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 ساختار جامعه و علل پس ماندگی فرهنگی ايران
 
 واحدی. از دکتر ن

 
 مقدمه 

 

از ناصرالدين شاه قاجار تامحّمد رضاشاه پهلوی، پادشاهان ايران همه به گونه ای با خشم و دشمنی گروههای اجتماعی 

با روزگار و ساختار  آرمانهای کاذب، نا مناسب تنها مصالح مّلی کشور را با کفن  که نه نده اخاصی روبرو بود

بر  قرن گدشتهء مّلت را ۴به غلط کانون دشواريهای و مضافأ که بل ،ندبگور کرديخی اين مرز و بوم، ر تا–اجتماعی 

 .  دند و به اين شکل راه هر گونه مطالعهء علمی در بافت جامعهء سنتی ايران را کور نمودندقرار دانماد پادشاهی 

 بوده است، از يک سو و ناکامی هدفها و نا ه با کشتن و يا راندن پادشاهان از کشورمراده های اخير که هستجربيات 

اميدی در رفع دشواريهای اجتماعی که حاال به مراتب پيچيده تر و فزون تر شده اند، از سوی ديگر دليلی کافی بر 

تمدن ايران زمين را و م فرهنگ ند و الجره اگمراهی جنبشهائی است که در تفاوت گذاشتن ميان مقصود و وسيله واماند

 .ندکشيده ابه قهقرا 

درون و چه در بيرون، همراه با شواهد بسياری از غارت ثروتهای مّلی،  ربع قرن ذّلت و خواری، چه در ، با اين حال

ند تحصيل کرده و زبده به خواه ماّدی چون چپاول منابع زيرزمينی کشور و خواه معنوی چون فرار مليونها شهرو

 جنبشهای آزادی خواهی روئيده استعماری و با دخالت نابجای متنفدين نامسئول داخلی و سياستهای خارجی ج، تؤام خار

 :، هنوز کافی نيست که از خود بپرسيم به دشمنی وکينهشده در زمينی آلوده 

و  زندگی خود و نسل آينده را به تباهی ، قومی و يا گروهی بخاطر آرمانهای کاذبممکن استچطور  -١

، سرنوشت مليونها انسان را به تند باد حوادث ناگوار بسپارد که تعقيب و زندان، جوخهء بکشد نابودی

وبی خفت بلکه .  آنها نيستگونهء  ترسيمه کوه وکمر پناه آوردن، تنها مرگ، از دست دادن عزيزان، ب

رم و پر محبت در فضای گ  آغوشیم اعتماد و اطمينان به آتيه، عدمانسانی، اجبار، عدبه شرافت ی تحرم

فرهنگی بيگانه و از دست دادن نقش اجتماعی با چماق سرکوب و زور جلوه های اسفناک ديگری از اين 

 .کرده های نابخردانه است

 شيوه  و ديگران و طراحی زندگی آينده بهچطور ممکن است بجای بررسی حوادث و دفاع از حقوق خود -٢

می ايران، انقالبی نرم بوده است، نرم در برابر انقالب اسال که انقالب ای نو، صحبت از اين بکنيم

. حرفها و سخن ها، الطائالتی بيش نيستداين  تاريخی –از ديد علمی . انسه و انقالب اکتبر روسيهفر

لنگ نادانی، لنگ هجويات، لنگ بی .  لنگ می زندهمانند همهء مقايسه های ديگراين مقايسه ها چرخ 

  .وقايعمکانی   - توجهی به چارچوب زمان
   دوران تاريخی آن انقالبها می بود، مگر کسی می توانست از کشور شرايط عهد کنونی، شرايط آخر اگر 

مگر ممالک جهان مرزهايشان را به روی مليونها نفر ايرانی . برد کند و يا به مملکت ديگری پناه بفرار

ماعی می دادند، آنها را به کار می گماشتند و دند و به آنها مدد اجتاشتند باز می نمو دکفکه جان در 

 .قابل تأمل استکردهائی که خود عمل. ؟نگه می داشتند و يا با آنها مدارا می کردندرا حرمتشان 
 کنندهء تعيينمستبد و ، سياسی کشور يک ربع قرن ستمگر، جبار، سرکوبگر سيستم چطورمی تواند -٣

حکومت هنوز اين ولی ، قرار بگيرد درصد مردم ٩٠ ود از اين رو مورد تنفر حدسرنوشت مردم باشد و
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نند، هنوز کانش عصيان نچرخد، هنوز مردمب شهای اجتماعخ، هنوز چرباشد، هنوز ناظم پابرجا بماند

 ؟شته باشدندارا شود و کسی جرئت زير پا گذاردن مقررات نافرمانی مدنی ديده ن
 .عه ممکن می باشد که در زير به مطالعهء آن می نشينيمبدون شک پاسخ به اين پرسشها در رابطه با ساختار جام

 

 ساختار جامعه و زبان
ن، لشکريا،  اشراف، درباريان شاهزادگان، فقها،رکب ازرضاشاه، جامعه ای طبقاتی، مسلطنت جامعهء ايران قبل از 

معنی است که ی ئم و واژه هامفاهيدارای  چنين جامعه ای. استبوده و رعيت  کسبه ،تجّار، )مالکين يا اربابان(دهقانان

فرهنگی که در آداب و رسوم زندگی مردم مالحظه . و دگرگونی فرهنگی می باشد تاريخیشان تبلور وقايع  و مضمون

  .جمعی ايشان را تشکيل ميدهد و اساس مراودات، مکالمات، رفتارها و کردارهای مردم ميشودميگردد و قرنها هويت 

بکار می نيزشهء  قضاوت و داوری است و برای سلطنت و فرمانروائی و حکمرانی ازريکه کلمهء حکومت از جمله 

 :به گفتهء سعدی توجه کنيم ). تاريخ بيهقی( ميرفته است

 که حکم را همه وقتی مالزم است نفاد  رندا حکومت باطل کنند و پندکسان

 .ه استوت و مکنت و بخت و اقبال بکار ميرفتدولت به معنی ثرهمينطور 

 )رودکی( دولت تو مرا بکرد جوان  و فرتوت گشته بودم سختپير 

 )سعدی( الف ياری و برادر خواندگی  دوست مشمار آنکه در دولت زند

 :يا 

 )کسابی( چنين نبود جهان  با نهاد و سامان بود  به وقت دولت سامانيان و بلعميان

 

 ملک می ناميدند ند خاص برای ادارهء خود داشتیرزمينی را که حکومت واحد و نطاماتدر آن دورانها آن قسمت از س 

ری ايالتی بود  لذا هر پادشاهی نه پادشاه يک سرزمين که مسلط به يک س.می گفتند ايالت نيزکه در تاريخ غالبأ به آنها 

 . بودندکه تابع فرمان وی

 متعال، قدر قدرت خود را زيرا پادشاه، به اصطالح قادر. اين فرمانروائی ولی خود هميشه در برابرخطر قرار داشت

 می ديد که همانا واليان و يا خوانين بودند که ادعای سلطه و استيال بر همهء ملک را ی خويشمدام در برابر رقبا

بنيان سلطه را تشکيل در واقع لذا مسئلهء رقابت . بأ واليان خود از شاهزادگان و اشراف بودندبه ويژه که غال. داشتند

اين رقابت در سطح پائين تر در دربار نيز . پادشاهی را قوام و دوام می بخشيدمهار ايشان يا  ميداد که حذف آنان و

به اين دليل نيز . اطرافيان شاه همه می خواستند از نزديکان او باشند، امين و مشاورش بشوند. سخت مالحطه ميشد

تعارف، عيب گوئی، فتنه تقليد، يان آنان  از م که بودیخاصو مضامين  با معانی  و القابیزبان فارسی دارای الفاظ

 دارالحاکمه، عسس، فدائی وولی نعمت، حضرت، جان نثار، ي و چاکر، اعلقبلهء عالم، غالم خانه زادزرنگی، ، یگر

 .نده افرهنگ مّلی ما شدوارد  بسياری ديگر رواج داشتند که به تدريج در طول زمان دگرگون گشته و عسگر و

محتوای کلمات در را می توان  اجتماعی –دورانهای تاريخی يعنی  .حضور دارندواقعيات زمانه ظ در مفاهيم و الفالذا 

 .و اشارات رقم زد

ه   بديهی است  .داشتخواهيم توجه بيشتری مبذول  در رابطه با فرهنگ ايرانطول اين مقاله به اين گونه مسائل و در ک
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 که   استقدرت " مشروعيت" يا " اعتبار  " ديگریو جامعه "  نظم"  ايجاد ، يکی چگونگی مااما اساسی ترين پرسش

 .ميسازندآشکار  را هر جامعه ای  اجتماعی –ساختار سياسی  و مضمون اين دو به واقع معنی 

 : زير می باشد  دو سئوالوابسته به مشروعيت يا اعتبار موضوع 

 ؟)کجاستيعنی سرچشمهء سلطهء سياسی   (  از کجا )١

 ؟)مردم چه الزامی به اطاعت از سلطه دارنديعنی (    را ــچ )٢

 یزمنين دنيائی برای سلطنت یطرحاهورا مزدا،   خداوند چان و خرد، "ئیاهوراسلطنت  " مشابهبه ايران باستان در 

 .وجود داشته است

 )فردوسی( مرا دور داراد کيوان خديو  چنين گفت با دل از کار ديو

ارائه داده است که ، اولين پادشاه جهان، انسان اّول، پسر آدم يومرثک  فردوسی در چهرهء اسطورهءاين طرح را

در چهرهء می توان اما شباهت خديو کيهانی و خديو دنيائی را . خالصه ميشود" سرپادشاهان کيومرث بود"درفراز 

انی است به اين شکل پادشاه در ايران، سلطه ای با هالهء آسم.  ديده در نوروز تاجگداری کرد صريح ترک جمشيد

 . ميگرددموهبت الهیآنچه که خيلی بعد محتوای کلمهء . و براين منوال نيز مشروعيت کسب ميکند

 طرح حکومت الهی را که الگوی خالفت اسالمی آگوستينوسدر اروپا، قرن چهارم ميالدی، کر است که قابل تذ

 شد که بنياد تاريکی قرون وسطی  گرايانمانی اين طرح نه تنها سبب تعقيب و کشتار مستمر .، به اجرا گذاشتنيز شد

 . نير گرديد، اينکوئيزيسيون ،غير انسانیکيفر خواستهای ايجاد و 

نسخهء موفق و  همه ،آغازگشت سلطهء عرب ازو رهائی به هر حال بعد از اسالم کوششهائی که برای خالصی 

تا از راه دالوری در چنگ و  اشتول ميدذ مبابتدا کسی سعی فراوانبدين معنی که . ند بودیآزمون شدهء دوران باستان

 به نام پادشاه تا بعد بتواندقدرتهای منطقه ای و ايالتی را مطيع خود سازد  ،به انگيزذ، همراه با درايت چا مستمرستيز

 .بود د، موفق تريکشمی يدک را سب مشهورتری نبه ويژه اين حرکت هرچه اصل و . بر تخت سلطنت جلوس کند

گرديد که سب نشجرهء  تبار ساسانی و بعد آهسته آهسته تبار اوليای دين ،عرب ايرانيان عليه سيادت  آغاز جنبشدر

 .ستا اين ادعاشتن شجرهء سيادت نمونهء بارزی برکوشش صفّويه به د

 دراين پارادوکس درست به واقع . تخت سلطنت از يکسو نماد وحدت واليات و از سوی ديگر نمايش تفاوتهاستاما 

جلوه ای از ساختار جامعه شود تا  تظاهر میم ،سلسله مراتبيک  ،هيرارشی از باال به پائين، يک ینظمه است ک

و  را به رسميت ميشمارند و پيرو او هستند و داوريش را محترم ، سرخود، پادشاه،همهء ملوک والياتيعنی . بشود

عنوان می شوند و به ترتيب مدارج خويش،  هيرارشی بقيه مناصب و مقامات بر اساس اين .ميشمارندالزم االجرا 

تصميمات مملکتی عالوه  بر وزراء و مشاورين پادشاه گرفتن  و انمجرياين گونه در انتخاب . هستند و مجری فرمانبر

 .از همه بيشتر مؤثر می افتادبلندپايگان دينی رأی به خصوص 

 و مشروعيت سلطه در گرو ميزان سلطه تعيين می کردکه بلنه مردم  ساختار جامعه را  درآن دورانها، بيانی ديگربه 
  . بوداطاعت از وی و پناه اسالم

اما تفاوتهای اساسی و . کم و بيش در همه جا و به نام دين رواج داشتبلکه  ايران صنه تنها مختولی شکل گيری اين 

 .شتار استاز قرن شانزدهم ميالدی بروز ميکند که پيدا کردن آنها مورد عالقهء اين نواصلی 

منتقل نيز از سلطه  دارند به وارث او همه که را  انتظاراتی اصل ونسب و ديناختاری با مالت واضح است که چنين س

 .بقاء وحدت و امنيت و اصل وفاداریاصل . ل بر دو اصل اتکا داردااين انتف. سازدمی 

بيشتر به دور منافع  اجتماعی است که  اخالقی و اصل بقاء وحدت و امنيت اصل حفظ موقعيتيک اصلاصل وفاداری 

 لذا مسئلهء استمرار سلطنت در گرو اخالق و ابزار استفاده از .دنماّدی حّکام، اشراف، خوانين و فّالحان دور می ز
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عهدهء دستگاه دينی و موضوع ابزار قدرت در حيطهء کار حّکام و ر در عمل ولی موضوع اخالق ب.قدرت است

 . خوانين بود

توجه به لذا . ضرورت داشت حفظ جامعه به خاطر اخالقيت و استمرار سلطنت به منظور عدالتين دليل درست به ا

 احکام الهی و به اين جهت. بود  بر زندگی مردمحاکممقتضيات ی عهد و حرمت به شرعيت و دين و آخرت جزو وفا

 . حقوق مردم گرديددر برخوردها و منازعات ميان افراد و دفاع از شالودهء داوری قّضات شريعت 

اين موضوع را . برای رسيدن به قدرت جز گردنکشی و زور و قتل و غارت الگوی ديگری بکار نمی آمدهمه با اين 

با کور کردن مردم شهر " ،آقا محمد خان قاجار به قدرت رسيدن  وتركان و النـُغمنحوهء حملهء در می توان 

 .نمود مالحظه بخوبی، "کرمان

 

اين . ش و غنی بسازدرتطوری که زبان را نيز گست. هيپگاه از درون توان تطور نداشته استمعهء ايران جااز اين رو 

دورهء لذا جامعهء . موضوع را ما به هنگام مقايسه با دگرگونيهای فرهنگ غرب دقيقأ بررسی خواهيم نمود

اسير بوده و حکومت مطلقه می جامعه ايست که به مّدت سيزده قرن در پيلهء خشک دينی و تربيت اسالقاجاریهء 

به اين جهت مهم ترين و اساسی ترين آگاهی ندانستهء فرد ايرانی تقليد، پنهانکاری به دليل ترس و وحشت . است

 .دين و دولت می باشدتاريخی، تسليم و رضا به آنچه بر او مقدر شده است، پدر ساالری، اطاعت از بزرگان 

ارها و نوشتارهای گفن، اخالق ناصری مفاهيم مورد استعمال در زبان، کتاب در زمينهء معنويات و تجرد گرائی و

می باشد که به دور از فرهنگ  و تفسيرهای فقها مالک خوبی برای بدست آوردن سطح تعالی فرهنگ کشور صوفيان

 .خردگرائی است

اه با برخوردهای شديد  که در غرب از قرن شانزدهم همرچه ن، آاز فرهنگ خرد گرائیعاری  نتيجهء چنين وضعيت

در کافی عدم تجربه همانا ، شدشالودهء دوران روشنگری  و  اجتماعی در طی سه قرن خانه کرد–فکری و سياسی 

 خودآگاهی الزمهءکه (برخوردی نارسا با طبع درون ، )بودتبلورمکه در سطح پائين علم و فن ( برخورد با طبيعت

و ناآگاهی به ) وجود استبداد( در نبود خردگرائی و محدوديت آزادیرا زي. بلوغ فردی و سياسی است کمبود و) است
، به الطبع بازار دعا نويسی، )بعد آورده ميشود( حقوق فردی که ريشهء آن را بايد در مسئلهء مالکيت جستجو نمود

به خصوص  .خواهد بودم نذر و نياز، دخيل بندی ، روضه و زيارت، سينه زنی و قمه زنی، جادو و جنبل هميشه گر
داده های در اين مورد به  .يشرفت علم و فن تنها در پناه خردگرائی و بلوغ سياسی ممکن ميشودپبايد توجه کرد که 

 :کنيممی تاريخ مراجعه 

لخانان، اشراف ير نفوذ اشرار، ايراه ها نا امن و مناطق ز. شد يده ميل به ندرت ديستم اتوموبيل قرن بيران در اوايدر ا

حمل و نقل با مال و شتر . تلفن و برق موجود نبود . گر رقابت و چشم و هم چشمى داشتند يكديبود آه با ان يمالو 

ل ين دليبه ا. د يگرديارت انجام ميده و اغلب به قصد زايا پي مردم با آجاوه و قاطر و هگرفت و مسافرت توديصورت م

ت معاشرتى ين محدوديژه در دهات ايبه و. بود لی موت روز و برخوردهاى معيشتر محّلى و تابع وضعيتماس مردم ب

ر يرا چه در ده و چه در محّله هاى فقيز. خورد ين، به چشم مين معيشتر از شهرها با محّله هاى متفاوت و ساآني بلیيخ

  رفت و آمدها و مراوده ها،)ان ها با باغها و عمارات نسبتا مرفه وجود داشتيدر هر شهرى محّلهء اع (،ن شهرىينش

و با . هء هم بودند يك ده همسايا در يك خانه و يگاهى دوست و دشمن در . گرفت يبا اجبارى، نه انتخابى صورت ميتقر

ن رو آسى نمى توانست زندگى شخصى داشته باشد، زندگى آه آن ياز ا. ساختند و مى سوختند يط داده شده اى ميشرا

ه مواظب و يشد آه در و همسايندگى همگانى، از آنجا ناشى من شكل زيا.  خود بتواند شكل دهد هل و اراديرا به م
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ه ي پا .د يم خود دراز نمايشتر از گليكند و پا ببعنى خارج از رسم و عرف يف، خالمراقب هم بودند تا مبادا آسى آارى 

ن ي آه علماى دت بوديبه معنى ثروت و اشراف )ا يخون و مال دن(ا ماّدى يو اساس اشتقاق طبقاتى همانا اشتقاق عمودى 

ارى يت بسالگر نه محال، آه با مشكيك طبقهء به طبقهء ديعبور از  . !ت بشمار مى رفتنديت و ماديان معنويواسطهء م

ن اطاق و هر ين هر خانه اى داراى چنديدر محلهء فقر نش. خود را داشت ءژهيز فرهنگ ويهر طبقه ن. همراه بود

كرد يز آنجا سكونت داشت سعى ميغالبا صاحبخانه آه خود ن) . بزه مرد عن(شد يك خانواده اجاره داده مياطاقى به 

داد آه يرزا و حساب رس را در آنار هم قرار ميا معلم و ميسلمانى و حمامى و آاسب أل مث. كدست باشند يه ها يهمسا

سرنوشت، باور به ن زندگى، همانا باور به يروح ا . بودن زندگى شهرى يش بارزى از ايال خانهء قمر خانم نمايسر

ت هاى جامعه يقال داشت و سنتها و اخالين اند، نه بر فرد آه بر عموم استيان روى زميان آه خدايالروى از مين و پيد

ع نابرابرفرصتهاى اجتماعى، آن هم يعنى توزي ،طوح اجبارى و اشتقاق طبقاتىكه ساختارش سيرا مى ساخت، جامعه ا

 خورد آه اغلب براى جوانان بهيه، مسجد و امامزاده و سقاخانه به چشم مي جا تكن رو همهياز ا. به رنگ مذهبى بود 

 .داشترا عادگاه يو در تنگناى معاشرتى قرار گرفته، معنى م ده يسن بلوغ رس

ارت قبور گذشتگان يت و زالن مقوي مردم و گشت و گذارشان به دور همءهح و تفرج تودياحت زندگى، تفرير و سي س

شد تا بتوان يد آماده مي بالیيكرد آه براى رفتن به امام زاده داود چه وسايف ميم هست آه پدر بزرگم تعرادي. زد يدور م

 . ان راه اطراق نموديچند جا در م

کسو مّعرف يند تا از يآي بوجود می مختلفیا عملکردهايونها ي فونکسیدر هر زبان که از اين مختصر چنين بر می آيد

آنچه به مرور زمان و وابسته به احوال .  را ممکن سازندیگر مکالمهء اجتماعي دی و از سوکردارها و گفتارها باشند

ح، يتشر (  در مباحثهیريجهت گونها عبارت از ين فونکسيا. د شده استي تولیخي تاریش داوريجامعه و در ُبعد پ

گناه يا بين، گناهکار ي، تخمیداور ( حکم صادر نمودن، )ا قبول کردن يل، ادعا، پاسخ و پرسش، رد کردن و يتأو

 را به عهده یفه ايوظ، )شنهاد، پند و اندرزيامرکردن، نظم دادن، تقاضانمودن، پ ( یاقتدار جوئ، )یشمردن، ارزشده
ک و ي، تبریمعذرت خواه (  کردنیت از رسوم اجتماعيتبعو ) عهد کردن، ضمانت نمودن، قرارداد بستن  ( گرفتن

 .  استارياختا  ي جبرشان تابع  باور جامعه به يندگزان وسعت و ُبَريباشند که ميم)  تشکر ن،ي، انتقاد، تحسیت گوئيتسل

خ ينهمه تاريم اينگاه کن.  مذهبی هميشه تک بعدی يا به زبان رياضی، خطی می انديشند–گواهی تاريخ، جوامع سنتی به 

ر در ين چند سال اخي احوال افراد که در اع وير وقاينهمه شرح و تفسيات، اينهمه خاطرات و رواي، ایسيت نويو حکا

ر و ي تفسی در پیل گري است؟ هر تحلیک ُبعديک تفکر ي از یشير از نماي به غیزيران و خارج نوشته شده مگر چيا

ده، که ي معلوم گردیبه تجربه ول.  بهم وصل اندیريال خودش چون سلسلهء زنجي است که به خیع و مسائليح وقايتشر

ل و يگر به عمق دالي دینند و از سوي اش به بیخواهند مسائل را در صورت کُّليتوانند و نميکسو نميلگران از يتحل

ر و رو يدا کردن عّلت زين جهت پيبه ا. ژه منطق برازندهء موضوع مورد بحث خود توجه ندارندياصول منطق، به و

 یعني، یل گري نشسته است، با تحلیس و دمکرای عدالت و آزادین انقالب خانمانسوز که جايشدن جامعه و بروز ا

 ما ین کاري چنیبرا. ده تر خواهد ساختيچيشود که به عکس مسانل گذشته را پي نه تنها حاصل نمیک ُبعدي یتفکر

، یسي، خاطره نویخ شفاهيتار. تواند جا باز کنديران نمي ای که در فرهنگ کنونیم، تفکري داری چند ُبعدیاز به تفکرين

 ی که گدایساختار. باشنديشهء ما مي اندین ادعا و نشانهء ساختار خطي از ایاتين دوره حکاي ایهاشعر و طنز و نقد

د با وجود يخورش.  را نداردیب دستگاه حّسي که با همهء منطق خود قدرت رفع فریعّلت و معلول است، ساختار

 یز را معکوس ميشه همه چيساختار خود همرود و چشم به عّلت ين ميا پائيد و يآي جاذبه بازهم بر لب بام باال میتئور

 . نديب
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.  نهفته استی زبان فارسیعني، ١ن مشکل جامعهء ما، در مشکل زبانيد که بزرگتري آین بر مين مختصر چنياز ا

تواند ي که میزبان. ميداريان مي را بی که با آن شکل عالم و رموز کردگاریزبان. ميکني که با آن گفتگو میزبان

ه يتواند نظري که میزبان. ز بشودي نیتواند زبان صوري که میزبان. ربه ها، سنتها، هنجارها را شرح دهدتصّورات، تج

.  که زبان استنتاج استیزبان. تها را به لفظ درآورديتواند وضعي که میزبان. ف کنديات را توصين و واقعيها و قوان

 که زبان قضاوت و یزبان.  استیتقالل و  وابستگک و وحدت، اسي که زبان تفکیزبان. م استي که زبان تعمیزبان

رش و طرد ي که زبان پذیزبان. ر و انتقاد و استدالل استير و تعبي که زبان تفسیزبان. اس و سنجش استيمحک و ق

 که زبان احساس و یزبان.  که زبان قهر و محبت استیزبان.   استی و کاهش گرائی که زبان تمام گرائیزبان. است

.  که ابزار تفکراستیشود، مفهومي که مفهوم میزبان. شماردي که فرقها و اختالفها را میزبان. ر استعاطفه و شع

ط روزگار، وجود ي که همراه شرایزبان.  گره خورده استی که با معرفت آدمیزبان.  که دالل فهم استیزبان

 ی که به صدا ساختار زبانیروح. ديانمي می که زبان را بازسازیروح.  تندیسازد و روحمان را ميمان را مياجتماع

 ی که با زبان پرورش میروح. کندي می بخشد و اراده را آغازگر عمل می که فکر و ذکر را صورت میروح. دهديم

 . شوديابد و بزرگ مي

ا ي از ساختار روح مّلت و یشي، نما ٢ی و بالغی و صرفی از کلمات و قواعد لغوی مجموعه ایعنيبه واقع زبان، 

، قدرت )ز ساختار خود را دارديزبان هنر ن(ن روح در چهرهء زبان، يا. بردياست که آن را ساخته و بکار م یمقو

 و قواعد زبان قرار ی است که در معانی که نهفته در امکاناتیتوان.  که قدرت زبان استیقدرت. اندينمايش  را ميخو

ن ينرو ايازا.  شده باشدیرج از بافت روح انسان اجتماعتواند خاين بافت نميا. کندي بافد و ستبر میدارد و آن را م

لهء يگران و با خودش به وسيدهد، باديت مي هویزي، که به هر چمنن ين روح، ايرا ايز.  استی اشتراکیتوان، توان

. د است که در افراد مختلف بوجود آمده انیزهائيت چيگر زبان واسطهء انتقال هويبعبارت د. ندي نشیزبان به گفتگو م

، یک ُکپينها تنها ي ایافته اند، هم منشأ و هم نهادند، وليت ي مختلف اثر گذارده و هوی که بر ذهنهایزهائين چيگرچه ا

توانند ي که باهم نمی نابرابر، نسخه هائی، نسخه هائی فردینسخه هائ. ستنديش ني بیکيزيوفي بیک نسخه، آنهم نسخه اي

ند که يآفريم ٤ی معن٣ گهفرا به گفتهء  ين ا را زبین همسانين وفاق، ايا. د شان برمال گردیسه شوند تا هم شکليمقا

 و یخي بخصوص بطور تاریز است و در همهء ذهنهايت آن چيت دارد، آنچه هوينيآنچه ع. ز استيگونهء تظاهر آن چ

، به دليل پويائی کهشود ينجا معلوم مياز ا. ن ذهنها شده استيم شکل گرفته و قّوهء مشترک ادر عمل با تکرار مدا

 يک قوم در آن ه وعمليان نظريرابط م به ويژه اين زبان نه تنها . داردزبان خود راهر دوره ای انديشه و شناخت، 

  :لين دليبه ا.  که در الفاظ رسوب داردباشديزمينآن روزگار ات اجتماع يواقعآئينهء   بلکهاستمقطع زمانی 

 اراده و  اراده و ییدن و چگونگدن و چگونگييششييان گونهء اندان گونهء اندييگر بگر بيي د دیی و از سو و از سوییتار روح فردتار روح فردکسو مشابه ساخکسو مشابه ساخيي زبان از  زبان از  زمانی زمانیساختارساختار 
 در آئينهء زبان  در آئينهء زبان هراجتماعیهراجتماعی از اين رو بافت  از اين رو بافت ..باشدباشدييمممقطع تاريخی مقطع تاريخی يک يک در در ا قوم ا قوم ييک مّلت و ک مّلت و يي  یی اجتماع اجتماعییررييجهت گجهت گ

.. قابل مشاهده است قابل مشاهده استروزگارروزگار

 ٦وميشل فوک افرادی چون بوسيلهءآغاز ودراين دوران  ٥چارلز دیکسنچنين بررسی ومطالعه ای بوسيلهء 

 .دنبال شده است  ٧ژاک دریداو 

                                                 
1 Language 
2 Syntax and Semantic 
٣ G. Frege: Über Sinn und die Bedeutung, von I. Angelelli, Hildesheim 1967, S143-162 
4 Sense 
5 Charles Dickens 
6 Michel Foucault 
7 Jacques derrida 
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 را که یائين رو دنياز ا. ٨آورديکند و به تملک ذهن در ميم) شناختن( یا را معنياست که دنروز ن زبان يبه واقع ا

 .9 ساخته و پرداختهء زبان استیايا دنين دنيا. ستي نی کردگاریايکند دنياز آن صحبت م در هر دوره ایزبان 

 ی روحیماري است بینيک کج بيال، يک خيک کابوس، ي که یقير حقيد غين دين اشتباه، از اينجا، از ايدرست از ا

  .شوديجامعهء ما شروع م

، یه و زاري، زبان گری و خواری، زبان احساس و عاطفه، زبان دل شکستگی زبان شکست و زبونامروززبان ما 

ن زبان زبان يا.  ستي را متصّور نین زبان بزرگيا.  شناسدی نمین شادن زبايا.  استی خوردن و بردگیزبان تو سر

ت ير متعارف، غم و غصه، حکاي تأمل و عواطف غی، احساس بین زبان زبان شعر و شاعريا. ستيعلم و فلسفه ن

. ت استيت و مطلقين زبان زبان قدسيا. ستين زبان زبان اجتماع نيا. ن زبان زبان فرد استيا.  پرپر شده استیگلها

 یگر را نميکدي یم و با وجود همزبانيبيما همه نسبت بهم غر.  و غربت استینه زنين زبان زبان شهادت و سيا

ن زبان زبان يا. ار استين زبان زبان جبر و نه اختي ایآر. مي داشتیت بهم روا نمين همه آزار و اذيوگرنه ا. ميشناس

 که زبان ین زبان نه زبان مساوات و برابريا.  و نه قانون استیو نهن زبان زبان امر يا. سته هاستيد ها و نه شايبا

ن زبان نه زبان اجتماع که يا.  استی که زبان نوکرین زبان نه زبان آزاديا.  استی هرمین، نظمينظم از باال به پائ

ن يا. ر استيبان تکبت که زين زبان نه زبان نسبيا. ن زبان نه زبان زنده ها که زبان مرده هاستيا. زبان جماعت است

ت و ين زبان نه زبان حريا.  و تمّلق استی و غلو و چاپلوسیقت، پرده پوشي که زبان کتمان حقیزبان نه زبان راست

ن زبان نه زبان مهر و محبت که زبان شکنجه و يا.  استی عدالتی و اسارت و بی و بندگی حّقیت که زبان بيانسان

 و عقل و خود ینين زبان نه زبان واقع بيا.  استیاوه سرائي و یهوده گوئين ب، زبان تنفر و انزجار، زبایسرکوبگر

ن زبان نه زبان يا. د استين زبان نه زبان ابتکار که زبان تقليا.  استی و رجالی و رمالیسي که زبان دعانویآگاه

 که زبان یهم رأئن زبان نه زبان ادب و احترام و مرّوت و انصاف و يا. ه استيق که زبان سرزنش و تنبيتشو

ممکن " ،  "اجازه دارم" ، "ديبفرمائ"زبان نه زبان  نيا.  استی و زور و ستم و خودرأئی آبروئی، بی ادبیخشونت، ب
ه ي کنایگفته ها"   و"  یدو روئ" ، " خفه شو" ، " بتمرگ "که زبان  "   منطبق بر نقطه نظرهایگفته ها" ،  "است
 فال و استخاره و خط ی جادو و جنبل و طلسم و دعا،  گفته هایق، گفته ها هفت شهر عشیاست، گفته ها"  زيآم

 و ی و سعدین زبان زبان فردوسيا .ار در ماه و در تنور خانهء قمر خانم انديدن جمال ي دی که حاکیوخال، گفته ها

 گذاشتند که ی بجا رایدند و آثاري به درخشی در آسمان شعر و ادب جهانیست که چون ستاره ايحافظ و موالنا هم ن

ران نشدند و نتوانستند ي در ای روشنگریعنير بودن مردم، ي و رفع صغیچگاه باعث رشد اجتماعيچون تجربه نبودند ه

 یرند، که نه زبان تحّرک که زبان سکون است، نه زبان نسبي را بگیعه گري ترور و قهر و نفوذ و هجوم زبان شیجلو

 . استیکه زبان مطلق نگر

  

 

 

                                                 
8 L. Weisgeber : Grundzüge der inhaltbezogenen Gramatik, 1962, S17 
9 W. Humeboldt : Schriften zur sprachphilosophie Werke III, 1963, S.418 
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 ارچوب تجارب و توسعهء زبان فارسین، چيد

  
از، سفره و ي ارتش و دولتمندان خرافات، نذر و نیان و امرايان درباري و چه میان مردم عاديران چه ميدر جامعهء ا

سازند، ي ما را منعکس می و اجتماعی که ساختار فکریکلمات. ١٠شه رواج داشته استيل بستن هميارت، دخيختم و ز

 .  که زبان عامه، زبان رسوم و عادات مردم استیگروه خاص که نه زبان یکلمات

 یلتهائيحرف خصلتها، حرف جوهر ها، حرف فض. ا حرف استيک دني " مه فشاند نور و سگ عوعو کند" در فراز 

د و سه يآيران پس از نطق خود در سازمان ملل به هتل مياستمدار برجستهء اي سن عاليحس. د اننيکه همه نهاد

 . ١١خواندي را مد کرباليشهارت نامهء يزند و زيش دست به دعا ميت خوي موفقیگذارد و برايمرکعت نماز 

س به آبادان يد شرکت نفت انگلي را در دوران خلع یحساب ابتدا در نطر داشت دکتر محّمد مصدقدکتر 

گذاردم و استخاره کردم د رفتم نماز يگوي مبازرگان. ه نموديرا توص بازرگان رفت وين مقام را نه پذياو ا. بفرستد

 . رفتميچون خوب آمد آن منصب را پذ

دفتر د به ي بایادم هست به ضرورتي کشور بود، یوان عاليس دي که رئین، در دوراني متدی مردگانهیناصر 

 معرفت از خانم دایهو. ن شدي حاضری موجب نگرانیبت ويغ. آمدير مي نخست وزدایر عباس هويام
به  گانهی یگزارش داد که آقا دایهو به معرفت بعد خانم یلحظات. ندي و جو به نشش خواست به پُرسي خویمنش

 .اء رفته انديمجلس اح

ران ي ای کار دانشگاههایرفتم تا در مورد آشفتگ یني امیعل به منزل دکتر ی انقالبیهايبخاطر دارم که در شلوغ

 قبول ی برایقیصدط ي قرار شرااز.  گفتگو کنمی با ویقیصد غالم حسين از صدارت دکتر یبانيو پشت

.  به تعارض برخاسته بودندی با ویژه حزب توده و جبههء مّليبه و.  نبودشاهت ادارهء کشور مورد قبول يمسئول

 ".  نداردی عرضهء مملکت داری است ولین شخص فقط مدعيا"  گفت یني ام. شداريبختصحبت از صدارت 

 " ؟ديشوينمر يز چرا خودتان نخست وزيدوست عز" دم يپرس

 " خواهندي را ماريبخت بعالوه حضرات. استخاره کرده ام بد آمده است" شان با لهجهء خاص خود پاسخ دادند، يا

ست، يق من جز به ارادهء خداوند نيتوف" زند که اساس آن با جملهء ي خیت بر ميم و تربيک تعلين تأمل ها همه از يا

 یتوکل. ز به آن باور داشتي نشاه   کهی توکل.شودي در ما حک م١٢ " ام آوردهیکه بر او توّکل کرده ام و به او رو

 استوار است، همانها که با یر عقالئي غیک و نظرهايزي که بر متا فیها و خرد تأمل و سخت کوشيکه نه به توانائ

 .ز دارندي و تجدد سر ستیروشنگر

م ي و رژی، زبان فارسی عشریعه اثنيهب شارکان مهم کشور ما مذ"  علمشود که  سخن يمالحظه من گفتار يبا ا

 .  استی عشریعهء اثنيرکن مهم مملکت ما همانا ش. تواند درست باشدينم" ١٣ استیسلطنت

ز تمام ي مردم را نی خصوصیان و زندگياست گره نخورده که رسوم جامعه و حقوق همشهرين تنها با سيران ديدر ا

 ی او را در کاخ دادگستری و منشیحمد کسروا چون یرد دانشمندستم، مين قرن بيم در اياد آوريبه . شمول است

 اعالم خواستار آزاد کردن یون و علمايروحان. شودير مي دستگین اماميحسقاتل . کننديان اسالم ترور ميفدائ

د طبق يکنند و معتقدند که او باينهء وقت مخالفت مي کابی وزرایرج اسکندریو ا ار صالحيالله .شوندي میو
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ست که خود رکن يرش فقها ني مملکت مورد پذیستم حقوقي زبان سیعنيگر قانون، يبعبارت د. محاکمه شودقانون 

 .  کشور بوده اندی در وضع قانون اساسیاساس

ن يعبدالحسبا فشار . آمدي بر سر کار مقوام ابد وي یر مييشود تا دولت تغين اختالف حّل نميبه هر حال ا

 ی، ناجین اماميحس ین آقاي بعد همیچند. گرددي آزاد مین اماميحسنداران بود ي که واسطهء دریهژ

 . ١٤کندي ترور میني را در مسجد سپهساالر، خانهء خدا، خانهء عبادت و صلح و آرامش دریهژخود 

 
ن ترور نه زبان قانون يا. ن ساخته شده است، نه زبان حّق که زبان گلوله استيکه با تجربهء د ین ترور، کلمه اياما ا

.  ساختین که قتلگاه و خانهء ظلم گستري را نه پناهگاه مظلومین ترور دادگستريبعالوه ا.  استی قانونیه زبان بک

 و نه مدرسه، یچ کجا، نه مسجد و نه محراب و نه دادگستري اعالم هیون و علماي روحانین ترور نشان داد که برايا

 یحسنعل و  رزم آرای علیحاج سپهبد یساي سیم که ترورهايديد.  استی و پاک و منزه و الهیقدس

 خود که بر ی گرائی در دادگاه نه بر مّل مصدق السلطنهید و پا فشارين نا مسلمانان و تأکي به دست امنصور

نان ي روشنفکران شد که با ای برایو نه معرفت شاه ی برایرسد نه زنگ خطريش، همه به نظر مي خویمسلمان

 و یکيزيمتاف که با بار ین اعمال تجربه شدند، تجربه هائيم ايکس همانطور که گفتبه ع. دنديهمرزم و هم سفره گرد

ن، ي، مستضعفی عصر، جامعهء امتی را چون امام، ولیدند و کلماتي گردی سبب گسترش زبان فارسیني دکيسمانت

م خود را با ي قدیتواره را بوجود آوردند که همه محي جهانخوار و غیکايه، امريت فقي، والیمومت، نابالغيصغارت، ق

 .  داده اندی آسمانی جالیني دیقل خودکامگيص

  " نداردیمومت بر صغار فرقيه بر مردم با قيمومت فقيق: " د يگويه ميت فقي در کتاب والینيخم

وهء سرکوبگرانه ين شيخ از ايست، که تاري نی تنها تجربهء مربوط به دوران کنونینگونه ترور و فشار مذهبياما ا

، ینبابک خّرم داز قتل .  فراوان داردی آنان گواههایالجوئيت و استيت و انسانيران و ابزار تجاوز به حّرندايد

 یسم جهانيان گذار تروريم که بنيشوي روبرو محسن صباحم با يکه بگذرحّلاج ، و یابو مسلم خراسان

ن خدا يبـي، از گزند نایرانينگ دوست ات حّکام فرهيل حمايخ، به دلي معروف تاری از دانشمندان و ادبایاريبس. است

 . ن، مصون مانده اندي دیان ملبس به عبا و عصاين و زور گوي زمیدر رو

گذارد کمتر مورد آزار ياما چون اسالم به عالمان دانش ابدا احترام م. لسوف و هم پزشگ بودي هم فناي ابن سميحک

 یتي و دو بیمنصور سامانت يخ با حماياما ش. کردندر ين حال او را تکفيبا ا. گرفتينداران قرار ميت ديو اذ

 :ر يز

 
 مان نبوديمان من، ايمحکم تر از ا   گزاف و آسان نبود یکفر چو من

 ک مسلمان نبوديپس در همه شهر    و آنهم کافریکيدر شهر چو من 

 
 ی و مردم آزارین ساالريا تجربهء تلخ، تجربهء ديک دني یتين دوبيدر ا. ن در امان ماندياز عواقب و عناد مخالف

 .گردديشه مالحظه مي از رشد و توسعهء علم و اندیرينداران و جلوگيد

 
مان را به ين و ايشه دياست، همامروزی  ی در زبان فارسی اساسیونيوهء زور و تحّكم برمردم، که خود فونکسين شيا

 :د يگوي م١٥گوته .رون انسان است تأمل در دی که نه طالب پرسش که موّلد ُعجب بیخرافات. کشانديخرافات م
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  " چرا؟یول. ش کنميايد تو را نيا من بايخدا" 

 
 :د يگويم ی باباطاهر کوه ن راستايدر ا

 
  "تم که مرا به عذر آرديبندهء آن معص. زارم که مرا به ُعجب آردين عبادت بياز ا" 

 

م که از خرافات يتوجه کن. افات را جوالن دهند خریشه خفه کرده اند تا مشاطه گري را خرقه پوشان همین تأملياما چن

 .رديگي سرچشمه می از سحر و ساحریخيک قدم فاصله است که بطور تاري تنها ی ارادگیتا مسخ شدن و ب

ر پا ي قانون را زین زبان روزيا. ميم روبرو هستا دارد، ما مدی که بظاهر روح خدائی سخنیعنين سحر و جادو، يبا ا

ان را از مجازات ينکه جانيقت که بخاطر اينه بخاطر حق و حق. عت وفق دهديرا به اصطالح با شرگذارد تا متن آن يم

 یشمارد تا برايکه قانون برآن حکم فرماست، اساس مي را، جامعه ایگر جامعهء مدنين زبان روز دي همیول. برهاند

 یچون ب. چون مسحورند. نندي را نه بن زبان دو شقه شدهيست اگر مردم ايتعجب ن.  کندین الملليم کسب وجهء بيرژ

 را بگردن دارند و چون ديو سفید  مسخ شده اند، طلسمفرعون چون بسان روزگار. رنديچون صغ. خبرند

 .کشندي باشد مین دارين دي همرفرمرفرم  شتن را کهي با خود چوبهء دار خوحيمس

ت خدائی که در زيرا قدر. راست استمطلبی که ". ايرانيان هميشه مجذوب قدرت ميشوند: " ميگفت لرد کاالهان

 تبلور دارد و قدرت واليت فقيه که در لفظ مستضعفين خانه کرده است، هر دو در بند بند وجود کلمهء سرنوشت، جبر،

فرمان بری در زندگی فانی خاکی و فرمان بری بخاطر ساختن .  می زنندنهيب فرمان بریما حضور دارند و بر ما 

 هيپکس هم به اين .يش زمان گذرا، برههء زمانی و دوّمی بيان زمان ابدی، زمان بی زمان استاوّلی نما. خانهء آخرت

درست اينجا تفاوت ميان ما ايرانيان به . هفته در مفهوم زمان توجه ندارد و به آن بهائی نمی دهدن، تناقض، پارادوکس

 نوساز معلوم ميشود که در اين باره قرنها اصطالح با ذوق و عالقمند به دانش و کسب معرفت با فرنگيان نوانديش و

 .جدل منطقی و معنائی داشته اند تا به معنی اين پارادوکس واقف شدند

 : د يگويم ١٦ کانت

 ." است ی خالی بدون محتویشه ايم، کور و هر اندي بدون مفاه١٧ی امشاهدههر "  

 و قدرت  موضوعيشهء ايرانی را در رابطه بااما بی محتوائی اند. به نمايش گذاشتيمباال  بحث اين کوری را ما در

 .بحث خواهيم گذاشت به رضا شاه و مشروطيت و گسترش جامعه در دوران مالکيت

                                                                                                                                                         
15 J. W. Goethe 
16 I. Kant : Kritik der reinen Vernunft, hrsg. R. Schmidt, Hamurg 1956, S1-20 
17 View   
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 گسترش اجتماعی در دوران مشروطيت و رضاشاه
 
 

 مقدمه
).  ميالدی١٩٠۶( استبرلين در انشتين ايران مقارن با انتشار تئوری نسبيت خصوصی مشروطيتآغاز دوران 

ظرعلمی و اجتماعی مراحل تکاملی متعددی را پشت سر دارد که تجارب برآمده از آنها به وضوح در معنی و نا از اروپ

آنچه که غالبأ نشانهء تطور و دگرگونيهای وسيع چند صد . مضمون مفاهيم بسياری، خواه نو و يا کهنه، متبلور شده است

 .  اجتماعی اين ديار است–هنگ سياسی ساله و از اين جهت نيز ميزانی برای  رشد و بلوغ  فر

زيرا تطور کالم و تطور ساختار اجتماع که در فراگرد رجعت بخويش، تسلسل، خود را بازسازی ميکنند، برهم تأثير 

، دورانی که دين داران مظهر شوالستيکطور و دوباره باز سازی  در اواخر دوران تزمينهء اين . متقابل نيز دارند

نيروی الزم برای چنين امری . بودند و همه چيز را در کالم دينی نهفته می دانستند، فراهم آمده استقدرت در دو جهان 

 که در برابر فشار و جور کليسا، در دوران تاريک قرون وسطی، به انسانيتميل به . برآمده از دو ميل اساسی است

رژر که شوق هر انسان آزاده ايست، در چهرهء  خرد،  و کسب دانش و شناخت پديد آمد و ميل به اينکويزيسيونويژه  

 .  متظافر گشتکپرنيک و بيکن

ن صد ين اعتراض آه دنبالهء نزاع چنديا. سا اعتراض دارد يه سخت به آليلسوف و فقيكدان، فيزيدان، فياضير كنيب

 عام و خاص، و انيز ميجى آه برخاسته از تمايجهء بزرگ دارد، نتايساله در باره مطلبى بنام عام هاست، دو نت

روى يپ نايابن س ن گفتار ازياو در ا". حقيقی خاص و نه  عام است" د يگويم كنيب .ن و دانش است يهمينطور د

داند و يا ميتنها فالسفهء معتبر و بزرگ دن ابن الرشد  وارسطو را بهمراه نايابو علی س، كنيب .كند يم

" زيرا . تر و برجسته تر است ال واامت در برابر فردشود آه يه مجين نگرش نتياز ا. شماردياقتدا به آنها را ضرورى م

ن جهت يا. نمود " امت " چگاه فداى يد هيرا نبا" فرد " پس . ساختهء انديشهء انسان است" امت " مظهر خلقت و " فرد 

د ي تشخصش گردت ويت، آه در فرديت خود و نه در سايهء نظر روحانيرى آغاز تمرآز گفتگو درباره انسان، نه درآليگ

 را بوجود رنسانسروى تحّرك عهد ي متبلور شد و نسميهومانزم ساخت، آنچه آه درالات او را يو شناخت خصوص

 . ونان است يا دوران فرهنگ يم، ي به معنى بازگشت به انسان و خصلتهاى او در دوران قدرنسانس. آورد

ن ين باور بودند آه ديران براالن ساي در آن روزگار د.است  كنيب گرى از انديشهءيژگى دين از دانش ويز دياما تما

بالى آتب مقدس الشان از يعنى اگر آسى مطلبى را آه بدان آگاهى ندارد، مورد پرسش قرار دهد، اي. دانديز را ميهمه چ

 رى ولی موضعين موضع گيا. ح آنان قادرند بدو پاسخى مناسب و راست دهندير و تشرين و تفسيو گفته هاى بزرگان د

توان مالحظه آرد و چندان تفاوتی با يم دلفى پيشگوی ايتيپ ونانى است آه تظاهر آن را در خانميم يرى قديگ

كند و يدر برابر اين بی خردی قد علم م كني ب.ندارد) غيرعقالنی(گويا غيرخاره، فال، رمل و اسطرالب و امر ونهیتاس

 : د يگويم

 " دارده ين آه بر خرد و آزمون تكيدانش نه بر د"  

نى است يود ديپور آزادى علم از قيپور، شين شيا. ق عالم پى ببرد يتواند به حقايسا ميبدون واسطهء آلمحققأ عنى انسان ي

توانا نبود باور جامعه را در امر  كني بزيرا سخن. اما جدائى دانش از علم هنوز ممكن نبود. آه بلوغ علمى نام دارد 

ت يژه در مذاهب سامى، چون عّلت اساسى خلقت انسان است، مرآزيبه و. لزل سازد ائى، متزيسا درامور دنيوساطت آل

 : د يگوين مورد ميسعدى در ا.  نمود یهى ميهان بدور آن بدين خاآى و چرخش همهء آيزم
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 د و فلك در آارند      تا تو نانى به آف آرى و به غفلت نخورىيابر و باد و مه و خورش

 :گر يو درجائى د

 ن لگد خورد از گاو و خر به عّلت آن        آه ساآن است، نه  مانند آسمان دّوار  ي     زم

 

 را توانا بسازد  آپلرو كيآپرن تى مردانى چونيار بايد سپرى می شد تا خداوندگار گيل سالهاى بسيالن ديدرست به ا

ن به بعد چرخش گفتگو چرخشی بسوی از اي. به آن اشاره دارد ثابت آنند كنيب شه را کهين آج فكرى و نادرستى انديا

درست اين جهت گيری سبب ظهور دانشمندان و فالسفهء بزرگ دوران نوين غرب گرديد . تأ انتقادی استععقل و طبي

که به همراه کوشش هزاران نويسنده و انتشار روزنامه و جنگهای خونين مصيبت بار، از يکسو دوران رفرم کليسا و 

ّول در معنی و مضمون حکومت و مشروعيت و قدرت و مالکيت و اقتصاد را فراهم روشنگری و از سوی ديگر تح

آورد که به هنگام بررسی جامعهء ايران به تفصيل آنها را تشريح خواهيم نمود تا به دشواريهای اساسی اجتماع خود پی 

 .به بريم

 :در برابر، ايران بعد از اسالم دارای چهار دورهء اساسی است

). شيوه خراسانی(زده ميالدی که دوران زنده کردن زبان فارسی و رواج علم و ادب استقرن نهم تا يا )١

 هومانيسمحرکتی که با . به واقع کوششی برای بازگشت به خصلتهای عهد باستان است فردوسی کوشش

اما اين جد و جهد در زمينی نامساعد صورت گرفت و جنبشی اجتماعی بوجود . اروپا قابل مقايسه می باشد

 نيآورد

مسئلهء ادب و سياست و . قرن دوازدهم تا چهاردهم ميالدی که دوران رونق و اعتالی فرهنگ ايران است )٢

 فلسفه بسيار محتاطانه و در زير سايهء بهتان کفر و ارتداد مطرح می شوند

 قرن پانزدهم تا هيجدهم ميالدی که دوران انحطاط ادبی ايران است )٣

دوران بازگشت به سبک خراسانی و تأثير فرهنگ فرانسه و روسيه از طريق يا  قرن نوزدهم تا بيستم ميالدی )۴

 ترجمهء کتب و مسافرت و تحصيل

 مطرح آزمون گرائی و خردگرائی، انسان گرائیدر تمام اين مراحل برای ما ايرانيان هيچگاه بطور جّدی موضوع 

  .ستعمال آنها را به نمايانددر معانی کلمات رسوب کند و مورد ا ویتگن اشتين نبوده است تا به قول

 .اين مقدمه را به پايان می بريم  موالنابا شعرزير از

 عاقبت ديوانه سازم خويش را آزمودم عقل دورانديش را

 

 دوران مشروطيت
 

تربيت تودهء مردم . ، جامعهء ايرانی با تفکر عقالنی و بيداری فردی و اجتماعی بکّلی بيگانه استمشروطيتبه عهد 

از سوی ديگر .  تربيتی اسالمی و بر اساس تقليد و پيروی بدون تأمل و احترام به اوليای دين و دولت استمبتنی بر

 چه از نظر امنيت داخلی و  چه از نظر مالی و اقتصادی وناصرالدین شاهوضعيت ايران در اوايل سلطنت 

يجهء دخالتهای بی جای فقها و فساد اين بی سامانی ولی منحصرأ نت.  سخت آشفته، پريشان و بی سامان است،خارجی

بعالوه دخالت دولتهای روس و انگليس چه مستقيم و چه غير مستقيم در کار . دربار و چپاولگری حّکام واليات می باشد

 .مملکت خود مزيد بر عّلت است
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ديگر چون از طرف . حاصل اين اوضاع، عدم خردگرائی، محدوديت آزادی و ناآگاهی به حقوق فردی و اجتماعی است

رفع نياز اوليهء مردم از راه عملگی، برزگری، کسب و صنعتگری، سپاهی گری، شاگردی، غالمی و کلفتی صورت 

از اين رو امکان تجرد آن نيز به صورت سرمايه . می گرفت، لذا کار در کالم به معنی و مفهوم ديگری رواج داشت

 .رفت را فراهم ساخته بودبات ترّقی و پيشجهمان چيزی که در فرنگ مو. ممکن نبود

در اين روزگار ميل و شهوت در قّلهء رابطهء ارباب و رعيتی متجّلی است و حکومت همچون قرنها پيش حافظ منافع 

 .مالکين، درباريان و اشراف، فقها و تّجار بازار دالل گراست

ر ساالرانه دوستی و همياری و به ويژه به دليل بی سوادی عامه و آميزش اخالق سنتی با خرافات دينی و سلطهء پد

 همکاری و وفاق و همدلی و تحّمل در سطح غيرت خام، داش مشتی گری، باج بگيری و قلدری و چاقوکشی، خونبها

از اين رو همه جا ضعف علمی، فرهنگی و هنری به چشم می خورد و کشور به روستائی فقير . طلبی و انتقام قرار دارد

 .و بی حّق تقسيم گرديده استو شهری ضعيف و رعيت و محتاج 

يکی از کسانيکه از دخالت علما در کار سياست خرده می گرفت و اصالحات  در کار کشورداری و جامعه را الزم می 

اين مرد . بود ميرزا تقی خان امير کبير شمرد و آن را وابسته به رونق علم و دانش و فن در ايران ميدانست

 خود با درايت و هوشياری قدمهای ارزنده ای در جهت آبادانی مملکت برداشت که بزرگ در دوران وزارت چهار سالهء

 ميالدی و سرو سامان ١٨۵١ در سال وقایع اتفاقيه و روزنامهء دارالفنونارزنده ترين آنها تأسيس مدرسهء 

 .دادن ماليهء کشور می باشد

ست و تلگراف خانه، انتشار روزنامه های دولتی و اين کارها به همراه تماسهای دائم تّجار و نخبگان کشور و ايجاد  پ

در اين راستا ذکر . غير دولتی و ترجمهء کتب خارجی و انتشار آنها همه  در آگاه ساختن مردم نقش عمده ای داشته اند

شواهدی بر اين ادعا  احمد روحی، مراغه ایحاج زین العابدین ، طالب اوف،  آخوند زادهارآث

 .هستند

ترکها اين کلمه . روطيت را نه در زبان فارسی و يا عربی که  بايد در زبان ترک عثمانی جستجو نمودريشهء کلمهء مش

 .را برای حکومت قانونی بکار می برده اند

به ويژه اين حرکت بر آزادی عقيده . در ايران هدف جنبش مشروطه رشد فکر و تعّقل و برقراری آزادی و عدالت است

مطالب و مفاهيم و موضوعهائی که بيگانه با فرهنگ آن . مت مردم بر مردم تأکيد داردو تساوی حقوق افراد و حکو

. دورهء ما ولی خواست گروه قليلی مرکب از درس خوانده ها و روشنفکران آگاه به وضعيت اجتماعی فرنگ ميباشد

يان آنان گروه عمده ای از جالب توجه اين است که اهرم قدرت در آن زمان در دست فقها و علما و اشراف است که از م

تاريخ نشان ميدهد که بدون ياری اين گروه که مدام . مشروطه خواهی شدندجنبش  درجه ای موتور ١٨٠فقها با چرخش 

 .در مساجد و اماکن مقُدس بست می نشستند، مشروطيت راه بجائی نمی برد

 فلسفی –ق عمل و تجربه و توضيح های اجتماعی با توجه به اينکه آگاهی به مسئله ای، با درک بيدار از آن جز از طري

ميسر نيست و با توجه به اينکه حکمای ايران در مورد گويا انديشی و تجربه گرائی از قرن پانزدهم ميالدی به بعد کار 

ارزنده ای ارائه نداده اند، معلوم است که بيداری روشنفکران دوران مشروطيت يک بيداری کاذب است که به دور 

ساختار جامعهء غربی انسجام قرنها دگرگونی . قليد و شوق به زندگی امن و منظم و مرتب غربی می چرخدمحور ت

تحوالتی که چون سلسلهء زنجيری انديشه های علمی و اجتماعی و عناصر آنها يعنی مفاهيم . فکری و تميز عقالنی است

راه به )  کانت–هابس  (و بلوغ سياسی) لرپک –بيکن  (انسجامی که از گذرگاه بلوغ علمی. را بهم پيوند می زند
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 خردگرائی و هومانيسمکه آن نيز زير فشار  لوتر راهی که بدون رفرم کليسا بوسيلهء. جايگاه انسانيت يافته است

 .صورت گرفت، ميسر نبود

ی بلژيک بود، با به اين دليل نيز وقتی در انقالب مشروطيت قانون اساسی تنظيم ميشد، آنچه که خود کپی از قانون اساس

آن را از حلقومش بيرون کشيدند و نشان دادند )  راسيونال(وارد کردن اصل مداخله فقها در قانون گذاری زبان گويائی 

قدرت  نه از جانب خدا و نه از سوی سلطه ای متعالی به دستگاه  ( هابس که تا چه حّد به انديشه های عميق

ند که قدرت خود را در اختيار مقتدر قرار می دهند تا آزادی و امنيتشان بلکه اين مردم ا. حکومت تفويض می گردد

مقصود از حکومت ( اسپينوزا ،)مقتدر ولی اجازه ندارد از اين قدرت به نفع شخص خود استفاده کند. تضمين شود

ت در زندگی عاد(  هيوم ،)مفاهيم کار، مالکيت و سرمايه داری آزاد يا ليبرال(  جان لوک ،)در واقع آزادی است

 .، ووووو واقف اند)انسان بزرکترين راهنماست 

به اين ترتيب مالحظه می شود که قانون اساسی مشروطه که برای استقرار دمکراسی مدون شد موزون و برازندهء 

 . جامعهء ايران آن روزگار نبود

  :١٨به درستی می نويسد جهانگير آموزگار

سنتهای ديرين باختری سرچشمه می گيرد و شامل يک فرهنگ يا منش مردم ساالری شيوهء حکومتی است که از " 

مردم ساالری بطور کّلی وسيله ای برای دستيابی به دو . خاص، ارزشهای روشن، و نهادهای سازمانی مشخص است

هدف اّول استقرار تساوی سياسی برای همهء شهروندان در ادارهء حکومت است بطوريکه رأی هيچ . هدف غائی است

هدف دّوم برقراری فرايندی است که به اين مساوات تحقق سياسی می . ی مهتر و واالتر از رأی ديگری نباشدفرد

اين فرايند همان رأی اکثريت مردم است که نهايتأ بر تصميمات حکومت صّحه ميگذارد و آنچه که مورد قبول . بخشد

 : ف مستلزمهددستيابی به اين دو. ون در ميآيدعّدهء بيشتری است به صورت قان

                  اعتقاد درونی به اصالت فرهنگ يا منش دمکراسی )١

 سرسپاری به ارزشهای  مردم ساالری  )٢

 استقرار و استحکام نهادهای نظام مردمی )٣

 

فرهنگ بنيادی مردم ساالری فرهنگی است که در آن مردم قلبأ و فطرتأ معتقد باشند که راه سالم و معقول برای حّل 

 "  فردی و گروهی طرد انحصار طلبی سياسی و يکه تازی عقيدتی استاختالفات

 

 : دو شرط  نهفته است که عبارتند ازآموزگار در فرايند مورد نظر

اين مشارکت در هيچ . لزوم مشارکت مردم در فعاليتهای عمومی کشور که جامعهء مدنی را بوجود می آورد -

 دينی وجود نداشته استزمانی جز به وقت عزاداری و سينه زنی و مراسم 

 ١٩لزوم فضای باز سياسی آنطور که در نوشتهء خود ارائه نموده ام -

 :توجه نمود که ميگويد  آموزگار بخصوص بايد به سخن

 ......."فرهنگی که در آن مردم قلبأ و فطرتأ " 

يم آن را از ديگران عاريه نه اينکه ما مفاه. قلبأ و فطرتأ يعنی بايد اين فرهنگ بطور تاريخی رشد کند و تکميل گردد

 . اين همان عاريه ايست که مّلت تا کنون برای آن بهای سنگينی پرداخته است و خواهد پرداخت. کنيم
                                                 

 ٢۴۶ .، ص١٩٩۵، ٣٩ره آورد، :  آموزگار.   چ  18
 ٢٧۵. ، ص١٩٩٨ ، ۴۶ره آورد، : واحدی . ن 19
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. غالبأ روشنفکران ما بجای ارائهء يک طريق، يک انديشهء گويا مفاهيمی را خلق می کنند که در خود متناقض است

مفهوم روشنفکر مذهبی را  جالل آل احمد و شریعتیعلی   .دچنين مفاهيمی ولی هيچگاه فرهنگ ساز نيستن

 . همينطور امروز همه جا سخن از جامعهء مدنی است. است " مربع گرد" بکار می برند که مفهومی در رديف

چنين آدمی با خودش .  نظر دينی طبعی غير گويا داردزه کنيم روشنفکر دينی از نظر روشنفکری ماهيتی گويا و اجتو

 درست. همينطور جامعهء مدنی از مشارکت آزاد مردم در کليهء امور عمومی کشور بوجود می آيد. تضّاد استهم در 

بقول . لذا چنين مفهومی توخالی است.  ها اجازهء چنين فعاليت آزدی را به کسی نمی دهندامت گرا و مارکسيستها

 . فطرت ما بشودود تا فرهنگ گردد تا مورد استعمال ندارد تا کالم ش ویتگن اشتين

به هر حال تاريخ نشان داد  که قانون اساسی مشروطه نه تنها به حّل دشواريهای ايران کمکی نکرد که سقوط سلسلهء 

 .قاجاريه و ظهور رضاشاه از عوارض آن بود

 . يد از مداخله در کار سياست دست کشدين رشد کرد و نه فرديتدر ايران در تمام دوران مشروطيت و بعد از آن نه 

ّو ججستجو کنيم که ناشی از ) کنستاالسيون(  خودمانامعهء ج اجتماعی –را بايد در ترکيب سياسی عّلت اين امر 

دنيائی، بی سوادی و نا آگاهی مردم، توسعهء فساد در تمام شئون مملکت و عدم سلطهء دينی و چه سلطهء استبداد، چه 

بار نيروهای سازندهء کشور را در نطفه عقيم می کند و با آن فرد جاال چنين ترکيبی ب.می باشدوجود پژوهشهای علمی 

اين استضعاف، اين حقارت ولی . زندف می استضعرقم افرديت بر را در زير منگنهء نابالغی به تباهی می کشد و 

حسن  کهحقارتی . برای ما ايرانيان قرنهاست که دنيا حقير و از اين رو انسان نيز حقير است. سابقهء تاريخی دارد

که  حقارتی .دسازترور و وحشت از خود يک غول بدر روح می خواهد  آن را ابزاری می کند، حقارتی که صّباح

را اسير  زبان فارسی ، چون بختک، ولی امروز اين حقارت. است هومانيسمانسانيت، يعنی ايدهء يان عدم وجود ب

  : ساخته استخويش

          رخت بر بندم و تا ملک سليمان بروم       دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

  : ٢٠)فيلسوف، رياضی دان و کاردينال(  ميالدی ميگويد١۵ در قرن وسک ون سنيکال

 و انسان به  تعليم می گيردنجادر اين خانه .  استوار استعلم و احترام، حقيقتخانهء انسان بر سه  ستون رفيع "

 ".حقوق خود بصيرت می يابد

نظر دميت نيست، سرها بريده می شود، پستان زنان با چاقو دريده ميگردد و تجاوز به آنها کاری عادی به آنجا که اين آ

 . ابزار اعمال قدرت می گردند اعدام و زندانمی آيد و

 احمد و ُبو جهل خود يکسان بدی گر بصورت آدمی انسان بدی 

 چند پنداری تو پستی را شرف آخر آدم زاده ای ای ناخلف

ما قبل از اينکه طبيعت را  " ، بر اين باور است کههومانيست ، ٢١سکو پترارکاچفران  ميالدی١۴سط قرن در اوا

  :بر اين باوراست که)  ميالدی۴قرن ( آگوستينوس ".خود را بشناسم آگوستينوس بنا بر نظربشناسيم بايد 

. کنيم به بی جهتی آن بيشتر پی می بريم و جهات ممکنه آنرا بيشتر جستجو برويمفرو هرچه ما بيشتر به درون خود " 

 درون خود احوالاين نقطه را ولی بايد در . لذا وجود نقطهء ثابتی بعنوان قطب نما در اين جهت يابی ضرورت دارد

 ". يعنی در تزلزل، در عدم اطمينان، در شک و ترديد جست

                                                 
20 Nikolaus von Kues  : Von der gelehrten Unwissenheit (1440).  
21 Francesco Petrarca 
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قونيه به جالی وطن واداشت تا عاقبت دررا  موالنا  ورا به باد داد بایزید و حّالج که چند قرن بعد سرسخنی 

 .گرديد دکارت  کارتزیاساس سيستمدر اروپا  خنسدر حاليکه همين . وفات يافت

ارائه نداد، عقل گرائی در و سخن گويا انديشه با اين حال بايد دانست تا علوم طبيعی شواهد غير قابل انکاری را برای 

خرد هيچگاه  بدون خرد گرائی علمی  کنيمبار ديگر خاطر نشان می ت اين عّلبه رست د. خانه نکردء اروپائی جامعه
مفاهيمی را در لباس بخود  خودزيرا خرد گرائی علمی با گسترش فنون و صنايع . گرائی اجتماعی مقدور نيست

 محروم آنها که عکس امام را در قرص ماه ديدندلذا بايد پذيرفت . د که مبداء گسترش اجتماعی ميشوندفرهنگ می آفرين

  . بودند زمانه از خرد علمی و اجتماعی

واضح است که اين .  در دورهء مشروطيت هيچگاه در ايران صورت نگرفتسکوالريسم و رفرماسيونبعبارت ديگر 

ميگويد، برای ما عادت  آموزگار دو مفهوم که از غرب گرفته شده اند بايد معنی و مضمونشان روشن و آنطور که

 ). قلبأ و فطرتأ( شوند

 به . تنيده و درآميخته استهومانيسمما به معنی و مضمون اين مفاهيم در جای ديگری توجه خواهيم نمود که با تار 

نارسا و يا ويژه  اخيرأ افرادی در اينترنت و در مصاحبه ها و گفتگو ها مطالبی را در اين باره ابراز ميدارند که 

 .نادرست اند

اندگی کشورهای اسالمی از دير باز مورد توجه فقها و انديشمندان اسالمی قرار اصوأل مسئلهء ترّقی غرب و عقب م

به مطالعهء  مارکس و هگل، روسو اينان نيز تحت تأثير تحّوالت فکری اروپائيان به ويژه انديشهء. داشته است

اوّلين کسی که در . دندرو آورمفاهيم فرد، اجتماع، کار، آزادی، مساوات، عدالت، روبنا و زير بنا، جامعهء بی طبقه 

یافغـان سيد جالل الدین اين راه قدم برداشت بود که مسئلهء جبريت و قدريت را دوباره  اسد آبادی  

مشخصه هائی که . او گمان داشت که روح اسالم عقالنی، علم جو، آزادی خواه و فّعال است. مورد بررسی قرار داد

 اين مطلب در واقع اشاره .٢٢ غافل مانده اندحاليکه مسلمانان از آند ساخته در غرب از اسالم گرفته و اساس تمدن خو

ن فتوماس  ، آنچه که در قرن دهم ميالدی بوسيلهء می باشدخلط شده در اسالم ارسطوئی ای به تفکر

که  جالل الدین افغانی، . را گرفتی افالطونی نظراتشد و جا نصرانی وارد حکمت الهی آکوئين

  وی مصری همينطور شاگردو فرانسه می زيست و در پاريس نيز روزنامه ای منتشر ميکرد، سالها در انگليس و هند 

 فاوت اساسی ميان شرق اسالمی و فرنگد و تن در اين باره غّلو می کن،با وجود داشتن اطالعات وسيع عبدهمحّمد 

 ذاری را بايد در سخنگن پايه اي. راه تکامل و توسعهء غرب خيلی پيش از اسالم پايه گذاری شده است. را نمی بيند

درک حقايق و کسب برای  در بارهء قبول شک و ترديد يا انتقاد ينوسآگوست  سخنودر بارهء قانون  سيسرو

 .معرفت ديد که ما هنوز گدای آنيم و در جای ديگری به شرح آن خواهيم پرداخت

 نويد آزادی و مساوات دواصل بنياديهم اوست که ميگ. ارائه می دهدنيز  نائينی آیت اهللا چنين برداشتی را

 نزددر کامأل با محتوای همين مفاهيم از تأويل دينی  ستی بنگريم معنی اين مفاهيم منتجاگر بدراما . اسالمی است
 . کسی هم در تمام دوران مشروطيت برآن نقدی ننوشت. ددارفرق  کانت   و ياولتر، روسو

 سياسی –اريهای بعدی ماست که با درک غلط مضامين اجتماعی اين موضوع ولی اساس تمام گمراهی ها و گرفت

آیت اهللا طالقانی، آیت اهللا  طرات فقهائی چوننه است به ت برای درک اين اشتباه شايس.غربی مربوط ميشود

به ويژه اينان سعی دارند  از . می انديشند افالطونی مراجعه بکنيم که سخت شریعتی علی  وریمطّه

بس غافل از اينکه دين در بيداری انسان جای .  بسازندايده ئولوژیيک  مسوسياليسو رقابت با  غرب اسالم به تقليد از

                                                 
22 A. R. Irani: Politische Studien sonderheft, 3/1980, S. 25-39 
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 بعالوه تأثير دين در انسان دراز مّدت و تأثير ايده ئولوژی  نسبتأ کوتاه مّدت .دارددر برابر ايده ئولوژی واالتری را 

 . می باشد

 يافتتابش عاريتی ديوار  پرتو خورشيد بر ديوار تافت

 

 
 رضا شاهدوران 

 
نيز بايد قدمهای نظر  ءاز اين گوشه. دوران رضاشاه دورانی است که مردم کشور آرزوی صلح و آرامش و امنيت دارند

اما هدف اين نوشته حکايت نويسی و تاريخ نويسی، آنطور که .  واليت ارزيابی نمود مدعيانعاوليهء او را در قلع و قم

 .بلکه روشن کردن زوايائی است که هنوز مورد توجه قرار نگرفته اند. يستکه تا بحال صورت گرفته، ن

چنين .  ندارد،در آغاز اين دوران ساختار جامعه هيچ تفاوتی با دوران قبل از مشروطيت، يعنی ارباب و رعيتی

زندهء درست خدمات ار. به هيچوجه سرسازگاری نداردساختاری، همان گونه که توضيح داديم، با نوسازی کشور 

 .  جستجو کرد، را بايد در تغيير اين چارچوب، اين مقتضيات حاکمرضاشاه

را در   شکل ملوک الطواطفی کشور پايان و آنها بهنبه واقع پس از قر  با آرام کردن مملکترصاخان ميرپنج

 دار و نظامی سرزمينی به نام سرزمين ايران، با مردمی هويت. در آوردبا مرز و بوم،  ،دارسرزمين  یکشورريخت 

 .که ريشهء مشروعيت خود را نه در الوهيت بلکه در رأی شهروندان خود می جويد

پرچم سه رنگ "و " ای ايران"تحّولی که در سرود . اين تّحول يکی از بزرگترين دگرگونيهای تاريخ کشور بشمار ميآيد

با صدای  را ان مدارس سر صف آن دانش آموزکه صبح به صبحسرودی .  متظاهر شد" مزين شده به شير و خورشيد

 . بلند و با غرور می خواندند

 .آغاز کرده بود  ميالدی١٧ قرن درپيش از اين ی را چنين تطورجامعهء اروپائی زم به تذکر است که ال

ايران فرع بر موجوديت مرز و بوم   خود، ايجاد نموددر ايران يک قدرت مرکزی  رضاشاهبه هر حال اين مطلب که

است، بی  حاشيهاز مرکز واقع بيان تميز در که ، استقرار چنين حکومتینمی توان و نشايد از کنار اين حال با . است

وحدت اقوام ايرانی بعنوان يک مّلت با نمودار ساختن صورتی که از بی صورتی بيرون آمده بود و درعين . تأمل گذشت

 . بود وحدت در عين کثرتساده  ن ميداد که بزبان  را نيز نشا،فرهنگ و زبان قومی يعنی ،فرهنگ مّلی، جدائيها

از بين بردن بخاطر توليد تفاوت بلکه به مقصود  نه) خارج از مرکز(تفکيک مرکز از حاشيه تميز و آن روزگار در 

به  عظيم  طوفانیديشه ای که ان.دانديشه شده بو افزايش قدرت تصميم گيری عدالت وتفاوتها و برقراری مساوات قومی و

چنين دگرگونی همراه با مفاهيم جديد خود سبب .  را دگرگون ساختکشور و فرهنگ ادارهء آنتقسيم بندی  کرد و پا

 . لو بردندجنمادين شدند و آبادانی مملکت را همين مفاهيم نيز بودند که . شدزبان فارسی گسترش 

ا قدرت دنيائی متنفذين، اشراف و  فقها و يکالمبخصوص تشکيالت اداری مملکت ديگر نمی توانست مبتنی برقدرت 

 عقالنی یبرای بر پائی تشکيالتدر اين راه و . نياز بودنيز به خرد کشورداری و درايت حاال بلکه . خوانين استوار باشد

حاشيه به حساب / مرکزپيچيده و متفاوت  جنبه های تا قدرتهای دنيائی و اوخرائی حذف ميشدندبايد ابتدا ) راسيونال(

ميگذارد که يکی از متّرقی  ٢٣ماکس وبر بر پايهء ديوان ساالری رضاشاه صول چنين کشور داری را ا.نديآبي

 هيرارشیولی اين .  استهيرارشی يک بيان نظمی از باال به پائين، اين اصول کماکان .بودروزگاردر آن افکار ترين 

                                                 
23 Max Weber :  Legitimen Herschaft, von M. Winckelmann, Mohr Verlag, 1968, S. 475-488 
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انون اساسی مشروطه بدون اين خرد اداری به واقع ق.  وسيله استوار می باشد–بر خرد مقصود متافيزيکی نيست بلکه 

 . بی معنی و غير قابل تحقق بود

مسائل را می خواهيم ، )راسيونال(عقالنی کومت مرکزی و ديوان ساالری گويا و يا يعنی حنيز، درست از اين ديدگاه 

ماعی ّحل نمی شود که مسئلهء مشروعيت نظام تنها با قانون اساسی يعنی يک قرارداد اجتزيرا . مورد توجه قرار دهيم

بايد به داوری عقل نه به ضرر مردم بلکه به هر کاری مقصود و غرض بلکه . خود مورد پرسش است امروزتازه آنهم 

به اين جهت مورد استفاده قرار . دن معقول باش، متناسب با آن مقصود،نفع آنها تشخيص داده شود و وسايل اجرای آن نيز

 بوده یبرای مشروعيت نظام حکومتنيز  که ضمانتی تنها تکميل قانون اساسی نه  ماکس وبر دادن روش اداری

 .است

 . حاال از اين زاويه می توان دگرگونی ساختار ّکل جامعه را مالحظه نمود

از جايگاه استان مرکزی، شهر و حومه، قصبات و قريه )  بخش و هر بخشی يک استان١٠تقسيم به ( تقسيمات کشوری 

، پستخانه، تلگراف خانه، نظميهمدارس ، ، فرمانداری، استانداری، بلديهء آنها يعنی تأسيساتی چون و ده، طرز اداره

يعنی ، رضا شاه دوراننظام دو رکن اساسی بر آمده از ی جادوئی ئوجود هاادارات ماليه و عدليه ووووووووو همه 

 . می باشند مديريت گويا –حکومت مرکزی 

. هاد های نو هرگز بدون وجود زبان خاص خودشان  نمی توانستند مثمر به ثمری باشندمعذالک تمام اين تشکيالت و ن

 الزم است ميان اين دو بلکه مضافأنه تنها اين، .   عدليه به کّلی فرق داردتشکيالت ماليه با زبان دستگاهزبان مثأل 

ورودی و ( معلوم گرددنيز يت آن  تعريف و حساسقبول خدمات به يکديگر و به جهت ارتباطدستگاه حلقه ای اتصالی 

 . گوئيماتصال ساختاریاين حلقهء اتصالی را . )خروجی تشکيالت، مانند گرفتن شکايات و پاسخ به شکايات

آنچه که .  قابل مقايسه است، در عرض چند سال در مملکت صورت گرفته استجهش کوآنتائیاينکارها که با يک تمام 

 . می باشدای  معجزه که به واقع خود بسان ميدهد را بخوبی نشانه رضاشا دماتعظمت خ

 تشکيالت و ادارات ند که مورد نيازيدها شغل جديد، توانائيهای و تخصص های نو متظاهر گرداين معجزه صدبا همراه 

به اين شکل بطور آشکار مفهوم کار و کارگر و تقسيم کار و تقسيم وظايف برای اوّلين بار و براساس . ندمملکت بود

موضوعی که بايد . فتبصورت مناصب و مراتب اداری جسميت يا آنجا  و درگرديد وارد جامعهء ايران  وسيله-صودمق

انقالب سالها بعد ظهور افسوس که . دانست) کارمايگی(سيستم های اجتماعی فونکسيونال آن را مايهء رشد و پرورش 

 .ناکام ساختناتمام و شور کپرورش چنين سيستمی را در اسالمی 

. ندشدند بررسی می د مسائلی که موجب اين تفاوت می شوبرای برطرف کردن تفاوت ميان مرکز و حاشيه، الزم بو

 وجود داشتند که در  زادهتقی و  داوربدون شک در سازمان ادارهء مملکت افراد برجسته و تحصيل کرده ای چون

تجاربی که او شخصأ در طول زندگی کسب  و ولی هوش و نبوغ فکری. را ياری ميدادند رضا شاه اين گونه موارد

 ميدانست که بزرگترين او با اتکا به اين تجارب. کرده بود به وی قدرت گزينش اقداماتی را ميداد که شايسته ترين بودند

پذيرش موظف به  که دارد و آنهاقراردشواری در رفع اختالف ميان مرکز و حاشيه، بين آنجا که قدرت تصميم گيری 

به واقع . استسياسی  - و فرهنگی- ،اجتماعی -ی،  فرايند-تفاوتهای ، دوری از مرکز به معنی فاصلهفع ر، دننآ

 . می باشنديا تفاوتها   ادارهء کشور و برخوردها و تنشها و چالشها همه نتيجهء وجود اين گونه فواصل هایگرفتاري

دارس بود، تعريف ميکرد پس از پايان آموزش کسی  زنان تربيت شده برای آموزگاری مء مادرم، که جزو اوّلين دوره

 لذا بايد معلمين جوان ).از عناصر زبان سيستم فرهنگی کشوربوديکی که حاال مطلبی (مرکز خدمت کند حّق نداشت در 

 مرا نقل ميکرد،شادروان مادرم ). رفع فاصلهء فرهنگی و آموزشی( به شهرهائی که به آنها نيازبود فرستاده ميشدند
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در شهر آستارا ولی . )فاصله از مرکز( بودفاصله  روز تا آنجا ۵مأمور نمودند که حدود  اآستار  يکسال به شهربرای

چه در شهر آستارا و چه در ميان راه که سختی فراوان .  کالس را در يک اطاق و در يک زمان درس ميدادم۴بايد 

 . نددکرمی مک  اهالی بخصوص دهاتی ها بسيار به من محّبت و کبهمراه داشت،

 تا امروز بعد وجود داشت و چه خون دلی خورده شداين مطلب نشان ميدهد که چه کمبودهائی در گوشه و کنار مملکت 

 .  سال کسانی بتوانند در تمام دنيا از نظر دانش و علم افتخار ايران باشند٨٠از گذشت 

                                                                                                                                  

 امر آموزش و  نخست به در درجهء حاشيه–رفع اختالف مرکز اشاهضر از اين مختصر معلوم ميشود که برای

ه تا سال چهارم  نگريست کمدارس ابتدائیو مّجانی  قانون تعليمات اجباریبه از اين ديد نيز بايد . پرورش وابسته است

 . داشتمختلط شکل 

امروز پژوهشهای علمی در بارهء مغز نشان ميدهند که تا چه اندازه مدارس مختلط از نظر رشد هوش و ذکاوت انسان و 

و فشارعلما بعد ها اينگونه مدارس در ايران  دليل کج فکری دينی بهمتأسفانه . درک هويت و بيداری فردی اهميت دارند

 .امروز حتی وجود دختران و پسران دانشجو را هم در يک کالس جايز نمی دانندموقوف شدند و 

ارد و ذلذا قانون تعليمات اجباری در مدارس و زائيده های آن نه تنها گسترش حقوق فرهنگی مردم را به نمايش می گ

.  زندگی اجتماعی ميکندديدی را نيز واردجبيان سهيم بودن قاطبهء مردم در امور فرهنگی کشور است بلکه حمايتهای 

اين حمايتها را می توان آشکارا در گروه فرهنگيان، جامعهء معلمين و حقوق دانش آموزان مالحظه کرد که با لباس 

اّول . اين آرايش دو معنی داشت.  آبی يقهء سفيد برای دختران آرايش و اعالم شد روپوشرنگ طوسی برای پسران و

 همه بايد در هر کجا و هر زمان از ما محافظت کنند و دّوم اينکه در کالس درس همه اينکه ما اميد آيندهء کشوريم پس

 . نقشی نداردروت ومقام والدين ثاصل و نسب و . يکسانند

به اين دليل مدارس که با بسته شدن مکتب خانه های خرافات پرور، گويا انديشی می آموختند، فرصتهای برابر اجتماعی 

 . کاريکه آغاز پايه گيری فکر حکومت قانون و دمکراسی است.را نيز نمايش ميدادند

اين پيچيدگی را می توان از راههای مختلف کاهش داد تا . واضح است موضوع رفع تفاوتها مسئلهء بسيار پيچيده ايست

که آبادانی و نوسازی خويش را از نقطهء صفر آغاز  بدون شک در مورد کشوری. قدرت تصميم گيری فزونی يابد

. کند، چون ايران دوران رضاشاه، درجه بندی مسائل بنابر اهميت اجتماعی شان موفق ترين و مطلوب ترين استمي

درست چگونگی اين درجه بندی است که نبوغ افراد و سياستمداران هر کشوری را متظاهر و موجب تّرقی و پيشرفت 

 .  پشت سر خواهد داشتبهحطاط و نابسامانی آنجا که اين درجه بندی نتواند و يا ناقص صورت بگيرد، ان. ميشود

 .به نمايش می گذاريم  حاشيه–در زير چهرهء اين پيچيدگی را در شکاف مرکز 

               ميان مرکز و حاشيهدیتفاوتهای فراين -١

عبور و مرور، کيفيت  بهداشت و درمان، ميزان گسترش بازارکار، گونهتوليدات، گونه افراد، در آمد 

                مکالمات مردمودات و مراگونهء 

ارجح می به ترتيب  را ،توليدات منطقه ای، بهداشت و درمان و عبور و مرور رضاشاه ردادر اين مو

 نيز مراکز بهداشت و  و برای آنجاای کوچک برگزيده شدأ در شهرهزيرا محل ايجاد صنايع غالب. رداشم

عنوان مثال شهر کوچک چالوس مرکز توليد نخ ابريشم و ب. نات عبور و مرور فراهم گرديددرمان و امکا

همت  به بهتر کردن وضع بهداشت و درمان  اين شهر نيز اقدامبه همراه اين . منسوجات مربوطه شد

 و راه ندزدبعالوه بر روی تمام رودخانه های دريای مازندران پل ). حّمام نمره، درمانگاه(  گماشتند

 .و ساختندطرّاحی شوسه از بابل تا رشت 
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        ميان مرکز و حاشيهتفاوتهای اقتصادی  -٢
قل و انتقال کاال، امکانات توزيع، ميزان ن، امکانات ، صادرات و وارداتساختارتوليدی، ميزان منابع

 سرمايه گذاری مردم و دولت
         ميان مرکز و حاشيه  اجتماعی–تفاوتهای فرهنگی  -٣

مانند ادبی، هنری، صنعتی،  (ود گروههای فّعال اجتماعی رشد و گسترش آموزش و پرورش، ميزان وج

 )، شهروندیکارگری، ورزشی
           ميان مرکز و حاشيهتفاوتهای سياسی -۴

، نظم و امنيت، وجود رسانه های ، ساختار جامعه، ميزان آگاهی و بيداری مردمميزان وابستگی به مرکز

 گروهی و مطبوعات
 

 تفاوتهائی، چه از نظر ساختاری و چه از نظرمنابع انسانی وعلمی، بسيار دشوار در ايران آن روزگار بررسی چنين

 زمانی دارد که -، )سوسيال(  اجتماعی- موضوعه، –به ويژه مسئلهء پيچيدگی خود ّصورمختلفی چون پيچيدگی . بود

آتی مردم سخت با  ينی د-دنيائیتوقعات هميشه  زيرا. در آن برهه تاريخی مسئلهء پيچيدگی زمانی اساسی ترين بود

 –اجتماعیدر برابر هر دگرگونی مردم نيروی مخالفت و مقاومت  اءمنشدرست . است در ارتباطآنها احوال گذشتهء  

رفع حجاب قانون نمونهء اين مقاومت را می توان در برخورد آنها با  .سياسی را نيز بايد در اين اتصال موهومی جست

 . مالحظه نمود

در کشور عقب افتادهء قاطبهء  مردم تؤام با فقر عمومی که همه را مشابه و يکسان ساخته بود، صرفنظر از زندگی 

 اين تفاوتها ولی بيشتر در پرداخت دستمزد ها، قيمت کاالها، .بين مرکز و حاشيه تفاوتهای فاحشی مشاهده ميشد

 . وضعيت مسکن و پوشاک بود

سعی فراوان مبذول داشت که عبارتند قق آنها توجه و برای تّحبه چند مطلب اساسی و اصولی  رضاشاه به اين جهت

 :از 

 و جلوگيری از گردش پولهای ديگر منات چاپ اسکناس رايج در سراسر کشور و حذف -

 ايجاد بانک مرکزی و بانک رهنی -

 ايجاد مراکز غّله دولتی برای جمع و توزيع آنها -

 و منابع و امکانات هر مّحل بنا بر طبيعت تقسيم کشور به مناطق صنعتی و کشاورزی  -

 تأمين بودجهء جهتروشن ساختن درآمد نفتی مملکت و بستن ماليات بر مصرف ترياک و مشروبات الکلی  -

 آبادانی کشور 

 ساختن راههای شوسه ميان شهرها و راه آهن سراسری، نوسازی شهرها -

 

 ارتش مّلی و تشکيالت امنيتی و ژاندارمری و  با ايجاد،به ويژه الزم به تذکر است که به همراه اعتباربخشيدن به پول

حاال قدرت دولت به . توسعهء مطبوعات و گشايش رايوی تهران، سه ناقل مّهم قدرت در مملکت پا گرفت و رشد کرد

نيز خندق از اين رو .  کشور آرامش و امنيت بخشد بهقوانين،وضع توانست تنها با دستورات و که می حّدی رسيد 

 .های چند طبقه اقدام نمودندتأسيسات شهری و خانه بر روی آن به ساختن  از ميان برداشته شد و  شهرهادفاعی دور

درغرب و ورزشگاه امجديه در ) اسب دوانی(و ميدان جالليه)  خيابان سی متری(ن کارخانهء برق در شرق در تهرا

 .نتيجهء چنين کوششهاستشهر شمال مرکزی 
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 در آبادانی کشور و توسعهء ،معنی مالکيت، که در زير به شرح آن خواهيم پرداختبه ويژه وجود بانک رهنی و تغيير 

حّق عمأل به به اقساط دانست که امکان خريد زمين و ساختن خانه اين امر را بايد حاصل . نقش اساسی داشتشهرها 

ور گرديد و با خود  نوسازی در شئون ديگر کشمطلبی که خود موتور توسعه و.  قاطبهء مردم  واقعيت داديتمالک

 .مسئلهء حقوق مردم را به بحث و جدل کشيد

، در چند بکار برده ميشود بی خردانه  در اين مورد رابطه ای ندارد ومدرنيتهبا کليهء اين پيشرفتها را که به هيچوجه 

ای روز را  و بعضی از موضوعه را گذاشته باشيمينسطر خالصه می کنيم تا پايه های نظريه سيستمهای اجتماعی نو

 :سازيمببرای مردم روشن تر 

  هنری، درمانیايجاد سيستم سياسی، اقتصادی، حقوقی، تعليم و تربيت، علمی، -

 سياسیسيستم ميان سيستم حقوقی و قانون اساسی کشور به معنی اتصال ساختاری  -

 تم حقوقی و اقتصادیمالکيت و قرارداد های دوطرفه بطور کّلی حلقهء اتصال ميان سيس -

 الت دانشگاه رابط ساختاری سيستم علمی و تعليم و تربيت تشکي -

 ضوابط و مدارک تحصيلی پيوند سيستم اقتصادی و مشاغل -

 ثبت و اسناد رابط ساختاری ميان حقوق فرد و اجتماع -

 راه اندازی تآتر رابط ميان شوق و ذوق فردی با اجتماعخش موزيک و ترانه و نمايش تابلوهای نقاشی و پ -

 

 سرايندهء سرود شاه بيتبه اين جهت .  همانا پول وثروت است،ت که نافذترين ناقل قدرت حاکميتواضح اساما 

از اموال مردم می باشد که اوّلی پايهء حقوق شهروندی  خلع يد آخوند و يتکمال، امر هرضاشاحکومت مّلی ايران، 

 .می نشينيمحاال به توضح آنها  دين شيعه در کشور می باشد که سکوالريزاسيونو دوّمی 

 : می گويد آیت اهللا طالقانی.  مالکيت حق مطلق خدا بودهرضاشاقبل از 

موقتأ به لک خدا ُمادارهء اين حّق ولی به همه داده نمی شود بلکه . انسان حق مالکيت خود را از خدا دريافت می کند" 

محدود و در حالتهای خاص کّلی و ور بطولی مردم . ٢٥،  ٢٤اختيار افرادی صالح و مؤمن و يا امامان قرار داده ميشود

 ."لکيت داشته باشند احّق م زياد درآمدعام المنفعه و و کوشش با کار می توانند 

از اين رو تنها پادشاه و اشراف و فّالحان . اين جهت گيری سبب شده بود که به مسئلهء مالکيت جنبهء متعالی داده شود

به فرزندان آنها منتقل  شرع حّقی که بنا بر قانون.  ملک و دارائی بودنددارای)  وقفیاموال( و فقها و اوليای مساجد

 . ميشد و يا اينان به جبر و يا بنا بر مصلحتی تمامأ يا بخشی از آن را به کس ديگری واگذار می نمودند

 

 :نيز ميشدمل قنوات و آبياری آنها  که شا٢٦به صورتهای زير ممکن بودبر اين منوال  مالکيت پس قبل از مشروطيت

، به اضافهء اموال به دولت تعّلق يافتهنادر شاه يعنی دهات و اراضی که از زمان سلطنت  : ٢٧ خالصجات 

به فرمان شاه کليهء اين دارائيها  .مصادره شده ای که در جنگ و برخورد با مدعيان حکومت به دست آمده اند

 :بل تقسيم اند و به موارد زير قااداره می گرديدندبوسيلهء مأمورين دولت 

 )از دوران نادرشاه(خالصه ء نادری  

                                                 
 26 ,3قرآن کريم   24
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 .ش.  ه١٣٠۶تاريخ امالک خالصه : مسعود کيهان 27
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 )ضبط شده به دليل عدم پرداخت مالياتاراضی و دهات (خالصهء محّمد شاهی  

 ) ضبط شده به دليل عدم پرداخت مالياتاراضی و دهات ( ناصرالدين شاهیخالصهء  

 )ندکه به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته شده او دهاتی اراضی (خالصجات انتقالی  

غالبأ اين ) ، آماده کنندبنيچهصاحبان آنها موظف بودند عده ای سرباز، (خالصجات تيولی  

 زمينها در مناطق عشايری بودند

 خالصجات ديوانی که در تصرف کامل ديوان و از خالصه های انتقالی ممتاز بود 

  

 ) و سمنانمانند اراضی واقع در خوزستان، قم، محّالت، استراباد، گيالن (  امالک دولت 

 )ند ظالمانه اجاره ميدادالبأ بطورغين و  زمين را به زارعينمالک(  اربابیامالک   

  اراضی و دهات متعلّق به شيوخ و خوانين 

   خرده مالک 

  زمينها و دهات وقفی  در اختيار فقها و مساجد 

 

به هر صورت  می کردند که ه، مستشاران زيادی به ويژه مستشاران امريکائی کاررضاشادر ايران قبل از سلطنت 

، است که با اختيارات نامحدود ميليسيپويکی از اين مستشاران امريکائی، . کشور سهمی دارندنوين  چهرهء درآرايش

دولت تهيه کرده و منتشر نموده و امالک هم اوست که آمار دقيقی از خالصجات . مستشار کّل مالی ايران بود

 تأسيس رضاشاهه يادآوری است که يکی از خدمات امريکائی ها در دورهء الزم ب). ٢۶رجوع شود به منبع (است

 به کودکان و واکسن زدنچه از نظر . اين بيمارستان برای شهر تهران نعمتی شد.  در تهران استبيمارستان امريکائی

 از مرگ پيشگيری بيماريهای خطرناک چون آبله و چه از نظر بهداشت و درمان که سبب نجات بسياری از اهالی

  .گرديدحتمی 

 :توجه کنيمزير  مثال دوبه و تيولی برای درک امر خالصجات انتقالی 

 که در آن وقت عهده دار محّمد مصدق دائی دکتر فرمانفرماشاهزاده  قمری ١٣١۴در سال  -

 را که قارپوز آباد استدعا ميکند که قريهء مظفرالدین شاهکار ادارهء کشور بود از پيشگاه 

  شاه مستوفی و محاسب خراسان و پيشخدمت خاصهدکتر مصّدقه است به مالکيت امالک خالص

 درباری بی مضايقه عملجاتش خالصجات به  در بخمظفرالدین شاهواگذار کنند و نظر بر اينکه 

لکن مرسوم چنين بود که از نظر سپاسگزاری و احترام به مقام . دور فرمان صادر شدصبود دستور 

 سه دکتر مصّدقمقرر گرديد . طال تقديم شود فرمان مقداری پنجهزاری سلطنت در موقع توشيح

 بعد ها ايشان خود افشا ساختند که تنها .هزار پنجهزاری  طال توسط وزير ماليه، برادر خود، تقديم کند

 . دهشاهی نقره بابت اين معامله پرداخته است٣٠٠٠

ورت خالصجات تيولی ص بقائن رمياميرعلم خان واليت سيستان را به . ش. ـ ه١٢٩٠در سال  -

 .که پس از مرگ وی به پسرانش رسيد) خان آن واليت( دادند
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 : اين ساختار بر دو اصل استوار است. اين دو مثال بخوبی ساختار مالکيت را در کشور روشن می سازد

I. را آن  سقوط خالفت که پس از) أمبد( استو توليت آن بعهدهء امامان  در اصل پروردگارمالک جهان

 )هيرارشی الهی يا نظم از باال به پائيناصل  (.قرار داده اندپادشاه راختيار ارادهء د

II. از  معدودی ی وبه فرمان شاه و منحصر به طبقهء خاّصيا اين انتقال . انتقال مشروع مالکيت

حاصل کوشش کسانی است که با کارعام المنفعهء خويش اين حّق را از  و يا شخصيتهای نام دار است

 )اصل از کجا آورده ای(.اوند دريافت داشته اندخد

 

و يا در دست معدودی ارباب و خرده ) مالکين عمده( پس امر مالکيت در ايران يا در انحصار دولت و شيوخ و خوانين

 . مالک بود

 و جزو امالک  گرديدعده معتنابهی از امالک ياغيان و آشوبگران از طرف دولت ضبط رضاشاه سلطنتدر اوايل 

در  اقع  ومالک، اشيخ خزعلامالک عمدهء اين متصرفات را بخشی از اراضی خوزستان و . ولت شدد

 . است که بيشتر به جهت حفظ وحدت و يگانگی مملکت صورت گرفته  تشکيل می دهند  ماکو و کردستان

دادن عشاير و ازدياد خرده مالک و اسکان کشور  برای بهبود وضع کشاورزی رضاشاهدر دوران از طرف ديگر، 

قوانين متعددی وضع شد که همه در جهت فروش خالصه ها، . ش. ه١٣٢٠ تا ١٣١٠سال و رشد مالکيت خصوصی از

برای اسکان زارعان به ويژه . شرايط مناسب بودبه اقساط با به اشخاص از طريق مناقصه و مزايده، و حتی 

 برای اسکان عشاير و  قرارداددر اختيار اينانان به رايگرا درخوزستان و دشتستان و بنادر جنوب دولت زمينهائی 

 صورت شاهسون و الوارعملی که مثأل در مورد طوايف . خالصجات مّحلی تعويض نمود را با امالکشان

 . عملی که مضافأ رواج مالکيت خصوصی را بال وپر داد.گرفت

 

فقط موقعی می  ، الزم و ضروری اند خودبه حقوق شهروندیمردم برای آگاهی و بيداری که  هاتمام اين کوششاما 

آن که روشنفکران مملکت عمق امر مالکيت و معنی آن را واضح و روشن بيان می داشتند و افتد  عميقأ مؤثر توانست

چوب ربه عکس مسئلهء مالکيت در چا. کاريکه تا کنون صورت نگرفته است. مردم منتقل می ساختندقاطبهء به را 

  .يافتانتشار  مطرح و مارکسيتیباورهای 

هء وجود مالکيت خصوصی است، پايهء اصلی صلح و آرامش و جدرست اين بيداری که در رابطه با ميزان و در
 .آسايش اجتماعی می باشد

به ويژه الزم به يادآوری است که تأسيس ادارهء ثبت اسناد بخاطر جمع آوری و حفظ مدارک نقل و انتقال امالک و 

 بود که پايه گيری حقوق فردی و جامعهء پديده ایر سجل و احوال شهروندان کشور صدودارائی مردم و دولت و 

از طرف مدام با شکاياتی که . ش. ـ ه١٣٠٠ درست به دليل وجود اين اداره در اواسط دههء دّوم .مدنی را نويد ميداد

. ون و روح آن عمل ميکنندخالف قان امر فروش خالصجات مأمورين گرديد که درمردم ميشد و رسيدگی به آنها معلوم 

کان و بازرگانان و ساير مردم دارا تسليم مقامات بيشتر از سوی مّالخالصه بخصوص که در خواست گرفتن زمين 

 اين .بودقانان و زارعين محّلی هدواگذاری آنها به در حاليکه هدف تقسيم اراضی و امالک دولتی بيشتر . می شددولتی 

 بود که مالکين محّلی و يا غير ی عوام از متن قانون و دّوم قدرت و نفودیبی اطالعاّول  . داشتتدو عّلگرفتاری 

معامله که بل اينان ولی نه آبادانی مملکت قصد. داشتند و با رشوه مأمورين دولت را نيز با خود همراه می ساختندمحّلی 

 .و ازدياد مال و ثروت و غنای شخصی بود
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اين امالک .  بوجود آمد شاهامالک اختصاصی  امالکی به نام رضاشاهشايد به اين دليل در اواخر سلطنت 

بر عمل ضبط و يا را اسمأ خريده بودند و اسناد مالکيت آنها نيز بطور صوری صادر شده بود که در واقع سرپوشی 

 در اين درست. مالکين اين اراضی و يا دهات افرادی با اسم و رسم و با نفوذ محّلی بودند. تعويض آنان می باشد

 گرچه بعد از استعفای .امالک ساختمانهای جديد و باغهای آباد و کشاورزی و آبياری بر بنيادی نو صورت گرفت

امالک مزبور به دولت واگذار شد و گرچه در خرداد . ش. ـ ه١٣٢٠ به موجب فرمان شاه موّرخ شهريور رضاشاه

 در صد آنها ٩٠و حدود ليش قانونی به تصويب رسيد  برای برگرداندن اين امالک مصادره شده به صاحبان اص١٣٢١

 . غور نشده است بحث و به درستیرضا شاهپس داده شد، معذالک در بارهء اين عمل اصليشان ن به صاحبا

 مطرح نيست بلکه روح مسئلهء  و دارائیميل به تملک و يا و نفوذ حاکميت يا آبادانی ملکتنها مسئلهء قدرت در اينجا 

مالکيت بر دو اصل است که   واقع عالمت سئوالیبوجود آمدن امالک اختصاصی به. پرسش قرار داردمالکيت مورد 

 : که در جملهء ترديداين .  می شودگذارده، "از کجا آورده ای " اصل ارائه شده در باال، به ويژه 

 ؟ستنيآيا حّق ناحّق 

آن اصول برپاشد و کاذب  واليت فقيه بر حقانيت ظامنتا و مورد توجه قرار نگرفت خالصه ميشود، سالها باقی ماند 

 . آن را بکشد)راسيوناليتی(گويائی دندان قعر متافيزيک فرو برد تا برای هميشه به امر مالکيت را 

 قانون مربوط به وظايف ادارهء کّل اوقاف، تابع وزارت فرهنگ، مصوبهء رضاشاهنکتهء جالب ديگری از دوران 

م المنفعه تخصيص يافته ره بر کليهء موقوفات عامه که درآمدشان برای مصارف عااين ادا. است. ش. ـ ه١٣١٣

 به اين شکل و با توجه به اينکه قبأل از فعاليت علما و فقها در کار ادارهء کشور جلوگيری شده بود. ظارت داردن

وپا شکل گرفت، در زير عمق اين مطلب را، که قرنها پيش در ار.  سياست و دين را از هم جدا ساخترضاشاه

 .تشريح می کنيم

 

 ٣٠»تهيسي ﴿الئ، و ٢٩ »سکوالر« ، ٢٨ »ونيرفرماس« 
 

 ی از سو ٣١»ونيسيزينکوئيا« به نام یژه ا ي و یات دادگاهها يکسو و جنا  ي از   یسا در قرون وسط   يمسئلهء جور و ستم کل    

ه تعق يد ه ب ر ک ضيگ ازات راف سان م ياطين و  شيب و مج ت ان ست، ین در پوس بیزيچ(  نش اه دي ش ژهء ي ویادگاهه

د           ) الهوتيان  ( شد تا گروهی از نويسندگان و ادبا و علمای دين           سبب  ) روحانيت رار دهن ورد پرسش ق هويت انسان را م

ه                 . و منزلت او را روشن کنند      ن ب و دي ابش پرت دون ت ی ب اک، يعن ی آاليش و پ ن هويت را ب ه اي ستند ک ژه الزم دان ه وي ب

سان         هومانيستها. ت نام گرف  ٣٢هومانيسمکوششی که   . جويند ام ان  می بايستی به تاريخ باستان رجوع ميکردند و جاه و مق

سان را آزاد        سقراطزيرا روزگاری در آن ديار کسی به نام         . را در يونان تفحص می نمودند      ه روح ان  می زيست  ک

د           . ميدانست ات نظر خو        سقراط. روحی مختار، روحی که هيچکس نمی تواند آن را تّصرف کن رای اثب اه      ب ه دادگ د ب

 . تسليم نشد و ترجيح داد تا جام شيرلينگ را به نوشد

                                                 
28 Reformation 
29 Säkular 
30 Laizismus 
31 Inquisition 
32 Humanismus 
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ه  . اگر اين آزادی درست است، پس انسان مسئول اعمال خود و مسئول خود سازی زندگی و حيات خويش است                  ! خوب ن

شمار                    . کليسا، نه جماعت مؤمنين    ع مي ر از جم فکری  ; دنکته ای که مسئلهء فرد و فرديت را مطرح ميکند و آن را باال ت

 . که کليسا را افسونگر و رستگاری انسان را واجب تشخيص ميدهد

سم ولی در آن دوران و در مقابله و مبارزه با فساد و فتنهء کليسا که با تفکر شوالستيک، د       ود،   ُُگماتي ده ب ستها  ش  هوماني

 .به مسيحيت وفادار ماندند؛ و جنبششان نه قهرآميز که معنوی باقی ماند

در  سمپ ا     هوماني شهور ايتالي اعر م ا ش رن ( اروپ يالدی -١۴ق ــا ، ) ام م ــسکو پترارک ت٣٣فرانچ د از .  اس او بع

د سا درآم دمت کلي ه خ ه ب صيالت عالي ه   ( ٣٤جـــووانی ُبکـــاچيوو پترارکـــا . تح روف ب ولی مع ه دارای ُن ک

ا را  شروع به جمع آوری کتبی از دوران باستان کردند که يا ممنوع و يا از بين رفت        )  است   ٣٥دکامرونه ه بودند و آنه

 .ترجمه و انتشار دادند

ردان بزرگی چون،                           هومانيسمبزودی   رد و م ا سرايت ک هء اروپ ه هم ود ب نفکرانه ب  که بيشتر تفکری آکادميکی يا روش

تند   ٣٧یوهانس رویشلين و ٣٦اراسموس ون روتردام  ر خاس داری از آن ب ا سقوط    . ، به طرف بخصوص ب

رار          روم شرقی و تصرف قسطنطنيه به دست ترک        ا ف ه ايتالي ار ب ان مسلمان، بسياری از دانشمندان و يونان شناسان آن دي

شبرد مقاصد   رای پي د و ب سمکردن سا  هوماني ودات کلي ائی او از قي سان و ره رافت واالی ان رد و ش ی اصالت ف ه  يعن  ب

شيده شد   .  فعاليت پرداختند  س    . فعاليتی که گاهی به جدال و ستيزه جوئی نيز ک سئلهء ف ژه م ه وي اّدی و   ب اد و طمعکاری م

سيار و                              ستعار ب ای م ا کتابه ارهء آنه د و در ب ن چالش و برخورد گرديدن دادگاههای ويژهء کليسا موضوعهای اساسی اي

از » نامه های مردان معروف     «از آن جمله    . بودند» ساتير   « يا     هجونامهشب نامه های بيشماری منتشر شد که غالبأ         

ه در   ٣٨اولریش ون هوتناز  » هرگان  نامه های تاريک چ   «  و   رویشلين  هومانيستهای مشهور آلمانی است ک

 . آن اشاره به تزوير و ريا و رسوائی اخالقی راهبه ها و دين داران و برادران تارک دنيا و بزرگان کليسا ميشود

سان نگ             هومانيستهای ز را از دريچهء خواست ان ه چي د و هم ات رو آوردن ستند  اوليهء اروپا به سرعت به ادبي ی  . ري يعن

يدند                  سان چه ربطی            : آنها در مورد هر چيزی خواه علمی و خواه مذهبی بالفاصله می پرس ه من ان ن مطلب ب خوب اي

 دارد؟

دارس را از                ست؟ را عموميت داد و م سان کي اين جهت گيری به خودی خود، علم را به آموزش بدل ساخت و پرسش ان

 .ا مدارس خصوصی داير گرديدبزودی همه ج. چنبرهء قدرت کليسا خارج ساخت

دی                   ٣٩اینونسنس،   »پاپ«  ام ميالدی،    -١٣در اواخر قرن     ه های شرارت و پلي ارهء جنب ز در ب ابی اخطار آمي ، کت

ه  سان نوشت و ب ستهاروح ان ردهوماني ار ک ه وی، .  اخط واب ب هير  ٤٠جيانوســومآنتیدر ج سنده ای ش  درنوي

ام          سی سيل دربار پادشاه ﴿     ه ن ابی ب امو « ﴾  کت سان    ن سان                 » س ان ه شرح جسم و روح ان ا ب ود و در آنج دوين نم ت

ه او    .  اين دنيا خواند    در پرداخت و آنها را متعالی ترين چيز       ده و ب املی را آفري سپس نتيجه گرفت که خدا چنين موجود ک

د و تحصيل                 د معرفت   اراده داده است تا مختار و آزاد تصميم بگيرد، رفتار کن ذا عمل و شناخت، م       . نماي اهيم اساسی    ل ف

  . ميباشندهومانيسم

                                                 
33 Francesco Petrarca 
34 Giovani Boccaccio 
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36 Erasmus von Roterdam 
37 Johanes Reuchlin 
38 Ulrich von Hutten 
39 Innezenz 
40 Gianozzo Maaneti 
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ام           هومانيست﴾  ناپلهمينطور در دربار پادشاه ﴿     ه ن ، خدمت  ميکرد      ٤١لورنـسو واال   و نويسندهء معروف ديگری ب

ذّ « گری به نام  در کتاب ديواال. به آزادی ارادهء آدمی و شرح آن پرداخت    " شرف انسان   " که در کتابی به نام       ، »ت ل

د           خوشی به بحث می   مورد  در   االترين گوهر ميدان شيند و آن را ب اب، مکتب خوشی           .  ن ن کت  را در   ٤٢اپيکـور او در اي

يدن            . ، به مناظره ميکشد   رواقيون،  )ااستو(برابر مکتب    د و رس وهر را فضيلت شرافت ميدانن االترين گ ون ب رواقي

 . به آن را با مبارزه و دفع لّذت در خود تصّور ميکنند

دا می رسد                      در اين مناظره نشان ميده     واال ه خ ان ب ّذت ايم ه ل ّذت، ب سان از گوهر ل سان     . د که چگونه ان ل ان ن دلي ه اي ب

 .نياز به آزادی عمل دارديذ درک و شناختن لذابرای 

ين    ااو ميگويد خدا نميتو. قدم فراتر ميگذارد اراسموس ون روتردام     ه تعي رای هم ند هم همه چيز را بداند و هم ب

ل   . و خود نيز بانی شرارت و شيطنت استزيرا در اينصورت ا. سرنوشت کند    سرنوشت را  اراسموسبه اين دلي

سا  ٤٣مارتين لوتر که از نزديکان اراسموس. رد ميکند و آزادی انسان را اصل ميداند      است، در رفرماسيون کلي

شی اساسی دارد        ده است، نق اد ش واقص ي ع ن ه رف شبرد آن ک ا    . و پي سئلهء سرنوشت ب ورد م ا در م ه ن  لــوترام ظری  ک

 . می باشدلوترلجوجانه دارد سخت مخالف است و اين اساس جدائی وی از 

ست   هومانيست دارد   اراسموس که رابطهء نزديک با      ٤٤ توماس مور  در انگليس  ه       مور.  برجسته اي ه ب ا تکي ، ب

سيحيان،                               اپيکورمکتب   هء م دالتی جامع ی ع ساد و ب ه دور از ف وان ب ه در آن بت ، در جستجوی شکل حکومتی است ک

ند                           ه م باش يم عل ه تحصيل و تعل ان مجاز ب ذيرفت و زن ذهبی را پ  در  مـور . مآهنگ با طبيعت زندگی کرد، آزادانه هر م

د آوازه ايست       هانری هـشتم  دوران پادشاهی    د بلن ن         .  دولتمن د و از دي ی ميکن سا را دولت اه کلي ی هنگاميکه پادش ول

اختگی    . ی کند مخالفت مهانریساالران ميخواهد که تسليم او بشوند، با نظر        ه جرمی س همين امر سبب شد تا او را ب

 . محکوم و سپس گردن به زنند

 . را مقدس اعالم نمود مور »II پاپ یوهانس پوآل« در سال دوهزار ميالدی 

ر،      مور اما از  سی است    ٤٥فرانسيس بيکن مشهور ت تمدار انگلي سوف و سياس دافع آزادی   بـيکن  .  ، فيل سخت م

د    انديشه و انطباق آن با تج      الم ميدان ات  . ربه است و تنها چنين نظرهائی را حقايق ع رای   ه وی ر٤٦اورگـانن کت افتی ب ي

و و   م ن ت   ارســطوعل ی در اروپاس روف  . زدائ هء مع ت   " گفت درت اس ش ق خن " دان ــيکن س تب ران . اس در اي

ل از فردوســی ا قب يد و نوشت بــيکن قرنه ه رس ين نتيج ه هم ود"  ب ا ب ه دان ود هرک ا ب ران لکن  ".توان  دارای اي

ود        " به عکس به زودی آن را به        . محيطی نبود که اين سخن را بگيرد و به سازد          رور ب هيد پ ه ش ود هرک ا ب ديل  " توان تب

د  حـسن صـباح    که مظهر آن      ندنمود ز سخن            .  ش فانه در غرب ني ا متأس ه        بـيکن ام د و ب ر ش ائی  "  سوء تعبي توان

 .توانائی برای تحميق و سلطهء دستگاههای ارتباط جمعیبرگردانده شد؛ توانائی برای تلقين و تبليغ، " ابزاری 

سا سوزانيدن     ل آتش است   ٤٧ژردانو برونـو يکی از جنايات بزرگ کلي الها در       .  در ت ن س الم دي شمند و ع رد دان ن م اي

دار تفکر      ژردانـو برونـو   . فرانسه، انگليس، آلمان و ايتاليا به تدريس و تحقيق اشتغال داشت           است و   کپرنيـک    طرف

ارد                کيهان ر  هء خورشيدی می انگ اره            . ا نامتناهی و هر ستارهء ثابتی را يک منظوم رود و دوب ين مي أ از ب ان متناوب جه
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ار است              . بوجود ميآيد  ی    . چنين جهانی واحد و در عين داشتن روحی مشترک، کثرت تب ان بين ن جه  نتيجه  برونـو از اي

ه         . می باشد  ماکروکوسموس  در برابر  ميکروکسموسميگيرد که انسان يک      ردی است ک ی ف ا ذهنيت ژه آدمی تنه ه وي  ب

ن حضور است     . از اين رو انسان شرف دارد     . محضر حضور پروردگار است    ستقيم و   . شرفی که مظهر اي حضوری م

لذا هر گونه تجاوز و تعّدی  به اين        . چنين جايگاهی، مقدس ترين و رفيع ترين مکان در عالم خلقت می باشد            . بی واسطه 

 . ی و بی احترامی به شأن خداوند تبارک و تعالی استمرتبه و مقام، گستاخ

ود      ١۵٩٣ را رافض شمرد و در سال           برونوکليسا   ا             برونـو .  در روم توقيف نم د ت ار شکنجه و آزار دي  هفت سال آزگ

 . عاقبت کليسا او را سوزاند و بر خود ننگ ابدی زد

رد، از يکسو بهمن و              هومانيسم  به شهادت تاريخ،     ر اصالت ف ه ب ا تکي ن و ادب را گسترش داد و از سوی     ب م و ف ار عل

ی              رفرماسيوناين  .  نمود رفرماسيونديگر کليسا را زير فشار خود مجبور به          ستقيم و ب دا را م سان و خ ان ان  رابطهء مي

ی        ( واسطه نمود،    ه   ) نه حرفی بلکه عمل ا و  عقباست          خ ک ار دني ان آزادی روح او در ک شرفتهای    . ود بي دون شک  پي ب

ای علمی       .  کليسا نقش برجسته ای دارند     رفرم و کشف قطب نما و ماشين چاپ در پيشبرد           علوم طبيعی  ن دگرگونيه اما اي

نفکری  . و فنی خود تظاهر اصالت فرد و شرافت انسان و آزادی انديشه است           سم غنچه هائی که بهار جنبش روش  هوماني

 .در غرب به بار آورده است

و خيـام   ،  حافظ  سعدی، مثل در اشعار   . ان در ايران نيز دنبال کرد     همزمان در قرون وسطی، اين تفکر را ميتو       

ه     .  ميخواهد بين دين و فلسفهء يونان آشتی برقرار کند         ٤٨اسپينوزامولوی که خيلی جلوتر از       مولوی تفسير هائی ک

تا هستند                  ن راس ه در اي رآن می آورد هم شهء       . در بارهء آيه های ق ن حال اندي ا اي سان مرکزی   « ب ا   در کشور » ان ا پ  م

ه                    . نگرفت ان ب ان و ترک ادميکی و ديگری تجاوز مغوالن و تيموري ی و آک دليل اين مطلب يکی کمبود محيط روشن بين

ه    رواقیبعد هم شيعه گری بار تفکر    . مملکت است که پايه های فرهنگی جامعه را مدام متزلزل ساختند           اور ب ا ب  را ب

ا     سرنوشت و عزای شهدا بسته بندی نمود و بر گردن مر           لطه گری آنه دم افکند تا تاب انديشه کردن نداشته باشند و بر س

 .تن دهند

 

وم     سم  و   سکوالر اما مفه رن     سکوالري ده است   ١٩ و ١٨ در ق وم روشنگری     .  بوجود آم ه مفه ظ ب ن دو لف  و ٤٩ کانـت اي

سی     بعبارت ديگر انسان الزم   .  يا رستگاری انسان ندارد    ٥١امانسی پاسيون  بر ميگردند که هدفی جز       ٥٠ولتر  است از قف

ده است                  ان گردي فند اسير چوپ ده و چون گوس ه رو ش ی دنبال رای خود ساخته و از روی تنبل که به دليل نادانی خويش ب

ن                    . رستگاری يابد  يرازهء اي ه ش در اين جهت، جنبش های سياسی متعددی در امريکا و اروپا بوسيلهء مردم بوجود آمد ک

م گسست ارت را ازه ه. اس ا توج د از آن ب ا  بع ت ه اعی، دول ای اجتم ت او در کاره ارت و دخال سا و نظ درت کلي ه ق  ب

سا صورت گرفت    . مجبور شدند بر اين سلطه گری پايان بخشند     اينکار با مصادرهء کليهء اموال منقول و غير منقول کلي

ی است      ناميدند و اين سکوالريسمدر حاليکه نحوهء دنيائی شدن کليسا را       .  خوانند سکوالريزاسيونکه آن را     ن معن ه اي ب

گذارد تا غير وابسته به مسائل اخالقی و رسوم مذهبی، ساماندهی زندگی و       می  که کليسا کار دنيا را بعهدهء خود انسانها         

د     سا در         . نحوهء جهان بينی خويش را خود بيانديشند و انتخاب کنن ع دخالت کلي ی رف ه معن اری ب ين ک ع چن دگی  در واق زن
 . ستدر اين دنيا مردم خصوصی

                                                 
48 Baruch Spinoza 
49 I. Kant 
50 F. Voltaire 
51 Emanzipation 
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د و آن را        ١٩٠۵اما دولت فرانسه در سال        دگان گذران انونی را از مجلس نماين سيته  ق ع دخالت       الئي ی رف ه معن ه ب د ک  نامي

  .اين کار بعده ها در کشورهای ديگر غرب بدعت شد.  استزندگی عمومیکليسا در کار دولت و کار 

شود              معتقدند که دستورات ا     جواد طباطبائی برخی از شهروندان ما ازجمله       ز مي ائی ني ار دني ر ک اظر ب از . سالم ن

د    سکوالر و سپس نتيجه می گيرند که پس جوامع اسالمی از همان آغاز              . اينرو با مسيحيت فرق دارد     وده ان ن نظر    .  ب اي

شده است           . به کّلی باطل است    شاهده ن ع اسالمی م اريخ در جوام يچ مقطعی از ت ردی در ه الی   . زيرا استقالل ف ن مث و اي

 .ی ايشان استخلف بر ادعا

 

 علل دشواريهای جامعه 
 

 .فوق علل دشواريهای جامعهء خودمان را بازگو سازيممطالب است با توجه به حال الزم 

ن       دودهه اکنون بيش از     ساد اي ات و ف است که نويسندگان و شعرای ايران چه در داخل و چه در خارج از مملکت، جناي

هء کتب و           پژو. رژيم آخوندی را هر روز برمال ميسازند       ه و مطالع هشهائی که در بارهء بازشناسی اسالم صورت گرفت

شان می                          ا ن ه م ن ب فقتی را از دي م و ش ی رح سانی، ب ر ان تاريخ گذشته به ويژه تاريخ طبری، آشکارا چهرهء خشن و غي

 . دهند که به کّلی با آنچه تا به حال فقها برايمان ترسيم نموده اند، تفاوت دارد

ا                     اين نخبگان، يعنی   يلهء جابج ه وس روه روشنفکری ک ا گ د ب ه را باي ان جامع ی          ئ روشن بين تبداد دين درت و حامی اس ی ق

ی                           . شدند، فرق گذاشت   سائل عاطفی خيل نفکران م ن روش رای اي ه ب د ک شان ميدهن ا ن الهء م به ويژه تجربه های چندين س

د   –بيشتر از موضوعهای اجتماعی   ادری از ن    .  سياسی اهميت دارن ان همچون م وج     اين ل و مفل ر طبيعی و علي وزاد غي

 . خويش مواظبت ميکنند و مراقبند که مبادا به وی صدمه ای بخورد

ا،                     اين فرصت طلبان خيال ميکنند با چند عمل جراحی که آن را اصالحات خوانند و عادی شدن رابطهء سياسی با امريک

ی   ی و فن ستری، علم ور دادگ اعی،  ام ی، اجتم صادی، فرهنگ وج اقت ن مفل تاي د ياف فا خواه ی ش ه کّل ه . ب ه ب انی ک جري

 .موازات دعا و ختم و توّکل به معصومان است، آنچه که چارچوب نظام فکری دينی را در کار مملکت داری است

يم است           سيار عظ شود ب ان وارد مي ردم و روشن بين ا  . به هر حال فشاری که به دين در جهت اصالح خود از سوی م ام

داريم                     . اين فشار هنوز کافی نيست     هء خود توجه ن ادی جامع سئلهء بني ه م ه ب رن است ک م  . زيرا متاسفانه ما يک ق در عل

اره           لوهمن و يا    رآلس و چه از جانب      هابرماسجامعه شناسی جديد، چه از جانب        ه يک اصل اش  و ديگران ب

ه تشخيص     بنئلاآنجا که مس" اين اصل ميگويد . ميشود که بيان آن در اين رابطه ضروری به نظر می رسد          ادی جامع ي
 ". داده نشود، مشاجرهء فرهنگی شروع ميگردد

ستيم     : مالحظه کنيم    شاجرهء فرهنگی ه ا چون      . ما صد سال است که شاهد اين م شمند م تان دان سياری از دوس علـی  ب

 تّصور ميکنند که بنيادگرائی اسالمی واکنش قهرآميز مسلمانان افراطی با نفوذ فرهنگ و ارزش های              مير فطروس 

اه اسالم        " اسالم رفت"همينطور در اين راستا ديروز فقها داد        . رب است غ دگی در پن ذيب اخالق و زن د و از ته سر دادن

د و آن               داد کردن دهء خود قلم ا شيطان را سياست آين خبر آوردند و جلوگيری  از نفوذ فرهنگ کّفار و پرهيز از دوستی ب

ين                   اما خيلی زود اين جلوه، چ     . را جلّوهء آسمانی داد    علهء ک ا جوان در ش هره ای دوزخی شد و همشهريان ما را از پير ت

 .سوزانيد" ابر حيوانی خود"و نفرت و 

ه های                                 اظی چون خان ا الف د ب ه خودخواهی، ميخواه ن هم امروز اين همه جور و ستم، اين همه فساد و خود فروشی، اي

ه       . ء عيش و خوشی کندعفاف و شايد فردا نيز گفته شود، خانه های لواط، انسان را وسيله          ن است ک شانهء اي ه ن ا هم اينه
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دارد  يچ ارزشی ن سان ه ران قرنهاست، ان هء اي هء ماست . در جامع ادی جامع سئلهء بني ب، م ن مطل ه . و درست اي ا ب م

ته          . ما به شرف آدمی هيچگاه اعتقاد نداشته ايم       . اصالت فرد هيچگاه توجه نکرده ايم      اه نخواس سان مرکزی را هيچگ ما ان

ع،               .  تر از جمع باشد    حتوجه نکرده ايم که فرد هميشه بايد ارج       . ايم ه جم رد را ب شه ف ان همي اريخ خودم نگاه کنيم ما در ت

 .به ايده ئولوژی، به رهبر، به مال و ثروت، به درجه و مقام فروخته ايم

ا   . ی زندپدر فرزند و همسر خود را کتک م      . ما در جامعهء خودمان هر روز شاهديم که زنان تحقير ميشوند           رد ب غالبأ م

در هيچ جامعه ای به اندازهء جامعهء ما فحش  . همسر خودش حتی اگر به دليلی مايل نه باشد، به زور همخوابگی ميکند   

ستيم                . اينها همه عالمت تحقير انسان است     . و ناسزا وجود ندارد    ل ني سان شرافت قائ رای ان ا ب ه م او . عالمت اين است ک

يم                 .  خويش نمی دانيم   را مختار و مستقل در زندگی      وای    . با امر و نهی دينی هر روز شخصيت وی را خرد می کن ا فت ب

ه      . های من درآوردی مردم را به کاری واميداريم و يا کسی را مفسد فی االرض معرفی ميکنيم  ه ب ست ک م ني هيچکس ه

 نی؟ را ميدهی و خود را نايب پروردگار ميدایپرسد تو کيستی که به خود اجازهء چنين قضاوت

د          ق آن را بخواهن د و تحّق ه دست گيرن رد را ب ر  . درست به اين داليل، روشن بينان ما بايد شمشير پوالدين اصالت ف تحقي

افی است  ار است   . ک دگی خويش مخت ار زن سان در ک اری را نداشته باشد،     . ان ن خود مخت ه اي سانی ک د ان ارادهء نتوان

 . ی داشته باشد بکار بندد، چگونه ميتواند آزادی سياسمستقلی را
يم                       اه کن ه نگ ان مشروطيت و چه در دوران واليت فقي رای شهروندانی     . به قانون اساسی مملکت چه در زم انون ب ن ق اي

سانند  ه ان ده ک ته ش رادی.نوش ی اف ار يعن از   و آزاد و مخت ود س ويش  خ صوصی خ دگی خ ی بدر زن ين . ندشام ا چن ام

ن  . انون اساسی برای شهروندانی خيالی و موهومی نوشته شده است         لذا اين ق  . شهروندانی را ما هيچوقت نداشته ايم      از اي

را روح    باهری محّمددکتر بقول  .  است توپیوارو نيز گونه ای      د، زي وده ان  قوانين کشور ما هيچگاه قوانينی مّلی نب

شه يک       . خود را از شرعيت اسالمی و اخالق دينی دريافت کرده اند           ردم و دولت همي ين م يم   به اين جهت ب شکاف عظ

وده است          وده است              . وجود داشته که غير قابل گذر ب ابود نم ا را ن ين وضعيتی هويت م اه احساس       . چن ران هيچگ ت اي مّل

د                    . غرور نکرده است   ه ان صميم گرفت رای آخرت، ت ا و چه ب ن دني وارد چه در اي ام م ا يک   . و ديگران برايش در تم تنه

رده                  سالهء سلطنت پهلوی با همه     ٥٠دوره آن هم دوران      ت احساس هويت ک ه مّل ء ضعفها و اشتباهاتش، دورانی است ک

ده    اصالت فرداما در اين دوران کوتاه روشنفکران ما به جای درک مشکل بنيادی جامعه که همانا   . است ه اي  بوده است ب

رار       آوردند یئولوژيهای بيگانه رو   د  و کم بود آزادی سياسی  و مشکالت فرهنگی را در صدر خواستهای خويش ق .  دادن

د،                          ار ميدارن اعی اظه وم اجتم شمندان عل ه دان ائی، آنطور ک ته ه الی  از يکسو غافل از اينکه شرط تحقق چنين خواس  متع

ا هر دو    .  اجتماعی است که به هويت خويش آگاه است وجودديگراز سوی   بودن شرف انسان و      اما با انقالب اسالمی م

ر آن                      يعنی از يک سو بی هويت ش      . موضوع را باخته ايم    رع ب رد را ف ز و ف ده ايم و از سوی ديگر جماعت را در مرک

يم     . قرار داده ايم   رار ده ه اصالح        . به اين داليل ما بايد هومانيسم را در صدر خواسته های خود ق ن ب شار دي ن ف ا اي ا ب ت

د             د توجه ک       . خود به پردازد و خود را با داده های زمانه همآهنگ نماي ن باي ای دي ذر علم ن ره گ ن     در اي ام دي ه احک د ک نن

ه  . ابدی نيستند و بايد در آنها تجديد نظر کرد و آنها را با زمانه سازگار ساخت       ه نظر   زيرا احکام دينی با جوهر دين ک ب

سان در هر دوره ای             . اصيل است فرق دارند   فقها   ا را خش      احکام دين بايد با معرفت ان ه اينکه آنه  و کهمآهنگ باشد ن

ه شکست            تغير ناپذير دانست و به ا      ين شکل بين باور دينی و باور علوم تجربی شکاف و چالش انداخت که به هر حال ب

 .دين خواهد انجاميد

ته باشد   دين رسمی ميتواند  بايد بدانند که کشور ما در اين دوره و زمانه نه          علمای دين بعالوه   ه داش ه حاکميت   و ن ا  ف ب قه

شی                    الزم است بدانيم که تم    همه  به ويژه ما    . تن در دهد   ا از آن پي رد و ي ابود ک وان ن دن غرب را با شعارهای دينی نمی ت

ست    . گرفت م و درک آن   . راه سر بلندی کشورهای اسالمی در مبارزه و جلوگيری از نفوذ فرهنگ غرب ني بلکه در فه
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ه پ                . است ده ب سلهای آين ا ن ود ت ز نم تباهات غرب پرهي يد و از اش سان رس ق ان دنی الي دران خود  تا بتوان سريع تر به تم

 .نمايندافتخار کنند نه اينکه هر کجا که هستند هويت خود را انکار 

د                   ات می جوين ی را در معنوي روز    . علمای علوم انسانی ما چون به علم و فن آگاه نيستند، پيشرفت و ّترق ات ام ا معنوي ام

ی زود             . انسان در پرتوی علوم تجربی بدست آمده است        ستند، خيل اور ني ن ب ه اي ه ب د       آنها ک  گمراهی خود را لمس خواهن

 .آنهم هنگامی که با مفاهيم اقتصادی و اجتماعی و روانشناسی برخورد ميکنند و از درک آن عاجزند. نمود

  
ه            دگی       ازاين گفتار و بحث مالحظه ميشود ک سئلهء عقب مان سئلهء     م ا م سيار پي فرهنگی م ده  چ ب رای    . ستاي ي د ب ذا باي ل

ن کاهشگری   نقطهء نظر   .  به روش کاهش گری روی آوردآناحيانأ رفع  اين پيجيدگی و   درک ه    اي منحصرأ معطوف ب

 .  فرهنگی است–و آنهم در سه سطح تربيتی، آموزشی و تاريخی اساسی ترين علل 

به شرح و تعريف آن می پردازد، به واقع و بوستان  در گلستان سعدی تربيت که به ويژه: سطح تربيتی  )١(

   .پيش می آيد) گاهی نيز هر دو(و آموزش به  دو معنی پرورش در فارسی 

  )سعدی( سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسيم خاک را زنده کند تربيت باد بهار 

 معنی و مضمونی که در دوران. ست تا بالغ شودميگويد، تربيت پروراندن کودک اناظم االطبا و 

مهد کودک بعد ان و پيشآهنگی و   شکل حقيقی بخود گرفت و به صورت ترييت بدنی و کودکسترضاشاه

 که قبل ز ديد اجتماعی الزم است توجه کردا.  بدون اينکه در معنی زمانه اش غور و مطالعه شودجلوه نمود،

نقشی که در بعضی موارد، آنهم برای آنها . مسئلهء تربيت تنها در خانواده نقشی داشت ء تاريخیدورهاز آن 

فلک می را س و شيطان غتهمانجا که بچه های . ه نيز محّول ميشدکه وسع و طاقتی داشتند به مکتب خان

گاهی هم وقتی . بسته بندی می کردند" چوب استاد به زمهر پدر " کردند، ترکه می زدند و آن را با مصرع 

تربيت نا اصل را چون گردکان بر گنبد "  می افتادند که گفته بود سعدینتيجه ای اين کار نداشت ياد شعر 

در زيرا . ا اين حال محيط خانواده برای عامه غالبأ محيط مهر و محبت نبود و نمی توانست هم باشدب". است

لذا .  می بردند نظر مالی نيز نصيب و بهره ایايجاد اين محيط سهم اساسی را واسطه ها داشتند که از

. ب عمده ای نبودنديموصوع تمايل و خلق و خو و عالقه های مشترک زندگی خواه ماّدی و خواه معنوی ضرا

 و هم پالکی بودن و عفاف و حس خجالت و رعايت اصول دين م طبقگی شئونات خانواده و هبلکه بيشتر حفظ

 غالبأ گفته ميشد عالقه و عشق زناشوئی بعد از بچه .بشمار می آمدندبزرگان تعين کننده احترام به و ايمان و 

 چه بسيار زنانی که هوو داشتند و تمام وقتشان يا به گريه و .اما ما شاهد عکس آن بوديم. دار شدن ُگل ميکند

نه تنها درست واقعياتی که . ل تلف ميشدبـَنـَزاری می گذشت و يا برای رفتن پيش دعانويس و انجام جادو و ج

 عالقه و عشق چقدر در فرهنگ عامهمفاهيم نشانهء عدم صّحت ادعای باال بود بلکه مضافأ معلوم ميکرد 

از اين رو رابطهء مرد خانه، نان آور، که تمام روز خانه نبود و زن خانه که وظيفهء بچه داری . ستتوخالی ا

 داشت هميشه به کشمکش و نزاع می کشيد که گاهی به کتک خوردن زن و را بعهدهو نظافت و پخت و پز

 . بچه ختم ميشد

بلکه پدر حکم ميکرد و مادر . وددر چنين محيطی نه تربيت معنی و نه مربی معلوم و نه روش آن مشخص ب

 !از اين رو بايد گفت که تربيت به معنی يادگيری طرز معاشرت در جمع خانواده و فاميل و آشنا. تشر می زد

ل هدفی چز حفظ خانواده و طبقه صيا با تنبيه و تقبيه و يا با مشاهده و تلقين و تقليد صورت می گرفت که در ا

مدرسه البته بعد ها  .به ويژه تعليم و تربيت دو موضوع متفاوت بودند. نداشت کاذبو هم رنگی دينی و دنيائی 

تربيت با  ، امر تعليم وو تکميل آن خانوادهمحيط بوجود آمد و برای جبران کمبود تربيت در  نيز و دانشگاه 
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وجوانان  دانش آموزش و پرورش نبه آن، که  ارائه شدپداگوزی،  تربيتتقليد از سبک فرنگی در قالب علم

مهر  يا ٥٢تروپین فيال سگال اين تقليد معجونی از. ميشدو شامل تربيت اخالقی، علمی و بدنی می گفتند 

 یوهان برنهارد ميالدی ١٨دانشمند آلمانی قرن  مهر انسانیمبتکر .  استهومانيسم نوين  تفکرو انسانی

  و تعليم٥٤ها در خانهدبيت استعدا که کار مدارس را با از ميان برداشتن شکاف ميان ترمی باشد ٥٣بازدو

  در چارچوبکه هم اوست .  را بوجود آوردپداگوژیعلم تربيت يا و  در مدارس متحوّل ساخت ٥٥)آموزش(

می باشد و تربيت بدن و تدريس الهيات غيروابسته به دين روشنگری پشتيبان آموزش بصورت بازی پروسهء 

ماع و حصول خوشبختی و خرسندی آنان در دوران  اجتبخاطر زندگی دررا و پرورش کودکان و نوجوانان 

د و آن را بخشی نزمی وند پي کانت خالقاالنوين ولی تربيت را با علم هومانيسم  .می خواهد اين حيات خاکی،

اما علم تعليم و تربيت دراين جايگاه نيز نماند و مدام به دليل پيدا شدن نواقصش . می سازداز دانش آداب 

  .گره خوردی سيستم تئور ا جائی که بات. منقلب گرديد

اين سخنان نشان ميدهند تا قومی در ايجاد انديشه ای مستقيم دخالت نداشته باشد به کم و کيف آن آگاه نيست و 

در مورد علم تعليم و . بشودکوشا ها رفع آن در موجود در آن را نمی بيند تا) نواقص منطقی( پارادوکسهای

ارائه شده اند توجه  ٥٧لوهمن و ٥٦فوکوی که بوسيلهء مردان بزرگی چون پارادوکسهائتربيت ما به 

 .داريم

         کمبود تکنولوژی -

هميشه بايد قواعدی )  چه در خانه و چه در مدرسه( و عمل) اينجا تعليم و تربيت(تئوری ميان  

 تر سازی را محک بزند و مراحل توليد آن را در جهت رفع نواقص و بهیموجود باشد که حاصل کار

 کار تربيتی نظريه و بعنوان تتربي  در مورد)تکنولوژی(مجموعه از قواعد چنين .  دگرگون کندآن

لدين کودک و نه زيرا نه وا.  آورده است، وجود نداردیبعنوان عمل، به ويژه در ايران که به تقليد رو

صول کار آنها را که کودکان آموزش داده ميشوند و نه ميتوان محبه تناوب  برای اين مّهم معلمين مدارس

سائی و يا نادرستی روشهای تعليم و تربيت به کارخانه برگرداند تا رو نو جوانان اند، در صورت نا

 بصورت انتقاد از سوی مربيان و نيز خيلی دير درستی هااين نارسائی ها و يا نابعالوه . اصالح شوند

جامعه تنش و برخورد و چالش آشکار شده  و آنهم وقتی که درصاحب نظران هويدا و عريان ميگردند 

در کتاب يادداشتهای يک  محمّد عاصمی دکتر. عوارض جبران ناپذيری را بحای گذاشته است

 است که صرفنظر از ديدگاههای طبقاتی موجود در آن رابطهء افراد، م، در اين بابت نقدی ارائه دادهمعّل

از   نام مدرسه از يکسو و نهاد آموزش و پرورش کشورخواه دانش آموز و خواه معّلم، با مؤسسه ای به

مالی، ( ميشود رابطه ای که بخاطر غايتی شرايط وجودی خود را متعّين .منعکس ميسازدرا   ديگرسوی

اين شرايط را بايد در تئوری و کيفيت تعليم و تربيت و ابزار . )برنامه، کادرآموزشی، زبان، محل وووو

  .ر زير به آنها خواهيم پرداختی آن جستجو نمود که دئاجرا
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         روبوتروان يکنکودک بع -

اما . تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان برای رسيدن به مقصود خود به مشارکت آنها نياز داردامر  

 باشند آنوقت بی شک متکی به عقل و فهم خويش اند، رد، به معنی کسی که تشخص دارد، يک فاگر اينان

 لذا محک تجربه و آزمودن و امتحان کردن نيز نمی تواند بدون .ی و کبری می چينندمی انديشند و صغر

 اين مطلب اساسی را بگونهء ديگری مطرح ميکند و ٥٨عاصمی .توجه به اين تشخص صورت گيرد

اما صرفنظر از توانائی . مسئلهء نمره دادن و رفوزه شدن و يا قبول شدن را زير عالمت سئوال می برد

  شديد که خود بسيار اهميت دارد و صرفنظر از محتوای درس و مشق که خود مورد انتقادتن داشمعلّمی

، يک ر روبوتکه ما با نونهاالن خود مانند يک ناشی ميشود جا از ايندشواری ،  می باشدعاصمی

شم نام دارد و يک خروجی که آن چ اين ماشين يک ورودی دارد که گوش و . می کنيمماشين ساده رفتار

از اين رو محک مربی نيز تنها انطباق اين خروجی با ورودی است که خود .  زبان و انگشت خوانندرا

 توليت دانشگاه مجتهدی محّمد علی يادم هست هنگاميکه مرحوم دکتر .می باشدنيز مسئول آن 

 و با دبيرستان البرز را عهده دار بود، تصحيح اوراق کنکور دانشگاه در صنعتی آریامهر

ا ارزيابی می کرديم که داشتيم اوراق مربوط به سئواالت رياضی ر. يادی صورت می گرفتوسواس ز

ورقه ای را در . نوبت به بخش رياضی رسيد. طرح کرده بودآنها را  مجتهدیم خود فکر می کن

، که اسم مهری، دکتر  مايکی از همکاران. که محتوی راه حّل و جواب مسئله بوداختيار داشتيم 

سئله را بسيار خوب و با فکر  مکنکور دهنده خاطر ندارم، به موردی برخورد کرد که کوچکش را ب

 برای اينکه بگويد چه جوانان شايسته ای ما مهری .درست داده بودنيز را  جواب  حّل کرده وبکری

ايشان بدون هيچ تأملی بالفاصله گفت اين راه راهی نيست که .  نشان دادمجتهدیداريم آن ورقه را به 

 مالحظه ميشود چطور ندانسته عقل و فهم و شعور .بايد انديشه می شد و الجرم نمرهء آن صفر است

نوجوانان و جوانانمان را بخاطر حفظ سلطهء چند روزه سرکوب ميکنيم و توجه نداريم که اين 

سرکوبگری به شکل ديگری و در جای ديگری چون قارچ از همين زمين نامساعد سر به بيرون می 

 .تا عقدهء اين حقارت را خالی کرده باشدکشد 

  يم و تربيت مساوی برای همه استتعلدستگاه فرهنگ کشور همانا فرصتهای مقصود  -

 در عاصمی. ٥٩اين موضوع را نبايد به شعار تبديل نمود بلکه الزم است به عمق آن توجه نمود 

افراد پسر پينه دوز و فرزند   در کالس درسبه اين مطلب اشاره دارد که بسياری از صفحات کتاب خود 

 که به هر حال تاريخ ايران چنين صحنه ای  شهر بر روی يک نيمکت و در کنارهم قرار داشتندمتمول

 در امير کبيرس از قرنها پ الزم به يادآوری است که اولين مدرسهء دولتی را .را در خود نمی شناسد

ثروتمندان و فرزندان ين مدرسه تنها هميا در ام.  شهرت يافت دارالفنون به نامتهران داير کرد که

 سال کار و سابقه حدود ۴٠به ويژه بعد از . اشراف و اميران و درباريان می توانستند تحصيل کنند

را بعدأ نظم اداری مملکت از طبقهء مرفه کشور بودند و  نفر از آنجا فارغ التحصيل شدند که همه ١٣٠٠

 تحسين و آفرين گفت که در ايران موجبات رضاشاه بايد به لذا. سامان دادند رضاشاهدر دوران 

                                                 
 ١٧٠ تا ١۶۴. يادداشتهای يک مّعلم، ص 58
 نامهء محمود تفضلی. ياددلشتهای يک مّعلم، ص 59
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 از اين رو بايد پذيرفت آنها که اين . فراهم ساختفقير و غنیطبقهء برای فرصت های برابرتحصيلی را 

 .موضوع را نمی بينند کور دلند

 

 ی، که بدون تأملدر رابطه با بکار بردن روشهای تعليم و تربيت فرنگشته ذتجربهء سالهای گاستناد  بهاما 

نيز لنگ آن  چرخ تکامل که گرديدنبرطرف و مدرسه ه وادخانمحيط تربيت در کمبود نه تنها صورت گرفت، 

يکی از کارهای مفيد دوران پهلوی ايجاد در اين راستا . تئوری و نيروی کار متخّصص و آزموده شد

يفات بسيار و مجله ای به  تآلی وتربيتم دانشکدهء ادبيات با بخش علوهنرسرای عالی با بخش تربيت معلّم و 

  .افق آموزش و پرورش نوجوانان ايران را گسترش داداست که  همين نام

 صدیقعيسی دکتر ارزندهء برجستگانی چون  های فعاليتآن را مديون بايد  گسترش که  با وجود اين

تا  همباز معذالک، دانست ی پرورشی و روانشناسی تربيت در امر علومسياسیعلی اکبر و دکتر 

آغاز ( تعليم و تربيتوسيع فرنگی ها در زمينه  دگرگونيهایبه  و نه م االطباظناعمق گفتهء به  نهکنون 

که ناشی از کمبود تربيت به توجه شده است تا بتوان عمده ترين دشواری مملکت را )  ميالدی١٨شده در قرن 

که هم  محمّد رضاشاهبه ويژه در دوران  . مسازيبخود کانون تأمل خصوص در محيط خانواده می باشد 

ايجاد انجمن خانه و مدرسه و تغذيهء رايگان کودکان در مدارس سبب  و ه شددوختگوشهء نظری به اين امر 

 و شايد شد و آغاز پژوهش در بارهء تعليم و تربيت، اردو های نوجوانان و پيشاهنگان و حتی منع زنان متعدد

، مخالفتهای شديدی  عمومیدرعرصهء  کاراين با  معذالک، ين راه فرجی باشدادامهء آن می توانست در ا

ه موضوع بنفس تا جائيکه و جّو نامساعد و نا مطلوبی را فراهم آورد  بروز نمودخواه پنهان و خواه آشکار 

 نماد یفّرخ روی پارسانادانيهائی که با کشتن خانم .  نيز آلوده گرديدتمسخرابلهانهفساد مالی و ميکروب 

 .تبرپا ساخ ابدی خود را حماقت

اما از آنجا که قشر روشنفکر . جامعه می باشدوترکيب مسلم اين است که تعليم و تربيت شالودهء ريخت 

شايد براين باور که ريشه ها را بعد از ( مملکت هميشه به دنبال دگرگونيهای سريع و نه ريشه دار بوده است

 در باب سياست ميگويد بيشتر توجه داشته است تا به آنچه روسو آنچه ، به)به قدرت رسيدن می توان کاشت

صول تربيت  دقيقأ اروسو در اين کتاب .می نويسد" اميل" معروف خود نقالی او در بارهء تربيت در 

از اين رو روشنفکران  .پرورش آزاد استعدادهای ذاتی کودک است آنچه که به معنی. کودکان را تشريح ميکند

 .يچگاه به مسائل اساسی جامعه توجه نداشته اندما نيز ه

 .حاال اجازه می خواهم به عمق اين دشواری و تفسير آن به پردازم با اين تفاصيل

به اينکه انسان مدد انسان است، ذاتی  استعدادهای به معنی مدد رساندن به رشد و پرورشتربيت امروز  

 اجتماعی آفريده شده است، سخت بطور طبيعی، نهادأ،نسان اگفته ميشود اينکه . انسان بشود، انسان اجتماعی

انسان "پرسش اصلی را بايد با فراز از اين رو . مورد ترديد به ويژه از زاويهء پژوهشهای جديد مغز است
برای پاسخ به اين پرسش به نتيجهء پژوهشهای روی مغز انسان که در .  مطرح ساخت"کی انسان ميشود؟

 . به پا ساخته است مراجعه می کنيم سال اخير غوغا٢٠اين 

 اين ناحيه خيلی زود يعنی در هفتهء  .است ٦٠ليمبعمده ترين بخش مغز از نظر کارمايگی ناحيه ای به نام 

شکل می گيرد و به سرعت رشد ميکند تا مغز را گيرندهء عالئم و احوال بيرون اّول ايجاد نطفه در شکم مادر 
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وّلد و اولين ساعات و روزها و هفته ها اين رشد سبب ميشود که مغز به ويژه از لحظهء ت. از خود کند

بصورت يک اسفنج کليهء عالئم دريافت شده بوسيلهء حواس پنجگانه را به بلعد و آنها را کالسه بندی کرده و 

زيرا در . در نهايت فرديت انسان ميشودتشخصی که . سپس آنها را پود بهم بافتن تارهای تشخص خود سازد

م کودکی اين عالئم دريافتی از محيط بطور ندانسته بصورت گرايشها، ترسها، عالقه ها، عادتها و ايا

لذا محيط خانواده، همهء . استعدادها ضبط ميشوند و پايهء ارزش دهی به رفتار ها و کردارهای آدمی ميگردند

ا در ساختن نه تنها شخصيت امکانات صوتی و شنوائی، تصاوير، رنگها، مزه ها، نوازشها، مهربانيها و بوه

 اما با رشد اين ناحيه که در دو مقطع زمانی، يکی تا .اهميت بسزائی دارندليمب کودک که در تکامل ناحيهء 

انسان متعّين شش ماهگی و ديگری تا شش سالگی صورت ميگيرد رفتار اجتماعی، اخالقی و معاشرتی 

در اين مرحله است که انسان هوش پيدا . ا فرد ميگرددميشود و شخصيت می يابد و به واقع انسان اجتماعی ي

 .تحليلی، هوش ابتکاری و باالخره هوش عملیهوش . ميکند و آن را نيز به سه گونه پرورش ميدهد

طف و احساسات آدمی نيز قرار دارد که خيلی زود هر عالمتی  مرکز عوا ليمبمسلم اين است که در ناحيهء

مثأل اگر کودکی را با چوب به تناوب بزنيم، شکل چوب و يا لفظ چوب .  ميکندرا در لفافهء عاطفی بسته بندی

به هرچه ما ليمب لذا مرکز . آنچه که خود يک يادگيری غير بيدار است. با ترس قرينه ميشود و ضبط ميگردد

لت آنها را با آن خصميکنيم ارزش ميدهد و برحسب اينکه خوب يا لّذت بخش و يا مّضر و زيان آور باشد 

درست اين ارزشهای عاطفی . بر اين مبنی نيز مفيد ها را طالب و از مّضر ها پرهيز ميکند. ضبط می نمايد

. عاملی می شوند که هر بيداری و بصيرتی را به عملی و يا رفتاری تبديل و يا ازبروز آن جلوگيری ميکنند

جيبش را مثأل رد و يا اينکه به عکس بدين معنی که کسی دست نابينائی را می گيرد تا به آنطرف خيابان بب

 مقطع زمانی درهمه عشق و محبت، احساس پناه،  ميل و شهوت، ترس وافسردگی، تنفر و تأثر  .خالی ميکند

لذا محيط و شرايط و احوال آن و برخورد با مادر و پدر مّهم . در کودک بوجود می آيد) تا ششماهگی(اّول 

محيطی که گفت و شنود مسالمت آميز نمی شناسد، .  و هويت يافتن هستندترين عوامل تعيين کنندهء انسان شدن

محيطی که شادی و خرسندی را نمی پذيرد، محيطی که پر از گريه و زاری است، محيطی که از نظر الفاط 

فارسی فقير است، محيطی که در آن بين گفتار و کردار تناسبی نيست، محيطی که مادر برای بيرون رفتن از 

لباس معمولی و کثيف و گاهی تميز و مدرن به مد پاريس بر ر زير آن گاهی ادر بر سر می افکند و دخانه چ

تن دارد ووووووو مگر می تواند جز انسانی پنهان کار، دو رو، بی عاطفه و پراز عقدهء حقارت چيز ديگری 

و مستدل و آزاد از هر گونه رشد و پرورش عقل می تواند تنها با شنيدن و گفتگو و بحث منطقی . به بار آورد

شنيدن و گفتن چون زنجير بهم آويخته، پرسش و پاسخ محترمانه، صداقت و . قيد اسارت و حقارت ممکن شود

هر نقصی در ايجاد اين مرکز به معنی مسئوليت . ٦١امانت و حقانيت اساس توليد مرکز وجدان در مغز است

 زن و شوهر اهميت پيدا می کنند که در خانه با بحث درست اينجا عالقه های معنوی مشترک. ناشناسی است

 . و ديالوگ ثمر بخش در تربيت کودک مفيد واقع ميشود

 در مقطع دّوم زندگی انسان خشت بنای ساختمانی به نام هويت فرد همگیباال در گفته شدهء اين خصوصيات 

و مسئوليت پذيری و مسئوليت بعبارت ديگر وقتی خردسالی به مدرسه قدم می نهد دفتر هويتش . می شوند

مسائلی که همه . خواه اصالت داشته باشد و يا اصالت نداشته باشد. خواهيش تا حدود زيادی بسته شده است

 .مخبر دشواری عظيم تربيتی در جامعهء ما می باشند
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يت را به در تمام لغزشها و خطاها و شورشهای صد سال گذشتهء ايران و انقالب کذائی اسالمی که مسئلهء ترب

صندوق خانه ها و پستوها کشيد تا آن را به کذب بکشد و به اصطالح اسالمی کند خط قرمز بی مسئوليتی را 

 . اين بی مسئوليتی در همهء شئون مملکت مشاهده ميشود. می توان بخوبی مالحظه نمود

ن و نويسندگان و غيره که کسانيکه کار اجرائی دارند و يا دولتمندان و بازاريان و قضّات، کسبه و هنرپيشگا

بخصوص که قشر حاکم امروزی حتی . اينها همه از همين مرز و بوم هستند. از کرهء مريخ نيآمده اند

آنها که به بهانهء خواست مّلت و حقوق حّقهء وی . تعليمات درست و حسابی هم ندارد که ال اقل به آن فخر کند

 .د نه تنها نا مسئوالنه عمل می کنند بلکه مضافأ بی سوادندبرنامهء غنی کردن اورانيوم را پی گيری می کنن

قرار دارند و لذا سخت با عواطف آدمی عجين ليمب جالب اينجاست که عقل و فهم آدمی نيز در بطن مرکز 

.  با اين حال بايد توجه داشت که دوران مدرسه و تعليم و تربيت در آنجا نيز اهميت ويژهء خود را دارد.هستند

اما مغز دارای خصلتی به . ت که شخصيت نوجوانان وقتی وارد مدرسه ميشوند، دفتر بسته ايستدرست اس

با مناسبات بدين معنی که ما با ياد گيری بيدار می توانيم نيازها و آميال خود را . نام پالستيسيته می باشد

سان با نيروی خود قادر به بعبارت ديگر ان. اجتماعی همآهنگ سازيم بنحويکه کمترين چالش و تشنج پديد آيد

لذا . بلکه تنها می تواند آن را با شرايط و داده های محيط سازگار سازد. دگرگون ساختن تشخص خود نيست

بايد پذيرفت که پدر و مادر نا آشنا به اين مسائل و فقر که خود گسترش محيط تربيت کودک را منگنه وار 

 . محدود ميکند به توليد تشخص کودک لطمه ميزند

پيدا ميکند باعث خود نو جوانی دوران تشخصی که آدمی در اين در واقع . حساس ديگری توجه کنيمنکتهء به 
آنها لذا . مطلبی که در اين چند ساله بطور علمی به آن واقف شده ايم  نه بالعکس،دگرگونی جامعه ميشود و

 ی کهجامعه را به جوانانهمين لی زود و سرکوبی گری شکل دلخواه خود را ميدهند، خي قهر ا بکه به جامعه 
 .کرده اند خواهند باختبه اصطالح تربيت 

پس مسئلهء فرد و فرديت مسئله ای فلسفی نيست که روزگار روشنگری آن را آورده باشد بلکه در ذات آدمی 

ء درست اين خصوصيات نيز مايه.  انسانی آزاد و خود مختار و خود ساز است يا شخصفرديعنی . جا دارد

 ) تجربیاعمال(  هر فردی با رفتار و کردارشچه از ديد فلسفی و چه از ديد علمیاما . اوستايجاد هويت 

 کرداريا و در حاليکه عمل .دارددرونی ارزشی  با همنوعانش ا برخورد ویي انسان رفتار. شناسائی ميگردد

فتار و با اين وجود ر.  بيرونی استیرزشدارای با طبيعت و اشياء مصنوعی وی برخورد يعنی هرکس 

 و يا به عکس چه بسا عملی بطور ضمنی رفتاری را سبب ميشود.  يکديگر را نفی نمی کنندیکردار فرد

لذا انسان حق ندارد هر . امروز بر هرکسی واجب است از تخريب محيط زيست جلو گيری کندمثأل . بالعکس

چنين . ری دست بزند که بتواند مسئول آن نيز باشدبلکه آدمی الزم است به آن کا. کاری را که می خواهد بکند

هم دارای ُبعد درونی يعنی در مقابل وجدان و هم دارای ُبعد بيرونی يعنی در مقابل جمع می ولی مسئوليتی 

 . باشد

 قرار دارد بدون اينکه اين دو غير کردار نشان ميدهد تربيت در رابطه با رفتار و تعليم در رابطه با اين بيان

تنگاتنگ وابستگی بعبارت ديگر تربيت به فرديت و تعليم به کارآزمودگی ختم ميشود تا در . ته بهم باشندوابس

رسيدن به جامعهء مدنی تنها گذشتن از تنگهء جامعهء انسانی  لذا گذرگاه . بهم جامعهء انسانی بوجود آيد
 . است
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پايه های . عی اجتماعی تظاهر داردفرديت در اسم و شهرت، حّق و تکليف و از همه مهمتر تشريک مسا

درست در اين محيط، اولين جامعه ايکه انسان در آغاز زندگی . تشريک مساعی در خانواده ريخته می شود

 وی يک انسان برخورد کرد و سخن گفت و به او مانند با يکند، بايد کودک را به حساب آورد،خود لمس م

ّ  ميکند در حاليکه اجتماعی شدن در رشد حسخودی  توليد حّس به حساب آمدن . شدن آموختاجتماعی

يعنی خودی بودن به تشريک . واضح است که اين دو موضوع درهم تنيده شده اند. تبلور داردتشريک مساعی 

 .مساعی و تشريک مساعی به خودی شدن می انجامد

اين خود مختاری .  دادخودمختاری فرد را نه می توان از او گرفت و نه می توان به اومسلم اين است که 

، "تو"  و "من"خصوصيتی که با تميز خود از ديگران، با گفتن . استتظاهر يک فرد صورت اساسی ترين 

 – فرديتی که زمان .متظاهر ميشود" ّتشخص"يا بهتر " فرديت"در لباس " من"درست اين . بروز ميکند

، و ُبعد مکانی آن را در مفهوم و زندگیق در کارُبعد زمانی آن را در مفهوم ترّقی، به معنی توفي. مکانی است

فرديت با نام و شهرت، حّق و تکليف و از همه مهمتر .  ميتوان مالحظه نمودمدعيات در رابطه با هر چيزی 

 . مشارکت اجتماعی بروز ميکنددر امر داد و ستد  رابطه بادر

 . مشارکت و ديگری در ِبعد اجتماعی شدن در ُبعديکی . درست مسئلهء تربيت نيز بايد در دوبُعد صورت گيرد

خدمت خود تحصيل ميکند و مّدت مثأل تّرقی شغلی هر کسی تابع توانائيهائی است که وی در طول زندگی و 

و برابری  که نه تبعيض بلکه انصاف داردولی همين فرد در مقايسهء خود با ديگران توقع . شايستگی می يابد

نه تنها کّل جامعه را شکل ميدهد  مدعی بودندرست شوق به پيشرفت و . شندفرصتها هميشه نردبان تّرقی با

 و احترام به فرد و که مضافأ دست رد به سينهء هر گونه دستگاه اخالقی خواه اوخرائی و خواه دنيائی می زند

  .پذيرش شخصيت را جای آن می نشاند

ريب درونی مربوط نيست، بلکه موکول به زندگی تنها به فعاليت شخص يعنی ضکار و با اين حال توفيق در 

با کسی يا دوستی  ینی برخوردی نا گهاندر اينجا اقبال به مع. ی يعنی اقبال فردی نيز می باشدضريب خارج

يا يک همشاگردی است که حاال مقام و جاهی دارد و احيانأ می تواند مددی برای باال رفتن از پلکان تّرقی 

لذا کلمهء پارتی بازی که . است امير کبيرميرزا تقی خان زندگی رد در اين موبهترين مثال . باشد

 .دارای باری منفی است نبايد به اين جنبهء تّرقی کاری اتالق شود

  

در انتهای اين بحث، و بعنوان جان کالم، به موضوع زبان بعنوان عنصر اصلی گفت و شنود می پردازيم و 

بنا بر آخرين پژوهشهای علمی انسان دارای دوناحيهء زبان . مائيماز اين زاويه به مسئلهء تربيت توجه می ن

 بطور خالصه عباراتی را که گوش  بروکا در بخش  .می باشد  ٦٣ورنيک و  ٦٢ابروکدر مغز به نامهای 

.  عبارات معنی دار بصورت کالم در آمده و بزبان ميآيندورنيکدر حاليکه در قسمت . ميشنود درک ميگردند

 هرکودکی تنها با گفتن و. شود که تا چه اندازه رابطهء بی نقص اين دو مرکز اهميت حياتی داردحاال معلوم مي

بلکه کودک آهسته با تکرار لحن و عکس . اينکار را طوطی هم بلد است. تقليد هرسخنی نمی تواند به فهمد

دولی از معانی و آواهای العمل محيط و بازسازی مجدد الفاظ و چمالت به معنيشان پی می برد و آنها را در ج

 تنها با گفت و شنود رشد و ورنيک و بروکابعبارت ديگر دومرکز زبان، . بهم مربوطه ضبط می نمايد

از اين رو وسعت خزينهء کلمات مندرج در ذهن و فهم هر کودکی تابع محيط فرهنگی . همآهنگ ميگردند
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خزن بيشتر و هرچه از نظر معنا متمايزتر و هرچه تعداد کلمات اين م. است که نونهال در آنجا رشد ميکند

هرچه قواعد بازی با آنها، يعنی دستور، واضح تر و روشن تز باشد قدرت تشخيص و درک و هوش کودک 

ما نمی . لذا در عمل بايد نظر و مقصود اساسی تربيت در خانواده معطوف به اين رشد باشد. بيشتر خواهد بود

مراکز زبان در مغز . ا تنها با زبان محّلی و فرهنگ بستهء خانه تربيت کنيمتوانيم و نبايد کودکان خودمان ر

آنها که در گذشته به دور علم تعليمات محّلی سينه می . به سادگی می توانند ساختار چند زبانه نيز داشته باشند

دار از وسعت زبان مّحلی نه برخور. زدند، نمی دانستند که به کودکان خود چه ظلم بزرگی را روا ميدارند

 به ويژه الزم به توجه است اين دستور زبانی که ندانسته .فرهنگی و نه از نظر دستوری تکامل يافته است

زيرا در متن جمالت ساده کودک راستی و نادرستی . آموخته ميگردد پايهء انديشهء منطقی ما نيز می باشد

خيلی راحت قابل " ربه روی پنجه هايش راه ميرودگ"يا " استکان در گنجه است"مثأل . آنها را زود پيدا ميکند

بعالوه درست بر مبنای اين جمالت ساده که آئينهء فکر و بيداری انسان است روشهای تعليم . محک زدن است

که کشور ما از آن غافل ) ٦٥ و يا سنجش عالقه ها٦٤مانند روش ترسيم افکار(و تربيت جديد استوار می باشد 

 کودک و بازی و قصه گوئی راه هائی هستند که ميتوانند نواقص اساسی تربيتی به خصوص مهد. مانده است

در .  را به ياد داردصبحینسل ما هنوز قصه های زيبا و پر مغز مرحوم . را در جامعه از ميان بردارند

 .حاليکه نونهاالن امروزی فقط با تعزيه و داستانهای زندگی اسفناک و فجيع محيط خود بزرگ می شوند

 

          طح آموزشی س )٢(

زيرا دستگاهی است که نه تنها . دستگاه آموزشی مهّم ترين و حساس ترين دستگاه اجتماعی کشور می باشد

مديران آتيهء مملکت را به جامعه تحويل ميدهد که مضافأ نسل آينده را برای قبول مسئوليت نيز آماده می 

با . سياسی و ديگری دستگاه اقتصادی، سخت پيوند دارداين دستگاه با دو مؤسسهء ديگر، يکی دستگاه . سازد

توجه به اينکه فّعاليت سيستم سياسی و اقتصادی هميشه معطوف به زمان حال است، مالحظه ميشود که 

دستگاه آموزشی رابط ميان حال و آينده کشورمی باشد و درست به اين جهت نيز هر گونه سرمايه گذاری در 

برای حفظ و بقاء محيطی است که کودکان ما، يا نسل آينده، بايد در آن زندگی آن به معنی سرمايه گذاری 

ما ميکاريم تا ديگران "موضوعی که جلوه ای از فرهنگ ايران زمين است، فرهنگی که در جملهء . کنند

شده است که فرهنگ از خود " ما ميکاريم تا خود بخوريم"شعاری که امروز بدل به . خالصه ميشود " بخورند

 .کاريکه ناشی از عدم حّس مسئوليت و بالطبع مخّرب و نسل جوان را به طغيان ميکشد. بيگانگی است

اما از آنجا که امر سياست و اقتصاد به خصوص در وضعيت فعلی جهان نه صلب که سّيال است عقل نيز 

ا خواه رجعت، چه در غير اينصورت، يعنی خواه  تّوقف و ي. حکم به گسترش اين دو امر در آتيه ميکند

چيزی جز درماندگی نيست که خود از بيچارگی در برابر احوال زمانه  ناشی ميشود و زوال و فنا را با خود 

 .يدک می کشد

 )حافظ(ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که در مانی  دريغا عيش شبگيری که در خواب سحر بگذشت

سياست مفاهيم و مضامين فعلی را تعبير و تفسير از اين رو دستگاه آموزشی الزم است در جهت امر گسترش 

از سوی ديگر پويائی دستگاه اقتصادی که . و نقد کند تا احتياجات سياسی مملکت را به حّق برآورده سازد

خود با دستگاه صنعتی مملکت گره خورده است در ميزان بهره دهی آن نيست بلکه بايد آن را در تعداد 
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درست اين پويائی است که سبب اصالح و دگرگونی برنامه های . ايجاد ميکندمشاغل و مراتب نوی شمرد که 

آموزشی ميشود و آن را از خشکی و تّحجر و سکون در می آورد و اميد نونهاالن و افق امکانات جوانان 

ق دانشگاهها و مدارس عالی نيز به نو آوری و نوجوئی شـــو) نه پويائی داللی(همراه با اين پويائی . ميشود

می يابند تا گرهء وابستگی به کشورهای خارجی پاره و عوامل سرافرازی کشور فراهم شود و سرنوشت 

 . جامعه به تطور زمانه سپرده نگردد

اما بايد توجه داشت که درجهء درستی کار اين دستگاهها از يکسو وابسته به چگونگی پيوند آنها با يکديگر و 

بطور کّلی اين پيوند هرگز نبايد بر پايهء  .  افراد شاغل در آنها می باشداز سوی ديگر تابع کاردانی و لياقت 

آنچه که به آن در زير توجه . دخالت و تسلط و مهار کاری استوار باشد بلکه شايستهء پيوندی ساختاری است

 :برای درک مطالب گفته شده به دو مثال توجه کنيم . خواهد شد

فرانسه بطور کوتاه و بدون تفسيری درست از وضعيت آن روزگار و   در درس تاريخ موضوع انقالب -الف 

حال اينکه الزم بود توضيح داده ميشد چرا افرادی چون . روند انقالب و فجايع مربوط به آن مطرح ميشود

همينطور شايسته بود .  از اين انقالب فاصله گرفتند و آن را ضد انسانی خواندند؟کانت و ولترو  روسو

  که ترور را رواج دادند، يا روبسپير و مارات ها و خونخوارانی چون ژاکوبينن تسلط مسئلهء دورا

 هانادوران نازيسم و استالينيسم با همهء خشونتهايشان در مدارس به بحث و انتقاد کشيده ميشد، بحثی که 

 چون انقالب در اين موارد مستدل ارائه ميدهد، تا جوانان ما شيفتهء چنين تحوّالت اسف انگيزی ٦٦ندتآر

به خصوص ما از مقايسهء احوال مدرن در دو کشور انگليس و فرانسه غافل مانديم تا . اسالمی  نمی شدند

 . انقالبی اتّفاق نيافتادمارکسمعلوم شود چرا در انگليس بر خالف نظر 

کران و بسياری از روشنف.  بعد از انقالب فرانسه امپراتوری آلمان از عواقب آن سخت متأثر گرديد-ب 

از جمله الزم است از روزنامه نگار معروف . فالسفه و روزنامه نگاران وقت اين انقالب را فاجعه خواندند

ميالدی در نامه ای علنی به شّدت به اين انقالب که خود روزی ١٧٩٢ نام برد که در سال ٦٧مارتين ویلند

نچه در فرانسه گذشته نبايد سرمشق بلکه آ" او می نويسد و اعالم می دارد . از طرفدارانش بود اعتراض کرد

 ميالدی از انقالب ١٧٨٩ فيلسوف و زبان شناس آلمانی که در سال ٦٨هردر....". برای ما هشداری باشد 

او نمی تواند هيج اقتداری را قبيح تر و منفور تر از حکومت "فرانسه به وجد در آمده بود سه سال بعد نوشت 

فرانسويها با انقالب چه چيزی جز ترس و ترور و بی نظمی بدست . ر کندمشتی مردم خشمناک و ديوانه تصّو

آوردند؟ چطور می توان با اين انقالب به تربيت بهتری اميدوار بود؟ بهای نمايش اين صحنه های غير انسانی 

انيسم را اين انقالب هوم. و مشمئز کننده، خيانت و جنايت و فريب را چندين نسل آينده هم نمی تواند به پردازد

 ".که قرنها برای ساختنش زحمت کشيده شده بود نابود کرد

آلمان بايد از اشتباهات و خطاهای فرانسويها " نوشت  ٦٩ژرژ فورسترهمينطور نويسندهء نامی آن دوران 

نظری که بسياری از متفکرين و ". ياد بگيرد و اصالحات را نه از پائين که از باال و آهسته آغاز نمايد

کارل گوستاو فن ، فریدریش ربمناز جمله (ان مسئوليت شناس آلمانی نيز ارائه دادند انديشمند

به خصوص همه همزبان بر اين باور بودند که رفرم کليسا در آلمان ). وزير پروسی آن دوراناشترونزه 
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 در درست چون چنين اصالحی. عاملی است که جلوی هر تحّول خشونت آميز و از پائين به باال را ميگيرد

لذا در اثر اين تصّورات و مسئولت . فرانسه صورت نگرفته اين طغيان عمومی در آنجا شکل يافته است

 .شناسی ها بود که دولت آلمان برنامهء اصالحات از باال به پائين و تدريجی خود را آغاز نمود

 مملکت نمی گذارد، مالحظه ميشود که دستگاه آموزشی ما، وقتی اين گونه اطالعات را در اختيار جوانان

نتيجهء اين سهل انگاری را، که .  سياسی شده است–مرتکب چه اشتباه بزرگی در مورد مسائل اجتماعی 

وقتی شاه به تبعيت از سياست .   می توان ديدمحّمد رضاشاههنوز هم ادامه دارد، در دوران سلطنت 

ن ما به جای پشتيبانی و تشويق وی سنگر به انقالب سفيد دست ميزند، روشنفکرا) آنچه در باال آمد(آلمان 

 دربرابر ۴٢ خرداد ١۵مبارزه با استثمار گران توده های ايرانی را خالی می کنند و شاه را در طغيان 

 نخست وزير وقت نبود علممخالفين تقسيم اراضی تنها می گذارند که اگر اراده و قدرت تصميم گيری 

 .٧٠نگی سقوط کرده بودمملکت همآن موقع به پرتگاه از خود بيگا

 توده های خشمگين، هيچيک از روشنفکران و هردرتازه بعد از انقالب و بروز فجايع انقالبيون، به قول 

، بهمن نيرومند، اسالمی ندوشنسخنان امثال . انديشمندان ما ازآن مصيبت فاصله نگرفتند

 ، بابک اميرخسروی،بهنود مسعود، شاملواحمد، علی اصغر حاج سيد جوادی

 . ووووووو در بسياری از رسانه ها و مطبوعات شاهد اين مدعاستماسالی 

اما رابطهء ساختاری سيستم آموزشی کشور با دستگاه اقتصادی مملکت که به هر حال با صنايع گره خورده 

متأسفانه توجه مسئولين کشور جهان سّومی . است، مدارک و پايان نامه هائی است که به جوانان داده ميشود

يران بايد به مدارس حرفه ای و فنی معطوف ميشد تا در سايهء آنها رشد صنعتی واقعی در مملکت صورت ا

به اين جهت غالبأ . درست همين موضوع سبب کمبود کارگر متخصص در سرزمين ايران شد. می گرفت

ی و صنايع نظامی صنايع بزرگی که به ايران آمد مانند کارخانهء توليد برق، مراکز تلفن و نفت و پترو شيم

برای مرحلهء راه بری و بهره . همه با کارگران متخصص خارجی و پرداخت اجرت هنگفت نصب گرديد

بقيهء صنايع نيز تا . گيری آنها نيز عدّه ای بوسيلهء همين کارگران فنی زبده تعليم داده  و بکار گماشته شدند

زبدهء معموآل خارجی و تعدادی کارگر ساده اداره به امروز صنايع مونتاژ باقی مانده اند و با چند کارگر 

اين کارخانه ها از ماشين سازی، رنگ سازی، پارچه بافی تا اتوی برقی و ديگ زود پز بيشتر به . ميشوند

از اين رو نيز در آنجاها نمی تواند . سود دارند و صرف می کند) ممنوعيت ورود(دليل نبود رقيب خارجی 

زيرا ميان دستگاه اقتصاد و آموزش اتصال ساختاری نيست تا در مملکت  کار . عمل نوآوری پايه بگيرد

 . توليدی به معنی واقعی به جريان بيافتد

بعالوه با کمال تأسف بايد گفت دانشگاههای ما که بايد آيندهء علمی و فنی کشور را با پژوهش و نو انديشی 

ئله مسئلهء تعداد آنها نيست که امروز در هر شهر مس. تضمين ميکردند، امروز تنها اسمأ دانشگاه می باشند

کادر علمی الزم و  بلکه اين مؤسسات فرهنگی نه دارای. کوچکی با يک تابلو اظهار وجود ميکند

تی ـصنعمالحظه کنيم، چند سال بعد از تأسيس دانشگاه . البراتوارهای مجهز و نه بودجهء کافی هستند

امروز اين دانشگاه از نظر .  تأسيس شده استکاالبریا دانشگاه امروزی در ايتالياشریف  يا آریا مهر

 .علمی و پژوهشی آوازه ای دارد و از نظر وسعت شهری بسيار بزرگ باهمهء امکانات شهری است
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بعالوه دشواری علمی ما تنها مربوط به برپا کردن مراکز دانش و پژوهش در درون کشور نيست بلکه انتقال 

اين بحران . مطلبی که اکنون بحران اتمی مملکت را نيز موجب شده است.  ميگرددتکنولوژی را نيز شامل

يا بطور کّلی مفاهيم به عاريت گرفته شده از غرب است که " انتقال تکنولوژی"ولی ناشی ازدرک ناصحيح 

 .اکنون به تشريح آن می پردازيم

 
           فرهنگی - سطح تاريخی  )٣(

 است که هم پناه دينی دارد و هم در راستای اونتولوژيکی برتفکر مبتنی اساسی کشور ايراندشواری 

 .استوار استتأمل تقليد بی  ربکه  وارداتی . فرهنگ ايده آليسم وارداتی غرب  می باشد

اين تقليد نه در جهت گويا انديشی و نه در چارچوب تجربه گرائی قرار دارد که به هر حال الزم و ملزوم 

 :او ميگويد .  می باشدکانتتضاد با روش روشنگری از اين رو در . هم اند

   "انسان بايد از وابستگى آه خود مقّصر آنست، خويشتن را برهاند  "         

 کاريکه . درست امر تقليد به اين وابستگی دامن ميزند و عرصهء خودمختاری انسان را محدود ميسازد

به بعد .  م ١۵بخصوص آه از قرن . دشكرا در نطفه ميفرديت و هومانيسم و درنتيجه بلوغ علمى و سياسى 

به . يعنى از دوران صفويه، شعر و ادب ايران رو به انحطاط رفت و تعزيه خوانى و مدّاحى رونق گرفت 

زيرا . ويژه صوفيگرى و درويشى رواج يافت و بسيارى از شعرا و ادباى ايران فرديت و آثرت را رد آردند

اين انتقاد به اين معنى نيست آه ادباى ايرانى قدرت هنرى و زيبا نويسى . ميدانستندآثرت را متضاد با وحدت 

 هءاين شرايط زندگى درجامع! نه. ق و عرفان سرآمد جهانندال  به عكس اينان در شعر و ادب، اخ.نداشتند

وسته وراى اين پاز ديدن تقليدى است آه حرآت انديشه ها را چون پوست گردو در خود محدود آرده و 

 و بنيادى و ژرف آمتر لی به اين دليل نيز ما در فرهنگ ايران به انديشه هاى اصو.جلوگيری می نمايد

مّهم تر اينكه نويسندگان ايرانى توانا نبوده اند در رمان نويسى، درام، ساتير و قّصه، قهرمانان . برميخوريم 

 آزادگى و روشنگرائى آنند تا براى جامعه  هومانيسم و فرد گرائى وهءخود را در گفتگوهاى عام فهم آئين

 . آموزنده باشد 

. ه استخارج ازآشور نيز ميسر نگرديد سال اخير در فضاى آزاد و بى قيدو چند اين آار حتى دراين بيست 

از اين مّهم غافل لذا  و ريستهچيز را در پرتو مسائل سياسى نگ همه روشنفکران و انديشمندان کشورزيرا 

 ضعف قدرت ايران، هءجامعالت فرهنگی اساس مشكاز اين رو .  تميز و تشخيص آفرين استه اند کهماند

 علوم تجربى با علوم انسانى، نبود بلوغ سياسى و نبود نويسندگان هءبنيادى، قطع رابطکمی انديشه های تميز، 

يژه چه قبل و چه بعد به و.  استماهر در برگرداندن انديشه هاى حكما و دانشمندان به گفتار قابل فهم عموم 

از انقالب مشروطيت عدم فرهتگ سياسی که با تجربه به دست می آيد و همانا در تحّمل يکديگر و کوشش به 

 .کسب هم رأئی است، مانع اساسی در راه خردمندی جامعه بوده است

  ز دل چو ناى، من اندر حصار ناى     جز ناله هاى زار چه آرد هواى ناىلمنا
 تميز را به پائين ترين ه  حصارتقليدى، حصارى است آه بطور ندانسته در فرد فرد ما قرار دارد و قّواينبه راستی 

حتى در دوران سلطنت پهلوى آه علم و فن رو به تًرقى رفت، اساس اين پيشرفت همانا . سطح خود تنزل داده است 

آنطور آه آورديم، رشد و توسعه داد و درايران تميز غربى بود، تميزى آه علوم و فنون را در فرنگ  بكاربستن نتايج 

امروز به جرات ميتوان گفت آه از سيستم ادارى گرفته تا سيستم .  برانگيزدلماند نيز ميرفت تا تميز اصيل را در

 و اقتصادى همه دست آوردهاى تمّدن غرب اند و رژيم مذهبى آنونى هم، آه با شعار جلوگيرى از نفوذ و لیقضائى، ما
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او نميتوانست و يا . چاره اى جز حكومت بر مبناى همين نهادها نيافتفرهنگ غرب وارد ميدان سياست شد،  هءسلط

 اين رژيم بجاى خليفه، ريئس جمهور و بجاى.  ديگرى بيانديشد و چهره اى شرقى بخود بگيردهءنخواست گون

 . برگزيدفت، مجلس نمايندگان ال، وزير و بجاى شوراى خمؤمنينامير

 تمام اين تقليدها يك عيب آّلى به چشم ميخورد، عيبى آه چون بمب ساعتى تيك تيك ميكند تا در شرايط مناسب  درلی و

 هء غرب نيز نيست، آه موجب تمّدن پيشرفتلیاين عيب ناشى از به عاريه گرفتن تميزاصو. جامعه را منفجر سازد 

علم و فن نو، از طريق دانشگاها . ريه ها جستجو آرداين عيب را بايد دربرخورد خودمان با عا. آنونى اوگرديده است

اين .  غربى رخنه ميكند و در اين جريان فرهنگ مناسب خود را بوجود ميآوردهء مدارس به جامعهءو سپس بوسيل

فرهنگ روش برخورد آدمى را با ساخته هاى جديد بر مبناى ايمنى و درستى بكارگيرى آنها، تنظيم مينمايد، آه اين 

 سال پيش مردم با مال و آجاوه و شتر سفر ٨٠در ايران، آشوريكه تا .   علوم تجربى با علوم انسانى استهءطخود راب

ميكردند، زراعت آن با گاو و اسب صورت ميگرفت، رعيتش مورد تجاوزارباب مّكار و طمعكار قرار داشت، آخوند 

 فنون غربى با همت مردانى بزرگ و غرور مّلى خود را صاحب اختيار دنيا و آخرت گمان ميكرد، به هر دليل علوم و

اين دست آوردهاى جديد بشرى در نبود علوم . برآمده از شكوفائى دوران پهلوى وارد روابط و مناسبات اجتماعى شد

 از آنجا آه الهيات جاى علوم انسانى را در ايران غصب آرده .انسانى، در جستجوى پيدا آردن فرهنگ خود برآمدند

چشمه ايكه ميتوانست فرهنگ علم و فن را بيآفريند، همانا فرهنگ مال سوارى و آخوندى و ارباب و رعيتى بود، تنها 

 استفاده هبه اين دليل نيز طرز برخورد ما با علم و فن راهى را رفت آه با اصل ايمنى و اصل مطلوب ترين شيو. بود

 از اين آج فرهنگى را ميتوان چه در دانشگاهها و شواهد بسيارى. از وسايل فنى، آوچكترين فصل مشترآى را نداشت 

اما .  اين مقاله خارج استهء و چه در صنايع و آارگاههاى آوچك در ايران نام برد آه از حوصللیمدارس عا

اين فرهنگ .  اجتماعى را فرهنگ قضائى و فرهنگ ادارى مملكت به مّلت وارد ساخته استهءبزرگترين ضرب

روزگاراست، در درك   آخوندى آنهء پارتى بازى آه صرفا يادگار دوران قاجاريه و سلطصرفنظر از رشوه خوارى و

 خاطرات .غلط و سطحى عاريه هاى فرنگى، چه دراقتدار حكومت مشروطه و چه در استبداد مذهبى آنونى ميباشد

 آن دستگاه هءاس و پايدر دوران مشروطيت آه اس.  امينى و دوران آودآيم به وضوح بر اين گفتار صّحه ميگذارندلیع

به ويژه .  قضائى به مفهوم واقعيش وجود داشت،ه مقننه و نه قّوهحكومتى متجددى، آپى شده از بلژيك بود، نه قّو

 آنها به ژرفى غور نكرده هءبه آنه معنى آنها پى نبرده و در ريش  ايران وارد ساختند،هءآسانيكه اين قوا را در جامع

 !چرا.  آنها نگرديد ،هشور دانشگاه و مراآز پژوهشى متعدد دايرشد، بهر دليل، تعمقى در باربعده ها هم آه درآ. بودند

 قّضات، نشانه اى از تفكرى عاريه اى ،هءه و قباى ويژرضاشا لباس پوشيدن نمايندگان مجلس در دوران هءگون

يل نيز درايران تا به امروز به شكى در برابرگربه، مسخ خويش ساخته است  به اين دلجميباشد، آه جامعه را چون گن

 مدنى، بدون تعريف و هء جامعهمعنى درست جامعه و سيستم حقوقى، توجه نگرديده است، وگرنه اين همه بحث در بار

 مدنى بدون وجود حكومت قانون ميسرنيست، آنچه آه مّلت به آن هءتشريح آن صورت نميگرفت و اشاره ميشد آه جامع

غلم آارى از حقوق منفى ه نيز قانون اساسى مشروطه در مورد سيستم حقوقى آشور، آش شلاز اين رو . آشنائى ندارد

 تفاوتهائى آه اين گونه حقوق ها را ازهم هءو حقوق مثبت بود و آسى هم به فكر مطالع) حقوق الهى، حقوق طبيعى(

يز حكومت دينى در ايران به امروز ن. متمايز ميسازد، نيافتاد تا ضرورت رفرم در سيستم حقوقى مملكت روشن گردد

همين سياق عمل ميكند و توجه ندارد آه سيستم حقوقى بايد نسبت به محيط خود، يعنى جامعه، باز باشد، جامعه ايكه 

  .اين باز بودن بسيار ضرورى ميباشد. خود دستگاه پيچيده اى از عمل آردهاى اجتماعى و درعين حال خود ساز است

 در ترموديناميك ميگردد، آه به معنى نابودى جبرى و پيوسته آن  آنتروپىمشمول اصلچه در غير اينصورت جامعه 
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به واقع بدون وجود فضاى باز، . خود سازى و باز سازى جامعه نيز درگرو اين باز بودن سيستم حقوقى است. است

قوقى، سيستم حكومتى لذا مملكت از نظر سياسى داراى سه رآن، جامعه، سيستم ح.  مدنى ممكن نيستهءهيچگاه جامع

پيچيدگى و خود سازى جامعه هرگونه دخالت . زم به پرسش، پژوهش و تعريف استالميباشد آه روابط آنها با يكديگر 

ب و دخالت بيگانگان نميتوان در شكل زمانى آن دخل و الاز اين رو با انق. غير طبيعى را در آن غير ممكن ميسازد

به ويژه دخالت بيگانگان هميشه رشد و نّمو طبيعى .  خويش ميآفرينده برازند حكومت راهء آه گونلیتصرف نمود، شك

 آن يهءتنها راه سرعت بخشيدن به توسعه و تكامل جامعه همانا روشنگرى است تا در سا. جامعه را به تعويق مياندازد

تغير ميدهد و با آن عمل مردم تيز هوش، عاقبت انديش و تميز جو گردند، توانائيهائى آه روابط مردم را نسبت بهم 

ت حقوقى و قضائى اليكى ديگر از مشك.   پيشرفت و تمّدن استهءآردهاى اجتماعى را دگرگون ميسازد آه خود نشان

ح الاين تعبير بايد اص. آشور اصل مساوات است آه آن را به معنى برابرى همگان در برابر قانون تعبير آرده اند

. به معنى با برابرها بطور برابر و با نابرابرها بطور نابرابر رفتارآردن است زيرا مساوات بسيار ژرفتر، . گردد

ق، در آار و حرفه، در تقسيم ارث، در تربيت آودآان و وجود التفاوت زن و مرد آه هردو انسانند، در ازدواج و ط

 چنين هءنتيج. باشند روحانيت همه حاآى از درك نادرست اصل برابرى و تساوى حقوق شهروندان ميهدادگاههاى ويژ

يعنى قانون را بصورت . واقعيتهاى جامعه را با اعتبار قوانين تحت الشعاع خود قرار ميدهدهء  رابطهءبرداشتى، مسئل

باطومى در دست زمامداران سياسى قرارميدهد تا با زور و تنبيه و پرداخت جزيه و يا انتخابات ساختگى براى خود و 

 . حق بى پايه، اعتبار به جويند

لذا بازتاب . رمى در گرو واقعيتها و رخدادهائى است آه هر روز آن را تثبيت يا رد ميكنندــُاعتبار يا بى اعتبارى هر ن

 اعتبارها هء در جامعه، از طريق فضاى باز و عكس العمل حكومت دربرابر اين بازتاب، تعين آنندلیهرقانونى و يا عم

 .  مشارکت هرگز وجود نداردبه ويژه مشروعيت بدون. يا مشروعيت هاست

با همهء وعده های سياسيش، که گشايش کاذب فضای باز برای  را  خاتمى ها انتخاب بيست مليونى آقاىلیخي

و آغاز يک دگرگونی بزرگ تّلقی نمودند و آن را اقبالی مى ال بى اعتبارى رژيم جمهورى اسهءنشانمشارکت بود، 

از اين رو نيز به پشتيبانى از برنامه هاى وى همت . رنامه های دولت حکم می کند دانستند، که به پشتيبانی از بفراداده

از روش آمارگيرى براى پيش گوئى و اظهار نظر هنوز اينان بدون توجه به خصلتهاى آمارى جامعه، . گماشتند

هر جامعه . دف ميسازن خود بهره بردارى ميكنند و با اينكار هم خود را گول ميزنند و هم ذهن مردم را منحرنهءمقصدا

يعنى در آن هرگونه رسانش اجتماعى و ساختار . اى فقط هنگامى در برابر روش آمارى حسّاس است آه گويا باشد

نى جلوه داشته باشد تا بتوان برآن براساس اصل عليت و اصل تناقض بطور آمارى تامل و ال عقچهرهءآارمايگى در 

 عمرانى هءاخص اجتماعى ندارد، چگونه مينواند حكومتى گويا با برنامجامعه اى آه گويا نيست و ش. داورى نمود

بينائی خود ، رفت هنگاميكه با انگشت ترديد به انتخاب آقاى خاتمى نشانه نادر نادرپورشادروان .  داشته باشدیمطمئن

ز اوضاع روزگار  يك شاعر واقعى است آه بصيرتى جانانه الیاين بينائى بيان روشند. نشان دادبه اين موضوع را 

  .شتخود دا

عدم اطمينان در اجراى درست و به موقع برنامه هاى دولت، هم اقتصاد آشور را درهم ميريزد و هم بيكارى را فزونى 

 گويا خود هءزيرا هر جامع. اينها همه نشانه هاى غير گويائى حكومت و جامعه اند.  ناراضى ميزايد هميبخشد و هم تود

ی جست  که  وسيله م - در اصل مقصودديروز  اين گويائى را ماآس وبر . طلب ميكند بخود حكومت گويا نيز

اين کهنه انديشی ولی در دستگاه اداری ايران . امروز کهنه شده و چای خود را به همکاری و نقد عقالنی سپرده است

نارسائيهاى . ود دميده استخآالبد را با فشار فساد در  یروح رئيس و مرئوسهنوز قابل مالحظه می باشد که حاال 
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 رايج، همه برآمده از رياست بازى و پرونده سازى رشوت خواری گرفتاريهاى بى درمان مردم و ى وردستگاه ادا

آنها تميز نميدهند آه مقابل مردم قرار ندارند، بلكه بايد پشتيبان آنها باشند . بخاطر منافع شخصى مامورين دولتى ميباشد

 چاره انديشى آنند، نه اينكه راههاى قانونى را فقط دربرابر رشوه و يا پارتى از آشوى ميز تشانالو براى ّحل مشك

 .حالتی که کشور را از درون متالشی ميکند. خود بيرون بكشند

مملکت دارای کمبودها و نارسائيهائی بود که به هرحال هميشه با جهش ناگهانی مى الب اسالانقشک نيست که قبل از 

به عالوه ما افراد . رهنگی، علمی و فنی به آستانهء رشد و توسعهء همه جانبهء اجتماعی همراه استاز بينوائی ف

متخصص و کارشناسی را هم نداشتيم که قادر به ارزيابی همهء جهات حرکت باشند و کندی و تندی چريانهای مختلف 

اين مطلب را بايد روشنفکران کشور . ئه کننداز پيش تخمين و در همآهنگی آنها برنامه ای را ارارا  سياسی –اجتماعی 

وضعيت آن . ميدانستند و مردم را نه در راستای تخريب که در راه سازندگی و صبر و حوصله تشويق می نمودند

 :دانست ميتوان مترتب از نكات زير دوران را 

 سياسى    -صنعتى شدن سريع مملكت و همآهنگ نبودن رشد صنعتى با رشد اجتماعى    -

    نبودن برنامه هاى تربيتى و آموزشى با نيازهاى آشورشتهمگ   -

      نخبگان پرافاده و خود خواه و خودپرستهءبوجود آمدن طبق   -

  ثروت و آار و منصب هءنال و غير عاديهء تقسيم بى رو   -
    زم در امر دادگسترى و آندى آار در اداراتالنبودن قوانين معتبر و    -

 شوه گيرى و باند بازىفساد و ر   -

 شكاف اجتماعى چه از نظر جهان بينى و چه از نظر ارزشها و معيارها     -
  موانع مذهبى در راه تجددگرائى   -

   پاى بند نبودن حكومت به بعضى از اصول قانون اساسى   -

 

را ممر زندگى آنونى مّلت ب و دشواريهاى ناشى از آن به حالت جديدى تبديل شده آه مختصات الاين وضعيت، با انق

 عبارتند از   تشکيل ميدهند و 

  دينى براى حفظ وضع موجودلطهءو ترور از جانب ساعمال زور  -
  مذهبى  أاجبار به اعتقاد بى چون و چرا به نهادهاى ظاهر -
 دزدى و فساد و چپاول اموال مردم    -
 جاسوسى و خبرچينى و گسسته شدن پيوندهاى عاطفى و خانوادگى -
        فقر و فحشا عموميت يافتن  و مقام بدون آار و آوشش وآوردن ثروتبدست  -
 ت جمعيت، تخريب طبيعت و تجاوز به محيط زيسهءرشد بى روي -
  نابودى صنايع و آمبود آارگر متخصص -
 پايمال آردن حقوق مردم -
  اجحاف و ظلم به نويسندگان و هنرمندان و دگرانديشان -
  يندهنبودن امنيت درآشور و اميد به آ -
 درهم ريختگى دامدارى، آشاورزى، آبيارى، توليد و توزيع -
  و عمرانىلی ورشكسته، تورم و اقتصاد بى سامان و سياستهاى غلط پوهءسياست تغذي -
  و بيكارى روزافزون وضع اسفناك مسكن و عقب ماندگى دهات و شهرهاى آوچك -
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ب فرق دارد، الهد آه بطورآّلى با وضعيت قبل از انق ايران امروز نشان ميدهءبحران ارزشها را در جامعاين وضعيت 

موّلد بحران آنونى، نارسائيهاى حقوقى و قضائى،  ادارى و اقتصادى و سياسى است . آه متفرع از بحران شيوه ها بود

  . هرگونه شورش و طغيان درآينده ميباشندهءآه اساس نارضايتى مردم وريش

فرديت، هومانيسم، رنسسانس و تنها از گذرگاه قى و پيشرو،  متّره ایجامعرسيدن به راه رهائی از اين بن بست و  

 . ميگذرد مدرنيته و درک معنی روشنگرى

رنسانس براى ما بايد به معنى زنده آردن فردايرانى بدون پيشداورى مذهبى از هرگونه و با توجه دوباره به فرهنگ 

 غرب با آمك نويسندگان و شعرا و هنرمندان هء بشردوستانزم است پيشرفتهاى اجتماعى والدراين راه . اصيلش باشد

 هءاين آوشش، آوششى مّلى است آه بايد وظيف. تفسيرشوند، تفسيرى انسانى و درلباس ادب ايرانى براى عموم

 به ويژه نميتوان چنين آوششى را در فضائى غير دمكرات .هرگروهى باشد و سياست آن را مورد پشتيبانى قراردهد

درست است آه دمكراسى نظر به .  روحانيت را رد ميكندهء امت گرائى و فرديت در سايلیدمكراسى و. آغاز آرد

 عام دارد و در نظامهاى دمكراتيك قانون اساسى وسيله اى را براى سنجش و داورى در امر سياست در هى و ارادأر

م ازاجراى مقاصد دولت، آنها  آه با سنتهاى زنده تا آنها او را مهارآنند و درموقع لزو) انتخابات( اختيار مردم ميگذارد

ابتدا  اين انتقاد بايد لیجلوگيرى آنند، و) مجلس و احزاب(و الگوهاى رفتارى عام جامعه همخوانى ندارند، با انتقاد 

لذا دمكراسى بدون فضاى باز، آنچه در بيشتر آشورهاى درحال . درافكار عمومى آانونى شود تا قدرت آفرين گردد

 افكار عمومى را تنها مهار آانت. حظه ميشود، بى معنى است الح دمكرات مانند مصر و ترآيه مالد و باصطرش

 هءدر اين موضع گيرى او به نام. سياست نميداند بلكه او روشنگرى و طراحى هر سياستى را نيز در آن ميجويد  آننده

وه نبايد آرزو آرد آه البع. ه پادشاهان فلسفه ببافندتصور نميرود آ: " ن توجه داردلما قيصر آفردريك دّوم به ولتر

زم است آه الاما . جبار از بين ميبردالى عقل را باأزيرا مالك زور و قدرت بودن، آزادى ر. سفه پادشاه شوندالف

دار به پادشاهان و خاندان آنها بعد از بر قرار آردن مساوات در ميان مّلت خود، فيلسوفان را از بين نبرند و آنها را وا

حظه ميشود آه سانسور فكر و قلم چقدر خطرناك مال . "چه سخن اينان براى هردو طرف ضرورى است. سكوت نكنند

 ان حاآمهء نيز آنها را شايستافالطونبيان ميدارد تنها به فيلسوفان و نويسندگان مربوط نميشود آه  ولترآنچه . است

زيرا اينان هم زور و قدرت خدائى را به همراه دارند و هم . افه نمودنميدانست، بلكه بايد فقها را نيز به اين جمع اض

اين عيب دراين است آه اديبان عادت آرده اند همه چيز را فداى رسيدن به قصد و . عيب ادبا را با خود يدك ميكشند

هداف خود، به سياست درعمل مجبور به تجديد نظر درا. هدفى نمايند، حال اينكه سياست نميتواند مقصود گرا باشد

اين تجديد نظر يك شكست نيست، آه پيروزى عقل در رسيدن به يك اتفاق . رسيدن به هم رائى با ديگران است خاطر

به خصوص آه حكومت فقها، به . زم است حكومت دينى جاى خود را به حكومت دنيائى واگذارآندالاز اين ديد . است

 متون شريعت و تضمين رعايت حقوق منفى به ميدان سياست قدم قصد برقرارى ارزشهاى دينى و رفتارهاى منطبق با

گذاشته و رفرم به معنى دنيائى شدن دستگاه روحانيت، با جدائى دين از حكومت آه در نهاد روشنگرى نهفته است 

 ، و با شعار سودمندى جنبش رفرم گراها، در تحليللهرگونه پشتيبانى از چنين حكومتى در هرشك. فرقى اساسى دارد

گفتگو با رفرم طلبان بايد درجهت مجاب . نهائى، يك عوام فريبى بيش نيست آه ايران را عقب افتاده تر خواهد آرد

اين گفتگو را تنها افراد . ح دنيائى و اوخرائى مردم صورت گيردالآردن آنها و روشن ساختن ذهنشان با خير و ص

 بايد به پذيرد، رسيدن به وفاق با لیدولت فع. جام رسانندخبره  و دانا و غيرمتعصب از هر دو طرف ميتوانند به ان

نه از اين بن الدرخود شورش جوانان را پرورش ميدهد، خروج بسيارعاق اوپوزيسيون مّلى در وضعيت آنونى، آه ذاتا

دوستى ميگفت، اولين بدبختى انسان با پذيرش اصل مالكيت آغاز شد، آه . بست و رهائى ازعاقبت تاريك آشوراست 
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آت بارتر از همه ال فلیو. دوّمين شومى، حق حاآميت است آه فرمانده  و فرمان بر خلق نمود. غنى و فقير ايجاد آرد 

پاسخ دادم، اگر زندگى نبرد اضدادست، . قدرتى است آه به خودآامگى بدل شود، زيرا برده و صاحب ميآفريند

آشتى دهند و ميدانند آه وضعيت سكون وجود ندارد و هيچ خوشبخت آنانى هستند آه سنتز ميآفرنند تا ضّد ها را باهم 

 .حالتى ثابت نيست، آه آبستن دگرگونيهاست

 

 : با شعر زير باب سخن می کنيممدرنيتهاما برای درک مسئلهء  

 

 )حافظ(رخت بربندم و تا ملک سليمان بروم  دلم از وحشت زندان سکندر به گرفت

 

خويش نشسته است و آنچه را که می بيند با الفاظ بهم متصل و برای در اينجا حافظ به نظارهء احوال درون 

 .خواننده معنی دار بيان می کند که شرحی از اين دنيای متضاد، با چهرهء دوروی مقيد و آزاد است

پست  ديدم که به حق استادانه در بارهء احسان یار شاطر يادداشتی از استاد ١٠۵٣در کيهان شمارهء 

مانند کودکی که آرزومند رهائی از دستورهای الزام آور " او می نويسد،. ت افکنده بود نظر بر نظرامدرن

پدر است اينان نيز در پی آنند که مفّری بجويند و به ابزار افکاری که به مدد عاطفه در ذهن آنان شکل می 

های مشکوک پذيرد، بی تصرف خرد و هشدار عقل، راه بدهند و آنگاه اين عنان گسيختگی را با فرضيه 

 که اين پريشيدگی و گريز از عقل را با نوشته های تکّلف آميز و لفظ دریدا و فوکوامثال . توجيه کنند

 ". به شمار می آيندپست مدرنيسمپردازيهای خنک رواج داده اند، علمدار 

 .ناظر بر نظرات ناطران ديگر است یارشاطر مالحظه ميشود که

 

                                                                         ادامه دارد                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


