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استبداد و استبدادپذیر و فرهنگ استبدادی
نخس““تین س““ؤال““ی ک““ه در اب““تدای ای““ن ب““حث م““طرح م““یش““ود ای““ن اس““ت ک““ه ف““ره““نگ
س ““یاس ““ی ،س ““اخ ““ت س ““یاس ““ی را ب ““ه وج ““ود م ““یآورد و ی ““ا ای ““نکه س ““اخ ““ت س ““یاس ““ی
ف““ره““نگی س““یاس““ی را ب““ه وج““ود م““ی آورد ب““ه ع““بارت روش““ن ت““ر ای““ن ف““ره““نگ ج““ام““عه
اس“ت ک“ه مس“تبد را م“یس“ازد و ی“ا ای“ن مس“تبد اس“ت ک“ه ف“ره“نگ اس“تبداد را ش“کل
میدهد.
مرغ و تخم مرغ
ای““ن س““ؤال درس““ت ه““مان س““ؤال م““رغ و تخ““م م““رغ م““عروف اس““ت .ک““ه اول م““رغ ب““ود
ی ““ا تخ ““م م ““رغ .و ای ““ن ه ““مان ج ““نگ ت ““اری ““خی ای ““ده آل ““یسم ف ““لسفی و م ““ات ““ری ““ال ““یسم
ف““لسفی اس““ت .ع““ین ی““ا ذه““ن اب““ژه ی““ا س““وژه ک““دام .ک““دام اول و ک““دام آخ““ر اس““ت.
کدام یک خالق دیگری است.
اگر بپذیریم که -۱ :انسان گوهری فراتاریخی ندارد.
 -۲گ“وه“ر ان“سان مج“موع“ة م“ناس“بات اج“تماع“ی و ت“اری“خی اس“ت ک“ه در آن ه“ا
شکل گرفته است
ب“ه ای“ن ن“تیجه م“ی رس“یم ک“ه م“ناس“بات اج“تماع“ی ب“ه ط“ور ت“اری“خی ت“عیین ک“ننده
ف“هم ان“سان هس“تند پ“س در اول“ین گ“ام م“ی گ“وی“یم ک“ه ای“ن س“اخ“ت ق“درت اس“ت ک“ه
ف“ره“نگ س“یاس“ی را ب“ه وج“ود م“ی آورد .و ب“ه ش“کل دی“ال“کتیکی ف“ره“نگ س“یاس“ی ه“م
س““اخ““ت ق““درت را ت““قوی““ت م““ی ک““ند .پ““س م““ا ف““ره““نگ اس““تبدادپ““ذی““ر ن““داری““م .س““اخ““ت
ق““درت اس““تبدادی ،ب““رای ت““وج““یه خ““ود ب““رای پ““ذی““رش خ““ود ب““رای ج““اودان““ه ک““ردن خ““ود
روب““نای م““ناس““ب خ““ود را ب““ا اب““زاره““ای خ““ود ک““ه ع““مدت “ا ً ت““اری““خی ان““د ب““ه وج““ود م““ی

آورد.
ب“رای ب“ررس“ی س“اخ“ت ق“درت ب“ه ش“کل اس“تبدادی در ای“ران ب“ای“د ب“ه زی“رس“اخ“ت
های تاریخی جامعه رفت و دید چرا ساخت قدرت استبدادی بوده است.
ب“ه ط“ور ک“لی در ج“وام“ع »آب ـ پ“ای“ه« ج“وام“عی ک“ه آب و سیس“تم آب“یاری ن“قش
ک“لیدی در زن“دگ“ی م“ردم داش“ت .و اح“یاء م“رم“ت و س“رپ“ا ن“گه داش“نت ای“ن سیس“تم
ن““یازم““ند ی““ک ق““درت ب““زرگ ب““ود .س““اخ““ت ق““درت ش““کل اس““تبدادی ب““ه خ““ود م““ی گ““یرد.
دس“ ““پوت“ ““یسم ش“ ““رق“ ““ی ی“ ““ا اس“ ““تبداد ش“ ““رق“ ““ی ری“ ““شه در ه“ ““مین »آب ـ پ“ ““ای“ ““ه« ب“ ““ودن
جوامعی نظیر ما دارد.
پ“س دس“ت ه“ای آش“کار و پ“نهان ن“ظام ح“اک“م ب“ر آب“یاری ،ن“هاده“ای وابس“ته ب“ه
آن ب ““ه ک ““ار م ““ی اف ““تد ت ““ا ت ““وج ““یه ک ““ند ای ““ن سیس ““تم را .م ““ذه ““ب ن ““قش م ““همی در ای ““ن
فرآیند داشته و دارد.
ف““ره ای““زدی ح““اص““ل ت““وج““یه ت““ئوری““ک ه““مین س““اخ““ت ق““درت اس““ت .پ““س در ط““ول
ت ““اری ““خ م ““ا در ک ““نار ق ““درت ،م ““ذه ““ب را داری ““م .ب ““رای ت ““وج ““یه ک ““ردن و مش ““روع ““یت
فراطبیعی دادن به آن.
فرهنگ آمریت و تبعیت
اگ“ر ب“پذی“ری“م ک“ه ف“ره“نگ س“یاس“ی ه“مان ن“ظام س“یاس“ی اس“ت ک“ه در اح“ساس“ات و
ادراک“ ““ات م“ ““ردم درون“ ““ی ش“ ““ده اس“ ““ت .پ“ ““س ای“ ““ن ن“ ““یروی“ ““ی ک“ ““ه س“ ““ای“ ““ه آن ن“ ““یروه“ ““ای
ف““راط““بیعی اس““ت و ف““ره ای““زدی دارد ،ص““اح““ب ج““ان و م““ال م““ردم اس““ت .اوام““ر م““ی
ک““ند و وظ““یفه م““ردم آن اس““ت ک““ه ت““بعیت ک““نند و ای““ن راب““طه آم““ری““ت و ت““بعیت راب““طه
دوج“ان“به دارن“د .ی“کی ،دی“گری را ت“قوی“ت م“یک“ند .و آن ت“قوی“ت ش“ده ب“رع“کس دی“گر
را تقویت می کند.
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پس استبداد در پروسه خودش فرهنگ استبدادی را به وجود می آورد.
فرهنگ استبدادی
فرهنگ استبدادی دو وجه دارد:
-۱فرهنگ حاکمان یا مستبدین یا حکومتگران
-۲فرهنگ محکومان یا استبدادپذیران یا مردم.
رفته رفته در گروه حاکمان اصولی نهادینه می شود:
-۱او از سوی نیروهای فراطبیعی مأمور سرپرستی مردم شده است.
-۲نیرویی از سوی باال او را نگاهداری می کند.
-۳چ““ون او س““ای““ه و ن““مای““نده ف““راط““بیعی اس““ت پ““س راب““طه اش ب““ا م““ردم راب““طه
ای یک طرفه و آمرانه.
-۴آن““چه ک““ه در ح““یطه اوس““ت از آن اوس““ت و او م““جاز اس““ت ب““ه ه““ر ش““کلی در
آن دخل و تصرف کند.
ن ““گاه ک ““نیم ب ““ه ن ““ام ““ه ه ““ای ص ““در اع ““ظم ه ““ا و وال ““یان ب ““ه ش ““اه» ،ج ““هان م ““طاع
)ی““عنی ج““هان م““طیع ک““سی ب““اش““د( ارواح““نال““هف““دای )ت““مام““ی ارواح و ج““ان ه““ای
مردم فدای شاه باشد« خاکپای همایونی و از این دست.
در ط““ول س““ده ه““ا و ه““زاره ه““ا ای““ن ف““ره““نگ ج““ا م““یاف““تد و ن““هادی““نه م““ی ش““ود و
در گ ““روه ح ““کوم ““تگران ای ““ن اص ““ول اول ““یه ب ““ه اص ““ول م ““قدس ““ی ت ““بدی ““ل م ““ی ش ““ود ک ““ه
جاودانی می نمایند.
فرهنگ استبدادپذیر
از آن س“ ““و ف“ ““ره“ ““نگ اس“ ““تبدادپ“ ““ذی“ ““ر ش“ ““کل م“ ““ی گ“ ““یرد .ای“ ““ن ف“ ““ره“ ““نگ از خ“ ““ان“ ““واده،

مدرسه ،مذهب شروع می شود و به جامعه می رسد.
در خ““ان““ه ب““ه ک““ودک آم““وزش داده م““ی ش““ود ه““رچ““ه هس““ت ح““تی ج““ان او از آن
پ““در اس““ت پ““س م““جاز اس““ت ک““ه ه““ر ک““اری ب““ا او ب““کند .م““ذه““ب ب““ه او آم““وزش م““ی
ده“د ک“ه ج“هان ُ“م“لک ط“لق خ“داس“ت .پ“س ه“رک“اری ک“ه در آن ب“کند ع“ین ع“دل اس“ت
و در ج ““ام ““عه ی ““اد م ““ی ده ““ند ک ““ه ش ““اه س ““ای ““ه خ ““داس ““ت و ج ““ان و م ““ال و ه ““رچ ““ه در
ک““شور اس““ت از اوس““ت و او م““جاز اس““ت ب““هه““ر ش““کلی ک““ه خ““واس““ت در آن دخ““ل و
تصرف کند و حق چون و چرا در آن نیست.
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دیباچه نخست
-۱ک““تاب غ““رب““زدگ““ی ب““ه ق““لم ج““الل آل اح““مد در مه““ر  ۱۳۴۱چ““اپ ته““ران ق““یمت ۳۵
ری““ال ای““ن ک““تاب ح““اوی ده م““قال““ه اس““ت ک““ه در واق““ع گ““زارش ج““الل آل اح““مد اس““ت
به »شورای فرهنگ ایران« که در آذر و دی  ۱۳۴۰برگزار شد
در ای“ن ده م“قال“ه ج“الل ب“ه ن“قد اق“تصاد و ف“ره“نگ ح“اک“م ب“ر ای“ران م“ی پ“ردازد و
ض“من ب“ررس“ی غ“رب“زدگ“ی ب“ه ع“نوان ی“ک ب“یماری اج“تماع“ی راه ک“اره“ای“ی را ن“شان
می دهد.
م“ا ن“قد ن“داش“ته ای“م و از ن“داش“نت آن خ“سارت ه“ای ب“سیار دی“دهای“م .و ه“نگام“ی
در ص“دد ن“قد ی“ک ت“فکر ی“ا ی“ک ج“ری“ان س“یاس“ی ب“رآم“ده ای“م ک“ه از ق“بل آن ج“ری“ان و
آن ت“فکر در ورط“های ه“ول“ناک گ“رف“تار آم“ده ای“م و در آن ورط“ه ب“ه ص“راف“ت اف“تادی“م
ک“ه چ“را ای“نجای“یم و مس“بب و مس“ببین آن چ“ه ک“سان“ی هس“تند .ن“وع“ی ن“وش“دار ب“عد
از م ““رگ سه ““راب .و م ““گر ج ““ز ای ““ن اس ““ت ک ““ه م ““ا ف ““رزن ““دان آن پ ““دران و آن پس ““ره ““ا
هستیم.
ک““ه سه““راب را پ““در کش““ت و ن““وش““دار در دس““ت ک““یکاوس ب““مان““د ت““ا سه““راب در
آغوش پدر جان داد .و وقتی نوشدارو رسید که سهراب دیگر در میان نبود.
اما باید دید چرا ما نقد نداشته ایم و امروزه روز هم نداریم.
-۱از مش““روط““ه ش““روع ک““نیم ک““ه در واق““ع رن““سان““س ف““کری م““اس““ت و م““ا ه““رچ““ه
داری“م م“ات“رک آن روزگ“ار اس“ت .از مش“روط“ه ک“ه م“ا ج“رأت ک“ردی“م ب“ه چ“ون و چ“رای
اوض““اع خ““ود ب““پردازم .م““ا از ه““مان اب““تدا ب““ا دو ن““هاد ت““اری““خی و ق““درت““مند روب““ه رو
شدیم .نهاد سلطنت و نهاد سنت.
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-۱ناطق :که پیامبر بود و انعکاسی از عقل کل بود
-۲صامت :که معاون پیامبر بود و انعکاسی بود از نفس کل
-۳امام
-۴حجت :مسئول سازمان ایالتی بود.
-۵داعی :مبلغ بود.
-۶مأذون :عضو بود.
-۷مستجیب :هوادار
ای““نان ب““ا اخ““وان ال““صفا ارت““باط داش““تند ک““ه ط““رف““داران ف““لسفه و ع““قل ب““ودن““د و
خ ““ود ن ““یز ب ““هراس ““یون ““ال ““یسم )ف ““لسفه ع ““قلی ـ اس ““تنتاج ““ی( پ ““ای ““بند ب ““ودن ““د .م ““راس ““م
شرعی را رعایت نمی کردند اما مخالفتی هم نداشتند که دیگران اجرا کنند.
ای ““نان ط ““رف ““دار ج ““ماع ““ت ه ““ای روس ““تای ““ی ب ““ودن ““د .ج ““ماع ““ت ه ““ای ““ی ک ““ه در اواخ ““ر
دوران ب ““رده داری ش ““کل گ ““رف ““ت .و ب ““رده ه ““ا م ““تعلق ب ““ه ج ““ماع ““ت ب ““ودن ““د ن ““ه اف ““راد.
درواق“ع م“راح“ل اب“تدای“ی ت“کوی“ن ف“ئودال“یسم .ب“ازگش“ت ب“ه ای“ن ج“ماع“ت ه“ا از ن“ظر
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س“ ““یر ت“ ““کام“ ““ل اج“ ““تماع“ ““ی م“ ““مکن ن“ ““بود .و درواق“ ““ع آرم“ ““ان“ ““خواه“ ““ی ای“ ““نان ری“ ““شه در
واقعیتهای تاریخی نداشت.
ن“کته آخ“ر آن“که م“راح“ل ه“فتگان“ه هس“تی ش“ناس“ی اس“ماع“یلی و م“راح“ل ه“فتگان“ه
س ““لسله م ““رات ““ب ت ““شکیالت ““ی آن ““ها ن ““شأت م ““ی گ ““رف ““ت از ب ““اور آن ه ““ا ب ““ه ام ““ام ه ““ای
هفتگانه شان.
-۹قیام خراسان
ای“ن ق“یام در س“ال  ۲۶۰هج“ری در خ“راس“ان ش“روع ش“د .پ“ای“گاه اص“لی آن پ“یشه
وران بود و رهبری آن در دست قرمطیان بود.
-۱۰قیام حمدان
ب“ه دن“بال ق“یام خ“راس“ان ،در ع“راق ق“یام ب“زرگ“تری ب“ه ره“بری ح“مدان ش“روع ش“د و
تا سال  ۲۹۴ادامه داشت
-۱۱قیام بحرین سال ۲۸۱هجری
 ۱۲ـ قیام ذکریا داعی قرمطی در سوریه ۲۸۷هجری
 -۱۳ـ قیام قرمطیان در سوریه توسط عبیداله امام اسماعیلی ۲۸۷هجری
۱۴ـ ق ““یام ب ““رب ““ره ““ا در ت ““ون ““س .ره ““بری ق ““یام ب ““ا اب ““وع ““بدال ““ه ال ““شیعی ب ““ود ک ““ه خ ““ود را
مهدی نامید .و دودمان فاطمیه را بنیاد نهاد ۲۹۷.هجری
-۱۵قیام قرمطیان در خراسان و آسیای میانه۳۳۲-۳۴۳هجری
 ۱۶ـ ف““تح م““صر ت““وس““ط ف““اط““میه و ت““شکیل دول““تی ق““درت““مند ت““ا پ““ای““ان ق““رن چ““هارم،
م “ ““غرب ل “ ““یبی ،فلس “ ““طین و س “ ““وری “ ““ه و ح “ ““جاز ت “ ““حت ح “ ““کوم “ ““ت ف “ ““اط “ ““میان درآم “ ““د.
۳۵۹هجری
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حسن صباح
ح“سن ص“باح م“ؤس“س س“لسله اس“ماع“یلی در ای“ران اس“ت .و دو اس“ماع“یلی ب“زرگ
ی “ ““کی اوس “ ““ت و دی “ ““گی ن “ ““اص “ ““ر خس “ ““رو .ن “ ““اص “ ““ر خس “ ““رو ک “ ““ه بیش “ ““تر ی “ ““ک م “ ““تفکر
اس “ ““ماع “ ““یلی اس “ ““ت .ه “ ““رچ “ ““ند ح “ ““جت خ “ ““راس “ ““ان ه “ ““م ب “ ““ود) .م “ ““سئول س “ ““ازم “ ““ان
اس““ماع““یلیان در خ““راس““ان( ام““ا ت““ا آخ““ر ع““مر ک““ه در ی““مگان م““رد ی““ک داع““ی ب““اق““ی
ماند .اما حسن صباح این گونه نبود.
ح“سن اب“تدا ب“ا ام“یر ض“راب داع“ی اس“ماع“یلی آش“نا ش“د .ام“یر ض“راب ح“سن
را ک ““شف ک ““رد .و ف ““همید ک ““ه او چ ““ه اع ““جوب ““ه ع ““جیبی اس ““ت .پ ““س او را ب ““ه ع ““طاش
ح““جت آذرب““ای““جان وص““ل ک““رد .ح““سن دو س““ال م““عاون ع““طاش ب““ود .پ““س ب““ه ق““اه““ره
م ““رک ““ز خ ““الف ““ت اس ““ماع ““یلیه رف ““ت و هیج ““ده م ““اه در آن ““جا ب ““مان ““د .در آن ““جا بح ““ران
ج“ ““ان“ ““شینی م“ ““طرح ب“ ““ود .ع“ ““ده ای ه“ ““وادار ن“ ““زار ف“ ““رزن“ ““د ارش“ ““د املس“ ““تنصر خ“ ““لیفه
اس“ماع“یلی ب“ودن“د ،ع“ده ای ط“رف“دار املس“تعلی .ح“سن ص“باح ط“رف ن“زار را گ“رف“ت
اما املستعلی پیروز شد .و حسن محترما ً از مصر اخراج شد.
در س““ال  ۴۸۳ح““سن ب““ه م““نطقه امل““وت آم““د و دژ امل““وت را ت““سخیر ک““رد و آن را
پ ““ای ““گاه ف ““عال ““یت ه ““ای خ ““ود ق ““رار داد .ص ““باح دو ش ““اگ ““رد ب ““زرگ و ک ““اری ب ““ه ن ““ام
رئیس مظفر و کیا بزرگ امید داشت.
اس“ماع“یلیان ب“ه ط“ور ک“ل ن“هضت روس“تای“یان و قش“ره“ای پ“ای“ین شه“ری ب“رع“لیه
دولتهای فئودالی سلجوقی بودند.
در ف“اص“له س“ال“های ) ۴۹۰-۵۱۸ق“رن“های ۵و  (۶م“ا ب“ا کش“تار اس“ماع“یلیان در
نیشابور و در دیگر شهرها روبه روییم.
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جمع بندی کنیم
م ““راد از ای ““ن م ““رور ک ““وت ““اه ب ““ررس ““ی ت ““اری ““خ اس ““الم ““ی نیس ““ت ک ““ه ت ““اری ““خ ظ ““هور و
ن““ضج گ““رف““نت اس““الم خ““ود ن““یازم““ند ب““ررس““ی م““فصلی اس““ت .و ب““عد از آن ح““کوم““ت
ه“ای اس“الم“ی ش“روع م“ی ش“ود و نضه“ت ه“ای م“ردم“ی در س“راس“ر ج“هان اس“الم.
و تمامی این ها نیازمند بحث های مفصلی است.
ام“ا ب“ه ع“نوان ی“ک م“دخ“ل اج“مال“ی و دس“تمای“ه ب“حث الزم ب“ود ک“ه ب“دان“یم اس“الم
و ان ““قالب دی ““نی مح ““مد چ ““گون ““ه ش ““کل گ ““رف ““ت .و واک ““نش م ““ردم در ج ““ری ““ان ح ““کوم ““ت
ه ““ای اس ““الم ““ی چ ““ه ب ““ود .و ح ““کوم ““ت ه ““ای اس ““الم ““ی ب ““ا م ““ردم ع ““رب و غ ““یرع ““رب چ ““ه
کردند.
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حمله اعراب مسلمان به ایران
برای درک درست این واقعه تاریخی باید سه وجه قضیه را از هم تفکیک کرد:
-۱چرا اعراب به ایران حمله کردند.
-۲واکنش ایرانیان در برابر این حمله چه بود.
-۳چرا امپراتوری ساسانی فرو ریخت.
ب ““عد از ف ““وت رس ““ول گ ““رام ““ی اس ““الم ح ““کوم ““ت اس ““الم ““ی ب ““ا س ““ه بح ““ران روب ““ه رو
شد:
-۱بحران جانشینی
-۲بحران ایدئولوژیک
-۳بحران نظامی
بح “ ““ران ج “ ““ان “ ““شینی ک “ ““ه ب “ ““ا ش “ ““کل گ “ ““یری هس “ ““ته ه “ ““ای ان “ ““شعاب و ان “ ““شعاب
ط ““رف ““داران ع ““لی و ن ““فوذ ک ““الم ع ““مر م ““وق ““تا ً ح ““ل ش ““د .م ““ی گ ““وی ““م م ““وق ““تا ً چ ““را ک ““ه ت ““ا
ابداالباد این بحران اسالم را دو شقه و چند شقه کرد.
در م““ورد بح““ران ای““دئ““ول““وژی““ک ،ک““ه ب““ازگش““ت ب““خش زی““ادی از مس““لمین ب““ه دی““ن
اج““دادی خ““ود ب““ود و ب““ه »اه““ل رده« م““عروف ش““دن““د ،اب““وب““کر ب““ا ف““رس““تادن س““پاه،
آن ““ان را دوب ““اره ب ““ه اس ““الم درآورد ه ““رچ ““ند اس ““الم نخس ““ت ب ““ه ن ““فوذ ک ““الم پ ““یام ““بر
اس“الم ب“ود .ام“ا اس“الم دوب“اره ب“ه ض“رب ش“مشیرس“پاه“یان ح“کوم“ت اس“الم“ی ب“ود.
و ع““رب در واق““ع دو ن““وب““ت مس““لمان ش““د .ن““وب““ت اول ب““ه ط““یب خ““اط““ر ن““وب““ت دوم ب““ه
زور.
ام“ا بح“ران س“وم بح“ران ن“ظام“ی و به“تر ب“گوی“م بح“ران ن“ظام“یان ب“ود ک“ه ان“قالب
را ب “ ““هپ “ ““یروزی رس “ ““ان “ ““ده ب “ ““ودن “ ““د و ح “ ““اال س “ ““هم و ح “ ““صة خ “ ““ود را از ان “ ““قالب م “ ““ی
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خواستند.
ای“ن بح“ران خ“اص ان“قالب دی“نی مح“مد ن“بود و نیس“ت خ“اص ه“ر ان“قالب“ی اس“ت
ک“ه ب“ا ج“نگ و ق“تال ب“ه پ“یروزی ب“رس“د .آن“ان“ی ک“ه در ط“ی س“ال ه“ا ن“برد ک“رده ان“د و
از ج“ان م“ای“ه گ“ذاش“ته ان“د در ف“ردای پ“یروزی ان“قالب س“هم خ“ود را م“ی خ“واس“تند
ق“رار نیس“ت ک“ه ع“ده ای کش“ته ب“شون“د و ی“ا ب“کشند و ع“ده ای دی“گر ب“ه ن“ان و ن“وای“ی
برسند.
درای ““ت اب ““وب ““کر و ع ““مر ای ““ن بح ““ران را ب ““ا ص ““دور بح ““ران ح ““ل ک ““رد .ف ““رس ““تادن
ارتش با انگیزه با تجربه اسالمی به مرزهای ایران و روم شرقی.
ایران در آستانة هجوم اعراب
ام““پرات““وری س““اس““ان““ی در آس““تان““ة ه““جوم اع““راب ب““ا س““ه بح““ران س““اخ““تی روب““ه رو
بود:
-۱بحران مشروعیت
-۲بحران ایدئولوژیک
-۳بحران قدرت
چ“ند ق“رن ح“کوم“ت ط“بقات“ی س“اس“ان“ی ب“ا ج“نگ ه“ای ط“والن“ی م“دت و ب“ی ح“اص“ل
ب“ا روم ش“رق“ی در ح“ال“ی ک“ه ح“اص“ل پ“یروزی ازآن اش“راف و ط“بقه آذرب“ان“ان ب“ود و
خ““راج و م““ال““یات و ب““یگاری و کش““ته ش““دن از آن ط““بقة ف““رودس““تان و ظ““لم و ف““ساد
ش“اه“ان س“اس“ان“ی مش“روع“یت س“یاس“ی ح“کوم“ت را در ن“زد م“ردم ب“ه ص“فر رس“ان“ده
بود.
از س ““وی ““ی دی ““گر ح ““کوم ““ت از ن ““ظر ای ““دئ ““ول ““وژی ““ک ه ““م دچ ““ار بح ““ران ب ““ود .دی ““نی
آزاده و پ““ر ت““ساه““ل آش““و زرتش““ت در دس““ت مش““تی آخ““ون““د ح““کوم““تگر زرتش““تی ب““ه
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ارت ““جاع ““ی ت ““ام و ت ““مام ت ““بدی ““ل ش ““ده ب ““ود و م ““غان خ ““ود ب ““زرگ ب ““رده داران و ب ““زرگ
زمین دارانی هموزن شاهان ساسانی بودند.
پ ““یدای ““ش دو رف ““رمیس ““ت ب ““زرگ اج ““تماع ““ی ـ م ““ذه ““بی ن ““مودار ب ““زرگ ““تری ““ن بح ““ران
مش ““روع ““یت و ای ““دئ ““ول ““وژی ““ک ن ““ظام ب ““ود .ام ““ا ای ““ن دو ف ““رص ““ت ب ““زرگ و ت ““اری ““خی ب ““ا
خ““دع““ه و ن““یرن““گ و دس““یسه روح““ان““یت زرتش““تی و ش““اه““ان س““اس““ان““ی ب““رب““اد رف““ت و
مانی و مزدک بزرگ در خون خود غلطیدند.
بح ““ران س ““وم ،بح ““ران ق ““درت ب ““ود .ت ““صفیه ح ““ساب ه ““ای خ ““ون ““ین درون خ ““ان ““دان
ش ““اه ““ی دی ““گر ت ““اب و ت ““وان ““ی در ت ““ن رو ب ““ه زوال س ““اس ““ان ““ی ب ““اق ““ی ن ““گذاش ““ته ب ““ود.
ک“ودت“ای به“رام چ“وب“ین و ح“کوم“ت ی“ک س“ال“ه او و ف“رار خس“رو پ“روی“ز ب“ه روم و ک“مک
گ ““رف ““نت او از روم ““یان ب ““رای ب ““از پ ““س گ ““رف ““ت ت ““اج و ت ““خت ن ““مود اوج ه ““مین بح ““ران
ق ““درت اس ““ت و ب ““ه دن ““بال آن ک ““ودت ““ای ش ““یروی ““ه پس ““ر خس ““رو پ ““روی ““ز ب ““ر ع ““لیه پ ““در و
دس““تگیری پ““در و کش““نت ه““فده ب““رادر .و آن““قدر ای““ن ک““ودت““اه““ای خ““ان““گی ادام““ه م““ی
ی““اب““د ت““ا ب““رای س““لطنت اوالد ذک““وری ن““مییاب““ند و م““توس““ل ب““هزن““ان خ““ان““دان ش““اه““ی
م“یشون“د .پ“وران“دخ“ت و آذر ب“یدخ“ت .ام“ا آی“ا آن گ“ون“ه ک“ه ج“الل م“دع“ی اس“ت اس“الم
ل“بیکی ب“ود ب“ه اص“الح“ات م“ان“ی و م“زدک و ی“ا پ“اس“خی ب“ود ب“ه شه“رن“شینان واس“ط
ف““رات و ش““ام ک““ه از ج““نگ ه““ای ب““یح““اص““ل ای““ران و روم خس““ته ش““ده ب““ودن““د .ج““الل
اگ“ر ت“اری“خ ح“کوم“ت ام“وی“ان و ع“باس“یان را در ای“ران م“ی خ“وان“د ن“ه ب“ا ب“یحوص“لگی
و ت“عجیل ک“ه خ“اص او ب“ود .ب“لکه ب“ه دق“ت م“یدی“د ک“ه ای“ران“ی اگ“ر در ن“ظام ط“بقات“ی
س ““اس ““ان ““ی ه ““وی ““ت ط ““بقه خ ““ود را داش ““ت در ح ““کوم ““ت خ ““لفای ام ““وی و ع ““باس ““ی ب ““ه
عج“م ی“عنی گ“نگ و ک“ور و ب“هم“وال“ی ی“عنی شه“رون“د درج“ه دو ت“بدی“ل ش“د و ده“ه ه“ای
بسیار مبارزه کرد تا بازگردد بههمان حکومت طبقاتی گذشته.
و ام“ا ب“ا ج“نگ ه“ا و ش“ورش ه“ا و ق“یام ه“ای“ی ک“ه ب“ا آم“دن ع“رب ب“ه ای“ران آغ“از
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ش“د ف“کر ن“می ک“نم ت“قاض“ای شه“رن“شینان واس“ط ف“رات و ش“ام ب“رآورده ش“ده ب“اش“د
و آن““ان دوران آرام““ی ب““ه خ““ود دی““ده ب““اش““ند .ورق ب““زن““یم و ب““بینیم در ای““ن چ““ند ق““رن
ح““کوم““ت خ““لفا ب““ر ای““ران ک““دام لح““ظه ای““ران در آرام““ش و ص““لح ب““وده اس““ت .ت““اری““خ
را ک““ه ن““می ش““ود واژگ““ون““ه ورق زد .خ““ود ع““رب م““گر روی آرام““ش را دی““د ک““ه ای““ران““ی
م“غلوب ب“بیند .ن“گاه ک“نیم ب“ه ت“اری“خ ش“یعه ک“ه ت“مام“ی ام“ام“ان ش“یعه ی“ا در ج“نگ ب“ه
ش ““هادت رس ““یدن ““د ی ““ا م ““سموم ش ““دن ““د و ی ““ا در زن ““دان م ““ردن ““د .آن ““ان ““ی ک ““ه ف ““رزن ““دان
رس““ول ب““ودن““د .و از ج““اه و ح““شمت و ش““وک““ت در ب““ین ع““رب ب““رخ““وردار ب““ودن““د دی““گر
شهرنشینان واسط فرات و شام چه محلی از اعراب دارند.
واکنش مردم چه بود
ح“ ““مله اع“ ““راب از  ۱۲هج“ ““ری ش“ ““روع ش“ ““د و در س“ ““ال ۳۱هج“ ““ری ب“ ““ا کش“ ““ته ش“ ““دن
ی““زدگ““رد و ان““قراض ح““کوم““ت س““اس““ان““یان ب““ه اوج خ““ود رس““ید .ی““عنی چ““یزی ح““دود
ن ““وزده س ““ال .زم ““ان زی ““ادی اس ““ت ب ““رای م ““قاوم ““ت و م ““قاب ““له و ه ““نوز ت ““ا آن زم ““ان
اع“ ““راب ن“ ““توانس“ ““ته ب“ ““ودن“ ““د ت“ ““مام“ ““ی ای“ ““ران را ت“ ““سخیر خ“ ““ود ک“ ““نند پ“ ““س ای“ ““ن ج“ ““مله
م“عترض“ة ج“الل »ک“ه ای“ن م“ا ب“ودی“م او را دع“وت ک“ردی“م« و »اه“ل م“دای“ن و ت“یسفون
ن“ان و خ“رم“ا ب“ه دس“ت در ک“وچ“ه ه“ا ب“ه پ“یشواز اع“راب“ی ایس“تاده ب“ودن“دک“ه ب“ه غ“ارت
ک““اخ ش““اه““ی م““ی رف““تند «.ب““ا واق““عیات ت““اری““خی ه““مخوان““ی ن““دارد .ام““ا م““ی ت““وان““د
بخشی از حقیقت باشد.
ایرانیان بیشتر در قرن های بعد مسلمان شدند.
ب“ه ه“رروی ج“الل ه“مان ق“در ی“کطرف“ه ت“اری“خ را م“ی ب“یند ک“ه راس“ت ن“وس“تال“ژی“ک
م“ی ب“یند .و اس“الم آوردن ای“ران“یان راب“ا ش“مشیر ت“یز و خ“ون“چکان“ی ع“رب م“ی ب“یند.
آنان نیز بخش هایی از تاریخ را تمامی تاریخ می بینند.
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اما ببینیم برخورد مردم چگونه بود:
-۱ع“ده ای در ط“ی ای“ن ن“وزده س“ال و ده“ه ه“ا و س“ده ه“ای ب“عدم“قاوم“ت ک“ردن“د.
ب““دون ش““ک ح““کوم““ت س““اس““ان““ی درس““ت اس““ت ک““ه پ““ای““گاه م““ردم““ی اش را از دس““ت
داده بود اما بخش هایی هنوز در پشت سر حکومت بودند.
دی“گر آن ک“ه ط“بیعت ه“ر ت“هاج“م خ“ارج“ی ب“سیج و م“قاوم“ت داخ“لی اس“ت .ب“خش
ه““ای““ی ک““ه ب““ا ح““کوم““ت س““اس““ان““ی م““خال““ف ب““ودن““د ام““ا ب““ا ت““هاج““م ع““رب ه““م م““خال““ف
بودند .پس آن ها نیز مقاومت کردند.
-۲ب ““خش ه ““ای ““ی ب ““ی ت ““فاوت م ““ان ““دن ““د .درج ““نگ ق ““ادس ““یه ۶ه ““زار س ““وار دی ““لمی
ایستادند و شکست سپاه ایران را نظاره کردند.
ای““ن ن““یز ق““اب““ل ف““هم اس““ت .در ح““کوم““ت ه““ای خ““ودک““ام““ه ب““ه وی““ژه در دوران ب““رده
داری و ف““ئودال““یسم ک““ه م““ردم ام““کان ت““غییر ح““کوم““ت را ن““دارن““د .ب““ا ت““هاج““م خ““ارج““ی
در کناری می ایستادند و سقوط حکومت خودکامه را نظاره می کردند.
-۳ب ““خش ه ““ای ““ی ن ““یز ب ““ا ن ““ان و خ ““رم ““ا ب ““ه اس ““تقبال ع ““رب رف ““تند .آن ه ““ای ““ی ک ““ه
ازظ“لم و ف“ساد م“ذه“ب و ح“کوم“ت س“اس“ان“ی ب“ه ت“نگ آم“ده ب“ودن“د و ف“کر م“ی ک“ردن“د
اس ““الم م ““ی ت ““وان ““د ب ““هع ““نوان دی ““نی ره ““ای ““ی ب ““خش آن ““ان را از ظ ““لم و س ““تم م ““غان و
س ““الط ““ین س ““اس ““ان ““ی ن ““جات ده ““د .الاک ““راه ف ““ی ال ““دی ““ن و ان ““م اامل ““ؤم ““نون اخ ““وه دو
ش ““عار ب ““زرگ و پ ““رج ““اذب ““ه اس ““الم ““ی ب ““ود ک ““ه ت ““أث ““یری ش ““گرف روی ب ““خش ه ““ای ““ی از
مردم داشت.
-۴ع“ده ای ن“یز م“ات و م“بهوت وق“ای“ع و ف“روپ“اش“ی ح“کوم“ت س“اس“ان“ی ب“ودن“د .و
از آن جا که وضعیت مالی خوبی داشتند به هند گریختند.
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کله خری زرتشتیان
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واقعیت چیزی بود فراتر از جزیه.
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س“وس“مارخ“وره“ای“ی صح“راگ“رد ب“دوی م“ی دانس“ته اس“ت .و ح“اال ب“ا ش“مشیر ت“یز و
اس““ب ت““ندپ““ای““ش در ح““وال““ی خ““ان““ه و م““زرع““ه و شه““ر او ج““والن م““ی ده““د .و پ““ادش““اه
ج ““وان و ن ““گون ““بخت س ““اس ““ان ““ی از ج ““لو س ““رب ““ازان ف ““ات ““ح ع ““رب م ““ی گ ““ری ““زد .ش ““یرازه
زن ““دگ ““ی از ه ““م گ ““سیخته ش ““ده اس ““ت .نخس ““تین واک ““نش چیس ““ت .ب ““رای ع ““ده ای
برداشنت جان و مال و رفنت به سرزمین دور از دسترس اسبان تندپای عرب.
ب““عد چ““ه ش““د .ت““اری““خ را ک““ه ن““می ش““ود از دری““چه ام““روز تح““لیل ک““رد .ع““رب ج““دا
از ه ““ر ع ““قیده و راه ““ی ک ““ه داش ““ت ب ““رای پ ““دران م ““ا اش ““غال ““گر ب ““ود .ک ““ه ب ““ود .ق ““بای ““ل
ب“زرگ ع“رب از صح“راه“ای س“وزان و ب“ی آب و ع“لت م“ی آم“دن“د و به“تری“ن و خ“وش
آب و ه“وات“ری“ن و ح“اص“ل خ“یزت“ری“ن زم“ین ه“ا را از آن خ“ود م“ی ک“ردن“د .و م“ی ش“د
ح““اک““م و م““یر غ““ضب و داروغ““ه و ف““ئودال و ب““رده دار .ح““کم ش““رع““ی اش را ه““م ک““ه
داشتند .جهاد با کفار ایرانی و حالل بودن جان و مال و ناموس آن ها.
ت““ساه““ل م““ذه““بی ه““م ک““ه ن““بود .ش““عارش ب““ود .ام““ا الاک““راه ف““ی ال““دی““ن اش ن““بود.
چ“را ک“ه ک“سان“ی ح“کوم“ت م“ی ک“ردن“د ک“ه ع“لی را ب“ا آن درج“ه از ای“مان و ت“عبدش ب“ر
س“ر م“ناب“ر ک“اف“ر و ب“ی دی“ن ق“لمداد م“ی ک“ردن“د .ات“فاق“ی ن“بود ک“ه وق“تی ع“لی کش“ته
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ش ““د .و خ ““بر ب ““ه ش ““ام رس ““ید ک ““ه ع ““لی در مسج ““د کش ““ته ش ““د .م ““ردم ش ““ام ک ““ه ت ““حت
ت“أث“یر ت“بلیغات م“عاوی“ه ب“ودن“د .از خ“ود م“ی پ“رس“یدن“د م“گر ع“لی ه“م ن“ماز م“ی خ“وان“د
که در مسجد کشته شود.
رستم فرخزاد
و ام““ا ب““بینیم ک““ه آی““ا آن گ““ون““ه ک““ه ج““الل م““دع““ی اس““ت رس““تم ف““رخ““زاد از »ف““روس““یت
س“اس“ان“ی و س“نت متحج“ر زرتش“تی« دف“اع م“ی ک“رد .آن ه“م دف“اع“ی م“ذب“وح“ان“ه .ی“ا
داستان به گونه ای دیگر بوده است.
دو تحلیل در مورد شکست
-۱ع“ده ای شکس“ت و ف“روپ“اش“ی ح“کوم“ت س“اس“ان“ی را اج“تناب ن“اپ“ذی“ر م“ی دان“ند.
و ب“رآن“ند ک“ه ج“نگ ه“ای ب“ی ح“اص“ل ای“ران و روم ،ظ“لم و ف“ساد اش“راف س“اس“ان“ی
و ره ““بران دی ““نی زرتش ““ت ج ““ام ““عه را از درون پ ““وس ““ان ““ده ب ““ود .و ج ““ام ““عه ن ““یازم ““ند
ت“حول“ی اس“اس“ی ب“ود .ت“ا از ش“ر ارت“جاع م“ذه“بی و اس“تبداد س“اس“ان“ی ره“ا ش“ود.
هجوم ستیزه جویان عرب کاتالیزور فروپاشی بود.
-۲ع““ده ای دی““گر ب““رآن““ند ک““ه ع““لی رغ““م ه““مه ض““عف ه““ا و ک““اس““تی ه““ا اگ““ر ب““ر رأس
س ““پاه ای ““ران ف ““رم ““ان ““ده ““ی الی ““ق و ک ““اردان چ ““ون به ““رام چ ““وب ““ین ب ““ودن ““د .شکس ““ت
اجتناب پذیر بود.
ای““ن تح““لیل ب““رم““ی گ““ردد ب““ه رس““تم ف““رخ““زاد و ب““ر آن اس““ت ک““ه رس““تم ف““رم““ان““ده““ی
الی ““ق ن ““می ب ““ود .و ق ““بل از ج ““نگ خ ““ود ب ““ه ای ““ن ن ““تیجه رس ““یده ب ““ود ک ““ه از س ““تارگ ““ان
ف“همیده اس“ت ای“ران شکس“ت م“ی خ“ورد در ح“ال“ی ک“ه ی“ک ف“رم“ان“ده الی“ق ت“ا آخ“ری“ن
لح““ظه ن““برد ب““ه پ““یروزی ف““کر م““ی ک““ند .و س““عی م““ی ک““ند ای““ن روح““یه در س““پاه خ““ود
تزریق کند.
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ام““ا ق““بل از آن““که رس““تم ف““رخ““زاد راب““ه روای““ت اس““تاد ط““وس م““رور ک““نیم ی““ک ن““کته
ق“اب“ل ت“عمق اس“ت ک“ه چ“گون“ه م“مکن اس“ت ح“کوم“تی از درون پ“وس“یده ب“اش“د ،ارت“ش
آن ح“کوم“ت پ“وی“ا و س“رزن“ده و ش“اداب ب“اش“د .چ“گون“ه م“مکن اس“ت ره“بران“ی ن“االی“ق
ب“ر م“صدر ام“ور ب“اش“ند .ام“ا در رأس س“پاه ف“رم“ان“ده“ی ک“ارآم“د ب“اش“د ب“ا ای“ن ه“مه
غیرممکن نیست .و این بخت را ایران و سپاه ایران نداشت.
ام“ا پ“یش ازه“رگ“ون“ه داوری ن“گاه ک“نیم ب“ه روای“ت اس“تاد ب“زرگ ط“وس“ی ،در ن“ام“ه
ای که فرخزاد برای برادرش می نویسد.
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مس““لم ب““ود ک““ه ج““ام““عه م““درن روح““ان““یت را در وض““عیت س““اب““ق تح““مل ن““می ک““رد،
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اول ک““ه خ““ود ت““ظاه““ر ب““ه م““ذه““ب م““ی ک““رد و در روز ع““اش““ورا ب““ر س““ر خ““ود گ““ل م““ی
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روایت کسروی از شیخ فضل اله
-۱معتمداالسالم وقتی از طرف آقای بهبهانی آمد خدمت آقای طباطبایی که
قول همراهی را از ایشان بشنود طباطبایی گفت اگر عرض شخصی در کار
نباشد من همراه خواهم بود .از آنجا رفت منزل حاجی شیخ فضل اله از آن
جا به کلی مأیوس گردید .بلکه شیخ معتمداالسالم را ترسانید که تورا چه به
این رسالت .بر فرض که عین الدوله معترض سید نشود ولی تو را تمام معدوم
خواهد کرد.
-۲طباطبایی در اعتراض به چوب بسنت علمای کرمان به منبر رفت .اما حاجی
شیخ فضل اله و علمای دیگری که با اینان همدستی نمی داشتند در نهان از
عین الدوله پشتیبانی نمودند.
-۳در این زمان بانک استقراضی روس چون جایی برای ساخنت سرا در میان
شهر می خواست نزد طباطبایی می روند تا زمینی تهی را بخرند .طباطبایی
پاسخ می دهد :اینجا موقوفه است و گورستان مسلمان را نتوان خرید .و
نتوان مردگان را از زیر خاک بیرون ریخت و به جای آن سرای ساخت .چون
از او نومید می شوند بهنزد حاجی شیخ فضل اله می روند .و او مدرسه و
گورستان رابه بهای  ۷۵۰تومان به مستشارالدوله فروخت.
-۴خراب کردن ساختمان نیمه ساز بانک استقراضی روس در قبرستان
مسلمانان توسط دو سید از آنجایی که شیخ فضل اله فروشنده زمین بود از
جایگاهش نزد مردم بسیار کاسته شد.
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-۵پیداست که امام جمعه می خواست رسوایی بر سر دو سید آورد .امام
جمعه و حاجی شیخ فضل اله و دیگران پیش افتادن دو سید و دلبستگی
یافنت مردم را برنمی تافتند .نزدیک به آغازشب بود که سیدجمال به منبر رفت
و گفت :آقایان که اینجایید پیشوایان دینی و جانشینان امامند .و همگی با
هم یک دست شده اند ریشه ستم را براندازند .و همه علما با اینانند و هر
یکی از علما اگر با اینان همراه نیست .ناهمراهی او تنها زیان نخواهد
داشت و خواستش حاجی شیخ فضل اله بود….
-۶بعد از کتک زدن سیدجمال و توهین به دو سید توسط امام جمعه ،دو سید
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و با زور زنش را ها کردند) .طالقش را گرفتند( مالیان این رهایی را زورکی
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-۳هُرهری مذهب است.
-۴اپورتونیسم است.
-۵چشم و گوش به دهان غربی دارد.
مشکل کجاست؟
باید از مشروطه آغاز کنیم:
ــ جامعه ای فئودالی و بغایت عقب مانده
ــ هجوم استعمار
ــ سنتی دست وپاگیر و خرافه زده
ــ ودو نهاد قدرتمند استبداد و روحانیت
ب ““ر ای ““ن بس ““تر مش ““روط ““ه ش ““کل م ““ی گ ““یرد ،ب ““ا ی ““ک ن ““هضت ف ““کری ـ ف ““ره ““نگی
ض ““عیف .چ ““را؟ ب ““ه خ ““اط ““ر ض ““عف ت ““اری ““خی ب ““ورژوازی در ج ““سم و روح ج ““ام ““عه
)زی““رب““نا و روب““نا( ه““مان ط““ور ک““ه در س““اخ““ت پ““ای““ه ه““ای ض““عیفی دارد در ع““رص““ة
فکر نیز متفکران ضعیفی دارد.
ان“قالب در ن“یمه راه ب“ه س“ازش م“ی رس“د و پ“روس“ه ش“کل گ“یری مش“روط“ه ع“قیم
م“ی م“ان“د .در ف“اص“له آم“دن اح“مد ش“اه و رف“نت او مش“روط“ه ت“مری“ن دم“کراس“ی م“ی
ک ““ند .ام ““ا آم ““دن رض ““اخ ““ان س ““ردار س ““په دم ““کراس ““ی ن ““یمه ج ““ان مش ““روط ““ه را ب ““ه
ان““باره““ای ت““اری““خ م““ی س““پارد و ب““ه ض““رب دگ““نک دی““کتات““وری ن““ظام““ی ،م““درن““یته ای
ناقص شروع می شود.
از ای““ن م““رح““له دی““گر روح و روان ج““ام““عه ت““حت ت““أث““یر ب““ازار م““دام دگ““رگ““ون م““ی
ش“ ““ود .و ج“ ““ام“ ““عه ع“ ““قب م“ ““ان“ ““ده و خ“ ““راف“ ““ه زده  ،م“ ““صرف ک“ ““ننده آخ“ ““ری“ ““ن ت“ ““ول“ ““یدات
صنعتی و فرهنگی غرب می شود.
ان“سان غ“رب زده م“حصول ای“ن دوره از ت“مدن ن“اق“ص اس“ت ک“ه ب“ه ض“رت دگ“نک
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دیکتاتوری و استعمار شکل می گیرد .از کره مریخ نیامده است.
ب ““ری ““ده از س ““نت و پ ““رت ش ““ده در ف ““ضای ““ی ک ““ه از آن او نیس ““ت ،از آن دی ““گری
اس ““ت .ن ““ه اس ““تبداد و ن ““ه اس ““تعمار ف ““رص ““ت و م ““جال ان ““دی ““شیدن ب ““ه او ن ““می ده ““د.
چ“نین س“اخ“تی آدم ه“ای خ“اص خ“ودش را م“ی س“ازد .پ“یدا م“ی ک“ند و در ره“بری
می نشاند .آدم هایی اپورتونیست ،بی فرهنگ و هُرهُری مذهب.
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مختصات اجتماعی ـ سیاسی ایران
»-۱م“لغمه ای از اق“تصاد ش“بان“ی و ج“ام“عه روس“تای“ی و ادب شه“رن“شینی ت“ازه پ“ا
و سلطه قدرتهای بزرگ اقتصادی خارجی.
-۲یک حکومت خودکامه و بی بندوبار
-۳سه میلیون ایالت کوچنده و مخرب«
چه باید کرد
-۱اسکان عشایر :با تعیین آب و زمین برای هر سر
-۲تهیه وسایل کشاورزی برای هر دسته
-۳خرید احشام اضافی
-۴ساخت خانه های روستایی
-۵تأسیس مراکز بهداری ،فرهنگی و فنی
-۶کئوپراتیو کردن روستا
 -۷کوتاه کردن شر سربازی از روستا
-۸کشیدن جاده و برق
-۹تأسیس مراکز تعمیر ماشین های کشاورزی
-۱۰از بین بردن وسوسه مهاجرت به شهر
-۱۱کاهش قشون و استفاده از قشون در بازسازی جامعه
-۱۲فراهم آوردن مقدمات دمکراسی:تعلم و تربیت مداوم مفهوم دمکراسی
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-۱۳عادت دادن مردم به

حزب1

جامعه ایران در سال ۴۰
-۱ج ““ام ““عه ای ““ران در س ““ال ه ““ای  ۴۰ب ““ه ب ““عد )س ““ا ل ن ““گارش غ ““رب ““زدگ ““ی( ن ““ظام ““ی
س“رم“ای“ه داری و وابس“ته ب“ود .وابس“تگی م“نظور ن“وع خ“اص“ی از س“رم“ای“ه داری ک“ه
ب““ه آن ب““ورژوازی ـ ک““مپرادور ـ ی““ا دالل م““ی گ““وی““ند .و رب““طی ب““ه ارت““باط دی““پلمات““یک
یا حضور در جبهة غرب ندارد.
ای ““ن ت ““عری ““ف وج ““ه غ ““ال ““ب ت ““ول ““ید را ن ““شان م ““ی ده ““د .ام ““ا در ک ““نار آن ب ““قای ““ای
ف ““ئودال ““یسم ،اق ““تصاد ش ““بان ““ی و ح ““تی وج ““وه ““ی از ب ““رده داری ک ““ماک ““ان ب ““ه ح ““یات
خ ““ود ادام ““ه م ““ی ده ““ند .ن ““ظام ه ““ای ““ی ای ““ن چ ““نین را ن ““ظام ه ““ای چ ““ند س ““اخ ““ته م ““ی
گویند.
ام ““ا ت ““عری ““ف ج ““الل ت ““عری ““ف ن ““اق ““صی اس ““ت از آن چ ““ند س ““اخ ““ته ب ““ودن س ““اخ ““ت
اق““تصادی مس““تفاد م““ی ش““ود ام““ا وج““ه غ““ال““ب ت““ول““ید در آن روش““ن نیس““ت» .م““لغمه
ای از اق““تصاد ش““بان““ی و ج““ام““عه روس““تای““ی و ادب شه““رن““شینی ت““ازه پ““ا« ،ن““شان
نمی دهد خب وجه غالب تولید با کدام است.
-۲ف“ئودال“یسم ی“ا ب“ه ب“یان دق“یقتر ب“زرگ م“ال“کی ی“ا ن“ظام ارب“اب ـ رع“یتی ُب“نهک“ن
نش“ده اس“ت ب“لکه ب“ه دالی“لی ک“ه در زی“ر م“ی آی“د در اق“تصاد ،س“یاس“ت وج“ه م“غلوب
ت““ول““ید را ب““ه خ““ود گ““رف““ته اس““ت .ام““ا ب““بینیم چ““ه دالی““لی ب““اع““ث ک““نار زدن ف““ئودال““یسم
از سیاست و اقتصاد ایران شد.
الف :ضعف و فتور و ناکارآیی فئودالیسم
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ب :ق“درت گ“رف“نت ب“ورژوازی ک“مپرادور ای“ن پ“روس“ه از زم“ان رض“اش“اه آغ“از و در
سالهای ۱۳۴۰به اوج قدرت گیری خود رسیده بود.
پ :ن“ ““فوذ روزاف“ ““زون ام“ ““پری“ ““ال“ ““یسم ام“ ““ری“ ““کا در س“ ““یاس“ ““ت و اق“ ““تصاد ای“ ““ران و
همبستگی اش با بورژوازی کمپرادور به عنوان پایگاه خود
ت :ن ““یاز ب ““ورژوازی ک ““مپرادور ب ““ه ب ““ازارا م ““صرف و ن ““یروی ک ““ار ک ““ه در اخ ““تیار
فئودال ها بود.
ث :ول“ ““ع ام“ ““پری“ ““ال“ ““یسم ب“ ““رای اس“ ““تفاده ه“ ““رچ“ ““ه بیش“ ““تر از م“ ““ناب“ ““ع روی زم“ ““ین و
زیرزمین و نیروی کار که هر سه در اختیار فئودال ها بود.
د :ت ““ضاد ری ““شه ای ده ““قان ““ان ب ““ا ف ““ئودال ““یسم ک ““ه م ““ی ت ““وانس ““ت ب ““اع ““ث ش ““ورش
های دهقانی و زیر سؤال بردن کلیت نظام شود.
ذ :ت“ضاد درون“ی ه“یئت ح“اک“مه ب“ه خ“اط“ر م“ناس“بات ف“ئودال“ی دس“تگاه ح“اک“مه و
انحطاط فئودالیسم در ساخت و سیاست.
یک سؤال کلیدی
آل اح““مد ب““رای ب““رون رف““ت ج““ام““عه و ج““ام““عه ای““ران در س““ال ن““گارش ک““تاب ۱۳۴۰
چهار راه حل پیشنهاد می کند:
-۱اسکان عشایر
-۲تعاونی های روستا
-۳کاهش قشون
-۴آموزش دمکراسی
ام ““ا ب ““ه ی ““ک س ““ؤال اس ““اس ““ی پ ““اس ““خ ن ““می ده ““د ک ““ه ع ““ام ““ل اج ““رای ““ی ای ““ن ن ““سخه
پیچیده شده چه کسی است.
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تحلیل ملکی
خ“لیل م“لکی ،ع“ضو س“اب“ق گ“روه  ۵۳ن“فر و ح“زب ت“وده و ره“بر ح“زب زح“متکشان و
ره ““بر ج ““ری ““ان س ““وم و ح ““زب س ““وس ““یالیس ““ت ای ““ران ،اس ““تاد ج ““الل و ک ““سی ک ““ه آل
اح“مد از او ب“ه ع“نوان ت“نها روش“نفکر ح“ی و ح“اض“ر ی“اد م“ی ک“ند .در ای“ن س“ال ه“ا
رژیم را به دو جناح تقسیم می کند:
-۱جناج لیبرال و مترقی
-۲جناح مرتجع و فاسد
و ب“ر ای“ن ب“اور اس“ت ک“ه ب“ای“د از ج“ناح ل“یبرال و اق“دام“ات م“ثبت او ح“مای“ت ک“رد
و ب“ه او راه ه“ای پیش“رف“ت را ن“شان داد .م“لکی در ن“ام“ه ه“ای“ش ب“ه دک“تر م“صدق ب“ه
ه““مین ام““ر اش““اره م““ی ک““ند ک““ه رژی““م از ش““عاره““ا و ره““نموده““ای ح““زب س““وس““یال““ت
اس““تفاده ک““رده اس““ت و پ““رچ““م را از دس““ت ج““بهه م““لی گ““رف““ته اس““ت در ه““مین س““ال
ه““ا اس““ت ک““ه م““لکی ن““قد م““ا ب““ر اص““الح““ات ارض““ی م““ی ن““ویس““د و راه““کاره““ای““ی ب““ه
رژی“م ن“شان م“ی ده“د .و ه“مین ب“هان“ه ای م“ی ش“ود ت“ا چ“ند م“الق“ات ب“ا اس“دال“ه ع“لم
وزی ““ر درب ““ار ص ““ورت ب ““گیرد و ب ““ه دن ““بال آن م ““لکی ب ““ا ش ““اه م ““الق ““ات ک ““ند .ش ““اه از
م ““لکی م ““ی خ ““واه ““د ب ““ا س ““ران ج ““بهة م ““لی م ““الق ““ات ک ““ند .و ب ““ه آنه ““ا ب ““گوی ““د ک ““ه در
صورت پذیرش دو شرط پست نخست وزیری به آن ها داده خواهد شد:
-۱اعالم وفاداری به سلطنت
-۲مرزبندی با حزب توده
ام ““ا س ““ران ج ““بهة م ““لی ک ““ه ش ““اه را در ای ““ن پ ““یشنهاد ص ““ادق و ص ““میمی ن ““می
دی““دن““د از پ““ذی““رش ای““ن دو ش““رط و م““الق““ات ب““ا ش““اه س““رب““از زدن““د و م““لکی در ن““ام““ه
اش به مصدق از آنها به شدت انتقاد کرد.
ب““ه ن““ظر م““یرس““د ک““ه آلاح““مد ت““حت ت““أث““یر ح““زب س““وس““یالیس““ت از ح““اک““میت ک““ه
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خ““ود ه““میشه ج““زی““ی از ره““بری آن ح““زب ب““وده اس““ت )الاق““ل در س““ال ه““ای““ی( ای““ن
راه ح ““ل ه ““ا را پ ““یشنهاد م ““ی ک ““ند و چ ““ون اس ““تادش م ““لکی ب ““ر ای ““ن ب ““اور اس ““ت ک ““ه
این اقدامات در توان رژیم هست.
ام“ا ای“ن تح“لیل از ح“اک“میت ،ت“قسیم ح“کوم“ت ب“ه دو ج“ناح م“ترق“ی و م“رت“جع از
آن ج“ای“ی ک“ه ری“شه در واق“عیت ه“ای ع“ینی ج“ام“عه ن“داش“ت و ت“ضاد درون“ی ه“یئت
ح“اک“مه ت“ضاد ت“رق“ی و ارت“جاع ن“بود ،ج“نگ گ“رگ ه“ا ب“ر س“ر س“هم بیش“تر ب“ود .راه
به جایی نبرد و دیکتاتوری به زودی به همة این تحلیل ها پایان داد.
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فرهنگ و سنت
»-۱در برنامه مدارس هیچ اثری از تکیه بر سنت نیست .هیچ جای پایی از
فرهنگ گذشته هیچ رابطه ای میان سنت و امروز ـ میان سنت و خانه و میان
خانه و مدرسه ـ میان جمع و فرد سنتی که دیدیم چگونه بی جان افتاده و
خانه ای که دیدم اساسش در حال فرو ریخنت است و مدرسه ای که نمی داند
چه می خواهد.
-۲در این ده ساله اخیر مدارس دینی و آموزشگاه های اسالمی رونق گرفته
است .چون در این مدارس است که خطری برای دین بچه ها احساس نمی
شود.
-۳دانشگاه ها و آن قسمت که سروکارشان با تکنیک و فن است ـ در آخرین
مراحل تحصیل فقط تعمیرکنندگان خوبی هستند.
-۴دانشکده های ادبیات و حقوق و معقول و منقول با پناه بردن به عربیت و
ادبیت می خواهند جلو غربزدگی را بگیرند.1
رژیمی پا در هوا
ن“ ““ظام پ“ ““ا در ه“ ““وای ب“ ““وژوا ـ ک“ ““مپرادور در ای“ ““ن س“ ““ال ه“ ““ا م“ ““لغمه ای ب“ ““ود از س“ ““ه
عنصر:
-۱ناسیونالیسم قالبی
-۲مدرنیسم قالبی
-۳مذهب گرایی قالبی
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ب“عضی ه“ا از ش“به م“درن“یسم ی“ا ش“به ن“اس“یون“ال“یسم ی“اد م“ی ک“نند ک“ه ف“رق“ی ب“ا
قالبی بودن ندارد و هر دو در برابر اصلی و واقعی به کار برده می شوند.
رژی ““م از ی ““ک س ““و ادع ““ای م ““درن ““یته داش ““ت و م ““ی خ ““واس ““ت ک ““شور را اروپ ““ای ““ی
ک ““ند .پ ““س ب ““ای ““د رو ب ““ه م ““درن ““یسم داش ““ته ب ““اش ““د و از س ““نت ف ““اص ““له ب ““گیرد .ام ““ا
م ““قدم ““ات م ““درن ““یسم را ن ““داش ““ت .ج ““ام ““عه م ““درن ی ““ا ج ““ام ““عه ای ک ““ه رو ب ““ه م ““درن ““یسم
دارد ج ““ام ““عه ای اس ““ت دم ““کرات .م ““ردم در ات ““حادی ““ه ه ““ا ،انج ““من ه ““ا ،اح ““زاب و
پ“ ““ارمل“ ““ان در پ“ ““روس“ ““ه ه“ ““ای ت“ ““صمیم گ“ ““یری ش“ ““رک“ ““ت دادن“ ““د .و ب“ ““ا اع“ ““الم و اع“ ““مال
خ ““واس ““ته ه ““ای خ ““ود در ح ““کوم ““ت ،در ب ““ازس ““ازی ج ““ام ““عه ش ““رک ““ت ف ““عال دارن ““د .ام ““ا
ح“کوم“ت ای“ن م“قدم“ه اس“اس“ی را ب“اور ن“داش“ت ،م“ی خ“واس“ت ج“ام“عه را ب“ه س“بک و
س““یاق ن““اص““رال““دی““ن ش““اه اداره ک““ند ،از ص““دراع““ظم ت““ا آب ح““وض““ی اس““یر و ب““رده
پادشاه باشند.
خ““ب پ““س ت““وس““عه ه““مه ج““ان““به دی““گر م““عنای““ی ن““دارد .ب““ای““د ت““وس““عه اق““تصادی را
بچس ““بد .ام ““ا ای ““ن ت ““وس ““عه بیش ““تری ب ““خش دالل ““ی آن ف ““عال اس ““ت ،ک ““مپرادوره ““ا،
آدامس ،ماتیک ،شکالت ،کره ،تخم مرغ و گوشت ،ماشین و سینمای ها لیود.
وق“تی ق“رار ب“اش“د م“غز آدم ه“ا م“درن ن“شود پ“س ب“ای“د ظ“اه“ر آن ه“ا م“درن ش“ود.
و م ““درن ““یسم ظ ““اه ““ر ب ““ه ُم“ ““د ت ““بدی ““ل م ““ی ش ““ود .ک ““اری سه ““ل و آس ““ان و ب ““ه ی ““کباره
دگرگونی در کفش و لباس و دکوراسیون و معماری و منزل.
پ“س ب“ه ن“اچ“ار ب“ای“د از س“نت و ب“خش ق“درت“مند آن م“ذه“ب ف“اص“له گ“رف“ت .چ“یزی
ش“بیه آن اف“تضاح“ات“ی ک“ه ب“عده“ا در ج“شن و ه“نر ش“یراز ات“فاق اف“تاد .دک“ان“ی را
در ب“ازار گ“رف“تند و دادن“د دس“ت مش“تی آن“کاره ه“ای ف“رن“گ و در م“أل ع“ام آن“چه ک“ه
در م ““رز ج ““ام ““عه زش ““ت و ن ““اپ ““سند ب ““ود ت ““حت ع ““نوان ت ““ئات ““ر ن ““مای ““ش دادن ““د و ای ““ن
ف ““اح ““شه گ ““ری را ت ““ئات ““ر م ““درن ن ““ام ““یده ش ““د و ی ““ا آن م ““جسمة ف ““لزی را ک ““ه در ج ““لو
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ت ““ئات ““ر شه ““ر گ ““ذاش ““تند .ک ““اری از ی ““ک م ““جسمه س ““از ف ““وق م ““درن اروپ ““ا .ک ““ه چ ““یزی
ب““ود ش““بیه آل““ت ت““ناس““لی ی““ک م““رد ب““ا ت““مام““ی ض““مائ““م و ح““اش““یه ه““ا و اگ““ر ه““م ن““بود
ای ““ن گ ““ون ““ه ب ““ه ن ““ظر م ““ی آم ““د .و خ ““ان ““م ف ““رح همس ““ر گ ““رام ““ی ش ““اه ب ““ه م ““بلغ گ ““ران ““ی
خ““ری““ده ب““ود ت““ا ب““خش س““نتی ج““ام““عه را ب““ه وحش““ت ب““یندازد ک““ه ام““روز در م““أل ع““ام
ح“ضرات س“کس م“ی ک“نند و آل“ت ت“ناس“لی در م“یدان ه“ا ب“ه ن“مای“ش درم“ی آورن“د .و
ف“ردا ای“ن ک“ار ب“ه ک“وچ“ه و خ“ان“ه و م“درس“ه و دان“شگاه ک“شیده خ“واه“د ش“د و ب“اق“ی
ماجرا.
ای “ ““ن م “ ““درن “ ““یسم ق “ ““الب “ ““ی ب “ ““ای “ ““د ب “ ““ه گ “ ““ون “ ““ه ای ت “ ““وج “ ““یه ای “ ““دئ “ ““ول “ ““وژی “ ““ک م “ ““ی ش “ ““د،
ن“اس“یون“ال“یسم ق“الب“ی ،ب“ازگش“ت ب“ه دوران پ“رش“کوه پ“ادش“اه“ان ه“خام“نشی .آن ه“م
در روزگ“اری ک“ه ام“پری“ال“یسم ب“هخ“اط“ر ی“ک وج“ب ب“ازار ص“ده“ا ه“زار ن“فر را ب“ا ب“مب
های نوترونی از صفحه جغرافیای سیاسی حذف می کرد.
و س““اخ““نت شج““رن““ام““ه ق““الب““ی ب““رای رض““اخ““ان س““وادک““وه““ی ک““ه ت““ا ب““ه آخ““ر م““علوم
نش““د پ““در او کیس““ت و وص““ل ک““ردن س““لطنت آن پ““در و پس““ر ب““ه س““لطنت ک““وروش و
داریوش.
ام“ا ای“ن ن“اس“یون“ال“یسم ه“م در ه“مین ح“د م“یم“ان“د چ“ند پ“وس“تر از ت“حت ج“مشید
و چ““ند ش““عر ان““تصاب““ی ب““ه ف““ردوس““ی ب““رای آنک““ه خ““دا ،ش““اه م““یهن ت““وج““یه ش““ود .و
ای“ن ن“اس“یون“ال“یسم ب“ه ه“ر ش“کل و ش“مای“لی ت“ضاد و ت“ناق“ض ب“ا م“ذه“ب ب“ود .م“ذه“بی
ک ““ه م ““دام ت ““بلیغ م ““ی ک ““رد ک ““ه ای ““ران در جه ““ل و خ ““راف ““ه و اس ““تبداد ُم““غ و ش ““اه ب ““ود.
دی““ن مح““مد ای““ران را از م““نجالب ن““جات داد ،ب““رای ت““وج““یه آن ه““جوم ت““اری““خی .ک““ه
ح“تی آدم“ی در ق“د و ق“ام“ت ج“الل ب“ر ای“ن ب“اور اس“ت ک“ه اس“الم ج“هان“گشا ن“بود .و
حضور شمشیرزنان عرب رادر قرطبه نادیده می گیرد.
ام“ا پ“ای“ه س“وم ح“کوم“ت م“ذه“ب گ“رای“ی ب“ود .ن“گاه ح“کوم“ت ب“ه م“ذه“ب از س“ه زوای“ه

!148

بود:
-۱نخس ““ت ج ““و م ““ذه ““بی م ““ی ت ““وانس ““ت ج ““ام ““عه را ب ““رع ““لیه ک ““مون ““یسم ک ““ه در دو
ق“دم“ی م“ا ب“ود واک“سینه ک“ند پ“س ح“ضور م“ذه“ب از زاوی“ه ض“دک“مونیس“تی آن الزم
بود.
ف““ری““ب ت““وده ه““ای م““ردم .ش““اه م““دع““ی ب““ود ک““ه ن““ظر ک““رده ح““ضرت ع““باس و ک““مر
بس ““ته ح ““ضرت ع ““باس و ح ““تی ب ““عده ““ا م ““دع ““ی ش ““د در ب ““اغ ““ی در ش ““میران م ““الق ““ات
ه““ای““ی ب““ا ام““ام غ““ای““ب ه““م دارد .م““دام ه““م دس““تی در ت““عمیر م““قاب““ر ائ““مه ش““یعه در
ع ““راق و س ““وری ““ه داش ““ت .از ح ““ضرت زی ““نب گ ““رف ““ته در س ““وری ““ه ت ““ا ح ““ضرت ع ““لی در
نجف و امام حسین در کربال.
چ““را ک““ه دی““گر دوره زرتش““تی ب““ازی گ““ذش““ته ب““ود .و ف““ره ای““زدی ک““ه از م““تعلقات
دی ““ن زرتش ““ت ب ““ود ن ““می ت ““وانس ““ت در ب ““االی س ““ر ش ““اه ب ““اش ““د و او را وص ““ل ک ““ند ب ““ه
آس““مان ه““ا .ام““ا ائ““مه ش““یعه و ادع““ای ن““زدی““کی و راب““طه ب““ا آن““ها م““ی ت““وانس““ت ظ““ل
ال“هی او را ت“وج“یه ک“ند .خ“ب اگ“ر آی“ت ال“ه ن“شان“ه خ“داون“د در زم“ین ب“ود .ظ“ل ال“ه ن“یز
س““ای““ه خ““دا در زم““ین ب““ود ک““ه ش““اه ب““ود .پ““س در ب““االی م““ناب““ر س““عی م““ی ش““د ت““علیم
شود پادشاه اسالم پناه و از این پیزیرهای پاالن حکومت.
-۲س““وم““ین روی““کرد ح““کوم““ت ب““ه م““ذه““ب ،م““ذه““بی ب““ودن ح““کوم““تگران ب““ود .ای““نان
خ“ ““ود م“ ““ذه“ ““بی ب“ ““ودن“ ““د .ال“ ““بته ب“ ““ه س“ ““بک و س“ ““یاق خ“ ““ودش“ ““ان .و ک “ “الً ب“ ““اور م“ ““ذه“ ““بی
داشتند .و حتی سعی کردند مخالفانشان را از زاویه مذهب هم نقد کنند.
پ ““س دس ““ت ن ““یروه ““ای م ““ذه ““بی در آم ““وزش و پ ““رورش و اوق ““اف ب ““از ب ““ود .خ ““ود
ج ““الل م ““عترف اس ““ت ک ““ه م ““دارس دی ““نی چ ““ند ب ““راب ““ر ش ““ده اس ““ت .و روزگ ““اری ک ““ه
روش““نفکر چ““پ ام““کان ن““فس ک““شیدن ن““داش““ت .چ““ه ب““رود م““درس““ه و دان““شگاه ب““رپ““ا
کند .و آزادانه تبلیغ ایدئولوژیک کند و کادر و عضو فعال بسازند.

!149

رژی“م ب“ا ای“ن س“ه پ“ای“ه م“ی خ“واس“ت ه“م م“درن ب“شود ،ه“م ن“اس“یون“ال“یسم خ“ودش
را داشته باشد و هم مذهب را حفظ کند.
ام ““ا از آن ج ““ای ““ی ک ““ه م ““درن ““یسم اش ب ““ی م ““قدم ““ه و م ““ؤخ ““ره ب ““ود م ““درن ““یسم اش
ق“الب“ی ب“ود .ن“اس“یون“ال“یسم اش ه“م م“ن درآوردی و س“طحی ب“ود .و م“ذه“ب اش ه“م
عوام زده بود.
ب““یهوده ن““بود ک““ه از دان““شگاه و م““درس““ه اش ن““خبگان““ی اص““یل ب““یرون ن““می آم““د
ی“ا م“ون“تاژک“ار ب“ودن“د ی“ا ت“عمیرگ“ران گ“ورس“تان ه“ای ت“اری“خی و در ن“های“ت ت“کنوک“رات
ها و بورکرات های راه دست بورژوازی دالل.
فرهنگ ،سنت ،مذهب
ف ““ره ““نگ ک ““ه م ““عادل ان ““گلیسی اش ) Cultreک ““الچ ““ر( اس ““ت ب ““ه م ““عنای مج ““موع ““ه
ع““قای““د و رس““وم اس““ت .ه““مچنین ب““ه م““عنای آث““ار ع““لمی و ادب““ی ی““ک ق““وم ن““یز آم““ده
است.
ام ““ا س ““نت  Traditionاس ““ت ب ““ه م ““عنای ع ““رف ،م ““ذه ““ب و ش ““ری ““عت و م ““ذه ““ب
) Religionریلوژن( است ،به معنای راه و روش.
اما مذهب دو معادل دیگر نیز دارد .دین و شریعت.
دی“ن ب“ه م“عنای م“ذه“ب ک“یش و آئ“ین اس“ت .و ش“ری“عت ب“ه م“عنای س“نت ،م“ذه“ب
و آئین است .راه و روشی که خداوند برای بندگان خود تعیین کرده است.
ه“رچ“ند س“نت و م“ذه“ب در م“واردی ه“م ردی“ف و ه“م م“عنی گ“رف“ته ش“ده ان“د .ام“ا
ی“ ““کی نیس“ ““تند .ه“ ““م چ“ ““نان ک“ ““ه س“ ““نت و ف“ ““ره“ ““نگ ب“ ““ا ه“ ““م اخ“ ““تالف داش“ ““ته و ی“ ““کی
نیستند.
اگ ““ر ب ““پذی ““ری ““م ف ““ره ““نگ مج ““موع ““ه ارزش ه ““ای م ““ادی و م ““عنوی ج ““ام ““عه بش ““ری

!150

اس“ت .ک“ه ای“ن مج“موع“ه ی“ک مج“موع“ه ت“اری“خی و اج“تماع“ی اس“ت .ی“عنی در ج“ری“ان
ف“عال“یت اج“تماع“ی ـ ت“اری“خی بش“ر ای“جاد ش“ده اس“ت پ“س ف“ره“نگ ای“ران“ی مج“موع“ۀ
ارزش ه“ای م“ادی و م“عنوی اس“ت ک“ه ق“وم ای“ران“ی در ط“ول ت“اری“خ چ“ند ه“زار س“ال“ه
اش ای““جاد ک““رده اس““ت .و ای““ن مج““موع““ه از وس““ای““ل ت““ول““ید ،ت““کنیک ب““ه ک““ارگ““یری از
ای““ن وس““ای““ل ،تج““رب““ه ت““ول““ید ش““روع م““ی ش““ود و گس““ترش م““ی ی““اب““د ب““ه دس““تاورده““ای
علمی ،هنر ،اخالقی و فلسفی قوم ایرانی .پس با سنت و مذهب یکی نیست.
از س“ ““وی“ ““ی دی“ ““گر س“ ““نت ب“ ““ه م“ ““عنای راه و روش اس“ ““ت .راه و روش زیس“ ““نت در
مح ““دودة م ““شخص ج ““غراف ““یای ““ی ک ““ه آن ن ““یز ت ““اری ““خی و اج ““تماع ““ی اس ““ت .ی ““عنی
ف ““رآورده زن ““دگ ““ی ق ““وم ای ““ران ““ی در ط ““ول ت ““اری ““خ اس ““ت .پ ““س ب ““ا م ““ذه ““ب ی ““کی نیس ““ت.
ه““رچ““ند م““عنای دوم س““نت ،ش““ری““عت اس““ت .ام““ا م““راد م““ا از س““نت در م““عنای اول
آن اس“ت ک“ه مج“موع“ه ای اس“ت ف“راگ“یرت“ر از م“ذه“ب .از ف“رم زن“دگ“ی گ“رف“ته ش“روع
م ““ی ش ““ود ت ““ا ش ““یوه م ““عماری و آب ““یاری وال ““خ .وق ““تی م ““ی گ ““وی ““یم ج ““ام ““عة س ““نتی،
سیس“تم آب“یاری س“نتی ،سیس“تم م“عماری س“نتی م“راد از ال“گوه“ای“ی اس“ت ک“ه در
ط“ول س“ده ه“ا و ه“زاره ه“ا در ب“طن ج“ام“عة ای“ران“ی ج“ا اف“تاده اس“ت .و ام“ا م“ذه“ب
ک“ه م“ترادف ان“گلیسی اس“ت Religion.اس“ت .ب“ه س“ه ش“کل اس“تفاده م“ی ش“ود،
مذهب ،دین و شریعت.
م““عنای اول م““ذه““ب ی““عنی راه و روش .دی““ن ب““ه م““عنای م““ذه““ب اس““ت و ش““ری““عت
به معنای مذهب و سنت.
اشکال کار جالل
م“شکل آل اح“مد در آن اس“ت ک“ه ب“ین ای“ن س“ه م“قول“ه م“هم ف“ره“نگ ،س“نت و م“ذه“ب
م“رزه“ای م“شخصی ن“می ب“یند .ه“رچ“ند از ف“ره“نگ و س“نت و م“ذه“ب ی“اد م“ی ک“ند.

!151

ام““ا در ت““ه ذه““نش م““ذه““ب اس““ت .در واق““ع م““ذه““ب را ب““ه م““عنای ت““ام و ت““مام س““نت و
ف“ره“نگ م“ی گ“یرد .و م“رادش از م“ذه“ب دی“ن اس“الم اس“ت .در ح“ال“ی ک“ه ای“ران ق“بل
از آم“دن ع“رب ،ه“م م“ذه“ب داش“ته اس“ت و ه“م ف“ره“نگ و ه“م س“نت .و در روزگ“اری
هم که دین زرتشت نبوده است .مهرپرست بوده است.
ام“ا در ای“ن ک“ه مج“موع“ة آم“وزش ه“ای رژی“م په“لوی ت“ا س“ال ۴۰ب“ری“ده از ف“ره“نگ
و سنت ایران بود حق با جالل است.
ام ““ا در م ““ورد خ ““طر م ““دارس ب ““رای دی ““ن ب ““چه ه ““ا ح ““ق ب ““ا او نیس ““ت .و ج ““الل ب ““ه
غ ““ای ““ت دچ ““ار گ ““مراه ““ی ش ““ده اس ““ت .و ای ““ن ه ““مان ط ““رز ت ““فکر اه ““ل ش ““ری ““عت در
اب““تدای مش““روط““ه ب““ود ک““ه م““ؤس““س م““دارس را ب““اب““ی م““ی دانس““تند ک““ه م““ی خ““واه““ند
بچه های مسلمان را با آموزش های خود بی دین کنند.
چ“گون“ه م“مکن اس“ت ب“ه ی“ک ج“ام“عه م“درن رس“ید ب“دون م“دارس ج“دی“د .گس“ترش
م“دارس اس“الم“ی ک“ه ج“الل از آن ب“ه ن“یکی ی“اد م“ی ک“ند ک“ه خ“طری ب“رای دی“ن ب“چه
ه““ا ن““دارد .م““قای““سه دو م““وض““وع م““اه““تیا ً م““تفاوت اس““ت .ب““حث ب““ا دی““ن و ب““یدی““ن چ““ه
رب““طی ب““ه م““دارس ع““لوم ج““دی““د دارد .ج““ام““عه ب““رای ت““رب““یت ک““ادر ف““نی خ““ود ن““یاز ب““ه
م ““دارس م ““خصوص خ ““ود را دارد .ه ““م چ ““نان ک ““ه ب ““رای ت ““أم ““ین روح ““ان ““ی و اج ““رای
مراسم شرع نیاز به حوزه های علمیه دارد .یکی نافی دیگری نیست.
ق““رار نیس““ت ت““مام““ی ج““ام““عه م““ال و روح““ان““ی ب““شون““د .و ق““رار ه““م نیس““ت ک““ه ه““ر
کس به مدرسه رفت بیدین بشود.
ط““بیعی اس““ت ک““ه آم““وزش ج““دی““د ط““بیعتا ً دان““ش آم““وز را ب““ا م““بان““ی ج““دی““د ع““لوم
آش“نا م“ی ک“ند و ای“ن آش“نای“ی ب“اع“ث ف“اص“له گ“رف“نت او از خ“راف“ات و اف“کار پ“وس“یده
م ““ی ش ““ود .ام ““ا ای ““ن ف ““اص ““له گ ““رف ““نت ب ““ه م ““عنای ب ““یدی ““نی نیس ““ت .اش ““تباه ج ““الل و
ش“ری“عت خ“واه“ان ص“در مش“روط“ه از ه“مین ج“ا آغ“از م“ی ش“د ک“ه ض“رورت م“درن“یته

!152

را ن ““می ف ““همیدن ““د .و ح ““اض ““ر ن ““بودن ““د خ ““ود را ب ““ا خ ““واس ““ته ه ““ای ی ““ک ج ““ام ““عة م ““درن
وف ““ق ده ““ند .و از آن ج ““ا ک ““ه م ““ذه ““ب را ب ““ا س ““نت ی ““کی م ““ی گ ““رف ““تند و م ““ی گ ““یرن ““د.
ف““روپ““اش““ی ج““ام““عة س““نتی را ف““روپ““اش““ی دی““ن م““ی دی““دن““د .ام““ا ای““ن ه““مان““ی ن““بود .و
دی““دی““م ک““ه م““درس““ه و دان““شگاه ن““ه ت““نها ج““ام““عه را غ““یرم““ذه““بی ن““کرد ب““لکه ب““ه ش““دت
مذهبی کرد.
آن س“وی س“که ای“ن ب“دف“همی ،ک“ج ف“همی رژی“م ب“ود .په“لوی اول و دوم ف“کر م“ی
ک“ردن“د ب“ا ت“وس“عه ی“ک ج“ان“به و م“درن“یته ن“اق“ص ج“ام“عه را از س“نت ب“ه ط“ور ک“لی ره“ا
م“ی ک“نند .ام“ا آن“ان ب“ا م“درن“یته ق“الب“ی ش“ان ج“ام“عه را ب“ا س“رع“ت ه“رچ“ه ت“مام“تر ب“ه
سوی سنت راندند.
ماشین زدگی
»-۱یک شکل اساسی تمدن غرب وجود نطفه های فاشیسم است.
-۲ف “ ““اش “ ““یسم ب “ ““ه گ “ ““مان م “ ““ن ی “ ““کی از م “ ““حصوالت ب “ ““ه ص “ ““ف ک “ ““شیده ش “ ““ده م “ ““ردم
)رژی“مان“تاس“یون( پ“ای م“اش“ین اس“ت .و ای“ن رژی“مان“تاس“یون خ“ود ی“کی از م“لزوم“ات
ماشین است.
متح“دش“کل ب“ودن در ق“بال م“اش“ین و ب“ه ص“ف ک“شیده ش“دن در ک“ارخ“ان“ه و س“ر
س““اع““ت رف““نت و آم““دن و ح““ضور در اح““زاب و در ات““حادی““ه ک““ه ل““باس و ادا و س““الم
و ف ““کر متح ““د م ““ی خ ““واه ““د ،خ ““ود ع ““ادت ث ““ال ““ثی اس ““ت ت ““اب ““ع ه ““مان م ““اش ““ین .پ ““س
متح““دال““شکل ب““ودن در ک““ارخ““ان““ه منج““ر ب““ه متح““دال““شکل ب““ودن در ح““زب و ات““حادی““ه
م“ی ش“ود و ای“ن ن“یز منج“ر م“یشود ب“همتح“دال“شکل ب“ودن در س“رب“ازخ“ان“ه ی“عنی پ“ای
م ““اش ““ین ج ““نگ .چ ““ه ف ““رق م ““ی ک ““ند م ““اش ““ین ،م ““اش ““ین اس ““ت .ص ““ری ““ح ت ““ر ب ““گوی ““م
ف“ ““اش“ ““یسم و ج“ ““نگ ط“ ““لبی آداب و رس“ ““وم خ“ ““ود را از م“ ““اش“ ““ین اخ“ ““ذ م“ ““ی ک“ ““ند .از

!153

ماشین که خود محصل پراگماتیسم پوزیتیونیسم و سیانتیسم است.
-۳ام“روز اس“تعمارگ“ر غ“رب“ی در ل“باس مس“تشار و م“شاور وابس“ته ب“ه ی“ون“سکو
است.
-۴غ ““رب در آغ ““از ام ““ر اس ““تعمار ف ““قط ب ““ه ص ““ورت زال ““وی ““ی خ ““ون ش ““رق را م ““ی
م““کید ...ح““اال ک““مک““م ک““االه““ای م““عنوی ش““رق م““شغله ذه““ن غ““رب““ی ف““همیده و درس
خ““وان““ده ش““ده اس““ت .ای““ن پ““ناه ب““ردن غ““رب““ی ب““ه م““الک ه““ای ش““رق““ی در ه““نر و ادب
ک““م ک““م ب““ه ق““لمرو س““یاس““ت ک““شیده خ““واه““د ش““د .ب““له ف““رار از م““اش““ین زدگ““ی چ““نین
می طلبد .ترس از جنگ اتمی چنین حکم می کند.
-۵خ ““دم ““تکاری م ““اش ““ین آدم س ““رب ““ه زی ““ری و م ““تعادل ““ی م ““ی خ ““واه ““د ...ام ““ا در
چ“نین دوره ای ب“ه ک“مک آدم ه“ای ن“ام“تعادل و ف“داک“ار و از ج“ان گ“ذش“ته م“ی ت“وان
ب““ار ای““ن ه““مه ت““حول و بح““ران را ک““شید س““روس““ام““ان““ی ب““ه ای““ن ه““مه دره““م ری““ختگی
اجتماعی داد.
-۶وظ ““یفه ف ““ره ““نگ و س ““یاس ““ت م ““ملکت در ای ““ن روزگ ““ار ک ““مک دادن اس ““ت ب ““ه
م“شخص ش“دن اخ“تالف ه“ا و ت“ضاده“ا .ب“ه اخ“تالف م“یان نس“ل ه“ا ،م“یان ط“بقات،
م“یان ط“رز ت“فکره“ا و ب“خصوص ه“واداران ب“ه شکس“نت دی“وار ه“ر م“ان“عی ک“ه م“رک“ز
ف“رم“ان“ده“ی و ره“بری م“ملکت را در ح“صار گ“رف“ته و شکس“نت ه“ر دی“واری ک“ه پ“یش
پای ترقی و تکامل و مترقی است.
-۷در ای“ ““ن دوران ت“ ““حول ه“ ““ا م“ ““حتاج ب“ ““ه آدم ه“ ““ای“ ““ی هس“ ““تیم ب“ ““ا ش“ ““خصیت و
متخصص و تندرو نه آدم های غرب زده«.1

 .1جالل ـ همان کتاب

!154

ماشینیسم و فاشیسم
مشکل جالل آنجاست که نه ماشینیسم را می شناسد و نه فاشیسم را.
اب“تدا ب“بینیم م“اش“ینیسم چیس“ت ک“ه دارد روز ق“یام“ت را ن“زدی“ک م“یکند )آخ“ری“ن
مقاله این کتاب و پیش بینی رستاخیر توسط آل احمد(.
ج““الل س““رم““ای““ه داری را ن““می ش““ناس““د .از ف““رم““اس““یون اق““تصادی ـ اج““تماع““ی
چ““یزی ن““می دان““د .پ““س ب““ا آن دش““منی ن““می ک““ند .ام““ا م““خال““ف م““اش““ین اس““ت .ب““ر
ای““ن ب““اور اس““ت ک““ه ت““راک““تور ع““صمت روس““تا را از ب““ین ب““رده اس““ت .چ““را چ““ون از
روس“تا چ“یز زی“ادی ن“می دان“د .ه“نوز ب“یل را ب“ه دس“ت ن“گرف“ته اس“ت ت“ا ب“دان“د ه“موار
ک“ردن و شخ“م زدن زم“ین ب“ا ب“یل ی“عنی چ“ه .ف“کر م“ی ک“ند روس“تا ی“عنی ن“ان ت“ازه و
ش“یر و م“اس“ت و ه“وای س“ال“م ک“اری ن“دارد ک“ه چ“گون“ه ت“هیه ش“ده ان“د .ف“کر م“یک“ند
ای““ن ه““ا س““همیه روس““تای““ی از ط““بیعت اس““ت .ام““ا اگ““ر ی““ک روز ب““یل ب““زن““د م““ی ف““همد
که تراکتور چه معجزه بزرگی در جنگ انسان و طبیعت است.
دش“منی او ب“ا م“اش“ین از ه“مین زاوی“ه اس“ت .م“اش“ین م“ی آی“د ه“وا را آل“وده م“ی
ک“ند .زم“ین ه“ا را پ“اره پ“اره و س“وراخ م“ی ک“ند ک“ارگ“ران را ب“یکار م“ی ک“ند ص“نای“ع
دس““تی را ورشکس““ت م““ی ک““ند پ““س م““اش““ین و م““اش““ینیسم چ““یز ب““دی اس““ت .ج““الل
از زاوی“ه رم“ان“تیک ه“ای ق“رن  ۱۹ب“ه م“اش“ین ن“گاه م“ی ک“ند .ام“ا ن“می ف“همد ک“ه اگ“ر
ای““ن م““اش““ین ن““بود م““ا ه““نوز در غ““اره““ا ب““ه دن““بال م““ار و س““وس““مار ب““ودی““م و داش““تیم
نان خشک سغ می زدیم.
م ““شکل ان ““سان آن روزگ ““ار و ای ““ن روزگ ““ار و ف ““ردا م ““شکل ت ““کنول ““وژی نیس ““ت.
ت““کنول““وژی ب““ه خ““ودی خ““ود ب““د نیس““ت .ب““د ک““ه نیس““ت خ““وب ه““م هس““ت .ن““وع روی““کرد
آدم ““ی ب ““ه ت ““کنول ““وژی ،ت ““کنول ““وژی را ب ““د م ““ی ک ““ند ،و از آن ب ““ه ع ““نوان ع ““ام ““لی ب ““رای
تش“دی“د ال“یناس“یون ان“سان )از خ“ودب“یگان“گی( و ی“ا م“رگ دس“ته ج“معی ان“سان ه“ا

!155

)سالح های کشتار جمعی( استفاده می کند.
اگ“ر ان“سان ب“مب ات“م س“اخ“ت و در ه“یروش“یما و ن“اک“ازاک“ی ص“ده“ا ه“زار ن“فر را
کش“ “ ““ت .ت“ “ ““قصیر ات“ “ ““م و دان“ “ ““ش ات“ “ ““می ن“ “ ““بود .روی“ “ ““کرد ان“ “ ““سان ب“ “ ““ه ای“ “ ““ن دان“ “ ““ش
ج ““نای ““تکاران ““ه ب ““ود وگ ““رن ““ه م ““ی ت ““وانس ““ت ب ““ا آن آدم ““ی را از رن ““ج س ““رم ““ا و گ ““رم ““ا و
بیماری برهاند.
ج“الل ای“ن اص“ل س“اده ان“سان ـ ت“کنول“وژی را ن“می ف“همد پ“س م“دام از م“اش“ین
و ماشینیسم بد می گوید.
در اوای“ل ق“رن  ۱۹ک“ه م“اش“ین رف“ته رف“ته ج“ای ک“ارگ“ران را در اروپ“ا و ام“ری“کا
ت“نگ م“ی ک“رد .ج“نبش چ“ارتیس“ت ه“ا ب“ه وج“ود آم“د .ای“ن ک“ارگ“ران ک“ه م“ی پ“نداش“تند
دش““من آن ه““ا م““اش““ین اس““ت ش““بان““ه م““ی ری““ختند و م““اش““ین ه““ای ب““اف““ندگ““ی را ب““ا
چ“ “ ““وب و چ“ “ ““ماق م“ “ ““تالش“ “ ““ی م“ “ ““ی ک“ “ ““ردن“ “ ““د .م“ “ ““اش“ “ ““ین را م“ “ ““ی دی“ “ ““دن“ “ ““د ام“ “ ““ا راب“ “ ““طه
استثمارگرانه بورژوازی را نمی دیدند.
فاشیسم
آل اح““مد ف““اش““یسم را ف““رزن““د خ““لف م““اش““ینیسم م““ی دان““د ؛ل““باس““های متح““دال““شکل
ک““ارگ““ری و س““اع““ت ه““ای دق““یق م““نظم ک““ار و ب““یکاری در ن““زد او ی““عنی ری““شه ه““ای
فاشیسم.
ان“ضباط ک“اری خ“اص ج“وام“ع م“درن اس“ت .ج“وام“عی ک“ه از ع“صر ب“ی زم“ان“ی
ب““ه ع““صر زم““ان ب““ندی رس““یده ان““د ،ع““صر س““اع““ت درک ث““ان““یه ه““ا و دق““یقه و رع““ای““ت
ای“ن زم“ان ه“ا در ی“ک ج“ام“عه ص“نعتی و م“درن ک“ه ت“وس“ط دس“تگاه ه“ای ات“وم“ات“یک
ح ““رک ““ت م ““ی ک ““ند ،الزم ““ه پیش ““رف ““ت و ت ““رق ““ی اس ““ت .چ ““یز ب ““دی در آن نیس ““ت اگ ““ر
ف ““اش ““یسم آنرا ب ““ه خ ““دم ““ت م ““ی گ ““یرد ب ““ه م ““اه ““یت ب ““د ف ““اش ““یسم ب ““ر م ““ی گ ““ردد ن ““ه ب ““ه
ماهیت بد انضباط ،تشکل و هماهنگی.

!156

ف“اش“یسم ن“وازد خ“لف ی“ا ن“اخ“لف س“رم“ای“ه داری اس“ت .ه“مچنان ک“ه م“اش“ینیسم
خ“ود ن“وازد ن“اخ“لف س“رم“ای“ه داری اس“ت .س“رم“ای“ه ای ک“ه دچ“ار بح“ران م“ی ش“ود و
ق““ادر نیس““ت اع““مال ات““وری““ته ک““ند .چ““رای““ش را ب““ای““د در بح““ران ه““ای درون س““اخ““تی
س““رم““ای““ه داری جس““توج““و ک““رد .خ““یل وس““یع خ““رده ب““ورژوازی و ل““وم““پن پ““رول““تاری““ای““ی
ب ““یکار و گ ““رس ““نه از ی ““ک س ““و ،ط ““بقه ک ““ارگ ““ر ق ““درت ““مند و ن ““اراض ““ی از س ““وی ““ی دی ““گر
دول ““ت س ““رم ““ای ““ه داری ک ““ه ق ““ادر نیس ““ت ن ““ظم دل ““بخواه خ ““ود را ای ““جاد ک ““ند .آش ““وب،
بح ““ران ،اع ““تصاب ،و زدوخ ““ورده ““ای خ ““یاب ““ان ““ی ،ت ““ورم ،گ ““رس ““نگی ،ب ““یکاری و ع ““دم
ام“نیت از م“شخصه ه“ای ای“ن دوران اس“ت ب“ر چ“نین بس“تری اس“ت ک“ه ن“مای“ندگ“ان
ح““ارت““ری““ن ب““خش ب““ورژوازی ب““ا ش““عاره““ای چ““پ و م““اوراءچ““پ ب““ه م““یدان م““ی آی““ند.
خ““ردهب““ورژوازی و ل““وم““پن پ““رول““تاری““ا را ف““ری““ب م““یده““د و ب““ه خ““دم““ت م““یگ““یرد .و ب““ا
ش““عاره““ای ب““ازگش““ت ب““ه دوران ط““الی““ی اق““تدار و س““رب““لندی م““لی ب““ه س““رک““وب ت““ام و
ت““مام ج““ام““عه م““یپ““ردازد .و بح““ران را از درون ک““شور ب““ه ب““یرون ،ب““ه س““وی دش““من
ف ““رض ““ی و خ ““ارج ““ی پ ““رت ““اب م ““ی ک ““ند ظ ““هور ف ““اش ““یسم در اروپ ““ا ب ““ا ه ““مین م ““کان ““یزم
آغ“از و ج“هان را درگ“یر ج“نگی ب“زرگ و وی“ران“گر ک“رد .ف“اش“یسم ف“رزن“د م“اش“ینیسم
است ،دادن نوعی آدرس اشتباه و دادن اطالعات غلط است.
مالیخولیای شرقی
در ای“ن ک“ه غ“رب در ش“رق ب“ه دن“بال ت“نها ادوی“ه و ع“اج و ن“فت نیس“ت ش“کی نیس“ت.
غ ““رب ب ““ا ت ““وج ““ه ب ““ه آن ““که ب ““ه م ““تدول ““وژی ع ““لمی ت ““حقیق مس ““لح ش ““ده اس ““ت ،در ش ““رق
جس““تجوگ““ر ه““مه چ““یز اس““ت .از زی““رزم““ینی ه““ا ک““ه ن““فت ،م““س و اوران““یوم ب““اش““د ت““ا
روی زمینی ها که خاک ،درخت ،دانه و آدم است.
ام““ا ای““ن ک““ه ب““گوی““یم غ““رب در ُب““عد م““عنوی““ات م““توج““ه ش““رق ش““ده اس““ت ب““ه خ““اط““ر

!157

آن ک“ه ک“یسه اش ت“هی اس“ت ی“ا از ج“نگ ات“می م“ی ت“رس“د ای“ن از آن گ“نده گ“وی“ی
های بی معنا است .که خاص ملل شرق است.
چ““ند ک““ار ن““اچ““یز روی خ““یام و م““ول““وی و ح““اف““ظ ،ب““ده بس““تان ن““اچ““یزی ب““ا غ““رب
اس““ت .غ““رب““ی ک““ه در ک““ارخ““ان““ه آدم س““ازی اش م““دام دارد ف““یلسوف و دان““شمند و
ش““اع““ر و رم““انن““وی““س و ن““قاش ت““ول““ید م““ی ک““ند .اگ““ر ب““رای ش““رق س““اخ““ت چ““نین آدم
ه ““ای ““ی ن ““ادر و ب ““ه ت ““صادف اس ““ت ب ““رای غ ““رب ک ““ه ه ““مه چ ““یز رادر ت ““ول ““ید ان ““بوه م ““ی
ف“همد ی“ک ام“ر ع“ادی اس“ت .غ“رب دارد در س“ال چ“ند ص“د ه“زار دان“شمند در ق“د و
ق““واره ای ب““االت““ر از رازی و اب““ن س““ینای م““ا در س““ال ت““ول““ید م““ی ک““ند .ام““ا م““ا ه““نوز
وق“تی خ“ود را ت“مام ق“د در آی“نه ن“گاه م“ی ک“نیم آدم“ی ب“ه ق“دوق“واره آنه“ا ن“داری“م .آن
ه ““م ب ““عد از ه ““زار س ““ال ی ““ا بیش ““تر و ه ““نوز ف ““کر م ““ی ک ““نیم ک ““ه غ ““رب از ص ““دق ““ه س ““ر
کتاب های ابن سینا که به آن »اویسن« می گویند چیزی شده اند.
ن““گاه ک““نیم ب““ه ل““شگر ف““یلسوف ه““ای آن““ها از ک““ان““ت ب““گیر و ب““یا ت““ا ام““روز .غ““ول
ه““ای““ی ک““ه ه““ر ک““دام ق““له ه““ای““ی در ت““فکر بش““رن““د .م““ا ه““نوز ول““کن م““عام““له نیس““تیم و
م ““دام از م ““الص ““درا ح ““رف م ““یزن ““یم و ب ““عد از آن ه ““یچ .دن ““یای ت ““هی ،ادع ““ا زی ““اد،
ه“رچ“ند ص“درا ه“م ب“عضی ف“یلسوف ب“ه م“عنای خ“ال“ص ک“لمه ن“می دان“ند .و بیش“تر
او را ی“ک م“تکلم م“تفلسف م“ی دان“ند .ک“ه ه“مع“صر دک“ارت اس“ت .ام“ا دک“ارت ک“جا
و م ““الی م ““ا ک ““جا .ک ““ان ““ت ب ““رای غ ““رب چ ““ه ک ““رد ،و ص ““درا چ ““ه ک ““رد ک ““اف ““ی اس ““ت ب ““ه
وض““عیت خ““ودم““ان و غ““رب ن““گاه ک““نیم .ش““رق ده““ه ه““ای ب““سیاری اس““ت ک““ه ان““بان““ش
ت ““هی اس ““ت  .و دارد از م ““ات ““رک ““ش پ ““دران ““ش م ““ی خ ““ورد .چ ““گون ““ه م ““مکن اس ““ت در
س ““رزم ““ینی ک ““ه در اق ““تصادش ت ““حول نیس ““ت در ف ““کرش ت ““حول و در م ““عنوی ““ات ““ش،
م ““عنوی ““ات ب ““اش ““د .از ف ““قر و ف ““اق ““ه چ ““ه ب ““ه وج ““ود م ““ی آی ““د ،م ““ال ““یخول ““یا و ح ““رف ه ““ای
میان تهی.

!158

ام““ا ای““ن م““ال““یخول““یا ه““نگام““ی ب““ه اوج خ““ود م““ی رس““د ک““ه آل اح““مد م““دع““ی م““ی
ش“ود غ“رب دارد در س“یاس“ت ن“یز ب“ه دن“بال ال“گوه“ای ش“رق“ی م“ی گ“ردد .ش“رق“ی ک“ه
در ت ““اری ““خ چ ““ند ه ““زار س ““ال ““ه اش ی ““ک س ““اع ““ت دم ““کراس ““ی ن ““داش ““ته اس ““ت .و ه ““رچ ““ه
داش““ته اس““ت خ““اق““ان““ی ب““ن خ““اق““ان ب““ن خ““اق““ان ب““وده اس““ت ک““ه آدم ه““ا را ی““ا دم ت““وپ
می گذاشتند و یا در جرز دیوارها خاک میکرده اند.
م““ا ب““ه دی““گران ک““اری ن““داری““م ،ب““ه ت““اری““خ خ““ودم““ان رج““وع ک““نیم ب““گیر از م““اده““ا و
ه“مین ط“ور ب“یا ت“ا ام“روز در ف“لسفه س“یاس“ت م“ا چ“ند اث“ر ج“هان“ی داری“م .اص“الً م“ا
ب““ه ج““هان چ““ه داده ای““م و ج““هان وام““دار ک““دام ق““سمت از ت““فکر س““یاس““ی م““اس““ت.
ای“ن ه“م از ه“مان ح“رف ه“اس“ت ک“ه ه“ر از چ“ندگ“اه ل“قلقه ده“ان م“ردم ک“وچ“ه و ب“ازار
م““ی گ““ردد ک““ه غ““رب““ی ه““ا از خ““وان““دن ک““تاب ه““ای م““ا ب““ه ف““ضا رف““تند .ی““ا م““ا ق““بل از
غربیها اتم را می شناختیم.
»دل هر ذره که بشکافی

آفتابی در آن بینی«

و از ای ““ن خ ““زع ““بالت .و ی ““ا آن ““که دی ““ال ““کتیک را ق ““بل از ه ““گل و م ““ارک ““س م ““ول ““وی
ک ““شف ک ““رده اس ““ت و آن ش ““عر م ““عروف ح ““ضرت م ““والن ““ا ،از ن ““مادی م ““ردم و آدم
شدم و از نما مردم زانسان سرزدم و الخ
ت““قی زاده رج““ل ن““ام““دار ان““قالب مش““روط““ه ک““ه ب““عده““ا ب““ا دی““کتات““وری ک““نار آم““د و
در روزگ““ار په““لوی اول وزی““ر و س““فیر ش““د .و در روزگ““ار په““لوی دوم س““فیر ای““ران
در انگلس“تان ب“ود .در خ“اط“رات“ش م“ی ن“ویس“د وزی“ر خ“ارج“ه ان“گلیس ب“ا او در م“ورد
ک““ودت““ا ب““رع““لیه م““صدق ص““حبت ک““رد .و او ک““ه ان““تظار چ““نین ب““رخ““وردی را ن““داش““ت.
ب ““ه وزی ““ر م ““ی گ ““وی ““د :در ت ““اری ““خ س ““یاس ““ت ان ““گلیس آی ““ا س ““اب ““قه داش ““ته اس ““ت س ““فیر
ان ““گلیس را وزی ““ر خ ““ارج ““ه ک ““شوری ب ““خواه ““د در م ““ورد ک ““ودت ““ا ب ““رع ““لیه نخس ““ت وزی ““ر
ان ““گلیس ص ““حبت ک ““ند .وزی ““ر ام ““ور خ ““ارج ““ه در ج ““واب م ““ی گ ““وی ““د :ام ““ا س ““اب ““قه ه ““م

!159

ن“داش“ته اس“ت پ“ادش“اه ان“گلیس ب“ا س“فیر ی“ک ک“شور خ“ارج“ی در م“ورد ک“ودت“ا ب“رع“لیه
نخس ““ت وزی ““ر ش ““ور ک ““ند ک ““ه اش ““اره او ب ““ه م ““الق ““ات ه ““ای پ ““نهان ““ی ش ““اه ب ““ا س ““فیر
امریکا و انگلیس بوده است.
به زودی ماه شقه می شود
»-۱اک ““نون ن ““وب ““ت آن ش ““ده اس ““ت ک ““ه ق ““لم در ک ““شم و ب ““ه پ ““یشگوی ““ی م ““ان ““ندی ک ““ه
پ“یشگ“وی“ی نیس“ت ب“لکه ن“قطه خ“تام راه“ی اس“ت ک“ه م“ا را و بش“ری“ت را در آن م“ی
برند.
-۲ماشینیسم کشنده زیبایی ،شعر و بشریت و آینده و آسمان است.
-۲زم ““ان ای ““مان ک ““ه س ““ر آم ““د دوره ع ““ذاب اس ““ت .زم ““ان ““ه اع ““تقاد ک ““ه ب ““ه س ““ر رس ““ید
دوران تجربه و عصر بمب اتم است.
-۳م ““ن ح ““قیر ن ““ه ب ““ه ع ““نوان ی ““ک ش ““رق ““ی ب ““لکه درس ““ت ب ““ه ع ““نوان ی ““ک مس ““لمان ص ““در
اس ““الم ک ““ه ب ““ر وح ““ی آس ““مان ““ی م ““عتقد ب ““ود وگ ““مان م ““ی ک ““رد ک ““ه پ ““یش از م ““رگ در
صح“رای محش“ر ن“اظ“ر ب“ر رس“تاخ“یر ع“ال“یمان خ“واه“د ب“ود ...م“ی ب“ینم ک“ه آل“بر ک“ام“و
و ای““نگمار ب““رگ““من و ب““سیاری دی““گر ه““مه مبش““ر رس““تاخ““یزن““د و ه““مه وع““ید س““اع““ت
آخ ““رت م ““ی ده ““ند ک ““ه ب ““هدس ““ت دی ““و م ““اش ““ین در پ ““ای ““ان راه بش ““ری ““ت ب ““مب ه ““یدروژن
ن“هاده اس“ت .ب“هه“مین م“ناس“بت ح“کم خ“ود را ب“ه ع“ین ای“ن آی“ه مطه“ر ک“نم ک“ه ف“رم“ود:
»اقتربت الساعه و اشقالقمر«.
رستاخیز نزدیک است
آل اح“مد از خ“وان“دن ک“تاب ط“اع“ون آل“بر ک“ام“و و ف“یلم ُمه“ر ه“فتم ای“نگمار ب“رگ“من ب“ه
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ای“ن ن“تیجه م“ی رس“د ک“ه رس“تاخ“یز ن“زدی“ک اس“ت .چ“را ک“ه زم“ان“ه ای“مان ب“ه س“ر آم“ده
اس““ت و دوره ع““ذاب ف““را رس““یده اس““ت ،و در آخ““ر ای““ن پ““یشگ““وی““ی خ““ود را ب““ا آی““ه
ای از قرآن )سوره القمر( همراه می کند.
ای ““ن ک ““ه م ““اش ““ینیسم ب ““ه م ““عنای م ““اش ““ین ش ““دن زن ““دگ ““ی ان ““سان غ ““رب ““ی و ال ““ینه
ش““دن ه““رچ““ه بیش““تر او ج““ای ان““تقاد دارد ح““رف““ی نیس““ت .م““تفکری““ن غ““رب““ی در ای““ن
ام“ر پ“یشق“دم ب“وده ان“د .م“اش“ینیسم از س“اخ“ته ه“ای خ“ود آن“ها اس“ت ک“ه ج“الل آن
را گرفته و به آخر دنیا وصل کرده اند.
چ““ارل““ی چ““اپ““لین ه““نرم““ند ه““مة زم““ان ه““ا در ف““یلم م““شهورش »ع““صر ج““دی““د« ب““ه
زی““بای““ی م““اش““ینیسم و م““اش““ینی ش““دن رواب““ط ان““سان ه““ا را ن““شان م““ی ده““د و ب““ه
ب“اد ن“قد م“ی گ“یرد .آ لاح“مد ح“رف ج“دی“دی ن“می زن“د ام“ا ای“ن ک“ه آم“دن م“اش“ین ب“ه
معنای نزدیک شدن قیامت است حرف مزخرفی است.
و ام“ا ی“ک ن“کته ،ای“نکه چ“گون“ه آل اح“مد از ی“ک ک“تاب و ی“ک ف“یلم غ“رب“ی و ه“ر دو
م“سیحی و ی“ا ش“ای“د ب“ی دی“ن ب“ه س“ور ال“قمر م“ی رس“د ای“ن ن“یز ک“اره“ای آل اح“مدی
اس“ت .و در ردی“ف م“غال“طات م“شهور اس“ت .ک“ام“و م“ی گ“وی“د ط“اع“ون و م“نظور از
ط ““اع ““ون م ““اش ““ین اس ““ت و ای ““نگمار ب ““رگ ““من م ““ی گ ““وی ““د :زم ““ان ““ه ای ““مان ب ““ه س ““ر آم ““ده
اس“ت و ق“رآن ه“م م“ی گ“وی“د :رس“تاخ“یر ن“زدی“ک ش“د پ“س آل اح“مد ه“م ب“ه ع“نوان ی“ک
مس“لمان ص“در اس“الم ک“ه ب“ه وح“ی م“عتقد اس“ت ب“ه ش“ما م“ی گ“وی“د ق“یام“ت ن“زدی“ک
است.
ب“بینیم از ک“جا ب“ه ک“جا رس“یده ای“م .ج“لسات“ی ت“شکیل م“ی ش“ود در ته“ران ب“هن“ام
»ش““ورای ه““دف ف““ره““نگ ای““ران« در س““ال  ۱۳۴۰و ج““الل ط““ی م““قاالت““ی ب““ه ش““ورا،
رهنمودی برای بهسامان رسیدن اوضاع مملکت می دهد.
ای“ن ک“ه آن ش“ورا در ح“کوم“ت په“لوی دوم چ“ه مح“لی از اع“راب داش“ته اس“ت .و
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آی““ا ره““نموده““ای آن ش““ورا ت““وس““ط ح““کوم““ت پ““شیزی ارزش داش““ته اس““ت ی““ا ن““ه ،ب““ه
ب““حث م““ا ارت““باط مس““تقیمی ن““دارد .ام““ا ه““رچ““ه هس““ت در آن م““قطع ج““الل ب““ر ای““ن
ب ““اور ب ““وده اس ““ت ک ““ه ای ““ن ش ““ورا ک ““اره ای اس ““ت و ره ““نموده ““ای او ب ““رای درم ““ان
بحران های ریز و درشت جامعه ضروری و شدنی است.
ک““ه ای““ن آراء و ن““ظری““ات ب““ه ت““فصیل ص““حت و س““قم آن ب““ررس““ی ش““د .ت““ا ای““نجا
ه“مه چ“یز در چ“ارچ“وب ی“ک ب“حث ع“امل“ان“ه ق“اب“ل ق“بول اس“ت .ام“ا ای“ن ک“ه چ“گون“ه در
آخ“ر ک“ار آل اح“مد از ت“جوی“ز آن ه“مه ن“سخهه“ای ری“ز و درش“ت دس“ت م“ی ش“وی“د و
ن“اام“ید از ع“ال“م و آدم روی ی“ک پ“ا م“ی ایس“تد ک“ه ق“یام“ت ن“زدی“ک اس“ت و اگ“ر ق“بول
ن ““داری ““د ای ““ن ک ““تاب ک ““ام ““و و آن ه ““م ف ““یلم ای ““نگمار ب ““رگ ““من و س ““وره ال ““قمر ای ““ن ج ““ا
آالح ““مد ف ““هم ن ““اش ““دن ““ی اس ““ت ک ““ه ی ““ک م ““حقق ع ““لوم اج ““تماع ““ی ک ““ه در ت ““مام ““ی ام ““ور
ن ““ظر دارد ی ““کباره مس ““لمان ص ““در اس ““الم م ““ی ش ““ود و ب ““ا ت ““وس ““ل ب ““ه س ““وره ای از
قرآن کریم اعالم می کند که قیامت نزدیک است.
سورة قمر )ترجمه از دکتر سیدجالل الدین مجتبوی(
به نام خداوند بخشاینده مهربان
-۱رستاخیز نزدیک شد و ماه بشکافت.
-۲و اگر نشانه ای ببینند روی بگردانند و گویند :این جادویی است نیرومند.
-۳و دروغ ان““گاش““تند و پ““یرو خ““واه““ش ه““ای خ““وی““ش ش““دن““د و ه““ر ک““اری ق““رار م““ی
گیرد.
-۴و ه ““ر آی ““نه از خ ““بره ““ا آن ““چه در آن ،م ““ای ““ة ب ““از ایس ““تادن اس ““ت ب ““دی ““شان آم ““ده
است.
-۵حکمتی است رسا ،ولی بیم کنندگان چه سودی توانند رسانید؟
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-۶پ“ “ ““س ،از آن“ “ ““ان روی ب“ “ ““گردان ،روزی را ک“ “ ““ه آن خ“ “ ““وان“ “ ““نده ب“ “ ““ه چ“ “ ““یزی س“ “ ““خت
ناخوشایند فرا می خواند.
-۷چشم هاشان فرو شده ،از گورها بیرون آیند گویی ملخ هایی پراکنده اند،
-۸به سوی آن خواننده شتابانند ،کافران گویند :این روزی است دشوار.
-۹پ““یش از ای““نان ق““وم ن““وح ت““کذی““ب ک““ردن““د ،ب““ندة م““ا را دروغ““گو ش““مردن““د و گ““فتند:
دیوانه است و او باز داشته شد.
-۱۰پس پروردگار خویش را بخواند که من شکست یافته ام و پس انتقام گیر.
-۱۱پس درهای آسمان را به آبی ریزان بگشادیم.
-۱۲و زمین را به چشم های روان بشکافیم پس آب بر کاری مقدر فراهم آمد.
-۱۳و او را بر دارای تخته ها و میخ ها سوار کردیم.
-۱۴که به دیدارمان رفت تا پاداش کسی باشد که به او کافر شدند.
-۱۵و ه“ر آی“نه آن را ن“شان“ه و ع“برت“ی ب“گذاش“تیم ،پ“س آی“ا ی“ادآورن“ده و گ“یرن“ده ای
هست.
-۱۶پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود.
-۱۷و ه“ ““ر آی“ ““نه ق“ ““رآن را ب“ ““رای ی“ ““ادآوری و پ“ ““ندگ“ ““رف“ ““نت آس“ ““ان س“ ““اخ“ ““تیم ،پ“ ““س آی“ ““ا
یادآورنده و پندگیرنده ای هست.
-۱۸قوم عاد و دروغگو انگاشتند پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟
-۱۹ما بر آن ها باد سرد و سخت را در روزی پیوسته شوم فرستادیم.
-۲۰مردمان را برمی کند .گویی که آنها خرمابُن هایی بودند ازبیخ برکنده شد.
-۲۱پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟
-۲۲و ه“ ““ر آی“ ““نه ق“ ““رآن را ب“ ““رای ی“ ““ادآوری و پ“ ““ند گ“ ““رف“ ““نت آس“ ““ان س“ ““اخ“ ““تیم پ“ ““س آی“ ““ا
یادآورنده و پندگیرنده ای هست.
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-۲۳قوم ثمود نیز بیم کنندگان را دروغگو انگاشتند.
-۲۴و گ ““فتند آی ““ا ی ““ک ن ““فر آدم ““ی از م ““یان خ ““ود را ب ““یرون م ““ی ک ““نیم؟ م ““ا آن ““گاه در
گمراهی و دیوانگی باشیم.
-۲۵آی ““ا از م ““یان ه ““مة م ““ا ی ““اد و پ ““ند ب ““ر او اف ““کنده ش ““ده؟ ب ““لکه او دروغ پ ““ردازی
خودپسند و برتری جوست.
-۲۶فردا خواهند دانست که دروغ پرداز خودپسند کیست.
-۲۷م““ا م““اده ش““تری ب““رای آزم““ون آن““ان م““ی ف““رس““تیم پ““س آن ه““ا را چ““شم م““ی دار
و شکیبا باش.
-۲۸و آن““ان را آگ““اه ک““ن ک““ه آب م““یان““شان ب““خش ب““ند م““ی ش““ود ه““ر ن““وب““ت آب““شخور
حاضر آید.
-۲۹پس یار خود را آواز دادند تا برگرفت و پی کرد.
-۳۰پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟
-۳۱و ه “ ““ر آی “ ““نه آن را ب “ ““رای ی “ ““ادآوری و پ “ ““ند گ “ ““رف “ ““نت آس “ ““ان س “ ““اخ “ ““تیم پ “ ““س آی “ ““ا
یادآورنده و پندگیرنده ای هست.
-۳۲قوم لوط بیم کنندگان را دروغگو شمردند.
-۳۳م ““ا ب ““ه آن ““های ب ““ادی س ““نگبار ف ““رس ““تادی ““م م ““گر خ ““ان ““دان ل ““وط را ک ““ه ای ““شان را
سحرگاه رهانیدیم.
-۳۴و ه“مان“ا آن ه“ا را از ع“ذاب س“خت م“ا ب“یم داد ول“ی ب“ا آن هش“داره“ا ب“ه س“تیزه
برخاستند.
-۳۵و همانا بامدادی عذابی پایدار بدیشان رسید.
-۳۶و ه“مان ق“رآن را ب“رای ی“ادآوری و پ“ند گ“رف“نت آس“ان ی“اف“تیم .پ“س آی“ا ی“ادآورن“ده
و پندگیرنده ای هست.
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-۳۷ه““مة ن““شان““ه ه““ای م““ا را دروغ ان““گاش““تند .پ““س ب““گرف““تم ش““ان ،گ““رف““نتِ ب““ی ه““متا
توانای نیرومند.
-۳۸بلکه می گویند :ما گروهی هستیم همیار
-۳۹بلکه وعده گاهشان رستخیز است و رستاخیز سخت تر و تلخ تر است.
-۴۰بزه کاران در گمراهی و آتش سوزانند.
-۴۱همانا ما هر چیزی را به اندازه آوردیم.
-۴۲و ه“ر آی“نه ه“مان“ندان ش“ما را ه“الک س“اخ“تیم ،پ“س آی“ا ی“ادآورن“ده و پ“ندگ“یرن“ده
ای هست؟
-۴۳و هر کاری که کرده اند در نبشته ها هست.
-۴۴همانا پرهیزکاران در بوستان ها و جوی ها باشند.
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مشکل آل احمد چیست
ب “ ““ه راس “ ““تی م “ ““شکل آل اح “ ““مد چیس “ ““ت؛ اگ “ ““ر آل اح “ ““مد مس “ ““لمان “ ““ی اس “ ““ت ص “ ““در
اس“الم“ی و م“عتقد ب“ه وح“ی و روز ق“یام“ت ،دی“گر دم زدن از م“اش“ینیسم و ب“مب ات“م
چ“ه م“عنای“ی دارد .ق“یام“ت ق“رآن“ی ب“ا ق“یام“ت ک“ام“وی“ی زم“ین ت“ا آس“مان ب“ا ه“م ت“فاوت
دارند.
م““اش““ینیسم ی““ک بح““ران ت““کنول““وژی اس““ت) .به““تر اس““ت ب““گوی““یم ب““ود .چ““ون ب““حث
در ح““ول و ح““وش س““ال ه““ای ۴۰اس““ت( .م““رب““وط ب““ه ی““ک دوران ان““تقال اس““ت .گ““ذار
از ی““ک ت““کنول““وژی پ““ای““ین ت““ر ب““ه ی““ک ت““کنول““وژی ب““االت““ر .ه““رچ““ند م““خصوص ان““سان
غ ““رب ““ی اس ““ت .چ ““را ک ““ه ش ““رق ه ““نوز در م ““رح ““له ک ““شاورزی اس ““ت و پ ““ا ب ““ه م ““رح ““له
ص ““نعت و ف ““وق ص ““نعت ن ““گذاش ““ته اس ““ت .ت ““ا م ““عضلاش م ““سأل ““ه ات ““وم ““اس ““یون و ب ““ه
ک“ارگ“یری روب“ات ه“ا ب“اش“د ،م“سأل“ه ام“روز غ“رب م“سأل“ه ه“مان“ندس“ازی اس“ت ،ی“عنی
ده مرحله باالتر از دوران آلاحمد آمده است.
اگ ““ر م ““ا ق ““یام ““ت را م ““نوط ب ““ه بح ““ران م ““اش ““ینیسم ک ““نیم ب ““ا ح ““ل ای ““ن بح ““ران )ه ““م
چ ““نان ک ““ه ح ““ل ش ““د( و ب ““االت ““ر از آن ن ““یز ب ““ه درای ““ت ان ““سان م ““عاص ““ر ح ““ل خ ““واه ““ند
ش“د( ،ت“کلیف ای“ن پ“یشگوی“ی چ“ه خ“واه“د ش“د ق“رآن ک“ری“م در  ۴۴آی“ه در س“وره ق“مر
رو ب “ ““ه ک “ ““سان “ ““ی دارد ک “ ““ه پ “ ““یام “ ““بران ال “ ““هی را ان “ ““کار ک “ ““رده ان “ ““د آن “ ““ان را دروغ “ ““گو
پنداشته اند و در روز حسابرسی باید عذابی الیم ببینند.
ب““حث م““اش““ین و م““اش““ینیسم و ب““مب ات““م ی““ک ب““حث دی““گری اس““ت و از آن ن““می
شود قیامت به معنای دینی اش استنتاج کرد.
آل اح ““مد از اب ““تدا ب ““ا چ ““ند گ ““زی ““نه غ ““لط ش ““روع م ““ی ک ““ند و ب ““ا ای ““ن گ ““زی ““نه ه ““ای
غ“ ““لط ب“ ““ه راهح“ ““ل ه“ ““ای“ ““ی م“ ““ی رس“ ““د از آن ج“ ““ای“ ““ی ک“ ““ه گ“ ““زی“ ““نه ه“ ““ای“ ““ش غ“ ““لط اس“ ““ت
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رهنمودهایش نیز پادرهوا می ماند نگاه کنیم:
-۱غربزدگی
آلاح“ ““مد در اب“ ““تدای ب“ ““حث غ“ ““رب“ ““زدگ“ ““ی از اس“ ““تادش ف“ ““ردی“ ““د ی“ ““اد م“ ““ی ک“ ““ند ک“ ““ه
اختراع غربزدگی کار اوست.
فردید کیست؟ یک معلم فلسفه در دانشگاه و مبلغ افکار هایدگر.
ه“ای“دگ“ر کیس“ت ؟ف“یلسوف ب“زرگ ف“اش“یسم .ک“سی ک“ه در دوران اق“تدار ه“یتلر
جالل و منزلتی یافت.
م“غلطه از ه“مین ج“ا آغ“از م“ی ش“ود ی“ک ن“ام و ی“ک ک“شف ،پ“س ک“سی ن“بای“د در
درستی این کشف شکی بکند .چرا که کاشف استاد فردید است.
ف ““رض ب ““گیری ““م ب ““ه ج ““ای ف ““ردی ““د م ““ارک ““س ک ““اش ““ف ای ““ن م ““قول ““ه ب ““ود .آی ““ا اع ““تبار
ک“اش“ف م“یتوان“د دل“یل درس“تی ک“شف ب“اش“د ،ن“ه .و ص“د ال“بته ن“ه .درس“تی ه“ر م“قول“ه
را باید در استواری دالیل و براهین آن مقوله ُجست.
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