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 مستبدخود سر و  نظامی انطرفدارهويت گم شده و 
 به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان

 واحدی. از دکتر ن
 

 
، که نماد ترکيهء مدرن و سکوالر است، برای "آتاتورک"به مقبرهء " بنديکت شانزدهم"ديروز وقتی پاپ 

 و با همهء ستيزه   رو دارد،د که در عين کثرت به وحدتادای احترام وارد ميشد عظمت مّلتی را تأئيد ميکر
 .جوئی تاريخی خويش با مسيحيت و اديان ديگر، جلوهء الهی را در دوستی با ديگران می جويد

 
و رشک اما اين همه معنا که در يک لحظه، در يک منظر، در يک تصوير به خيالم تنوره می کشيد با 

 تاريخی زيرا افق قبل و بعد از .ی داشت و اجتماعواقعی تاريخی، ی بسته بندی شده بود که ابعادیافسوس
و رفاه و واقعی جنبهء در حاليکه مسئلهء هويت و اصل حاکميت و تجدد همانا . را نمايش ميداد آتاتورك

 . ستُبعد اجتماعی اين معنادر امروز امنيت مردم ترکيه 
 

ورخودمان ايران به ويژه بايد توجه داشت، غبطه و افسوسی که حاصل مقايسهء اين معانی با وضع کش
حسادت و افسوس کور و فرومايه و بی حوصله می باشد، که آتش افروز، خون آشام و زشت است، نه 

 . می باشدسازنده و موتور دور انديشی و چاره جوئی  است کهيک آرزو و خواست نهاد است، بلکه 
 

 )فردوسی(   دلت يافت آن آرزوها که جست کنون آنچه اندر خور کار توست
 
  نه تنهاکه به سلطهء مذهبی رو آورده اند وميدهد  از بی معنی بودن زندگی مردمی  نشانیحسرت چنين لذا

ميان بهشت و جهنم ارزيابی ميکنند، بلکه انديشمندان جامعه تمام کارهای بی معنی اين نظام را در شکاف 
 :نيز زانوی افسوس در بغل دارند

 
 )انوری (  مشتی افسوسی استملک در دستُ آخر افسوس مان بيآيد از آنک

 
اين مالحظات را در افق تاريخی قبل و بعد از مشروطيت  ايران نيز می توان مشاهده کرد که صرفنظر از 

 . مشترکأ ستم اجتماعی و خودسری حکومت را در خود نهفته داردمعنی غلط آن 
 

 با قهر و ،ن صورت می گرفت که از سوی دستاربندان وخوانين و شاهزادگان و مالکي،گرچه ستم اجتماعی
در طول  معذالک ميان اين دو فرق دارد از ريشه  است،ناشی از استبداد و خوکامگیکه  ،خودسری حاکميت
به عكس ستم اجتماعي از زاويهء حاكميت نگريسته گرديد و آن را . تفاوتی گداشته نشدصد سال گذشته 

شند که ــــ آدابی بک– را بسوی مبارزهء اخالقی و مبارزهء مردم دت شمردند تا مطالبهء فضيلت كننرذيل
نجانيدند تا هم ــــ نيز اصل دخالت دين در قانونگذاری را گبر اين پايه. نهاست رنگ دينی داردخود قر

که لفظ مشروطيت را با  عملی .فضيلت دينی را اساس حکومت کنند و هم قدرت را يک پارچه آسمانی نمايند
و برمردم ساالری و سامان دهی آن مشروط شد  رآی فقها، زيرا قانون به  کردمسمی

Konstitutionelle Monarchie خط بطالن کشيد. 
 

چون ( بنابر اين و با توجه به آنچه بر ما گذشته است مسئلهء جامعهء امروز، که بسته بودن آن محال است
.  است"مهار خودسري"بی شک همانا دشواری ، )در عصر اينترنت نمی توان حقوق مردم را نديده گرفت

  . خودسری سياسی باشديااجتماعی و  خودسری سري دخواين خواه 
 

روی آوری به فضيلت و يا وارد کردن يک سيستم اخالقی در سياست و در تصميم گيری در واقع گشودن 
 و ی تواند به اخالقيت خود حقانيت بخشدلوژی و يا يک دين است که نه مدرهای استبداد بروی يک ايده ئو
 که می  استزندگیمعّينی برای روش در واقع  هردستگاه اخالقیزيرا . نه توانائی مهار خودسری را دارد

 جهت گيريهای شفاف و منطقی و قابل ستايش کانت در بخش .ی باشد و يا نباشدائهه تواند مورد قبول گرو



 ٢

بعالوه . ه استوفق نبودچندان م خودسريمهار  در کارشاهدی برای اين مدعاست که  عقل عملي مقولهء

. چوب مدرنيته مردود استمی ببيند که در چار اونتولوژي دينی دنيا را از زاويهءهر هر ايده ئولوژی و يا 
  . استرار ميدهد که خارج از مهار انسانزيرا قدرت را دربست در دست يک ايدهء مطلق ق

 
 قهر مهار که ی با انديشهء کارناپعرصهء عمومخودسری محور چرخش متفکران ما نبود،  لذا چون مهار

، در بهشت زهرا ١٣۵٧ سالماه بهمن ٢١ ( خمينيبلکه برآن طنين کالم  را مطالبه ميکند گسترش نيافت
 : مستولی گرديد که گفت) جای مردگان

 
ی داشتند برای ما ن کنند؟ چه حّقيين زمان تعي داشتند مّلت در آن زمان سرنوشت ما را در ایچه حّق"

   ما هستند؟مگر پدر ها ولی. وشتش با خودش است سرنن کنند؟ هرکسیييتعسرنوشت 
.............................. 

ت معتبر ينطور اکثريت و آن هم اين است که آراء اکثري ادمکراسی. ديد به دمکراسی عمل کنيخواهياگر م
د يگوئد که بيستي آنها نا ولیت ولو به ضرر خودشان باشد شمشان معتبر اسيت هر چه گفتند آراياست، اکثر

نطور بکند، بکند، خالف صالحش است يخواهد ايمّلت م. ميم بکني خواهن به ضرر شماست ما نمیيکه ا
ما چه کار دارد؟ خالف صالحش را می خواهد انجام دهد نطور بکند، به من و شيخواهد ايمّلت م. خوب باشد
 ". که داده متبع است ی داده و رأئمّلت رأی

 

 )مهار خودسریمّهم يکی از ابزارهای ( ح دمکراسیيکه حاکی از عدم درک صحباطل رابر اين نگرش در ب
 :را قرار ميدهيم که ميگويدكارناپ سخن  است، و روش انتخابات

 
، ولی سيستم )منظور سيستم اخالقی است( دارندهم عبارات ارزشی قابل بررسی علمی هستند و منطق "

 يافت خدا و شيطانچون در آن موجودی فرای طبيعت جهان بينی که . است امريک"مهومانيس"ن ارزشی م
 چشم دوخته استگ، هارمونيک، که بسوی جامعه ای همآهنهدفی . است عملی ی هدفنمی شود؛ و به دنبال

القوهء خود به هر کسی امکان داده ميشود توانائيهای بادر آنجا دارای حقوق مساوی اند و آن همه  افراد و
 ".را پرورش و توسعه دهد و در ثروتهای فرهنگی جامعه سهيم باشد

 

تفکری نو دوباره در لباس است که حاال " مهر"ارزش همان مالحظه ميشود اين هومانيسم در واقع 
 .ميدرخشد

 
می تعيين سرنوشت را مجاز نلفظأ   فقط"بهشت زهرائی"نقطهء نظر معلوم شد که هاما بعد از گذشت سه ده

 ميرود تا جهان  می جويدهومانيسمو سرنوشت همه را در است " دنيائی"که آن ديگری ست، در حاليکه دان
" بهشت زهرائی"زيرا ديديم که همين رهبران دو آتشه .  سرنوشت ساز شدخيلی زوداوّلی . را انسانی کند

 کشور را بسوی جنگ ، آنچنانیتين کردند و بنام اکثرييعتای دراز مّدت نده ي آسرنوشت مّلت را برایخود 
ف را ي شررانیي با کشتار و زندان و سرکوبگری سرنوشت صدها هزار ااننيا. دنديهوده کشي بو صلحی

ن يمتع.  داده و آوارهء جهان ساختندینه شان فرارون نفر را از خانه و کاشاي مل۵ش از ين کردند و بييتع
 .  شدندمرگ و زندگی

 
 :ديگوي می رفسنجاناکبر هاشمی

  ١".ميآئي دانند که ما کوتاه بودتر تمام شود صالح نمیلند جنگ زينکه مايا امام ضمن" 
 

ص مصلحت و مجلس ي به اصطالح ُگنده ُگنده را زدند، مجمع تشخن حرفهایين ها که ايعجب است هم
 .بود، معلوم ص مصلحت و نه مقصود خبرگیيظور تشخخبرگان را بوجود آوردند، که در آن، نه من
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به " يني ديمردم ساالر " دوباره زنده کردند و به نام ی در زبان فارسراقهر و خشونت اينان الوه بع

جامعه را وارد زبان روزمرهء " يني ديتك ساالر"مفهوم " يمن درآورد "یتي و با اکثرمردم فروختند
 . دنديبه بن بست کشايران را جامعه اين مفاهيم بی معنی با  و کردند

 
 ید به عقل مراجعه کرد و خود را از عواطف و احساسهاي بااين زياده گوئی ها بودن یمعن ی درک بیبرا

ن عدم يا. ن کندييندهء مّلت را تعيتواند سرنوشت آيچکس نمي هید علمياز د. دي رهان، خرافات،ینيکور د
م بالفاصله يريگي می کاریم به اجراي تصمیرا ما وقتيز. ن در سرشت جامعه، از آغاز نهاده شده استيقي

ان يم، شبانه به خوابگاه دانشجويس رژي پلیم وقتينگاه کن. ديآينان بوجود مينکار عدم اطميدر عواقب ا
 ی ساواک به ظاهر برایوقت.  را به بار خواهد آورد؟ین عمل چه عواقبيدانست اي میحمله برد، مگر کس

 ینکار را حتيج اي نتای داد، چه کسیانبيرا پشت يعتيشرا ي را بوجود آورد و نيمجاهدزم يمبارزه با کمون

ران ي فرستاد و بعد خود از امصدقمرداد با تانک به نزد  ا٢۵ را در يرينص شاه یوقت.  زد؟یحدس م

 عمل نکرد و آخوندهاه ي شاه قاطعانه و مصمم بر علیدانست؟ وقتي آمد آن را می پیخارج شد چه کس

  بوجود آورد واقف ی که خود در کار کشورداریتيم قطعچگاه به عدي را از کار بر کنار نمود، هيسياو
کاريکه دستگاه . رد عواقب آن نامطمئن تر استي قاطعانه تر صورت گید هرچه کاريآيبه نظر م. نبود

 .حاکمهء ايران کنونی نيز قاطعانه در بارهء غنی کردن اورانيوم ميکند
  

ک يزيدر ف ٢زنبرگيت هيعيسنگ با قانون عدم قطهم  سياسی همانا –لذا اين عدم قطعيت در امور اجتماعی 
نان ياد عدم اطميش را که ازدي و زوال خوی، نطفهء خواریل استبداد و خودکامگين دليدرست به ا. است

نان را کاهش ي است، عدم اطمی به کسب هم رأئی که متکیاسيکه اقتدار سيدرحال.  پروراندیاست در خود م
 . دهديم
 

 از ی پلیعنيتوانند با علم و دانش خود، ينده را تنها خبرگان و روشنفکران ميآت ينان به وضعيعدم اطم
، هست و یر که مسئلهء مرگ و زندگيژه در لحظات حساس و خطيبه و. نده، محدود سازنديگذشته به آ

ند که با اندرز ي گویکارشناس به کس.  استین خبرگان و کارشناسان ضروريست مطرح است وجود اين
نده را محدود کند و مصلح و روشنفکر آنها هستند که قادر به رقم زدن به ينان در امکانات آيمخود عدم اط
 . نده انديامکانات آ

 
فه اش ياست که وظي سی شده است و در جاین نخبگان خالير، مملکت از اين چند دههء اخيمتأسفانه در ا

 آگاه به گذشته یاستمداران ما که حتيسن رو يازا. نده است، قهر و خشونت نشسته استير آي مسیراه گشائ
نده را که به هر حال يف امکانات آي که طیتيدرا.  کرده اندیري گیاست از امروز به فردا را پيستند، سيز نين

 را در ی و چاره جوئینيش بيده  که هرگونه پي بخشیميباشند، چنان وسعت عظي میاسيمات سيحاصل تصم
شتر باشد، ي بیاسي به حاصل عمل سی است که هرچه نا آگاهیهيدب. ت کشور ناممکن ساخته استيريمد

ن و کارشناسان و ينجاست که وجود متخصصيا. ز نامطمئن تر استينده ني آیاسي س– یت اجتماعيوضع
 است که احتمال وقوع حوادث ی که آنها دارند، که بخاطر اندرزینه بخاطر دانش. کنديدا ميت پينخبگان اهم
 اما اندرزی که با عقده های حقارت به دروغ آلوده باشد، .سازدينده نا محتمل تر مي در آ رایّنيناگوار و مع

 .زيرا با حيله و تزوير سرکوبگران همياراست. آينده ساز نيست
 

ت ينان به وضعينده، با باال رفتن عدم اطميف امکانات آي به طیب نا آگاهي ضریريم گيپس به هنگام تصم
 خود بر ی برایاسي است که مردان سینينان تابع مشاورين عدم اطميسعت او. نده، گره خورده استيآ
  . باشدینش مي مشاوری اعتباریاستمدار، نشانهء بيلذا شکست س. ننديگزيم
 

 داشته باشند و آن را در عرصهء ی برنامهء اجرائیک دورهء انتخاباتي ید براي احزاب بایدر دمکراس
 یتي اقلیندهء مّلت است، از سوين کنندهء سرنوشت آيين برنامه که به اصطالح تعياما ا. غ کنندي تبلیعموم
 آن است که بر تياكثرلذا . نديگزي را بر می خواهد بود که ویتياکثر" !ولی " ه شده که به هرحال يته

 .سازديض حکومت را ممکن ميگذارد و تعوين صّحه ميد متخصصيصالحد
                                                 

- ٢ Heisenberg uncertainty relation    
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 :سدي نوی از اصالح طلبان، میکي ياكبر گنجن راستا يدر ا
  
 و یزين روش حکومت بدون خونريبراساس ا. نيج نامعيدن به نتاي رسین براي است معی روشیدمکراس"

.  آنان استی بر رأیحکومت حّق مردم و مبتن. .............. شودیض مي مستمر تعوق انتخاباتياز طر
 ٣ "دهد يص نميآنها را تشخچکس بهتر از خود مردم سعادت يه
 

وه و ين شيلذا آنها که با ا.  محتواستی و بی معنیب" سعادت مردم"ن جمالت، کلمهء ي ایبائيصرفنظر از ز
 است، ی به هم رأئی که متکیاسيرا بر اقتدار س  ٤ ت بر قلوبيند، حاکمي جویت مي محبوبیسخن پرداز

ازمند يا کرشمه گر و احساس و عاطفهء آلوده به باور نيسما ي به کاریت بر قلوب وليحاکم. دهنديح ميترج
ج ين نه نتايم ايبعالوه خوب توجه کن.  باشد فرق داردی که دمکراسیت عقالئيآنچه که با حاکم. است

، ینان ولين عدم اطميا. باشديد حاصله از انتخابات است که نا مطمئن ميکه امکانات جدبل یدمکراس
ار الزم و يک باشند، بسيا و دمکراتي گویادي بنی دارای اجتماعیستمهايکه همهء دستگاهها و سيمادام
 . دا کنندي جوشش خود پی برایدانيد، مي جدی است تا افکار نو و سبکهایضرور

 
 :سد ي نوی مياكبر گنج

 مدرن یاما نظام اجتماع.  مدرن دوخته شده استی دولتهای است مدرن که از قبل برای جامه ایدمکراس"
شه، جامعهء يان و اندي بیسم، حقوق بشر، آزاديپلورال :شيوه هاي و میت انتقاديعقالن(ته يدرناب ميدر غ
 ٥" استیافتنيدست نا .....) یمدن
 

 یلهاي ندارد و آغشته به کششها و می درست فلسفیته مبنايشان از مدرنيشود که برداشت اي مالحظه م
 اجتماع مدرن ی دولت مدرن و نه به محتوایعن نه به میژه تا به حال کسيبه و. سنده استي نویاسيس

 یا با گفته هائي قرار دادن و ی اطالعی و بیکيمردم را در تار. شان را درک کنديواقف است تا نوشتهء ا
 . آنهاستیداري به شعور و بی توجهی گرفتن نه هنر که بیغلط انداز به باز

 
، چه در بارهء  دارند گفتنیز براي نیلب درستااصالح طلب مطن ي از فّعالی و بعضینهمه اکبر گنجيبا ا
نان نظرات خود را ي اما از آنجا که ا .٦ی استشمندي هر اندیباني که مورد پشتاست و چه در بارهء جامعهيس

کنند، معقول و مقبول يعنوان م ن شاهيناصرالد دربار يره ايم شيكر با منطق یم اسالمياز موضع دفاع رژ
 . ستندي نیروزگار کنون

 
 که یسخن. " مدرن استياسي جامعهء سي از ضرورتهايتحقّق جامعهء مدن" ينور عبداهللابه نظر 

 و یجامعهء مدنمقوله های شان در ي اشکال ما با ایول. ز هستي نیشيظاهرأ مورد قبول هر آزاد اند
 کالم بارا توان آنها يچوجه نميبه هصرفنظر از به دست ندادن معانی آنها،  که ، مدرن استیاسيجامعهء س

 :کند کهي فکر مينور. نمود یساختارآنها را بافت و سرهم  ی فقاهتیعت و برداشتهاي و اصول شریقدس
 
 برخوردار شده یشتريان از حقوق بيافته اند، آدمي توسعه ی اطالع رسانیدر جهان مدرن، چون محملها" 
 ". افته استيت ي اهمیوز افزون به حکومت به نحو ریز نقش افراد در اقتدار بخشين جهت نيبه ا. اند
 
ار نادرست ي و رابطهء آنها با اقتدار و حقوق مردم نه تنها بسی اطالع رسانین برداشت از قدرت محملهايا

حقوق مردم و اقتدار و رسانه ها، . دهدي سرخرمن جلوه می را مانند لولوی اطالع رسانیاست که محملها
 یرسانه ها مّکلف اند نقش شفاف گر.  را ندارندیابطهء تنگاتنگن ري هستند که باهم چنی متفاوتیمقوله ها

 یت بخشند و براي دولت شفافیا به کار اجرائي و ی در عرصهء عمومید به هر رخداديآنها با. داشته باشند
 یرون بکشند و با نور کالمي بیک دستگاهها و ادرارت و بخش خصوصي تاریمردم آن ها را از گوشه ها

 اقتدار برهمه یآنوقت است که چهرهء واقع. ندي روشن نمای و نه ساختگیقي حقی ارقاما و اعداد ويگو
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 است،  یر وابسته به محمل اطالع رسانيع شدن حقوق افراد که به هرحال غيشود و احتمال ضايمعلوم م
اطالع  یت آزاد محملهايچون در کشور از فعال : گفتنديد ميشان بايا. گردديابد و قابل دفاع مي یکاهش م

 .کندي که به خواهد می شده است که  هر غلطی شاخ و دمیشود، دولت چنان غول بي میري جلوگیرسان
 

 به امريکا و تر و خشک کردن وی بوسيلهء افراد و گروههائی معلوم الحال، که به هر محمد خاتميورود 
به ) واهند امتياز بگيرندتنبلی چون مفت و مجانی می خ(خود و تنبلی حال مردم را با عقده های حقارت 

دشمنان ايران و ايرانی فروختند و دادن دکترای افتخاری در انگليس به ايشان، همه معلول اين نظر غلط در 
 در ايران دندان زهری رژيم اصالح طلبانمحافل غربی است که تصوّر می کنند با روی کار آمدن بعضی از 

به اين جهت نيز متوليان اين گروه را . فظ خواهد شدکشيده ميشود و منافع اقتصادی غرب در منطقه ح
در زير با اين . تّحمل ميکنند و اجازه ميدهند تا در گوشه و کنار امريکا به اشکال مختلف ُدر فشانی نمايند

بزک کردن اين رژيم و يا کنار . گروه بيشتر آشنا می شويم تا معلوم کنيم چنين محافلی چقدر در اشتباه اند
اسير خود  يک بی توجهی به حقوق مّلت ايران و حقوق همهء ملتهای خاور ميانه است که آمدن با آن

، که بايد بوسيلهء عمال بيگانه و مشتی خرافاتی بزکیتازه چنين . محوربينی رژيم مذهبی ايران گرديده اند
در محيط  بايد خود را در درون شکل بگيرد، به معنی گزينشی دريک فراگرد تطور اجتماعی است و لذا

 تا عاقبت کاريکه باز ده ها سال جنگ و سردرُگمی و خشونت و سرکوب بهمراه خواهد آورد. تثبيت کند
هر دگرگونی ناگهانی، چون قابل .  بوجود آيدEmergenzشرايط يک دگرگونی ناگهانی و غير منتظره 

 . جهانی منجر شودپيش بينی نيست، مکانيسم غير قابل کنترل با خود ميآورد که ميتواند به آشوب 
 

مالحظه ميشود که در چاره انديشی محافل غربی تنها ضريبی که به حساب نمی آيد منافع و حقوق مّلت 
تنها راه نجات . ه قرار داده و ميدهندحايران است که مشتی مخّرب و به ظاهر ايرانی آن را وجه المصال

مّلی آنان و حقوق لبات مردم يعنی منافع ، به ويژه امريکا، موازی ساختن منافع خود با  مطا ولیغرب
سياست الس زدن با اصالح و  ذليل نشان دادن امريکا در عراق به معنی پيروزی اروپا نيستبعالوه . است

در اروپا عواقبی بسيار وخيم تراز تحّمل نازيسم صلح دوست  یايرانها طلبان و پشتيبانی نکردن از مليون 
  .ر خواهد آوردابب
 

 . م شده اندير تقسي زیح طلبان به دو گروه اصلامروز اصال
 

 ین اصالح، دمکراسي و خشونت را به کشند و با ایت خواهي تمامیعنيم، ي رژیخواند دندان زهريآنها که م
بال مقابله ُولـُ گیه دارين شکل با شهوت استعمار و سرمايتا به ا.  با مکتب اسالم بر پا سازندیري پذیآشت
 .کنند
 جامعه ی در وضع کنونی و دمکراسیم به محدود ساختن آزادي هستند که ضمن اصالح رژی دّوم کسانگروه

 .باور دارند
 

 به ینان نظرات متکي نظرات ا.می باشند ی اسالمیتهايم حزب توده و مارکسين افراد از نخبگان قديغالب ا
 که از جامعهء مدرن و جامعهء ن حاليشان در عيمثأل در نوشته ها و گفته ها. ستي نیستم منطقيک سي

 مفهوم ی جامعه شناسینکه امروز در تئوريحال ا  ٧.گردديز عنوان ميرود، طبقهء متوسط ني سخن میمدن
 یروزي نشسته است که در پیانيگاه طبقهء متوسط،  قشر ميز، بر جاياست نيدر س.  استی معنیطبقه ب

 .ميا با مسئلهء طبقات مخلوط نکند مسئلهء قشرها ري ما با.باشدين کننده ميياحزاب تع
 

 از یکي یکند که اگر اصالحات مورد نظرش که مسئلهء مقام رهبريال مي به غلط خاصالح طلبگروه 
ند و يسم شکست خورده را کنار بگذارد و خود بر مسند حکومت به نشيتواند آخونديآنهاست، متّحقق شود م

م و الفاظ و ين تصّور باطل، با آب و رنگ مفاهيا. ک قرن تالش چپ را جامهء عمل بپوشاندي یآرزو
آن تصّور را  ده تا شکل کالمیيشان منقوش گردي، در سخن و نوشته های شدهء خاصی بسته بندیفرازها

 است یگر همان رابطهء عناصريکدي کلمات، با یعني که رابطهء اجزاء آن، یشکل. ارائه کنندعام  مردم به
. ت و آموزه هاستي که متأثر از تجربه ها، تربیروابط. ده استيآفر را ین تصوّرين چنيکه در ذهن، ا
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ه واقع ش در آمده بين صورت آنچه به نمايبه ا. شوديز برآنها مشاهده مي نیني که رنگ دیهائه آموز
 .  جامعه است-شهي اند-  کالمیوند ساختاريبازتاب پ

 
 یهان، بدون ائتالف همهء گروهها کشور و جیت کنونين جهت باطل است که در وضعين تصّور از ايا

د راه ينان بايلذا ا. ده خواهد شديه کشي، مملکت به آشوب و جنگ و تجزیت و خشونت مذهبيمخالف آمر
 از مردم بر یاري بس.ش قدم باشنديش آن پيشان را نه تنها مسدود نکنند که در گشايمذاکره با همهء دگر اند

 .د کردنقر خواهتمسدر ايران را  م پول پتيرژد، نرت برس به قدده اند که اگر اصالح طلبانين عقيا
 

شوند يده ميز دي نوريمحسن كد و يعبداهللا نور چون یوني و روحانانيد حجاريسعان گروه اّول، يدر م
دان ي که جاویان کالم قدسيلند مينان مايا. ون دارندينکوئی زاسيا ايت، يژهء روحانيت از دادگاه ويکه شکا

ن را  با يهء دي بزنند و حکومت بر پایّال است، پل بهشتي که سی و آزادیردم ساالرشهء مياست و اند
 آن در قرن ی که سامان دهیپروژه ا.  استیالي و خی که اتوپیپروژه ا.  قوت و قدرت بخشندی الهیليدال
 مختلف ینان مدام از قرائتهايا.  محال استی و ماهواره ایکي الکترونیکم، قرن انترنت و جنگهايست و يب

و معلول در منطقه کا ياالت متحده امري اتاسيجهء سيا تمام مشکالت کشور را نتي.  رانندیاسالم سخن م
قهر آميز  چيزی که گم است شيوهء ادر اين راستا ولی تنه. داننديران مي سال سلطنت مطلقه در ا٢۵٠٠

  . از آن حکايتها داردتاريخ طبريحکومت دينی است که 
 
 که حکومت فقهاست ی در حکوت والئی را که حکومت فالسفه است، با دمکراسی افالطونی دمکراسوريكد

گرفته شده  تيعاربه  پوپر از  است کهی قضاوتاين قضاوت ولی. دانديکند و آن را استبداد ميسه ميمقا
مسئلهء ما نه حکومت افالطونی و نه حکومت دينی امروز است که در يک جامعهء بسته می تواند . است

 . خير مسئلهء ما بحث در بارهء جامعهء باز و دمکراسی برای مهار خودسری است. رشد کند
 
، آنهم ینان تنها نقش نظارتيدارد که نقش اي مشروطه اظهار می در بارهء نقش فقها در قانون اساسوريكد 

المانه است، ن نظارت هم ظي؟ ای عجب قرائتا بقول خودشي یريعجب تفس. ه بودتنها در مورد قّوهء مقنن
. شوديسد راه تجدد مبا آن  و بدست می گيرد قدرت مردم را یعني ی سلطهء واقعیتياقلاين يعنی را يز

 در ی اعتباریعني و هم کهنه، ی معنی دارند هم بیشان از دمکراسي که ای و برداشتی چون ارادهء مّلیالفاظ
 . ندرن عصر ندايا

 
جامعهء ايران هنوز برای جدائی دين از ": رد، وقتی ميگويد قدم برميداشيرين عباديدر همين جهت نيز 
 يعنی مردم بايد حاال حاال ها به انتظار بنشينند تا يا بنيادگراها به دنيا مسلط شوند و ".سياست آمادگی ندارد

اين پيش بينی را با برباد دادن ثروتهای . يا ايران به قعر نابودی سقوط کند و محتاج و بی خانمان گردد
هنگفتی را که رژيم های هزينهء . ور و رو آوردن به تکنولوژيهای کهنه و بی معنا می توان بخوبی ديدکش

مصرف ميکند، مواجب بگيرانی که در سرتاسر جهان بصورت شبکه ای برای حفظ خود در داخل و خارج 
بيشتر بشوند صاحب ه اين برده ها چهر. در استخدام او هستند، مرا به ياد حکايت برده و صاحب می اندازد

اينجا ولي آغاز پاياني .  وابسته تر ميگردد تا جائيكه برده ها همه كاره و صاحب هيچ كاره خواهد شد
 . اسفناك و شايد هولناك براي صاحب خواهد بود

 
واز علم  را بسيار روشن و منطقی توضيح ميدهد Historism ٨ "سميهيستور بيچارگي" پوپركارل 

رای مسير تاريخ قانون به تراشد و بر مبنای آن، به اصطالح، ادعاهای مستدل برای بتاريخ که ميخواهد 
 نشان ميدهد  اوهمينطور. آتيه ارائه دهد و اعمال درست سياسی و اجتماعی را استنتاج کند فاصله ميگيرد

يط آنی با برداشت تصميم گيرنده و شرا دارد یديدی که ناظری از يک واقعه، يک جمله يا يک خبر يا عمل
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کاری . ندمنطبق نيستبرهم اين دو فرقی اساسی دارد و به هيچ وجه کرده است که تحت آن کاری را اراده 
 .  يکی ديگر از طرفداران خاتمی ميکند و بعنوان حقيقت بخورد ما ميدهدعباس ميالنيرا که 

 
از پيشداوری و خطا و يادداشتهای يک فرد يا شاهد واقعه ای پرچه . کار وی تنها يک حکايت نويسی است

 .ارزش هرمنيوتيک ندارد مئن بيش نيست،قط ذهنيتی نا مطلذا ف. قرار دارد در فضای عواطف شخصی
 

در تاريخ علوم انسانی ما شاهد چنين برداشتهائی بوده ايم، خواه بصورت وحی الهی، يا پيروزی در واقع 
 اقتصادی لزومأ پيشرفت و –راگردهای اجتماعی نژادی برگزيده شده، يا قانون ديالکتيک ويا ادعای اينکه ف

 که کوشش دارند مخالفت می کند ماركس و هگلو  افالطون شديدأ با پوپر .روند تاريخ را تعيين می کنند
تحقق چنين طرحهائی از جمله طرح اسالمی کردن . ره يافت مطلقی را برای جامعهء بشری ارائه دهند

كوشش براي " :می گويد پوپر  .و حقوق انسانها روبرو خواهد شدجهان با شکست و از دست دادن آزادی 
 9."اينكه در روي زمين بهشت بسازيم هميشه جهنم بوجود آورده است

 
سياست بايد گام به گام خود را به انتقاد بکشد تا مبادا تصميماتی که گرفته شده به کسی و يا گروهی آسيب 

ما بايد اين خيال را از فکر خود بيرون کنيم که .  به نشيندسانده باشد و در صورت لزوم به اصالح خويشر
اين خيال فقط به نابودی يک قشر، يک نسل و يا يک دورهء . می توانيم خوشبختی همه را متحقق سازيم

نه اينکه . فرهيختگان ايرانی در هر کجا که هستند بايد در اين انتقاد سهيم باشند. تاريخی منجر خواهد شد
 . زود گذر مردم را به گمراهی بکشندبخاطر منفعتی

 
صرفنظر از کارهائی که بعنوان انقالب فرهنگی در . سروش  استعبدالكريم   يکی ديگر از اصالح طلبان

 در سروش  دانشگاهها کرد و امروز نتيجهء آن آخوندی شدن اين مراکز علمی و آزاد انديشی شده است،

ژردانو نظرات وی بسيار با نظرات . فت دينی نيز آشنائی داردعين دانائی به علوم طبيعی و فلسفه، با معر
 .  شباهت دارد11اسپينوزاو   10نوبرو

 
 امتياز انحصاری روحانيون را در تفسير احکام دينی به چالش ميگيرد و تقليد صرف را از يک سروش

تقد است که از به ويژه مع. او روحانيت را بصورت يک نهاد رسمی رد ميکند. عالم فقيه جايز نمی داند
تأثير تحوّالت و نتيجهء پژوهشهای علوم طبيعی در عرصهء دين نميتوان گريخت و يا پرهيز کرد، بلکه بايد 

بعالوه او از باور طرفداران فقه سنتی ايراد می گيرد که اصول و . آنها را چراغ راه درک دين ساخت
يسازد که امروز علوم انسانی و اجتماعی بسيار موازين اسالم را ابدی و غير قابل تغيير ميدانند و گوشزد م

 .١٢ُپرارزش و ُپر اعتبارند و الزم است از آنها در فهم مسائل اجتماعی و فرهنگی ايران و اسالم بهره گرفت
زيرا او به سکون باور ندارد و تفسير احکام شرعی را نيز از اين ديد، . سروش از فقه پويا سخن ميگويد

 ١٣. ان ميکندمشمول مقتضی زمان و مک
 

در اين حوزه اسپينوزا  و ژردانو برونومالحظه ميشود که مواضع مذهبی سروش تا چه اندازه با مواضع 
 .نزديک است

 

                                                 
٩ - The open Society and its Enemies 1954 London 
 
١٠-  Giordano Bruno, from F. Fiorentino 1962 Hamburg   
١١- Spinoza Benedictus , from G. Gawlick 1989 Frankfurt 
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  ١٣۶۶  همانجا -١٣
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لذا قدرت و جرئت سروش در حوزهء دين، بصورت نقدهای جانانه، مطالبات منطقی و معنوی، نشان دادن 
زنده و قابل ستايش اند که شايستهء گفتن از گونهء رفرماسيون، همه گفتارهائی متين و با حوصله و ار

 . جانب عالمی فقيه و دانش دوست هستند تا نافذ تر و کاری تر بيافتند
 

اما سروش هنگاميکه قدم به عرصهء تئولوژی يا علم دين و فلسفه مينهد در ديدگاههايش لغزش علمی و 
که او، آنطور که خودش ميگويد، به شايد اين مطلب ناشی از عالقهء مفرطی است . منطقی مالحظه ميشود

 دارای يک سيستم فکری است  که در آن نه جائی برای دين و نه جائی پوپر.  داردويتگن اشتين و پوپر

وی، که مداوم " بازی زبانی" نيز نه تنها با دين ميانه ای ندارد که ويتگن اشتين. برای خدا باقی ميگذارد

و  14 رودلف كارناپ و نيز هم مکتبی های ديگرش چون اشتينويتگن سروش از آن ياد ميکند، از سوی 

اصوأل اعضای مکتب . ، برای بی معنی نشان دادن قدسی و متافيزيک بطور کّلی بکار برده ميشود١٥پوپر
اينان ولی غالبأ . وين که همه از مثبتيون هستند و مکتب چپ فرانکفورت هيچيک با مذاهب ميانه ای ندارند

 . الح طلبان مذهبی ايران کنونی اندورد زبان و مرجع اص
 

بديهی است که عالقه به اسالم از يکسو و گرايش به مواضع مثبتيون از سوی ديگر، بطور ديالکتيکی با 
اما به اين .  فقاهتی ايجاد کنند–يکديگر به مقابله بر ميخيزند تا الزامأ در سروش، سنتزی بصورت فلسفی 

و نه در چارچوب اعتقادات اخباريون است ايراداتی اساسی وارد سنتز که نه در قالب باور اصوليون 
 .ميباشد

 
نخست علم دين به دانشی گويند که دين را از نظر تجربی، تاريخی و پديده شناسی بطور سيستماتيک 

به ويژه در بررسی مرز . بررسی ميکند و در اين راه از علم روانشناسی و پديده شناسی بهره می جويد
م و جامعه شناسی که سخت سيال است، آگاهی به ساختار اجتماع و بافت علمی آن ضروری ميان اين عل

سروش علم دين . اما فلسفهء مذهب حرف ديگری است که جايگاه آن را بايد در بخش فلسفه جست. است
نخست اينکه علم طبيعت نه مطلق و نه . اين نظر از دوجهت غلط است. را با علم طبيعت مشابه می بيند

ريه ای ــآنچه در برابرش قرار دارد پديده ها هستند که آنها را با روش توجيه در نظ. دسی ميشناسدق
طرد "در اين محک، اصل . خود، يعنی سيستم، می نهد و محک می زند عقالنی و متکی به -منطقی 
جربی قابل طرد  زيرا از نظر ت.از اين ديد ادعاهای دينی و متافيزيکی بی معنی اند.  اساس است١٦ "تجربی
بلکه . يک تئوری جدا کنيمدّوم اينکه در علم طبيعت، ما درک پديده ها را نميتوانيم از   ١٧ .نيستند

بهترين مثال کار . درست در اين فراگرد نيز اشتباه می کنيم. ميخواهيم آنها را محک آن نظريه جلوه دهيم
 بکار برد که ميگفت كپرنيك توجيه نظريهء  است که ميخواست پديدهء جذر و ّمد دريا ها را برایگاليله

درست است که وی به ظاهر به اين هدف هم رسيد ولی . زمين ساکن نيست بلکه بدور خورشيد می چرخد
بعالوه در بررسی هر ادعائی مّهم ترين موضوع روش و مکانيسمی است که برای . استدالل او غلط بود

از اين ديد .  کسی تابحال در مورد دين ارائه نداده استچنين مکانيسمی را. حذف خطا بکار برده ميشود
 :سروش ادعای. علم دين با علم طبيعت نمی تواند مشابه باشد

 
دين مشمول تغيير نميشود بلکه فهم و درک ما از دين است که در گذر زمان و برحسب مقتضيات حاکم "

 ."دگرگون ميشود
 
.  رد ميشودپوپرمطلبی که از سوی . ی دارد انسان درجاتست که عقيده دارد فهمهم او.  است١٨ادعای ديلتی

 : سروش ميگويد
 "علوم دينی به بحث در پيرامون توحيد، نبّوت، وحی و ارزشها و نظاير آن می پردازد" 

                                                 
١۴ - Carnap Rudolf : Überwindung der Metaphysik, Lust an der Erkenntnis München 1986, S367 

  
١۵-   K. Poper: Logik der Forschung, München 1989 
 

١۶- Empirical falsification, see 142 
١٧-  K. Poper: Logik der Forschung, München 1989 
١٨-  W. Dilthy : Gesammelte Schriften, Stuttgart, 1957, Bd. 5,  S144 
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حتا ارزشها و احکام . اينها ولی از ديد علمی، اموری قابل اثبات نيستند بلکه تصوراتی اسطوره ای هستند

اما هر علمی که بر پايهء ُدگم استوار . است) ُدگمی(لذا چنين علمی جزمی  . اريخ متغييرنددينی به گواهی ت
، تنها علم ديناز اين رو . هيچ گونه معرفت علمی را سبب نمی شود. ابزار شناخت نيست. باشد، علم نيست

" ده به قدرتارا"هدف چنين علمی تربيت بندگان دينی است تا آنها ابزار . يک بازی روشنفکرانه است
 .دين ساالران شوند

 
 .  فهماندن علم دين را به اذهان عمومی بدهکار استسروشبه اين داليل 

 
 آنوقت  که مورد قبول می باشد،از سوی ديگر اگر به نظر سروش ديانت همان فهم ما از دين است،

دارد بلکه آنچه اين فهم عمومی ولی وجود ن. اجتماعی کردن اين ديانت ملزوم به وجود فهمی عمومی است
فهم را بطور مصنوعی توليد ميکند، نمادهای رسمی و ُپر قدرت مذهبی هستند که با استفاده از اصول 
روانشناسی توده ها و عنصر ترس، به تلقين و نشر عقايد مذهبی مّعينی می پردازند تا ديانت را جمعی 

 .کنند
 

چنين فلسفه ای ولی تمّاميت طلب .  و معاد است معتقد است که مبانی اصلی فلسفهء اسالمی توحيدسروش

بعالوه اين تفکر، بی اختيار .  استهگلآنچه که مغاير با گفته های خود او در رد تفکر . و مطلق است

و    20 نـتوماس ون آكوئي که اگر نظرات فلسفی او و  اندازد،می ١٩ آنســلمانسان را به ياد فلسفهء 

 قرآن می ١١٢ سورهء ٤ و ٣ به تفسير آنها به نشينيم، آنوقت به آيهء را باهم جمع کنيم و 21 آگوستينوس
لذا از کسانی چون سروش مقايسه هائی اين چنينی و نه مقايسه . رسيم که بسيار کامل تر از گفتار آنهاست

 .علم دين و علوم طبيعی را انتظار داشتيم، انتظاری که عبث بود
 

الی زخم بيش گذاری  يک استخوان لبان و پشتيبانی از آنانح طاصالبا اين توضيحات معلوم ميشود که 
 انتظار در اين قرنکه ، بحران انرژی جهاندگرگونيهای موجود در  اين استخوان ولی با شتاب زياد .نيست

بوسيلهء موّاد راديو و آغاز ترور است  و نتيجهء پژوهشهای مغزکه هنوز آشکارا انتشار نيافتاده آن ميرود
مسئول اصلی عواقب اين حالت تنها سياست بی معنی و بی مقصود . ود چرکين خواهد شد خيلی زآکتيو

غرب نيست که فقط بر محور منافع روزانه اش دور ميزند، بلکه ايرانيان نابخردی نيزهستند که تفرق را بر 
 .تفرقی که جز آب به آسياب رژيم ريختن نتيجهء ديگری ندارد. تجمع ترجيح ميدهند

 
درست است که اين .  که از پشتيبانان کارتلهای نفتی هستند، بسيار خطرناک می باشداميلتونه-بيكرطرح 

هر مصالحه ای با ايران ولی .  تا بحال مانده است و با پشتيبانی آنانرژيم به کمک آنها نيز در ايران مستقر
ايران پايان می يابد و رژيم و اين نظر که در چند دهه آينده درآمدهای نفتی به دليل حفظ منافع کوتاه مّدت 

زيرا دولت ايران با اصل عدم ثبات و توليد بحران در منطقه کار . خود بخود سقوط ميکند بسيار باطل است
ميکند و در اين راه نيز بزودی لبنان را به چالش و سقوط ميکشد تا مرزهای خود را به مرزهای اروپا 

عاقبت به يک جنگ تمام عيار با تا  نمايدحران آفرينی ببهتر آنجا با ستون پنجم خود در  و متصل کند
گرفت  بعالوه با همهء تالشی که در غرب صورت .اسرائيل دست بزند که عواقب وسيع جهانی خواهد داشت

يرش معلوم شد که نزد ايرانيان بی نتيجه بود،  اعتباری بسازد، آنچه در مسافرتهای اخخاتميتا برای 

خود را به نمايش گذاشتند و همهء اصالح طلبان را از قدرت اه پاسداران و سپ آيت اهللا مصباح يزدي
گردونهء انتخابات مجلس خبرگان بيرون راندند و به اين شکل سيلی محکمی به محافل غربی پشتيبان 

 .  زدندخاتمي
 ٢٠٠۶دسامبر             
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