ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت!
)ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺸﯿﺮ(

س( ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺮاﻗﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦ ﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؟
ج( ﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در ﺧﺼﻮص
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ .ﻣﻦ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ
آن ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در
ﻣﺴﺠﺪی در ﻣﺤﻠﻪ ی اﻗﺪﺳﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮوﯾﻢ.
آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و اﯾﻦ آﻏﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦ ﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در
ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ی ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮادی در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻫﻢ آن را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد .آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﺑﻮاﺳﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺷﻤﺎره ی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻦ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺷﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎری و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﺎن ﺷﺪ .آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﺎﺷﺎءاﷲ ﺷﻤﻊ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ،آﻗﺎی رﺿﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ
رخ ﺻﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮد.
ﮐﯿﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻤﯽ داﺷﺖ .در ﺷﻤﺎره اول ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ از دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻠﻮک
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﻨﺪی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن آدم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﻧﺒﻮدﯾﻢ و
در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﻼﻗﻪ ی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺳﺮوش ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﯾﺪ -ﻣﺮادی ﻣﻦ را در ﺷﻤﺎره دوم ﮐﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ رواﺑﻂ
ﻣﺮﯾﺪ-ﻣﺮادی در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺮوش در ﺷﻤﺎره اول ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره دوم ﮐﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺋﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﯾﺪ-ﻣﺮادی
در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺮوش ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ از ﭼﻨﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎن و ﺣﻠﻘﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﺎن از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ،
و ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎن ﻣﻦ و آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﯿﺄت ﻣﺸﺎوران ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
س( از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪ؟
ج( اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .دوﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﭘﺎره ای ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ی اﺷﺘﺮاک اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﯿﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
س( آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ؟
ج( ﺧﻮد آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﯿﺮ وﻟﯽ دوﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ آن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از
اﺳﺘﻌﻔﺎ از وزارت ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎی ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ی ﻣﻠﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ی اول ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ :آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮔﻨﺠﯽ ،ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎﺷﯽ،
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ آﻗﺎی ﻣﺮدﯾﻬﺎ و ....ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﺜﻞ آﻗﺎی
ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﻋﺒﺪی ،ﻋﻠﻮی ﺗﺒﺎر و ﮐﺪﯾﻮر .ﻋﺪه ی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻋﻤﺎد ﺑﺎﻗﯽ و ﻓﺎﺿﻞ
ﻣﯿﺒﺪی .ﻋﺪه ای ﻫﻢ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺰ ،آﻗﺎی ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻮرﻗﺎﻧﯽ ،و آﻗﺎی
ﺗﺎﺟﺰاده .آﻗﺎی ﺗﺎﺟﺰاده ﺗﺎ ﻣﺪّﺗﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی اﻣﯿﻦ زاده ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎون
وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ در دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ.
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س( ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ؟ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ؟
ج( ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮔﻨﺠﯽ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﮐﺎﺷﯽ ،ﻗﺎﺿﯿﺎن،
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ و ﻣﻦ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﺮد .آﻗﺎی رخ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد از ﺷﻤﺎره ی دوم ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا رﻓﺖ .ﺟﻠﺴﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ -اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﮔﭗ و ﮔﻌﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ دوم اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،و آﻗﺎی ﺗﺎﺟﺰاده ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد .ﯾﺎدم اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪّﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش درﺑﺎره ی ﻓﻘﻪ ،آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن
ﻫﺎدﯾﺎن و ﺳﻤﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎن ﻻک و ...ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻠﺴﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺎدل اﺧﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﺧﺮ ﻣﺎه از ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوم ﺧﺮداد
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
س( آن زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ؟
ج( ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺳﺮوش دﺑﺎغ و دو ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ.
س( ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد؟
ج( دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی
ﮐﯿﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺟﻠﺴﺎت آﺧﺮ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آن ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد.
س( ﻣﺎﺟﺮای دﻟﺠﻮﯾﯽ از ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ج(اﻋﻀﺎی ﮐﯿﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ارﺗﺒﺎط ﺑﺪی ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ زﯾﺎدی ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺮم و وﻃﻦ دوﺳﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺸﻔﻖ ﺗﻨﺰل ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﻤﺲ
اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در اﺑﺘﺪای آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻪ در ّ
ﺣﻖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ .اﺑﺘﮑﺎر اﯾﻦ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﺑﻮد.
س( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ی آﺧﺮت ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
ج( اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای داﺷﺖ .در آﻧﺠﺎ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺷﺎن را در آن ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ
ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮی و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺘﻦ داد وﻟﯽ ادﻋﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
از ﻣﻘﺎﻟﻪ اش را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻇﺎﻫﺮا ﻧﮑﺎﺗﯽ را در
ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮوش ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد و از آن دﻓﺎع ﮐﺮد.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ﻫﻢ ﺳﺮوش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزرﮔﺎن
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ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺮوش در آن ﻣﺮاﺳﻢ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﻧﺸﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺎزرﮔﺎن زﯾﺎده ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
س( ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺟﻮدی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای زل زده ﯾﺎ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دراز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
رﺳﺎم ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن اﺻﺎﻟﺘﺎ اﻫﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش در ﻋﺮاق
ج( ﻃﺮاح اﯾﻦ اﺛﺮﻫﺎ آﻗﺎی ﺑﺎﺳﻢ ّ
ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﺮاق و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ .آﻗﺎی رﺿﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی اﯾﺸﺎن را دﯾﺪه و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد و
از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮد در ﮐﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﺎم ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻨﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ،
ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻓﻬﻢ آن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻮد ﻧﻪ راﺑﻄﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ اﯾﺸﺎن اﮐﻨﻮن در ارﺑﯿﻞ ﻋﺮاق زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎری ﻓﺮاﻣﺮزی
دارﻧﺪ.
س( اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ ی دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد؟
ج( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﺑﻠﻪ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ی ﮐﯿﺎن ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺎن آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن
و آﻗﺎی ﮐﺪﯾﻮر در ﺧﺼﻮص دﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد .دﯾﺪﮔﺎه آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و دﯾﺪﮔﺎه آﻗﺎی ﮐﺪﯾﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻮﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ،
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
س( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦ ﻓﮑﺮی ،ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎ
ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ج( ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ،اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل
ﺑﺮای راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ .آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰش
روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وارد درﮔﯿﺮی
ﺷﻮد ،ﭘﺮوژه ی اﻗﺘﺼﺎدی اش زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﭘﺮوای دﺷﻮاری
ﻫﺎی اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻧﺪاﺷﺖ.
س( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدش ﻓﺮدی ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد وﻟﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻫﻤﺪل ﺑﻮد؟
ج( ﻇﺎﻫﺮا آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ زور و ﺗﻮان اش را ﺻﺮف ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﮑﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا
از ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد .ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دوم ﺧﺮداد ،ﻇﺎﻫﺮا آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ دار
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد .و اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﻟﮕﻮ و ﻗﯿﺎس اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮا در آن زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
س( ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ی ﮐﯿﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺟﺰء ﺟﺮﯾﺎن
ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ و ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی ﺧﻂ اﻣﺎم را داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ؟
ج( ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﭘﺲ از ﻓﻮت آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ
از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای روی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ داﺷﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺎرﯾﺎن و
ﺗﺎﺟﺰاده از ﺷﺎﮔﺮدان دﮐﺘﺮ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎ روی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﺎﺟﺰاده و ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﺎ
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ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎزر اﻓﺮاد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ و دﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آن ﺑﺨﺶ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوم ﺧﺮداد ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
س( ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ی ﮐﯿﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ؟
ج( اﻧﺤﻼل ﮐﯿﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﮐﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺎن اﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮓ روی آورﻧﺪ .در دوم ﺧﺮداد ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎز
ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از دوم ﺧﺮداد دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن
از دل ﮐﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎرا ،و ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻨﺠﯽ و ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﺣﺠﺎرﯾﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﻗﺎی ﻫﻮﻣﻦ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،در ﮐﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺪّﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻗﺎی ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ
رﺳﻤﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﮐﯿﺎن ﺷﺪ.
س( ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮوزی آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
ﮐﯿﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺎن از ﺑﻮدن در ﮐﯿﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟
ج( ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮا از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن در دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎﺟﺰاده ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻮرﻗﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺷﺎد ،و اﻣﯿﻦ زاده ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد را ﺑﯽ ﭘﺮده در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوش ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺳﺮوش و ﮐﯿﺎن را ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
س( اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ را در ﺧﺼﻮص روﺷﻦ ﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از روﺷﻦ
ﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟
ج( ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮔﻮﻫﺮ روﺷﻦ ﻓﮑﺮی اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮوژه ی اﺻﻠﯽ
روﺷﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪرﯾﻨﯿﺖ اﺳﺖ .و اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از دﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
س( ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎن و
زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮا زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻼن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻓﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎی
ﮔﺮان ﻗﺪر ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ی واﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﻄﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه ،اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ
آﯾﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﺳﺐ و ﻧﯿﺰه اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮﻫﺮ آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ج( روﺷﻦ ﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه وﺳﯿﻌﺘﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
دﯾﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی آورده ام ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ:
ﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ .ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﮐﺪﯾﻮر ﯾﺎ ﻓﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﮔﺮوه داﻧﺴﺖ .ﺳﺮوش ﺑﻌﺪ از »ﺑﺴﻂ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﺒﻮی« و ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﻌﺪ از »ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮی از ﺟﻬﺎن« از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻠﮑﯿﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭼﻬﺮه ﺑﺎرز ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺎﺻﯽ وﺿﻊ
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻓﻆ روح آن،
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ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ روح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .و
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ روح ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  Contextualizationﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر
ﻫﻤﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آن را در ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﻋﺮاب در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮدان ﺣﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدش را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد ﺧﻮدش
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را در ﺟﻨﮕﻬﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدان از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻟ ّﺬت ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﻫﻤﺴﺮ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻢ ﻗﺮآﻧﯽ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ روﯾﻪ را در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،اﻣﺎ دو ﻗﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روﯾﻪ ﺟﺎری
در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎد :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﺷﻤﺎر ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؛ و دوم آﻧﮑﻪ ،ﺣّﺘﯽ در آن ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻣﺮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ،در آن زﻣﺎن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ .اﻣﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺷﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺻﻠﯽ را دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻟﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻗﺾ روح ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
س( آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﺗﻌﻤﯿﻢ داد؟
ج( ﺑﻠﻪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺤﺜﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎره ﺳﺎﻋﺎت روزه داری در روزﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﭘﺎره ای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﺞ ،و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ
در اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ از اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،و ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ.
س( ﺑﻌﻀﯽ ازاﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺣﮑﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ آن آﮔﺎه
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎرع را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ج( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎرع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﻪ ﻗﻮم در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﻘﻮﻟﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ،و ﻣﺎدام ﮐﻪ آن اﺣﮑﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺪاوم اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از
ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎرع ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ »ﻋﺮف« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ از اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در آن روزﮔﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺷﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ در
ﺟﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺪرن
و ﺧﺼﻮﺻﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد از آن ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روزآﻣﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻦ دادن ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر رادﯾﮑﺎل و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ -اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
س( ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در ﺧﺼﻮص وﺣﯽ  .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ی روﯾﺎی رﺳﻮﻻﻧﻪ ،اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ
ﺳﺮوش ﭼﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ وﺣﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ج( ﻣﻦ ﻧﻈﺮم را در ﺧﺼﻮص وﺣﯽ در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ ی دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﮐﺎﻫﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
وﺣﯿﺎﻧﯽ ،و رواﯾﺖ رؤﯾﺎ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،از ﯾﮏ ﺣﯿﺚ ﻣﯽ ﺗﻮان
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ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ای رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از وﺣﯽ را ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ از وﺣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ وﺣﯽ ﮐﻪ اﻟﻮﻫﯿﺘﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ
اﺳﺖ وارد ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻣﺎ از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﺳﺮوش ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺪرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از وﺣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ و
ذوﻗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻧﻘﺪ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮی ﻋﻠﻤﯽ و
دﻗﯿﻖ از ﻣﺪﻋﯿﺎت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داوری ﺳﻨﺠﯿﺪه درﺑﺎره اﺻﻞ ﻣﺪﻋﺎ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
س( ﺷﻤﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ج( ﺑﻠﻪ اﺧﯿﺮا اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه  Daytonدر اوﻫﺎﯾﻮ دﯾﺪم و دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ.
از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.
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