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یمساله،یکبینیممیامروزدرایرانهاییکهبحرانبرخیمعتقدندکهریشه؟وجوددارد«یایرانمساله»چیزیبهعنوانآیا

بهوجودیکایدیگرعده.وضعیتبحرانزدهامروزماشدهاستمنجربهاصلیاستکهوهمینمسالهاساسیومرکزیاست

؟نظرشماچیست.معتقدنیستندهامسالهمرکزی،یامسالهمساله

 

در(بهبعد4393ازسال)ازایرانهایهجرتدرسالدرزمانتوقفطوالنیخودزادهحسنتقی.کنمبایکاستعارهشروعمی

بسیارسخنهانوشتودریکیازاینمقاله«دنیایاسالم»یفرانسهزبانِهاییبراینشریهسلسلهمقاله4349و4341هایسال

دکهاینتاریخرووگمانمیاستایرانهمانتاریخروحمردمدرواقعتاریخایران»کهاوگفت.یایرانگفتدربارهیبرانگیزملتأ

!«جاودانگی»و«رنج».4«رنجوجاودانگی:رابتواندردوکلمهخالصهکرد

،اینرنجباشیمایودرچهمقطعتاریخیکهکجاودرچهدورهاینابالبتهمتناسب.یماهروبودماهمیشهبایکرنجتاریخیروبه

جلوههانیمع استداشتگوناگونهایو مختصاتگوناگ،ه خود استفتگرونیبه راهه گوناگونیهمطلبحلو هایمتفاوتو

یانهبستگیوجودداردیمرکزیهئلمسیکایراندرآیاکهاینحال.ئهشدوگاهارائهنشداراهمگاههاحلاینراه.هاستکردمی

.کنیممیاینگاهموازچهزاویهاریمادرکجاقراردبهاینداردکهخود

خواهمگفتکهباشدیوخشکسالیآبکمیهئلمسامدرایرانیاصلیهئلمساگرمنمتخصصآبدرایرانباشموضکنیدکهفر

یمرکزیایرانهئلمس کندخواهدیاندیشهکارمیکسیکهدرحوزهیا.(کهالبتهموضوعبسیارمهمیاست)آباستموضوعِ

.(کههمینموضوعهمموضوعمهمیاست)سیاسیایراناست،فرهنگیفلسفی،یاندیشهبحرانیمرکزیایران،هئلمسگفتکه

بحثمرکزیدیبااولبنابراین که هئلمستاچیستمامشخصکنیم کنیمیمرکزیمعطوفبه پیدا نهایت،.آنرا در هرو

یایرانبهبخشیازجامعهکههرموضوعیکههرچند.خواهدبودیایرانیخاصاززندگیجامعهمعطوفبهیکزاویهایهئلمس

.خواهدداشتارتباطنیزکلیتایرانابباشدمربوط
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براساسهرباروصحبتکردلهئمسازچندبایدباشیمکلایرانمربوطبههایلهبهدنبالمسئاگرکنم،اماازجاییکهمننگاهمی

پیشاز.شودمیسوارهائلهیثقلروییکیازاینمسنقطهباروهرخواهدافتاداتفاقهمهاییجاییجابه،هااینمسئلهاهمیت

حوزهانقالبهر در که بار میشدیمصحبتانفکرروشنوظیفهیدربارههایفکریو که یاصلیوظیفهگفتندکسانیبودند

کارروشنفکریاصلیگفتکهوظیفهمییدیگر.زدندحرفمییچریکیمبارزهمسلحانهبرخیحتیازمبارزهاستوفکرانروشن

یمعینیراتعریفهایخشککهبرایهمهوظیفهارچوببهتراستازآنچامروز.گوهازیادبودوازایندستگفتفکریاستو

نیکهدرایوکسانییایارچوبجغرافچکیازبینیمکهایرانمیبیاندازیمموضوعبحثکلیبهیاگرنگاه.بیرونبیاییمکردمی

وازطرفیسالدارندیکتاریخکهنازطرفیمردماین.هستندمردمایرانکهشدهلیتشککنندیمیزندگییایارچوبجغرافچ

.بحرانیزندگیمیکنندوضعیتدیگردریک



واستانگیبقایاینفرهنگوتمدناحتماالتعریفشماازجاود.رنجوجاودانگیمواجهبودهاستدوگانهکهایرانبایکگفتید

استمواجهجدیایبایکمشکلاینکهدرهردورههمرنجمعنی ایستادههمچنین. اینکهدرکجا ایم،گفتیدکهمتناسببا

درطولاهیرانیاکهیایران،مسألهعنواناکهبهچیزیبآیدچنینبرمیازسخنشما.درکماازمسالهایرانمتفاوتخواهدبود

برخیازمتفکریناماازیکمسالهمرکزیوتاریخیدرایرانحرف.معتقدنیستید،تاریخوبهصورتمداومباآنمواجهبودند

ازیکتداومکند،ایرانطرحمیفرهنگآرامشدوستداروقتیامتناعتفکردرفرهنگدینیرابهعنوانشاخصهبراینمونه.اندزده

 .ماباشد،معتقدنیستیدمرکزییمسأله،شمابهچیزیکهدرطولتاریخ،رسدبهنظرمیطورکهآن.زندحرفمی

کنممایکمیراثخیلیبزرگداریمودرموردفکرمی.خودایراناستهممعتقدموآنمفهومپایدارتاریخیبهیکتنهانه،من

اینمیراث بد ندارمونداشتمساحتیاستتوافقتککههایینگرشاباصوالًو.توضیحخواهمدادهمخوبو آقایآرامش.

مهمیوکلیهایموضوعچنینرویکهایشانمثلیکسانکنمیفکرم،اماومورداحتراممناناندیشمندیاستسدوستداران

این:دنداراساسیایرادیکتمرکزمیکنند وبیننددریکعنصرتاریخیمیکهتماممشکلایرانرا بهیکموضوعهمهچیزرا

.ندنکموکولمی

ایعظیموچندکهخوددارایپیشینه)فرهنگایرانیامتزاج.ایمزیادیداشتهدستاوردهایماهمهاایندورهدرحتیباالخره

بخشیازکهساختهشدیآنفرهنگبزرگ.ثمراتیهمداشت(هایگوناگونکهخودنیزترکیبیبودازفرهنگ)اسالمو(ریشهبود

سراسرتاریخکهنماگواهروشنیبر.کمککردبهفرهنگماهمجاهاییومیختبودآهمدربادیناسالمکهایراناستمیراث

فرهنگنمونه تلفیق از درخشانی هاستهای نمونه. تا بیاندازیم بهار مهرداد دکتر ماندگار کارهای به نگاهی است هایکافی

آنخشک.دیدهماشراهایمنفیجنبهبایداینکههموفراموشکردبایدنرامعتقدمکههمایندستاوردها.رابیابیمایبرجسته

بسیارمهمیاستکهآقایدوستداربیانوجهاین.بایددیدهمراوبهتعبیرآرامشدوستدار،امتناعتفکرخشکاندیشیومغزی

بود؟باالخرهفرهنگیچهنتیجههااین.همهستچهارموپنجمسوموطالییِهایقرناما،ستاملیقابلتأبسیاربحثوکندمی

اگردر.استگزافکردبهنظرمخیلیکسیفکرنمیاینفرهنگاصالًدراگربگوییم.ندهادریکمحیطفکریبهوجودآمداین

همهچیزکههایینگرشچنینمنباکدامفرهنگاست؟اصلآقایآرامشدوستدارحخودفکروجودنداشتتامکانفرهنگنیا

زیر یکعلتببیندمخالفمرا کهمهمسخنهاییجنبهولی. ایندیگویمآقایدوستدار خودشآوردهمدینمسائلیرا وبا

طولکرمستقلدرنابودیفدریکهتکفیرونقشفرضکنیدمساله.ستادرستکردازلحاظتاریخی،بحثدرستیتیهممشکال



نوعصداینوجوییموجبداشتوتاریخ کردنهر نتیجهخفه بودیدینتکفیرهمینیشد، باله. و نوعقیچیکردنپر ر

.نادیدهگرفتبایدرانخیلیمهمبودواینورزیاندیشه

 

کدامزاویهبهایراننگاهکنیاینگفتید مکهاز خواهدبودمتفاوتران،یمسائلا، ش. مواجههبادروفکربهعنوانیکروشنما،

 ؟بینیدراچگونهمی،مسائلایرانوجودداردبحرانیکه

بهدرکجدیدومدرنیتاکنداستکهاینجامعهکوششمیکمبیشازصدسالاالندستِ.دانمدوموضوعراخیلیمهممیمن

بهدستبیاوردازشهروندبودنبرسدوحقشهروندی اشرا هاییکهیفداکاریاستوبهرغمهمهیخیلیمهمکوششاین.

.ماندهاستتاامروزناکامشده،

مهمیوضوعِبسیارمیحکومتلهئمسو.یحکومتاستلهئمسشود،میهمسئلبرایماباایننگرشکهموضوعینتیجهاولیندر

.است

یدولتخیلیئلهمسبهنظرمندرفرانسهم،یکنسهیمقاگلستانوآلمانانوسهکشوراروپاییفرانسهمیاناگربخواهیممثالً

ترازآلمانوانگلستاناستمهم داردکهدرفرانسهنیستیوکشوریکنوعحرکتواستقاللجامعهدرایند. درنقشدولت.

.یدولتمهماستلهئمسدیگرجهتیازبرایماهم.بسیارمهماستداردمناسباتاجتماعیشکلدادنسهمیکهدرفرانسهو

هاکهایرانیبتوانگفتدیشاتاریخیحتیازنظر.ایمهورزیداشتدرجهانبودیمکهدولتوسیاستهانخستینکشوریکیازما

هبودمهمهمیشهمانبرایماهمموضوعیاستکهنودرتاریخمداریوادارهکردندولتدولتوضوعِموبودنددولتگذاربنیان

نگاهایرانیبهیشیوهاین.استوجودداشتهدرتاریخماهمیشههمسئلاینو.بودهموریجهانتدولتیکهنخستینامپرا.است

.ازلحاظتاریخیمهماستجهانوبهدولت

.بینندرانمیآنتاریخگویندمیسخنایراندربارهکهزمانیمافکرانازجوانانوروشنیاریبسکهیکیازمشکالتامروزایناست

ینگاه/جهانرابهایراننیازآوریم:یا/میجهانرابهبدنسپرجهان/میبریکیتاهمهدستنایب/:استکهفردوسیاینشعر

گاهتاریخییندهندهخواهمغلوکنمودراینجابهخوبوبدآنهمکاریندارماما،شعرهاییازایندستنشاننمی.جهانیاست

بنابراین.مربوطبهامروزودیروزهمنیست.انددانستهشانجهانبودهاستوجهانراازآنِخودمیستکههموارهمسئلههاایرانی

.اینیکبخشاست.دولتدرایرانمهماستوضوعِم

همینعلتفکربه.مردمایرانمفهومنداردونبدکشوریبهاسمایران.یمردماستلهئمسدولت،ردیفوهمکناردردوموضوعِم

اشتباهتوجهکنندکهبهوضعیتجامعهوانسانایرانینشانمعطوفبهبزرگیایراناستبدونایلهئمستنهاکنمکسانیکهمی

کنندمی . ناسیافراطهایجریاندرایننوعنگرشرا مشکل.مینیبیمیستیونالیو جامعههایاز استاینتاریخماو تنهاکه

اندوخودمردمنادیدهگرفتهشدهمهمبودهعظمتکشوروپیشرفتوسربلندیایران نیستوهمهسربلندیاینآرزویبدی.

فراموششومردم،امامیخواهیمایرانرا پیشمیایاصلینیروی.دننباید به را جامعه بردکه اندمردم، و به حقمردمنباید

مملکت،یهمهیلهئمس.اهمیتداردازمردمیکطبقهسرنوشتبرایآنهاتنهاکههستندازطرفدیگرجریاناتی.توجهبودبی

.دنروهمبهکورهراهمیهاآن.مطرحنیستبرایآنهایایرانلهئمسوملت،یهمهیلهئمس

ومردمیوهمراهِآنمسئلهدولتبرایمامهماست،وضعیتوساختارِهایناشیازبستدولتوبنوضوعِممعتقدمخالصهاینکه

ما.جایگاهیندارددرمقامشهروندانسانایرانیدرشکلیاستکهماتاریخی«رنج»امروز.مهماستاهمیتِحیاتیوضعیتآنان

.هاتصمیمبگیردایرانیمایتواندبرایهمهیکنفرمیوحقینداریمماندرجامعه





وبرایتوضیحآننیزازضرورتوجودیکنگاهتاریخیایراندانستیدیاساسیمسألهیمردمرادومسألهیدولتوهمسألشما

ومتعلقبهقرناخیروتاریخمعاصرمانیست؟یجدیدیکپدیده،لهامسجههباایندواموآیا.سخنگفتید

 

کمشود،درایرانمیوعلوماجتماعیتاریخهاییکهمربوطبهیرانونوشتهدرعلومانسانیا.الزماستحکوچکییکتوضدرابتدا

دانشجویانماواستادانوانمتفکرنیستند مثال.کنندالگوبرداریمیییاروپایهاازجامعهآنایرانودورانجدیدکهدربحثِ

جدیدپسدرنتیجهاینمفهومدرایرانهم،روعشدشپیشجدیداستودراروپادوقرنییکپدیدهگیریملتشکلندیگویم

وبایددرخصوصِموضوعملتپیشامدرنومدرناستیتاریخکشورایرانیکچوننیستدرستنگاهیبهنظرمنچنین.است

.یاینسخنماخارجاستکهپرداختنبهآنازحوصلهصحبتکرد...و

یموضوعِملتوهایمهموپُرتأثیردرعرصهکهیکیازمرجع)1«یتصوریهاجماعت»فخوددرکتابمعرواندرسونکتیبند

اگرشماایرانوتاریخایرانراکنارفرانسهولحا.گذاردکشورهایتاریخیمیوفرانسهوانگلیسراجز،(گراییاستملیتوملی

طورمابایدگویداگرایراندراروپابودمیاو.ستالیکوتاهخیکهتاریخاینکشورهادرمقایسهباایراندبینیمیدیبگذارانگلیس

.کردیمباآنبرخوردمییدیگر

یوفرهنگتفکرآنمتاثرازماخود)بایداستفادهکنیمازمیراثجهانیوتجربهفکریدرحوزهحالکهماهمانبهنظرمندر

نیز(هاستشدوپرداختهساختهدوقرناخیردرغربدرکههستیم درنظربگیریمدرهمانحالبایدمیراثخودمانرا ما.

 این مجموع .فرهنگبزرگهستیمدو ازما ایبخشی ن هستیم آنتوانیمنمیاما،فرهنگجهانی از نباید وو برداری گرته

.برداریکنیمکپی

صورتبهامروزمردمموضوعکهدرستاست.ستهاهمیشهدرتاریخماوجودداشتمردمدولتوعنصردوکنماینمنفکرمی

مطرحبحثشهروندیوجودداشتوایرعاتعبیرشهیهموپیشازآندورانقاجارتاواستتجلیکردهملتوشهروندیایده

شاهی،ودندراضیبمردمازشاهجاییکه.مردمنقشداشتندبینیمکهتاریخیمیبانگاهیهایکهنارچوبدرهمانچاما،نبود

استبدادپادشاهایمنبودندوو،جاییکهمردمازظلمنبودصادقاویدربارهنیکیمعیارهایامروزوبودنکهمطلقادموکرات

هخودمفهومفرّ.رفتایزدیدرآنجامعهحاکمبودوجامعهپیشمیهقدیمایرانی،فرّادبیاتتعبیربود،بههمرفشاننسبتاًزندگی

ایزدیازهرّفشتند،داندوستمروامیردکروایانبهمردمظلممیزمانیکهپادشاهانوفرمان.خیلیمهماستدرفرهنگمایایزد

بههمین.دولتبامردممهمبودیرفتارشاهبامردمونوعمواجههیپسنحوه.بودشدودیگرشاملآنپادشاهنشاهجدامی

.ینبودندرجزرعایاچیزدیگ،درچشمپادشاهانمردماین،حتیاگرهاستهمیشهوجودداشتمردمیلهئمسدلیلاستکهگفتم

 

ایهستنداماچنانچهاشارهکردید،عده.دانیدتاریخایرانمیدورانرابسیارکهنوبهاندازهمردممسالهدولتوشمامساله:س

زنیم،چیزیاستکهدرمقابلشهروندیحرفمیمفهومباالخرهوقتیاز.دانندیکپدیدهمتاخرمیراملتـیدولتمسألهکه

.وپدیدهجدیدیاسترعیتقرارداردمفهوم
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 Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, London, 1983. 



همینیپرورشیافتههمومااستسخنازدستاوردبزرگجهانامروزمیکنیصحبتمیحقشهروندوقتیازامروزالبتهکه

فرهنگهستیم استکه،اما. این جامعهبحثمن یکنگاه باید ما به تاریخی باشیمکشورمانشناسی داشته . چارچوباگر

.رودشناسیتاریخیدرذهنونگاهمانباشدخطامیجامعه

این(عمدتاًبخشیازچپاستالینی)بخشیازروشنفکرانمایدغدغهیلهئمسسالپیش،،شصتپنجاه.گویمبگذاریدیکنمونهب

کهشکل تاریخایرانبندیبود مشخصکنندطبقاتیدر را یکدوره. بهایاز بعدخصوص، شوروینیدوراناستالاز ایندر ها،

دورهمی پنج جهان کشورهای تمام که رایگفتند نداهگذراندتاریخی . اولیهابتدا وبردهبعدوبودکمون وداری فئودالیسم

برایناساسمحتومسرنوشتهمتاریخوهمدرنتیجه.رسدیموآخرهمبهسوسیالیسموکمونیسمداریسرمایه کشورهارا

کردندمیترسیم میایهمکهواژه. «شمولجهان»حکمِکردنداستفاده اینیعنیچیزیبود، از نداریمغیر چناننگرشیو. با

کمونیهمدورهکنند،پستاریخدرستبرایایرانهمخواستندمی«شمولجهان»اصطالحهایتاریخیبهاساسهماندورهبر

وجودبردهدرایرانهمکهاینالبته.کردندراشاملِتاریخماهمهاوتماماینحرفساختندداریبردهوهمدوراندندیتراشهیاول

ادعایوجود،اماتردیدینیستهاستداشت اینها.یفرقداردساختاراقتصادیکایرانودردرداریدورانبردهاینموضوعبا

بودکهمطرحهادرحالیاینحرف.استاینادعاهاصادقایرانهمیبارهپسدرداردشمولیجهانادعایمکسیسرگفتندچونما

.ندهبودزدحرفیتولیدآسیاییشیوهآسیاازیدربارهکمرابیاننکردهبودندودستِهاییحرفچنینهممارکسوانگلسخود

راهاناآرنتمثلیانترینمتفکریناروپاازمارکسوانگلستادوراناخیرکسبزرگهاینوشتهشمانایناستکهاگرحرفم

درچهبرمبنایآنراشانیهاهینظرگویندکهخیلیروشنمی.انبرمبنایتاریخغرباستشبحثخواهیددیدکهبررسیکنید

.داشتهباشندیشمولادعایجهانتوانندینموخواهندیمناندوساختهوجودداردتاریخغرب

بکنندوبراساسِنگاهیبهتاریخخودشانآنکهبیکنندکسانیکهازآنهااستفادهمیآوریدوهاراوقتیبهایرانمیهاماهمیننظری

 مییشمولجهانحکمِ کهمدعی شوند جاتحوالت عالمهمه استیکسانی بزربا میروبهگیکاشکال رو ازدورکهشوید

نهاینکهنشاندهمشناسیتاریخیراجامعهضرورتنگرشایناستکهتالشمنوگودراینگفت.استشناسیتاریخیجامعه

کنیموحقمابرمیراثامروزجهانتکیهمیباالخرهکنمکهمیکیدبازتأ.ضرورتتکیهبهاینمیراثعظیمجهانرانادیدهبگیرم

می وآلمانتاریخآییمماننمیمشکالتیدربررسیتاریخاما،خواهیمشهروندیوحقملتبودنرا بررسیفرانسهوایتالیا را

.کنیمبهتاریخخودمانرجوعمیکنیمبلکه

 

بهاینبحثاززاویهدیگریبازخواهیمگشت کهگفتید،بیشترخواهمدربارههمیننگرشتاریخیازایراناماپیشازآنمی.

بودهوهیچتغییریایهمومیکپارچهفیکمهزارسالچنددرطولکهگویاگوییدسخنمیازایرانایبهگونهشما.حرفبزنیم

فرهنگیوساختارتمدنیهمازنظرمفاهیمبلکهحتیازنظریکپارچگیسرزمینی،رسدکهایران،نهفقطبهنظرمی.نداشتهاست

اندکهحتیخودآگاهینسبتبهسرزمینیبهنامایران،درمیانگفتهپژوهشگرانبرخی.الیتغیروثابتینبودهاستیکپدیده

آشنامفهومیچنینشود،بابهاسمایرانشناختهمیامروزهاییکهوساکنانسرزمینهایمتاخروجودنداشت،ساکنانآنتادوره

ازایرانوشماوقتی.بخشهمیکپدیدهجدیداستبنابراینحتیهمیننگرشهویت.ناختندشگونهنمیخودشانرااینونبودند

 ؟کهثابتبودهاستهزارسالداشتیمچندنیدرطولابهنامایرانبخشهویتچیزیمعتقدیدکنیدآیاصحبتمیآنمفهوم

این.هستندوبهکدامملتیاکشورتعلقدارنداهلکجاندننداکهسانیپیداشوندسالپیشهمممکنبودکهکهشتادحتی

پیشاگربهیاخیلیکمترسالِسیصدسالیاستیدو.یکشورهایدنیاصادقاستنهتنهادرموردایرانبلکهبرایهمهموضوع



بهاینمعنینبوداما،هباشندنداشتدرکیازمفهومفرانسهکهشککسانزیادیبودندبیپرسیدیدرفتیدوازمردممیفرانسهمی

دربیانشاعرانوادیبانودربیانمتفکرانجامعه.عهبودمدرفرهنگجاهاهوماینمف.کهفرانسهنیستواینمفهوموجودندارد

.بود

گیایرانواهمیتبزر.کراتآمدهاستهایپهلویبهدرمتنمطرحاستهمخیلیمهماستکهدراوستامفهومایرانونامایران

هاشاهنامهتکوینیدورهاز.استخیلیقدیمی.درستشدهباشدتازگیبهاینیستکهواژهایران.مطرحاستهمایراندراوستا

تراستخیلیقدیمیهم یاینوهمهستواستثناوناسیونالیستیبودکنندفردوسیآدمتنگنظرفکرمیبهاشتباههاخیلی.

اندکهآنکهبیانفردوسینجیبانهاستوکمنیستندشعرهاییکهبهفردوسینسبتدادهشدهحال.ازاوشروعشدهاستهاسخن

کسی.تاسخیلیتندهابسیاریازحرفدربیانِاسدیطوسیراداریمکه،یفردوسیدورههموهمانموقع.دنبهاوتعلقندار

همینطوربد.برایرانیبودنخوددرشعرهایشفخرکردهاست،ومبلغحکمتودینبودباورمنددینییکناصرخسروکهمانند

کنندیانظامیهمرجوعشودتامالحظهکنیمچگونهازایرانوزبانفارسیدفاعمیوانورینیستبهشعرهایعنصریوخاقانی

.رابسنجیمآنروزگارانگنجویوبرخوردتندشباترکان

بهایرانحملهمسلماناناززمانیکه.استهمیشهوجودداشتهاما،لکردهباشدوهاییافدردورهشایدهومیاستکهمفایران

هایمحلیمثلاینجاوآنجاحکومت،دریکیدوقرناولزدرایندورانبهج.کشیدهقرنطولکردندتازمانتشکیلصفویهنُ

.بهصورتیکپارچهوجودنداردودولتایرانولیچیزیباعنوانداریمسامانیانرا

توانسختیمیبهکشوریپنجاهیاشصتسالازبینبرودووجودنداشتهباشدناماگرویکمدرهمینقرنبیستمنمعتقدمکه

آندیگر یافتنشانیاز آندورانکهچگونهمیپس. آگاهیشودکهدر ارتباطاتو نبودهایامروز یجامعهقرنهنُوحدود

؟!قبلینامهمانگیردبامییکحکومتمرکزیشکلسال،399توجهبفرمایید،سال399بعدازنداشتایرانیوجودییکپارچه

یدولتسرنگونشدهودرآنیتاریخیکهدرگذشتههمانآمالوآرزوهاییرسدباپیشینمیمرزهایدولتبههمانتقریباو

!وجودداشتآنازنهصدسالپیش

معنیایرانوسیعنشانمیواقعیتاین عمیقدهدکه و آنچیزیتر از میتر تصور این.شوداستکه ساکنانشکه بسیاریاز

منفکرمیکنمکه.تواندوجودداشتهباشدمیممکناستوخودراباقبیلهتعریفکنندحتیوهستندکجااهلدانستندنمی

ایرانیمیدرمنطقهودرهمینآسیایمرکزی.یعکسشهمهستنمونه اینکهدانستندیقفقازکسانیبودندکهخودرا ازبا

زمانیحتیبود،دربیانبودوهاایراندرفکر.وجودنداشتومفهومآنشودگفتکهایراندرنتیجهنمی.ایرانجداشدهبودند

.،همبوددولتوجودنداشتکه

زبانفارسیماندبههمیندلیلاستکه . انکارکردتوانینمکهماندناینزبانرا وانستدرمقابلزبانعربیبایستدکهتاین.

حفظهمترکیوکردیهایشدکهزبانمنجرزبانفارسیمعتقدمکهبقایتیح.تکفیرشدانیدردوراناموحتیکهنرغمایبه

وایرانوضوعِمتوانازنمیهراهممسئلاین.نبودخبریترکیوکردیهمزبانازشایدبودشدهوباگرزبانفارسیمغل.دنشو

نخبگانفکریِوهایبزرگخاندانتوانستباقیبماندایرانوزبانفارسیکههمهاییعلتیکیاز.کردجدایتمدنیایرانحوزه

بودتوانستفرهنگایرانراماکشوریمتوسطکهطبقهانیدهقانطبقهانمسلمانیبعدازحمله.فرهنگدوستایرانیبودند

یینخبگانیکطبقه.باقیماندندهادرایرانچندقرنشماببینیدخانداننوبختی.دبیرانهمبودندیهمینطورطبقه.دمنتقلکن



ایندر داشتو ایراهاجامعهوجود هممفهوم و حفظکردند رانهمزبانفارسیرا حفظآن. البتهدرخصوصزبانفارسیو

.هایدیگریهموجودداشتندکهبیرونازصحبتامروزماستعامل

 

بیشترکندوکاوخواهیمکرد امادراینجابهبحثمسالهایران.دراینبارهودرگفتگوییکهدربارههویتایرانیخواهیمداشت،

رامامسألهدوهمینآیا.مطرحکردیدرابهعنوانمسائلاصلیایرانیمردممسألهویحکومتمسألهدرابتدایگفتگو.برگردیم

 هایاینبحرانچیست؟؟نشانهامروزمواجهکردهاستبابحران

نهتنهاآنراحلنکرداما،برایحلبحرانآمدمعنایکبههمانقالبایران.استیبحرانوضعیتایرانکهمعتقدمبهطورحتم

بحرانبهیرانحکمیوهیش.یایرانراگرفتهاستهایگوناگونیدامنجامعهبحرانامروز.راهمدامنزدیهایدیگربحرانکهبل

هرروزبیشازدیروزحاکمانفرهنگاکثریتجامعهباوشیوهزندگیجدابودنمعیارهایفرهنگی.استشدهتبدیلبسیارمهمی

حکومتوباورهایارزشیاکثریتارزشیمعیارهایمیانیجداییکموبیشکاملهمتضادونوعیهم.زندبهاینبحراندامنمی

.کنندحرکتمیجداازهمووجودداردجامعه

کنندخردمندسعیمیمردمیوحاکمانهایحکومت.رواستهروبهاییمیانحکومتومردمهمیشهباشکافدنیاهرکشوریدر

.هاراترمیمکنندکننداینگسستاگرجاییگسستیاتفاقافتادسعیمی.دهندبکمکاهشدستِیاازبینببرنداهاراینشکاف

هرروزبیشتربهآندامنکهحاکمانامروزکشورهستیممانبزرگدرجامعههایوگسستهاشکافانواع،شاهدامادرایران

.زنندمی

ترینایاستکهدچاریکیازشدیدترینوپرمخاطرهمیدرآنوجوددارددرواقعجامعههایعظیایکهچنینگسستجامعه

یزبانرسمیحکومتزبان.العادهاستخارقمیانحکومتوجامعهجاریاستکهایوفاصلهتفاوت.استشدهاشدورانزندگی

شانجداحاکمانرااززبانیزندگیشیوهرایایناستکهزنمباینکهاززبانحرفمی.اندیشاستآخرت،بلکهدنیااندیشنیست

استکندورسمیتبلیغمیحکومتولیزبانیکه.انداندیشدنیاهمشانبسیاریزندگیدرشیوهاتفاقاًانیآقااینکهچراکنم

آندنیاآمادهتوبایدبراییووبهشتیهستوجهنمیدیگردنیاییجاآن،گویدبهفکرآخرتباشاستکهمیچیست؟زبانی

چیزیکمنگذاشتندوشاندرزندگیانیآقانیخودا.اینزباناکثریتمردمایراننیست.اینزبانجوانامروزایرانینیست.شوی

ازپشتبستهیخواهایدردن دارنداما،انددستهمهرا زبانملینیستهمشانزبانواینزبانرا وخودیکهازیادبیاتاین.

.کنندآشکاراجامعهرامیانیکاقلیتکهخودشانباشندویکاکثریتعظیمکهمردمباشند،تقسیممیزندحرفمیغیرخودی

.وجودداردمایکهچهبحرانعمیقیدرجامعهواینکندتوجهنمیهافاصلهکسیبهاین

 

 ؟هموجوددارد،آیااحتمالفروپاشیاجتماعیمااستاریخهایتترینبحرانبزرگازگفتید،چنانچهاگراینبحران،

تاریخمعینتوانینمهایاجتماعیالبتهبرایپدیده.فروپاشیاجتماعیدرایرانشروعشدهاستستکههاکنممدتمیمنتصور

میاما،کرد فکر همکنم شدهایبرایندهمینامروز اینفروپاشیاجتماعیظاهر استمهم ه دو. اینراندولتاحمدیاز نژاد

.درذهنجامعهوجودداردازواقعیتبیشحتیفروپاشیاجتماعیشروعشدهو.شددیدفروپاشیاجتماعیراخیلیبهوضوحمی

کهجامعهخیلیبیشازآنواقعیتیکهوجودداردبهاینفروپاشیبینیدودرعینحالمیمایکفروپاشیاجتماعیراشاهدیدش

.اینخطربسیاربزرگیاسترانیایجامعهیبرا.داستمعتق

 



کنیدست؟واینفروپاشیاجتماعیکهازآنصحبتمییهایشچافتد؟کجااثرگذاشته؟نشانهفروپاشیاجتماعیچگونهاتفاقمی

 چهمعناییدارد؟

کهبایدمملکتراادارهکندوبهیحکومت.استدردرونحکومتیفروپاشنیاازیکسو.دیدهزدردوحوتوانیمفروپاشیرا

.نیستمسائلآناشلهئمس،عمالباجامعهبیگانهاستودهدپاسخنیازهایجامعه

تواندبرایاحقاقحقمییقضاییهاعتمادکند؟تواندامروزبهقوهآیاکسیمی.درنظربگیریدرایقضاییهعنوانقوههمثالچیزیب

دونقانونیابتکیهبهحکومتبا.همهستیمجریهومقننهدرقوهبهنوعیدیگروضعیتهمینداشتهباشد؟خودبهآنامید

.شانمحرومکردهاستدرسرنوشتمشارکتازگذاشتهوبخشاعظمجامعهراکنارعمالًزورقانونییابازورفراقانونیباقانون

.ومتنیستوجدانملیدرحکهیچنشانیازنمایندگی

از.یپزشکیایرانتوهینکنمخواهمبهجامعهمننمی.مختلفمردمهمهستنقشرهایهایفروپاشیاجتماعیدرمیانشانه

هیچنوعحسامامتاسفانهدربسیاریازاینافراد.مردمایرانهستندوهاهمهجزاین.منهمپزشکهستندعزیزانتریننزدیک

نمی بینیدهمدردی پولسجمعح. سرمایهآوری هست،و حسهمدردی نیستولی میعده. پزشکشوندای چونخواهند

.ناهمیتینداردآدیگرکارکردواقعیچون،درآمدشزیاداست

ونوجوانیودرکودکیبامهرایرانبزرگشدیمومانهایدرکتابایکهمادوره.همچنینوضعیهستیآموزشحوزهدر

مانالبتهامروزهمبازاکثریتبزرگمعلمانشریف.یماراساختندالگویزندگیبودندوزندگکهدیدیمرانیامعلمنماجوانی

نظامآموزشیدبستانیودبیرستانیمابر،اماانداینچراغرازندهنگهداشتهشانهاومشکالتیدشواریرغمهمههستندکهبه

.فروپاشیبههمینمعنیاست.یکبخشهمخارجازتواناینمردماستکهدانممیچهاصولیاستوارند؟

ترهمهستفاجعهالبتهعمیق هاازتهرانتاهاودادگستریامروزدردادگاه.هانیزکشیدهشدهاستفروپاشیبهدرونخانواده.

درنطرفآاز.توجهکنیداعضایخانوادهربابرادرومیانخواهربابرادر،برادیاغلبمالیهادعواهایپروندهبهشهرهایدیگر

رابهنفعحکماینتادهیمیپولگویندچقدربهشمامی.دنشوهاخریداریمییأرهایغیرسیاسی،ودرپروندههایایراندادگاه

؟شماصادرکنیم

دوستنداجامعهچنین هاینخستراوقدمداردبسیاربحرانیوضعیتی،نیستندخوارهمدیگرغموندرایکهمردمهمدیگررا

.برایفروپاشیبرداشتهاست

 

 .استدرخیلیازطبقاتاجتماعیاتفاقافتادهمقدمهفروپاشیاجتماعیاستفروپاشیاخالقیکهدرواقعمعتقدیدکه

.نیستقیجامعهجزفروپاشیاخالاینچیزی.راببینیدفحشادرجامعهاخبارهولناکبراینمونهبله،

 

پرمناقشهدریبحث؟بهزمینهاجتماعیآنمربوطاستیحکمرانیوتاچهاندازهاینفروپاشیاجتماعیتاچهاندازهبهشیوه

همیشه میحکومتنیستکهبحرانفقطاینبرخیمعتقدندکههستجامعهما را هممشکالتاجتماعیازسازدوبخشیها

حال.خواهدماندخیلیازاینمشکالتپابرجا،اگرحکومتتغییرکندمعتقدندکهحتیآنها.ستمایهنگفرمربوطبهواقعیت

شودوچهاندازهیحکمرانیمربوطمیشیوهبهتاچهاندازهکهازآنسخنگفتید،اینفروپاشیاجتماعیسوالایناستکه

 ست؟یماهایجامعهظرفیتنتیجه



یعنیتنها.شکینیستکهدراین،کندادامهپیدامیهابسیاریازاینبحرانینامروزحکومتعوضشودتیاگرهمحمعتقدمکه

.دنشواینچیزهاعوضنمیانماحکمرانتغییربا

کههمدلیآن.نقشیاساسیدارندهاازحلآنجلوگیریوهابهآندامنزدنیاهایناهنجاروجودآوردنهبدرنیزاماحاکمانما

خیلیچیزهاراوگذشتداشتندگریمقابلهمدبعدازانقالبباهمدیگرداشتندومدتکوتاهیمردمدردورانپیشازانقالبو

ازبینرفتآرامآرامگرفتندنادیدهمی میاهبهجانهمدیگرافتادبسیاریازمردمامروز. درندندومثلگرگهمدیگررا بخش.

اینوضعیتزیاد ناشیازحکمرانیاستتماًحیاز سعیمیدرگذشتهخیلی. معتقدبودندچونکردندکارمنددولتشوندها

.طورنیستولیامروزاین.ادامهدهندباآرامشراتوانندزندگیومیهستاییکآبباریکهکارمندیدولتثباتداردو

اشاستادباشد،دانشیارباشدیااستادیار،درهفتهرتبهاینکهتوجهبهبادانشگاهمعلم.دادمجاییرامثالبزنمکهخودمدرسمی

هاییراکهدرسآنساعتازساعتازدهیتاششمیاناگرقانونعوضنشدهباشد.اجباریداشتهباشدتدریسبایدچندساعت

می اجباریدهد حقوقماهیانهاستو دریافتمیجزو کندایاستکه بر. درسمیاعتاینساضافه دهدهایاجباریهرچه

کندپولدریافتمیدهدهاییکهدرسمینسبتساعتبه آنششاشرابتواندزندگیکهدینیبینماستادیشما. ازدهیایبا

هماستادیکعده.دندهچهلساعتدرسمیبرخی.دندهسیساعتدرسمیگروهی.مینکندتأهستاشفهیکهوظیساعت

؟ماندسالچهمیچندایناستادبعدازاز.کنندجاتدریسمیوآنروندمیهایعنیروزهایتعطیلبهشهرستانندپروازیهست

وضعیتعمالبهعلتوضعیتزندگیبسیاریازاستادانما،اماتوزیعشودروزدانشدرآندیبااستکهترینجاییمهمدانشگاه

دانشگاهدرخیلیازعلمودانش استشدهعلومبدیلبهتاریخآنتها ایمقاله«آدینه»یدرنشریهپیشبیستوچندسال.

بود«دانشگاهیکهنیست»منتشرکردمکهعنوانآن التحصیلشدهوشروعبهدرسدادنغاستادیکهبیستسالپیشفار.

وازاینکالسبهآنگذاشتهرادرجیبشیاصفحهچهلبیستیایکجزوهنداشتهوپیشرفتامکاندراینبیستسالوکرده

!خواهدمنتقلکند؟،چهدانشیرامیرفتهاستکالس

 همکاریهمبستگیوهمدلیودوستیمیانمردمزمانیگسترشمیازطرفی، یادبگیرندوبا ابدکهکارمشترکاجتماعیرا

اولینجاییکهبایدیادبگیریم؟شودکاراجتماعیکردچطورمیاما.بسیارمشکلداریمکارمشترکاجتماعیدرهاایرانیما.کنند

همبستگیاجتماعیوکیدیگرازچیزهاییکهبرایی.ریزیکردویاددادهارابایدبرنامهاین.استکودکیکارمشترکبکنیمدر

تمام.دندادهشوآموزشبایدهاوعموضاین.استحقطرفمقابلرسمیتشناختنبهکارمشترکاجتماعیالزماستهمچنین

.حقهمدیگررابهرسمیتبشناسندوغمخوارهمباشندکهچطورباهمکارکننداین.دادهایادبهبچهبایدازکودکیچیزهارااین

ستیمکهدرستروهشودبلکهباحکومتیروبهیماپرورشدادهنمیحالتصورکنیدنهتنهاایناستعدادهاازکودکیدرجامعه

چیزیاستکهنیزبخشیازاینمشکالت.کندجدکوششمیخالفاینجهتوبرایدامنزدنکینهوناهمسازیمیانمردمبه

.اندیزهاییهمداریمکهخیلیمنفیچاندییداریمکهمثبتطورکهچیزهاهمانیخیازلحاظتار.گرددیبرمبهفرهنگدرونیما



آغازکهشدهواینفروپاشیمدتهاستفروپاشیاجتماعیموجب،وبهتعبیرشمادامنزدهراجدیبحرانیکهداریممامسائلی

اینجاهم؟خواهدبودیمایکراهحلایرانیومختصجامعهپیداشودنیزراهحلیکهبایدآیادریکچنینوضعیتی،.استشده

رابایدرفت؟شمولجهانیرهایمسکهیااینبایدپیداشودراهحلایرانی



یحقوقکهاعالمیهگویندمیهمبرخیاما.مدعیاستکهیکایدهجهانشمولاستحقوقبشر،جهانییاعالمیهفرضکنید

دربارهحلمشکالتایرانهممشابهایننگاهوجود.خودمانراداشتهباشیمیحقوقبشرهایایدهمابایدجهانشمولنیستوبشر

کهماهممعتقدنددیگرایوعدهیکراهحلبومینیازداردیایرانمسألهحلگویندفکرانمیهاستکهبعضیروشنسال.رددا

نظرشمادرموردایندوگانگیچیست؟.غربداشتهباشیموغربیشویمتجربهبایدنگاهبه

هایدرتمامکنفرانس.وارتباطیبهوضعیتبومینداردستحقوقبشراهمهجایدنیادرحقوقبشربایدتاکیدکنمکهاوالً

هیچوقت.حقوقبشراسالمیداریمماگویندمیکشورهایمشابهوبرخیعربستانبلکهحکومتنهتنهاحکومتایران،المللیبین

اما،دادمثبتیأایرانرشدگیرییأجهانیحقوقبشرریاعالمیهبرایزمانیکه؟ستیچکهاینحقوقبشراسالمیهمنگفتند

بورژواییاستوماییکایدهگفتندکهحقوقبشرهمهاآن.یندادأرکنارمتحدانششورویهمدر.یندادأربهآنعربستان

حقوقبشررایازموضعطبقاتکماکانکهوجودداردازچپمارکسیستیکوچکیبخشبسیارهمالبتههنوز.طرفدارشنیستیم

.دارندقبولن

هایایرانبرایحلبحراناماراهحلما.کندهیچفرقنمیوحقوقبشراستچهدرآمریکاوبهنظرمنحقوقبشرچهدرایران

راهحلیاستکهباتوجهبهوضعیتخاصتاریخ جوشودوامروزمانبایدجستیوجغرافیاییواجتماعیحتما اینبهمعنای.

توانیمازآنبهرهیجهانیرخدادهکهمیبایددیدچهاتفاقاتیدرصحنهبرعکسبلکهایجهانینیستنادیدهگرفتندستاورده

.میکمککنبگیریموبهوضعیتخودماندرایران

انقالبیکعدهطرفدار.دروبوروبهراتییتغجادیایانقالببراایصالحایبادوگانهدهههفتادمیالدیتاجهان.گویمیکنمونهمی

الغوپرتایاسپانوونانمهمییهفتادماسهنمونهیدههامادر.رفرمیستایعدهیکعدهانقالبیو.طرفداراصالحایبودندوعده

افتاداتفاقآنجادرنبنیادیاتیتغییر.تندهندبهایندوگانهآنکهیبشدشانحلکهمشکلحکومتکشورهایاروپاییداریمرادر

درآمریکایالتینمشابهایناتفاقرابعدهم.نشدانقالببهمنتهیناینتغییربنیادی،امانبودنهااصالحظاهریحکومتتکه

ازتوانیمخودمانراومانمیجهانیبوددستاوردبزرگاینیک.افتاددرآفریقایجنوبیچنیناتفاقیهموبعدازآنبودیمشاهد

ومیبروکنمکهبایدبهدنبالاینتجربهفکرمیترینراهنمایماستومنشخصاًاینتجربهامروزبزرگ.محرومکنیمآنتجربه

خواهیمشدموفقآیا،حرکتکنندکهآیاماهممثلاینکشورهاییکهبدونیکزایمانپرتلفاتتوانستندبهسویآزادیببینیم

؟سدوکارمانبهسرانجامیبراینقدمرابرداریمکه

 

افتادناتفاقحالفروپاشیاجتماعیکهدردرآنونشاندادیدکهحتیدانستیدیدولتومردممسألهایرانرااصلیمسائلشما

هممسألههماست، مسألهیدولتو وجودداردیمردم بهکهفرضکنیمحال. نگاه با وضعیتایرانو راهحلیمتناسببا

آیاتنهامسیریکهبرایحل؟خواهددرایرانعملیشوداینراهحلچگونهمی.شحقوقبشرپیداشودیجهانیوباپذیرتجربه

 ؟مسیردیگریبایدرفتاینکهیاگذردمیحکومتتغییروتسخیرازراهایرانداریم،یهابحران

تعبیرباگرفتندولتیابهفقطاگربگوییمتردیدبیولی.گوناگونماجراداردوتاهینیستونیازبهبررسیبعدهایبحثکاین

؟وجودداردهمیرراهحلدیگایآاما،.تعبیردرستینیستوقطعاچنیننخواهدشدشد،خواهدشماتسخیرحکومتکارتمام

اینحکومتبکنمفکرمی نیستفراهمامکانحرکتبهسمتحلمشکالتبرقرارباشددارداینوضعیتیکهاتا خیلیالبته.

تثیبتوثبتدستاورهاوجودباوجودچنینساختاریازقدرتامکاناما،تابهامروزانجامشدهانجامدادکمااینکهتوانمیکارها



برسیدواینپیروزیراثبتکنیدکهاینپیروزیودستاوردبیانحقوقیدستاوردمهمتوانیدبهیکشمازمانیمی.نخواهدداشت

.نخیلیمهماستای.پیداکند

کهتعریفیباآنزنانحجابازچیزیشاید(هایمیانیوباالیشهرکمدربخشدست)درتهراننمونهبگویم،امروزعمالًیک

باشدنمانده،اصالداردحکومت .هایحکومتنادیدهگرفتهشدهاستوخواستهانقالبیشدهمثلموسیقی،اموردیگرخیلیدر.

یکپدیدهعادیمشروبومصرفالکلفرضاً.وصیمردمهمدیگرشباهتیباالگویموردنظرحکومتنداردسبکزندگیخص

است وهاییکهبدونازدواجزندگیزوجیا. استایایگستردهپدیدهوجودداردعنوانازدواجسفیدزیرِ درکهبینیممیعمالً.

.رابگیردآنحکومتبتواندجلویآنکهبیتهاساجتماعیعمیقیاتفاقافتادایرانیکانقالب

 ایندستاوردهایایناما، نکردهبیاجتماعیتغییراتو نداانحقوقیپیدا بزرگتحوالتچنیندریکحکومتعادیخردمند.

میحقوقیقانونیودرمجلسبیاناجتماعی دیلتبدرسطحملیوحکومتییحقوقیشناختهشدهرویهدوبهیکنکنپیدا

.استماینیکیازمشکالتبزرگ.درایرانچنینچیزیقابلتصورنیست،اما.دنشومی

می جامعهخیلیکارها مندر کردبهنظر کردندچنانشود امروز تا بیانحقوقینرسیمنمیاما،که به اینتا توانیمبگوییمکه

یباالییسابقهیآزاداندیشیدرحوزهما.ستاددرهمینجپادارمابااروتجربهتاریخیکهمهمیفرق.شدهاستتثبیتدستاورد

کنمملتیمنفکرنمی.نداهصحبتکردراجعبهآزادیوآزادبودنانسانهمهایناینفرهنگغنیدرشاعرانماوعارفان.داریم

درپایانقرناولهجریراهایدینیازاندیشیترینببزرگ.باشدطرحشدهدرآنافکاروآراییچنینکههاپیداشوددورهدرآن

مقفعانجامدادندیمثلابنانکس نشدتبدیلبهیکبیانحقوقیتحوالتمنتهیاین. . دریکیازهمتیآدمدونیفرادیزنده

.کنداشارهمیموضوعبهاینخودهاینوشته

یبسیاردوردرگذشتهبهنظرمن.شکلحقوقیهمیافترسیداصردورانمعتابهشددراروپاهاییکهیاینبحثهمه،درمقابل

عقب ما بودنداز یاینبحثتوق،اماتر کردبیانحقوقیندشدطرحها بهندپیدا رسید وحقوقبشریهاعالمتا هایایدهتمام

فشاربیاوردوتکانبخورددیباامعهدرنتیجهج.تجلیکردکشورهایغربیهایدیگراساسیوقانونهایدرقانونکهدموکراتیک

پسدستاوردهای.شودقدرتمردمپیداکندوتبدیلبهدرحکومتوپارلمانبیانحقوقیوشکلاشهایشوارادهخواستهتا

.ندماندوپایدارنخواهنددقابلاتکانیستنتابیانحقوقیپیدانکنجامعه

 

کهحکومتچهچیزیراینابهتوجهبیمردم،طورکهگفتیددگیمردمبودوهمانسبکزنبارهردطرحکردیدهاییکهمثال

کارخودپسنددمی کردندوفضاهایبیشتریبازشد، هستکهخالفشیوهبعضیمشکالتدرایرانکهرسدبهنظرمیاما.را

ندارد را جانبآنها از امکانتغییر زندگیخصوصیمردم، سبکزندگی. تابهگفتهشماهمحتیدر کند،نبیانحقوقیپیدا

ترینترینومهمیتغییرساختارقدرتدرایراناولینیانزدیکمسألهآیاشماهممعتقدیدکهپس.دستاوردیقابلتوجهنیست

 ؟استماامروزیمسأله

قبلکهمییاگرنگوحتیاینمملکتنیستاینرابایدبدانیمکهتاساختارقدرتبهطوراساسیتغییرنکندهیچراهنجاتیبرای

چ هر بودزیاز تغییر این دنبال به باید همه. بغرنجیاما، و حکومتبهیمشکالت تغییر با اجتماعیهم حلخودیهای خود

.شوندنمی



 



 


