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در مدح و ستایش قلم

 باید گفت که شرافت آدمى به سخن اوست که یک نیمه آدم باشد و نیمه دیگر آدمى نوشتن اوست که
آدمى را آدم تمام مى کند

   فضیلت نوشتن فضیلتى است سخت بزرگ که هیچ فضیلتى بدان نرسد زیرا نوشتن است که آدمى را
از مرتبه آدمى به مرتبه فرشتگى مى رساند و دیو را مردمى کند

 و این قلم است که همه صحف و دواوین و کتب دینى به قلم به صفحه طومار درآمده است براى آن کهو این قلم است که همه صحف و دواوین و کتب دینى به قلم به صفحه طومار درآمده است براى آن که
 آیندگان بدانند برگذشتگان چه رفته است و آنان به چه مى  اندیشیدند

 اما اى عزیز قلم قوت و هنر انگشت است و انگشت را کاتبى است و کاتب، اسرار نهان و آشکار نویسد
   براى آن که اهلش باشد و آن را با انگشتر به مهُر کند براى آن که از چشم نااهالن و نامحرمان دور باشد
 اگر نیک بنگرى اى عزیز حقیقت زندگى، نامه نوشته اى است به مهُر تا چشم نااهالن آن را به عیان

نبیند
 و اگر این طومار را کاتبى هست خواننده اى نیز باید باشد تا این طومار را بخواند و با چشم دل بفهمد وو اگر این طومار را کاتبى هست خواننده اى نیز باید باشد تا این طومار را بخواند و با چشم دل بفهمد و
 زبان خواندن این طومار خرد است و باید به دیدار حقیقت رفت و نهراسید از آن چه که در پس این

    طومار است و باطن طومار اسرار زمین و آسمان است و انسان که خود جان جهان است
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 انقالب شرط پیش
 

 پیـروزی  بـه  ضـرورتا   انقالبی هر نیست. آن پیروزی نخست وحله در انقالب اهمیت

 فـاز  در پیروزی برای اما..است کار آغاز اش سیاسی وجه در انقالب پیروزی .رسد نمی

 .آیند نمی کار هب اول فاز در که ندادخیل دیگری فاکتورهای انقالب دوم

ـ تع و جامعـه  یافتگی رشد درجه به بستگی مرحله ایندر شکست و پیروزی  و ینی
ـ  جامعه یک در .دارد فرودست طبقات طبقاتی آگاهی  و طبقـاتی  نظـر  از نیافتـه  نیتعی
 بـا  انقـالب  اسـت  ممکـن  هـرآن  اجتمـاعی  سیاسـی  آگـاهی  نظـر  از شـده  مانده عقب

 .شود رو هروب جدی های چالش

 دسـت  از را خـود  کـه  آن از پـیش  بایـد  آدمـی  پیـروز  انقالب یک داشتن برای اما

 در آدمی باید آزادی ینا هب رسیدن برای .برسد آزادی به خود کند رها مستبد حکومت

 زنگارهای دست از را خود ذهن و روح که برسد شهامتی و اراده چنان نا هب شاکلیت

 صـرف  بـه  انسان هر که برسد معرفت و کمال از درجه نا هب و بشوید استبدای جامعه

 گذاشـته  همگـان  اختیار در طبیعت و جامعه چه آن تمامی از باشد محق بودنش انسان

 یگانـه  احساسی عنوان هب آزادی احساس و .برد بهره عدل و انصاف و تساوی به است

 در استبداد دست از رهایی از پیش همگان و بچرخد همگان زبان و دردست انسانی و

 .برسند رهایی به خود درون
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 اخیـر  قـرن  دو در کـه  انقالبـاتی  از چرا هک تـاس این آید می میان هب که یـپرسش

 بیـرون  از یـا  و درون از یـا  هـا  آن همـه  و ایـم  نداشته پیرزومند انقالب ما است افتاده

 .اند شده متالشی

 احساس آدمی و شود می آزاد انسان در پتانیسلی هک تاس امر این در انقالب اهمیت

 کنـد  مـی  اراده و خواهـد  مـی  خود که نهگو آن را جهان است قادر و است آزاد کند می

 دارد مـی وا را آدمی احساس این .است انقالب از برآمده احساسی احساس این بسازد.

 .کند می زندگی و عمل دارد آزادی در که برود راه کشیده گردنی با

 اهمیـت  دوم درجـه  در باشـد  نداشـته  اهمیـت  که آن نه انقالب شکست و پیروزی

 آزاد را نیرویـی  و ایجـاد  انسـان  در را پتانسـیلی  انقـالب  که است امر این مهم  .است

 درافکندن برای تاریخی عامل یک مثابه به را بودن آزاد انسان دهد می فرصت و کند می

 .کند تجربه خود در نو دنیایی

 
 حوادث تبیین و پارادایم

 تفکـر  مرحلـه  به تا گذرد می مختلفی مراحل از ها ناانس در شناختی رشد شود می گفته

 .برسد منطقی

 موفقیـت  با جامعه افراد درصد پانزده حدود تقریبا که است شده مشاهده ها بررسی در

 است شده بندی مرحله سوئیسی شناس روان پیاژه ژان توسط که را شناختی مختلف مراحل

 سـیر  در .زننـد  می درجا منطقی ماقبل تفکر مراحل در بقیه و کنند می طی درست و ال  کام

 تبیین برای مدلی الگوها این سازند می هایی واره طرح یا و الگوها خود برای کودکان تفکر،

 جهـان  انگـاری  زنـده  فکـری  الگوهـای  ترین ساده هستند بیرونی جهان های پدیده کارکرد

 .است یونگ الگوهای کهن و جادویی تفکر یا بیرون

 نهایت در و شوند می اصالح مدام پیشینیان دانش و اطالعات جذب با ها واره طرح این

 و نظـری  فلسـفی  هـای  چهـارچوب  و فرهنگـی  و فکـری  الگوهـای  و ها پارادایم شکل به
 و هـا  پـارادایم  سـختی  جـان  .شـوند  مـی  گرفتـه  کـار  بـه  خارج جهان تبیین برای مند قاعده
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 هـای  واره طـرح  بـا  ناسـازگار  اطالعـات  حذف به ناخوداگاه ها انسان ذهن در ها واره طرح

 .انجامـد  مـی  اتوماتیـک  و خودکار صورتی به ها واقعیت ناآگاهانه تحریف حتی یا و فکری
ـ  ودـشـ  مـی  باعث بیرون واقعیت اـب ازگارـناس های واره طرح این لطـتس  انهـادقـ ـص ردـف

 .بسازد دروغ
 

 دوران پارادایم

 مراحـل  جوامـع  اجتماعی، تکامل مدل اساس بر که بود چپ مکتب ساخته بر پارادایم این

 کـه  داری سـرمایه  دوران به و پیمودند می را داری سرمایه تا اولیه کمون از تاریخی مختلف

 .شد می آغاز سوسیالیسم به گذار دوران رسیدند می

 و سوسیالیسـتی  نظـام  اولـین  گیـری  شـکل  بـا  ایـران  در چپ دوم و اول نسل ذهن در
 قابـل غیر و مسـلم  امری دوران مفهوم سوسیالیستی بلوک سپس و شوروی اتحاد ریزی پی

 وآشـکارا  بـود  اولویـت  در سوسیالیسـم  جبهـه  از حفاظت مفهوم این براساس .بود تردید

 .بود جهانی اول جنگ از بعد کمونیست احزاب اساسی اصول از یکی سویتیسم

 از کـه  سوسیالیسـتی  کشـورهای  بـه  مهاجران شد می باعث که بود مسلط پارادایم این

 کشـورها  آن عـادی  مـردم  مثل جوامع آن نواقص دیدن از بودند سوسیالیسم به باورمندان

 هـای  وارهطـرح  و الگوهـا  بـا  تـا  دهند تغییر خود برای ناآگاهانه را حقیقت و باشند ناتوان

 را مـارکس  سـخن  مصـداق  دشو می واضح صورت به جا این در و شود سازگار شان ذهنی
 .باشد آگاهی حجاب ندتوا می ایدئولوژی که کرد مشاهده

 مـممن  استالینیست یک عنوان به کیانوری نورالدین ذهن واشکافی برای ای مقدمه این

 جهـانی  جبهـه  از حفاظـت  کیـانوری  بـرای . اسـت  اسـالمی  جمهوری نظام با برخورد در

 .بود نخست اولویت در شوروی اتحاد یعنی ها آن ینتر بزرگ و اولین ویژه به سوسیالیست
 در را هـا  نهضـت  این دوم جهانی جنگ از بعد ملی بخش رهایی های نهضت تجربه طبق و

 جمهـوری  نظـام  بقـای  خدمت در واقعا  و نستدا می بقاء قابل سوسیالیستی جبهه با پیوند

 اسـت  ممکـن  کـه  پرسـش  این برابر در و شیدکو می آن شکست وعدم پیروزی و اسالمی
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 نیـز  اسـالمی  نظـام  اگر شتدا می ابراز تلویحا  بپردازد ها کمونیست سرکوب به نظام همین

 نظر از و بماند باقی ضدامپریالیست و شوروی اتحاد متحد منطقه در مشابه  کشورهای مثل

 کند سرکوب هم را ها کمونیست و بگیرد پیش در را یدار سرمایهغیر رشد راه نیز اقتصادی

 مفهوم به دوران پارادایم تسلط  قالب در تنها توجیهی چنین .کرد خواهیم دفاع آن از باز ما

 .بود ممکن آن استالینی

 نظـام  ایـن  کـه  بود این آن و دکر می پنهان نیز را خود سیاست از قسمتی کیانوری البته

 مخفـی  سـازمان  تدارک در مبادا روز برای همین برای و برنگزیند را راه این تـاس ممکن

 تضـمینی  بلکـه  نبـود  احتمـالی  کودتای برای ازمانـس آن رایج اتـتبلیغ برخالف اـام بود

 فوذـن به دیگر چپ یاـه گروه الفـخ بر وی بود سرکوب درصورت الیتـفع ادامه برای

 کلـشـ  بـه  هـم  آن را آن بـا  کارـآش دشمنی و ابلهـمق و بود اهـآگ نظام انـزم آن قدرت و

 یا هآینـد  در قدرت کسب به دیگر سیاستمدار هر مثل ولیکن نستدا مین پذیر امکان کودتا
 .یشیداند می دورتر

 .اندیشید امر این روی بیشتر باید است؟ چنین راستی به آیا

 
 معنا دو در انقالب

 یمعنـا  بـه  اخترشناسـان  نزد در و شدمی استفاده نجوم در نخست که ستا یا واژه انقالب
ـ  ازگشتـب و انیـآسم اجرام اریـاجب و تکراری دائمی، رکتـح  اول جـای  بـه  ارگانـست

 .بود خود

 همان با دقیقا  شد استفاده انقالب واژه از سیاسی ادبیات در هفدهم قرن در بار نخستین

 شـده،  ضفـر  پـیش  از یا نقطـه  بـه  پذیر برگشت حرکتی داشت؛ نجوم در ریشه که معنایی

 .ثبات با نسبتا  و شده تعیین پیش از نظم به پاندولی برگشت

 دوباره بازگشت مناسبت به میالدی 1660 سال در بار اولین برای باشکوه انقالب واژه

 پادشـاه  قـدرت  بازسـازی  معنی به ،شد استفاده کرامول پارلمان فروپاشی از پس پادشاهی

 .بود احیاء و بازسازی انقالب از مراد روزگار آن در .حقوقی پیشین درموقعیت
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 یـک  ماهیـت  و ذات شدن عوض و شدن وروزیر معنای به امروزیش معنای در انقالب

 ندشـو مـی  منجـر  اجتمـاعی  هـای  دگرگـونی  به که اجتماعی یها جنبش به و .است شیئی

 از امریکـا  اسـتقالل  بـاب  در کـه  سلیم عقل رساله نویسنده پین توماس .یندگو می انقالب

 امـروزیش  معنـای  به را انقالب که است کسی  نخستین است شده نوشته بریتانیا پادشاهی

 .است برده کار به

 
 ها لتدو دوام و دورانت ویل

 :یسدنو می اول جلد تمدن تاریخ در دورانت ویل

 :چیزاست سه حکومت لوازم

 خوراک

 جنگی وسایل

 خود حاکم به مردم اعتماد و

 مردم اعتماد در که جنگی وسایل و خوراک در نه را ها لتدو دوام و بقاء دورانت ویل

 را دولـت  باشـند،  نداشـته  انـایمـ  خـود  حکام به مردم اگر که است اورـب اینبر و نددامی
 .نیست قوامی

 
 رهایی و آزادی

 .ستا آزادی شرط پیش رهایی .نیست یکی رهایی با آزادی

 آزادی امـا  بـد یا می معنا استبدادی یها حکومت ستم از شدن خارج با رابطه در رهایی

 حکومـت  یـک  بـه  دادن شکل برای سیاسی زندگی یک ساخت در گذاشتن پای یمعنابه

 .است نوین

 سـپهری  بـه  شـدن  وارد و اسـتبدادی  حکومـت  یک ستم از ستا رهایی نتیجه آزادی

 .است عمومی امر یک در شرکت و ستا همگانی
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 .شدمین تبدیل آزادی به ضرورتا  همیشه رهایی که برد یاد از نباید اما

 و بیایند هم پیدر نندتوامی نیستند یکی که آن ضمن آزادی آرزوی و رهایی آرزوی اما
 .شوند متبلور فرد در زمان هم یا

 :است چیز سه آزادی شرط پیش اما
 .جامعه در همگانی احساس یک به آن شدن تبدیل و آزادی برای اشتیاق .1

 احتـرام  مـورد  و شــدن  شناخته رسمیت به شـدن، شنیده شـدن، دیده احسـاس .2

 .گرفتن قرار

 نیاز و فقر از رهایی .3

 
 جهنم راه

 راه خیرشـان  نیـات  رغـم  علی ها آدم چگونه که است این هدد می آزار را آدمی که پرسشی

 .ندبر می جهنم به

 را آن و ایـن  پلیدی و شد متوسل اشخاص خصائل به تنها نتوامین امر این توجیه برای
 کننـد.  مـی  برجسته را آن یا عده که نهگو آن  .کرد عمده را رهبران خصائل یا و شمرد علت

 .است بیرون جهان از اشخاص تلقی نحوه و تفکر در اشکال

 یهـا  جنـگ  و اعتقـادات  قالـب  در را خـود  تفکرات و ها تلقی این قدیم دنیای در اگر
 ایـدئولوژیک  اعتقـادات  شـکل  به جدید دوران در .هست هم هنوز و ددامی نشان مذهبی

 بد به و ندشومی اریگذ همین به اعمال که است ایدئولوژی قالب در .هدد می نشان را خود

 .ندشومی تقسیم خوب و

 مجـاز  اعمـال  همـه  تاریخ مقدر هدف یا مقدس هدف آن به رسیدن برای قالب ایندر

 به معتقدان معا قتل تا گرفته طبقه یک اجباری کوچ و معا قتل و شکنجه و ترور از د؛شومی

 در عام پدیده یک صورت به و نیست کشور آن یا این مختص فقط مسئله این .مذهب یک

 و داخلی یها سیاست که گفت نتوامین هم وهنوز .است بوده ساری و جاری بیستم قرن
 . است غیرایدیولوژیک خارجی یا
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 مقاصـد  پوشـاندن  بـرای  مختلف های عرصه در اجتماعی یهاگروه متضاد منافع ستیز

 .دهند فریب دوباره را مردم اذهان بتوانند تا دارند نیاز ایدئولوژی لعاب و رنگ به خود
 

 لوگزامبورگ رزا بینی پیش

 یـک در لوکزامبـورگ  رزا شـوروی،  اساسـی  قـانون  تصویب از پس ،1918 تابستان اواخر

 سیاسـی  زنـدگی  سـرکوب  بـا “ :نوشـت  یافت، عمومی انتشار بعدها که خصوصی نوشته

 بـدون  .بیافتـد  انـداز  دسـت  به بیشتر هرچه هم شوراها در زندگی بایستی کشور درسراسر

 نهادهـای  در زنـدگی  بیـان،  آزادی و تجمعـات  آزادی و آزاد مطبوعات عمومی، انتخابات

 .شد خواهد تبدیل مایشاء فعال تنها به بوروکراسی در زندگی شبه و میرد می عمومی

 حزبی رهبران از شمار انگشت تعداد تنها و رود می خواب به تدریج به عمومی زندگی

 واقـع  در و کنندمی حکومت و گردانده را کارها نامحدود ایدآلیسم و پایان بی انرژی دارای

 و کـرده  فتـق  و رتـق  را کارهـا  درخشـان  هـای  استعداد دوجین چندین هاآن رهبری زیر
 دسـت  رهبـران  سخنان به تا شد خواهند فراخوانده کارگر طبقه از برگزیدگانی هرازگاهی

 نـه  آید می وجود به چه آن اساس در .کنند تایید آراء اتفاق به را پیشنهادی قرارهای و بزنند

 .بود خواهد مدار سیاست شماری انگشت دیکتاتوری بلکه پرولتاریا دیکتاتوری
 

 آدمی پیشاروی یها شچال

 و هـا  منـا  از جـدا  .انـد  فتـه گر خـود  در جهان گوشه چهار در را آدمی گر سلطه یها ینیرو
 .بسازند فرمان هب گوش کارگرانی و سرباز آدمی از که آنند پی در کدام هر یشانهاآننش

 را سرمایه جریان کنندمی زندگی متلونی های زیرپوش در که گر سطله جریانات تمامی
 .کنندمی هدایت

 روح و ذهـن  و زنـدگی  ابعـاد  تمامی در دائم انقالبی جز راهی اش اییـره برای آدمی

 .ندارد خود
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 مالکیت انواع

 :یمیرو هروب مالکیت نوع سه با ما

ـ  شخصـا   افـراد  کـه  ستا مالکیتی :شخصی مالکیت  کـار  حاصـل  انـد.  هآورد دسـت  هب

 رفیـمصـ  ایـهـ  همـین  بـه بر الکیتـم این .تـسا فردی استقالل بنیاد و تـاس انـخودش

 .است استوار

 اسـت  استوار ای مبادله یها ارزش و است تولید ابزار بر مالکیت که :خصوصی مالکیت

 .آید می بیرون استثمار آن درون از و

 و اجتمـاعی  خصـلت  و دشـو می آغاز خصوصی مالکیت لغو با که :اجتماعی مالکیت
 .کند می پیدا تغییر مالکیت طبقاتی

 دایره در و اند شخصی مالکیت حیطه در دارند مصرفی ارزش که اجتماعی محصوالت

 پـس  .شـود  دیگـری  استثمار باعث کهزمانی مگر .گیرند نمی قرار مالکیت شدن اجتماعی

 .نیست افراد شخصی مالکیت لغو مراد دشومی داده خصوصی مالکیت لغو شعار که زمانی

 پـول  به دیگران کار قبل از ندتوامی که است ای مبادله ارزش با خصوصی مالکیت این

 .برسد انباشت و بیشتر

 
 سوسیالیسم گونه دو

 :ایم بوده رو هروب سوسیالیسم نوع دو با دور چندان نه ای گذشته در ما

 و .بـود  شـوروی  القـرایش  ام و بـود  قـدرت  در شـرق  بلـوک  در کـه  سوسیالیسـمی 
 .نامیدند می دموکراسی سوسیال را خود و دندکرمی نماونشو اروپا در که هایی رفرمیست

 :شدمی شناخته ها مشخصه این با روسی مدل سوسیالیسم

 دولتی داریسرمایه

 کاره همه دولتی
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 دموکراسی و آزادی بدون و  حزبی تک ای جامعه

 امنیتی ای جامعه

 جهانی هژمونی برای تالش و

 :شدمی شناخته ها مشخصه این با دموکراسی سوسیال یا اروپایی سوسیالیسم

 یدارسرمایه به باور

 ها دولت با همکاری

 سندیکاها در نفوذ

 اصول در تجدیدنظرطلبی

 .رسید سوسیالیسم به نتوامی سرمایه کردن معقول با که امر این تبلیغ
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 آدمی رهایی راه
 

 دست از که آن جز ندارد راهی کند می ایجاب او های کرامت که گونه آن زیستن برای آدمی

 اند کشیده صف مالکیت و دولت پشت در که نیروهایی کند. رها را خود گر سلطه نیروهای

 خـراب  را طبیعـت  بـا  انسـان  و انسـان  بـا  انسـان  رابطه مدام خود بقای و بازتولید برای و

 گراتمرکز که مناسباتی کند تغییر اجتماعی مناسبات باید منظور نای هب رسیدن برای کنند. می

 .جو است سلطه و

 .یافت سازمان باید نخست پس

 .رفت سیاستدر مردم بیشتر هرچه دادن دخالت و دموکراسی تعمیق دنبال به باید دوم

 .رفت دین ساحت از سیاست ساحت تفکیک دنبال به باید سوم

 .سپرد مردم خود دست به نهادها و شوراها در را امور اداره باید چهارم

 
 طلبی منزه

 دشومی گفته
 مخالفین مسلحانه مقاومت با و بودیم جهان گوشه درهر کنونی های دولت جای ما اگر

 کردیم؟می چه یمشد می روروبه

 .زد خشونت به دست خشونت با مقابله برای که باید :یدگو می منطقی ذهن

 ویـژه  بـه  نکـرد  آلـوده  سیاسـت  در را هـا  تدسـ  انتـو  نمـی  جهـان  کنـونی  شرایط در
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 هم اجباری بپذیریم، انیمتو نمی .هستند شکنجه اعمال به مجبور که پیرامونی درکشورهای

 .شویم منطق این تسلیم خود درون در که نیست

 از نـوع  ایـن  اهـل  خصوصـیات  ایـن  بـا  ما پس ودر می پیش منطق این با سیاست اگر

 از داد راه .کشید خط را آن دور باید نشود تر انسانی سیاست که زمان آن تا و نیستیم سیاست

 .ردذگ نمی بیداد بیراهه

 دشومی گفته

 کرد؟ باید چه برگرفته در را جهان این همه سیاهی ابر چون که بیداد همه این با

 محـرومین  حقـوق  از دفـاع  یعنـی  کشـانیده  جا این تا را آدمی که اساسی انگیزه آن به

 داد؟ پاسخ باید چگونه

 دشومی گفته

 اندیشـه  در بایـد  شود پیدا انسانی یا هچهر با سیاست اعمال برای راهی که هنگام آن تا

 .بود دیگر یها هرا

 دیگـران  جبـین  ازعـرق  کـرد؛  زندگی انگیزه این با مطابق زندگی در که است این مهم

 باروهای و برج باید است فروریخته بیرون باروهای و برج همه که وقتی. کرد ارتزاق نباید

 «.ردذگ می ما درون از داد راه .کرد محکم را درون

 درسـت  پرسـش  .است پاسخ از نیمی خود درست پرسش گویند می که است معروف

 .ببرد سالح به دست نکند پیدا نیاز کسی که بشود برقرار باید کاریسازو چه که است این

 تـا  چه آن جز چیزی بازای ما که کنید تعریف معین چهارچوبی در را قدرت بیایید شما
 .باشد است شده تعریف برایش کنون

 بـه  ملتـزم  همـه  و .کنند رعایت را بازی قواعد همه که کنید فراهم شرایطی یدیبیا شما

 قـادر  اقلیـت  ایـن  و بشناسد رسمیته ب را اقلیت حقوق اکثریت این و باشند اکثریت یأر

 .باشد داشته عقایدش بیان برای رسانه به دسترسی بودنش اقلیت حد در باشد

 .نیست شکنجه به نیازی وقت آن و .دشومی تبدیل نقد سالح به خود هخودب سالح نقد
 ایـن  .کنـیم  برپا انیمتو نمی خود درون در باروی و برج ساختن با را سیاست انسانی چهره
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 در بیـرون  فسـاد  برابـر  در را خود روح استخو می گذشته در که ستا عرفانی نگاه همان

 .نبرد جایی هب راه که ببرد

 نیروی به دخو میآد باید داد راه کردن هموار برای اما .ردگذ مین بیداد بیراهه از داد راه

 طبقـاتی  زنگار از را باورهایش و جامعه و خود و بزند باال آستین اش جبلی شهامت و عقل

 .بشوید نابرابر جامعه یک

 
 توتالیتاریسم گیویژ

 یا هتود ستا حکومتی توتالیتاریسم

 کاریزماتیک رهبر یک با

 خواه تمامیت ایدئولوژی یک با

 دروغگو و فریب عوام

 گر سرکوب و  خشن

 مردم زندگانی در پلیسی یا هسلط با

 شهروندی حقوق و بشر حقوق به توجهی بی و

 طلب توسعه و افروز جنگ و طلب جنگ

 
 مرگ و شوپنهاور

 .نیسـت  هـم  شا هگذشت از خاطر آزرده و فردا نگران که نچنا هم نیست مردن نگران حیوان
 .دبر می لذت شا هلحظ همان از و کندمی زندگی لحظه در

 .کندمی باز را هایش چشم مرگ از نگرانی با و ودر می خواب به مرگ ترس با آدمی اما
 سـایه  و کنـد مـی ن رهـایش  آن یـک  ناگفتـه  و گفتـه  های حرف و ها آدم تمامی با  گذشته

 درگذشته پا یک .ودر مین کنار به آدمی سر باالی از آن یک فردا پرسش از پر و اضطرابپر

 و نزدیـک  و نزدیـک  آدمـی  به مدام که مرگ سایه و فردا به نگران نگاهی و درحال پایی و
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 دریابـد  را آن باید که ندما می باقی حال زودگذر لحظات آدمی برای تنها .دشومی تر نزدیک

 .ببرد لذت آن از و کند زندگی آن در و

 .نیست زندگی هدف شوپنهاور نظر برخالف اما است زندگی نهایی فرجام مرگ

 شـهدی  مرگ اما است رنجپر زیستنی طبقاتی جهانی در آدمی زیستن که نیست شکی

 .کند  بدل گوارا شرابی به را زیستن رنج که نیست

 آدمـی  گیرافتـادن  امیـد  و .اسـت  واقعی امری شوپنهاور نگاه خالف بر زندگی و مرگ

 .نیست بازنمود همچون جهان الیه ترین درسطحی

 او ها زمان تمامی در که است اندیشمند انسان ذهن در بزرگ حادثه دو مرگ و زندگی

 بـه  را او هـا  یتلخـ  هول یها بگردا دل از را آدمی که است زورقی امید و کندمین رها را

 .ساندر می نیک امید دماغه

 بـاور  شوپنهاور که نهگوآن هدد ینم نجات فنومن اسارت و گیبیهود از را آدمی مرگ

 از دیگـری  عرصـه  وارد را آدمی و کندمی ایجاد هول ییها هدر زندگان روح در بلکه .دارد

 از مملـو  پانـدولی  زندگی .بیاورد بیرون گرداب این از خودرا اندتو نمی که کندمی زندگی

ـ  معنـا  زمـان  آمد و رفت ینا هب که است انسان این .نیست گی بیهوده و کسالت  و هـد د یم
 مـا  کـه  نیسـت  مهـم  .زندگی به ماست نگاه در و ماست خود در اش هودگی با و بیهودگی

 ایـن  مهـم  .نیسـت  گریـزی  هستی دیالکتیک از را آدمی .ویمر می مرگ سوی به ثانیه درهر

 .هیمد یم معنایی چگونه و چه گریزنده لحظات همین به ما که است

 از مرگ به اندیشیدن از رها پس ندارد مرگ از درکی حیوان که است درستی گزاره این

 لـذتی  حیوانی لذت .کنیم می معنا چگونه ما را لذت که دید باید اما .دبر می لذت امروزش

 از مـا  شـناخت  سـطح  به ددکر میبر هم این کنیم می تصور گونه این ما الاقل جسمی است

 دیگـری  چیزهـای  از آن از ناشی های لذت و خواب و خورد جز آدمی اما .حیوانی زندگی

 ودر مـی  و رفـت  فلسـفه  و دیـن  سـوی  به اگر آدمی .کندمی فکر آن به و دبر می لذت هم

 این با .کند تبیین خوش برای را هستی که است آن پیدر و ندیشدا می که است آن خاطر به

 شا یزنـدگ  یهـا  تضـرو  بـه  را الزم پاسخ اندتو می که است تبیین این چگونگی و تبیین
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 اضـطراب  جنـگ  بـه  اندتو می که معناست این با .کند اـمعن خود برای را زندگی و دهدـب

 .برود مرگ

 
 پوپولیسم

 .کندمی رشد و فتدا یم خاک بر عدالتی بی و نابرابری خشت روی پوپولیسم

 بلوک دو در شا یسنت احزاب که بحران از پر و داری یهسرما ساختی در ور شعله جهانی

 :یدآ یم میدان به شعارها این با .اندهشد دور کارآیی و مقبولیت از راست و چپ

 مردم دشمنان کردن بیرون

 هاباالیی علیه هاپائینی از دفاع

 مردم تقدیس

 است مطلق حقیقت تنها صاحب که لیدری کیش تبلیغ و

 :دشومی تعریف ویژگی شش با پوپولیسم

 .ندامردم فقط ندارند خاصی تعیین که مردمی ید،گو می سخن مردم از

 .اندد یم وطن منافع مدافع را خودش و است ناسیونالیست ایدئولوژی نظر از

 فریبعوام و سخنور رهبری است، رهبر آن از ها نقش تمامی

 .اندد یم بخش نجات را یشها هاید و خود

 است آن مرکز در روشنفکران که کندمی اعالم مردم دشمنان با دشمنی را خود هدف

 .اندد یم مردم ملی و تاریخی گذشته طرفدار را خود

 
 شراب و دنیا

 سودایی با تا ندشومی  برآن و .دبر مین شانخواب نباشد بسترشان کنار در شراب تا یا هعد

 و زنـد با مـی  رنـگ  سـوداها  انسـان  تنهـایی  اوج در امـا  .بدهنـد  رنگی شان زندگی به غلط
 .ندشومی بالاستفاده
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 هیچ دیگر که دارد عریان چنان آن واقعیتی و تام صراحتی سرمایه سایه زیر در زندگی

 .اردگذ مین باقی سراب برای جایی

 منـافع  حـاف   و بقـاء  غریزه تابع فرد و است فرد دنیا واحد سرمایه و طبقاتی جهان در

 یـا  شـخص  سـود  تابع چیز همه ندارد خارجی وجود و است اعتباری امری جامعه و خود

 .است قدرتمند یها هگرو

 همـه  بـه  دشـو مـی  آزادتر روز روزبه گیر پا و دست قوانین قید از سرمایه پای و دست

 نیـروی  و هـا  نانسـا  تـا  ردگـذ  مـی  مرزها همه از و کشد می سرک جهان یها هسنب سوراخ

 اش جیـب  نـدازه ا هب فرد هر ارزش و شوند گرفتار جغرافیایی و فضایی یها هتل در کارشان

 .شود ارزیابی

 ایـم،  غریـب  چنـان  هـم  هـا  ارزش سـنجش  اـتنه عنوان هب پول و ایهـسرم ایـدنی ایندر
 .غریب غریب

 
 دوستی میهن

 ایـن  تـداوم  و .اسـت  انکار غیرقابل خود تاریخ طیدر ایرانیان اذهان در ایران مفهوم تداوم

 .است بوده طوالنی تاریخ این طیدر دهاقین طبقه ذهنی یها هآفرید مدد به مفهوم

 ییها تتفاو نیست یکی نوین دوران در ملت مفهوم با مفهوم ینا هک برد یاد از نباید اما

 مایـه  نبایـد  تفـاوت  ایـن  امـا  .شـد  خـم  بیشـتر  ها تتفاو این روی انتو می و. دارد بنیادی

 معادل) ملت مفهوم جدید تجلی و نوین دوران به شدن وارد از قبل از ما که شود فراموشی

 در شـهری  ایران اندیشه را آن انتو می که .یما هبود برخوردار ملی تعلق از نوعی از (ناسیون

 اذهـان  در نـوین  دوران مفاهیم با مفهوم این کردن خلط بدون و خود خاص یها همحدود

 شاهنامه یها نداستا روایت خاک اینبر بیگانگان سلطه طوالنی دوران در .دانست ایرانیان

 بیشتر و است داشته سزایی به تأثیر ایرانیان همه اذهان در مفهوم این تداوم در نقاالن توسط

 شـده  کشـیده  نظـم  به فردوسی توسط که است بوده ساسانی دوران یها هنامخدای میراث
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 ایـران  مرزهـای  از حفاظـت  بـرای  بیگانگـان  با جنگ و فداکاری همه آن اـب مـرست .است

ـ  دوسـتی  مـیهن  مفهوم اـب ملی تعلق این .است مفهوم این از نمادی ـ  ولـی  دارد اقـانطب  اـب
 و دارد ادیز یهـا  تتفـاو   مشترکات داشتن عین در نوین دوران در الیسمـاسیونـن مفهوم
 .نیست یکی

 
 رهایش یا امانسیپاسیون

 محصـول  کـه  یـد گو مـی  سـخن  جنبشـی  از رهایش یا امانسیپاسیون مقاله در وثیق شیدان

 از رهـایی  درصـدد  ایـن  جز و .ستا اروپایی و روسی سوسیالیستی الگوی دو از گسستن

 دشـمنانش  و .کنـد مـی  تعریـف  را خـود  حزب و مالکیت و سرمایه و دولت قدرت سلطه

 طبقـه  بـا  تـاریخی  عاملیـت  جنـبش  ایندر .است ناسیونالیسم و توتالیتاریسم و پوپولیسم

 قـدرت  کسـب  و انقالب درصدد جنبش این که آن خاطر به .نیست خاصی حزب یا خاص

 در را خـود  و .سـلطه  هرگونـه  نفـی  در اسـت  بسیاران بسته هم جنبش جنبش، این .نیست

 را خود نخست امانسیپاسیون .کندمی تعریف انقالبی شدنی دگرگون در نهایت بی فرایندی
 سوسـیال  نیسـت،  روسـی  کمونیسـم  .نیسـت  چـه  کـه  کنـد می تعریف شا یسلب وجه در

 .نیست هم تئوکراسی و ناسیونالیسم و توتالیتاریسم و پوپولیسم .نیست اروپایی دموکراسی

 که؛ است این یدآ یم میان به که پرسشی

 .دشومی متحقق چگونه ابعاد تمامی در سلطه نفی

 .دشومی حف  چگونه

 کنـار  بـه  را دارنـد  خود حف  برای مند قدرت هایی اهرم که را طبقاتی نیروهای چگونه

 .کنیم می حف را آن چگونه حکومت بدون زدیم اگر و .زنیم می

 .شـوند  انقالبـی  و برسـند  آگـاهی  به مردم همه اهورایی لحظه یک در که بپذیریم اگر
 است؛ بد دیگران بر سلطه که بفهمد و شود انقالبی هم حاکمیت

 .دشومی چه تولید تکلیف فردا از
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 .چرخید خواهد مداری چه بر

 .دشومی چه مزدی کار تکلیف

 حاصـل  بگـویم  باره یک و .دشومی چه تولید ابزار بر الکیتـم و اضافی ارزش تکلیف

ـ  چگونـه  را آدمـی  ارـکـ  اسـت  قـرار  .چیسـت  در انقالبی شدن ونـرگـدگ فرایند این  هـب
 .برساند سرانجام

 
 عشق و فروید

 صـور  دارای و سـت ا دیگـری  فـردی  به نسبت جسمی و عاطفی وابستگی و کشش عشق

 :است گوناگونی

 هم به نسبت فرزندان و مادر پدر، خانوادگی؛ عشق

 جنسی عشق

 لیبیـدو؛  گـاه  را آن فرویـد  .است غیر به نسبت ناآگاه یا هرابط معنای به فروید نزد عشق
 .اندخو می اِروس رانش؛ یا و مطلوب انتخاب گاه و جنسی عشق

 اسـت  آدمـی  نفـس  در وحدت بیشتر چه هر برقراری اِروس هدف :دـیگو می دـفروی

 موجـودات  نـزد  حیاتی عناصر انسجام موجب که است امر همین .است رابطه ایجاد یعنی

 .دشومی زنده

 
 فکری بازار آشفته

 یا هکوچـ  در روزی دو یکـی  کـه  خوشـی  روزگـار  بختیارهـای  چوخ قالبی، روشنفکران
 انـد هخـورد  یخنـی  حسابی آدم تا دو یکی با هم باری دو یکی شاید و اندهزد قدم اشتباهی

 همـه  ندارنـد  شک که هندد یم فحش چپ به ربط بی و ربط و وندر می راه روز شب حاال

 .اند استالین تره و تخم از روشنفکران

 دلـی  دق دنبـال  نیسـتند  حقیقـت  دنبال چون .گرفت جدی را موجودات این دشومین
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 زعـم  بـه  .بگیرند کسانی از را شان طبقاتی شکست انتقام که هستند این دنبال .کردند خالی

 کـه  بودنـد  ها نهمی .اندروشفکران و ها چپ جهان و ها نآ یها یبدبخت تمامی باعث اینان

 نبایـد  که شد آن بالخره تا دمیدند طبقاتی مبارزه و وابستگی و فساد با مبارزه بوق در مدام

 هند،د یم چاک یقه دموکراسی برای مدام پس .فتر می نباید که رفت آن ها نآ بر و. شد می

 1938 تـا  1929 یها لسا فاصله در برود یادشان ها چپ مبادا تا کنندمی گیری مشت مدام

 نـه  ستا خبری استالین از نه 2021 سال در که ندارند کاری .کرد چه ها کوالک با استالین

 حمـام  دارنـد  مالی مافیاهای حلقوم در جماهیر آن تمامی حاال و شوروی جماهیر اتحاد از

 .گیرند می سونا

 
 بتهوون

 .است معروف خردگرایی و گریروشن قرن به که قرنی .آمد دنیا هب 1770 سال در

 بـه  خـود  و کنـد می رها کالم و شعر بار زیر از را خود موسیقی که است دوران این در

 .بود کالم و شعر معنا، خدمت در موسیقی قبل یها ندورا تا .یدآ یم میدان به موسیقی مثابه
 هـای  رقـص  در یـا  و داشـت  مذهبی سرودهای و دعا تقویت برای مذهبی کاربرد بیشتر و

 موتزارت و هایدن چون ییها ناد یموسیق رفته رفته اما .ادد یم نشان را خود کاربرد همگانی

 موتزارت و هایدن .آفریدند آواز و کالم از نیاز بی آثاری و واگذاشتند را متن که شدند پیدا

 .داشتند بتهون بر استادی سمت و بودند ناب موسیقی قراوالن پیش از

 دشـو می شناخته ذات به قائم و مستقل هنر یک عنوان به موسیقی که است زمان این در
 که بود اندیشگی تالطم پر فضای چنیندر .کندمی اعالم اندیشه و ایده از نیاز بی را خود و

 نویدبخشی و تازگی قدرت، از آکنده ییدنیا آفریدن سوی به را خود هایگام اولین بتهوون

 .برداشت موسیقی در

 بـه  نخسـت  و شـد  سـاخته  فرانسه انقالب تأثیر تحت« اروئیکا» بتهوون سوم سنفونی

 از را سمفونی این بتهون آمد میدان به امپراطور لباس در ناپلئون وقتی اما شد تقدیم ناپلئون
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 حال عیندر و پرآشوب جهان برابر در محابابی را شنونده او پنجم سنفونی .گرفت پس او

 و همبستگی و برادری به را بشریت نهم، سنفونی و دهد؛می قرار انسانی عظمت و پرامکان
 .خواندمی فرا شادی
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 هنر زندگی
 
 اسـت؛  هنـر  یک کند سعادت احساس انسان که ای گونه به زندگی دادن گویند سامان می
 .زندگی هنر

 و چیسـت  سعادت که است این دشو می متبادر ذهن به نخست وهله در که پرسشی
 .دشو می حاصل چگونه

 .ستا ذهنی امری یک سعادت دشو می گفته

 .درونی جهان و بیرونی جهان کند می سیر دوجهان در آدمی

 نظـام  یـک  از جزئی عنوان به را خودش موقعیت کند می الشت میآد بیرونی جهان در
 .دهد توضیح گوناگون یها هحرف آموختن و کار ،تحصیل با اجتماعی اقتصادی

 هسـتی  بـا  رابطـه  در را خـودش  موقعیـت  کند می تالش  انسان درونی جهان در اما
 .کند تببین

 .هدد می نشان خودرا دوگانه تبین این درون از انسان هنر

 

  ایرانی نوع از وپناهندگی مهاجرت

 و معیشـتی  سـخت  تنگناهـای  در ای عـده  کـه  حـالی  در بعـد  هبـ  شصت دهه دوم نیمه از
 بودنـد  مهـاجرت  فکـر  در کـه  بودند کسانی دندکر می زندگی اجتماعی حقوق تنگناهای

  دنبال به عالی مالی تمکن وجود با هم برخی و سیاسی پناهندگی  دنبال به تقلب با برخی
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 فکـر  بـه  کـار  و تحصـیل  از محـروم  زیـاد  ای عده که حالی در بودند اجتماعی پناهندگی
 از کـردن   خـالی  شـانه  نـوعی  قـدیم  یها هموزآ طبق را مهاجرت که چرا نبودند مهاجرت

  .دندکر می تلقی اجتماعی ولیتئمس

 دیگران مقاومت و صبر حاصل از زرنگ و رندها دمر روزگار آن از ها سال گذشت با
 در .بسـازند  نمـدی  خـود  برای اوضاع این از الحیل لطائف با توانستند نامراد روزگار در

  .گرفتند زیستن برای مجوزی خارج در و شدند فربه داخل

 خـود  خاک در که است افرادی برای پناهندگی دنیا جای همه  ستا غریبی دنیای دنیا

  .هستند رو روبه جانی تهدیدهای و جتماعیا گونگونا های محرومیت با

 اسـتفاده   پناهنـدگی  مزیـت  از متمکن و مرفه افراد بیشتر است رعکسـب ایران در اـام

 .کنند می و کرده

 

 تاریخی وظایف

 توسـعه  و رشد برای کلی خطوط در جایگزین برنامه یک  نتوانند جامعه گاهآ عناصر وقتی

   .کنند مهیا کشور

 را آن کـه  اردگذ می دیگری عناصر عهده به را وظایف نآ و دشو مین ها آن معطل تاریخ
 را هـا  بناپـارت  برآمـدن  .رسـانند  انجـام  بـه  تر وطوالنی تر ورنج پردرد و ناقص صورتی به

 .دید زاویه این از باید درتاریخ

 

 کنفدراسیون

 سـطح  در شـاه  رژیـم  افشـای  در مثبتی بسیار نقش انقالب از قبل دانشجویان کنفدراسیون

 مدنـد آ ایـران  بـه  داخـل  در مبـارزه  قصـد  به که آن اعضای از عده نآ اما داشت المللی بین

 . شدند ناکام و رفتند بست بن یها هرا به خیر نیات رغم علی

 .داشت تراژیک پایانی و یافت ادامه هم انقالب از پس حتی سنت این متأسفانه 
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 ملآ یها جنگل در نظامی مبارزه ها کنفدراسیونی نمود آخرین که باورند براین ای عده

 زمان در نه ها کنفدراسیونی که بود امر این نشانگر بود ناکامی و شکست حاصلش که  بود

   .نیافتند دست خود کشور مردم از درستی شناخت به از بعد رژیم در نه و قبل رژیم

 و هنـد د مـی  قـرار  راستا یک در را سیاهکل و آمل حرکت عمد به ای عده روزها این
 شروع مایه اما  خورد شکست حرکت یک عنوان به نظامیش عدبُ در یاهکلس .کنند می نقد

  .است سیاهکل به جفا عنوان یک تحت واقعه دو این گرفتن یکی شد فدایی جنبش

 شمال شهرهای دیگر از بیش انقالب از پس نور و ملآ ویژه به ازندرانم دشو می گفته
 محکوم منطقه درآن نظامی عملیات هرگونه که بود ای گونه هب شرایط وجمیع بود مذهبی

  .مدآ می حساب به خودکشی نوعی و بود شکست به

 وآه نایافتـه  تحقـق  و ناکـام  آرزوهـای  تمـامی  بایـد  اما .نیست و هست ها این تمامی
 .دید دیگر بستری در را روح بی جهان روح و ستمدیده مظلوم

 

 انقالبی شرمی

 کنیم؛ نگاه زند می حرف انقالب یک عنوان به شرم از روگه به ای نامه در مارکس

 رقابـت  یـک  چیـز  همه .ندارد وجود فروختن فخر و کردن افتخار برای چیزی حقیقتا 

 و کلیـت  به که مادام د،شو می موفق و برنده و ترینبزرگ و بهترین که آن و است ناعادالنه
 عالی مدارج به رسیدن .است باخته بیشتر را شرافتش حقیقت در دهد تن رقابت این قواعد

 کـه  دلیل ینا به کودک یک حتی که زمانی تا ندارد، افتخاری ها تمهار دیگر و هنر و درعلم

 بـه  پـرداختن  از ندارند، را کالس و ورزش و مدرسه یها ههزین صرف توان مادرش و پدر

 نه است یشها تموفقی از شرمگین راستین انسان امروز .ندما می باز مهارت و هنر و دانش

 .است انقالب یک خود شرم این و .ها آن به مفتخر
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 نسل دو

 اذهـان  بـر  دو و سـی  سـال  کودتای از بعد وشکست یأس روحیه به واکنش در چهل دهه

 گرفت شکل بودن انقالبی اول درجه خصیصه عنوان به فدا  مفهوم مبارز و شور پر جوانان

 .رسید خود پایان به  بعد دهه در و

 نآ و داشت سلطه مبارزان همه براذهان و نبود فدایی های چریک به منحصر فدا مفهوم
  .بودند نآ مسحور نیز نبودند نظامی کار موافق که هم ییها هگرو

 فرزنـدان  کـه  قبـل  نسل هنرمندان و نویسندگان و وشاعران کاران سیاسی بودند بسیار 

 ینـده آ بـه  امیـد  اصـلی  مایـه  را آن نیـز  خود و مدندآ میدر مسلح یها هگرو جرگه در ها آن

  .دندکر می جوانی احساس و انستندد می

 زنـدگی  از گذشـتن  و ومـال  جـان  بذل و دنیوی لئمسا همه به اعتنایی بی و بازی پاک

 هـای  آسـایش  و تفریحات کردن حرام و خانوادگی و مادی تعلقات همه از بریدن و عادی

 مشـقت  و سـختی  تحمـل  و خـوراک  و خورد بر گرفتن سخت و خود بر زندگی معمول

  .بود فدا روحیه از معمول ییها هجنب شکنجه مقابل وجسمی روحی مادگیآ برای اجباری

 خـود  زنـدگی  پایان به دارد دوران نآ از مانده باقی نسل که باورند براین امروز ای عده

 چیـز  همه از و کند زندگی اهدخو می که نسلی .است مدهآ میدان به نوینی نسل و رسد می

 تمنیـات  و هـا  هخواسـت  همـه  بـا  فـرد  کـه  جمـع  نه اش فکری سپهر کانون در و ببرد لذت

 نسـل  کـه  دیـد  و ماند منتظر باید است؟ گونه این راستی به آیا  است گرفته قرار اش خاص
 .دگیر می پیش در دیگران و خود رستگاری برای را راهی چه ستا راه در که جوانی

 
 

 :یندآ می انگیزه دو پی از انسانی یها شکن همه که بود باور براین شوپنهاور
 دیگری و خود برای :مسرت

  ودیگری خود برای اندوه

 :دارد وجود انگیزه چهار انسانی یها شکن برای کل در و
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 .گویند می مداری خود یا اگوئیسم آن به که است خویشتن برای مسرت .1

 .گویند می شرارت آن به که دیگران برای اندوه خواست .2

 .گویند می شفقت آن به که دیگران برای مسرت خواست .3

 .گویند می ریاضت آن به که خود برای  اندوه خواست .4

 عـدم  یـا  آن بـه  عمل که معنا بدین .هستند بالشرط اخالقا  خود برای اندوه و مسرت

 کـه  دیگـران  بـرای  انـدوه  خواست اما.ندارد انسانی کنش بودن اخالقی روی یتأثیر عمل
 مـا  اخالقی کنش و اخالق مقوله با  باشد شفقت که دیگران برای مسرت باشدو شرارت

 .اند خورده گره

 مبتنـی  کـه  گویـد  می سخن سنگدلی و نفرت تهمت، حسادت، مثل رذایلی از بعد و
 اند برشرارت

 .دگیر می نشئت آدمی افراطی ازخودخواهی  که اندد می شیطانی خواستی را شرارت و

 باشد؟ همنوعانش اندوه و رنج خواهان آدمی باید چرا که ستا جا این پرسش

. دگیـر  می سرچشمه ها آدم درونی ناشایستگی و ناتوانی از شرارت بود معتقد شوپنهاور
 .اویند کامیابی مانع دیگران اند مدعی که ییها آدم

 شـرارت  کـه  شـرارتی  .وردآ مـی ن میان به حرفی طبقاتی شرارت از شوپنهاور چرا اما
 و جمعی شرارتی به را فردی و اخالقی رذایل و کشد می باال و هدد می پوشش را فردی
 اقتصـاد  ساخت از که دگیر مین ریشه ها آدم بدنهادی از که شرارتی .کند می تبدیل فراگیر

 . دخیز می بر حاکم طبقات منافع حف  برای و طبقاتی جامعه و

 

 سیاهکل پاسگاه پرسنل داستان

 پـنج  پیـراهن  نوسـتالژیک  راست سیاهکل حماسه سالگی پنجاه رسیدن فرا با روزها این
 بـرای  زحمـتکش  پرسنل این که اند کرده نیزه برسر را سیاهکل پاسگاه شده کشته پرسنل
 اینـان . شـدند  کشـته  مظلـوم  و بودنـد  مشغول ژاندارمی شریف شغل به فرزندانشان نان

 .بودند جامعه فرودست طبقات از همگی
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 سـیاهکل  پاسـگاه  به حمله. نشست داوری به بعد و کرد فهم را داستان باید نخست
 و بـود  شـده  دسـتگیر  گـروه  نزدیکـان  از نیری ایرج. نبود جنگل روزگروه آن برنامه در

 پرسـنل  توسـط  کـه  رفـت  سـیاهکل  بـه  ایـرج  یـافتن  بـرای  لنگرودی. نبود مطلع گروه
 بـوم  و مرز همین فرزندان دستگیری با را خود فرزندان نان داشتند که پاسگاه زحمتکش

 بـه  لنگـرودی  و نیـری  نجـات  بـرای  شـد  مجبور گروه. شد دستگیر وردندآ می دست هب
 بـه  زودتر را لنگرودی و نیری متأسفانه .شد درگیر پاسگاه پرسنل با و کند حمله پاسگاه
 .بودند فرستاده ساری ساواک

 و مـرز  ایـن  فرزندان بهترین دستگیری بود؟ چه کش زحمت پرسنل این کاری نتیجه
 پرسـنل  ایـن  کـه  بینـیم  مـی  پـس  .ها آن مرگ و شکنجه و ساواک به ها آن تحویل و بوم

 و. دنـد کر مـی  روغنـی  و برشـته  دیگران خون در را فرزندانشان و خود نان کش زحمت
 .  است نبوده شریف هم خیلی کارشان

 در بامـداد  دقیـق  وپـنج  چهـل  و هفـت  ساعت 1354 سال بهمن 16 در :دیگر نمونه
 مشـکوک  شـعاعیان  مصـطفی  بـه  سـوار  موتـور  گشـت  یونسی سرپاسبان استخر خیابان
 و کنـد  مـی  تیراندازی او به یونسی پاسبان و گریزد می مصطفی و هدد می ایست د،شو می

 .دشو می کشته شعاعیان مصطفی

 ای لحظـه  را سـرش  توانسـت  نمـی  آیـا . دشو می مشکوک شعاعیان به یونسی پاسبان
 نبـود  ای ایهـفرومـ  موجـود  اگر توانست می بله. شود دور ازمنطقه شعاعیان اـت رگرداندـب
 .بود که

 بـه  لنگـرودی  دهنـد  اجـازه  اغماض کمی با توانستند می هم سیاهکل پاسگاه پرسنل
 .  برگزیدند را سرکوب سیستم برای خدمتی خوش راه ها آن اما .گردد باز جنگل

 بـرای  خـدمت  خـوش  و بـدبخت  موجـودات  دسـت  ایـن  از پیرامـونی  درکشورهای
 .  دشو می پیمانه و پر ها تبدبخ همین توسط سرکوب سازوکار بسیارند ها باالیی

 باشد شان طبقاتی زادگاه یا شان زندگی محل و حقوق میزان به نباید ها آدم این به نگاه
 .سوزاند دل ها این برای بعد و دید سرکوب سیستم در را ها آدم این جای باید

 کسـی  قلـب  بـه  نـه  و کردند شکنجه را کسی نه هویدا وزیرش نخست و دوم پهلوی
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 با سرمایه نوکران. است بوده چیان نسق عهده به آغاز روز همان از کار این. کردند شلیک
 .ندارند فرقی سرمایه حاکمان

 اسـفند  هـای  اعـدامی  بـه  سوزانند می دل سیاهکل پاسگاه شدگان کشته برای که آنانی
ـ  جنگـل  گـروه  تمامی اعدام با1349  عید شب در شاه. کنند مین نگاه چرا 1349  قـول  هب

 .کرد داغ نقره را ایران مردم مدنی مصطفی

 

 شفابخش دست این کرامات از

 بیمـارانی  .یندآ می من سراغ منزل در ویزیت برای ها نشین حاشیه ویژه به من قدیمی بیماران
 هـا  آن دست روی کالن خرج همکاران اال قب و هستند بدحال واقعا  و بیمارند راستی هب که

 .است نداشته هم یا هنتیج و ندا هگذاشت

 کردن بستری یا هزمین های بیماری به توجه با و شوند بستری باید ها آن موارد اکثر در 

 روال طبق همین برای نیست خانواده کل صالح به بیمه نداشتن و بد مالی وضعیت با ها آن

 هـم  بستری و بدهید مناسب میزان به  سرم و غذا و مسکن گویم می خانواده به همیشگی

 سـوده آ شـان  وجـدان  تا گردند می مجوزی دنبال نکردن بستری برای که هم ها آن .نکنید

   .است شفابخش پندارند می که را دستی .ببوسند مرا دست تا کنند می اصرار .شود

  .شود راحت زودتر بیمار که کنم می رزوآ دل ته از مواقع ایندر

  سـرعت  به که این جالب و ما هکرد ویزیت شکل همین به را بیمار سه روز چند این در

 ازظهـر  بعـد  مکن می ویزیت را بیمار صبح که نحوی به  است شده افزوده دست این شفای

 .است کرده فوت بیمار که ورندآ می خبر
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 خیابان فیلسوف
 

 بـد  از هفت و نود سال در که بود ساله 59 .بود روزگار خوبان از مرادی علی محمدعلی
 . رفت و شست دست روزگار خوب و

 بـه  و گرفـت  فلسـفه  دکترای و رفت لمانآ به هشت و شصت سال در زادیآ از بعد
 مبـانی  بـا  را صـدنفر  چنـد  اسـت خو مـی  .گرفـت  خیابان فیلسوف لقب و برگشت ایران
 .  برساند مدرن دنیای بنیادهای فهم به اصلی متون خواندن با غرب فلسفه
 نظـر  بـه  امـا .انـد  رسـیده  نتیجه همین به مختلف جوانب ازدیگر ای هعد سدر می نظر به

 همدوش یدبا برسد انجام به خواندن کتاب با تنها  غرب فلسفه مبانی با آشنایی سدر مین
 .برسد سرانجام به کار تا شود شانه به شانه نیز تاریخی تجربه فهمیدن و خواندن
  

  سلول از جهان دیدن

 سـال  پـانزده  نوشـته  دیگـر؛  یهـا  لسا و ها سال آن از خاطراتش؛ درکتاب فراهتی حمزه
 هـا  لسـا  در دیگر سویی ازو کنم می نگاه جهان به لمانآ در تاکسی سلول داخل از است
 تو به ام یانفراد سلول از دارم گفت می و زد می زنگ مطب از هربار پزشک یدوست  قبل
 کـه  شوند زیادتر یشها تیمالقا که دمکر می دعا من و است کم خیلی بیمار ،زنم می زنگ
 . رفت دنیا از فقر در و نشد

 روزگـار . کنیم می نگاه دنیا به سلول دریچه از داریم ما هنوز چرا بیندیشیم که این بی
 .رانیمگذ می را



 انسان و جامعهجستارهایی پیرامون          38

 

 

 به ویر می راهی هر از وقتی .اند ساخته گونه این ما برای را جهان روزگار طبعان نیک
 .  کند می فرقی چه درون با بیرون ریخو می بست بن

 و اسـت  کـرده  جاخوش .است کرده جاخوش بدجوری  ما ذهن در سلول حضرت؛
 .ودر مین بیرون
 

  انقالب دو

 نخسـت  انقالب .بود نان برای فرانسه انقالب و آزادی برای امریکا انقالب دشو می گفته
 .بود نافرجام دوم انقالب و رسید خوش فرجامی به

 و ابهـام  از خـالی  کنـد  مـی  آرنـت  هانـا  که کاری کلـش دینـب انقالب دیـبن تقسیم
 .نیست چالش

 .کشـند  می سرک آرزوهایی و ها آرمان چه و نیروها چه انقالب پشت در که دید باید
 .سنجند می رهبریش و شعارها و نیروها با را انقالب که است خاطر همین هب

 حکومـت  هـای  زورگـویی  از استقالل درپی امریکا انقالب در کننده شرکت نیروهای
 .بودند انگلستان

 آزادی بـه  و فئودالیسم دست از جامعه رهایی بود، طبقاتی انقالبی فرانسه انقالب اما
 .تهیدست مردم و سوداگران رسیدن

 حقـوق  منشـور  فرانسه انقالب خروجی و بود استقالل بیانیه امریکا انقالب خروجی
 .بود استقالل بیانیه از بیشتر مراتب هب اش رادیکالیسم که بشر

 

 کیست روشنفکر

 اندیشـد  نمـی  کـه  انسـانی  و ستا تاریکی دوران ندارد جایی اندیشیدن که ای هجامع در
 .ستا کودکی دردوران

 بـه  را نابـالغ  آدم یـک  و وردآ مـی  روشنایی به تاریکی از را جامعه اندیشیدن شهامت
 .  ساندر می بلوغ
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 ادورادسـعید  هرچنـد  .ساندر می روشنفکر یک سطح به را آدم یک شجاعت و آگاهی
 روشـنفکر  از محـدوتری  تعرف که .اندد می نفکریـروش رطـش را درتـق و نتـس نقد
 .دارد را

 شـان  یهـا  هاندیشـ  کـه  انـد د مـی  طبقـه  بـی  ییهـا  هالی را روشنفکران مانهایم کارل و
 .نیست گونه این و ودر می خطا به که نیست طبقاتی منافع تأثیر تحت
 روشـنفکری  نشـانه  را نقـد  ایـن  ابـراز  شـهامت  و نقـاد  تفکر داشتن دیگر ای هعد و
 کـه  آنچنـ  هـم  نیست کرده تحصیل الزاما  روشنفکر برد یاد از نباید را نکته دو اما انندد می

 .ندارد روشنفکری الزام کرده تحصیل
 .ستا تاریخی متفاوت شرایط به نسبت ستا روشنفکری نمود تفاوت دوم نکته
 معضـالت  و جامعـه  حاکم شرایط به نسبت که است روشنفکر وظایف سوم نکته و 

   کند تغییر اندتو می موجود
 پرسـیدن  والئسـ  نوع از بشر مشکالت از بسیاری یدگو می اش پدیدارشناسی در هوسرل

   دشو می شروع او
 :دشو می پرسیده گونه دو سئوال
 چرا

 چطور و چگونه
 مغـز  در کند می تجربه را جدید ای پدیده که هنگامی و ستا گرا تجربه موجودی بشر

 .  کند می استفاده جدید های پدیده با برخورد در نتایج اون از و ندشو می ثبت نتایج او
 تجربیـات  در جـواب  دنبـال  مـا  مغـز  کنیم می شروع «چرا» با را والئس یک ما وقتی
 .ددگر می گذشته

 درایـن  و .دهـد  مـی  توضـیح  را پرسـش  آن چرایـی  و دلیل. است گذشته در جواب
 چطـور  و چگونـه  بـا  ما سئوال باید تغییر برای اما هست نهادن گردن و پذیرش توضیح
 را عملـی  کـاریی  راه کنیم دنبال بعد و باشیم مسئله چرایی دنبال به نخست که .شود آغاز
 .  وضعیت آن از رفت برون برای
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 خـود  بـودن  خطا و درستی عمل در خود که باشد غلط و درست اندتو می نیز کار راه
 .هدد می نشان را

 

 زبان مسئله

 .اردگذ می سر پشت را زبانی دوره سه انسان
 تـدوین  زبـان  قواعـد  هنـوز  و یمیـ رو هروب ها آوا با ما دوره دراین :آوایی سمبولیسم

   .است نشده
 .ددگر می تشبیه مناسبات بر بیشتر زبان دوره دراین :تشبیهی سمبولیسم
 .ددگر می استعاره و نماد برمحور که ستا ما امروزی زبان :استعاری سمبولیسم

 

 زنان وضعیت

 هـا  هخانواد نظام فروپاشی هشدار دارند که است مدتی نگرانی با همه مستقل اقتصاددانان
 چنـین  بـدهکار  اش گـوش  ظـاهرا   کسـی  اـامـ  هنـد د مـی  مسـکنت  و رـفقـ  علـت  بـه را

 . نیست ییهشدارها
  زنـان  درمیـان  ویـژه  به جامعه فرودستان وضعیت در همه از بیش فروپاشی این ثارآ
 . است مشاهده قابل طبقه این

 مضاعف شکل به و خانواده پدر بیکاری علت به ییکرونا روزگار در معیشت سختی
 مـوزش آ افتـادن  و ،مـدارس  تعطیلـی  سـاعت،  به ساعت اجناس؛ گرانی کارگر، زنان در

 انتـو  مـی  کـه  ستا ای هسیاه فرودست طبقات زنان دوش بر  است سنگینی ربا کودکان
 سـنگینی  ایـن  دسـت  فـرو  مـردم  توان از یمیگو می راـچ ودـش نـروش تا داد ادامه را آن

 .است خارج
  تبـدیلی  عالیـم  بـا  بیمارانی و کرونایی بیماران از است پر روزها این پزشگان مطب

 .هستند زنان آنان اکثریت که
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 کـه  شـماری  بـی  هـای  درد و نفس وتنگی قلبی ناراحتی و سردرد گوارشی ناراحتی 
 برابـر  در حاصـل  بی مقاومت از خسته پزشکان و کشاند می پزشکان مطب به را زنان این
ـ ا حوصلگی کم با ویزیت بهای ارزشی بی و کرونایی بیماران امواج  فـورا   را بیمـاران  نی
 گرفتـار  راهـا   آن و سـتند فر مـی  دیگر اقدامات و اکو و اندوسکپی و آزمایش انجام برای
 بیماری که جا آن از و هدد می باد به راها آن اندوخته اندک که کنند می معیوب سیکل یک
 . گیرند نمی چندانی نتیجه جسمی نه ستا روحی اینان

 عالیـم  بـا  کـه  اسـت  مـداومی  اضطراب حوصله؛ کمی با اصلی تشخیص که لیدرحا
 را خـود  مختلف دردهای و قلب و معده ؛تبدیلی عالیم با و است شده همراه افسردگی
 .  هدد می نشان

 بایـد  .کنـد  مـی  بیـداد  فرودسـت  دار خانه زنان درمیان غریبی طرز به افسردگی شیوع
 .کرد کاری
 :است سروده روزها همین برای را شعر این فروغ خواهرم سدر می نظر به
 

 سوزد می باغچه برای دلم
 نیست ها لگ فکر به کسی
 نیست ها ماهی فکر به کسی
 اهدخو مین کسی

 میرد می دارد باغچه که کند باور
 است کرده ورم آفتاب زیر در باغچه قلب که
   آرام آرام دارد باغچه ذهن که
   دشو می تهی سبز خاطرات از
  انگار باغچه حس و

 ست پوسیده باغچه انزوای در که ست مجردی چیز
 



 انسان و جامعهجستارهایی پیرامون          42

 

 

 فلسفه کار

 بـه  کـردن  کمـک  یـا  و حقیقت یافتن فلسفه کار: یدگو می هگل که گونه آن بپذیریم اگر
 موفـق  اگـر  و کنـد  عمـل  تعهد نای هب بتواند باید فلسفه .است حقیقت دریافت در انسان

 بـه  کننـد  می خوار را حقیقتی هر. یندآ میبر شکاک ستیز عقل نیروهای نشود عمل نای هب
 عقـیم  یها هاندیش همان محتوایی هر به یافتن دست یجا به و زنند می لگد ای هاندیش هر

 .ورندآ می میان به خودرا
 چگونـه  فلسـفه  و یابـد  می دست هستی حقیقت به چگونه انسان یدگو مین اما هگل
 .دشو می تاریخی کاوش این در او دست در ابزاری
 تغییـر  هسـتی،  بـا  وررودر برخـورد  جز ندارد راهی آدمی هستی حقیقت یافتن برای
 هسـتی  ایـن  از بخشـی  نیز خود که فهم این پروسه در خود تغییر و آن فهم برای هستی

 حقیقـت  بـه  برسد هستی حقیقت به تا کند می کاوش هستی در که آن ضمن آدمی. ستا
 .دشو می نزدیک خود
 ؟.چیست آدمی حقیقت راستی به
 

 سوادی بی

 .است سواد بی باشد نرسیده خود جامعه و خود تاریخ و خود شناخت به که انسانی

 .نیست دانشگاهی تحصیالت نهاد برابر سوادی بی

 و خود جامعه و خود از شناختی و .ندیشندا مین که هستند بسیاری یها هکرد تحصیل
 .سوادند بی شان عالیه تحصیالت رغم علی و ندارند خود تاریخ

 :یندگو می که است معروف

 .است بیسواد باشد، نرسیده خویش شناخت به که انسانی
 .باشد خوانده را دنیا کتب تمام هرچند
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  آشویتس

 دسـتور  بـه 1940 سـال  در .اسـت  لهستان جنوب در کوچک شهری آلمانی نام آشویتس
 هـای  یهـودی  بـردن  بـین  از بـرای  شـد  سـیس أت شهر دراین اردوگاهی اس اس سازمان
 نفـر  میلیـون  یـک  از بـیش  1945 ژانویه 27 اردوگاه؛ این تسخیر روز تا و .شده دستگیر
 از بامـداد  نخسـتین  سـاعات  در قطـاری . شـدند  مـرگ  کارخانـه  طعمـه  اردوگـاه  دراین
 ایـن  از نرسـیده  شـب  بـه  و شـد  می اردوگاه وارد اروپا سراسر شده دستگیر های یهودی
 .  شد ساخته منظور همین به کاست هولو ترم. ندما می برجا خاکستری تنها مسافران
 براین من نبرد کتاب در هیتلر ادولف .داشت بیمار ییها هاندیش در ریشه بربریت این
 آن شـرط  پـیش  و سـت ا زنـدگی  تکامل بر ناظر که ستا نیرویی طبیعت در که بود باور

 بزرگی که این برای و باشد حاکم باید قوی .است تر ارزش کم امر بر تر عالی امر پیروزی
 .نکند آمیزش ضعیف با ندهد دست از را خود

 نـژاد  این حف  برای و .ندا فرهنگ حامالن که داشت باور عالی نژادی وجود به هیتلر
 .کند محو روزگار صحنه از نوعی به را پست نژاد که یدد می الزم

 کـه  بود نژادی های تئوری هیتلر چون ای هفرومای موجود آبشخور که برد یاد از نباید
 واکـنش  در ریشـه  علمـی  شـبه  ویرانگر یها هاندیش این .بود رایج اروپا در نوزده قرن در

 خـود  کـار  دسـتور  در را هـا  اقلیـت  رهـایی  که داشت مدرنیسمی به  ارتجاعی نیروهای
 .بود قدیم امری اروپا در ستیزی یهودی که آن ضمن .داشت
 

 علم شبه

 گفتـه  کارهـایی  یـا  باورهـا،  ادّعاهـا،  بـه  (Pseudoscience :انگلیسی به علم شِبهِ جستار)
  .نیستند علمی روش ۀپای بر ولی شوند، می ارائه علم عنوان با غلط به که شود می

 یا سرشناس محقق آن یا این از هم فاکتی گاه گه و کند می تن بر علم لباس علم شبه
 .ندارد علمی مبنای که ست ییها هاندیش نشاندن کرسی به درپی اما وردآ می گمنام
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 علمـی  و تخصیصـی  مباحث متدولوژی از ظاهر به خود شنونده فریب برای علم شبه
 بـا  و آمیـز  اغـراق  نتـایجش  ارائـه  و گزینشـی  مباحـث  این از انتخابش اما یدجو می سود
 .است شاخدار های دروغ

 .یدجو مین گریزی راه و ردخو می غوطه علم شبه در کنونی انسان

 

 نقد آداب

 اقتصـادی  و سیاسـی  تحلیلـی  یـا  و داسـتان  شـعر،  اثری؛ هر درمورد کردن داوری برای
 مـراد  کـه  گونـه  نامـ ه راه مطلـب  دیـد  بایـد . رسید داستان فهم به باید نخست سیاسی؛
 .نه یا است شده فهم است بوده نویسنده

 نقـد  شـود  فهـم  هسـت  کـه  گونـه  ناهمـ  داستان که آن بدون دشو می نوشته داستانی
 بـه  ربطـی  شـده  ارائـه  نقـد  که دشو می روشن آخر در و کبری و صغرا هزار با .دشو می

 .است بوده فهمی بد یک حاصل و ندارد داستان

 نیـام  از را نقـد  شمشـیر  محتـرم  منتقـدین  دشـو  می نوشته ای همسئل باب در ای همقال 
 بعـد  و ندارد اثر متن به ربطی که ورندآ می میان به را خود یها هدانست نخست کشند برمی
 نوشـته  کـه   کننـد  مـی  مـتن  نثار هم را خطی یک شان یها هدانست مرور از صفحه چند از

 .همین است شده بنا باطل برامری

 . دارد ارزشی چه نباشد متن به وفادار که نقدی راستی به

 

 موسیقی اصطالحات

 در فـرد  بـه  منحصر تکنیک دارای که دشو می گفته زبردست و ماهر نوازنده به :ویرتئوز
 .ستا نوازندگی
 .است ساخت ترتیب به که هنگسازآ هر ثارآ ردیف شماره ؛اپوس
 از کامل قسمت یک معنی به موسیقی در و شدبا می حرکت معنی به لغت در: موومان

 .است موومان چهار یا سه شامل هنگآ هر معمول طور به .شدبا می هنگآ
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 و بسـط  قابـل  معمـوال   کـه . دشـو  مـی  گفتـه  موزیـک  بخش ترین کوچک به :موتیف
 .هست نت چهار تا دو بین معموال  .هست گسترش
 .است موتیف از تر بزرگ و است گسترش قابل که موسیقی ایده یک :تم

 ممکـن  کـه . اسـت  تم در تنوع و تغییر معنی به است فرانسوی کلمه یک :واریاسیون
 .بدهد رخ قطعه هارمونی و فواصل و ریتم در است
 .شود شنیده ملودی یک در طوالنی مدت به که نتی :پدال نت
 هنـگ آ بین در موقت طور به که هستند (بمل. دیز) تغییردهنده عالیم همان :التره نت
 .ندشو می شنیده
 تـک  تـک  و جـدا  صورت به اکورد یک هندهد تشکیل صداهای که معنی نای هب :ارپژ
 .شوند اجرا

 .گویند ارکستر خوان تک یا نواز ملودی نوازنده به :سولیست
 .دشو می گفته خوانی تک یا تکنوازی به: سلو
ـ  و چگـونگی  و تحقیق معنی هـب وژیـوزیکولـاتنوم  ملـل  و وامـاقـ  موزیـک  ررسیـب
 .دشو می گفته

 .هست همراه وازآ و رقص با که قوم یک محلی موسیقی :فولکلور موزیک
 پرسـتی  میهن قوی احساس و جیتهی ایجاد برای نظامی گروه موسیقی: نظامی موسیقی

 .ودر می کار به بادی سازهای اغلب موسیقی نوع ایندر که سربازان منظم حرکت و
 بمـی  و زیـر  گـرفتن  درنظـر  با همراه موسیقی های نت خواندن هنر :سرایش یا سلفژ

 است. وازیآ صورت به ها آن
 قانون براساس که منظم صورت به اکوردها حرکت و صداها هماهنگی علم :هارمونی

 شدبا می خاصی
 سـاده  زبـان  بـه . نـت  درمقابـل  نـت  یـا  .است نقطه درمقابل نقطه معنای به: کنترپوان

 دوره در کـار  ایـن . خـاص  قوانین طبق هم با زمان هم ملودی چند حرکت گفت انتو می
 .  است بوده رایج باروک
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 تروتسکی باد زنده
 
 .بروم تهران به مدتی از پس که بود این قصدم کار شروع ابتدای از

 یـک  کـه  و این مردم و محیط با بیشتر هرچه آشنایی .شدم ماندنی بسیار دالیلی به اما
  شـدن  قـاپو  تختـه  بـه  عادت و بزرگ تهران در دارد اعراب از محلی چه عمومی پزشک
 شـدن  کـار  محافظه و سن بیشتر هرچه رفتن باال و اعصار بود هزاره در پدرانم یادگار که
 و جـا  یـک  در نشسـتن  بـه  و عادت قضایا باقی و عضالت کندی و خون گردش تبع به

 کـاری  و گفـتن  بـرای  حرفی که مرکزنشینانی از کندن دل و دنیا کار به پایان بی نگریستن
 خانـه  کرایه کمر شکستن برای دنیا مال از خالی چنته همه از و باالتر .ندارند کردن برای
 .دیگر و برج خرج هزار و مطب و

 و روز بـه  هـا  چشـم  بسـتن  و کردن باز و سال پی از سال و ماه پی از ماه گذشت و
 .مردم خبری و بی فاقه و فقر دیدن و شب

 خانـه  به چیز بی مردم چشمان جلو در که میوه یا گوشت کیسه از کشیدن خجالت و
 چیـزی  و بنشینی کشنده کار از بعد ساعتی که این از شدن وجدان عذاب دچار و بیاوری
و  فقـر  دوخـتن  چشـم  در چشـم  و سال همه این از بعد که ببینی و کنی نگاه و بخوری
 ایـن  از رهـایی  برای که کنی وفکر یا هنکرد عادت مردم فقر به هنوز ببینی مردم ناداری
 انقالبـی  که محلی و ملی انقالب یک نه هم آن است الزم انقالبی تنها فاقه و فقر چرخه
 بلنـد  بعـد  و اننـدش خو مـی  تروتسـکی  که را بزرگ مرد آن بیاوری یاد هب ناگاه و جهانی
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 آن از بعـد  بـار  نخسـتین  برای تروتسکی باد زنده بگویی و برگیری سر از کاله و شوی
 بـه  تمـام  و تـام  بسـتگی  ودل هـا  دموآ متـون  بـا  زدن کله سرو و نوشتن و خواندن همه

 .لنین و انگلس و مارکس

 

  ها ناافغ و ما داستان 

 هـای  حکومت درزمان .بود بزرگ ایران از یا هپار دور چندان نه ییها شتهدرگذ  افغانستان
 کنـده  ایـران  از استعمار کار دغل پیر توسط مشنگ بیق محمدشاه زمان در و قاجار ناالیق
 .بود خواهد ستا باقی ایران تا فرهنگی ایران جزء اما شد

  .هستند افغانستان متولد ما فرهنگی مفاخر از بسیاری

 .هستیم سر جدا کشور دو ظاهرا  اکنون اما

ـ  خـوبی  شـروع  انستتو می انتافغانس در ها چپ رسیدن قدرت به  مـا  نزدیکـی  یراب
 دینی رهبران برآمدن و استعمار امان بی نفوذ و تاریخی های ماندگی عقب اثر در اما .باشد
 گـری  افراطـی  درگرداب را افغانستانو  پاکستان و امریکا اطالعاتی سهای سروی توسط
 .  شد آغاز فاجعه و. برد فرو

 هـم  هنـوز  کـه  اسـت  شـده  ایران به هاافغان گسترده مهاجرت اعثـب اجعهـف این و

  است دار ادامه

 و دامـداری  ونقـل  حمـل  سـاختمانی  کارهـای  مثل سخت کارهای ایران کار بازار در
 و کار مدیون مردم همه و شودمی انجام هاافغان توسط همه ... و کشاورزی و مرغداری
 هـا  نـوه  و فرزنـدان  تولـد  و سـکونت  سال چهل سابقه وجود با اما هستند هانآ زحمت

ـ  از و شـوند مـی  محسوب اجرـمه هنوز هـهم رانـایدر  اعیـاجتمـ  حقـوق  از اریـبسی

 .هستند محروم

 با دشو مین و ندا هشد بدل میزبان جامعه از بخشی به ها دهه گذشت از بعد دیگر ها آن
 از بخشـی  بایـد  هـا  آن مصایب و مشکالت حل و فرستاد أمبد کشور به ها آن فرمان یک

 .باشد ایران آینده مشکالت آینده های حل راه
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 میـان در مشـکل  ایـن  که است زیاد ما جامعه مشکالت قدرنآ که است این واقعیت

 ها دولت و وردآ شمار به ایران جامعه از بخشی باید دیگر را ها آن اما است شده گم ها آن

 .بپذیرند ولیتئمس ها آن قبال در باید

 

 دموکراسی لیبرال با کالسیک دموکراسی تفاوت

 نـوعی  بـود  اکثریت دموکراسی که کالسیک دموکراسی لیبرال دموکراسی مبدعین نزد در
 .شد می تلقی استبداد
 :گفت می فرانکلین بنجامین وقتی

 معلـوم  که آن برای گوسفند یک و گرگ دو از گیری رأی یعنی کالسیک( )دموکراسی
 .است مطلب همین به اشاره بخورند چه ناهار شود
 هـا  آن و. شـد  ابـداع  لیبـرال  دموکراسـی  کالسـیک  دموکراسـی  نقد در خاطر همین به
 قـرار  دموکراسـی  شـرط  پیش را بشر حقوق و سیاسی های آزادی مثل لیبرالی های ارزش
 و حزبـی  و محـور  نماینده به باستان( یونان) مستقیم از دموکراسی پارادایم شیفت. دادند
 محـدود . بـود  جدیـد  دموکراسـی  در مـدرن  نگرش این ثمرات دیگر از هم رومی شکل
 از یکـی  مـردم،  اکثریـت  قدرت چه و اقلیت قدرت چه حاکم، قدرت چه قدرت، کردن
 .است دموکراسی مفهوم در لیبرالیسم اندیشه حضور نتایج

 

 انسان تکامل پیرامون نکاتی

 فرگشت و تکامل فرق .1

 
 درسـت  معنای ای هعد نطر به اما. ستا ای افتاده جا ترجمه تکامل اولوشن ترجمه در
 .است فرگشت نیست تکامل اولوشن

 امـا  ستا جلو روبه روند یک و دارد معنایی بار تکامل. نیست تکامل همان اولوشن
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. وندر مین تکامل یسو به الزاما  موجودات. نیست کاردر تکاملی فرگشت در. نه فرگشت
 موجـود  هـر  و. ودر می بین از کند تطابق نتواند اگر موجود یک نداریم باید فرگشت در
 .اوست بقای باعث که سدر می هایی توانایی به فرگشت فرایند طبق

 ژن در کــه دارد وجـود  هـا  نئانـدرتال  ژن درصــد 5 کنـونی  یهـا  نانسـا  دربـدن  .2
 .ندا شتهدا فرگشت افریقا از خارج در ها آن دشو می معلوم که نیست ها افریقایی

ــانیون هــای انســان  .3 ــابیلیس و کروم ــوس و هوموه ــدرتال و هوموارکت ــر نئان  زی
 .ندا هشد منقرض که ندا هبود هوموساپینس یها هگرو

 کـرده  پیـدا  بیشتری ظرفیت و است کرده پیشرفت مرور به انسان عصبی سیستم .4
 .ندارد موجودات دیگر با ماهوی تفاوت اما است

 ابزارسازی همان عقل این. ددگر می بر پیش سال هزار 200 به انسان عقل سابقه .5
 و حافظـه  امـا  هسـت  هـم  هـا  موریانه و کالغ و آبی سمور در ابزارسازی. ستا

 .است جانوران و انسان عقل مرز تجربه اندوختن
 نبـود،  ممکـن  نفـر  یـک  توسـط  پیچیده، و ترکیبی ابزارهای ساخت که جا آن از .6

 تجـارب  زبـان  کمـک  به و بزرگ، های کلونی تشکیل با یدبا می ابزارساز موجود
 .دکر می منتقل و حف  را مختلف های نسل دانش و شده اندوخته

 ابـزار  از استفاده و ساخت برای هم دیگری های جنبه ذهنی، های توانایی درکنار .7
 محل دیگر، انگشت چهار و اول انگشت بین درجه 90 زاویه مثل داشت وجود

ـ  کـه  درسـر  اـهـ  چشـم  گیریرراـق  درک امکـان  و مناسـب  دیـد  میـدان  اعثـب
 .شد می تری عمیق

 و هـا  دانـش  و تجربیات انتقال و ژنی انتقال ،شد می منتقل طریق دو به اطالعات .8
 .النسلی بین و مستتقیم شکل به فرهنگ و باورها همراه ها مهارت
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 حیوان و انسان زبان تفاوت

. هسـتم  خشـمگین  مـن  دارد؛ را ساده حالِِِِ زمان افعال انتقال قابلیت فقط حیوانات زبان
 .بودم خشمگین دیروز من: بگوید دیگر میمون به اندتو مین میمون یک

 :دارد زیر های فرم به  را ها هداد انتقال قابلیت انسانی زبان اما
 فرزند به پدر توسط  نیزه ساخت روش: طولی انتقال

 .هندد می یاد را نیزه ساخت روش هم به همبازی تا دو: عرضی انتقال
 .هدد می یاد را نیزه ساخت روش شما به دوستتان پدر: مورب انتقال
 .هیدد می یاد را نیزه ساخت روش پدرتان به شما: معکوس انتقال
 .هیدد می یاد را نیزه ساخت روش دوستتان پدر به شما: معکوس مورب انتقال
 :  دیگر فرم

 (گذشته) دکر می درست نیزه چطور پدرش که یدگو می شما به پدرتان
 (حال) مکن می درست نیزه چطور ببین یدگو می شما به پدرتان
 (آرزو و آینده) کنم درست را نیزه فالن اهمخو می یدگو می شما به پدرتان
 آید؟ می دست به چیزی چه شده، گفته موارد ترکیب از حاال

 بـه  ای نیـزه  داشـته  آرزو پـدربزرگم  میگفت، پدرم که گویید می دوستتان پدر به شما
 .کند درست شکل فالن

 باعث ها، نسل و زمان نوردیدن هم در با که انسانی زبان جادویی خاصیت است این
 .دشو می بشر در ها هدانست و تجربیات غنای و تجربیات شدید افزایی هم

 

  روایت و قصه نقش

 .هدد می نشان را خود روایت و قصه قالب در زبان جادویی خاصیت تبلور
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 منتقـل  بعـدی  هـای  نسـل  به داستان و روایت قالب در را خود دانش و تجربه انسان
 باشـند  سازگاری واجد که ییها هقص و روایات. شود کپی بعدی نسل ذهن در تا کند می
 سـازوکار  و قـوانین  از سـازی  کپـی  ایـن . ندشـو  مـی  غنی مرور به و کپی بعدی اذهان در

 .دشو می منتقل بعدی نسل به سرعت به بشری دانش و هوش و. کند می تبعیت فرگشت
 

 ها شپرس و ها هگزار آزادی؛ و انسان

 :دشو می گفته
 زد.سا می خود که است همان بشر .1

 .است آزاد بشر .2
 بلکـه  کند مشروع را او رفتار که ندارد دستوراتی یا ها ارزش خود برابر در بشر .3

 کند. خلق خود رفتار مشروعیت برای را ها ارزش و اخالق این باید خود

 آمـده  دنیا به بود خواهد تنها همیشه و است بوده تنها همیشه و ستا تنها انسان .4
 .باشد او تمایل که آن بدون و بخواهد خود که آن بدون است

 .کند می که ستا کارهایی همه مسئول انسان .5
ـ  از کمکـی  هیچ دونـب که تـاس حکومـم انـانس .6  انـجهـ  و را ودـخـ  یرونـب

 .بسازد را خود
 .بیاید بیرون خود گی وانهاده این از باید است وانهاده موجودی انسان .7
 .دارد مسئولیت آزادی این برابر در ولی هست آزاد آزادی انتخاب برای انسان .8
 کـه  آن جـز  نـدارد  راهـی  آدمی که معناست بدین ستا آزادی به محکوم انسان .9

 معنـادار  را جهان و اهدخو می که کند آن و برخیزد جهان بهبود به آزادانه خود
 ایـن  بـرای  اسـت  محکـوم  انسان. کند ارزشمند را جهان و بیافریند ارزش. کند
 .کند معنادار را جهان افتادگیش تک
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 ها شپرس

 سـو  هـر  از و سـت ا ناآگـاهی  و گرسـنگی  محاصره در انسان  که شرایطی در 1 .1
 کـه  اسـت  همـان  چگونـه  ورندآ می هجوم او رـب او کنترل از ارجـخ اییـنیروه
 .زدسا می خود

 چگونـه  سـت ا طبقـاتی  جنگ یک در خود شکم کردن سیر روـگ در که انسانی .2
 .است آزاد
 .کند غلبه خود وانهادگی بر باید چگونه
 .کند معنادار را خود معنای بی جهان چگونه
 است شده اختیار سلب مسلط یها تقدر سوی از او که جهانی در و برخیزد چگونه
 .بپذیرد را دشو می تحمیل او بر که کارهایی مسئولیت

 

 پیشامدرن و مدرن جوامع

 جوامع؛ این. است اندیشی ساده پیشامدرن دوران در وامانده جوامع یها همشخص از یکی
 .هستند گرا کلیشه تفکراتی با گرا تقلیل گرا، مطلق محور، پاسخ
 بـا  محـور  پرسـش  انـد  جـوامعی  که هستند مدرن جوامع مدرنپیشا جوامع مقابل در
 .ردگذ می ها آن اطراف در چه آن به نسبت انتقادی تفکری
 نـو  مفاهیم ریختن مفاهیم تقلیل. هستیم رو روبه مفاهیم تقلیل با پیشامدرن جوامع در
 و هـا  هکلیش اساس بر تاریخ به قضاوت پیشامدرن جوامع در. است کهنه مفاهیم قالب در
 شـکل  ییهـا  هاسـطور . اسـت  نوسـتالژیک  نگاهی تاریخ به نگاه و. ستا ها بغض و حب
 .ندارند تاریخی واقعیات در ریشه و دارند سیاسی مصرف که ندگیر می

 دنبـال  بـه  جامعـه  تنبـل  هـای  ذهن و ای کلیشه تفکرات براساس پیشامدرن جوامع در
 هـایش  پاسـخ  کـه  بایـد ر مـی  دیگـران  از را گوی کسی و ددگر می الهضم سهل های پاسخ
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 جـای  سیاسـی  یها هکوتول. باشد تر نزدیک جامعه فکری های چارچوب به و تر فهم ساده
 ویرانـی  عـاقبتش  که کشانند می ییجا به طلبان قدرت را جامعه و ندگیر می را اندیشمندان

ــیندر پوپولیســم. ســتا ــی خشــت روی جــوامعی چن ــد م ــع در. افت  پیشــامدرن جوام
 مفاهیم تحریف و مفاهیم تقلیل و پیچیده مفاهیم کردن ساده با بازان حقه و طلبان فرصت
 .هندد می سوق اندیشی سطحی و گری قشری و گری افراطی سوی به را جامعه

 

  انسانی اندیشه مختلف های نادور

 شنیداری توهمات .1

 .شنوند می نداهایی باستانی های انسان که زمانی
 گفـت  دشـو  می. ستا انسانی ناآگاهی دوران مسیح میالد از قبل سال هزار 4 حدودا 

 فـرق  توهم و واقع بین اندتو نمی انسان. ها است انسان فرنیک اسکیزو دوران دوران، این
 چگونـه  یـد گو مـی  او بـه  کـه  شـنود  مـی  خود ناخودآگاه در را نداهایی ها انسان. بگذارد
 آگاهانـه  ادراکـی  انسان دوران ایندر. نرود یا برود جنگ به یا کند درو و بکارد محصول

 دروان ایـن . کنـد  مـی  زندگی خود های کلونی در جانوران مثل ندارد محیطش و خود از
 دوران ایـن در بـت . بودنـد  نـداها  همـین  سـمبل  ها بت و ها است بت گیری شکل دروان
 هـا  بـت  بـا  هـا  انسـان  و دنـد ز می حرف ها انسان با ها بت. بود خدا خود نبود خدا سمبل

 .دندکر می مشورت
 فرشتگان و پریان دوران .2

 پریـانی  و فرشـتگان  و شـدند  خـاموش  انسـان  ناخودآگاه در نداها انسان پیشرفت با
 اسـتفاده  بـا  اسـت  مصادف دوران این. بودند خدا نیمی و انسان نیمی که آمدند دوجو به

 رهاشـدگی  نشـانه  و آمدنـد  دوجو به دوران ایندر نیز دیوها. مغزش نیمکره دو از انسان
 .بود انسان

 گیری فال و گویی غیب .3
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 و گویـان  غیـب  بـه  انسان خدایان و ها تب و درونی نداهای از انسان گرفتن فاصله با
 اسـت  بعد به دوران این از. کنند شان کمک ها یگیر تصمیم در تا شدند متوسل فالگیران

 و دینـی  های آموزه با نخست کند تبیین دیگر ای نهگو به را جهان کند می تالش انسان که
 است. محتوا به رفتنو  علمی های آموزه با آخر در و فلسفی های آموزه با بعد
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 مالی سرمایه کتاب
 

 صدری محمود ویراستاری تدین احمد هیلفردینگ، ترجمه رودلف نوشته

 کتاب این اهمیت

 ایـن  اهمیـت  به رسیدن برای .نوشت را کتاب این 1910 درسال هیلفردینگ رودلف
 آن نوشـتن  اهمیـت  و شـد  نوشته کتاب این چرا دید و برگشت عقب به کمی باید کتاب
 .بود چه روزگار درآن

 

  منتقدینش و مارکس

 از و رسـید  تـاریخ  از مـادی  نگرش به خود از پیش یها لیستسوسیا نقد درپی مارکس
 و رحـم  بـه  نیـازی  تغییر الزمه گفت و کشید بیرون را تغییر ضرورت عنصر دیدگاه این

 نظـام  ناصـیه  در سرنوشـت  ایـن  .نـدارد  کارگران وضعیت بهبود برای بورژوازی شفقت
 .است شده نوشته پیشاپیش داری یهسرما

 کـه  شـفقتی  و تـرحم  خـاطر  بـه  نـه  و شا اخالقـی  نقـد  خـاطر  بـه  نـه  یدار یهسـرما  
 اسـت  نهفته تولید مناسبات تغییر در که ضرورتی خاطر به بلکه آنند نیازمند کشان زحمت
 .کند تغییر باید

 برای 1848 سال در مانیفست و پرودون فقر فلسفه نقد در 1847 سال در فلسفه فقر
 .شد نوشته سوسیالیسم موضوعه اصول یزیر پی
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 شـد؛  کشیده اسمیت و ریکاردو نظریه به مارکس نگاه موضوعه اصول تدوین دنبال به
 اضـافی  ارزش نظریـه  به مارکس نظریه این به انتقادی نگرش از. ارزش منشا عنوان به کار
 1867 سـال  در کـه  اسـت  سـرمایه  نخسـت  جلـد  در تبلورش که .رسید ارزش قانون و

 .یافت انتشار

 با مارکس، داران طرف بین اول الملل بین سازمانش و کارگری جنبش در زمان دراین
 .بود اندازها چشم و اصول برسر جدی هایی بحث بالنکی و پرودون کونین،

 :بود شده ایجاد کارگری درجنبش هم نگرش دو

 داری یهسرما دولت با مصالحه

 آسا برق انقالب و

 یهـا  سـش پر و بـود  نداده پاسخ ها سشرپ میتما به کاپیتال نخست جلد در مارکس
 .بعدی جلدهای به بود شده محول پاسخ بی

 و جـرح  بـا  انگلـس  را سـوم  و دوم جلـد  و درگذشـت  مـارکس  گیرودار همین در
 ادامـه  سـوم  و دوم جلـد  گفتنـد  و نشـدند  قـانع  منتقـدین  امـا  کـرد  منتشـر  ییها یلتعد
 و ارزش قـانون  از سـخن  نخسـت  جلد نیست ها سشپر به پاسخ و مارکس یها یشهاند

 در و است کل ارزش تحلیل سوم وجلد ستا اضافی ارزش و کارگر کار مطلق عاملیت
 .است پذیرفته را بازار تأثیر ناگزیر به مارکس پس است اول جلد با تناقض

 کـه  بودند برآن رادیکال یها لیستسوسیا دیگر سویی و ها آنارشیست دیگر سویی از
 بایـد  و نـدارد  را انقـالب  مرحلـه  بـه  جامعه رسیدن و موردنظر بلوغ تحمل توان جامعه
 مـارکس  شـیوه  به انقالب هم کارگری جنبش راست جناح و شورید داری یهسرما برنظم
 .نستدا می ناممکن را

 

  داری یهسرما گرداب

 متغیـر  سـرمایه  سهم و بدیا می افزایش مدام ثابت سرمایه سهم که بود نظر براین مارکس
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 سـرمایه  نسـبت  افـزایش  با و بدیا می کاهش (است تولید زای ارزش بخش که زنده کار)
 و بـد یا مـی  کـاهش  سـرمایه  سود سرمایه ارگانیک ترکیب همان یا متغیر سرمایه به ثابت

 صـنعتی  کشـورهای  از بحـران  این و .ندکشا می مرگ گرداب به را داری یهسرما سرانجام
 .دشو می شروع

 

 نامتحقق بینی پیش

 تـز  و بیایـد  قیفـا  بـود  کـرده  بینی پیش مارکس که بحرانی بر شد موفق اما داری یهسرما
 :آمد میان به ییها سشپر و رفت لسما زیر هب داری یهسرما الوقوع قریب فروپاشی

 .کند احیا را خود توانست چگونه داری یهسرما

 .هست نسبتی موجود واقعیات با مارکس یها یشهاند بین آیا

 .ستا باقی خود قوت به مارکس اندیشه هنوز آیا

   است؟ الزم پرولتاریا دیکتاتوری و انقالب آیا برد پیش را کار اصالح با بتوان اگر
 

 انگلس مرگ

 قـرار  رأس در کائوتسـکی  و درگذشـت  انگلس کاپیتال سوم جلد چاپ از بعد سال یک
 نقـد  و پرسـش  ینتـر  مهـم  بدهـد  پاسـخ  او آمده میان به یها سشپر به یدبا می و .گرفت
 .کـرد  منتشـر  مارکسـی  نظـام  پایـان  درکتـاب  باورک - بوهم که بود نقدی دوران دراین

 .ددا می را او پاسخ و مدآ می میان به باید دیگر کسی پس نبود میدان این مرد کائوتسکی
 

 هیلفردینگ رودلف

 :کتاب دو با هیلفردینگ رودلف جز نبود کسی فرد این 

 1904 سال در مارکس بر باورک - بوهم نقد
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 1910 سال در مالی سرمایه کتاب و

 مـارکس  سیاسـی  اقتصاد بازخوانی ضمن که  است دراین مالی سرمایه کتاب اهمیت
 نقـدهایی  کـردن  وارد ضـمن  وکند  می تشریح بیستم قرن به را داری یهسرما ورود نحوه

 تـازه  راهـی  و نـد رها مـی  هـایی  تنگنـا  از را آن مـارکس  اقتصادی نظریه هـب هـهوشمندان
 ارگریـکـ  جنبش در را موجود های گسل و یدگشا می سوسیالیسم آرمانی جامعه سوی به
 .کند می پر

 کـاالیی  تولیـد  مرحلـه  از داری یهسـرما  که است استوار بنیانی نظریه براین کتاب این
 اسـت  داده سـودآفرینی  و افزایی ارزش برای او به ای هتاز امکان همین و است رفته فراتر
 کـه  اسـت  درآورده مـالی  سـرمایه  سـیطره  تحت را تجاری و صنعتی سرمایه تحول این

 .ستا داری یهسرما انکشاف در ای هتاز بندی صورت

 اقتصادی زمینه در را انگلس و مارکس ناتمام کار شدکو می کتاب دراین هیلفردینگ 
 کـه  اسـت  همـان  جـوهرش  کـه  کنـد  ترسـیم  داری یهسرما برای فرجامی و دهد توضیح
 .ستا دیگری چیز بیرونیش سیمای اما بود گفته مارکس

 زمـان  از شکل در بلکه محتوا در نه سرمایه و کار رابطه سیمای گفت می هیلفردینگ
 بـه  مجـزا  یها هبنگا در ساده تمرکز از سرمایه انباشت و. است کرده تغییر بعد به مارکس
 .   است رسیده ها تراست و ها کارتل در پیچیده تمرکز

 بانـک  بـا  افـزا  هـم  پیونـدی  وارد شـده  شرکت بنگاه که بود عقیده براین هیلفردینگ
 .نیسـت  کـاال  تولیـد  بـه  منحصر رفتارش دیگر که دگیر می شکل مالی سرمایه و دشو می
 سـود  از بخشـی  کـه  هـد د مـی  را ایـن  امکـان  هـا  بانـک  و ها شرکت به مالی سرمایه بلکه
 مـالی  داری یهسـرما  ترتیـب  بـدین  و کننـد  خـود  ازآن را تجـاری  و تولیـدی  یهـا  هبنگا

 .بدیا می تفوق رقابتی کاالیی داری یهسرما بر انحصاری

 امکـان  این او به کار این و است جهان تسخیر و سرمایه صدور مالی سرمایه دوم گام
 مـین ه به و  بکشد خود درون به را کشورها دیگر اضافی ارزش از بخشی تا  هدد می را

 نشـد  متحقق بحران گرداب در افتادن و سود نزولی کاهش برای مارکس بینی پیش خاطر
 .گریخت هالکت از دار یهسرما و
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 مارکس با زاویه

  کـه  سـد ر می نتیجه نای هب و کند می پیدا زاویه مارکس با انقالب درچگونگی هیلفردینگ
 شا حـامی  دولـت  و تملک را منابعش و شود چیره مالی سرمایه به اندتو می کارگر طبقه
 .کند قبضه را

 و زودی بـه  نـه  یـد د مـی  محتـوم  را داری یهسـرما  فروپاشی مارکس چون هیلفردینک
 .نستدا می جامعه آگاهانه کنش تابع را فروپاشی این بلکه ارتجالی

 دوجـو  به را انقالب امکان مالی سرمایه به داری یهسرما گذار گفت می دیگر سویی از
 .را انقالب خود نه است آورده
 

  لنین با بندی مرز

 بـرخالف  داری یهسـرما  مرحلـه  آخرین را مالی سرمایه به داری یهسرما گذار هیلفردینگ
 کـه  هسـت  ایـن  امکـان  داری یهسـرما  بـرای  کـه  بـود  بـاور  براین بلکه نستدا مین لنین

 .بگذارد سر پشت خودرا یها نبحرا بتواند و بگیرد خود به دیگری سیماهای

 آخرین «داری یهسرما مرحله آخرین امپریالیسم» مستطابش کتاب در لنین که درحالی 
 .بیند می را داری یهسرما فروپاشی و تالش
 

 بوخارین و لنین

 ایهـسرمـ  کتـاب  از الهـام  اـب را انیـجه اقتصادی الیسمـامپری 1915 الـدرس ارینـوخـب
 .نوشت مالی

 وبـیش  کم الهاماتی داری یهسرما مرحله آخرین امپریالیسم کتاب نوشتن در هم لنین و
 .گرفت کتاب این از
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 سـرزنش  مـارکس  پـولی  نظریـه  از گرفتن فاصله خاطر به را هیلفردینگ هرچند لنین
 .بود موافق کتاب کلیت با اما کرد

 جلـدهای  تکمله را آن کائوتسکی و نامید سرمایه چهارم جلد را مالی سرمایه اتوباوئر
 از پـس  سوسیالیسـت  ینتـر  مهـم  عنـوان  به را هیلفردینگ و آورد حساب به سوم و دوم

 هـا  ییتوانا شناسایی برای مطمئن ای هسنج را کتاب این ای هعد و آورد حساب به مارکس
 .آورند شمار به داری یهسرما جدید دراشکال پول نقش تبیین در مارکس ناتوانی و

 و سـوئیزی  پل داشت را خودش اتتأثیر نیز بعد به 1940 دهه در مالی سرمایه کتاب
 . بودند متاثر هیلفردینگ نظرات از مگداف هری و باران پل

  

  «حزب در جاسوسی» کتاب

 مصـاحبه  و شـرقی  انـآلمـ  امنیت انـازمـس ازی؛ـاشت ادـاسن رـب ستا مبتنی کتاب نـای
 .یزدی فریدون و حسین با نورمحمدی قاسم
 داستان شرح 

 از 1320 درسـال  و دسـتگیر  1316 درسـال  بـود  نفر 53 اعضا از یزدی مرتضی دکتر
 کـه   1333 سـال  تـا  بـود  تـوده  حـزب  رهبران از آزادی از بعد. شد آزاد رضاشاه زندان
 .کرد بخشش طلب و .نوشت شاه به نامه و شد تواب زندان در و دستگیر

 بـه  تحصیل برای 1333-34 های سال فاصله در که بودند او پسران فریدون و حسین
 .رفتند شرقی آلمان
 مهـم  کارهـای  بـه  و باشـند  تمـاس  در حـزب  رهبری با توانستند جهت دو از دو آن
 اتحادیـه  دبیـر  روسـتا  رضـا  و  حـزب  اول دبیـر  رادمنش مترجم جمله از شوند گماشته
 همسـر  بـا  کـه  خانوادگی نسبت خاطر به دوم و پدرشان خاطر به نخست حزب کارگری
 .داشتند حزب اول دبیر رادمنش

 او . درآمـد  سـاواک  خـدمت  بـه  شـرقی  آلمـان  به ورود آغاز همان از یزدی حسین
 هـای  نامـه  از چنـین  هـم  و سـاخت  آگاه حزب داخل انفعاالت و فعل تمام از را ساواک
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 سازمان مرکز به فرستندگان، نشانی با همراه را ها ن آ و کرد می برداری عکس حزب سری
 .کرد می ارسال غربی آلمان کلن شهر در ایران امنیت

 1961 اکتبر در رادمنش منزل گاوصندوق به دستبرد دنبال به یزدی فریدون و حسین
 .شدند زندانی و دستگیر

 و شرقی آلمان به شاه سفر هنگام به سال 16 از پس حسین و 1969 سال در فریدون
 .نددش هفرستاد ایران به برادر دو هر و آزاد او خواست به

 دیـدار  بـه  پدرش همراه به ایران، به بازگشت و زندان از آزادی از بعد یزدی حسین
 .شد کار به مشغول تلویزیون در و رفت شاه
 .شدند خارج ایران از یزدی برادران پهلوی حکومت و مردم های گیریرد شروع با

 چیست داستان اصل
 دبیـر  زن بـا  و دنـد ز می شلتاق دروپیکر بی حزب آن در چگونه یزدی برادران که این
 مستقر ساواک با حزبی دایناسورهای گوش زیر در و دندکر می قرار بر عاطفی رابطه اول
 کـارگری  متحـده  شـورای  صـندوق  گـاو  از و دنـد کر مـی  برقـرار  رابطه غربی آلمان در
 رادمـنش  صـندوق  گاو از و دندبر می سرقت به را اتحادیه های پول روستا رضا رهبری به
 سـاواک  بـه  ایـران  در را ها ای هتود های آدرس و اسامی و ها هنام و اسناد حزب اول دبیر
 جـا  همـه  از ای هتود 90 با اصفهان سازمان دستگیری کوچکش جزء یک که ساندندر می
 که ستا کاری تبیین مهم .ستا دیگری چیز داستان اصل .است داستان فرع بود، خبر بی

 ببینیم نخست .کند می یزدی حسین
 :کند می تئوریزه گونه چه را اش جانبه همه همکاری یزدی حسین

 بـه  نسبت عمیقی کینه) کیانوری برعلیه یزدی دکتر شپدر نامه «نامه این خواندن با»
 زده حـزب  سیاسـت  و تـوده  حـزب  از. بـودم  انتقـام  فکر در کردم، می احساس کیانوری
 (56 ص( ).شدم
 ایمـان  بـی  حـزب  هـای  آماج و برنامه به و رهبران به. بودم شده بیزار توده حزب از»
 (58 ص« ).بودم شده خسته حزبی بوروکرات حاکمیت و بسته محیط از. بودم شده



 انسان و جامعهجستارهایی پیرامون          62

 

 

 از پـر  و بانـدبازی  و توطئـه  پـراز  محیط از .فهمید را یزدی حسین دشو می جا این تا
 .یدآ مین بیرون این جز دیگری  چیز حزبی دغل و دروغ
 خـدمت  بـه  و ودر مـی  غربـی  آلمـان  به. دشو مین متوقف جا این در یزدی حسین اما
 هـای  ای هتـود  نشـان  و نـام  تمامی .دشو مین متوقف هم جا همین به و .یدآ می در ساواک
 لمـان آ زنـدان  از آزادی از بعـد  و .هـد د مـی  ساواک به دستگیری لحظه تا را ایران داخل
 کنـد  شـرکت  ای هتـود  شکنجه در تا بخوانند تهران به را او اهدخو می اواکـس از شرقی
 کنیم؛ نگاه

 (60 ص) .بدهم لو را ها ای هتود که دمکر می هم افتخار
 (61 ص)« .بودم متنفر ها ای توده از من»
 مآد و باشـم  داشـته  مسلسـلی  خواست می دلم که بودم فرتنم سوسیالیزم از چنان من
 (177 ص)  .بکشم
 زدن ضـربه  مـن  هدف تنها. نبودم قراری و قول هیچ بند پای ساواک خدمت در من»
 بـه  بـرد   دسـت  بـرای )  فریـدون  کـردن  راضی برای حتی راه ایندر و بود توده حزب به

 «!گفتم هم دروغ و بگویم دروغ او به که بودم حاضر( رادمنش خانه گاوصندوق
 انـد  کـرده  سـقوط  دنائـت  السـافلین  اسـفل  در کـه  دست این از ای هفرومای موجودات

 و نبـوده  کـم  انسـانی  ای هجامعـ  به رسیدن و بهروزی برای آدمی مبارزات تاریخ درطول
 و پسـتی  از مرحلـه  نای هب رسیدن و انسانی های کرامت سقوط اما .بود نخواهند و نیستند

 درزیـر  و هیتلـری  آلمـان  یهـا  هاردوگـا  در است شده ثبت ای هویژ شرایط در فرومایگی
 چـون  کسـی  بـرای  امـا  .شـکنجه  اـت است شبیه روح جراحی به بیشتر که ییاـه هشکنج
 در رهبـران  با خویشاوندیش و روابط قبل به آهنین پرده پشت همان در که یزدی حسن
 بـرای  راه و بود غربی آلمان در پایش یک و فتگر می حقوق جا سه از و بود ها باال باال

 نفرت همه نای هب نیازی چه فرومایگی، از درجه نای هب نیازی چه بود باز برایش هرکاری
 و شخصـی  یهـا  هکین و حزبی فراکسیونیسم با را فرومایگی همه این .دشو مین دنائت و

 برای درخواست با را توده حزب از نفرت دشو مین. داد توضیح شکست پشت شکست
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 بـه  تمـامی  بـه  را ها ننشا و ها نام دیگر هرچه و پول برای دشو مین .داد توضیح شکنجه
 .بود خواهند رو روبه مرگ و شکنجه با نیدا می که درحالی داد ساواک
 آنـالیز  داسـتان  اصـل . یافـت  فرومـایگی  و پسـتی  همـه  این برای  دیگری دلیل باید

 .ستا یزدی حسین چون موجوداتی
 

 «نولیبرالیسم» با «لیبرالیسم» تفاوت

 .ستا یکی دهند نشان کنند می تالش ای هعد هرچند نیست نئولیبرالیسم همان لیبرالیسم
 است. بازار نوع در دو این تفاوت .1
  رانت بدون ستا بازاری آزاد بازار ها لیبرال نزد در
 .ننددا می آزاد بازار در را رانتی نوع هر ها نئولیبرال نزد در اما
 برسـپردن  واصـرارش  سـت ا جهـانی  داری سرمایه نامشروع فرزند  نولیبرالیسم .2

 .ستا ملی منافع زدن دور بازار دست به کارها همه
 کلـی  به نولیبرالیسم اما ،رددا درخود اجتماعی عدالت از درجاتی هنوز لیبرالیسم .3

 .است اجتماعی عدالت نوع هر دشمن
-دولـت  نقـیض  نولیبرالیسـم  اما ،شد می تعریف ملت-دولت قالب در یبرالیسمل .4

 .دارد وطنی جهان و جهانی ماهیت و است ملت
 

 گذشته شیرین یرؤیا

 یهـا  نگـردا  از یکـی  در شدن عضو و اسپانیا المللی بین بریگادهای تجربه دوباره تکرار
 .شود تکرار ما دوران در سدر مین نطر به که ستا شیرینی یایؤر جهانی انقالب

 .یمشو می خودمان دل ذمه مشغول ما و دشو مین تکرار
 اول نیمه گرای رمانآ جوانان همه برای عام یایؤر یک این که یدگو می روالن رومن

 هـم  تئـاتر  بـدیل  بـی  هنرمنـد  آن نوشـین  عبدالحسـین  خواندم درجایی .بود بیستم قرن 
 .بود بریگادها این از یکی در شرکت داوطلب
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 کهن جهان دگرگونی  هواخواهان  همه که بود ای هجاذب کانون الملل بین بریگادهای

   .اندخو می فرا نو دنیایی ساختن برای را

  .است گذشته قرن یک دوره نآ از

 بـرخالف  و اسـت  زیـاد  نچنا هم ناگوار حوادث و تبعیض و جنایت و جنگ حجم

 برسـر  جهان بودن ناعادالنه از عالیمی عنوان به راها آن که نیست  کسی دیگر گذشته قرن
 اسـت  طبیعـی  کـه  انگـار  بگذرنـد  و بشنوند که اند هکرد عادت همه .کند فریاد ها هچاررا
 مثـل  اـهـ  آن از یبعض و اشندـب داشته ارـاختی در را اـدنی ثروت کل از نیمی نفر صدـسی

 را قبـل  قـرن  قهرمانـان  جـای  و باشند جهان این قهرمانان جابز و برگ زاکر گیتس، بیل
 اکنون و اند هنکرد که ها جنایت چه گذشته یها نقهرما نآ که بزنند جار جا همه و بگیرند
 .بود هالیود قهرمانان دنبال باید

 زـجـ  نیست چیزی اـیؤر نـای و دوـش می تبلیغ اـج همه ریکاییـام یاـزیب ایـیؤر 
 امـروزه  برنـد . شـد  بدل جهان مرد ثروتمندترین مقام به هیچ از که کارآفرینی گیتس بیل

  .باشند گیتس بیل انندتو می همه که دروغین برندی .است دست این از قهرمانانی جهان

 اسـتبداد  جهنم سراز هم با همه اتحاد و نیست ممکن جهان تغییر که امر این انکار و

 مـدام  جهـانی  ارتجـاع  زرادخانـه  در که ییها همغلط ترین رگزازب یکی ،وردآ میدر حزبی
  .باشد جوان یها نذه الهضم سهل تا دشو می داده ورز

 
        امید صبح رزویآ در که رسید شبی

 کشید انتظار باید دیگر شب هزار
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 های حکومت معمول شیوه و بزرگ دروغ یک بدتر و بد بین انتخاب :یدگو می هارنت آنا

 فرصـت  کنیـد  انتخـاب  را بـد  وقتـی  است مردم بیشتر سرکوب برای توتالیتر و فاشیسم
 .دادید هدیه آن به هم را شدن بدتر برای کافی

 انسـان  گـر  انتخـاب  انسـان  .یـد آ مـی  میان به هم مسئولیتی هست درمیان انتخابی اگر
 فقـط  او وبـدتر  بـد  بـین  بایـد  چـرا  بپرسد خود از باید انسانی هر و .هست هم مسئولی
 خـود  از نیسـت  درصـحنه  اگـر  و نکند انتخاب را خوب چرا باشد گزینش یک به مختار
 .آورد میدان هب را خوب گزینه انتو می چگونه و نیست چرا بپرسد

 

 تاریخ روایت در انصاف

 کننـد  می داری میدان دلیلی ره به امروزه که ای همای میان موجودات.رمگذ می ها یسلبریت از
 .اوست در که تراود همان کوزه از .نندز می حرفی ای هحادث هر برای و

 و کاغـذ  سـیاه  بـازار  و رانت یمن به امروز که رمگذ می هم سابق ورفقای دوستان از
 فربـه  طبقـاتی  تحصـیل  و آموزشـی  یهـا  هجـزو  و کتاب مافیایی های هولدینگ و کتاب
 .است رسیده نجومی اعداد به شان خارج و داخل یها بحسا کلسترول و ندا هشد

 ایـن  تـا  کنـیم  سرخ سیلی به صورت و بگذریم چیزها خیلی از که مای هکرد عادت ما
 .بگذرد ویرانگر فصل

 تـا  ننـد ز مـی  سـیلی  مـا  بـه  سخت روزگار دراین که بگذریم کسانی از انیمتو مین اما
 .کنند دریافت را بازایش ما دیگر درجایی بتوانند
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 بـرای  نیسـت  ای هچار گفت می بود سینما چندم دست هنرپیشه که دوستی روزگاری
 سـریال  وآن سـریال  دراین مسخره نقش چند به بدهم تن باید بچه و زن شکم کردن پر
 ولـی  نبـود  مطرحـی  هنرپیشـه  .کنم بازی هم حسابی فیلم دو یکی باشم داشته مجوز تا

 دشـو  می را ها موقیعت این و ها مدآ این. شد می بسته و باز سینما و تلویزیون از اش سفره
 .یدآ می بیرون ها هکوچ همین از مان نان و. بازاریم این کف بچه هم ما .فهمید

 از .دارد هـم  پرپولی جیب. هست هم خوبی نویس داستان که نویسی نداستا وقتی اما
 آلـوده  بـا  کـه  نـدارد  هم نیازی و سدر می پلویی و نان خودش قول به هم جا آن  و جا این
 .بگیرد پنیری و نان برای مجوزی غیراخالقی کار آن یا نای هب خود کردن

 ساله دو یکی بورس کشور آن یا دراین کارهایش ترجمه یمن به گاهی چند از هر و
 دلـش  بـاب  و کند خوش جا عیال و اهل با امکانات همه با هتلی در تا دگیر می فرهنگی
 ها وبش خوش و ها رانت و ها رفتن و آمدن این تمامی ماحصل و بنویسد رمانی و داستان
 صـورت  به راست و چپ و کند ناامید را ما امید و ناقهرمان مارا قهرمان که شود داستانی
 نشـان  هـا  آن به راهی که دارند امیدی نور به چشم خود دوران ترین درتاریک که مردمی
 .  گذشت انتو مین آن از و فهمید انتو مین را این نندز می سیلی دهد

 ست؟ا غریبی امر تاریخ روایت در انصاف خواستن آیا

 مـا  سـرباز  کند، تر  قهرمان را ما قهرمان که است این جز نویس داستان یک وظیفه آیا
 درخواسـت  ایـن   کنیم عبور ستاره بی های شب این از بتوانیم ما تا بدهد ژنرالی درجه را

 ؟.ستا غلطی

 و دشـو  مـی  نوشـته  چه برای داستان یک چیست؟ نویس داستان یک وظیفه راستی به
 چرا؟ و کند ناراحت یا و خوشحال را که اهدخو می

 چـه  بـرای  نـویس  داستان یک. چیست در کلی طور به هنر و ادبیات رسالت راستی به
. اسـت  قائل رسالتی خودش وچرابرای ردازدپ مین دیگری کار به چرا و کند می سیاه کاغذ
 خـم  بیشـتر  نکـات  این روی باید.کیست برای و چیست برای و چیست در رسالت این
 و ومـردمش  تـاریخ  بـه  کند نگاه باید یسدنو می که سطحی درهر یسنو داستان یک .شد
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 چـه  مـردم  ایـن  زخمـی  چهره بر زدن چنگ است درد اش لحظه لحظه که تاریخی ببیند
 .دارد معنایی

 نهنـد  می برکاغذ قلم وقتی که شوند خم بیشتر امر این روی ما های یسنو داستان باید

 .بندد می نقش صفحه بر کسانی چه خون ببینند

 

  ناگزیر و رفته یها هرا

 درهـم  سیاسـی  یهـا  انسـازم  بـاره  یـک  به فروپاشی ناگزیر تبعات از یکی دشو می گفته

 .ستها ا انسازم نآ رهبری یها هاسطور شدن شکسته

 بـه  دیکتـاتوری  جوامـع  در مخـالف  سیاسی یها آنسازم مرکزیت فروپاشی از قبل تا
 دشمن نفوذ خطر و مخفی کار ضرورت و ندشو می بدل سازمان اعضا بر مطلق حاکمانی

 ایـن  کـه  اسـت  سـازمان  رهبـری  و کنـد  مـی  بـدل  سازمان اول اصل به را سازمان بقای

 فشار بپردازد اعضا از نظرخواهی به  تا ندارد فرصتی و بیند می خود عهده به را ولیتئمس

  .طلبد می را آنی های تصمیم تعقیب و

 هـم  اعضا و دگیر می قرار سازمان رهبری عهده در ها یگیر تصمیم همه تدریج به اما

  .کنند اطاعت باید سازمان بقای برای باشند مخالف اگر حتی

 جـابر  هـای  حکومـت  تعقیـب  تحت سیاسی یها ناسازم در عام و شایع امری این و

 و دشـو  مـی  داده نسـبت  رهبران به اقعی غیر توانایی و دانایی از نوعی تدریج به و است
 و سـابقه  علـت  بـه  و انـد  هبـود  اعضـا  خـود  مثل زمانی نیز رهبران که است درحالی این

 کـه  بسـا  چـه  و اند هگرفت قرار سازمان رهبری در تصادف حسن و باالتر سن و پایداری

  .باشند تر شایسته ها آن از جدید اعضا

 غالب که ندشو می رو روبه واقعیت این با ءاعضا این که است فروپاشی موقعیت در 

 ضـعف  نقـاط  که بسا وای هستند وقوت ضعف نقاط صاحب دیگر اعضای مثل رهبران

  .باشند داشته هم بیشتری

 کسـانی  هـا  آن و شـوند  مسـتثنی  قاعـده  این از رهبران از یبعض است ممکن باز اما
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 دیگرشـان  های ضعف شان جانبازی سبب به و اند هباخت جان مبارزه جریان در که هستند

 هـای  ضـعف  الپوشـانی  برای حجابی نآ از رهبران ایایـبق و نداـم می پنهان پرده پشت

 .زندسا می خود

 یهـا  یصندل به ناالیقی های آدم چگونه و چرا که شد خم بیشتر مسئله این روی باید
 نیسـت  ای هاسـطور  انسـان  واقعـی  انسـان  وگرنه ندشو می نزدیک یا و نشینند می رهبری

 .دگیر میبر در هایی نسبت به را ما همه که هایی قوت و ها ضعف از ستا ای هلفمم

 

 مورخ و نویسنده

 دشو می گفته

 ؛خاطر به هست هم مورخ افتاده عقب جوامع در نویسنده

 اجتماعی مناسبات آفرینی باز

 مردم اجتماعی تاریخ ثبت

 تاریخ دوباره کشف

 اصـلی  جریـان  حفـ   بـا  نویسـنده  اما پردازد می مردم حرکت اصلی جریان به مورخ
 .کند می جستجو مردم  زندگی در را تاریخ بازتاب تاریخ

 شـناختی  انـد تو مـی  محـیط  در مـردم  ارتباطـات  بـازآفرینی  کـه  نیسـت  دراین شکی
 نبایـد  یـاد  از که است مهم نکته یک بازآفرینی دراین اما .بدهد ما به تاریخ از تری درست
 بایـد  خـود  عصـر  مـردم  آینده و حال نفع به گذشته تاریخی وقایع از نویسنده شود برده
 . ببرد بهره

 نگـاه   نویسنده رسالت دارد حضور ادبی اثر در حرکت و زمان جوهر عنوان به تاریخ
 .تاریخی نگاری وقایع نه ستا تاریخی روح به

 خـود  تـاریخ  گذشـته  بـه  طبقه و توده که است این برای نبایدها و بایدها این تمامی
 چگونـه  و جاسـت  ایـن  چـرا  ببیند و بیابد را حال و گذشته تشابه وجوه و شوند واقف
 .بزند رقم دیگر ای هنگو به را آینده اندتو می
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 واقعیت تا ادعا از آبادیدولت محمود

ـ  او مصـاحبه  کـه  هستیم ردمیـم نیز اـم درکتاب ادیـآب دولت  و چهلـتن  امیرحسـن  اـب
 کـانون  از را خـودش  انشـقاق  و مخالفـت  بعـدیش  یها هنوشت در و است فریاد فریدون

 :کند می تئوریزه نهگو این نویسندگان
 (45ص )شخصیت  تعالی تا دیدم شخصیت درماندگی روشنفکران در من .1

 چـه  آن و بینـی  خـودبزرگ  و بود خودپسندی دیدم چه آن شده ساخته های بت آن در
 تعصبات و دروغ به بود آغشته دنددا می رواج
 محملی هنر و فرهنگ زمینه در شان های تالش همه که دادند نشان وشنفکرانر .2

 سیاسی قدرت به یافتن دست برای است دهبو

 هنـر و هنرمنـد   شـان  و دون شناسـم  مـی  عمده رکن یک نفسه فی را ادبیات من .3
 بشود. روز سیاسی وسیله یک به تبدیل که دانم می

 .است مسئول خودش کار به نسبت اول دردرجه نویسنده
 ام. کرده عمل عقیده این به من .4

 هنـرش  از نباید و بشود هنرش و او از ابزاری استفاده دهد اجازه نباید هنرمند که این
 .ست درستی حرف بسازند یا بسازد سیاسی قدرت به رسیدن برای محملی

 حـرف  هـم  باشـد  بینـی  خـودبزرگ  و تعصـب  و دروغ از دور باید روشنفکر که این
 خـود  کـه  نـه گو آن .است کرده عمل چنین خود آبادی دولت دید باید اـام .ستا درستی
 .کند می ادعا

 و  کنـیم  نگاه ستا کافی. نیست دشواری کار آن اثبات و باشد چنین سدر مین نظر به
 چـه  کنـار  در و اسـت  شـده  حاضـر  کجاهـا  در ها سال این تمامی در آبادی دولت ببینیم
 .است گفته ها هچ و است گرفته سلفی عکس کسانی
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 بنیادین پرسشی

 مـا  پرسـایی  عـدم  و . مـا  پرسـایی  عـدم  بـه  گـردد  می بر .کنیم مین اندیشه ما چرا که این
 پـس  در کـه  ستا قرونی و اعصار از برآمده پیکره این و ما فرهنگی پیکره به ددگر میبر

 شـکل  را ما خونبار تاریخ آجرش به آجر و است شده نشین ته ما در ایلغارها و ها هحادث
 .است داده

 و چرایی به اندیشیدن و پرسایی مرحله به هنوز ما ایلغار همه این پس از همه این با
 .مای هنرسید خود مکانی و زمانی موقعیت در خود چگونگی

 و ناپرسایی همین باشد ما اندیشیدن و پرسایی شروع اندتو می و است مهم چه آن اما
 .اندخو می فرا خود به را ما امروز که ستا برانگیزی پرسش امر این .است نااندیشیدن

 .داریم را اندیشیدن انگیزه و مایه و ماده ما پس

 

 جنی همسرش به مارکس نامه از یکی پیرامون نکته چند

 :  است زیر نکات حاوی و .است شده نوشته انگلستان در 1865 ژوئن 21 در نامه این

 کوتاه های غیبت خوبی .1

 عمیق احساسات .2

 مشخص عشق .3

 خاطرات ترین شیرین .4

 هـم  بـا  ثابـت  و دائمی طور به نفر دو اگر که چرا است، خوب کوتاه هاییبتغ .1

 از تمـایز  و کردن جدا قابل و شوندمی شبیه هم به خیلی زندگی ؛مسائل باشند،

ـ  دوری، .بود نخواهند دیگر یک  کوچـک  هـم  را بـزرگ  باروهـای  و بـرج  یحت

 چیزهـای  بـه  نزدیـک  نگـاه  یـک  در مبتذل، و خرد چیزهای کهدرحالی کند؛ یم

 و احساسی اشکال در دارد امکان که کوچک هایعادت .شوندمی تبدیل بزرگ
 جلـوی  از ءشـی  آن کـه زمـانی  شـود،  انسان اذیت سازسبب فیزیکی صورت به

 .گرددمی ناپدید شود،می برداشته چشمان
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 خـود  بـه  تکراری و کوچک شکل افراد، نزدیکی ۀواسط به که عمیق حساساتا .2

 .گـردد بـازمی  اشطبیعـی  ابعـاد  به و کرده رشد فاصله جادوی ۀواسط به گرفته،
 بـا  من و شوی؛ ربوده تنهایم، یاهایؤر و من از فقط تو که شودمی سبب فاصله

 بارانی و خورشید بمانند باید فقط را دوری زمان که یابمدرمی فورا  تو، به عشقم

 .گرفت خدمت به است، نیاز مورد گیاهان رشد برای که

 همچنـین  اسـت؛  کرده خودش گرفتار را ما جدید، پرورش و آموزش و طالعهم .3

 اشـتباه  دنبـال  به مانذهنی و عینی ادارک تمامی در ما که شده باعث گراییشک

 غُرغُـرو  و ضـعیف  کوچک، را ما که شده طراحی طوری ،ها این تمامی بگردیم؛

 ؛ پرولتاریا برای نه و متابولیزم برای نه ؛فویرباخی عشق نه ؛عشق اما .است کرده
 یـک  کـه  شـود مـی  باعث تو، به عشق مشخص طور به و معشوق به عشق بلکه

 .است انسان که کند حس مجددا  انسان

 .زیباروینـد  آنها از تعدادی شانبین در که دارند وجود زیادی زنان جهان این رد .4
ـ  و آن جـزء  هر که ایچهره توانممی من کجا اما  یـادآور  آن چـروک  هـر  یحت

 کنم؟ پیدا را است من زندگی خاطرات ترینشیرین و ترینبزرگ

 

 عقایدش و آدمی

 و بدهـد  دسـت  از را اندیشـیدنش  اسـتقالل  اگر باشد خودش عقاید اسیر اندتو می آدمی
 و گنـاه  آن در بازاندیشـی  و شـک  نوع هر و خدشه بدون ستا باوری باور آن کند فکر

 .نابخشودنی ستا ارتدادی

 مـوارد  در و اوسـت  با و اوست نزد در مطلق حقیقت که برسد باور نای هب آدمی اگر
 جور ومنطق عقل با باورهایش کند احساس و شود رو روبه جدی هایی چالش با بسیاری

 ظاهر دراین حکمتی کند متقاعد را خود باورهایش در منطقی شک یجا به و. یدآ میدرن
 خواهـد  نشان را او نظریات صحت آینده و است عاجز آن درک از او که ستا نما غلط
 .است شده فکری جمود دچار .داد
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 بـا  بـاره  هـزار  را مـان  باورهـای  همه .کنیم شک چیز همه در که است آن درست راه
 نگـاه  را درسـت  هـای  بخش کنیم، فکری تکانی خانه مدام و بزنیم محک علمی یها هداد

 .بریزیم دور را غلط های بخش و داریم

 

 عقیده و فرد

 .کرد جدا ها  آدم از را عقاید باید نخست اجتماعی باور هر نقد برای

 نقـد  ایـن  امـا  کنیم نقد منصفانه و متین چوبی چهار در را ای هعقید هر داریم حق ما
 .دشو مین فرد شامل

 خـاطر  به .ندارد افکار همان به فرد یک باور به ربطی ما زعم به ندهما عقب افکار نقد
 .نیستند عقاید معادل افراد که آن

 را افـراد  عقاید. کنیم مین نقد را فرد ما .نیست یکی افراد به احترام با عقاید به احترام
 علمیـت  از درجه هر با ای هعقید هر به که هست فردی هر برای حق این اما کنیم می نقد
 .بباوراند بزور دیگری به را اش عقیده نخواهد که زمانی تا بشد داشته باور خرافات یا

 .عقیده نه است حق و اصالت صاحب که است انسان این

 باورمندان زعم به باوری هر بودن قدسی .نیست مقدس خود یخود به ای هعقید هیچ
 .نیست انتقاد از بودن بری یمعنا به عقیده آن

 و سـت ا گروهـی  درون توافق یک آئینی هر بودن مطلق حقیقت و نقد از بودن بری
 . دشو مین عقیده آن به باوران بی شامل

 گذاشـت  احترام باید دیگران عقاید به شد می گفته دیرباز از که بود غلطی حرف این
 .مدآ می بیرون عقاید آن بودن نقد قابل غیر گذاشتن احترام این از و

 سـت ا عقاید محترمانه نقد و جهان جان عنوان به است انسان به احترام درست گزاره
 .آن باورمندان شدت و کثرت از جدا

 در نه دارد احساسات در ریشه دشو می باورمندانش رنجش موجب نقدش که باوری
 در تعصـب  و .دشـو  مـی  تعصـب  به منجر احساسات که ستا پیدا ناگفته و علمی منطق
 .دارد غیرمنطقی عصبیتی خود
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 بـودن  غلـط  و درستی و کند نقد را دیگران عقاید که ستا آدمی هر طبیعی حق این
 .  ندز می محک را باوری هر که پراتیکی و علمی یها هداد به ددگر می بر نقد این

 

 دموکراسی با سوسیالیسم و لیبرالیسم رابطه

 .نیست یکی سوسیالیسم با دموکراسی که آنچن هم .نیست یکی لیبرالیسم با دموکراسی

 کـه  اسـت  کالسیک دموکراسی نقد از برآمده و ستا دموکراسی شرط پیش لیبرالیسم
 .ندگفتمی اکثریت دیکتاتوری آن به نوین دموکراسی پدران

 شـده  مصـطلح  غلـط  به که ساالری مردم یمعنا به و است قانون حکومت دموکراسی
 .نیست است

 مرکزی دال که آن خاطربه .شد ابداع دموکراسی تعمیق برای واقع به لیبرال های ارزش
 و استقالل با شناسا فاعل و سوژه عنوانبه فرد .ستا فردگرایی لیبرالیسم اصلی گفتمان و

 دمـوکرات  انـانسـ  شا نهـایی  امـفرجـ  در کـه  شـدن  و کردن انتخاب رایـب اراده آزادی
 .دشومی متعین

 سـت ا مارکسیسـتی  اندیشـه  از برآمـده  دموکراسـی  شـرط  پـیش  عنوانبه سوسیالیسم
 دریافتـه  صرافت به ولی نداشتند باور مارکسی ارتدکس کمونیسم به آن واضعان هرچند
 و کـردن  انتخـاب  در هـا  دمآ بـودن  برابر و بود آزاد رغم علی لیبرال دموکراسی در بودند

 نـابرابر  جامعه یک در دشومین و ندزمی را آخر و اول حرف اقتصادی برابری  شدنشان
 . کرد متحقق را شعار این توانست و داد سیاسی برابری شعار اقتصادی لح  از

 رفـاه  و ثـروت  تعـدیل  بـه  داری سرمایه نظام به وفاداری درعین دموکراسی سوسیال
 .داشت باور سطوح تمامی در اجتماعی

 کشـورهای  در توانسـت  شـد  معـروف  رفـاه  هـای  دولـت  دوران به که دورانی در و
 نشـد  و نبـود  آن شا نهایی فرجام هرچند .دهد ارائه خوبی الگوی اسکاندیناوی کوچک

 .  دندکر می فکر آن واضعین که
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 قلم ستایش و مدح در
 
 بخشـی ( مینـوی  مجتبی تصحیح برلین نسخه) عمرخیام حکیم به منسوب نوروزنامه در
 :قلم ستایش در ستا

 نیجـا  بـی  کالبـد  را سـخن  و .دل سـفیر  و گوینـد  مُلـک  مشاطه یشاناند نیک را قلم
 از کـه  سـت ا آتشی و .باشد سخن روان و روح قلم، که دگیر می جان قلم با که ننددا می

 .دهد روشنایی و گیرد شعله و بیاید هیزمی و بجهد پوالد و سنگ

 .بود طهمورث نهاد هب دبیری که کس نخستین و

 آدمی رگدی نیمه و باشد آدم نیمه یک که اوست سخن به آدمی شرافت که گفت باید
 .کند می تمام آدم را آدمی که اوست نوشتن

 نوشـتن  زیرا نرسد بدان فضیلتی هیچ که بزرگ سخت ستا فضیلتی نوشتن فضیلت
 و .کنـد  مـی مرد را دیـو  و ندرسـا  می فرشتگی مرتبه به مردمی مرتبه از را آدمی که است
 .  ندرسا می پایه بلند مردمی به را پایه دون مردم که ستا دبیری

 !عزیز ای باش آگاه و بدان

 .سازد می ساالر برایشان را انسان و کند می جدا حیوان از را انسان سخن فضیلت

 مـردم  و مَلـک  از مملکـت  استواری و را مملکت کند می استوار  که است قلم این و
 درآمـده  طومار صفحه به قلم به دینی کتب و دواوین و صحف همه و .نیست تنهایی به

 .اندیشیدند می چه به آنان  و است رفته چه گان برگذشته بدانند آیندگان که آن برای است
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 و حـد  بـه  را مُلـک  که است قلم این اما ندگیر می تیغ به والیت ها زمان تمامی در و
 .رددا می نگاه سیاست

 ذوق و شـم  و بصـر  و سمع :اند پنج حواس عاقله که عزیز ای باش هشیار و بدان اما
 .کالبد برای است روح چون که است برسر پنج این جایگاه و لمس و

 .اند ساخته ساعد برای را یاره و گوش برای را گوشواره و سر برای را تاج پس

 و اسـت  انگشـت  هنـر  و قوت قلم است ساعد قوت و هنر شمشیر اگر عزیز ای اما
 و باشـد  اهلـش  کـه  آن بـرای  نویسد آشکار و نهان اسرار کاتب و ستا کاتبی را انگشت

 .باشد دور نامحرمان و نااهالن چشم از که آن برای کند مُهر به انگشتر با را آن

 نااهالن چشم تا مُهر به ستا ای نوشته نامه زندگی حقیقت عزیز ای بنگری نیک اگر
 طومـار  بـاطن  تـا  برگرفت طومار و نامه این از مُهر باید نخست پس. نبیند عیان به را آن
 .است جهان جان خود که انسان و است آسمان و زمین اسرار طومار باطن و .شود عیان

 وبا بخواند را طومار این تا باشد باید نیز ای هخوانند هست کاتبی را طومار این اگر و
 و رفـت  حقیقـت  دیـدار  بـه  باید است خرد طومار این خواندن زبان و .بفهمد دل چشم

 .است طومار این پس در که چه آن از نهراسید

 

  خاطرات ضد و خاطرات

 :دشو می گفته

 بیـان  در سـی  بـی  بـی  در خود مصاحبه در سیاهکل گروه بقایای از حمیدیان نقی» 

 سـپس  و جزنـی  مواضـع  بـه  احمدزاده مواضع از خود مواضع تغییر از خود سرگذشت

 نیـز  پایان در و کند می اشاره توده حزب با وحدت به درنهایت و اکثریت با شدن همراه

 به و نیست وابسته تشکیالتی هیچ به کشور خارج در زادیآ وجود با اکنون که یدگو می

  .است کرده اکتفا بعد نسل برای خود تجارب نوشتن

 شاه رژیم برضد چپ انقالبی جنبش در کنندگان شرکت غالب ،هایی تفاوت وجود با 
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 سیاسـی  تشکیالت همه به اعتمادی بی و بدبینی نوعی و دارند موضعی چنین اکنون هم

  .دارد وجود ها نآ در

 قـرن  در سوسیالیسـم  کـردن  بنـا  تجـارب  همه شکست در پدیده نـای  اصلی علت

  .است گذشته

 ایـن  اهمیـت  بـه  همراهان ایثار و صداقت و گذشته نوستالژی علت به بسیاری به اما

 کـه  بپذیرنـد  اهنـد خو مین و پذیرند نمی را نآ ویرانگر عواقب و دازندپر مین اصلی علت

 بیـان  بـا  تنهـا  افـراد  ایـن  اسـت  شده نقض مواردی چه در ها آن موردقبول اصلی اصول

ـ  اصـول  نقـد  هـب که نـای گرـم ندبـر مین راه اییـج هـب ودـخ رگذشتـس  ولوژیکدئـای

  .بپردازند خود

 حد بدون چهارچوب یک تنها افراد از بسیاری برای خرآ در ولوژیایدئ نقد سو نآاز
 .«است گذاشته باقی انسانی یها نوآرما اصول از مرز و

 :دشو می گفته

 و انـد  هرسـید  خـود  عمـر  آخـر  به که ییها آن و. است شده اعدام چپ چپ بهترین
 رنـد خو مین بدرد اصال  دارند هم خوبی مالی وضع و یسندنو می را خود خاطرات دارند
 .« ردخو می شان عمه درد هب شان خاطرات و

 بنگـاه  سـی  بـی  بی در برود که  ستا کسی بدبخت یندگو مین اما یندگو می را ها نای
ـ  هب باید .کند ذشتهگ نقد پیر ارگرـاستعم راکنیـپ دروغ ـ  کـه  برسـی  فهـم  نای  افـراد  نـای

 اند همای بی قدر چه

 ای هعمـ  اگـر  البتـه  ردخـو  می شان عمه درد ـهب تـدس نـای از وجوداتیـم اطراتـخ
 .باشند داشته

 خـاطرات  بازرگـانی  بهمـن  یـا  حمیـدیان  نقـی  یا و عمویی محمدعلی مثل ییها مآد
 .یسندنو می ضدخاطرات یسندنو مین

 در که آدمی ام گفته تفصیل به ام نوشته بازرگانی بهمن خاطرات بر که مفصلی نقد در
 جز خاطراتش چیست نددا مین هم خودش که ستا زیبایی ماتریکس دنبال به عمر پایان
 .دارد ای هنتیج چه کاغذ دادن دره به  دیگران کردن تلف وقت
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 تصـویری  بایـد  .اسـت  گذشـته  شبسـتری  کـرد  حسین های داستان خواندن روزگار 
 پـس  از کـه  نـویی  نسـل  .داد انجام باید امروز چه آن  و است گذشته چه آن از داد نروش
 .ندارد را ها فسیل بازی ام غریب من ننه حوصله یدآ می ما پشت

 .بگذرم و بگویم نکته یک

 .حسادت جای چه پس است گستره خود که نشیند می ای هسفر سر بر هرکس

 یخنـی  دولقوزآبـاد  جمهـور  رئـیس  بـا  و پوشـد  مـی  را دامادیش لباس که آقایی نقد
 به ربطی است ایران بالزاک که ارندگذ می پاالنش الی پیزیر فرنگ مطبوعات و ردخو می

 .ندارد حسات

 نکـن  قـاطی  متفـرعن  نویس داستان آن آبادی دولت محمود های حماقت با را داستان 
 .وردآ می حساب به دیگران حسادت را خودش نقد که

 از تـر  منزه ما نیست ما نداشتن و ها آن داشتن نقل .شان پیمانه و پر  سفره جان نوش 
 . روزگار مغلطه از فغان کنیم، مساحی بورژوایی خرده مترهای این با را دنیا که آنیم

 و دنیـا  ینگه در ودر می دامادیش شاه لباس با که نویسی داستان که است این صحبت
 داخل اما جمهور رئیس فالن برای ندز می وتمیز شیک های حرف و ندازدآ می پا روی پا
 دارد که کند می توجیه و کند می خالی ما برسر و رددا میبر لجن از سطلی چرا یدآ می که

 و ذلیـل  آدمـی  و ضـدقهرمان  دشـو  می ما قهرمان او داستان در چرا اما .یسدنو می داستان
 چـه  ؟.اسـت  انصـاف  ایـن  .اسـت؟  درست این. است شده فاحشه یک عاشق که دیوانه
 .شعاعیان مصطفی قول به نامردی جهان

 ما حضرت نه. ریخت تاریخ دانی زباله در را نفر یک کار یک با نباید ییگو می بعد و
 دانـی  زبالـه  در خودشـان  هـا  نای بیندازیم تاریخ دانی زباله در را کسی که باشیم کسی چه
 .    اند هشد خم

 

 چیست فرقه

 :دشو می گفته
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 داشت گمان نباید و اند هداشت وجود تاریخ همه درطول بسته یها تسک و ها هفرق»
  . ندارند وجود ما دوران در که

 جامعـه  یها شبخ دیگر با ها آن پیروان ارتباط عدم ها تسک وها  هفرق عمده خصلت

 و ذهنـی  سـدهای  کردن بنا با که بندیا می موزشآ نحوی به نآ اعضای تدریج به و است
 اتوماتیـک  صـورتی  بـه  و باشـد   خـود  فرقـه  اعضای با تنها شانارتباطات عینی سدهای

 یـا  و بگیرنـد  نادیـده  یـا  و کنند سانسور را خود فرقه اساسی اعتقادات خالف اطالعات

  .کنند توجیه

 و چون که دارد وجود فرق این افراد یها هموختآ در اساسی موزشیآ هسته یک اکثرا 
 بقیـه  کـه  اسـت  شـده  کوبیـده  پیروان ذهن سمانآ بر میخی همچون و نیست بردار چرا

 بـا  هـم  هـا  آن باورهـای  با مغایر اطالعات نفی و شدبا می استوار نآ ساس بر ها شموزآ

  .دگیر می صورت اساسی هسته نای هب استناد

 و ویـژه  سرشـتی  دارای و فرهمند  رهبری وجود براساس درگذشته قرَفِ این بیشتر
 ءماورا با او ارتباط چگونگی و رهبر باره در شک و ندشد می سازماندهی ءماورا با مرتبط
  .نبود جایز

 همـان  بـا  کـه  دارنـد  وجـود  دیگر یها لشک به فرق همین از هنوز نیز ما دوران در

 در جامعه از جدا را ها آن و هندد می موزشآ نحو همان به خودرا پیروان قدیم یها هشیو

  .اهدخو می جامعه در سکت بر حاکم قدرت که هندد میقرار خاصی ذهنی فضای

 و اسـت  مسـاعدتر  ماننـد  سـکت  تفکر رشد برای  محیط باشد تر بسته جامعه چه هر
 هـا  آن وجـود  امکـان  باشـد  بیشـتر  جامعـه  در نهادهـا  قالـب  در انسانی ارتباطات هرچه

 اجتمـاعی  مختلف یها هگرو اتحاد عدم و بودن پراکنده علل از یکی .شود می نامساعدتر

 کـه  اسـت  سکتاریسم یا و گرایی فرقه روحیه همین بقایای ما جامعه در مدنی و سیاسی

 یـک  پیـروان  به محدود خودرا اجتماعی یها ستما ما جامعه افراد خودکار و گاهآناخود

 .مایندن می شک غیرقابل ذهنی اصول سری یک از منبعث عقیده

 در و هـا  شآمـوز  از نـوع  همـین  بـا  انقـالب  از بعد و قبل در سیاسی یها هعمرگرو
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 مواظب باید و هست اج همه دشمن که بود این هم نآ توجیه و گذشت بسته یها هگرو

 در مخفـی  و مختصر یها هجزو خواندن با سیاسی یها هگرو زندگی غازآ همان از و بود

 در کـه  هم بعد و بازداشت از ترس و احتیاط با چنانی نآ قرارهای و تاریک راهروهای

  .یافت ادامه ها هشیو همان نبود هم یبهار که کذایی بهار نآ

 .دیگر یبساط هم بعد و

 ایـن  و بود اضطراب همه  بود هرچه نکردند  هم زندگی .نبود زندگی مجموع در و

 .اجبار پشت اجبار که هم بعد و شد ها آن همزاد اضطراب

 و بودنـد  دیگری دنیای در اصال  و کردند می را خود زندگی یگرد بسیاری که درحالی
 ای هقصـ  هنـوز  رنـج  مسـافران  قصـه  امـا  ینـد گو می فاش که دارند خودرا قصه کدام هر

 .«است زیرخاکی

 کـه  هـم  ایـن  .نیسـت  هـم  تـاریخی  دوران یک خاص و .دارد روشنی تعریف فرقه
 خیلـی  آدم یـک  بایـد  .نیسـت  ای هتاز اتهام هم بودند و هستند سکت سیاسی یها هگرو
 و هـا  نزد مصـرف  بیشـتر  که خزعبالت این بدهکار گوشش که باشد دنیا کار از خبر بی

 .باشد دیگری چیز تا دارد سیاسی های حساب تصفیه

 کـه  درجـایی  .اسـت  کـار  کجـای  خـودش  نـد ز می را اتهامات نای هک کسی دید باید
 خبرچین یک خانه درهر فتگ می هم درست و بود مدعی ساواک و کشید نفس شد مین

 صـلح  روزگـار  پـامنقلی  قهرمانان از بگذریم .شتگذ می ساختاری چه از مبارزه راه دارد
 .هست و بود تر آسان هندی یها مفیل دیدن از برایشان مبارزه که

 بگـذریم  .دهـد  نشان نمونه باید ستا مدعی که کس هر و نیست و نبود دیگری راه
. دنـد کر مـی  نشسـته  پارس و نشستند می جهان سوی آن در ای هعد هم روزگار همان که
 .نبود مبارزه از شیوه آن جز دیگری راه

 پـا  همـه  .فاکـت؟  کـدام  نمونـه  کدام آموزش کدام .ای هفرق یها شآموز به برسیم اما
 کارنامـه  دهنـد  نشـان  و بیاینـد  داشـتند  فربـه  و فـراخ  آمـوزش  کـه  آنـانی . ادعا و درهوا
 . هیچ ؟.کجاست شان الفتوح فتح. هست چه امروز و بود چه شان تئوریک



 انسان و جامعهجستارهایی پیرامون          80

 

 

 و خـون  از تهی درپیتی، وسه دو درجه آکادمیسین چند از شده رونویسی جزوه چند
 .اجتماعی عمل و تحرک و زندگی

 معلـوم . نیسـت  امـروز  حتی و گذشته کارنامه از تمام و تام دفاع یمعنا به البته ها نای
 و گذشـته  درخشـان  کارنامـه  نفـی  اما .بود خواهد و است بوده کاستی و کمی که است
 پربـار  نامـه کار بـه  کنـیم  نگـاه  .دبر مین دهی به راهی سکت نمای نخ اتهام اـب الـح حتی
 .بود انرژی و حرف از کوهی او و بود خورده او به سیاسی یها هگرو باد.  شاملو احمد

 را رفـت  کـه  چـه  آن نبایـد  بـرد  بـین  از را مـا  انـرژی  و جوانی تمامی پیر بی استبداد
 و مای هداد بینید می که ییها لحداق همین برای جوانی ما. گذاشت ماها کاری کم حساب به
 .نیست کمی چیز مای هنشست آن روی امروز که سکویی این

 چـه  خـودی  چـه  ای هاندیشـ  و آدم هـیچ  بـرای  هـم  تقدسی هیچ. نیستیم هم سکت
ـ  بزنـد  که هرکس را درست حرف .نیستیم قائل غیرخودی  و یریمپـذ  مـی  منـت  دیـده  هب
 کـه  است زده و ندز می حساب حرف کسی چه ببینیم بدهید نشان شما اما .شکرگذاریم

 تـا  دکـر  مـی  سـوراخی  هر در انگشت که محمود سلطان قول به .مای هگذشت کنارش از ما
 دیگـران  بـا  و بگیـریم  یـاد  چیـزی  تا کنیم می وراخیـس هر در رـس اـم جویدـب رافضی
 .       کنیم قسمت

 

 چیست طبقاتی ی مبارزه

 معینی درچارچوب که است معین آدمی اعتراض نیست، مهری به سر راز طبقاتی مبارزه
 خود سلطه این و سلطه برنوعی ستا مبتنی روابط نای هک کند می زندگی تولید روابط از
 .هدد می نشان معینی ایدئولوژی قالب در را
 

 اجتماعی طبقه

 خاصـی  نـوع  درچارچوب که معینی هستی با مند کنش و زنده عنصر یک انعنو به انسان
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 اعتـراض  ایـن  و کنـد  مـی  اعتـراض  موجـود  وضـع  به است گرفته شکل تولید روابط از
 فـردی  اعتراضـی  از گذار این شود بندی آب معین طبقه یک در و یابد گسترش اندتو می
 و برویـد  فـرا  طبقـاتی  شـعور  بـه  فـردی  شعور که است آن نیازمند گسترده اعتراضی به

 مـادی  حضـور  بـه  طبقـه  و .بدیا می عینیت طبقه یک انعنو به طبقه که است زمان دراین
 .دشو می آگاه خود
 ایـن  و  کنـد  مـی  عبـور  فردی آکاهی و فردی شعور و فردی هویت از فرد که وقتی 
 یـک  انعنـو  بـه  طبقـه  دشو می جمعی آگاهی و شعور به تبدیل آگاهی و شعور و هویت
 .بدیا می عینیت تغییر سوژه
 

 ایدئولوژی و فرد

 اسـت  روابط از ای هپیچید شبکه جامعه و ندرسا می ظهور به را خود کنش جامعه در فرد
ـ  فـرد  رابطه واقع در .دوـش می متعین دئولوژیـای اـب هـک   ایـدئولوژی  توسـط  جامعـه  اـب

 .  دشو می وساطت
 منتـزع  طـوالنی  ای هـپروسـ  در که لطهـس روابط جز تـنیس چیزی ودـخ ایدئولوژی

 .است شده
 درصـدد  کـه  دـسـ ر می ییجـا به نـاچار به ودـخ اعیـاجتم زندگی هـپروس در آدمی

 پنهـان  معـین  ایـدئولوژی  یـک  پیکره در را خود سلطه نای هک یدآ میبر معینی سلطه نفی
   است کرده

 روابطـی  جامعـه  درایـن  کـه  اسـت  طبقـاتی  جامعه یک در زندگی اجتماعی زندگی
 سـلطه  ابـزار  و سـلطه  بـا  کـه  کنـد  مـی  تعیین ودیگری خود با را ها مآد نسبت اجتماعی

 .دشو می بندی آب
 نـوعی  اسـت  شده بندی آب سلطه از نوعی با که روابطی برعلیه گام نخستین در پس
 .دارد درپی را معینی ایدئولوژی یک نفی و درگیری
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 نهادها

 تولیـد  ضـامن  نهادها این .هدد می نشان سیاسی نهادهای قالب در خودرا اجتماعی سلطه
 .ندا روابط این بازتولید و

 گـام  سـومین  و نهادها این کردن نابود گام دومین و نهادها این فتح گام نخستین پس
 مبتنی دیگر که روابطی .کنند بازتولید و تولید را جدید روابط که ستا نهادهایی ساختن
 .نیست برسلطه
 

 چیست انتقادی آگاهی

 وارد سیاسـت  و  ایـدئولوژی  در خـاص  نگرشی با تولید سازمان در جایگاهش از آدمی
 یـا  تولیـد  در جایگـاهش  بـا  اسـت  ممکن که دگیر می موضعی و .دشو می طبقاتی مبارزه
 .نباشد منطبق دشو می او شامل تولید از که درآمدی از سهمش میزان
 

 انتقادی آگاهی

 فـرد  اندتو می سلطه ابزار و سلطه تحلیل و نقد تاریخی، و اجتماعی شرایط تحلیل و نقد
 نفـع  از فـرد  که بیاورد دوجو به گفتمانی و بدهد قرار بورژوازی ایدئولوژی رودرروی را

 .بگیرد موضع دیگر گرایشی نفع به و بگذرد خود فردی
 را خـود  درآمدش میزان از جدا هدد می اجازه فرد یک به که ستا انتقادی آگاهی این
 سـازنده  بر عناصر از و نخورد را بورژوازی ایدئولوژی فریب بداند، دیگر طبقه به متعلق
 .بجوید تبری آرزوهایش و امیدها طبقه؛ این

 .دشو می فرد طبقاتی جایگاه تعیین بازگشایی کلید انتقادی آگاهی که ستا جا این
 پیـروزی  امکـان  نشود تبدیل مسلط گفتمان به انتقادی آگاهی که زمانی تا دیگر؛ نکته

 .شد نخواهد متحقق سوسیالیستی جامعه ساختن و بورژوازی بر
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 ییهـا  نسازما و حزب در آگاهی این یافتن ینیتع آگاهی، این شدن گیر توده راه اما و
 آگـاهی  ایـن  شـدن  نهادینه در پیروزی راه. ندشو می متشکل درآن طبقه و توده که ستا

 .  ستا ها لتشک دراین
 

 نهادها یگیر لشک

 ایـن  یگیر لشک اما .ست ای هتود نهادهای در انتقادی آگاهی یافتن عینیت از پیروزی راه
ـ  اسـتبدادی  یهـا  تحکومـ  مخالفـت  و ممانعـت  با ها آن گرفتن بروبال و نهادها  رو هروب

 .اندیشید ای هچار باید که .ستا
 

 روزها این

 و ملـی  و قـومی  گرایشـات  تمـامی  .نیسـت  غریبـی  امر بودن ضدکمونیست روزها این
 دنـد کر می حرکت سوسیالیسم و کمونیسم برند با روزگاری که ناسیونالیستی و جنسیتی

 هنـد د می فحش کمونیسم به مدام و اند هشد جمع خود واقعی یاـه مپرچ رـزی در االـح
 نسـبتی  اینان نیز روز آن که سندر مین فهم نـای هب اـام. اند هودـب آن مدعی اریـروزگ که
 و اشـتراکی  الکیتـمـ  و زدیـارمـ ـک لغـو  و انـانسـ  بـرای  ولیدـت معنی به مـکمونیس اـب

 .نداشتند استثمار
 :  ندکن می تکرار را معینی نت یک همه که آن طرفه
   حزب نفی
 سیاسی قدرت کسب نفی
 لنینیسم نفی
   انقالبی عمل نفی
 انکلس نفی
 جوان مارکس نفی و
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 .مرام بی و تشکیالت بی و اتمیزه کارگر یعنی خوب کارگر جماعت این نزد در
 هـا  شجنـب  و احزاب طریق از جامعه در طبقاتی کشمکش که ننددا می خوبی به اینان
 طبقـه  این لشکر سیاهی یعنی حزب بی کارگر و .ودر می پیش به و هدد می نشان را خود
  .طبقه آن یا

 

 ستا حکایتی هم این

 چـین  کمونیسـت  حـزب  و .بـود  فئـودالی  جامعه یک 1948 انقالب از قبل چین که این
 سوسیالیسـم  یـک  دنبال به مائو که این و کارگری تا بود دهقانی حزب یک مائو رهبری هب

 سوسیالیسـم  همـین  بـه  نتوانسـت  مـائو  کـه  ایـن  و کارگری کمونیسم یک تا بود دهقانی
 دسـت  بـه  سـپرد  را کارهـا  و واگذاشت را دست آخر در و بپوشاند عمل جامعه دهقانی
 گشـوده  جهانی سرمایه روی هب هفتاد دهه در حزب یها هدرواز و  حزب بورژوای جناح
 امـر . شـد  زده چینـی  کمونیسـم  پایان سوت و خورد پینگ شیائو دنگ نام به سکه و شد

 .نیست پنهانی
 بـدذاتی  ویروس پخش با تا رددگ می باز کرونا ویروس با کمونیست چین ناگهان اما
 .دهد نشان آزاد جهان به را خود

 اسـتثمار  را کـارگر  و اسـت  استوار اضافی ارزش و استثمار و مزدی برکار که نظامی
ـ  و .کشـاند  مـی  بردگی هـب بلکه کند مین  برکسـی  جهـان  در اسـتعماریش  یهـا  تاسـسی

 عریـان  دیکتاتوری و ندارد باوری بشر حقوق به ارجـخ و لـداخ در و .تـنیس پوشیده
 امپریالیسم زرادخانه تا کمونیست دشو می است کرده ادغام بردگی درحد استثماری با را
 و فتـد ا می لوـج او از دارد که را یبشـپرنس یـب رقیب هم زندـب را انـنش دو تیر یک اـب
 چـه  کنـد،  حسـاب  تصفیه مـکمونیس با هم و بزند را ودـبش جهان آقای که تـنیس رـدی

 .نامردی جهان
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 مدرنیته و تجدد
 
 چـه  و هـا  جنـگ  در چـه  گـرفتیم،  تمـاس  فـرهنگش  و غـرب  بـا  مـا  کـه  آغاز همان از

 و .شـدند  اسـتراتژیک  خطـای  یک دچار ما نامبردار پدران فرنگ، دیار به مان درسفرهای
 .داشت علت خطا این

 .ببریم غرب تحوالت کنه به پی که بودیم فلسفی و علمی الزم بنیه آن فاقد ما

 وتجـدد  شدیم غافل اش کنه فهم از و گرفتیم را آن پوسته شدن غربی و غرب از پس
 .گرفتیم یکی مدرنیته با را

 الگـوبرداریِِ  جز چیزی واقع در مدرنیزاسیون یا تجدد .نیستند یکی مدرنیته و تجدد

 .نیست و نبود بردنشکار به و انتقال و غرب فرهنگ ظواهر از

 غذا و  تفریحات و خانه پوشاک، عمدتا  و ظاهر در کردن نو و شدن نو مدرنیزاسیون
 .بود ساده و سهل امری گرفتنش فرا که بود

 روزگـار  همـان  از ما که .بود دیگری سنخ از بود غرب تحوالت باطن که مدرنیته اما
 .داشت علت که ماندیم وغافل بودیم غافل آن از نخستین

 

 چیست دیالوگ

 ایـم  نداشـته  هم گذشته در و نداریم شا حقیقی یمعنا به دیالوگ معاصر دوران در ما چرا
 .نیستیم بلد را آن قواعد و آداب و
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ـ  لدـب سـپ دگیر می قرار الوگـدی ودنـب ذیل در الوگـدی آئین نبودن بلد  راه ودنـنب
 وکـیفش  کـم  مـورد  در مـا  تـا  باشـد  باید تـنخس چیزی. تـنیس اـم بـعی آن روش و

 .کنیم صحبت

 ایـن  طشـر  پـیش  و سـت  سیاسی باز فضای دیالوگ طشر پیش که برد یاد از نباید اما
 .است اندیشیدن برای بغرنجی موضوع داشتن فضا

 سـت ا مسـلماتی  و بدیهیات امور تمامی وقتی. نیست اندیشیدن برای ای مسئله وقتی
 و دارد معنـایی  چـه  اندیشه تبادل یمعنا به دیالوگ .نیمدا می ناخوانده را ها آن همه ما که

 .    بگیرد شکل باید چگونه

 

 کارما قانون

 ؟. دارد عینی مبنایی انسانی جهان در اعمال بازخورد قانون یا  کارما قانون آیا

   ندارد؟ اعراب از محلی قانون این و است صرف برتصادف جهان بنای آیا

 انسـان  از مسـتقل  ،موجـود  واقعیـت  ذات در کـه  بگـذاریم  بـراین  را بنا انتو می آیا 
   ؟است قانون این ها شگرای این حاصل که دارد وجود ییها شگرای

 انتقـال  و اجتمـاعی  پسـتانداران  فیزیولوژیک مغز ساختار بنیادبر انسان روانی ساختار
 .  دگیر می شکل تربیت و زبان و سنن و دابآ طریق از قبلی یها لنس تجارب

 پـس  اسـت  جامعـه  حفـ   گرودر اجتماعی پستاندار موجود یک تداوم که جا آن از 
 در انسان یگیر لشک در هم و  اجتماعی پستانداران مغز در هم که داشت انتظار انتو می

 حفـ   بـرای  ییهـا  ممکانیسـ  نسـل  هـر  به رسیده ارث به دابآ و سنن در هم و اجتماع
 . باشد داشته وجود اجتماع

 بـه  کـه  دارد وجـود  ییهـا  ممکانیسـ  کـه  نمود تصور انتو می انسان روانی درساختار
 او بـه  دیگر وجه در و دکن می تنبیه را وشخص هدد می منفی پاسخ ضداجتماعی اغراض
 .  هدد می پاداش
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 علمی نظر از را آن یها ممکانیس اما هدد می مثبت پاسخ برداشت ینا به فردی تجارب
   .کرد اثبات سادگی ینا به انتو مین

 یها یبیمار و سایکوسوماتیک تنی روان یها یبیمار و روانی یها یبیمار انتو می آیا
 کارمـا  قـانون  از ناشـی  درونـی  بازخوردهای به نوعی به را ها نارطـس و ایمنی مـسیست
  داد؟ ارتباط

 رفتند خود اولیه یها هاید مخالف راهی به ییفشارها از بعد که کسان یبعض  زندگی 

  .است موزآ عبرت

 بعدی اهداف به رسیدن در خود باالی هوش ضریب و استعدادها خاطر به افراد این

 هستند خود کاری یها هرشت در افراد ترین موفق رده در اکنون و بودند موفق کامال  خود 
 .  برخوردارند نیز وافر ثروت از و

 را ها آن دارد درون از چیزی که انگار و نیستند خوشبختی یها مدآ خود درون در اما
 .  هدد می زارآ و تنبیه شکلی به راها آن و دجو می

 اظهـار  همـین  امـا  ننـد ز مـی  آسـایش و موفقیت از دم و ندکن می خوشبختی به تظاهر
 . است درون در کمبودها احساس از ناشی خوشبختی

 

 بودائیسم و هندوئیسم در کارما قانون

 .است وبودائیسم هندوئیزم اساسی مفاهیم از یکی کارما قانون

 اثـر  او بعدی یها یزندگ و زندگی این برکیفیت انسان هر کردار :ویدگ می قانون این
 .بد کارمای بد ورفتار .زدسا می خوب کارمای خوب رفتار .دارد

 درگذشـته  کـه  دارنـد  اعتقـاد  اند شده دچار سخت یها یبیمار به که افراد از بسیاری
 نـد کن مـی  فکـر  و .اسـت  گنـاه  آن عقوبـت  امروزشان بیماری و اند شده اشتباهی مرتکب
 .اند شده کارما گرفتار

 ننـد دا می خود قبلی زندگی از کارمایی نتیجه را روحی و جسمی یها یناتوان حتی و
 .دارند باور تناسخ به که
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 است گرفتار سامسارا نام به مکرر یها یزندگ از ای دایره در انسان روح هندوئیسم در
 از وقتـی  و اسـت  گرفتـار  دایـره  دراین نکشد دست خود نفسانی هوای از که زمانی تا و

 .سدر می موکشا به و دشو می تبدیل مطلق روح به شود رها یشها هخواست

 تولیـد  خـوب  کارمای باید پس .حیات چرخه از شدن رها و رستگاری یعنی موکشا 
 .یمیبیا دنیا به بهتری زندگی در بعدی حیات در تا کرد

 .دارد دست به را سامسارا کنترل کارما قانون

 در شـده  ذخیـره  کارمای که است باور براین است هندوئیسم از ای شاخه که بودیسم
 .بدیا می انتقال بعدی زندگی به روح یک

 زنـدگی  .گذشـت  بودیسم و یسمیهندو اندیشه در کارما غیرعلمی یها شبخ از باید
 یـک  در آمـدن  دنیـا  بـه  نـدارد  ما قبلی جسم در ما قبلی مایکار به ربطی هیچ ما امروزی
 ساخت دراین ما خانوادگی جایگاه به رددگ میبر و دارد را خودش تبعات طبقاتی جامعه

 .  دشو می ما نصیب جامعه این از آمده بر اضافی ارزش از که سهمی و اقتصادی

 علم و ژنتیک علم و همچنین به ایضا  نیز مادرزادی های نقض و جسمی یها یبیمار
 .نیسـت  گناهی هیچ پادافره و ندارد کارمایی هیچ به ربطی و است آن گر توضیح پزشکی
 کـه  ای دایـره  انعنـو  به سامسارا و گذشت آن از باید که ستا کارما از ییها شبخ ها این
 رهـا  نیـز  انسـان  رهـایی  انعنو به موکشا و ستا طبقاتی جامعه است گرفتار درآن انسان
 .است سوسیالیسم به رسیدن و جامعه همین قیدوبند از انسان شدن

 و انگیـزه  یمعنا به را آن بودا است، عمل و کردار یمعنا به سانسکریت زبان در کارما 
 همـراه  سـخاوت  و دردی هم مهربانی، با باید انسانی عمل فتگ می و .دبر می کار به نیت
 .کند دوری ورزی طمع و رحمی بی و خشم از باید انسان و باشد

 . دهیم نشان همراهی انیمتو می ما کارما از تبیین این با

 .شـد  خواهـد  آینـده  در مثبـت  یهـا  هانگیـز  بـا  رفتار باعث مثبت یها هانگیز با رفتار
 .هدد می شکل آدمی رادر عادت یک و شود می بعدی رفتار بذر هرکاری

 که انسانی دکن می تبدیل خوب انسانی به را ما و واندد می ریشه ما در خوب عادات 
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 از و اوست یها شکن انگیزه سخاوت و یدهمدر مهربانی و ساندر مین آسیب دیگران هب
 .دکن می دوری طمع و رحمی بی و خشم
 

 فکری بردگی

 .دهد نشان خودرا آهنی پابند و زنجیر با که نیست جسمی بردگی ازجنس فکری بردگی

 خاکستری برقشر ناپیدا زنجیرهایی با که ییها هاید. ستا ها هاید بردگی فکری بردگی
 روان و روح و مغـز  عنکبـوت  از تاری چون حلقه حلقه و دکن می وصل را خودش مغز
 .دگیر می درخود را آدمی

 درهم محکمی ضربه با و ندشو می فرسوده زمان گذشت با پیدا زنجیرهای و ها هحلق
 ضـربه  و زمـان  گذشـت  را باورهـا  و ها هاید زنجیر اما .هست رهایی امکان و نندشک می

 درسـتی  تشخیص دیگر که شکلی هب دکن می تر محکم را آن زمان مرور و ندشک مین درهم
 .ودر می کف از باورها خطایی و

 

 مقتدر خلیفه مکشوف عورت

 .بود عباسی خلیفه دهمینجه مقتدر

 .باشد عباسی خالفت اضمحالل شروع عباسی خلیفه دهمین متوکل شدن کشته اگر

 .بود خبیثه شجره این سقوط اوج عباسی خلیفه دهمینجه مقتدر مرگ 

 سال از :ویدگ می چنین مقتدر مرگ از االنبیا و االرض ملوک سنی تاریخ مورخ حمزه
 خلیفـه  سـپاه  توسـط  هـا  ششور .شد آغاز گرانی برعلیه مردم شورش با ها یآشفتگ 308

 .یافت پایان ای عده مرگ با و شد سرکوب

 .  شد آویخته ردا هب شورشیان با نزدیکی اتهام به حالج منصور 309 سال در

 اهلل رسـول  خلیفـه  را خـود  کـه  را او و شـوریدند  خلیفـه  بـر  سـربازان  320 سال در
 و لخـت  را او جسد و کردند جدا تنش از را سرش .کشتند ابلیس خلیفه نام با اندخو می
 .بود مکشوف عورتش که ای نهگو به انداختند ها هکوچ در عور
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 تـا  انـداخت  بـراو  خـاری  (بسـته ) حُزمـه  ذشـت گ می منطقه  آن از که فروشی هیمه
 .باشد پوشیده عورتش

 .بود کرده صرف فاسد وجوه در دینار میلیون 80 مرگ هنگام خلیفه

 .حکمت و است عبرت محل تاریخ
 

 اپورتونیست داللی سهروردی؛ الدینشهاب شیخ

 آورد دسـت  به خلیفه توطئه از معتبری ادـاسن غزنی فتح در اهـوارزمشـخ محمد لطانـس
 هـوادار  یهـا  ششـور  تمـامی  و برداشـت  خطبـه  از را خلیفه نام اسناد این به توسل با و

 بـزرگ  شـیخ  هجـری  614 سـال  در خلیفـه . کـرد  بغداد آهنگ و کرد سرکوب را خلیفه
 .کرد خوارزمشاهیان پایتخت راهی خود سفیر انعنو به را سهروردی الدین شهاب

 :دکن می روایتی چنین مالقات این از نسوی

 یافـت  بار چون شیخ .فرمود اکرام و داشت محترم بسیار را الدین شهاب شیخ سلطان
 از حدیثی تبرک و تیمن باب از پیغام ادای از پیش که است چنان داعی این سنت: گفت
 .نشست زانو به احترام عالمت به و فرمود اجازت سلطان .خوانم باز پیغمبر

. بـود  یعباس خاندان آزار از سلطان داشتن برحذر آن مضمون که خواند حدیثی شیخ
 و خالفـت  قـدر  و جاللـت  و عبـاس  بنـی  فضایل در ای خطبه سلطان کردن قانع برای و

 .خواند اند متصف بدان که تقوا و زهد مراتب

 کـه  را حـدیثی  معنـای  لـیکن  نـم دا مـی  کـم  عربـی  و تُرکم گرچه من گفت؛ سلطان
 آن دربـاره  ییسـو  قصـد  و نیـازردم  یعباسـ  خانـدان  از را کسـی  من. فهمیدم واندیـخ

 .  ندارم خاندان

 ابـد  حـبس  بـه  منینمامیرالمـ  زندان در خاندان همین افراد از جمعی که دارم خبر اما
 او گـوش  بـه  و انـد خو مـی  منینمامیرالم برای را حدیث این شیخ که بود بهتر. گرفتارند

 (51 ص سیره،) .ساندر می

 دربغداد برشمردی که فصا او این با کسی بگو شیخ به :گفت مترجم به خوارزمشاه
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ـ  می اـج آناز ودـخ من تـنیس ـ  اراید کـه  را یـکسـ  و مـآی  بـه  دـاشـ ـب افـاوصـ  نـای
 .رمدا میبر خالفت

 داللـی  و مـاپورتونیسـ  یـعباسـ  دـاسـ ـف خلیفه از تـدرس درکی اـب محمد لطانـس
 بغـداد  به خالی دست بزرگ شیخ و .دکن می برآب نقش فاسد فردی برای را بزرگ شیخ
 .رددگ می باز

 .حکمت و است عبرت محل تاریخ

 

 نهادها نقش

 ادامـه  منظور به را اذهان بر سلطه برای اعتقادات و رسوم و دابآ و نهادها نقش گرامشی

 نسبت را آن نقش و دکن می برجسته هژمونی  عنوان تحت را جامعه در موجود حاکمیت

 تـا  کـه  تفسـیر  ایـن  بـا  نددا می غالب تاریخی موقعیت یک در اجتماع مادی زیربنای به

 بلـوک  یـک  در را اجتمـاعی  اقشـار  و طبقات بتواند و داشته ادامه هژمونی این هنگامی

 .دشو می حف  زیربنا نآ کند متحد تاریخی

 قابـل  غیـر  مـردم  اکثریت اذهان بر شیعه مذهب سلطه ایران معاصر تاریخ بررسی در
 .  است انکار

 معاصـر  تـاریخ  در سلطه این ادامه ضامن مذهبی اعتقادات و رسوم و دابآ و نهادها
 .ستا بوده کنونی مقطع تا ایران

ـ  هـم  آن از بعـد  و .نشـد  الزم توجـه  امر این اهمیت به 57 سال تحوالت تا  جـای  هب
ـ  سبز کمربند کردن سفت برای خارجی یها تقدر نقش امر این پژوهش و تمرکز  دور هب
   شد کشیده میان به روسیه بلوک

 و .نیسـت  سـهل  و هدسا امری خود باورهای از جامعه پائینی یها هتود گرفتن فاصله
 .طبقاتی مبارزه از لبالب ای پروسه است درازمدت تاریخی پروسه یک نیازمند

 یهـا  هرشـت  هـزاران  بـا  چنـان  صفویه دوران از بالخصوص و دیرباز از شیعه مذهب
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 قابـل  مسـیحیت  نفوذ با وجه هیچ هب که است کرده نفوذ مردم زندگی در یینامر و ییمر
 .  نیست مقایسه

 اذهـان  در کـه  ردخو می مقدساتی سد به پرسشی هر اعتقادات از منظومه این متن در
 .  اند درآمده نفوذ قابل غیر سدی صورت به

 اسـت  اعتقـادات  ایـن  بـا  تنگاتنـگ  ارتبـاطی  در جامعـه  در تفکـر  امتناع و ناپرسایی
 .کاست فرو جامعه مادی مناسبات بنایزیر روبنای به انتو مین صرفا  که اعتقاداتی

 

 تفکر امتناع

 از سـدی  بـه  پرسشـی  هـر  و دارد آمـاده  پاسـخی  پرسشـی  هـر  برای که فکری نظام در
 .تفکر از امتناع یعنی فکری چارچوب دراین ماندن ردخو میبر مقدسات

 مدرنیتـه  کـردن  عمـده  بـا  پنجـاه  و چهـل  دهـه  در که بود دراین ها یغرب و ما اشتباه
 بعـدی  تحـوالت  در باورهـا  این برای و شیدیمک می مردم برباورهای بطالن قلم ظاهری
 بـودن  کارسـاز  و جـانی  سخت تحوالت سیر و نبود چنین که درحالی. نبودیم قائل نقشی
   . داد نشان را باورها این

 

 ذهنی عامل

 پـی در پیـامبر  موسی که دکن می تصویر را یا قبیله شبانی جامعه یک (عتیق عهد) تورات

 امـر  ایـن  .اسـت  هـا  آن سـاختن  متحـد  بـرای  قوانین ریزی پی و قبایل این ساختن متحد
 .است صادق ردندک می طریق طی شبانی روزگار در و بدوی قبایلی که دیگر درموارد

 و بود مادی ییها هزمین دارای که داشتند ییها ترقاب هم با خود روزگار در قبایل این
 .  شد می منعکس هم از نکوهش شکل به شان آئینی کتب در رقابت این ذهنی تصویر

 مسـیر  که شد تبدیل عاملی به رفته رفته ای قبیله یها ترقاب برزمینه ذهنی تصاویر این
 را گـواری  نـا  عواقـب  و .نـد ز می همچنان و زد رقم بعدی روزگار در را مهمی حوادث
 .دکن می تحمیل ندارند دور یها ترقاب آن با نسبتی که برمردمی
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 مهمـی  نقـش  انـد تو مـی  و دارد نسبی استقاللی ذهنی عامل که هدد می نشان امر این
 .باشد داشته تاریخی حوادث یگیر لدرشک

 .   بدیا می مصداق شرایط چنین در تفکر امتناع

 

 ومنزه پاک سیاستی

 .دارد فریب و دروغ به آلوده ای شاکله امروز دنیای در سیاست

 غیراخالقـی  رذایـل  از عاری و ومنزه پاک سیاستی کنونی شرایط در سدر می نظر به و
 .ستا نایافتنی دست و آید نمی چشم به افق در

 و افـراد  توسـط  تحقـق  ایـن  .نیسـت  تحقـق  قابـل  که نیست آن یمعنا به امر این اما
 از الگـویی  خـود  سیاسـی  و اجتماعی عمل با که بپوشد واقعیت لباس اندتو می نهادهایی
 شکل را فداکاری و صداقت بر مبتنی و خدعه و فریب از عاری و انسانی ورزی سیاست
 دهنـد  نشـان  و .دهند نشان دیگران به خود عملی زندگی با را انسانی های آرمان و دهند
 .نیستند ها هشیو این با قدرت دنبال هب که

 .بـود  خواهد همراه بسیاری یها تمحرومی و رنج با ورزی سیاست گونه این چند هر
 غلبه ها تمحرومی و ها رنج براین ورزی استـسی ونهگ این به معاصر انسان کنونی نیاز اـام
 .  دکن می

 

 عینی شرایط و ذهنی عامل

 خـود  کـه  گونـه  بـدان  نـه  اما نندز می عمل به دست ها نانسا :ویندگ می که است معروف
 و انـد  نداشـته  دخالتی آن ایجاد در خود که شرایطی در بلکه ندکن می آرزو یا اهندخو می

 .ستا ها آن پدران تاریخی ماترک

 تنهـا  را دیرپـایی  این و ستا عینی شرایط از برخاسته حکومت یک طوالنی استقرار
 .داد توضیح ذهنی و روبنایی عوامل با انتو مین
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 عینـی  شـرایط  بربسـتر  عوامـل  ایـن  که است ازـکارس انیـزم ذهنی رایطـش توضیح
 .شود لحاظ

 جریانات درنقد مدام عینی شرایط ندیدن و ذهنی عامل نقش کردن عمده با که آنانی
 .دنبر مین واقعیت سوی به راه یسندنو می طومار روشنفکری و سیاسی

 

 فکری یها هزمینپیش

 بایـد  حـاکم  نظـام  بـا  برخورد در سیاسی احزاب و ها نسازما یها شکن بررسی برای
ـ  پـیش  این نقد از باید درست نقد و گرفت درنظر را ها آن فکری یها هزمین پیش  هـا  هزمین
 . شود شروع

 و اسـت  جامعـه  تکامـل  پیکـان  نـوک  که دکن می حرکت فرض پیش این با گروه یک
 اصـلی  صـاحب  اسـت  کشـیده  راه درایـن  کـه  هـایی  آسیب و اش گذشته مبارزه خاطر هب

 دیگرانـی  کـه  است خاطر بدین نیست اش خانه در صاحبخانه امروز اگر و است انقالب
 .  اند کرده اشغال را خانه این فریب و زور به دیگرتران کمک با

 خیـر  اردوگـاه  بـود؛  شر و خیر اردوگاه دو به جهان تقسیم دیگر گروهی فرض پیش
 .ریدا یهسرما شر اردوگاه و سوسیالیسم

. تضـعیف  یـا  تقویـت  ؛شـد  مـی  سـنجیده  اردوگـاه  دو این ترازوی در عملی هر پس
 بـه  جدی های آسیب و بود خورده محک سنگ به نگاه این نزدیک و دور در که درحالی
 .بود زده دیگران

 در انقالبـی  عمـل  و گرایی اراده با که ردک می حرکت ضفر پیش این با دیگر گروهی
 مراحل روی از و بگیرد دست به را تاریخ حرکت سوی و سمت اندتو می محدود جمعی
 رذل افـراد  مشـتی  توسـط  هـا  هتود فریب از ناشی را حاکم شرایط و کند جهش تاریخی

 . بود خوش دل گذشته نوستالژی به و نستدا می

 بررسـی  سـوی  بـه  رفـتن  و احساسـی  برخوردهـای  بـه   هـا  هگـرو  نقـد  دادن تقلیل



 95         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

 نقـد  تسـلیم،  یـا  مقاومـت  و طلبـی  راحـت  روی تمرکـز  و رهبران شخصی یها تخصل
 . دبر می بیراهه به را اصولی

 

 النسلیبین فاصله

 نـو  نسـل  ذهنی کانتکست و جامعه عینی بافت در شگرفی تغییرات گذشته دهه چند در
 .است آمده وجود به

 .است کرده تبدیل هول ای دره به را بعد و قبل نسل فاصله تغییرات این

 ایـن  بـا  و بیابد خود از بعد نسل با مشترکی زبان است نتوانسته کنون تا گذشته نسل
 بیـراه  و اسـت  کـدام  راه کـه  بدانند ها آن تا .کند منتقل نسل این به را خود تجربیات زبان
 و اسـت  کـرده  همـوار  را ییهـا  هرا چـه  گذشـته  نسـل  بیفتند راه اهندخو می اگر و کدام
 .است کدام ها تبس بن

 بیشـتر  کـه  شـکلی  بـه  اسـت  گرفته را همه دامن رابطه گنگی این و زبانی هم بی این
 راهـی  بـه  فرزندانشـان  و. بیابنـد  خـود  فرزنـدان  بـا  مشترکی زبان اند نتوانسته ها هخانواد
 کـه  پـدرانی  نیسـتند  کـم  .دارد تفـاوت  فرسنگ هزاران ها آن رفته های راه با که وندر می

 .دارند ها آن مخالف درصدصد تفکراتی شان فرزندان

 

 مستشارالدوله خانیوسف میرزا و رازی ذکریای

 رد در کـه  نداشـت  هـم  ابـایی  و داشت ماتریالیستی عقایدی که رازی زکریای ویندگ می
 هـایش  کتـاب  بـا  قـدر  آن علمـا  وردسـت  بـه  بنویسد چیزهایی و بزند هایی حرف خرافات
 اعصـاب  زهاشـیر  کتـاب  شیرازه از زودتر اما .بپاشد هم از کتاب شیرازه تا زدند برسرش
 .بداشتند او از دست تا پاشید هم از او یها مچش

 کلمـه  یـک  رسـاله  نویسـنده  مستشارالدوله خان یوسف میرزا درمورد انـداست همین
 .افتاد اتفاق
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 نوشـته  هـایی  حـرف  قـانون  ضروت درباره که کلمه یک رساله نویسنده خان یوسف 
 یـک  کتـاب  و کردند زندانی و تبعید قزوین به پابند و دستبند با را او و شد دستگیر. بود
 .داد دست از را اش بینایی که کوبیدند برسرش قدر آن را کلمه

 کـار  حسـاب  بقیـه  کـه  بـوده  ایـن  انـدیش  روشن جماعت برسر کتاب کوبیدن پیام 

 .بیاید شاندست

 

 1ایران به مغول حمله اقتصادی دلیل

 اسـتراتژیک  جـاده  کـردن  باز را ایران به مغول حمله پاریزی باستانی محمدابراهیم استاد
  :کنیم نگاه. نددا می ابریشم

 کـاالی  ضـبط  و ، دوردسـت  قشـرِِ  تـاجِِر  سیصد کشتن با خوارزمشاه محمد سلطان
 .خورد و شتکُ ردک می زرین تخم که را مرغی ،ها نآ

 پس. برنتافتند د،بر می میان از را ها نآ اصلی یۀسرما که را شفتگیآ مغولستان، و چین
 .  شد کشیده جنگ به کار

 یهـا  هقلعـ  بر اسماعیلیه هنوز زیرا نکرد، تعیین را تکلیف هم باز خوارزمشاه، سقوط
 مـورد  کـه  نآ مگـر  رد،کـ  مـی ن عبـور  ها هجاد نآ از کاروانی هیچ و داشتند تسلط راه این

 روحـانیون  و ثروتمنـدان  دسـت  به اصلی ۀبهان. رفتگ می قرار اسماعیلی انیفدای دستبرد
 بالنتیجـه  کنند،و دعوت اسماعیلیه تکلیف تعیین برای مغول سپاه از که بود افتاده شهرها
 صـرفا   کوخان،الهو سرداری به نآ دوم موج مغول، لۀحم جموِِ نخستین از بعد سال سی
. شـد  منجر خلیفه مستعصم قتل و بغداد طسقوِِ به و گذشت اسماعیلیه وقمع قلع دقصِ به
 (  جریه 656 صفر 14)

 یهـا  هقلعـ . نگرفت باز عنان انطاکیه تا اترار، از ابریشم، راه طول تمام در مغول سپاه
 ،المـوت  ،همـدان  ،حلـب  ،غـزه  از ابریشـم،  راه طـول ««اقتصـادی ـ  استراتژیکی» بزرگ

                                                           
 ۱۳۹۰ سال علم نشر سر، هفت اژدهای .1
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 کـرد  سقوط دیگری از پس یکی آن، دنباله ، الدین شرف و رباط ،مهماندوست و ،طبرک
 ۀسـای  در بتواننـد  اطمینـان  کمـال  در ابریشم، یها نکاروا تا شد، مغول سپاه پایگاه کال  و

 .بگشایند بار  اسکندرون ساحل فتابآ در و گیرند بار چین دیوارِِ

 و نـد ا غافـل  است پیش در که وقایعی درک از همیشه احمق حکام که سدر می نظر به
 .ندکن می جبران غیرقابل هایی آسیب درگیر را کشور مدام خود یها تحماق با

  بـزرگ  یها تقدر که بود غافل و کرد جهانی دوم جنگ در رضاشاه را اشتباه همین 
 جهـانی  یهـا  تقـدر  نیـاز  این از ایران و اهندخو می چه ایران از حساس لحظات دراین
 بـرد  گرسـنه  شیران مکا به را ایران خوارزم سلطان چون نیز او .ببرد سود اندتو می چگونه

 .گرفت پیش در را تبعید راه و

 

 توده حزب نقد

 از یادداشـت  دو بـه  کنـیم  نگـاه   نخست.است بسیار وحدیث حرف توده حزب درمورد
 :حزب منتقدین و دوستداران سوی
 در هنوز ای عده نیمبی می است شده عمویی برخاطرات که نقدهایی به نگاهی با» .1

 یـک  زدن بـدون  کـه  منـی بی می تعجب با و. خودند قدیمی و ذهنی یها هبافت دام
 .  اند افتاده دیگران جان به طویله میخ با خود به سوزن

 یمجـدد  دادگـاه  بعـد  یهـا  هدهـ  در باید که هندد می خود رقیب از تفسیری چنان و
 و کرد احضار گور از را ارواح دوباره داخلی و خارجی جاسوسی جرم به و داد تشکیل
 . کرد حبس یا و اعدام دوباره

 بـار  فاجعـه  تصـمیمات  و انـد  نشسته خود اساسی نقد به حال به تا یک کدام افراد این
 .اند کرده ارزیابی را ما نسل برای نآ وعواقب خود

 میـدانی  بـه  مناسب تجهیزات بدون و کافی موزشآ بدون را خود سپاه که ها آن همه
 انندخو می مرثیه ها آن برای  مدام حاال بردند مسلخ به را ها آن درواقع و فرستادند نابرابر
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 و فـداکاری  زیرسـایه  را خـود  رهبری بارمسئولیت و ندکن می نفرین را خود مخالفین و 
 .ندکن می پنهان رفتگان ایثار

 شـاید  تا ندا هگذاشت سرکارش و ندکن می بادش (ستا عمویی منظورم) را پیرمرد .2
 .توده حزب افتاده اعتبار از  پرچم بر بدمد  بادی

 بـه  اسـت  مربـوط  اش نمونـه  یـک  اسـت  بسـیار  سـمین  و غـث  اطراتـخ نـای در
 را راستش باید کردیم اشتباه که گفت من هب سعادتی :ویدگ می عمویی سعادتی محمدرضا
 پنجاه سال سعادتی که نددا مین و است کرده گم را زمان عمویی .فتمگ می اسناد درمورد

 بنـد  اویـن  باشـد  رفته مگر نداشت او زندان به دسترسی او و بود شده دستگیر هشت و

 .است محاالت از این که باشد کرده مالقات او با و پنج و بیستصدو

 از ههـ بر ایـن در مشـکوک  خیلـی  توده حزب کردن علم بگویم اهمخو می نهایت در

 روال طبـق  ولی گذاشت نخواهد خواهی عدالت جنبش بر تاثیری که هرچند است زمان

 آقای سخنان مشکوک موارد از یکی دید یمخواه ها یگر هوچی این از ییها هضرب گذشته

 .ندز می آن برگذشته ییدأت مهر که است حزب ای سالگی هشتاد در ابراهامیان

 و شـهریاری  عبـاس  ماننـد  ییها هچهر هم باز تا یمکن می نگاه ها یبندباز ینا به هم ما
 .«شوند نمایان پرتوی

 ییها هنوشت خواندن و است تاریخ گذشته به مربوط توده حزب یها هناکرد و ها هکرد
 .است کردن تلف وقت توده حزب برعلیه یا له

 .  شد می باید که شد آن و دیدیم که کرد آن .بود که بود آن توده حزب
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 انقالب تعریف
 
 .ستا ساری و جاری تعریف دو انقالب برای

 خاصـی  اقتصـادی  و سیاسـی  ۀبرمسئل که انندد می جنبشی را انقالب :ها تپوزیتیویس
 .باشد متمرکز

 تاریخی رکود یک از را جامعه که انندد می دگرگونی یک را انقالب: ها تمارکسیس و
 .ندک می یتر یمترق و تر هتاز یا همرحل وارد

 و نباشـد  متمرکـز  خاصـی  واقتصـادی  سیاسـی  برمسئله که یا هواقع و حادثه هر پس
 راه و نیـاورد  بیـرون  تـاریخی  رکودی از را کشور و نشود بنیادی دگرگونی یک به منجر
 بـرای  تسـامحا   مگـر . انقـالب  اال بگیرد اندتو می نامی هر نباشد جلوتر یا همرحل یسو به

 .کنند اتفاق برآن همه ایدئولوژیک مقصودی

 .انندد مین انقالب را ایران در 56-7 یها لسا تحوالت یا هعد اساس براین

 

 معنا جستجوی در انسان

 هـر  .بود خواهد فردا و امروز و گذشته در انسان بنیادی یها شپرس از یکی هستی تبیین
 و کند قانع روزگاری در را ما است ممکن که دارد چنته در جوابی آن برای فکری نحله
 .بیفزاید ما حیرت و شک بر دیگر روزگاری در

 فاقد خود یخود به هستی. نباشد بیراه پُر ها تاگزیستانسیالیس حرف گفت بتوان شاید
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 آن بـه  و نـد ک می معنادار را زندگی خود اجتماعی کنش با که است انسان این. ستا معنا
 .هدد می معنا

 و بخشـد  معنـا  را خود زندگی خود باید هرکس که که  ستا درستی حرف هم این
 کفایـت  فکـری  نظـام  یـک  یها بجوا به آیا که جاست همین نیز زندگی اصلی سختی

 .کنی پیدا را خودت یها بجوا که اهیخو می خود یا و نیک می

 و سـنت  از آدمـی  کـه  روزگـاری  در زنـدگی  بـه  معنابخشی و هستی از آدمی تبیین
 معلـق  هـوا  و زمـین  میـان  و ودشـ  می کنده قدیم یها یولوژایدئ ارچوبـچ از و مذهب
 را کـار  دنـدار  کـف  در چیـزی  بشـری  حقوق و گرایانه انسان کلی شعارهای جز و است
  .ندک می مشکل

 و بیابـد  شرری تا باشد آن درپی مدام باید .باشدنو یها هاندیش گرجستجو باید آدمی
 .کند ور شعله را وجود خاکستر

 نـور  هـا  یتـاریک  بـر  و کنـد  روشـن  را خود اطراف خود وقفه بی تالش با باید آدمی
 بـاک  چـه  و برسد فرا خاموشی روزگار تا باشد ناچیز تاباندن این و نور این گیرم بتاباند
 .  هستی دیالکتیک پذیرش از

 پاسـخ  .دیـد  خواهـد  را نیروانا روشنایی خاموشی از پیش آدمی که است این پرسش
 روشـن  خـودرا  اطـراف  زنـدگیش  سراسـر  در که اندازه ناـهم به دید خواهد تـاس این
 .است کرده

 

 خودی بورژوازی دنبال به

 خـود  پایـان  بـه  کـه  سـت ا هـا  تمد ملی بورژوازی نبودن و بودن داران طرف بین جدال
 شـده  سـپری  زمـانی  هـم  کمپـرادور  بـورژوازی  به معتقدین لعن و طرد از .است رسیده
 کسـی  و نـداریم  یا داریم ملی بورژوازی که ندک مین کلفت گردن رگ کسی دیگر .است
 .بزنیم کمپرادور تهمت خودی بورژوازی به نباید که نیست این درپی دیگر
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 تولید رشد به که بورژوازی از بخشی با که  ستا آن درپی روزها این رفرمیسم چپ

 و خـوار  رانـت  بـورژوازی  ،ودش همراه ساندر می مدد کشور در داخلی سرمایه انباشت و
 بـرای  را قـوانین  و بسـترها  حـال  درعـین  و براند اقتصاد و سیاست عرصه از را سوداگر

  .کند مهیا صنعت بخش به ها هسرمای هدایت

 جـذب  کشـور  توسـعه  بـرای  جهـانی  آرایـش  ایـن  با که است باور براین  نگاه این

 و تکنولـوژی  جـذب  بـرای  یمبـور جم و اسـت  ضروری خارجی و داخلی یها هسرمای
 .کنیم پهن قرمز فرش  خارجی سرمایه

 

  قدیمی یها هآموز نقش

 یها هموزآ از ما جامعه مردم درفهم ریشه هستیم ها نآهب مبتال ما  که مشکالتی از بسیاری
   .دارد دین اساسی

 یـک  شـکل  بـه  دیـن  ورود و قبـل  رژیم علیه اعتراضی یها تحرک شروع ابتدای از

 روحانیـت  انحصـار  در نآ از رسمی و غالب تئقرا ایران سیاست صحنه در ولوژیایدئ

  .بود روشنفکران توجه مورد نآ از یا هحاشی و رسمی غی یها تئقرا که لیدرحا بود

 بودند همه وثوق مورد منابع از متفاوت برتفسیر مبتنی نیز رسمیغیر یها تئقرا واین

  .ردندک می رجوع مهئوا پیامبر روایات و احادیث و قران یعنی منابع نآ هب همه و

 ایـن  تفسـیر  بـه  یا هریش نقد جای به متفکران منابع این پیرامون قداست هاله علت به

 اکتفـا  رقیـق  نقـدهای  به لفافه در متعصبین واکنش و تکفیر ترس از و رداختندپ می منابع

  دور چنـدان  نه ییها هخاطر که انگار و دندش می رد احتیاط با ها نآ کنار از یا و ردندک می

 احتـرام  مـردم  توده اعتقادات به که دش می توصیه همه به و اشتد می را خود ثیرأت هنوز

  .نشوید بحث وارد ها نآ با و بگذارید

 تنها دین نقش و است طبقات منافع بر اصل که ردندک می قضاوت لوحی ساده با ها نآ

 .است تولیدی روابط و ی تولید بنای زیر تابع و است فرعی عامل یک

 هـا  هدهـ  کـار  و زحمت یها هتود ذهنی عامل همین سلطه علت به انتظار برخالف اما

  .وندر می و رفتند سرانجام بی یها هرا به خود طبقاتی منافع برخالف
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 پـرش  انتـو  مین نیز بشری اندیشه رشد مراحل روی از  جامعه تکاملی مراحل مثل 

 فکـری  رنسـانس  پروسـه  در پیشـرو  عناصر تالش و صبر .رسید بعدی مرحله به و کرد

 وگرنـه  اسـت  ضـروری  امـری  باالتر سطح به مانده عقب اقشار رسیدن و امعهـج کلدر

ـ  خود ایـپستوه از اندهـم واپس اصرـعن انـهم  حرکـت  مـانع  و وردهآبـر  سـر  انیـزم

 منطقـه  کشـورهای  همـه  در گونـاگون  یهـا  لشک به ما را پدیده این و وندش می جامعه

 .نیمک می و کرده مشاهده

 

 دوران تغییر

 کالنتـری  گشـت  بـا  .بودنـد  رفته اعالمیه پخش برای نابدل و صالحی و بود 1350 سال
 نارنجـک  کشـیدن  بـا  صـالحی  فتنـد ا مـی  گیر بست بن کوچه یک در و نندک می برخورد
 .ودش می اسیر و زخمی نابدل و ندک می خودکشی

 هـم  ها تدول که آنهمچن نیست سیانور و کلت با اعالمیه پخش به نیازی دیگر امروز
 و نترنـت یا .است کرده دگرگون را چیز همه تکنولوژی .ندارند موتورسوار گشت به نیاز

 .شود ابداع هرچیز برای جدید یها هشیو باید.  است راگرفته چیزها خیلی جای ماهواره

 دیگـر  مجهز استبدادی یها مسیست به اعتراض برای قدیم یها هشیو به مبارزه اسلوب
 است؟ حاکمیت درون یها فشکا در حرکت امکان تنها آیا ندارد اعراب از محلی

 مناسـب  زمـان  وقت وچه ندز می دامن ها فشکا ینا هب ییها ممکانیز چه که دید باید
 .بدهند نشان خودی تا ستا یا هتود یها شجنب برای

 بـا  و پرکننـد  را درونـی  یهـا  فشـکا  مـدام  ننـد ک می تالش ها تحاکمی سوی آن از
 .کنند خود یا هتود پایگاه گستردگی فدای را پارچگی یک وسیع یها یجراح

 
 

  وطن

   .ودش می گفته
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 وطـن  ودشـ  مـی ن خالصـه  جغرافیا از خاص نقطه یک در خاک مشت یک در وطن

 .یردگ می شکل ما دروجود

 را ما شخصیت اصلی وجوه که ماست درون در گرفته شکل خاص روابط نآ وطن 
  .است اجتماعی روابط و طبیعت و جغرافیا با ما تعامل محصول روابط این ازدس می

 با خود تعامل کلی دستاوردهای از واقع در ریزدگ می خود وطن از فرد که هنگام نآ

 ؟.ریزدگ می خود وطن از فرد یک وقت چه و چرا دید باید اما .ودش می دور جغرافیا نآ

 کـه  سـت ا اجتمـاعی  با فرد تعامل از یا ستا جغرافیا از شدن دور گریختن این آیا و
 ؟.ندک می زندگی آن در

 کـاری  تحصـیلی،  اسی،ـسی دارند یـمختلف دالئل نندک می ترک را ورـکش که انیـکس
 .اجتماعی و

 زیسـتن  و رفـتن  صـرف  بـه  را دیگـران  ودش مین .نیست اخالقی نقد قابل لیدال این
 . کرد مذمت بیشتر امکانات با تر مطمئن تر، امن درجایی

ـ  کـه  شـینند ن می کسانی نقد به مهاجران که ودش می ایجاد جا آن مشکل  دالیلـی  هـر  هب
 خاک چه؟ یعنی وطن ودش می گفته گزاره این و .نکنند مهاجرت و بمانند ندا هداد ترجیح
 آن و ودشـ  مـی  گذاشـته  احتـرام  مـان  حقوق و ما به که ستا جایی ما وطن. است خاک
 .کند تامین را ما معنوی و مادی رفاه اندتو می خاک

 ستا لیآ هاید خواست باشد احترام مورد ما حقوق و شود گذاشته احترام ما هب که این
 .باشد ونهگ این ما وطن نیمک می آرزو ما هرچند .نیست ما وطن خاک این  لزوما  اما

 ایـن  .است فرهنگ و جغرافیا و محیط با تعامل در ما گرفته شکل شخصیت ما وطن
 . زد تاخت را آن مادی رفاه با یا گرفت دیگر جایی از بتوان که نیست چیزی

 خوب چه  یما هداشت کارنامه این یها هنمر در سهمی نیز ما و ماست کارنامه ما وطن

 دیگـر   جـایی در مـا  امهـارنـک در کمتر اغلب و االترـب یا هنمر ثبت و رفتن اـب بد چه و

 را مـا  زنـدگی  معـدل  که ست اها هنمر این اندم می باقی ما یها هنمر همه  کارنامه ایندر
 .ندک می تعیین
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 چیست زندگی

 ست؟ا معنا بچه زیستن خوب و چیست زندگی

 مرادمـان  دیـد  باید .دارد بغرنج غایت هب پاسخی اما شا ساده ظاهر  رغم علی شـپرس
 یـا  سـت ا فـردی  دایـره  یـک  زیسـتن  خـوب  ایـن  دایره و .تـچیس تنـزیس وبـخ از

 .ستا اجتماعی

 یـا  سـت ا فـردی  آسـایش  بـرای  ایلیـوس آوردن فراهم یاـمعن به اـآی زیستن خوب
 درجهـت  کنشی و منزه و پاک معیشتی است، تنـزیس اخالقی یاـمعن به تنـزیس وبـخ
 .اجتماعی خیر

 در محـیطش  بـا  و خودش با و باشد برخوردار درونی هماهنگی از فرد که روی بدان
 .نباشد تضاد و جنگ
 

 لذت اصل

ـ  می آن از ما که ستا لذتی به زیستن ارزش  را بـردن  لـذت  دایـره  ایـن  نبایـد  امـا  .ریمب
 امـری  بورژوازی سوداگرانه جهان در که امری جنسی و فردی یها تلذ به کنیم محدود
 .است مرسوم

 یـک  نوشـیدن  یـک  به و صحبتی هم یک به و ودش می شروع آغوشی هم یک از لذت
 مهربـانی  و دوسـتی  از پـر  سـقف  یـک  درزیـر  روزانه کار خستگی پس در چای جرعه

 اتـ  میجسـ  از دیگـران  آالم کردن کم برای تالش خود سپهر در تا ندک می باز را شعاعش
 موسـیقی  یـک  یـا  و آواز یـک  یـا  شـعر  یـک  شـنیدن  و کتاب یک خواندن به و روحی
 .     یابد ادامه اندتو می نهایت بی تا دایره این و شعاع این راستی به و. ابدی می گسترش

 مـا  .نیسـت  یکـی  آسـایش  و آرامـش . است آسایش و آرامش نیازمند خوب زندگی
 خانـه  .بیـاورد  ارمغـان  بـه  را تنعم ما برای کار این و بیابیم خوبی کار تا یمنک می تحصیل
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 بـه  رسـیدن  تا اما باشیم داشته آسایش زندگی در ما تا خوب غذای خوب، لباس خوب،
 و سـاند ر مـی  آرامش به را ما که ستا اخالقی زندگی .داریم بسیاری فاصله آرامش مرز

 جامعـه  یـک  برپـایی  درجهـت  کنشـی  و پاک معیشتی جز نیست چیزی اخالقی زندگی
 .همه برای سالم

 

 مدرن متافیزیک

 ملی شماره انندتو می عدد این همدف می و یندب می عدد یک شکل به را انسان مدرن جهان
 نـه  دارد سـروکار  رقـم  و عـدد  بـا  یشهـا  یبررسـ  در پـس  .باشـد  ها مآد شناسایی کد یا

  .انسانی عواطف و ها احساس و هارؤیا با انسانی مشخص واحدهای

 و پـاکن  یک با انتو می و ندارد خاصی معنایی بار که دید اعدادی را جهان ودش مین
 .کرد کم و زیاد را اعداد این قلم یک با یا

 

 حقیقت و واقعیت

 .باشد باید که چهآن حقیقت what it should be اشدب می 

  .هست که چهآن واقعیت what it is اشدب می 

 .است دیدن قابل و بدیهیات جزو واقعیت 

 .ستا ذهنی و دیدن قابل غیر حقیقت که حالیدر

 .است ذهنیت یا  سوبژکتیو همان  حقیقت

 .است عینیت یا ابژکتیو همان رئال واقعیت که الی در

 

 شوونیسم

 شـود مـی  اطالق افراطی دوستیوطن یا ناسیونالیسم نوعی به معموال  منیسشوو اصطالح

  .است مفرط خودشیفتگی از ناشی که
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 دانسته نظایرش از فراتر و برتر ذاتا  را خود کشور یا ملت قوم، تبار، شووینیست، یک

 بـه  را حقـوقی  ۀموضوع اصول و اخالق غیرخودی، و خودی بین ایمنازعه هر در فلذا

 .است نبجا به حق «دائما » نتیجتا  و درآورده تعلیق حالت

 کـه  سـازی  اسطوره دارد سازی اسطوره به نیاز خود دادن جلوه موجه برای شووینیزم،
 :ذردگ می مسیر سه از

 خودبرترپنداری ۀاسطور

 خودمبرّاپنداری ۀاسطور

 پنداری دیگرمتهم ۀاسطور

 بـرای  ،(سیاسـی  قـدرت  خاصـه ) قدرت گفتمان مهم ابزارهای از یکی شووینیزم   

  .است متحد هایگروه و جوامع تثبیت و تشکیل

 کـه  معنا بدین بگیرد؛ خود به نیز مذهبی یا دینی لعاب و رنگ تواندمی اما شوینیزم   

 بـه  و همیشـه  افراد گوناگون، عقیدتی گروه دو یا دسته دو میان حقوقی نزاع نوع هر در

 «متجـاوز » و «متهم» را مقابل طرف و «ذیحق» و «مبرا» را خود مسلکانهم خودکار شکل
 .کرد شناسیآسیب «عقیدتی شووینیزم» عنوان ذیل توانمی را رفتار این .بدانند

 

 اخالق پشتوانۀ درازمدت؛ عقالنیت

 کنیم. تقویت درآنان را «درازمدت عقالنیتِ» است کافی هاانسان کردن اخالقی رایب

 در اسـت  انسـان  سـود  بـه  مـدت  کوتـاه  عقالنیـت  در که تزی که است این معنایش

 .شودمی منجر انسان زیان به درازمدت عقالنیت

 . کندمی دور اخالق از را انسان که است مدت کوتاه عقالنیت

 و اختالس و دزدی به و بینیممی را خود بینی نوک تا تنها ما مدت کوتاه عقالنیت در
 در درازمـدت  عقالنیـت  در اما .زنیممی دست کاری فریب و احتکار و رشوه و کاری کم

 .بینیممی زیان نهایت در که یابیممی
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 مـدت  کوتـاه  منـافع  بایـد . کنیم فراموش را خود منافع نیست الزم بودن اخالقی برای
 اخالقی برای بنابراین. بیندیشیم خودمان منافع به درازمدت در و نگیریم نظر در را خود

 .نیست الزم خودگذشتگی از بودن

 .است ضرورت نیست؛ فضیلت بودن اخالقی دیگر سویی از

 کـه  هسـتند  هـایی انسـان  بلکـه  نیسـتند  منـدی  فضیلت هایانسان اخالقی هایانسان

 .انددریافته را «زندگی هایضرورت»
 

 انگیزاسیون

 قـدرت  وندشـ  مـی  فهمیـده  یا هاسـطور  باورهـای  و هـا  نداستا با وقتی مذهبی باورهای
 نیرویی و بزنند دامن ها بتعص به بیافرینند، مذهبی یها مدگ قادرند که ابندی می نهایتی بی

 .بسوزانند خود آتش در را یا هاندیش هر نیرو این پرتو در و کنند خلق را وحشتناک

 سیصـد  و برخاسـت  خوری آبش چنین از اروپا در وسطی قرون عقاید تفتیش دادگاه
 .کرد خود قربانی را نفر هزار

 

 پارسی مرد نیزه

 کـه  ببـین  را پیکرهـا  .داشـت  شـاه  داریوش که کشورهایی آن بود چند که کنی فکر اگر
 .رندب می تخت

 هگا نآ رفته، دور پارسی مرد نیزه که ودش می معلوم تو به هگا نآ دانست، خواهی هگا نآ
 قبـر  سنگ. …است کرده جنگ پارس از دور خیلی پارسی مرد که ودش می معلوم تو به

 را این .اند نگوناگو ملل بردگان یا اسیران رندب می را شاهی تخت که پیکرها اول داریوش
 مـا  بـه  اما .است شده پرتاب ها تدوردس به پارسی مرد نیزه که هدد می خبر ما به داریوش

 در چـرا  پارسـی  مـرد  و اسـت  رفتـه  هـا  تدوردسـ  بـه  پارسـی  مـرد  نیزه چرا ویدگ مین
 .است جنگیده ها تدوردس
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 :است بوده چه ها گجن این اهداف

   استعماری

 بخش ییرها یا

 بـه  نسـبت  نـد ا هردک می برخورد اسیر ملل با تر یانسان کوروش یا شتره هوخ که دراین
 از تـاریخ  را آشور پادشاهان سبوعیت و ها یگر وحشی آن .نیست شکی آشور پادشاهان
 ایـن  آیـا  .ودشـ  مـی ن عوض که ها گجن این ماهیت اما .وردآمین یاد به پارسی مرد سوی
 است؟ نبوده داری برده و امپریالیستی ها گجن

 کمکی این اما.ندا هنبود دار برده ها تپار و هخامنشیان و مادها که باورند براین بعضی
 سـه  شـده  ثبـت  یهـا  تروای طبق ها گجن این پشت در ندک مین ها گجن این ماهیت به

 :است بوده انگیزه

 غارت

 رفتنگ خراج

 فروش و ها کاخ و معادن و مزارع در کار برای برده گرفتن و

 بـرای  چـه . مقـدس  جهـاد  ند؛ا هداشت ایدئولوژیک یها شپو ها گجن این تمامی البته
 .مزدا اهور برای یا مردوخ برای یا آشور خدای

 طرخـا  بـه  چـه  شـده  فـتح  یها نسرزمی در ایران نجد بر حاکم شاهان مذهبی تساهل
 ماهیـت  در ایرانـی  مـداراجوی  روحیه طرخا به چه و محلی کاهنان قدرتمند جناح حف 
 این استعماری یا داری برده امپریالیستی ماهیت روی باید ندک مین حاصل تغییری داستان
 .شد خم بیشتر ها گجن
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 روی نـد ک مـی  پرتـاب  را مـا  ناپیدا دستی متنی و تمرین هیچ بی که ستا نمایشی زندگی
 را نقشی سندیپ می خود که هرگونه بازیگر؛ شد آغاز نمایش :ویدگ می ما به و شا هصحن
 .کن بازی داری دوست که

 کجـا  .کنـی  بـازی  باید چگونه و چرا دانی نمی وحتی. تمرینی هیچ بی و متن هیچ بی
 .هستند کسانی چه مقابلت یها شنق و کنی بازی باید

 .نیست و هست ها این همه

 نـور  زیـر  در مـا  ندک می باز ما برای را ییها هصحن که .ستا کوتاهی فرصت زندگی
 و بـزنیم  روزگـار  بـه  را خـود  نقش و بخوانیم نانوشته را متن لحظه به تا یریمگ می قرار
 صـف  در که آنانی دهیم اجازه و یمیبیا ینیپا سن از و شود خاموش ها غچرا تا کنیم صبر
 .بزنند برروزگار را خود نقش و بیایند صحنه به خود نوبت به ندا هایستاد

 مـا  بـرای  متنـی  کسـی . شـدیم  پرتـاب  قـدیمی   خانه نمایش آن تاریک صحنه به ما
 ما برای کسی نبود، ما نمایش منتظر کسی نکرد روشن ما برای را ها غچرا کسی. ننوشت
 . نکرد تشویق را ما و نزد کف

 پشـت  پس از الک با که آن برای تاریخ، برای نیامده؛ فرداهای برای کردیم بازی ما اما
 بـرای  مـا  کـه  خـوبی  مـتن  برای که آنانند .یندآ می ما پس از ما های تماشاچی. یدآ می ما

 تـا  نندک می نگاه دقت به ما نمایش نانوشته سطرهای در آنان. نندز می کف نوشتیم زندگی
 .نیافتیم را گفتنش فرصت و فتیمگ می باید چه ما ببیند

 کنیم؛ می برخورد بار نخستین برای چیز همه با زندگی در که ستا درستی گزاره این
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 خـود  زنـدگی  تمـرین  اولین اگر اما شود؛ صحنه وارد تمرین بدون که ای هنرپیشه مانند
 خودمـان  بـرای  خودمـان  نمایش انـایـپ در که کرد ازیـب یا هنگو به باید اشد،ـب زندگی
 .بزنیم کف

 کـه  ینا هب علم با بگیریم جدی را خود نقش باید. کرد بازی هم خوب .کرد بازی باید
 و فتـد ا مـی  پـرده  ودیز بـه  کـه  باشـیم  اعتنـا  بـی  و .نـیم ک مـی  بازی را نمایش یک داریم

 نمـایش  این گیرم .ردیمک می چه و فتیمگ می چه و بودیم که ما رندب می یاد از تماشاچیان
 .باشد آفتاب آن تا آفتاب این از

 

 ستا معنا چه هب آیرونی

 در کـه  دنیـا  این کارهای و خود کارهای و خود به است؛ خندیدن قدرت داشتن آیرونی
 .تراژدی تا است کمیک آدمیان کاری ندانم شدت از مجموع

 شـدن  نزدیک را ما کاذب های ابهت ساختن با نندک می تالش هژمون نیروهای تمامی
ـ  خندیـدن  بـا  امـا  دارنـد  برحذر دروغین یها تابه این و بناها ینا هب  یهـا  تابهـ  یـن ا هب

 .یزدر می فرو ها مآد و بناها آن از مان دلهره و مان ترس کاذب و دروغین

 ادعاهـای  و هـا  هنوشـت  و هـا  بکتـا  و رهبـرانش  و دنیـا  ایـن  رکـا  به خندیم می وقتی
 و. اسـت  بربـاد  یکسـره  دنیـا  این کار که هیمد می نشان دیگران و دخو به شان پرطمطراق

  .   ندارد وجود دنیا در جدی چیز چرخد می جهل و ستم مدار بر که روزگاری دراین

 

 صفوی اسماعیل شاه

 ما هدانست قهار گری لواط صفویه دربرآمدن را اسماعیل شاه صفویه تاریخ در ودش می گفته
 مفـاهیم  با ما منطقه در میانه قرون در بازی شاهد  که لیدرحا 1.ما هداد ارزشی بار آن به و

  .نیست خوان هم پودوفیلیا و هموسکسوالیته

                                                           
 بیان آزادی سایت صفویه، . برآمدن۱



 111         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

 عقـد  شـیرخوار  دختـر  تحفیذ که یدآ می هم هنوز عملیه رساالت همه در هک میهنگا
. است مجاز پشت از چه و رو از چه نزدیکی در تمکین عدم علت به زن تنبیه یا و  شده
 در کـه  این و وردنآدر سبیل و ریش از قبل شاهد درباره معروف یشعرا شعر همه نآ و

 .هستند پسرکان معشوق از غرض اشعار از بسیاری

 بـار  جـا  یـک  در کـه  کـرد  مطرح وانت می هم را خواری شراب ارهـدرب شبهه همین و
 شـود  باعـث  را کورساکف جنون و باشد داشته اعتیاد شکل اگر جا یک در و دارد مثبت
 .نیست مجاز

 جنـگ  جـا  نآ و نشسـت  جا نآ و رفت این و  مدآ این که قدما شیوه به نوشتن تاریخ
 .ودش می خستگی درنهایت و تاریخی حوادث در خواننده سردرگمی باعث کرد

 یـک  در هـم  را هـا  مدآ رفت و مدآ و نکرد رها را نآ و گرفت را کلی خط یک باید
ـ  مـی  تا را نآ تلگرامی دنیای ایندر و داد نشان کلی خط نآ به توجه با ساده نمودار  وانت
 .بنشیند خواننده ذهن در اصلی مفهوم تا کرد خالصه

 دربارها تشکیل و شاهان مدنآبر در ما منطقه تاریخ در میانه آسیای نشین کوچ قبایل

 و نـد ا هبـود  مستثنی قاعده این از پسر و پدر پهلوی تنها شاید و ندا هداشت را اصلی نقش 
 .است بوده بهمان و فالن و ها شمن دوران از بازمانده های آئین حاوی نیز قبایل این دین

 و  نبود معین ولوژیایدئ با نشده تعیین پیش از نقشه یک صفویه حاکمیت و مدنآبر
 صفوی شاهان تدریج به و شود جاگیر بیشتر ایران در که شد منجر جا نآ به خود سیردر

 هــا  آن بـرای  ولوژیکایـدئ  بـرگ  و ازـسـ  اـت شوند متوسل شیعه یاـه مالـاالس شیخ هـب
 .«کنند فراهم

 .بعد اما و .دارد بسیار سپاس جای این و است ساده کار باشد برمتن مبتنی نقد وقتی

 به ونیزیان یها تیادداش تمامی در نیست یا هپوشید امر اسماعیل شاه گری لواط .1
 بـه  مـردان  خانه فاحشه نجد این تاریخ در بار نخستین برای. است شده اشاره آن

 دوران اخالقیـات  بـه  ربطی مذموم امر این اما. شد ایجاد صفوی قزلباشان همت
 .ندارد میانه
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 خدا روح بود مدعی که نیمز می حرف کسی درمورد داریم ما صفویه برآمدن درمقاله
 ائمـه  بـا  کـه  اسـت  بـاور  بـراین  و اندد می اعلی مرشد را خودش و است متجسد او در

. دـنـ ک مـی  راییـاجـ  دریچـه  نـهمی از را ارهاـک امیـتم و دارد نزدیک اسـتم طاهرین
 درایـن  بایـد  را داسـتان . دارد رسـالت  ادعـای  کـه  کسـی  بـا  چنگیزخـان  بین است فرق

 .دید کانتکست

 

  افتادگیتک

 و عجیـب  هـای  رنج یا و گذشته های رنج یا و خود درد از تا  شایمگ می دهان هک میهنگا
 باز سخن از بگویم سخن کسی با هستم نآ شاهد  مردم با خود کاردر روزمره که غریبی
 در چنان آدمیان. ندارد وجود دیگر درد مستمع گوش که ینمب می وضوح به چون نمما می
 فکـر  حتی و گوش دیگران رنج به وانندت مین که ندا هافتاد گیر خود سخت زندگی هچنبر
 . بگویند خود رنج از سخن تا وندش می دهان پا تا سر گوش یجا به و کنند

 اتفـاقی  چـه  .دارد جهان مناسبات این کجای در ریشه افتادگی تک و دورافتادگی این
 را دیگـران  های رنج شنیدن حوصله ها مآد که اخالق و فرهنگ و ساخت در است افتاده
 در بـودی  چـه  از نشان شدن اتمیزه این. کنند برقرار رابطه دیگران با وانندت مین و ندارند
 .شد خم بیشتر امر این روی باید. دارد جهان نمود

 

 آزادی و کسروی

 اینان از. برد راه زور با را آنان باید و نیستند آزادی شاینده مردم: ویندگ می کسانی اهیگ
 دیگـران  و باشـید  آزادی شـاینده  شـما  کـه  شده چه مردمید؟ از نه شما مگر: پرسید باید

 و خودکامـه  شـاهان  مگـر  برنـد؟  فرمـان  دیگـران  و رانید فرمان شما که شده چه نباشند؟
 وردند؟آ می ها هبهان این جز ستمگر

 اگـر . رانـد  فرمـان  دیگـری  بـه  که ستا سزا هن را کسی و ندا هشد آفریده آزاد آدمیان
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 اگـر . رسـانید  شـایندگی  به را آنان و کوشید باید اشندب مین آزادانه زیست شاینده مردمی
 بایـد  بلکـه . نمـود  چیرگی او به و داشت بیماریش در نباید است ناتوان و بیمار تن یک

 ... خواهینیک راه ستا این. بازرهانید ناتوانی و بیماری از را او و کوشید

  

 کسروی احمد از بنیادـ  ورجاوند :کتاب

 ایـن  مسـتحق  چـون  انـد  بـدبخت  مـردم  یم؛روی روبه ها هگزار این با وفور به اـروزه این
 و کوچـه  مردم گردن به را موجود وضع ناکرده و کرده گناهانی کردن ردیف با و اند ستم
 .ندازندا می بازار

 .مقصرند حد چه تا مردم وضعیت دراین شدن گرفتار دید باید

 دیـده  تـدارک  باال از بستری چه دید باید. نیست مردم و جامعه یک ذاتی فرهنگی بی
 دیـن  علـی  النـاس  وند؛شـ  مـی  آلـوده  اخالقـی  رذائـل  با مردم بستر دراین که است شده

 .  هندد می شلتاق چنین ها دستی ینیپا که نندک می دارند چه ها دستی باال دید باید. ملوکهم

 نگـه  دور متفکـرانش  از مـدام  و نـد ا هشـد  تحمیق و تحقیر تاریخ طول در که مردمی
 یهـا  هگـزار  از مغـزش  اسـتبداد  و سنت نهاد دو سوی از تاریخ طول در و ندا هشد داشته
 .هست که این جز بیاید صحنه به چگونه جدید دوران در باید است شده پر غلط

 متـافیزیکی  یها هگزار با را او مدام ندارد جایی معاصر دنیای در متافیزیک که لیدرحا
 او از مـدام  نـدارد  اعـراب  از محلـی  هـیچ  دیگـر  اخـالق  کـه  روزگاری در و .نندک میپر
 .ستا اخالقی بی روزگار روزگار که لیدرحا کند پاسداری را اخالق واهندخ می

 ظـاهر  در البتـه  واهندخ می حاکمان که ودش می آن اختیاری هر از شده مصلوب مردم
 مـاجرا  حقیقـت  بـاطن  در که لیدرحا نندک می دلخوش ظاهر رعایت ینا هب نیز حاکمان و

 .ستا دیگری چیز

 انسـان  االراده مصـلوب  جامعه در .فتدا مین مهمی اتفاق هیچ استبدادزده یا هجامع در
 .یردگ مین شکل اخالقی
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 الفلکعروس مسجد

 مسـجد  سـاخت  بـه  راجـع  غزنـوی  محمـود  نویسـان  تـاریخ  از یمینـی  تـاریخ  در عتبی
 :ویسدن می چنین الفک عروس

 شد نزدیک که بیاورد برده چندان آمد باز نفایس و اموال با هند دیار از سلطان چون
 .آید تنگ شان برای غزنه مشارع و مشارب

 و خراسـان  اطـراف  بـه  برده چندان آوردند غزنه به رو تجار نزدیک و دور مناطق از
 مـردم  و شـد  زیـادت  احـرار  و حرایـر  عـدد  بـر  ایشان عدد که بردند عراق و ماورالنهر
 .شتگ می گم ایشان درمیان سپیدچهره

 فرمـود  و کنـد  صرف باقی حسنه وجه در اغفال آن انفال که افتاد رغبت را سلطان و
 . کنند اختیار یا هعرص جامع مسجد بهر از تا

 .بریختند فراوان مال عمارت آن اتمام اهتمام وجه در تا بفرمود

 .بیاوردند چند درختی هند و سند نواحی از

 چـون  اسـباغ  و الـوان  انـواع  بـه  را آن و آوردند مرمر های سنگ دوردست نواحی از
   .بیاراستند باغ عرصه

 .فرمود ترتیب خویش عبادت برای از خانه یک سلطان و

 بـه  روی و غـالم  هـزار  سـه  وجُمعات اعیاد در که بود یا همقصور خانه این پیش در
 .بایستادندی فرایض ادای

 مشـغول  علـم  ترتیل و تحصیل به طالب تا نهاد بنا یا همدرس مسجد این جوار در و
   .شتگ می موظف ایشان مواجب مدرسه اوقاف از و شوند

 بـه  راه بـدان  سلطان و پوشیده دادند ترتیب راهی مسجد حظیره تا عمارت سرای از
 .رفتی مسجد

 .نهادند بنا مفرد یا هحظی امراء افراد از هریک و

 انوشه حسن ترجمه باسورث کلیفورد ادموند غزنویان؛ تاریخ 
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 مذهبی فرق و عیاران ریشه

 حـاکم  مـذهب  بـه  عمـده  گـرایش  بـا  مـا  بـزرگ  شهرهای در هجری نخستین قرون در
 و زنادقـه  و جامگـان  سـرخ  و سـپیدجامگان  نهضـت  بـا  اـم روستاها در اـام .یمیرو روبه
 .ئیمرو روبه عیاران

 چرا؟

ــب  و روســتایی یهــا هتــود شــان اصــلی پایگــاه دوران درایــن اعتراضــی یهــا شجن
 .ستا شهری های نشین حاشیه

 در خـدا  روح حلـول  بـه   المقنـع  بـود؛  زرافشان دره حوزه در سپیدجامگان نهضت
 . داشت باور خود در ابومسلم از و ابومسلم

 . بود آذربایجان روستاهای شان پایگاه جامگان سرخ

 .بود بادغیس مردم از سیس استاد و نیشابور مردم از سنباذ و زون مردم از آفرید به

 و سـوداگران  ایـن  جـز  و بـود  دار زمـین  طبقـات  و شـهری  مـردم  دیـن  رسمی دین
   ستندج می سود مناسبات این از وران پیشه

 مـذهب  قبـول  در بودنـد  ایرانـی  بـزرگ  یهـا  هخـانواد  و مالکـان  میـان  کـه  دهقانان
 داری نگـه  حق و اجتماعی امتیازات رکا این با زیرا داشتند اجتماعی و سیاسی یها هانگیز
 وردنـد آ مین دست  به چیزی گیرودار دراین یانروستای اما .ردندگ می حف  را خود امالک
ـ  را حاکم قدرت از بیزاری این و بودند حاکم داستان متضرر بلکه  از طرفـداری  شـکل  هب
 در هـا  تنهضـ  ایـن  دوام .ادنـد د مـی  نشان داشتند مذهبی صبغه که اعتراضی یها شجنب

 .ستا رو این از کوهستانی و روستایی مناطق

 درگیری شکل به را خود شهر در طبقاتی درگیری نداشت وجود یگانگی نیز شهر در
 .ادد می نشان حنفی و شافعی میان

ـ  دنبـال  بایـد  داشت جریان شهرها تمامی در که مذهبی های درگیری دراین  یهـا  هپای
 . گشت آن طبقاتی و سیاسی
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 روسـتایی  و شـهری  فرودسـت  یهـا  هتـود  نارضـایتی  در بایـد  نیز را عیاران پیدایش
 . کرد جستجو

 و دندشـ  مـی  روستا ترک به مجبور و نبودند  مالیات پرداخت به قادر که یانییروستا
 .یوستندپ می عیاران صف به نیز بیکار و اخراجی سربازان

 غلطـی  آدرس با که دید روستایی یها شجنب فاقه و فقر در باید نیز را غازیان جنبش
 را خـود  خـالی  یهـا  هسـفر  یهـا  تغنیمـ  و غـارت  از داشـت  تـالش  ادندد می او به که

 .بود خراسان در غازی هزار 20 روزگاری در .کند ورنگ پرآب

 ریشـه  کـه  .دید یا هزورخان پهلوانان نظامی نیمه تشکیالت در باید هم را فتیان ریشه
 .داشت شهری فرودستان و وران پیشه تشکیالت در

 

 مانی هیپو سیاستمداران

 چهـار  در و دارد را شیوع حداکثر سالگی سی تا نوجوانی سن از دپرسیو مانیک بیماری

 .دپرسیو قطب و مانی قطب دارد؛ قطب دو بیماری این .ودش می دیده جمعیت درصد

 مبادرت و منطقیغیر بلندپروازانه افکار بینی، بزرگ خود چون عالیمی فازمانیک در 

 با دیگران به ظنءسو احساس و فعالی بیش و خوابی کم و ولخرجی و خطرناک اعمال به

 افسـردگی  عالیم دپرسیون  یعنی بیماری دیگر قطب در و ودش می دیده ضعف و شدت

 مغلـوب  و غالـب  شـکل  دو به مانی فاز بیمار در که است ممکن ودش می مشاهده ماژور
  .ودش می گفته مانیاک هیپو مغلوب فاز به دهد؛ ن نشا را خود

 شکل به را خود بیماری و ودش می دیده کمتر مانیا وغریب عجیب افکار هیپومانیا در
 بـه  مبادرت و ویژه رسالت احساس یک داشتن و خاص تفکر یک به گرایش و شیدایی
 انجـام  و خودنمایی برای غریب یها شنمای در شرکت و خطرناک و ماجراجویانه اعمال
 نفس به اعتماد و جهان و دیگران برای سرنوشت تعیین ادعای و نمایشی بزرگ عملیات
 و مـال آ تسـلیم  را خود کامال  هیپومانیک فرد فاز ایندر. هدد می نشان را خود العاده فوق
 انـرژی  با و ندارد خود افکار و اعمال بودن درست در شکی کمترین و کرده خود افکار
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 خـود  افکـار  کـردن  عملی دنبال به بینی بزرگ خود و خوابیدن کم و فعالی بیش و فراوان
 بـا  مخـالفتی  هرگونه و بزند خطرناک و بزرگ های ریسک به دست است ممکن و است
 .هدد می جواب شدید مثل به مقابله با بیمارگونه ظنیءسو با را خود یها هخواست

 مشـاهده  یا هشیشـ  و مـات  نگـاهی  یا و قراری بی و زدن دو دو نوعی ها آن نگاه در 
 دوسـت  و رنـد ب مـی  سـر  بـه  سرخوشی یا و خفیف خلسه حالت نوعی در ها آن ودش می

 پاسـخ  خشـونت  بـا  را دیگـران  نقـد  و دخالـت  و شـوند  خارج حالت این از که ندارند
 عواقـب  دریافت از را ها آن غیرطبیعی نفس به اعتماد و بینی بزرگ خود حس و هندد می
 اییـخطرهـ  چـه  در کـه  ننـد ک مین درک و اردد می ازـب خود اکـخطرن ارـافک و الـاعم
 .  دارند قرار

 ایـن  دچـار  بـزرگ  نویسـندگان  و مـداران  سیاست و هنرمندان از توجهی قابل تعداد
 .ندا هبود بیماری

 بـرای  خـوبی  کاندیـداهای  افـراد  از گـروه  ایـن  ها هیپومانیک های ویژگی به توجه با
 ولیتئمسـ  اسـتبدادی  کشـورهای  در جهت همین به و هستند وجاسوسی امنیتی کارهای
 .  ودش می بزرگ یها ناخسر باعث افراد این کردن پیدا

 تعـویض  امکـان  برسـند  ئولیتیمسـ  به افراد این اگر دمکراتیک نظام با کشورهای در
 . دارد وجود ها آن

 

 رضاشاه از فوری عکس چند

 وجـه  دو کودتـا  ایـن  امـا  بود انگلیسی کودتایی حاصل رضاخان بناپارتی رژیم .1
 .داخلی وجه و خارجی وجه داشت

 دور امنیتـی  کمربنـدی  کشـیدن  بـرای  بود امپریالیسم سیاست تغییر شا خارجی وجه
 را ریـل  تغییـر  ایـن  تـوان  قاجـار  اشراف که بود دریافته صرافت به انگلیس .ها بلشویک
 . بود قاجار تغییر کارش دستور در پس ندارند

ـ  کفـایتی  بی حاصل که بود ذهنیتی شا داخلی وجه و  انقـالب  از برآمـده  یهـا  تدول
 .بود مشروطه
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  مقتـدر  دولتی. ندک می خبردار را ما ذهنیت این از مختصرش تاریخ در روشنی هب بهار
 .توسعه خورده شکست پروژه برد پیش برای کودتا یک از برآمده

 .بود مشروطه انقالب شکست از برآمده مصلح دیکتاتوری

 تـاریخی  ضـعف  علـت  به که بود ما دموکراتیک بورژوا انقالب مشروطه انقالب .2
 بـه  فئـودال  اشـراف  بـا  تجاری بخش و شد کشیده سازش به صنعتی بورژوازی
 .کشاند شکست به راه نیمه در را انقالب و رسید سازش

 بعـدها  رژیـم  این .بود مشروطه انقالب شکست حاصل رضاخان بناپارتی رژیم .3
 . کرد ایفا را خود تاریخی نقش ایران مالک بورژوا نماینده انعنو به

 .داور تا بگیر تیمورتاش از داشت توسعه از آمرانه درکی رضاشاه اصالحات تیم .4

 ابتـر  یا همدرنیت و آمد؛ دنیا به پا یک با که بود ناقصی موجود اول پهلوی مدرنیته .5
 الگـویی  سیاسـی  توسعه بدون اقتصادی توسعه .نبرد جایی هب راه درنهایت و بود
 .بود دوم و اول پهلوی موردنظر که بود

 .نداشت جوان قزاقان باشگاه و رضاشاه به ربطی شده انجام اصالحات .6

 روی کـه  رژیمی هر به را تحوالت این جامعه ضروری رشد و جهانی تحوالت سیر 
 ایـران  جایگـاه  و جهـانی  کنتکسـت  در بایـد  را تحوالت این. ردک می تحمیل مدآ می کار

 را اصـالحات  از حـد  همـین  کـه  سـت ا انصـافی  بـی  همـه  ایـن  با .دید کانتکست دراین
 . نکنیم منظور رضاشاه تیم درکارنامه

. دیـد  مشـروطه  انقـالب  درچارچوب باید را او تیم و رضاشاه خطای و خدمت .7
ـ  مثـل  خـورده  شکسـت  انقالبـی  از برآمده جریانی انعنو به رضاشاه  یهـا  هنمون
 بـردوش  را مشـروطه  انقـالب  شـعارهای  از بخشی کشورها دیگر در شا همشاب
 درهمـین  گـار  روز درآن ایران جامعه نوسازی. کرد متحقق حدودی تا و گرفت
 انقـالب  شـعارهای  بند نیم تحقق همین در تیمش و رضاشاه خدمت و بود راستا

 انقـالب  یا هپای شعارهای نابودی با درواقع توسعه این اما. بدیا می معنا مشروطه
 مـا  کـه  نبـود  چیزی رضاشاه حکومت ساله بیست وکارنامه شد متحقق مشروطه
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 سـابق  مـداحان  از انوار یعقوب شیخ را درست حرف .کنیم افتخار آن به بتوانیم
 «ماوقع فی و الخیر» :زد دیکتاتور

 جـانی م و مفـت  پـل  را ایـران  و زد ایـران  بـه  حماقتش با دیکتاتور را ضربه آخرین
 را ارتشـی  .نبـود  آزاد و آباد یا هجامع رفتنش زمان در شا هکارنام و .کرد متفقین پیروزی

 و بیسـت  نتوانسـت  وردخـ  می را کشور بودجه نصف از بیش و ادد می را پزش مدام که
 مشـتی  هـایش  ژنـرال . پاشـید  درهـم  و کند مقاومت متفقین هجوم برابر در ساعت چهار

 .بودند دزد و آدمکش

   تاریخی اگر یک

 کـه  ودشـ  مـی  سـاخته  مالتی همان با تاریخ .سازند نمی اگر با را تاریخ ودش می گفته
 کـه  سـیدند ر مـی  تـاریخی  فهـم  یـن ا هب تیمش و رضاشاه اگر اما دارد دسترس در تاریخا 
 سـت ا جـانی  بی کالبد سیاسی توسعه بدون اقتصادی توسعه و روح و دارد جسم مدرنیته

 قـانون  و مشـروطه  دستاوردهای به و  دارد بقاء امکان محدودی دوران در تنها و تنها که
 خـود  سرنوشـت  در احـزاب  قالب در مردم ادندد می اجازه و ذاشتندگ می احترام اساسی
 پادشـاه  و مشروطه سنت همان با ایران نبود 1357غوغای به نیازی وقت آن .کنند شرکت
 مـا  و .بشـود  منطقـه  ژاپـن  واسـت ت می و برسد مدرنیته و توسعه به وانستت می مشروطه
 جـز  نبود چیزی دوم و اول پهلوی آمرانه توسعه کارنامه .هستیم که نبودیم جا این امروز

    .1357 تحوالت

 وارد کودتـا  یـک  بـا  را مـا  اسـتعمار  و وردآ مـی  تاب مشروطه بند نیم دموکراسی اگر
 بـاز  خانـه  قـزاق  بـه  قراقـان  و وردآ مـی  تاب قانون حکومت اگر و ردک مین جدید دوران
 مـدت  در کـه  داشت را آن توان ایران. فتادا می بلد کار افراد دست امور رشته و شتندگ می

 .برخیزد خاک از کوتاهی

 امنیـت  برقـراری  بـر  را خـود  قـدرت  و نـد ما مـی  سـپه  سـردار  سپه سردار کاش ای
 ادد مـی  اجـازه  و ادد مـی  پارلمان دست به را امور رشته قانون ارچوبچدر و ذاشتگ می

 سـخن  سپهی سردار از ما امروز بماند صاحبقرانیه در دموکرات شاهی انعنو به احمدشاه
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 در مصـدق  دکتـر  نشـد  گونـه  ایـن  امـا . داشـت  ما تاریخ در ویژه جایگاهی که فتیمگ می
 یک که این :گفت شود رضاشاه سپه سردار بود قرار که جلساتی از یکی در شا سخنرانی

 اگـر  مـرا . شا هحبشـ  از بدتر باشد مملکت شاه و باشد وزیر نخست باشد، سردارسپه نفر
 بدهـد  مـن  به را عالم یها شفح تمامی انوار یعقوب سید آقا این و کنند جدا بندم از بند
 .نمک مین امضا را قانونی چنین پای
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 ابتذال و شر هایریشه
 
 ها کس هیچ به ها مآد تبدیل و ها مآد از زدایی شخصیت در باید را ابتذال و شر یها هریش
 . کرد جوو جست آرنت هانا تعبیر به

 ایـن  دل از. نـد ک مـی  نشـوونما  باورهـا  و ها مآد تقدس در که ستا هرزی علف شر
 .یردگ می جنایات جواز شرارت ها تقدس

 وقتـی . سـند ر مـی  ناپرسـایی  به فرد و جامعه که است استوار پایه براین گرایی تقدس
 .ندارد اعراب از محلی اندیشیدن و نیست هم فکری نبود پرسشی

 خـود  وراخـسـ  از یاـهـ  مکـژد  و اـارهـ ـم گر شـپرس ذهن بودـدرن اندیشه، بودـدرن
 .یندآ می بیرون

 و مارهـا  همـان  انسـان  نخسـتین  دوران باورهـای  و ها هاندیش و جادو پرستی، خرافه
 .نندز می بیرون که ستا ییها مکژد

 کـه  ودشـ  مـی  آن هدد می دست از را خود شخصیتی ینیتع فرد ناپرسا جامعه یک در
 کـه  کالبـدی  و ویـران  ذهنـی  شـده،  متالشی روحی .هدد می فرمان و واهدخ می دیگری
 و شـده  مُثلـه  فـرد  راحتـی  بـه  پـس  .کند رخنه کژدمی و عقرب و مار هر آن در واندت می
 . واهندخ می قدرت اصحاب که ندک می آن اندیشه بی

 شـل  پا ییها هگا گره و پاگردها بر اندیشه .یردگ می شکل بنیادی های پرسش با اندیشه
 .ندک می تأمل ذردگ می او اطراف در چه برآن و ندک می
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 .اردد می باز اندیشه بدون عمل از را آدمی یتأمل اندیشه

  ایـن  و سـیاه  باورهای از پرشده و الینه یها نانسا به رددگ میبر کلی طور به شر ریشه
 جهـان  در. نـد ک مین نشوونما شرور ذهن در داستان تمامی دارد نیز عینی بازاء ما پرشدن
 و مـادی  منـافع  .نـد ک مـی  قـدرت  احسـاس  مطلقـه  قـدرت  بـا  پوشـانی  هـم  بـا  او مادی
 .ندک می مصرتر و تر موفق شا ناپرسایی در را او اجتماعی زندگی و کاری یها تموقعی

 یهـا  هرا تمـامی  و نیست درآن مزاحمی اندیشه که ندک می خوش جا یا هخان در شر
 .ازدس می را مشخصی اندیشه که مشخصی کدهای از ست پر ذهنی

 .هستند تهی شخصیت از ندارند اندیشه چون و نندک مین اندیشه یا هذر ها کس هیچ

 و اندیشـه  نـد، ک مـی  انتخـاب  را خـود  هویـت  آزاد انتخاب و اندیشیدن با  اما آدمی 
 هـیچ  بـا  ما نبود انتخابی و اندیشه وقتی .دناشب می آدمی ۀدهند تشکیل یها هلفمم انتخاب
 موریأمـ  را خـود  تنهـا  و نندز می جنایت به دست که هایی کس هیچ .یمیرو هروب ها کس
 .است معذور که انندد می

 

 شرری خردک

 تمـامی  به شب .ندارد وجود شا مطلق یمعنا به تاریکی عصر که ستا درستی گزاره این
 هـم  تـابی  شـب  کـرم  باشد ابر زیر که هم مهتاب. هست هم مهتاب تابیدن باشد شب که

 تمـامی  بـه  شـب  بگوید ما به ندک می ساطع شا شکم زیر از که کوچکی نور با که هست
  .  نیست شب

. باشـیم  داشـته  را نـوری  خُردک دیدن توقع داریم حق ها، زمان ترین تاریک در حتی
 از بیشـتر،  احتمـال  به برکشد، سر ها مفهوم و ها نظریه از که آن از بیش نوری بارقه چنین
 زنـدگی  در زنانی و مردان که یردگ می مایه جانی کم اغلب و سوسوزننده و لرزان پرتوی

 واننـد ت مـی  دشـواری  بـه  مـا،  تـاریکی  بـه  کـرده  خـو  چشمانِِ. افروزند برمی خود کار و
 کننـده   خیـره  نـور  یـا  اسـت  شـمع  یـک  پرتـو  افشانند، می آنان که نوری دهند تشخیص
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 سـوزانی  خورشـیدهای  بـه  زودی هب خرد نورهای این که داشت شک نباید اما .خورشید

 .نندک می روشن را ما تاریک جهان و وندش می بدل

 

  دیو

 برآمـدن  از قبـل  و بـود  بـزرگ  خدای و فروغ و روشنایی معنای به ها آریایی نزد در دیو
 رنـگ  دیـو  زردشـت  یگانـه  خـدای  اورمزد؛ آمدن میدان با و. بود خدا معنای به زرتشت
 .  شد اهریمن یار و ها بدی وسرچشمه باخت

 یـک  در و بـود  گوپـای  دیـو  نام هب بابل در دیوها مهتر که بپذیریم را داستان این اگر
 زمـان  آن از بودنـد  گذاشـته  کـه  قراری به بنا و خورد شکست دینی رهبر یک با مناظره
 روز آن جامعـه  در کـه  بودنـد  مردمـانی  دیوهـا  کـه  پـذیرفت  بایـد  شـدند  پنهـان  دیوها

 زنـدگی  شـدند  مجبور پنهان و آشکار سرکوب طرخا به و بودند خود جامعه دگراندیشان
 .زیرزمینی زندگی نوعی کنند پیشه مخفی

 ایـن  بـزرگ  رهبر هفت برابر در و نبود ثیرأت بی اینان طرد و نقد در نیز زردشت آشو
 . داد قرار را خود امشاسپند هفت گروه

 و شـر  نیـروی  هـر  تـا  ودش می باز ها هقص به دیوها پای که است بعد هب دروان این از
 .کنند نمایندگی را بدی

 .هدد می نشان را حقیقت همین شاهنامه در طوس حکیم
 

 سپاس یزدان ز ندارد کاو کسی                 شناس بد مردم را دیو مر تو     
 
 را کسـوف  و خسـوف  علت و ودش می کشیده هم کسوف و خسوف به دشمنی این
 .انستندد می دیوان توسط خورشید و ماه گلوی فشردن

 ودش می گیالن و دیلم پرستان دروغ و مازندارن دیوهای به اشاره و اوستا به نگاهی با
 دیوهـا  کـه  آریـایی  قدیم کیش به نواحی این مردم هنوز اوستا نوشتن زمان در که فهمید
 .داشتند باور بودند خوبی خدایان

https://i1.wp.com/offlattes.com/wp-content/uploads/2020/11/hannah_arendt_00b.jpg?fit=948%2C533&ssl=1
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 بـه  کـه  بودنـد  دانـش  صـاحب  دیـوان  که ینیمب می بیخو به هم طهمورث داستان در
 .دادند یاد را سازی خانه و نوشتن و خواندن هنر طهمورث

 سـپید  دیـو  که دریافت صرافت به وانت می هم سپید دیو و رستم جنگ داستان در   
 بـاور  در و ودش می عاصی کیکاوس بر که است بوده دیار آن سرداران و رهبران از یکی

 .  انستندد می دیو را پادشاه بر عاصی هر پارسیان

  

 ماکیاولی

 خورده گره هدف توسط وسیله توجیه و اخالقی بی طلبی، قدرت و دروغ با ماکیاولی نام
 .  نیست چنین درواقع اما .است

 دینـی  اخـالق  نفـوذ  بـا . کند جدا قدسی امر از را سیاسی امر بود آن پی در ماکیاولی
 سیاسـت  عالم در اخالق امر به او باوری بی یمعنا به این اما .بود مخالف سیاست درامر
 . داشت باور سیاست امر در نفوذش و مدنی اخالق به او نبود

 و حـد  .باشد قدسی امر یک واندت مین سیاسی امر مبنای که بود باور براین ماکیاولی 
 .  کند تعیین باید سیاست خود را سیاست مرز

 بـرای  هـا  نممکـ  تحقـق  کـه  فضیلت به رسیدن و اخالق تحقق نه او برای سیاست 
 .  دش می تعریف مطلوب شرایطی به رسیدن

 

 روشنفکر ۀوظیف

 درمـورد  اما هست زیادی های بحث آن تبارشناسی و روشنفکری جریان چیستی درمورد
 وانتـ  مـی ن شـکی  یـد آ مـی  بیـرون  آن درون از نیز روشنفکر تعریف که روشنفکر وظیفه
 .ستا روشنفکری جریان وظیفه ترین مهم از قدرت نهاد نقد که داشت

 داشـتن  ایـن  وجـز   اسـت  زمینـه  درایـن  آگاهی و تخصص نیازمند قدرت نهاد نقد 
 .است هزینه دادن و  شهامت و شجاعت
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 نیـز  کـار  این و  مردم عامه توده به آگاهی دادن به ندک می پیدا تسری قدرت نهاد نقد
 .است مدنی نهادهای و تشکیالت و کافی شجاعت  و دانش و بصیرت نیازمند

 . یردگ می قرار روشنفکران قدرت نقد وظیفه ذیل تشکیالت و نهادسازی

 

 نقد حیطه

 احتـرام  و هـا  هایـد  نقـد  یعنی بیان آزادی و .است بیان آزادی نیازمند دیالوگ گیری شکل
 .افراد به

 امـا  کنـیم  رد و کنیم مخالفت کنیم، حمله آراء و عقاید به مجازیم ما دیالوگ یک در
 هـیچ  بدون را فرد عقاید افراد به احترام ضمن و شویم وارد نباید افراد شخصی حیطه به

 .کنیم نقد ترحمی

 فـرد  رد یمعنـا  بـه  عقیـده  یک رد .نیستند عقایدشان مساوی افراد که برد یاد از نباید
 .  نیست عقیده آن مصداق انعنو به

  

 سینا پسر حسین باورهای

 ود؛ش می گفته

 با کتاب دراین وی که است مانده جای به شفا نام به فلسفی کتاب سینا ابوعلی از
 کند می اعالم باطل را مذهبیون باورهای عقلی های برهان و دلیل

 .دشو می معجزه هرنوع وجود منکر و

 چیزهـایی  و مار به سیمـو  عصای یلتبد و عیسی توسط مردگان کردن زنده منکر و
   ودش می قبیل این از

 دهد می بهشت و دوزخ وجود و وحی رد در نظریاتی همچنین و

 :گوید می جهان خلقت درباره

 آید می واجب ،باشد گرفته جهان خلق به تصمیم ای لحظه خدا کنیم تصور اگر»
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 ،واجب کار آن از پیش که آید می تر واجب و کرده می واجبی کار آن از قبل که کنیم تصور
نهـایت  بی به دهیم ادامه را رشته این اگر و تری واجب و تری واجب و تری واجب ارـک
 امری هم جهان خلقت پس ستل امهم امری منطق در ایتـنه بی چون و رسیم می

 .…است مهمل

 

 زندگی فلسفه

 :ندک می تقسیم دوره سه به را زندگی کرکگور سورن

 استتیک زندگی لذت؛ و حس برمدار زندگی

 اخالقی زندگی وظیفه؛ و تعهد برمدار زندگی

  دینی زندگی ایمان؛ برمدار زندگی
 .نندک می زندگی نخست مرحله در بیشتر ها مآد  

 زنـدگی  آن با و آن در تا باشد حقیقت یافتن دنبال هب باید آدمی که بود برآن کرکگور
 و کنـد  زندگی حقیقت با و درحقیقت باید آدمی .بمیرد باشد الزم اگر آن طرخا به و کند
 .کند دگرگون را او زندگی باشد قادر حقیقت این

 دیگـر  برمـدار  مـداری  از مـدام  و .ننـد ک می جاخوش نخست مرحله در ها مآد اغلب
 . گویند پاسخ ها نخواست انتهای بی دریای به تا .رخندچ می

 . کند زندگی یا همرحل درچه یردگ می تصمیم خود که است آدمی این اما

 حقیقـت  ینا هب اما .ستا زندگی حقیقت دنبال شا زندگی یها ندورا تمامی در آدمی
 رسـیدنی  .نیسـت  یـافتنی  دسـت  نیست کردنی بحث حقیقت این که چرا یابد نمی دست

 سـت ا نسبتی .ستا زندگی خمیرمایه و جوهره در. کند زندگی آن با و درآن باید. ستا
 از بایـد . نـد ک مـی  دگرگـون  را ما زندگی و را ما نیمک می پیدا حقیقت با زندگی در ما که

 . برسیم حقیقی رابطه به و بگذریم حقیقی تصور

 که چیست آدمی زندگی حقیقت ویدگ مین اما ویدگ می کرکگور ما به را ها نای تمامی
 آدمـی . بمیرد آن طرخا به باشد الزم اگر و کند زندگی آن با و درآن برسد آن فهم به باید
 .چیست زندگی حقیقت که بشود خم بیشتر امر این روی باید
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 دیالوگ در یا هاسطور بینش

 کـه  ودشـ  مـی  یا هگذشـت  بـه  متوسل ها هگزار اثبات و رد در دیالوگ در یا هاسطور بینش
 دور یهـا  هگذشـت  بـه  کـه  انیـایم و جزمی امـاحک .است اقطـس انتفاع حیض از روزـام

 .دارد تعلق

 واقعیـات  درون از کـه  سـت ا هـایی  اسـتدالل  و هـا  تفاکـ  نیازمنـد  دیـالوگ  یـک  اما
 .یدآ می بیرون و جوشد می

 والگوهـای  کلیشـه  انعنـو  بـه  که دارد هایی فرض پیش و مفروضات یا هاسطور بینش
 از فـرار  .انـد د مـی  مـردود  باشـد  ها مپارادای از خارج که را چه هرآن و ندک می عمل ابدی
 .است  ایمان عصر یها همشخص از ایدئولوژیک یها مجز به بردن پناه و گرایی واقع

 

 مارکسیسم برابر در لیبرالیسم

 :شان یها هگفت روی بشویم وخم کنیم پژوهش وبعد ویندگ می چه ها لیبرال ببینیم نخست

 لیبــرال یـک  درون اساسـی  و مهـم  هـای  آزادی از درکـی  هـیچ  هـا  تمارکسیسـ  .1
 سـوداندوزی  بـه  را چیـز  همـه  اقتصـاد  بُعدی تک عینک با و ندارند دموکراسی
 .هندد می تقلیل سرمایه

 .نندک مین فهم را ساختار بودن اصالح قابل و دموکراسی بنیادین ارزش  اینان

 :یمویر هروب حکم سه با جا دراین ما

 لیبرالی های آزادی نفهمیدن

 دار سرمایه برای سود به چیز همه تقلیل

 سرمایه ساختار در اصالح قدرت

 مکتـومی  امـر  معاصـر  انسـان  دسـتاوردهای  از بخشـی  انعنو به لیبرالی های آزادهای
 مـا  تـنفس  برای را راه که همچنان ها آزادی این. دارد نآ هب را خودش نقد چپ اما .نیست
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 کنـون  تا که همچنان .ساندر مین مقصود سرمنزل به را ما برد سود آن از باید و شایدگ می
 نیسـت  یـبخش اتـنج چنین مدعی هم خودش اندـبرس هم نیست قرار. است اندهـنرس
ـ  هـم  خودشـان  درعمـل  کـه  سرمایه سیستم درون ستا کاری راه درواقع و  وفـادار  نآ هب

 و پوپولیسـم  پیرمـرد  دو شا خروجـی  که ستا امریکا یا هقبیل انتخابات شا هنمون نیستند
 .است دماگوک

 بـه  انگلـس  .بـدیهی  سـت ا امـری  این. نیست رویدادها تعیین در فاکتور تنها اقتصاد
 انگلـس . گرفـت  موضع انستندد می کننده تعیین را اقتصاد تنها که کسانی نقد در صراحت

 رویدادها از بسیاری اصلی عامل واندت می روبنا موارد از بسیاری در فتگ می صراحت به
 .یردگ مین موش خدا رضای برای گربه دید باید نهایی تحلیل در اما باشد

 کسـی  و اسـت  بـوده  چنین کنونی انـزم تا لـحداق اصالح برای ایهـسرم قدرت در
 .ندارد شکی

 و نداشـته  را مـارکس  دگـم  مـوازین  به نقد و خدشه تأجر و توان اصوال  اینان .2
 مانـدن،  ارتـدوکس  نفـسِِ  خـود  .ندا هزد درجا خویش ارتدوکسی تاریخ در مدام
 .است آنان فرهنگی اقتصادی، سیاسی، درک در عمیق ماندگی عقب از نشان

 و مـارکس  یها هبرآموز نقد بیشترین. ندارد چپ اندیشه در جایی ارتدکس کمونیسم
 کتـاب  سـت ا کـافی . اسـت  شـده  ها چپ خود توسط تروتسکی و استالین و مائو و لنین

 حـد  چـه  تـا  هـا  هگزار این که ببینیم و بزنیم ورق را شعاعیان مصطفی انقالب یا شورش
 .خروار نمونه مشت انعنو به البته ستا واقعی

 ببینـیم  خـب  .ستا مارکسیستی جعل یک واقعی دموکراسی وید؛گ می لیبرالیسم .3
 .چیست آزادی مورد در مارکس نظر

 ضـرورت  قلمـرو  که شودمی آغاز زمانی آزادی قلمروی» که بود باور براین مارکس

 چه؟ یعنی.« شود گذاشته سر پشت

 اش مسـکن  و کـار  و نـان  تکلیـف  بایـد  نخسـت  آدمی که معناست بدین حرف این
 .دارد معنایی چه برایش آزادی گرسنه انسان .باشد روشن
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 واقعـی  و راسـتین  درک بـه  کـه  ستا زیستی یاـه تضرور بند از شده اـره انـانس
 .سدر می آزادی

 کـه  آن جز دارد معنایی چه آزادی بورژایی جامعه یک در کارگر برای دیگر سویی از
 تـا  بهـا  ایـن  برسـر  و بفروشـد  بهـایی  چـه  به و کسی چه به را کارش نیروی باشد آزاد

 . بزند چانه بتواند حدودی

 بـر  مالکیت به را او آزادی این نیست قادر و ودش می تمام جا همین در آزادی این اما
 .  برساند کارش ابزار

 آزاد کـارگر  .اسـت  نهفتـه  بـورژوایی  آزادی بطن در آزادی گونه دو بین تناقض این
 از .کنـد  خـود  آن از را کـارش  ابزار تا نیست آزاد  اما بفروشد را کارش نیروی که است
 دسـتمزدِ  ترینکم با را تو خواهممی» :بگوید کارگر به است آزاد دارهم سرمایه سوی آن

 «.بگیرم کار به ممکن ساعت تعداد ترینبیش برای ممکن

 و طبقـه  در کـه  قـدرتی  .قـدرت  ند؟ک می تعیین چیزی چه را آزادی دو این بین مرز
 .است متبلور قانون و دولت

 برای دموکراسی ندز می طبقه و پول بورژوایی جامعه دریک را اول حرف که درجایی
 و امریکـا  در لیبـرال  هـای  دموکراسـی  هـای  خروجـی  به کنیم نگاه. دارد معنایی چه همه

 وجود دموکراسی. است آمده بیرون فرهیخته و کارگر کدام .روسیه و انگلستان و فرانسه
 یـا  اسـت  پولیسـم  یک یا بایدن، یا است ترامپ یا شا خروجی که ستا یا هقبیل اما دارد
 .دماگوگوک یک

 است؛ شده محقق که اند یها یآزاد مدعی لیبرال یها یدموکراس .4

 فرد آزادی

 مالکیت آزادی

 بیان آزادی

  دین و اعتقاد آزادی

 ها هرسان آزادی
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 .هرگز عمل در اما.  بله کتاب و تئوری در .هرگز است گونه این آیا

 و .اسـت  سـرمایه  و پـول  آزاد گـردش  هـا  یآزاد ایـن  تمامی درپشت لیبرالیسم برای
 است استثمار حاصل انباشت و سرمایه انباشت یعنی سرمایه دغدغه بدون و آزاد گردش

 فاصـله  و فقـر  آن خروجی و است استحمار و استعمار نیازمند خودش تبع به استثمار و
 .چیست ها نای جز لیبرال یها یدموکراس الفتوح فتح که ببینم و کنیم نگاه. ستا طبقاتی

 وید؛گ می خود که چه آن روی شویم خم ؟.چیست مدعی لیبرالیسم .5

 و .اسـت  جهـان  ایـن در انسان بررفتار ناظر کمال و تمام که است ای آموزه لیبرالیسم
 هـا  مآد درونـی  ایـازهـ ـنی به و ستا اـه انـانس مادی رفاه پیشبرد ندک می دنبال را چه آن

 .ندارد کاری

 مـادی  رفـاه : ویـد گ مـی  ننـد ک مـی  نقـد  زاویـه  ایـن  از را او که ییها نآ جواب در و
 .است دیگر نهادهای کار درونی آرامش و ستا درونی آرامش درآمد پیش

 توان می که دهد می را هایی خواسته آن همه وسیع امکان تاحد تأمین عده و لیبرالیسم
 .کرد ارضا دنیوی امور سازی آماده رهگذر از را ها نآ

 هرگز؟. هست گونه این آیا 

 و گرسـنگان  کـردن  سیر ست،ا ها مآد رنج و درد کاهش درپی ستا مدعی لیبرالیسم
 .فقیران کردن غنی

 و کـردن  کم این درپی مبارزه و تالش با بشر ندارد لیبرالیسم به ربطی تالش حد این
 هـر  بـه  لیبرالیسـم  جهان مادی تنعمات ازحجم دید باید اما .ستا ها نانسا برکشیدن این
 .است داده میزانی چه طبقه

 انقالب و داری سرمایه و داشت اذعان مدرن جدید جامعه های ارزش به مارکس .6
 نظریـه  ضـعف  و فقـر  امـا  یدد می پیشرفت سمت به ییا هپل را دموکراتیکبورژوا
 یهـا  یآزاد و مدنی جامعه و دولت تبنس از مارکس درست فهم عدم و دولت
ـ  داد خیصـتشـ  ادـاقتصـ  کـه  اییـربنـزی از غلط درک و اسیـسی  دـشـ  اعثـب
 .ودبر بیراهه به
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 جامعـه  .نیسـت  شـکی  کـه  گشـود  بشـر  تاریخ در نوینی مرحله بورژوازی که ایندر
 سیاست و آوری فن و اقتصاد های چرخ به و ریخت تاریخ دان زباله به را فئودالی فرتوت
 خودش با اما درست این آمد مدرن جامعه. نیست این داستان تمامی اما .زد تازه روغنی
 وارد کـوب  سـر  و اسـتثمار . آورد هـم  طبقاتی فاصله و کوب سر و فحشا ،فقر ،استثمار
 .شکل همین به هم فحشا و فساد ،فقر. شد نوینی دوران

 . بگیرد شکل سوسیالیستی یها هاندیش معضالت ازاین رفت برون برای که بود طبیعی

 در امـا  بـود  دادن پـز  قابـل  ریدا هسرمای دربرآمدن سیاسی یها یآزاد و مدنی جامعه
 جامعـه  ایـن  کـه  امپرالیسـم  بـه  وابسته یها تدول و امپریالیسم برآمدن و بعد یها ندورا
 .  ندارد و نداشت اعراب از محلی مدنی

 .ودش مین مهیا یا هسرمای نباشد ثروتی انباشت تا .7

 .افتد نمی راه به کاری و کسب نباشد یا هسرمای تا

 .داشت نخواهد وجود هم شغلی نباشد کاری و کسب تا

 .نیست درآمدی نباشد شغلی تا

 .ستا معنی بی رفاه نباشد درآمدی تا

 کاربدسـتان  یـا  و بـورژوا  یـک  تصـور  و ستا ریدا هسرمای جامعه یک سازوکار این
 .نیست استاند میتما اما .است سرمایه

 رانـت  و اسـتثمار  و غارت و جامعه اکثریت از مالکیت سلب درسایه سرمایه انباشت
 .است ممکن استبداد و سرکوب درسایه این و .ودش می ممکن

 .  رسانید نجاما هب پروسه این بدون را کار و رفاه ودش می که نپذیریم را شق این چرا 

 طبقه و فقر .8

 .ندک می معنا جوری خود برای مکتبی هر را طبقه و فقر

 اسـت  باور براین آن با مقابله برای و اندد می اقتصادی ساخت ذاتی را فقر بورژوازی
 آزاد بـازار  کارسـازو  در افـراد  رشـد  برای فرصت و موقعیت ایجاد و آزادی تضمین که
 .بینجامد فقر تقلیل به واندت می
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 کـاهش  و شـغل  تعـداد  افـزایش  نتیجتا  و سرمایه تبعش به و ثروت افزایش با طبیعتا 
 زندگی کیفیت و یافته کاهش فقر ودش می عمومی رفاه سطح افزایش به منجر که بیکاری
 .ابدی می ارتقا افراد

 .    ستا معتبر و صادق هم طبقاتی ۀفاصل درخصوص باال توضیح

 اما .ویندگ می طبقه و فقر درمورد بورژوا های ایدئولوگ که ستا داستانی تمامی این
 . نیست گونه این

  جامعـه  رفـتن  بـین  از با پس. ستا طبقاتی نظام ذاتی و تاریخی امر یک طبقه و فقر
 این اما .نباشد برچیدن این زمان امروز گیرم .رفت خواهد بین از هم طبقه و فقر طبقاتی
 .کنیم توجیه را آن و یمیبیا کنار طبقاتی فاصله و فقر با ما که نیست معنا بدان

 :  رفرمیسم چپ نگاه .9

 بایـد  کـه  سـت ا امـری  این ستا سرمایه انباشت پیرامونی درکشورهای یاصل هدف
 .است خیر أمنش ما برای انباشت چون شود حمایت

 یـک  کـه  کـارآفرینی  دنـ ویگ مـی  کار ینا هب و ندک می ایجاد کار و شغل  که آن طرخا به
 .ستا ارزش

  یعنـی  اقتصادی توسعه و ندا هرسید اقتصادی توسعه به گونه این آسیا شرق هایکشور
 . نرفت باال مردم زندگی سطح یعنی رفاه و ،رفاه

 چـین  در سـرمایه  بـزرگ  امپراطوری ببینیم و کنیم نگاه است؟ گونه این تمامی به آیا
 چـه  سـرمایه  قاموس در توسعه و رفاه و کار و . ودر می باال وحشیانه استثمار بر چگونه
 . دارد معنایی

 

 شدن انسان معیار

 تماشـاگر  میان باید که سدر می فرا زمانی همواره :ویدگ می سیزیف اسطوره در کامو لبرآ
 .است شدن انسان معیار این. برگزید را یکی ،کردن عمل و بودن

 نیروهـای  میـان  خیروشـر،  میان وروشنایی، تاریکی میان نیکی، و بدی میان درجنگ
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 چـه  بـودن  اچیـاشـ ـتم آزادی طالـب  و گر لطهـس ایـنیروه انـمی انقالبی، و اعیـارتج
 . دارد معنایی

 انتخـابی  بـا  آدمـی  ایسـتاد  درسـت  سمت در و درست صف در و آمد میدان به باید
 .بخشد می نیتعی را خودش انسانیت گونه این

 بـودن  تماشـاگر  ،اسـت  کشـمکش  و رنج ،مرگ پذیرفتن معنی به بودن واقعی انسان
 .نیست آدمی زیبنده
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   فاشیسم و کمونیسم
 
 امـا  برخاسـتند  مـدرن  بسـتری  از مـدرن  دردوران فاشیسـم  و کمونیســم  شـود می گفته
 بشـر  ضـدحقوق  و ضدآزادی و باطل که درانداختند راهی کردند رد ار سیـاسی هتمدرنی
 .مدآدر کار از

 .  جدیدند دوران فرزند کمونیسم و فاشیسم که ستا درستی حرف این

 ابدی می معنا برآمدن این ذیل مدرنتیه و. ستا بورژوازی برآمدن دوران  جدید دوران
 پاشـیدن  خاک برای کردن دوشاب و دوغ این .نبود یکی آنان خاستگاه اما. برآن مقدم نه

 .است حقیقت درچشم

 فرزنـد  فاشیسـم  امـا  بـود  نوپـا  بورژوای بیرحمانه استثمار و نابرابری زاده کمونیسم
 .بود سلطه اعمال برای بورژوازی بحران ناخلف

 و اسـتثمار  نجـات  بـرای  فاشیسـم  اما آمد میان به شانک تزحم رهایی برای کمونیسم
 .نیست یکی دو این و کرد علم قد نابرابری

 

  فائوستی دنیای

 دردنیـای  همـدردی  و شـفقت  .بـریم  نمـی  یا هکـور  ده هیچ به راه رمانتیک احساسات با
 .باشد کشیده صف آن درپشت مادی نیرویی مگر یدآ مین رکا به سرمایه

 مـا  فائوستی دنیای .کرد زیستن برای بهتری جای وانت مین بازی رمانتیک با را جهان
 .وردآ می ارمغان به فائوستی یها تمصیب و ها جرن خودش با



 135         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

 از رفت برون راه اما. نندز می کهیر انقالب نام شنیدن با یا هعد روزها این که بگذریم
 نـو  اقتصـادی  و اجتمـاعی  یها یبند شکل با تنها امندن می دنیایش که سرایی وحشت این

 .  است ممکن

 وردخـ  مین تکان آب از آب بگذرد که هم سال هزار کنون تا زده زنگ شمشیرهای با
 یهـا  لغـو  بـه  برسـد  چـه  یـرد گ مـی برن سـر  از کاله ما برای هم آبادی یک کدخدای و

 .  است نفر هزار ها هد عام قتل شان کوچک شوخی که هایی قدرت و استریت وال

 و شا هربـتجـ  نـه  و تصویرش نه نیست، اـم از چیزش هیچ ایهـسرم رحم بی ایـدنی
 .  یشها هبرساخت نه

  

 بدبینی و بینی خوش

 :شود می گفته

 .است مرده انسانیت

 .است دمیده ها نخیابا در را انزجار و خشم و بلعیده را شهر هوای جنون 

 یها هچکم با و ندک می تقال زور و زر و مقام و جاه برای هک تسا یا هگشت گم انسان 
 .ندک می عبور دیگری روی از خود

 . بازگشت پیشاتمدن زیست و ها لجنگ درون به بایست و رفته خطا به فرگشت 

 و طـالق  و فقـر  و رفته یغما به ها شارز و اخالق و گذاشته زوال به سر ما فرهنگ 
 .ندک می بیداد خشونت

   است؟ چنین آیا

   بدبینی

 چـراغ  کـردن  روشن با و .است روشنایی غیاب تاریکی و است؛ تاریکی عین بدبینی
 .کرد تبدیل بینی خوش به باید دیگری چراغ با را بدبینی اما رود می بین از تاریکی

 بـه  رسـیدن  بـرای  و برسـیم  نـاب  هشیاری به که آن مگر رسیم نمی بینی خوش به ما 
 زیـر  از مـا  روح و جـان  در را روشـنایی  خورشـید  کـه  هسـتیم  ابزاری نیازمند هشیاری
 .بیاورد بیرون ابر و تاریکی
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 بینی واقع

 قحطی و جنگ از .بد خبر پشت بد خبر .کرد باید چه مدیا دل از دیتا همه این با اما
 فرمـان  ایـن  بـا  و سـرعت  ایـن  بـا  دارد انسان ستیرا به دستگیری و اعدام و گرسنگی و
 ؟.ودر می کجا به

 و هسـت  فرصـتی  و راه هنـوز  نه یا و شود می نزدیک خطش آخر به دارد جهان آیا 
 .درآورد دیگر سیاقی به را جهان کار که دارد را آن شهامتو  تأجر و فرصت انسان

 خـود  زندگی در شگرف تحوالتی اخیر سال صد چند در بشر هک تنیس شکی دراین
 تـاریخی  گذشـته  بـا  قیـاس  قابل هک تاس شده متحول رقد آن زندگی و است کرده ایجاد
 .نیست انسان

 .بماند باقی حد دراین واندت مین انسان اما

 اجـازه  دارد تـاریخی  ناعادالنـه  مناسبات در ریشه که شرور یها ینیرو اما واهدخ می
 .ستا او حق که باشد نهگو آن آدمی هندد مین

 را خـود  ندک می تالش امید این با و دارد امید آدمی. نیست دنیا پایان یمعنا به این اما
 .ستا او حق که برساند جایی به

 .بکند دیگران و خود برای بهتری جای را واندجهانت می آدمی

  

 شرقی دسپوتیسم

" شـرقی  استبداد" خود کالسیک اثر در آلمانی پرداز نظریه و شناس جامعه ویتفوگل کارل

 ( هیـدرولیکی ) آبسـاالر  جـوامعی  را( ... و مصـر  ،النهرین بین هند، ،چین) شرقی جوامع
 طریـق  از بایـد  کشـت زیر یهـا  نزمـی  مناطق، ایندر آب مبودک تعل به یعنی. انستد می

 وسـیع  سیسـات أت چنـین  کـه  ایـن  بـرای . کنند استفاده ها هرودخان آب از ها لکانا احداث
 که بوده تجهیزاتی و امکانات و کار نیروی به نیاز کند، کمک کشاورزی به بتواند آبیاری
 دیـد  از دلیـل  همـین  به. است شده فراهم مرکزی حاکمیت توسط جوامع این در همواره
 نظـامی  یگیـر  لشـک  بـه  ودشـ  مـی  ایجاد مصنوعی آبیاری براساس که اقتصادی ویتفوگل
 .نجامدا می استبدادی
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 چـون  کرانیـمتفـ  درنـمـ  دردوران و طوـارسـ  انـاستـب یوناندر اهیـدگـدی نـچنی
 از ملهـم  مـارکس  حتـی . داشـتند  هم میل وارتاست جان و هگل مونتسکیو، اسمیت، آدام

 زمینبر یـخصوص مالکیت عدم تبیین برای و پذیرفت کمابیش را نگرش این مونتسکیو

 شـیوه " راآن آسـیایی  جوامـع  در دولـت  و مرکـزی  حاکمیت ۀسلط و (اروپایی شیوه به)
 .نامید "آسیایی تولید

 مـمثر  عوامل از یکی استبداد تدوام و بروز در طبیعی عوامل و جغرافیا تأثیر و نقش 
 .اصلی علت مثابه به نه ،یدآ می حساب به استبداد یگیر لشک در

 چهارراه در ایران. نبود آب مسئله به محدود تنها ایران مثل کشوری در جغرافیا نقش
 بـه  و ادد می قرار کار دستور در را امنیت مسئله وحشی قبایل هجوم و بود قبایل حرکت
  .بود فرهنگ مسئله این جز ردک می کمک توتالیتر یها تحکوم قوام

 ،دیـن : شـت دا وجـود  متنـوعی  و مختلف علل دسپوتیسم، یگیر لشک در مسلم قدر
 .ندا هبود ممثر نیز لعوام سایر و تاریخی بینی پیش قابلغیر رویدادهای فرهنگ، سنت،

 

 آزادی

 .ندک می پیدا را خودش تحقق فرصت فرد هک تسا آزادی درساحت تنها

 چـه  و دارد دوسـت  را کسـی  چه و وشدپ می چه و ندک می چه ساحت دراین که این
 . یردگ می قرار آزادی این ذیل رستدپ مین یا رستدپ می را خدایی

 .  شود می انسان شا هاراد و اختیار با انسان

  

 خاورمیانه مشکل

 دیـن  و سکوالریسـم  و سـنت  و مدرنیتـه  شـکاف  خاورمیانه اصلی مشکل شود می گفته
 در دیگـر  زبـانی  بـه . یـرد گ مـی  قـرار  ها فشکا این ذیل طبقاتی شکاف و ستا ساالری
 یمینیـا  فائق سکوالریسم و ساالری دین شکاف و مدرنیته و سنت برشکاف تا خاورمیانه
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 ایـن  بایـد  چیـز  هـر  از پـیش  زد حرف سرمایه و کار جنگ و طبقات جنگ از وانت مین
 است؟ چنین ستیرا به آیا .کنیم پر را ها فشکا

   

 مذهب درباره فروید نظر

 : ویدگ می چنین مذهب درمورد پندار یک آینده کتاب در فروید

 کـه  تمدنی البته  است تمدن برای شایسته دستیاری و مردم برای یا هدهند تسکین دین

 دینـی  پنـدارهای  بـا  دسـتش  پـایین  طبقـات  و گردد لبریز ممتاز طبقات وجود در سودش

 . آیین و دین از ممتاز طبقات و اشراف حمایت راز است این. یابند تسکین

 نموده تغذیه شانخون و کار حاصل با و کرده استثمار را فروافتاده و متوسط طبقات
 .ورندآ می فراهم خود برای تلذذ و تنعم پر زندگی

 مذهب و دین چون نند،ک می پشتیبانی دین مسکن و مخدر پندارهای و دین از گاه آن
 بلکـه  مایـد، ن مـی ن تحریص و ترغیب خود حقوق احقاق و عصیان و انقالب به را ها نآ

 یـک  همچـون  شـوید،  تسـلیم  هـا  نآ بیـداد  و ظلم به کنید صبر مایدن می گوشزد همواره
 را دیگـر  سـوی  زدند سیلی تان چهره طرف یک به هرگاه که باشید غالم و برده مسیحی

 تسـلی  اعتذار به نیز را آن بازمانده بردند، یغما به را شما ثروت و مال هرگاه و دهید هیارا
 ها تمحرومی بهشت در و نموده جبران را شما رنج مرگ از پس خدا چون نمایید، مشان
 .هدد می مجازات دوزخ در نیز را ظالمین و کرده تالفی را یتانها یبیچارگ و

 

  ندهما عقب جوامع ذهنی کارکرد

 :است ذهنیت دو دارای آدمی

 .ستا پیشامنطقی و عرفانی که ابتدایی

 .ستا اکتسابی که ریاضی ـ منطقی

   .ستا پیشامنطقی و عرفانی نخست انسان ذهن ابتدایی ساختار
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 نقض را ابتدایی انسان اعتقادات بارها تجربه اگر .است اثر بی ابتدایی برذهن تجربه و
 مانـد  می راسخ خود اعتقادات در او هم باز باشد، رسانده اثبات به را ها نآ پوچی و کرده
 .داند می مردود را هبتجر و

 کـه  دارند اعتقاد تأثیراتی یا نیروها به آنان چون. اند عرفانی اساسا  ابتدایی های انسان  
 این،بر عالوه. است کرده رخنه آنان های ادراک همۀ به عرفان. یندآ میندر بشر حواس به

 بـا  تقابـل  در عموما  ذهنیت این گرچه. کند نمی پیروی منطق قوانین از صرفا  آنان ذهنیت
 ابـایی  تنـاقض  امتناع قانون نقض از ویژه به و منطق قوانین نقض از اما نیست قوانین این
 میـان  ابتـدایی  ذهن که پیوندهایی آن. دننام می منطقی پیش را ذهنیت این رو این از. ندارد
 قـانون  را آن کننـد  می تبعیت اصلی از و هستند منطق اصول از خارج است قائل ها هپدید

 وانـد ت می شیء یک یا موجود یک اصل اینبر بنا. ندنخوا می  (participation) آمیختگی
ـ  مـی ن را آمیختگـی  قـانون . دیگری چیز هم و باشد خودش هم زمانهم  نظریـه  بـا  وانت
 .کرد تبیین (آنیمیسم) انگاری روح

 تصـورات  تحـول  ذرد؛گـ  مـی  مراحلـی  از مـدرن  ذهنیـت  بـه  ابتدایی ذهنیت انتقال 
 امـا  فولکلـور؛  و قصـه  به اسطوره تحول نیز و دینی شده پرداخت تصورات به پیشادینی

 ذهنیـت  جدیـد،  ذهنیـت  ظهـور  بـا  و دارنـد  دوام ذهنیت نوع دو هر که برد یاد از نباید
 .ابدی می تداوم بلکه شود نمی محو پیشین

 دانست یکی جهان درسراسر وانت می را ریاضی خرد یا ریاضیـ  منطقی ذهنیت فقط
 بـه  فرهنگـی  از منطقـی  پـیش  و عرفـانی  ذهنیت اما کرد؛ موضوعه اصل را آن یگانگی و

 امـا  باشـد،  جهانشمول حدودی تا آن ویژه منطق شاید گرچه ند؛ک می فرق دیگر فرهنگ
 تـا  است منطقیپیشا و عرفانی ذهنیت همین محصول بیشتر ها فرهنگ گوناگونی و تنوع

 .ریاضیـ  منطقی ذهنیت

 اسـت  بشـر  نظـر   ذهنیـت  و ای پایـه  ذهنیـت  عرفانی، ذهنیت هک تگف بتوان شاید 
 اساسـی  ساختار سخن دیگر به. است اکتسابی و ابداعى علمی منطقی ذهنیت که درحالی
 .است اکتسابی و ابداعی آن علمی منطقی ساختار ولی است عرفانی بشر ذهن
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 و منطقـی  مرحلـه  بـه  و سـت ا عرفـانی  هنـوز  مدرن جهان از وسیعی بخش ذهنیت 
 .است نرسیده ریاضی

 تجربـه  به ندارد، علمی یها هدرتجرب باورهایش رد و تجربه به کاری عرفانی ذهنیت
 .است بند پای خود اعتقادات به و کند نمی اعتنایی

 تبیـین  پیشـامنطقی  و عرفـانی  ذهنیت در ماندن با را بشر نونیک توضعی بتوان شاید
 .شد خم بیشتر مسئله این روی باید .کرد

 (موقن یداهلل ـ  برول لوی لوسینـ  ندهما عقب درجوامع ذهنی هایکارکرد)

 

 رازی ذکریای اعتقادات

 :شود می گفته

 دیگـری  از یکـی  بـه  اسـتناد  با و د،اد می قرار انتقاد مورد را آسمانی های کتاب رازی
 و مسـیحیت،  از اسـالم  مدد به و د،رک می انتقاد یهودیت از مانویت توسط .ردک می انتقاد
 .قرآن از تورات به استناد با سپس

 و باشـد  آن سـبک  درمـورد  اعجـاز  این خواه ،بود آسمانی هرکتاب اعجاز منکر وی
 اگـر  .اسـت  شده نوشته نیک ساختار با یهای کتاب: فتگ می و  آن، معانی مورد در خواه
 و هندسـه  اصـول  کتب آن باشد، حجت برمردم خداوند جانب از کتابی که باشد واجب
 درآن کـه  طـب  کتـب  و منطـق  کتب مانند. ساندر می معرفت به را آدمی که. است نجوم

 زیـانی  و نفعـی  کـه  کتـابی  نـه  و هستند حجت کتب این. است مردم های بدن مصلحت
 .ندک مین کشف را یا هپوشید امر و ندارد،

 فخـال  را آن و سـت اند مـی  هـا  نانسـا  متسـاوی  خلقت با تعارض در را نبوت رازی
 .ستاند می حکیم خدای یک حکمت

 سـت ا رازی ابوحـاتم  از "النبوه اعلم" کتاب رازی نظرات درمورد نوشته رینت میقدی
 بـا  ابوحـاتم  هک تسا ای مناظره کتاب اول بخش. است بوده رازی شهریهم و معاصر که

 درمـورد  رازی هـای  کتـاب  از را مطالبی کتاب بعدی یها شدربخ و هدد می انجام رازی
 .ندک می نقل آسمانی کتب و پیامبران امامان، ادیان،



 141         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

 
 
 
 
 

 خاکستری سفید، سیاه،
 
 بنـدی  تقسـیم  یـک  دروغ و ناراستی، حقیقـت  و سفید، راستی و سیاه به ها پدیده تقسیم

 دوران امـا . داشـت  باور ها زمینه درتمامی مطلق به آدمی که روزگاری به .است پیشامدرن
 کـه  اسـت  جـایی . است سفید و سیاه میان مرز خاکستری. است خاکستری دوران مدرن
 گـر  پـژوهش  برعهـده  و نـدارد  مشخصـی  مـرز  نـادروغ  بـا  دروغ ناحقیقـت،  با حقیقت

 .باشد ناحقیقت میان حقیقت یافتن دنبال به که است پروسواس

 دردسـت  کـه  ابزارهـایی  بـا  تا گرفت شکل نقاد اندیشه که بود مدرن دوران بستر بر
 .دهد تشخیص ناحقیقت از را حقیقت دارد

 

 رواداری فرهنگ

 برنـد  می سجده برآن همه که دین این خدای عنوان به پول و دین به سرمایه جهان تشبیه
 ناسـوتی  امری و جامعه مادی موتور سرمایه که این و .واقعی نه است مجازی تشبیه یک
 .است درستی گزاره است الهوتی یامر دین و است

 زمـانی  درهـیچ  هـا  کمونیسـت  و اسـت  فلسـفی  نقـد  یـک  بـردین  مـارکس  نقـد  اما
 فلسـفه  نقـد  دمهـمقـ  در ارکسـمـ . انـد  هـنگذاشت تیزیـس بردین را خود دایـانـاگـپروپ
 :ویدگ می هگل

 کـه  شـود  مـی  منجـر  نظریـه  یـن ا به مذهب نقد .است دین به نقد نقدی، هر نقدِ پیش
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 فریـب  ]بنـد [ از را انسـان  مـذهب،  نقد .است انسان خودِ انسان، برای موجود ترین عالی
 خِرَد و آمده خود به انسانی چون همانا را واقعیتش تا ،کند عمل تا بیندیشد، تا رهاند، می

. بگـردد  خـویش  راستین خورشید گردِ بر رو، آن از و خویش گردِ بر تا برنشاند؛ بازیافته
 گـردِ  بر که است دروغین خورشید تنها مذهب گردد، نمی خویش برمحور انسان که مادام
 ناپدیـد  حقیقت ]بودن[ جهانی آن که هگا آن که، است تاریخ ۀوظیف پس، .گردد می انسان
 تخیلـی  خوشـبختی  از تمثیلـی  مـذهب  .سـازد  مستقر را جهانی این حقیقت است، شده
 .واقعی خوشبختیِِ کردن مطالبه از تمثیلی بردنش بین از و. است مردم

 زمـانی  هیچ و است نبوده دین براندازی بر کشورها تمامی در ها کمونیست استراتژی
 سـت ا شخصی امری دین که برسند نتیجه این به دیگران تا اند نداده را ادیان نابودی شعار
 .ندک مین رواداری فرهنگ به کمکی و است بشر حقوق و آزادی نفی آن نفی و

 .نیسـت  یکی هم سکوالریسم با و ندارد دموکراتیک و گرایانه واقع مبنای ستیزی دین
 دخالت به ربطی این و ذاردگ می انگشت فردی اعتقاد فضای برگشودن دموکراتیک نگاه
 سـاحت  به است متعلق دموکراتیک جامعه دریک اعتقاد .ندارد اقتصاد و سیاست در دین

 .بماند باقی ساحت درهمین که زمانی تا بشود آن متعرض نباید کسی و افراد خصوصی

 دربسـتر  بایـد  امر این و شود حل بیانیه و فرمان با که نیست امری دینی دوران پایان
 .شود نگاه خود تاریخی

 از جـدا  بیسـتم  قـرن  پایـان  در دینـی  یها شجنب برآمدن اندم می باقی که ای نکته اما
 اقتصـاد  عرصه در نئولیبرال اندیشه شکست بود ثرمم برانگیختن دراین که کاتالیزورهایی

 ای دهنـده  نجـات  درپی که بود شده غارت جهانی پیرامونی جهان. بود جامعه و اخالق و
 .درآورند سر ها شجنب این چپ یها شجنب شکست با که بود طبیعی. شتگ می

ـ  کـه  .اسـت  الئیسـیته  و سکوالریسم است شده عمل دیروز و اکنون چه آن  معنـای  هب
 حکومت ذیل هم آن ستا دنیوی ورـدرام دین ایـه حوزه دـدیحت تـنیس ستیزی نـدی

 .بنیاد قانون

 بـه  ما همگان توسط سنخش هر از اعتقاد داشتن حق به احترام و تساهل مهم اصل با
 .  سیمر می دموکراتیک ای جامعه
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 شهروندی حق شناختن رسمیت به با اقتصاد و سیاست به ورودش درعرصه دین نقد
 .نیست یکی اعتقادی هر داشتن در

. هدد می دست از را خود اهمیت دین کمونیستی درجامعه که بود باور براین مارکس
 قـوه  بـا  که ودش مین توصیه جایی و نیست دین انداختن بر و ستیزی دین یمعنا به این و

 . نیست دینی تساهل و اعتقادی آزادی نفی یمعنا به و. شود برانداخته باید دین قهریه

 

 مدنی یها یکچر

 در رایـج  سـیاق  و سبک به سرمایه و سود معقول برداشت نه ناپذیر سیری غارت و فساد
 پیـدا  روابـط  همـین  درون از را خـودش  خـاص  منتقـدین  کالسیک ریدا یهسرما جهان
 .نامید مدنی یها یکچر را ها آن وانت می تساهل با که منتقدینی. ندک می

 دنبـال  بـه  موجـود  بحـران  بـه  پاسخ برای که هستند رادیکال منتقدینی ها یکچر این
 .ردندگ می اجتماعی برآموزشی مبتنی اجتماعی بستری برساختن

 هـای  منزلـت  و منـافع  بـا  اسـت  متکثر ای جامعه ها یکچر این خطاب و سخن روی
 ننـد ک مـی  بنا مردمی متکثر یها نبرستو را خود بزرگ حزب و عظیم بنای و خود خاص
 برپـایی  دنبـال  به و اند گرفته فاصله انزجار و انفعال از و نیستند طبقاتی ترحم دنبال به که

 امـروز  نـه  را پایـداری  وضعیت چنین به رسیدن زمان و راه. اند زندگی برای بهتر جهانی
 .انندد می فردا که

 صـیقل  و ندز می محک جمع درمیان را خود های ایده ها پروسه به بودن حساس با و
 تـا  ونـد ر مـی  فرو جامعه اعماق در مدام و برسند عمل و تئوری دیالکتیک به تا هندد می

 راندشدگان حاشیه به و کنند پیدا را درمان راه و بیابند را اجتماعی یها لگس و ها شکاف
 و فهـم  بـه  طبقـه  و تـوده  رسـاندن  بـا  و بیاورنـد  متن به را اجتماعی شدگان فراموش و

 نیروهـا  چیـدن  بـا  تـا  باشـند  آن درپی و برسانند وحدت به را متفرق های گروه بصیرت
 را اجتمـاعی  گشـوده  نـا  هـای  گـره  باشند ادرـق اـت برسند جمعی قدرتی به هم ارـدرکن

 .بگشایند یکایک
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 سوسیالیسم و نیچه

 روحیـۀ  از سـرمایه  صاحبان رویگردانی نتیجۀ را مُدرن دردورۀ سوسیالیسم برآمدن نیچه

ـ  نظامی مراتب لهـسلس و اطـانضب تحمیل از گری، رافیـاش  تـودۀ  و امعهـجـ  بـه  انهـگرای

 .انستد می کارگران

 متمـایز  رویکـرد  و نگـاه  راندا یهسـرما  اگـر  کـه  ویسدن می انشاد دانش کتاب در او 

 . مدآ مین پدید ها توده نزد در سوسیالیسم شاید داشتند را زادگان اشراف

  :ویدگ می دجال در و

 پسـتی  حواریـون  از و سوسیالیسـت  اوبـاش  از همه از بیش امروز، اوباشان میاندر 

 را آنـان  درعـوض  و ننـد ک می نابود را آنان قناعت و خرسندی کارگران، غریزۀ که متنفرم
 .  موزندآ می را گیری انتقام ایشان به یا ساخته طماع

 :ویدگ می بُتان شامگاه کتاب در

 مسئلۀ در ریشه شده امروز های حماقت تمام باعث که یا غریزه انحطاط یا حماقت 

 کـرد.  سـئوال  امور برخی دربارۀ نباید که است این غریزه قاعدۀ نخستین  .دارد کارگری

 مسـئله  یـک  به را او که زمانی از کرد، باید چه امروز اروپایی کارگر با که انمد مین واقعا 

 و دیگر مسائل گام به گام اروپایی کارگر که است این است مسلم چهآن. یما کرده تبدیل
 از باید و است مند بهره کمّی برتری از کارگر کرد. خواهد مطرح را مسائل ترین بیشرمانه

 نظیـر  دارخویشـتن  و فروتن انسانی به اروپایی کارگر روزی که کرد نظر صرف امید این

 شـمار  بـه  ضروری و عقالنی حقیقتا  انسانی چنین ساختن هرچند شود، بدل چینی انسان

 فقـدان  نتیجـۀ  در شـود؟  خفـه  نطفه در امکانی چنین شد باعث که کردیم چه .فتر می

 وانسـتند ت مـی  کـارگران  شـان  یـاری  بـه  که کردیم نابود را غرایزی اندیشه، غیرمسئوالنۀ

 .باشند داشته موجودیت اجتماعی مقولۀ مثابۀ به و نفسه فی

 سـن  از .درگذشـت  1900 سـال  در که بود ساله 55 و آمد دنیا به 1844 سال در نیچه
 .ماند باز نوشتن از و رسید جنون مرز به سالگی 44
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 بـه  را او هایش نوشته در کاری دست با الیزابت خواهرش مرگش از بعد ودش می گفته
 .دارد فلسفی مبانی نازیسم دهد نشان تا کرد نزدیک نازیسم های اندیشه

 سوسیالیسم درمورد که باال متن اما .است ممکن است؟ بوده چنین تماما  راستی هب آیا
 .شود تفسیر باید چگونه ستا کارگری های اندیشه و

 .ندارد نازیسم های اندیشه با قرابتی هیچ نگاه این آیا

 مبشـر  هـایش  اندیشه و است امپریالیسم دوران فیلسوف نیچه ودش می گفته که این آیا
ـ  را قـدرت  آلمـان  در 1934 سـال  در که بود ابرانسانی برآمدن  حـرف  گرفـت  دسـت  هب

 . ستا راهی بی

ـ  از نیچه ازلـن درک و اهـنگ نـای تـنیس چنین رـاگ ـ  چگونـه  را الیسمـسوسی  ایدـب
 .کنیم تفسیر

 دادن کـاهش  اسـت  غرایـز  به متصل که حیوان یک درحد را کارگر و کارگری غرایز
 .ستا معنا چه هب

 کـه  کرد شک وانت مین هم دراین و است بوده بزرگ فیلسوفی نیچه که نیست شکی
 .دندز می قلم جهان رنجبران بهروزی برای که دارد انگلس و مارکس با بسیار فاصله او

 فاقـد  چنـد  هـایی  درزمینـه  بـزرگ  اندیشمند این که هدد می نشان ها گفته این تمامی
 بـا  وانسـت ت مـی ن ابرانسـان  طرفـدار  اندیشـمندی  عنـوان  به او .است بوده درست درکی

 جز نیست کسی یدآ می واقع عالم به ذهن عالم از وقتی ابرانسان .کند همدردی کارگران
 گـزاره  ایـن  و .ستا تباهی و شرارت عین. نیست بد و نیک فراسوی او اخالق و. هیتلر
 .  سدر می اخالق در شرارت ابر به ابرانسانی هر. نیست هم هیتلر خاص

 

  تاریخی کورذهنی

 درحـال  کـه  بـود  اتفاقی نفهمیدن است توجه جالب آلمان در فاشیسم برآمدن در چه آن
 .بود وقوع

 پنداشـتند  و زدنـد  پیونـد   شوم حادثه این با را خود سرنوشت هایدگر چون ای عده
 .هیتلر یعنی آینده
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 بـه  را خـود  و کردنـد  پنهـان  شان تنهایی پیله در را خود یاسپرس کارل چون ای عده
 .  زدند بود اتفاق درحال چه آن از نفهمیدن

 کتـاب  نویسـنده  و هایـدگر  قدیمی دانشجوی گادامر، جورج هانس  چون ای عده   

  . نداشتند فاشیسم ظهور به باوری« روش و حقیقت»

 و کنند هماهنگ حرکت این با را خود کردند سعی هورکهایمر و آدورنو چون برخی
 .  نگیرند جدی یا نبینند را بود وقوع درحال چه آن

 چرا؟. بود آمده آلمانی متفکرین سراغ به وحشتناکی کوری

 خـود  دوران سـرآمد  خـود  رشـته  در کـدام  هر. نبودند احمقی یها مآد ها مآد این   
 .نداشتند نازیسم شناخت در را الزم بصیرت اما بودند

 داشـت  جریـان  پروپاگانـدا  ایـن  زیـر  در چه آن از ادد مین اجازه نازیسم پروپاگاندی
 یـد آ مـی  دارد کـه  آن بردنـد  پـی  تبلیغات غلی  مه میان از کمی روشنفکران. شوند مطلع
 .است عذاب مورأم نیست نجات فرشته

 .رفتند یهودیش همسر سراغ ها یناز که رسید داستان حقیقت به وقتی یاسپرس

 یـک  در کـه  نیسـت  گونـه  این. ستا مکانی همه و زمانی همه امر یک کورذهنی این
 پروپاگانـدای  آوار زیـر  در هـا  آن و گرفت را آلمانی گان فرهیخته گریبان مشخص زمانی

 این بعد یها نادرو در. دهند تشخیص ناحقیقت از را حقیقت نتوانستند ها یناز دروغین
 و دیـدن  ایـن  گذشتن، آن از سادگی به و دیدن این نکردن، باور و دیدن این ذهنی، کور
 .  شد خم آن روی بیشتر و چرا پرسید خود از باید. ودش می و شد تکرار کردن، انکار

 

  شد ژاپن چگونه ژاپن

 چگونه؟ اما کرد؛ ژاپن مِیجی به معروف امپراتورموتسوهیتو را ژاپن

 فاصـله  در را کار این داد پایان الطوایفی ملوک به فئودال یها ناخ کوب سر با نخست
 .کرد متمرکز خود دست در را قدرت و داد انجام 1867-69 یها لسا
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 1871-73 یها لسا بین بود اروپا با نزدیکی او دوم گام

 بـود  ژاپـن  به اروپا از مستشار 3000 آوردن و اروپا به دانشجو فرستادن او سوم گام
 .کنند تسریع را ژاپن نوسازی روند تا

 .کشید طول 1910 سال تا که بود اجباری تحصیل چهارم گام

 دهقانـان  و هـا  یسـامورای  شـورش  بـا  ارتش نوسازی .بود ارتش نوسازی پنجم؛ گام
 ساتسوما شورش شد؛ مواجه 1877 سال در عمومی خدمت از ناراضی

   1872 سال بود ژاپن در صنعتی انقالب ششم؛ گام

 1889 بود احزاب پیدایش و سیاسی نوسازی هفتم؛ گام

 صـنعتی  توسعه های پایه ژاپن در که درحالی درگذشت 1912 درسال میجی امپراطور
 .بود شده ریخته سیاسی و

 

 سفسطه و مغلطه

 معنوی ادـفس درآن که است یـاستدالل ؛تـاسدهـش قـمشت طـغل ربیـع واژه از لطهـمغ

 .رددا وجود

 منطـق  علـم  نظـر  از کـه  اسـت  استدالل برای غیرمجاز یا اشتباه دلیل آوردن مغلطه،

 :باشد نادرست زیر دالیل از یکی به

 باشد؛ نادرست گزاره مقدمات از یکی  .1

 .نباشد گزاره ۀنتیج متضمن گزاره، مقدمات .2

 و دارد وجـود  ایـراد  آن منطق در اثباتی قابل طوربه که است برهان از یجزی مغالطه
  حقیقـت  کـردنِِ  وارونه برای است ممکن مغالطه .سازدمی نامعتبر را برهان کلِِ بنابراین

 .رود کار به

 نادرسـت  یا درست ۀنتیج یک به نادرست استدالل روی از که است کسی گرمغالطه

 .گیرد کار به هم دیگری هایگیرینتیجه برای را نتیجه آن است ممکن و است رسیده
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 سفسطه

 است شده مشتق سوفوس ریشه از خود، که دارد سوفسطائی با ایریشه ارتباط سفسطه،

 است فرزانگی و دانایی خرَد، معنی به یونانی، زبان در که

 و خـرد  و دانـش  بـا  کـه  است کسی سوفیست و است سوفیست معرّب سوفسطائی
 اراده فیلسوف واژه از که دهدمی را معنی همان لغوی، نظر از و دارد کار و سر فرزانگی

 .کندمی (ورزی فلسفه) تفلسف و پردازدمی عقلی مباحث به که کسی یعنی شودمی

 علتـی  کـه  دانندنمی یکی بودن فیلسوف با را بودن سوفیست یا سوفسطائی امروزه 

 و کرده جمع خود دور را جوانان و رفتندمی دیگر شهر به شهری از اینان دارد؛ تاریخی
 فنونی دیگر و جدل و خطابت سوفسطائیان .پرداختندمی تدریس به الزَّحمهحق ازای در

 .آموختندمی شاگردانشان به بود، الزم سیاسی و اجتماعی هایموفقیت برای که را

 کـرد.  پیـدا  دیگری معنای واژه این آموزگاران، این از برخی افراط براثر تدریج،به اما

 بـه  خواسـتند مـی  تنهـا  بلکـه  نداشـتند؛  کـاری  ادعـا  کـذب  و صدق و حقانیت به هاآن

 را حریـف  ممکن، صورت هر به هامناظره در باید چطور که دهند آموزش شاگردانشان
 .باشد هاآن با حق لزوما  که آن بدون کرد مغلوب

 مرتکـب  نادانسته اولی که است ن در تفاوت این گر سفسطه با دارد تفاوت گر مغلطه

 سـوی  بـه  تغلـیط  اصـول  ۀبرپای و دانسته دومی و شودمی انحراف به مبتال برهان اظهار

 .ودر می خود مقصود با منطبق استنتاج

 

  دموکراسی نفی مغلطه

 :  ویسدن می دموکراسی نفی در خودمانی شناسی جامعه درکتاب نراقی احسان

 حرمت و حریم وانندت مین خیابان کفِ کشی خط روی هنوز که مردمی انمد مین من

  ؟… واهندخ می چه برای را دموکراسی دارند، نگاه را دیگرهم

 یـک  و مـرغ  تخـم  یـا  آمد وجود هب مرغ اول. است مرغ تخم یا مرغ مغلطه همان این
 .طور آن آن اگر و طور این این اگر باطل دور
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 دمـوکرات  مـردم  ایـن  کـه  حاال پس باشند دموکرات که ستا مردمی حق دمکراسی
ـ  دموکراسی زمانی چه پس. وردخ مین درشان هب دموکراسی نیستند  وردخـ  مـی  درشـان  هب
 مـردم  شـدن  و بودن دمکرات حاصل بی بحث بعد به این از و. باشند دموکرات که زمانی
 .ودش می منفجر دیکتاتوری فشار زیر دارد که ای جامعه در

 درسـطح  و ای پایـه  آمـوزش  دموکراتیـک  حاکمیـت  دریک که برد می یاد از نگاه این
 قـانون  جامعـه  یک از درستی درک به و مدارند قانون که ندک می تربیت را مردمی عمومی
 .  اند رسیده بنیاد

 جامعه یک فرهنگی سپهر در مرور به  طوالنی پروسه یک در دموکراتیک یها شارز
 بنـد ی مـی  تسـری  هـا  شارز ایـن  و ودش می تبدیل هنجار یها شارز به و ودش می آشکار

 .  اجتماعی های ظرفیت و ها الیه تمامی به

 ممالـک  از و داد سـفارش  ودشـ  مین را دموکراتیک فرهنگ .نیست وارداتی فرهنگ 
 .کرد وارد راقیه

 .ودش می ساخته طوالنی ییا پروسه در فرهنگ

 قانون رعایت عدم ذارد؛گ می جامعه پای پیش در نراقی احسان که فرضی پیش این با
 بـه  زمـانی  هـیچ  و بگـردیم  باطـل  دور درایـن  بایـد  مـا  ابـد  تا دموکراسی از نیازی بی و

 .نرسیم دموکراسی

 .شـود  تقویـت  مـداری  قـانون  و قانون اصالح امکان آن سایه در تا یدآ می دموکراسی
 .ستا دموکراسی زمینه پس. نیست دموکراسی زمینه پیش  مردم بودن مند قانون

 کـه  سـت ا ای نکتـه  ایـن  اسـت  بنیاد قانون و مدار انونـق امیـنظ راتیکـدموک امـنظ 
 . فهمد نمی نراقی

 کـرده  حـاکم  اسـتبداد  کـه  سـت ا بـدی  شرایط معلول بد فرهنگ که فهمد نمی نراقی
 امکـان  کـه  چـرا  دارد را خـود  واالی حیثیـت  قـانون  دموکراتیـک  جامعـه  دریک .است
 را ساده و سهل گذشتن اجازه حاکم دموکراتیک نهادهای و سدر می حداقل به قانونی بی
 .هندد مین قانونی بی به
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 نـه  و اند آمده فضا از نه اند گشته بنیاد قانون و اند رسیده دموکراسی به که کشورهایی
 حامـل  جامعـه  دریـک  و ندا هکرد آغاز بدفرهنگی از ها آن همه اند بوده مدار قانون ژنتیکی
 ندا هرسید درک ینا هب و ندا هکرد اصالح را خود و ندا هدید آموزش دمکراتیک یها شارز
 جامعـه  گشتن بنیاد قانون باعث قانون اصالح و آموزش.است مردم همه نفع به قانون که
  بگذارنـد  احتـرام  قانون به که یرندگ می یاد مردم دموکرات جامعه دریک تنها .است شده
 کـه  نفهمیـد  آخـر  بـه  تـا  نراقـی  احسان .است مردم همه نفع به نقانو وجود و حضور و

 درکنـار  داشـت  تـر  خـوش  او .نیسـت  توسـعه  محصول و است توسعه برای دموکراسی
 و مانـد  مرکب جهل دراین آخر به تا او .باشد دیکتاتوری مشار و مشیر و بنشیند استبداد

 . شد واالخرت خسرالدینا بازار و کوچه مردم قول به

 

 قوام از سازیقهرمان پروژه

 1324 سـال  تـا  کـه  بـود  یا هخبیثـ  شجره به متعلق شاعر یزدی فرخی قول به قوام احمد
  ولیعهد میرزای محمدعلی با باباباغی در جوانیش داستان. ندارد سازی قهرمان برای جایی
 بـه  دوم جهـانی  جنگ در ها یامریکای دعوت بعد و پسیان کلنل درکشتن او نقش بعد و

 .ساخت قهرمان ناقهرمان آدم یک از بتوان که نبود الفتوحی فتح ایران

 پــروژه آغـاز  همــان از فرقـه  بریــدن سـر  و دمــوکرات فرقـه  برآمــدن قضـیه  در امـا 
 .خورد کلید نزدیکانش توسط قوام سازی قهرمان

 حـرف  شـمال  نفـت  برسـر  مـذاکراتش  در قـوام  کـردن  قهر از پاریزی باستانی استاد
 نشـینی  عقـب  بـا  که گرفت مسکو ترک به تصمیم قوام ها بحث میانه در که این و ندز می

 و .کنـد  آب زیـر  را فرقـه  سـر  تا برگرشت مسکو از پر دست با او و شد مواجه استالین
: ویـد گ می او کردی استالین با مسکو در را کار این چگونه رسندپ می او از تهران در وقتی
 دسـت  بـا  تـا  گرفتم یاد .گرفتم یاد موناکو در فاروق با پوکر بازی در من را تاکتیک این
 ؛معلـ  نشـر  قلعه هفت خاتون کتاب)  .بود مصر مخلوع پادشاه قوفار. بزنم بلوف خالی
 (پاریزی باستانی



 151         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

 مصـاحبه  در سـت ا تفضـلی  جهـانگیر  قول از هاروارد شفاهی تاریخ در دوم روایت
 قـوام  بـا  ویدگ می تفضلی( 61 بهمن 9 مصاحبه تاریخ) الجوردی حبیب با قریشی احمد
 وارد وقتـی  بردند استالین اتاق به را ما تا شدیم معطل یا هدقیق ده رفتیم استالین دیدن به
 نگـاه  یا هنقشـ  بـه  داشـت  و بـود  مـا  هب پشتش یا هدقیق چند استالین شدیم استالین اتاق
 مـا  همـه  بـا  و برگشـت  اسـتالین  کرد آگاه اتاق در ما بودن از را او مولوتف بعد ردک می

 تهـران  بـه  مـا  :گفـت  مولوتـف  بـه  قـوام  .دیگـر  سـاعت  دو جلسـه  گفـت  و داد دست
 .نشستند عقب ها روس .شود توهین ما به هیمد مین اجازه و ردیمگ میبر

 حـزب  آن و فیروز مظفر کمک با ها روس دادن  فریب و مسکو به قوام رفتن داستان
 .است نوستالژیک راست محافل نقل روزها این پخمه

 هـم  ایـن  کـه  .بـود  اسـتالین  برسـر  گذاشـتن  قاپـاق  او شـاهکار  و قـوام  هنـر  تمامی
 در وری پیشـه  و بـود  گرفته را استالین و مولوتف گریبان که اپورتونیسمی به شتگ میبر
 .بود داده هشدار استالین به یا هنام

 یهـا  نازنـد  و بـزرگ  فرار و کشتار آن و فرقه سر بریدن بود؟ چه کار این حاصل اما
 تـا  اسـت  اشـرف  حضرت دست روی ها نخو ینا میتما .دموکرات فرقه هواداران پراز
 .  قیامت قیام

ـ  نه ساخت قهرمان ناقهرمان، و قاتل یک از ودش مین !نه  نـه  و شـفاهی  تـاریخ  زور هب
 .  قوام از مدحش سراسر درکتاب شوکت حمید بزور ه

 دسـت  هـا  آن سـازان  سیاست فرومایگی و ها روس نقش تراژیک شکست دراین البته
 .نداشت جوان شاه و اشرف حضرت جنایت از کمی

 بود که قوام احمد

 .  درگذشت 1334 سال در و آمد  دنیا به  1251 سال در

 لقـب  دو و دولتـی  بـاالی  پست نُه بار و یوزیر نخست پست بارپنج  شا هنام درکار
 .  گرفت دوم پهلوی دست از را اشراف حضرت و قاجار زمان در را السلطنه قوام .دارد

 کودتای از پس و کرد او نصیب هنگفتی ثروت که شد خراسان حاکم 1296 سال در
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 و فرسـتاد  تهران به الحف  تحت را او پسیان کلنل و شد دستگیر سیدضیا دستور هب 1299
 .کرد مصادره را او امالک

 میرزا و انـپسی قیام قوام دوران دراین .دـش وزیر نخست و آزاد روز 55 از بعد وامـق
 بعـد  و .داد اویـل  استاندرد به را شمال نفت ساله 5 امتیاز و کرد سرکوب را خان کوچک

 .داد استعفا ها یامریکای از رشوه گرفتن شایعه علت به ماه  8 از

 دکتـر  و آورد ایـران  بـه  را امریکـایی  مستشـاران  و شـد  وزیر نخست 1301 سال در
 .کرد مالیه وزیر را میلیسپو

 بـرای  شـمال  نفـت  تصـویب  و رضـاخان  گـرفتن  قـدرت  بـا  درگیر او دوران دراین
 .داد استعفا ماه 7 از بعد و شد مطرح او دالری هزار 150 رشوه پس بود ها یامریکای

 بـه  و شـد  بازداشـت  رضـاخان  برعلیـه  کودتـا  اتهـام  بـه  اما شد، مجلس نماینده بعد
 .رفت اروپا تبعید به احمدشاه شفاعت

 کـرد  دعـوت  ایران به را امریکایی نیروهای و شد وزیر نخست دوباره 1321 سال در
 شـریدان  و ژانـدارمری  بـرای  شوارتسـکف  کلنـل  و مالیه برای میلسپو دکتر دوره دراین
 .شدند استخدام خواروبار مسئول عنوان به

ـ  دربـار  وتوطئـه  نـان  گرانی بهانه به1321 آذر در  ای عـده  و زدنـد  آتـش  را شا هخان
 .شدند کشته قوام دستور هب

 طالهـای  فـروش  و اسـکناس  چـاپ  بـه  تصمیم متفقین احتیاجات مینأت برای قوام 
 .داد استعفا و شد رو روبه مجلس مخالفت با که کرد ذخیره

 شـمال  نفـت  وعـده  با و رفت مسکو به و شد وزیر نخست دیگر بار 1324 بهمن در
 . کرد سرکوب را فرقه سرخ ارتش خروج با و کرد پشتوانه بی را فرقه

 .گرفت اعتماد عدم یأر پانزدهم مجلس از 1326 سال در

 .بود اروپا در او که درحالی شد رشوه تومان ها میلیون به متهم او 1327 سال در

 بـه  که هایی نامه طرخا به آمد کار روی او های خالف پرونده دیگر بار 1329 سال در
 . بود نوشته شاه
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 لقـب  دادن بـا  و دیـد  او نیازمنـد  را خـود  شـاه  مصدق ایـاستعف اـب 1331 الـس در
 را بـان  کشـتی  اعالمیـه  با او و کرد وزیر نخست را او بود گرفته او از که اشرف حضرت
 .ریخت مردم خشم برآتش بنزین آمد دگر سیاست

 او هفـدهم  مجلس و داد استعفا قوام و شد پیروز بسیار شهدای دادن با تیر سی قیام 
 .کرد مصادره را اموالش و اعالم مهدورالدم را

 بـاقی  خـود  از نیکـی  نـام  کـه  حـالی در درگذشت تنهایی اوج در 1334 سال در قوام
 .بود مدیون ایران مردم به بسیار بسیار و بود نگذاشته

 
 
  

  



 انسان و جامعهجستارهایی پیرامون          154

 

 

 
 
 
 
 

 انسان تاریخ
 
 تبـع  بـه  و تولید ابزار توسط که یا هپروس انسان، تولیدی پروسه تاریخ یعنی انسان تاریخ
 . ودش می تعریف دارند ابزار این با ها مآد که یا هرابط آن

 کـودکی  از دربرآمـدنش  انسـان  و شـده  بنـا  تولیـد  نیروهای بروضعیت انسان تاریخ
ـ  بـرای  را اـهـ  آن بلکـه  نـدارد  نقشـی  اـنیروهـ  این ابـدرانتخ وجوانیـن هـب  شا دگیـزن
 .یردگ می خدمت هب

 از برخاسـته  رابطـه  این و اجتماعی شکل این .ندا یاجتماع روابطی موجد نیروها این
 وجـود  به روزگاری در که معنا بدین تاریخی .ندا یتاریخ امری تولیدی نیروهای وضعیت

 .کنند می تغییر نیستند جامعه وضعیت متناسب که دیگر درروزگاری و ندا هآمد

 تولیـد  شـیوه  تغییر با و هدد می تغییر را تولید شیوه درتولید آدمی های توانایی کسب
 .   یدآ میدر حرکت به جدیدی ریل در وجامعه ندک می تغییر اقتصادی مناسبات

 اندیشـه  و سـت ا او مـادی  پراتیـک  و کار تاریخ نیست او اندیشه تاریخ انسان تاریخ
 .ودش می بررسی و بدیا می معنا آدمی پراتیک و کار درکانتکست آدمی

 تکامـل  بـا  نـد ک مـی  برقرار مناسباتی دیگران و خود بین مادی تولید روند در آدمی  
 را خـود  مناسـبات  این و .ندک می تغییر مناسبات این شا تولیدی های توانایی به بخشیدن

 نیز مقوالت این مناسبات این تغییر با .هدد می نشان حقوقی و اقتصادی مقوالت شکل هب
 .  وندش می تغییر خوش دست
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 قانون

 .قانون درمقابل برابری نه بود قانون مسئله مشروطه انقالب در ما اصلی مسئله

 یـا  نوشـته  قـانون  که بود خاطر بدین بود قانون درمقابل برابری شا همسئل اگر غرب
 مصـادره  را امـوالش  و بکشد را کنتی یا دوک االبختکی نبود قادر شاه .داشت یا هنانوشت
 میدان هب لزوم وقت در که داشتند نظامی سواره شان اربابی یها هقلع در خود ها دوک .کند
 .راستندآ می لشگر و ردندک می گذران آن با که داشتند ییها نزمی این جز و .مدآ می

 او بـود  پادشـاه  طلـق  ملـک  مملکـت  کـل  نبـود  ونهگ این خاکی کره سوی دراین اما
 مـردم  مال و جان مالک .کند برخورد بخواهد که هرطور هرچیز و هرکس با وانستت می

 .بودند سلطان یها ترعی بقیه و بود پادشاه

 خواسـت  مـی  دلـش  که رکسه به اقطاع شکل هب را بسیاری یها نزمی وانستت می شاه
 .بزند را وزیر یا سردار گردن و بازستاند لزوم درصورت و ببخشد

 درمقابـل  رادعی و مانع تا بود قانون صریح نص نوشتن مشروطه انقالب دیسکورس
 خونچکـان  شمشـیر  از را اش مشـروعیت  و نبـود  بنـد  پای قانونی هیچ به که باشد شاهی
 محتشمی یا بزند گردن را وزیری کند اراده که هرلحظه وانستت می و رفتگ می شا هقبیل
 .کند یکسان خاک با اموالش مصادره با را

 درگردنـه  هنـوز  مـا  و مانـد  ناخوانده شد نوشته که قانونی و نرسید جایی به مشروطه
 .  قانون درمقابل برابری نه هستیم قانون نثر نوشتن

  

 سفر آداب

 آنست سفر آداب گفتی

 ناپیدا مقصد و باشی راه رهرو که

    کدام راه بلد و است کردم ره که نپرسی هیچ و بگذاری قدم شمشیر برجاده و

 .سوست کدام هب عالم غرب و کجاست عالم شرق
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 هسـت  درکردن خستگی برای محلی راه درمیانه که نپرسی هیچ و نایستی رفتن از و
 تـا  ویر مـی  قـدر  آن نانی یا و آبی ،درختی آرامش سایه یا و کاروانسرایی یا و یا هچشم
 در مرجـانی  جزایر پریان سراغ آنان از و یندآ می دور دریاهای از که مالحانی به سیر می

 .یریگ می را طوفانی دریاهای

   موی سرخ قبایل یها تدش سی،ر می باز یها تدش به تا ویر می جا آن از

 کن. حذر موی سرخ قبایل از

 مـاران  خـوراک  را خسـته  مسافران مغز عجیب اورادی با شان یخی یها هکوم در آنان
 .نندک می چشم ازرق

 شـان  یهـا  مچشـ  و یـزد خ مـی بر دود شـان  یها لبا از که ینیب می هایی غُراب جا درآن
   .است جهنم دریچه

ـ  که بشر نیمی گاو نیمه ییها نانسا با سیر می هزارتویی به ذریگ می جا آن از      راوت
 .  یزندر می آتش و زرنیخ راهت بر و ایندپ می تاریک یها هدریچ از

 .بگیرد آرام دلت تا ویر می قدر آن

 گرفت، آرام تدل که جا آن

 یمجا آن من

 

 طوس حکیم

 دشت پهن آندر ستوران سم ز

 هشت گشت آسمان و شش شد زمین

 زمـین،  طبقـه  هفـت  از طبقـه  یـک  سـوارکاران  کثـرت  و اسبان کوفتن سم شدت از
 طبقات به یا هطبق و دوش می طبقه شش زمین درنتیجه و ودر می آسمان به گرد صورت به

 .  طبقه هشت ودش می آسمان و ودش می اضافه آسمان

 اننـد د مـی  ناظم را طوس حکیم شعر جوهر از خبر بی یا هعد هنوز که ستا آن طُرفه
 را خـود  کـه  شـاعرانی  نـا  دیـوان  ها هد با ندک می برابری بیت دو این که درحالی .شاعر تا

 .  امندن می شاعر



 157         جستارهایی پیرامون انسان و جامعه

 

 

  

 تاریخ تروای 

 نـیم ک می آغاز فرضیه یک با را کار ما تاریخی رخداد هر به دادن معنا برای ودش می گفته
 .نیست رو هروب قطعیت با که

 وضـعیت،  بـا  متناسـب  و است واقعیت از یافته تعدیل و جرح رونوشت یک حافظه
 چگونـه  که تاریخ پژوهشگر به رددگ میبر تعریفی باز این .است تعریف باز قابل و سیال
 تغییـر  راوی وضـعیت  بـه  نسبت واندت می روایت این .ستا وضعیتی درچه و ندیشدا یم

 کـه  یـرد گ می جهتی درهرصورت .نیست راوی  گیری سمت از خالی روایت این و. کند
 و ندک می فکر مند نظام و علّی درکی به راوی که جا آن از و .ندک می فکر سو آن در راوی
 واقعـه  آن بـه  معنـایی  گونه بدین. کند بندی صورت را تاریخی واقعه که ست آن درصدد
 کـه   معنا ینا هب رددگ میبر این و .است آگاهانه ناخود راوی سوی از که هدد می تاریخی

 .هستیم خود آینده برای معنایی یافتن درجهت تاریخ خوانش از ما

 مـا  شـاید  جهت مینه به بیشتر و .واندخ می را گذشته دارد که است آینده این درواقع
 در کنـد  کمک ما هب که نیمک می بازخوانی یا هگون هب را گذشته .نیمک می بازخوانی را تاریخ
 .مان آینده گزینش

 دنبـال  بلکـه  نیسـتیم  مصـالح  و مـواد  کّمـی  گـردآوری  دنبـال  تاریخ بازخوانی در ما
 بـه  انفعـالی  بازگشـت  یک بازخوانی این .هستیم متنی بین و نانوشته سطرهای بازخوانی
 .  ندک می برقرار وقایع با فعال دیالوگی فعال کنش یک در راوی بلکه نیست تاریخ

 سـوی  است داستان سوی یک است گذشته چه تاریخ تودرتوی یها هدرکوچ که این 
 . است شده دستگیرش چه وقایع این از راوی که است این آن دیگر

 .ستا رخدادها به بخشی معنا تاریخ چیستی در تاریخ پژوهشگر کار 
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 نبود حزب که حزبی

 روز مثـل  کـه  را اطالعـاتی  و کند تردد بیتی به مستعار اسم با حزب یک دوم نفر که این
 .بدهد مقامات به ندا هگرفت خارجی کشور یک از است روشن

 کشـور  یـک  از اسـت  روشـن  روز مثـل  کـه  اطالعاتی با حزب یک اول دبیر که این
 و بدهنـد  اطـالع  خـودی  کشـور  بـه  را خارجی کشور یک حمله خبر ندا هگرفت خارجی

 .کند شرکت جنگ ستاد در مطلع عنوان هب

 را کودتـا  خبر اـت رود کشوری اتـامـمق انهـخ لوـج به شبانه حزب اول نفر که نـای
   .بدهد اطالع

 بـا  و بپردازد مخالف گروه یک تعقیب به حزب یک مخفی تشکیالت اول نفر که این
 بـازجویی  برای ببرد حزبی مخفیگاه به و کند دستگیر را گروه آن تعقیب و نفوذ عملیات
 اطالعات گرفتن و فنی

 هسـت  هـم  معروفـی  هنرپیشـه  کـه  را اعضـایش  از یکـی  همسر حزب یک که این 
 .بفرستد نظامی مخالف سازمان یک تشکیالت یک داخل هب

   خرابکاری و جاسوسی برای کند نفوذ ها هگرو دیگر تشکیالت در حزب یک که این

  ها هدیگرگرو برعلیه حکومت با بکند اطالعاتی همکاری حزب یک که این

ـ  مـه اـه آن خود. حزب اال بود زـچی همه گالیگوال نـای ـ  زبـحـ  هـب  ودـخـ  ودنـب
 .نداشتند باوری

 حـزب  ایـن  وینـد گ می ناموس بی و شرف بی سری یک فتگ می که فردی آن بیچاره
 .است بهمان و فالن جاسوسی سازمان پنجم شعبه نیست

    

  هامذهب هرهری

ـ  دارنـد  هـم  حق و نندک می نقد را مردم ـ  شـان،  ناآگـاهی  خـاطر  هب  و هـا  ضـعف  خـاطر  هب
 مـردم  همـین  حقوق گذاشتن پا زیر برای نندک می یا هبهان را نقد این اما شان یها تحماق
 .  ذرندگ می مرزی و خط هر از خود منافع به رسیدن برای و
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 اسـتبدادش  و هـا  تحماق و نندک می مسخره را ترکیه العمر مادام ریوز نخست اردوغان
 .رندخ می جا آن ویال 4500 وندر می ولی دارند حق که رندب می المس زیر را

 دالر بـه  خـودرا  سرمایه اما نندک می نقد ملی منافع گرفتن نادیده خاطر به را حکومت
 در و رنـد خ مـی  شـرکت  و خانـه  و ویـال  جا آندر و  رندب می کانادا و امریکا به و تبدیل
 .  نندک می شرکت ها آن ها گذاری سرمایه

ـ  و. نندک می نفرین و لعن را طالبان. سوزانند می دل ها نافغا برای  و هـا  رنـج  خـاطر  هب
 کمتـرین  و ننـد ک مـی  کشـی  بهره شدت به ها افغانی از اما یزندر می اشک آنان محرومیت
 .هندد می ها آن هب را حقوق

 بـه  تبـدیل  و هسـتند  و نـد ا هبـود  خود شخصی زندگی دنبال به عمر همه که درحالی
 .یرندگ می سخره به را سیاسی و اجتماعی حوزه فعاالن  ند،ا هشد بزرگی های گاوصندوق

 را جهـان  شـان  غلط کارهای با و ندخود دیده آسیب شخصیت توجیه دنبال به جا همه
 .نندک می آلوده

 

 آسیایی تولید شیوه

 بآ و زمـین  یعنـی  تولید ابزار بر دولت  غالب  سلطه با شرق در ریدا نزمی تولید شیوه
 سلطه همین و  ودش می بازتولید و یردگ می شکل نآ با شرقی استبداد و ودش می مشخص

  .هدد می نشان را خود دیگری شکل به نوین دوران در استبدادی 

   همـین  ادامـه  دادن نشان برای بیشتر آسیایی تولید برشیوه ویتفوگل تحقیق و تکیه

 .بود استالینی روسیه در شرقی استبداد شیوه

 بـه  ایـران  و چـین  مثـل  شرقی کشورهای دیگر در شرقی استبداد تر سیبعو دیدی با 
 کـه  هسـتند  ها تبوروکرا این نوین دوران در که تفاوت این با یافت ادامه دیگری شکل

 منـافع  کسب برای ها آن سلطه ابزار دولت و وندش می مستبد وخاقان تزار و شاه جانشین
 .  ودش می خود

 مالکیت گسترش یعنی استالینی شکل به مارکسیسم حکمرانی  شیوه که نیست بیهوده
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 مختلف و متضاد ظاهرا   های قالب در و یردگ می قرار اقبال مورد کشورها این در  دولتی

 .نندک می تولید باز را استبداد همان
 

 متوسط طبقه

 .بورژوازی نه ستا بورژوازی خرده متوسط طبقه از منظور گفت باید نخست

 .دش می اطالق ژواربو طبقه به متوسط طبقه فئودالیسم دوران در 

ـ  وفـاداری  تبلیـغ  متوسـط  طبقه افراد از بسیاری جمع در   میسـر  وخـاک  بآ یـن ا هب

 .انندد می ایران در اجتماعی تحوالت محرکه موتور را ها آن بسیاری که درحالی ودش مین

 .است تبیین قابل چگونه تناقض این

 کـارگر  طبقـه  غیبـت  در و سـت ا پیرامـونی  جوامـع  در وسـیع  یا هطبق متوسط طبقه
 تشـکیل  را جامعـه  درصد 60 از بیش که طبقه این طبقاتی نایافتگی تعیین در و قدرتمند

 فاقـد  چنـد  هـر  کنـد  ایفـا  اساسـی  نقش آمدنش میدان هب با تحوالت در واندت می هدد می
 روبنایی تحوالت به توجهش بیشتر و است درجامعه راستین تحولی برای تاریخی درکی
 .  ندارد انقالب به دیالکتیکی درکی و ستا موقتی و

 شا یبـاالی  هـای  طیـف . سـت ا هـوا  در پـا  یا هطبقـ  پیرامونی کشورهای در طبقه این
 گرفتن برای ها هخان سفارت کردن رصد حال در مدام دارند که امکاناتی و ارتباط علت به
 را مشکلش که ستا آن درپی اما ستا دار مسئله موجود وضعیت به نسبت و ستا ویزا
 نـزد  در کشـور  سـاختن  برای کیفی نیروهای حف  و ماندن شعار پس .کند حل رفتن با

 امکـان  کـه  طبقـه  این ینییپا و میانی یها هالی اما. است گذشته تاریخ ناسیونالیسمی اینان
 .است تر جان سخت و تر رادیکال ندارد رفتن

 

 چیست؟ داریسرمایه نظام کردن بدنام راه

   :ویدگ می چنین تورم درمورد 1919 سال در کینز مینارد جان ودش می گفته
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 .  دانست می آن پول کردن بدنامار داری سرمایه نظام نابودی راه بهترین لنین، والدیمیر

 .تورم با چگونه؟ پول کردن نام بد

 است؟ چگونه تورم این کارکرد

 گرایـی  تـورم  مکتب شوندگان منتفع و چی سوءاستفاده که یا هعد ودر می باال ها تقیم
 و وندشـ  مـی  ورشکسته مردم از عظیمی بخش و سندر می بادآورده یها تثرو به هستند
 .وردخ می بهم اقتصادی نظام

 تـر  غیرمسـتقیم  ابزاری هیچ جامعه، یک های پایه براندازی برای. بود لنین با حق قطعا 
 را آن آگاهانـه  لنـین  گر حیله ذهن که ای پروسه .نیست آن ملی پول نابودی از تر مطمئن و

 .  کرد طراحی

 ونـه گ ایـن  دست این از دیگری موجودات یا کینز سوی از خزعبالت این خواندن با
 نظـام  بـرای  هموسـت   تـورم  وطـراح  سـت ا لنینـی  توطئه یک تورم که ودش می وانمود
 چنـین  داستان که است مبرهن و واضح اقتصاد عاقالن برای. داری سرمایه نام هب گناهی بی

 بـه  ربطـی  و دارد داری سـرمایه  نظـام  خود در ریشه که ستا چرکینی غده تورم نیست،
 .ندارد لنینی طراحی

 

 قومی حقوق

 .اسـت  آپارتایـد  و تبعـیض  محـور  قـوم  سیستم نتیجه .نداریم قومی حقوق ودش می گفته
 .ساده دولت به پیچیده دولت از اجتماعی ستا گردی عقب قومی دولت سوی هب رفتن

 ایـن  و بـد یا مـی  معنا دولتـ  شهروند درچارچوب حقوق مقوله ود؛ش می گفته باز و
 .  هندد می تشکیل را ملت شهروندان

 متعلـق  حـق  ودشـ  مین ایجاد حق خود خودی هب قومیت یک هب بودن وابسته صرف به
 .پسوندی و پیشوند هیچ بی انسان به است

 مسـئله . باشـیم  نداشـته  سـه  و دو درجه شهروند که است درست زمانی ها هزارگ این
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 تبعـیض  نظـام  یـک  در اش قومیـت  واسطه هب قوم یک که ودش می مطرح زمانی ها تقومی
 .ودش می قومی مسائل خاستن بر زمینه تبعیض این و یردگ می قرار ستم مورد

 گونـه  هـیچ  بـرای  محملی دین و نژاد و مذهب و قومیت که دموکراتیک نظام یک در
 در امـا . دارد را خـودش  درسـت  معنـای  شهروندی حقوق برای مبارزه نیستند تشخصی

 .است دیگر یا هگون هب مسائل ندک می حرکت تبعیض بر که  پان رژیم یک

  
 
 
 
 
 


