خود	را	به	طور	مستقل	تشکیل	داده.	جامعه	شناسی	
نوگرا	تأثیرات	متقابل	و	بسیار	فراوانی	از	انسان	شناسی،	روان	شناسی	اجتماعی،	
مردم	شناسی،	روان	کاوی	و	ساختارگرایی	گرفته	است	و	با	وجود	بهره	گیری	از	
دانش	آماری	و	پژوهش	میدانی	و	تجربه	گرایی	اجتماعی	و	انسانی	نه	همچون	
علوم	تجربی	بلکه	مانند	دانش	تحلیلی	تلقی	می	شود.	جامعه	شناسی	در	پی	معناست	
و	برداشتی	مفهومی	از	واقعیت	ارائه	می	کند	و	در	جست	وجوی	شناخت	مناسبات	

رازآمیز	و	پنهان	جامعه	است	تا	پدیدة	اجتماعی	به	شفافیت	نزدیک	شود.
با	توجه	به	آن	چه	که	بیان	شد	این	پرسش	مطرح	است	که	جامعه	شناسی	در	
ایران	دارای	چه	سابقه	و	چه	واقعیتی	می	باشد؟	گفته	می	شود	که	غالمحسین	صدیقی	
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آورندة	جامعه	شناسی	به	ایران	است.	شوربختانه،	اثر	جامعه	شناسانه	ای	از	ایشان	
وجود	ندارد.	شخصیت	دیگر	امیرحسین	آریان	پور	است	که	در		1380	خورشیدی	
درگذشت	و	چند	نوشتار	و	ترجمه	و	مقاله	از	خود	باقی	گذاشته	است.	در	چهل	
سال	گذشته،	جامعه	شناسان	ایرانی	در	داخل	و	خارج	کشور	آثار	گوناگونی	چاپ	
کرده	اند.	بررسی	سیر	جامعه	شناسی	تا	امروز	در	ایران	مستلزم	یک	پژوهش	نقادانه	
است.	بنظر	می	رسد	که	جامعه	شناسی	بمثابه	یک	رشته	علمی	و	آکادمیک	در	ایران	

پانگرفته	است.

هوشمصنوعیوفلسفةهستی
رابطة	هوش	مصنوعی	و	فلسفة	هستی	یکی	از	چالش	های	بزرگ	زمانة	ماست.	
آیا	گسترش	هوش	مصنوعی	منجر	به	چیرگِی	ربات	بر	انسان	خواهد	شد؟	هدف	
هوش	مصنوعی	این	است	که	می	توان	رایانه	ها	و	ربات	ها	را	وادار	به	فعالیتی	کرد	
که	در	حال	حاضر	انسان	ها	انجام	شان	می	دهند.	هوش	مصنوعی	دانش	برنامه	ریزی	
سیستم	های	رایانه	ای	و	الکترونیکی	است	که	می	کوشد	تا	رفتار	»انسان	گونه«	را	
بازسازی	کند	و	حتی	فراتر	از	قدرت	مغز	انسان	پیش	رود.	آیا	انسان	می	تواند	
ماشینی	هوشمندتر	از	انسان	بیافریند	و	آیا	این	ماشین	با	هوش	برتر	می	تواند	ماشین	
دیگری	بیافریند؟	تاکنون،	هوش	مصنوعی	بسیار	پیش	رفته	است	و	ربات	ها	را	
به	یک	مرحله	جدیدی	و	بی	سابقه	از	دگرگونی	رسانده	است.	ماشین	با	هوش	
مصنوعی	چیست؟	این	گونه	ماشین	هوشمند	باید	موقعیت	های	ازپیش	تعریف	نشده	
را	با	نرمش	پذیری	و	بر	اساس	بانک	دانش	دریابد	و	تشخیص	بدهد،	باید	پیام	های	
نادرست	یا	مبهم	را	جدا	کند،	تمایزها	و	شباهت	ها	را	بفهمد،	واکاوِی	داده	ها	و	
اطالعات	را	در	دستور	کارش	قرار	دهد	و	نتیجه	گیری	کند	و	بتواند	ارتباط	دوسویه	
برقرار	کند.	امروز،	ربات	هایی	به	وجود	آمده	اند	که	می	توانند	در	یک	بازی	شطرنج	
انسان	قهرمان	را	شکست	دهند	اما	هنوز	ربات	به	نقش	انسان	دسترسی	پیدا	نکرده	
است.	مقایسهٔ	هوش	مصنوعی	با	هوش	انسانی	به	ما	نشان	می	دهد	که	انسان	با	
مشاهده	و	واکاوِی	شرایط	می	تواند	قضاوت	می	کند	و	تصمیم	می	گیرد،	در	حالی	
که	هوش	مصنوعی	بر	اساس	قوانین	و	رویه	هایی	ازپیش	تعبیه	شده	و	رایانه	ای	عمل	

می	کند.	به	معنای	دیگر،	برنامه	ریزی	ربات	توسط	انسان	صورت	می	گیرد.	در	واقع،	
شیوه	ها	و	شگردهای	هوش	مصنوعی	برای	پاسخ	به	آن	دسته	از	مسائل	اختراع	
شده	اند	که	به	آسانی	توسط	برنامه	نویسی	یا	شیوه	های	ریاضی	حل	شدنی	نبوده	اند.	
هوش	مصنوعی	قدرت	انسان	و	سرعت	عمل	او	را	به	طرز	بی	سابقه	ای	افزایش	
می	دهد.	هوش	مصنوعی،	در	واقع،	دانش	و	مهندسی	ایجاد	ماشین	هایی	هوشمند	
با	به	کارگیری	رایانه	و	الگوگیری	از	فهم	هوش	انسانی	یا	حیوانی	و،	در	نهایت،	
دسترسی	به	ساختار	هوش	مصنوعی	در	سطح	هوش	انسانی	است.	حال،	پرسشی	
مهمی	در	برابر	ماست:	آیا	دانشمندان	و	کارشناسان	می	توانند	به	تولید	ماشین	هایی	
دست	بزنند	که	نه	تنها	برنامة	عمل	دارند	بلکه	دارای	احساسات	هستند	و	نسبت	به	
وجود	خود	و	روحیات	و	احساسات	خود	آگاه	هستند؟	در	حال	حاضر،	ما	به	این	

دگرگونی	نرسیده	ایم	ولی	آیا	در	آینده	هم	چنین	چیزی	ناشدنی	است؟
اسطورة	 یا	 و	 دوولیه	 لورانس	 نوشتة	 انسان	ها	 و	 ربات	ها	 مانند	 کتاب	هایی	
فردیت	نوشتة	ژان	گابریل	گاناسیا	به	همین	پرسش	ها	پرداخته	اند	و	یا	با	نگاهی	
انتقادی	به	بررسی	هوش	مصنوعی	داشته	اند	و	انسان	را،	در	نهایت،	تصمیم	گیرنده	
می	دانند	ولی	همة	اندیشمندان	چنین	نمی	اندیشند.	فیلسوف	سوئدی،	نیک	بوسترم،	
با	کتاب	معروفش	یعنی	هوشمندی	برتر	در	جست	وجوی	چگونگی	کنترل	ربات	ها	
با	هوش	مصنوعی	است.	از	دید	این	فیلسوف،	در	آینده	با	گسترش	هوش	مصنوعی	
با	 جدید	 ربات	 اگر	 او،	 نگاه	 در	 بدهند.	 روی	 می	توانند	 ناگواری	 پیشامدهای	
هوشمندی	مصنوعی	بتواند	بر	مغز	بشر	پیروز	شود،	پیشامدهای	شومی	می	توانند	
در	انتظار	انسان	باشند.	نیک	بوسترم	می	پرسد:	»فردا	ماشین	های	متکی	بر	هوش	
مصنوعی	را	چگونه	کنترل	کنیم	تا	به	انسان	زیان	نرسانند؟«	انسان	با	دانش	خود	به	
ماشین	قدرت	شگفت	انگیزی	می	دهد	و	امروز	ربات	هایی	وجود	دارند	که	به	اساس	
برنامه	ریزی	در	ُکرة	مریخ	عمل	می	کنند.	امروز	ربات	هایی	وجود	دارند	که	واژگون	
می	شوند	ولی	این	استعداد	را	دارند	که	از	زمین	برخیزند	و	به	سوی	هدف	خود	پیش	
بروند.	اگر	امروز	ربات	در	مسابقة	شطرنج	و	پوکر	بر	انسان	پیروز	می	شود،	در	
آینده	چرا	ربات	به	جنگ	با	انسان	اقدام	نکند؟	چرا	ربات	زندگی	انسان	را	مختل	
نکند؟	نیک	بوسترم	می	پرسد:	»آیا	می	توان	ربات	ها	را	درس	اخالق	داد	تا	بر	ضد	
انسان	نشورند؟«	این	فیلسوف	تمام	مقوله	های	اقتصادی،	روان	شناسانه	و	فیلسوفانه	
را	مورد	بررسی	قرار	می	دهد	تا	راه	رویارویی	با	ربات	ها	تدوین	شود.	این	گونه	
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اندیشه	ها	ویژة	غرب	نیستند	و	ما	هم	باید	به	آن	ها	توجه	کنیم.	دیدگاه	فلسفی	و	
جامعه	شناسی	ما	باید	این	معضل	را	مورد	اندیشه	قرار	دهد.	گسترش	دانش	به	
انسان	کمک	های	بی	شماری	کرده	و	بازهم	خواهد	کرد	ولی	ماشین	بیرون	از	کنترل	
می	تواند	خسارت	بزرگی	به	وجود	آورد.	این	فرضیه	نیازمند	ادامة	اندیشه	در	عرصة	

جامعه	شناسی	و	فلسفه	و	اخالق	است.	

ژاندورمسون
ژان	دورمسون،	نویسنده	و	فیلسوف	فرانسوی	که	16	ژوئن	1925	در	پاریس	زاده	شد،	
دیشب	چهارم	دسامبر	2017	در	سن	92	سالگی	درگذشت.	مرگ	ژان	دورمسون،	
نویسندة	محبوب	فرانسه،	هیچ	کس	را	بی	تفاوت	نمی	گذارد.	او	یک	نویسندة	پرکار	
بود	و	بیش	از	چهل	رمان	چاپ	کرده.	وی	در	دبیرستان	نخبگان	»هانری	چهارم«	
درس	خواند	و	سپس	به	»اکول	نرمال«	رفت	و	با	وجود	مخالفت	استادش،	لوئی	
آلتوسر،	فلسفه	خواند	و	در	سال	1٩٤6	میالدی	تحصیالت	خود	را	در	رشتة	فلسفه	
به	پایان	رساند.	دورمسون	نخستین	رمان	خود	را	با	عنوان	عشق	لذت	است	در	سال	
1٩5٦	چاپ	کرد.	در	پی	چاپ	آن،	رمان	دیگری	با	نام	شکوه	امپراتوری	نوشت	
و	جایزة	آکادمی	فرانسه	را	دریافت	کرد.	او	در	سال	1٩٧٣	به	عضویت	آکادمی	
فرانسه	برگزیده	شد.	در	سال	2015	تمام	کتاب	های	او	در	مجموعة	نفیس	ادبیات	
پلیاد	چاپ	شدند.	او	سه	سال	سردبیر	روزنامه	فیگارو	شد	و،	در	پایان،	به	خاطر	نبود	
استقالل	کافی	در	این	روزنامه	استعفا	داد.	از	دوستان	نزدیک	دورمسون	می	توان	به	
فیلسوف	و	جامعه	شناس	فرانسوی،	ریموند	آرون،	اشاره	کرد؛	هر	دِو	آن	ها	با	تالش	

بسیار	زیاد	نقد	کمونیسم	شوروی	را	به	پیش	می	بردند.	
با	نوآوری	و	تالش	ژان	دورمسون	بود	که	برای	نخستین	بار	یک	زن،	نویسندة	
آکادمی،	 در	 شد.	 فرانسه	 آکادمی	 وارد	 یورسنار،	 مارگریت	 مانند	 برجسته	ای	
همکارانش	به	او	می	گفتند	سنت	نیست	که	یک	زن	وارد	آکادمی	شود	و	او	نیز	در	
پاسخ	به	آن	ها	می	گفت	این	سنت	باید	شکسته	شود	و	چنین	نیز	شد.	در	زمانی	که	
بانو	سیمون	ویل،	شخصیت	سیاسی	فرانسوی	و	طراح	قانون	آزادی	کورتاژ،	مورد	
یورش	سیاسیون	سنتی	و	راست	قرار	گرفت،	ژان	دورمسون	قاطعانه	به	پشتیبانی	

از	او	برخاست.	او	از	دید	سیاسی	دارای	گرایش	متمایل	به	راست	بود	و	خود	را	
»جمهوری	خواه	گلیست«	معرفی	می	کرد	ولی	او،	در	ضمن،	دوستان	بسیار	زیادی	
در	جناح	چپ	جامعه	هم	داشت.	او	دوست	َژک	شیراک	به	شمار	می	رفت	و،	در	
ضمن،	دوست	فرانسوا	میتران،	رهبر	سوسیالیست	ها	و	رئیس	جمهور	فرانسه،	نیز	
بود.	او	در	یکی	از	آخرین	کتاب	هایش	یعنی	با	وجود	همه،	زندگی	زیبا	بود	از	
گفت	وگوهایش	با	فرانسوا	میتران	می	گوید:	»میتران	به	من	گفت	تو	نمی	بایست	به	
سیاست	روی	می	آوردی،	همان	کار	نویسندگی	را	ادامه	بده.	در	ضمن،	بدان	که	اگر	
من	با	کمونیست	ها	ائتالف	کردم	تا	بر	سر	قدرت	بیایند،	هدفم	آن	بود	تا	کمونیست	ها	

به	عنوان	یک	نیروی	سیاسی	از	بین	بروند.«
در	 را	 فلسفی	اش	 دیدگاه	های	 فراوانش	 رمان	های	 کنار	 در	 دورمسون	 ژان	
کتاب	هایی	مانند	خدا،	امور	و	ما	و	با	وجود	همه،	زندگی	زیبا	بود	چاپ	کرده	است.	
یکی	از	موضوع	های	مورد	پسند	او	مفهوم	»زمان«	بود.	از	دید	او،	برای	مبارزه	با	
زمان	باید	به	هنر	پرداخت	زیرا	وقتی	که	خالقیت	و	آفرینش	هنری	ما	را	در	خود	
می	گیرد	زمان	را	نمی	فهمیم.	او	می	گفت:	»برای	من	ساعت	و	رایانه	سودمند	نیستند	
زیرا	مرا	از	نوشتن	دور	می	کنند.	من	از	مرگ	نمی	ترسم	و	وقتی	مرگ	برسد،	دیگر	
از	کارهای	اداری	و	وظایف	خانه	و	امور	بانکی	آزاد	می	شوی.«	روزنامه	نگاری	از	
او	پرسید:	»اگر	به	شما	پیشنهاد	زندگی	دوباره	کنند،	چه	می	گوئید؟«	او	هم	گفت:	

»مخالفت	خواهم	کرد	چون	همین	زندگی	من	برایم	بسیار	زیبا	بوده	است.«	
ژان	دورمسون	می	گفت:	»روشنفکر	حق	دارد	هر	کاری	که	خواست	بکند	و	در	
عرصة	سیاسی	تعهدی	نداشته	باشد.	در	سال	های	جنگ	دوم	خیلی	مشکل	بود	که	
روشنفکر	فاقد	تعهد	باشد.	ولی	ویژگی	اصلی	روشنفکر	تغییر	کردن	است.	روشنفکران	
معاصر	فرانسه	مانند	فینکل	کروت،	میشل	اونفری	و	رژیس	دبره	تغییر	کرده	اند	و	
جالب	این	که	من	که	تمایل	راست	دارم	به	ناگاه	می	بینم	دارای	مواضع	مشترک	با	
روشنفکران	چپ	هستم.	باید	با	زمان	خود	زندگی	کرد	و	گفتن	این	که	چیزهای	
قدیمی	بهترند	نادرست	است.	چیزهای	بسیار	زیبایی	در	زندگی	امروز	وجود	دارد.«
ژان	دورمسون	عاشق	َسبک	شاتوبریان	بود.	او	همیشه	کوتاه	سخن	می	گفت،	
جمالتش	کوتاه	و	روشن	و	طنزآمیز	بودند.	او	شخصیت	میانه	رویی	داشت	و	همیشه	
تالش	می	کرد	تا	دارای	قضاوتی	معقول	باشد.	او	فردی	زنده	و	اهل	گفت	وگو	بود.	
یک	بار	که	او	را	در	نمایشگاه	کتاب	پاریس	دیدم	به	او	گفتم:	»شما	در	زندگی	
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خوش	بین	هستید؟«	او	هم	گفت:	»در	میان	این	همه	فاجعه	باید	خوش	بین	باقی	
ماند.«	او	می	گفت	در	زندگی	اش	اشتباهات	زیادی	کرده	است.	مثاًل	فکر	می	کرده	
با	مرگ	خمینی	کار	رژیم	اسالمی	در	ایران	پایان	می	گیرد	ولی	این	چنین	نشد.	ژان	
دورمسون	خیلی	نگران	تروریسم	بود	و	می	گفت	داعش	یک	بدی	مطلق	است	و	

برای	از	بین	بردنش	باید	با	اهریمن	متحد	شد.	

تروریستهایجهادی
تروریست	های	جهادی	فراوانی	که	از	فرانسه	به	سوریه	رفتند	و	به	داعش	پیوستند	
خواهان	بازگشت	هستند.	روزگار	عجیبی	است،	این	جوانان	مسلمان	شیفتة	خلیفة	
اسالمی	به	فرانسه	پشت	کردند	تا	برای	داعش	و	بر	ضد	غرب	جنگ	کنند.	امروز	با	
فروریزی	داعش	آن	ها	با	شتاب	خواهان	بازگشتند	و	وکالی	فراوانی	به	کار	دفاع	
از	آن	ها	پرداخته	اند.	روزنامة	لوموند	می	نویسد:	»بر	اساس	آمار	دولتی،	1800	نفر	
طی	سه	سال	گذشته	از	فرانسه	به	سوریه	رفتند	که	از	آن	میان	300	نفر	کشته	شدند،	
1200	نفر	پس	از	واژگونی	دولت	خلیفه	در	همان	مناطق	پراکنده	هستند	و	303 
نفر	به	فرانسه	بازگشته	اند.	در	شرایط	کنونی،	در	میان	بازگشت	کنندگان	134	نفر	در	
زندان،	39	نفر	زیر	کنترل	دستگاه	قضایی،	69	نفر	آزاد	ولی	تحت	مراقبت،	59	کودک	
و	جوان	زیر	سن	قانونی	هستند.	نوجوانان	زیر	کنترل	نهادهای	اجتماعی	قرار	دارند.	
حال،	در	میان	1200	حاضر	در	منطقه	700	نفر	اغلب	مرد	و	به	سن	قانونی	رسیده		اند	
به	دست	آمده،	 بر	اساس	اطالعات	 نوجوان	زیر	هجده	سال	هستند.«	 نفر	 و	500	
شمار	زیادی	از	این	نوجوانان	آدم	ُکش	های	حرفه	ایی	شده	اند	و	یا	دارای	تمایل	
به	دیگرآزاری	و	خشونت	هستند.	در	نظام	خلیفه	گری	داعش،	نوجوانان	میان	7 
تا	17	سال	توسط	فرماندهان	داعش	»شیرهای	جوان«	خلیفه	به	شمار	می	آیند	و	
کارآموزی	نظامی	و	مذهبی	می	بینند	و	می	دانند	چگونه	از	شمشیر	و	خنجر	و	اسلحه	
بر	ضد	»کفار«	استفاده	کنند.	داعش	بارها	از	این	نوجوانان	برای	فیلم	های	تبلیغاتی	
و	نمایش	سر	بریدن	ها	در	برابر	دوربین	تلویزیون	بهره	برده.	یکی	از	این	فیلم	ها	
اعدام	25	سرباز	سوریه	ای	توسط	نوجوانان	در	آمفی	تئاتر	شهر	قدیمی	»پالمیر«	را	
نشان	می	دهد.	یک	فیلم	دیگر	کشتار	زندانیان	ُکرد	را	نشان	می	دهد.	در	این	فیلم	پنج	

نوجوان	داعشی	که	زندانیان	را	سر	می	برند	عبارتند	از:	یک	نفر	انگلیسی،	یک	نفر	
مصری،	یک	نفر	ُکرد،	یک	نفر	تونسی	و	یک	نفر	ازبک.	

چه	 است.	 مطرح	 فرانسه	 برای	 بزرگی	 معضل	 جامعه	شناسی	 دید	 از	 حال،	
سیاستی	نسبت	به	افرادی	که	خواهان	بازگشت	هستند	باید	در	پیش	گرفت؟	بر	پایة	
همه	پرسی،	بیشتر	فرانسوی	ها	نگران	هستند	و	نمی	خواهند	آرامش	جامعه	برهم	
بخورد	ولی	افرادی	که	از	سوریه	بازمی	گردند	دارای	ملیت	فرانسوی	هستند	و	
خانواده	شان	در	فرانسه	اند.	برخی	از	این	افراد	ادعا	دارند	که	پشیمان	هستند.	آیا	
واقعًا	آن	ها	پشیمان	شده	اند؟	در	فرانسه،	نوجوانانی	که	تاکنون	بازگشته	اند	اغلب	
دستخوش	حاالت	روانی	خشونت	گرا،	تنش	شدید،	افسردگی	و	اندوه	هستند.	این	
افراد	دچار	بحران	روان	شناسانه	هستند	و	دارای	رفتار	مضطرب	و	نامسئوالنه	
نسبت	به	محیط	انسانی	اند.	بخشی	از	این	نوجوانان	رفتار	جنایت	آمیز	خود	را	حفظ	
کرده	اند،	تمایل	به	کشتن	دارند	و	اسالم	گرایی	حاّد	خود	را	رها	نکرده	اند.	آن	ها	
محصول	سال	ها	تبلیغات	اسالمی	و	شست	وشوی	مغزی	اند.	حال،	در	برابر	بازگشت	
احتمالی	جهادگرایان	و	جوانان	مکتب	داعش	چه	باید	کرد؟	بر	پایة	گفته	های	برخی	
از	این	آن	ها،	همگی	خواهان	بازگشت	هستند	زیرا	بدرفتاری	مسئوالن	داعش	را	
دیدند	و،	بنابراین،	دلسرد	و	پشیمان	هستند	ولی	به	طور	مسلم	عامل	اصلی	این	تمایل	
به	بازگشت	شکست	نظامی	داعش	و	فروریختن	رؤیای	خلیفه	گرِی	این	جریان	
تروریستی	است.	از	این	پس،	برای	این	افراد	پول	و	امنیت	زیر	چتر	داعش	وجود	
ندارد.	در	فرانسه،	مسئوالن	کشوری	می	دانند	که	بیشتر	آن	ها	در	اقدامات	تروریستی	
و	کمک	های	تروریستی	شرکت	داشته	اند	ولی	دولت	مجبور	است	بر	پایة	قانون	و	
تصمیم	دادگاه	فرانسه	اقدام	کند.	به	این	ترتیب،	جنگ	روانی	و	سیاسی	و	نظامِی	
دیگری	در	دل	جامعة	فرانسه	و	برخی	کشورهای	دیگر	اروپایی	در	حال	شکل	گیری	
افراد	خشونت	و	 این	 ولی	 برمی	گردد	 لشکر	شکست	خوردة	داعشی	 این	 است.	
جهان	بینِی	اسالمی	را	در	ژرفای	ذهن	خود	حفظ	کرده	اند.	بیشتر	آن	ها	در	زندان	به	
کار	تبلیغاتی	بر	ضد	غرب	و	دموکراسی	ادامه	خواهند	داد	و	در	دل	جامعه	باورهای	
بنیادگرایانه	را	پخش	خواهند	کرد.	تمدن	غرب	تناقضات	درونی	خود	را	تشدید	
خواهد	کرد	زیرا	اسالم	در	پی	تسلط	بر	جهان	و	در	جست	وجوی	خفه	کردن	جامعة	

باز	است.	
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اسپینوزاوفروید
باروخ	اسپینوزا	در	کتاب	خود	با	عنوان	اخالق	یکی	از	مطالب	مهمی	که	طرح	
می	کند	درک	از	خود	است.	او	می	نویسد:	»میل	جوهر	انسان	است.«	چگونه	باید	
انسان	را	فهمید؟	اگر	از	کارل	مارکس	جویای	انسان	شوید،	او	فرد	را	به	طبقة	
اجتماعی	اش	نسبت	می	دهد،	طبقه	ای	که	دارای	تاریخ	و	منافع	و	احساس	طبقاتی	
است.	اسپینوزا	شناخت	فرد	را	به	خودشناسی	»جوهر«	انسان	و	جوهر	را	به	
»میل«	ارتباط	می	دهد.	بر	این	پایه،	ما	نتیجة	میل	و	آرزوی	خود	هستیم	و	همیشه	
آیندة	خود	را	در	آرزوی	کنونی	میسر	می	بینیم.	آرزویی	که	خواست	زیستن	ما	را	
معنا	می	دهد	و	این	آرزو	زمانی	که	در	ما	به	شادی	پیوند	می	خورد	قدرت	عمل	ما	
را	افزایش	می	دهد.	برای	اسپینوزا	هنگامی		که	این	شادی	با	کارعقل	همراه	است	و	
زمانی	که	ضرورت	آن	با	کل	طبیعت	فهمیده	می	شود،	به	یک	شادی	همه	جانبه	تبدیل	
می	شود.	برخی	رفتارها	مانند	مصرف	مواد	مخدر	قدرت	مایل	به	زندگی	را	ناتوان	
می	کنند	و	برخی	حاالت	مانند	عاشقی	شادمانی	بزرگی	تولید	می	کند	و	میل	به	زندگی	
را	تقویت	و	زندگی	را	دلپذیرتر	می	کنند.	در	واقع،	با	چنین	بیانی،	نظریة	اسپینوزا	
به	نظریة	روان	کاوانة	فروید	و	لکان	نزدیک	می	شود.	از	نگاه	روان	کاوانه	باید	میل	
و	آرزوی	خود	را	فهمید	و	دریافت.	حالت	شخصیتی	من	در	کجاست	و	چه	چیزی	
انگیزة	من	را	افزایش	می	بخشد؟	برای	این	درک	شخصیتی،	شناخت	»ناخودآگاه«	
انسان	به	یک	ضرورت	تبدیل	می	شود.	ما	نیاز	داریم	تا	»ناخودآگاه«	ما	خود	را	
بیان	کند.	ولی	ناخودآگاه	از	شناخت	ما	می	گریزد	و	ریشه	در	ابعاد	درونی	و	ناپیدای	
ما	دارد.	دربارة	میل	نمی	توان	تصمیم	گرفت	زیرا	آرزوها	و	عقده	های	فرورفته	و	
پنهان	با	شخصیت	تاریخی	و	دیدارهای	دور	و	نزدیک	زندگی	ما	پیوند	خورده	
است.	با	وجود	این	دشواری	ها،	می	توان	میل	در	خود	را	حس	کرد	و	دریافت.	این	
کار	ساده	ای	نیست	ولی	قدرت	روانی	و	پافشاری	برای	زندگی،	حس	و	میل	به	
زندگی	را	افزایش	می	دهد.	کسی	که	عاشق	است	دستخوش	ناامیدی	می	شود	ولی	
برای	دوست	داشتن	ایستادگی	می	کند.	یک	هنرمند	چه	بسا	به	یک	شکست	دچار	
شود	ولی	از	قدرت	خالقیت	و	پتانسیل	شادمانة	خود	دست	نمی	کشد.	اگر	کسی	در	
زمینه	ای	به	شادمانی	خود	می	رسد	امکان	و	بهانه	ای	برای	زندگی	پیدا	می	کند.	در	
چنین	حالتی،	ما	هستی	خود	را	تقویت	می	کنیم.	ما	خود	را	نفی	نمی	کنیم،	به	خود	

وفادار	هستیم	ولی	خود	را	باال	می	کشیم	و	احساس	می	کنیم.
حال،	آن	چه	اسپینوزا	و	فروید	می	گویند	در	»هستی«	جریان	دارد.	این	هستی	بر	
پایة	جدایی	روان	و	بدن	نیست	بلکه	به	گفتة	هانری	اتالن،	فیلسوف	فرانسوی،	اصل	
اسپینوزا	از	جبرگرایِی	طبیعت	و	آزادی	انسانی	حکایت	می	کند	و	در	وادی	طبیعت	
نیز	طبیعت	آفرینندة	دیگری	جز	خود	ندارد.	هانری	اتالن	حتی	اصطالح	»تئولوژی	
آته«	را	به	کار	می	گیرد	که	شاید	بتوان	آن	را	»دین	داری	ناباورانه«	ترجمه	کرد.	
گفتمان	اسپینوزا	از	یک	فضای	روحانی	و	اخالقی	می	گوید	ولی	به	قدرت	خدایی	

در	آسمان	پیوند	نمی	خورد	بلکه	با	طبیعت	یکی	می	شود.

پیدایشجهان
دانش	ستاره	شناسی	به	ما	می	گوید	جهان	نزدیک	به	14	میلیارد	سال	پیش	به	وجود	
آمده	است.	منظومة	خورشیدی	نیز	4,6	میلیارد	سال	پیش	آغاز	شده	و	گفته	می	شود	
که	5	میلیارد	سال	دیگر	به	سردی	خواهد	گرایید.	جهان	دربرگیرندة	میلیاردها	
کهکشان	است	و	هر	کهکشان	نیز	میلیاردها	منظومة	خوشیدی	است	و	هر	سیستم	
خورشیدی	دربرگیرندة	سیاره	ها	و	ماه	های	فراوانی	است.	سیاره	ها	از	َاَبرخورشید	
جدا	شده	اند	و	ماه	ها	نتیجة	تصادم	سیاره	ها	هستند.	در	منظومة	خورشیدی	ما،	در	
آغاز	نزدیک	100	ماه	وجود	داشته	که	با	برخوردهای	درونی	شمارشان	کاهش	یافته	
و	با	هم	ترکیب	شده	اند.	بر	اساس	نظریة	ستاره	شناسان،	جهان	در	حال	انکشاف	
مداوم	است؛	یعنی	فاصلة	میان	کهکشان	ها	هرچه	بیشتر	افزایش	پیدا	می	کند	و	

پایانی	بر	آن	نیست.
نیز	بزرگ	خواهد	 افزون	بر	آن،	خورشید	پس	از	یک	دوران	بسیار	طوالنی	
شد	و	به	مدار	فعلی	زمین	خواهد	رسید	و،	در	نهایت،	زمین	توسط	خورشید	بلعیده	
خواهد	شد.	اوبر	ریو،	دانشمند	و	اخترشناس	سوئیسی،		می	گوید:	»امکانات	ما	برای	
شناخت	بسیار	ناتوان	است	و	ما	فرای	حس	پنج	گانة	خود	امکان	شناخت	دیگری	
نداریم.«	در	توضیح	بیشتر	نظریة	دانشمند	سوئیسی	می	توان	گفت	برای	نمونه	در	
حال	حاضر	در	جهان	ما	به	عنوان	ساکنان	زمین	تنها	هستیم	ولی	این	تنهایی	نتیجة	
ناآگاهِی	ماست.	اگر	ما	بتوانیم	به	شناخت	منظومه	های	خورشیدی	و	کهکشان	ها	
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پی	ببریم،	چه	بسا	این	نظریه	تغییر	کند	و	زندگی	در	سیاره	دیگر	حس	شود.	هر	
دانشمندی	باید	پنداشت	ها	و	تصورهای	خود	را	از	جهان	ارتقا	دهد.	در	جهان	
نمی	توان	گفت	من	به	حقیقت	رسیده	ام	زیرا	ما	در	قلمرو	بسیار	کالن	و	گسترده	ای	
هستیم	که	فقط	مطابق	موضع	خود	ابراز	نظر	می	کنیم.	رابطة	ما	با	حقیقت	چیست؟	
همان	رابطه	ای	که	میان	یک	نقشه	و	جغرافیا	وجود	دارد.	نقشه	از	جغرافیا	حرف	

می	زند	ولی	آیا	نقشة	ما	بازتاب	دقیق	جغرافیاست؟	
بنابراین،	دانش	ما	همان	نقشه	است	که	بازتابی	از	حقیقت	هست	ولی	همة	
حقیقت	نیست.	مذاهب	ابراهیمی	می	گویند	خداوند	جهان	را	در	شش	روز	پدید	
آورد.	روز	ششم	خدا	تمام	كارهایی	را	كه	انجام	داده	بود	تمام	كرد	و	روز	هفتم	او	
بعد	از	همه	كارهایی	كه	انجام	داد	بیكار	بود.	خدا	روز	هفتم	را	برکت	داد	و	آنرا	
تقدیس	کرد.	همة	پیروان	آن	ها	به	همین	باور	چنگ	زدند	و	خود	را	تسلیم	خدا	کردند	
ولی	این	تسلیم	به	معنای	پایان	دادن	به	پژوهش	و	جست	وجو	است.	اشتباه	انسان	

در	تسلیم	اوست

تاریخزبانوتمدنها
انسان	هوموساپین	از	300000	سال	پیش	ظاهر	شد.	زبان	هوموساپین	چگونه	
شکل	گرفت؟	پژوهش	ها	ادامه	دارد.	ولی	زبان	نوشتاری	بیش	از	4000	سال	پیش	
پدید	آمد.	هیروگلیف	یا	»کنده	کاری	مقدس«	خط	و	زبان	فرعون	مصر	بود	و	بشکل	
»نویسه	ها«	یا	نقش	انسان	و	جانور	بود.	در	همان	زمان	در	منطقه	»میان	رودان«	
لوح	های	رسی	پخته	که	به	3000	سال	پیش	از	میالد	بدست	آمده	که	متعلق	به	عصر	
برنز	و	عصر	آهن	بوده	و	برای	حسابداری	مواد	کشاورزی	تهیه	شده	بود.	حماسه	
گیلگمش	از	نخستین	افسانه	های	نوشته	شده	روی	لوح	های	گلی	بوده	و	متعلق	به	
سومریان	بوده	و	به	خط	میخی	نگارش	یافته	است.	این	پرسش	مطرح	است	که	از	

میان	سومری	ها	و	مصری	ها،	پیشگامان	خط	و	نوشتار	چه	کسانی	بودند؟
	پرسش	بسیار	دشواری	است	و	پژوهشگران	به	کشف	های	دیگری	رسیدند	که	
پاسخ	قطعی	را	سخت	تر	میکند.	زبان	چینی	به	بیش	از	1500	سال	پیش	از	میالد	
برمیگردد.	برای	زبانشناسان	میان	زبان	چینی	و	»وام	واژه	های«	آن	با	هیروگلیف	

نزدیکی	هایی	وجود	دارد.	افزون	برآن	تمدن	مایا	از	هزار	سال	پیش	از	میالد	
بوجود	آمد	و	خط	مایایی	نوعی	خط	هیروگلیفی	بوده	و	به	سده	ششم	پیش	از	میالد	
برمیگردد	و	این	خط،	برای	امور	مذهبی	و	سرشماری	بکار	گرفته	میشده	است.	در	
این	بحث	باید	از	فینیقی	ها	یا	کنعانیان	نیز	یاد	کرد	که	در	2500	سال	پیش	از	میالد	

سربرآورده	و	گفته	می	شود	خط	آنها	مادر	خط	های	کنونی	است.	
»زبان	پارسی	باستان«	از	شاخه	های	»زبان	های	ایرانی«	و	از	گروه	»زبان	های	
هند	و	اروپایی«	می	باشد	که	به	سده	ششم	پیش	از	میالد	برمیگردد	و	سامانه	نوشتاری	
آن	بشکل	خط	میخی	پارسی	باستانی	بوده	است.	این	زبان	با	زبان	»مادی«	و	
»اوستایی«	پیوند	نزدیک	داشته	است.	زبان	پارسی	باستان	در	بخش	غربی	فالت	
ایران	بود	و	بعدها	از	دل	آن،	از	جمله	»زبان	فارسی	میانه«،	پارسیک	یا	پهلوی،	
بوجود	می	آید.	زبان	اوستایی	جزو	زبانهای	شرقی	ایران	بوده	و	نسک	های	اوستا	به	
این	زبان	است	و	دیرینه	آن	به	بیش	هزار	سال	پیش	از	میالد	برمیگردد.	زبان	های	
هندو-اروپایی	گروهی	از	زبان	های	خویشاوند	هستند	که	از	هند	تا	به	اروپا	گسترده	

شده	اند	ریشهٔ	زمانی	این	خانوادهٔ	زبانی	به	6000	سال	پیش	می	رسد.	
شکل	گیری	خط	از	امکان	مادی	نوشتاری	جدا	نیست.	پاپیروس	یا	قرطاس	که	
با	نام	کاغذ	حصیری	نیز	آمده	به	مصریان	امکان	داد	تا	روی	آن	بنویسند.	مصریان	
باستان	از	نزدیک	2	هزار	سال	پیش	از	میالد،	از	گیاه	پاپیروس،	که	گونه	ای	از	نی	
است	و	در	اطراف	رود	نیل	می	روید،	کاغذی	می	ساختند	که	به	همان	نام	پاپیروس	
شناخته	شد.	نوشته	های	»رسی«	یا	لوح	های	گلی	در	خاورمیانه،	سنگ	نوشته	ها	در	
تمدن	ایران	و	پارشومن	ها	در	امپراتوری	رم	تا	قرون	وسطا،	وسیله	های	گوناگون	
نگارش	و	خط	بوده	اند.	چینی	ها	در	سده	دوم	میالدی	کاغذ	را	کشف	کرده	بودند،	
ولی	بمدت	600	سال	آنرا	برای	خود	نگه	داشته	و	به	دیگران	انتقال	ندادند.	کاغذ	
از	751	میالدی	از	سوی	زندانیان	چینی	در	سمرقند	که	زیر	کنترل	عباسیان	بود،	
به	مسلمانان	انتقال	یافت	و	بنابراین	روشن	است	که	در	زمان	های	آغازین	اسالم،	
کتاب	قرآن	نمی	توانست	موجود	باشد.	پس	از	آن،	کاغذ	به	خاورمیانه	و	به	اروپا	
و	به	درون	کلیسا	ها	رسید.	باالخره	کاغذ	با	ماشین	چاپی	یوهانس	گوتنبرگ	آلمانی	
از	نیمه	دوم	سده	16	میالدی	ترکیب	شد	و	انقالب	فرهنگی	بزرگی	را	پدید	آورد.	
پس	از	این	انقالب	گوتنبرگی،	انقالب	الکترونیکی	و	دیجیتالی	بشریت	را	به	مرحله	

بزرگی	از	خط	و	زبان	و	فرهنگ	کشانید.
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خدمتیعقوبلیثصفاریبهایرانزمینچهبود؟
خواجه	نظام	الملک	در	سیاست	نامه	می	گوید:	»یعقوب	آهنگ	آن	داشت	تا	خلیفة	
عباسی	مکار	و	نیرنگ	باز	را	بُکشد	و	خاندان	آنان	را	براندازد.	خلیفة	عرب	برای	
حفظ	سلطة	خود	میان	خاندان	های	ایرانی	اختالف	انداخت	و	می	گفت	هر	که	با	
خلیفه	بجنگد	با	پیامبر	خدا	جنگیده	است	و	به	جای	بهشت	دوزخ	را	برگزیده	است.	
خلیفة	عرب	می	دانست	که	یعقوب	قصد	بیرون	راندن	او	را	دارد.«	ولی	یعقوب،	با	
وجود	تهدید	و	دروغ	و	نیرنگ،	کوتاه	نمی	آمد	و	به	پیشروی	خود	به	سوی	بغداد	ادامه	
داد.	زمانی	که	فرستادة	خلیفه	نزد	یعقوب	آمد	تا	او	را	از	پیشروی	پشیمان	کند،	به	
نمایندة	خلیفه	چنین	نوشت:	»برو	خلیفه	را	بگوی	که	من	مردی	رویگرزاده	ام	و	از	
پدر	رویگری	آموخته	ام	و	خوردن	من	نان	جوین	و	ماهی	و	پیاز	و	تره	بوده	است.	
و	این	پادشاهی	و	گنج	و	خواسته	از	سرعیاری	و	شیرمردی	به	دست	آورده	ام	نه	از	
پدر	به	میراث	دارم	و	نه	از	تو	یافته	آمد.	از	پای	ننشینم	تا	سر	تو	به	مهدیه	نفرستم	
و	خاندان	تو	را	بیرون	نکنم.«	یعقوب	لیث	به	گردآوری	سپاه	ادامه	داد	تا	دومین	
یورش	به	بغداد	را	سامان	دهد	ولی	در	چنین	هنگامی	به	بیماری	قولنج	درگذشت.	

یعقوب	لیث	از	پادشاهان	سلسلة	صفاریان	)247-393	قمری(	بود.	او،	با	وجود	
برخی	شکست	ها،	کرمان	و	شیراز	و	خراسان	و	خوزستان	را	تسخیر	کرد	و	در	
جست	وجوی	پایان	دادن	به	خالفت	عرب	بود.	تاریخ	سیستان	صفاریان	را	تجسم	
غرور	و	میهن	دوستی	محلی	می	بیند،	رهبرانی	که	برای	مدتی	کوتاه	سیستان	را	مرکز	
امپراتوری	پهناوری	کردند	که	گسترة	آن	از	کابل	در	شرق	تا	مرزهای	عراق	در	غرب	
می	رسید.	ابن	اثیر	جزری	نیز	نوشته:»یعقوب	ِخردمند	بود	و	دوراندیش«،	»آن	چه	از	
رفتار	او	گفته	آمده،	گواه	فرزانگی	اوست.«	افزون	بر	شهامت،	خدمت	دیگر	یعقوب	لیث	
به	زبان	فارسی	بود.	برخی	مورخان	می	گویند	یعقوب	لیث	صفار	دستور	داده	بود	که	
در	کاخ	او	تنها	به	زبان	فارسی	دری	سخن	گفته	شود	و	گفتار	به	زبان	عربی	مجازات	
داشت.	در	کتاب	تاریخ	ایران	در	دورة	صفاریان	نوشتة	ترکمنی	آذر	می	خوانیم:	»بعد	
از	فتح	ایران	به	دست	عرب	ها،	زبان	عربی،	زبان	رسمی	و	دیوانی	شناخته	شد.	چون	
صفاریان	حکومت	قسمتی	از	شرق	ایران	را	به	دست	آورند،	یعقوب	که	احساسات	
وطن	پرستی	و	استقالل	طلبی	بر	او	غلبه	داشت،	به	مخالفت	با	فرهنگ	و	زبان	عربی،	که	

ثمره	و	نشان	غلبه	بیگانگان	بر	سرزمینش	محسوب	می	شد،	برخاست.«

تاریخبخارادربارةجنایتاعراباستعمارگر
ایرانیان	به	استقبال	عرب	ها	و	اقوام	مهاجم	شتافتند؟	اسالم	گرایان	جای	تبلیغ	
و	تاریخ	را	عوض	کرده	اند.	کتاب	جالب	تاریخ	بخارا،	که	از	آثار	مهم	پژوهشی	
دربارة	زمین	های	شرقی	ایران	زمین	است،	منسوب	به	ابوبکر	محمد	بن	جعفر	نرشخی	
)286-348	قمری(	است.	این	کتاب	برای	پژوهش	دربارة	دولت	سامانیان	در	
میان	رودان	و	خراسان	و	نیز	تجاوزات	استعماری	عرب	به	مثابه	یک	سند	مهم	شمرده	
می	شود.	این	کتاب،	در	اصل،	به	زبان	عربی	بوده	و	سپس	توسط	ابونصر	احمد	بن	
محمد	بن	نصر	قباوی	بخاری	در	سال	522	قمری	به	دلیل	عدم	تمایل	بیشتر	مردم	به	
خواندن	کتاب	عربی	به	فارسی	ترجمه	شد.	این	اثر	در	سال	1317خورشیدی	توسط	
مدرس	رضوی	تصحیح	شد	و	به	چاپ	رسید.	پس	از	آن	در	سال	1351خورشیدی	
و	به	کوشش	ایشان	برای	بار	دوم	با	حاشیه	نویسی	گسترده	و	یادداشت	های	بسیار	
سودمند	بازچاپ	شد.	این	یادداشت	ها	كه	با	بهره	گیری	از	متن	های	معتبر	تاریخی،	
جغرافیایی	و	ادبی	و	نیز	»یادداشت	های	عالمه	قزوینی«	و	ایران	شناس	آمریکایی،	

ریچارد	نلسون	فرای،	تکمیل	شده	اند،	بسیار	راهگشا	و	ارزشمندند.	
در	کتاب	تاریخ	بخارا	می	خوانیم:

هر	بار	که	مردم	بخارا	به	ظاهر	مسلمان	شدند،	به	محض	بازگشت	سپاهیاِن	تازی	
دوباره	ترک	اسالم	می	کردند	تا	این	که	باِر	چهارم	قتیبه	بن	مسلم	جنِگ	سختی	با	مردم	
بخارا	انجام	داد	و	شهر	را	بگرفت	و	برای	آن	که	مردم	بخارا	دیگر	نتوانند	به	سمت	
دین	زرتشت	بزرگوار	و	مزدک	ِخردمند،	بازگردند،	دستور	داد	تا	مردم	شهر	نیمی	از	
خانه	های	خویش	را	با	تازیان	حرام	زاده	شریک	شوند	تا	این	تازیان	در	هر	حال	
از	احوال	این	مردان	و	زناِن	شجاع	باخبر	شوند	و	به	اجبار	و	زور	مسلمان	شوند	و	
در	آنجا	مسجدها	ساخت	و	گفت	که	هر	عربی	که	علیه	یک	ایرانی	شهادت	دهد	که	

ترک	اسالم	کرده	است	سر	آن	ایرانی	را	می	زند.
در	بیکند،	که	شهری	در	نزدیکی	بخارا	بود،	خون	و	ماِل	مردم	را	بر	عسگریاِن	
تخِم	حراِم	خود	مباح	گردانید	و	دستور	داد	که	شهر	را	غارت	کنند	و	به	دنباِل	این	
فرمان،	هر	که	در	بیکند	اهِل	جنگ	بود	کشته	شد	و	هر	که	اهِل	جنگ	نبود	را	به	
اسارت	و	بردگی	بردند،	چنان	که	در	این	شهر	هیچ	انسانی	باقی	نماند.	این	ظلم	و	
ستم	و	البته	مقاومت	مردم	دلیِر	بخارا	تا	زماِن	خالفِت	بنی	امیه	همچنان	ادامه	داشت.	
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در	زمان	معاویه	مردم	شهر	شورش	و	ترِک	اسالم	کردند	و	این	بار	معاویه	سردارش،	
عبیداهلل	بن	زیاد،	را	برای	سرکوب	به	آنجا	فرستاد	و	این	حرام	زاده	پس	از	جنگی	
سخت	شهر	را	تصرف	کرد	و	دستور	داد	تا	بسیاری	را	کشتند	و	گفت	تا	هر	درختی	
در	این	شهر	و	هر	خانه	ای	وجود	دارد	خراب	کنند	و	شهر	را	ویران	سازند	...	اما	
خاتون،	حاکم	شهر،	برای	نجات	جاِن	مردم	امان	خواست	و	معاویه	با	گرفتن	یک	

میلیون	درهم	و	چهارهزار	برده	راضی	شد.
بعد	از	مدتی	مردم	دوباره	شورش	کردند	و	اسالم	را	به	کثافت	کشیدند	و	این	
بار	معاویه	حیوان	وحشی	و	مادرقحبه	ای	به	نام	سعید	بن	عثمان	را	به	سمت	بخارا	
فرستاد	و	این	حرام	زاده	به	قدری	ایرانی	در	آنجا	سر	برید	که	خون	در	کوچه	ها	به	
راه	افتاد	و	30	هزار	تن	را	به	بردگی	گرفت	و	مال	مردم	را	به	غارت	برد	و	گروهی	
از	بزرگ	زادگاِن	بخارا	را	به	اسارت	گرفت	و	این	بزرگان	را	بسیار	مسخره	و	آن	ها	
را	حقیر	کرد	و	به	دین	ایرانیان	توهیِن	بسیار	کرد	...	این	شجاع	دالِن	باغیرت	گفتند:	
چون	در	خواری	هالک	خواهیم	شدن،	باری	به	فایده	کشته	شویم	...	آن	گاه	مخفیانه	
وارد	سرای	این	عرِب	حرام	زاده	شدند	و	درها	را	بستند	و	او	را	به	هالکت	رساندند	

و	اما	خویشتن	را	نیز	در	راه	سرزمین	شان	به	کشتن	دادند.«

ناخواناییذهنمسلمانباالگویدموکراتیک؟
چندی	پیش	»سازمان	پژوهش	های	ملی	فرانسه«	پژوهش	جامعه	شناسانة	جدیدی	
دربارة	دانش	آموزان	دبیرستان	های	محله	هایی	که	مسلمانان	در	آن	ها	تمرکز	دارند	
چاپ	کرد.	این	پژوهش،	گرایش	های	اصلی	رفتار	و	اندیشة	جوانان	را	چنین	نشان	
می	دهد:	45	درصد	از	جوانان	مسلمان	بر	این	باورند	که	همجنس	گرایان	مانند	بقیه	
جمعیت	نیستند.	تنها	12	درصد	از	جوانان	کاتولیک	همین	عقیده	را	دارند.	شمار	
43	درصد	از	جوانان	مسلمان	برآنند	که	نقش	اصلی	زنان	خانه	داری	و	نگه	داری	
از	فرزندان	است.	میزان	45	درصد	از	جوانان	مسلمان	مخالف	قانون	جداانگاری	
دین	از	سیاست	و	ممنوعیت	حجاب	دختران	در	مدارس	هستند.	در	همین	مورد	فقط	
11	درصد	جوانان	فرانسوی	نامسلمان	مانند	جوانان	مسلمان	می	اندیشند.	در	همین	
پژوهش	آمده	که	یک	سوم	جوانان	مسلمان	بر	این	باورند	که	دین	آن	ها	دین	برتر	

است	و	در	جامعة	فرانسه	این	دین	بر	ادیان	دیگر	باید	غلبه	داشته	باشد.	افزون	بر	آن،	
یک	سوم	از	جوانان	مسلمان	بر	این	باورند	که	می	توان	برای	پشتیبانی	از	باور	خود	از	
خشونت	بهره	برد.	در	واقع،	فکر	خشونت	برای	دین	مخالفت	آن	ها	را	برنمی	انگیزد.	
با	توجه	به	این	آمار،	پرسش	های	گوناگونی	پیش	می	آید.	درست	است	که	همة	
جوانان	مسلمان	یکسان	فکر	نمی	کنند	ولی	شمار	زیادی	از	آن	ها	دارای	باورهای	
کهنه	و	ارتجاعی	و	تبعیض	گرا	هستند.	این	جوانان	مسلمان	دبیرستانی	در	فرانسه	
زاده	شده	اند	ولی	با	روال	عمومی	جامعه	نوگرا	در	تناقض	هستند.	آن	ها	مخالف	
رفتار	برابری	خواه	و	بردبارانه	در	چهارچوب	دموکراسی	هستند.	این	جوانان	بسیار	
متعصب	اند	زیرا	گفتة	قرآن	را	به	عنوان	کالم	برتر	از	قانون	قبول	دارند	و	خشونت	
دینی	را	می	پذیرند.	حال،	باید	توجه	داشت	این	گونه	اندیشه	ها	زمینه	ساز	دشمنی	و	
مخالفت	با	جامعة	غربی	هستند	و	سّدی	برای	جا	افتادن	مهاجران	در	جامعه	به	وجود	
می	آورند.	باألخره،	باید	پرسید	که	این	روان	شناسی	دینی	خشونت	خواه	در	ذهن	
جوانان	مسلمان	از	کجا	می	آید؟	این	پدیده	به	شکل	گسترده	در	پیوند	با	آموزه	های	
ایدئولوژیک	قرآنی	است.	نبود	فرهنگ	باز	و	فقدان	ادبیات	و	تربیت	پای	بند	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	در	محیط	خانوادگی	این	تعصب	را	مستحکم	می	کند.	
تجربة	دانشگاهی	من	نشان	می	دهد	که	همین	گرایش	ها	در	دانشگاه	نیز	وجود	دارد.	
میزان	مطالعه	در	میان	کل	جوانان	بسیار	محدود	است	و	بدبختانه	جوانان	مسلمان	
فاقد	هر	گونه	عادت	مطالعة	کتاب	و	اندیشة	انتقادی	هستند.	دانشجویان	مسلمان	
می	گویند	قرآن	»منبع	اصلی«	دانش	است	و	در	ذهن	خود	سّد	بزرگی	برای	آموختن	

پدید	آورده	اند.	این	طرز	تفکر	ژنتیکی	نیست	بلکه	ایدئولوژیک	و	دینی	است.	
از	نگاه	روانشناختی	ما	با	یک	روان	آرکائیک	مواجه	هستیم	که	خود	را	با	جهان	
مدرن	در	تناقض	و	جدال	می	بیند.	تمام	هنجارهای	دینی	مقدس	و	ابدی	بشمار	
می	آیند	و	بنابراین	جهان	باید	خود	را	مطابق	هنجارهای	مقدس	کند	تا	مشروعیت	
داشته	باشد.	این	ساختار	روانی	نمی	تواند	هنجارهای	جدید	را	درک	کند	زیرا	در	
ناخودآگاه	خود	ریسک	گناه،	اضطراب	تولید	می	کند.	گناه	زمانی	در	روان	پدیدار	
می	شود	و	یا	حس	می	گردد	که	کالم	اهلل	در	مناسبات	جنسی	و	اجتماعی	نفی	گردد.	
روان	مسلمان	همیشه	زخمی	و	ناراحت	و	نگران	است	زیرا	اهلل	او	را	کنترل	می	کند.	

ساختار	روانی	مسلمان	با	واقعیت	متحول	خوانایی	ندارد.		
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ساختارروانیچگونهقابلتعریفاست؟
دو	 وی،	 ساختارگرایانه	 نظریه	 در	 فرانسوی،	 روانشناس	 برژرت،	 ژان	 نظر	 طبق	
ساختار	روانی	پایدار	وجود	دارد:	ساختار	روان	رنجور)نوروتیک(	و	ساختار	روان	
پریشی)پسیکوتیک(.	در	حالت	اول	نمایش	آسیب	شناسی	روان	رنجوری	مشاهده	
نمی	شود.	ولی	حالت	روان	رنجور)ساختار	نوروتیک(	بشکل	غیرارادی	عمل	می	کند.	
تا	زمانی	که	این	روان	رنجور	با	رویدادی	روبرو	نشود	)کم	و	بیش	آسیب	زا(	ظرفیتهای	
توسعه	خود	را	که	به	روشهای	دفاعی	انسان	مرتبط	است	حفظ	می	کند.	در	یک	ساختار	
روان	رنجور،	برخورد	با	دیگری	می	تواند	منشأ	درگیری	های	شدید	داخلی	باشد.	این	
درگیری،	به	دلیل	انگیزه	های	وابسته	به	عشق	شهوانی	یا	تهاجمی	در	برابر	ممنوعیت	های	
درونی	شده	می	باشد.	نحوه	سازماندهی	روان	توسط	عقده	ادیپ	جهت	داده	می	شود.	

اضطراب	نزد	انسان	اساسًا	اضطراب	از	اختگی	و	گناه	است.	
حال	در	ذهن	آرکائیک	مسلمان	که	محصول	دین	و	محیط	خانوادگی	و	فرهنگی	
اوست،	معیارهای	الهی	قطعی	هستند.	اهلل	حقیقت	مطلق	را	در	باره	زن	و	سکس	
و	روابط	اجتماعی	و	دین	گفته	است.	این	ذهن	توسط	دین	بشکل	غیرارادی	و	
غیرآگاهانه	نوروتیک	شده	و	در	شرایطی	حتا	به	روان	پریشی	دچار	شده	و	خود	در	
تناقض	حاد	با	دنیای	خود	می	بیند.	همجنس	گرایی	در	این	دیگاه	دینی،	ضد	طبیعت	
و	ضد	قاعده	الهی	است؛	پذیرفتن	ادیان	دیگر	بر	ضد	قرآن	است	زیرا	همه	باید	قرآن	
را	بپذیرند؛	موی	زن	ناموس	مسلمان	است	و	اهلل	در	این	باره	حکم	داده	است.	این	

عناصر	تعیین	کننده	ذهن	مسلمان	است.	
این	ذهن	با	ساختار	دینی	و	معیارهای	آن	سامان	یافته	است	و	بنابراین	جامعه	
دمکراتیک	امروز	در	تناقض	با	این	ساختار	است.	از	آنجا	که	جامعه	پایداری	دارد	
و	متحول	شده	و	خود	را	مطابق	ذهن	مسلمان	نمی	کند	بنابراین	ذهن	دینی	آرکائیک	
علیه	جامعه	دمکراتیک	شورش	می	کند.	در	این	شرایط	با	توجه	به	دالیل	برشمرده،	

ظرفیت	و	توانایی	فرد	مسلمان	در	انطباق	با	جامعه	مدرن	بسیار	محدود	است.

بشقابغذایمنونگاهبهدنیا
یک	بار	وقتی	داشتم	غذا	می	خوردم	یادم	افتاد	که	آبراهام	ماسلو،	روان	شناس	

آمریکایی،	در	جایی	گفته	بود	نیاز	ابتدایی	انسان	برای	زنده	ماندن	با	غذا	تأمین	
می	شود	ولی	این	به	قدرت	خرید	هر	فرد	بستگی	دارد.	بر	اساس	شمارش	سازمان	
ملل	متحد	در	سال	2015	در	جهان	775	میلیون	نفر	در	گرسنگی	مرگ	آور	بوده	و	در	
سال	2016	نیز	815	میلیون	نفر	دستخوش	گرسنگِی	جان	کاه	هستند.	این	محرومیت	
فقط	ناشی	از	قدرت	خرید	نیست	بلکه	ناشی	از	جنگ	های	منطقه	ای	و	تروریسم	و	
جنگ	داخلی	و	رویدادهای	اسفناک	زیست	محیطی	و	مجموع	نظام	ها	و	دستگاه	های	
سیاسی	و	مالی	پنهان	و	آشکاری	است	که	بی	عدالتی	محض	را	به	وجود	آورده	و	
دامن	می	زنند.	گرسنگان	بخشی	از	الیه	های	اجتماعی	تهی	دست	جامعه	هستند	و	
گناهکار	ُکرة	زمین	نیست	زیرا	امروز	ما	7	میلیارد	هستیم	و	زمین	استعداد	آن	را	

دارد	تا	12	میلیارد	نفر	را	غذا	بدهد.	
هنگامی	که	غذا	می	خوردم،	چشمم	به	خبر	مربوط		به	مصرف	»گلیفوزات«	
در	کشاورزی	افتاد.	این	مواد	شیمیایی	ضد	آفت	هستند	و	توسط	شرکت	بزرگ	
آمریکایِی	»مونسانتوس«	در	جهان	به	فروش	می	رسند.	آن	ها	زمانی		که	این	مادة	
شیمیایی	بر	روی	آفت	و	حشره	در	محصوالت	ریخته	می	شود،	سیستم	عصبِی	آفات	
را	از	بین	می	برد	و	موجب	مرگ	آن	ها	می	شود.	نتیجة	این	اقدام	افزایش	بازدِه	تولید	
محصوالت	کشاورزی	است.	فقط	در	آمریکا	در	سال	1990	میزان	5700	ُتن	ماّدة	
شیمیایی	به	کار	رفته	ولی	امروز	125000	ُتن	مصرف	می	شود.	مصرف	این	ماّدة	
شیمیایی	در	آمریکا	و	اروپا	بحث	های	بزرگی	برانگیخته	زیرا	شخصیت	های	علمی	
و	نهادهای	کنترل	دولتی	و	سازمان	های	علمی	و	بخشی	از	نخبگان	سیاسی	مخالف	
مصرف	این	ماّده	در	کشاورزی	بوده	و	برآنند	که	این	ماّده	سرطان	زاست.	شرکت	های	
فروشنده	با	تمام	قدرت	با	این	دیدگاه	علمی	و	پیش	گیرانه	مخالفت	می	کنند	و	با	تمام	
قدرت	مالی	و	قضایی	خود	و	با	لشکری	از	وکالی	درجه	یک	در	پی	فشار	روی	
پارلمان	اروپا	هستند	تا	طرح	ممنوعیت	این	مواد	شیمیایی	به	شکست	بینجامد.	
هنگامی	که	غذا	می	خوردم،	به	بشقاب	غذای	خوش	رنگ	خود	نگاه	می	کردم.	در	این	
لحظه	هم	نگران	بودم	از	کیفیت	مواد	سبزیجات	و	نمی	دانستم	که	محصوالت	بشقاب	
من	»تراریخته«	و	سرطان	زا	هستند	یا	طبیعی	و	سالم	و	هم	با	دیدن	غذا	خوشحال	
بودم	زیرا	غذا	خوردن	یک	لحظة	دلپذیر	است.	لحظة	چشیدن	و	مزه	کردن	و	حس	
کردِن	عطر	و	بوی	غذا،	لحظة	گپ	زدن	با	دوستان،	لحظة	پذیرایی	مهمانان	و	خانواده،	
لحظة	جامی	شراب	همراه	غذا	و	یاد	خیام،	لحظة	خوردن	و	آشامیدن	هر	آن	چه	در	
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برابر	ماست،	لحظة	مسافرت	به	فرهنگ	غذایی	مردم	مناطق	گوناگون	و	کشورهای	
جهان	است.	لحظة	غذا	خوردن،	لحظة	یک	جشن	است.		

آیاتنهایکحقیقتوجوددارد؟
	هگل،	فیلسوف	آرمان	گرای	آلمانی،	می	گوید	بله	و	آن	هم	حقیقت	مطلق	است.	
او	در	اثر	بزرگ	خود	یعنی	پدیدارشناسی	روح،	که	در	سال	1807	چاپ	شد،	از	
»دانش	مطلق«	حرف	می	زند.	از	نگاه	او،	ما	در	طول	زندگی	در	حال	تجربه	کردن	
رویدادهای	مربوط	به	اندیشه	هستیم.	اندیشه	در	تاریخ	در	حرکت	است.	حقیقت	
مطلق	همانند	گرمای	خورشید	است	که	بدن	ما	را	گرم	می	کند	و	حقیقت	تمام	مراحل	
پویا	است.	دانش	مطلق	حالتی	است	که	حقیقت	در	بطن	خود	مطابق	یقین	ماست.	
او	می	گفت	اگر	ذهن	به	دقت	نیندیشد	و	تمایزها	را	درست	نشناسد،	در	وادی	
اندیشه	های	تیره	و	مبهم	و	مرموز	گم	می	شود.	در	پشت	جدایی	ها	و	نایکسانی	های	
چیزها،	یکسانی	آن	ها	نهفته	است	و	وظیفة	دریافت	این	یکسانی	بر	عهدة	ِخرد	است.	
هر	نوع	وجودی	در	اصل	و	ذات	خویش	چیزی	جز	اندیشه	نیست.	هر	مقوله	ای	
نشان	گر	جهان	و	مطلق	است.	جهان	همة	اندیشه	است	و	مطلق	ذهن	است.	هنگامی	
که	می	گوییم	چیزی	واقعی	است	یعنی	آن	چیز،	در	اصل،	فقط	به	اعتبار	ذهنی	وجود	

دارد	و	به	گفتة	دیگر	اندیشه	است	و	اندیشه	نیز	دیدگاه	صورت	معقول	است.	
برخالف	هگل،	فردریک	نیچه	می	گوید	تنها	»حقایق«	وجود	دارند	و	آن	ها	هم	
مطلق	نیستند	و	نسبی	اند.	او	می	گوید	ما	ادعا	داریم	که	می	توانیم	کهکشان	را	بشناسیم	
و	رازهای	آن	را	دریابیم؛	هرچند،	این	ادعا	مانند	ادعای	یک	مگس	است	که	خود	را	
مرکز	جهان	می	داند.	برای	نیچه،	میان	زبان	و	حقیقت	رابطه	ای	تنگاتنگ	وجود	دارد	
به	این	معنا	که	زبان	ابزاری	برای	کشف	حقیقت	است،	حال	آن	که	چنین	چیزی	شدنی	
نیست.	ما	ادعای	کشف	حقیقت	داریم	در	صورتی	که	با	زبانی	می	خواهیم	حقیقت	
را	بشکافیم	که	یک	»قرارداد«	است	و	از	آغاز	دارای	محدودیت	ساختاری	است.	
حقیقت	در	درون	زبان	نیست	بلکه	بیرون	از	آن	است.	ما	اصولی	مانند	»خوب«	و	
»بد«	را	داریم	ولی	تعریف	این	مفاهیم	در	فرهنگ	نامه	نوعی	تفاهم	برای	صلح	است	
تا	گّله	های	انسانی	بتوانند	با	یکدیگر	در	آرامش	زندگی	کنند.	حقیقت	»خوب«	و	

»بد«	در	کجاست؟	ما	واژه	ها	را	به	بت	مقدس	تبدیل	کرده	ایم.	ما	با	زبان	خود	برای	
منافع	انسان	ها	توضیحی	نسبی	دربارة	یک	پدیده	می	دهیم.	زبان	ما	حقیقت	نیست	و،	

بنابراین،	ادعای	حقیقت	هم	یک	توّهم	است.	

سرگئیراخمانینوف،آهنگسازبزرگروسی
سرگئی	راخمانینوف،	آهنگ	ساز	بزرگ	روسی	است	که	در	سال	1873	در	روسیه	
زاده	شد	و	در	1943	در	آمریکا	درگذشت.	او	چهار	کنسرتو	و	سه	سمفونی	نوشته.	
اولین	سمفونی	به	شکست	منجر	شد	و	منتقدان	سنگدل	آنچنان	به	او	حمله	کردند	
که	منجر	به	بیماری	روانی	او	گشت.	سه	سال	پس	از	شکست	راخمانینوف	کنسرتو	
پیانو	شماره	2	در	مینور	را	منتشر	میکند.	کنسرتو	پیانو	شماره	2	در	مینور،	کنسرتی	
از	سرگئی	راخمانینوف	در	سالهای	1900	و	1901	،	برای	ویولن	سل	و	پیانو،	نوشته	
شده	است.	اولین	بار	در	11	سپتامبر	1901	در	مسکو	توسط	آهنگساز	در	پیانو	
به	رهبری	الکساندر	سیلوتی	به	نمایش	درآمد	و	از	آن	زمان	موفقیت	چشمگیری	
کسب	کرده	است.		یکی	از	کارهای	زیبای	راخمانینوف	کنسرتو	شماره	2	است	که	
با	ده	ضربه	آرام	پیانو	آغاز	می	شود،	با	ملودی	آرام	و	زیبا	و	رمانتیک	پیانو	و	گروه	
ویولن	ها	ادامه	می	یابد	و	سپس	انفجار	احساسات	فرا	می	رسد	و	پس	از	آن	موسیقی	
در	بطن	فضایی	مضطرب	و	نگران	پیش	می	رود.	روند	آهنگ	از	رمانتیسم	به	اوج	
احساس	و	سپس	آهنگی	آرام	در	پهنه	ای	بسیار	گسترده	و	نوعی	تکرار	زندگی	و	
باألخره	به	سکوت	فرو	می	رود	تا	حرکت	دیگری	را	آغاز	کند.	گویی	آهنگ	ساز	با	
خود	حرف	ها	و	خاطراتی	نگران	کننده	را	بازگو	می	کند.	این	قطعه	روحیة	منزوی	و	

اندوهگین	او	را	زمزمه	می	کند	و	با	ما	در	میان	می	گذارد.
در	سال	1917،	انقالب	بلشویکی	او	را	مجبور	کرد	برای	همیشه	کشور	خود	را	
ترک	کند.	در	این	زمان	بود	که	او	یک	اثر	بزرگ	فقط	برای	پیانو،	آغشته	به	نوستالژی	

و	احساسات	تاریک،	مقدمه	ای	برای	عزیمت	دردناک	خود	نوشت.	
زمانی	که	او	برای	همیشه	روسیه	را	ترک	کرد،	تا	سال	1926	دیگر	آهنگسازی	
نکرد.	با	این	حال،	الهام	او	را	کامال	رها	نکرد.	او	راپسودی	معروف	را	با	موضوع	
پاگانینی	اپوست	43	را	نوشت،	مجموعه	ای	برای	پیانو	و	ارکستر	کاپریس	پاگانینی	
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در	سال	1934	منتشر	کرد	و	سمفونی	شماره	3	را	در	سال	1936	انتشار	داد.	
جنگ	جهانی	دوم	مانع	بازگشت	وی	به	اروپا	و	دیدن	دخترش	تاتیانا	که	در	
فرانسه	زندگی	می	کند	می	شود.	در	سال	1941	،	وی	آخرین	کار	خود	را	با	عنوان	
»رقص	های	سمفونیک«،	تمثیلی	از	زندگی	)صبح	،	ظهر	و	عصر(	ساخت.	او	تابعیت	
آمریکا	را	بدست	آورد	و	بعلت	سرطان	ریه	در	28	مارس	1943	در	سن	70	سالگی	

درگذشت	و	در	آمریکا	به	خاک	سپرده	شد.	
کارهای	او	از	رمانتیسم	مایه	گرفته	و	از	مدل	های	شوپن،	چایکوفسکی	و	
ریمسکی	تاثیر	پذیرفته	است.	برخی	می	گویند	او	نسبت	به	تکامل	زمان	خود	بی	
تفاوت	است.	سرگئی	راخمانینوف	از	چایکوفسکی	آموخته	است.	او	پیانونواز	
برجسته	ای	است	که	در	فضای	آرام	می	نوازد.	فضای	او	فضای	پرخروِش	بتهوون	
نیست،	شباهتی	به	فضای	شادی	آوِر	موتزارت	ندارد	و	به	عمودی	گرایی	»بولرو«	
موریس	راول	نمی	ماند.	فضای	او	پرسش	همیشگی	در	زندگی	است،	راه	رفتن	
در	کوچه	پس	کوچه	های	ساکت،	دیدارهای	دلگیر	و	مزاحم	با	آدم	های	مرموز	و	

نگاه	های	مردد	در	پشت	پنجره	های	ابری	است.	
دوست	من،	در	چنین	فضایی	سعی	کن	با	یک	فنجان	قهوه،	یک	استکان	چای	یا	

یک	لیوان	شراب،	خود	را	سرگرم	کنی	و	موسیقی	کالسیک	را	زمزمه	کنی.		

متافیزیکچیست؟
در	فلسفه،	منظور	از	متافیزیک	همان	سامانة	اندیشه	ای	است	که	از	ارسطو	به	این	
سو	به	گرایش	کلی	فلسفة	غرب	بدل	شده	است.	متافیزیک	همچون	عنوانی	برای	
رساله	ای	از	ارسطو	نیز	به	کار	رفته	که	پس	از	درس	گفتارهای	فیزیک	اش	ارائه	شد.	
ارسطو	برای	خود	یک	زبان	فنی	و	نظام	منطقی	ایجاد	کرد	و	واژة	»متافیزیک«	ارسطو	
دارای	پیوند	ژرفی	با	نظریات	موجود	در	کتاب	ارگانون	است.	بحث	ارگانون	دربارة	
موجودات	است	که	بر	اساس	روش	ارسطویی	و	مقوله	بندی	او	دسته	بندی	شده	است.	
کتاب	ارگانون	مباحث	منطق	صوری	ارسطو	را	گردآوری	کرده	و	شامل	شش	بخش	
است:	مقوالت،	عبارات،	قیاس،	برهان،	جدل،	مغالطه.	به	گفتة	دیگر،	متافیزیک	به	معنای	

شناخت	از	دنیا	و	چیزها	و	روندهاست،	فرای	تجربة	لمس	پذیری	که	ما	داریم.	

در	فلسفه،	متافیزیک،	دانش	جهان،	چیزها	یا	فرایندها	را	تا	آنجا	که	»فراتر«	
و	مستقل	از	تجربه	حساسی	که	از	آنها	داریم،	تعیین	می	کند.	متافیزیک	از	نظر	

نویسندگان	معنی	های	مختلفی	به	خود	می	گیرد.	
ارسطو	برای	اولین	بار	این	»علم«	را	که	هنوز	نامی	ندارد،	با	درجه	بندی	آن	به	
عنوان	»فلسفه	اولی«،	تعریف	می	کند.	موضوع	آن	مفاهیم	کلی	و	انتزاعی	مانند	جوهر	
اشیا	و	ویژگی	آنها	)کیفیت،	کمیت،	رابطه(	است.	برای	کانت	متافیزیک	علمی	است	
که	شامل	اولین	مبانی	آنچه	دانش	بشر	فرا	گرفته	می	باشد.	این	یک	علم	از	اصول	
هستی	است	و	هدف	این	است	که	به	دانش	»فوق	العاده«	برسد	که	در	آن	حوزه	

الهیات	را	تالقی	می	کند.	
که	 را	 هایی	 واقعیت	 علم	 هم	 که	 است	 مبهم	 مفهوم	 متافیزیک	یک	 امروزه،	
از	حواس	فرار	می	کنند	و	هم	دانش	آنچه	را	که	در	خود	چیزها	هستند،	در	بر	
می	گیرد.	متافیزیک	به	عنوان	دانش	آنچه	خارج	از	تجربه	حساس	وجود	دارد،	با	
فیزیک	مخالف	است	و	مربوط	به	موجودات	یا	فرایندهایی	است	که	غیرمادی	و	
نامرئی)روح،	خدا،	نیروی	حیاتی	و	غیره(	تلقی	می	شوند.	متافیزیک	در	برابر	دانش	

تجربی	پدیده	ها	قرار	دارد.
به	بیان	دیگر	متافیزیک	فیزیک	نیست	ولی	به	پدیده	های	ناماّدی	که	دیدنی	نیستند	
می	پردازد.	برای	نمونه،	پدیده	هایی	مانند	روان،	خدا،	جبر	و	اختیار	از	این	گونه	
مباحث	هستند.	می	توان	گفت	متافیزیک	همان	چیستِی	مسائلی	دربارة	اصل	وجود	
و	زندگی	است.	متافیزیک	همچون	اصول	اساسی	هستی	شناسانه	و	عوامل	هستی	
معنا	می	یابد.	برای	کانت،	متافیزیک	دانش	نخستین	اصول	شناخت	انسانی	است.	
برای	هستی	گرایانی	مانند	سارتر،	متافیزیک	به	معنای	جست	وجوی	معنا	و	غایت	
هستی	است	)کتاب	هستی	و	نیستی(	ِدکارت	نیز	»از	تفکر	و	اندیشة	زندگی«	حرف	
می	زند.	کامو	در	مرگ	سیزیف	متافیزیک	را	همچون	جهان	بینی	فرد	از	جهان	و	
زندگی	در	نظر	می	گیرد.	باألخره	متافیزیک	یک	اکتشاف	است،	»اکتشاف	آن	چیزی	
که	شرایط	ضروری	برای	برخورداری	ما	از	هر	گونه	تجربه	در	حالت	کلی	را	فراهم	
می	آورد.«	)پیتر	سجوک،	دکارت	تا	دریدا(	می	توان	متافیزیک	را	پژوهشی	عقالنی	
جهت	شناختن	هستی	یعنی	شناخت	روان	و	طبیعت	و	خدا	و	ماّده	و	نیز	پژوهشی	

دربارة	سرچشمة	هستی	تعریف	کرد.			
متافیزیک	در	جستجوی	همیشگی	سنتز	است.	تاریخ	متافیزیک	در	نزد	هایدگر	
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بمعنای	تاریخ	خود	»بودن«،	هستی	چیزی	است	که	خود	را	نشان	می	دهد	و	در	عین	
حال	خود	را	در	یک	تاریخ	پنهان	می	کند.	مارتین	هایدگر	کل	تاریخ	متافیزیک	غرب	
را	در	همان	موضوع	مشترک،	یعنی	تشدید	مداوم	»فراموشی	وجود«،	تا	فراموشی	
کامل	آن	در	عصر	تکنولوژی،	مانند	»سرنوشت	بودن«	تفسیر	میکند.	از	این	پس،	
در	اندیشه	این	فیلسوف	تاریخ	»وجود«	و	تاریخ	حقیقت	آن،	از	طریق	جانشینی	

دوره	ها	وجود	خواهد	داشت.		
مارتین	هایدگر،	»متافیزیک	چیست«،	پاریس،	گالیمار					

مارتین	هایدگر،	»فراتر	از	متافیزیک«،	در	مقاله	ها	و	کنفرانس	ها	،	پاریس	،	گالیمار	
 2009	،PUF	،پاریس	ببریم؟«،	بین	از	را	متافیزیک	باید	»آیا	اوبنک،	پیر

  VRIN پاریس،	 	، 	L’Être et l'essence و	جوهر«	 ژیلسون،	»هستی	 اتین	
1987،	388	ص.

ترورهای»باتاکالن«پاریسوآسیبهایروانشناسانةاسالمی
هر	سال،	سالگرد	ترورهای	باتاکالن	پاریس	یادآوری	می	شود.	این	ترور	در	13 
نوامبر	2015	روی	داد	و	تروریست	های	اسالمی	130	نفر	را	کشتند.	تروریست	های	
اسالمی	به	داخل	سالن	کنسرت	باتاکالن	در	پاریس	رخنه	کردند	و	هنردوستان	را	
به	رگبار	مسلسل	بستند.	از	ترورهای	شارلی	ابدو	در	ژانویة	2015	تا	امروز	250 
نفر	در	فرانسه	توسط	اسالم	گرایان	کشته	شدند.	روزنامه	نگاران،	یهودیان،	کودکان	و	
شهروندان	کاتولیک	و	مسلمان	و	یهودی	و	خداناباور	از	جمله	ترورشدگان	بودند.	
گناه	کشته	شدگان	چه	بود؟	آن	ها	عاشق	زندگی	و	موسیقی	و	هنر	و	آزادی	بودند.	
تروریست	ها	پس	از	کشتار	روزنامه	نگاران	شارلی	ابدو	فریاد	زدند:»ما	انتقام	پیامبر	
را	گرفتیم.«	این	هفته	نامة	طنز	همیشه	همة	ادیان	را	به	نقد	کشیده	و	بارها	نیز	محمد	و	
اسالم	و	قرآن	و	تروریست	های	داعش	را	با	کاریکاتور	مورد	انتقاد	طنزآمیزش	قرار	
داده	است.	روزنامه	نگاران	شارلی	ابدو	همیشه	پاسدار	آزادی	اندیشه	بوده	اند	و	طنز	
و	انتقاد	به	دین	را	همچون	یک	اصل	بنیادی	دموکراسی	مورد	توجه	قرار	داده	اند.	
هنرمند	آزاد	است	و	این	آزادی	قیدوشرط	ندارد.	برخی	ها	شرط	می	گذارند،	من	
آزادی	و	وجدان	و	مسئولیت	فردی	را	مطرح	می	کنم	و	آزادی	را	نامحدود	می	دانم.	

بستند	گفتند:	»شما	 به	مسلسل	 باتاکالن	را	 تروریست	ها	زمانی	که	هنردوستان	
برادران	ما	را	در	سوریه	می	کشید،	این	هم	پاسخ	ما.«	افراد	هنردوست	پاریسی	
نقشی	در	جنگ	نداشتند،	برای	موسیقی	آمده	بودند	ولی	هنردوستی	برای	داعشیون	
دیروز	و	امروز	یک	خطای	بزرگ	است.	سوریه	با	داعش	به	پایتخت	تروریسم	
اسالمی	جهانی	تبدیل	شد	و	جهان	غرب	نمی	توانست	بی	تفاوت	باشد.	تروریست	ها	
زمانی	که	در	شهر	نیس	مردم	را	با	کامیون	زیر	گرفتند	و	کشتند	فریاد	زدند:	»جهاد	
ادامه	دارد.«	این	مردمی	که	زیر	چرخ	ماشین	له	شدند	برای	جشن	ملی	و	رقص	
و	پایکوبی	به	خیابان	آمده	بودند	ولی	تروریسم	نمی	توانست	سرور	و	شادمانی	در	
زندگی	را	بپذیرد.	در	نوبتی	دیگر،	تروریست	ها	به	مدرسة	کودکان	یهودی	و	فروشگاه	
یهودیان	یورش	بردند	و	آن	ها	را	کشتند	و	گفتند:	»شما	را	می	کشیم	چون	یهودی	

هستید.«	این	شعار	آخر	یادآور	جنایت	ضد	بشرِی	هیتلریان	و	نازیسم	است.	
در	برابر	این	همه	جنایت،	بخشی	از	روشنفکران	فرانسوی	و	ایرانی	یورش	اصلی	
خود	را	متوجه	فرانسه	کردند	و	گفتند	تروریست	ها	قربانی	بی	عدالتی	در	جامعه	فرانسه	
هستند	و	سپس	به	ارزش	های	جداانگاری	دین	از	سیاست	یورش	بردند.	ادوی	پله	
نِل	روزنامه	نگار،	طارق	رمضاِن	اسالم	گرا	و	فرهاد	خسروخاوِر	جامعه	شناس	از	
جمله	افرادی	بودند	که	علت	اقدام	تروریستی	جانیان	داعشی	را	ناهنجاری	فرانسه	
ارزیابی	کردند	و	در	کردار	و	گفتار	بر	ضد	ارزش	های	اصلی	جامعة	دموکراتیک	
و	نیروها	و	شخصیت	های	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	قد	برافراشتند.	
برخالف	این	ذهنیت	اکونومیستِی	گرفتار	شیفتگی	اسالمی،	قربانیان	فرانسوی	و	
کشورهای	دیگر	شهروندانی	بودند	که	می	خواستند	زندگی	کنند	و	آزاد	باشند	ولی	
الگوی	اسالم	مخالف	الگوی	غرب	است.	اسالم	و	تروریست	های	اسالم	گرا	جهان	
غرب	را	سرزمین	کفار	دانسته	و	خواهان	نابودی	تمدن	و	آزادی	و	هنر	هستند.	ما	
نارسایی	ها	و	شکاف	های	الگوی	غربی	را	می	دانیم	ولی	با	صراحت	به	پشتیبانی	از	
تمدن	غربی	می	پردازیم	زیرا	خلیفه	گری	اسالم	جز	خفت	و	خرافات	چیز	دیگری	
نیست.	علت	اصلی	تروریسم	همانا	ایدئولوژی	فناتیسم	و	توتالیتاریسم	دینی	است.	
فقر،	تروریسم	تولید	نمی	کند.	بی	عدالتی	تروریسم	به	وجود	نمی	آورد.	تروریسم	نتیجة	
یک	جهان	بینِی	جزم	گرا	و	تعصب	دینی	و	بیان	اراده	ای	برای	نابودی	فیزیکِی	دیگران	
است.	اسالم	دارای	این	جهان	بینِی	متعصبانه	است	و	همة	جنگ	های	پیامبر	اسالم	
و	تجاوز	این	دین	به	سرزمین	های	دیگر	در	طول	تاریخ	پیشینة	این	ذهنیت	است.	
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این	ذهنیت	با	ارادة	سلطه	گرِی	جهانی	همراه	است.	افزون	بر	آن،	وجود	بی	شماری	
سازمان	تروریستِی	اسالم	گرا	در	جهان	کنونی	و	جنایات	آن	ها	در	ادامة	همین	
ذهنیت	است.	به	این	ترتیب،	دلیل	اصلی	برآمد	تروریسم	اسالمی	همین	جهان	بینِی	
سلطه	و	امپریالیسم	اسالمی	است.	روشن	است	که	توطئه	های	محافل	استعمار	در	
جهان،	شگردها	و	دسیسه	رژیم	های	اسالمی	و	مداخلة	نظامی	در	کشورهای	عربی	
بهانه	های	الزم	را	به	وجود	می	آورند.	روشن	است	که	بیشتر	تروریست	های	دوران	
اخیر	زادة	محیط	خانوادگی	گسیخته	هستند	و	محصول	تبهکاری	و	زندان	و	پریشانی	
روانی.	این	عوامل	اجتماعی	کمک	کننده	اند	ولی	سرچشمة	اصلی	تروریسم،	قرآن	
و	فرهنگ	نابردبار	و	تجاوزکاری	اسالمی	است	که	انسان	را	مسخ	کرده	است	و	با	
تأثیر	بر	ساختار	روانی	و	جنسی	و	فرهنگی	و	نیز	ایجاد	روان	پریشی	خشونت	گرا	

پیروان	متعصب	را	به	انتقام	گیری	سوق	می	دهد.

شهابالدینسهروردی
شهاب	الدین	سهروردی	چهرة	برجسته	ای	در	حکمت،	فلسفه	و	عرفان	فرهنگ	ایران	
به	شمار	می	آید.	او	)549 – 578	هجری	قمری(	در	روستای		سهرورد	زنجان	دیده	
به	جهان	گشود،	در	مراغه	و	اصفهان	آموخت	و	به	سراسر	ایران	سفر	کرد.	هنگامی	
که	سفرهای	سهروردی	گسترده	تر	شد،	به	آناتولی	رسید	و	از	آنجا	هم	به	حلب	سوریه	
رفت.	فقیهان	دینی	اسالم	بر	او	شوریدند،	او	را	مرتد	خواندند	و	سخنانش	را	خالف	
اصول	دین	دانستند	و	خون	او	را	مباح	شمردند.	فقیهان	با	فرستادِن	شکایت	خود	
به	صالح	الدین	ایوبی	او	را	متقاعد	کردند	که	فرمان	کشتِن	سهروردی	را	صادر	کند.	
سرانجام	صالح	الدین	ایوبی	در	نامه	ای	از	پسرش	خواست	به	دلیل	شرایط	سیاسی	
سهروردی	را	بُکشد.	بدین	ترتیب،	شیخ	زندانی	شد	و	در	سن	36	یا	38	سالگی	
به	قتل	رسید.	فرهنگ	مسلط	اسالمِی	شیعه	در	ایران	همیشه	مانعی	برای	درک	
واقعی	و	علمی	تاریخ	ما	و	شخصیت	های	بزرگ	ایران	زمین	بوده	است.	ما	باید	این	
تاریخ	را	بشناسیم	و	بزرگانی	را	که	در	آن	نقش	ایفا	کرده	اند	بازیابیم.	در	جامعة	
ایران،	سهروردی	گمنام	است.	چرا	ما	نسبت	به	تاریخ	خود	کینه	داریم	و	نمی	خواهیم	

بیاموزیم؟

سهروردی	یک	اندیشمند	برجسته	در	تاریخ	ایران	زمین	است؛	چیزی	که	نافی	
بررسی	انتقادی	و	علمی	دیدگاه	او	نیست،	چیزی	که	بحث	رابطة	بین	دین	و	فلسفه	
را	یک	بار	دیگر	به	صورت	برجسته	در	پیش	روی	ما	قرار	می	دهد.	درک	انتقادی	
از	بزرگان	و	بررسی	درک	های	پویا	و	ناپسند	نیز	الزم	است.	آثار	سهروردی	به	
47	کتاب	و	نوشته	می	رسد.	از	آن	جمله	می	توان	به	کتاب	های	فلسفی	به	زبان	
عربی	مانند:	تلویحات،	المقاومات،	رسالة	الطیر،	مطارحات	و	و	معروف	ترین	کتاب	
فلسفی	او	یعنی	حکمت	االشراق	اشاره	کرد.	همچنین،	رساله	های	عرفانی	او	مانند	
»عقل	سرخ«،	»آواز	َپر	جبرئیل«،	»صفیر	سیمرغ«	و	»لغت	موران«	به	زبان	پارسی	
و	نیز	»هیاکل	النور«	و	»کلمة	التصوف«	به	عربی	نیز	زبانزد	عام	وخاص	اند.	کتاب	
حکمت		االشراق	اثر	شهاب		الدین	سهروردی	با	ترجمة	دکتر	سید	جعفر	سجادی	به	
فارسی	یکی	از	برجسته	ترین	کتاب	هایی	است	که	دربرگیرندة	مسائل	ذوقی	و	فلسفة	
اشراق	است.	فلسفة	اشراق	به	گفتة	سهروردی	عبارت	است	از	حکمت	مشارقه	که،	
در	عین	حال،	مبتنی	بر	اشراق	و	تابش	های	الهی	است	که	بر	دل	های	صاف	می	تابد.	
این	حکمت	در	برابر	حکمت	مشا	قرار	دارد	که	مبتنی	بر	استدالل	و	استنتاج	قیاسی	
است.	او	نام	این	حکمت	را	حکمت	ذوقی	نامیده	و	حکمت	مشا	را	حکمت	بحثی	
خوانده	است.	سهروردی	وجودشناسی	خود	را	»نوراالنوار«	یا	»نور	مطلق«	نام	
داده	است	و	هستی	را	ناشی	از	این	نور	می	داند.	نظریة	فلسفِی	سهروردی	این	بود	
که	هستی	غیر	از	نور	چیزی	نیست	و	هر	چه	در	جهان	هست	و	پس	از	این	به	وجود	
می	آید	نور	است.	از	دید	او،	برخی	از	نورها	رقیق	و	برخی	غلیظ	و	برخی	از	ذراتی	
پراکنده	اند	و	پاره	ای	دیگر	نیز	دارای	ذرات	متراکم	.	او	می	گوید	سرچشمة	فلسفة	
اشراق	حکمت	ایران	باستان	است	و	به	یونان	حوزة	فلسفة	افالتون	و	ارسطو	و	
نوافالتونیان	و	هرمس،	اسطورة	یونانی،	ایزد	موسیقی	و	ادبیات	و	خالق	چنگ،	پیوند	
می	خورد.	گویند	او	پدیدآورندة	»حکمت	خسروانی«	است.	سهروردی	این	حکمت	
را	ناشی	از	ذوق	سرشار	ایرانیان	قدیم	و	ملهم	از	حکمت	زرتشت	بزرگ	می	داند	و	

خود	را	زنده	کنندة	میراث	نیاکان	به	شمار	می	آورد.	
برخی	بر	این	باورند	که	روش	اشراقی	را	ابن	سینا	بنیان	نهاده	و	او	در	کتب	
منطق	المشرقین	و	کتاب	اشارات	و	تنبیهات	به	فلسفة	اشراق	توجه	کرده	است	اما	
بسیاری	برآنند	که	اگر	ابن	سینا	بینان	گذار	فلسفة	اشراق	است،	این	سهروردی	است	
که	آن	را	به	کمال	رسانده	است.	سهروردی	برخالف	اندیشمندان	و	فیلسوفان	پیشین،	
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که	تنها	به	ارسطو	توجه	ویژه	ای	داشتند،	شیفتة	فیثاغورث	و	امپدکلوس	و	به	ویژه	
افالتون	بود.	او	حتی	افالتون	را	پیشوای	حکمای	اشراق	می	داند.	وی	از	فالسفه	
مشا	و	ابوعلی	سینا	آموخت؛	هرچند،	نقدی	هم	بر	ابوعلی	سینا	نوشت.	از	نکات	
جالب	توجه	نزد	سهروردی	عالقه		اش	به	حکمت	پارسی	باستان	و	به	ویژه	زرتشت	
است.	این	توجه	ویژه	تا	اندازه	ای	است	که	او	برخی	اصطالحات	حکمت	اشراق	
را	از	اوستا	و	منابع	پهلوی	گرفته	است.	او	در	کتاب	حکمت	االشراق،	زرتشت	را	
»حکیم	فاضل«	نامیده	و	حتی	خودش	را	زنده	کنندة	حکمت	ایران	باستان	دانسته.	
سهروردی	می	گوید:	»حقیقت	خورشید	واحدی	است	که	به	جهت	کثرت	مظاهرش	
تکثر	نمی	یابد.«	و	می	افزاید:	»خداوند	سرور	کسانی	است	که	ایمان	آورند	و	او	
ایشان	را	از	ظلمت	به	سوی	نور	هدایت	می	کند.«	سهروردی	مردم	ایران	باستان	را	
پرستندة	خدای	یگانه	می	داند	و	مردان	برجسته	را	پهلوانان	یگانه	پرست.	او	حکمای	
با	شیوة	اشراقی	به	مقام	عرفانی	واالیی	 ایرانیان	باستان	را	کسانی	می	داند	که	
رسیده	اند.	سهروردی	پهلوانان	فرزانه	ای	چون	کیومرث	و	تهمورث	و	حکیمانی	چون	
زرتشت	و	جاماسپ	را	برای	نخستین	بار	در	فلسفه	معرفی	می	کند.	بدین	ترتیب،	
شخصیت	های	حماسی	فرهنگ	به	ادبیات	فلسفی	ما	راه	می	یابند	و	عنصر	خیال	وارد	

هستی	شناسی	می	شود.	

تفاوتعمدهمیاندیدگاهواندیشهچیست؟
یکی	از	دانشجویان	پرسید	تفاوت	میان	دیدگاه	و	ایدئولوژی	با	اندیشه	چیست؟	
زمانی	که	دیدگاه	در	زمینة	دینی	باشد،	آن	را	می	توان	برابر	باور	به	جزمیات	دانست،	
باوری	که	نیازمند	اندیشه	و	تعقل	نیست،	حال	آن	که	در	زمینة	غیردینی	بینش	و	
خیلی	 دربارة	 و	 به	سرعت	 ما	 اوقات	 بیشتر	 است.	 فکرشده	 باوِر	 نوعی	 اندیشه	
چیزها	و	رویدادها	نظر	می	دهیم.	این	نظریات	نتیجة	شرایط	اجتماعی	ما	و	متأثر	
از	پیش	داوری	های	همیشگی	ماست.	این	دیدگاه	ها	در	سطح	حرکت	می	کنند،	در	
ناخودآگاه	ما	ریشه	دارند	و	بی	درنگ	با	جبر	محیط	اجتماعی	و	حاالت	و	گفتارهای	
روزمرة	ما	درهم	آمیخته	و	بیان	می	شوند.	در	این	دیدگاه	ها،	اندیشه	وجود	ندارد	زیرا	
با	استدالل	و	پژوهش	و	پرسش	و	روح	انتقادی	همراه	نیستند.	آیا	دیدگاهی	که	بیان	

می	کنیم	نتیجة	اندیشة	ماست	یا	از	باورهای	رایج	در	محیط	اجتماعی	و	شغلی	و	
دینی	بیرون	آمده	است؟	البته	دیدگاه	می	تواند	به	اندیشه	تبدیل	شود	ولی	این	به	روند	
پویا	و	روند	اندیشه	گرا	وابسته	است.	ما	دیدگاه	مان	را	ابراز	می	کنیم	زیرا	می	خواهم	
در	جامعه	»حضور«	داشته	باشیم	و	از	شک	گرایی	می	گریزیم	و	میل	و	خشم	و	فریاد	
و	عقدة	درونی	مان	موتور	گفتاری	ما	هستند.	ما	سریع	و	بی	درنگ	دیدگاه	مان	را	
ابراز	می	کنیم	ولی	چنین	چیزی	با	روند	انتقاد	و	مقایسه	و	پژوهش	و	پرسش	متضاد	
همراه	نیست	و	به	اندیشه	تبدیل	نشده	است.	به	گفتة	گاستون	باشالر	»ابراز	دیدگاه	
تولید	اندیشه	نمی	کند.«	دیدگاه	های	ما	بیشتر	یک	»برداشت«	هستند	و	از	اندیشه	و	
ساختار	آگاهانه	به	دورند.	دیدگاهی	که	واکنشی	است،	به	پرسشگری	عادت	ندارد	

و	استدالل	ندارد،	واکنشی	و	جزمگرا	می	باشد.	
در	فرهنگ	تاریخی	ما،	دیدگاه	زیاد	است	ولی	اندیشه	گری	و	پژوهش	و	تفکر	
نه.	در	سنت	جامعة	ما،	حاشیه	نویسی	و	ابراز	دیدگاه	و	تفسیر	توجیهی	یا	حتی	نبود	
دیدگاه	بسیار	است	ولی	کتاب	و	کار	پژوهشی	و	و	اندیشیدن	فلسفی	ناچیز	است.	
بیشتر	پژوهش	ها	دربارة	تاریخ	هخامنشیان	و	زرتشت	و	تاریخ	اسالم	و	رابطة	دین	
با	جامعه،	توسط	اندیشمندان	غربی	و	به	اعتبار	روش	های	دانشگاهی	و	با	حوصلة	
زمانی	نگاشته	شده	اند.	ولی	ذهن	ما	فاقد	این	تربیت	بوده	است.	ریشة	این	رفتار	
ذهنی	ما	در	چیست؟	محیط	استبدادی،	فرهنگ	تعبدی	دینی،	نبود	تربیت	نویِن	
دانشگاهی،	ایدئولوژی	زدگی	و	جهان	بینی	زدگی	و	نبود	تربیت	نقد	و	گفت	وگوی	
متضاد،	رفتار	ذهنی	و	تربیت	کالمی	ما	را	آماده	کرده	است.	البته	این	پدیدة	»ابراز	
دیدگاه«	فقط	متعلق	به	ایرانیان	نیست	بلکه	با	ریشه	های	گوناگون	در	جهان	موجود	
است.	در	دورة	اخیر،	پدیدة	»فراحقیقت«	با	توجه	به	رفتار	رئیس	جمهور	آمریکا،	
دونالد	ترامپ،	به	پدیدة	جهانی	تبدیل	شد.	می	توان	با	مبارزه	با	واقعیت	یک	دیدگاه	
تبدیل	کرد،	حقیقتی	تازه	که	همچون	یک	»واقعیت«	 به	»حقیقت«	 و	موضع	را	
جلوه	گری	می	کند.	بنابراین،	دروغ	به	حقیقت	تبدیل	می	شود.	ترامپ	گفت	گرمایش	
زمین	ناواقعی	و	ساختة	چینی	هاست	و	بسیاری	از	آمریکایی	ها	هم	این	دیدگاه	را	
پذیرفتند.	هیتلر	گفته	بود	یهودی	ها	به	»میکروب«	می	مانند	و	تودة	آلمانی	پذیرفت	
که	کشتار	یهودی	ها	طبیعی	است.	ِاستالین	مخالفان	خود	را	»جاسوس	و	عمال	
بورژوازی«	معرفی	کرد	و	آن	ها	را	به	سیبری	فرستاد	و	میلیون	ها	کمونیست	هم	آن	را	
پذیرفتند.	عوام	گرایان	چپ	و	راست	دارای	منطق	ابراز	دیدگاه	های	ساده	لوحانه	اند	
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و	قربانیان	شان	هم	افرادی	هستند	که	بر	پایة	احساس	و	دریافت	همین	دیدگاه	ها	
بسیج	پذیرند	و	همچون	سربازان	مطیع	عمل	می	کنند.	شکست	ها	و	پشیمانی	های	ما	
اغلب	ناشی	از	همین	دیدگاه	هاست	زیرا	ما	از	رفتن	به	عرصة	اندیشه	ناتوانیم.	البته	
اندیشه	هم	جاودانه	نیست	ولی	ژرفای	اندیشه	سبک	سری	ذهنی	را	محدود	می	کند.																																															

سهمایرانیوفرانسویمن
در	جامعة	فرانسه	من	احساس	آرامش	دارم.	سهم	من	از	ایران	چیست	و	سهم	
فرانسوی	من	چگونه	است؟	شبی	با	یکی	از	نزدیکان	درددل	می	کردم	و	می	گفتم	
نیمة	بیشتر	عمر	من	در	فرانسه	گذشته	است	و	این	پرسش	مطرح	می	شود	که	کیستِی	
ایرانِی	من	با	فرانسوی	بودنم	چگونه	درهم	آمیخته	است؟	انسان	ها	همیشه	کوچ	و	
مهاجرت	را	انتخاب	نمی	کنند	و	به	این	خاطر	همیشه	استقرار	و	بودن	در	جامعة	
جدید	با	آرامش	درونی	همراه	نیست.	در	آن	ها	این	احساس	وجود	دارد	که	چیزی	
کم	است	و	خوانایی	الزم	موجود	نیست.	بودن	ما	با	داستان	زندگی	مان	گره	خورده	
است.	داستان	آدم	ها	با	خانواده،	باورها،	احساسات،	دوستان،	کتاب	ها،	فعالیت	
شغلی	و	سیاسی	و	فرهنگی،	تفریح	و	سرگرمی	ها،	شرکت	در	انقالب	و	تظاهرات	و	
راهپیمایی	ها،	سفرها	و	دیدارها،	موفقیت	ها	و	سرخوردگی	ها،	احساسات	عاطفی	
دلپذیر	و	سخت،	مشغولیت	فرهنگ	ادبی	دور	و	نزدیک	و	خیلی	چیزهای	دیگر	گره	
خورده	است.	داستان	آدم	ها	ترکیبی	از	تابلوهای	گوناگون	نقاشی	است.	تابلوهای	
نقاش	دریافت	گِر	فرانسوی،	آگوست	رونوار،	فضای	موزونی	از	نور	و	سایه	است	
با	چهرة	آدم	هایی	که	به	گفت	وگو	مشغولند	و	زندگی	را	در	لبخند	و	جشن	و	عشق	
می	بینند،	حال	آن	که	فضای	تابلوهای	نقاش	ایرلندی	تبار	یعنی	فرانسیس	بیکن	درد	و	
خشونتی	است	که	آدم	ها	را	پاره	پاره	و	چهرة	آن	ها	را	نابود	کرده	است.	در	زندگی،	
رنوار	و	بیکن	ِگرد	هم	آمده	اند	ولی	ما	وقتی	خود	را	در	آینه	می	بینیم،	چهره	مان	را	
یا	یک	»چهرة	رونواری«	می	بینیم	یا	»چهرة	بیکنی«.	همة	این	رویدادهای	سخت	و	
سُبک	داستان	ما	هستند	و	روان	و	فکر	را	پرداخت	کرده	اند	و	ناخودآگاه	ما	محصول	
همین	داستان	هاست.	من	به	عنوان	یک	روشنفکر	پیوند	خود	را	با	ادبیات	و	تاریخ	
ایران	حفظ	کرده	ام	و	در	همان	زمان	ذهنم	با	فرهنگ	و	ادبیات	و	رفتار	هویتی	
فرانسه	درآمیخته	است.	من	محصول	دو	فرهنگ	هستم	و	در	این	همزیستی	و	آمیزش	

فرهنگی	راحت	هستم.	در	ایران	از	شمیران	و	دارالفنون	متأثر	شدم	و	شب	های	
شعر	»خوشه«	و	کتاب	خانه	ها	و	کتاب	فروشی	ها	مرا	ساختند.	در	جوانی	از	ادبیات	
فرانسه	به	طور	گسترده	بهره	گرفتم	و	سپس	برای	دانشگاه	به	فرانسه	آمدم	و	در	اینجا	
مارکسیست	شدم	و	در	آمفی	تئاتر	سوربن	جامعه	شناسی	آموختم.	پس	از	یک	دوره	
در	فرنگ،	در	آستانة	انقالب	در	تهران	در	عرصة	سیاست	دوباره	فعال	شدم	ولی	
آرزوهای	خام	به	سرانجام	نرسید.	پیشامدهای	اجتماعی	و	استبداد	مرا	به	بیرون	
پرتاب	کرد.	بازگشت	دوباره	به	فرانسه	به	من	شوق	دیگری	داد،	مارکسیسم	را	کنار	
نهادم	و	پیوند	دورنی	و	روانی	خود	را	با	دو	جامعه	نگه	داشتم.	بحران	شخصیتی	پیدا	
نکردم	زیرا	توانستم	دوگانگی	هویتی	فرهنگی	و	روانی	خود	را	در	سازش	درونی	
حفظ	کنم.	بسیار	تغییر	کردم	ولی	در	من	نه	کسی	تسلیم	شد،	نه	کسی	شکست	خورد	
و	نه	کسی	ناپدید	شد.	پیوند	من	با	فرانسه	فیزیکی	و	روانی	و	شغلی	و	روشن	فکرانه	و	
جامعه	شناسانه	است.	در	این	جامعه،	من	از	نقش	مؤثر	خود	آگاهم،	تدریس	در	چند	
دانشگاه،	حضور	در	عرصة	حزبی	و	سیاسی	و	روشن	فکری	و	شبکه	های	اجتماعی،	
نقد	دین	اسالم	و	تالش	برای	محیط	زیست	نمی	توانست	از	من	فرد	دلسرد	و	درمانده		
بسازد.	همیشه	در	زندگی	الزم	است	که	هدف	و	پروژه	ای	برای	ادامة	زندگی	داشته	
باشیم.	برای	این	که	سردرگم	و	دلسرد	نباشیم،	هر	کجا	که	هستیم	باید	بهانة	خوبی	
برای	زندگی	بسازیم	و	پروژه	ای	برای	زندگی	کردن	خود	تهیه	کنیم.	ذهن	من	توسط	
دو	فرهنگ	آبیاری	شده	و	من	در	هر	دو	هستم.	میان	من	و	این	دو	جامعه	نوعی	هم	
سرنوشتی	است.	اگر	به	سرزمین	خود	بازگردم،	به	تمام	نقاط	آن	سفر	خواهم	کرد	
و	در	اینجا	رابطة	خود	را	با	اجتماع	به	طور	فعال	حفظ	خواهم	کرد	و	باز	خواهم	
نوشت.	دلم	می	خواهد	بخوانم	و	بازهم	بخوانم	و	افزون	بر	آن	چه	دیده	ام	کشورهای	

فراوانی	را	در	جهان	ببینم	و	چشم	های	خود	را	بازتر	کنم.		

پییرمیشونوادبیاتاو
پی	یر	میشون	نویسندة	برجستة	فرانسوی	در	28	مارس	1945	زاده	شده	است.	او	
با	متانت	و	تیزبینی	خاصی	به	پدیده	ها	نگاه	می	کند.	در	نوشته	هایش	حکمت	ویژه	ای	
موجود	است	و	اندیشه	اش	ژرف	است.	هر	نوشتة	داستانی	او	به	فلسفة	تاریخ	
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تبدیل	می	شود.	کارهای	نوشتاری	او	مورد	توجه	تاریخ	نویسان	موّرخان	ادبیات	و	
کارشناسان	ادبی	است.	شیوة	کار	او	تخیالت	در	متن	تاریخ	و	رمان	نویسی	تاریخی	
است.	هر	رمان	و	نوشتة	میشون	گونه	ای	روان	شناسی	تاریخ	و	اجتماع	است	و	با	
هنر	و	ادبیات	درهم	تنیده	شده	است.		میشون	تاکنون	جایزه	های	ادبی	مهمی	مانند	

»جایزة	آکادمی	فرانسه«	و	»جایزة	مارگریت	یورسنار«	را	کسب	کرده	است.	
او	نخستین	نوشته	یا	داستان	های	کوتاه	خود	را	با	عنوان	زندگی	های	بسیار	
کوچک	در	1984	چاپ	کرد.	در	این	کتاب،	او	حکایت	و	یادداشت	های	فراوانی	
زندگی	 رمان	 در	1988	 میشون	 می	کند.	 بازگو	 دیده	 که	 ناشناسی	 افراد	 دربارة	
ژوزف	رولن،	بازتابی	از	زندگی	رولن،	در	سال	1990	ارباب	و	خدمت	گذار	و	در	
سال	1991	رمبِو	پسر،	حاوی	نوشته	های	کوتاه	دربارة	یک	شاعر،	را	چاپ	کرد.	
نوشته	های	میشون	دربارة	نویسندگان	در	کتاب	سه	نویسنده	در	1997	و	بدن	شاه	
در	2002	چاپ	شدند.	رمان	بون	بزرگ	در	سال	1995،	امپراتور	غرب	در	1989،	
افسانه	شناسِی	زمستانی	در	سال	1998	و	کتاب	یازده	هم	در	2009	چاپ	و	توزیع	

شدند.	تازه	ترین	کتاب	او	جایزة	»آکادمی	فرانسه«	را	از	آن	او	کرد.	
از	 که	 زندگی	نامه	هایی	 یا	 هستند	 تاریخی	 رمان	ها	 یا	 نوشته	ها	 این	 بیشتر	
تاریخ	حکایت	می	کنند	و	دارای	داستان	و	تخیل	اند.	پی	یر	میشون	می	گوید:	»من	
هرگز	نوشتن	را	با	طرح	انجام	نمی	دهم	و	میل	به	نوشتن	خودبه	خود	در	من	راه	
می	گشاید.«	او	می	افزاید:	»من	تاریخ	نگار	و	نظریه	پرداز	نیستم،	من	تخیالت	خود	
را	به	تاریخ	گره	می	زنم.«	کتاب	برجستة	دیگری	از	او	یعنی	کتاب	یازده	دربارة	
یکی	از	تابلوهای	نقاشی	فرانسوا	الی	کورانتن	است	که	به	یازده	شخصیت	انقالب	
فرانسه	مانند	روبسپیر	و	دیگران	و	نیز	انقالب	فرانسه	و	آرمان	شهر	انقالبی	و	ترور	
می	پردازد.	پرسش	اصلی	در	این	کتاب	این	است	که	چگونه	می	توان	ترورهای	
تاریخی	را	فهمید؟	چگونه	می	توان	خشونت	را	تعریف	کرد؟	در	زمان	انقالب	
همه	به	خشونت	مشغول	می	شوند	و	همان	گونه	که	فیلسوف	فرانسوی،	رونه	ژیرار،	
می	گوید:	»خشونت	به	شکل	خودبه	خودی	و	تقلیدی	فراگیر	و	همگانی	می	شود.	
همه	از	روی	همدیگر	تقلید	می	کنند	و	دست	به	کنش	یکسان	می	زنند؛	همه	تولید	

خشونت	می	کنند.«
برای	پی	یر	میشون،	انقالب	همچون	تابلویی	نمادین	است	که	تصویر	رنگارنگ	
عمومی	و	جمعی	را	نشان	می	دهد.	تابلویی	که	در	آن	انسان	های	زمان	انقالب	با	

ویژگی	هایی	همچون	پارسایی	و	پرهیزکاری	مشخص	می	شوند	ولی	در	همین	لحظه	
هم	تاریخ	واقعی	جریان	دارد.	لحظة	انقالب	اوج	تاریخی	است	که	در	آن	ترور	
جایگاه	برجسته	ای	دارد.	انقالب	لحظة	بی	نظمی	و	آشفتگی	است،	لحظه	ای	که	در	
آن	مادر	هیوالها	و	سپاه	بدبختی	و	مردان	و	زنان	بدجنس	حاضرند،	لحظه	ای	که	
نفت	روی	آتش	و	نمک	بر	زخم	پاشیده	شده	و	دسته	های	آدم	ُکش	تبهکار	و	هرزه	
در	حال	عوعو	کردن	هستند.	با	توصیف	پی	یر	میشون	دربارة	انقالب	فرانسه	ذهنم	
به	سراغ	انقالب	ایران	رفت.	تابلِو	انقالب	چگونه	بود؟	انقالب	ایران	یک	تراژدی	
خشونت	بار	بود.	جامعة	برساخته	از	باالیی	ها	و	پایینی	ها،	مذهبی	ها	و	کمونیست	ها،	
شاهی	ها	و	ملی	ها	در	خشونت	فرو	رفته	بود	و	همه	خود	را	پرهیزکار	و	اخالق	گرا	
نشان	می	دادند.	در	همین	لحظه،	جامعه	و	روان	انسان	در	گنداب	شیعه	گری	بی	سابقه	
و	ژرفی	فرو	می	رفت.	همه	سقوط	را	پذیرفته	بودند،	همه	گیج	و	منگ	شده	بودند	

و	به	سرعت	مدعیان	تقوا	به	دسته	های	آدم	ُکش	با	عوعوی	مذهبی	تبدیل	می	شدند.
هم	اکنون	پی	یر	میشون	در	روستا	زندگی	می	کند	و	با	کشاورزان	گفت	وگو	دارد.	
ناشرش	از	او	خواسته	تا	یک	رمان	بزرگ	عاشقانه	و	نوگرا	بنویسد.	او،	که	دیگر	
صدایی	ندارد	و	نمی	تواند	گفتاری	سخن	بگوید،	قول	داده	تمام	گفته	هایش	را	دربارة	

عشق	روی	برگ	های	رمانش	بچیند.	

ابوعلیسینا،نشانیازکیستِیایرانی
همدان	 در	 میالدی	 در	1037	 و	 زاده	شد	 بخارا	 در	 میالدی	 در	980	 سینا	 ابن	
درگذشت.	پدرش	از	مسئوالن	حکومت	سامانی	و	زبان	مادری	اش	فارسی	بود.	
ابوعلی	سینا	دارای	دانشی	بسیار	گسترده	در	زمینة	پزشکی،	ریاضی،	ستاره	شناسی،	
فیزیک،	شیمی،	زمین	شناسی،	گیاه	شناسی،	اندام	شناسی	و	منطق	بود.	در	عرصة	
فلسفه،	فارابی	آموزگار	او	به	شمار	می	آید.	دو	اثر	معروف	او	یکی	قانون	دربارة	
پزشکی	است	و	دیگری	شفا	دربارة	فلسفه	و	منطق	و	هر	دو	هم	به	عربی	نوشته	
شده	اند.	کتاب	دانش	نامة	عالیی	ابن	سینا	به	طور	مستقیم	به	فارسی	نگارش	یافته	
است.	گفته	می	شود	که	ابوعلی	سینا	131	نوشته	اصیل	بر	جا	گذاشته	است.	بسیاری	
از	آثار	او	به	التین	و	عبری	و	اسپانیایی	و	ایتالیایی	و	فرانسوی	و	ازبک	ترجمه	
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شده.	عبدالرحمان	شرفکندی	کتاب	قانون	را	سال	ها	پیش	به	فارسی	ترجمه	کرد	ولی	
شوربختانه	بسیاری	از	آثار	او	از	عربی	به	فارسی	ترجمه	نشده	اند.

ابن	سینا	در	سال	403	قمری	در	گرگان	نوشتن	قانون	را	آغاز	کرد،	بخشی	از	آن	
را	در	شهر	ری	و	بقیه	را	در	همدان	تا	سال	414	قمری	به	پایان	رساند.	سر	ویلیام	
آسلر	)1849-1919(،	پدر	پزشکی	نوین،	کتاب	قانون	را	انجیل	پزشکی	و	ابن	سینا	
را	مؤلف	مشهورترین	کتاب	درسی	که	تا	آن	زمان	نوشته	شده	بود	می	داند.	این	کتاب،	
که	دارای	بیش	از	700	برگ	است،	از	مهم	ترین	آثار	پزشکی	در	تمدن	ایران	زمین	به	
شمار	می	آید.	قانون	کتابی	پایه	برای	آموزش	در	دانشگاه	های	اروپایی	بوده.	مدرسة	
پزشکی	مونپلیه	فرانسه	کتاب	قانون	را	کتاب	پایة	خود	قرارداده	بود.	این	کتاب	تا	
سدة	هفدهم	در	اروپا	تدریس	می	شده	و	بخش	های	مربوط	به	بیماری	های	چشم	و	
قلب	و	تب	های	گوناگونش	مورد	توجه	همة	پزشکان	بود.	در	فرانسه،	بیمارستان	
شهر	بوبینی	در	کنار	پاریس	به	نام	بیمارستان	ابوعلی	سیناست،	در	نیویورک	یک	
مرکز	جراحی	و	در	مجارستان	نیز	یک	کالج	بین	المللی	به	نام	اوست.	توجه	جامعة	
بین	المللی	به	خاطر	دانش	ژرف	و	مقام	علمی	ابوعلی	سینا	در	زمینة	پزشکی	است.	
شما	هنگامی		که	طرح	های	مربوط	به	تشریح	بدن	انسان	را	در	آن	می	بینید،	که	متعلق	

به	هزار	سال	پیش	هستند،	شگفت	زده	می	شوید.	
کتاب	بزرگ	دیگر	ابوعلی	سینا	کتاب	شفا	است.	منطق	و	فرهنگ	حاکم	بر	
کتاب	منطق	و	فلسفه	ارسطویی	است.	این	کتاب	دارای	بخشی	مربوط	به	دین	است	
با	منطق	ارسطویی	استدالل	می	کند.	فلسفة	ارسطویی	چگونه	 ولی	بخش	عمده	
است؟	ارسطو	فلسفه	را	به	عنوان	»دانش	هستی«	تعریف	می	کرد.	یکی	از	کتاب	های	
برجستة	ارسطو	ارغنون	است	که	همانا	کتاب	منطق	است.	این	کتاب	دربرگیرندة	
شش	رساله	است	و	این	اثر	هر	آن	چه	که	وجود	دارد	را	به	10	دسته	تقسیم	می	کند.	
ارسطو	دارای	فلسفة	واکاوانه	است،	ستارگان	را	توضیح	می	دهد،	حیوانات	را	
تقسیم	بندی	می	کند،	اخالق	و	شعر	و	روح	و	فیزیک	را	بررسی	می	کند	و	جهان	را	
از	چهار	عنصر	آب	و	آتش	و	خاک	و	هوا	می	داند.	در	این	بینش	باور	دینی	و	باور	
خرافاتی	جایی	ندارد.	ارسطو	توضیح	جهان	را	از	نیروی	فراطبیعت	نمی	داند	بلکه	
هستی	را	از	طبیعت	میسر	می	داند.	بر	اساس	همین	منطق	و	بینش	فلسفی	و	کاربست	
استدالل	عقالنی	است	که	ابوعلی	سینا	»شفا«	را	می	نویسد.	البته	عقالنیت	ابن	سینا	

در	چهارچوب	دین	به	گردش	درمی	آید.

ابوعلی	سینا	در	کتاب	شفا	که	همچون	مجموعه	دانش	بشری	یا	یک	دانشنامه	
فراگیراست،	چکیدة	باورهای	فیلسوفان	یونان	مانند	ارسطو	و	افالتون	و	نوافالتونیان	
در	علوم	عقلی	مانند	منطق	و	طبیعیات	و	ریاضیات	و	الهیات	را	بررسی	می	کند.	در	
همین	کتاب،	ابوعلی	سینا	در	بخش	ریاضیات	به	هندسه	و	حساب	و	موسیقی	و	
هیأت	می	پردازد.	در	بخش	طبیعیات	نیز	به	تشریح	حیوانات	می	پردازد	و	بارداری	
و	قانون	زندگی	جانوران	و	انسان	را	توضیح	می	دهد	و	به	شرح	زندگی	گیاهان	
می	پردازد.	در	بخش	الهیات،	دربارة	جوهر	جسمانی	و	تقدم	صورت	بر	ماده	صحبت	
کرده	و	از	مبدأ	و	معاد	و	الهام	و	دعاهای	الزم	و	بالهای	آسمانی	و	احوال	نبوت	
حرف	می	زند.	تأثیرپذیری	ابوعلی	سینا	از	ارسطوی	یونانی	گسترده	است	و	این	
سنت	فلسفی	در	اندیشة	فلسفی	ایران	پررنگ	است.	ابوعلی	سینا	به	روشنی	در	بخش	
منطق	کتاب	خود	به	کتاب	ارغنون	و	منطق	ارسطو	توجه	دارد	و	حتی	فصل	بندی	
نوشته	اش	را	مطابق	با	ارغنون	ارسطو	تنظیم	کرده	است.	ابن	سینا	پس	از	نقل	سخن	
ارسطو	می	گوید:	»ای	گروه	دانش	پژوهان	و	اندیشمندان،	دربارهٔ	آن	چه	این	مرد	
بزرگ	گفته	تأمل	کنید	که	آیا	پس	از	او	تا	به	امروز	که	نزدیک	به	هزار	و	سی	صد	
سال	می	گذرد،	کسی	آمده	است	که	بر	آن	خرده	گیرد	یا	ثابت	کند	که	در	سخن	او	
نقصی	هست	و	یا	بر	آن	چیزی	بیفزاید؟	خیر،	آن	چه	ارسطو	آورده	کامل	و	میزان	
صحیح	و	حق	صریح	است.«	ابوعلی	سینا	شعر	هم	می	گفت:	»اندر	دِل	من	هزار	

خورشید	بتافت	/	آخر	به	کماِل	ذّره	ای	راه		نیافت.«	
توجه	به	فرهنگ	ایرانی	و	ارزیابی	از	جایگاه	فلسفه	در	تاریخ	ایران	یک	فصل	
مهم	در	ارزیابی	شخصیت	تاریخی	ماست.	برخی	می	گویند	ایران	دارای	فلسفه	
نیست	زیرا	خردگرایی	و	فلسفه	گرایی	در	فرهنگ	دینی	و	در	شرایط	دین	خوئی	
ناممکن	است.	برخی	دیگر	می	گویند	فلسفه	همیشه	به	شکل	خالص	جریان	ندارد.	
نابودی	فلسفه	است	زیرا	اندیشیدن	و	پرسش	گری	را	مجاز	 دین	اسالم	در	پی	
نمی	داند	اما	اندیشمندان	تالش	کرده	اند	تا	این	سقف	کوتاه	خفقانی	را	بشکنند	و	
جایی	برای	ِخرد	و	اندیشیدن	باز	کنند.	ابوعلی	سینا	در	درون	فضای	اسالمی	است	
و	با	تضاد	همراه	است	ولی	تالش	او	در	قانون	طرح	مقوله	فلسفی	و	پیشبرد	استدالل	

علمی	و	هموار	ساختن	توسعة	ِخرد	است.	
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کوروشبزرگ
کوروش	بزرگ	یا	کورش	به	مدت	سی	سال،	در	بین	سال	های	559	تا	529	پیش	از	
زادروز	مسیح	بر	نواحی	گسترده	ای	از	آسیا	پادشاهی	می	کرده	است.	او	از	مادرِی	
مادی	و	پدری	پارسی	زاده	شده	است.	آغاز	پادشاهی	او	در	انشان	)فارس(	و	
خوزستان،	فتح	هگمتانه	و	اتحاد	ماد	و	پارس،	فتح	پارت	و	ارمنستان	و	لیدی،	فتح	

بابل	و	آزادی	یهودیان	از	رویدادهای	برجستة	دوران	کورش	است.	
گزنفون	کوروش	را	به	عنوان	فرمان	روای	آرمانی	مطرح	می	کند.	کوروش،	بدون	
شک،	نه	تنها	هدایت	گری	برجسته	بود	که	شاهنشاهی	بزرگ	را	بنیان	گذاشت	بلکه	
بنیان	گذار	فرهنگ	و	تمدن	شهرِی	هخامنشی	نیز	به	شمار	می	آمد.	از	آنجا	که	بنابر	
دیدگاه	مورخان	یونانی	پارسی	ها	متعصب	نبودند،	کوروش	به	سرعت	فراگیری	از	
ملت	های	زیر	فرمان	را	آموخت.	یکی	از	سندهایی	که	از	کوروش	بر	جای	مانده،	
استوانه	ای	به	طول	22.5	سانتی	متر	و	عرض	11	سانتی	متر	از	جنس	خاک	رس	با	
نوشته	ای	45	سطری	به	زبان	بابلی	است	که	امروزه	در	بخش	ایران	باستان	بریتیِش	
لندن	نگهداری	می	شود.	در	این	منشور،	کوروش	پس	از	معرفی	خود	و	دودمانش	
و	شرح	کوتاهی	از	فتح	بابل	می	گوید	تمام	دستاوردهایش	را	با	کمک	و	رضایت	
مردوک	به	انجام	رسانده	است.	وی	سپس	بیان	می	کند	که	چگونه	آرامش	و	صلح	
را	برای	مردم	بابل،	سومر	و	دیگر	کشورها	به	ارمغان	آورده	و	پیکر	خدایانی	که	
»نبونعید«	از	نیایش	گاه	های	گوناگون	برداشته	و	در	بابل	گردآوری	کرده	بوده	را	به	
نیایش	گاه	های	اصلی	آن	ها	برگردانده	.	تالش	های	وی	برای	مشروعیت	بخشی	به	
پادشاهی	اش	و	مهارتش	در	کاربست	سنت	ها	و	الگوهای	محلی	برای	تحقق	اهداف	
خویش	است	و	نیز	سیاست	او	نوعی	مداراجویی	در	شیوة	حکومتی	است.	برخی	
مورخان	این	متن	را	نشان	آغازیِن	احترام	به	حقوق	بشر	دانسته	اند.	در	سال	1971 
میالدی	سازمان	ملل	استوانهٔ	کوروش	را	به	همهٔ	زبان	های	رسمی	این	نهاد	منتشر	و	

بدلی	از	این	استوانه	را	در	مقر	سازمان	ملل	مستقر	کرد.	
تاریخ	باستان	ایران	توسط	اسالم	گرایان	و	ایدئولوژی	های	چپ	مورد	تحریف	
و	بی	توجهی	قرار	گرفت.	جمهوری	اسالمی	همیشه	با	این	تاریخ	ضدیت	داشته	و	
چپ	گرایان	توجه	به	این	تاریخ	را	معادل	»شوینیسم	و	ملی	گرایی«	پنداشته	اند.	این	
جهانی	بینی	ها،	در	اساس،	مخالفت	خود	را	با	تاریخ	و	منافع	ایرانیان	نشان	می	دهند.	

ما	حق	نداریم	تاریخ	یک	سرزمین	را	حذف	کنیم.	در	طول	تاریخ،	افسانه	ها	و	
اسطوره	ها	و	واقعیت	های	پیچیده	و	گوناگونی	درهم	آمیخته	اند	که	باید	مورد	بررسی	
قرار	گیرند	و	تاریخ	در	دل	خود	سرشار	از	آموزش	است.	برخورد	علمی	با	تاریخ	نه	
برای	احساسات	بزرگی	خواهانه	و	نه	تبلیغ	بت	پرستانه	و	توجیه	یک	قدرت	سیاسی	
است	بلکه	برای	حقیقت	جویی	و	فهم	سیر	تاریخ	است.	تاریخ	شناسی	علمی	همیشه	
با	بررسی	انتقادی	و	دقیق	همراه	است	و	انگیزة	آن	فقط	حقیقت	جویی	است.	در	
کشور	ما	مطالعات	تاریخ	هخامنشیان	به	یک	رشتة	علمی	و	دانشگاهی	مستقل	و	
برجسته	تبدیل	نشد	و	این	کمبود	بزرگی	است.	خوشبختانه	مورخان	یونان	باستان	و	
غرب	مانند	پی	یر	بریان	یاری	رسان	ما	بوده	اند	و	به	تاریخ	ما	خدمت	بزرگی	کرده	اند.

طارقرمضان،جزماندیِشاسالمگرایمعاصر
طارق	رمضان	جزم	اندیِش	اسالم	گرای	معاصر	و	معروف	و	تجاوزگر	جنسی	است.	
در	آغاز،	او	توسط	یک	فمینیست	الجزایری	تونسی	تبار،	هاندا	ایاری،	به	تجاوز	
جنسی	متهم	شد.	شکایت	نامه،	که	به	دادگاه	روئن	فرانسه	ارائه	شده،	از	»اقدامات	
جنایتکارانة	تجاوز	و	خشونت	های	جنسی«	توسط	طارق	رمضان	یاد	می	کند.	این	
خانم	در	فیس	بوک	خود	نوشته:	»طارق	رمضان	فرد	متجاوز	به	او	بوده	است.«	او	
می	افزاید:	»از	ترس	تهدیدهای	فراوان	طارق	رمضان	نتوانستم	به	افشاگری	دست	
بزنم	ولی	از	این	پس	این	کار	را	می	کنم	زیرا	وجدانم	در	عذاب	است.«	به	دنبال	این	
افشاگری،	زن	42سالة	دیگری	طارق	رمضان	را	متهم	به	تجاوز	جنسی	و	اقدامات	
خشونت	بار	جنسی	در	سال	2009	می	کند.	وکیل	این	خانم،	اریک	مورن،	می	گوید	
این	خانم	از	پا	دارای	نوعی	فلجی	است	و	با	وجود	این	ناتوانی	طارق	رمضان	
»خشونت	بسیار	وحشیانه	ای«	در	برخورد	با	او	به	کار	برده	است.	رمضان	به	طرزی	
سادیستی	و	با	شکنجه	به	این	زن	تجاوز	کرده.	)روزنامة	پاریزین،	27/	اکتبر	2017(	
طارق	رمضان	در	غرب	معروف	است	و	در	میان	مسلمانان	اروپایی	و	آمریکایی	
هواداران	فراوانی	دارد.	او	روی	جوانان	عرب	تبار	بسیار	تأثیرگذار	است	و	نوعی	
بت	و	رهبر	فکری	به	شمار	می	آید.	برخی	محافل	غربی	هم	پشتیبان	او	هستند.	
مجلة	تایم	در	سال	2000	نام	او	را	جزو	یک	صد	نوآوِر	سدة	بیست	و	یکم	مطرح	
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کرد.	مجلة	فاِرن	پاِلسی	نیز	در	سال	های	2008	و	2009	و	2010	و	2012	او	
را	در	فهرست	یک	صد	اندیشمند	برتر	جهان	قرار	داد.	در	سال	2009،	جنجال	
دیگری	نیز	دربارة	او	کلید	خورد.	در	اوت	2009،	دانشگاه	اراسموس	نوتردام	
به	دلیل	گفت	وگوی	طارق	رمضان	با	تلویزیون	دولتی	ایرانی	یعنی	»ِپِرس	تی	وی«	
وی	را	اخراج	کرد	و	طارق	رمضان	این	را	بیان	گر	اسالم	هراسی	در	اروپا	دانست.	
پدر	رمضان،	سعید	رمضان،	آغازگر	پروژة	استقرار	حکومت	های	اسالمی	در	
غرب	از	راه	تبلیغ	و	موعظه	و	در	صورت	لزوم	جنگ	به	شمار	می	آمد	و	پدربزرگ	
رمضان	نیز	از	رهبران	اخوان	المسلمین	مصر	بوده	است.	طارق	رمضان	کتاب	های	
فراوانی	در	واکاوی	و	تبلیغ	اسالم	چاپ	کرده	است	و	برگزارکنندة	کنفرانس	های	
بسیاری	برای	تبلیخ	اسالم	بوده.	او	شخصیتی	بسیار	زرنگ	و	موذی	و	دروغ	گوست	
فردی	 به	عنوان	 و	 باشد	 داشته	 آراسته	 و	 همه	پسند	 گفتاری	 تا	 می	کند	 تالش	 و	
»نوگرا«	جلوه	کند.	سخن	رانی	های	او	دست	به	دست	می	گردند	و	او	خود	در	مناطق	
مسلمان	نشین	در	فرانسه	و	بلژیک	دارای	نفوذ	گسترده	ای	است.	همچنین،	بخشی	
از	روشن	فکران	پریشان	و	اسالموفیل	فرانسوی	نیز	به	او	اعتماد	دارند	و	او	را	
بارها	به	کنفرانس	های	مشترک	و	رسانه	ها	دعوت	کرده	اند.	او	در	گفتار	خود	پیوسته	
در	پی	نشان	دادن	»خطای	غرب«	و	برتری	اسالم	است.	کار	اصلی	او	تقویت	
ایدئولوژیک	شبکه	های	اسالمی	و	تبلیغ	اسالم	در	میان	جوانان	و	طبقة	متوسط	
عرب	بوده	است.	شکایت	های	اخیر	بر	ضد	او	در	دادگاه	فرانسه	بیان	گر	و	برمالکنندة	
تمایل	ضداخالقی	و	فساد	روانی	این	بنیادگرای	اسالمی	است.	دین	اسالم	و	فساد	
و	تجاوز	جنسی	و	دروغ	در	طارق	رمضان	جمع	است.	باید	منتظر	رأی	دادگاه	بود	

تا	شخصیت	پنهان	و	تجاوزکار	او	آشکار	تر	شود.		

باجسدمومیاییشدةلنینومجسمههایاوچهبایدکرد؟
یکی	از	ویژگی	های	کیش	شخصیت	مجسمه	سازی	تندروانه	و	نصب	فراواِن	مجسمه	
در	میدان	ها	و	خیابان	های	شهری	و	نصب	گستردة	عکس	ها	و	پوسترهای	یک	رهبر	
سیاسی	است.	امروز	در	روسیه	بحث	مهمی	دربارة	مومیایی	لنین	در	میدان	سرخ	
مسکو	در	جریان	است.	بر	اساس	یک	آمار،	60	درصد	شهروندان	روسی	برآنند	که	

مومیایی	لنین	را	باید	از	آرامگاه	او	خارج	کنند	و	جسدش	را	بسوزانند،	32	درصد	
هم	بر	این	باورند	که	نباید	به	جسد	مومیایی	درون	آرامگاه	دست	زد	و	8	درصد	
دیگر	نیز	دیدگاهی	در	این	باره	ندارند.	بحث	دیگر	دربارة	مجسمه	های	لنین	است.	
یادآوری	کنیم	در	روسیه	از	انقالب	اکتبر	1917	تا	1991	چیزی	حدود	7000 
مجسمه	ساخته	و	نصب	شدند.	پس	از	فروریزی	دیوار	برلین	تا	امروز	1000	مجسمه	
از	جا	کنده	و	نابود	شده.	حال،	پرسش	مورد	نظر	برای	برای	روسیه	و	رهبران	آن	
این	است	که	با	باقی	مجسمه	ها	چه	باید	کرد؟	پاسخ	ساده	نیست.	اگر	پاسخ	ما	
ایدئولوژیک	و	بر	پایة	رد	ایدئولوژیک	یک	نظام	باشد،	به	طور	روشن	مجموعه	اعمال	
و	نشان		های	این	خودکامگی	کمونیستی	دولتی	و	ِاستالینیستی	باید	حذف	شود	ولی	
اگر	پاسخ	ما	ایدئولوژیک	نباشد،	از	دید	تاریخی	و	حفاظت	آثار	و	اسناد	باید	تمامی	
قطعات	گذشتة	مجسمه	ها	باقی	بمانند	و	در	بسیاری	از	موزه	ها	عکس	و	روزنامه	و	
لباس	و	مجسمه	و	عینک	و	پیپ	و	دفترچه	خاطرات	و	نوشته	های	رهبران	مثبت	و	
دیکتاتورها	نگهداری	شوند.	همچنین،	این	مجسمه	ها	توسط	هنرمندان	مجسمه	ساز	
زماِن	خود	درست	شده	اند	و	بر	اساس	سفارش	و	بر	پایة	ایدئولوژی	و	تبلیغ	سیاسی	
و	هیجانی	پدید	آمده	اند	ولی	به	عنوان	اثر	یک	هنرمند	ثبت	شده	اند.	تاریخ	با	هنرمند	
و	مجسمه	به	جنگ	برنمی	خیزد.	روشن	است	این	آثار	دارای	ویژگی	و	اهمیت	
خود	هستند	و	تاریخ	دربارة	آن	ها	و	معنا	و	محتواشان	قضاوت	می	کند.	انسان	ها	نیز	
متناسب	با	فکر	و	فرهنگ	و	ارزش	یابی	خود	به	تأیید	یا	رد	آن	ها	می	پردازند.	تخریب	

و	نابودی	پاسخ	شایسته	ای	به	شمار	نمی	آید.
کردند.	 ویران	 چپ	 انقالبیون	 برخی	 و	 اسالم	گرایان	 را	 رضاشاه	 آرامگاه	
مجسمه	های	شاه	در	زمان	انقالب	اسالمی	نابود	شدند.	آیت	اهلل	خلخالی	در	کنار	
کشتار	جوانان	سیاسی	در	پی	آن	بود	تا	آثار	باقی	ماندة	تخت	جمشید	را	هم	نابود	
کند.	تمایل	نابودی	و	خشونت	و	ویران	گری	از	کجا	می	آید؟	تمایل	به	تسویه	حساب	
قطعی	ناشی	از	چیست؟	آیا	حقانیت	با	نابودگران	است؟	آیا	ویرانی	بیان	دیکتاتوری	
و	تعصب	کور	نهفته	در	آدمی	نیست؟	امروز	جامعه	از	هیجان	انقالبی	دور	شده	و	
چه	بسا	افسوس	این	ویرانی	را	می	خورد.	بی	شک،	آثاری	مانند	مجسمه	در	جامعه	
اغلب	بیان	گر	قدردانی	و	احترام	به	شخصیت	های	سیاسی	و	ادبی	و	علمی	هستند،	
حال	آن	که	مجسمة	لنین	بیان	محبوبیت	او	نزد	انقالبیون	بلشویک	از	یک	سو	و	نشان	
ایدئولوژیک	نظام	خودکامه	و	الگوی	تبلیغاتی	نظام	از	سوی	دیگر	بوده	است.	امروز	
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اغلب	انقالبیون	کمونیست	تغییر	کرده	اند	و	برای	بسیاری	افراد	نمادهای	گذشته	
جابه	جا	شده	اند	و،	بنابراین،	شور	انقالبی	پیشین	فروکش	کرده	است.	سرنوشت	
مجسمه	ها	نه	بر	اساس	احساس	و	خشم	و	هیجان	بلکه	بر	پایة	برخورد	تعقلی	و	
آموزش	نسل	های	کنونی	و	آیندگان	باید	تعیین	شود،	باید	نقش	آفرینان	هر	دوران	
را	شناخت،	لحظة	تاریخی	جامعه	را	فهمید،	بدی	ها	و	خوبی	ها	را	از	دید	تاریخی	
واکاوی	کرد	و،	در	پایان،	مجسمه	ها	را	در	خیابان	و	میدان	باقی	گذاشت	و	یا	آن	ها	

را	به	موزه	ها	سپرد.	

منشاخالقی
دانشجویان	رشته	های	مهندسی	اغلب	به	خود	می	بالند	زیرا	فکر	می	کنند	با	شناخت	
فنی	و	علمی	خود	از	نخبگان	بی	چون	وچرای	جامعه	اند.	آن	ها	در	بسیاری	از	اوقات	
تردیدی	در	بینش	خود	ندارند	و	جهان	را	به	شناخت	خود	محدود	می	کنند.	چندی	
پیش	در	هنگام	تدریس	به	آن	ها	گفتم:	»هوشیاری	شما	در	پرسش	شماست؛	اگر	
شما	فکر	می	کنید	که	با	داشتن	دیپلم	مهندسی	شناخت	کافی	و	همه	جانبه	پیدا	می	کنید	
در	اشتباهید.	اشتباه	می	کنید.	همیشه	بی	سابقه	روبه	رو	ساختند	خطر	ما	را	تعقیب	
می	کند.	در	روزنامه	ها	آمده	در	جهان	80	درصد	حشرات	تا	سی	سال	دیگر	نابود	
خواهند	شد.	حال	پرسش	اینجاست	که	علت	چیست؟	مهندسینی	که	مواد	شیمیایی	
ضدآفات	و	کود	شیمیایی	را	ساختند،	تولید	کشاورزی	را	رشد	دادند	ولی	آن	ها	خود	
عامل	نابودی	پرشتاب	حشره	و	پروانه	و	زنبور	عسل	شدند	و	نیز	کار	حرفه	ایی	شان	
در	صنعت	و	اقتصاد	منجر	به	رشد	بیماری	های	مرگ	آوری	مانند	بیماری	فراگیِر	
سرطان.	در	تاریخ،	اختراع	خودرو	توسط	مهندسان	یک	رویداد	برجسته	در	صنعت	
است	ولی	شوربختانه	مهندسان	و	خیلی	افراد	دیگر	به	نتایج	الگوی	تولیدی	خود	
آگاه	نبودند.	آن	ها	انرژی	فسیلی	مانند	نفت	و	گاز	و	زغال	سنگ	را	کشف	کردند	و	به	
دل	صنعت	و	حمل	ونقل	ریختند	ولی	با	همین	کشف	و	مصرف	انبوه	مواد	اولیه	جهان	
را	با	خطر	افزایش	گرمایش	زمین	و	بحران	زیست	بوم	بی	سابقه	ای	روبه	رو	کردند.«	
آلودگی	 به	علت	 اروپا	 در	 شهروند	 از	500000	 بیش	 هر	سال	 آن،	 افزون	بر	
هوا	می	میرند.	چه	کسی	مسئول	این	وضع	غم	انگیز	و	مرگبار	است؟	انسان	هایی	

که	تصمیم	گیرنده	هستند	و	در	این	میان	مهندسان	و	سیاسیون	و	اقتصاددان	ها	و	
باشد	که	بی	شمار	 یادتان	 به	آن	ها	گفتم	 کارفرمایان	نقش	برجسته	ای	داشته	اند.	
مهندس	و	کارشناس	علمی	در	دستگاه	حکومتی	و	ماشین	جنگی	و	اداری	نازیسم	
هیتلری	با	دقت	کار	و	سازمان	دهی	کردند	تا	نژاد	ژرمن	را	نژاد	برتر	معرفی	کنند	و	
نیز	همین	افراد	سازمانده	اردوگاه	های	مرگ	و	کوره	های	آدم	سوزی	و	جنگ	بودند.	
به	دالیلی	که	گفته	شد	یک	مهندس	نمی	تواند	فقط	به	دانش	فنی	و	مهارت	کنونی	اش	
بسنده	کند	زیرا	شناخت	علمی	مدام	در	حال	انکشاف	است.	گذشته	از	این،	دانش	و	
مهارت	بدون	علوم	انسانی،	فلسفه،	منش	اخالقی،	متانت	رفتاری	و	مسئولیت	فردی	
می	تواند	دانش	ویرانی	و	مرگ	باشد.	بیشتر	تروریست	هایی	اسالمی	که	برج	های	
دوقلوی	نیویورک	را	منفجر	کردند	مهندس	بودند.	آن	ها	از	آگاهی	مهارتِی	محدودی	
برخوردار	بودند	ولی	نمی	توانستند	بفهمند	که	با	ویرانِی	دو	برج	نمی	توان	تمدن	غرب	

را	ویران	کرد.
به	دانشجویانم	گفتم:	»دانش	ما	نه	کافی	و	نه	تضمینی	قاطع	در	لحظة	سقوط	
اخالقی	است.	انسان	باقی	ماندن	خیلی	ساده	است	ولی	به	آسانی	می	توان	فاسد	و	
تبهکار	شد.	غرور	منفی	و	یک	جانبه	و	ابلهانه	آغاز	سقوط	ماست.	بنابراین،	خیلی	
عالی	است	که	شما	از	جنبة	مهارتی	بهترین	مهندس	باشید	ولی	مهندسی	که	محیط	
زیست	را	نمی	فهمد،	به	آسایش	و	سالمتی	فرزندان	خود	و	شهروندان	جهان	بی	توجه	
است،	از	اخالق	اجتماعی	و	آزادی	خواهی	بی	بهره	است	و	به	آسانی	قربانی	پول	
و	فساد	می	شود	مهندسی	نادان	و	خطرناک	است.«	سپس	به	آن	ها	گفتم:	»کتاب	

بخوانید،	فرهنگ	خود	را	ارتقا	دهید	و	روحیة	انتقادی	را	پیوسته	تقویت	کنید.«

قدرتشخصیتیفردچیست؟
افالتون،	فیلسوف	یونانی،	بر	این	باور	بود	که	پایة	قدرْت	دانش	و	حقیقت	است.	
زمانی	که	شناخت	و	دانش	و	جست	وجوی	حقیقت	در	نزد	کسی	جمع	می	شود	
شرایطی	پدید	می	آید	تا	روشنایی	ِخردمندانه	افزایش	یابد	و	خشنودی	افراد	به	
قدرت	می	بخشد.	دانشمندی	مانند	ِاستیِون	هاوکینگ	نمونة	این	قدرت	است.	توماس	
هابز،	فیلسوف	انگلیسی،	بر	آن	بود	که	قدرت	هنگامی	امکان	پذیر	است	که	پیروِی	
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ارادی	از	یک	رئیس	پدید	بیاید.	توماس	هابز	بر	این	باور	بود	که	قدرْت	طبیعی	
نیست	بلکه	از	زمانی	که	یک	فرد	مانند	یک	قاضی،	وکیل	و	رئیس	جمهور	نقاب	و	
ماسک	می	زند	قدرت	شدنی	می	شود.	ما	هنگامی		که	قصد	می	کنیم	تا	قدرت	خود	
را	در	اختیار	دیگری	قرار	دهیم،	آنچه	دیگری	انجام	می	دهد	رفتار	شخصی	ماست.	
قدرت	والدیمیر	پوتین	نمونة	این	قدرت	منفی	است.	دونی	دیدرو،	فیلسوف	فرانسوی،	
قدرت	را	آزادی	گفتار	می	داند.	او	می	گوید	چه	بسا	پیرو	یک	رئیس	بشویم	ولی	این	
نشان	قدرت	واقعی	نیست.	از	دید	او	قدرت	در	گفتار	است	و	رفتاری	که	به	آن	
باور	دارد.	دانش	و	صراحت	و	صداقت	در	گفتار	پایة	قدرت	است	و	در	این	حالت	
قدرت	موتور	رهایی	است.	لیوشیاوبو	مخالف	حکومت	پکن،	که	جایزة	نوبل	صلح	
را	در	2010	دریافت	کرد،	نمونة	این	قدرت	است.	ماکس	ِوِبر،	جامعه	شناس	آلمانی،	
پایة	قدرت	را	در	گیرایی	و	اقتدار	شخصی	می	داند.	از	نگاه	او،	کیفیت	شخصی	و	
شگفت	انگیز	یک	فرد	در	دیگران	این	انگیزه	را	دامن	می	زند	تا	برای	این	رهبر	یا	
رئیس	با	دل	وجان	کار	کنند	و	خود	را	در	خدمت	اهداف	او	قرار	دهند	و	حتی	خود	
را	فدا	کنند.	البته	برنامه	و	پیشنهاد	رهبر	چه	بسا	سطح	پایین	و	بی	کیفیت	باشد	ولی	
شخصیت	و	ویژگی	او	برای	مردم	ستایش	برانگیز	است	و	شیفتگی	تولید	می	کند.	
در	چنین	حالتی،	رهبر	مردم		فریب	و	مسئول	خودپسند	حزبی،	که	ادعای	نمایندگی	

حقیقت	و	توده	را	دارد،	به	راهزنی	برای	جلب	توده	دست	می	زند.	
گاه	کیش	شخصیت	و	گیرایِی	شخصِی	رهبر	با	جنبة	دینی،	ایدئولوژیک،	سیاسی	
یا	جنگِی	درهم	آمیخته	قدرت	رهبر	را	به	طرز	خطرناکی	باال	می	برد	و	سلطه	گری	خشن	
را	به	اوج	می	رساند.	نمونه	هایی	مانند	هیتلر،	ِاستالین،	آیت	اهلل	خمینی	و	در	دنیای	
حاضر	نمونه	هایی	مانند	دونالد	ترامپ،	ژان	لوک	مالنشون	و	مارین	لوپن	بیان	گر	این	
نوع	قدرت	هستند.	البته	قدرت	گیرا	می	تواند	به	شکل	مثبتی	تجلی	کند	و	نمونه	هایی	
مانند	شارل	دوگل	و	مارتین	لوترکینگ	در	این	گروه	قرار	می	گیرند.	یورینگ	هاِبرماس،	
فیلسوف	آلمانی،	برآن	است	که	قدرت	شخصی	می	تواند	به	قدرت	عقالنی	تبدیل	شود	
و	این	در	حالتی	شدنی	است	که	افراد	به	طور	متقابل	تمایل	دارند	به	شکلی	عقالنی	
همدیگر	را	متقاعد	کنند.	بنابراین،	احساساِت	خصوصی	نیستند	که	پایة	استدالل	به	
شمار	می	آیند	بلکه	اصل	توافق	مشترک	افراد	بنیان	استدالل	را	رقم	می	زنند.	این	توافق	
در	عمل	تبادل	نظر	عقالنی	افراد	شدنی	است	و	در	بستر	اجتماعی	مورد	واکاوِی	نقادانه	

و	بررسی	قرار	می	گیرد	تا	هر	گونه	جنبة	رازآلود	و	توّهم	زا	از	آن	جدا	شود.		

مکتبامیلزوال
امیل	زوال،	رمان	نویس	سرشناس	فرانسوی،	در	29	سپتامبر	1902	درگذشت.	او	
نویسنده	ای	است	که	از	جوانی	همراه	من	بود	و	فضای	روحی	و	حساسیتش	بر	من	
تأثیر	داشت.	در	دوران	دبیرستان،	من	از	شمیران	به	دارالفنون	در	میدان	توپخانه	
می	رفتم.	من	این	مسیر	پرخاطره	را	با	اتوبوس	های	دوطبقه	می	پیمودم	و	همیشه	در	
طبقة	باال	کتاب	در	دست	هایم	بود.	شمار	مهمی	از	رمان	های	زوال	را	من	در	همین	
مسیر	خواندم.	از	پیچ	شمیران	که	پایان	خط	اتوبوس	بود	تا	توپخانه	در	حالی	که	
کتاب	دستم	بود	پیاده	می	رفتم	و	رمان	را	رها	نمی	کردم.	زوال	در	ذهن	و	ناخودآگاه	
من	نشسته	است.	خواندن	رمان	های	ترز	راکن،	شور	زندگی،	ژرمینال	و	زمین	از	
زوال	به	فارسی	یا	فرانسه	و	همچنین	خواندن	برخی	رمان	های	بالزاک	مانند	بابا	
گوریو	و	یا	خواندن	کتاب	های	ژان	ُپل	سارتر	مانند	گوشه	نشینان	آلتونا	و	واژگان	
در	همین	مسیر	صورت	گرفت.	امیل	زوال	بنیان	گذار	سبک	ادبی	طبیعت	گرایی	بود؛	
او	می	خواست	به	چیستِی	طبیعت	پدیده	ها	نزدیک	شود	و،	بنابراین،	به	ریزه	کاری	ها	
با	دقت	نگاه	می	کرد	ولی	همیشه	بر	این	باور	بود	که	باید	به	سادگی	نوشت	و	شفاف	
بود	تا	حقیقت	عریان	شود.	سبک	نگارش	او	بسیار	جذاب	است	و	شور	زندگی	
در	آن	موج	می	زند.	بسیاری	از	رمان	های	او	داستان	زندگی	را	ترسیم	می	کنند	و	
بیان	حال	روحیة	او	در	برابر	مداخلة	دین	در	جامعه	هستند.	کتاب	بیست	مجلدِی	
دارایی	خانوادة	روگن	وضع	نابسامان	اجتماعی	کارگران،	تسلط	سرمایه	داری	و	
بورس	بازی	را	نشان	می	دهد.	زوال	در	تدوین	این	اثر	ادبی	از	کمدی	انسانی	بالزاک	
الهام	گرفته	و	این	رمان	همچون	یک	اثر	جامعه	شناسانة	دوران	خود	معتبر	است.	

رمان	ژرمینال	نیز	بیان	گر	زندگی	و	درد	و	مبارزة	کارگران	معدنچی	است.	
روحیة	زوال	از	تمایل	به	عدالت	سرشار	بود	و	به	همین	خاطر	زمانی	که	یک	
افسر	یهودی	تبار	به	نام	آلفرد	دریفوس	به	ناحق	به	عنوان	جاسوس	و	خائن	متهم	
می	شود،	او	نامة	تاریخی	»من	متهم	می	کنم«	را	در	پشتیبانی	از	دریفوس	منتشر	کرد.	
اقدام	شجاعانة	امیل	زوال	درس	بزرگی	بود	و	به	روشنفکران	جهان	نشان	داد	که	در	
برابر	دروغ	قدرت	سیاسی	و	ارتشیان	و	افکار	عمومی	باید	ایستاد.	زوال	متأثر	از	
نقاشان	دریافت	گری	مانند	کامیل	پیسارو،	آگوست	رونوار،	آلفرد	سیسلی،	ادوارد	
مانه	و	ُپل	سزان	بود.	زوال	دارای	افکار	ضدکلیسایی	بود،	به	مسائل	اجتماعی	و	
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آموزش	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	حساس	بود	و	برای	یک	دوره	
روزنامه	نگارِی	سیاسی	هم	کرد.	این	عوامل	بر	دنیای	ذهنی	و	هنرمندانة	زوال	تأثیر	
داشتند	و	َسبک	طبیعت	گرای	او	بر	رویدادها	و	انسان	ها	و	دردها	و	بی	عدالتی	ها	
انگشت	می	گذاشت.	او	می	گفت	تنها	دولت	عادل	و	پذیرفتنی	جمهوری	است	و	
همیشه	تعهد	سیاسی	هنرمندانه	اش	شخصیت	او	را	برجسته	می	کرد.	زوال	به	خاطر	
تعهد	اجتماعی	اش	و	نیز	برای	پشتیبانی	از	دریفوس	و	تمایالت	ضدکلیسایی	اش	
پیوسته	مورد	استهزا	بود	و	مخالفانش	همیشه	کاریکاتور	او	را	در	روزنامه	ها	چاپ	
و	او	را	خوک	معرفی	می	کردند.	وقتی	جامعه	رام	و	آسان	خواه	باشد	و	به	عادات	
کهنه	و	محافظه	کارانه	دچار	شود،	نمی	تواند	نوآوری	و	یا	تالش	های	انتقادگرانه	را	
تاب	آورد.	امیل	زوال	کسی	بود	که	جامعه	و	نخبگان	رسمی	آن	را	آزار	می	داد.	او	در	
دوران	خود	برخالف	جریان	حرکت	می	کرد	و	این		روحیه	برای	جامعه	یک	ضرورت	
بود.	امروز،	ببینید	بسیاری	از	روشنفکران	ایرانی	هم	آسان	خواه	و	رام	هستند.	بیشتر	
آن	ها	مخالف	رژیم	والیت	فقیه	هستند	ولی	در	رابطه	با	الگوی	اقتصادی	دین	اسالم،	
محیط	زیست،	دولت	و	تشکیالت،	تاریخ	ایران،	مانند	حاکمان	اسالمی	فکر	می	کنند.

هرودوتوایرانیان
حکایت	گذشتة	ما	چیست؟	بدون	شک،	یکی	از	منابع	معتبر	در	این	بررسی	کتاب	
مسیح	 زادروز	 از	 پیش	 در	سال	425	 هرودوت	 است.	 یونانی	 هرودوت	 تاریخ	
درگذشت	و	فعالیت	برجستة	او	تاریخ	نویسی	و	بازگویی	آداب	و	رسوم	زندگی	و	

جنگ	های	ملت	های	دیگر	و	از	جمله	ایرانیان	است.	
هرودوت	می	نویسد:	»ایرانیان	شبانانی	پرطاقت	در	کشور	سخت	و	کوهستانی	
زیست	می	کنند	و	کورش	بزرگ	بر	آنان	فرمان	رواست	که	لیاقت	بسیار	در	امور	
می	کند.«	 دیگری	تصرف	 از	 یکی	پس	 را	 و	سرزمین	های	مشرق	 داشته	 نظامی	
هرودوت	می	گوید:	»ایرانیان	به	پسران	خود	از	پنج	تا	بیست	سالگی	اسب	سواری	
و	تیراندازی	و	راست	گویی	می	آموزند.«	او	می	افزاید:	»چیزی	که	ایرانیان	از	آن	
تنفر	داشتند	نخست	دروغ	بود،	وام	گیری	را	نیز	دوست	نداشتند	زیرا	شخص	بدهکار	
ناگزیر	از	دروغ	گویی	است؛	دادوستد	نیز	ممکن	است	با	دروغ	گویی	همراه	باشد،	

به	این	خاطر	ایرانیان	به	تجارت	نیز	تمایلی	نداشتند.	بنابراین،	میدان	خریدوفروش	
در	کشورشان	دیده	نمی	شود.«	هرودوت	می	نویسد:	»ایرانیان	خود	را	از	هر	حیث	
بهتر	از	همة	ملت	ها	می	دانستند	و،	با	این	همه،	آن	ها	بیشتر	از	همة	ملت	ها	از	آداب	
خارجی	استقبال	می	کردند.«	او	می	نویسد:	»ایرانیان	از	آغاز	قومی	پرطاقت	بودند	و	
پادشاهانی	عاشق	راستی	آنان	را	راه	می	بردند	ولی	بعدها	که	با	اقوام	تابعه	الابالی	و	
آسان	خواهی	مانند	بابلیان	تماس	پیدا	کردند	فاسد	شدند.	شاهان	آنان	مختار	مطلق	
بودند	و	بی	چون	وچرا	فرمان	روایی	می	کردند	و	تا	زمانی	که	این	فرمان	روایان	از	نوع	
کوروش	و	داریوش	بودند	اوضاع	دلخواه	بود	ولی	وقتی	پادشاهان	مستبد	و	ستم	گر	
شدند،	ایرانیان	هم	مانند	پادشاهان	رو	به	فساد	رفتند	و	بسیاری	از	نیروی	حیاتی	و	

روحیة	خود	را	از	دست	دادند.	«
از	 دوری	 مانند	 برجسته	ای	 ویژگی	 بر	 ایرانیان	 دربارة	 هرودوت	 گزارش	
دروغ	گویی	و	عشق	به	راستی	اشاره	می	کند.	این	صفت	نیکو	همسو	با	اندیشة	
زرتشت	یعنی	»پندار	نیک،	گفتار	نیک،	کردار	نیک«	بود.	کوروش	نیز	در	نیایش	
خود	گفته	است:	»خداوندا،	سرزمین	مرا	از	حملة	بیگانه	و	خشک	سالی	و	دروغ	
در	امان	بدار.«	فرهنگ	دروغ	نگفتن	همان	فرهنگ	شجاعت	و	دالوری	و	تمایل		به	
حقیقت	است.	زمانی	که	مردمی	با	نخبگان	فاسد	و	مستبدان	همراه	می	شوند،	هنگامی	
که	به	جمعیتی	دروغ	گو	نزدیک	می	شوند،	هنگامی	که	الابالی	و	آسان	خواه	می	شوند،	
هنگامی	که	فرهنگ	َپست	بر	آن	ها	چیره	می	شود	سقوط	تربیتی	آغاز	می	شود.	با	
اسالم	و	فرهنگ	استعماری	آن	و	شیعه	گری	نیز	روند	فساد	تشدید	شد	و	انسان	های	
سرزمین	ما	دروغ	و	تقیه	و	ترس	و	دورویی	و	عدم	صراحت	و	مکر	را	در	خود	

به	شکل	بی	سابقه	ای	پرورش	دادند.

فرانسوازساگان
سپتامبر	 در	24	 و	 زاده	شد	 در	1935	 فرانسوی	 رمان	نویس	 فرانسواز	ساگان،	
2004	در	هونفلور	درگذشت.	ساگان	در	سال	1954	با	رمان	کوتاه	درود	بر	غم	
معروف	شد.	این	رمان	داستان	زن	بورژوا	و	ثروتمند	جوانی	است	که	رها	از	قیود	
اجتماعی	و	ارزش	های	کاتولیِک	چیره	بر	جامعه	است.	این	رمان	بیان	گر	گسست	
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در	الگوی	اجتماعی	و	درهم	ریختگی	مناسبات	انسانی	رایج	است.	رمان	از	عشق	
و	تمایل	جنسی	و	حسادت	و	نگرانی	و	دسیسه		چینی	و	اخالقی	دیگر	و	امواج	نو	در	
زندگی	حرف	می	زند.	این	کتاب	ساگان	را	به	شهرت	جهانی	رساند	زیرا	به	سرعت	به	
بسیاری	از	زبان	های	دنیا	و	در	سال	1335	خورشیدی	نیز	به	فارسی	ترجمه	و	چاپ	
شد.	پس	از	این	رمان،	ساگان	بیش	از	30	رمان	و	بیش	از	10	نمایش	نامه	و	سناریو	
به	نگارش	درآورد.	نوعی	لبخند،	آیا	برامس	را	دوست	دارید؟،	آبی	هایی	برای	روح،	
از	جنگ	خسته،	نیمرخ	گمشده،	یک	اندوه	گذرا،	بی	سایگان،	آینة	گم	شده	و	بستر	

به	هم	ریخته	از	آثار	فرانسواز	ساگان	هستند.
ساگان	به	مواد	و	مخدر	و	الکل	و	قمار	روی	آورد	و	زندگی	شخصی	او	دستخوش	
پریشانی	بود.	او	شخص	متینی	بود	و	هنگام	حرف	زدن	آن	چنان	تند	سخن	می	گفت	
که	برخی	واژه	هایش	را	نمی	شد	فهمید.	او	دوستان	زیادی	داشت:	فرانسوا	میتران،	
رئیس	جمهور	فرانسه	دوست	نزدیک	او	بود،	فیلم	سازان	موج	نو	مانند	گودار	و	
فرانسوا	تروفو	نیز	از	دوستان	او	به	شمار	می	آمدند.	ساگان	نشان	دوره	ای	بود	که	
جامعة	فرانسه	فرهنگ	قدیمی	را	کنار	می	زد	و	کوکوشانل	و	بریژیت	باردو	و	آزادی	
زن	و	عشق	آزاد	را	به	نماد	برجسته	ای	تبدیل	می	کرد.	در	این	دوران،	جامعه	از	رفاه	
اقتصادی	بهره	مند	می	شد	و	در	همان	زمان	ارزش	های	سنتی	و	کاتولیک	تضعیف	
شد	و	ساگان	این	تغییرات	را	در	خود	بازتاب	داد.	ُاسکار	وایلد	در	جایی	گفته:	
»گناه	تنها	رنگ	معتبر	جهان	است.«	برای	فرانسه،	ساگان	رنگ	گناه	بود.	فرانسوا	
موریاک،	نویسندة	معروف،	ساگان	را	»غول	کوچولوی	جذاب«	نامیده.	ساگان	از	
الگوهای	رایج	دور	بود	و	یک	بار	گفته	بود:	»من	خود	یک	الگو	هستم.«	رمان	درود	
بر	غم	در	جامعه	هیجان	تولید	و	چهرة	تازه	ای	از	ادبیات	فرانسه	را	به	جهان	معرفی	
کرد.	ادبیاتی	با	زبان	نوگرا	و	پر	از	احساس	و	نشان	گر	رفتارهایی	که	اخالق	رایج	

و	مسلط	را	در	هم	می	شکست.	درود	بر	غم	درودی	بر	عشق	بود.	

علمتاریخ،افسانهسراییوایران
علم	تاریخ	افسانه	سرایی	نیست	بلکه	مکتبی	برای	شناخت	رویدادها	و	نقش	آفرینان	
و	فرهنگ	و	روان	جامعه	است.	این	رشته	داستان	سرایی	نیست	بلکه	وظیفة	دشوار	

افراد	 نبودن	 به	خاطر	 رشته	 این	 ایران،	 در	 می	کشد.	 دوش	 بر	 را	 حقیقت	جویی	
کارشناس	و	حرفه	ای	و	نیز	زیر	فشار	جهان	بینی	ها	و	اسالم	گرایان	به	یک	نظام	
مستقل	و	سامان	یافتة	دانشگاهی	تبدیل	نشده.	ما	نیازمند	شناخت	گذشتة	خود	
هستیم.	این	ضرورت	نه	به	دلیل	یادمانه	و	ملی	گرایِی	تندروانه	بلکه	برای	بررسی	
شخصیت	تاریخی	و	کمبودها	و	ارزش	هاست.	اسالم	گرایان	از	1400	سال	پیش	به	
تحریف	و	نفی	تاریخ	ما	پرداختند	و	اسالم	را	به	عنوان	محور	هویتی	ما	نشان	دادند.	
این	جعل	تاریخی	با	ازخودبیگانگی	ما	تثبیت	شد.	جامعه	شناسی	و	فلسفه	تاریخ	ما	

را	تشویق	می	کند	تا	این	تاریخ	را	بشناسیم.	
آرتور	جان	آربری،	شرق	شناس	برجستة	انگلیسی،	می	گوید:	»اگر	یونانیان	را	
اهل	پژوهش	و	رومیان	را	خبرگان	اداره	و	فرمان	روایی	می	دانند،	ایرانیان	را	باید	
اهل	دنیا	نامید	زیرا	قرن	های	طوالنی	است	که	ایرانی	فلسفة	خاص	زندگی	خود	را	
آفریده	و	پذیرفته	و	در	تجربیات	جهانی	مطمئن	و	آرام	در	برابر	پیشامدهای	ناگهانی	
زندگی	کاماًل	مصونیت	یافته	است.«	جان	هنری	ایلیف،	باستان	شناس	انگلیسی،	نیز	
در	جایی	می	نویسد:	»مغرب	زمین	از	سهم	پررنگ	ایرانیان	در	تمدن	خویش	ناآگاهند.	
مغرب	زمین	تمدن	های	رومی	و	یونانی	و	یهودی	را	کم	وبیش	با	شیر	مادر	مکیده	و	آن	را	
جذب	و	هضم	کرده	.«	حال	آن	که	برای	مغرب	زمینی	ها	تاریخ	کهن	ایرانیان	محدود	به	
مواردی	است	که	با	تاریخ	یونان	و	یا	بنی	اسرائیل	برخورد	دارد.	مغرب	زمین	با	تاریخ	
ایران	از	لحاظ	جالی	وطن	یهودیان	و	پشتیبانِی	شاهان	ایرانی	از	آنان	و	سرگذشت	
ماراتن	و	و	یورش	اسکندر	برخورد	داشته	و	بخش	اساسی	این	تاریخ	مانند	گستردگِی	
قلمرو	خشایارشا،	فرمان	تاریخی	کورش،	نوآورِی	داریوش	برای	اتصال	دریای	سرخ	
به	رود	نیل	و	تمام	مدیریت	کشورداری	و	گسترش	کیش	زردشتی	و	تمدن	شهرهای	
معروف	پاسارگاد	و	تخت	جمشید	هرگز	مورد	توجه	و	دقت	مغرب	زمین	قرار	نگرفت.	
جان	هنری	ایلیف	می	نویسد:	»این	ناآگاهِی	مغرب	زمین	به	این	دلیل	است	که	ایرانیان	
قدیم	از	خودشان	تاریخ	نویسانی،	که	جزئیات	تاریخ	را	ثبت	و	ضبط	کرده	باشند،	
ندارند	و	کسانی	چون	هردوت	و	گزنفن	از	میان	شان	برنخاسته	اند	یا	آثارشان	به	
جای	نمانده	است	و	به	ناچار	مآخذ	و	منابع	ما	همه	از	یونانیان	هواداری	می	کنند.«	از	
دید	او،	باید	دانست	که	اندیشة	پادشاهی	در	مغرب	زمین	به	پیروی	از	شاهان	ایرانی	
رواج	پیدا	کرد	و	قیصرهای	رومی	از	پادشاهی	ایران	زمین	الگوی	خود	را	ساختند.	
قدرت	رومی	ها	در	اداره	و	فرمان	روایی	بود	ولی	از	یاد	نرود	که	فرمان	ها	و	دستورها	
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و	منشورهای	شاهان	ایرانی،	مدارا	کردن	با	ادیان	و	سنت	ها	و	فرهنگ	های	دیگر،	
ایجاد	کاریزها	برای	آبیاری	و	ساتراب	ها	و	نظام	مالیاتی	الگوی	برجسته	ای	بودند	تا	
دیگران	از	آن	سود	جویند	و	بر	تجربة	بشری	افزوده	شود.	گسترش	سریع	کیش	ِمهر	
در	زمان	فالویوس	در	سراسر	امپراتوری	روم	نتیجة	آیین	ِمهرپرستِی	ایرانیان	بوده	
است.	ایجاد	باغ	های	فردوس	و	کاخ	های	فیروزآباد	و	طاق	کسری	و	کاروان	سرا	و	

آثار	هنری	از	نشان	های	دیگِر	این	تمدن	بوده	اند.	
ایرانیان	در	بستر	این	تمدن	مورد	یورش	قوای	اسالم	قرار	گرفتند	و	این	تجاوز	
نظامی	و	سیاسی	و	فرهنگی	سرآغاز	یک	استیالی	استعماری	و	امپرایالیستِی	عربی	
ـ	اسالمی	بود	که	تا	امروز	به	ویرانِی	مرگ	بار	خود	ادامه	می	دهد.	چرا	ما	از	خودمان	
تاریخ	دان	نداشتیم؟	و	یا	چرا	و	چگونه	آثار	احتمالی	از	بین	رفتند؟	چرا	در	برابر	
بینش	حاکم	و	تحریف	گر	اسالمی	واکنش	الزم	صورت	نگرفت؟	چرا	ما	حرف	

اسالم	گرایان	وطنی	را	پذیرفتیم	و	چرا	روشنفکران	به	تاریخ	خود	پشت	کردند؟		

ضرورتبررسیاندیشةفلسفیدرایران
بررسی	اندیشة	فلسفی	در	ایران	یک	نیاز	اساسی	است.	چرا	ایران	یونان	نشد؟	
چرا	در	ایران	فکر	فلسفه	تنومند	نشد؟	عوامل	تاریخی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	و	
روان	شناسانه	و	انسان	شناسانه	و	دینی،	که	مانع	رشد	فلسفه	شدند،	کدامند؟	ما	نیازمند	
این	پرسشگری	هستیم.	نظریة	جواد	طباطبایی	چیست؟	او	انگشت	بر	نابودی	اندیشه	
و	حاشیه	نویسی	می	گذارد.	نظریة	آرامش	دوستدار	برآن	است	که	فرهنگ	دینی	مانع	
اندیشیدن	است.	من	می	گویم	در	ایران	ازخودبیگانگی	و	مسخ	شدگِی	ناشی	از	اسالم	
یک	عامل	تعیین	کننده	برای	سقوط	اندیشه	بوده	است.	تاریخ	و	فرهنگ	ما	از	این	

ازخودبیگانگی	گنگ	و	بیمار	شد.	اسالم	تجاوز	بر	سرزمین	و	روان	بود.	
دانش	نامة	فلسفة	آکسفورد	صحبت	از	»فلسفة	ایرانی«	می	کند	و	ریشة	آن	را	
به	اندیشه	های	باستانی	هند	و	اروپایی	و	آیین	زرتشت	می	رساند.	بنابرهمین	منبع	
دانشگاهی،	فلسفة	زرتشتی	وارد	یهودیت	شده	و	سپس	در	دیدگاه	های	افالطون	
بازتاب	پیدا	کرده	و	البته	در	همین	دوران	هم	مانی	و	مزدک	مطرح	می	شوند.	یورش	
عرْب	بریدگی	تراژیک	و	بزرگی	را	به	وجود	می	آورد.	پس	از	یک	دوران	طوالنی	

و	در	فضای	اسالمی،	رفته	رفته	از	دو	مکتب	یعنی	مکتب	اشراق	و	دیگری	مکتب	
متعالیه	نام	برده	می	شود	و	در	این	زمینه	از	ابوعلی	سینا،	که	در	1037	میالدی	
می	میرد	و	شهاب	الدین	یحیی	سهروردی	که	در	1191	میالدی	از	دنیا	می	رود	و	
مالصدرا	زادة	1571	میالدی،	به	عنوان	نمایندگان	این	مکتب	ها	نام	می	برند.	با	وجود	
این	پدیده	های	فکری	و	عرفانی،	جامعة	ما	فاقد	یک	ادبیات	برجستة	فلسفی	است؛	
چیزی	که	پدیدارِی	نوگرایی	را	مسدود	و	یا	ُکند	و	آسیب	زده	کرد.	جای	بررسی	باز	
است	ولی	به	این	نکته	باید	توجه	داشت	که	دین	اسالم	عامل	خمودگی	و	پس	روِی	
اندیشة	فلسفی	است.	ساختار	دینی	تعبدی	و	جزمی	است	و	هرگز	با	فلسفه	خوانایی	
ندارد.	دین	به	خاستگاه	خدای	توانا	و	قادر	و	قهار	می	رسد،	حال	آن	که	فلسفه	در	
عرصة	اندیشه	و	گردش	حقیقت	جویی	به	سر	می	برد.	حال،	در	جامعة	ما	و	در	دوران	
معاصر	برخی	جزم	اندیشان	نواندیش	و	نمایندگان	والیت	فقیهی	از	محمد	حسین	
طباطبایی	و	احمد	فردید	به	عنوان	فیلسوفان	معاصر	صحبت	می	کنند.	آیا	واقعًا	چنین	

است؟	
قرآن	 مفسر	 درگذشت،	 خورشیدی	 در	1360	 که	 طباطبایی،	 حسین	 محمد	
بوده	و	فقیه	است	و	بازگوکنندة	حکمت	صدرایی.	مهم	ترین	اثر	او	تفسیر	المیزان	
است	که	بیشتر	واکاوی	قرآن	است	و	در	20	مجلد	به	زبان	عربی	چاپ	شده.	این	
واکاوی	در	چارچوب	قدسیت	دینی	است	و	راهی	به	فلسفه	نمی	برد.	احمد	فردید	
نیز	یک	فیلسوف	شفاهی	است	و	بنابر	گفتة	برخی	به	فلسفة	هایدگر	عالقه	داشته	
و	بسیار	ضدمارکسیسم	بود.	او	شاه	را	نماد	»فره	ایزدی«	ارزیابی	می	کرده.	در	
زمان	حزب	رستاخیز	هم	تالش	کرد	تا	نمایندة	مجلس	شود	و	پس	از	انقالب	
خود	را	نامزد	مجلس	خبرگان	کرد	ولی	رأی	نیاورد.	او	شدیدًا	ضد	فن	آوری	بود	و	
بطن	اندیشه	اش	با	جداانگاری	دین	از	سیاست	سر	ستیز	داشت	و	دارای	اندیشة	
آشفته	و	پریشانی	بود.	در	ذهن	او،	تمدن	غربی	سرچشمة	پوچ	انگاری	است.	رضا	
داوری	اردکانی	دربارة	احمد	فردید	می	گوید:	»ترجمه	های	او	از	کتب	فلسفی	غرب	
بی	مانند،	روان	و	گویا	بود	که	نشان	از	تسلط	او	به	مباحث	داشت.«	او	می	افزاید:	
»فردید	با	این	دنیا	خیلی	سازگار	نبود.	او	در	دنیا	احساس	غربت	می	کرد	چون	
همین	احساس	غربت	نشان	می	دهد	که	فرد	در	پی	یافتن	و	درک	دیگری	است.«	
احمد	فردید	نماد	پریشان	گویی	و	تمدن	ستیزی	بود	و	آشنایی	او	با	فلسفه	از	او	
فیلسوف	نساخت.	حال،	چرا	چنین	فردی	در	ذهنیت	افراد	زیادی	رازآلود	باقی	
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می	ماند؟	پریشانی	و	سردرگمی	و	فرصت	خواهِی	بیمارگونة	فردید	نشان	از	یک	
بیماری	وخیم	تر	ندارد؟	چگونه	چنین	شخصیتی	در	اذهان	زنده	باقی	می	ماند	و	افراد	
گوناگون	دربارة	»فیلسوفی«	که	کتابی	ندارد	و	یاوه	گویی	در	ذهن	همه	باقی	گذاشته	
کتاب	می	نویسند؟	در	جامعة	ما،	مفسر	قرآن	به	عنوان	فیلسوف	معرفی	می	شود	و	فرد	
پریشان	فکر	مرجع	باقی	می	ماند.	ازخودبیگانگی	و	مسخ	روانی	مانع	تسویه	حساب	

فکری	و	صراحت	و	گسست	فکری	است.	

سقوطفلسفهدرایرانباجزمگراییاسالمی
فلسفه	 گستردگی	 اگر	 است.	 اساسی	 بسیار	 نکته	ای	 در	جامعه	 فلسفی	 مباحث	
و	گوناگونِی	فیلسوفان	را	در	نظر	بگیریم،	به	آسانی	می	توان	تمامی	گرایش	ها	و	
سلیقه	ها	و	بینش	ها	در	عرصة	فلسفه	را	مورد	توجه	قرار	داد	و	امکان	ترویج	آن	را	
در	جامعه	فراهم	کرد.	در	عرصة	فلسفه،	تنها	هدف	موجود	تقویت	پرسش	گری	و	نقد	
اندیشه	است.	البته	هر	کسی	نمی	تواند	اندیشه	کند.	اندیشه	گری	و	پی	گیری	مقوالت	
و	واکاوی	مسائل	پیچیدة	جهان	نیازمند	قدرت	فکری،	تالش	و	تربیت	انتزاعی،	

استدالل	و	گفت	وگوی	متضاد	و	نیز	بازنگری	تجربه	است.
در	جامعة	حاضر	و	همیشگِی	پیش	روی	ما،	برای	ژرف	نگری	نیازمند	اندیشة	
جامعه	شناسی	و	فلسفی	هستیم.	فلسفه	به	ذهن	منطق	و	توانایی	می	بخشد.	جامعه	
بدون	فلسفه	سطحی	و	بی	اندیشه	و	بی	بنیاد	است.	در	جامعة	ایران،	فرهنگ	دیرینه	ای	
آسیب	 این	 علت	های	 از	 یکی	 و	 ندارد	 تنومندی	 ریشة	 فلسفه	 ولی	 دارد	 وجود	
بزرگ	و	ساختاری	هم	دین	اسالم	است.	دائره	المعارف	فلسفة	آکسفورد	صحبت	
باستانی	هند	و	اروپایی	و	 به	افکار	 ایرانی«	می	کند	و	ریشة	آن	را	 از	»فلسفة	
آیین	زرتشت	می	رساند.	بنابرهمین	منبع	دانشگاهی،	فلسفة	زرتشتی	وارد	یهودیت	
شده	و	سپس	در	دیدگاه	های	افالتون	بازتاب	پیدا	کرده.	این	عرصه	های	پرسشی،	
نیازمند	پژوهش	های	گسترده	ای	هستند	و	ما	فاقد	پژوهش	دانشگاهِی	چشمگیر	در	
این	زمینه	هستیم	ولی	پرسش	اینجاست	که	در	تاریخ	و	در	شرایط	کنونی	ما،	چند	
فیلسوف	ایرانی	دارای	اندیشه	وجود	دارند	و	اثر	تولید	کرده	اند؟	اگر	جایگاه	فلسفه	
در	ایران	ضعیف	است،	باید	علل	تاریخی	و	فرهنگی	و	جامعه	شناسانة	آن	را	ُجست.	

با	جزم	گرایی	و	یک	جانبه	نگری	و	قاطعیت	کور	نمی	شود	توضیح	قانع	کننده	ای	پیدا	
کرد.	فلسفه	در	غرب	از	یونان	تا	امروز	خط	تنومند	و	پررنگی	از	فیلسوفان	و	اندیشة	

فلسفی	بوده؛	پس	جایگاه	ما	کجاست؟	
یکی	از	کشورهایی	که	فلسفه	در	آن	حضور	پرباری	دارد	فرانسه	است.	شما	
به	آسانی	می	توانید	به	آثار	سی	صد	فیلسوف	فرانسوی	مراجعه	کنید.	در	این	جامعه،	ما	
با	فیلسوفان	راست	و	چپ	و	میانه	رو،	فیلسوفان	خداناباور	و	کاتولیک	و	پروتستان	و	
بودایی،	ندانم	گرا	و	انسان	گرا	و	طبیعت	گرا	سروکار	داریم	و	هر	یک	هم	ویژگی	های	
شخصیتی	و	رفتار	روان	شناسانه	و	روشن	فکرانه	و	اجتماعی	ویژة	خود	را	دارند.	
در	اینجا	ادبیات	فلسفی	بسیار	گسترده	است	و	همة	نوشتارها	در	دسترس	هستند.	
در	شرایط	کنونی	نیز	در	فرانسه	هر	فیلسوفی	مشغول	تدریس	و	یا	اندیشه	ورزی	در	
عرصة	مقوالت	فلسفی	و	پرسش	های	اساسی	زندگی	و	هستی	است	و	کتاب	و	یا	
در	نشریه	های	ویژه	مقاله	چاپ	می	کند.	مطالبی	مانند	معنای	زندگی،	جداانگاری	
جامعه،	 در	 دین	 سیاسی،	 قدرت	 نوگرایی،	 فرد،	 خودمختاری	 سیاست،	 از	 دین	
فردیت،	خوشبختی،	روان	پریشی	انسان،	فراانسان	گرایی،	علم	و	آینده،	نقد	تمدن،	
شناخت،	اراده،	روش	انتقادی،	تروریسم،	آزادی،	زیست	بوم،	حقوق	انسان،	حقوق	
حیوان،	اسالم	و	غیره	مورد	بحث	و	گفت	وگوی	فیلسوفان	فرانسوی	است.	پاسخ	
فیلسوفان	یگانه	نیست	زیرا	در	فرانسه	مکتب	هایی	مانند	مارکسیسم،	فرویدیسم،	
فراواقع	گرایی،	ساختارگرایی،	الکانیسم،	مائویسم،	روسوئیسم	و	نیز	فیلسوفانی	
مانند	ارسطو،	ِدکارت،	کانت،	هگل،	نیچه،	مارکس،	هانا	آرنت،	میشل	فوکو	و	َژک	
دریدا	در	شکل	گیری	اندیشه	تأثیرگذار	بوده	اند.	جامعة	فرانسه	در	شرایط	کنونی	
حساسیت	باالیی	نسبت	به	گفتار	فالسفه	وجود	دارد	و	برخی	فیلسوفان	در	صفحة	
رسانه	ای	 برنامه	های	 می	شوند.	 باال	 تیراژ	 افزایش	 موجب	 هفته	نامه	ها	 نخسِت	
شنیداری	و	دیداری	با	شرکت	فیلسوفان	بسیار	گسترده	است.	فیلسوفان	زنده	و	
برجسته	ای	که	اندیشه	های	فلسفِی	کنونی	را	در	فرانسه	جهت	بخشیده	اند	یا	موجب	
واکنش	می	شوند	فراوانند:	فرانسوا	ژولین،	میشل	اونفری،	آلن	فینکل	کروت،	آندره	
کنت	اسپونویل،	آلن	بادیو،	الیزابت	دوفونتونه،	ِادگار	مورن،	مارسل	گوشه،	لوک	
فری،	رافائل	انتوون،	میشل	سر،	پاسکال	بروکنر،	ایومیشو،	الیزابت	بادنتر،	هانری	
آتالن،	سینتیا	فلوری،	َژک	رانسیر،	فلیکس	گاتاری،	رمی	براگ،	رژیس	دوبره،	ژیل	

لیپورسکی،	ونسان	دکونب،	پاسکال	آنژل،	َژک	بوورس	و	فیلسوفانی	دیگر.
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یکی	از	ویژگی	های	جامعة	دانشگاهی	و	روشن	فکری	و	فضای	فکری	در	فرانسه	
رنگ	فلسفی	آن	است.	فیلسوف	یک	فرد	پنهان	و	گمشده	و	عجیب	وغریب	نیست.	او	
در	جامعه	حضور	دارد،	جامعه	ای	که	حتی	رئیس	جمهورش	هم	فلسفه	خوانده	و	در	
گفتار	سیاسی	اش	به	گفت	آورد	فیلسوفان	اشاره	می	کند.	روان	جامعه	نسبت	به	فلسفه	
بیگانه	نیست.	این	توجه	نسبِی	معنادار	نتیجة	کار	دانشگاه	و	مدرسه	و	روزنامه	نگاری	
و	رسانه	هاست.	گفتار	فلسفی	در	بسیاری	از	بحث	های	جامعه	جاری	است.	اما	در	
ایران،	این	حساسیت	را	نداریم	و	فلسفه	به	گفتار	شمار	اندکی	محدود	می	شود.	ما	
برای	آن	که	فلسفه	را	گسترش	دهیم،	باید	آن	را	بخوانیم	و	بفهمیم	و	به	طور	مسلم	
خواندن	فلسفه	نیازمند	شناخت	از	مفاهیم	و	حوصله	و	دقت	و	گفت	وگوست.	فالسفه	
حرف	قطعی	نمی	زنند	بلکه	صرفًا	پرسش	می	کنند	و	در	بحث	درگیر	می	شوند.	به	گفتة	
َژک	بوورس،	فیلسوف	فرانسوی،	ما	باید	محتاط	باشیم	زیرا	همیشه	حرف	های	ما	
میان	باور	و	شناخت	در	نوسان	اند	ولی	از	آنجایی	که	در	پی	حقیقت	هستیم،	تردید	
و	شک	یاور	ما	در	روند	کسب	شناخت	اند.	همان	گونه	که	می	بینیم	این	فیلسوف	ما	
را	به	شناخت	و	متانت	دعوت	می	کند	و	جامعه	ای	که	به	گفتار	فلسفی	توجه	می	کند،	

بلوغ	خود	را	تسریع	می	کند.
فلسفة	ناشدنی	در	اسالم	است؟	در	اسالم	فلسفه	وجود	ندارد.	دینی	که	متکی	بر	
حقیقت	اللهی	است،	جمع	گرایِی	فکری	را	نمی	پذیرد،	عبودیت	را	تنها	شرط	زیستن	
نمی	تواند	موافق	 می	داند	و	خود	را	کامل	ترین	و	واپسین	دین	معرفی	می	کند	و	
پرسش	گری	و	حقیقت	جویی	فلسفی	باشد.	بنابراین،	قرآن	و	سنت	فقه	شیعه	نمی	توانند	
سرچشمة	فلسفه	باشند.	جزمیات	و	احکام	عبادی	قرآن	بر	پایة	ویژگی	های	»الهی«	
و	»معصومانه«	خود	پاک	و	قطعی	هستند	و	پرسش	برانگیز	نیستند	و	صرفًا	محترم	
بنابراین،	این	واقعیت	که	قرآن	فلسفه	تولید	نمی	کند	نافی	وجود	 و	اجراپذیرند.	
فیلسوفان	مسلمان	تبار	نیست.	در	فضای	سرزمینی	که	زیر	نفوذ	اسالم	به	سر	می	برد	
می	افراد	می	توانند	به	اعتبار	تربیت	و	آموزش	خانوادگی	و	شخصی	و	آشنایی	با	
مکتب	های	فکری	یونانی	و	ایرانی	و	هندی	و	غربی	اندیشه	و	خالقیت	خود	را	رشد	
دهند.	دین	حاکم	به	طور	مسلم	می	تواند	تأثیرگذار	باشد	و	اندیشه	ها	را	با	محدودیت	
روبه	رو	کند	یا	موضوع	هایی	را	هم	تحمیل	کند	ولی	میزان	قدرت	فکری	و	استقالل	
روانی	افراد	فاصلة	آن	ها	را	با	دین	تنظیم	می	کند.	تالش	ابن	رشد	و	ابوعلی	سینا	
تالشی	برای	انتقال	اندیشة	یونانی	و	باز	کردن	میدان	برای	عقل	در	کنار	ایمان	

است	و	می	دانیم	که	هر	دو	نیز	تکفیر	شدند.	یعقوب	بن	اسحاق	الکندی،	که	در	سال	
873	میالدی	می	میرد،	به	فلسفة	یونان	رجوع	می	کند	و	برای	اثبات	خدا	به	اندیشة	
ارسطو	اتکا	می	کند؛	وی	به	ریاضیات	و	علوم	توجه	دارد	و	حتی	دربارة	موسیقی	
هم	کتاب	می	نویسد.	فارابی،	که	در	سال	950	درگذشته،	به	فلسفة	افالتون	عالقه	مند	
است،	بر	جمهور	او	تفسیر	می	نگارد،	دربارة	هنر	و	وسایل	موسیقی	و	شعر	می	نویسد	
و	خواهان	باز	شدن	عرصة	اندیشة	یونانی	و	رشد	علم	است.	ابن	میمون	فارابی	را	

»آموزگار	دوم«	پس	از	ارسطو	می	داند	و	فارابی	معلم	ابوعلی	سیناست.	
آیا	درک	فیلسوف	شرقی	از	عقل	و	فلسفه	همان	درک	یونانی	است؟	آیا	دستگاه	
مفهوم	و	روان	شناسی	ابوعلی	سینا	همانند	دستگاه	بینشی	ارسطو	است؟	پاسخ	منفی	
است	ولی	ذهن	کنکاش	گر	ابن	سینا	سرچشمة	عقل	گرایی	اش	را	در	فلسفة	یونان	
می	بیند.	برای	او	اسالم	یک	دین	و،	در	عین	حال،	حصار	احکام	است	و	مانع	
بلندپروازی	او	می	شود.	بنابراین،	هنگامی	که	از	فلسفه	و	دین	اسالم	صحبت	می	شود	
باید	دقت	کرد.	در	جوامع	اسالمی،	از	فلسفه	صحبت	می	شود	و	از	جمله	کسانی	که	
اصطالح	»فلسفة	اسالمی«	را	تبلیغ	کردند	می	توان	به	هانری	کربن	اسالم	شناس	

اشاره	کرد.	این	اصطالح	سه	پرسش	اساسی	مطرح	می	کند:	
نخست	این	که	آیا	ادعای	»فلسفة	اسالمی«	متکی	بر	دیدگاه	های	فلسفی	در	قرآن	
است؟	آیا	در	شریعت	و	روایات	مربوط	به	پیامبر	اسالم	و	تمامی	روایات	امامان	
شاهد	نگاه	فلسفی	هستیم؟	پاسخ	منفی	است.	اسالم	فاقد	بینش	فلسفی	است	و	
ادعای	فلسفه	اسالمی	این	توّهم	را	به	وجود	آورده	که	گویا	در	متن	قرآن	اندیشة	
فلسفی	وجود	دارد.	قرآن	متن	جزمیات	و	دربرگیرندة	احکام	الهی	و	دستورات	

سیاسی	و	جنگی	و	عبادی	است	و	اندیشه	ورزی	در	آن	راه	ندارد.	
دوم	این	که	آیا	منظور	همان	فلسفه	ای	است	که	مسلمانان	آن	را	تدوین	کرده	اند؟	
نخیر،	زیرا	بیشتر	شخصیت	هایی	که	به	عنوان	فیلسوف	مطرح	هستند	به	جزمیات	و	
مسائل	اسالمی	کار	چندانی	ندارند	و	بیشتر	به	مقوالت	فکری	و	فیزیکی	و	طبیعی	
و	مدنی	و	ریاضی	می	پردازند.	وزنة	این	گونه	مقوالت	در	نوشتار	این	فیلسوفان	
برجسته	است	و	نیز	شمار	کسانی	که	دربارة	فلسفه	در	اسالم	تولید	کرده	اند	خود	

مسلمان	نیستند.	
سوم	این	که	آیا	فلسفة	اسالمی	به	معنای	ایجاد	بحث	بر	پایة	مفهوم	های	اسالمی	
و	قرآنی	است؟	بله.	از	الهیات	صحبت	می	شود	ولی	محتوای	آثار	اغلب	دربرگیرندة	
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فلسفه	مشایی	است	و	از	سنت	و	اندیشة	یونانی	سرچشمه	گرفته.	البته	چنین	چیزی	
ناگزیر	بوده	زیرا	به	گفتة	اولیور	لیمن	هر	تالشی	برای	اندیشیدن	به	دورن	احکام	اسالم	
با	شکست	روبه	رو	می	شود.	در	واقع،	ما	در	کنار	سنت	مشایی	شاهد	درهم	آمیزِی	
عناصر	فلسفی	با	دین	هستیم.	در	این	صورت،	منظور	در	انیجا	بیشتر	همان	واکاوِی	

دینی	و	حکمت	و	عرفان	است.	
پدیدارِی	جریان	های	فکری	در	دنیای	اسالمی	از	چه	زمانی	میسر	شد؟	مباحث	
دربارة	توصیف	خداوند	و	نقش	اراده	و	اختیار	و	مسئله	جبر	از	سدة	سوم	هجری	
آغاز	می	شود.	با	گسترش	تسلط	عرب	بر	سرزمین	های	غیر	عرب،	با	دوران	عباسیان	
در	سرزمین	هایی	مانند	ایران	و	سوریه	و	مصر،	که	زیر	تأثیر	فرهنگ	یونانی	بودند،	
در	دوره	ایی	که	ستاره	شناسی	و	پزشکی	و	ریاضیات	رایج	بود،	در	زمانی	که	متون	
یونانی	به	طور	عمده	توسط	مسیحیان	به	سریانی	و	سپس	به	عربی	ترجمه	می	شوند	
و	دورانی	که	فرهنگ	ایرانی	و	هندی	نیز	از	جمله	عوامل	اصلی	و	سازندة	فضای	
فرهنگی	بودند،	مباحث	تازه	ای	مطرح	شد.	بنابراین،	قرآن	و	حدیث	و	سنت	محمد	
و	نظام	فقهی	هرگز	نمی	توانستند	وارد	مبحث	فلسفی	شوند.	فلسفه	پرسش	گر	بود	و	
دین	جزم	گرا	و	به	همین	خاطر	گفت	وگو	و	هم	زبانی	بین	دین	و	فلسفه	ناشدنی	بود.	
هرچند،	الکندی،	نخستین	فیلسوف	اسالمی،	می	گوید	تناقض	و	تباین	برجسته	ای	
میان	دین	و	فلسفه	وجود	ندارد	ولی	خوش	بینی	او	نمی	توانست	حقیقت	تناقض	را	
پنهان	کند.	با	وجود	این،	وضعیت	»حکمت«	رایج	شد	و	سهروردی	آن	را	»حکمت	
اشراق«	نامید.	در	واقع،	واژة	»فیلوزوفی«	با	معنای	یونانی	اش	نمی	توانست	به	آسانی	
به	کار	آید	و	»حکمت	الهی«	گفتار	غالب	شد	و	در	خیلی	از	موارد	فلسفه	در	خدمت	
تقدس	دینی	قرار	گرفت.	حکیمان	در	تدوین	اندیشة	خویش	به	فلسفه	یونان	رجوع	
کردند	و	مفاهیم	دینی	در	قرآن	را	مورد	برخورد	تفسیری	قراردادند.	در	این	درگیری	
مفهومی،	جابه	جایی	به	وجود	می	آید.	این	حکمت	گونه	ای	فلسفة	مشایی	است	که	در	
آن	عقل	یونانی	به	درک	»حقیقت«	تبدیل	می	شود،	جهان	بیرونی	به	»دنیای	درونی«	
می	گراید،	فلسفه	به	»عرفان«	تبدیل	می	شود	و	هدف	فلسفی	جای	شناخت	نظری	
از	»جوهر	و	عرض«	جهان	را	می	گیرد.	با	وجود	این	درگیری	و	تغییر	در	مضمون،	

چراغ	هایی	که	روشنایی	می	آورد	فرهنگ	های	ناقرآنی	است.
ابوعلی	سینا	و	فلسفة	ارسطو	را	باید	در	فضای	فکرِی	ایران	به	بحث	گذاشت.	
می	دانیم	که	ارزیابی	از	ابوعلی	سینا	بسیار	گوناگون	و	همراه	با	دیدگاه	های	فراوان	

است.	ما	راهی	جز	دامن	زدن	به	بحث	برای	افزایش	شناخت	نداریم.	ابوعلی	سینا	
پیش	از	هر	چیز	نشانی	از	کیستِی	ایرانی	و	یونانی	و	نبوغ	شخصی	است.	او	در	
980	میالدی	در	بخارا	زاده	شد	و	در	1037	میالدی	در	همدان	درگذشت.	پدرش	
از	مسئوالن	حکومت	سامانیان	و	زبان	مادری	اش	هم	فارسی	بود.	ابوعلی	سینا	
به	سرعت	قرآن	و	هندسه	و	فلسفه	و	منطق	و	متافیزیک	ارسطو	را	خواند	و	به	گفتة	
خودش	با	کتاب	اهداف	متافیزیک	فارابی	کلید	درک	فلسفة	ارسطو	را	به	دست	
آورد	و	با	گشوده	شدن	کتاب	خانة	پادشاه	سامانی	به	دنیایی	از	دانش	و	شعر	و	هنر	
دست	یافت.	ابوعلی	سینا	دارای	دانشی	بسیار	گسترده	در	زمینة	پزشکی،	ریاضی،	
ستاره	شناسی،	فیزیک،	شیمی،	زمین	شناسی،	گیاه	شناسی،	اندام	شناسی	و	منطق	بود.	
در	عرصة	فلسفه،	فارابی	آموزگار	او	به	شمار	می	آید.	دو	اثر	معروف	او	یکی	به	نام	
قانون	دربارة	پزشکی	است	و	دیگری	با	عنوان	شفا	به	فلسفه	و	منطق	پرداخته	و	
هر	دو	به	عربی	نوشته	شده	اند.	کتاب	دانش	نامة	عالیی	ابن	سینا	هم	بین	سال	های	
414	تا	428	قمری	برابر	با	1023	و	1037	میالدی	به	طور	مستقیم	به	فارسی	
نگارش	یافته	است.	گفته	می	شود	که	ابوعلی	سینا	131	نوشتة	اصیل	برجا	گذاشته	
است.	بسیاری	از	آثار	او	به	التین	و	عبری	و	اسپانیایی	و	ایتالیایی	و	فرانسوی	
و	ازبک	ترجمه	شده	اند.	ابن	سینا	در	سال	403	قمری	برابر	با	1012	میالدی	در	
گرگان	نگارش	رسالة	»قانون«	را	آغاز	کرد،	بخشی	از	آن	را	در	شهر	ری	و	باقی	
را	در	شهر	همدان	تا	سال	414	قمری	به	پایان	رساند.	ِسر	ویلیام	آسلر،	پزشک	
کانادایی	)1919-1849(	و	پدر	پزشکی	نوگرا	و	متخصص	بیماری	های	داخلی	و	
آسیب	شناسی	کتاب	قانون	را	انجیل	پزشکی	و	ابن	سینا	را	نویسندة	مشهورترین	
کتاب	درسی	که	تا	آن	زمان	نوشته	شده	بود	می	داند.	این	کتاب	دارای	بیش	از	
700	برگ	است	و	از	مهم	ترین	آثار	پزشکی	در	تمدن	ایران	زمین	به	شمار	می	آید.	
کتاب	قانون	پایة	آموزش	در	دانشگاه	های	اروپایی	بوده.	مدرسة	پزشکی	مونپلیه	
فرانسه	قانون	را	کتاب	پایة	فهرست	کتاب	های	خود	قرارداده	بود.	این	کتاب	تا	
سدة	هفدهم	در	اروپا	تدریس	می	شده	و	بخش	های	مربوط	به	بیماری	های	چشم	و	
قلب	و	استخوان	و	تب	های	گوناگون	آن	مورد	توجه	همة	پزشکان	بوده.	در	فرانسه،	
بیمارستان	شهر	بوبینی	در	کنار	پاریس	ابوعلی	سینا	نام	دارد،	در	نیویورک	یک	مرکز	
جراحی	و	در	مجارستان	نیز	یک	کالج	بین	المللی	با	همین	نام	موجود	است.	توجه	
جامعة	جهانی	به	خاطر	دانش	ژرف	و	مقام	علمی	ابوعلی	سینا	در	زمینة	پزشکی	



        471         جالل ایجادیاندیشه ورزی ها         470     

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

است.	شما	هنگامی		که	طرح	های	مربوط	به	تشریح	بدن	انسان	در	این	کتاب	را،	که	
متعلق	به	هزار	سال	پیش	هستند،	می	بینید	شگفت	زده	می	شوید.	

فرهنگ	 منطق	و	 فلسفی	شفا	است.	 کتاب	 ابوعلی	سینا	 بزرگ	دیگر	 کتاب	
حاکم	بر	کتاب	منطق	و	فلسفة	ارسطویی	است.	این	کتاب	دارای	بخشی	مربوط	به	
دین	است	ولی	بخش	عمده	با	منطق	ارسطویی	استدالل	می	کند.	فلسفة	ارسطویی	
چگونه	است؟	ارسطو	فلسفه	را	به	عنوان	»دانش	هستی«	تعریف	می	کرد.	یکی	از	
کتاب	های	برجستة	ارسطو	ارغنون	است	که	همان	کتاب	منطق	اوست.	این	کتاب	
دربرگیرندة	شش	رساله	است	و	هر	آن	چه	که	وجود	دارد	را	به	10	دسته	تقسیم	
می	کند.	ارسطو	دارای	فلسفة	تحلیلی	است،	ستارگان	را	توضیح	می	دهد،	حیوانات	
را	تقسیم	بندی	می	کند،	اخالق	و	شعر	و	روح	و	فیزیک	را	بررسی	می	کند	و	جهان	را	
از	چهار	عنصر	آب	و	آتش	و	خاک	و	هوا	می	داند.	در	این	بینش،	باور	دینی	و	باور	
خرافاتی	جایی	ندارد.	ارسطو	توضیح	جهان	را	از	نیروی	فراطبیعت	نمی	داند	بلکه	
هستی	را	ناشی	از	طبیعت	می	داند.	بر	اساس	همین	منطق	و	همین	بینش	فلسفی	و	
کاربست	استدالل	عقالنی	است	که	ابوعلی	سینا	شفا	را	می	نویسد.	البته	عقالنیت	ابن	
سینا	در	چهارچوب	دین	به	گردش	درمی	آید.	عقل	به	پژوهش	خود	ادامه	می	دهد	و	
با	مایة	فلسفی	به	جهان	نگاه	می	کند	ولی	این	عقل	در	فضای	الهی	می	ماند.	عقل	به	
باورهای	دینی	پشت	می	کند	و	به	بررسی	زمین	و	آسمان	و	انسان	و	جانور	می	پردازد	

ولی	به	طور	آشکار	برهم	زنندة	نظام	سلطة	دین	نیست.	
ابوعلی	سینا	در	کتاب	شفا،	که	همچون	مجموعه	دانش	بشری	یا	یک	دانش	نامه	
فراگیراست،	چکیدة	باورهای	فیلسوفان	یونان	مانند	ارسطو	و	افالتون	و	نوافالتونیان	
در	علوم	عقلی	مانند	منطق	و	طبیعیات	و	ریاضیات	و	الهیات	را	مورد	بررسی	قرار	
می	دهد.	در	همین	کتاب	و	در	بخش	ریاضیات	به	هندسه	و	حساب	و	موسیقی	
و	هیئت	می	پردازد.	در	بخش	طبیعیات	نیز	حیوانات	و	بارداری	و	قانون	زندگی	
به	شرح	زندگی	گیاهان	می	پردازد.	در	 جانوران	و	انسان	را	توضیح	می	دهد	و	
بخش	الهیات	کتاب	دربارة	جوهر	جسمانی	و	تقدم	صورت	بر	ماّده	صحبت	می	کند	
و	از	مبدأ	و	معاد	و	الهام	و	دعاهای	الزم	و	بالهای	آسمانی	و	احوال	نبوت	حرف	
می	زند.	تأثیرپذیری	ابوعلی	سینا	از	ارسطوی	یونانی	بسیار	گسترده	است	و	این	
سنت	فلسفی	در	اندیشة	فلسفی	ایران	پررنگ	است.	الگوی	ابوعلی	سینا	شیوة	
قرآنی	نیست.	او	به	روشنی	در	بخش	منطق	کتاب	خود	به	کتاب	ارغنون	و	منطق	

ارسطو	توجه	دارد	و	حتی	فصل	بندی	نوشته	اش	را	مطابق	با	ارغنون	ارسطو	تنظیم	
کرده	است.	کتاب	دانش	نامه	نیز	سرشار	از	شناخت	متافیزیک	و	استدالل	و	اندیشه	
دربارة	دانش	طبیعت	و	هندسه	و	ریاضی	و	ستاره	شناسی	و	موسیقی	است.	ابن	سینا	
پس	از	نقل	سخن	ارسطو	می	گوید:	»ای	گروه	دانش	پژوهان	و	اندیشمندان،	در	
آن	چه	این	مرد	بزرگ	گفته	درنگ	کنید	که	آیا	پس	از	او	تا	به	امروز،	که	نزدیک	به	
هزار	و	سی	صد	سال	می	گذرد،	کسی	آمده	است	که	بر	آن	خرده	گیرد	یا	ثابت	کند	که	
در	سخن	او	نقصی	هست	و	یا	بر	آن	چیزی	بیفزاید؟	خیر،	آن	چه	ارسطو	آورده،	کامل	
و	میزان	صحیح	و	حق	صریح	است.«	برای	ابوعلی	سینا،	ارسطو	دانش	کامل	است.	
)سینا	یا	جادة	اصفهان،	ژیلبر	سینوئه(	ابوعلی	سینا	در	اشتیاق	دانش	به	سر	می	برد	و	
راه	کسب	آن	را	شیوه	و	روش	ارسطو	می	داند.	او	در	یکی	از	شعرهایش	می	گوید:	
»اندر	دِل	من	هزار	خورشید	بتافت	/	آخر	به	کماِل	ذّره	ای	راه		نیافت.«	ابوعلی	سینا	
فردی	نابغه	بود	و	دانستنی	ها	را	به	سرعت	فرا	می	گرفت	ولی	می	دانست	شناخت	
انسان	بسیار	محدود	است.	فلسفة	ابوعلی	سینا	بسیار	پربار	و	تنومند	است	و	باید	
مانند	هر	فیلسوف	و	فلسفة	دیگری	مورد	بررسی	و	شناخت	قرار	بگیرد.	بدبختانه،	

ناآگاهی	ما	در	این	زمینه	بسیار	زیاد	است.	
ضرورت	پرورش	فلسفه	و	نقد	دین	در	جامعة	ما	وظیفه	ای	تاریخی	است.	توجه	
به	فرهنگ	ایرانی	و	ارزیابی	از	جایگاه	فلسفه	در	تاریخ	ایران	یک	فصل	مهم	
در	ارزیابی	شخصیت	تاریخی	ماست.	برخی	می	گویند	ایران	دارای	فلسفه	نیست	
زیرا	ِخردگرایی	و	فلسفه	گرایی	در	فرهنگ	دینی	و	در	شرایط	دین	خویی	ناشدنی	
است.	برخی	دیگر	می	گویند	فلسفه	همیشه	به	شکل	خالص	جریان	ندارد.	در	غرب،	
می	کنند،	 نگاه	 ماّده	باوری	 زاویة	 از	 را	 که	جهان	 فیلسوفان	خداناباوری	هستند	
فیلسوفانی	هم	هستند	که	عقل	گرایی	ویژگی	مهم	آن	هاست،	فیلسوفان	دیگری	نیز	
موجودند	که	دارای	باور	دینی	مسیحی	هستند	و	به	کار	فلسفی	مشغولند.	این	گروه	
آخر	ساختار	ذهنی	فلسفه	گرا	دارند	ولی،	در	ضمن،	به	مسیحیت	نیز	باور	دارد.	در	
ذهنیت	فیلسوفان	باورمند،	دین	تصفیه	نشده	و	حتی	مقوالت	دینی	مسیحیت	در	
دستگاه	اندیشة	آن	ها	در	گردش	است.	با	این	احوال،	می	توان	گفت	که	ویژگی	اصلی	
آن	ها	استدالِل	با	اندیشه	و	عقالنیت	است.	دین	اسالم	در	پی	نابودی	فلسفه	است	
زیرا	اندیشیدن	و	پرسش	گری	را	مجاز	نمی	داند	ولی	به	نظر	می	رسد	اندیشمندانی	
تالش	کرده	اند	تا	این	سقف	کوتاه	خفقانی	را	بشکنند	و	جایی	برای	ِخرد	و	اندیشیدن	
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باز	کنند.	ابوعلی	سینا	در	درون	فضای	اسالمی	است	و	با	تضاد	همراه	است	ولی	
مشغلة	ذهنی	و	تالش	او	طرح	مقولة	فلسفی	و	پیشبرد	استدالل	علمی	و	هموار	

ساختن	گسترش	ِخرد	است.
در	کشورهای	اسالمی،	افرادی	که	به	پرسش	گری	و	کار	فلسفی	روی	می	آورند	
بسیار	کمیاب	هستند	و	میزان	سمت	گیری	فلسفی	آنان	به	اعتبار	دوری	و	جدایی	از	
بینش	اسالمی	ممکن	شده	است.	در	واقع،	انبوه	مدعیان	فلسفه	همان	اسالم	گرایان	
سنتی	یا	جزم	اندیشان	اسالم	گرا	هستند.	عالمه	طباطبایی	یک	فقیه	اسالمی	است،	
مطهری	یک	جزم	اندیش	اسالمی	است،	سروش	یک	جزم	اندیش	غیرسنتی،	دینی	و	
عرفانی	است.	این	افراد	فیلسوف	نیستند.	بنابراین،	باید	توجه	داشت	وقتی	از	»فلسفة	
اسالمی«	در	ایران	و	یا	دیگر	کشورها	صحبت	می	شود،	صرفًا	با	یک	جعل	یا	نبود	
شناخت	روبه	رو	هستیم.	پس	ُمبّلغان	و	جزم	اندیشان	اسالم	را	نمی	توان	فیلسوف	نام	
نهاد	زیرا	هدف	آن	ها	تبلیغ	دین	است	ولی	دربارة	اندیشمندان	مسلمان	تبار	دارای	
اندیشه	باید	قضاوت	دیگری	داشت.	هدف	این	افراد	اندیشه	ورزی	است.	ابوعلی	
سیناها	فیلسوفان	برجسته		ای		هستند.	شاید	مناسب	ترین	اصطالح	برای	اندیشه	ای	
که	عقل	گرایی	یونانی	را	با	بینش	کهن	ایرانی	می	آمیزد	»فلسفة	شرق«	باشد.	به	هر	

روی،	این	بحث	باز	است	و	فلسفه	فاقد	خلیفه	گری	است.
به	استقبال	بحث	فلسفی	برویم.	در	ایران	دو	فیلسوف	معاصر	جایگاه	مهمی	دارند:	
یکی	جواد	طباطبایی	است	که	دارای	تخصص	در	فلسفة	هگل،	فلسفة	سیاسی	و	
آسیب	شناسی	فلسفی	در	جامعة	ماست.	شخص	دوم	آرامش	دوستدار	است	که	
نقاد	فرهنگ	دینی	و	امتناع	اندیشه	در	ایران	به	شمار	می	آید.	این	دو	اندیشمند	دو	
دیدگاه	بسیار	متضاد	دربارة	رابطة	دین	و	فلسفه	دارند	و،	در	واقع،	فلسفه	یعنی	همین	
نوع	گوناگونی	و	تضاد	در	اندیشة	استداللی.	فلسفه	را	باید	تشویق	کرد	و	گسترش	
داد.	فلسفه	را	باید	آموخت.	سقراط	فلسفه	را	در	خیابان	های	آتن	به	شاگردانش	
می	آموخت.	امروز	آموزگار	سقراطی	از	تمام	امکانات	کالسیک	و	فن	آورانة	تازه	
می	تواند	بهره	ببرد	و	شاگردان	اگر	عالقه	مند	باشند	همه	جا	می	توانند	فلسفه	بیاموزند	
ولی	فراموش	نشود	برای	آموختن	فلسفه	نباید	به	مکتب	اسالم	رجوع	کرد.	دین	
اسالم	بسته	و	انحصارگر	است	و	قصد	آن	تسلط	بر	فلسفه	است.	تسلط	بر	فلسفه	

توسط	اسالم	یعنی	مرگ	فلسفه.	
با	وجود	این	بحث	اساسی	دربارة	ارزیانی	از	میراث	فرهنگی	و	فلسفی،	جامعة	

ما	نیازمند	به	فلسفه	و	ِخردگرایی	است.	فلسفه	برای	جامعة	ما	پایان	نیست	بلکه	
سرآغاز	است.	از	دید	جامعه	شناسی	و	روان	شناسی	اجتماعی،	جامعة	ما	دینی	
است،	شهروندان	آن	هم	دین	خو	و	محافظه	کارند.	آن	ها	در	جهان	بینی	دینی	دست	و	پا	
می	زنند	و	چه	بسا	خود	از	ژرفای	فاجعه	ناآگاه		باشند.	دین	اسالم	در	جامعه	اندیشه	
را	شکست	داده	است.	دین،	به	طور	عام،	و	ادیان	ابراهیمی،	به	طور	ویژه،	مشوق	و	
مروج	بندگی	و	پی	روی	بی	چون	وچرا	هستند.	در	جهان	گیتِی	امروز،	که	بشریت	
به	سوی	هم	گنی	در	شناخت	و	دانش	پیش	می	رود،	ادیان	بند	و	سدی	در	تحقق	و	
پذیرش	فرهنگ	جهان	شمول	به	شمار	می	آیند.	نگاهی	به	وضع	فرهنگ	در	جوامع	
اسالمی	ژرفای	فاجعة	خرافه	گرایی	و	واپس	گرایی	را	نشان	می	دهد.	روان	های	
پریشان	جامعه	و	بخش	مهمی	از	نخبگان	محافظه	کار	و	ایدئولوژی	زده،	الیه	های	
شاداب	و	پویای	جامعه	را	زیر	منگه	قرارداده	اند.	آن	چه	درایران	درطول	قرن	ها	
به		ام	فلسفه	وجود	داشته	به	طور	عمده	یا	دانش	كالم	یا	حكمت	عملی	است.	علم	
كالم	علم	اثبات	باورهای	دینی	با	کاربست	براهین	»عقلی«	و	حكمت	عملِی	اخالق	
است	كه	شیوه	یا	سبک	زندگی	را	مشخص	می	كنند.	حكمت	یا	فلسفة	نظری،	كه	
كارش	كندوكاو	درحقایق	هستی	با	بهره	گیری	ازاستدالل	عقلی	است،	بسیار	كم	رنگ	
است.	مهم	تر	از	آن،	فلسفة	یونان	و	فلسفه	غرب	در	ایران	پایة	مستحکمی	ندارند.	
در	دانشگاه	و	مدرسه،	دین	و	فقه	به	عنوان	فلسفه	جا	زده	می	شود.	ذهن	دانشجویان	
فلسفه	خوان	به	خرافات	دینی	و	یا	اصول	اسالمی	آلوده	است.	بسیاری	فلسفه	را	در	
خدمت	دین	می	خواهند.	فلسفه	به	مثابه	محلل	عمل	می	کند.	با	گسترش	نقد	به	دین	
اسالم	و	قرآن	و	فرهنگ	رایج	بندگِی	اهلل،	باید	روان	انسان	ها	را	با	نقد	تاریخی	و	

فرهنگ	ِخردگرا	و	فلسفه	و	جامعه	شناسی	انتقادی	آشنا	کرد.
بررسی	اندیشه	فلسفی	در	ایران	یک	نیاز	اساسی	است.	چرا	ایران	یونان	نشد؟	
این	پرسش	شاید	یک	آبستراکسیون	مطلق	باشد	ولی	پرسش	وابسته	به	آن	اینستکه	
چرا	در	ایران	فکر	فلسفه	تنومند	نشد؟	عوامل	تاریخی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	
و	روان	شناسانه	و	انسان	شناسانه	و	دینی،	که	مانع	رشد	فلسفه	شدند،	کدامند؟	ما	
نیازمند	این	پرسش	گری	هستیم.	نظریة	جواد	طباطبایی	انگشت	بر	نابودِی	فکری	و	
حاشیه	نویسی	می	گذارد.	نظریة	آرامش	دوستدار	هم	برآن	است	که	فرهنگ	دینی	مانع	
اندیشیدن	است.	ما	نیازمند	پرسش	ها	و	پاسخ	های	گوناگونی	هستیم.	به	نظر	می	رسد	
در	ایران	ازخودبیگانگی	و	مسخ	شدگی	ناشی	از	اسالم	یک	عامل	تعیین	کننده	برای	
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سقوط	اندیشه	بوده	است.	تاریخ	و	فرهنگ	ما	از	این	ازخودبیگانگی	گنگ	و	بیمار	
شده.	اسالم	تجاوزی	بر	سرزمین	و	روان	بود.	فلسفه	در	پهنة	گستردة	خود	از	اندیشة	
یونان	تا	فلسفه	های	غرب	و	تا	اندیشة	فلسفی	در	ایران	زمین	یاور	ما	برای	آیندة	

تازه	ای	است.

فلسفهدرجامعةفرانسه
اگر	گوناگونِی	فلسفه	و	فیلسوفان	را	در	نظر	بگیریم،	به	آسانی	می	توانیم	تمامی	
و	 بدهیم	 قرار	 توجه	 مورد	 را	 عرصه	 این	 در	 بینش	ها	 و	 سلیقه	ها	 و	 گرایش	ها	
امکان	ترویج	آن	را	در	جامعه	فراهم	کنیم.	در	عرصة	فلسفه،	هدف	اصلی	تقویت	
پرسش	گری	و	نقد	اندیشه	است.	هر	کسی	نمی	تواند	اندیشه	کند.	اندیشه	گری	و	
پی	گیری	مقوالت	و	واکاوی	مسائل	پیچیدة	جهان	نیازمند	قدرت	فکری	و	تالش	و	
تربیت	ذهنی	است.	در	جامعة	حاضر	و	همیشگِی	پیش	روی	ما،	برای	ژرف	نگری	
نیازمند	اندیشة	جامعه	شناسی	و	فلسفی	هستیم.	فلسفه	به	ذهن	منطق	و	توانایی	
می	بخشد.	جامعة	بدون	فلسفه	سطحی	و	نااندیشمند	و	بی	بنیاد	است.	در	جامعة	
ایران،	فرهنگ	دیرینه	ای	وجود	دارد	ولی	فلسفه	ریشة	تنومندی	ندارد	و	یکی	از	
علت	های	این	آسیب	بزرگ	و	ساختاری	دین	اسالم	است.	در	واقع،	در	تاریخ	و	در	
شرایط	کنونی	ما،	چند	فیلسوف	ایرانِی	دارای	اندیشه	و	تولیدگر	وجود	دارند؟	یکی	
از	کشورهایی	که	فلسفه	در	آن	حضور	پرباری	دارد	فرانسه	است.	شما	به	آسانی	
می	توانید	به	آثار	سی	صد	فیلسوف	زندة	فرانسوی	مراجعه	کنید.	در	این	جامعه،	ما	
با	فیلسوفان	راست	و	چپ	و	میانه	رو،	فیلسوفان	خداناباور	و	کاتولیک	و	بودایی،	با	
فیلسوفان	ندانم	گرا	و	انسان	گرا	و	طبیعت	گرا	سروکار	داریم	و	هر	یک	ویژگی	های	

شخصیتی	و	رفتار	روان	شناسانه	و	روشن	فکرانه	و	اجتماعی	خود	را	دارند.	
در	فرانسه،	هر	فیلسوفی	به	کار	فکری	در	عرصة	مقوالت	فلسفی	و	پرسش	های	
اساسی	زندگی	و	هستی	مشغول	است	و	کتاب	و	مقاله	چاپ	می	کند.	معنای	زندگی،	
جداانگاری	دین	از	سیاست،	خودمختاری	فرد،	نوگرایی،	قدرت	سیاسی،	دین	در	
جامعه،	فردیت،	خوشبختی،	روان	پریشی	انسان،	فراانسان	گرایی،	دانش	و	آینده،	
انتقاد،	تروریسم،	آزادی،	زیست	بوم،	هنر	و	فیلم،	حقوق	انسان	و	حقوق	حیوان،	

اسالم	و	غیره	مورد	بحث	و	گفت	وگوی	فیلسوفان	فرانسوی	هستند.	پاسخ	فیلسوفان	
یگانه	نیست	زیرا	در	فرانسه	مکتب	هایی	مانند	مارکسیسم،	فرویدیسم،	فراواقع	گرایی،	
ساختارگرایی،	الکانیسم،	مائویسم،	روسوئیسم	و	نیز	فیلسوفانی	مانند	ِدکارت،	نیچه،	
هانا	آرنت،	میشل	فوکو	و	َژک	دریدا	تأثیر	زیادی	بر	شکل	گیری	اندیشة	جامعه	
داشته	اند.	فیلسوفان	زنده	و	برجسته	ای	که	به	اندیشه	های	فلسفی	کنونی	را	در	فرانسه	
جهت	داده	اند	یا	سبب	ایجاد	واکنش	شده	اند	بسیارند:	میشل	اونفری،	آلن	فینکل	
کروت،	آندره	کنت	اسپونویل،	آلن	بادیو،	الیزابت	دوفونتونه،	ادگار	مورن،	مارسل	
بروکنر،	 پاسکال	 میشل	سر،	 انتوون،	 رافائل	 فری،	 لوک	 ژولین،	 فرانسوا	 گوشه،	
ایومیشو،	الیزابت	بادنتر،	هانری	آتالن،	سینتیا	فلوری،	َژک	رانسیر،	فلیکس	گاتاری،	
رمی	براگ،	رژیس	دوبره،	ژیل	لیپورسکی	و	فیلسوفانی	دیگر.	ما	برای	آن	که	فلسفه	
را	ترویج	کنیم	باید	آن	را	بخوانیم	و	بفهمیم	و	به	طور	مسلم	خواندن	فلسفه،	حوصله	

و	دقت	و	گفت	وگو	می	طلبد.	

ضرورتنقداسالم
اسالم	انسان	دانا	را	آزار	می	دهد	و	دانش	او	را	به	نابودی	می	کشاند	و	بهترین	راه	
نقد	اسالم	و	دور	شدن	از	دین	محمد	است.	خوشبختانه	موج	انتقاد	بر	ضد	اسالم	
گسترش	یافته.	نزد	ایرانیان	مخالفت	با	دین	اسالم	رشد	کرده	است.	در	جهان	بیزاری	
از	اسالم	افزایش	یافته	است.	دنیای	کنونی	عرب	نیز	از	این	فضای	انتقادی	به	دور	
نیست.	هرچند	این	دین	در	این	جوامع،	جنبة	هویتی	دارد	و	ژرف	است	ولی	افراد	
کمی	از	سلطة	سنگین	و	زیان	بار	آن	جدا	می	شوند.	آدونیس،	شاعر	و	منتقد	معروف	
سوری	تبار،	و	بوعالم	صنصال،	نویسندة	الجزایری	تبار،	به	شکل	بسیار	روشن	از	
فاشیسم	اسالمی	حرف	می	زنند.	به	تازگی،	در	فرانسه	دو	نویسندة	برجسته	یعنی	لیال	
سلیمانی	و	کمال	داود	نقش	مهمی	در	نقد	تعصب	و	بنیادگرایی	اسالمی	و	نقد	عقده	های	
سرکوفته	و	عنصر	سرکوب	کنندة	دینی	ایفا	می	کنند.	آخرین	رمان	لیال	سلیمانی	یعنی	
سکس	و	دروغ،	زندگی	جنسی	در	مراکش	دورویی	و	دروغ	در	مناسبات	اجتماعی	
و	در	سنت	دینی	را	مطرح	می	کند.	رمان	جدید	کمال	داود،	زابور،	ویران	گرِی	ناشی	
از	اسالم	گرایی	را	بر	مال	می	کند.	کمال	داود	به	عنوان	روزنامه	نگار	سال	پیش	تجاوز	
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جنسی	از	جانب	مهاجرین	عرب	تبار	در	آلمان	را	افشا	و	اعالن	کرد	که	در	جهان	
عرب	نسبت	به	بدن	و	میل	جنسی	رابطه	ای	بیمارگونه	وجود	دارد.	در	دسامبر	2014 
او	گفت	باید	در	دنیای	عرب	جایگاه	اهلل	را	روشن	کرد	و	اسالم	گرایانة	الجزایری	بر	
ضد	او	فتوا	صادر	کردند	و	خواهان	مرگش	شدند.	من	به	عنوان	جامعه	شناس	و	منتقد	
دین	اسالم،	از	برآمد	انتقاد	جهانی	بر	ضد	این	دین	خشن	و	سرکوب	گر	و	مسخ	کننده	
خوشحالم	ولی،	در	ضمن،	از	ضعف	انتقاد	به	اسالم	در	محیط	نخبگان	سیاسی	و	

روشن	فکری	ایرانی	غمگین	هستم.	
ما	ایرانیان	نیازمند	انتقاد	علمی	و	سیاسی	از	دین	استعماری	اسالم	و	دستگاه	
ایدئولوژیک	شیعه	گری	هستیم.	یکی	از	عوامل	اساسی	فالکت	تاریخی	و	فرهنگی	
ما	دین	اسالم	است.	اسالم	ما	را	از	خود	بیگانه	کرده	است؛	بنابراین،	با	روش	
علمی	و	تعقل	باید	به	انتقاد	از	دین	اسالم	و	قرآن	و	سنت	های	ِخردستیز	دینی	ادامه	
دهیم.	ایرانیان	پتانسیل	مهمی	برای	روشن	گری	در	این	زمینه	دارند.	آن	ها	باید	خود	
را	بیش	از	هر	زمان	دیگری	از	زیر	نفوذ	روشن	فکران	و	سیاسیون	اسالم	پرست	
و	فرصت	خواه	بیرون	آورند.	آن	ها	با	ارتقای	فکری	و	نقد	خود	باید	از	هر	تالش	

شجاعانه	و	علمی	در	این	زمینه	پشتیبانی	کنند.	

فعالیتدانشگاهی
دوباره	سال	تحصیلی	دانشگاهی	آغاز	شد.	فعالیتم	نشاط		آور	است	زیرا	با	شمار	
فراوانی	از	دانشجویان	سروکار	خواهم	داشت.	طی	یک	سال	گذشته،	نزدیک	به	
هزار	دانشجو	در	کالس	ها	و	آمفی	تئاترهای	گوناگون	برای	شنیدن	درس	هایم	حاضر	
انگیزه	ای	قوی	شرکت	کرده	اند	و	خواهان	 با	 بیشتر	آن	ها	 بودند.	حس	می	کردم	
ساختن	زندگی	یا	تغییر	مسیر	دیگری	هستند.	شاید	بیست	درصد	آن	ها	موفق	نشدند	
پیشروی	کنند	و	به	سال	باالتر	بروند.	در	این	مورد	رازی	وجود	ندارد	زیرا	عوامل	
منفی	گوناگونی	مانند	مسائل	مالی	و	خانوادگی	در	زمان	آماده	سازی	برای	آزمون	ها	
مداخله	می	کنند	و	به	طور	مسلم	به	خاطر	شبکه	های	اجتماعی	اینترنتی	تمرکز	فکری	
برای	دانشجو	دشوار	شده.	گاه	برخی	دانشجویان	به	من	می	گویند	که	سخت	گیر	
هستم	و	از	دانشجو	زیاد	کار	می	خواهم.	به	آن	ها	می	گویم	حجم	اسناد	و	کتاب	

برای	هر	درس	من	زیاد	است	و	بدانید	که	تالش	بیشتر	به	شما	اجازه	می	دهد	
تا	آزمون	جاری	را	آسان	تر	بگذرانید	و	همچنین	فرصتی	پیدا	کنید	تا	زندگی	را	
بهتر	و	خردمندانه	تر	بفهمید.	همین	دانشجویان	هنگامی		که	در	پایان	سال	روی	
سیستم	رایانه	ای	به	ارزیابی	کار	استاد	می	پردازند،	برای	من	نمره	های	بسیار	باالیی	

می	گذارند	و	تمایل	دارند	سال	های	دیگر	هم	در	کالسم	حاضر	باشند.	
استاد	باید	هم	مشوق	دانشجو	و	هم	تا	اندازه	ای	سخت	گیر	باشد.	البته	این	نکته	
را	باید	افزود	که	دانشگاه	فرانسه	جدا	از	دانشگاه	های	دیگر	در	جهان	نیست	و	
گونه	ای	رقابت	کیفیتی	میان	دانشگاه	های	اروپایی	و	آمریکایی	وجود	دارد.	جامعه	
شناسان	آمریکایی	جی	ال	مورنو،	پی	سوروکین،	پی	الزارسفلد،	آر	کی	مرتون،	دبلیو	

اف	وایت،	هاش	جی	جنینگر،	آ		کاردینر	و	دیگران	چه	میگویند؟	
مرتون	جامعه	شناس	آمریکایی،	بعنوان	متخصص	جامعه	شناسی	شناخت	و	
دانش	در	جایگاه	نخست	قرار	دارد.	این	امر	نتیجه	انتشار	مجله	»جامعه	شناسی	
سده	بیستم«	است،	که	در	آن	مرتون	فصلی	در	این	زمینه	ارائه	می	دهد.	نمایندگی	
قوی	جامعه	سنجی	»سوسیومتری«	)جنینگز،	مورنو(	در	فرانسه	گرایشی	در	حوزه	
مطالعه	روابط	بین	افراد	توسط	گروه	گورویچ	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	در	مورد	
وارنر	باید	گفت	بویژه	ورود	وی	به	آنچه	در	فرانسه	»جامعه	شناسی	صنعتی«	خوانده	

می	شود،	جلب	توجه	می	کند.
بنابراین،	یک	استاد	باید	همیشه	سطح	کار	نظری	اش	را	ارتقا	داده	و	پربار	کند.	
برای	نمونه،	او	باید	بکوشد	تا	نظریه	های	اندیشمندان	جامعه	شناسی	تخصصی	که	
در	آمریکا	و	اروپا	درس	داده	می	شوند	در	فرانسه	هم	مورد	توجه	قرار	گیرند.	باید	
مقوله	های	تازه	ای	مورد	تبادل	نظر	قرار	گیرند.	نظریه	های	اقتصادی	و	جامعه	شناسی	
و	انسان	شناسی،	نظریه	های	دگرگونی	های	کار	صنعتی	و	دیجیتال	در	جامعة	نوگرا،	
نظریه	های	دین	در	فرهنگ	نوگرا	و	اضطراب	انسانی	و	بازار	اجتماعی،	نظریه	های	
زیست	بوم	و	مدیریت	انتقالی	الگوی	انرژی،	نظریه	های	ساختارهای	جدید	اجتماعی،	
نظریه	های	فراانسان	گرایی	در	جامعة	نوگرا،	نظریة	نقد	محدودیت	های	نوگرایی	و	غیره	
به	دانشگاه	فرانسه	محدود	نمی	شوند.	در	بسیاری	از	کشورها	همین	گونه	مقوالت	تدوین	
می	شوند	و،	بنابراین،	سّیالیت	جغرافیایی	و	روشن	فکری	میان	پژوهش	گران	و	نظریه	ها	
در	محیط	دانشگاهی	در	کشورهای	جهان	یک	ضرورت	آموزشی	است.	امسال	برای	
دانشجویانم	برنامه	های	نوینی	در	نظر	داریم	تا	در	چهارچوب	پیمان	»اراس	موس«	
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بخشی	از	درس	های	خود	را	در	کشورهای	دیگر	اروپا	به	پیش	ببرند.	دانشجوی	امروز	
باید	یک	دانشجوی	با	دانش،	با	فرهنگ	اروپایی	و	آزاداندیش	و	نقاد	باشد.	

Sociologues américains : Merton, Linton, Kardinner, Whyte, 
Jennings, Laswell, Moreno, Sorokin, Lazarsfeld, Warner.

مرگابراهیمیزدیورازهاییپنهانی
ملی	مذهبی	ها	 و	 نواندیشان	 از	جانب	 معناداری	 واکنش	های	 یزدی	 آقای	 مرگ	
تولید	کرد	که	نسبت	به	آن	نمی	توان	بی	تفاوت	باقی	ماند.	آقایان	عبدالکریم	سروش،	
عبدالعلی	بازرگان،	اشکوری،	تقی	رحمانی،	علی	جانی	و	بنی	صدر	در	پشتیبانِی	
ایدئولوژیک	و	سیاسی	از	ابراهیم	یزدی	در	رسانه	ها	هم	صدا	شدند.	تجربه	نشان	
داده	که	این	افراد	سازندگان	و	هواداران	انقالب	اسالمی	بوده	و	هستند.	آرمان	آن	ها	
قدرت	شیعه	برای	تحقق	جامعة	توحیدی	بود	و	هر	یک	به	سهم	خود	و	با	ویژگی	
خود	در	ایجاد	و	مدیریت	آن	شرکت	کردند؛	هرچند	که	حوادث	بعدی	آن	ها	را	به	
پراکندگی	کشاند.	این	پراکندگی	و	دوری	خواست	آنان	نبود	بلکه	محصول	سلیقة	

آیت	اهلل	خمینی	و	کشمکش	های	جناح	های	سیاسِی	مذهبی	بود.	
جمهوری	اسالمی	معماران	فراوانی	داشت.	کسانی	که	قدرت	شیعه	را	با	الهام	
از	خالفت	پیامبر	و	امامان	و	خلفای	عرب	طرح	ریزی	کردند،	کسانی	که	والیت	
فقیه	و	قدرت	مطلقه	را	تنظیم	ردند،	کسانی	که	اقتصاد	اسالمی	و	جامعة	توحیدی	را	
تبلیغ	کردند،	کسانی	که	برنامه	و	سیاست	اجرایی	را	برای	رهبری	تنظیم	می	کردند،	
کسانی	که	کسب	قدرت	را	با	محافل	آمریکایی	و	ارتشی	تدوین	نمودند،	کسانی	که	
طرح	دانشگاه	شیعه	و	پاک	سازی	ایدئولوژیک	آن	را	ارائه	دادند،	کسانی	که	کمیته	ها	
و	پاسداران	را	سامان	دهی	کردند،	کسانی	که	انتقال	قدرت	از	پهلوی	به	آیت	اهلل	
خمینی	را	با	محافل	دیپلماتیک	غرب	تعریف	و	تنظیم	کردند،	کسانی	که	در	پاریس	
مصاحبه	های	آیت	اهلل	خمینی	را	جهت	می	دادند	تا	مورد	پسند	جامعة	جهانی	باشند،	
کسانی	که	کشتارها	و	اعدام	های	سران	ارتش،	وزرا	و	شهردار	و	سفیر	را	در	زمستان	
1357	سازمان	دهی	و	اجرا	کردند،	کسانی	که	خط	تبلیغاتی	رسانه	های	زمان	انقالب	
را	تعیین	کردند،	کسانی	که	طرح	پاک	سازی	های	ایدئولوژیک	دانشگاه	و	اداره	و	

وزارتخانه	را	ریختند،	کسانی	که	قدرت	جدید	اسالمی	را	به	شکل	ایدئولوژیک	دینی	
توجیه	کردند	و	دیدگاه	هر	مخالفی	را	باطل	اعالن	کردند،	کسانی	که	قرآن	و	شیعه	گری	
را	وارد	قانون	اساسی	کردند	و	آن	را	تصویب	و	اجرا	کردند	از	نقش	آفرینان	معماران	
قدرت	جدید	بودند.	هر	کس	به	نوبة	خود	در	این	یا	آن	بخش	ساختمان	حکومت	
اسالمی	مداخله	کرد	تا	رسالت	الهی	و	پروژة	بزرگ	تاریخی	شیعه	تحقق	یابد.	آیت	اهلل	
خمینی،	بهشتی،	یزدی،	رفسنجانی،	بنی	صدر،	مطهری،	بازرگان،	خامنه	ای،	سروش،	
منتظری،	 اشراقی،	صباغیان،	 قطب	زاده،	الجوردی،	خلخالی،	چمران،	سنجابی،	
احمد	خمینی،	سحابی،	حبیبی،	طالقانی،	مطهری،	اردبیلی،	رضایی	و	دیگران	نقشی	

قاطع	در	شکل	گیری	قدرت	اسالم	و	والیت	فقیه	ایفا	کردند.	

قمپزدرکردن
»بابا،	قمپز	در	نکن!«	بارها	شنیده	ایم	که	می	گویند	فالنی	قمپز	در	می	کند.	در	واقع،	
منظور	از	این	حرف	اشاره	به	کسی	است	که	در	مورد	خودش	غلو	و	به	قول	معروف	
»گنده	گوزی«	می	کند.	بیشتر	انسان	ها	در	مورد	خود	و	ویژگی	های	خود	افسانه	گویی	
می	کنند	و	تصویری	ارائه	می	دهند	که	با	واقعیت	آن	ها	فرسنگ	ها	فاصله	دارد.	این	
افسانه	گویی	ناشی	از	خودبینی	و	خودپسندی	است	و	گاه	در	پی	فریب	دادن	است.	
فردی	که	قمپز	در	می	کند	شاید	همیشه	به	غلوگویی	خود	خود	آگاه	نباشد	ولی	
اجتماع	این	افسانه	گویی	را	حس	می	کند	و	بر	اساس	عقل	سلیم	خود	به	قول	معروف	
به	ریش	او	می	خندد.	قمپز	در	کردن	به	گفتة	عالمه	دهخدا	به	معنی	»دعاوی	دروغین	
کردن،	بالیدن	نابجا	و	فخر	و	مباهات	بی	مورد	کردن«	است.	باید	افزود	که	»قمپز«	
واژه	ای	ُترکی	است	و	در	واژه	نامة	دهخدا	به	معنی	آلت	موسیقی	سیمی	و	زهی	»ذوات	
االوتار«	است.	قمپز	دادن	امروز	یک	مثل	عامیانه	است.	همان	گونه	که	می	دانیم،	
یکی	از	ابعاد	اساسی	جنگ	همان	جنگ	روانی	است.	به	احتمال	قوی،	اصطالح	
قمپز	دادن	در	رابطه	با	یکی	از	ابزارهای	جنگی	عثمانی	بوده	است:	»قمپز«	توپی	
بوده	در	منطقة	کوهستانی	که	امپراتوری	عثمانی	در	جنگ	های	خود	با	ایرانیان	از	

آن	استفاده	می	کرده	است.	
این	توپ	ارتش	عثمانی	اثر	ویران	گرانه	نداشته	زیرا	گلوله	و	آتش	درش	به	کار	
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نمی	رفته.	در	واقع،	میزان	فراوانی	باروت	در	آن	می	ریختند	و	پارچه	های	کهنه	را	با	
سنب	با	فشار	درش	جای	می	دادند	و	می	کوبیدند	تا	کاماًل	سفت	و	محکم	شود.	سپس	
این	توپ	ها	را	در	مناطق	کوهستانی	که	باعث	پژواک	و	تقویت	صدا	می	شده	به	سوی	
دشمن	آتش	می	کردند.	قمپز	یا	توپ	عثمانی	صدایی	آن	چنان	مهیب	و	هولناک	داشته	
که	تمام	کوهستان	را	به	لرزه	در	می	آورده	و	تا	مدتی	میدان	جنگ	را	تحت	الشعاع	
قرار	می	داده	زیرا	اثری	منفی	بر	روحیة	سربازان	و	اسب	ها	می	گذاشته.	این	توپ	ها	
به	خرابی	منجر	نمی	شدند	زیرا	گلوله	ای	نداشتند	ولی	فضاساز	بودند	و	تولید	ترس	
می	کردند.	در	نخستین	جنگ	های	بین	ایران	و	سپاه	عثمانی،	صدای	عجیب	و	مهیب	
قمپزها	بر	روحیة	سربازان	ایرانی	اثر	می	گذاشت	و	از	پیشروی	آنان	به	شکل	جدی	
جلوگیری	می	کرد	ولی	بعدها	که	ایرانیان	به	واقعیت	و	توخالی	بودن	آن	ها	پی	بردند،	
هر	گاه	صدای	هولناک	و	گوش	خراش	آن	ها	را	می	شنیدند	به	یکدیگر	می	گفتند:	
»نترسید!	قمپز	در	می	کنند!«	یعنی	تو	خالی	است	و	گلوله	ندارد.	حال،	در	زمینة	
دعاوی	دروغین	و	غلو	کردن	و	سروصداکردن،	در	سیاست	و	در	اجتماع	و	نیز	در	
مناسبات	حرفه	ای	و	دوستانه،	چه	کسی	قمپز	در	می	کند؟	خامنه	ای،	احمدی	نژاد،	

روحانی،	ترامپ،	کیم	جونگ	اون	یا	مالنشون؟		

فراانسانگرایی
و	 دانش	 دگرگونی	های	شگرف	 که	 است	 واکاوی	 این	 متکی	بر	 فراانسان	گرایی	
فن	آوری	جامعه	را	تکان	می	دهند	و	انسان	جدیدی	پدید	می	آورند	که	می	تواند	250 
سال	زندگی	کند.	در	همین	زمینه،	ریموند	کورتزول	با	چاپ	کتابش	با	عنوان	»بشریت	
2«	از	اودیسة	فردیت	صحبت	کرده	و	برآن	است	که	تا	سال	2045	فن	آوری	هوش	
مصنوعی	بر	انسان	غلبه	خواهد	کرد.	او	می	گوید	نرم	افزارهای	بسیار	پرقدرتی	پدید	
می	آیند	که	به	یکدیگر	وصل	می	شوند	و	در	تمام	عرصه	ها	مداخله	خواهند	کرد.	
افزون	بر	این،	با	پیشرفت	علم	و	انتقال	»ربات	های	نانو«	به	داخل	خون	در	بدن	
انسان،	این	ربات	ها	می	توانند	تمام	خطرهای	احتمالی	و	نارسایی	های	ژنتیکی	در	
خون	را	برطرف	کنند.	به	این	ترتیب،	ما	شاهد	گذار	انسان	زیستی	به	انسان	نازیستی	
خواهیم	بود.	بر	اساس	این	نظریه،	هوش	و	دانش	یک	فرد	با	روش	علمِی	رایانه	ای	

به	ذهن	فرد	دیگری	افزوده	می	شود.	برای	نمونه،	هوش	اینیشتین	می	تواند	به	فرد	
دیگری	انتقال	پیدا	کند.	در	واقع،	این	انتقال	رایانه	اِی	هوش	به	انسان	دیگر	هیچ	

زیانی	به	فرد	نمی	رساند.	
کارشناس	شرکت	 افراد	 از	 گروه	 با	یک	 کورتزول	 ریموند	 در	حال	حاضر،	
گوگل	فعالیت	می	کند	و	هدایت	پروژه	های	علمِی	فراوانی	را	بر	عهده	دارد.	دانشمند	
فرانسوی،	ژان	گابریل	گاناسیا،	در	کتاب	خود	یعنی	افسانة	نظریة	فردیت	به	انتقاد	
می	پردازد	و	پیش	بینی	های	زیادی	را	مورد	بررسی	نقادانه	قرار	داده	است.	از	دید	
او،	این	گونه	تغییرات	فن	آورانه	انسان	را	از	انسانیت	دور	می	کنند.	به	هر	روی،	
چه	مخالف	و	چه	موافق،	این	بحث	ها	بسیار	اساسی	هستند	و	جوامع	جهانی	و	

پژوهش	گران		و	روشن	فکران	نمی	توانند	آن	ها	را	نادیده	بگیرند.	
از	نظر	ریموند	کورتزول	در	آغاز	قرن	21	،	بشریت	در	ابتدای	بزرگترین	تحول	
در	تاریخ	خود	است.	ما	در	حال	ورود	به	دوره	جدیدی	هستیم	که	تعریف	دقیق	آن	
از	انسان	تا	حد	زیادی	تکامل	یافته	و	غنی	تر	خواهد	شد.	گونه	های	انسانی	خود	
را	از	پایه	های	ژنتیک	آزاد	می	کنند	و	از	نظر	هوش	پیشرفت	ژرفی	دیده	و	از	نظر	

طول	عمر	به	دستاوردهای	غیر	قابل	تصوری	می	رسند.
در	این	اتحاد	انسان	و	ماشین،	دانش	و	مهارت	های	کاشته	شده	در	مغز	ما	با	
ظرفیت	های	گسترده	و	با	سرعت	و	با	ظرفیت	های	خالقیت	های	فناوری	ما	ترکیب	
می	شود.	این	تلفیق	اساسی،	دوره	جدید	بشریت	است.	افزودن	بر	مغز	انسان	و	یا	
بارگیری	مغز	انسان،	به	معنای	اسکن	نمودن	با	عکس	برداری	نمودن	تمام	جزئیات	
اساسی	و	سپس	نصب	آنها	بر	روی	یک	سیستم	محاسباتی	کاماًل	قدرتمند	است.	
این	روند	تمام	شخصیت	فرد،	حافظه،	استعدادها،	تاریخچه	او	را	به	تصویر	می	کشد.	

«)انسانیت	2,0	،	کتاب	مقدس	تغییر،	2007(.	
کتاب	ریموند	Kurzweil	:	»	وقتی	انسانها	از	زیست	شناسی	فراتر	می	روند«،	

نیویورک،	پنگوئن،	2005	،	652	ص.(
این	کتاب	با	عنوان	انگلیسی	The Bible of Change :2.0 Humanity	،	به	
زبان	فرانسه	توسط	eline Mesmin	،	پاریس،M21	،	2007	،	647	ص،	ترجمه	

شده	است.
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موسیقیجاز
موسیقی	جاز	در	آمریکا،	در	کرانة	میسی	سیپی	و	در	پایان	سدة	نوزدهم	میالدی	
پدید	آمد.	این	موسیقی	محصول	درهم	آمیختگی	فرهنگ	و	نغمه	های	بردگان	سیاه	و	
موسیقی	اروپایی	بود.	در	این	موسیقی،	میراث	ترانه	های	مذهبی،	ترانه	های	کارگران	
َبرده	در	کشت	زارهای	پنبه	و	ترانة	مهاجران	قابل	تشخیص	است.	در	این	موسیقی،	
صدای	عشق	بردگان	در	کشتی	ها،	کارگران	َبرده	در	حین	تولید	و	کار	برای	ارباب،	
اندوه	زنان	سیاهی	که	به	بیگاری	گرفته	شده	اند	و	زجردیدگان	را	می	شنوید.	در	
فردای	جنگ	جهانی	نخست،	با	باز	شدن	فضای	فرهنگی،	باشگاه	ها	و	کافه	ها	و	
رستوران	ها،	این	موسیقی	به	جامعه	شناسانده	شد.	لوئی	آرمسترانگ	با	نوآوری	
در	گسترش	آن	کوشید	و	چهرة	فراموش	نشدنی	این	موسیقی	شد.	امروز،	جاز	به	
شاخه	های	هنری	گوناگونی	تقسیم	می	شود	و	از	جمله	کسانی	که	در	گسترش	آن	
نقش	ایفا	کردند	می	توان	به	میلس	دیویس	و	شارلی	پارکر	و	شت	بیکر	و	دوک	
النگتون	اشاره	کرد.	آهنگ	جاز	با	سازهایی	مانند	ترومپت	و	ساکسوفون	همیشه	با	

یادمانه	و	اندوه	و	دردی	مرموز	اما	خندان	همراه	است.	
وینتون	مارسالیس،	نوازندة	مشهور	شیپور	کلیددار	یا	همان	ترومپت	و	برندة	
جایزه	پولیتزر،	می	گوید:	»جاز	ابداع	سیاه	هاست.	جاز	بازگوکنندهٔ	خیلی	چیزهای	
ژرف	روحی	است	و	نه	تنها	دربارهٔ	ما	سیاه	ها	و	نحوهٔ	نگاه	ما	به	مسائل	است	بلکه	
دربارهٔ	اصل	معنی	زندگِی	مردم	ساالرانهٔ	امروزی	هم	هست.	جاز	همان	شرافت	
نژاد	سیاه	است	که	به	شکل	صدا	درآمده		است.	در	این	َسبک	از	موسیقی	همه	چیز	
را	می	شود	دید:	چه	ناگفته	ها،	چه	نفوذها،	چه	پیچیدگی	ها	و	چه	پنهان	ها.	تا	جایی	
که	من	می	دانم،	نواختن	جاز	از	همهٔ	سبک	ها	سخت	تر	است.	جاز	بهترین	تفسیر	

احساسات	شخصی	در	تاریخ	موسیقی	غربی	است.«	
جاز	پس	از	جنگ	جهانی	دوم	به	همت	شارل	ترنه،	ایومونتان،	ژیلبر	بکو	و	سارل	
آزناوو	به	موسیقِی	سیاهان	فرانسه	تبدیل	شد	و	به	طرزی	گسترده	در	سال	های	شصت	
میالدی	در	فرانسه	رشد	کرد.	کافه	های	دودآلود	و	زیرزمینِی	کارتیه	التین	و	بلوار	
سن	ژرمن	پاریس	پاتوق	نوازندگان	و	عاشقان	جاز	شدند.	دست	کم	در	سال	های	
1958	و	1963	چیزی	حدود	78	کنسرت	بزرگ	جاز	در	فرانسه	سامان	یافتند	و	
شمار	انبوهی	از	بلژیک	و	آلمان	و	ایتالیا	به	فرانسه	آمدند	تا	هنرمندان	آمریکایِی	

جاز	را	ببینند.	نویسندگان	فرانسوی	مانند	سیمون	دوبوآر،	فرانسوا	ساگان،	میشل	
لیری	و	بوریس	ویان	جاز	را	در	فضای	نوشتارها،	رمان	ها	و	داستان	های	خود	به	
کار	گرفته	اند.	سینمای	جهانی	با	جاز	آمیخته	می	شود.	کارگردان	فرانسوی	برتراند	
تاورنیه	در	سال	1987	در	فیلم	»نزدیکی	های	نیمه	شب«	از	نوازندگان	جاز	حرف	
می	زند.	کلینت	استیوود	هم	مستندی	دربارة	مونک،	پیانونواِز	سیاه	پوست،	تولید	
می	کند.	همچنین،	فیلم	های	بی	شماری	موسیقی	جاز	را	در	متن	خود	قرار	داده	اند.	

جاز	در	نیو	اورلِئان	و	لوئیزیانا	به	دنیا	آمد.	سپس	بوستون	و	ماساچوست	از	
سال	1940	آغاز	به	نواختن	جاز	کردند	و	امروز	جاز	در	تمام	شهرهای	مهم	جهان	

یافت	می	شود.

دیویدهاکنی،نقاشفزونواقعنما
	دیوید	هاکنی،	نقاش	بزرگ	انگلیسی،	در	1937	به	دنیا	آمد.	َسبک	او	پاپ	آرت	
و	واقع	گرایِی	افراطی	بود	و	در	نقاشِی	چهره	و	ترسیم	دورنماها	شهرت	یافته	است.	
او	متأثر	از	نقاشی	مکتب	هیجان	نمایی	بود	و	در	آمریکا	دوست	آندی	وارول	بود	و	
بسیار	از	او	آموخت.	هاکنی	از	سال	1999	به	دنبال	نمایشگاه	تابلوهایش	در	مرکز	
فرهنگی	ُژرژ	پمپیدو	در	پاریس	معروفیت	جهانی	یافت.	تابلوی	های	او	با	ترکیب	
رنگ	های	دلپذیر	گاه	تنهایی	و	گاه	عشق	و	گاه	یک	راز	را	در	خود	بازتاب	می	کنند.	
شخصیت	های	تابلوهای	هاکنی	دارای	نگاهی	رازآلودند	و	با	حالتی	آرام	به	مخاطب	
نگاه	می	کنند.	رنگ	های	آبی	و	سبز	و	سرخ	بیشتِر	تابلوهای	او	را	فضاسازی	کرده	اند.	
هاکنی	یکی	از	نقاشانی	است	که	در	زنده	بودنش	شهرت	و	شکوه	خود	را	می	بیند.	
آخرین	نکتة	قابل	توجه	این	است	که	تابلِو	مردی	که	به	استخر	نگاه	می	کند	چندین	
سال	پیش	16هزار	دالر	توسط	خوِد	نقاش	به	فروش	رفت	ولی	چند	روز	پیش	

خریدار	تابلو	همین	تابلو	را	بیش	از	90میلیون	در	بازار	جهانی	فروخت.	
بازار	سرمایه	و	وجه	های	ظاهری	به	سرعت	کار	هنرِی	هنرمند	را	به	بورس	جهانی	
تبدیل	می	کند.	این	بازار	جهانی	در	ما	تردید	برمی	انگیزد:	ما	به	زیبایی	هنری	خیره	
می	شویم	یا	مجذوت	قیمت	گذاری	بورس	جهانی	هستیم؟	آیا	بازار	جهانی	ارزش	
هنری	را	ویران	کرده	و	ما	دیگر	نمی	توانیم	اندیشه	ای	مستقل	از	بازار	کاال	داشته	
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باشیم؟	این	پرسش	ها	وسوسه		و	تردیدهای	ذهن	ما	را	آشفته	می	کنند	ولی	هنگامی		که	
شما	در	برابر	تابلو	قرار	می	گیرید،	محو	زیبایی	هنری	آن	می	شود.	دیوید	هاکنی	95 
سال	دارد	و	می	گوید:	»هر	زمان	که	در	حال	کشیدن	تابلو	هستم	حس	می	کنم	سی	
سال	دارم.«	همین	حس	مطبوع	نقاش	خوشبختی	انسان	را	رقم	می	زند.	همین	حس	
زیبا	را	نگه	داریم.	آرامش	روانی	ما	از	هنر	و	ادبیات	و	طبیعت	و	خوبی	انسانی	و	
خشنودی	از	تالش	بر	می	آید.	این	حس	را	تقویت	و	با	دیگران	تقسیم	کنیم.	دیدار	از	
یک	نمایشگاه	بهانة	خوبی	برای	گپ	زدن	و	تقسیم	احساس	و	لذت	مطبوع	ماست.	
برخی	مکتب	هاکنی	را	»فزون	واقع	نمایی«	می	خوانند.	دنیای	او	چیست؟	رنگ	ها	
با	شفافیت،	انسان	ها	با	آرامش	ظاهری،	درختان	پررنگ،	تمایلی	نزدیک	به	فوبیسم،	
نشانه	های	دریافت	گری،	واقعیت	گرایی	بورژوایی،	تمایل	به	همجنس	گرایی،	رنگ	
پاستل	و	یک	احساس	پرسش	گر	دنیای	او	را	بازتاب	می	دهند.	او	بخش	مهمی	
از	زندگی	اش	را	در	کالیفرنیا	می	گذراند.	در	نیویورک	و	در	سال	1963	با	اندی	
وارول	آشنا	می	شود	و	گویا	وارول	به	او	پیشنهاد	می	کند	تا	موضوع	استخر	را	در	
تابلوهایش	مطرح	کند.	َسبک	کار	او	ترکیبی	است	و	هنر	زینتی	و	عکس	و	چسباندن	
عکس	در	داخل	نقاشی	نیز	از	دیگر	فعالیت	های	او	هستند.	اگر	در	سال	های	شصت	
میالدی	نقاشانی	مانند	آندی	وارول	و	فرانسیس	بیکن	چهره	های	برجسته	ای	بودند،	
در	سال	های	هفتاد	میالدی	هم	دیوید	هاکنی	به	یکی	از	چهره	های	جهانی	نقاشی	
تابلوهای	 پاریس	 پمپیدو	در	 ُژرژ	 فرهنگی	 مرکز	 نمایشگاه	 بار	 این	 تبدیل	شد.	
گوناگونی	از	این	هنرمند	برجسته	را	به	نمایش	گذاشته	است.	در	این	نمایشگاه	
چند	تابلو	با	موضوع	استخر	نیز	معرفی	شده	اند.	یکی	از	تابلوها	با	عنوان	»تصویر	
یک	هنرمند«	در	سال	1972	نقاشی	شده	و	دو	متر	بلندی	و	سه	متر	درازا	دارد.	با	
نگاه	به	این	تابلو،	پرسش	و	احساسم	چنین	بود:	فضای	تابلو	آرام	و	طبیعت	گسترده	
است؛	مردی	به	طرزی	عجیب	در	کنار	استخر	ایستاده	و	دارد	فرد	دیگری	را	زیر	
آب	تماشا	می	کند.	آیا	این	فرد	ُمرده؟	آیا	سایة	خیال	در	آب	است؟	واکنش	فرد	
کنار	استخر	چیست؟	طبیعت	کالیفرنیا	آرام	است	ولی	استخر	در	این	خانة	بورژوایی	
یک	لحظة	آرامش	است	یا	بیان	گر	اضطرابی	مرموز؟	شاید	فرد	کنار	استخر	شاید	
خود	هنرمند	است.	پس	آیا	او	دارد	تصویر	خیالی	خود	را	می	بیند؟	چرا	این	تصویر	

خیالی	سایه	ای	همانند	هنرمند	کنار	استخر	نیست؟	

نخستینبمباتمی
در	جنگ	جهانی	دوم،	آمریکا	برای	به	زانو	درآوردن	ژاپن	در	تاریخ	6	اوت	1945 
نخستین	بمب	اتمی	را	بر	روی	هیروشیما	انداخت	و	در	9	اوت	1945	نیز	بمب	
اتمی	دوم	را	روی	ناکازاکی	پرتاب	کرد.	نظامیان	آمریکایی	می	دانستند	که	ژاپن	در	
درماندگی	اقتصادی	و	نظامی	به	سر	می	برد	و	به	زودی	شکست	خود	را	می	پذیرد؛	
هرچند،	نظامیان	ژاپن	به	ژاپنی	ها	دروغ	می	گفتند	واعالن	می	کردند	که	در	حال	
پیروزی	هستند.	نظامیان	آمریکا	با	همکاری	ترومن،	رئیس	جمهور	وقت	آمریکا،	
نیز	پنهان	کاری	کردند	و	در	پی	آن	بودند	تا	بمب	های	اتمی	اورانیومی	و	پلوتونی	را	
در	صحنة	عمل	آزمایش	کنند	و	نتایج	عملی	بمب	اتمی	را	مورد	بررسی	قرار	دهند.	
در	این	بمباران	اتمی	هر	دو	شهر	یادشده	به	طور	کامل	نابود	شدند	و	طی	یک	ماه	
200000	نفر	کشته	شدند	و	به	سبب	رادیواکتیویتة	پخش	در	هوا	نیز	تا	سالیان	پس	
از	آن	هم	افزایش	بیماران	و	تلفات	انسانی	ادامه	داشت.	انسان	با	به	کارگیری	علم	
بدون	روح	توانست	سالح	اتمی	مهیب	بسازد	و	آن	را	در	خدمت	نظامیان	قرار	دهد.
در	این	تجربة	تبهکارانه،	جان	آدمی	کوچک	ترین	ارزشی	نداشت	و	حتی	پس	
از	پرتاب	بمب	هم	نظامیان	آمریکایِی	حاضر	در	ژاپن	بیماران	را	معاینه	می	کردند	
تا	تنها	ویژگی	آسیب	اتمی	را	بررسی	کنند.	قصد	آن	ها	معالجة	بیماران	نبود؛	آن	ها	
در	رسانه	ها	هر	بیماری	ناشی	از	رادیواکتیویته	را	نفی	می	کردند.	مرگ	و	دروغ	و	

پنهان	کاری	مستلزم	سیاست	اتمی	است.	
در	حال	حاضر	در	جهان	9	کشور	دارای	بیش	از	15000	بمب	اتم	می	باشند.	
از	دید	من،	بمب	اتمی	در	کل	جهان	باید	حذف	شود	و	امیدوارم	ایران	نیز	هرگز	
نتواند	به	بمب	اتمی	دست	یابد.	بهره	گیری	از	اتم	در	زمینة	پزشکی	و	علمی	الزم	و	
درک	پذیر	است	ولی	کاربست	نظامی	و	اقتصادی	و	استفاده	در	تولید	برق	کاماًل	نابجا	
و	خطرناک	است.	فرهنگ	انسان	گرایانه	و	صلح	خواه	ضرورت	زندگی	در	جهان	

ماست	و	روی	آوردن	به	انرژی	های	پاک	و	بدون	خطر،	بهترین	چاره	است.	

سیارةمیمونهاوانسانها
به	تماشای	فیلم	»سیارة	میمون	ها«	رفتم.	این	فیلم	سومین	فیلمی	است	که	بر	اساس	
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مات	 به	کارگردانی	 و	 	)1994-1912( بول	 پی	یر	 یعنی	 فرانسوی	 نویسندة	 رمان	
ریوس	آمریکایی	تهیه	شده	است.	داستان	این	فیلم	طرح	نابودی	میمون	ها	توسط	
انسان	است.	مهارت	و	ابزار	جنگی	و	زیاده	خواهی	انسان	را	به	سلطه	گری	در	
طبیعت	کشانده	و	نابودِی	جانور	و	طبیعت	هم	از	پیروزی	های	او	به	شمار	می	آید،	
حال	آن	که	هماهنگی	و	همزیستی	انسان	و	طبیعت	و	جلوگیری	از	زیاده	خواهی	
تنها	عامل	آسودگی	جهان	است.	کتاب	بسیار	اساسی	انسان	خردمند	نوشتة	نووال	
نوها	هاراری،	تاریخ	دان	اسرائیلی،	به	طرز	بسیار	چشمگیری	داستان	تاریخ	انسان	
را	بیان	می	کند.	بر	اساس	نظریة	فرگشت	و	کشفیات	انسان	شناسی،	انسان	هوشمند	
انسان	راست	قامتی	است	که	در	آفریقا	زاده	شده	است.	آن	ها	صدهزار	سال	پیش	
زندگی	می	کردند.	این	انسان	های	اولیه،	که	از	تبار	شامپانزه	ها	بودند،	در	پی	تکامل	
خود	و	در	مرحلة	تاریخی	بعدی	زمین	را	به	تسلط	خود	درمی	آورند،	شهرسازی	
می	کنند،	دین	و	ملت	می	سازند،	صنعت	را	سامان	می	دهند	و	حقوق	بشر	را	تدوین	
می	کنند.	بدبختانه،	همین	انسان	پیروزی	خود	را	مستلزم	آسیب	اساسی	به	طبیعت	
و	حیوان	می	دانست.	نابودی	نسل	گروه	های	جانوری	و	محیط	زیست	و	افزایش	
آلودگی	و	بیماری	انسان	نتیجة	این	سلطه	گری	یک	جانبه	و	نظام	تولیدی	انبوه	و	تمدن	
فسیلِی	نفتی	وابسته	به	آن	است.	در	ایران،	جمهوری	اسالمی	ضربه	های	مرگ	آوری	
بر	طبیعت	و	جانوران	و	شرایط	زیست	محیطی	وارد	آورده.	آیا	شهروندان	ایرانی	و	
نخبگان	دانشگاهی	و	سیاسی	ایران	به	این	موضوع	اساسی	توجه	الزم	را	دارند؟		
ریشه	های	 شناخت	 زمینة	 در	 برجسته	 کارشناسان	 از	 یکی	 پیک	 پاسکال	
انسان	شناسی	است.	او	در	کالژ	دوفرانس	در	زمینة	فسیل	شناسی	میمون	ها	و	انسان	
پژوهش	می	کند.	پیک	می	نویسد:	»با	شتاب	کنونی	انسان	در	ویرانِی	طبیعت	و	
میمون	های	بزرگ	مانند	شامپانزه	ها	نسل	این	گروه	از	میمون	ها	تا	سال	2050	از	
بین	خواهد	رفت.«	او	در	تازه	ترین	کتاب	خود	می	پرسد:	»چه	کسی	قدرت	را	به	
دست	خواهد	گرفت؟«	او	می	گوید	شامپانزه	رو	به	نابودی	است	و	نابودِی	آن	یک	
خطر	بزرگ	برای	طبیعت	و	انسان	است.	پس	انسان	باید	با	هوشمندی	به	این	خطر	
بیندیشد.	او	می	افزاید:	»نظام	ربات	ها	و	فن	آوری	دیجیتال	دنیا	را	به	زیر	سلطه	گرفته	
است.	انسان	باید	تالش	کند	تا	بردة	این	فن	آوری	دیجیتال	نشود.	اگر	انسان	به	سوی	
نابودی	شامپانزه	پیش	رود،	هوشمندی	خود	را	به	کار	نمی	گیرد	و	به	سوی	بردگی	

خود	حرکت	می	کند.«	

سفربهدوبلین،پایتختایرلند،وادبیاتآن
قصد	کردم	چند	روزی	به	ایرلند	و	پایتخت	آن،	دوبلین،	بروم.	در	این	سفر	هدفم	
خواندن	رمان	اولیس،	شاهکار	جیمز	جویس	ایرلندی،	بود.	خواندن	این	رمان	در	
طی	این	سفر	تمام	نخواهد	شد	ولی	آنچه	مهم	است	انگیزة	خواندن	و	پیوند	این	گونه	
آثار	با	تاریخ	و	جامعه	و	ادبیات	ایرلند	است.	بی	شک،	به	ایرلند	می	روم	تا	اجتماع،	
طبیعت،	ویژگی	های	شهری	و	دنیای	ادبی	این	کشور	را	بهتر	بفهمم.	جیمز	جویس	
یکی	از	شاهکارهای	ادبی	جهان	یعنی	اولیس	را	در	1922	در	پاریس	چاپ	کرد	
زیرا	جسارت	و	شجاعت	رمان	در	عرصة	قضایی،	اجتماعی	و	جنسی	اجازة	چاپ	
آن	در	انگلستان	و	آمریکا	را	نمی		داد.	داستان	این	رمان	ریشه	در	اساطیر	یونان،	
ادبیات	شکسپیر	و	متون	تورات	و	انجیل	دارد	و	دارای	ساختار	روایی	پیچیده	ای	
است.	در	فارسی	برخی	کتاب	ها	دربارة	اولیس	ترجمه	شده	اند	همچون	چکیده	ای	
از	رمان	ولی	خوِد	رمان	جویس	ترجمه	نشده	است.	برخی	کارشناسان	باور	دارند	
که	در	قرن	بیستم	رمان	اولیس	ادبیات	را	به	ادبیات	پیش	از	جویس	و	ادبیات	پس	
از	جویس	تقسیم	کرد.	ترجمة	این	رمان	به	فرانسه	توسط	یازده	نفر	صورت	گرفته	
و	در	سال	1995	میالدی	چاپ	شده.	این	رمان	در	1500	برگ	روانة	بازار	شده.	
یادمان	باشد	بزرگان	دیگری	مانند	ساموئل	ِبِکت،	ُاسکار	وایلد	و	ِبرنارد	شاو	هم	

ایرلندی	تبار	هستند.	
هفتة	پیش	به	دوبلین،	پایتخت	ایرلند،	رفتم.	کشوری	با	شش	میلیون	جمعیت	که	
در	گذشته	مورد	تجاوز	وایکینگ	ها،	نرمن	ها	و	سپس	انگلیسی	ها	قرار	گرفته	اند.	طی	
دو	سده،	ایرلند	به	تصرف	انگلیس	درآمد	و	به	دنبال	مبارزات	گسترده	در	سال	1922 
مستقل	شد	و	در	سال	1947	به	جمهوری	ایرلند	تبدیل	شد.	در	این	مسافرت	با	مردمی	
آشنا	شدم	که	خونگرم	و	مهربان	و	خوش	برخورد	بودند.	برای	نشانی	دادن	بسیار	
کمکم	می	کردند	و	باادب	بودند.	اگر	به	دوبلین	رفتید،	به	محلة	قدیمی	شهر	و	پاب	
یا	کافه	های	قدیمی	آن	بروید	تا	موسیقی	شادمان	ایرلندی	را	گوش	کنید	و	آبجوی	
معروف	گینس	را	میل	کنید	ولی	فراموش	نکنید	این	شهر	دارای	تاریخ	ادبیاتی	بسیار	
مهمی	است.	تاکنون	چهار	برندة	نوبل	ادبیات	از	این	شهر	برخاسته	اند:	ویلیام	باتلر	
ِیتِس	شاعر	نوبل	را	در	1923	وُجرج	برنارد	شاِو	نمایشنامه	نویِس	معروف	هم	در	
1925	جایزة	نوبل	را	دریافت	کرد.	ساموئل	ِبِکِت	نویسنده	و	نمایشنامه	نویس	نیز	
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این	جایزه	را	در	1969	دریافت	کرد	و	دست	آخر	سیموس	هانیة	شاعر	در	سال	
1995	موفق	به	دریافت	نوبل	ادبیات	شد.	هرچند،	شما	نمی	توانید	از	ادبیات	حرف	
بزنید	و	از	ُاسکار	وایلد،	چهرة	برجستة	ادبیات،	حرف	نزنید	و	یا	از	جیمزجویس	
بزرگ	و	کتاب	معروفش	اولیس	در	وادی	ادبیات	جهان	و	دگرگونی	های	شگفت	آور	

آن	در	عرصة	رمان	نویسی	صحبت	نکنید.	

میدان»ووژ«پاریس
میدان	»ووژ«	یا	میدان	پادشاهی	قدیمی	ترین	میدان	پاریس	است	که	ساختمان	
اولیة	آن	در	سال	1605	میالدی	و	در	زمان	هانری	چهارم	صورت	گرفته.	این	
میدان	درختکاری	شده	یک	مربع	با	ضلع	140متری	است	که	در	مرکزش	یک	فوارة	
بزرگ	جای	دارد.	معماری	زیبای	میدان	دارای	ساختمان	های	مشابه	دوطبقه	ای	با	
آجرهای	سرخ	رنگ	است.	این	میدان	دارای	36	ورودی	اصلی	به	ساختمان	هاست.	
دور	میدان	یک	راهرو	بزرگ	با	طاق	های	ضربی	و	پر	از	نمایشگاه	نقاشی	و	مجسمه	
است.	شما	می	توانید	در	یکی	از	کافه	های	دور	میدان	بنشینید	و	یک	فنجان	شکالت	
گرم	یا	قهوه	میل	کنید.	تاریخ	میدان	سرشار	از	رویدادهای	مهم	است.	این	میدان	
در	زمان	انقالب	فرانسه	به	میدان	توپخانه	و	مهمات	تبدیل	می	شود.	خواستگاری	
لویی	13	از	»آن	اتریش«	در	این	میدان	صورت	می	گیرد.	اسناد	نشان	می	دهند	که	تا	
مدت	ها	بسیاری	از	ساکنین	آن	یهودیانی	ثروتمند	بودند	و	شخصیت	های	برجسته	ای	
مانند	ویکتور	هوگو،	آلفونس	دوده،	ُژرژ	سیمونون،	کولت	و	هنرمند	سینما	یعنی	آنی	
ژیراردو	در	برخی	ساختمان	های	این	میدان	زندگی	می	کرده	اند.	این	میدان	در	ادامة	
خود	به	محلة	ماره	می	رسد.	این	محله	از	قهوه	خانه،	کتاب	فروشی،	شیرینی	فروشی	
و	غذافروشی	یهودی	سرشار	است	و	در	آن	گردشگران	خارجی	و	تفریح	کنندگان	
پاریسی	پرسه	می	زنند.	امروز	در	حالی	که	پرسه	می	زدم	جلِو	یکی	از	راهروهای	
ورودی	خاخامی	یهودی	روبه	روی	من	ایستاد	و	گفت:	»شما	یهودی	هستید	و	اینجا	
محل	نیایشگاه	ماست،	بیایید	در	داخل	ساختمان.«	من	هم	گفتم:	»نه،	من	یهودی	
نیستم.	من	اصاًل	هیچ	دینی	ندارم	و	خداناباورم.«	سپس	او	گفت:	»نه،	قیافه	ات	
نشان	می	دهد	که	دین	داری.«	از	او	پرسیدم:	»چگونه	دین	را	در	قیافة	من	تشخیص	

دادی؟«	او	هم	گفت:	»در	یک	خانوادة	دین	دار	زاده	شده	ای.«	گفتم:	»بله	ولی	امروز	
دیگر	دین	ندارم.«	سپس	گفت:	»نه،	قبول	ندارم.	اهل	کجایی؟«	من	هم	در	پاسخ	
به	او	گفتم:	»ایرانی	ام.«	و	او	گفت:	»فرش	فروشی؟«	گفتم:	»نه،	استاد	دانشگاهم.«	
گفت:	»خیلی	خوبه	ولی	به	ایران	که	نمی	روی؟«	گفتم:	»دلم	می	خواهد	بروم.«	و	او	
گفت:	»دوستان	یهودی	زیادی	از	ما	ایران	را	ترک	کرده	اند	و	به	آمریکا	رفته	اند.«	
من	هم	گفتم:	»درست	ولی	با	وجود	این	رفتن	ها	هنوز	هم	در	ایران	شمار	یهودی	ها	
از	باقِی	کشورهای	اسالمی	بیشتر	است.«	گفت:	»آره،	می	دانم.	گویا	وضع	بدی	هم	
ندارند.«	گفتم:	»فشار	مذهبِی	حکومتی	روی	همة	دین	داران	نامسلمان	و	غیرشیعه	
وجود	دارد	ولی	در	شرایط	کنونی	فشار	مستقیم	و	حاّدی	روی	یهودی	ها	نیست.«	
گفت:	»آره	خدا	را	شکر!«	در	پایان	رو	کرد	به	من	و	گفت:	»شاید	بازهم	همدیگر	
را	ببینیم.«	من	هم	گفتم:	»شاید،	یادتان	باشد	من	ناباورهستم	ولی	به	ارزش	های	
انسانی	و	عشق	و	اخالق	اجتماعی	عالقه	مندم.«	گفت:	»خدا	را	شکر!«		و	من	هم	

گفتم:	»شکر	طبیعت!«

مریممیرزاخانی
مریم	میرزاخانی،	دانشمند	ریاضی	دان	و	استاد	دانشگاه	استنفورد،	در	چهل	سالگی	
و	 ایرانی	 مرْگ،	 این	 درگذشت.	 آمریکا	 در	 استخوان	 و	 پستان	 به	سبب	سرطان	
خارجی	را	به	اندوه	نشاند.	به	دنبال	این	تراژدی،	واکنش	های	بی	شماری	آغاز	شد	
و	یکی	از	آن	ها	واکنش	آقای	عبدالکریم	سروش	بود.	او	می	گوید:	»من	از	مرگ	او	
هم	متأسفم	و	همه	متأسف	نیستم.	مرگ	او	تقدیر	خداست	و	ما	می	توانیم	خواستار	
آن	باشیم	تا	خداوند	فرشتگان	را	بفرستد	تا	او	را	در	آغوش	بگیرند.	در	چشم	من	
او	که	چهل	سال	عمر	کرد	چهارصد	سال	عمر	داشت،	مانند	کسانی	که	اهل	کشف	اند	
و	در	جست	وجوی	حقیقت	.	امیدوارم	که	در	آن	جهان	هم	زندگی	معنوی	پرکمالی	

را	ادامه	بدهد.«	
شما	در	برابر	این	همه	پرگویی	و	خرافه	گویی	و	مردم	فریبِی	»فیلسوف«	اسالمی	
شگفت	زده	می	شوید.	آقای	سروش	با	چنین	حرف	هایی	یک	بار	دیگر	نشان	می	دهد	
که	یار	خرافه	بافان	اسالمی	و	فاقد	اندیشة	ِخردمندانه	و	علمی	است.	سروش	آرزو	
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دارد	تا	در	»آن	جهان«	دیگر	اهلل	برای	مریم	میرزاخانی	»فرشتگان«	را	بفرستد	تا	او	
»زندگی	معنوِی	پرکمالی«	داشته	باشد.	همین	حرف	هایی	که	هر	آخوند	پیش	پاافتاده	
هم	می	تواند	بیان	کند	»فیلسوف«	اسالمی	را	هم	عرضه	می	کنند.	سروش	از	مرگ	
این	دانشمند	سوءاستفاده	می	کند	تا	برای	شریعت	خود	تبلیغ	کند	ولی	این	آقای	
»نواندیش«	در	واکنش	خود	یک	کلمه	هم	درباره	ضدیت	قرآن	و	اسالم	با	حقوق	
زن	نمی	گوید؛	این	نخبة	مذهب	شیعه	یک	کلمه	دربارة	فشار	و	ستمگری	جمهوری	
اسالمی	در	حق	زنان	نمی	گوید.	خانم	مریم	میرزاخانی	یکی	دیگر	از	زنانی	است	که	
با	هوش	و	دانش	و	جسارت	خود	نشان	داد	که	تمام	گفتمان	اسالمی	و	سنت	جامعه	
اسالمی	و	سیاست	نخبگان	اسالمی	تبعیض	گرا	هستند.	چنین	زن	دانشمندی	در	نظام	
دینی	نمی	تواند	در	دانشگاه	درس	بدهد	و	مقام	باالیی	داشته	باشد.	آزادی	و	پیشرفت	

زن	ها	تنها	بیرون	از	این	نظام	دینی	شدنی	است.
کسی	که	در	باره	ارزش	یک	زن	دانشمند	می	نویسد	باید	هر	نظام	ایدئولوژیک	و	
ضد	زن	را	محکوم	کند.	اسالم	یک	نظام	مردساالر	و	ارتجاعی	است	که	تمام	قدرت	
خود	را	علیه	زن	بکارگرفته	است.	تمام	زنان	جهان	که	نشانه	سربلندی	دانش	و	
ادب	و	پژوهش	و	سیاست	و	هنر	هستند	خارج	از	اسالم	رشد	یافته	اند.	یک	دوران	
1400	ساله	اسالمی	قادر	نیست	حتا	یک	شخصیت	علمی	و	فرهنگی	زن	ارائه	دهد.	
اسالمگرایان	از	سمبول	عقب	مانده	و	قبیله	گرای	خدیجه	و	فاطمه	حرف	می	زنند	
حال	انکه	پیش	از	اسالم	در	ایرانزمین،	ما	زنان	شاه	داشته	ایم	و	در	طول	تاریخ	و	

تمام	جهان	زنان	سربلند	و	برجسته	نقش	آفرین	بوده	اند.				

»لیلیومجنون«
حکیم	نظامی	گنجوی	در	سدة	ششم	هجری	یا	دوازده	میالدی	می	زیسته	و	در	شهر	
گنجه	به	گور	سپرده	شده	است.	او	به	عنوان	شاعری	صاحب	سبک	شناخته	شده	است	
و	اثری	با	عنوان	»خمسه«	در	کارنامة	خودش	دارد.	این	منظومه	یکی	از	مجموعه	های	
عاشقانة	»خمسه	نظامی«	است.	اجزای	»خمسه«	یا	پنج	گنج،	مخزن	االسرار،	خسرو	
و	شیرین،	هفت	پیکر،	اسکندرنامه	و	لیلی	ومجنون	هستند.	»لیلی	و	مجنون«	از	نظامی	

گنجوی	شاعر	بزرگ	شعر	فارسی	به	تازگی	به	فرانسه	ترجمه	و	چاپ	شد.	

این	افسانة	عاشقانه	در	4700	بیت	به	درخواست	پادشاه	شروان	در	طی	چهار	
ماه	به	نظم	کشیده	شد.	از	دید	برخی	کارشناسان،	این	افسانه	دارای	خاستگاه	عربی	
یا	بابلی	بوده	است	ولی	نظامی	در	هنگام	سرایْش	این	افسانه	را	به	فرهنگ	ایرانی	و	
محیط	جغرافیایی	خود	نزدیک	می	کند.	این	اثر	زیبا	و	کتاب	دیگر	همین	شاعر	یعنی	
»خسرو	و	شیرین«	دو	مجموعة	بزرگ	عاشقانه	و	غنایِی	ادبیات	فارسی	هستند	که	
در	قرن	ششم	قمری	یا	سدة	دوازدهم	میالدی	پدید	آمده	اند.	این	کتاب	حکایت	دو	
عاشق	یعنی	لیلی	ومجنون	است	که	در	مکتب	خانه	عاشق	یکدیگر	می	شوند؛	هرچند،	
هر	دو	از	یک	محیط	کهنه	و	کند	و	سخت	اجتماعی	رنج	می	برند.	لیلی	ومجنون	با	
عشقی	ممنوع	زندگی	می	کنند	ولی	عشقی	که	مرز	نمی	شناسد	و	سرچشمة	شوریدگی	

پیوستة	دو	جسم	و	دو	روان	است.
گفته	می	شود	که	نظامی	بن	مایة	افسانه	های	خود	را	از	افسانه	های	مردمِی	عربی	
گرفته	و	نویسندة	عرب	یعنی	طه	حسین	برآن	است	که	ریشة	لیلی	ومجنون	در	تمدن	
بابل	باستان	است.	به	هر	روی،	گنجوی	این	مجموعه	را	به	درخواست	پادشاه	
شروان	می	نویسد.	شروان	در	جنوب	شرقی	قفقاز	جای	دارد	و	زمان	قاجار	از	

سرزمین	ایران	جدا	می	شود.	
مثنوی	»لیلی	ومجنون«	که	بخشی	از	مجموعة	»خمسه	نظامی«	است	در	قالب	
مثنوی	سروده	شده	و	در	شمار	ادبیات	غنایی	فارسی	شمرده	می	شود.	داستان	های	
عاشقانه	بسیار	زودهنگام	و	از	سدة	پنجم	به	شعر	فارسی	راه	یافتند.	داستان	های	بزمی	
و	غنایی	نیز	در	پایان	قرن	ششم	به	وسیلة	نظامی	به	اوج	خود	رسیدند.	جامعة	معاصر	
لیلی	ومجنون	هر	گونه	نفی	آداب	و	سنن	را	رد	می	کند.	به	گفتة	یداهلل	بهمنی:	»چنین	
فرهنگی	نمی	تواند	سالمت	روانی	جامعه	را	تضمین	کند	و	از	آن	نمی	توان	انتظار	
ظهور	انسان	های	فرهیخته	را	داشت.«	رضا	اردانی	نیز	می	گوید	در	لیلی	ومجنون	
)برخالف	خسرو	و	شیرین(	روایت	بر	پایة	شخصیت	مرد	شکل	گرفته		است.	با	وجود	
آن	که	یک	شخصیت	مرد	و	یک	شخصیت	زن	در	داستان	وجود	داردند	ولی	عشقی	
که	در	این	روایت	به	تصویر	کشیده	می	شود	یک	عشق	عرفانی	و	فرازمینی	است.	

ترجمة	این	اثر	به	انگلیسی	و	آلمانی	و	عربی	موجود	است.	چند	سال	پیش	
بخش	هایی	از	»لیلی	ومجنون«	از	عربی	به	فرانسه	ترجمه	شده	بود	و	همین	آشنایی	
خاستگاه	تأثیر	بر	ادبیات	فرانسه	می	شود.	گفته	می	شود	که	لوئی	آراگون،	شاعر	بزرگ	
فرانسوی،	کتاب	شعر	معروف	خود	یعنی	دیوانة	السا	را	زیر	تأثیر	نظامی	نوشته	است.	
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امروز	برای	نخستین	بار	»لیلی	ومجنون«	به	شکل	کامل	توسط	ایزابل	دوگاستین	از	
فارسی	به	فرانسه	ترجمه	و	توسط	انتشارات	فایار	چاپ	شده.	شناساندن	ادبیات	

بزرگ	فارسی	به	جهانیان	یک	ضرورت	است.	

»آخریننمایندةشاهانگلیسدرهند«
برای	دیدن	فیلم	»آخرین	نمایندة	شاه	درهند«	به	سینما	رفتم.	این	فیلم	را	گوریندر	
شادا	کارگردانی	کرده	است.	ماجرای	فیلم	در	سال	1947	می	گذرد	و	بیان	گر	تمام	
پیشامدها	و	سازش	پشت	پرده	برای	تجزیة	هند	به	دو	کشور	هند	و	پاکستان	است.	
پس	از	سیصد	سال	استعمار	انگلستان	و	پس	از	اعتراض	و	مبارزة	هندی	ها	و	رهبر	
آن	ها	مهاتما	گاندی،	چرچیل	تصمیم	می	گیرد	تا	هند	مستقل	بشود.	با	توجه	به	تمایل	
جواهرنعل	نهرو	به	جانب	شوروی،	انگلیسی	ها	به	طور	پنهانی	با	محمدعلی	جناح،	
نمایندة	مسلمانان،	مذاکره	می	کنند	تا	او	خواهان	جدایی	پاکستان	از	هند	باشد.	
گاندی	مخالف	جدایی	بود	و	می	گفت	محمدعلی	جناح	برای	اتحاد	و	یکپارچگی	
باید	در	رأس	کشور	هند	باشد	ولی	انگلیسی	ها	با	توجه	به	احتمال	شورش	های	بیشتر	
و	نیز	به	خاطر	منافع	خود	در	خاورمیانه	و	اهمیت	نفت	در	خلیج	فارس	خواهان	
پاکستانی	بودند	که	به	منطقه	نزدیک	و	جانبدار	سیاست	غرب	است.	به	دنبال	تصمیم	
بر	جدایی	14	میلیون	نفر	به	مهاجرت	اجباری	بین	دو	کشور	دست	زدند	و	در	بستر	
خشونت	های	بسیار	یک	میلیون	نفر	کشته	شدند.	پس	از	این	فیلم،	یادآوری	تاریخی	
بیان	گر	آن	است	که	نیروها	و	شخصیت	های	مسلمان	اغلب	حاضر	به	سازش	با	
کسانی	هستند	که	از	دید	آنان	»کافر«	و	»استعمارگر«	هستند.	آیت	اهلل	خمینی	نیز	
برای	رسیدن	به	قدرت	همین	گونه	سازش	های	پنهانی	را	با	آمریکا	به	کار	گرفت.		

حکومت	انگلیس	از	سال	1757	تا	1947	بر	هند	تسلط	یافت.	حزب	کنگره	در	
سال	1885	با	موافقت	انگلیسی	ها	تأسیس	شد.	این	حزب	که	بین	دو	جنگ	توسط	
گاندی	هدایت	می	شد،	با	سازماندهی	تحریم	محصوالت	انگلیسی	یا	حمایت	از	

نافرمانی	مدنی،	روشهای	مسالمت	آمیز	مبارزه	را	توسعه	داد.
حزب	کنگره	تحت	سلطه	هندوها	فقط	بخشی	از	جنبش	ملی	هند	را	نمایندگی	
می	کرد.	این	حزب	با	اتحادیه	مسلمانان،	حزبی	که	توسط	محمدعلی	جناح	در	

به	جمعیت	مسلمان	می	پرداخت،	خواستار	یک	 فقط	 و	 ایجاد	شد	 سال	1906	
کشور	مستقل	می	شود.	گاندی	در	فوریه	1944	توسط	انگلیس	از	زندان	آزاد	شد	
و	گفتگوها	را	با	محمدعلی	جناح	آغاز	کرد.	خواست	حزب	کنگره	بدست	آوردن	
استقالل	و	کشوری	متکی	بر	چند	دین	و	مذهب	تا	وحدت	کشور	برقرار	بماند.	جناح	

رهبر	مسلمانان	طرح	گاندی	رد	کرد.	
در	15	آگوست	1947،	هند	و	انگلیس	پس	از	چندین	قرن	سلطه	استعمار	از	
یکدیگر	جدا	شدند	و	هند	با	اکثریت	هندوها	و	پاکستان	با	اکثریت	مسلمانان	بوجود	
آمدند.	از	زمان	استقالل	1947،	سه	جنگ	میان	هند	و	پاکستان	روی	داده	است:	
جنگ	در	1947-1949،	جنگ	در	1965	بر	سر	کشمیر	و	باالخر	یک	جنگ	در	
1971،	که	در	طول	این	جنگ	داخلی	در	پاکستان	شرقی،	جمهوری	خلق	بنگالدش	

اعالم	شد.
پس	از	استقالل	دو	کشور،	هندی	ها	و	پاکستانی	ها	راه	خود	را	جداگانه	ادامه	
دادند.	رهبر	ملی	گرایان،	جواهر	لعل	نهرو	با	استقالل	یافتن	کشورش	در	سال	1947 
اولین	نخست	وزیر	هند	شد	و	تا	سال	1964،	سال	مرگ	وی،	در	سمت	خود	باقی	

ماند.	
پاکستان	بین	سالهای	1947	و	1958،	هفت	نخست	وزیر	جانشین	یکدیگر	
شدند.	ایوب	خان	زیر	فشار	یک	جنبش	مردمی	قدرت	را	در	سال	1969	ترک	کرد	
اما	آن	را	به	یحیی	خان	سپرد.	در	سال	1971	،	ارتش	قدرت	را	به	ذوالفقار	علی	
بوتو	واگذار	کرد	که	رژیم	غیرنظامی	را	دوباره	برقرار	کرد	و	»سیاست	ملی	کردن	
صنایع«	را	بر	اساس	حزب	خلق	پاکستان	)PPP(	دنبال	کرد	و	در	اولین	انتخابات	
آزاد	پیروز	شد.	با	این	حال،	بوتو	پس	از	کودتای	نظامی	1977	به	رهبری	ژنرال	
ضیا،	به	دار	آویخته	شد.	ژنرال	ضیا	جامعه	پاکستان	را	بطرز	عمیق	اسالمی	کرد.	
در	سال	1986	قانونی	مبنی	بر	منع	کفرگوئی	به	تصویب	رسید.	عالوه	بر	این،	زبان	
عربی	و	آموزش	اسالمی	در	اکثر	آموزش	عالی	اجباری	شد.	در	ارتش،	متکلمان	
دینی	دانشگاه	ها	و	موسسات	مذهبی،	درجه	افسری	می	گیرند.	این	ابتکارات	ژنرال	
ضیا	به	اسالمی	سازی	کشور	منجر	شده	و	در	پاکستان	قانون	گرایی	عرفی	عقب	

نشینی	کرد.
پس	از	مرگ	ضیا	در	سال	1988،	کشور	دوره	جدیدی	از	آرامش	ناپایدار	
را	تجربه	کرد.	برای	ده	سال،	دولتهای	خانم	بی	نظیر	بوتو،	دختر	علی	بوتو	و	نواز	
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شریف	جانشین	یکدیگر	شدند.	در	سال	1999	با	کودتای	جدید	رئیس	ارتش	پرویز	
مشرف،	دولت	پیشین	سرنگون	شد.	ژنرال	مشرف	در	مواجهه	با	اتحاد	مخالفان	و	
جنبش	وکال،	در	سال	2008	مجبور	به	استعفا	شد.	پاکستان	با	کودتا	ها	و	نظامیان	
و	بمب	های	اتم	و	عقب	ماندگی	وسیع	جامعه	و	اسالمگرایی	مشخص	می	شود.	

پاکستان	امروز	یکی	از	پناهگاهای	طالبان	و	القاعده	می	باشد.	

پیادهرویفیلسوفانوزندگی
ِامانوِئل	کانت	هر	روز	ساعت	پنج	بعدازظهر	از	خانه	بیرون	می	رفت	تا	روان	و	
جسمش	را	آرامش	دهد.	او	همیشه	یک	مسیر	را	می	پیمود	و	تنها	یک	بار	مسیر	
خود	را	تغییر	داد	و	آن	هم	زمانی	بود	که	انقالب	فرانسه	آغاز	شده	بود.	همچنین،	
کانت	زمانی	که	مشغول	خواندن	کتاب	امیل	از	ژان	ژاک	روسو	بود	از	خانه	بیرون	
رفت	و	تازه	در	راه	متوجه	شد	که	کفش	های	خود	را	به	پا	نکرده	است.	ژان	ژاک	
روسو	می	گفت	پیاده	روی	در	جاده	های	جنگلی	باعث	می	شود		از	تنهایی	لذت	ببری	
و	احساس	کنی	که	جزو	هستِی	طبیعتی.	افزون	بر	آن،	پیاده	روی	اندیشه	را	زنده	
می	کند	و	بدان	جان	می	دهد.	روسو	در	اعترافات	می	گوید:	»جنگل	مونمورانسی	در	
نزدیکی	پاریس	دفتر	کار	من	است.«	نیچه	نیز	می	گفت:	»چقدر	خوب	است	زمانی		
که	در	هوای	آزاد	راه	می	روی،	می	پری،	از	کوهی	باال	می	روی	یا	کنار	دریا	قدم	
می	زنی؛	در	چنین	لحظاتی	اندیشه	های	آدمی	سرشار	می	شوند.«	بنجامین	والتر	نیز	
عاشق	پرسه	زنی	در	پاساژهای	پاریس	و	دیدن	کاالهای	هوس	انگیز	سرمایه	داری	و	
حرکت	در	میان	جمعیت	انبوه	بود.	او	می	گفت:	»این	پیاده	روی	انتقاد	بر	ضد	تقسیم	

کار	در	جامعه	را	شفاف	تر	و	دقیق	تر	می	کند.«	
شاید	همة	این	فیلسوفان	در	نتیجه	گیری	به	این	نکته	می	رسند	که	خوشبختی	
در	پایان	راه	نیست	بلکه	خوشبختی	خوِد	راه	است.	پیاده	روی	مانند	اندیشیدِن	
فلسفی	است.	اندیشة	باز	به	همه	جا	راه	می	گشاید	و	هیچ	جادة	ممنوع	و	بن	بستی	
در	آن	وجود	ندارد.	زمانی	که	ذهن	شما	در	یک	خانوادة	متعصب	تربیت	نشده،	در	
یک	دین	خشک	جهت	نگرفته	و	توسط	یک	معلم	سنتی	آموزش	ندیده	می	توانید	به	
اندیشه	های	گوناگون	سفر	کنید.	در	زندگی	راه	های	گوناگونی	را	باید	تجربه	کرد،	

همان	گونه	که	فیلسوفان	به	همة	ایده	ها	سر	می	زنند.	هیچ	ایدة	ممنوعی	وجود	ندارد.	
به	هر	روی،	لحظه	ای	که	در	تنش	به	سر	نمی		بریم،	اندیشه	هامان	ممکن	است	خودی	
نشان	بدهند	ولی	قدرت	پایداری	و	پخته	شدن	ندارند	و	زیر	خشم	و	فشار	از	بین	

می	روند.	
من	 است.	 پیوند	خورده	 نوشتاری	 روند	 به	 من	 ذهن	 در	 نو	 طرح	 و	 اندیشه	
می	نویسم	و	اندیشه	می	کنم.	منطِق	مرحله	به	مرحله	ای	در	کار	نیست	بلکه	واژه	ها	
به	طور	خودبه	خود	تبدیل	به	اندیشه	می	شوند.	آن	ها	یک	روند	فعال	و	پویا	هستند.	
مناسب	ترین	زمان	لحظه	ای	است	که	در	برابر	رایانه	می	نشینم،	صدای	آرام	موسیقی	
کالسیک	در	فضا	می	پیچد	و	برگ	دیجیتاِل	سپید	در	برابر	من	باز	است.	در	این	
لحظه	ایده	های	بی	شماری	به	حرکت	درمی	آیند.	لحظة	آرامش	من	لحظه	ای	است	
که	کنار	دریا	روی	صندلی	می	نشینم	و	به	آدم	ها	و	ماسه	و	موج	های	آب	و	پهنای	
دریا	نگاه	می	کنم.	لحظة	شادی	من	پرسه	زدن	در	محله	های	شلوغ	و	گپ	زدن	با	
دوستان	در	کافه	های	پاریسی	است.	لحظة	داغ	و	دلچسْب	آن	لحظه	ای	است	که	در	
یک	جدال	فکری	با	مخالف	خود	قرار	می	گیرم.	لحظة	آرام	و	دلچسْب	هنگامی	است	
که	در	کتاب	خانه	و	کتاب	فروشی	و	سالن	کتاب	پرسه	می	زنم.	لحظة	شاد	و	دلچسْب	
هنگامی	است	که	همکاران	و	دوستان	و	اعضای	خانواده	دور	میز	غذا	نشسته	اند	و	

سرگرم	گپ	وگفت	می	شویم.							

نابغهایبهنامِاستنلیکوبریک
کوبریک	فیلم	بزرگ	»اسپارتاکوس«	را	در	سال	1960	می	سازد	و	تراژدی	شکست	
بردگان	را	در	تاریخ	نشان	می	داد.	فیلم	»درخشش«	به	کارگردانی	سینماگر	بزرگ،	
ِاستنلی	کوبریک،	در	سال	1980	ساخته	شد.	در	این	فیلم	روان	شناسانه،	بازیگر	
زبردست	سینما	یعنی	َجک	نیِکلسون	نقش	نویسنده	ای	را	بازی	می	کند	که	در	تنهایی	
و	بیهودگی	خود	دستخوش	اختالالت	روانی	و	عصبی	شده	و	در	خالل	این	فروپاشی	
روانی	در	پی	کشتن	زن	و	فرزند	خود	است.	این	فیلم	بر	اساس	کتابی	از	ِاستیون	
کینگ	تهیه	شده	و	موسیقی	وندی	کارلوس	در	متن	فیلم	بر	اضطراب	آن	می	افزاید	
و	تپش	قلب	را	دوچندان	می	کند.	اعصاب	بینندة	فیلم	از	آغاز	پریشان	است	زیرا	
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فضای	فیلم	متأثراز	یک	دنیای	پر	از	وحشت	و	بیم	و	بیان	گر	روانی	پریشان	و	
تراژیک	است؛	همه	جا	پر	از	رمز	و	راز	است	و	حس	خون	و	مرْگ		ژرفای	روان	

انسانی	را	می	جوید	و	له	می	کند.	
شاید	کارگردان	دارای	جهان	بینی	افسرده	ای	باشد	و	شاید	در	پی	نشان	دادن	
ریشة	بدی	در	انسان	بوده.	رویدادها	همگی	دارای	طبیعتی	نگران	کننده	و	خطرناک	
و	تراژیک	هستند.	آیا	زندگی	انسانی	چیزی	به	جز	تراژدی	و	خشم	آسیب	شناسانه	
است؟	آیا	همة	انسان	ها	به	نحوی	دارای	اختالالت	روانی	نیستند؟	بی	شک،	زندگی	
ابعاد	بسیار	گسترده	ای	دارد	ولی	گویا	ِاستنلی	کوبریک	روی	سیاهی	ها	و	دیوانگی	ها	
از	دیگرآزاری	 فیلم	دیگرش	»پرتقال	کوکی«	 انگشت	می	گذارد.	 و	خشونت	ها	
لذت	آور	و	خشونت	های	بیمارگونة	جامعه	می	گوید.	کوبریک	پدیده	اجتماعی	و	
شگفتی	را	پیش	بینی	می	کند	که	نیم	قرن	بعد	در	برخی	جوامع	به	واقعیت	می	رسید.	
باندهای	تبهکاری	که	از	آزار	دیگران	لذت	می	برند.	خشونت	برای	خشونت	و	
برای	لذت	مستانه	عناصر	حاشیه	ای	جامعه.	جامعه	ای	آسیب	پذیر	 خشونت	
و	شکننده	که	با	تهاجم	باندهای	حاشیه	ای	تهدید	می	شود	و	گاه	شما	به	قدرت	

سازندگی	آموزش	در	خانوداه	و	مدرسه	شک	می	برید.
فیلم	»دکتر	ِاسترنجالو«	دیوانگی	انسان	برای	آزمایش	اتمی	و	عشق	ورزی	به	
بمب	را	به	نمایش	می	گذارد	نشان	می	دهد	که	خطر	یک	نفر	جهان	را	به	لبه	جنگ	
می	کشاند.	فیلم	»غالف	تمام	فلزی«	کوبریک	از	روان	ویران	در	جنگ	حکایت	دارد.	
کوبریک	در	فیلم	دلهره	آور	»رهایی	از	شاوشنگ«	تراژدی	تنهایی	روان	و	تمایل	
روان	به	جنایت	را	به	نمایش	می	گذارد.	سرخوردگی	ها	و	دلسرد	ی	ها	و	زخم	ها	و	
شکاف	ها	و	سیاهی	های	درونی	انسان	به	نابودی	می	انجامند.	کوبریک	خوشبختانه	
روی	دیگِر	زندگی	را	نیز	نشان	می	دهد.	فیلم	دیگِر	او	با	نام	»لولیتا«	بر	اساس	رمان	
نابوکف	از	عشق	و	حادثه	و	احساس	و	شیفتگی	انسانی	حرف	می	زند.	کوبریک	
یک	نابغه	بود.	او	با	هنرمندی	خطر	انسانی	را	بنمایش	می	گذارد.	در	البالی	جامعه	

خردمند	و	منطقی،	دیوانگی	انسان	موج	می	زند.	

واژة»دریا«درعنوانکتابها
چقدر	زیبا	و	دلنواز	است	هنگامی		که	در	کنار	ماسه	ها	و	دریا	کتاب	ها	را	ورق	بزنی،	
صدای	موج	ها	را	گوش	کنی	و	چشم	ها	را	به	رنگ	ها	بسپاری.	دفعة	پیش	که	به	کنار	
دریا	رفته	بودم،	به	ناگاه	ذهنم	به	جست	وجوی	آثاری	شتافت	که	واژة	»دریا«	در	

عنوان	آن	ها	به	کار	رفته	بود.	
در	 ورکور	 می	افتم.	 )ورکور(	 بروله	 ژان	 نوشتة	 دریا	 خاموشی	 کتاب	 یاد	 به	
این	داستان	نشان	می	دهد	که	چگونه	پیرمردی	فرانسوی	همراه	با	دختر	برادرش	
ایستادگِی	خود	را	در	برابر	اشغال	آلمان	هیتلری	سامان	دهی	می	کند.	دشمن	از	او	

حرف	می	خواهد	ولی	او	سکوت	می	کند.	
پیرمرد	و	دریا	نوشتة	ِارنست	ِهمینگوی	نیز	داستان	مبارزة	حماسِی	ماهی	گیری	
پیر	و	باتجربه	است	که	با	یک	نیزه	وارد	جدال	با	ماهی	غول	پیکری	می	شود	تا	
آن	را	به	دام	اندازد.	صید	این	ماهی	غول	پیکر	بزرگ	ترین	صید	تمام	زندگی	او	
است.	ِهمینگوی	می	گوید:	»انسان	واقعی	ممکن	است	نابود	شود	ولی	هرگز	شکست	

نخواهد	خورد.«	
رمان	های	هیوالی	دریا	یا	بیست	هزار	فرسنگ	زیر	دریا	نوشتة	ژول	ِورن	هم	
تخیل	و	دانش	را	به	هم	پیوند	می	زنند.	داستان	این	کتاب	روایت	یک	اژدها	یا	
هیوالی	دریایی	ناشناخته		است	ولی	در	ذهن	بسیاری	این	هیوالی	تخیلی	به	واقعیت	
نزدیک	می	شود.	همه	چیز	وارونه	می	شود	و	کمتر	کسی	می	تواند	تصورش	را	بکند	که	

آن	موجود	هیوالیی	ساختة	دست	انسان	است.	
رمان	گرگ	دریا	نوشتة	َجک	لندن	بیشتر	به	زندگی	نویسنده	پرداخته.	قهرمان	آن	
مردی	است	بی	اخالق	و	خشن	که	قدرت	بدنی	زیادی	دارد	و،	در	عین	حال،	باتجربه	
و	خودآموخته	است.	این	فرد	کتاب	های	فراوانی	خوانده	و	روشن	فکر	است.	َجک	

لندن	برای	نگارش	این	اثر	از	َاَبر	انسان	نیچه	تأثیر	گرفته	است.	
قصة	دخترهای	ننه	دریا	نوشتة	احمد	شاملو	هم	در	میان	ایرانیان	جای	ویژه	ای	
دارد:	»یکی	بود	یکی	نبود.	جز	خدا	هیچی	نبود	زیِر	این	طاِق	کبود،	نه	ستاره	نه	
سرود.	عمو	صحرا،	ُتُپلی	با	دو	تا	ُلِپ	ُگلی،	پا	و	دستش	کوچولو،	ریش	و	روحش	
دوقلو،	چپقش	خالی	و	سرد،	دلکش	دریای	درد،	َدِر	باغو	بّسه	بود،	َدِم	باغ	نشّسه	

بود	...«
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سیمونوی
سیمون	وی	شخصیت	بزرگ	سیاسی	فرانسه	درگذشت.	او	در	سال	1927	در	یک	
خانوادة	یهودی	در	شهر	نیس	فرانسه	زاده	شد.	در	سال	1944	به	همراه	خانواده	
توسط	گشتاپوی	هیتلر	دستگیر	و	به	اردوگاه	بیرکانو	و	آشویتس	فرستاده	شد.	تمام	
افراد	خانوادة	او	توسط	نازی	ها	کشته	شدند.	پس	از	جنگ	از	اردوگاه	هیتلری	
آزاد	شد	و	به	فرانسه	بازگشت.	او	تحصیالت	خود	را	در	رشتة	حقوق	انجام	داد	و	
در	مسئولیت	های	بزرگ	قضایی	جای	گرفت.	در	17	ژانویه	1975	وزیر	بهداشت	
و	سالمت	شد	و	پروژة	معروف	قانونی	شدن	کورتاژ	زنان	را	به	مجلس	برد.	با	
وجود	تبلیغات	گستردة	مردساالرانه	و	دینی،	این	قانون	به	تصویب	رسید	و	موجب	
شادمانی	بسیاری	از	زنان	و	مردان	مترقی	گردید.	در	جامعه	فرانسه	محدودیت	برای	
زنان	بسیار	بود	و	دیواری	از	مرساالری	و	دین	کاتولیکی	در	برابر	پیشرفت	زنان	
قدعلم	کرده	بود.	ماه	مه	1968	ضربه	بزرگ	به	فرهنگ	مردساالری	را	وارد	نمود.	

ولی	در	مورد	زنان	عقب	ماندگی	اجتماعی	و	فرهنگی	پررنگ	بود.	
در	سال	1996،	هنگامی	که	تعداد	زنان	در	مجلس	ملی	به	6%	رسید،	سیمون	
وی،	طوماری	را	در	L'Express	امضا	کرد	که	به	ابتکار	خانم	»ایوت	رودی«	و	
تحت	عنوان	"مانیفست	برای	برابری"	آغاز	شد	و	پنج	زن	سیاسی	از	چپ	و	پنج	
نفر	از	راست	را	گرد	هم	آورده	بود.	یکی	از	نقش	های	حساس	او	ارائه	طرح	سقط	
جنین	به	پارلمان	فرانسه	بود.	سیمون	وی	مسئول	ارائه	الیحه	پایان	دادن	داوطلبانه	
حاملگیIVG		است.	این	پروژه	باعث	توهین	ها	و	تهدیدهای	راست	افراطی	و	
بخشی	از	راست	های	پارلمانی	علیه	او	شد.	همانطور	که	»ژان	دو	اورمسون«	هنگام	
استقبال	از	وی	در	آکادمی	فرانسه	به	خاطر	آورد	سیمون	وی	در	یک	سخنرانی	در	
جمع	نمایندگان	گفته	بود	»سقط	جنین	باید	به	عنوان	یک	استثنا،	آخرین	چاره	برای	
موقعیت	های	بن	بست	باقی	بماند«.	متن	نهایی	این	قانون	توسط	مجلس	شورای	ملی	

در	تاریخ	29	نوامبر	1974	به	تصویب	رسید.
سیمون	وی	در	دورة	بعد	به	پارلمان	اروپا	راه	یافت.	در	17	ژوئیه	سال	1979،	
وی	در	دور	سوم	با	192	رأی	در	مقابل	133	رأی	به	عنوان	رئیس	پارلمان	اروپا	
انتخاب	شد.	پس	از	انتخاب	به	ریاست	پارلمان	اروپا	او	با	تمام	قوا	برای	صلح	
معروف	خود	 کتاب	 در	سال	2007	 او	 کرد.	 تالش	 اروپا	 اتحادیة	 و	ساختمان	

یک	زندگی	را	چاپ	کرد	و	در	سال	2008	نیز	به	عنوان	یکی	از	اعضای	آکادمی	
فرهنگستان	فرانسه	برگزیده	شد.	سیمون	وی	زنی	جسور،	متین	و	آزادمنش	بود.	
تالش	او	برای	جامعة	زنان	و	جامعة	سیاسی	و	فرهنگی	فراموش	نشدنی	است.	این	

بانوی	بزرگ	در	30	ژوئن	2017	در	پاریس	درگذشت.
سیمون	وی	شانس	آورد	و	در	اردوگاه	های	هیتلری	نابود	نشد.	خانواده	او	نابود	
شد	ولی	او	باقی	ماند	و	در	تاریخ	معاصر	فرانسه	و	سیاست	فرانسه	نقش	برجسته	ای	

بازی	نمود.			

دیکتاتوریِاستالینووالیتمطلقةخامنهای
دیکتاتوری	ِاستالین	و	والیت	مطلقة	خامنه	ای	ممکن	است	به	دو	ایدئولوژی	گوناگون	
وصل	باشند	ولی،	در	واقع،	دارای	ویژگی	خودکامگی	و	ایدئولوژیک	گرایی	هستند.	
ِاستالین	خود	را	نمایندة	پرولتاریا	و	ایدئولوژی	علمی	معرفی	می	کند،	حال	آن	که	
خامنه	ای	خود	را	تجلی	ارادة	اهلل	معرفی	کرده	و	قدرت	فردی	اش	را	تنها	قدرت	
مشروع	می	داند.	ِاستالین	تاب	هیچ	مخالفی	را	نداشت	و	می	گفت:	»هر	کس	با	من	
نیست	علیه	من	است.«	به	همین	خاطر	او	شمار	زیادی	از	مخالفین	را	به	سیبری	
فرستاد	و	در	دادگاه	های	فرمایشی	محکوم	و	اعدام	کرد.	ِاستالین	مخالفان	خود	را	
ضدانقالب	معرفی	و	رهبران	حزبی	فراوانی	را	نابود	کرد،	رهبرانی	مانند	زینوویف،	
کامنف،	بوخارین	و	ریکوف	اعدام	شدند	و	تروتسکی	نیز	با	تبر	کشته	شد.	بر	اساس	
آمار	رسمی	در	زمان	گورباچف	در	سال	1938	بین	800	تا	900هزار	نفر	به	اعدام	
محکوم	شدند.	در	دوران	جنگ	دوم	جهانی،	کیش	شخصیت	ِاستالین	به	اوج	رسید.	
او	به	دنبال	تشدید	بیماری	قلبی	اش،	به	همه	مشکوک	بود.	دادگاه	های	ِاستالینی	با	
شتاب	مخالفین	را	محکوم	می	کرد	و	دستگاه	های	تبلیغاتی	در	ستایش	رهبر	بزرگ	

برنامه	اجرا	می	کردند.	
خامنه	ای	یک	دیکتاتور	بزرگ	اسالم	گرا	مسئول	کشتار	و	شکنجة	شمار	زیادی	
از	ایرانیان	است.	او	یاران	خود	موسوی	و	کروبی	را	هرگز	نمی	بخشد	زیرا	آن	دو	
قدرت	او	را	خدشه	دار	کردند.	او	با	توطئه	یار	و	همراه	خودش	رفسنجانی	را	در	
استخر	کشت.	خامنه	ای	نمی	تواند	مخالفی	را	تاب	آورد	و	پیوسته	خود	را	دارای	
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مشروعیت	مطلق	می	داند.	با	شکست	رئیسی	در	انتخابات	ریاست	جمهوری،	حسن	
روحانی	به	شکل	پررنگی	مورد	حملة	خامنه	ای	قرار	گرفته	است.	روحانی	می	گوید	
مشروعیت	خود	را	از	24	میلیون	رأی	می	گیرد	و	خامنه	ای	می	گوید	دیدگاه	ولی	فقیه	
از	هر	چیزی	باالتر	و	خدایی	است	و	روحانی	نیز	باید	پیروی	کند.	این	افراد	همه	
از	یک	کاست	اجتماعی	دینی	هستند	ولی	در	رقابتی	سخت	قرار	دارند	و	فقیه	مطلق	
همه	را	در	بوالهوسی	خود	غرق	می	کند.	آیت	اهلل	خامنه	ای	بیمار،	مستبد،	مشکوک	
و	پریشان	حال	است	و	خواهان	تمکین	روحانی	است.	اگر	روحانی	تمکین	نکند،	
راه	برای	کودتا	یا	فشار	بیشتر	باز	است.	ولی	حسن	روحانی	که	با	تائید	خامنه	ای	

رییس	جمهور	ایران	شد	راه	دیگری	جزعقب	نشینی	ندارد.
دعواهای	درونی	هیات	حاکمه	فرعی	و	اتحاد	انها	اصل	است.	خامنه	ای	همه	
را	بجای	خویش	می	نشاند.	باالیی	ها	تا	انجا	آزادند	که	موجب	خشم	خامنه	ای	
نشوند.	خامنه	ای	فردی	متعصب	و	خودخواه	است	و	تمام	جنایت	ها	در	کشور	را	
مهر	تائید	می	زند.	ترور	و	آدم	ربایی	و	شکنجه	و	اعدام	با	نظر	مساعد	او	صورت	
می	گیرد.	نزدیک	شدن	به	مرگ،	در	او	تردیدی	برای	اجرای	جنایت	بوجود	نمی	
آورد.	او	تزلزل	به	خود	راه	نمی	دهد.	او	حریفان	را	آرام	و	بدون	سر	وصدا	باید	
خفه	کند.	مزدوران	پنهانی	او	با	اشاره	افراد	مزاحم	را	با	توطئه	خنثی	می	سازند	و	
یا	آنها	را	سربه	نیست	می	کنند.	تمام	کشتارهای	مبارزان	با	دستور	و	اشاره	او	اجرا	
می	شود	و	قتل	حریفانش	نیز	از	خواست	او	مایه	می	گیرد.	تاریخ	در	باره	او	چگونه	
قضاوت	خواهد	کرد؟	تاریخ	مرگ	و	شکنجه	مخالفین	در	سیبری	و	اردوگاه	های	
کار	اجباری	را	در	کارنامه	استالین	نوشت	ولی	همین	تاریخ	فرماندهی	استالین	در	
جنگ	علیه	هیتلر	را	نیز	ثبت	نمود.	ولی	تاریخ	در	باره	خامنه	ای	فقط	از	جنایت	های	

او	صحبت	خواهد	کرد.

دیدارباژانبشلر
	یکی	از	نهادهای	بزرگ	فرانسه	»انستیتِو	فرانسه«	است	که	دربرگیرندة	»آکادمی	
فرانسه«،	»آکادمی	ادبیات«،	»آکادمی	علوم«،	»آکادمی	هنرها«	و	»آکادمی	علوم	
اخالقی	و	علوم	سیاسی«	است.	رسالت	هر	یک	از	این	فرهنگستان	ها	بهبود	و	

گسترش	زبان،	ادبیات،	فرهنگ	و	هنر	در	فرانسه	است.	این	نهاد	بزرگ	از	سال	
1795	پدید	آمد	و،	در	واقع،	با	هدف	اساسی	مبارزة	فکری،	علمی	و	فرهنگی	با	
تاریک	اندیشی	و	تعصب	و	تالش	برای	شکوفایِی	اندیشه	های	عصر	روشن	گری	
و	 او	زادة	1937	 رفتیم.	 بشلر	 به	دیدن	ژان	 از	دوستان	 تن	 با	چند	 دیروز	 بود.	
استاد	جامعه	شناسی	و	فلسفه	در	سوربن	است.	افزون	بر	این،	ژان	بشلر	در	سال	
2011	رئیس	»انستیتِو	فرانسه«	و	در	حال	حاضر	رئیس	»آکادمی	علوم	اخالقی	و	
علوم	سیاسی«	نیز	هست.	ژان	بشلر	اندیشمند	بزرگی	است	و	از	همکاران	نزدیک	

جامعه	شناسانی	چون	ریموند	آرون	و	ریموند	بودون	به	شمار	می	آید.
بشلر	تاکنون	24	اثر	نظری	چاپ	ساخته	است	که	از	آن	میان	باید	از	خاستگاه	
دموکراسی	ها،	 خالص،	 قدرت	 چیست؟،	 ایدولوژی	 خودکشی	ها،	 سرمایه	داری،	
و	 حقیقت	ها	 مطلق،	 جست	وجوی	 در	 انسان،	 طبیعت	 اجتماعی،	 ریخت	شناسِی	
اشتباهات	دینی،	کاپیتالیسم،	شناخت	ما	چه	ارزشی	دارد؟	و	غیره	یاد	کرد.	از	
ژان	بشلر	تنها	یک	اثر	با	عنوان	چکیدة	فلسفه	سیاسی	توسط	عبدالوهاب	احمدی	
به	فارسی	ترجمه	و	چاپ	شده	است.	ژان	بشلر	اندیشمند	پرکار	و	دارای	دانش	
گسترده	ای	است	و	افزون	بر	آن	او	ادبیات	حافظ	و	سعدی	و	خیام	را	خوب	می	شناسد،	
عربی	می	داند	و	برای	درک	جامعة	هند	سانسکریت	را	مطالعه	کرده	است.	در	طی	
این	دیدار،	دربارة	نگاه	او	در	عرصة	جامعه	شناسی،	ملت،	ریخت	شناسِی	اجتماعی،	
ایدئولوژی،	دین،	اسالم	و	معتزله	و	اشعریون	و	همچنین	مارکس	و	لیبرالیسم	در	
فرانسه	صحبت	شد.	ژان	بشلر	اندیشمندی	بزرگ	با	رفتاری	ساده	و	انسانی	است.	
از	دیدگاه	ژان	بشلر	جهانی	شدن	یعنی	چه؟	این	پدیده	جمع	کننده	بشریت	است،	
پراکندگی	ها	را	پایان	می	دهد	و	این	عصر	جدیدی	است.	مدرنیزاسیون	چیست؟	
مدرنیزاسیون	بتدریج	از	پنج	سده	ی	اخیر	آغاز	شده	و	از	فضای	فرهنگی	جدیدی	
حکایت	میکند	که	در	بر	گیرنده	دمکراسی،	دانش،	فردگرایی،	توسعه	اقتصاد	و	
فعالیت	های	مجزا	در	اجتماع	است.	اومانیسم	چیست؟	انسان	بیولوژیک	امکان	
انتخاب	دارد،	قابلیت	انجام	دارد	و	از	آزادی	بهره	مند	است.	امکان	شکست	همیشه	

وجود	دارد	ولی	انسان	توانایی	انتخاب	و	تغییر	دارد.	
حال	با	توجه	به	این	سه	مفهوم	فلسفی	و	جامعه	شناختی،	آیا	ما	در	درون	جهانی	
شدن	هستیم	و	یا	در	حاشیه	آن	زندگی	می	کنیم؟	آیا	ما	در	بستر	مدرنیزاسیون	زندگی	
کرده	و	با	عوامل	پنجگانه	آن	درهم	آمیخته	ایم	یا	در	بستری	خاکستری	و	آرکائیک	
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زندگی	می	کنیم؟	آیا	ما	به	اومانیسم	و	قدرت	انتخاب	و	تغییر	رسیده	ایم	و	آزادی	
فرد	را	تامین	می	کنیم؟	

مفاهیمجامعهشناختیوسیاسیبایدتعریفشوند
مانند	 خود	 کتاب	های	 با	 روزانولون،	 پی	یر	 فرانسوی،	 معروف	 جامعه	شناس	
چیست؟،	 دولت	خوب	 دموکراسی،	 ناقص،	ضد	 دموکراسی	 دست	نیافتنی،	 خلق	
سرمایه	داری	آرمان	شهری،	جامعة	برابرها	و	پارلمان	نامرئی	ها	نقش	مؤثری	در	
اندیشة	جامعه	شناسی	ایفا	کرده	است.	یکی	از	مسائلی	که	او	در	اثرش	مورد	پرسش	
جدی	قرار	می	دهد	جناح	بندی	چپ	و	راست	است.	او	می	گوید	در	فرانسه	و	در	
دوران	گوناگون	ما	شاهد	خط	کشی	هایی	مانند	سرخ	و	سفید،	هوادار	جداانگاری	
دین	از	سیاست	و	کاتولیک،	جمهوری	خواه	و	سلطنت	خواه،	انقالبی	و	ضدانقالبی،	
مارکسیست	و	لیبرال،	راست	و	چپ،	بوده	ایم.	حال	آن	که	در	بطن	دگرگونی	های	
گوناگون	و	به	ویژه	در	سال	های	80	میالدی،	این	خط	کشی	ها	نارسا	بودند،	چرخ	
خورده	اند	و	چشم	انداز	تازه	ای	در	برابر	ما	گذاشتند.	روزانولون	می	گوید:	»در	شرایط	
جهانی	شدن	اقتصاد،	ایدة	»استقالل	خودمختارانه«	برجسته	و	شخصیت	گرایی	
پررنگ	شده	است«.	حال،	در	ایران	هم	مفاهیم	پیوسته	جا	عوض	کرده	و	معنای	
سنتی	خود	را	به	تندی	از	دست	داده	اند.	هنگامی		که	گفته	می	شود	»اصول	گرا«،	
منظور	کدام	اصول	است؟	اصول	به	معنای	منطق	است؟	اصول	به	معنای	اتکا	به	
اصل	است؟	اصل	به	معنای	سلفی	گری	و	بازگشت	به	زندگی	پیامبر	اسالم	و	الگوی	
شبه	جزیره	عربی	است؟	هنگامی		که	گفته	می	شود	»اصالح	طلب«،	منظور	اصالح	
دینی	مانند	پروتستانتیسم	است؟	آیا	اصالح	طلبان	دینی	ایرانی	خواهان	اصالح	در	
نظام	حکومتی	اند؟	آیا	اینان	خواهان	حذف	والیت	فقیه	و	اصالح	قدرت	سیاسی	
هستند؟	یکی	از	اصطالحات	رایج	دیگر	»چپ«	و»راست«	است	که	در	فرهنگ	
روشن	فکری	و	سیاسی	ایران	مدام	تکرار	می	شود.	چپ	چیست؟	هوادار	عدالت	
اجتماعی	و	پشتیبان	مردم؟	هوادار	پرولتاریا؟	هوادار	دیکتاتوری	لِنین	و	ِاستالین	و	
مائو؟	هوادار	کاسترو	و	چه	گوارا	و	چاوز؟	هوادار	اقتصاد	دولتی	و	حزب	متکی	بر	
راست	 آزادی	گرایی؟	 برابر	 در	 اقتدارگرایی	 هوادار	 دموکراتیک؟	 مرکزگرایِی	

چیست؟	راست	به	معنای	استثمارگر	و	پشتیبان	دیکتاتوری	نظامی؟	به	معنای	هوادار	
طبقة	سرمایه	دار	و	لیبرالیسم	تندرو؟	لیبرالیسم	به	معنای	باور	به	بازار	و	آزادی؟	
هوادارن	محیط	زیست	در	کدام	جبهه	هستند؟	گرمایش	زمین	همه	و	کل	بشریت	را	

تهدید	می	کند.	آیا	چپ	یعنی	مترقی	بودن	و	راست	یعنی	مرتجع	بودن؟	
فراموش	نشود	که	بسیاری	از	چپ	های	ایران	و	جهان	هوادار	دیکتاتوری	های	
ستمگر	بوده	اند.	آنها	خود	را	مترقی	تریِن	نخبگان	جهان	می	نامند	ولی	ترقی	خواهی	
چگونه	تعریف	می	شود؟	پیشرفت	اقتصادی،	کسب	آزادی،	دمکراسی	خواهی،	تعدیل	
ثروت،	حکومت	سکوالر،	مدرنیته،...	کدام	یک	معیار	ما	هستند؟	بسیاری	از	چپ	ها	
و	جمهوری	خواهان	و	دموکرات	ها	نیز	هستند	که	انسان	گرایند	و	درضمن	برخی	ها	
هستند	که	می	خواهند	بورژوازی	را	به	داربزنند.	ژان	پل	سارتر	در	انتقاد	به	کامو	
می	گفت	کسی	که	مخالف	شوروی	است	ضدانقالب	است.	ما	باید	مقوالت	تازه	ای	
دگرگونی	های	 قلب	 در	 پیشین	 مقوالت	 کنیم.	 تعریف	 ارزش	گذاری	هامان	 برای	

جهانی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	رنگ	باخته	اند.	

خدابرایمیشلفوکومردهاست؟
میشل	فوکو	در	25	ژوئن	1984	درگذشت.	نیمة	دوم	سال	1983،	من	در	سمینارهای	
او	در	کولژ	دوفرانس	شرکت	می	کردم.	سالن	هم	همیشه	پر	بود.	من	همیشه	ردیف	
اول	می	نشستم	تا	پس	از	پایان	کنفرانس	چند	کلمه	ای	با	او	گفت	وگو	داشته	باشم.	
یک	بار	بخشی	از	بحث	او	دربارة	مرگ	انسان	بود.	فوکو	می	گفت	چون	خدا	دیگر	
نمی	توانست	تأثیرگذار	باشد،	نیچه	مرگش	را	اعالن	کرد.	و	این	سرنوشت	برای	
انسان	قابل	طرح	است.	فوکو	می	گفت	انسان	شناسان	دیرینگِی	انسان	را	به	بیش	
از	یک	میلیون	سال	تخمین	می	زنند	ولی	از	دید	من	انسان	یک	اختراع	جدید	است	
و	صرفًا	به	یک	قرن	پیش	برمی	گردد.	البته	همین	مطلب	فوکو	در	کتاب	واژه	ها	
و	چیزها،	که	در	سال	1966	چاپ	شده	بود،	آمده	است.	فوکو	می	گفت	در	قرن	
هفدهم	و	هیجدم	و	نوزدهم	تعریفی	از	انسان،	گوهر	او	و	هدفش	داده	شد	که	امروز	
یک	سردرگمی	بزرگ	است.	او	در	ادامه	گفت	پژوهش	های	ساختاری	کلود	لوی	
اشتروس	و	َژک	َلکان	نشان	می	دهند	که	انسان	زیر	انقیاد	ساختار	قرار	دارد	و	
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از	آزادی	بهره	مند	نیست.	فوکو	یک	اندیشمند	بزرگ	بود	و	کتاب	های	او	گنجینة	
سترگی	برای	آموختن	است	ولی	زندگی	او	مانند	همه	از	اشتباه	خالی	نبود.	در	زمان	
انقالب	اسالمی،	او	شیفتة	»قیام	آدم	های	دست	خالی«	شده	بود	و	می	گفت:	»اسالم	
همچون	یک	نیروی	سیاسی،	یک	مسئلة	اساسی	دوران	ما	و	دوران	آتی	است.«	
فوکو	به	دنبال	این	موضع	گیری	مرتب	مورد	انتقاد	قرار	می	گرفت	و	از	این	بابت	
بسیار	اندوهگین	بود.	واقعًا	چگونه	یک	فیلسوف	بزرگ	به	اشتباه	کشیده	می	شود؟	
در	پایان	یکی	از	کنفرانس	ها	به	او	گفتم:	»چگونه	موضع	اشتباه	در	مورد	ایران	قابل	
توضیح	است؟«	از	پشت	عینک	نگاهی	انداخت	و	گفت:	»گاه	ما	کارهایی	می	کنیم	

و	پشیمان	می	شویم	ولی	رازش	را	نمی	فهمیم.«
قیام	ایران،	از	پیش	و	تا	زمان	وقوع	آن،	از	امید	به	انقالب	تا	واقعه	انقالب،	
عالقه	روشنفکران	را	برانگیخت.	قبل	از	فوریه	1979،	امید	روشنفکران	چپ	فرانسه	
و	در	رده	نخست	ژان	پل	سارتر	برانگیخته	شد.	سارتر	در	خمینی	و	سرنگونی	شاه،	
احتمال	ظهور	یک	رژیم	مستقل،	ضد	استعمار	و	ضد	امپریالیسم	را	ارزیابی	نمود.	
در	زمان	استقرار	خمینی	در	نوفل	لوشاتو	سارتر	یکی	از	روشنفکرانی	بود	که	مشتاق	
دیدار	خمینی	شد	و	او	کسی	بود	که	ریاست	کمیته	دفاع	از	زندانیان	سیاسی	ایران	

را	بر	عهده	گرفته	بود.
شاید	»جنبش	های	انقالبی«	دهه	1950	در	الجزایر	و	کامبوج،	از	جمله	دالیلی	
برای	تعهد	او	به	نفع	خمینی	باشد.	ولی	بهرحال	باید	پرسید	دلیل	این	خطا	در	داوری	
چیست؟	چگونه	می	توان	فهمید	که	یک	روشنفکر	تحت	تأثیر،	مجذوب،	حتی	کور	
شده،	عقاید	سیاسی	خود	را	بر	اندیشه	فلسفی	غلبه	می	دهد؟	آیا	پس	از	این	اشتباه	
باید	او	را	محکوم	کنیم؟	آیا	باید	از	خطا	صحبت	کنیم؟	آیا	روشنفکران	می	توانند	
مرتکب	اشتباه	شوند،	سرگردان	شوند،	گمراه	شوند،	خود	را	گمراه	کنند	و	سپس	

سکوت	کنند؟	آیا	روشنفکران	می	تواند	گول	هیجانات	را	نخورند؟	
سارتر	تنها	روشنفکر	شیفته	انقالب	خمینیسم	نبود	بلکه	میشل	فوکو	نیز	گمراه	
گشت.	او	همچنین	از	خمینی	دیدار	کرد،	وی	حتی	دو	بار	در	سپتامبر	و	نوامبر	1978 
به	ایران	سفر	کرد	و	در	مورد	انقالب	ایران	در	روزنامه	ایتالیایی	کوریره	دال	سرا	

نوشت.	او	سپس	از	»رویای«	ایرانی	صحبت	می	کند.
فوکو	نوشت:	نیرویی	در	اینجاست،	چیزی	که	بتواند	مردم	را	نه	تنها	در	برابر	
حاکم	و	پلیس	او	بسیج	کند	بلکه	در	برابر	یک	رژیم	کامل،	یک	سبک	زندگی	کل،	

یک	جهان	کامل،	تربیت	کند.
منظور	فوکو	»روح	انقالب«	است	و	همانگونه	که	او	می	گوید:	»روح	یک	جهان	

بی	روح«.
او	در	روز	بعد	از	واقعه	انقالب	نوشت:	»تهران.	در	11	فوریه	1979،	انقالب	در	
ایران	رخ	داد.	این	جمله	را	احساس	می	کنم،	می	خواهم	آن	را	در	روزنامه	های	فردا	

و	در	کتاب	های	تاریخ	آینده	بخوانم.«
این	روشنفکران	در	میدان	جذابیت	خمینی	و	در	یک	برداشت	ایدئولوژیک	
غیرقابل	انکار	قرار	داشتند.	ما	از	تئوری	ها	انتظار	داریم	که	ما	را	روشن	کنند	ولی	
تئوری	فوکو	در	سرخوشی	و	پراکماتیسم	روزانه	اش	به	کجراه	افتاده	بود.	انتظار	
است	که	دانشگاهیان	و	فیلسوفان	خردمند	باشند	ولی	آنها	گاه	کور	می	شوند	و	قربانی	
توهم	می	گردند.	هنگامیکه	اعتقاد	ایدئولوژیکی	بر	نقد	خردمندانه	پیشی	می	گیرد،	ما	
به	خطر	می	افتیم.	ما	انتظار	داریم	که	در	عرصه	اندیشه،	فوکو	به	خدا	و	روح	انقالب	

تسلیم	نشود	ولی	او	در	انقالب	ایران	مرگ	را	ندید.		

کافةفلسفیوشبکةاندیشهها
»کافة	فلسفی«	نام	نشست	هایی	است	که	بحث	کوتاه	فلسفی	و	جامعه	شناسی	و	
سیاسی	را	در	یک	کافه	سامان	می	دهد.	این	نوآوری	از	چند	سال	پیش	در	فرانسه	
رایج	شده	است	و	این	شبکه	زیر	نظر	یونسکوست.	هر	کافه	زیر	مسئولیت	یک	
گرداننده	است	که	از	اندیشمندان	دعوت	می	کند.	هدف	برگزاری	آن	ایجاد	بحث	
جدی	ولی	کوتاه	و	تبادل	نظر	مستقیم	با	افراد	حاضر	در	کافه	همراه	با	مصرف	یک	
نوشابه	است.	در	پاریس	نزدیک	سی	کافة	فلسفی	وجود	دارد	و	نوع	موضوعاتی	
که	در	آن	ها	به	بحث	کشیده	می	شوند	شامل	کانت	و	مفهوم	آزادی،	عوام	گرایی	
در	سیاست	و	جامعه،	بردباری	و	فلسفه،	نیچه	و	مرگ	خدا،	ایدئولوژی	و	دین	و	
خلسة	انسان	گرایی	می	شود.	البته	کافه	های	ادبی	نیز	وجود	دارد	که	به	طور	عمده	
دربارة	شعر	و	رمان	اند.	این	نوع	ابتکارها،	فرهنگ	را	به	شهروندان	نزدیک	می	کند	
و	به	تعداد	زیادی	اجازه	می	دهد	تا	در	بحث	وارد	شوند.	روشن	است	که	این	گونه	
ابتکارها	در	تناقض	با	کنفرانس	های	بزرگ	نیست	و	جنبة	تکمیلی	دارند	و	اشتیاق	
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شرکت	کننده	را	برای	بحث	تقویت	می	کنند.	این	کافه	ها	شهروندان	را	به	مطالعه	و	
کتاب	خریدن	تشویق	می	کنند.	

این	اقدام	فرهنگی	در	خدمت	گسترش	دانش	جامعه	شناختی	و	فلسفی	است.	
فلسفه	تنها	در	دانشگاه	نیست	بلکه	در	محله	های	گوناگون	شهری	هم	در	دسترس	
شهروندان	است.	هگل،	مارکس،	کانت	و	نیچه	تنها	در	آمفی	تئاتر	دانشگاهی	مورد	
بحث	قرار	نمی	گیرند.	در	کافه	های	کوچک	و	با	شرکت	20	نفر	و	آشامیدن	یک	
آبجو	و	یا	یک	فنجان	کافه	هم	می	توان	از	بزرگان	اندیشه	صحبت	کرد.	آیا	در	ایران	
چنین	ابتکارهایی	صورت	می	گیرد؟	جوانان	و	دانشجویان	و	دانشگاهیان	می	توانند	
این	گونه	نوآوری	ها	را	تشویق	و	سازمان	دهی	کنند.	ما	تربیت	فلسفی	نداریم	ولی	
اشتیاق	فلسفی	در	جامعة	ایران	بسیار	نیرومند	است.	افزون	بر	آن،	موضوع	های	
دیگری	مانند	تاریخ	و	جامعه	شناسی	و	ادبیات	نیز	می	توانند	مورد	گفت	وگو	قرار	

گیرند.	
جامعه	نیازمند	فرهنگ	و	ادبیات	و	فلسفه	در	کرسی	های	دانشگاه	است	و	جامعه	
می	تواند	از	پائین	و	از	محل	زندگی	روزمره	و	کافه	و	پارک	های	شهری	و	چایخانه	و	
رستوران	نیز	فرهنگ	را	فعال	نگه	دارد.	اگر	در	چایخانه	ها	شاهنامه	می	خوانند	پس	
می	شود	از	ادبیات	و	فلسفه	نیز	گفتگو	کرد.	گفتگوی	فلسفی	در	کافه	ها	و	چایخانه	ها	

تناقضی	با	فرهنگ	دانشگاهی	و	تولید	روشنفکرانه	منظم	ندارد.	

واپسگرایِیدانشجویمسلماندردانشگاه
کالس	های	دانشگاهی	من	همیشه	فرصتی	هستند	تا	در	کنار	درس	های	تخصصی	
به	بحث	های	جامعه	نیز	پرداخته	شود.	یک	بار	به	هنگام	تنفس	هشت	دانشجو	دور	
مرا	گرفتند	و	پی	جوی	دیدگاهم	دربارة	انتخابات	ایران	شدند.	چهار	دانشجو	اهل	
کنگو	و	ساحل	عاج	بودند،	سه	نفر	مراکشی	و	تونسی	و	الجزایری	بودند	و	یک	
دانشجوی	دیگر	نیز	دختری	فرانسوی	نیز	بود.	سطح	تحصیلی	آن	ها	سال	پنجم	
دانشگاه	است.	در	پاسخ	به	آن	ها	گفتم	انتخاب	نامزدها	توسط	آیت	اهلل	خامنه	ای	
است	و	روش	حسن	روحانی	نسبت	به	رئیسی	در	ظاهر	دارای	کمی	نرمش	است	
ولی	هر	دو	والیت	فقیهی	هستند.	یکی	از	دانشجویان	آفریقایی	گفت:	»احمدی	نژاد	

شخصیت	جالب	و	خوبی	در	ایران	است	چون	آشکارا	بر	ضد	آمریکا	و	اسرائیل	
حرف	می	زد.«	من	هم	به	او	گفتم:	»محتوای	حرف	احمدی	نژاد	چه	بود؟«	یکی	دیگر	
که	عرب	تبار	بود	گفت:	»انتقاد	عریان	از	آمریکا	و	اسرائیل	بسیار	خوب	است	چون	
غرب	فکر	می	کند	همیشه	حق	با	اوست.«	گفتم:	»بدبختانه	برای	شما	حقوق	بشر،	
دموکراسی،	آزادی،	حقوق	زنان،	نیکی	کردار	و	گفتار	سیاست	مدار	مطرح	نیست	
ولی	به	من	بگویید	سیاسیون	مورد	ستایش	شما	چه	کسان	دیگری	هستند؟«	یکی	از	
دانشجویان	سیاه	پوست	گفت:	»غیر	از	احمدی	نژاد	باید	از	قذافی	و	رهبر	ُکرة	شمالی	
را	نیزحرف	زد.«	همة	دانشجویان	به	جز	دانشجوی	فرانسوی	با	هم	موافق	بودند.	من	
شگفت	زده	شدم	و	گفتم:	»	افکار	شما	عقب	مانده	است	و	عقب	افتادگِی	امروِز	آفریقا	
به	خاطر	آدم	هایی	مثل	شماست.«	و	سپس	افزودم	:»شما	سال	پنجم	دانشگاه	هستید	
ولی	آگاهی	و	شعور	درک	دموکراسی	را	ندارید.	سمبول	های	فکری	شما	مستبدان	
فاسد	هستند.	در	این	جهان	دمکراسی،	رهبر	مورد	عالقه	شما	دیکتاتور	کره	شمالی	
است.	مالک	شما	بجز	تبلیغات	سیاسی	دیکتاتورها	چه	چیز	دیگری	می	باشد؟	چرا	
اقتصاد	پیشرفته	و	دانش	و	فرهنگ	و	آزادی	و	پلورالیسم	سیاسی	جزو	معیارهای	

شما	نیستند؟«	
شیفتگی	اعتقادی	آن	ها	شگفت	انگیز	بود.	واقعًا	این	کدام	ساختار	روانی	و	دینی	و	
فرهنگی	است	که	فقط	در	ستایش	مستبدان	فاسد	عمل	می	کند؟	ساختار	روان	شناسانة	
این	افراد،	با	وجود	حضورشان	در	اروپا،	با	ِخردگرایی	و	روشن	اندیشی	فاصلة	
باورهای	»جهان	سومی«	اند	و	ذهنیتی	 پیرو	اسالم	و	 زیادی	دارد	زیرا	همه	شان	
ایدئولوژیک	و	ضد	فرهنگ	تمدن	غرب	دارند.	در	پایان،	به	آن	ها	گفتم:»	لطفن	
بروید	کتاب	بخوانید	و	اندیشة	انتقادی	و	روشن	گرانه	بیاموزید.	اعالمیه	حقوق	بشر	
را	مطالعه	کنید.	بروید	فرهنگ	دموکراسی	را	کسب	کنید	زیرا	ذهن	شما	در	نادانی	و	

خودکامگی	روانی	درجا	می	زند.«
تربیت	های	 نتیجه	 اسرائیل،	 با	 و	 غرب	 با	 ایدئولوژیکی	 و	 هیجانی	 ضدیت	
خانوادگی	و	دینی	است	که	به	افراد	انتقال	داده	می	شود.	روشن	است	که	انتقاد	به	
اسرائیل	و	غرب	الزم	و	ضروری	است	ولی	متاسفانه	این	افراد	از	زاویه	دینی	و	

تعصب،	از	احمدی	نژاد	حمایت	کرده	و	علیه	یهودی	و	غربی	هستند.
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ریشههایتروریسماسالمی
تروریسم	اسالمی	همواره	آدم	ُکشته	و	خواهد	ُکشت:	دیروز،	امروز	و	فردا.	انگلستان،	
فرانسه،	بلژیک،	آلمان،	آمریکا،	تونس،	مصر،	ترکیه،	پاکستان،	افغانستان،	خاورمیانه	
و	آفریقا	میدان	عملکرد	تروریسم	است	و	این	تروریسم	اسالمی	است.	1400 
سال	پیش،	اسالم	با	خشونت	و	تجاوز	آمد	و	امروز	تمام	جهان	از	این	جهان	بینی	
تعصب	گرایی،	 دارد:	 گوناگونی	 ریشه	های	 تروریسم	 بی	شک،	 است.	 هراس	 در	
بی	فرهنگی،	کهنه	اندیشی،	جهان	بینی	خشونت،	مداخله	های	نظامی	مانند	مداخلة	
آمریکا	در	عراق،	اشتباه	و	راهبرد	شیطانِی	برخی	محافل	غربی،	کمک	های	مالی	
سعودی،	شبکة	مساجد	اسالم	گرا،	شبکه	های	اینترنتِی	جهادگرا،	ضعف	آموزش	
پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	در	محله	های	مهاجرنشین،	ناتوانی	باور	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	نزد	بخشی	از	سیاسیون	چپ	و	راست	و	روشن	فکران	
دنباله	رو،	ضعف	سیستم	امنیتی	غرب	در	رویارویی	با	تروریسم،	سازش	کاری	محافل	
دولتی	و	اداری	غرب	در	رویارویی	با	جریان	های	تنِد	اسالم	گرا،	راهبرد	دولتی	مانند	
رژیم	ایران،	محیط	خانوادگی	مذهبی	و	خرافی	بسیاری	از	مسلمانان،	پیام	قرآنی	
و	غیره.	بیشتر	تروریست	های	کنونِی	جهان	مسلمان	هستند	و	این	مذهب	در	تناقض	
با	تمدن	غرب	و	دموکراسی	است.	در	جهان،	شهروندان	مسلمان	زیادی	هستند	که	
بر	پایة	درک	صلح	خواهانه	در	پی	آشتی	و	آزادی	اند	ولی	بخشی	از	مردم	مسلمان	
متعصب		و	حتی	هوادار	تروریست		اند.	ذهنیت	اسالم	زده	خطرناک	است.	هدف	دین	

اسالم	و	بنیادگرایان	اسالمی	ویرانِی	تمدن	غرب	است.	
تروریسم	اسالمی،	جهادیسم،	بنیادگرایی	اسالمی،	سالفیسم	جهادی،	مقوله	هایی	
هستند	که	در	تحلیل	پدیده	ترور	بکار	می	آیند	و	مشخص	کننده	اراده	ای	برای	جهاد	
علیه	نظم	موجود	و	دولت	ها	و	شهروندان	جهان	هستند.	این	خشونت	بعد	سیاسی	
داشته	و	خود	را	همچنین	خشونت	مقدس	تعریف	می	کند	زیرا	منشا	خود	را	قرآن	
می	داند.	سازمان	هایی	مانند	حماس	و	حزب	اهلل	و	القاعده	و	داعش	و	بوکوحرام،	
دارای	یک	شیوه	نیستند	ولی	رسالت	خود	را	الهی	می	دانند	و	دشمن	خود	را	دنیای	
کفر	و	غرب	می	دانند.	طبق	یک	مرکز	آماری	آلمان	از	سال	2001	تا	2019	تعداد	
33769	حمله	تروریستی	اسالمی	در	جهان	صورت	گرفته	است	که	منجر	به	قتل	
146811	شهروند	شده	است.	یک	بررسی	آمریکایی	نشان	می	دهد	که	بین	سال	

2014	تا	2017	در	اروپا	51	حمله	صورت	گرفته	و	تعداد	395	کشته	و	1549	نفر	
زخمی	شده	اند.

در	تحلیل	تروریسم	اسالمی	میان	جامعه	شناسان	و	تحلیل	گران	توافق	نظر	
وجود	ندارد.	عده	ای	از	آنها	در	تحلیل	ریشه	های	قرآنی	و	ایدئولوژیک	تروریسم	
محتاط	هستند	و	حتا	گرفتار	نوعی	اسالم	خواهی	یا	اسالموفیلی	هستند.	از	جمله	

علت	های	مطرح	شده	عبارتند	از:

عامل	اقتصادی	و	عدم	توسعه	جهان	مسلمان
عامل	سیاسی	مانند	مسئله	فلسطین/اسرائیل	و	حمله	آمریکا	به	عراق

عامل	فقر	و	تنگدستی	اجتماعی	و	بیکاری	و	گسیختگی	خانواده
عامل	روانشناسانه	و	محرومیت	روانی	انسانها	و	آروزی	جهانی	بهتر

عامل	دینی	جهادگرا	و	تهیج	ایدئولوژیکی	اسالمی	در	مقابل	جهانی	کفرآمیز	
عامل	تکنولوژی	ها	و	شبکه	های	اجتماعی	در	تحریک	روانی

عامل	قرآنی	در	تحریک	ذهن	های	عقب	مانده	دین	خو

در	آیه	5	سوره	توبه	امر	به	جنگ	با	کفار	شده	است.	آیه	پنجم	سوره	توبه	مب	
آید:	»	َفِإَذا	اْنَسَلَخ	اأْلَْشُهُر	اْلُحُرُم	َفاْقُتُلوا	اْلُمْشِرکیَن	َحْیُث	َوَجْدُتُموُهْم	َو	ُخُذوُهْم	َو	
کاَة	َفَخلُّوا	 الَة	َو	آَتُوا	الزَّ 	َمْرَصٍد	َفِإْن	تاُبوا	َو	َأقاُموا	الصَّ اْحُصُروُهْم	َو	اْقُعُدوایییَلُهْم	ُکلَّ
َ	َغُفوٌر	َرحیٌم	.	پس	چون	ماه		هاِی	حرام	سپری	شد،	مشرکان	را	هر	 	اهللَّ َسبیَلُهْم	ِإنَّ
کجا	یافتید	بکشید	و	آنان	را	دستگیر	کنید	و	به	محاصره	درآورید	و	در	هر	کمینگاهی	
به	کمین	آنان	بنشینید،	پس	اگر	توبه	کردند	و	نماز	برپا	داشتند	و	زکات	دادند،	راه	

برایشان	گشاده	گردانید،	زیرا	خدا	آمرزنده	مهربان	است.		
در	کشورهای	اسالمی	مانند	پاکستان	و	بنگالدش	و	اردن	و	لبنان	و	اندونزوی	و	
مصر	و	تونس	و	مراکش،	یک	چهارم	جمعیت	فکر	می	کند	که	این	حمالت	در	دفاع	از	
اسالم	موجه	هستند.	این	بستر	فکری	و	تربیتی	همانا	عامل	اصلی	رشد	متعصب	ها	و	
جهادگرایان	است.	جهادگرایی	بطور	وسیع	ریشه	در	قرآن	و	روایات	دارد.	بنابراین،	
جریان	های	تروریستی	اسالمی	برای	توجیه	حمالت	و	مطابقت	آنها	با	اصول	دینی	

اسالم،	در	تبلیغات	خود	از	آیات	در	استدالل	های	مذهبی	استفاده	می	کنند.
مجموعه	این	عوامل،	گاه	بشکل	مستقل	و	گاه	بشکل	ترکیبی،	دربرانگیختن	
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تروریسم	و	جهت	دادن	ناخودآگاه	و	روان	بسوی	قتل	عمل	می	کنند.	بینش	اسالمی	
در	جنگ	روانی	با	جهان	است	و	هرگز	به	آرامش	طلبی	با	این	جهان	نخواهد	رسید.	
بنابراین	بخشی	از	پیروان	این	دین	همیشه	بصورت	سرباز	و	فدایی	برای	آن	اقدام	

خواهند	کرد.	

ادبیات،عشقمن
برنامة	چهارشنبه	شب	های	شبکة	دوم	تلویزیون	فرانسه	ویژة	ادبیات	است	و	یک	بار	که	
مشغول	تماشای	این	برنامه	بودم	منتقدان	ادبی	رمان	هایی	را	برای	مطالعه	در	تابستان	
پیشنهاد	می	کردند.	برنامة	زنده	و	جالبی	بود	زیرا	آن	ها	دربارة	هر	کدام	از	رمان	ها	
اغلب	با	هم	اختالف	نظر	داشتند.	افزون	بر	آن،	هر	کتاب	خاطره	های	دلپذیری	را	در	
ذهن	من	زنده	می	کرد.	همة	آن	کتاب	ها	برایم	زیبا	بودند.	امروز	هنگامی		که	دوباره	به	
این	کتاب	ها	می	اندیشم،	زندگی	ام	را	مرور	می	کنم	و	به	خود	می	گویم	زندگی	ام	بیهوده	
نبوده	است	چون	کتاب	احساس	و	فکر	و	خوش	بینی	مرا	شکل	داده	و،	بی	شک،	
کتاب	نقش	بزرگی	برای	معنابخشی	به	زندگی	من	بازی	کرده	است.	رمان	های	مورد	
گفت	وگو،	کدام	بودند؟	حال،	من	به	سلیقة	خود	آن	ها	را	معرفی	می	کنم:	رمان	عاشق	
از	مارگریت	دوراس	)1914-1996(	که	در	سال	1984	چاپ	شد	و	دنیای	دختری	
جوان	با	دامن	گلداری	را	مطرح	می	کند	که	با	عشق	مخفی	به	یک	جوان	چینی	در	
فضای	فرانسه	و	ویتنام	زندگی	می	کند.	رمان	آیا	برامس	را	دوست	دارید؟	از	فرانسواز	
ساگان	)1935-2004(	که	در	سال	1959	چاپ	شد.	این	رمان	جدال	نو	و	کهنه	را	
نشان	می	دهد	و	روحیة	سرکش	جوانان	را	بازتاب	می	دهد.	رمان	خاطرات	آدرین	از	
مارگریت	یورسنار	)1903-1987(	که	در	سال	1953	چاپ	شد.	کتابی	که	خواننده	را	
به	قلب	امپراتوری	روم	می	کشاند.	کتاب	زندگی	در	پیش	رو	از	رومن	گاری	)1914-
1980(	که	در	سال	1975	به	نگارش	درآمد	و	زندگی	انسان	های	فالکت	زده	و	قربانی	
را	به	نمایش	می	گذارد.	جیمز	جویس	)1882-1941(	و	کتاب	اولیس	که	در	سال	
1922	در	پاریس	چاپ	شده.	این	اثر	رمان	شگفت	و	بزرگی	است	که	کل	داستانش	
در	یک	روز	رخ	می	دهد.	مارسل	پروست	)1871-1922(	و	رمان	بزرگ	او	یعنی	
در	جست	وجوی	زمان	ازدست	رفته	که	در	سال	1908	به	نگارش	درآمد.	رمانی	که	

به	درون	انسان	نقب	می	زند	و	از	جمله	کتاب	هایی	است	که	به	گفتة	مارک	تواین	»همه	
آرزو	دارند	را	آن	ها	را	بخوانند	اما	هیچ	کس	حوصله	ی	خواندن	شان	را	ندارد.«	رمان	
سفر	به	انتهای	شب	که	در	سال	1932	توسط	لویی	فردیناند	سلین	)1961-1894(	
نوشته	شد؛	رمانی	که	روزهای	جوانی	و	خوش	گذرانی	و	ولگردی	های	نویسنده	را	بازگو	
می	کند.	رمان	مسخ	از	فرانتس	کافکا	)1883-1924(	که	در	1915	چاپ	شد	و	دنیای	
دردناک	و	هراس	انگیز	و	شگفتی	آور	سامسا	را	تصویر	می	کند.	زندگی:	یک	شیوه	کار	
از	ُژرژ	پرک	)1936-1982(	که	در	سال	1978	نوشته	شد	و	نویسنده	اش	می	کوشد	تا	
با	روایت	زندگی	همسایگان	معنای	زندگی	را	نشان	دهد.	کتاب	شعر	الکل	ها	از	گیوم	
آپولینر	)1880-1918(	که	در	1913	چاپ	شد	و	بیان	گر	نوآوری	و	ابتکار	برجسته	در	
عرصة	شعر	بود.	این	شعرها	را	با	صدای	بلند	بخوانید.	رمان	تصویر	دوریان	ِگِری	که	در	
سال	1891	توسط	ُاسکار	وایلد	)1854-1900(	به	نگارش	درآمد.	این	رمان	زندگی	
جوانی	خوش	سیماست	که	تالش	دارد	خودش	را	همیشه	جوان	و	شاداب	نشان	دهد	
و	بیان	گر	آن	است	که	تغییر	شکلی	که	از	هنر	در	واقعیت	پدید	می	آید	تا	چه	اندازه	
می	تواند	نیرومند	و	نافذ	باشد.	آلبر	کوهن	)1895-1981(	رمان	مشهور	خود	زیبای	
ارباب	را	در	1968	چاپ	کرد.	این	رمان	اخالق	بورژوایی	را	نشان	می	دهد،	رفتار	
یهودی	ستیزانه	را	به	ریشخند	می	گیرد	و	به	گفتة	جوِزف	کسل	یک	»شاهکار	محض«	
است.	یکی	از	رمان	های	برجستة	چالرز	دیکنز	)1812-1870(	یعنی	آرزوهای	بزرگ	
است	که	در	سال	1861	چاپ	شد	و	این	رمان	نه	تنها	زندگی	نامة	نویسنده	است	و	از	
زبان	شخصیت	داستان	یعنی	کودک	یتیمی	بازگو	می	شود	بلکه	بیان	حقایق	یک	دوران	
سیاسی	و	اجتماعی	و	ناکامی	های	آن	هم	هست.	رمان	نویس	معروف	یعنی	ژان	اگالند	
که	زادة	1956	است،	رمان	در	جنگل	را	در	سال	1996	چاپ	کرد.	این	رمان	بیان	
شرایط	خود	نویسنده	است	که	در	جنگل	زندگی	می	کند	زیرا	زمانی	که	تمدن	سقوط	
می	کند،	انسان	با	احساس	و	عشق	زندگی	خواهد	کرد	و	جنگل	خانة	پایان	ناپذیر	
او	خواهد	شد.	این	رمان	روان	شناسی	انسان	را	به	پیشامدهای	تنش	زا	و	روشنایِی	
امیددهنده	ای	پیوند	می	زند.	گوستاو	فلوبر	)1821-1880(	رمان	مادام	بوواری	را	در	
1862	چاپ	می	کند.	قهرمان	داستان	یعنی	اما	بوواری	با	هوس	بازی	و	عشق	های	پنهان	
روح	شوریده	ای	را	نشان	می	دهد	که	خواستار	درهم	شکستن	قراردادهای	اجتماعی	و	
اخالقِی	کهنه	است.	ویکتوهوگو	در	نامه	ای	به	فلوبر	می	نویسد:	»مادام	بوواری	یک	اثر	

برجسته	است	و	من	عاشق	روشنایی	هستم	و	شما	را	دوست	دارم.«
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کیستیودانشگاه
محیط	شغلی	باید	محیط	مهربانانه	و	باکیفیتی	باشد.	من	این	شانس	را	دارم	تا	با	
همکاران	دانشگاهی	پیوسته	مناسبات	گرمی	داشته	باشم.	گاه	چند	نفری	و	همزمان	
به	دانشگاه	می	رسیم	و	پیش	از	درس	با	هم	یک	فنجان	قهوه	می	نوشیم.	روزی	یکی	
از	آن	ها	گفت:	»من	دارم	نامه	های	ایرانی	مونتسکیو	را	می	خوانم	و	منتسکیو	این	
پرسش	را	مطرح	می	کند	که	چگونه	می	توان	ایرانی	بود؟	حاال	من	از	تو	می	پرسم	که	
تو	چگونه	خودت	را	تعریف	می	کنی؟«	گفتم:	»من	محصول	تاریخ	و	فرهنگ	ایران	
و	تاریخ	و	فرهنگ	غرب	و	به	ویژه	فرانسه	هستم.	البته	مونتسکیو	در	این	رمان	که	
در	سال	1721	میالدی	چاپ	شد،	شگفت	زدگی	یک	فرانسوی	را	بازتاب	می	دهد؛	
این	شخصیت	داستانی	به	این	کشف	رسیده	که	کسان	دیگری	هم	روی	زمین	هستند	
و	غیر	از	او	ایرانیانی	نیز	وجود	دارند	ولی	امروز	این	پرسش	مونتسکیو	برای	ما	
ایرانیان	معنای	فلسفی	و	هویتی	دارد.	کیستی	با	تداوم	و	سّیالیت	تعریف	می	شود.«	
سپس	به	همکارانم	گفتم:	»شما	دربارة	کیستِی	فرانسوی	یک	چیز	را	در	نظر	داشته	
باشید	و	آن	تاریخ	فرانسه	و	نوگرایی	و	تمام	تأثیرات	متقابل	جهانی	در	آن	است.	
کنیم	که	این	 کنام،	که	در	آن	درس	می	دهیم	دقت	 دربارة	تاریخ	همین	دانشگاه	
دانشگاه	یا	همان	»کنسرواتوار	هنرها	و	حرفه	ها«	در	سال	1794	میالدی	به	وجود	
آمده	و	رسالتش	آماده	سازی	و	پرورش	نخبگان	علمی	و	تکنیکی	برای	فرانسه	بوده.	
از	جمله	بنیان	گذاران	این	نهاد	آموزش	عالی	فرانسه	می	توان	به	واندرموند	و	لو	روا	
اشاره	کرد	که	عضو	هیأت	نویسندگان	»آنسیکلوپدی«	عصر	روشن	گری	بودند.	در	
طول	این	تاریخ	دراز،	این	دانشگاه	که	دارای	کالس	های	روزانه	و	شبانه	و	همة	
مقاطع	دانشگاهی	از	کارشناسی	تا	دکتراست	شمار	بسیار	زیادی	را	به	مقام	های	
سیاسی	و	علمی	و	اجتماعی	باالیی	رسانده	است.	اینجا	یکی	از	مراکز	برجستة	
دانشگاهی	فرانسه	است	که	با	دانشگاه	های	چین	و	آمریکا	و	آلمان	و	لهستان	و	لبنان	
و	برخی	کشورهای	آفریقایی	مناسبات	دانشگاهی	دارد.	این	دانشگاه	در	تکوین	
کیستِی	فرانسه	و	انتقال	فرهنگ	فرانسه	به	دیگر	نقاط	جهان	نقش	داشته	است.	پس	
این	پرسش	را	هم	می	توان	مطرح	کرد	که	چگونه	می	توان	فرانسوی	بود؟	یکی	از	
ویژگی	های	فرانسوی	بودن	همین	نوگرایی	و	عصر	روشن	گری	وجهانی	شدِن	امروز	

و	همین	مهاجرت	های	کنونی	است.«	

نمی	توان	همة	پیچیدگی	فرد	را	نشان	داد.	ولی	چهره	و	پوشش،	محیط	خانوادگی	
و	شغلی،	زبان	و	ادبیات،	دوستان	و	همکاران،	شعور	و	رفتار،	شخصیت	و	ناخودآگاه	
ما،	جلوه	ای	از	کیستی	ما	هستند.	من	با	فرهنگ	ایرانی	و	فرانسوی	خوکرده	ام	و	
این	امر	ذاتی	من	شده	است.	با	این	فرهنگ	ها	زندگی	میکنم	و	هستی	من	با	درهم	
آمیختگی	فرهنگی	و	اجتماعی	قابل	درک	است.	بسیاری	از	انسانها	این	درهم	

آمیختگی	هویتی	را	در	خود	دارند.	
افزون	بر	این	ها،	کیستِی	ما	در	واقعیت	امروز	و	در	تأثیر	ما	بر	آینده	نهفته	است.	
هر	روز،	صدها	دانشجو	کالس	ها	و	آمفی	ها	را	پر	می	کنند	و	تأثیر	می	گیرند	و	این	
آرزوی	همیشگی	من	است	که	آن	ها	به	نخبگان	برجستة	فردا	تبدیل	شوند	و	پیوسته	
نوگرایی	را	انکشاف	دهند	و	بازیگران	تأثیرگذار	فردا	باشند.	تاثیرگذاری	امروز	

جزوی	از	هویت	من	و	انتقال	آن	به	دیگران	است.		

اولماهِمهدرپاریس،سندیکالیسمودموکراسی
روز	اول	ماه	ِمه	هر	سال	در	پاریس	لحظة	جالبی	برای	تشخیص	نبض	اجتماع	و	
	خواست	های	افراد	ناخشنود	است.	افزون	بر	آن،	گروهی	از	ایرانیان	سیاسی	نیز	این	
قرار	ساالنه	را	فراموش	نمی	کنند.	برخی	به	حساب	تعهد	ایدئولوژیک	چپ	شرکت	
می	کنند،	عده	ای	عادت	دارند	که	اول	ماه	ِمه	به	دیدار	دیگران	بیایند،	برخی	دیگر	
برای	دیدن	نمایش	های	سیاسی	به	راه	پیمایی	می	آیند،	برخی	نیز	برای	دیدن	یک	
آزمایشگاه	سیاسی	و	اجتماعی	شرکت	می	کنند.	چند	دهه	پیش،	مخالفان	سیاسی	
انقالب	 یافتند.	 افزایش	 خارج	 در	 آیت	اهلل	ها	 دینِی	 دیکتاتورِی	 مخالف	 انقالبی	
اسالمی	بخش	مهمی	از	نخبگان	را	به	بیرون	از	مرزها	پرتاب	کرد.	برای	آن	ها	این	
چیزی	جز	سرآغاز	دوران	جدید	و	ریشه	دواندن	در	سرزمینی	دیگر	نبود.	پس	از	
یک	دوره،	امید	به	بازگشت	کم	رنگ	شد	و	همه	می	کوشند	در	اینجا	دوباره	زندگی	

را	تعریف	کنند.	
دیگر	کسی	انقالب	نمی	خواهد	و	اگر	هم	برخی	از	پرولتاریا	حرف	می	زنند،	
این	حرف	ها	آرام	آرام	به	خاطره	و	یادمانه	و	به	ندرت	به	یک	آرزوی	گنگ	تبدیل	
می	شوند.	بیشتر	این	نخبگان	سیاسی	هستند	ولی	عمومًا	به	شغل	و	حرفه	و	خانواده	
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و	نوه	ها	و	سالمتی	خود	می	اندیشند.	برخی	هنوز	از	پرولتاریای	ایران	گفت	وگو	
می	کنند	و	برخی	به	آن	ها	نگاه	می	کنند	و	چشم	های	خود	را	با	تعجب	می	چرخانند.	
برخی	از	دموکراسی	و	حقوق	بشر	حرف	می	زنند،	برخی	بر	ضد	عوام	گرایِی	چپ	
حرف	می	زنند،	برخی	اسالم	را	زهری	در	بدن	جامعه	می	دانند	و	همه	می	خواهند	
سر	به	تن	حکومت	آخوندی	نباشد.	پس	از	دو	ساعت	راه	پیمایی،	در	کافه	بحث	
انتخابات	فرانسه	شد.	در	واقع،	نقد	برخی	بر	مالنشون	و	انتقاد	برخی	دیگر	به	ِامانوئل	
مکرون	فضا	را	داغ	کرده	بود.	تا	ده	سال	دیگر	از	این	جمع	چه	خواهد	ماند؟	بیشتر	
آن	ها	شاید	دوباره	اول	ماه	ِمه	همدیگر	را	خواهند	دید	و	در	هر	دیدار	هم	مهربانی	
و	مزاح	و	خبرگیری	و	جدال	و	خنده	و	قهر	و	آشتی	خواهد	بود.	سرنوشت	آن	ها	در	
غرب	پایان	خواهد	گرفت،	شاید	یکی	به	ایران	بازگردد،	یکی	به	پرالشز	و	دیگری	
به	مونپارناس	خواهد	رفت	و	دیگری	باز	در	همین	کافه	های	پاریسی	برای	دیگران	
خاطرة	افراد	گمشده	را	خواهد	گفت	ولی	ما	چه	چیزی	از	خود	بر	جا	خواهیم	
گذاشت؟	کتاب؟	شعر؟	تابلو	نقاشی؟	اثری	در	محیط	کاری؟	خاطره	ای	گنگ؟	تأثیر	
مهربانی	بر	دیگری؟	فرزندی	که	برای	کودکانش	خاطرة	پدربزرگ	و	مادربزرگ	را	

خواهد	گفت؟	یا	تنها	یک	عکس	گروهی؟	
ما	مهاجرین	ایرانی	طی	این	سال	ها	خیلی	تغییر	کرده	ایم	و	جناح	چپ	در	فرانسه	
نیز	دگرگون	شده	است.	چهل	سال	پیش	حزب	کمونیست	فرانسه	در	انتخابات	
20	درصد	رای	داشت	ولی	امروز	به	یک	درصد	کاهش	یافته	است.	سندیکاهای	
کارگری،	انبوه	کارگران	را	برای	اول	ماه	مه	به	خیابان	می	کشیدند	ولی	هم	اکنون	
بسیج	کارگری	خیلی	ضعیف	شده	است.	درصد	سندیکالیسم	کارگران	و	کارکنان	در	
فرانسه	به	7	درصد	افت	کرده	است.	سندیکالیسم	فرانسه	دچار	یک	بحران	عمیق	و	
ساختاری	است.	تغییر	جامعه	شناختی	و	تکنولوژیکی،	تغییر	در	شیوه	های	مدیریت	
بنگاهها	و	شرکت	ها	و	نیز	تغییر	در	روحیه	و	فردیت	افراد،	به	تقاضای	جدید	منجر	
گشته	و	سندیکاها	با	بوروکراسی	خود	و	شیوه	های	کهنه	نمی	توانند	این	پدیده	های	

تازه	را	بدرستی	بررسی	کرده	و	نتیجه	گیری	نمایند.						
اول	ماه	ِمه	در	پاریس	چگونه	گذشت؟	سندیکاها	نیروی	اصلی	شرکت	کنندگان	
در	این	جشن	هستند.	در	فرانسه	و	از	پایان	قرن	نوزدهم،	سندیکالیسم	قانونی	شد.	
از	1906	سندیکالیسم	انقالبی	»س	ژ	ت«	با	منشور	»آمیان«	به	وجود	آمد.	تاریخ	
سندیکالیسم	بسیار	پرپیچ	وخم	بوده	است	و	در	فرانسه	بیش	از	10	سندیکای	

هوادار	کارگران	و	کارمندان	و	حقوق	بگیران	وجود	دارد.	همیشه	وحدت	عمل	
میان	آن	ها	وجود	ندارد	زیرا	سندیکاها	با	یکدیگر	در	رقابت	هستند	و	زیر	تأثیر	
سیاست	احزاب	سیاسی.	در	میان	این	سندیکاها،	بخشی	چپ	اصالح	طلب	و	
تندرو	 کارفرمایان	هستند	و	بخشی	دیگر	چپ	 با	سندیکاهای	 هوادار	رایزنی	
هستند	و	کمتر	در	پی	رایزنی	اند	و	بیشتر	خواهان	ِاعمال	فشارند.	میزان	افرادی	
که	عضو	سندیکاها	می	شوند	نسبت	به	چند	سال	پیش	افت	کرده	و	امروز	فقط	7 
درصد	حقوق	بگیران	عضو	سندیکا	هستند.	البته	زمانی	که	تظاهرات	و	اعتصاب	
شرکت	 اقدامات	 این	 در	 نیز	 دیگری	 افراد	 اعضا،	 افزون	بر	 می	گیرد،	 صورت	
می	کنند	و	این	قدرت	و	نفوذ	آن	ها	را	در	برابر	کارفرما	و	دولت	تقویت	می	کند.	
امسال	یکی	از	ویژگی	های	تظاهرات	اول	ماه	ِمه	ابراز	اعتراض	بر	ضد	مارین	
لوپن	بود.	در	دور	دوم	انتخابات	ریاست	جمهوری،	مارین	لوپن	عوام	گرای	راست	
تندرو	در	برابر	ِامانوئل	مکرون	سوسیال	دموکرات	قرار	دارد.	برای	اعتراض	به	
بسیاری	از	 برای	مکرون،	 نگرانی	از	خطرات	احتمالی	 ابراز	 لوپن	و	 سیاست	
تظاهرکنندگان	شعار	»نه	به	لوپن!«	را	تکرار	می	کردند.	کارگران	فرانسوی	در	
نظرسنجی	40	درصد	 اساس	یک	 بر	 و	 پراکنده	هستند	 انتخاباتی	 کارزار	 این	
کارگران	رأی	دهنده	با	مارین	لوپن	موافقند.	در	فرانسه،	سندیکالیسم	خاستگاه	
بوده	است	و	یکی	از	عوامل	دمکراسی	در	 دستاوردهای	اجتماعی	گوناگونی	
کنونی،	 دوران	 در	 است.	 یافته	 تغییر	 اجتماع	 جامعه	شناسی	 است.	 کشور	 این	
عوام	گرایی	بسیار	قدرتمند	شده	و	کارگران	بر	پایة	جهان	بینی	های	گوناگون	عمل	
می	کنند.	بسیاری	از	آن	هایی	که	در	سندیکای	چپ	هستند،	در	انتخابات	به	راست	
تندرو	رأی	می	دهند.	امروزه	قواعد	بازی	طبقه	ها	و	گروه	بندی	های	اجتماعی	در	
جامعه	تغییر	یافته	و	احزاب	سیاسی	و	سندیکاها	در	آشوبند.	نیروهای	کمونیستی	
می	گویند	این	کارگران	از	حقیقت	دور	شده	اند	و	منافع	خود	را	نمی	دانند	زیرا	
منافع	شان	با	جهان	بینِی	چپ	تحقق	پذیر	است.	این	توضیح	بسیار	سطحی	است	و	

پیچیدگی	های	روان	شناسی	و	سیاست	را	نمی	فهمد.		
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نقشآفرینانانتخاباتفرانسهوعوامگرایِیچپ
دربارة	نقش	آفرینان	انتخابات	فرانسه	از	جمله	ژان	لوک	مالنشون	بسیار	نوشتم.	مالنشون	
نمایندة	عوام	گرایِی	چپ	گرا	در	انتخابات	ریاست	جمهوری	با	19	درصد	شکست	
خورد	زیرا	ضد	اروپا،	هوادار	کاسترو	و	چاوز	و	قرارداد	»آلیانس	بولیواریین«	بود	و	
فردی	خودخواه	و	خودپسند	است	که	خود	را	تنها	نماینده	»خلق«	به	شمار	می	آورد.	
امروز،	دورة	انتخاباتی	پارلمان	در	فرانسه	است.	مردم	فریبِی	دیروز	او	بر	ضد	مکرون	به	
سلطه	گری	امروز	او	در	برابر	تمامی	چِپ	فرانسه	تحول	یافته	است.	این	رهبر	عوام	گرا	
که	از	کمک	های	همه	جانبة	کمونیست	های	فرانسه	بهره	برد،	امروز	در	تمام	منطقه	های	
انتخاباتی	فقط	دوستان	خودش	را	قرار	داده	و	بر	این	باور	است	که	حزب	کمونیست	
الویت	چندانی	ندارد.	به	این	ترتیب،	او	حتی	در	برابر	نامزدهای	مهم	کمونیست	ها	هم	
نامزد	خود	را	گذاشته	است.	البته	کمونیست	ها	در	همسویی	خود	با	مالنشون	اشتباهات	
بسیاری	مرتکب	شدند	و	در	برابرش	کرنش	کردند	ولی	به	قول	یکی	از	نمایندگان	
کمونیست	ها	انتظار	»این	خیانت«	را	نداشتند.	همچنین،	مالنشون	دو	روز	پیش	اعالن	
کرد	که	خواهان	حذف	حزب	سوسیالیست	است	و	در	برابر	نامزدهای	آن	ها	نامزدهای	
مطلوب	خود	را	می	گذارد.	مالنشون	همین	راهبرد	حذف	را	در	قبال	زیست	بوم	گرایان	
نیز	اجرا	می	کند.	در	این	انتخابات	مجلس،	تمام	نیروهای	راست	تندرِو	لوپن	و	راست	
تندرِو	غیرلوپنی	و	نیز	راست	سنتی	از	یک	سو	و	میانه	روها	و	زیست	بوم	گرایان	و	
کمونیست	ها	و	چپ	تندرو	و	مالنشونیست	ها	و	جناح	ِامانوئل	مکرون	نیز	از	سوی	دیگر	
وجود	دارند.	این	مبارزه	داغ	خواهد	بود	و	رئیس	جمهور	جدید	تالش	دارد	تا	بیشتر	
مجلس	را	برای	سیاست	دولت	فراهم	کند.	اقدام	برای	برخی	ائتالف	ها	معقول	بود	
چنان	چه	توافق	هایی	میان	سوسیالیست	ها	و	زیست	بوم	گراها	در	نظر	گرفته	شده	است.	
مالنشون،	که	شکست	خوردة	انتخابات	پیشین	است،	در	پی	آن	است	که	از	همه	انتقام	
بگیرد	و	جریان	خاص	خود	را	سیراب	کند.	او	به	دوستان	دیروز	خود	کمونیست	ها	نیز	
»رحم«	نمی	کند	و	با	وجود	خواست	مکرر	حزب	کمونیست	برای	رایزنی	و	دسترسی	
به	یک	توافق	مشترک	به	آن	ها	پاسخ	منفی	داد.	مالنشون	می	گوید	چپ	باید	فرادستِی	
او	را	بپذیرد.	در	شرایط	پیچیدة	انتخابات	مجلس،	معمواًل	احزاب	نزدیک	به	یکدیگر	
رایزنی	می	کنند	تا	ائتالف	معقولی	به	دست	آورند.	مالنشون	فقط	سروری	و	پیروزی	
خود	را	می	خواهد	و	در	پی	آن	است	که	دیگران	»گّله«	او	باشند.	در	صفحة	فیسوبوک	

و	یا	در	جمع	دوستان	چپ	هم	بودند	کسانی	که	انتقاد	به	دیکتاتورمآبی	مالنشون	را	
باور	نداشتند	و	او	را	فردی	مطمئن	برای	اتحاد	چپ	ترقی	خواه	و	جایگزین	او	را	
هم	راه	خروج	از	لیبرالیسم	می	دانستند.	نمی	دانم	آن	هایی	که	می	خواهند	از	لیبرالیسم	
بیرون	بروند،	چه	آرمان	شهری	را	می	پذیرند.	شاید	همان	»سوسیالیسم	واقعی«	هدف	
آن	هاست.	زمانی	که	من	گفتم	مالنشون	جاه	طلب	و	خودپرست	است،	به	من	اعتراض	
کردند	که	نباید	برخورد	»شخصی«	کرد،	حال	آن	که	ما	می	دانیم	کیش	شخصیت	و	فساد	
شخصیتی	همان	استبداد	نهفته	در	انسان	است.	واکاوِی	من	از	این	شخصیت	متکی	بر	
بینش	عوام	گرایانة	استبدادی	اوست.	همچنین،	من	بر	این	باورم	که	اخالق	اجتماعی	
در	سیاست	بسیار	اساسی	است	که	آقای	مالنشون	فاقد	آن	است.	عوام	گرایی	پرتگاه	
مرگ	آوری	برای	چپ	ایران	است	و	بدبختانه	بخشی	از	چپ	همان	افراد	یادمانه	گرا	
و	هیجان	زده	هستند	و	متوجه	ایراد	خود	نیستند.	واژة	چپ،	شعارهای	چپ،	کارنامة	
چپ،	همه	و	همه	باعث	شیفتگی	چپ	هاست.	در	آیندة	نزدیک،	مالنشون	ها	عریان	تر	
خواهند	شد	و	امیدوارم	چپ	گرایان	ما	به	اشتباه	خود	آشکارا	اعتراف	کنند	و	بگویند	

ریشة	چپ	گرایی	شان	چیست.	

دونالدترامپوامانوئلمکرونبهمنپیشنهادکردند
فردای	انتخابات	آقای	دونالد	ترامپ،	رئیس	جمهور	آمریکا،	در	تاریخ	10	نوامبر	
به	 رئیس	جمهور	جدید	 نزدیکان	 از	 پاریس	شخصی	 به	وقت	 2016	ساعت	23	
خانه	زنگ	زد.	ایشان	به	من	پیشنهاد	همکاری	مشاورتی	با	رئیس	جمهور	آمریکا	
دربارة	خاورمیانه	را	کرد.	به	ایشان	گفتم:	»بابت	این	پیشنهاد	متشکرم	ولی	تمایلی	
برای	این	همکاری	ندارم.«	او	هم	گفت:	»اگر	تمایل	برای	همکاری	رسمی	و	
آشکار	نیست،	می	توان	به	طرز	غیررسمی	همکاری	داشت.«	در	برابر	پافشاری	
مشاور	رئیس	جمهور	برای	همکاری	دوباره	گفتم:	»نه	به	شکل	آشکار	و	رسمی	و	
نه	به	صورت	غیررسمی	خواهان	این	همکاری	نیستم	زیرا	اختالف	نظر	اساسی	با	
ایشان	دارم.«	در	پایان	گفت	وگوی	تلفنی،	هر	دو	از	یکدیگر	تشکر	کردیم.	آن	چه	
که	مانع	همکاری	من	می	شد	دوری	دیدگاه	من	از	دیدگاه	های	رئیس	جمهور	جدید	
آمریکا	در	زمینة	محیط	زیست	و	اقتصاد	و	حقوق	زن	و	نیروهای	کار	مهاجر	و	بینش	
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در	مسائل	جهانی	و	اروپا	بود.	چند	روز	بعد،	از	دفتر	رئیس	جمهور	امانوئل	مکرون،	
رئیس	جمهور	فرانسه،	در	ساعت	15	به	من	زنگ	زدند.	این	بار	موضوع	تماس	
در	ارتباط	با	رئیس	جمهور	جدید	فرانسه،	ِامانوئل	مکرون،	بود.	گروه	مشاوران	
آقای	مکرون	که	در	زمینة	انتخابات	مجلس	فرانسه	کار	می	کند	و	در	پی	تدارک	و	
گزینش	نامزدهای	انتخاباتی	برای	مجلس	است،	با	من	تماس	گرفته	بود	تا	موافقت	
خود	را	در	چارچوب	سیاست	آقای	مکرون	برای	شرکت	در	مسابقة	انتخاباتی	
اعالن	کنم.	من	هم	در	طی	گفت	وگوی	تلفنی	گفتم:	»از	این	که	آقای	مکرون	در	
نیز	پیروزی	دموکراسی	در	 برابر	مارین	لوپن	پیروز	شد	بسیار	خوشنود	شدم	و	
برابر	راست	تندرِو	نژادپرستانه	یک	پیروزی	بزرگ	برای	فرانسه	و	اروپاست.«	در	
پایان،	افزودم:	»برای	شرکت	در	این	مبارزة	پارلمانی	آمادگی	ندارم	زیرا	میزان	
مسئولیت	دانشگاهی	و	پژوهشی	و	فعالیت	کنونی	ام	بخش	بزرگی	از	نیروی	مرا	به	
خود	اختصاص	می	دهد.	شرکت	در	فعالیت	انتخاباتی	به	یک	سرمایه	گذاری	انسانی	
قابل	توجه	نیازمند	است.«	به	هر	روی،	از	این	شخص	محترم	پوزش	خواستم	و	
موفقیت	آن	ها	را	برای	کسب	اکثریت	پارلمانی،	که	برای	پیشبرد	سیاست	های	جدید	

الزم	است،	آرزو	کردم.	
روشن	است	که	تأثیرگذاری	در	سیاست	کالن	کشوری	بسیار	پراهمیت	است	و	
چنین	فرصت	هایی	کمیاب	و	گرانبها	هستند	ولی	آرزوی	کنونی	من	کاربست	تمام	
قدرت	و	وقتم	برای	انتشار	چند	کتابی	است	که	در	انتظار	کار	نهایی	من	هستند.	
شاید	در	آینده	افسوس	بخورم	ولی	امروز	با	آگاهی	انتخاب	کردم.	در	مورد	ارتباط	
اول	هرگز	نفهمیدیم	چه	کانالی	مرا	به	اطرافیان	رئیس	جمهور	دونالدترامپ	معرفی	
کرده	بود	ولی	در	مورد	دوم	یکی	از	همکاران	دانشگاهی	مرا	به	گروه	رئیس	جمهور	

امانوئل	مکرون	پیشنهاد	کرده	بود.		

پیروزیبرایاروپاونگرشدیگر
ِامانوئل	مکرون	در	انتخابات	فرانسه	پیروز	شد.	66	درصد	آرا	برای	مکرون	و	34 
درصد	برای	مارین	لوپن.	در	برابر	خانم	لوپن	عوام	گرای	تندرِو	نژادگرا	بهترین	رأی	
در	این	لحظة	مشخص	رأی	به	مکرون	بود.	لوپن	با	گفتمانی	نازل	و	پیش	پاافتاده	

و	عامیانه	است	و	اندیشه	اش	ملی	گرا	و	ضد	اروپایی	است.	او	از	روایه	تاریخی	
و	برای	وجهة	فرهنگی	و	جهانی	فرانسه	یک	رهبر	فرومایه	است.	سیاست	او	نه	
میهن	دوستانه	بلکه	شوینیستی	و	بینش	او	نه	راهبردی	در	راستای	استقالل	بلکه	
راهبرد	درخودفرورفتگی	است،	حال	آن	که	یک	کشور	پیشرفته	باید	در	همکاری	
جهانی	به	سر	می	برد.	فرانسه	در	دل	اروپا	و	در	همکاری	و	رقابت	با	آلمان	و	
آمریکا	و	ژاپن	خود	را	بهتر	تقویت	می	کند.	همة	کشورها	هم	به	استعداد	و	شکوفایی	
خود	نیازمندند	و	هم	به	جهان	و	همة	همکاری	های	جهانِی	علمی	و	فرهنگی	و	
اقتصادی	و	زیست	بوم	نیازمندند.	مکرون	جوان	و	خوش	بین	است،	مکرون	هوادار	
بازار	و	سیاست	لیبرالی	است	ولی،	در	عین	حال،	از	آموزش	های	حرفه	ای	هم	
هواداری	می	کند	و	برخی	جنبه	های	اروپای	شمالی	مانند	نرمش	پذیری	و	امنیت	
را	می	پذیرد.	در	فرانسه	سیاست	پیشنهادی	او	را	با	یک	موضع	گیری	ایدئولوژیک	
سنتی	نمی	توان	مورد	سنجش	قرار	داد	و	بیشتر	منتقدان	چپ	ایرانی،	در	واقع،	
الگوی	دولتی	و	بوروکراتیک	یا	کارگرمنشی	ِاستالینی	را	مورد	نظر	دارند.	نقد	بر	
سیاست	او	با	توجه	به	تغییرات	فن	آوری	و	اقتصادی	جهانی	باید	مورد	سنجش	قرار	
گیرد.	در	حال	حاضر،	مکرون	یک	مجموعة	حساس	و	شکننده	را	بر	محور	خود	
جمع	کرده	است	و	البته	اغلب	انتخابات	چنین	است.	در	انتخابات	پارلمانی	در	دو	
ماه	دیگر	مشکالت	فراوانی	وجود	خواهند	داشت	و	مکرون	باید	به	تناسب	قوا	و	
ناخشنودی	ها	توجه	کند.	مکرون	بر	لوپن	پیروز	شد	و	این	پیروزی	برای	فرانسه	و	
جمهوری	خواهان	بسیار	مهم	بود	و	حفظ	کننده	آبروی	یک	تمدن	بود	ولی	مشکالت	
بسیاری	در	برابر	مکرون	قرار	دارند.	من	به	مکرون	رأی	دادم	چون	در	برابر	خطر	
عوام	گرایِی	چِپ	مالنشون	و	خطر	عوام	گرایِی	راست	لوپن	عقالنی	ترین	انتخاب	بود.	
از	جمله	ناتوانی	های	مکرون	بی	توجهی	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	اهمیت	
زیست	بوم	و	مبارزه	علیه	تعصب	اسالمی	است	و	حتی	شاید	شخصیتش	تا	حدودی	
شکننده	باشد.	به	هر	روی،	مکرون	الگوی	مطلوب	من	نیست.	ولی	در	این	لحظه	
با	توجه	به	تمامی	فرآورده	های	انتخاباتی	موجود	سیاست	او	خوانایی	بیشتری	با	
نیازهای	کشور	و	حس	اغلب	فرانسوی	ها	دارد.	ما	نباید	به	آرمان	گرایِی	هیجانی	
دست	بزنیم	ولی	همیشه	تمایل	خود	را	برای	زیست	بوم	و	اخالق	اجتماعی	و	ترقی	

و	فرهنگ	باالتر	تقویت	کنیم.	
انتخابات	توافق	قطعی	بین	یک	رئیس	جمهور	و	شهروندان	نیست.	انتخابات،	یک	
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توافق	نسبی،	یک	تمایل	برای	پروژه	ملی،	یک	ائتالف	از	پائین،	یک	چراغ	سبز،	یک	
اعتماد	نسبی	بین	یک	کاندیدا	و	شهروندان	است.	اروپا	یک	پروژه	است،	مالنشون	و	

مارین	لوپن	مخالف	پروژه	اروپا	هستند	و	ماکرون	موافق	پروژه	اروپایی	است.	

ادگارمورن
شاید	ادگار	مورن	بزرگ	ترین	جامعه	شناس	و	فیلسوف	زندة	فرانسه	باشد.	او،	که	
در	1921	زاده	شده،	نظری	پرداز	فلسفه	و	جامعه	شناسی	نظام	مند	و	فلسفة	زیست	بوم	
است.	او	از	سال	1944	آغاز	به	نگارش	و	انتشار	کرد	و	در	حال	حاضر	بیش	از	
100	کتاب	به	نگارش	درآورده	است.	کتاب	چهار	مجلدی	روش	اساس	اندیشة	
فلسفی	او	را	بنیان	نهاد.	ادگار	مورن	فیلسوف	و	جامعه	شناسی	است	که	نه	تنها	دربارة	
مفاهیم	اساسی	بلکه	همچنین	دربارة	رویداد	فرانسه	و	جهان	ابراز	نظر	می	کند.	او	
به	دور	از	فرقه	گرایی	و	برای	ثأثیرگذاری	با	دنیای	سیاست	رابطة	فعالی	دارد.	
با	رئیس	جمهورهای	گوناگون	مانند	نیکوال	سارکوزی،	فرانسوا	هوالند	و	ِامانوئل	

مکرون	دارای	گفت	وگو	بوده	و	بینش	خود	را	توضیح	می	دهد.
مورن	در	روزنامة	لوموند	در	دوم	ماه	ِمه	2017	می	گوید:	»مکرون	و	لوپن	چیزی	
را	که	از	هم	گسستند،	فرادستِی	دو	حزب	سیاسِی	سنتی	در	زندگی	سیاسی	فرانسه	
بود.	برآمد	این	دو	شخصیت	برای	دور	دوم	صف	آرایی	چپ	و	راست	سنتی	را	در	
سیاست	به	هم	ریخت.	اختالف	این	دو	نفر	یک	دوگانگی	سترون	بین	جهانی	شدن	
و	جهانی	نشدن	به	وجود	آورده	است.	باید	دانست	که	دوگانگی	هایی	مانند	اروپا	
و	ملیت،	آمریکایی	شدن	و	مستقل	بودن،	استقالل	و	وابستگی	متقابل	با	یکدیگر	
تناقضی	ندارند.	این	پدیده	ها	درهم	آمیخته	شده	اند.	ما	به	جهانی	شدن	همکاری	و	
فرهنگ	نیازمندیم.	سرزمین	هایی	که	توسط	بیابان	زایی	تهدید	می	شوند،	آلودگی	زمین	
و	هوا،	ویرانِی	کشاورزی	و	هزاران	آسیب	دیگر	در	جهان	مسئلة	همة	ماست.	ما	با	
»پسادموکراسی«	پوتین	و	اوربان	و	اردغان	و	لوپن	روبه	رو	هستیم	و	در	لحظة	کنونی	
مکرون	پیشنهاد	اقتصادِی	جدیدی	ندارد.	شاید	او	به	مثابه	رئیس	جمهور	مانند	خوان	
کارلوس	و	یا	گورباچف	راه	اقتصادی	و	اجتماعی	تازه	ای	مطرح	کند.	مکرون	از	
یک	فضای	مساعد	عمومی	و	ضد	لوپن	برای	حرکت	مثبت	و	تکانی	جدید	برخوردار	

است	ولی	در	همان	زمان	یک	»ضد	مکرونیسم	چپ	و	راست«	قوی	نیز	وجود	
دارد.	اگر	از	پویایِی	کنونی	استفاده	نشود،	ناامیدی	و	اضطراب	در	انتظار	است.	باید	

هوشیار	و	آگاه	بود	و	باید	از	ناامیدی	و	سرخوردگی	دوری	کرد.	
ادگار	مورن	در	هنگامة	بحران	کرونا	»راه	خود	را	تغییر	دهیم«	)2020(	را	
نوشت	و	درس	های	این	بحران	را	در	15	مورد	یادآوری	کرد:	درسی	دربارة	زندگی	
ما،	درسی	دربارة	شرایط	انسانی،	درسی	دربارة	تردیدهای	زندگی،	درسی	دربارة	
رابطه	با	مرگ،	درسی	دربارة	تمدن،	درسی	دربارة	بیدار	شدن	همبستگی	ها،	درسی	
دربارة	بی	عدالتی	اجتماعی	در	زمان	بحران،	درسی	دربارة	مدیریت	اپیدمی	در	
جهان،	درسی	دربارة	ماهیت	بحران،	درسی	دربارة	دانش	و	پزشکی،	درسی	دربارة	
هوشمندی	در	زمانة	پیچیدگی	ها	و	زیست	بوم،	درسی	در	بارة	نارسایی	های	اندیشه	
و	کنش	سیاسی	و	دولت،	درسی	دربارة	جهانی	شدن	و	استقالل	ملی،	درسی	دربارة	
بحران	اروپا	و	بحران	زمین.	افزون	بر	این	ها،	ادگار	مورن	می	گوید	به	چالش	های	
این	دوران	و	دوران	پس	از	کرونا	نیز	باید	فکر	کرد:	چالش	زندگی،	بحران	سیاسی،	
بحران	جهانی	شدن،	بحران	دموکراسی،	بحران	اقتصاد	دیجیتال،	زیست	بوم،	بحران	

اقتصادی،	تردیدها	و	خطر	رکود	بزرگ	اقتصادی.	
ادگار	مورن	می	گوید	تمدن	غرب	دارای	تناقض	است	و	جنبة	مثبت	و	منفی	را	
در	خود	دارد.	سیاست	باید	با	هدف	تصحیح	و	تقویت	جنبه	های	مثبت	باشد.	برای	
نمونه،	باید	به	اصالح	دموکراسی	دست	بزنیم	و	نقش	شهروندان	را	افزایش	بدهیم.	

باید	دموکراسی	مشورتی	را	با	اقدام	های	مشخص	رشد	داد:	
-	ایجاد	یک	شورای	زیست	بوم	با	شرکت	دانشمندان،	شهروندان	و	نمایندگان	
و	 زیست	بوم	 زمینة	 در	 بزرگ	 اصالحی	 پروژه	های	 کردن	 آماده	 برای	 دولت	

اقتصادی	و	اجتماعی.
-	ایجاد	یک	شورا	دربارة	آینده	که	تمام	کشف	های	جدید	و	اختراعات	تازه	و	

نتایج	آن	ها	را	مورد	بررسی	قرار	دهد.
-	ایجاد	یک	شورای	نسل	های	گوناگون	تا	بتواند	شرایط	زندگی	جوانان	و	نیز	

افراد	سالخورده	را	بررسی	کند	و	پیشنهاد	بدهد.
و	 شهری	 پروژه	های	 تعیین	 برای	 شهرها	 در	 شهروندان	 شوراهای	 ایجاد	 	-

اقتصادی	و	فرهنگی.
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رازپیروزیدریکدموکراسی
دیشب	رویارویی	نامزدهای	ریاست	جمهوری	فرانسه	یعنی	ِامانوئل	مکرون	و	مارین	
لوپن	بود.	لوپن	در	یک	بحث	تهاجمی	و	همراه	با	تمسخر	به	مکرون	برخورد	نموده	
و	بیشتر	موضع	یک	فرد	مخالف	را	ایفا	می	کرد.	مکرون	با	آرامش	و	با	دقت	حرف	
می	زد	و	در	نقش	نامزد	واقعِی	ریاست	جمهوری	ظاهر	شد.	مکرون	در	عرصة	مسائل	
اقتصادی	و	اروپا	از	تسلط	چشمگیری	برخوردار	بود،	حال	آن	که	لوپن	مرتب	به	
پرونده	های	خود	نگاه	می	کرد	و	گفتارش	از	اشتباه	و	بی	دقتی	سرشار	بود.	مسائل	
اسالم	گرایی،	 از	سیاست،	 دین	 بازنشستگی،	جداانگاری	 دربارة	 مشاجره	 مورد	
مالیات،	نقش	فرانسه	در	اروپا	و	جهان	و	نیز	بی	کاری	بود.	در	نظرسنجی	پس	از	
مناظره	62	درصد	بینندگان	مکرون	را	برنده	این	بحث	می	دانستند.	امروز	گفته	می	شود	
که	مکرون	با	این	بحث	از	ریزش	آرای	خود	جلوگیری	کرد.	هدف	مارین	لوپن	
مشت	زنی	بر	روی	رینگ	بود	ولی	هدف	مکرون	نشان	دادن	بی	برنامگی	و	تندروِی	
لوپن	و	جدیت	خود	بود؛	هرچند،	احتمال	پیروزی	مکرون	در	دور	دوم	امکان	پذیر	
است	ولی	کار	ساده	ای	نخواهد	بود	زیرا	انتقال	آرای	رأی	دهندگان	به	مالنشون	
)نمایندة	عوام	گرای	چپ	تندرو(	و	رأی	دهندگان	فیون	)نماینده	راست	سنتی(	به	سود	
مکرون	کامل	نخواهد	بود.	بخشی	از	رأی	مالنشون	و	فیون	به	صندوق	مارین	لوپن	
ریخته	خواهد	شد.	تعداد	افراد	متزلزل	و	مردد	نیز	زیاد	است.	در	ایران،	شش	نامزد	
اسالمی	گزینش	مستقیم	نظام	دینی	و	استبدادی	والیت	فقیه	است	و،	بنابراین،	به	
هیچ	وجه	به	آن	ها	اعتمادی	نیست،	حال	آن	که	در	فرانسه	روند	دموکراسی	عمل	
کرده	و	امروز	مکرون	و	لوپن	به	دور	دوم	رسیده	اند	اما	خانم	لوپن	نمایندة	شوینیسم	
و	ملی	گرایی	و	تندروِی	راست	و	دارای	یادمانة	پنهانی	نوعی	نازیسم	است	در	
صورتی	که	مکرون	با	توجه	انتقاد	به	سیاست	لیبرالی	اش	نمایندة	دموکراسی	است.	
این	لحظه	لحظة	انتخاب	نامزد	دموکراسی	در	برابر	نامزد	عوام	گرایِی	راست	تندرو	
است.	بر	اساس	عقل	سلیم،	تردیدی	جایز	نیست.	مبارزه	و	تالش	برای	برنامه	های	
متناسب	با	زیست	بوم	و	عدالت	اجتماعی	پیوسته	ادامه	خواهد	داشت	زیرا	برنامة	
ماکرون	ناتوان	از	برآورد	همة	خواست	ها	است.	آن	چه	در	فرانسه	روی	می	دهد	
تجلی	دموکراسی	است	زیرا	تقلب	در	انتخابات	ممکن	نیست	و	جدال	دموکراتیک	
در	جریان	است	و	هیچ	چیز	مقدس	نیست.	قانون	و	فقط	قانون	و	تمایل	شهروندان	

راز	انتخابات	است.	گفتن	این	که	سرمایة	بزرگ	انتخابات	را	تعیین	می	کند	یک	قصة	
چپ	گرایانه	بیش	نیست.	ما	از	کمبودها	و	نفوذها	آگاهی	داریم	ولی	افسانه	سازی	

ایدئولوژیک	پذیرفتنی	نیست.		

دموکراسیفرانسه
دموکراسی	فرانسه	در	دورة	سختی	قرار	گرفته	است	زیرا	خطای	بخشی	از	جامعه	
می	تواند	تصرف	قدرت	را	برای	راست	تندرِو	مارین	لوپن	مهیا	کند.	ِامانوئل	مکرون	
	سوسیال	است	و	برنامه	های	اجتماعی	اش	برای	تقویت	 نمایندة	یک	گرایش	لیبرالـ	
عدالت	اجتماعی	بسیار	محدود	است.	برنامة	مکرون	خواهان	نرمش	پذیرِی	بیشتر	
بازار	و	هوادار	حفظ	اتحادیة	اروپا	و	خواستار	محدود	کردن	انرژی	اتمی	در	
سال	های	آینده	است.	مکرون،	با	وجود	کمبودهای	مهم	در	برنامه	اش،	یک	دموکرات	
است	و	برای	دموکراسی	خطری	به	شمار	نمی	آید،	حال	آن	که	مارین	لوپن	نمایندة	
یک	جریان	عوام	گرای	اروپاستیز	است.	برنامة	او	نوعی	ملی	گرایِی	اقتصادی	است	
و	این	طرح	راه	رشد	اقتصادی	را	در	مخالفت	با	مهاجرین	می	بیند.	افزون	بر	آن،	
گفتمان	لوپن	متکی	بر	»خلق	گرایی«	ایدئولوژیک	و	بزرگ	نمایی	و	دروغ	پردازی	
است.	این	جریان	خود	را	»پاک«	می	داند،	حال	آن	که	اتحادیة	اروپا	بر	ضد	لوپن	
و	در	دادگاه	مبلغ	340000	یورو	ادعای	خسارت	مالی	کرده	است.	فساد	مالی	
یکی	از	ویژگی	های	خانوادة	سیاسی	لوپن	است	و	حتی	ذهن	برخی	از	رهبران	
این	حزب	به	تزهای	کوره	های	آدم	سوزی	یهودیان	تمایل	دارد.	حزب	»جبهة	ملی«	
یک	جریان	شوینیستی	با	گرایش	نژادگرایانه	است.	مارین	لوپن	یک	خطر	سیاسی	
بزرگ	برای	اروپا	و	دموکراسی	فرانسه	به	شمار	می	آید.	برای	جمهوری	خواه	و	
دموکرات	جامعة	فرانسه،	مخالفت	با	مارین	لوپن	یک	اصل	دموکراتیک	است.	
انتخابات	دور	دوم	با	خطر	راست	تندرو	همراه	است	و	تنها	گزینش	برای	رویارویی	
با	عوام	گرایِی	راست	تندرو	رأی	به	ِامائول	مکرون	است.	باید	در	نظر	داشت	که	
بر	اساس	یک	نظرسنجی،	یک	سوم	رأی	دهندگان	جناح	راست	سنتی	و	15	تا	20 
درصد	رأی	دهندگان	مالنشون	تمایل	دارند	در	دور	دوم	به	لوپن	رأی	بدهند.	مالنشون	
رهبر	چپ	تندور	و	هوادار	تروتسکیسم	و	کاستریسم	و	چاِوزیسم	است.	او،	که	مورد	
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عالقة	بیشتر	چپ	های	ایران	هم	هست،	در	مصاحبة	خود	با	نرمش	اعالن	کرد	که	
به	لوپن	رأی	نمی	دهد	ولی	سفارش	نمی	کند	تا	هوادارانش	در	دور	نهایی	به	ِامانوئل	
مکرون	رأی	دهند.	این	گونه	موضع	گیری	کاماًل	در	را	باز	نگه	می	دارد	تا	هوادارانش	

به	مکرون	رأی	ندهند.	آیا	چپ	تندرو	به		کمک	راست	تندرو	می	شتابد؟	چرا؟	

دیداربایداهللرؤیایی
چند	ماه	بود	که	همدیگر	را	ندیده	بودیم.	هنگامی	که	او	خبر	شعرخوانی	اش	در	»اینالکو«	
با	عنوان	»یداهلل	رؤیایی،	چهرة	برجستة	شعر	فارسی«	را	برایم	فرستاد،	کالسم	را	در	
دانشگاه	جابه	جا	کردم	تا	در	نشست	حاضر	باشم.	رؤیایی	زادة	1311	است	و	نخستین	
کتاب	های	پرسروصدایش	دریایی	ها	و	دلتنگی	ها	را	در	سال	های	1344	و	1346 
چاپ	کرد.	این	کتاب	ها،	در	کنار	شعرهای	نیما	و	فروغ	و	شاملو،	نخستین	تماس	من	
با	شعر	نو	بودند.	به	همین	خاطر،	مزة	شعرهای	رؤیایی	همیشه	در	ذهنم	باقی	مانده.	
در	دارالفنون	که	بودم	این	شعرها	را	زمزمه	می	کردم.	فضای	فکرِی	دارالفنون	سنتی	
و	کالسیک	بود	و	شعر	نو	جایی	در	آن	نداشت،	ولی	من	و	دوست	دیگرم	شیرازی،	
تنها	کسانی	بودیم	که	شعر	نو	را	به	دیگران	معرفی	می	کردیم.	در	آن	روزها،	شعرهای	
رؤیایی	در	سطح	جامعه	جنجال	آفریده	بود	زیرا	بیشتر	شاعران	نوگرا	و	هنرمندان	
و	روزنامه	نگاران	از	مسئولیت	و	تعهد	شعر	نو	می	گفتند	و	رؤیایی	از	»شعر	حجم	و	
شعر	فرم«	صحبت	می	کرد.	او	می	گفت:	»من	به	شعر	رسیده	ام	و	می	دانم	چیست	ولی	
تعریفش	را	نمی	دانم.	شعر	تعریف	است.«	برای	او	شعر	مصور	حرکت	است	و	ویژگی	
آن	تصویر	است.	شعر	حجمی	از	تجرید	است.	شعر	رؤیایی	فضا	و	فرم	می	سازد.	در	
شعر	او	واژه	های	برگزیده،	در	پایان،	تصویری	را	ترسیم	می	کنند	و	حجمی	را	می	سازند.	
او	در	شعری	می	نویسد:	»آه!	اگر	ابر	سیه	را	می	چالندم،	می	چالندم	در	میان	دست	ها	...	
تا	هیچ	گردد!«	در	شعر	دیگری	می	نویسد:	»سکوت،	دسته	گلی	بود	میان	حنجرة	من.«	
وارد	شدن	به	فضای	شعر	رؤیایی	همیشه	آسان	نیست.	برای	ورود	به	شعرش	
باید	خود	را	به	واژه	ها	و	استعاره	ها	و	تمثیل	ها	و	تصاویر	سپرد	و	با	آرامش	در	این	
فضای	رؤیایی	حرکت	کرد.	بزرگ	ترین	دگرگونِی	شعر	فارسی	شعر	نیمایی	بود	و	شعر	
رؤیایی	در	بستر	این	فرهنگ	نوگرا	دگرگونِی	دیگری	به	وجود	آورد.	این	دگرگونی	
تنها	از	آن	رؤیایی	است.	در	زمان	شعرخوانی،	یداهلل	رؤیایی	زبان	شفافی	دارد	و	

خواننده	را	به	خود	جذب	می	کند	ولی	از	آنجا	که	بیشتر	شعرهای	او	کوتاه	هستند،	
شنونده	در	قطار	سفرش	مدام	از	خواب	بیدار	می	شود.	در	پایاِن	نشست،	یداهلل	
رؤیایی	گفت:	»جالل،	بیا	تا	برایت	یادداشتی	بنویسم.«	در	یادداشت	کتاب	مجموعه	
اشعار	برایم	نوشت:	»برای	جالل	ایجادی،	زندگی	شعر	او«	و	در	یادداشت	کتاب	

من	گذشته	امضا	نیز	برایم	نوشت:	»برای	جالل	ایجادی،	امضایی	در	آیندة	ما«	

عوامگراییچپ
در	حال	حاضر،	در	دورة	انتخابات	ریاست	جمهوری	فرانسه	دو	جریان	عوام	گرای	
چپ	)مالنشون(	و	راست	تندرو	)لوپن(	دو	خطر	بزرگ	برای	دموکراسی	به	شمار	
می	آیند.	ویژگی	عوام	گرایی	در	ایدئولوژیک	بودن	و	»خلق«سازی	آن	است.	بخشی	
از	چپ	ایران	که	در	گذشته	هوادار	ِاستالین	و	مائو	و	کاسترو	بوده،	امروز	پشت	
مالنشون	است	و	از	او	پشتیبانی	می	کند.	مالنشون	شیفتة	کاسترو	و	چاِوز	و	مخالف	
اتحادیة	اروپا	و	خواهان	خروج	از	اروپاست	ولی	هوادار	پیمان	»آلیانس	بولیوار«	
چاِوز	و	کاستروست.	بادی	یادآور	شد	که	مالنشون	نمایندة	پارلمان	اروپاست	و	هرگز	
به	وظایف	خود	در	پارلمان	عمل	نکرد	اما	حقوق	کالنی	در	جیب	خود	گذاشت.	
او	هوادار	سیاست	روسیه	است،	در	تبلیغات	خود	بر	ضد	ثروتمندان	فعال	است	
و	ادعا	دارد	تنها	نمایندة	واقعی	»خلق«	است؛	او	به	کنفرانسی	باور	دارد	که	تمام	
مرزها	را	از	دریای	آتالنتیک	تا	کوه	های	اورال	تعریف	کند.	مالنشون	برای	برنامة	
دولتی	اش	273	میلیارد	یورو	در	نظر	گرفته	ولی	درآمد	دولتی	هرگز	کافی	نیست؛	
بنابراین،	او	از	اروپا	می	خواهد	تا	اسکناس	چاپ	کند.	البته	دیگر	کشورها	مخالف	
سیاست	مالنشون	هستند	زیرا	پول	بدون	پشتوانه	اقتصاد	را	شکننده	و	توّرمی	می	کند.	
مالنشون	گفتار	چپ	گرای	مورد	پسند	چپ	های	رمانتیک	را	دارد	و	خواهان	انقالب	
است	و	قول	می	دهد	که	جامعة	او	»بهشت	برین«	است.	از	ویژگی	های	شخصی	او	
می	توان	به	بزرگ	نمایی،	برخورد	تهاجمی	با	مطبوعات،	خشونت	گفتاری،	کیش	
شخصیت	و	خودخواهی	اشاره	کرد.	در	نقد	برنامة	او،	شمار	فراوانی	از	اقتصاددانان	
فرانسه	موضع	گرفته	اند	و	بزرگ	ترین	سندیکای	کارگری	»کنفدراسیون	دموکراتیک	
کار«	نیز	بینش	او	را	یک	»بینش	خودکامه«	ارزیابی	کرده	است.	بخشی	از	جامعه	
شیفتة	اوست	زیرا	او	سخنور	قوی	و	مردم	فریبی	است	و	البته	قدرت	کالمی	او	
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برای	تسلط	بر	ذهنیت	ساده	گرا	حربة	نیرومندی	است.	عوام	گرایی	هیجان	برانگیز	
است	و	برای	کسانی	که	در	فضای	روانِی	ایدئولوژیک	قرار	دارند	دلپذیر	است.	دو	
عوام	گرایِی	یادشده	بیماری	خطرناکی	به	شمار	می	آیند	و	من	به	هر	دو	رأی	مخالف	

خواهم	داد.		

ماازکجامیآییم؟
همة	جهان	بر	پایة	کشف	علمِی	ستاره	شناسی	13	تا	14	میلیارد	سال	پیش	به	وجود	
آمده	است.	تشکیل	نظام	خورشیدی	ما	و	در	درون	آن،	ُکرة	زمین	به	چهار	و	نیم	
میلیارد	سال	پیش	برمی	گردد.	موجودات	تک	یاخته	ای	مانند	باکتری	نزدیک	به	4 
میلیارد	سال	پیش	پدیدار	شده	اند.	در	ردة	انسان	ساییان	بسیار	دور،	شامپانزه	ها	
نزدیک	6	میلیون	سال	پیش	از	شاخة	پیشین	خود	جدا	شدند	و	آن	ها	نزدیک	ترین	
خویشاوندان	زنده	انسان	هستند.	شاخه	ای	از	شامپانزده	ها	و	انسان	که	از	خانوادة	
انسان	ساییان	هستند	که	بر	اساس	نظریة	ماری	کلر	کینگ	در	سال	1973	دارای	
99	درصد	دی.	ِای.	ِان	همانند	می	باشند.	در	چارچوب	نظرِی	داروین	و	نظریة	
فرگشت	و	بر	پایة	پژوهش	های	انسان	شناسی،	نخستین	شناسی،	باستان	شناسی،	
تاریخ	شناسی،	جغرافیا	و	ژنتیک،	 سنگواره	شناسی،	رویان	شناسی،	زبان	شناسی،	
دگرگونی	های	بی	شمار	در	خانوادة	انسان	ساییان	به	وجود	آمد	و	راست	قامت	ها	
نزدیک	به	سه	میلیون	سال	پیش	ظهور	کردند	و	انسان	ِخردمند	امروزی	از	حدود	
250.000	هزار	سال	پیش	تاکنون	زیسته.	به	تابلِو	علمی	تغییر	و	فرگشت	نگاه	کنید	
تا	به	باور	افسانة	دین	در	مورد	پیدایش	انسان	پی	ببرید.	)منبع	دو	تابلو:	ویکی	پدیا(	
دین	های	یهود	و	مسیحیت	و	اسالم	در	کتاب	خود	نوشته	اند	که	خدا	جهان	و	
طبیعت	و	انسان	را	در	7	روز	آفرید.	بخش	مهمی	از	بشریت	این	افسانة	ادیان	
ابراهیمی	را	پذیرفت،	حال	آن	که	تاریخ	و	علم	نمی	توانست	این	افسانة	جزمی	را	
بپذیرد.	چارلز	داروین	راه	را	برای	توضیح	علمی	پیدایش	موجودات	گشود	و	با	
نظریة	فرگشت	نظریة	دگرگونِی	شامپانزه	به	انسان	را	طرح	کرد.	تمام	دانشمندان	
در	زمینة	انسان	شناسی،	زیست	شناسی،	ژنتیک،	مردم	شناسی	زیستی	یا	کالبدی،	
باستان	شناسی	محیطی،	دیرین	مردم	شناسی	و	سنگواره	شناسی	با	تجربه	و	دانش	خود	
روشن	ساختند	که	راه	داروین	درست	بود.	سیر	دگرگونی	از	شامپانزه	به	نئاندرتال	

و	به	انسان	ِخردمند	و	باألخره	به	انسان	نوین	سه	میلیون	سال	طول	کشید.	امروز	در	
سدة	بیست	ویکم	و	در	عرصة	علمی	از	»انسان	افزایشی«	صحبت	می	شود،	انسانی	

که	به	شکرانة	دانش	ژنتیک	می	تواند	تا	سیصدسال	زندگی	کند.	
مطالعة	کتاب	های	دانشمندانی	مانند	چارلز	داروین،	پاسکال	پیک،	ریشارد	
داوکینز،	ماری	لیکی،	ریچارد	لیکی،	هنری	مک	هنری،	آکسل	کان،	ایو	کوپنس،	
رابرت	بروم،	آلن	تمیلتون،	فیلیپ	توبیاس،	ریموند	دارت	و	جفری	شوارز	توضیح	
زیبای	این	رویدادهای	شگفت	انگیز	است.	بنابراین،	ما	از	طبیعت	سرچشمه	گرفته	ایم	
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و،	در	پایان،	به	طبیعت	برمی	گردیم.	بنابراین،	خدایی	در	کار	نیست	و	انسان	که	از	
تیرة	حیوان	است	پس	از	مرگ	به	اتم	های	طبیعت	تبدیل	خواهد	شد.	بهشت	و	دوزخ	
ما	در	همین	زمین	است.	زمانی	که	انسان	با	آرمان	انسانی	زندگی	می	کند،	در	زندگی	
از	شادی	و	آسایش	روان	برخوردار	است،	از	زندگی	شخصی	و	جمعی	اش	خشنود	
است	و	در	زندگی	می	آفریند	و	با	عشق	و	احساس	و	عقل	روزگار	می	گذراند،	در	

بهشت	و	خوشبختی	قرار	گرفته	است.	

اخالقناممکِنآخوند
آخوند،	ابراهیم	رئیسی،	که	تولیت	آستان	قدس	رضوی	را	در	اختیار	دارد	با	پشتیبانِی	
خامنه	ای	خود	را	نامزد	ریاست	جمهوری	کرد.	این	آخوند،	که	در	رأس	امپراتوری	
امام	رضای	سامی	است،	یکی	از	اعضای	گروه	موسوم	به	»هیأت	مرگ«	است	که	
با	حکم	آیت	الشیطان	خمینی	شمار	فراوانی	از	مخالفان	سیاسی	و	جوانان	کشور	را	
سنگدالنه	به	جوخه	های	اعدام	سپرد.	یک	بار	دیگر	می	بینیم	که	در	این	جمهوری	
اسالمی	و	نزد	رهبران	و	جزم	اندیشان	آن،	تنها	چیزی	که	وجود	ندارد	همان	اخالق	
سیاسی	است	و	به	همین	خاطر	هم	فساد	و	تباهی	در	پیکر	این	رژیم	همه	جانبه	
است؛	زشت	ترین	و	تبهکارترین	افراد	به	نوبت	بر	سر	کار	می	آیند.	زمانی	هم	که	باید	

عناصری	از	این	حاکمان	از	دور	خارج	شوند	در	استتار	قرار	می	گیرند.	
اخالق	چیست؟	اصول	راهنمای	زندگی	ام	برای	اینکه	کردار	نیک	داشته	باشم،	
باور	به	مسئولیت	و	آگاهی	انسان،	دفاع	از	حقوق	بشر،	پشتیبانی	از	منافع	یک	ملت	
و	دوری	از	فساد.	حال	کدام	اخالق	در	نزد	حاکمان	حاضر	است؟	باندهای	شیعة	
حکومتی	فقط	از	طبقة	آخوند	و	خانواده	های	موجود	در	شبکة	قدرت	پشتیبانی	
می	کنند	و	سراپا	در	فساد	مالی	و	سیاسی	غوطه	ور	هستند.	فساد	در	جهان	بینی	و	
سیاست	و	اقتصاد	و	اجتماع	آشکار	است.	حکومت	با	ساختار	فساد	شکل	یافته	

است	زیرا	با	استبداد	مطلقه	فردی	عجین	است.	
اخالق	اجتماعی	مداراگری	را	در	جامعه	تقویت	می	کند.	در	دنیا	کسانی	وجود	
دارند	که	هرگز	اخال	ق	پذیر	نیستند	زیرا	زیستن	آن	از	فساد	مایه	گرفته	است.	
افراد	حکومتی	در	دین	داری	خود	و	در	رفتار	سیاسی	و	اجتماعی	خود	با	فساد	

درآمیخته	اند	و	همة	آخوندهای	حکومتی	و	حوزوی	تمام	چیزها	را	در	خدمت	خود	
و	دین	خود	می	خواهند.	منافع	عمومی	در	یک	بینش	تبعیض	گرا	قابل	رعایت	نیست.	
اخالق	آخوند	چیست؟	منبع	الهام	آخوند	قرآن	و	امامان	هستند.	آخوند	حیله	
گر	است،	آخوند	عقده	های	جنسی	دارد،	آخوند	خرافه	پرست	است،	آخوند	قدرت	
پرست	است،	آخوند	چاکر	خاندان	بنی	هاشم	است،	آخوند	مال	مردم	خور	است،	
آخوند	دروغگو	است،	به	آخوند	هرگز	نمی	توان	اعتماد	کرد.	آخوند	هنگامیکه	
می	خواهد	اخالقی	بودن	خود	را	اثبات	کند	به	قرآن	سوگند	می	خورد	و	از	سوره	ها	
شاهد	می	آورد.	ما	می	دانیم	قرآن	یکی	از	بی	اخالقی	ترین	کتاب	ها	در	جهان	است.		

اکسلکاِندانشمندواخالقوژنتیک
در	نمایشگاه	کتاب	پاریس،	دوست	اندیشمند	و	قدیمی	ام،	اکسل	کان	را	دیدم.	اکسل	
کان	یکی	از	بارزترین	دانشمندان	ژنتیک	فرانسه	است	و	در	عرصة	فلسفی	و	اخالق	
اجتماعی	دارای	آثار	گوناگون	است.	اکسل	کان	که	در	سال	1944	زاده	شده،	
	ژنتیکی	در	مرکز	پژوهشِی	»اینسرم«	و	استاد	و	 مدت	ها	مدیر	پژوهش	های	علمیـ	
رئیس	دانشگاه	»رنه	دکارت«	پاریس	بود.	افزون	بر	آن،	او	در	رأس	یک	نهاد	کشوری	
مربوط		به		اخالق	است	که	قوانین	و	سیاست	ها	را	کنترل	می	کند.	می	توان	گفت	که	
دانش	ژنتیک	و	نیز	عصب	شناسی	در	سدة	بیست	و	یکم،	در	درجة	نخست	اهمیت	در	
سطح	جهانی	قرار	گرفته	اند.	در	فرانسه	پژوهش	های	اکسل	کان	و	گروه	پژوهشِی	او	
کشف	برجسته	ای	به	شمار	می	روند.	اکسل	کان	از	مخالفان	تاگ	سازِی	انسانی	است	
و	بهره	گیری	از	ژنتیک	را	در	زمینة	سیاسی	و	اجتماعی	یک	خطای	اخالقی	می	داند.	
او	تاکنون	بیش	از	بیست	اثر	چاپ	کرده	است	که	نیمی	دربارة	دانش	زیست	شناسی	

و	ژنتیک	است	و	نیم	دیگری	دربارة	پیوند	علم	و	فلسفه	و	اخالق.	
اکسل	کان	همیشه	بر	اهمیت	دانش	تأکید	می	کند	ولی	پیوسته	هشدار	می	دهد	که	
معنویت	و	انسانیت	را	نباید	از	دانش	دور	کرد.	او	دربارة	»تراانسان	گرایی«	برآن	
است	که	جهان	بیش	از	گذشته	و	به	طور	انبوه	به	سوی	کاربست	ابزارهای	مهارتی	
و	اندام	مصنوعی	در	بدن	انسان	می	رود.	حال،	چه	بسا	بیش	از	پنجاه	درصد	بدن	
انسان	از	قطعات	تکنیکی	باشد	ولی	تا	زمانی	که	انسان	دارای	احساس	است	و	
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عشق	می	ورزد	و	همبستگی	انسانی	دارد	و	دارای	آرزو	و	پروژه	است،	انسان	باقی	
می	ماند.	او	می	گوید	نباید	در	برابر	فن	آوری	ایستاد	و	باید	آن	را	به	طور	کامل	مورد	
استفاده	قرارداد	ولی،	در	ضمن،	نباید	شیفتة	مهارت	شد	و	فکر	را	تعطیل	کرد	بلکه	
قدرت	فکری	و	احساس	و	عاطفه	را	باید	به	مثابه	گوهر	انسانی	به	شمار	آورد		و	

آن	ها	را	حفظ	کرد.

فلسفةرمیبراگ
رمی	براگ،	اندیشمند	و	فیلسوف	فرانسوی		زادة	1947	است.	او	در	دانشگاه	
سوربن	پاریس	و	نیز	دانشگاه	مونیخ	درس	داده	است.	از	جمله	کتاب	های	معروفش	
او	می	توان	به	اروپا،	راه	امپراتوری	رم،	خدای	مسیحیان	کیست؟،	حاکمیت	انسان،	
نوگرایی	معقول	و	تاریخ	به	کجا	می	رود؟	اشاره	کرد.	او	یکی	از	کارشناسان	فلسفة	
یهودیت	مانند	ابن	میمون	و	فلسفة	دنیای	اسالم	مانند	فارابی	و	رازی	و	نیز	فلسفة	
غرب	مانند	هایدگر	و	ِلوی	ِاشتراوس	است.	او	می	گوید	»فلسفه	و	تمدن	اسالمی	
نمی	توانند	با	نوگرایی	کنار	بیایند	و	فقط	می	توانند	مثل	هانری	کربن	با	درهم	آمیزِی	
دین	و	فلسفه	»تئوزوفی«	به	وجود	آورند.	آیا	باور	به	چنین	چیزی	منطقی	و	ِخردمندانه	
است؟	او	می	گوید	باید	در	فلسفة	نوگرایی	باقی	ماند.	براگ	نیز	بر	آن	است	که	
نوگرایی	قابل	انتقاد	است	ولی	نباید	به	دامان	دین	بیفتد.	او	می	گوید	نوگرایی	به	یک	
انسان	گرایی	همه	جانبه	می	انجامد	و	در	جامعة	فرهنگِی	رشدیافته	رفتارهایی	وجود	
دارند	که	با	وحشی	گری	دمسازند.	او	می	افزاید	رویداد	اساسی	در	دوران	نوگرایی	
سرآغاز	دموکراسی	است	و	از	این	پس	بشریت	جهت	و	قطب	نمای	خود	را	یافته	

است.
او	مفهوم	پسانوگرایی	را	به	نقد	می	کشاند	و	آن	را	مقولة	محکمی	به	شمار	
نمی	آورد	ولی	نوگرایی	برای	او	به	معنای	روحیه	ای	است	که	خود	را	از	سده	های	
میانه	به	این	سو	از	دنیای	کهن	جدا	کرده.	نوگرایی	یک	گسست	است	و	از	دورة	
و	 جهان	 مرکزی	 نقطة	 که	 می	کند	 اعالن	 آن	 در	 انسان	 و	 می	شود	 آغار	 نوزایی	
البته	این	 چهارچوب	معیار	خود	اوست.	نوگرایی	یک	سلسله	ارزش	است	که	
ارزش	ها	بی	رابطه	با	ریشه	های	پیشین	نیستند	و	از	آسمان	نیامده	اند.	این	ارزش	ها	به	

حقوق	انسان	و	آزادی	او	توجه	دارند	ولی	باید	به	این	آزادی	اندیشید	و	نیز	به	این	که	
آیا	تا	اندازه	ای	فاسد	شده	یا	نه.	آزادِی	بدون	هدف	و	جهت	به	پوچی	می	گراید	و	
گونه	ای	آزادِی	زخمی	است.	نوگرایی	یک	پروژه	است.	از	دید،	رمی	براگ	در	منطق	
خداناباوری	نیازی	به	خدا	نیست.	شناخت	علمی	و	رشد	آن	مانند	فیزیک	و	غیره	
نیاز	به	خدا	ندارد.	سازمان	دهی	سیاسی	و	اجتماعی	و	مناسبات	اجتماعی	صلح	آمیز	
نیازمند	وجود	خدا	نیست.	انسان	ها	باید	بتوانند	با	قراردادهای	میان	خود	زندگی	
را	بگردانند	و،	بنابراین،	خدا	هیچ	نقشی	ندارد.	خداناباوری	نمی	تواند	حرفی	دربارة	
آیندة	جهان	و	جامعه	بزند	ولی	جامعة	امروز	در	تمام	موارد	فایدة	خود	را	نشان	
می	دهد	و	انسان	نه	به	خدا	بلکه	به	خود	انسان	رجوع	می	دهد.	انسان	برای	زندگی	به	
خوبی	و	معنویت	نیاز	دارد	نه	به	تقدس	آسمانی.	امر	مقدس	شما	را	مجبور	به	مرگ	

می	کند	و	می	خواهد	جان	خود	را	نیز	قربانی	کنید.	
نخستین	اثر	برجستة	او	اروپا،	راه	رم	در	سال	1992	چاپ	شد	که	به	دنبال	آن	
کارهای	این	فیلسوف	را	در	سه	جهت	مهم	گسترش:	نخست،	کتاب	دانایی	جهان،	
دوم	کتاب	قانون	خدا	و	سوم	کتاب	دربارة	رهایی	انسان	از	طبیعت	و	از	خدا.	رمی	
براگ	پایة	تمام	کارهای	فلسفی	خود	را	در	بررسی	نقادانة	دین	یهودیت	و	مسیحیت	
و	اسالم	و	فلسفة	سده	های	میانه	قرار	می	دهد.	پژوهش	گرانی	که	دربارة	دین	پژوهش	

می	کنند	به	طور	مسلم	باید	نگرش	رمی	براگ	را	بشناسند.	

فرانسهازنگاهتودِشِپرد،تاریخدانآمریکایی
تود	ِشِپرد،	تاریخ	دان	معاصر	آمریکایی	کتاب	استعمارزدایی	مردانه	را	چاپ	کرد.	
مطلب	اصلی	این	کتاب	بررسی	سیاست	فرانسه،	روابط	جنسی	و	نژاد	و	استقالل	
الجزایر	تا	انقالب	اسالمی	ایران	است.	او	می	گوید	جناح	راست	تندرِو	فرانسه	همیشه	
از	استعمار	فرانسه	پشتیبانی	کرده	و	مرد	عرب	را	خشن	و	متجاوز	و	گردن	کلفت	و	
اشغال	گر	فرانسه	معرفی	کرده	است،	حال	آن	که	جناح	چپ	فرانسه	که	با	جنبش	ماه	
ِمه	این	کشور	رشد	کرد،	»عرب	پرست«	شده	و	مرد	عرب	را	انقالبی	و	مهربان	به	شمار	
آورده	و	او	را	مبارز	با	امپریالیسم	و	سرمایه	داری	معرفی	می	کند.	این	چپ	برای	
پشتیبانِی	ایدئولوژیک	خود	حتی	آنجا	که	مردان	عرب	به	جنایت	دست	می	زنند	و	به	
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تجاوز	جنسی	در	فرانسه	می	پردازند،	خاموش	ماند	و	پنهان	کاری	کرد	تا	چهرة	مرد	
عرب	مهربان	و	امپریالیست	ستیز	باقی	بماند.	نویسنده	در	پایان	کتاب	به	اشتباه	مرگ	آور	
میشل	فوکو	دربارة	انقالب	اسالمی	گرفتار	می	آید	و	شیفتگی	به	اسالم	در	نزد	بخشی	
از	روشن	فکران	غربی	را	از	این	زمان	در	نظر	می	گیرد.	به	راستی،	چرا	نگاه	معتدل	و	
علمی	ناتوان	است؟	چرا	زیاده	روی	در	قضاوت	ما	را	رها	نمی	کند؟	در	بسیاری	از	
مواقع،	مالحظات	سیاسی	کوتاه	مدت	منجر	به	قربانی	کردِن	اندیشة	علمی	می	شود.	
پیش	از	انقالب	فرانسه،	تصویرهای	رؤیایی	هزار	و	یک	شب	جاری	بود	ولی	
از	زمان	جنگ	الجزایر	از	میان	گفتارهای	رایج	در	محیط	سیاسی	راست	و	راست	
تندرو	این	بود	که	»الجزایر	فرانسوی	است	ولی	الجزایری	ها	فرانسوی	نیستند.«	
گفتار	دیگر	این	بود	که	»مرد	عرب	الجزایری	تجاوزکار	جنسی	است	و	همة	زن	ها	
قربانی	مرد	عرب	هستند.«	از	دید	تود	ِشِپرد،	این	واکنش	نتیجة	واکنش	روانی	
فرانسویانی	بود	که	در	حال	باختن	بودند.	جنگ	پایان	حضور	فرانسه	در	الجزایر	
بود	و	افراد	یادمانه	پرور	برای	توجیه	سرکوب	می	گفتند	الجزایری	متجاوز	است.	در	
برابر	این	شرایط	با	روحیة	الجزایری	ستیز،	چپ	ها	نگاه	رمانتیکی	داشتند	و	فرانتس	
فانون	می	گفت:	»حجاب	زن	هیچ	مسئله	ای	نیست	و	مسئلة	اصلی	استعمار	است.«	
کامو	نیز	می	گفت	نباید	به	رهبران	»جبهة	آزادی	بخش	ملی«	الجزایری	اعتماد	کرد.	
در	فرانسه،	وکیل	معروف	یعنی	ژیزل	حلیمی	در	پشتیبانی	از	مبارزان	الجزایری	و	
استقالل	الجزایر	کارزاری	راه	انداخت	و	از	جمیله	بوپاشا،	که	توسط	سربازان	
فرانسوی	شکنجه	شد	و	مورد	تجاوز	قرار	گرفته	بود،	پشتیبانی	کرد	ولی	در	همان	
زمان	برخی	محافل	فمینیست	فرانسوی	خواهان	دادگاهی	کردن	الجزایری	هایی	
بودند	که	در	فرانسه	به	زن	ها	تجاوز	کرده	بودند.	چپ	ها	می	گفتند	مسئلة	مهم	»فقر	
جنسی«	مرد	الجزایری	است	و	فمینیست	ها	می	گفتند	فقر	جنسی	یک	مسئله	و	تجاوز	
جنسی	مسئلة	دیگری	است	و	باید	محاکمه	شود	و	نمی	توان	در	برابر	مردساالری	
و	خشونت	و	تجاوز	جنسی	سکوت	کرد.	چپ	ها	می	گفتند	دادگستری	یک	نهاد	
بورژوایی	است	و	حق	ندارد	این	موضوع	را	دنبال	کند.	بنابراین،	فضای	بحرانی	
و	یادمانه	پروری	های	استعماری	و	دشمنی	های	هیجانی	و	پنهان	کردن	زشتی	ها	و	

مردانگی	و	تجاوزکاری	جنسی	از	ویژگی	های	روان	شناسانة	این	دوره	است.	
پس	از	انقالب	الجزایر،	فمینیسم	در	فرانسه	رشد	می	کند	و	خواست	حقوق	زنان	
و	برابری	آن	ها	با	جنبش	1968	به	اوج	می	رسد.	اخالق	جدیدی	در	جامعه	مستقر	

می	شود	و	یک	انقالب	فرهنگی	در	مناسبات	زن	و	مرد	به	راه	می	افتد.	این	تمایل	
جدید	برای	برابری	زنان	در	فرانسه	پررنگ	بود	ولی	به	فرانسه	محدود	نمی	شد.	
انقالب	دینی	ایران	در	1979	به	ناگاه	واکنش	منفی	به	حقوق	زنان	نشان	داد	و	اعالن	
کرد	»یا	توسری	یا	روسری«	انقالب	ایران	بازگشتی	به	سده	های	میانه	بود	و	با	نظم	
»اخالقی	جدید«	فرمان	شکنجه	و	اذیت	و	سرکوب	زنان	و	همجنس	گرایان	داده	
شد.	انقالب	1957	ایران	پیام	جنبش	ِمه	1968	فرانسه	را	کاماًل	فراموش	کرده	بود.	

پیشرفتزنانبهمثابهپیشرفتتمدن
هستند.	 زنان	 حقوق	 برابری	 ضد	 بر	 و	 مردساالر	 اسالم	 مانند	 ابراهیمی	 ادیان	
شخصیت	های	 وجود	 با	 و،	 بوده	اند	 مردانه	 همیشه	 جهان	 در	 سیاسی	 رژیم	های	
استثنایی	مانند	گلدا	مایر	و	ایندرا	گاندی	و	مادام	تاچر،	این	رژیم	ها	بر	ضد	حقوق	
زنان	عمل	کرده	اند	و	نظام	های	اداری	پیوسته	نقش	جانبی	و	فرعی	برای	زن	در	نظر	
گرفته	اند.	برخی	نظام	های	سیاسی	تا	اندازه	ای	خود	را	تغییر	داده	اند	و	شرکت	های	
اقتصادی	نوگرا	در	غرب	با	رشد	آگاهی	عمومی	و	خواست	زنان	در	اجتماع	بیشتر	
مدیریت	خود	را	دگرگون	کرده	و	نقش	زنان	را	در	مقام	و	مسئولیت	های	مدیریتی	
افزایش	داده	اند.	در	فرانسه،	تکانی	جدی	برای	پیشرفت	زنان	از	جنبش	1968 
آغاز	شد.	هم	اکنون،	در	بیش	از	چهل	درصد	شرکت	های	بزرگ	فرانسه	نقش	زنان	
در	شورای	مدیریت	تعیین	کننده	است.	این	رقم	نشان	دهندة	آن	است	که	فرانسه	از	
دیگر	کشورهای	اروپایی	مانند	انگلستان	و	ایتالیا	و	آلمان	و	اسپانیا	پیش	است.	
در	طی	سال	پیش،	بر	اساس	آمار،	60	درصد	انتخابات	شورای	اداری	شرکت	ها	
به	زنان	تعلق	گرفته	است.	شرکت	برق	فرانسه	با	داشتن	64	درصد	اعضای	شورای	
اداری	از	زنان	بهترین	شرکت	شناخته		شده	است.	البته	سهم	زنان	در	مجلس	فرانسه	
24	درصد	است	و	در	سنای	فرانسه	26	درصد	است	ولی	در	شورای	شهرداری	ها	

و	منطقه	ها	سهم	زنان	به	بیش	از	40	درصد	می	رسد.
	دستاوردها	در	راستای	برابری	و	آزادی	زنان	چشمگیر	بوده	ولی	هنوز	از	برابری	
کامل	بسیار	دور	هستیم.	مانند	بسیاری	از	جوامع،	در	فرانسه	نیز	وزنة	مردساالری	و	
عادت	های	مردانه	هنوز	زیاد	است.	افزون	بر	آن،	فشار	فرهنگ	مذهبی	کاتولیک	و	
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اسالم	آهنگ	پیشرفت	زنان	را	ُکند	می	کند.	روشن	است	که	پیشرفت	و	آزادی	زنان	
در	فرانسه	با	آن	چه	که	در	کشورهای	اسالمی	و	واپس	گرا	می	گذرد	قیاس	پذیر	نیست.	
در	ایران،	قرآن	و	اسالم	و	حکومت	اسالمی	و	آخوندها	و	نواندیشان	دینی	و	مردان	
بسیاری	زن	ستیز	هستند	زیرا	در	اسالم	برابری	زن	ومرد	هرگز	نمی	تواند	موجود	باشد.	
در	فرانسه،	تاریخ	زنان	پربار	است	و	جنبش	ماه	ِمه	1968	فصل	جدیدی	در	پیشرفت	
زنان	به	شمار	می	آید.	آزادی	جنسی،	پیشرفت	اجتماعی	زنان،	جنبش	فمینیستی،	ورود	

فعال	زنان	در	عرصة	سیاست	در	فرانسه	نقش	زنان	را	پررنگ	کرد.	

عیدهایاسالمیتوطئةبرضدجشننوروز
نوروز	یکی	از	کهن	ترین	جشن	های	طبیعی	و	مردمی	به	جا	مانده	از	دوران	باستان	
ملل	 عمومی	سازمان	 مجمع	 نشست	 در	 اسفند	1388	 در	4	 این	جشن،	 است.	
به	رسمیت	شناخته	شد	و	بر	ریشة	ایرانی	آن	تأکید	و	تصویب	شد.	این	جشن	در	
جهان	از	جانب	بیش	از	300	میلیون	نفر	برگزار	می	شود.	نوروز	در	کشورهای	
ایران،	آذربایجان،	افغانستان،	پاکستان،	عراق،	سوریه،	هند،	قرقیزستان،	ترکمنستان،	
تاجیکستان	و	ترکیه	جشن	گرفته	می	شود.	یکی	از	ویژگی	های	برجستة	نوروز	
همسویی	ساختاری	اش	با	طبیعت	است.	رویش	گیاه	و	آغاز	بهار	با	سرود	آب	
و	پرندگان	و	باز	شدن	گل	ها	در	جشن	نوروز	درهم	آمیخته	است.	نوروز	سرآغاز	
روحیة	شاد	و	فصل	خنده	و	زندگی	نو	و	در	بنیاد	خود	زیست	محیطی	است	و	با	
احساس	شادمانة	مردم	و	پایان	سردی	و	تاریکی	زمستان	همراه	است.	نوروز،	
برخالف	اندوه	و	زاری	دینی،	شاد	است	و	برخالف	فشار	روحی	دینی	و	تهدیدهای	
مکرر	قرآن	به	آتش	دوزخ	آرامش	بخش	است.	دلهره	ها	و	نگرانی	ها	و	دوری	ها	و	
غم	ها	با	آمدن	نوروز	به	پس	رانده	می	شوند.	دیدارها	و	خوشامدگویی	ها	وهدیه	
دادن	ها	و	به	هنگام	دیدار	و	گل	پیشکش	کردن	ها	فضا	را	پر	می	کند.	نوروز	روحیه	ها	
را	شاداب	می	کند	و	همه	می	خواهند	خانه	تکانی	ها	همراه	با	احساس	و	اندیشه	های	
بیان	یک	احساس	تاریخی،	مردمی	و	 نو	باشد.	نوروز	دلپذیر	یادآور	خاطره	و	
هویتی	است	اسالم	در	پی	نابودی	جشن	نوروز	بود	ولی	این	جشن	تاریخی	طبیعی	
و	اسطوره	ای	ادامه	یافت.	دوستان،	نوروز	پیش	رو	را	هم	همچون	باقی	نوروزها	به	

همگی	شادباش	می	گویم	زیرا	من	هوادار	شادی	هستم.	
جشن	نوروز	را	گرامی	می	دارم	زیرا	از	ریشة	ما	و	فرهنگ	ما	حرف	می	زند،	از	
طبیعت	و	زندگی	می	گوید.	جشن	نوروز	با	شادی	و	روان	انسان	ها	پیوند	دارد،	آدم	ها	
را	به	هم	نزدیک	می	کند،	موسیقی	و	شعر	را	فعال	می	کند،	اندوه	و	غم	را	پس	می	راند.	
از	نگاه	جامعه	شناسی،	هر	جشنی	روح	یک	ملت	را	بازتاب	می	دهد	و	هویت	او	
را	به	نمایش	می	گذارد.	این	جشن	پیوند	انسان	و	طبیعت	را	برجسته	می	کند	و	
پیوندهای	اجتماعی	را	از	سستی	بیرون	می	کشد.	عید	قربان	متکی	بر	اسطوره	ای	
خشونت	بار	است	زیرا	ابراهیم	برای	اثبات	ِمهر	و	اطاعت	خود	به	خدا	در	پی	کشتار	
فرزندش	اسماعیل	است.	در	جامعة	مسلمان،	این	عید	به	کشتار	بزرِگ	گوسفندان	
نیمة	 است.	جشن	های	 منجر	شده	 عمومی	 میدان	های	 در	 کردن	خون	 و	جاری	
شعبان	برای	مهدی،	زادروز	فاطمة	زهرا	و	امامان	همگی	ساختگی،	ایرانی	ستیز	و	
مسخ	کننده	اند	و	در	ستایش	استعمارگری	و	نادانی	و	خرافه	هستند.	جشن	غدیر	یک	
واقعة	جعلی	شیعه	گری	و	سرسپردگی	به	علی	خلیفة	استعمار	عرب	است.	عید	فطر	
عید	آخوندهاست	تا	با	خمس	و	زکات	ملت	را	بیشتر	بچاپند.	تمام	تالش	اسالم	از	
زمان	هجوم	عرب	تا	جمهوری	اسالمی	در	پی	نابودی	جشن	نوروز	و	تمدن	ایرانی	
بوده	است	ولی	این	جشن	به	همت	مردم	و	ایران	دوستان	پایدار	باقی	مانده	است.	

این	جشن	را	گرامی	بشماریم	و	آن	را	به	یاران	و	فرزندان	خود	بیاموزیم.	

تدریسلذتبخش
داشتن	یک	حرفه	و	نقشی	در	اجتماع	و	اقتصاد	عامل	جالبی	در	زندگی	هر	فردی	
است	و	زمانی	که	فرد	از	چیستی	و	طبیعت	کاِر	خود	خوشش	بیاید	و	فعالیتش	
است.	 ممکن	 حالت	 بهترین	 باشد،	 آرامش	بخش	 و	 فکری	اش	 پیشرفت	 انگیزة	
مارکس	می	گوید:	»کار	کارگری	منبع	ازخودبیگانگی	فرد	است.«	ولی	باید	توجه	
کرد	که	هرفعالیتی	به	شکل	منفی	و	زیان	بار	عمل	نمی	کند.	فعالیت	هایی	هستند	که	
منکوب	کنندة	شخصیت	انسانی	اند	و	فعالیت	های	دیگری	نیز	موجب	شکوفایی	او.	
درس	دادن	در	دانشگاه	برای	من	همیشه	لذت	بخش	بوده	زیرا	من	همیشه	آموخته	ام	
و	پیوسته	دانشجویانم	از	تدریسم	خشنود	بوده	اند	و	گفته	اند	که	در	این	کالس	ها	
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چیزهای	زیادی	می	آموزند.	چندی	پیش	به	همکاران	اداری	گفتم	به	خاطر	دوران	
بازنشستگی	تا	یک	سال	دیگر	فعالیت	تدریسم	به	پایان	می	رسد.	به	دنبال	این	اعالن،	
شمار	بسیاری	از	آنان	خواستند	تا	آنجا	که	قانون	اجازه	می	دهد	در	دانشگاه	بمانم	
و	دانشجویان	زیادی	نیز	به	رئیس	دانشگاه	نامه	دادند	و	خواستار	ادامة	تدریسم	
شدند.	البته	مسئوالن	دانشگاهی	نیز	چندی	پیش	همین	درخواست	را	داده	بودند.	
خوشبختانه،	من	این	شانس	را	داشته	ام	و	کار	دانشگاهی	مورد	پسندم	بوده	است.	
از	این	که	کارم	مفید	ارزیابی	می	شود	خوشحالم	و	من	از	این	همه	قدردانی	و	محبت	
سپاس	گزارم!	یکی	از	ویژگی	های	تدریس	باید	تشویق	دانشجو	به	آموختن	باشد،	
عشق	به	آموختن	نه	تنها	برای	دریافت	مدرک	بلکه	برای	دانستِن	بیشتر	و	تالش	

مداوم	انسان	بر	ضد	نادانی	خود	و	برای	آزادی.
براستی	آموزش	چیست؟	

آموزش،	شکل	دادن	به	شخصیت	نیست.	وجه	برجسته	شخصیت	دانش	آموز	و	
دانشجو،	از	پیش	و	در	مناسبات	دیگر	ساخته	شده	است.	تاثیر	گذاری	بر	شخصیت	
زمانی	میسر	است	که	عوامل	زیر	در	نظر	گرفته	شود:	امر	آموزش	شامل	برقراری	
ارتباط	شخصی،	عمیق،	معتبر،	روانشناختی	می	باشد.	افزون	برآن	عمل	برای	شناخت	
و	یادگیری،	باید	طبق	یک	الگوی	دولتی	و	عمومی	قابل	اعتماد	باشد.	مشارکت	در	
عملکرد	گروه	پداگوژیکی	مدرسه	و	دانشگاه	اعتماد	می	افریند.	شرکت	نهاد	آموزشی	
در	فرآیند	تقسیم	کار	مدرسه	و	ادغام	اجتماعی	یادگیری	را	قابل	قبول	می	گرداند.	
ابن	مدل	از	آموزش	باید	"نیازهای"	دانش	آموزان	و	دانشجویان	را	تأمین	کند.	
دانشجو	باید	آینده	خود	را	در	آموزش	امروز	ببیند.	برای	آموزش	دادن،	شما	باید	

خود	نماینده	چیزی	باشید	که	فراتر	از	ما	باشد	و	این	مورد	احترام	ما	باشد.
فرد	درس	دهنده	باید	در	جامعه	و	جایی	که	آموزش	می	دهد	و	نقشی	را	بازی	کند،	
مورد	احترام	باشد	و	دارای	یک	موقعیت	قانونی	باشد.	در	این	نظام	باید	قوه	قضاوت،	

مدل	ارزیابی،	تنبیه	و	تشویق	و	نوع	عملکرد	به	طور	نهادی	تعریف	شده	باشد.
شما	باید	بدانید	که	به	چه	کسی	آموزش	می	دهید	و	از	ماهیت	خاص	تمایل	
آنها	برای	افزایش	آزادی	خود	آگاه	باشید.	باید	درک	شود	که	آموزش	یک	رابطه	
اجتماعی	است،	و	استاد	و	معلم	نماینده	جامعه	است.	آنها	ادغام	خود	را	در	جهان	

مشترک	تجربه	کنند.
به	هر	حال،	آموزش	این	است	که	وفادار	بمانیم	به	شعاری	که	دوران	مدرن	با	

اتکا	به	آن	پدید	آمده	است:	»جرات	دانستن	داشته	باشید!«.	به	لطف	روشنگری	
دانش	آزاد	به	آزادی	فرد	می	انجامد.	در	نهایت،	آموزش	این	است	که	هنوز	با	انسان	

گرایی	مدرن	،	به	کمال	انسان	باور	داشته	باشیم.		

فیلم»فروشنده«،یکهنرخوب
فیلم	»فروشنده«	از	اصغر	فرهادی	اسکار	بهترین	فیلم	خارجی	را	دریافت	کرد.	
من	این	فیلم	را	چند	ماه	پیش	دیدم	و	از	نمادگرایی،	طراحی	نّقادانه	زبانی	و	چهرة	
دوگانة	انسان	ها	در	آن	خوشم	آمد.	فیلم	از	حادثة	زندگی	و	زمین	لرزه	آغاز	می	کند	
ولی	به	رازهای	شخصیتی	انسان	می	پردازد.	زندگی	عادی	و	صحنة	تئاتر	درهم	
می	آمیزند	و	حقیقت	مناسبات	انسانی	کدر	می	شوند.	شفافیت	ها	همیشه	خاکستری	

هستند.	انسان	همیشه	چند	نقش	و	چند	چهره	دارد.
کار	هنرِی	فرهادی	انکارناپذیر	است	و	تالش	هنرمندانة	او	قابل	ستودنی	و	
اسکارش	شایستة	اوست.	ایرانی	ها	باید	از	این	رویداد	سینمایی	جهانی	خوشحال	
باشند	و	قدر	این	هنرمند	را	بدانند	ولی،	شوربختانه،	عده	ای	همه	چیز	را	با	هم	قاطی	
می	کنند	و	می	خواهند	او	بر	ضد	رژیم	فریاد	بزند	و	او	را	به	رفتارهای	مشکوک	متهم	
می	کنند.	برخی	از	حسادت	و	تعصب	سیاسی	بر	ضد	او	موضع	می	گیرند.	برخی	
با	احساس	آمریکایی	ستیزانة	پیش	پاافتاده	او	را	محکوم	می	کنند	و	برخی	ها	نیز	
به	دلیل	کوته	بینِی	سیاسی	و	سیاست	زدگی	از	او	انتقاد	می	کنند.	این	گونه	برخوردها،	
گاه	ریشه	در	جهان	بینِی	»واقع	گرایِی	سوسیالیستی	متعهد«	دارد،	گاه	از	جهان	بینِی	
»مذهبی	غرب	ستیز«	ناشی	می	شود	و	گاه	از	کوته	اندیشِی	»همه	چیز	سیاست	است«	
متأثر	است.	هنرمندان	همیشه	دارای	نگاهی	سیاسی	و	اجتماعی	هستند	ولی	داشتن	
این	انتظار	که	هنرمند	باید	به	طور	قطع	»سیاسی	گر«	باشد	نابجاست.	بیشتر	افرادی	
که	از	او	انتقاد	می	کنند	حتی	فیلم	را	هم	تماشا	نکرده	اند.	برای	آن	ها	موضع	گیری	
سیاسی	یک	وظیفة	»مقدس«	است،	حال	آن	که	کار	و	خالقیت	هنری	به	سیاست	

محدود	نمی	شود.	
ایرانیان	عزیر	افتخار	کنید	که	فرزندان	ایران،	با	وجود	همة	محدودیت	ها	و	
سانسورها،	می	توانند	اثری	هنری	بیافریند	و	جامعة	جهانی	را	مجذوب	خود	کنند.	
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جامعة	ما	به	بلندنظری	و	قدرشناسی	نیازمند	است.	کوته	اندیشی	ما	را	به	پایین	
می	کشد.	اگر	هنرمندی	خود	را	به	حکومت	فروخت،	شایستة	پشتیبانی	نخواهد	بود،	
حال	آن	که	در	اینجا	ما	با	یک	فیلم	هنری	روبه	رو	هستیم.	جامعة	استبدادزدة	ما	و	
احساس	ناتوانی	در	برابر	نظام	حاکم	و	بی	حوصلگی	ها	و	سیاست	زدگی	ها	تربیت	

عجیبی	پدید	آورده	است.

فلسفةلوکفری
لوک	فری،	فیلسوف	معاصر	فرانسوی	یکی	دیگر	از	سخن	رانان	کنفرانس	ما	در	
دانشگاه	سوربن	بود.	بحث	او	دربارة	دموکراسی	و	فن	آوری	اطالعات	بود.	لوک	
فری	زادة	1951	است	و	در	سال	1980	استاد	فلسفه	در	دانشگاه	می	شود.	او	با	
چاپ	یک	اثر	جمعی	در	سال	1985	با	عنوان	اندیشة	68	به	نقد	اندیشه	های	جنبش	
ماه	ِمه	1968	فرانسه	و	پی	یر	بوردیو،َ	ژک	لکان،	َژک	دریدا	و	میشل	فوکو	می	پردازد	
و	بدین	ترتیب	به	عنوان	یک	فیلسوف	مهم	در	جامعه	مطرح	می	شود.	او	در	دوره	های	
گوناگون	دارای	مقام	مشاور	فکری	در	دولت	جناح	راست	فرانسه	است.	وی	در	
سال	2004	وزیر	وزارت	آموزش	بود	و	قانون	ممنوعیت	حجاب	و	دیگر	نشان		های	
مذهبی	در	مدارس	به	دست	او	امضا	شد.	این	قانون	در	برابر	فشار	اسالم	گرایان	بر	
ارزش	های	جداانگاری	دین	از	سیاست	تأکید	داشت.	دیدگاه	فلسفی	لوک	فری	
برآن	است	که	هر	چقدر	از	دین	دور	شویم،	به	فلسفه	نزدیک	تر	می	شویم.	او	در	
کتاب	خود	یعنی	فلسفه	چیست؟	می	گوید	فلسفه	یک	اصل	رهایی	است.	او	می	گوید	
معنای	زندگی	را	باید	با	فلسفه	آموخت	و	به	این	خاطر	باید	از	حکم	جزمی	دین	
دور	شد	تا	فلسفه	همچون	دانایی	راه	ما	را	روشن	کند.	لوک	فری	در	کتاب	زیستن	را	
بیاموزیم	بر	آن	است	که	فلسفه	زمانی	که	از	خدا	دور	می	شود	رسالت	راستین	خود	
را	پیدا	می	کند.	از	دید	او،	فلسفه	فقط	یک	اندیشة	انتقادی	نیست	زیرا	علم	نیز	به	
انتقاد	نیازمند	است،	فلسفه	فقط	یک	گفت	وگوی	زیبا	نیست	بلکه	یک	دانایی	است.	
تازه	ترین	دگرگونی	های	لوک	فری،	پس	از	سه	سال	پژوهش	در	زمینة	تازه	ترین	
دگرگونی	های	علمی،	واکاوِی	رابطة	فلسفه	و	علم	جدید	است.	امروز	زمینة	برجستة	
پیوند	فلسفه	و	فن	آوری	های	شناختی	و	اطالعاتی	در	تمامی	 پژوهشی،	معضل	

عرصه	های	عصب	شناسی،	پزشکی،	صنعت،	مدیریت	و	غیره	است.	
فلسفه	باید	به	فن	آوری	هایی	بیندیشد	که	تمامی	اقتصادها	و	حرفه	ها	و	جامعه	را	
دگرگون	می	کنند،	انسان	را	در	آستانة	زایشی	نو	قرار	می	دهند	و	»انسان	افزایشی«	
را	ممکن	می	کنند.	با	توجه	به	رشد	شگفت	آور	دانش	جدید	و	جهانی	شدن	اقتصاد،	
تصمیم	های	محلی	از	دید	لوک	فری	ناقص	و	پرداختن	به	امور	در	چهارچوب	یک	
کشور	نیز	ناشدنی	اند	و	دست	کم	باید	در	سطح	اروپا	عمل	کرد.	لوک	فری	فیلسوفی	
پرکار	است	و	تاکنون	بیش	از	چهل	کتاب	فلسفی	و	بیست	کتاب	گویا	دربارة	فیلسوفان	
و	افسانه	شناسی	چاپ	کرده	است	و	از	جمله	آثار	زیبای	او	می	توان	به	زیباترین	تاریخ	
فلسفه	و	انقالب	تراانسان	گرایی	اشاره	کرد.	او	می	گوید:	»فن	آوری	اطالعات	باعِث	
گذار	از	یک	عصر	بشری	به	عصری	دیگر	شده	است.«	او	در	سیاست	نیز	بر	این	باور	
است	که	عصر	جدیدی	از	»باور	سیاسی«،	»امر	سیاسی«	و	»کنش	سیاسی«	آغاز	
شده	است.	لوک	فری	در	یکی	از	مصاحبه	های	خود	می	گوید:	»بارها	اشاره	کرده	ام	که	
از	دید	من	سیاست	هیچ	گاه	به	اندازة	امروز	مهم	و	حیاتی	نبوده	است.	امروزه،	پرسش	
اصلی	در	سیاست	این	است:	ما	دوست	داریم	بچه	هامان	در	چگونه	جهانی	زندگی	
کنند؟	اکنون	سیاست	ارتباط	تنگاتنگی	با	شهروندی،	فن	آوری	نوین	و	ارتباطات	دارد.	
این	شگفت	انگیز	است.	در	دو	قرن	گذشته،	سیاست	به	معنای	شیوة	استدالل	و	ِاعمال	
جهان	بینی	در	جامعه	بوده	اما	اکنون	به	واسطة	فن	آورِی	اطالعات	به	فلسفه	نزدیک	شده	
و	چیستِی	نظری	و	فلسفی	پیدا	کرده	است.	در	سال	های	گذشته،	ما	رفته	رفته	به	این	باور	
رسیده	ایم	که	با	جنگ	نمی	توان	مشکالت	را	حل	کرد.	گسترش	شگفت	انگیز	ارتباطات	
و	نیز	باال	رفتن	تصورناپذیر	دسترسی	به	اطالعات	باعث	شده	این	باور	آرام	آرام	شکل	
بگیرد	که	ما	انسان	ها	)ورای	تمایزهای	مذهبی،	نژادی،	قومی،	اقتصادی	و	...(	اعضای	

یک	خانواده	و	ساکنان	یک	خانه	هستیم.«

مارسلگوشهودموکراسی
مارسل	گوشه،	فیلسوف	و	مورخ	بزرگ	فرانسوی،	یکی	از	سخن	رانان	کنفرانس	
در	دانشگاه	سوربن	دربارة	دموکراسی	بود.	پی	یر	هانری	تاوالو،	فیلسوف	و	استاد	
دانشگاه	سوربن	و	مدیر	کولژ	فلسفه	نیز	در	این	نشست	حضور	داشت.	من	نیز	
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به	عنوان	جامعه	شناس	یکی	دیگر	از	شرکت	کنندگان	در	این	بحث	بودم.	گفتمان	ما	
چالش	دربارة	دموکراسی،	بحران	های	کنونی	آن	و	دورنمای	آن	بود.	در	این	نوشته	

تنها	می	خواهم	دربارة	مارسل	گوشه	بگویم.		
از	نگاه	مارسل	گوشه،	تمدن	غربی	دستخوش	یک	بیماری	است	که	ویژگی	آن،	
تزلزل،	تردید،	فروریزی	ارزش	ها	و	گسست	از	باورهای	ثابت	و	کهنه	است.	از	دید	
او،	دموکراسی	قدرت	همیشگی	خود	را	از	دست	داده	است،	میان	نخبگان	و	توده	ها	
یک	شکاف	ژرف	به	وجود	آمده	زیرا	معیار	اصلی	نه	مالکیت	خصوصی	و	دارایی	
ماّدی	بلکه	دارایی	شناخت	و	مدرک	است.	توده	ها	از	این	مالکیت	بی	بهره	اند	و	این	
چیزی	پایدار	است.	میزان	سطح	دانش	توده	ها	آن	ها	را	از	گردونة	دموکراسی	جدا	

می	کند	و	آن	ها	را	طعمة	عوام	گرایی	کرده	است.	
مارسل	گوشه	در	سال	1946	میالدی	در	شمال	فرانسه	و	در	یک	خانوادة	
هوادار	دو	ُگل	زاده	شده	است.	در	جوانی،	با	نشریة	سوسیالیسم	یا	بربریت	آشنا	
می	شود.	در	دانشگاه،	کلود	لوفور	که	استاد	او	بود	و	گرایش	کمونیستی	داشت	بر	
او	تأثیر	می	گذارد.	همکاری	او	با	کلود	لوفور	و	کاستوریادیس	منجر	به	عالقة	او	
به	فلسفة	سیاسی	می	شود	و	او	نخستین	نوشته	های	خود	را	دربارة	فیلسوف	فرانسه	

یعنی	مرلو	پونتی	می	نویسد.	
گوشه	یکی	ازپرکارترین	فیلسوفان	و	تاریخ	نویسان	است.	او	از	مدیران	مدرسة	
عالی	مطالعات	اجتماعی	پاریس	و	نیز	سردبیر	یکی	از	معروف	ترین	مجله	های	نظرِی	
فرانسه	با	نام	بحث	است.	او	از	منتقدان	معروف	میشل	فوکو،	َژک	دریدا،	َژک	َلکان	
و	پی	یر	بوردیو	نیز	هست.	گوشه	در	گذشته	مارکسیست	بوده	ولی	اکنون	دست	به	
انتقاد	از	آن	زده	و	بحران	و	دلسردی	و	سرخوردگی	روشن	فکر	را	واکاوی	می	کند.

سپس،	گوشه	با	میشل	فوکو	و	کتاب	او	تاریخ	دیوانگی	در	عصر	کالسیک	آشنا	
می	شود.	در	سال	1989	به	»مرکز	پژوهش	های	سیاسِی	ریموند	آرون«	و	با	وساطت	
پی		یر	نورا	و	فرانسوا	فوره	با	پی	یر	منان،	َژک	ژولیار،	روزا	نوالون	و	مونیک	کانتو	
اسپربر	آشنا	می	شود.	در	سال	1985	به	دنبال	پژوهش	های	طوالنی	دربارة	غرب	
کتاب	افسون	زدایی	جهان	را	چاپ	کرد	و	در	آن	دموکراسی	را	به	عنوان	اوج	کنار	
رفتن	دین	ارزیابی	کرد.	از	دید	او،	پا	گرفتن	دولت	آغاز	افسون	زدایی	از	جهان	بوده.	
آغاز	دولت	همانند	نوعی	مهبانگ	جامعه	شناختی	بود	که	جهان	ایستای	دگرآیینی	
را	از	میان	برد	و	انرژی	های	گشایش	گر	خودآیینی	را	آزاد	کرد.	خودآیینی	اصیل	

را	تنها	در	سیاستی	می	توان	یافت	که	به	اهمیت	آزادی	باور	داشته	باشد.	البته	خیال	
و	رؤیا	را	باید	کنار	گذاشت	و	نباید	این	توّهم	را	داشت	که	می	توان	جامعه	را	به	
دلخواه	شکل	داد.	لیبرالیسم	کلید	اصلی	ساختار	جامعة	نوگراست	ولی	کمبودها	و	
نارسایی	ها	بسیارند.	مارسل	گوشه	به	ویژه	نگران	وجود	آسیب	فردگرایی	است	که	
به		زیان	زندگی	مشترک	انسان	هاست.	او	به	چالش	های	حقوق	بشر	و	آموزش	و	
خودشکوفایی	انسانی	و	محیط	زیست	می	اندیشد	و،	در	ضمن،	دموکراسی	را	ضامن	

یک	پاسخ	مناسب	و	متعادل	می	داند.	
گوشه	در	بین	سال	های	2007	تا	2017	کتاب	چهار	مجلدِی	ظهور	دموکراسی	
را	چاپ	کرد.	این	طرح	نظرِی	بزرگ	تالشی	برای	واکاوِی	سرنوشت	دمکراسی	در	
اروپا	و	آمریکای	شمالی	است.	این	کتاب	از	آغاز	دوران	نوگرا	کلید	می	خورد	و	به	
دوران	نولیبرال	می	رسد.	از	دید	گوشه،	در	دوران	نولیبرال	دمکراسی	به	معنای	حقوق	
و	منافع	فردی	است	و،	افزون	بر	آن،	امید	به	تعریف	سرنوشت	مشترک	است.	عناوین	
مجلدهای	این	مجموعه	به	ترتیب	انقالب	نوگرا،	بحران	لیبرالیسم،	آزمون	سخت	

تمامیت	خواهی	و	جهان	نوین	هستند.	
گوشه	در	این	کتاب	می	نویسد:»اگرچه	در	جهان	شاهد	پیشرفت	هایی	در	زمینة	
تحقق	دمکراسی	هستیم	که	نمی	شود	منکرشان	شد	ولی	هنوز	راضی	کننده	نیستند.	با	
تمام	حرف	ها،	هنوز	جایگزینی	برای	دمکراسی	وجود	ندارد؛	روح	دمکراسی	تنها	
شکل	تصورپذیر	از	حکومت	مردم	برمردم	است	که	سایة	خود	را	بر	تمام	نظامات	

سیاسی	به	عنوان	تنها	راه		حل	افکنده	است.«.	
هگل	تاریخ	را	فرآیند	روبه	رشِد	آگاه	شدِن	انسان	از	آزادی	می	دانست.	کارل	
مارکس	نیز	می	گفت	تاریخ	مبارزة	طبقاتی	است	و	این	مبارزه	به	انقالب	پرولتاریایی	
می	رسد.	در	نگاه	مارسل	گوشه،	خودآیینی	بر	یک	گرایش	انسانِی	بسیار	مهم	داللت	
دارد:	مالکیت	سرنوشت	خود.	مارسل	گوشه	تاکنون	بیش	از	چهل	اثر	چاپ	است	
و	از	مطالب	مورد	توجه	او	می	توان	به	دموکراسی،	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	
تاریخ	دموکراسی	نام	برد	اثری	که	از	مارسل	گوشه	به	فارسی	ترجمه	شده	کتاب	
چه	باید	کرد؟	اوست.	این	کتاب	که	گفت	وگوی	مارسل	گوشه	و	الن	بادیو	است،	به	
کمونیسم،	سرمایه	داری	و	آیندة	دموکراسی	می	پردازد	و	توسط	عبدالوهاب	احمدی	

در	سال	1397	ترجمه	شده	است.	
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Marcel Gauchet : 
Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la 
religion, Paris, Gallimard, 1985.
L'Avènement de la démocratie, Le Nouveau Monde, Gallimard, 
Paris, 2017.
Que faire ? Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l’avenir 
de la démocratie, avec Alain Badiou, 2014. 
Pierre-Henri Tavoillot : 
De mieux en mieux ET de pire en pire. Chroniques hyper modernes 
(Paris, Odile Jacob, 2017) , Comment gouverner un peuple roi ? 

Traité nouveau d'art politique (Paris, Odile Jacob, 2019)

گانگستریسماسالمیچیست؟
	در	روزنامة	لوموند	چاپ	پاریس،	مقاله	ای	توسط	یک	کارشناس	تروریسم	یعنی	
ایو	تروتینیون	چاپ	شد	که	در	آن	می	خوانیم	اگر	به	تروریست	های	اسالمی	فقط	
»گانگستر	اسالمی«	گفته	شود	نادرست	است	زیرا	گانگسترها	در	پی	منافع	مافیایی	
و	ماّدی	هستند،	حال	آن	که	تجربه	نشان	می	دهد	که	تروریست	های	اسالمی	دارای	
ایدئولوژی	اند.	این	نکته	قابل	توجه	است.	در	سال	های	گذشته،	بر	پایة	گزارش	ها	و	
پژوهش	ها	در	فرانسه	روشن	است	که	بخش	مهمی	از	تروریست	های	اسالمی	دارای	
پیشینة	خالف	کارِی	تبهکارانه	و	جنایی	بوده	اند	و	برخی	از	آن	ها	به	زندان	محکوم	
شده	و	پس	از	خروج	به	جهادگرایی	روی	آورده	اند.	یک	فرد	جانی	و	تبهکار	
برای	منافع	شخصی	و	گروهی	خود	بانک	می	زند	و	دزدی	می	کند	و	اسلحه	می	کشد	
ولی	این	اقدامات	انگیزة	ایدئولوژیک	اسالمی	ندارند،	حال	آن	که	تروریست	های	
اسالمی	تبهکار	هستند	ولی	یک	عامل	جدید	به	خشونت	آن	ها	افزوده	می	شود	
و	آن	هم	جنبة	مهم	سیاسِی	ایدئولوژیک	است.	تروریست	اسالمی	برای	پیروزی	
کلی،	 به	طور	 می	زند.	 خون	ریزی	 و	 آدم	ُکشی	 نابودی،	 به	 دست	 سیاسی	 اسالم	
محرومیت	ها	و	اعتراض	های	اجتماعی	زمانی	به	خشونت	بنیادی	می	گرایند	که	
سیاسی	و	ایدئولوژیک	باشند.	جهادگرایی	شکلی	از	جنایت	کاری	است	که	متکی	بر	
اسالم	گرایِی	سیاسِی	تندروانه	است.	همة	تروریست	های	اسالمی،	از	احمق	ترین	تا	

هوشیارترین	آن	ها،	به	نام	جهاد	مقدس	الهی	ترور	کرده	اند.	بنابراین،	گانگستریسم	
اسالمی	چیستِی	جنایتکارانه	را	خوب	نشان	می	دهد	ولی	باید	مواظب	بود	که	ابعاد	
سیاسی	و	ایدئولوژیک	این	تروریسم	نادیده	انگاشته	نشود.	جهادگرایی	یا	تروریسم	
اسالمی	یک	جریان	ایدئولوژیک	جهانی	است	که	عوامل	گوناگون	در	رشد	آن	
دخالت	دارند	ولی	هدف	خود	را	استقرار	قدرت	اهلل،	نابودِی	دموکراسی	و	آزادی	و	
تمدن	غربی،	نابودی	حقوق	زن	و	اجرای	تبعیض	اسالمی	قرار	داده	است.	آرمان	شهر	
اسالم	گرایی	یک	ایدئولوژی	خطرناک	است	و	در	این	بینش	ترور	هر	مخالف	و	

نابودی	در	جامعة	»غیرخودی«	مقدس	به	شمار	می	آید.

فیلسوفانورازگرایی
کندورسه،	فیلسوف	فرانسوی،	در	جایی	نوشته	است:	»هر	جامعه	ای	که	توسط	
فیلسوفان	هدایت	نشود	به	دست	شارالتان	ها	فریب	می	خورد.«	فیلسوفان	عصر	
روشنایی	با	ِخرد	خود	در	برابر	خرافات	و	پیش	داوری	ها	مبارزه	کردند	و	بر	ضد	
فرهنگ	 گسترش	 خواهان	 فیلسوفان	 این	 شدند.	 بسیج	 افسانه	سازی	 و	 معجزه	
بودند	زیرا	فرهنگ	دربرگیرندة	تمدن	و	روشنایی	است.	تمدن	با	ظرافت	و	زیبایی	
صنعت	گری	و	هنرها	و	اخالق	و	رفتار	اجتماعی	معنا	پیدا	می	کند،	حال	آن	که	
روشنایی	با	شناخت	عقالنی	و	ِخرد	مشخص	می	شود.	فرهنگ	با	شناخت	عقالنی	
انسان	را	از	تاریکی	خارج	و	استقالل	روشن	فکری	انسان	را	میسر	می	کند.	به	گفتة	
ِامانوئل	کانت،	جنبش	فکری	و	فلسفی	عصر	روشنایی	رهایی	انسان	را	ممکن	کرد	و	
بیان	شرافت	و	بزرگی	انسان	را	پدید	آورد.	دیوید	هیوم	نیز	می	گوید:	»باور	به	معجزه	
نقض	قوانین	طبیعت	است.«	به	بیان	دیگر،	زایش	و	مرگ	انسان	بر	پایة	قوانین	
طبیعی	است	و	معجزه	نیست،	حال	آن	که	ادعای	بازگشت	به	زندگی	پس	از	مرگ	
بیان	باور	به	معجزه	است	و	این	بر	اساس	تجربة	انسان	ها	هرگز	رخ	نداده	و	در	تضاد	

با	ِخرد	انسانی	و	دانش	است.	
حال،	باید	پرسید	در	تاریخ	و	جامعة	ایران	و	نزد	نخبگان	دینی	و	نادینِی	این	
کشور،	جایگاه	و	اهمیت	ِخرد	و	عقل	و	تجربه	بیشتر	است	یا	ایمان	و	باور	به	معجزه	
و	وهم	گرایی	و	خرافه	گری؟	آشکارا،	ما	برای	زندگی	به	عقل	و	دانش	و	تجربه	و	نیز	
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عشق	و	احساس	و	اخالق	نیازمندیم	ولی	آیا	در	این	راه	به	معجزه	و	رازگرایی	هم	
نیاز	داریم؟	پاسخ	منفی	است	ولی	میلیاردها	انسان	به	معجزه	و	رازگرایی	نیازمند	
هستند،	آن	ها	یا	توسط	شارالتان	ها	کنترل	می	شوند	و	یا	در	نادانی	خود	غرق	هستند.	
ما	نیازمند	فیلسوف	و	جامعه	شناس	هستیم.	فیلسوف	مانند	پیامبران	رازگوئی	نمی	
کند	بلکه	او	پرسشگری	می	کند	و	پرسشگری	یک	تربیت	است.	جامعه	شناس	با	
قدرت	انتقاد	از	مناسبات	روبنایی	عبور	کرده	و	به	بطن	مناسبات	اجتماعی	عمیق	
توجه	دارد.	جامعه	ما	بطرز	سنتی	رازگویانه	است	و	ابهام	و	راز	یک	لذت	است.	
پرسش	ها	ثبات	رازها	را	برهم	می	زنند	و	پژوهش	و	اندیشه	جامعه	شناختی	سیالیت	
جامعه	را	افزایش	می	دهد	و	قدرت	شارالتان	ها	و	جادوگران	و	فاسدان	را	ویران	

می	کند.	

دربارةدونالدترامپودموکراسی
یکی	از	دانشجویانم	در	فردای	انتخابات	آمریکا	پرسید:	»دربارة	دونالد	ترامپ	چه	
فکرمی	کنید؟«	گفتم:	»برای	داوری	دربارة	سیاست	ترامپ	زود	است.	در	شرایط	
کنونی،	دونالد	ترامپ	در	اجرای	قدرت	به	دموکراسی	پشت	می	کند،	حقوق	بشر	
را	نادیده	می	انگارد،	به	زیان	محیط	زیست	عمل	می	کند	و	به	تحریک	های	جهانی	
بر	ضد	اروپا	و	آمریکای	جنوبی	و	بخشی	از	خاورمیانه	ادامه	می	دهد.	او	گاه	با	
شهرونداِن	مسلمان	کشورهایی	مبارزه	می	کند	که	با	شرکت	های	خصوصی	ترامپ	
قرارداد	اقتصادی	ندارند،	حال	آن	که	مناسبات	عادی	آمریکا	با	عربستان	و	مصر	
و	لبنان	و	امارات	در	خلیج	فارس	ادامه	دارد	و	تصمیم	تازة	آقای	ترامپ	مشمول	
آن	ها	نمی	شود.	ترامپ	با	سیاستی	عوام	گرایانه	به	دموکراسی	خدمت	نمی	کند	بلکه	به	

آن	زیان	می	رساند	و	آن	را	ناتوان	می	کند	و	دشمنان	دموکراسی	را	تقویت.«
کارل	پوپر،	فیلسوف	اتریشی/انگلیسی،	در	اثر	خود	با	عنوان	جامعة	باز	و	دشمانش	
به	پشتیبانی	از	دموکراسی	می	پردازد	و	کمونیسم	را	دشمن	آن	قلمداد	می	کند.	امروز	
چه	کسانی	دشمنان	دموکراسی	هستند؟	اسالم	گرایان	و	کمونیست	های	تندرو	و	
عوام	گرایان	چپ	و	راست	در	برابر	جامعة	دموکراسی	قرار	داند	و	با	شیوه	های	ویژه	
نیرنگ	بازانه	و	زیرکانه	به	انتقاد	دشمنانه	دست	می	زنند	و	طرح	های	اسالم	گرایانه	یا	

خودکامانة	خود	را	وعده	می	دهند.	آن	ها	با	نشان	دادن	رفتار	آقای	دونالد	ترامپ	در	
پی	ناتوان	سازِی	اعتماد	شهروندان	به	دموکراسی	هستند،	حال	آن	که	ما	باید	توجه	
کنیم	تا	مبارزه	با	تروریسم	اسالمی	و	تعصب	مذهبی	و	حکومت	والیت	فقیهی	ایران	

به	دموکراسی	و	حقوق	بشر	ضربه	نزند	و	به	بی	اعتباری	آزادی	و	قانون	نیانجامد.
من	آن	روز	به	دانشجوی	خود	گفتم	دموکراسی	مثل	هندسه	و	مکانیک	نیست	
بلکه	پیچیدگی	علوم	انسانی	در	میدان	سیاست	است.	دموکراسی	راه	راست	نیست	
بلکه	دارای	پیچ	وخم	است	و	در	دل	خود	گنداب	و	َپستی	و	زور	و	»فراحقیقت«	یا	
دستگاه	دروغ	پرداز	هم	دارد.	دموکراسی	به	گفتة	فیلسوف	فرانسوی،	ریموند	آرون،	
هرچند	ناقص	و	نارسا	ولی	باز	هم	بهترین	رژیم	است	زیرا	از	دید	اندیشمند	فرانسوی،	
مونتسکیو،	چنین	چیزی	جدایی	سه	نهاد	یعنی	نهاد	قانون	گذار،	نهاد	اجرایی	و	نهاد	
قضایی	متکی	است.	هرچند،	این	استقالل	در	واقعیت	گاه	مخدوش	و	طعمة	نفوذ	
البی	ها	و	کانون	های	قدرت	می	شود	ولی	در	گرایش	ژرف	و	در	بسیاری	از	موارد	
جدایی	نهاد	ها	حفظ	می	شود.	همچنین،	قدرت	و	آزادی	رسانه	ها	و	روزنامه	نگاران	
کارکرد	رژیم	دموکراتیک	را	میسر	و	گفتمان	و	مبارزة	فکری	و	سیاسی	و	شهروندانه	
را	ممکن	می	کند.	این	ویژگی	همان	تمایزی	است	که	در	خودکامگی	و	اسالم	گرایی	
سیاسی	وجود	ندارد.	دونالد	ترامپ	با	خودسری	و	نمایش	قدرت	شخصی	خوشیفتة	
خود	و	با	قربانی	کردِن	امور	زیست	محیطی	و	تحقیر	حقوق	بشر	و	تمسخر	حقوق	زنان	
منافع	کوته	بینانة	ملی	گرایانه	و	خصوصی	اش	را	پشتیبانی	می-کند.	برخی	جنبه	های	
سیاست	خارجی	ترامپ	با	سیاست	باراک	اوباما	متفاوت	هستند	و	از	خود	جسارت	
بیشتری	نشان	می	دهند	ولی	در	همین	لحظة	ترکتازی	عوام	گرایِی	ترامپی	نیز	جامعة	
مدنی	آمریکا	بخشی	از	شخصیت	های	قضایی	و	سیاسی	و	آگاه	آمریکایی	و	شهروندان	
کنش	گِر	قانون	گرا	دست	به	واکنش	زده	اند	و	خواهان	رعایت	نهادهای	قانونی	و	احترام	
به	روندهای	متین	قانونی	شده	اند.	در	واقع،	در	آمریکا	که	یک	جامعة	مصرفی	و	زیر	
فشار	البی	ها	و	محافل	مذهبی	و	بازار	پول	و	تبلیغات	است،	وقتی	جامعة	مدنی	و	
مسئوالن	به	سیاست	ترامپ	واکنش	نشان	می	دهند،	شاهد	یک	ایستادگی	هستیم	که	از	
روح	قانون	گرایی	و	آزادی	سرچشمه	می	گیرد.	برای	ایستادگی	در	برابر	عوام	گرایی	و	
مردم	فریبی	و	خودکامگی	باید	فرهنگ	سازی	کرد	و	مردم	باشعور	و	با	شجاعت	را	مورد	
تشویق	قرار	داد	و	از	روشن	فکران	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	آزادمنش	

و	هنجارشکن	و	قانون	طلب	پشتیبانی	به	عمل	آورد.
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 نقشکاردرجامعه
کار	به	معنای	نوین	آن	عبارت	است	از	فعالیت	بر	پایة	قرارداد،	وضع	بازار	کار	و	
دستمزدی	که	کارفرما	به	کارمند	و	کارگر	عرضه	می	کند.	چنین	درکی	از	کار	در	جامعه	
سرمایه	داری	به	وجود	می	آید	ولی	در	طول	تاریخ	معاصر	همیشه	این	گفت	وگو	و	
پرسش	نیز	وجود	داشته	که	نقش	کار	در	جامعه	چیست؟	نقش	آن	در	خوشبختی	و	
انگیزة	انسان	کجاست؟	و	آیا	جامعة	کنونی	را	تنها	باید	بر	پایة	ارزش	کار	ارزیابی	
کرد؟	آیا	می	توان	در	سلسله	مراتب	ارزش	ها،	محور	کار	را	به	پرسش	کشید؟	ما	در	
چه	حالتی	ما	آرمان	محور	و	ذهنی	گرا	خواهیم	بود	و	چگونه	می	توان	معنایی	تازه	به	
زندگی	بخشید؟	اقتصاددان	انگلیسی،	آدام	اسمیت،	در	قرن	هجدهم	گفته	است	ارزْش	
تنها	از	کار	به	دست	می	آید.	برای	کارل	مارکس	نیز	چیستِی	کار	پرومته		مانند	است	و	
دارای	یک	چیستِی	دوگانه:	از	یک		سو	کار	پرولتاریا	را	از	خود	بیگانه	می	کند	و	از	
سوی	دیگر	کار	می	تواند	کارگر	را	آزاد	کند	و	با	آزادی	او	بشریت	به	رهایی	می	رسد.	
ِجِرمی	ریفکین،	اندیشمند	آمریکایی،	در	سال	1995	کتاب	معروف	خود	با	عنوان	پایان	
کار	را	چاپ	کرد	و	در	آن	مطرح	کرد	که	با	گسترش	ربات	ها	و	فن	آوری	های	نوین،	
شمار	کارکنان	در	اقتصاد	محدود	می	شود	و	عرضة	کار	کاهش	می	یابد.	این	دیدگاه	
به	اندیشه	های	تازه	ای	دامن	زد	از	جمله	آن	که	باقی	ماندة	کار	اجتماعی	را	باید	میان	
اهالی	کشور	تقسیم	کرد	و	از	ساعات	کاری	کاست.	در	برابر	این	نظریه،	نظریه	های	
دیگری	مطرح	شد	مبنی	بر	این	که	در	شرایط	جدید	صنعتی	و	فن	آورانه،	با	وجود	ربات	ها	
و	سیستم	های	خودکار،	در	مجموع	عرضة	کار	کاهش	نمی	یابد	بلکه	به	گفتة	اقتصاددان	
فرانسوی،	دانیل	کاهن،	»شکل	و	نوعی	از	کار	از	میان	می	رود«	ولی	کار	و	فعالیت	نوین	
و	مهارت	های	حرفه	ای	جدید	افزایش	می	یابند.	اقتصاددان	دیگر	فرانسوی	یعنی	دونی	
کلر	نیز	می	افزاید	کار	فقط	ابزار	زندگی	اقتصادی	نیست	بلکه	هم	محل	درآمد	است	
و	هم	به	انسان	اجازه	می	دهد	تا	مفید	بودن	در	جامعه	را	درک	کند	و	نیز	انسان	را	با	
جامعه	و	گروه	بندی	انسانی	پیوند	می	زند.	حال،	با	وجود	این	گفتمان	های	گوناگون	چه	
پیوندی	میان	کار	انسان	و	خوشبختی	او	وجود	دارد؟	همة	زندگی	انسان	کار	نیست	و	
همة	کارها	انگیزه	نمی	آفرینند.	در	خوشبختی	ما	کار	نقش	مهمی	دارد	ولی	خوشبختی	و	
آسودگی	ما	در	کار	خالصه	نمی	شود.	ما	برای	بلندپروازی	های	خود	به	کار	و	آسودگی	

روانی	و	خالقیت	و	عشق	به	زندگی	نیازمندیم.

گپروشنفکرانهدرکافةپاریسی
کافه	»سارا	برنارد«	پاریس	محل	خوبی	برای	گپ	زدن	است.	سارا	برنارد	هنرمند	
و	بازیگر	تئاتر	بود	که	سال	1923	درگذشت.	ویکتور	هوگو	درباره	اش	نوشته	او	
هنرمندی	با	»صدای	طالیی«	است.	ژان	کوکتو	نیز	می	گوید	:»این	هنرمند	یک	غول	
مقدس	است.«	سارا	برنارد	در	تئاتر	بزرگانی	مانند	ادموند	رستاند،	ُاسکار	وایلد،	
آلفرد	دوموسه،	آنتون	چخوف،	ُژرژ	ساند،	ولتر،	ویکتور	هوگو،	شکسپیر	و	مارسل	
پروست	بازی	کرد	و	به	شهرهای	بزرگ	دنیا	مانند	نیویورک،	لندن،	ُکپنهاگ،	سن	
پترزبورگ	و	لس	آنجلس	رفت	تا	در	اجرای	نمایش	شرکت	کند.	او	یک	هنرمند	
جهانی	بود،	زنی	بی	باک	که	از	امیل	زوال	در	دفاع	از	دریفوس	پشتیبانی	کرد.	سارا	
برنارد	در	79سالگی	و	در	حالی	که	بر	اثر	بیماری	یک	پایش	قطع	شده	بود	در	حین	
بازی	در	فیلمی	برای	ساشا	گیتری	درگذشت.	گور	او	در	گورستان	پرالشز	پاریس	
است.	کافه	سارا	برنارد	در	میدان	شاتله	و	در	مرکز	پاریس	قرار	دارد	و	می	توان	از	
آنجا	با	پیاده	روی	به	کلیسای	نوتردام	رفت،	از	بولوار	سن	میشل	و	»کارتیه	التین«	

دیدن	کرد	و	مرکز	فرهنگی	ُژرژ	پمپیدو	و	مرکز	»لهال«	را	نیز	دید.	
گاه	به	گاه	به	دوستان	پیام	می	دهم	که	بیاییم	گپی	بزنیم	و	این	بار	سه	نفری	در	کافه	
ِگرد	آمدیم	تا	با	هم	گفت	وگویی	داشته	باشیم.	بخشی	از	حرف	ها	دربارة	برنامه	
پرگار	بی	بی	سی	با	شرکت	داریوش	آشوری،	محمدرضا	نیکفر	و	ماشااهلل	آجودانی	
دربارة	نواندیشان	دینی	بود.	هر	سه	توافق	نظر	داشتیم	که	موضع	آشوری	و	کوتاه	
آمدن	او	در	قبال	نواندیشان	دینی	کاماًل	اشتباه	است.	موضع	محمدرضا	نیکفر	فاقد	
شفافیت	و	صراحت	بود	و	نگاه	آجودانی	هم	اصولی	بود	زیرا	صراحت	داشت	و	
منتقد	نواندیشان	دینی	بود.	سپس	گفتگوهامان	چرخید	و	به	این	مسئله	پرداختیم	
که	چرا	رسانه	های	خارج	از	کشور	مانند	صدای	آمریکا،	رادیو	فردا،	بی	بی	سی	و	
رادیو	زمانه	از	نواندیشان	دینی	جانب	داری	می	کنند	و	بیشترین	امکان	را	برای	
تبلیغ	مواضع	شان	فراهم	می	کنند	و	این	که	رابطة	این	برنامه	ریزی	ها	با	دیپلماسی	
کشورها	چیست؟	بخش	پایانی	هم	به	گفت	وگو	در	زمینة	ضرورت	مبارزة	فکری	و	
نظری	دربارة	دین	اسالم	محدود	شد.	بحث	من	این	بود	که	آقای	سروش	با	رجوع	
به	مولوی	و	طرح	رؤیاهای	رسوالنه	در	حال	دین	سازی	نظرِی	خودش	است	و	
خوب	است	که	فهم	و	انتقاد	شاعرانی	مانند	مولوی	و	حافظ	از	دین	مورد	بررسی	
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قرار	گیرد.	سپس	افزودم	روشن	فکران	ایرانِی	ناباور	و	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	
از	سیاست،	که	دارای	صراحت	فکری	هستند،	پراکنده	اند	و	باید	فعالیت	شان	تشویق	
شود.	فردای	گپ	آن	روِز	کافه	سارا	برنارد،	همین	نکات	را	به	صورت	تلفنی	با	
ماشااهلل	آجودانی	در	میان	گذاشتم	و	همسویی	بزرگی	میان	اندیشه	های	آجودانی	و	

من	برقرار	شد.	

  توطئهگریوفتنهسازِیقدرتسیاسی
توطئه	گری	و	فتنه	سازِی	قدرت	سیاسی	ناشی	از	چیست؟	زمانی	که	سازمان	و	
قدرت	سیاسی	از	روند	تصمیم	گیری	و	تغییر	مناسبات	به	شکل	دموکراتیک	محروم	
است،	عملکرد	توطئه	گرانه	بر	رفتارش	غلبه	دارد.	توطئه	به	معنای	اقدامی	پنهانی	و	
دشمنانه	بر	ضد	فرد،	گروه	و	ملت	برای	بی	آبرو	کردن	و	ایجاد	تنش	و	آسیب	زنی	
و	شکست	و	کشتار	است.	در	عرصة	سیاست	و	اجتماع،	منافع	و	قدرت	جویی	و	
زیاده	خواهی	افراد	را	به	اختالف	و	جدال	می	کشانند.	در	یک	مناسبات	کم	وبیش	باز	
و	دموکراتیک،	به	دنبال	کشمکش	و	مبارزة	رسانه	ای	و	زور	اجتماعی	گروه	بندی	ها	
و	بازی	انتخابات	پاسخ	های	تازه	تولید	می	شود	و	جابه	جایی	پدید	می	آید	و	قدرت	
دوباره	تقسیم	می	شود.	در	مناسبات	دیکتاتوری	و	فقدان	اطالعات،	خشونت	کور	
یادتان	 تبدیل	می	شود.	 اصلی	 راه	 به	 فتنه	گری	 و	 و	دسیسه	چینی	 و	مخفی	کاری	
می	آید	در	فیلم	های	»پدرخوانده«	یا	»آلکاپون«،	گروه	های	مافیایی	در	طراحی	و	
اجرای	توطئه	چگونه	عمل	می	کردند؟	در	تاریخ	کمونیسم	جهانی،	ِاستالین	و	دستگاه	
جاسوسی	اش	ماهرانه	هر	مخالفی	را	به	عنوان	بیمار	روانی	و	جاسوس	و	خائن	
با	توطئه	از	صحنه	به	در	و	سرشان	را	زیر	آب	می	کردند.	مائو	رفیق	نزدیکش	لین	
پیائو	را	با	هواپیما	سرنگون	کرد.	هیتلر	توطئة	شب	کریستال	را	سازمان	دهی	کرد	و	
در	شب	بین	نهم	و	دهم	نوامبر	1938	شیشه	های	مغازه	های	یهودیان	خرد	شدند	و	

نزدیک	90	یهودی	کشته	شد.	
در	اسالم	نیز	توطئه	و	کشتار	توطئه	گرانه	بی	شمار	بوده	است.	کشتِن	عثمان	و	
علی	نتیجة	درگیری	برای	قدرت	و	توطئه	و	فتنه	بود.	در	جمهوری	اسالمی	هم	در	
روی	همان	پاشنه	می	گردد.	از	زمان	پیدایش	رژیم	اسالمی	همیشه	توطئه	چینی	در	

دو	زمینه	پررنگ	بوده	است.	توطئه	بر	ضد	سیاسیون	و	روشن	فکران	و	کشتِن	آنان	از	
یک	سو	و	توطئه	بر	ضد	خودی	ها	و	از	میدان	به	در	کردن	حریفان	از	سوی	دیگر.	
در	حقیقت،	ما	در	اینجا	با	ویژگی	جهان	بینی	اسالمی	و	شیعی	نیز	روبه	رو	هستم.	فتنه	
بار	سنگینی	در	این	جهان	بینی	دارد.	واژة	فتنه	در	قرآن	70	بار	و	در	نهج	البالغه	80 
بار	تکرار	شده	است.	به	زبان	ساده،	حاکمان	همیشه	و	همه	جا	فتنه	می	بینند	زیرا	
نگران	حفظ	منافع	و	موقعیت	خود	هستند	و،	بنابراین،	»فتنه	گران«	باید	نابود	شوند.	
برای	رژیم	حاکم،	تمام	مخالفان	و	مردم	درخواست	کننده	و	نیز	رقیبان	»خودی«	
فتنه	گر	هستند.	فتنه	در	بینش	قرآنی	یعنی	ایجاد	تفرقه	بر	ضد	اهلل	و	پیامبر	و	قدرت	
خلیفه	است.	در	این	دیدگاه،	هر	گونه	اعتراض	و	مخالفت	»فتنه	گری«	است	و	
باید	خاموش	شود.	از	جانب	دیگر،	این	حاکمان	که	در	عرصة	جهانی	و	داخلی	
همه	جا	فتنه	گر	می	بینند،	خود	نیز	به	طور	نظام	مند	و	مدام	در	حال	توطئه	و	فتنه	گری	
هستند.	این	حاکمان	در	تمامی	مکان	های	قدرت،	النه	های	جاسوسی	و	خرابکاری	
و	فتنه	گری	پدید	می	آورند	و	پیوسته	در	حال	سازمان	دهِی	توطئه	و	فتنه	اند.	از	»بیت«	
آیت	اهلل	خامنه	ای	گرفته	تا	سرداران	سپاه	و	وزارتخانه	ها	و	تا	بیشتر	مقامات	اداری،	

دینی،	حوزوی	و	نهادهای	ایدئولوژیک	به	کار	توطئه	گری	و	فتنه	گری	مشغولند.	
دو	رویداد	اخیر	در	ایران،	مرگ	رفسنجانی	و	آتش	سوزی	ساختمان	پالسکو	
و	مرگ	شمار	زیادی	از	مأموران	آتش	نشانی،	چگونه	قابل	واکاوی	است؟	آیا	
رفسنجانی	به	مرگ	طبیعی	مرد	یا	او	را	کشتند؟	ساختمان	پالسکو	به	خاطر	بی	لیاقتی	
و	مدیریت	بد	آتش	گرفت	یا	توطئه	گری	محافلی	از	نظام	منجر	به	آتش	سوزی	و	

فاجعة	کشته	شدِن	مأموران	آتش	نشانی	شد؟		

 ساموِئلِبِکتچهمیگفت؟
این	نمایشنامه	نویس	و	رمان	نویس	ایرلندی،	در	یک	خانواده	مرفه	مذهبِی	پروتستان	
بزرگ	شد	ولی	با	سفرش	به	پاریس	از	دین	گسست	و	با	نمایش	نامة	»در	انتظار	
گودو«	در	سال	1953	به	جدال	با	دین	و	خدا	دست	زد.	چرا	گودو	نمی	آید؟	زیرا	
خدایی	در	کار	نیست.	آیا	پیام	ِبِکت	همان	پیام	نیچه	نبود	که	گفت	خدا	ُمرده	است؟	
در	سال	1957	نمایشنامة	»پایان	بازی«	را	می	نویسد.	در	تئاتر	»پایان	بازی«،	
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قهرمان	داستان،	که	یک	نابیناست،	روی	صندلی	نشسته	و	با	فرد	دیگری	که	نوکر	
اوست	حرف	می	زند.	نابینا	می	گوید:	»ما	ایدة	الهی	داریم.«	و	نوکرش	می	گوید:	
»من	می	روم	آشپزخانه	تا	دیوار	و	روشنایی	های	رو	به	مرگ	را	نگاه	کنم.«.	دو	
بشکه	زباله	هم	در	صحنه	مستقر	شده	اند	که	در	یکی	پیرمردی	خسته	و	در	دیگری	
زنی	سالمند	نشسته	اند.	آن	ها	به	دلیل	یک	حادثه	پاهای	خود	را	از	دست	داده	اند	و	
خاطرات	جوانی	خود	را	با	هم	مرور	می	کنند.	نابینا	از	نوکرش	می	خواهد	که	زمین	
و	آسمان	و	دریا	را	برایش	توصیف	کند	و	هر	از	گاهی	می	پرسد:	»هنوز	خوردن	
قرص	آرامش	بخش	نشده؟«	و	نوکر	هم		گاه	به	گاه	می	گوید:	»چیزی	در	جهان	در	

حال	گذر	است.«	
از	این	فضا	چه	می	فهمیم؟	از	تئاتر	ِبِکت	به	دنیای	کنونی	بیاییم.	با	فضای	روانی	
و	بینش	ِبِکت	امروز	می	توان	فکر	کرد	که	همه	در	جهانی	زندگی	می	کنند	که	حالتی	
کویری	دارد،	جهانی	که	ویران	شده	و	وحشت	زده	است،	جهانی	آلوده	به	نفت	و	
جنگ	و	تعصب،	جهانی	مضطرب	از	تروریسم	و	مرگ	های	موذیانه	و	شبکه	های	
کنترل-کننده،	جهانی	پر	از	خطر	و	نابینایی	و	دوستی	های	دروغین،	جهانی	پر	از	
آدم	های	ترسو	و	بزدل	که	برای	قدرت	های	مستقر	و	دین	مسلط	بردگی	می	کنند،	
جهانی	که	وراجی	ها	و	حرف	های	گنک	و	گفتارهای	َپست	همه	جای	آن	را	گرفته	
است،	جهانی	که	عشق	در	آن	خاموش	است.	اصاًل	عشق	چیست؟	عشق	یک	میل	
رازآمیز	است.	میل	چیست؟	میل	انرژی	و	انگیزه	است.	پس	عشق	گونه	ای	انرژی	و	
انگیزه	است.	انسان	امروزی	در	فقر	معنوی	و	خاموشی	عشق	است.	گودو	نمی	آید.	

شاید	باید	از	دیوار	باال	رفت	و	نور	آفتاب	را	دید.	
سال	1969	جایزة	نوبل	ادبیات	به	ِبِکت	تعلق	گرفت.	آیا	این	جایزه	به	معنای	فهم	
جامعه	از	او	بود؟	او	در	این	جایزه	یک	»صنعت	ِبِکتی«	می	دید	و	به	همین	خاطر	از	
»فاجعه«	حرف	می	زند.	ِبِکت	به	سوئد	نمی	رود	بلکه	ناشر	ژروم	لندون	به	سوئد	رفت	
و	هنگامی		که	با	پول	جایزه	برگشت،	ِبِکت	آن	را	میان	دوستان	خود	تقسیم	کرد.	او	
پرکار	بود	و	پیوسته	به	نوشتن	رمان،	تئاتر	و	شعر،	به	فرانسه	و	انگلیسی،	ادامه	داد.	
دست	آخر،	فاجعه،	روزهای	خوش،	همه	افتادگان،	مورفی،	مالوی،	مالون	می	میرد	

و	نام	ناپذیر	از	دیگر	نوشته	های	او	هستند.
ِبِکت	در	جایی	گفته	بود:	»با	خواندن	رمان	قصر	نوشتة	فرانتس	کافکا	حس	
کردم	کاماًل	درخانة	خودم	هستم.«	در	جایی	دیگر	هم	نوشته:	»آرتور	شوپنهاِور	

یکی	از	کسانی	بود	که	بر	زندگی	من	تأثیر	گذاشت	و	برای	من	لذت	بخش	بود	که	
چنین	فیلسوفی	همچون	یک	شاعر	در	ذهن	من	جا	خوش	کرده.«	ِبِکت	از	جوانی	
دستخوش	یک	اضطراب	درونی	بود	و	مناسبات	خوبی	با	مادرش	نداشت.	این	
وضع	روی	او	تأثیر	بسیاری	گذاشت.	در	سال	های	پایانِی	زندگی	در	پاریس	شاهد	
مرگ	بسیاری	از	دوستانش	بود.	همسرش	خودش،	سوزان،	هم	در	ژوئیه	1989 
درگذشت.	ِبِکت،	که	به	بیماری	مادرش	یعنی	پارکینسون	دچار	شده	بود،	در	یک	
خانة	محقر	سالمندان	در	ماه	دسامبر	همان	سال	خاموش	و	در	گورستان	مونپاناس	

پاریس	به	خاک	سپرده	شد.	
در	سال	1985	بود	که	ساموئل	بکت	را	به	همراه	ناشرش،	ژروم	لندون،	در	یک	
کتاب	فروشی	در	پاریس	دیدم.	ژروم	لندون	با	او	حرف	می	زد	و	ِبِکت	با	قد	بلند،	
چهره	ای	آرام	و	عصبانی	و	در	حالی	که	به	دیوار	تکیه	داده	بود	به	او	نگاه	می	کرد.	
نمی	خواستم	مزاحمش	بشوم	ولی	فقط	در	یک	لحظه	به	شوخی	به	او	گفتم:	»بون	ژور،	

موسیو	گودو!«	نگاه	سریعی	به	چشم	هایم	انداخت	و	آرام	گفت:	»من	گودو	نیستم.«

رفسنجانیمانندامیرکبیراست؟
	پس	از	درگذشت	رفسنجانی	در	پیام	ها	و	خبرها	شنیده	شد	که	رفسنجانی	امیرکبیر	
دوران	نویِن	ایران	بود.	تاریخ	واقعی	یا	مشاطه	گری؟	امیرکبیر	39	ماه	مقام	صدارت	
ناصرالدین	شاه	را	بر	عهده	داشت.	از	میان	کارهای	امیرکبیر	باید	به	موارد	زیر	اشاره	
کرد:	نقش	فعال	در	دیپلماسی	با	روسیه	و	عثمانی،	پایه	گذارِی	دارالفنون،	چاپ	وقایع	
اتفاقیه،	مبارزه	با	رشوه	خواری	در	دستگاه	دولتی،	کاهش	حقوق	پادشاه،	تعیین	قوانین	
مالیاتی	و	سازمان	دهی	بودجة	دولتی،	پایان	دادن	قانونی	به	قمه	کشی	و	لوطی	بازی	و	
حمل	اسلحة	سرد	و	گرم،	جلوگیری	از	روضه	خوانی	و	قمه	زنی،	پایان	دادن	به	شورش	
محمد	حسن	خان	ساالر،	سازمان		دهِی	وزارت	امور	خارجه	و	سفارت	خانه	ها،	تنظیم	
سیاست	موازنة	منفی،	سامان	دهی	ارتش	و	کارهای	اصالحی	و	نوگرایانة	دیگر.	امیرکبیر	
بدبختانه	زیر	فشار	روحانیت	و	نگران	از	شورش	ها	و	نیز	واکاوِی	اشتباه	خود	از	شاه	
خواست	تا	سیدمحمدعلی	باب	اعدام	شود.	این	حکم	یک	خطای	بزرگ	بود	ولی	باید	
به	این	نکتة	اساسی	توجه	کرد	که	چیستِی	کار	امیرکبیر	به	نوین	گرایی	تمایل	داشت	و	
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کوشش	او	برای	پاک	سازی	دولت	از	فساد	و	پاک	سازی	جامعه	از	خرافه	بود.	امیرکبیر	
رهبر	اصالحات	بود،	حال	آن	که	رفسنجانی	از	معماران	اصلی	جمهوری	اسالمی	و	
والیت	فقیه	و	قدرت	استبدادی	شیعه	بود	و	با	کلک	و	نیرنگ	او	بود	که	خامنه	ای	به	
والیت	فقیه	رسید.	نقش	او	در	ادامة	جنگ	ایران	و	عراق،	اقتصاد	رانتی،	سرکوب	و	
اعدام	مخالفان،	فساد	مالی	دستگاه	حاکم	و	باندهای	گوناگون،	کشتار	میکونوس	و	
انفجار	آرژانتین	و	قتل	بختیار	و	...	بسیار	بزرگ	بود.	رفسنجانی	نقش	بسیار	مهمی	در	
ویرانِی	محیط	زیست	ایران	بازی	کرد.	سدسازی	های	ویرانگر،	روند	نابودِی	دریاچة	
ارومیه،	خشک	شدن	دریاچه	ها	و	رودها	و	تقویت	اقتصاد	نفتی	فسادانگیز	از	جمله	
ویران	گری	های	زیست	محیطِی	ناشی	از	سیاست	رفسنجانی	هستند.	مخالفت	های	
درونی	میان	حاکمان	برای	نقش	و	منافع	خود	هرگز	مشروعیت	بخش	حاکمیت	آنان	
نیست.	ما	خواستار	دموکراسی	و	آزادی	و	حقوق	بشر	هستیم	و	سقف		خواست	های	
دموکراتیک	و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	هرگز	برابر	سقف	اهداف	درونی	
جناح	های	حکومتی	نیست.	رفسنجانی	یکی	از	معماران	حکومت	دینی	شیعه	و	استبداد	
چهل	ساله	است.	حال،	این	واقعیت	تاریخی	و	سیاسی	توسط	دین	داران	نواندیش	و	
چپ	های	فرصت	خواه	و	ملی	مذهبی	های	اسالم	پرست	و	گروهی	از	روزنامه	نگاران	
رسانه	های	خارج	از	کشور	نفی	می	شود.	اینان	یک	بار	دیگر	مشاطه	گر	تبهکاران	حاکم	

هستند.	ما	سایه	روشن	ها	را	می	بینیم	ولی	مشاطه	گر	سیاهی	ها	نمی	شویم.	

نیمایوشیجنوآور
نیما	یوشیج،	شاعر	نوگرا	و	نوآور،	در	13	دی	ماه	1338	درگذشت.	نوآوری	در	شعر	
فارسی	به	او	محدود	نمی	شود	ولی	نیما	نوآور	بزرگی	بود	که	نمادگرایی	و	رمانتیسم	و	
طبیعت	گرایی	را	درهم	آمیخت	و	در	فضای	بستة	ادبی	حاکم	با	شهامت	َسبک	تازه	ای	
در	شعر	وارد	کرد.	من	نیما	را	با	شعر	و	نوشته		هایش	از	دورة	دبیرستان	شاهپور	در	
شمیران	باغ	فردوس	و	در	دبیرستان	دارالفنون	شناختم.	جوانی	من	با	ادبیات	فرانسه	
و	روس	و	صادق	هدایت	و	شعر	نِو	فارسی	نیما	و	فروغ	و	شاملو	شکل	گرفت.	همة	
دفترهای	شعر	نیما	را	خوانده	بودم.	در	سال	1348	خورشیدی	در	دارالفنون	مقالة	
بسیار	بلندی	دربارة	شعر	نو	و	نیما	آماده	کردم	و	از	استاد	ادبیات	دارالفنون،	که	

سنتی	فکر	می	کرد،	با	پافشاری	خواستم	تا	آن	را	برای	صد	نفر	دانش	آموز	رشتة	
ادبی	بخوانم.	او	هم	با	اکراه	و	سختی	گفت:	»برو	بخوان.«	پس	از	دو	دقیقه،	با	اخم	
و	حرکت	سر	گفت:	»بسه،	من	فکر	کردم	دربارة	منوچهری	دامغانی	ست.«	چنین	
واکنشی	ناشی	از	حاکم	بر	فضای	شعری	ایران	بود.	البته	کم	کم	شرایط	دگرگون	شد،	
به	ویژه	با	برگزاری	شب	های	»شعر	خوشه«	و	»انستیتو	گوته«	تهران	که	به	مرور	منجر	

به	گسترش	استقبال	از	شعر	نیما	و	شاعران	نوپرداز	در	میان	جوانان	شد.
پرندگان	و	 با	فضای	طبیعت	و	درخت	و	کوه	و	 نیما	جادویی	است	و	 شعر	
جانوران	و	آدم	ها	در	هم	آمیخته	است.	او	با	نمادگرایِی	خود	از	اجتماع	و	دردها	و	
احساسات	می	گوید	و	به	همین	خاطر	شعر»مرغ	آمین«،	»آی	آدم	ها«	و»تو	را	من	

چشم	در	راهم«	را	می	نویسد:	
»شباهنگام،	در	آن	دم	که	بر	جا	دره	ها	چون	مرده	ماران	خفتگانند

در	آن	نوبت	که	بندد	دست	نیلوفر	به	پای	سرو	کوهی	دام
گرم	یادآوری	یا	نه،	من	از	یادت	نمی	کاهم

تو	را	من	چشم	در	راهم.«
دنیای	نیما	افسونگر	و	لطیف	و	بااحساس	است.	شعر	نیما	از	زمان	و	انسان	
و	پریشانی	اش	می	گوید	ولی	زبان	نمادگرایِی	شاعرانة	او	پیام	را	به	نغمه	و	راز	
تبدیل	می	کند.	نیما	بزرگ	بود	و	من	به	احترام	او	کاله	از	سر	برمی	دارم.	برای	ایجاد	
دگرگونی	در	زندگی	همیشه	به	انسان	هایی	نیاز	است	که	حرف	نو	می	زنند	و	از	هل	

دادن	و	انتقاد	به	کهنه		اندیشی	نمی	هراسند.		

کتاب1984ادامهدارد
ُجرج	اورِول،	نویسندة	انگلیسی،	در	سال	1949	کتاب	معروف	خود	یعنی	1984 
را	چاپ	کرد.	خودکامگی	فکری،	روانی	و	سیاسِی	ِاستالینیسم	و	نازیسم	محور	این	
کتاب	است.	جهان	بینِی	حزب	پرولتاریا	و	دستگاه	جاسوسی	و	قدرت	سیاسی	انسان	
را	مچاله	می	کنند،	درهم	می	شکنند	و	نابود	می	کنند.	اورِول	در	این	رمان	می	نویسد:	
»جنایت	در	فکر	منجر	به	مرگ	نمی	شود	بلکه	خوِد	مرگ	است.«	این	نظام	در	پی	
نابودی	عشق	و	لذت	جنسی	است	و	در	بطن	آن	دروغ	به	حقیقت	تبدیل	می	شود	
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و	دوباره	نقش	پیشیِن	خود	را	پس	می	گیرد.	این	نظام	برای	نگه	داشتن	جامعه	و	
حاکمیت	خود	جنگ	بر	پا	می	کند،	بخشی	از	جامعه	را	بیمار	می	کند	و	گرسنه	نگه	
می	دارد	تا	امتیاز	خود	را	حفظ	کند.	این	تسلط	سیاسِی	ایدئولوژیک،	پلیس	اندیشه	
را	در	همه	جا	می	گستراند	و	رخت	خواب	و	کارخانه	و	نشریه	ها	را	به	کنترل	خود	
درمی	آورد	تا	جنایت	کاری	از	راه	اندیشه	همه	گیر	شود.	به	گفتة	ُجرج	اورِول	در	
منطق	این	نظام	»حقیقت	فقط	حقیقت	حزب	است؛	شما	هیچ	موجودیتی	ندارید.«	
از	نگاه	او	»قدرت	یعنی	پاره	کردن	روح	انسان	و	تنظیم	کردن	الگوی	جدیدی	برای	
روان	انسان.«	جزم	اندیشان	نظام	های	خودکامة	ِاستالینیستی	و	نازی	می	گویند:	»ما	

طبیعت	انسان	را	می	سازیم	و	انسانیت	یعنی	حزب	ما.«	
ُجرج	اورِول	بر	این	باور	بود	که	این	نظام	می	خواهد	به	ما	بقبوالند	که	ایستادگی	
نادشدنی	است،	می	خواهد	ما	را	تبدیل	به	جاسوس	کند	و	در	پی	آن	است	تا	ما	
بپذیریم	که	جاسوسی	کاماًل	طبیعی	است	و	هر	مخالفتی	با	نظم	خودکامه	جز	بیان	
بیماری	روانی	چیز	دیگری	نیست.	بنابراین،	در	نظام	ایدئولوژیک	شست	وشوی	

مغزِی	انسان	ها	باید	به	این	نقطه	برسد	که	هر	دروغی	مجاز	است.
فیلم	»اسنودن«	ساختة	اولیِور	استون	نشان	دهندة	جاسوسِی	فکری	با	فن	آوری	های	
جدید	و	دربارة	همة	جهان	و	تمام	بشریت	کنونی	است.	تمامی	قدرت	های	سیاسی	
و	تمامی	قدرت	های	اقتصادی	در	پی	تسلط	بر	ذهن	انسان	اند.	حال	با	توجه	به	
دست	کارِی	روانی	و	فکری	و	نیز	تبلیغات	ایدئولوژیک	و	دینی،	انسان	های	برده	
و	اسیر	بسیار	فراوانند.	در	جامعة	ما	نیز،	زیر	فشار	استبداد	و	خرافات	و	دستگاه	
شیعه	گری	و	عامل	تاریخی	ذهنِی	دین	و	فشار	امامزاده	ها	و	بازار	و	الگوی	مصرفی،	
روان	انسان	ها	دچار	پارگی	و	بندگی	است.	به	راستی	در	جامعة	ایران،	آزادی	روانی	
و	اندیشه	چگونه	درک	شدنی	است؟	چگونه	می	توانیم	ایستادگِی	خود	را	در	برابر	

ازخودبیگانگی،	»جاسوس	منشی«	اندیشه	و	تاراج	ِخردگرایی	افزایش	دهیم؟	
 

میترائیسمایرانی،جشننوئلوژانوس
یورش	اسالم	بسیاری	از	سنت	های	فرهنگی	و	آیینِی	ایرانیان	را	نابود	کرد.	پشتیبانان	
رنگارنگ	اسالم	نیز	پیوسته	در	برابر	فرهنگ	ایرانی	تالش	کرده	اند	تا	آن	را	به	

فراموشی	تاریخی	بسپارند.	در	اینجا	چند	نکته	را	دربارة	جشن	نوئل	و	رابطة	
آن	با	میترائیسم	یادآوری	می	کنم.	در	جهان،	جشن	نوئل	در	24	و	25	دسامبر	و	
برای	زادروز	مسیح	برگزار	می	شود.	در	واقع،	ریشة	این	جشن	مسیحی	نیست	و	
به	دوران	میترائیسم	یا	آیین	ِمهرپرستی	ایرانیان	برمی	گردد.	آیین	مهرپرستی	دارای	
ریشة	هندی	-ایرانی	است	و	در	ایران	کهن	رواج	داشته	است.	در	این	فرهنگ،	هر	
ساله	جشن	بزرگی	بر	پا	می	شده	که	در	ستایش	آغاز	پیروزی	روشنایی،	کوتاه	شدن	
شب	و	برآمد	طبیعت	بوده	است.	از	دید	برخی،	این	جشن	بزرگ	در	بزرگداشت	

زادروز	ایزدبانو	میترا	بوده	است.	
ُژرژ	دومزیل،	دو	 فرانسوی،	 ایران	شناس	و	اسطوره	شناس	بزرگ	 از	دیدگاه	
خدای	بزرگ	یعنی	میترا	و	وارونا	به	معنای	»قرارداد«	و	»سوگند«	در	»معبد	هندی	
و	ایرانی«	وجود	داشته	اند	و	نماد	استقالل	قضایی	و	پاسداری	از	حقیقت	و	امور	
جهان	بوده	اند.	در	سرزمین	ایرانیان،	میترائیسم	در	یک	روند	دراز	به	آیین	اهورا	مزدا	
و	سپس	به	کیش	زرتشت	می	گراید	و	نشان	و	نماد	این	دو،	اهورا	مزدا	و	میترا،	هنوز	

هم	در	تخت	جمشید	پابرجایند.
با	پیدایش	امپراتوری	روم،	میترائیسم	در	آن	گسترش	می	یابد	و	سپس	»اورلین«،	
امپراتور	روم،	با	دشواری	های	گسترده	میان	مردم	ساکن	آن	تصمیم	می	گیرد	تا	برای	
اتحاد	تمام	مردم	با	امپراتوری	خویش	جشن	میترایی	را	در	سراسر	سرزمین	خود	
برگزار	کند.	از	آنجا	که	مسیحیت	نیز	به	اعتبار	امیراتوری	روم	رشد	می	کند،	میترائیسم	
به	آداب	و	رسوم	مردم	درمی	آمیزد	و	کلیسا	پس	از	سه	قرن	این	جشن	امپراتوری	را	

به	عنوان	زادروز	مسیح	اعالن	می	کند.
هنگامی		که	من	بر	فرهنگ	کهن	خویش	پافشاری	می	کنم	به	خاطر	همین	تاریخ	
فرهنگی	و	اساطیری	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	جهانی	است.	فرهنگ	ها	از	یکدیگر	
تأثیر	می	پذیرند	و	زمانی	که	در	فرهنگی،	پیوند	با	طبیعت	و	ترقی	انسانی	نهفته	است،	
با	زیبایی	روبه	رو	می	شویم.	میترائیسم	و	مانی	گری	و	مزدائیسم	و	زرتشت	و	تاریخ	
تمدن	شاهنشاهی	در	گذشته	سرشار	از	تجربه	و	آموزش	اند	و	نماد	این	بار	تاریخی	
ـ	فرهنگی	در	شخصیت	سازندة	یک	ملت	زیباست.	روشن	است	که	ما	نمی	خواهیم	
در	گذشته	بمانیم	و	باید	از	هر	گونه	رفتار	کوته	بینانة	شووینیستی	برکنار	باشیم	ولی	
این	گذشته	را	باید	بازیافت	زیرا	اسالم	متجاوز،	قرآن	تبعیض	گرا	و	تمامی	خرافات	
شیعه	شخصیت	تاریخی	و	خالقیت	فرهنگی	ما	را	منکوب	کردند.	ایرانیان	زیر	هجوم	
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دین	سامی	و	سیاست	های	حاکمان	و	آخوندها	و	نواندیشان	دینی	مانند	شریعتی	
و	سروش	ازخود	بیگانه	شدند.	ایرانیان	برای	دشمنان	خود	مانند	محمد	و	علی	و	
حسین	و	رضا	و	امام	زمان	خدمت	گزاری	و	بندگی	می	کنند	و	گویی	از	یاد	برده	اند	
که	فرهنگ	تاریخی	و	سنت	های	مردمی	و	جشن	های	طبیعت	گرای	خودشان	دارای	
ارزش	های	باال	و	خوبی	بوده	و	پیوسته	باید	در	شکوفایی	آن	ها	کوشید.	از	یاد	نبریم	
که	روشن	فکران	چپ	کمونیست	و	اسالم	زده	هم	در	تحکیم	اسارت	عربی	و	اسالمی	
کوشیدند	و	مانع	رشد	وجدان	آگاه	در	جامعة	ما	شدند.	ما	نیاز	به	بازیافت	و	فعال	
کردِن	فرهنگ	کهن	خود	داریم	تا	از	مطلقیت	دین	سلطه	گر	اسالم	بیرون	آییم	و	بتوانیم	

نقش	برجسته	ای	در	فرهنگ	جهانی	ایفا	کنیم.		
جشن	سال	نِو	میالدی	ریشه	در	طبیعت	دارد	و	بیان	دورة	انتقال	و	از	میان	رفتن	
گیاه	و	پیدایش	آن	در	بهار	است.	این	گونه	مراسم	در	نزد	بسیاری	از	مردمان	کهن	وجود	
داشته	است.	همچنین	مردمان	هندی/اروپایی/ایرانی	نیز	این	دورة	انتقالی	را	جشن	
می	گرفته	اند	و	میترائیسم	یا	آیین	ِمهر	یکی	از	ریشه	های	ژرف	آن	است.	این	جشن	
به	ویژه	در	امپراتوری	روم	از	آغاز	ژانویه	برپا	شد	و	توسط	ژول	سزار	در	سال	46	پیش	
از	زادروز	مسیح	و	برای	ستایش	ژانوس	به	معنای	»در	و	دروازه«	آغاز	شد	و	نشان	
از	انتقال	یک	دورة	طبیعی	به	دورة	طبیعی	دیگری	دارد.	ایزدبانوی	رومی،	ژانوس	که	
نامش	به	معنی	»آغاز	و	پایان«	و	نیز	»در«	است،	از	خدایان	بزرگی	است	که	با	نماد	دو	
	مشخص	می	شود.	در	واقع،	جشن	 	یکی	به	سوی	گذشته	و	دیگری	به	سوی	آیندهـ	 سرـ	
آغاز	ژانویه	به	همین	معنا	و	دال	بر	جشن	ژانوس	است.	بنابراین،	جشن	آغاز	ژانویه	
یک	عید	مذهبِی	مسیحی	نیست	و	به	اشتباه	آن	را	»سال	مسیحی«	می	خوانند.	خدایان	
و	ادیان،	بسیاری	از	رویدادهای	طبیعت	را	با	سرچشمة	آسمانی	نشان	داده	اند،	حال	
آن	که،	در	اساس،	بسیاری	از	این	گونه	جشنواره	ها	توسط	انسان	ها	و	برای	باورها	و	

دگرگونی	های	طبیعت	برگزار	می	شده	اند.	

تروریسماسالمیداعشیوروشنفکران
تروریسم	اسالمی	داعشی	به	یورش	و	آدم	ُکشی	خود	ادامه	داد	و	شهروندان	آلمانی	
را	نیز	با	کامیون	به	قتل	رسانید.	برخی	ها	فکر	می	کردند	که	تروریست	های	اسالمی	

فقط	با	فرانسه	دشمنی	دارند	زیرا	در	فرانسه	بی	عدالتی	وجود	دارد	و	به	جمعیت	
عرب	تبار	ظلم	می	شود.	از	میان	روشن	فکران	فرانسوی	که	این	چنین	فکر	می	کنند	
باید	از	اولیویه	روا،	ادوی	پله	نل،	ِامانوئل	تود	و	روشن	فکر	ایرانی	یعنی	فرهاد	
خسروخاور	یاد	کرد.	اینان	لبة	تیز	یورِش	خود	را	به	سوی	روشن	فکران	خداناباور	
نشانه	گرفتند	و	آن	ها	را	عامل	اصلی	شکنندگی	جامعه	معرفی	کردند	و	از	»بنیادگرایی	
خداناباور«	به	عنوان	یک	انحراف	بزرگ	صحبت	کردند.	ترورهای	آلمان	یک	بار	
دیگر	نشان	داد	که	تروریسم	اسالمی	یک	جریان	ایدئولوژیِک	جهانی	است	و	در	
فرانسه	و	بلژیک	و	تونس	و	مصر	و	آمریکا	و	ترکیه	و	سراسر	خاورمیانه	وجود	دارد	
و	این	تروریسم	هر	گونه	بهانه	ای	را	به	کار	می	گیرد	تا	خود	را	توجیه	و	پشتیبانِی	
بنیادگرایی	خشونت	بار	 جمعیت	مسلمان	را	به	سوی	خود	جلب	کند.	هدف	این	
ویرانِی	دموکراسی	و	ایجاد	آشوب	در	تمدن	غربی	است.	برخی	تروریست	های	
اسالمی	فرانسه	از	محیط	اجتماعی	سطح	پایینی	بیرون	آمدند	ولی	در	میان	آن	ها	
کسانی	از	الیه	های	متوسط	جامعه	یا	دارای	شغل	و	موقعیت	اجتماعی	نیز	بودند.	
بهانة	»وضع	نابسامان	اجتماعی«	تروریست	ها	بهانه	ای	است	که	ژرفای	تعصب	
خطرناک	اسالمی	و	روان	ایدئولوژیک	و	کور	جنایت	پیشة	تروریست	ها	دیده	نشود.	
این	روشن	فکران	که،	در	واقع،	»اسالموفیل«	و	متحد	افراد	متعصب	هستند،	فاقد	
درک	درستی	از	تروریسم	اسالمی	اند	و	در	کردار	همسو	با	آنان	و	بر	ضد	جامعة	
دموکراتیک	اند.	این	روشنفکران	به	طور	کلی	شیفتة	جزم	اندش	های	اسالمی	هستند	
و	گاه	مسلمانان	را	نوعی	»پرولتاریای«	جدید	ارزیابی	می	کنند.	درک	واپس	گرای	
این	افراد	منجر	به	دیدگاه	بستة	آن	ها	و	خوار	شمردن	دموکراسی	شده	است.	در	برابر	
این	»اسالموفیل	ها«،	روشن	فکران	خداناباور	و	پرکاری	قرار	دارند	که	مبارزه	برای	
عدالت	و	آزادی	را	از	مبارزه	با	اسالم	گرایی	فاشیستی	جدا	نمی	دانند.	روشن	فکرانی	
مانند	مارسل	گوشه،	پی	یر	منان،	میشل	انفری،	ژیل	کپل	و	نیز	از	میان	ایرانیان	خود	
من	در	این	جناح	قرار	دارند.	ما،	هرچند	با	سایه	روشن	های	فکری	گوناگون،	جریان	
اسالمیسم	تروریستی	را	دارای	سرچشمة	ایدئولوژیک	جهانی	می	دانیم	و	آن	را	در	
رابطه	با	ایدئولوژی	قرآنی	ارزیابی	می	کنیم.	این	تروریسم	یک	شبکه	ایدئولوژیک	
و	مالی	و	سازمان	یافته	و	خواهان	جنگ	داخلی	در	غرب	است.	ما	باید	حساب	
شهروند	مسلمان	را	از	تروریست	ها	و	متعصبان	خطرناک	متمایل	به	جنایت	جدا	
کنیم.	ما	باید	قرآن	را	به	عنوان	یک	انگیزة	ایدئولوژیْک	تروریستی	نشان	دهیم	و	بر	
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رفع	کمبود	یک	کار	سترِگ	فرهنگی	و	آموزشی	نزد	جوانان	پافشاری	کنیم.	بدبختانه	
بخش	مهمی	از	چپ	های	ایرانی	به	گروه	فکری	نخست	یعنی	»اسالموفیل	ها«	تعلق	
دارند	و	روشن	فکران	خداناباور	را	مورد	یورش	های	تبلیغاتِی	خود	قرار	می	دهند.	
از	جانب	آنان	محکوم	کردِن	تروریسم	با	انواع	واقسام	احتیاط	های	نابجا	همراه	
است	و	شوربختانه	آن	ها	پشتیبان	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	آزادی	بدون	
قیدوشرط	نیستند،	حال	آن	که	باید	صراحت	داشت	و	تروریسم	اسالمی	و	محافل	و	
سازمان	های	متعصب	را	افشا	کرد.	همچنین،	همیشه	باید	واپس	گرایِی	ذهنِی	توده	
و	خرافه	های	فلج	کنندة	آن	ها	را	به	نقد	همه	جانبه	کشید.	تودة	اسالم	زده	و	افراد	
ازخودبیگانه	نمی	توانند	آزاداندیش	واقعی	باشند	تا	نوآورِی	فکری	و	روانی	خود	را	

برای	تمدن	و	ترقی	انسانی	گسترش	دهند.	
  

فرهنگماباطبیعتپیوندیتنگاتنگدارد
شب	یلدا	یک	سنت	خوب	باستانی	است	که	از	زمانهای	بسیار	دور	در	میان	تیره	های	
هندی	و	اروپایی	و	ایرانیان	مرسوم	بوده	است.	این	شب	زمان	میان	غروب	آفتاب	
سی	آذر،	آخرین	روز	پاییز،	را	به	برآمد	آفتاب	در	اول	ماه	دی،	نخستین	روز	زمستان،	
پیوند	می	زند.	واژهٔ	یلدا	ریشهٔ	سریانی	دارد	و	به	معنای	»زایش«	است.	منظور	از	
زایش	همان	زایش	خورشید	)ِمهر/میترا(	است.	در	جهان	کهن،	میان	طبیعت	و	مردم	
رابطة	فشرده	و	تنگاتنگی	وجود	داشت.	مردم	روزگاران	دور	که	کشاورزی	بنیان	
زندگی	شان	را	تشکیل	می	داد	و	در	طول	سال	با	سپری	شدن	فصل	ها	و	تضادهای	
طبیعی	عادت	داشتند،	بر	اثر	تجربه	و	دانش	و	گذشت	زمان	توانستند	فعالیت	های	
خود	را	با	گردش	خورشید	و	تغییر	فصل	ها	و	بلندی	و	کوتاهی	روز	و	شب	و	جهت	و	
حرکت	و	قرار	ستارگان	تنظیم	کنند.	مردم	دوران	باستان	و	از	جمله	تیره	های	آریایی،	
	ایرانی	و	اروپایی	دریافتند	که	کوتاه	ترین	روزها،	آخرین	 از	هندی	گرفته	تا	هندیـ	
روز	پاییز	و	شب	نخست	زمستان	است	و،	بی	درنگ،	پس	از	آن	روزها	رفته	رفته	
بلندتر	و	شب	ها	کوتاه	تر	می	شوند.	از	همین	رو،	آن	را	شب	زایش	خورشید	نامیدند	

و	آغاز	سال	قرارش	دادند.	
جشن	یلدا	در	ایراِن	امروز	با	ِگرد	هم	آمدن	و	شب	نشینِی	اعضای	خانواده	و	

خویشان	در	کنار	یکدیگر	برگزار	می	شود.	در	گذشته،	خاطره	گویی	و	متل	گویی	که	
نوعی	شعرخوانی	و	داستان	خوانی	است	انجام	می	شد.	خانواده	ها	در	این	شب	ِگرد	
هم	می	آمدند	و	پیرترها	برای	همه	قصه	می	گفتند.	آیین	شب	یلدا	یا	شب	چّله	همراه	
با	خوردن	آجیل	ویژه،	هندوانه،	انار،	شیرینی	و	میوه	های	گوناگون	انجام	می	شود	
که	همگی	جنبهٔ	نمادین	دارند	و	نشان	برکت،	تندرستی،	فراوانی	و	شادکامی	هستند.	
این	میوه	ها	که	بیشتر	دانه	های	زیادی	دارند	نوعی	راز	به	شمار	می	آیند	که	انسان	ها	
با	توسل	به	برکت	خیزی	و	ُپردانگِی	آن	ها	خودشان	را	هم	مانند	آن	ها	برکت	آور	
می	کنند	و	نیروی	بارورِی	خویش	را	افزایش	می	دهند.	در	شب	یلدا،	دوستان	و	
خانواده	برای	هم	قصه	می	گویند	و	شاهنامه	و	حافظ	می	خوانند.	این	گونه	جشن	ها	
در	ایران	باستان	بسیار	فراوان	بودند	ولی	بدبختانه	هجوم	اسالم	و	استعمار	عربِی	
نهادینه	شده	در	اذهان	این	جشن	را	به	زیر	غبار	و	خرافه	برد.	خوشبختانه	چندی	
است	که	در	ایران	جشن	یلدا	برپا	می	شود.	این	گونه	جشن	های	مردمی	در	کیستِی	
فرهنگی	ما	نهفته	اند	و	باید	آن	ها	را	زنده	نگه	داشت.	برعکس،	تمام	روزهای	»عید	
اسالمی«	را،	که	مربوط	به	اسالم	و	شیعه	و	امامان	سامی	است،	باید	کنار	زد	زیرا	
آن	ها	عامل	آزردگی	و	افسردگی	روان	هستند.	مبارزه	با	ازخودبیگانگی	ما	و	تالش	
برای	بازیافتن	خود	کنشی	حیاتی	است.	فرهنگ	ما	با	طبیعت	پیوند	تنگاتنگی	دارد.	

خوب	است	به	جوانان	و	کودکان	خود	این	سنت	زیبا	را	بیاموزیم.	

معنایجنگ
معنای	جنگ	چیست؟	ما	در	سال	2015	در	پاریس	در	التهاب	و	خشم	ناشی	از	
ترورهای	اسالمی	بودیم	و	هم	اکنون	این	شهر	آرام	است؛	هرچند،	احتمال	اقدام	
تروریستی	دیگری	وجود	دارد	ولی	در	حلب	یا	آلپ	سوریه،	هراس	و	مرگ	و	ویرانی	
و	صدای	مسلسل	نظامیان	با	شدت	ادامه	دارد.	جنگ	را	چگونه	تعریف	کنیم؟	جنگ	از	
ریشة	التین	»جدال	و	درگیری«	گرفته	شده.	جامعه	شناسان	چند	پیشنهاد	برای	تعریف	
جنگ	دارند:	نخست	این	که	جنگ	همبستگی	گروه	را	افزایش	می	دهد.	جنگ	نازیسم	
آلمانی	ها	را	متحد	کرد،	جنگ	شوروی	با	هیتلر	مردم	را	بسیج	کرد	و	جنگ	ایران	و	
عراق	منجر	به	ایجاد	تمرکز	در	بین	نیروهای	مردمی	شد.	دوم	این	که	جنگ	همچون	
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یک	بازی	در	تئاتر	است:	بازیگران	بر	اساس	رقابت	و	برای	پیروزی	بر	دیگری	
مسابقه	می	گذارند	و	هر	یک	خالقیت	و	زرنگی	و	نیرنگ	خود	را	به	کار	می	گیرد	تا	بر	
دیگری	پیروز	شود.	سوم	این	که	جنگ	ناشی	از	طبیعت	انسان	است:	به	این	معنا	که	
انسان	از	دید	انسان	شناسی	و	بر	پایة	طبیعتش	تمایل	به	جنگ	دارد	و	خشونت	انسان	
فراتر	از	خشونت	حیوان	و	در	پی	تصاحب	و	ویرانی	است.	چهارم	این	که	جنْگ	ادامة	
سیاست	است.	کارل	فون	کلویس	می	گوید:	»جنگ	ادامة	سیاست	با	ابزاری	دیگر	
است.«	و	کارل	اشمیت	نیز	می	نویسد:	»سیاست	همان	جدا	کردن	دوستان	از	دشمنان	
است.«	سیاست	برای	انقالب	می	شود	جنگ	انقالبی،	برای	اقتصاد	می	شود	جنگ	
اقتصادی	و	راهبردی	برای	بازار،	برای	آشوب	داخلی	می	شود	جنگ	داخلی،	برای	
بیرون	راندن	اشغالگر	می	شود	جنگ	رهایی	بخش،	در	وادِی	اتمی	می	شود	جنگ	اتمی،	
در	حوزة	سیاست	ایدئولوژیک	می	شود	جنگ	سرد	و	تبلیغاتی	و	در	دنیای	سیاست	
دینی	می	شود	جنگ	در	راه	خدا	و	اهلل.	در	هنگام	جنگ	ارزش	های	انسانی	به	کنار	
گذاشته	می	شوند	و	دشمن	و	دوست	بر	اساس	منافع	آن	لحظه	تعریف	می	شوند.	در	این	
بستر	هر	گونه	جنایت	و	دروغ	و	دسیسه	و	کشتار	و	شکنجه	و	بردگی	توجیه	می	شود.	
جنگ	همه	را	کور	می	کند	و	بدترین	خباثت	ها	و	بی	شرمی	ها	و	تجاوزها	را	عادی	و	
انسان	به	پست	ترین	حالت	سقوط	می	کند.	در	این	شرایط	ارزش	های	اخالقی	و	صلح	

به	آرزوهای	بدبینانه	تبدیل	می	شوند	و	ِخرد	متمایل	به	زندگی	از	کار	می	افتد.		

جنگسوریهومسئوالنویرانی
روزی،	در	پایان	درس،	یکی	از	دانشجویانم	پرسید:	»چرا	سوریه	ویران	شد؟«	من	
نیز	در	پاسخ	به	او	گفتم:	»اگر	دادگاهی	برگزار	شود،	متهمین	به	قرار	زیر	هستند:	
نخست،	ُجرج	بوش	و	دولت	آمریکا	زیرا	طرح	آن	ها	ایجاد	نقشة	جدیدی	برای	
خاورمیانه	بود	و	به	همین	دلیل	به	عراق	حمله	کردند.	دوم،	داعش	که	متشکل	از	
باندهای	فرماندهان	و	رؤسای	صّدامی	و	اسالم	گرایان	بود	و	با	پول	عربستان	و	برخی	
شیخ	نشین	های	خلیج	فارس	به	کشتار	و	جنگ	دست	زدند	تا	دولت	اسد	و	دولت	
شیعة	عراق	را	بیندازند.	سوم،	رقابت	خواهِی	جمهوری	اسالمی	در	ایران	و	عربستان	
و	ترکیه	که	برای	سلطه	بر	منطقه	است.	چهارم،	رژیم	اسد	که	برای	حفظ	خود	از	

کشتار	دیگران	هراس	نداشته	و	پیوسته	از	پشتیبانی	جمهوری	اسالمی	و	حکومت	
پوتین	برخوردار	بوده	است.	پنجم،	جنگ	شیعه	و	سنی	بین	باندها	و	سازمان	ها	و	
دولت	ها	در	منطقه	که	هدف	گسترش	قلمرو	و	تقویت	قدرت	و	نفوذ	را	تعقیب	می	کند.	
ششم،	پوتین	که	با	یادمانة	تزاریسم	و	ِاستالینیسم	خواهان	تحکیم	یا	گسترش	نفوذ	
خود	است.	هفتم،	رژیم	ایران	و	ترکیه	که	برای	کنترل	محل	گذر	لوله	های	فروش	
نفت	به	اروپا	در	جدال	هستند.	هشتم،	شرکت	های	تسلیحاتی	که	نیازمند	ادامة	جنگ	
هستند.	نهم،	ناشایستگِی	نخبگان	سوریه	که	کشور	را	به	باد	نابودی	داد.	دهم،	وجود	
نفت	و	اسالم	و	استبداد	در	خاور	میانه	که	نفس	خاور	میانه	را	بریده	است.	یکی	از	
نتایج	این	جنگ	نابودی	زندگی	انسان	ها	و	محیط	زیست	آنهاست	و	یکی	دیگر	از	
اثرات	جنگ	های	دوران	کنونی	در	منطقة	ویرانِی	معماری	و	تمدن	کهن	است.	جنگ	
در	عراق	بسیاری	از	آثار	دوران	تمدن	میان	رودان	مانند	بابل	را	نابود	کرد.	سوریه	
ایرانیان،	 رومیان،	 آشوریان،	 بابلی	ها،	 آرامی	ها،	 تاریخی	سومری	ها،	 پایگاه	 نیز	
یونانیان،	امویان،	عباسیان	و	عثمانیان	بوده	است	و	آثار	بزرگی	از	این	تمدن	ها	را	
تاکنون	از	دست	داده	است.	جنایتکاران	و	حریصان	و	قدرت	خواهان	انسان	ها	را	
به	آسانی	می	ُکشند	و	در	پی	نابودی	تاریخ	هستند.	ملتی	که	تاریخ	خود	را	از	دست	
می	دهد	و	از	تمدن	خود	نشانی	باقی	نمی	گذارد،	از	صحنة	روزگار	محو	خواهد	شد.		

اگونشیل،نقاشوشاعراتریشی
اگون	شیل،	نقاش	و	شاعر	اتریشی	در	1890	در	وین	به	دنیا	آمد	و	در	1918	درگذشت.	
او	از	سال	1909	گروه	هنرمندان	ویژة	خود	را	به	وجود	می	آورد،	در	روزنامه	ها	به	
نقد	هنری	می	پردازد	و	با	هنرمندان	گوناگون	و	نیز	مجموعه	داران	هنری	آشنا	می	شود.	
شیل	در	سال	1909	نخستین	نمایشگاه	نقاشی	خود	را	بر	پا	می	کند.	او	در	1907 
با	گوستاو	کلیمنت	آشنا	می	شود	و	این	هنرمند	به	مثابه	آموزگار	او	تلقی	می	شود.	در	
این	سال	ها	نمایشگاه	ها	و	نقاشی	چهرة	انسان	ها	زندگی	او	را	پر	می	کنند.	در	سال	
1911	با	زن	مدلی	به	نام	والی	نوزیل،	که	به	مناسبات	اخالق	جامعة	خود	بی	اعتناست،	
آشنا	می	شود	و	با	او	ازدواج	می	کند.	از	همان	آغاز،	کارهای	هنرِی	او	توسط	محیط	
اجتماعی	با	جسارت	و	نیز	تا	حدی	غیراخالقی	تلقی	می	شود.	یکی	از	تابلوهای	او	
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یعنی	»کاردینال«	بوسة	یک	اسقف	بر	دهان	یک	زن	را	به	نمایش	می	گذارد.	اگون	شیل	
در	آستانة	جنگ	نخسِت	جهانی	به	هنرمندی	جهانی	مشهور	می	شود	و	تابلوهایش	در	
بوداِپست،	ُکلن،	برلین،	مونیخ،	پاریس،	ُرم	و	بروکِسل	به	نمایش	در	می	آیند.	او	بیش	از	
سه	هزار	تابلو	از	خود	به	جا	گذاشته	است.	بسیاری	از	تابلوهای	او	با	سکس	و	عشق	
و	بدن	های	برهنه	و	کج	درآمیخته	اند.	تابلِو	»دختری	با	موهای	سیاه	و	بی	دامن«	که	در	
1911	کشیده	می	شود	تن	کامگی	را	به	موضوع	اصلِی	خود	تبدیل	می	کند.	تابلِو	»دو	زن	
عاشق«	با	گزینش	رنگ	سبز	و	سرخ	و	سیاه	از	دو	بدن	درهم	آمیخته	و	لذت	جو	حرف	
می	زند.	تابلوهای	تک	چهره	و	یا	زنانی	همجنس	گرا	و	ُلخت	همراه	با	درد	و	رازی	

تن	کامه	بیشتر	فضای	تابلوهای	او	را	پرکرده	اند.	
	تابلوهای	او	با	رنگ	آمیزی	حاّد	و	سادگی	نوآورانه	شان	انسان	را	جذب	می	کنند.	
یکی	از	تابلوهای	زیبای	او	»زن	زانودربغل«	است	که	در	سال	1917	پایان	یافت.	
این	نقاشی	حاکی	از	مکاتب	هیجان	نمایی	و	نوگرایی	است،	با	مداد	طراحی	و	با	
رنگ	آمیزی	گواش	بر	روی	کاغذ	کشیده	شده	است.	دنیای	هنرِی	شیل	از	تنهایی،	
زندان،	تن	کامگی	و	جنگ	ستیزی	سرشار	است.	من	نقاشی	شیل	را	از	1983	میالدی	
می	شناسم	و	هنرش	بسیار	لذت	بخش	و	با	قدرت	است.	نقاشی	های	اگون	شیل	با	
برخورد	تند	جامعه	و	فرهنگ	رایج	روبه	رو	شدند	ولی	او،	که	روح	آزاده	ای	داشت،	
به	کار	خود	ادامه	داد.	نقاشی	او	یک	فصل	تازه	از	نقاشی	تن	کامه	به	شمار	می	آید	و	
او	به	شکلی	متفاوت	خودلذت	گرایِی	زنانه	را	بارها	به	نقاشی	درمی	آورد.	نقاشی	های	
زنان	برهنه	و	طرح	های	جذاب	از	چهرة	خود	با	قدرت	باالی	شیل	ترسیم	شده	اند.	
دنیای	اگون	شیل	دنیایی	رازآلود	و	پر	از	تنش	تن	کامه،	احساس	تنهایی	و	درد	است.	
به	هر	روی،	او	مبتکر	بود	و	جسارت	داشت	و	آنچه	که	دوست	می	داشت	را	به	وجود	
آورد.	هنرمند	باید	آزاد	باشد	و	هنجار	اجتماعی	در	عرصة	هنر	باید	شکسته	شود.

اقتصادوشوقیادگیری
کل	امروز	را	در	دانشگاه	نانتر	پاریس	گذراندم.	دانشجویان	سراسر	روز	در	کالس	
حاضر	بودند	و	یادداشت	برداری	می	کردند	و	دربارة	پروژ	های	خود	گزارش	می	دادند.	
موضوع	درس	»اقتصاد	کار«	از	دیدگاه	آدام	اسمیت،	کارل	مارکس	و	کینز	بود.	نظریه	ها	

و	واقعیت	های	اقتصادی	جامعه	را	واکاوی	کردم	و	گفتم	این	رشتة	اقتصاد	تخصصی	به	
بازار	کار	و	عواملی	مانند	کار،	سرمایه،	فن	آوری،	مهارت	های	حرفه	ای،	نوع	مدیریت،	
بی	کاری	و	بحران	اقتصادی	می	پردازد.	و	نیز	افزودم	که	اقتصاد	با	آمار	کار	می	کند	ولی	
بیش	از	هر	چیز	از	انسان	و	روابط	انسان	با	تولید	و	مصرف	حرف	می	زند.	اقتصاد	
مجموعه	ای	از	فرمول	های	ریاضی	نیست	بلکه	به	طرز	ژرفی	انسانی	است.	پس	از	
هر	بخش	از	گفتارم،	دانشجویان	فعاالنه	پرسش	می	کردند	و	این	پرسش	ها	نشان	از	
عالقة	آنان	به	فراگیری	داشتند	و	من	احساس	بسیار	خوبی	داشتم	چون	برگزاری	
کالس	درسی	که	برای	تمام	روز	در	نظر	گرفته	می	شود	چندان	آسان	نیست.	باید	
آموزگار	بود	و	با	روش	های	نوین	آموزش	داد.	هنگامی		که	درس	تمام	شد،	چند	نفر	از	
دانشجویان	به	سوی	من	آمدند	و	گفتند:	»آقای	ایجادی،	شما	دوست	داشتِن	اقتصاد	را	
به	ما	آموختید.«	من	هم	گفتم:	»اگر	دانشجو	هوشیار	نباشد	و	اشتیاق	نداشته	باشد،	همة	
تالش	ها	بی	فایده	خواهد	بود	و	من	که	چند	دهه		مشغول	تدریس	بوده	ام	همیشه	پیشرفت	
و	موفقیت	و	اشتیاق	دانشجو	نیروی	محرکه	ام	بوده	است.	شما	دانشجویان	به	محتوای	
درسی	خوب	و	روش	های	آموزشی	مناسب	نیاز	دارید	و	من	هم	به	نوبة	خود	به	ارزیابی	
شما	از	کار	درسی	خود	و	واکنش	شما	انگیزة	مثبت	استاد	را	باال	می	برد.«	پس	از	
گفت	وگو	با	جوانان	دانشجو،	به	یک	کافه	رفتم	و	قهوه	ای	با	شیرینی	سفارش	دادم،	یک	
شیرینِی	زباِن	بزرگ.	به	خودم	گفتم	نصف	شیرینی	را	می	خورم	ولی	کتاب	هایی	را	که	
در	پیش	رو	قرار	داده	بودم	حواس	مرا	پرت	کردند	و	همة	شیرینی	را	خوردم.	خستگی	
از	تنم	بیرون	رفت	و	خواندن	کتاب	را	ادامه	دادم.	یکی	از	دو	کتابی	که	در	دستم	دارم	
تازه	ترین	کتاب	فیلسوف	فرانسوی،	میشل	سر	با	نام	داروین	و	بوناپارت	و	ساماریتن	
است	و	دیگری	بازگشت	کنندگان	نوشتة	داوید	تامسون	است	و	به	بازگشت	جوانان	
تروریست	اسالمی	از	سوریه	به	فرانسه	می	پردازد.	کتاب	اول	زیبا	و	هوشیارکننده	و	

کتاب	دوم	وحشتناک	و	تراژیک	است.		

»دانیکوهنبندیت«وانقالب
در	رادیو	فرانسه	از	جنبش	ماه	ِمه	68	فرانسه	صحبت	کردم	و	نمی	توان	از	این	
رویداد	حرف	زد	و	از	»دانی«	صحبت	نکرد.	منظورم	دانیل	کوهن	بندیت	است.	
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او	را	»دانی«	صدا	می	کردند.	»دانی«	در	سال	1945	در	فرانسه	و	از	پدرومادری	
یهودی	که	از	آلمان	هیتلری	گریخته	بودند	زاده	شد.	او	به	جامعه	شناسی	پرداخت	
و	اقتدارگریز	بود.	سپس	در	دانشگاه	نانتر	مشغول	تحصیل	شد	و	در	زمان	آغاز	
جنبش	ماه	مه	نقش	بزرگی	در	برآمد	این	جنبش	و	بسیج	جوانان	بازی	کرد.	صدای	
»دانی«	محکم	و	آهنگین	بود،	به	پلیس	خیره	می	شد	و	انتقاد	می	کرد،	جوان	شجاعی	
بود،		خواست	های	دانشجویان	و	جامعه	را	مطرح	می	کرد	و	به	رهبر	جنبش	جوانان	
تبدیل	شد.	نام	او	با	جنبش	ماه	ِمه	گره	خورده	است	و	بسیارانی	در	جهان	او	را	
می	شناسند.او		در	21	ماه	ِمه	1968	توسط	پلیس	دستگیر	و	از	فرانسه	اخراج	شد.	
سپس	به	»دانی	سرخ«	معروف	شد	چون	همیشه	منبع	اعتراض	و	پیشنهاد	بود.	وی	
در	زمان	تبعید	به	آلمان،	از	جانب	هانا	آرنت،	فیلسوف	بزرگ،	یک	نامة	پشتیبانی	
دریافت	کرد.	پس	از	این	دوره	وارد	صحنة	سیاست	شد	و	از	دید	فکری	دستخوش	
دگرگونی	قرار	گرفت	و	به	پشتیبانی	از	محیط	زیست	پرداخت.	او	در	عرصة	سیاست	
یک	دوره	معاون	شهردار	فرانکفورت	بود	و	سپس	به	عنوان	یکی	از	رهبران	حزب	
محیط	زیستی	های	فرانسه	برگزیده	شد	و	به	این	اعتبار	در	انتخابات	پارلمان	اروپا	

در	رأس	فهرست	بوم	شناسان	برنده	شده	و	به	پارلمان	اروپا	راه	پیدا	کرد.	
»دانی«	مداخله	گر	اجتماعی	و	سیاسی	و	در	برخورد	نظری	با	صراحت	است.	
او،	ضمن	انتقاد	از	حزب	کمونیست	فرانسه	و	چپ	های	تندرو،	همیشه	پشتیبان	
آزادی	و	دموکراسی	بوده	و	از	خودکامگی	ِاستالینی	و	مائویستی	و	کاستریستی	
انتقاد	می	کند.	من	از	سال	2000	عضو	حزب	بوم	شناسان	فرانسه	شدم	و	در	این	
راستا	با	دانی	کوهن	بندیت	گفت	وگوی	های	زیادی	داشته	ام.	»دانی«	خونگرم	است،	
همیشه	باشور	سخن	می	گوید،	از	واکاوی	های	سطحِی	رایج	می	گریزد،	خود	را	چپ	
لیبرال	می	داند،	هوادار	اروپای	فدرال	است،	بارها	از	مبارزات	مردم	ایران	در	برابر	
آخوندها	در	پارلمان	اروپا	و	سخن	رانی	ها	و	مصاحبه	هایش	پشتیبانی	کرده	است،	
از	سینمای	ایران	خوشش	می	آید	و	بارها	به	من	گفته	برای	محیط	زیست	ایران	باید	
کاری	کرد.	یک	بار	به	او	گفتم:	»بخش	بزرگ	چپ	ایران	هیچ	حساسیتی	به	محیط	
زیست	ندارد.«	او	هم	گفت:	»تأسف	بار	است	ولی	مسئولیت	تو	زیاد	است؛	بازهم	
تالش	کن.«	او	بیش	از	10	کتاب	نوشته	و	عنوان	یکی	از	کتاب	هایش	این	است:	
چه	خوب	است	از	حماقت	های	خود	دست	برداریم.	او	از	مردان	بزرگ	و	تأثیرگذاِر	
اروپاست.	مبارزة	او	با	خودکامگِی	کمونیستی	و	چپ	گرا	و	مردم	فریبِی	راست	و	

چپ	در	راه	یک	پارلمان	اروپایِی	شفاف	و	دموکراسی	فراموش	ناشدنی	است.	او	
یک	سیاست	مدار	باشعور	و	جسور	است.

جنبشماهِمه1968فرانسهوزمانرفته
جنبش	ماه	ِمه	1968	فرانسه	به	نوگرایِی	اجتماعی	و	فرهنگی	توجه	داشت	و	در	
جامعه	ای	به	وجود	آمد	که	شارل	دوگل	بر	آن	حکومت	می	کرد.	مناسبات	اجتماعِی	
این	جامعه	بوی	کهنگی	می	داد	و	اعتراض	به	جنگ	ویتنام	اذهان	را	به	خود	مشغول	
کرده	بود.	در	این	جنبش	دانشجویان	و	زنان	پیش	گام	بودند	و	برای	آزادی	بیشتر	
همه	چیز	 و	سپس	 کردند	 آغاز	 نانتر	 دانشگاه	 دانشجویان	 ریختند.	 خیابان	ها	 به	
به	سرعت	به	دانشگاه	سوربن	رسید.	راهروها	و	حیاط	داخلی	سوربن	همیشه	از	
بحث	و	جدال	پر	بودند.	آغاز	دهة		هفتاد	میالدی	دوران	جوانی	من	بود	و	من	
برای	تحصیل	جامعه	شناسی	به	سوربن	می	رفتم	و	ذهنم	با	این	فضا	پرداخت	شده	
بود.	در	تمام	کافه	های	پیرامون	سوربن	دربارة	انقالب	و	جنگ	ویتنام	و	فلسفة	
سارتر	و	انقالب	چه	گوارا	گفت	وگو	و	بحث	فراوان	بود.	در	نیمة	نخسِت	دهة	هفتاد	
همه	جا،	تب	وتاب	سیاسی	ادامه	داشت	و	مبارزه	و	فضای	شورانگیز	دانشجویی	
در	تمام	دانشگاه	ها	رونق	داشت.	بیشتر	روشن	فکران	ایدئولوژی	زده	بودند.	حال،	
بروید	و	نگاهی	به	میدان	سوربن	بیندازید.	همان	جایی	که	50	سال	پیش	عطر	و	
هیاهوی	انقالبی	و	آرمان	خواهی	گرم	و	ساده	لوحانه	و	گفت	وگو	دربارة	نوشته	های	
فلسفی	و	علوم	اجتماعی	چیره	بود.	سال	هایی	که	جوان	و	دانشجو	بودم،	همیشه	
جلِو	ورودی	دانشگاه	سوربن	و	پیرامون	میدان	سوربن	غلغله	بود	و	تمام	احزاب	
سیاسِی	چپ	مارکسیستی	و	چپ	مائوئیستی	و	گواریستی	و	نیز	گروه	های	راست	
تندرو	و	هواداران	سندیکای	های	دانشجویی	و	کارگری	مشغول	جذب	عضو	و	
پخش	اعالمیه	های	خود	بودند.	بحث	های	سیاسی	حاّد	بود	و	همه	با	آرمان	گرایی		
می	خواستند	سرمایه	داری	را	سرنگون	و	جهان	را	دگرگون	کنند.	تمام	ورودی	سوربن	
از	خشونت	سیاسی	و	انقالبی	پوشیده	بود	و	هیاهوی	انقالبی	هیچ	کسی	را	بی	تفاوت	
نمی	گذاشت.	پنجاه	سال	از	آن	زمان	می	گذرد	و	امروز	وضع	خیلی	تفاوت	دارد.	
دیگر	سوربن	شور	انقالبی	ندارد،	کسی	اعالمیه	پخش	نمی	کند.	دانشگاه	سوربن	
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همچون	یک	نهاد	متین	و	آرام	در	زمینة	جامعه	شناسی،	فلسفه،	روان	شناسی،	تاریخ،	
حقوق	و	اقتصاد	به	کار	خود	ادامه	می	دهد.	خیابان	سن	میشل	نیز	ساکت	است	و	
گویا	انقالب	را	فراموش	کرده	است.	سرمایه	داری	به	اعتبار	فن	آوری	های	نوین	نو	تر	
شده	و	سر	جایش	باقی	است،	تمام	جهان	کمونیستی	نابود	شد	و	دانشجویان	اغلب	
در	پی	تحقق	پروژه	های	شغلی	خود	هستند.	در	محافل	روشن	فکری	از	مارکس	و	
سارتر	صحبت	زیادی	نمی	شود	ولی	بیشتر	از	آلبر	کامو،	میشل	فوکو،	َژک	دریدا،	
مارسل	گوشه،	پی	یر	منان،	رونه	ژیرار،	میشل	سر	و	فردریک	نیچه	صحبت	می	شود.	
بیشتر	بحث	های	جامعه	هم	دربارة	خشونت،	اسالم،	تروریسم،	سرطان،	آلودگی	هوا،	
سالمتی،	عدم	اعتماد،	بی	کاری،	بحران،	هجوم	اقتصادی	چین،	ترس،	مردم	فریبی،	
نقض	دموکراسی	و	فرادموکراسی	است.	امروزه	گاه	از	دانشجویان	کالسم	از	تاریخ	
می	پرسم	و	آن	ها	چیزی	نمی	دانند.	آیا	جهان	ما	نسبت	به	پنجاه	سال	پیش	در	الگوی	
ساختاری	و	معنای	خود	تغییر	کرده	است؟	ما	باید	جهان	و	ارزش	های	خود	را	

دوباره	تعریف	کنیم.	

ناکامییکرئیسجمهور
امشب	فرانسوا	هوالند	اعالن	کرد	که	برای	انتخابات	ریاست	جمهوری	سال	2017 
نامزد	نخواهد	بود.	بیشتر	سیاست	مداران	و	روزنامه	نگاران	فکر	می	کردند	هوالند	
در	انتخابات	شرکت	خواهد	کرد	ولی	تصمیم	او	همه	را	حیرت	زده	کرد.	کارنامة	
هوالند	دارای	جنبه	های	مثبت	و	منفی	بود:	کمک	40	میلیارد	یورویی	به	شرکت	ها	
جهت	تقویت	مالی،	نوسازِی	جنبه	هایی	از	قانون	کار،	قانون	ازدواج	همجنسگرایان،	
مدیریت	خوب	فرانسه	در	زمان	ترورهای	آدم	ُکشان	اسالمی،	روابط	محکم	با	آلمان،	
کمک	های	نظامی	به	کشور	مالی	در	برابر	اسالم	گرایان	و	مداخلة	نظانی	هوایی	
در	عراق	در	برابر	داعش	و	مدیریت	کنفرانس	کاپ	21	در	پاریس	از	جنبه	های	
مثبت	سیاست	او	بودند.	شکست	او	در	مبارزه	با	بی	کاری	بود	و	همچنین	با	وجود	
تعهداتش	به	بوم	شناسان	اقدامی	دربارة	پروژه	های	زیست	محیطی	نکرد	و	پروندة	
صنایع	اتمی	در	همان	خط	پیشین	باقی	ماند.	چرا	هوالند	خود	را	نامزد	نمی	کند؟	
او	از	حزب	سوسیالیست	بود	و	رقبایش	در	این	حزب	فراوان	اند	و	بر	اساس	

همه	پرسی	ها	هوالند	برای	پیروزی	درون	حزبی	بخت	زیادی	نداشت.	کار	او	به	عنوان	
یک	سوسیال	دموکرات	خوب	بود	ولی	از	دید	زیست	محیطی	نمی	توانست	اقتصاد	
فرانسه	را	به	سوی	اقتصادی	پایدار	سوق	دهد.	وضع	آقای	هوالند	بیان	یک	بحران	
ژرف	در	سوسیال	دموکراسی	فرانسه	است.	سوسیال	دموکراسی	پس	از	یک	قرن	

تجربه	در	یک	سری	از	کشورها	اثربخشی	خود	را	از	دست	داده	است.	
در	فرانسه	قاعده	دوبارة	ریاست	جمهوری	است.	گاه	در	پایان	دورة	نخست،	
دورة	ریاست	جمهوری	پایان	می	گیرد.	همیشه	می	گویند	یک	دوره	برای	پروژه	های	
مهم	کافی	نیست.	به	هر	روی،	در	دموکراسی	دورة	ریاست	جمهوری	با	تضاد	و	فشار	
همراه	است	و	در	بهترین	حالت	دو	بار	تکرار	می	شود.	در	نظام	های	دیکتاتوری	مانند	
جمهوری	اسالمی	رئیس	جمهور	منبع	اصلی	قدرت	نیست	بلکه	ولی	فقیه،	نمایندة	
اهلل،	شخص	تعیین	کننده	است.	یک	فرد	با	نظام	حفاظتی	اش	به	خود	اجازه	می	دهد	
چندین	دهه	بر	جان	ومال	ملت	حکم	براند.	همه	در	خدمت	او	به	تسلیم	درآمده	اند.	
نه	جهان،	نه	قانون،	نه	تناسب	قوا،	نه	مردم،	هیچکس	نمی	تواند	امام	حاکم	را	تکان	

دهد.	پلشتی	سراسر	جامعه	را	گرفته	است.	

بازارآزاداقتصادیوشبکةزور
درس	امروِز	دانشگاه	دربارة	جامعه	شناسی	و	اقتصاد	بود.	دو	رشته	از	علوم	انسانی	
که	قدرت	خود	را	در	تخصص	جداگانه	و	حقیقت	مطلق	خود	می	دانستند	ولی	
امروز	روشن	است	که	یکی	بدون	دیگری	به	بن	بست	منجر	می	شود.	ژزف	شومپیتر	
از	حاصل	خیزی	پیوند	این	دو	رشته	صحبت	می	کرد	و	این	بدان	معنا	که	اقتصاد	
برای	ارائة	واکاوِی	ژرف	به	جامعه	شناسی	نیاز	دارد.	نکتة	اصلی	بحث	من	چه	بود؟	
در	اقتصاد	کالسیک،	بازار	آزاد	تضمین	اصلی	سالمتی	اقتصادی	است.	اقتصاد	
کالسیک	بازار	را	نتیجة	عرضه	و	تقاضای	فروشنده	و	خریدار	و	نشان	دهندة	ارادة	
افراد	آزاد	می	داند.	از	دید	جامعه	شناسی،	نقش	فرد	و	آزادی	او	در	این	اقتصاد	
بسیار	مهم	و	ساختاری	است	ولی	فرد	در	روابط	بسیار	پیچیده	و	کالن	حرکت	
و	 مناسبات	 نتیجة	 و	 اجتماعی	 ساختار	 دارای	 را	 بازار	 جامعه	شناسی	 می	کند.	
شبکه	ها	و	نفوذها	می	داند.	بازار	اسلحه	نتیجة	خواست	دو	عامل	خریدار	و	فروشنده	
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نیست	بلکه	از	تناسب	قوا	و	نفوذ	شبکه	های	مالی	و	سیاسی	و	قدرت	ایدئولوژیک	
ناشی	می	شود.	تقسیم	بازار	کالن	در	ایران	نتیجة	مالقات	دو	عنصر	در	بازار	نیست	
بلکه	برساختة	تصمیم	های	برندگان	قدرتمند،	تأثیرگذاران	نظامی	و	سیاسی	و	دینی	
و	راهبردِی	جهانی	است.	ساختار	اجتماعی	سیاسی	به	بازار	شکل	می	دهد	و	چه	

بسا	اقدام	فردی	نتیجة	این	مناسبات	باشد.	
بنابر	گزارشی	دربارة	چند	سال	گذشته،	به	میزان	500	میلیارد	تومان	از	چین	مهر	
و	تسبیح،	جانماز،	سنگ	قبر	و	قرآن،	فیلم	های	ماه	رمضان	و	مانند	آن	ها	وارد	ایران	
شده	است.	همچنین	گزارش	ها	نشان	می	دهد	که	ایران	سالیانه	6	میلیارد	تومان	
چاقو	و	30	میلیارد	عدد	چوب	بستنی	از	چین	وارد	می	کند.	این	تعداد	چوب	بستنی	
معادل	95	درصد	چوب	بستنی	مورد	نیاز	کارخانجات	تولید	بستنی	در	ایران	است	
و	این	در	حالی	صورت	می	گیرد	که	سه	کارخانه	در	کرج،	زنجان	و	اصفهان	هم	
توانایِی	تولید	چوب	بستنی	را	دارند.	خریدوفروش	سنگ	قبر	و	قرآن	و	چوب	بستنی	
چینی	نتیجة	یک	نظام	سیاسی	و	راهبردِی	حکومتی	و	ترکیبی	از	ارادة	خصوصی	
و	دولتی	و	اداری	و	ویژگی	فساد	و	رانت	است.	اقدام	ایران	برای	خرید	5	سامانة	
دفاع	هوایی	اس-300	از	روسیه	به	مبلغ	800	میلیون	دالر	نتیجة	اختالفات	ایران	و	
آمریکا	و	زورآزمایی	ایران	و	شگردهای	روس	ها	و	شبکة	فساد	و	تبانی	سپاه	است.	
ضدیت	با	غرب،	سلطه	جویی	اقتصاد	رانتی،	نظامی	گری	حکومت	دینی	و	عطش	
قدرت	آخوندیسم	مبنای	این	معامله	است.	خریدار	نمازخوان	آخرین	حلقه	و	مهره	
و	محصول	یک	سلسله	از	ساختارهای	چیره	و	بازارساز	و	دست	کارِی	روانی	است.
گوناگونی	 شکل	های	 در	 آزاد	 اقتصاد	 ولی	 هستم	 بازار	 اقتصاد	 موافق	 من	
وجود	دارد.	شیفتگی	و	یک	جانبه	نگری	نسبت	به	اقتصاد	کالسیک	و	ساده	لوحِی	
روشن	فکرانه	خطرناک	است.	من	اقتصاد	با	بازار	می	خواهم،	اقتصادی	که	به	محیط	
زیست	و	نیازهای	بنیادی	انسانی	توجه	دارد	و	زیاده	روی	حاّد	در	سودپرستی	را	
مورد	پسند	خود	نمی	داند.	اقتصادی	که	در	مورد	فساد	برخورد	هوشمندانه	و	وارسی	
کارساز	دارد.	اقتصاد	با	الگوی	کمونیستی	و	لِنینیستی	و	ِاستالینیستی	انسان	و	قدرت	
آفرینش	و	سرچشمة	خالقیت	او	را	می	ُکشد.	اقتصاد	لیبرالیستی	یا	نئولیبرالیستِی	

لجام	گسیخته	هم	همه	چیز	را	در	سر	راه	خود	منکوب	می	کند.	

واژة»پساحقیقت«
	واژة	تازة	»پساحقیقت«	توسط	دانشگاه	آکسفورد	به	عنوان	واژة	برجستة	سال	
2016	برگزیده	شد.	بر	پایة	تعریف	داده	شده،	این	واژه	به	معنای	شرایطی	است	
بر	 تأثیرگذاری	 و	 دادن	 جهت	 برای	 علمی	 و	 عینی	 داده	های	 آن	 بستر	 در	 که	
باورهای	عمومی	اهمیت	خود	را	از	دست	داده	اند	و	هیجان	و	باورهای	سست	
وزنه	 فاقد	 دیروز	 داده	های	سرسخت	 گرفته	اند.	 را	 آن	ها	 دروغ	جای	 و	 فردی	
شده	اند	و	امروز	دیگر	در	رأی	تأثیری	ندارند.	بر	پایة	این	مفهوم،	از	این	پس	
بازارگرم	کن،	 حرفه	اِی	 متقلبان	 هیجان	ها،	 سازندگان	 و	 نمادها	 و	 نقش	آفرینان	
صحنه	گردانان	کاردان	و	شیادان	نقش	اصلی	را	بازی	خواهند	کرد.	بر	اساس	
فرهنگ	نامة	آکسفورد،	امسال	بهره	گیری	واژه	های	»پساحقیقت«	مانند	دروغ	های	
و	 الف	زنی	ها	 چرندوپرند،	 چاخان،	 حرف	های	 نیرنگ	آمیز،	 سخن	 بزرگ،	
هوچی	گری	ها	به	میزان	دوهزار	درصد	افزایش	یافته	است.	در	این	شرایط	و	به	
همین	میزان،	»پساحقیقت«	انتخاباتی	برای	جلب	رأی	و	از	میدان	به	در	کردن	
حریف	انتخاباتی	فضای	جامعه	را	پر	کرده	است.	الگوی	دونالد	ترامپ	نمونة	
برجستة	این	پساحقیقت	است،	همان	گونه	که	الگوی	جرج	بوش	و	احمدی	نژاد	
چنین	بود.	الگوی	گفتاری	تبلیغاتِی	خروج	انگلستان	از	اتحادیة	اروپا	نیز	چنین	
بود	و	شباهت	زیادی	به	الگوی	نیکوال	سارکوزی	در	سیاست	فرانسه	داشت.	
همة	مردم	گرایان	چپ	و	راست	نیز	چنین	اند.	توّهم	فروشی،	دروغ	بی	شاخ	وُدم،	
پساحقیقت	 واژه	های	 دیگر	 و	 عجیب	وغریب	 قول	های	 سرمستانه،	 رؤیاگرایی	
توسط	مشاطه	گران	و	مبّلغان	پخش	می	شوند	و	توده	ها	گّله	وار	آن	ها	را	می	خرند	
و	در	روح	و	روان	خود	وارد	می	کنند.	ولتر،	فیلسوف	فرانسوی،	رندانه	می	نویسد:	
»دروغ	گویی	زمانی	عیب	است	که	به	بدی	منجر	وشد؛	دروغ	گویی	منتهی	به	التیام	
یک	تقواست.	بنابراین،	همیشه	پرهیزگار	و	با	تقوا	باشید.	باید	مانند	یک	شیطان	
دروغ	گفت،	آن	هم	نه	به	شکل	خجالتی	و	نه	برای	زمانی	کوتاه	بلکه	با	شدت	و	
برای	همیشه.«	آری،	آن	چنان	باید	دروغ	گفت	تا	دروغ	به	یک	حقیقت	تبدیل	

شود.	دروغ	های	تهوع	آمیز	الزم	است	تا	دروغی	به	حقیقت	استحاله	پیدا	کند.	
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لئوفرةاقتدارگریز
ترانة	زیبای	فرانسوی	از	لئوفره،	شاعر	و	خوانندة	اقتدارگریز	با	عنوان	»با	زمان«	
دربارة	زمان	چنین	می	گوید:	»خود	را	به	زمان	بسپار،	همه	چیز	با	زمان	از	دست	
می	رود.	کسی	را	که	دوست	داشتی	گم	می	شود،	حتی	خاطره	ها	هم	می	میرند.	در	
جهان	آدم	هایی	هستند	که	به	آن	ها	اعتماد	می	کنی	ولی	آن	ها	با	چند	سکه	خود	
را	می	فروشند.	به	هر	حال،	هوا	سرد	است.	مواظب	باش	سرما	نخوری!	به	خانه	
برگرد.«	لئو	فره	در	1916	و	در	موناکو	به	دنیا	آمد	و	در1993	در	ایتالیا	درگذشت.	
او	یک	خوانندة	بزرگ	در	زبان	فرانسه	بود	و	دارای	فرهنگی	گسترده	در	عرصة	
موسیقِی	کالسیک.	فره	بسیار	پرکار	بود؛	او	رهبر	ارکستر	فیالرمونیک	نیز	بود	و	آثار	
موریس	راول	و	بتهوون	را	رهبری	کرد.	از	آغاز	دهة	پنجاه	میالدی	ترانه	سرایی	و	
خوانندگی	خود	را	آغاز	کرد.	ترانة	»زمان	تانگو«	از	نخستین	ترانه	های	او	بود؛	
هرچند،	ترانه	ای	که	او	را	به	همة	جامعه	شناساند	»پانام	فرزند	زیبا«	در	سال	1960 
بود.	وی	سپس	با	ترانة	»آفیش	سرخ«	دربارة	قربانیان	نازیسم	با	شعر	لوئی	آراگون	
تعهد	سیاسی	خود	را	به	نمایش	گذاشت.	لئو	فره	شعر	گیوم	آپولینر	یعنی	»پل	میرابو«	
را	به	ترانه	تبدیل	کرد.	او	»په	په«	را	برای	مرگ	شامپانزه	اش	نوشت	و	اجرا	کرد	
و	نیز	ترانة	کالسیک	»با	زمان«	را	در	سال	1971	نوشت	و	اجرا	کرد	که	حکایت	

تجربة	شخصی	و	لحظه	های	دردناک	و	تراژیک	اوست.	
لئو	فره	روح	سرکشی	داشت	و	این	روحیه	را	از	جمله	در	ترانه	اش	»نه	خدا،	
نه	ارباب«	بازتاب	داده	بود.	او	می	گفت	بی	نظمی	یک	نظم	است،	نظمی	بیرون	از	
قدرت.	ما	به	شاعرانی	نیازمندیم	تا	ما	را	از	زندگی	عادی	و	یکنواخت	و	همیشگی	
خارج	کنند	و	ما	را	در	دنیای	احساس	و	خاطره	به	گردش	درآورند.	در	زندگی،	
ِخرد	و	احساس	همیشه	درهم	تنیده	اند.	برای	تعادل	زندگی	انسانی	این	دو	به	کمک	
یکدیگر	می	آیند.	ترانه	های	کالسیک	در	فرانسه	فصل	برجسته	ای	از	هنر	و	ادبیات	
هستند.	ُژرژ	براسنس،	ژان	فرا،	َژک	برل،	شارل	آزناوور،	باربارا،	ایو	مونتان	و	ادیت	

پیاف	از	بزرگان	این	عرصه	به	شمار	می	آیند.

دونالدترامپ،نئولیبرالیسمعوامگرا
دونالد	ترامپ	دارای	ثروتی	برابر	10	میلیارد	دالر	و	صاحب	500	شرکت	و	بنگاه	
است.	او	اعالن	کرد	درآمد	ساالنه	اش	در	سال	2014	برابر	362	میلیون	دالر	و	
در	سال	2015	برابر	557	میلیون	دالر	بوده	است.	در	دورة	کارزار	انتخاباتی	همه	
شنیدند	که	گفته	های	ترامپ	تندروانه	و	گاه	توهین	آمیز،	دروغ	پردازانه	و	بزرگ	نمایانه،	
نژادپرستانه	و	زن	ستیز	و	مردم		فریبانه	بود.	همچنین،	ترامپ	اعالن	کرد	که	خواهان	
همکاری	با	یک	کارشناس	علم	اعصاب	به	نام	بن	کارسون	در	زمینة	آموزش	وپرورش	
است،	شخصی	که	از	افراد	»کرآسیونیست«	به	شمار	می	آید.	این	افراد	مذهبی	های	
بسیار	متعصبی	هستند	که	معتقدند	جهان	و	انسان	نه	محصول	همة	دگرگونی	های	
طبیعت	بلکه	نتیجة	کار	خداوند	است	و	این	آفریدگار	جهان	را	طی	شش	روز	به	
وجودآورده	است.	آقای	ترامپ	با	رأی	اکثریت	طبقة	متوسط	و	کارگران	سفیدپوست	
و	40	درصد	زنان	و	یک	سوم	التینی	تبارها	و	12	درصد	سیاهان	پیروز	شد.	این	
پیروزی	با	قدرت	ایدئولوژیک	عوام	گرایانه	و	تبلیغات	ضدخارجی	میسر	شد.	این	
گرایش	سیاسی	نوعی	انحطاط	فکری	و	شوینیسم	سیاسی	به	شمار	می	آید.	دیدگاه	
عوام	گرایی	به	شکل	متفاوِت	راست	و	چپ	و	در	ابعاد	دیگری	توسط	شاوز،	مارین	
لوپن،	احمدی	نژاد،	مالنشون	و	دیگران	نیز	خود	را	نشان	داده	شده	است.	عوام	گرایی	
خود	را	با	بزرگ	نمایی،	تعرض	ایدئولوژیک،	رمانتیسم	سیاسی،	اهداف	فریبنده،	
رفتار	فرهمند	یک	نجات	دهنده	معرفی	و	توده	را	بسیج	می	کند	و	توده	ها	به	او	عشق	
می	ورزند.	سنجش	ِخردمندانه	ای	در	کار	نیست،	هیجان	های	عاطفی	و	ایدئولوژیک	
و	دینی	و	احساسی	از	یک	سو	و	عقده	ها	و	افسوس	ها	و	ناامیدی	های	توده	از	سوی	

دیگر	در	این	بسیج	تعیین	کننده	اند.		
ثروتمند	بزرگ	کازینوها	و	هتل	ها	و	ودکا،	آقای	ترامپ،	با	پشتیبانی	کارگران	
آمریکایی	و	بخش	عمدة	طبقة	متوسط	آمریکا	برنده	شد.	او	بر	این	باور	است	که	
شایستگی	و	موفقیت	در	کارهای	اقتصادی	»ژنتیکی«	است.	او	می	گوید	بحران	محیط	
زیست	واقعیت	ندارد.	در	جایی	دیگر	گفته	کل	نخبگان	مسلط	بر	نهادهای	آمریکا	
فاسد	هستند.	از	دید	ترامپ،	بیشتر	التین	ها	در	آمریکا	تنبل	و	دزد	و	تجاوزکارند.	
او	بر	پایة	همین	سیاست	های	تبلیغاتی	پیروز	می	شود.	ترامپ	خود	را	»آقای	پاک«	
معرفی	کرد	و	مردمانی	نگران	از	شرایط	جهانی	و	نیز	کسانی	که	سرمست	فرهنگی	
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عوام	گرایی	هستند	به	او	رأی	دادند.	بی	شک،	موفقیت	اقتصادی	به	»ژن«	ربطی	
ندارد	ولی	موفقیت	با	هوش	و	کاردانی	و	پارتی	ها	و	شبکه	ها	و	قدرت	ها	پیوند	
خورده	است.	بحران	محیط	زیست	یک	واقعیت	است	و	آمریکا	نقشی	منفی	در	این	
زمینه	دارد	ولی	شعور	بسیاری	از	آمریکایی	ها	در	این	زمینه	پایین	است	و	به	تبلیغات	
ترامپ	باور	دارند.	عوام	گرایی	ایدئولوژیک	ترامپ	یک	جهان	بینِی	کشوری	است	
و	مطمئن	باشیم	که	»آقای	پاک«،	یک	»پدرخوانده«	است.	دموکراسی	ناتوانی	های	
بسیاری	دارد.	یکی	از	این	ناتوانی	ها	میزان	فرسودگی	فرهنگی	مردم	و	طاعون	
شیفتگی	آسیب	شناسانة	ذهنی	در	مورد	عوام	گرایی	و	همة	جهان	بینی	هایی	است	که	
ما	را	از	ارزش	های	انسانی	دور	می	کنند.	نقش	روشن	فکران	در	انتخابات	آمریکا	
چه	بود؟	چامسکی	گفت	من	به	هیالری	کلینکتون	رأی	می	دهم.	ژیژک	گفت	من	
اگر	آمریکایی	بودم	به	ترامپ	رأی	می	دادم	و	مایکل	مور	گفت	من	به	هیالری	رأی	

می	دهم.	آیا	روشن	فکران	نقش	درستی	در	انتخابات	ایفا	کردند؟
  

لئوناردکوهنورقصعشق
 2016/11/10 تاریخ	 در	 نویسنده	 و	 شاعر	 برجسته،	 خوانندة	 کوهن،	 لئونارد	
درگذشت.	او	اهل	یک	خانوادة	یهودِی	لهستانی	تبار	بود	و	در	مونترال	کانادا	و	در	
سال	1934	میالدی	به	دنیا	آمده	بود.	کوهن	در	کارهای	هنری	اش	به	موضوعاتی	
مانند	عشق،	دین،	تنهایی،	سکس	و	دشواری	های	مناسبات	انسانی	پرداخته	است.	
وی	در	ترانه	هایش	هر	دو	مفهوم	»ممنوع«	و	»مجاز«	را	در	هم	آمیخت	و	دین	و	
سکس	را	به	هم	پیوند	زد.	او	دستخوش	افسردگی	بود	و	برای	یک	دورة	طوالنی	
در	یک	معبد	بودایی	و	به	عنوان	یک	روحانی	بودایی	زندگی	کرد	و	بر	این	باور	بود	
که	چنین	اندیشه	ای	در	تضاد	با	یهودیت	او	نیست.	تأثیر	او	در	عرصة	هنری	بسیار	
گسترده	بود	و	صدای	زیبایش	در	خاطره	ها	باقی	می	ماند.	ترانة	زیبای	»به	رقص	
آر	مرا	تا	پایان	عشق«	همیشه	زنده	است.	از	کوهن	دو	فرزند	و	دو	نوه	باقی	مانده	
است.	او	تصویری	آفریده		است	که	در	آن	شعر	و	موسیقی	درهم	آمیخته	اند	و	به	چیز	

گران	بهای	تغییرناپذیری	بدل	شده	اند.		

 به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق
به	رقص	آر	مرا	تا	زیباییت	با	نوای	سوزاننده	ویولن
به	رقص	آر	مرا	در	میان	بیم	و	هراس	تا	آرام	گیرم	

بلند	کن	مرا	مانند	شاخه	های	زیتون	
و	پرندة	من	باش	که	به	خانه	باز	می	گردد	

به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	
آه،	بگذار	تا	زیباییت	را	ببینم	آن	زمان	که	همه	مرده	اند

بگذار	حرکتت	را	حس	کنم	بسان	حس	بابلیان	
به	آرامی	نشانم	ِده	آنچه	را	که	تنها	مرزهایش	را	می	شناسم	

به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	
به	رقص	آر	مرا	تا	جشن	ازدواج؛	به	رقص	آر	مرا،	به	رقص	آر	

مرا	به	نرمی	به	رقص	آر	مرا	و	دیرپا.	
هر	دِو	ما	در	دست	عشق	مان	هستیم،	هر	دِو	ما	در	اوجیم

به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	
به	رقص	آر	مرا	به	سوی	کودکانی	که	می	خواهند	زاده	شوند،

به	رقص	آر	مرا	از	میان	پرده	هایی	که	بوسه	ها	مان	پوسیده	شان	کرده	اند	
چادری	برای	سرپناه	مان	به	پا	کن،	گرچه	ریسمانش	پاره	باشد.	

به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	
به	رقص	آر	مرا	تا	زیبایی	ات	با	نوای	سوزان	ویولن	

به	رقص	آر	مرا	در	میان	بیم	و	هراس	تا	آرامش	گیرم	
لمس	کن	مرا	با	دست	برهنه		یا	دستکش	ات	

به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	
به	رقص	آر	مرا	تا	پایان	عشق	

فرهنگودموکراسی
تدریس	امروِز	دانشگاهم	دربارة	جامعه	شناسی	فرهنگ	و	دموکراسی	بود.	در	طی	
درس	به	این	نکته	اشاره	کردم	که	دموکراسی	ایستا	نیست	و	متناسب	با	مناسبات	
قدرت	و	میزان	فرهنگ	و		خواست	های	جامعه	انکشاف	و	معنا	پیدا	می	کند.	به	همین	
سبب	ژرفای	دموکراسی	در	جامعه	یا	دموکراسی	خواهی	شهروندان	بسیار	متفاوت	
است.	سپس	افزودم	مناسبات	قدرت	در	رابطه	با	آرایش	و	موضع	گروه	بندی	های	
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اجتماعی	و	قدرت	سیاسی	و	اقتصادی	آن	هاست	و	تأثیرگذاری	بر	آن	دشوار	است	
ولی	عامل	فرهنگ	و	خواست	اجتماعی	را	می	توان	آسان	تر	تکان	داد.	هم	اکنون	
یک	جامعه	در	پیوند	گسترده	با	فرهنگ	ها	و		خواست	های	شهروندان	جهان	قرار	
دارد	و	از	راه	فن	آوری	های	دیجیتال	و	انتقال	فرهنگ	و	ادبیات	و	دانش	با	شتاب	
تأثیر	می	پذیرد.	هر	چقدر	استعداد	فکری	و	هنری	در	یک	فرهنگ	باال	و	عوامل	
هم	 آن	 پویایی	 و	 نوآوری	 باشند،	 کم	رنگ	تر	 دینی	 خرافه	های	 یا	 ایدئولوژیک	
نیرومندتر	خواهد	بود.	فرهنگ	پیکر	بسیار	گسترده	ایی	است	که	فلسفه،	ادبیات،	
معماری،	مهارت،	اقتصاد،	نهادها،	سیاست،	اسطوره،	دین،	خنیاگری،	جشن،	ویژگی	

روانی	و	روش	های	رفتاری	در	زندگی	را	در	برمی	گیرد.	
از	نظر	ادوارد	تیلور	انسان	شناس	انگلیسی،	فرهنگ	یک	مجموعه	پیچیده	است	
كه	شامل	دانش،	اعتقادات،	هنرها،	اخالق،	قوانین،	آداب	و	رسوم	و	سایر	توانایی	ها	

و	عادت	ها	می	باشد.	
در	جامعه	شناسی،	فرهنگ	به	عنوان	روش	های	تفکر،	عملکرد	خاص	یک	
جامعه	و	همچنین	اشیا	ملموس	و	نامشهود	که	در	کنار	هم	سبک	زندگی	گروهی	
از	مردم	را	تشکیل	می	دهند،	مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	می	گیرد.	ما	نباید	»جامعه	

شناسی	فرهنگ«	و	»جامعه	شناسی	فرهنگی«	را	اشتباه	بگیریم.	
جامعه	شناسی	فرهنگ	یک	مفهوم	کالسیک	است	و	مشخصه	شاخه	ای	از	جامعه	
شناسی	است،	به	عبارت	دیگر	یک	زمینه	خاص	از	مطالعه	جامعه	شناسی	بشمار	
می	آید.	برعکس،	جامعه	شناسی	فرهنگی	بیشتر	نظریه	ای	جامعه	شناختی	است،	به	
این	معنا	که	هدف	آن	تبیین	همه	پدیده	های	اجتماعی	است.	بنابراین،	جامعه	شناسی	
فرهنگ	به	دنبال	تبیین	پدیده	های	فرهنگی	بر	اساس	نظریه	های	جامعه	شناسی	
است،	در	حالی	که	جامعه	شناسی	فرهنگی	به	طور	کلی	تبیین	پدیده	های	اجتماعی	

را	در	فرهنگ	می	بیند.
در	فرهنگ	هم	سازه	ها	و	انگیزه	های	کارا	و	باز	و	هم	سازه	های	فرسوده	و	مرگ	آور	
وجود	دارند.	دین	اسالم	به	یک	عامل	و	سازة	منفی	و	ویرانگر	می	ماند	و	پویایی	
فرهنگی	را	متوقف	می	کند.	این	دین	با	نفی	انتقاد،	مقدس	سازی	ابدِی	مبنای	اسالمی،	
تعرض	ایدئولوژیک	سیاسی	و	روانی	در	جامعه،	محرومیت	ذهن	و	روان	شهروند	در	
فراگیری	دانش	و	آزاداندیشی،	»حالل	و	حرام«	کردن	پدیده	های	اجتماعی	و	فرهنگی،	
ضدیت	با	جمع	گرایی	فکری	و	سیاسی	در	جامعه،	رد	پرورش	فلسفی	و	برتر	دانستِن	

قدرت	و	حکومت	الهی	بر	قدرت	زمینی	و	شهروندانه	به	مثابه	عامل	نیرومند	فرسودگی	و	
کهنگی	و	بیمارکننده	عمل	می	کند.	در	دموکراسی	غربی،	که	خود	سرشار	از	تناقض	های	
ویژه	است،	اسالم	گرفتاری	اساسی	تازه	ای	آفریده	است	زیرا	ذهن	و	روحیة	اسالمی	
و	مطلقیت	ایدئولوژیک	این	دین	انسان	ها	را	به	عناصر	خشک	و	متعصبی	تبدیل	کرده	

و	دشمنان	جامعة	باز	و	آزادی	اندیشه	را	افزایش	می	دهد.	

روبرتلوگرووپییرهانریتاوالوت
در	دانشگاه	سوربن	پاریس	سمیناری	داشتیم	با	شرکت	فیلسوف	بلژیکی،	روبرت	
لوگرو،	که	یکی	از	هگل	شناسان	است.	او	در	کانادا،	فرانسه،	بلژیک	و	اسرائیل	
درس	می	دهد	و	یکی	از	کارشناسان	اندیشة	هگل	است	و	چند	اثر	هگل	را	به	
فرانسه	برگردانده	است.	از	میان	آثار	او	باید	از	هگل،	زندگی	روح،	انسانیت	خسته،	
توکویل،	پرسش	دربارة	دموکراسی،	پیدایش	فرد	در	هنر،	پیدایش	دموکراسی	و	
تجربة	آزادی	یاد	کرد.	به	تازگی	کتابی	دربارة	روبرت	لوگرو	با	عنوان	معمای	انسانیت	
در	انسان	به	چاپ	رسیده	که	در	آن	شمار	زیادی	از	فیلسوفان	دربارة	اندیشه	های	
لوگرو	نوشته	اند.	بحث	آن	روز	روبرت	لوگرو	دربارة	پدیدارشناسی	سیاسی	بود	و	
او	به	این	نکته	اشاره	کرد	که	دموکراسی	بهترین	رژیم	سیاسی	است	زیرا	مستلزم	

خودمختاری	و	استقالل	فرد	است.	
آیا	تک	خدایی	در	کتاب	مقدس	یهودیت	برای	توصیف	رابطه	با	دیگران	کافی	
است؟	آیا	پدیدارشناس	می	تواند	بدون	مراجعه	به	کتاب	مقدس،	مسئولیت	نسبت	به	
دیگری	را	به	عنوان	انسان	کشف	کند؟	روبرت	لگروس	پاسخ	می	دهد:	می	توان	ملحد	
بود	و	تحلیل	های	لویناس	را	تأیید	کرد	ولی	پس	از	آن	یک	پاسخ	حقوقی	اونیورسل	
نیز	الزم	است.	نمونه	دموکراسی	این	امر	را	نشان	می	دهد	که	تجربه	خاصی	از	انسان	
مطرح	است.	دموکراسی	می	داند	که	انسان	یک	معما	است	و	همین	نظام	خواستار	
یک	بحث	عمومی	است	که	در	آن	از	همه	خواسته	می	شود	تا	معنای	انسان	را	بیان	
کنند.	دموکراسی	درک	کرده	که	باید	از	محدودیت	فرد	خاص	باالتر	رفت	و	به	تعالی	
انسان	فکر	کرد.	تجربه	دموکراتیک	از	نظر	پدیدارشناختی	عادالنه	تر	از	تجربه	
اشرافی	است	زیرا	برابری	و	خودمختاری	افراد	را	تأیید	می	کند	و	در	عین	حال	
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تعالی	انسان	را	حفظ	می	کند.
همکار	دیگرمان	پی	یر	هانری	تاوالوِت	فیلسوف،	مسئول	کالج	فلسفه	و	کارشناس	
فلسفة	روشن	گری	در	زمینة	آموزش،	نسل	ها	و	هنر	مدیریت	سیاسی	دولتی،	تأکید	
کرد	که	حکومت	کردن	مستلزم	وجود	قانون	شفاف	و	دموکراتیک	و	نیز	اطاعت	از	
قانون	توسط	شهروند	است.	از	دید	او،	بدون	اطاعت	شرایط	دموکراتیک	در	جامعه	
فراهم	نخواهد	شد.	وظیفة	شهروند	در	دموکراسی	تمرد	و	سرکشی	نیست	بلکه	اجرای	
قانون	و	اطاعت	از	قانون	است.	او	یکی	از	منتقدان	عوام	گرایِی	اقتدارگراست	و	
برخالف	عوام	گرایان	بر	این	باور	است	که	انسان	ها	در	دموکراسی	موجود	شهروندان	
تصمیم	گیرنده	هستند	و	ناتوانی	الگوی	لیبرال	کنونی	در	نبود	جنبة	مشارکتی	آن	
است.	افزون	بر	آن،	از	دید	او	گفت	وگو	و	همکاری	میان	رشته	های	روان	شناسی،	
جامعه	شناسی،	تاریخ،	انسان	شناسی	و	اقتصاد	یک	ضرورت	است	و	باید	از	تنگنای	
محدود	هر	رشته	تخصصی	خارج	شد.	او	فیلسوفی	است	که	به	طور	فعال	در	نهاد	های	
به	عنوان	مشاور	وزیر	و	رئیس	جمهور	 علمی	و	مشورتی	دولتی	شرکت	داشته	و	
نقش	آفرینی	کرده.	از	میان	آثار	او	باید	از	چه	کسی	باید	حکومت	کند؟،	آیا	نسل	ها	با	
یکدیگر	جنگ	خواهند	کرد؟	و	چگونه	باید	بر	مردم	شاه	منش	حکومت	کرد؟	نام	برد.
پی	یر	هانری	تاوالوِت	می	گوید	میزان	55	درصد	مردم	فرانسه	به	دولت	اعتماد	
ندارند.	دولت	در	حالت	دفاعی	است.	چرا	دیگر	به	کسانی	که	حالت	دفاعی	در	رفتار	
خود	دارند	اعتماد	نداریم؟	واقعیت	این	است	که	ما	انتظار	زیادی	از	قوه	مجریه	یا	
دولت	داریم.	در	واقع	ما	در	شرایط	دوگانه	ای	هستیم.	در	همان	زمان،	این	عدم	
اعتماد	یم	انتقاد	است	و	این	امر	نشان	می	دهد	که	افراد	خواستار	اداره	بهتر	و	شفافتر	
جامعه	اند.	همه	نگاه	ها	به	دولت	است.	از	آنجا	که	همه	چیز	از	دولت	انتظار	می	رود،	
بناگزیر	دولت	فقط	می	تواند	ناامید	کننده	باشد.	همه	چیز	از	دولت	خواسته	می	شود	
و	دولت	همه	چیز	را	نمی	دهد.	در	دموکراسی	های	معاصر	ما	ساختار	بسیار	عمودی	
وجود	دارد.	به	خصوص	در	فرانسه	که	نقش	دولت	کاماًل	مرکزی	است.	اگر	همه	چیز	
را	از	دولت	انتظار	داشته	باشیم،	ناگزیر	ناامید	خواهیم	شد	که	چرا	این	خواستهای	
فردی	و	خاص	ما	را	برآورده	نمی	کند.	این	حالت	خاص	فرانسه	و	دموکراسی	
فرانسه	است.	ما	در	اینجا	یک	میراث	بازمانده	از	سلطنت	داریم	که	ویژگی	بارز	

دموکراسی	فرانسه	است.
من	نیز	در	بحث	خود	مطرح	کردم	که	دموکراسی	از	جانب	کمونیست	ها	به	عنوان	

اسالم	گرایان	 از	جانب	 و	 می	گیرد	 قرار	 انتقاد	 مورد	 یک	»دموکراسی	صوری«	
به	عنوان	نظامی	ناتوان	و	پر	از	فساد	و	متکی	بر	فساد	جنسی	معرفی	می	شود.	هدْف	
پشتیبانی	از	دموکراسی	است	و	من	به	عنوان	یک	جامعه	شناس	منتقد	فکر	می	کنم	که	
دموکراسی	در	بسیاری	از	موارد	و	به	طور	عملی	خودش	را	با	»گروه	ساالری«	نشان	
می	دهد.	به	عبارت	دیگر،	تصمیم	گیری	در	دست	نخبگان	است	و	ما	چنین	چیزی	را	
می	توانیم	در	احزاب	سیاسی	و	مدیریت	سیاسی	شهرداری	ها	ببینیم.	من	همچنین	
در	خالل	صحبت	هایم	به	این	نکته	اشاره	کردم	که	با	وجود	این	که	خودمختاری	و	
استقالل	فرد	با	دموکراسی	پیوند	خورده	ولی	همة	افراد	در	این	دموکراسی	مستقل	
و	خودمختار	نیستند	و	چه	بسا	به	دین	و	ایدئولوژی	وابستگی	شدیدی	داشته	باشند	
و	استقالل	آن	ها	در	کردار	بی	معنا	باشد.	روحیه	و	رفتار	آنان	وابسته	به	ساختارهای	
دینی	و	اعتقادی	است	و	فرد	در	شرایط	ازخودبیگانگی	به	سر	می	برد.	بنابراین،	در	این	
وضعیت	دو	شرط	را	باید	در	نظر	گرفت:	ضرورت	کار	فلسفی	و	نقد	جامعه	شناسانه	
و	تقویت	روحیه	نقد	از	یک	سو	و	شجاعت	افراد	و	به	خدمت	گیرِی	آن	در	راه	
حقیقت	گویی	از	سویی	دیگر.	ترجمة	آثار	این	دو	فیلسوف	به	فارسی	زمینة	بسیار	

خوبی	برای	ایدة	آزادی،	دموکراسی،	قانوگرایی	و	دولت	فراهم	خواهد	آورد.	
پس	از	کنفرانس	فلسفی	سوربن	به	کافه	رفتیم	تا	خستگی	در	کنیم	و	گپی	بزنیم.	
ما،	سه	نفر	فیلسوف	و	یک	جامعه	شناس،	کمی	از	احوال	حرفه	ای	خود	حرف	زدیم.	
پی	یر	هانری	تاوالوت	گفت	با	قراردادی	که	میان	دانشگاه	سوربن	و	امارات	متحدة	
عربی	بسته	شده،	سوربن	رشته	های	درسی	در	زمینة	ادبیات،	فلسفه	و	جامعه	شناسی	
را	در	این	کشور	سازمان	دهی	خواهد	کرد	و	در	مقطع	کارشناسی	دانشجو	می	پذیرد.	
هر	کدام	از	دانشجویان	2000	یورو	بورس	ماهانه	از	جانب	دولت	شان	در	اختیار	
دارند	و	مسکن	و	امکانات	رفاهی	و	فن	آورانه	برای	او	و	استاد	در	سطحی	باال	
فراهم	می	شود.	او	می	گفت	در	هر	شش	ماه	بیست	روز	به	آنجا	می	رود	تا	به	طور	
فشرده	درس	های	فلسفه	را	ارائه	دهد.	در	هر	کالس	15	نفر	دانشجو	وجود	دارد	
و	کالس	هم	به	زبان	فرانسه	برگزار	می	شود.	اریک	دوشاوانس	می	گفت	در	کالس	
فلسفه	گاه	برخی	دانشجویان	عرب	تبار	دربارة	باور	خود	به	بهشت	و	دوزخ	حرف	
می	زنند.	او	در	این	مواقع	از	خود	می	پرسد	درس	دادن	به	این	افراد	به	چه	دردی	
می	خورد،	به	ویژه	زمانی	که	در	پایان	سال	متوجه	می	شود	باور	در	برخی	ذهن	ها	همان	
باورهای	اولیة	است	و	دست	نخورده	اند.	از	او	پرسیدم:	»دلسرد	می	شوی؟«		او	هم	
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گفت:	»خب	چه	می	شود	کرد؟	به	هر	حال،	باید	برنامة	آموزشی	ساالنه	را	تمام	کنم.«	
روبرت	لوگرو	گفت:	»در	این	روزها	میان	بروکسل	و	پاریس	مرتب	در	رفت	وآمدم	
و	حس	من	این	است	که	توجه	عوام	به	فلسفه	در	پاریس	از	بروکِسل	بیشتر	است.«	
من	هم	گفتم:	»من	بر	اساس	قانون	کار	در	فرانسه	می	بایست	در	62	سالگی	باید	
وارد	بازنشستگی	می	شدم	ولی	دانشگاه	از	من	تقاضا	کرد	اگر	می	پذیرم	تا	حداکثر	
زمانی	که	قانون	اجازه	می	دهد	به	درس	های	جامعه	شناسی	و	اقتصاد	خودم	ادامه	دهم	
چون	نیاز	دارند.	من	هم	این	پیشنهاد	را	پذیرفتم	چون	تدریس	را	دوست	دارم	و،	در	
ضمن،	دانشجوها	هم	مدام	مرا	به	ادامة	تدریس	تشویق	می	کنند.«	پی	یرهانری	هم	به	
من	گفت:	»خیلی	دلم	می	خواهد	بروم	ایران	تا	محیط	دانشگاهی	و	روشن	فکری	و	
خوِد	ایران	را	ببینم.«	در	پاسخ	به	او	گفتم:	»فرصت	تدریسی	که	در	امارات	داری	
در	ایران	میسر	نیست	ولی	محیط	روشن	فکری	خیلی	مشتاق	دیدار	با	دانشگاهیان	
فرانسوی	است.«	او	هم	گفت:	»بیا	با	هم	برویم.«	لبخندی	زدم	و	گفتم:	»بهتر	است	که	
تو	تنها	بروی	و	من	همراهت	نباشم.	چند	سال	پیش	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	از	من	
دعوت	کرد	تا	برای	تدریس	به	ایران	بروم.	گویا	مسئوالن	از	شرایط	من	آگاه	نبودند.	
سوء	تفاهم	یا	سوء	نیت	در	این	دنیا	زیاد	است.«	خالصه	پس	از	مدتی	آبجوهامان	را	
نوشیدیم	و	نگاهی	به	دوروبرمان	انداختیم.	یک	نفر	داشت	کتاب	می	خواند،	دو	نفر	
یک	سری	یادداشت	جلوی	شان	گذاشته	بودند	داشتند	و	گفت	وگو	می	کردند،	یک	زن	و	
یک	مرد	مشغول	ورانداز	یک	مجلة	ادبی	بودند،	سه	مرد	ریشو،	که	پاپیون	شیکی	زده	
بودند،	داشتند	دربارة	سیاست	مکرون	و	اروپا	صحبت	می	کردند،	یک	زن	جوان	هم	
بود	که	داشت	کتاب	نیچه	را	ورق	می	زد	و	یک	جوان	هم	از	پشت	پنجره	به	خیابان	

زل	زده	بود.	بابت	چهار	آبجو	بیست	یورو	دادم	و	سپس	از	هم	جدا	شدیم.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe français, « Comment gouverner 
un peuple roi ? Traité nouveau d'art politique » (Paris, Odile Jacob, 
2019) 
Pierre-Henri Tavoillot « La Morale de cette histoire. Guide éthique 
pour temps incertains » (Paris, Michel Lafon, 2020)
Pierre-Henri Tavoillot « Qui doit gouverner ? Une brève histoire de 
l'autorité » (Paris, Grasset, 2011)
Robert Legros, philosophe belge : 

•  Hegel : la vie de l'esprit, Éditions Hermann, 2016 
•  Levinas : une philosophie de l'altérité, Ellipses, 2017 
•  L'expérience de la liberté, Éditions Hermann, 2019

تاریخهخامنشیانوعلمتاریخ
تاریخ	برای	گذشته	نیست	بلکه	به	امروز	تعلق	دارد.	بسیاری	از	ما	می	خواهیم	
گذشته	را	بشناسیم	زیرا	امروز	با	پرسش	های	اساسی	دربارة	خود	و	کیستِی	خود	
روبه	رو	هستیم.	ما	به	کدام	تاریخ	تعلق	داریم؟	فرهنگ	ما	و	اجزای	آن	کدامند؟	
یورش	عرب	و	چیرگِی	دین	اسالم	بر	ذهنیت	ایرانی	منجر	به	ازخودبیگانگی	ایرانی	
شد.	ویرانگی	کیستِی	ایران	گسترة	گسترده	ای	دارد.	خواست	من	در	این	زمینه	نه	
برای	تقویت	شوونیسم	بلکه	برای	پیدا	کردن	خود	و	واکاوِی	آسیب	ازخودبیگانگی	
امروز	است.	در	ایران	ما	سنت	قوِی	تاریخی	دانشگاهی	و	برجستة	علمی	دربارة	
هخامنشیان	و	کورش	و	داریوش	وجود	ندارد.	الزم	است	که	نخبگان	تاریخ	شناس	
تقویت	شوند	و	با	کار	علمی	و	یک	پروژة	دانشگاهی	به	کمک	تاریخ	بشتابند.	
باید	مکتب	تاریخِی	دوران	هخامنشیان	را	ایجاد	کرد.	سه	کتاب	دیگر	که	برای	
شناخت	بیشتر	از	کورش	و	هخامنشیان	به	زبان	فرانسه	عرضه	شده	اند	عبارتند	از:	
تاریخ	امپراتوری	پارس	نوشتة	پی	یر	بریان	در	1200	برگ،	داریوش	و	پارسیان	و	
امپراتوری	نوشتة	پی	یر	بریان	در	200	برگ	که	سرشار	از	اسناد	و	تصاویر	و	آثار	
باستانی	است.	کتاب	کورش	بزرگ	نوشتة	ژرار	اسرائیل	در	390	برگ	هم	به	طور	
متمرکز	به	کورش	پرداخته	است.	پارس	باستانی	نوشتة	فیلیپ	هوئیز	در	290	برگ	
نیز	به	جنبه	های	زندگی	هخامنشیان	می	پردازد	و	دارای	یک	کتاب	شناسی	گسترده	
و	جالب	است.	تاریخ	ایران	دورة	هخامنشی	هم	از	مجموعه	تاریخ	کمبریج،	نشر	

جامی،	تهران	منبع	مهمی	به	شمار	می	آید.	
برای	شناخت	یک	ملت	الزم	است	تاریخش	مطالعه	شود.	این	کار	ساده	ای	
نیست	زیرا	تاریخ	با	افسانه	ها	و	ابهام	ها	درآمیخته	است.	کار	تاریخ	دان	بسیار	دشوار	
است.	بی	شک،	بررسی	نوشته	ها	و	پژوهش	های	باستان	شناسی	و	بررسی	اقتصاد	و	
اجتماع	و	فرهنگ	و	دین	و	آداب	مردم	و	جداسازی	داده	های	تاریخی	از	گفته	های	
اساطیری	از	ضروریات	کار	علمِی	تاریخ	شناسی	هستند.	برای	مطالعة	تاریخ	ایران	
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می	توان	به	آثار	مهم	و	قابل	اعتمادی	مانند	این	آثار	رو	آورد:	عهد	عتیق،	کتیبه	ها،	
نوشته	های	یونانیان	مانند	هرودوت،	نوشته	های	رومن	گیرشمن	و	اثرش	با	عنوان	
ایران	از	آغاز	تا	اسالم	که	توسط	دکتر	محمد	معین	در	سال	1335	خورشیدی	ترجمه	
شده	و	یا	اثر	دیگرش	یعنی	ایران	از	آغاز	تا	اسکندر.	افزون	بر	این	ها،	بررسی	منابع	
بابلی	و	مصری	و	آرامی	تا	تازه	ترین	پژوهش	های	باستان	شناسی	و	نیز	نوشتارهای	
پژوهش	گران	علمی	ایرانی	مورد	نیاز	خواهند	بود.	کتاب	دیگری	که	باید	مطالعه	شود	
کتاب	تاریخ	ایران	و	ایرانیان،	از	منشأ	تا	امروز	نوشتة	ژان	پل	رو	است	که	در	سال	
2006	در	پاریس	چاپ	شده	است.	ژان	پل	رو،	که		در	سال	1925	در	فرانسه	به	
دنیا	آمد،	کارشناس	زبان	های	شرقی	و	تاریخ	مغول	ها	و	ُترک	ها	و	نیز	ایران	است.	او	
بیش	از	20	اثر	پژوهشی	چاپ	کرده	و	از	جمله	مسئولیت	های	این	موّرخ	در	مدرسة	
عالِی	زبان	های	شرقی	و	مرکز	ملی	پژوهش	های	فرانسه	بوده	است.	کتاب	ژان	پل	
رو	دربارة	ایران	520	برگ	دارد	و	توسط	انتشارات	فایار	چاپ	شده	است.	نویسنده	
می	گوید:	»شناخت	تاریخ	ایران	برای	شناخت	تاریخ	جهان	ضروری	است	زیرا	
شما	نمی	توانید	تورات	را	بخوانید	و	به	کورش	فکر	نکنید،	یونان	را	واکاوی	کنید	و	به	
جنگ	های	یونانیان	با	ایرانیان	توجه	نکنید،	امپراتوری	روم	را	بررسی	کنید	و	به	تاریخ	
ایرانیان	نگاهی	نیندازید	و	یا	از	هند	و	اسالم	صحبت	کنید	بدون	آن	که	تاریخ	ایران	
را	در	نظر	بگیرید.	ژان	پل	رو	در	این	کتاب	به	واکاوِی	تاریخ	مادها	و	هخامنشیان،	
کورش	و	داریوش،	زرتشت	و	مانی،	ساسانیان	و	یورش	اعراب،	حمالت	ُترکان	و	
چنگیزخان،	صفویه	و	قاجار	و،	در	پایان،	دورة	پهلوی	و	انقالب	اسالمی	می	پردازد.	
ما	ایرانیان	به	تاریخ	علمی	نیاز	داریم	زیرا	بیشتر	مبلغان	دینی	تاریخ	گذشته	را	حذف	
کرده	اند	و	تاریخ	نویسی	علمی	عمدتًا	جایگاه	برجسته	ای	در	کشور	ما	نداشته	است.	
کسانی	که	دانستن	تاریخ	را	بیان	شوینیسم	می	دانند	نادانی	خود	را	نشان	می	دهند.	

تاریخ	هوشیاری	ما	را	برای	امروز	و	آینده	افزایش	می	بخشد.		

حکایت»اسنودن«وجهانزیرکنترلسازمانسیا
	یک	شب	به	سینما	رفتم	و	فیلم	»اسنودن«	به	کارگردانی	اولیور	ِاستون	را	دیدم.	
این	فیلم	حکایت	ِاسنودن،	کارمند	سازمان	سیا،	است	که	متوجه	سیاست	جاسوسی	

دیجیتال	عمومی	شده	و	با	وجدان	شوریده	تصمیم	می	گیرد	اطالعات	انبوه	خود	را	به	
رسانه	ها	بدهد.	ِاسنودن	به	طور	غیابی	به	دلیل	»جاسوسی	و	ویرانِی	اموال	عمومی«	در	
آمریکا	محکوم	شده	و	در	حال	حاضر	در	روسیه	پناهنده	است.	فیلم	نشان	می	دهد	که	
سازمان	سیا	چگونه	با	برنامه	های	اینترنتِی	جاسوسی	و	نظامی	نه	تنها	برنامة	سیاسی	
و	نظامی	کشورهای	اروپایی	را	کنترل	می	کند	بلکه	تمام	شهروندان	جهاِن	در	پیوند	
با	اینترنت	را	با	برنامة	فن	آورانه	اش	زیر	نظر	دارد.	رمان	1984	نوشتة	ُجرج	اورِول	
خودکامگِی	یک	جامعه	را	مطرح	می	کرد	و	»ِاسنودن«	کنترل	جهانی	و	نفی	آزادی	
در	سطح	جهانی	را	به	بحث	می	گذارد.	چگونه	فن	آورِی	نویِن	اینترنتی	می	تواند	در	
فردا	و	در	همین	غرب	در	اختیار	یک	دیکتاتور	قرار	بگیرد؟	این	فیلم	خطر	نابودی	
آزادی	را	به	ما	نشان	می	دهد.	اولیور	ِاستون	از	کارگردانان	بزرگ	آمریکایی	است	
که	چهار	جایزة	اسکار	گرفته	و	فیلم	های	بسیار	جالب	و	مسئوالنه	ای	تولید	کرده	
است:	»پالتون«،	»وال	استریت،«	»تولد	4	ژوئیه«	و	»ژ	اف	کا«	از	دیگر	فیلم	های	
او	هستند.	او	بیش	از	20	فیلم	را	کارگردانی	کرده،	تهیه	کنندگِی	فیلم	های	زیادی	را	

بر	عهده	داشته	و	فیلمنامه	نویس	نویس	بزرگی	هم	هست.	
 

فیلم»من،دانیلبالک«
به	سینما	رفتم	تا	فیلم	سینماگر	انگلیسی	یعنی	کن	لوچ	را	ببینم.	این	سینماگر	با	ارائة	
فیلم	»من،	دانیل	بالک«	جایزة	نخل	طالیی	جشنوارة	کن	2016	را	از	آن	خود	کرد.	
داستان	فیلم	حکایت	شهروند	بیکار	و	بیماری	است	که	بر	اساس	تصمیم	بروکراسی	
انگلیسی	باید	مرتب	به	ادارة	بی	کاری	برود	و	نشان	دهد	که	همچنان	دنبال	کار	است.	
او	نمونه	ای	از	افراد	به	حاشیه	رانده	شده	است	که	در	تنگدستی	و	فشار	روانی	قرار	
گرفته	و	ماشین	اقتصادی	و	اداری	در	حال	ُخرد	کردنش	است.	از	دیدگاه	کن	لوچ،	
سیاست	های	تاچری	و	بوروکراسی	دولتی	»کافکایی«	جامعه	را	از	انسانیت	دور	
کرده	اند	و	یکی	از	نتایج	این	سیاست	ویرانِی	»دولت	رفاه«	است.	در	چنین	حالتی،	
دولت	به	عاملی	در	خدمت	اقتصاد	تبدیل	می	شود	و	نمی	تواند	درد	و	فالکت	انسان	ها	
را	دریابد	و	دولت	گام	به	گام	امتیازات	اجتماعی	را	از	شهروندان	می	گیرد.	در	این	
جامعه	انسان	ها	به	شماره	ای	ساده	تبدیل	می	شوند	و	به	اوضاع	تراژیکی	درمی	غلتند.	
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این	فیلم	بسیار	دردناک	است	و	کارگردان	با	برجستگِی	تصویر	فالکت	اقتصادی	و	
انسانی	فریاد	می	زند.

	کن	لوچ	در	1936	به	دنیا	آمده	و	تاکنون	بیش	از	30	فیلم	سینمایی	و	نیز	
نزدیک	به	سی	مجموعة	تلویزیونی	ساخته	است.	او	در	زندگی	خود	در	مبارزه	با	
نئولیبرالیسم	و	پشتیبانی	از	کارگران	فعال	بوده	و	خود	را	فرد	متعهد	چپ	گرا	معرفی	
می	کند.	من	به	کار	او	در	این	فیلم	از	دید	هنری	و	پرداخت	سینمایی	نگاه	می	کنم	
و	از	دید	من	کار	بسیار	خوبی	است	و،	در	ضمن،	می	تواند	نابسامانی	های	فردی،	

اجتماعی	و	پریشانی	های	روانی	را	نشان	دهد.	

تاریخگذشتةایرانوجزماندیشِیمزمن
تاریخ	گذشتة	ایران	را	باید	مطالعه	کرد.	پی	یر	بریان،	رئیس	انجمن	تاریخ	هخامنشیان	
در	کولژ	دو	فرانس	و	موّرخ	فرانسوی	و	استاد	دانشگاه	تولوز	کتاب	تاریخ	امپراتوری	
پارس	را	در	1247	برگ	و	در	سال	1996	چاپ	کرد.	این	کتاب	به	تاریخ	کورش	
و	کشورگشایی	دوران	ساسانیان	می	پردازد.	تدوین	این	کتاب	متکی	بر	اسناد	معتبر	
و	پرشمار	و	گسترده	است	و	توسط	انتشارات	فایار	چاپ	شده	و	قیمتش	47 
یوروست.	کتاب	تاریخ	امپراتوری	هخامنشی	توسط	ناهید	فروغان	در	1381	به	
فارسی	برگردانده	شده	است.	بریان	تاکنون	بیش	از	بیست	کتاب	دربارة	تاریخ	
یونان	و	به	ویژه	تاریخ	هخامنشیان	چاپ	کرده	است.	دیدگاه	تاریخی	باید	متکی	بر	
روش	تفسیرشناسی	باشد	و	از	هر	گونه	نگاه	ایدئولوژیک	دوری	کند.	بسیاری	از	
مخالفان	شاه	تاریخ	گذشتة	ایران	و	تاریخ	پادشاهی	را	»مردود«	اعالن	کردند،	حال	
آن	که	تاریخ	نمی	تواند	بر	اساس	معیار	دینی	و	ایدئولوژیک	به	نگارش	درآید.	تمام	
مذهبی	ها،	آخوندها	و	نواندیشان	برای	جا	انداختن	جعلیات	اسالمی	تاریخ	ما	را	
وارونه	نشان	دادند.	باید	تاریخ	را	به	طور	جدی	خواند	و	درس	داد	و	به	نگارش	

درآورد.	
چقدر	تأسف	انگیز	است	که	انسان	ها	با	ذهنیت	و	پیش	داورِی	خود	دیگران	را	به	
دادگاه	می	برند	و	محکوم	می	کنند.	این	همان	ذهنیت	سنتِی	محکوم	کننده	است	و	این	
ذهنیت	عجول	از	برخورد	درست	به	دور	است.	من	از	تاریخ	پیش	از	اسالم	حرف	

می	زنم	و	می	گویم	این	تاریخ	تحریف	شده	و	شیخ	و	کمونیست	و	شاه	به	نوبة	خود	
موجب	تاریکی	و	ابهام	شده	اند	و	ما	نباید	تاریخ	را	با	ایدئولوژی	نگاه	کنیم.	اگر	
کسی	بگوید	دوران	پیش	از	اسالم	دوران	پادشاهی	بوده	و	کورش	پادشاه	بزرگ	
بوده	آیا	به	ناگزیر	پشتیبان	آریامهر	و	استبداد	او	می	شود؟	اتهام	زنی	بیمارِی	بخشی	
از	سیاسیون	ماست.	کسانی	که	ایدئولوژیک	یا	کمونیست	باقی	مانده	اند	اغلب	چنین	
می	کنند.	ذهن	آن	ها	در	چنگال	بندهای	جزم	اندیشی	باقی	است	و	نمی	توانند	قضاوت	
و	واکاوِی	درستی	داشته	باشند.	بسیاری	از	این	افراد	استبدادهای	کمونیستی	و	
اسالمی	را	دیده	و	تجربه	کرده	و	تحریف	تاریخ	را	شاهد	بوده	اند	ولی	انتقادی	طرح	
نمی	کنند.	در	عرصة	پژوهش	مالک	من	علمی	و	شجاعت	روشن	فکری	است.	من	
در	مخالفت	کمونیسم	سربازخانه	ای،	اسالم	و	قرآن،	استبداد	شاهی،	ویرانِی	محیط	
زیست،	شوونیسم	ایرانی	و	قومی	و	نیز	اروپایی	نوشته	ام	و	خواهم	نوشت	و	مالکم	
حقیقت	جویی	است.	ساده	نگری	افراد	این	است	که	فکر	می	کنند	هزاران	نفری	که	در	
آرامگاه	کورش	ِگرد	آمدند	همه	»فاشیست«	هستند.	این	واکاوِی	سطحی	و	ابلهانه	
نمی	تواند	پیچیدگی	این	پدیده	را	ببیند.	کسانی	هستند	که	تا	می	شنوند	کسی	می	گوید	
تاریخ	را	بخوانید	تهمت	می	زنند	و	چنین	فردی	را	ملی	گرا	می	دانند.	حال،	باید	از	
آن	ها	پرسید	چه	چیز	در	مطالعة	تاریخ	گذشته	ایران	شما	را	عذاب	می	دهد؟	تاریخ	
بد	است؟	چون	در	این	تاریخ	شاه	بوده	است	تاریخ	را	باید	بدبو	دانست؟	وقتی	
تاریخ	را	ورق	می	زنیم	چه	چیزی	شما	را	به	درد	می	آورد؟	چرا	از	تاریخ	گذشتة	
ایرانیان	بدتان	می	آید؟	این	برخورد	عقالنی	نیست.	آیا	تاریخ	نگاری	و	تاریخ	خوانی	
برای	درک	گذشتة	ایران	مطرود	است؟	شمایی	که	با	نادانی	رجوع	به	تاریخ	را	رد	
می	کنید	یک	درک	ایدئولوژیک	و	دروغ	گویانه	دارید.	شما	می	گویید	چون	مخالف	
پادشاهان	هستید	درک	تان	»علمی«	است؟	مطمئن	باشید	بینش	تاریخِی	آنان	که	

تاریخ	شاهان	را	حذف	می	کنند	ایدئولوژیک	است.	

ژیلکپِلاسالمشناس
ژیل	کپل	را	برای	سخن	رانی	به	دانشگاه	کنام	دعوت	کرده	بودیم.	او	در	دانشگاه	
اکول	نرماِل	پاریس	جامعه	شناسی	سیاسی	و	علوم	سیاسی	تدریس	می	کند	و	زمینة	
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تخصصی	اش	جهان	اسالم	است.	از	جمله	آثار	او	می	توان	به	کتاب	های	از	جهاد	تا	
فتنه،	شهرهای	حومه	و	اسالم،	ترور	و	شهادت،	سیاست	های	خدا،	روش	نفکران	و	
کنش	گران	اسالم	و	آخرین	کتابش	ترور	در	فرانسه	اشاره	کرد.	موضوع	سخن	رانی	
او	دربارة	تروریسم	در	اروپا	بود.	ژیل	کپل		گفت	اسالم	سه	بار	به	اروپا	یورش	برده	
است.	بار	نخست،	یورش	به	اسپانیا	و	تا	شهر	پواتیه	در	فرانسه	در	سال	718	میالدی	
بود.	بار	دوم	یورش	قوای	عثمانی	ها	به	شهرهای	اروپا	در	نیمة	قرن	پانزدهم	بود	و	
بارسوم	هم	یورش	تروریسم	اسالمی	در	بیست	سال	گذشته	به	اروپا	و	به	ویژه	فرانسه	
است.	ژیل	کپل	یکی	از	روشن	فکران	فرانسوی	است	که	دارای	موضعی	اصولی	و	
روشن	در	برابر	تروریسم	اسالمی	است	و	آن	را	در	پیوند	با	دین	اسالم	می	بیند.	او	
یک	روشن	فکر	اسالموفیل	نیست	و	از	اتهام	اسالم	هراسی	ترسی	ندارد.	او		گفت	
برخی	ها	می	خواهند	ما	را	از	انتقاد	به	اسالم	بترسانند،	حال	آن	که	باید	حقیقت	را	
گفت	و	تاریخ	را	بدون	تحریف	بیان	کرد.	بحث	خوبی	بود.	ژیل	کپل	از	من	دعوت	
کرد	تا	به	سمینارش	دربارة	خشونت	بروم	و	در	آنجا	تبادل	نظری	داشته	باشیم	و	
خوشحال	بود	از	این	که	برخی	از	ایرانی	ها	شجاعت	نظر	دارند.	کپل	زبان	عربی	را	
می	شناسد	و	کمی	هم	فارسی	می	داند.	از	او	کتابی	به	فارسی	با	عنوان	ارادة	خداوند	
ترجمه	شده	است	که	در	واقع	در	فرانسه	با	نام	تقاص	خدا	شناخته	می	شود.	ژیل	
کپل	در	سال	1392	به	ایران	رفت	و	در	دانشگاه	بهشتی	دربارة	دگرگونی	های	سوریه	
و	مصر	سخن	رانی	کرد.	او	دنیای	اسالم	و	به	ویژه	دنیای	عرب	را	خوب	می	شناسد.			

نواندیشاندینیوهراسازگفتوگو
بحث	نظری	و	طرح	دیدگاه	های	انتقادی	تضمین	کنندة	سالمت	فکری	جامعه	اند.	
در	 گفت	وگو	 ایجاد	 نقش	آفرینان	 از	 یکی	 آزادی«	 زیست	بوم،	 »زندگی،	 انجمن	
فرانسه	است.	این	انجمن	در	پاریس	و	در	تاریخ	15	اکتبر	2015	از	چهار	سخن	ران	
کنفرانس	یعنی	محمد	صدیق	یزدچی	)پژوهش	گر	فلسفه(،	حسن	مکارمی	)روان	کاو(،	
جمشید	اسدی	)اقتصاددان(	و	جالل	ایجادی	)جامعه	شناس(	دعوت	کرد	تا	دربارة	
»اسالم	گرایی،	جداانگاری	دین	از	سیاست،	روشن	فکران«	از	زوایای	گوناگون	
دیدگاه	خود	را	عرضه	کنند.	مطالب	یادشده	در	این	نشست	بدین	شرح	اند:	رابطة	

و	 خداناباوری	 میان	 تفاوت	 سیاست،	 از	 دین	 جداانگاری	 و	 ناخودآگاه	 روان	
سکوالرسازی،	عدم	شفافیت	نواندیش	دینی،	نقد	نظریة	»بنیادگرایی	خداناباور«	و	
واکاوِی	مقولة	عدم	بردباری	سیاسی	از	دیدگاه	دینی.	بحث	های	دانشگاهی	و	جدی	
سخن	رانان	نه	تنها	مورد	واکاوِی	افراد	سخن	ران	قرار	گرفتند	بلکه	افراد	حاضر	در	
نشست	نیز	افکار	گوناگون	و	نقادانة	خود	را	هم	مطرح	کردند.	در	بخش	دوم	تبادل	
نظر	بسیار	شورانگیز	و	جالبی	درگرفت	و	این	نشان	داد	که	جامعة	ما	نیازمند	ادامه	
و	تعمیق	بحث	دربارة	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	آزادی	و	دموکراسی	و	نقد	دین	

است.	
نفر	نواندیش	 انجمن	»زندگی،	زیست	بوم،	آزادی«	برای	این	بحث	از	شش	
اسالمی	دعوت	کرده	بود	تا	در	این	فرصت	دیدگاه	خود	را	ارائه	کنند	ولی	هر	کدام	
به	شکلی	از	طرح	دیدگاه	خود	در	کنار	افراد	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	
خودداری	کردند.	این	نشان	می	دهد	که	بیشتر	اشخاص	خداناباور	و	پای	بند	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست		و	دموکرات	اند	ولی	برعکس	برخی	دیگر	از	بیان	
دیدگاه	خودشان	می	هراسند	زیرا	این	دیدگاه	ها	به	طور	طبیعی	مورد	انتقاد	قرار	
می	گیرند.	از	چند	روشن	فکر	اسالموفیل	نیز	دعوت	شده	بود	ولی	متاسفانه	آن	ها	هم	

به	تریبون	نّقادان	خود	نمی	آیند.
از	دید	من،	افرادی	سکوالری	هستند	که	در	رفتار	دموکرات	نیستند	و	افراد	
دین	داری	هم	هستند	که	دموکرات	اند،	ولی	دین	داران	همیشه	الئیک	نیستند.	منظور	
من	همین	افراد	نواندیش	دینی	مانند	آقایان	سروش	و	رحمانی	و	کدیور	و	اشکوری	
هستند	که	به	حکومت	خداناباور	ایمان	ندارند	و	با	اما	و	اگرهای	گوناگون	اصل	
مطلب	را	زیر	پرسش	می	برند.	همچنین،	آقای	سروش	هرگز	به	خاطر	تکبر	و	استبداد	
رفتاری	نمی	پذیرد	در	کنار	افراد	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	بنشیند.	
نواندیشان	دینی	با	ابهام	حرف	می	زنند،	مغلطه	می	کنند	و	از	انتقاد	می	هراسند.	نکتة	
دیگر	این	که	وقتی	آقای	سروش	به	آیت	اهلل	خمینی	با	دیدة	احترام	و	ستایش	می	نگرد،	

فکر	نمی	کنم	باور	راستینی	به	آزادی	اندیشه	داشته	باشد.
ما	در	جامعه	با	دو	مطلب	مرکزی	روبه	رو	هستیم.	نکتة	نخست	ضرورت	برقراری	
یک	حکومت	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست،	جداسازی	قدرت	سیاسی	از	
دین	و	فقه	شیعه	است.	در	این	چارچوب،	همة	گرایش	ها	و	ناباوران	و	دین	داران	
می	توانند	همسویی	داشته	باشند	و	برای	دموکراسی	مبارزه	و	همکاری	کنند.	در	
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برای	رد	 نیز	اصل	همکاری	 بردباری،	اصل	شفافیت	نظری	و	 این	زمینه،	اصل	
شدن	از	جمهوری	اسالمی	اهمیت	دارد.	نکتة	دوم	ضرورت	مبارزة	نظری	با	اسالم	
و	شیعه	گری	است.	نقد	نظرِی	فلسفی	و	جامعه	شناختی	قرآن،	فقه	شیعه،	فرهنگ	
عامیانه،	جهان	بینِی	دینی	سیاسیون	و	نظریات	کنش	گران	و	نواندیشان	دینی	کاماًل	
ضروری	و	تاریخی	است.	این	نقد	نکتة	فراموش	شدة	تاریخ	ماست	و	امروز	ما	باید	
به	خاموشی	و	تعارف	و	آسان	خواهی	پایان	دهیم.	نواندیشان	دینی	از	این	مبارزه	

می	هراسند	و	از	ما	می	خواهند	تا	این	نقد	را	خاموش	نگه	داریم.	
تاریک	 یا	 روشنگری	 دینی،	 »نواندیشان	 ایجادی،	 جالل	 به:	 شود	 رجوع	

اندیشی«،	نشر	مهری،	لندن.

پییرمنان،فیلسوففرانسوی
برای	دیدار	با	پی	یر	منان،	فیلسوف	فرانسوی	به	مؤسسة	مطالعات	سیاسِی	پاریس	
رفتم.	سخن	رانی	اش	دربارة	»شکسپیر،	سیاست	و	دموکراسی«	بود	و	پس	از	آن	
فرصتی	دست	داد	تا	کمی	با	یکدیگر	گپ	بزنیم.	او	در	سال	1949	به	دنیا	آمده	و	
پس	از	تحصیالت	دانشگاهی	به	تدریس	فلسفة	سیاسی	پرداخته.	در	کودکی	در	
یک	خانوادة	کمونیستی	بزرگ	می	شود	و	خیلی	زود	به	سیاست	عالقه	پیدا	می	کند	
و	به	این	نکته	می	رسد	که	سیاست	مهم	است،	اختالفات	سیاسی	طبیعی	است	و	
دموکراسی	سیاست	حاکم	اوست.	او	دارای	گرایش	کمونیستی	بود	ولی	رفته	رفته	
تغییر	می	کند.	در	سال	های	شصت	میالدی،	اندیشه	و	جهان	تغییر	می	کنند،	جنبش	
68	و	موج	های	فرهنگی	و	اندیشه	های	تازه	و	دورنمای	جدیدی	مطرح	می	کنند.	در	
این	شرایط	توجه	او	به	مسیحیت	جلب	می	شود	و	اندیشه	های	فلسفی	ذهن	او	را	
اشغال	می	کنند.	در	زمانی	که	فضای	چیرة	فکری	چپ	بوده،	او	از	چپ	دور	می	شود	
و	به	سوی	آرون	گرایش	پیدا	می	کند.	از	نگاه	ریموند	آرون	در	مارکسیسم	یک	
دروغ	بزرگ	بود	و	او	در	سال	1955	کتاب	افیون	روشن	فکران	را	در	نقد	سیاست	

کمونیستی	و	مارکس	می	نویسد.	
پی	یر	منان	در	جوانی	دستیار	فیلسوف	و	جامعه	شناس	فرانسوی،	ریموند	آرون	
در	کالژ	دوفرانس،	بود	و	در	سال	1978	در	چاپ	نشریة	»کمانتر«	شرکت	داشت	

و	جزو	هیأت	تحریریة	آن	نیز	بود	و	در	ایجاد	»کانون	ریموند	آرون«	هم	فعالیت	
داشت.	او	در	همین	دوران	است	با	اندیشمندانی	مانند	کلودلوفور،	کاستوریادیس،	
پی	یر	روزان	والون،	مارسل	گوشه،	ونسان	دوکومب	و	دیگران	گفت	وگو	و	همکاری	
می	کند	و	موضوع	مهم	مورد	توجه	اش	رابطة	علوم	اجتماعی	و	فلسفه	سیاسی	بوده.	
وی	با	اتکابر	بینش	ارسطو	و	ریموند	آرون	و	لئواشتراس	به	واکاوِی	زندگی	سیاسی	
در	تجربة	بشری	می	پردازد	و	بر	پایة	این	موضوع	یک	سری	سمینار	به	نام	»پرسشی	
دربارة	شکل	های	سیاسی«	سازمان	دهی	می	کند	و	شکل	های	فلسفة	سیاسی	در	
یونان	باستان	و	روم	کهن	و	دگرگونی	های	مسیحیت	و	نیز	زندگی	سیاسی	از	نگاه	
ماکیاول،	مونتسکیو	و	روسو	را	مورد	بحث	قرار	می	دهد.	یکی	دیگر	از	کتاب	های	

مهم	او	اندیشة	ملت	ها	است	.		
از	دیدگاه	فلسفی،	انسان	حیوانی	سیاسی	است	و	وظیفه	دارد	چیز	مشترکی	
را	دارد	کند.	ما	در	جامعه	ای	هستیم	که	همیشه	قانون	تولید	می	کند.	هیچ	جنبه	ای	
از	زندگی	ما	خارج	از	قانون	نیست	ولی	قانون	مرتب	تغییر	می	کند	زیرا	خانواده	و	
جامعه	و	انسان	ها	تغییر	می	کنند.	خانواده	در	دگرگونی	همه	جانبه	است	و	شکل	های	
قدیمی	آن	نقش	فرعی	به	خود	گرفته	اند	و	طالق	در	خانوادة	مسیحی	اساس	آن	را	
بر	هم	می	زند.	حال،	در	این	شرایط	سیاست	باید	اداره	کند.	سیاست	نقش	قاطعی	

در	جامعه	ایفا	می	کند.	
	یکی	از	زمینه	های	برجستة	کارهای	منان	در	زمینة	دموکراسی	و	لیبرالیسم	است.	
او	یکی	از	کارشناسان	برجستة	اندیشة	الکسی	توکویل	و	ریموند	آرون	به	شمار	
می	آید.	یکی	از	تازه	ترین	کتاب	های	منان	شرایط	فرانسه	نام	دارد	که	در	2015 
چاپ	شد.	این	نوشتار	به	دنبال	کشتار	هنرمندان	نشریة	شارلی	ابدو	در	ژانویة	2015 
توسط	تروریست	های	اسالمی	در	پاریس	تنظیم	شده	است.	یکی	از	پرسش	های	
اساسی	او	در	این	کتاب	واکاوِی	اسالم	و	تضادی	های	ناشی	از	آن	بوده.	او	در	
این	کتاب	می	پرسد	آیا	پاسخ	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	برابر	اسالم	کافی	
است؟	او	می	گوید	اسالم	در	فرانسه	جامعة	مدنی	و	بی	طرفِی	دولت	را	به	خطر	
انداخته	است.	در	برابر	این	پدیده	و	جهت	مهار	کردن	اسالم	گرایی	او	یک	»قرارداد	
اجتماعی«	پیشنهاد	می	کند	که	بر	پایة	آن	مسلمانان	آداب	خود	را	داشته	باشند	و،	
در	مقابل،	مسلمانان	این	اصل	را	بپذیرند	که	نقد	دین	اسالم	کاماًل	آزاد	است.	از	
دید	او	ما	در	یک	زندگی	مشترک	به	سر	می		بریم،	اعضای	یک	ملت	و	دارای	قانون	
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جداانگاری	دین	از	سیاست	هستیم.	حال،	مسلمان	وارد	این	مناسبات	می	شوند	
و	جداانگاری	دین	از	سیاست	بر	این	مسئله	تسلط	ندارد.	ما	در	برابر	یک	مسئله	
قرار	داریم	و،	بنابراین،	باید	قاعدة	زندگی	مشترک	و	»چیز	عمومی«	را	درک	کنیم.	
البته	ژیل	کپل	این	نظریه	را	ساده	لوحانه	و	بی	اعتبار	می	داند	و	می	گوید	هیچ	مسئول	

سیاسِی	اسالمی	هرگز	چنین	قراردادی	را	نخواهد	پذیرفت.
از	دیگر	کتاب	های	منان	می	توان	به	تاریخ	فکرِی	لیبرالیسم	اشاره	کنیم	که	توسط	
عبدالوهاب	احمدی	به		فارسی	ترجمه	شده	است.	منان	در	این	کتاب	دیدگاه	های	
ماکیاولی،	هابز،	الک،	مونتسکیو،	روسو،	کنستان،	گیزو	و	نیز	توکویل	را	بررسی	
می	کند.	او	در	این	کتاب	می	گوید:	»دموکراسی	بنیاد	خود	را	بر	فردهای	آزاد	و	برابر	
می	گذارد.	پروژة	لیبرال	خواهان	بر	آن	است	تا	بنیاد	خود	را	بر	برابری	»طبیعی«	
بگذارد؛	به	طور	اساسی	لیبرالیسم	تاریخ	را	می	گشاید	و	انسان	در	این	بستر	می	تواند	

به	شیوة	ِخردمندانه	یا	آگاهانه	نظم	سیاسی	مشروع	را	بسازد.«	
در	لحظة	دیدارمان	با	پی	یر	منان	به	او	گفتم:	»شما	می	گویید	اسالم	باید	اصل	
انتقاد	پذیری	را	بپذیرد.«	او	هم	گفت:	»بله.«	من	در	ادامه	به	او	گفتم:	»همکار	
گرامی،	این	خواست	به		طور	کلی	فکر	خوبی	است	ولی	چنین	چیزی	از	جانب	این	
دین	پذیرفتنی	نیست.	اسالم	سیاسی	است	و	ادعای	سیاست	برتر	دارد	و	نمی	تواند	
خود	را	با	جمهوری	و	روحیة	نقد	انطباق	دهد.	اسالم	دین	مطلق	گرای	تعبدی	است.«	

Manent Pierre, « Histoire intellectuelle du libéralisme » : Hobbs, 
Locke John, Macchiavelli Nicolo, Montesquieu Charle, Rousseau 
JJ, Aron Raymond, Strauss Leo, Guizot François. 

جداانگاریدینازسیاست:قانونزندگیمشترک
دوست	من،	خانم	کارولین	فورست،	روزنامه	نگار	و	اندیشمند	فرانسوی	تازه	ترین	
کتاب	خود	دربارة	جداانگاری	دین	از	سیاست	را	با	عنوان	شاهکار	جداانگاری	
دین	از	سیاست	به	چاپ	رساند.	او	در	این	کتاب	به	مبارزة	فکری	در	راستای	
جداانگاری	دین	از	سیاست	ادامه	می	دهد	و	نشان	می	دهد	که	چنین	چیزی	شمشیری	
در	برابر	ادیان	نیست	بلکه	سپری	برای	حفظ	جامعة	نوگرا	و	آزاد	است.	جداانگاری	

دین	از	سیاست	چارچوب	درستی	پدید	می	آورد	تا	دین	سر	جایش	بماند	و	در	
سیاست	و	مدیریت	جامعه	مداخله	نکند.	دین	بنابر	طبیعت	خود	سلطه	خواه	است	و	
می	تواند	در	جامعه	بحران	تولید	کند	و	آن	را	به	جنگ	سوق	دهد.	دین	همه	چیز	را	بر	
پایة	مالک	دینی	داوری	می	کند،	حال	آن	که	جداانگاری	دین	از	سیاست	برآن	است	
که	هر	کسی	حق	دارد	معتقد	باشد	یا	معتقد	نباشد	و	حکومت	نباید	بر	پایة	دین	جامعه	
را	بگرداند.	جداانگاری	دین	از	سیاست	چارچوب	همکاری	انسان	هاست	چراکه	
دین	را	به	مفهومی	شخصی	تبدیل	می	کند.	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	
سال	1905	در	فرانسه	به	تصوب	رسید	ولی	روح	این	قانون	برای	شهروندان	جهان	
مناسب	است.	در	این	جهانی	که	با	تعرض	و	مداخله	جویی	دین	روبه	رو	هستیم،	

جداانگاری	دین	از	سیاست	زیاده	خواهی	دین	را	از	حرکت	باز	می	دارد.
کارولین	فورست،	روزنامه	نگار	شارلی	ابدو	و	لوموند،	از	کسانی	است	که	با	
خاطر،	 این	 به	 است.	 کرده	 افشا	 فرانسه	 در	 را	 اسالم	گرایان	 بی	پروا	 پیگیرِی	
اسالم	گرایان	او	را	همیشه	به	عنوان	»نژادپرست«	معرفی	کرده	اند،	حال	آن	که	او	
فردی	بسیار	انسان	دوست	است	ولی	در	برابر	اسالم	گرایان	کوتاه	نیامده	است.	هر	
بار	که	او	را	می	بینم	به	خاطر	شجاعتش	او	را	می	ستایم.	او	نه	تنها	مبارز	پایبند	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	است	بلکه	خود	یک	لزبین	هم	هست	و	می	داند	که	
اسالم	گرایان	به	این	دو	دلیل	بر	او	فشار	می	آورند.	اسالم	گرایان	در	فرانسه	متحدینی	
دارند	مانند	چپ	های	اسالموفیل	و	سیاسیون	فرصت	خواه	و	نیز	مخالفانی	مانند	
روشن	فکران	و	سیاسیون	فرانسوِی	معتقد	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	که	در	
پشتیبانی	از	این	اندیشه	کوتاه	نمی	آیند	و	در	پی	منفردسازِی	اسالم	گرایان	هستند.	
اسالم	گرایان	در	فرانسه	نیز	ضد	من	هستند	زیرا	هر	جا	که	فرصتی	بیابم	آن	ها	را	
افشا	می	کنم.	من	در	ادامة	مبارزة	خود	در	برابر	حکومت	اسالمی	ایران	و	نواندیشان	
دینی	در	فرانسه	نیز	همیشه	در	برابر	محافل	و	جریان	های	اسالم	گرا	ایستاده	ام.	
مبارزة	من	با	اسالم	گرایان	در	فرانسه	سالیان	درازی	است	که	ادامه	داشته	زیرا	من	
در	این	کشور	یک	شهروند	معتقد	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	هستم	و	در	مبارزة	
سیاسی	برای	دموکراسی	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	همیشه	تالش	کرده	ام.	
اسالم	گرایان	مخالف	جداانگاری	دین	از	سیاست	هستند؛	آن	ها	خواهان	ویرانِی	
چنین	جامعه	ای	هستند	و	در	پی	پیشروی	اسالمی	اند.	من	در	برابر	اسالم	گرایان	
حزب	زیست	بوم	گرایان	فرانسه،	در	زندگی	احزاب	سیاسی	فرانسه	و	مبارزة	ملی	
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و	شهری	و	انتخاباتِی	خود	در	فرانسه	پیوسته	فعال	بوده	ام.	اسالم	گرایان	جهان	مرا	
می	شناسند	و	من	هم	آنها	را	یا	مستقیم	و	یا	به	واسطة	جهان	بینی	هاشان	می	شناسم.	
آن	ها	برای	زندگی	اسارت	بار	در	قالب	الگوی	اسالمی	فعالیت	دارند	و	من	برای	

زندگی	مشترک	در	دموکراسی	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	مبارزه	می	کنم.

»شلموسلینجر«یکاتفاقاست
من	خیلی	زود	با	دوست	ارزشمندم	یعنی	شلمو	سلینجر	آشنا	شدم.	او	پیکرتراش	و	
طراح	بزرگ	یهودی	است	که	در	سال	1928	در	لهستان	به	دنیا	آمد	و	در	جنگ	دوم	
جهانی	توسط	نازی	ها	به	گتو	و	سپس	به	اردوگاه	های	نازی	ها	فرستاده	شد	و	در	
این	دوره	پدرومادر	و	خواهرش	را	در	بازداشتگاه	نازی	از	دست	داد.	در	1945،	
زمانی	که	در	میان	جسدها	تلوتلو	می	خورد،	پزشکی	یهودی	او	را	نجات	می	دهد.	
پس	از	جنگ	به	آلمان	و	سپس	به	بلژیک	و،	بعد،	به	فرانسه	می	آید.	شلمو	سلینجر	
در	سال	1955	به	پاریس	آمد	و	در	مدرسة	هنرهای	زیبای	پاریس،	دانشگاه	خود	
را	در	رشتة	معماری	و	نقاشی	ادامه	می	دهد.	از	سال	1958	سرآغاز	فعالیت	های	
شگرف	هنری	او	تا	امروزست.	طی	این	سال	ها	او	بیش	از	پانزده	جایزة	هنری	را	
از	آن	خود	کرده.	کار	هنری	او	تراشیدن	مجسمه	بر	سنگ	و	چوب	است	و	به	قول	

خودش	آزادی	او	در	گرِو	همین	سنگ	تراشی	هاست.	
کارهای	شلمو	سلینجر	در	نقاط	گوناگون	جهان	به	نمایش	گذاشته	شده	اند:	
نمایشگاه	هنرهای	پاریس،	نمایشگاه	دفانس	در	حومة	پاریس،	موزه	های	گالیله،	تل	
آویو،	حیفا	و	غیره.	این	هنرمند	بزرگ	بیش	از	800	کار	هنری	پدید	آورده	و	بخشی	
از	آن	ها	با	موضوع	تراژدی	یهودیان	در	جنگ	جهانی	دوم	گره	خورده.	از	آن	جمله	
باید	به	مجسمة	بزرگی	که	در	درانسی	و	در	نزدیکی	پاریس	تعبیه	شده	اشاره	کرد،	
این	مجسمه	کالبِد	10	انسان	را	درهم	پیچیده	است.	در	زمان	جنگ	جهانِی	دوم،	
شهر	درانسی	مرکز	انتقال	یهودیان	به	بازداشتگاه	های	مرگ	در	آلمان	و	لهستان	بوده	
است.	از	76هزار	نفر	یهودی	که	در	فرانسه	شناسایی	و	توسط	پلیس	جمع	آوری	شده	
و	به	آلمان	فرستاده	شدند،	67هزار	نفر	در	بازداشتگاهی	در	شهر	درانسی	متمرکز	
شده	بودند	و	سپس	با	قطار	به	اردوگاه	مرگ	انتقال	می	یافتند.	به	همین	خاطر	یکی	

از	مجسمه	های	بزرگ	او	در	همین	شهر	و	در	محل	بازداشتگاه	یهودیان	نصب	شده	
است.	شلمو	سلینجر	مردی	ساده،	متواضع	و	خستگی	ناپذیر	است.	هنگام	گفت	وگو	
به	او	گفتم:	»شما	خود	هنرمند	بوده	و	آثار	هنری	می	آفرینید	و	نیز	زندگی	خودتان	هم	
به	خاطر	زندگی	شخصی	تان،	یک	اثر	هنری	هست.«	او	هم	در	پاسخ	گفت:	»دوست	
عزیز،	شوخی	نکن!	من	بیشتر	اوقات	فکر	می	کنم	چطور	شد	که	این	همه	انسان	به	
اردوگاه	های	مرگ	برده	شدند	و	به	قتل	رسیدند	و	من	ماندم.	ماندن	من	یک	اتفاق	

شگفت	انگیز	برای	من	است.«		

اقتصادونظاممدیریت
آغاز	کالس	های	دانشگاهی	است.	درس	هایم	دربارة	جامعه	شناسی،	اقتصاد	و	نظام	
مدیریت	می	باشند.	به	دانشجویان	گفتم	اقتصاد	ریاضیات	نیست،	اقتصاد	روند	تولید	
و	توزیع	و	مصرف	است	ولی	این	روند	بدون	انسان	ها	ناشدنی	است.	اقتصاد	چکیدة	
مناسبات	اجتماعی	و	تولیدی	و	مدیریتی	است	و	این	مناسبات	جز	مناسبات	انسانی	
چیز	دیگری	نیست.	حال،	نظام	های	مدیریتی	که	همه	چیز	را	به	پول	و	کاال	تقلیل	
می	دهند	خواهان	اقتصاد	بردگِی	تولیدی	هستند	زیرا	در	چنین	حالتی	مدیران	در	
ذهن	خود	فرهنگ،	اخالق،	ارزش	انسانی،	منافع	فردی،	شایستگی	های	حرفه	ای،	
واکنش	های	عاطفی،	رفتار	روان	شناسانه	و	جامعه	شناسانه	را	حذف	می	کنند	و	تنها	
بازدهی	اقتصادی	را	معیار	ارزشیابی	خود	قرار	می	دهند.	این	بار	نیز	مانند	همیشه	
در	سرآغاز	سال،	کالس	ها	و	آمفی	ها	پر	از	دانشجو	هستند	ولی	در	نیمة	دوم	سال	
دشواری	های	درسی	و	کاهش	انگیزة	فردی	و	سختی	های	مالی	و	خانوادگی	منجر	
به	کم	شدن	شمار	دانشجویان	می	شود.	یکی	از	دانشجویان	پرسید:	»برای	این	که	
درسهای	شما	را	خوب	بفهمیم،	چه	کنیم؟«	من	هم	به	گفتم:	»نخست،	انگیزة	درس	
خواندن	را	در	خودتان	تقویت	کنید	و	بدانید	برای	چه	درس	می	خوانید.	دوم	این	که	
همیشه	سر	کالس	حاضر	باشید	و	درس	ها	را	یادداشت	کنید	و	برای	نیامدن	بهانه	
نتراشید.	سوم	این	که	کتاب	بخوانید	و	بازهم	کتاب	بخوانید.«	سپس	یکی	دیگر	
از	دانشجویان	گفت:	»هنوز	پروژة	زندگی	شغلی	خودم	را	تعریف	نکرده	ام.«	من	
هم	به	او	گفتم:	»شما	که	در	سال	چهارم	دانشگاه	هستید	و	هنوز	نمی	دانید	چه	
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می	خواهید،	فردا	از	نخبگان	نخواهید	بود.	رقیب	شما	در	ژاپن	و	آمریکا	و	انگلستان	
و	استرالیاست	و	جهان	ما	بسیار	پیچیده	و	پرشتاب	است	و	به	انسان	های	با	فرهنگ،	
شایسته	و	اندیشمند	نیاز	دارد.	از	زندگی	خود	لذت	ببرید	و	پروژه	ای	را	در	نظر	
بگیرد	که	هم	نوآورانه	است	و	هم	لذت	بخش.	همیشه	این	دو	جنبه	در	کنار	هم	قرار	
ندارند	ولی	از	آنجا	که	انسان	کاماًل	زندانِی	جبرگرایی	نیست،	می	تواند	سرنوشت	

خودش	را	تکان	دهد.«	
افزودم	برای	اقتصاد	پیشنهاد	می	کنم	چند	کتاب	در	نظر	داشته	باشید:	

لودویش	هاینریش	الدر	فن	میزس:	کنش	انسانی
جوزف	یوجین	استیگلیتز:	سرمایه	داری	دیوانده	شده

توماس	پبکتی:	سرمایه	در	سده	بیست	و	یکم
ژان	تیرول:	تئوری	بازی	

میشل	آگلیئتا:	اکولوژی	و	توسعة	پایدار
روبرت	بوآیه:	اقتصاد	سیاسی	سرمایه	داری	ها،	تئوری	رگوالسیون	و	بحران	ها.	
و	 هستند	 اقتصادی	 گوناگونی	 فضای	های	 و	 مکتب	ها	 از	 تئوریسین	ها	 این	
درک	های	متنوع	ارائه	میدهند.	نظام	اقتصاد	جهانی	با	درک	یک	مکتب	اقتصادی	
قابل	فهم	نیست.	روش	ما	باید	چند	جانبه	باشد	و	افزون	بر	آن	برای	فهم	دنیای	اقتصاد	
باید	رشته	های	جامعه	شناسی	و	سیاست	و	روانشناسی	و	تکنولوژی	های	دیژیتالی	
را	نیز	به	یاری	طلبید.	این	آثار	در	مدیریت	کالن	اقتصاد	کشوری	و	نهادهای	جهانی	
اجازه	می	دهند	تا	از	اکسیون	کور	اقتصاد	و	منطق	های	کوتاه	مدت	اجتناب	شود.				

Robert Boyer, Thomas Piketty, Joseph E. Stiglitz, Ludwig von 
Mises, Miche Aglietta, Jean Tirole.  

فیلم»فرانتز«وشعرآپولینر
امشب	10	سپتامبر	2016	در	سینما	فیلم	»فرانتز«	از	کارگردان	فرانسوی	فرانسوا	
اوزن	را	تماشا	کردم.	فیلمی	بسیار	زیبا	که	ذهن	و	احساس	تماشاگر	را	در	خود	
می	پیچاند.	داستان	فیلم	به	جنگ	جهانِی	نخست	و	مداخلة	فرانسه	و	آلمان	در	جنگ	
برمی	گردد	و	این	که	چگونه	زندگی	و	عشق	و	رازهای	دو	انسان	آشفته	در	جنگ	رقم	

می	خورند	و	چگونه	انسان	ها	در	جنگی	که	دیگران	ترتیب	داده	اند	درگیر	می	شوند	و	
به	روی	یکدیگر	اسلحه	می	کشند	و	نتیجة	آن	هم	چیز	جز	آشوب	روانی	انسان	ها	و	
التهاب	و	پشیمانی	آن	ها	نیست.	انسان	بر	سرنوشت	خود	حاکم	است؟	در	بسیاری	
از	مواقع	انسان	ها	بازیچة	دیگران	می	شوند	و	با	وجود	دوستی	دیرینه	با	هم	دشمنی	
می	کنند.	چگونه	ایدئولوژی	و	ملی	گرایی	فکر	انسان	را	می	ربایند	و	خشونت	و	نفرت	
را	بر	مغز	او	چیره	می	کنند؟	و	چگونه	احساس	عشق	در	بدترین	یا	سخت	ترین	موقع	
پا	می	گیرد؟	چگونه	انسان	با	زخم	های	درونی	و	پشیمانی	ها	و	شادی	های	دردآلود	
خو	می	گیرد؟	چگونه	در	زمانی	که	تند	می	گذرد،	می	توان	به	عشق	خود	پناه	داد؟	
ما	همدیگر	را	ترک	می	کنیم	و	امید	بازیافتن	دوباره	وجود	ندارد	ولی	یادمانه	ها	و	
خاطره	ها	چه	خواهند	کرد؟	آیا	شعر	»ُپل	میرابو«	از	گیوم	آپولینر	با	ترجمة	استاد	

پرویز	ناتل	خانلری	یادتان	می	آید؟	

زیر	پل	رود	روان	می	گذرد
عشق	های	من	و	تو

راستی	باید	از	آن	یاد	آورد؟
بود	پیوسته	نشاط	از	پی	درد
شب	بیاید	بزند	ساعت	زنگ

روزها	رفت	و	مرا	هست	درنگ
دست	در	دست	هم	و	روی	به	روی

باش	تا	درگذرد
زیر	بازوی	دو	یار

رود	کز	دیدن	خلق	آزرده	ست
شب	بیاید	بزند	ساعت	زنگ

روزها	رفت	و	مرا	هست	درنگ
عشق	چون	رود	روان	درگذر	است

عشق	اندر	گذر	است
گذرد	عمر	چه	کند

آرزو	لیک	چه	تیز	است	و	چه	تند
شب	بیاید	بزند	ساعت	زنگ

روزها	رفت	و	مرا	هست	درنگ
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روز	و	هفته	همه	بگذشت	دریغ
نه	زمانی	که	گذشت

بازگردد،	نه	دلی	کز	کف	رفت
زیر	پل	رود	روان	می	گذرد

شب	بیاید	بزند	ساعت	زنگ
روزها	رفت	و	مرا	هست	درنگ

دردادگاهودرکنارشارلیابدو
هفته	نامة	شارلی	ابدو	صدای	آزادی	است	و	به	نوعی	شرافت	مطبوعات	فرانسه	و	
جهان	آزاد	به	شمار	می	آید.	من	در	تاریخ	7	و	8	فوریه	2007	برای	پشتیبانی	از	
شارلی	ابدو	به	دادگاه	پاریس	رفتم.	شارلی	فکاهی	های	محمد	را	چاپ	کرده	بود	و	
اسالم	گرایان	هم	مسئوالن	نشریه	را	به	اتهام	»توهین	به	اسالم	و	محمد«	به	دادگاه	
کشاندند.	خوشبختانه	رأی	دادگاه	به	سود	شارلی	ابدو	و	پشتیبانی	از	آزادی	بیان	و	
آزادی	هنر	و	آزادی	فکاهی	بود.	شمار	بسیار	زیادی	برای	پشتیبانی	و	حضور	به	
دادگاه	آمده	بودند.	اسالم	گرایان	هر	جا	که	هستند	در	پی	خفه	کردن	اندیشه		و	ممنوع	
کردِن	انتقاد	از	اسالم	هستند.	آن	ها	از	قوانین	دموکراتیک	سوءاستفاده	می	کنند	تا	
با	خوِد	دموکراسی	مبارزه	کنند.	ما	می	دانیم	هر	جا	اسالم	و	قرآن	در	قدرت	باشند،	
هوادارن	آن	ها	انسان	ها	را	از	آزادی	و	خالقیت	محروم	می	کنند.	در	فرانسه	مبارزه	
برای	آزادی	بیان	و	نقد	مذهب	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	از	سدة	هیجدهم	با	
تالش	فیلسوفان	عصر	روشن	گری	آغاز	شد	و	ادامه	دارد.	کلیسا	به	دنبال	با	مبارزة	
نخبگان	آزادمنش	وا	پس	نشست	و	رفتار	خود	را	تغییر	داد	ولی	امروز	اسالم	
یورش	های	خود	را	بر	ضد	تمدن	و	آزادی	تشدید	کرده	است.	از	مبارزه	با	دیو	
دین	و	خرافات	اسالمی	نباید	ترسید.	این	وظیفه	بسیار	دشوار	است.	هر	شهروندی	
حق	دارد	به	دین	خود	باور	داشته	باشد	و	هر	کسی	باید	به	دین	انتقاد	کند	و	ناباور	
باشد	ولی	در	جامعة	ما	دین	اسالم	و	شیعه	گری	افراد	را	از	اندیشة	آزاد	بازداشته	
است	و	از	همین	رو	مبارزة	ژرِف	فرهنگی،	فلسفی	و	سیاسی	با	تسلط	ایدئولوژیک	
دینی	در	جامعه	و	ذهن	بسیار	اساسی	است.	هم	اکنون	در	غرب	تمام	دستاوردها	
مانند	برابری	زن	ومرد،	نقد	مذهب،	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	غیره	مورد	یورش	

اسالم	گرایان	هستند.	آن	ها	»ننه	من	غریبم	بازی«	درمی	آورند،	اسالم	را	پرچم	خود	
می	کنند	و	با	زیرکی	و	دروغ	و	خدعه	به	قدرت	شان	می	افزایند.	خواست	نهایِی	آن	ها	
قدرت	است.	بدبختانه	جناح	اسالمیون	و	هواداران	آنان	هم	قوی	هستند.	در	غرب،	
سیاسیون	فرصت	خواه	و	روشن	فکران	اسالموفیل	زمینة	رشد	بنیادگرایان	را	تقویت	
می	کنند.	در	ایران	نیز	بخش	مهمی	از	روشن	فکران	چپ	و	ملی	و	جمهوری	خواه	
اسالموفیل	هستند	یعنی	هوادار	»دین	توده	ها«	هستند	و	مردم		فریبانه	از	دین	داران	
سیاسی	و	اسالم	آن	ها	پشتیبانی	می	کنند.	به	یاد	دارم	که	در	همین	دادگاه	به	نقاش	
معروف،	کابو،	گفتم:		»تو	خوش	بینی	یا	نگران؟«	دوستش،	شارب،	در	پاسخ	گفت:	
»امیدوارم	در	این	دادگاه	پیروز	بشویم	ولی	در	آینده	معلوم	نیست.«	البته	از	یاد	نبریم	
در	ژانویة	2015	کابو	و	شارب	که	مردان	بسیار	مهربان	و	انسان	دوستی	هم	بودند	با	
دیگر	همکاران	شان	در	هیأت	دبیرة	شارلی	ابدو	توسط	دو	تروریست	اسالمی	کشته	
شدند.	پس	از	پیروزی	در	دادگاه	به	وکیل	شارلی	ابدو،	ُژرژ	کیژمن،	تبریک	گفتم	
و	او	نیز	گفت:	»حقیقت	از	آغاز	با	ما	بود.«	در	پایان	مصاحبة	مطبوعاتی	با	مدیر	
نشریه	و	یکی	دیگر	از	وکالی	آن	از	دادگاه	بیرون	آمدیم.	به	آن	ها	گفتم	پیروزی	را	
چگونه	باید	جشن	گرفت؟	مدیر	نشریه	گفت:	»این	پیروزی	یک	جشن	مطبوعاتی	
نیاز	دارد.«	من	هم	در	پاسخ	به	آن	ها	گفتم:	»فعاًل	می	توانیم	برویم	قهوه	ای	بنوشیم.«	و	
سپس	برای	یک	فنجان	قهوه	و	گپ	زدن	به	کافة	روبه	روی	دادگاه	پاریس	رفتیم.	در	
کاریکاتور	محمد	که	کابو	آن	را	کشیده	بود	و	مورد	اعتراض	اسالم	گرایان	بود	محمد	

می	گوید:	»تحمل	وقتی	که	احمق	ها	آدم	را	دوست	داشته	باشن،	خیلی	دشواره.«

مونمارتر،محلةنقاشانبزرگ
پاریس	داغ	بود.	این	شهر	روز	شنبه	27	اوت	2019	با	36	درجه	گرم	ترین	روز	
تاریخ	خود	را	سپری	می	کرد.	صبح	به	10	نفر	از	دوستان	پیام	فرستادم	که	سری	به	
مون	مارتر،	محلة	نقاشان	در	میدان	دوترتر	بزنیم	و	از	موزة	هنرمندان	نقاش	دوران	
پایانی	قرن	نوزدهم	بازدید	کنیم.	جز	یک	پاسخ	منفی،	کس	دیگری	جواب	نداد	و	
البته	بعد	متوجه	شدم	که	گرمای	تند	همه	را	ترسانده	بود.	با	وجود	کمی	تردید	با	مترو	
به	این	محله	رفتیم.	اگر	فرصت	کردید،	حتمًا	به	دیدن	این	محلة	پاریس	بروید	زیرا	
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جنبه	های	تاریخی	و	هنری	آن	فراوان	است.	کلیسای	بزرگ	قلب	مقدس	که	به	روی	
بلندی	بنا	شده	از	همه	نقاط	پاریس	قابل	دیدن	است.	پله	های	بی	شمار	جلوی	کلیسا	
انبوه	از	گردشگر	و	موزیسین	است	و	میدان	نقاشان	با	حضور	صد	نقاش	به	آتلیه	
پرشکوه	نقاشی	تبدیل	شده	است.	محله	مون	مارتر	یک	محله	تاریخی	است.	در	
این	محله	سالن	های	تئاتر	مانند	تئاتر	آبس،	کاباره	های	معروف	مانند	»مولن	روژ«،	
موزه	های	گوناگون	مانند	موزه	دالی،	خانه	های	هنرمندان	و	نویسندگان	مانند	دالیدا	
و	آندره	مالرو،	بوریس	ویان،	ژاک	پره	ور،	هکتور	برلیوز،	ژرژ	براک،	پابلوپیکاسو،	
آدامئو	مودلیانی،	اگوست	رونوار،	ژان	رونوار،	روبرت	ساباتیه،	پیساروف	و	دیگران	

بوده	و	می	باشد.	
در	واقع،	در	پایان	سدة	19	و	آغاز	سدة	20	دو	منطقه	در	پاریس	یعنی	مونپارناس	
و	مون	مارتر	کندوی	جنب	وجوش	و	زندگی	و	آتلیه	های	هنرمندان	بسیاری	بودند.	
در	مونپارناس	از	دنیای	هنرِی	گذشته	چیزی	باقی	نمانده	است	ولی	در	مون	مارتر	
دنیای	پیشین	هنوز	زنده	است.	هنگامی	که	به	پالک	12	خیابان	کورتو	می	رسید،	
ورودِی	عادی	موزه	را	می	بینید.	موزه	یک	مجموعة	ساختمانِی	قدیمی	است	که	در	
گذشته	اتاق	های	کوچکش	برای	زندگی	و	آتلیه	های	هنرمندان	به	کار	می	رفته	و	
حاال	بازسازی	شده	و	آن	را	به	موزه	تبدیل	کرده	اند.	نقاشانی	مانند	تولوز	لوترک،	
بونارد،	ایبل،	اوتریلو،	واالدون،	دوفی،	پیکاسو،	مودیلیانی،	استنلن،	اوتر،	ماکس	
ژاکوب	و	اریک	ساتی	از	جمله	کسانی	بودند	که	بین	1870	تا	1910	در	همین	
خانه	رفت	وآمد	داشتند.	در	آن	زمان،	همة	این	هنرمندان	در	شرایط	بد	مالی	قرار	
میلیون	ها	 تابلوهاشان	گاه	 از	 از	یک	سد	سال	هر	یک	 داشتند	ولی	حال	پس	
یورو	ارزش	گذاری	می	شود.	تابلوهای	موجود	در	موزه	در	سبک	های	هنری	مانند	
طبیعت	گرایی،	دریافت	گری،	فرادریافت	گری،	نمادگرایی،	فوویسم،	کوبیسم	و	نیز	
در	گروه	بندی	هنرهای	زینتی	و	تبلیغاتی	قابل	تعریف	هستند.	کارهایی	از	همة	
مکتب	ها	و	هنرهایی	که	در	دسته	بندی	های	رسمی	جای	می	گیرند	در	این	اتاق	ها	جا	
گرفته	اند.	چرا	هنرمندان	در	یک	نقطه	ِگرد	هم	می	آیند؟	علت	گردهمایِی	هنرمندان	
این	بود	که	کرایه	های	آن	زمان	بسیار	پایین	بوده،	این	محله	در	نقطه	ای	بلند	و	
تپه	مانند	قرار	داشته	و	برای	هنرمندان	دورنماهای	زیبایی	فراهم	می	کرده.	ضمنًا،	
این	محله	پر	از	کاباره	و	تئاتر	و	کافه	بوده	و،	بنابراین،	افراد	کارگر،	دلقک،	روسپی،	
رقاص	های	کاباره	و	هنرمندان	زیادی	درهم	می	لولیدند	و	این	شرایط	برای	نقاشان	

و	کار	هنری	شان	بسیار	جالب	و	پرمایه	بوده.	افزون	بر	این	ها،	کافه	ها	پر	از	همهمة	
شاعر	و	موسیقی	دان	و	می	گسار	و	هنرمند	و	اهل	حال	بودند	و	دود	سیگار	و	بوی	
شراب	فضاشان	را	پر	می	کرده.	به	هر	حال،	پس	از	ورود	به	ساختمان،	در	حیاط	
خانه	موزه	پیانویی	گذاشته	اند	که	اگر	دل	تان	بخواهد	می	توانید	لمسش	کنید.	وسط	
حیاط	کافه	ایی	برای	گپ	زدن	در	نظر	گرفته	شده	و	کتاب	فروشی	کوچکی	هم	برای	
بازدیدکنندگان	موجود	است.	آن	روز،	گرما	از	یادمان	رفته	و	حواس	مان	پرت	شده	

بود	زیرا	فکر	و	نگاه	مان	غرق	در	نقاشی	ها	و	گپ	زدن	ها	غرق.	

کتابدربارةاسالمنوشتةمیشلانفره،فیلسوففرانسوی
فیلسوف	فرانسوی،	میشل	انفره،	چندی	پیش	کتابی	با	عنوان	دربارة	اسالم	چاپ	
کرد.	من	در	مقالة	خودم	با	عنوان	»فیلسوف،	میشل	انفره،	و	نقد	اسالم	و	تروریسم«،	
که	در	سایت	ها	و	از	جمله	سایت	گویا	منتشر	شده،	به	بررسی	دیدگاه	او	در	این	
کتاب	پرداختم	و	برخی	انتقادات	خود	را	به	اندیشة	او	وارد	کردم.	دیدگاه	او	در	
این	کتاب	این	است	که	اسالم	و	قرآن	نقش	مستقیمی	در	تروریسم	اسالمی	دارند	و	
فرانسه	به	مداخلة	نظامِی	خود	در	کشورهای	مسلمان	باید	پایان	دهد.	بدبختانه	هیچ	
مطلبی	تاکنون	از	آثار	این	فیلسوف	به	فارسی	ترجمه	نشده	است	و	تنها	چند	خط	
ناقص	و	ناروشن	در	»ویکی	پدیا«	به	فارسی	آمده	است.	مقالة	من	نخستین	نوشتة	
فارسی	دربارة	اندیشة	میشل	انفره	است.	با	وجود	هر	انتقادی	که	به	اندیشة	او	وارد	
باشد،	او	فیلسوفی	بسیار	پرکار	و	پراندیشه	ای	است	و	خود	را	دارای	اندیشة	چپ	
غیرحزبی	و	آزادمنش	می	داند.	او	در	طی	گفت	وگویی	که	در	پاریس	با	هم	داشتیم	
می	گفت	از	چپ	دلسرد	شده	و	نقد	اسالم	در	فرانسه	یک	ضروت	تاریخی	است.	
	سیاسی	برای	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	نقد	 من	هم	به	او	گفتم	مبارزة	فکریـ	
اسالم	نه	تنها	برای	غرب	بلکه	برای	کشورهای	مسلمان	هم	باید	یک	محور	باشد	و	
همکاری	روشن	فکر	غربی	و	غیرغربی	از	جمله	ایرانی	برای	گسترش	اندیشة	فلسفی	
و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	کاماًل	الزم	است.	او	نیز	گفت	موافق	است	
و	مشتاق	دیداری	با	روشن	فکران	ایرانی.	میشل	انفره	دربارة	جداانگاری	دین	از	
سیاست،	خداناباوری،	فالسفة	پیشاسقراطی،	فلسفة	طبیعت،	ادبیات،	کامو،	سارتر،	
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فروید	و	غیره	نوشتارهای	با	ارزشی	ارائه	کرده	و	با	اندیشة	خود	جنجال	های	
بی	شماری	در	رسانه	ها	راه	انداخته.	امیدوارم	مترجمان	ما	آثار	او	را	به	فارسی	

ترجمه	کنند.	
در	عرصه	بینش	فلسفی،	اونفره	ادعا	دارد	که	زیر	تأثیر	فیلسوفانی	مانند	فردریش	
نیچه	و	اپیکور	بوده	و	همچنین	از	مکتب	بدبینانه،	از	ماتریالیسم	فرانسوی	و	همچنین	
از	آنارشیسم	پرودونی	متاثر	است.	میشل	اونفره	معتقد	است	هیچ	فلسفه	ای	بدون	
بهره	مندی	از	تاریخ،	جغرافیا،	زیست	شناسی،	جامعه	شناسی،	علوم	و	علوم	انسانی	
وجود	ندارد:	یک	فیلسوف	بر	اساس	واقعیت	کار	میکند	در	غیر	این	صورت	او	

خارج	از	واقعیت	فکر	می	کند.
در	زمینه	فکر	مذهبی	نوشته	های	او	به	لذت	گرایی،	حواس	و	الحاد	می	پردازد.	
این	فیلسوف	در	تبار	اندیشمندان	یونانی	است	که	استقالل	فکر	و	زندگی	را	ستایش	
می	کند.	وی	در	دفاع	از	یک	خداناباوری	سازش	ناپذیر،	ادیان	را	غیرقابل	دفاع	
می	داند،	زیرا	آنها	ابزار	سلطه	و	بریده	از	واقعیت	جهان	هستند.	با	این	وجود	میشل	
اونفره	خود	را	"ملحد	مسیحی"	اعالم	کرده،	او	خود	را	با	میراث	فرهنگی	یهود-
مسیحی	اروپایی	می	داند	و	می	گوید	من	یک	ملحد	مسیحی	هستم،	زیرا	نوعی	بی	
خدایی	وجود	دارد	که	در	حوزه	مسیحی	قرار	دارد،	و	فکر	من	در	بستر	اروپایی	
آتئولوژی«	 »معاهده	 کتاب	 در	 عیسی	 و	 خدا	 وجود	 انکار	 دارد.	 قرار	 مسیحی	
موضوع	مرکزی	اوست.	وی	بیش	از	هر	چیز	نظریه	پرداز	الحاد	است.	برای	او	دفاع	

از	ارتداد	و	ناباوری	باشد،	دفاع	از	لذت	گرایی	است.	

روشنفکرانفرانسویوکمونیسم
کتابی	که	انی	روزها	در	حال	خواندنش	هستم	نوشتة	میشل	وینوِک	تاریخ	دان	است	
با	نام	سدة	روشن	فکران.	این	کتاب	900	برگی	تاریخ	یک	قرن	روشن	فکران	فرانسه،	
رویدادها	و	اندیشه	ها	و	انتشارات	نخبگان	روشن	فکر	در	این	کشور	است.	در	آغاز،	
از	ماجرای	دریفوس	در	سال	1894	و	بسیج	امیل	زوال	برای	نجات	جان	یک	
نظامی	یهودی	که	به		نادرست	متهم	به	جاسوسی	شده	بود	سخن	گفته	می	شود.	امیل	
زوال	منشور	برجستة	خود	با	عنوان	»من	متهم	می	کنم«	را	چاپ	کرد	و	خواهان	

آزادی	دریفوس	شد.	این	رویداد	مسئولیت	و	تعهد	روشن	فکران	را	به	روشنی	به	
نمایش	گذاشت	و	نشان	داد	که	شهامت	روشن	فکری	در	برابر	قدرت	و	دروغ	و	
برای	پشتیبانی	از	حقیقْت	اساسی	است.	تالش	امیل	زوال	روشن	فکران	بزرگی	مانند	
آناتول	فرانس،	مارسل	پروست،	ُژرژ	سورل،	کلود	مونه،	امیل	دورکهم	و	سیاسیون	
مترقی	را	به	حرکت	درآورد.	این	رویداد	یک	لحظة	تاریخی	شد	و	تاریخ	بعدی	

روشن	فکران	در	فرانسه	و	جهان	را	متأثر	کرد.	
یکی	دیگر	از	بخش	های	این	کتاب	دربارة	شیفتگی	روشن	فکران	فرانسه	نسبت	به	
انقالب	شوروی	و	ِاستالین	است.	جنگ	داخلی	اسپانیا	جامعة	روشن	فکری	را	
اسپانیا	 به	 جمهوری	خواهان	 از	 پشتیبانی	 برای	 مالرو	 آندره	 و	 می	کند	 دگرگون	
می	رود.	پس	از	جنگ،	آندره	ژید	به	شوروی	می	رود	و	بازگشت	از	شوروی	را	
می	نویسد	و	دروِغ	الگوی	ِاستالین	را	برمال	می	کند.	این	کتاب	سرآغاز	شکستن	
یک	توهم	بزرگ	و	شکستن	توطئه	استالینی	بود.	در	دهه	های	50	و	60	میالدی	
ژان	ُپل	سارتر	به	شوروی	و	ِاستالین	وفادار	می	ماند	و	آلبر	کامو	را	به	خاطر	عدم	
پشتیبانی	اش	از	شوروی	به	باد	انتقاد	می	گیرد.	ریموند	آرون،	جامعه	شناس	معروف،	
در	برابر	روشن	فکران	کمونیست	می	ایستد	و	از	دموکراسی	پشتیبانی	می	کند.	با	توجه	
به	شرکت	کمونیستها	در	جنبش	مقاومت	فرانسه،	با	توجه	به	نفوذ	حزب	کمونیست	
در	میان	کارگران	و	باالخره	با	توجه	به	جاذبه	ایدئولوژی	کمونیست،	بسیاری	از	
روشنفکران	فرانسه	در	درون	حزب	کمونیست	فرانسه	جمع	شده	بودند.	دگماتیسم	
و	تمایل	به	استالینیسم	روشنفکران	را	از	نقد	»سوسیالیسم	واقعن	موجود«	بازداشته	

بود.	
در	جنبش	ماه	مه	فرانسه	در	سال	1968	ژان	ُپل	سارتر	به	شور	می	آید،	ولی	
ریموند	آرون	عصبانی	می	شود	و	آن	را	به	نقد	می	کشد.	میشل	فوکو	به	نقد	تاریخی	
و	فلسفی	دست	می	زند	ولی	سپس	دستخوش	اشتباه	می	شود	و	از	انقالب	آیت	اهلل	
خمینی	پشتیبانی	می	کند؛	هرچند	دیرتر	پشیمان	می	شود.	کتاب	سدة	روشن	فکران	به	
بحران	های	روشن	فکری	می	پردازد،	ایدئولوژی	چپ	و	راست	را	در	درون	جنبش	
روشن	فکری	واکاوی	می	کند	و	بهشت	های	گمشدة	روشن	فکران	را	یادآور	می	شود.	
جامعة	بدون	روشن	فکر	یک	جامعة	تاریک	است	ولی	روشن	فکراِن	بدون	اشتباه	هم	

کمیاب	هستند.	
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مجارستان،ازاسارتتاآزادیوهنرنمایی
از	 تاریخی	که	پس	 پیشینة	 با	هزار	سال	 به	مجارستان	داشتم.	کشوری	 سفری	
انگلستان	از	قرن	چهاردهم	دارای	سنت	پارلمانی	بوده.	ساختمان	پارلمان	ِوست	
مینیسِر	انگلستان	در	سال	1836	به	کار	خود	پایان	داد	و	مجارها	به	فکر	آن	افتادند	
که	مانند	انگلیسی	ها	یک	پارلمان	باشکوه	داشته	باشند	و	از	این	رو	در	سال	1896،	
در	بوداِپست	و	در	کنار	رود	دانوب،	ساختمان	مجلس	باشکوه	خود	را	برپا	کردند.	
این	ساختمان	زیبا	با	دیوارها	و	سقف	هایش	با	ورقة	طال	و	نقاشی	هم	مجلس	است،	
هم	کاخ	ریاست	جمهوری	و	هم	دفتر	نخست	وزیری.	یورش	مغول	ها	به	مجارستان،	
چیرگِی	150سالة	امپراتوری	عثمانی،	اشغال	آلمان	هیتلری	و	چیرگِی	کمونیسم	
ِاستالینی	عطش	مجارها	به	آزادی	پارلمانی	را	از	بین	نبرد.	مجارستان	در	زمان	
جنگ	جهانی	دوم	توسط	نازیسم	اشغال	شد	و	پس	از	شکست	هیتلر	به	مدت	45 
سال	زیر	سلطة	ِاستالینیسم	قرار	گرفت.	در	یکی	از	خیابان	های	معروف	بوداِپست	
به	نام	آندره	سی،	ساختمانی	بزرگ	و	خاکستری	وجود	دارد	که	باالی	آن	واژة	ترور	
و	دو	نشانه،	یکی	ستارة	کمونیستی	و	دیگری	صلیب	جهت	داِر	هواداران	نازیسم،	
جای	گرفته	است.	اینجا	»خانة	ترور«	است	که	در	زمان	حضور	نازی	ها	مرکز	
اداری	حزب	نازِی	مجار	با	نام	»صلیب	داران	جهت	دار«	و	پس	از	آن	مرکز	اداری	
و	جاسوسی	و	شکنجة	زیر	کنترل	کمونیست	های	مجار	بود.	پس	از	سقوط	رژیم	
کمونیستی	در	1989،	این	ساختمان	به	»خانة	ترور«	یا	موزة	تاریخی	تبدیل	شد.	
در	این	موزه،	شباهت	شگفت	انگیزی	در	کنش	گرایِی	حزبی	و	سیستم	تبلیغاتی	و	
باورپرسِی	دورة	قدرت	کمونیست	های	هوادار	شوروی	و	نازی	ها	به	نمایش	گذاشته	
شده	است.	اگر	به	بوداِپست	رفتید،	از	این	خانة	وحشت	دیدن	و	تاریخ	معاصر	
را	مرور	کنید.	هر	دو	رژیْم	خودکامه	و	ایدئولوژیک	و	خواهان	بردگی	و	نابودی	
مخالفان	خود	بودند.	مطمئن	باشید	که	رژیم	اسالمی	نیز	از	همین	گونه	رژیم	های	

خودکامه	است.	امروز،	مجارستان	در	آزادی	نفس	می	کشد.	
یکی	دیگر	از	جلوه	های	جالب	سفر	به	مجارستان	کشف	دقیق	تردنیای	ادبی	و	
هنری	این	کشور	است.	جمعیت	مجارها	به	10	میلیون	می	رسد،	زبان	آن	ها	فقط	به	
همین	کشور	محدود	می	شود.	با	این	وجود،	مجارها	در	عرصة	هنر	تئاتر	و	سینما	
بسیار	فعال	هستند.	از	جمله	کارگردانان	معروف	مجار	می	توان	به	الکساندر	کوردا،	

میکائیل	کورتیز	و	بال	تار	اشاره	کنیم.	همچنین،	فیلم	»مفیستو«	در	سال	1981 
اسکار	بهترین	فیلم	خارجی	را	از	آن	خود	کرد.	بسیاری	از	سالن	های	سینما	با	کافه	
و	کتاب	فروشی	همراهند	و	شما	چه	فیلم	نگاه	کنید	یا	نه	می	توانید	با	یک	قهوه	در	
میان	کتاب	های	هنری	و	ادبی	و	اسناد	مربوط	به	سینما	پرسه	بزنید	و	مطالعه	کنید.	
در	شهر	بوداِپست	شمار	کتاب	فروشی	چشمگیر	است	و	بسیاری	از	آن	ها	با	سالن	
قهوه	نوشی	و	غذاخوری	همراهند.	شمار	تئاتر	و	نمایشگاه	هنری	در	شهر	زیاد	است	
و	در	زمان	سفرم	دو	نمایشگاه	برزگ	از	تابلوهای	پیکاسو	و	مودلیانی	سازمان	دهی	
شده	بود	و	بسیار	عالی	بود.	اگر	به	بوداِپست	رفتید	حتمًا	از	موزة	آهنگساز	مجار،	
فرانتس	لیست،	بازدید	کنید	و	پیانوهای	او	را	که	در	سال	1886	از	دنیا	رفت	ببینید.	
این	آهنگساز	رمانتیک	با	بزرگانی	مانند	ویکتورهوگو،	المارتین،	شاتوبریان	آشنایی	
نزدیکی	داشت	و	بخش	عمدة	کارش	تنظیم	آثار	بر	روی	پیانو	بود.	در	کل،	نمی	شود	
از	مجارستان	صحبت	کرد	و	از	ایمره	کرتز،	نویسندة	یهودی	تبار	مجار	و	برندة	جایزة	
نوبل	ادبیات	و	رمان	گیرای	او	یعنی	بخت	برگشته	حرف	نزد.	آكادمی	سوئد	در	تاریخ	
ده	اكتبر	2002	جایزة	نوبل	در	رشتة	ادبیات	را	به	دلیل	»نوشتن	آن	چه	تجربة	یک	
فرد	را	در	برابر	بی	رحمی	وحشیانة	تاریخ	نشان	می	دهد«	به	او	اهدا	کرد.	این	رمان	
داستان	جوان	پانزده	ساله	ای	است	که	خاطرات	خانواده	و	خودش	را	در	گتوها	
و	بازداشتگاه	های	نازی	بازگو	می	کند.	زبان	او	ساده	و	دل	انگیز	است	و،	در	عین	
حال،	تراژدی	و	بیهودگی	و	ترس	مرموز	و	شادی	های	روزمرة	یک	کودک	را	در	هم	
می	آمیزد.	وقتی	به	بوداِپست	می	روید	حتمًا	به	کافه	»نیویورک«	سری	بزنید	و	شیرینی	
و	بستنی	خوشمزة	آنجا	را	بخورید.	ساختمان	این	کافه	و	معماری	درونی	اش	بسیار	
دل	انگیز	است.	گردشگران	بسیاری	می	آیند،	صف	می	کشند	تا	باألخره	جایی	گیر	
بیاورند	و	بشنینند	و	گپ	بزنند.	زیبایی	سالْن	شما	را	جذب	می	کند	و	شما	دل	تان	

می	خواهد	بیشترین	استفاده	را	از	این	لحظة	زندگی	ببرید.	

چراداعشازفرانسهنفرتدارد؟
هفته	نامة	فرانسوی	مارین	پرسش	می	کند	چرا	داعش	به	فرانسه	این	همه	نفرت	دارد؟	
آیا	این	ضدیت	به	خاطر	آن	نیست	که	فرانسوی	ها	به	جداانگاری	دین	از	سیاست،	
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الئیسیته،	برابری	جنسیتی،	آزادی	و	غیره	عالقه	مندند؟	از	دید	من،	افزون	بر	نکاتی	که	
گفته	شده،	ریشة	تاریخی	هم	در	چنین	چیزی	دخیل	است.	رد	پای	استعمار	فرانسه	در	
کشورهای	مسلمان	شمال	آفریقا	هنوز	در	ذهن	ها	باقی	مانده	است	و	کاماًل	پاک	نشده	
است.	کینه	و	نفرت	تاریخی	درونی	شده	که	بازتاب	فشار	و	عقده	های	دوران	استعمار	در	
این	کشورها	توسط	فرانسه	هم	می	تواند	مؤثر	باشد.	از	طرفی	برای	نمونه،	از	الجزایر	تا	
تونس	تا	همه	مغرب	تمایل	سفر	به	فرانسه	و	دسترسی	به	این	کشور	به	کعبة	آرزوهاشان	
برای	رسیدن	به	یک	زندگی	بهتر	می	مانسته.	این	مهاجرت	ها	تا	امروز	ادامه	دارند	با	
این	تفاوت	که	امروزه	این	مردم	کاماًل	در	فرانسه	ریشه	دوانده		و	قدرت	پیدا	کرده	اند	و	
نمی	توان	آن	ها	را	مهاجرانی	معمولی	دانست.	این	جمعیت	عرب	تبار	یکدست	نیست.	
اکثریت	انها	اعضای	عادی	این	جامعه	هستند.	بخشی	از	عرب	تبارها	در	جامعه	
فرانسه	دارای	گرایش	»جدایی	خواهی	دینی«	هستند.	آن	ها	به	خوبی	از	مسائل	امنیتی	
و	شیوه	های	گوناگون	آن	در	دستگاه	های	اطالعاتی	و	امنیتی	و	قوانین	مربوطه	در	این	
کشور	آگاهی	دارند	و	چنانچه	کسی	از	آن	ها	بخواهد	با	داعش	همکاری	کند،	مهارشان	
چندان	آسان	نیست.	بخشی	از	مهاجران	مسلمان	آن	گونه	که	باید	در	جامعة	فرانسه	
ادغام	نشده	اند	و	مرتب	اسالم	را	به	عنوان	مزیت	و	امتیاز	خود	به	شمار	می	آورند	و	به	
آن	فخرفروشی	می	کنند.	در	روند	تاریخی	اقتصادی	و	شهرسازی	دولتی	جای	گیری	
این	بخش	از	جمعیت	بدرستی	مدیریت	نشد.	بخشی	از	مهاجران	بتدریج	در	»گتو«	

تمرکز	یافته	و	دولت	فرانسه	آن	ها	را	به	حال	خود	در	برخی	حومه	ها	رها	کرد.	
جاگیری	جمعیت	عرب	تبار	و	ادغام	آنها،	تنها	با	دادن	گذرنامة	فرانسوی	و	اجازة	
کار	کافی	نیست.	آن	ها	به	یک	آموزش	دموکراتیک	و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	
از	سیاست	نیازمندند	زیرا	اسالم	مانع	گسترش	این	فرهنگ	است.	این	درسی	است	
که	پس	از	شورش	های	چند	سال	پیش	در	حاشیة	پاریس	گرفته	شد.	درهم	آمیزِی	
فرهنگی	و	از	همه	باالتر	انتقال	ارزش	های	فرهنگی	آزادی	و	برابری	و	حقوق	
بشر	دست	کم	گرفته	شدند.	همین	خطا	در	بلژیک	نیز	پیش	آمد	و	در	آلمان	هم	این	
کمبود	اساسی	وجود	دارد	و	ُترک	ها	جامعة	مجزای	خاص	خود	دارند	و	به	آسانی	
با	آلمانی	ها	ادغام	نمی	شوند.	آلمان	یک	میلیون	مهاجر	مسلمان	را	در	سال	2016 
وارد	کرده	است	و	همین	امر	به	تنهایی	ریشة	جنایت	های	جنسی	و	»ناموسی«	در	
سال	های	آینده	را	رقم	می	زند.	ایجاد	مزاحمت	های	جنسی	برای	زنان	در	شب	
سال	نو	هشداری	برای	جامعة	آلمان	است.	جمعیت	فرانسه	65	میلیون	نفر	است	و	

مسلمانان	رقمی	میان	نزدیک	5	میلیون	نفر	را	تشکیل	می	دهند	ولی	میزان	جمعیت	
عرب	تبار	در	زندان	های	فرانسه	بیش	از	60	درصد	کل	زندانیان	است.	بسیاری	از	
مهاجران	مسلمان	در	جامعه	فرانسه	جاافتاده	و	زندگی	عادی	دارند	ولی	بخش	
مهمی	از	آنان	به	دلیل	نداشتِن	تربیت	قانون	گرا	و	وجود	محرومیت	های	اجتماعی	
و	روانی	و	نیز	تبلیغات	و	آموزش	مذهبِی	خود	پتانسیل	ویژه	ای	برای	ارتکاب	به	
جرم	و	جنایت	دارند.	جامعة	فرانسه	نمی	تواند	با	اعتراض	به	راست	های	تندرو	و	
سیاست	نژادگرایانة	آن	ها	این	مسائل	تربیتی	و	بی	قانونی	این	بخش	از	جمعیت	را	
نادیده	بگیرد.	چپ	ها	با	دیدگاه	مردم	فریب	و	انحرافی	خود	بسیاری	از	نارسایی	ها	
و	انحرافات	این	بخش	از	شهروندان	را	می	پوشانند	و	شجاعت	واکاوانة	علمی	
را	 مغربی	 قوم	گرای	 و	 در	عمل،	جریان	های	اسالمی	 و،	 ندارند	 را	 واقع	بینانه	 و	
رشد	می	دهند.	نارسایی	های	مربوط	به	وضع	اجتماعی	بخشی	از	جمعیت	مسلمان	
بهانه	های	مساعدی	برای	داعش	بوده	تا	سربازگیری	بکند.	ایدئولوژی	اسالمگرایی	
عامل	اصلی	جلوگیری	از	ادغام	بخشی	از	مسلمانان	در	جامعه	فرانسه	می	باشد.		

نقشترسدرزندگیانسانهاچیست؟
در	طول	تاریخ،	ترس	افراد	را	به	یکدیگر	نزدیک	کرده	تا	دلهره	تقسیم	شود	و	
ایستادگی	افزایش	یابد.	ترس	یکی	از	عواملی	است	که	دین	را	رشد	داده	و	انسان	
خودش	را	در	پناه	روانی	فردی	و	گروهی	حس	می	کند.	ادیان	هم	با	مراسم	و	
رفتارهای	فرقه	ای	به	انسان	احساس	جمعی	می	دهند	و	هم	با	ایجاد	وحشت	و	تهدید	
به	جهنم	پیروان	را	می	ترساند	و	آن	ها	را	پیرو	سلطة	خود	می	کنند.	بنابراین،	انسان	ها	
به	خاطر	ترس	و	خشونت	در	دین	جمع	می	شوند.	ما	در	جامعة	نوگرا	با	افزایش	
خشونت	روبه	رو	هستیم.	از	یک	سو	خشونت	نمادین	که	به	شکل	واژگان	ناهنجار	
و	ناعادالنه	و	بی	احترامی	به	شرافت	انسانی	و	نیز	به	صورت	جهان	بینِی	کاالگرا	و	
مصرفی	در	رسانه	ها	و	محیط		کار	و	اجتماع	در	جریان	است	و	محرومیت	ها	و	
عقده	ها	و	درماندگی	های	روانی	و	اضطراب	در	زندگی	را	رشد	می	دهند	و	از	سوی	
دیگر	خشونت	دولتی	و	پلیسی،	خشونت	گروه	های	مافیایی	و	مواد	مخدر	و	روابط	
جنسی	و	خشونت	شبکة	تروریستِی	اسالم	گرا	که	در	جامعة	نوگرا	به	صورت	انبوه	و	
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پیاپی	عمل	خواهد	کرد	و	شهروندان	را	در	هراس	و	آسیب	شناسی	های	روانی	غرق	
می	کند.	در	جامعة	نوگرای	غربی،	همة	این	عوامل	در	سطوح	گوناگون	فعالند.	

شهروند	غربی	در	یک	فضای	قانونمند	قرار	دارد	ولی	خشونت	نمادین	و	ناشی	
از	تروریسم	اسالمی	به	گفتة	فیلسوف	معاصر	فرانسوی،	ایو	میشو،	به	صورت	پایدار	
در	ذهن	و	ناخودآگاه	جمعی	و	فردی	عمل	می	کند.	ما	گاهی	برای	حفظ	خود	و	پنهان	
کردن	ترس	مان	در	اجتماع	نقاب	به	چهره	می	زنیم،	شخص	دیگری	می	شویم،	چهره	
را	عبوس	می	کنیم،	بر	جایگاه	رئیس	می	نشینیم،	اظهار	ارادت	می	کنیم،	دست	به	
مردم		فریبی	می	زنیم،	خود	را	زورمند	معرفی	می	کنیم،	عینک	دودی	می	زنیم،	خنده	های	
عجیب	می	کنیم،	فریاد	می	زنیم	و	گریه	و	شیون	راه	می	اندازیم.	این	کارها	گونه	ای	
ایستادگی	در	برابر	مرگ	به	شمار	می	آیند.	در	مواقعی	نیز،	چه	با	نقاب	و	چه	بی	نقاب،	
خشونت	به	طور	قطع	زندگی	همه	را	فوری	و	قطعی	می	رباید.	تروریسم	اسالمی	گسترده	
و	سمج	به	دنبال	مرگ	است،	در	پی	قربانی	می	گردد	و	همراه	با	مرگ	خواهان	زجر	
همیشگی	است.	هواپیماهای	مرگ	با	کوبیدن	خود	به	برج	های	دوقلو	در	نیویورک	
در	طی	سی	دقیقه	بیش	از	سه	هزار	نفر	را	کشتند.	یورش	تروریسم	اسالمی	به	سالن	
باتاکالن	فرانسه	130	کشته	و	420	زخمی	به	وجود	می	آورد.	در	نیس	فرانسه،	یک	
تروریست	با	کامیون	سنگین	84	نفر	را	در	طی	ده	دقیقه	نابود	می	کند.	همچنین،	
رسانه	های	مجازی	شمشیر	داعش	را	نشان	می	دهند	که	چگونه	سرها	را	از	تن	جدا	
می	کنند	و	یا	چگونه	مخالفان	آن	ها	با	بنزین	سوزانده	می	شوند.	خشونت	فیریکی	و	
جسمی	و	یا	نمادین	و	ایدئولوژیِک	تروریسم	اسالمی	»جهشی	سرطانی«	در	نوع	
ترس	و	رفتار	جامعه	به	وجود	می	آورد.	ترس	ناشی	از	ماشین	تروریسم	اسالمی	

ترس	های	دیگر	را	به	حاشیه	می	راند	و	تنها	خود	را	»مشروع	و	واقعی«	می	داند.		

کناردریاوتنشانقالبی
دو	روز	به	کناردریا	در	شمال	فرانسه	رفتم.	همیشه	آسمان	باز	و	آفتابی،	گسترة	دریا	و	
آسمان،	صدای	موج	ها	و	فضای	عمومی	لب	دریا	آرامش	بخش	است.	هیجان	ناشی	
از	مناسبات	سخت	اجتماعی	و	نگرانی	ها	و	فشارهای	زندگی	روان	انسان	را	آزرده	
می	کنند.	برای	کاهش	تنش	روانی	باید	از	فضای	تنش	ها	باید	بیرون	رفت.	به	همین	

دلیل،	بهره	گیری	از	طبیعت	و	کتاب	خواندن	و	دوستی	های	صمیمانه	برای	روان	و	روحیة	
انسان	ها	نیروبخش	هستند	ولی	نیروی	آزادکنندة	خود	ما	محدود	است.	ما	نمی	توانیم	
همة	عوامل	تنش	را	مهار	کنیم.	در	همین	روزها	بود	که	ترورهای	اسالم	گرا	در	شهر	
نیس	فرانسه	رخ	دادند	و	یک	تروریست	با	سرعت	و	در	طی	ده	دقیقه	با	کامیون	84 
نفر	را،	که	برای	شادمانی	به	لب	دریا	آمده	بودند،	نابود	کرد.	خبر	بعدی	کودتای	بخشی	
از	نظامی	ها	در	ترکیه	بود	و	طرح	های	مافیایی	قدرت	اسالمی	اردوغان	که	در	پی	
برقراری	امپراتوری	عثمانی	و	اجرای	پروژة	سلطانی	است.	به	رادیِو	خوب	»فرانس	
کولتور«	گوش	کردم.	برنامة	رژیس	دوبره	دربارة	جداانگاری	دین	از	سیاست	بود.	
او	می	گفت	در	فرانسه	به	خوبی	از	جداانگاری	دین	از	سیاست	پاسداری	نمی	شود	و	
نظام	های	اداری	و	سلسله	مراتب	قدرت	به	دلیل	مالحظات	و	منافع	خاص	جداانگاری	
دین	از	سیاست	را	ناتوان	می	کنند.	یادمان	باشد	که	رژیس	دوبره	در	سال	1940	زاده	
شد،	فلسفه	خواند	و	کمونیست	بود.	او	در	زمان	جوانی	عاشق	انقالب	کوبا	شد	و	با	چه	
گوارا	پیمان	بست	تا	در	کشورهای	دیگر	جنگ	چریکی	به	وجود	آورد	و	کتاب	انقالب	
در	انقالب	را	در	سال	1967	چاپ	کرد.	این	کتاب	تأثیر	فراوانی	بر	جنگ	چریکی	
جهان	و	ایران	داشت.	او	در	آمریکای	التین	به	زندان	می	افتد	و	پس	از	آزادی	از	رژیم	
کاسترو	و	کمونیسم	فاصله	گرفت.	وی	دوست	ژان	ُپل	سارتر،	سالواتور	آلنده	و	پابلو	
نرودا	هم	بود.	او	در	بین	سال	های	1981	تا	1985	مشاور	امور	بین	الملِل	رئیس	جمهور	
فرانسه	یعنی	فرانسوا	میتران	بود.	رژیس	دوبره	عضو	آکادمی	»گنکور«	فرانسه	نیز	بود.	
امروز،	او	از	انقالب	کاماًل	فاصله	گرفته	و	یکی	از	فیلسوفان	برجسته	و	پرکار	فرانسه	
است.	بسیاری	از	نوشته	های	او	دربارة	دین	و	جداانگاری	آن	از	سیاست	است.	او	

تاکنون	بیش	از	50	اثر	چاپ	کرده	است.	
رژیس	دبره	زمانی	پرسید	آیا	انقالب	های	اجتماعی	سیاسی	که	در	سده	ی	بیستم	
یک	گرایش	نیرومند	را	تشکیل	می	داد،	در	سده	یست	و	یکم	به	پایان	رسیده	است؟		
واقعت	اینستکه	ایدئولوژی	های	پرتوانی	مانند	کمونیسم	و	ناسیونالیسم	و	نازیسم	
قدرت	خود	را	از	دست	دادند.	در	سده	21	انگیزه	ها	همانند	انگیزه	های	سده	بیست	

نمی	باشند.	ولی	تنش	ها	و	تب	های	اجتماعی	ادامه	خواهد	یافت.	
برگردیم	به	لب	دریا	و	صدای	موج	های	شبانه.	ما	برای	این	که	بتوانیم	روان	خود	
را،	که	مورد	تعرض	همیشة	تنش	های	جهانی	است،	آرام	کنیم	باید	به	رمان	و	گپ	

صمیمانه	و	قدم	زدن	در	جنگل	و	راه	پیمایی	روی	ساحل	بپردازیم.		
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 جهانبینِیاسالمِیاستعماری

در	جامعه	و	تاریخ	ما،	تسلط	جهان	بینی	اسالمی	یک	واقعیت	است.	آیت	اهلل	ها	و	
نخبگان	دین	دار	نواندیش	و	روزنامه	نگاران	دینی	این	پدیدة	منفی	را	همیشه	تقویت	
کرده	اند.	این	افراد	همچون	یک	طبقه	و	با	وجود	اختالفات	موجود	دین	اسالم	را	به	
تاریخ	و	جامعه	تحمیل	کرده	اند.	شما	هیچ	گاه	از	جانب	آنان	نقد	آشکار	و	جانانه	از	
مجلسی	و	کلینی	و	جعلیات	امام	باقر	و	آیات	قرآنی	و	احادیث	پیامبر	و	غیره	نمی	بینید.	
این	مجموعه	خرافات	و	اباطیل	برای	خرفت	کردن	مردم	الزم	اند	و	دین	داران	مسلط	
نیز	نیازمند	افراد	متعصب	و	با	ایمان	اند.	جهان	بینِی	امام	پرستانه	و	فاشیستِی	شریعتی	
بخش	مهمی	از	جوانان	را	پریشان	کرد.	قرآن	ذهنیت	را	به	اسارت	تعبد	می	سپارد،	امام	
زمان	میلیون	ها	انسان	را	در	نادانی	نگه	می	دارد،	آخوند	و	حوزه	به	مؤمنان	رسالة	عملیه	
تحمیل	می	کنند	و،	بدین	ترتیب،	شعور	انسانی	گام	به	گام	نابود	می	شود.	همة	دین	داران	
فعال	و	قلم	زن	و	خطابه	گر	به	َاشکال	گوناگون	این	اسارت	روحی	را	تقویت	کرده	اند.	
دین	داران	در	این	زمینه	های	اساسی	سکوت	می	کنند،	دروغ	می	گویند،	تالش	دارند	
مؤدبانه	شما	را	از	مبارزة	فکری	در	برابر	دین	دور	کنند؛	هرچند	به	آن	ها	بگویید	چرا	
راجع	به	مطالب	باال	و	مسائل	دین	و	امامت	تان	حرف	نمی	زنید،	به	شما	نگاه	می	کنند	و	
سپس	با	شگرد	همیشگی	حرف	را	عوض	می	کنند	و	حرف	های	گمراه	کنندة	خود	را	پی	
می	گیرند.	در	جامعة	ما،	این	گونه	افراد	بسیارند.	این	افراد	با	چنین	ذهنیتی	بالی	ذهنی	
جامعه	هستند	زیرا	می	خواهند	ایران	را	در	اسالم	خالصه	و	روح	آزاداندیشی	را	خفه	
کنند.	آن	ها	به	هنگام	نقد	دین	خود	را	به	کوچة	علی	چپ	می	زنند	و	صلوات	می	فرستند	
و	پشت	سرهم	آیه	می	خوانند	تا	ذهن	را	منحرف	کنند.	نواندیشان	دینی	در	پاریس	و	
دیگر	شهرهای	اروپا	و	آمریکا	نشست	عزاداری	محرم	و	رمضان	می	گذارند،	برای	
حسین	نوحه	خوانی	می	کنند	و	دست	به	تبلیغ	پیامبر	خدا	و	آخرین	دین	خود	می	کنند.	
حسین،	امام	سوم،	شیعیان	کیست؟	او	از	نگاه	خانوادگی	و	تاریخی	متعلق	به	بنی	هاشم	
است	و	جزو	اقوام	استعمارگر	و	اشغال	گر	ایران	زمین	بوده.	علی	ابن	ابی	طالب	مانند	

ابوبکر	و	عمر	و	عثمان	نیز	خلیفه	ای	استعمارگر	بوده	است.	
آخوند	و	نواندیش	دینی	در	ستایش	استعمارگران	عرب	اقدام	می	کنند	و	در	
پی	آن	هستند	تا	کورش	و	رستم	و	خیام	و	رازی	و	فردوسی	و	هدایت	...	را	تحقیر	
کنند.	عرب	ها	فقط	در	ایران	کشورگشایی	نکرده	اند	بلکه	با	قدرت	تمام	خشونت	و	

جنایت	کرده	اند	و	خواهان	نابودی	فرهنگ	و	زبان	ایرانیان	بوده	اند.	اسالم	برای	ما	
یک	سیاست	استعماری	است	و	در	سیاست	عرب	»عجم«ها	باید	به	برده	تبدیل	
می	شدند	و	از	حقوق	طبیعی	خود	محروم	می	ماندند.	اسالم	نفی	کیستِی	ایرانی	و	

اوستا	و	شاهنامه	است.	
در	ادامة	تجاوز	اسالمی	بر	ما	چه	گذشت؟	مذهب	شیعه	ساخته	شد	و	صفویه	
با	جعل	و	سرکوب	آن	را	به	ایران	تحمیل	کرد.	این	شیعی	گری	طی	500	سال	فربه	
شد	و	مردم	را	با	انواع	شگردها	به	نادانی	و	واپس	گرایی	سوق	داد.	صحنة	سینه	زنی	
و	زنجیرزنی	و	قمه	زنی،	نشانی	از	خواری	و	شیعه	گری	و	سقوط	جایگاه	انسانی	
دارد.	اسالم	و	شیعه	هیچ	ارزش	واالی	معنوی	ای	برای	جامعه	نیاورده	اند.	سینه	زنی،	
زنجیرزنی،	قمه	زنی،	محرم	گری،	گشتن	دور	قبور	امامان،	به	خاک	امام	دوازده	و	امام	
رضا	و	دیگر	امامزاده	ها	افتادن،	گریه	کردن	برای	علی	و	حسین،	نذر	کردن،	خود	
را	تسلیم	اهلل	کردن،	بوسیدن	قرآن،	مکه	رفتن	و	صدها	مراسم	دیگر	بیان	گر	ارتجاع	
فکری	و	سقوط	معنوی	انسان	در	دین	اسالم	هستند.	انسان	نیازمند	ارزش	انسانی	
و	آزادی	و	روحیة	شاداب	و	احترام	به	شخصیت	فردی	است،	حال	آن	که	در	این	
دین	انسان	خوار	می	شود.	کسی	که	خود	را	می	زند	و	زخمی	می	کند	انسانیت	خود	را	
فراموش	کرده	است.	تمام	آخوندها	و	نواندیشان	دینی	و	حاکمان	مسئول	این	سقوط	
هستند.	در	این	نظام	ارزش	زن	چیست؟	قرآن	زن	را	نیمة	مرد	می	داند	و	می	گوید	
مردان	را	بر	زنان	ارجحیت	دادیم.	همین	درک	بینش	آخوندها	و	نظام	والیت	فقیهی	
ایران	را	می	سازد.	نواندیشان	دینی	نیز	هرگز	به	دیدگاه	قرآن	انتقاد	نمی	کنند	و	هر	

جا	که	در	این	باره	حرف	می	زنند	توجیه	اسالم	را	می	کنند.	

کشتارتروریسماسالمیدرفرانسه
زد.	 کشتار	 به	 دست	 فرانسه	 در	 ژوئیة	2016	 در	14	 دوباره	 اسالمی	 تروریسم	
رسانه	ها	اعالن	کردند	86	نفر	کشته	و	458	نفر	هم	زخمی	شدند.	یک	اسالم	گرا	با	
کامیون	به	جمعیتی	که	برای	جشن	14	ژوئیه	در	شهر	نیس	گرد	آمده	بودند	یورش	
برد	و	انسان	های	زیادی	را	کشت.	داعش	فرماندهی	این	ترور	را	به	عهده	گرفت	و	

از	تروریست	به	عنوان	»سرباز	اسالم«	نام		برد.	
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ویژگی	های	شخصیتی	تروریست،	محمد	سلمان	الحوج	بهلول،	چگونه	است؟	بر	
اساس	گزارش	دادگستری،	او	زادة	1986	در	تونس	است.	در	این	گزارش	آمده	که	
بنابر	گفتة	پدرش	در	سال	های	2000	تا	2004	دستخوش	افسردگی	روانی	بوده	است.	
او	در	سال	2005	به	فرانسه	می	رود	و	در	شهر	نیس	با	زنی	فرانسوی/تونسی	ازدواج	
می	کند	و	با	عادی	شدن	شرایط	خود	کارت	اقامت	دریافت	می	کند.	او	صاحب	سه	
فرزند	می	شود	و	در	مناسبات	زناشویی	فرد	خشنی	بوده	است	و	پیوسته	زن	خود	را	
کتک	می	زده	و	زیر	فشار	روانی	قرار	می	داده	است.	این	فرد	در	زمانی	که	پروندة	طالق	
در	جریان	بود	هم	نشانِی	محل	اقامت	را	تغییر	می	دهد	و	در	محلة	قصاب	خانه	های	شهر	
نیس	مستقر	می	شود	و	به	کار	رانندگی	کامیون	مشغول	می	شود.	او	در	زمینة	جنسی	نیز	
دارای	روابط	جنسی	گوناگونی	با	زن	و	مرد	بوده	است.	در	دادگاه،	افرادی	که	با	او	
دارای	روابط	جنسی	بوده	اند	همگی	او	را	دارای	عقده	های	جنسی	معرفی	کردند.	در	
این	دوران،	او	تمایل	مذهبی	خاصی	نداشته،	نوشیدنی	الکلی	مصرف	می	کند،	گوشت	
خوک	می	خورد،	به	مسجد	نمی	رود،	مواد	مخدر	استفاده	می	کند،	رقص	سالسا	تمرین	
می	کند	و	برای	زنان	مزاحمت	های	گوناگونی	به	وجود	می	آورد.	از	سال	2010	به	
این	سو	در	کالنتری	پرونده	داشته	و	پنج	پروندة	جنایی	در	زمینة	رفتار	خشونت	آمیز،	
دزدی	و	تخریب	برای	او	تشکیل	شده	بوده.	او	در	ژانویة	سال	2016	یک	سری	
تصادف	به	وجود	می	آورد	و	زیر	کنترل	قضایی	قرار	می	گیرد.	به	دنبال	اقدام	خشونت	بار	
و	دعوا	با	افراد	دیگر	در	ماه	مارس	به	شش	ماه	زندان	تأدیبی	محکوم	می	شود.	در	
بررسی	وضعیت	او	پلیس	اعالن	می	کند	که	این	فرد	در	طول	زندگی	اش	دارای	فعالیت	
مذهبی	اسالم	گرای	جهادی	نبوده	ولی	در	یک	دورة	بسیار	کوتاه	چند	هفته	ای	این	فرد	
به	سرعت	»تندرو«	می	شود.	دو	هفته	پیش	از	اقدام	تروریستی	در	شهر	نیس،	او	الکل	
را	کنار	می	گذارد،	ارتباط	جنسی	با	زنان	و	رقص	سالسا	را	متوقف	می	کند،	ریش	
می	گذارد	و	مواضع	دینی	حاّد	اعالن	می	کند.	افزون	بر	آن،	یک	هفته	پیش	از	ترور	هم	
حساب	بانکی	خود	را	خالی	می	کند	و	شب	ترور	ماشین	خودش	را	می	فروشد.	برای	
پلیس	این	پرسش	باقی	می	ماند	که	آیا	واقعًا	تندروِی	او	به	سرعت	صورت	گرفته	و	یا	

این	روند	در	زمان	درازتر	و	به	شکل	دیگری	از	پیش	رخ	داده	بود؟	
با	توجه	به	آن	چه	بیان	شد،	موقعیت	اجتماعی	و	روان	شناختی	او	نابسامان	
گسیخته،	 مناسبات	 داشت.	 قرار	 اجتماعی	 پارگی	 یک	 در	 این	شخص	 و	 بوده	
روان	پریشی،	آشفتگی	خانوادگی	و	رفتار	خشن،	ویژگی	او	بود.	این	فرد	ویران	شده	

برای	تروریسم	اسالمی	مورد	جالبی	است	زیرا	هیچ	رابطة	محکمی	میان	فرد	و	
هنجارها	و	ارزش	های	رسمی	جامعه	در	او	وجود	ندارد.	این	فرد	می	تواند	به	آسانی	به	
جهان	بینِی	اسالمی	برای	کشتار	درآید	و	استخدام	شود.	تروریسم	اسالمی	با	جانیان	
و	جنایتکاران	اجتماعی	همیشه	پیوند	نزدیکی	داشته	است.	سربازان	تروریسم	
همیشه	افراد	ساده	لوحی	نیستند	بلکه	افراد	تبهکار	نیز	با	چرخش	های	ایدئولوژیک	
برای	خریدن	جایگاهی	در	بهشت	بر	ضد	غرب	و	تمدن	اسلحه	می	کشند	و	مردم	را	
می	ُکشند.	رهبران	ایدئولوژیِک	تروریسم	اسالمی	سیاست	و	گفتمان	تنظیم	می	کنند	
و	دست	به	سازمان	دهی	می	زنند	ولی	سربازان	تروریسم	با	گفتن	نام	اهلل	تحریک	
می	شوند	و	موتور	ترور	را	به	جریان	می	اندازند.	این	تروریست	ها	همه	در	جنایت	
خود	مسئول	هستند	و	بر	پایة	ایدئولوژی	دینی	و	تصمیم	خود	به	جنایت	دست	

می	زنند	و	بر	این	باور	هستند	که	اسالم	در	اقدام	جنایتکارانة	آن	هاست.	
موج	های	ترور	در	فرانسه	هر	بار	یک	ویژگی	داشته	اند.	ترورهای	سال	های	
هشتاد	بر	ضد	مشتریان	مغازه	ها	در	هنگام	خرید	شکل	گرفت.	تروهای	دهة	1990	بر	
ضد	شهروندان	مسافر	در	متروها	بود.	ترورهای	سال	2012	بر	ضد	روزنامه	نگاران	
و	نظامیان	و	یهودی	ها	بود.	ترورهای	2015	بر	ضد	مردم	در	کنسرت	های	هنری	و	

تفریحی	بود	و	ترورهای	سال	2016	نیز	بر	ضد	پلیس	و	کشیشان	بود.
تروریسم	یک	جریان	جهانی	و	متکی	بر	ایدئولوژی	قرآنی	است.	کسانی	که	این	
واقعیت	را	نمی	خواهند	ببینند	در	گمراهی	به	سر	می	برند	و	یا	سودشان	در	پشتیبانی	
از	این	ایدئولوژی	جنایکارانه	است.	آسیب	شناسی	اسالم	خود	را	در	ضدیت	با	
تمدن	نشان	می	دهد.	جهان	بینِی	اسالمی	و	قرآنی	پروانة	کشتار	صادر	می	کند	و	در	
ذهن	مؤمن	تمام	اقدام	های	مخرب	و	جنایت	کارانه	به	نام	دین	»تطهیر«	می	شوند	و	

دیگر	عذاب	وجدان	به	شمار	نمی	آیند.	
کجا	آیت	اهلل	ها	و	روشن	فکران	دینی	مانند	سروش	و	شبستری	ترورها	را	نقد	
کرده	اند؟	انتظاری	نباید	داشت.	کجا	روشن	فکران	اسالموفیل	ایرانی	مقیم	پاریس	
و	در	خارج	به	نقد	ایدئولوژی	دینی	می	پردازند؟	آن	ها	پشت	»دالیل	اجتماعی«	
ترور	پنهان	می	شوند،	جامعه	و	دموکراسی	فرانسه	را	محکوم	می	کنند	و	در	نجات	
اسالم	می	کوشند.	در	جامعة	فرانسه	می	گویند	نقد	شهروندان	عرب	تبار	به	تروریسم	
کجاست؟	آن	ها	سکوت	می	کنند	و	گاه	به	طور	ضمنی	با	تروریست	ها	همدل	می	شوند.	

آن	ها	با	عشق	به	اسالم	خود	را	کور	کرده	اند.	
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باروریروشنفکریونگرانی
با	چند	همکار	دانشگاه	پاریس	13	آخرین	ناهار	سال	تحصیلی	را	خوردیم	و	هنگام	
قهوه	و	شیرینی	به	بحث	پرداختیم.	همکاران	می	خواستند	در	باره	مسائل	دانشجویان	
گفتگو	کنند،	گفتم	اجازه	بدهید	کمی	از	صحبت	همیشگی	خود	دور	شویم.	گفتگو	
کشیده	شد	به	اینکه	آیا	ما	در	فرانسه	با	بحران	روشن	فکری	درگیر	هستیم	یا	نه؟	آیا	
فضای	روشن	فکری	در	مورد	موضوعاتی	مانند	دموکراسی،	الگوی	سیاسی،	نظام	
اقتصادی،	جداانگاری	دین	از	سیاست،	نظام	دانشگاهی،	نقد	فلسفی،	رشد	گرایش	
به	مذهب	در	جامعه،	تعرض	اسالم،	ادبیات	نوگرا	و	دیگر	زمینه	ها	فعال	و	همراه	
با	تولید	اندیشه	است	یا	نه؟	به	نظر	می	رسد	که	بخشی	از	نیروهای	روشن	فکری	به	
بحران	و	حتی	سقوط	تمدن	می	اندیشند،	برخی	دیگر	خودسانسوری	می	کنند	و	فاقد	
شکوفایی	الزم	هستند،	ولی	به	هر	روی،	در	فرانسه	تولید	اندیشه	در	اقتصاد،	فلسفه،	
جامعه	شناسی،	رمان	نویسی،	روان	کاوی،	فن	آوری	های	نوین،	ژنتیک	و	ریاضیات	در	
سطح	باالیی	قرار	دارد.	روند	رقابتی	با	جهان	معنا	می	یابد	و	آثار	تازه	در	فرانسه	و	

آمریکا	و	انگلستان	و	آلمان	بما	اجازه	مقایسه	می	دهد.		
بحث	دیگرمان	دربارة	اسالم	در	فرانسه	بود	و	این	که	آینده	جامعه	با	اسالم	تیره	
شده.	اسالم	تهدیدی	برای	دانش	است.	آیا	اسالم	می	تواند	خود	را	با	دموکراسی	
هماهنگ	کند؟	پاسخ	منفی	است	زیرا	این	دین	در	تناقض	با	دموکراسی	و	آزادی	
فردی	معنا	پیدا	می	کند.	دموکراسی	به	همة	شهروندان	با	هر	باوری	مانند	مسیحی	و	
یهودی	و	مسلمان	و	غیره	اجازة	زندگی	می	دهد	ولی	دین	اسالم	خواهان	برچیدن	
الگوی	دموکراسی	است	و	تنها	در	پی	انسان	های	پی	رِو	اهلل	است.	اسالم	بحران	ساز	
است	و	این	دین	مخمصة	بزرگی	برای	جامعة	نوگرا	پدید	آورده	است.	دانشجویان	
انتظار	 تبار	دانشگاه	همیشه	در	مدار	فکری	دینی	استدالل	می	کنند	و	 مسلمان	
دارند	که	همه	اسالم	آنها	را	رعایت	کنند	و	از	جانب	آنها	هر	انتقادی	همچون	
یک	حمله	نژادی	تلقی	می	گردد.	ویکتورفرانکل	در	»انسان	در	جستجوی	معنا«	
می	نویسد:»چیزی	که	از	شما	میخواهم	این	است	که	برای	انسان	شدن	دانش	آموزان	
تالش	کنید	و	تالش	شما	موجب	تربیت	"جانوراِن	دانشمند"	و	"بیماران	روانِی	ماهر"	
نشود.	خواندن،	نوشتن،	ریاضیات	و...	زمانی	اهمیت	پیدا	می	کند	که	به	انسان	شدن	
کودکان	کمک	کنید	و	این	كلید	انسان	بودن	كودكان	در	آینده	می	باشد.	پزشک	شدن،	

مهندس	شدن،	متخصص	شدن،	كار	سختی	نیست	و	می	شود	با	چند	سال	درس	
خواندن	به	آن	رسید	و	چه	بسا	امروز	ما	در	جامعه	هم	پزشكان	زیادی	داریم	و	هم	

مهندسین	زیادی	داریم.	اما	بزرگترین	ثروت	ما	انسانیت	و	اخالق	ماست.«.	
حال	با	توجه	به	موقعیت	ما	در	دانشگاه	و	حجم	مواد	درسی	از	یک	سو	و	از	
سوی	دیگر	وجود	دانشجویانی	با	ذهن	آرکائیک	دینی	و	حتا	خطرناک	در	مورد	
دمکراسی	و	جمهوری،	چه	باید	کرد؟	ما	تکنیک	و	اقتصاد	و	مدیریت	را	درس	
می	دهیم	و	بنابراین	مسئول	و	مدیر	برای	فردا	تربیت	می	کنیم	ولی	آیا	روان	و	ذهن	
این	افراد	در	راستای	حقوق	بشر	و	برابری	زن	و	مرد	و	دمکراسی	قرار	می	گیرد؟	
ساختار	ذهنی	اسالمی	این	ارزش	ها	را	نمی	فهمد	و	ما	در	تدریس	خود	روی	
مواد	برنامه	ای	دانشگاهی	خویش	هستیم	و	مطالبی	مانند	دمکراسی	و	حقوق	
بشر	و	الئیسیته	در	رشته	های	تکنیکی	و	مدیریتی	در	دستورکار	ما	نیست.	بسیاری	
از	این	دانشجویان	با	همان	ذهن	سنتی	دینی	می	آیند	و	درس	می	خوانند	بدون	
آنکه	بنیان	فکری	خود	را	تغییر	دهند.	ما	می	خواهیم	دانشجویان	»انسان«	مدرن	
و	مستقلی	بشوند	و	ارزش	های	زمان	کنونی	را	درک	کنند.	دانشجوئی	که	از	جانب	
دین	محاصره	روانی	شدو	زیر	سلطه	ایدئولوژیک	آن	قرار	دارد	نمی	تواند	به	مدرنیته	

فرهنگی	گرایش	ژرف	داشته	باشد.	
بله	نگرانی	من	سرنوشت	انسانی	دانشجویان	است.	روز	پیش	نیز	در	دانشگاه	
کنام	همین	گونه	مطلب	را	بیان	کردم.	هر	بار	به	پایان	سال	دانشگاهی	می	رسیم،	
دانشجویان	در	دوره	های	گوناگون	با	مدارک	خود	وارد	بازار	کار	می	شوند	و	با	
مسئولیت	های	اقتصادی	و	اجتماعی	و	به	عنوان	مدیران	و	مهندسان	باکیفیت	از	جمله	
بازیگران	مهم	جامعه	می	شوند.	برای	یک	استاد	یکی	از	زیباترین	لحظه	ها	زمانی	
است	که	جوانان	پس	از	ماه	ها	کوشش	و	دلهره	در	کار	تحصیلی	موفق	می	شوند.	در	
سخنرانی	پایانی	به	دانشجویان	گفتم:	»شما	در	دانشگاه	کنام	پاریس،	که	در	سال	
1794	میالدی	ساخته	شده	و	یکی	از	بهترین	دانشگاه	های	فرانسه	است،	تحصیالت	
خود	را	به	سرانجام	می	رسانید.	بدانید	که	یکی	از	عوامل	سرفرازی	یک	ملت	همان	
کیفیت	تحصیلی	نخبگان	آن	و	میزان	دانش	و	دانایی	آنان	است.	ملتی	که	دانشگاه	
با	کیفیت	و	تحصیل	کردگان	با	شعور	نداشته	باشد،	در	مسابقة	جهانی	عقب	افتاده	
است	و	نمی	تواند	نقش	برجسته	ای	در	تاریخ	ایفا	کند.	ارزش	های	اخالقی	و	معنوی	
یک	ملت	باید	با	باالترین	دانش	ها	و	فن	آوری	ها	و	گسترده	ترین	علوم	انسانی	همراه	
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باشند.	شما	جوانانی	که	با	دیپلم	باال	وارد	بازار	کار	و	مسئولیت	می	شوید،	وظیفه	
دارید	که	با	تخصص	و	به	طرز	حرفه	ای	و	با	دقت	کار	خود	را	انجام	دهید	ولی	یادتان	
باشد	که	آموختن	پایانی	ندارد.	کتاب	خواندن،	موزه	رفتن،	روزنامه	خواندن،	تبادل	
نظر	و	شجاعت	در	اندیشه	و	انتقاد	از	جمله	کیفیت	های	انسانی	الزم	و	ضروری	
در	جهان	ماست.	ملت	های	پیشرفته	دانشگاه	و	مدرسه	باکیفیت	دارند	و	دارای	
افراد	باسواد	و	روزنامه	خوان	و	کتاب	خوان	هستند	و	به	طور	مدام	بر	ِخرد	و	دانش	
خود	می	افزایند.	شهروند	مستقل،	روان	خالق	و	شخصیت	پرمایه	محصول	یک	
روند	جامعه	شناختی	زنده	و	آموزش	پیگیر	و	فرهنگ	غیردینی	است.«	در	پایان،	
به	دانشجویان	گفتم:	»به	شما	سفارش	می	کنم	که	روحیة	انتقادی	خود	را	با	مطالعه	
حفظ	کنید	و	ارزش	های	برجستة	این	جامعه	مانند	آزادی	و	جداانگاری	دین	از	

سیاست	را	فراموش	نکنید.«	

عباسکیارستمی
مراسم	همراهی	برای	خاکسپاری	عباس	کیارستمی،	مراسم	احترام	به	یک	هنرمند	
بزرگ	سینمای	جهانی	بود.	به	گفتة	مارتین	اسکورسیزی،	اکیرو	کروساوا	و	ژان	لوک	
گودار	کیارستمی	یک	نام	بزرگ	است.	او	مجیزگوی	حکومت	اسالمی	نبود،	او	

عاشق	هنر	سینمایی	و	عاشق	زندگی	بود.	
بسیاری	از	ایرانیان	سیاست	زده	هستند	و	تنها	مالک	زندگی	را	سیاست	میدانند.	
هنر	بر	احساس	و	هیجان	و	عاطفه	و	الهام	و	اندیشه	و	انسان	تکیه	می	کند.	هنر	
رنگ	زمان	و	مکان	می	گیرد	ولی	خود	به	بسوی	بلندی	ها	و	به	آنسوی	مرزها	کشیده	
می	شود.	هنر	در	بندها	نمی	ماند	و	همیشه	در	پی	گسست	است.	سیاست	بند	می	زند	و	
معیار	ثابت	پدید	می	آورد.	حال	آنکه	هنر	با	عشق	و	احساس	و	انفجار	و	اندوه	و	راز	
انسان	می	آمیزد.	هنگامیکه	هنری	در	فراسوی	مرزها	شنیده	می	شود	حامل	همان	پیام	
و	احساس	جهانی	شده	است.	سینمای	کیارستمی	هنرمندانه	است،	سرچشمه	های	

گوناگون	دارد	ولی	ویژگی	و	ابتکار	و	امضای	او	را	دارد.		
از	تهمت	زنی	و	سیاسی	گری	سبک	سرانه	باید	پرهیز	کرد	و	آموخت	و	ارزش	کار	
هنری	را	به	دیگران	و	فرزندان	یادآوری	کرد.	میراث	هنری	را	باید	با	دید	بزرگوارانه	

مورد	توجه	قرار	داد.	باید	فیلم	های	کیارستمی	را	دید،	َسبک	کار	او	را	مورد	بررسی	
قرار	داد	و	سهم	او	را	در	سینمای	ایران	و	جهان	سنجید.	قدرشناسی	از	هنرمند	و	
نقد	هنرمندانه	و	بدون	کینه	به	ما	کمک	می	کند	تا	پیش		برویم	و	به	بلوغ	روشن	فکرانه	
برسیم.	عباس	کیارستمی	یک	هنرمند	بزرگ	جهانی	بود	و	ایرانیان	باید	قدرشناس	
او	باشند.	انسان	هایی	که	برای	هنر	و	ادبیات	و	فلسفه	و	اندیشة	انتقادی	و	گسترش	
ارزش	های	انسانی	تالش	کرده	اند	دوستان	بشریِت	مترقی	هستند.	کوته	بینی	ها	بالی	
جان	ما	هستند.	اصغر	فرهادی	در	هنگام	مراسم	خاک	سپاری	عباس	کیارستمی	در	
یک	سخن	رانی	انتقادی	گفت:	»این	روزها	از	شما	بسیار	گفته	اند	و	گفته	ایم	هرچند	
دیر،	بسیار	دیر	…	از	شما	سپاس	گزارم	که	نام	این	سرزمین	را	در	جهان	به	نامی	
پراحترام	و	دلنشین	بازگرداندی!	سپاس	گزارم	که	دل	نبریدی	از	این	خاک	با	وجود	
همة	نادیده	گرفتن	ها	و	قدرناشناسی	ها	و	سنگ	اندازی	های	سفره	لیسان	سیاست!	از	
شما	سپاس	گزارم	که	راه	ناهمواره	و	سنگالخ	جهانی	کردن	سینمای	این	مرز	و	بوم	
را	بردبارانه	هموار	کردی	که	اگر	امروز	کنجکاوی	و	اشتیاقی	هست	برای	دیدن	
آثار	سینمای	ایرانی	در	بیرون	این	مرزها	وام	دار	گام	هایی	است	که	در	آن	روزهای	
سخت	برداشتی!	سپاس	گزارم	که	بیش	از	شمارگان	فیلم	ها	و	عکس	ها	و	شعرهایت	
تشنگان	فراگیری	را	ِگرد	خود	جمع	کردی	نه	فقط	برای	آموختن	که	باالتر	از	آن	
برای	دلگرم	کردن	آن	ها	که	می	توانند	در	هر	شرایطی	با	اندک	امکانی	رؤیاهاشان	را	
به	تصویر	بکشند…	از	شما	سپاس	گزارم	که	دوری	از	هیاهو	را	آموختی،	که	با	همة	

بزرگی	از	دایرة	فروتنی	فرو	نلغزیدی!«

سینتیافلوری،»روسانتیمان«وکینهجوئی
سینتیا	فلوری	روانکاو	و	فیلسوف،	استاد	کرسی	علوم	انسانی	و	بهداشت	در	هنرستان	
ملی	هنر	و	صنایع،	با	کتاب	فلسفی	تازه	اش	»درمان	کینه	جوئی«	بار	دیگر	رابطه	بین	
سالمت	روان	افراد	و	سالمت	دموکراتیک	را	به	گفتگو	می	گزارد.	در	قلب	جوامع	ما	
که	از	دیرباز	تجزیه	و	بخش	بخش	شده	اند،	یک	دشمن	جدید	پدیدار	شده	است:	
»روسانتیمان«	و	کینه	جوئی.	او	توضیح	می	دهد	که	چگونه	تلخ	کامی	و	کینه	می	تواند	
انسانها	را	تضعیف	کند.	او	همچنین	نشان	می	دهد	که	چگونه	می	توان	از	این	»آفت	
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عاطفی	نفرت«	که	بسیار	خطرناک	است	خارج	شد.	این	نفرت	همچون	ویروس	
جامعه	را	ناتوان	و	آسیب	پذیر	می	کند.	

او	می	نویسد:	من	در	بطن	بحران	های	روانی	فردی	و	دموکراتیک	کار	می	کنم	و	
کینه	به	نظر	من	در	محل	تالقی	بحران	ها	ظاهر	شده	است.	ده	سال	فعالیت	من	به	
عنوان	روانکاو	این	گمان	را	تقویت	کرده	است	که	برخی	از	بیماران	روانی	در	دام	
تمایل	به	کینه	و	انتقام	و	تلخ	کامی	قرار	گرفته	و	این	امر	نشانه	ای	از	یک	فضای	
بزرگتر	است.	نارضایتی	علیه	دنیای	کار	و	عدم	شناخت	اجتماعی،	یک	بیماری	
جهانی	است.	امروز	ما	در	شرایط	عینی	اجتماعی،	افزایش	خشم	را	تجربه	می	کنیم.	
ناامنی	اقتصادی،	احساس	ناتوانی	سیاسی،	ناامنی	فرهنگی،	همه	جا	حس	میشود.	
در	دل	جامعه	دمکراتیک	تمایل	"ضد	نظام"	و	براندازی	آن	پررنگ	است.	پیروان	
نظریه	های	توطئه	که	»همه	چیز«	را	تحقیر	می	کنند	و	نفرت	خود	را	در	شبکه	های	

اجتماعی	استفراغ	می	کنند،	نمونه	ای	از	این	موارد	»ضدنظام«	است.
جامعه	پیوسته	در	موجهای	هیجانی	قرار	دارد.	سو	استفاده	های	لفظی	در	توییتر	
گیج	کننده	است،	پرخاشگری	در	خیابان	و	شبکه	های	اجتماعی	بشدت	احساس	
می	شود،	جو	عصبانی	و	انفجاری	حس	میشود،	براحتی	ما	قربانی	هیجان	و	احساس	
می	شویم	و	در	ناامنی	فرهنگی	فرومیرویم.	عصبانیت	می	تواند	منجر	به	یک	چیز	

مثبت	شود،	ولی	این	امر	به	خشم	و	به	کینه	تبدیل	میشود.	
جهانی	شدن	در	سالهای	اخیر	منجر	به	افزایش	نابرابری	ها	شده	است	که	این	
مسئله	خشم	مردم	آسیب	پذیر	را	برانگیخته	است.	ما	آن	را	با	جلیقه	های	زرد	در	
فرانسه،	با	خروج	انگلستان	از	اروپا،	با	ترامپ	در	ایاالت	متحده	دیده	ایم.	اما	
ناامنی	فرهنگی	نیز	وجود	دارد.	جهانی	شدن	به	این	معناست	که	برخی	کشورها	از	
نظر	فرهنگی	و	اخالقی	روز	به	روز	تنوع	بیشتری	می	یابند	و	جمعیت	های	گوناگونی	

در	دل	خود	جای	می	دهند.	
این	امر	باعث	تقابل	ارزشها	در	سرزمین	های	گوناگون	می	شود.	با	این	تغییر	
و	تنش	ها	سرانجام،	کینه	ای	بوجود	می	آید	که	در	روان	انسان	مستقر	می	گردد.	
عصبانیت	و	تلخی	می	تواند	در	یک	زمان	ما	را	فرا	گیرد.	در	کشورهای	دمکراتیک	
خشم	و	ناامیدی	و	جدایی	و	استرس	جمع	شده	و	بصورت	روانی	ما	را	در	خود	
می	گیرد.		کینه	ای	که	فرد	در	سطح	فردی	احساس	می	کند،	گاهی	می	تواند	به	یک	

کینه	جمعی	و	سیاسی	بزرگ	منجر	شود.

فلسفه	سیاسی	و	روانکاوی	یک	مشکل	اساسی	در	زندگی	انسانها	و	جوامع	را	
مطرح	می	کند	و	آن	نارضایتی	کسل	کننده	ای	است	که	وجود	آنها	را	آزار	می	دهد.	
این	نارضایتی	و	یا	رنج	در	نزد	همه	گروهبندی	های	اجتماعی	قابل	مشاهده	است.	
هدف	ما	تجزیه	و	تحلیل،	جستجوی	ریشه	ها،	درک	عمیق	هستی	انسان،	کاستی	ها،	
مشکالت	و	خواسته	های	جامعه	است.	دانستن	این	امور	با	احساس	بهبودی،	آرامش	
و	دلجویی	کافی	نیست.	برای	این	امر،	ما	باید	بر	درد،	خشم،	عزاداری،	کینه،	چشم	
پوشی	و	هیجان	غلبه	کنیم.	روند	دمکراتیک	در	جامعه	اجازه	می	دهد	با	نشخوار	
فکری	قربانیان	مقابله	کنیم.	قربانیان	خشم	خود	را	پرورش	می	دهند	حال	آنکه	ما	
راه	حل	میخواهیم.	یک	مدیریت	مناسب	می	تواند	ما	را	در	برابر	پولسیون	های	انتقام	
جویانه	مدد	کند.	نهادهای	دمکراتیک	می	توانند	انگیزه	بیدادگری	را	مهار	کنند.	
شهروندان	و	حاکمیت	قانون	می	توانند	با	تشخیص	کینه	و	روحیه	انتقام	جوئی،	بر	
نیروی	تاریک	کینه	جوئی	و	وسوسه	های	فردی	و	جمعی	ناشی	از	آن	پیروز	شوند.	
وحشت	و	نفرت	فضا	را	پرمیکند	و	به	انجاهای	میرود	که	فکرش	هم	نمیکنید.	
نفرت	دارای	پتانسیل	مهمی	است	و	در	جامعه	درخواست	می	شود.	مانند	نفرت	و	
انتقامجوئی	که	در	گفتار	هیتلر	جمع	می	شد	و	اغلب	مردم	این	انتقامگیری	را	از	ان	
خود	کردند	و	جامعه	را	الوده	کردند	و	کشتار	جمعی	را	همراهی	نمودند.	پایه	کینه	و	
نفرت	و	انتقامگیری	چه	بود؟	یک	هذیان	جنایتکارانه	دهشتناک	که	به	افراد	لذت	

میداد.		
طبیعت	کینه	جوئی	در	چیست؟	از	ضعف	آدمی،	سنت	ها،	واکنش	ناآگاهانه،	بی	

غیرتی	ها،	تلخکامی	ناشی	می	شود.	کینه	جوئی	یک	بیماری	است.			
مونتی	می	گوید:	روح	در	مورد	چیزهای	دروغین	هیجان	زده	می	شود	و	کینه	
جوئی	با	شکست	حقیقت		و	فوران	هیجان	ظهور	میکند.	فاشیسم	واکنش	بازندگان	
و	نارسیسم	زخمی	شده	است	و	بقول	»آدرنو«	به	»برابری	طلبی	سرکوبگر«	روی	
می	اورد.	دیوهای	پولسیونل	و	نیروی	عقده	رها	می	شود	بدون	انکه	کسی	جلودار	

باشد.	رئیس	و	توده	در	انتقامگیری	متحد	می	شوند.	
البته	در	جامعه	دمکراتیک	کار	بسیار	دشوار	است.	ولی	روشن	است	که	در	
جامعه	ای	بسته	و	استبداد	زده	مانند	ایران،	چاره	در	عملکرد	نهادهای	موجود	
نیست	بلکه	باید	این	نهادها	را	دور	زد	زیرا	فساد	ساختاری	است	و	نهادهای	فاسد	
خود	روحیه	انتقام	و	خشم	را	تقویت	میکنند.	در	نظام	دینی	همه	سازماندهی	ها	
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بلحاظ	فساد	و	رشوه	خواری	و	اقتدارگرایی	قدرتمندان	کوچک	و	بزرگ	خشم	
شهروندان	را	باعث	می	شوند	و	ناتوانی	آنها	در	بهبود	شرایط،	کینه	ورزی	نسبت	به	
کل	دستگاه	سیاسی	را	موجب	می	شود.	در	یک	نظام	دمکراتیک	که	امکان	انتقاد	
و	بهبودی	وجود	دارد	کینه	ورزی	یک	جانبه	و	کور	مخرب	است	و	کاالی	مورد	
استفاده	عوامگرایان	چپ	و	راست	است.	حال	آنکه	در	نظام	استبدادی	دینی	تولید	
کینه	ورزی	از	بن	بست	ها	مایه	می	گیرد.	البته	کینه	ورزی	راه	حل	نیست	و	بنابراین	
اندیشه	گری	و	پیشنهادهای	تحول	ساز	و	سازمان	یافتگی	و	خردمندی	نخبگان	الزم	
است.	آسیب	های	جامعه	ایران	عمیق	است.	تغییر	کامل	قدرت	سیاسی	و	نقد	کامل	
دین	و	تحول	فکری	کامل	جامعه	سیاسی	و	روشنفکری	از	جمله	چاره	های	الزم	
است.	بسیاری	از	سیاسیون	مخالف	رژیم	آسیب	دیده	دین	هستند	و	از	سکوالریسم	
درک	محدود	و	محتاطانه	دارند.	هنوز	ذهن	بسیاری	از	روشنفکران	ایرانی	دارای	
رگه	های	آل	احمدی	و	شریعتی	می	باشد.	هنوز	ایدئولوژی	»ضدامپریالیستی«	قادر	
نواندیش	 و	 آغوش	اصالح	طلب	 در	 را	 روشنفکران	 لحظات	خاصی	 در	 است	
بیاندازد.	یک	شیفتگی	پنهانی	عمل	می	کند.	شیفتگی	آقایان	محمد	رضا	نیکفر	و	
فرهاد	خسروخاور	به	ایدئولوگ	های	مسلمان	همان	پاتولوژی	ضدامپریالیستی	و	
اسالم	خواهی	است.		آنها	نوعی	کینه	ورزی	علیه	روشنفکران	الئیک	و	ناباور	دارند.	
این	ایدئولوگ	ها	چپ	چالش	مدرنیته	ایرانی	را	درک	نمی	کنند	و	پیوسته	در	حال	

مماشات	و	مصلحت	جوئی	و	کنار	آمدن	با	اسالم	هستند.		

میشلهولبک1،نویسندةنگران
میشل	هولبک	رمان	نویس،	شاعر	و	هنرمند	سرشناس	فرانسه	که	زادة	سال	1956 
است	و	بیش	از	سی	رمان	و	نقد	و	دفتر	شعر	چاپ	کرده،	به	خاطر	رمان	معروفش	
یعنی	ذرات	ابتدایی	مشهور	شد	و	خوانندگان	بسیاری	برای	خود	فراهم	می	آورد.	
رمان	بعدی	او	»پالتفرم«	Plateforme	،	است	که	به	توصیف	بدبختی	عاطفی	و	
جنسی	مردان	غربی	در	دهه	های	1990	و	2000	،	می	پردازد	و	در	ادبیات	فرانسه	
	،La Carte et le Territoire	»سرزمین	و	»کارت	رمان	با	او	آید.	می	بشمار	پیشرو

1. Michel Houellebecq

و	پس	از	چندین	بار	کاندیدا	شدن	برای	دریافت	جایزه	های	ادبی،	جایزه	گنکور	را	
در	سال	2010	دریافت	کرد.	

به	دلیل	بلندپروازی	ادبی	نویسنده،	رویکرد	توصیفی	و	جامعه	شناختی	وی،	
رمان	های	میشل	هولبک	اغلب	توسط	متخصصان	ادبیات	با	رمان	رئالیستی	فرانسه	
در	قرن	نوزدهم	مقایسه	می	شود.	افزون	برآن	در	عرصه	اجتماعی	و	بیولوژیکی	یا	
انسان	شناسی	کار	او	با	آثار	مکتب	ناتورالیسم	یا	طبیعت	گرایی	امیل	زوال	مورد	
ارزیابی	قرار	می	گیرد.	نزدیکی	برخی	از	رمان	های	او	با	رومانهایی	از	نویسندگان	
قرن	بیستم،	به	ویژه	فردیناند	سلین	و	آلبر	کامو	نیز	مورد	توجه	و	تحلیل	قرار	گرفته	

است.
منتقدانی	شیوة	نویسندگی	او	را	همانند	شیوة	فردیناند	سلین،	نویسندة	رمان	در	
انتهای	شب	می	دانند.	آن	چه	که	در	کار	میشل	هولبک	به	چشم	می	خورد	تأثیر	ادبی	
بودلر	و	تأثیر	فلسفی	آرتور	شوپنهاور	است.	او	نزدیکی	انسان	و	حیوان	و	مقایسة	
جامعة	انسانی	و	حیوانی	را	در	رمان	هایش	مورد	توجه	قرار	می	دهد.	وی	می	گوید	
کشتار	غریزی	در	جامعة	حیوانی	و	انسانی	در	گذشته	و	در	زمان	حال	یک	پدیدة	
مشترک	و	هم	گونه	است.	میشل	ولبک	خداناباور	است	ولی	از	یک	سو	می	گوید	
جامعة	انسانِی	بدون	دین	به	خودکشی	دست	می	زند	زیرا	انسان	در	خود	احساس	
خالی	بودن	می	کند	و	از	سوی	دیگر	برآن	است	که	دین	های	تک	خدایی	هر	چقدر	

خدا	را	به	اوج	آسمان	می	برند	خشونت	و	دیکتاتوری	شان	بیشتر	است.	
در	سال	2015	نیز	رمان	معروفش	با	عنوان	تسلیم	چاپ	شد.	میشل	هولبک	در	
این	رمان	آیندة	فرانسه	در	سال	2022	را	اسالم	زده	می	بینید.	کشور	اسالم	زده	در	
ذهنیت	او	با	رئیس	جمهوری	مسلمان	همچون	سرزمین	وبازده	است.	رمان	تسلیم	
میشل	هولبک	نیز	جنجال	های	بزرگی	به	پا	کرد	زیرا	این	رمان	آیندة	فرانسه	را	با	
یک	رئیس	جمهور	مسلمان	ترسیم	می	کند.	واقع	گرایِی	سیاسی	یا	نگرانی	برای	آینده؟	
آیا	فرانسه	توسط	اسالم	تهدید	می	شود؟	او	از	اسالم	می	هراسد.	میشل	ولبک	به	طور	
عموم	فرد	خوش	بینی	نیست	و	یکی	از	نگرانی	های	عمیق	او	رشد	اسالم	گرایی	در	
جامعة	فرانسه	است.	او	یکبار	در	نشریه	ادبی	»لیر«	گفت:»اعتقاد	به	یک	خدا	فقط	
کار	یک	احمق	است،	نمی	توانم	به	کلمه	دیگری	فکر	کنم.	و	احمقانه	ترین	دین	
اسالم	است.	وقتی	قرآن	را	می	خوانیم،	سقوط	می	کنیم	...	وحشتناکه!	حداقل	کتاب	
مقدس	)تورات	و	انجیل(	بسیار	زیباست،	زیرا	یهودیان	انبوهی	از	استعداد	ادبی	
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دارند.	...اسالم	از	زمان	پیدایش	یک	دین	خطرناک	است.«.	البته	اسالمگرایان	او	
را	بخاطر	این	گفته	به	دادگاه	کشاندند	ولی	دادگاه	بنام	آزادی	بیان،	او	را	تبرئه	کرد.	
ولبک	 میشل	 زد.	 دست	 موضع	گیری	 به	 فرانسه	 انتخابات	 در	 نویسنده	 این	
می	گوید:	»من	به	انتخابات	ریاست	جمهوری	با	نگاه	طبقاتی	برخورد	می	کنم	و	هر	
نامزدی	بیان	گر	یک	طبقة	خاص	است.	ِامانوئل	مکرون	نمایندة	طبقة	اوست.«	حال،	
اگر	زاویة	فکری	میشل	ولبک	را	در	واکاوی	از	انتخابات	فرانسه	به	کار	گیریم	
می	توان	گفت	فرانسوا	فیون	نحست	وزیر	سابق،	نمایندة	طبقة	دارا	و	سلطنت	خواهان	
سنتی	و	خانواده	های	ثروتمند	است.	ژان	لوک	مالنشون،	نمایندة	اقشار	اداری	و	
کارمندان	و	برخی	روشن	فکران	چِپ	بدبین	و	جوانان	رمانتیک	است.	مارین	لوپن	
نیز	نمایندة	کارگران	و	اقشار	بی	چیز	و	الیه	های	مأیوس	و	ناامید	است.	ِامانوئل	
مکرون	نمایندة	طبقات	متوسط	و	الیه	های	اجتماعی	نوگرا	و	تازه	به	دوران	رسیده	و	

شهروندان	امیدوار	است.	
حذف	 مبتنی	بر	 که	 دارد	 باور	 مستقیم	 دموکراسی	 به	 سیاسی	 زمینة	 در	 او	
ریاست	جمهوری	است.	برای	میشل	هولبک	جامعة	انسانی	مانند	جامعة	حیوانی	
است،	جامعه	ای	که	با	خشونت	و	سلطه	گری	همساز	است.	به	هر	روی،	میشل	
هولبک	نویسند	ه	ای	جنجالی	و	نوآور	است.	شمارگان	چاپ	نخست	هر	رمان	او	
بیش	از	صد	هزار	نسخه	است.	آثار	وی	به	بیش	از	40	زبان	ترجمه	شده	است.	
میشل	هولبک	نمایشگاه	بزرگی	از	کارهای	عکاسی	و	نقاشی	خود	را	هم	برپا	کرد.	
این	نمایشگاه	که	در	کاخ	توکیِو	پاریس	در	جریان	بود	دنیای	شگفت	انگیز	او	را	به	
نمایش	گذاشته	بود.	نگاه	او	به	انسان،	محیط،	حیوان،	دنیای	رنگارنگ	و	خاکستری	

است.	او	از	خود	می	پرسد	روح	زمانه	کجاست؟		

پییربوردیو،بزرگترینجامعهشناسفرانسوی
پی	یر	بوردیو	یکی	از	بزرگ	ترین	جامعه	شناسان	فرانسوی	نیمة	دوم	قرن	بیستم	است.	
او	در	سال	1930	میالدی	زاده	شد	و	در	ژانویة	2002	میالدی	درگذشت.	واکاوی	ها	
و	کتاب	های	او	در	نقد	جامعه	شناختی	بیان	گر	یک	مکتب	مستقل	در	علوم	انسانی	شده	
است.	بوردیو	هم	طراز	جامعه	شناسان	دیگری	همچون	امیل	دورکیم	و	ریموند	آرون	

است.	او	پس	از	یک	دوره	مسئولیت	در	مدرسة	مطالعات	عالی	کرسی	جامعه	شناسی	
جامعة	 در	 بوردیو	 پرداخت.	 تدریس	 به	 آن	 در	 و	 داد	 شکل	 را	 فرانس	 دو	 کالژ	
روشن	فکری	فرانسه	و	میدان	سیاست	نقش	بسیار	فعالی	داشت	و	در	سمینارهایش	
افراد	انبوهی	شرکت	می	کردند.	در	سال	1984	من	نیز	در	کنفرانس	هایش	شرکت	
	کردم.	در	این	بحث	ها،	او	پس	از	سخن	رانی	تبادل	نظر	با	حاضرین	را	آغاز	می	کرد	
و	برخی	نکات	نظرِی	کنفرانس	را	به	مسائل	روزمره	ارتباط	می	داد.	تبادل	نظر	خیلی	
صمیمانه	و	بازی	بود.	او	در	زمینة	اجتماعی	هم	نقش	فعالی	داشت	و	با	میشل	فوکو	
دربارة	کارگران	مهاجر	همکاری	داشت.	بوردیو	در	عرصة	اندیشه	از	افرادی	مانند	
لوئی	آلتوسر،	گاستون	باشلر،	امیل	دورکیم،	کلودلوی	اشتراوس،	کارل	مارکس،	ماکس	
وبر،	نوربر	آلیاس	و	موریس	مرلو	پونتی	تأثیر	پذیرفته	بود.	به	معنای	دیگر،	مارکسیسم	
و	ساختارگرایی	در	نظریه	های	جامعه	شناختِی	او	نقش	برجسته	ای	داشتند.	از	جمله	
کتاب	های	برجستة	پی	یر	بوردیو	می	توان	به	تمایز،	بازتولید،	سلطة	مردانه،	نظریة	کنش	
و	دالیل	عملی	و	انتخاب	عقالنی	اشاره	کرد.	یکی	از	ویژگی	های	نظرِی	او	کار	دربارة	
بازتولید	اجتماعی	و	سلسله	مراتب	اجتماعی	بود.	او	بر	اهمیت	عوامل	نمادین	و	فرهنگی	
تأکید	می	کرد،	مفاهیم	سرمایة	فرهنگی	و	اجتماعی	را	برجسته	می	کرد	ولی	در	نگاه	او	
عامل	اقتصادی	و	اجتماعی	تعیین	کننده	بود.	او	بر	آن	بود	که	عادت	یا	عادت	واره	ها	و	
سلیقه	ها	و	کردارها	و	ضمیرناخودآگاه	افراد	هرچند	دارای	تأثیر	اساسی	هستند	ولی	
این	پدیده	ها،	در	پایان،	با	میدان	و	فضای	اجتماعی	نقش	آفرینان	متناسب	می	شوند	و	
از	گروه	نبدهای	اجتماعی	رنگ	گرفته	اند.	این	میدان	اجتماعی	محل	رقابت	و	تولید	
خشونت	نمادین	و	تعیین	کنندة	روابط	سلطه	گری	است.	او	ساختار	اجتماعی	را	با	

مفهوم	»ساختار	ژنتیک«	شناسایی	می	کند	که	هر	گونه	تغییر	را	شکل	می	دهد.	
در	نگاه	پیر	بوردیو،	جامعه	به	عنوان	میدان	یا	فضای	اجتماعی	بازنمایی	می	شود.	
این	فضای	اجتماعی	جایگاه	رقابتی	شدید	و	بی	پایان	نقش	آفرینان	است	و	در	جریان	
این	رقابت	ها	تفاوت	هایی	پدیدار	می	شوند	که	ماّده	و	چهارچوب	الزم	برای	هستی	
اجتماعی	را	فراهم	می	آورند.	پی	یر	بوردیو	با	مفهوم	»فضای	اجتماعی«	سبک	های	
زندگی	گوناگون	را	نشان	می	دهد.	فضای	اجتماعی	به	این	ترتیب	ساخته	می	شود	
که	کنش	گران	وعامالن	و	گروه	های	اجتماعی	بر	اساس	حجم	و	میزان	سرمایة	
اقتصادی	و	فرهنگی	با	برخی	افراد	همسویی	ها	و	اشتراكاتی	می	یابند	و	با	برخی	
دیگر	اختالف	و	فاصله	پیدا	می	كنند.	بنابراین،	فضای	اجتماعی	بر	مبنای	سرمایه	
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ساخته	می	شود.	برای	بوردیو	هر	قدر	سرمایة	فرد	بیشتر	باشد،	در	فضای	اجتماعی	
در	موقعیت	باالتری	قرار	می	گیرد.	در	واقع،	مردمی	که	به	طور	نزدیک	در	یک	فضای	
اجتماعی	قرار	دارند،	دارای	مشابهت	های	بسیاری	هستند	حتی	اگر	هرگز	یکدیگر	
را	ندیده	باشند.	به	عبارت	دیگر،	مردمی	که	در	فضای	اجتماعی	مشابهی	قرار	دارند،	

سلیقه	ها	و	ذائقه	ها	و	سبک	های	زندگی	مشابه	و	نزدیک	به	هم	دارند.
نظریه	های	بوردیو	با	انتقادهای	گوناگونی	روبه	رو	شده	است.	اندیشمندانی	مانند	َژک	
رانسیر،	لوک	بولتانسکی	و	برونو	التور	از	جمله	کسانی	هستند	که	دیدگاه	جبرگرایانة	او	
را	نقد	کرده	اند	و	در	رد	دیدگاه	او	بر	نقش	مهم	بازیگران	اجتماعی	و	قدرت	انتقاد	تأکید	
ورزیده	اند.	یادم	هست	که	در	یکی	از	سمینارها	بوردیو	می	گفت:	کار	ما	جامعه	شناسان	
دشوار	است،	از	یک	سو	وقتی	مفاهیم	جامعه	شناختی	را	به	کار	می	گیریم،	می	گویند	
این	گفتمان	خیلی	ذهنی	و	مشکل	است؛	زمانی	هم	که	ساده	می	گوییم،	می	گویند	این	
دیدگاه	سطحی	و	یک	جانبه	است.	از	دید	او،	جامعه	شناسی	یک	شغل	و	حرفة	دشوار	
است	زیرا	شناخت	جامعه	کاری	پیچیده	است.	به	هر	روی،	بوردیو	یک	منتقد	بزرگ	

بود	و	میراث	گرانبهایی	برای	شناخت	جامعه	باقی	گذاشته	است.		

کافههایپاریس،فرهنگوسیاست
کافه	های	پاریس	محلی	دلپذیر	برای	نوشیدن،	غذا	خوردن،	گپ	زدن،	مطالعه	و	نوشتن	
هستند.	البته	فراموش	نشود	که	چنین	جایی	برای	آشامیدن	چای	و	قهوه	در	خاور	
میانه	و	به	ویژه	مصر	و	ایران	سابقه	ای	طوالنی	دارد.	گفته	می	شود	که	قهوه	خانه	در	
ایران	به	چهار	سده	پیش	برمی	گردد.	قهوه	خانه	محل	ارتباط	اجتماعی	میان	مردان	
بود	تا	بتوانند	باهم	گپ	بزنند،	چای	بنوشند،	موسیقی	بنوازند	و	شاهنامه	گوش	دهند.	
در	غرب،	نخستین	کافه	در	وین	پایتخت	اتریش	در	1640	باز	شد.	در	لندن	و	در	
سدة	18	میالدی،	نخستین	کافه	کار	خود	را	آغاز	کرد.	در	فرانسه	هم	ژان	دو	الروک،	
بازرگانی	که	در	سال	1644	از	قسطنطنیه	بازگشت،	نخستین	کافه	را	در	مارسی،	در	
جنوب	فرانسه،	به	وجود	آورد.	در	پاریس،	از	سال	1669	نخستین	کافه	باز	شد	و	
شمار	آن	ها	به	سرعت	رو	به	افزایش	گذاشت.	کافه	پاریسی	کار	خود	را	با	قهوه	برای	
مشتری	آغاز	کرد	و	رفته	رفته	چای	و	شیرینی	و	همه	نوع	نوشیدنِی	الکلی	و	ساندویچ	

و	غذاهای	گوناگون	و	بستنی	هم	بدان	افزوده	شد.	کافه	های	پاریسی	پاتوق	دختران	
و	پسران	عاشق،	دانشجویان،	استادان،	و	محل	گپ	های	سیاست	مداران	و	راه	پیمایان	
معترض	و	توطئه	های	انقالبیون	و	تروریست	ها	هم	هستند.	کافه	ها	و	شهر	پاریس	به	
هم	جوش	خورده	اند.	ارمنی	ها	و	ایتالیایی	ها	نقش	مهمی	در	باز	کردن	کافه	در	پاریس	
داشتند.	یکی	از	کافه	های	معروف	قدیمی،	توسط	شخصی	اهل	سیسیل	به	نام	فرانچسکو	
پروکوپیو	در	سال	1672	باز	شد.	کافه	»پروکوپیو«	که	در	کنار	بلوار	سن	ژرمن	در	
نزدیکِی	مترو	»ادئون«	قرار	دارد	و	پاتوق	بسیاری	از	اندیشمندان	مانند	ولتر،	دیدرو،	
روسو،	هوگو،	ژرژساند،	دوموسه،	بالزاک	و	نیز	شخصیت	های	سیاسی	انقالبی	فرانسوی	
و	آمریکایی	مانند	بنجامین	فرانکلین،	توماس	جفرسون،	دانتون	و	مارا	بوده	است.	

بالزاک	می	گوید:	»پیشخان	یک	کافه	پارلمان	مردم	است.«.
منتسکیو	در	کتاب	نامه	های	پارسی	از	این	کافه	صحبت	می	کند.	امروز	نیز	شمار	
زیادی	از	نویسندگان	و	شاعران	و	هنرمندان	به	این	کافه	می	آیند.	فضای	کافه	های	
پاریس	از	عطر	دوران	روشنایی	و	فلسفه	و	ادبیات	و	انقالب	های	آمریکا	و	فرانسه	
و	شورش	ماه	ِمه	1968	و	گپ	های	دنیای	روشن	فکران	دیروز	و	امروز	آکنده	است.	
از	دیگر	کافه	های	معروف	پاریس	باید	از	»دوماگو«	نام	برد	که	روح	وروان	پاریس	
و	اندیشه	را	در	خود	جای	داده	است.	آرتور	رمبو،	پل	ورلن،	استفان	ماالرمه،	گیوم	
آپولینر،	الساتریلوله،	لوئی	آراگون،	آندره	ژید،	پیکاسو،	فرنان	لژه،	آندره	برتون،	
سارتر	و	سیمون	دوبوار،	از	جمله	هنرمندان	و	روشنفکرانی	بودند	که	به	این	کافه	
رفت	و	آمد	داشتند.	کافه	دیگر	»کافه	صلح«	است	که	مهمانانی	مانند	اسکاروایلد،	
امیل	زوال،	ویکتورهوگو،	مارسل	پروست،	ارنست	همینگوی،	داشته	است.	»کافه	
فلور«	در	بلوار	سن	ژرمن	مشتریان	گوناگونی	مانند	فرانسواز	ساگان،	ژیاکومتی،	

بوریس	ویان،	ژان	پل	سارتر،	سیمون	دوبوار،	لوئی	ماله،	داشته	است.		

انسان،اقتصادونوگرایی
سمیناری	دانشگاهی	دربارة	»انسان،	اقتصاد	و	نوگرایی«	داشتیم.	چکیدة	بخش	
ِاسمیت	)1790-  مانند	آدام	 لیبرالی	 اقتصاددان	 بود:	 یکم	سخن	رانی	من	چنین	
1723(	می	گفت	بازار	تنظیم	کنندة	اجتماعی	است،	»دست	پنهان«	به	شکل	خودکار	
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جامعه	را	هماهنگ	می	کند	و،	بنابراین،	نوآورِی	شخصی	در	چهارچوب	این	بازار	
شرط	ساختاری	سرمایه	داری	است.	در	نگاه	او	سرمایه	داری	پدیده	ایی	طبیعی	بوده	
و	دارای	نظمی	موزون	و	همیشگی	است.	کارل	مارکس	)1883 - 1818(	در	اثر	
برجسته	اش	سرمایه	شیفتگی	کاالیی	را	نقد	کرد	و	گفت	سرمایه	داری	همیشگی	و	
ابدی	نیست	زیرا	خود	بازتاب	لحظة	معینی	از	تاریخ	اجتماعی	و	اقتصادی	است.	از	
نظر	او	این	الگوی	اقتصادی	متکی	بر	تصاحب	ارزش	افزوده	ناشی	از	کارتولیدی	
کارگران	است	و	ماشین	دولتی	بورژوایی	با	خشونت	خود	در	خدمت	بازتولید	
نظام	و	حاکمیت	طبقه	مسلط	است.	مارکس	در	نتیجه	گیری	سیاسی	خود	گفت	این	
جامعه	توسط	انقالب	قهرآمیز	پرولتاریا	واژگون	شده	و	جامعه	به	سوی	کمونیسم	
یعنی	جامعه	بدون	طبقه	می	رود	و	انسان	رهایی	یافته	در	کمونیسم	قابل	تحقق	است.	
نظریة	مارکس	در	تالش	های	تاریخی	مانند	انقالب	روسیه	در	1917	و	انقالب	چین	
در	1949	به	تجربه	درآمد	ولی	محصول	تاریخی	این	تجربیات	خودکامگِی	ِاستالین	
و	مائوتسه	دونگ	و	تبدیل	مخالفان	به	بیمار	روانی	و	خرد	شدن	انسان	بود.	همة	
کشورهایی	که	به	سوی	الگوی	سوسیالیستی	رفتند،	دوباره	به	الگوی	سرمایه	داری	
بازگشتند.	نوگرایی	در	تنش	و	واکنش	های	متضاد	زندگی	می	کند.	سرمایه	داری	در	
یک	سدة	پیشین	جهانی	شد،	به	تولید	ثروت	مادی	و	رشد	فن	آوری	ادامه	داد	ولی،	
همزمان	با	انباشت،	بحران	های	بسیار	سخت	و	دردناک	را	تجربه	کرد،	بی	عدالتی	ها	
»ازخودبیگانگی«	 و	 داد	 را	رشد	 روانی	 نابسامانی	 و	 عقده	ها	 کرد،	 بازتولید	 را	
انسان	ها	را	گسترده	کرد.	از	دیدگاه	انسان	شناسانه	و	جامعه	شناختی	انسان	در	پی	
نوعی	»خوشبختی«	است	ولی	انسان	همچنان	در	کیستِی	پیچیده	و	پاره	و	احساسی	
متضاد	و	چندگانه	زندگی	می	کند.	او	هم	در	پی	رفاه	ماّدی	و	آسایش	می	باشد	وهم	
پیوسته	برای	خود	تنش	و	اضطراب	تولید	می	کند.	او	هم	عشق	را	می	خواهد	و	هم	
با	کینه	و	نفرت	زندگی	می	کند.	او	هم	رابطه	با	دیگری	را	می	خواهد	و	هم	دیگری	
را	مانع	خشنودی	خود	می	داند	و	او	را	طرد	می	کند.	او	هم	می	آفریند	و	هم	مرگ	
و	ویرانی	را	ادامه	می	دهد.	او	هم	می	خواهد	آزاد	باشد	و	هم	در	خود،	هیجان	و	
شیفتگی	آسیب	شناسانه	به	مهارت	و	کاال	و	پول	و	دین	و	اوهام	را	رشد	می	دهد.	
انسان	با	گسیختگی	شخصیتی	زندگی	می	کند	و	ذهنیت	او	همان	بازاری	است	که	

مورد	پسند	ادیان	و	جادوگران	و	افسون	گران	مذهبی	قرار	دارد.	

راهابریشمدرهنروادبیات
راه	ابریشم	میان	شرق	و	غرب	فقط	راه	بازرگانی	کهن	نیست	بلکه	راه	هنر	و	ادبیات	
نیز	هست	که	دو	دنیا	را	در	گذشته	و	امروز	به	یکدیگر	پیوند	می	دهد.	راه	گذشته	برای	
تجارت	ابریشم	از	مناطق	شرقی	چین	آغاز	می	شد،	از	سمرقند	و	نیشابور	و	سپس	
گرگان	و	اردبیل	و	تبریز	و	قزوین	و	برخی	شهرهای	ترکیه	و	سوریه	امروزی	گذر	
می	کرد	و	در	بندرهای	دریای	آزف	در	کنار	دریای	سیاه	و،	در	پایان،	در	مدیترانه	
پایان	می	یافت.	راه	امروز	میان	تهران	و	پاریس	و	لندن	و	نیویورک	و	رم	و	آمستردام	
در	دو	جهت	باز	است.	گزنفون	دربارة	پارس	ها	نوشت.	غربی	ها	مانند	پی	یر	لوئی	و	
کنت	دوگوبینو	و	مونتسکیو	دربارة	ایرانیان	حرف	زدند.	حافظ	و	مولوی	و	عطار	و	
ابوعلی	سینا	ترجمه	شده	اند	و	با	غرب	سخن	گفتند.	آقاخان	کرمانی	و	آخوندزاده	
و	هدایت	و	نیما	و	شاملو	از	غرب	آموختند.	شریعتی	و	آل	احمد	بر	ضد	غرب	
نوشتند.	صدها	رمان	نویس	و	فیلسوف	و	جامعه	شناس	غربی	به	فارسی	ترجمه	شدند	
و	در	ذهن	ها	جای	گرفتند.	راه	ابریشم	فرهنگی	و	هنری،	با	وجود	ناهمواری	ها	باز	
است.	موسیقی	دانان	کنسرت	پاریس	نیز	روی	خط	راه	ابریشم	راه	می	روند،	آن	ها	
برنامة	هنری	خود	را	با	»آفتاب«	آغاز	کردند	و	با	سمفونی	»نابوکو«	»آزادی«	از	

آهنگ	ساز	بزرگ	ایتالیایی	یعنی	فرانچسکو	وردی	به	پایان	رسانند.		

قارةآفریقاونخبگانیفاسد
چندی	پیش،	چند	همکار	دانشگاهی	آفریقایی	به	پاریس	آمده	بودند.	بحث	دربارة	
گسترش	همکاری	میان	دانشگاه	های	فرانسه	با	برخی	دانشگاه	های	کشورهای	
آفریقایی	بود.	در	سال	های	گذشته،	برخی	دانشگاه	های	آفریقایی	می	کوشند	تا	با	
توافق	دانشگاه	های	پاریس	مدارک	دانشگاهی	فرانسوی	را	در	کشور	خود	داشته	
باشند.	زمانی	که	با	دانشگاه	فرانسه	پیمانی	بسته	می	شود،	مدیریت	آموزشی	و	تعین	
مالک	های	دانشگاهی	توسط	دانشگاه	فرانسه	انجام	می	گیرد	و	بیشتر	استادان	از	
پاریس	برای	تدریس،	هر	بار	به	مدت	چند	روز،	به	این	یا	آن	کشور	می	روند.	بر	این	
پایه،	برخی	از	درس	های	من	هم	در	دانشگاه	تونس	انجام	می	گیرد.	در	این	دیدار	
تازه،	گفت	وگویی	داشتیم	دربارة	نخبگان	آفریقایی	و	غرب	و	این	که	چرا	پیشرفت	
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آفریقا	دشوار	است.	یکی	از	همکاران	گفت	برای	این	که	در	آفریقا	فساد	در	هرم	
دولتی	بیداد	می	کند.	دیگری	گفت	نخبگان	آفریقایی	میهن	خود	را	دوست	ندارند.	
یکی	دیگر	گفت	برای	این	که	شرکت	های	بزرگ	استعماری	غرب	کشور	را	چپاول	
می	کنند.	آن	یکی	گفت	چون	پس	از	استقالل	در	دهه	های	60	و	70	میالدی،	رهبران	
دولتی	مستبد	از	باال	و	عقب	ماندگی	مردم	و	رشد	سریع	اسالم	وهابی	و	فرقه	های	
مسیحی	اوانژلیک	از	پایین	خالقیت	و	هوشیاری	را	نابود	می	کنند.	یکی	دیگر	هم	
گفت	ثروت	زیرزمینی	مانند	نفت	زیاد	است	ولی	بی	سوادی	و	بیماری	در	سطوح	

پایین	و	بی	لیاقتی	در	نزد	مسئوالن	در	سطح	باال	غوغا	می	کند.	
پاتریس	لومومبا	و	نلسون	ماندال	قهرمانان	اعتراض	به	استعمار	و	نژادگرایی	بودند.	
تاکنون،	چندین	شخصیت	آفریقایی،	2	نفر	در	شیمی،	4	نفر	در	ادبیات	و	9	نفر	در	زمینة	
صلح	جایزة	نوبل	گرفته	اند	ولی	شوربختانه	در	این	قاره	مدیران	شایسته	و	برجسته	
برای	گرداندن	سیاست	و	اقتصاد	و	دانش	بسیار	اندک	هستند.	افزون	بر	آن،	احساس	
مسئولیت	فردی	نزد	افراد	نیرومند	نیست.	من	بارها	به	کشورهای	آفریقایی	مانند	
مالی،	مراکش،	تونس،	مصر	و	ساحل	عاج	رفته	ام	و	در	پاریس	دانشجویان	زیادی	
از	کشورهای	آفریقایی	داشته	ام؛	آن	ها	خیلی	خونگرم	و	ساده	و	صمیمی	هستند	ولی	
همیشه	بر	وجود	دموکراسی	و	آزادی	پافشاری	نمی	کنند.	خیلی	از	آن	ها	فقط	غرب	را	
مسئول	وضع	کنونی	می	دانند	و	بدان	کینه	دارند	ولی	مسئولیت	و	نقش	خود	را	نادیده	
می	گیرند.	الجزایر	برای	استقالل	خود	و	بیرون	افکندن	استعمار	فرانسه	مبارزه	کرد	و	
در	سال	1962	استقالل	خود	را	به	دست	آورد	ولی	با	وجود	استقالل	و	ثروت	بی	کران	
خود،	بیش	از	نیم	قرن	است	که	در	عقب	ماندگی	و	استبداد	نظامیان	الجزایری	و	تعصب	
اسالمی	دست	وپا	می	زند.	بدبختانه	آفریقا	سرزمین	دیکتاتورهاست.	مستبدانی	مانند	
ژزف	موبوتو،	دونیز	ساسوگسو،	حسنی	مبارک،	امین	دادا،	عمرالبشیر،	زین	العابدین	
بن	علی،	سانی	اباشا،	ژان	بدل	بوکاسا،	عمربانگو،	حسن	ابره،	روبرت	موگابه،	پل	بیا،	
میواتی	سوم،	و	دیگران	محصول	سیاست	ها	و	راهبرد	سلطه	گری	جهانی	هستند	و	
هم	نتیجة	تاریخ	خودی	و	فرهنگ	قبیله	ای	و	اجتماعی	داخلی.	عقب	ماندگی	جامعه،	
سنت	قبیله	ای	و	مذهبی،	نبود	خواست	های	دموکراتیک	و	حقوق	بشری	محکم،	نبود	
نظام	آموزشی	پیشرفته،	ناتوانی	نهادهای	مدنی	و	اداری	نوگرا،	روحیة	تقدیرگرا	و	
تسلیم	خواهِی	مردم،	آسان	خواهی	و	سازش	گری	روانی	و	فرصت	جویی	و	فساد	

نخبگان	از	عوامل	نیرومند	بازدارنده	در	آفریقا	به	شمار	می	آیند.		

فریدریشنیچهومرگخدا
آیا	خدا	مرده	است؟	فریدریش	نیچه،	فیلسوف،	شاعر،	منتقد	فرهنگی	و	واژه	شناس	
در	سال	1844	به	دنیا	آمد	و	در	سال	1900	در	ویمار	آلمان	درگذشت.	در	مورد	
کارهای	برجستة	او	باید	از	نوشته	هایش	دربارة	تاریخ،	دین،	اخالق،	زیبایی	شناسی،	
معرفت	شناسی،	تراژدی،	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	نیز	صحبت	کرد.	نیچه	دین	
را	زادة	خیال	می	داند	و	برآن	است	که	شناخت	انسان	زیباست،	حال	آن	که	اخالق	
دینی	نتیجة	توّهم	است.	او	دارای	شناختی	گسترده	دربارة	فرهنگ	و	تاریخ	یونان	
و	روم	و	ایران	بود.	در	کتاب	»تراژدی	یونانیان«	و	»چنین	گفت	زرتشت«،	شناخت	
و	احساس	او	را	دربارة	ایران	درمی	یابیم.	نیچه	حافظ	را	نیز	می	شناخت	و	به	گفتة	
برخی	ده	بار	نام	حافظ	در	نوشته	هایش	آمده	است	و	می	گوید	حافظ	زندگی	را	با	
شور	سرشار	می	ستاید.	غروب	بت	ها،	فراسوی	نیک	و	بد،	چنین	گفت	زرتشت،	
تبارشناسی	اخالق،	حکمت	شادان	از	جمله	آثار	نیچه	هستند	که	به	فارسی	ترجمه	

شده	اند.	
او	 می	دانند.	 پسانوگرایی«	 »سلسله	جنبان	 را	 نیچه	 پژوهش	گران	 از	 برخی	
می	نویسد	مقولة	دانش	به	دانش	منطق	گرا	و	مکانیک	تبدیل	شده،	حال	آن	که	دانش	
باید	آفرینندة	ارزش	های	جدیدی	باشد.	نیچه	ضد	سیستم	است،	او	منتقد	ارزش	های	
رایج	و	مسلط	مذهبی	و	فلسفی	در	غرب	است.	زمانی	که	او	از	»َاَبرانسان«	صحبت	
می	کند	منظورش	نه	نظریة	سیاسی	بلکه	نگاه	اخالق	است.	از	دید	نیچه،	ارزش	هایی	
بلکه	این	 ندارد	 مانند	»خوبی	و	بدی«	هیچ	واقعیت	عینی	مربوط	به	این	جهان	
مقوالت	نتیجة	ذهن	انسان	هستند.	برای	او	ارزش	»خوب	و	بد«	رایج	در	جامعه	
یا	ارزش	های	اخالقی	اجتماع	از	خودخواهی	یک	نژاد	برده	دار	ناشی	می	شود.	نزد	
او،	مسیحیت	و	یهودیت	مخالف	زندگی	و	زیبایی	هستند.	یهودیت	گناه	پدید	می	آورد	
و	آن	را	به	مسیحیت	انتقال	می	دهد	و	مسیحیت	هم	آن	را	در	جهان	می	گسترد.	
همین	روحیه	است	که	احساس	برده	را	می	سازد	و	کینه	توزی	از	اینجا	سرچشمه	
می	گیرد.	انسان	برای	خوش	بختی	خود	به	حکم	اخالقی	نیاز	ندارد	زیرا	در	چیستی	
او	فردگراست	و	به	اصول	کلی	نیازی	نیست.	فلسفة	نیچه	فرد	را	در	مرکز	توجه	قرار	
می	دهد	و	به	این	دلیل	دولت	و	جامعه	و	کلیسا	و	دین	مورد	انتقاد	قرار	می	گیرند.	
نیچه	می	داند	که	این	اخالق	پایة	فرهنگ	و	هنر	است.	به	همین	خاطر	او	به	این	
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ارزش	های	بنیادین	مسلط	حمله	می	برد	تا	اعتماد	مردم	را	نسبت	به	این	ارزش	های	
کهنه	واژگون	می	کند.	نیچه	با	گفتن	»خدا	ُمرده«	در	پی	آن	بود	تا	نابودی	ارزش	های	
کهن	را	اعالن	کند.	مرگ	خدا	دورنمای	جدیدی	برای	انسان	می	گشاید،	مرگ	خدا	
یک	خبر	شادمانه	است.	نیچه	مرگ	خدای	مسیحیت	را	اعالن	کرد	و	امروز	ما	نیز	

مرگ	اهلل	را	اعالن	می	کنیم.

 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Also sprach Zarathustra, 1885)  

ولتروروحیةانتقادی
آیا	نویسندگان	بر	جهان	تأثیرگذارند؟	نویسندگان	فرانسوی	برجسته	ای	مانند	ولتر	
جهان	را	از	اندیشه	های	خود	متأثر	کردند.	آن	ها	نه	تنها	ادبیات	جهانی	بلکه	آزادی	
و	دموکراسی	را	نیز	با	قدرت	فکر	انتقادی	به	طرز	بی	سابقه	آبیاری	کردند.	انسانیت	
نوگرا	برای	پیشرفت	و	ترقی	خود	بدهکار	و	وام	دار	آن	ها	هستند.	فرانسوا	ماری	
مه	1778  در	30	 و	 می	شود	 زاده	 پاریس	 در	 نوامبر	1694	 در	21	 ولتر	 آروئه	
می	میرد.	ولتر	مردی	دانا	و	پرکار	و	متأثر	از	جان	الک	و	اسحاق	نیوتن	بود.	آثار	
ولتر	دربرگیرندة	56	نوشته	در	زمینة	نمایش	نامه	نویسی	و	رمان	و	شعر	و	واکاوی	
هنری	و	ادبی	و	فلسفی	و	نقد	سیاست	و	نقد	دین	است	و	همچنین	بیش	از	20هزار	
نامه	و	یادداشت	از	او	به	یادگار	مانده	است.	ولتر	تالش	و	مبارزه	بی	سابقه	ای	بر	ضد	
نابردباری،	تعصب	دینی،	کلیسا،	قدرت	شاه،	جنگ	و	بی	عدالتی	سامان	دهی	کرد.	او	
پیوسته	بر	ضد	استبداد	شاه	و	علیه	دین	و	کلیسا	می	نوشت	و	به	همین	خاطر	چند	
بار	به	زندان	افتاد	و	قدرت	سیاسی	حاکم	همة	آثار	او	را	سانسور	کرد	و	نوشته	های	
بسیاری	از	او	توسط	دولت	سوزانده	شدند.	اتهام	او	این	بود	که	نوشته	های	او	بر	ضد	
دین	و	کلیسا	و	سلطنت	استبدادی	و	»نظم	اجتماع«	هستند.	به	همین	خاطر،	ولتر	
نوشته	هایش	را	در	آمستردام	و	الهه	و	ژنو	چاپ	می	کرد	و	پنهانی	به	فرانسه	می	برد.	
اندیشه	های	ولتر	زمینه	ساز	انقالب	فرانسه	در	سال	1789	و	نیز	انقالب	آمریکا	در	
1776	بود.	او	روشن	فکر	و	اندیشمند	دوران	روشن	گری	و	از	دید	فکری	خداناباور	
بود.	او	برخالف	جریان	حرکت	می	کرد،	از	طرح	اندیشه	های	انتقادی	هراس	نداشت،	
آزاداندیش	بود،	بر	ضد	تعصب	و	کلیسا	و	شاه	می	نوشت	و	برای	اصالح	ژرف	جامعه	

مبارزه	می	کرد.	اندیشة	ولتر	در	راستای	ِخردگرایی	و	گسترش	عقالنیت	بود	و	به	
افراد	می	آموخت	که	متعصب	نباشند	و	در	برابر	اندیشة	مخالف	بردبار	باشند.	در	
فرانسه	اصطالح	»روح	ولتری«	به	کار	گرفته	می	شود	و	به	این	معناست	که	ذهن	
و	اندیشة	خود	را	همیشه	نسبت	به	مذهب	و	قدرت	سیاسی	انتقادی	نگه	داریم.	آیا	
همة	آثار	ولتر	به	فارسی	ترجمه	شده	اند	و	آیا	ولتر	را	در	مدرسه	و	دانشگاه	و	محیط	
روشن	فکری	ایران	می	خوانند؟	جوانان	و	دانشجویان	ما	در	سیر	تاریخ	اندیشه	و	در	

عرصه	فلسفی	و	جامعه	شناختی	حتمًا	اندیشة	ولتر	را	باید	بشناسند.		

 

فیلسوففرانسوی،میشلسر
میشل	سر،	فیلسوف	فرانسوی	،	در	1930	میالدی	زاده	شده	و	یکی	از	پرکارترین	
فیلسوفان	معاصر	است.	او	فیلسوفی	فعال	در	رادیو	و	تلویزیون	و	روزنامه	هاست.	
سر	یکی	از	هم	اندیشان	میشل	فوکو	بود	و	کتاب	واژه	ها	و	چیزها	از	فوکو	بر	اساس	

گفت	وگوهای	این	دو	اندیشمند	پا	گرفت.	
اندیشة	فلسفی	او	جبرگرایِی	علمی	را	رد	می	کند	و	بر	این	باور	است	که	در	
برابر	پیوند	دانش	و	خشونت	باید	شک	و	اخالق	را	گسترش	داد	و	پیوسته	باید	
در	فضای	آزادی	و	دنیای	پدیده	های	نامنتظره	پیش	رفت.	نگاه	او	با	فرانوگرایی	
و	تفسیرشناسی	درهم	آمیخته	است.	پس	از	چاپ	کتاب	هرمس	در	دهة	1970 

میالدی،	کتاب	دیگری	از	او	با	عنوان	پنج	حس	در	1985	به	بازار	آمد.	
میشل	سر	به	نوگرایی	ایمان	دارد	و	می	گوید	این	نوگرایی	از	سال	1945	و	
زمانی	که	آمریکا	روی	شهرهای	ژاپن	بمب	اتمی	انداخت	به	بحران	کشیده	شد.	
ناگهان	دانشمندان	و	اندیشمندانی	که	به	دانش	وفادار	بودند	و	احساس	سربلندی	
می	کردند	دیدند	که	دانش	به	فاجعة	انسانی	منجر	می	شود.	این	واقعه	سبب	شد	تا	در	
ذهن	اندیشمندان	تردید	بزرگی	نسبت	به	دوران	روشن	گری	به	وجود	آید	و	اندیشة	
»پیشرفت«	ناشی	از	دوران	متوقف	شد.	پیشرفت	چیست؟	چرا	با	دانش	به	تراژدی	
رسیدیم؟	امروز،	فلسفة	روشن	گری	باید	با	نوآوری	های	تازه	پیش	رود.	زمان	خود	
پنجاه	میالدی	امکان	روزافزون	 از	دهة	 اروپا،	 بشناسیم:	70	سال	صلح	در	 را	
تندرستی	و	نقش	قاطع	پزشکی	برای	افزایش	امید	به	زندگی،	فن	آوری	های	تغییر	
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در	الگوی	کار	و	سازمان	دهی.	این	رویدادها	را	باید	بررسی	و	فلسفه	ای	تنظیم	کرد	
که	به	فاجعه	منجر	نشود.	نگاه	او	به	جهان	خوش	بینانه	است	و	وی	بر	آن	است	که	
با	همة	پدیده	های	فن	آورانة	جدید	باید	سازش	داشت.	او	با	جهان	سرجنگ	ندارد	
و	ستایش	گر	صلح	است.	او	می	گوید	من	فرزند	هیروشیما	هستم	و	به	این	خاطر	هم	

تشنة	صلح	هستم.
میشل	سر	در	آثار	فلسفی	خود	دانش	و	ادبیات	و	زیست	بوم	و	ریاضیات	را	به	
هم	پیوند	می	زند.	او	می	گوید	در	اعالمیة	جهانی	حقوق	بشر	1948	هرچه	که	بیرون	
از	دنیای	انسان	باشد	طرد	شده	است،	حال	آن	که	ما	باید	به	شکل	دیگری	به	طبیعت	
نگاه	کنیم.	میشل	سر	نخستین	کسی	است	که	در	کتاب	قرارداد	طبیعی	از	»حقوق	
طبیعت«	صحبت	می	کند.	برخی	او	را	ادامه	دهندة	راه	گاستون	باشالر	معرفی	می	کنند	
ولی	از	دید	من	او	مکتب	ویژة	خود	را	دارد.	به	هر	روی،	او	نگاه	خوش	بینانه	ای	
به	جهان	دارد	و	بر	این	باور	است	که	ما	در	حال	تجربة	یک	بحران	ژرف	هستیم،	
نمی	توانیم	به	عقب	برگردیم	و	به	همین	خاطر	باید	نوآوری	کنیم.	همچنین،	ما	باید	
فن	آوری	های	جدید	را	به	ویژه	در	زمینة	آموزش	و	به	شکلی	گسترده	به	کار	گیریم	و	
دگرگونی	و	دگردیسی	ناشی	از	این	انقالب	را	در	عرصه	های	گوناگون	واکاوی	کنیم.	
میشل	سر	بسیار	ُپرکار	و	خوش	سخن	است	و	نگاه	مهربانانه	ای	دارد.	او	تاکنون	بیش	

از40	اثر	چاپ	کرده	است.	
ما	چند	بار	همدیگر	را	مالقات	کرده	ایم.	یک	بار	در	آغاز	یکی	از	کتاب	هایش	
برایم	نوشت	»زنده	باد	ایران!«	و	آن	را	به	من	تقدیم	کرد.	چندی	پیش	هم	در	
یک	کنفرانس	همدیگر	را	دیدیم	و	دست	های	همدیگر	را	فشردیم	و	سپس	گفت:	
»زرتشت	را	نباید	فراموش	کرد.«	او	به	فرهنگ	و	تاریخ	ایران	عالقة	بسیاری	داشت	
و	اوستا	را	میراث	بشریت	می	دانست	و	تمدن	ایران	را	یکی	از	فرازهای	تمدن	
بشری	به	شمار	می	آورد.	حال،	زمانی	که	شما	ستایش	فرهنگ	ایرانی	را	از	جانب	
فرهیختگان	غرب	می	بینید،	از	خود	می	پرسید	بی	گانگی	بسیاری	از	روشن	فکران	و	

سیاسیون	ایرانی	نسبت	به	فرهنگ	خودشان	ناشی	از	چیست؟	

Serres Michel : Le Contrat naturel, Paris, 1990, éd : François 
Bourin. 1991 : Le Tiers-instruit, Paris. 2012 : Petite Poucette, Paris, 
Éditions Le Pommier. «Darwin, Bonaparte et le Samaritain ». « Les 
Cinq sens », Paris, Grasset ; réédition, Paris, Fayard, 1985  

آندرهبرائیک،ستارهشناسورازهستی
آندره	 یعنی	 فرانسه	 بزرگ	 ستاره	شناسان	 از	 یکی	 لوموند	خواندم	 روزنامة	 در	 	
برائیک	در	سن	73سالگی	به	سبب	سرطان	درگذشت.	این	دانشمند	و	استاد	دانشگاه	
پاریس،	یک	پژوهش	گر	بزرگ	است	و	همراه	با	یک	فیزیک	دان	آمریکایی	سه	حلقه	
پیرامون	ُکرة	نپتون	را	کشف	کرده	بود.	او	نام	این	سه	حلقه	را	»آزادی«،	»برادری«	و	
»برابری«	گذاشت.	از	میان	نوشته	های	آندره	برائیک	می	توان	به	کتاب	های	کودکان	
آفتاب:	تاریخ	منشأ	ما،	روشنایی	های	ستارگان:	رنگ	های	پدیدة	نامریی	و	دانش:	
بلندهمتِی	فرانسه	اشاره	کرد.	او	یکی	از	دانشمندانی	بود	که	با	زبان	ساده	شناخت	
ستارگان	را	در	جامعة	فرانسه	و	در	محیط	جوانان	و	دانشجویان	گسترش	داد.	او	
با	زبانی	ساده	و	با	عشق	افراد	را	مشتاق	و	شیفتة	دگرگونی	های	فیزیک	ستارگان	
می	کرد.	وی	فردی	خوش	اخالق،	شوخ	و	کاردان	بود	و	شما	هرگز	از	صحبت	با	او	
خسته	نمی	شدید	و	دل	تان	می	خواست	تا	پایان	برنامة	سخن	رانی	یا	برنامة	رسانه	ای	
پای	صحبتش	بنشینید.	او	تندتند	حرف	می	زد	ولی	آن	چنان	گیرا	و	جالب	سخن	
می	گفت	که	شما	را	با	خود	همراه	می	کرد	تا	پرسش	ها	و	پاسخ	های	هستی	شناسانه	
را	از	زبان	یک	دانشمند	بشنوید.	به	راستی	خاستگاه	ما	کجاست	و	به	کجا	خواهیم	
رفت؟	او	می	نویسد	اتم	هایی	که	امروز	جسم	ما	را	تشکیل	می	دهند	همان	اتم	هایی	
هستند	که	چه	بسا	12	میلیارد	سال	پیش	در	قلب	یک	ستارة	بسیار	دور	پدید	آمده	اند	
و	زمانی	دیگر	از	آن	جدا	شده	اند.	فردا	اتم	های	ما	در	ستارگان	دیگری	جای	
خواهند	گرفت.	برائیک	در	پایان	کتاب	کودکان	آفتاب	می	نویسد	برای	این	که	بدانیم	
جایگاه	انسان	در	دنیای	هستی	چیست،	باید	همیشه	به	مشعل	عقل	وفادار	بمانیم.	

André Brahic astrophysicien français, « Enfants du Soleil : histoire 
de nos origines », Paris, Odile Jacob, 1999

شکست»قادسیه«وشکستما
یک	بار	یک	برگ	از	مینیاتور	با	شعر	شاهنامه	دربارة	شکست	»قادسیه«	را	دیدم.	
تهدید	ایران	زمین	از	سوی	اعراب	مهاجم	و	اهداف	متجاوزانة	اسالم	و	عمر،	خلیفة	
دوم،	باعث	شد	تا	در	نوامبر	سال	636	میالدی	دربار	ایران	یعنی	رستم	فرخزاد،	حاکم	
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خراسان،	را	به	قادسیه	در	نزدیک	کربال،	که	در	آن	زمان	جزو	امپراتوری	ایران	و	به	
هنگام	پادشاهی	یزدگرد	سوم	بود،	بفرستد.	رستم	با	سپاهش	برای	رویارویی	با	عرب	
که	به	گفتة	فردوسی	»بخون	برادر	کمر	بسته	بود«	وارد	عمل	شد.	جنگ	چهار	روز	
طول	کشید؛	هرچند،	در	گام	نخست	سپاه	ایرانیان	بر	عرب	ها	غلبه	کردند	ولی	در	گام	
بعدی	دشواری	های	اقلیمی	و	وزش	بادی	تند	و	سوزان	وضع	را	نامناسب	کرد.	رستم	
گرفتار	قوای	اسالم	شد	و	یک	نظامی	عرب	به	نام	هالل	بن	علقمه	یک	ضربه	شمشیر	
بر	پیشانی	رستم	فرود	آورد،	سرش	را	برید	و	بر	سر	نیزه	کرد	و	فریاد	زد:	»به	خدای	
کعبه	رستم	را	کشتم.«	با	این	واقعه،	روحیة	سپاه	ایران	با،	وجود	دلیری	ها،	ناتوان	شد	
و	شکست	بر	آن	ها	غلبه	کرد.	به	سرودة	فردوسی	»غمی	گشت	و	لشگر	همه	برگرفت.«	
در	این	جنگ	درفش	کاویانی	به	دست	عرب	ها	چپاول	شد	و	زمانی	که	آن	را	به	عمر	
رساندند،	خلیفة	عرب	گوهر	های	درفش	را	جدا	کرد	و	پوست	چرمین	آن	را	سوزاند.	
برای	شناخت	بیشتر	این	واقعه،	به	آناهیتا	از	ابراهیم	پورداوود،	تاریخ	ایران	بعد	از	
اسالم	از	زرین	کوب	و	تاریخ	باستانی	ایران	از	حسن	مشیرالدوله	پیرنیا	می	توان	
رجوع	کرد.	این	شکست	سرآغاز	شکست	ایرانیان	در	برابر	قوای	مسلمانان	عرب	
بود.	به	گفتة	فردوسی	:»چنین	است	گردون	ناپایدار/	که	با	کس	نباشد	همی	سازگار«	
به	این	ترتیب	بود	که	به	گفتة	فردوسی	»روز	بد«	بر	ما	چیره	شد.	یک	سال	و	نیم	پس	از	
این	واقعه،	یزدگرد	سوِم	بی	تجربه	و	جوان	اقدام	جدِی	چندانی	در	برابر	عرب	ها	نکرد	
و	سعدبن	ابی	وقاص	تصرف	و	ویرانِی	تیسفون،	پایتخت	ایران،	را	هدف	تهاجم	بعدی	
قرار	داد.	پس	از	سقوط	تیسفون،	یورش	عرب	و	اسالم	در	سراسر	ایران	گسترش	
پیدا	کرد	و	آیین	ِمهرپرستی	و	مانی	گری	و	زرتشت	و	شاهنشاهی	افول	کرد.	روند	
دردناک	مسخ	شدگی	و	ازخودبیگانگی	ایرانیان	آغاز	شد	و	دین	و	جهان	بینِی	دشمن	
بر	دل	های	ایرانیان	تسلط	یافتند.	ناتوانایی	ها	و	نبود	روشن	بینی	در	بین	ما	راه	را	برای	

تسلط	دین	سامی	باز	کرد.	ما	با	اسالم	بازندة	تاریخ	شدیم.

ابنرشدوعقل
	پیش	تر	آثار	برخی	از	بزرگان	دنیای	اسالم	مانند	ابن	رشد	را	بررسی	کرده	ام.	فیلسوف	
معروف	ابن	رشد	اندلسی	در	1126	میالدی	در	کوردوبای	اسپانیا	زاده	شد	و	در	1198 

میالدی	در	مراکش	درگذشت.	اروپائیان	او	را	»اورئوس«	می	خوانند	و	او	را	یکی	از	
بزرگان	متمایل	به	عقل	گرایی	به	شمار	می	آورند.	هرچند،	مقولة	»عقل«	در	نزد	او	قابل	
بحث	و	نظر	است	ولی	ابن	رشد	از	»مکتب	حکمت	الهی«	جدا	می	شود.	او	مسلمان	
سنی	مالکی	بود	ولی	مورد	نفرت	و	کینة	تمام	سلسله	مراتب	مذهبی	قرار	داشت	زیرا	
اندیشه	هایش	کاماًل	با	دین	رسمی	اسالم	هماهنگ	نبودند.	ابن	رشد	پیوسته	کوشش	کرد	
تا	فلسفه	ارسطویی	را	با	اسالم	هماهنگ	کند	و	در	اندیشه	اش،	برخالف	دین	اسالم،	
به	روح	ابدی	باوری	نداشت.	او	انتقادات	گسترده	ای	به	غزالی	داشت	و	یکی	از	آثار	
او	در	نقد	تهافه	الفالسفه	غزالی	است.	فصل	المقال	مشهورترین	کتاب	اوست.	در	غرب	
این	فیلسوف	اندلسی	بسیار	با	اهمیت	تلقی	می	شود	زیرا	از	نظر	برخی	متفکران	عنصر	
عقل	گرایی	در	نزد	او	با	اهمیت	است	و	به	همین	خاطر	او	به	اعتقادات	غزالی	که	
حامی	شدید	دین	است	انتقاد	می	کند.	ابن	رشد	دارای	ذهن	باز	است	و	تفسیر	او	در	
باره	ارسطو	بسیار	جالب	است	و	به	همین	خاطر	اسالم	گرایان	او	را	»فردشیطانی«	
می	خوانند	و	حکم	به	آتش	زدن	کتاب	های	او	دادند.	بسیاری	از	اسالم	شناسان	غربی	
مانند	رژه	آرنادز،	آلن	دولیبرا	و	ریمی	براگ	او	را	»فیلسوف	عقل	گرا«	ارزیابی	می	کنند.	
او	در	کار	خود	به	جدایِی	این	جهان	و	امر	مقدس	می	پردازد	و	عقل	را	تشویق	می	کند	
و	این	جهان	را	از	نظام	دینی	به	شکلی	جداگانه	بررسی	می	کند.	به	همین	خاطر،	او	
در	غرب	به	»اصالح	گرا«	معروف	است.	یادآوری	کنیم	که	گودالی	به	قطر	33	کیلومتر	
روی	ُکرة	ماه	به	نام	ابن	رشد	نام	گذاری	شده	است	و	همچنین	سیارة	کوچکی	در	آسمان	
نیز	به	نام	»8318	ابن	رشد«	وجود	دارد.	جیمز	جویس،	رمان	نویس	بزرگ،	در	شاهکار	
خود	یعنی	اولیس	از	او	یاد	می	کند؛	سلمان	رشدی	هم	دارای	قهرمانی	به	نام	ابن	رشد	
است	و	خورخه	لوئیس	بورخس	نیز	داستانی	به	نام	»جست	وجوی	ابن	رشد«	دارد.	در	
فارسی	هم	چند	کتاب	دربارة	ابن	رشد	و	نقد	از	او	نوشته	شده	ولی	به	جز	ترجمة	کتاب	
تهافت	التهافت	ابن	رشد	که	توسط		آقای	دکتر	فتحی	و	به	وسیلة	انتشارات	حکمت	)در	
سال	1387(	به	چاپ	رسیده	است	)همین	اثر	چند	سال	پیش	توسط	آقای	علی	اصغر	
حلبی	هم	ترجمه	شده	بود(،	از	سی	آثار	ابن	رشد	به	زبان	عربی	اثر	دیگری	به	فارسی	
ترجمه	نشده	است.	چرا	آثار	او	به	فارسی	ترجمه	نشده	است؟	مسئول	کیست؟	این	

فقدان	پرمعناست.	
Ibn Rochd de Cordoue, Averroès, (trad. Marc Geoffroy, préf. Alain 
de Libera), Discours décisif, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1996
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اقتصادوعدالت
امروز،	اول	ماه	ِمه	در	پاریس،	آسمان	آبی	بود	و	راه	پیمایان	و	سندیکاها	و	انجمن	ها	
و	احزاب	فرصت	دیگری	یافتند	تا		خواست	های	خود	را	مطرح	کنند:	مخالفت	
به	 اعتراض	 بی	کاران،	 از	 پشتیبانی	 بی	عدالتی،	 به	 اعتراض	 کار،	 قانون	 تغییر	 با	
رئیس	جمهور	فرانسه،	بهبود	شرایط	کاری،	توجه	به	سالمتی	کارکنان	در	شرکت	ها،	
اعتراض	به	دستمزد	کالن	برخی	کارفرمایان	شرکت	های	بزرگ.	همین	چند	روز	
پیش	بود	که	روزنامه	ها	اعالن	کردند	مدیر	اصلی	شرکت	خودروسازی	رنو	دستمزد	
ساالنه	اش	در	یک	سال	گذشته	به	بیش	از	7	میلیون	یورو	رسیده.	حال،	اگر	این	
رقم	باالی	ساالنه	را	به	دستمزد	هر	ساعت	برسانیم،	این	شخص	مدیر	در	هر	ساعت	
معادل	8000	یورو	به	دست	می	آورد.	اگر	مقایسة	دیگری	کنیم،	این	حقوق	500 
برابِر	حقوق	قانونِی	حداقل	در	فرانسه	است.	یکی	از	امتیازات	فرانسه	نسبت	به	
ایران	آزادی	و	دموکراسی	است	ولی،	به	هر	روی،	عدالت	اجتماعی	آرزوی	بسیاری	
از	انسان	هاست.	کمونیسم	شوروی	وعدة	برابری	داد	ولی	خودکامگی	و	بی	عدالتی	
را	به	جامعه	تریق	کرد.	سرمایه	داری	در	طول	تاریخ	ثروت	ماّدی	و	تکنیکی	را	به	
اوج	رساند	ولی	نابرابری	اجتماعی	در	این	نظام	مورد	انتقاد	همة	کسانی	است	که	
برای	دنیای	بهتر	تالش	می	کنند.	یکی	از	منتقدان	نظام	اقتصادی	در	فرانسه	آلن	
لیپیز	است.	ما	یکدیگر	را	از	25	سال	پیش	می	شناسیم.	او	یکی	از	اقتصادانان	و	
زیست	بوم	گرایان	معروف	فرانسه	است	و	12	سال	نمایندة	پارلمان	اروپا	بوده.	یکی	
از	معضالت	مهمی	که	او	همیشه	در	کتاب	هایش	مطرح	کرده	ایجاد	ساختاری	تعادلی	
و	مداخله	جویانه	در	نظام	سرمایه	داری	و	انتقال	از	تولید	اقتصاد	انبوه	به	اقتصاد	
زیست	بوم	گریانه	است.	این	الگوی	جدید	هم	تعادل	بیشتری	در	تقسیم	ثروت	در	
جامعه	برقرار	کرده	و	هم	اقتصاد	را	به	سوی	اقتصادی	پایدار	و	تمدنی	زیست	بوم	گرا	
سمت	وسو	داده.	امروز،	اقتصاد	جهانی	منابع	بسیاری	را	هدر	داده،	طبیعت	را	ویران	
می	کند	و	مصرف	را	به	یک	پرمصرفی	بیهوده	و	زیان	آور	سوق	داده	است.	نمونة	دیگر	
در	این	زمینه	اقتصاد	ایران	است	که	در	فساد	و	آخوندیسم	اسالمی	و	رانت	خواری	
و	ویرانِی	منابع	طبیعی	و	نفی	اقتصاد	بازار	بیداد	می	کند.	ما	می	توانیم	اقتصاد	دیگری	
با	رعایت	معیارهای	زیست	بوم	و	حفظ	ارزش	های	انسانی	و	اخالقی	برنامه	ریزی	
کنیم	بدون	آن	که	به	تأیید	نظام	سوسیالیستی	و	یا	دولتی	منجر	شود.	اقتصاد	بازار	را	

باید	با	دولت	رفاه	پیوند	زد.	

Alain Lipietz, Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la 
réponse écologiste, Paris, éditions La Découverte, coll. « Cahiers 
Libres », 2012. La Société en sablier. Le partage du travail contre 
la déchirure sociale, La Découverte, Paris, 1996, rééd. augmentée 
1998.  

یرعطارنیشابوری منِطقُالطِّ
ادبیات	ایران	شاهکارهای	برجسته	ای	در	خود	گرد	آورده	است.	ادبیات	فارسی	
یر،	زبان	مرغان	یا	آواز	پرندگان،	 پایة	اصلی	استوارِی	زبان	فارسی	است.	منِطقُ	الطِّ
منظومه	ای	ا	ست	از	شاعر	ایرانی،	عطار	نیشابوری،	که	به	زبان	فارسی	و	در	قالب	
مثنوی	سروده	شده.	عطار	نیشابوری	در	سال	540	هجری	برابر	1146	میالدی	
در	نیشابور	زاده	شد	و	در	سال	618	هجری	به	هنگام	تهاجم	لشگر	مغوالن	به	
قتل	رسید.	او	آثار	برجسته	ای	مانند	اسرارنامه،	الهی	نامه،	تذکره	االولیا،	مصیبت	نامه،	
مختارنامه	و	منطق	الطیر	در	کارنامة	خود	جای	داده.	کار	سرودن	منطق	الطیر	در	قرن	
ششم	هجری	قمری	)1177	میالدی(	پایان	یافته		است.	این	مثنوی،	که	4458	بیت	
دارد،	از	مثنوی	های	تمثیلیِ	عرفانی	به	شمار	می	آید.	منزل	ها	یا	مرحله	ها	در	راه	
پویش	و	جست	وجوی	عرفان	یعنی	شناختن	رازهای	هستی	در	منطق	الّطیر	عطار	
هفت	منزل	هستند.	او	این	هفت	منزل	را	هفت	وادی	یا	هفت	شهر	عشق	می	نامد.	
هفت	وادی	یا	سرزمین		به	ترتیب	چنین	اند:	طلب،	عشق،	معرفت،	استغنا،	توحید،	
حیرت،	و	فقر	که	سرانجام	به	فنا	می	انجامد.	در	داستان	منطق	الّطیر،	گروه	بزرگی	
از	مرغان	برای	ُجستن	و	یافتن	پادشاه	شان،	سیمرغ،	سفری	را	آغاز	می	کنند.	همه	
سرگشتگانی	هستند	در	جست	وجوی	پادشاه	شان	هستند.	در	هر	مرحله،	گروهی	از	
مرغان	از	راه	باز	می	مانند،	گرفتار	حادثه	یا	زخمی	و	رنجور	می	شوند	و	به	بهانه	هایی	
پا	پس	می	کشند	تا	این	که	پس	از	گذر	از	هفت	مرحله،	از	گروه	انبوه	پرندگان	تنها	
»سی	مرغ«	باقی	می	مانند	و	با	نگریستن	در	آینه	هستی	در	می	یابند	که	»سیمرغ«	در	
وجود	خود	آن	هاست.	در	پایان،	با	این	خودیابی	و	خودشناسی	مرغان	حقیقت	را	
در	وجود	خویش	می	یابند.	این	اشعار	بیان	گر	یک	فضای	عرفانی	است،	فضایی	که	
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بخش	بسیار	گستردة	ادبیات	فارسی	را	متأثر	کرده	و	مانع	گسترش	اندیشة	فلسفی	
شده	ولی	با	همین	داستان	عطار	می	توان	از	دید	روان	شناسی	و	روان	کاوی	امروزی	
نیز	به	آن	ها	توجه	کرد.	افرادی	که	توانایی	خود	را	فراموش	کرده	اند	و	به	سوی	
افسانه	یا	آرزویی	جاذبه	و	کشش	دارند	ولی	نمی	دانند	که	خود	آن	ها	همان	نیرو	و	
توانایی	گمشده	هستند.	اندیشة	ِخردمندانه	و	قدرت	تخیل	و	آفرینش	انسان	را	به	

خالقیت	و	توانایی	برتر	سوق	می	دهد.	دریابیم	که	ما	می	توانیم	آفریدگار	باشیم.		

ِخردگراییواخالق
بررسی	پایان	نامه	های	دانشگاهی	دانشجویان	و	دفاعیة	آن	ها	تمام	روز	طول	کشید.	
از	بخش	اداری	دانشگاه	خواسته	بودم	از	ساعت	8	صبح	برنامه	ریزی	کنند	و	دو	
زمینة	 دو	 در	 به	موقع	حاضر	شدند.	موضوع	ها	 داوران	 هیأت	 در	 دیگرم	 همکار	
جامعه	شناسی	و	الگوی	های	سازمان	دهی	کار	و	مدیریت	صنعتی	بود.	دانشگاه	کنام	
فرزند	دوران	روشن	گری	و	انقالب	فرانسه	است	که	در	1794	به	وجود	آمده	است.	
کنام	یکی	از	معتبرترین	نهادهای	دانشگاهی	است	که	با	هدف	تربیت	مهندسان	و	
نخبگان	برجسته	جامعه	زاده	شد.	این	تاریخ	و	این	سنت	فرهنگی	و	تخصصی	باال	
همیشه	مورد	توجه	من	بوده	و	پیوسته	از	دانشجویان	خواست	درسی	روزافزون	
داشته	ام.	در	آغاز،	دانشجویان	در	برابر	حجم	کار	و	کیفیت	مورد	نظر	نگران	می	شوند	
ولی	با	توجه	به	مدیریت	و	روش	و	محتوای	آموزشی	و	راهنمایی	از	توانایی	خود	
آگاهی	پیدا	می	کنند.	امروز	ما	در	دانشگاه	پرکار	بودیم	ولی	نتیجة	کار	دانشجویان	
رضایت	بخش	بود.	ما	در	جهانی	هستیم	که	دانشگاه	های	جهان	با	یکدیگر	رقابت	
علمی	دارند.	همچنین،	باید	جوانان	را	که	برای	زندگی	اقتصادی	و	شغلی	به	دانشگاه	
می	آیند	تشویق	کرد	تا	به	دانستن	و	دانش	عشق	بورزند.	در	پایان	روز،	برخی	از	
دانشجویان	می	خواستند	مرا	ببینند.	یکی	گفت	روش	شما	ایجاد	بحث	است	و	این	
روش	انگیزة	درسی	را	تقویت	می	کند.	دیگری	گفت	پرسش	های	شما	افق	های	
جدیدی	را	باز	می	کنند.	آن	دیگری	گفت	هر	کالس	با	تحرک	و	حس	شادی	همراه	
است.	یکی	دیگر	گفت	تبادل	نظرها	اعتمادبرانگیزند.	دیگری	هم	گفت:	»سپاس	
بابت	روش	تدریس	شما!	خیلی	آموختم.«	من	همیشه	مشوق	دانشجویان	هستم	و	

می	خواهم	افزون	بر	تالش	فراوان	برای	مواد	درسی	کتاب	هم	بخوانند	و	بافرهنگ	
باشند.	دانشجویان	فراوانی	با	انگیزة	قوی	این	روند	را	آغاز	می	کنند	و	برای	شان	

دلپذیر	است	که	تالش	خود	را	ادامه	دهند.
همة	این	گفته	ها	می	توانند	خودستایی	فردِی	تندروانه	را	تقویت	کنند	ولی	متانت	
هرگز	نباید	ما	را	ترک	کند.	خودستایی	بیمارگونه	رفتاری	است	که	منجر	به	برتر	دانستن	
منافع	خود	بر	دیگری	می	شود	و	خودمرکزبینی	آسیب	شناسانه	می	شود	که	می	تواند	تا	
مرز	زیان	رساندن	به	دیگری	پیش	برود.	این	اندیشه	ها	مرا	به	یاد	یک	فیلسوف	
انداخت:	خانم	آین	راند،	فیلسوف	و	رمان	نویس	آمریکایِی	روس	تباِر	یهودی	که		در	
1905	در	سن	پترزبورگ	زاده	شد	و	در	1982	در	نیویورک	درگذشت.	او	فیلسوفی	
ِخردگرا	و	آزادرفتار	بود.	وی	آثار	فراوانی	دربارة	لیبرالیسم،	آزادی،	مالکیت	و	
دولت	نوشته	است	و	یکی	از	آثار	معروفش	تقوای	خودپرستی	است.	در	این	اثر،	او	
از	زندگی	»برای	خود«	حرف	می	زند.	برای	او	صحبت	از	یا	اخالق	اجتماعی	از	
»خوِد	خود«	و	از	شخص	جدا	نیست.	او	می	نویسد:	»هیچ	قانونی،	هیچ	حزبی	هرگز	
نمی	تواند	»من«	را	نزد	انسان	بکشد.«	طبیعت	انسان	رفتار	اخالقِی	ِخردمندانه	ای	
را	به	انسان	تحمیل	می	کند.	حقوق	بشر	در	انسان	به	شکل	حقوق	یک	فرد	اندیشمند	
متبلور	می	شود.	این	فرد	کسی	است	که	برای	زندگی	اش	در	پی	زورگویی	نیست.	برای	
آین	راند،	ِخرد	و	آزادی	درکنار	همدیگرند.	روش	این	فیلسوف	متکی	بر	عینی	گرایی	
و	واقع	بینی	است.	او	می	گوید	زندگی	و	فرد	عینی	و	عقل	گرا	هستند	و	هستی	ما	نیز	
باید	عینی	و	متمایل	به	ِخرد	باشد.	وی	برآن	است	که	ِخردگرایی	ابزاری	برای	زنده	
ماندن	است	و	این	در	ادامة	خود	اخالق	اجتماعی،	رفتار	و	انتخاب	ما	را	در	زندگی	
تنظیم	می	کند.	او	می	گوید	برای	جمع	نباید	به	نفی	خود	پرداخت،	کار	ما	نباید	به	قربانی	
کردن	خود	برای	دیگران	نباید	منجر	شود	زیرا	این	گونه	رفتار	به	نفی	خود	می	انجامد.	

احترام	به	شخص	خود	با	احترام	به	حقوق	دیگران	گره	خورده	.				

کافهلئونارد،لویناسودیگران
روز	سرد	و	آفتابی	بود.	هنگامی	که	کالس	درس	صبح	دانشگاه	کنام	تمام	شد،	به	
رستوران	لئونارد	رفتم	و	برای	غذا،	ماهی	و	پلو	با	یک	لیوان	شراب	سفید	سفارش	
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دادم.	سالیان	درازی	است	که	به	این	کافه	رستوران	می	روم	چون	روبه	روی	دانشگاه	
است،	غذا	مناسب	است،	کارکنانش	مهربان	هستند	و	گاه	با	همکاران	برای	گپ	زدن	
در	آنجا	گرد	هم	می	آییم.	صاحب	رستوران	هر	وقت	مرا	می	بیند	می	گوید:	»پروفسور	
سالم،	امروز	شراب	خوبی	به	شما	پیشنهاد	می	کنم.	من	ایرانی	ها	رامی	شناسم،	
آدم	های	مهربان	هستند.«	از	خودم	می	پرسم	آیا	ما	ایرانیان	همگی	مهربان	هستیم؟	
در	داخل	دانشگاه	رستوران	وجود	دارد	ولی	من	به	اینجا	می	آیم	چون	اغلب	موقع	
ناهار	روزنامه	می	خوانم.	ماهنامة	فلسفه	و	هفته	نامة	شارلی	ابدو	و	روزنامة	لوموند	
از	جمله	یاران	من	در	هنگام	غذا	بوده	اند.	اگر	به	پاریس	آمدید،	برای	ناهار	به	این	
رستوران	بروید	و	پس	از	ناهار	هم	می	توانید	به	موزة	»هنرها	و	حرفه	ها«	در	نزدیکی	
اینجا	می	روید.	با	پنج	دقیقه	قدم	زدن	به	»مرکز	فرهنگی	ُژرژ	پمپیدو«	می	رسید	در	
قلب	پاریس	هستید.	به	هر	روی،	پس	از	غذا	خوردن	به	آمفی	تئاتر	برگشتم	و	همة	
دانشجویان	آماده	بودند	تا	سه	ساعت	درس	مرا	گوش	کنند.	یک	استاد	اشتیاق	و	
انگیزة	دانشجو	را	سریع	حس	می	کند	و	اشتباه	نکردم؛	نظریه	های	جامعه	شناسی	
را	یک	به	یک	برای	آن	ها	باز	کردم.	همه	با	وجود	این	که	جزوه	های	درسی	مرا	در	
دست	داشتند،	یادداشت	برداری	می	کردند.	در	پایان،	به	یک	دانشجو	گفتم:	»روزتان	
خسته	کننده	بود؟«	او	هم	گفت:	»نه،	روز	پرکاری	بود	و	این	روزها	با	این	بحث	و	
با	این	همه	دوستان	دانشجو	در	خاطرة	ما	می	مانند.«	در	واقع،	ذهن	ما	در	روزها	و	
لحظه	های	پرتالش	فعال	تر	است	و	دیدار	با	دیگران	بیشترین	تأثیر	را	تولید	می	کند.	
یکی	از	فیلسوف	های	یهودی	تباِر	فرانسوی،	ِامانوئل	لویناس،	می	گوید:	»انسان	به	
اعتبار	رابطه	زنده	است	و	احساس	مطبوع	آن	است	که	با	دیگری	پیوند	برقرار	

می	کنید.«	گفتة	لویناس	ما	را	به	تقویت	پیوند	با	دیگران	دعوت	می	کند.	

فلسفةِامانوئللویناسوخودکامگیاسالم
جامعة	انسانی	به	آرامش	نیازمند	است	و	ایران	نیز	در	جست	وجوی	آن	است	ولی	
تأثیر	دین	اسالم	در	جامعة	ما	تنش	انگیز	و	التهاب	آور	است.	در	چهارچوب	یک	
فرهنگ	آزادمنش	و	رهایی	خواه	و	نّقاد،	ایدئولوژی	و	دین	خاستگاه	فشار	و	خفگی	و	
خشونت	هستند.	زندگی	اجتماعی	به	دین	محدود	نمی	شود	ولی	در	برخی	جوامع	دین	

نقش	قاطعی	ایفا	می	کند	و	تأثیر	پررنگی	بر	پدیده	های	گوناگون	و	رفتارهای	انسانی	
می	گذارد.	همچنان	که	در	ایران	نیز	چنین	است	و	زندگی	اجتماعی	با	دشواری	ها	و	
خشونت	های	گستردة	ناشی	از	دین	روبه	رو	است.	در	اینجا	می	خواهم	دو	الگوی	
بینشی	را	در	کنار	هم	قرار	بدهم	و	نتایج	ناشی	از	آن	ها	را	بیشتر	احساس	کرده	یا	
درک	کنم.	در	پژوهش	های	اجتماعی،	نگاه	فلسفه	و	جامعه	شناسی	به	عملکرد	دین	
بسیار	آموزنده	جالب	است.	در	این	نوشته	بینش	فلسفی	متکی	بر	فلسفه	ِامانوئل	
لویناس	و	اصل	دینی	اسالم،	که	با	تجربة	ما	درآمیخته	است،	به	مقایسه	گذاشته	
می	شود	و	نتایج	جامعه	شناسانة	ناشی	از	آن	ها	به	طور	کوتاه	ارائه	می	شوند.	انتظاری	
نیست	تا	یک	بینش	فلسفی	به	خط	مشی	اقتصاد	و	سیاست	در	یک	اجتماع	تبدیل	
شود.	فلسفه	با	وجود	اثرهای	فرهنگی	و	سیاسی	که	در	اجتماع	تولید	می	کند	به	
شاهراه	اندیشه	می	ماند.	پرتو	فلسفه	در	عرصة	اجتماعی	به	زایش	دست	می	زند	و	
بنیاد	فکری	و	کنش	اجتماعی	را	آبیاری	می	کند،	همان	گونه	که	دین	تأثیرات	گاه	
بسیار	سنگینی	در	اجتماع	به	بار	می	آورد.	هدْف	نشان	دادن	دو	کردار	و	دو	رفتار	

از	دو	بینش	متضاد	است.
ِامانوئل	لویناس	زادة	سال	1906	میالدی	در	لیتوانی	است.	او	سپس	برای	
گذران	دوران	پناهندگی	به	روسیه	رفته	و	پس	از	آن	در	سال	1928	در	آلمان	فلسفة	
هایدگر	و	هوسرل	را	مطالعه	کرده.	او،	که	از	سال	1930	دارای	ملیت	فرانسوی	
می	شود،	در	کار	خود	میان	فرهنگ	یهودیت	و	فلسفة	غرب	و	ادبیات	روس	و	
پدیدارشناسی	آلمان	پیوند	برقرار	می	کند.	لویناس	در	سال	1961	اثر	برجستة	خود	
را	با	عنوان	کلیت	و	بی	کرانگی	را	چاپ	کرد	و	سپس	نوشته	های	مهم	دیگری	مانند	
خدا،	مرگ	و	زمان	در	سال	1993	و	اخالق	به	مثابه	فلسفة	اولی	را	در	1998 
را	در	اختیار	مخاطبانش	قرار	داد.	او،	که	درسال	1995	در	پاریس	درگذشت،	
میراث	فلسفی	ویژه	ای	برای	ما	به	یادگار	گذاشته	که	در	هیچ	نظام	و	مکتب	فلسفی	
خاصی	جای	نمی	گیرد.	لویناس	از	ایدئولوژی	می	گریزد	و	به	مناسبات	متعارف	میان	
انسان	ها	نگاه	می	کند	و	زشتی	های	آن	را	به	نقد	می	کشد	و	از	ما	دعوت	می	کند	تا	
»دیگری«،	چهرة	دیگربودگی،	را	دریابیم.	تراژدی	های	قرن	بیستم	با	واقعیت	این	
بیگانگی	نسبت	به	دیگران	همراه	بود.	تمام	خانوادة	ِامانوئل	لویناس	توسط	نازی	ها	
از	بین	می	روند	و	خود	او	نیز	چند	سال	را	در	زندان	می	گذراند	وبا	وجود	این	
وضعیت	دردناک	فلسفه	اش	به	زندگی	و	هستی	توجه	دارد.	او	حافظة	تاریخی	را	به	
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دیگران	انتقال	می	دهد	و	می	گوید	چرا	باید	زندگی	را	دوست	داشت	و	چرا	نمی	توان	
نسبت	به	دیگران	بی	اعتنا	باقی	ماند.

ِامانوئل	لوینانس	فیلسوفی	است	که	رابطة	انسان	با	دیگری	موضوع	اساسی	
فلسفه	اش	را	رقم	می	زند.	دیگری	جست	وجوی	خدا	نیست	بلکه	ابزاری	برای	
رسیدن	به	نزدیکی	و	آرامش	است	زیرا	انسانیت	رنج	بسیاری	کشیده	است.	این	
نزدیکی	نفی	تفاوت	نیست	و	حل	شدن	در	یک	کلیت	را	شامل	نمی	شود	بلکه	بیان	گر	
یک	دوری	بی	کرانگی	و	نامتناهی	است	که	ما	را	در	یک	کلیت	بسته	قرار	نمی	دهد.	
فلسفه	او	هم	نگاهی	به	گذشته	است	و	هم	چشم	به	سوی	دیگری	و	آینده	دارد.	او	
»خوبی«	افالطونی	را	برگزیده	و	از	»جمهوریت«	افالطون	متأثر	است	و	به	ویژه	از	
فلسفة	مارتین	هایدگر	و	هوسرل	تأثیر	گرفته	است.	او	جبرگرایِی	سیاسی	و	فلسفی	
کارل	مارکس	را	نسبت	به	فرد	نقد	می	کند	و	این	رابطة	انسان	را،	که	پیرو	سیستم	
است،	»کلیت«	می	خواند	که	به	معنای	»مرگ	سوژه«	است؛	این	کلیت	یا	خودکامگِی	
نظامی	متمرکز	است	که	تفاوت	ها	را	نابود	و	دیگر	بودن	را	حذف	می	کند،	این	کلیت	
نفی	دیگری	و	خواستار	سلطة	یک	جانبة	مطلق	است.	لویناس	برخالف	بسیاری	
از	فیلسوفان	مانند	مارکس	و	لوی	استراس،	که	ساختارگرا	هستند	و	اندیشه	های	
»سیستم«	را	ویژگی	مکتب	خود	می	دانند،	اندیشة	خویش	را	به	سوی	فردیت	کنش	گر	
سوق	می	دهد.	برای	او	عصر	ما،	دوران	انسان	گرایی	و	اخالق	ازخودگذشتگی	
است.	مسئولیت	»لویناس	وار«	بر	آن	است	که	»به	هر	روی،	من	مسئول	مسئولیت	
دیگران	هستم.«	و	معنای	برای	خود	بودن	مسئولیتی	بزرگ	تر	از	مسئولیت	دیگران	
داشتن	است.	داستایفسکی	در	برادران	کارامازوف	می	گوید:	»هر	کسی	در	برابر	
دیگران	مسئول	همه		چیز	است	و	من	بیش	از	هر	کس	دیگری.«	این	سخن	جان	کالم	

و	مسئولیت	از	دید	ِامانوئل	لویناس	است.
از	دید	ِامانوئل	لویناس،	این	رابطة	میان	انسان	ها	مسئلة	مرکزی	انسان	بودن	
است،	رابطة	با	دیگری	به	انسان	معنا	می	دهد.	از	دید	لویناس،	موضوع	»با	دیگری	
بودن«	در	قلب	انسانیت	است؛	هنگامی		که	انسان	از	خود	بیرون	می	آید	و	از	هستی	
خود	می	گذرد	و	فراتر	از	آن	می	رود	به	دیگری	می	رسد.	زمانی	که	انسان	در	خود	
باقی	نمی	ماند	و	با	دیگری	ارتباط	برقرار	می	کند،	برای	خود	ایجاد	مسئولیت	می	کند.	
در	نگاه	لویناس،	من	دارای	مسئولیت	دیگری	هستم	و	اخالق	اجتماعی	از	همین	
مناسبات	پیدا	می	شود.	بخشش	برای	دیگری	برای	خوبی	است.	زمانی	که	اروپاییان	

شاهد	جنایات	نازیسم	بودند،	آیا	خود	را	مسئول	حس	می	کردند؟	زمانی	که	نخستین	
اقدام	های	یهودی	ستیز	سازمان	دهی	می	شد	تا	هنگامی	که	یهودیان	به	اتاق	های	گاز	
برده	می	شدند،	آیا	شهروند	اروپایی	احساس	مسئولیت	می	کرد؟	آیا	تراژدی	و	فاجعة	
انسان	ها	کسی	را	به	درد	می	آورد	و	این	درد	به	واکنش	و	اعتراض	منجر	می	شد؟	هر	

کس	در	زمان	نازیسم	باید	به	خود	می	گفت	من	مسئول	هستم.
دریافت	ِامانوئل	لویناس	را	از	اخالق	را	باید	به	مثابه	گونه	ای	رخداد	به	شمار	
آورد.	برای	او	انسانیت	یعنی	دیگری	را	دریافتن	و	اخالق	لویناس	متکی	بر	»دیگری«	
یا	»دیگربودگی«	می	باشد.	برای	لویناس	درک	اخالق	باید	ما	را	به	دیگری	برساند	
و	شرط	امكان	آن	را	باید	دریافت	تا	در	این	راه	به	چهرة	دیگری		رسید.	کشف	
دیگری	یک	رخداد	است،	یک	مالقات	هستی	شناسانه	و	مسئولیت	ساز	است.	ما	
مسئولیت	دیگری	را	داریم	و	به	سرنوشت	او	نمی	توانیم	بی	اعتنا	باشیم.	فلسفه	به	چه	
کاری	می	آید؟	آیا	تنها	فلسفه	برای	اندیشیدن	است؟	آیا	فلسفه	تنها	با	پرسش	برای	
خود	و	در	بستر	اندیشه	به	ما	کمک	می	کند	که	بیندیشیم؟	یا	فلسفه	به	ما	می	آموزد	تا	
به	دیگری	بیندیشیم	و	زندگی	را	تغییر	دهیم؟	از	دید	ِامانوئل	لویناس،	فلسفه	به	ما	
می	آموزد	تا	پیوسته	هوشیار	باشیم	و	دقت	و	مواظبت	خود	را	فعال	نگه	داریم.	از	دید	
او،	فلسفه	برای	درک	مسئولیت	و	ساختن	زندگی	با	دیگری	است.	لویناس	می	گوید	
پاسخ	همة	پرسش	ها	را	نمی	توان	داد	ولی	هوشیاری	ما	را	می	طلبد	و	اندیشة	ما	را	
به	نگهبانی	وامی	دارد	زیرا	ما	مسئول	هستیم.	او	از	»خوبی«	و»نیکی«	در	اجتماع	
یک	اخالق	می	سازد	و	به	ما	می	گوید	این	نیکی	را	در	رابطه	با	دیگری	باید	فعال	نگه	
داشت.	رابطة	بین	انسان	ها،	بیان	مناسبات	نزدیکی،	خودبه	خودی،	مهربان،	خالقانه	
و	نامتقارن	است	و	این	نقطه	ای	است	که	بنیاد	اخالق	لویناس	را	معنا	می	بخشد.	ما	
به	طور	دقیق	یکسان	عمل	نمی	کنیم	و	یک	شیوه	در	برابر	یکدیگر	نداریم؛	متفاوت	

هستیم	ولی	مسئولیت	متقابل	داریم.
از	دید	جامعه	شناختی،	نتیجة	فلسفه	لویناس	کدام	است؟	جامعه	ای	که	در	آن	
انسان	مسئول	است	و	خود	رابطه	ای	است	با	دیگران،	دیگرانی	که	متفاوت	اند.	
جامعه	ای	است	در	جست	وجوی	پیوندها	و	چهره	ها	و	آرامشی	که	برای	زندگی	
است.	اخالق	اجتماعی	تکیه	گاه	کنش	انسان	و	جامعه	است.	این	اخالق	اجتماعی	
برای	نفی	تالش	نمی	کند	بلکه	برای	نیکی	همسوِد	انسان		و	مسئولیت	در	قبال	تراژدی	
فعال	است.	در	این	اخالق،	انسان	ها	سوژه	های	زنده	و	کنش	گر	و	چهره	دار	هستند	
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و	این	اخالق	با	بدی	ها	که	رابطة	انسانی	را	مضمحل	کنند	همخوانی	ندارند.	از	دید	
جامعه،	برای	این	که	این	فلسفه	جنبة	انتزاعی	به	خود	نگیرد	و	در	میدان	اجتماعی	
دارای	مادیت	باشد،	باید	تمام	نهادها	و	سازمان	دهی	عمومی	که	مناسبات	انسان	ها	
را	تنظیم	می	کنند	از	آن	الهام	گیرند.	در	این	میدان،	مسئولیت	نقش	آفرینان	اجتماعی	
باید	مورد	آموزش	قرار	گیرد	و	احترام	به	شخصیت	فردی	به	رفتار	همگانی	تبدیل	
شود.	پذیرفتن	دیگری	با	تمام	تفاوتش	و	دیگربودگی		و	آزادگی	اش	پایة	حقوق	

انسانی	در	جامعه	است.
و	 وابستگی	 و	 همیشگی	 پیروِی	 به	معنای	 دین	 واژة	 عمده	 به	طور	 قرآن	 در	
عبودیت	در	پیشگاه	اهلل	است.	»آنچه	در	آسمان	و	زمین	است	از	آن	اوست	و	
دین	و	اطاعت	همیشه	مخصوص	اوست.«	خدای	قرآن	نه	تنها	خالق	بشر	بلکه	
»مالک«	است	و	بشرهم	»بنده	و	برده«	هست.	خداوند	هر	کس	را	که	بخواهد	در	
بیراهه	می	گذارد	و	گمراه	می	کند	)سورة	النسا،	آیة	143	و	انعام،	آیة	125(	و	از	
همه	می	خواهد	تا	بت	بزرگ	»اهلل«	مورد	پرستش	بی	چون	وچرا	قرار	بگیرد	وگرنه	
گناهکارند.	»هر	کس	با	خدا	و	پیامبر	او	مخالفت	ورزد،	آتش	جهنم	نصیب	اوست	
که	جاودانه	در	آن	می	ماند.«	)سورة	توبه،	آیة	63(	»با	تعظیم	و	اجالل	بر	او	سالم	
گویید	و	تسلیم	شوید.«	)سورة	احزاب،	آیة	56(	اصل	توحیدی	اصل	خودکامگی	
است.	قرآن	که	»کتاب	الهی«	و	به	»عربی«	است	)سورة	یوسف،	آیة	1(	و	اسالم	
که	خاص	اعراب	است	به	همه	تحمیل	می	شود	زیرا	همه	باید	آن	را	بپذیرند.	»شما	
نمی	خواهید	چیزی	جز	آن	چه	خدا	بخواهد.«	)سورة	دهر،	آیة	30(	در	سورة	حج	
بر	 و	 بریده	اند	 قامت	آن	ها	 به	اندازة	 از	آتش	 لباسی	 کافران	 می	خوانیم:	»برای	
سرآنان	آب	سوزان	جهنم	ریزند	تا	پوست	بدن	شان	و	آن	چه	درون	آن	هاست	به	آن	

آب	سوزان	گداخته	شود.«
خودکامگی	الهی	ـ	قرآنی	هیچ	راهی	برای	آرامش	و	آزادی	نمی	گذارد	و	نیز	
هنگامی		که	محمد	در	مدینه	بود	به	عنوان	یک	سلطان	دینِی	مقتدر	عمل	می	کند	و	به	
انتقام	جویی	و	سرکوب	گری	می	پردازد:	»هر	کجا	مشرکین	را	یافتید،	آن	ها	را	بکشید	
و	از	شهرهاشان	آواره	شان	کنید.«	)سورة	بقره،	آیة	191(	یا	»ای	اهل	ایمان،	سالح	
جنگ	برگیرید	و	آنگاه	دسته	دسته	و	یا	همه	با	هم	برای	جهاد	اقدام	کنید.«	)سورة	
نسا،	آیة	71(	یا	منافقین	را	»هر	کجا	یافتید،	به	قتل	برسانید.«	)سورة	نسا،	آیة	89(	
یا	»مشرکین	را	هر	کجا	یافتید،	به	قتل	برسانید.«	)سورة	توبه،	آیة	5(	یا	»موقعی	

که	با	کافران	روبه	رو	می	شوید،	آن	ها	را	گردن	بزنید.«	)سورة	محمد،	آیة	4(	آن	چه	
بیان	می	شود	بازتاب	فضای	جنگ	و	اختالف	میان	قبایل	محیط	عربستان	و	راهبرد	
جنگی	و	اجرای	قدرت	پیامبر	اسالم	در	برابر	رقبای	سیاسی	است.	لحظة	تاریخی	
ـ	سیاسی	نشان	می	دهد	که	تحمیل	قدرت	محمد	ساده	نبوده	بلکه	ایجاد	تناسب	قوا	
می	کند	تا	پیامبر	و	یارانش	با	قهر	و	خشونت	امتیاز	کسب	کنند.	همچنین،	اسالم	فاقد	
هر	گونه	بردباری	است	و	گروه	های	»منافق«	و	»مشرک«	و	»کافر«	که	در	نهایت	
امر	کالم	و	موضع	محمد	را	نمی	پذیرفتند	و	مخالف	او	بودند	پیوسته	تهدید	به	قتل	
می	شدند.	در	این	الگوی	دینی،	که	به	ویژه	معطوف	به	کسب	قدرت	سیاسی	است،	
اعتراض	و	انتقاد،	چه	در	اجرای	قدرت	و	حفظ	آن	و	چه	پدیده	های	فکری	گوناگون	

و	اختالف	و	تفاوت	دیدگاه	در	جامعه،	تحمل	نمی	شود.
هنگامی	که	ما	دین	اسالم	را	از	نگاه	روان	شناسانه	و	جامعه	شناختی	بررسی	
می	کنیم،	نمی	توانیم	به	اثربخشی	آن	بی	توجه	باقی	بمانیم.	حال،	بحث	بر	سر	این	است	
که	این	اثرگذاری	در	جامعه	چگونه	است؟	آیا	پیام	معنوی	اسالم	آرامش	دهنده	است	
یا	موجب	افزایش	تنش	می	شود؟	آیا	هوشیارکننده	است	یا	هذیان	برانگیز	است؟	
برای	کسانی	که	به	دین	ایمان	دارند	و	فاقد	نگاه	انتقادی	هستند،	به	دلیل	بازتولید	
شرایط	ذهنی	اعتقادی	و	خودفریبنده	احساس	همخوانی	و	سرمستی	می	کنند،	حال	
آن	که	کسانی	که	چنین	باوری	ندارند	ناراحت	هستند	و	رنج	می	کشند.	همچنین،	
نیروهای	اجتماعی	و	سیاسِی	مزاحم	و	استبدادی	حاضر	یا	حاکم	در	جامعه	با	
ِاعمال	فشار	خود	جامعه	را	در	خفگی	قرار	می	دهند.	فرسایش	و	نابودِی	پویایی	و	
خمودگی	جامعه	نتیجة	این	روندهای	فشار	و	سرکوب	و	خرافه	است.	می	توان	این	
پرسش	را	مطرح	کرد	که	بازتاب	پیام	قهری	و	جنگِی	موجود	در	چیستِی	اسالم	چه	
نتایجی	برای	جامعة	امروزی	به	وجود	می	آورد؟	در	واقع،	دین	اسالم	از	یک	سو	با	
تعصب	گرایی	و	جبر	الهی	خود	قدرت	نوآوری	مغزی	و	روحی	را	از	مسلمان	سلب	
می	نماید	و	از	سوی	دیگر	با	الگوی	رفتار	محمدی	و	روانی	خود	روان	انسان	ها	را	
آماده	می	کند	تا	با	نابردبارانه	ترین	و	خشن	ترین	رفتارها	رفتار	کنند.	فرد	در	دایرة	این	
نظام	دینی	نه	مختار	است،	نه	آزاد	و	نه	تصمیم	گیرنده	و	نه	می	تواند	سرنوشت	خویش	
را	تغییر	بدهد.	همه	چیز	از	پیش	و	به	شکل	آسمانی	طراحی	شده	و	»قادر	مطلق«	فقط	
پذیرندة	عبودیت	است	و	فردی	که	مؤمن	نباشد	و	به	این	نظام	شک	کند	و	مخالفش	
باشد	سزاوار	مرگ	و	آتش	جهنم	است.	دین	اسالم	یک	کلیت	سلطه	گراست	و	با	
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خودکامگی	خود	همه	چیز	و	همه	کس	از	جمله	تودة	یکسان	و	شمشیرکش	را	پیرو	
خود	می	خواهد.	این	پیروی	به	معنای	نفی	هویت،	اندیشه	و	خوِد	فرد	است.	پیروی	

از	این	کلیت	نفی	چهره	ها	را	سبب	می	شود.
از	دید	جامعه	شناختی،	تسلط	اصل	اسالم	بر	قدرت	و	ذهن	به	مثابه	یک	کلیت	
تمام	گراست	و	نسبت	به	آن	هیچ	فاصله	و	تفاوتی	پذیرفتنی	نیست.	همان	گونه	که	
محمد	در	سرکوب	رقبای	سیاسی	خود	از	کشتار	دوری	نمی	کرد	و	خودکامه	بود،	
پیروان	او	در	قدرت	های	سیاسی	معاصر	و	گروه	های	اسالم	گرا	و	تروریستی	جهان	
هم	همان	الگو	را	ادامه	می	دهند.	همچنین،	جایگاه	آزادی	فردی	و	اصل	انتقاد	و	
منش	آزاد	در	جامعه	برای	این	اصل	تاب	آوردنی	نیست.	اصل	اسالم	هرگز	نمی	تواند	
هوادار	حقوق	بشر	و	آزادی	فردی	باشد.	این	که	افراد	در	اصول	قرآنی	بازنگری	و	
تفسیرهای	مالیم	تری	عرضه	کنند	نکته	ای	عقالنی	است.	گروه	های	اجتماعی	برای	
منافع	خود	و	قدرت	گیری	یا	حفظ	قدرت،	تفاسیر	گوناگونی	عرضه	می	کنند	که	البته	
با	وجود	جنبة	نرمش	پذیرِی	آن	همیشه	مشروط	و	محدود	است	ولی	در	عرصة	نظری	
و	دینی	و	مبانی	قرآنی،	بینش	موجود	در	آیات	در	ضدیت	با	آزادی	فرد	به	سر	می	برد	
و	یک	نظم	ذهنی	خودکامه	است.	جهان	بینِی	قرآنی	و	قواعد	مندرج	در	آن	خواهان	
انسان	بنده	ای	در	خدمت	»اهلل	قادر«	هستند.	رابطه	ها	در	قرآن	عمودی	اند	و	از	باال	
به	پایین.	اهلل،	که	در	شش	روز	جهان	را	آفریده،	بر	حیات	انسان	سلطة	یک	جانبه	و	
مطلق	دارد	و	انسان	بنده	ای	است	که	به	آستانة	او	التماس	می	کند.	انسان	ها	رابطة	
افقی	ندارند	و	از	یکدیگر	بیگانه	اند.	در	جامعه،	این	الگوی	»قدسی«	عمودی	به	
معنادهندة	هستِی	بندگاِن	خدا	تبدیل	شده	و	تودة	بنده	فقط	توسط	رهبر	مطلق	یا	امام	
و	آیت	اهلل	رهبری	می	شود.	بنده	فرمانبر	است	و	در	راستای	خواست	حق	تعالی	باید	
تسلیم	باشد	و	هر	چه	اهلل	می	خواهد	او	هم	بخواهد	و	توجیه	کننده	جنایت	نمایندة	اهلل	
باقی	بماند.	خوشبختی	بنده	به	ِمهر	و	بخشایندگی	اهلل	بی	رحم	یا	توجه	امامزاده	هایی	
اساطیری	است	که	با	وساطت	نزد	اهلل	برایش	بهشت	را	معامله	می	کنند.	الگوی	
جامعه	از	جهان	بینی	خودکامة	الهی	سرچشمه	می	گیرد	و	پویایی	زمینی	و	نقش	
بازیگران	آزاد	بی	معناست.	در	این	الگوی	قرآنی	فرد	خفه	می	شود،	حال	آن	که	در	

فضای	فلسفة	ِامانوئل	لویناس	او	نفس	می	کشد.	
 

ژانُپلسارتروجهنم
چکیدة	نمایشنامه	ای	از	ژان	ُپل	سارتر	با	نام	»در	بسته«	جملة	»جهنم	دیگران	
هستند«	ارزیابی	می	شود.	در	این	نمایش،	که	در	سال	1944	در	سال	های	اشغال	
پاریس	توسط	آلمان	نوشته	شده،	سه	شخصیت	نفرین	شده	در	جهنم	گرفتار	آمده	اند	و	
هر	سه	در	یک	اتاق	دربسته	هستند.	آن	ها	در	جهنم	و	بر	اساس	پنداشت	های	خود	
منتظر	شکنجه	گرند	اما	خیلی	زود	می	فهمند	که	شکنجه	گری	در	کار	نیست	و	در	واقع	
خودشان	شکنجه	گر	یکدیگرند.	سارتر	می	گوید	همگی	جهنم	همدیگر	هستند	و	

هیچ	یک	این	را	را	نفهمیده	اند.	
بیش	 دیگران	جهنمی	 بنابراین	 ویران	شده	است،	 دیگران	 با	 من	 رابطة	 اگر	
نخواهند	بود.	دیگران	آینه	ای	از	شخصیت	من	هستند.	در	واقع،	رابطه	ای	میان	شعور	
و	آگاهی	من	از	یک	سو	و	حضور	دیگران	از	سوی	دیگر	وجود	دارد.	نگاه	دیگران	
مرا	به	من	می	فهماند	و	مرا	به	اعماق	»من«	می	برد.	من	دیگران	را	نگاه	می	کنم	ولی	
به	گفتة	سارتر	آن	چه	دیده	می	شود	نه	رنگ	چشم	های	دیگری	بلکه	روح	و	روان	
اوست	است	که	بیدرنگ	حس	می	شود.	آن	چه	نزد	دیگری	حس	می	شود	نه	دیگران	
همچون	یک	»چیز«	بلکه	به	مثابه	یک	فرد	دیده	می	شود	زیرا	روح	و	روان	در	نگاه	
بیننده	ظاهر	می	شود.	حال،	زمانی	که	من	تنها	هستم	نمی	توانم	خودم	را	ببینم	بلکه	
حضور	دیگری	مرا	به	درک	خود	می	کشاند.	دیگری	واسطه	ای	است	تا	من	خودم	را	
ببینم.	بنابراین،	زمانی	که	مناسبات	من	با	دیگری	دشوار	و	پرنفاق	و	جدال	برانگیز	
است،	دیگری	جهنم	من	می	شود.	حال،	این	جهنم	را	چه	کسی	پایان	می	دهد؟	ما	
بازیگر	اصلی	هستیم	و	سرچشمة	تغییر	مناسبات	خودمان	هستیم	و	بنابراین	بازیگر	

آزادی	خود	هستیم.		
 

دیدگاهایومیشودربارةخوشنیتی
	کتاب	تازه	ای	از	جامعه	شناس	فرانسوی،	ایو	میشو	با	عنوان	علیه	خوش	نیتی	چاپ	
شده	است.	از	جمله	نکاتی	که	او	در	این	کتاب	مطرح	می	کند	این	است	که	خوش	نیتی	
و	برخورد	مهربانانه	در	مناسبات	میان	انسان	ها	در	جامعه	بسیار	اساسی	است.	
ادب،	خوش	رویی،	مهربانی،	نرمش	پذیری	و	تاب	آوری	یک	کیفیت	در	مناسبات	
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انسانی	به	شمارم	می	آیند	ولی	چنین	چیزی	در	عرصة	سیاست	و	مدیریت	جامعه	
منفی	و	خطرناک	است.	در	جامعه،	افراد	با	فرهنگ	ها،	دین	ها	و	منش	های	فردی	و	
قومی	گوناگون	زندگی	می	کنند	و	جامعه	باید	از	شکیبایی	و	بردباری	خود	را	نشان	
دهد	ولی	در	یک	جامعه	که	بر	پایة	ارزش	های	دموکراسی	و	جمهوری	خواهی	و	
برابری	حقوقی	انسان	ها	استوار	است،	نمی	توان	الگوی	اسالمی	را	دربارة	مدیریت	
سیاسی	و	زن	و	ارزش	انسانی	پذیرفت	زیرا	این	الگو	عقب	مانده	و	ضد	ارزش	های	
نوگراست.	این	الگو	خطرناک	است	و	نباید	نسبت	به	آن	خوش	نیتی	و	مهربانی	نشان	
داد.	خوش	نیتی	احترام	انگیز	تنها	برای	تقویت	همبستگی	های	اجتماعی	انسانی	
است.	زشتی	ها	و	بنیادگرایی	در	ضدیت	با	استواری	مناسبات	انسانی	سالم	است.		
ایو	میشو	برآن	است	که	کیستی	ها	بر	پایة	قراردادها	و	قوانین	تعریف	می	شوند.	
جنگ	دربارة	کیستی	بی	معناست	زیرا	در	چنین	حالتی	کیستی	نتیجة	تعصب	و	هیجان	
خواهد	بود	با	چاشنی	دین،	نژاد،	خاک،	محله،	سنت،	فوتبال	و	غیره.	در	چنین	
حالتی،	احتیاط	و	دقت	و	انتقاد	الزم	است	تا	طعمة	هیجان	های	هویتی	نشویم.	
سیاست	مدارانی	هستند	که	این	گونه	موضوعات	را	برای	سوداگری	به	کار	می	برند.	

بی	توجهی	به	سه	عامل	مهم	ما	را	به	مرحلة	مرگ	باری	می	کشاند:
	نخست،	بنیادگرایی	دینی.	اسالم	دینی	تاریک	اندیش	ونابردبار	و	نادموکراتیک	
است.	اسالم	سنی	که	در	فرانسه	جاری	است	هیچ	انتقاد	و	رابطة	ِخردگرایی	را	
نمی	پذیرد	و	همه	چیز	را	موکول	به	اهلل	می	کند.	ایو	میشو	می	گوید	برخی	ادعا	دارند	
که	اسالم	بردبار	است	و	اسالم	اندلس	صلح	خواه	بود.	ایو	میشو	می	گوید	امروز	این	
بردباری	کجاست؟	تا	زمانی	که	اسالم	اصل	جمع	گرایی،	آزادی،	دموکراسی	و	انتقاد	
از	مذهب	و	خدا	را	نپذیرد،	نمی	تواند	بردبار	باشد.	در	برابر	این	دین	نمی	توان	بردبار	

بود	و	سکوت	کرد.	اصل	آزادی	فرد	است.	
دوم،	عوام	گرایی.	عوام	گرایان	می	گویند	دیگر	صندوق	رأی	و	رهبران	»سیستم«	
مورد	اعتمادی	نیستند	و	بنابراین	اروپا	به	درد	نمی	خورد	و	منافع	خودی	اصل	
هستند.	عوام	گرایِی	راست	و	چپ	وجود	دارد	و	آن	ها	اغلب	پیشنهادهای	ناواقعی	
می	دهند	و	مردم	را	هیجان	زده	می	کنند	و	ایدئولوژی	خود	را	اساس	جامعه	قرار	
می	دهند،	حال	آن	که	در	جامعه	قرارداد	و	توافق	الزم	است.	مردم	فریبی	عوم	گرایی	

را	نمی	توان	تاب	آورد	و	بنابراین	نقد	نظام	مند	شعارهای	آنان	مهم	است.
عامیانه	 واقع	گرایی	سیاسی	 قربانی	 بزرگ	ترین	 »واقع	گرایِی	سیاسی«	 سوم،	

اخالق	اجتماعی	است.	مطلب	این	نیست	که	باید	دارای	اصل	مسیحی	گرا	باشیم	
و	بر	آرمان	گرایی	ناب	تأکید	کنیم.	واقع	گرایی	را	نمی	توان	فراموش	کرد	و	نمی	توان	
اصل	داده	های	واقعی	را	ندیده	گرفت.	آرمان	گرایِی	عمل	گرا	وضعیت	جهان	را	
می	بیند،	وضعیت	جهان	هم	همکاری	است	و	هم	از	اختالف	سرشار	است.	ملت	ها	
هم	امنیت	می	خواهند	و	هم	خواستار	رفاه	هستند.	واقع	گرایِی	سیاسِی	منطقی	که	همة	
دشواری	ها	را	می	بیند	و	در	ضمن	به	وظایف	انسان	گرایانه	توجه	دارد	باید	مورد	
تأکید	باشد.	این	جنبه	از	سیاست	جهانی	به	نقض	حقوق	بشر	در	چین	و	ُکرة	شمالی	
و	غیره	توجه	خواهد	داشت.	بنابراین،	یک	سیاست	بردبارانه	جهانی	باید	داشت	

بدون	آن	که	نسبت	به	نقض	حقوق	بشر	بی	توجهی	صورت	گیرد.
  

در»آندولس«اسپانیاچهگذشت؟
به	آندولس	اسپانیا	داشتم.	تصرف	و	خلیفه	گری	مسلمانان	در	شهرهای	 سفری	
آندولس	از	سال	711	میالدی	تا	پایان	قرن	پانزدهم	را	شامل	می	شود.	طی	این	
دوران	دراز،	عرب	ها	و	بربرها	با	دیگر	مسلمانان	بر	برخی	شهرها	مانند	گرونادا	و	
ِسویل	و	کوردوبا	حاکمیت	داشتند	و	خلیفه	گری	متمایل	به	بنی	امیه	و	دمشق	را	بر	
پا	کردند.	محصول	این	دوران	تسلط	اسالمی،	ترکیب	در	معماری	و	شهرسازی	و	
سنت	ها	و	زبان	است.	آندولس	از	مسیحیت،	بیزانس،	یونان،	سوریه،	ایران،	فضای	
شرقی،	اسالمی	و	اسپانیولی	های	مسلمان	نشان	بسیار	گرفته	است.	در	این	سفر	
بسیار	آموختم	و	متوجه	شدم	که	تصرف	عرب	در	شرق	عربستان	یعنی	ایران	برای	
ایرانیان	فاجعه	انگیز	و	نابودکننده	بوده	و	یورش	اسالم	سقوط	هولناک	ایران	زمین	را	
رقم	زده،	حال	آن	که	خلفای	حاکم	بربرتبار	در	آندولس	همزمان	با	سرکوب	مردم	تا	
اندازه	ای	سازندگی	داشتند.	رنگی	که	امروز	آندولس	اسپانیا	دارد	از	فضای	فرهنگی	
شرقی	گرفته	است.	ولی	نباید	فراموش	کرد	که	با	وجود	این	تاریخ	این	شهرها	در	
تمدن	غربی	نفس	می	کشند	و	مدیریت	و	امنیت	و	رفتار	شهروندان	و	ارزش	های	
آن	ها	هماهنگ	با	تمدن	و	فرهنگ	غربی	است.	نوع	شهرسازی،	ادب	مردم،	پاکی	
شهر،	کافه	های	زیبا،	خیابان	های	دلپذیر،	گل	کاری	های	شهری	و	احساس	آزادی	از	
جمله	جلوه	های	قشنگ	در	هنگام	گردش	شهری	است.	این	جلوه	ها	در	قاهرة	مصر	
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و	پایتخت	تونس	و	باماکو،	پایتخت	مالی،	و	کراچِی	پاکستان	به	چشم	نمی	خورند.	
آندولس	با	فرهنگ	تمدن	غربی	است	و	رفتارهای	روزمره	متأثر	از	این	فرهنگ	
است.	جالب	این	که	بسیاری	از	نام	های	اسپانیایی	با	»ال«	آغاز	می	شوند	و	احتمااًل	
این	پدیده	با	زبان	عرب	که	زبان	حاکمان	دورة	اسالمی	است	بی	ارتباط	نیست.	
به	این	جغرافیا	که	می	آیید،	نمی	توانید	به	»ابن	رشد«	فکر	نکنید.	این	فیلسوف	در	
جست	وجوی	تلفیق	دین	و	فلسفه	بود	به	عقل	انسانی	وزنة	برجسته	ای	می	بخشد.	ابن	

رشد	توسط	علمای	بزرگ	اسالم	تکفیر	شده	بود.
 

سنمیشلپاریسوروشنفکران
در	کافه	»دپار«	در	بولوار	سن	میشل	پاریس	هستم.	سن	میشل	یکی	از	محله	های	
مهم	و	تاریخی	و	خاطره	انگیز	پاریس	است	که	در	نزدیکی	دانشگاه	سوربن،	کلیسای	
میدان	 کافه،	 همین	 نزدیکی	 در	 شده.	 واقع	 رودسن	 و	 دادگستری	 کاخ	 نوتردام،	
کوچک	»چشمة	سن	میشل«	قرار	دارد	که	محل	برگزاری	بسیاری	از	اعتراض	های	
اجتماعی	و	سیاسی	است.	بسیاری	از	اعتراض	های	ایرانی	ها	بر	ضد	حکومت	
میشل	 سن	 تاریخی	 ویژگی	های	 از	 یکی	 است.	 گرفته	 شکل	 همین	جا	 اسالمی	
راهپیمایی	ها	و	درگیری	های	خشونت	بار	در	زمان	جنبش	ماه	ِمه	1968	فرانسه	
است.	این	جنبش	اعتراضِی	بی	سابقه	و	طوالنِی	دانشجویان	و	زنان	و	کارگران	
فرانسوی	بر	ضد	دولت	شارل	دو	ُگل	و	برای	رسیدن	به	جامعه	ای	باز	بود.	شارل	
دو	ُگل،	که	نماد	مبارزه	با	نازیسم	بود،	این	بار	توسط	شهروندان	به	عنوان	رئیسی	
اقتدارگرا	معرفی	می	شد.	از	جنبش	ِمه	68	به	این	سو،	جامعة	فرانسه	تکان	خورد	و	
تأثیر	خود	را	به	کشورهای	دیگر	انتقال	داد.	این	بلوار	در	قلب	کارتیه	التین	جای	
گرفته	و	فضای	این	محله	با	خاطرات	بزرگانی	مانند	ولتر،	ویکتورهوگو،	ژان	ژاک	
روسو	و	امیل	زوال	درهم	گره	خورده	است.	در	دو	قدمِی	اینجا	و	وقتی	که	کمی	در	
کوچة	»سن	آندره	دزار«	پیش	می	روید	از	کتاب	فروشی	قدیمِی	ژیبر	ژون	می	گذرید	
و	به	سالن	تئاتر	کوچکی	می	رسید	که	چهل	سال	بدون	وقفه	تئاتر	اوژن	یونسکو	را	
نمایش	می	دهد.	کمی	دورتر	به	»کتاب	فروشی	شکسپیر«	می	رسید	که	فقط	کتاب	های	
انگلیسی	زبان	می	فروشد	و	از	سال	1951	دایر	شده	و	ساختمانی	بسیار	قدیمی	

و	شگفت	انگیز	و	دلپذیر	است	و	فضای	گیرایی	دارد	که	شما	را	جذب	خودش	
می	کند.	کافه	های	سن	میشل	پر	از	مشتری	اند:	دانشجو	و	جوان	و	گردشگر	خارجی.	
این	کافه	ها	بخشی	از	دورة	جوانی	مرا	در	خود	دارند.	هنگامی		که	جوان	بودم	در	
سال	های	70	میالدی،	پیش	از	آغاز	کالس	درس	در	دانشگاه	سوربن	یا	پس	از	
کالس،	در	همین	کافه	ها	با	جوانان	پرشوری	که	می	خواستند	انقالب	مارکسیستی	
کنند	گپ	های	پرشوری	داشتیم،	از	انقالب	در	دنیا	حرف	می	زدیم	و	سرمایة	مارکس	
را	نگاه	می	کردیم.	یادم	می	آید	یک	روز	یکی	از	جوانان	پرشور	همکالسم	به	من	
گفت:	»من	عاشق	نمی	شوم،	من	انقالبی	هستم.«	آن	دوران،	دوران	انقالبی	گری،	

ساده	لوحی	های	جوانانه	و	آرزوهای	دوردست	بود.	
من	نیز	انقالبی	مارکسیست	بودم	و	جلوی	ورودی	سوربن	با	شور	و	هیجان	گفتگو	
می	کردم.	انقالب	اکتبر	و	انقالب	چین	و	انقالب	چریکی	کوبا	ما	را	شوق	می	بخشید.	
سه	کتابفروشی	در	این	محله	ادبیات	سیاسی	چپ	را	پخش	می	کرد:	ماسپرو	کتابهای	
چپ	و	جهان	سومی	را	می	فروخت،	کتابفروشی	نورمن	بتون	کتال	های	پروپاگاند	
چین	مائو	را	با	قیمت	ناچیز	می	فروخت	و	کتابفروشی	نشر	سوسیال	کتاب	های	
شوروی	و	حزب	توده	را	می	فروخت.	در	کافه	های	میدان	سوربن	همه	روشنفکران	
و	دانشجویان	چپ	و	انتقالبی	بودند.	نوعی	فضای	ایدئولوژیکی	چپ	غلبه	داشت	و	

روشنفکران	راست	مرعوب	بودند.	
اکنون	دیگر	از	آن	فضا	هیچ	خبری	نیست.	این	بار	که	قهوه	می	نوشیدم،	دیگر	
مارکسیست	نبودم.	امروز	برخالف	گذشته،	هر	نوع	ادبیاتی	را	می	خوانم.	همین	
امروز	در	کافه،	مطالعة	کتاب	جالبی	را	آغاز	کردم:	دیالکتیک	من	و	ناخودآگاه	نوشتة	

کارل	گوستاو	یونگ،	روا	ن	پزشک	سوئیسی.	

همدلیباخوشبختی
دانشجویی	از	من	پرسید:	»خوشبختی	یعنی	چه؟«	گفتم:	»ما	دل	مان	می	خواهد	
همیشه	آزاد	باشیم،	خوش	باشیم	و	به	آرزوهامان	برسیم.	این	خواست	ها	برای	
بسیاری	از	مردم	جهان	پیش	پا	افتاده	است	ولی	رسیدن	به	آن	ها	آسان	نیست.	
آزادی	از	دیکتاتورها،	خشونت	ها،	نادانی	ها،	آدم	های	حسود	و	بدجنس،	نگرانی	ها	
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و	تردیدها	دشوار	است.	ما	همیشه	با	این	دشواری	ها	روبه	رو	هستیم	و	این	وضعیت	
به	ما	اجازه	نمی	دهد	تا	از	زندگی	خوب	بهره	بگیریم.	با	این	حال،	من	فکر	می	کنم	
زندگی	را	باید	ساده	گرفت	و	آنجا	که	آرامش	درونی	ما	مهیاست،	آزادی	روانی	من	
جا	خوش	کرده	و	آنجا	خوشبختی	من	است.«	ایدئولوژی	ها	برای	مردم	خوشبختی	
تعیین	می	کنند	و	اغلب	تباهی	و	مرگ	به	ما	می	دهند،	مذاهب	خوشبختی	را	به	پس	
از	مرگ	موکول	می	کنند	و	شادی	روی	زمین	را	از	ما	می	گیرند.	یک	جامعه	باز	
شرایط	مناسب	تری	برای	آسایش	افراد	به	وجود	می	آورد	ولی	خوشبختی	پیش	از	
هر	چیز	یک	حالت	درونی	آرام	است.	ما	بهانه	های	خوبی	برای	زندگی	باید	داشته	
باشیم.	کتاب	خواندن،	گپ	زدن،	عاشق	بودن،	فلسفه	خواندن،	کار	هنری	کردن،	
درس	دادن،	نوشتن،	ساحل	و	دریا	را	نگاه	کردن،	گل	های	رنگارنگ	را	تماشا	
کردن،	آلبوم	عکس	ها	را	ورق	زدن،	سالمتی	و	رشد	فرزندان	را	شاهد	بودن،	تنها	
نبودن،	خاطره	های	کوچه	باغ	های	شمیران	را	به	خیابان	های	کارتیه	التین	پاریس	
پیوند	زدن،	در	کتاب	خانه	کتاب	را	در	دست	خود	حس	کردن،	بازار	میوه	رفتن،	با	
شور	برنامة	فردا	را	تنظیم	کردن،	در	حرف	های	شورانگیز	درگیر	بودن،	طاعون	آلبر	
کامو	و	برگ	های	گاتهای	زرتشت	و	زرق	مست	آرتور	رمبو	را	خواندن،	روان	کاوی	
و	جامعه	شناسی	را	در	کنار	هم	گذاشتن،	راجع	به	خوشبختی	انسان	گپ	زدن،	با	
دوستان	قهقه	زدن	و	نیز	به	گفتة	فردریک	نیچه	امکان	فراموش	کردن؛	اگر	این	ها	اگر	
به	من	آرامش	می	دهند	و	معنایی	برای	زندگی	ام	فراهم	می	کنند،	بسیار	خوب	است	
و	خوشبختی	همین	جاست.	خوشبختی	ها	یکسان	نیستند	ولی	می	توانند	خیلی	ساده	
باشند.	به	گفتة	فروغ	فرخزاد:	»دست	هایم	را	در	باغچه	می	کارم/	سبز	خواهم	شد،	
می	دانم،	می	دانم،	می	دانم/	و	پرستوها	در	گودی	انگشتان	جوهری	ام/	تخم	خواهند	

گذاشت.«

کافهِهمینگویدرپاریس
یکی	از	لحظات	خوب	در	پاریس	پرسه	زدن	در	خیابان	های	محلة	زندگی	و	آمدورفت	
نویسندگان	و	هنرمندان	بزرگ	است.	در	سمت	چپ	رود	سن،	بخش	روشن	فکری	
کتاب	فروشی	های	 گوناگون،	 انتشارات	 دفتر	 دربرگیرندة	 که	 است	 پاریس	 شهر	

رنگارنگ،	خانه	های	نویسندگان	و	رستوران-کافه	هایی	مانند	»دوماگو«	و	»فلور«	
و	»لیپ«	و	»میشو«	است	که	پاتوق	نویسندگانی	مانند	ژان	ُپل	سارتر،	آلبر	کامو،	
آندره	برتون،	سیمین	دوبوار،	جیمز	جویس،	ارنست	ِهمینگوی	و	دیگران	بوده	اند.	
قصد	کردم	به	یکی	از	دو	کافة	»میشو«	یا	»سن	پر«	در	خیابان	ژاکوب	بروم.	این	
کافه	محل	غذاخوری	و	گپ	زدن	افرادی	مانند	ارنست	ِهمینگوی	و	جیمز	جویس	
بوده.	ِهمینگوی	از	سال	1939	تا	1945	به	عنوان	خبرنگار	جنگی	به	پاریس	آمد.	او	
عاشق	این	شهر	بود	و	بسیاری	از	کافه	های	شهر	را	می	شناخت.	محصول	این	سال	ها	
کتابی	با	نام	پاریس،	جشن	بی	کران	است	که	بخشی	از	خاطره	ها	و	یادداشت	های	
پاریسی	اوست.	امروز	ساعت	چهار	بعدازظهر	به	کافه	رسیدم،	داخل	از	مشتری	پر	
بود	و	خیلی	از	مشتری	ها	آمریکایی	و	مشغول	غذا	خوردن	بودند.	آن	ها	حتمًا	به	خاطر	
هم	وطن	خود	به	کافه	آمده	بودند.	من	هم	گوشه	ای	از	کافه،	کنار	شیشه	و	پشت	به	
آفتاب،	گیر	آوردم	و	با	سفارش	یک	قهوه	به	ارنست	ِهمینگوی	فکر	کردم.	او	در	سال	
1936	از	آمریکا	به	اسپانیا	آمد	تا	از	جمهوری	خواهان	در	برابر	فرانکیسم	پشتیبانی	
کند	و	نتیجة	این	کارش	کتاب	»ناقوس	ها	برای	چه	کسی	به	صدا	درمی	آیند«	بود.	در	
جنگ	دوم	با	نازی	ها	و	همراه	با	لشکر	فرانسه	وارد	پاریس	شد.	سپس	ِهمینگوی	
به	کوبا	و	ایتالیا	و	اسپانیا	می	رود	و	حاصل	این	دوران	چاپ	پیرمرد	و	دریا	در	
سال	1953	بود.	او	در	1954	جایزة	ادبی	نوبل	را	دریافت	کرد	و	در	ژوئیه	1961 
با	تفنگ	خود	را	کشت.	ِهمینگوی	در	کتاب	پاریس،	جشن	بی	کران	می	نویسد:	»ما	
عجله	داشتیم	به	رستوران	»میشو«	برویم	و	فهرست	غذا	را	بخوانیم.	رستوران	شلوغ	
بود	و	ما	بیرون	می	ایستادیم	تا	کسی	بیرون	بیاید	و	ما	جایش	را	در	کافه	بگیریم.	از	
بس	راه	رفته	بودیم	خیلی	گرسنه	بودیم	و	این	رستوران	برای	ما	گران	و	عجیب	بود.	

در	همین	رستوران	بود	که	جویس	با	خانواده	اش	غذا	می	خورد.«	
 

واژة»قهوه«
امروز	برای	روزنامه	خواندن	در	پاریس	به	»کافه	پل«	رفتم.	درخواست	یک	فنجان	
قهوه	دادم.	سپس	به	این	فکر	کردم	که	واژة	»قهوه«	عربی	و	به	معنای	»اشتهاآور«است	
ولی	در	جایی	خوانده	بودم	که	برای	برخی	از	پژوهش	گران	»قهوه«،	در	اصل،	از	
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واژة	»کافا«	)kaffa(	نام	منطقه	ای	در	اتیوپی	است	که	مردم	آن	آشامیدنی	ویژه	ای	
داشتند	که	بعدها	به	کافه	یا	قهوه	معروف	می	شود.	قهوه	از	اتیوپی	به	یمن،	از	یمن	
به	خاورمیانه	و	سپس	به	آمریکای	جنوبی	و	پس	از	آن	به	اروپا	می	رسد.	در	فکر	
خود	از	قهوه	به	»ارقام«	رسیدم	که	می	گویند	»صفر	و	ارقام«	توسط	عرب	ها	کشف	
شده	ولی	پژوهش	گران	نشان	دادند	که	این	کشف	متعلق	به	هندی	ها	یا	آسیای	جنوب	
شرقی	است.	سپس	به	فکر	کتاب	کلیله	و	دمنه	افتادم	که	از	دید	برخی	در	قرن	هشتم	
میالدی	به	عربی	تنظیم	شده	است	ولی	هنگامی		که	دقیق	تر	شویم،	این	کتاب	در	اصل	
به	زبان	سانسکریت	پدید	آمده	و	سپس	روزبه	پوردادویه	یا	ابن	مقفع	ایرانی	نسخة	
عربی	را	از	ترجمة	فارسی	متن	سانسکریتی	تنظیم	کرده	است.	یادم	هست	چندی	
پیش	یکی	از	دانشجویان	در	دانشگاه	به	من	گفت:	»غرب	از	ما	خیلی	آموخته؛	ابن	
سینا	یک	پزشک	عرب	بوده	است.«	به	او	گفتم:	»بیشتر	نوشته	های	ابن	سینا	به	عربی	
نگارش	شده	ولی	ابن	سینا	ایرانی	بوده	و	اندیشه	اش	او	تا	اندازه	ای	دور	شدن	از	
منطق	یک	سویه	و	مطلق	قرآن	است	و	به	همین	دلیل	او	مورد	تکفیر	قرار	گرفت.«	
تمدن	ها	به	یکدیگر	یاری	می	رسانند	و	از	هم	می	آموزند.	در	این	زمینه،	ارنست	رنان	
می	نویسد:	»جهان	از	عرب	ها	و	اسالم	چیزی	یاد	نگرفته	است.«	باألخره	فراموش	
نشود	که	تاریخ	ما	ایرانیان	شاهد	خشونت	و	ویرانی	ناشی	از	یورش	اسالمِی	عرب	
قرآن	و	دین	اسالم	و	 تاریخی،	 این	مسیر	 بوده	است.	در	 در	1400	سال	پیش	

شیعه	گری	چیز	مثبتی	به	ما	نیاموختند	بلکه	ما	را	مسخ	و	از	خود	بیگانه	کردند.	

بردگیروانی
ولی	فقیه	مردمی	َگّله	و	خدمت	گزاران	برده	برای	حکومت	و	نیروهای	مخالفی	مطیع	
می	خواهد.	شخص	ولی	فقیه	نمایندة	اهلل	و	امام	روی	زمین	است	و	تسلیم	همه	در	
برابر	او	تسلیم	در	برابر	آسمان	است.	پدیدة	پیروِی	مطلق	و	یا	کرنش	در	برابر	
قدرت	مستلزم	ازخودبیگانگی	انسان	و	روحیة	اطاعت	پذیر	است.	روحیه	و	روانی	
که	آزادی	و	استقالل	اندیشه	را	از	دست	داده	و	پیروی	و	راهبرد	آن	در	رفتار	او	
جاافتاده،	به	جامعة	سکوت	و	یا	َپست	و	حقیر	می	رسد.	این	پیروی	از	آخوند	و	
شاه	و	رهبر	سیاسی	و	مسئول	نظامی	زشت	و	شخصیت	شکن	است.	در	جامعة	ما،	

شیعه	گری	همچون	قالدة	محکمی	عادات	و	ناخودآگاه	آدمیان	را	به	زیر	سلطه	گرفته	
است	و	پستی	و	حقارت	در	رفتار	را	بازتولید	می	کند.	انسان	باید	بیندیشد	و	انتقاد	
کند	و	همیشه	منتقد	باشد.	جامعة	دینی	و	مصرفی	و	کمونیستی	در	پی	انسان	پژمرده	
و	تسلیم	شده	اند.	به	گفتة	فیلسوف	نامی،	کامو،	ما	محکوم	هستیم	تا	آزاد	باشیم.	ما	
با	آزادی	اندیشه	ایستادگی	خود	را	سازمان	می	دهم	و	روان	مان	را	برای	درگیری	
با	زشتی	به	حرکت	درمی	آوریم.	کمونیسم	انسان	ایدئولوژیک	پیرو	بروکرات	ها	را	
می	خواهد،	ایدئولوژی	مصرف	زدگی	خواهان	مچاله	کردن	روان	انسان	و	محدود	
کردن	لذت	و	میل	انسان	به	عمل	مصرفی	کاال	است.	قرآن	و	اسالم	بندگی	انسان	
را	می	خواهند	و	در	این	دین	انسانی	که	بنده	نباشد	برای	دوزخ	خوب	است.	چرا	
ایرانیان	سرسپردة	این	دین	شدند؟	ما	تا	زمانی	که	به	این	پرسش	پاسخ	نگوییم	و	از	

این	فضا	خارج	نشویم،	عقب	مانده	و	درمانده	باقی	خواهیم	ماند.	
چرا	 شدند؟	 ازخودبیگانگی	 و	 مسخ	 دستخوش	 و	 اسالم	 تسلیم	 مردم	 چرا	
روشن	فکران	دچار	خاموشی	شدند؟	چرا	گفتمان	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	
سیاست	و	انتقادی	متوقف	شد؟	ما	باید	به	روان	شناسی	و	بررسی	ساختار	روانی	
و	 مستقیم	 فشار	 زیر	 در	 انسان	ها	 ناخودآگاه	 و	 روان	 بپردازیم.	 جامعه	 و	 افراد	
نامستقیم	دین،	در	شرایط	تسلیم	خواهی	عمومی،	در	شرایط	پارگی	های	تاریخی	و	
نیز	در	شرایط	استبدادهای	گوناگون	و	قتل	عام	ها،	عنصر	ایستادگی	روانی	و	فکری	
سست	شد.	افزون	بر	آن،	بندگی	و	بردگی	روانی	با	عامل	جهان	بینِی	مقدس	ذهن	را	
تابع	می	کنند.	بردگی	روانی	چیست؟	آنجا	که	روان	به	»اختیار«	می	پذیرد	که	سلطه	

بر	او	طبیعی	است،	بردگی	روانی	واقعیت	پیدا	می	کند.	
می	خواهد،	 برده	 استعمارگر	 می	خواهد،	 نوکر	 ارباب	 می	خواهد،	 بنده	 اهلل	
نظام	ِاستالینی	رفیق	سرسپرده	می	خواهد،	نازیسم	اس	اس	های	وفادار	به	پیشوا	
کمونیست	 اعضای	سرسپردة	جانی	می	خواهد،	رهبری	حزب	 مافیا	 می	خواهد،	
می	خواهد،	 نظم	وانضباط	 پیروِر	 سربازان	 ارتش	 می	خواهد،	 حرف	شنو	 اعضای	
آیت	اهلل	خمینی	مؤمن	امتی	می	خواهد،	بازار	مصرف	کننده	می	خواهد،	مرد	مردساالر	
زن	مطیع	می	خواهد	و	نظام	های	کوچک	و	بزرگ	سلطه	خواه	نیز	انسان	مغلوب	
می	خواهند.	در	تمام	این	زمینه	ها،	مسئله	فقط	بردگی	روان	انسان	است.	اگر	انسان	
کوتاه	بیاید	و	ارادة	سلطه	گر	را	بپذیرد،	به	خودمختاری	و	آزادی	خود	پایان	داده	
است.	ایستادگی	توانایی	روانی	و	شناخت	می	خواهد.	کسی	که	زیر	فشار	مطیع	شد	
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و	به	خواست	خود	مطیع	شد،	به	بردگی	کشیده	می	شود.	نزد	فرد	نخست،	احتمال	
شورش	گری	وجود	دارد،	حال	آن	که	نفر	دوم	همیشه	برده	می	ماند.	

زیگموند	فروید	بر	این	باور	بود	که	ضمیر	ناخودآگاه	90	درصد	و	ضمیر	خودآگاه	
انسان	10	درصد	ذهن	انسان	را	در	برمی	گیرند.	از	دید	او،	بسیاری	از	بیماری	ها	و	
نیز	دین	در	ناخودآگاه	انسان	ریشه	دارند	و	از	عقده	ها	و	احساس	های	سرکوب	شدة	
دوران	کودکی	مایه	می	گیرند.	احساس	گناه	و	خواست	پیروی	از	خدا	در	کودکی	
پایه	گذاری	شده	است.	از	نگاه	فروید،	انسان	در	زمینة	جنسی	و	ابراز	این	حس	
دستخوش	دشواری	و	مشکل	است	و	آن	را	پس	می	زند	و	پنهان	می	کند	و	عقده	های	
انبار	می	کند.	فروید	می	گوید:	 و	احساس	فروکوفته	را	در	ضمیر	ناخودآگاهش	
»دین	یک	بیماری	عصبِی	جمعی	است.	کودک	بر	پدر	تکیه	می	کند	و	بزرگسال	به	
خدا.	حال،	چون	انسان	احساس	گناه	دارد،	در	نهایت	تسلیم	خدا	می	شود.«	برای	
زیگموند	فروید،	دین	بسیار	خطرناک	است	زیرا	به	تقدیس	و	درست	جلوه	دادِن	
پدیده	های	نادرست	و	ایجاد	احساس	های	نادرست	و	منفی	کمک	می	کند.	دین	همان	
باور	به	یک	امر	موهوم	در	ذهن	انسان	است	و	مانع	رشد	فکری	و	اندیشة	انتقادی	
می	شود.	ممنوعیت	اندیشه	موجب	فقر	ِخرد	در	نزد	انسان	می	شود.	برای	فروید،	
دین	عامل	عقب	ماندگی	انسان	است	و	اخالق	را	بر	سست	ترین	پایه	قرار	می	دهد	
زیرا	اخالق	مساوی	و	برابر	با	اطاعت	انگاشته	می	شود	و	عدم	اطاعت	از	خدا	را		
غیراخالقی	به	شمار	می	آید.	انسان	وابسته	به	دین	در	ضمیر	ناخودآگاه	خود	از	گناه	
و	اطاعت	از	خدا	لبریز	است	و،	به	این	ترتیب،	بردگی	از	خدا	را	به	آسانی	می	پذیرد.			

مرگکاسترِومستبدودرماندگیفکرِیچپایرانی
فیدل	کاسترو	ُمرد.	او	یک	تاریخ	و	تراژدی	بود.	با	آرمان	های	میهن	پرستانه	انقالب	
کرد	و	با	کشتار	و	سرکوب	مخالفان	و	پشتیبانی	شوروی،	طی	شصت	سال،	حکومت	
فردی	و	خانوادگی	خود	را	تضمین	کرد.	مرگ	فیدل	کاسترو	حکومت	اسالمی	ایران	
را	متأثر	کرد	زیرا	سران	حکومتی	مانند	خامنه	ای،	یزدی،	خاتمی،	احمدی	نژاد،	
روحانی،	حسن	خمینی	با	او	دیدار	داشتند	و	به	او	احترام	می	گذاشتند.	با	مرگ	
کاسترو	چپ	های	ایران	و	روشن	فکران	زیادی	نیز	بسیار	متأثر	شدند.	این	نخبگان	

ایرانی	کاسترو	را	به	عنوان	یک	رهبر	بزرگ	و	سرچشمة	الهام	معرفی	کردند.	بنابراین،	
یک	بار	دیگر	ما	شاهد	بیماری	ایدئولوژیک	این	چپ	و	کهنه	اندیشِی	آن	هستیم.	
وابستگی	ذهنی	و	روانی	به	اسطوره	های	ایدئولوژیک	هویتی	آن	چنان	نیرومند	است	

که	تاریخ	نمی	تواند	به	آسانی	تغییرش	دهد.	
زمانی	که	ِاستالین	ُمرد،	میلیون	ها	کارگر	و	کمونیست	و	روشن	فکر	گریستند،	
	لنینیست	 هنگامی		که	مائو	ُمرد	میلیون	ها	کشاورز	و	کارگر	و	افراد	چپ	مارکسیستـ	
گریه	کردند	و	امروز	نیز	با	مرگ	فیدل	کاسترو	بخشی	از	مردم	کوبا	و	سیاسیون	و	
کمونیست	های	جهان	اندوهگین	هستند.	به	دنبال	خبر	مرگ	کاسترو،	رهبر	حزب	
کمونیست	چین	گفت:	»یاوْر	کاسترو	تا	ابد	زندگی	خواهد	کرد.«	رهبر	روسیه،	
پوتین،	هم	گفت:	»کاسترو	نماد	یک	دوره	از	تاریخ	نوگراست.«	بان	کی	مون،	دبیرکل	
سازمان	ملل،	هم	گفت:	»در	زمان	زمام	داری	کاسترو،	کوبا	در	زمینة	سوادآموزی	
و	سالمتی	و	بهداشت	پیشرفت	کرد.«	این	گونه	گفته	های	یک	جانبه	در	چارچوب	
زیرا	 باشند	 واقعیت	 همة	 بیان	گر	 نمی	توانند	 و	 درک	پذیرند	 جهانی	 دیپلماسی	
دیپلماتیک	هستند	ولی	زمانی	که	سیاسیون	و	روشن	فکران	چپ	به	ستایش	الگوی	
کوبا	می	پردازند،	مسئله	متفاوت	می	شود.	در	کنار	مواضع	حاکمان،	شخصیت	های	
سیاسی	نیروی	مخالف	چپ	در	جهان	نیز	برای	کاسترو	نوشتند.	برای	نمونه،	در	
فرانسه	رهبر	حزب	کمونیست	و	مالنشون،	رهبر	چپ	عوام	گرا،	اندوه	خود	از	مرگ	
کاسترو	را	ابراز	کردند	و	در	ستایش	سیاست	و	شخصیت	او	به	راهپیمایی	عمومی	
پرداختند.	چپ	ایران	نیز	به	شیوة	خود	و	با	احساس	عمل	کرد	و	مرگ	کاسترو	را	

ضایعة	بزرگ	ارزیابی	کرد.	
برای	 ایدئولوژی	زده	 و	 شیفته	 روشن	فکران	 و	 سیاسیون	 و	 متوّهم	 توده	های	
دیکتاتورها	گریه	می	کنند.	در	نظام	اجتماعی،	دستگاه	ایدئولوژیک	حاکم	نبود	آگاهی	
ِخردمندانه	و	نقادانه	در	ذهن	توده	ها	و	بازتولید	توّهم	ها	و	خرافات	کهنه	توده	ها	را	
آماده	کرده	تا	قربانی	باقی	بمانند.	توده	ها	برای	هیتلر	کف	زدند	و	چشم	خود	را	در	
برابر	کوره	های	آدم	سوزی	بستند	و	توده	ها	برای	خمینی	»زنده	باد!«	گفتند	و	خود	را	
فدا	کردند.	تودة	خرافه	زده	از	ارزش	های	ترقی	خواهانه	دور	و	در	خدمت	ارتجاع	
است	و،	بنابراین،	توّهم	و	خرافة	آنان	ارزش	مثبتی	به	شمار	نمی	آید.	اما،	در	کنار	
توده	ها،	نخبگان	سیاسی	و	روشن	فکری	اسیر	ایدئولوژی	بسیارند.	روشن	فکران	
ایرانی	که	عقل	را	تعطیل	کرده	اند	و	خود	را	در	خدمت	دین	اسالم	و	توده	های	خرافی	
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گذاشتند	و	یا	وقف	ایدئولوژی	خودکامه	کرده	اند	هم	بی	شمارند.	روشن	فکرانی	که	
انرژی	و	آرمان	خواهی	خود	را	برای	تقویت	ِاستالینیسم	و	مائوئیسم	و	کاستریسم	به	
کار	گرفتند،	طی	دهه	های	گذشته	نقش	زیادی	در	کج	روی	ها	ایفا	کردند.	تجربه	ثابت	
کرده	که	بیشتر	اوقات	در	سیاست	کار	با	آرمان	خواهی	و	صداقت	آغاز	می	شود	و	
سپس	به	بروکراسی	و	جنایت	و	سرکوب	منجر	می	شود.	آیا	آرمان	خواهی	و	صداقت	
برابر	با	عدالت	جویی	و	ترقی	خواهی	و	احترام	به	ارزش	های	انسانی	است؟	هرگز!	
هیتلر	و	ِاستالین	هم	آرمان	خود	را	برای	یک	جامعة	جدید	داشتند،	یکی	جامعه	پاِک	
متکی	بر	فرمان	روایی	نژاد	برتر	و	دیگری	جامعة	خوشبخت	و	به		دور	از	استثمار	
متکی	بر	دیکتاتوری	پرولتاریا.	هر	دو	هم	بشریت	را	قتل	عام	کردند.	مأموران	و	
فرماندهان	و	جاسوسان	آن	ها	هم	با	دل	و	جان	و	با	صداقت	برای	جانیان	فعالیت	

کردند.	
در	ایران	همة	نخبگان	و	جزم	اندیش	های	شیعه،	آخوند	و	نواندیش،	هوادار	
استعمار	عرب	هستند	و	هرگز	هوادار	برابری	حقوق	انسان	ها	نبوده	اند	زیرا	تبعیض	
نسبت	به	انسان	ها	و	برتر	دانستن	مسلماِن	مؤمن	پایة	جهان	بینِی	اسالمی	است.	این	
نخبگان	فاشیسم	اسالم	را	به	عنوان	راه	نجات	معرفی	کردند	و	همیشه	تالش	کردند	
تا	از	خودبیگانگی	ایرانیان	ادامه	یابد.	از	سوی	دیگر	کمونیست	های	هوادار	مسکو	
و	پکن	و	کاستریست	ها	و	گواریست	ها	نیز	غرق	در	حکایت	یک	طبقة	کارگر	غیبی	
و	افسانه	ای	بودند	و	به	هر	مخالف	سیاسی	و	یا	هر	عنصر	ناکارگری	شک	کردند	و	
با	داس	طبقة	برتر	بر	فرق	طبقه	های	ناکارگری	و	بورژوا	زدند.	ِاستالین	روشن	فکران	
و	مخالفان	خط	مشی	حزبش	را	به	عنوان	بیمار	روانی	به	سیبری	فرستاد	و	آن	ها	
را	با	کار	اجباری	و	سرما	و	پلیس	مخفی	ُکشت	و	همة	کمونیست	های	جهان	و	از	
جمله	حزب	توده	و	گروه	های	مارکسیست	ایرانِی	مخالف	حزب	توده	نیز	گفتند	این	
افراد	دشمنان	طبقاتی	بوده	اند	و	یاوْر	ِاستالین	حق	داشته	است.	همین	روحیة	کرنش	
و	ایدئولوژیک	و	متمایل	به	جنایت	و	استبداگرا	امروز	هم	ادامه	دارد	و	تجلی	تازة	

خود	را	در	واکنش	به	مرگ	کاسترو	نشان	می	دهد.
پس	از	مرگ	دیکتاتور	در	مقاالت	و	پیام	های	فیس	بوکی،	سیاسیون	چپ	ایرانی	
با	شور	و	احساس	از	رفیق	کاسترو	سخن	می	گویند	و	به	ستایش	او	می	پردازند.	
آنها	میگویند	کاسترو	»یک	رهبر	بزرگ	و	ضد	امپریالیسم«	آمریکا	بود	و	بهداشت	و	
مدرسه	را	ملی	و	رایگان	و	دست	آمریکایی	ها	و	بورژواهای	کوبایی	را	از	سر	ملت	

قطع	کرد	و	دستاردهای	بزرگی	را	معماری	کرد.	آیا	چنین	بود؟	روشن	است	که	این	
حق	همة	ملت	هاست	که	خود	را	از	زیر	استعمار	و	سلطة	قدرت	خارجی	درآورند	
و	بر	سرنوشت	خویش	حاکم	شوند.	آمریکا	در	سال	های	60	و	70	میالدی	با	کمک	
سیا	و	نظامیان	آمریکای	التین	را	به	قارة	کودتا	و	پیمان	های	اقتصادی	تبدیل	کرد.	
در	این	سال	ها،	برای	آمریکا	حفظ	کوبای	وابسته	و	مطیع	در	چارچوب	این	راهبرد	

بوده	است.
پس	از	واژگونی	رژیم	باتیستا	در	سال	1959	و	پس	از	تسویه	حساب	خونین	
با	مخالفان	و	جناح	های	داخلی	و	کشتار	3000	نفر،	کاسترو	در	سال	1965	نظام	
تک	حزبی	کمونیستی	را	حاکم	و	قدرت	استبدادی	اش	را	طی	60	سال	بر	کوبا	
مستولی	کرد.	کوبا	آزاد	نیست؛	زیر	فشار	سیاسی،	مردمان	بسیاری	مجبور	به	ترک	
میهن	خود	می	شوند	و	روشن	فکران	و	نویسندگان	بی	شماری	به	زندان	می	افتند.	رژیم	
تعداد	روزنامه	ها	را	به	شدت	کاهش	می	دهد	و	امروز	فقط	دو	روزنامة	کنترل	شده	
بدون	مرز	در	سال	2012،	 بر	اساس	گزارش	گران	 توسط	دولت	موجود	است.	
کوبا	دومین	کشور	در	جهان	است	که	بیشترین	روزنامه	نگاران	خود	را	به	زندان	
می	افکند.	به	خاطر	سرکوب	و	زندان،	سطح	فرهنگی	پایین	مانده	و	امروز	از	195 
باقی	مانده	است.	در	کشور	یاوْر	کاسترو	فن	آوری	 سالن	فقط	20	سالن	سینما	
انترنت	ممنوع	است	و	جوانان	و	روشن	فکران	از	این	امکان	اطالعاتی	نوین	محروم	
هستند.	اقتصاد	کوبا	یک	اقتصاد	واپس	گرای	مولدگراست	که	42	درصدش	متکی	بر	
گردش	گری	است	و	بقیه	در	استخراج	معدن	نیکل	و	نفت	و	تولید	تنباکو	و	سیگار	
خالصه	می	شود.	در	کشور	یاوْر		کاسترو،	جوانان	بسیاری	بی	کار	هستند	و	آرزوی	
رفتن	به	آمریکا	را	دارند.	در	کوبای	کاسترو،	محیط	زیست	ویران	می	شود	و	فساد	
گسترده	است.	در	کوبای	انقالبی،	یاوْر	کاسترو	بلوز	ورزشی	»آدیداس«	می	پوشد	
برابر	رسانه	های	دیداری	ظاهر	می	شود.	در	کوبای	 تبلیغاتی	در	 و	مانند	مانکن	
سوسیالیستی،	هنگامی		که	یاوْر	کاسترو	به	شدت	بیمار	شد	و	به	ناچار	فعالیت	دولتی	
خود	را	کاهش	داد،	از	یاد	نبرد	که	کنترل	حزب	کمونیست	را	در	دست	داشته	باشد.	
فیدل	کاسترو	انقالبی	از	زمان	کناره	گیری	از	مسئولیت	دولتی،	برادرش	»رائول«	را	
در	رأس	دولت	قرار	داد	و	پسران	خود	را	آماده	کرد	تا	پس	از	مرگ،	قدرت	سیاسی	
را	در	دست	خانواده	باقی	نگه	دارند.	خالصه	کنیم:	رژیم	فیدل	کاسترو	از	فردای	
انقالب	ریشوها،	یک	رژیم	سرکوب	گر	نظامی	است	و	در	برابر	دموکراسی	و	حقوق	
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بشر	قرار	گرفته	است.	آرمان	خواهی	آغازیِن	کاستریست	ها	هرگز	نمی	تواند	کارنامة	
سیاه	او	را	پاک	کند.	

باید	ازخود	پرسید	در	طول	عمر	رژیم	کوبا،	چه	جنبه	ای	دلپذیر	و	مترقی	است؟	
بی	درنگ،	مبّلغان	ایدئولوژیک	این	رژیم	از	سیاست	و	آموزش	و	بهداشت	سخن	
خواهند	گفت.	چند	نکته	را	باید	یادآوری	کرد.	نکتة	نخست	آن	که	از	عمر	این	رژیم	
شصت	سال	می	گذرد	و	به	طور	کلی	شگفت	انگیز	نیست	که	مدرسه	و	دانشگاه	رایگان	
و	ایدئولوژیک	باشد.	همة	کشورهای	سرمایه	داری	از	دیرباز	به	این	ویژگی	ها	دست	
یافته	اند.	کشورهای	شمال	اروپا	و	اقتصاد	و	تعادل	اجتماعی	و	سطح	فرهنگی	
چشمگیرشان	را	فراموش	نکنید.	پس	از	جنگ	و	جدایی	دو	ُکره	در	سال	1950 
میالدی،	ُکرة	شمالی	به	سوی	بدبختی	و	دیکتاتوری	و	بردگی	سوسیالیستی	رفت	و	
ُکرة	جنوبی	به	سوی	دموکراسی	و	صنعت	و	اقتصاد	سرمایه	داری.	در	ُکرة	جنوبی	
رشد	اقتصادی	با	نرخ	5	درصد	است،	قدرت	خرید	مردم	و	رفاه	عمومی	و	وضع	
بهداشت	در	سطح	باالیی	قرار	دارد،	سوادآموزی	بیش	از	97	درصد	را	پوشش	
می	دهد		و	این	کشور	به	اعتبار	مدیریت	اقتصادی		دوازدهمین	کشور	صنعتِی	جهان	
است.	الجزایر	پس	از	مبارزه	با	استعمار	فرانسه	در	سال	1962	به	استقالل	رسید	
و	از	آن	زمان	تا	امروز	با	حاکمیت	یک	گروه	از	نظامیان	و	بروکرات	های	مستبد	و	
فاسد	و	مردساالر	و	با	چپاول	منابع	هنگفِت	نفت	و	گاز،	در	عقب	ماندگی	و	فالکت	
و	بی	سوادی	و	تعصب	اسالمی	و	استبداد	غوطه	ور	است.	در	رژیم	کاسترو	هیچ	چیز	

دلپذیری	وجود	ندارد	و	هرگز	کاسترو	نمی	تواند	قهرمان	مثبتی	باشد.
در	دهة	1960	میالدی،	الگوی	کوبا	و	الجزایر	الهام	بخش	بسیاری	از	سیاسیون	
سیاسی	 فرهنگ	 با	 نخبگان	 این	 و	 شد	 ضدغربی	 و	 ضدآمریکایی	 و	 ملی	گرا	
غیردموکراتیک	شیفتة	رهبران	جهان	سومی	مانند	فیدل	کاسترو	و	بومدین	شدند	و	
الگوی	التقاطِی	سوسیالیستی	ـ	ناسیونالیستی	و	دیکتاتوری	منشانه	را	قطب	نمای	
خود	کردند.	بسیاری	از	نخبگان	روشن	فکری	و	سیاسی	ایرانی	در	برابر	استبداد	شاه	
	اسالمیستی	را	راه	نجات	می	دانستند.	 و	ساواک	استبداد	کاستریستِی	ِاستالینیستیـ	
ما	نمی	توانیم	ارزش	دموکراسی	و	حقوق	بشر	را	درک	کنیم	و	با	وجود	انتقاد	به	نظام	
اقتصاد	بازار	از	استبداد	مزمن	سیاسی	و	ایدئولوژیک	جهان	سومی	دور	باشیم.	تمام	
سازمان	های	سیاسی	نیروهای	مخالف	و	چپ	با	احترام	و	ستایش	از	الگوی	کوبا	
پشتیبانی	کردند.	شیفتگی	روشن	فکران	و	سیاسیون	ایرانی	نسبت	به	کاسترو	ژرف	

بود	زیرا	ساختار	ذهنی	و	فکری	آنان	استبدادگرا	بود	و	کوته	بینِی	ایدئولوژیک	توده	
ایستی	و	بی	سوادی	فرهنگی	پایة	نگرش	آنان	را	تشکیل	می	داد.	این	زمینة	تاریخی	
امروز	هم	باقدرت	تأثیر	می	گذارد	و	عمل	می	کند.	مرگ	کاسترو	لحظه	ای	است	که	
دوباره	و	به	طور	برجسته	تمام	عقب	ماندگی	و	استبدادگرایی	ذهنیت	روشن	فکران	
چپ	را	به	نمایش	بگذارد.	مقاالت	و	پیام	های	منتشرشده	دربارة	مرگ	فیدل	کاسترو	
با	اشتیاق	از	شخصیت	کاسترو	و	دستاوردهای	انقالب	کوبا	سخن	می	گویند،	از	
الگوی	برتر	»سوادآموزی	و	بهداشت	عمومی«	کوبا	حرف	می	زنند	و	گاه	برخی	
»نارسایی«	های	الگوی	کاستریستی	را	یادآور	می	شوند	ولی	همة	آن	ها	دل	در	گرو	
ِمهر	کاسترو	دارند	و	الگوی	سیاسی	و	احساسی	و	هیجانی	و	ایدئولوژیک	آن	ها	با	

کاستریسم	همسویِی	ژرفی	دارد.
خوشبختانه،	روشن	فکران	و	سیاسیون	زیادی	از	خودکامگِی	مزمن	و	خطرناک	
فاصله	گرفته	و	هوادار	آزادی	و	دموکراسی	شده	اند	و	الگوی	کمونیسم	شوروی	و	
مائویستی	و	کاستریستی	و	تروتسکیستی	و	توده	ای	و	گواریسم	را	به	نقد	کشانده	اند	
ولی	افراد	درمانده	و	ایدئولوژی	زده	بسیارند.	از	یک	سو،	اشخاص	زیادی	هستند	
که	بین	دو	خط	ایستاده	اند	و	به	»	یاوْر	فیدل«،	»	یاوْر	استالین«،	»	یاوْر	لنین«	
زیادی	 »دستاوردهای«	 بانی	 »یاوران«	 این	 آنان	 دید	 از	 ولی	 دارند	 انتقاداتی	
هستند	و	از	سوی	دیگر	افراد	فراوانی	هم	هستند	که	به	طور	قاطع	و	پایدار	»ِمهر	
و	وفاداری«	خود	را	به	ایدئولوژی	های	دموکراتیک	ستیز	حفظ	کرده	اند.	وابستگی	
ایدئولوژیک	به	خودکامگی	های	گوناگون	ریشه	در	تربیت	فکری	و	اسطوره	های	
ذهنی	و	ساختارهای	ناخودآگاه	و	دین	خویی	افراد	دارد.	بسیاری	از	این	افراد	
همان	کسانی	اند	که	نمی	توانند	به	دین	اسالم	و	قرآن	و	»مذهب	توده«	انتقاد	کنند	و	
دستخوش	توّهم	ها	و	احساساتی	هستند	که	به	فلج	کردن	ذهن	ِخردگرا	منجر	می	شود.	
این	افراد	دارای	ذهنی	هستند	که	با	فرهنگ	دموکراتیک	و	روحیة	آزادمنش	آشنا	
نیست	و	در	بند	هنجارها	و	ضوابط	مقدس	اند.	این	ذهن	در	کارکرد	خود	پدیده	ها	را	
از	پیش	و	بر	اساس	معیار	ایدئولوژیک	به	»خوب	و	بد«،	»پاک	و	ناپاک«،	»برتر	و	
پست«،	»مقدس	و	نامقدس«،	»پرولتر	و	ناپرولتر«،	»مارکسیست	و	ضدمارکسیست«،	
»چپ	خوب	و	راست	بد«	تبدیل	می	کند	و	قدرت	پژوهشی	و	علمی	خود	را	از	داده	
است.	چپ	ایرانی	همان	نیروی	سنتی	باقی	مانده	و	فکر	می	کند	که	انتقاد	سطحی	
البته	 ایدئولوژیک	سوسیالیسم	آن	هاست.	 الگوی	 برتری	 بر	سرمایه	داری	معادل	
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بحران	های	جهانی	»اقتصاد	سوسیالیستی«	و	فروپاشی	آن	در	چین	و	بلوک	شوروی	
تزلزل	هایی	به	وجود	آورد	ولی	در	الگوی	ذهنی	این	سیاسیون	ایدئولوژیک	باور	به	
سوسیالیسم	همچنان	پابرجاست.	سوسیالیسم	آن	ها	بی	شاخ	وُدم	است	و	معلوم	نیست	
چه	اقتصاد	و	کدام	شیوة	رشد	را	می	خواهد.	این	الگو	شخصی	و	پادرهواست	ولی	
با	قدرت	تمام	ذهن	آن	ها	را	شکل	داده	و	باورهای	قدسی	شان	را	جهت	می	دهد.	
این	باورهای	قدسی	و	خشک	در	بهترین	حالت	به	استبداد	دیگری	ختم	می	شود	
زیرا	در	بطن	خود	نفی	حقوق	بشر	و	جمع	گرایی	و	آزادی	کامل	اندیشه	است.	این	
باورهای	قدسی	یاور	دین	و	خرافه	اند	و	در	تضاد	با	الگوی	اقتصادی	و	اجتماعی	

متکی	بر	زیست	بوم	هستند.	
این	چپ	سنتی	برای	مرگ	کاسترو،	یک	دیکتاتور	و	عوام	فریب،	گریه	می	کند	
و	متأسف	می	شود	ولی	همین	چپ	برای	هزاران	کوبایی	که	برای	آزادی	خواهی	در	
زندان	هستند،	شکنجه	شده	اند،	سانسور	می	شوند	و	یا	از	سرزمین	خود	دورافتاده	اند	
احساسی	ندارد.	به	طور	مسلم،	تاریخ	را	باید	به	طرز	علمی	مطالعه	کرد	و	انقالب	
کاستریستی	و	اثرات	آن	را	را	هم	بدون	محک	ایدئولوژیک	مورد	توجه	قرار	داد	
ولی	با	متانت	و	قاطعیت	باید	گفت	که	الگوی	کاستریسم	یک	خودکامگِی	عوام	فریب،	
یک	فاجعة	دیگر	در	تاریخ	بشریت	است.	روشن	فکران	چپ	ایرانِی	بسیاری	هستند	

که	حاملین	همین	الگو	هستند.	

کیستِیملی
روزی	در	دانشگاه	یکی	از	دانشجویان	پرسید:	»با	وجود	جمعیت	خارجی	تبار	در	
فرانسه،	چگونه	باید	کیستِی	ملت	را	تعریف	کنیم؟«	گفتم:	»ملت	با	تاریخ،	فرهنگ،	
حافظه،	اسطوره،	نماد،	افسانه،	ادبیات،	عطر	غذا،	سنت	های	مردمی،	زبان،	دولت،	
بازار،	قوانین،	پروژة	امروز	و	فردا،	احساس	نزدیکی	به	یکدیگر	و	یک	فضای	
جغرافیایی	و	سیاسی	معنا	پیدا	می	کند.	تعریف	ملیت	در	فرانسه	بر	پایة	خون	و	نژاد	
نیست	بلکه	بر	پایة	به	دنیا	آمدِن	شما	در	دل	این	مجموعه	عوامل	است	و	این	که	
شما	تمایل	و	اراده	دارید	که	جزوی	از	این	ملت	باشید	یا	نه.	قانون	و	فرهنگ	
فرانسه	درها	را	می	گشایند	ولی	آیا	شما	احساس	مشترک	دارید	و	می	خواهید،	در	

عین	تفاوت	ها،	هم	سرنوشت	و	هم	درد	باشید	یا	نه.	فرانسه	جامعة	بردباری	است	و	
تفاوت	ها	را	در	دل	خود	می	پذیرد	و	به	آسانی	می	توان	با	ویژگی	خود	در	آن	زندگی	
کرد	و	جزو	ملت	بود	ولی	کسانی	هستند	که	روی	کاغذ	فرانسوی	شده	اند	و	در	دل	
و	احساس	خود	بیگانه	اند.	این	حالت	یا	ناشی	از	پریشانی	است	یا	نبود	صداقت.«	
ملت	ها	در	طول	تاریخ	با	آمیزش	ها	ساخته	وپرداخته	شده	اند	و،	در	ضمن،	دارای	
یک	شخصیت	و	روح	عمومی	هستند.	اعضا	از	راه	های	گوناگون	آمده	اند	و	با	خود	
رشته	هایی	ساخته	اند	و	برای	اینده	می	خواهند	با	هم	باشند	و	پروژه	مشترک	بسازند.	
هویت	سیال	است	ولی	مقهومی	خالی	نیست.	تاریخ	اجزا	هویت	را	کنار	هم	می	چیند	
و	به	آن	قدرت	تغییر	نیز	می	دهد.	عناصر	درونی	و	عوامل	بیرونی	ترکیب	را	جابجا	
می	کند.	هویت	ما	ایرانی	ها	در	طول	تاریخ	تغییر	کرده	ولی	در	ضمن	تاریخ	و	حافظه	
و	زبان	و	آرزو	و	دشواری	های	ویژه	ما	مانده	و	دلمان	می	خواهد	کاری	کنیم	و	
جامعه	را	از	سیه	روزی	بدرآوریم.	با	مفهوم	هویت	باید	با	معیار	تاریخی	و	فرهنگی	
و	اجتماعی	نگاه	کرد.	کمونیست	ها	و	اسالم	گرایان	ضد	هویت	بوده	و	از	زاویه	ای	
ایدئولوژیک	و	اسالمی	علیه	آن	می	شورند.	حال	آنکه	دشمنی	و	جنگ	علیه	هویت	

که	یک	مقوله	جامعه	شناختی	و	فرهنگی	است،	بیان	نادانی	است.	
روشن	است	که	هویت	ملی	در	چارچوب	یک	سلسله	قوانین	اجباری	پرداخت	
می	گردد.	در	طول	تاریخ،	سیاست	های	اقتدارگرایانة	حکومتی	نیز	در	جمع	کردن	
اجزا	نقش	ایفا	کرده	اند.	روند	ساخته	شدِن	ملت	فرانسه	با	پادشاهان	مقتدر	همراه	
بوده	است.	ملت	چین	از	دیکتاتوری	مائو	و	اقتدارگرایی	سیاسی	جدا	نیست.	ملت	
روس	هم	از	تزاریسم	و	اقتدار	کلیسا	دور	نبوده	است.	ملت	ایران	نیز	در	روند	
شکل	گیری	خود	با	امپراتوری	شاهنشاهی	و	دولت	های	اقتدارگرا	مانند	حکومت	
رضا	شاه	درهم	آمیخته	است.	ملت	از	اقوام	و	گروه	بندی	ها	شکل	گرفته	ولی	خود	
به	کلیت	جدید	ارتقا	می	یابد.	این	کلیت	با	تضاد	و	گوناگونی	درونی	برخوردار	
است	ولی	خود	دارای	پیوندهای	کالن	ویژه	است.	حتی	یک	قوم	که	می	تواند	از	
نگاه	جامعه	شناختی	ترکیب	ساده	تری	داشته	باشد	و	همگون	تر	به	چشم	بیاید	از	
تفاوت	ها	و	تضاد	درونی	برکنار	نیست.	داریوش	آشوری	می	گوید:	»هویت	یکپارچة	
جمعی	را	بیشتر	در	میان	قومیت	ها	باید	جست.	قوم	ها	اغلب	دارای	زبان	و	مذهب	
و	حافظة	جمعی	یگانه	و	چه	بسا	نژاد	یگانه	اند	اما	ملت	ها	به	معنای	نوگرا	کلمه	
ترکیبی	هستند	از	قومیت	ها.	در	جهان،	جز	در	برخی	کشورهای	بسیار	کوچک،	به	
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نظر	نمی	رسد	که	ملتی	وجود	داشته	باشد	که	تنها	از	یک	قومیت	تشکیل	شده	باشد.	
ملت	ها	مجموعه	های	انسانی	ای	هستند	که	در	قلمرو	جغرافیایی	معین	در	زیر	فرمان	
فرمایی	یا	حاکمیت	یک	دولت	به	سر	می	برند.«	)برگ	253،	پرسه	ها	و	پرسش	ها،	
آگه	1389(.	از	دید	من،	ملت	لبنان	دارای	پنج	میلیون	جمعیت	است	ولی	یک	ملت	
چهل	تکه	است،	حال	آن	که	ملت	فرانسه	65	میلیون	جمعیت	دارد	و	با	وجود	گرایش	
ملی	گرای	کرس	ها	یک	ملت	پایدار	است.	بسیاری	از	ملت	های	نوگرای	امروز	
ساختار	قومی	خود	را	از	دست	داده	اند	و	یک	جمعیت	فراقومی	شده	اند	و	جنبه	های	
قومی	به	ردپای	ذهنی	و	خیالی	تبدیل	شده	اند	و	فاقد	مادیت	جامعه	شناختی	هستند.
داریوش	آشوری	می	گوید:	»پروژة	ملت	سازی	در	ایران	با	انقالب	مشروطیت	
رسمیت	یافت	ولی	این	روند	که	با	دولت	رضا	شاه	پیش	می	رفت	در	جنگ	دوم	
جهانی	باز	ایستاد	و	در	زمانی	دیگر	دوباره	با	انقالب	57	متوقف	شد.«	او	برآن	
است	که	در	ایران	پدیدة	ملت	و	دولت	ملی	به	درستی	پدیده	نیامده	است.	شاید	این	
برداشت	نوعی	مطلق	گرایی	باشد	زیرا	داریوش	آشوری	ملت	سازی	ژاپن	را	در	نظر	
دارد.	استحکام	ملی	در	کشورهای	گوناگون	همیشه	یکسان	نیست	و	ما	باید	درک	
از	ملی	گرایی	را	در	گوناگونِی	آن	ببینیم.	در	فرانسه،	که	یک	کشور	قدرتمند	است،	در	
جنگ	جهانی	دوم	دولت	ویشی	و	بخش	مهم	ارتس	و	بروکراسی	به	منافع	ملی	پشت	
کردند	و	با	هیتلر	ساختند.	این	پیشامدهای	منفی	و	ضدملی	همچون	شکنندگی	ها	و	
نارسایی	ها	و	گنداب	های	درونی	ملت	هاست	ولی	مفهوم	ملت	گسترده	تر	و	پایدارتر	

است	و	از	یک	فرهنگ	همزیستی	تاریخی	حکایت	می	کند.	
دایوش	آشوری	به	درستی	می	گوید:	»با	روی	کار	آمدن	جمهوری	اسالمی	ما	
با	ایدئولوژی	ملی	روبه	رو	نیستیم.	حاکمان	جدید	از	امت	اسالمی	حرف	می	زنند	
اما	دولت	جدید	در	امت	سازی	کامیاب	نشد.«	)همان،	برگ	266(	درست	است	که	
انقالب	اسالمی	یک	عامل	منفی	در	گفتمان	ملی	گرایی	و	احساس	و	عاطفة	ملی	گرا	
است	ولی	ملتی	که	روند	ملت	سازی	کالسیک	را	دنبال	نکرده	نابود	نمی	شود.	گفتمان	
امت	اسالمی	شکست	خورده	و	به	طور	مسلم	یکی	از	دالیل	شکستش	واقعیت	
ملی	گرایی	و	پدیدة	ملت	ایران	است.	ملت	گرایی	در	ایران	جنبة	شیعه	گری	را	با	
خود	دارد	ولی	کیستِی	ملی	به	این	جنبة	ایدئولوژیک	خالصه	نمی	شود.	شکل	گیری	
ملت	ها	همه	جا	یکسان	نیست	و	برآمد	ملت	گرایی	در	ایران	به	دوران	هخامنشیان	
برمی	گردد.	در	طول	تاریخ،	این	ملت	دستخوش	پیچش	ها	و	افت	وخیز	و	بحران	های	

گوناگون	شده	است.	تبلور	این	ملت	گرایی	گاه	پررنگ	و	گاه	بی	زور	بوده	است.	
دیدگاه	آشوری	این	اندیشه	را	القا	می	کند	که	ملت	ایران	ناپدید	شده	است.	همة	
روندهای	تاریخی	و	فرهنگی	و	زبانی	و	عواملی	مانند	دولت	و	جغرافیا	و	حافظه	در	
ساختار	ملت	ایران	وجود	دارند.	ارادة	حاکمان	شیعه	بر	ایران	متکی	بر	اسالم	گرایی	
است	ولی	در	پایین	و	در	سطح	جامعه	تمایل	به	»خود	باقی	ماندن«	ادامه	داشته	
است.	کیستِی	این	ملت	آسیب	دیده	است.	اسالم	این	کیستی	را	به	ازخودبیگانگی	

کشانده	است.	ما	ملتی	آسیب	دیده	هستیم	ولی	ملت	ما	همچنان	حضور	دارد.			

نظریةعلمیورواندینگرا
اقتصاد،	دانشجوی	 با	 هنگام	تدریس	مبحثی	دربارة	جامعه	شناسی	و	رابطة	آن	
عرب	تبار	گفت:	»چرا	استادان	دربارة	چارلز	داروین	صحبت	می	کنند	و	از	تئوری	
او	حرف	می	زنند؟«	من	هم	گفتم:	»ِاشکالش	کجاست؟«	گفت:	»نظریة	داروین	رد	
شده	و	مخالف	دین	است.«	پرسیدم:	»دین	شما	رد	نشده؟«	او	هم	گفت:	»دین	ما	
محکم	است.«	با	پاسخ	او	متوجه	می	شویم	که	او	دارای	فکری	بسته	و	متعصب	
است.	به	او	گفتم:	»آموزش	در	فرانسه	بر	پایة	معیارهای	علمی،	تجربی،	تاریخی	
و	فرهنگی	و	مبتنی	بر	اصول	جداانگاری	دین	از	سیاست	است.	ایمان	به	دین	و	
ناباوری	آزاد	است	ولی	آموزش	باید	به	پیشرفت	دانش	توجه	کند	و	دین	نباید	در	
آموزش	شهروندان	در	چهارچوب	مدارس	و	دانشگاه	ها	مداخله	کند.«	او	هم	گفت:	
»من	داروین	را	دوست	ندارم	و	می	خواهم	آن	را	تخریب	کنم.«	من	هم	در	پاسخ	
او	گفتم:	»از	آنجا	که	شما	نادان	و	خرافاتی	هستید،	آموزش	جوانان	باید	همیشه	
بر	پایة	علم	باشد	تا	زمینه	های	اعتقاد	داعشی	و	جزم	اندیشانه	در	جامعه	مورد	
مبارزه	فکری	و	فرهنگی	قرار	گیرد.	شما	خودتان	نمی	دانید	ولی	طعمة	نادانی	و	
خرافه	پرستی	هستید.«	سپس	از	او	پرسیدم	که	آیا	کتاب	داروین	را	خوانده	و	حتی	
مقاله	ای	علمی	در	این	زمینه	مطالعه	کرده	یا	نه.	روشن	است	که	واکنش	او	نشان	

باور	دینِی	جزمی	اش	بود.	
در	ارزیابی	از	چنین	ذهنیتی	این	پرسش	پیش	می	آید	که	ریشة	این	پرورش	
فکری	در	کجاست	و	چگونه	روان	آدمی	اسیر	باورهای	جادویی	و	خرافی	باقی	
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می	ماند؟	نقش	خانواده	و	دین	و	مدرسه	در	ایجاد	ساختار	جزمی	چیست؟	چگونه	
انسان	قدرت	اندیشیدن	را	از	دست	می	دهد.	اگر	ذهن	آدمی	با	تنبلی	و	عدم	دقت	و	
نبود	پرسشگری	و	تقدس	دینی	رشد	کرده	باشد	و	در	نوعی	آسایش	خواهِی	روانی	
و	رفتاری	گرفتار	باشد،	به	بیماری	تنبلِی	حافظه	گرفتار	شده	و	توان	اندیشیدن	را	

از	دست	می	دهد.	
کم	توانی	یا	واپس	گرایِی	ذهنی	اختاللی	است	که	با	عملکرد	هوشِی	زیر	حد	
طبیعی	و	اختالل	در	مهارت	های	انطباقی	مشخص	می	شود.	البته	کم	توانی	ذهنی	
می	تواند	زیستی	و	ارثی	و	نتیجة	تغییرات	ژنیتیک	و	کروموزونی	باشد.	در	اینجا	
منظور	من	این	نوع	کم	توانی	ارثی	نیست،	منظورم	کم	توانی	ناشی	از	محیط	فرهنگی	
این	ذهن	 در	 و	جنسی	است.	 اجتماعی	 و	محرومیت	های	 دینی	 و	جزم	اندیشِی	
تحریک	پذیری	ترس	و	تنش	پنهانی	و	انگیزه	های	روان	کاوانة	نفی	شخصیت	وارد	
عمل	می	شوند	و	ذهْن	مهارت	یادگیری	را	محدود	می	کند	و	از	شکوفایی	باز	می	دارد.	
یک	ذهن	مذهبی	عملکرد	روشن	فکری	را	در	خود	فلج	و	قدرت	کالمی	را	ناتوان	

می	کند	و	به	ساده	لوحی	و	شعبده	گرایی	روی	می	آورد.	

محاکمةشارلیابدووآزادینقددیندرفرانسه
در	سال	2007	در	دادگاهی	در	پاریس،	محاکمة	شارلی	ابدو	انجام	گرفت.	در	
سالگرد	این	دادگاه	روزنامه	ها	می	نویسند	که	چگونه	مرتجعان	اسالمی	به	خاطر	
چاپ	چند	فکاهی	از	محمد	و	اسالم	شورش	به	پا	می	کنند	و	من	هم	به	صدها	
دانشجوی	خود	این	رویداد	را	یادآوری	می	کنم.	بسیاری	از	همکاران	فرانسوی	
هراس	دارند	و	در	برابر	دانشجویان	عرِب	مسلمان	سکوت	می	کنند	ولی	من	برای	
از	سیاست	 دین	 به	جداانگارِی	 پای	بند	 آموزش	 پرداخت	یک	 و	 حقیقت	گویی	
به	گفتارم	در	این	زمینه	ادامه	می	دهم.	حقیقت	گویی	جسارت	می	خواهد	و	اگر	
می	خواهید	روشن	فکر	باشید،	باید	جسارت	گفتن	حقیقت	را	داشته	باشید.	من	در	
این	دادگاه	حاضر	بودم.	محافل	و	احزاب	اسالم	گرا	به	دنبال	چاپ	طرح	های	محمد	
در	پی	محکوم	کردِن	نشریة	طنز	شارلی	ابدو	بودند.	هنگامی	که	من	در	انتظار	بازشدن	
درهای	سالن	دادگاه	بودم،	جمعیت	زیادی	حاضر	بود	زیرا	جامعة	فرانسه	ملتهب	و	

از	رأی	دادگاه	نگران	بود.	در	دل	امید	داشتم	و	به	دادگاه	رفته	بودم	تا	اگر	دادگاه	
شاهدی	به	سود	نشریه	بخواهد	من	حاضر	باشم.	می	خواستم	پیروزی	نشریه	را	با	
چشمان	خودم	ببینم.	در	پایان،	دادگاه	رأی	به	برائت	شارلی	ابدو	داد	و	رئیس	دادگاه	
اعالن	کرد	در	فرانسه	نقد	دین	به	طور	عموم	و	نقد	اسالم	و	پیامبرش	آزاد	است.	او	
گفت	این	طرح	های	طنزآلود	توهین	به	یک	فرد	مسلمان	نیست	بلکه	بیان	آزادی	
اندیشه	و	انتقاد	است.	تصمیم	دادگاه	درست	بود.	شما	ممکن	است	این	هنر	یا	آن	
طرح	را	دوست	نداشته	باشید	ولی	هنرمند	و	اندیشمند	باید	آزاد	باشد.	مبارزه	برای	
آزادی	و	جداانگاری	دین	از	سیاست	بیهوده	نیست؛	ما	باید	کارمان	را	ادامه	دهیم.	
شرافت	انسان	در	آزاد	زیستن	است.	ما	چگونه	جامعه	ای	برای	فردا	می	خواهیم؟	
آیا	جامعه	ای	مانند	جامعة	عربستان،	ایران	اسالمی،	چین،	سومالی،	ُکرة	شمالی	و	
پاکستان	آرزوی	ماست؟	جوامعی	مانند	فرانسه	و	هلند	و	ایتالیا	و	سوئد	و	آمریکا	و	
اتریش،	باوجود	نارسایی	ها	و	آسیب	ها،	بهترین	رژیم	ها	را	دارند.	رفاه	عمومی،	امید	
به	زندگی	باال،	آموزش	پیشرفته	و	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست،	پارلمان،	
رأی	آزاد	و	انتقاد	همه	جانبه	از	ویژگی	های	مهم	این	جوامع	اند.	آزادی	از	عدالت	
بهتر	است	و	در	این	کشورها	آزادی	و	رفاه	عمومی	وجود	دارد.	روح	شارلی	ابدو	در	
این	کشورها	زنده	است	و	نفس	می	کشد،	حال	آن	که	در	کشورهای	ظلم	و	استبداد	و	

سانسور،	نقد	علمی	و	طنز	سیاسی	و	انتقاد	بر	قرآن	و	فقه	رایج	است.	
یک	شماره	از	هفته	نامة	فرانسوی	شارلی	ابدو	در	انتقاد	به	اسالم	به	طنز	نوشت:	
»اسالم	دین	صلح	جاودانه«	و	کاریکاتور	همراهش	هم	نشان	می	دهد	که	این	»صلح«	
بر	روی	جسد	قربانیان	تروریسم	اسالمی	قرار	گرفته	است.	تروریسم	اسالمی	به	مثابه	
یک	رویداد	هولناک	مرتب	تکرار	می	شود،	جامعة	غربی	ایستادگی	می	کند	ولی	
کنترل	خود	را	از	دست	نمی	دهد.	تروریست	ها	خواهان	ایجاد	ناآرامی	هستند	تا	
تمدن	غرب	واژگون	و	خالفت	اسالمی	برقرار	شود،	همان	گونه	که	در	قرآن	آمده	
باید	کفار	را	کشت	و	داعشیان	هم	عین	آیة	قرآنی	را	اجرا	می	کنند.	فرانسه،	آلمان،	
بلژیک،	اسپانیا،	هلند	و	بسیاری	کشورهای	دیگر	جهان	میدان	عملکرد	تروریسم	اند،	
طاعونی	که	خاموش	نخواهد	شد.	یادمان	باشد	که	قدرت	عادت	ما	را	بی	حس	
نکند.	همیشه	حساسیت	خود	را	در	برابر	تعصب	و	تاریک	اندیشی	تازه	نگه	داریم.	
تروریسم	ناشی	از	فقر	اقتصادی	نیست	بلکه	ریشه	در	ایدئولوژی	اسالمی	و	منافع	

پیچیدة	قدرت	های	محلی	و	جهانی	دارد.
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این	نشریة	فرانسوی	به	همة	ادیان	انتقاد	آشکار	دارد	و	نقد	آن	به	اسالم	و	قرآن	و	
تروریست	های	اسالمی	صریح	است.	این	نشریه	تجلی	تاریخ	و	دموکراسی	و	دوران	
روشن	گری	و	قانون	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	فرانسه	است.	هنرمند	و	قلم	و	
خالقیت	هنری	آزادند.	تالش	روزنامه	نگاران	و	طراحان	شارلی	همیشه	مورد	حمله	
بنیادگرایان	اسالمی	بوده	است.	نواندیشان	دینی	و	بسیاری	از	چپ	های	ایرانی	و	
سیاسیون	فرصت	خواه	این	گونه	کارها	را	لعنت	می	کنند.	آن	ها	به	شکل	مستقیم	و	
نامستقیم	در	جهت	حفظ	اسالم	تالش	می	کنند.	ایرانیان	آزادی	خواه	باید	از	آزادی	
نشریات	بدون	قیدوشرط	پشتیبانی	کنند	ولو	این	که	کسی	هم	سلیقة	شارلی	ابدو	یا	
نشریة	دیگری	نباشد.	انتقاد	حق	همه	است	ولی	پشتیبانی	از	آزادی	بدون	قیدوشرط	
و	متکی	بر	مسئولیت	فردی	و	وجدان	شخصی	الزمة	دموکراسی	است.	شهروندان	
مسلمانی	که	از	اسالم	رنج	دیده	اند	آزادند	تا	بنویسند	و	بگویند.	شهروندانی	که	
خواهان	خروج	از	اسالم	هستند،	حق	دارند	اعالن	کنند	و	جشن	بگیرند.	آن	ها	
بدین	ترتیب	خود	را	از	یک	ایدئولوژی	تبعیض	گرا	و	خشونت	بار	و	استعماری	جدا	
می	کنند.	ما	حق	داریم	به	قرآن	و	اسالم	و	روحانیت	و	نخبگان	سیاسی	این	دین،	به	
هر	شکل	دلخواه،	نقد	بنویسیم	و	افشاگری	کنیم.	شجاعت	در	انتقاد	از	دین	اسالم	

یک	صفت	پسندیده	است.	
  

واژگونیرژیم،تجزیةایراننیست
بحران	سراسر	حکومت	اسالمی	را	در	برگرفته	است.	بن	بست	در	قرارداد	برجام،	
منجر	به	فشارها	و	تنگناهای	جدیدی	برای	رژیم	شیعه	شده	است	و	این	تناقضات	
درون	حاکمیت	را	افزایش	داده	است.	بیماری	آیت	اهلل	خامنه	ای	و	کشاکش	برای	
تعیین	جانشین،	احتمال	کودتا	بر	ضد	حسن	روحانی	و	جابه	جایی	در	سران	سپاه،	
تعرض	اصالح	طلبان	بر	ضد	جنبش	مردمی	و	برای	حفظ	نظام،	اختالفات	جدید	
به	دنبال	ویرانِی	پایگاه	های	نظامی	رژیم	در	سوریه	و	افزایش	شتاِب	انتقال	پول	به	
خارج	از	کشور	از	جمله	نمودهای	این	بحران	هستند.	بحران	باالیی	ها	در	بستر	
یک	بحران	اجتماعی	بزرگ	جریان	دارد.	جامعة	ایران	ملتهب	است	و	بخش	بزرگ	
جمعیت	ایران	نسبت	به	رژیم	بی	اعتماد	شده	است	و	به	باور	آن	ها	رژیم	دوران	آخر	

انزوای	روزافزون	دیپلماتیک	 زندگی	را	می	گذراند.	افزون	بر	آن،	رژیم	در	یک	
جهانی	است.	روابط	امروز	جمهوری	اسالمی	با	اروپا	و	چین	و	روسیه	به	منافع	
اقتصادی	لحظه	کنونی	مشروط	است	و	اگر	مناسبات	جهانی	بخواهد	می	توان	این	
روابط	را	رها	کرد.	این	نظام	دینی	فاقد	پیمان	همکاری	محکم	با	کشورهای	دیگر	
است.	از	دید	جامعه	شناسی	و	روان	شناسِی	اجتماعی	گسست	آشکار	میان	باالیی	ها	
و	پایینی	ها	یک	شرط	مهم	برای	فروریزی	نظام	است	ولی	این	شرط	هرگز	کافی	
نیست	زیرا	قوای	سرکوب	و	تبلیغات	رژیم،	نبود	جایگزین	سیاسی	گروهی	چشمگیر	
یا	شخصیتی	فرهمند،	فعال	نشدن	انرژی	همة	گروه	بندی	های	میانی	و	کارگری	و	
دانشجویی	و	روستایی،	نبود	تب	نارضایتی	در	میان	نیروی	نظامی	و	بوروکراسی	از	

جمله	عوامل	ُکندکننده	به	شمار	می	آیند.	
اصالح	طلبان	موافق	نظام	والیت	فقیه	هستند	و	از	دید	آن	ها	با	فروپاشی	حکومت	
ایران	به	سوریه	تبدیل	می	شود.	آیا	ایران	با	فروپاشی	حکومت	اسالمی	تجزیه	
می	شود؟	برخی	از	شخصیت	های	اصالح	طلب	مانند	صادق	زیباکالم	در	همه	جا	
می	گویند	و	هشدار	می	دهند	که	مبارزه	ای	که	هدف	حذف	نظام	دینی	حاکم	را	دارد	
نابجاست	و	تنها	آن	اقدامی	درست	است	که	رژیم	را	مجبور	کند	تا	ذره	ذره	و	یا	
به	قول	آن	ها	»اپسیلون	اپسیلون«	وا	پس	بنشیند.	آن	ها	می	گویند	همین	که	عناصر	
هوادار	احمدی	نژاد	در	مجلس	نباشند	خود	یک	پیروزی	است.	اصالح	طلبان	در	
دورة	گذشته	به	شدت	بر	ضد	جنبش	موضع	گرفتند	و	حتی	گفته	اند	که	برای	حفظ	
نظام	اسلحه	به	دست	می	گیرند.	تجربه	اینجاست	که	در	درازای	چهل	سال	حرکات	

اپسیلونی	زیاد	بوده	ولی	ساختار	دینی	و	ایدئولوژیک	و	رانتی	تغییر	نیافته	است.	
واژة	»اپسیلون«	واژه	ای	یونانی	و	به	معنای	بسیار	ُخرد	و	کوچک	می	باشد.	در	
دیدگاه	روان	شناسی،	اپسیلون	بیان	گر	شخصی	است	که	دارای	هوش	پایین	است.	
خب	حال	اگر	در	چارچوب	رژیم	دینی	باید	به	شیوة	اپسیلونی	اقدام	کرد،	ساختار	
و	تمامیت	این	رژیم	تغییر	نخواهد	کرد.	حرکت	های	اپسیلونی	در	رفتار	حکومتی	
از	آغاز	وجود	داشته	و	تغییری	در	حاکمیت	به	وجود	نیاورده	و	نخواهند	آورد.	
در	تمامی	نظام	های	خودکامة	تاریخ،	بازی	های	درونی	و	جابه	جایی	های	درونی	
وجود	داشته	است.	نظام	هیتلر	و	ِاستالین	و	پول	پوت	و	پینوشه	و	مائو	و	برژنف	و	
موسولینی	و	امین	دادا	و	غیره	دارای	تغییرات	ریزی	بوده	اند	زیرا	این	اقدام	های	
اپسیلونی	برای	ادامة	بقای	سلطه	حتی	الزم	هم	هستند.	یک	نظام	سیاسی	همیشه	
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در	پیرامون	خود	عامل	فشار	و	تأثیرگذار	دارد	و	تناقضات	درونی	نیز	عمل	می	کنند	
و،	بنابراین،	پذیرش	»نرمش«	و	راهبردهای	کنترل	شده	تضادی	با	اصل	نظام	ندارد.	
اختالف	میان	طالقانی	و	منتظری	و	خاتمی	و	روحانی	با	رهبری	دینی	کالن	و	نظام	
مسلط	اختاللی	جدی	در	ادامة	کارِی	رژیم	تولید	نمی	کند.	آن	ها	همه	به	نظام	دینی	
و	سلطة	طبقة	آخوند	و	ساختار	نظامی	و	اقتصادی	و	جاسوسی	و	اجرای	قواعد	
اسالمی	وفادار	بودند.	حتی	اعتراض	پررنگ	آیت	اهلل	منتظری	در	مورد	بخشی	از	
اعدام	ها	به	معنای	نفی	جمهوری	اسالمی	و	اصل	والیت	فقیه	نبود.	بنابراین،	پیشنهاد	
اپسیلوِن	اصالح	طلبان	فقط	به	معنای	پذیرش	این	نظام	دینی	و	خودکامه	است.	چرا؟	
برای	این	که	آن	ها	آیندة	خود	و	امیتازات	کنونی	و	بعدی	خود	را	در	چارچوب	همین	
نظام	میسر	می	دانند	و	به	همین	خاطر	در	دورة	گذشته	بیشترین	دشمنی	ها	را	نسبت	به	
تظاهرات	دی	ماه	1396	نشان	دادند.	معترضین	گفتند	نه	اصول	گرا	و	نه	اصالح	طلب.	
آن	ها	سیاست	جناح	ها	را	مخالف	دموکراسی	و	مصالح	ایران	می	دانند.	ماجرای	
نقشة	اصالح	طلبان	از	این	پس	برمال	شده	و	جامعه	آن	ها	را	جزو	هیأت	حاکمه	ای	

می	داند	که	عامل	بدبختی	و	دروغ	است.	
پس	نه	تنها	سیاست	اپسیلون	نادرست	است	بلکه	افزون	بر	آن	امروز	با	تجربه	
چهل	سال،	جامعه	پختگی	بیشتر	یافته	و	تحقق		خواست	های	مهم	خود	را	خارج	از	
جمهوری	اسالمی	می	بیند.	امروز	بیش	از	70	درصد	مردم	به	این	نظام	اعتماد	ندارند	
و	حتی	به	پایان	رژیم	امید	بسته	اند.	برخی	همه	پرسی	ها	و	پژوهش	های	میدانی	و	
گزارش	ها	و	دیدگاه	ها	در	شبکه	های	اجتماعی	و	گفت	وگوی	روزمره	در	ایران	این	
گرایش	را	تأیید	می	کنند.	البته	جامعه	یک	دست	نیست	و	در	این	جامعه	دینی	توّهم	
و	دنباله	روی	و	دین	خویی	بسیار	انبوه	است	و	نظام	حاکم	همیشه	تالش	خواهد	کرد	
تا	از	این	منابع	روانی	و	تهییجی	موجود	در	سنت	جامعه	بهره	ببرد	ولی	امروز	یک	
تقدس	بزرگ	درهم	شکسته	و	جمهوری	اسالمی	برای	بخش	بزرگ	جامعه	نماینده	
»مشروع«	نیست	و	نماد	زورگویی	و	زشتی	و	فساد	روی	زمین	است	و	اسالم	گیرایی	

و	وهم	آفرینی	ایدئولوژیک	خود	را	به	میزان	زیادی	از	دست	داده	است.	
وجود	همین	نظام	والیت	فقیه	آسیب	های	فراوانی	بر	پیکر	ملت	ما	وارد	آورده	
است.	خاستگاه	تیره	روزی	همة	ایرانیان	همین	رژیم	است	و	همة	بخش	های	ملت	
ایران	از	سانسور	و	نقض	حقوق	بشر،	ویرانی	محیط	زیست،	زندان	و	شکنجه	و	
اعدام،	فشار	اقتصادی	و	گرانی،	توهین	و	بی	شرمی	حاکمان،	سرکوب	فرهنگی	و	

هنری	و	آخوندیسم	و	فساد	روحانیت	رنج	دیده	اند.	مخالفان	حکومت	در	سراسر	
با	وجود	خاستگاه	های	اخالقی	و	قومی	 ایران	اند.	همة	بخش	های	ملت	ایران،	
متفاوت	نتیجة	تاریخ	ایران	هستند.	همزیستی	مردمان	ایران	همانند	ملت	سازی	
ملل	 توسط	سازمان	 برش	جغرافیایی	سوریه	 و	 یوگسالوی	 در	 تیتو	 و	 ِاستالین	
مصنوعی	و	نتیجة	استعمار	نیست	نیست.	اصفهانی	و	آذری	و	تهرانی	و	بلوچ	و	ُکرد	
و	گیلک	و	خوزستانی	و	کرمانی	و	مشهدی	و	لر	و	ترکمن	و	غیره	و	نیز	ایالت	و	
عشایر	محصول	یک	همزیستی	تاریخی	و	سیاسی	و	اجتماعی	هستند	و	در	این	مسیر	
طوالنی	با	شادی	ها	و	رنج	ها	و	سختی	ها	و	یورش	خارجی	و	جشن	ها	و	آرزوهای	
مشترک	زندگی	کرده	اند.	وجود	عناصر	بسیار	معدود	شوینیستِی	تجزیه	خواه،	که	از	
سوی	ترکیه	و	اسرائیل	و	عربستان	سعودی	پشتیبانی	مالی	می	شوند،	به	آن	ها	حقانیت	
و	مشروعیت	قومی	و	منطقه	ای	و	کشوری	نمی	دهد.	این	واقعیتی	است	که	استبداد	
دینی	ـ	سیاسی	موجود	تمایل	و	خواست	فرهنگی	و	زبان	مادری	آذری	و	ُکردی	
و	بلوچ	و	عربی	و	غیره	را	منکوب	کرده	است.	این	ویژگی	را	باید	پذیرفت.	همه	
حق	دارند	گویش	و	زبان	و	فرهنگ	مادری	خود	را	نگه	دارند	و	شکوفا	کنند	و،	
بی	شک،	شکوفایی	فرهنگ	در	سراسر	ایران	با	شکوفایی	هر	فرهنگ	و	آمیزش	های	
هنرمندانة	همة	آن	ها	و	نیز	فرهنگ	جهانی	حاصل	می	شود.	بافت	جامعه	چند	قومی	
است	و	همة	فرهنگ	ها	باید	امکان	توسعه	داشته	باشند	و	این	تناقضی	با	زبان	
سراسری	فارسی،	که	همة	ایرانیان	را	به	هم	پیوند	می	دهد،	ندارد.	ستم	گری	دینی	و	
سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	نظام	تبعیض	متوجه	همة	ایرانیان	بوده	است.	همة	
شهروندان	ایران	از	خشونت	این	حکومت	و	دین	اجباری	شیعه	گری	رنج	دیده	اند	و	
از	آزادی	و	دموکراسی	و	احترام	به	حقوق	بشر	محروم	بوده	اند.	خواست	جمع	گرایی	
و	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	دموکراسی	چکیدة	خواست	تاریخی	کنونی	است	

و	این	خواست	در	راستای	خواست	انقالب	مشروطه	است.	
نگاه	جامعه	شناسی	نشان	می	دهد	که	باالیی	ها	دیگر	مانند	گذشته	نمی	توانند	
حکومت	کنند	و	پایینی	ها	دیگر	نمی	خواهند	در	چنین	نظامی	بمانند.	باالیی	ها	متشکل	
از	گروه	بندی	خانودگی	مرفه	رانت	خوار،	گروه	بندی	های	وابسته	به	بیت	والیت	فقیه	
و	سرداران	سپاه	و	بسیجی	و	مدیران	تکنوکراسی	و	بروکراسی	و	اصالح	طلب	و	
نیز	سلسله	مراتب	حوزوی	پشتیبان	ماندگاری	رژیم	هستند.	بدنة	اصلی	جامعه،	
که	آمیزه	ای	از	تولیدکنندگان	اقتصادی،	گروه	های	متوسط	جامعه،	بخش	گستردة	
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کارگران	و	کشاورزان،	بخش	بسیار	مهمی	از	زنان	و	دختران	و	پسران	جوان	و	
گروه	هایی	از	ناراضیان	نظامی	و	اداری	مخالف	نظام	دینی	و	رانتی	موجود	هستند.
اعتراض	ها	یکسان	نیستند	و	ابعاد	گوناگونی	دارند	ولی	همة	این	این	گروه	بندی	های	
ناراضی	به	ستوه	آمده	اند	و	فکر	می	کنند	تغییر	رژیم	مطلوب	است.	بخش	گستردة	
آن	ها	به	قهر	و	خشونت	تمایل	ندارند	ولی	فکر	می	کنند	این	رژیم	باید	فرو	افتد.	
فلج	جامعه	و	هدر	شدن	نیروها	و	منابع	این	مملکت	به	خاطر	این	نظام	ناموّلد	و	
انگل	است.	طبقة	آخوندی	هیچ	گونه	ثروت	آفرینی	ندارد	و	معنویات	او	همان	آیات	
تبعیض	آمیز	و	خشونت	بار	قرآن	و	همان	خرافات	شیعه	است	و	این	حافظان	دین	

بیزاری	از	رژیم	را	به	وجود	آورده	اند.
مطرح	کردن	تجزیة	ایران	یک	فرضیة	اشتباه	تاریخی	است.	زمینه	های	هم	زیستی	
و	یگانگی	ایرانیان	بسیار	ژرف	و	دیرینه	اند	و	برخالف	دیدگاه	های	ناامیدانة	برخی	
از	افراد	نیروهای	مخالف	حکومت	و	نظریة	اصالح	طلبان،	رفتن	این	رژیم	منجر	به	
فروپاشی	نمی	شود.	البته	خطر	همیشه	در	کمین	جامعه	است	و	نباید	خام	بود.	توطئه	
و	درگیری	تحریک	آمیز	و	ناشی	از	اقدامات	جناح	هایی	از	نظامیان	و	حزب	الهی	ها	
و	حتی	افراد	مسلح	محتمل	است	ولی	پارگی	سرزمین	ایران	و	جدایی	بخش	های	

گوناگوِن	ملت	ایران	نشدنی	است.	عوامل	ساختاری	وحدت	دهنده	بسیارند:
نخست	این	که	همة	بخش	های	قومی	و	جغرافیایی	امروز	از	یک	کیستِی	تاریخی	
برخوردارند	و	همة	این	مردمان	دارای	حافظة	تاریخی	و	احساسِی	مشترک	هستند.	
و	 فرهنگی	 ویژگی	 کشورداری،	 سنت	 تاریخی،	 دیرینة	 دربرگیرندة	 کیستی	 این	

اخالقیات	مردمی	است.
دوم	این	که	تمدن	و	فرهنگ	فراگیری	وجود	دارد	که	اجزای	آن	مانند	جشن	
نوروز	و	مهرگان	و	شاهنامه	و	شعر	و	اساطیر	و	پهلوانی	ها	در	ذهن	و	ناخودآگاه	و	

رفتار	ایرانیان	نشان	ژرفی	باقی	گذاشته	اند.
سوم	این	که	زبان	فارسی	زبان	همة	ایرانیان	است.	وجود	زبان	های	دیگر	نافی	
این	پیوند	مشترک	نیست.	زبان	فارسی	آفرینندة	شعر	و	ادبیاتی	است	که	نتیجة	

خالقیت	هنرمندان	با	تبار	اقوام	گوناگون	این	ملت	است.	
چهارم	این	که	یکی	از	ویژگی	های	این	مردمان	نبود	جنگ	یک	قوم	در	برابر	
قوم	دیگر	است.	در	نزد	همة	اقوام	ایرانی	ما،	زخم	ها	و	دردها	نه	از	جانب	یک	قوم	
بلکه	ناشی	از	خودکامگی	و	زشتی	های	حاکمان،	استبداد،	فشار	کشندة	دین	اسالم	

و	مهاجمان	به	ایران	زمین	بوده	است.	ما	کینة	قومی	نداریم.
و	پنجم	این	که	در	همة	لحظات	تاریخی	مانند	انقالب	مشروطه،	جنبش	ملی	نفت،	
انقالب	57،	جنبش	سبز،	جنبش	دی	ماه	96،	مبارزان	و	فعاالن	و	تظاهرکنندگان	از	
همة	اقوام	ملت	ایران	می	آیند.	نقش	آفرینان	عرصة	سیاست	اعتراضی	شهروندان	

هستند	که	متعلق	به	بخش	های	گوناگون	ملیت	ایرانی	است.	
در	اینجا	بحث	دربارة	محورهایی	است	که	به	طرزی	پویا	پیونددهندة	یک	ملت	
و	بیان	گر	هم	سرنوشتی	اقوام	گوناگون	مردم	ایران	هستند.	این	عوامل	همیشه	انگیزة	
هم	زیستی	را	فراهم	کرده	اند	و	این	عوامل	در	تاریخ	بوده	اند	و	امروز	نیز	به	شکل	
پررنگ	تری	موجودند.	همچنین،	یک	عامل	جامعه	شناختی	اساسی	دیگر	را	هم	باید	

در	نظر	گرفت	که	به	ساختار	جمعیتی	مربوط	است.	
دانش	جمعیت	شناسی	نشان	می	دهد	که	جمعیت	ایران	در	این	چهل	سال	گذشته	
از	یک	درآمیختگی	بسیار	قوی	برخوردار	شده	است.	تغییراتی	مانند	مهاجرت	از	
روستا	به	شهر،	کشش	شهرهای	بزرگ	برای	جلب	جوانان	و	کارگران	و	بی	کاران	
از	مناطق،	انتقال	افراد	از	مناسبات	ایلیاتی	به	مناسبات	شهری	و	شهروندی	و	
غیره	درهم	آمیختگی	جمعیتی	را	افزایش	داده	و	پیوند	ارگانیک	جمعیتی	را	تقویت	
نموده	است.	افزون	برآن،	ازدواج	های	مختلط	میان	قومی،	تمرکز	جوانان	گوناگون	
در	محیط	دانشگاهی،	همکاری	های	شغلی	و	حرفه	ای،	تأثیر	رسانه	ها	و	شبکه	های	
اجتماعی،	این	درهم	آمیختگی	اجتماعی	و	فرهنگی	را	باز	هم	بیشتر	تقویت	کرده	و	

بافت	جمعیتی	قومی	را	از	شکل	ساده	به	شکل	مرکب	سوق	داده	است.		
بنابراین،	این	عوامل	همبستگی	ملی	را	تقویت	می	کنند.	البته	در	لحظاتی	عوامل	
ذهنی	و	ایدئولوژیک	و	سیاسی	و	تبلیغات	جهت	دار	چه	بسا	نقش	مهمی	در	شکل	
دادن	رویدادها	ایفا	کنند	ولی	عوامل	بنیادی	یادشده	در	باال	عوامل	پیونددهنده	
هستند	و	پایة	محکم	اقدام	و	ارادة	مشترک	را	به	وجود	می	آورند.	همچنین،	درد	
مشترک	آنان،	که	ناشی	از	ستم	گری	حکومت	اسالمی	است،	احساس	مشترک	و	
هم	آرمانی	تولید	می	کند.	البته	یک	عامل	قوی	دیگر	را	باید	در	این	مسیر	در	نظر	
داشت	و	آن	نقش	فرهیختگان	و	نخبگان	و	سیاسیون	پای	بند	به	جداانگاری	دین	
از	سیاست	و	مسئول	است.	آن	ها	باید	برای	رهایی	و	یگانگی	ملت	دلسوزی	و	
هوشیاری	داشته	باشند،	در	راستای	شفاف	سازی	و	وحدت	ملی	و	مخالف	با	مداخلة	
خارجی	و	تجزیه	خواهی	سیاست	فعال	سامان	دهند	و	هر	یک	به	سهم	خود	در	رفع	
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بی	اعتمادی	ها	و	در	برقراری	نزدیکی	احساس	ها	و	نظریه	ها	و	سیاست	ها	اقدام	کند.	
عناصر	رژیم	پیوسته	توطئه	چینی	و	تفرقه	افکنی	کرده	اند.	جانیان	و	فدائیان	این	
رژیم	می	توانند	جنایت	و	جنگ	داخلی	راه	بیندازند.	تاکنون	دیده	ایم	جاسوسان	و	
عوامل	ایدئولوژیک	حکومتی	به	طرز	آشکار	و	پنهان	پیوسته	جنگ	شیعه	و	سنی	را	
دامن	زده	اند.	رژیم	حاکم	همیشه	بهایی	ستیزی	و	یهودی	ستیزی	را	تقویت	کرده	است.	
ِاعمال	محدودیت	در	اجرای	آداب	و	آیین	های	دیگر	یکی	از	شگردهای	رایِج	این	
نظام	بوده	است.	ادامة	این	رژیم	عامل	ویرانِی	عناصر	پایداری	ملی	و	همبستگی	
مردم	ما،	عامل	نابودِی	محیط	زیست	ما	و	عامل	ویرانِی	ثروت	های	ماّدی	و	معنوی	
مردم	ماست.	پس	واژگونی	این	حکومت	جلِو	بسیاری	از	آسیب	ها	و	تفرقه	ها	و	
تحریکات	را	خواهد	گرفت.	ثروت	کشور	ما	در	پروندة	تبهکارانة	اتمی	و	موشکی	و	
نفتی	و	سدسازی	و	کمک	به	حاکمانی	مانند	اسد	و	جریان	های	شیعه	مانند	حزب	اهلل	
و	جاه	طلبی	ها	و	جاسوسی	ها	در	کل	منطقه	خاور	میانه	با	وجود	این	رژیم	بیشتر	
نابود	شده.	هر	روز	از	ماندگاری	این	رژیم	با	چپاول	و	سرکوب	بیشتر	شده	ولی	
خوشبختانه	در	هر	منطقه	ای	از	ایران	اعتراض	در	برابر	نظام	سیاسی	والیت	فقیه	
و	تبهکاری	و	بی	لیاقتی	و	فساد	دستگاه	حاکم	جاری	است.	مردم	بیش	از	پیش	
اعتمادبه	خود		پیدا	می	کنند	و	خواهان	تغییر	هستند.	هدف	مشترک	ایرانیان	پایان	
بخشیدن	به	حکومت	والیت	فقیهی	و	برقراری	قدرت	سیاسی	پای	بند	به	جداانگاری	
دین	از	سیاست	و	دموکراتیک	و	مجلسی	سالم	با	گزینش	رأی	مستقیم	شهروندان	

است.	
جهان	کنونی	با	سرعت	شگفت	انگیز	خود	ملت	ها	را	بر	آن	می	دارد	تا	از	تمام	
امکانات	و	منابع	و	نیروهای	خویش	بهره	ببرند	و	موقعیت	پسندیده	ای	در	فرهنگ،	
اقتصاد،	فن	آوری،	محیط	زیست	و	سیاست	جهانی	کنونی	به	دست	آورند.	نظام	
و	 با	جنگ	خواهی	 و	 دارد	 قرار	 اهداف	 این	 رویاروی	 ایران	 بر	 حاکم	 سیاسی	
بحران		سازی	و	فساد	ساختاری	توان	کشور	را	ویران	می	کند.	اگر	منابع	آبی	ما	در	
وضعیتی	بحرانی	است	علتش	اصلی	سوء	مدیریت	و	نابکاری	مسئوالن	این	نظام	
است،	اگر	زنان	ایران	در	رنج	هستند	علت	اصلی	اش	این	نظام	و	جهان	بینِی	اسالمی	

آن	است.	این	نظام	مسبب	زشتی	است	و	اصالح	شدنی	نیست.	
مبارزان	و	 این	مطلب	فراموش	نشود	که	اصالح	طلبان	در	پی	دلسرد	کردن	
خواهان	ادامة	نظام	والیت	فقیهی	و	حاکمیت	دین	اسالم	و	رانت	خواران	بر	روان	

و	جان	و	مال	مردم	ما	هستند.	منشأ	آسیب	دیدگی	ما	حاکمیت	اسالمی	و	جهان	بینِی	
ویران	گر	اسالمی	است.	سیاسیون	ما	با	توجه	به	تجربه	های	تاریخی	و	تجربة	تلخ	
انقالب	خمینیستی	باید	جمهوری	خواهی	و	حکومت	پای	بند	به	جداانگاری	دین	
از	سیاست	و	آزادی	کامل	اندیشه	را	بخواهند.	آزادی	سیاسی	و	نقد	دین	و	قدرت	
شرط	الزم	دموکراسی	خواهی	در	جامعة	ماست.	اصالح	طلبان	در	قدرت	و	خارج	
قدرت	بقای	نظام	را	می	خواهند،	مجاهدین	یک	قدرت	استبدادی	با	رنگی	دیگر	
می	خواهند،	چپ	های	متحد	خواهان	پل	های	ارتباطی	با	قدرت	و	اصالح	طلبان	
هستند،	جریان	های	جمهوری	خواه	و	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	سیاست	و	
کاهش	 برای	 نیستند.	 لمس	 قابل	 جامعه	 در	 و	 پراکنده	اند	 لیبرال	 و	 دموکرات	
سردرگمی	و	تقویت	امید	در	جامعه،	نیروهای	دموکرات	مخالف	حکومت	باید	پروژه	
و	طرح	بدهند،	برنامه	های	حکومتی	عرضه	کنند	و	شخصیت	های	دلچسب	و	جسور	
و	بااخالق	را	به	عنوان	نمایندة	خود	معرفی	کنند.	جامعة	ایران	در	پی	حکومت	دینی	
نیست	پس	نباید	دنباله	رو	نواندیشان	دینی	و	اصالح	طلبان	رنگارنگ	باشیم	و	باید	
در	نظر	داشت	که	جداانگاری	دین	از	سیاست	در	رأس		خواست	های	دموکراتیک	

جامعه	است.
روشن	فکران	ایران	نیز	باید	منتقد	جزم	اندیشِی	ایدئولوژیک	باشند	و	آزادی	و	
تولید	اندیشه	و	فرهنگ	سازی	را	اولویت	خود	بدانند.	گروه	بندی	روشن	فکران	ما	باید	
آزاداندیشانه	باشد	و	دنباله	رو	باور	توده	و	گرفتار	عوام	گرایی	نباشد.	روشن	فکران	
اسالموفیل1	برای	جامعه	ما	زیان	آور	هستند	زیرا	دین	خویی	و	تسلیم	خواهی	را	
تقویت	می	کنند.	جامعه	بدون	روشن	فکر	آزاداندیش	و	نقد	جامعه	شناسانه	و	فلسفی	
به	فساد	می	گراید.	ما	نیازمند	یک	جامعة	پای	بند	به	جدایِی	دین	از	سیاست	و	
سیاسیونی	هوشمند	و	دوراندیش	و	بااخالق	و	بی	باک	هستیم	ولی	ما	در	چنین	
جامعه	ای	پیوسته	نیازمند	روشن	فکرانی	هستیم	که	از	نقد	قدرت	و	دین	و	تباهی	

نمی	هراسند.

1.	رجوع	شود	به	مقالة	»اسالموفیل	های	ایرانی	کیستند؟«	از	جالل	ایجادی.
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مدرنیتهیانوگرایی:نیازبنیادیجامعه
آیا	ایران	به	نوگرایی	نیازمند	است؟	تالش	برای	نوگرایی	از	زمان	مشروطه	آغاز	
شد	و	ناکام	باقی	ماند.	رابطة	ما	با	نوگرایی	در	تمدن	غرب	چگونه	تعریف	پذیر	است؟	
آیا	امروز	دسترسی	به	نوگرایی	در	جامعه	ما	کماکان	یک	چالش	اساسی	و	الزم	

است؟	گویا	فرایند	بزرگ	نوگرایی	باید	ادامه	یابد.
نوگرایی	چیست؟	نوگرایی	فلسفی	به	معنای	شیوة	نویِن	اندیشیدن	و	نیز	دگرگونِی	
دورة	 و	 عقل	 پیروزی	 بیان	 نوگرایی	 دوران	 این	 است.	 ارزش	ها	 سلسله	مراتب	
به	عنوان	دوران	 پانزدهم	و	شانزدهم	 مهارت	است.	سده	های	 انکشاف	دانش	و	
نوزایی	در	اروپا	شناخته	شده	اند	و	سده	های	هفدهم	و	هجدهم	نیز	به	عنوان	دوران	
نوگرایی	و	اندیشة	نوین.	در	طی	این	سده	ها	نظام	قدرت	و	سنت	ها	تغییر	می	کنند	و	
دین	جایگاه	مسلط	و	تقدس	نامحدود	خود	را	از	دست	می	دهد.	از	این	پس	خرافه	
و	دین	در	یک	روند	آرام	و	طوالنی	به	حوزة	شخصی	رانده	می	شوند	و	جزم	های	
ایمان	محور	از	حوزة	اندیشه	بیرون	می	روند.	روشن	است	که	ما	از	یک	چرخش	و	
روند	پیچیده	و	متضاد	صحبت	می	کنیم.	گذشته	در	ذهن	ادامه	دارد	و	واکنش	های	
باورمند	روانی	موجود	است.	با	این	حال،	جامعه	از	سده	های	میانه	دور	می	شود	و	
دگرگونی	های	صنعتی	و	روانی	و	جامعه	شناسانه	از	سدة	هیجدهم	با	قدرت	به	سدة	

بیستم	کشیده	می	شوند.	
چگونه	ذهنیت	سنتی	جامعه	مشخص	می	شود؟	در	این	ذهنیت،	ایمان	در	برابر	
عقل	است؛	روایات	دینی	رفتار	انسان	را	تعیین	می	کنند،	باور	به	تقدیر	و	خواست	
آفریدگار	بر	همة	جهان	تسلط	دارند،	سرنوشت	فرد	توسط	کلیسا	تنظیم	می	شود،	فرد	
در	جست	وجوی	خدا	به	دعا	و	نذر	و	باور	به	جهنم	و	بهشت	و	قیامت	می	پردازد	و	
به	قدرت	و	هوشمندی	خود	بی	توجه	است	و	در	انتظار	نیرویی	بیرونی	است.	دوران	
روشن	گری	این	سپهر	ایمانی	و	باورمند	را	به	هم	می	ریزد	و	تردید	و	تزلزل	را	در	

ذهن	جاری	می	کند.
رنه	ِدکارت	در	دوران	نوزایی	می	زیست	ولی	معنای	واقعی	خود	را	در	نوگرایی	
می	یابد	و	راهنمای	جهان	حاضر	است.	الیبنیتس	و	کانت	و	هگل	نیز	به	اهمیت	
ساختاری	فلسفة	ِدکارت	در	نوگرایی	اعتراف	می	کنند.	ِدکارت	تردید	فلسفی	را	
رایج	می	کند	و	می	گوید:	»من	می	توانم	به	همه	چیز	شک	کنم	اما	به	این	واقعیت	که	

شک	می	کنم	نمی	توانم	تردیدی	داشته	باشم؛	بنابراین،	شک	کردن	من	یک	یقین	است	
و	از	آنجا	که	شک	شکلی	از	حاالت	اندیشه	است،	پس	واقعیت	این	است	که	من	
می	اندیشم.	چون	شک	می	کنم،	پس	صاحب	اندیشه	ام	و	می	اندیشم،	پس	کسی	هستم	

که	می	اندیشم.«	
در	َسبک	کارِی	رنه	ِدکارت،	تأکید	بر	عقل	و	قدرت	انسان	نمود	دارد.	عقل	
ابزار	زندگی	است	و	چون	انسان	دارای	عقل	است،	پس	می	تواند	استدالل	آورد	و	
قواعد	عقالنی	را	درک	کرد.	در	جامعة	نوگرا	انسان	دارای	فردیت	است	و	شخصیت	
پیروز	می	شود.	عقل	را	روشن	فکران	اختراع	 با	ارزش	خود	در	جامعه	 انسانی	
نکرده	اند	بلکه	نتیجة	عملکرد	خوِد	مغز	است	ولی	در	پیش	از	این	دوران	عقل	در	
خدمت	دین	بوده	است	و	از	دین	پیروی	می	کرده	است	اما	منطق	گرایی	زاده	می	شود	
و	این	شادمانی	بزرگی	برای	جامعه	پدید	می	آورد	و	انرژی	روشن	فکری	را	تقویت	

می	کند	و	منجر	به	جهش	می	شود.	
نوگرایی	به	معنای	پدیده	و	رفتاری	تازه	است،	گونه	ای	انقالب	در	منش،	گونه	ای	
انقالب	روشن	فکرانه.	فیلسوفان	و	متفکران	به	طور	اشکار	با	استبداد	و	دین	درگیر	
می	شوند،	به	گسترش	دانش	می	پردازند	و	در	سدة	هجدهم	به	نوشتن	فرهنگ	نامه	ای	
اقدام	می	کنند	تا	دانش	و	منطق	و	عقالنیت	سامان	یابد	و	واژه	ها	و	مقوله	های	هنری	
و	تکنیکی	و	علمی	و	فلسفی	دسته	بندی	و	چاپ	شوند.	فیلسوفانی	مانند	داالمبر	
و	دیدرو	و	ولتر	در	تهیه	و	پخش	این	فرهنگ	نقش	برجسته	ای	بازی	می	کنند.	رنه	
ِدکارت،	توماس	هابز،	جان	الک،	باروخ	اسپینوزا،	ویلهم	الیبنیتس،	دیوید	هیوم	
و	مونتسکیو	به	تنظیم	اندیشة	ساختاری	خود	می	پردازند.	ریاضیات	و	فیزیک	و	
ستاره	شناسی	و	علوم	طبیعی	مورد	توجه	قرار	گرفتند	و	این	اندیشه	به	نوبة	خود	عقل	
و	تجربه	را	تقویت	می	کند.	در	این	شرایط	وحی	و	ایمان	و	باور	دینی	به	مثابه	معیار	
اساسی	حقیقت	افول	می	کند.	خودمختاری	عقل	و	ِخردگرایی	ابزار	اصلی	اندیشة	

نوگرا	می	شود.		
	این	تالش	فرهنگی	و	علمی	بیان	گر	برآمد	دانش	روشن	گرانه	در	برابر	باور	دینی	
و	کلیسایی	و	تالشی	است	تا	تصویر	جدیدی	از	جهان	و	الگوی	نوینی	از	زندگی	
پدید	آید.	زمین	از	مرکزیت	می	افتد	و	ُکپرنیک	پیروز	می	شود.	زندگی	اقتصادی	و	
اجتماعی	و	سیاسی	دگرگون	می	شود.	فئودالیسم	واپس	می	نشیند	و	سرمایه	داری	
گسترش	می	یابد.	در	چنین	بستری،	آزادی	وجدان	که	با	لوتر	به	راه	افتاده،	به	قدرت	
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کلیسا	ضربه	وارد	می	کند	و	دگراندیشی	و	»دینی	نااندیشی«	با	فیلسوفان	تقویت	
می	شود.	در	عرصة	فلسفی،	انسان	خردمند	و	خودمختار	زاده	می	شود.	انسان	ها	در	
زندگی	خود	مداخله	می	کنند	و	تصمیم	می	گیرند.	حقیقت	جویی	در	این	جامعه	دیگر	
به	خدا	متصل	نمی	شود	و	از	این	پس	به	اراده	و	خواست	خدایی	وابسته	نیست.	
حقیقت	با	دانش	و	تجربه	و	عقل	به	دست	می	آید.	ارزش	ها	از	مقام	آسمانی	و	الهی	به	
ارزش	های	زمینی	و	انسانی	گرایش	می	یابند.	دنیا	دیگر	یک	پدیدة	عجیب	و	رازآلود	
نیست	بلکه	واقعیتی	لمس	شدنی	است	و	با	شیوة	علمی	و	تجربی	و	عقل	می	توان	در	

آن	مداخله	نمود.	طبیعت	و	جسم	انسان	آزمودنی	و	درک	پذیر	هستند.	
جامعه	به	بستر	آزمایش	و	پروژه	تبدیل	می	شود	و	با	مهندسان	دنیای	جدید	
پروژه	های	نوگرا	پرداخته	می	شوند.	ُکپرنیک	و	کپلر	و	نیوتن	و	گالیله	تالش	می	کنند	
تا	جهان	و	هدف	آن	را	بفهمند.	هدف	پروژه	نوگرا	عبارت	است	از	آزادسازی	
انسان	از	راه	هنر	و	مهارت	و	ایجاد	ترقی	و	پیشرفت	در	زندگی	انسانی.	روند	
ترقی	آزادکننده	می	شود.	نیوتن	گفت	زمین	نه	تنها	گرد	است	بلکه	به	دور	خورشید	
می	گردد.	در	قرن	هفدهم،	گالیله	کهکشان	راه	شیری	را	کشف	کرد	و	سطح	ُکرة	ماه	را	
شناخت	و	اسحاق	نیوتن	نیز	نور	را	شناخت	و	گرانش	عمومی	را	کشف	کرد.	فلسفة	
سدة	هیجدهم	با	اتکابر	نوآوری	های	هنری	و	علمی	دوران	نوزایی	به	انقالب	در	
مفاهیم	فلسفی	دست	می	زند.	ژان	ژاک	روسو	که	از	دین	مسیحیت	بیزار	بود،	در	پی	
تأثیرگذاری	بر	مسئوالن	دولتی	عمل	می	کند	و	از	قرارداد	اجتماعی	صحبت	می	کند.	
ولتر	اندیشة	آزاد	و	آزادی	بیان	را	مطرح	می	کند	و	در	دوره	ای		که	هنوز	جدایی	دولت	
و	کلیسا	مطرح	نیست،	به	انتقاد	از	دین	می	پردازد	و	همچون	یک	شهروند	خواهان	
دور	انداختن	نشریات	تبلیغی	کلیسا	می	شود	و	بر	این	باور	است	که	تبلیغات	دینی	
در	پی	ایجاد	جنگ	داخلی	هستند.	ولتر	می	گوید	نخبگان	مسئول	نباید	در	کارهایی	
چون	ختنه	و	غسل	تعمید	و	کلیسای	مسیح	و	کعبه	و	مریم	مقدس	مداخله	کنند	و	بهتر	
است	که	کتاب	های	نویسندگانی	مانند	سیسترون	و	مونتنی	و	دوالفونتن	را	بخوانند.

انقالب	1789	فرانسه	نه	تنها	محصول	سقوط	ارزش	های	سیاسی	و	دینی	کهنه	
است	بلکه	خود	سرچشمة	دگرگونی	های	بزرگ	در	اروپاست.	انتشار	»اعالمیة	
حقوق	بشر	و	شهروند«	در	26	اوت	1789	برابری	انسان	ها	و	آزادی	شهروندان	
را	اصول	جامعه	نوین	قرار	داد.	به	گیوتین	سپردن	لویی	شانزدهم	در	معنای	نمادین	
خود	آغاز	نظام	سیاسی	جمهوری	و	اندیشة	تازه	در	ذهن	اروپایی	دربارة	قدرت	

سیاسی	است.	
در	قرن	نوزدهم،	جان	استوارت	میل	اندیشة	فلسفه	و	اقتصاد	لیبرال	را	گسترش	
می	دهد.	الکسی	توکویل،	فیلسوف	و	مورخ،	با	پروژة	خود	دست	به	دگرگونی		اندیشة	
دموکراتیک	می	زند،	آدام	اسمیت	اقتصاد	کالسیک	را	پایه	گذاری	می	کند	و	چارلز	
داروین	زیست	شناسی	را	زیروزبر	و	نظریة	فرگشت	را	ارائه	می	کند.	با	داروین	
اعتقاد	به	افسانة	آفرینش	در	تورات	و	انجیل	و	قرآن	به	طور	جدی	به	تردید	کشیده	

می	شود.	
دامنة	نوگرایی	به	سدة	بیستم	کشیده	می	شود	و	در	این	مرحله	مهارت،	اقتصاد،	
هنر،	جنگ	ها	و	انسان	نوگرا	زاده	می	شوند.	در	این	دوران،	پرسش	ها	و	نگرانی	های	
تازه	ای	تولید	می	شود.	به	گفتة	برتراند	راسل:	»دین	شناسی	غایب	است	و	از	این	پس	
خاستگاه	انسان	و	رشد	و	امیدها	و	نگرانی	ها	و	هیجانات	و	باورهای	او	ناشی	از	
پیوستگی	اتم	های	اتفاقی	است	و	فلسفه	برای	ماندگاری	خود	باید	این	مطالب	را	به	
بحث	بگذارد.	)رجوع	شود	به	چرا	من	مسیحی	نیستم؟	1957(	نگرش	برتراند	راسل	
از	یک	جابه	جایی	صحبت	می	کند.	ما	از	الگوی	کهنه	به	الگوی	نوگرا	وارد	می	شویم.	
این	نوگرایی	با	تناقضات	خود	به	سدة	شگرف	بیستم	می	رسد.	انسان	نوگرا	به	سلطه	
می	رسد	و	بر	طبیعت	و	صنعت	و	زندگی	خود	غلبه	می	کند.	انسان	از	تصورات	و	
باورهای	پیشین	و	دینی	خالی	نشده	ولی	هستی	او	پای	بند	به	جداانگاری	دین	از	
سیاست	است.	این	سده	هم	اوج	منطق	گرایی	و	قدرت	خالقیت	انسان	است	و	هم	
تنگناهای	ناشی	از	بینش	یک	جانبه	عریان	می	شود.	پیروزی	صنعت	و	اقتصاد	و	
فردگرایی	همزمان	با	جنگ	و	نازیسم	و	ِاستالینیسم	و	بمب	اتم	است.	این	پدیده	های	
زشت	نمی	توانند	نوگرایی	را	کهنه	کنند	چراکه	نوگرایی	نیازمند	انتقاد	و	دگرگونِی	
نگرش	است.	در	جهان	ما	قدرت	و	سیاست	نوگرایی	کماکان	راهگشای	خروج	از	

تاریکی	ها	است.	
	نوگرایی	زندگی	سیاسی	را	دگرگون	می	کند،	باور	دینی	را	به	شک	گرایی	سوق	
می	دهد	و	میان	حقوق	و	قدرت	پیوند	برقرار	می	کند.	در	این	شرایط	گسترش	حق	
فردی	و	حقوق	شهروندی	قدرت	مطلقة	دینی	و	استبداد	را	متزلزل	می	کند،	خشونت	
و	خودسری	را	پس	می	زند	و	راه	دموکراسی	را	هموار	می	کند.	نوگرایی	زندگی	
سیاسی	و	اجتماعی	و	شخصی	و	نیز	نظام	حقوقی	و	ارزشی	و	سیاسی	را	دگرگون	

می		کند.	
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پروژة	سدة	هجدهم	فلسفه	روشنایی	است	که	در	موارد	زیر	خالصه	می	شود:
-	مبارزه	با	تاریک	اندیشی	دینی	و	خرافه	گرایی	و	سلطة	دستگاه	کلیسا،	یک	

پروژه	بزرگ	روشن	فکری	است.
-	جامعه	از	تقدیرمحوری	و	تقدس	گرایی	دور	می	شود	و	تردیدگرایی	در	جامعه	

و	اذهان	گسترش	می	یابد.
-	فکر	سیاسی	به	سوی	یک	قرارداد	اجتماعی	حرکت	می	کند	و	بردباری	و	

آزادی	و	نفی	استبداد	به	خواست	رشدیابنده	ای	تبدیل	می	شود.	
-	اندیشه	در	راستای	شکوه	و	ترقی	روح	انسانی	و	توجه	به	اعتالی	دانش	و	

تکنیک	جامعه	را	فرا	می	گیرد.
بازرگانی،	 اقتصادی،	 اثرات	 هجدهم	 سدة	 علمی	 و	 فلسفی	 نوآوری	های	 	-
تکنیکی	و	اجتماعی	بزرگی	در	سدة	نوزده	پدید		آورد.	انقالب	صنعتی	و	ماشینی	شدن	
و	اقتصاد	سرمایه	داری	چهرة	جامعه	را	تغییر	و	روابط	اجتماعی	را	تکان	می	دهد.	در	
سدة	بیست	میالدی،	جهان	غرب	تجلی	یک	نوگرایی	بزرگ	است	و	بافت	طبقاتی	و	
عملکرد	روانی	و	سلسله	مراتب	ارزش	ها	به	میزان	بی	سابقه	ای	دگرگون	شده	است.	
در	این	شرایط،	باورهای	دینی	و	رفتارهای	تقدس	گرا	نسبت	به	کلیسا	بیش	از	پیش	
و	با	شتاب	ریزش	می	کنند.	به	گفتة	ژان	بودریار،	فیلسوف	و	جامعه	شناس	فرانسوی،	
رشد	بی	سابقه	علوم	و	تکنیک،	گسترش	ِخردگرایِی	پیاپی،	وسایل	تولید،	مدیریت	
و	سازمان	دهی	آن	ها	بیان	گر	یک	نوگرایی	است	که	بارآوری	نشان	برجستة	آن	
است:	شدت	کار	انسانی	و	تسلط	بر	طبیعت	فصل	مشترک	ملت	های	نوگراست.	از	
دید	بودریار،	نوگرایی	شیوة	تمدنی	است	که	با	سنت	مخالف	است	و	در	گوناگونی	
نوگرایی	 این	 است.	 هماهنگی	 نوعی	 خواهان	 نمادها	 و	 نمادها	 و	 جغرافیایی	
دربرگیرندة	دولت،	مهارت،	موسیقی	و	نقاشی،	اخالقیات	و	اندیشه	های	نوگراست	و،	

در	یک	کالم،	یک	فرهنگ	عمومی	است.	
نوگرایی	در	تاریخ	غرب	زاده	می	شود	ولی	به	معنای	پایان	یافتن	همة	جوانب	
دینی	و	رفتاری	و	فرهنگی	پیشین	نیست	ولی،	به	هر	روی،	نوگرایی	به	اعتبار	اقتصاد	
منطق	گرا	و	صنعت	و	علم	ساختاری،	شخصیت	انسانی	جدیدی	پدید	آورده	است.	
نوگرایی	به	غرب	محدود	نشد	بلکه	به	کشورهای	دیگر	و	در	َاشکال	دیگر	بروز	یافت.	
نوگرایی	در	کشورهای	دیگر	اغلب	فاقد	ریشة	تاریخی	بود	ولی	خود	به	شکل	ماّدی	
و	تکنیکی	خود	را	بروز	می	داد.	در	کشورهایی	که	دارای	ساختار	سنتی	است	و	

وزنة	مذهب	در	آن	ها	سنگین	است،	نوگرایی	به	شکل	گونه	ای	صنعتی	و	بازار	مصرفی	
خود	را	نشان	می	دهد.	در	چنین	حالتی	تناقضات	و	تنش	ها	به	صورت	حاّدتری	
خود	را	نشان	می	دهد.	در	این	کشورها	مانند	ایران	نوگرایی	به	عمق	نمی	رود	بلکه	
تأثیر	آن	در	عرصة	سیاسی	و	فرهنگی	تند	و	پررنگ	است	و	حالت	بحرانی	به	خود	
می	گیرد.	در	این	شرایط،		گاه	به	دلیل	سیستم	پولی	و	اقتصاد	بازار	و	نقش	رسانه	های	
جدید،	نظام	موجود	از	تعادل	اقتصادی	و	تولیدی	خود	خارج	می	شود	و	واکنش	های	
اجتماعی	تندی	پدید	می	آیند	و	الگوی	اداری	و	سیاسی	سنتی	را	به	بروکراسی	
زمخت	و	فاقد	شایستگی	تبدیل	می	کند.	کشورهایی	که	به	طور	تاریخی	از	روند	
جداانگارِی	دین	از	سیاست	محروم	بوده	نمی	توانند	با	سرعت	و	هماهنگی	و	تعادل	
به	سوی	کسب	نوگرایی	حرکت	کنند.	بیشتر	نخبگان	و	روشن	فکران	این	کشورها	
فاقد	روان	و	فکر	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	هستند	و	دارای	آمیزش	
متمایل	به	دین	و	سنت	ها	هستند.	روشن	فکرانی	نیز	هستند	که	توانایی	همراهی	با	
نوگرایی	را	دارند	ولی	آن	ها	با	وظایف	بسیار	سنگینی	روبه	رو	هستند	و	با	مخالفت	

قدرت	سیاسی	و	قدرت	دین	و	واکنش	کهنه	اجتماع	درگیرند.	

زیانباریاسالمونوگرایِینیمهکارهدرایران
در	دوران	پایانی	قاجار	و	نیز	سلطنت	رضا	شاه	پهلوی،	نوگرایی	جامعه	و	کشور	
به	پیش	رفت.	در	ایران	و	در	زمان	مشروطه،	گرایش	به	قانون	گرایی	و	مخالفت	
اندیشه	های	 بستری،	 چنین	 در	 می	دهد.	 نشان	 را	 خود	 آخوندیسم	 و	 مذهب	 با	
میرزا	فتحعلی	آخوندزاده،	میرزا	آقاخان	کرمانی،	میرزا	ملکم	خان	و	مبارزه	با	
خرافه	های	اسالمی	و	استقبال	از	قانون	گرایی	و	اصالح	گسترش	می	یابد.	در	مرداد	
1285	خورشیدی،	مجلس	شورای	ملی	بر	پایة	نخستین	قانون	اساسی	ایران	و	با	
فرمان	مظفرالدین	شاه	بر	پا	شد.	در	این	دوران	جدید،	نهادهایی	مانند	دارالفنون	و	
مدرسه	های	رشدیه	و	شوکتیه	و	ارفع	الدوله	و	سعادت	بوشهر	و	البرز،	به	َسبک	نوین	
و	جدا	از	مکتب	خانه	های	سنتی	آغاز	به	کار	کردند.	این	روند	با	طرح	ایجاد	دانشگاه	
تهران	در	هشتم	خرداد	ماه	1313	به	تصویب	مجلس	شورای	ملی	رسید.	ساختمان	
راه	آهن	سراسری	ایران	در	اسفند	1305	زمان	رضا	شاه	آغاز	شد	و	این	پروژه	
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بندر	شاهپور	در	ساحل	خلیج	فارس	را	به	بندر	شاه	در	ساحل	دریای	مازندران	
پیوند	داد.	مدیریت	بانکی	تازه	در	شهریور	1307	با	بانک	ملی	ایران	در	تهران	شکل	
گرفت.	کارخانة	برق	در	سال	1317	در	تهران	به	کار	افتاد.	در	سال	1800	میالدی،	
سفارت	انگلستان	در	تهران	آغاز	به	کار	می	کند،	سفارت	روسیه	در	سال	1814 
میالدی	فعالیت	خود	را	آغاز	می	کند	و	در	اكتبر	1821	میالدی	نیز	فتحعلی	شاه	به	طور	

رسمی	دستور	پایه	گذارِی	وزارت	امور	خارجه	ایران	را	صادر	كرد.	
	محمدعلی	فروغی،	که	در	1254	زاده	شده	بود،	به	یک	روشن	فکر	و	ادیب	و	
تجددخواه	و	فیلسوف	تبدیل	می	شود	و	نخستین	کتاب	فلسفی	دربارة	فلسفة	غرب	را	
می	نویسد	و	مجلد	نخست	سیر	حکمت	در	اروپا	در	1310	در	تهران	چاپ	می	شود	
و	کشف	حجاب	اجباری	در	دوران	دومین	دورة	نخست	وزیری	او	رخ	می	دهد.	
فروغی	در	پخش	اندیشه	های	روشن	بسیار	فعال	است.	با	فروغی	است	که	اندیشة	
مونتسکیو	در	ایران	گسترده	می	شود.	فروغی	بر	جدایی	سه	قوه	در	دولت	نوگرا	تأکید	
داشت	و	پشتیبان	اندیشة	لیبرالیسم	فلسفی	و	سیاسی	بود.	او	در	پیش	درآمد	کتاب	
پل	بوگار	و	در	پشتیبانی	از	اقتصاد	نوگرا	می	نویسد:	»اگر	انسان	ها	در	امور	ثروتی	
آزادی	داشته	باشند،	برحسب	صرفه	شخصی	و	مسئوولیتی	که	در	کار	خود	دارند	
موجب	پیشرفت	امور	خواهند	شد	اما	در	صورتی	که	این	امور	به	دولت	واگذار	
شوند	به	علت	بی	تفاوتی	و	تعلل	و	تأنی	موجود	در	دستگاه	دولتی	پیشرفتی	در	کارها	
صورت	نخواهد	گرفت.«	)اصول	علم	ثروت	ملل(.	اندیشة	فروغی	بیان	گر	گرایش	
به	نوگرایی	در	جامعة	ماست.	این	گونه	اندیشه	با	اقداماتی	مانند	نوسازی	ارتش	
ایران،	برقراری	رادیو	ایران،	خبرگزاری	پارس،	فرودگاه	تهران،	موزة	ایران	باستان،	
کتاب	خانة	ملی	ایران،	جلوه	هایی	از	جداانگارِی	دین	از	سیاست	جامعه	و	گرایش	

به	نوگرایی	اند.	
این	گرایش	ها	نسبت	به	هیوالی	دین	و	خرافه	و	سنت	از	توانایی	الزم	برخوردار	
نیستند.	اندیشة	نوگرا	وارد	جامعه	شده	ولی	بنیاد	جامعه	بر	باور	اسالمی	و	شیعه	گری	
و	تقدس	دینی	و	مناسبات	رازآمیز	میان	روان	اجتماعی	و	دین	مستقر	است.	نوگرایی	
به	تربیت	جامعه	تبدیل	نمی	شود	و	در	بخش	نازکی	از	جامعه	جلوه	گری	می	کند.	در	
دوران	پهلوی	نوگرایِی	فلسفی	و	سیاسی	صورت	نگرفت،	نوگرایِی	اداری	و	شهری	
و	صنعتی	و	ارضی	انجام	شد.	مناسبات	کهنه	در	روستا	و	خانواده	و	مدرسه	جابه	جا	
شدند	و	الیه	های	شهری	و	روشن	فکری	جدیدی	پدید	آمد.	اما	نوگرایِی	فلسفی	و	

سیاسی	و	روان	شناسانه	صورت	نگرفت	و	انسان	به	شهروند	خودمختار	و	قانون	گرا	
تبدیل	نشد.	

انقالب	اسالمی	عصیانی	در	برابر	جلوه	های	نوگرایی	و	دگرگونی	های	جدید	
بود	و	با	قدرت	بی	سابقه	خواهان	بازگشت	به	منحط		ترین	الگوی	سیاسی	و	فرهنگی	
و	اجتماعی	بود.	اسالم	یک	جهان	بینِی	استعماری	و	انحصارخواه	است.	قدرت	
سیاسی	جدید	از	همان	آغاز	خواهان	بستن	جامعه	و	استمرار	قدرت	مطلقه	دینی	
بود.	در	جامعه	تحقق	این	هدف	آسان	نبود.	با	استقرار	نظام	والیت	فقیهی	مستبد،	
با	ذهنیت	دینی	و	خرافه	گری	توده	ها،	با	بهره	گیری	از	بودجة	هنگفت	دولتی	و	نفت،	
با	سرکوب	متمرکز	و	حاّد،	با	تبلیغات	ایدئولوژیک	حاّد	در	برابر	غرب،	با	حقنه	
کردن	احکام	اسالم	و	قرآن	و	فقه	شیعه،	رژیم	به	حکومت	چهل	ساله	ادامه	داد	ولی	
بستن	جامعه	و	الگوی	آخوندی	خالفت	علی	و	حسین	میسر	نبود.	دگرگونِی	دوران	
پهلوی	و	جهانی	شدِن	مناسبات	اقتصادی	و	فرهنگی	و	نقش	فن	آوری	های	ارتباطی	
و	شبکه	های	اجتماعی	و	دگرگونی	های	روانی	و	فکری	الیه	های	متوسط	نوگرا	و	
زنان	شهری	و	دانشجویان	و	الیه	های	هنرمند	و	روشن	فکر	در	جامعة	ایران،	سّیالیت	
و	تغییر	فرهنگی	را	ناگزیر	می	کرد.	بدین	ترتیب،	جامعة	ایران	از	دوگانگی	و	تضاد	
هویتی	مایه	می	گرفت.	ساختارهای	کهنه	گرا	و	ارتجاعی	و	دینِی	سخت	از	یک	سو	
و	روندهای	نوگرایانه	و	تازه	از	سوی	دیگر	در	همزیستی	جدال	آمیز	قرار	می	گرفتند.	
در	تمام	دوران	چهل	سالة	جمهوری	اسالمی	تضاد	حاّد	میان	سنت	و	رفتار	ناشی	
از	آن	از	یک	سو	و	نوگرایی	و	رفتار	و	کنش	همخوان	آن	از	سوی	دیگر	به	طرزی	
عریان	و	تنش	آمیز	وجود	دارد.	جامعة	امروز	ایران	با	هیوالی	دین	زندگی	می	کند	
و	نوگرایی	از	عملکرد	فلسفی	و	اجتماعی	و	سیاسی	ساختاری	برخوردار	نیست.	

جامعة	ایران	از	نوگرایِی	گسترده	ای	برخوردار	شده	ولی	از	نوگرایی	عمومیت	یافته	
به	دور	است.	جامعة	ایران	با	وجود	نوگرایِی	فن	آورانه	و	ابزاری،	در	نوگرایِی	
سیاسی	و	فلسفی	و	فرهنگی	و	روانی	استقرار	نیافته	است.	ویژگی	های	سنتی	و	دینی	

جامعه	کجا	نمایان	می	شوند	و	چگونه	روند	نوگرایی	را	کند	و	سست	می	کنند؟
نخست،	اسالم	و	شیعه	گری	در	طول	تاریخ	آسیب	های	سنگینی	بر	جامعه	و	
بار	و	وزنه	مذهب	و	سنت	 ایرانیان	وارد	ساخته	است.	امروز	 فرهنگ	و	روان	
در	جامعه	بسیار	زیاد	است.	در	عرصة	اجتماعی،	خداباوری،	امام	پرستی،	سفره	
انداختن،	مراسم	دعا	و	قرآن	خوانی،	نماز	و	روزه،	زیارت	قبور	مذهبی،	رجوع	به	
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دعانویس	و	آخوند،	اتکا	به	رسالة	عملیة	آیت	اهلل	ها	و	غیره	رایج	است	و	ذهنیت	به	
جداانگاری	دین	از	سیاست	استواری	دست	نیافته	است.	گفته	می	شود	42	درصد	
جوانان	در	کشور	نماز	می	خوانند	و	ساالنه	28	میلیون	به	زیارت	امام	رضا	می	روند.	
بیشتر	مردم	در	زمان	دشواری	ها	علی	بن	ابی	طالب	را	فرا	می	خوانند	و	برای	رفع	
مشکل	خود	نذر	می	کنند.	کالم	مردم	و	بار	مفهومی	در	گفتارهای	روزمره	دینی	است	
و	تکرار	سوگند	به	امام	و	قرآن	یک	پدیدة	روانی	ناخودآگاه	و	آسیب	شناسانه	است.	
در	واقع،	فردیت	دینی	و	تقدس	گرا	حرکت	ذهن	و	جامعه	را	تنظیم	می	کند	و	این	با	

نوگرایی	تناقض	دارد.	
	دوم،	خودکامگی	سیاسی	و	دینی	ویژگِی	بارز	قدرت	سیاسی	است.	استبداد	
دینی	ریشه	در	قرآن	و	خالفت	پیامبر	و	تعبد	اسالمی	دارند	و	با	جاه	طلبی	های	
فردی	و	فسادخواهی	و	تربیت	تاریخی	درهم	آمیخته	است.	استبداد	والیت	فقیهی،	
نظام	قضایی	متکی	بر	شریعت،	آموزش	مذهبِی	مدارس	و	دانشگاه،	اقتصاد	وابسته	به	
نهادهای	مذهبی	و	قدرت	های	دینی،	مجموعه	ای	را	تشکیل	می	دهند	که	جدا	از	
دین	و	مراکز	تصمیم	های	مذهبی	درک	پذیر	نیستند.	در	این	مجموعه،	دین	فقط	ابزار	
نیست	بلکه	مضمون	ساز	هم	هست.	نهادهای	سیاسی	مانند	مجلس	و	انتخابات	و	
سه	قوه	به	طور	کامل	از	عملکرد	درست	و	دموکراتیک	به	دورند.	تمامی	این	وضعیت	
نام	برده	در	تناقض	با	نوگرایی	قرار	دارد	زیرا	گسترش	نوگرایی	نیازمند	اقتصاد	
بازار	و	دانش	فزاینده	و	سیاست	پای	بند	به	جداانگارِی	دین	از	سیاست	و	جمهوری	

شهروندانه	است.
سوم،	بیشتر	نهادهای	موجود	در	جامعه	از	عملکرد	مدنی	و	غیردینی	به	دور	
هستند	و	شمار	زیادی	از	این	نهادها	با	بودجة	کالن	دولت	دینی	فعالیت	دارند.	این	
نهادها	زیر	مسئولیت	یک	آخوند	یا	دین	دار	متصل	به	حکومت	و	الیه	های	مذهبی	
قرار	دارند.	در	واقع،	فساد	و	دین	و	فریبکاری	و	مداخله	گری	و	تبعیض	دینی	و	قومی	
و	شغلی،	قراردادهای	اجتماعی	را	نابود	و	زنان	را	بی	حقوق	ساخته	و	جوانان	را	
ناامید	کرده	اند.	نبود	قراردادهای	قانونمند	اجتماعی،	نبود	آموزش	رها	از	مذهب	و	
نبود	برابری	شهروندی	با	نوگرایی	در	تناقض	اند.	اسالم	در	جامعه	بنا	بر	طبیعتش	

مزاحم	و	فربه	و	انحصارخواه	است	و	نمی	تواند	با	نوگرایی	کنار	آید.	
چهارم،	در	ایران	فلسفه	و	جامعه	شناسی	علمی	و	منتقد	آموزش	داده	نمی	شود.	
علوم	انسانی	با	سد	قواعد	خشک	جزمی	و	سانسوری	و	قدسیت	احکام	دینی	

باشد،	حال	آن	که	قدرت	 منتقد	جامعه	و	قدرت	 باید	 انسانی	 روبه	روست.	علوم	
سیاسی	در	پی	خفه	کردن	آن	است.	علوم	انسانی	در	دانشگاه،	فاقد	آموزش	علمی	
و	انتقادیاست.	جامعه	شناسی	به	طور	مرتب	توسط	قدرت	سیاسی	و	حوزه	سرکوب	
می	شود.	نشریه	های	دولتی	و	دانشگاهی،	روایات	جعلی	و	افسانه	سازی	را	به	عنوان	
جامعه	شناسی	و	تاریخ	می	نمایانند،	دین	را	به	جای	فلسفه	جا	می	زنند	و	با	ایجاد	
ناآرامِی	فکری	حاکمیت	باور	دینی	را	مستحکم	می	کنند.	نوگرایی	با	وجود	فلسفه	
آزاد	و	مستقل،	با	گفت	وگوی	مکتب	های	فلسفی،	با	وجود	فیلسوفان	اندیشه	ورز	در	
عرصة	مفاهیم	فلسفی،	با	دیدار	همة	اندیشمندان	پژوهشگر،	با	برنامه	ها	و	نشریه	های	
پژوهشی	و	علمی	و	بدون	سانسور	مشخص	می	شود	و	این	وضعیت	دانشگاهِی	

مطلوب	در	ایران	شکل	نگرفته	است.
پنجم،	بسیاری	از	روشن	فکران	ما	نسبت	به	پدیده	دین	متوهم	هستند	و	حافظ	
صلح	با	خرافه	و	شیعه	گری	اسالمی	می	باشند.	اسالم	عامل	بزرگ	فساد	و	سقوط	
در	ایران	بوده	و	ازخودبیگانگی	ما	را	سبب	شده	است.	نواندیشان	دینی	خرافات	را	
به	کاالی	دینی	جدید	تبدیل	و	آن	ها	را	به	عنوان	فلسفه	و	نوآوری	به	جامعه	تحمیل	
می	کنند	و	تاریک	اندیشی	را	رواج	می	دهند.	روشن	فکران	غیردینی	و	اسالموفیل	و	
ترسو	تسلیم	دین	هستند	و	وظیفة	نقد	دین	را	فراموش	کرده	اند.	در	چنین	شرایطی،	
ِخردگرایی	فلسفی	و	شفافیت	روشن	فکری	و	آزادمنشی	فکری	قربانی	فضای	ناسالم	
هستند.	این	نخبگان	و	روشن	فکران	از	استقالل	فکری	دورند	و	به	دلیل	مسخ	شدگی	
کنند.	 تقویت	 را	 فرهنگی	 و	 فکری	 نوگرایِی	 نمی	توانند	 خود	 ازخودبیگانگی	 و	
روشن	فکراِن	هوادار	نوگرایی	با	نقد	قرآن	و	دین	و	تقدس	گرایی	و	استبداد	و	همة	

تباهی	های	ایدئولوژیک	باید	به	روشن	گری	ادامه	دهند.	
با	توجه	به	دالیل	برشمرده،	جامعة	ما	به	یک	دگرگونِی	فرهنگی	بزرگ	و	وگرایِی	
فعال	نیازمند	است.	میراث	نوگرایِی	غرب	هنوز	در	ایران	تحقق	پیدا	نکرده	است.	
همة	چالش	های	جامعه	به	این	موضوع	خالصه	نمی	شود.	ما	باید	از	تاریخ	خود	آگاه	
شویم،	باید	آسیب	های	فکری	و	فرهنگی	خود	را	بشناسیم،	باید	به	فصل	های	استوار	
فرهنگ	خود	تکیه	کنیم،	باید	از	جهان	بیاموزیم	و	باید	درک	کنیم	که	پیشروی	در	

نوگرایی	یک	ضرورت	تاریخی	است.
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ابنمقفعروزبه،چالشایرانیبرایامروزوآینده
ما	باید	به	امروز	و	آینده	خود	فکر	کنیم	ولی	روشنایی	هایی	در	تاریخ،	ما	را	در	
درک	امروز	مدد	می	رساند.	ما	نیازمند	مدرنیته	ژرف	هستیم	و	این	امر	مستلزم	
برش	و	گسست	از	فرهنگ	قرآنی	و	شیعه	گری	است.	ما	از	خودبیگانه	گشته	ایم	و	
فرهنگی	پست	را	در	سرشت	فکری	و	رفتاری	خود	جای	داده	ایم.	هویت	همیشه	
سیال	است	و	می	توان	جنبه	های	آرکائیک	و	فرومایه	آن	را	تغییر	داد.	ما	باید	با	نقد	
تاریخ	و	با	آموزش	فرهنگ	مدرنیته	و	فلسفه	انتقادی	و	اصل	حقوق	بشر	و	بینش	
زیستبومگرایی،	عوامل	پوسیدگی	و	مسخ	شدگی	خود	را	به	چالش	بکشیم.	بررسی	
جنبش	های	تاریخی	پس	از	تجاوز	اسالم	و	درک	شخصیت	هایی	مانند	بابک	و	
ابوعلی	سینا	و	ابن	مقفع،	دریچه	های	تازه	ای	در	بررسی	دیروز	و	امروز	باز	می	کند.			
ابومحمد	عبداهلل	ابن	مقفع	با	نام	اصلی	روزبه	پور	دادویه	معروف	به	ِاْبِن	ُمَقفَّع	
زاده	سال	104	هجری	در	فیروزآباد	شیراز	و	بسال	142	در	بغداد	به	دستور	خلیفه	
عرب	کشته	شد.	ابن	مقفع	نویسنده	و	مترجم	بزرگی	بود	و	نام	او	به	»کلیله	و	دمنه«	
گره	خورده	است.	در	هنگامی	که	متجاوزان	خواهان	نابودی	قطعی	ایرانیت	بودند،	

تالش	ابن	مقفع	در	برابر	حاکمان	حفظ	و	گسترش	فرهنگ	بود.	
ابن	خلکان	و	بالذری	و	ابن	ندیم	منابع	معتبر	در	باره	ابن	مقفع	بشمار	می	آیند.	
شمس	الدین،	ابوالعباس	احمدبن	ابراهیم	بن	ابی	بکربن	خلکان	قاضی،	مورخ	و	
ادیب	مشهور	معروف	به	ابن	َخّلکان	در	کتاب	َوفیاَت	األعیان	که	در	سالهای	1265 
تا	1274	نوشته	شده	و	دربرگیرنده	شرح	حال	حدود	850	تن	از	بزرگان	علما،	امرا،	
وزرا	و	عرفا	می	باشد	گوید:	»عبداهلل	بن	مقفع	از	اهل	فارس	و	در	آغاز	مجوسی	
بود«.	دادویه	و	خانواده	اش	از	جمله	پسرش	روزبه	زرتشتی	بودند	هرچند	نام	های	
اسالمی	بر	خود	گذاشته	بودند	و	این	رسمی	بود	که	به	لحاظ	مصلحت	و	حفظ	جان	
در	دوران	خالفت	اسالمی	رواج	داشت.	ابن	مقفع	در	آغاز	دبیر	و	کاتب	داود	بن	
عمر	بن	هبیره	اهل	شام	و	خطیب	ماهر	و	شاعر	توانا،	می	شود.	گویا	ابن	مقفع	برای	

پیشرفت	در	دستگاه	دولتی	عباسیان	تصمیم	می	گیرد	که	بظاهر	مسلمان	شود.	
گزارش	مسلمان	شدن	او	را	ابوعبدالرحمان،	هیثم	بن	ُعَدی	طایی،	که	زبان	شناس،	
نویسنده	و	محدث	عراقی	در	سدٔه	دوم	هجری	بود	چنین	می	نویسد	که	ابن	مقفع	شبی	
به	نزد	عیسا	پسر	علی،	عموی	منصور،	خلیفه	ی	عباسی،	می	رود	و	به	او	می	گوید	

که	»مسلمانی	در	دل	من	راه	یافته	و	می	خواهم	به	دست	تو	مسلمانی	گیرم«.	عیسا	
می	گوید	»سزاوارتر	است	فردا	در	برابر	مردم	اسالم	آوری«.	به	این	ترتیب	او	ابن	
مقفع	را	شام	در	خانه	ی	خویش	نگه	می	دارد.	چون	خوان	بگستردند	ابن	مقفع	بشیوه	
زرتشتیان	زمزمه	گرفت.	عیسا	گفت	»با	نّیت	مسلمانی	هنوز	زمزمه	ی	مجوسان	
کنی؟«	ابن	مقفع	در	پاسخ	گفت:	»آری.	نخواهم	که	شبی	را	بی	دین	به	روز	آورم«.	
پس	از	آن	ابن	مقفع	توسط	عیسا	مسلمان	می	گردد.	سپس	ابن	مقفع	دبیر	عیسا	عموی	
منصور،	خلیفه	ی	عباسی،	شد.	اما	همواره	مسلمانی	او	با	چشم	تردید	دیده	می	شد	
و	او	متهم	به	زندیقی	بود.	جاحظ،	تاریخ	نویس،	نیز	می	گوید	که	ابن	مقفع	در	دین	
خویش	»متهم«	بود.	در	مورد	باور	ابن	مقفع،	گفته	اند	زندقه	و	زرتشتی	و	حتا	
الحادی	بوده	است.	او	چه	بسا	در	برزویه	حکیم	که	بر	کلیله	و	دمنه	افزوده،	در	باره	
خود	چنین	می	گوید:	»به	هیچ	تأویل	درد	خویش	درمان	نیافتم	و	روشن	شد	که	پای	
سخن	ایشان	)اهل	دین(	بر	هوا	بود«.	از	مهدی	خلیفه	روایت	است	که	»کتابی	در	
زندقه	ندیدم	که	با	ابن	مقفع	ارتباطی	نداشته	باشد.«.	ما	می	دانیم	که	در	زمان	عباسیان	
شکوفایی	فرهنگی	روی	می	دهد	و	این	امر	نه	ناشی	از	اسالم	و	قرآن،	بلکه	ناشی	
از	امتزاج	فرهنگ	های	ایرانی	و	یونانی	و	هندی	و	ترجمه	آثار	فرهنگی	گوناگون	به	
عربی	بود.	ابن	مقفع	در	جریان	نهضت	فرهنگی	زمان	عباسیان	نقشی	بسیار	اساسی	
داشت.	او	برای	آماده	ساختن	زمینه	های	بحث	و	تحقیق	در	امور	فلسفی،	ابتدا	
کتابهای	مرقیون	و	ابن	دیصان	و	مانی	را	به	عربی	ترجمه	کرد.)تاریخ	اجتماعی	

ایران،	راوندی،	جلد	سوم(.	
گذاشت.	 نمی	 تفاوت	 بی	 را	 خلیفه	 اطرافیان	 بصره	 در	 مقفع	 ابن	 هوشیاری	
منصور	به	سفیان،	والی	بصره،	نامه	نوشت	و	به	کشتن	ابن	مقفع	فرمان	داد.	کتاب	
فتوح	البلدان،	از	احمد	بن	یحیی	بالذری	در	آخرین	کتاب	عمده		دربارٔه	فتوحات	
مسلمانان	می	گوید:	عیسا	در	کار	برادر	خویش	عبداهلل	به	ابن	مقفع	گفت	که	به	نزد	
سفیان	رو	و	چنان	و	چنین	کن.	ابن	مقفع	گفت:	»جز	مرا	بدین	امر	گمار	چه	من	از	
او	بر	جان	خویش	بیم	دارم«.	عیسا	گفت:	»دل	بد	مکن،	من	جان	ترا	پذرفتاری	

]پشتیبانی[	کنم«.
سفیان	کینه	ی	زیادی	از	ابن	مقفع	داشت	و	منصور	خلیفه	هم	به	او	فرمان	کشتن	
ابن	مقفع	را	داده	بود.	بدنبال	یک	توطئه	از	جانب	خلیفه،	روزی	ابن	مقفع	به	دیدار	
سفیان	رفت،	او	ابن	مقفع	را	تنها	به	حضور	پذیرفت	و	او	را	کشت.	ابن	مداینی،	
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مورخ،	می	نویسد:	چون	ابن	مقفع	به	نزد	سفیان	درآمد،	سفیان	او	را	گفت	»آنچه	مادر	
مرا	بدان	برمی	شمردی	به	یاد	داری؟«	ابن	مقفع	هراسید	و	زنهار	خواست.	سفیان	
گفت	»مادر	من	-	چنان	که	تو	گفتی	-	مغتلمه	باد	اگر	ترا	نکشم	به	کشتنی	نو	و	
بی	مانند«.	پس	فرمان	کرد	تا	تنوری	را	برتافتند	و	اندام	های	او	یک	یک	باز	می	کرد	
و	در	پیش	چشم	او	به	تنور	می	افکند	تا	جمله	اعضای	او	بشد.	پس	سر	تنور	استوار	
کرد	و	گفت	»بر	ُمثله	ی	تو	مرا	مؤاخذتی	نرود،	چه	تو	زندیقی	بودی	و	دین	بر	مردمان	
تباه	می	کردی«.	بدین	ترتیب،	ابن	مقفع	در	جوانی	و	در	سن	36	سالی	کشته	شد.	ابن	
خلکان	سال	کشته	شدن	ابن	مقفع	را	سال	145	قمری	می	آورد.	اما	از	کتاب	»اخبار	

بصره«	نوشته	ی	َعمرو	بن	شیبه	برمی	آید	که	سال	142	یا	143	قمری	بوده	است.
قتل	ابن	مقفع	ادامه	کشتار	ایرانیان	بدست	استعمار	عرب	بود.	در	مقابل	دین	
اجباری	عربی،	ایرانیان	بسیاری	خواهان	حفظ	آئین	خود	بودند.	ولی	خالفا	و	
مدافعان	شان،	آنهایی	را	که	در	زرتشتی	گری	و	مانی	گری	بودند	زنادقه	می	خواندند.	
براستی	چگونه	در	برابر	جباران	استعمارگر	باید	مقاومت	صورت	می	گرفت؟	در	
تمام	دوران	پس	از	تجاوز	عرب،	مخالفت	و	مقاومت	فرهنگی	و	سیاسی	بسیاری	

شکل	گرفت.	تالش	فرهنگی	ابن	مقفع	یکی	از	این	اقدام	ها	بود.			
ابن	َخّلکان	ابن	مقفع	را	»مشهور	به	بالغت	و	دارنده	ی	آثار	بدیع«	می	گوید.	
ابن	ندیم	هم	وقتی	از	»ده	سخنور	شیوای	جهان«	)»بَُلغای	عشره	ی	ناس«(	سخن	
می	گوید	ابن	مقفع	را	نخستین	آنان	می	شمارد.	ابن	ندیم	در	بخش	شاعران	می	گوید	
ابن	مقفع	به	عربی	شعر	می	سروده	است.	در	بخش	فرزانگاه	)حکیمان(	هم	ابن	مقفع	
را	یکی	از	مترجمان	و	ناقالن	حکمت	و	دیگر	دانش	ها	از	زبان	پارسی	به	عربی	
می	خواند.	ابن	ندیم	کتاب	شناس،	فهرست	نگار	و	محقق	بغدادی	که	در	سده	10 
میالدی	می	زیسته،	هم	چنین	در	کتاب	»الفهرست«	می	گوید	در	گذشته	ایرانیان	
شماری	از	کتاب	های	منطق	و	پزشکی	را	از	یونانی	و	رومی	به	پارسی	ترجمه	کرده	

بودند	و	ابن	مقفع	و	دیگران	آنها	را	به	عربی	برگرداندند.
برگردانده	است	 به	زبان	عربی	 )پهلوی(	 پارسی	 زبان	 از	 ابن	مقفع	 که	 آثاری	

چنین	اند:
ـ		کتاب	کلیلگ	و	دمنگ:	با	نام	کلیله	و	دمنه

ـ		کتاب	االدب	الکبیر	)سخنوری	بزرگ(

ـ			کتاب	االدب	الصغیر	)سخنوری	کوچک(
ـ		مزدک	نامگ:	با	نام	عربی	»کتاب	مزدک«

ـ			کتاب	خداینامگ:	به	نام	عربی	»ِسَیر	الملوک	العجم«	یعنی	کردارهای	پادشاهان	ایران
ـ		کتاب	تاجنامگ:	به	نام	عربی	»التاج	فی	سیرت	انوشیروان«	تاج	در	رفتار	انوشیروان

ـ		کتاب	آیین	نامگ:	به	نام	»کتاب	اآلیین«	در	آیین	های	گوناگون	ایرانیان	چون	آیین	
دربار	و	جنگ	

ـ		ریکیهای	سگستان:	با	نام	عربی	»عجائب	سجستان«	)شگفتی	های	سیستان(
ـ			نامه	ی	تنسر

ـ			کتاب	»الُدّرة	الیتیمة«	)مروارید	یکتا(	در	شیوه	ی	نگارش	و	نامه	نگاری	رسمی	یا	فن	
رسائل.	این	کتاب	گاه	به	نادرستی	»الُدّرة	الثمینه«	)مروارید	گرانبها(	معرفی	گشته	است.	

اصمعی	گوید	»الدرة	الیتیمه«	در	فن	خود	مانند	ندارد.

جمال	الدین	قفطی	تاریخ	نگار	و	پزشک	مصری	)1248-1172(	هم	در	»اخبار	الحکما«	
آورده	است	که	ابن	مقفع	فاضلی	کامل	بود	و	نخستین	کس	است	که	میان	مسلمانان	به	
ترجمه	ی	کتاب	های	منطق	پرداخت.	کتاب	هایی	که	ابن	مقفع	در	زمینه	ی	منطق	یونانی	و	

منطق	ارسطو،	از	پهلوی	به	عربی	برگردانده	چنین	اند:
ـ		انالوطیقا	)در	یونانی:	Analytika	در	انگلیسی:	Analytics(	برابر	»واکاوی«	نوشته	ی	

ارسطو
	)On Interpretation	:انگلیسی	در	Peri Herminias	:یونانی	)در	ارمینیاس«	»باری	ی	خالصه			ـ

برابر	»در	تفسیر«	نوشته	ی	ارسطو
ـ		ایساغوجی	)Isagoge(	نوشته	ی	فرفوریوس	)Porphyry(	در	سده	سوم	پیش	از	میالد،	

اهل	صور	)Tyre	–	شهری	در	لبنان(	این	نوشته	درآمدی	بر	قاطیغوریاس	ارسطو	است
ـ		قاطیغوریاس	)در	یونانی:	Kategorias	در	انگلیسی:	Categories(	برابر	رده	بندی	

نوشته	ی	ارسطو.

این	کتاب	ها	دارای	حکمت	و	عقالنیت	و	پیام	در	زندگی	بوده،	همراه	نگاهی	
دنیوی	و	عرفی	بوده	و	امر	قدرت	سیاسی	را	مورد	سنجش	قرار	می	دهد:
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کتاب	کلیله	و	دمنه	مجموعه	ای	از	افسانه	های	ایرانی	و	هندی	است	كه	ابن	المقفع	
از	زبان	پهلوی	به	عربی	ترجمه	نموده	و	سرگذشت	ها	و	قصه	های	آن	از	زبان	جانوران	
و	پرندگان،	درباره	وظیفه	های	صاحبان	قدرت	نسبت	به	مردم	خود	و	دقت	پادشاهان	
به	داد	و	اعتدال	می	باشد.	استاد	مجتبی	مینوی	می	گوید	کتاب	کلیله	و	دمنه	از	جمله	
آن	مجموعه	های	دانش	و	حکمت	است	که	مردمان	خردمند	قدیم	گرد	آوردند	و	»به	
هرگونه	زبان«	نوشتند	و	از	برای	فرزندان	خویش	به	میراث	گذاشتند	و	در	اعصار	و	
قرون	متمادی	گرامی	می	داشتند،	می	خواندند	و	از	آن	حکمت	عملی	و	آداب	زندگی	

و	زبان	می	آموختند.	
کتاب	»ادب	كبیر«	رساله	ای	است	كه	از	اندرزنامه	های	ایرانی	و	همچنین	از	
تجربه	های	نویسنده	در	زندگی	شخصی،	سرچشمه	گرفته	است.	جنبه	اخالقی	كتاب	
سراسر	عملی	است.	اندرزهایش	در	باره	آداب	معاشرت،	زیركی	و	بهره	جویی	از	
عواطف	نفسانی	به	سود	خویش	است	و	جهان	بینی	آن	بیشتر	با	نگرش	در	باره	مردم	
دوره	تجّدد	و	رنسانس،	مناسبت	دارد.	نویسنده	در	مقدمه	كتاب	»ادب	صغیر«،	نیاز	
عقل	به	ادب	و	تأثیر	آن	در	رشد	عقل	انسان	را	بررسی	كرده	است.	کتاب	»رسالة	
في	الصحابه«،	اثری	در	باره	سیاست	است.	در	دانشنامه	در	باره	کتاب	می	خوانیم	
که	مخاطب	ابن	مقفع	در	این	كتاب،	خلیفه	زمان،		بی	گمان	منصور	بوده	و	نویسنده	
درباره	مسائل	سیاسی،	دینی	و	اجتماعی	ابراز	نظر	می	کند.	رفتار	طبقه	ممتاز	لشكری	
خراسان	و	روابط	آنها	با	خلیفه،	انتخاب	صاحب	منصبان	عالی	مرتبه	و	درباریان،	
وضع	اهالی	عراق	و	شام	در	آغاز	خالفت	عباسی	و	اختالفات	قضایی	و	اداری،	
نکاتی	است	که	طرح	شده	و	نویسنده	مالحظات	و	پیشنهادهایی	به	خلیفه	مطرح	
می	کند.	نظر	نویسنده	آن	است	که	خلیفه	باید	یک	مجموعه	قوانین	و	آئین	های	قضایی	
فراهم	آورد	و	مناسبات	میان	مذاهب	مختلف	را	زیرنظر	اتوریته	خالفت،	وحدت	

بخشد.		
ابن	مقفع	روزبه،	شخصیت	فرهنگی	بزرگی	بود	که	در	لحظه	برزخی	یک	ایرانی	
بود.	تجاوز	عرب	یک	تجاوز	خانمانسوز	استعماری	بود	که	همه	آثار	و	تالش	های	
فرهنگی	ایرانی	را	مورد	هجوم	قرارداده	بود.	تجاوز	عرب	با	هدف	نابودی	کتاب	
و	زبان	و	آئین	و	فلسفه	و	فرهنگ	ایرانی	بود.	گویند	روزبه	احتمال	می	داد	که	تمام	
کتاب	های	ایرانی	توسط	عربها	نابود	شود	و	او	تنها	راه	حفظ	آنها	را	در	ترجمه	یافته	
بود	تا	فرهنگ	ایرانیان	و	حافظه	پارسیان	و	محتوای	فرهنگی	اشان	نگهداری	شود.	

کتابخانه	های	به	آتش	کشیده	شده	و	تخریب	آثار	نوشتاری	پهلوی،	ابن	مقفع	را	
برآن	داشت	تا	با	نیرنگ	علیه	دستگاه	خلیفه	عرب	و	با	زیرکی،	راه	دیگری	انتخاب	
کند.	او	یکی	از	متخصصان	زبان	عرب	بود	و	زبان	پهلوی	را	نیک	می	دانست.	او	
می	خواست	در	چالش	ماندگاری	هویتی	و	فرهنگی،	چیزی	باقی	بماند.	ابن	مقفع	
یکی	از	بزرگان	ایرانی	بود	که	درهای	فلسفه	و	منطق	یونانی	را	بازکرده	و	عطر	

فرهنگ	ایرانی	را	در	فضای	بسته	و	خفقان	آور	اسالمی	پخش	نمود.		
برخی	پژوهشگران	برآنند	که	هدف	ابن	مقفع	در	ترجمه	آثار	ایرانی	به	عربی،	
جلوگیری	از	انقراض	یادگارهای	ایران	باستان	است.	ابن	مقفع	با	ترجمه	ها	به	
سران	عرب	و	دیگران	شوکت	ایرانیان	را	یادآوری	می	کند.	او	به	خود	ایرانیان	
گرفتار	نشان	می	دهد	که	اجداد	آنها	دارای	فرهنگ	و	سنت	نوشتاری	بودند	و	آنها	

باید	در	برابر	استعمار	عرب	حس	غرور	داشته	باشند.	
این	گذشته	تاریخی	به	ما	یادآوری	می	کند	که	سنت	عرفی	و	عقالنی	وجود	
داشته	است	و	ازخودبیگانگی	ما	امروز	زخم	بزرگی	است.	این	گذشته	می	نمایاند	
که	امروز	بطرز	آشکار	و	همه	جانبه	باید	علیه	ایدئولوژی	اسالمی	و	قرآنی	و	علیه	
ایدئولوگ	های	اسالمی	و	اسالموفیل	های	چپ	و	ملی	مبارزه	کرد.	اومانیسم	و	

مدرنیته	فرهنگی	فلسفی	و	دمکراسی	سکوالر	خواست	ماست.	
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با	ادگار	مورن،	فیلسوف	جامعه	شناس

گفتوگوها،همکاریهاودیدارهایجاللایجادی

با	پی	یر	منان،	فیلسوف	و	تاریخ	دان
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با	رمی	پراگ،	فیلسوف	و	تاریخ	دان	ادیان

با	ایو	کوپنس،	انسان	شناس	و	سنگواره	شناس

با	مارسل	گوشه،	تاریخ	دان	و	فیلسوف

با	لوک	فری،	فیلسوف
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با	اکسل	کان،	دانشمند	ژنتیک

با	سه	فیلسوف:	پی	یر	هانری	تاوا	لوت،	اریک	دوشاوان	و	روبرت	لوگرو

با	لورانس	هارتمن،	اقتصاددان

با	آندره	کونت	اسپونویل،	فیلسوف
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با	فرانسوا	دروش،	تاریخ	دان	ادیان	و	قرآن

با	توماس	رومر،	تاریخ	دان	دین

با	میشل	سر،	فیلسوف

با	هانری	اتالن،	فیلسوف	و	دانشمند	زیست	شناسی
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با	سلمان	رشدی،	نویسنده	و	رمان	نویس

با	روزنامه	نگاران	شارلی	ابدو	و	شارب

با	ساموئل	مایول	استاد	در	دانشگاه	پاریس	13

با	داریوش	آشوری
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با	ژیل	کپل	اسالم	شناس

با	یداهلل	رویایی

با	ماشااهلل	آجودانی

با	میشل	اونفره	فیلسوف
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با	آندره	ساله	و	فرانسیس	مینه،	استادان	همکار	

با	برخی	از	همکاران	و	دانشجویان	در	دانشگاه	کنام

کتابشناسی:

کتابهاینویسنده:
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 1399
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tabous dans la société. Cet effort intellectuel et culturel s'efforce 
de critiquer la religiosité de la société, l'idéologie populiste, le 
dogmatisme marxiste, le soufisme, le mysticisme, le chauvinisme, 
l'anti-occidentalisme. Il s’agit de la critique de l'esprit paresseux 
et usé, la critique des mensonges sacrés, la critique de tout 
pouvoir. Avec notre critique avisée, nous voulons accroître la soif 
de la société d'apprendre, de savoir, de développer la culture 
académique. La religion de l'Islam est une impasse, elle produit 
la sclérose du cerveau, les idéologies communistes détruisent la 
fraîcheur intellectuelle, tout économisme détruit l’équilibre social, 
les comportements sociaux sont entachés de superstition et de 
mysticisme, de nombreux intellectuels ont perdu leur caractère 
intellectuel critique et leur travail ne menace pas le système 
idéologique dominant.

Cette situation entraine une vie dans l'épuisement, au mieux, 
la continuation du statu quo. Nous devons sortir du déclin et de 
l'impasse de la pensée, nous devons critiquer notre aliénation 
psychologique et culturelle, nous devons jouer un rôle de premier 
plan dans le monde et dans le monde de la pensée.

Les questions et défis fondamentaux de notre monde font l'objet 
de ce livre. Les réflexions dans ce livre contiennent les idées dans 
le domaine de la sociologie, la philosophie, l'économie, l'écologie, 
la religion, l’histoire, l’art, la littérature et la politique. Zygmunt 
Bauman a parlé d'un monde comme un liquide. Si le monde 
est fluide, toutes ses lois ainsi que toutes les relations sociales 
et humaines sont fluides et liquides. La réflexion et la pensée 
trouvent leur vérité dans la fluidité et le dynamisme. Mais ce n'est 
pas la vérité absolue. Nos valeurs, idéaux, projets et expériences 
influencent la vérité de la pensée. Il faut un éclairage permanent 
dans un monde où les connaissances sont fragiles et partielles. 

Didier IDJADI a déjà publié «Sociologie des fractures et des 
transformations de la société iranienne», deuxième édition, Mehri 
Publication, « Les nouveaux penseurs islamiques, le mouvement 
des Lumières ou l’obscurantisme », Mehri Publication, « Étude 
historique, herméneutique et sociologique du Coran », Mehri 
Publication, Londres.

 Didier IDJADI enseigne au CNAM, à l’université Paris XIII, à 
l’université Gustave Eiffel, à l’Ecole Centrale de Paris.

Le résumé du livre « Les Pensées »
et la biographie de l’auteur

IDJADI Didier Jalal, sociologue, présente sa vision du monde dans 
son dernier ouvrage « Les Pensées ». Les grands bouleversements 
économiques sociologiques écologiques technologiques dans le 
monde, lancent des défis inédits qui nécessitent une connaissance 
multiple et systémique. Les événements du monde sont accélérés 
et nos pensées ne sont pas complexes. 

Dans la société iranienne, le champ public et social est pollué 
par les croyances religieuses, la chute des valeurs morales et la 
dégénérescence intellectuelle. La tyrannie politico-religieuse et le 
facteur de l’Islam, sont la cause de la croissance des infections 
intellectuelles, de la destruction de la pensée rationnelle critique, 
et de la régression de la philosophie et des connaissances. La 
psyché de la société est affligée, impuissante et endommagée. 
Nous devons promouvoir la modernité culturelle et philosophique 
et transformer la société. Cette modernité ne peut pas être limitée 
au concept du XVIIIe siècle. 

Cette modernité regarde le monde d'aujourd'hui et implique 
dans sa réflexion tous les phénomènes intellectuels, scientifiques, 
écologiques, ainsi que tous des défis humains actuels et futurs. 
L’évolution de la psyché humaine, des besoins nouveaux humains, 
la physique moderne, la génétique, les neurosciences, le besoin 
d’approfondissement de la démocratie, et la liberté individuelle, 
sont des éléments d’intervention de la modernité et du paradigme 
de notre temps. Les individus sont fascinés par la spéculation 
publicitaire mais aussi par le populisme, la religion, le marketing 
politique, diffusés par les réseaux sociaux et les médias. Dans une 
société de crise sanitaire, sociale et intellectuelle, il est difficile 
d’élever le niveau de la culture critique. 

Les pensées de ce livre sont de poursuivre l'effort pour briser les 
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the religiosity of society, populist ideology, Marxist dogmatism, 
Sufism, mysticism, chauvinism, anti-Westernism. It is the criticism 
of the lazy and worn-out mind, the criticism of sacred lies, the 
criticism of all power. With our wise criticism, we want to increase 
the thirst of society to learn, to know, to develop academic culture. 
The religion of Islam is a dead end, it produces sclerosis of the 
brain, communist ideologies destroy intellectual freshness, any 
economism destroys social balance, social behavior is marred 
by superstition and mysticism, many intellectuals have lost their 
critical intellectual character and their work does not threaten the 
dominant ideological system.

This situation leads to a life of exhaustion, to the best, the 
continuation of the status quo. We have to come out of the decline 
and the dead end of thought, we have to criticize our psychological 
and cultural alienation, we have to play a leading role in the world 
and in the world of thought.

The fundamental questions and challenges of our world are the 
subject of this book. The reflections in this book contain ideas in 
the fields of sociology, philosophy, economics, ecology, religion, 
history, art, literature and politics. Zygmunt Bauman spoke of a 
world like a liquid. If the world is fluid, all its laws as well as all 
social and human relationships are fluid and liquid. Reflection and 
thought find their truth in fluidity and dynamism. But it is not 
the absolute truth. Our values, ideals, projects and experiences 
influence the truth of thought. We need permanent lighting in a 
world where knowledge is fragile and partial.

Didier IDJADI has already published:
Sociology of fractures and transformations in Iranian society, 

second edition, Mehri Publication, 
New Islamic thinkers, the Enlightenment movement or 

obscurantism, Mehri Publication, 
Historical, hermeneutic and sociological study of the Koran, 

Mehri Publication, London.
 Didier IDJADI is a Professor at the National School of 

Engineering and Technology (CNAM), Paris XIII University, Gustave 
Eiffel University and the Ecole Centrale de Paris.

The summary of the book Les Pensées 
and the author's biography

IDJADI Didier Jalal, sociologist, introduces his vision of the world in 
his latest book “Les Pensées” (les rélexions, thoughts). The great 
economic, sociological, ecological and technological upheavals in 
the world, raise new challenges which require multiple and systemic 
knowledge. World events are accelerated and our thoughts are not 
complex.

In Iranian society, the public and social field is polluted by 
religious beliefs, the loss of moral values   and intellectual decay. 
Politico-religious tyranny and the factor of Islam, are the cause 
of the growth of intellectual infections, the destruction of critical 
rational thought, and the regression of philosophy and knowledge. 
The psyche of society is afflicted, helpless and damaged. We 
must promote cultural and philosophical modernity and transform 
society. This modernity cannot be limited to the concept of the 
18th century.

This modernity looks at the world today and involves in its 
reflection all intellectual, scientific, ecological phenomena, as well 
as all of the current and future human challenges. The evolution of 
the human psyche, new human needs, modern physics, genetics, 
neurosciences, the need to deepen democracy and individual 
freedom, are elements of intervention of modernity and the 
paradigm of our time. Individuals are fascinated by advertising 
speculation but also by populism, religion, political marketing, 
disseminated by social networks and the media. In a society of 
health, social and intellectual crisis, it is difficult to raise the level 
of critical culture.

The thoughts of this book are to continue efforts to break taboos 
in society. This intellectual and cultural effort strives to criticize 
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شعر
	آنا	ماریا	روداس؛	برگردان:	 بی	آنکه	از	چشم	هایم	بخوانی	)شعرهای	اروتیک	چپ(	

علی	اصغر	فرداد
	محبوبه	زرگر این	شهر	دیگر	جای	ماندن	نیست		

	نازنین	شاطری	پور بی	شکوفه،		بی	گیالس	
	م.ع	سبحانی استیگماتا	

	نیما	نیا توراحافظی	
	عالم	تاج	قائم	مقامی دیوان	ژاله	
	اعظم	بهرامی آخرین	زن	لوت	

	ناما	جعفری دهان	ُمرده	
	هوشنگ	اسدی 70	شعر	در	میان	دو	بوسه	

	شاعر:	سهیال	میرزایی؛	مترجم:	رقیه	کبیری می	افتم	از	دستم	)فارسی	و	ترکی(	
	نازنین	شاطری	پور هم	رقص	باد	

	کروالین	مری	کلیفلد؛	برگردان:	سپیده	زمانی بوسه	ی	آسمانی	
	فیروزه	فزونی آوازهاى   فالِش   کشورم	

	جمال	ثریا؛	برگردان:	بهرنگ	قاسمی در	صدای	تو	می	دانی	چیست؟	
	هلیده	دومین؛	برگردان:	علی	اصغر	فرداد پرواز	ایکاروس	

	به	کوشِش	حسین	دولت	آبادی ماه	مجروح	)مجموعه	آثار	کمال	رفعت	صفائی(		
	سروده	های	علی	تقوایی،	طراحی	های	شکوفه	کاوانی سوار	بر	قایق	حیات	

	نرِگس	دوست تلِفظ	برهنگی	زن	در	ماه	
	سیاوش	میرزاده َرعشه	های	خوف،	َرخشه	های	ُخجسته	

	حسن	حسام	 اینجا	برقص	
	کتی	زری	بلیانی مرا	به	آبها	بسپار	

	شاعر:	ماریو	مرسیه؛	برگردان:	هدی	سجادی آوازهای	زیبایی	ات	
	حمزه	کوتی یکی	به	آبی	عمیق	می	اندیشد	

	پومن	شباهنگ مرا	با	چشمان	بسته	دوست	بدارید	
	کوروش	همه	خانی دل	به	دلبری	افتاد	

	موژان	صغیری یک	گل	آبی	رنگ،	رنگ	لبخند	خدا	
	موژان	صغیری تکه	ای	از	قلب	خدا	

	موژان	صغیری رد	پای	طالیی	
	دارا	نجات آذرخش	آذر	آیین	

	مهتاب	قربانی هنوز	

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشرکردهاست:

سپیدی	این	صفحه	برای	توست...
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	بهرام	غیاثی قاصدک	های	بی	خبر	
	نیلوفر	شیدمهر در	همه	شهرهای	دنیا	زنی	است	

جستار
	سام	آریا	 شناخت	و	مدیریت	خود	

	تام	ُتر یک	تصویر	ارگانیک	از	یک	نمونه	
	شهروز	رشید مرثیه	ای	برای	شکسپیر	

	شهروز	رشید دفترهای	دوکا	

داستاِنفارسی
رمان

	میالد	ظریف خاطراِت	آسفالت		
	فرزانه	سید	سعیدی تهران	در	آغوش	برلین		

	انوشه	منادی رویای	ایرانی	
	فاطمه	میرعبداللهی آخ	

	پرهام	مطبوع زیر	درخت	دابلین	
	شهریار	مندنی	پور عقرب	ِکشی	)ماه	پیشانی(	

	مژده	شبان مادیان	سرکش	
	امین	کاظمی انتقام	با	احترام	گرفته	شد	

	ماندانا	انصاری شروه	
	علی	اصغر	راشدان اهالی	خانه	پدری	

	علی	اصغر	راشدان حضور	در	مجلس	ختم	خود	
	محمدرضا	ساالری تادانو	

	رضا	اغنمی ویرانگران	
	عیسی	بازیار تا	آخرین	مین	زمین	

	سوسن	غفیار همسرم	آهو	خانم	و	دوست	دخترهای	من	
	بهرام	مرادی خودسر	

	بهار	بهزاد طال	
	مظاهر	شهامت دندان   هار   یک   روایت   آشفته	

	میثم	علیپور دوار	
	عیسی	بازیار هنوز		از		اکالیپتو	س	های		یونسکو		خون		می	چکد	

	رضا	اغنمی آن	سوی	چهره	ها	
	فرزانه	حوری الیشا	

	محمد	خوش	ذوق بوته	های	تمشک	)والش	کله(	
	رعنا	سلیمانی سندروم	اولیس	
	فهیمه	فرسایی پیش	از	تریدید	
	بردیا	حدادی بگذار	زنده	بمانم	
	حسین	دولت	آبادی مریم	مجدلّیه	
	حامد	اسماعیلیون توکای	آبی	
	جواد	پویان شب	جمعه	ایرانی	

	مهدی	مرعشی آنها	دیگر	از	آن	ایستگاه	نگذشته	اند	
	مریم	دهخدایی خانه	بان	

	حسین	دولت	آبادی گدار	)در	سه	جلد(	
	علیرضا	نوری	زاده ما	بچه	های	خوب	امیریه	

	زکریا	هاشمی چشم	باز	و	گوش	باز	
	فریبا	صدیقیم لیورا	

	شیوا	شکوری سالم	لندن	
	سپیده	زمانی اوروبروس	

	رئوف	مرادی	 اثر	انگشت	
	حسین	دولت	آبادی کبودان	

	حسین	دولت	آبادی خون	اژدها	
	رضا	اغنمی مرداب	

	حسین	دولت	آبادی باد	سرخ	
	حسین	دولت	آبادی چوبین	در	

	حسین	دولت	آبادی ایستگاه	باستیل	
	سیامک	هروی اشک	های	تورنتو	
	سیامک	هروی سرزمین	جمیله	
	سیامک	هروی گرداب	سیاه	

	سیامک	هروی بوی	بهی	
	لیلی	ناهیدی	آذر سیب	را	بچین	

داستان	بلند
	آزاده	دواچی دوگانه	ی	زنی	که	خوابش	نمی	برد		

	علی	اصغر	راشدان پاچراغ		
	حسین	آتش	پرور ماه	تا	چاه	

	علی	اصغر	راشدان خانه		پدری	
	محمد	عبدی پنج	زن	

	بهناز	باقری دهان	شدگی	

مجموعهداستانکوتاه
	بهار	بهروزگهر هوس	ماهی	سفید	در	مرداب		

	رسول	نفیسی؛	تصویرگر:	بابک	گرمچی حضرنامه	ابرقو		
	گردآورنده:	رضیه	انصاری داستا	ن	های	سوسمارنشان		

	هادی	طاهری قصص	الحیوانات	
	آرش	تهرانی انصراف	از	نقره	شویی	

	نازی	عظیما جزیره	ای	ها	
	ترانه	مومنی حجم	ناتمام	عشق	

	خلیل	نیک	پور خب،	یک	چیزی	بگویید!	
	هادی	طاهری مجسمه	ساز	فلورانس	

	حمید	فالحی حسن	آباد	
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	مهسا	عباسی نیالپرتوی	
	حسن	حسام بعد	از	آن	سال	ها	

	حسن	حسام کارنامه	احیاء	
	هلیا	حمزه روز	چهل	ویکم	

	بهار	بهروزگهر مردگان	سرزمین	یخ	زده	
	مژده	شبان در	من	زنی	زندگی	می		کند	
	هادی   کیکاووسی الفبای   گورکن	ها	

	نوشابه	امیری روزی   که   مادرِ   سگ   شدم	
	سانا   نیکی	یوس هلنا	گذاشت	و	رفت	

	بهرام	مرادی مردی	آن	وِر	خیابان	زیِر	درخت	
	بهرام	مرادی خنده	در	خانه	ی	تنهایی	

	عزت	گوشه	گیر آن	زن	بی	آنکه	بخواهد	گفت	خداحافظ	و	دختری	بنام	بی	بی	بوتول	دزفولی	
	مهکامه		رحیم	زاده روزی	روزگاری	رشت	

	رضا	نجفی داستانی	برای	مردگان	
	رضا	مکوندی گرد	بیشه	

	لیال	اورند کالغ	های	پایتخت	
	حامد	احمدی ریچارد	براتیگان	در	تهران	
	نگار		غالمعلی	پور پشت	چشمان	یخ	زده	

	فرامرز	سیدآقایی اما	من	حرفامو	تو	دلم	می	گفتم	
	نیلوفر	شیدمهر دو	زن	در	میانه	ی	پل	

	سعید	منافی کافه	در	خاورمیانه	
	رضا	اغنمی اشک	های	نازی	

	فرزانه	گلچین سیندرال	بعد	از	نیمه	شب	
	فریبا	منتظرظهور	 سوت	

داستانترجمه
رمان

	لیلی	اعظم	زنگنه،	ترجمه	ی	رضا	پور	اسماعیل افسونگر،	ناباکوف	و	شادی	
	محمد	حیاوی،	ترجمه	ی	علی	حسین	نژاد خانه	ی	سیاهان	

	محمد	حیاوی،	ترجمه	ی	غسان	حمدان سرای	شابندر	
	اینگه	بورک	بایر،	ترجمه	ی	گلناز	غبرایی پرنده	شب	

	الیف	شافاک،	ترجمه	ی	گلناز	غبرایی حرامزاده	ی	استانبولی	
	سلیم	حداد،	ترجمه	ی	فرزام	کوهسار گوآپا	

	جی	ام.	کوتسی،	ترجمه	ی	محسن	مینوخرد سودایی	
	گیدئون	لوی،	ترجمه	ی	فرهاد	مهدوی مجازات	غزه	

داستان	بلند
	دورته	هانس،	ترجمه	ی	گلناز	غبرایی آلتس	لند	

	لیندا.	دی.	کرینو،	ترجمه	ی	میم.	دمادم زن	تخم	مرغی	
	کالیو	کاسلر	و	جاستین	اسکات،	ترجمه	ی	فریده	چاجی	 گنگستر	

تاریخپژوهشنقدونظر
	کلودیا	یعقوبی؛	ترجمه	ی	آرش	خوش	صفا فردیت	در	عطار،	تصوف	ایرانی	و	عرفان	اروپایی		

	کامیل	احمدی خانه	ای	با	در	باز		
	فخرالدین	شوکت؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ایران	

	درویش	احمد	عاشقی	)عاشق	پاشازاده(؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی تواریخ	آل	عثمان	
	احمد   آغا   اوغلو؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ایران   و   انقالب   مشروطه	

	میرزا   باال   محمدزاده؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ارامنه   و   ایران	
	محمد	شریف	افندی	زاده؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی آذربایجان	و	انقالب	

	س	سیفی نشانه	گذاری	ها	در	عزاداران	بیل	
	جالل	ایجادی	 جامعه	شناسی	آسیب	ها	و	دگرگونی	های	جامعه	ی	ایران	

		برگردان:	محمدرضا	مردانیان كریستوفر	هیچنز	و	توني	بلر:	آیا	دین	منشأ	خیر	است؟	
	نینار	إسبر،	ترجمه	ی	محمد	جواهرکالم گفتگویی	بلند	با	آدونیس	

	صدری	سعدی سوزنی	سمرقندی	
	پرویز	دستمالچی ترور	به	نام	"خدا"	)نگاهی	به	تروریسم	حکومتی	جمهوری	اسالمی	ایران(	

	ناهید	حسینی آموزش	عالی،	جنسیت	و	تحوالت	اجتماعی	در	ایران	)1357-1396(		
جستارهایی	جامعه	شناختی	درباره	ی	داستان	امروز	ایران؛	از	بامداد	خمار	تا	توکای	آبی	 

مهرک	کمالی
	احمد	)سالم(	خلفانی از	ادبیات	تا	زندگی	

	رافائل	ای.	لوپز	-	کورو؛	برگردان:	فرشته	 زن	درون	)نوشتاری	روانکاوانه	در	باب	زنانگی(	
مجیدیانی

زن	در	بوف	کور؛	نگاهی	به	نقش	و	کارکرد	زن	در	بوف	کور	اثر	جاودانه	ی	صادق	هدایت	 
ابراهیم	بلوکی

	یداهلل	رضوانی	 تندیس	سگ	ورجاوند	)یکی	از	کهن	ترین	زیورهای	زرین	سرزمین	ما	ایران(	
	پرویز	دستمالچی نقدی	بر	والیت	فقیه	و	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	

	تیمور	کوران؛	مترجم:	سیدمهدی	میرحسینی واگرایی	عمیق	در	خاورمیانه	
	امامعلی	رحمان نگاهی	به	تاریخ	و	تمدن	آریایی	

	جالل	ایجادی بررسی	تاریخی،	هرمنوتیک	و	جامعه	شناختی	قرآن	
	کامیل	احمدی داستان	شهر	ممنوعه	)پژوهشی	جامع	در	باب	دگرباشان	در	ایران(	

	جالل	ایجادی نواندیشان	دینی،	روشنگری	یا	تاریک	اندیشی	
	حسین	آتش	پرور	 شکل	و	ساخت	داستانِی	ترانه	های	خیام	

	مهدی	یوسفی	)میم.ئازا( رادیکال	دهه	70 
	اسد	سیف دگرباشان	جنسی	در	ادبیات	تبعید	ایران	

	جواد	پویان افسون	زدایی	از	افسانه	ها؛	نقد	و	متن	شناسی	رمان	های	معاصر	ایران	
مروری	برحمالت	اسکندر،	اعراب	و	مغول	به	ایران	و	سقوط	سلسله	های	هخامنشی،	ساسانی	

	گردآورنده:	فریدون	قاسمی و	خوارزمشاهی	
	آزاده	دواچی واکاوی	نقد	ادبی	فمینیستی	در	ادبیات	زنان	ایران	)مجموعه	ی	مقاالت(	

	نیلوفر	ُدهنی در	همسایگی	مترجم	)گفت	وگو	با	سروش	حبیبی(	
	س.	سیفی سایه	های	سوشیانت	)منجی	گرایی	در	فرهنگ	خودی(	

ادبیات	و	حقیقت	)درباره	آثار	سینمایی	و	ادبی	عتیق	رحیمی،	برنده	افغان	جایزه	گنکور(	
نیلوفر	ُدهنی
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	اسد	سیف کتابی	برای	کتاب	ها	
	س.	سیفی آیین	های	روسپیگری	و	روسپیگری	آیینی	

		محمدحسن		حسین	ُبر ایران	و	اقوامش:	جنبش	ملی	بلوچ	
	هوشنگ	 چهره	ای	از	شاه	)زندگانی،	ویژگی	های	اخالقی	و	کشورداری	محمدرضا	شاه	پهلوی(	

عامری
	الیزابت	لونو،ترجمه	ی	 غرور	و	مبارزه	ی	زنان	)تاریخ	انجمن	زنان	فمینیست	در	نروژ	از	1913(	

مهدی	اورند،	متین	باقرپور
	بنفشه	حجازی  زنان	مبارز	ایران،	از	انقالب	مشروطه	تا	انقالب	اسالمی	

	خسرو	دهدشت	حیدری	)دوتتسو	ذ	نجی( آن	شی	گائو،	بودای	پارسی	
	رضا	اغنمی	)نقد	و	بررسی	کتاب( کتاب	سنج	چهارم	

	مسعود	میرشاهی	)نقد	ادبی( جستارها	در	زبان	و	تاریخ	فرهنگ	پارسی	
	علی	رهنما خرافات	به	مثابه	ایدئولوژی	درسیاست	ایرانیان	از	مجلسی	تا	احمدی	نژاد	

	به	کوشش	مسعود	میرشاهی تاریخ	غریب،	خاطرات	شاه	نادر	کیانی	
	مسعود	میرشاهی بانگ	نوروزی	در	پرده	واژ	ه	ها	

	نسرین	ترابی	)مجموعه	مقاالت( نور	مایل	و	سایه	ها	
	محمود	کویر سرگذشت	شعر	پارسی	از	سنگ	تا	چاپ	سنگی	

ادبیاتکالسیک
	مهدی	مرعشی »قصه	ی	سنجان«	داستاِ	ن	قراِ	ر	به	دیناِ	ن	بی	قرار	در	هند	

	به	کوشش	باقر	مؤمنی رساله	یک	کلمه	)میرزا	یوسف	مستشارالدوله(	

هنرمدرن،نقاشیوعکس
	رضا	رفیعی	راد دلدادگان	مدارچاپی؛	مجموعه	آثار	پی	سی	بی	مینیاتور	آرت	

	شعر-داستان	از	الهه	رهرونیا؛	نقاشی	حبیب	مرادی منظومه	ی	ناپیوند	واله،گی	
	نجوا	عرفانی سفر	ایشتار	به	دنیای	زیرین	

	منصور	محمدی	)مجموعه	عکس	از	طبیعت	کردستان( من	آنجا	پشت	خورشیدم	
	مژن	مظفری تازیانه	بر	باد	

	رضا	رفیعی	راد این	است	بدن	من	مجموعه	آثار	هنر	مفهومی	

کودکونوجوان
	خسرو	کیان	راد؛	تصویرگر:	هاجر	مرادی دالی	و	آیینه	ی	رازآلود	

	نیلوفر	ُدهنی بیژن	و	شیر	زخمی	
	فریبا	صدیقیم نابغه	ی	کوچک	
	نرگس	نمازکار لولو	و	جوجو	

سفرنامه
	مرتضی	نگاهی از	َرمِی	َجَمرات	

	ویلی	شیرکلوند؛	ترجمه:	فرخنده	نیکو	،	ناصر	زراعتی به	سوی	َطَبس	)1959(	
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