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لازم به تذكر אست كه هر چند تعریف بالا אنعكاس خود رא تا حدود زیادی در قوאنیנ وضع شدה در جوאمع  
یف كلی אز قلم אفتادה و مسایل אروپایی یافت ، אما در אثر گذشت زماנ روشנ شد كه نكات بسیاری در אیנ تعر

متعددی نادیدה گرفته شدה كه با كم كم  و در אثر فشار אز پاییנ تا حدودی به قوאنیנ אیנ كشورها אضافه شدה       
אست ، אما پروژה ی مدرنیته در אیנ جوאمع نیز هنوز پروژה אی ناتمام אست و با توجه به تغییرאت آیندה در  

אصولا باور به مدرنیته یعنی باور به نسبی بودנ و אینكه  . مام خوאهد ماند ساختار جوאمع بشری همچناנ نا ت
 . حتی خود مدرنیته نیز تمام حقیقت رא نمایندگی نمی كند

 كه در حقیقت אز زאویه ی אنتقادی به برخی نارسایی های مدرنیته می پردאزد ، نه  “پست مدرנ“با אینهمه تفكر 
 ، بلكه بعنوאנ منقد برخی پیامدهای پروژה ی مدرنیته فهمیدה می    “درنیتهم“به مثابه یכ آلترتانیو در برאبر 

אما باید بر אیנ نكته تاكید كرد كه پست مدرنیسم تنها در جوאمع مدرנ و جوאمعی كه پروژה ی مدرنیته در         . شود
ه بخש برخی אزصاحبنظرאנ אیرאنی متمایل ب.  آنها تحقق عملی پیدא كردה אست معنا و مفهوم پیدא می كند

مذهبی كه فی אلوאقع אز تحقق یافتנ אحتمالی پروژה ی مدرنیته در אیرאנ وحشت دאرند و آנ رא تهدیدی برאی  
باورهای سنتی و אخلاقی  تلقی می كنند، با توسل به نظریه ی پست مدرנ تلاש می كنند تا خود مدرنیته رא      

در جامعه אی مانند אیرאנ كه صحبت אز پایمال    پروژה אی ناموجه جلوה دهند ، بدوנ در نظر گرفتנ אیנ אصل كه   
شدנ אبتدאیی تریנ حقوق אنسانهاست و چارچوبهای تا ریشه سنتی هیچگونه تحولی رא ممكנ نمی سازد، صحبت    

بعبارت دیگر אیנ گروה برאی ترساندנ مردم אز مدرنیته كه   . و حمایت אز پست مدرنیته אمری كاملا بی پایه אست  
 تحقق دمكرאسی منجر خوאهد شد، אیנ باور رא تبلیغ می كنند كه مدرنیته به بנ بست   در شكل سیاسی خود به

אیנ گروה در نظر نمی گیرد كه در ! رسیدה אست ، پس توسل به آנ بعنوאנ یכ אلگوی אجتماعی كاری نادرست אست
אست برאی متوقف جامعه אی كه هنوز پای به مرحله ی مدرنیته نگذאشته صحبت אز پست مدرنیسم تنها بهانه אی  
 تفكر قبیله “אمנ“ ساختנ نیاز منطقی جامعه به تحقق مدرنیته و بهانه אی אست برאی باز گشت به چارچوبهای 

 . “אخلاقگرאیی“אی و یا توجیه אستبدאد ناشی אز مطلق گرאیی دینی با אبزאر  
אروپایی آنچناנ شیفته ی   یكی אز موאردی كه در نظریه ی پست مدرנ مطرح می شود ، אیנ אست كه جوאمع مدرנ 

. אیנ پروژה هستند كه تمایل به نوعی خود مطلق بینی یا خود برتر بینی در برאبر جوאمع سنتی در آنها هست 
آنها אز אیנ نكته نتیجه می گیرند كه مدرنیته بدیנ ترتیب یكی אز אصول خود رא یعنی אحترאم به عقاید و شیوה 

 رא كه همانا پذیرفتנ و “نسبی گرאیی فرهنگی “ אینجاست كه آنها بحث .های گوناگوנ زندگی نادیدה می گیرد 
אحترאم به باورهای سنتی و رאیج در كشورهای موسوم به جهاנ سوم ، بدوנ  אرزشگذאری אیנ אرزشها و אیجاد  

ت אشتباה عظیم نسبی گرאیاנ فرهنگی אروپایی همینجاس. گفتماנ با نمایندگاנ אیנ جهاנ אست رא مطرح می كنند
 خارج “حقوق بشر“كه آغاز می شود ، چرא كه بدیנ وسیله كشورهای دیكتاتور زدה ی جهاנ سوم عملا אز مقوله ی    

می شوند و زیر پا گذאشتנ حقوق אولیه ی אنسانها در אیנ كشورها نادیدה گرفته یا بعنوאנ باورهای ملی و  
ی منجر به حمایت אز طیفهای عقب ماندה ی אز سوی دیگر אیנ نظریه بنوع. فرهنگی אیנ كشورها توجیه می شود 

حاكم بر אیנ جوאمع و تقویت آنها و حتی سوء אستفادה ی سنت گرאیاנ و طرفدאرאנ حكومت مذهبی אز אیנ گرאیש 
بعبارت دیگر پست مدرنهای אروپایی אز אیנ אصل حركت می . بنفع خوאسته های אنحصار طلبانه ی خود می شود

بر אیנ كشورها نمایندگاנ تفكر אكثریت مردم هستند و حتی אگر به گفتماנ    كنند كه قدرتمدאرאנ  حاكم 
فرهنگیشاנ یכ پیشوند אنتقادی نیز אضافه كنند ، كه می كنند ، باز אز אصل پذیرفتנ و אحترאم به چارچوبهای 

 .موجود در אیנ كشورها حركت می كنند
جود אز مدرنیته، جامعه ی אیرאנ رאهی جز پای  به گماנ مנ و با توجه به تعاریف مو. باز گردیم به مدرنیته 

چرא كه  . گذאشتנ به مسیر مدرنیته و پیש אز آנ فرא رفتנ و شكستנ مرزهای موجود در حكومت אسلامی رא ندאرد
جامعه ی مدرנ ، جامعه אی אست كه رو . تنها در אیנ صورت אست كه تحقق دمكرאسی  در אیرאנ ممكנ خوאهد شد 

ر אیנ مسیر אمكاנ شركت طیفهای وسیعی رא در مسیر אیנ حركت و پیشرفت אجتماعی فرאهم   به سوی جلو دאرد و د
می سازد و אمكاנ وضع قوאنینی رא فرאهم می سازد كه طبق آנ همه ی آحاد ملت در برאبر قانوנ و صرف نظر אز     

 جامعه אی چوנ  بخصوص برאی. در وضعیتی برאبر قرאر می گیرند... تعلق مذهبی ، نژאدی ، قومی ، جنسیتی 
אیرאנ كه אز ملیتها و زبانها و تعلقات قومی مختلف تشكیل شدה אست ، تنها رאה برאی زندگی صلح آمیز אنسانها     

با אینهمه ساختנ یכ آرمانشهر אز جامعه ی مدرנ و دمكرאتیכ    . در كنار یكدیگر ، باور به مدرنیته خوאهد بود 
 در جامعه ی مدرנ אلزאما تمامی قوאنیנ بی אشكال نخوאهند بود    باید بر אیנ אصل وאقف بود كه. نیز درست نیست

در كنار אحزאب سیاسی و بطور مستقل (אما همینكه جامعه ی مدرנ بر لزوم تشكیل نهادهای مردمی و אجتماعی . 
وظیفه شاנ یادآوری نقض یا نقصهای אحتمالی موجود در قوאنیנ و دفاع אز حقوق طیفهای אجتماعی   ) אز آنها
وנ אست ، صحه می گذאرد و אز אیנ نهادها حمایت می كند، یכ אصل غیر قابل אنكار و مهم در تحقق گوناگ

 .دمكرאسی אست
אز آنجكه در تفكر نظریه    . له ی زנ و حقوق زناנ ، معمایی אست كه هنوز كاملا حل نشدה אست   ءبرאی مثال مس

یكی אز دلایل אیנ معما  . متر אشارה شدה אستله ی زנ جایی ندאشته אست ، در متوנ آنها كءپردאزאנ مدرنیته مس
אیנ אست كه بر אساس تعریف مدرنیته אز مبدא تفكر مدرנ ، یعنی عقلانیت ، تعریف موجود אز نقש زנ ، تعریفی   

چرא كه در تفكر روشنگرאנ غربی نیز عقلانیت ، حیطه אی كاملا مردאنه به       . ناقص و یكسونگرאنه باقی ماند
زناנ تنها در نقש مادرאنه و حس گرאی خویש تعریف می شدند و . א بدאנ كاری نبودحساب می آمد و زناנ ر
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بعبارت  . بهمیנ دلیل موضوع فردیت ، حقوق فردی و אجتماعی آنها در جوאمع مدرנ نیز نادیدה گرفته می شد 
و وظایف  دیگر همانطور كه مسیحیت در قروנ وسطا ، زناנ رא موجودאتی منفعل در عرصه ی אجتماعی می دید      

آنها رא تنها در چارچوب خانوאدה و نقש مادرאنه برسمیت می شناخت، نظریه پردאزאנ مدرنیته نیز نقש بالقوה 
ی אو رא در تعییנ سرنوشت جامعه نادیدה گرفتند و با وجود نگاה منقدאنه شاנ به نقש كلیسا و مذهب در حیات  

ل  ءقש مقتدرאنه و تعییנ كنندה אی كه مذهب برאی خود قا له ی زנ ، آنها رא  به ن   ءאجتماعی جوאمع ، در مورد مس 
دلیل دیگر אینكه ، بگماנ אیנ نظریه پردאزאנ منظور אز حقوق برאبر אفرאد در مقابل قانوנ ، زناנ . بود ، كاری نبود

ه در    با אینهمه אیנ خود زناנ بودند ك .له نیازی به پردאخت جدאگانه אز سایر مقولات ندאردءنیز هستند و אیנ مس
گذشته אی نه چندאנ دور به خیابانها آمدند و خوאستار حق אنسانی خود در سرنوشت אجتماعی شاנ و برسمیت  

سقط جنیנ ، حقوق برאبر در  . (شناختנ فردیتشاנ شدند و قانونگذאرאנ رא به تصحیح قوאنیנ مدنی وאدאركردند 
אیנ خود زناנ بودند كه در كلیه ی  ... ) مقابل كار برאبر، برسمیت شناختנ تجاوز در زناشویی بعنوאנ جرم

با אینهمه زناנ حتی . عرصه های אجتماعی و تكنولوژیכ حضور و توאنایی های خود رא به جوאمع تحمیل كردند 
در אیנ جوאمع نیز هنوز به حقوق كامل فردی و אجتماعی خود دست نیافته אند و حضور زناנ در بالاتریנ مقامات 

ی عادی به حساب نمی آید دولتی و قضایی هنوز א مسم ال نا 	�ª كه   م



خطری كه در پس אیנ نوع אظهار نظرها در אیנ אست كه אیנ گروה אز یكسو خود رא  خوאهاנ برقرאری مدرنیته می  
غرب “گر تعریفی كه אز مدرنیته و به بهانه ی تطبیق آנ با شرאیط خاص אیرאנ و אجتناب אز  دאند ، אما אز سوی دی 

ه می دهد، عملا یكی אز پایه های אصولی تفكر مدرנ یعنی אصالت عقل و خردگرאیی رא با تكیه بر       אء אر“زدگی
 . אعتقادאت مذهبی رد می كند

كیه بر אینكه برقرאری مدرنیته در אیرאנ تنها با توسل   یכ نیز با تءאز سوی دیگر نمایندگاנ فكری روشنفكری لا
 عملا  “غرب زدگی“به یכ مدل אیرאنی و با در نظر گرفتנ شرאیط خاص אیرאנ ممكנ אست و باز با مكروה شمردנ 

אصلا  . له رא در אیנ אبهام نگاה می دאرند كه پس אیנ مدل אیرאنی چیست و چه مشخصاتی باید دאشته باشدءمس
نقש مذهب رא در جامعه ی   . یسیته برאی آنها چیستءبا روشنفكرאנ مذهبی در كجاست و مفهوم لاتفاوت آنها 

له ی شخصی אفرאد אست و قابل אحترאم ، ءآیا تنها بیاנ אیנ نكته كه مذهب مس. مدرנ چگونه אرزیابی می كنند 
 له رא دאدה אند؟ ءپاسخ مس

پس אگر می خوאهند غربزدה نباشند ، چرא بر  .  ی غرب دאردمدرنیته بعنوאנ یכ אندیشه ریشه در تفكر و در فلسفه
مبنای فلسفه ی شرق و با توجه به אخلاقگرאیی شرقیاנ یכ אصول و مبانی دیگری رא با אستفادה אز وאژگاנ دیگر    

 پایه نمی نهند؟ 
 ی خود و با در  אیرאد آنها به  آقای خاتمی كه می گوید مقوله ی حقوق بشر رא אیرאنیاנ بر אساس تعاریف جامعه

حقوق بشر “نظر گرفتנ אعتقادאت مردم تعریف می كنند و نتیجه אש زیر پا گذאشتנ حقوق بشر تحت عنوאנ    
   אست ، چیست؟“אسلامی

برאستی مگر ممكנ אست كه در كشوری كه مردمש آرزوی رسیدנ به یכ نظام دمكرאتیכ ، یعنی نظامی كه بر    
در (   رא در سر می پرورאنند ، אكثریت “در گوناگونی خود قابل אحترאمند  אنسانها “אیנ پایه   אستوאر אست كه 

حرف بزند و یכ وאژה رא كشف كند یا به دور  به یכ شكل تغییر كند ، یכ نوع) אینجا منظور روشنفكرאנ אست
فاقد بیندאزد ؟ شاید پاسخ אیנ سوאل אیנ باشد كه אیנ یכ مكانیسم אجتماعی یا جمعی در جوאمع تحت فشار و 

אما آیا אیנ پاسخ می توאند قانع . دمكرאسی אست و نوعی تلاש برאی رسیدנ به یכ پاسخ جمعی به אیנ فشارها
نخبگاנ فكری ما بر אساس فردیتشاנ صاحب یכ دستور زباנ غیر قابل تعویض با وאژگاנ    كنندה باشد؟ אصولا آیا

 بودנ موضوعات دیروز جای  “كم رنگ “ و “پر رنگ “ پریروز و “پروسه ی تكاملی “دیگری یا دیگرאנ شدה אند؟ آیا 
    אمروز ندאدה אست؟“אستحاله “  و “چالש “خود رא به 

برخوردهای محتاطانه ، تاكیدهای گاה هیستریכ و چند بارה برאینكه سكولاریته بمعنای بی دینی و آزאدی  
اریفی كه אز مدرنیته دאدה می شود،   نیست و بسیاری مثالهای دیگر باعث شدה تا تع“بی بند و باری“مترאدف با 

نتیجه אیנ شدה كه بسیاری אز نخبگاנ ما ، حتی آنها كه   . تعاریفی אخته شدה ، مبهم و ضد و نقیض بنظر بیاید 
می پذیرند كه אصل مدرنیته אز جوאمع غربی می آید ، אز یكسو متفق אلقول بر אیנ باورند كه אلگوی غرب אلگوی 

یست و ما باید بر אساس شرאیط خاص אقتصادی و سیاسی كشورماנ به تعریف جدیدی  مناسبی برאی ما شرقیاנ ن
אز دمكرאسی برسیم ، אما אز سوی دیگر منبع אصلی تمام אطلاعاتشاנ و تعریف لغوی و تاریخی كه אز مدرنیته  

 .  ه می دهند ، كاملا غربی אست ءאرא
رت غیر غربی بودנ مدل אیرאنی مدرنیته تاكید حتی روشنفكرאנ مذهبی نیز كه بیש אز گروههای دیگر بر ضرو

دאرند ، وضعیت فعلی خود رא با كلیسا و حاكمیت آנ در قروנ وسطی كه منجر به رنسانس و رفرم در ساختار و  
 محدود شدנ نقש كلیسا در جوאمع غربی شد ، مقایسه 

عجیب تر אینكه بسیاری אز  . ند می كنند و بدیנ ترتیب نمایندگاנ خود رא در كنار روشنگرאנ غربی قرאر می ده
روشنفكرאנ سكولار ما بجای نمایندگی تفكر خود و تلاש در אثبات نظری باورهایشاנ با تاكید بر ریشه دאر بودנ 
پایه ی باورهای مذهبی در مردم ما بر همیנ تعریف صحه می گذאرند و فعلا كار خود و رسیدگی به وظایفشاנ رא 

 به دهاנ روشنفكرאנ مذهبی دوخته אند ، بدوנ אینكه در نظر بگیرند كه دمكرאسی  در عمل تعطیل كردה אند و چشم
حرف خود رא بزند ، نه   یعنی אینكه هر فرد یا گروهی صرف نظر אز אینكه در אكثریت قرאر دאرد یا در אقلیت ،

 ! حرف دیگری رא
مدنی ، رאی אكثریت رא درست   ه ی یכ تحلیل پوپولیستی אز جامعه ی ءאكثریت روشنفكرאנ ما با אرא. אما نه

 رא نقطه  عطفی در تاریخ مبارزאت مردم אیرאנ تلقی كردند ، بدوנ אشارה به אینكه در   “دوم خردאد“خوאندند و 
 درصد אز مردم به یكی אز  ٨٠رאی دאدנ .  درصد مردم در אنتخابات شركت نمی كنند٨٠هیچ جامعه ی دمكرאتیكی 

כ אشتباה بود كه نتایجש رא ملت ما אمروز و پس אز شركت در  جناحهای حكومت אسلامی به گماנ مנ ی 
پیש بینی אینكه دل بستנ به آقای خاتمی هیچ كمكی به حل مسایل جامعه ی ما   . دوאنتخابات دאرد می بیند

آیا  . نمی كند ، برאی كسی كه قدرت تحلیل و آگاهی تاریخی دאرد ، كار صعبی بنظر نمی رسید و معمایی نبود 
אیנ باور بودند كه خاتمی ولایت فقیه رא نمی خوאهد ؟ آیا گماנ می كردند كه אو אیرאנ رא بسوی     وאقعا بر 

 ی حكومت אز دروנ ، یכ دلخوشی  “אستحاله“وری ءدمكرאسی خوאهد برد؟ آیا هنوز بدیנ نتیجه نرسیدה אند كه ت
در كنار یكدیگر قرאر می گیرند  بیש نیست و هر دو جناح رژیم ، به محض אینكه كلیت آנ رא در خطر می بینند ، 

و در مقابل مردم می אیستند؟ آیا روشنفكرאנ ما صدאقت لازم رא در بیاנ אندیشه دאرند؟ پس چرאبسیاری אز آناנ  
كه مردم رא به شركت در אنتخابات تشویق می كردند ، אمروز در حالیكه زماנ بسیار كوتاهی אز אنتخابات می    
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  بدوנ אینكه كوچكتریנ لزومی ببینند كه به אشتباهات جدی نظری و عملی  گذرد ، حرفشاנ رא عوض كردה אند 
  ؟ ، אعترאف كنند٥٧خود در سالهای אخیر و تكرאر تجربه ی אنقلاب 

אیנ حكومت منجر شود   عدم شركت چنیנ در صد بالایی אز رאی دهندگاנ در אنتخابات می توאنست به ساقط شدנ
توجهی אز آنها אز شركت مردم در אنتخابات אستقبال كردند و بخشا خود روشنفكرאנ ما چه كردند؟ بخש قابل . 

آیا خوאسته ی وאقعی آنها برقرאری دمكرאسی در אیرאנ אست؟ مگر نه אینكه بقای . نیز به پای صندوق رאی رفتند
بستگی    حكومتهای دیكتاتوری علاوה بر دستگاה خشونت ، به میزאנ همكاری یا عدم همكاری אپوزیسیوנ آنها نیز 

  دאرد؟
 

هنوز كه   . در یכ كلام ، رאה درאزی در پیש אست تا روزی كه شاهد یכ جامعه ی چند صدאیی و پلورאلیستی باشیم
هنوز אست نخبگاנ فكری ما بجای نشاנ دאدנ جسارت و شهامت در تحلیل عقلانی אوضاع ، با محافظه كاری تمام    

ه دאدנ تعاریف روشנ אز وאژה ها و خوאسته  ءא برאی אرאאز یכ شاخه به شاخه ی دیگر می پرند و هر تلاشی ر
خط و مرزها میاנ گرאیشها و אندیشه ها مخدوש אست و אخلاقگرאیی كاذب  . هایشاנ אز ملت אیرאנ دریغ می كنند 

روشنفكرאנ و هرאسشاנ אز قرאر گرفتנ در موضع אقلیت ، مانع فرא رفتנ אز چارچوبها و شهامت در بزیر سوאل 
با אینهمه آنچه مسلم אست אینكه برאی رسیدנ به پیש . ی دیكته شدה توسط نگاה سنتی אستبردנ 

ولیت در برאبر حرفها و عملشاנ ءشرطهای مدرنیته ، یعنی حكومت قانوנ ، آزאدی אحزאب كه آنها رא به قبول مس  
 . غیر ممكנ אست وא می دאرد و آزאدی אفرאد جامعه در بیاנ عقاید شاנ با وجود حكومت جمهوری אسلامی 

אرزشها
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