رﻓﺮم دﯾﻨﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
"ﺷﺮوع راه ،ﻧﺼﻒ راه اﺳﺖ".
ارﺳﻄﻮ

در اﯾﺮان ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از "رﻓﺮم دﯾﻨﯽ" اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﮔﺮدﻧﺪ و دﯾﻦ ﭼﻬﺮهای اﻣﺮوزی ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺨﻦ از ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ )ﻟﻮﺗﺮﯾﺴﻢ( اﺳﺖ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻟﻮﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎز ﮐﻨﺪ .دﻏﺪﻏﮥ اﺻﻠﯽ ﻟﻮﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ
و در رأس آﻧﺎن ﭘﺎپ ،ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﺸﯽ"ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ" داﻧﺴﺖ! ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻟﻮﺗﺮ درﺑﺎرۀ "زﻧﺎن"،
"ﮐﺎﻓﺮان" و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ او در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﻮاﺿﻌﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
داﺷﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺗﻌﺼﺐ آﻣﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن،
اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺤﻨﮥ ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ دﺳﺖ زدﻧﺪ
و در ﭘﺎرﯾﺲ و رُم ﻣﺪﺗﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻄﺒﻞ و آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ارﺗﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ
ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﻘﻄﮥ اوج اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ
"ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ"! ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ! )ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﮔﺪﺑﻮرگ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺎل ۱۶۳۱م .در ﺳﻪ روز ﭼﻨﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻏﺎرﺗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻓﻘﻂ  ۷۵۰ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!(

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ اروﭘﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻬﺎن ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻗﺮن ۱۹م (.و ﻧﻪ در اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻗﺮن
۱۸م ، (.ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺘﺮ ،در ﻇﻬﻮر ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ )ﻗﺮن ۱۶م (.و ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ در رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ..ﮔﺸﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اروﭘﺎﯾﯽ را از ﺳﻠﻄﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻫﺎ
ﮐﺮد و ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن داد ،آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺮدد(۱).
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از دو ﻃﺮف ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﺎل ۱۶۴۸م .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮارداد )وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ( ،ﺻﻠﺤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ
در آن آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آزادی ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از اروﭘﺎﯾﯿﺎن اﻣﮑﺎن
داد ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و آزاداﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوران روﺷﻨﮕﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ و "رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ" اﻣﺮوزه در ﭘﺲ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎﻃﺮۀ آن ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻓﻮران ﺗﻮﺣﺶ "ﭼﻨﺎن اﺛﺮات دردﻧﺎﮐﯽ در ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آﻧﺮا ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ(۲)".
ﺣﺎل ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد و ﭘﺬﯾﺮای
ﻧﻮآوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ "ﺗﺤﻮل در راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﻦ" ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ را از ﺗﻮدۀ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﻗﺪم
ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺬاﺷﺖ؟
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﯾﺮان درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺣ ّﺪ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﮔﺬار از اﯾﻦ ﺑﺮﻫﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری در
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﯾﺮان از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻧﺒﺮده و در راه آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان از اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در "ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ"،

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻮﺗﺮی داﺷﺖ؛ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪ و ﺳﯿﺪ ﺑﺎب ﺑﺎ "ﻣﻨﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ" ،دﻗﯿﻘﺎ ً ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﯾﺎن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ دروﻧﻤﺎﯾﻪ ،ﻣﻼﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎﺑﯿﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﺮان ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ و آن
"ﺑﺎﺑﯽﮐُﺸﯽ" ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﻮﯾﺎ ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺸﺮی از "روﺷﻨﻔﮑﺮان" اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ راه را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ در درون و ﺑﯿﺮون دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن در ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻬﺮۀ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزی ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ،ﺳﻨﺖ" دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺮآورد
وﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﺮد.
+++
ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮕﺸﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻦﺑﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ .آلاﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ رخ ﻣﯽداد.
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر او ﮐﺘﺎب "در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان")۱۳۴۳ش (.را ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از "ﻏﺮب زدﮔﯽ" ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺨﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ او داﻧﺴﺖ .ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن "ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻣﺖ اﺳﻼم" و ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ "روﺷﻨﻔﮑﺮان" در اﯾﺮان رواج ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .آلاﺣﻤﺪ در )ﻣﻘﺪﻣﮥ( ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
"روﺷﻨﻔﮑﺮ" و ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
او "روﺷﻨﻔﮑﺮان" را ﻗﺸﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)"ﺳﻨﺖﻫﺎ"( ،در ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐ ّﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
آلاﺣﻤﺪ ﺑﺮای "روﺷﻨﻔﮑﺮ" ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرد در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از
ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
"روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺧﺎص دوره ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺮ روال ﺗﻌﺒﺪ ـ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺮس از
ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﺖ ـ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ..دورۀ روﺷﻨﻔﮑﺮی دوره ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن آدﻣﯿﺰاد ..ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎری از ﺧﺎرج ﯾﺎ
از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .آزاد ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺴﺌﻮل(٣)".
او ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن "ﺑﺪوی" و "روﺷﻨﻔﮑﺮ" را در اﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ:
"ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮد ﻋﺎﻣﯽ در )ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﮫ و ﮐﺴﻮف و (...ﺑﺮ آﻣﻮﺧﺘﮫ ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻠﺜﻮمﻧﻨﮫای ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﮫ ﺑﺪوﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺗﺮس از ﻣﻈﺎھﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
روﺷﻨﻔﮑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻮم و ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ(۴) "..
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آلاﺣﻤﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻃﻨﯽ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ:
"آدﻣﯽ وﻗﺘﯽ از ﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر رﺳﺖ و ﻣﮭﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد و ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪ
ﭘﺎ ﺑﮫ داﯾﺮۀ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮔﺬاﺷﺘﮫ(۵)".
او ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ "روﺷﻨﻔﮑﺮی" آﮔﺎه اﺳﺖ:
"وﻗﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ در "ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ" آدﻣﯽ رد ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺮدﯾﺪ واﮔﺬار ﺷﺪ؛ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺪار رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺣﻮزه ای ﯾﺎ دوره ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن "ﻇﻞ اﷲ" ﺑﻮدن ﯾﺎ "آﯾﺔ اﷲ" ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ(۶)".
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﻮد اﮔﺮ آلاﺣﻤﺪ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" را ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاده ،ﺧﺮدﻣﻨﺪ ،رﻫﯿﺪه از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن "روﺷﻨﻔﮑﺮان" ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدم
ﻋﺎدی "ﻓﺮﺻﺖ و اﺟﺎزه و ﺟﺮأت ورود ﺑﮫ ﻻھﻮت و ﻧﺎﺳﻮت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢﺗﺮ اﺳﺖ (٧)".از اﯾﻨﺮو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﻓﻘﻂ "ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا")=ﻋﺒﺪاﻟﻠّﮫ() (٨اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ "ﻓﺮﺻﺖ و اﺟﺎزه و ﺟﺮأﺗﯽ" ﻧﺪارد! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪرد آن ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ!:
"اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ(۹)".
اﮔﺮ آلاﺣﻤﺪ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای ﺧﺮاﻓﺎتﺳﺘﯿﺰی ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮای او
"ﻣﻼکﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی" اﺑﺪا ً ارزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "روﺷﻨﻔﮑﺮان" اﺣﺴﺎس
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ" ،زادﮔﺎه اﺻﻠﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی" در اﯾﺮان ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ (۱۰)،در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی
آﻧﺎن را "اﺟﻨﺒﯽ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﭼﺮا ﻣﺪرﺳﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ:

"ﭼﺮا ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ و از روز اول در اوان دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪرﺳﮫھﺎی
ﺗﺎزه ای ﺳﻮای آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ؟ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ؟")(١١
"آﻧﮭﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻣﺮوزی در ﮐﻼس ﻣﺪارس روی ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪۀ
دﯾﺮوزی در ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ(١٢)".
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آلاﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺶ آﻣﻮزﮔﺎری ﺑﻮد ،ﺗﻔﺎوت "ﻣﺪرﺳﻪ" و "ﻣﮑﺘﺐ" را ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﯿﻮۀ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد داﻧﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﮑﺘﺐدارﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؟
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐُﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ آلاﺣﻤﺪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻢ "ﺳﻨﺖ" را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺪرﻧﯿﺰه .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن "ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ" و "ﺳﻨﺖ" راه ﺣﻠﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ را زﯾﺮ ﻋﺒﺎی "ﺳﻨﺖ" وارد اﯾﺮان ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ "ﺳﻨﺖ" را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻫﻢ
"ﻣﺪرن" ﺷﺪهاﯾﻢ:
" از ﻏﺮب ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺎ ﻻزم دارﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ..ﻣﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ..اﻣﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﻧﮫ ..اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﻦ ﺧﻮدم دارم و ﺑﻠﺪم(١٣) ".
آلاﺣﻤﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻀﺎد ذاﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ "روﺷﻨﻔﮑﺮان" را در ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﺳﻨﺖ"
)ﺑﺨﻮان :ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ رﻓﺮم دﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﮥ ﭘﺎﺳﺪاران ﻗﺮون
وﺳﻄﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
اﻣﺎ آلاﺣﻤﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد ﻣﯽﺗﺎزد .ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﯾﻦ ھﺠﻮم زﺑﺎن و
آداب و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﺧﻼق و ﻣﺬھﺐ") (١۴ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن "ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ" ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﺮس ﺧﻮاﻧﻨﺪه از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" ﺑﻌﻨﻮان "ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر" ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد:
"آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺠﺎی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﺠﻮم ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻮد؟")(١۵
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ اﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﻫﺠﻮم" ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب" ،روﺷﻨﻔﮑﺮان" ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮاﻓﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ را درک و
ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻓﺮﻣﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را
از اﻗﺘﺪار ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی از دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮآوری دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ را زﯾﺮ و رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﺮﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ روح و ﺟﺴﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن
را درﻫﻢﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﺟﻬﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺮدارد.
آلاﺣﻤﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪاری ﺧﻮد از ﻣﻼﯾﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ "ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و
ﺑﺎزار")" (۱۶روﺷﻨﻔﮑﺮان" را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان "ﻓﮑﻠﯽ" و "ﻗﺮﺗﯽ" (۱۷)..ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن "روﺷﻨﻔﮑﺮان" ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ "ﻣﻘﺘﺪراﻧﮥ" ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮف آﺧﺮ او
دراﯾﻦﺑﺎره اﯾﻨﺴﺖ:
"ﭼﻮن ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان وارداﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ـ ﭘﺲ روﺷﻨﻔﮑﺮ
وارداﺗﯽ روز ﺑﺮوز وازده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺗﺮ(١٨)".
"و اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ھﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ دوام ﺑﯿﺎورد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﻠﻤﺎج
اﯾﺸﺎن .و ﻧﮫ ﻋﻀﻮی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻨﺘﯽ(١٩)".
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آلاﺣﻤﺪ از ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن از ﻗﺒﯿﻞ "ﺗﺴﺎوی زن و ﻣﺮد" و ﯾﺎ "ﺧﺮداﻧﺪﯾﺸﯽ" ﺑﺎور دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل "ﻋﻀﻮی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده" در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن "ﺻﯿﻐﻪ" و "ﺳﻨﮕﺴﺎر" ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؛ زن ﻧﺼﻒ ﻣﺮد ﻫﻢ ارزش ﻧﺪارد و "اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف" ﺗﻮدۀ ﻣﺆﻣﻨﺎن
را در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و رﻓﺘﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ؟
از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﺘﯿﺰۀ او ﺑﺎ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ آﻧﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" ،از
ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﺘﯿﺰی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،او را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ
آلاﺣﻤﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ در ﻧﺒﺮد "ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ" و "ﺳﻨﺖ") ،(۲۰ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻼﯾﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار آﻧﺎن.
ﺳﺨﻦﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎی "روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ" و وامﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آلاﺣﻤﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻬﻢ را در
ﭘﺮده ﮔﺬارد ﮐﻪ او در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد (۲۱) .از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ "ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ

ﮔﻮری" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪی در ﭼﻨﺒﺮۀ ﺧﺮاﻓﺎت درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ،دﺳﺖ زده اﺳﺖ:
"رﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮاغ دوا درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ..ﺑﺎ ھﺮ ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻼن ﭘﯿﺮزن ﺧﺎﻧﻮاده ..ﭼﮫ ﻧﻤﺎز ﺷﺐھﺎی ﻣﺎدرم ،ﭼﮫ ﻧﺬر و
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮاھﺮھﺎ ..ﻣﺜﻼً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﻞ روز ﻣﺪام ،روزی ﭼﮭﻞ ﻧﻄﻔﮥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدرم ﻣﯽ آﻣﺪ ..ﻧﺴﺨﮥ ﺟﮕﺮ ﺧﺎم ھﻢ ﺑﻮد،
ﭼﻠﮫ ﺑﺮی )روز ﭼﮭﻠﻢ آب ﻣﺮدهﺷﻮرﺧﺎﻧﮫ را روی ﺳﺮ رﯾﺨﺘﻦ!( ھﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﯽﺳﺮ ھﻢ ﺑﻮد در ﻗﻢ ،داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ھﻢ ﺑﻮد در
ﺷﻮش(٢٢)"..
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن آلاﺣﻤﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻌﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ "ﺑﺪوﯾﺖ" ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؟ واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک
اﯾﻨﺴﺘ ﮑﻪ او در اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺪان دﭼﺎر ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﻣﺪار آلاﺣﻤﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﻓﺎتزدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و آﻧﺴﻮی دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺴﻼن او در ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺶ اﺳﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .آل اﺣﻤﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاداری ﭘﯿﺸﯿﻦ او از "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از "ﭼﭗ"ﻫﺎ ،ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ" و "ﺗﻌﻬﺪ" را از ﺳﺎرﺗﺮ و ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﮐﺎﻣﻮ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ را ﭼﺎﺷﻨﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد
ﭼﻬﺮهای "ﻣﺪرن" ﺑﺒﺨﺸﺪ.
+++
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ :اﯾﺮان دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ رﻓﺮﻣﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﺤﺠّ ﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و راه را ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ "ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ" ﺳﺮاﻓﺮازی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪون ﺑﺤﺮان ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﺮآﻏﺎز دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺸﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺳﻨﺖ" ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻬﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﺎن دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺎن ﺗﻀﺎدی دروﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﺷﮑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭼﺎرهای ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ؛ ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﻧﯿﻤﻪ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧ َﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ در اﯾﻦ راه ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮد ﻣﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،از "ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ" و "آزادی ﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﻨﯽ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ
"ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ" و "ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری" ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺤﺮان داﻣﻦ ﻣﯽ زد.
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮم دﯾﻨﯽ در ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدی دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن "ﺳﻨﺖ" و "ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ"
ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی "ﺳﻨﺖ" ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و اﯾﺮان را از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮآﻏﺎز راﻫﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮی ،آﻏﺎزی دوﺑﺎره را
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻨﻤﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻫﻨﻮز "ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮده" ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻮهای را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ آﻧﺮا
ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮑﻤﮏ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ.

) ( ۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ را دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ .ن.ک :.دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری ،رگ ﺗﺎک ،ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان،ج ،۱اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم۱۳۸۱ ،ش .ص  ۱۰۸ﺗﺎ .۱۱۴

) (۳ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ج ،۱اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ۱۳۵۷ ،ش ،.ص .۲۹
) (۴ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۲۷

) (۵ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۳۰

) (۶ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۳۰

) (۱۰ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۱) ۴۰ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۲) ۴۱ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۴۰

) (۷ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۳۸

) (۱۳راه ﻧﻮ ،ﺷﻤﺎره ،۸ص .۲۰

) (۱۴ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۵) ۴۷ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۶ ۴۸ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۷) ۴۳ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ۴۳ ،

) (۲ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۱۱۲

) (۸ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۳۲

) (۹ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۴۰

) (۱۸ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۱۹) ۴۸ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۴۰

) (۲۰ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آل اﺣﻤﺪ از "ﺳﻨﺖ" ﻓﻘﻂ "ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ" اﺳﺖ و او اﺻﻮﻻ ً ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم "ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ" و ﯾﺎ "ﻣﻠّﯽ" ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ.

)(۲۱رﻓﺘﺎر آلاﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم "اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻢ در اﻗﺎﻣﺖ روﺳﺘﺎ و ﻫﻢ در
ﻣﺴﺎﻓﺮت اروﭘﺎ ،زﻧﯽ را ﺻﯿﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )"ﻧﻔﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ"( و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از ﺑﯽﻓﺮزﻧﺪی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺘﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﭙﺬﯾﺮد").ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﻮری"(

) ( ۲۲ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﻮری ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎران ،ﺳﻮﺋﺪ۲۰۰۲ ،م .ص۳۹ـ ۳۸

