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ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 18
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،1375ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻣﺘﻨـﻮع ﺳﯿﺎﺳـﯽ
درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔـﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﺤـﺘﻤﻼً ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻨﻮع و ﺗﻨﺎزع دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی دارای
ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ( و اﻣﮑﺎن ﺣﻞ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ زﻧـﺪه
ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ آن اﺳـﺖ .در ﭼﻨـﯿﻦ وﺿـﻌﯽ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﻓﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ درﺑﺴﺘﻪ و از ﺑﺎﻻ ،و ﮔﺎه ﺑـﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،رﻗـﻢ ﻧﻤـﯽزﻧـﺪ )ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ در دوران ﭘﻬﻠـﻮی اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻏـﺮب ﭼﻨـﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن در ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزیﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ( ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ دروﻧﯽ ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮﺷـﯿﺪه از درون آن
درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮشﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ
ﯾﮑﺴﺎنﻃﻠﺐ ﮐﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﭘﻬﻠـﻮی و
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫـﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖﮔـﺮای ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪهای
ﻣﺨﺮب و ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺨﻞ اﺻﻮل ﻣﻮرد اﺟﻤـﺎع و وﻓـﺎق ﻫﻤﮕـﺎن
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ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺎه ”ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت“ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧـﺪه و
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و رﺷﺪ آن اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و وﺣﺪت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺷﮑﻞ داده اﺳـﺖ” .ﺟﻨـﮓ ﻗـﺪرت“ زﻣـﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧـﺎک
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ را ﺳﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻠـﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﺟﻮی ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﺷﻮد .در
دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻋﻤﻼً ،و ﮔﺎه ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻏﺎﯾﯽ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان
ﻖ اﺧﯿﺮ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و راه را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻏـﺮب و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷ ّ
ﺳﯿﻄﺮه ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻨﺴـﺎن،
”ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ“ ﺑﻪ ”ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﮑﺎریﺷﺪه“ 1ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻧﺪاﻣﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺑـﻪ ﺟﺴـﻤﯽ
ﺗﻬﯽ از روح و ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻪ اﻓﺴﺎر آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺪل ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ .و
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻨﻮع ﺳـﻠﯿﻘﻪﻫـﺎ و دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و وﺟـﻮد
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮ در ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻠﯿﺘﯽ واﺣﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آﺣﺎد ﺑﯿﻨﮕـﺎرﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎن اﻧﺪاﻣﯽ زﻧﺪه در درون ﺧﻮد از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎً ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض اﯾﻦ اﺟﺰای دروﻧـﯽ را ﻣﻌﻘـﻮل
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﮕﺎﺷﺖ و درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪام ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﺪ و ﺣﯿﺎت و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ”ﺗﻀﺎد“ در
ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﮐـﻪ ﺣـﺬف ﺗﻀـﺎد ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و
ﻫﻤﻮارﻃﻠﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 2را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﻮد
ﻟﻮیاﺷﺘﺮوس ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺗﻀﺎد را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ و
اﺻﻮ ًﻻ ﺗﺪاوم ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺪون ﺗﻨﻮع ،ﺗﻔﺎوت و ﺗﻌﺎرض ﻣﺘﻔـﺎوتﻫـﺎ ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣـﯽﺷـﻤﺮﻧﺪ؛
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮک ،ﺑﻘﺎ و ﺗـﺪاوم را ﻣﻤﮑـﻦ ﺳـﺎزد و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎدل ﺳﯿﺴـﺘﻢ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺪام زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑـﺮدن ﺗﻨـﻮع و
ﺗﻌﺎرض ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳـﺮﺑﺮﻣﯽﮐﺸـﺪ
ﺗﺎ وﺟﻮد آن ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .ﻟﻮیاﺷﺘﺮوس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻨﻮع و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻘﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮط ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤـﯽ رﺷـﺪ ﺑﺸـﺮی
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯿـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪﻫـﺎ و
1. Manipulated Society
2. Egalitarianism
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ﮔﺮوهﻫﺎی داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽرود ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﺑـﺎره
ﺑﺠﻮﺷﺪ و ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ وﻇﯿﻔـﻪ داﺋﻤـﯽ ]داﻧـﺶ[ ﻣـﺮدمﺷﻨﺎﺳـﯽ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﻬﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ 3<.ﻟﻮیاﺷﺘﺮوس رؤﯾﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ”ﺗﻤﺪن واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ“ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ واﺣﺪ و
ﻫﻤﮕﻮن و ﻓﺎرغ از ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﯿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ( ﻣـﺮدود
ﻣﯽﺷﻤﺮد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :دورهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺮفﻫﺎی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻪرﻏـﻢ داﺷـﺘﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻣﮑـﺎن
4
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ<.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻏﻨـﯽ
و ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ را در ﭘﺸـﺖ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ .در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ -ﭼـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ادﺑﯿـﺎت و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاﻋﻆ و ﭘﻨﺪﻫﺎ و ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ ،ﭼﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﭼﻪ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ-
ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن ﭼﻮن ﭼﺸﻢ و ﺧﻂ و ﺧﺎل و اﺑﺮوﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰش ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اﺳﻔﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :ﻟﻮﻻاﻟﺘﻀﺎد ﻣﺎﺻﺢ دوام اﻟﻔﯿﺾ ﻋﻦ ﻣﺒﺪاء اﻟﺠـﻮاد<
)اﮔﺮ ﺗﻀﺎد ﻧﺒﻮد اداﻣﻪ ﻓﯿﺾ از ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ (.آﯾﺖاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﻄﻬﺮی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺳﺎﺳﺎ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ً
ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﻈـﺎم ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﻧﺪارد ...اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﺑﻮد از ﯾﮏ ﻣـﺎده ﺳـﺎده
و ﺑﺴﯿﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﺜﻼً ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﮑﻮه و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺎن در ﺗﻨﻮع ﭘﻬﻨـﺎور و اﺧـﺘﻼفﻫـﺎی رﻧﮕﺎرﻧـﮓ آن اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ وﺟـﻮد
اﺧﺘﻼفﻫﺎ را از آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺣﮑﯿﻢ و ﺣﺎﮐﻢ ﻻﯾﺰال ﻣﯽﺷﻤﺮد ...ﻓﺮﻣﻮل
اﺻﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از اﺿـﺪاد ﻧﯿﺴـﺖ...
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎده ﺟﻬﺎن و ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻀﺎد ﻧﻤﯽﺑﻮد

 .3ﮐﻠﻮد ﻟﻮیاﺷﺘﺮوس> ،ﺑﺤﺮان در ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوز< )ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(1961ﭘﯿﺎم ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .1366
 .4ﮐﻠﻮد ﻟﻮیاﺷﺘﺮوس> ،ﻧﮋاد ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ< ،ﭘﯿﺎم ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .1375
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ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺎﻣﻞ رخ ﻧﻤﯽداد و ﻋﺎﻟﻢ ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ ﺗـﺎزه ﺑـﺎزی ﻧﻤـﯽﮐـﺮد و
5
ﻧﻘﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی >ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺘﯽ ﺭﲪﺔ< را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﻓﻠﺴـﻔﯽ
داﻧﺴﺖ.
اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ”ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮﻗﯽ“ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮﺳـﯿﻢ آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺎﻣﻌـﻪای دو ﻗﻄﺒـﯽ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﻂ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺜﯿﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ،ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ در ﯾﮑﺴـﻮ
”ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان“ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮده اﻧﺒﻮه و ﺑﯽﺷﮑﻞ ”ﺣﮑﻮﻣـﺖﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن“ ﻗـﺮار دارد،
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺘﺪاول را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری
ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻘﻠـﻮب را اﻧﺘﻘـﺎل
داده ﮐﻪ دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺨﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان را در
”داﺳﺘﺎن ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ و ﺑﺮدﯾﺎ“ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ”ﻧﻬﺎد ﺑﺰرﮔـﺎن“ را ،ﮐـﻪ
ﺷــﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳــﯽ آﮐﻨــﺪه از ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎی آن اﺳــﺖ ،ﻧﻤــﯽﺑﯿﻨﻨــﺪ ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
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اﺷﺎﻋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﺤﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﮕـﺮش ﻓﻠﺴـﻔﯽ را ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺗﺴـﺮی دﻫـﯿﻢ
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪلﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻈﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ؛ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاطﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﻂﻫﺎ ﮐـﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻮزون را ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺗﻌﺎرضﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻌﺎرف ”ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت“ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟـﻮد آن ”اﻋﺘـﺪال“ ،و
در ﭘﯽ آن اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴـﺖ .ﺗﻌﻤـﻖ در ﺟـﻮاﻣﻌﯽ ﮐـﻪ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺎت در ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ رﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺗﻔﺎوت و ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌـﺎدلﺳـﺎز در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﻪ

 .5ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،1361 ،ﺻﺺ .170-145
 .6ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان >ﺗـﺎرﯾﺦ ،ﻗـﺪرت و ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ< ،ﺗـﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان را
>آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻗﺪرت< ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ >ﻣﯿﺮاث
ﺷﻮم< ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ >ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﺎدتﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ <.ﻟﺬا ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ >ﻣﻌﻤـﺎی
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻫﺮج و ﻣﺮج< را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ >و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی< اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ) .ﭘﯿﺎماﻣـﺮوز ،ﺷـﻤﺎره ،13
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روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤـﺎن اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ ،در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﯿﺮه ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻣـﺎم راﺣـﻞ )ره(،
ﻼ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪآﻣﯿﺰ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﺳﻠﯿﻘﻪﻫـﺎی ﮐـﺎﻣ ً
ﻣﺘﻀﺎد ،و ﮔﺎه ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﺮی در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
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