
سالۀ ایران۳۵تراژدی 
فاضل غیبی

ایرانیان در داخل و خارج کشور امیدهای بزرگی برانگیخته است. پس از خاتمی یکبار ی ازرئیس جمهور جدید در دل انبوه
با زمامداران ، که سران کشورهای مقتدر را به برخوردی همسطح کندرفتار میدیگر رئیس جمهوری در لباس آخوندی چنان 

سال که احمدی نژاد در چنین مقامی باعث شرمساری بود، رفتار و گفتار رئیس ۸است . بدین سبب پس از واداشتهایران 
به کشورهای بیگانه با فرار از "حکومت آخوندی" مجبور شدند روزگاریجمهور جدید چنان است که حتی بسیار از کسانی که 

.ۀ ایران اسالمی می نگرندپناه آورند، به او رأی دادند و امیدوارانه به آیند
خواهیم دچار دو دستگی باشیم؟ گروهی تا پای جان هوادار حکومت و گروه دیگر واقعاً هم چرا نه؟ ما ایرانیان تا چه زمانی می

آیا پس از سی و پنج سال که از ! چنان مخالف که حتی حاضر نیستند پس از سی سال سری به وطن بزنند و دیداری تازه کنند
که ییرا به دور اندازیم و از هر گروه و عقیده در راه نوسازی کشور بکوشیم؟ همانها هاکینهوقت آن نرسیده که ،می گذردانقالب

ایران اسالمی را "تروریست" می خواندند، اینک به گرمی دست سران حکومت را می فشارند و آماده اند به تحریم پیش تا چند ماه 
چرخش بزرگ نباید مشوق همۀ ما ایرانیان در داخل و خارج کشور باشد تا دست در دست هم به ایران خاتمه دهند. آیا همین 

اعتماد و اتحاد ملی دست یابیم؟
چنین آرزویی به هر میهن دوست ایرانی دلگرمی می دهد، اما چنانکه در این نوشتار خواهیم دید، متأسفانه در تصورهرچند که 

اما این چه طلسم منحوس و طالع شومی است که .ه شکست و سرخوردگی محکوم استسایۀ حکومت اسالمی این بار هم ب
دهد؟شان را به هدر میکه نیروی حیاتیافتاده یهایدر میانشان شکافچرااند وایرانیان بدان گرفتار آمده

فت علم به جایی رسیده که خوشبختانه پیشر و درمانواقعیت اینستکه مشکل ایران امروز نه خداخواسته است و نه دردی بی 
را نشان دهد. رفتبرونتواند مشکل را بررسی کند و راه می
کردگان علوم طبیعی، هنوز دست آوردهای علوم انسانی در پردۀ تحصیلاز متأسفانه برای اغلب ما ایرانیان، بویژه بسیاری اما 

را بر خالف علوم طبیعی که بر قوانینی خدشه ، جامعه شناسیشناسی  و نمانند روا،عرصۀ علوم انسانیآنان و اندابهام مانده
انی سؤاستفادۀ ایدئولوژیک از علوم انسپدید آمدن این تصور ل علاز یکی . می دانندخیالی"ینظریات"عرصۀ ناپذیر تکیه دارند،

.دآمضربۀ بزرگی بر حیثیت علوم انسانی وارد ،شکست "مارکسیسم" که ادعای علمیت داشتبا در ایران است، نمونه آنکه
جامعهحرکت قوانین از ، جامعه شناسی نیز بسیاریطبیعیهمانطور که روانشناسی دانشی است به دقت و کارایی علومامروزه 

.کردبررسیاجتماعی را به دقت علمی هایپدیدهاز بسیاری توان میهابا تکیه بر آنورا کشف کرده است 
: می شود و آن مفهوم "ملت" استاشارهبنیانی در جامعه شناختیمفاهیم ازبه یکی تنها این نوشتاردر 

پیش از پیدایش انقالب آمریکا و انقالب کبیر فرانسه زایش یافت. در پیامدای نوین است که "ملت" در تاریخ تکامل بشری پدیده
در زیر سلطۀ وجه اشتراکی به زندگیداشتناقوامی مختلف بدونشد که درآنها جهان از کشورهایی تشکیل می،"ملت"ها

م. در این باره اندیشیدند که چگونه می توان ۱۸و ۱۷بدین سبب اندیشمندان بزرگی در سده های .مجبور بودندخودکامگان 
ای الهی، ها، نه ودیعهای استوار ساخت، که در آن مردمان از حقوقی خدشه ناپذیر برخوردار باشند و حکومتجامعه را بر پایه

هایی بود که مفهوم "ملت" زایش یافت، که در آن همۀ ر نتیجۀ چنین کنکاشدبلکه به دستگاهی در خدمت مردم بدل شوند. 
در برابر قانون اساسی که حقوق و وظایف ملت بدون استثنا یا تاریخی "شهروندان" صرفنظر از وابستگی قومی، زبانی، مذهبی و 

)۱(و حکومت را تضمین می کند برابرند.
داوطلبانه خانواده و مانند اعضایزندگی در کنار هم را انتخاب کردهانه آگاهی" را تشکیل می دهد کهملت مجموعۀ "شهروندان

سرزمین مشترک، زبان مشترک، مذهب :هایهیچیک از ویژگی"ملت" در تبلور خود را به هم پیوند زده باشند.نوشت سر 
خواستار زندگی نژاد مشترک نقش عمده ای ندارد، بلکه عمده در آن ارادۀ آزادی است که بدان مجموعۀ شهروندانمشترک و یا

. استکه در آن موازین دمکراتیک و انسان دوستانه برقرار هستنددر جامعه ای 
قرون برای غلبه برراهی تا،ها اندیشه ورزندچهار قرن پیش که فرهیختگان اروپایی شروع کردند دربارۀ ریشۀ بدبختیسه در 

) ایمان مذهبی را مالک شهروندی نگرفتند و این نه از روی عدم اعتقادات دینی، سیحی بودند% اهالی م۹۹(با آنکه ، بیابندوسطا 
دانش و کاردانی مالک باشد و نه میزان ایمان و یا تعلق مذهبی.باید سازی کشور در نو بلکه از آنرو که دریافتند



حکومت هایی سرکار بیاورند که تنها یک دغدغه و مسئولیت را کنار بگذارنددینبدون آنکه توانستند اروپاییان با این شناخت
امروزه صدها میلیون از مردم جهان که طی کردند چنان منزل به منزل را این راه آنانو آن آبادانی و پیشرفت مملکت بود. داشت

دست یافته اند.در سایۀ حکومت های بهبودبخش به امنیت، آزادی و رفاه 
را تجربه کرده اند، آیا زیاد دور از عقل روش پس از قرنها که کشورهای پیشرفتۀ جهان یکی پس از دیگری درستی این امروزه 

حکومت قرار دهیم و تازه انتظار داشته باشیم که جهانیان بر عقل ما آفرین گویند؟نیست که اعتقاد مذهبی را مالک
فکیک قوا، حقوق شهروندی قانون اساسی دمکراتیک، ت: مانند(آن هایاندامنظام دمکراسی و دو سده تجربه، پس ازامروزهوانگهی

بسوی ماقبل دمکراسیاوضاع از گذشته دهها کشوردر نیم قرن چنانکه از دقت و صحت علمی برخوردار شده است. دیگر..)
زمینه و چهارچوبشکی بجا نگذاشته است که نظام دمکراسی تنها اند و تجربیات آنها قراری نظام دمکراتیک به پیش رفتهبر 

حرکت بسوی جامعه ای از هر نظر پیشرفته است.  ممکن برای 
... حقوق ملت صرفنظر از جنس، سن، نژاد، مذهب، قومیت، زبان همۀ افراد برایمهمترین برتری نظام دمکراسی اینستکه

توان به جز برخورداری از گوهر دمکراسی روشن بود که نباید و نمیبرای طراحان نظام . ناپذیر شهروندی قائل استخدشه
"ملت" نه تنها بدون داد. بدین سببی از حقوق شهروندی قرار را پایۀ تعلق به ملت و برخوردار دیگری هیچگونه ویژگی تانسانی

کند، احساس سرافرازی وایمنی میبه آناز وابستگی خود"ملت"هر فرد وابسته به گیرد، بلکه استثنا همۀ افراد جامعه را دربرمی
ای است که جامعهنیز در واقع کوشش برای بهبودمدنیاو سلب کند و رفتار به وظایف از ار این حقوقتواند زیرا هیچ قدرتی نمی

کند. در آن زندگی می
زیرا هاست.رمز موفقیت ملتو همین کوشاییمیهنانش بکوشدچنین فردی در راه بهبود زندگی خود و همکهطبیعی است

ی و آزاداحساسازایش عضاتک تککهگام زند یشرفت همه جانبۀ مادی و معنوی در راه پند توامی ایجامعهتنها بیشک
تحولی بنیادین در در پیکشورهایی هستند کهدرست هماندنیاپیشرفتۀکشورهای کهبی دلیل نیست باشد.برخوردار امنیت 

قرار گرفتند.  هاردیف "ملت"
منجر سیاسی اجتماعی و بخشی از جامعه از زندگی رکناری و بتبعیضاتدر مقایسه با نظام دمکراسی همۀ دیگر نظامات به 

کوشند میحکومتهای غیردمکراتیک نیز بدون استثنااست که روشن برتری نظام دمکراتیک چنان در جهان امروز .شوندمی
که از یابد ه تحقق میبعنوان پیکری زندزمانی تنها این واقعیت را در پرده گذارند که دمکراسی و خود را "دمکرات" جلوه دهند

تبلیغاتی بیش نیست. شب بازی ، وگرنه خیمههمۀ اندامهای الزم برخوردار باشد
زیر یل دال بهحکومت دینی (صرفنظر از آنکه بر اسالم ویا هر دین دیگری متکی باشد)در میان نظامات غیردمکراتیک،

ترین شکل ممکن است:نامناسب
خاصی مذهبکه بهگیرد تنها بخشی از جامعه را در بر میزیراهیچگاه به اتحاد ملی نمی انجامد، حکومت دینی )  ۱

در برخورد "مؤمنان"در میانبازهمنباشد)اهبمذدیگراثری از دگراندیشان و یا پیروان در کشور حتی اگر (از این گذشتهند.اوابسته
صف آرایی جدیدی از "خودی" و "غیرخودی" را باعث وبوجود می آیداختالف آرا بطور اجتناب ناپذیر،به مسایل و مشکالت تازه

در گرداب جامعه سازنده غیرممکن است،  برعکس،اتحاد ملی دستیابی به در سایۀ حکومت مذهبی بنابراینمی شود. 
دهد. انرژی حیاتی خود را به هدر میبزرگتریهرچهابعاددرهای مختلفکشاکش میان جناح

بهباید از همۀ اهالی کشور بخواهدبه اقتضای طبیعتشحکومت دینی، حتی اگر بر آیینی کامًال معنوی استوار باشد، )۲
از بعنوان حکومت دینی وگرنه "مشروعیت" خود را رعایت کنند؛آنها را در رفتار خوداعتقاد داشته باشند و مشخصی موازین

. بدین مجبور سازدین مذهبهمۀ پیروان را به اجرای موازینخواهد شد موفق ه چنین حکومتی هیچگا با اینهمه دهد. دست می
)۲(وسوسه می کند.را که گویا بوسیلۀ "تهاجم فرهنگی" مؤمنانپیدا می شودواهی نیاز به دشمنی سبب 

نزد هیچ دو (مانند تصور از خدا)که اعتقادات بر تصوراتی استوارنداین. امااستانسان و قلبی درونی بنیان دین اعتقادات) ۳
قرار کسب منافع فردیدر خدمتو اگرتواند شخصی و خصوصی باشد نها میاعتقاد دینی تبدین سبب یکسان نیست.کس
برعکس ،بدین جهت.و دیگران را متظاهر به ایمانداندبشود که هر کس تنها خود را مؤمن واقعی، بدین ختم میگیرد

در سایۀ حکومت دینیهیچ دو نفر و دو گروهی، می زندهم پیوند را با وجود هرگونه اختالف بهکه همۀ شهروندان دمکراسی
.دست یابندباثباتتفاهم و همکارینمی توانند به

مسلمان شیعۀکه همۀ اهالیمعنی. بدینرهبران مذهبی خواستارندرود که بدان سوایرانعکس قضیه اینستکه فرض کنیم 
نه تنها زمامداران و مسئوالن امور ومرجع تقلیدشان هم رهبر انقالب باشد ؛"اصولی" باشندو معتقد به مذهبدوازده امامی

و بدون چون و چرا اوامرش را اجرا اطاعت کنند"رهبری"از با اعتقاد و ایمان تمامی مردم بلکه ،اختالفات خود را بکنار نهند
نمایند.



همه از اعتقادات چون آندر زیرا ! سیر می کندانجمادسویبهز نظر رشد اجتماعی ا اینستکه ای جامعهچنین اشکال تنها 
هتنها راحالیکه تنوع آرا و برخورد عقایدبه تنوع آرا نیازی نیست، در،یکسانی برخوردارند و از حکم فرد مشخصی تبعیت می کنند

رشد عقالنیت است. 
در آن دوران تصور همگانی اینستکه اروپا دوران هزار سالۀ معروف به قرون وسطا در اروپا حاکم بود.چنین شرایطی کمابیش در 

در تمامیدرحالیکه نیست، روا جامعۀ پرجوش و خروش ایران امروز اش با مقایسهبه سکون و سکوت دچار شده بود و بدین جهت 
اهوی دیگر و جوامع از هیاهویی به هیزدتشنجات پی در پی دامن میبهاختالفات مذهبیدر سراسر اروپاقرون وسطا نیزدوران
)۳(.غلطیدنددرمی

ناشی از بلکه بینی زمامداران قابل حل باشد،و یا رشد آگاهی و واقع أسفانه مشکلی نیست که با نیت نیکمشکل ایران امروز مت
حکومت را تعیین "مشروعیت"دینو مادامیکهگرفتقرار پایۀ حکومت طبعاً اعتقاد دینیبا قدرت یافتن رهبری شیعیان، آنستکه 

انجامند. های هرچه بزرگتری میبه سرخوردگیبه شکست و در نهایتخواهانه فرمکند، متأسفانه همۀ کوششهای ر می
در ساده که بدین دلیلمنجر گردد.اقتصادرفرم های اقتصادی به سالم سازی ممکن نیستدر سایۀ حکومت دینی ،نمونه آنکه

ای از بطور ناگزیر در پیرامون رهبران مذهبی شبکهاز اینروکوشایی.حکومت دینی وابستگی مذهبی مالک است و نه کاردانی و 
کند. فعالیت اقتصادی صرف نمیآن،و نفوذقدرتسایۀشود که در الیگارشی مالی تنیده می

که دف تصحیح  اشتباهیبه هاز هر قوم و آیین و عقیده ای است ه نجات ایران پیمانی فراگیر میان میهن دوستان ایرانی تنها را
سیاسی کوشیده بود، در پیامد انقالب با این توجیه رخ داد. رهبری شیعیان که از دیرباز در راه کسب قدرت ۵۷در پیامد انقالب 

معطوف به قدرت این رهبری ارادۀ اینک . ساختبرپااند حکومت بالمنازع خود را ه وابستهمردم ایران به مذهب شیعکه اکثریت
هایی کنترل شده خواهد دست زدن به رفرمبااینک قدرت خودهرچه بیشتر تحکیم پس از بدین توهم دامن زده است که 

ایران را ابدی سازد.خود برتوانست حکومت 
که اگر حکومت مذهبی از ثبات خود مطمئن باشد از فقه سنتی فاصله ایرانی تصور می کننددوستان برخی از میهنمتأسفانه 

ثابت کرده نیز سال گذشته ۳۵اما چنانکه تجربیات خواهد گرفت و در نتیجه زندگی در ایران تا حدی قابل تحمل خواهد شد. 
کند وکسب میمسلمانی مردم ایران "مشروعیت " خود را ازاسالمیحکومت غیرممکن است، زیرا چنین امیدی برآوردن است 

راه بعبارت دیگرشود؛منجر میاو "مشروعیت" ای است که هر تغییری در آن به از دست دادنبرگ برنده"فقه سنتی"تمسک به 
وعۀ حاکمیت دینی زدگی" و به باد دادن مجمغربن به درغلطید"به معنی سنتی" اسالم بجز "دادن به هر "روایت" دیگری 

)۴(است.
ترین نامناسبرا انتخاب کردیم که از حکومتی،جوامع پیشرفتهماهیتما مردم ایران به سبب ناآشنایی با ۵۷در انقالب سال 

با شکست روبرو نوین ای ورود به گردونۀ تمدنهر کوششی بر مادامیکه این اشتباه تصحیح نشود برخوردار است. ممکن ویژگی
.خواهد شد

قانونی است.ناپذیر نند هر قانون فیزیکی و یا شیمیائی جهانشمول و استثنااز قوانین دانش جامعه شناسی است و مایکیاین 
نتایج وخیم تری به ،که به سرسختی هر قانون علمی دیگری عمل می کند و هر چه بیشتر در جهت مخالف آن کوشیده شود

را نیز بپذیرد! آند درستی ای که درستی قوانین علوم طبیعی را پذیرفته است بایکردههر ایرانی تحصیل.خواهد داشتدنبال 

۱۳۹۲بهمن 

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/48165ر.ک.: "زوال هویت ایرانی؟" دربارۀ مفهوم "ملت" ) برای توضیحات بیشتر ۱(
یافت. دگراندیشی آنان را اغواگر میرسید، کلیساجمعیت نمی%۱ری شمارشان به بر عهدۀ یهودیان بود و با آنکه هیچگاه در هیچ کشو این نقش در اروپا)۲(
های تنها شماری از میدان..هاسربازگیری برای جنگهای صلیبی، مبارزۀ کلیسا با دربار ) حمالت فصلی بر یهودیان، کشاکش میان مذاهب مسیحی، ۳(

بود.تشنج مذهبی در قرون وسطا
با تحلیل نظریات احمد فردید نشان داده " که درآن ۵۷) برای آشنایی با "زیربنای فکری" حکومت اسالمی ن.ک. به مقالۀ "کوششی برای تبیین انقالب ۴(

http://gheybi.com/works.html.                   شده   است که هر روایت دیگری بجز " اسالم ناب اولیه" به سبب "غرب زدگی" قابل دفاع مسلمانان نیست


