
  شیدان وثیق
 

 در ایران" سكوالریسم" لیا استیصا یخـاتم
 )اول  بخش(

 ! ھست یدر غرب خبر
 

 .باشد يشود كھ آزاد يجا ظاھر م در تاریخ، فلسفھ آن
 .« سپوتد «  شخص:  در شرق تنھا یك نفر آزاد است

  جز یك بینش ينامیم، در حقیقت چیز يچھ را كھ ما در شرق فلسفھ م آن 
 .ن نیستاز جھا يمذھب

 .نیست يكلمھ، خبر يواقع يدر جھان شرق، از فلسفھ، بھ معنا ) پس(
 )تاریخ فلسفھ(ل ھگ                                          

 
 يدر ایران، سید دمحم خاتم ياسالم ياز احراز مقام ریاست جمھور  سھ سال پیش

بھ . كند يمنتشر م »دنیا« رتا شھ »شھر« يرا تحت عنوان از دنیا يكتاب
 يهدور "در  يگیرد كھ و يرا در برم ایيھ او، این تحریر گفتار يگفتھ

دوم  يسال تحصیلدر نیم ایيطباطب يدانشگاه عالمھ يارشد فلسفھ يكارشناس
 ياز چند جھت دارا يتألیف خاتم دو نق يبررس. ، ایراد كرده بود" ٧١-٧٢

موج انتخابات دوم  ي مھابتدا از این بابت كھ امروز، در ادا. اھمیت است
را بر  يفرھنگ و ارشاد اسالم يفعكھ وزیر اسبق و مست  شش و خرداد ھفتاد

 يتوسعھ"چون  ينشاند، مباحث يم ياسالم يقدرت جمھور يھا از اریكھ يیك
 يیھا در اسالم و پرسش" رفرم"، "حكومت قانون"، "يمدن يجامعھ"، "سیاست

نزد اھل اندیشھ و سیاست در داخل و  ما، در يدیگر از این دست، در جامعھ
ك، رونق پیدا ییو ال يدر میان روشنفكران مذھب بھ ویژهخارج كشور و 

" غرب يسیاس يبر اندیشھ يسیر" يكھ خاتم آن چھ يقرائت انتقاد. اند كرده
 ...یا استیصال يپندارد، خاتم يم

گرفتھ نیز اھمیت دارد و از این رو موضوع این تأمل قرار  يدیگر ياز سو
 يشخصیت خاتم يو نظر يسیاس يتوان بھ دوگانگ يچھ با این بھانھ ھم م. است

 رو آشكا يماھو يھا او، تضادھا و محدودیت يرد و ھم، از درون گفتارھاب يپ
 يكھ امروز در نتیجھ -ياسالم يجریان رفرمیست - را تمیز داد يجریان

و  يجدال نظر يصحنھ در ایران، وارد ياسالم يحكومت نوزده سالھ يورشكستگ
، شاید »يسكوالریسم مستأصل اسالم «. خود شده است يبا دیگر رقبا يسیاس

در  يتبیین و تعریف این حركت جدید اسالم يباشد كھ برا يترین فرمولمناسب
زیر آشكار ساختن این  يمن در قلمیار  كوشش. ایران بتوان پیشنھاد كرد

 .باشد يظرات او مو ن ياز درون متن كتاب خاتم »استیصال«
 

  غرب" يدستاوردھا"اعتراف بھ 
 

 يھا از خطبھ يبازگشت خود بھ ایران، در یك يدر نخستین روزھا يخمین
ھا را از ھر گونھ تمایل بھ بھ روشنفكران، آن يو در ھشدار  معروفش

. شد، برحذر كرد يم ينازلھ بر ایران معرف يبالھا ي كھ مسبب ھمھ" يغرب "
 دنیست و خو يدر غرب خبر "خود گفت كھ   خاص يفریب با عواماو، طبق معمول، 

 يروز يدم فردا در نتیجھ، از سپیده". كنند يھا نیز بھ آن اعتراف م يغرب
توسط " يستیز غرب" ناما يشود، كارزار ب يصادر م  اساس يپا باسر مكھ این حك

 اسالم و سركوب يحاكمان جدید ایران با استفاده از چماق ایدئولوژیك
 .نشیند يفرونم يا پاسدار، لحظھ يفیزیك

كمتر  حتاو نھ (  يو نھ ھیچ یك از روشنفكران مذھب يدر آن زمان، نھ خاتم
ھا در خارج تحصیل از آن يا كھ پاره ، با این)يمذھب از طیف غیر يروشنفكر

 رداشتند، از د ایيغرب نیز آشن يو با تاریخ، اندیشھ و فلسفھ اندكرده
 .مدندابرنی يحكم ابلھانھ خمینمخالفت با این 

. زند يمھم م يدر كتاب خود دست بھ اعتراف يحال پانزده سال بعد، خاتم
این اعتراف . او باشد ينوشتھ يمھم و برجستھ يكھ شاید تنھا نكتھ ياقرار
از  يیا یك يكھ از زبان یك روحان يجدید نیست اما ھنگام يكشف گر چھ



تواند مورد توجھ  يآید، البتھ نم ایران برون ياسالم ينظام جمھور  يھا مھره
" يدستاوردھا"چھ او از ھمان آغاز كتاب خود سخن از . و تأمل قرار نگیرد

 يو بسیار يبدون تردید، بر خالف خمین. راند يم" تمدن غرب"گریز ناپذیر 
شناخت تمدن و فرھنگ  "، اذعان بھ ضرورت ياسالم يدیگر از رھبران جمھور

و در نتیجھ  )١٣ ص( "یك واقعیت نیرومند تاریخ بشر" يبھ مثابھ" غرب
كھ تا كنون در  آن چھنسبت بھ  يمتفاوت دیگر  نگرش تتأكید بر ضرور

 يبا یك يمرزبند يانجام گرفتھ است، ھمھ بھ معنا" تمدن غرب "برخورد با 
 .است ياسالم يجمھور يایدئولوژ ياز اصول بنیاد

"   غرب الزم است؟ يسیاس يتأمل در اندیشھآیا   "كھ   با طرح این پرسش يخاتم
تفكر  يهدر حوز يسیاس يغیبت و فقدان اندیشھ"و با اعتراف بھ  )١١ ص(

 : نویسد ي، م)١٢ ص( "مسلمانان
 يسااصیل و مستقل و معقول سی ايبھ اندیشھ يجدا در صدد دستیاب باید"...

ید و این ھمھ جز و تقل يزدگ ، عادتایيفارغ از پندارگر يا برآمد، اندیشھ
شناخت زمان و مقتضیات و لوازم آن حاصل نخواھد شد و تمدن و  يدر سایھ

 .اخیر تاریخ بشر است يواقعھ و واقعیت نیرومند مرحلھ ،فرھنگ غرب حادثھ
 يبا زندگ )یا بھ تعبیر مناسبتر، تمدن مسلمانان( يمیان تمدن اسالم
فاصلھ است،  »تمدن غرب «ام انگیز بھ ن پرھیمنھ و شگفت يا امروز ما پدیده

  بھ خصوصآن نیز  يمثبت آن كم نیست و آثار منف يكھ دستاوردھا يتمدن
است كھ ھست  يغیر غربیان فراوان است، اما غرب ھر چھ باشد واقعیت يبرا

مھم این . خورد يدر نسبت با آن رقم م يبشریت نیز بھ نحو يو سرنوشت ھمھ
كھ از این واقعیت دارد درك  يتأثیر بتواند از این نسبت و ياست كھ قوم

و فھم درست و خردمندانھ داشتھ باشد و در این صورت است كھ بر خالف وضع 
توان امیدوار بود كھ  يكھ ریشھ در غفلت و انفعال گذشتھ دارد م يفعل
و پرھیز از . داشتھ باشد  نقش  اش و انتخاب او در تقدیر آینده يآگاھ

شناخت عمیق، خردمندانھ  يبرا  با غرب و تالش در مواجھھ ينگر يھرگونھ سطح
 يرسیدن بھ آگاھ ياست كھ برا ياب و غیر مقلدانھ از آن، مھمترین مرحلھ

آوردن قدرت  بھ دستنسبتا جامع از زمان و مقتضیات آن و در نتیجھ 
 .شود يانتخاب، باید ط
 را كھ در غرب آن چھتوانیم  ينم نھ تنھانیز  يسیاس يدر ساحت اندیشھ

بوده و ھست نادیده بگیریم بلكھ تا بھ حقیقت تفكر برسیم الزم است جدا 
علوم «بھ نام كھ  يا در حوزه  بھ خصوصدر اندیشھ و تمدن آن سامان 

تأمل   - تمدن غرب است يزاده  اش يو در صورت فعل   -مشھور است  »يانسان
 )١٣  ص(..." كنیم
 فناخت تمدن غرب، نھ با ھددیگر از كتاب خود از لزوم ش يیدر جا يخاتم

و نتایج  ينظر در مباد"بلكھ بھ قصد " ھا یافتن موارد وفاق و خالف آن"
 :نویسد يگوید و م ي، سخن م)  ١٣  ص( "تفكر غرب

 يو ضرورت تاریخ يفكر يیك وظیفھ... شناخت فرھنگ و تمدن غرب يبرا  تالش"
بھ سامان نخواھد  يرو فك يعلم  سیاست ھیچ تالش ياست، و از جملھ در حوزه

كھ بیشترین تأمل را  يقوم بھ عنوانرا  يو راه غرب يرسید مگر این كھ رأ
متفاوت با نظر پیشینیان بھ  ياخیر با دیدگاھ يدر چند سده  بھ خصوص

 )١٥  ص( ."داشتھ است بشناسیم يانسان و امور انسان
بیان  در آن جا كھ باید موضع خود را با صراحت ياما با این ھمھ خاتم

علوم " يدر زمینھ" تمدن غرب" يهشد پذیرفتھ ي "ھا دستاورد" يدارد، یعن
ضرورت یا  يهكند و نظر خود دربار  را مشخص" يسیاس ياندیشھ "و " يانسان

 يھا را در جامعھاز آن يعدم ضرورت تحقق این دستاوردھا و یا حداقل بخش
در . روديپرده طفره ميایران اعالم كند، از ابراز نظر صریح، آشكار و ب

تنھا و تنھا . ماند يم يمرسوم باق يھا ویيگ ھمان حد ابھام و كلیات و این
را در غالب " ھا دستاورد"این  يدر یك جا و در پایان كتاب است كھ خاتم

اط كامل و رعایت یحتھم با حفظ ا كند، آن يم  سھ واژه مشخص يدو ال
اما در ھمین مورد نیز او . ا استي آخوندھھمھ  كھ خاص « ياپورتونیسم «

و  يھر گونھ تعبیر و تفسیر مذھب يراه را برا بالفاصلھ و بدون درنگ
و  يكھ مفھوم اساس يبھ طورگذارد،  ياز این دستاوردھا باز م ياسالم

 : روند يم سوالد، بھ زیر وشميدار  ھا خدشھآن نگوھری



، "ت حكومتیمشروط"و " مھار قدرت و نظارت بر آن"، "يآزاد"چون  يامور"
یافتن ساز  يبرا  شود و تالشيكھ بر آنان حكومت م يبھ اراده و خواست مردم

ارجمندند  يو قابل محاسبھ جھت تحقق این امور ھمگ ي، عمليانسان يو كار
اند و این ھمھ را اگر مھمترین دستاورد  آمده بھ دستگزاف  يیو با بھا

كھ  يكسان يند و نھ تنھا براھست ھاتمدن امروز ندانیم، از مھمترین آن
 يو زندگ يبھ ھست" يوح"منقطع از  يو با ذھن يو صرفا بشر يعرف يبا نگاھ

" قرارداد"را  يقدرت سیاس اكنند و احیانا منش ير مبنگرند و در آن تد يم
دینداران مؤمن كھ معتقد  يبرا حتادانند، یك غنیمت بزرگ است، بلكھ  يم

 يا نیز سرمایھ در غیبت معصوم ھستند" يھكومت االح"بھ امكان و لزوم تحقق 
-گران است و بھ عین اعتبار و عنایت در این حاصل ارجمند اندیشھ و تجربھ

چنین  يو اگر ریشھ. حكمت و خرد است يگریستن مقتضاندر سیاست  يبشر ي
 يو اخالق يدین يھا را نیز بتوان در آموزش ایيچنین باورھ يھا و مایھ اصل

در اسالم ھم یافت انصاف باید   بھ خصوصقدیم از جملھ در شرق و  يھا جامعھ
ھا، در متن تمدن جدید و تر آن يتر و عمل يتر و جد داد كھ ابتكار طرح روشن

 )٢٨٥  ص(  . "بوده است يتوسط متفكران و روشنفكران غرب
ك از ییال يكھ درك يكسان يھم برا »مشروطیت حكومت«، يبھ زعم خاتم  پس

... معتقد بھ...دینداران" يھم برا دارند و يو اجتماع يسیاس مناسبات
 بھ شمار" گران يا سرمایھ"و " بزرگ يغنیمت"، بھ یك اندازه "يھحكومت اال

كند و  يروشن نم ي، خاتم كتابش ياست كھ در ھیچ جا يو این در حال. رود يم
جز تأمل  يبشر" يھا غنیمت"و " دستاوردھا"نخواھد كرد كھ با این 

، چھ باید كرد؟ و يعمل يگیر بدون نتیجھ ردر چھارچوب تفاسی" فیلسوفانھ "
 يقدرت يیعن ياجتماع يھا مشروط بھ قرارداد تتوان حكوم ياصوال چگونھ م

" يلھاا يوح"مشروط بھ  ترا با حكوم يو بنابراین فسخ شدن ي، مدنيزمین
  ست؟پذیر دان ي، آشتيناشدن و بنابراین فسخ يمطلق، دین يقدرت يیعن

 يكھ در این بحث و در ادامھ ھمان طورتوان،  يرا م ياین اپورتونیسم خاتم
 يشنم. او مشاھده كرد يا صفحھ ٢٩٣آن نشان خواھیم داد، در سرتاسر كتاب 

خواھد ھم اھل  يكھ م يكس- نویسنده يشخصیت دوگانھ يكھ عالوه بر افشا
تبعیت كند و ھم از  »يھاال   شھر «، ھم از "سیاست"شریعت باشد و ھم اھل 

 ياز تصورات و توھمات ياز ھر چیز ناش  بیش   -  »يدنیو   شھر«و  يمدن يجامعھ
ما،  يمحتاط، مردد و مستأصل وطن يھا "سكوالریست"ھا آن ياست كھ در سایھ

و  -ایران يكنون رجمھو  رییسو نھ احتماال  -ب این كتا يهچون نویسند
 يك یعنییال يھا كوشند ارزش ي، بھ عبث ميبدیگر از روشنفكران مذھ يا پاره
و دمكراتیك را با شرط حاكمیت خدا و دین و در كشور ما با حكومت  يمدن
 .درآمیزند يو روحان ياسالم

 
 اساسي در گفتار خاتمي تو غیب"  غیبت سیاسي"
 

 يهبار در يخود را با درآمد يھا كھ اشاره كردیم، گفتار ھمان طور، يخاتم
بھ و  ياو بھ راست. )١٣  ص( كند يدر ایران شروع م" يسیاس يشھفقدان اندی "

اعظم كتاب او   نیز باید از این جا آغاز كند زیرا كھ بخش يمنطق طور
 مغرب از افالطون تا لیبرالیس يسیاس يبر اندیشھ و فلسفھ يخواھد سیر يم

ه د موفق شدمقصود خو در ياما این كھ تا چھ اندازه خاتم. مدرن باشد عصر
 ناییو سطح پ  ، ناقص»فرمال « يھا ينویس فلسفھ  است و یا از حد تاریخ

است كھ  ي، فراتر نرفتھ است، موضوع)آن ایيحداقل از نوع اروپ( يدانشگاھ
. خواھیم داد قرار يمورد بررس يبعد يھا ھا و در بخش این بحث يدر ادامھ

پیرامون  يتمخا  در این جا باید تصریح كنیم كھ علت و ضرورت تفحص يلو
" فقدان "و " غیبت"بردن او بھ  ياز پ يناش يغرب، بھ درست يسیاس ياندیشھ

را بھ تأمل  يكھ منطقا و يامر. باشد يدر ایران م يا چنین اندیشھ و فلسفھ
 :دھد يم آن سوق يغرب يهشناختھ شد يبر تنھا نمونھ

دیگر  ياھا را بھ جكھ بیان و شرح آن يمسلمانان، بھ اسباب و جھات"
بھ  -آن نگذشت كھ  يھا ياز ظھور اسالم و عظمت آفرین يكنیم، دیر يموكول م

دیشیدن را در نیاز بھ تعقل و ان  -يسیاست و حیات اجتماع يدر عرصھ  خصوص



خود  يرا بھ عنوان سرنوشت حتم يو خودكامگ" بتغل"خود نیافتند و 
 )  ١٣ ص(". پذیرفتند

و  يبھ لحاظ شرایط طبیع -نظیر آن  يدانیم كھ در ایران و كشورھا يم
 »سیاست « -يو تاریخ ي، فرھنگيتولید، شرایط اجتماع يهشیو ي، ویژگياقلیم

آن " يیونان"كھ مفھوم  يو اصیل يعواق يبھ معنا »يسیاس ياندیشھ «و 
 يآزادانھ يگر دخالت يو فضا »يو شھروند يامر جمع «بھ مفھوم  يباشد، یعن

آن، زیرا " يغرب" يو بنابراین بھ معنا -مور خود ا يهشھروندان در ادار
دانیم كھ یونان ھمواره نسبت بھ شرق و ایران در غرب  يباز ھم م

مده و تكوین نیافتھ اگاه بھ وجود نی ھیچ  - قرار داشتھ است ایيجغرافی
از متفكران و  يا است كھ پاره يرا مدت"  فقدان " يكن نظریھیلو. است

از . اند طرح و مورد بحث و تأمل قرار داده يرانو ای يپژوھشگران خارج
كھ - داشتھ است  يكھ در این باره تألیفات ياز كسان يجملھ در ایران یك

 ياست كھ خاتم" يدانشمند"ھمان   -ھا نیز نخواھد بودنخستین و آخرین آن
یا فقدان " غیبت"طرح این   پس. )٦  ص(برد  ياز او نام م  در پیشگفتار كتابش

 يطور كھ در این كتاب آمده است، موضوع در حد عام، آن يسیاس  ياندیشھ
 ياند با نگاھ كھ خواستھ يآن دستھ از كسان يحداقل برا - است تازه نبوده

و بھ پیشرفت بحث   -اندیشندیدر ایران ب يسیاس ياندیشھ يبھ مقولھ يفلسف
طرح  نوین را يانگیز یا پربلماتیك چون نھ پرسش. رساند ينم ينیز كمك

كھ بھ نظر من  آن چھ. سازد يھا را روشن و شفاف م كند و نھ مرز اختالف يم
  بھ حساب آید و جدل و چالش" ينوآور"تواند یك  يھا م در این گونھ بحث

تواند از  يرا دامن زند و بھ بیان دیگر آن چھ كھ م يو سیاس ينظر
-در جھت ریشھ  شور فراتر رود، تالرایج و مالل آ يھا ویيگ و ھیچ يپرداز عام
 يو اندیشھ" سیاست"است كھ ھمواره در راه عروج  يعلل و شرایط يیاب

ھمان  يو این بھ راست. اند در طول تاریخ كشور ما سد ایجاد كرده يسیاس
بھ چشم  ياست كھ در كتاب خاتم يناپذیر و گذشت ياساس" غیبت"كمبود و 

كھ البتھ با " يجھات بھ اسباب و" ياست كھ خاتم يچشم اسفندیار. خورد يم
ھا را بھ  شرح آن"ما معلوم خواھد گشت،  يبرا  از پیش  نقد كتاب او بیش

 ایيكھ انجام نیافتھ است ادع يكھ البتھ این نیز تا زمان" دیگر يیجا
 ".كند يموكول م"نخواھد بود،   بیش

و اندیشھ  يمدن ي، جامعھ"سیاست"تبیین و تعیین شرایط و علل عدم عروج 
سھ محور  يدر طول تاریخ ایران را شاید بتوان در راستا يسیاس يفھیا فلس

در این جا با رعایت اختصار و نظر بھ حد توان . انجام داد يپژوھش ياصل
است  يھا، تحلیلآن ننخستی. شمارم يھا را م این نوشتار، سرفصل این محور

  اخص طور بھتولید و  يهشیو يتواند در خارج از مقولھ يكھ بدون تردید نم
موسوم بھ  يو اجتماع يتولید ھايشكلبا  يگانگیدر مورد ایران، در ب

مختلف كھ از آن بھ دست  يیھا با علم بھ درك   -   "ایيآسی تولید  يهشیو "
 يمتفاوت ماركسیست يھا يبا وجود تلق  بھ خصوصداده شده است و از جملھ و 

 يجامعھ« ياجتماع »دكسا«و  »سكون«، »ركود «در . انجام داد   -   از آن
و در  يمدن يبرآمدن جامعھ يھا كھ ھمراه با خود شرایط و زمینھ »ایيآسی

سازد، عوامل  يرا ناممكن م يسیاس يو فلسفھ" سیاست"نتیجھ و بھ تبع آن 
 ایي، عوامل زیربنایيدری غیر يھا و قوم يمناطق زراع  ، نقشيو اقلیم يطبیع

تصرف مازاد  يو چگونگ ایيروست يھا ط جماعتتولید توس ھايچون شیوه و شكل
از آن جملھ است . اند دخالت داشتھ... يمقتدر مركز يھا تولید توسط دولت

پرداز در   »خراج«منسجم، پراكنده و  يدھقان يھا ھا و جماعت وجود واحد
 داقتصا يترین زمینھ عمده يبھ مثابھكھ زراعت  يو اقلیم يشرایط سخت طبیع
و  يآبیار يھا ، نظام »يعمران فیوظا «بھ  يمبرم و حیاتسرزمین، نیاز 

و  يمقتدر، متمركز، نظام يواحد يهكھ تنھا از عھد يامور. دارد ... غیره
 .آمد ي، برمایيخد -يو پادشاھ ي، دیوانيگیر در ھیبت دستگاه دولت»خراج «
 

 يمیو دا يو تداوم تاریخ  است كھ شرایط پیدایش  این اساس از جملھ بر
 - يتوأما اقتصاد  نقش يویژگ. یابد يتكوین م يشرق »سپوتیسمد «تبداد یا اس

بالمنازع  ياستبداد يبزرگ و متمركز و اعمال سلطھ يھا دولت يعمران -يسیاس
 يكھ طبقھ ایيروست يهبستھ، خودكفا و پراكند يھا ھا بر جمعیت آن



دیگر در راه  يخود مانع يھند بھ نوبھ د يرا تشكیل م يكنندگان اصل تولید
بر خالف آن چھ كھ در   - »آزاد«» يو شھروند ينشین روابط شھر يرشد و توسعھ

از   دیگر در غرب، پس يیونان و در نقاط يو بندر يبازرگان يھا شھر
آن مانع ظھور  يو در راستا  - آید ي، بھ وجود م  روم يامپراطور يفروپاش

، نھ بھ يسیاس يا كھ اندیشھزیر. شود يدر این گونھ جوامع م" يفكر سیاس "
حفظ قدرت و سلطھ بلكھ بھ مفھوم  ياندیشھ امور دربار و حاكمیت و يمعنا

 ي"آزادانھ "مشاركت و دخالت  يامور جمع و جامعھ و چگونگ يهتفكر در بار
تواند تحت سلطھ و  يشھروندان در تعیین سرنوشت خود، اساسا و مطلقا نم

 ي و آزادانھ )از حاكمیت(بھ حیات مستقل  )دسپوتیسم(قیمومیت استبداد 
 .خود ادامھ دھد

و " ایيتولید آسی يهشیو " يبرده شده یعن سرانجام، عالوه بر دو محور نام
  مشخص بھ طورقیم و مستبد، باید از عامل مذھب و سنت و  يھا دولت يسلطھ

 بھعرفان  يمنف  در ایران از عامل تغلب اسالم و شریعت و ھمچنین از نقش
در  يگر از دخالت يگیر و كناره ينشین بر زاویھ يمبتن يافكار و منش يمثابھ

 يسوم در پیوند  محور   این. ردبنام ... ، شھر، جامعھ و كشوريامور سیاس
مربوط بھ علل عدم تكوین  قرار داشتھ و در بحث يتنگاتنگ با دو اول

زیرا . تبرخوردار اس ايبھ سز يدر ایران، از اھمیت يسیاس ياندیشھ
شود  يم يدر كشور ما از ھمین جا ناش" سوكوالریسم" ياستیصال و درماندگ

فضاھا و از  يچون مسیحیت، ھمھ يكھ بر خالف ادیان يدین ياز غلبھ يیعن
شان در اشغال تام و  را در مطلقیت و تمامیت يسیاس يفضا  بھ خصوصجملھ و 

بحث نشان  يدر ادامھ كھ ھمان طوراز این رو نیز، . آورد يم تمام خود در
  اش يمفھوم تاریخ كھ بنا بر تعریف و يا خواھیم داد، سكوالریسم یا پدیده

، با يشیعھ ایران مخیزد، در اسال بر يمذھب ياساسا باید از درون نیروھا
غایت دشوار، اگر نھ كامال ھ شمار و ببي يیو تضادھا يساختار يموانع

 .گردد يرو مھناممكن، روب
 
 روشنفكري ایراني تاریخي  میا استمرار اپورتونیس « لید و نھ تكفیرنھ تق«
 

، با اكتساب از  ھایش ياز سخنران يا ، در تحریر خود و در پارهيخاتم
متفكران و  يست از سوا ھا كند كھ البتھ قرن يرا بازگو م يدیگران، حقیقت

 يكھ پرسش يجامعھ و تمدن:  گوناگون بیان شده است ھايشكلدر  يغرب ي فالسفھ
 ينبرد، جز سقوط و انحطاط راھ  فریند و یا ھمواره خود را زیر پرسشانی

 : نویسد ياو م. نخواھد داشت  در پیش
كھ از  يندارد، تفكر ندارد و كس يكھ در عمق جان خود پرسش يا جامعھ"

خواھد بود كھ نھ  يامواج و عوامل  ھمواره دستخوش  تفكر محروم است زندگیش
را بھ  يرا پدید آورده است و نھ قدرت و صالحیت ھدایت زندگھا خود آن

شناسد  يھا دارد، زیرا نھ موج را م ھا و عامل مطلوب در میان این موج يجھت
 ...آن برود يرا كھ باید بھ سو يو نھ دریا را و نھ ھدف

اگر وضع ناگوار امروز مسلمانان نھ چندان بھ اختیار خودشان پدید آمده 
اند؟  اختیار و انتخاب را نسبت بھ آینده نیز از دست داده است آیا امكان

 يجز رسیدن بھ مقام آگاھ ين باشد آیا راھکو اگر تغییر مسیر سرنوشت مم
آغاز تفكر  يجد يھاپرسش  بھ اندیشھ وجود دارد؟ و آیا پیدایش يو دستیاب

 )١٢ - ١١ص( " نیست؟
 فتھ است، برخالف روشگر  د در پیشدر كتاب خو يكھ خاتم يكن راه و روشیلو

است  يو اصل" يجد يھا پرسش"، پرھیز از طرح يفلسف ي جویانھ جسورانھ و پرسش
ھا و  فرمول ركھ بھ قول خود او آغازگر ھر گونھ تفكر است و تكرار مكر

فرار از  يبرا يایران" روشنفكران"از  ياست كھ تا كنون بسیار ایيھ يلفاظ
در  يو خاتم. اند آن اتخاذ كرده "دور زدن"و  يپرداختن بھ مشكل اساس

دادیم كھ او از  ما در باال نشان. كند ينم ينوشتار خود جز این كار دیگر
كھ  يمذھب بھ ویژهو  ي، سیاسياز علل اجتماع يیاب ریشھ وارد شدن در بحث
تفكر  ایيدر ایران و ھمراه با آن باعث ناز يمدن يمانع عروج جامعھ

كتاب خود  ياو مكررا در مقدمھ. كند يحتراز ماند، ا در كشور ما شده يسیاس
و نتایج تفكر  يغفلت از نظر در مباد"راند،  يسخن م" مسلمانان تغفل"از 



اما ... و )١٣  ص( "كھ امكان حضور در زمانھ را سلب خواھد كرد... غرب 
كند،  يمطرح نم" غفلت"و علل این  ھا ریشھ يهدر بار يگاه پرسش او ھیچ

معنا و  ایياست و نھ بھ تنھ يیا فلسف يسیاس يیك مقولھ كھ نھ يا واژه
 .رساند يرا م يمفھوم

شود،  يكھ اعتراف بھ ضرورت آن م يدر حال" يجد يھا پرسش"احتراز از طرح 
صر، بھ وفور كھ دیگران، در طول تاریخ معا ایيھ بحث يهكنند تكرار خستھ
 ياما سطح يھ ظاھر فلسفب يھا يپرداز ھا با جملھین آنیاند و تز انجام داده

 يرابطھ « يدر بررس يشود كھ خاتم يدر آن جا متبلور م بھ ویژه، يو عاریت
نھ   « يهو عتیق و بارھا تكرار شد ایيمعم ل، از فرمو»ایرانیان با غرب
كند كھ  يصحبت م يا  "يفكر آشفتھ "جوید و از  ي، استفاده م« تقلید و نھ انكار

 : شود يشمرده م" بزرگ يشرفتپی"و " غنیمت"وقوف بر آن 
ھا را  ھا و تماس ترین رابطھ وسیع گر چھمان،  يدر دوران اخیر تاریخ زندگ"

ما با   -ينوعا احساس - ایيكھ فقط موجب آشن يتماس يایم ول با غرب داشتھ
 ...در آن دیار شده است ياز مظاھر و ظواھر زندگ يا پاره

چون ما در برخورد  يھای د كھ كشورش يتوان  مدع يم يكل يبند در یك تقسیم
 يو انكار و دیگر ينف يیك:  اند العمل داشتھ گونھ عكس با غرب دو

 .يو شیدای يخودباختگ
 يدیدند و تا دامن ذھن و زندگ يغرب را مظھر شیطان و كانون پلید يكسان

. غرب توصیھ كردند يدرھا را بھ رو يپاك دارند، بستن ھمھ يرا از آلودگ
داشت، نھ  يم و انكار ما نھ غرب را از میان بر ينف... كھ غافل از آن

 .شد و دیدیم كھ نشد يما م يمانع نفوذ آن در جامعھ و زندگ
از ظواھر را ندیده بودند، نھ آن را  يشیدایان نیز چون از غرب، جز وجوھ

 يھا داد كھ واقعیت يحقارت بارشان اجازه م يزدگ شناختند و نھ غرب يم
 يو جامعھ... آن را بشناسند يو فرھنگ يتاریخ يھا ریشھخود و  يجامعھ

آمیز با غرب، رنج كشیده است و آن تأمل يتشنھ ما ھمواره در حسرت برخورد
 ...را نیافتھ است

وقوف بھ این  يدر تفكر، و اگر بھ مرحلھ يو امروز، ماییم و آشفتگ
ا غنیمت ایم كھ باید آن ر بزرگ كرده يرسیده باشیم پیشرفت يفكر آشفتھ
 )١٤ ص( ..."شمریم

بھ ، يایران يروشنفكر  يتاریخ م، اپورتونیس"كالسیك" يبا این تقسیم بند
و مشخصا  يسیاس  يدر آن جا كھ بحث بر سر سیاست و اندیشھ ویژه

شود و  ياست، نھ تنھا تصریح م" يبشر" يهشد پذیرفتھ" يدستاوردھا "
 .دگرد يتر نیز میابد بلكھ مستحكم ياستمرار م

 يباق  و نامشخص يكل ددوگانھ، تا آن جا كھ در ح ي»نھ «زیرا كھ این 
 - يانتقاد يو نھ تحلیل" غرب" ياز مقولھ ينھ مفھوم يماند، یعن يم

با تمدن آن   در ایران در مناسباتش يفكر  شناسانھ از جنبش جامعھ -يتاریخ
د، شرا بیان كرده با يكھ حقیقت از این  دھد، بیش يسامان بھ دست م

 بھ ویژهروحانیت ایران در طول تاریخ و  يو اصل يواقع مخرب  عامدانھ نقش
و " شیدایان"چون این . سازد ياز مشروطیت بھ این سو را پنھان م

مشخص را در  ياز آن كھ افراد و یا گروه  نسبت بھ غرب، بیش" خودباختگان"
انیت، است كھ عموما روح "افشاگرانھ"و  يساختگ يبر گیرند، اصطالح

ھا بر علیھ و یا متمایل بھ آن يو روشنفكران مذھب يسنت ينیروھا
از . اند برده دین از حكومت، بھ كار ایيو جد يو دمكراس يھواداران آزاد

دانند نیز  يم" يغرب را مظھر شیطان و كانون پلید"كھ  يھایدیگر، آن يسو
ه سال گذشتھ نوزد ست كھ از جملھ در اینا يطلب باز ھمین روحانیت مشروعھ

ین ترتیب ما عمدتا با ھ اب. قرار داشتھ است ياسالم يحكومت جمھور  در رأس
 ایمرو نبودهھروب. ي، بھ قول خاتم"العمل در برخورد با غرب دو گونھ عكس"

و  يالعمل ایدئولوژیك یا یك عكس يسنت  -يمسلط مذھب يبلكھ با یك نیرو
را انكار و ھم مخالفان خود " بغر"مواجھ ھستیم كھ ھم  يسنت  -يمذھبمسلط 
 .كند يمتھم م" يزدگ غرب"را بھ 
، در حقیقت باب میل آن دستھ از روشنفكران و یا »نھ این و نھ آن  «شعار 
است كھ با طرح آن  يایران يو غیر مذھب يپیشگان اپورتونیست، مذھب سیاست

 يخود را از زیر بار اتخاذ موضع يھا خواھند شانھ يآن م يو تحت لوا



صرف نظر از منشأ  - يبشر يدستاوردھا كار، صریح و روشن در تجویزآش
بھ عبارت . كنند يایران، خال يكنون يجامعھ يبرا - ھاآن  زایش ایيجغرافی

سیتھ یا یی، حاكمیت قانون، الي، دمكراسيدیگر در تجویز ھر آن چھ كھ آزاد
، يو شھروند ي، حقوق مدنيدار كشور و شھر يمعنا دین از سیاست بھ ایيجد

 يبھ عبارت دیگر یعن. شودينامیده و تفھیم م... و غیره يعدالت اجتماع
، كھ يمدن -ي، حقوق بشرياجتماع   - يسیاس يھا يگورتھا و كا آن مقولھ يھمھ

حیات گذاردند، بھ ھمت  يدر غرب پا بھ عرصھ  ابتدا در یونان و سپس
، در يزیاد سوسیالیست ياهو تا انداز يو زحمتكش ي، مشاركتيمردم يھا جنبش

ھا و  اند و در عین حال نیز در خود تضاد دو قرن اخیر، شكل نھادینھ یافتھ
از خود  يو فرارو يھا و شرایط دگرساز پرورانند كھ زمینھيرا م يتناقضات

نسبت بھ اشكال  - رن و پیشروددر نتیجھ، این اشكال م. سازند يرا فراھم م
خود نیز ھمواره مورد نقد و   -)سپوتیكد( "يشرق"و خودكامھ  ي، مذھبيسنت

 .گیرند يتغییر و تحول قرار گرفتھ و م  دستخوش
 


