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اشاره:
مطلبـی کـه مالحظـه می کنیـد 
متن فرمایشـات رهبر معّظم انقالب 
اسـالمی حضـرت آیت اهلل العظمـی 
امام خامنـه ای اسـت کـه در تاریخ 
21 آذرماه سـال جـاری در دیدار با 
اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی ایراد 
فرموده اند. شـما را بـه مطالعه متن 
مکتوب این بیانات بسیار روشنگر و 

آموزنده، دعوت می نماییم.
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  تحلیل گران خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند: از بعد از رحلت امام بزرگوار یا شاید گفتند بعد 
از انقالب هیچ اجتماعی با این بزرگی، با این طپش با این شور و هیجان وجود نداشته است. این 
است حقیقت 9 دی. این حرکت، حرکت بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام گرفت.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 تش��کر می کنم از برادران عزیز؛ آیت اهلل جنتی و فعاالن 
در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی که در طول سال های 

متمادی هرجایی که احس��اس وظیفه کردند 
برای هماهنگی حرکت های عمومی و مردمی، 

وارد میدان شدند. 
البت��ه هم��ه می دانی��م که دل ها دس��ت 
خداست. آورنده مردم به عرصه ی خیابان ها و 
عامل این حضور عظیم مردمی، در مراسم های 
گوناگ��ون مثل 22 بهمن، روز قدس و در این 
دو س��ال 9 دی، خدای متعال اس��ت. دست 

قدرت اوست و دل ها دست اوست. 
در قضیه 9 دی سال 88 یک نکته اساسی 
وجود دارد و آن نکته بر می گردد به هویت و 
ماهیت انق��الب یعنی همان روحی که حاکم 
بود بر اصل انقالب ما و حضور عظیم بی نظیر 
تاریخ��ی در س��ال57 - در 9 دی این روح به 
ش��کل بارزی نشان داده ش��د- به طوری که 
جای انکار و تردید و تأمل را برای هیچکس از 
بدخواهان، دوستان، دشمنان و دیگران باقی 
نگذاشت. آن روح چه بود؟ روح دیانت حاکم 
بر دل های مردم. پ��س اینجا ما دو عنصر در 
کنار هم داریم: یک عنصر عنصر مردم اس��ت 
که مردم در هر کشور و جامعه ای، اگرچنانچه 
هم��ت کنند، بصیرت به خ��رج بدهند، عمل 
کنند و وارد میدان بش��وند؛ همه مشکالت را 
می توانند حل کنند. یعنی بزرگترین کوه ها در 

مقابل حضور مردم از بین می رود. می توانند کوه های بزرگ 
را جابجا کنند؛ این یک حقیقت آشکاری است که بسیاری 
از تحلیل گ��ران اجتماعی این حقیقت را درس��ت لمس و 

درک نکرده اند اما ما این را لمس کرده ایم.
هنر ام��ام بزرگ��وار ما این ب��ود که مردم 
را وارد صحن��ه ک��رد. مردم با جسمش��ان با 
حضورشان، آمدند و آنچه را که می خواستند 
و بر آن همت گماشته بودند، آن را با حضور 
خود تثبی��ت کردند. همه موانع سیاس��ی و 
غیرسیاس��ی و اس��تعمار و قدرت های عظیم 
جهانی که بر امور ملت ها مسلطند در مقابل 
این حضور مجبورند که عقب  نش��ینی کنند. 
االن هم در هر نقطه ای از دنیا، اگر ملت ها وارد 
میدان بش��وند با هدف مشخص، با شعارهای 
مشخص، با ایمان راسخ در دل و عمل صالح 
در کنار آن؛ هیچ مانعی در مقابل آنها قادر به 
مقاومت نیست. این یک نسخه عمومی است. 
این نس��خه را امام بزرگوار ما در انقالب عمل 
ک��رد. یعنی خدای متعال کمک کرد به امام، 
در بی��ان او این نفوذ و تأثی��ر را قرار داد. در 
دل های مردم اثر گذاش��ت. مردم به آن راه و 
به آن هدف مومن ش��دند و به دنبال ایمان، 
عمل متناس��ب ب��ا آن ایمان را م��ردم انجام 
دادند - عمل صالح یعنی آن عمل متناس��ب 
با ایمان- لذا کاری انجام گرفت غیرقابل باور 
ب��رای همه تحلیل گران سیاس��ی جهان. هم 
قدرتمندان، هم حاش��یه ها، هم دنباله ها، هم 

ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای
 در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی

حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است

  مردم در هر 
کشور و جامعه ای، 

اگرچنانچه همت 
کنند، بصیرت 

به خرج بدهند، 
عمل کنند و وارد 

میدان بشوند؛ 
همه مشکالت 

را می توانند 
حل کنند. یعنی 
بزرگترین کوه ها 
در مقابل حضور 

مردم از بین 
می رود. می توانند 

کوه های بزرگ 
را جابجا کنند؛ 

این یک حقیقت 
آشکاری است 
که بسیاری از 

تحلیل گران 
اجتماعی این 

حقیقت را درست 
لمس و درک 
نکرده اند اما 

ما این را لمس 
کرده ایم.

  
هنر امام بزرگوار ما این 

بود که مردم را وارد 
صحنه کرد. مردم با 

جسمشان با حضورشان، 
آمدند و آنچه را که 

می خواستند و بر آن 
همت گماشته بودند، 
آن را با حضور خود 

تثبیت کردند. همه موانع 
سیاسی و غیرسیاسی 
و استعمار و قدرت های 
عظیم جهانی که بر امور 

ملت ها مسلطند در مقابل 
این حضور مجبورند که 
عقب  نشینی کنند. االن 

هم در هر نقطه ای از دنیا، 
اگر ملت ها وارد میدان 

بشوند با هدف مشخص، 
با شعارهای مشخص، با 

ایمان راسخ در دل و عمل 
صالح در کنار آن؛ هیچ 

مانعی در مقابل آنها قادر 
به مقاومت نیست. این 

یک نسخه عمومی است. 
این نسخه را امام بزرگوار 

ما در انقالب عمل کرد.

حادثه 9 دی در تاریخ یک¬حادثه ماندنی است
حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است
اعضای ستاد
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دامنه ه��ا همه در مقابل این حادث��ه و حضور مردم متحیر 
ماندند. بنابراین عنصر اول عنصر حضور مردم است. 

اما عنصر دوم هم عنصر ایمان دینی مردم اس��ت. ایمان 
دینی آن معجزه گری اس��ت که قادر اس��ت اوالً همه مردم 
را بس��یج کن��د و بی��اورد. ثانیاً آنها را در صحن��ه نگه دارد 
و س��ختی ها را ب��رای آنها هموار و آس��ان کند. هیچ ایمان 
دیگ��ری این خصوصیت را ن��دارد. ایم��ان دینی می گوید 
ش��ما اگر چنانچه فائق ش��دید و پیش بردید، پیروزید. اگر 
کشته هم ش��دید یا اگر زندان هم افتادید، پیروزید. چون 
به وظیفه عمل کرده اید. وقتی کس��ی یک چنین اعتقاد و 
ایمانی داشت این دیگر شکست برایش معنا ندارد. لذا وارد 
میدان می ش��ود. این همان عاملی اس��ت ک��ه هم در صدر 
اسالم اثر کرد و هم در انقالب ما اثر کرد. 9دی این را نشان 
داد. 9 دی ی��ک نمونه ای ب��ود از همان خصوصیتی که در 
خود انقالب وجود داشت. یعنی مردم احساس وظیفه دینی 
کردن��د و دنبال این وظیفه، عمل صالح خودش��ان را انجام 
دادند. عمل صالح این بود که بیایند تو خیابان، نشان بدهند 
و بگویند مردم ایران، اینها هس��تند. حجم عظیم تبلیغات 

دشمن، می خواست فتنه گران را مردم ایران معرفی کند و 
اینجور نشان بدهد که مردم ایران از انقالبشان، از نظامشان 
برگشتند. آن تبلیغات دشمن، با این حرکت مردم، به کلی 
نقش بر آب ش��د. یعنی مردم نشان دادند که این اجتماع، 
مردم ایران اس��ت.  تحلیل گران خارجی وقتی نگاه کردند، 
گفتند: از بعد از رحلت امام بزرگوار یا ش��اید گفتند بعد از 
انقالب هیچ اجتماعی با این بزرگی، با این طپش با این شور 
و هیجان وجود نداشته است. این است حقیقت 9 دی. این 

حرکت، حرکت بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام گرفت.
فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وس��یله 
تعدادی آدم دیده شد، ریش��ه دار بود ، یک بیماری درست 
کرده و زمینه هایی چیده بودند و اهداف خطرناکی داشتند؛ 
با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی، حل نمی شد. 
ی��ک حرکت عظیم مردمی الزم داش��ت ک��ه این حرکت، 
حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط  فتنه و فتنه گران 
را در ه��م پیچیدند. ل��ذا حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه 
ماندنی اس��ت. حادثه ی کوچکی نیس��ت، این حادثه شبیه 

حوادث اول انقالب است.

  ایمان دینی 
آن معجزه گری 
است که قادر است 
اوالً همه مردم 
را بسیج کند و 
بیاورد. ثانیاً آنها 
را در صحنه نگه 
دارد و سختی ها 
را برای آنها هموار 
و آسان کند. هیچ 
ایمان دیگری 
این خصوصیت را 
ندارد. ایمان دینی 
می گوید شما اگر 
چنانچه فائق شدید 
و پیش بردید، 
پیروزید. اگر کشته 
هم شدید یا اگر 
زندان هم افتادید، 
پیروزید. چون 
به وظیفه عمل 
کرده اید. وقتی 
کسی یک چنین 
اعتقاد و ایمانی 
داشت این دیگر 
شکست برایش 
معنا ندارد. لذا وارد 
میدان می شود.

  فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد، ریشه دار بود ، یک بیماری درست کرده و 
زمینه هایی چیده بودند و اهداف خطرناکی داشتند؛ با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی، حل نمی شد. یک حرکت 
عظیم مردمی الزم داشت که این حرکت، حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط  فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا 

حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است. حادثه ی کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث اول انقالب است.
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 این بایس��ت حفظ و گرامی داش��ته شود. 
البته س��عی کنید جنبه های شعاری را غلبه 
ندهید. کار را مردم می کنند و دل ها دس��ت 
خداس��ت، مردم را خدای متعال توی صحنه 
م��ی آورد. یعن��ی ایمان اله��ی و توفیق الهی 
و تأیید الهی اس��ت که م��ردم را می آورد در 
صحنه. س��عی کنید حالت شعاری غلبه پیدا 
نکند. ش��عار البته الزم است، شور، هیجان و 
حماسه الزم است منتها بایستی عمق شعارها 
تبیین بش��ود که حرف ملت ایران در آن روز 
چه بود و چه جهتی داشت. ما در سایه دین 
حرک��ت می کنیم به کمک خ��دای متعال و 
صاحب دین. ه��دف ما هم تحقق آرمان های 
الهی و همان چیزی اس��ت که دین به مردم 

وعده داده و برای مردم هدیه آورده است. 
در همین حادثه 9 دی، یکی از خصوصیات 
دیگری که در آن حادثه هست و آن را کاماًل به 
حوادث انقالب نزدیک می کند، مسئله عاشورا 
است. در حوادث اول انقالب هم محرم پیش 

  در همین حادثه 9 دی، یکی از خصوصیات دیگری که در آن حادثه هست و آن را کاماًل به 
حوادث انقالب نزدیک می کند، مسئله عاشورا است. در حوادث اول انقالب هم محرم پیش آمد و 
امام آن بیان عظیم و عجیب تاریخی را بیان کردند: ماهی که خون بر شمشیر پیروز است.

آمد و امام آن بیان عظیم و عجیب تاریخی 
را بی��ان کردند: ماهی که خون بر شمش��یر 
پیروز اس��ت. این حرف کوچکی نیست. ما 
عادت کردیم این حرف ها را تکرار می کنیم. 
عمقش کأنّه گاهی از یادمان می رود. خون بر 
شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق می آید، کشته 
بر کش��نده فائق می آی��د، این همان چیزی 
اس��ت که در عاش��ورا پیش آمد. امام این را 
در محرم س��ال 57 مطرح کردند در قضیه 
9 دی هم باز پای امام حس��ین و عاشورا در 
میان بود. اگر آن حرکات سخیف و گریه آور 
از سوی فتنه گران، در عاشورا پیش نمی آمد، 
ای��ن حرکت عظی��م، این تح��رک عمومی 
م��ردم، معلوم نب��ود به این ش��کل بوجود 
بیای��د. اینجا هم پای عاش��ورا در میان بود. 
امیدواریم ان شاءاهلل خدای متعال سایه امام 
حسین)ع(، سایه عاشورا، سایه دین و ایمان 

معنوی را هرگز از سر ما کم نکند.

 9 دی یک نمونه ای بود از 
همان خصوصیتی که در 

خود انقالب وجود داشت. 
یعنی مردم احساس وظیفه 
دینی کردند و دنبال این 

وظیفه، عمل صالح خودشان 
را انجام دادند. عمل صالح 

این بود که بیایند تو خیابان، 
نشان بدهند و بگویند مردم 
ایران، اینها هستند. حجم 

عظیم تبلیغات دشمن، 
می خواست فتنه گران را 
مردم ایران معرفی کند 
و اینجور نشان بدهد که 
مردم ایران از انقالبشان، 
از نظامشان برگشتند. آن 

تبلیغات دشمن، با این 
حرکت مردم، به کلی نقش 

بر آب شد. یعنی مردم نشان 
دادند که این اجتماع، مردم 

ایران است.  

  کار را مردم 
می کنند و دل ها 
دست خداست، 
مردم را خدای 

متعال توی 
صحنه می آورد. 

یعنی ایمان الهی 
و توفیق الهی 
و تأیید الهی 

است که مردم 
را می آورد در 

صحنه. سعی کنید 
حالت شعاری 

غلبه پیدا نکند. 
شعار البته الزم 

است، شور، 
هیجان و حماسه 
الزم است منتها 

بایستی عمق 
شعارها تبیین 

بشود که حرف 
ملت ایران در آن 
روز چه بود و چه 

جهتی داشت. 
ما در سایه دین 
حرکت می کنیم 
به کمک خدای 
متعال و صاحب 

دین. هدف ما هم 
تحقق آرمان های 

الهی و همان 
چیزی است که 

دین به مردم 
وعده داده و برای 
مردم هدیه آورده 

است. 
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ظهور انقالب اسالمی در ایران از منظر "حکمت تاریخ" 
نش��انه ی آغاز یک چرخش و تغییر جهت در سمت و سوِی 
حرکت و سمت گیرِی کلی و عمومی زندگی و حیات جمعی 
و فردی بشر معاصر در این سّیاره است. در حقیقت ظهور 
انقالب اس��المی در ایران، بسیار فراتر از یک اتّفاق صرِف 
سیاسی-اجتماعی نشانه ای رمزی از آغاز یک سرفصِل تازه 
و معنوی در افق تقدیر تاریخی بش��ر اس��ت که براِی فهم 
معن��ای حقیقی آن باید به تأویلش پرداخت. اگرچه درک 
حقیقت و جوهر وجودی انقالب اسالمی و نقش و رسالِت 
وجودی آن، برای ایدئولوگ ها و روشنفکران و تکنوکرات- 
بوروکرات های سیاسی- فرهنگی و دولتمرداِن غربی که در 
فضای سیطره ی مشهورات مدرنیستی سیر می کنند، غیر 
ممکن است و آنها به معناِی واقعِی کلمه از درِک حقیقت 
انقالب اسالمی عاجز هستند؛ اما در پی بروِز نتایج و توابع 
انقالب و تداوم و اس��تمراِر حض��ور تعیین کننده و پررنگ 
و بس��یار تأثیرگذاِر مظاهر و شئونات اسالمی انقالب ]که 
ریشه در ذاِت دینی انقالب اس��المی دارد[ سردمداران و 
مدیران و برنامه  ری��زان اردوگاه کفر و ظلِم غرِب مدرن به 
نحوی غریزی دریافتند که انقالب اسالمی به طور ماهوی  
با تمامی وقایع و حوادث و ظهوراِت سیاس��ی و اجتماعی 

و ایدئولوژیک��ی ای که از ق��رن چهاردهم میالدی به بعد و 
تحت س��یطره ی سخِن اومانیستی رخ داده است، متفاوت 
و فراتر از آن متضاد بوده و تداوم حیات و بس��ط دامنه ی 
نف��وذ آن در نهایت مرِگ عالِم غرب مدرن و تمامیت نظام 
استکبار اومانیس��تی را رقم خواهد زد. دقیقاً به این دلیل 
بوده و هس��ت که کلّیت اردوگاه غرب مس��تکبر مدرن و 
دنباله های غرب زده ی مدرنیس��ت آنه��ا از فرداِی پیروزی 
انقالب اس��المی در ایران، به صورت پیگیرانه و مس��تمر 
و منسجم و برنامه ریزی ش��ده و با عزمی جّدی در مسیر 
مقابله با انقالب اس��المی ایران و جریان بیداری اسالمی و 
به منظور نابودی انقالب و براندازی نظاِم اس��المی-انقالبی 
والیت فقیه در ایران گام برداش��ته و کوشیده و امروز نیز 

در این مسیر فعالند و حرکت می کنند.
نظام جهانِی سلطه اس��تکباری دشمنی ذاتی با انقالب 
اس��المی و تفکر اس��المی و نظ��ام والیت فقی��ه برآمده از 
ای��ن انقالب دارد، زیرا دریافته اس��ت ک��ه تداوم حضور و 
بس��ط نفوذ و گس��ترِش دامنه ظهور اندیشه و عمل نظام 
والی��ت فقیه مرِگ نظ��ام والیت نفس ام��اره مدرن ]که 
در هیأت  عال��م غرب مدرن ظاهر گردیده و بس��ط یافته 
اس��ت[ را رقم خواهد زد. دقیقاً به همین دلیل اس��ت که 

نگاهی به 

کودتاِی نئولیربالِی فتنه سبز، 
دو سال پس از دفن آن در زباله دانِی تاریخ

  ظهور انقالب 
اسالمی در ایران 
از منظر "حکمت 
تاریخ" نشانه ی 
آغاز یک چرخش 
و تغییر جهت در 
سمت و سوِی حرکت 
و سمت گیرِی کلی 
و عمومی زندگی 
و حیات جمعی و 
فردی بشر معاصر 
در این سّیاره است.
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نظام جهانی س��لطه از ابتدای پیروزی انقالب، 
انبوه توطئه های مختلف را علیه انقالب و نظام 

اسالمی به کار برده است.
از می��ان توطئه ه��ا و طرح ه��ای متع��دد و 
متنوعی که نظام اس��تکبار مدرن علیه انقالب 
اس��المی و نظ��ام والی��ت فقی��ه و ب��ه منظور 
بران��دازِی نظ��ام اس��المی در پی��ش گرفته و 
اجرا کرده اس��ت، کودتاِی رنگی فتنه س��بز را 
می ت��وان پیچیده تری��ن و خطرناک تری��ن آنها 
دانست. در حقیقت، کودتاِی رنگی فتنه سبز را 
می توان حلقه ی نهایی مجموعه ای از طرح های 
پیچیده و دقیقاً برنامه ریزی شده ی امپریالیسِم 

نئولیبرال علیه نظام اسالمی دانست.
در رابط��ه با کودتای فتنه س��بز و به منظور 
ش��ناخت بهتر آن باید به س��ه پرس��ش اصلی 

پاسخ داد:
1- هدف کودتاِی فتنه سبز چه بود؟

2- نیروها و عوامل و عناصر اصلِی س��ازنده و 
پیش برنده ی آن چه بودند؟

3- مکانیس��م های اصلی اجرایی مورد توجه 

کودتاگران چه بود؟
هدف کودتای سبز چه بود؟

بای��د توجه داش��ت ک��ه آنچ��ه در روزها و 
هفته هاِی پس از انتخابات خرداد س��ال 1388 
در ای��ران رخ داد، یک کودت��ای رنگی بود که 
ه��دف آن، بران��دازی نظ��ام اس��المی و یا اگر 
براندازی در کوتاه م��دت مقدور نبود، تضعیف 
جای��گاه  والیت فقیه و رهبری انقالب به منظور 
بسترس��ازی جهت اس��تحاله ی نظام اس��المی 
به ی��ک نظام سکوالریس��تی نئولیبرالِی جهان 
س��ومی در میان مّدت بود. در واقع، دش��مناِن 
انقالب و ملت ایران دریافته اند که والیت فقیه، 
ج��ان و جوه��ر و روِح انقالب و نظام اس��المی 
و ضام��ِن هوی��ت دینی و رادیکالیس��ِم انقالبی 
و منش��أ و منبع قدرت و مش��روعیت و جاذبه 
فراگیر و گسترده ی مردمی آن است و از این رو 
دقیق��اً این کانون اصل��ِی هویت بخش و اصیل 
را ه��دف حمالت خود ق��رار داده اند. مدیران و 
برنامه ریزاِن کاسِت پنهان حاکماِن نظام جهانی 
س��لطه اس��تکباری می دانند که تا نظام والیت 

  در حقیقت ظهور انقالب اسالمی در ایران، بسیار فراتر از یک اتّفاق صرِف سیاسی-اجتماعی 
نشانه ای رمزی از آغاز یک سرفصِل تازه و معنوی در افق تقدیر تاریخی بشر است که براِی فهم 
معنای حقیقی آن باید به تأویلش پرداخت.

  نظام جهانِی 
سلطه استکباری 

دشمنی ذاتی با 
انقالب اسالمی و 

تفکر اسالمی و 
نظام والیت فقیه 

برآمده از این 
انقالب دارد، زیرا 

دریافته است 
که تداوم حضور 

و بسط نفوذ و 
گسترِش دامنه 
ظهور اندیشه و 

عمل نظام والیت 
فقیه مرِگ نظام 

والیت نفس 
اماره مدرن ]که 

در هیأت  عالم 
غرب مدرن ظاهر 

گردیده و بسط 
یافته است[ را 
رقم خواهد زد.

 
 از میان توطئه ها 
و طرح های متعدد 
و متنوعی که نظام 

استکبار مدرن علیه 
انقالب اسالمی و 

نظام والیت فقیه و 
به منظور براندازِی 
نظام اسالمی در 
پیش گرفته و 

اجرا کرده است، 
کودتاِی رنگی فتنه 

سبز را می توان 
پیچیده ترین و 

خطرناک ترین آنها 
دانست.
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فقیه در ای��ران حاکم اس��ت، حرکِت دینی و 
عدالت طلبان��ه و انقالبی ملت ایران در مس��یر 
سالم و بالنده و رشد یابنده خود تداوم و بسط 
می یابد و امکان بروز هیچ انحراف یا توّقفی در 
روند حرکت انقالب و نظام وجود ندارد. مدیران 
و برنامه ری��زان و طراحاِن سیاس��تگزاری های 
امپریالیس��تی به خوبی می دانند که ولی فقیه 
عادل در جایگاه رهبر انقالب، پاسدار خلوص و 
اصالت و هویت دینی و عدالت طلبانه ی انقالب 
و نیز پاسدار هویت اصیل ملت ایران به عنوان 
شیعیان محبِّ اهل بیت )ع( و تضمین کننده ی 
عزت مردمی و سرافرازی آنان و مدافع وحدت 
مل��ی و حفظ تمامی��ت ارضی و فرات��ر از آن 
حافظ موجودیت ایرانی��ان به عنوان یک قوم 
مسلماِن ش��یعه ی والیتمداِر عزیِز عدالت طلِب 
آزاده در جه��ان امروز می باش��د. دولتمردان 
سیاس��تمداراِن وابس��ته به کاس��ِت ماسونی- 
یه��ودِی حاکمان پنهان جهان��ی می دانند که 

ب��رای در هم شکس��تن اقتدار و اس��تقالل و 
عزت و هوی��ت دینی و انقالب��ی ملت ایران و 
دربندکش��یدن و تحت س��لطه درآوردِن آن و 
تبدیل ایراِن عّزت منِد مقت��در انقالبِی منادی 
آزادی و عدالت خواه��ی امروز به یک کش��ور 
تحت سلطه ی در بند و اسیر و وابسته ]نظیر 
بسیاری از کش��ورهای کنونی جهان از  کره ی 
جنوبی و اردن گرفته تا بسیاری از همسایگان 
م��ا[ و به روی کار آوردِن یک رژیم نئولیبرالِی 
دست نشانده ی جهان س��ومی در اینجا، راهی 
جز مقابله ب��ا والیت فقیه و رهبری پر صالبت 
و اصیل انقالب نداشته و ندارند، از این رواست 
ک��ه حمله به رهب��ری انقالب و کوش��ش در 
جهت تضعیف آن را به اس��تراتژی اصلی خود 
بدل کرده اند و در کودتاِی رنگی فتنه سبز نیز 

به دنبال پیشبرد آن بوده اند.
چ��را آنچ��ه غربی ها و لیبرال ه��ا ومجموعه 
نیروه��ای ض��د انق��الب داخل��ی و خارجی، 

  مدیران و 
برنامه ریزان 
و طراحاِن 
سیاستگزاری های 
امپریالیستی به 
خوبی می دانند که 
ولی فقیه عادل 
در جایگاه رهبر 
انقالب، پاسدار 
خلوص و اصالت 
و هویت دینی و 
عدالت طلبانه ی 
انقالب و نیز 
پاسدار هویت 
اصیل ملت ایران 
به عنوان شیعیان 
محبِّ اهل بیت )ع( 
و تضمین کننده ی 
عزت مردمی و 
سرافرازی آنان و 
مدافع وحدت ملی 
و حفظ تمامیت 
ارضی و فراتر از آن 
حافظ موجودیت 
ایرانیان به عنوان 
یک قوم مسلماِن 
شیعه ی والیتمداِر 
عزیِز عدالت طلِب 
آزاده در جهان 
امروز می باشد.

  
آنچه در روزها و 
هفته هاِی پس از 

انتخابات خرداد سال 
1388 در ایران رخ 
داد، یک کودتای 

رنگی بود که هدف 
آن، براندازی نظام 
اسالمی و یا اگر 

براندازی در کوتاه 
مدت مقدور نبود، 

تضعیف جایگاه  والیت 
فقیه و رهبری انقالب 
به منظور بسترسازی 

جهت استحاله ی 
نظام اسالمی به یک 
نظام سکوالریستی 
نئولیبرالِی جهان 

سومی در میان مّدت 
بود.

  در واقع، دشمناِن انقالب و ملت ایران دریافته اند که والیت فقیه، جان و جوهر و روِح 
انقالب و نظام اسالمی و ضامِن هویت دینی و رادیکالیسِم انقالبی و منشأ و منبع قدرت 

و مشروعیت و جاذبه فراگیر و گسترده ی مردمی آن است و از این رو دقیقاً این کانون 
اصلِی هویت بخش و اصیل را هدف حمالت خود قرار داده اند.
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"جنبش س��بز" می نامن��د، "کودت��اِی رنگی 
می دانی��م؟ پاس��خ را باید در تعری��ف مفهوم 
"کودتا" جس��تجو کرد. کودتا در قلمرو دانش 
سیاسی عبارت است از مجمموعه ی تحرکاِت 
سیاس��ی- نظام��ِی یک جن��اح از ی��ک نظاِم 
حکومت��ی علیه جن��اح دیگر آن ک��ه غالباً با 
اس��تفاده از نیروی مس��لّح و ارتِش رسمی آن 

کشور و حکومت صورت می گیرد.
در ماجرای فتنه ی س��بز، طیِف گسترده ی 
نئولیبرال ه��ا ک��ه ب��رای بی��ش از دو دهه به 
عنوان یک جناِح سیاسی- فرهنگی در کلیت 
نظام جمهوری اس��المی حضور داش��تند، به 
منظور پیش��برد  اغراِض قدرت طلبانه ی خود 
ب��ا بهره گیری از م��دل "انقالب ه��ای رنگی" 
دس��ت به یک کودت��اِی سیاس��ی- فرهنگی 
زدند ک��ه وجه تمایز اصل��ی آن از کودتاهاِی 
کالس��یک ]نظیر کودت��اِی ارتش ش��یلی به 
رهبرِی "ژنرال پینوش��ه" به عنوان نماینده ی 
جناح سرمایه دارِی لیبرال مدافع منافع آمریکا 
در حکومت ش��یلی، علیه "آلنده" نخست وزیر 
به عنوان نماینده ی انقالبیوِن سوسیالیس��ِت 
مخالِف کارتل ها و تراس��ت هاِی اس��تعمارگِر 
آمریکای��ی در حکوم��ت ش��یلی[ در ع��دم 
استفاده ی کودتاگران از نیروی مسلّح رسمی 
کشور )البته به دلیل فقدان زمینه و امکانات و 

ناتوانی در استفاده 
و ن��ه ب��ه دلی��ل 
عدم تمای��ل، زیرا 
کودتا گران  همین 
ب��ه راحتی از تواِن 
اف��راد و گروه های 
مسلّح تروریس��ِت 
و  شناخته ش��ده 
در  ناش��ناخته 
اغ��راض  مس��یر 
خود به��ره بردند( 
ب��ود. کودتاگ��ران 

کوش��یدند خأل ناش��ی از فق��دان توانایی در 
بهره گیری از بازوی مسلّح رسمی در کودتا را 
با پررنگ و برجس��ته کردن شدید اهرِم فشاِر 
سیاسی و مطبوعاتی از یک سو و فعال کردن 
و به می��دان آوردِن بخِش محدودی از الیه ی 
فوقانی طبقه متوسط مدرن ایران تحت عنوان 
"مردم" و به منظور ایجاد فضاِی پرفشار روانِی 
مبتنی بر توهم "حضور مردمی"! پُر نمایند و 
بر این اساس کودتاِی برنامه ریزی شده ی خود 
را "جنب��ش مردمی" جلوه دهن��د. دلیل این 
که این کودتاِی سیاس��ی- فرهنگِی فتنه گران 
س��بز را "کودتاِی رنگ��ی" می نامی��م، دقیقاً 
ریش��ه در همین ماهیت توهم آلود و دروغین 
آن دارد ک��ه به علّت ناتوان��ی در به کارگیرِی 
اهرِم نظامِی رس��می و به منظور پنهان کردِن 
ماهی��ِت کودتایی خود کوش��ید ت��ا وجهه ی 
"جنبش مردمی" ]بیش��تر باید آن را تحرکات 
محدوِد بخِش ناچیزی از طبقه س��رمایه دارِی 
سکوالر و قش��ر کم ش��ماری از الیه ی بسیار 
مرفه طبقه متوس��ط مدرن ایران به حس��اب 
آورد و نه یک جنبش مردمی در معناِی اصیل 
و فراگیر آن[ به خود بدهد و در مسیر تحقق 
همین هدف کوش��ید تا از برخ��ی مؤلفه ها و 
تاکتیک ه��ای "انقالب رنگ��ی" ]نظیر اجرای 
نمایش ه��ای خیابانی، اج��رای پروژه ی کودتا 
در زم��ان انتخاب��ات، 
گس��ترده  بهره گیری 
حمایت ه��اِی  از 
رسانه هاِی  هماهنِگ 
پرشمار امپریالیستی، 
اس��تفاده از نمادهای 
ش��دن  پنهان  رنگی، 
ش��عارهای  پش��ِت 
لیبرالی ای نظیر "عدم 
به  در عین  خشونت" 
کارگی��ری خش��ونت 
مدافع  نیروهای  علیه 

  مدیران و برنامه ریزاِن کاسِت پنهان حاکمان نظاِم جهانی سلطه استکباری می دانند که تا نظام 
والیت فقیه در ایران حاکم است، حرکِت دینی و عدالت طلبانه و انقالبی ملت ایران در مسیر سالم 
و بالنده و رشد یابنده خود تداوم و بسط می یابد و امکان بروز هیچ انحراف یا توّقفی در روند 
حرکت انقالب و نظام وجود ندارد.

  دولتمردان 
سیاستمداران 

وابسته به کاسِت 
ماسونی- یهودِی 

حاکمان پنهان جهانی 
می دانند که برای در 
هم شکستن اقتدار 

و استقالل و عزت 
و هویت دینی و 

انقالبی ملت ایران 
و دربندکشیدن و 

تحت سلطه درآوردِن 
آن و تبدیل ایراِن 

عّزت منِد مقتدر 
انقالبِی منادی آزادی 

و عدالت خواهی امروز 
به یک کشور تحت 

سلطه ی در بند و 
اسیر و وابسته ]نظیر 
بسیاری از کشورهای 

کنونی جهان از 
 کره ی جنوبی و اردن 

گرفته تا بسیاری 
از همسایگان ما[ و 
به روی کار آوردِن 

یک رژیم نئولیبرالِی 
دست نشانده ی جهان 

سومی در اینجا، 
راهی جز مقابله با 

والیت فقیه و رهبری 
پر صالبت و اصیل 

انقالب نداشته و 
ندارند، از این رواست 

که حمله به رهبری 
انقالب و کوشش در 
جهت تضعیف آن را 
به استراتژی اصلی 
خود بدل کرده اند 

و در کودتاِی رنگی 
فتنه سبز نیز به دنبال 

پیشبرد آن بوده اند.

  
در ماجرای فتنه ی 

سبز، طیِف گسترده ی 
نئولیبرال ها که برای 
بیش از دو دهه به 
عنوان یک جناِح 

سیاسی- فرهنگی در 
کلیت نظام جمهوری 

اسالمی حضور 
داشتند، به منظور 
پیشبرد  اغراِض 

قدرت طلبانه ی خود 
با بهره گیری از مدل 
"انقالب های رنگی" 

دست به یک کودتاِی 
سیاسی- فرهنگی 

زدند.
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نظام با حداکثر توان، طرح ش��عار بی اساس وقوع تقلب در 
انتخابات[ استفاده نماید. بر این اساس و بدینسان پروژه ی 
یک کودتاِی سیاس��ی- فرهنگی رقم خورد که به توجه به 
اقتضائات و شرایط سیاسی- اجتماعی ایران سال 1388، 
ن��ه به صورِت یک کودتاِی کالس��یک، ک��ه در هیأت یک 
کودتاِی الهام گرفته و اقتباس شده از انقالب های رنگی و 
در ذیِل مدِل آن انقالب ها طراحی و اجرا ش��د و می توان 

آن را کودتاِی رنگی نامید.
انقالب رنگی چیس��ت و کودتاِی رنگی موضوع بحث ما 
چه تفاوتی با آن دارد؟ آنچه که در ادبیات سیاس��ِی چند 
دهه ی اخیر، "انقالب رنگی" نامیده می ش��ود، در ماهیت 
خود، تحولی  سیاسی است که یک کشوِر متنفِذ خارجی 
]نوعاً ی��ک قطب قدرِت اس��تکباری و غالباً امپریالیس��م 
نئولیبرالیس��ت ایاالت متح��ده آمریکا[ ب��ا بهره گیری از 
ابزارهای گس��ترده و فرایندهای پیچیده ی تبلیغاتی و نیز 
فعال کردِن ش��کاف ها و گس��ل هاِی اجتماعی- اقتصادِی 
مختلف درونِی کش��ور هدف و یا بهره گیری از شکاف هاِی 
فعلی��ت یافته در آن کش��ور و در متِن یک "جنگ نرم" و 
نحوی تهاجم فرهنگی و یا ایدئولوژیک، به منظور پیشبرد 
اغراض سیاس��ِی استکباری خود ایجاد می کند. قطب های 
قدرت های اس��تکباری از طراحی و پیش��برِد انقالب های 
رنگی چه هدفی را دنبال می کنند؟ در پاس��خ باید گفت، 

انقالب رنگی نحوی بدیل 
تعبیر  ]ب��ه  لیبرالیس��تی 
دقیق تر نئولیبرالی[ یا به 
عبارت��ی متناظر معکوِس 
انقالب ه��ای  نئولیبرال��ِی 
امپریالیس��ت�ِی  ض��د 
مس��تضعفان  و  محرومان 
اس��ت ک��ه ب��ا طّراح��ی 
حمای��ِت  و  هدای��ت  و 
امپریالیس��تی  دولت های 
انج��ام می ش��ود و هدفی 
نهای��ی آن، بس��ط دامنه 
کاس��ِت  نف��وِذ  ابع��اد  و 
حکومتگراِن پنهان جهانی 
)کاست حاکماِن یهودی- 
ماس��ونی( اس��ت به کش��ورها و جوامعی که کمتر تحت 
سلطه این کاست هس��تند )نظیر رژیم های گرجستان و 
اوکراین قب��ل از انقالب های رنگِی آمریکایی ها( و یا رژیم 

  انقالب رنگی 
را می توان صورت 
مبارزاتِی ]مدل 
مبارزاتی[ ارائه 
شده از طرف نظام 
جهانِی سرمایه داری 
نئولیبرال ]ضد 
انقالِب ماسونی – 
یهودی حاکم بر 
نظام سلطه جهانی[ 
در روزگار غلبه ی 
آرمان گریزی و 
ایدئولوژی ستیزی 
و سیطره ی 
سوفسطایی گری 
و نسبی انگاری و 
شکاکّیت مدارِی 
پسامدرن در 
عرصه های مختلف 
معرفت شناختی 
و اخالقی و بیش 
از پیش غریزی- 
حیوانی شدِن مدِل 
مطلوِب زندگی بشِر 
غربی و غرب زده ی 
معاصر و انحالل 
کامِل کاسِت 
روشنفکرِی مدرن 
در تکنوکراتیسم 
دانست؛ مبارزه ای 
که هدف آن تضعیف 
و در صورِت امکان 
براندازِی حکومت ها 
و دولت های 
آرمان گرا و یا پیرو 
ایدئولوژی هاِی 
مخالف لیبرالیسم 
به منظور جایگزینی 
این حکومت ها با 
نوعی رژیم نئولیبراِل 
جهان سومی وابسته 
به آمریکا است.

  در حقیقت، فتنه سبز به علت بهره مندی از حضور و نفوذ یک جناح نئولیبرالیست در 
حاکمیت سیاسی و نیز به این علت که فاقد یک تکیه گاه اجتماعی فعال )یک جنبش مردمی 

واقعی( بود، بیشتر یک کودتاِی رنگی بود که از برخی مؤلفه هاِی ساختاری و بعضی تاکتیک هاِی 
اصلِی انقالب های رنگی بهره می گرفت.

و اما بعد
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ه��اِی سیاس��ِی حاکم در 
کشورهاش��ان به نحوی از 
و دس��ت  نفوذ  محدوده ی 
نشاندگی این کاست خارج 

هستند.
"انق��الب  در حقیق��ت، 
رنگی"، یک��ی از مدل هاِی 
اصلِی حاکم کردن و بسط 
"نئولیبرالیس��م  تروی��ج  و 
در کش��ورهایی  وابس��ته" 
اس��ت که ب��ه ه��ر علّت، 
حکومتِی  رژیم ه��ای  فعاًل 
س��لطه ی  تح��ت  آنه��ا 
مطلق آمریکا ق��رار ندارد. 
انق��الب رنگ��ی را می توان 
]مدل  مبارزات��ِی  ص��ورت 
ش��ده  ارائ��ه  مبارزات��ی[ 
نظ��ام جهان��ِی  از ط��رف 
نئولیب��رال  س��رمایه داری 
]ض��د انقالِب ماس��ونی – 
یه��ودی حاک��م ب��ر نظام 
س��لطه جهانی[ در روزگار 
آرمان گری��زی  غلب��ه ی 
و  ایدئولوژی س��تیزی  و 
سیطره ی سوفسطایی گری 
و  نس��بی انگاری  و 
پسامدرن  شکاکّیت مدارِی 
مختل��ف  عرصه ه��ای  در 
و  معرفت ش��ناختی 
اخالق��ی و بی��ش از پیش 
ش��دِن  حیوانی  غری��زی- 
زندگ��ی  مطل��وِب  م��دِل 
بش��ِر غربی و غ��رب زده ی 
کامِل  انح��الل  و  معاص��ر 
کاس��ِت روشنفکرِی مدرن 
در تکنوکراتیس��م دانست؛ 
ه��دف  ک��ه  مب��ارزه ای 

آن تضعی��ف و در ص��ورِت ام��کان بران��دازِی حکومت ها 
و دولت ه��ای آرمان گرا و یا پی��رو ایدئولوِژی هاِی مخالف 
لیبرالیس��م به منظور جایگزینی ای��ن حکومت ها با نوعی 
رژیم نئولیبراِل جهان س��ومی وابس��ته به آمریکا اس��ت. 
اس��تفاده از مدِل انقالب رنگ��ی در مواردی و در خصوص 
برخی کشورها جانشیِن اس��تفاده از تجاوز آشکار نظامی 
توسط آمریکا و دیگر دول امپریالیستی به منظور پیشبرد 

اغراض استعماری و توسعه طلبانه شان گردیده است.
 اما چرا طراحان و برنامه ریزاِن کاس��ت حاکماِن پنهان 
جهانی و عوام��ل و مدیران و مجریان داخلی آن در ایراِن 
سال 1388 به جاِی مدِل انقالب رنگی از "کودتاِی رنگی" 
)کودتای س��بز یا به تعبیر دقیق و روشنگرانه ی آن: فتنه 
س��بز( اس��تفاده کردند؟ به دو دلی��ل: اول این که بخش 
مهم و متنّفذی از نمایندگاِن سیاسِی نئولیبرالیسم ایرانی 
]توجه ش��ود که نئولیبرال های ایرانی در دو دهه ی اخیر 
نمایندگان و س��خنگویان آشکار و پنهان و مدافعاِن اصلی 
منافع و اغراِض اس��تعماری اس��تکبار مدرن به ویژه رژیم 
امپریالیس��تی ای��االت متحده ی آمری��کا و مجریان اصلِی 
سیاس��ت هاِی فرهنگی و اقتصادِی مطلوب نظاِم سلطه ی 
استکبار مدرن، در س��طوح و حوزه های مختلف بوده اند[ 
از درج��ات مختل��ف حضور و نف��وذ در نظام سیاس��ی و 
عرصه ه��ای اقتصادی و فرهنگی کش��ور برخ��وردار بوده 
و ت��ا حدود بس��یار زیادی به عنواِن ی��ک جناح حکومتی 
مطرح ب��وده و عمل می کرده اند و دوم این که، این جناِح 
نئولیبرالیست به لحاظ نفوذ و بسیج مردمی قابلیت آوردِن 

  فتنه ای که به لطف الهی و با تکیه بر تدبیر و مدیریت فوق هوشمندانه ی رهبر فرزانه ی 
انقالب اسالمی و حمایت و حضور گسترده و مثال زدنی مردم در صحنه ابتر ماند و ناکام شد و به 
زباله دانی تاریخ سپرده شد.

  از 
پیش شرط  های 

اصلی تحقق انقالب 
رنگی وجود یک 
موقعیت انقالبِی 

حداقل نسبی ]یعنی 
همزمانی شرایط 
عینی و ذهنی و 

روانِی انقالب به طور 
همزمان و همسو[ 

در کشوِر هدف است 
تا عوامِل داخلِی 

نظام جهانی سلطه ی 
سرمایه داری 
نئولیبرال  با 
بهره گیری از 

وجود آن موقعیت 
انقالبِی حداقل 

نسبی و مدیریت 
و اداره ی آن در 

جهت خواست های 
خود و سوار شدن 

بر موِج انقالبی 
ایجاد شده بتوانند 

اهداف خود را پیش 
ببرند. اما در ایراِن 
سال  1388 هرگز 

چنین وضعیتی 
وجود نداشت، 

از این رو بود که 
سیاستگزاران 

نظام جهانی سلطه 
استکباری در خرداد 
1388 به سمِت مدل 

کودتای رنگی میل 
کردند که به جاِی 

تکیه بر یک جنبِش 
مردمی واقعی بر 
توهم و تصویری 

وهم آلود و دروغین 
از یک حرکت 

مردمی متکی بود.

  تألیف، ترجمه، انتشار 
و ترویج و با کمال تأسف 
تدریس دانشگاهی آثار 
و آراء تئوریسین ها و 
ایدئولوگ هاِی رنگارنگ 
لیبرال و نئولیبراِل خارجی و 
داخلی  نظیر ریچارد رورتی، 
یورگن هابرماس، فردریش 
فون هایک، آیزایا برلین، 
کارل پوپر، مانس اشپربر، 
آرتور کوئیستلر، آلبر کامو، 
اریک فروم، میلتون فرید 
من، لودویگ فون میزس، 
جان الک، شارل مونتسکیو، 
جان استوارت میل، ریموند 
آرون، هاینریش بُل، مارگاریت 
دوراس، رامین جهانبگلو، 
عبدالکریم سروش، داریوش 
شایگان، داریوش آشوری، 
محمدعلی همایون کاتوزیان، 
غنی نژاد، مصطفی ملکیان، 
حسین بشیریه، حاتم قادری، 
عبدالحسین  زرین کوب و 
بسیاری دیگر در حوزه های 
علوم سیاسی و اقتصاد و 
ادبیات داستانی و فلسفه علم 
و تاریخ و جامعه شناسی و 
نیز ترویج گسترده و تدریس 
مشهورات مدرنیستی و 
لیبرالی در حوزه های روان 
شناسِی آکادمیک و روان 
شناسی عامیانه زمینه و بستر 
بسیار آماده ای را برای ترویج 
مشهورات نئولیبرالیستی 
در سطوح مختلف جوانان و 
برخی اقشار اهل مطالعه ی 
الیه فوقانی طبقه متوسط 
مدرن ایران فراهم کرد وبه 
گسترش و تعمیِق نفوِذ سخِن 
سکوالر- نئولیبرالی در میان 
این قشر اجتماعی و برخی 
گروه های اجتماعی دیگر 
دامن زد.
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حتی 20% مردم به صحنه را نیز نداشته و ندارد، از این رو 
بهره گیری از مدل کودتا برای پیش��برد اغراض آن، عملی 
و ممکن و اس��تفاده از مدِل انقالب رنگی برای آنها ممکن 
نبوده اس��ت. زیرا از پیش ش��رط های اصلی تحقق انقالب 
رنگی وج��ود یک موقعیت انقالبِی حداقل نس��بی ]یعنی 
همزمانی ش��رایط عینی و ذهن��ی و روانِی انقالب به طور 
همزمان و همس��و[ در کشوِر هدف است تا عوامِل داخلِی 
نظام جهانی سلطه ی سرمایه داری نئولیبرال  با بهره گیری 
از وج��ود آن موقعیت انقالبِی حداقل نس��بی و مدیریت و 

اداره ی آن در جهت خواست های خود و 
س��وار شدن بر موِج انقالبی ایجاد شده 
بتوانن��د اهداف خود را پیش ببرند. اما 
در ای��راِن س��ال  1388 هرگز چنین 
وضعیتی وجود نداش��ت، از این رو بود 
که سیاس��تگزاران نظام جهانی سلطه 
اس��تکباری در خرداد 1388 به سمِت 
م��دل کودتای رنگی می��ل کردند که 
به جاِی تکیه بر ی��ک جنبِش مردمی 
واقعی بر توه��م و تصویری وهم آلود و 
دروغی��ن از یک حرکت مردمی متکی 

بود.
در حقیق��ت، فتنه س��بز ب��ه علت 
بهره من��دی از حضور و نفوذ یک جناح 
نئولیبرالیس��ت در حاکمیت سیاسی و 

نی��ز به این علت که فاق��د یک تکیه گاه 
اجتماعی فع��ال )یک جنب��ش مردمی 
واقعی( بود، بیش��تر ی��ک کودتاِی رنگی 
بود ک��ه از برخی مؤلفه هاِی س��اختاری 
و بعض��ی تاکتیک هاِی اصلِی انقالب های 
رنگی به��ره می گرف��ت. همین خصلت 
پررن��گ کودتای��ی و ش��راکت طیفی از 
فعاالن یک جناح سیاس��ِی حکومتی در 
ماجراهاِی پس از انتخابات سال 1388، 
فض��اِی پرغب��ار و ش��بهه برانگیزی را به 
وجود آورد که موجب تش��دید ماهیت و 

صبغه ی فتنه گون آن گردید.
رنگ��ِی  کودت��اِی  س��بز،  فتن��ه 
نئولیبرالیس��ت های داخلی با حمایت و هدایت و طّراحی 
و برنامه ریزِی سیاستگزاران و سیاستمداران و گردانندگان 
دولت های استکبارِی سرمایه داری به منظور براندازی نظام 
والی��ت فقی��ه و جایگزینی آن با یک رژیم سکوالریس��ِت 
نئولیبرالیس��ِت وابس��ته به آمریکا در کوتاه مدت؛ و یا اگر 
نشد، حداقل تضعیف موقعیت و جایگاه اصل والیت فقیه و 
رهبری انقالب در کلیِت اتمس��فر سیاسِی کشور به منظور 
تغییر ساختار قدرت سیاسی در مسیر بسترسازی و فراهم 
کردِن ش��رایط در جهت روی کارآوردِن یک چنان رژیمی 

  فتنه سبز، 
کودتاِی رنگِی 
نئولیبرالیست های 
داخلی با حمایت و 
هدایت و طّراحی 
و برنامه ریزِی 
سیاستگزاران و 
سیاستمداران 
و گردانندگان 
دولت های 
استکبارِی 
سرمایه داری به 
منظور براندازی 
نظام والیت فقیه 
و جایگزینی 
آن با یک رژیم 
سکوالریسِت 
نئولیبرالیسِت 
وابسته به آمریکا 
در کوتاه مدت؛ و 
یا اگر نشد، حداقل 
تضعیف موقعیت و 
جایگاه اصل والیت 
فقیه و رهبری 
انقالب در کلیِت 
اتمسفر سیاسِی 
کشور به منظور 
تغییر ساختار 
قدرت سیاسی در 
مسیر بسترسازی 
و فراهم کردِن 
شرایط در جهت 
روی کارآوردِن یک 
چنان رژیمی در 
میان مّدت بود.

  حمایت های گسترده ی اقتصادی از کودتا را طبقه سرمایه داری سکوالریست ایران 
بر عهده داشته و بخِش کم شماِر الیه ی فوقانی و بسیار مرفه طبقه متوسط مدرن ایران 

نیز نیروی میدانی بودند که با کمک بخشی از اوباش و لمپن هاِی اجیرشده به ایفاِی نقش 
می پرداختند.

و اما بعد
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در میان مّدت ب��ود. فتنه ای که به لطف الهی و با تکیه بر 
تدبیر و مدیریت فوق هوش��مندانه ی رهبر فرزانه ی انقالب 
اس��المی و حمایت و حضور گسترده و مثال زدنی مردم در 
صحنه ابتر ماند و ناکام ش��د و به زباله دانی تاریخ س��پرده 

شد.
نیروها و عوامل و عناصر اصلِی س��ازنده و پیش برنده ی 

کودتاِی فتنه سبز چه بودند؟
کودتاِی رنگِی فتنه سبز در فاز طراحی و مدیریت و اجرا 

توسط شبکه ی پیچیده و هماهنگی 
از اش��خاص، نهادها، نیروها و اقشار 
پیش برده ش��د که اگ��ر چه نّیت و 
انگیزه ی آنها از شرکت در توطئه ی 
کودت��ا، یکس��ان نبود، ام��ا همگی 
اهداف واحدی را ک��ه در پیش نام 

بردیم دنبال می کردند.
به نظر می رسد پروژه ی کودتاِی 
س��بز در ای��ران محص��وِل پیون��د 
و ائتالف��ی از طّراح��ان و مدی��راِن 
توطئه گ��ر خارج��ی نظی��ر "جورج 
س��وروس" و "بنیاد جامع��ه باز" او، 
تئوریسین های  ]از  "جین ش��ارپ" 
انقالب های رنگی که آثار اصلی او به 
زبان فارس��ی ترجمه و منتشر شده 
اس��ت[، "رابرت مرداک" ]امپراطور 
فاکس  رسانه ای صاحب شبکه های 
نی��وز و الجزی��ره[ و مجموعه ای از 
کارشناس��اِن پنهان س��یا و موساد 
و M.I.6 در چارچ��وِب اس��تراتژی 
بران��دازی نرم نظام اس��المی ایران 
توس��ط دولت ایاالت متحده آمریکا 
از یک سو و طیفی از سیاستمداران 
ق��درت طل��ِب نئولیبرالیس��ت و یا 
همسو با نئولیبرال ها و ایدئولوگ ها 
و روشنفکراِن سکوالریسِت به ظاهر 
مذهبی ]به قول خودشان "روشنفکر 
دینی"[ و نیز آش��کارا آته ئیس��ت و 
نفوذی های داخلی  از  مجموع��ه ای 

بوده اس��ت. حمایت های گس��ترده ی اقتصادی از کودتا را 
طبقه س��رمایه  داری سکوالریس��ت ایران بر عهده داشته و 
بخِش کم شماِر الیه ی فوقانی و بسیار مرفه طبقه متوسط 
مدرن ایران نیز نیروی میدانی بودند که با کمک بخشی از 
اوباش و لمپن هاِی اجیرشده به ایفاِی نقش می پرداختند.

جریان مستمر و گسترده و بسیار پرفشار تهاجم فرهنگِی 
بیست و اندی ساله و جنگ نرم هدفمند و سازمان یافته ی 
س��ال های اخیر عامل بسترساز و مؤثری در جهت تحمیِق 

  طراحان و مدیراِن کودتاِی نئولیبرالی سبز در بخش نیروهای عملیاتی و میدانی پروژه ی خود 
به دنباِل دروکردِن محصوِل بذرهاِی شیطانی ای بودند که در جریان بیست و اندی سال تهاجم 
فرهنگی گسترده و جنگ نرِم فرهنگی- سیاسی کاشته بودند.

  کاست 
روشنفکری 
مدرنیسِت 

سکوالریست ایران 
به ویژه شاخه ی 

نئولیبرالیست آن 
]که شاخه ی اصلی 

و حاکم و هژمونیک 
کاست روشنفکری 
ایران است[ نقش 

بسیار مؤثر در 
بیش از دو دهه 
تهاجم فرهنگی 
و در پروسه ی 

پرفشار جنگ نرم 
فرهنگی- سیاسِی 

سال های اخیر 
داشته است.
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تعداِد کم شماِر فریب خوردگاِن الیه فوقانی و بسیار مرفه 
طبقه متوس��ط مدرن  ایران به منظور تحمیق فکری آنها 
و تبدیلشان به کارگزار اجرایی پروژه ی کودتاِی نئولیبرالِی 
س��بز در ایران بوده است. تألیف، ترجمه، انتشار و ترویج و 
با کمال تأسف تدریس دانشگاهی آثار و آراء تئوریسین ها 
و ایدئولوگ ه��اِی رنگارنگ لیب��رال و نئولیبراِل خارجی و 
داخلی  نظیر ریچارد رورت��ی، یورگن هابرماس، فردریش 
فون هایک، آیزایا برلین، کارل پوپر، مانس اش��پربر، آرتور 
کوئیس��تلر، آلب��ر کامو، اریک ف��روم، میلت��ون فرید من، 
لودویگ فون میزس، جان الک، ش��ارل مونتس��کیو، جان 

اس��توارت میل، ریمون��د آرون، هاینریش 
بُل، مارگاری��ت دوراس، رامین جهانبگلو، 
عبدالکری��م س��روش، داریوش ش��ایگان، 
داری��وش آش��وری، محمدعل��ی همایون 
کاتوزیان، غن��ی نژاد، مصطف��ی ملکیان، 
حسین بشیریه، حاتم قادری، عبدالحسین 
زرین کوب و بس��یاری دیگر در حوزه های 
علوم سیاس��ی و اقتصاد و ادبیات داستانی 
و فلس��فه علم و تاریخ و جامعه شناسی و 
نیز ترویج گس��ترده و تدریس مش��هورات 
مدرنیس��تی و لیبرالی در حوزه های روان 
شناس��ِی آکادمیک و روان شناسی عامیانه 
]از تدریس ب��دون نقد آراء فروید و راجرز 
و مزل��و گرفته تا اش��غاِل بازار نش��ر کتب 

روانشناسی عامیانه توسط وین دایر و آنتونی 
رابینز و کاترین پاندر و اُشو و کریشنا مورتی 
و نظایر اینها[ زمینه و بس��تر بسیار آماده ای 
را برای ترویج مش��هورات نئولیبرالیستی در 
س��طوح مختلف جوانان و برخی اقش��ار اهل 
مطالعه ی الیه فوقانی طبقه متوس��ط مدرن 
ای��ران فراهم ک��رد و به گس��ترش و تعمیِق 
نفوِذ سخِن سکوالر- نئولیبرالی در میان این 
قش��ر اجتماعی و برخی گروه های اجتماعی 
دیگ��ر دامن زد. طراح��ان و مدیراِن کودتاِی 
نئولیبرالی س��بز در بخش نیروهای عملیاتی 
و میدان��ی پروژه ی خود ب��ه دنباِل دروکردِن 
محص��وِل بذرهاِی ش��یطانی ای بودند که در 
جریان بیست و اندی سال تهاجم فرهنگی گسترده و جنگ 

نرِم فرهنگی- سیاسی کاشته بودند.
کاست روش��نفکری مدرنیسِت سکوالریس��ت ایران به 
ویژه شاخه ی نئولیبرالیست آن ]که شاخه ی اصلی و حاکم 
و هژمونیک کاس��ت روش��نفکری ایران است[ نقش بسیار 
مؤث��ر در بیش از دو دهه تهاجم فرهنگی و در پروس��ه ی 
پرفشار جنگ نرم فرهنگی- سیاسِی سال های اخیر داشته 
اس��ت. در ایام فتنه س��بز نیز تمامیت کاست روشنفکری 
مدرنیس��ت ایران ]از جناح اندک شمار و پراکنده ی اولترا 
چپ مارکسیس��ت و سوسیالیسِت آته ئیست و نیز طیف به 

  در ایام فتنه 
سبز نیز تمامیت 
کاست روشنفکری 
مدرنیست ایران ]از 
جناح اندک شمار 
و پراکنده ی اولترا 
چپ مارکسیست 
و سوسیالیسِت 
آته ئیست و نیز 
طیف به اصطالح 
مذهبی هاِی 
التقاطی 
هنوز مدعی  
سوسیالیسم 
گرفته تا جناِح 
غالب و رنگارنگ 
و متنوِع لیبرال و 
نئولیبرالیست هاِی 
آته ئیست و 
طیف به اصطالح 
دینی التقاطی که 
در نظر و عمل 
وجه هژمونیک 
روشنفکری ایران 
را تشکیل می دهند 
و در همسویی و 
همراهی و در موارد 
بسیاری کارگزاری 
و دست نشاندگی 
براِی نظام استکباِر 
سرمایه داری 
اومانیستی قرار 
دارند[ با تمام قوا از 
کودتاِی نئولیبرالی 
سبز حمایت کردند.

  با وقوع فتنه سیاه سال 1388 یک بار دیگر همسویی و همراهِی تاریخی کاست 
روشنفکری ایران و نظام استکبار سرمایه داری لیبرالی آشکار و عیان گردید و این امر 
البته ریشه در ماهیت و جوهر مشترِک مدرنیستی- سکوالریستِی نظام سرمایه داری 

مدرن و روشنفکری مدرن ایران دارد.

و اما بعد

]گفت وگوي رامين جهانبگلو با داالیي الما [

]محمد علی همایون کاتوزیان [
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اصطالح مذهبی هاِی التقاطی هنوز مدعی  سوسیالیس��م 
گرفت��ه تا جن��اِح غال��ب و رنگارن��گ و متن��وِع لیبرال و 
نئولیبرالیس��ت هاِی آته ئیس��ت و طیف به اصطالح دینی 
التقاطی که در نظر و عمل وجه هژمونیک روشنفکری ایران 
را تش��کیل می دهند و در همسویی و همراهی و در موارد 
بسیاری کارگزاری و دست نش��اندگی براِی نظام استکباِر 
س��رمایه داری اومانیستی قرار دارند[ با تمام قوا از کودتاِی 
نئولیبرالی سبز حمایت کردند، این گونه بود که در حمایت 
از فتنه س��یاِه کودتاگران، کانون منحله ی نویس��ندگان و 
رامین جهانبگلو و هاله س��حابی و کیان تاجبخش و تورج 
اتابک��ی در کنار عبدالکریم س��روش و عط��اء مهاجرانی و 
محس��ن کدیور و عبدالعلی بازرگان قرار گرفتند. هر چند 
که طیِف روشنفکراِن سکوالریسِت نئولیبرالیسِت التقاطی 
مدعی دین داری یعنی کس��انی چون عبدالکریم سروش و 
محسن کدیور و س��عید حجاریان و محمد قوچانی و اکبر 
گنج��ی و اعوان و انصار آنها بودند که در تمامیت کاس��ِت 
روشنفکری مدرنیست- سکوالریست ایران، نقش اصلی و 
وجه هژمونیک را داش��ته و دارند و به عنوان ایدئولوگ ها و 
تئوریسین هاِی اصلی و بخشی از سخنگویان نئولیبرالیسم 

ایرانی و کارگزاران استکباِر مدرِن سرمایه ساالر و مشخصاً 
امپریالیزم آمریکا و انگلیس عمل کرده اند.

با وقوع فتنه س��یاه سال 1388 یک بار دیگر همسویی 
و همراه��ِی تاریخی کاس��ت روش��نفکری ای��ران و نظام 
استکبار س��رمایه داری لیبرالی آشکار و عیان گردید و این 
امر البته ریش��ه در ماهیت و جوهر مش��ترِک مدرنیستی- 
سکوالریستِی نظام سرمایه داری مدرن و روشنفکری مدرن 

ایران دارد.
در کودتای نئولیبرالِی س��بز در ایران طبقه س��رمایه داِر 

  در کودتای نئولیبرالِی سبز در ایران طبقه سرمایه داِر مدرِن سکوالریست ایران از طریق 
نمایندگان و سخنگویان سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک خود به صحنه آمدند تا سهم خواهِی 
سیاسی نموده و به عنواِن طبقه حاکم سیاسی ظاهر گردد که به لطف خدا و درایت رهبر معظم 
انقالب اسالمی و جانفشانی مردم ایران ناکام ماند.

  طیِف 
روشنفکراِن 

سکوالریسِت 
نئولیبرالیسِت 

التقاطی مدعی 
دین داری یعنی 

کسانی چون 
عبدالکریم 

سروش و محسن 
کدیور و سعید 

حجاریان و 
محمد قوچانی 
و اکبر گنجی و 
اعوان و انصار 

آنها بودند که در 
تمامیت کاسِت 

روشنفکری 
مدرنیست- 

سکوالریست 
ایران، نقش اصلی 
و وجه هژمونیک 
را داشته و دارند 

و به عنوان 
ایدئولوگ ها و 

تئوریسین هاِی 
اصلی و بخشی 
از سخنگویان 
نئولیبرالیسم 

ایرانی و کارگزاران 
استکباِر مدرِن 

سرمایه ساالر 
و مشخصًا 

امپریالیزم آمریکا 
و انگلیس عمل 

کرده اند.
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و اما بعد

نماین��دگان و  از طری��ق  ای��ران  م��درِن سکوالریس��ت 
س��خنگویان سیاس��ی و فرهنگ��ی و ایدئولوژی��ک خ��ود 
)از برخ��ی سیاس��تمداران و خ��واص ق��درت طلب و به 
موازات آنها کس��انی چون میرحس��ین موسوی و کروبی 
و خاتمی گرفته تا تش��کل هایی چون "حزب مش��ارکت" 
و "مجاهدی��ن انقالب" و "نهض��ت آزادی" و...( به صحنه 
آمدند تا س��هم خواهِی سیاس��ی نموده و به عنواِن طبقه 
حاک��م سیاس��ی ظاهر گ��ردد که به لطف خ��دا و درایت 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی و جانفش��انی م��ردم ایران 
ن��اکام ماند. در ای��ن میان به ویژه باید به نقش حّس��اس 
برخی سیاس��تمداراِن قدرت طلب توجه کرد که به منظور 
دس��ت یافتن به قدرت و برپایه ی رویکرد پراگماتیس��تی 
و سمت گیری سرمایه س��االرانه ای که داشتند، فعاالنه در 
پروژه ی کودتا شرکت کردند و نقطه ی سیاه تاریکی را در 

کارنامه خود رقم زدند.
مکانیس��ِم اصل��ی اجرایی م��ورد توجه 

کودتاگران چه بود؟
طراح��ان و مدی��ران و برنامه  ری��زان و 
مجری��ان کودت��اِی نئولیبرال��ی س��بز در 
طراح��ی و اجرا و پیش��برد پ��روژه ی خود 
عمدت��اً در پی بهره گی��ری از فضای پدید 
آمده بر اثر انتخابات ریاست جمهوری و نیز 
ایجاد ش��کاف در بخش فوقانی هرم قدرت 
سیاسی در ایران به منظور ایجاد فضا براِی 
فعال کردن برخی گس��ل ها و شکاف هاِی 
اجتماعی و سیاس��ی و فراهم کردن زمینه 

  در ایام فتنه 
سبز نیز تمامیت 
کاست روشنفکری 
مدرنیست ایران ]از 
جناح اندک شمار 
و پراکنده ی اولترا 
چپ مارکسیست 
و سوسیالیسِت 
آته ئیست و نیز 
طیف به اصطالح 
مذهبی هاِی 
التقاطی 
هنوز مدعی  
سوسیالیسم 
گرفته تا جناِح 
غالب و رنگارنگ 
و متنوِع لیبرال و 
نئولیبرالیست هاِی 
آته ئیست و 
طیف به اصطالح 
دینی التقاطی که 
در نظر و عمل 
وجه هژمونیک 
روشنفکری ایران 
را تشکیل می دهند 
و در همسویی و 
همراهی و در موارد 
بسیاری کارگزاری 
و دست نشاندگی 
براِی نظام استکباِر 
سرمایه داری 
اومانیستی قرار 
دارند[ با تمام قوا از 
کودتاِی نئولیبرالی 
سبز حمایت کردند.

  با وقوع فتنه سیاه سال 1388 یک بار دیگر همسویی و همراهِی تاریخی کاست 
روشنفکری ایران و نظام استکبار سرمایه داری لیبرالی آشکار و عیان گردید و این امر 
البته ریشه در ماهیت و جوهر مشترِک مدرنیستی- سکوالریستِی نظام سرمایه داری 

مدرن و روشنفکری مدرن ایران دارد.

برای ب��ه میدان آوردِن س��ربازان تحمیق 
ش��ده و فریب خورده ی پی��اده نظام خود 
]ک��ه در کوران تهاج��م فرهنگی و جنگ 
نرم عمدتاً از میان صف��وِف الیه فوقانی و 
بس��یار مرفه طبقه متوسط مدرن ایران و 
تا حدودی نیز از میان طبقه س��رمایه دار 
ای��ران جذب  مدرنیس��ت سکوالریس��ت 
و نیروگی��ری ک��رده بودن��د[ ب��ه منظور 
اردوکشی و زورآزمایی خیابانی بودند تا به 
گماِن خود ضم��ن فلج کردن و یا حداقل 
کاهش جّدی اراده و تواِن مقاومِت نظام و 
در پ��ی آن ایجاد بلوا و آش��وب و ناامنی و 
ب��ا بهره گیری از حمایت های فوق گس��ترده و تمام عیار و 
بی دریغ و اس��تثنایی و بی نظیر تمامی رس��انه هاِی وابسته 
به نظام جهانی س��رمایه داری نئولیبرال و ب��ه موازاِت آن 
استفاده از حمایت های گس��ترده ی سیاسی و تبلیغاتی و 
مالی و دیپلماتیِک قطب های اصلی اس��تکباری و با تداوم 
این وضع در بس��تر زمان و القاء نحوی احساِس بی ثباتی و 
تزل��زل و ضعف، در صورِت امکان غرِض اصلی ش��ان یعنی 
بران��دازِی نظ��اِم والیت فقی��ه را عملی نماین��د و اگر این 
امر میس��ر نش��د، از طریق تحت فش��ار قرار دادِن نظام به 
باج گیری سیاس��ی بپردازند تا امتیازات به دس��ت آمده از 
این باج گیری را دست مایه ای براِی ایجاد حاکمیت دوگانه 
و تضعیف جای��گاه والیت فقیه و رهبری قرار داده و از آن 
طریق پروژه ی استحاله ی سیاسِی نظام اسالمی به نفع یک 

نظاِم سکوالریسِت نئولیبرالیست را عملی نمایند.

]جرج سوروس [

]رابرت مرداک [
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  در کودتای نئولیبرالِی سبز در ایران طبقه سرمایه داِر مدرِن سکوالریست ایران از طریق 
نمایندگان و سخنگویان سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک خود به صحنه آمدند تا سهم خواهِی 
سیاسی نموده و به عنواِن طبقه حاکم سیاسی ظاهر گردد که به لطف خدا و درایت رهبر معظم 
انقالب اسالمی و جانفشانی مردم ایران ناکام ماند.

  طیِف 
روشنفکراِن 

سکوالریسِت 
نئولیبرالیسِت 

التقاطی مدعی 
دین داری یعنی 

کسانی چون 
عبدالکریم 

سروش و محسن 
کدیور و سعید 

حجاریان و 
محمد قوچانی 
و اکبر گنجی و 
اعوان و انصار 

آنها بودند که در 
تمامیت کاسِت 

روشنفکری 
مدرنیست- 

سکوالریست 
ایران، نقش اصلی 
و وجه هژمونیک 
را داشته و دارند 

و به عنوان 
ایدئولوگ ها و 

تئوریسین هاِی 
اصلی و بخشی 
از سخنگویان 
نئولیبرالیسم 

ایرانی و کارگزاران 
استکباِر مدرِن 

سرمایه ساالر 
و مشخصًا 

امپریالیزم آمریکا 
و انگلیس عمل 

کرده اند.
]جين شارپ [

ارکان اصلِی مکانیسم اجرایی کودتاگران 
را می توان این گونه فهرست کرد:

1- ایجاد ش��کاف در س��طوح باالیی هرم 
قدرت و حاکمیت سیاسی در ایران

2- تبدی��ل کردن طبقه متوس��ط مدرن 
ای��ران از ی��ک طبقه در خود ب��ه یک طبقه 

برای خود
3- فرمول��ه و علنی کردِن خواس��ت هاِی 
سیاسِی قدرت طلبانه ی سرمایه دارِی سکوالر 

ایران
4- فعال کردِن البی ها و اس��تفاده از اهرم 
چهره ه��ای متنفذ به منظور ُسس��ت کردن 

اراده ی نظام در امر مقاومت در برابر کودتا
5- حمله گسترده به هسته ی اصلِی هویت بخش نظام 
اس��المی به منظور کاس��تن و یا حتی نابودی مشروعیت 

دینی و مقبولیت سیاسی نظام
6- فعال کردِن شکاف ها و گسل هاِی فرهنگی، سیاسی 
و اجتماع��ی موج��ود میان برخی الیه ها و اقش��ار طبقات 

مدرنیست کشور با نظام اسالمی
7- استفاده ی گسترده و هماهنگ از پوشش تبلیغاتی- 
رسانه ای مافوق تصور نظام جهانی سلطه که یکصدا و تمام 

قد از پروژه ی کودتا و کودتاگران حمایت می کرد
8- ایج��اد یک جنگ روانی تم��ام عیار به منظور تغییر 
پارامتر روانی جامعه در مسیر ایجاد نوعی موقعیت انقالبی 

در کشور

9- مظلوم نمایی گس��ترده از طریق ترور مشکوک افراد 
و اش��خاص و مقصرجلوه دادِن نظام و کشته س��ازی های 
دروغین و ترویج انبوه ش��ایعات بی اساس و سراسر کذب 

به طور مداوم
10- س��ازماندهی پی��اده نظام فریب خ��ورده در قالب 
جماعِت آش��وب گِر فعال خیابانی و گرفتن کنترل خیابان 

از دست نیروهای مدافع انقالب اسالمی
  

در خص��وص کودتاِی نئولیبرالِی فتنه س��بز از مناظر و 
س��طوح و وجوه مختلف می توان صحبت کرد و زمینه های 
مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاس��ی و اطالعاتِی بروز و 
ظهور آن را مورد بحث قرار داد. در این مقال قصد ما صرفاً 
افکندن نگاهی گذرا به برخی وجوه این کودتاِی نئولیبرالی 
بود، کودتایی که ملت ایران با حضور حماس��ی خود در 9 
دی 1388 آن را ب��ه طور کامل و برای همیش��ه 
ناکام گذارد و به زباله دانی تاریخ سپرد. بی تردید 
مرِگ فتنه سبز به معنای پایان گرفتِن شیطنت ها 
و توطئه ها و دشمنی ها و فتنه سازی هاِی استکبار 
جهانی علیه نظام اسالمی نمی باشد، بنابراین باید 
کوش��ید و ضمن بررس��ی وجوه مختلف کودتاِی 
رنگی نئولیبرالی و درس گرفتن و عبرت آموزی 
از آن، ب��ر مراتب دشمن شناس��ِی خ��ود افزود و 
هوش��یاری و بینش و بصی��رت و تواِن خود را در 
مس��یر پیش��برد اهداف بلند و متعالی انقالب و 

نظام اسالمی ارتقاء بخشید. ان شاء اهلل.  

]ریچارد رورتی [
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حکمت و اندیشه

  تدریجاً از 
اواسط سلطنت 
استبدادِی 
رضاشاه ]به عنوان 
دست نشانده ی 
انگلیس[ آرایش 
طبقاتی به 
سبک اجتماعات 
مدرن ]منتها از 
نوع اجتماعات 
غرب زده ی مدرِن 
پیرامونِی درجه 
سه آن[ در ایران 
شکل گرفت و 
غلبه یافت. در 
دوره ی سلطنت 
محمدرضا شاه نیز 
اربابان انگلیسی-
آمریکایی او این 
روند را با سرعت 
بیشتری  گسترش 
داده و تعمیق 
بخشیده و فراگیر 
کردند.

در عال��م مدرن، اجتماعات اع��م از غربی یا غرب زده هر 
یک به نحوی گرفتار تقس��یم بندی هاِی طبقاتی در مفهوم 
مدرن آن گردیده اند. در ادوار تاریخی ماقبل مدرن، فاصله 
و حت��ی جنگ می��اِن فقرا و ثروتمن��دان و رتبه بندی ها و 
تف��اوت در میزان ثروت و دارای��ی و درجه بندِی گرو ه های 
اجتماعی و ش��کاف میان آنها و دسته بندی های فوقانی و 
تحتانی و  نظایر اینها وجود داش��ت، اما "طبقه اقتصادی-

اجتماع��ی" در معناِی م��درن آن وجود نداش��ت. زیرا در 
ادوار ماقبل مدرن در غرب و نیز با تفاوت هایی در ش��رق، 
اساس��اً انسان به عنوان "حیوان اقتصادی" تعریف نمی شد 
و س��ودجویی نامشروِع نامحدوِد دم افزون بر صورت نوعی 
بش��ر حاکم نبود. در عصر مدرن و در جهان غربی و غرب 
زده ی مدرن،  صورت نوعی بشر در تحقق عینی خود چه به 
صورِت فردی )به عنواِن اتِم نفسانِی قائم به خود( و در عین 
حال چه به صورت جمعی )به عنوان یک طبقه اقتصادی-

اجتماع��ی و در مواردی نیز به عنوان یک نژاد( اساس��اً با 
محرک های س��ودجویانه ی نامحدوِد نامش��روِط  َدم افزون 
اس��ت که حرکت می کند و همین امر موجب می شود که 
از منظ��ر حی��ات اجتماعی، مفهوم طبقه و کش��اکش ها و 
رقابت های طبقاتی در اجتماعات مدرن از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای برخوردار گ��ردد. البته راه برون رفت از این وضع، 
قرارگرفتن در ساحِت اّمت و خروج فردی و جمعی از عالم 
مدرن است که البته اقتضائات و لوازم خود را دارد و پیش 

از این به آن اشاره ای شد و دیگر تکرار نمی کنیم.
واقعیت این است که از زماِن آغاز سیطره ی غرب زدگی 
م��درن بر ایران ت��ا دوره ی انقالب و همچنین در دهه های 
پس از انقالب و در مسیر سلوِک دشوار جمعی برای برون 
رف��ت از منجالب غرب زدگی م��درن و به این علت که در 
عرصه ی حیات اجتماعی –اقتصادی، استیالِی صد و پنجاه 
ساله ی غرب زدگی مدرن متأسفانه تأثیرات تعیین کننده ی 
س��اختاری خ��ود را نهاده اس��ت، م��ا با مس��ئله طبقات 
اقتصادی – اجتماع��ی در مفه��وم م��درن آن و اقتضائات و 
مش��کالت و آفات ناش��ی از حضور آنها روب��رو گردیده ایم 
و ناگری��ز از دس��ت و پنجه نرم کردن با آن هس��تیم و تا 
زمان خروج کامل و نهای��ی از منجالب غرب زدگی مدرن 
و اقتضائ��ات و مصائ��ب آن نیز خواه ناخواه با این مس��ئله 
درگیر خواهیم بود و بر این اس��اس حضور و ظهورات این 
امر در رون��د و نحوه ی حرکت و مبارزه ی ما با غرب زدگی 
مدرن تأثیرگذار می باشد و باید  که مورد توجه و محاسبه 

قرار گیرد.
س��یطره  ی فرماس��یون غرب زدگ��ی مدرن ب��ر ایران از 
دوره ی مش��روطه به بعد ]هرچند ک��ه نفوذ و تأثیرگذاری 
اس��تعمار غرب مدرن و کارگزاران سیاسی-فرهنگی آن بر 
وجوه مختلف حیات مردم ما از صد س��ال قبل از مشروطه 
آغاز ش��ده بود و به طور مستمر افزایش می یافت[ تدریجاً 
س��یمای اقتصادی-اجتماعی کش��ور ما را در مسیر غایات 

ماحظاتی درباره ی
طبقه متوسط مدرن ایران
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  در ادوار تاریخی ماقبل مدرن، فاصله و حتی جنگ میاِن فقرا و ثروتمندان و رتبه بندی ها 
و تفاوت در میزان ثروت و دارایی و درجه بندِی گرو ه های اجتماعی و شکاف میان آنها و 
دسته بندی های فوقانی و تحتانی و  نظایر اینها وجود داشت، اما "طبقه اقتصادی-اجتماعی" در 
معناِی مدرن آن وجود نداشت.

  در عصر مدرن 
و در جهان غربی 

و غرب زده ی 
مدرن،  صورت 
نوعی بشر در 

تحقق عینی خود 
چه به صورِت 

فردی )به عنواِن 
اتِم نفسانِی قائم 

به خود( و در 
عین حال چه به 

صورت جمعی 
)به عنوان یک 

طبقه اقتصادی-
اجتماعی و در 

مواردی نیز 
به عنوان یک 

نژاد( اساسًا 
با محرک های 
سودجویانه ی 

نامحدوِد نامشروِط  
َدم افزون است که 

حرکت می کند 
و همین امر 

موجب می شود 
که از منظر حیات 
اجتماعی، مفهوم 

طبقه و کشاکش ها 
و رقابت های 

طبقاتی در 
اجتماعات مدرن 

از اهمیت و 
جایگاه ویژه ای 
برخوردار گردد.

مدرنیس��تی دگرگون نمود و این امر به ویژه 
در دوره ی سلطنت پهلوی  به صورت منسجم 
و برنامه ریزی شده دنبال گردید. به گونه ای که 
تدریجاً از اواسط سلطنت استبدادِی رضاشاه 
]به عن��وان دست نش��انده ی انگلیس[ آرایش 
طبقاتی به س��بک اجتماعات م��درن ]منتها 
از ن��وع اجتماعات غرب زده ی مدرِن پیرامونِی 
درجه س��ه آن[ در ایران شکل گرفت و غلبه 
یافت. در دوره ی س��لطنت محمدرضا شاه نیز 
ارباب��ان انگلیس��ی-آمریکایی او این روند را با 
س��رعت بیش��تری  گس��ترش داده و تعمیق 
بخشیده و فراگیر کردند. بر این اساس از دل 
سیطره ی استعماِر س��رمایه دارِی غرب مدرن 
و فرماس��یون غرب زدگی مدرِن درجه سه ی 
وابسته به آنها بر ایران و در چارچوب برنامه ای 
که اس��تکبار جهانی برای مدرنیزاسیون ایران 
]و به تب��ع آن نابودِی هویت دینی و فرهنگ 
اس��المی-ایرانی و ارکان و اج��زاء اقتص��اد و 

مناسبات اجتماعی سّنتی ایران[ تدارک دیده 
بود، سیس��تم اقتصادی-اجتماعِی مدرنیستِی 
سراپا وابس��ته ای ظهور کرد که با خود نوعی 
آرای��ش طبقاتی مدرنیس��تی نیز ب��ه همراه 
آورده و ب��ر ایران حاکم س��اخته بود و اکنون 
که س��ه دهه از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
گذش��ته است، چون هنوز کلیِت این سیستِم 
اقتصادی-اجتماعی مضمحل نگردیده اس��ت 
فل��ذا ارکان و اجزاء و مواری��ث آن ]از جمله 
آرای��ش طبقات��ی خ��اص آن[ ب��ا تغییرات و 
دگرگونی های��ی هن��وز در عرصه های مختلف 
کش��ور ما حضور دارد و عرض اندام می کند و 
در پروسه ی سلوِک بزرگ گذار تاریخی کشور 
ما ازغرب زدگی مدرن به س��مِت چش��م انداز 
اس��المی، در مقاطع و مراحل و موارد مختلف 
در مس��یر دفاع از اغراض مدرنیستی و مقابله 
با آرمان ه��ا و اهداف انقالب نقش آفرینی های 

بعضاً تأثیرگذاری انجام می دهد. 

 
 در سال های پس 
از پیروزی انقالب 
اسالمی به ویژه از 
مقطع غلبه سخن 
)گفتمان( "توسعه" 

]مطابق الگوهای توسعه 
مدرنیستی[ و پس از آن 
"توسعه سیاسی" کذایی 
موسوم به "اصالحات"، 

طبقه سرمایه داِر 
مدرنیست-سکوالریست 

که بازسازی شده 
بود به صورت فعالی 

کوشید تا به مقابله  با 
انقالب اسالمی و نظام 
والیت  فقیه بپردازد و 

به ویژه در مقطع فتنه ی 
سبز نقش بسیار مهمی 
در حمایت از کودتاگراِن 

فتنه گر بازی کرد.
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  سیطره  ی 
فرماسیون 
غرب زدگی مدرن 
بر ایران از دوره ی 
مشروطه به بعد 
]هرچند که نفوذ 
و تأثیرگذاری 
استعمار غرب 
مدرن و کارگزاران 
سیاسی-فرهنگی 
آن بر وجوه مختلف 
حیات مردم ما 
از صد سال قبل 
از مشروطه آغاز 
شده بود و به طور 
مستمر افزایش 
می یافت[ تدریجًا 
سیمای اقتصادی-
اجتماعی کشور 
ما را در مسیر 
غایات مدرنیستی 
دگرگون نمود 
و این امر به 
ویژه در دوره ی 
سلطنت پهلوی  به 
صورت منسجم و 
برنامه ریزی شده 
دنبال گردید.

  طبقه متوسط مدرن ایران در شرایط کنونی در ائتالف با سرمایه دارِی سکوالریست ایران، اصلی ترین حامی و مبّلغ 
و حامل ایدئولوژی نئولیبرالیسم و بزرگ ترین قربانی و طعمه ی فریب خورده ی تبلیغات استعمار سرمایه دارِی جهانی 

است و نظام سلطه استکباری به این طبقه به عنوان یک طعمه چرب و شیرین و یک پیاده نظام بی جیره و مواجب در 
پیشبرد مدل کودتای رنگی خود در ایران می نگرد.

فرماس��یون غرب زدگی مدرن پس از استیال بر ایران و 
به منظور پیش��برد اغراض و تحکیم پایه های قدرت خود 
و نیز انهدام س��اختار اقتصادی – اجتماعِی س��نّتی کشور 
ما به بس��ط دامنه ی نفوذ طبقه ی سرمایه دار مدرنیست-

سکوالریست ایران پرداخت و به ویژه پس از انقالب سفید 
کذای��ی آن را به طبقه ی اصل��ی حاکم بر اقتصاِد ایران در 
چارچوِب مدِل س��رمایه دارِی مدرِن پیرامونِی وابس��ته ی 
به اس��تکبار بدل س��اخت. طبقه س��رمایه دار مدرنیست-

سکوالریس��ت ای��ران محور اصل��ِی مناس��بات اقتصادِی 
غارتگرانه ای بود که اس��تعمار غرب مدرن در پی استیالِی 
فرماس��یون غرب زدگی مدرن بر کشور ما حاکم کرده بود. 
در س��ال های پس از پی��روزی انقالب اس��المی به ویژه از 
مقطع غلبه س��خن )گفتمان( "توسعه" ]مطابق الگوهای 
توس��عه مدرنیستی[ و پس از آن "توسعه سیاسی" کذایی 
موس��وم به "اصالحات"، طبقه س��رمایه داِر مدرنیس��ت-

سکوالریس��ت که بازس��ازی ش��ده بود به ص��ورت فعالی 
کوش��ید تا به مقابله  با انقالب اسالمی و نظام والیت  فقیه 
بپردازد و به ویژه در مقطع فتنه ی سبز نقش بسیار مهمی 
در حمای��ت از کودتاگراِن فتنه گر بازی کرد. اما در آرایش 

طبقاِت اقتصادی-اجتماعی ای که اس��تعمار غرب مدرن و 
فرماس��یون غرب زدگی مدرن  بر ایران حاکم کرده بود ]و 
مواری��ث آن هنوز گریبانگیر ما اس��ت[ طبقه دیگری نیز 
وجود دارد که بخشی از آن به ویژه در کودتای رنگی فتنه ی 
س��بز نقش فّعال و مخّربی بازی ک��رد و با در غلتیدن در 
داِم تبلیغات و شعارهاِی نئولیبرالِی استعماِر سرمایه داری 
غرب عماًل به عنواِن پیاده نظام سیاس��ت های استکباری 
عم��ل نمود. این طبقه در قوِل مش��هوِر عل��وم اجتماعی، 
"طبقه متوس��ط م��درن" نامیده 
می شود. در این گفتار می خواهیم 
به صورت بسیار مختصر و فشرده 
در خصوص "طبقه متوسط مدرن 
ایران" اشاراتی داشته باشیم، زیرا 
هر  داش��تن ش��ناختی  معتقدیم 
چن��د اجمالی  و مختص��ر از این 
طبقه می تواند ما را در پروس��ه ی 
جنگ ن��رم و مقابله با توطئه ها و 
تاکتیک هاِی نظام جهانی سلطه ی 
جهاتی  از  اومانیس��تی  اس��تکبار 
یاری کند. طبقه متوس��ط مدرن 
ایران در شرایط کنونی در ائتالف 
ب��ا س��رمایه دارِی سکوالریس��ت 
ایران، اصلی تری��ن حامی و مبلّغ 
و حامل ایدئولوژی نئولیبرالیس��م 
و بزرگ تری��ن قربان��ی و طعمه ی 
فریب خورده ی تبلیغات اس��تعمار 
سرمایه دارِی جهانی است و نظام 
سلطه استکباری به این طبقه به 
عنوان یک طعمه چرب و شیرین 
و ی��ک پی��اده نظ��ام بی جی��ره و 
مواجب در پیشبرد مدل کودتای 
رنگی خ��ود در ایران می نگرد. اما 
پی��ش از بح��ث درب��اره ی طبقه 
متوس��ط مدرن ایران، خوب است 
ب��ه اختص��ار در خص��وص طبقه 
متوس��ط مدرن در اجتماع غرب 

مدرن سخن بگوییم.

]کارل مارکس[

 
 بحث از مقوله ی 
طبقه اقتصادی-

اجتماعی در عالم 
مدرن و به طور 

مشخص مقوله ی 
طبقه متوسط مدرن 

آن گونه که ما مطرح 
می کنیم به هیچ 
عنوان به معناِی 

تأیید تحلیل غلط 
طبقاتِی مارکسیستی 

نمی باشد. حقیقت 
این است که بر خالِف 

نظر مارکس، در 
جوامع و اجتماعاِت 

ماقبل مدرن ]چه در 
غرب و چه در شرق[ 

طبقه اقتصادی-
اجتماعی در مفهومی 

که مارکس مطرح 
می کرده وجود 

نداشته است و تا 
قبل از دوره ی غرب 
مدرن و حاکم شدِن 
صورت نوعِی حیوان 

اقتصادی بر بشر 
مدرن، اقتصاد در 

نسبت با دیگر امور 
و در یک مجموعه 

ساختاری از اصالت 
و اولویت برخوردار 

نبوده است.
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  فرماسیون غرب زدگی مدرن پس از استیال بر ایران و به منظور پیشبرد اغراض و تحکیم پایه های قدرت خود 
و نیز انهدام ساختار اقتصادی – اجتماعِی سنّتی کشور ما به بسط دامنه ی نفوذ طبقه ی سرمایه دار مدرنیست-
سکوالریست ایران پرداخت و به ویژه پس از انقالب سفید کذایی آن را به طبقه ی اصلی حاکم بر اقتصاِد ایران در 
چارچوِب مدِل سرمایه دارِی مدرِن پیرامونِی وابسته ی به استکبار بدل ساخت.

  به نظر می رسد 
اصطالح "طبقه 
متوسط مدرن" 

برای اولین بار در 
آثار "امیل لدرر" 

جامعه شناس 
آلمانی مطرح شده 
است. لدرر در سال 

1912 در مقاله ای 
به بررسی مقوله ی 
"کارمندان حقوق 
بگیر" ]به عبارتی 

دیگر بوروکرات ها[ 
و تفاوت های 

آنها با کارگران 
صنعتی از منظر 
جامعه شناختی 

پرداخت. چهارده 
سال بعد لدرر 

با همکاری 
جامعه شناس 
دیگری به نام 

"جاکوب مارشاک" 
به انتشار پژوهش 

دیگری در این 
خصوص پرداخت 

و این پژوهش 
در سال 1937 

با عنوان "طبقه 
متوسط مدرن" 

به زبان انگلیسی 
ترجمه و نشر یافت 

و تدریجاً زمینه 
رواج این اصطالح 

در قلمرو علوم 
سیاسی و جامعه 
شناسی و اقتصاد 
را فراهم ساخت.

مفهوم طبقه متوسط مدرن
 به نظر می رس��د اصطالح "طبقه متوسط مدرن" برای 
اولین بار در آثار "امیل لدرر" جامعه ش��ناس آلمانی مطرح 
ش��ده اس��ت. لدرر در س��ال 1912 در مقاله ای به بررسی 
مقول��ه ی "کارمن��دان حق��وق بگی��ر" ]به عبارت��ی دیگر 
بوروکرات ها[ و تفاوت های آنها با کارگران صنعتی از منظر 
جامعه شناختی پرداخت. چهارده سال بعد لدرر با همکاری 
جامعه ش��ناس دیگری به نام "جاکوب مارشاک" به انتشار 

پژوهش دیگری در این خصوص 
پرداخت و این پژوهش در سال 
1937 با عنوان "طبقه متوسط 
مدرن" به زبان انگلیسی ترجمه 
و نش��ر یافت و تدریج��اً زمینه 
رواج ای��ن اصط��الح در قلم��رو 
علوم سیاس��ی و جامعه شناسی 
و اقتصاد را فراهم ساخت. البته 
لدرر در بررس��ی خود عمدتاً به 
بگیر  کارمندان حق��وق  طی��ف 
و بوروکرات ه��ا توج��ه ک��رده و 
تفاوت های  ت��ا  ب��ود  کوش��یده 
مفهوم��ی این طبق��ه نوظهور با 
مفهوم طبقه کارگر صنعتی ]آن 
گونه که در مباحث قش��ر بندی 
جامعه شناس��ی  در  اجتماع��ی 
را مدنظ��ر  مط��رح می گ��ردد[ 
قرار ده��د. نزدیک به دو دهه ی 
بعد انتش��ار کتاب معروف "یقه 
سفیدها" توسط "سی. رایت میلز" 
مباحث مربوط به طبقه متوسط 
پی��ش در  از  بی��ش  را  م��درن 
کان��ون توجه��ات آن دس��ته از 
جامعه شناس��ان مدرنیس��ت که 
اجتماعی  قشربندی  مقوله ی  به 
در اجتماع��ات م��درن عالقمند 
بودن��د، ق��رار داد و از آن پ��س 
مبحث طبقه متوس��ط مدرن به 
عنوان یک سر فصل مستقل در 

ذیل مباحث مربوط به قشربندی و طبقات اجتماعی مورد 
توجهات جامعه شناسان و اقتصاددانان مدرنیست بسیاری 

قرار گرفت.
وقت��ی از اصطالح طبقه متوس��ط مدرن س��خن گفته 
می ش��ود، به طور مش��خص چ��ه چیزی مد نظر اس��ت؟ 
آنچ��ه که در مباحث علوم سیاس��ی و جامعه شناس��ی و 
عل��م اقتصاد و نیز برخی رش��ته های دیگر علوم انس��انی 
مدرن تحت عنوان طبقه متوس��ط مدرن عنوان می گردد، 
ناظر بر ظهور مجموعه گس��ترده ای از گروه های اجتماعی 
است که در یک بیان فشرده می توان آنها را "تکنوکرات-

بوروکرات" ها نامید و طیف گس��ترده ای ش��امل پزشکان، 
مهندس��ین، وکال، مدیران رده ه��ای میانی و پایین اداری 
در بخش های خصوصی و دولتی، تکنس��ین ها، پرستاران، 
معلم��ان دبیرس��تان ها و نی��ز معلم��ان داراِی تحصیالت 
دانش��گاهِی دبستان ها، استادان دانش��گاه، روزنامه نگاران، 
کارمن��داِن اداری بخش های خصوص��ی و دولتی  به ویژه 
کارمن��داِن صاحب تحصیالت دانش��گاهی مدرن، و نظایر 
اینها را در بر می گیرد. مجموعه ی این گروه های اجتماعی 
گس��ترده و رنگارن��گ به جه��ت دارا ب��ودن برخی وجوه 

  
آنچه که در مباحث
 علوم سیاسی و جامعه 
شناسی و علم اقتصاد 
و نیز برخی رشته های 
دیگر علوم انسانی 
مدرن تحت عنوان طبقه 
متوسط مدرن عنوان 
می گردد، ناظر بر ظهور 
مجموعه گسترده ای 
از گروه های اجتماعی 
است که در یک 
بیان فشرده می توان 
آنها را "تکنوکرات-
بوروکرات" ها نامید و 
طیف گسترده ای شامل 
پزشکان، مهندسین، 
وکال، مدیران رده های 
میانی و پایین اداری 
در بخش های خصوصی 
و دولتی، تکنسین ها، 
پرستاران، معلمان 
دبیرستان ها و نیز 
معلمان داراِی تحصیالت 
دانشگاهِی دبستان ها، 
استادان دانشگاه، 
روزنامه نگاران، کارمنداِن 
اداری بخش های 
خصوصی و دولتی  به 
ویژه کارمنداِن صاحب 
تحصیالت دانشگاهی 
مدرن، و نظایر اینها را 
در بر می گیرد.

]ماکس وبر[
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  انتشار کتاب 
معروف "یقه 
سفیدها" توسط 
"سی. رایت میلز" 
مباحث مربوط 
به طبقه متوسط 
مدرن را بیش از 
پیش در کانون 
توجهات آن دسته 
از جامعه شناسان 
مدرنیست که به 
مقوله ی قشربندی 
اجتماعی در 
اجتماعات مدرن 
عالقمند بودند، 
قرار داد و از آن 
پس مبحث طبقه 
متوسط مدرن به 
عنوان یک سر 
فصل مستقل در 
ذیل مباحث مربوط 
به قشربندی و 
طبقات اجتماعی 
مورد توجهات 
جامعه شناسان 
و اقتصاددانان 
مدرنیست بسیاری 
قرار گرفت.

  طبقه متوسط مدرن در غرب مدرن، فرزند موِج اول انقالب صنعتی ]موجی که 
از حدود 1750 میالدی تا 1850 میالدی طول کشید[ و محصول بسط و گسترش 

تکنوکراسی و بوروکراسی مدرن و مدل زندگِی شهرنشینی مدرن است.

مش��ترک ]که إن ش��اءاهلل در ادام��ه بدان 
خواهیم پرداخت[ در اجتماعات مدرن حالت 
و کیفیت ی��ک طبق��ه اقتصادی-اجتماعی 
را  ب��ه خ��ود گرفته و در مع��ادالت مربوط 
به حی��ات و ممات اجتماع��ات مدرن نقش 
آفرینی ک��رده و می کنند. پیش از آن که به 
بحث درباره ی ای��ن طبقه و خصایص اصلی 
آن و نقش آن در ظهور اجتماعی-سیاس��ِی 
عال��م مدرن بپردازی��م باید نکته ی بس��یار 
مهم��ی را تذکر دهی��م آن نکته ی مهم این 
اس��ت که بحث از مقوله ی طبقه اقتصادی-

اجتماعی در عالم مدرن و به طور مش��خص 
مقوله ی طبقه متوس��ط مدرن آن گونه که 
م��ا مطرح می کنیم به هیچ عنوان به معناِی 
تأیید تحلی��ل غلط طبقاتِی مارکسیس��تی 
نمی باش��د. حقیقت این اس��ت که بر خالِف 
نظ��ر مارکس، در جوامع و اجتماعاِت ماقبل 
مدرن ]چه در غرب و چه در ش��رق[ طبقه 
اقتصادی-اجتماعی در مفهومی که مارکس 
مطرح می کرده وجود نداشته است و تا قبل 
از دوره ی غرب مدرن و حاکم شدِن صورت 
نوعِی حیوان اقتصادی بر بشر مدرن، اقتصاد 
در نس��بت با دیگر ام��ور و در یک مجموعه 
ساختاری از اصالت و اولویت برخوردار نبوده 

است. همان گونه که پیش از این نیز 
گفته بودی��م، در عالم غرب مدرن 
و با سقوط انس��ان به تحتانی ترین 
مرتب��ه ی حیوانیت، ص��ورِت نوعی 
حیوان اقتصادی بر بشر مدرنیست 
و  انگیزه ه��ا  و  می گ��ردد  حاک��م 
محرک هاِی سودجویانه ی نامحدوِد 
نامشروِط  َدم افزون بر رفتار و عمل 
وی س��یطره می یابد و در س��اختار 
اجتماع��ات مدرن ]ک��ه تدریجاً از 
قرون چه��ارده و پانزده میالدی به 
بعد ظاهر ش��ده و در قرون هیجده 
و ن��وزده میالدی ق��وام می یابند و 

ام��روزه در چنبره ی بحراِن وجودی اس��یر و 
گرفتارند[ اقتصاد از اهمیت و اولویت و تقّدم 
فوق العاده ای برخوردار می گردد. با ظهور عالم 
غرب مدرن و در پی آن ظهور و بسط اجتماع 
مدرن اس��ت که طبقات اقتصادی-اجتماعی 
در مفهوِم مدرن آن ظهور می  کنند و نگرِش 
مارکسیستی ای که مفهوم مدرن طبقه را به 
تمام تاریخ بشر تس��ّری می داد و می کوشید 
همه ی تاریخ را بر اس��اس آن و نیز بر پایه ی 
اصالت اقتصاد تبیی��ن و تحلیل نماید کاماًل 
غلط می باش��د، عالوه ب��ر این که مارکس در 
تعری��ف معیارها و موازین مفه��وم طبقه در 
اجتماعات م��درن نیز با نادی��ده گرفتن امر 
مهمی چون نس��بت طبقه با ص��ورِت مثالی 
انس��ان مدرن و منحصر کردِن  تعریف مفهوم 
طبقه در نسبت آن با ابزار تولید دچار خطای 

بزرگ دیگری گردیده است.
واقعیت این است که به دلیِل تبدیل شدن 
بش��ر مدرن به حیوان اقتصادی و تنزل بشر 
غربی مدرن در س��یر بس��ط عال��م غرب به 
تحتانی تری��ن مراتب حیوانیت، عنصر اقتصاد 
و در واق��ع س��ودجویی نامش��روِط نامحدود 
و دم اف��زوِن اقتص��ادی و تبل��ور عمده ی آن 
در هی��أت طبق��ات اقتصادی-اجتماع��ی در 
اجتماعات م��درن ]اعم از غربی یا 
غرب زده[ به یک ام��ر انکارناپذیر 
تبدی��ل گردی��ده اس��ت و هر نوع 
تحلی��ل در خص��وص  و  بررس��ی 
از  ناگزی��ر  م��درن  اجتماع��ات 
پرداخت��ن به این مقوله اس��ت. به 
عبارتی، در اجتماع مدرن، طبقات 
در حکم انح��اء و صور اصلِی ظهور 
و ب��روز حیوان اقتصادی ]به عنوان 
صورت نوعی حاکم بر بشر مدرن[ 
می باش��ند. در ایران نیز در پی دو 
ق��رن نفوِذ گس��ترده و اس��تیالِی 
فرماسیوِن غرب زدگی مدرن، نوعی 

]ویلفرد پارتو[

  
با ظهور عالم غرب مدرن 
و در پی آن ظهور و بسط 

اجتماع مدرن است 
که طبقات اقتصادی-
اجتماعی در مفهوِم 

مدرن آن ظهور می  کنند 
و نگرِش مارکسیستی ای 
که مفهوم مدرن طبقه را 
به تمام تاریخ بشر تسّری 

می داد و می کوشید 
همه ی تاریخ را بر اساس 
آن و نیز بر پایه ی اصالت 
اقتصاد تبیین و تحلیل 

نماید کاماًل غلط می باشد، 
عالوه بر این که مارکس 

در تعریف معیارها و 
موازین مفهوم طبقه در 
اجتماعات مدرن نیز با 

نادیده گرفتن امر مهمی 
چون نسبت طبقه با 
صورِت مثالی انسان 

مدرن و منحصر کردِن  
تعریف مفهوم طبقه در 
نسبت آن با ابزار تولید 

دچار خطای بزرگ 
دیگری گردیده است.
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  طبقه متوسط مدرن در غرب مدرن تدریجاً از اواسط قرن نوزدهم به صورت یک گروه 
اجتماعی گسترده و فعال ظاهر گردید و با افزوده شدن بر اقشار و الیه های درونی آن از اوایل 
قرن بیستم در هیأت یک "طبقه برای خود" شروع به تأثیرگذاری و نقش آفرینی کرد و بسط و 
گسترش دامنه ی حضور و نفوذ آن تا امروز نیز تداوم یافته است.

  در عالم 
غرب مدرن و 

با سقوط انسان 
به تحتانی ترین 

مرتبه ی حیوانیت، 
صورِت نوعی 

حیوان اقتصادی 
بر بشر مدرنیست 

حاکم می گردد 
و انگیزه ها و 
محرک هاِی 

سودجویانه ی 
نامحدوِد نامشروِط  
َدم افزون بر رفتار 

و عمل وی سیطره 
می یابد و در 

ساختار اجتماعات 
مدرن ]که تدریجًا 

از قرون چهارده 
و پانزده میالدی 

به بعد ظاهر 
شده و در قرون 
هیجده و نوزده 

میالدی قوام 
می یابند و امروزه 

در چنبره ی 
بحراِن وجودی 

اسیر و گرفتارند[ 
اقتصاد از اهمیت 
و اولویت و تقّدم 

فوق العاده ای 
برخوردار 
می گردد.

اجتماع  مدرن با ساختارها و مؤلفه های خاص 
خود ش��کل گرفت که انقالب اسالمی پس از 
سه دهه کوشش در مسیر عبور از غرب زدگی 
مدرن هنوز با بسیاری از وجوه و ارکان و مظاهر 
آن ]از جمل��ه ی مقوله ی طبق��ات اقتصادی-

اجتماعی در مفهوم مدرن آن[ درگیر و دست 
ب��ه گریبان اس��ت. در همین زمین��ه وقتی از 
طبقه متوسط مدرن ایران صحبت می کنیم و 
در یک دس��ته بندی کلی و فراگیر، مهندسان 
و پزش��کان و استادان دانش��گاه و کارمندان و 
معلم��ان و حقوقدانان و... را ب��ه عنوان اجزاء 
تش��کیل دهنده ی ای��ن طبقه ن��ام می بریم و 
ب��رای این طبقه برخی خصوصیات ذاتی نظیر 
سکوالریس��م، تمایل ب��ه لیبرالیس��م و ... نام 
می بریم، این س��خن به معنای آن نیست که 
هر شخِص استاد دانش��گاه یا معلم یا کارمند 
یا حقوقدان ی��ا... لزوماً دارای این خصوصیات 
می باش��د. در واقع در موارد بس��یار زیادی ما 
حقوقدانان و اس��تادان دانش��گاه و پزشکان و 
مهندس��ان و ... مس��لمان و اهل والیت داریم 
ک��ه اگرچه در این مش��اغل مش��غولند اما به 
علت داش��تن تعلقات دینی و پیروی از والیت 
الهی، در س��احت طبقه متوسط مدرن ]با آن 

خصوصی��ات ذاتی ای که دارد[ قرار 
نمی گیرند و به جای آن در ساحت 
اّمت ق��رار می گیرند. در واقع وقتی 
از مهندس و پزش��ک و حقوقدان و 
در کل تکنوکرات-بوروکرات ه��ا به 
عنوان طبقه متوس��ط مدرن ایران 
ن��ام می بری��م این تعل��ق طبقاتی 
مشروط به آن اس��ت که اشخاص 
دارای این مش��اغل، تعل��ق دینی 
والئی ش��ان در اولویت قرار نداشته 
باش��د فل��ذا آن��ان اوالً بال��ّذات به 
سمت تعلق طبقاتی ش��ان بروند و 
اگر نه اگر تعلق دینی ِوالیی ش��ان 
برایش��ان اصالت و اولویت داش��ته 

باشد علیرغم مشاغلی که دارند، در ساحت 
امت اس��الم قرار می گیرند و نه در س��احت 
طبقه متوسط مدرن ایران و رفتار اجتماعی 
و فرهنگی و سیاس��ی ای که نشان می دهند 
منطبق با تعلقشان به ساحت اّمت می باشد 
و ن��ه منطبق با رفتار نوعی طبقه متوس��ط 
مدرن ایران. اساس��اً در این گونه بررسی ها 
آنچ��ه ک��ه از ِصرف داش��تن یک ش��غل یا 
موقعیت اقتصادی-اجتماعی مهم تر اس��ت، 
تعل��ق وجودِی ش��خص اس��ت و البته این 
امر درخصوص اش��خاص کاماًل درست است 
ام��ا یک طبقه ب��ه ما هو طبقه ج��ز با نفی 
و ناب��ودی خود نمی تواند به س��احت امت 

بپیوندد.
ام��ا برگردیم ب��ه بحث درب��اره ی طبقه 
متوس��ط مدرن در اجتماِع غ��رب مدرن و 

نحوه ی ظهور و مؤلفه های وجودی آن.
خصایص اصلی طبقه متوس��ط مدرن در 
عالم غرب مدرن و به تبع آن اجتماع مدرن 

را می توان این گونه فهرست کرد:
 طبقه متوس��ط مدرن در غرب مدرن، 
فرزند م��وِج اول انقالب صنعتی ]موجی که 
از ح��دود 1750 میالدی تا 1850 میالدی 
طول کش��ید[ و محصول بس��ط و 
گسترش تکنوکراسی و بوروکراسی 
مدرن و مدل زندگِی شهرنش��ینی 

مدرن است.
 طبقه متوس��ط مدرن به طور 
مش��خص دس��ت پرورده ی نظ��ام 
آموزش دانش��گاهی سکوالریستی 
مش��هوراِت  حام��ِل  و  م��درن 
عص��ر  جهان بین��ی  مدرنیس��تِی 
روش��نگری  اصطالح  ب��ه  ظلمانی 
اس��ت و از همین منظر اس��ت که 
با روشنفکری مدرنیست به عنوان 
ی��ک کاس��ت caste فرهنگ��ی-

سیاسی در پیوند تنگاتنگ و بسیار 
]ژرژ گورویچ[

  
در اجتماع مدرن، 

طبقات در حکم انحاء 
و صور اصلِی ظهور و 
بروز حیوان اقتصادی 

]به عنوان صورت نوعی 
حاکم بر بشر مدرن[ 

می باشند. 
در ایران نیز در پی دو 
قرن نفوِذ گسترده و 
استیالِی فرماسیوِن 
غرب زدگی مدرن، 

نوعی اجتماع  مدرن با 
ساختارها و مؤلفه های 
خاص خود شکل گرفت 
که انقالب اسالمی پس 

از سه دهه کوشش 
در مسیر عبور از 
غرب زدگی مدرن

 هنوز با بسیاری از 
وجوه و ارکان و مظاهر 
آن ]از جمله ی مقوله ی 

طبقات اقتصادی-
اجتماعی در مفهوم 
مدرن آن[ درگیر و 

دست به گریبان است.
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حکمت و اندیشه

  طبقه متوسط 
مدرن به طور مشخص 
دست پرورده ی نظام 
آموزش دانشگاهی 
سکوالریستی 
مدرن و حامِل 
مشهوراِت مدرنیستِی 
جهان بینی عصر 
ظلمانی به اصطالح 
روشنگری است و 
از همین منظر است 
که با روشنفکری 
مدرنیست به عنوان 
 caste یک کاست
فرهنگی-سیاسی 
در پیوند تنگاتنگ 
و بسیار نزدیک قرار 
می گیرد به نحوی 
که در بسیاری موارد 
نحوی تداخل و هم 
پوشانی میان آنها 
پدیدار می شود و 
از نیمه ی دوم قرن 
بیستم به بعد تدریجًا 
روشنفکری مدرن  
در طیف تکنوکرات-
بوروکرات ها مستحیل 
می گردد.

  در موارد بسیار زیادی ما حقوقدانان و استادان دانشگاه و پزشکان و مهندسان و ... مسلمان و اهل 
والیت داریم که اگرچه در این مشاغل مشغولند اما به علت داشتن تعلقات دینی و پیروی از والیت الهی، در 
ساحت طبقه متوسط مدرن ]با آن خصوصیات ذاتی ای که دارد[ قرار نمی گیرند و به جای آن در ساحت اّمت 

قرار می گیرند.

نزدیک قرار می گیرد به نحوی که در بسیاری موارد نحوی 
تداخل و هم پوشانی میان آنها پدیدار می شود و از نیمه ی 
دوم قرن بیس��تم ب��ه بعد تدریجاً روش��نفکری مدرن  در 
طی��ف تکنوکرات-بوروکرات ها مس��تحیل می گردد و این 
پروس��ه ب��ه ویژه انحالل روش��نفکران در تکنوکراس��ی و 

تکنوکرات  ها همچنان ادامه دارد و گسترش یافته است.
 طبقه متوسط مدرن در غرب مدرن تدریجاً از اواسط 
ق��رن نوزدهم ب��ه صورت یک گروه اجتماعی گس��ترده و 
فعال ظاهر گردید و با افزوده ش��دن بر اقش��ار و الیه های 
درون��ی آن از اوای��ل قرن بیس��تم در هی��أت یک "طبقه 
برای خود" ش��روع به تأثیرگ��ذاری و نقش آفرینی کرد و 
بس��ط و گس��ترش دامنه ی حضور و نفوذ آن تا امروز نیز 
تداوم یافته اس��ت. اگرچه تا پیش از اواسط قرن نوزدهم، 
پزشکان مدرنیس��ت و حقوقدانان سکوالریست و معلمان 
و اس��اتید نظام آموزش��ی م��درن و کارمن��داِن دفتری و 
اداری و ژورنالیست ها و ... حضور و فعالیت داشته اند اما از 
دهه های میانی قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم 
و در پ��ی گس��ترش فوق العاده ی حضور و نقش س��ازماِن 
"بوروکراسی" و "تکنوکراس��ی" و افزوده شدن بسیار زیاد 
بر وزِن کّمی و نقش کیفی کارمندان اداری و دیگر اقشار 
بوروکرات-تکنوکرات اس��ت که طبقه متوس��ط مدرن به 
صورِت یک طبق��ه اقتصادی-اجتماعی ظاهر ش��ده و به 

عرض اندام می پردازد.
 پیدایی و حیات و بسط حضور و نفوذ طبقه متوسط 
م��درن در عالم غرب مدرن در پیوند تنگاتنگی با بس��ط 
نفوذ تکنولوژی اومانیس��تی مدرن و نظام تکنوکراس��ی و 
بوروکراس��ی م��درن و نظام آموزش دانش��گاهی و ماقبل 

دانشگاهِی سکوالریستی مدرن )به ویژ اّولی( و نیز بسط و 
گسترش سبک زندگِی مصرفِی انسان میانمایه ی شهری 

در اجتماعات مدرن قرار دارد.
 اعضای طبقه متوس��ط مدرن نوعاً داراِی تحصیالت 
دانش��گاهِی مدرِن س��کوالر بوده و به لح��اظ جهان بینی 
اعتقاد عجیبی به مشهورات مدرنیستی و کلّیت علم مدرن 

و علوم انسانی سکوالر دارند.
 طبقه متوسط مدرن در اجتماعات امروز غرب مدرن 
و غرب زده ی مدرن به س��رعت در حال گس��ترش کّمی و 

افزایش نقش و میزان تأثیرگذاری کیفی می باشد.
 بخ��ش زیادی از اعضاء این طبقه ]و البته نه همه ی 
آنها[ ش��اغل در انواع س��ازمان های بوروکراتیک مدرن از 
قبیل ادارات و دانشگاه ها و پژوهشکده ها و بیمارستان ها و 
ش��رکت ها و کارخانجات و مراکز خدماتی و ... خصوصی و 
دولتی هستند و درآمد خود را به صورت "حقوق" هفتگی 

یا ماهانه دریافت می کنند. 
 طبقه متوس��ط مدرن در جهان بینی و زیست محیط 
فرهنگی و فکری خود ذاتاً سکوالریس��ت اس��ت. اگر چه 
نمی توان طبقه متوسط مدرن را نوعاً آته ئیست دانست اما 
بی تردید این طبقه بنا به ماهیت خود عمدتاً صبغه ی غیر 
دینی دارد و آن دس��ته از اقش��ار و گروه ها و الیه های آن 
که از خود برخی تمایالت دینی نش��ان می دهند نیز پیرو 
انواع و اقسام تفسیرها و تأویل ها و تحریف های مدرنیستی 
از دی��ن و ی��ا ص��ور مختلف دئیس��م و ی��ا معنویت های 
سکوالریس��تِی مدرن هس��تند. علی ای حال روح حاکم بر 

جهان بینی این طبقه سکوالریستی است.
 طبقه متوس��ط مدرن نوعاً تمای��الت پررنگ لیبرالی 
دارد و به عنوان زائده ی بوروکراس��ی- تکنوکراسی مدرن 
ذاتاً مدافع نظام س��رمایه داری اومانیستی- سکوالریس��تی 

است.
 دراجتماع م��درن و ازمیان طبق��ات موجود در آن، 
طبقه متوس��ط مدرن و طبقه سرمایه  دار مدرن بیشترین 
نزدیک��ی را با "صورت مثالی انس��ان ب��ورژوا" ]به عنواِن 
"ای��دال تیپ" حی��وان اقتص��ادِی م��درن[ و جهان بینی 
عص��ر ظلمانی به اصطالح روش��نگری و فراتر از آن کلّیت 

مشهوراِت مدرنیستی دارند.
 کاس��ت حاکمان پنهان جهانی و س��ردمداراِن رژیم 

]ژوزف شومپيتر[
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  طبقه متوسط مدرن در جهان بینی و زیست محیط فرهنگی و فکری خود ذاتاً سکوالریست است. اگر چه نمی توان طبقه 
متوسط مدرن را نوعاً آته ئیست دانست اما بی تردید این طبقه بنا به ماهیت خود عمدتاً صبغه ی غیر دینی دارد و آن دسته 
از اقشار و گروه ها و الیه های آن که از خود برخی تمایالت دینی نشان می دهند نیز پیرو انواع و اقسام تفسیرها و تأویل ها و 
تحریف های مدرنیستی از دین و یا صور مختلف دئیسم و یا معنویت های سکوالریستِی مدرن هستند.

های سرمایه داری به طبقه متوسط مدرن به عنوان پایگاه 
اصل��ِی حمایت��ِی رژیم های مدرن و عامل ب��ه تعبیر آن ها 
"حفظ ثب��ات" دراجتماعات م��درن درمقابل خطر انفجار 
خش��م  انقالبی تهی دستان و مس��تضعفان این اجتماعات 

نگاه می کنند.
 طبق��ه متوس��ط مدرن در صورِت نوع��ی خود و ذاتاً 
وظیف��ه ی چرخان��دن نظام بوروکراس��ی- تکنوکراس��ی 
مدرن و تحکیم پایه هاِی س��لطه ی غرب مدرن صنعتی و 
س��امان دادن به پیچ و مهره های دستگاه عریض و طویل 
بوروکراسی و تکنوکراسی در این عالم و ایفای نقش پیاده 
نظ��ام حامی رژیم های س��رمایه داری و لنگر آرامش بخش 
برای "حفظ ثبات" اجتماعاِت ظالم و استثمارگر مدرن ]به 
ویژه به نفع رژیم های لیبرال و نئولیبرال[ را برعهده دارد.

  قش��رهای مختلف طبقه متوس��ط م��درن علیرغم 
تفاوت های پررنگ در نحوه ی درآمد و ش��غل ]مثاًل درآمد 
از طری��ق طباب��ت یا حق الوکاله و نظایر آن از یک س��و و 
درآمد از طریق دریافت حقوق ثابت ماهانه کارمندی و یا 
طرق دیگر از دیگر س��و[ در مجموع از موقعیت های مالی 
تقریباً یکس��انی برخوردارند. البته در درون طبقه متوسط 
مدرن و اقش��ار مختلف آن )پزشکان، مهندسان، استادان 
دانش��گاه...( الیه های مختلف س��ه گان��ه تحتانی، میانی، 
فوقان��ی وجود دارد و میزان درآمدها دراقش��ار مختلف را 

باید با توجه به الیه بندی ها لحاظ کرد و درنظر گرفت.
 طبقه متوس��ط مدرن به لحاظ ماه��وی و در وجود 
تاریخی خود در پیوند ذاتی با بوروکراس��ی و تکنوکراسی 
و علم مدرن و علوم انس��انی و مش��هورات مدرنیس��تی و 
پسامدرنیس��تی ]از نوع نئولیبرالی و سوسیال دموکراتیک 

آن[ قرار داشته و از آن ها جدایی ناپذیر است.
 کاس��ت روش��نفکری م��درن را می ت��وان راهب��راِن 
فک��ری طبقه متوس��ط مدرن دانس��ت و طبقه متوس��ط 
م��درن پای��گاه اجتماعی هواداری و پیروی از مش��هورات 
روش��نفکری اومانیست و اصلی ترین مخاطب آثار و مرّوج 
آراء آن ها اس��ت. با مستحیل ش��دن تدریجی روشنفکری 
درتکنوکراسی و بوروکراسی )درغرب مدرن و جهان غرب 
زده ی مدرن( پیوندها و نزدیکی کاس��ت روش��نفکری و 
طبقه متوسط مدرن بیش��تر و بیشتر گردیده و به نحوی 

تداخل رسیده است.

 طبقه متوسط مدرن درموقعیت وجودی خود ارتباط 
مس��تقیمی با ابزار تولید ندارد بلکه اس��اس پیونِد اقشار و 
گروه ها و الیه های درونی آن با هم و در شاکله وجودی این 
طبقه، بر موقعیت مشابه درسازمان تولید اجتماعِی مدرن 
و نظام تقس��یم کار و همچنین نس��بت مشابه با "صورت 
مثالی انس��ان بورژوا" و نیز جهان بینی تماماً مدرنیس��تِی 
اقش��ار و گروه های مختلف این طبق��ه و تعلق همه آن ها 
به دوگانه ی بوروکراسی- تکنوکراس��ی قرار دارد. به همین 
دلیل است که تحلیل گران مارکسیست که مبنای درک و 
تحلیل خود از طبقات اجتماعی درعالم مدرن را برپایه ی 
نسبت با ابزار تولید و مالکیت آن قرار داده اند، در شناخت 
و درک و تحلیل طبقه متوسط مدرن گرفتار سردرگمی و 
تشّتت و گیجی و اختالف نظر و مشکالت تئوریک جّدی 
گردیده اند و نوع��اً از درک و فهم ماهیت این طبقه عاجز 

گردیده اند.

طبقه متوسط مدرن در ایران
در پی��ش گفتی��م ک��ه پس از 
اس��تیالی فرماس��یون غرب زدگی 
مدرن برایران، کوش��ش به منظور 
اقتصادی- اجتماعی  ساختار  تغییر 
س��نتی ایران به نف��ع ایجاد نحوی 
م��درِن  غ��رب زده ی  اجتم��اع 
پیرامونی – وابسته صورت می گیرد. 
اجتماع غ��رب زده ی مدرن درجه 
س��ه ای که نظام جهانی س��لطه ی 
اومانیستی برکشور ما حاکم نموده 
بود ب��ا خ��ود آرای��ش طبقاتی ای 
منطبق با اقتضائات مدرنیسم پدید 
آورد، ام��روز نیز ما تا حدود زیادی 
با برخی وجوه این آرایش طبقاتی 
و اقتضائ��ات آن دس��ت به گریبان 

هستیم.
طبقه متوسط مدرن در ایران به 
صورت یک طبقه و فراتر از مفهوم 
ی��ک یا چند گروه اجتماعی تقریباً 
از اواسط دوران استبداد رضا شاهی 

]فتحعلی شاه[
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حکمت و اندیشه

پدی��دار می گردد هرچن��د که می توان گفت هس��ته های 
اولیه ی وج��ودی آن از چند دهه قبل تا حدودی ش��کل 
گرفته بود. بدینس��ان می توان دولِت مدرنیسِت رضا شاهی 
و بوروکراسی ای که پدید آورد را پدِر طبقه متوسط مدرن 

ایران نامید.
در دوران پهلوی دّوم طبقه متوسط مدرن ایران به لحاظ 
کّمی گسترش یافت و برنقش و میزان تأثیرگذاری اش در 
پروس��ه های اجتماعی و سیاس��ی افزوده شد. در سال های 
پس از پیروزی انقالب اس��المی به ویژه به علت گسترش 
نظام آموزش دانش��گاهی در کش��ور و نیز بازسازی نوعی 
س��رمایه داری م��درن در دوران "توس��عه" و ب��ه اصطالح 
"اصالح��ات" بر وزن کّمی این طبقه باز هم افزوده ش��د و 
تدریجاً این خطر به وجود آمده اس��ت که سخن و فرهنگ 
این طبقه به سخن هژمونیک بََدل گردد. آنچه که درکودتای 
رنگی فتنه ی سبز رخ داد نشان داد که الیه مرفه )فوقانی( 
این طبقه اس��تعداد زیادی جهت اس��ارت در داِم تبلیغات 
دولت های امپریالیس��تی و تبدیل شدن به آلت فعل فتنه 
گران نئولیبرالیست و اربابان آمریکایی – انگلیسی شان دارد.

به طور بس��یار فشرده و فهرس��ت وار می توان مختصات 
اصلی طبقه متوسط ایران را این گونه برشمرد:

 طبق��ه متوس��ط م��درن ای��ران محصول پ��روژه  ی 
مدرنیزاس��یون تحمیلی درکش��ور ما اس��ت. این پروژه ی 
مدرنیزاسیون که توسط استعمار انگلیس طّراحی شده بود 
بعدها توسط استعمار آمریکا و شرکاِی او دنبال شد و بسط 
یافت. پروژه ی مدرنیزاس��یوِن مطلوب اس��تعمار از اواسط 
دوران قاجاریه توسط روشنفکران مدرنیسِت فراماسونری 
چون: میرزا حس��ین خان سپهس��االر کلید خورد اما درآن 
مقطع به س��رانجامی نرس��ید. پس از ماجرای مش��روطه 
و غلبه جری��ان فراماس��ونری لژبیداری برکش��ور مجدداً 
کوش��ش هایی برای اج��رای پروژه ی مدرنیزاس��یون آغاز 
گردید، اما به طور مشخص و منسجم روند مدرنیزاسیون 
ایران در جهت اغراض نظام س��لطه ی اس��تکباری با روی 
کارآمدن سلطنت پهلوی آغاز شد و با سرعت و گستردگی 
بسیار بس��ط و تداوم یافت. طبقه متوسط مدرن ایران به 
عنوان یک طبقه اقتصادی- اجتماعی محصول همین دوره 
اس��ت، هرچند که برخی عناصر وجودی آن از مدتی قبل 

شکل گرفته بود.
  درظهور و بس��ط طبقه متوسط مدرن ایران، عواملی 
چون تأسیس و سپس گسترش بوروکراسی و نظام آموزش 
دانش��گاهی سکوالر مدرن ]که هردو این ها اساساً محصول 
دوره ی رضاش��اهی ومحمدرضا هس��تند[ و گسترش نفوذ 
ادبیات رس��انه ای و مش��هورات مدرنیس��تی ]ک��ه اگرچه 
پیش��ینه ی ظه��ور آن به ان��دک زمانی قبل ازمش��روطه 
برمی گردد، اما نهادینه ش��دن بسط و گسترش بسیار زیاد 
آن دردوران پهلوی رخ داده اس��ت[ و نیز شکل گیری یک 
اقتص��اد نفت��ی در ایران]که این نیز در دوره ی س��لطنت 
پهلوی نهادینه ش��د و گسترش یافت[ نقش بسیار مهم و 

تعیین کننده داشته اند.
 طبقه متوس��ط مدرن در ایران به لح��اظ اقتصادی، 
زائ��ده و طفیلی بس��ط مدرنیزاس��یون و اقتصاد س��رمایه 
دارِی پیرامونی-وابسته ایران می باشد و به لحاظ فرهنگی 
بزرگ تری��ن طبق��ه اجتماعی حام��ل و مبلّغ مش��هورات 
مدرنیس��تی و بین��ش تکنوکراتیِک نش��أت گرفته از علوم 

انسانی و علم مدرن در کشور است.
 برخی اعضا و اقشار و صنوف موجود در طبقه متوسط 

  در دوران 
پهلوی دّوم طبقه 
متوسط مدرن 
ایران به لحاظ کّمی 
گسترش یافت و 
برنقش و میزان 
تأثیرگذاری اش 
در پروسه های 
اجتماعی و سیاسی 
افزوده شد. در 
سال های پس از 
پیروزی انقالب 
اسالمی به ویژه به 
علت گسترش نظام 
آموزش دانشگاهی 
در کشور و نیز 
بازسازی نوعی 
سرمایه داری مدرن 
در دوران "توسعه" 
و به اصطالح 
"اصالحات" بر وزن 
کّمی این طبقه باز 
هم افزوده شد.

  طبقه متوسط مدرن در ایران به صورت یک طبقه و فراتر از مفهوم یک یا چند گروه اجتماعی 
تقریباً از اواسط دوران استبداد رضا شاهی پدیدار می گردد هرچند که می توان گفت هسته های 

اولیه ی وجودی آن از چند دهه قبل تا حدودی شکل گرفته بود. بدینسان می توان دولِت 
مدرنیسِت رضا شاهی و بوروکراسی ای که پدید آورد را پدِر طبقه متوسط مدرن ایران نامید.

]ناصرالدین شاه[
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م��درن ای��ران را می ت��وان این گونه 
رده های  کارمندان  کرد:  دسته بندی 
میان��ی و پایی��ن بخ��ش خصوصی 
و دولت��ی، اغل��ب پزش��کان مرفه و 
و متخصصان  تکنسین ها  میانه حال، 
بهداش��تی و امورپزش��کی، معلمان 
و دبیران، تکنس��ین های بخش های 
دندانپزش��کان،  اغل��ب  صنعت��ی، 
مهندسان مرفه و یا دارای درآمدهای 
متوسط، حقوقدانان و وکال، استادان 
دانش��گاه، مدیران رده های میانی و 
پایین ش��رکت ها و ادارات خصوصی 
و ی��ا دولت��ی... در تمام��ی م��وارد 

س��ابق الذکر آن گروه از افراد را که ب��ه جهت برخورداری 
از رانت ه��ا و ی��ا علل دیگ��ر صاحب درآمدهای ناش��ی از 
مس��تغالت و کارخانه و تجارتخانه و... می گردند و از سطح 
مالی طبقه متوسط خارج می گردند را باید مستثنا کرده و 

در زمره ی طبقه متوسط مدرن محسوب ننمود.
 طبقه متوسط مدرن ایران نوعاً صبغه ی سکوالریستی 
و غی��ر دینی دارد. البته بروز و ظه��ور این ویژگی در الیه 
مرفه و بخشی از الیه متوسط آن بیشتر است و در الیه کم 

در آمد تحتانی کمتر ظاهر می شود.
 طبقه متوس��ط م��درن ایران به علت این که اساس��اً 
محصول و دس��ت پرورده ی پروژه ی مدرنیزاسیون و برخی 

مظاهر و ارکان ان نظیر بوروکراس��ی 
و تکنوکراس��ی اس��ت، نوع��اً نحوی 
دلبس��تگی ذات��ی ب��ه فرماس��یون 
غرب زدگی م��درن دارد و در زمره ی 
مدافعی��ن آن ق��رار دارد ]البته باید 
توجه داشت که این ویژگی، صورِت 
نوع��ی دارد و در تحق��ق عین��ی و 
خارج��ی در موارد زیادی به ویژه در 
الیه ه��ای تحتانی و  بعضاً میانی این 
طبقه، ب��ه علت نقش آفرینی عوامل 
دیگری که مجال بررس��ی آنها فعاًل 
وجود ندارد، این خصیصه تا حدودی 
تعدیل می گردد و در اندک مواردی 

نیز اصاًل ظاهر نمی گردد[
 اعضاء طبقه متوسط مدرن ایران نوعاً دارای تحصیالت 
دانش��گاهِی مدرن بوده و به لحاظ جهان بینی، دلبس��تگی 
عمیق و مبنایی ای به مشهورات علوم انسانی سکوالر و آراء 
نش��أت گرفته از جهان بینی ظلمانی عصر روشنگری دارند 
و ای��ن امر در مواردی موجب بروز نحوی حالت مجذوبیت 
و مرعوبیت نسبت به مظاهر غرب مدرن در آنان می گردد.

 روند گسترش کّمی طبقه متوسط مدرن در ایران در 
سال های موسوم به سازندگی و اصالحات از شّدت زیادی 
برخ��وردار بوده و همین امر ب��ر نقش و اهمیت کیفی این 

طبقه در معادالت اجتماعی-سیاسی افزوده است.
 چن��ان که در پیش نیز گفتیم طبقه متوس��ط مدرن 
ایران]ب��ه ویژه در الی��ه مرفه فوقانی 
آن[ در جهان بین��ی و زیس��ت محیط 
فرهنگی خود ذاتاً سکوالریست است. 
اگرچه نمی توان طبقه متوسط مدرن 
ایران را نوعاً آته  ئیس��ت دانست، اما به 
هر حال ماهیت مدرنیست این طبقه 
نحوی دلبس��تگی ذاتی به عالم مدرن 
و خصوصی��ات آن ایجاد کرده اس��ت 
که در م��واردی موجب ناتوانی برخی 
اقش��ار و صنوف و گروه های اجتماعی 
ای��ن طبق��ه در فه��م و درک معانی 
عمیق دین��ی و فقهی می گ��ردد. آن 
دس��ته از اقش��ار و صنوف و گروه ها و 

  طبقه متوسط مدرن در ایران به لحاظ اقتصادی، زائده و طفیلی بسط مدرنیزاسیون و اقتصاد 
سرمایه دارِی پیرامونی-وابسته ایران می باشد و به لحاظ فرهنگی بزرگ ترین طبقه اجتماعی 
حامل و مبّلغ مشهورات مدرنیستی و بینش تکنوکراتیِک نشأت گرفته از علوم انسانی و علم 
مدرن در کشور است.

  طبقه متوسط 
مدرن ایران 

محصول پروژه  ی 
مدرنیزاسیون 

تحمیلی درکشور ما 
است. این پروژه ی 
مدرنیزاسیون که 

توسط استعمار 
انگلیس طّراحی 
شده بود بعدها 
توسط استعمار 

آمریکا و شرکاِی او 
دنبال شد و بسط 

یافت.

  درظهور و بسط 
طبقه متوسط مدرن 

ایران، عواملی 
چون تأسیس و 
سپس گسترش 

بوروکراسی و نظام 
آموزش دانشگاهی 

سکوالر مدرن 
]که هردو این ها 
اساساً محصول 

دوره ی رضاشاهی 
ومحمدرضا 
هستند[ و 

گسترش نفوذ 
ادبیات رسانه ای 

و مشهورات 
مدرنیستی و نیز 
شکل گیری یک 
اقتصاد نفتی در 

ایران]که این نیز 
در دوره ی سلطنت 
پهلوی نهادینه شد 

و گسترش یافت[ 
نقش بسیار مهم 

و تعیین کننده 
داشته اند.

]رضا شاه به همراه فرزندان در جزیره موریس در زمان تبعيد[

]علی اکبر داور[
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الیه های این طبقه که تمایالت دینی آشکاری 
نش��ان می دهند نیز غالباً مشتری انواع و اقسام 
تفس��یرهای مدرنیستی و ممس��وخ از دین]از 
آراء عبدالکریم س��روش و پوزیتیویس��م طیف 
مهن��دس بازرگان و نهض��ت آزادی و معنویت 
سکوالر مصطفی ملکیان گرفته تا صور مختلف 
دئیس��م و عرفان ه��ای مجعول س��کوالر و...[ 
می شوند. البته واضح است که این امر به عنوان 
یک وجه غالب مطرح می ش��ود و اس��تثنائات 

بسیاری نیز می تواند داشته باشد.
 اس��تعمارگراِن  ط��راح و هدایت کننده ی 
پروژه ی مدرنیزاسیوِن وابس��ته ی تحمیلی در 
ایران، به طبقه متوس��ط مدرن ایران به عنوان 
نیروی اجتماعی گرداننده ی چرخ بوروکراسی-

تکنوکراس��ِی فرماس��یون غرب زدگ��ی مدرن 
و نیز پای��گاه اجتماعی-سیاس��ی حامی رژیم 

حاک��م  مدرنیس��ت 
)پهلوی( می نگریستند 
و در س��ال های پس از 
پیروزی انقالب به ویژه 
در دو ده��ه ی اخی��ر 
و در ک��وران تهاج��م 
فرهنگ��ی و جنگ نرم 
علیه نظام اس��المی به 
ای��ن طبقه )ب��ه ویژه 
الیه فوقانی و بخش��ی 
از الی��ه متوس��ط آن( 
به عنوان پی��اده نظاِم 
غافِل فریب خورده در 
اغراض  پیشبرد  مسیر 
البته  خود می نگرن��د. 
در زمان ظهور انقالب 
اصلی  بدنه ی  اسالمی، 
طبقه متوس��ط مدرن 
ای��ران برخالف میل و 
با  استعمارگران  غرض 
جریان عمومی انقالب 

همراه شد و تاکتیس��ین ها و استراتژیست های 
وابس��ته به نظام جهانی س��لطه اس��تکباری را 
ن��اکام گذاش��ت. إن ش��اءاهلل که این ب��ار و در 
مت��ن یک جنگ نرم تم��ام عیار نیز وجه غالب 
طبقه متوسط مدرن ایران از این آزمون بزرگ 

تاریخی سربلند بیرون بیاید.
 کاست روش��نفکری مدرنیس��ت ایران را 
می ت��وان یکی از راهبران اصل��ی و مهِم فکری 
طبقه متوس��ط مدرن ایران دانست. همان گونه 
که اعضاء این طبقه اصلی ترین مخاطب و مبلّغ 
آثار و آراء روش��نفکران مدرنیست ایرانی است. 
ب��ه یک اعتبار و تا حدود زی��ادی تداوم حیاِت 
ادبیات مدرنیس��ت ایران در س��ال های پس از 
پیروزی انقالب اس��المی، وام دار توجهی است 
که طیفی از اعضاء این طبقه به آن نش��ان داده 

و می دهند.
متوس��ط  طبق��ه   
م��درن ایران]ب��ه ویژه 
الیه فوقانی و بخش��ی 
از الی��ه ی میان��ی آن[ 
پای��گاه  پرش��مارترین 
فرماس��یون  اجتماعی 
در  م��درن  غرب زدگی 
کش��ور  کنونی  وض��ع 
ای��ن خصیصه  اس��ت. 
عوامل  برخ��ی  نی��ز  و 
پیوند  نح��وی  دیگری 
و نزدیک��ی میان طبقه 
ایران  مدرن  متوس��ط 
س��رمایه دار  طبق��ه  و 
سکوالریس��ت ایران در 
قلمرو برخی رفتارهای 
سیاس��ی و اجتماع��ی 
پدید می آورد که البته 
موارد طبقه  تمامی  در 
ایران  مدرن  متوس��ط 
نق��ش پی��اده  نظ��اِم 

  کاست 
روشنفکری 
مدرنیست ایران 
را می توان یکی از 
راهبران اصلی و 
مهِم فکری طبقه 
متوسط مدرن ایران 
دانست. همان گونه 
که اعضاء این 
طبقه اصلی ترین 
مخاطب و مبّلغ آثار 
و آراء روشنفکران 
مدرنیست ایرانی 
است. به یک اعتبار 
و تا حدود زیادی 
تداوم حیاِت ادبیات 
مدرنیست ایران 
در سال های پس 
از پیروزی انقالب 
اسالمی، وام دار 
توجهی است که 
طیفی از اعضاء این 
طبقه به آن نشان 
داده و می دهند.

  طبقه متوسط مدرن ایران ]عمدتاً الیه فوقانی و بخشی از الیه میانی[ اصلی ترین قربانِی شعارها و 
تبلیغات نئولیبرالی است. همچنین الیه های سابق الذکر این طبقه مخاطب اصلی انواع ایدئولوژی ها و 

تفاسیر التقاطی به اصطالح اسالمی و در باطن مدرنیستی هستند.

 
طبقه متوسط مدرن 
ایران به علت این 
که اساساً محصول 
و دست پرورده ی 

پروژه ی 
مدرنیزاسیون و 

برخی مظاهر و ارکان 
ان نظیر بوروکراسی 
و تکنوکراسی است، 
نوعاً نحوی دلبستگی 
ذاتی به فرماسیون 
غرب زدگی مدرن 
دارد و در زمره ی 
مدافعین آن قرار 

دارد.

]علی افشاری، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و اکبر گنجی[
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هزینه کننده در مسیر اغراض طبقه سرمایه دار 
را بازی می کند.

 طبقه متوس��ط مدرن ای��ران ]عمدتاً الیه 
فوقانی و بخشی از الیه میانی[ اصلی ترین قربانِی 
شعارها و تبلیغات نئولیبرالی است. در مجموع 
الیه های س��ابق الذکر این طبقه اسیر توهمات 
نئولیبرال��ی گردیده و به حامالن و مدافعان بی 
جی��ره و مواجب آن تبدیل ش��ده اند. همچنین 
الیه های س��ابق الذکر این طبقه مخاطب اصلی 
انواع ایدئولوژی ها و تفاسیر التقاطی به اصطالح 

اسالمی و در باطن مدرنیستی هستند.
 طبقه متوس��ط مدرن ایران نوعاً طبقه ای 
اس��ت که م��دل زندگی لوکس مصرف��ی را به 
عنوان ایدآل خود دنبال کرده و به تبلیغ آن نیز 
می پردازد. الیه مرفه این طبقه و بخش هایی از 
الیه متوس��ط آن در زندگی خود در شهرهای 
ب��زرگ تا حدودی ب��ه این ای��دآل جامه عمل 
پوش��انده اند و این امر متأس��فانه موجب ترویج 
فرهن��گ تجمل گرایی در س��طوحی از حیات 

اجتماعی می گردد.

 طبقه متوسط مدرن ایران، طعمه و شکار 
مناس��بی برای تبلیغات عوام فریبانه دولت های 
امپریالیس��تی اس��ت و ای��ن ام��ر به وی��ژه در 
الیه های مرفه و متوس��ط این طبقه در مواردی 
عینیت یافته است. اینان در کنار سرمایه داری 
سکوالریس��ت ای��ران اصلی تری��ن حام��الن و 
مرّوجان آش��کار و پنهان نئولیبرالیسم وابسته 
ایرانی هس��تند. به طور جّدی باید کوش��ید تا 
طبقه متوس��ط مدرن ایران را هوش��یار و بیدار 
ک��رده و از این غفلت و توه��م زیان آور تاریخی 

نجات داد.
 طبقه متوسط مدرن ایران را می توان یکی 
از قربانیاِن اصلی جنگ نرم دش��من مس��تکبر 
علیه انقالب و نظام اس��المی دانس��ت. با کمال 
تأسف طبقه متوسط مدرن ایران نوعاً و الیه های 
مرفه و متوسط آن به طور خاص قابلیت ویژه ای 
برای درافتادن در داِم توهم افکنی ها و تبلیغات 
طراحان نئولیبرالیست جنگ نرم دارند و بعضاً 
ممکن است به مبلّغان و مرّوجان و بسترسازان 

نادانسته تهاجم فرهنگی دشمن بدل گردند.

  در زمان ظهور انقالب اسالمی، بدنه ی اصلی طبقه متوسط مدرن ایران برخالف میل و غرض استعمارگران 
با جریان عمومی انقالب همراه شد و تاکتیسین ها و استراتژیست های وابسته به نظام جهانی سلطه 
استکباری را ناکام گذاشت. إن شاءاهلل که این بار و در متن یک جنگ نرم تمام عیار نیز وجه غالب طبقه 
متوسط مدرن ایران از این آزمون بزرگ تاریخی سربلند بیرون بیاید.

  استعمارگراِن  
طراح و 

هدایت کننده ی 
پروژه ی 

مدرنیزاسیوِن 
وابسته ی تحمیلی 
در ایران، به طبقه 

متوسط مدرن 
ایران به عنوان 

نیروی اجتماعی 
گرداننده ی چرخ 

بوروکراسی-
تکنوکراسِی 

فرماسیون 
غرب زدگی 
مدرن و نیز 

پایگاه اجتماعی-
سیاسی حامی 

رژیم مدرنیست 
حاکم )پهلوی( 

می نگریستند و در 
سال های پس از 

پیروزی انقالب به 
ویژه در دو دهه ی 
اخیر و در کوران 
تهاجم فرهنگی 

و جنگ نرم علیه 
نظام اسالمی به این 
طبقه )به ویژه الیه 
فوقانی و بخشی از 

الیه متوسط آن( به 
عنوان پیاده نظاِم 

غافِل فریب خورده 
در مسیر پیشبرد 

اغراض خود 
می نگرند.

  
آنچه که درکودتای 
رنگی فتنه ی سبز 

رخ داد نشان 
داد که الیه مرفه 

)فوقانی( این 
طبقه استعداد 
زیادی جهت 

اسارت در داِم 
تبلیغات دولت های 

امپریالیستی و 
تبدیل شدن به 

آلت فعل فتنه گران 
نئولیبرالیست و 
اربابان آمریکایی –
 انگلیسی شان دارد.
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 طبقه متوس��ط مدرن ای��ران در کلیت خود ظرفیت 
الزم برای در پیش گرفتن حرکت ها و رویکردهای رادیکال 

را ندارد.
 گس��ترش کّمی و نیز افزایش حضور و نقش آفرینی 
کیفی طبقه متوس��ط مدرن ایران ]با توجه به خصوصیات 
ذاتی این طبقه که برشمردیم[ می تواند برای آینده ی نظام 
والیی و هویت اس��المی کش��ور ایران نگران کننده و حتی 

خطرآفرین باشد که باید برای آن تدابیری اندیشید.
 علوم انس��انی مدرن و مش��هورات مدرنیستی ای که 
ردپای حضور آنها را در بسیاری از کتب درسی دانشگاهی 
و نیز کلیت نظام آموزش دانش��گاهی )و حتی در مواردی 
در برخی متون درس��ی دبیرس��تانی( شاهد هستیم نقش 
بس��یار مهمی در شکل دهی به طبقه متوسط مدرن ایران 
ب��ه عنوان ی��ک طبقه برای خود دارن��د و فراتر از آن این  

خط��ر وج��ود دارد ک��ه تدریجاً 
س��خن)گفتمان( ای��ن طبق��ه را 
به سخن مس��لط و هژمونیک در 
اجتماع ب��دل نمایند. ب��رای این 
باید چاره اندیش��ی  معضل مه��م 
جدی کرد. باید در نظر داشت که 
اگر )خدای ناکرده( فرهنگ طبقه 
متوس��ط مدرن ایران به فرهنگ 
مس��لط در کش��ور ب��دل ش��ود 
بی گم��ان در پی خ��ود موجبات 
سیطره  ی ایدئولوژی نئولیبرالیسم 
و تسلط سیاس��ی سرمایه داری را 

فراهم خواهد ساخت.
 طبقه متوس��ط مدرن ایران 
]ب��ه ویژه در الیه ه��ای فوقانی و 
میانی آن[ ب��ا اعماق اجتماع ما و 
فرهنگ آنان بسیار غریبه و ناآشنا 
اس��ت و به نظر می رسد که بیشتر 
ایدآل های ذهنی و سبک زندگی 
life style خ��ود را در الگوه��ای 
مدرنیستی غربی جستجو می کند.

 اگرچه طبقه متوسط ایران در 
کلیت خود یک طبقه واحد است 

  در برخی 
موضوعات 
دیگر مثل 
شبهه آفرینی ها 
در خصوص 
رابطه با آمریکا، 
ترویج رفتارهای 
هنجارشکن غیر 
دینی، مسئله 
حجاب، الگوهای 
مربوط به مناسبات 
خانوادگی و 
اجتماعی، نوع 
جهت گیری در 
انتخابات نهم و دهم 
ریاست جمهوری 
و برخی موضوعات 
دیگر تفاوت آشکار 
رفتاری میان 
الیه فوقانی طبقه 
متوسط مدرن 
ایران با اکثریت 
اعضاء الیه تحتانی 
و بخشی از الیه 
میانی وجود دارد 
که این تفاوت در 
سیاستگزاری ها 
و برنامه ریزی های 
فرهنگی و سیاسی 
باید مورد دقت و 
توجه قرار گیرد.

  اگرچه طبقه متوسط ایران در کلیت خود یک طبقه واحد است اما در برخی موارد تفاوت های 
آشکاری در رفتار سیاسی و بعضاً اجتماعی الیه فوقانی و تا حدودی میانی این طبقه با الیه ی 

تحتانی آن دیده می شود که در تحلیل ها و محاسبات سیاسی باید مورد محاسبه قرار گیرد.

 
 طبقه متوسط 

مدرن ایران، طعمه و 
شکار مناسبی برای 
تبلیغات عوام فریبانه 

دولت های 
امپریالیستی است 
و این امر به ویژه 

در الیه های مرفه و 
متوسط این طبقه 
در مواردی عینیت 

یافته است. اینان در 
کنار سرمایه داری 

سکوالریست ایران 
اصلی ترین حامالن 
و مرّوجان آشکار و 
پنهان نئولیبرالیسم 

وابسته ایرانی 
هستند. به طور جّدی 
باید کوشید تا طبقه 
متوسط مدرن ایران 
را هوشیار و بیدار 

کرده و از این غفلت 
و توهم زیان آور 
تاریخی نجات داد.

اما در برخی موارد تفاوت های آشکاری در رفتار سیاسی و 
بعضاً اجتماع��ی الیه فوقانی و تا حدودی میانی این طبقه 
ب��ا الی��ه ی تحتانی آن دیده می ش��ود ک��ه در تحلیل ها و 

محاسبات سیاسی باید مورد محاسبه قرار گیرد.
 درکودت��ای رنگی فتنه س��بز بخ��ش فوقانی طبقه 
متوس��ط مدرن ای��ران )غالباً( به عن��وان پیاده نظام غافل 
و جاه��ل و فریب خ��ورده ی کودتاگ��ران از جهاتی نقش 
آفرینی کرد، اما بخش زیادی از الیه میانی و اکثریت الیه 
تحتانی این طبقه در این فتنه به نفع دشمن فعال نشدند. 
در برخی موضوعات دیگر مثل شبهه آفرینی ها در خصوص 
رابطه با آمریکا، ترویج رفتارهای هنجارش��کن غیر دینی، 
مس��ئله حجاب، الگوهای مربوط به مناسبات خانوادگی و 
اجتماعی، نوع جهت گیری در انتخابات نهم و دهم ریاست 
جمهوری و برخی موضوعات دیگر تفاوت آش��کار رفتاری 
میان الیه فوقانی طبقه متوس��ط م��درن ایران با اکثریت 
اعضاء الیه تحتانی و بخش��ی از الیه میانی وجود دارد که 
این تفاوت در سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی 

و سیاسی باید مورد دقت و توجه قرار گیرد.
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عمق تأثیرگذاری مخّرب جهان بینی علوم انسانی می کاهد 
و طبعاً روند گس��ترش طبقه متوس��ط م��درن را نیز دچار 

اختالل ]و یا حداقل دچار نحوی ُکندی موثر[ می سازد. 
3- برنامه ری��زی گس��ترده به منظور هوشیارس��ازی و 
آگاه سازی اعضا و اقشار و الیه های مستعد این طبقه نسبت 

به ماهیت، اغراض و نتایج جنگ نرم
4- مقابله تئوریک و ایدئولوژیک گسترده با سکوالریسم، 
نئولیبرالیس��م، انواع و اقسام تفسیرهای تحریف گرایانه ی 
مدرنیستی از دین، عرفان ها و معنویت های سکوالریستی 
و به ویژه اجرای طرح های گس��ترده نق��د ادبیات معاصر 
مدرنیست ایران در مقیاس بسیار گسترده در قلمروهایی 

چون بازار کتاب، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و ...
5- برنامه ری��زی اس��تراتژیک برای در انفعال سیاس��ی 
قرار دادن اقشار و الیه های فریب خورده ی طبقه متوسط 
م��درن ای��ران و جلوگی��ری از 
تبدیل ش��دن آن به طبقه برای 

خود
6- در پیش گیری برنامه های 
به منظ��ور  ب��ازداری  و  کنت��رل 
جلوگیری از سازماندهی سیاسی 
بر پایه سخن سکوالر در صفوف 

این طبقه
7- مقابل��ه ج��دی اقتصادی 
با نظام س��رمایه داری وابس��ته-

اصل��ی  رک��ن  ک��ه  پیرامون��ی 
غرب زدگی  فرماسیون  اقتصادی 
مدرن ایران را تشکیل می دهد و 
تضعیف آن قطعاً موجب کاهش 
نقش کیف��ی هم��ه ی نیروهای 
اجتماعی سکوالریست می گردد.

برنام��ه  ی��ک  اج��رای   -8
اقتصادی-اجتماعی  گس��ترده ی 
عدالت مداران��ه ک��ه در پی خود 
موجب پیدایی تغییرات ساختاری 
در آرایش طبقاتی ایران و تضعیف 
پایگاه های اجتماعی سکوالریسم 

می گردد.   

  درکودتای رنگی فتنه سبز بخش فوقانی طبقه متوسط مدرن ایران )غالباً( به عنوان پیاده نظام 
غافل و جاهل و فریب خورده ی کودتاگران از جهاتی نقش آفرینی کرد، اما بخش زیادی از الیه 
میانی و اکثریت الیه تحتانی این طبقه در این فتنه به نفع دشمن فعال نشدند.

  باید در نظام 
آموزش عالی 
و دانشگاهی 

در قلمرو علوم 
انسانی تحول 

جّدی ایجاد کرد 
به نحوی که 

زمینه را برای 
شکل گیری 

نحوی خودآگاهی 
دینی در ساحت 

اّمت به جای 
ترویج مشهورات 
مدرنیستی فراهم 
نمود و یا حداقل 
از میزان تخریب 

ناشی از تدریس و 
ترویج جهان بینی 

علوم انسانی 
کاست. این امر 

می تواند پروسه 
شکل گیری نحوی 

آگاهی طبقاتی 
سکوالریستی را 

خدشه دار کرده و 
در مواردی زمینه 

را برای عبور 
شخص از ساحت 
طبقه به ساحت 
اّمت مهیا سازد.

  
علوم انسانی 

مدرن و مشهورات 
مدرنیستی ای که 

ردپای حضور آنها را 
در بسیاری از کتب 
درسی دانشگاهی 
و نیز کلیت نظام 

آموزش دانشگاهی )و 
حتی در مواردی در 
برخی متون درسی 
دبیرستانی( شاهد 
هستیم نقش بسیار 
مهمی در شکل دهی 

به طبقه متوسط مدرن 
ایران به عنوان یک 

طبقه برای خود دارند 
و فراتر از آن این  خطر 
وجود دارد که تدریجًا 
سخن)گفتمان( این 
طبقه را به سخن 

مسلط و هژمونیک در 
اجتماع بدل نمایند. 
برای این معضل مهم 

باید چاره اندیشی جدی 
کرد.

در تعام��ل با طبقه متوس��ط مدرن ای��ران و به منظور 
خنثی س��ازی حرکت های مغرضانه و سوءاستفاده گرانه ی 
نظام س��لطه ی اس��تکباری در پیش گرفت��ن تدابیر ذیل 

می تواند مفید باشد:
1- با تکیه بر یک برنامه ریزی دقیق اس��تراتژیک جلوی 
رش��د بی رویه و کنترل  نش��ده ی این طبقه ]ب��ه ویژه الیه 

فوقانی آن[ را گرفت.
2- باید در نظام آموزش عالی و دانشگاهی در قلمرو علوم 
انس��انی تحول جّدی ایجاد کرد]در خصوص چند و چون و 
مختصات و امکانات این تحول باید در مجالی دیگر جداگانه 
سخن گفت[ به نحوی که زمینه را برای شکل گیری نحوی 
خودآگاهی دینی در ساحت اّمت به جای ترویج مشهورات 
مدرنیستی فراهم نمود و یا حداقل از میزان تخریب ناشی 
از تدریس و ترویج جهان بینی علوم انس��انی کاس��ت. این 
امر می تواند پروس��ه ش��کل گیری نح��وی آگاهی طبقاتی 
سکوالریس��تی را خدش��ه دار کرده و در م��واردی زمینه را 
برای عبور ش��خص از ساحت طبقه به س��احت اّمت مهیا 
سازد. ِصرف ترویج رویکردهای انتقادی برخاسته از نگرش 
اس��المی درباره ی علوم انسانی مدرن، از شّدت و گستره و 



فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 3490

حکمت و اندیشه

استاد عباس معّلمی در گفتگو با "فرهنگ عمومی"

طرّاحان فتنه سبز 
معتقدند امور باید بر اساس عقانیت غربی باشد

  انتخابات از 
حوادث مهمی 
است که خیلی 
خوب می توان از 
آن بهره برداری 
کرد. چون مردم 
موافق و مخالف 
پیدا می کنند، 
تنش های اجتماعی 
پیش می آید، شور 
و هیجان پدیدار 
می شود که می توان 
از آن سوءاستفاده 
کرد. آنها الگویی 
نظیر انقالب تحت 
عنوان انقالب های 
مخملی طراحی 
کردند.
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  فرهنگ عمومی: آقای مهندس اگر اجازه می دهید 
سـؤال اول را به ارزیابی کلی شـما از فتنه سبز اختصاص 

دهیم تا بعد از آن وارد ریز مسائل هم شویم.
 مهندس عباس معلمـی: در ح��ال حاض��ر زندگ��ی 
اجتماع��ی ما ی��ک زندگی پیچیده اس��ت. اگ��ر بخواهیم 
ماجرایی را علت یابی کنیم، اگر مس��ئله ای را تنها یک امر 
سیاسی بگیریم اشتباه کرده ایم. بحث فتنه یک امر سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و داخلی و خارجی اس��ت. اگر کس��ی 
بخواهد فتنه را فقط یک امر سیاس��ی یا فرهنگی یا داخلی 
یا توطئه دش��من بدان��د یا اینکه فقط بخواهد مش��کالت 
اقتصادی یا مشکالت دیگری را درنظر بگیرد، تحلیل ناقصی 
ارائه داده و کار اش��تباهی کرده اس��ت. حت��ی فراتر از این 
گاهی اوقات برخی آقایان از قبیل آقای میرباقری می گفتند: 
با نگاه فلسفه تاریخی فتنه را تحلیل کنیم. یعنی فتنه را به 
تاریخ ببریم و ببینیم در حال حاضر در چه مقطعی از تاریخ 
ق��رار گرفته ایم و بعد این حادثه را در دل تاریخ نگاه کنیم. 

یک گذشته و آینده و حالی برای آن در نظر بگیریم.
در بحث فتنه س��بز به نظر می رس��د که بعضی ها خیلی 
سریع آن را یک امر سیاسی می پندارند و فقط از آن تحلیل 
سیاس��ی می دهند. ما می خواهیم بگوییم فتنه سبز تحلیل 
سیاسی هم دارد و مطالبی هم که در تحلیل سیاسی گفته 
می شود مطالب صحیحی اس��ت ولی در عین حال تحلیل 
کاملی نیس��ت، بخش��ی از ماجرا را  در بر می گیرد. من به 
مواردی از این بخش ماجرا اش��اره می کنم و س��ریع عبور 
می کنم. آیا در این مسئله نفسانیت ها به عنوان انگیزه هایی 
که موجد فتنه شده است نقش داشته است یا خیر؟ بله نقش 
داش��ته  است. برخی قدرت طلب بودند، برخی می خواستند 
مناشی قدرت از دستشان در نیاید یا به مناشی قدرت دست 
پیدا کنن��د بنابراین این حادثه را بوجود آوردند. ولی بحث 
اصلی فقط این نیست. بحث این است که بعضی از جریانات 
سیاس��ی و نه فقط افراد می خواس��تند قدرت را به دس��ت 
گیرند، احزابی بودند، گروه هایی بودند –چه اسم حزب روی 
آن باشد و چه نباشد- عده ای بودند که با یکدیگر کار کرده 
بودن��د اما االن کار از دستش��ان در آمده و می  خواهند کار 
را بدس��ت آورند و فکر می کنند اگر کار دس��ت آنان باشد، 
کش��ور را بهت��ر اداره می کنند. این مس��ئله می تواند یا به 
نفع خودش��ان یا به نفع کشور باشد. آیا این جریانات نقش 

داش��تند؟ بله برخی از این جریان��ات می دیدند که اگر این 
دولت نهم در دور دیگر هم ادامه پیدا کند کل آنها از صحنه 
سیاسی کشور حذف می ش��دند. بنابراین با یکدیگر متحد 
شدند تا این قدرت را در دست بگیرند. بعضی ها فراتر از این 
را دیدند. فکر کردند اگر دولت نهم با همین خط و مشی در 
دولت دهم استمرار پیدا کند پایه هایی در کشور مستحکم 
می شود که عمده آن هم بحث والیت فقیه است. چون فکر 
می کردند که این دولت در راس��تای والیت فقیه در کشور 
جلو می رود و اگر والیت فقیه در کش��ور جا افتاد در آینده 
دیگر چیزی دست آنها نمی آید. پشت این فکر ممکن است 
نفسانیت باشد یا یک طرز فکر فرهنگی باشد. آیا کشورهای 
خارج��ی هم در ای��ن ماجرا دخالت کرده ان��د؟ بله آنها هم 
دخالت کرده اند. سی و اندی سال است که در کشور انقالب 
بوجود آمده است این انقالب الگوی دیگری را بوجود آورده 
است. این الگو باعث شده برای بعضی قدرت ها و ابرقدرت ها 
مانع ایجاد کند و آنها تمام راهکارهایی را که برای س��قوط 
یک حکومت می ش��ود بکار گرفت را در این  سی سال بکار 
گرفتند. کودت��ای نظامی، تجزیه طلبی، جنگ های داخلی 
پارتیزانی، حمله کش��ور خارجی، پیدا کردن یک گروه در 
داخل حاکمیت، جاسوس گماردن، فشار دیپلماتیک آوردن 
و فش��ار اقتصادی آوردن. اگر بخواهیم لیست کارهایی که 
علیه انقالب ش��ده را بدس��ت آوریم، بعی��د می دانم کاری 
وجود داشته باشد که امکان انجامش باشد و آنها آنرا انجام 
نداده باش��ند. هر کاری از دستشان بر می آمده انجام دادند. 
کل ترفندهایی که در طول تاریخ بر این انقالب زده ش��ده 
ناموفق بوده است. از دشمن هم دشمنی کردن بعید نیست 
بنابراین هر ماجرایی پیدا ش��ود که قبال هم پیدا می شده و 
در آینده هم پیدا خواهد ش��د که دشمن ببیند می تواند از 
آن بهره برداری کند، پا پیش می گذارد. انتخابات از حوادث 
مهمی اس��ت که خیلی خوب می ت��وان از آن بهره برداری 
ک��رد. چون مردم موافق و مخالف پیدا می کنند، تنش های 
اجتماعی پیش می آید، ش��ور و هیجان پدیدار می شود که 
می توان از آن سوءاس��تفاده کرد. آنها الگویی نظیر انقالب 
تحت عنوان انقالب ه��ای مخملی طراحی کردند. یعنی به 
ض��رب و زور مردم و تحریکی که مردم می کردند حکومت 
موج��ود را ع��وض می کردند. چ��را ای��ن را در اینجا عرض 
می کن��م؟ چون تا پیش از پیروزی انقالب و در س��ال هایی 

  کل ترفندهایی که در طول تاریخ بر این انقالب زده شده ناموفق بوده است. از دشمن هم 
دشمنی کردن بعید نیست بنابراین هر ماجرایی پیدا شود که قبال هم پیدا می شده و در آینده هم 
پیدا خواهد شد که دشمن ببیند می تواند از آن بهره برداری کند، پا پیش می گذارد.

  سی و اندی 
سال است که 

در کشور انقالب 
بوجود آمده 

است این انقالب 
الگوی دیگری 

را بوجود آورده 
است. این الگو 

باعث شده برای 
بعضی قدرت ها 

و ابرقدرت ها 
مانع ایجاد کند 

و آنها تمام 
راهکارهایی را که 
برای سقوط یک 
حکومت می شود 
بکار گرفت را در 

این  سی سال 
بکار گرفتند. 

کودتای نظامی، 
تجزیه طلبی، 

جنگ های داخلی 
پارتیزانی، حمله 
کشور خارجی، 

پیدا کردن 
یک گروه در 

داخل حاکمیت، 
جاسوس گماردن، 
فشار دیپلماتیک 

آوردن و فشار 
اقتصادی آوردن.
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ک��ه منجر به انقالب ش��د، تقریباً دنیا ش��کل خاصی پیدا 
ک��رده بود. ش��کل خاصش هم این بود ک��ه دنیا دو قطبی 
ش��ده بود. یکی قطب آمریکا و غرب و دیگر قطب ش��رق. 
یکی لیبرال دموکراس��ی و دیگری مدافعان مارکسیس��م و 
کمونیسم با شقوق مختلفی که داشتند. یک قطب خودش 
را پرچمدار عدالت معرفی می کرده است)شرق( و می گفتند 
ما عدالت اجتماعی بر قرار می کنیم. قطب دیگر هم مدعی 
آزادی بودن��د و می گفتند ما ب��ه افراد آزادی می دهیم. این 
دو ش��ق از حکومت مادیت، هیچکدام نمی توانست انسان 
را اش��باع کند. همه لوازِم از خدا دور ش��دن، از معنویت و 
تعالیم انبیاء دورش��دن در آن پیدا می شده که در آن ظلم 
و فس��اد و ناهنجاریهای اجتماعی و دورش��دن از انسانیت 
در آن بوده اس��ت. بنابراین مردم به س��توه می آمدند وقتی 
به س��توه می آمدند اگر حکومت، حکومت مارکسیستی و 
کمونیستی بود در آن یک انقالب لیبرالیستی انجام می شد 
که معموالً در این انقالب لیبرالیس��تی هم آن گروهی که 
انقالب می کردند یک پشتوانه غربی هم پیدا می کرد. یا خود 
آمریکا یا یک��ی از اذناب آمریکا حمایت می کرد، یک گروه 
هم کودتا می کرد یا منطقه ای از یک کش��ور را می گرفتند 
و با تجزیه طلبی از آن گوشه به جنگ داخلی می پرداختند 

و حکوم��ت را به س��قوط 
می کشاندند. اگر حکومت، 
حکومت لیبرالیستی بوده، 
یعنی از اذناب آمریکا بوده 
کودت��ای  کش��ور  آن  در 
انج��ام  مارکسیس��تی 
می شده است به این دلیل 
که فاصله طبقاتی و ظلم 
در مص��رف و درآمد پیدا 
می ش��ده و ص��دای ملت 
را در م��ی آورده اس��ت و 
ب��ه ای��ن ترتی��ب در آن 
کودتای��ی رخ می دهد که 
این  هم پش��ت  معم��والً 
کودتا یا ش��وروی یا کوبا 
و ی��ا چی��ن بوده اس��ت. 
و  پارلمانتاریسی  مبارزات 

حزبی و باقی موارد جایگاه پایین تر و س��طح دومی داشته 
است که اساس نظام عوض نمی شده است. آنجائیکه تغییر 
حکومت پیدا می ش��ده و نظام تغییر می کرده مربوط به دو 
حالت قبلی بود که عرض کردم. اینکه مردم نقش داش��ته 
باش��ند اینگونه نبوده بلکه مردم را به ب��ازی می گرفتند و 
گرنه نقش مردم نقش س��یاهی لشگر بوده است. در انقالب 
ایران این فرمول شکسته شد. حضرت امام)ره( نه با جنگ 
پارتیزان��ی، نه با کودتا، ن��ه با ترور س��ران رژیم، حکومت 
اس��المی را تشکیل داده است بلکه با فشار افکار عمومی و 
فشار مردمی حکومت را ساقط کردند و یک حکومت جدید 
را درست کردند. حکومت جدید هم روی بروز ظاهریش، با 
پشتوانه مردم به پیروزی می رسد. هرچند در بروز باطنیش 
با پیامب��ر )ص( و ائمه )ع( و خود خداوند و امدادهای غیبی 
به پیروزی می رس��د. در بروز ظاهریش هیچ کشور دیگری 
پشتوانه انقالب نبوده، نه بلوک غرب نه بلوک شرق. غربی ها 
ب��ه این فکر می افتن��د که مطالعات اجتماع��ی کنند و راه 
دیگری برای س��اقط کردن حکومت ها پیدا کنند که همان 
فشارهای مردمی است. من اینگونه فکر می کنم که از روی 
انقالب، الگوی انقالب های مخملی مردمی درس��ت شد تا 
در جایی که می ش��ود احساس��ات مردمی را تحریک کرد 

  تا پیش از 
پیروزی انقالب و در 
سال هایی که منجر 
به انقالب شد، 
تقریباً دنیا شکل 
خاصی پیدا کرده 
بود. شکل خاصش 
هم این بود که دنیا 
دو قطبی شده بود. 
یکی قطب آمریکا 
و غرب و دیگر 
قطب شرق. یکی 
لیبرال دموکراسی 
و دیگری مدافعان 
مارکسیسم و 
کمونیسم با 
شقوق مختلفی 
که داشتند. یک 
قطب خودش را 
پرچمدار عدالت 
معرفی می کرده 
است)شرق( 
و می گفتند ما 
عدالت اجتماعی 
بر قرار می کنیم. 
قطب دیگر هم 
مدعی آزادی 
بودند و می گفتند 
ما به افراد آزادی 
می دهیم. این دو 
شق از حکومت 
مادیت، هیچکدام 
نمی توانست انسان 
را اشباع کند.

  باالخره رنسانس اتفاق افتاد، از بحث هنر و نقاشی و... شروع شد و بعداً سرایت پیدا کرد. وقتی سرایت پیدا کرد 
یک طیف بوجود آمد که آن طیف نسبت به مذهب کم و بیش موضع پیدا کردند. یک عده آمدند و گفتند مذهب باشد 
ولی به عنوان یک امر فردی. هر کسی عقاید خاص خود را می تواند داشته باشد ولی صحنه اجتماع جای ظهور و بروز 

مذهب و  دعواهای مذهبی نیست. دعوای مذهبی و اجرای احکام مذهبی تعطیل است.پ
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وفض��ا برای تحریکات وجود دارد که معموالً 
در انتخابات است، از این فضا استفاده کنند 
و مل��ت را تحریک کنن��د و کارهای دیگری 
ه��م انجام دهن��د تا آن حکومت را س��اقط 
کنن��د. این هم در فتنه س��بز بوده و از قبل 
هم طراحی ش��ده اس��ت. و چند بار هم در 
کش��ورهای دیگر هم تمرین ک��رده بودند و 
آمادگ��ی آن را داش��تند و فکر می کردند در 

ایران هم می توان آن را انجام داد. 
ولی به نظر می رس��د هم��ه ی اینها را که 
گفتم اصل بحث نیس��ت. اص��ل بحث چیز 
دیگری است. یعنی بحثی فراتر از این مسائل 
سیاسی وجود دارد. آن بحث، بحث فرهنگی 
است. اگر بحث فرهنگی را ریشه یابی بکنیم 
ب��ه نظر می رس��د که جواب ه��ای دقیق تر و 
قوی تری در این خصوص پیدا می ش��ود، آن 
هم این اس��ت که دنیا به لحاظ فرهنگی در 
حال طی کردن مسیری بوده که به رنسانس 
رسیده است. در بحث رنسانس انگار کودتایی 
علیه مذه��ب صورت می گیرد. اینکه چرا آن 
اتف��اق افت��اد موض��وع بح��ث ما نیس��ت و 
نمی خواهم آن را باز کنم. باالخره رنس��انس 
اتفاق افتاد، از بحث هنر و نقاش��ی و... شروع 
شد و بعداً سرایت پیدا کرد. وقتی سرایت پیدا 
ک��رد یک طیف بوج��ود آمد ک��ه آن طیف 

نس��بت به مذهب کم و بیش موض��ع پیدا کردند. یک عده 
آمدند و گفتند مذهب باشد ولی به عنوان یک امر فردی. هر 
کسی عقاید خاص خود را می تواند داشته باشد ولی صحنه 
اجتم��اع جای ظهور و ب��روز مذه��ب و  دعواهای مذهبی 
نیست. دعوای مذهبی و اجرای احکام مذهبی تعطیل است. 
هر کس��ی می تواند برای خودش دینی داش��ته باشد. اصل 
چهارم س��ازمان ملل ه��م این را تأیید کرد که هر کس��ی 
می تواند دین خود را داش��ته باش��د. بعضی آمدند و گفتند 
صحنه حضور اجتماعی دین باید به یکشنبه های گوشه های 
کلیس��ا رود و همین که پا را از در کلیس��ا بیرون گذاشتید 
دیگر جای دین نیست. بقیه امورات را عقل بشر و تجربه بشر 
درست می کند. یک عده ای اینگونه بودند و عده ای دیگر هم 

پا را از این فراتر گذاش��تند و گفتند دین برای زمان نادانی 
بش��ر بوده است. بشر سؤاالتی داش��ته، بعضی از سواالت را 
می توانسته عقاًل جواب بدهد، جواب می داده و هر موقع که 
نمی توانسته جواب بدهد چون می دانسته که علتی دارد ولی 
آن عل��ت را نمی دانس��ته، از دین و خ��دا و معنویت و امور 
ناشناخته دم می زده است. به این ترتیب در این معنا هرچه 
عقل انسان بیش��تر و زیادتر شود، احتیاجش به دین کمتر 
می ش��ود. و بعد آمدند کاالی جانش��ین دی��ن را در همه ی 
زمینه ها عرضه کردند. اگر دین حقوق را تعیین می کند، ما 
به لحاظ عقلی می آییم حقوقی را جایگزین آن می کنیم. اگر 
دو نفر با هم شریک شدند حق بهره مندی هر کسی در سود 
بدست آمده چگونه است. اگر کسی برای دیگری کار می کند 

  اگر بحث فرهنگی را ریشه یابی بکنیم به نظر می رسد که جواب های دقیق تر و قوی تری در این 
خصوص پیدا می شود، آن هم این است که دنیا به لحاظ فرهنگی در حال طی کردن مسیری بوده 
که به رنسانس رسیده است. در بحث رنسانس انگار کودتایی علیه مذهب صورت می گیرد.

  حضرت 
امام)ره( نه با 

جنگ پارتیزانی، 
نه با کودتا، نه 
با ترور سران 

رژیم، حکومت 
اسالمی را تشکیل 

داده است بلکه 
با فشار افکار 

عمومی و فشار 
مردمی حکومت 
را ساقط کردند 
و یک حکومت 

جدید را درست 
کردند. حکومت 
جدید هم روی 
بروز ظاهریش، 

با پشتوانه مردم 
به پیروزی 

می رسد. هرچند 
در بروز باطنیش 

با پیامبر )ص( 
و ائمه )ع( و 

خود خداوند و 
امدادهای غیبی به 

پیروزی می رسد. 
در بروز ظاهریش 

هیچ کشور 
دیگری پشتوانه 
انقالب نبوده، نه 

بلوک غرب نه 
بلوک شرق.
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یعنی اجیر و موجر این حقوق چگونه باید تقسیم شود. اگر 
دین نظم اجتماعی برقرار می کند، غربی ها می گویند ما هم 
خودمان نظم اجتماعی داریم. بعضی ها می گویند دین یک 
مجموعه دستورالعمل هایی دارد که وقتی این دستورالعمل ها 
را اجرا می کنیم برای ما یک آسایش و آرامش پیدا می شود. 
یعنی به عبارتی آثار روحی و روانی دارد. غربی ها می گویند 
م��ا هم چیزی به نام روانشناس��ی درس��ت می کنیم که به 
صورت علمی بررسی می کند که بیماری های انسان چیست؟ 
راه حل های آن چیست؟ آسایش و آرامش چیست؟ در کجا 
و چه نقطه ای بوجود می آی��د؟ بنابراین به ادعای آنها برای 
اینکه آدم به آس��ایش و آرامش برس��د احتیاجی به تعالیم 
انبیاء نیس��ت. ما در روانشناس��ی، در جامعه شناس��ی و در 
اقتصاد نظرات خود را داریم. بنابراین دین را از صحنه زندگی 
در سطوح مختلف حذف کردند. وقتی دین حذف شد و در 
همان اوایل هم آثار جذاب مادی که در آن سرعت، دقت و 
زیبایی ظاهری بود بروز پیدا کرد، بعد هم آنهایی که دین  را 
کن��ار گذاش��تند خیل��ی زود ب��ه ماش��ین و الکترونیک و 
الکتروتکنیک و... دست پیدا کردند و نوعی آثار مادی برتری 
هم پیدا شد، معنویت هم که به کنار رفته بود و دیگر ارزش 
نبود و اصاًل مهم نبود که اگر مادیات می آید چه چیزهایی از 
دس��ت می رود، پس آنها به این نتیجه رس��یدند اگر قدرت 
است در آن سیستم حکومتی است، اگر سرعت است در آن 
فرهنگ مادی اس��ت، اگر ظرافت اس��ت در همان اس��ت. 
بنابراین این سیستم اجتماعی دلبری کرد به نحوی که آنها 
آقای جهان ش��دند و همه ملت ها سعی کردند خودشان را 
مثل آنها کنند. نه فقط به اینکه باید از سر تا پا فرنگی شویم 
بلکه مردم خودش��ان با دست خودشان با افتخار نوکری آن 
سیستم را می کردند. به آنجا می رفتند و کارشناس می شدند 
و بعد می آمدند در کش��ور خودشان همان سبک زندگی را 
پیاده می کردند. تا یک مدتی این وضع ادامه داش��ت، اما در 
ادامه هنگامی که لوازم این سبک زندگی آشکار شد، معلوم 
شد این سیستم س��ازی همچون باغ سبزی است که وقتی 
داخ��ل آن می ش��وید، در واقع جهنم اس��ت. بله یک چیز 
ظاهری را نش��ان می دهد ولی انواع و اقسام مشکالت نظیر 
فاصله طبقاتی، ظلم، فساد و  آثار نامطلوبی را ظاهر می کند. 
بع��د از اینکه این آثار نامطلوب پیدا ش��د م��ردم علیه آنان 
موضع گی��ری کردند. این دقیقاً مق��ارن با همان زمان هایی 

است که مثاًل مردم در قطب شرق بودند می خواستند غربی 
ش��وند یا  بالعکس. انقالب اس��المی در چنین صحنه ای با 
پایگاه چند صد س��اله ای که شیعه و فرهنگ شیعی بوجود 
آورده بود توس��ط حضرت امام )ره( پیروز شد. وقتی انقالب 
پیروز شد در صحنه تاریخی و جهانی اش ملتی یکبار دیگر 
خدا را ب��ه صحنه زندگی اجتماعی خ��ودش دعوت کرد و 
آثارش پیدا شد. اولین اثر آن که ممکن است ادعای بزرگی 
باشد ولی بیجا نیست این است که انقالب به سرعت یکی از 
ابرقدرت ها را س��اقط کرد. یعنی پرچم عدالت خواهی را از 
دست شوروی در آورد. تا قبل از آن مردم فکر می کردند اگر 
دنبال عدالت باشند باید دین را کنار بگذارند، فرهنگ دینی 
خود را کنار بگذارند و مارکسیس��ت شوند. اما انقالب آمد و 
گفت عدالت در تعالیم انبیاء است و بعد هم مردم دیدند این 
انقالب بدون پشتوانه خارجی توانست پیروز شود و روی پای 
خود بایستد. شاید انقالب اولین صحنه این چند دهه باشد 
که دو ابر قدرت با هم همکاری کردند که آن را از بین ببرند. 
نه فقط دو ابرقدرت بلکه همه قدرت ها دس��ت به دست هم 
دادند. در کشورهای عربی ماشین ها و ابزارهای جنگی بلوک 
شرق بود و عوامل اطالعاتی و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی 
و دیپلماتیک سازمان ملل و غرب با هم دست به یکی کرده 
بودند و انقالب هیچ پش��توانه ای نداشت. مردم دنیا کم کم 
دیدن��د انقالبی که به نام خدا بود توانس��ت روی پای خود 
بدون هیچ پش��توانه خارجی بایس��تد. این کار شدنی بود و 
انقالب ایستاد. بنابراین پرچم عدالت خواهی از دست شوروی 
در آم��د. در ای��ن صورت چه اتفاقی می افت��د؟ نکته خیلی 
مهمی اس��ت، هر وقت یک ابرقدرت، یک قدرت و یک خان 
اذناب خودش را از دست بدهد، مفاسدش به داخل خودش 
باز می گردد. یعنی وقتی راه صدور فقر بسته شد، این فقر به 
داخل خود سیستم باز می گردد. مثل این می ماند که چون 
یک سیستم با دیگر سیستم ها بده و بستان یا داده و ستاده 
دارد، اگر راه این ارتباط بس��ته ش��ود، مفاس��دش به داخل 
خودش بر می گردد. سیستم قفل می شود. یکی از جاهایی 
که سیس��تم ش��وروی را به قفل شدن کش��اند این بود که 
انقالب ایران پرچم عدالت خواهی را از دس��ت ش��وروی در 
آورد. چ��را این ادعا را می کنیم؟ ب��رای اینکه بعد از انقالب 
ایران هیچ انقالب مارکسیستی ای در جهان رخ نداد. یعنی 
ش��وروی نتوانست نیروی جدید جذب کند یا راه صدور فقر 

  من اینگونه 
فکر می کنم که از 
روی انقالب، الگوی 
انقالب های مخملی 
مردمی درست 
شد تا در جایی که 
می شود احساسات 
مردمی را تحریک 
کرد وفضا برای 
تحریکات وجود 
دارد که معموالً در 
انتخابات است، از 
این فضا استفاده 
کنند و ملت را 
تحریک کنند و 
کارهای دیگری 
هم انجام دهند 
تا آن حکومت را 
ساقط کنند. این 
هم در فتنه سبز 
بوده و از قبل هم 
طراحی شده است. 
و چند بار هم در 
کشورهای دیگر 
هم تمرین کرده 
بودند و آمادگی آن 
را داشتند و فکر 
می کردند در ایران 
هم می توان آن را 
انجام داد. 

  یکی از جاهایی که سیستم شوروی را به قفل شدن کشاند این بود که انقالب ایران پرچم عدالت خواهی را از 
دست شوروی در آورد. چرا این ادعا را می کنیم؟ برای اینکه بعد از انقالب ایران هیچ انقالب مارکسیستی ای در 
جهان رخ نداد. یعنی شوروی نتوانست نیروی جدید جذب کند یا راه صدور فقر یا راه ترمیم نامالیمات سیستم 

خودش را پیدا کند و سقوط کرد.
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یا راه ترمیم نامالیمات سیستم خودش را پیدا کند و سقوط 
کرد. در حال حاضر هم که غرب و آمریکا با مش��کل مواجه 
شده اس��ت به همین دلیل است. چون اقمار خودشان را از 
دست می دهند که در این صورت فشار اقتصادی به سیستم 
داخلیشان وارد می شود. اینکه شرکت ها یا بانک  های بزرگ 
غربی ورشکسته می شوند برای این است که کشورهای دیگر 
با مناسبات آشنا شده اند و نمی گذارند فقر آمریکا به خاکشان 

نفوذ کن��د. نمی گذارن��د آمریکا با 
دزدی آش��کار از منابع طبیعی و 
سوءاس��تفاده از ب��ازار و معادالت 
اقتصادی، کسری بودجه خود را به 
سایر کشورها جاری کند. چون در 
انج��ام ای��ن کار عاجزند کس��ری 
بودج��ه ب��ه داخل کشورش��ان بر 
می گ��ردد و باعث ورشکس��تگی 
شرکت ها و کارخانه ها و بانک های 
بزرگ می ش��وند. چون راهی برای 
خروج وجود ندارد، راه خروجی آن 
بسته شده است. منظورم این است 
ک��ه انقالب اس��المی یک حرکت 
جهانی اس��ت، یک حرکت صرفاً 
داخلِی ضد اس��تبدادی نبود. امام 
هم با زیرکی و زرنگی این مسئله 
را می دیدن��د، بنابرای��ن قب��ل از 
پیروزی انقالب هرچه در کش��ور 
نامالیمات و ناهنجاری ها زیاد بود، 
نامالیمات  امام می گفتن��د: رأس 
شاه است. حتی بعضی ها مشکل را 
محدود ک��رده بودند ب��ه هویدا و 
اینک��ه هویدا، نخس��ت وزیر ش��اه 
بهایی است و... اما امام)ره( با هویدا 
ب��ه آن ص��ورت کاری نداش��ت و 
می گفت: رأس فتنه شاه است. اگر 
شاه برود همه چیز درست می شود. 
بنابراین به چیزه��ای دیگر نظیر 
بهائی��ت، فس��اد و فحش��اء کاری 
نداش��ت و می گفت فقط شاه باید 

برود. جمله معروف ایشان این است: "شاه باید بِرَود". وقتی 
شاه رفت امام فوری نوک سیبل را آمریکا قرار دادند و گفتند 
هرچه بدبختی داریم از آمریکاست. بنابراین دنیای اسالم را 
بر علیه آمریکا ش��وراندند. با بقیه چیزها کاری نداش��تند. 
می گفتند: "هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید". یعنی 
فوراً سیبل را عوض کرد و آمریکا را جایگزین شاه کرد. یعنی 
انقالب را از یک حالت درونی و داخلی به یک حرکت جهانی 

  مردم دنیا کم کم دیدند انقالبی که به نام خدا بود توانست روی پای خود بدون هیچ پشتوانه 
خارجی بایستد. این کار شدنی بود و انقالب ایستاد. بنابراین پرچم عدالت خواهی از دست 
شوروی در آمد.

  بعضی ها 
می گویند دین 
یک مجموعه 

دستورالعمل هایی 
دارد که وقتی این 
دستورالعمل ها را 

اجرا می کنیم برای 
ما یک آسایش 
و آرامش پیدا 
می شود. یعنی 
به عبارتی آثار 
روحی و روانی 
دارد. غربی ها 

می گویند ما 
هم چیزی به 

نام روانشناسی 
درست می کنیم 

که به صورت 
علمی بررسی 

می کند که 
بیماری های 

انسان چیست؟ 
راه حل های آن 

چیست؟ آسایش 
و آرامش چیست؟ 

در کجا و چه 
نقطه ای بوجود 

می آید؟ بنابراین 
به ادعای آنها 

برای اینکه آدم به 
آسایش و آرامش 

برسد احتیاجی 
به تعالیم انبیاء 

نیست.
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حکمت و اندیشه

تبدیل کرد، یک ش��ورش را که ابتدائاً علیه استبداد بود، به 
ی��ک حرک��ت علی��ه اس��تکبار و کفرجهان��ی و ش��یطان 
بزرگ)آمریکا( بدل کردند. این کار معادالت جهانی را بر هم 
زد. وقتی معادالت بر هم خورد همه دنیا کم کم، چه آنهایی 
ک��ه رأس فتنه بودند و چه آنهایی که در اقمار دس��ت اول 
بودند ش��روع کردند علیه انقالب کار کنند. این جنگ سی 
س��اله انقالب و الحاد، معنویت و مادیت در فتنه 88 خود را 
نشان می دهد. این را باید در نظر گرفت باقی مسائل)سیاسی( 
الیه های دوم وس��وم را تش��کیل می دهن��د. الیه های زیر 
بنایی تر آن مسائل فرهنگی است. مسئله فرهنگی چیست؟ 
این است که رنسانس و دنباله رنسانس نوعی تعالیم داشته 
است که یک مکتب فکری بوده و بعد هم توانسته یک نظام 
سازی را بر اساس آن مکتب به صورت تمامه انجام بدهد. بر 
اساس مکتب مادیت سیستم سازی، ساختارسازی، عناصر و 
فرمول های نظم و انضباط تبیین ش��ده است. چه در بحث 
اقتصاد و چه در بحث سیاس��ت انواع و اقس��ام طراحی های 
سیاسی اعم از حزبی و غیر حزبی بر اساس آن بوجود آمده 
است. آیا مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و بعد 
آنه��ا رئیس جمهور و نخس��ت وزیر را؟ ی��ا برعکس یا اینکه 
همزمان هر دو را مردم انتخاب کنند. انواع و اقسام حیله ها 
بکار برده شده و فرمول پیدا کرده است. معادالت اقتصادی 
ان��واع و اقس��ام پیدا کرده اس��ت. ب��رای واردات و صادرات 
فرمول های جهانی درست شده است. گات و فرمول تجارت 
درست شده اس��ت، فائو و فرمول کش��اورزی درست شده 

اس��ت. هواپیمایی فرمول پیدا کرد)ایکائو(. تمام این ها مثل 
یک کشور که وزارت خانه های متعدد و هماهنگ با هم دارد 
در دنیا هم ایجاد شده است. سازمان امنیت مثل وزارت دفاع 
می ماند، متناسب با وزارت کشاورزی فائو ایجاد شده است، 
در برابر فرهنگ، یونس��کو بوجود آمده است. در برابر بانک 
مرک��زی، صن��دوق بین  المللی پول ایجاد ش��ده اس��ت. در 
تنطیمات داخلی بانک مرکزی چگونه دخالت می کند اینکه 
چقدر پول در گردش باش��د، نرخ ها چگونه باش��د و... عین  
همی��ن کار را صن��دوق بین الملل��ی پول انج��ام می دهد. 
همین جور که در اینجا هر کس که بخواهد فعالیت اقتصادی 
بکند الزم است به بانک رود و پول قرض کند و بانک هم در 
ازای فعالیت اقتصادی علمی و منطقی به او تسهیالت دهد 
و انتظار داش��ته باش��د که هم عین و هم سود حاصل از آن 
فعالیت را دریافت کند – که اگر بانک تشخیص دهد کاری 
که آن ش��خص می خواه��د انجام دهد منطقی و س��ودآور 
نیست به او پول قرض نمی دهد- عین همین کار را صندوق 
بین المللی پ��ول انجام می دهد. مثاًل اگ��ر بخواهد به فالن 
کش��ور وام دهد شرط و شروط می گذارد که در صورت وام 
گرفت��ن باید در کش��ورت ن��رخ ف��الن کاال را آزاد کنی یا 
سوبسیدی که روی حامل های انرژی می دهی برداری. یعنی 
دنیا مثل یک دهکده دارد اداره می شود. این یک الگو است. 
این الگو همانطور که عرض کردم تمام مناسبات فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسیش در طی این دویست سال اخیر فرموله 
شده است. اما انقالب اسالمی آمده و در سطوح مختلف این 

  وقتی انقالب 
پیروز شد در صحنه 
تاریخی و جهانی اش 
ملتی یکبار دیگر خدا 
را به صحنه زندگی 
اجتماعی خودش 
دعوت کرد و آثارش 
پیدا شد. اولین اثر آن 
که ممکن است ادعای 
بزرگی باشد ولی بیجا 
نیست این است که 
انقالب به سرعت 
یکی از ابرقدرت ها 
را ساقط کرد. یعنی 
پرچم عدالت خواهی 
را از دست شوروی 
در آورد. تا قبل 
از آن مردم فکر 
می کردند اگر دنبال 
عدالت باشند باید 
دین را کنار بگذارند، 
فرهنگ دینی خود 
را کنار بگذارند و 
مارکسیست شوند. 
اما انقالب آمد و گفت 
عدالت در تعالیم 
انبیاء است و بعد 
هم مردم دیدند این 
انقالب بدون پشتوانه 
خارجی توانست 
پیروز شود و روی 
پای خود بایستد. 
شاید انقالب اولین 
صحنه این چند دهه 
باشد که دو ابر قدرت 
با هم همکاری کردند 
که آن را از بین ببرند. 
نه فقط دو ابرقدرت 
بلکه همه قدرت ها 
دست به دست هم 
دادند.

  منظورم این است که انقالب اسالمی یک حرکت جهانی است، یک حرکت صرفاً داخلِی ضد 
استبدادی نبود. امام هم با زیرکی و زرنگی این مسئله را می دیدند.
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فرمول ها و مش��هورات پس از رنس��انس را ب��ه هم می زند. 
می گوید: من این فرمول ها را قبول ندارم، بعضی جاها فرمول 
جایگزین داده اس��ت و در بعضی جاها هم نتوانسته فرمول 
جایگزین دهد ولی اشکال وارد می کند کاری که انقالب در 
مقابل آن نظام کفر جهانی در حال انجام دادن است. جنگ 
کفر و ایمان در اینجاست. ما متأسفانه نتوانستیم به صورت 
ایمانی یک سیس��تم کامل را بس��ازیم. یعنی درحال حاضر 
سیس��تم سیاسی ما صددرصد مبتنی بر فرهنگمان نیست. 
بله والیت فقیه و شورای نگهبان را گذاشتیم که این دو نظام 
را کنترل می کند ولی بعضی از تقسیمات اینگونه نیست که 
بگوییم این آخرین حرف اس��الم اس��ت. در بحث فرهنگی 
همینط��ور، در بح��ث دانش ه��ای الزمه چرخ��ش زندگی 
همینطور. به هر حال اگر نتوانس��تیم یک سیس��تم کامل 
درست کنیم ولی در بحث تخریب توانسته ایم به فرمول های 
موجود اش��کال وارد کنیم و در بعضی موارد هم توانسته ایم 
فرم��ول ارائه دهیم. بین این دو مکتب ماّدی و مکتب الهی 
جنگ است حاال که بین این دو نوع نظام جنگ است بعضی 
افراد به لحاظ فرهنگی ولو اینکه بچه مسلمان یا زاییده این 
کش��ورند و یا حتی در یک خانواده ی روحانی بزرگ ش��ده 
باش��ند - مثل بنی صدر که پدرش روحانی است، بعضی ها 
اصاًل خودش��ان روحانیند- فکراً و فرهنگاً راه اداره اجتماع و 
مدیریت جامعه را یک مدیریت س��کوالر به قول خودش��ان 
علمی تعریف می کنند ک��ه در آن جبهه قرار دارد. بنابراین 
می گویند اگر بخواهیم در کش��ور فعالیت اقتصادی بکنیم 
چنانچه ببینیم کشور دچار تورم شده و بخواهیم این تورم را 
از بین ببریم یا اگر رکود ش��ده، این رکود را از بین ببریم یا 
ن��رخ بیکاری را کم کنیم یا نرخ ارز را باال ببریم تا س��قوط 
قیمت ها پیدا شود و ارز ملی تقویت شود، این کارها راهکار 
دارد، که راهکارش را هم آن سیس��تم ایجاد کرده و ما هم 
بای��د همان کار را بکنیم. آنها برای رفع تورم چه می کنند؟ 
برای رفع رکود چه می کنند؟ ما هم همان کار را بکنیم. ما 
اصاًل بدون اینکه با سیس��تم آنها چفت شویم نمی توانیم به 
لحاظ اقتصادی روی پای خودمان بایس��تیم. ما احتیاج به 
سرمایه گذاری داریم، احتیاج به تکنولوژی داریم، احتیاج به 
واردات و ص��ادرات داریم، اینه��ا هم بدون همکاری جهانی 
بوجود نمی آید. در قس��مت اول که عرض می کردم، بحث، 
بحث سیاس��ی بود. وابستگانی که مورد اشاره قرار گرفتند، 

وابس��ته فکری و سیاس��ی بودند. بله خوب اینها هم وجود 
دارند. کسانی بودند که با فالن نماینده مجلس انگلستان یا 
آمریکا یا با فالن سیاس��تمدار این دو کش��ور یا کشور دیگر 
ارتباط داشته اند. بله این ارتباطات بوده است اما نکته مهمتر 
این است که باید پرسید چرا این افراد ارتباط برقرار کرده اند؟ 
همه مربوط به بحث نفسانیت نیست، هرچند نفسانیت هم 
نق��ش دارد اما بحث مهم تر بحث فرهنگ اس��ت. مس��ائل 
فرهنگی زیربنای موضع گیری های سیاسی است. اگر فالن 
فرد جاسوسی هم می کند بخاطر وابستگی فرهنگیش است. 
اگر این فرد حاضر می شود مأمور یک سازمان خارجی شود، 
از سازمان سیا یا از تشکیالت به ظاهر فرهنگی فالن کشور 
پول می گیرد، تا در داخل کشور فکری را راه بیندازد، اینطور 
نیس��ت که فقط پول دوست باشد یا بخواهد زندگی راحتی 
داش��ته باشد، بلکه اینگونه فکر می کند که راه نجات کشور 
همین است. چرا؟ چون خط کشی را که او بکار می برد، خود 
خط کش مش��کل دارد و کج اس��ت. دو دو تا چهارتایشان، 
غربی اس��ت و چون اینگونه اس��ت فکر می کنن��د راه حل 
مش��کالت اقتصادی نظریات غربی است، راه حل معضالت 
سیاس��ی، مدیریت و علوم سیاس��ی غربی اس��ت، راه حل 
مش��کالت تکنولوژیک، فرمول های تکنولوژی غربی است. 
بنابراین انگار بدون غرب نمی توانیم زندگی کنیم. پس باید 
یکجوری با اینها به تفاهم برسیم و ما هم همان راهی را که 
آنها رفتند باید برویم، بعداً این افراد سعی می کنند حتی اگر 
معضالتی در این سیس��تم وجود دارد با همان فرمول های 
سیستم غربی حل بکنند و حاضر به فکر کردن در امور دیگر 
هم نیس��تند. در نهایت هم آنچه که برای اسالم و حکومت 
اس��المی تعریف می کنند، یک اسالم حداقلی است. اسالم 
حداقلی که فقط در حد معنویات فردی تعریف می ش��ود یا 
حداکثرش در حد آن کلیسای یکشنبه ها یا مساجد جمعه ها 
برای نماز جمعه یا حرمی برای زیارت اس��ت ولی حاضر به 
حضور اجتماع��ی دین در صحنه جامعه نیس��تند. مطابق 
مدعای آنها دین اگر بخواهد در صحنه اجتماع حضور پیدا 
کند، مانع رشد و ترقی و توسعه است. بنابراین دین را دین 
حداقلی می بینند. بر همین اس��اس، در انتخابات، ش��ورای 
نگهبان را ناظر اس��تصوابی نمی دانند، ولی فقیه را منصبی 
مثل ملکه انگلستان می دانند، که تزئینی است. یعنی امورات 
اجتماعی را ما تکنوکرات ها و روش��نفکران باید بچرخانیم و 

  این جنگ سی ساله انقالب و الحاد، معنویت و مادیت در فتنه 88 خود را نشان می دهد. این 
را باید در نظر گرفت باقی مسائل)سیاسی( الیه های دوم وسوم را تشکیل می دهند. الیه های زیر 
بنایی تر آن مسائل فرهنگی است.

  اینکه 
شرکت ها یا 

بانک  های بزرگ 
غربی ورشکسته 

می شوند برای 
این است که 

کشورهای دیگر 
با مناسبات 

آشنا شده اند 
و نمی گذارند 

فقر آمریکا به 
خاکشان نفوذ 

کند. نمی گذارند 
آمریکا با دزدی 

آشکار از 
منابع طبیعی و 
سوءاستفاده از 
بازار و معادالت 

اقتصادی، کسری 
بودجه خود را 

به سایر کشورها 
جاری کند. چون 
در انجام این کار 
عاجزند کسری 
بودجه به داخل 

کشورشان بر 
می گردد و باعث 

ورشکستگی 
شرکت ها و 

کارخانه ها و 
بانک های بزرگ 

می شوند.
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اندیشه ما با فکر و تجربه بشر هم سنخ است و این فکر هم 
در منتهای خودش همان لیبرال دموکراسی است. بنابراین 
میدان اصلی بحث فتنه 88 برخورد این دو طرز فکر اس��ت. 
ی��ک فکر حاضر به حضور اجتماعی دین نیس��ت با مراتب 
مختل��ف چون همه افرادی که پش��ت ی��ک کاندیدا جمع 
می شوند مثل هم نیستند، س��طوح مختلف دارند. در خود 
ماجرا هم دیدیم یک عده هم که دین نداشتند و ضد انقالب 
بودند پش��ت س��ر یک کاندیدا قرار گرفتند، افرادی که در 
دوره های قبل جزء مس��ئولین کش��ور بودند، ولی مسئول 
کش��وری که همان ط��رز فک��ر را دارد و می خواهد صحنه 
اجتماع را تحویل فرمول های غربی دهد. بنابراین همه اینها 
در یک دس��ته قرار گرفتند. یک دس��ته از افراد هم معتقد 
بودند صحنه اجتماع باید صحنه حضور دین باشد، همه امور 
اجتماعی باید بر اساس دین بچرخد بنابراین فکر می کردند 

اگر پش��ت س��ر یک کاندیدای خاص قرار گیرند، 
باع��ث می ش��ود که راه ب��رای تحق��ق ارزش های 
اس��المی باز ش��ود. این بحث فراتر از بحث مردم 
عادی اس��ت در طرفین ماجرا کسانی هستند که 
ناشناخته پشت سر یک کاندیدا قرار گرفته اند یا به 
یک مزیت نسبی از نظر خودشان به حمایت از یک 
کاندیدای خاص پرداخته اند. کسانی فکر می کردند 
اگر به فالن  کاندید را رأی دهند، ارزش های زمان 
امام)ره( مجدداً احیا می شود در حالیکه پشت سر 
ماج��را را نمی دیدند بنابراین ب��ه آن طرف رفتند. 
آدم های خیلی حزب الله��ی خوبی هم بودند ولی 
اش��تباهاً آن ط��رف قرار گرفتند. یا ممکن اس��ت 
افرادی با عالیق غی��ر دینی این طرف قرار گرفته 
باشند. ما با این تحلیل ها کاری نداریم، اصل بحث 
را طرح می کنیم که همان میدان برخورد دو طرز 
فکر است که به فتنه 88 انجامید. همانطور که در 
حال حاضر برخی از پش��ت پرده های جریان فتنه 
88 بر مال شده، معلوم شده قبل از اینکه ماجرای 
فتنه 88 بوجود آید، صحنه را برای حذف یک نوع 
طرز تفکر مهیا کردند. نه فقط حذف سیاسی بلکه 
حذف فرهنگی. به همی��ن دلیل هم وقتی آن آقا 
مصاحبه می کند و می گوید: شکست یا پیروزی ما 
پایان کار نیس��ت. این یک بهانه اس��ت که حضور 
اجتماعی داشته باشیم و در این حضور اجتماعی می خواهند 
ول��ی فقیه را حذف ک��رده و حکومت را تغیی��ر دهند. این 
مخالفت با شخص ولی فقیه نیست، بلکه بحث این است که 

ما این نظام فرهنگی را قبول نداریم.

  فرهنگ عمومـی: منظورتـان موسـوی خوئینـی 
هاست؟

 مهندس عباس معلمـی: بله. طّراحان و برنامه ریزان 
و عناص��ر هدفمند فتنه س��بز معتقدند: ام��ور اجتماعی 
باید بر اس��اس عقالنیت غربی باش��د. م��ا عقالنیت غربی 
را می پس��ندیم که به اس��م عقالنیت علمی جلوه می کند. 
بنابراین صحنه اصلی این صحنه اس��ت نه اینکه بخواهیم 

فقط بحث سیاسی کنیم.

  رنسانس و 
دنباله رنسانس 
نوعی تعالیم داشته 
است که یک مکتب 
فکری بوده و بعد 
هم توانسته یک 
نظام سازی را بر 
اساس آن مکتب به 
صورت تمامه انجام 
بدهد. بر اساس 
مکتب مادیت 
سیستم سازی، 
ساختارسازی، 
عناصر و 
فرمول های نظم 
و انضباط تبیین 
شده است. چه 
در بحث اقتصاد 
و چه در بحث 
سیاست انواع و 
اقسام طراحی های 
سیاسی اعم از 
حزبی و غیر حزبی 
بر اساس آن بوجود 
آمده است.

  انقالب اسالمی آمده و در سطوح مختلف این فرمول ها و مشهورات پس از رنسانس را به هم می زند. 
می گوید: من این فرمول ها را قبول ندارم، بعضی جاها فرمول جایگزین داده است و در بعضی جاها هم 
نتوانسته فرمول جایگزین دهد ولی اشکال وارد می کند کاری که انقالب در مقابل آن نظام کفر جهانی 

در حال انجام دادن است. جنگ کفر و ایمان در اینجاست.
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  فرهنگ عمومی: آقای مهندس، شما بدرستی بحث 
را در جایی دنبال کردید که باید به آن پرداخته می شـد، 
در همین زمینه استاد طاهرزاده معتقدند هنگامیکه ذات 
انقـالب خودش را نمایان می کنـد و آن عمق انقالب بروز 
می یابد، برخی از شخصیت ها که در اوان انقالب با امام)ره( 
بودنـد، و بـه ظاهر انقـالب  در آمده بودنـد، ریزش پیدا 
کردند. از این نظر آیا بعد از رخداد فتنه سبز شاهد نمایان 
شـدن ذات انقالب بوده ایم؟ آیا پیـروزی -به تعبیر آقای 
دکتر رهدار- فلسـفه سیاسی اسـالم بر فلسفه سیاسی 
غرب توانسته حد و مرزها را روشن تر سازد و مظاهر ذات 

انقالب را بروز دهد؟
 مهندس عباس معلمـی: اگر می خواس��تیم، بحث را 
فق��ط در حد یک بحث سیاس��ی – که بحث��ی درجه دوم 
است- مطرح کنیم باید بگوییم انقالب یک حرکت سیاسی 
بوده اس��ت که از ابتدایش ممکن اس��ت افراد مختلف را به 
تلقی های متفاوتی دور خود جمع کرده باش��د. امام)ره( از 
اول کار به نحوی رفتار کردند و فش��ار زمان شاه به نحوی 

ب��ود که وقتی بعضی از گروه ها به این نتیجه رس��یدند که 
باید از زیر ظلم حکومت شاه بیرون آمد، و بعد دیدند هیچ 
راهی هم برای اینکه حکومت مطلوب خودشان را به دست 
بگیرند نیست، غیر از اینکه همراه انقالب حرکت کنند. امام 
توانس��ت همه اینها را دور خ��ودش جمع کند، بنابراین در 
بحث انقالب )ما از فرزندان همان دوران هستیم( هیچ کدام 
از گروه ها نقش درجه دو یا درجه سه هم در پیروزی انقالب 
نداشتند، بیشتر خود امام، رابطه ایشان با روحانیت و مردم 
بود که منجر به پیروزی انقالب شد. امام حتی سازماندهی 
خاصی هم انجام نداده بودند، مثاًل اینکه از امام به مردم یک 
منشور و هرم قدرت وجود داشته باشد که هر وقت امام پیام 
می دهد از این طریق بین مردم پخش ش��ود. شبکه سازی 
نشده بوده اس��ت. انقالب  این گونه ادامه پیدا کرد و وقتی 
در س��ال 56 اوج پی��دا ک��رد همه جریانات مط��رح تأیید 
می کنند که گروه های سیاسی انقالب را مسخره می کردند 
اع��م از گروه های چپ��ی مثل فدائیان خلق ی��ا گروه هایی 
مث��ل مجاهدین و منافقین و گروه های سیاس��ی دیگر که 

  بین این دو مکتب ماّدی و مکتب الهی جنگ است حاال که بین این دو نوع نظام جنگ است بعضی افراد به لحاظ 
فرهنگی ولو اینکه بچه مسلمان یا زاییده این کشورند و یا حتی در یک خانواده ی روحانی بزرگ شده باشند - مثل 
بنی صدر که پدرش روحانی است، بعضی ها اصاًل خودشان روحانیند- فکراً و فرهنگاً راه اداره اجتماع و مدیریت 
جامعه را یک مدیریت سکوالر به قول خودشان علمی تعریف می کنند که در آن جبهه قرار دارد.

  مسائل 
فرهنگی زیربنای 
موضع گیری های 

سیاسی است. 
اگر فالن فرد 
جاسوسی هم 
می کند بخاطر 

وابستگی 
فرهنگیش است. 

اگر این فرد حاضر 
می شود مأمور 

یک سازمان 
خارجی شود، از 

سازمان سیا یا 
از تشکیالت به 
ظاهر فرهنگی 

فالن کشور پول 
می گیرد، تا در 

داخل کشور 
فکری را راه 

بیندازد، اینطور 
نیست که فقط 

پول دوست 
باشد یا بخواهد 
زندگی راحتی 

داشته باشد، 
بلکه اینگونه 

فکر می کند که 
راه نجات کشور 

همین است. چرا؟ 
چون خط کشی را 
که او بکار می برد، 

خود خط کش 
مشکل دارد و 

کج است. دو دو 
تا چهارتایشان، 

غربی است.
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می گفتند انقالب اسالمی یک حرکت کور است. چرا؟ چون 
آنها علم مبارزه را از آن خودش��ان می دانستند و می گفتند 
مبارزه یا پارلمانتاریس��تی اس��ت یا چریکی است یا کودتا 
اس��ت ولی انقالب هیچ کدام از اینها نیس��ت بنابراین چون 
طبق هیچکدام از این فرمول ها جلو نمی رود گویا می خواهد 
بگوید 2+2 مس��اوی 6 است. چون این حرکت با آن قوانین 
نمی س��اخت می گفتند این حرکت کور است که عده ای را 
به کش��تن می دهد و ام��ام را هم یا از بین می برند یا اینکه 
تبعید محکم تری می کنند و به این صورت حرکت خاموش 
می ش��ود ولی بعد  از اینکه انقالب ش��کل پیدا کرد و امام 
با  امدادهای الهی که در جای خودش بس��یار مهم و جای 
بحث بس��یار زیاد دارد که چرا خداوند در این برهه تاریخی 
به این انقالب تا این حد امداد و عنایت کرده است، توانست 
به بهترین ش��کل انقالب و مردم را مدیریت کند و به جلو 
ببرد. در این زمان گروه های سیاسی که پی به قدرت انقالب 
بردند و فهمیدند توانایی واژگونی رژیم ستم شاهی را دارد 
یواش یواش در سایه به انقالب پیوستند و همراهی کردند. 
در ذهن خیلی از آنها و مطالبی که منتشر کردند، این بود 

که بعد از اینکه شاه سقوط کرد 
و انقالب پیروز شد ما به راحتی 
می توانیم روحانیت را کنار بزنیم 
هم فدائی��ان و ه��م منافقین و 
هم برخی از گروه  های سیاس��ی 
اینگونه فکر می کردند. می گفتند 
اینها علم مبارزه ندارند، سیستم 
نمی شناسند، نظام نمی شناسند، 
بنابراین خیلی زود حکومت را از 
دستش��ان در می آوریم و بعد از 
توطئه هایی  انقالب هم  پیروزی 
کردن��د تا این کار را انجام دهند 
چه از طریق کودتا، چه از طریق 
تجزیه طلبی، چه ازطریق جنگ 
داخلی راه انداختن که هر کدام 
داستان خود را دارد ولی در اینجا 
بحث ما نیست ولی می شود همه  
را مثل  یک فیلم از جلوی چشم 
گذراند که ه��ر گروه چه کرد تا 

مردم و امام آنها را حذف کردند. قدرت را بدست آورد اما 
عده ی زیادی جذب ش��دند، عده ای هم حذف ش��دند. این 
همان رویش و ریزش اس��ت. از همه این گروه ها کس��انی 
وقت��ی حرکت خال��ص و معنوی حضرت ام��ام را دیدند و 
جذب او ش��دند از آن گروه ها بریدند. کم نداشتیم افرادی 
ک��ه جزو این گروهک ها مثل گروهک های غیر دینی چون 
فدائیان خلق بودند، اما مسلمان و حزب اللهی شدند و بعداً 
هم حتی ی��ا در جبهه یا در جنگ های داخلی خیابانی که 
منافقین راه انداختند به شهادت رسیدند. اینها رویش های 
انقالب  است. اما ریزش هم داشته است. بعضی از افراد هم 
وقتی دیدند انقالب به مرحله ای رسیده که دیدند حرکتش 
با نفسانیاتشان نمی سازد ضد انقالب شدند. عده ای اینگونه 
بودند یعنی مانند صدر اسالم تصور می کردند اگر حکومت 
دس��ت علی)ع( بیفتد فرماندار فالن جا می شوند پس وقتی 
دیدند اینگونه نش��د بر علیه آن شمش��یر کش��یدند. چون 
حکومت پیروز ش��د منی که زندان رفتم ش��کنجه شدم و 
چنان و چنان ش��دم حتماً در حکومت کاره ای می ش��وم، 
وقتی امام این پست را به آنها نداد با  انقالب موضع گرفتند. 

  در بحث انقالب )ما از فرزندان همان دوران هستیم( هیچ کدام از گروه ها نقش 
درجه دو یا درجه سه هم در پیروزی انقالب نداشتند، بیشتر خود امام، رابطه ایشان با 

روحانیت و مردم بود که منجر به پیروزی انقالب شد.



45 فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 90

در همین م��ورد وقتی امام، امام جمعگی را به مقام معظم 
رهبری داد، آن آقایی که خودش را معلم اخالق می دانست 
-و نمی خواهم اس��مش را ببرم-، به امام نامه نوش��ت که از 
ایشان شایسته تر وجود دارد، چرا شما ایشان را امام جمعه 
کرده ای و شایس��ته تر ها- منظورش خودش بود- را به این 
پست منصوب نکردی؟ و روی همین مسئله این آقا کم کم 
ضد امام و خارج نش��ین و پشتیبان صدام شد و صدام را به 

امام ترجیح داد. 

  فرهنگ عمومی: شیخ علی تهرانی را می گویید؟
 مهندس عباس معلمی: بله. سقوط این فرد از همین 
نفس��انیت اس��ت. اما بعضی وقت ها تنها نفس��انیت عامل 
ضدیت با انقالب نش��ده است. بعضی افراد نوعی فرهنگ و 
فکر دارند که آن فرهنگ و فکر باطل است. تعداد آنهایی که 
فرهنگ و فکر باطلی داشتند و حرکت انقالب برایشان قابل 
هضم نبود و روبروی انقالب قرار گرفتند بیش��تر از آنهایی 
اس��ت که نفسانیت داشتند یا حداقل نفسایت در کنار آنها 
می توانس��ته آب و نانی پیدا کرده و رشد کند. آنها افرادی 
بودند که می دیدند حرکت های انقالب با افکارشان جور در 
نمی آید. مثاًل وقتی حضرت امام آن حرکت های اول انقالب 
را چ��ه در برخورد با آمریکا و چ��ه در برخورد های داخلی 
انج��ام دادند با انقالب زاویه گرفتند. مثاًل نهضت آزادی که 
از انقالب حذف ش��د، به سادگی نمی توان گفت همه افراد 
این نهضت در آن زمان دچار نفس��انیت بودند یا پس��ت یا 
پول می خواس��تند. نه واقعاً بعضی از آنها  نماز ش��ب خوان 
بودند. حضرت امام هم در برخی از صحبت هایش��ان به آن 
نمازش��ب خوان ها اشاره می کند. پس چرا با انقالب رو در رو 
ش��دند؟ برای اینکه دیدند انقالب ب��ا فرمول هایی که آنها 
می فهمند جلو نمی رود بنابراین ریزش می کردند، آیا همه 
آنها ریزش می کردند؟ خیر برخی از آنها قدرت پاگذاش��تن 
روی نفس��انیت، قدرت هضم فرهنگ جدید و قدرت درک 
حرکت انقالب و امام را داش��تند، یا نوعی شیفتگی خیلی 
زیاد نسبت به اسالم و انقالب پیدا می کردند، می توانستند 
از افکار خودش��ان عبور کنند. بنابراین رویش پیدا می شد. 
خود ش��هید چمران جزء نهضت آزادی بوده اس��ت. اما در 
همان نهضت آزادی جاسوس��ی مثل عباس امیر انتظام هم 
داریم. یکی جاس��وس و دش��من و دیگری ش��هید بزرگوار 

انقالب اسالمی می شود. از منافقین هم کسان دیگری بودند 
که در جبهه انقالب آمدند و ش��هید ش��دند و کسانی هم 
بودند که بعداً به منافقین پیوستند و هنوز هم متواریند. از 
جریان چپ مارکسیست خودم در جبهه سراغ دارم کسی را  
-که ابتدا عضو حزب طوفان که بسیار رادیکال تر از فدائیان 
بود-، که در حمله ای دو پای خود را از دست داد، اما وقتی 
از رادیو به بیمارس��تان رفتند و با او مصاحبه کردند اشک 
می ریخت و از  این ناراحت بود که چه کرده اس��ت که خدا 
او را قبول  نکرده و شهید نشده است. بلکه در این حد قبول 
کرد که پاهای من را گرفته است. این آدم مارکسیست بود 
در عرض چند ماه در جبهه اینگونه شد. اینها رویش هاست، 

آنها هم ریزش هاست.
حرکت انقالب هر چه بیش��تر به س��مت خلوص پیش 
برود ب��ا روحیات، اف��کار و عملکرد برخی س��ازگاری پیدا 
نمی کن��د و اگر خ��ط اصیل خودش را ادام��ه دهد ریزش 
پیدا می کند. همینطور هم هس��ت که رویش پیدا می شود 
یعن��ی افراد جدی��دی می پیوندند. بوج��ود آمدن حزب اهلل 
لبنان یا  بوجودآمدن این حرکت های اخیر در کش��ورمان 

  طّراحان و برنامه ریزان و عناصر هدفمند فتنه سبز معتقدند: امور اجتماعی باید بر اساس 
عقالنیت غربی باشد. ما عقالنیت غربی را می پسندیم که به اسم عقالنیت علمی جلوه می کند. 
بنابراین صحنه اصلی این صحنه است نه اینکه بخواهیم فقط بحث سیاسی کنیم.

  همانطور که در 
حال حاضر برخی 
از پشت پرده های 

جریان فتنه 88 
بر مال شده، معلوم 
شده قبل از اینکه 
ماجرای فتنه 88 

بوجود آید، صحنه 
را برای حذف 
یک نوع طرز 

تفکر مهیا کردند. 
نه فقط حذف 
سیاسی بلکه 

حذف فرهنگی. 
به همین دلیل 

هم وقتی آن آقا 
مصاحبه می کند و 
می گوید: شکست 

یا پیروزی ما 
پایان کار نیست. 

این یک بهانه 
است که حضور 

اجتماعی داشته 
باشیم و در این 

حضور اجتماعی 
می خواهند ولی 

فقیه را حذف 
کرده و حکومت را 

تغییر دهند. این 
مخالفت با شخص 
ولی فقیه نیست، 

بلکه بحث این 
است که ما این 

نظام فرهنگی را 
قبول نداریم.
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حکمت و اندیشه

را ج��زء رویش ها می دانیم. وقتی انقالب پیروز ش��د لبنان 
محل فحشای خاورمیانه و اروپا بود هر کس که می خواست 
فحش��ا کند به آنجا می رفت. بچه حزب اللهی هاِی لبنان از 
قبح ارتباطات محرم نامحرمی با ش��دیدترین حالت مطلع 
نبودند مثاًل برای آنها رفتن به اس��تخر مختلط از زن و مرد 
یک امر عادی و پیش پا افتاده بود. اکنون لبنانی از این طرز 
فکر به کجا رسیده است. نمونه ای دیگر عرض کنم. در اوج 
جنگ منطقه بالکان که مس��لمانان کشته می شدند، آقای 
نصی��ری و رحیم  پور و تعدادی دیگر ب��رای بازدید به آنجا 
می روند، آنها می گویند در مس��اجد این منطقه خانم ها با 
امام جماعت دس��ت می دادند و حتی بعضی از آنها معانقه 
می کردند. نمونه ای دیگر را می گویم وقتی شوروی متالشی 
ش��د برخی از دوس��تان ما به آذربایجان و تاجیکستان که 
کشورهای اسالمی هس��تند رفته بودند، چیزهایی تعریف 
می کردن��د ک��ه عجیب بود. مث��اًل می گفتن��د روحانی آن 
کشورها زن بی حجاب دارد. چیزهایی بین مسلمانان آنجا 
رواج داشت که اگر تعریف کنم باور نمی کنید، برخی از این 
رسومات قابل بازگو کردن هم نیست. آدم می بیند فرهنگ 

اس��المی را به چه روزی انداخته بودند. اما انقالب اسالمی 
با حرک��ت خودش کاری می کند که ح��زب اهلل لبنان پیدا 
می شود که همین االن در جزمیت، اسالمیت و فداکاری ها 
اگر از ما جلوتر نباش��ند، عقب تر هم نیس��تند. اسرائیلی ها 
سال هاست که در تالشند یک جاسوس بین آنها بگمارند اما 
نتوانسته اند. آنها در یک منطقه کوچک با یک قدرت بزرگ 
درگیرند. با ما فرق می کنند. ما همه کش��ورمان یکدس��ت 
اس��ت. اما آنه��ا در چند جبهه در حال جنگیدن هس��تند. 
همین چند وقت پیش در همین آذربایجان که مورد اشاره 
قرار گرفت، س��لمان رشدیش��ان را  ترور می  کنند. منظورم 
این اس��ت که رشد اس��الم خواهی در نتیجه رویش انقالب 
اس��ت. پس��ر آقای حائری ش��یرازی که اکنون در اتریش 
زندگ��ی می کند و ه��ر از گاهی به ای��ران می آید، در مورد 
رشد اسالم خواهی می گوید: نه تنها تعداد مسلمانان در حال 
زیاد شدن است بلکه مسلمانان، مسلمان تر می شوند. یعنی 
در زمانی مثل قبل از انقالب اگر از کس��ی می پرس��یدند، 
آیا مسلمانی؟ شرم گفتن داشت اکنون افتخار به تظاهرات 
 اس��المی می کنند. بنده خودم قبل از انقالب در دانش��گاه 
علم وصنعت که جزء انقالبی ترین دانشگاه های زمان ما بود 
تحصیل می کردم، خیلی ها خجالت می کشیدند که بگویند 
روزه هستند یا نماز می خوانند. ما جزء اقلیت های آن دوره  
بودیم. قبل از انقالب در کش��ور شیعه اسالمی وضع به این 
ش��کل بود. ام��ا االن در اتریش طرف تعم��داً کاری انجام  
می  دهد که بگوید من مس��لمانم. روز به روز به تعداد زنان 
مسلمان که حجاب می گیرند افزوده می شود. یعنی خودش 
را می پوشاند و می خواهد تعمداً بگوید من مسلمانم، حجاب 
هم جزء اس��الم اس��ت. یا مردی که ظاهر خود را اسالمی 
می کند تا بروز دهد که مس��لمان اس��ت. اینها رویش های 
انقالب اس��ت. امام فرمودند: این انقالب پست های کلیدی 
جه��ان را فتح می کند. قلب ها را فتح کرده اس��ت. بنابراین 
ه��ر حرکتی که انقالب انجام می دهد هم ریزش دارد و هم 
رویش. ممکن هم هست ریزشش در اینجا باشد اما رویشش 
در جای دیگر باشد. رویشش در لبنان و کشورهای اسالمی 
پیدا می ش��ود. رویش��ش در آنجا پیدا می شود که کشوری 
مثل س��یرالئون که قبل از انقالب یک مسلمان هم نداشته 
اکنون ی��ک میلیون ش��یعه دارد. یعنی امام ب��دون اینکه 
بخواهد بحث شیعه و سنی کند، شیعه را در دنیا به عنوان 

  اگر روزی ما خواستیم بگوییم علوم انسانی غربی را قبول نداریم و باید علوم جدید درست 
کنیم، برای عده ای ریزش پیدا می شود برای عده ای هم رویش رخ می دهد. برای عده ای که همه 

هویت خودشان را داخل در علوم غربی می بینند، شعار علوم غربی نه، یعنی هویت شما نه، اطالعات 
شما نه، تخصص شما نه و به این ترتیب همه هویت خودشان را زیر سؤال می بینند.

  میدان اصلی 
بحث فتنه 88 
برخورد این دو طرز 
فکر است. یک فکر 
حاضر به حضور 
اجتماعی دین 
نیست با مراتب 
مختلف چون همه 
افرادی که پشت 
یک کاندیدا جمع 
می شوند مثل هم 
نیستند، سطوح 
مختلف دارند. در 
خود ماجرا هم 
دیدیم یک عده هم 
که دین نداشتند 
و ضد انقالب 
بودند پشت سر 
یک کاندیدا قرار 
گرفتند، افرادی 
که در دوره های 
قبل جزء مسئولین 
کشور بودند، ولی 
مسئول کشوری که 
همان طرز فکر را 
دارد و می خواهد 
صحنه اجتماع را 
تحویل فرمول های 
غربی دهد.
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یک گروه اس��المی که اسالم ناب دس��ت اوست باال آورده 
اس��ت. اینها رویش انقالب است. ممکن است در اینجا یک 
عده ریزش کنند اما در سیرالئون یک میلیون رویش کنند. 
اینجا ریزش کردند در آلمان و فرانس��ه طرف پای حجابش 
می ایستد تا اینکه از کش��ور و شغلش اخراج شود. اینها به 
پشتوانه انقالب است و حرکتی است که از اینجا شروع شده 
است. بنابراین هر چه که زمان بگذرد و انقالب آثار خودش 
را نش��ان بدهد و گام جدیدی بردارد ممکن اس��ت ریزش 
پیدا ش��ود. آنجایی که افراد ببینند، حرکت انقالب با افکار 
و روحیات و آمال و آرزوهایش��ان متفاوت اس��ت از انقالب 
می بُرند. از زمان حضرت امام هم بوده که ش��اگرد امام هم 
از او بریده است ولی کسانی هم بوده اند که در جبهه مقابل 
بودند اما آمدند و به انقالب وصل شدند. االن هم همینطور 
است بعد از این هم به همین صورت است. تا کی؟ تا زمانی 
که یکی از این دو فرهنگ مادیت و معنویت که روبروی هم 
هستند، بتواند کاماًل طرف مقابل را دگرگون و منهدم کند.    

  فرهنگ عمومـی: مقام معظم رهبری در بحث فتنه 
جمله ای دارند که می فرمایند: " این فتنه کشور را در برابر 
میکروب های سیاسـی واکسـینه کرد." ظاهـراً قائلین به 
گفتمان غرب عـده ای را در آب نمک خوابانده بودند تا از 
طریق آنان در موقع مناسب به انقالب اسالمی ضربه بزنند 
اما بـا بحث فتنه تمام موجودیت خویـش را خرج کرند و 
سره از ناسره مشخص شد. با این  توصیف به نظر می رسد 

  حرکت انقالب هر چه بیشتر به سمت خلوص پیش برود با روحیات، افکار و عملکرد برخی 
سازگاری پیدا نمی کند و اگر خط اصیل خودش را ادامه دهد ریزش پیدا می کند. همینطور هم 
هست که رویش پیدا می شود یعنی افراد جدیدی می پیوندند. بوجود آمدن حزب اهلل لبنان یا  
بوجودآمدن این حرکت های اخیر در کشورمان را جزء رویش ها می دانیم.

  بعد از اینکه 
انقالب شکل 

پیدا کرد و امام 
با  امدادهای 

الهی که در جای 
خودش بسیار 

مهم و جای بحث 
بسیار زیاد دارد 

که چرا خداوند در 
این برهه تاریخی 

به این انقالب تا 
این حد امداد 

و عنایت کرده 
است، توانست 

به بهترین شکل 
انقالب و مردم را 

مدیریت کند و به 
جلو ببرد. در این 

زمان گروه های 
سیاسی که پی 

به قدرت انقالب 
بردند و فهمیدند 
توانایی واژگونی 

رژیم ستم شاهی 
را دارد یواش 

یواش در سایه به 
انقالب پیوستند 

و همراهی کردند. 
در ذهن خیلی از 
آنها و مطالبی که 

منتشر کردند، 
این بود که بعد از 
اینکه شاه سقوط 

کرد و انقالب 
پیروز شد ما به 

راحتی می توانیم 
روحانیت را کنار 

بزنیم هم فدائیان و 
هم منافقین و هم 
برخی از گروه  های 

سیاسی اینگونه 
فکر می کردند.

بعد از فتنه 88 دوران جدیدی را شروع کرده ایم، نظر شما 
در این مورد چیست؟

 مهندس عباس معلمـی: همانطور ک��ه عرض کردم 
حرکت های انقالب روز به روز به سمت خلوص بیشتر جلوتر 
م��ی رود. نه به این معنا که قبل از ای��ن پنهان کاری انجام 
می ش��ده است. اینگونه نیس��ت. بعضی جاها الزمه این کار 
اس��ت. مثاًل ماش��ینی را فرض کنید که در ش��ب حرکت 
می کن��د و چراغ هایش یکی دو کیلومتر جلوتر را روش��ن 
می کند، هرچه که این ماش��ین جلوت��ر می رود از یک پل، 
پی��چ یا گردن��ه عبور می کند. وقتی با ماش��ین  این پیچ یا 
گردنه را رد کنید، پش��ت س��ر آن یک دش��ت یا دره پیدا 
می ش��ود. انقالب به حدی می رس��د که معنایی عمیق تر از 
والیت فقی��ه را درک می کند. ما در ابتدای انقالب معنایی 
از والیت فقیه را درک می کردیم که بس��یار بسیار ضعیف 
بود. به قول امروزی ها امام کاریزمایی داش��تند که بسیاری 
از شبهات را همان کاریزما شست و کنار گذاشت. خیلی از 
سیاست مداران در آن موقع می گفتند که قبای والیت فقیه، 
قبایی اس��ت که فقط برازنده یک نفر اس��ت و آن هم امام 
است. یعنی اصل را قبول نداشتند، شخص را قبول  داشتند. 
چ��را؟ چ��ون می بینند این منص��ب لوازم��ی دارد که آنها 
نمی توانند بپذیرند مث��اًل از روی عناد می گویند این همان 
حکومت دیکتاتوری است. افرادی که در جمهوری اسالمی 
حضور داش��تند، بعضاً حتی از مسئولین قوا و وزیر و وکیل 
بودند. بعد از اینکه مقداری زمان  می گذرد و وجوه مختلف 

]عباس امير انتظام[
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حکومت اس��المی روشن می شود، س��ؤاالت خاصی بوجود 
می آید، آن س��ؤاالت پاسخ های مناسبی از دل این فرهنگ 
پیدا می کند که متأسفانه در بعضی جاها هم متفکرین ما کم 
کاری کردند، حوزه و دانشگاه کم کاری کردند و نتوانستند 
اسالم را در جامعه فرموله پیاده کنند همان جوری که غرب 
توانس��ت برای همه چیز فرمول درس��ت کند ما برای همه 
چیز فرمول درس��ت نکردیم. این همان زمانه ای اس��ت که 
اگر ما می توانس��تیم فرمول  ها را درست کنیم، عرضه کنیم 
و جایگزین کنیم شاید خیلی از این ریزش ها پیدا نمی شد 
و رویش هایش هم صد برابر می ش��د. م��ا  بخاطر ابهاماتی 
ک��ه وجود دارد مجبوریم در برخی جاها از فرمول های غیر 
دینی اس��تفاده کنی��م- حرکت های خاصی پیدا می ش��ود 
و ناخالصی های��ی کنار م��ی رود، در جدیدی باز می ش��ود، 
حرکت جدیدی انجام می ش��ود ولی ای��ن حرکت آخرین 
حرکت نیس��ت دوباره با مسائل دیگری روبرو می شویم که 
باید آنها را حل کنیم. وقتی خواس��تیم آنها را حل کنیم و 
بر اس��اس اسالم ناب پاس��خ گوییم، حتماً ریزش و رویش 
جدی��د پیدا می ش��ود. حضرت آقا ه��م فرمودند: فتنه های 
بزرگتری در راه اس��ت. تلقی من از ای��ن فتنه ها فتنه های 
سیاسی نیست، فتنه های فرهنگی هم هست. اگر روزی ما 
خواس��تیم بگوییم علوم انسانی غربی را قبول نداریم و باید 
علوم جدید درست کنیم، برای عده ای ریزش پیدا می شود 
برای ع��ده ای هم رویش رخ می دهد. برای عده ای که همه 
هویت خودشان را داخل در علوم غربی می بینند، شعار علوم 
غربی نه، یعنی هویت ش��ما نه، اطالعات شما نه، تخصص 
ش��ما نه و به این ترتیب همه هویت خودشان را زیر سؤال 
می بینند. بنابراین بعضی ها هس��تند که مقاومت می کنند، 
یعن��ی انقالب را در مقابل خود می بینند، خود را بر انقالب 
ترجیح می دهند و جلوی انقالب می ایس��تند. بعضی ها هم 
هستند که همین وضعیت باعث رشد بیشترشان می شود، 
یعنی پا روی نفسانیت خودش می گذارد، به دانش خودش 
مراجعه می کند و می بیند این حرف، حرف راست و درستی 
اس��ت که تخصص من مش��کل دارد و هویت خودش را در 
راه انق��الب قربانی می کند. البته ه��ر کس هویت خودش 
را در راه انق��الب قربانی کند خداوند هویت مضاعفی به او 
می بخشد، شخصیت مضاعف دنیا و آخرتی به او می بخشد. 
آن زمان��ی که حضرت امام قطعنامه را قبول کرد، فرمودند: 

م��ن یک آبرویی داش��تم در راه خدا معامل��ه کردم. ظاهر 
ام��ر این بود امامی که تا دوهفت��ه پیش از قبول قطع نامه 
می گفتند: ما تا آخرین س��نگر تا  آخرین خانه و تا آخرین 
قطره خون مقاومت می کنیم، دو هفته نگذشته قطعنامه را 
پذیرفتند. هر جای دیگر دنیا که باشد ملت باید از این رهبر 
برگردند. ولی مردم در این تصمیم امام چیز دیگری دیدند 
و آن ای��ن بود که امام و رهبر ما حاضر اس��ت از خود برای 
خدا بگذرد و روی حرفش پا بگذارد. امام دنبال خودخواهی 
نیست، دنبال  این است که من حرفی زده ام پس حرف من 
باید اجرا شود، بلکه بدنبال این است حرف خدا باید باشد. 
بنابراین امام فرمود من آبرویی داشتم در راه خدا دادم ولی 
ص��د برابر آبرو گیر او آمد. خدا به او بخش��ید چون محبت 
مربوط به خداس��ت و او محبت را در قلب ها راه می اندازد. 
آن طوری ش��د که در ارتحال حضرت امام که زمان زیادی 
هم از پذیرش قطعنامه نگذش��ته بود، مردم کاری را انجام 
دادند که در دنیا س��ابقه ندارد. به قولی اگر در رحلت امام 
مردم ابراز عالقه ی بیشتری نسبت به وقتی که ایشان وارد 
ایران شدند، نشان ندادند، کمتر از آن نکردند. حتی کسانی 
هم که از امام دلخوری هایی داش��تند در این صحنه حاضر 
ش��دند و فهمیدند خدا چه نعمت بزرگی را از آنها گرفت و 
نس��بت  به رحلت ایشان متأسف ش��دند. اگر کسی در راه 
انقالب هویت و آبروی خود را داد، خدا به او هویت و آبروی 

مضاعف می دهد. 
اکنون که این زمزمه از س��وی مقام معظم رهبری ش��ده 
که علوم غربی چنی��ن و چنان، دیدیم که بعضی ها موضع 
گرفتند. حتی بعضی از کس��انی که از آنها توقعی نیس��ت 
موض��ع مخالف گرفتن��د و بعضی بر علیه نظر ایش��ان در 
روزنامه ها و مجله های دگر اندیش مرتب کار می کنند. اصاًل 
گروهی درست شده به نام طرفداران علوم انسانی. متأسفانه 
در این گروه افرادی را می بینیم که جزء مدیران بخش��ی از 
سازمان صدا و سیما هستند. کارشناس رسانه ای این سازمان 
مرتب در نشریه آنان مطلب می نویسد. حرف اول و آخر آنها 
این  اس��ت که "علوم انس��انی ش��رقی و غربی ندارد. علوم 
انس��انی فراتر از ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی ها بین جوامع 
اختالف می اندازند اما علوم انسانی بین جوامع اتحاد ایجاد 
می کنند." این حرف بسیار بیجایی است. کسی که اینگونه 
حرف می زند معلوم است در برابر رهبری موضع دارد و اگر 

  بعضی وقت ها 
تنها نفسانیت عامل 
ضدیت با انقالب 
نشده است. بعضی 
افراد نوعی فرهنگ 
و فکر دارند که آن 
فرهنگ و فکر باطل 
است. تعداد آنهایی 
که فرهنگ و فکر 
باطلی داشتند 
و حرکت انقالب 
برایشان قابل هضم 
نبود و روبروی 
انقالب قرار گرفتند 
بیشتر از آنهایی 
است که نفسانیت 
داشتند یا حداقل 
نفسایت در کنار 
آنها می توانسته 
آب و نانی پیدا 
کرده و رشد کند. 
آنها افرادی بودند 
که می دیدند 
حرکت های انقالب 
با افکارشان جور در 
نمی آید.

  آن کسی که در خارج از مرزها زندگی می کند و این مطالب را مطالعه می کند به عمق این انقالب پی می برد و 
بیشتر جذب انقالب می شود. می بیند که این انقالب یک حرکت سیاسی محض نیست، یک نفسانیت نیست که بگوید 

تو شاه نباش من شاه باشم، تو رئیس جمهور نباش من رئیس جمهور باشم، بلکه یک تنظیم جدید بر اساس یک 
مکتب الهی است که می خواهد از مناسبات اجتماعی یک ساماندهی جدید بکند. 
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فشار بیشتر شود بعضی از اینها ضد انقالب می شوند. حتی 
ضد  انقالب تر می شوند. مقابله تندتر می کنند. بعضی ها هم 
هستند که مزه این بحث را درک کرده و می دانند مشکالت 
کشور از چه ناحیه ای است، بیشتر جذب انقالب می شوند. 
آن کسی که در خارج از مرزها زندگی می کند و این مطالب 
را مطالعه می کند به عمق این انقالب پی می برد و بیش��تر 
جذب انقالب می شود. می بیند که این انقالب یک حرکت 
سیاس��ی محض نیس��ت، یک نفسانیت نیس��ت که بگوید 
تو ش��اه نباش من شاه باش��م، تو رئیس جمهور نباش من 
رئیس جمهور باش��م، بلکه یک تنظیم جدید بر اساس یک 
مکتب الهی است که می خواهد از مناسبات اجتماعی یک 

ساماندهی جدید بکند. 

  فرهنگ عمومی: با توجه به فرمایشات شما، انقالب 
اسـالمی ریزش ها و رویش هایی داشـته است. در قسمت 
ریزش ها به تعبیر شـما عده ای بر اساس نفسانیت و عده 
دیگری بر اساس مخالفت با گفتمان انقالب، با نظام مقابله 
کردند و مواضعشان را مشـخص کردند. اما برخی مواضع 
میانـی گرفته اند. هـر چند به جناح گفتمـان غربی تعلق 
خاطـر دارند، اما در موضع گیری هایشـان یکـی به میخ، 
یکی به نعل می زنند و مصادیقشـان هم مشـخص اسـت. 
می خواهم بدانم جنابعالی خطـر این طیف را برای انقالب 

چقدر می بینید. 
 مهندس عباس معلمی: این ها هم دوطیف هس��تند. 
یک گروه هم که شاید بیشتر مورد نظر شما هستند، افرادی 
هستند که باید به عبارتی آنها را منافق دانست. یعنی طرز 
فکر غربی دارند، مناس��بات انقالبی را نمی پس��ندند و بعد 
هم می بینند، در حال حاضر ش��رایط برای اعالم مخالفت و 
جبهه گیری فراهم نیست. جریان 9 دی یک جریان مردمی 
خیلی قوی است که اگر این سیل راه افتاد من را هم با خود 
می برد. بنابراین دو پهلو صحبت می کند. به عبارتی متضاد و 
متناقض موضع گیری می کند، به قولی یکی به میخ، یکی به 
نعل می زند تا اینکه بقایی باشد و دنبال یک فرصت مناسب 
می گردد تا اینکه آن افکار و خواس��ته ها و آمال خودش را 
بروز دهد. االن هم اگر کسی اهل دقت باشد بصورت مالیم 
می توان��د بفهمد که آیا این افراد اس��الم ناب را می گویند، 
حکومت امام زمان��ی را می خواهند، دوس��ت دارند والیت 

فقیه بس��ط ید پیدا کند، مردم بیش��تر به سمت معنویت 
بروند، حکومت جهانی بر اس��اس اسالم درست شود یا نه؟ 
خی��ر این افراد چنین چیزی را اصاًل قبول ندارند. حکومت 
داری را همان حکومت داری متداول دنیایی می دانند، حاال 
اگر بخواهیم خیلی تخفیف بدهیم می گویند حکومت داری 
همین اس��ت منتها آنها اخالق ندارن��د، ما با اخالقیم. فکر 
می کنند اخالق از امورات اجتماعی جداس��ت. یک اخالق 
داریم، یک تنظیمات اجتماعی داریم. می بینند که شرایط 
آماده نیس��ت مقابله جدی نمی کنند، س��عی می کنند سر 
بزنگاه ضربه خودش��ان را بزنن��د. این ها منافقند. بعدها اگر 
دس��ت از این صفات برندارند و مش��کالت ذهنی خودشان 
را حل نکنند، باالخ��ره در جایی علیه انقالب موضع گیری 
می کنن��د، انقالب هم اینها را جارو می کن��د و می رود و از 

این ها عبور می کند. 
این انقالب قرار بود روزی دست آقای منتظری بیفتد که 
همین مش��کالت را داشته است ایشان و خیلی از اطرافیان 
خیال می کردند اگر جلوی انقالب بایس��تند، سد محکمی 
را ایجاد می کنند ولی انقالب به راحتی از آنها گذش��ت. اگر 
امام جلوی مردم را نگرفته بود، اصاًل ملت نمی گذاش��ت که 
ایش��ان در ایران زندگی کنند. منافقین خل��ق اول انقالب 
خیال می کردند اگر بخواهند جلوی انقالب بایستند، انقالب 
سقوط می کند. بنابراین وقتی سوت حمله به نظام اسالمی 
را کشیدند در همه جای ساختار نظام نفوذ کرده بودند. در 
ریاست جمهوری و قوه قضائیه و بین مردم حضور داشتند و 
می گفتند ما اگر یک سوت را بکشیم، همه این مناصب را درو 
می کنیم و انقالب را بدست می آوریم. به این فکر نمی کردند 
که انقالب مثل آب خوردن از اینها عبور می کند. اگر شما در 
تشکیالت ریاست جمهوری نفوذ کردید، پدر و مادری بودند 
که آمدند و فرزند خودشان را لو دادند. فرزندی بود که پدر 
و مادر خود را لو می داد و گرنه انقالب در س��ی تیر 61 که 
درگیر جنگ بیرونی هم بودیم، اطالعات به این معنا، سپاه با 
این قدرت و وسعت نداشتیم که بتوانیم اینها را جمع کنیم، 
چه کسی این توطئه ها را خنثی می کرد؟ امدادهای الهی هم 
وجود داشت و مؤثر هم بود ولی عامل مهم تر ایمان و تقوای 
مردم که پش��ت سر حضرت امام بودند و خلوص و معنویت 
او را می دیدن��د بنابراین وظیفه خود می دیدند اگر فرزندش 
منافق بود معرفی کنند. منظور این اس��ت که منافقین فکر 

  انقالب اسالمی با حرکت خودش کاری می کند که حزب اهلل لبنان پیدا می شود که همین االن در جزمیت، 
اسالمیت و فداکاری ها اگر از ما جلوتر نباشند، عقب تر هم نیستند. اسرائیلی ها سال هاست که در تالشند یک 
جاسوس بین آنها بگمارند اما نتوانسته اند. آنها در یک منطقه کوچک با یک قدرت بزرگ درگیرند. با ما فرق 
می کنند. ما همه کشورمان یکدست است. اما آنها در چند جبهه در حال جنگیدن هستند.

  از همه این 
گروه ها کسانی 

وقتی حرکت 
خالص و معنوی 
حضرت امام را 
دیدند و جذب 
او شدند از آن 

گروه ها بریدند. 
کم نداشتیم 

افرادی که جزو 
این گروهک ها 

مثل گروهک های 
غیر دینی چون 

فدائیان خلق 
بودند، اما مسلمان 

و حزب اللهی 
شدند و بعداً هم 
حتی یا در جبهه 
یا در جنگ های 
داخلی خیابانی 
که منافقین راه 

انداختند به 
شهادت رسیدند. 
اینها رویش های 
انقالب  است. اما 
ریزش هم داشته 

است. بعضی از 
افراد هم وقتی 

دیدند انقالب به 
مرحله ای رسیده 

که دیدند حرکتش 
با نفسانیاتشان 

نمی سازد ضد 
انقالب شدند.
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می کردند اگر ما از انقالب جدا شدیم، انقالب از بین می رود 
اما از انقالب جدا ش��دند و آب ه��م از آب تکان نخورد. بله 
صدمه زدند ولی صدماتش��ان به خودشان برگشت و حذف 
ش��دند. انق��الب هم این میک��روب را از خ��ودش دفع کرد 
ونس��بت به اینها واکسینه شد و قوی تر شد. به اینجا رسید 
که حتی در روحانیت و شاگردان حضرت امام، افرادی مثل 
منتظری، شیخ علی تهرانی و حتی بزرگان دینی پیدا شدند 
که می خواس��تند دربرابر انقالب بایستند و خیال می کردند 
که م��ی توانند انقالب را مصادره کنن��د. اما انقالب از همه 
اینها عبور کرد. چون اینها متوجه موقعیت جهانی و تاریخی 
انقالب نیستند، فکر می کردند انقالب مثل صدر اسالم است. 
بعضی از بزرگان صدر اسالم متوجه کارهایی که پیامبر)ص( 
می کردند، نبودند. خیال می کردند همچون زمان قریش که 
کسی رئیس بوده، یک مدتی هم پیامبر رئیس قبیله یا اعراب 
ش��ده است، حاال که پیامبر رحلت کردند، ما رئیس باشیم. 
متوجه نیستند که پیامبر می خواهد کار تاریخی انجام دهد. 
این قبا اصاًل برازنده او نیس��ت. امام علی ای )ع( باید بیاید و 
کار دیگری انجام دهد. ولی آنها قبیله ای فکر می کنند. یعنی 
آنقدر س��طح فکر پایین است که چرا او رئیس قبیله باشد، 
اما من رئیس قبیله نباش��م. بعضی از اف��راد هم در انقالب 

اینگونه فکر کردند. فکر کردند اینجا یک 
کشور اس��ت که مثل بقیه ی کشورهایی 
چون پاکستان که در آنجا کودتا می شود 
و قدرت دست به دست می شود، در ایران 
هم کودتا رخ می دهد. اصاًل اینگونه نیست. 
اگر خداوند این انق��الب را طراحی کرده 
اس��ت، دارد او را جای خ��اص می برد. در 
تاری��خ جای��گاه خ��اص دارد، عصر ظهور 
است و به آن سمت حرکت می کند. وقتی 
ملت پای ایمان و تقوای الهی می ایستند، 
امدادهای الهی جاری می شوند و خدا این 
قوم و کشور و منطقه را شایسته می بیند 
تا زمینه س��ازی انقالب جهان��ی را فراهم 
کند. بنابراین خیل��ی راحت از اینها عبور 
می کند. هر کسی، هر جمعیت و گروهی، 
هر نهادی که فک��ر کند ما انقالب را نگاه 
داش��تیم و اگر از آن جدا ش��ویم، انقالب 

می ش��ود.  این نوعی استکبار است. خودش مستکبر نابود 
است و اگر مقابل انقالب بایستد مردم و انقالب به سرعت از 
آنه��ا عبور می کنند. لطماتی می زند ولی به همان مقدار که 
لطمه می زند رویش هایی وجود دارد و منفعت و رشد برای 

انقالب پیدا می شود. 
فتنه 88 ضربه های مهمی به کش��ورمان زد، ولی به آن 
طرف قضیه که نگاه می کنیم، خنثی ش��دن فتنه در عین 
ریزش هایی که داش��ته رویش های دیگری در جاهای دیگر 
داشته است. ش��ما این را دست کم نگیرید که با فتنه 88 
بزرگترین ترفند جهان مادیت علیه انس��ان ها خنثی ش��د. 
یعنی فرمول خنثی شدن حرکت های انقالب های مخملی 
و انقالب های رنگی به دس��ت انقالب پیدا شد. یعنی بعد از 
فتن��ه 88 نه تنها در جاهای دیگر جهان انقالب های رنگی 
نداش��تیم، بلکه همان انقالب ها هم یکی یکی برگشته اند. 
یعنی مردم دنیا متوجه ش��دند انقالب رنگی که یک ترفند 
آمریکایی است در کشورهایی که به پیروزی رسیده بود از 

بین رفت و برگشت. اینها رویش انقالب است. 

   فرهنگ عمومـی: بعـد از اینکه فتنه 88 شکسـت 
خورد با تغییر تاکتیکی از سـوی گردانندگان فتنه مواجه 

  فتنه 88 
ضربه های مهمی 
به کشورمان زد، 
ولی به آن طرف 
قضیه که نگاه 
می کنیم، خنثی 
شدن فتنه در عین 
ریزش هایی که 
داشته رویش های 
دیگری در جاهای 
دیگر داشته است. 
شما این را دست 
کم نگیرید که با 
فتنه 88 بزرگترین 
ترفند جهان مادیت 
علیه انسان ها 
خنثی شد. یعنی 
فرمول خنثی 
شدن حرکت های 
انقالب های مخملی 
و انقالب های 
رنگی به دست 
انقالب پیدا شد. 
یعنی بعد از فتنه 
88 نه تنها در 
جاهای دیگر جهان 
انقالب های رنگی 
نداشتیم، بلکه 
همان انقالب ها 
هم یکی یکی 
برگشته اند. یعنی 
مردم دنیا متوجه 
شدند انقالب رنگی 
که یک ترفند 
آمریکایی است 
در کشورهایی که 
به پیروزی رسیده 
بود از بین رفت 
و برگشت. اینها 
رویش انقالب است. 

  افرادی هستند که باید به عبارتی آنها را منافق دانست. یعنی طرز فکر غربی دارند، مناسبات 
انقالبی را نمی پسندند و بعد هم می بینند، در حال حاضر شرایط برای اعالم مخالفت و جبهه گیری 

فراهم نیست.
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شـدیم. یعنـی از تاکتیک سیاسـی که همـان پی گیری 
انقالب های مخملی باشد به سمت فرهنگ، هنر، موسیقی، 
فلسـفه هنر یا حکمت سـینما و... )هرچند که قبل از این 
هم در عرصه های فوق الذکر فعال بود( شاهد تغییر موضع 

بودیم. این تغییر تاکتیک را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 مهندس عباس معلمـی: اگر 
ما بحث فتنه 88 را فقط یک بحث 
اینگونه  بای��د  سیاس��ی می دیدیم، 
می گفتی��م: یک جمعیت سیاس��ی 
بودن��د، نوعی ط��رز فکر داش��تند، 
گروهک��ی بودن��د، گروه هایی بودند 
که با هم پیوس��تند و می خواستند 
ق��درت را از دس��ت گروه های��ی در 
بیاورند، اما شکس��ت خوردند و االن 
در حوزه های دیگری مقابالتشان را 
پیگیری می کنند. ب��رای اینکه اگر 
بخواهند با همان پرچ��م دوباره در 
جامعه ظه��ور پیدا کنند، طرفداری 
ندارند و شکست می خورند، بنابراین 
چراغ خاموش حرکت می کنند و به 
حرکت های سیاس��ی ک��ه در جناح 
مقاب��ل اتفاق می افتد دل بس��ته اند 
تا اختالفاتی در جن��اح مقابل پیدا 
ش��ود و از هم جدا شوند و روبروی 
یکدیگ��ر بایس��تند و همدیگ��ر را 
تخریب کنند -که متأسفانه تا حدود 
زیادی اینگونه شده- اینها هم بیایند 
و کمک کنن��د و م��وش بدوانند و 
نیروهای نفوذیشان را برای گذاشتن 
بمب خبری فعال کنند، افراد را در 
مقابل هم قرار دهند تا این جناح در 
ذهن مردم تضعیف ش��ود و آنها هم 
بتوانند چراغ خاموش عده ای دیگر 
را در انتخابات مجلس بفرس��تند و 
بعد ق��درت یکی از قوای مملکت را 
بدست گیرند و بعد هم در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و ش��ورای شهر 

  اگر خداوند این انقالب را طراحی کرده است، دارد او را جای خاص می برد. در تاریخ جایگاه خاص 
دارد، عصر ظهور است و به آن سمت حرکت می کند. وقتی ملت پای ایمان و تقوای الهی می ایستند، 
امدادهای الهی جاری می شوند و خدا این قوم و کشور و منطقه را شایسته می بیند تا زمینه سازی انقالب 
جهانی را فراهم کند.

 
منافقین فکر 
می کردند اگر ما از 
انقالب جدا شدیم، 
انقالب از بین 
می رود اما از انقالب 
جدا شدند و آب هم 
از آب تکان نخورد. 
بله صدمه زدند 
ولی صدماتشان به 
خودشان برگشت و 
حذف شدند. انقالب 
هم این میکروب 
را از خودش دفع 
کرد ونسبت به 
اینها واکسینه شد 
و قوی تر شد. به 
اینجا رسید که 
حتی در روحانیت 
و شاگردان حضرت 
امام، افرادی 
مثل منتظری، 
شیخ علی تهرانی و 
حتی بزرگان دینی 
پیدا شدند که 
می خواستند دربرابر 
انقالب بایستند و 
خیال می کردند که 
می توانند انقالب 
را مصادره کنند. 
اما انقالب از همه 
اینها عبور کرد. 
چون اینها متوجه 
موقعیت جهانی 
و تاریخی انقالب 
نیستند.
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حکمت و اندیشه

بعدی قدرت را قبضه کنند و همان کارها را مجدداً پیگیری 
کنند. 

این نوعی تحلیل سیاس��ی است و تا حدودی هم درست 
اس��ت. ولی یکوقت است ما می گوییم تحلیل سیاسی رتبه 
دوم اس��ت، رتبه اول فرهنگی است. فرهنگی یعنی اینکه: 
کس��انی که طرز فکر غربی دارند و ممکن اس��ت وابستگی 
سیاسی هم به آنها نداشته باشند و حتی به لحاظ سیاسی 
االن در مقابل آنها قرار گرفته باشند و آن مشی را نپسندند، 
آبروری��زی در انقالب را نپس��ندند، کودتا علی��ه انقالب را 
نپسندند ولی همان طرز فکر را دارند. به لحاظ فرهنگی در 
یک جناحند، به لحاظ سیاس��ی مختلف شده اند. اینها چه 
حکمی دارند؟ می گوییم این نگاه مهم تر اس��ت، این خطر 
بزرگتر از آن است. این خطر، خطر اصلی برای انقالب است. 
یعنی خطر سکوالریس��م خطر اصلی برای انقالب اس��ت. 
مقابله با سکوالریسم آن چیزی است که دنیا از آن وحشت 
دارد و با ما می جنگد. اگر االن در کشورهای اسالمی انقالب 
می ش��ود، غربیان برای مصادره این انقالب ها آمده اند بدلی 
از ی��ک حکومت اس��المی در ترکیه درس��ت کرده اند که 
حکومت سکوالرهاست، سکوالرهای مسلمان. یعنی آنهایی 
ک��ه می گویند آزادی عب��ادت و عقاید فردی باش��د یعنی 
اصرار نمی کنند به اینکه اگر دختر خواس��ت به دانش��گاه 
بیاید باید روس��ریش را بردارد، نماز باید اینگونه باشد و... . 
با ظواهر اس��المی درگیر نمی شوند. می گویند مردم آزادی 
اسالمی دارند به همین علت هم حزب اعتدال و توسعه در 
آنجا دلبری کرده اس��ت زیرا با آزادی های فردی اس��المی 
مخالفت نمی کند ولی همان حزب اجازه نمی دهد اسالم در 

صحنه اجتماع حضور داشته باشد هنوز در آنتالیای ترکیه، 
محل فحش��ا وجود دارد. می گویند هر کس بخواهد فحشا 
می کن��د و هر کس هم بخواهد به مس��جد می رود. حاضر 
نیست احکام اسالمی در امور اجتماعی دخالت کند. همین 
آقا)اردوغان( وقتی انقالب های خاورمیانه  پیروز می شوند به 
آنجا می رود و می گوید: حکومت سکوالر تشکیل دهید. مچ 
خودش را باز می کند. آنجایی که می خواهند سپر موشکی 
درست کنند، پایگاه می ش��ود. آنجایی که آمریکا احساس 
می کند اقمار و کش��ورهای وابسته اش یکی پس از دیگری 
در منطقه سقوط می کنند و می خواهد در برابر ضربه ای که 
خورده، عکس العملی نشان دهد، از ترکیه  برای ضربه  زدن 

به سوریه استفاده می کند. 
این خطر وجود دارد. یعنی طرز فکر فرهنگی. ممکن است 
اردوغان و دار و دس��ته اش وابسته سیاسی نباشند اما قطعاً 
وابسته فرهنگی هس��تند. این وابستگی فرهنگی در داخل 
کشور ما خطر است. ممکن است وابسته فرهنگی در جناح 
اصول گرایی قرار گرفته باش��د، ممکن است هنوز به لحاظ 
سیاس��ی به آنجایی نرس��د که فرهنگش با امور سیاسیش 
آنقدر سرش��اخ شده باشد که بخواهد یکی را فدای دیگری 
بکند. ولی آن روزی که انقالب خواست قدم بعدی را بردارد 
که با دانش س��کوالر جور در نمی آید، آنجا مقابله می کند. 
آیا این خطر اصلی فقط در دانش��گاه اس��ت؟ خیر فقط در 
دانش��گاه نیست، در حوزه هم هست. ممکن است بعضی از 
حوزویان هم همانطوری که برخیش��ان از اول انقالب برابر 
انق��الب قرار گرفتند از این به بع��د هم قرار گیرند. انقالب 
می خواه��د حرکتی انجام دهد که ب��ا بعضی از اموراتی که 
برای این فرد پیش بینی شده و اسالم را یک 
اسالم حداقلی محدود کرده است، اسالم را 
در اسالم فردی و اخالقی و شریعت فردی 
محدود کرده، س��ازگار نیست و می  خواهد 
فراتر از  آن باش��د و می گوید: آنجا هم باید 
صحنه حضور اجتماعی دین باشد و تو باید 
غی��ر از اینکه اینجا هم کار می کنی باید در 
آنجا هم کار کنی، غیر از اینکه این سؤاالت 
را پاس��خ دادی و پاس��خ های فردی خوبی 
ه��م بوده بر آن اس��اس هم اس��الم جاری 
ش��ده، باید در امور اجتماع��ی هم بیایی و 

  همین 
آقا)اردوغان( 
وقتی انقالب های 
خاورمیانه  پیروز 
می شوند به آنجا 
می رود و می گوید: 
حکومت سکوالر 
تشکیل دهید. 
مچ خودش را باز 
می کند. آنجایی 
که می خواهند 
سپر موشکی 
درست کنند، 
پایگاه می شود. 
آنجایی که آمریکا 
احساس می کند 
اقمار و کشورهای 
وابسته اش یکی 
پس از دیگری 
در منطقه سقوط 
می کنند و 
می خواهد در برابر 
ضربه ای که خورده، 
عکس العملی نشان 
دهد، از ترکیه  
برای ضربه  زدن به 
سوریه استفاده 
می کند.

  خطر سکوالریسم خطر اصلی برای انقالب است. مقابله با سکوالریسم آن چیزی است که دنیا از آن 
وحشت دارد و با ما می جنگد. اگر االن در کشورهای اسالمی انقالب می شود، غربیان برای مصادره این 

انقالب ها آمده اند بدلی از یک حکومت اسالمی در ترکیه درست کرده اند که حکومت سکوالرهاست، 
سکوالرهای مسلمان.
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جواب بده��ی. منطقی و متقن 
هم جواب بده��ی. همانجور که 
در ام��ور فردی س��ال ها زحمت 
می کش��ی تا بتوان��ی یک حکم 
جزئی را ج��واب بدهی و بگویی 
ح��رام ی��ا ح��الل یا مس��تحب 
اس��ت، در ام��ور اجتماع��ی هم 
باید همین دقت را داشته باشی. 
نگاه می کند و می بیند نمی تواند 
ب��ه اینجا بیاید و کش��ش را هم 
ندارد، پس ممکن اس��ت جلوی 
انقالب بایستد. اینها خطر است. 
همانجوری که در فتنه بعضی ها 
نتوانستند خوب عمل کنند. فتنه 
که فقط در جناح های سیاس��ی 
بازنده نداش��ت. فتن��ه بازنده و 
مردودین دانش��گاهی و حوزوی 
هم داشته اس��ت. اگر مقابله بد 
اس��ت، اگ��ر حمای��ت از آنها بد 
است، اگر ارتباط با آنها بد است، 
دانش��گاهی و حوزویش  ب��رای 
هم بد اس��ت. اگر سکوت و عدم 
حمایت از رهبری بد است برای 
همه بد اس��ت. اگر به قولی قرار 
شد مس��ت گیرند، باید هر آنکه 
هس��ت گیرن��د. اگر قرار ش��د 
روزی بررس��ی شود )منظورمان 
بگیربگیر نیس��ت( بای��د ببنیم 
اگر فالن فرد در جناح سیاس��ی 

مقابل��ه کرد، علت فرهنگیش چه بود؟ اگر آن دانش��گاهی 
یا حوزوی مقابله یا س��کوت کرد علت فرهنگیش چه بود؟ 
اگر بخواهیم انقالب مصون بماند، باید اینها را اصالح کنیم. 
آن آق��ای حوزوی چرا موقعی که باید پاش��نه بکش��د و از 
انقالب دفاع کند و عمار ش��ود چرا عمار نشده است؟ همه 
این مشکالت بخاطر نفسانیت نیست بلکه بخاطر ضعف ها 
و بیماری هایی اس��ت که در این بدن وج��ود دارد. اگر آن 
بیماری ه��ا را لحاظ نکنی��م، در حرکت بعدی هم ریزش و 

رویش داریم. اگر توانستیم این بیماری ها را عالج کنیم ان 
شاءاهلل ریزشش کمتر و رویشش بیشتر خواهد شد.  

  فرهنگ عمومـی: آقای مهندس، این قاعده ریزش 
و رویش با یکی دیگر از فرمایشات مقام معظم رهبری که 
در آن به جذب حداکثری و دفع حداقلی اشاره فرمودند، 
همـراه شـده اسـت. این بحـث را شـما چگونـه تحلیل 

می فرمایید.
 مهندس عباس معلمی: حرکت های خود مقام معظم 

  به نظر می رسد فضای کلی داخلی و خارجی به نفع انقالب است. یعنی دشمن ما )آمریکا( مرتب با چالش هایی مواجه 
شده و عوامل داخلی آن می دانند که نه آزادی و نه قدرت دوران مجلس ششم را دارند و آن فضا هم قابل تکرار نیست. 
یکی از مهم ترین دالیل چنین تحلیلی این است که اگر آنها می دانستند پایگاه مردمی دارند با پرچم افراشته جلو می آمدند 
همین که چراغ خاموش جلو می آیند و پنهان کاری و نفاق دارند دلیلی بر این است که پایگاه مردمی ندارند.  
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حکمت و اندیشه

  هر کس هویت خودش را در راه انقالب قربانی کند 
خداوند هویت مضاعفی به او می بخشد.

رهبری همینگونه بوده اس��ت. حرکت انقالب همین بوده 
که با مالیمت انجام می ش��ده اس��ت. اگر خاطرتان باشد 
وقتی قانون اساس��ی مصوب شد، همان موقع هم عده ای 
علیه اختیاراتی که ولی فقیه داش��ت صحبت هایی کردند، 
حضرت امام فرمودند: این چیزی که در قانون اساس��ی در 
رابطه با ولی فقیه آمده بخش��ی از اختیارات او را مشخص 
کرده اس��ت، اختیارات ولی فقیه خیلی فراتر از این است. 
امام می خواس��تند برای اینکه از این بیش��تر به عصبانیت 
ای��ن عده اضافه نکنند، از این بیش��تر جلو نرفتند و گرنه 
قدرت و اختیارات ولی فقیه خیلی بیش��تر از اینهاس��ت. 
هم��ان موقع که امام فرمودن��د اختیارات ولی فقیه خیلی 
بیشتر از اینهاست می توانس��تند به اختیارات اشاره کنند 
که اگر می گفتند مصوب هم می ش��د، ولی امام نخواست 
ل��ج این عده را دربیاورد، نخواس��ت آنه��ا را ُهل بدهد تا 
از لبه پرتگاه به پایین س��قوط کنن��د، بلکه به مالیمت و 
صبر و حوصله و تأمل گام های متقن برداش��ته ش��ده که 
آنکه حق طلب هس��ت بتواند بپذیرد و قدم قدم با انقالب 

راه بیاید. اگر هم کس��ی نمی خواهد راه بیاید، خود نیاید، 
بس��اط این عالم بر مبنای جبر نیس��ت. قرار نیست کسی 
را به زور به بهش��ت ببریم، ولی می ش��ود ه��ر مذبذب را 
ب��ه داخل جهنم هل ن��داد. انقالب و رهب��ری همین کار 
را انج��ام دادند. حضرت آق��ا در همین فتنه و بعد از فتنه 
و قب��ل از فتنه در مواضع مختلف، همیش��ه جوری رفتار 
کرده که کل پل های پش��ت س��ر یک نفر را خراب نکند. 
در خبرگان بعد از همه این داس��تان ها نماینده شیراز آمد 
و مطال��ب تندی را گفت یا عمل کرد، خبرگان تصمیم بر 
اخراج ایش��ان گرفت امام مقام معظم رهبری فرمودند من 
چنین چیزی را نمی پسندم. او را نگاه داشتند و هنوز هم 
اخراج نشده است اما خودش، خودش را اخراج کرده و به 
جلسات نمی آید. مقام معظم رهبری می خواهد راه را برای 
این نماینده نبندد که اگر اهل رس��تگاری اس��ت، برگردد 
و رستگارش��ود. لبه پرتگاه رفت��ه، نصف تنه اش را هم در 

پرتگاه انداخته ولی آقا نمی خواهد او را هل بدهد. 
اگ��ر مقام معظم رهبری این مش��ی را از امام یاد گرفته 
و  انبی��اء  از  ام��ام  باش��ند، 
اولیاء یاد گرفته اس��ت. در 
حادثه عاش��ورا هم حضرت 
اباعب��داهلل)ع( ت��ا آن لحظه 
آخ��ر می خواهد اگر ش��ده 
یک نفر را از دست شیطان 
در بیاورد و سمت خودشان 
بکش��اند. برای افراد یک راه 
بازگشتی در اسالم باز است. 
انقالب،  حرک��ت  بنابرای��ن 
پذیرفته  و  مالی��م  متی��ن، 
ش��ده بوده است و با شتاب 
و تندروانه نیس��ت که افراد 
را سقوط بدهد ولی حرکت 
ه��م دارد و نبایس��ت درجا 
بزنیم، و باید قدم به قدم به 
جل��و رویم و وقتی قدم های 
برداش��ته ش��ود،  مناس��ب 
می ش��وند،  جذب  ع��ده ای 
هرچند هم عده ای می برند.
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  منافقین خلق اول انقالب خیال می کردند اگر بخواهند جلوی انقالب بایستند، انقالب سقوط می کند. بنابراین وقتی 
سوت حمله به نظام اسالمی را کشیدند در همه جای ساختار نظام نفوذ کرده بودند. در ریاست جمهوری و قوه قضائیه 
و بین مردم حضور داشتند و می گفتند ما اگر یک سوت را بکشیم، همه این مناصب را درو می کنیم و انقالب را بدست 
می آوریم. به این فکر نمی کردند که انقالب مثل آب خوردن از اینها عبور می کند.

فرهنگ عمومی:    
بـه عنـوان سـؤال آخر 
تمایـل  صـورت  در 
بفرماییـد آینده مجلس 
و دولت بعدی را چگونه 

می بینید؟
 

مهندس عباس معلمی: 
اگر ق��رار بر پیش��گویی 
باش��د ک��ه نمی توانی��م 
چی��زی بگوییم. اما روند 
را که ن��گاه می کنیم به 
نظر می رس��د که مردم 

م��ا مصونیت خوب��ی در خیل��ی از چیزها پی��دا کرده اند. 
همین فتنه ها باعث ش��ده که نقش بسیار تعیین کننده و 
س��ازنده و هدایتگر ولی فقیه بسیار بیش��تر نمایان شود. 
م��ردم به نقش ولی فقیه آگاه تر ش��دند و فرق بین والیت 
فقیه و دیکتاتوری را بهتر متوجه ش��دند. فهمیدند وقتی 
ما خودمان را س��رباز والیت بدانی��م این تلقی چه برکات 
ف��ردی و گروهی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی برای ما 
دارد. از این به بعد مردم بهتر متوجه می شوند چه جریانی 
در خ��ط والیت اس��ت و چه جریانی در براب��ر آن. اگر ما 
بتوانیم صحنه را آش��کار کنیم، مشت ها را باز کنیم، یعنی 
مشخص کنیم چه کسی با والیت است، چه کسی در خط 
انقالب اس��ت و چه کسی با والیت نیست؟، مردم درست 
انتخ��اب می کنند. هنر آن طرفی ها باید در این باش��د که 
فض��ا را تیره و تار کنن��د، آب را گل آل��ود کنند، اگر آب 
گل آلود ش��ود و چشم مردم نتواند ببیند چه کسی در چه 
جناحی قرار دارد، انقالب با خطر مواجه می شود. ولی اگر 
ما بتوانیم شفاف س��ازی کنیم که در حال حاضر فضا برای 
شفاف س��ازی ما خیلی بازتر است، یعنی مردم چشمشان 
خیلی بیش��تر از سابق به اعمال و س��خنان رهبری است 
ک��ه ببینند ایش��ان چه می فرمایند و ک��دام خط را تأیید 
می کنند. اگر فضا اینگونه باش��د إن ش��اءاهلل هیچ خطری 
برای کش��ور وجود ندارد، مردم انتخاب درس��تی خواهند 
کرد و انقالب گام ه��ای بعدی را راحت تر بر می دارد. ولی 

اگ��ر خدای نکرده اختالفاتی ک��ه االن بعضاً وجود دارد و 
ترفند دش��من هم به آن اضافه می شود، بتواند باعث تیره 
و تارشدن فضا شود، ممکن است از این ناحیه دچار لطمه 
ش��ویم. اما اگر خدای نک��رده در این فضای نامطلوب قرار 
گرفتی��م و عده ای افراد ناباب به مجل��س راه پیدا کردند، 
الحمداهلل فضای جهانی و داخلی انقالب در وضعیتی است 
که این بار نمی توانند مثل مجلس ششم آنقدر آزادی پیدا 
کنند و به مملکت لطمه بزنند. مردم از این جریانات عبور 
کرده اند. اگر هم چنین اشتباهی انجام شود و جمعیتی از 
گوشه های کشور نمایندگان نامناسبی به مجلس بفرستند، 
بعدها که مش��ت اینها باز ش��ود خیلی زود با عکس العمل 
اجتماعی مواجه می شوند. دیگر مثل آن زمان ها نیست که 
در مقابل خواسته های الهی و انقالبی مردم یا مقام معظم 
رهبری بتوانند مقاومت کنند. به نظر می رسد فضای کلی 
داخلی و خارجی به نفع انقالب اس��ت. یعنی دش��من ما 
)آمریکا( مرتب با چالش هایی مواجه شده و عوامل داخلی 
آن می دانند که نه آزادی و نه قدرت دوران مجلس ششم 
را دارند و آن فضا هم قابل تکرار نیست. یکی از مهم ترین 
دالیل چنین تحلیلی این اس��ت که اگر آنها می دانس��تند 
پایگاه مردمی دارند با پرچم افراشته جلو می آمدند همین 
که چراغ خاموش جلو می آیند و پنهان کاری و نفاق دارند 

دلیلی بر این است که پایگاه مردمی ندارند.  

  همین
 فتنه ها باعث 

شده که 
نقش بسیار 

تعیین کننده و 
سازنده و هدایتگر 

ولی فقیه بسیار 
بیشتر نمایان 
شود. مردم به 

نقش ولی فقیه 
آگاه تر شدند و 

فرق بین والیت 
فقیه و دیکتاتوری 

را بهتر متوجه 
شدند. فهمیدند 

وقتی ما خودمان 
را سرباز والیت 

بدانیم این 
تلقی چه برکات 
فردی و گروهی 

و اجتماعی 
و فرهنگی و 

تاریخی برای ما 
دارد. از این به بعد 
مردم بهتر متوجه 

می شوند چه 
جریانی در خط 

والیت است و چه 
جریانی در برابر 

آن. اگر ما بتوانیم 
صحنه را آشکار 

کنیم، مشت ها را 
باز کنیم، یعنی 

مشخص کنیم چه 
کسی با والیت 

است، چه کسی 
در خط انقالب 

است و چه کسی 
با والیت نیست؟، 

مردم درست 
انتخاب می کنند.
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حکمت و اندیشه

 توسعه، عرصهاي در جستوجوي خویش
نهتنها هر نقد و بحثي پیرامون ارتباطات و توسعه باید 
آغاز  آنها  میان  رابطه  از  بنیاديتر  تحلیل  و  تجزیه  یک  با 
شود، بلکه باید به این نکته مهمتر که ارتباطات و توسعه 
داراي مفاهیم جداگانهاي هستند، نیز توجه شود. به عبارت 
کوتاهتر، نميتوان از کنش متقابل ارتباطات و توسعه سخن 
از  بدبختانه  کرد.  درک  را  دو  این  مفاهیم  بيآنکه  گفت، 
زمان پایان جنگ جهاني دوم که این اصطالحها در ادبیات 
یافتند، مورد  برجستهاي  پژوهشي و دوایر سیاسي کاربرد 
ارزیابي منظم و منتقدانه قرار نگرفتهاند. این سخن ابدا به 
این مفهوم نیست که وادي ارتباطات و توسعه مورد بررسي 
نقادانه قرار نگرفته است، بلکه به عکس ميتوان در این زمینه 
به بسیاري از مقالهها و تک پژوهيهاي کامالمنتقدانه، که 

مباني این عرصه را بررسي کرده اند، اشاره کرد.]1[
تاریخي و تکاملي  از نظر تحلیل  اینعرصه،  در حقیقت 
فقدان  باید  این،  بر  است.عالوه  کمبود  دچار  مفاهیم 
بستر  در  توسعه  و  ارتباطات  رابطه  از  منظم  بررسي  یک 
جامعهشناسانه، معرفتشناسي و روششناسي را نیز به این 
کمبود افزود. در صفحات آینده به بررسي سیر تاریخي واژه 
ابزارهاي  و  ارتباطات  مفهوم  پرداخت،  خواهیم  »توسعه« 

ارتباطي را به نقد خواهیمگذاشت و در مطالعه مجموعهاي از 
روندهاي اجتماعي که اگر چه قبال جداگانه تعریفميشدند 
و اکنون در مفهوم توسعه گنجانده شده اند مطلوب بودن 

اصطالح توسعه را ارزیابي خواهیم کرد.  
بابرخي از نظریهها و مباحث که بیشتر ناشي از نگرش 
ميکنیم  آغاز  را  بررسي  است،  حوزه  این  ادبیات  به  کلي 
تفصیلي  طرزي  به  را  مباحث  و  نظریهها  این  تدریج  به  و 
مورد کنکاش قرار ميدهیم. در نخستین مرحله استدالل 
خواهیم کرد که مفهوم »توسعه«، -که به طور فزاینده از 
مسائل  تبیین  قبال  در  بوده-،  استفاده  مورد   1940 دهه 
پیچیده تغییرات بینالمللي، اجتماعي، نهادي و فردي ثابت 
زمینههاي  در  که  ابزاري  چنین  کاربرد  طبعا  است.  مانده 
روششناسي  در  بعضا  حتي  و  مفهومي  معرفتشناسي، 
یکي  از  ما  درک  تقویت  براي  است،  الزم  توان  فاقد  نیز 
سیاسي،  اجتماعي،  تاریخي،  پدیدههاي  پیچیدهترین  از 
اقتصادي و معنوي دوران معاصر، از ارزش واقعي برخوردار 
را  »توسعه«  محدود  معنایي  بار  نه  ابزاري  چنین  نیست. 
برحسب فرایندهاي اقتصادي و تکنولوژیک روشن ميسازد 
نه  و  داد  رخ  اصطالح  این  اولیه شکلگیري  تاریخ  در  که 
از قدرت توصیف مفهوم کليتر تغییرات تاریخي که داعیه 

 ماحظاتی درباره ی توسعه و ارتباطات
)قسمت اول(

  اصطالح 
توسعه در شکلي 
که امروز به کار 
ميرود )در سطوح 
ملي و بینالمللي( 
به سنگ پایه 
»خردگرایي« 
ومشروعیت 
بخشهایي تبدیل 
شده است، که 
به جاي آنکه 
نیروي »آزادي«، 
»رهایي«، 
»پیشرفت«، 
»دموکراسي«، 
»رشد انساني« 
و»جامعه جهاني« 
باشد، بهتدریج 
بهسطح سیاستها، 
برنامهها و اهداف 
بيربط و پراکنده 
تنزل یافته است. 

پروفسور حميد موالنا
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از  آنکه  سخن  کوتاه  است.  برخوردار  دارد،  را  آن  مالکیت 
اصطالح »توسعه« بد استفاده شده، سؤاستفاده شده و در 
از مواقع مسخ نیز شده است. این اصطالح ممکن  پاره اي 

است هیچکس را به ساحل نجات نرساند.  
»ابزارهاي  یا  »ارتباطات«  اصطالح  از  اگرچه  آنکه،  دوم 
ارتباطي« به اندازه اصطالح »توسعه« بد استفاده نشده، اما 
از این اصطالحات نیز به طرز نارسای��ی بهرهگیري ميشود. 
و  ميکند  داللت  همگرایي  و  تبادل  روند  به  »ارتباطات« 
فرایند  که  دارند  اشاره  ابزارهایي  به  ارتباطي«  »ابزارهاي 
بر مبناي آنان تحقق ميپذیرد. تکاپو براي مرتبط ساختن 
»توسعه«،  به  موسوم  فرایند  کل  به  »ارتباطات«  اصطالح 

مستلزم توصیف مفهوم ارتباطات« است. 
اینکه  بر  مبتني  عمومي  باور  این  برخالف  آنکه،  سوم 
تغییر  دستخوش  توسعه  و  ارتباطات  بر  حاکم  الگوهاي 
شده اند، باید گفت نه تنها در الگوي حاکم صورت نگرفته، 
بلکه پیش شرط چنین تغییري، رد مفهوم کنوني »توسعه« 

است.]2[
سوي  از  حاکم  الگوي  علیه  واقعي  چالش  حقیقت،  در 
سوي  از  اینچالش  شد.  نخواهد  آغاز  گرایان«  »توسعه 
افرادي آغاز خواهد شد که این اصطالح را کنار گذاشتهاند 

و اهداف خود و آنچه امید دستیابي به آن را دارند تعیین 
کهبه طرزي  این چالش کساني هستند  آغازگر  اند،  کرده 
صریح روندهاي مورد نظر خود را در زمینه روندهاي انساني 
تعیین کرده اند. باید اضافه کرد که درک رابطه»ارتباطات« 
در  نه  اگر  ميشود،  نامیده  »توسعه«  اکنون  که  آنچه  با 
تاریخ معاصر کشورها و  تاریخ تمدن بشر، حداقل در  کل 
رابطه  جانبه  همه  و  بررسينظامپردازانه  دارد.  جوامعریشه 
»ارتباطات« با مفاهیم ویژه اي چون »انقالب«، »اصالح«، 
حیات  »تجدید  و  »رشداقتصادي«  شدن«،  »صنعتي 
میان  تطبیقي  یکبررسي  در  بهویژه  معنوي«،  و  فرهنگي 
ملتها و فرهنگها، به منظور پيریزي مفاهیم و مقوالت 
نوین، کهنهایتا جایگزین اصطالح »توسعه« شوند، اطالعات 
سرشاري را فراهم ميسازد. و باألخره اصطالح توسعه در 
شکلي که امروز به کار ميرود ) در سطوح ملي و بینالمللي( 
تبدیل  به سنگپایه »خردگرایي« ومشروعیت بخشهایي 
»رهایي«،  »آزادي«،  نیروي  آنکه  به جاي  که  است،  شده 
و»جامعه  انساني«  »رشد  »دموکراسي«،  »پیشرفت«، 
و  برنامهها  سطحسیاستها،  به  بهتدریج  باشد،  جهاني« 

اهداف بيربط و پراکنده تنزل یافته است. 
 سیرتاریخي اصطالح توسعه  

  از اصطالح »توسعه« بد استفاده شده، سؤاستفاده شده و در پاره اي از مواقع مسخ نیزشده 
است. این اصطالح ممکن است هیچکس را به ساحل نجات نرساند.  

  استفاده 
وسیع از اصطالح 
توسعه به عنوان 
یک چهارچوب 

به مفهومي براي 
اطالق به تغییرات 
بینالمللي، ملي، 
نهادي و فردي و 
همچنین کاربرد 
این اصطالح به 

جاي »پیشرفت«، 
پدیده اي است که 

به دوران پس از 
جنگ جهاني دوم 

تعلق دارد. 
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رسانههاي  تکنولوژي  و  عام  بهطور  ارتباطات  نقش 
رشد  اجتماعي،  تغییرات  فرایند  در  بهطور خاص  همگاني 
به  کشورهاي  در  سیاسي  بزرگ  تغییرات  و  اقتصادي 
اصطالح غیرصنعتي و در ح��ال توسعه از قرن نوزدهم مورد 
بررسي قرار گرفته است. در حقیقت، بررسي رویدادها در 
خاورمیانه، آمریکاي التین و آسیا در قرن معاصر، تداخل 
روند  در  را  جدید  و  کهن  ارتباطي  نهادهاي  مستقیم 
شکلگیري ملل نشان ميدهد. در واقع ميتوان یک خط 
یکسو  از  انقالبیون  و  اصالحطلبان  میان  مستقیم  موازي 
و روزنامهنگاران، نویسندگان، سخنرانان و منتشرکنندگان 

اعالمیهها و جزوات سیاسي از سوي دیگر ترسیم کرد.]3[
این دو جریان در  نميتوان طيصد سال گذشته میان 
جهان سوم تفکیک قائل شد. ميتوان گفت که در تمامي 
این کشورها میان »مطبوعات واصالح«، »ارتباطات دوربرد 
ارتباط  انقالب« همواره  و  و »نهادهاي سنتي  نوگرایي«  و 

مستقیم وجود داشته است.
ناسیونالیسم  گسترش  و  اروپایي  لیبرالیسم  اوجگیري 
انقالبي بعد از فرانسه در آسیا، آمریکاي التین و آفریقا در 
واپسین دهههاي قرن نوزهم )بهویژه در کشورهایي نظیر 
ایران، مصر، ترکیه و ژاپن( و توسعه سوسیالیسم از مرکز خود 
در اروپا به روسیه در نخستین 
و  همه  بیستم،  قرن  دهههاي 
همه به طور عمیق به مطالعه 
رابطه نهادهاي ارتباطي و کل 
فرایندشورش سیاسي، انقالب 
و اصالح اجتماعي کمک کرده 
اند. در واقع برخي از مهمترین 
قرن  دهه  دو  نخستین  آثار 
و  آسیا  خاورمیانه،  در  بیستم 
تا حدودي در آمریکاي التین 
به طور مستقیم به رابطه میان 
و  افکارعمومي  مطبوعات، 
اصالحات سیاسي و انقالبها 

پرداختهاند.  
در حقیقت، مطالعه و نقش 
نوگرایي  روند  در  ارتباطات 
کشورهایي  اقتصادي  سیاسي 

چون ایران و ترکیه طي دهههاي 1920 و 1930 یک نقش 
محوري بود. نقش تبلیغاتي تکنولوژي و ارتباطات دوربرد، 
بهویژه رادیو، نه تنها با به قدرت رسیدن »توتالیتاریسم« و 
»فاشیسم« در اروپا به خط مقدم کشانده شد، بلکه حتي 
در فرایندهاي »اروپای��ي شدن« و »غربي شدن« دولت-

ملتهاي سکوالر نوظهور آسیا و آمریکاي التین نیز نقش 
تبلیغاتي رادیو در رأس امور قرار گرفت. به قدرت رسیدن 
اقتصادي  فرایندتغییرات  تمامي  و  روسیه  در  سوسیالیسم 
شوروي  انقالبیون  قدرت  تثبیت  به  نهایتا  که  سیاسي 
فرایند(  )بهمثابه  »ارتباطات«  با  مستقیم  بهطور  انجامید، 
در  بسیجکننده(  نیروي  )بهمثابه  ارتباطي«  »ابزارهاي  با  و 
ادبیات و پژوهشهاي کنوني در  ارتباط بود. خالصه آنکه 
زمینه ارتباطات و توسعه عمدتا در روند تغییرات اجتماعي 
دهههاي 1890 تا 1940 ریشه دارند. شایان ذکر است که 
در اوایل قرن بیستم، اصطالحاتي که در ارتباطات و وسایل 
ارتباط همگاني بهکار ميرفت، به طور مستقیم باحوزههاي 
مشخصتغییرات  حوزههاي  با  گویاتر  عبارت  به  و  خاص 
اجتماعي و ملي در ارتباط بود. اگر یک جنبش روشنفکري 
طرفدار آرمانهاي اروپایي بود، در مذهبزدایي، لیبرالیسم، 
از تجارب وقت، قلمفرسایي  پاره اي  پارلماني و  دموکراسي 

ميکرد. 
افزون بر این، در پیامهاي سوسیالیستهاي انقالبي و یا 
همتایان میانهرو آنان نیز ابهامات اندکي وجود داشت. اگر 
نوین  نوگرایي و تفکر  با  اهداف ملي که در تضاد  برابر  در 
نیز  مخالفت  این  ميکرد،  بروز  هم  مخالفتي  بود،  اروپایي 
عاري از ابهام بود. به عنوان نمونه، عده اي از روشنفکران 
مسلمان که در اواخر قرن نوزدهم طرفدار اصالح و انقالب، 
با  ارتباط  در  بودند،  اروپاگرایي  و  مذهبزدایي  مخالف  اما 
طرح اهداف و نوع جوامع و آزاديهاي مورد نظر خود، کامال 
صریح بودند. به بیان موجزتر، تا پیش از جنگ جهاني دوم 
و در غیاب مفهوم عام »توسعه«، همه اهداف و سیاستها 
و برنامههاي فعاالن مشخصسیاسي اگرچه برنامههاي آنان 
بهلحاظ  بود  متفاوت  انقالبي«  »بسیاري  تا  »انقالبي«  از 

قلمروهاي فعالیت کامال قابل پیگیري است. 
اصطالح  دوم،  جهاني  جنگ  از  پیش  تا  آنکه،  خالصه 
فراگیر »توسعه« که به روندهاي گوناگوني چون »نوگرایي«، 
»غربي شدن«، »اروپایي شدن«، »صنعتي شدن«، »رشد 

  در حقیقت، دهههاي 1950 و 1960 به »دهههاي توسعه« معروف شدند و این در حالي بود کهبسیاري 
از کشورهاي آفریقا، آسیا و آمریکاي التین پس از سالها مبارزه براي استقالل و استعمارزدایي، در 

معرض الگوهاي توسعه قرار گرفته بودند.

]شومپيتر[
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اقتصادي«، »تغییرسیاسي«، »فرایند تشکل ملل« و طیف 
و  سیاسي  اقتصادي،  وفعالیتهاي  تغییرات  از  وسیعي 
اجتماعي داللت ميکرد، به طور گسترده اي در ادبیات این 
عرصه به کار نميرفت. با اینهمه، پیش از بروز جنگ، طي 
مدتي بیش از پنجاه سال، رابطه میان ارتباطات بهمثابهیک 
و  وسایل  بهمثابه  ارتباطي  ابزارهاي  و  اجتماعي  فرایند 
چون  ویژه اي  پدیدههاي  بستر  در  عصر  نوین  تکنولوژي 
انقالب، اصالح، رشد اقتصادي، دموکراسي، بسیج سیاسي و 
همچنین در چهارچوب تالشهاي آموزشي، سوادآموزي و 
فرهنگي مورد بررسي و پژوهش قرار ميگرفت. آزمایشها و 
مطالعات نه تنها در کشوهاري بسیار صنعتي غربي، بلکه در 
کشورهاي کمتر صنعتي و در کشورهاي متکي به اقتصاد 
کشاورزي نظیر شوروي، ژاپن، مصر، ایران، ترکیه و مکزیک 
نیز دنبال ميشد. مشخصه اصلي این دوران، وجود رابطه 
کامال آشکار میان یک تکنولوژي ارتباطي مفروض )رسانه( 
با یک هدف ویژه توسعه بود. و به این ترتیب بود که جایگاه 
تبلیغگر  و  محرک  دهنده،  سازمان  عنوان  به  مطبوعات 
در  مطبوعات  طبیعي  جایگاه  همان  این  و  شد  شناخته 
دمکراتیزه کردن، نظارت و دگرگون سازي فرهنگي جوامع 
و کشورها بود. نقش محوري ارتباطات دوربرد، بهویژه تلفن، 
تلگراف و کابلهاي زیر دریایي در رشد تجاري واقتصادي 
و  شهري  توسعه  در  مطبوعات  نقش  به  و  یافت  سازمان 
به نقش رادیو در گسترش خدمات کشاورزي و روستایي 

توجهبیشتري شد. 
یک  عنوان  به  توسعه  اصطالح  از  وسیع  استفاده 
چهارچوب به مفهومي براي اطالق به تغییرات بینالمللي، 
به  اصطالح  این  کاربرد  همچنین  و  فردي  و  نهادي  ملي، 
جاي »پیشرفت«، پدیده اي است که به دوران پس از جنگ 

جهاني دوم تعلق دارد. 
دهه  دو  در  بهویژه  و   1940 دهه  در  توسعه  اصطالح 
»نوگرایي«،  »رشد«،  چون  مفاهیمي  با   1960 و   1950
از  اي  پاره  و  شدن«  »خالقیت«،»صنعتي  »دموکراسي«، 
بود.  مترادف  غرب،  به  تکوینيمربوط  و  تاریخي  تغییرات 
اصطالح توسعه که ابتدا توسط پژوهشگران سیاستگذاران 
به  بهویژه  و  اروپا  به  بهسرعت  یافت،  محبوبیت  آمریکایي 
عليرغم  و  شد  معرفي  جهان  صنعتي  کمتر  کشورهاي 
عمده  بحث  به  در سطح جهان  آن  و کمک  نارسا  مفهوم 

بهدالیل  اصطالح  این  شد  تبدیل  بینالمللي  سازمانهاي 
آمریکا،  و سیاستسازان  پژوهشگران  میان  بهویژه در  زیر، 

محبوبیت یافت:  
دوم  جهاني  جنگ  پایان  در  آمریکا  متحده  ایاالت   .1  
کشورهاي  آمدتا  عمل  به  تالشهایي  لذا  بود،  برتر  قدرت 
مغلوب )آلمان، ژاپن و ایتالیا( و همچنین کشورهاي نوظهور 
آفریقا  و  التین  آمریکاي  آسیا،  در  غیرصنعتي  و  غیرغربي 
بازسازيهاي  و  اصالح  طریق  از  مسالمتآمیز  بهطور  را 

تدریجي، به »دموکراسيهاي سبک غربي« تبدیل کنند. 
غربي  اروپاي  بازسازي  براي  مارشال  طرح  بهخاطر   .2
و به دلیل وجود برنامه »اصل چهار« دکترین ترومن، که 
یونان،  مانند  کشورهایي  به  فني  اقتصادي  کمک  برنامه 
ایران و ترکیه بود و به دلیل افزایش کمک خارجي آمریکا 
در  که  کرهجنوبي  و  تایلند  پاکستان،  نظیر  کشورهایي  به 
تأسیس  سبب  به  همچنین  و  بودند  »نوگرایي«  راستاي 
 )USAID( بینالمللي«  توسعه  براي  آمریکا  »آژانس 
از  توسعه  واژه  فعالیتهاي مختلفي داشت،  و  برنامهها  که 
دیدگاه آمریکا به مفهوم »کمک دهنده« و از دیدگاه پاره 

اي از کشورهاي دیگر »کمک گیرنده« بود.  
به  3. تأسیس نظام سازمان ملل و سازمانهاي وابسته 
آن که در فعالیتهاي اقتصادي، پولي، مالي، فني، آموزش، 
و  منطقهاي  ملي،  سطح  در  سیاسي  و  فرهنگي  علمي، 
بینالمللي شرکتميکردند، باعث شد تا مفهوم توسعه در 
زمینه نوگرایي اقتصادي و سیاسي کشورهاي کمترصنعتي، 
حقیقت،  در  کند.  تثبیت  رشد  روند  در  را  خود  جایگاه 
معروف  توسعه«  »دهههاي  به   1960 و   1950 دهههاي 
کشورهاي  از  بسیاري  که  بود  حالي  در  این  و  شدند 
از سالها مبارزه براي  آفریقا، آسیا و آمریکاي التین پس 
توسعهقرار  الگوهاي  معرض  در  استعمارزدایي،  و  استقالل 
آنها  زندگي  آنان سطح  بهزعم  که  الگوهایي  بودند.  گرفته 
اقتصادي  زیرساختهاي  استقرار  به  ميبخشید،  بهبود  را 
تا بهعنوان  سیاسي منجر ميشد و به آنان کمک ميکرد 
این  بيتردید  شوند.  ملحق  ملل  سازم��ان  به  »عضوبرابر« 
رویدادها در محبوبیت کاربرد بینالمللي واژه توسعه نقش 
مهمي داشتهاند. افزون بر این، توسعه در مفهوم عامتر خود 
یک عنوان ساده و مقولهاي ثابت بود که برخي از برنامهها، 
طرحها و عقاید ویژه را در پوشش خود قرار ميداد، بيآنکه 

  تا اوایل دهه 1960، توسعه بهمثابه یک عرصه آکادمیک و به عنوان حوزه تحقیقات اجتماعي، 
تحت نفوذ الگوهاي حاکم »نوگرایي«، رشدي غیرعادي داشته و بر عوامل اقتصادي، تکنولوژیک و 
نهادي تأکید فراواني کرده است. 

  توسعه در 
مفهوم عامتر خود 

یک عنوان ساده 
و مقولهاي ثابت 
بود که برخي از 

برنامهها، طرحها 
و عقاید ویژه را 
در پوشش خود 

قرار ميداد، 
بيآنکه موجبات 
تهاجم عقیدتي 
و یا سمتگیري 

فلسفي طرف 
ذيمدخل را 
فراهم سازد. 
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طرف  فلسفي  سمتگیري  یا  و  عقیدتي  تهاجم  موجبات 
ذيمدخل را فراهم سازد. و به این ترتیب بود که »توسعه« 
واژهنامهاي زیبا را با همهجذابیتها و بحثانگیزيها بهوجود 
تجربه،  و  آزمون  تحلیل،  و  بحث  براي  عرصهاي  به  آورد، 
جشن و پایکوبي و البته ناکامي و یأس تبدیل شد، اما هنوز 

براي افراد گوناگون، مفاهیم گوناگوني داشت. 
و  آمریکا  آکادمیک  جامعه  شدید  عالقه  باألخره  و   .4
پژوهشگران اروپا و سایر مناطق به بررسيجوامع غیرغربي 
)تحت نام کشورهاي در ح��ال توسعه( نه تنها باعث افزایش 
و  مفهومي  رشد  به  بلکه  شد،  توسعه  اصطالح  محبوبیت 
گفت،  باید  خالصه  بهطور  زد.  دامن  نیز  آن  روششناسي 
چون  عناویني  با  سالها  غیرغربي  جوامع  آنکه  از  پس 
خوانده  »توسعهنیافته«  و  »غیرصنعتي«  »عقبمانده«، 
شدند، این اصطالح شبه علمي بود، ک��ه بيآنکه کشورهاي 
نوپا و مردم آنها را تحریک کند، کلیشههاي قدیمي را کنار 
اینتحول،  مهم  پیامدهاي  از  یکي  که  نیست  تردیدي  زد. 
تیز شدن ابزارهاي پژوهش و پیشرفت ابزارهاي گردآوري، 
انباشت، بازیافت و توزیع دادهها در جهاني که اینک »روبه 
جامعه  تا  باعث شد  امر  این  بود.  توسعه« خوانده ميشد، 
آکادمیک با اتخاذ نگرش بین رشتهاي در برخورد با فرایند 
تغییرات اجتماعي بهبخشهاي وسیعي از جهان جلب شود. 

و به این ترتیب توسعه به یک اصطالح مشروع و سهلتبدیل 
شد که همه عالیق گوناگون پژوهشي ميتوانستند در پوشش 
آن به همگرایي برسند. همانگونهکه در مورد آمریکا بدیهي 
سیاسي،  پروژههاي  از  برخي  اثر  در  توسعه  مطالعات  بود، 
اقتصادي، انسانشناسي، فرهنگي، جامعهشناسي روستایي، 
و  یافت  گسترش  بینالمللي  ارتباطات  و  بینالملل  روابط 
تثبیت شد. به عنوان مثال، یکي از پژوهشها حاکي از این 
پژوهشهاي  حجم  بیشترین  توسعه،  و  ارتباطات  که  بود 

آکادمیک را به خود اختصاص داده اند.]4[
علت این امر آن بود که اکثر پژوهش ه��ا در برخورد با 
بر  افزون  داشتند.  ارتباطي  بینالمللي سمتگیري  مسائل 
این، همین پژوهش نشان داد که میزان تحقیقات در زمینه 
توسعه و ارتباطات در مناطق خاص فرهنگي و جغرافیایي، 
در  مناطق  آن  در  آمریکا  مداخله سیاسي  میزان  با  تقریبا 
عوامل  که  ميرسد  بهنظر  حقیقت  در  است.  بوده  ارتباط 
خارجي  آثار  ترجمه  و  بومي  برمطالعات  بهشدت  مداخله 
تأثیر داشته است. کوتاه سخن آنکه، تا اوایل دهه 1960، 
حوزه  عنوان  به  و  آکادمیک  عرصه  یک  بهمثابه  توسعه 
تحقیقات اجتماعي، تحت نفوذ الگوهاي حاکم »نوگرایي«، 
رشدي غیرعادي داشته و بر عوامل اقتصادي، تکنولوژیک و 

نهادي تأکید فراواني کرده است. 

نقطهعطف : نفي یا پذیرش؟  
از دهه  در قلمرو نظري و روبه پژوهشهاي توسعه که 
1960 شروع و کامال تا دهه 1970 ادامهميیابد، دو گرایش 
قابل رویت است. نخستین گرایش نادیده گرفتن الگوهاي 
متفاوت و رقیب در زمینههاي توسعه اجتماعي، اقتصادي 

و سیاسي بود. 
»توسعهگرایان« این الگوهاي رقیب را نادیده ميانگاشتند 
نادیده گرفتن تغییرات ناشي از توسعه در جمهوري خلق 
چین و کوبا تبلور این گرایش است. در چین و کوبا تغییرات 
اجتماعي  و  اقتصادي  زمینههاي خاص  در  موفقیتآمیزي 
نظیر کشاورزي، بهداشت و آموزش به وقوع پیوسته استکه 
ميتواند براي ایجاد دگرگوني در کشورهاي کمتر صنعتي، 

حکم الگو را داشته باشد. 
دومینگرایش که به اندازه گرایش اول داراي اهمیت بود، 
غربي  از جامعه سنتي« کهپژوهشگران  بود که »گذر  این 

  ابنخلدون 
واژه توسعه را 
در عامترین 
شکل و در اشاره 
به تحوالت 
مکاني و زماني 
جوامع بهکار 
ميبرده است. 
بنابراین از نظر 
ابنخلدون علم 
تحول و تطور و 
یا جامعهشناسي 
)علمالعمران( 
در بستر علمي 
خویش به تاریخ 
مربوط بوده، 
زیرا این علم، 
طریقهاي براي 
بررسي و درک 
تاریخ بوده است. 

  ابنخلدون از مفهوم توسعه براي بررسيعللتکامل تاریخي استفاده ميکرد، عللي که وي 
آنان را در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعيجوامع جستوجو ميکرد.

]ابن خلدون[
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کشورهایي  در  بودند،  داده  را  آن  نوید  اجتماعي،  مسائل 
چون پاکستان، ترکیه و ایران با مشکالتي برخورد کرده بود. 
الگوهاي  که  بود  این  نگران  در حقیقت، همه جهان سوم 
تبلیغ  آنها  براي  و 1950  دهههاي 1940  در  که  توسعه 
شده بودند براي نیازهاي کشورهاي آسیا، آمریکاي التین و 
آفریقا که از تنوع فرهنگي برخوردار بودند، مناسب نیست. 
این دیدگاه یک نتیجهگیري اصولي بود و اگر پژوهشگران 
نقطه  یک  به  را  استنتاج  این  ميتوانستند  ميخواستند، 
عطف در حوزه توسعه تبدیل کنند. اکنون واژه توسعه از 
مفهوم محدود رشد اقتصادي صرف دور شده و بر آن بود 
تا قلمرو وسیعترفعالیتهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگي 
با این همه، مفهوم واژه توسعه هنوز در  را در برگیرد. اما 

قلمروهاي غیراقتصادي مشخص نشده بود.  
قرار  موضعي  در  ابهامات  این  برابر  در  جامعهپژوهشگر 
داشت که هم ميتوانست جایگاه مفهومي و علمي توسعه را 
در الگوي همه جانبه تفکر آکادمیک و اجتماعي مشروعیت 
بخشد و هم آن را نابود سازد. در این موقعیت دو انتخاب 
آشکار وجود داشت: پژوهشگران با درک ابهامات اصطالح 
را  این اصطالح  با درک ضعفهاي مفهومي آن،  و  توسعه 
پدیده  تشریح  براي  غیرقابلپذیرش  اصطالح  یک  بهمثابه 
مباني  بهتر  تشریح  براي  اینکه  یا  کنند  رد  بررسي،  تحت 
دینامیک کنشهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي به دنبال 
ميتوانستند  پژوهشگران  بهعالوه  باشند.  تازهتري  مفاهیم 
را  توسعه  اصطالح  مختلف،  نگرشهاي  و  الگوها  پرتو  در 
حفظ کنند، آن را تغییر دهند، دوباره تعریف کنند و براي 
نیازهاي واقعي فردي، نهادي و اجتماعي، این اصطالح را 
پردازش کنند. جوامع پژوهش که شیفته محبوبیت اصطالح 
توسعه و قطعاقرباني فقدان بحثهاي مؤثرمعرفتشناختي 
در قبال خود پدیده شده بودند، به جاي آنکه در نخستین 
به  تقریبا  کنند،  رد  را  توسعه  مفهوم  ظاهري  کارایي  گام، 
طور عمومي وارد عرصهجدال توسعه و مباحث مربوط به 

آن شدند. 
آن  در  که  شد  تبدیل  دوراني  به  بعد  دهه  بنابراین، 
و  پیوستند  توسعه«  عدم  مدافعان  به  توسعه«  »سربازان 
جانبداري  و  تعصب  جویان«،  »آگاهي  با  دست  در  دست 
بیشتري را در زمینهمعرفتشناختي به عرصهاي که از پیش 
داراي پیچیدگيهاي خاص خود بود، افزودند. این روندبه 

نظریه  از  طیفي  و  انجامید  تازه  نگرشهاي  و  الگوها  بروز 
و  آزاديبخش  الگوهاي  تا  آن(،  انواع  همه  )در  وابستگي 
رهایي انساني و همچنین نگرشهاي نئوکالسیک به توسعه 
را، در برميگرفت. نگرشهاي نئوکالسیک به دلیل کسب 
اند. اگرنگرشهاي متفاوت  تجربه اکنون تغییر شکل داده 
قابل  این مسئله  کنیم،  بررسي  بهدقت  را  توسعه  قبال  در 
طرح خواهد شدکه ایا الگوي توسعه واقعا دستخوش تغییر 
بنیادین شده است یا خیر؟ اینکه آیا انقالب علمي به آن 
مفهوم که طرفداران کوهن )Kuhn( ميگویند، واقعا اتفاق 
افتاده است یا خیر، سؤال برانگیز است، این انقالب صورت 

نگرفته است. 
روند  آغاز  از  که  نیستیم  نظر  این  القاي  در صدد  البته 
توسعه در دهههاي 1940 و 1950، هیچتالشي در جهت 
توسعه  سیاستهاي  و  استراتژيها  نظریهها،  مسیر  تغییر 
صورت نگرفته است. در حقیقت اصطالح توسعه، بازسازي 
و  استراتژيها  مورد  در  امر  این  و  است  شده  مفهومي 
تاکتیکهاي مربوط به آن نیز صدق ميکند. با این همه، 
کامل  هنگامي  حاکم  الگوي  تغییر  که  اینجاست  مسئله 
قلمداد ميشود که مفاهیم بنیادین پدیده توسعه اجتماعي 
و روش پژوهش در قبال آن کنار گذاشته شوند و جایگاه 
یک  بلکهبه  نوین  اصطالحشناسي  یک  به  تنها  نه  را  خود 
معرفتشناسي بازسازي شده نیز واگذار کنند. بحث اصلي 
چهارچوب  بهمثابه  توسعه  مفهوم  همین  که  است  این 
تحلیل ماهیت پیچیده تحول اجتماعي و انساني، هنوز نه 
به چالشطلبیده شده و نه با مفهومي مؤثرتر عوض شده 
است. حقیقت این امر این است که اصطالح توسعه که هنوز 
باید تعریف شود ميخواهد چتري باشد که همه پدیدهها 
از تحول معنوي و انساني تا ناسیونالیسم و تحول اجتماعي، 
از تغییر سازماني تا شیوههاي مدیریت را بهمثابهتابع، تحت 
پوشش داشته باشد. ميتوان ادعا کرد که هر قلمرو فعالیت 
انساني و اجتماعي اعم از جامعه و سطوح ملي و بینالمللي، 
پژوهشهاي  از  بخش  هر  و  است  توسعه  قلمرو  از  بخشي 
از رشتههاي علوم اجتماعي،  نیز بخشي  به توسعه  مربوط 
زیستشناسي و فیزیولوژي محسوب ميشود. خالصه آنکه، 

»توسعه« همه چیز است و همه چیز »توسعه« است. 
زمینه  در  »ارتباطات«  واژه  همگاني  کاربرد  و  تنوع 
بهپیچیدگي  بیش،  و  کم  توسعه،  به  مربوط  فعالیتهاي 

  در آستانه تغییر قرن به خاطر صنعت گرایي، سکوالریسم فکري و ظهور ناسیونالیسم نوین 
برمبناي دولت-ملت، توسعه اجتماعي ميرفت تا بر انباشت ثروت در چهارچوب سرمایهداري و بر 
نظرات مارکس درباره حرکت سرمایه، متمرکز شود. 

  هنگامي 
که هنجارهاي 

پیشرفت و فعالیت 
براي دستیابي به 
کاالهاي مصنوع 
مورد توجه قرار 

گرفت، اصل 
»خردگرایي« در 

تصمیمگیريهاي 
اقتصادي مطرح 
شد وموضوعات 

بیکاري، رکود 
تجاري، فقر و 

گرایش به توسعه 
امپریالیستي 
با طرح نظریه 

مالتوس 
)Malthus( در 

مورد جمعیت، 
جنبهعقالني به 

خود گرفت.
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حکمت و اندیشه

موضوع مورد بحث افزوده است. در اوان این همگرایي، واژه 
»ارتباطات« براي اشاره به تکنولوژيهاي ارتباطي، بهویژه 
روزنامهنگاري  فعایتهاي  از  طیفي  و  همگاني  رسانههاي 
ارتباطات و  ابزارهاي  انقالب در  با  اما  برده ميشد.  به کار 
بهویژه با کاربرد فزاینده ماهوارههاي ارتباطي و کامپیوترها، 
حتي مفهوم تکنولوژیک ارتباطات نیز براي دربرگیري همه 
چیز از رسانههاي چاپي تا تکنولوژیک پیچیده الکترونیک و 
فضایي تعمیم یافته است. بهطور همزمان، این موضوع نیز 
با هشیاري مورد پذیرش قرار گرفته است که هیچتحلیل 
ارتباطي بدون در نظر گرفتن شبکههاي پیچیده ارتباطات 
برخالف  نیست.  امکانپذیر  گروهي  و  فردي  بین  انساني، 
جهاني  جنگ  از  پس  اولیه  سالهاي  دوران  در  که  آنچه 
دوم رخ داد، گرایش معاصر در بررسي ارتباطات، این است 
که ارتباطات را بهمثابه یک کلهمگرا بررسي کند. در این 
ارتباط  باید در  تکنولوژیک  و  انساني  بررسي هر دو جنبه 

متقابل با یکدیگر ارزیابي شوند.]5[

معنيتوسعه  
توسعهبه عنوان یک مفهوم، اساسا از سوي ابن خلدون 
متفکر مسلمان مسائل اجتماعي )1332-1460( در کتاب 
مقدمه]6[ )مقدمهاي بر تاریخ( مطرح شد. ابنخلدون تونسي، 
که پاره اي وي را بنیانگذار جامعهشناسي و جمعیتشناسي 

»علمالعمران«  عربي  ازاصطالح  ميدانند، 
علم  یا  نوینتوسعه  علم  تشریح  براي 

جامعهشناسي  همان  که  الجامعه 
است، استفاده ميکرد. بنابراینآثار 

الگوي  یک  اساسا  او  علمتازه  و 
روششناسي  یک  و  نمونه 
است.  جامعهشناسي  در 
توسعه  مفهوم  از  ابنخلدون 

تکامل  بررسيعلل  براي 
تاریخي استفاده ميکرد، عللي 

ساختارهاي  در  را  آنان  وي  که 
اجتماعي  و  اقتصادي 
ميکرد.  جستوجو  جوامع 
توینبي  طبقنظریههاي  بر 
سورکین   ،)Toynbee(

آثار  که   )Gumplowicz( گامپلوویکز  و   )Sorokin(
ابنخلدون را برتر از برخي از آثارجامعهشناسان کالسیک 
و  جامعهشناسانه  نظریهپردازيهاي  در  وي  ميدانند 
حرکتکرده  خویش  عصر  از  فراتر  تاریخي،  پژوهشهاي 
در  و  شکل  عامترین  در  را  توسعه  واژه  ابنخلدون  است. 
ميبرده  بهکار  جوامع  زماني  و  مکاني  تحوالت  به  اشاره 
یا  و  تطور  و  تحول  علم  ابنخلدون  نظر  از  بنابراین  است. 
جامعهشناسي )علمالعمران( در بستر علمي خویشبه تاریخ 
مربوط بوده، زیرا این علم، طریقهاي براي بررسي و درک 

تاریخ بوده است. 
چادرنشین،  جوامع  پویاي  روابط  تشریح  در  ابنخلدون 
چگونهجوامع  که  داد  نشان  شهري  و  روستایي  قبیلهاي، 
سازمانهاي  سوي  به  ساده  اجتماعي  سازمانهاي  از 
اجتماعي پیچیده حرکت ميکنند و »عصبیه«  همبستگي  
قبیلهاي  جوامع  میان  در  اجتماعي  پیوستگي  و  گروهي 
جامعه  نوع  دو  وجود  به  ترتیب  این  به  است.  مستحکمتر 
اشاره ميکند. جامعه بدوي و اولیه )جوامع البادیه( و جامعه 
متمدن و پیچیده )جوامع الحاضره(. جامعه متمدن که از 
شهرنشینيناشي ميشود به سه عامل متکي بود: جمعیت، 
و  کیفیت  همه،  این  با  حکومت.  کیفیت  و  طبیعي  منابع 

تداوم توسعه که ابنخلدون آن را با علوم یک جامعه
مفروض برابر ميدانست، تنها به پیشرفت کمي برحسب 
رشد اقتصادي، کاري و نهادي محدود نميشد 
و پاره اي از عوامل اجتماعي، روانشناسي، 
تداوم  براي  نیز  سیاسي  و  فرهنگي 
متمدن  جامعه  در  کیفیتتوسعه  و 
ترتیب،  این  به  بودند.  ضروري 
سوي  از  قدرت  فزاینده  انحصار 
افزایش  نهادهاي حکومتي،  و  حاکم 
افراط مردم در  مصرف غیرضروري، 
تجمالت، افول عصبیه )همبستگي و 
پیوستگي اجتماعي(، رشد فردي از 
خود بیگانگي در جامعه، همه از 
دیدگاه ابنخلدون عالئم اولیه 
»متمدن«،  جوامع  فروپاشي 
»توسعهیافته«  و  »شهري« 
ميآیند.  حساب  به 

  منتقدین 
الگوي کالسیک 
توسعه، که 
برجستهترین 
آنها کارل مارکس 
و پیروانش 
بودند، باطرح 
تضادهاي دروني 
این الگو،سقوط 
آنان را محتوم و 
این نوع توسعه 
را غیرممکن 
دانستند. 

 مارکسیستها در تبیین اینکه چه عواملي در توسعه جامعه نقش دارند، 
ميگویند قوانین اقتصادي، باعث تحوالت بوده و شکلهاي متنوع روابط اجتماعي، 

اقتصادي را در میان مردم تعیین ميکنند. 

]کارل مارکس[
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رابطهمستقیم مذهب و سیاست، چه 
برداشت  در  آشکار،  چه  و  تلویحي 
ابنخلدون از تحول اجتماعيمشهود 
است. از نظر ابنخلدون، میان مذهب 
و سیاست، جدایي نیست و رهبر در 
یک  جامعه  براي  پیامبرباید  نقش 

راهبر سیاسي و معنوي باشد. 
ابنخلدون،  که  است  ذکر  شایان 
میان  مسالمتآمیز  روابط  بر  که 
از  یکي  ميکرد،  تأکید  ملتها 
بود  اجتماعي  اندیشمندان  نخستین 
که اهمیت ارتباطات، اهداف مشترک 
را  فرهنگي  و  اقتصادي  تبادالت  و 

پیش شرط نیل به صلح خواند. 
قرن،  دو  طي  ابنخلدون،  آثار 

تنها تحلیل همه جانبه از تحوالت و سازمانهاي اجتماعي 
قرنهاي  در  سپس  و  هفتم  قرن  آغاز  با  ميآمد.  بهشمار 
نوزدهم و بیستم بود که فیلسوفان، متفکران امور اجتماعي، 
اقتصاددانها و جامعهشناسان اروپا به مفهوم وسیع توسعه 
تغییر  زاویه  از  دوران  این  در  توسعه  به  توجه  پرداختند. 
به جامعه  و کشاورزي.«  شکل جامعه »روستایي، گروهي 
»شهري،خردگرا، قراردادي« صورت گرفت و در عین حال 
توجه به سیستم صنعتي دولت-ملت نیز در مرحله بعد قرار 
 )Ferdinand Tonnies( فردیناندتونیس]7[  داشت: 
»پیوستگيهاي  بر  مبتني  اجتماعي  روابط  از  آلمان،  اهل 
بر  مبتني  پیوستگيهايقراردادي  و  م(  )اجتماع  سنتي« 
او جورج  روابط منطقي ]جامعه م[ سخن گفت. هموطن 
سیمل]George Simmel( ]8( موضوع جوامعروستایي 
و جوامع شهري را مطرح ساخت. اگوست کنتفرانسوي]9[ 
)Auguste Conte( بر جوامع ایستا و پویا تأکید ورزید. 
ماکس وبر آلماني]MAX Weber( ]10( و امیل دورکهیم 
طرح  با  دو  هر   )Emile Durkheim( فرانسوي]11[ 
مباني  اجتماعي«  »روابط  و  »تقسیمکار«  که  موضوع  این 
ميدهند،  تشکیل  معاصر  جوامع  در  را  همبستگي  پویاي 
ارائه یک دیدگاه تفصیليترو در عین حال  در حقیقت به 

خوشبینانهتر پرداختند.  
آدام  توسط  ابتدا  اقتصادي  فعالیت  که  حالي  در 

 )Adam Smith( اسمیت]12[ 
 David( ریکاردو]13[  دیوید 
مارکس]14[  کارل  و   )Ricardo
روند  شد،  بررسي   )Karl Marx(
سایر  استقبال  با  اجتماعي  توسعه 
رابرت  نظیر  اقتصادي  نظریهپردازان 
 Robert )Owen( اوئن]15[ 
پرودن]16[  ژوزف  و  انگلیس  در 
در   )Joseoh Proudhon(
در  سو،  دیگر  از  شد.  دنبال  فرانسه 
حالي که پیروان مکتبسوداگري در 
قرنهاي پانزدهم و شانزدهم، توسعه 
مصلحتگرایانه  مفاهیم  پایه  بر  را 
چون تشکیلسرمایه و ثروت تحلیل 
قرنهاي  لیبرالهای  ميکردند، 
بعدي با برگردان این مقوله به اقتصاد سیاسي کالسیک، از 
انباشت سرمایه بهمثابه پایه توسعه اقتصادي که به توسعه 
اجتماعي ميانجامد، دفاع کردند. و این کارل مارکس بود که 
با ارتقاي تفکرسوسیالیستهاي تخیلي و تفکر اقتصاددانان 
و  اقتصاد  سنت  افزوده«  »ارزش  نظریه  لیبرال،  کالسیک 
سیاست را مطرح کرد. این نظریه به سنگ پایه نظریههمه 
جانبه توسعه اجتماعيمبتني بر »ماتریالیسم دیالتیک« و 

مبارزه طبقاتي تبدیل شد. 
هنگاميکه آدام اسمیت در سال 1776 اثر خود موسوم 
به »ثروت ملل« را که اولین تالش در راستاي تحلیل توسعه 
اقتصادي بود، منتشر ساخت، لیبرالیسم کالسیک اقتصادي 
از  گرفتن  فاصله  با  نیوتني  علم  بود.  گرفتن  اوج  حال  در 
ثابتي که درباره زمین وجود داشت، بهطور کلي  تصورات 
نوآوري  این  بود.  گذاشته  عمیقي  تأثیر  توسعه،  نظریه  بر 
در  روسو  ژاک  ژان  واقعگرایانه  اصرار  همراه  به  مفهومي، 
زمینه حق افراد در آزادي عمل، باعث شد که نظریه اقتصاد 
آزاد آدام اسمیت به یک مفهوم پرنفوذ آزاديبخش منجر 
پیشرفتهاي  بيپایان  عرصههاي  در  تا  ميرفت  که  شود، 
تکنولوژیک، به یک باور تبدیل شود. و باألخره با رونقگرفتن 
دیوید  جهان،  نقاط  سایر  و  اروپا  میان  بازرگاني  و  تجارت 
این  پیش  از  بیش  وي  »مزیتنسبي«  نظریه  و  ریکاردو 

مفهوم توسعه را موجه نشان دادند.  

  از دیدگاه هابسون امپریالیسم ابزار گسترش ابدي قدرت و منافع جمع محدودي 
از ثروتمندان بود که به ضرر همه تودههاي مردم و همه ملت بهمثابه یک کل عمل 
ميکرد. 

]هابسون[

  یکي از 
مهمترین 

مشخصههاي 
الگوي 

مارکسیستي 
توسعه، این 

استدالل است که 
ماهیت کنشهاي 

اقتصادي در 
مناطق استعماري 

به مسائلي 
وابسته است که 

در کشورهاي 
توسعهیافته 

سرمایهداري در 
جریان است. 

این لنین بود که 
در تحلیل خود 

از باالترین و 
آخرین مرحله 
سرمایهداري، 

پدیده 
امپریالیسم را 

دید. 
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حکمت و اندیشه

روندنوگرایي آنگونه که از س��ال 1750 تا س��ال 1917 
در اروپا و آمریکاي شمالي سپري شد، مشتمل بر الگوي 
کالسیک توسعه اقتصادي و اجتماعي سیاسي بود. توسعه 
در  ميشد،  تحلیل  ملي  تولید  رشد  کهبرحسب  اقتصادي 
اروپاي قرن نوزدهم جایگاه اصلي را در توسعهملي به خود 
اختصاص داد. تا پیش از این مرحله، سوداگران به توسعه 
توسعه  آنان  نظر  از  نمينگریستند،  بهمثابههدف  اقتصادي 

اقتصادي ابزار الزم ایجاد سیستم »دولت-ملت«* بود.
فعالیت  و  پیشرفت  هنجارهاي  که  هنگامي  باألخره  و 
براي دستیابي به کاالهاي مصنوع مورد توجه قرار گرفت، 
مطرح  اقتصادي  تصمیمگیريهاي  در  »خردگرایي«  اصل 
به  گرایش  و  فقر  تجاري،  رکود  بیکاري،  وموضوعات  شد 
 )Malthus( مالتوس  نظریه  با طرح  امپریالیستي  توسعه 
نظریه  در  به خود گرفت.  مورد جمعیت، جنبهعقالني  در 
»مالتوس« فقرا بهخاطر فالکت خود و اینکه صرفافرزندان 
هم  سیاسي  درقلمرو  ميشوند.  سرزنش  دارند،  بیشتري 
مفاهیمي چون »آزادي« و »برابري« اهمیت شایاني کسب 
به  دمکراسي  و  کرد 
مبتني  حکومت  همراه 
طرفداران  برنمایندگي، 
زیادي یافت. »برابري« 
با توجه به حقوق ویژه 
و  مدني،  بنیادین  و 
به  توجه  همچنینبا 
مقابلقانون،  در  برابري 
آزادي  ميشد.  تعریف 
»فردگرایي«  مفهوم  به 
یا  و  فردي«  »آزادي  و 
از  »آزادي  مفهوم  به 
بود.  حکومت«  کنترل 
نمونهکالسیک  این 
سایر  بر  توسعهعالوه 
موارد، مشتمل بر موارد 

زیر بود:  
و  ناسیونالیسم   .1

امپریالیسم 
2. انقالب صنعتي و 

فني  
3. رشد اقتصادي و ماتریالیسم  
4. دموکراسي و حقوق فردي  

5. سازمانهاي بوروکراتیک و خردگرا  
 الگوي کالسیک توسعه پس از جنگ جهاني اول بهخاطر 
بروز برخي از رویدادها کامال ضربه دید. انقالب بلشویکها 
در روسیه، به قدرت رسیدن فاشیسم در اروپا، رکود بزرگ 
و حمایت از دولت ناظر به رفاه همگان، در اروپا و آمریکا از 
سوي رهبران سیاسي و اقتصادي مانند فرانکلین روزولت و 
مینارد کینز )Maynard Keynes( که الگوي کالسیک 
بر  اصالحي  اقدامات  و  دولت  مداخله  طریق  از  را  توسعه 

بنیاني نو قرار دادند، از جمله این رویدادها بودند. 
منتقدین الگوي کالسیک توسعه، که برجستهترین آنها 
با طرح تضادهاي دروني  بودند،  پیروانش  و  کارل مارکس 
این الگو،سقوط آنان را محتوم و این نوع توسعه را غیرممکن 
دانستند. آنها اعالم داشتند که در تاریخ بشریت پنج نوع 
دوران  جامعهبدوي،  دارد:  وجود  تولید  در  اساسي  رابطه 
بهمثابه  سوسیالیسم  و  سرمایهداري  فئودالیسم،  بردگي، 
وسایل  و  ابزارها  مالکیت  شکل  مرحلهکمونیسم.  نخستین 
تولید در این پنج مرحله، محور مشترک ماجرا را تشکیل 
در  عواملي  چه  اینکه  تبیین  در  مارکسیستها  ميدهد. 
توسعه جامعه نقش دارند، ميگویند قوانین اقتصادي، باعث 
تحوالت بوده و شکلهاي متنوع روابط اجتماعي، اقتصادي 
را در میان مردم تعیین ميکنند. این روابط در قلمروهاي 
بر  عالوه  ميگیرند.  شکل  مصرف،  و  تبادل  توزیع،  تولید، 
قوانین مشخص اقتصادي، قوانین دیگري هم هستند که در 
همهشکلبنديهاي اجتماعي اقتصادي کاربرد دارند. یکي از 
قوانین این است که روابطتولیدي با شخصیت نیروهاي مولد 
در ارتباط است. این قانون روابط ضروري و وابستگيمتقابل 
نیروهاي  ميدهد:  قرار  هدف  را  اجتماعي  تولید  جنبه  دو 
مشخصههاي  مهمترین  از  یکي  تولید.  روابط  و  تولید 
الگوي مارکسیستي توسعه، این استدالل است که ماهیت 
مسائلي  به  استعماري  مناطق  در  اقتصادي  کنشهاي 
وابسته است که در کشورهاي توسعهیافتهسرمایهداري در 
جریان است. این لنین بود که در تحلیل خود از باالترین 
و آخرین مرحلهسرمایهداري، پدیده امپریالیسم را دید. او 
چنین استدالل کرد که توسعه نابرابر اقتصادي و سیاسي 

  در نخستین دهههاي پس از جنگ و با افزایش محبوبیت »توسعه«، توصیف قوم مدارانه 
اکثرجمعیت و جوامع جهان با استفاده از واژههایي چون »عقب مانده« و »غیرغربي« 

بهتدریجمنسوخ شد و جایگاه خود را به صفات محترمانه چون »توسعه نیافته« و یا »در حال 
توسعه« داد. 

]انگلس[
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سرمايهداري، در دوران امپرياليسم، مبناي انقالب پرولتاريا 
كار  كاال  يك  توليد  براي  چه  هر  و  داد  تشكيلخواهد  را 
بيشتري صرف شود، ارزش قيمت آن كاال بيشترخواهد بود. 
لنين معتقد بود : »ارزش، رابطهاي ميان دو شخص است ... 

رابطهاي ميان اشياء را تغيير شكل داده است«.]17[ 
 منتقدين اخير سرمايهداري، بهويژه نظريهپردازان مسئله 
وابستگي در دهههاي 1960 و 1970 در چنين فضايي از 
الگوي ماركسيست لنينيستي اقتصاد سياسي، عدم توسعه 
به  حاكم  غير  كشورهاي  اقتصادي  وابستگي  از  ناشي  را 

كشورهاي حاكم دانستند.  
و  عام  مفهوم  بهمثابه يك  توسعه  مفهوم  ترتيب  اين  به 
در  ابنخلدون  دوران  از  اجتماعي،  تغييرات  قبال  در  كلي 
در  بود.  شده  تبديل  كامل  حلقه  يك  به  چهاردهم  قرن 
حالي كه ابنخلدون توانست پويايي اجتماعي روانشناسانه 
عصبيه )همبستگي و پيوستگي اجتماعي( را بهمثابه يك 
اصل عمده در نظريه توسعه خود معرفي كند و همچنين 
عنوان  به  را  تجملي  و  مادي  كاالهاي  پياپي  مصرف 
كالسيك  متفكران  سازد،  مطرح  اجتماعي  افول  شاخصه 
الگوهاي  مبناي  بر  بيستم  تا  هفدهم  نئوكالسيكقرون  و 
پايه  بهمقابه  مادي  رشد  بر  اكنون  ماركسيستي  و  ليبرالي 
تغيير  آستانه  در  ميورزيدند.  تأكيد  صنعتي  نوين  جامعه 
ظهور  و  فكري  سكوالريسم  گرايي،  خاطرصنعت  به  قرن 
بر مبناي دولت-ملت، توسعه اجتماعي  نوين  ناسيوناليسم 
ميرفت تا بر انباشت ثروت در چهارچوب سرمايهداري و بر 

نظرات ماركس درباره حركت سرمايه، متمركز شود. 
اين  آثار  در  اجتماعي  توسعه  بودن  عليرغممطرح 
پژوهشگران از هنگام تغيير اين قرن تا پايان جنگ جهاني 
درتغييرات  فراگير  مفهوم  يك  بهمثابه  »توسعه«  دوم، 
رشد  و  ارزيابي  به  مربوط  بحثهاي  در  جز  اجتماعي، 
كاربرد  حوزه،  اين  به  مربوط  ادبيات  در  صنعتي  اقتصادي 
منظمي نداشته است. با اين همه، نظريههاي غربي مربوط 
چه  و  دموكرات  ليبرال  نظريههاي  چه  انساني،  توسعه  به 
مشترك  فرض  يك  از  دو  هر  ماركسيستي،  نظريههاي 
ناشي شدند و آن فرض اين بود كه توسعه جوامع مستلزم 
وجود سازمان جديد اقتصادي و اجتماعي است، تاجايگزين 
آمريكاي  و  اروپا  در  كه  فرض  اين  شود.  سنتي  ساختار 
شمالي با شدت اتخاذ شده و در ميان نخبگان كشورهاي 

بر ساير محورها در  بود، عالوه  نشده  صنعتي كامال درك 
بردارنده مقوالت ذيل بود: سكوالريسم فكري و شخصيتي، 
نوگرايي بر پايه يكي از الگوهاي سرمايهداري، سوسياليسم، 
ليبراليسم يا كمونيسم اصالح يا انقالب. در بسياري از موارد 
اين توسعه متضمن »غربي شدن« و يا »اروپايي شدن« بود. 
در نخستين دهههاي پس از جنگ و با افزايش محبوبيت 
»توسعه«، توصيف قوم مدارانه اكثر جمعيت و جوامع جهان 
واژههايي چون »عقب مانده« و »غيرغربي«  از  استفاده  با 
بهتدريج منسوخ شد و جايگاه خود را بهصفات محترمانه ای 

چون »توسعه نيافته« و يا »در حالتوسعه« داد. 
آثار  دهه 1960،  در  خاص  بهطور  و  دهه 1950،  طي 
گسترده اي از سوي نظريهپردازان هر دو مكتب ارتدكسي 
از اصطالح  آثار  اين  يافته است. در  انتشار  و ماركسيستي 
سياسي،  پديدههاي  از  وسيعي  توصيفطيف  براي  توسعه 

اقتصادي، اجتماعي،
سطوح  همه  در  بومشناسي  و  فرهنگي  روانشناسي، 
فعاليتهاي انساني استفاده شده است. اين كاربرد نامحدود 
از »توسعه« و »توسعهگرايي« طلسم ويژه اي ساخته است، 
هم  و  خود  قبلي  مشخص  هممفهوم  اصطالح  اين  زيرا 
استنباط  آن  از  روشنفكرانه  ارجاعهاي  در  كه  را  مفهومي 
اصطالح  كاربرد  گستردگي  است.  داده  دست  از  ميشد، 
توسعه، امر تجزيه و تحليل را براي همه كساني كه درصدد 
ترسيم مرزهاي آن هستند، دشوار و وهمانگيز كرده است. 

 از نوگرايي تا وابستگي و فراسوي آن  
توسعهبهمثابه يك فرايند و يك مفهوم عام كه بر چندين 
جنگ  هنگام  از  ميكند،  داللت  انقالبي  و  تكاملي  پديده 
جهاني دوم براي تشريح اين پديدهها، چهار حوزه موضوعي 

را بهوجود آورده است:  
1. نوگرايي، ناسيوناليسم و توسعه سياسي  
2. توسعه اقتصادي و گسترش تكنولوژي  

3. امپرياليسم و توسعهنيافتگي  
4. انقالب، رهايي و دگرگوني انساني  

از جهت سمتگيري،  نخست  موضوع  دو  كه  حالي  در 
تكاملي و كاركردي هستند، دو موضوع ديگر در برخورد با 
روند تحت بررسي، ديدگاههاي راديكال دارند و بر تغييرات 
ساختاري و بنيادين متمركز هستند. با اين همه، باتوجه به 

  فرايند توسعه سياسي يك كنش متقابل است كه همواره ميان »فرايندهاي تفكيك 
ساختاري«، »جبربرابري« و »ظرفيت جمعي، واكنشي و انطباق يابنده« يك نظام سياسي صورت 
ميگيرد.

  پژوهشلرنر 
اولين تالش براي 

فرموله كردن 
الگوي جهاني 

نوگرايي است و 
از طريق مطالعات 

بينكشوري صورت 
گرفته است.
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سمتگيري سياسي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي هر دو 
گروه، تعيين برچسب امری دشوار است. علت اين دشواري 
اين است كه هر دو نظريه با يكديگر تداخل دارند و از نظر 
اصطالح شناسي نيز به خاطر نوع اصطالحاتي كه از سوي 

پيروان اين نظريهها بهكار ميرود، داراي ابهامند. 

نوگرايي، ناسيوناليسم و توسعه سياسي  
دهههاي  طي  سياسي،  توسعه  و  ناسيوناليسم  نوگرايي، 
حاكمبر  و  توسعه  بر  حاكم  نگرشهاي   1960 و   1950
روندهاي شكلگيري ملل را تشكيل داده اند. اين نگرشها در 
ميان محققان امور سياسي، جامعهشناسان و روانشناسان 

اجتماعي اياالت متحده آمريكا بيشتر حاكم بود.]18[
 Gabriel( الموند  گابريل  رياست  به  كه  مجموعهاي 
كميته  پژوهشي  شوراي  سرپرستي  تحت   )Almond
سياستهاي تطبيقي علوم اجتماعي در دانشگاه پرينستون 
آوري دادههايي همت گماشت كه  به جمع  شكل گرفت، 
براي بحث پيرامون نوگرايي و توسعه سياسي ضروري بود. 
از جمله پژوهشگران امور سياسي كه بر نوگرايي و توسعه 
سياسي تأكيد داشتند و در تكاپوي دستيابي به شاخصهاي 
جهاني براي اي��ن فرايندها بودند، ميتوان از اين افراد نام 
 G.Bingham( برد: گابريل اي. الموند، جي.بينگهام پاول
 Huntington( هانتينگتون  پي.  ساموئل   ،)Poweuil
Samue.P( ديويد اپتر )David Apter(، لئونارد بيندر 
 ،)Sidney Verba( سيدنيوربه ،)Leonard Binder(
جيمز سي. كلمن )James.C Coleman( و مايرون وينر 
MyronWeiner((. در عين حال افرادي نظير لوسيان 
 Ithiel( ايتل دسوالپول ،)Lucian. W.Pye( دبليو. پاي
 Frederick.( فري  دبليو.  فردريك   ،)De Sola Pool
از  نيز   )Richard Fagen( W. Frey( و ريچارد فاگن 
جمله افرادي بودند كه به ارتباطات بهمثابه عملكرد مشترك 
كليدي كليه نظامهاي سياسي مينگريستند. ادبيات قلمرو 
و  سياسي  توسعه  ميان  تا  بود  آن  بر  نوگرايي  و  توسعه 

اقتصادي تمايز
قائ��ل شود. نويسندگاني كه در اين زمينه قلم ميزدند 
مشاركتشهروندان  و  نهادسازي  غربي،  دموكراسي  بر 
تأكيد ميكردند. آنچه بر آن تأكيد ميشد مجاري رسمي 
نهادي سياست و عمدتا دموكراسي پارلمان بود. نظام چند 

نظام دولت-ملتبه  و حاكميت  فكري  حزبي، سكوالريسم 
سياسي  توسعه  به  ميگرفت.  قرار  حمايت  مورد  شدت 
از »وحدت  بهمثابه حركت  و  ملي  تماميت  بهمثابه  عمدتا 
كم ملي« به سوي »وحدت بيشتر ملي« نگريسته ميشد. 
در ايننظريه دو مشكل وجود داشت: ضرورت ايجاد ارتباط 
ميان بخشهاي خودمختار پيشين و احداث پل بر شكاف 
بر  افزون  نظام.  همان  اعضاي  ساير  و  ملي  نخبگان  ميان 
اين، توسعه سياسيبه مفهوم گسترش شبكههاي مركزي 
ارتباطات به درون بخشهاي منفرد قبلي جامعه نيز بود. 

روند نوگرايي و توسعه سياسي شامل اين موارد بود:  
1. تفكيك ساختاري را در نظام سياسي افزايش داد. 

شهرت  معيار  از  سياسي  نيروي  جذب  و  برآورد  در   .2
فاصله گرفت و به سوي معيار موفقيت حركتكرد.  

3. دامنه مؤثر فعاليت سياسي را گسترش داد. 
4. سكوالريسم و خردگرايي را افزايش داد.  

تطبيقي،  سياستهاي  كميته  محصول  آخرين 
نويد  كميته  بود.  آن  اعضاي  نهايي  مشورتهاي 
يكچهارچوب نظري كمتر جانبدارانه را داد، چهارچوبي كه 
حد  كمترين  در  را  فرهنگگرا  سياسي  متغيرهاي  آن  در 
»لئونارد بيندر« و همكاران وي تحت عنوان »عارضه توسعه 
سياسي« در بررسي بحران توسعه و مراحل آن، اين موارد 

را مطرح ساختند:  
فرايندتوسعه سياسي يك كنش متقابل است كه همواره 
»جبربرابري«  ساختاري«،  تفكيك  »فرايندهاي  ميان 
نظام  يك  يابنده«  انطباق  و  واكنشي  جمعي،  »ظرفيت  و 
نهادينه  توسعه سياسي متضمن  سياسي صورت ميگيرد. 
نوين  1.الگوهاي  است:  موارد  اين  آميز  موفقت  كردن 
همگرايي و نفوذ كه بتواند ضمن قانونمند كردن تنشها 
و  تنشها  اين  فزاينده،  تفكيك  از  ناشي  برخوردهاي  و 
برخوردها را كنترل كند. 2. الگوهاي نوين براي مشاركت 
مردم و توزيع منابع، به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي ناشي 
استعداد  و  توان  اين  به  دستيابي  باشد.  »جبربرابري«  از 
اجرايي، به نوبه خود يك عامل تعيين كننده در حل مسائل 

»هويت« و »مشروعيت« است.]19[ 
و »ظرفيت«   »برابري«  متقابل»تفكيك«،  بنابراينكنش 
به  »تفكيك«  توسعهبود.  عارضه  سياسي  توسعه  عوامل 
روند جداسازي فزاينده نقشها، تخصصي كردن قلمروهاي 

  چنين وانمود ميشود كه الگوي غربي نوگرايي، يك الگوي جهاني است، زيرا مبتني بر يك 
واقعيتتاريخي است و سكوالريسم فكري )بيتفاوتي در قبال مذهب و يا رد مالحظات مذهبي( 

بايدنظير اروپا و اياالت متحده آمريكا دنبال شود.

  در دكترين 
اسالم نميتوان 
سياست را از 
اخالقيات و بنابراين 
از مذهب جدا 
ساخت. براساس 
درك اسالمي، رهبر 
سياسي بيتقوا، 
صالحيت راهبري 
جامعه يا دولت 
اسالمي را ندارد. 
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جوامع  در  اتحاديهها  كردن  تخصصي  همچنين  و  نهادي 
در حال گذار به نوگرايي اطالق ميشود. »برابري« داراي 
و  است  سياسي  توسعه  شاخص  هم  كه  است  مؤلفه  سه 
نظم  ملي،  تابعيت  دارد:  اهميت  سياسي  توسعه  براي  هم 
حقوقي همگاني و هنجارهاي پيشرفت. »ظرفيت« نيز يك 
عاملجمعي، واكنشي و انطباق يابنده است كه در پاسخ به 

تنشها عمل ميكند. 
سه دهه مطالعه از سوي اكثر محققان علوم سياسي در 
آمريكا هيچ نظريه تازه اي براي توسعهسياسي ارائه نكرد. 
اگرچه »بيندر« و همكاران او تا حدودي بر برخي از عقايد 
قديمي اين قلمرو غلبه كردند، اما نظريات آنان بسيار كليتر 
و پيچيدهتر از آن بود كهبتواند براي درك مشكالت بيشمار 
جوامع سنتي و غيرغربي مفيد واقع شود. ديدگاههاي آنها 
عمدتا بر ايده الهاي »وبر« متكي بود و توسعه بهزعم آنان، 
حركت از كهنه به نو، و از سنتگرايي به نوگرايي بود. با 
همراه يك  به  اواخرسال 1976  تا  نظريات  اين  همه،  اين 
باور نسبي به عقايد غربي و بهويژه به ارزشها و نهادهاي 
سياسي آمريكا مطرح بود. ساموئلپي. هانتينگتون و جوان 
مشاركت  بررسي  با   )Joan M. Nelson( ام.نلسون 
سياسي در جهان سوم، نوگرايي و توسعه را اينگونه تعريف 
اشاره  براي  »توسعه«  يا  »نوگرايي«  واژههاي  از  ما  كردند: 
فكري،  اقتصادي،  اجتماعي،  تغييرات  جانبه  همه  روند  به 
از فقر،روستانشيني  با گذار جوامع  سياسي و فرهنگي كه 
به شرايط وفور، شهرنشيني و صنعتي همراه  و كشاورزي 
با  ما  از سوي  واژگان  اين  كاربرد  استفاده ميكنيم.  است، 
كاربرد آنان از سوي سيريل اي. بلك )Cyril E.Black( در 
كتاب پويشهاي نوگرايي** قابل مقايسه است. ما از عبارت 
»توسعه اجتماعي و اقتصادي« براي اشاره به بخشهايي از 
اين فرايند كه شامل موارد زير هستند، استفاده ميكنيم:  

كشاورزي،  شدن  تجاري  شدن،  صنعتي  شهرنشيني، 
توسعه رسانهاي و ارتباطي، تنوع ساختار اشتغال و روندهاي 
عنوانهاي  تحت  غالبا  مقوالت  اين  آن.***  به  مربوط 
طبقهبندي  اجتماعي«  »بسيج  و  اقتصادي«  »توسعه 
اشاره  براي  نيز  اقتصادي«  »رشد  عبارت  از  ما  ميشوند. 
به افزايشهمه جانبه ثروت اقتصادي جامعه بر پايه توليد 
ناخالص سرانه داخلي استف��اده ميكنيم.]20[ با اين وجود 
ناسيوناليسم و توسعه  نوگرايي،  با  نيز هستند كه  عده اي 

اند.  كرده  برخورد  مختلف  رشتههاي  و  جوانب  زوايه  از 
طريقپژوهشهاي  از  دادهها  نام  به  كه  اي  عده  ميان  از 
ميداني دست يافتند، ميتوان اين افراد را نام برد: »دانيل 
مك  ديويد   ،)S.N. Risenstadt( ايزنشتاد  اس.ان.  لرنر، 
كللند روانشناس )David Mc Clelland(، اورت راجرز 
 )Karl Deutsch( دوچ  كارل  و   )Everret Rogers(
پژوهشگر علوم سياسي كهفرايند ناسيوناليسم و شكلگيري 

ملل را از جنبههاي ارتباطات و سيبرنتيك بررسي كرد. 
مطالعهنوگرايي توسط لرنر در ميان پژوهشهاي اوليه در 
دارد.  را  مؤثرترينپژوهشها  و  مهمترين  زمينه، حكم  اين 
پژوهش لرنر اولين تالش براي فرموله كردن الگوي جهاني 
صورت  كشوري  بين  مطالعات  طريق  از  و  است  نوگرايي 

گرفته است.]21[
لرن��ر يك نظريه نوگرايي عمومي را مطرح ساخت. نظريه 
لرنر بر »نظام رفتاري« زندگي مبتنيبر كنش متقابل استوار 
بود. لرنر با پژوهش ميداني در چند كشور خاورميانه نظريه 
خود را محك زد. وي در پژوهش خود به دنبال شيوه اي 
است كه جوامع بااستفاده از آن، از مرحله سنتي به مرحله 
گذار و سپس به نوگرايي ميرسد. ع��الوه بر اين، »لرنر« 

  براساس ديدگاه »لرنر«، الگوي غربي پيشروي به سوي جامعه نوين، از چهار مرحله 
پياپي عبور ميكند: »شهرنشيني«، »سوادآموزي«، »استفاده از رسانهها« و باألخره ادغام در 
»جامعهنوين مشاركتي« كه توسعه اقتصادي و سياسي را به دنبال ميآورد.

 ]دیوید ریکاردو[
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برقرار  ارتباط  با نوگرايي  نيز كه جوامع چگونه  اينباره  در 
ميكنند، بررسيهايي به عمل آورده است. نوگرايي در اين 
چهارچوب، نوعي »سبك مشاركتي زندگي« خوانده ميشود 
ويژگيهاي  است.  مشاركتي  جامعه  يك  جامعهنوين،  و 
غرب  در  كه  است  ويژگيهايي  همان  مشاركتي  جامعه 
وجود دارد: مردم به مدرسه ميروند، روزنامه ميخوانند، در 
قبال كاري كه انجام ميدهند، تأمين مالي ميشوند، كاال 
ميخرند، رأي ميدهند و در برابر طيف وسيع��ی از مسائل 
صاحبنظر هستند. لرنر در تشريح حركتجامعه از شكل 
سنتي به مرحله انتقالي گذار و سپس به شكل نو زندگي، 

سه تعريف عمده ارائه ميكند. 
الگوي  از  بايد  توسعه  به  رو  كشورهاي  در  نوگرايي   .1
تاريخي توسعه غربي پيروي كند، زيرا »جامعه غربي هنوز 
)قدرت،  را  اجتماعي  ويژگيهاي  الگوي  يافتهترين  توسعه 
ثروت، مهارت و خردگرايي( دارد و اين همان الگويي است 
كه سخنگويان خاورميانه آن را هدف خود ميدانند و از آن 

حمايت ميكنند«.]22[
البتهلرنر مشخص نميكن����د كه اين سخنگ��ويان چه 
كساني هس�ت�ن�د، اما ميتوان حدس زد كه وي بهنخبگان 
كه  كساني  ميكند،  اش�اره  حاكم  اقتص�ادي  و  سي�اس�ي 
ك�م و بي�ش غربزده هستن�د و درحال حاضر نيز قدرتهاي 

در  جوامع خود ميباشند.  مسلط 
2. تلقي��ن يا هم���دلي 
پوياي  جزء  يك  »كه 
روانشناسي است«، 
نوگراي��ي  كلي��د 
ميرود.  بهشم��ار 
ت  ا ي ر ظ ن ق ب ط
تلقين،  »لرنر«، 
ديدن  ظرفيت 
خويش در جايگاه 

غير است«.]23[
لرنرسپس روندي 
كه »تلقين كننده« را 
دست  مشتري  يك  به 
شنونده  به  نقد،  به 
به  و  راديو 

رأي دهنده تبديل ميكند، به روشني تشريح ميكند.]24[ 
دارند،  را  تغيير  كه حكم شاخص  رسانههاي جمعي   .3

روند نوگرايي را تسهيل ميكنند. 
يك  نوگرايي،  غربي  الگوي  كه  ميشود  وانمود  چنين 
تاريخي  واقعيت  يك  بر  مبتني  زيرا  است،  جهاني  الگوي 
است و سكوالريسم فكري )بيتفاوتي در قبال مذهب و يا 
رد مالحظات مذهبي( بايد نظير اروپا و اياالت متحده آمريكا 

دنبال شود:  
به  انساني،  روابط  هدايت  براي  روشنگري سكوالريستي 
آساني جايگزين مكاشفههاي مقدس نميشود. دستورات و 
قوانين مقدس كه روزگاري با الهام و ابالغ چوپان مطرح شد، 
قوانين ساده راهبري همه تودهها را فراهم ساخت تودههايي 
كه ميتوانستند ناآگاه و يا عميقا بيگناه باقي بمانند اما در 
روشنگري سكوالريستي، هر فرد بايد شخصا واردعملشود، 
جديد  فكري«  »فضاي  ايجاد  راستاي  در  افراد  از  بسياري 
سكوالر، بايد براي امحاي اين نظر كه »جهل، بهشت است« 

مبارزه كنند.]25[
به  پيشروي  غربي  الگوي  »لرنر«،  ديدگاه  براساس 
ميكند:  عبور  پياپي  مرحله  چهار  از  نوين،  جامعه  سوي 
رسانهها«  از  »استفاده  »سوادآموزي«،  »شهرنشيني«، 
توسعه  كه  مشاركتي«  »جامعهنوين  در  ادغام  باألخره  و 

اقتصادي و سياسي را به دنبال ميآورد:  
الگوي غربي نوگرايي، ابعاد و مراحل ويژه اي را كه جنبه 
جهاني دارند، نشان ميدهد. مثالهرجا شهرنشيني افزايش 
يافته، به رشد سوادآموزي منجر شده و رشد سوادآموزي 
باعث شده تا مردم از رسانهها بيشتر استفاده كنند و هرگاه 
مردم، بيشتر از هميشه تحت پوشش رسانهها قرار گرفتهاند، 
مشاركت اقتصادي )درآمد سرانه( و مشاركت سياسي )رأي 
دادن( اوج گرفته است. الگوي غربي نوگرايي يك واقعيت 

تاريخي است.]26[
پيرامون  وي  نظريه  و  توسعه  مورد  در  لرنر  ديدگاههاي 
از  دسته  آن  برپژوهشهاي  عميقي  طرز  به  نوگرايي، 
در  اجتماعي  تغييرات  روند  به  آمريكاكه  جامعهشناسان 
گذاشت.  تأثير  داشتند،  عالقه  توسعه  روبه  كشورهاي 
تعريف اورت ام. راجرز از نوگرايي و توسعه، نمودي از اين 
واقعيت است. طبق نظر راجرز و همچنين اف.اف. شوميكر 
تغيير  از»نوعي  است  عبارت  توسعه   )F.F.Shoemaker(

  هيگن معتقد بود كه براي دستيابي به رشد موفق اقتصادي، شخصيت سنتي استبدادگر 
بايدجايگـاه خـود را بـه شخصيت نوآور )يا خالق( بدهد.

]آرنولد توئین بی[
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اجتماعي كه در آن به منظور افزايش درآمد سرانه در سطوح 
زندگي، ايدههاي تازه از طريق روشهاي نوي��نتر توليدو 
ارائهميشوند«  اجتماعي  نظام  به  پيشرفته،  سازمانهاي 
 : از  است  عبارت  ديدگاه  اين  طبق  بر  توسعه  بنابراين، 

»نوگرايي در سطح نظامهاي اجتماعي.«]27[
نيز آميخته شده  ناسيوناليستي  ادبيات  با  مفهوم توسعه 
كارلتون  آثار  به  نمونه  بهعنوان  ميتوان  اينجا  در  است. 
بويد.سي.شيفر   )Carleton J.H.Hayes(جي.اچ.هيز
 ،)Huns Kohn( و هانس كوهن )Boyd C. Shafer(
اين  كرد.  اشاره   ،)Loui L.Snyder( لويي.ال.اسنايدر 
به مفهوم دولت-ملت و ظهور كشورهاي  را  نظريهها  افراد 
اول و دوم جهاني ربط ميدهند.  از دو جنگ  جديد پس 
روند  و  نوين  تشريحناسيوناليسم  در  دبليو.دوچ  كارل 
شكلگيري ملل تالش ميكند تا عواملي كه فرد را به سوي 
ناسيوناليسمسوق ميدهند و همچنين عواملي را كه باعث 
ميشوند تا فرد خود را جزئي از دولت-ملتبه حساب آورد، 
تعيين كند. او درباره مليت مينويسد: »مردمي كه در ميان 
سياسي،  خودمختاري  سوي  به  قابلتوجهي  جنبش  آن 

اقتصادي و فرنگي درجريان است.«]28[
اين »جنبش مهم« از طريق بررسي مجموعههاي متداخل 
الگوهاي كنش متقابل، مشخص ميشود و آن، حجم و تواتر 
واقعي ارتباطات و تردد است. دوچ تالش كرده است تا روند 
ناسيوناليسم و ارتباطات اجتماعي را به طريق كمي ارزيابي 
و  عناصرنوگرايي  بر  آن  عمده  بخش  كه  دوچ  الگوي  كند. 
همانند سازي متكي است، براي تشريح نحوه رشد كشورها 

كافي نيست. 
با اين وجود، درباره مناطقي كه در آنها روند شكلگيري 
ملت مطرح نبوده و حفظ هويت قومي در برابر هويت ملي 
است.  نشده  گفته  زيادي  مطالب  است،  بوده  اولويت  در 
برخي از پژوهشگران ادعا كرده اند كه نظريه دوچ نميتواند 
تحقق تاريخي دولتهاي قومي و همبستگيهاي خارجي از 
چهارچوب نوگرايي اقتصادي و اجتماعي را تبيين كند )مثل 
دولتهاي ژرمن وجامعه سياسي قرون ميانه اروپاي غربي( 
آنها همچنين ميگويند نظريه دوچ از توضيح مواردي كه 
جوامع از بطن تجربه نوگرايي ظهور ميكنند بيآنكه هويت 
سياسيبرپايه قومي و يا توان حفظ هويت دوگانه را داشته 

باشند عاجز است.]29[

اينكهناسيوناليسم براي توسعه، حمايت عقيدتي، رواني و 
اخالقي فراهم ميكند، از سوي پژوهشگران بيشماري كه 
رشد ناسيوناليسم نوين را در كشورهاي در ح��ال توسعه به 
موضوعات دولت-ملت، ليبراليسم، سوسياليسم و كمونيسم 
ربط ميدهند، بارها مطرح شده است. اما اين پژوهشگران 
در عينحال از بررسي ناسيوناليسم در خارج از نظام دولت-

ملت ناكام مانده اند. 
بررسي  در  نميتوانند  پژوهشگران  اين  نمونه،  بهعنوان 
مشخص  بررسيجوامع  در  يا  و  خاورميانه  ناسيوناليسم 
اسالمي، تضاد ناسيوناليسم و نوگراي��ي را براساس برداشت 
و تحليل كنند. مفهوم »امت« در  توسعه، تجزيه  از  غربي 
اسالم كه همه مردم مسلمان را صرفنظر از نژاد، مليت و 
مجاورت جغرافيايي در برميگيرد و قرنها قدمت دارد، به 
همين ترتيب براي اينكانونها و اين نوع برداشتها، غيرقابل 

 »دولت-ملت« يك دولت سياسي است، »دولت اسالمي« متقي )خدا ترس( و ابزار اصلي اراده 
الهي در زمين است. مشكل افرادي كه از تحليل هر دو انقالب مشروطه سالهای )1906 – 1911( و 
انقالب اسالمي سالهاي 1979-1978 ايران عاجز ماندند، دقيقا همين نكته بود. 
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حکمت و اندیشه

تبيين باقي مانده است. افزون بر اين، اينسردرگمي هنگامي 
اوج ميگيرد كه اين نويسندگان نميتوانند »دولت-ملت« 
را از »دولت اسالمي« تميز دهند. اين دو مقوله كامال در 
تقابل با يكديگر و لذا غيرقابل انطباق هستند. در حالي كه 
»دولت-ملت« يك دولت سياسي است، »دولت اسالمي« 
متقي )خدا ترس( و ابزار اصلي اراده الهي در زمين است. 
مشكل افرادي كه از تحليل هر دو انقالب مشروطه )سالهای 
1906 – 1911( و انقالب اسالمي سالهاي 1978-1979 
عده  اين  درك  بود.  هميننكته  دقيقا  ماندند،  عاجز  ايران 
از نهادهاي رسمي قدرت در  انقالب،  از رويدادهاي جاري 
به مذهب  را  ناسيوناليسم  آنها  نرفت.  فراتر  شكلمدرن آن 
و اسالم ربط ميدادند و تحت تأثير انديشههاي رو به افول 
ليبرالي غربي بودند. آنها همچنين از درك »مفهوم نظري و 
شالوده دولت اسالمي« براساس قران و حديث، عاجز مانده 

و يا عمدا آن را ناديده گرفتند. در دكترين اسالم نميتوان 
از مذهب جدا ساخت.  بنابراين  و  اخالقيات  از  را  سياست 
صالحيت  بيتقوا،  سياسي  رهبر  اسالمي،  درك  براساس 

راهبري جامعه يا دولت اسالمي را ندارد. 
سوسياليسم  جهاني  جنبش  برابر  در  بحثناسيوناليسم 
گرفته  قرار  بررسي  مورد  توسعه  به  مربوط  ادبيات  در  نيز 
است. تالشهايي هم به عمل آمده است تا ماركسيسم را 
به ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم كه اولي پيش شرط دوم 
انگلس  و  ماركس  آمده  كه  حالي  در  سازد.  مربوط  است، 
به  غربي  اروپاي  سياسي  اقتصادي  توسعه  زاويه  از  عمدتا 
و  چين  روسيه،  انقالبهاي  ناسيوناليسممينگريستند، 
جنبشهاي  و  ناسيوناليسم  موضوع  به  تازه اي  ابعاد  كوبا 
سوسياليستي جهان بخشيد و باعث شد تا توجه پژوهشگران 
بيشماري در آن هنگام و در سالهاي بعد به اين موضوع 

جلب شود. 

توسعه اقتصادي و گسترش تكنولوژي  
دهههاي  ويژه  به  و  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  دوران 
دوراني  تكنولوژيك  و  اقتصادي  جنبه  از  و 1960،   1950
بود كه طي آن »توسعه« و »رشد اقتصادي« به لحاظ ارقام 
خود  هواداران  نيز  امروز  اينچشمانداز  بود.  مترداف  كلي 
را دارد. در اين ديدگاه، هر نوع كمبود در توسعهملي و يا 
دگرگوني اجتماعي، كمبود در منابع اقتصادي تلقي ميشود. 
همانگونه كه قبالخاطر نشان شد، مكتب كالسيك توسعه 
)آنگونه كه آدام اسميت، توماس مالتوس، جان استوارت 
رشد  بر  را  خود  توجه  ميگفتند(  ريكاردو  ديويد  و  ميلز 
نيروي  حجم  به  اقتصادي  بازده  كرد.  متمركز  اقتصادي 
كار، تأمين زمين، ذخيره سرمايه، ميزان ادغام اين عوامل 
بحث  در  ماركس  كارل  بود.  وابسته  تكنولوژي  توليدسطح 
از  كالسيك  مكتب  پيروان  مانند  اقتصادي  رشد  پيرامون 
همين عوامل پايهاي توليد نام ميبرد. اما وي افول سيستم 
نه  و  ميدانست  اجتماعي  انقالب  از  ناشي  را  سرمايهداري 
ناشي از ركودي كه بهخاطر تضادهاي بنيادينسرمايهدارها و 

طبقات كارگري بهوجود ميآمد.  
استراتژي  جنگ،  از  پس  نخستين  سالهاي  در 
ح��ال  در  كشورهاي  در  اقتصادي  مستقيم  سرمايهگذاري 
رونق  اقتصادي،  رشد  به  بخشيدن  با هدف شتاب  توسعه، 

  نگرش جديد به امپرياليسم، در برخورد با پديدهها ازيك روند چند جانبه سود ميجويد و آن 
را به »استعمارنو«، »امپرياليسم فرهنگي« و »توسعه نيافتگي« مربوط ميسازد. 

]تامس کوهن[
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گرفت. اين استراتژي كه به ستون فقرات طرح مارشال و 
برنامههاي مربوط به آن تبديل شد، از

دهه 1950 سيل كمكهاي اقتصادي كشورهاي توسعه 
يافته را به سوي كشورهاي در ح��ال توسعه جاري ساخت. 
گفته ميشد كه كمك اقتصادي از نظريه »بهره وري« كه 
بود، حمايت ميكند: 1. جامعه و فرد  بر دو عامل  مبتني 
براي  خارجي  منابع  و2.  هستند  توليد  بالقوه  توان  داراي 
كمك  است.  ضروري  جزء  يك  توان  اين  كردن  بالفعل 
اقتصادي عامل دوم را تأمين ميكند و نهعامل اول و به اين 
ترتيب جامعه و فرد هنگامي از كمك اقتصادي سود خواهند 

برد كهعامل اول حاضر و عامل دوم غايب باشد. 
يكي از نتايج اين مرحله، تالش براي تنزل روند توسعه به 
حد يك فرمول ساده رياضي بود كهبر توابع مختلف توليد 
كشورهاي  هدف  به  اقتصادي  رشد  سرعت  باشد.  مبتني 
در ح��ال توسعهتبديل شد. رشد اقتصادي تابعي از ميزان 
بود.  محصول  به  سرمايه  نسبت  بر  تقسيم  سرمايهگذاري 
ضريب  يك  )با  تكنولوژيك  نوآوري  چون  عواملي  بعدها 
و  بانفوذترين  از  يكي  شد.  افزوده  معادله  اين  به  مفروض( 
اقتصادي  رايجترين ديدگاهها در قبال توسعه، نظريه رشد 
دبليو. دبليو. روستو)W.W.Rostow( بود. اين ديدگاه به 

پنج مرحله اشاره ميكند.]30[
اقتصادي كه  ماقبل جهش  1. جامعه سنتي 2. شرايط 
در آن شروط ضروري محقق شده اند 3. جهش اقتصادي 4. 
ميل و خيز به سوي رسايي و كمال 5. مرحله سطح باالي 

مصرف انبوه. 
كه  بود  باور  اين  بر  غيركمونيستي«  »مانيفست  اين 
بهوي�ژه ط�يمرحل�ه جه�ش  يكنواخت درآمد سرانه  رشد 
سرمايهگذاري  و  پسانداز  مكانيزم  طريق  از  اقت�صادي 
از  بتواند  كه  اجتماعي  و  سياسي  چهارچوب  يك  ظهور  و 
و  »ميل  بر  تأكيد  با  كند  بهرهبرداري  انگيزههاي گسترش 

خيز به سوي رسايي و كمال« منجر به توسعه ميشود. 
 )Alexander Gerschenkron( الكساندر گرشنكرون
كه يكي از منتقدين الگوي روستو بود، يك راهحل متقابل 
ارائه كرد ك�ه بر ميزان »عقبماندگي« كشور مورد مطالعه 
مبتني بود: هر چه كشور عقب افتادهترباشد، رونق رشد آن 
زيادتر خواهد ب�ود و ب�ه اين ترتيب شاهد گذارهاي متفاوتي 

از اينمراحل خواهيم بود.]31[

دو چشمانداز ديگري كه توسعه را از جنبه رشد تعريف 
كردند، نگرشهاي »دوگانه« و »راهبردي« بودند. براي يك 
اقتصاد پولي در الگوي »دوگانه« طبيعي بود ك�ه همزم�ان 
ب�ا بخ�ش پي�شرفته شهري، اقتصاد معيشتي سنتي را نيز 
در روستاها داشته باشد. در ديدگاه »دوگانه« توسعه، صرفا 
معيشتي  بخش  و حذف  پ�ولي  اقت�صاد  رش�د  مفه�وم  به 

بود.]32[
اما ديدگاه »راهبردي« به توسعه از زاويه »رشد متوازن« 
و »رشد نامتوازن« مينگريست. نظريهپ�ردازان رشد متوازن، 
براي  را  همزمان  و  تكميلي  جانبه  همه  سرمايهگذاري 

توسعهضروري ميدانند.]33[
مخالف  نظريه  ب�ااين  ن�امتوازن  رشد  امانظريهپردازان 
برخورد  كهبهترين  ميكنند  استدالل  چنين  آنها  هستند. 
ب�ه  مرب�وط  به حداكثر رساندن تصميمات  زمينه،  اين  در 
»سرمايهگذاري القايي« است و اين امر از طريق حفظ رشد 
فشارها  اينترتيب  به  تا  است  عملي  استراتژيك  نامتوازن 
حوزههاي  در  سرمايهگذاري  براي  مردم  و  گرفته  شتاب 

مربوط به توسعه ترغيبشوند.]34[
و  اقت�صادي«  »جهش  مرحلهاي  الگوهاي  كه  حالي  در 
»رونق عظيم« در تالش خود براي قرار دادن همه كشوهاي 
در حال توسعه در يك فرمول همگاني كه ويژگيهاي متنوع 
آن�ان را ناديده ميگرفت مقصر بودند، نگرشهاي »دوگانه« 
و »راهبردي« نيز به يك اندازه ضمن ناديده گرفتن ب�سياري 
نادر كشورهاي  منابع  توسعه، وجود  از جنب�هه�اي خيالي 
در ح��ال توسعه را يك اصل شمردند. افزون بر اين، هم�ه 
اي�ن الگوه�اي رش�د )اع�م از كالسيك، رياضيوار، تاريخي، 
دوگانه و راهبردي( يا عوامل انساني و غيراقتصادي توسعه را 
ناديده گرفتند و يا اينكه اين عوامل را تابع نيازهاي اجرايي 
اي�ن  ب�ه  آوردند.  بهشمار  الگوها  برنامهريزان  و  طراحان 
ترتي�ب، توس�عه ب�ه مقول�هاي وس�يعت�ر از رش�د اقتصادي، 

توسعهسياسي و رشد دگرگوني اجتماعي تبديل شد.  
در اواسط دهه 1960، بسياري از اقتصاددانان، پژوهشگران 
ب�يآنك�ه  انسانشناسان  و  جامعهشناسان  سياسي،  علوم 
اهمي�ت آشكار موانع اقتصادي سياسي و همچنين كمبود 
ن�اچيز  را  فرهنگ�ي  و  اجتماعي  حقوقي،  دولتي،  نهادهاي 
مردم  تفكر  كهنحوه  كردند  دهن�د، چن�يناستدالل  جل�وه 
كشورهاي در حال توسعه و فلسفههاي فرهنگي و اجتماعي 
آنان ممكن استبه توسعه، معن�ي ديگري بدهد و در عين 

  امپرياليسم از ديدگاه لنين، مكانيزمي بود كه سرمايهداري ميتوانست با استفاده از آن حل 
تضادهاي دروني خود را كه نهايتا به نابودي آن ميانجامد، به تعويق بياندازد. لنين بار ديگر نظريه 
امپرياليسم بهمثابه »باالترين مرحله« سرمايهداري را مطرح كرد.

  مردمي كه 
هنجار آنان 

دنياگرا خردگرا، 
فلسفه آنان 

عملي ـابزاري 
و نگرش آنان به 
زندگي يكنگره 

غيرمذهبي 
است. همه اين 

عوامل در راستاي 
درك و كنترل 

محيط انساني و 
طبيعي، استفاده 
از خرد را به ابزار 

حاكم تبديل 
ميكند و اگرچه 
جهان مقولهاي 

تهديدكننده 
قلمداد ميشود، 
اما كار و زندگي 

تسليم ارضاي 
نيازها ميشود. 

»ستايش از خود« 
اصل ميشود و 

جاهطلبي فردي 
و رقابت مورد 
تشويق قرار 

ميگيرد.  
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حال نه تنها بر چشماندازهاي رشد اقتصادي، بلكه بر كل 
قلمرو و توسعه اجتماعي نيز تأثيرگذار باشد.]35[

و به اين ترتيب بود كه مفهوم توسعه از رشد اقتصادي و 
پيگيري نوآوري تكنولوژيك فرات�ر رف�ت و تغيي�ر س�اختاري 
كازنتز«  »سيمون  شد.  تبديل  رسمي  ضرورت  ي�ك  ب�ه 
)Simon Kuznets( يكي از نخستين افرادي ب�ود ك�ه 
كرد.  مطرح  را  ساختاري  تغيي�ر  ب�ا  هم�راه  رش�د  نظري�ه 
او ضمن تأكيد بر پيچيدهگيه�اي رون�د توس�عه، چن�ين 
نتيج�ه گرف�ت ك�ه توس�عه ص�رفا از ن�وآوري تكنولوژيك 
و افزايش بازده تشكيل نشده است، »سازگاري عقيدتي و 
نهادي« نيزبايد براي حفظ و ارتقاي رشد به مجموعه فوق 

افزوده شود.]36[  
موريس  سينتيا  و   )Irma Adelman( ادلمن  ايرما 
)Cynthia Morris( كه با بررسي 44 ك�شور درص�دد 
شناس�ايي متغيره�ای مستقل موقر بر متغيرهاي وابسته در 
توزيع درآمد بودند، و به اين نكته پيبردند كه رشد اقتصادي 

تنها هنگامي ب�راي گ�روهه�اي
براي  گسترده  تالش  با  كه  است  سودمند  فقيرجامعه 
بهبود مباني منابع انساني اقتصاد همراه باش�د. در غي�ر اي�ن 
ص�ورت، رون�د توسعه به نفع طبقه مياني و ثروتمند، شكل 

»نشستبه باال« را به خود خواهد گرفت.]37[
به  »نشست  نظري�ه  اقتصاددانان  از  برخي  هنگاميكه 
پايين« را كه در آن نرخهاي باالي رشدنهايتا بايد از مجاري 
كردن�د،  بياعتب�ار  شوند،  سرازير  تودهها  سوي  به  خاصي 
روستومرحله »در جستوجوي كيفيت« را بهمثاب�ه مرحل�ه 

ش�شم نظري�ه توس�عه خ�ود، مط�رح س�اخت.]38[
در  رسما  اجتماعي  سمتگيري  جدي�د  اي�نجنب�ه 
 Robert S.( نامارا  مك  اس.  رابرت  توسط   1972 سال 

Mcnamara( رئ�يسبان�ك جه�اني اع�الم شد:  
اينموضع به طرز فزاينده اي روشن شده است كه آنچه 
تبديل  توسعه  ح��ال  در  كشورهاي  بحراني  مسئله  به  كه 
كشورهاي  است.  رشد  ماهيت  نيست،  رشد  آهنگ  شده، 
رش�د  ن�رخ  مي�انگين  به  پايان دهه1960  در  توسعه  روبه 
س�اليانه ب�يش از 5 درصد، كه مورد هدف بود،  رسيدند. اما 
تأثيرات اجتماعي اين رشد به حدي روب�ه انحط�اط رف�ت 
زياد  آنقدر  نكرد،  تغيير  وضعشان  ك�ه  اف�رادي  تع�داد  و 
بود كه دستاوردهاي ساده آم�اري مرب�وط ب�ه آن ه�دف، 

م�يرف�ت ت�ا جنب�ه گم�راه كننده اي به خود بگيرد.]39[ 
در حقيقت به دنبال دو دهه متوالي توسعه كه با نظارت 
سازمان ملل دنبال شد، افزايش در توليد ناخالص ملي سرانه 
ب�ا اف�زايش بيكاري، افزايش نابرابري و فقر كه خود را در 
شد.  توأم  ميداد،  نشان  بيسوادي  و  قحطي  تغذيه،  سوء 

هنگامي كه اقتصاددانان ب�ه
»رشد«  از  فراتر  امري  توسعه  كه  پيبردند  ايننكته 
و  روانشناسان  جامعهشناسان،  از  پاره اي  است،  صرف 
تغييرات  بر  مؤثر  عوامل  تعيين  درص�دد  ان�سانشناس�ان 
در پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي برآمدند، تا راه پيشرفت 
كه  ترتيببود  اي�ن  ب�ه  و  دارن�د.  نگاه  باز  را  اقتصادي 
جامعهشناسي توسعه پا گرفت، در اين چهارچوب عده اي بر 
اين باورد بودند كه ارزشها و نگرشها بايد قب�ل از رشد و 
توسعه اقتصادي تغيير كنند و عده اي ديگر نيزمعتقد بودند 
كه ارزشها، نگرشها و رفتارهاي ضروري، به دنبال بهوجود 
اين  با  گرفت.  خواهند  شكل  انگيزهها  و  موقعيتها  آمدن 
همه، پژوهشگران آمريكا در مورد ضرورت تغيير اتفاق نظر 

داشتند.]40[ 
اورن هيگن )Everett Hagen( يكي از اقتصاددانهايي 
بود كه نظريههاي اقتصادي توسعه را كنار گذاشت و خ�ارج 
از روال، به جستوجوي تعريف معقول توسعه برآمد. او در 
برداشت خود از ايده آل »جامعه سنتي« معتقد ب�ود ك�ه 

»عرفها« ب�ر رفتاره�ا
جامعهاي،  چنين  در  لذا  و  قانون  نه  و  حكومتميكنند 
»هنجار« اين است كه جايگاه فرد به جاي آنكه »اكتسابي« 
باشد، »موروثي« است. به اين معني كه فرد »وارث« جايگاه 
پايين ميآيد. اقتصادي«  نتيجه »بهره وري  و در  ميشود 

]41[
از نظر هيگن نظ�ر ب�هوج�ود انواع شخصيتها )استبدادگر 
و پرخاشگر( مشكل در درون فرهنگنهفته است و هم�ين 
ام�ر موج�ب مح�دوديت خالقي�ت ميشود. آنچه كه بيشتر 
اقتصادي ميشود،  مولد رشد  نيروهاي  بقيه موجببروز  از 
هم�ين »خالقي�ت ان�ساني« اس�ت. و ب�ه اي�ن ترتيبتداخل 
شخصيت و ساختار اجتماعي آن چنان است ك��ه صريحا 
بايد گف�ت »تغيي�ر اجتم�اعيب�دون تغيي�ر در شخ�صيت 

ممكن نيست«.]42[
موفق  رشد  به  دستيابي  براي  كه  بود  هيگنمعتقد 

  موج نو، فرايند 
وجريان مستمري 
از انتقاد، شورش، 
اعتراض، انقالب، 
ارزيابي از خود و 
تكاپوبراي نيل به 
راهحلهاي تازه 
بود. اين موج در 
اواخر دهه 1970 
به اوج خود رسيد 
و در هر رويداد 
آن مقطع، خود را 
متجلي ساخت. 

  مفهوم »وابستگي« كه توسط نويسندگان اوليه براي اشاره به موارد خاص و مشخص روابط 
اقتصادي يا سياسي بهكار ميرفت، اينك به عنوان يك مفهوم ثابت كه به روابط كلي اشاره 

ميكند، مورد استفاده قرار ميگيرد. 
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اقتصادي، شخصيت سنتي استبدادگر بايدجايگ�اه خ�ود را 
ب�ه شخصيت نوآور )يا خالق( بدهد. وي اين ويژگيها را در 

مورد شخصيتنوآور برميشمارد:  
مانند  پديدهها...  درك   به  تمايل  و  تجربه  از  استقبال 
و  ان�د  ت�شكيلش�ده  متداخل  نيروهاي  از  كه  نظامهايي 
آن  تجسم خالق كه محور  است.  آنه�ا مشخص  عملك�رد 
تسهيل كاركرد فرايندناخود آگاه فرد به نفع خود فرداس�ت. 
به  فردي. عالقه  ارزيابيهاي  از  و رض�ايت داشتن  اعتم�اد 
ح�ل  در  خوشرويي  آنان.  به  حمله  و  مشكالت  با  مقابله 
براي  مسئوليت  احساس  ناپيوس�ته.  و  پيچي�ده  م�سائل 
كسب قدرت و هوش و... درك اين نكته كه جهان مقولهاي 
انسان  كه  است  اي�ن  ب�ر  ق�رار  اگر  و  است  كننده  تهديد 
قدرت چالش با اين تهديد را داشته باشد، بايد تا ابد تالش 

كند.]43[
را  صنعتي  غرب  امروزي  انسان  ميخواهد  الگو  اين   
تصوير كند. مردمي كه هنجار آنان دنياگرا خردگرا، فلسفه 
يكنگرش  زندگي  به  آنان  نگرش  و  ���ابزاري  عملي  آنان 
غيرمذهبي است. همه اين عوامل در راستاي درك و كنترل 
محيط انساني و طبيعي، استفاده از خرد را به ابزار حاكم 
تبديل ميكند و اگرچه جهان مقولهاي تهديد كننده قلمداد 
ميشود.  نيازها  ارضاي  زندگيتسليم  و  كار  اما  ميشود، 
»ستايش از خود« اصل ميشود و جاهطلبي فردي و رقابت 

مورد تشويق قرار ميگيرد.  
شخصيت  ريشههاي  »هيگن«  كه  است  ذكر  شايان 
اريك  كه  زندگي«  »مراحل  الگوي  براساس  را  استبدادگر 
تشريح  را مطرح ساخت،  Erikson( Erik(آن  اريكسون 
كرد. نظريه اريكسون بر الگوهاي اجتماعيشدن در دوران 
كودكي متمركز است]44[ ويژگيهاي موجود در شخصيت 
منزلت  »پسرفت  را  آن  هيگن  كه  آنچه  با  استبدادگر 
از  خاصي  گروههاي  ميكند.  تغيير  مينامد،  اجتماعي« 
جامعه به كسب ارزشهاي تازه اي ميرسند كه به زعم آنان 
با بخش وسيعتر جامعه در تضاد است. اين تضاد، محيطي را 
بهوجود ميآورد كهبراي بروز شخصيت نوآور مساعد است. 

مك  ديويد  سوي  از  مشابهي  نظريه  رابطه،  همين  در 
اين  بر  جامعهموفقيتگرا  از  وي  استنباط  شد.  ارائه  كللند 
به  »نياز دستيابي  است كه در جامعهاي كه  استوار  فرض 
موفقيت« در حدبااليي قرار دارد، مديران اقتصادي زيادتر 

بهوجود ميآيند و اين امر به 
نوبه خود بهتوسعه اقتصادي 
كللند  مك  ميشود.  منجر 
نظير هيگن ريشههاي »نياز 
دستيابي به موفقيت« را در 
كودك  تربيت  روشهاي 
تنها  نه  او  ميكند.  مطالعه 
اجتماعي  روند  الگوهاي  از 
شدن كودك دفاع كرد، بلكه 
انگيزه  گسترش  نظريه  از 
موفقيت از طريق روشهاي 

آموزشي نيزحمايت كرد. 
دستيابي  نياز  مككللند؛ 
چنين  را  موفقيت  به 
به  »تمايل  ميكند:  تعريف 
امر  موفقيتآميزيك  انجام 
خاطر  به  آنكه  از  بيش  كه 
مقبوليت  يا  پر ستيز  كسب 
هدف  با  باشد،  اجتماعي 
نيلبه يك احساس فضيلت 
ميگيرد«  صورت  دروني 
ولي معتقد است كه اين نياز 

در بين طبقهمتوسط آمريكا و افراد خواهان موفقيت، بيشتر 
از ديگران است.]45[

تعريفماركس وبر از شخصيت كه ناشي ازدوران اصالحات 
پروتستان بود، با طرح ارزشهايي نظير اتكا به خود، سخت 
كوشي، روحيه افزايي و اجراي سرمايهداري نوين، از جهات 
بسياري به نظريهشخصيت مك كللند شباهت دارد. طبق 
نظر مك كللند سطح باالي »انگيزه موفقيت« در بخشي از 
توسعه اقتصادي غرب دخيل است. او در عين حال به يك 
رابطه مستقيم ميان »نياز دستيابي به موفقيت« در سطح 
باالتري از ديگران قرار دارند، مانند مديران موفق اقتصادي 
توليد  كاال  ميزان مصرف خود،  از  بيشتر  و  عمل ميكنند 

ميكنند. 
ادبيات  قلمرو  به  انساني هم  عامل  اگر چه  اين همه،  با 
توسعه اقتصادي وارد شد، اما باز هم در مفهوم توسعه تغيير 
حاصل نشد و عليرغم آموزشهاي محققان و نويسندگان 

  ريشههاي موجنو به نظريههاي دگرگوني انساني و اجتماعي باز ميگردد، به نظريههايي كه 
انسانيتر، وحدتگراتر، اخالقيتر و سنت گراترند، نظريههايي كه با بلوكبندي مخالفند و طرفدار 
اتكا به خودند.

]آدام اسمیت[
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رشتههاي مختلف، الگوي حاكم باز هم بر نوگرايي، توسعه 
سياسي و رشد اقتصادي به شيوه غرب تأكيد ميكرد. بذل 
توجه از اشياء به انسانها باز هم به ماهيت »نسبي« توسعه 

نپرداخت: توسعه براي چه كسي و به چه منظوري؟ 

امپرياليسم و توسعه نيافتگي  
پس از جنگ جهاني دوم و بهويژه از دهه 1970، موضوع 
و  امپرياليسم  نظريههاي  وسيعتر  چهارچوب  در  توسعه 
توسعهنيافتگي مورد بحث قرار گرفت، اين مباحث جنبههاي 
ماركسيستي و غيرماركسيستي را در برميگرفت. از آنجايي 
كه راهحلهاي سنتي در كشورهاي در ح��ال توسعهناموفق 
توسعه  كمتر  كشورهاي  وابستگي  ديگر  طرف  از  و  مانده 
يافته به مركز جهان صنعتيتوسعه يافته از طريق بحثها 
مشخص شده بود، رويههاي فكري و برنامهريزي دستخوش 

تغييرشد. 
شكل  دو  در  امپرياليسم  به  مربوط  قديمي  نظريههاي 
را  خود  اصلي  تأكيد  كه  سياسي  شكل  ميشوند:  مطرح 
متمركز  »ژئوپولتيك«  و  قدرت«  به  معطوف  »سياست  بر 

كالسيك  نظريههاي  كههمانند  اقتصادي  شكل  و  ميكند 
ماركسيست لنينيستي عمدتا بر عوامل اقتصادي و تحليل 
الگويي  با  مخالفت  در  اخير  الگوي  ميكند.  طبقاتيتكيه 
مطرح شد كه به جهان از زاويه قدرت سياسي مينگرد. اما 
ارزيابيهاي تازه از امپرياليسم عالوه بر در نظر گرفتن ابعاد 
سياسي و اقتصادي، اگر نه بيشتر، دستكم به طور مساوي 
جنبههاي اجتماعي و فرهنگي را نيز در نظر ميگيرد. نگرش 
جديد به امپرياليسم، در برخورد با پديدهها ازيك روند چند 
جانبهسود ميجويد و آن را به »استعمارنو«، »امپرياليسم 

فرهنگي« و »توسعه نيافتگي« مربوط ميسازد. 
بر  امپرياليسم  درباره  سياسي  كالسيك  تفسيرهاي 
مفهوم »سلطه يك حاكم برتر امپرياليست بر اراضي وسيع 
پراكنده« استوار بود. امپرياليسم )بهمثابه تعميم زورمدارانه 
رهبري يك دولت بهقلمروهايي كه قبال متعلق به آن دولت 
نبوده است( دامنه رقابت قدرتهاي بزرگ را بهميادين تازه 
امپرياليسم  نوع  اين  كشاند.  صنعتي  كمتر  جهان  در  نبرد 
و  ارزش  برترين  را  دولت-ملت  كهمفهوم  ناسيوناليسم  به 
سايرنظريههاي  بود.  نزديك  ميدانست،  وفاداري  باالترين 
سياسي درباره امپرياليسم كه بر مفاهيمي چون »داروينيسم 
اجتماعي« و »نژادپرستي« مبتني بود، پيش از جنگ جهاني 
اول و همچنين در دهههاي 1920 و 1930 در آلمان نازي 

رونق گرفت.]46[ 
 اگرچه اكثر تحليلگران و آرمانپردازان، امپرياليسم را به 
انگيزههاي اقتصادي نظير »سوداگري« ربط داده اند، اما اين 
جيمزهابسون )James Hobson( بود كه براي نخستين 
بار يك اثر برجسته تئوريك در اين زمينه ارائه كرد. هابسون 
امپرياليسم را صرفا به افزايش قدرت ملي ربط نميداد؛ از 
نظر وي امپرياليسم در عينحال يك تكاپو براي دستيابي 
به سود در ماوراي بحاربود. از نظر هابسون سرمايهگذاري 
را  دريچه  يك  حكم  مازاد،  سرمايه  براي  بحار  ماوراء  در 
داشت. امپرياليسم از اين زاويه، به نيازهاي سرمايهگذاران و 
بانكهايي خدمت ميكرد كه سرمايهگذاريهاي داخلي آنان 
با كاهش بازگشت سرمايه مواجه بود و در آرزوي افزايش 
سود از طريق سرمايهگذاري در خارج بودند. از نظر هابسون 
تنها همين بخش از جامعه بود كه از امپرياليسم سود ميبرد 
با اصالحات  بود كه ميتوان  اين هابسون معتقد  بر  افزون 
برای  تازه  موقعيتهاي  ايجاد  به  ثروت،  توزيع  در  راديكال 

 »گذار از جامعه سنتي« و »نوگرايي خاورميانه« كه »دانيل لرنر« آن را پيشبيني كرده بود، به 
انقالب اسالمي ختم شد، انقالبي كه رفراندوم تاريخي ايران را در راستاي دفن الگوهاي حاكم 

غرب و دفن عامل اصلي آن يعني سلسله پهلوي، كه حدود نيم قرن بر ايران حكومتكرد، رقم 
زد. 

]ژورف پرودون[
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سرمايهگذاري سودآور داخلي رسيد. از نظر او اين برنامه از 
طريق افزايش قدرت خريد و افزايش تقاضاي مصرفكننده 
قابل اجرا بود و به اين ترتيبهابسون اگرچه سرمايهداري 
نوين  نظم  اما در عين حال خواستار يك  نفي ميكرد،  را 
قديميتر  نظريههاي  بود.]47[  اقتصادي  و  اجتماعي 
رشد  امكانات  كه  داشتند  مفهوم  اين  در  ريشه  اقتصادي 
بازارهاي  به  لذا دستيابي  و  است  داخلمحدود  در  سرمايه 
اين  دستيابيبه  ابزار  امپرياليسم  است.  الزامي  بحار  ماوراء 
هدف و »هابسون« منتقد پيشتاز اين تفكر بود. از ديدگاه 
منتشر  قرن  تغيير  آستانه  در  را  خويش  اثر  كه  هابسون 
منافع  و  قدرت  ابدي  گسترش  ابزار  امپرياليسم  ساخت، 
جمعمحدودي از ثروتمندان بود كه به ضرر همه تودههاي 
مردم و همه ملت بهمثابه يك كل عملميكرد. هابسون در 
تأييد برداشت خود اين نكته را مطرح ميكرد كه نخبگان 
حاكم براي كسب حمايت از سياستهاي امپرياليستي خود، 
با استفاده از رسانههاي ارتباطي، افكارعمومي را در راستاي 
حال،  هر  در  ميكردند.  تهييج  ناسيوناليستي  گرايشهاي 
بهمثابه  را  آن  هابسون  كه  آنچه  عليرغم  حاكم،  نخبگان 
مالحظات واقعي امپرياليسم براي تودهها مطرح ساخت، كار 

خود را به پيش ميبردند.]48[  
يكي   )Joseph Schumpeter( شومپيتر  جوزف 
»قديميتر«  ن��ظ�ري����هه����اي  نظريهپردازان  از  ديگر 
اقتصادي است. از نظر شومپيتر، امپرياليسم بقاياي بيهدف 
فئوداليسم در جهان مدرن صنعتي سرمايهداري بود.]49[ 
جنگ و امپرياليسم وجود داشتند، زيرا»ساختارهاي سياسي 
همچنين  و  اشرافيتخودكامه«  منافع  متضمن  باستاني 

»منافع ناسيوناليسم« نيز خود پديدههاي باستاني بودند. 
نظريه امپرياليسم شومپيتر كه نظريهاي جامعهشناسانه و 
اقتصادي بود و در پاسخ به نظريهماركسيستي نوشته شده 
بود، بر نظرات قديميتر ماكس وبر در زمينه پرستيژ داخلي 
و بينالمللي استوار بود. از نظر ماكس وبر »پرستيژ« بهويژه 
در زماني كه به نخبگاني كهبا منافع اقتصادي پيوند دارند، 
متوسل ميشود نيروي بالقوه امپرياليسم است. و بنابراين، 
اين ملتها نيستند كه به رقابت ميپردازند، رقابت كنندگان 

واقعي، طبقات ثروتمند و اشرافي اين جوامع هستند. 
ميپرداخت  امپرياليسم  به  كمتر  شخصا  اگرچهماركس 
ادامه استعمار ميدانست و در عينحال به لحاظ  و آن را 

جانشين  كه  ميدانستند  پيشرفته  نيرويي  را  آن  تاريخي 
و  او  طرفداران  اما  ميشود،  اجتماعي  كهنهتر  شكلهاي 
اينكه  همچنين ماركسيست لنينيستها با عطف توجه بر 
تحليل  و  به تجزيه  سرمايهداري مقدمه سوسياليسم است 
پا  حال  در   19 و   18 درق��رن  كه  امپرياليسم  تفضيليتر 
 Rudolf( هيلفردينگ  رودلف  پرداختند.  بودند،  گرفتن 
Hilferding( نخستين نظريه توسعه يافته ماركسيستي را 
از امپرياليسم ارائه كرد و آن را بخشي الزامي از سرمايهداري 

پيشرفته خواند.]50[
وي با تأكيد بر »سرمايه مالي« چنين استدالل كرد كه 
گسترش امپرياليستي براي حفظ مقدار سود سرمايه مالي 
به سيستم سرمايهداري  را  تازه اي  ضروري است و مناطق 

وارد ميكند. 
پژوهشگر   )Rosa Luxemburg(رزالوكزامبورگ
سرمايهداري  تالش  به  را  امپرياليسم  كه  بود  ديگري 
كه  آنجايي  از  وي  نظر  از  داد.  ربط  افزوده«  »ارزش  براي 
ميرود،  نزول  روبه  داخل  در  وري  بهره  موقعيتهاي 
سرمايهداران مجبورند تا براي حفظ سود، بدون اصالحات 
از  موضعيكي  اين  كنند.  سرمايهگذاري  خارج  در  داخلي، 
و  سرمايهدار  طبقات  انباشت  امكانات  گسترش  ابزارهاي 
به همين ترتيب بيان سياسيمبارزات رقابتآميز آنان بود، 
مبارزه اي كه براي بقاياي مناطق غيرسرمايهداري جهان در 

جريان بود.]51[
نظريههاي ماركسيستي درباره امپرياليسم با اثر لنين كه 
بخش اعظم آن تركيب آثار هابسون، هيلفردينگ و برداشتي 
باالترين  »امپرياليسم،  بر  داير  رزالوكزامبورگ  نظريه  از 

مرحلهسرمايهداري« بود، به اوج خود رسيد.]52[
امپرياليسم از ديدگاه لنين، مكانيزمي بود كه سرمايهداري 
خود  دروني  تضادهاي  حل  آن  از  استفاده  با  ميتوانست 
بيان��دازد.  نابودي آن ميانجامد، به تعويق  را كه نهايتا به 
امپرياليسم بهمثابه »باالترين مرحله«  بار ديگرنظريه  لنين 
سرمايهداري را مطرح كرد. از نظر او در اين مرحله انحصارات 
مسلط  سرمايهداري  جوامع  بر  انحصارگر  مالي  سرمايه  و 
ميشوند، مازاد سرمايه به كشورهاي توسعهنيافته صادر و 
جهان بين قدرتهاي سرمايهدار تقسيمميشود. اگرچه اكثر 
آثار درباره امپرياليسم تا اين مرحله بر تحوالت كشورهاي 
صنعتي و سرمايهداري متمركز بود، اثر لنين باعث شد تا 

  انقالب ايران براي مرگ الگوي »نوگرايي« از طريق صنعتي شدن، 
يك مدرك تجربي فراهم ساخت. 

  در حقيقت 
ميتوان گفت 

هنگامي كه جهان 
سوم الگوهاي 

رايج توسعه نظير 
»صنعتي شدن« 

را پذيرفت، غرب 
آن را تمدن 

خواند، تمدني 
كه برخي از ابعاد 

اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي را 

در برميگرفت. 
آنگونه كه »لرنر« 

ميپنداشت 
»الگوي غربي 

نوگرايي و 
مشخصهها و 

پيامدهايي دارد 
كه در سطح 

جهاني گسترش 
مييابد و آنچه كه 
نوگرايي خاورميانه 

در جستوجوي 
آن است، رسيدن 
به آمريكا است«.
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حکمت و اندیشه

توجه به توسعه جهان كمتر صنعتي و اتحاد با جنبشهاي 
آزاديبخش ملي و نيروهاي انقالبي جلب شود. 

يك  خود  كه   )Karl Kautsky( كائوتسكي  كارل 
ماركسيست متعصب بود و با بسياري از آرمانهاي لنين و 
انقالب بلشويكي در ارتباط با توسعه بينالمللي و امپرياليسم 
مخالف بود در آلمان نظريه »زوال مسالمتآميز امپرياليسم« 
را مطرح ساخت. وي معتقد بود كه جهان از سوي صنايع و 
اعتبارات مالي بينالمللي مورد استثمار جمعي قرار ميگيرد.

]53[
باور  اين  بر  انقالب بلشويكي بود،  كائوتسكي، كه منتقد 
بود كه انقالب روسيه برخالف پيشبيني ماركس، به جاي 
ديكتاتوري پرولتاريا، با ديكتاتوري حزب حاكم مواجه است. 
امپرياليسم نظريههايي چون نظريه  از  ارزيابيهاي اخير 
را  امپرياليسم  كه   )Herbert Luthy( لوتي  هربرت 
همچنيننظريه  و  ميداند]54[  آموزش  و  تمدن  حاصل 
رابينسون  رونالد  به  متعلق  غيررسمي«  »امپرياليسم 
 Gallagher( گاالگر  جان  و   )Ronald Rabinson(
John( را در برميگيرد. »امپرياليسم غيررسمي« بهويژه از 
اين جنبه كه موضوع اراضي استعماري را به مداخله مستمر 
»شخصيت غيردولتي« مربوط ميسازد، با تعاريف سنتي از 

امپرياليسمفاصله دارد.]55[
سايرتحليلها از امپرياليسم به طرح نظريه »امپرياليسم 

پيراموني« انجاميد: »امپرياليسمپيراموني به اين مفهوم بود 
كه شرايط نامطلوب مستعمرات نظير مناطق تحت استعمار 
امپرياليسم  توسعه  عمده  عامل  مركزي  آمريكاي  و  آفريقا 
بوده است. اين نظريه مركزثقل ماجرا را به كشورهاي كمتر 

صنعتي منتقل ميكند.]56[
در عين حال پژوهشگران ماركسيست هم تالش كردند 
ديگر  بار  لنين  و  ماركس  آثار  پرتو  در  را  امپرياليسم  تا 
تفسير كنند. به عنوان مثال پل باران )Paul Baran( و 
انحصارگر  »سرمايهداري   )Sweezy Paul( پلسوئيزي 
دولتي« را بهعنوان مرحله مداخله دولتي در امور اقتصادي 
ساختند.]57[  مطرح  صنعتي  سرمايهداري  كشورهاي 
هري مگداف )Harry Magdoff( نيز امپرياليسم را در 

چهارچوب تجمع انحصارات بزرگ مطرح ساخت.]58[
 به اين ترتيب دو تعريف عمده براي توسعه و امپرياليسم 
در دهههاي 1950 و 1960 شكل گرفت. يكي از آنها مفهوم 
عام »استعمارنو« بود كه توسط رهبران جهان سوم در اواسط 
غيرمستقيم  استثمار  نظريه،  اين  شد.  مطرح   1950 دهه 
كشورهاي درحال توسعه و قلمروهاي استعماري پيشين را، 
كه از طريق روابط سياسي و تجاري نابرابر اعمال ميشد، 

محكوم ميكرد.]59[
به »وابستگي«  نظريه دوم، كه در مكتب فكري معتقد 
التين  آمريكاي  نويسندگان  سوي  از  عمدتا  داشت،  ريشه 
حمايت  مورد   1960 دردهه  كه  نظريه  اين  شد.  ارائه 
استدالل  چنين  بود،  هم  شمالي  آمريكاي  نويسندگان 
ميكرد كه »توسعه« و »توسعه نيافتگي« دو فرايند مستمر 
سكه  يك  روي  دو  ديگر  عبارت  به  و  اند  تنيده  هم  در  و 

بهشمار ميآيند.]60[
آمريكاي  اقتصادي  »كميسيون  ساختارگراي  ديدگاه 
به  كه  است  ديدگاههايي  جمله  از  نيز   )ECLA(»التين
توسعه از جنبه وابستگي نگريست. اين كميسيون، توسعه 
نيافتگي آمريكاي التين را به نظام اقتصادي بينالمللي ربط 
داد. افراد ديگري كه از جنبه ماركسيستي باپديده »توسعه 
نيافتگي« برخورد كردند، اين پديده را در نظريه ماركسيست 

لنينيستيتوسعه گنجاندند. 
 ،)Andre Gunderfrank( فرانك]61[  گوندر  اندره 
افرادي  و  زد  قلم  التين  آمريكاي  زمينه  در  عمدتا  كه 
نظري سميرامين]Samir Amin( ]62( كه آثار شان با 

  هر دو الگوي توسعه »ليبرالي سرمايهداري« و »ماركسيستي سوسياليستي« يك نمونه واحد 
توسعه را مطرح ميساختند. هر دو ديدگاه در برخورد با توسعه عمدتا جوانب مادي و اقتصادي را 

در نظر ميگرفتند، متغيرها به لحاظ ماهيت اساسا اجتماعي اقتصادي بودند و باألخره تفاوت در 
ارزيابي ناچيز بود.

]هانتینگتون[
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فرانسه  به تجربههاي موجود در مستعمرات پيشين  توجه 
اقتصادي  فزاينده  برافول  ميگرفت،  شكل  انگليس  و 
كشورهاي روبه توسعه از يك سو و انباشت سرمايه توسط 
يك  بهمثابه  ديگر،  سوي  از  صنعتي  بينالمللي  انحصارات 
محور  اين  بر  عده  اين  استدالل  اند.  ورزيده  تأكيد  شكاف 
با توسعه  اساسا  نظام جهاني سرمايهداري  بود كه  متمركز 
جهان سوم مخالف و بنابراين مايل است تا وابستگي جهان 
بر  وابستگي  نظريه  كند.  تشديد  صنعتي  بهجهان  را  سوم 
تقسيم كار بينالمللي تكيه ميكند و يكنگرش كم و بيش 
اقتصادي، اجتماعي سياسي را در قبال امپرياليسم و توسعه 

نيافتگيمطرح ميكند. 
جان گالتونگ)John Galtung( به سياق برداشتهاي 
منتقدانه  ديدگاه  برپايه  امپرياليسم،  از  نئوماركسيستي 
كرده  شناسايي  را  امپرياليسم  نوع  پنج  جامعهشناسي، 
اين  ارتباطي.  اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و  است: 
شناسايي بر مبناي »مكتب پيراموني« شكل گرفته است. 
گالتونگ امپرياليسم را شكلي از وابستگي ساختاري ميان 

ملل »مركز« و »پيرامون« ميداند.]63[
وجود  پيرامونها  و  مراكز  ميان  كه  فئودالي  روابط  اين 
كه  حاكم  بومي  نخبگان  همكاري  پايه  بر  عمدتا  دارد، 
ارزشهايشان بسيار به ارزشهاي »ما در شهرهاي مركز« 

شبيه است، شكلميگيرد.  
يكي از آثار ديگري كه به موضوع گستردهتر ساختارگرايي 
امانوئل  اثر  است،  بينالملليپرداخته  توسعه  و  اقتصادي 
والرشتين )Immanuel Wallerstein( است. وي نظام 
سه  از  كه  ميداند  واحد  سيستم  يك  را  جهاني  اقتصادي 
مؤلفه تشكيل شده است: يك بازار منفرد تحتسلطه نظام 
سرمايهداري جهاني، كه مجموعهاي از ساختارهاي دولتي 
ميكنند  تعيين  را  بازار  كاري  كهشرايط  كشورهايي  يا  و 
و  بامركز  ارتباط  در  كه  استثماري  فرايند  يك  باألخره  و 

پيرامون وجود دارد.]64[
شركتهاي فراملي هم نقش مؤثري در سازماندهي اين 
والرشتين  اثر  كه  نشان ساخت  بايد خاطر  داشتهاند.  نظام 
در  بلكه  بينالمللي  يا  و  ملي  اقتصاد  ابعاد  با  ارتباط  در  نه 
قرار  ارزيابي  مورد  را  مسائل  جهاني،  يكسيستم  با  رابطه 
توسعه  نظريه  نبايديك  را  والرشتين  كار  بنابراين  ميدهد. 
ملي بهشمار آورد، بلكه اين اثر عمدتا يك تشريح تفصيلي از 

سيستمسرمايهداري جهاني است. 
در اين بررسي كوتاه از ادبيات موجود در زمينه امپرياليسم 
و توسعه نيافتگي پاره اي از خصوصيات عام روشن شد: اول 
اقتصادي به پديده مورد  از جنبه  ادبيات بيشتر  اين  آنكه، 
از مواقع به چهارچوبهاي  پاره اي  نظر ميپردازد و فقط 
سياسي و اجتماعي توجه ميكند. دوم آنكه، علل »توسعه« 
خود  تحليل  و  مفهوم  از  بيشتر  را  نيافتگي«  »توسعه  و 
توسعه دنبال ميكند. سوم آنكه، به علل و جوانب »توسعه 
نيافتگي« از زاويه »عوامل خارجي« مينگرد و به جاي آنكه 
بررسي  در  را  نيافته  توسعه  مناطق  و  سوم  جهان  ديدگاه 
و  سرمايهداري  جهان  رقابتهاي  زاويه  از  نظربگيرد،  در 
كاربرد  آنكه  چهارم  باألخره  و  ميپردازد  ماجرا  به  صنعتي 
تا  پيراموني«  »مركز  روابط  و  »وابستگي«  چون  مفاهيمي 
حدودي گنگ و كلي است. استفاده از اين مفاهيم به جاي 
معاني  كردن  مشخص  براي  جدي  تالش  از  حاكي  اينكه 
آنها باشد، بيشتر بيانگر تعهدات عقيدتي نويسندگاني است 
كه از اين مفاهيم و اصطالحات استفاده ميكنند. بنابراين 
مفهوم »وابستگي« كه توسط نويسندگان اوليه براي اشاره 

مشخص  و  خاص  بهموارد 
سياسي  يا  اقتصادي  روابط 
به  اينك  ميرفت،  بهكار 
كه  ثابت  مفهوم  يك  عنوان 
به روابط كلي اشاره ميكند، 
مورد استفاده قرار ميگيرد. 

اگر  مثال،  بهعنوان 
ميشود،  ادعا  كه  آنگونه 
نظام  يك  سرمايهداري 
چطور  است،  بينالمللي 
اصطالح  كاربرد  ميتوان 
توصيف  براي  را  »وابسته« 
بخش خاصي از اين نظام به 
كار برد، در حالي كهبراساس 
همه  موجود  تعاريف 
به  سيستم  يك  بخشهاي 
يكديگر وابستهاند. ع��الوه بر 
اين، بهجاي كاربرد اصطالح 
»وابسته« براي اشاره به انواع 

]سوروکین[

  توسعه، آزادي يا رهايي؟ اين پرسش باعث شد تا در ميان پژوهشگراني كه فكر ميكردند 
آموزش تحول بايد از طريق ترغيب افراد به پرورش يك ذهن پرسشگر شتاب گيرد، افكار 
ديگري مطرح شود.
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روابط، ميتوان از مفاهيمي نظير سلطه، همگرايي، ادغام، به 
فعاليتهاي  تشريح  براي  وابستگي،  هم  به  پيوستگي،  هم 

منحصر به فرد و همه جانبه استفاده كرد. اگر
از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم، ماهيت موانع توسعه را 
نميتوان صرفا ساختاري يا رفتاري ديد، اين موانع به نحوي 
در هم ادغام شده اند كه امري فراتر از يك تحليل اقتصادي 

يا سياسي را طلب ميكنند. 
ادامه دارد

زيرنويس ها:
سال  هزار  شش  تا   )Nation State( »دولت-ملت«   .*
مشخصميشدند  دخالت«  بدون  »جوامع  عنوان  با  جوامع  پيش 
ب�راي  هنگ�امي   )States( دولتها   ،)Stateless Societies(
سكونتجوامع  به  كشاورزي  رواج  كه  شدند  تشكيل  بار  نخ�ستين 
اركان  از  يكي  به   )Territory( سرزمين  بنابراين  انجاميد. 
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  هانتينگتون و همكارانش در سال 1976 به اين نتيجه رسيدند كه الگوهاي ليبرالي توسعهجز 
در شرايط خاص، از نظر روششناختي ضعيف، از نظر تجربي سئوال برانگيز و به لحاظ تاريخي 

نامربوط اند.

  از ديدگاه 
»فريره« نوع بشر 
اساسا از طريق 
رابطه با خدا و 
سپس با ساير 
انسانهاتعريف 
ميشود. از نظر او 
»غيرانساني شدن« 
همان گسسته 
شدن اين رابطه 
است كه براي عزت 
و ماهيت حقيقي 
انسان مضر است. 
به اين ترتيب، 
فريره، فانون و 
شريعتي همه از 
ماهيت انسان به 
نيك بينانهترين 
زبان سخن 
ميگويند.
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  كاركرد 
همگرايانه مذهب، 
سياست و انقالب 

رهاييبخش 
است كه به طور 

غيرقابل تفكيك 
جريان اصلي 

الگوي نوظهور 
توسعه را بهوجود 

آورده است اين 
نكته از سوي 

آيتهللا خميني كه 
صريحاللهجهترين 

سخنگو و حامي 
الگوي وحدتگرای 

رهاييبخش در 
اين قرن است 

بهخوبي درك شد؛ 
از ديدگاه آيتاهللا 

خميني مذهبي كه 
عليه ستم اعالم 

جنگ نكند مذهب 
ناقصي است.

  مطهري و شريعتي نظير فريره و فانون معتقدند كه ستمديدگان نميتوانند »نظم« حاكم 
را كه در خدمت منافع ستم پيشگان است، به وضوح درك كنند، ستمپيشگاني كه خود را به 
شمايلبومي در آورده اند.
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 استاد اصغر طاهر زاده

يك��ي از خطراتي كه همواره انق��الب اسالمي را تهديد 
مي كن��د، اين است كه حقيقت انق��الب در حجاب رود و 
وفاداران به انقالب نتوانند اهداف حقيقي و عميق انقالب 
را بشناسن��د و در نتيج��ه تحليلي از لحظ��ه به   لحظه ي 
انق��الب نداشته  باشند، در آن صورت اگر ناخواسته نسبت 
ب��ه ادامه ي حيات انقالب مأي��وس نشوند، ممكن است با 

تحليل هاي غلط مقابل اهداف انقالب بايستند. 
اگر كسي نداند انقالب اسالمي در مسيري كه به سوي 
اهداف خود سير مي كند در كدام مرحله از مراحل حيات 
خود ق��رار دارد ممكن است قدم هاي��ي در مقابل انقالب 
بردارد و انقالب اسالمي را وارد ميدان هايي كند كه برايش 

مين گذاري شده است.
انقالبيون��ي كه ب��ه انقالب اسالم��ي وفادارن��د قبل از 
هرچيز بايد به ريشه هاي تاريخي اين انقالب توجه كنند، 
ريشه هايي ك��ه از يك طرف در عالم غيب و معنويت و از 
طرف ديگر در فطرت انسان ها قرار دارد، با توجه به چنين 
ريشه اي ديگر هيچ وقت فكِر اين كه »اين انقالب مي رود يا 
نمي رود« پيش نمي آي��د، بلكه نهايتاً متوجه مي شوند كه 
ممكن است در بعض�ي موارد به جه�ت حجاب هايي كه بر 
انقالب تحمي��ل مي شود، انق�الب در خف�ا رود -آن هم نه 
در خفاي كلي- در آن صورت وظيفه ي آن هايي كه ذات و 
حقيقت انقالب را مي شناسند اين است كه با برنامه ريزي 

انقالب اسالمی 
و برون رفت از عامل غربی

  همان طور 
كه يك زماني 

قطب زاده و 
بني صدر و 

جبهه ي  ملي و 
انجمن حّجتيه 

و جريان مهدي 
هاشمي روبه روي 
انقالب ايستادند، 
جريانات ديگري 

هستند كه در 
حال حاضر شبه 

خودي اند ولي 
وقتي انقالب 

چهره هاي 
عميق تِر خود 
را نمايان كرد، 

غيرخودي 
مي شوند.
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صحيح موانع ظهور حقيقت آن را برطرف كنند تا انقالب 
بتواند ظلمات دوران را بشكافد و جلو رود.]1[

غفلت از پاي��داري و نقش آفريني انقالب اسالمي وقتي 
ب��ه وجود مي آيد كه يا انقالبيون تحليل درستي از انقالب 
و نسبت آن ب��ا جهان نداشته باشند و يا مردم از حقيقت 
انقالب اسالمي و جايگاه آن در نظام هستي غفلت كنند. 
براي اين ك��ه بنده إن شاءاهلل بتوان��م عرايض خود را به 

درستي طرح كنم در ابتدا مقدماتي را گوشزد مي كنم. 
اصلي تري��ن سؤال كه شايد ب��ا پاسخ گويي به آن نيمي 
از چه��ره ي انقالب روشن مي شود، اين است كه آيا ايجاد 
انق��الب اسالمي و تأكيد بر واليت فقيه، براي آن است كه 
اي��ران از غرب عقب نيفتد و حتي مدرن تر از غرب شود و 
ي��ا اين كه انقالب در ذات و بنيان خود نگاهش به فرهنگ  

و تمدن ديگري است؟  
همان ط��ور كه از عنوان اصلي بحث پيدا است سؤال ما 
در اين رابطه است ك��ه آيا ايران بنا دارد در بستر انقالب 
اسالمي، با غرب و در همان مسير و با همان اهداف رقابت 
كن��د و مدرن تر ش��ود و همان فرهن��گ را بسط دهد؟ يا 
براي اداره ي جهان، طرح ديگري دارد كه به كلي با طرحي 
ك��ه فرهنگ مدرنيت��ه براي جهان ارائ��ه داده است، فرق 
مي كن��د؟ به زبان ديگر هدف اصلي تحقق انقالب اسالمي 
ايج��اد توسعه به همان معنايي اس��ت كه در غرب مطرح 
است و چون نظ��ام شاهنشاهي مانع چنين توسعه اي بود 
ت��الش شد آن نظام سرنگون شود تا راحت تر بتوانيم يك 
ايران مدرن بسازي��م و زندگي به رسم غربي ها را با حفظ 
شئون��ات اسالمي ادام��ه دهيم و يا اساساً ه��دِف انقالب 

اسالمي چيز ديگري است؟

شروع انقالب با انگيزه هاي مختلف
بن��ده نمي توانم بگوي��م همه ي كساني ك��ه در تحقق 
انقالب اسالم��ي تالش كردند انگي��زه ي يكسان داشتند، 
ولي بحث بر سر انگيزه ي بنيانگذار انقالب و كساني است 
كه از ايشان پي��روي كردند و عمًال انقالب به دست آن ها 
پيروز ش��د. در صورتي كه انگي��زه ي اصلي تحقق انقالب 
روشن شود جايگاه گروه هاي مختلف نسبت به انقالب نيز 
روشن مي شود و اين نيز روشن مي گردد كه چرا بعضي از 
گروه ه��اي سياسي، انقالب را تا آخر ياري نكردند و حتي 

  عده اي به طور اجمال معتقد به »حكومت واليي« هستند و لذا خودي اند، در حالي كه 
اگر با دقت به جهت گيري فكري آن ها عنايت بفرمائيد، انقالب اسالمي و واليت فقيه را براي 

هرچه مدرن ترشدن كشور و نزديكي به غرب مي خواهند نه براي تحقق اسالمي كه بناست از 
فرهنگ غربي بگذرد.
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بعضاً به مقابله با انقالب پرداختند. 
ب��ا شناخت ذات انق��الب و حقيقت تاريخي 
آن روش��ن مي شود چرا عده اي مثل مجاهدين 
خلق و مل��ي  مذهبي ها خيل��ي زود از انقالب 
جدا شدن��د و ع��ده اي آرام آرام فاصله گرفتند 
و چ��را بايد پيش بيني كرد ع��ده اي باألخره تا 
آخر انقالب را ي��اري نمي كنند و دير يا زود از 
آن فاصله مي گيرند؟ و إن شاءاهلل روشن خواهد 
ش��د موقعيت تاريخي انق��الب اسالمي طوري 
اس��ت كه تاريخ را مي شكاف��د و جلو مي رود و 
هرك��س خود را با نيت خال��ص وارد آن نكند، 
گرفتار نيهيليسم و پوچ انگاري دوران مي شود. 
حت��ي اگر جبهه ه��اي مخالف انق��الب دست 
در دس��ت هم دهند و تهاجم خ��ود را به ذات 
انقالب ش��دت بخشند و بتوانن��د موفق شوند 
اه��داف غرب زده ي خود را ب��ر انقالب تحميل 
كنن��د و مدتي انقالب را نسبت به اهدافش در 
خفا ببرند، انقالب اسالمي چيزي نيست كه از 
صحن��ه ی تاريخ معاصر خارج شود و در خفاي 

هميشگي فرو رود.  
امي��دوارم به مدد اله��ي بتوانم موارد مطرح 
شده را درست روشن كنم تا عزيزان نسبت به 
وضع موجود جهاني كه در آن زندگي مي كنند 
تحليلي م��اوراء تحليل سياسي��ون ورشكسته 
داشت��ه باشند. بعض��اً جمالت��ي از طرفداران 
انق��الب مي شنويم كه نشان  مي دهد نسبت به 
شناخت حقيقت و ذات انقالب اسالمي آن طور 
ك��ه شايسته اس��ت تحليل درست��ي ندارند و 
نگاه آن ه��ا نسبت به انق��الب اسالمي با افقي 
كه حضرت امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 
نسب��ت به انقالب نشان مي دادند فرق  مي كند. 
و گاهي دي��ده شده عزيزي به عن��وان طرفدار 
انقالب اسالمي بسيار زحمت  مي كشد و خون 
دل مي خورد و شب و روز ناسزا مي شنود، ولي 
ب��راي چيزي ك��ه اصًال حقيق��ت و ذات آن را 
نمي شناسد، و عمًال آن چه را او انقالب اسالمي 
مي دان��د، آن انقالب اسالم��ي كه حضرت امام 

تأكيد  آن  بر  خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« 
داشتند نيست. 

همان ط��ور ك��ه ي��ك زماني قط��ب زاده و 
بني ص��در و جبه��ه ي  ملي و انجم��ن حّجتيه 
و جري��ان مه��دي هاشمي روب��ه روي انقالب 
ايستادن��د، جريان��ات ديگ��ري هستن��د كه 
در ح��ال حاضر شب��ه خودي اند ول��ي وقتي 
انق��الب چهره ه��اي عميق تِر خ��ود را نمايان 
كرد، غيرخ��ودي مي شوند. اي��ن عرض بنده 
از پايگ��اه نگاه��ي اس��ت ك��ه حض��رت امام 
انقالب  اين  به  خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 
داشتند. به عنوان نمونه؛ ايشان صاحب اصلي 
انق��الب اسالم��ي را حضرت حج��ت »عجل 
اهلل تعال��ی  فرج��ه الشري��ف«  مي دانند. ولي 
جريان هاي��ي هستن��د ك��ه اين سخ��ن را به 
تمسخر مي گيرند و كسي را كه چنين ادعايي 
بكند متهم به خرافه گرايي مي كنند، در حالي 
كه اينان چه بخواهن��د و چه نخواهند اعتقاد 
و توجه خاص ب��ه حضرت صاحب االمر»عجل 
اهلل تعال��ی  فرج��ه الشري��ف« از اركان اصلي 
انقالب اسالمي اس��ت و هرچه انقالب جلوتر 
رود اين اعتقاد بيشتر بروز مي كند و به همان 
ان��دازه ع��ده اي كه ت��ا ديروز خ��ودي بودند، 
غي��ر خودي مي شوند. فع��ًال مي بينيم عده اي 
به ط��ور اجمال معتقد ب��ه »حكومت واليي« 
هستن��د و لذا خودي ان��د، در حالي كه اگر با 
دقت ب��ه جهت گي��ري فكري آن ه��ا عنايت 
بفرمائي��د، انق��الب اسالمي و والي��ت فقيه را 
براي هرچ��ه مدرن ترشدن كش��ور و نزديكي 
ب��ه غرب مي خواهند نه ب��راي تحقق اسالمي 
ك��ه بناست از فرهنگ غرب��ي بگذرد. هميشه 
در عين احترام به شخصيت آن هايي كه خود 
را از انق��الب مي دانند، باي��د دقت داشت كه 
آيا انگيزه ه��ا ي آن ها با ذات انقالب همخواني 
دارد؟ شايد امروز بتوان گفت خودي ها نسبت 
به انقالب اسالم��ي كساني باشند كه در عين 
مسلمان بودن و شيعه بودن، در پذيرفتن اصل 

   اگر كسي نداند انقالب اسالمي در مسيري كه به سوي اهداف خود سير مي كند در كدام 
مرحله از مراحل حيات خود قرار دارد ممكن است قدم هايي در مقابل انقالب بردارد و انقالب 
اسالمي را وارد ميدان هايي كند كه برايش مين گذاري شده است.

  اگر دولت ها 
انقالب را گرفتار 
توسعه به روش 
غربي كردند و 

در راستاي رشد 
هسته هاي قدرت 

و ثروت، انقالب 
را در مسير 

رسيدن به اهداف 
عاليه اش از نفس 
انداختند، هرگز 

انتظار نداشته 
باشند مردمي 

كه انقالب كردند 
از آن ها متشكر 

باشند، زيرا آن ها 
در مسير مديريت 

خود شخصيت 
اصلي و اهداف 

انقالب را فراموش 
كردند و عمًال 

انقالب را در ذيل 
فرهنگ غربي 

قرار دادند و اگر 
بر آن روش تأكيد 

مي شد ديگر از 
بازگشت به هويت 

از دست رفته ي 
ملت مسلمان 
توسط انقالب 

اسالمي، چيزي 
نمي ماند.

 
 با شناخت ذات 
انقالب و حقيقت 

تاريخي آن روشن 
مي شود چرا عده اي 

مثل مجاهدين 
خلق و ملي  

مذهبي ها خيلي 
زود از انقالب جدا 
شدند و عده اي 
آرام آرام فاصله 

گرفتند و چرا بايد 
پيش بيني كرد 

عده اي باألخره تا 
آخر انقالب را ياري 
نمي كنند و دير يا 
زود از آن فاصله 

مي گيرند؟ 
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انقالب اسالمي و »واليت فقي��ه« با همديگر مشترك اند، 
اي��ن ورود، ورود خوبي است! ام��ا تجربه نشان  داده است 
كه معلوم نيست با پذيرش اين شعارها، باز جريان هايي با 
اص��ل و ذات انقالب درگير نشوند. يك سؤال بايد در ذيل 
عقايد ف��وق مطرح باشد و آن اين كه ب��ا پذيرش انقالب 
اسالم��ي و واليت فقي��ه بنا است جامعه ب��ه كجا برسد؟ 
ممك��ن است حتي بگوين��د مي خواهيم به تمدن اسالمي 
برسيم، و نهايت تمدن اسالمي را هم آن بدانند كه حضرت 
بقية اهلل»ع��ج«  در آن حكوم��ت كنند، ول��ي با اين همه، 
تعريفي كه از تمدن اسالمي دارند، تحت تأثير آن نگاهي 
اس��ت كه فرهنگ غرب تعريف ك��رده است. اين افراد اگر 
حضرت صاحب االمر»عج« هم تشري��ف بياورند به ايشان 
اشك��ال مي كنند كه چرا آن طور ك��ه شايسته است امور 
را جل��و نمي برند. چون اين ه��ا حضور حضرت را هم براي 
تحقق مدينه اي مي دانند ك��ه خودشان تعريف كرده اند و 
در عم��ق نگاهشان، به فرهنگ غ��رب اصالت مي دهند، و 
نتوانسته اند حقيقتي ماوراء غرب بشناسند، حتي به قرآن 
هم كه رجوع مي كنند، پيام هاي قرآن را به غرب و نگاهي 
ك��ه آن فرهنگ به عال��م و آدم دارد، رج��وع مي دهند و 
مي خواهن��د به كمك قرآن از آمريكا جلو بزنند و مدرن تر 
شوند تا ايران را آباد و مردم را به رفاه كامل برسانند! اينان 
از آن جايي كه در خود ت��وان چنين مديريتي را احساس 
مي كنن��د و آن جهت گي��ري را پذيرفته ان��د، هر جرياني 

را كه ب��ه غير از آنچه آن ه��ا مي شناسند نظر 
داشت��ه باشد خائن به انقالب و مردم مي دانند 
و ب��ه خود حق مي دهند با آن جريان مخالفت 
كنن��د، حتي اگر مردم فك��ري غير از فكر آن 
اف��راد را براي رياست جمه��وري يا نمايندگي 
مجل��س انتخاب ك��رده باشن��د! اين جا ديگر 
قواع��د دموكراسي فرام��وش مي شود، چون از 
نظر اي��ن افراد مصلحت مردم و انقالب چيزي 
جز مدرن شدن به روش غربي نيست، و لذا اگر 
رسيدن به آن با راهكار دموكراسي عملي نشد، 

راه كارهاي ديگر را اِعمال مي كنند.
مطالب فوق نكاتي است كه موجب مي شود 
عرض كنم م��ا در آينده، دوباره مرزبندي هاي 
ديگري خواهيم داشت و بعضي از خودي هاي 

ام��روز غي��ر خ��ودي خواهند ش��د، و اگر انق��الب بدون 
گرفتارش��دن ب��ه حجاب هاي غليظ همچن��ان جلو رود و 
آرام آرام خ��ود را در نظام آموزش��ي و سياسي و اقتصادي 
از فرهن��گ غربي آزاد كن��د و جلوه هاي شكوفايي معنوي 
در آن ظاه��ر شود، ريزش هاي��ي خواهد داشت، ولي البته 
و ص��د البته اگ��ر ريزش هاي آنچنان��ي دارد، رويش هايي 
از نيروه��اي ج��وان و مخلص نصيبش مي ش��ود كه قابل 
مقايس��ه با ريزش هايي كه انجام مي گيرد نخواهد بود. آن 
ريزش ه��ا؛ ريزش هايي هستند ك��ه در عين آن كه خود را 
صاحب انقالب مي دانند مانع سير انقالب به سوي اهداف 
توحي��دي اش هستند، ول��ي رويش هاي انق��الب موجب 

تسريع انقالب به سوي اهداف عاليه ي آن خواهند بود.

خطر غفلت از اهداف انقالب اسالمي 
در رابطه با خطر غفلت از اهداف اصلي انقالب اسالمي؛ 
ب��ه عنوان مث��ال در نظر بگيريد به شم��ا خبر داده اند كه 
جه��ت رفع تشنگي تان، در پش��ت آن كوه بلند چشمه اي 
هس��ت كه با پشت سرگذاشت��ن اين صحرا و آن چند تپه 
مي تواني��د به آن برسيد. ح��ال اگر كسي بيايد، براي شما 
ي��ك موضوع جديدي ط��رح كند كه يك ب��اِغ زيبايي، با 
ميوه ه��اي تازه در همين نزديك��ي هست، آن قدر هم نياز 
نيس��ت راه برويد تا ب��ه آن چشمه برسي��د، بفرماييد در 
همين باغ و ميوه ميل كنيد! اگر تشنگي فراموشتان شود 
به طرف باغ مي رويد و مشغول خوردن ميوه ها 
مي شويد، در حالي كه تشنگي تان رفع نشده و 
شدت هم پيدا كرده است و احساس مي كنيد 
از وض��ع خودتان ب��ا داشتن اين هم��ه ميوه، 
ناراضي هستيد، حتي ممكن است ندانيد چرا 
ناراضي هستيد ول��ي باألخره احساس آرامش 
نمي كنيد، چون عطِش انسان تشنه با آب رفع 

مي شود و نه با ميوه هاي رنگارنگ.
موضوِع بعض��ي از دولت ها نسبت به اهداف 
انق��الب ني��ز همين طور بود ك��ه انقالب را در 
رسيدن به اهداف اصلي ياري نكردند، هر چند 
امكان��ات رفاهي زيادي براي ع��ده اي از مردم 
پيش آوردند، در حالي ك��ه روح كلي مردمي 
ك��ه انقالب كردند در طلب چي��ز ديگري بود 

  اشكال از 
آن جا پيدا شد كه 
خواستيم با تعريفي 
كه غرب از ما دارد 
خود را ببينيم در 
حالي كه آن پير 
فرزانه نگاه ما را 
از محدوديت هاي 
زندگي غرب آزاد 
كرد تا زندگي 
زميني خود را به 
آسمان معنويت 
متصل گردانيم و 
اقتصاد خود را با 
عدالت و معنويت و 
فرهنگ و آموزش 
خود را جدا از نگاه 
سكوالر و الئيك به 
عالَم و آدم، ادامه 
دهيم.

  
شيعه در طول 

تاريخش يك روز 
را بدون حاكميت 
امام معصوم)ع( 
نپذيرفته، زيرا 

در آن صورت از 
آرمان هاي مقدس 

خود در زندگي 
فردي و اجتماعي 

باز مي ماند.
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ك��ه اگر به آن نرسند، به هر چي��ز ديگري هم كه برسند 
باز احس��اس مي كنند ب��ه نتيجه نرسيده ان��د. چشمه اي 
كه انق��الب بايد به آن مي رسي��د حاكميت حكم خدا در 
تم��ام مناسب��ات جامعه ب��ود، همان چي��زي كه حضرت 
ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« مّد نظر خود و مردم 
ق��رار دادند و فرمودند: »ما آن چي��زي را كه مي خواهيم، 
حكوم��ت اهلل است... ما مي خواهيم ق��رآن بر ما حكومت 
كن��د... ما هي��چ حكومتي را جز حكوم��ت اهلل نمي توانيم 
بپذيري��م«؛]2[ اگ��ر دولت ها انقالب را گرفت��ار توسعه به 
روش غرب��ي كردند و در راست��اي رشد هسته هاي قدرت 
و ث��روت، انقالب را در مسير رسي��دن به اهداف عاليه اش 
از نف��س انداختند، هرگز انتظار نداشته باشند مردمي كه 
انق��الب كردند از آن ها متشكر باشند، زيرا آن ها در مسير 
مديريت خود شخصيت اصلي و اهداف انقالب را فراموش 
كردن��د و عمًال انقالب را در ذيل فرهنگ غربي قرار دادند 
و اگر بر آن روش تأكيد مي شد ديگر از بازگشت به هويت 
از دس��ت رفته ي مل��ت مسلمان توس��ط انقالب اسالمي، 
چيزي نمي مان��د. زيرا شخصيت انقالب اسالمي بر اساس 
رسيدن به اه��داف حقيقي اش ظاهر مي شود، حال اگر به 
ه��ر چيز ديگري برسد ولي به اه��داف حقيقي اش نرسد، 
عم��ًال انقالب در مسير شكست خود جلو رفته است. البته 
معلوم است كه ذات انقالب و مردم انقالبي چنين تحميلي 

را بر نمي تابند. 
بسيار هوشياري مي خواهد كه مردم بتوانند ماوراء رفاه 
غرب��ي، نظر به اهداف حقيق��ي انقالب داشته باشند، مثل 
اي��ن است كه مردم بنشينند و فكر كنند، اين آقا كه ما را 
ب��ه باغ دعوت كرد م��ا را به جاي بدي دعوت نكرد! گفت: 
بفرماييد در اين باغ و از ميوه هاي خوش مزه ي آن بخوريد. 
ن��ه جايي كه اين آقا ما را دعوت كرد بد بود، و نه من كار 
بدي كردم كه اين جا آم��دم ولي نمي دانم چه شده  است 
ك��ه كالف��ه ام! غفلت او از آن جا است ك��ه متوجه نيست 
حقيقت اين مسافرت ب��راي رسيدن به چشمه ي آب بود 
و با تغيي��ر مسير انقالب به سوي توسعه ي غربي، حاال به 
ظاهر مي بيند همه چيز دارد ولي از مقصد اصلي باز مانده و 
درنتيجه افسردگي ها، ويراني نظام خانواده، فساد جوانان، 
مشكالت آموزش��ي و فرهنگي و اقتصادي همه به صحنه 
آمده است. مثل اين است كه درخت سيب همه چيز بدهد 

غي��ر از سيب، يا سركه اي ك��ه بايد ترش باشد، هر مزه اي 
داشت��ه  باشد، غير از ترش بودن. چه كسي حاضر است آن 
را بخورد؟ عده اي ناخواسته و به جهت آن كه ذات غرب را 
نمي شناختند و فقط ظاهر آن را ديده بودند، باليي بر سر 
انقالب اسالمي آوردند كه حاال از بعضي جهات، همه چيز 
هس��ت غير از انقالب اسالمي. طرف��داراِن همان طرز فكر 
چ��ون رويك��رد اصلي آن ه��ا اهداف غربي اس��ت، پس از 
چن��دي حاال نداي عبور از انقالب اسالمي را سر مي دهند 
و ب��ا جريان هايي كه در صدد بران��دازي نظام اسالمي اند 
احساس همدل��ي مي كنند و درصدداند از انقالب اسالمي 

  ما انقالب نكرديم كه بر طبق موازين تاريخ غربي، ارزش هاي غربي را 
متحقق كنيم، انقالب اسالمي پاسخ به ندايي بود كه از طرف حق به گوش 
ملت رسيد. 
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حکمت و اندیشه

كه  نگهدارن��د  پوست��ه اي 
غ��رب  محتواي��ش  تم��ام 
باشد، ب��ا اين تصور كه اگر 
ما فرهنگ غرب را بيش از 
پي��ش در شئونات مملكت 
امتي��ازات  از  كني��م  وارد 
برخ��وردار  غربي  زندگ��ي 
كه  حال��ي  در  مي شوي��م. 
اين ها غافلن��د غرب چهار 
ص��د س��ال اس��ت بقيه ي 
ممال��ك را چپاول كرده تا 
ب��ه اين جا رسي��ده است و 
ه��م اكنون هم منافع خود 
را ط��وري تعريف كرده كه 
با منافع ملي ساير كشورها 
در تض��اد اس��ت و در اين 
صورت ما را براي خودشان 

مي خواهند.
اشكال از آن جا پيدا شد 
ك��ه خواستيم ب��ا تعريفي 
ك��ه غرب از م��ا دارد خود را ببيني��م در حالي كه آن پير 
فرزانه نگاه ما را از محدوديت هاي زندگي غرب آزاد كرد تا 
زندگ��ي زميني خود را به آسمان معنويت متصل گردانيم 
و اقتص��اد خود را با عدالت و معنويت و فرهنگ و آموزش 
خ��ود را جدا از نگاه سكوالر و الئيك به عالَم و آدم، ادامه 
دهيم. درست است ك��ه اشخاص و طوائفي كه متأدب به 
ادب غرب��ي هستند به آساني نمي توانند با انقالب اسالمي 
دمس��از شوند، عالَ��م آن ها، عالم غرب اس��ت و به آساني 
نمي توانند از آن عالم دل بكنند ولي انقالب اسالمي آمده 
ت��ا مبناي سياس��ت را تغيير دهد، ما انق��الب نكرديم كه 
بر طبق موازين تاري��خ غربي، ارزش هاي غربي را متحقق 
كنيم، انقالب اسالمي پاسخ به ندايي بود كه از طرف حق 

به گوش ملت رسيد. 

انقالب ايران، انقالبي شيعي يا مادي 
تا اين ج��ا جنبه ي سلبي بحث عرض ش��د و اين كه ما 
چه چيز نبايد باشي��م، جنبه ي ديگر بحث آن است كه ما 

چه چيز بايد باشيم. 
انق��الب اسالم��ي، انقالبي است كه ملتي ب��ا آگاهي  از 
توانايي هاي اسالم آن را پديد آورد، منتها اسالمي كه شيعه 
آن را مي شناسد و در رابطه با جايگاه انقالب اسالمي بايد 
تشيع را، هم از نظر مباني اعتقادي، و هم از نظر حضوري 
كه در تاريخ داشته است بشناسيم. از نظر تاريخي عده اي 
پ��س از رحل��ت رسول خ��دا»ص« متوجه شدن��د ماوراء 
جريان��ي كه سقيفه بدان پرداخت��ه است، حقيقتي هست 
ك��ه نسب��ت آن در مقايسه با اسالِم سقيف��ه، يك نسبت 
ديگ��ري است و صحابه ي اصيل پيامبر»ص« مثل سلمان 
و مق��داد و اب��اذر به آن حقيقت پيوستن��د، هرچند بنا به 
توصيه ي علي)ع( جز چند اعتراض آرام، تقابل مستقيمي 
ب��ا خلفا انجام نشد. اما اگ��ر از موضع يك انسان بي طرف 
جريان هاي صدر تاريخ اسالم را دنبال كنيم، نسبِت تفكر 
شيع��ه با اصل اس��الم را به خوبي مي ت��وان شناخت و از 
آن طرف��داري كرد. مثل اين ك��ه بنده وارد مسجدي شوم 
و ببين��م دو جلس��ه در دو طرف آن برق��رار است، مسلّم 
ابت��دا طرفدار هيچ كدام از آن ها نيستم، ولي بعد از اين كه 
حرف ه��اي هر دو را كامًال شني��دم و ديدم حقيقت يكي 
از آن دو بيشت��ر از ديگ��ري است، طبيعي است كه به آن 
بيشت��ر عالقه مند شوم، حتي ممكن اس��ت از اين به بعد 
نسبت به آن جلسه اي كه عالقه مند شدم تعصبي هم پيدا 
كن��م، ولي در ابتدا كه در مقايسه اي آزاد با آن دو برخورد 

كردم تعصبي در كار نبود. 
ورود شيعي��ان به تشيع يك ورودي است كه انصاف در 
آن نق��ش اساسي داشت و براي شيعيان اوليه پيدا بود كه 
حقيق��ت در خانواده ي پيامبر»ص« اس��ت و ما هم چون 
متوجه انتخ��اب منصفانه ي آن ها شده اي��م بر شيعه بودن 
خود پايدار هستيم. اش��ارات قرآن حكايت از آن دارد كه 
ي��ك خانواده ي خ��اص در اسالم در مق��ام طهارِت كامل 
هستن��د و هيچ جه��ل و گناهي در آن ه��ا نيست. فرمود: 
»إنَّما يُري��ُد اهلُل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْج��سَ اَْهَل الَبْيت«؛]3[ 
يعن��ي خداون��د اراده كرده است از شم��ا خانواده هرگونه 
آلودگ��ي را بزداي��د. شيعه اين اش��ارات را دنبال كرد و با 
ساي��ر شواهد تركيب نمود و متوجه شد موضوِع حاكميت 
امام معصوم واقعاً اراده ي الهي است و نبايد آن را سرسري 
گرفت، كه موضوع آن در مباحث كالمي مورد بررسي قرار 

  شيعه به اهدافي نظر دوخته است كه آن اهداف بسيار باالتر از آن  هستند كه با طرح رفاه مادي 
بتوان از آن ها دست برداشت و به وضع موجوِد جهان مدرن راضي بود. شيعه با وفاداري به آن 

حقيقت، زندگي  كرده و به همين جهت هم شيعه ي واقعي هيچ وقت گرفتار روزمّرگي نشده  است.
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مي گيرد. در راست��اي برگشت اسالم به موضوع حاكميت 
ام��ام معص��وم جهت س��ر و سامان گرفتن جه��ان اسالم، 
ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« در اولين صفحه از 
وصيت نامه شان در م��ورد حديث »ثقلي��ن« مي فرمايند: 
»اين حديِث شري��ف حجت قاطع است بر جميع بشريت 
به وي��ژه مسلمانان مذاه��ب مختلف«؛ يعن��ي رسيدن به 
اين ك��ه بايد امام معص��وم در كنار قرآن، جه��ان را سر و 
سام��ان بدهد چيزي نيست كه ما شيعيان بگوييم؛ اگر ما 
ام��روز در هر محفل علمي بح��ِث »واليت اهل البيت)ع(« 
را مط��رح  كنيم، هرچ��ه فضا به تحقي��ق نزديك تر باشد، 
سخ��ن شيع��ه پذيرفتني ت��ر خواهد بود، مث��ل كاري كه 
مرح��وم اميني»رحمة اهلل عليه« در الغدي��ر انجام داد و يا 
به نحوي ديگر عالم��ه طباطبائي»رحمة اهلل عليه« معارف 
اه��ل البيت)ع( را در تفسير »المي��زان« مطرح فرمود كه 
جن��اب »َشلتوت« رئيس االزهر بگويد: از وقتي آن تفسير 
ب��ه دستم رسيد همه ي مطالعاتم را تعطيل كردم و به آن 
پرداخت��م. »الميزان« معارف درخشان��ي را در دل تفسير 
قرآن نش��ان داده كه به خوبي انديشه ها را متوجه فرهنگ 

امامت مي كند. 
پس اولين نكته اي ك��ه در سير تاريخي شيعه مي توان 
ب��ه آن توجه داشت اي��ن است كه شيعه هم��واره طالب 
حقيقت��ي است باالتر از وضع موجودي كه مردم سطحي، 
ب��ه آن راضي اند و هميشه ب��ه آن نظر داشته و اگر مقصد 
او از پديدآوردن انقالب اسالمي، صرفاً موضوع رفاه مادي 
بود ش��اه در اواخر سلطنتش با ف��روش سرسام آوري كه 
از نفت داشت و بازاره��اي ايران را پر از كاالهاي خارجي 
ك��رده بود مردم بايد به انقالب اسالم��ي فكر نمي كردند، 
ب��ه خصوص كه درباري��ان سعي داشتند طبق��ه اي را كه 
امك��ان اعت��راض در آن ها بيشتر بود در رف��اه قرار دهند، 
حت��ي دولت وقت در سال آخر حكومت نظام شاهنشاهي 
از آن جهت كه متوجه نقش معلمان در انقالب بود، درصد 
زيادي به حقوق معلمان اضافه كرد. آري شيعه به اهدافي 
نظ��ر دوخته است كه آن اهداف بسيار باالتر از آن  هستند 
كه با طرح رفاه م��ادي بتوان از آن ها دست برداشت و به 
وض��ع موجوِد جهان مدرن راضي بود. شيعه با وفاداري به 
آن حقيقت، زندگ��ي  كرده و به همين جهت هم شيعه ي 

واقعي هيچ وقت گرفتار روزمّرگي نشده  است.

شيعه؛ حقيقت شناسي و آرمان گرايي
هن��ر بزرگ شيع��ه آن است ك��ه در عي��ن واقع بيني، 
حقيقت شن��اس و آرمان گرا است و رم��ز آن كه در طول 
تاريخ گرفت��ار روزمّرگي نشده، جنب��ه ي حقيقت شناسي 
و آرمان گراي��ي آن اس��ت و چنانچه بتواني��م اين موضوع 
را ب��ه صورت امروزي��ن تدوين كنيم ب��ه خوبي در نجات 
جوانانم��ان از فساد دوران موف��ق مي شويم. هيچ وقت ما 
شيعي��ان نگفتيم فعًال ب��ا ناصرالدين شاه ي��ا با فالن خان 
مغ��ول بسازي��م و رنگ آن ها را به خ��ود بگيريم، هميشه 
در عين واقع بيني و پرهيز از برخوردهاي تند، آرمان هاي 
خود را دنبال  كرده ايم، ب��ه همين جهت مي گويند شيعه 

هميشه »حكومتي در حكومت« بوده است.
اگرچ��ه آرمان خواهي براي شيعي��ان هزينه ها ي زيادي 
داشته و كشته هاي فراواني داده است، ولي در عوض زنده 
مانده است و مثل ملّت هاي بي تاريخ، هضم زمانه نشده كه 
هيچ هويت متعالي براي خود نداشته باشد. اگر يك هزارم 
كش��ت و كشتاري ك��ه در طول تاريخ ب��ه شيعه تحميل 
كرده ان��د به ملّت ديگري وارد ش��ده  بود، امروز اصًال نامي 
ه��م از آن نبود، زيرا هميش��ه نهضت هاي شيعي، عميق، 
دقيق، زيربنايي و آرمان خواهانه عمل مي كردند، آن هم با 
نظ��ر به آرمان هاي قدسي و معقول و نه آرمان هاي َوهمي 

و احساساتي. 
جّب��اران تاريخ عموماً از نهضت ه��اي شيعي در هراس 
بوده ان��د؛ و تعداد زيادي از آن ها را مي كشتند، بعد متوجه 
مي شدند كه هي��چ بهره اي نبرده اند. امام شان را در زندان 
شهي��د مي كردند، بعد كه حض��رت امام كاظم)ع( را با آن 
زندان ه��اي طوي��ل المدت شهيد كردند، ب��ه اميد آن كه 
حضرت در جامعه فراموش شده اند، جسد مبارك حضرت 
را تحقيرآمي��ز كنار پل بغداد گذاشتند و اعالم كردند اين 
جسِد امام رافضي��ان است، بيايند آن را ببرند، تاريخ گواه 
است كه در تشييع جن��ازه ي حضرت، بغداد تعطيل شد. 
وقت��ي ديدند از آن طريق نتيج��ه نگرفتند، مجبور شدند 
فرزن��د همان امام��ي را كه در زندان شهي��د كرده بودند، 
وليعه��د خود قرار دهند، به اميد آن كه امام شيعيان را از 
چشم ها بيندازند. ولي حضرت امام رضا)ع( در همان مّدت 
كوتاِه واليت عهدي با توجه به همان آرمان هايي كه شيعه 
دنبال مي كند، كاري كردند كه همه ي چشم ها متوجه آن 

  اگرچه آرمان خواهي براي شيعيان هزينه ها ي زيادي داشته و كشته هاي فراواني داده است، 
ولي در عوض زنده مانده است و مثل مّلت هاي بي تاريخ، هضم زمانه نشده كه هيچ هويت متعالي 
براي خود نداشته باشد.

  اگر انقالب 
بدون گرفتارشدن 

به حجاب هاي 
غليظ همچنان 

جلو رود و 
آرام آرام خود را 

در نظام آموزشي 
و سياسي و 
اقتصادي از 

فرهنگ غربي 
آزاد كند و 
جلوه هاي 

شكوفايي معنوي 
در آن ظاهر 

شود، ريزش هايي 
خواهد داشت، 

ولي البته و 
صد البته اگر 

ريزش هاي 
آنچناني دارد، 
رويش هايي از 

نيروهاي جوان و 
مخلص نصيبش 

مي شود كه 
قابل مقايسه با 
ريزش هايي كه 
انجام مي گيرد 

نخواهد بود.
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حضرت شد و حقاني��ت شيعه بيش از پيش ظاهر گشت.
]4[ ل��ذا مجبور شدن��د ايشان را در عيني ك��ه به عنوان 
وليعهد تعيين كرده بودند، شهيد كنند. باز نتيجه نگرفتند 

و نتوانستند در حذف شيعه موفق باشند. 
آيا عزي��زان فرصت كرده اند فكر كنن��د ما شيعيان در 
كج��اي تاريخ هستيم؟ آيا گمان  كرده اي��د شيعيان ايران 
بدون  هرگونه پيشين��ه ي تاريخي، در سال 1357 انقالب  
كرده اند، همان طوري ك��ه استراتژيست هاي غربي تصور 
مي كنند و اميد دارند تا با هرچه بيشتر مدرنيزاسيون كردن 
جامع��ه ي ايراني، ملت ايران تغيير هويت  دهند و آن ها را 

در فرهنگ مدرنيته استحاله  كنند؟ 
شيعه مطابق حقايق قرآن��ي و داليل عرفاني و عقالني 
متوج��ه است جهان جز با »حاكمي��ت امامي معصوم« به 
نتيجه اي ك��ه بايد برسد نمي رسد و بقيه ي فرهنگ ها هم 
ك��ه مضمحل شده اند، به جهت غفلت از اين موضوع است 
و تحمل فرهنگ حاكميت غير معصوم يك نوع فريب دادن 
به خود و پشت كردن به آرمان هاي عقل و قلِب خود است. 
شيعه با توجه به نقش حقايق در زندگي، همواره تالش 
كرده است كه »حقيقت« در زندگي فردي و اجتماعي او 
ميدان دار باشد و چنين توجهي نه تنها به زندگي او جهت 
مي  ده��د، بلك��ه هم اكن��ون 
حي��ات او را ب��ه عالي ترين 
تاريخ متصل  آرماني  حيات 
مي گرداند و از آن بهره مند 
مي سازد. حضرت صادق)ع( 
اين رابط��ه مي فرمايند:  در 
»َمْن َماَت ُمْنَتِظراً لَِهَذا اْألَْمِر 
َكاَن َكَمْن َكاَن َمَع الَْقائِِم فِي 
بَِمْنِزلَِة  ُفْسَطاِطِه َال بَْل َكاَن 
��اِرِب بَْيَن يَ��َدْي َرُسوِل  الضَّ
ْي��ف«؛]5[  بِالسَّ ِ»ص«  اهللَّ
منتظ��ر  هرك��س  يعن��ي 
معص��وم  ام��ام  حاكمي��ت 
باش��د و بميرد، مانند كسي 
است كه در كن��ار حضرت 
قائم»عجل اهلل تعالی  فرجه 
الشري��ف« در خيمه گاه آن 

حض��رت بوده، بلك��ه به منزله ي كسي اس��ت كه در كنار 
رسول خدا»ص« براي حاكميت اسالم شمشير زده است.

يك دروغ بزرگ
اگ��ر انسان ها عقل و قلب خ��ود را فريب ندهند چگونه 
مي توانن��د حاكميت كسي را بپذيرند ك��ه بنا به نقل ابن 
، لََهلََك ُعَمر«؛]6[  ابي الحديد هفتاد بار مي گويد: »لَوال َعلِيٌّ
اگر علي نب��ود عمر هالك مي شد. معن��ي حقيقت گرايي 
شيع��ه آن است كه نمي تواند به عق��ل و قلب خود دروغ 

بگويد و آن ها را فريب دهد. 
وقت��ي ملت مسلم��ان تركيه حاكمي��ت خلفائي را كه 
سقيفه آن ها را انتخاب كرده، پذيرفتند، آقاي »آتاتورك« 
را هم مي توانن��د تحمل كنند و سال ها طول مي كشد كه 
روح اسالم  ستي��زي او را از ذهن ها و قلب ها پاك نمايند. 
در حالي ك��ه مردم ايران در فرهن��گ شيعه، رضاخان را 
ب��ا آن همه قلدري هنوز نيام��ده روانه ي جزيره ي موريس  
كردن��د، فرزندش هم با آن همه حيله گ��ري  كه داشت، با 
خفت و خ��واري رفت. چون شيعه هم��واره به چيزي در 
نظام سياسي جامعه نظر دارد كه عقل و قلب به دنبال آن 

هستند و آن حاكميت امام معصوم است.
ب��ا اين كه دول��ت انگلستان قوي تري��ن روشنفكران را 
در كن��ار رضاخ��اِن بي سواد قرار داد ت��ا او را حفظ كنند، 
چ��ون شيعه نظر ب��ه جايي ديگ��ر دارد، تالش هاي امثال 
»تيمورتاش« و »محمدعلي فروغي« هيچ نتيجه اي نداد. 
درست است كه اگر ملّت��ي هويتي قدسي و الهي نداشته 
باش��د، به راحتي به رنگ فرهنگ مدرنيته در مي آيد، ولي 

آن ملّت، شيعيان اهل البيت نيستند. 
شيع��ه در آن غوغاي تقدس زدايي بع��د از رحلت نبي 
اكرم»ص«، خانه ي ِگلي فاطمه ي زهرا»س« را »حقيقت« 
ديد، نه كاخ سبز معاويه را. زيرا نخواست اين دروغ بزرگ 
را بپذيرد كه غي��ر معصوم امكان حاكميت در امور فردي 
و اجتماع��ي جامع��ه را دارد. شيعه قب��ل از آن كه با اهل 
سن��ت اختالف داشت��ه باشد، به خود ك��ه رجوع مي كند 
متوجه مي ش��ود در عمق جان خود نمي تواند جز معصوم 

را بپذيرد. 
آن زمان هاي��ي كه دولت ها در ح��ّد مرزدار برای كشور 
بودن��د و نقش آن ه��ا در آن حّد بود ك��ه كسي به كشور 

  اگر بستر سياسي و آموزشي جامعه طوري شكل گيرد كه ما را به فرهنگ غرب دعوت نكند، به سرعت با نسلي 
روبرو مي شويم كه وفادار به نظام اسالمي و ارزش هاي الهي است. به همين جهت اگر هجوم تبليغات، جوانان شيعه را 
تحت تأثير زندگي غربي قرار داد، نمي تواند آن ها را براي هميشه در آن فضا نگهدارد، چون دل جوان شيعي در هواي 

وطن ديگري است كه چندان هم نسبت به آن ناآشنا نيست.
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تج��اوز نكن��د، شيعه ب��دون آن كه به ط��ور اساسي نياز 
ببين��د حكومت را به دست گيرد، خ��ودش براساس نظر 
امام��ان معصوم و به راهنمايي علم��ا و فقها امور فردي و 
اجتماعي خود را طي مي ك��رد، ولي از زماني كه دولت ها 
اقت��دار بيشتري پيدا كردن��د و عالوه بر م��رزداري، امور 
اجتماعي پيش آمده را به دست گرفتند، اراده ي كلي شيعه 
آن ش��د كه واليت فقي��ه، به آن معني ك��ه حضرت امام 
خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« ط��رح كردند، وارد ميدان 
ش��ود. اين جا بود كه در راست��اي اعتقاد شيعه كه بايد در 
زم��ان غيبت امام معصوم، انديش��ه ي همان امامان حاكم 
باش��د، موضوع »والي��ت فقيه« طرح  ش��د. همه ي اين ها 
حكاي��ت از آن دارد كه شيع��ه در طول تاريخش يك روز 
را ب��دون حاكميت امام معص��وم)ع( نپذيرفته، زيرا در آن 
ص��ورت از آرمان هاي مق��دس خود در زندگ��ي فردي و 

اجتماعي باز مي ماند.
اگر آرمان هاي مقدسي ك��ه شيعه بر آن ها تأكيد دارد، 
در منظ��ر جوانان ما ق��رار گيرد، هرگز ب��ا چنين بحراني 
روبه رو نمي شويم كه كشورهاي غربي با آن روبه رويند. دل 
جوان در هواي وطن اصلي اش يعني اُنس با خدا و محبت 
به اه��ل البيت(ع( اس��ت. اگر بستر سياس��ي و آموزشي 
جامعه طوري شكل گيرد كه ما را به فرهنگ غرب دعوت 
نكن��د، به سرعت ب��ا نسلي روبرو مي شويم ك��ه وفادار به 
نظ��ام اسالم��ي و ارزش هاي الهي اس��ت. به همين جهت 
اگ��ر هجوم تبليغات، جوانان شيع��ه را تحت تأثير زندگي 
غربي قرار داد، نمي تواند آن ها را براي هميشه در آن فضا 
نگه��دارد، چون دل جوان شيع��ي در هواي وطن ديگري 
است كه چندان هم نسبت به آن ناآشنا نيست. رضاخان با 
اجبار مي خواست چادر را از سر زنان ما بردارد، ولي نتيجه 
نگرفت، دوباره ملت به فرهنگي كه مي شناختند برگشتند. 
به عبارت ديگر همين ك��ه »استيصال مدرنيته« فروكش 
كرد، مردم به مذهب برگشت نمودند؛ و تمام تبليغاتي كه 
ب��ر ضد روحانيت در مّدت بيس��ت سال انجام داده بودند، 
خنثي شد، به طوري كه براي آيت اهلل كاشاني آن استقبال 
بي سابقه  را انجام دادند و ايشان در تهران رأي اول مجلس 
را به دست آوردند. البته غربزدگان كه زندگي را در هرچه 
غربي شدن مي جويند، بيك��ار ننشستند، از ملّيون بگير تا 
محم��د رضاشاه، سعي كردند ذهن جوان هاي ما را نسبت 

به روحاني��ت و حاكميت قوانين دين خ��راب  كنند، ولي 
با اين هم��ه وقت��ي ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 
در سال ه��اي 1341 و 1342 به مي��دان آمدند، ملّت در 
راستاي پايداري بر عهد الهي خود به پا خاست، به طوري 
كه رژيم شاهنشاهي در پانزده خرداد سال 42 به سربازان 
دست��ور داده  بود به م��ردم از سينه به ب��اال شليك كنند 
ك��ه همان  وق��ت شهيد شوند و ملت را ب��ه خاك و خون 
كشيدن��د. و باز همين كه استيص��ال فروكش كرد و امام 
خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« را از زن��دان آزاد كردند، 
سيل جمعيت بود كه ب��ه استقبال ايشان رفتند. در حال 
حاض��ر هم فضاي فرهنگي كش��ور را يك نحوه استيصال 
فرهنگ��ي اشغال كرده است تا نگذارند جوان ما به راحتي 

  كليد نجات ملت در دست فرهنگ تشيع و انقالب اسالمي است، به شرطي كه با نگاه 
غرب زدگي به انقالب اسالمي نظر نكنيم و نخواهيم انقالب را در ذيل فرهنگ غرب قرار دهيم، 
كاري كه تا حّدي در بعضي دوران ها انجام شد .
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تصميم بگيرد، ولي اگر جوانان را، ماوراء ظواهري كه در اثر 
استيصال فرهنگي به خود گرفته اند، بنگريم چيز ديگري 
هستن��د و همان مي شود كه به تعبير مقام معظم رهبري، 
اين ظاهري كه جوان به خود گرفته يك »استغاثه« است؛ 
دارد مي گويد: »مرا دريابيد دارم از بين  مي روم، چرا نجاتم 
 نمي دهيد؟!«. و كليد نجات ملت در دست فرهنگ تشيع 
و انقالب اسالمي است، ب��ه شرطي كه با نگاه غرب زدگي 
به انقالب اسالمي نظر نكنيم و نخواهيم انقالب را در ذيل 
فرهن��گ غرب ق��رار دهيم، كاري كه تا ح��ّدي در بعضي 

دوران ها انجام شد. 
روح  »شيع��ه« ي��ك روز هم خ��ود را از حقيقتي به نام 
ام��ام »معصوم« جدا نك��رده است، به همي��ن جهت هم 
رن��گ دوران هاي ظلم و فساد را ب��ه خود نگرفته است، و 
چ��ون بعد از دفاع مقدس هشت ساله اين موضوع تا حّدي 
فرام��وش شد و خواستيم از ژاپن عق��ب نيفتيم، از تشيع 
عق��ب افتاديم و عمل زدگ��ي، روح حقيقت گرايي ما را به 

حاشيه برد. 
پ��س اگر سؤال ش��د چرا هم اكنون جوان��ان شيعه در 
ميداِن توجه به آرمان هاي الهي نيستند؟ بايد گفت: چون 
آن ها را به جاهاي ديگر خوانديم و نه به انقالب اسالمي و 
تمدن آن و دوري از غرب. ما انقالب  را در هويت اصلي اش 
ك��ه همان روح تشيع اس��ت نگه نداشتي��م و  ناخودآگاه 
جه��ت آن را به فرهن��گ مدرنيته نزدي��ك كرديم. ما به 
اندازه اي كه به مدرنيته نزدي��ك شديم، از اهداف انقالب 

فاصله گرفته و مستأصل گشتيم. 

انقالب اسالمي؛ ادامه ي غدير  
سخن خ��دا در »غدير« اين بود كه در راستاي ادامه ي 
اسالم، »بايد امام معصوم حاكم باشد« و اين پيام همچنان 
ادام��ه پيدا كرده  تا در قالب انق��الب اسالمي ظاهرگشت. 
پس غدير، ش��روع يك فرهنگ است ك��ه ادامه ي آن در 
زمان غيبت، »حكومت ديني« است كه سعي دارد سخن 

و سيره ي امامان معصوم را حاكم كند. 
همان طور كه قبًال عرض  كردم، در طول تاريخ گذشته ي 
ما، هر شهر و روستايي را كه مالحظه مي كرديد، روحانيون 
ب��ر اساس حكم خ��دا، امور اجتماع��ي و سياسي آن ها را 
مديري��ت مي كردند، هم سند و قبال��ه مي نوشتند و مهر 

  اگر جايگاه تاريخي انقالب را در نظر بگيريم و به سخنان حضرت امام 
خميني»رضوان اهللا تعالي عليه« توجه كنيم متوجه مي شويم كه هدف اصلي انقالب اسالمي 

جاري كردن حكم خدا در نظام سياسي، آموزشي، اقتصادي جامعه است.
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و امض��ا مي كردند و هم خطبه ي عق��د مي خواندند و هم 
براي جاده ي شه��ر و روستا با مشورت مردم، برنامه ريزي 
مي كردند و خالصه نبض اجتماع و هدايت كلي در دست 
دي��ن بود. در دويست ساله ي اخير وقتي اداره آمد و جاي 
روحاني را گرفت، حاال همان روحاني بايد مسئوليت اصلي 
ام��ور كشور را به دست گيرد تا اداره ي امور از جهت ديني 
خ��ارج نشود وانقالب اسالمي، ص��ورت امروزي حاكميت 

حكم امام معصوم است جهت اداره ي امور اجتماع.
از ص��در اس��الم طرز تفك��ري در مقاب��ل غدير مطرح 
ش��د كه حاك��م جامعه ي اسالم��ي الزم نيس��ت معصوم 
باش��د، تقابل اي��ن دو طرز فكر همچن��ان ادامه دارد، چه 
اس��م آن را »سقيف��ه« بگذاريم، چ��ه »سكوالريسم« و يا 
نظ��ام شاهنشاه��ي، در هر حال دو طرز فك��ر است؛ با دو 
جهان بيني. شيعه معتقد اس��ت اگر بخواهيم حضور دين 
در زندگ��ي انساِن مسلم��ان حضور ناقص��ي نباشد؛ بايد 
همه ي نظ��ام اجتماعي و فردي تح��ت هدايت دين جلو 
رود ت��ا جامعه از دين داري خود ثمره ي الزم را ببرد، امام 
خميني»رضوان اهلل علي��ه«، براساس چني��ن عقيده اي به 
صحنه آمدند تا دين به صورتي ناقص در صحنه ي زندگي 
مسلمانان ظاهر نشود. قرآن در اين راستا مي فرمايد: »إِنَّ 
ُقواْ بَْيَن اهللِّ  وَن أَن يَُفرِّ َِّذيَن يَْكُفُروَن بِ��اهللِّ َوُرُسلِِه َويُِري��دُ ال
َوُرُسلِ��ِه َويُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُف��ُر بَِبْعٍض َويُِريُدوَن أَن 
ا َوأَْعَتْدنَا  يَتَِّخُذواْ بَْيَن َذلَِك َسِبيًال. أُْولَِئَك ُهُم الَْكافُِروَن َحقًّ
لِلَْكافِِريَن َعَذابًا مُِّهيًنا«؛]7[  كساني كه به خدا و پيامبرانش 
كفر مي ورزن��د و مي خواهند ميان پيام خدا و پيامبران او 
جداي��ي اندازند و مي گويند ما به بعضي از دستورات دين 
ايمان داريم و ب��ه بعضي را نمي پذيريم و مي خواهند بين 
ايم��ان به بعض��ي و انكار بعضي از قسمت ه��اي دين، راه 
سوم��ي را براي خود اختيار كنند. آنان در حقيقت كافرند 

و ما براي كافران عذابي خفت آور آماده كرده ايم. 
خداون��د در اين آيات تأكيد دارد اگ��ر همه ي دين در 
هم��ه ي زواياي زندگي حاكم نشد يك نحوه كفر به خدا و 

پيامبر است و منجر به عذاب خواهد شد. 
ي��ك زمان ممك��ن است شرايط ط��وري باشد كه دين 
روي هم رفته در همه ي ابعاد زندگي حضور داشته باشد، 
ح��اال در آن شرايط نادرشاه از پادشاه هندوستان مقداري 
جواه��ر و كوه نور و درياي ن��ور تصاحب مي كند و پادشاه 

هندوست��ان ه��م يك ط��ور ديگر با ساي��ر حاكمان عمل 
مي كند، اين ها چيزي نيست كه مانع حيات ديني جامعه 
باشد. اما يك وق��ت دولت شكل ديگري به خود مي گيرد 
و ب��ه واقع در ام��ور جامعه دخالت مي كن��د و مي خواهد 
بعضي از احكام الهي را كنار بزند، ماليات بگيرد، بر ورود و 
خروج كاال نظارت كند و ... و همه ي اين امور تحت فرمان 
شخص پادشاه باشد و امور با نظر او و درباريان انجام گيرد 
و نظ��ر دين و احكام الهي در انزوا رود، در اين شرايط اگر 
مسلمان��ان كوتاه بيايند دين به ص��ورت ناقص در صحنه 
مي ماند و مجبور مي شوند با بعضي از ابعاد دين، دينداري 
خ��ود را ادامه دهند. شاه به خود اجازه مي دهد كه امتياز 
پس��ت يك كشور را به يك فرنگي بدهد و آن شخص هم 
ح��ق داشته باشد در هر زمين��ي از زمين هاي مردم جاده 
بكش��د و يا شاه امتياز كشت تنباكو را به هركس خواست 
بده��د، اين يعني حاكم بودن نظ��ر شاه بر سرنوشت ملت. 
در حالي كه سرنوشت انسان ها بايد تحت حاكميت خالق 
انسان ها باش��د تا براساس حك��م پروردگارشان امورشان 
بگ��ذرد و تحت آن احكام بپرورند، در چنين شرايطي بايد 
انق��الب اسالمي به صحنه بيايد و ت��الش كند آن ابعادي 
را كه مي خواستند از اس��الم بگيرند به اسالم برگرداند تا 
معلوم شود ب��ه هيچ وجه نمي ش��ود در جامعه ي اسالمي 
چي��زي جز حاكميت اسالم آن هم از طريق سيره و سنت 

پيامبر و امامان معصوم)ع(، حكومت كند. 

چرا سخن فاطمه ي زهرا»س«  پذيرفته نشد؟ 
آث��ار غفلت جهان اسالم از موض��وع حاكميت اسالم بر 
همه ي ام��ور اجتماع، موج��ب شد كه مسلمان��ان به آن 
نتايج درخشاني كه از طري��ق اسالم مي توانستند برسند، 
نرسن��د، و در نقطه ه��اي عطف تاريخ آن ط��ور كه بايد و 
شاي��د تصميم گيري نكنن��د و در نتيجه ن��ه تنها جامعه 
به سوي اه��داف اصلي اش حركت نكن��د بلكه به انحراف 
كشيده شود. از جمله وقتي 25 سال بعد از رحلت رسول 
خدا»ص« امامي معصوم يعني علي)ع( حاكم شد، عايشه 
با جريان جنگ »جمل« امام را تضعيف كرد و مردمي هم 
كه معني غدير را نمي دانستند تحت تأثير او قرار گرفتند، 
اما همين مسلمانان بعد از رحلت رسول خدا»ص«  و طرح 
حاكميت از طريق سقيف��ه، پيشنهاد فاطمه ي زهرا»س« 

  شيعه معتقد است اگر بخواهيم حضور دين در زندگي انساِن مسلمان حضور ناقصي نباشد؛ 
بايد همه ي نظام اجتماعي و فردي تحت هدايت دين جلو رود تا جامعه از دين داري خود ثمره ي 
الزم را ببرد.

  اگر انقالب از 
اصول خود خارج 
شود و كار دست 
كساني بيفتد كه 
به اهداف انقالب 

اعتقاد ندارند، 
معلوم است كه 

انقالبيون اصلي را 
حذف مي كنند. اما 
در انقالب اسالمي 

به جهت روح 
توحيدي انقالب، 
موضوع برعكس 
بود، هركس كه 
نتوانست خود 

را نفي كند 
و به اصطالح 

كيش شخصيت 
داشت، حذف 

شد و انقالب با 
رويش هاي جديد 
از جوانان مخلص 

به مسير خود 
ادامه داد.
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حکمت و اندیشه

در رابط��ه ب��ا برگشت به غدي��ر و حاكميت عل��ي)ع( را 
نپذيرفتند. وقتي اميرالمؤمنين)ع( در رأس حكومت قرار 
گرفتن��د عايشه بناي مخالفت گذاش��ت و مردم را جهت 
جنگ با حضرت دع��وت كرد و باألخره عده اي پذيرفتند! 
آنچنان هم از خود وفاداري نشان دادند كه وقتي حضرت 
اميرالمؤمني��ن)ع( فرمودند: پاه��اي شتري را -كه عايشه 
سوار آن بود- قطع كنيد تا كار تمام بشود، همين كه يك 
پ��اي شتر را مي زدند، يكي مي رفت زير تن شتر تا سقوط 
نكن��د، آن فرد را به قت��ل مي رساندند، يكي ديگر زير تن 
شت��ر مي رفت، حاضر بودند كشته بشوند ولي شتر عايشه 
سق��وط نكند، اين ط��ور از عايشه تبعي��ت  كردند. از خود 
بپرسيد عايشه چه فرهنگي را پيشنهاد مي كرد و فاطمه ي 
زهرا »س« چه فرهنگ��ي را كه حرف يكي را پذيرفتند و 
ح��رف ديگري را رد كردن��د؟ آيا جز اين بود كه فاطمه ي 
زه��را»س« آن ها را ب��ه حاكميت امام��ي معصوم دعوت 
مي ك��رد در حالي كه آن ها معن��ي چنين حاكميتي را كه 
زمين را به آسمان معنويت متصل كند نمي فهميدند، ولي 
احترام به همس��ر پيامبر»ص« 
را مي فهميدن��د. سكوالريسم از 
اين جا مي تواند جاي خود را باز 
معصوم  »ام��ام  مي گويد:  كند، 
مي خواه��م چه ك��ار؟! اگر يك 
آدم زرن��ِگ قاطع سِر كار بيايد 
امور م��ا از طري��ق مديريت او 
مي خواهد  عل��ي)ع(  مي گذرد. 
م��ا روي مرز خ��ود باشيم و به 
بينديشيم،  معنوي��ت  و  عدالت 
پس چه موقع ثروتمند شويم؟ 
حتم��اً اطالع داريد كه طلحه و 
زبي��ر، در زم��ان خليفه ي اول، 
اين قدر پول��دار شدند كه وقتي 
مردند؛ ب��ا تب��ر طالهايشان را 
قسم��ت كردند! آي��ا اين ملت 
مي تواند امام معصوم را بپذيرد؟ 
ملتي ك��ه امام معصوم بخواهد، 
باي��د خيل��ي چيزه��ا را زير پا 

گذاشته  باشد. 

وقت��ي متوجه باشي��م ذات انقالب اسالم��ي از جنس 
حاكمي��ت امام معص��وم است، حال باي��د از خود پرسيد 
آرم��ان انقالب، رف��اه از جنس رفاه ژاپن��ي است يا آرمان 
انق��الب جاري كردن حكم خدا اس��ت براي ظهور بستري 
ك��ه از طريق عدالت و معنويت، انسان ه��ا بتوانند بندگي 

خدا را پيشه كنند؟
عرض اصل��ي بنده آن اس��ت كه اگر جايگ��اه تاريخي 
انق��الب را در نظ��ر بگيري��م و ب��ه سخنان حض��رت امام 
خمين��ي »رضوان اهلل تعالي علي��ه« توج��ه كني��م متوجه 
مي شوي��م كه ه��دف اصلي انقالب اسالم��ي جاري كردن 
حكم خ��دا در نظام سياسي، آموزش��ي، اقتصادي جامعه 
اس��ت. امام خميني»رضوان اهلل  تعالي علي��ه« در اين راستا 
مي فرماين��د: »مجرِد بودن رژيم اسالم��ي، مقصد نيست، 
مقصد اين اس��ت كه در حكومت اسالمي، اسالم حكومت 
كن��د«]8[ انگي��زه ي اصلي آن هايي كه ب��ه ميدان آمدند 
و موج��ب تحقق انقالب شدند چني��ن مطلبي بود. وقتي 
مقصد اصلي انس��ان حاكميت حق باشد، براي رسيدن به 
اي��ن مقصد هزينه ه��اي مالي و جان��ي آن را هم متحمل 
مي ش��ود. وقت��ي گفته مي ش��ود انگيزه ي ايج��اد انقالب 
اسالم��ي حاكمي��ت حق است، ب��ه اين معن��ي است كه 
مسلماناِن عاش��ق اسالم مي خواهند جمال يار، در همه ي 
دني��اي اسالم و جهان ظاهر شود، هرچند همه ي آن هايي 
كه در كنار امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« وارد انقالب 
شدند تا اين جاه��ا را نمي ديدند و به توحيد و نفي شرك 
- ك��ه روح انقالب اسالمي است- نظر نداشتند. به  همين 
جه��ت هر وقت اين افراد به عن��وان كساني كه در انقالب 
كن��ار امام»رضوان اهلل تعالي عليه«  بودند به صحنه هايي از 
نظام مديريت��ي انقالب پاي گذاردند، براي انقالب مشكل 
درس��ت كردن��د و البت��ه از آن طرف هم ب��ه جهت روح 
توحي��دي انقالب بود كه هرچه جلو آمد، عده اي از همين 
افراد ريزش كردند و اين بسيار فرق مي كند با آن كه گفته 
ش��ود »انقالب فرزندان خود را مي خورد« آري اگر انقالب 
از اص��ول خود خارج شود و كار دس��ت كساني بيفتد كه 
ب��ه اهداف انقالب اعتقاد ندارند، معلوم است كه انقالبيون 
اصلي را حذف مي كنند. ام��ا در انقالب اسالمي به جهت 
روح توحي��دي انقالب، موضوع برعك��س بود، هركس كه 
نتوانست خود را نف��ي كند و به اصطالح كيش شخصيت 

 از جمله جريان هايي كه به ظاهر در كنار انقالب بودند ولي با هدف اصلي انقالب كه حاكميت 
حكم خدا و نظر به توحيد ربوبي بود، مخالفت داشتند، »ملي- مذهبي ها« بودند كه تحت عنوان 

نهضت آزادي توسط آقاي مهندس بازرگان پايه گذاري شد.
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داشت، حذف شد و انقالب با رويش هاي جديد از جوانان 
مخلص به مسير خود ادامه داد و از مشكالتي كه به جهت 
ادام��ه ي حضور افرادي ك��ه نخواستند ب��ا روح توحيدي 
انقالب خود را هماهنگ كنند، پيش آمد، هراسي به خود 

راه نداد.
عمده آن است كه بتوانيم ريشه ي مشكالت پيش آمده 
را درس��ت تحلي��ل كني��م و گم��ان نكني��م مشكالت به 
جهت وجود انق��الب پديد آمده است. آري هنوز يك نوع 
غرب زدگي پنهان در روح و روان بسياري - حتي آن هايي 
كه به انقالب وفادارند- هست و همين امر موجب مي شود 
ت��ا آن طور كه شايست��ه است به انق��الب و راه حل هاي 
توحي��دي آن رج��وع نشود، و ب��ه مشك��ل بيفتيم. ولي 
فرام��وش نفرماييد كه خداوند ب��ه مؤمنيني كه در مسير 
َِّذيَن آَمُنواْ  صحيح ق��رار دارند وعده داده است: »اهللُّ َولِيُّ ال
ُلَم��اِت إِلَي النُّ��ُوِر«؛]9[ خداوند ولي و  يُْخِرُجُه��م مَِّن الظُّ
سرپرس��ت مؤمنين است، آن ه��ا را از ظلمات خارج و به 

سوي نور هدايت مي كند.

خودي ها و غير خودي ها
باي��د وضع موج��ود انقالب را بازخوان��ي كنيم و جايگاه 
آن را نسب��ت به هدف توحيدي اش بسنجيم، تا اوالً: معني 
ريزش هاي افراد را در آن به درستي درك كنيم. ثانياً: جايگاه 
مشك��الت را در غفلت از روح توحيدي و غرب زدگي پنهان 
خودمان بشناسيم. رهبر معظ��م انقالب»حفظه اهلل تعالي« 
در همين رابطه موض��وع خودي و غير خودي را نسبت به 
انق��الب تبيين كردند تا بفهمي��م ريشه ي مشكالت پيش 
آمده توسط غير خودي ها است يا به جهت انقالب. فرمودند:

»خ��ودي آن است كه دلش براي اس��الم مي تپد؛ دلش 
ب��راي انقالب مي تپد؛ ب��ه امام ارادت دارد؛ ب��راي مردم به 
صورت حقيقي - نه اّدعايي- احترام قائل است. غير خودي 
كيست؟ غير خ��ودي كسي است كه دستورش را از بيگانه 
مي گي��رد؛ دلش براي بيگانه مي تپ��د؛ دلش براي برگشتن 
امريكا مي تپد. غير خودي آن كسي است كه از اوايل انقالب 
در فك��ر ايجاد رابطه ي دوستانه با امريكا بود. به امام اهانت 
مي كرد؛ اما براي امريكا اظهار عالقه مي نمود! كسي به امام 
اهانت مي ك��رد، ناراحت نمي شد؛ اما اگر كسي به دشمنان 
بيرون از م��رز يا همدستان آن ها اهان��ت مي كرد، ناراحت 

مي شد! اين ها غريبه اند«.]10[ 
يك��ي از جبهه هايي كه خود را در زير پوست انقالب جا 
داد ول��ي با روح انقالب هماهنگي نداشت و تاكنون موجب 
مشكالت��ي براي انقالب شده  اس��ت و يا در آينده مي شود، 
حّجتيه اي ها بودند كه در عين ظاهر مذهبي، به جهت روح 
غرب زدگ��ي پنهان شان و اشرافيتي ك��ه با خود داشتند، از 
اول مقابل انقالب ايستادن��د، اين ها مذهب را امري فردي 
مي دانستن��د و نسبت ب��ه حاكميت احك��ام الهي حساس 
نبودن��د و اين ع��دم حساسيت را زير پوش��ش آن كه بايد 
حضرت صاحب االمر)عجل اهلل تعالی  فرجه الشريف(  بيايند 
و عدال��ت را برقرار كنند، توجي��ه مي كردند، عمًال برايشان 
مهم نب��ود شاه حاكم بر سرنوشت جامع��ه باشد يا نباشد، 
معتقد بودند اسالم يعني اين كه من كراواتم را بزنم، بهترين 
زندگي  را داشته باشم، اروپ��ا هم بروم، نماز هم بخوانم. به 
قول خودشان؛ »ما در زم��ان طاغوت نماز مي خوانديم، در 
زمان ياقوت هم نماز مي خوانيم، براي ما فرقي نكرده است!« 
اين جريان، چيزي به نام حضور تاريخي غدير را نمي فهمد، 
غدي��ر را بيشتر وسيله ي اخت��الف بين شيعه و سني كرده 
 است. امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« در رابطه با آن ها 
مي فرماين��د: »دي��روز حجتيه اي ها مب��ارزه را حرام كرده 
بودند... واليتي هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي 
اسالم و مسلمين را ريخته اند و در عمل پشت پيامبر و اهل 
البي��ت عصمت و طه��ارت را شكسته اند و عنوان »واليت« 
برايش��ان جز تكّس��ب و تعيش نبوده است، ام��روز خود را 
بان��ي و وارث واليت نموده و حس��رت واليت دوران شاه را 
مي خورند«]11[ مي فرماين��د: اين ها »واليت« را وسيله ي 
تكّسب و تعّيش كرده اند. يعني زير پوشش اين واژه ها دكان 
باز كرده اند تا به زندگي دنيايي خود رونق دهند، وگرنه مگر 
واليت اميرالمؤمنين)ع( در زمان غيبت جز از طريق واليت 

فقيه مي تواند در جامعه جاري باشد؟ 
از جمل��ه جريان هايي كه به ظاهر در كنار انقالب بودند 
ول��ي با هدف اصلي انقالب ك��ه حاكميت حكم خدا و نظر 
ب��ه توحيد ربوبي بود، مخالفت داشتند، »ملي- مذهبي ها« 
بودن��د كه تحت عنوان نهضت آزادي توسط آقاي مهندس 
بازرگان پايه گذاري شد. اين ها نمونه ي روشن سكوالريسم 
هستند، مي گفتند اسالم بايد مثل مسيحيت جامعه را تغذيه 
كن��د، ولي قيصر در جاي خ��ود و پاپ در جاي خود. اينان 

  با اين كه دولت انگلستان قوي ترين روشنفكران را در كنار رضاخاِن بي سواد قرار داد تا او 
را حفظ كنند، چون شيعه نظر به جايي ديگر دارد، تالش هاي امثال »تيمورتاش« و »محمدعلي 
فروغي« هيچ نتيجه اي نداد.

  هنوز يك نوع 
غرب زدگي پنهان 

در روح و روان 
بسياري - حتي 

آن هايي كه به 
انقالب وفادارند- 

هست و همين 
امر موجب 

مي شود تا آن 
طور كه شايسته 

است به انقالب 
و راه حل هاي 
توحيدي آن 

رجوع نشود، و به 
مشكل بيفتيم.
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عموماً تحصيل كرده ي اروپا بودند و تحت تأثير جريان هاي 
مسيحي آن جا قرار داشتند، ولي اسالم را مذهب خود قرار 
داده بودند. اين ها معتقدند اسالم  خوب است، بهترين دين 
هم هس��ت، ولي حكومت بايد به روش م��درن و بر مبناي 
فرهنگ مدرنيته اداره شود. در زمان شاه هم مي گفتند: شاه 
فقط سلطنت كند، ول��ي حكومت  نكند، اداره ي كشور هم 
براساس قواعد فرهنگ مدرنيته و به همان روش سكوالر به 
عه��ده ي روشنفكرها باشد. در امور فردي همه را دعوت به 
مذهب مي كردند، درباره ي قرآن بحث مي نمودند ولي اصول 
غربي را به عنوان كامل ترين روش زندگي پذيرفته بودند و 
هم اكنون هم در عين انتقاد به بعضي از كارهاي آمريكا، با 
آن ها رابطه ي خوبي دارند. چنانچه مالحظه مي فرمائيد در 
نگاه اين ها هدفي تحت عنوان اين كه تمام روابط اجتماعي 
بايد نمايش جمال نور پروردگار باشد و حق با تمام َجلَواتش 
در صحنه ي آموزشي و اقتصادي و سياسي در صحنه باشد، 
اصًال مطرح نيست، تا شم��ا بخواهيد حقيقِت »اَيَْنما تَُولّوا، 
َفَث��مَّ َوْج��ُه اهلل«؛]12[ - ب��ر هر طرف نظر كني��د خدا را 
مي نگريد- را در نظام تصميم گيري افراد به تماشا بنشينيد. 
جري��ان سومي كه سابقه ي مبارزه با نظام شاهنشاهي را 
داشتن��د ولي از همان ابتدا و خيلي صريح با انقالب مقابله 
كردن��د جريان روشنفكري الئيك بود. حرف اين ها اين بود 
كه شاه، مرتجع اس��ت و نمي تواند ما را به تمدِن شكوفاي 
غرب برساند. پس بايد ش��اه را عزل  كنيم تا خودمان بهتر 
از ش��اه جامعه را ب��ه مدرنيته برساني��م. چنانچه مالحظه 
مي فرمائي��د، تمام مقص��د و مقصود جري��ان روشنفكري 
الئيك، غرب اس��ت و از جهاتي با دو طرز تفكر قبلي وجه 
اشت��راك دارد، لذا هرسه گروه فوق الذكر با انقالب اسالمي 
به معن��ي واقعي آن مخالف اند و در اين كه بايد ارزش هاي 
غرب��ي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي و آموزشي جامعه 
حاكم باش��د، متفق اند. به همين جه��ت هم در نقطه هاي 
عط��ِف مقابله با نظام اسالمي، ب��ا همديگر كنار آمده اند، و 
افرادشان در گروه هاي يكديگر رفت و آمد دارند. اين جريان 
اعتقاد دارد كشورهاي مترّقي، دين را از نظام اجتماعي شان 
كن��ار گذاشتند ك��ه مترقي شدند، ما ه��م اگر مي خواهيم 
مترق��ي باشيم بايد دين را كن��ار بگذاريم و جامعه مان را با 

عقل بشري اداره  كنيم.
جري��ان چهارمي نيز در انقالب هست كه مي توان تحت 

عنوان »سكوالريسم پنه��ان« از آن نام برد، اين جريان در 
عي��ن اين كه انقالب اسالمي را قب��ول دارد و معتقد است 
بايد تربيت اسالمي در صحنه باشد و واليت فقيه در جامعه 
نق��ش داشته باشد ولي در عمل به جاي تأكيد بر عدالت و 
معنويت، به اميد پيشرفت كشور با الگوي غربي، به اقتصاد 
سكوالر ت��ن مي دهد و اشرافيت اقتص��ادي و طبقه ممتاز 
بروك��رات را قبول مي كند، لذا براي رسيدن به پيشرفت به 
معني غربي آن، نفوذ سرمايه داري ليبرال و فرهنگ غربي و 
خرده بورژوازي و اشرافيت مدرن را در ساختارهاي انقالب 
مي پذيرد و پيشرف��ت به سبك غرب را تا آن جا براي نظام 
اسالمي ض��روري مي داند كه تصور مي كند هر جرياني كه 
بخواهد م��ا را از آن پيشرفت عقب بيندازد مخالف انقالب 
اس��ت. مخالفت سران دولت هاي سازندگي و اصالح طلب با 
دولت بعدي در درون چنين تعريفي قرار مي گيرد. با همين 
ديدگاه آقاي ميرحسين  موسوي در زمان نامزدي خود براي 
دولت دهم گفت: در زمان دولت هاي سازندگي و اصالحات 
احساس خطر نمي كردم، ولي با آمدن دولت نهم و ادامه ي 

آن، براي انقالب احساس خطر مي كنم.

جايگاه مستضعفين در انقالب 
نهضت ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« و انقالب 
اسالمي، برگشت به معنويتي است كه در صدد است ماوراء 
هر چهار جريان ف��وق، از غرب بگذرد و زمينه ي حاكميت 
ام��ام معصوم را فراهم نماي��د. نهضتي كه معتقد است بشر 
باي��د در نظام الهي زندگي كند تا ب��ه آرمان هاي اصلي اش 
پشت  نكرده باش��د، و انسان در فطرت انساني خود مستقر 
باش��د. چنين بستري را ك��ه بر عدال��ت و معنويت تأكيد 
مي كن��د طلحه و زبير تحمل نمي كنن��د، ولي مستضعفان 
ب��ر عكِس بعضي نخبگان، بهتر مي توانند آن را بپذيرند. در 
همين راستا امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« مي فرمايند: 
»م��ا بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكالت 
و مسائ��ل مسلمان��ان و حمايت از مب��ارزان و گرسنگان و 
محروم��ان با تمام وج��ود تالش نماييم و اي��ن را از اصول 
سياس��ت خارجي خود بداني��م«]13[ مي فرمايند: يكي از 
اص��ول ما، دفاع از مستضعفين جه��ان است. زيرا به كمك 
آنان مي توان جهان را به فرهنگ پيامبران برگرداند، همان 
كاري كه رسول خدا»ص« در صدر اسالم به آن دامن زدند. 

  تمام مقصد 
و مقصود جريان 
روشنفكري الئيك، 
غرب است.

  سخن خدا در »غدير« اين بود كه در راستاي ادامه ي اسالم، »بايد امام معصوم حاكم باشد« 
و اين پيام همچنان ادامه پيدا كرده  تا در قالب انقالب اسالمي ظاهرگشت. پس غدير، شروع 

يك فرهنگ است كه ادامه ي آن در زمان غيبت، »حكومت ديني« است كه سعي دارد سخن و 
سيره ي امامان معصوم را حاكم كند. 



97 فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 90

ما از روزي ك��ه ظهور جلوات پروردگارم��ان را در تمام 
مناسب��ات جامعه طلب نكرديم و ج��ذب فرهنگ مدرنيته 
و توسع��ه به روش غربي شديم، مسئوليت هاي خود نسبت 
ب��ه سايري��ن را از دوش خ��ود فرو گذاشتي��م و در نتيجه 
مستضعفان را فراموش كرديم و به همان اندازه شور انقالب 
در جوانان م��ان ضعيف شد و تح��رك آنان ُكند گشت و از 
اهداف اصلي  باز مانديم و با رشد خودخواهي ها، ويژه خواران 
ب��ه ميدان آمدند و برنامه ه��ا را در جهت منافع خود سوق 
دادن��د و از اي��ن  مرحله ب��ه جاي بسط انق��الب اسالمي و 
خدامح��وري، خودمحوري و بسط مدرنيته شروع شد و به 
تدريج كرم هاي خزنده زير پوست انقالب سعي كردند ريشه 
را بجوند و سبزي و حيات انقالب را به زردي تبديل كنند و 
از اين طريق پرورش مخالفان انقالب در درون انقالب شكل 
گرفت. به عبارت ديگر ب��ا بسط مدرنيته در درون انقالب، 
انق��الب در مسير نفي خود قدم برداش��ت. زيرا همان طور 
كه عرض ش��د ذات و جنس انقالب اسالمي، عبور از غرب 
است و نه بازگشت به غرب. حال اگر بعضي از نخبگان و يا 
مسئوالن زمينه را جه��ت بسط مدرنيته در نظام آموزشي 

و اقتصادي و سياسي كشور 
فراه��م كردن��د، ناخواست��ه 
انق��الب را از ذات اصلي اش 
خارج نمودن��د. در حالي كه 
روح تشي��ع چنين بازگشتي 
را نمي پذي��رد و بحمداهلل در 
اين راست��ا ناظرين هوشمند 
پس از ي��ك خواب زدگي به 
خود آمدن��د و با جريان هاي 
سكوالر ب��ه مقابله پرداختند 
معظ��م  مق��ام  نق��ش  از  و 
رهبري»حفظه اهلل تعالي«  در 
ايجاد اي��ن هوشمندي نبايد 

غفلت كرد.

حضور واليت فقيه در 
تاريخ تشيع

س��ؤال: اگر نق��ش واليت 
فقيه تا اين اندازه مهم است 

و جامعه حتماً به آن نياز دارد، چرا علماي ما بيشتر در اين 
صد ساله ي اخير به آن پرداختند؟ 

جواب: عنايت داشت��ه باشيد كه فرهنگ تشيع در عين 
آن كه يك فرهن��گ كامًال منطقي است، ولي يك موضوع 
سطح��ي نيست كه افراد معمولي بتوانن��د آن را به راحتي 
بفهمند، وقتي طبق آيات قرآن پذيرفتيم، عالوه بر اطاعت 
خ��دا، باي��د از رسول خ��دا»ص« و اولي االم��ر هم اطاعت 
كرد]14[ و چ��ون خداوند ما را دع��وت نمي كند از كسي 
اطاع��ت كنيم كه ما را به گمراهي بين��دازد، پس عالوه بر 
رسول خدا»ص«  اولي االمر هم كه خدا دستور اطاعت از او 
را ب��ه ما داده است، بايد معصوم باشد، و معلوم است كه در 
زمان غيبِت امام معصوم، آن هايي كه خدا دستور اطاعت از 
آن ها را به ما داده، از طريق پيروي از سخنانشان كه توسط 
فقيه كارشناس براي م��ا از متون ديني استخراج مي شود، 
اطاعت ش��ان عملي مي گردد. پ��س نبايد بگوييم علماي ما 
فقط در صد ساله ي اخير به موضوع واليت فقيه پرداختند. 
ما از وقتي ك��ه امام معصوم)ع( غيب��ت فرمودند، با رجوع 
به فقه��اء اطاعت از امام معصوم را ادام��ه داديم، منتها در 

  انقالب اسالمي، انقالبي است كه ملتي با آگاهي  از توانايي هاي اسالم آن را پديد آورد، منتها 
اسالمي كه شيعه آن را مي شناسد و در رابطه با جايگاه انقالب اسالمي بايد تشيع را، هم از نظر 
مباني اعتقادي، و هم از نظر حضوري كه در تاريخ داشته است بشناسيم.
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ص��د ساله ي اخير شرايط خاصي پديد آمد كه بايد موضوع 
والي��ت فقيه، و پيروي از امام��ان معصوم، به صورت خاص 
تدوين ش��ود. مشكل ما جّوسازي هاي��ي است كه از طرف 
دشمنانمان مي شود و ج��ّو را آنچنان مسموم مي كنند كه 
اف��راد امكان تفكر در موضوع واليت فقيه را نداشته باشند، 
وگرنه فرهنگ شيعه، فرهنگي است كه هرچه شرايِط تفكر 
بهتر فراهم گردد، راحت تر پذيرفته مي شود. همين طور كه 
امروز مردم معمولي تفاوتي بين حاكميت فقيه با حاكميت 
غي��ر فقيه نمي گذارند، در صدر اس��الم هم، مردم معمولي 
تفاوتي بين علي)ع( با ساير صحابه نمي گذاشتند، به همين 
جهت مردم عادي راح��ت ابابكر را پذيرفتند. درست است 
كه فرهنگ شيعه، فرهنگي است منطقي، ولي هرقدر مردم 
سطحي  شوند به هم��ان اندازه نمي توانند بين واليت فقيه 
و واليت فرهنگ مدرنيته ف��رق بگذارند. از آن طرف چون 
فرهنگ مدرنيته با زبان نفس اّماره با مردم سخن مي گويد، 
بيشتر تحت تأثي��ر آن قرار مي گيرند. اگر سعي شود مردم 
در زندگ��ي خود متوجه ي افق هاي برت��ر شوند، به راحتي 
انديشه و تفكر شيعه را مي پذيرند. ولي اگر مردم را ضعيف 
و سطحي نگه داريم، بخواهيم يا نخواهيم از شيعه بودن جدا 
مي شوند و از منطقي ترين زندگي محروم مي گردند و نه تنها 
ديگر تاريخ س��از نخواهند بود بلك��ه از تاريخ تشيع بيرون 
مي افتند و مثل ساير مردم يا گرفتار روزمّرگي مي شوند و يا 
با هدف هاي خيالي كه زندگي غربي براي آن ها تعريف كرده 
است تالش هاي خود را به سوي ناكجاآباد سوق مي دهند. 

ه��ر ن��وع زندگي كه جهت��ش به س��وي حاكميت حق 
نباش��د و به امام معص��وم نظر نداشته باش��د، سرتاسرش 
پوچ��ي و بي ثمري است، به همين جه��ت پيامبر»ص« و 
ائمه)ع( اصرار دارن��د انسان بايد در زندگي امام زمان خود 
را بشناسن��د وگرنه به مرگ جاهليت مرده است.]15[ پس 
مواظ��ب باشيم روزمّرگي ه��ا و پوچي ه��ا در  زير پوشش 
يك ن��وع زندگي كه به ظاهر ج��ّدي و مفيد است، پنهان 
نشود. عمده، جهت گيري اصل��ي زندگي است كه حركات 
و سكن��ات زندگي را معني مي بخشد. لذا ممكن است يك 
مهن��دس همان قدر زندگي اش پوچ باشد كه يك معتاد به 
مواد مخدر زندگي اش پوچ است. فرق شان در اين است كه 
آن مهن��دس توانسته  است خ��ود را به آن زندگي معمولي 
مشغ��ول  كند و پوچي خ��ود را پنهان كند ام��ا آن معتاد 

نمي توان��د خود را فريب دهد لذا به مواد مخدر پناه مي برد 
تا غير منطقي بودن زندگي  اش را احساس نكند. انسان هايي 
كه ت��الش نكرده اند جهت نوراني زندگي را پيدا كنند، اگر 
خود را به زندگي مشغول  نكنند، چيز ديگري از همان سنخ 
از پوچ��ي جايگزين آن مي كنند. در حالي كه وقتي زندگي 
جهت دار شد اگر سخت هم بگذرد، نشاط خود را به همراه 
دارد، نمونه اش وضع جوانان ما در جبهه ها بود، چون در آن 
شرايط متوجه بودند به صورتي منطقي زندگي مي كنند لذا 

سختي ها را به چيزي نمي گرفتند.

زندگي منطقي 
اگر ما زندگي منطقي را از جوانانمان بگيريم، حال چه 
مهندس و دكتر بشوند، چه رفتگر، هيچ فرقي نمي كند! ما 
فكر نكنيم چون مثًال فرزند بنده يا جنابعالي معتاد به مواد 
مخدر نيست پس نج��ات  پيدا كرده  است! بنا به فرمايش 
امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« زندگي منطقي وقتي 
است كه بتواني��م براي عقيده اي بزرگ، روحيه اي انقالبي 
در خ��ود و جوانانمان پايه ريزي كنيم، مي فرمايند: »امروز 
ب��ا جم��ود و سكون و سك��وت بايد مبارزه ك��رد و شور و 
ح��ال حركت انق��الب را بايد برپا داش��ت... «.]16[ يا در 
جايي ديگر مي فرمايند: »م��ن در اين جا به جوانان عزيز 
كشورم��ان، به اين سرمايه ه��ا و ذخيره هاي عظيم الهي و 
ب��ه اين گل هاي معطر و نوشكفته ي جهان اسالم سفارش 
مي كن��م كه قدر و قيمت لحظ��ات شيرين زندگي خود را 
بداني��د و خودت��ان را براي يك مب��ارزه ي علمي و عملي 
ب��زرگ تا رسي��دن به اهداف عالي انق��الب اسالمي آماده 

كنيد... «.]17[ 
اگ��ر مي بينيد امروز در دني��ا زمينه ي پذيرش فساد در 
جوانان فراوان است، چون در منظر خود افقي متعالي براي 
زندگي نمي شناسن��د تا به خاطر دست يابي به آن افق، از 
فساد بگذرند، چون چيزي ماوراء همين روزمّرگي ها نمي 
شناسن��د، و لذا به هرچه پيش آيد ت��ن مي دهند و علت 
آن ك��ه مكتب بودا هم نمي توان��د جوانان خود را از فساد 
غرب��ي حفظ كن��د، به خاطر اين است ك��ه روح مبارزه با 
فس��اد غربي و فرهنگ استكب��اري در آن مكتب نيست و 
به همان ان��دازه كه ناقص است در مقابل��ه با فساد زمانه 
ناتوان اس��ت. همان طور كه عرفان غير حماسي كارش به 

  جريان
 چهارمي نيز در 
انقالب هست 
كه مي توان 
تحت عنوان 
»سكوالريسم 
پنهان« از آن نام 
برد، اين جريان 
در عين اين كه 
انقالب اسالمي را 
قبول دارد و معتقد 
است بايد تربيت 
اسالمي در صحنه 
باشد و واليت فقيه 
در جامعه نقش 
داشته باشد ولي 
در عمل به جاي 
تأكيد بر عدالت و 
معنويت، به اميد 
پيشرفت كشور با 
الگوي غربي، به 
اقتصاد سكوالر تن 
مي دهد.

  مشكل ما جّوسازي هايي است كه از طرف دشمنانمان مي شود و جّو را آنچنان مسموم 
مي كنند كه افراد امكان تفكر در موضوع واليت فقيه را نداشته باشند، وگرنه فرهنگ شيعه، 

فرهنگي است كه هرچه شرايِط تفكر بهتر فراهم گردد، راحت تر پذيرفته مي شود.
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جاهايي كشيده مي شود ك��ه مالحظه مي فرمائيد نه تنها 
در مقابل��ه با فساد زمان��ه ناتوان است، بلك��ه بعضاً تحت 
تأثي��ر قرار مي گيرد. مثل سياسي��وِن جداشده از مبارزه و 
عدال��ت و معنويت كه كارشان ب��ه روزمّرگي كشيده شد. 
روشنفكره��اي غ��رب زده و آن فرد مذهب��ي و آن عارف 
جداشده از نظام والي��ت فقيه همان اندازه گرفتار زندگي 

بي ثمر شده اند كه جوانان گرفتار شده به مواد مخدر. 
ت��ا نفهميم در بي��روِن فرهنگ شيعه چ��ه خبر است، 
نمي تواني��م جوان مان را به فرهن��گ شيعه جذب  بكنيم. 
باي��د روشن ش��ود فرهنگ شيع��ي، آن نيست كه انجمن 
حجتي��ه مي شناسد، مي توان گف��ت اين خودش يك نوع 
تخدير است كه تحت تأثي��ر فرهنگ استكبار پيش آمده 

است، به گفته ي امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه«: 
»آمريكا و استكبار در تمام��ي زمينه ها افرادي را براي 
شكس��ت انقالب اسالمي در آستين دارند، در حوزه ها، در 
دانشگاه ه��ا مقدس نماها را كه خطر آن��ان را بارها و بارها 
گوشزد ك��رده ام، اينان ب��ا تزويرش��ان از درون، محتواي 
انق��الب و اسالم را نابود مي كنن��د، اين ها با قيافه اي حق 
به جانب و طرفداِر دي��ن و واليت، همه را بي دين معرفي 

مي كنند، بايد از شّر اين ها به خدا پناه بريم.«]18[ 
فرهن��گ شيع��ه، آن ن��وع زندگ��ي اس��ت ك��ه ام��ام 
خميني»رضوان اهلل تعال عليه« به جهان معرفي كردند. حاال 
شما با صد دليل، خ��دا و پيغمبر و امامت را اثبات  كنيد، 
اين كارها هن��وز دينداري به حس��اب نمي آيد، دينداري 
تالشي است براي حاكميت حكم خدا و نجات انسان ها از 
فرهنگ طاغوت. وقت��ي مسير زندگي مشخص شد، ديگر 
زندگي احيا شده، ديگر شكس��ت و پيروزي معني ندارد، 
به تعبير امام خميني»رضوان اهلل تعال عليه«؛ »مگر بيش از 
اين است كه فرزندان عزيز اسالم ناب محمدي در سراسر 
جه��ان به پاي چوبه ي دار مي روند، مگر بيش از اين است 
كه زن��ان و فرزندان خردسال حزب اهلل ب��ه اسارت گرفته 
مي شوند؟ بگذار دنياي پست ماديت با ما چنين كند، ولي 
ما به وظيفه ي اسالمي خ��ود عمل كنيم.«]19[ منظورم 
از آوردن فرماي��ش امام»رضوان اهلل تعال عليه« آن است كه 
تأكيد كنم وقتي راه مشخص شد و زندگي صورت منطقي 
خود را پيدا كرد، سخت ترين حالت هم براي انسان نه تنها 

قابل تحمل بلكه نشاط آور است.

مهمان ناخوانده 
س��ؤال: در حال��ي  كه تفك��ر اصيل اسالمي ب��ر بعضي از 
كارگ��زاران دولت و برخي از احزاب و مردم حاكم نيست و 
ناخواست��ه تحت تأثير فرهنگ غرب اند و نمي توانند جايگاه 
رهنمودهاي رهبري»حفظه اهلل تعالي« را درك كنند، چگونه 
مي توان اميد داشت كه انقالب اسالمي به هدف اصلي خود 
يعني »ايجاد حكومت جهاني اسالم«]20[ كه حضرت امام 
خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« بر آن تأكيد داشتند، دست 

يابد؟ 
جواب: هميشه به اين نكته عنايت داشته باشيد كه يك 
مل��ت براساس تاريخ��ي كه دارد زندگ��ي مي كند، اگر هم 
در تشخيص مصداق ها اشتب��اه كند، پس از مدتي شرايط 
خ��ود را بازخواني مي نمايد. حيات هر ملّت��ي به تاريخ آن 
مل��ت گره خورده است، تاريخ ملت ما عهد با اهل البيت)ع( 
اس��ت، آيا مي شود علي)ع( را از تاريخ ملت ايران جدا كرد؟ 
ممك��ن است فرهنگ مدرنيته اي��ن آرزو را در سر بپروراند 
كه م��ا را بي تاريخ كند و تحت تأثير خ��ود قرار دهد، ولي 
غرب زدگي ما يك غرب زدگي موقت است، اين غرب زدگي 
مث��ل مهماني ناخوانده م��ي رود، خان��ه ي دل اين ملت با 
اميرالمؤمني��ن)ع(  مأنوس است و در مراحل مهم به كمك 
ارادت ب��ه آن حض��رت، تاريخ خود را جلو ب��رده است. بنا 
نيست همه مثل امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« باشند 
ولي هم��ه شخصيت آرمان��ي خود را عل��ي)ع(  مي دانند، 
آن هاي��ي هم كه مي خواهند اين ملت را فريب دهند، با نام 
عل��ي)ع(  فريب مي دهند، ولي نمي توانن��د در فريب خود 
پايدار بمانن��د. ابتدا رضاخان در دسته ه��اي عزاداري امام 
حسي��ن)ع(  وارد  ش��د و ِگل بر سر خ��ود مي ماليد و بعد 
هم به كمك غربي ها طوري تبليغ كردند كه رضاخان يك 
شخصيت وطن پرست اس��ت و مي خواهد مشكالت كشور 
را ح��ل كند لذا عده اي از مردم ساده از او استقبال  كردند، 
حتي ع��ده اي با مرحوم مدّرس درافتادن��د كه »چرا اجازه 
نمي ده��ي رضاخان كارش را بكند؟!«! ولي چيزي نگذشت 
كه م��ردم با مالك هاي تاريخي خود، شرايط به وجود آمده 
را ارزياب��ي كردند و متوجه شدند خان��ه ي دل آن ها جاي 
ديگري بوده است. رضاخان و روشنفكران غربي مي خواستند 
مردم به سويي بروند كه آن جا سمت و سوي تاريخي مردم 
ما نبود. مواظب باشي��م روح مردم را اشتباه نفهميم وقتي 

  ذات و جنس انقالب اسالمي، عبور از غرب است و نه بازگشت به غرب. حال اگر بعضي از 
نخبگان و يا مسئوالن زمينه را جهت بسط مدرنيته در نظام آموزشي و اقتصادي و سياسي كشور 
فراهم كردند، ناخواسته انقالب را از ذات اصلي اش خارج نمودند.

 يكي از 
جبهه هايي كه 
خود را در زير 

پوست انقالب جا 
داد ولي با روح 

انقالب هماهنگي 
نداشت و تاكنون 
موجب مشكالتي 
براي انقالب شده 

 است و يا در 
آينده مي شود، 

حّجتيه اي ها بودند 
كه در عين ظاهر 
مذهبي، به جهت 
روح غرب زدگي 

پنهان شان و 
اشرافيتي كه با 

خود داشتند، از 
اول مقابل انقالب 

ايستادند.
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حکمت و اندیشه

چند مأمور كه با دالرهاي آمريكا خود را مردم ايران معرفي 
مي كنند و راديوهاي بيگانه صداي آن ها را به عنوان صداي 
مردم به م��ا معرفي مي كند، اين نبايد ما را اغفال كند. آن 
جواني هم كه اغفال شده، چيزي نمي گذرد كه به ريشه اش 
برمي گردد، او نمي داند با زباني دارد صحبت مي كند كه زبان 
او نيست. اگر بناي هداي��ت او را داشته باشيم، سربازي به 
سربازان انقالب افزوده ايم، البته اين كار حوصله مي خواهد، 
همان طور كه دشمنان با برنامه هاي درازمدت نيروهاي خود 
را از داخل كشور جذب مي كنند. پس بايد متوجه بود اكثراً 
مسأله برايشان مبهم است، جبهه ي دوست و دشمن را گم 
كرده اند و مالك تشخي��ص دوست از دشمن به هم ريخته 
است، چون ما نه غرب را توانستيم آن طور كه بايد درست 
معرفي كني��م و نه جايگاه تاريخي انق��الب اسالمي را. در 
حالي كه امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« مرز جدايي با 
دشم��ن را نشان دادند و فرمودن��د: »ما چه بخواهيم و چه 
نخواهي��م صهيونيست ها و آمريكا و شوروي در تعقيب مان 
خواهن��د بود تا هويت ديني و شرافت مكتبي مان را لكه دار 
نمايند«]21[ ما مسئله ي باقي ماندن بر روحيه ي انقالبي و 
حف��ظ روح مقابله با دشمن را ساده گرفتيم و جوانانمان را 
مشغول امور فرعي زندگي كرديم، ذات ضد قدسي فرهنگ 
مدرنيته مورد غفلت قرار گرفت و با عالقه مندشدن به رفاه 
مادي، تكنولوژي مدرن مقص��د و مقصودمان شد. غافل از 
اين كه در عين نياز به توسعه بايد عدالت و معنويت قرباني 

نمي شد و اهداف اصلي انقالب به فراموشي نمي رفت.
برگشت از دولت هاي اصالح��ات و سازندگي يك نمونه 
از هم��ان بازخواني هايي بود كه ملت ايران در تاريخ معاصر 
خود انج��ام داد، و باز هم اگر غربي��ان و كارگزاران داخلي 
آن ه��ا، جنب��ه ي غرب زدگي ما را تحري��ك كنند و ملت را 
ب��ه مسيري غير از مسير عدالت و معنويت بكشانند، ديري 
نمي پاي��د كه م��ردم زودت��ر از گذشته خ��ود را بازخواني 
مي كنند و به سرعت به مسير اصلي خود برمي گردند. روش 
صحي��ح همان روش رهبري انقالب اس��ت كه دائم اهداف 
اصلي را تذكر مي دهند، ت��ا افق هاي اصيل مان را فراموش  
نكني��م. بعضي ها فكر كردند اگر مظاهر فرهنگ مدرن وارد 
زندگي مردم شود، ديگر مردم اهداف اصيل انقالب اسالمي 
را فراموش مي كنند، با اين اميد بود كه دشمنان انقالب در 
كن��ار دوستان غرب زده، آستين ه��ا را باال زدند كه در عين 

سازندگي كش��ور، ارزش هاي معنوي را ب��ه حاشيه ببرند. 
مل��ت يك مرتبه متوجه شد در عين��ي كه زيرساخت هاي 
صنعت��ي كشور خوب شده، اما عدالت و معنويت به حاشيه 
رفت��ه است. كارگ��زاران سازندگي به روش غرب��ي، از اين 
مطل��ب غافل بودند كه تفك��ر شيعه آنچن��ان بصيرتي به 
هم��راه مي آورد كه توسعه و پيشرف��ت غربي نمي تواند آن 
بصي��رت را به حجاب ببرد و لذا مردم به عدالت و معنويت 
برگشتند. اگر اصل را بر عدالت و معنويت گذاشته بودند، و 
با توسعه اي بومي كه منجر به اقتصاد سكوالر نمي شد، كار 
را جلو برده بودند، كارها با روح مردم همخواني داشت. ولي 
ب��ا غفلت از اين موضوع، از يك ط��رف اشرافيت بر انقالب 
تحمي��ل شد و از طرف ديگر اقتصاد به جاي آن كه با ايجاد 
عدالت در خدمت مردم ق��رار گيرد، موجب ثروتمندشدن 
طبق��ه ا ي خاص شد كه رهب��ري انقالب»حفظه اهلل« تحت 
عنوان ثروت هاي ب��ادآورده از آن ياد كردند و حاال چندين 
س��ال بايد تالش كرد تا مزاحمت هاي اين افراد را كه دائماً 
در جه��ت رسيدن به اه��داف اصلي انق��الب سنگ اندازي 
مي كنند، خنثي نمود. طبقه اي پديد آمد كه به جاي آن كه 
خ��ود را خدمت گذار مردم بداند، طلب كار مردم مي دانند و 
در مقابل هر تصميمي كه نفعش به مردم بايد برسد و نه به 
آن طبق��ه ي ويژه خوار، مقاومت مي كنند. و تفكر شيعه اين 
مشكل را مي فهمد و تسليم آن نمي گردد و شرايط موجود 
را نسبت به اهداف انقالب مقايسه مي كند و به همين جهت 
در شرايط گوناگون عزم برگشت به اهداف اصيل انقالب را 

در مراحل مختلف از خود نشان داده است.
عمده آن است كه متوجه شويم ما از كجا ضربه خورده ايم 
و به ج��اي آن كه افراد را مقصر بداني��م ذهن ها را متوجه 
عمق فاجعه ي مدرنيته نمائيم كه مي خواهد ما را از خانه ي 
عل��ي)ع( جدا كند، تا با آمدن ثروت و رفاه دنيايي، ديگر ما 
به عدالت و معنويت كه بستر تعالي انسان است فكر نكنيم.

شروع فاجعه
سؤال: در ح��ال حاضر كه گرايش به مدرنيته و فرهنگ 
غرب، بين مردم گسترده است چگونه و با چه روش مي توان 

تعارِض آن فرهنگ را با فرهنگ شيعه روشن كرد؟ 
ج��واب: همان طور كه عرض شد؛ اگ��ر از يك طرف اين 
معادل��ه معلوم شود كه ما از طريق فرهنگ تشيع و انقالب 

  درست است 
كه فرهنگ شيعه، 
فرهنگي است 
منطقي، ولي هرقدر 
مردم سطحي  
شوند به همان 
اندازه نمي توانند 
بين واليت فقيه 
و واليت فرهنگ 
مدرنيته فرق 
بگذارند. از آن 
طرف چون فرهنگ 
مدرنيته با زبان 
نفس اّماره با مردم 
سخن مي گويد، 
بيشتر تحت تأثير 
آن قرار مي گيرند.
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اسالم��ي چه اهدافي را بايد تعقيب   كنيم و از آن طريق در 
چه مسير با بركتي قرار مي گيريم و تصميم به ايجاد تمدن 
اسالمي، هم اكنون م��ا را وارد چه اردوگاه عظيمي مي كند 
و از ط��رف ديگر اين نيز معلوم ش��ود كه فرهنگ مدرنيته 
چگون��ه همه ي هويت انساني م��ا را مي ربايد، مي توانيم به 
آين��ده اميدوار باشيم، وقتي انس��ان متوجه شد بزرگ تر از 
آن اس��ت كه با يك زندگي معمول��ي و با روزمّرگي ها خود 
را تم��ام كند، به خود مي آيد و مسير زندگي خود به سوي 

غرب زدگي را بازخواني مي كند.
بايد از خود پرسيد با نزديك  شدن به غرب، چه چيزهايي 
را از دس��ت  دادي��م و چ��ه چيزهايي را به دس��ت  آورديم؟ 
متأسفان��ه ما هنوز نمي دانيم در اي��ن صدوپنجاه سالي كه 
روح روشنفك��ري ما زندگي ها را ب��ه غرب نزديك كرد چه 
چيزهايي را از دست  داديم و چگونه از بستر زندگي طبيعي 
و بوم��ي خ��ود خارج شديم و چگونه ريش��ه ي ما از خاكي 
ك��ه در آن ريشه دوانده بوديم، كن��ده شد. گذشته ي ما را 
طوري به ما معرفي كردند كه گويا مردمي بوديم دورافتاده 
از تمدن كه هزارسال به صورت وحشي و با انواع بيماري ها 
زندگ��ي مي كرده ايم. همه ي كار فرهنگ غربي آن است كه 
گذشته ي انسان ها را از آن ها بگيرد، واقعاً وقتي در فرهنگ 
گذشته ي خود دقت مي كني��م و نوع زندگي اي كه تا قبل 
از قاج��ار با آن مأنوس بودي��م را مي شناسيم، قلب آدم به 
درد مي آيد كه چگونه با روي آوردن به مدرنيته، همه ي آن 
زندگ��ي را از دست داديم. چيزهايي را از دست داده ايم كه 
حت��ي در فرهنگ مدرنيته نمي ت��وان آن ها را تعريف كرد، 
چ��ون مستشرقين قبل از م��ا با نگاه غرب��ي آن را تعريف 
كرده ان��د تا باز ما به تعريف واقع��ي زندگي گذشته آگاهي 
نيابيم و اين همان معني بي هويت كردن يك ملت است. در 
مباح��ث »تمدن زايي شيعه« سعي شده است تا حّدي اين 
موض��وع بازخواني شود ولي ت��ا چشم ما از حجاب فرهنگ 
مدرنيته پ��اك نشود، اي��ن بازخواني به معن��ي واقعي اش 
صورت نمي گي��رد. ما خودمان را به تمامه از دست  داده ايم. 
ام��ا كدام »خ��ود«؟ در مقاله ي »اي ام��ام!« عرض  شدكه؛ 
»اي امام! دزدان كه آمدن��د، مي دانستند راز ديرپاي بقاي 
م��ا چيست و آن را از م��ا ربودند، و ما نيم��ي در خواب و 
نيمي در مرگ بوديم«. مطلب را آن جا تعقيب  كنيد. عرض 
بن��ده آن است كه ح��دود دويست سال است ك��ه ما را از 

خودمان گرفته اند و به همين جهت آن طور كه بايد و شايد 
نمي توانيم جايگاه انقالب اسالمي را كه آمده است تا خوِد از 
دست رفته مان را به ما برگرداند، بفهميم. البته غربيان فكر 
مي كردن��د كار تمام است، ولي اگر تمام بود با طرح انقالب 
اسالمي توسط حضرت امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 
رج��وع مردم به انقالب با چنين وسعتی واقع نمي شد. آري 
درست است ك��ه انقالب اسالمي متذك��ر نوعي از زندگي 
است كه براي مردم ع��ادي عادت كرده به دويست سال از 
خود بيگانگي هنوز مبهم است، اما با اين همه همين مردم با 

  هر نوع زندگي كه جهتش به سوي حاكميت حق نباشد و به امام معصوم نظر نداشته باشد، 
سرتاسرش پوچي و بي ثمري است، به همين جهت پيامبر»ص« و ائمه)ع( اصرار دارند انسان بايد 
در زندگي امام زمان خود را بشناسند وگرنه به مرگ جاهليت مرده است.
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حکمت و اندیشه

انقالب اسالمي يك نوع احساس قرابت دارند كه به راحتي 
هم نمي توانن��د از آن چشم بركنند و اين همان سرمايه ي 
عظيمي است كه شيع��ه در طول تاريخ خود همراه داشته 
اس��ت. از آن جايي كه فرهن��گ تشيع همواره كنار ما بوده 
تا حّدي فاجعه ي نزديك��ي به غرب را احساس كرده ايم و 
دلمان بهانه ي خانه ي علي)ع( را گرفته است. در برهه هايي 
از تاريخ آنچنان فرهنگ غربي ذهن و دل جامعه را پر كرده 
بود كه هيچ كس به ماوراء زندگي غربي فكر نمي كرد، مگر 
مي شد چنين بحث هايي بكني كه »ما مي خواهيم به نوعي 
از زندگي برسيم غير از آنچه كه غرب به آن رسيده است؟«، 
بالفاصله به شما تهمت  مي زدند كه: اين آدم مرتجع است، 
از زمان��ه عقب  مان��ده و واپس گراس��ت! در حالي كه امروز 
درست برعك��س شده، بلندترين حرف ها، حرف هايي است 
ك��ه در صدد است راهكارهاي عب��ور از مدرنيته را طراحي 

كند. 

تبليغ دين با انگيزه ي الهي يا نفساني؟ 
تجرب��ه ي تاريخي از يك طرف و بصيرت شرعي از طرف 
ديگ��ر نشان مي دهد كه در هر بره��ه اي از زندگي و تاريخ 
كه به غير از »حق« نظ��ر كرديم، نه تنها از اهداف حقيقي 
خود عقب افتاديم بلكه سقوط كرديم و جريان هاي سياسي 
كشور نمونه ي خوبي ب��راي روشن شدن اين مطلب است، 
زيرا هروقت نفس اّماره  در ميان بود و زير پوشش شعارهاي 
مردم پسن��د نف��س اّماره ي م��ردم تحريك ش��د، شكست 
جريان ها حتمي بود و اين قاعده هيچ ربطي به جريان هاي 
چ��پ و راس��ت ندارد. اوالً: بايد خ��ود را فريب ندهيم، و به 
شعارهاي مردم پسنِد خود دل خوش نكنيم. ثانياً: از ضربه اي 
ك��ه با پيروي از نفس اّماره خواهيم خورد غافل نباشيم و با 
اي��ن ديد جريان ها را بررسي كنيم و راز شكست و پيروزي 
آن ها را تحليل نمائيم. چه بسا افرادي كه از اسالم و انقالب 
سرخورده اند به اين دليل است كه متوجه شدند آن فردي 
كه طرفداري از انق��الب مي كند براي ارضاي نفس اّماره ي 
خودش است و مي خواهد از آن طريق خود را و گروه خود 
را بر گروه رقيب حاكم كند، اين نوع طرفداري نه تنها براي 
آن فرد ضرر دارد بلكه بقيه را نيز از اسالم جدا مي كند. امر 
ب��ه معروف هم اگر به شكلي باش��د كه كسي حكم خدا را 
تذك��ر  دهد ولي براي تحقير طرف مقابل، بسيار ضرر دارد، 
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اين غير از آن است كه در فضايي دوستانه به طرف بگوئيم: 
حكم خدا را به پ��ا دار! گاهي امر به  معروف هايمان تحميل 
خودم��ان است به بقيه آن وقت ب��ه نظر شما آن آدمي كه 
دنب��ال حق است، چنين برخوردي كه همراه با نفس اّماره 
است را مي پذيرد؟ مسلّم نمي پذيرد ولي در آن فضا در عين 
اين كه بنده را نپذيرفت متأسفانه از دين هم فاصله گرفت، 
چون تذكر به دين را در مسيري ناحق به او ارائه داديم، بعد 

هم فكرمي كنيم كه ما كار خيلي خوبي كرده ايم! 
بايد اين قاعده را فراموش نكنيم، هر جا كه جز حق مطرح 
باشد، ما خودمان و بقيه را به آتش مي زنيم. نمونه هايي در 
زندگ��ي داريم كه به اسم »دف��اع از اسالم« چون خودمان 
مطرح بوده ايم، ه��م خودمان را آتش زده ايم و هم بقيه را، 
چون نقص خود را نديده ايم. مولوي در آن داستان »كر« و 
»بيم��ار« همين را مي خواهد بگويد كه آن آقا؛ ناشنوا بودن 
خ��ود را پنهان كرد و قبل از آن كه ب��ه عيادت بيمار برود، 
براي سؤاالت خود جواب هايي را فرض كرد كه در عمل، آن 
جواب ها عكِس جوابي بود ك��ه بيمار به او مي داد. او تصور 
مي كرد وقتي مي گويد چه خوردي، يك غذايي را مي گويد، 
و ي��ا وقتي مي پرس��د، پزشك تو كيست، ي��ك پزشكي را 
مي گوي��د. به بيمار گفت: چه مي خوري؟ گفت: زهر. گفت: 
نوش جانت. پرسيد: پزشكي كه به بالين ات مي آيد كيست؟ 
ج��واب داد: عزرائيل. گفت: بَه، بَه، بَ��س مبارك پاست او. 

مولوي مي گويد: 
از براي چاره ي اين خوف ها
 آمد اندر هر نمازي إهِدنا

براي اين كه شما گاه��ي فكر مي كنيد داريد كار خوبي 
مي كني��د ولي اي��ن طور نيس��ت، در هر نم��ازي التماس 

َراَط الُمسَتِقيَم«. مي كنند خدايا! »إهِدنَا الصِّ
خواجه پندارد كه طاعت  مي ُكند

 بي خبر، كز معصيت جان  مي َكند!
گاهي وقت ه��ا پدر مردم را درمي آوري��م! اسمش را هم 
مي گذاريم »كاركردن براي خدا«!! اگر براي خداست، عالوه 
ب��ر آن كه بايد عقل به ك��ار گرفته شود بايد نفس اّماره هم 
در ميان نباشد، فقط اسمش براي خدا نباشد، رسمش هم 

براي خدا باشد.
در مقابل��ه با جريان هاي موجود در انقالب هم موضوع از 
همي��ن قرار است، اوالً: هرجا نفس اّماره باشد كار به نتيجه 

نمي رسد، حتي اگر ظاهر قضيه دفاع از اسالم و ارزش هاي 
اصول��ي اسالم و انقالب باشد، ثانياً: متوجه باشيم با انقالبي 
روبه رو هستيم كه ريشه در تشيع دارد و دل مردم ايران با آن 
مكتب آشنا است، زود نبايد فكر كرد اگر جرياني غرب زده 
خواست مردم را به طرف خود بكشاند، موفق مي شود. مردم 
در اولين فرصت خود را براساس مالك هاي تاريخي مكتب 
تشي��ع بازخواني مي كنند و به س��وي ارزش هاي عدالت و 
معنوي��ت برمي گردند و راز ريشه نگرفت��ن احزاب در ايران 
به همين جهت است كه عموم��اً فضاي سياسي احزاب بر 
فضاي الهي شان غلبه داشته و لذا روح توحيدي تشيع آن ها 
را از تاري��خ بيرون مي كند، مشك��ل سياسيون ما آن است 
ك��ه معني توحيدي تشيع و انق��الب اسالمي و نقش آن را 

نمي شناسند.

ريزش ها و رويش هاي انقالب
ملت ايران ك��ه انگيزه شان خدا بود، ب��ه انقالب و امام 
خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« ب��ه امي��د برگش��ت ب��ه 
اس��الم ن��اب دل  دادند، ولي ع��ده اي با انگي��زه ي اين كه 
اي��ران را به غرب نزديك كنند كنار ام��ام آمدند و همراه 
ام��ام گفتن��د: »مرگ ب��ر شاه«. ب��ا اين تفاوت ك��ه امام 
خميني»رضوان اهلل تعالي علي��ه« گف��ت: »مرگ بر شاه« تا 
خدا حاك��م بشود، ولي اين ها گفتند: »م��رگ بر شاه« تا 
كشور را به نوعي از زندگي غربي نزديك كنند، اين ها امروز 
هم انقالب اسالمي را به ان��دازه ي اين كه از پيشرفت هاي 
غربي عق��ب  نيفتد، انق��الب مي دانند. اگر دي��روز با امام 
همراه��ي كردند ب��ه آن جهت نبود كه هدفش��ان با امام 
و مردمي كه در كنار ام��ام بودند، يكي بود. طبيعي است 
انقالبي كه جز به خدا نظر ندارد، كساني را كه مي خواهند 
در بست��ر انقالب، منّيت شان را فرب��ه كنند، كنار مي زند. 
ارزش انق��الب اسالمي به آن است ك��ه توانست بني صدر 
و قط��ب زاده  و رجوي و س��روش را كنار بزند و آن ها را از 
تاريخ انقالب اسالمي بيرون بيندازد و يا به اردوگاه غرب، 
ك��ه نقطه ي اصلي مقابله با انقالب اسالمي است، بفرستد. 
خط��ر وقتي انقالب را تهديد مي كند كه اين نوع افراد در 
زي��ر پوست انقالب جاي بگيرند و حركت انقالب به سوي 
اهداف مقدسش را متوقف كنند. و هنر انقالب آن است كه 
راه خ��ود را ادامه دهد و به اين نوع ريزش ها هيچ توجهي 

  روشنفكرهاي غرب زده و آن فرد مذهبي و آن عارف جداشده از نظام واليت فقيه همان اندازه 
گرفتار زندگي بي ثمر شده اند كه جوانان گرفتار شده به مواد مخدر. 

  انسان هايي
 كه تالش 

نكرده اند جهت 
نوراني زندگي را 

پيدا كنند، اگر 
خود را به زندگي 

مشغول  نكنند، 
چيز ديگري از 
همان سنخ از 

پوچي جايگزين 
آن مي كنند. در 
حالي كه وقتي 

زندگي جهت دار 
شد اگر سخت 

هم بگذرد، نشاط 
خود را به همراه 

دارد، نمونه اش 
وضع جوانان ما در 
جبهه ها بود، چون 

در آن شرايط 
متوجه بودند به 
صورتي منطقي 
زندگي مي كنند 

لذا سختي ها 
را به چيزي 
نمي گرفتند.
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نكند تا از اه��داف اصلي اش باز نماند. حتي اگر در بعضي 
از برهه ها اين افراد درد سرهايي براي انقالب ايجاد كردند 
و از زير پوست انقالب خ��ارج شدند و مخالفت هايشان را 
علني كردن��د، همان دردسرها بركاتي ش��د براي انقالب 
اسالم��ي كه خ��ود را بازخواني كند و نسب��ت به نقطه ي 

هدف با دقت بيشتري برنامه ريزي نمايد. 
اگ��ر مدرن شدن ب��ه معني غربي آن و ب��ا همان فكر و 
فرهن��گ، مقص��د ما ب��ود كه نظ��ام شاهنشاه��ي چنين 
مقص��دي را برعهده داشت. در تجرب��ه ي تاريخي هم در 
مراح��ل گوناگون تجربه كرده ايم كه ه��ر وقت به بهانه ي 
مدرن ش��دن ب��ه غ��رب نزديك شدي��م، ب��دون آن كه به 
تكنولوژي غربي نزديك شويم، به روح غربي گرفتار شديم 
و ارزش هاي غربي وارد زندگي مان شد و زندگي هايمان را 
ب��ر باد داد و با تقليد هر چه بيشتر از غرب، تحقير شديم. 
چون بدون هر مالكي به غرب رجوع كرديم، در حالي كه 
ام��روز انقالب اسالمي با اهداف خاص��ي كه دارد در جلو 
ما اس��ت، بايد در هر صورتي انق��الب اسالمي و موقعيت 
تاريخ��ي و رويكرد عبور از غرب به سوي تمدن اسالمي را 

فراموش نكنيم. 
ابتدا مل��ت ايران به نور تشيع به ي��ك نوع خودآگاهي 
تاريخ��ي دست يافت كه با اروپايي شدن نه تنها به چيزي 
نمي رس��د، كه همه چيزش را ني��ز از دست مي دهد، زيرا 
اروپايي ش��دن را در زم��ان محمدرضاخان با رگ و پوست 
خ��ود حّس كرد و در همان زمان روح توجه به انقالب در 
عمِق ج��ان مردم خانه كرده بود، به ق��ول »ميشل فوكو«: 
انق��الب اسالمي، برگشت به هويت ملتي است كه از غرب 
سرخورده ان��د. اين پ��در و پسر پنجاه س��ال مي خواستند 
غ��رب را بر سر ما بزنند؛ ت��ا آن جا ما توسط فرهنگ غرب 
تحقي��ر شديم كه به زنان ما گفتن��د: اگر هم مي خواهيد 
موهايت��ان را بپوشانيد، چادرهايت��ان را برداريد، كاله سر 
بگذاريد! اگر روح ملت اي��ران مي خواست غرب را بپذيرد 
كه در آن زمان بسترش فراهم بود، پس چگونه باز عده اي 

سعي دارند ما را به غرب ارجاع دهند؟! 
روح تشيع آنچنان بصيرتي به همراه مي آورد كه انسان 
بتواند ظلمات پنهان در ظاهر پر زرق و برق غرب را ببيند، 
من شنيدم، شهي��د مطهري»رحمة اهلل عليه« گفته  بودند، 
وقتي كه بني صدر و ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 

از پاريس به ايران برگشت ك��رده بودند، وقتي از هواپيما 
پايين مي آمدند، همين كه دست بني صدر را گرفتم و با او 
دست  دادم، حس  كردم دست شيطان در دست من است! 
فكر مي كنم يك احساس مقدسي است كه بصيرت شهيد 
مطهري»رحمة اهلل عليه« مي تواند به آن برسد، همين حاال 
ه��م كساني هستند كه متوجه ناخالصي هايي هستند، راه 
رفع  آن ها اين است كه آرام آرام مردم رشد كنند و نسبت 

به آن ها بصير گردند. 
امام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« فرمودند: من از اول 
هم مخالف نخست وزيري آقاي بازرگان بودم؛ ولي شوراي 
انق��الب پيشنهاد كرد و آن طور ص��الح ديدند و من هم 
پذيرفت��م. با اين حال حضور آقاي بازرگان و دولت موقت 
اي��ن بركت را داشت تا مردم بفهمند براي اين گروه آنقدر 
كه آمريكا و ارزش ه��اي غربي مهم است، انقالب اسالمي 
و مردم��ي كه انق��الب كردند، مهم نيس��ت. اسناد النه ي 
جاسوس��ي كه به دس��ت آمد روشن ش��د رابطه ي اعضاء 
دول��ت موقت با آمريكايي ها چه ان��دازه حسنه بوده و چه 

نقشه ها براي انقالب اسالمي در سر مي پروراندند.
آنچه باعث شد انقالب اسالمي اين مراحل را يكي پس 
از ديگري پشت سر بگذارد، همان روح توحيدي و بصيرتي 
بود كه مردم شيعه داشتند. وگرنه امثال مهندس بازرگان 
و اعضاء نهضت آزادي همچون قديسان دست نخورده باقي 
مي ماندند تا به وقتش جهت كلي انقالب را تغيير دهند. 

ريشه ي بصيرت ها
ريشه ي بصيرت شيعيان واقعي را بايد در خلوص آن ها 
دنب��ال كرد و اين ك��ه جز خدا مّد نظرش��ان نيست و بر 
همين اس��اس به طرف سقيفه، كه در آن جا رقابت بر سر 
قدرت بود، متمايل نشدند، به طرف امام معصومي متمايل 
شدند كه در عين فاني بودن در خدا، مظهر اسماء و صفات 

پروردگار عالم بود.]22[ 
در نيِت خالص است كه روح انسان با سنن الهي ارتباط 
برق��رار مي كند و پيچ و تاب هاي روبَهان، نمي تواند چيزي 
را از منظر او پنهان كند. هر چه بدبختي سِر ما مي آيد به 
جهت بي خلوصي اس��ت. پيچ و تاب هاي روبهان، آن هايي 
را ك��ه خود را با نور نيِت  خال��ص منور كرده اند، نمي تواند 
فريب دهد، حادثه ه��ا را براساس ُسنن و قاعده ها ارزيابي 

  حيات هر 
مّلتي به تاريخ آن 
ملت گره خورده 
است، تاريخ 
ملت ما عهد با 
اهل البيت)ع( 
است، آيا مي شود 
علي)ع( را از 
تاريخ ملت ايران 
جدا كرد؟ ممكن 
است فرهنگ 
مدرنيته اين آرزو 
را در سر بپروراند 
كه ما را بي تاريخ 
كند و تحت تأثير 
خود قرار دهد، 
ولي غرب زدگي ما 
يك غرب زدگي 
موقت است، اين 
غرب زدگي مثل 
مهماني ناخوانده 
مي رود.

  تا نفهميم در بيروِن فرهنگ شيعه چه خبر است، نمي توانيم جوان مان را به فرهنگ شيعه 
جذب  بكنيم. بايد روشن شود فرهنگ شيعي، آن نيست كه انجمن حجتيه مي شناسد.



105 فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 90

مي كنند و يك لحظه چش��م دلشان از حضور سنن الهي 
منصرف نمي شود، تا فريب ظاهِر پر زرق و برق دنياي مّكار 
را بخورن��د. حضرت ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه« 
مي فرماين��د: »مطمئ��ن باشيد قدرت ه��اي شرق و غرب 
هم��ان مظاهر بي محت��واي دنياي مادي اند ك��ه در برابر 
خل��ود و جاودانگي دنياي ارزش هاي معن��وي، قابل ذكر 
نمي باشد«؛]23[ اين بصيرت به جهت خلوص در توحيد و 
توجه به امامان معصومي است كه نمايش زندگي توحيدي 
بودند. همين كه اين دو نكته از جان و قلب انسان ها برود 
ان��واع گرايش ها ب��ه دنيا كه امروز مظه��ر كامل آن غرب 
اس��ت، پديد مي آيد. هنر ما حفظ آن بصيرت است كه راه 

به دست آوردن آن در جلوي ما است به گفته ی مولوی: 
آنچه تو در آينه بيني عيان

 پير اندر خشت بيند بيش از آن 
پير ايشان اند كين عالم نبود

 جان ايشان بود در درياي جود
در دِل انگور ِمي را ديده اند

 در فناي محض، شيئ را ديده اند
انسان بصير در دل انگور ِمّي را مي بيند، بعضي ها؛ وقتي 
ب��وي ِمّي همه جا را گرفت، تازه مي فهمند در اين خمره، 
سرك��ه نيست، شراب اس��ت. بر عكس اه��ل ظاهر؛ اهل 
بصي��رت مي فهمند، با اين روش ك��ه اين ها جلو مي ر وند 
اي��ن انگور، سركه  نخواهد شد بلكه به مّي تبديل مي شود. 
حض��رت اميرالمؤمنين)ع( باالي منب��ر كوفه از حكومت 

»پس از من معاويه به آن ها خب��ر مي دهند و مي گويند: 
م��ردي بر شما چيره ش��ود كه داراي گلوي 
گن��ده و شكم برآمده اس��ت، بكشيدش، اما 

نمي كشيدش.«]24[ 
در كت��ب شيعه و سن��ي موضوع مالحم 
ي��ا پيش گوئي ه��اي اميرالمؤمني��ن)ع(   به 
ان��دازه اي اس��ت كه خودش ي��ك فصلي از 
زندگ��ي اميرالمؤمني��ن)ع( اس��ت. ابن ابي 
الحديد مقداري از آن ها را در جلد دوم شرح 

نهج البالغه آورده است. 
»در دل انگ��ور ِم��ّي را ديده اند« اشاره به 
قاع��ده اي دارد كه ب��ه صورت هاي گوناگون 
براي اهل بصيرت پيش مي آيد، چون قواعد 

جاري در عالم را مي شناسند. 
هم��ه ي بصيرت ه��ا را باي��د در اين نكت��ه دانست كه 
به ان��دازه اي ك��ه نيت ت��ان خال��ص اس��ت و جز خ��دا را 
نمي خواهيد، بصير مي شوي��د. اميرالمؤمنين)ع(  براساس 
همي��ن نكته مي فرماين��د: »لَو ُكِش��َف الِغطاُء م��اازَدْدُت 
يقيناً«؟!]25[ »اگر پرده ها عقب برود، بر يقين من چيزي 
اضافه  نمي ش��ود«. پس ما به جهت نيت ه��اي غلِط خود 

كور هستيم. 

عامل تشخيص دام از دانه 
چشم ه��اي محدودنگ��ر، به همان اندازه ك��ه از نگاه بر 
خ��داي هست��ي محروم اند، گرفت��ار ظاهربين��ي و غفلت 
از باطن ان��د، و در اث��ر همين سطحي نگ��ري دائم در دام 
مي افتن��د، چ��ون نمي توانند بي��ن دام و دانه را تشخيص  

دهند. 
اگر سري ب��ه زندان ها بزنيد متوج��ه مي شويد همه ي 
آن ه��ا را »طم��ع« و دوري از قناعت به اي��ن روز انداخته  
است، طمع؛ يعني جز آنچه خداوند براي انسان مي خواهد 
را مي خواهيم. قناعت يعني به بندگي خدا قانع شويم و در 
نتيجه آنچه معبود ما براي ما خواسته، براي ما خواستني 
باش��د، همين كه خدا را پذيرفتيم، به طور بديهي به آنچه 
او برايمان خواسته قانع مي شويم و در نتيجه طمعي پيش 
نمي آي��د كه بصيرت م��ا را از ما بگيرد و طم��ع بتواند ما 
را تحري��ك كن��د. بايد با جان و دل خ��ود متوجه باشيم، 

  ما مسئله ي باقي ماندن بر روحيه ي انقالبي و حفظ روح مقابله با دشمن را ساده گرفتيم و 
جوانانمان را مشغول امور فرعي زندگي كرديم، ذات ضد قدسي فرهنگ مدرنيته مورد غفلت قرار 
گرفت و با عالقه مندشدن به رفاه مادي، تكنولوژي مدرن مقصد و مقصودمان شد.

  ارزش انقالب 
اسالمي به آن 

است كه توانست 
بني صدر و 

قطب زاده  و رجوي 
و سروش را كنار 

بزند و آن ها را 
از تاريخ انقالب 
اسالمي بيرون 
بيندازد و يا به 
اردوگاه غرب، 

كه نقطه ي اصلي 
مقابله با انقالب 
اسالمي است، 
بفرستد. خطر 

وقتي انقالب را 
تهديد مي كند كه 
اين نوع افراد در 

زير پوست انقالب 
جاي بگيرند و 
حركت انقالب 

به سوي اهداف 
مقدسش را 

متوقف كنند.

]صادق قطب زاده[
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مردمي كه خدا را گم  كنند، نمي توانند »دام« و »دانه« را 
تشخيص دهند؛ و عموماً دام را دانه مي گيرند! 

اگر بخواهيم موض��وع را در سطحي گسترده تر بررسي 
كنيم بايد بگوئيم: آن هايي كه جز به سوي خدا و به سوي 
بندگ��ي او به راه ديگر مي روند، ن��ه خود را مي شناسند و 
ن��ه حقيق��ت خود را و ن��ه حقيقت عالَم را. آي��ا اين افراد 
مي توانند از حقيقت سخن بگويند و ما را با حقيقت آشنا 

كنند؟! 
اگ��ر اين مطلب در ذهن ما بماند قبل از اين كه گرفتار 
مشكالت شوي��م، از آن ها فاصله مي گيريم، ده سال پيش 
معلوم بود اي��ن آقا با تخصص اقتصادي غير الهي اش، كار 
م��ا را دارد خ��راب مي كند، بعد از آن م��دت حاال همه بر 
سرش��ان مي زنند كه خراب  شد! در صورتي كه همان روز 
اول مي توانستي��م ب��ه اين مطلب برسي��م! كسي كه خدا 
ندارد، با خ��دا و با برنامه هاي خدا جل��و نمي رود، چگونه 
مي توان��د ك��ارش نتيجه بخش باشد، مگر خ��ودش دام و 
دان��ه را تشخيص داده كه ح��اال برنامه هاي يك كشور را 
در اختي��ارش گذاشتي��م؟ نظام آموزشي ك��ه خدا در آن 
اص��ل نيست، به ج��اي رساندن جامعه به دان��ه، آن ها را 
در دام گرفت��ار مي كند. محال است آن كسي كه حقيقت 
را نمي شناس��د براي جامعه مفيد باش��د او خودش راه را 

گم كرده است و در بحراِن بي بصيرتي به سر مي برد. 

آن ك��ه خورشي��د را مي شناسد، مي دان��د ريشه ي نور 
كجاس��ت و علت تاريكي ها چيست. چنين فردي اگر ديد 
نور خورشيد به ديوار افتاده، آن نور را از ديوار نمي داند تا 

خورشيد را رها كند. 
وقت��ي جامعه اي با تمام وج��ود طالب حق نبود، جنگ 
جم��ل راه مي اندازد و در مقابل ام��ام معصوم مي ايستد و 
ب��ر بحران خود مي افزايد و اگ��ر طالب حق مي بود دعوت 
حضرت زه��را)س( را مي پذيرفت و با پذيرفتن آن دعوت 
ن��ه تنها از وقوع بحران هاي آينده جلوگيري مي شد، بلكه 
مسير تاريخ در جهان اس��الم آنچنان به سمت شكوفايي 
حرك��ت مي كرد كه امروز اسالم مرك��ز توجه انديشه ها و 

تصميم ها بود. 
مشك��ل از آن جا ش��روع شد كه پ��س از رحلت رسول 
خ��دا»ص« مسلمان��ان ت��ا اين ان��دازه رش��د نكردند كه 
حق خواه��ي يعن��ي پي��روي از مص��داق عين��ي حق كه 
ول��ي  اهلل و امام معصوم يعني عل��ي)ع( بود را پيشه كنند. 
مسلمانان صدر اسالم اعم از مهاجرين و انصار انسان هاي 
حق خواه��ي بودند ولي از اين نكت��ه ي اخير غفلت كردند 
- و اي��ن غفل��ت هن��وز ادام��ه دارد- كه در ام��ور فردي 
نسب��ت به اجراي دستورات اسالم حساس اند ولي در امور 
اجتماع��ي اين حساسيت را ادامه ندادند تا حق در همه ي 
ابع��اد زندگي شان حاكم گردد. ام��روز هم اگر ما اسالم را 
نيمه كاره پذيرفتي��م، ناخواسته در جبهه اي 
قرار خواهيم گرفت كه جنگ جمل را مقابل 
اميرالمؤمني��ن)ع(  راه انداختن��د. هم��ه ي 
م��ردم مدينه مي دانستند اگر بناست حق در 
جامعه حكومت  كند، بايد علي حكومت  كند، 
مشكل شان در عدم حساسيت نسبت به اين 
موضوع بود كه چ��ه اشكالي دارد جامعه در 
اختيار واليت امام معصوم نباشد؟! نتيجه اش 
بعدها روشن ش��د و با حاكميت يزيد و پس 
از شه��ادت امام حسي��ن)ع(  آنچنان كشت 
و كشت��اري در مدينه توس��ط لشكر شام راه 
افتاد و به زنان تجاوز شد كه هيچ كس تصور 
آن را ه��م نمي كرد. راست��ي وقتي نسبت به 
حاكمي��ت حق حساس نباشي��م بايد منتظر 
نتيجه اي غير از اي��ن باشيم؟ چرا نفهميدند 

  وقتي جامعه اي 
با تمام وجود طالب 
حق نبود، جنگ 
جمل راه مي اندازد 
و در مقابل امام 
معصوم مي ايستد 
و بر بحران خود 
مي افزايد و اگر 
طالب حق مي بود 
دعوت حضرت 
زهرا)س( را 
مي پذيرفت و 
با پذيرفتن آن 
دعوت نه تنها از 
وقوع بحران هاي 
آينده جلوگيري 
مي شد، بلكه مسير 
تاريخ در جهان 
اسالم آنچنان به 
سمت شكوفايي 
حركت مي كرد كه 
امروز اسالم مركز 
توجه انديشه ها و 
تصميم ها بود. 

  كارگزاران سازندگي به روش غربي، از اين مطلب غافل بودند كه تفكر شيعه آنچنان بصيرتي 
به همراه مي آورد كه توسعه و پيشرفت غربي نمي تواند آن بصيرت را به حجاب ببرد و لذا مردم 

به عدالت و معنويت برگشتند.

]بنی صدر و مهدی بازرگان در کنار امام خمینی)ره( در آستانه پیروزی انقالب[
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با سقيفه پايه ي چ��ه كاري را گذاشتند؟ و چرا نفهميدند 
كه فاجعه ي جنگ جمل، شروع بزرگ ترين ضربه به پيكر 
اسالم اس��ت؟ جنگ جمل يك جنگ س��اده نبود؛ اولين 
خون ري��زي اي بود كه در حوزه ي اسالمي و روبه روي امام 
مسلمين انجام شد و راه ب��راي جنگ هايي مثل صفين و 
نه��روان صاف گشت. ريشه ي آن هم آن بود كه نظرها به 
گ��روه و قبيله و حزب و قداست ه��اي كاذب بيشتر بود تا 
نظ��ر به حق و حاكميت آن، خط و گ��روه، حجاب ديدن 
ح��ق شد و ب��اب بدعت هاي مقابله با نظ��ام اسالمي يكي 
بعد از ديگري گشوده گشت. جنگ جمل با سوء استفاده 
از ي��ك نقطه ضع��ف به وجود آم��د و آن عدم حساسيت 
نسبت به حاكميت امام معصوم بود، امامي كه بر عدالت و 

معنويت تأكيد مي كرد. 
هروقت نسبت به تربيت معنوي افراد جامعه سهل انگاري 
ش��ود، مردم نسبت به حاكميت ح��ق حساسيت الزم را از 
دس��ت مي دهند، در آن ح��ال وقتي به آن ه��ا وعده داده 
شود اگر نسبت ب��ه اصول انقالب اسالمي حساس نباشيد، 
تحريم ها برداشته مي شود و راحت تر مي توانيد زندگي كنيد، 
دهانش��ان آب مي افتد، غافل از آن كه اگر به نظام استكبار 
امكان حضور دهيم تا حق��ارت و اسارت ما جلو مي آيد. به 
تعبير حض��رت ام��ام خميني»رضوان اهلل تعالي عليه«؛ »اگر 
مل��ت ايران از هم��ه ي اصول و موازي��ن اسالمي و انقالبي 
خ��ود ع��دول كند و خانه ي ع��زت و اعتب��ار پيامبر و ائمه 
معصومي��ن)ع( را ب��ا دست هاي خود وي��ران نمايد، آنوقت 
ممكن است جهان خواران او را به عنوان يك ملت ضعيف و 
فقير و بي فرهنگ به رسميت بشناسند، ولي در همان حّدي 

كه آن ها آقا باشند و ما نوكر«.]26[
بالي��ي برسر جهان اسالم آمد ك��ه هنوز هم از آن رنج 
مي ب��رد و در حّد جهان س��وم آن را مي شناسند، همه به 

جهت غفلت از حق خواهي و حاكميت امام معصوم بود. 
كسان��ي ديروز فري��ب آتش اف��روزان جن��گ جمل را 
نخوردن��د و امروز از نقشه ه��اي ابرقدرت ها در امان اند كه 
م��اوراء هر خط و جبهه اي، به دنبال حق باشند، حتي اگر 
اين ح��ق خواهي به ظاهر به ضرر آن ها تمام شود، وگرنه 
ناخودآگاه روبروي نظام اسالم��ي و به نفع دشمنان ملت 
عمل خواهند كرد، و از اين طريق از تاريخ معنوي معاصر 
ك��ه انقالب اسالم��ي آن را پديد آورده، بي��رون مي افتند. 

انقالب��ي كه رسالت عبور از غرب و سير به سوي حاكميت 
امام معصوم)ع( را در بنيان خود دارد.

»والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته«

پی نويس ها:
]1[ - روح حاك��م در دولت ه��اي سازندگي و اصالحات موجب 
ش��د كه انقالب تا اندازه اي از اهداف خود فاصله بگيرد، ولي تالش 
اف��رادي كه به حقيقت انقالب اسالمي وفادارند موجب شد تا ذات 

انقالب دوباره به جهت اصلي خود رجوع كند.
]2[ - صحيفه ي امام، ج 8 ، ص 282.

]3[ - سوره ي احزاب، آيه ي 33
]4[ - ب��ه احتجاجات آن حضرت با علماي اهل سنت و علماي 

ساير اديان در كتاب شريف »عيون اخبار الّرضا)ع(« رجوع شود.
]5[ - بحار األنوار، ج  52، ص: 146.

]6[ - عالمه اميني، الغدير، ج 8 ، ص 303.
]7[ - سوره ي نساء، آيات 150 و 151

]8[ - صحيفه ی امام، ج8، ص 281.
]9[ - سوره ي بقره، آيه ي 257.

]10[ - خطبه هاي نماز جمعه  در تاريخ 08/05/1378
]11[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 281، )منشور روحانيت(

]12[ - سوره ي بقره ، آيه ي 115.
]13[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص91.

]14[ - سوره ي نساء، آيه ي 59.
]15[ - بنا به قول رسول خدا»ص« در صحيح مسلم: »َمْن َماَت 
َو لَ��ْم يَْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميَت��ًة َجاِهلِيَّة«. )الغدير في الكتاب و 

السنه و االدب، ج  10، ص: 493(.
]16[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 328.

]17[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص96.

]18[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص87.
]19[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 328.
]20[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 327.
]21[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 90.

ِ اْألَْسَماُء  ]22[ - حض��رت ص��ادق(ع( مي فرمايند: »نَْح��ُن َو اهللَّ
ُ ِمَن الِْعَباِد َعَمًال إِالَّ بَِمْعِرَفِتنا« آن حضرت  َِّتي َال يَْقَبُل اهللَّ الُْحْسَني ال
راج��ع به قول خداي ع��ز و جل كه مي فرمايد: »خ��دا را نام هاي 
نيكوس��ت او را به آن ها بخواني��د«؛ فرمودند: سوگند به خدا مائيم 
آن نام ه��اي نيكو كه خدا عمل��ي را از بندگان نپذيرد مگر آن كه با 

معرفت ما باشد. )الكافي، ج 1 ، ص 144(
]23[ - صحيفه ی امام؛ جلد21، ص91.

]24[ - ترجمه اصول كافي كمره اي، ج 4، ص 775.
]25[ - ديلمي، ارشادالقلوب، ج 1، ص 124.
]26[- صحيفه ی امام؛ جلد21، ص 90.   

  راز ريشه نگرفتن احزاب در ايران به همين جهت است كه عموماً فضاي سياسي احزاب بر 
فضاي الهي شان غلبه داشته و لذا روح توحيدي تشيع آن ها را از تاريخ بيرون مي كند، مشكل 
سياسيون ما آن است كه معني توحيدي تشيع و انقالب اسالمي و نقش آن را نمي شناسند.

  هروقت نسبت 
به تربيت معنوي 

افراد جامعه 
سهل انگاري شود، 

مردم نسبت به 
حاكميت حق 

حساسيت الزم را 
از دست مي دهند، 
در آن حال وقتي 

به آن ها وعده 
داده شود اگر 

نسبت به اصول 
انقالب اسالمي 

حساس نباشيد، 
تحريم ها برداشته 

مي شود و راحت تر 
مي توانيد زندگي 
كنيد، دهانشان 

آب مي افتد، غافل 
از آن كه اگر به 

نظام استكبار 
امكان حضور 

دهيم تا حقارت 
و اسارت ما جلو 

مي آيد.
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  بر اساس 
اين نگاه فلسفه 
تاريخ الهي، 
حوادث كنوني 
جهان اسالم ادامه 
بيدارِي اسالمي 
و انقالب اسالمي 
ايران است. اين 
حوادث، همان موج 
معنويت خواهي 
است كه از اعماق 
جامعه اسالمي 
ايران شروع شده و 
درون دنياي اسالم 
گسترش يافته 
است؛ موجي كه 
مطالباتش مقياسي 
فراملي دارد و 
مقياس درگيري 
آن، ستيز با نظام 
مادي غرب است.

گفتگو با حضرت حجت االسالم و المسلمين 
استاد سيد محمد مهدی ميرباقری

بیداری اسالمی؛

فرصت ها و تهدیدها

س(  رسانه ها و افراد رسانه اي حتي در كشور خودمان 
هم حركت هاي اخيـر مردم كشورهاي منطقه را حركتي 
ضد استبدادي و دموكراسي خواهانه مي دانند چرا ما بايد 

آن را بيداري اسالمي بدانيم؟
ناكافـي بـودن انسان شناسـي و جامعه شناسي در 

تحليل حوادث منطقه
ميرباقري: بسم اهلل الرحمن الرحيم. حادثه هاي بزرگ 
در مقي��اس تح��والت منطقه اي را به ج��ز از زاويه فلسفه 
تاريخ نمي توان تحليل كرد. اين ها تحولي عظيم در تاريخ 
اجتماع��ي زندگي بشر است كه از عوامل و مقاصد آن بايد 
در فلسفه تاريخ بحث شود و تنها با نگاه جامعه شناسي يا 

نگاه انسان شناسي نمي شود اين مسئله را حل كرد. 
در فلسفه تاري��خ مادي مانند تحلي��ل ماترياليست ها، 
جوشش هاي درون جوامع به جوشش هاي مادي و برآمده 
از مطالب��ات مادي تحليل مي شون��د. در اين نگاه، حركت 
جه��ان ناشي از يك جوشش درون��ي پيش رونده در ماده 
تحلي��ل مي شود. در اين نگ��اه، جامعه طي چند مرحله به 

سوي جامعه بدون طبقه حركت مي كند؛ در فلسفه تاريخ 
دستگ��اه ليب��رال  دموكراسي نيز جامعه ب��ه سوي توسعه 
م��ادي، آزادي خاص، ليبراليسم و ساختارهاي متناسب با 
اين مكتب در حركت است. در اين دو نگاه، حركت جامعه 
از تض��اد و ناهماهنگ��ي بين وضعيت موج��ود و وضعيت 
مطلوِب مادي شكل مي گيرد؛ از اين منظر وضعيت مطلوب 

مادي، يا كمون نهائي و يا جامعه دموكراتيك است. 
براس��اس يك نگ��اه، عمق ح��وادث اخي��ر، چيزي جز 
دموكراسي خواهي در مقياس ملي نيست؛ حركتي كه فقط 
داخل يك كشور بوده و منفك از يك حركت جهاني است؛ 
براي مثال، استب��داد نظام حسني مبارك در مصر فضايي 
را ايجاد ك��رده كه منجر به انفج��ار اجتماعي شده است؛ 
انفج��اري كه پايان و ثمره آن درگيري با نظام حاكم مصر 
و ايج��اد اصالحات��ي در آن رژيم اس��ت! بنابر مدل فلسفه 
تاريخ م��ادي، اين حركت در جهت اصالحات مادي است؛ 
ب��ه نحوي كه پ��س از اعمال اين اصالح��ات، ساختارهاي 
جايگزي��ن ب��ا برنامه ري��زي تدريجي، يا به س��وي توسعه 
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  حمايت غرب و اوباما از حسني مبارك و رژيم او تا آخرين لحظات، اقدامي جدا از مقوله 
جهاني سازي نيست؛ غرب در حركتي برنامه ريزي شده، طرح جهاني سازي خود را دنبال مي كند.

  در فلسفه 
تاريخ مادي مانند 

تحليل ماترياليست 
ها، جوشش هاي 

درون جوامع 
به جوشش هاي 
مادي و برآمده 

از مطالبات مادي 
تحليل مي شوند. 

در اين نگاه، 
حركت جهان ناشي 

از يك جوشش 
دروني پيش رونده 

در ماده تحليل 
مي شود. در اين 
نگاه، جامعه طي 

چند مرحله به 
سوي جامعه بدون 

طبقه حركت 
مي كند؛ در فلسفه 

تاريخ دستگاه 
ليبرال  دموكراسي 

نيز جامعه به 
سوي توسعه 
مادي، آزادي 

خاص، ليبراليسم 
و ساختارهاي 

متناسب با اين 
مكتب در حركت 

است.

دموكراس��ي و يا توسعه جامع��ه اشتراكي پيش مي روند و 
مي توانند جريان ه��اي اجتماعي را به س��وي دموكراتيزه 

شدن و يا سوسياليزه شدن سوق دهند.
پ��س، چنان كه گفت��ه شد، فلسفه تاريخ م��ادي انواعي 
دارد كه ب��ر اساس يكي از آنها، عامل حركت جامعه تضاد 
است. در اين گونه جوامع، طبق��ه اي از اجتماع با طبقه اي 
ديگر درگير شده و اين درگيري، باعث حركت اجتماعي و 
ورود جامعه به ترازي جديد مي گردد. در نگاه ديگر، عامل 
حركت تاريخي و مبناي طبقه بندي و شاخص جوامع، ابزار 
است؛ در اين  نگاه جوامع، متناسب با تحول يا تكامل ابزار، 
رواب��ط اجتماعي، دانش اجتماع��ي، ارزش اجتماعي و در 
نهاي��ت هويت اجتماعي دگرگون ش��ده و جامعه به سوي 
كمون نهايي و يا دموكراسي حركت مي كند. البته يكي از 
شاخههاي اين انديشه به طور كامل از صحنه جهان حذف 
شده و شاخه دوم نيز در درون و بيرون خود، با چالش هايي 

اساسي دست به گريبان است. 
نگ��اه ديگري ك��ه در تحليل اين گون��ه حركت ها وجود 

دارد، بر اساس فلسفه تاريخ الهي شكل مي گيرد. اين نگاه 
معتقد به توسعه معنويت، عدالت خواهي و گسترش و بسط 
توحيد در جهان است؛ به عبارت ديگر، اين نگاه معتقد به 
جري��ان الهي رشد معنويّت خواهي، رشد حقيقت خواهي، 
گرايش به پرستش خداي متعال و تبعّيت از اسالم و اولياء 

اسالم، در مقياس جهاني است. 
بر اس��اس اين نگاه فلسفه تاريخ اله��ي، حوادث كنوني 
جهان اسالم ادامه بيدارِي اسالمي و انقالب اسالمي ايران 
اس��ت. اين حوادث، همان م��وج معنويت خواهي است كه 
از اعماق جامعه اسالم��ي ايران شروع شده و درون دنياي 
اسالم گسترش يافته است؛ موجي كه مطالباتش مقياسي 
فرامل��ي دارد و مقياس درگي��ري آن، ستيز با نظام مادي 
غ��رب است. حت��ي در تحليل مادي دقيق ني��ز نبايد اين 
حركت را تنه��ا يك حركت ضد استب��دادي دانست. اين 
حرك��ت در حقيق��ت انقالبي عليه نظ��ام سلطه ي جهاني 
است؛ نظامي جهاني كه براي جهان سوم، تعريف و جايگاه 
خاصي قائل اس��ت و از وضعيت قبلي آن، كه هماهنگ با 
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  حوادث اخير اعتراضي به نظام جهاني است؛ اين اعتراض نشان داد كه جوامع اسالمي ديگر 
حاضر به تحمل مديريت كنوني جهان نيستند. بر اين اساس مديران غرب متوجه شده اند كه در 

نوع مديريت خود نسبت به جغرافياي اسالم مجبور به بازنگري هستند.

الگوي جهاني است، دفاع مي كند. 
در واق��ع، حماي��ت غ��رب و اوباما از حسن��ي مبارك و 
رژيم او تا آخرين لحظ��ات، اقدامي جدا از مقوله جهاني-

سازي نيس��ت؛ غرب در حركت��ي برنامه ريزي شده، طرح 
جهاني سازي خود را دنبال مي كند.

بنابراي��ن، موج خي��زش كنوني، تنه��ا در مقياس ملي 
نيست، بلكه موجي است كه با مديريت جوامع اسالمي، در 
مقياس ملي، منطقه اي و جهاني ايجاد شده است. حوادث 
اخير اعتراضي به نظام جهاني است؛ اين اعتراض نشان داد 
ك��ه جوامع اسالمي ديگر حاضر به تحمل مديريت كنوني 
جهان نيستند. بر اين اساس مديران غرب متوجه شده اند 
كه در نوع مديريت خود نسبت به جغرافياي اسالم مجبور 

به بازنگري هستند.

س( ايـن بازنگري از نظر آنها چگونه خواهد بود؟ آيا از 
اين پس دموكراسي خواهي بايد توسعه پيدا كند؟ 

ج( واضح است اگر آنه��ا بتوانند انگيزه اسالم خواهي را 
در دموكراسي خواهي منح��ل كنند، در اين ميدان مبارزه 
موفق مي شوند، ام��ا اين جوشش اگر به انقالبي مبتني بر 
ارزش ه��اي اسالمي و برخوردي تمدني تبديل شود، غرب 

شكست مي خورد.
در شرايط��ي كه جهان م��ادي، مديريت خود را جهاني 
اي��ن  ب��ر  و  ك��رده 
منطقه ني��ز اعمال 
مي كند،  مديري��ت 
نيس��ت  تردي��دي 
ك��ه اعت��راض ب��ه 
مديريت منطقه اي، 
اعتراض به مديريت 
اس��ت؛  جهان��ي 
دلي��ل حساسي��ت 
به  نسب��ت  غ��رب 
منطق��ه  تح��والت 
نكته  ني��ز همي��ن 
اس��ت. در شرايطي 
كه غ��رب به دنبال 
ايجاد دهكده واحد 

جهاني است، اين انقالب-ها با عقالنيت غرب كه در پشت 
مديري��ت جهاني اش پنهان است، درگير شده است. در هر 
صورت، اين درگيري را نمي توان بي ارتباط با عقالنيتي كه 
جهان را اداره مي كند دانست؛ به عبارت ديگر، حكومت هاي 
منطقه يك نظام استبدادي منتزع و مستقل كه مردم با آن 
مخالف��ت مي كنند نيستند، بلكه اين نظام هاي استبدادي، 

درون نظام مادي جهاني تعريف شده اند.
البته غ��رب و طرف داران آن ممك��ن است تصور كنند 
جهان ب��ه سمت دموكراس��ي غربي حرك��ت مي كند؛ اما 
بالفاصله اين سؤال مط��رح مي شود كه با اين كه جهان به 
س��وي اين دموكراسي حركت مي كند و غرب نيز به دنبال 
بسط دموكراسي در جه��ان است، چرا اين انقالب ها عليه 

غرب رخ مي دهد؟ 
شاي��د آنه��ا تصور كنن��د در تعري��ف دموكراس��ي و يا 
دموكراتي��زه كردن جهان دچار اشتباه ش��ده و بايد آن را 
اصالح كنن��د. در حقيقت، فرآيند جهاني سازي ايدئولوژي  
غرب با بح��ران مواجه شده و نيازمن��د بازنگري است. در 
اين صورت، غرب در يك نگاه عميق، بايد به فلسفه تاريخ  
خ��ود رجوع و سپس در عل��وم اجتماعي  خود تجديد نظر 
نمايد و پس از آن مبتني بر فلسفه تاريخ و علوم اجتماعي 
جديد، اين انقالب ها را مهار كند تا بتواند جهان را به سوي 

گسترش ايدئولوژي غربي پيش ببرد. 
حوادث منطقه، درگيري جبهه حق و باطل است

خالصه اگر كسي در فلسفه تاريخ معتقد باشد كه همه 
جوشش هايي كه در جوامع بشري اتفاق مي افتد، جوشش 
هاي مادي و مبتني بر انگيزه هاي مادي است و غايتش هم 
سير به سمت يك جامعه ماّدي پيچيده تر است اين حركت 
هم در همان مسير تعريف خواهد شد، بنابراين، كساني كه 
پاي��ان تاريخ را ليبرال دموكراس��ي مي دانند، معتقدند كه 
بهترين الگو براي زندگي اجتماعي بشر ليبرال دموكراسي 
اس��ت، و اگر بتوانند از كارشان دفاع فلسفه تاريخي بكنند 
باي��د بگويند اين ح��وادث ولو اآلن ظه��ور در دموكراسي 
خواه��ي هم نداشت��ه باشد حركت به سم��ت دموكراسي 
خواهي است. يا كساني كه پايان تاريخ را جامعه اشتراكي  
كمونيست ها مي دانن��د،  بگويند اين حركت ها يك حركت 
و جوش��ش به سمت آن مقصد است. اما چون نگاه فلسفه 
تاريخ��ي ما نگ��اه به سمت عصر ظهور اس��ت در يك نگاه 

]بن علی در کنار بوش[
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  حكومت هاي منطقه يك نظام استبدادي منتزع و مستقل كه مردم با آن مخالفت مي كنند 
نيستند، بلكه اين نظام هاي استبدادي، درون نظام مادي جهاني تعريف شده اند.

ك��الن اين جوشش ها و حركت ه��ا را به سمت عصر ظهور 
مي دانيم.

البت��ه بنا بر فلسفه تاريخ، تعارضاتي هم در جبهه باطل 
وجود دارند كه بر محور ائمه نار اتفاق مي افتد مثل جنگ 
اول و دوم جهاني، كه بر محور اديان و با انگيزه الهي شكل 
نگرفته و يك گام به سمت شكست دستگاه شيطان و ائمه 

نار است و ما را به عصر ظهور نزديك مي كند. 
ام��ا اين جوشش عظيم��ي كه در منطقه اتف��اق افتاده 
است، ي��ك تعارض داخل��ي در درون جبهه باطل نيست، 
بلك��ه تعارض بين جبهه حق و جبهه باطل است. درگيري 
با جريان تمّدن مادي است كه به مبارزه اسالم با استكبار 
تبديل مي شود. به تعبير ديگر، مثل درگيري بني عباس و 
بن��ي اميه به عنوان دو جبهه نفاق نيست، مثل جنگ دوم 
جهان��ي هم نيست، بلكه جوششي به سمت جامعه ايماني 

است.
البت��ه پيداست اي��ن جوشش ها خلوص كام��ل ندارند 
و باي��د سعي كرد علي ال��دوام به خلوص آنه��ا افزود و از 
ناخالصي هاي��ش كم ك��رد، كما اينك��ه در انقالب اسالمي 
اي��ران ه��م همين اتفاق افت��اد، همه آنهايي ك��ه روز اول 
ب��ه ميدان انق��الب آمدند قائل به حكوم��ت ديني نبودند. 
مسلمانان روشنفكري ك��ه دنبال دموكراسي خواهي بودند 
و دموكراسي را از طري��ق مبارزات پارلماني مي طلبيدند، 
مبارزان كمونيستي كه دنبال جنگ مسلحانه براي رسيدن 
به جامعه كمونيستي بودند و غيره همه اينها در اين نهضت 
آمدن��د و مجبور به همكاري با امام شدند و با رهبري امام، 

انقالب اينها را جذب يا حذف كرد.

س( يـك وقت انسـان فلسفه تاريـخ را طوري تعريف 
مي كنـد كه گويا يك روند از پيـش طراحي شده است و 
انسان در آن هيچ كاره است، اعم از اينكه حركت را مادي 
و يـا ديني تعريف كند، مثال مي گويد تأثير و تأثر متقابل 
انسـان و جهان باعث مي شود كه هر دو پيچيده تر شوند، 
بنابرايـن در اين روند جبري زندگي بشـر از كمون اوليه 
شـروع مي شود تا به كمون نهائـي مي رسد. ممكن است 
شخصي ديگري همين را الهي كند و بگويد خدايي هست 
و دنيا را خلق كرده و به سمت خاص هدايت مي كند و بشر 
هم هيچ كاره است، اگر بخواهيم فلسفه تاريخ را اينگونه 

تعريـف كنيم، معنايـش اينست كه انسان هـا هيچ كاره 
هستند، آنهايي كه مي كشند و آنهايي كه كشته مي شوند 

هيچ كاره هستند! نقش خودشان را ايفا مي كنند.
ج( قطع��اً همين است؛ در فلسفه تاري��خ نبايد سطوح 
قواني��ن را ب��ا هم خلط كنيم، سطح��ي از قوانين حتماً به 
اراده اله��ي برمي گ��ردد كه م��ا در آنجا فاعليت��ي نداريم، 
ول��ي سطوحي از قوانين تحّول را م��ا هم مي توانيم در آن 

مشاركت كنيم و حّتي مديريت كنيم.

س 1( بحـث در آن سطوحـي اسـت كه مـا مي توانيم 
مديريـت كنيم، كسي كـه فلسفه تاريخ مـي گويد بايد 
بگويد اين سطحي كه شمـا داريد مديريت مي كنيد بايد 
در راستـاي آن حركت اصلـي باشد، اين يك بحث است. 
بحث دوم اين است كه شما مي فرماييد اين حركت از سنخ 
جنگ دو باطل نيست، البته در جنگ جهاني هم، هر كس 
بر يك اساسي مي جنگيد مثال مي خواست طرف مقابل را 
مرعوب كند يا فكر مي كرد مي تواند قدرت بيشتري پيدا 
 كنـد و بهره مندي مادي بيشتري داشتـه باشد. در اينجا 
بايد دليل بياوريم كه بـه چه دليل در كشور مصر انقالب 
شده است. مردمي كه سالها در قبرستان ها زندگي كرده 
اند، نه شغل دارند نه احترامي دارند، در حالي كه مي بينند 
كشورشان يك كشور ثروتمند و بهره مندي است، و طبقه 
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حکمت و اندیشه

  بنا بر فلسفه تاريخ، تعارضاتي هم در جبهه باطل وجود دارند كه بر محور ائمه نار اتفاق 
مي افتد مثل جنگ اول و دوم جهاني، كه بر محور اديان و با انگيزه الهي شكل نگرفته و يك گام 

به سمت شكست دستگاه شيطان و ائمه نار است و ما را به عصر ظهور نزديك مي كند.

حاكم يعني مبارك و اقوام و آشنايانش يك زندگي مجلل 
دارند، مردم مي گويند قيام مي كنيم و طبقه حاكم را كنار 
مـي زنيم و يك حكومت مردمـي درست مي كنيم و همه 
بهره مند مي شويـم. ممكن است يك عده هم بگويند كه 
آزادِي دينـي هم پيدا مي كنيـم، چون حكومت با آداب و 
رسوم و ديـن ما مخالف است. حال به چـه دليل بگوئيم 
ايـن يك حركت بيداري اسالمـي است؟ اين يك حركت 
ضـد استبدادي اسـت و ظاهرش اين اسـت كه وجه ضد 
استبـدادي اش قوي تـر است؛ شمـا بايد ايـن را به گونه 
ديگـري تحليل كنيـد و بگوئيد اينكه مـردم دارند با آن 
مخالفت مي كنند تمدني است كه آثارش اينجا ظاهر شده 
اسـت، اگر مـردم مي خواهند اين فاصلـه طبقاتي از بين 
بـرود، آزادي باشد. با آن تمـدن نمي شود. اگر مردم اين 
حكومت هـا را پس زدند و يـك دموكراسي برقرار كردند 
آن حكومـت اگر بخواهد سكوالر عمل كند باز هم همين 
مي شـود، شايد 20 سال ديگر و يا 60 سـال ديگر دوباره 
بايد قيام كنند. و يا بگوئيد مردم شعارشان اهللا اكبر است، 
مي خواهند به اسالم برگردنـد، دنبال آب و نان نيستند، 
دنبال حل گراني نيستند، مي گويند حكومت نمي گذاشت 
مـا نماز بخوانيم، روزه بگيريم، ربا و قتل و جنايت را آزاد 

كرده بود، ما مي خواهيم اينها را كنار بزنيم.

س 2( مبـارزه بـا يك نظـام استبـدادي، نوعي طلب 
دموكراسـي است. چطور مي توان گفت كه مبارزه با نظام 
هـاي استبدادي، مبارزه با آرمـان هاي دموكراسي غربي 

هم هست.
شواهد اسالمي بودن قيام هاي ملت هاي عربي

ج( اي��ن را از دو زاويه مي شود بح��ث كرد؛ يكي اينكه 
اين انقالب ه��ا انقالب هاي عدالتخواهان��ه است، در حالي 
ك��ه جريان استكبار، جريان ضد عدالت است؛ ولو در قالب 
دموكراسي قرن بيس��ت و يكم ظهور پيدا كند. مطالبه اي 
ك��ه اينها دارند يك مطالبه فطري بر عليه جريان استكبار 
اس��ت، منتهي ي��ك وقت، جري��ان استكبار ي��ك جريان 
جهاني نيست و به صورت جزيره اي است، در اين صورت، 
مي توانيد بگوئيد اين مب��ارزه بر عليه حكومت يك كشور 
است. اما اگر جريان استكبار يك جريان شبكه اي باشد كه 
هس��ت پس اين مبارزه در هر نقطه اي اتفاق بيفتد بر عليه 
شبك��ه استكبار است و چون زمانه ما زمانه دهكده جهاني 
اس��ت و دوره اي است ك��ه پرچمداران تم��ّدن مادي مي 
خواهند كّل جه��ان را مديريت كنند و سازوكار آن را هم 
ايج��اد كرده اند و به نسبتي 
ه��م در همه جهان متصرف  
نمي شود  بنابراي��ن  هستند 
بگوئيد اين مبارزه ربطي به 
استكبار جهاني ندارد و فقط 
يك مبارزه جزيره اي مربوط 
به استبداد منطقه اي است! 

نكت��ه دوم��ي ك��ه باي��د 
توجه كرد اين است كه اين 
جرياني كه اتفاق افتاده يك 
سلسله به��م پيوسته و يك 
زنجي��ره است، يعني اينطور 
نيست كه ي��ك نهضتي در 
اروپ��ا، يك��ي در خاورميانه، 
يكي ه��م در شم��ال افريقا 
باش��د، ي��ك جري��ان به��م 
پيوست��ه در ح��وزه دني��اي 

  در شرايطي 
كه جهان مادي، 
مديريت خود را 
جهاني كرده و بر 
اين منطقه نيز 
اعمال مديريت 
مي كند، ترديدي 
نيست كه اعتراض 
به مديريت 
منطقه اي، اعتراض 
به مديريت جهاني 
است؛ دليل 
حساسيت غرب 
نسبت به تحوالت 
منطقه نيز همين 
نكته است. در 
شرايطي كه غرب 
به دنبال ايجاد 
دهكده واحد 
جهاني است، 
اين انقالب ها با 
عقالنيت غرب كه 
در پشت مديريت 
جهاني اش پنهان 
است، درگير شده 
است.
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  يكي اينكه اين انقالب ها انقالب هاي عدالتخواهانه است، در حالي كه جريان 
استكبار، جريان ضد عدالت است؛ ولو در قالب دموكراسي قرن بيست و يكم 
ظهور پيدا كند.

اسالم اس��ت. اين سلسله كه در محيط��ي با يك فرهنگ 
خاص است عنصر مشترك دارند و بي ترديد يكي از عناصر 
تأثيرگ��ذار مشترك بر زندگي اجتماعي كشورهايي كه در 
آنها اين نهضت اتفاق افت��اده فرهنگ اسالمي است. نكته 
س��وم اينكه توجه كنيد به نمودهايي كه اين حركت دارد؛ 
شعارهايشان، پوشش شان، مطالبات شان، نيروهايي كه در 
رهبرِي اي��ن حركت آرام آرام ظهور پي��دا مي كنند، اينها 
نمايانگ��ر اين اس��ت كه اين حركت به چ��ه سمتي است. 
البته شايد عده اي متوجه نيستند كه اين حركت جوشش 
ب��ه سمت عصر ظه��ور است، آن را ب��ي جهت و به سمت 
دموكراسي تعريف مي كنند! طبيعتاً آنها قدرت استفاده از 

اين حركت به نفع اسالم را نخواهند داشت. 
پس ما بايد اين نكته ها را در نظر بگيريم؛  يكي اينكه اين 
حركته��ا به سمت عدالتخواهي است و هرگاه عدالتخواهي 
حقيق��ي در جامعه اي اتفاق افت��اد حركت به سمت ظهور 
است. چون بقيه نظام ها كه نظام هاي استكباري هستند به 
هيچ وج��ه حامل عدالت نيستند، بلكه هر گاه برنامه ريزي 
بر اس��اس نظام هاي استكباري فراگيرت��ر و عميق تر شود 
به امتالء ج��ور منتهي مي شود، نقطه امت��الء جور، نقطه 
امت��الي نظام استكباري در جهان است، نقطه اي است كه 
برنامه ريزي فراگير و همه جانبه و در اليه هاي بنياني جامعه 

در محور استكبار اتفاق مي افتد.
نكت��ه دوم، زنجيره اي بودن اي��ن حركتها در يك حوزه 
اسالم��ي است و سوم هم ظواه��ر اين حركت است گرچه 
حتماً عالئم��ي از انگيزه هاي غيراسالمي ه��م ظهور پيدا 
مي كند؛ در انقالب اسالمي ما هم همينطور بوده است. اآلن 
ديگر كسي نمي تواند ادعا كند كه انقالب اسالمي به سمت 
دموكراس��ي خواهي است. اما يك عده اي از انديشمندان و 
نخبگ��ان سكوالر در اول انق��الب اين حرف را مي زدند كه  
انقالب اسالمي يك حركت نرم به سمت دموكراسي است 
و به تعبير ديگر مي گفتند براي عبور از سطحي از فرهنگ 
اسالم كه تأثيرگذار در حيات اجتماعي ما هست، ما نياز به 

يك انقالب داريم و اين انقالب ما را عبور مي دهد! 
غلبه فرهنگ اسالم، بر فرهنگ ملي و فرهنگ تجدد

در اي��ن كشورها سه الي��ه فرهنگ وجود دارد كه با هم 
يك برآيند دارند، فرهنگ اسالم، سّنت هاي ملي و فرهنگ 
تج��ّدد. اين س��ه به صورت ي��ك برآيند در قب��ل و بعداز 

انقالب اسالم��ي ايران هم وجود داشتن��د. شما مي توانيد 
حركت��ي كنيد ك��ه سهم تأثي��ر اسالم افزاي��ش يابد و يا 
سه��م تأثير توسعه غرب��ي و يا سهم تأثي��ر مليت، اما بي 
ش��ك بايد از همين شرايط تركيبي عب��ور كنيد. بنابراين 
كساني كه عنصر اصلي را تجدد مي دانند و در نگاه فلسفه 
تاريخي شان همه حركتها را به سمت دموكراسي خواهي و 
ليبرال دموكراسي مي دانند اين حركت نرم را براي عبور از 
فرهن��گ اسالم تفسير مي كنند و بي ترديد فرهنگ اسالم 
را مزاحم جريان دموكراسي خواهي مي دانند و درست هم 
مي فهمن��د! توسعه به مفهوم غرب��ي اش، با فرهنگ اسالم 
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  اين حركتها به سمت عدالتخواهي است و هرگاه عدالتخواهي حقيقي در جامعه اي اتفاق افتاد 
حركت به سمت ظهور است. چون بقيه نظام ها كه نظام هاي استكباري هستند به هيچ وجه حامل 

عدالت نيستند

ناسازگار است. آنها ه��م كه ممكن است ملي گراي سّنتي 
باشن��د، خواهند گفت اين حركت ب��راي عبور از مرزهاي 
اسالم ب��ه سمت فرهن��گ ملي اس��ت! البته اينه��ا واقعاً 

طرفداران جّدي در كشور ما ندارند. 
ترديدي نيست كه در وضعيت كنوني كشورهاي اسالمي 
حتم��اً اين سه حوزه فرهنگي و س��ه بُعد فرهنگي حضور 
دارد؛ ب��ه يك معنا ناسيوناليسم عرب��ي و فرهنگ اسالم و 
تج��ّدد وارد اليه هاي زندگي مردم اين كشورها شده است. 
ام��ا جهت كلّي كه بر اين حركت غلبه دارد اسالمي است؛ 
آن انگيزه هايي كه از ساختارها عبور مي كنند و ساختارها 
را مي شكنند، جهت غالبش��ان در مطالبه عدالت، اسالمي 
است. هر چن��د اليه هايي از انگيزه ه��اي ناسيوناليستي و 
توسعه خواهي براي عب��ور از وضعيت گذشته به وضعيت 
آين��ده هم در اي��ن بين وجود دارد كه حت��ي بدشان هم 
نمي آيد كه بتوانند اين جريان ها را به نفع خودشان رهبري 
كنن��د؛ غ��رب هم همين ك��ار را مي خواهد انج��ام بدهد، 
يعن��ي غرب مي خواهد آن جري��ان سكوالريسم ميانه رو را 
شبكه س��ازي كن��د و بُعد تجدد خواهي اي��ن حركت ها را 

مديريت كند و بر دو بُعد ديگر غلبه دهد.
س( دو احتمـال در مورد زنجيره اي بودن مي توان داد؛ 
يكـي به معناي اينكه يك گروه هماهنگ كننده اي وجود 
دارد كه در همه كشورها پايگاه دارد و با برنامه ريزي يكي 

يكـي آنها را به انقالب مي كشاند، )مثًال يك زماني اخوان 
المسلمين در بعضي از كشورهاي عربي مثل مصر، سوريه 
و جاهاي مختلف پايگاه داشتند و يا حزب بعث در سوريه 
و عراق(، تا كنون كسي چنيـن ادعايي نكرده و شاهدي 

هم براي آن وجود ندارد!
ج( قطعاً اين نيست.

س( يكـي هم به معناي اين است كـه چون اينها همه 
داراي يك فرهنگ هستند، يعني فرهنگ اسالمي. وقتي 
مـردم در يك منطقه بر عليه ظالم  قيـام كردند و  ظالم 
را اخـراج كردند، بقيه هم مي بيننـد مي توان اين كار را 
انجام داد و قيـام مي كنند. يك عده هم پيچيده تر فكر 
مي كننـد و مي گويند بلـه، اينها همـه هماهنگ شده از 
طرف آمريكاست به اين معنا كه آمريكا مي خواست قطب 
عالم باشد و جهان تـك ُقطبي بسازد و ساختار جهان را 
عوض كند! از طريق جنگ اين را دنبال كرد، خودشان هم 
گفتند مي خواهيم خاورميانه بزرگ و جديد درست كنيم، 
با جنگ موفق نشدند، مدل انقالب هاي رنگي را ساخته و 
پياده كردند، آن هم بـا مشكل برخورد كرد، اآلن انقالب  
را به طريق فعاليت هاي ديجيتالي و شبكه ها و سايت هاي 
توييتر و ... پي گيري مي كنند، با انقالب در اين كشورها 
چنـد كـار انجام مي دهنـد، اول اينكه آنجـا تخريب  مي 

  در حقيقت، 
فرآيند 
جهاني سازي 
ايدئولوژي  غرب 
با بحران مواجه 
شده و نيازمند 
بازنگري است. در 
اين صورت، غرب 
در يك نگاه عميق، 
بايد به فلسفه 
تاريخ  خود رجوع 
و سپس در علوم 
اجتماعي  خود 
تجديد نظر نمايد 
و پس از آن مبتني 
بر فلسفه تاريخ 
و علوم اجتماعي 
جديد، اين 
انقالب ها را مهار 
كند تا بتواند جهان 
را به سوي گسترش 
ايدئولوژي غربي 
پيش ببرد. 



115 فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 90

  اين جرياني 
كه اتفاق افتاده 

يك سلسله بهم 
پيوسته و يك 
زنجيره است، 
يعني اينطور 

نيست كه يك 
نهضتي در 

اروپا، يكي در 
خاورميانه، يكي 

هم در شمال 
افريقا باشد، 

يك جريان بهم 
پيوسته در حوزه 

دنياي اسالم 
است. اين سلسله 

كه در محيطي 
با يك فرهنگ 

خاص است عنصر 
مشترك دارند و 
بي ترديد يكي از 
عناصر تأثيرگذار 

مشترك بر 
زندگي اجتماعي 

كشورهايي كه در 
آنها اين نهضت 

اتفاق افتاده 
فرهنگ اسالمي 

است.

شـود. تأسيسات نفتـي، جاده، سـد و... از بين مي رود و 
مردم اين كشورها بايد به طرف غربي ها دست دراز كنند؛ 
آنهـا هم پول مـي گيرند و اينها را درسـت مي كنند، در 
كشورهائي هم كه مـردم از حكومت وابسته خود خسته 
شـده اند و امكان فرو ريختن اين نظام وجود دارد، ظاهر 
را تغييـر مي دهند. مثًال انقالب مي شـود و افراد ديگري 
سـر كار مي آيندتا ملتها بفهمنـد چه شده است 50ـ  60 
سال مي گذرد و وابستگي ادامه مي يابد. بنابراين غرب از 
طريق اين كار مشكالت اقتصادي  و مشكالت سياسي اش 
را حل مي كند. اين تحليل گران مي گويند بله، همه اينها 
هماهنـگ شده است منتهي از طـرف دشمن نه از طرف 

دوست.
ضـرورت نگاه بـه منظومه مطالبـات ملت ها و سهم 

تأثير هر مطالبه
ج( اي��ن را قبًال ع��رض كرديم ك��ه انگيزش، 
انتظارات و مطالباتي ك��ه پيدا مي شود و به يك 
حركت تبديل مي گردد، حتماً افقي دارد. ممكن 
است كه افق دو انق��الب به يك عناصر مشترك 
هم برسند! ول��ي جامعه آرماني  آنها يكي نيست. 
بنابراي��ن روي عناص��ر مشت��رك ممك��ن است 
دس��ت بگذاري��د و بگوئيد اين انق��الب به سمت 
توسعه دموكراسي است ول��ي وقتي منظومه آن 
انتظارات را كنار هم مي چينيد و به خصوص اگر 
بتوانيد سهم تأثي��ر اين عوامل را محاسبه  كنيد، 
مي بيني��د كه اين منظومه ب��ه سمت دموكراسي 
نخواه��د رفت. البته، در اي��ن ترديدي نيست كه 
غ��رب دنب��ال دهك��ده واحد جهاني اس��ت و در 
دهك��ده واحد جهاني، ه��م ساختارهاي سياسي 
و هم توزي��ع منابع جهاني و هم��ه عوامل ديگر 
باي��د تغيير كند و مفهوم جديدي براي قومّيت ها 
و دول��ت ها و ملّت ها و مناب��ع اقتصادي و امثال 
اينها پيدا ش��ود. اما اينكه اين جوشش ها مستند 
ب��ه آن حركت باشند وقت��ي قابل قبول است كه 
بي��ن منظومه مطالبات اينه��ا و نيروهايي كه در 
ميدان هستن��د و شكل مبارزه، با آرمان هاي آنها 
يك نوع هماهنگي باشد؛ كه البته چنين نيست. 
بي ترديد انگيزه هايي ك��ه در ميدان وجود دارند 

تركيبي از ناسيوناليسم منطقه اي به اضافه فرهنگ اسالم 
و فرهن��گ تجدد است؛ ولي جه��ت غالب اين مطالبات به 
سمت دموكراسي نيست؛ بلكه به طرف احياي اسالم است.

بحث ديگ��ر اين است كه آيا شيوه مب��ارزات، متناسب 
با شي��وه غربي هاست ي��ا خير؟ شيوه اي ك��ه غرب دنبال 
مي كرده معم��والً شيوه ه��اي شكل گي��ري اپوزيسيون و 
اح��زاب و مبارزات پارلماني و امث��ال اينها است، جوشش 
هاي منطق��ه، قطعاً با آن شيوه ها نيس��ت. شيوه مبارزات 
مسلحان��ه كمونيستي ه��م قطعاً نيست. شي��وه اي كه در 
تركيه عمل شد از طريق مب��ارزات حزبي و پارلماني بود، 
يك حكومت سك��والر ميانه رو سر كار آمد كه نمي خواهم 
بگويم فقط با حمايت غرب بود ولي غرب هم از او حمايت 
ك��رد، بلكه برنامه ريزي كرد و من معتقدم مقاومت نكردن 
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ارتش الئيك در مقابل قدرت گرفتن حزب عدالت اسالمي، 
برنامه ريزي شده بود.

اين جوشش ه��ا متناسب با مدل انق��الب مخملي هم 
نيست. پول انقالب مخملي از كجا مي آمد، چه كساني آن 
را هداي��ت مي كردند؟ آيا جورج سوروس جريان هاي فعلي 

را هدايت مي كند؟ ...

س( اينها مي گويند از طريقه شبكه هاي ديجيتال مردم 
را تحريك كردند.

ج( آن شبكه ه��ا هم ممكن است سهمي داشته باشند، 
ام��ا اين حجم از حضور ب��ا اين شعار و با اين مطالباتي كه 
اآلن وجود دارد نمي تواند ناشي از مديريت غرب باشد. در 
نگ��اه فلسفه تاريخي ما، اين جوششي كه در نظام فاعليت 
اتفاق مي افتد جوشش فطرتهاست؛ اما توسعه دموكراسي، 
جوش��ش اهواء است، عب��ور از مذه��ب و حقانّيت خداي 
متع��ال به حّقانيت خ��ود انسان جوشش اه��واء است، آيا 
اينها از اعتقادات ديني خودشان به سمت حكومت الئيك 
عبور مي كنند؟ به تعبير ديگر، آيا نگران حضور مذهب در 
عرصه حيات اجتماعي شان هستند؟ در اين كشورها نقش 
و حض��ور مذهب اين گونه نبوده اس��ت كه اينها بخواهند 
از حض��ور مذه��ب عبور كنن��د، به دنبال من��زوي كردن 
مذه��ب نيستند و نمي خواهند اسالم دخالت نكند و جاي 
انبياء، متفكري��ن بنشينند تا از حكومت انبياء به حكومت 
دانشمن��دان و فالسفه عبور كنند؛ اين تحليل ها، غيرواقع 

بينانه است و قابل پذيرش نيست.

س( مـي گويند مـردم از ظلم فردي و استبـداد فرار 
مي كننـد و به سمـت عقالنيت و خرد جمعـي مي روند، 
بـه سمتي كه همه بـا هم حكومت كنند. اگـر مردم آنجا 
ارتبـاط بين حكومت اجتماعي يا فّعاليـت اجتماعي را با 

دين قيچي كرده باشند چه؟
ج( س��ؤال همي��ن است كه آيا واقعاً قيچ��ي كرده اند؟ 
يعن��ي آي��ا در آن افقي كه م��ردم مي بينند اس��الم را در 
تأمين سعادت خود موثر م��ي دانند يا اينكه مي گويند ما 
مي خواهيم اسالم را منزوي كنيم؟ يعني آيا تلقي شان اين 
است كه اسالم مربوط به حوزه خصوصي است و در حوزه 
اجتماعي بايد ِخَرد انس��ان حاكمّيت داشته باشد بنابراين 
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  كساني كه 
پايان تاريخ را 

ليبرال دموكراسي 
مي دانند، معتقدند 

كه بهترين الگو 
براي زندگي 

اجتماعي بشر 
ليبرال دموكراسي 

است، و اگر 
بتوانند از كارشان 

دفاع فلسفه 
تاريخي بكنند 

بايد بگويند 
اين حوادث 

ولو اآلن ظهور 
در دموكراسي 

خواهي هم 
نداشته باشد 

حركت به سمت 
دموكراسي 

خواهي است. 
يا كساني كه 

پايان تاريخ را 
جامعه اشتراكي  

كمونيست ها 
مي دانند،  بگويند 

اين حركت ها 
يك حركت و 

جوشش به سمت 
آن مقصد است. 

اما چون نگاه 
فلسفه تاريخي 

ما نگاه به سمت 
عصر ظهور است 

در يك نگاه كالن 
اين جوشش ها 

و حركت ها را به 
سمت عصر ظهور 

مي دانيم.

مي خواهند بهسازي كنن��د و از دوره تاريخي سلطنت به 
دموكراس��ي عب��ور كنند؟! در اين ص��ورت، هر دو، بشري 
اس��ت، به تعبيري، ه��ر دو جريان اه��واء در عرصه حيات 
اجتماعي است؛ غاياتش را اهواء روشن مي كند و طريقش 
را هم عقل جمعي، منتها يك وقت جريان اهواء به سلطنت 

رسيده بود و حاال به دموكراسي رسيده است!!

س( آيـا مردم حتمًا بايد ايـن تقسيم بندي را پذيرفته 
باشند و ما هم از آن طرف سؤال كنيم بگوئيم آيا مردمي 
كه اآلن دارند انقالب مي كنند مي خواهند بگويند ساختار 

حكومت ما بايد اسالمي باشد يا ضد اسالمي؟ 
ج( ممكن است بگوئيد آنها ساختارهاي تعريف شده در 
حق��وق اساسي را نمي فهمند تا چه رسد به ادبيات توليده 
ش��ده اي براي بعد از حق��وق اساسي. ام��ا در هر حال آيا 
اف��ق انتظارات كه به جوش��ش اجتماعي تبديل مي شود، 
انتظ��ار به سمت توسعه حضور اهواء خودشان است، يا نه، 
به سمت توسعه حضور نبي اكرم )ص( است؟ اين موضوع 
بحث است. ما مي گوئي��م جوهره  توسعه انانيت نفس بشر 
اس��ت آيا واقع��اً توسعه ي انانيت اس��ت و مي خواهند آزاد 
از دي��ن باشند؟ آي��ا همينطور كه مي خواهن��د از ساختار 
سلطن��ت رها شوند، مي خواهن��د از تقّيدات ديني هم رها 

باشند؟ آنچه در واقعيت مي بينيم، اين نيست.
ترديدي در اين نيست ك��ه اسالم يك برنامه اجتماعي 
دارد ك��ه مسلمان ها ف��ي الجمله با آن آشن��ا هستند. آيا 
آنه��ا واقع��اً مي خواهند از اي��ن فرهنگ عب��ور كنند؟ آيا 
مردم همينط��وري كه از ساختارهاي كه��ن اقتدار مادي 
عب��ور مي كنن��د، از جريان اسالم هم عب��ور مي كنند، نه 
ناسيوناليسم عربي را مي خواهند و نه حكومت هاي گذشته  
و سلطه هاي گذشته را مي خواهند، سلطه هاي متناسب با 
رشد تكنولوژي و ساختار قدرت متناسب با رشد تكنولوژي 
مدرن را مي خواهند كه الزمه اش عبور از فرهنگ مذهب و 
عبور از سنت هاي اجتماعي خودشان است؟! چه نشانه اي 
بر اين وجود دارد؟ آيا مردم از اسالم هم خسته شده اند و 

يا اينكه دخالت اسالم به آنها نشاط مي دهد؟!

بيداري اسالمي، امتداد طرح خاورميانه بزرگ نيست
س( عده اي مي گويند در تحقق طرح خاورميانه بزرگ 

آمريكا، سران عـرب احساس كردند اگـر اين طرح اجرا 
شود قدرتشان به خطر مي افتد، بنابراين استقبال نكردند 
و سرد برخـورد كردند. حال همين طرح به شكل ديگري 
توسط مردم با تكيه بر تعيين سرنوشت خودشان پيگيري 

مي شود.
ج( م��ا در دو چي��ز ترديد نداريم: يك��ي اينكه غرب به 
تدريج دنبال گسترش و تعمي��ق مناسبات دموكراسي در 
جه��ان است، يعني دنبال بازس��ازي جامعه جهاني است و 
از س��ه دهه قبل اين را مطرح كرده است. بر محور توسعه 
ارتباط��ات و توسع��ه اطالع��ات و البته جري��ان يكسويه 
اطالع��ات، مي خواست��ه كه ي��ك جامعه جهان��ي بسازد و 
ساختاره��اي سياسي، فرهنگي و اقتص��ادي  آن را هم در 
دپارتمان ه��ا و آكادمي هاي خودش��ان طراحي كرده است. 
اما از اين طرف هم يك پتانسيل باالي مذهبي وجود دارد.

سكوالره��ا انديشه اي دارند ك��ه در نگاه فلسفه تاريخي 
اص��ًال حضور مذه��ب و انبياء را نمي بينن��د؛ يعني هر چه 
تاريخ را تحليل مي كنند در جريان تاريخ، ائمه نور و جايگاه 
آنه��ا و تكامل تاريخ را نمي توانند ببينند! لذا همه ی عوامل 
اثرگذار را در ناخودآگاه خودشان به عوامل مادي و ائمه نار 
برمي گردانن��د، اما ما مي گوئيم اراده هاي اجتماعي حضور 
دارند، اراده هاي آحاد افراد هم حضور دارند، ولي اراده هاي 
اصلي، اراده هاي تاريخ ساز هستند؛ يعني مثال ما معتقديم 
عاش��ورا مبدأ ارتقاي وجدان بشر و انفجار فطرت ها بر عليه 
ك��ّل جريان استكب��ار است و لذا نقط��ه كانوني حركت به 
سم��ت عصر ظهور و جامعه مه��دوي است، نقطه جوشش 
فطرت ه��ا در تاري��خ است. اما آنها حداكث��ر سهمي كه به 
عاش��ورا م��ي دهند، در رش��د مذهب و در ح��وزه زندگي 

خصوصي انسان است و بيش از اين نقشي قائل نيستند. 
ب��ر اين اساس اگر كسي مطالع��ات ميداني خوبي انجام 
ده��د و انقالب اسالم��ي و مطالبه اي ك��ه در وجدان بشر 
ب��ه وجود آمده است را آمارسنج��ي كند، مي تواند قضاوت 
روشن��ي داشته باش��د. در تركيه همين آم��ار دقيقي كه 
دستگاه ه��اي مطالعاتي غرب قب��ل از دولتهاي جديدشان 
ارائه كرده بودند اين بود كه 83 درصدشان طرفدار انقالب 
اسالمي ان��د و 13 درصد طرفدار امريك��ا. يعني 83 درصد 
مخالف با امريكا هستن��د، نمي شود بگوئيد اين حركت به 
سم��ت دموكراسي خواهي امريكاي��ي است. به همين علت 
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  جوشش 
عظيمي كه در 
منطقه اتفاق 
افتاده است، يك 
تعارض داخلي در 
درون جبهه باطل 
نيست، بلكه تعارض 
بين جبهه حق و 
جبهه باطل است. 
درگيري با جريان 
تمّدن مادي است 
كه به مبارزه اسالم 
با استكبار تبديل 
مي شود. به تعبير 
ديگر، مثل درگيري 
بني عباس و بني 
اميه به عنوان دو 
جبهه نفاق نيست، 
مثل جنگ دوم 
جهاني هم نيست، 
بلكه جوششي به 
سمت جامعه ايماني 
است.

  انگيزه هايي كه در ميدان وجود دارند تركيبي از ناسيوناليسم منطقه اي به اضافه فرهنگ 
اسالم و فرهنگ تجدد است؛ ولي جهت غالب اين مطالبات به سمت دموكراسي نيست؛ بلكه به 

طرف احياي اسالم است.

ت��الش كردند در آنجا به روش��ي آن 83 درصد را به يك 
نقطه مطلوب برسانند كه هم آزادي مذهبي به آنها بدهند 
و از حكوم��ت الئيك تنزل پيدا كنند و هم اينكه به نحوي 

جريان تجّدد را در اين جامعه حفظ كنند.
در جه��ان اسالم جمعيت زيادي ض��د امريكا هستند و 
چون امريكا نماد تمدن غربي است، نمي شود بگوئيد اينها 
الگ��وي تمدن غربي مي خواهند، اگر كسي توسعه غربي را 
بخواهد، باي��د پرچمداري امريكا را قب��ول كند؛ چون آن 
جامع��ه جهاني كه آنها تعريف مي كنند جز بر محور قطب 

مادي تعريف نمي شود.

س( در داخـل ايران هم آقايانـي هستند كه با آمريكا 
مخالفنـد ولـي آن سيستم اجتماعـي را مي پسندند مي 

گويند در كنارش اخالق اسالمي مي گذاريم.
ج( وقتي شفاف مي ش��ود همين ها بايد انتخاب كنند. 
اگ��ر جهت  اي��ن حركت ه��ا، مخالفت ب��ا آمريكاست اين 
حرك��ت ها، اسالمي است، پتانسيلش اسالمي است و شما 

بايد مديريت كنيد و نگذاريد آن را منحل كنند.

سه الي��ه فرهنگ در زندگي ما وجود دارد: ما مأنوس با 
زندگي غربي شديم و فرهن��گ غربي در سبك زندگي ما 
حضور دارد )هرچند مي خواهيم آن سبك زندگي را اصالح 
كنيم(، فرهنگ اسالم حضور دارد و فرهنگ مليت مان هم 
حض��ور دارد. باي��د ديد حركت به سمت بهب��ود و اصالت 
يافتِن كدام هويّ�ت است و قرار است كدام هويت به هويّت 
اصلي ما تبديل  شود؟ اگر اكثريّت  مردمي مخالف پرچمدار 
تمدن م��ادي باشند، نمي شود گفت امريكا را قبول ندارند 
اما مناسبات جهاني اش را قب��ول دارند! اينها دو مجموعه 
به هم پيوسته هستن��د. البته ممكن است كسي آرام آرام 
آن بُع��د تمّدن و فرهن��گ غرب كه در جامع��ه ماست را 
رشد بده��د و اين مطالبات را منحل كن��د، و غرب حتماً 
همي��ن كار را مي خواهد بكند. غ��رب مي خواهد از حضور 
تجددخواهي در سبك زندگي مردم استفاده كند. مگر در 
ايران اي��ن كار را نكرد؟ مگر در دوره بازسازي و اصالحات 
دنبال اين نبودند كه ذائقه رفاه اقتصادي سرمايه داري را به 
مردم بچشانن��د و بعد در دوره اصالحات بگويند الزمه آن 
رفاهي كه در ذائقه شماست و مطالبه مي كنيد دموكراسي 



119 فرهنگ عمومی | شماره ششم | دی ماه 90

  شيوه اي كه غرب دنبال مي كرده معموالً شيوه هاي شكل گيري اپوزيسيون و احزاب و مبارزات 
پارلماني و امثال اينها است، جوشش هاي منطقه، قطعاً با آن شيوه ها نيست.

خواهي و تغيير قانون اساسي و حقوق اساسي  
اس��ت؛ ولي جريان اصولگراي��ي كه ظهور پيدا 
كرد و به پيروزي رسي��د معنايش اين بود كه 
يك مطالبات عميق ت��ري وجود دارد كه اينها 
نتوانستن��د دموكراسي خواهي را بر آن حاكم و 

آن را منحل كنند.
البت��ه تردي��دي نيست كه در ح��ال حاضر 
مردم ي��ك ام��ر تركيب��ي را مي خواهند، هم 
ارزشه��اي اسالمي، هم رف��اه تعريف شده در 
تجّدد و هم سنت هاي عربي و قومي خودشان 
را مي خواهن��د؛ همه اينها ب��ه نظرشان ارزش 
است اما محور، اسالم است و اين نظام ارزشي 
باي��د به سمت خلوص حرك��ت كند. بحمداهلل 
پتانسيلي وجود دارد كه ما بتوانيم به آن تكيه 
كنيم و اين جامعه را از مطالبات ناسيوناليستي 

و الئيك عبور دهيم. 

مدل تركيه؛ توطئه غرب براي انحراف در 
بيداري اسالمي

س( آمريكا از طريـق كشورهاي ديگر و يا 
عواملش در همين كشورها مي خواهد به مردم 
الگـو بدهـد، الگوهايي كه مطـرح است يكي 
الگوي عربستان است كه يك حكومت متكي 
بـر شريعـت به معنـاي خاص خـودش است، 
طالبانيسم هم يك الگو و معناي خاص ديگري 
از شريعـت اسـت، يكي هم حكومـت تركيه 
است كه، نخست وزيرش هم شجاعت به خرج 
مي دهد و به مـردم كشورهاي در حال انقالب 
مي گويد حكومـت سكوالر تشكيـل بدهيد؛ 
يعنـي دين به امـور فـردي و اخالقي محدود 
شود. يك الگو هم ايران است. انقالب اسالمي 
به معناي ديگري مي خواهد بگويد دين بايد در 
امور اجتماعـي و در واليت و حكومت دخالت 

كند. اين الگوها را چگونه تحليل مي كنيد؟
ج( اگ��ر اص��ل در اي��ن انقالب ه��ا مطالبه 
اسالم��ي باشد. تردي��دي نيست ك��ه به مدل 
عربستان و مدل طالبان رجوع نمي كنند، بلكه 

اي��ن مطالبات اگر ادامه پيدا كند بر عليه مدل 
عربستان در عربستان هم انقالب خواهد شد و 
اما خطر اصلي كه وجود دارد خطر مدل تركيه 
اس��ت. البته مدل تركيه ي��ك قدم رو به پيش 
است، يعني شكي نيست كه پذيرش حاكمّيت 
ح��زب عدال��ت در تركي��ه، عقب نشيني غرب 
است. تركي��ه مركز حكومت آتاترك بوده و در 
آن مترصد تغيير همه نمادهاي مذهبي بودند، 
خط را تغيي��ر دادند و در صدد تغيير زبان هم 
بودند و مي خواستند ارتباط با پيشينه فرهنگي 
آنه��ا را قطع كنند. حاال اينكه بپذيرند و رجوع 
كنند به يك سكوالريسم ميانه رو، يعني پشت 
سر گذاشتن جريان سكوالريسم تمامّيت خواه 
و قانع ش��دن به يك سكوالريس��م ميانه رو؛ و 
حكومتي كه در ساختار حكومت الئيك آزادي 
مذهبي مي دهد و با نمادهاي مذهبي در حوزه 
زندگ��ي خصوصي انسان ها مب��ارزه نمي كند و 
حّت��ي اجازه حض��ور آن نمادها را مثل حجاب 
در بعض��ي از اليه ه��اي اجتماعي مي دهد، اين 
قدم رو به پيش است و غرب هم چون احساس 
مي كند عمق اين انقالب ها بيش از اين مقياس 
است حاضر مي شود بپذيرد كه در دوره جديد 
سكوالريست هاي ميانه رو را شبكه  سازي كند 
و جريان هاي انقالب��ي را به سمت آنها هدايت 
كند. در هر حال ب��ه نظر مي رسد خطر اصلي 
اين است كه يك سكوالريسم ميانه رو روي كار 
بياي��د و انقالب ها را منحرف كن��د؛ در حالي 
كه ظرفيت اين انقالب ها عبور از سكوالريسم 

ميانه رو به سمت يك حكومت مذهبي است. 
ضـرورت ارائـه »آرمـان، چشم انـداز و 

ساختار« به ملت هاي منطقه
م��ا براي اينكه بتوانيم ب��ه سهم خودمان به 
پيشرفت اين جريان كم��ك كنيم، اول كاري 
كه بايد بكنيم آن است كه افق مطلوبي كه در 
وجدان ه��ا وجود دارد كه بيشتر به سمت عصر 
ظه��ور است تا به سمت ليب��رال دموكراسي و 
جامعه آرماني غرب، را شفاف سازي كنيم، يعني 

  مهم ترين 
خطري كه 

ما را تهديد 
مي كند جريان 

سكوالريسم 
است؛ نه 

طالبانيسم، و نه 
مدل عربستان. 
آنها به تنهايي 

اصًال ما را تهديد 
نمي كنند، حتي 

تركيه به تنهايي 
ما را تهديد 

نمي كند، دشمن 
ما سكوالريسم 

است؛ بايد جريان 
سكوالريسم را به 

شّدت نقد كنيم.

  
كساني كه عنصر 
اصلي را تجدد 

مي دانند و در نگاه 
فلسفه تاريخي شان 
همه حركتها را به 
سمت دموكراسي 
خواهي و ليبرال 

دموكراسي مي دانند 
اين حركت نرم 
را براي عبور از 
فرهنگ اسالم 

تفسير مي كنند 
و بي ترديد 

فرهنگ اسالم 
را مزاحم جريان 

دموكراسي خواهي 
مي دانند و درست 

هم مي فهمند! 
توسعه به مفهوم 

غربي اش، با فرهنگ 
اسالم ناسازگار 
است. آنها هم 
كه ممكن است 
ملي گراي سّنتي 
باشند، خواهند 
گفت اين حركت 

براي عبور از 
مرزهاي اسالم به 

سمت فرهنگ ملي 
است! البته اينها 
واقعاً طرفداران 

جّدي در كشور ما 
ندارند. 
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به آنها بگوئيم آنچ��ه در وجدان شماست اين شاخصه ها را 
دارد. بايد دنياي مطلوب، حركت به سمت ظهور و حاكمّيت 
اس��الم در سراس��ر جهان و تحّقق عدال��ت اسالمي در كّل 
جامع��ه جهاني را به آنها نشان بدهي��م. اين جهت در اين 
جوش��ش وج��ود دارد و ما بايد شفاف س��ازي كنيم وگرنه 
ديگران اليه هاي پنهاني ديگر را غلبه مي دهند و اليه هاي 

اسالم خواهي را منحل مي كنند.
دوم اين كه باي��د چشم انداز روشني به سمت آن آرمان 
ه��ا متناسب با اقتضاءات فرهنگي و بومي خودشان ترسيم 
كني��م يعني چشم انداز نقش��ه ي پيشرفت اسالمي به آنها 

بدهيم.
سومي��ن امر يك پيشنهاد براي ساختار كنوني آنها است 
كه ظرفيت عبور دادن جامعه را از وضعيت كنوني به سمت 
آن چش��م انداز و آن افق را داشته باشد كه در واقع، اين به 
منزله  ساختار قانون اساسي  است؛ يك قانون اساسي كه به 
نوعي انعطاف پذير باشد و حقوق اساسي دوران گذار باشد. 
البته غرب هم ت��الش مي كند آن اليه تجددخواهي كه به 
زندگ��ي مردم ورود پيدا كرده است را تقويت كند و اصالت 
بده��د، تا وقتي مي گوين��د: عدالت، م��ردم احساس  كنند 
الي��ه اي از عدالت همان رفاه غربي اس��ت، و سپس، غرب 
چنين القاء كند كه اگر اين عدالت را مي خواهيد اقتضاءات 
سياسي و اقتصادي اش همان است كه در غرب وجود دارد و 
آن را به چشم انداز و قانون اساسي و الگوي پيشرفت تبديل 
كن��د. آنها مي خواهند اين را ساماندهي كنند و ما هم بايد 

جريان مهدويت را ساماندهي كنيم و از منظر فلسفه  
تاريخي ما چنين چيزي شدني است.

س( اين ساختار چگونـه مي تواند هم مبتني بر 
فقـه اهل سنـت باشد و هم توسط غـرب مصادره 

نشود! 
ج( البته طراحي كامل آن به تحقيق نياز دارد و 
حتم��اً يك گروهي از متفكرين حقوق دان بايد اين 
ك��ار را انجام بدهد، ولي همين ق��در كه در حقوق 
اساسي،  نقش مذهب پررنگ شود، يا به تعبير ديگر 
ساخت��ار قدرت به عدالت مذهب��ي مقّيد شود قدم 
مهمي است، حتي اگر نتوانيد بگوئيد فقط بايد فقيه 
جامع الشرايط باشد، بگوييد يك مؤمن عادل باشد، 
ي��ا اگر كارشناس است كارشن��اس عادل باشد و آشناي به 

مذهب باشد، اين را بايد در سطوح مختلف قيد كرد.

س( كه نيروهاي غـرب پسند نتوانند به راحتي 
در حكومت نفوذ كنند!

ج( بله، يعني شاخصه هايي قرار بدهيد. در حقوق عادي 
ه��م تقّيد به شريعت را قرار بدهيد و نظارت هيئت علما را 
بر جريان شريعت در قوانين عادي و روزمره شرط كنيد. در 
قدم بعد بايد پيشنهاد اوليه تان را در الگوي پيشرفت ظهور 
دهي��د و اال آنها در الگوي پيشرفت به سمت الگوي توسعه  
غرب��ي خواهند رفت، و آن الگ��وي توسعه قانون اساسي را 
تغيي��ر مي دهد، كما اينك��ه در اي��ران در دوره بازسازي و 
اصالح��ات، حركت به سمت توسعه  غربي، به سمت تغيير 
قانون اساسي بود، و اگر جريان سوم تير نبود بي شك تغيير 

قانون اساسي پيش مي آمد! 
ضرورت آغاز نهضت نق��د سكوالريسم براي پيش گيري 

از الگو شدن آن

س( يعنـي آنها هم در نهايت بايد يك سند قابل دفاع 
در بحث چشم انداز داشته باشند.

ج( بايد توليد كنند و ما هم اگر بخواهيم به اين حركت 
كمك كنيم بايد چنين پيشنهادي بدهيم. البته قبل از اينكه 
اين پيشنهادها بيايد بايد پيوسته چالش هاي بين كرامت و 
آزادي انسان و جريان تجدد را شفاف كنيم. بايد دائم روي 

  در نگاه فلسفه 
تاريخي ما، اين 
جوششي كه در 
نظام فاعليت اتفاق 
مي افتد جوشش 
فطرتهاست؛ اما 
توسعه دموكراسي، 
جوشش اهواء 
است.

  سكوالرها انديشه اي دارند كه در نگاه فلسفه تاريخي اصًال حضور مذهب و انبياء را نمي بينند؛ 
يعني هر چه تاريخ را تحليل مي كنند در جريان تاريخ، ائمه نور و جايگاه آنها و تكامل تاريخ را 
نمي توانند ببينند! لذا همه ی عوامل اثرگذار را در ناخودآگاه خودشان به عوامل مادي و ائمه نار 

برمي گردانند.
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  ما معتقديم عاشورا مبدأ ارتقاي وجدان بشر و انفجار فطرت ها بر عليه كّل جريان استكبار 
است و لذا نقطه كانوني حركت به سمت عصر ظهور و جامعه مهدوي است، نقطه جوشش فطرت ها 
در تاريخ است.

  اآلن ديگر كسي 
نمي تواند ادعا كند كه 

انقالب اسالمي به سمت 
دموكراسي خواهي 

است. اما يك عده اي از 
انديشمندان و نخبگان 
سكوالر در اول انقالب 

اين حرف را مي زدند 
كه  انقالب اسالمي يك 

حركت نرم به سمت 
دموكراسي است و به 

تعبير ديگر مي گفتند براي 
عبور از سطحي از فرهنگ 

اسالم كه تأثيرگذار در 
حيات اجتماعي ما هست، 

ما نياز به يك انقالب 
داريم و اين انقالب ما را 

عبور مي دهد! 

چالش ها سرمايه گذاري كنيم و نگذاريم الگوي مطلوبشان 
الگوي غربي بش��ود؛ يعني در اين كشورها بايد نهضت نقد 
غ��رب راه بيفتد و اآلن هم پذيرش دارد، در آنجا نبايد تنها 
دنب��ال حرف اثباتي باشيم، حرف ما در قدم اول نفي است، 
ال اله است، اين را بايد در اين كشورها تثبيت كنيم، هر چه 
م��ا در اين سي سال در نقد غ��رب به دست آورده ايم بايد 
به ميدان بياوريم تا فريب غرب را نخورند. بايد غرب را نقد 
كنيم كما اينكه آنها مي خواهند انقالب اسالمي را نقد كنند 
و بگوين��د انقالب اسالمي موفق نيست! م��ا بايد به شّدت 
مدلهاي عربستان و غرب و تركيه را نقد كنيم و قبل از نقد 
اينها اصل غرب را بايد نقد كنيم. مهم ترين خطري كه ما را 
تهديد مي كند جريان سكوالريسم است؛ نه طالبانيسم، و نه 
م��دل عربستان. آنها به تنهايي اصًال ما را تهديد نمي كنند، 

حت��ي تركيه ب��ه تنهايي ما را تهدي��د نمي كند، دشمن ما 
سكوالريسم است؛ بايد جريان سكوالريسم را به شّدت نقد 
كني��م. اين »ال اله« ماست »اال اهلل« ما هم انقالب اسالمي، 
حكوم��ت ديني و عصر ظهور است. به عبارت ديگر، جريان 
توحي��د در جامعه آرماني و چشم  انداز و ساختار حكومت، 
»اال اهلل« ماس��ت. در اين كشورها اآلن دوره نقد است، اآلن 
زم��ان نفي است، ولو در كشور ما بگوئيد زمان نفي گذشته 
و باي��د دنبال طرح اثباتي بود اما چون آن كشورها اول راه 
هستند، نقد بسيار جاذبه دارد، اگر شما اآلن مظالم جهاني 
غ��رب را نقد كنيد مردم به سم��ت دموكراسي نمي روند و 
مي فهمند عدالتي كه مي خواهند در كنار افقي كه به ايشان 
نشان مي دهيد كه مهدويّ��ت و عدالت اسالمي در مقياس 

جهاني است، اتفاق مي افتد.  
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معانی و مراتب عقل
عقل واژه ای است كه كاربرد بسياری در فلسفه دارد و در 
عين حال واژه ای اس��ت كه به لحاظ اشتراك لفظی، بسيار 
مورد استفاده قرار گرفته اما در هر يك از اين كاربردها معنای 
خاص��ی از آن م��ورد نظر بوده است. قصد م��ا در اين گفتار 
كوت��اه، ارائه فش��رده ای از برخی معانی و مراتب عقل و سير 
تط��وری است كه در حوزه های فرهنگی و تمدنی مختلف و 

در ادوار تاريخی متفاوت طی كرده است.

عقل در نزد افالطون و ارسطو
عق��ل در يونان باستان معنايی متفاوت با معنای عقل در 
عص��ر جديد داشته است. افالطون ادراكات محسوس و غير 
معق��ول را بی ارزش تلقی می كرد و ادراكات معقول را در دو 

مرحله مورد بررسی قرار می داد: 
1-ادراكات عقلی حسابگرانه و رياضی )ديانويا(

2-ادراك عقل��ی ای كه منجر به عل��م حقيقی می گردد؛ 
يعنی به دريافت حقايق كلی عقالنی نائل می شود )نوئزيس(

در نظر افالطون »ديانويا« جزء سافل عقل يا همان عقل 
استداللی و اع��داد انديش است؛ او معتق��د است اين عقل 
مبنای خود را برخی اصول متعارفه يا موضوعه قرار می دهد 
و ب��ا استفاده سلسله ای از استدالل ها، برخ��ی نتايج را ارائه 
می ده��د. اما »نوئزيس« مرتبه ادراك ماهيت عقالنی امور و 
حقايق اشياء است. واژه ی يونانی ديانويا و نيز واژه »نوئزيس« 
ه��ر دو از ريشه يونانی Noein به معن��ای ديدن، تعقل و 
ادراك كردن گرفته ش��ده است. در نگاه افالطون »ديانويا« 

تماماً مرتبه عقل جزوی است و سير ديالكتيكی- در معنای 
مورد نظر افالطون از واژه ديالكتيك همانا حلقه اتصال ديانويا 
به مرتبه نازل عقل، به نوئزيس است و مرتبه نوئزيس مرتبه 
نائل ش��دن به درك حقايق مجرد عقالن��ی است. افالطون 
معتقد است كه در سير نزولی ديالكتيكی، ديانويا وظيفه ی 
تحليل متكثرانه اخذ و استنتاج نتايج تحليلی از دريافت های 

كلی و واحد نوئزيس را برعهده دارد.
عق��ل در نگ��اه افالطون در نسبت با عال��م عقول مجرده 
)ُمُثل( معنا می ياب��د و از اين روگويی او می خواهد كه عقل 
تحليل گر را تحت هدايت نوئزيس و مثل قرار دهد؛ اما نكته 
اينجاست كه خود حقايق عقالنی مورد نظر افالطون از سنخ 
امور قدسی صرف نيستند و نحوی گنگی و ابهام در خصوص 
ماهيت شهودی و توحيدی آن ه��ا وجود دارد و نيز در نگاه 
افالطون، رسيدن به عالم ُمُثل نتيجه سلوك عقالنی با پای 
عقل ج��زوی است نه نتيجه موهبت و فراخوانی شهودی از 
عالم غيب و عالم حقايق ازلی و سير دل آگاهانه توسط عقل 

قدسی )شهود قدسی(.
شايد عقل افالطونی به جهت بهره ای كه افالطون از ميراث 
شاعران و ميراث دل آگاهی فرهنگ ماقبل فلسفی يونان برده 
اس��ت يك عقل تماماً جزوی نباشد؛ اما به هرحال از هدايت 
وحيانی و شه��ودی نيز محروم اس��ت و نوعی خودبنيادی 
مست��ور درآن وجود دارد؛ هرچند ك��ه در معنای ارسطويی 
كلمه به تعريف عقل جزوی و محروم از هدايت غيب نزديك 
نشده است؛ اما به هرحال و اجماالً می توان نوئزيس افالطونی 
را نوعی عقل منقطع از وحی و دارای خودبنيادی مستور كه 

معانی و مراتب عقل

  عقل در نگاه 
افالطون در نسبت 
با عالم عقول 
مجرده )ُمُثل( 
معنا می يابد و از 
اين روگويی او 
می خواهد كه عقل 
تحليل گر را تحت 
هدايت نوئزيس 
و مثل قرار دهد؛ 
اما نكته اينجاست 
كه خود حقايق 
عقالنی مورد 
نظر افالطون از 
سنخ امور قدسی 
صرف نيستند و 
نحوی گنگی و 
ابهام در خصوص 
ماهيت شهودی 
و توحيدی آن ها 
وجود دارد.
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مايه هايی از معنای ماقبل سقراطی عقل با آن هست، دانست.
الزم به ذكر است كه درمعنای ماقبل سقراطی- افالطونی 
عق��ل، واژه ی »لوگ��وس« يونانی- كه از ريش��ه ""Lego و 
Legeinبه معنای گفتن است- برای عقل به كار برده می شده 
و اين كلمه دارای معانی ای نظير گفتار، سخن، برهان، كلمه، 
عق��ل، مبدأ، اصل، قوه، است��دالل و... بوده و حكايت گر اين 
است كه درنزد دانايان يونانی ماقبل »هراكليتوس« و تاحدی 
درن��زد همين فرد، »عقل« به معنای حكايت كردن از غيب 
و شهود و شنيدن حضوری بانگ وجود و سخن ذات هستی 
ومبدأ عال��م بوده است و نوعی قداس��ت و روحانيت داشته 
اس��ت. از »انكساگوراس« به بعد ب��ه جای واژه »لوگوس« از 
»ن��وس« )Nous(  استفاده می شود كه تاحدی نزديك به 
معنای »راتيو« )Ratio( التينی است كه نحوی عقل تحليل 
يافته و ناسوت��ی شده و دارای حساب گ��ری است. »عقل« 
افالطونی )نوئزيس( يقيناً از سنخ »لوگوس« نيست اما هنوز 

برخی ته مايه های ناسوتی شده آن را داراست.
در فلسفه ارسطو، عقل تقريب��اً معادل عقل جزوی است 
هرچند كه در نگاه ارسطو نيز عقل آدمی بايد از هدايت »عقل 
فعال« بهره مند گردد اما به نظر می رسد كه عقل فعال مورد 
نظ��ر ارسطو چيزی جز يك عقل جزوی شبه متعالی نيست 
و حتی به اندازه ی ُمُثل افالطونی هم روحانيت ندارد. درنزد 
ارسطو ه��م، عقل در يك سلوك صرفاً عقالنی و بی آنكه از 
سوی غيب فراخوانده شود يا مورد موهبت و لطف قرار گيرد 
يا به انكش��اف و شهود دست يابد، يك سير استداللی برای 
فه��م كليات را طی می كند در نظر ارسطو اين كليات وجود 

بلكه  ن��دارد  عين��ی 
از  انت��زاع  محص��ول 
هستند. محسوسات 

]1[ عق��ل ارسطويی 
تقريب��اً ي��ك عق��ل 
ج��زوی معرفت ج��و 
كاراف��زا  ن��ه  اس��ت 
نوع��ی  درخ��ود،  و 

خودبني��ادی پنهان دارد و در حقيقت همان عقل منقطع از 
وحی و شهود است.

معن��ای افالطونی عقل بيش از معن��ای ارسطويی آن به 
عقل قدسی نزديك است؛ هرچند كه هردو اين ها دريك نگاه 
كلی، صور مختلف عقل ناسوتی )جزوی( معرفت جو هستند. 
عق��ل افالطونی- ارسطويی اجماالً عقل جزوی اعداد انديش 
معرفت جو است؛ يعن��ی هدف غايی عقل، تصرف درهستی 
و استيالجويی نيس��ت، بلكه كسب معرفت و درك عقالنی 
عالم با ابزار استدالل قياسی و اعداد انديشی و بی مدد از نور 

هدايت غيب و شهود است.
اساساً عالم يونانی، رومی عالم كاسموسانتريك؛ يعنی نوعی 
نظام »كيهان مداری« حاكم برآن است. در اين نظام، عالم، 
دارای ذاتی معق��ول و دارای نظم و سلسله مراتب پنداشته 
می ش��ود و با اينكه غيب زدايی و دين زدايی آشكاری در روح 
كل��ی اين دوره حاكم است، اما نحوی وجود شبه متعالی به 
اي��ن نظام عالم يا »كاسموس« داده می شود و گويی مفهوم 
كاسمو با جوهر عقالنی خود كه از طريق عقل جزوی و با پای 

  در نگاه افالطون، رسيدن به عالم ُمُثل نتيجه سلوك عقالنی با پای عقل جزوی است نه نتيجه 
موهبت و فراخوانی شهودی از عالم غيب و عالم حقايق ازلی و سير دل آگاهانه توسط عقل 
قدسی )شهود قدسی(.

  می توان 
نوئزيس افالطونی 

را نوعی عقل 
منقطع از وحی و 

دارای خودبنيادی 
مستور كه 

مايه هايی از معنای 
ماقبل سقراطی 

عقل با آن هست، 
دانست.
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چوبی استدالل قابل دريافت و قابل شناخت است، جانشين 
معنای قدسی و متعالی و دينی فراموش شده می گردد. 

اين عالم مداری )كاسموسانتريسم( به نسبت های مختلف، 
در فلسفه افالط��ون و ارسطو و به ويژه رواقيان و اپيكوريان 
آشكار است. عقل يونان��ی، خودبنيادی آشكاری ندارد بلكه 
اساس��اً بنياد اندي��ش است و به وجود نوع��ی جوهر معقول 
شبه متعالی برای عالم )كاسمو( و نيز وجود بنيان های يقينی 
عقالنی برای انديشه آدمی و فهم عقالنی هستی معتقد است؛ 
اما به هرحال چون عقل يونانی معتقد به بی نيازی از هدايت 
غيب و شهود است و ذات منقطع از وحی دارد، درخود و به 

گونه ای مستور، مايه های خودبنيادی را نهفته دارد. 

قلمـرو عقل در قـرون وسطای مسيحـی و فلسفه و 
عرفان دوره اسالمی

تمدن يونانی- رومی كه از قرن دوم ميالدی به بعد گرفتار 

بح��ران و پريشانی شده بود، در ق��رن پنجم ميالدی كامًال 
مضمحل گرديد. برخی مورخين، سال 476 ميالدی و سال 
سقوط شهر روم به دست اقوام ژرمن ساكن اروپای مركزی و 
پايان جهان باستان و به تبع آن دوره ی تمدن يونانی-رومی و 
آغاز قرون وسطی می دانند.]2[ در تمدن يونانی- رومی، نفس 
ام��اره فردی و جمعی درحجاب عق��ل جزوی معرفت جوی 
عالم مدار و بنياد انديش محرك نسبی تفكر و تمدن يونانی 
ب��ود اما با ظهور قرون وسط��ی، دوره ی تاريخی تازه ای آغاز 
می گردد و فرهنگ قرون وسطی درحقيقت، آميزه ای است از 
عقل جزوی يونانی و ميراث شبه دينی و يونانی زده ای كه به 
نام مسيحيت و به ويژه از قرن چهارم ميالدی بر امپراطوری 
روم سيط��ره يافت و يكی از اركان صورت نوعی تاريخ قرون 
وسطی مسيحی را پديد آورد. )به اين دليل از مسيحيت به 
عنوان يك آئين شبه دينی نام می بريم كه آنچه تحت عنوان 
پول��س از قرن دوم ميالدی پديد آمد و با اقتباس از ساختار 
سياس��ی امپراطوری روم و تحت تأثير ميراث تفكر حصولی 
يونان��ی- روم تدريجاً دارای ساختاری تئولوژيك گرديد و به 
نام مسيحيت ناميده شد، اگرچه باتعاليم وحيانی بی نسبت 
نبود ام��ا به دليل تحريفات و دخ��ل و تصرف های بسياری 
كه از سوی باورهای ميتولوژيك ماقبل مسيحی و نيز تفكر 
يونان��ی – رومی در آن صورت گرفته ب��ود، فاقد حقيقت و 
معنای قدسی و متعالی دينی بود؛ از اين رو ترجيح داديم آن 

را شبه دينی يا مسيحيت ممسوخ بناميم(.
عقل قرون وسط��ی مسيحی همانا عقل ج��زوی يونانی 
است كه در عال��م ممسوخ و متصلب مسيحيت شبه دينی 
ق��رار گرفت��ه و در يك روند هزارسال��ه از قرن پنجم تا قرن 
پانزدهم ميالدی تدريجاً نقش مسلط را در چهارچوب كلی 
روح ق��رون وسطی )ميراث عقل يونانی- رومی + مسيحيت 
شبه دينی( به دست آورده و از حدود قرن شانزدهم برمبنای 
يك خودبنيادی آشكار رجوع به مهد اوليه خود؛ يعنی ميراث 
فلسفی- مشركانه يونان و روم و ادبيات التين شده و ادبيات 
و هنر اومانيستی و دوره تاريخی آنتروپونستريسم )انسان – 

مداری( عصر جديد را پديد آورده است.
درق��رون وسطی نيز مح��رك واقعی تاري��خ، نفس اماره 
و تماي��الت آن بوده كه نه به صورت خودبني��اد و دائرمدار 
بلكه پنه��ان در حجاب قشريت متصلب شبه دينی فعاليت 
می كرده است. البته بی ترديد در تفكر قرون وسطی مسيحی 

  در فلسفه 
ارسطو، عقل تقريبًا 
معادل عقل جزوی 
است هرچند كه 
در نگاه ارسطو نيز 
عقل آدمی بايد 
از هدايت »عقل 
فعال« بهره مند 
گردد اما به نظر 
می رسد كه عقل 
فعال مورد نظر 
ارسطو چيزی جز 
يك عقل جزوی 
شبه متعالی نيست 
و حتی به اندازه ی 
ُمُثل افالطونی هم 
روحانيت ندارد.

  فرهنگ قرون وسطی درحقيقت، آميزه ای است از عقل جزوی يونانی و ميراث شبه دينی و 
يونانی زده ای كه به نام مسيحيت و به ويژه از قرن چهارم ميالدی بر امپراطوری روم سيطره يافت 

و يكی از اركان صورت نوعی تاريخ قرون وسطی مسيحی را پديد آورد.

]هگل[
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به ويژه درانديشه برخی عرفا و قديسين و حتی 
در اوق��ات روحانی برخی فالسف��ه جلوه های 
زيبا و متعالی ای از حقايق ناخودآگاه ملكوتی 
حض��ور داشته است كه بعض��اً در چهارچوب 
دستگاه های فلسفی و كالمی به حاشيه رانده 
شده و يا در اشراقات باطنی برخی عرفا ظهور 
كرده؛ اما در مقام مبنای تعيين كننده سلوك 
متفكرانه و وضع تاريخی )اگزيستانس تاريخی( 
وصورت نوعی، تحت تأثير آن قرار گرفته است. 
امي��ل بريه در كت��اب »تاريخ فلسفه« خود 
درب��اره عه��د يونانی روم��ی، در آستانه ظهور 

حضرت مسيح چنين می نويسد: 
»در فلسفه يونان، مقارن ظهور مسيح، عالم 
را به صورتی تص��ور می كردند كه از هرجهت 

مطابق ب��ا حكم عقلی بود و يكسره با رم��وز و اسرار بيگانه 
می نمود؛ طرح اين عالم را پيوسته درآثار فلسفی می ريختند 
و پياپ��ی به صورت مقبول می نگاشتن��د: نظير رساله ای كه 
درب��اره جهاد و كتابی كه سنك��ا به بحث از مسايل طبيعی 
پرداخته بود، نگاشته شد. در بحث از چنين جهانی، مسئله 
تقدير انسان در حيات اخروی به ميان نمی آمد؛ زيرا اصحاب 
اين بحث يا مانند اپيكورس به مرگ جاويدان كه هيچ كاری 
ب��ه زندگان ندارد قائل بودند يا مث��ل رواقيان مرگ را يكی 
از حوادثی كه مجموع��ه ی آن ها سرنوشت سراسر جهان را 
پديد م��ی آورد می شمردند. در چني��ن جهانی محلی برای 
ذك��ر قصص خدايان نمی ماند و اي��ن داستان ها را به بعضی 
از منق��والت تاريخ��ی تأويل می كردن��د و مانند هومروس، 
سرگذش��ت شهري��اران در گذشته می شمردن��د و يا مانند 
رواقيان تعبير به قوای طبيعی و حوادث واقعه در طبيعت با 
استفاده از رموز و استعارات می دانستند. فيلسوفان در طريق 
عمل، يكسره تابع حكم عقل و قائل به اصالت آن بودند.«]3[

در عال��م قرون وسطی مسيحی، نخستين فيلسوفانی كه 
به نحوی سع��ی در جمع بين ميراث فلسفه يونانی رومی و 
مسيحيت به ظاهر متعالی كردند، »كلمنس اسكندرانی« و 
»اوريگنس اسكندرانی« بودند؛ اينان درواقع بانيان غيررسمی 
اسكوالستييس��م بودند و از منظر اينان در جمع ميان عقل 
يونان��ی و تفكر مسيحی، عقل يونانی م��اده تفكر مسيحی 
ق��رار می گرفت متفكرانی نظي��ر »ترتوليان��وس«، قديس، 

»پيتروداميان��وس« و »بوناونتورا« از موضع ايمان مسيحی، 
فلسف��ه يونانی را مورد انتقاد شديد ق��رار می دادند. »انسلم 
قديس« نيز متفكر ديگری اس��ت كه علی رغم تأثيرپذيری 
از ساخت��ار كلی متافيزيك يونانی، از موضع ايمان مسيحی 
ب��ه فلسفه يونان��ی حمله می كرد اما نكت��ه اينجاست كه از 
هم��ان حدود قرن چه��ارم و حتی از زم��ان پولس در قرن 
دوم مي��الدی، زمينه های استحاله ی مسيحيت شبه متعالی 
دردستگ��اه فطری و ساختار سلسل��ه مراتب اداری يونانی – 

رومی فراهم آمده و شكل گرفته بود.]4[
عقل قرون وسط��ی، اساساً همان عقل جزوی يونانی بود 
كه در پيوند با مسيحيت شبه متعالی قرار گرفته بود؛ اين دو 
در عين هم افق بودن در پيروی پنهان از ساحت نفس اماره 
به لحاظ معرفت شناخت��ی تا حدودی به دو قلمرو مختلف 
تعلق داشتند و از اين رو با هم در يك كشاكش ديالكتيكی 
بودن��د. در آغاز قرون وسطی و در قرن پنجم ميالدی، غلبه 
با ايمان شبه دينی بود و بهترين تجلی آن در فلسفه سنت 
اگوستين )متوفی به سال 430م.( است؛ اما در انتهای تاريخ 
قرون وسطی و در فلسفه توماس آكوئيناس )متوفی به سال 
1274م.( اي��ن يوناني��ت ارسطويی احياء ش��ده و با واسطه 
حلقه هايی چون »ويليام اوكامی« )1349م.( و »راجر بيكن« 

نهايتاً به رنسانس و طغيان عقل خود بنياد می انجامد.]5[ 
عقل قدسی )شهودقدسی( و يا )به تعبيرموالنا جالل الدين 
مولوی]6[ عقل كلی، قوه ای متعالی در آدمی يا همان عقل 

  عقل ارسطويی تقريباً يك عقل جزوی معرفت جو است نه كارافزا و درخود، نوعی خودبنيادی 
پنهان دارد و در حقيقت همان عقل منقطع از وحی و شهود است.

  اساساً عالم 
يونانی، رومی عالم 

كاسموسانتريك؛ 
يعنی نوعی نظام 
»كيهان مداری« 

حاكم برآن است. 
در اين نظام، 

عالم، دارای ذاتی 
معقول و دارای 
نظم و سلسله 

مراتب پنداشته 
می شود و با 

اينكه غيب زدايی 
و دين زدايی 

آشكاری در روح 
كلی اين دوره 

حاكم است، اما 
نحوی وجود 

شبه متعالی به 
اين نظام عالم يا 

»كاسموس« داده 
می شود و گويی 

مفهوم كاسمو 
با جوهر عقالنی 

خود كه از طريق 
عقل جزوی و 
با پای چوبی 

استدالل قابل 
دريافت و قابل 
شناخت است، 

جانشين معنای 
قدسی و متعالی 
و دينی فراموش 

شده می گردد. 

]کانت[
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حکمت و اندیشه

متعالی انسانی است كه در نسبت قرب با عقل كل – همان 
كه عرفا از آن به حقيقت نورمحمدی )ص( تعبير می كنند- و 
تحت هدايت آن قرار دارد و بسيار فراتر از عقل جزوی است، 
اي��ن عقل، همان فهم شهودی و قوه ی ادراك ساحت قدس 
اس��ت و در مرتبه عقل كلی است ك��ه عشق و عقل متحد 
می گردند و خودآگاه��ی و دل آگاهی حقيقت واحد خودرا 
عي��ان می كنند. عقل مورد نظ��ر در تفكر دينی همان عقل 
قدسی يا عقل كلی است كه متصل به عقل هدايت )وحی( 
است؛ عقل قدسی همان خرد پيامبرانه است و عقل آدمی به 
ميزان بهره مندی از نور عقل كل، مورد ستايش و مدح قرار 
می گيرد و اگرنه عقل جزوی به دليل ذات منقطع از وحی آن 
و نيز به دليل خودبنيادی مستور در آن و به دليل بی بهرگی 
از هدايت عقل كل – كه نتيجه آن تأثيرپذيری از نفس اماره 
می گردد- چيزی نيست مگر مرتبه ای از تحقق عقل شيطانی 
)نُك��ری( كه به شدت توسط عرفا و فقها و برخی متكلمين 
مسلمان مورد مذمت قرار گرفت��ه است. برای روشن شدن 
معنای عق��ل در تفكر اسالمی و تف��اوت آن با عقل جزوی 
توجه به چند نكته كه وجوه تمايز اين دونوع عقل را تشكيل 

می دهد، مهم است:
اول اينكه، عق��ل مورد تأييد در تفكر دينی اصيل، عقلی 

است كه تحت هدايت عقل كل باشد 
نه عقل ج��زوی كه ماهي��ت آن با 

انقطاع از وحی تعريف می شود.
دوم اينكه، عق��ل قدسی لزوماً با 
تق��وا و طهارت و طل��ب حقيقت و 
انكشاف معانی و عمل صالح همراه 
اس��ت و برخالف عقل ج��زوی، در 
عق��ل كلی)قدسی( جدايی در مقام 

نظر و عمل وجود ندارد.
س��وم اينك��ه، عقل كل��ی همان 
دل آگاه��ی و شه��ود و عشق است 
و ماهي��ت آن عاشقان��ه اس��ت نه 
حسابگرانه و محدود به افق تصرف 

در دنيا می باشد.
چهارم اينكه، عقل دينی، نظر به 
آخ��رت و عالم معن��ا دارد و با تكيه 
براين افق به اص��الح و آبادانی دنيا 

می پردازد؛ حال آن كه عقل جزوی در تحقق تاريخی خود از 
عالم معنا بريده و منقطع گرديده و يا كيهان مدار است و يا 
اسير قشريت متصلب به ظاهر دينی يا اسير اساطير جاهلی 
و يا تجسم نفس اماره فردی و جمعی و در نهايت در افق دنيا 
و ناسوت قرار دارد و بی بهره از تقرب ساحت قدسی است. 

پنجم اينكه، عقل دينی به تقويت حس عاشقانه نسبت به 
خداوند و تقرب ب��ه او می انجامد؛ حال آن كه صور مختلف 
عق��ل جزوی يا برحجاب معرفت بش��ر می افزايد يا  او را به 
طغي��ان آشكار و پنهان نسبت به حضرت حق و انكار ربط و 

تعلق ذاتی خود وا می دارند.
شش��م اينكه، عق��ل دينی، معن��وی اس��ت و غايت آن 
رستگ��اری بشر و بيدار كننده ی ساحت قدس فطرت آدمی 
است حال آن كه عقل جزوی، دنياگرا، ناسوتی، كثرت زده و 
ذاتاً مشرك است و در پايين ترين مراتب خود به استيالجويی 
و اعداد انديش��ی صرف رو می آورد. و تبدل به عقل كارافزای 
خودبني��اد می گردد. عقل دينی و سلوك متفكرانه براساس 

آن، عين عبادت و ستايش خداوند است.
هفتم اينكه، در نهاد آدمی، هم امكان جزوی و هم قابليت 
شكوفاي��ی عقل كلی نهفت��ه است؛ اما عقل ج��زوی زمانی 
فعلي��ت می يابد كه در اثر هبوط معنوی، ساحت ناسوتی بر 
وجود آدمی غالب گردد و افق حيات 
آدمی افق ناسوت باشد. عقل جزوی 
خود مراتب��ی دارد كه درباره آن در 
همين گفتار سخن خواهيم گفت. 
عق��ل كلی يعنی عق��ل بهره مند از 
نور هدايتی كه بالق��وه و بالّذات در 
نهاد آدم��ی وجود دارد و به ميزانی 
كه طلب حقيقت و سلوك متفكرانه 
و تق��رب به حق افزاي��ش يابد و يا 
ساحت معنوی وج��ود آدمی غالب 
گردد، شكوفا و بارور می شود و اوج 
باروری آن در تبعيت كامل از وحی 
اس��ت كه از آن تح��ت عنوان خرد 
پيامبرانه يا مقام عصمت نام می بريم 
كه در طی تاريخ، جز عده ی خاصی 
از افراد ك��ه مورد عنايت و موهبت 
خاص ح��ق تعال��ی بوده اند، كسی 

  عقل قرون 
وسطی، اساسًا 
همان عقل جزوی 
يونانی بود كه در 
پيوند با مسيحيت 
شبه متعالی قرار 
گرفته بود؛ اين دو 
در عين هم افق 
بودن در پيروی 
پنهان از ساحت 
نفس اماره به لحاظ 
معرفت شناختی 
تا حدودی به دو 
قلمرو مختلف 
تعلق داشتند و 
از اين رو با هم 
در يك كشاكش 
ديالكتيكی بودند.

  درقرون وسطی نيز محرك واقعی تاريخ، نفس اماره و تمايالت آن بوده كه نه به صورت 
خودبنياد و دائرمدار بلكه پنهان در حجاب قشريت متصلب شبه دينی فعاليت می كرده است.

]فارابی[
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بدان مقام ناي��ل نگرديده است. در 
اينج��ا ب��ه توضيح معن��ای عقل از 

ديدگاه آيات و روايات می پردازيم:
از امام صادق)ع( سؤال شد، عقل 
چيست؟ ايش��ان فرمودند: »العقل 
ما عب��د به الرحم��ان و اكتسب به 
الجن��ان« در ادامه رواي��ت فوق از 
حضرت سؤال شد آن چه در شخص 
معاوي��ه و امثال او وج��ود دارد و به 
وسيل��ه آن می انديشن��د يا به حل 
مشك��الت نايل می آين��د چيست؟ 
حضرت در پاس��خ فرمودند: »تلك 
النك��راء، تلك الشيطن��ة و شبيهة 
بالعقل و ليست بالعقل.«]7[ مرحوم 
ف��وق و آي��ه »و من عالمه طباطبايی معتقد بود روايت 

يرغب عن ملة ابراهيم اال من سفه نفسه« )بقره/130( معنای 
واحدی را اف��اده می كنند.]8[ در اين ديدگاه، شخص عاقل 
كسی است كه خدا را می پرستد و در زمره ی رستگاران است 
و فرد جاهل كسی است كه غيرخدا را می پرستد و در زمره ی 
دوزخيان قرار دارد و آن چه معاويه و نظير او دارند  شيطنت 
است؛ در واقع كسی كه هّم خود را محدود در مطامع دنيوی 
نمايد و به بندگی غيرخدا روی آورد عاقل نيست، بلكه جاهل 
است. مرحوم عالمه در خصوص نسبت تعقل و تقوی چنين 

می نويسد:
»ق��رآن به مردم اجازه نمی دهد ك��ه بدون رعايت دائمی 
تقوی و ت��رس از خدای سبحان به تفكر بپردازند و اين كار 
را خطر ن��اك و بی فايده می داند و به همين جهت است كه 
می بينيم قرآن ضم��ن تعاليم شرايع دين، هر حكمی را كه 
بيان می كند همراه آن حكم، سخن از فضائل اخالقی وخصال 
حمي��ده به ميان می آورد تا با تذكر آن، غريزه ی تقوای بشر 

بيدار گشته، بر فهم حكم و هضم آن قوی شود.«]9[
» در باب عقل دين��ی و حقيقت آن در مأثورات اسالمی 
سخ��ن بسيار است. در حديثی، غيرقابل تعريف تعبير شده 
اس��ت )ان العقل الغاية له( و چ��ون دريايی بيكران به صور 
متع��دد وصف شده است. در روايتی عقل به حقيقتی تعبير 
شده كه با آن خداوند پرستيده می شود و بهشت به وسيله ی 
آن حاص��ل، در مقابل اي��ن عقل )عقل رحمان��ی(، نكراء و 

شيطنت )عقل شيطانی( قرار دارد. 
اقس��ام ديگری نيز ب��رای عقل در 
عال��م اسالمی ذكر ش��ده است. در 
روايتی حضرت مصطف��ی )ص( با 
تقسي��م عقل به سه ج��زء متمايز، 
وج��وه ديگ��ر عقل را ش��رح كرده 
اس��ت. بنابر مطاوی اين روايت، سه 
جزء عقل عبارتند از: حسن معرفت 
اهلل، حس��ن طاع��ت اهلل، و حس��ن 
صب��ر  بر آنچه خداون��د عزوجل بر 
آن امر كرده است... مسلمانان صدر 
اسالم از عقل، تلق��ی دينی داشته 
و از مفه��وم يونانی زده ی آن بيگانه 
بودن��د و به همين  جهت است كه 

عقل مذموم وجود نداشته...  در ادوار در عرفان قرون اوليه 
متأخر نيز متفكرانی كه در عالم دينی سكنی گزيده بودند از 
عق��ل معنای دينی آن را اعتبار می كردند؛ چنان كه سنايی 
می گويد: »جاهلی كفر و عاقلی دين است.« پس عقل دينی 
موهبت��ی است كه خالق عالم به انسان عنايت كرده است و 
در اين ميان نظير حضرت محمد مصطفی )ص( مظهر تام و 
تمام عقل است. عقل اوليا )اهل حقايق( نسبتی با عقل نبی 
دارد؛ ام��ا عقل نبی به عقل انبياء پيوسته و همه مظهر يك 
عقل متعالی اند و آن عقل كل )نورمحمدی( است كه اولين 
مخلوقات است: »اول ما خلق اهلل العقل.« در روايت ديگری 
آمده است:» اول ما خلق اهلل نوری« و در روايت ديگری آمده 

است:»اول ما خلق اهلل روحی.«]10[
فخ��ر رازی متكل��م و مفسر )متوفی به س��ال 606 ه.ق( 
نيز نظير اين معن��ا را آورده، كسانی كه مطيع حضرت حق 
هستند عاقل ترين مردمانند و بدين سان عقل حقيقی را در 

دين داری و عبوديت دانسته است.«]11[
عزالدين محم��ود كاشانی در »مصب��اح الهداية و مفتاح 
الغاية« در خص��وص عقل و علم، بيان روشنگ��ری دارد، او 

می نويسد:
»م��راد از علم، نوری است مقتبس از مشكاة نبوت در دل 
بن��ده كه بدان راه يابد به خ��دای يا به كارخدای يا به حكم 
خدای، واين علم، وصف خاص انسان است و ادراكات حسی 
و عقلی او از آن خارج. و فرق ميان عقل و اين علم آن است 

  از همان حدود قرن چهارم و حتی از زمان پولس در قرن دوم ميالدی، زمينه های استحاله ی 
مسيحيت شبه متعالی دردستگاه فطری و ساختار سلسله مراتب اداری يونانی – رومی فراهم آمده 
و شكل گرفته بود.

  عقل مورد نظر 
در تفكر دينی 

همان عقل قدسی 
يا عقل كلی 

است كه متصل 
به عقل هدايت 

)وحی( است؛ عقل 
قدسی همان خرد 

پيامبرانه است 
و عقل آدمی به 

ميزان بهره مندی 
از نور عقل كل، 

مورد ستايش 
و مدح قرار 

می گيرد.

]مالصدرا[
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كه عقل، نوری اس��ت فطری كه بدان صالح از فساد و خير 
از شر متمّيز گردد)عقل مشترك( و آن مشترك است ميان 
مؤم��ن و كافر؛ عقلی است كه تميز كند ميان صالح و فساد 
ام��ور دنيوی، چه اين عقل هم مؤمن را تواند بود و هم كافر 
را، اما عقلی كه تميزكند ميان صالح و فساد امور اخروی، آن 
خاصه مؤمنان است و ميان او و علم تالزم واقع و ديده ی اين 
عقل به نور هدايت روشن است و به كحل شريعت مكّحل؛ و 
عق��ل در ذات خود يك چيز است وليكن دو وجه دارد يكی 
در خال��ق و عبارت از عقل هدايت كه خاصه مؤمنان است و 
يكی در خلق، و اين عقل مشترك است كه آن را عقل معاش 
خوانن��د. و اهل ايمان و طالبان حق و آخرت را عقل معاش 
تابع عقل هدايت بود. درهر صورت كه عقل معاش را به عقل 
هدايت موافقت و مطابقت بود آن را معتبر دارند و بر مقتضای 
آن عمل كنند و هركجا عقل معاش را با هدايت مخالفت افتد 
آن را از درجه اعتبار اسقاط كنند و بدان مباالت ننمايند. از 
اين سبب اهل دنيا ايش��ان را به ضعف عقل نسبت كنند و 
ندانند كه ايشان را ورای عقل ايشان، عقلی ديگر است.«]12[

درواقع به تعبير عرفای اسالمی عقل منقطع از وحی )عقل 

جزوی( صرف��اً در حيطه ی عقل معاش كارايی دارد و نقش 
چندانی درهدايت بشر به سمت تقرب به حق و رستگاری و 
تقوا و عمل صالح ندارد. آن ها اين عقل جزوی را مورد تقبيح 
و سرزن��ش قرار می دهند و آن را نات��وان از شناخت )اسرار 

پنهان( می دانند:
ورای عقل، طوری دارد انسان

كه بشناسد بدان، اسرار پنهان
همچنين موالنا جالل الدين می گويد:

عقل جزوی، عقل را بدنام كرد
كام دنيا، مرد را ناكام كرد

موالن��ا در اين بيت دقيقاً نسبت مابين عقل جزوی و كام 
دنيا )امورمعاش( و ناكامی راستين آدمی )غفلت از حقيقت 
و معنوي��ت و آخرت( را بيان كرده است. اين عقل جزوی را 
صوفيان مسلمان »عقل بوالفضول« نام داده بودند و خواجه 
عب��داهلل انص��اری )متوفی به س��ال 481 ه ق.( آن را »عقل 
حيلت« نام داده بود. ابن عربی )متوفی به سال 638 ه ق.( از 
بانيان عرفان نظری اسالمی نيز نظری منفی نسبت به عقل 
ج��زوی دارد و آن را عامل »تقييد« قابليت های شهودی و 

دل آگاهانه آدمی می داند.]13[
»با اين اوصاف، دو عقل در عالم اسالمی مطرح است؛ اول 
عق��ل دينی كه عقل حضرت نبی بود و عقل انبياء و اولياء و 
دوم عقل يونانی كه در قرون دوم وسوم هجری براثر آشنايی 
مسلمانان با علوم نظ��ری و فلسفه يونانی به پيدايی آمد. از 
اين قرون به بعد عقل نزد حكما و فالسفه معنايی متفاوت از 
معنای عقل نزد متشرعين و متصوفه و برخی متكلمين داشته 
است. همين دوگانگی در مفهوم عقل موجب شده بسياری از 
متفكران مسلمان به خصوص صوفيه و حكمای انسی، عقل 

را در مقابل مفهوم شرع و يا وحی قرار دهند.«]14[
عقل در لغت به معنای فهمي��دن وتدبركردن است و در 
قرآن نيز به معنای فهم و ادراك آمده »ثم يحرفون الكلم من 
بعد ما عقلوه« )بقره/74(، »افالتعقلون« )بقره/75(، »لعلكم 
تعقلون« )بقره/241( »ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون« 
)عنكب��وت/34( و بسياری آيات ديگر و در روايات نيز تعابير 
مختلفی از عقل شده است كه اصوالً با تبعيت از نور هدايت 
وحيانی، تقوا و عمل صالح، عبادت پروردگار و نوعی دريافت 
دل آگاهانه شهودی خداوند تالزم دارد؛ از اين رو معنای آن 
ب��ا عقل جزوی مورد نظر برخ��ی فالسفه مسلمان- به ويژه 

  عقل دينی، 
معنوی است و 
غايت آن رستگاری 
بشر و بيدار 
كننده ی ساحت 
قدس فطرت آدمی 
است حال آن 
كه عقل جزوی، 
دنياگرا، ناسوتی، 
كثرت زده و ذاتًا 
مشرك است و 
در پايين ترين 
مراتب خود به 
استيالجويی و 
اعداد انديشی صرف 
رو می آورد.

  عقل جزوی به دليل ذات منقطع از وحی آن و نيز به دليل خودبنيادی مستور در آن و به دليل 
بی بهرگی از هدايت عقل كل – كه نتيجه آن تأثيرپذيری از نفس اماره می گردد- چيزی نيست 
مگر مرتبه ای از تحقق عقل شيطانی )نُكری( كه به شدت توسط عرفا و فقها و برخی متكلمين 

مسلمان مورد مذمت قرار گرفته است.

]ابن سینا[
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