ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑررﺳﯾﮭﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﻔﮭوم ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ

دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ

ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان

اﯾﺮان – اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٨
ﻧﺷرﻓراز

وﯾﺮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  ١٣٩٧ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
ﭘﯿﺶ رو دارد .ﮔﻔﺘﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ
»آﮐﺎدﻣﯿﺎ.ادو«اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ را ِ
را اﻣﯿﺪوارم ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺸﺮدھﻢ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی زﯾﺮرا اﻧﺘﺸﺎرداده ام:
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ .پ.آذر)ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان( آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺒﮫ ٢۶ﺧﺮداد.١٣۵٨ص .۵
رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺠﺪد.ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﺪرﺳﮫ ی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺛﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺳﻨﺎد ﻣﺪرﺳﮫ.ﭘﮋوھﺶ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان.ﭼﺎپ اول
/١٣٨٢ﭼﺎپ دوم ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻼح  .١٣٨٩ﺗﮭﺮان ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه .ﭼﺎپ دوم دراﯾﺮان
اﺟﺎزه ی اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ .در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و درﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.
در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای.ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﺠﻤﻊ »اﯾﺮان در ﺳﺎل«٢٠٠٠ﭘﺎرﯾﺲ .١٩٩٢و اﻧﺘﺸﺎر دردو ﺷﻤﺎره ی ﻣﺠﻠﮫ ی»ﮔﻔﺘﮕﻮ« ) ١٣٧٣ﻓﺮوردﯾﻦ/
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(.
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  .ﻟﻨﺪن ﺟﻮﻻی /٢٠٠٣ﺳﺮطﺎن.١٣٨٢
 ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن  .ﮔﻔﺘﺎری در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان .اﯾﺮان.اﻧﺪﯾﺸﮫ.ﺑﮭﺎر .١٣٩٧اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ وزارت ارﺷﺎد ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﭼﺎپ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،ﻧﺎﭼﺎر آﻧﮭﺎ را در ﻓﻀﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺎزی ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از اھﻞ ﻗﻠﻢ،ﭘﺤﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
آﻧﭽﮫ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ از اﯾﻦ رﺷﺘﮫ از ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻤﺮی ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺸﺎر دﻓﺘﺮھﺎی دﯾﮕﺮ.
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ﻓﮭﺮﺳﺖ
.١ورود
.٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
.٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ
.۴ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ:ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
.۵ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران
.۶ھﺎﺑﺮﻣﺎس در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺟﺪال
.٧ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
.٨ﭘﯿﻮﺳﺖ دوم:ﮐﺸﻮر،ﻣﯿﮭﻦ ،وطﻦ
.٩آﯾﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟
 .١٠اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
 .١١ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻮم :روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺐ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ
.١٢ﻣﮑﺘ ِ
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۴

ورود
ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻀﺎ و
ﻣﺤﺪوده ی ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ
دارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی»ﻧﯿﮑﻼس ﻟﻮﻣﺎن«ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز ﻣﺸﮭﻮرآﻟﻤﺎﻧﯽ درزﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ)= ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ( ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دوﻟﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ١.ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻦ در ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در اﺳﺎس
ھﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪرت ﻣﺪون اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ی دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻀﺎدھﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺲ دﺷﻮار
و ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ .در ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺮﻓﮭﺎی درﮔﯿﺮ و ﮐﺴﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ھﺮ طﺮف ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ» .ﻣﻮﻟﺮ« ،از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ی
٢
اﯾﻦ ﺣﻮزه،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ھﻤﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش »زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ی ﻗﺪرت«.
»ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ اﻏﻠﺐ آن را ﺑﮫ»ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ ،در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از ﺟﻨﺲ و
ﻣﻘﻮﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ در ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ »ﻣﯿﮭﻦ ﮔﺮاﯾﯽ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺎوری« .اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان »ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزی« ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ آن ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
اﺳﺎﺳﯽ« را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ »ﻣﺘﻦ
ِ
ﺳﺎزی دوﻟﺖ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ )ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺘﻦ
ِ
ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری آن( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« ﻣﻔﮭﻮم
»دوﻟﺖ« )= ﮐﺸﻮر/ﻣﯿﮭﻦ(را ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ »ﺟﺎدوﯾﯽ« )ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ( ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﻮﻟﺮ« ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه
ھﺎی درﮔﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد،ﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﮭﺎ وﻋﻼﯾﻖ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﮫ از
ﺳﺮﻋﺸﻖ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻧﮑﺘﮫای ظﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻣﻮﻟﺮ« در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را ﭘﺎس ﺑﺪارد،ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﺤﺮان ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮدﯾﺪ ،رﻓﺎه ﺟﻤﻊ را ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد ﺑﺮ ﺣﻘﻮق،
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﯾﻦ ھﻢ وراﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
آزادﯾﮭﺎ و
ِ
ﺖ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ/ﻣﯿﮭﻦ
»ﺟﻮرج ﮐﺎﺗﺐ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﻼق ،ﺟﺰﯾﯽ از طﺒﯿﻌ ِ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود» .ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ«ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ دﺳﺖ
دادهاﺳﺖ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟« ﺑﮫ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازم.

.Mueller.J-W.Verfassungspatriotismus.Suhrkamp.2010.P.9.
.Ibid.
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در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« دو ﺗﺮﺟﻤﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫام .ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« و ﺑﺎردﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارم »ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ« .اﯾﻦ
ﻗﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮭﺎدهی »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﮕﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﻠﯿﻆ از آن ﻣﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ »ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ« را ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ آن ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ و ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺮﺿﮫ
ﺷﻮد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ داورﯾﮭﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
آﺷﮑﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺑﺎور ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫی »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ وﻓﺎداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺑﻞ دراﺑﺮاز ﺑﮫ اﺻﻮل ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل وﻋﺎم و)ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(
ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« از دو
ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﺒﺎر از ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓﮑﺮی راﯾﺞ در ﺣﻮزهی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال« ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﯾﮑﺒﺎرھﻢ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »ﺟﮭﺎن
وطﻨﯽ« ) ( cosmopolitismﻧﺎم دارد و وظﺎﯾﻒ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻮﺟﮫ
»ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ھﻤﮫی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ« ﻣﯽﺳﺎزد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻠﮭﻢ ﺑﻮد از »ﻣﯿﮭﻦﭘﺮﺳﺘﯽ« ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﮭﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ُرم ﮐﮫ
در ﻋﮭﺪ رﻧﺴﺎﻧﺲ )دوران ﻧﻮزاﯾﯽ( ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﻓﻀﯿﻠﺘﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﻨﮕﺎوراﻧﮫ و ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﮫ ارج ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دراﺳﺎس درﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫی ھﻔﺘﺎد ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« درآﻟﻤﺎن ﺿﺮب ﺷﺪ
وﭘﺴﺎﻧﺘﺮ »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« آن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و از ﺷﮭﺮﺗﯽ اﺳﺘﺜﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎﺧﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره در زﯾﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام .ﻣﻨﺘﻘﺪان ،اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را »ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮔﺬرا و ﻋﻨﺼﺮی ﭼﺎره ﺳﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎری
دھﻨﺪه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎزاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﮫ دوﭘﺎره )ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و آﻟﻤﺎن
ﻨﺼﺮ
ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫای آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫای اﺧﻼﻗﯽ .ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋ ِ
ﭼﺎره ﺳﺎز و ﯾﺎری دھﻨﺪه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻋﺴﺮت ،ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد
دو آﻟﻤﺎن و ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺟﻠﻮهای
ﻣﮭﺠﻮر و ﮐﮭﻨﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺧﺼﻠﺖ ﮔﺬرا ،ﺑﮫ ﺳﺎل
)١٩٩٠ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺷﻮروی و اﺗﺤﺎد دوآﻟﻤﺎن( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﺎھﻤﮕﻦ و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ از
ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﻮﻟﺮ« ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ دﮐﺘﺮﯾﻦ رﺳﻤﯽ آن ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
۶

اﺳﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن و ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮوهھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ
ﻗﻮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫی ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎ
و ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
»رﯾﭽﺎردرورﺗﯽ«،اﻧﺪﯾﺸﮕﺮﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ،درﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﭘﯿﺶ ازﻣﺮﮔﺶ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﮫﮐﺮد»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ھﻤﭽﻮن
ﮔﺰﯾﻨﮫای ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ ﺳﺎﻻراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ھﻮﯾﺖ
دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺑﺴﺘﮫی ﻓﮑﺮی ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ را وﺟﮭﮫی ﺑﺪﯾﮭﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
»رورﺗﯽ« درﻣﻄﻠﻊ ﮐﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮی
ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ» ،ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﺳﺖ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ھﺎﺑﺮﻣﺎس در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﮫی ﻓﺎﺿﻠﮫی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ھﻤﻨﻈﺮم .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮض اﻣﮑﺎن دارد در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﮫی ﻓﺎﺿﻠﮫ از راه ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﮫ اﺟﺮادرآﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﮭﺪهی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،واﮔﺬاﺷﺖ» .رورﺗﯽ« ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد ﺑﮫ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ«)= ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ( ﻧﯿﺎزدارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫی)اﯾﺪهی(
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎﻧﺶ )= ھﻢ-ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ /ھﻢ-ﻣﯿﮭﻨﺎﻧﺶ( را طﺮح ﮐﻨﺪ و
اﻣﯿﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﻦ ﺳﺎﻻر،
ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻮﯾﺖ
ﻣﻠﺖ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﻨﺖ ﻣﺬھﺒﯽاش ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰد .از اﯾﻦ رو
ﭼﭗ ﺧﺎﺻﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻮﻧﮫای از اﺷﺘﯿﺎق اﺧﻼﻗﯽ -ﻋﺮﻓﯽ )ﺳﮑﻮﻻر( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﺮدھﻢ آﯾﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﻣﻠﺖ ﺑﺎ
٣
ﺧﺪا.
ﻧﻈﺮ »رورﺗﯽ« ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ وﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ
او ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و
ﺣﺘﯽ آن را آرﻣﺎﻧﯽ رؤﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.دﯾﮕﺮآﻧﮑﮫ او ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان را در
وﺟﻮد »ﭼﭗ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﯿﻦ ﭼﭗ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﯾﺎری داد ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اوﺗﻦ داد .ﺑﻌﺪ
ھﻢ ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻓﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ ﭘﺎدوی »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« .از اﯾﻦ دو ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ او
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺮﺑﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ھﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎزه »رورﺗﯽ« ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﻧﺪﯾﺸﮫی
.٣اﯾن ﮔﻔﺗﮫی »رﯾﭼﺎرد رورﺗﯽ« را ﻣﯽ ﺗوان درھﻣﺎن ﮐﺗﺎب »ﻣوﻟر« ص  ١١دﯾد و ھم در ﻣﻧﺑﻊ زﯾر:
Danny Postel, Last Words by RichardRorty.In:
The progressive. June2007.
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ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را وﺳﯿﻠﮫای ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر(داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺑﻞ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎھﺎ ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ او در دﯾﺪارش از ﭼﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﺮﺻﺖ
طﻠﺒﺎﻧﮫی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺣﻀﺮات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﻗﯿﺎن ھﻤﯿﻦ
ﺣﺪ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »رورﺗﯽ« اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را اﻧﺪﯾﺸﮫای ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﮫ دراﯾﻦ اﻣﺮ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ .دﯾﮕﺮان ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ» .ﻣﻮﻟﺮ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ
اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد،ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
را وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ و اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﻔﺘﯽ »ﺳﺎراﯾﻮو« ﺑﮫ ﻧﺎم
»رﺋﯿﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺮﯾﮏ« ﯾﺎدﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﭘﺎن
ﺑﻮﺳﻨﯽ« وﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روش و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺗﻠﺦ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎی ژرف ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﮐﺸﻮرا ھﻤﺒﺴﺘﮫ
ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺖ.
در ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی اروﭘﺎ ﺟﺪل ﺑﺮﺳﺮ ادﻏﺎم ﻣﮭﺎﺟﺮان و دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﮭﺎ در دھﮫی ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﻨﺶآﻟﻮد ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﺎﺣﺚ ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺟﺬب در
ﮐﺸﻮری ﭼﻮن آﻟﻤﺎن آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺰاع ﮔﻔﺘﺎری ﺳﺨﺖ،اﮔﺮ از ﻣﻮارد
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ،و دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪﻧﮭﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه .در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ روﮔﺮداﻧﻨﺪ و آن را ﺗﻮھﻤﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن
از ﻣﮭﺎﺟﺮان و اﺧﻼﻓﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ »ارزﺷﮭﺎی ﻣﻌﯿﺎر« ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎ »ﮐﺸﻮرﻣﯿﺰﺑﺎن« ﯾﺎ ﺑﺎ »ﻓﺮھﻨﮓ اﮐﺜﺮﯾﺖ« اﯾﻨﮭﻤﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺑﻮد اﯾﻦ »ارزﺷﮭﺎیﻣﻌﯿﺎر« ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد
آزﻣﻮﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ادﻏﺎم در ﮐﺸﻮرﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎبآﯾﺪ؟ درﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
روﯾﺎروﯾﯽ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﮑﺘﺐ »ﻓﺮھﻨﮓ راھﻨﻤﺎ« ٤ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻟﯿﺒﺮال« و ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ »ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﻮاﺿﻌﯽ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﻟﮭﺎی ﻣﻌﺮوف ،دﯾﺪﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
آﻟﻤﺎن از ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺮف ﻗﺒﻮل
»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ،
.٤ﻓرھﻧﮓ راھﻧﻣﺎ ﺑراﺑرﻧﮭﺎدهای اﺳت ﺑرای اﺻطﻼح آﻟﻣﺎﻧﯽ  .Leitkulturدر اﯾن ﺑﺎره اﮔر ﻓرﺻت دﺳت دھد ﻧﮑﺗﮫھﺎﯾﯽ
ﻣﯽ آورم .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻧظور از آن ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم در ﯾﮏ ﮐﺷور اﺳت.ﻓرض ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود را
ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﺗطﺑﯾﻖ دھﻧد.
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ﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ »ﻓﺮھﻨﮓ راھﻨﻤﺎی« آﻟﻤﺎن را ھﻢ ﺑﮫآن اﻓﺰود ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺗﺮک
ﺗﺒﺎر از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات »اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﻗﻠﯿﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت »ﻣﻮﻟﺮ« ﺑﮫ ﺳﺎل )٢٠٠٧ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و )٢٠١٠ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ(
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ او ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و
ﺿﺪﻣﮭﺎﺟﺮ/ﺿﺪﺧﺎرﺟﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﻮد روﺷﻦﺗﺮ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی ﺿﺪﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای روﺑﮫرو ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ.
آﻧﭽﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫی اﯾﻦ اﺣﻮال ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ »ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ وراﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ در اروﭘﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ.
در دودھﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺟﺪی در ھﻤﯿﻦ
راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺑﺮاز وﻓﺎداری ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم »ژاک دﻟﻮر« راﺟﻊ ﺑﮫ
»اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ« ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻠﯽ از اﺣﺴﺎس وﻓﺎداری و اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ »اُﺑﮋه«ی )ﺷﯿﺌﯽ/ھﺪف( ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫوﺟﻮدآورد؟ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﯾﮏ »ﻓﺮھﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد و »اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ« ﻧﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﯾﮏ »ﻣﻠﺖ اروﭘﺎﯾﯽ«ﺑﮫ
ﺷﻤﺎرﻣﯽرود و ﻧﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ »اﺑﺮدوﻟﺖ« .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
اﻧﺪﯾﺸﮫی اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ »ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪاﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ژرﻓﺘﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ،وﻓﺎداری وﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در»اﺗﺤﺎدﯾﮫی
اروﭘﺎ« ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮫ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎنﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
»اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ« ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺮوﮐﺎردارد .ازﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ازﺳﻮﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ را دارﯾﻢ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ
و ﺳﺎزش ﺑﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ھﻨﻮز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﮑﺎف
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽﺷﻮد ٥.ھﻨﻮز اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در
ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﻗﺪﻣﯽاﻓﺮازد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺑﺮ -ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ

.Mueller.Ibid.P.13.
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ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮدر ارﺗﺒﺎط ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﺮد »ورا -ﻣﻠﯽ« را ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮی »ورا-اﺣﺴﺎﺳﯽ«
و »ورا-ﻋﺎطﻔﯽ« ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﮑﮫ ھﺮﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻌﻠﻖ« ﻣﺴﺌﻠﮫﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺗﺎزهای
از ﺗﻌﻠﻖ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮﺑﺮﺑﯿﺎورد-ﺧﺎﺻﮫ در ﺑﺴﺘﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫی
اروﭘﺎ-ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮورا -ﻣﻠﯽ،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺸﺨﺺ وﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ ازﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫی
ِ
ِ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺴﺎن رﻗﯿﺒﯽ در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻮرات ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ و وﻓﺎداری آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻮاطﻒ ﺟﻠﻮه ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎﯾﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﮫ »ﺑﯽ رﻣﻖ« اﺳﺖ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه .اﯾﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در واﻗﻊ
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮراﻧﮫ« ﻧﺎم
ﮔﺬاﺷﺖ .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ﺑﺴﺎن
»ﻓﮑﺮﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﯽ رﻧﮕﯽ« ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آن را طﺮدﮐﺮد» .ﯾﻮاﺧﯿﻢ
ﻓﺴﺖ« ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﮫی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر»ﻓﺎﺗﺲ« ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر وروزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﺮﭼﮫ در اﯾﻦ ﺣﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﻓﺮوﻧﻤﯽﮐﺎﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل آن را ردﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﮐﺎر ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را داﻣﻦ زده اﺳﺖ» .ﻓﺴﺖ« ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﺪهی ﻗﺸﻨﮕﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻓﺴﺖ« و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ارزﺷﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ را اﻟﺰامآور ﻧﻤﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮددارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ! اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﺳﺨﺖ
»ﺧﺎص و ﻣﻮردی« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﺧﺎرج و داﺧﻞ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را اﻣﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎدری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال« ﺳﺮﺑﺮآورد
وﺧﺎص ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ واﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫیﺧﻮد درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪهای در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ در
ﻋﻤﻞ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﺸﺎن ﺑﺮ
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ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻄﻮرهھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﻤﺎدھﺎی ﺟﺬاب ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪهی»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ
ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺤﺚ »ھﻮﯾﺖ« اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« از ھﺮﺟﮭﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ آن روﺑﯿﺎورﯾﻢ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺰ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در آﻟﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ در اﺳﺎس و ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺤﺚ
ھﻮﯾﺖ ﭼﺮخ ﻣﯽ زد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در
ھﻤﯿﻦ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﭼﮫ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ
آوردﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ راھﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و زدودن
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ آن اﺑﻌﺎدی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل از ﻧﻈﺮ »ﯾﺎن ورﻧﺮ ﻣﻮﻟﺮ« ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮرﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮫ اﺻﻮﻟﯽ )ﭘﺮﻧﺴﯿﭙﮭﺎﯾﯽ( و در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﮫ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﻣﺸﺨﺺ
دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺎرھﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ؟
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﻣﺎ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﺧﺎص اﯾﺮان
ﺑﺴﺘﺮھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارد ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از
دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ و
ﺑﺎﻧﺴﺨﮫﺑﺮداری ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص
ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد را درﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
».١ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ دوﻟﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺣﻘﻮق و وظﺎﯾﻒ اﺗﺒﺎع/ﺷﮭﺮوﻧﺪان آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ /ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ/ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﯾﺎ  ...را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻏﻠﺐ دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ای دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ام دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﻧﺪ ٦.در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر اﺷﺎره دارم و طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﺟﮫ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺻﻄﻼح دوﻟﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
»ﮔﺌﻮرگ ﯾﻠﯿﻨﮏ« ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی اﺗﺮﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ را درﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ« ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ» ٧.ﯾﻠﯿﻨﮏ« دوﻟﺖ را ﯾﮏ »وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯽ
داﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ »ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  .١ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﯾﻌﻨﯽ دارای ﻣﺮزھﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ؛ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر؛  .٢و ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎﮐﻦ در
درون اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ و
.٣ﺣﻀﻮرﯾﮏ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻗﺪرت ﮐﺸﻮری
ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد.
ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ را ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
ﻋﻨﺼﺮ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ﺑﺮﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» .ﯾﻠﯿﻨﮏ« ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره دارد و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮاو »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﺳﺎس از ﻧﻈﺮ» ﯾﻠﯿﻨﮏ« ،ھﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر را ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ٨.از ﻧﻈﺮ »ﻣﺎﯾﺮ« دوﻟﺖ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﻣﺪد ﻗﻮه ی ﻗﮭﺮﯾﮫ ﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن
. ٦ﻧﮏ ﻧظرﯾﮫ ی دوﻟت در اﯾران .ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻟﻣﺗن .ﺗرﺟﻣﮫ ی ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان.ﺑﺧش ﭘﯾوﺳﺗﮭﺎ  .ﻣﻔﮭوم دوﻟت .ﺻص -٢١٩
.٢۵٠ﻧﺷرﮔﯾو ﺗﮭران .١٣٧٩ﭼﺎپ دوم.
7
.See:Georg Jellinek.Drei-Elementen-Lehre.In:Allgemeine Staatslehre. 3;Auﬂage.Berlin
1914.Pp.394 ff.13.Kapiel.
8
.Jellinek.Ibid.Pp.505-506.
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ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده اﻧﺪ ٩.از ﻧﻈﺮ او ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻋﻨﺼﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﯽ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
».٢ھﺎﻧﺲ ﮐﻠﺴﻦ«،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﺸﮭﻮر اﺗﺮﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اش ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق ﻧﺎب« ﺷﮭﺮﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ.او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ ﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺴﺘﯽ اش ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ در ھﺮﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ر ا دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم
ﻗﺪرت و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ در ھﻤﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ طﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی »ﯾﻠﯿﻨﮏ« ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﮫ اﻓﺰوده ﺷﺪه آن ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮارﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮی در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردارد و ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺪون در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ،ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺸﺮوطﯿﺖ» ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻨﺼﻮراﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﻋﺪل« اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل .١٣٢٧ﻣﺆﻟﻒ در
آﻏﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ وﺿﻊ و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده،اﻋﻀﺎی رﺋﯿﺴﮫ و ﻗﻮای ﻣﮭﻤﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
رواﺑﻂ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﻮای ﻣﺰﺑﻮره را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺣﺪود آﻧﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ١٠«.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺷﺎﺧﮫ ای اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ.
»اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ« در ﮐﺘﺎ ب »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﯿﺰ اﺻﻄﻼح
»ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ"»:ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ...آﻣﻮزش اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮد
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
9

. See:Walter Maier: Staats- und Verfassungsrecht, Grüne Reihe, Erich Fleischer Verlag,
Achim.2001.Seite 29.
 ١٠ﻧﮏ.ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻول ﻣﺷروطت .ﺗﺄﻟﯾف ﻣﻧﺻور اﻟﺳﻠطﻧﮫ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر  ١٣٢٧ه.ق.ﺗﮭران.ﺣﻖ طﺑﻊ ﻣﺧﺻوص
ﻣؤﻟف.ص  .٨ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ی ھﻣراه ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ی ﻋﻠوﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓروﻏﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل در ﮐﺗﺎب »رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد« ﭘرداﺧﺗﮫ ام.
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ﺑﻮد .ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،درآﻏﺎز،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ١١«.ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« ،اﺻﻄﻼح
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮ ِد ﻧﺨﺴﺖ در اﺳﺎس ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺣﻘﻮق در ﺣﻮزه ی
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﺮادی ﺑﮫ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ از
ﻧﮕﺮش و روش را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ از راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻘﮫ ھﺎ و ﺳﻨﺘﮭﺎی
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺣﻮزه ی زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﭘﮭﻨﮫ ی زﺑﺎن وﺳﻨﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ھﻤﻮاره ﺑﮫ ھﻤﺎن اﺻﻄﻼح»ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ«
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن اﺛﺮ»ﮔﺌﻮرگ ﯾﻠﯿﻨﮏ« ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ
ﯾﺎدﺷﺪ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی دوﻟﺖ« را ﺟﻮری طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ دو ﺣﻮزه ی »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ«
و »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﮐﻨﺎرھﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ طﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« ازوﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزوﯾﯽ از آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﮫ در ﻋﺮف زﺑﺎن ﺟﺎری ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮارداده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ درﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﻮرﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ ای از »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و روﯾﮑﺮد ظﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد .اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ .ﯾﮏ
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ داﻣﻨﮫ ای ﻋﺎم دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺻﻞ روﯾﮑﺮدی ﺧﺎص دارد و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮری ﻣﻌﯿﻦ را درﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری را درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪﯾﺪه ام.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ﺣﻮزه ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای از ﻣﺒﺤﺚ »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ و از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﮫ آن
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺷﺮح ﺑﺴﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد راﻣﯽ طﻠﺒﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ درﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو »ﻣﺒﺤﺚ ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را در ﺣﻮزه ی
»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
. ١١ﻗﺎﺿﯽ،اﺑواﻟﻔﺿل.ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ.ج اول .ﻣﺑﺎﻧﯽ وﮐﻠﯾﺎت.اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران.اﺳﻔﻧد .١٣۶٨
ﺻص.٧-٣
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.٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر را طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺳﺎﻣﺎن داده
اﺳﺖ ،ﻗﺪرت دوﻟﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ُﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را( ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و از ﺳﮫ ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ
ھﻤﮫ ی اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اش اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ای
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را طﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ«ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .در اﺗﺮﯾﺶ ﮐﮫ
ﺳﻨﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻮاری دارد ﻣﺒﺤﺚ »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« را ﺑﮫ دو ﺷﻌﺒﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و آن را دارای دو وﺟﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ ھﻨﺠﺎری)( im materiellen Sinne؛ و دﯾﮕﺮی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﮑﻠﯽ ).( im formellen Sinne
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ِ
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در وﺟﮫ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﮫ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر )= دوﻟﺖ( ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ وﺟﮫ ﻣﺤﺘﻮای ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ وﺟﮫ ﺷﮑﻠﯽ
آﻧﮭﺎ .در اﯾﻦ وﺟﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻨﮭﺎ و ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮی و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎ و
روﻧﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﮭﺎ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮی ،اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ روﻧﺪھﺎ
و ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻓﺮاﮔﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﺸﻮری
و ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﯾﺎﻟﺘﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﻓﺮاﮔﺮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد از طﺮﯾﻖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮭﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی )ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺪﺷﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل
وارد ﺷﻮد ،روﺷﻦ وﺷﻔﺎف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﺤﻮه ی ارﺟﺎع
١٢
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ از اﻣﻮر ﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ در ﺣﻮزه ی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻮزه ی ﺷﮑﻠﯽ  ،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
:See:Verfassungsrecht.in :Verwaltungs akademie des Bundes 2016.Seiten 5-8:
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اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ وﯾﮋه ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﻨﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎزه در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ھﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺷﻮارﺗﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻋﺎدی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺿﺮور دﺷﻮارﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻋﻨﻮان
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﯾﮏ دوﻟﺖ
را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ی ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض اﮐﺜﺮﯾﺘﮭﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در
اﯾﺮان ﺳﻨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را دارﯾﻢ ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ
١٣
ام.
».۴ھﺎﻧﺲ ﮐﻠﺴﻦ« درﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه اش١٤ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
اﻋﺘﺒﺎرﻣﺤﺘﻮا ،ھﻨﺠﺎر ﯾﺎ ھﻨﺠﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ھﻨﺠﺎرھﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن در ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ »ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد«،آن را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ« ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ از ھﻨﺠﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﮑﺘﻮب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی از ھﻨﺠﺎرھﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺎ ﻣﮑﺘﻮب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺮف .ھﻨﺠﺎرھﺎی
ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪون ﮐﺮد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دارای
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻟﺰام آورﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﮭﺎھﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
وﯾﮋه ای اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود ﮐﮫ درﺳﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب« .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ھﻨﺠﺎرھﺎﯾﯽ)= ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ھﻨﺠﺎرھﺎی)=ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات(ﻋﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻨﺠﺎرھﺎﯾﯽ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮭﻤﯽ را ھﻢ

 . ١٣ﻧﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن .ﮔﻔﺗﺎری در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ .از ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان.١٣٩٧.
.Kelsen,Hans.Reine Rechtslehre.Verlag Franz Deuticke Wien.1976.Seiten 228-230.
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درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮭﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو آﻧﮭﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻓﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺤﺎه و ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻮادی دارﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی اداره ی ﻣﺠﻠﺲ،وظﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ،ﻋﻠﻨﯽ
ﺑﻮدن ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ رأی ﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺮراﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪ و ھﺮ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ،اﺻﻼح ﯾﺎ ﺣﺬف آﻧﮭﺎ ﻣﺸﻮل ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﻠﺴﻦ« وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮارات ﻣﻌﺮّ ف ﺧﺼﻠﺖ ﺷﮑﻠﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﺷﮑﻞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ
دﺳﺖ از ﻣﻘﺮرات و ھﻨﺠﺎرھﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺛﺒﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ )= ﻣﺎدی( ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺒﻨﺎ و ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
 .۵ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی »ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ« ﮐﮫ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎم دارد
ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و آن را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻧﻈﺮی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از او ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮزه ی
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دﺳﺖ ﻧﺰده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩٢٨
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭼﺎﭘﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ دردﺳﺖ دارم ﭼﺎپ ﯾﺎزدھﻢ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎل ١٩۵۴رادرﺑﺮدارد ١٥.اﯾﻦ ﭼﺎپ در  ٢٠١٧ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﮭﻨﮫ ی ﺣﻘﻮق و ﺳﯿﺎﺳﺖ درآﻟﻤﺎن در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻧﻈﺮی
در ﻣﻘﻮﻟﮫ ی دوﻟﺖ و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﭽﻮن ﮐﻠﯿﺘﯽ
درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ« ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ و از ارج ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آﮔﺎھﯽ دارد» .اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ
ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ )=
ِ
ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ)=دوﻟﺖ( از
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ .در ھﺮ دوﻣﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ »دوﻟﺖ« واژه ی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ام ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ در آﻟﻤﺎن در رﺳﺘﮫ ی »ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و در آن ھﻨﮕﺎم اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق « ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﻤﯽ
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح راﯾﺞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎھﯽ »ﻋﻠﻮم دوﻟﺘﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ
) .(Staatswissenschaftenاز اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼح  Staatﯾﺎ ﺣﺘﯽ state
.See:Carl Schmi .Verfassungslehre.El e Auﬂage.Drucker&Humblot.Berlin.2017.
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و ھﻤﭽﻨﯿﻦ  étatدر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﻗﺖ داﺷﺖ و در ھﺮﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن را در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
»اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺷﺎﺧﺺ ١٦.اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ دارﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
»ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﮫ ﮔﺎه اﺷﺎره ای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دارم اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرم در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﮫ »ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺣﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .او ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاﺳﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« او از اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺧﻮد »اﺷﯿﻤﺖ« ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺷﺎره دارد.
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ در ﺣﻮزه ی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺤﺚ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« دﯾﺮﺗﺮھﺎ ﺳﺮﺑﺮآورد .ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٣۵ﺑﺮای » ُرﺳﯽ«) ( Rossiدر ﭘﺎرﯾﺲ
ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« اﯾﺠﺎدﺷﺪ» .اﺷﻤﯿﺖ« در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ » ُرﺳﯽ« در
اﺻﻞ ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﺗﯿﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آورده اﻧﺪ » ُرﺳﯽ« ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت ده ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨۵١ﺑﮫ ﻗﻮل »اﺷﻤﯿﺖ« ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی »ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم« ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﺬف
ﻣﯽ ﺷﻮد ١٧.ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨۵١اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺧﺎﺻﮫ ازﺳﻮی ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﻮﺗﻤﯽ« .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« در ﺣﻮزه ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﻗﺪﻣﺖ در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﮭﯽ داردُ » .رﺳﯽ« ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در »ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ
از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود» .اﺷﻤﯿﺖ« ﺳﭙﺲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﻂ
و اﺷﺎﻋﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧﺴﻦ« و
»دوﮔﯽ« و »ھﻮرﯾﻮ« ﮐﮫ ھﺮ ﺳﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﮭﻨﮫ ی »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ
اﻧﺪ .اﻣﯿﺪ »اﺷﻤﯿﺖ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﯾﻤﺎر«در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺛﻤﺮات ﻣﺸﺎﺑﮫ و
اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺧﻮد او از ﺳﺎل  ١٩١٩ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ درﺳﮭﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد.
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪھﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﻌﻨﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺨﺶ درﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ازدرﺳﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ« ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن آن را ﺣﻮزه ی»ﺳﯿﺎﺳﺖ«ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﺣﻮزه ی
»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﺮﺻﮫ ی»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ھﺴﺘﮫ ی ﻣﺤﻮری ﺣﻮزه ی »رﺷﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻣﯽ ﺳﺎزد.

. ١٦ﻧﮏ.ھﻣﺎﻧﺟﺎ .ﻣﻘدﻣﮫ ﻣورخ دﺳﺎﻣﺑر  ١٩٢٧ﻧوﺷﺗﮫ »اﺷﻣﯾت«.
. ١٧ﻧﮏ.ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص ﯾﺎزده .ھﻣﭼﻧﯾن درﺳﮭﺎی » ُرﺳﯽ« زﯾر ﻋﻧوان »ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ«
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ھﺪف »اﺷﻤﯿﺖ« از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
روﺷﯽ ﻣﺘﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﻮارد و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ« ﯾﺎ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ«)=ﺳﯿﺎﺳﺖ( ﺑﭙﺮدازد.
از ﻧﻈﺮ او »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮد
ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺰ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد .در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان آن را ھﻤﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮزه ی ﻋﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﮫ اﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﺮدازد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد
اﺻﻮل دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ را ھﻤﺴﺎن ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺑﺎور »اﺷﻤﯿﺖ« روﯾﺪادھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺘﮫ اﯾﻢ
ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﯾﻢ .ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« و »ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ« در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻄﻼح »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« از ﻧﻈﺮ »اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
»دوﻟﺖ« ،وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻐﯽ در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ»ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﯾﮏ
ﺖ« ﺑﺮآﻣﺪه از وﺣﺪت و ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻧﻈﺮ دارد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻮﻗﻌﯿ ِ
اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮫ ی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ھﻨﺠﺎرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »وﺣﺪت«ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻧﮫ »وﺣﺪت« ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻞ »وﺣﺪت آرﻣﺎﻧﯽ« .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭﻮم از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ »واﻗﻌﯽ« اﺳﺖ
ودﯾﮕﺮی»ﺗﺼﻮرﺷﺪه« .اﯾﻦ ھﺮدو ﺗﺠﺴﻢ ﯾﮏ »ﮐﻠﯿﺖ« اﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮭﺎ در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ھﻢ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در
ﻋﻤﻞ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ و »ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را
ﺟﺰء ﺑﮫ ﺟﺰء )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ( ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ روش
دوم در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم روﻣﯽ آورﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ از »ﯾﮏ ُﮐﻞ«» ،از
ﯾﮏ ﻧﻈﻢ« و »از ﯾﮏ وﺣﺪت« ﯾﺎ » از ﯾﮏ ُﮐ ِﻞ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ« ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎری از ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای
ﺧﺎص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

١٩

درﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ»،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ»ھﻨﺠﺎر ﭘﺎﯾﮫ«)(Grundnorm
ﯾﺎ»ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ).(Grundgesetzاﯾﻦ اﺻﻄﻼح ازاﺻﻄﻼﺣﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻧﺎم  Lex fundamentalisﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ دارد .اﻟﺒﺘﮫ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﺎی
»ﭘﺎﯾﮫ« ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺒﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﮭﻢ و ﻣﺤﮑﻢ
و اﺳﺘﻮاری اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎروﺷﻦ از »ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ« ﯾﺎ »ﺣﻘﻮق
ﺑﻨﯿﺎدی« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«درﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ی
ھﺴﺘﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ِﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ِﻣﺸﺨﺺ ِوﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ
ِ
ِ
)دوﻟﺖ ِ(ﻣﺸﺨﺺ .ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﺻﻮﻟﯽ
در ﺟﮭﺖ اﯾﻦ وﺣﺪت و ﻧﻈﻢ ﻣﺤﺘﺎح اﺳﺖ؛ از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان و ﺗﺼﺎدم
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻀﺎد ﺑﺮﺳﺮ ﻗﺪرت دارای ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ» .اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
/ﮐﺸﻮرﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ را
ﺖ
اﯾﻦ واژه ﯾﺎ اﺻﻄﻼح)ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﯾﮏ دوﻟ ِ
ِ
ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ؛ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻗﻮاﻋﺪ،دﺳﺘﻮرات و ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو آﻧﮭﺎ اراده ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎﺑﺮاﺛﺮ اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ
ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی از آﻧﮭﺎ ﻧﻈﻢ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪن ﺗﺮﺗﯿﺐ »اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ
دوﻟﺖ دارای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ طﺒﻖ آن اراده ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ
اﺟﺮادرﻣﯽ آﯾﺪ،ﺑﻠﮑﮫ دوﻟﺖ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد؛ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از وﺣﺪت و ﻧﻈﻢ .ازاﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ وﺣﺪت و ﻧﻈﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ھﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دوﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«»،روح« دوﻟﺖ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ آن اﺳﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد و ﺷﺎﺧﺺ آن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در زﺑﺎﻧﮭﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »وﺿﻌﯿﺖ او ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ
) .(Verfassung,constitutionھﻤﭽﯿﻦ اﯾﻦ واژه را)ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو واژه را
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ واژه:ﻗﺎﻧﻮن +اﺳﺎﺳﯽ( ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
ای درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ »اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ واژه ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻏﻠﺐ در ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺳﻄﻮ ،ﺑﮫ ﺑﺎوراو ،دوﻟﺖ )=
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ( را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ »ﭘﻮﻟﯽ ﺗﯿﺎ« ) (POLITEIAﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﻢ
ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﯾﮏ »ﺷﮭﺮ«)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻮزه ١٨.دراﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﮫ ای
از ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ارﺳﻄﻮ را ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو
واژه ی آن اﻧﺪک ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ دارد ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ آوردم .در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دھﻢ» .اﺷﻤﯿﺖ« در ﮐﺎرش ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﮑﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ .در ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آﻣﺪه
اﺳﺖ»:١٩ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮق را ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
زﯾﺮا ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﮐﺮد -ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -ﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ }ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ{ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﺎرﭼﻮب و
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ } و ﻗﻮا { وﻧﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﻗﻮه ﺣﺎﮐﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺪف ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
}ﺳﯿﺎﺳﯽ{؛ وﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ }ﺳﺎده{ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮق دارد،زﯾﺮا ﺑﮫ ﯾﺎری
ﻗﻮاﻧﯿﻦ}ﺳﺎده{ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺠﺎوزﮐﺎران را ﮔﻮﺷﻤﺎل دھﻨﺪ .ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،اﻧﻮاع ھﺮﯾﮏ
از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ و ﺷﻤﺎره ی آﻧﮭﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی دﻣﮑﺮاﺳﯿﮭﺎ و
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮭﺎ را ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر آﯾﺪ.ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﻮاع را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﮭﺎ وﺿﻊ ﮐﺮد«.
در اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ »اﺷﻤﯿﺖ« اﺳﺘﺪﻻل
ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ارﺳﻄﻮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺳﻄﻮ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻄﻼح»ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ« را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ھﻤﺎن»دوﻟﺖ« ﯾﺎ»ﺣﮑﻮﻣﺖ«اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ »اﺷﻤﯿﺖ«» .ﭘﻮﻟﯽ ﺗﯿﺎ« را در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ » « Staatﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﮫ »ﭘﻮﻟﯽ ﺗﯿﺎ«از واژه ی»ﭘﻮﻟﯿﺲ«)(POLISﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ درﻋﺮف ﺗﺮﺟﻤﮫ
ھﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن را در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ  City-stateﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ  Cité-État :ﯾﺎ
 .( Stadtstaatدر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ »دوﻟﺖ-ﺷﮭﺮ«
ﮐﮫ»دوﻟﺘﺸﮭﺮ« ھﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» .ﭘﻮﻟﯿﺲ« در واﻗﻊ ﺷﮭﺮی اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎردارای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی واﺗﯿﮑﺎن  ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﯾﻨﮭﺎ را اﮐﻨﻮن »دوﻟﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
وﺟﻮددارد ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ.اﯾﻦ »دوﻟﺘﺸﮭﺮھﺎ« دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﯿﺎرھﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮرﻣﺘﻌﺎرف آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﺳﺎده ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .رﺳﺎﻟﮫ ی
. ١٨ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ »ﭘوﻟﯾﺗﯽ« ﯾﺎ »ﭘوﻟﯾﺗﯾﺎ« ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺣﮑوﻣت ارﺟﺎع دارد.اﻻن ﺑﮫ اﻧواع ﺣﮑوﻣت از ﻧظر ارﺳطو ﻧﻣﯽ
ﭘردازﯾم.
. ١٩ﻧﮏ .ﺳﯾﺎﺳت.ارﺳطو .ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﻣﯾد ﻋﻧﺎﯾت.ﭼﺎپ دوم .ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺟﯾﺑﯽ.١٣۴٩.ص .١۵٧
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ﻣﻌﺮوف »ارﺳﻄﻮ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﻮﻟﯽ ﺗﯿﺎی آﺗﻦ« ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ را در دوران آﻏﺎزﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﻌﺪھﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اوراق ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ازﻣﺼﺮھﻤﻮاره ﺑﮫ » ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﺗﻦ«
) «Constitution of Athensﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﮏ .زﯾﺮ
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ﻧﻮﯾﺲ(.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮ »اﺷﻤﯿﺖ« اﻧﺪﮐﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ »دوﻟﺘﺸﮭﺮی«
دارای ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮوﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
»اﺷﻤﯿﺖ« از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ »ﺳﻠﻄﮫ« در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﺳﺖ)=دوﻟﺖ( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت آن ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا وﺟﻮددارد .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ
زﻧﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ وﯾﮋه اش ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ آن اﺳﺖ ،ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ و
ﻣﻘﺼﻮدی) (Telosرا ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و روﺑﮫ ﺳﻮی ﻏﺎﯾﺘﯽ دارد .در ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ی ﻓﮑﺮی
»ارﺳﻄﻮ« اﯾﻦ راﻏﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ) ( teleologyﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺲ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ»دوﻟﺖ«)ﭘﻮﻟﯽ
ﺗﯿﺎ( ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ )= ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ(اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
»اﯾﺴﻮﮐﺮاﺗﺲ«،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺸﮭﻮر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را
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روح »ﭘﻮﻟﯿﺲ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ »اﺷﻤﯿﺖ« ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای دو رده ی ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎﻓﻮق)=زﺑﺮدﺳﺖ(
و ﻣﺎدون )زﯾﺮدﺳﺖ(؛ زﯾﺮا در واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﭻ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ دو رده
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻧﺸﻮد» .اﺷﯿﻤﺖ«ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را »ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻄﮫ« )=
ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﻂ(ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮرش ھﻤﺎن»ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺧﺼﯿﺼﮫ ی ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ وھﺴﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ»ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ«)ﭘﺎدﺷﺎھﯽ(،آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﯾﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﺸﮭﻮر ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﮭﻢ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ »اﺷﻤﯿﺖ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در
ﺮم (ﺣﮑﻮﻣﺖ) ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ (
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑ ِﻞ )ﻓُ ِ
اﺳﺖ .او در اﯾﻨﺠﺎ واژه ی »ﻓُﺮم« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺑﮫ »ﺷﮑﻞ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ.
.Cons tu on of Athens.3rd edi on.1892.Bri sh Museum.
.Poehlmann,Robert von.Isokrates und das Problem der Demokratie. Muenchen.
Abhandlung,Verlag KBAW. 1913.PP.169.
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»ﻓُﺮم«در واﻗﻊ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ھﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
) .( Statusاﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ھﻨﺠﺎری
و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )= دوﻟﺘﯽ( دارای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﮔﻮﻧﮫ ای از »ﻓُﺮم« ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ »ﻓُﺮﻣﮭﺎ« و ﺟﻮددارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« )= دوﻟﺖ(
ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺧﻮاه ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ )ﭘﺎدﺷﺎھﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ
ﺮم ﻓُﺮﻣﮭﺎﺳﺖ«) forma
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮراﯾﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ»ﻓُ ِ
 .( formarumاﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﺑﮫ طﻮرﺑﺪﯾﮭﯽ) eo
 (ipsoﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ) ( Statusﺗﺎزه ای ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
و اﻧﻘﻼب را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯿﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در اﯾﻨﺠﺎ در اﺻﻞ ﺑﺎ دو وﺟﮫ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و روﯾﺪاد اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺎزه ای ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد دوم
ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم در ﺧﻼل اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻮرد اﯾﺮان را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪور
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﯿﺎن دوﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﮐﮫ »اﺷﻤﯿﺖ« آن را ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮم ﻣﯽ داﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﺸﺘﺎری وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ .روﯾﺪاد وﺣﺪت
ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ِ
ھﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ِ ﺷﺪن اﺳﺖ ؛ ﻣﺪام ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻮ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻧﺮژی وﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد و
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺷﺪن و ﺗﮑﻮﯾﻦ .از ﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﺘﻀﺎد ،ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ھﺮروزه ﺑﺴﺎزد و ﺑﮫ روﻧﺪ
»ادﻏﺎم« و »ﺟﺬب« ﺑﺴﭙﺎرد و ﺗﻦ دردھﺪ.
ﺧﻮد »اﺷﯿﻤﺖ« ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﻨﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد
ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎدﻗﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ از
 ١٧٨٩ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﯿﻔﺘﺎده در ﻣﻨﺎطﻘﯽ از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﻤﻮاره
ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دورداﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎزآراﯾﯽ آن ﺑﮫ ھﺮ رو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ .در ﻣﺘﻨﮭﺎی ﭘﺮورده و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه راه ﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ،ﺟﺬب و
ادﻏﺎم ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه اﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد راه ھﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﺪ .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﮫ ی
ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﮔﺸﺖ.
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در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ وﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮدم .در ﻣﺘﻨﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮه ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ
.١آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ و ﻧﺤﻮهی اﺑﺮاز وﻓﺎداری ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﺷﺎن .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺑﺴﺘﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮھﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﮭﺮه ای ﻧﻮ و ﻣﺘﻔﺎوت از
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارد .زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﺳﺎن
ﺑﺘﻮان از آن ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ژرف ﻧﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﻠﻦ و ﭘﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮی از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ از ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮد ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﯽ ﺧﺮدی وﺑﺎزﯾﮕﺮی دوروﯾﮫ ﭼﮫ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ
اﺷﺎره داﺷﺘﮫام .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.
 .٢درﯾﮏ ﮐﻼم ،ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی و دﻓﺎع از ﻧﮋاد ﭘﺎک ژرﻣﻦ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﯾﮭﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎن را آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﮋاد ژرﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ھﻢ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﯿﺎﻓﺖ و
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا در ﺧﻮد آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن و آزادﻣﻨﺸﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ دوری ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﮫی وﻓﺎداری ﺑﮫ ﮐﺸﻮر و ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﺑﺤﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
 .٣ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺰﯾﻨﮫای ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
»دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻧﺎم داﺷﺖ .درژوﺋﯿﮫی ١٩٠٧ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ودر  ٢٧ژوﺋﯿﮫی
١٩٨٩ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺖ.اوراﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎس وروزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎرداﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ».اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« را
در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫای از ھﻤﻨﺴﻼن ﺧﻮد ﭼﻮن »ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« و »ﻟﺌﻮ
اﺳﺘﺮاوس« و دﯾﮕﺮان از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻞ »ھﻨﺠﺎری«درﻋﺮﺻﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ او در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮرا » ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﮫ ﺳﺎل١٩٧٠و » ١٩٧٩دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« دردو ﻣﻘﺎﻟﮫ در روزﻧﺎﻣﮫی »ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ
آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ ﺳﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ) ( FAZﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر  ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪهام و ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻣﻔﮭﻮم
»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ٢٢.در ﻣﻘﺎﻟﮫی  ١٩٧٩ﮐﮫ ﺑﮫ
.Dolf Sternberger,Verfassungspatrio mus:FAZ.1970 S.11/1979.S.1.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫی  ١٩٧٩اوﺳت .ﻣن ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻧﮕﺎه ﮐردهام.
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ »ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«) ( Der Parlementarische Ratﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫی ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﮐﺎرش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد،اﺷﺘﯿﺎق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ »ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« در اﺳﺎس ﻧﻘﺶ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن « را ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﺎور »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« از ﻧﻘﺶ و
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺷﻮرا آﮔﺎھﯽ ژرﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ دادن رأی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺷﻮرای
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎوارﯾﺎ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎطﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
درآن وﻗﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای
ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ )آﻣﺮﯾﮑﺎ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺷﻮروی( ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ اﯾﻦ »ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ
»ﺑﻮﻧﺪﺳﺘﺎگ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺴﻮت »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن درﻓﻀﺎی رواﻧﯽ و روﺣﯽ ﺳﺨﺖ وﮔﺮﻓﺘﮫای ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫی ﺷﻮروی در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر
ﺑﺪﯾﮭﯽ »ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻀﻮرﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﮐﺮاه ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ )=دوﻟﺖ( را ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﯿﺎن ﭘﺮده ﯾﺎ ﮔﺬرا ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼﺣﯽ ھﻢ ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺟﻠﻮهای ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﻣﺆزون
داﺷﺖ و ﺟﺬاب ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد» :ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای
 . Grundgesetzھﻤﯿﻦ واژه و اﺻﻄﻼح را »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻧﺸﺎﻧﮫای ﻣﯽ داﻧﺴﺖ از
روﺣﯿﮫی اﻧﺪوھﺒﺎر و ﻣﺤﺘﺎط آن ﻣﻘﻄﻊ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ از زﻣﺎن در واﻗﻊ در
ﺳﻮگ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺟﮭﺖ اﻗﺪاﻣﯽ آزاداﻧﮫ در
ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ُﮐ ِﻞ آﻟﻤﺎن .در اﯾﻨﺠﺎ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز وﺣﺪت
آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» ﻣﺎ ھﻨﻮز درﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﯾﻢ،اﻣﺎھﻨﻮز اﻣﯿﺪوارﯾﻢ«.
اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺴﯿﻞ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺑﺎدن وورﺗﻤﺒﺮگ ،ﺑﺎﯾﺮن )ﺑﺎوارﯾﺎ( ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ،ﺑﺮﻣﻦ ،ھﺎﻣﺒﻮرگ ،ھﺴﻦ،
ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ -ورﭘﻮﻣﺮن،ﻧﯿﺪرﺳﺎﮐﺴﻦ ،ﻧﻮردراﯾﻦوﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ،راﯾﻨﻠﻨﺪ ﻓﺎﻟﺘﺲ ،ﺳﺎرﻟﻨﺪ،
ﺳﺎﮐﺴﻦ،ﺳﺎﮐﺴﻦ-اﻧﮭﺎﻟﺖ،اﺷﻠﺰوﯾﮓ-ھﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ،ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ.
ﺷﻤﺎری از اﯾﺎﻻت در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﮫ در »ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ« آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺑﺴﯿﺎری ازدﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن
اﻣﯿﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ »ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
٢۶

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ﻧﯿﮑﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ
ﻋﻮاطﻒ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ھﻤﯿﻦ »
ِ
ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽ اﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ.
» .۴اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« درﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ«)=ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺟﻮدداﺷﺖ اﻣﺮوز،ﯾﻌﻨﯽ درآن ﻣﻘﻄﻊ،ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﺷﻔﺎف
و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎوراو»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ازﺳﺎﯾﮫ ای
ﮐﮫ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺟﻠﻮهای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖآورده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺮف
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و از ﺑﺴﺘﺮ آن اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮون ﻣﯽ ﺗﺮاوﯾﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ از آزادﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن در
دﺳﺘﺮﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ و ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و آرام ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺗﺎزه و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
دوﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺳﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن زﺧﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺮوح ،و ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن
ﻧﻤﯽ زﯾﯿﯿﻢ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﮭﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ھﻤﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎھﻨﺪ،ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﯿﻢ آزادی ﻣﯽ وزد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ دوﻟﺖ از آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب
دوﻟﺖ وﺟﻮدﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی .ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی واژهی دوﻟﺖ ھﺮاس ﺑﮫ دل راهدھﯿﻢ.
واژهی »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و دراﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻠﺖ را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ھﺮﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ.

»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :از اﯾﻦ رو ﺑﮭﺘﺮاﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
در ﭼﺎرﭼﻮب »دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﯾﻦ »ﻣﻠﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ »ﺧﻮد را« ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛آﻧﭽﮫ دارﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن؛ اﻗﻠﯿﺘﯽ دارﯾﻢ از
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ دارﯾﻢ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن .اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.
از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪ ،واﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن اﻧﺪ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪﮔﺎن .درآن اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪه،
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ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺸﺎن ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ دارای ارﺗﺒﺎطﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺣﺰﺑﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮑﺎر و رﻗﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ
و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎد از ھﻢ ﺟﺪا و ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ،ھﺮﭼﻨﺪ دﺷﻮار.
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺖ،ﻧﮫ از ﺑﺎﻻ و ﻧﮫ از ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﻧﮫ از ﺳﻮی ﭼﭗ و ﻧﮫ از ﺳﻮی راﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻗﺪرت
در اﺳﺎس ﭘﺨﺶ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﺳﮭﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮫ
ﻓﻔﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻌﻞ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻓﻌﺎل .ھﺴﺘﯽ و زﯾﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )= ﮔﺮوﻧﺪ
ﮔﺰﺗﺰ( ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﮭﺎی ﻓﺪرال)در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﺰاﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی ﻓﺪرال ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﻮﻧﺪس رات«=(Bundesrat
ودرﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﮭﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و درﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ و در ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ودر دﯾﻮان ﺳﺎﻻری
ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ،ﺑﻞ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ در دادﮔﺎهھﺎ ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد »ﻗﺪرت ﺳﻮم«
ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮهی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری)= ﻣﻘﻨﻨﮫ( و دﯾﻮان
ﺳﺎﻻری)= ﻣﺠﺮﯾﮫ( را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و در ﺑﮭﺒﻮد و اﺻﻼح آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی)اِﻋﻤﺎل( ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺑﺎور
ِ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
طﯿﻔﯽ و ﺗﻨﻮﻋﯽ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی)ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ /ﺷﮭﺮوﻧﺪی/ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺪرج در »ﮔﺮوﻧﺪﮔﺰﺗﺰ«( ﮐﮫ آزادی ﺗﺠﻤﻊ و
ﺗﺸﮑﻞ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد ﻣﻌﺮّ ف و
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮزﻧﺪهی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ
آﮔﺎه و ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ وظﯿﻔﮫی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ و ھﯿﺠﺎﻧﺎت آﻧﮭﺎ را ﺑﮑﺎھﻨﺪ.ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺪاﮐﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﻣﻌﺮّ ف ﮔﻮﺷﮫ ای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪهی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﺷﺮﮐﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﺪل وﻣﻨﺎﻗﺸﮫی طﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﮔﻮﺷﮫای از دوﻟﺖ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ھﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺜﺮ آراء ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی آزادی ﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﮐﺴﺐ اطﻼع ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎھﺮات
اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﮫ از روﻧﺪھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ازاﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ھﯿﺄت ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )=ﮔﺮوﻧﺪﮔﺰﺗﺰ( اﺳﺖ ﮐﮫ
رھﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮاس ﺑﮫ دل راه
ﺣﻀﻮر
ِ
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دھﯿﻢ و از ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ را
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و از ﺿﻌﻔﮭﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ،اﻧﺒﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪداﻧﺴﺖ
و اﺣﺰاب را در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻗﺪ روح و ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد،دﯾﻮان ﺳﺎﻻری را ﻧﮑﻮھﯿﺪ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ
را زﯾﺎده ﺧﻮاه داﻧﺴﺖ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد -اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ھﻤﮫی اﯾﻦ ﻋﯿﻮب را ﺑﮭﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی اﺻﻼح
آﻧﮭﺎﺳﺮ ﺷﻮق ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻣﺮی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی از وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن آﺷﮑﺎر اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ وظﯿﻔﮫای
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
 .۵ﻣﻘﺎﻟﮫی »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« از ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ اھﻤﯿﺖ دارد  .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ اﺻﻄﻼﺣﯽ را ﮐﮫ ﺿﺮب
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﭼﻨﺎن ﺟﺎاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آورد .اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در اﺳﺎس ﺑﺎب ﺗﺎزهای را در ﭘﮭﻨﮫی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ/ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑُﻌﺪ ﺗﺎزهای ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﮫ ھﺮدو وﺟﮫ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺪﯾﻊ و ﺗﺎزه ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو وﺟﮫ
در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮدی ﻧﻮ و ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ آورد ﮐﮫ اﻓﻘﮭﺎی ﻧﻮﯾﯽ در ھﺮ
دوﻋﺮﺻﮫ ﺑﮫ روی ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ در ورطﮫی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ اﻓﺮاطﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داﺷﺖ ﻓﺮوغ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ
ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ»:ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﺸﻮر ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺑﻮد و ﺗﻮﺿﺢ
داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ ٢٣.در آن ھﻨﮕﺎم از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﭘﺲ از آن و ﺣﺘﯽ از روﯾﮑﺮد »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« آﮔﺎھﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺣﺎل در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎزم و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ
آن ھﻢ  -ﻣﯿﮭﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ
اﺻﻮﻻً ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ و دوراﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺳﺮﺳﺮی
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ از اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و روﯾﮑﺮد آﮔﺎه ﮔﺮداﻧﻢ .اﻟﺒﺘﮫ در رﺳﺎﻟﮫی »ﻣﺠﻠﺲ

. ٢٣ﻧﮏ.ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان .در ﺟﺳت و ﺟوی ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧوﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ای .ﮔﻔﺗﺎر طرح ﺷده در ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ﻧﺎم
»اﯾران در ﺳﺎل .«٢٠٠٠اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﭘﺳﺎﻧﺗردادم ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫی »ﮔﻔﺗﮕو« ﮐﮫ در دو ﺷﻣﺎره اﻧﺗﺷﺎردادﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗﻐﯾﯾر .در اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر دو ﻣﻔﮭوم ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻠﯽ را در ﮐﻧﺎر ھم طرح ﮐردم و از ھر ﯾﮏ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ
دﺳت دادم .ﺑﻌدھﺎ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕر اﺷﺎره ﮐرده ام ﺑرﺧﯽ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺧﺎﺻﮫ »ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ« را ﺑرﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺳﺗﻧدھر ﭼﻧد ﻧﺎروﺷن و ﻧﺎدﻗﯾﻖ.
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ﻣﺆﺳﺴﺎن؛ﮔﻔﺘﺎری در زﻣﯿﻨﮫی ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« ﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ازﺟﻨﺒﮫ ھﺎی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫام.
»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫی ﮐﻮﺗﺎھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« را در آﻟﻤﺎن ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و از آن ھﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮫ
ﺳﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه ﺑﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آن را از اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺪاﺧﺖ در ﺟﮭﺖ
اﺻﻼح آن ﻧﯿﺰ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزان و اﺣﺰاب ﺧﺎﺻﮫ ﭼﭗ و ﺳﭙﺲ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﺧﻮردی اﺑﺰاری ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﻨﺪی ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راﺷﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ از آن ﺑﮫ دﺳﺖ
دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ در دورهی دھﺴﺎﻟﮫی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ .در دورهی ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺟﮭﺖ از اﻋﺘﺒﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﯾﺎ اﺑﺰاری از آن
ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﻟﻐﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺮان در
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ آرای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ وﮐﻼ و ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و در ﻟﻮاﯾﺢ و آرای
ﺧﻮد از آن ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان  ١٣۵٧از آن روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
ﺧﻮارﻧﮕﺮی ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم .در آﺳﺘﺎﻧﮫی روﯾﺪاد ﺷﻮم
 ١٣۵٧دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ژرﻓﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫی
ﻣﻐﺸﻮش ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و روش ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و اﻧﺪوھﺒﺎر اﻧﺪاﺧﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ »ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ ﺷﻤﺎررود و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه و ﻧﺎروﺷﻦ »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺴﺦ ﮔﺸﺖ و ﺑﮫ »اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی ﮐﺎذب« ﺟﺎی ﺑﺎﺧﺖ.
» .۶ﺗﻮﻣﺎس ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در  ٢٣ﻣﮫ »١٩٧٩دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻓﺎرغ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و دﻗﯿﻖ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ « )ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای دﯾﮕﺮ :ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(در
»ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻋﻼم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال« ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ«)=ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ( ﺑﮫ ﻗﺼﺪ »ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺎﯾﮫ« ٢٤.او در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎ«
را ارج ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد
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ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺮوح اﺳﺖ،ﻣﺎ در ﯾﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ زﯾﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری)= ﻣﯿﮭﻦ ( ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود«.
»ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﮫای ﻧﻮﻋﯽ »ﺧﻮراک
روزاﻧﮫ« اﻧﺪ،اﻣﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺿﺮب ﮐﺮد و ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ  ،ﺷﮭﺮت در
ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ و
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﭼﻨﺪ دھﮫی ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﭼﺮخ زدهاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
اﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮﻟﮫای ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﺎﺧﺘﺎر واژﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺟﻤﮭﻮری
آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻀﻮرداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻣﻌﺮوف »ﺟﺪال
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« )ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Historikerstreit :ﺑﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم روﯾﺪاد وﺣﺪت دو آﻟﻤﺎن .از اﯾﻦ دو ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﻣﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪﻟﮭﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ»ﻓﺮھﻨﮓ راھﻨﻤﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ«)=Deutsche Leitkultur
= ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎدی در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ( ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﺮد
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎرھﺎ رخ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری)  ( Vaterlandsliebeﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺒﺎﻟﺪ .او در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم از ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ
اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ «را ﺑﮫ وﺿﻮح در ﻣﻘﺎﻟﮫی  ١٩٧٩ﺧﻮد
ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﮑﺘﮫای و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ھﻤﺎن
روزﻧﺎﻣﮫی »ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫی ١٩٧٩
ﺑﻮد ﮐﮫ اﺷﺎﻋﮫای ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺖ و در ﻋﺮﺻﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮﺗﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﮫ ﻗﻮل »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﺑﺎ ﯾﮏ دورهی طﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮ وﮐﺎر دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻼت اوﻟﯿﮫ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزﯾﻦ وررﻓﺘﻦ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از
دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد .ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫی  ١٩٧٩از آﻧﭽﻨﺎن دﻗﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز دردﺳﺖ
دارﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺻﯿﻘﻞ دھﺪ و از آن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﺧﻮر ﺑﺘﺮاﺷﺪ ٢٥.در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در اﻧﺪﯾﺸﮫی »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ.ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی و ﺑﺪﻓﮭﻤﯿﮭﺎی
ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ
»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«  ،ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ اوﻣﻌﻨﺎی »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
.Ibid.Pp.1-2.
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اﺳﺎﺳﯽ« در ﺧﻮد اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان
در واﻗﻊ ھﻤﮫی آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ٢٦.اﺣﺴﺎس ھﻮﯾﺖ
واﻗﻌﯽ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺎطﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق آزادی
و ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪرن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن را
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﺒﺴﺘﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ارادهی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ،
ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و در اﻣﻮر آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ وﺣﺪت ﮐﺸﻮر ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺪرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ درﭼﺎرﭼﻮب و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪارﻣﯽ ﺷﻮد؛ و
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -
آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ؛ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎرور و
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪی.
اﯾﻦ ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﺪﻻل را ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮدازان ﺧﺎﺻﮫ در ﭘﺮﺗﻮ روﯾﺪادھﺎی ﭘﺮآﺷﻮب
دھﮫی  ١٩۶٨ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﮭﻢ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪهی دوﻟﺘﯽ را
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد و زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﺗﻔﺎھﻢ را ورای اﺣﺰاب و ﻧﺴﻠﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺨﺸﮭﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی وﻓﺎق ﺳﻮق داد،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و دوام
ﻧﺪاﺷﺖ.
».٧ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در آﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران«)=( Historikerstreit
ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ ودر اﺳﺎس ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫی »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ را ھﺪف
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ »ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد،
و آن ھﻢ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ«» .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را در
ﻣﻘﺎﻟﮫای در ھﻤﺎن دوران ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در
ﻣﻌﺮض ﭼﺮﺧﺸﯽ وراﻣﻠﯽ ﻗﺮارداد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮاردھﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻔﮭﻮم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﻣﯿﮭﻦ« ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن را »ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺪری« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ )= ( Vaterlandﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در
ﺟﺮﯾﺎن »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« در ﻣﻌﺮض ﺟﺪاﻟﮭﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺗﻨﺪی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ
درون ﮔﺮدآﺑﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﯿﮭﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ،ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ
ِ

.Ibid.
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ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و طﺮﺣﮭﺎی وراﻣﻠﯽ
ﭘﯽ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯽ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻮﯾﺖ
ﻓﮭﻢ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« را ازاﯾﻦ
ﻣﻠﯽ-ﮐﺸﻮری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺨﺎﻟﻔﺎن درک و ِ
ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﭽﻮن اﻣﺮی »ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ -ﻋﻘﻼﻧﯽ« ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ
ﺗﻌﮭﺪﻋﺎطﻔﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« »ﭼﯿﺰی اﺛﯿﺮی«
اﺳﺖ؛ و »راﻟﻒ دارﻧﺪورف« آن را ﯾﮏ»ﻣﺨﻠﻮق ﻓﮑﺮی« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯿﺘﯽ
ﺧﻮب و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺪل ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎراﻧﮫ در ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻧﻮﻋﯽ دﻗﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎرآورد
و ھﻤﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را در
اﺳﺎس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺳﺘﯿﺰﻧﺪه و رزﻣﻨﺪه .او در واﻗﻊ ﻧﯿﺖ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
را در ﺟﮭﺘﯽ ﺧﻼف ﺳﻮق داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
و » ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ ھﯿﭻ رو آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
٢٧
ﻣﯽ ﺷﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ھﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﺳﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آراﺳﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اھﻤﯿﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮھﻢ
آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﺮد اﺗﺤﺎد اروﭘﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪل
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد آﺷﮑﺎرا طﺮف ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮد ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ھﻢ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«
اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮ از ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮر ﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم
»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮔﺴﺘﺮده ھﻤﭽﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
»ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ
و ﺟﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺮای »ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑﺴﺎزد .ﺧﻮد او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﮫام اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﻨﺖ اروﭘﺎﯾﯽ
ھﻤﻮاره در اﺳﺎس ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ در آﻏﺎز و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎدی »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﻮده

.Ibid.Seite 4.
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اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ
٢٨
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن و داروﯾﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﺘﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ راﯾﺶ ﺳﻮم ارﺟﺎع دھﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮردی ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺎﺻﮫ ﺻﻮرت اﻓﺮاطﯽ آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﺤﺮاف از اﻟﮕﻮی آﻏﺎزﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺑﺎﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﮫاﯾﻢ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ داد.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از وﺣﺪت دو آﻟﻤﺎن )ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ( ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﮔﯿﺮی
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﮔﺮد وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺴﺮان اﺻﻞ » ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ آﻣﯿﺰ و ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و از آن ھﻤﭽﻮن »راه ﺣﻠﯽ ﮔﺬرا« ﯾﺎدﮐﺮدﻧﺪ و
اﻣﺮی ﻣﮭﺠﻮر واﻧﻤﻮدﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮی ﻋﺎطﻔﯽ
و اﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﺳﻨﺖ ﺟﺎاﻓﺘﺎدهای ﺑﺴﺎن »آﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ« را ﺑﮫ
ﺟﺎی اﯾﻦ »ﻣﺼﻨﻮع ﻓﮑﺮی« ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
»ﯾﻮزف اﯾﺰﻧﺰه« اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را »اﻣﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ رﻗﯿﻘﯽ«
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ »ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در روزھﺎی ﺧﻮب
و ﺑﺪ ﺧﻮد ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﻣﺘﺤﺪ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ھﻤﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻣﺎدهی
ﻓﺪارﮐﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ«  ٢٩.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ »اﯾﺰﻧﺰه« ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﺗﻮﻗﻌﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪھﺪ؟ او اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ دارد ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣﺪرن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺰ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﻣﺘﺤﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را.
»ﭘﺘﺮ ﻣﻮﻟﺖ« ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی »دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﯽ ﭘﺮدازد
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ،ھﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ دروﻧﯽ و داﺧﻠﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﯾﮏ
آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهی اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﻣﺪدﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺆﺛﺮاﻓﺘﺪ و ھﻤﭽﻮن ﻣﻌﯿﺎری
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ﺑﺮای ﻓﮭﻢ دروﻧﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ھﯿﺄت
ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ در ھﯿﺄت »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ« ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽ
وﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪھﻤﮫی ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﻗﻮﻣﯽ
ِ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﻧﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﻨﺪ،از طﺮف دﯾﮕﺮﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
ﺿﺮورﻓﺮاﮔﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
»ﻣﯿﮭﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻠﯽ« را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﻓﺮض و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز
ِ
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی
ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ »ﻣﯿﮭﻦ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﺑﺎﻟﻀﺮوره ﻗﺎدراﺳﺖ ﻓﺮاﮔﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در ﻋﺮﺻﮫی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺛﻤﺮﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﺼﻮر »ﺷﻮﻟﺪرﻟﮫ« اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ
ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻋﺮﺻﮫی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻧﻈﺮی
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه و ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﯾﮏ دوره ﯾﻌﻨﯽ در دھﮫی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪﯾﺶ و
ﺑﺮاﻧﺪاز رواج ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺧﻮارﺷﻤﺎری ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺠﺪدطﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ھﯿﭻ رﯾﺸﮫ و ﺑﺴﺘﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ دو روﯾﮫ ﺑﺎزی و اﺑﺰار ﺳﺎزی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺪﻣﺎت
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ وارد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﺟﻠﻮهھﺎ را در رﺳﺎﻟﮫی »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« آوردهام .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ اﺻﻄﻼح »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺳﺎس ﺳﮫ ﻣﻌﻨﺎ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
واﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﺮﺻﮫ ی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺎده .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﮫ وﻗﺘﯽ اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ھﺪﻓﯽ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
وراﺳﻮی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی»ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی»روﺳﻮ« .دراﺛﺮﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی »روﺳﻮ«
ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ«ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪاﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﯿﮑﺮه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »روﺳﻮ« ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﺗﺼﻮر ﺷﺪه
ﺑﺮﭘﺎﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻏﻼﻣﺴﯿﻦ زﯾﺮک زاده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﻧﺴﺎن
٣١
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ آزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ھﻤﮫ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در ﻗﯿﺪ اﺳﺎرت ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد«.

. ٣١ﻧﮏ .ﻗرارداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺄﻟﺑف ژان ژاک روﺳو.ﺗرﺟﻣﮫ ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن زﯾرک زاده.ﭼﺎپ دوم.ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﭼﮭر.ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻘدﻣﮫ اول ﻓروردﯾن .١٣٢۵از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ دوﻣﺗن ﻓرﻧﺳوی واﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﯾر را ﻧﯾز دﯾده ام:

٣۵

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﺎن ﮐﻼم و ھﺴﺘﮫ ی آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺮار داداﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
»روﺳﻮ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ
٣٢
ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ طﺒﯿﻌﺖ آزاد ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع از ﻧﻈﺮ روﺳﻮ،ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻮز ﺧﺼﻠﺘﯽ طﺒﯿﻌﯽ دارد .ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺪرﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ او ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ٣٣.اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎطﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ ،از روی ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﻧﮫ از روی اﺟﺒﺎر .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﮔﺬار
از وﺿﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻧﯽ،ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ روﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺴﻢ
اراده ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Volonté Généralﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻊ ﮔﻮﻧﮫ ای از اﺟﺘﻤﺎع
)ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »روﺳﻮ« آن را »اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﯽ« )ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ »ھﺮج و ﻣﺮج ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ« اﺳﺖ ٣٤.در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﺰاﻋﯽ طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺪ.ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ
طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻘﺎی اﻓﺮاد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ وزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن را دﺷﻮار ﺳﺎزد،درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﻮای ﺧﻮد
را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ھﻤﮫ از
ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺗﻌﮭﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ وﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﻄﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ھﻤﮫ ی ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﮫ در ﻗﺮارداد آﻣﺪه اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮدراﺳﺎس ﺟﺎن ﮐﻼم»روﺳﻮ«ﺳﺖ.ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ دراﯾﻨﺠﺎﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
»روﺳﻮ« ﺑﭙﺮدازم .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺪان ﺟﮭﺖ آوردم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎردر واﻗﻊ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﻓﺮﺿﯽ در ھﻤﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .از ارﺳﻄﻮﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ
ازﺣﮑﻮﻣﺖ در ھﻤﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود» .روﺳﻮ«ھﻢ اﯾﻦ اﺻﻞ را
ﻗﺒﻮل دارد.
-Rousseau,Du contrat Social ou Principes du Droit Politique.Amesterdam .Chez M.Michel
Ret.M.DCC.LXIL.
-Rousseau,The social Contract&Discourses.London&Toronto. Published
byJ.M.DENT&Sons.Ltd&in NY By DUTTON&co.Reprinted 1916,1920.
. ٣٢از ﮐﺗﺎب »ﻗرارداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾده ام ﺑﮫ ﭼز ﺗرﺟﻣﮫ ی زﯾرک زاده دو ﺗرﺟﻣﮫ ی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎپ رﺳﯾده
اﺳت .ﯾﮑﯽ ازﻣﻧوﭼﮭر ﮐﯾﺎ.اﻧﺗﺷﺎرات ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ.ﭼﺎپ ﺳوم ﺑﮭﻣن ۶۶؛ ودﯾﮕری اﻧﺗﺷﺎرات آﮔﺎه .ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﻼﻧﺗرﯾﺎن.
.١٣٩٣اﯾن دوﻣﯽ را ﻧدﯾده ام.ﺷﺎﻣل ﻣﺗن اﺳت و ﭘﯾوﺳت.ﻧﻘل ﺟﻣﻠﮫ ای ﮐوﺗﺎه از ﺗرﺟﻣﮫ ی زﯾرک زاده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻋﺎﯾت
ﺣﻖ ﺗﻘدم اوﺳت.
. ٣٣روﺳو .ﻣﺗن ﻓراﻧﺳﮫ.ﺻص .۵-٣ھر ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ از ﻣﺗن روﺳو ﻣﯽ آورم ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑراﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﻧﮭﺎی ﯾﺎدﺷده
در زﯾرﻧوﯾﺳﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﺳت.
34
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در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را آزاداﻧﮫ ﺗﺎﺑﻊ »اراده ی ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ
٣٥
اﻣﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺧﻮد.
ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »اراده ی ھﻤﮫ،ﺳﻌﺎدت ھﻤﮫ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ،در اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ھﻤﺎن ﻗﻮه ی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ را »روﺳﻮ« ﻗﻮه ی ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آن را
 Souverainﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻖ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ھﻤﺎن
ﻗﺪرت ﭼﯿﺮه وﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮد ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ
و ﺗﻨﮭﺎ در ھﯿﺄت ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ
ھﯿﺄت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
ھﻤﯿﻦ ھﯿﺄت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﺄت ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮآﻣﺪه از اراده ی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
٣٦

در ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ» ،زﯾﺮک زاده«اﯾﻦ ﻗﻮه ی ﺑﺮﺗﺮ را »ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ دوم ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺒﻊ »زﯾﺮک زاده« ھﻤﯿﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﺮف زﺑﺎن راﯾﺞ در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺮوز در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎ از ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮﻣﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﻨﺎی »دوﻟﺖ« ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ وراﺗﺮ ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻋﺎﻟﯽ
و ﺑﺮﺗﺮ را »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ« داﻧﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺳﻮ ِو َرن« را در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤﺎن »ﻣﻠﺖ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻓﺮد و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﯿﺄت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ی ﺑﺮﺗﺮ
واﻣﯽ ﮔﺬارد  ،درﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »دوﻟﺖ« و اﯾﺠﺎد ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﮫ ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺼﻤﯿﺎت آﻧﮭﺎﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻮه ی ﻣﻘﻨﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎن ﻗﻮه ی
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﻗﻮه ی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﻮا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻧﻌﻘﺎد ﻓﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت وظﺮاﯾﻒ و اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »روﺳﻮ« ﮐﺎر ﻧﺪارم .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ
ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاراد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﻤﺎل ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮا را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد
. ٣٥ھﻣﺎﻧﺟﺎ.
. ٣٦ھﻣﺎﺟﺎ .زﯾرک زاده.ص .۶۴
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ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را
آن ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﺪرت اﻻھﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را در
از ِ
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی دﯾﻨﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎن »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ « اﺳﺖ آﯾﺎ »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟ »روﺳﻮ«
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ اﺻﻄﻼح »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ را
»ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« )  (du Pacte Socialﻣﯽ ﮔﺬارد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دورھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺠﻤﻊ آﻏﺎزﯾﻦ .ﻣﯿﺜﺎق
ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻓﺎق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﻨﺖ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﮑﺘﻮب و اﮔﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ» .روﺳﻮ« ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.
از اﯾﻦ رو »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« ﯾﮏ »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ« اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ ﻗﺮارداد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »روﺳﻮ« ﻗﺮارداد را ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺼﻮر و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻓﺮﺿﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ طﺒﯿﻌﯽ
ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدھﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺐ
از ھﻤﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وﺿﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺟﮭﺖ دﻓﺎع
و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﻮد» .ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮاﺣﻠﯽ
از ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را طﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﺪﮔﺮ
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﻤﮫ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ازاﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن  ،ﻣﯿﺜﺎق را درھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ،آن را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﮫ آن
ﺑﺎورداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﻔﻆ آن ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق  ،در ھﻤﮫ ی ﻣﻮارد اﺗﻔﺎق آراء ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎﯾﺪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺜﺎق را در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ
وﻓﺎق ھﻤﮕﺎﻧﯽ) ( consensusدرﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام اﻣﺎ در دوﺟﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح و ﺑﺎﺗﻔﺼﯿﻞ
از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .ﯾﮑﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎل دوھﺰار در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﻢ
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺬف در ﻣﺠﻠﮫ ی »ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »درﺟﺴﺘﺠﻮی
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ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای« و دﯾﮕﺮی در ﻣﺠﻤﻌﯽ در ﻟﻨﺪن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن«.
اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در اﺳﺎس ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﺤﻮل
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻓﺮﺿﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻞ آن را ﺗﺎﺑﻊ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ«
را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ھﻤﮫ ی ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺮآﻣﺪه در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ و از »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ-ﺗﻤﺪﻧﯽ«ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ام و اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎزه را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل »ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ام .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﻗﺮار داد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی »روﺳﻮ« ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﺮادھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای ﻓﺮﺿﯽ و ﺗﺼﻮرﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻣﺼﻨﻮع ﻓﮑﺮی اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ و درﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺧﺼﯿﺼﮫ ی
ﻋﻤﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ در ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬار از » ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ
اﯾﻦ دوﻣﯽ اﺑﻌﺎدی ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در ﯾﮏ دوره ی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آن را
»ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ -ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ام .در دوره ی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﺜﺎﻗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﻣﯿﺜﺎق ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و در دوره ی ﺑﻌﺪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯿﺜﺎق
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺜﺎﻗﮭﺎی ﻣﻠﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ دوﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﺜﺎق ﺗﻤﺪﻧﯽ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺷﻮد.
از آن ﭘﺲ ﻣﯿﺜﺎﻗﮭﺎی ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﺜﺎق ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺲ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ظﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ.

 . ٣٧ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﺎل ٢٠٠٠در ﭘﺎرﯾس .ﭼﺎپ ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »در ﺟﺳت و ﺟوی ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای« درﻧﺷرﯾﮫ ی
ﮔﻔﺗﮕو  / ١٣٧٢ﮐﻧﻔراﻧس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.ﻟﻧدن .ﮐﺎﻧون ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﭘژوھﺷﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن٢٠-١٩ .
آورﯾل .٢٠٠٣ﻋﻧوان ﺳﺧﻧراﻧﯽ:ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن ﻣﺠﻤﻌﯽ را ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن را اﯾﻔﺎﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ  Parlementarischer Ratﻧﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﺷﮭﺮ ﺑُﻦ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن  Grundgesetzﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ طﻮررﺳﻤﯽ در ٢٣
ﻣﺎه ﻣﮫ  ١٩۴٩اﻋﻼم ﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ)=ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( ﯾﺎزده اﯾﺎﻟﺖ از ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺘﺤﺪهی ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﺮک ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮرا در
اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩۴٨رﺳﻤﺎ ً اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ھﻔﺘﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺑﺮﻟﻦ ﮐﮫ ﺣﻖ رأی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻟﻦ در آن ھﻨﮕﺎم
ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ھﺮﭼﮭﺎر ﻗﺪرت ﭘﯿﺮوز ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﻗﺪرت ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﻗﺮارداﺷﺖ .ﺳﮫ ﺑﺨﺶ آن در دﺳﺖ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن در دﺳﺖ
ﺷﻮروی.
در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺴﯿﺎری از وزﯾﺮان اﯾﺎﻟﺘﯽ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن
ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در » ِھﺮن ﺷﯿﻤﺰه« ﮐﮫ در ﻣﺎه اوت ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺑﻮد،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در  ١١اﮐﺘﺒﺮ
 ١٩۴٨ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن در ﺷﮭﺮ دوﺳﻠﺪورف ﺷﮭﺮ ﺑُﻦ را ھﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻣﻮﻗﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﮭﺮدار ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻨﺮاد آدﻧﺎﺋﻮر ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻔﺘﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارای ﺣﻖ رأی ﺷﺎﻣﻞ  ٢٧رآی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﺰب
اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎ
ﺑﻮد ٢٧ ،رأی اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﻟﻮ
اﺷﻤﯿﺪ۵،رأی،ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺌﻮدورھﻮﯾﺲ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی ﺳﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
ﺣﺰب آﻟﻤﺎن ،و ﺣﺰب ﻣﯿﺎﻧﮫ ھﺮﯾﮏ دارای دو ﺣﻖ رأی.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وظﯿﻔﮫ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﮭﯿﮫی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺎھﺎی ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﺎزﯾﺴﻢ
ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻓﺪرال ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت،رﻓﺎه و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن .طﺮح ﺳﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺧﺪﺷﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ آن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن را وظﯿﻔﮫی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد.
اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺳﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ھﻤﭽﻮن اﺻﻠﯽ اﺑﺪی ﯾﺎ ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن
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ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻣﺎدهی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ دﯾﻦ و ﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﺞ ﮐﺪام در ردﯾﻒ ﻣﺎده ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﭽﮫ اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان .ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ازﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻘﯽ
ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه درﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه
از ﺷﻮراﻣﻨﺸﻮری از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﺮاھﻢآورد و ﺑﺮﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﺮای
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪﮔﺬاﺷﺖ.
در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﮫ آﻣﺪ طﺮح »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ﺑﮫ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ داد ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ
ورھﻨﻤﻮدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر( را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮﮐﻨﺎری او ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺪه ای ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪ
واز ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در واﻗﻊ ﻧﮭﺎدی ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻧﺰاﻋﮭﺎ و ﺟﺪﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺳﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
رخ ﺑﺪھﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ«
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ در  ١٩٩٠ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی .ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﺻﺮارداﺷﺘﻨﺪ ﺷﮭﺮ-اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه دارای ﺣﻖ رأی ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﺷﻮرای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« طﺮح» ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ« ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﮫ
 ١٩۴٩ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ ازﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ راﯾﺶ ﺳﻮم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮح رأی ﻧﺪادﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب اﺗﺤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎ و ﺣﺰب آﻟﻤﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎﻧﮫ .اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ
دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد .اﯾﻦ طﺮح را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻗﻮای ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ در دوازدھﻢ ﻣﺎه
ﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ طﺮح را ﭘﺬﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎ ﮐﮫ
ﻣﯿﺰان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را در اﯾﻦ طﺮح ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ طﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻻً ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ طﺮح ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﮫ طﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ھﻤﮫ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در طﺮاﺣﯽ و
ﻓﺮاھﻢ آوردن آن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﮫ ﺳﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ آرای
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ و ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻧﺸﺴﺘﮭﺎی
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ﺷﻮراھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﻮﺷﮫ ای از آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ«)=ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ در ﻣﻌﺮض ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ و داورﯾﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را
دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ وﺣﺪت آﻟﻤﺎن .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ »ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺎﯾﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺎﯾﮫ« از ﻣﺠﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ وﺣﺪت آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺨﺶ
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻋﻼم و ﺣﺪت ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی
ھﻤﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺧﺼﻠﺘﯽ داﯾﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﺻﻄﻼح »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ« در اﺳﺎس ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﮭﯿﮫی ﺳﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
و وﻓﺎق واﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ راه ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺪان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ در اﯾﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ
ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫای ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ و ﺳﻨﺘﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﮭﯿﮫی ﺳﻨﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪان ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎورھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای
ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮد ﻋﻘﺎﯾﺪی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺳﻨﺖ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎﺻﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﮭﯿﮫی ﺳﻨﺪ »ﮔﺮوﻧﺪﮔﺰﺗﺰ« ﺣﻀﻮری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
داﺷﺖ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن راﯾﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﺪﺷﮫ دارﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﻢ اﮐﻨﻮن
دوﺳﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ﯾﮑﯽ ﺳﻨﺖ ارﺟﻤﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺳﻨﺖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و
ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮫی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و
ﺗﮭﯿﮫی ﺳﻨﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ را در اﯾﺮان اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮﺳﺎﺧﺖ.

۴٢

ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران
آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ در دھﮫی ھﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
در آﻟﻤﺎن روی داد .ھﻤﮕﺎن ﺷﺮوع آن را ﺳﺎل  ١٩٨۶داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن
اﯾﻦ ﻧﺰاع را دوﺳﺎل و ﻋﺪهای ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
اﺻﻞ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﺟﺪل دوراﻧﺴﺎز
روﺷﻨﻔﮑﺮی در آﻟﻤﺎن ﺑﺸﻮد.
ﻓﺎﺟﻌﮫی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎراﻧﮭﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن ﺷﮭﺮھﺎی آﻟﻤﺎن ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﮫ
ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ھﺮ دو ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘﺮﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ.
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﺳﺎن ﺑﺘﻮان از آن ﻋﺒﻮرﮐﺮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽآورم اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن اﺷﺎره دارد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ روش را ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﺟﮭﺎت ﮐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ھﺮ ﻣﻮرد را در
ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وﻣﻌﻨﺎی ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ را درﺳﺖ درک ﮐﻨﯿﻢ و در ﺟﮭﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازﯾﻢ.
اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﻘﯿﺎس روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ در
ﻣﻮاردی ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎھﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺑﮕﺬارﻧﺪ.
.١ﭘﯿﺸﺪرآﻣﺪ
»ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« را در ﻋﺮف آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ،
ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »آﺗﺶ ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮫ« داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ .آﻧﭽﮫ روی داد ﺑﮫ واﻗﻊ ﺟﺪﻟﯽ
ﺑﻮد ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم.
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﮫ  ۶٨ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ اﻣﺎ از ﻣﺤﺪودهی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ
وراﺗﺮﻧﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد وﻣﻘﺎطﻌﯽ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ طﺒﻘﮫی ﻣﺘﻮﺳﻂ و آراﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
را ﺑﮫ ھﺮاس ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .درﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨ﺗﻮاﻧﺴﺖ طﺒﻘﮫی
ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازهی آﻟﻤﺎن ﺟﺮﻗﮫی ﻓﮑﺮی
ﺑﺰﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻊ را ﺷﻌﻠﮫورﺳﺎزد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﻋﻮاطﻒ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ظﻠﻤﯽ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ وﯾﺘﻨﺎم
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ رواﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺮﺑﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻏﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دم از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺰﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮫی اﺻﻠﯽ ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را زﯾﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻤﺐ و آﺗﺶ وﯾﺮان ﺳﺎزد .وﺟﺪان
ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ از ازراه اﻋﺘﺮاض و
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در داﻣﺎن ﺗﻤﺪن ﺧﻮد
ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ رخ ﻣﯽ داد ﺑﻨﮑﻮھﻨﺪ.
۴٣

آﻟﻤﺎن اﻣﺎ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ .ﺟﻮان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ وﯾﺘﻨﺎم اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت روﯾﺪاده در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﮭﻮدی ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺣﺪوﻣﺮز در داﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮﻓﺮھﻨﮕﺶ ﻧﻘﺪ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﮕﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
در ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻮﮐﮫ ﺑﺮﯾﻨﮏ« روزی ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨و در اﺳﺎس
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﺪان ﻧﺎ آﺳﻮدهی ھﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﮐﮫ
ﺗﻮدهوار ﺑﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و دراﺟﺮای ﻓﺎﺟﻌﮫی ﯾﮭﻮدی ﺳﺘﯿﺰی و ﯾﮭﻮدی ﮐﺸﯽ ﺳﮭﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ
ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﮫ در طﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﮭﻮدی
ﮐﺸﯽ وﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎددارم روزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی آﻟﻤﺎن طﺒﻘﮫی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ از ﺧﻮاب آراﻣﺸﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در وﯾﺘﻨﺎم رخﻣﯽ داد ،ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ دو ﺟﻨﺒﮫ و دو وﺟﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﮔﺮه
زد و ھﺮ دو را در ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﺰرگ را
در ﯾﮑﯽ دوﺳﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﯿﺰ و از آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ راه اﻧﺪازد
اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﺪان ﻧﺎ آرام و ﻧﺎآﺳﻮدهی ﮔﺮوهھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﮑﺎن دھﺪ
وﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎرﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ را درﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮق دھﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزداﺷﺖ ﺑﮫ ﺑﺮون
اﻓﮑﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﻨﺎررﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺳﮑﻮت از آن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن را وارد ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را از دوش ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردی ژرف
ﺑﺎ آن را ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﻣﻠﺘﯽ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
اداﻣﮫ دھﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه روزﮔﺎر ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ در اﺳﺎس در ﺟﺎﻣﻌﮫای رخ
ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ«ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺳﺎﻣﺎن ﯾﮏ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﯽ درﺳﺖ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﮫ
ﭘﺮﭼﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
آﻟﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎر ھﻤﮫی ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻧﯿﻤﮫی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ» .ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ« )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  ( DDRﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی آﻟﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن«)  ( BRDرا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
روﯾﺪادھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽ
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ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد و ﮐﺸﻮر واﺣﺪ آﻟﻤﺎن روﺑﯿﺎورد .در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ آﻟﻤﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ در
ﭘﺮﺗﻮ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« طﺒﻘﮫای ﻣﻌﺼﻮم وﺟﻮدداﺷﺖ ﮐﮫ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﺻﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺮاﺛﺮ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺪﻋﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ در ﻻﯾﮫھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای
ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﻓﺖ .در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭘﻨﺎه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد .آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ دوری ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺮاﺟﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺖ .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺧﺴﺎرات ﺟﻨﮓ را از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ طﻠﺐ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺧﺴﺎرات آن ﺳﮫ ﮐﺸﻮر را ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ
اﻧﮕﯿﺰ وﺟﺪان ﺑﺴﯿﺎری از آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را ﺟﺮﯾﺤﮫدار ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎس
ﻣﻠﯽ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮآن
را اﻣﺮی ﻣﮭﻢ و ﻣﺒﺮم ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻗﻀﯿﮫ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .ﻓﻘﻂ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن آن دوران در ﺣﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﺗﻮﺟﮫدھﻢ .ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺳﺮﺧﻮرده،ﻣﻨﻘﺴﻢ و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﺳﻮی اﺗﺤﺎدراﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫی ﭼﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽﮐﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﻣﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران«
ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨۶درﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﮫ در
زﯾﺮ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨و
»ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨۶ﮐﮫ دوﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ھﻨﺪ،
رﺧﺪاد دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٧٩ﮐﮫ ﻋﻨﻮان آن ھﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ » ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« ﮔﺸﺖ ﮐﮫ در ﺗﺮﺟﻤﮫای دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫای زﻧﺪه و ﺑﺎﻟﻨﺪه آرام
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﺎراﯾﺪ و راه ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮھﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﺪد ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺧﻮاه دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ از ﺻﺤﻨﮫی اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎرﯾﺦ
دورراﻧﺪ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺟﺪاﻟﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﺪارک داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ھﺮﯾﮏ
از ﺷﯿﻮهھﺎی ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﻔﯽ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد رأی را ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﮔﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﮫ
ﺣﺪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﺳﺘﺒﺪاد اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﻣﯽ آراﯾﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان
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ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﻗﻀﯿﮫ را درﺟﺎی ﺧﻮد ﯾﺎدآورﺷﻮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ.
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ در»ﮐﺘﺎﺑﻨﻤﺎی اﯾﺮان« ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﺶ  ۶٨طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫای اﺷﺎره داﺷﺘﮫام.
اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺷﺎرهای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ آن را ﺑﺎ وﺟﮭﮫای
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﺷﺮح ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی  ١٩٧٩در
آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮭﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﺳﺮﺑﺮآورد در ھﻤﯿﻦ
رﺳﺎﻟﮫ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭼﻨﺪ
ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﻮﺿﻮع »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« را ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﺑﮫ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ و ﻓﮭﻢ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرآﯾﺪ.
در ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران دو ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ دوﻧﻮﺷﺘﮫی ﻣﺤﻮری ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد ﺑﮫ
»ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻋﺼﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و دﯾﮕﺮی
ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺑﻮد از »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﮐﮫ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« در
روزﻧﺎﻣﮫی »ﻓﺮاﮔﻔﻮرﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪی را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و در ﺿﻤﻦ ﺟﺎی ﺟﺎی ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎن ھﻤﯿﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﮫ را ھﺪف ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
.٢ﻧﻮﻟﺘﮫ و ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
در ھﻤﺎن روزی ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ » ُرﻣﺮﺑﺮگ« درﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﺮوز« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد ،روزﻧﺎﻣﮫی
ﻣﺸﮭﻮر »ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژوﺋﻦ  ١٩٨۶ﻧﻮﺷﺘﮫای ﺑﮫ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان» ﺳﺨﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاد ﻧﺸﺪ« .اﯾﻦ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان را
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﺑﺮﻟﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻧﺎم »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺮای ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .آوردهاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺼﺮاف داده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ او اطﻼع دادهﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او را ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ
دﯾﮕﺮ،ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﭼﭗ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« زﯾﺮ-ﻋﻨﻮان ﻓﻮق
را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ داده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
»ﻧﻮﻟﺘﮫ « ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد« .ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻧﻮﻟﺘﮫ«
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﯾﮑﺴﺮه از ﺷﺮﮐﺖ در آن
۴۶

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .او ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب آﻟﻤﺎن آن روزﮔﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﭼﯿﺰھﺎ را »ﭘﺮﺳﯿﺪ« .ھﻤﯿﻦ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ را »ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ/ﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ«ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ درﯾﮏ ﮔﻔﺘﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ درﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
ﺑﮫ آن ﺑﭙﺮدازدﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﻠﻞ ﻧﺴﻞ ُﮐﺸﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن
ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﮫی اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ در »ﻓﺎﺗﺲ«)= ﻣﺨﻔﻒ روزﻧﺎﻣﮫی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮآﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ
ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ( در ژوﺋﻦ  ١٩٨۶ﺗﺄﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﯽ از
ﺧﺸﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻧﻮﻟﺘﮫ اﺳﺖ( در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫی
دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﺗﺰھﺎﯾﯽ« ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ«
ﭘﺮﺳﺶ راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﺠﺎز و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﮭﺎ را طﺮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:آﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻞ »آﺳﯿﺎﯾﯽ« را ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ)ﻣﻨﻈﻮرش ﻗﻮم ُﮐﺸﯽ ارﻣﻨﯿﺎن
ﺑﻮد(،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد و ھﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
»آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮔﻮﻻگ« ﻣﻘﺪم ﺑﺮ »آﺷﻮﯾﺘﺲ« ﻧﺒﻮد؟
آﯾﺎ »ﻗﺘﻞ ﻋﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ﭘﯿﺸﺪرآﻣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ » ﻧﮋادﮐﺸﯽ«
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد؟
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ در آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ درﺳﺎل١٩٧۴در
»آﻟﻤﺎن و ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩٨٣
ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ او ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ« ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن را از
ﭼﺎرﭼﻮب و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دروﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﺑﮫ
ﺑﺎور »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﻮﺟﺐ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ »ﻗﻮم ﮐﺸﯽ« ﯾﺎ »ﻧﮋادﮐﺸﯽ« ﯾﺎ »ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ« ﯾﺎ
ھﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮآن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ »واﮐﻨﺶ ھﺮاس« ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ .
ھﺮاس از ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی )= ﻗﺘﻞ ﻋﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ( آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ھﯿﺘﻠﺮ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان
آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت »ﻧﮋادﮐﺸﯽ« ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد» .ارﻧﺴﺖ
ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﯿﺮﺑﺎراﻧﮭﺎی ﺗﻮدهای ،ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎ ،اردوﮔﺎهھﺎی
ﻣﺮگ،ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﮔﺮوهھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را ﺑﺮآﻣﺪه از
»ﺗﺮورﺳﺮخ« در دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﯿﺎت »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﮫ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﺟﻌﮫ ) ( Shoahﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع از ﺧﻮد اﺟﺒﺎری را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﻼل را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ اداﻣﮫ دھﯿﻢ در
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ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﮭﻮدﯾﺎن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ﮐﮫ ھﺴﺘﮫی اﺻﻠﯽ اﻓﺴﺎﻧﮫی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻣﻌﺮوف »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭘﻮزش
ﺧﻮاھﺎﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ١١
ژوﺋﯿﮫی  ١٩٨۶در روزﻧﺎﻣﮫی »دی ﺗﺴﺎﯾﺖ« در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺟﺪاﻟﯽ را در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ داﻣﻦ زد ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺟﺪال
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺟﺪﻟﯽ را در ھﻤﺎن دوران در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری
ﺖﮐﻢ
ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﻘﺪ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« و روﯾﮑﺮدھﺎ و اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت دﺳ ِ
دوﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮭﻢ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ ﺟﺪل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﭘﯿﺶ از آن
ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﺰھﺎ و ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ وررﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻤﮕﺎن از آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﺮا در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻮﺟﮫ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪ؟
ﺑﮫ واﻗﻊ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« در آﻏﺎز ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫاش در »ﻓﺎﺗﺲ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﻼف روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ھﻨﻮز ھﻢ ﺣﻀﻮر دارد
وھﻤﭽﻮن »ﺗﺼﻮﯾﺮی دھﺸﺘﻨﺎک« ،ﺑﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫای ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮدﻣﻮﮐﻠﺲ روی ﺳﺮ و ﺑﺮ ﻓﺮاز زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ آوﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ.
»ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﯿﻨﺘﻨﺮ«٣٨در ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫای و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﯿﻮﻻی ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ دارد،ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯿﮭﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻧﺴﻞ
ﻧﻮ و اﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺻﻠﺢ طﻠﺒﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ و آﺳﺎن ﻓﮭﻢ از ﺧﺼﻢ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
ﮔﺬﺷﺘﮫی آﻟﻤﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد؟ و ﺣﺼﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎدﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ھﻤﯿﻨﮭﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮕﺬارد و ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻞ
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
دھﮫی ھﺸﺘﺎد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ  -ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻣﺴﯿﺤﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﺑﮫ رھﺒﺮی »ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺎزهای در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ﺣﮑﻮﻣﺖ دھﮫی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد
از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﺎرزد و ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ
»ھﻠﻮﻣﺖ اﺷﻤﯿﺖ« را ﻣﻮﺟﺒﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﮐﮫ
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آن را »ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻨﻮی -اﺧﻼﻗﯽ« ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ﺑﺎور »ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﯿﻨﺘﻨﺮ« اﯾﻦ ﮔﺬار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺎرﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ آﻟﻤﺎن را از زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن در دوران »ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« دو ﺧﻂ راھﻨﻤﺎ
ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳ ِ
داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد از طﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪه و آﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﯽ؛ و دﯾﮕﺮی ﺗﺤﮑﯿﻢ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﻮد از راه
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﯾﻦ ھﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺒﺮد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺐ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ
درﺣﻮزهی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ،ﺧﺎطﺮه و ھﻮﯾﺖ را ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮااﻓﮑﻨﺪ ﮐﮫ »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ«
ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب آن ھﻤﭽﻮن ﺟﺮﻗﮫای ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮ
٣٩
واﻗﻊ ﺷﻮد.
در  ٢۵ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٨۴ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ )= ﮐﻨﺴﺖ( اﯾﺮاد ﮐﺮد
طﯽ آن از »ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﺪ دﯾﺮﺗﺮ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﻞ  ١٩٣٠ﺑﮫ
ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ آﻟﻮده ﻧﺒﻮد .ﻣﻔﺴﺮان ﺧﺒﺮی آﻟﻤﺎن
و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫﺑﻨﺪی و اﺻﻄﻼح ﺳﺎزی واﮐﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و آن
را ﮐﻮﺷﺸﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﻣﺮزﮐﺸﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن »ﻧﺴﻞ ﮔﻨﺎھﮑﺎر« و ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از آن
ﮐﮫ »ﻧﺴﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ.
***
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺬاری ﻣﯿﺎن دوﻧﺴﻞ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام  .در
اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺗﺮآن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ .ﺷﻤﺎر در ﺧﻮر ﺗﺠﮭﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺼﺮان اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻣﯽ
ﻧﮕﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﮔﻨﺎھﮑﺎران وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ در ﺻﻔﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و در
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﮔﺮدن اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ و آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﯾﻨﺎن را ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎ
ﮔﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری و دهھﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﺸﻢ آﻟﻮد ﻧﺎدرﺳﺘﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر
درﺑﺮدارد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ اﯾﻨﺎن از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ در اﻧﻘﻼب
 ۵٧ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ وﺣﺘﯽ ﺑﺎر ﺟﻨﮓ را ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ در اﺳﺎس ﻧﺴﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد
و ﺑﮫ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎرﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺳﺨﺖ
ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ وارد ﺑﺎزار
.Ibid.
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ﮐﺎرﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ را ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ داد
و ﻧﮫ ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ را ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﮔﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ را اﻟﮕﻮی
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﻠﮭﺎ را از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺸﺎن
را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﮫ واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻣﻘﺼﺮو ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ازآﻧﭽﮫ در اﻧﻘﻼب  ۵٧رخ داد ،ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﯿﺎورد .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﺣﻖ دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ درک
ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﻌﮭﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ھﻤﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی دارﻧﺪوھﻤﮫ درﺣﺮاﺳﺖ از ﮐﺸﻮروﺗﻮﺳﻌﮫ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﺮوه و ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ھﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎی ﺧﻮد
وﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ دارد ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ .آﻧﭽﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ
و ھﭽﻮن ﯾﮏ ُﮐﻞ ﺳﺮﺑﺮآورد و در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎ ِه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮده ای ﭘﯿﻮﺳﺖ و
از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﻮد ﮔﺸﺖ،رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و
ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ آوﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد،ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ،واﺑﺴﺘﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ آن ،اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی از
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن و ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدن
دوروﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ازھﻢ اﺑﺰاری ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
و در ﯾﮏ ﮐﻼم داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺶ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و  ...در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎز درﺟﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ .آﻧﭽﮫ ازاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﺎذب ﺑﻮدﮐﮫ ﺷﻌﻮری ﮐﺎذب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و روﺣﯿﮫ ای ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ آن را در رﺳﺎﻟﮫ ای
ﺑﮫ ﻧﺎم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺷﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺧﺎﺻﮫ ﻋﺼﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد و از ﺑﯿﺴﺖ
و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﻣﺤﻮر ﻓﮑﺮی اﯾﺮان دوﺳﺘﺎﻧﮫ ای ﻧﭙﺮوراﻧﺪﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
واﻻﯾﯽ را رواج ﻧﺪادﻧﺪ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﺒﻮد ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮﮐﺎذب ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ
اﻧﺤﻼل اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و واﻻ .ھﻤﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ھﺪف داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻼﺻﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎد،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ
ﺳﺘﻮد .از اﯾﻦ رو ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از
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ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎزدارد و ﺳﻨﺠﺶ اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎی درون اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
ﺧﺎﺻﮫ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻠﯿﺘﯽ دراﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی ﮔﺮوھﮭﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی آﺷﻔﺘﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﻮارﺷﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم،ﺳﺘﯿﺰ ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ادﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و ﭘﻮچ اﻧﮕﺎری ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺮد
ﻣﺸﺨﺺ و ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ
ﮐﺮد و اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎروﺷﻦ ﺳﻮق ﻣﯽ داد .اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧اﻣﺮی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب از زﻣﺎن ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮوز ﮐﺮد در ھﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ رﯾﺸﮫ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺪی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﮔﺬار از
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻤﭽﻮن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ
ﺟﻤﮭﻮری و آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﺎن ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی زھﺮآﻟﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﻦ ﻧﺴﻞ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی آن در ﮔﺬﺷﺘﮫ ای
ﻣﯽ ﻟﻮﻟﺪ ﮐﮫ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺪارد.
***
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ روﺣﯿﮫی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ دوران ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺖ وﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه رھﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﻮﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ،
»ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« ﮐﮫ ﺧﻮد راھﻤﭽﻮن ﻣﻌﻤﺎر ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳ ِ
از ھﺮﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮭﺮهﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﯾﺪارھﺎﯾﺶ ﺑﺎ »روﻧﻠﺪ رﯾﮕﺎن«
از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺎ »ﻣﯿﺘﺮان« در »وردن« در  ١٩٨۴ﻋﻮاطﻒ ﻣﺮدم را ﺧﺎﺻﮫ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرﺷﺪ در »ﺑﯿﺘﺒﻮرگ« واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ »اس اس« ﻧﯿﺰ دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
»روﻧﺎﻟﺪرﯾﮕﺎن« ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ اﮐﻨﻮن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان
آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ دوم و ﺧﺎطﺮهھﺎی آن را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوران ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
و ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
»ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ھﻢ در ﻣﻘﺎﻟﮫی ۶ژوﺋﻦ ١٩٨۶ﺧﻮد ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺟﻨﺠﻨﺎل
ﺑﯿﺘﺒﻮرگ« را ھﻤﭽﻮن ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ ھﻢ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« و دﯾﮕﺮان »ﻧﻮﻟﺘﮫ« را در ﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎراﻧﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ »ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺪاﻟﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .طﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪی در ﺷﮭﺮ
ﺑُﻦ در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻧﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮزه ای در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن« از ﻧﻈﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺷﻤﺎر اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور آﻧﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را واﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺟﺎﺑﯿﻨﺪازد و در ﻋﻤﻞ درﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ھﻮﯾﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
»ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﮐﮫ از ھﻮاﺧﻮاھﺎن روﯾﮑﺮد »ﻧﻮﻟﺘﮫ«ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی
ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را رواج ﻣﯽداد در ﻣﺎه آورﯾﻞ ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٩٨۶ﻧﻮﺷﺖ» در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ،آﯾﻨﺪه را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑَﺮد ﮐﮫ ﺧﺎطﺮه را ﭘُﺮﮐﻨﺪ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺪھﺪ« .اﯾﻦ ﺟﺪل ﻓﮑﺮی در اﺳﺎس در ﻣﯿﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺣﺰب ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮫی »ﺳﺒﺰھﺎ« و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آن ﺳﮭﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺪرت.
»ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« دوﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨٩ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ».ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﯿﻨﺘﻨﺮ« ٤٠ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺮﻣﻮاﺿﻌﺶ ﭘﺎﻣﯽ ﻓﺸﺮد
و آﻧﮭﺎ را داﻣﻦ ﻣﯽ زد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﺘﯽ در اردوی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوز ھﻢ در آﯾﻨﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﮑﺴﺮه ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی
»ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﯿﻨﺘﻨﺮ« را دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﻣﮭﺎﺟﺮان و روﯾﺪادھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺷﮑﻞ اﻓﺮاطﯽ ھﻨﻮز در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻠﺘﯽ و ﮐﺸﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ
ﻧﺮم ﮐﻨﺪ از آن ﺧﻼﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و اﻣﯿﺪدھﻨﺪه ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
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از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻓﺮااﻓﮑﻨﯽ ﮔﻨﺎه از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮان راھﯽ
ﺧﻼق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮫی ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﺮد .ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ دل ﺧﻮش ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ را در ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در ﻧﻈﺮآورد و ﻓﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺳﺎﻻت
ﭘﯿﺸﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﮫ ام و ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺧﻼل ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﻢ داد.

 .٣ﻧﻮﻟﺘﮫ وﺟﺪال
ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ٤١.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﮑﺎن را ﻣﻘﺎﻟﮫی »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را داﻣﻦ زد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻟﻤﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
آﻣﺪ در روزﻧﺎﻣﮫی »ﻓﺎﺗﺲ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ۶ژوﺋﻦ  .١٩٨۶در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻧﻘﺪ آن در ١١ژوﺋﯿﮫی » ١٩٨۶ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﻘﺎﻟﮫای در ھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫی
»دی ﺗﺴﺎﯾﺖ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮﻋﯽ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﺧﺴﺮان« .ھﺎﺑﺮﻣﺎس،
ﻧﻮﻟﺘﮫ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻨﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎزیھﺎ را ﮐﻢ ﺑﮭﺎ و ﺑﯽ
ﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ در آﻏﺎز ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ھﺎﺑﺮﻣﺎس
ﺑﮫ ﻧﺎم »ھﺎﻧﺲ-اوﻟﺮﯾﺶ وﻟﺮ« ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« روﯾﺪاد »ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ« را در اﺳﺎس واﮐﻨﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﺷﻮروی و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫی »ﮔﻮﻻگ« ﻣﻘﺪم ﻧﺒﻮد ﺑﺮ
»آﺷﻮﯾﺘﺲ« ؟ ھﯿﺘﻠﺮ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎزد و ﻧﮕﺬارد »ﻋﻤﻞ آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺎن »ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن و »ﻧﮋادﮐﺸﯽ « ﭘﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪهی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« »،ﻧﻮﻟﺘﮫ« وداﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﻮن »ھﯿﻠﺪه ﺑﺮاﻧﺪ« و »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« را
ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﺎزﯾﺎن را ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ھﻤﯿﻦ دو روﯾﮑﺮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوران ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﻟﮭﺎی ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و
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روﺷﻨﻔﮑﺮان در آﻟﻤﺎن .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
ﯾﮭﻮدی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﯾﮭﻮدی اروﭘﺎﯾﯽ را
ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ وﻣﻨﮭﺪم ﮐﻨﻨﺪ.ارﻗﺎم و واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ دراﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﻮم ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را »ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدهاﻧﺪ .اﺻﻄﻼح »ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ«
ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ از واژهی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺘﻮس« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ«»،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﺗﺶ ﺳﻮزی« .ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﮭﻮدی ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺗﺨﻤﯿﻨﮭﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﻧﺸﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺪھﺎھﺰار ﮐﻮﻟﯽ ودھﮭﺎ ھﺰارﻣﻌﻠﻮل،
ھﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع از ﻧﺎﺑﻮدی و ﻧﯿﺴﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺷﻐﺎل ﻟﮭﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎدﺷﻮروی ﮔﻮاه ارﻗﺎم ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪه ای در اﯾﻦ ﺣﻮزهاﻧﺪ.
ﻧﺎزﯾﺎن ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
اردوﮔﺎهھﺎی آدم ﮐﺸﯽ واﺗﺎﻗﮭﺎی ﮔﺎزﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻨﺪ وراه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اردوﮔﺎهھﺎی آدم ﮐﺸﯽ
درﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺗﺮﯾﺶ و درآﻟﻤﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ از راه
آﻣﻮزش در ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﮫ ھﺮﻧﺤﻮ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻏﻠﺒﮫ
٤٢
ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﺒﺐ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در ﻧﻘﺪ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« و دوﺳﺘﺎﻧﺶ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را از راه ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزی ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺖ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺻﻄﻼح »ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ« ﻧﯿﺰ از روﻧﻖ ﺗﺎزه ای ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ھﺮﮔﺮاﯾﺶ و ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺮدی را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﮫ اش ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ»ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدی« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﺎرهی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﻌﻨﺎدادن ﺑﮫ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ و ﺑﺨﺶ از ﺟﺪال
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﺮﺷﻤﺮد».ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن
رادر ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ »ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ«
روﺳﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮاردھﺪ .ﭘﯿﺶ از »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﻘﺎﻟﮫای از ﯾﮑﯽ
را ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ِ
از ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ اﺷﺘﻮرﻣﺮ« در آورﯾﻞ  ١٩٨۶ﺑﮫ ﺟﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در
ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳﯽ »ھﻠﻤﻮت ﮐﻞ« ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد» .اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﻧﻈﺮﯾﮫای
)ﺗﺰی( را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺳﺮوﮐﻠﮫ زدن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
از ﺑﺎﺑﺖ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺿﺮور ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؛ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﺎن ﺟﻤﻠﮫی ﻣﻌﺮوف را ﮐﮫ
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آوردم،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ،آﯾﻨﺪه راﮐﺴﯽ ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآورد ﮐﮫ
٤٣
ﺧﻼء ﺧﺎطﺮه را ﭘُﺮﮐﻨﺪ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ }ﺿﺮور{ راﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻌﻨﺎ دھﺪ.
»ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﮐﮫ در ﺳﮑﻮت اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ
از ﻣﻘﺎﻟﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮐﮫ آن را دﻧﺒﺎﻟﮫی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ ﻣﯽ دﯾﺪ در  ١١ژوﺋﯿﮫی
 ١٩٨۶ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را در ھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫی »دی ﺗﺴﺎﯾﺖ« اﻧﺘﺸﺎر
داد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﻮد ﺑﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ«» ،اﺷﺘﻮرﻣﺮ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ»ﮐﻼوس ھﯿﻠﺪهﺑﺮاﻧﺪ«
ﮐﮫ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ ﺑﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« .ورود آﺷﮑﺎر »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﺗﻮﺟﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﮐﻨﻮن ﺻﺤﻨﮫای آراﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در اﻣﺘﺪاد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻗﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد و زﻣﯿﻨﮫﺳﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ آراﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ
»ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« ﮐﮫ درﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اش از ﺿﺮورت ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻮآراﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی در آﻟﻤﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ٤٤.دراﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪراﻋﻈﻢ » ُﮐﻞ« ﮔﺮﭼﮫ طﻨﯿﻨﯽ ﻣﺪرن داﺷﺖ اﻣﺎ
ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫاش ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﻟﯿﺒﺮال ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﮫ« .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزآراﯾﯽ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺧﻮد
را از زﯾﺮ ﺑﺎر »ﮔﻨﺎه« ﺧﻼص ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮﺳﺮ
ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺮی اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﺣﻀﻮر ھﺎﺑﺮﻣﺎس
در اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺮ روﻧﻖ آن اﻓﺰود و ﺗﺼﻮری ﺑﮫ ﮐﻞ دﮔﺮﮔﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان و
ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی »رودوﻟﻒ آوﮔﺸﺘﺎﯾﻦ« ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﮫی
ﻣﻌﺮوف »اﺷﭙﯿﮕﻞ« در اﮐﺘﺒﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺧﺎﺻﮫ در ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﯾﮑﯽ از ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﺎن
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روﻧﻖ و ﺷﮭﺮت و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰود.
ھﻤﮫی اﯾﻦ ﻧﻘﺪھﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮭﺎ و واﮐﻨﺸﮭﺎ در ﺳﺎل  ١٩٨٧ھﻢ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﺒﺎر اﺻﻄﻼﺣﯽ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﯾﮑﺒﺎر
اﺻﻄﻼﺣﯽ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد رادارﻧﺪ.
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ذﮐﺮﮐﺮده ام ﺧﺼﻠﺘﯽ و ﺑﺎری اﻧﺘﻘﺎدی دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺠﺶ
اﻧﺘﻘﺎدی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻓﺮد و ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ
ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺪرن و اﻣﺮوزﯾﻦ و ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﮫ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی آن را ﺑﮫ داوری ﺳﭙﺮد .اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ارﺗﺒﺎط و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی اﺗﺮﯾﺶ و ﻋﻼوه
ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﭘﺲ از  ١٩٩٠ﮐﮫ اﺳﺒﺎب اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن دو آﻟﻤﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی ﺟﻤﮭﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در
اﯾﻦ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﮫ ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در
. ٤٣ﻧﮏ .ﻣﻘﺎﻟﮫی »ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ«».ﻓﺎﺗز« ٢۵آورﯾل .١٩٨۶و :ھﻣﺎﻧﺟﺎ.
.See:Regierungserklaerung von Helmu Kohl.13 Oktober 1982.In:Konrad AdenauerS ung
Website/und:Faksimile derselebn in :SchluesselDokumente BSB
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ﻣﻌﺮض ﭼﮫ داورﯾﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯾﮭﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎ ﺑﺮﭼﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ روش »ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ
داﻧﺴﺖ و ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزی ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻋﺬری ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻨﺎه ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ.
اﺻﻄﻼح ﺳﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ »ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎدآوری« ﯾﺎ
»ﻓﺮھﻨﮓِ ﺧﺎطﺮه« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن دو اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺗﺮ و
ﺟﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن دو دﯾﮕﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎطﺮه
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪﮔﺬﺷﺘﮫ را
اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻮض آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺻﻮری آن
را ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮھﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی
از ﺷﺎھﺪان و ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﭙﺮدازد و ﺳﻨﺠﺶ آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
طﺮﻓﺪاران »ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎدآوری« اﺻﻄﻼح ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮش
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎوﺷﮭﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد و ﺧﺎطﺮهھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪ و در
ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ ژرﻓﯿﺎﺑﯽ ،ﻣﻌﻨﺎھﺎ و ﺟﻠﻮهھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.
اﯾﻨﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ روش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ از آن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﻋﺒﻮرﺷﻮد و ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ از ذھﻦ و آﮔﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺴﻠﮭﺎ زدوده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ داوری اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و
ﻧﺎدﻗﯿﻖ .ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ درﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد ﺧﺎطﺮهای ﭘﺎﯾﺪار را
رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ھﺮروﺷﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﺼﺪ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﭼﮫ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۴ﻧﻮﻟﺘﮫ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
.١ﯾﮑﺒﺎر در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﯽ وﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﺎﻧﮫ
در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫی ﺣﮑﻮﻣﺖ »ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ« اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در آﻟﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ دردﺳﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮد در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات
ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در دوران ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ »آدﻧﺎﺋﻮر« ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ در آﻟﻤﺎن ھﺪﯾﮫ ﮐﺮد .ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی »وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ« ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺣﯿﺮت آور
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ راه ﺑﯿﻨﺪازد .در آن
ھﻨﮕﺎم در آﻟﻤﺎن ﺑﻮدم و اﺷﺘﯿﺎق آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را ﻣﯽ دﯾﺪم .ﻻﯾﮫھﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ .وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ ارﺗﺒﺎط آﻟﻤﺎن را ﺑﺎروﺳﯿﮫ و ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﻟﮭﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺳﺨﺖ ﺗﯿﺮه ﺑﻮد ،ﺻﯿﻘﻞ داد و ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺜﺎل
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ﯾﺎدﺑﻮدﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زاﻧﻮﺑﺮزﻣﯿﻦ زد ھﻤﮫ ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫاش ﭼﯿﺮه
ﺷﻮد و ﯾﮑﺴﺮه از آن ﺑﮕﺴﻠﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻏﻠﺒﮫ
ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻋﻤﯿﻖ در روان ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺑﻮد .رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﯿﺶ .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺎل ۶٨ﺑﺤﺮان ژرف در
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮭﺎی رواﻧﯽ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن را ﻋﯿﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺤﺮان ﺑﺮآﻣﺪه از آن در
آﻏﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن آﻟﻤﺎن ھﻤﺎن ﻧﺎزﯾﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ،ﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ھﻤﺪردی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ -
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ وﺳﯿﻠﮫای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗﮔﺮای آﻟﻤﺎن .ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﺘﺮ از
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ در آﻟﻤﺎن و در دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اروﭘﺎ از او
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎر ﻧﺎ ﺑﺨﺮداﻧﮫی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﻮدﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﺑﻮد ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .ﺗﻨﮭﺎﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن
ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن و روﻧﻖ
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭼﭗ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎزه ﭼﭗ ﺷﺪهی آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﮫی
ﭘﺪراﻧﺸﺎن اﺑﺮاز ﺑﯿﺰاری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪی ﺷﺮﻗﯽ -آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﻨﺪ،ﻓﺮﺻﺘﯽ طﻼﯾﯽ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺖ .اﺗﺤﺎدی ﮐﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ در ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ھﯿﭻ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﮑﺮی و ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻤﻖ و ژرﻓﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﮔﺬرا ﺑﻮد و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۶٨ﻣﯽ رود و اوج ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺟﺎه طﻠﺐ و ﺧﻮدﻧﻤﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﺣﯿﺮت آور و زﻧﻨﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ داد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »وﯾﺘﻨﺎم« ﻧﺎم داﺷﺖ.
رﻓﺘﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺣﺪی از ﻧﺎﺑﺨﺮدی و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ
ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮕﺮﺑﮫ ﻗﻮل »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ،اردوﮔﺎهھﺎی
ﮔﺎز و آدم ﮐﺸﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ۶٨ﯾﺎری داد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی آﻟﻮدهی ھﻤﮫی ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
وﺟﺪان ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺎزارد و ھﻤﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﻧﺒﺎری
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اروﭘﺎ ﺧﺎﺻﮫ در آﻟﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮭﺮهی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ھﭽﻮن ﻋﻀﻮی
و ﭘﺎرهای از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﺷﮭﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ.
آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ دوران در اﻣﻮاج ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫای ﺷﻨﺎور ﺑﻮد .ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اﺳﺒﺎب ﻓﮑﺮی
اﯾﻦ ﮔﺬار را ﻓﺮاھﻢﻣﯽ آورد اﻣﺎ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻓﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫی دوﭘﺎره ﯾﺎری دھﺪ .ﭼﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﯾﮑﺴﻮ از دوران
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﮫای ﺗﺎزه از ھﻤﺴﻮﯾﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی »دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ
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داد .او در ﻣﻘﺎﻟﮫای در اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎم را اﻣﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎرآﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاطﻒ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ
را درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد  .آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﮭﺒﻮدﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮﭘﯿﮑﺮ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،آرام ﺳﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ را ﺑﮫ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ
ﮐﺎران ﻓﺮﺻﺖ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ »ھﻠﻤﻮت ﮐﻞ« را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در
ﭘﮭﻨﮫی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮد .از
ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﮕﯿﺮی ﺟﻨﮓ دوم ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﻠﻢ زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ از دوران ھﯿﺘﻠﺮ درﮔﺬرﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﮫای ﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ و
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی آﻟﻤﺎن اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ در ﺧﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ رخ داده ﺑﻮد ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ .او ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫﮐﺮد وﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ
ﮐﺸﺘﺎر »ﮔﻮﻻ گ« و ﮐﺸﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﻮم ﮐﺸﯽ و ﯾﮭﻮدی ﮐﺸﯽ روآورد .در واﻗﻊ
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« وھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن زﯾﺮآن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ
ﺑﯿﺎوﯾﺰد و از اﯾﻦ راه ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ« ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﺮای ھﻤﮫی ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺸﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ درﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ در
ﮐﺴﻮت »آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﺎ وﺟﮭﮫای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ« ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺖ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﻈﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻧﺪارد .ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ھﻢ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻓﺘﮫای ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ اﻣﺎ
دﯾﺪم ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﮫ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد روا ﻣﯽ داﺷﺘﮫ و ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدهاﺳﺖ؛
ازروﻣﺎﻧﯽ و ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﭼﯿﻦ ودﯾﮕﺮﺟﺎھﺎ.
»ارﻧﺴﺖ ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻏﺎزد»:ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﭙﺮی
ﺷﻮد« ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ آﻟﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ٤٥.ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﺮﮔﺬﺷﺘﮫای
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ »ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪﻧﯽ« ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼً
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
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»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺮیﺷﺪن ﻋﺎدی و ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪن آن در ﻧﻈﺮآورد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن اول در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﺧﺎطﺮهی ﻣﺎ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻋﺼﺮ آﮔﻮﺳﺘﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﻧﺤﻮﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺬﺷﺘﮫھﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﮫ واﻗﻊ
ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺸﺎرآورﻧﺪهی ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران واﮔﺬارﮐﺮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﻗﺮارﻧﺪارد،ﺑﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻓﺰاﯾﻨﺪه زﻧﺪهﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﻟﮕﻮ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﺮاﺳﻨﺎک،ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﭽﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻣﻮﮐﻠﺲ ﺑﺮﻓﺮاز ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ آوﯾﺨﺘﮫاﺳﺖ.
».٢ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮرﮐﻨﯿﻢ .در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ را درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!( ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻏﺮﺑﯽ
در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »ﺟﺎﻣﻌﮫی رﻓﺎه« ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ »راﯾﺶ ﺳﻮم« و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻌﺎر »ﺗﻮپ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐَﺮه« ﮐﮫ در ﺳﺮدوھﺎی ﺟﺸﻨﮭﺎی
ﻣﺪارس ﺳﺮداده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ »ﻣﺮگِ ﻣﺎ،ﺟﺸﻦ ﻣﺎﺳﺖ« در ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﮕﺎﻧﮫﺗﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوز ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺻﻠﺢ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻨﮓ طﻠﺒﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن را ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ھﺮ دو اﺑﺮﻗﺪرت ھﺮﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺟﮭﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﯿﺘﻠﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣٣ﺗﺎ  ١٩٣٩ھﺰﯾﻨﮫ
ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن
اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ »زن ﺳﺎﻻری«)ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ( در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫ »ﺟﻨﻮن
ﻣﺮداﻧﮕﯽ« ﮔﻮﻧﮫای از ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﻣﺮوز ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﮭﺖ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ روﺣﯿﮫ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد-
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽرود .ادﻋﺎی ھﯿﺘﻠﺮدر
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار »ﺳﻠﻄﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ زﯾﺮا ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن در ﭘﮭﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر دارد و
ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺟﻨﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد
ھﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن دارد ﻧﻘﻄﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮهی
ﺳﯿﺎﺳﺖ »راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ« ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺤﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪن ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﺟﻌﮫی ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ھﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺪه ﻧﮕﺎهﻣﯽ دارد .ھﺮﭼﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯾﮭﺎﯾﺶ ﺧﻮد را در ردﯾﻒ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ درک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ھﻮﯾﺖ
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ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺮای »ﮐﺸﻮرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و »ﮐﺸﻮرواﻗﻌﯽ « ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ٤٦.آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺎﺟﺖ
ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯿﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﺸﻮر واﻗﻌﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪن ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ »ﺧﻄﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ« زﯾﺮ
آن ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺎس از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﻮد؟
آﯾﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ھﺴﺘﮫای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
دﯾﻮاری ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺎزﻋﮫی اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«؟ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺖ
و دﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭﺎ ﭼﯿﺴﺖ و آن ﻣﻨﺎزﻋﮫای را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﺧﻂ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ« ھﻤﺎﻧﻘﺪر دوری ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ از »ﻏﻠﺒﮫی ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﮫ«.
ﺑﮫ ﺑﺎور او درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ »ﻣﻨﻔﯽ« از »ﻣﻨﺎﻓﻊ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ در آن »ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪن ﮔﺬﺷﺘﮫ« ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ھﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﺧﻼﻓﺸﺎن در
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮﺧﻮردار
از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻧﻮﻟﺘﮫ« اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺨﻦ از »ﮔﻨﺎه آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن« آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﺒﺎھﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ
»ﮔﻨﺎه ﯾﮭﻮدﯾﺎن« ﮐﮫ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻤﮫی
ﺳﺮزﻧﺸﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻋﻠﯿﮫ »آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن« ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺎﺻﺎدﻗﺎﻧﮫاﻧﺪ،زﯾﺮا ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ را ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ دﺧﯿﻞ
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ  ،ﻓﻘﻂ در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺿﺮﺑﮫای ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد وارد ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫی»راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ«)ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺤﺎی ﯾﮭﻮدﯾﺎن( اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ازﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﮭﻢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻧﺤﺮاف اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺪﮔﯿﮭﺎی ﺑﯽ ارزش« و ﻧﺤﻮهی رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻨﮕﯽ روﺳﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص اﻧﺤﺮاف از زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﮭﻤﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ھﺴﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه« ،ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻣﻠﺖ ُﮐﺸﯽ«
دﯾﺮوز در وﯾﺘﻨﺎم ﯾﺎ اﻣﺮوز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ھﻤﺎره در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮫ
را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ(.
ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﻀﺤﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺴﺘﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﯾﮭﻮدی از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﯾﺎ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮی »آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ«)=ﯾﮭﻮدﺳﺘﯿﺰی( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر
 . ٤٦ﮐﺷور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﺳت ﺑرای  pays légalو ﮐﺷور واﻗﻌﯽ ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﺳت ﺑرای  .pays réelاﯾن دو اﺻطﻼح را
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ ﻧﺎم  Charles Maurrasﺿرب ﮐرد .از ﻧظر او ﮐﺷور واﻗﻌﯽ رﯾﺷﮫ دارد در واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧطﻘﮫ،ﮐﺎر،ﺗﺟﺎرت،ﻣﺣﻠﮫ و ﺧﺎﻧواده؛ و ﮐﺷور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎﻧون،اﺻول ﻗﺎﻧون
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺑرال ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽاﻓﮑﻧﻧد و ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑر »واﻗﻌﯾت«.
اﺳﺎﺳﯽ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی
ِ
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ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ در ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ھﻢ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮوهھﺎی »اس اس« در
اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺷﯿﻮهی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﮫاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻟﮭﺴﺘﺎن »آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ« ﻣﮭﻠﮏ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫاﺳﺖ !
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎ ذﮐﺮﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫی
»ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪن« ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻗﺒﻮل ھﻤﮫی ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻋﺘﺒﺎردارﻧﺪ ،ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ را از
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد.اﯾﻦ روش ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﮐﻠﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪهاش ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و درک ﮐﻨﺪ؛ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ارﺗﺒﺎطﺎت اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻌﺎﺻﺮان رزﻣﻨﺪه
ﺗﻨﺶآﻟﻮد ،ﺷﻔﺎف و ﻣﺸﮭﻮد ﺑﺸﻮد؛ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎه  -ﺳﻔﯿﺪ
ِ
اﺻﻼح ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﺮﺿﮫی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد.
درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »راﯾﺶ ﺳﻮم« ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد،از ﻧﻈﺮ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮهای»ﺧﻄﺮﻧﺎک« ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺒﺮﺋﮫی ھﯿﺘﻠﺮ
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ »ﮔﻨﺎهزداﯾﯽ از آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن« ﻣﻨﺠﺮﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن از ﮔﻨﺎه،
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ﮐﮫ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺎرﯾﮕﺮ در ﭘﯽ اﯾﻨﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ»راﯾﺶ ﺳﻮم«
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣۵ﺗﺎ  ١٩٣٩ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﮫ درﺳﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ آﻧﺎن دادهاﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺳﺨﻨﺶ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ھﯿﭻ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﯿﺘﻠﺮ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﺎرس  ١٩۴۵ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺻﺎدرﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ درﺳﮭﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر و روزﻧﺎﻣﮫﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﻗﺪرت و ﺑﺮاﺛﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل دو ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .درﺳﮭﺎی ﮐﺎذب
را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﻮاره ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از راھﯽ ﮐﮫ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت
»ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ! روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺪام ھﺮ اﻧﺘﻘﺎد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﺎﻧﮫ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ھﻤﮫی ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﮫی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ،آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺿﺪ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ﮐﺶ را ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ھﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ردﯾﻒ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ اوﻻً ھﯿﻮﻻﯾﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ
آورد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ »ﯾﮭﻮدی ﮐﺸﯽ« آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا او
از ژاﭘﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﮐﮫ در ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽآورد،در ﺑﺎرهی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در آﻓﺮﯾﻘﺎ
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و آﺳﯿﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ از اطﺎﻟﮫی ﮐﻼم ﺑﭙﺮھﯿﺰد! آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ روش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺷﯿﺮازهی ﮐﻼﻣﺶ را از
ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ .او ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارد از راه ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺮد ،ﮐﻢ دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﮫھﺎ و
درﻧﮕﮭﺎی او را ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻧﭽﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ »ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ارﻣﻨﯿﺎن«
ﻣﯽآورد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ را در ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﺎب
ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ.
»ﻣﺎﮐﺲ اروﯾﻦ ﻓﻮن ﺷﻮﯾﻨﺮ-رﯾﺸﺘﺮ« ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ھﯿﺘﻠﺮ ﮔﺸﺖ و
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٣ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ
ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩١۵در ﮐﺴﻮت ﮐﻨﺴﻮل آﻟﻤﺎن در ارزروم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ.
در آﻧﺠﺎ او ﺷﺎھﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫﻣﯽﺗﻮان آن را آﻏﺎز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻮم ُﮐﺸﯽ
ﺑﺰرگ در ﻗﺮن ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد .او ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯽ اﯾﺴﺘﺎد.
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫﻧﻮﯾﺲ او در ﺳﺎل  ١٩٣٨ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﻧﺪک از ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﮫ
ارزﺷﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ارادهی ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی درﺑﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫی
ھﺸﺪارھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ ،دروازهھﺎی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺖ «.ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ
ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫﻧﻮﯾﺲ ،ﮐﺮدان را ھﻤﭽﻮن ﮔﺮﮔﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫای ﺑﮫ
ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻗﻮم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای
آﺳﯿﺎﯾﯽ و دور از ارزﺷﮭﺎی ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ داد.
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﯽﺑﻮد ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ؟ او در ﺗﻮﺟﯿﮫ روﺣﯿﮫی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ھﯿﺘﻠﺮ
در اول ﻓﻮرﯾﮫی  ١٩۴٣ﺧﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ارﺗﺶ ﺷﺸﻢ را در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺴﺮان اﺳﯿﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ
در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻮروی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد
ﺗﺼﻮرﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﯾﮏ »ﻓﻘﺲ ﻣﻮﺷﮭﺎ« اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد آن وﻗﺖ او ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ھﺮ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ رﻣﺎن ﻣﺸﮭﻮر
»ﺟﻮرج اورول« ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ» .اورول« در رﻣﺎن  ١٩٨۴ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﺨﻔﯽ »ﺑﺮادر ﺑﺰرگ« ﭘﺲ از
ﺑﮫ ﻧﺎم »وﯾﻨﺴﺘُﻦ اﺳﻤﯿﺖ« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ
ِ
ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﭼﺎرﺷﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺮﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﻋﺰت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻗﻔﺴﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮ او ﺑﺮد ﮐﮫ در آن ﻣﻮﺷﯽ از
ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺟﻨﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ او را ﺗﮭﺪﯾﺪﮐﺮد ﻗﻔﺲ را ﻣﯽ
ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻣﻮش را ﺑﮫ ﺟﺎن او ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ »وﯾﻨﺴﺘﻦ اﺳﻤﯿﺖ « درھﻢ
ﻓﺮورﯾﺨﺖ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ»ﺟﻮرج اورول« اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری راﺟﻊ ﺑﮫ دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
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رواﯾﺘﮭﺎﯾﯽ اﺳﺘﻨﺎدﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء آن دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم»ﻧﻮﻟﺘﮫ«
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ »ﻋﻤﻞ آﺳﺎﯾﯽ« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ھﯿﺘﻠﺮی ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺟﺰآﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﺪﻻھﺎی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی در
ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﺳﯿﺮﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮم ﮐﺸﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ارﻣﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
و اﻣﮑﺎن ارﺗﮑﺎب ھﻤﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ﻋﻠﯿﮫ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮر او ﭼﺎرهای
ﺑﺎﻗﯽﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺟﺰ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫی ﻣﯿﺎن »ﮔﻮﻻگ« و »آﺷﻮﯾﺘﺲ« وﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﯽ آورد ﮐﮫ
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« و دﯾﮕﺮان از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﻘﺼﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ھﻤﮫی
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺠﺎمدادﻧﺪ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﺎ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﮔﺎز ﺑﺴﺘﻦ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد)ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮔﺎز
ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﯿﺸﺘﺮ درادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺗﻮدهای،ﺗﯿﺮﺑﺎراﻧﮭﺎ،ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺮگ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮭﺎ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن
ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻋﯿﻨﯽ و داﻣﻦ زدن ﺑﮫ
طﺮح ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﮫ ﺣﺪس زده ﻣﯽ
ﺷﺪ »ﺧﺼﻢ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل طﺮح اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﮫ اﺳﺖ وﺣﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﺟﻠﻮهﮔﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن
و ھﯿﺘﻠﺮ ﻋﻤﻠﯽ »آﺳﯿﺎﯾﯽ «را ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را
واﻗﻌﯽﻋﻤﻠﯽ »آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ »ﮔﻮﻻگ« ﻗﺪﯾﻤﺘﺮ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و
ِ
»آﺷﻮﯾﺘﺲ« ﻧﺒﻮد؟آﯾﺎ »ﮐﺸﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ« )ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺸﮫﮐﻦ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم طﺒﻘﮫی ﺑﻮرژوازی
اﺳﺖ(ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ﭘﯿﺸﺪرآﻣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ »ﮐﺸﺘﺎر ﻧﮋادی« ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ھﯿﺘﻠﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از »ﻗﻔﺲ ﻣﻮش«
داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ازﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد؟ آﯾﺎ »آﺷﻮﯾﺘﺲ« از اﯾﻦ رو راه ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫھﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ آن از ﮔﺬﺷﺘﮫای ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد؟ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻧﻮﻟﺘﮫ«
ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﺧﻮد او ﻣﺪﺗﮭﺎ از ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺨﺘﮫاﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را
ﺗﺰھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮآوردهھﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدادﻧﺪ .طﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و رﺷﺘﮫی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎی ﺑﺪﯾﮭﯽاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ را ﮐﻨﺎرﺑﮕﺬارﯾﻢ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺧﻠﻘﯿﺎت و
روﺣﯿﮫی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ و
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ را ﻣﺴﮑﻮت ﺑﮕﺬارﯾﻢ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط و ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽﺗﺮ
ﻗﺮارﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﮭﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮآﻣﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ
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ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎزﮔﺸﺖ و ھﺮﺑﺎر ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ در ﻣﻮرد
»ﮔﻨﺎھﮑﺎران« ﯾﺎ »ﺑﺎﻧﯿﺎن« ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻨﮭﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﻮدن
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ازاﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﺎﺑﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر »ﻧﻮﻟﺘﮫ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﺎﺑﻮدی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮭﻮدﯾﺎن را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺳﻮق ﻣﯽ دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﺧﺎﺻﮫ ﺑﻮرژواھﺎ ﺑﯽھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯽﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را او ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ ھﺮ ﻗﺘﻠﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻮدهای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﻗﺘﻠﯽ و
ﮐﺸﺘﺎری دﯾﮕﺮ »ﺗﻮﺟﯿﮫ« ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ او اﮔﺮ ﺧﻮد
را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ را ﻧﺨﻮاھﯿﻢ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ﮔﺮﭼﮫ دراﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ »زﻧﺠﯿﺮهیﻋﻠّﯽ«
ﯾﺎ»ﭘﯿﻮﻧﺪﻋﻠّﯽ«) (kausaler Nexusﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮑﺘﮫای در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ آن را در ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و
ارﺗﺒﺎطﺎت ﻋﻤﺪهاش در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ھﻤﮫی ﺗﺎرﯾﮑﯿﮭﺎ و وﺣﺸﺘﮭﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪداﺷﺖ :ﺧﻮد را از اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮھﺎﻧﯿﺪ .ﻧﻈﻢ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادی و ھﻤﮫی ﻗﻮاﻋﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﯾﺎری دھﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎد را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ و آن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل،ﺷﯿﻮهھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺳﻨﺘﮭﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ وﺑﭙﺮوراﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ و ھﻤﮫی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد
ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻔﻊ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی .ھﻤﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮﮔﺬﺷﺘﮫی دﯾﮕﺮی ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .او ھﺮ اﻧﺘﻘﺎد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از ﮔﻔﺘﺎرش ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ او در
ﺖﮐﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت او  .ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺪه
ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم ﯾﺎ دﺳ ِ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن را در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻨﺎﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و
زﻧﺠﯿﺮهای از ﺟﻨﺎﯾﺎت را در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﮑﺎن دارد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،روﮔﺮداﻧﯿﻢ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂﮐﺸﯽ» ،ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه« ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﻢ؟ آﯾﺎ ھﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد
۶۴

و ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﮫ روزی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﺎﻟﺶ را راﺣﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮﺿﻮع از
اﯾﻦ ﻏﺎﻣﺾﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .روش »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻗﯿﺎس ﺑﮫ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮوز اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
وﺣﺸﺘﻨﺎک را ﺑﺎزداﺷﺖ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
از آﺑﺸﺨﻮری وﯾﮋه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد؟ ﺻﺮف
اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫای ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از ﺗﮑﺮار آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟

۶۵

ھﺎﺑﺮﻣﺎس در ﻋﺮﺻﮫی ﺟﺪال
»ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫاﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﮫی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﺳﺎس »ھﻮرﮐﮭﺎﯾﻤﺮ« ﯾﮑﯽ از دو ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﮐﻔﻮرت ﺿﺮب ﮐﺮد
و ﺑﮫ واﻗﻊ ﺧﻸﯾﯽ را ﺣﻮزهی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘُﺮﮐﺮد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫای
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ »آدورﻧﻮ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻣﮭﺎرت و اﺳﺘﺎدی ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ» .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزهی ﻓﻠﺴﻔﮫی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودرھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻧﻈﺮی دارد،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﮭﻢ ﻋﻤﺪهای در
ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺧﻮد راﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و در ھﻤﯿﻦ راه ھﻢ ﺳﮭﻢ ﻓﮑﺮی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ را
ﺑﺪان ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ اﻧﺪﯾﺸﮫی »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﻨﯿﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد از
اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﭼﻮن »ﻧﻮﻟﺘﮫ«.
***
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در  ١١ژوﺋﯿﮫی  ١٩٨۶طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم »رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﺧﺴﺮان« در
دوھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫی »دی ﺗﺴﺎﯾﺖ« در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« و ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
ﻣﻘﺎﻟﮫای اﻧﺘﺸﺎرداد ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ھﻤﮫی روﻧﻖ ﮔﻔﺘﺎر »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ
از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ داﻧﺴﺖ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺎط
رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهیﺗﻔﮑﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺸﺪارﺑﺪھﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﮫی »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از »ﻧﻮﻟﺘﮫ« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل را در ﺑﺨﺶ
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« آوردهام .ﻣﻀﻤﻮن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﮫ طﻮر واﻗﻌﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »ﻋﻤﻠﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﻮم
ﮐﺸﯽ ارﻣﻨﯿﺎن در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و »ﮔﻮﻻگ« درﺷﻮروی.
در آﻏﺎز ﻧﻮﺷﺘﮫاش اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ھﻤﻔﮑﺮ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻣﻘﯿﻢ ارﻻﻧﮕﻦ ﺑﻮد،ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ھﺪ ﮐﮫ آن را ھﻢ در ﺑﺎﻻ آوردهام » .اﺷﺘﻮرﻣﺮ«
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد در ﮐﺸﻮری ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺴﯽ آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﺧﺎطﺮه را ﭘُﺮﮐﻨﺪ،
ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﻌﻨﺎدھﺪ» .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
»اﺷﺘﻮرﻣﺮ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی)=ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﻞ( را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ.

۶۶

»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« روﻧﺪھﺎی ﻣﺪرن ﺳﺎزی را ﻧﻮﻋﯽ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﺧﺴﺎرت
ﺗﺼﻮرﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ روش را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫی »ﯾﻮاﺧﯿﻢ رﯾﺘﺮ« از
ﺟﮭﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺧﺴﺎرت ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ذرهی )ﻣﻮﻟﻮﮐﻮل( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻗﺒﺎل ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﮫ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺗﺠﺮﺑﮫﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ھﻮﯾﺖ ﺳﺎز ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ھﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ادﻏﺎم و
ھﺴﺘﯽﺟﻤﻌﯽ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺷﺎرهای دارد ﺑﮫ ﻧﻈﺮی از
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ِ
»اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﮑﺜﺮ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ
دﯾﺮﯾﺎزود ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ٤٧.از اﯾﻦرو ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﻣﺬھﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻠﺖ و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎدرﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﮫ دﺳﺖدھﻨﺪ.
»اﺷﺘﻮرﻣﺮ« در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻣﺎن و اﺷﺎﻋﮫ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺮاﺛﺮ
دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﻮق وﻓﺎق ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺘﮫی
ِ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﮫ »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« آن را دوراھﯽ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ،
ﺑﮫ ﺷﯿﻮهی ﻋﻠﻤﯽ و روﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ؛ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎن ﯾﮏ
ﺑﻨﺪﺑﺎز ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی و اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﭘﺎس ﺑﺪارد.
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎردﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد»،آﻧﺪرآس ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ«
ﻧﺎم دارد .او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »دوﻧﻮع زوال« ٤٨ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ»:درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن راﯾﺶ آﻟﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮭﻮدﯾﺖ اروﭘﺎﯾﯽ«  .ﺑﮫ ﺑﺎور او از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی
١٩۴۴و  ١٩۴۵ﺑﺎ ﻗﻮم ﮐﺸﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺶ ﺳﻮم .او ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭼﭗاﻧﺪﯾﺶ در اواﺧﺮ دھﮫی ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺑﮫ ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد» .ﭼﭗ ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ
او ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺰار روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن را درک ﮐﻨﺪ.
»ووﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﻣﺎﻻﻧﻮوﺳﮑﯽ« از ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺠﻠﮫی »اﺷﭙﯿﮕﻞ« ٤٩در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب او ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ»ھﯿﻞﮔﺮوﺑﺮ« ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﯾﺎدﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
»ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﯾﮕﺎﻧﮫ« را از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی« ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺒﺪادی را در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ روﺳﯿﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن درک ﮐﻨﺪ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪهی »ﻣﺎﻻﻧﻮوﺳﮑﯽ« ﻧﺴﺒﯽ
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۶٧

ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﺶ او ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ«
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ روﺳﯿﮫ و آﻟﻤﺎن ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ » اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯿﮭﺎی ﻟﺠﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﮫی« ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫی ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺟﻠﻮهای ﻧﺮﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﻨﺪﺑﺎزی اﯾﻦ
ﺧﻮدﻧﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎرﻣﺸﮭﻮر ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻠﻦ  .ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ
ِ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﮫ
ﻗﺮارﻣﯽدھﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ داوری »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪهام آﻧﭽﮫ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر را آرام ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ دوم اﯾﻨﺎن ﺑﺎ
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮآﻧﮑﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﮫ طﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ؟
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫی »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﭙﻮﻧﺪد ﭼﻮن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اش را ﻧﻮﻋﯽ »داروﯾﻨﯿﺴﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯽ داﻧﺪ؛اﯾﻨﮭﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻢ ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد» .ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز رھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اردوﮔﺎهھﺎی اﺟﺒﺎری در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن .از اﯾﻦ رو
ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ راه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ :او ﺑﺎﯾﺪﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن
درﺟﺒﮭﮫی ﺷﺮق و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﺄس و ﭘُﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در ﺷﺮق
و ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن در ﺣﻮزهی درﯾﺎی ﺷﺮق در ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻤﺎﻧﻨﺪی و اﯾﻨﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮآﯾﺪ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﺮق آﻟﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯿﮭﺎی ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﮫی ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ،ﺗﺠﺎوزھﺎی ﺑﮫ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم،ﺟﻨﺎﯾﺘﮭﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ و ﺗﺒﻌﯿﺪھﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ راه ﻓﺮار ﺑﮫ ﻏﺮب را ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ  ٥٠.در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺧﻮد »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ«در آن ﻗﺮارداﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در اﯾﻨﺠﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨۶ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« راه اﻓﺘﺎد و ﻧﻮﺷﺘﮫی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ھﻢ ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ،ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﮫای ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﯽآورد؟ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﮫ او ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ طﺮﻓﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﭽﯿﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﺑﺴﻨﺠﺪ .از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ»ﻋﺎدی«،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ»ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮد را از آن وﺿﻊ
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »اﺧﻼق در ﺟﻨﮕﮭﺎی
ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎز« ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ » .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ! اﻟﺒﺘﮫ »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﻣﯽ داﻧﺪ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻠﻤﻮت ُﮐﻞ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» .ﻧﻮرﺑﺮت
.Habermas.Ibid.
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ﺑﻠﻮم« ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﺟﺒﮭﮫی ﺷﺮﻗﯽ« آﻟﻤﺎن ﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی) از ﺳﻮی ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن( در اردوﮔﺎهھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در ﺟﺒﮭﮫی ﺷﺮﻗﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮار و ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺖ» .ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ«
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ روﯾﺪادھﺎ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺠﺎع،ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺄﯾﻮس ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺼﺒﺎن ھﻤﭽﻨﺎن وﻓﺎدار ﺣﺰب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﺘﺎﺑﺶ را »دو زوال« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳﺖ :ﻓﺮورﯾﺰی و
ﺷﮑﺴﺖ در ﺷﺮق ﺑﺮای ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﯾﮭﻮدﯾﺎن!
دراﯾﻨﺠﺎ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫھﺎﯾﯽاز ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن از دﯾﺪ »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت در راﯾﺶ ﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر در ﭘﺮوس.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ او از دادهھﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎﯾﺶ ﺑﮭﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد .از
دﯾﺪ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ روﯾﺪاھﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ
و ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»،ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« دو روش ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ »اﯾﻦ
دوزوال« ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو روﯾﺪاد را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ .در ﯾﮑﺴﻮ ارﺗﺶ راﯾﺶ ﻗﺮاردارد ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ھﺠﻮم و ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺷﺠﺎع ،و در ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ و اﺗﺎﻗﮭﺎی ﮔﺎز ھﻤﭽﻮن »اﺑﺰار
ﻣﺆﺛﺮ« در ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن» .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر اﻓﻘﮭﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮھﺎن ﺑﯿﺎورد ﮐﮫ»ﮐﺸﺘﺎر ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﻓﻘﻂ
ﻧﺘﯿﺠﮫی دﮐﺘﺮﯾﻦ رادﯾﮑﺎل ﻧﮋادی« ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﮫ »ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻼﻗﮫ دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺟﻨﮓ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺟﻨﮓ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن؟
»ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ھﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﻣﻄﺮح و ﻓﺮﺿﯿﮫای
راﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﻧﺎزﯾﮭﺎ«،
»ﻣﻠﯿﻮن آﻟﻤﺎن« و »ﮐﻼه ﺧﻮدﯾﮭﺎ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٣ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﯿﺪهﺑﻮدﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻧﻮرﻧﺒﺮگ و اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآوردﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻨﮭﺎ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ ﻣﺮدم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ«
ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﮐﮫ »ھﻤﮫی«ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺟﺒﺎری در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٣٨ﺗﺎ  ١٩۴١اﯾﻦ روش را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﯾﮭﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ دوﺳﻮم ﯾﮭﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از ١٩۴١
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ »راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ« ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا او از آﻏﺎز اﯾﻦ اﻣﺮ
رادر ﻧﻈﺮداﺷﺖ .ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ھﻤﮫی ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ اﻗﺪام را
ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب ﻧﮋادی« ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺪرت راﯾﺶ ﺧﻮد ﺿﺮور
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ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺛﺒﺎت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای راﯾﺶ دﺳﺖ و
ﭘﺎﮐﺮد.
دراﯾﻨﺠﺎ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺸﺘﺎردر راﯾﺶ ﺳﻮم ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﯾﮑﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﯾﺎﻗﺘﻞ از
ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻗﺘﻞ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﺘﻮل ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ» ﻗﺘﻞ ﺗﺮﺣﻤﯽ« .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻦ ﻣﯽ
دھﻨﺪ اﻣﺎ در راﯾﺶ ﺳﻮم ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﮫاﻧﺪ.از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎرﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫی ﯾﮭﻮدﯾﺎن را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﮫ »راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن«.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻮﻟﮫای ﺟﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮادش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ھﻤﺨﻮاﻧﯽ و
ھﻤﺮأﯾﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﮫاﻧﺪ؟ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮭﺎی ﮔﺎز را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺎﻏﻞ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎﯾﯽ را ﭼﮫ اﻓﺮادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ؟ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﮭﻮدﯾﺎن در آﻟﻤﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﻮن ﯾﮭﻮدآزاری را داﻣﻦ ﻣﯽ زد ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﮫ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﮐﺮد ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از راﯾﺶ ﺳﻮم و از ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺷﮏ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﻘﻮﻟﮫای دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﺘﺎر را
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﺎر »زﻧﺪﮔﯿﮭﺎی ﺑﯽ ارزش« ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .اﻓﺮادی ﮐﮫ دﯾﮕﺮﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﮭﺪهی ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان .از ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ و ﺑﯽ اﻣﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺘﺎر واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ را
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ارﺗﺸﯿﺎن را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ھﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺘﺎر و اﺧﺮاج و ﭘﺎﮐﺴﺎزی واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ را دارﯾﻢ ؛ ﻣﺤﺼﻮل
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﺳﺎن طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺸﺘﺎر دھﮫی
ﺷﺼﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺸﺘﺎر آﻏﺎز دھﮫی ﺷﺼﺖ و ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎل  .۶٧از ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن ،ﺻﻮﻓﯿﺎن ،دروﯾﺸﺎن و...ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ .ﺑﮫ
اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ھﻢ اﻓﺰودﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮدان و ﺑﻠﻮﭼﺎن و دﯾﮕﺮان .ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺑﻨﺪی ﮐﺸﺘﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﻮﻟﮫای ﺑﺲ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری اﯾﻦ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎردﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و در ﻣﺠﻤﻮع ھﻤﮫی اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ ﺟﺰﯾﯽ از ھﻮﯾﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺑﺨﺸﯽ از ھﻮﯾﺖ وﻓﺎدارن ﺑﮫ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﺘﺎرھﺎ را در رژﯾﻤﯽ
در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻞ ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪیﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﺗﺤﻠﯿﻞ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس«
ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫی
»ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ راﯾﺶ ﺳﻮم .آﻧﭽﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
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»ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮد؟ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ آن وﻗﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدش ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮرواﯾﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد  ،ﺑﮫ روﺷﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽُ -ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ».ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺑﮫ ﺑﺎور
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺳﺨﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻗﺪرت درآﻟﻤﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.
او ﻋﻤﯿﻘﺎ ً از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن در راﯾﺶ ﺳﻮم در اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ »ﯾﮑﮫ
ﺧﻮرده« و ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘﻤﺪن اﺟﺎزه دھﺪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫای ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد؟ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﮫ ﻗﻮل ھﺎﺑﺮﻣﺎس ،از ﺣﻮزهی ﺗﺨﺼﺼﯽ
»ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« وراﺗﺮ ﻣﯽرود و از ﺣﻮﺻﻠﮫی اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ھﻢ آن را ﺟﺰﯾﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺑﻌﺎد اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﮫی »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺎطﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد طﺮح »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﺤﺪود ﺑﮫ او ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران را ھﻢ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ روال »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ ﻋﺬری ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺟﻌﮫاﻧﮕﯿﺰ در راﯾﺶ ﺳﻮم و زﻣﯿﻨﮫﺳﺎزی در
ﺟﮭﺖ رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺳﭙﺮی ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﺎن راﯾﺶ ﺳﻮم و ﻣﺮدم
آﻟﻤﺎن را ﺳﺒﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﯾﺮ آن ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از آن ﺧﻼص
ﺷﻮﻧﺪ».ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ!
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮫی »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« روﯾﮑﺮد او را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﮑﺎر ﻣﻘﯿﻢ
ﺷﮭﺮﺑ ُِﻦ »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻼوس ھﯿﻠﺪهﺑﺮاﻧﺪ« .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ از
ِ
ﮐﺎر»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﯽﭘﺮدازد و آن را ﮐﻨﺸﯽ »راھﻨﻤﺎ« ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ«
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داراﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ» ﺑﮫ ظﺎھﺮﯾﮕﺎﻧﮫ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را از ﺗﺎرﯾﺦ راﯾﺶ ﺳﻮم زدوده اﺳﺖ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
راﯾﺶ ﺳﻮم در اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪهاﺳﺖ وﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ
»اﺳﻄﻮرهای ﻣﻨﻔﯽ« .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺿﺮورت »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ طﻠﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻧﮑﺘﮫی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ«
ﺑﯿﺎورم .درﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻮن »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ راﯾﺶ ﺳﻮم از ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽروﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺟﺎاﻓﺘﺎدهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را درﻣﻌﺮض ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﺎ ھﻤﺎنﺳﺎن ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺑﻮﺗﮫی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﯽ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﻮزهی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ
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روﯾﮑﺮد ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﺘﻮﺟﮫ دﺳﺘﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ در روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ در ﺿﺒﻂ
روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش در ﺣﻮزهی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﭘﺮﺗﻮ دادهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد
را »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺐ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در اﺻﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ .ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ وﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﮫ اﺳﺖ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ آن ﻧﻤﯽﭘﺮدازم ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎآورﻣﯽﺷﻮم ﮐﮫ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎروﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮدادهھﺎ و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ راﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ و ﻣﻠﯿﻮن ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدادﻧﺪ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت آن ﯾﺎدﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدآورﻣﯽﺷﻮم ﮐﮫ روﯾﺪاد
ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮهای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﮔﺮی
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻣﯿﺨﺘﮫ و آراﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ
ﻋﻘﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻄﺮطﻠﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ دارد .ﺑﮫ
واﻗﻊ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮭﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از دادهھﺎی ﺗﺎزهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﮭﺖ ﻓﮭﻢ درﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭙﺮدازی ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﯿﻮن
و ﭼﭗ رواج ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎذب را داﻣﻦ زده اﺳﺖ و ﺑﮫ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ
و از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ذھﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و
ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻄﺮ طﻠﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ.
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺑﮫ دادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ روﻣﯽآورد و از ﭘﯿﺮوزی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﯿﺰﺳﺨﻦﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﻮرﯾﮭﻮدﯾﺎن
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .در واﻗﻊ او از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﺮﺋﮫی آﻟﻤﺎن.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
دھﮫھﺎ،ﺑﻞ ﻗﺮﻧﮭﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد از ﻋﻠﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪهی ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﺷﺪ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎ را »اﻋﻼن ﺟﻨﮓ«
»ﺣﯿﻢ واﯾﺰﻣﻦ« ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ در  ١٩٣٩درﮐﻨﮕﺮهی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن اﯾﺮادﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ھﯿﺘﻠﺮ را ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮭﻮدﯾﺎن را ھﻤﭽﻮن
اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫ را »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از دﯾﺪاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺒﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺳﯿﺎه-ﺳﻔﯿﺪ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﺎ آوردن ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ
ﭘﻮﻟﭙُﺖ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ روﺳﯿﮫ و ﺗﺒﻌﯿﺪ »ﮐﻮﻻک ھﺎ« ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،و
»ﺑﺎﺑﻮف«از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اوﻟﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓﺮم ارﺿﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن
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ﻧﻮزدھﻢ را ﻧﯿﺰ از ﯾﺎدﻧﻤﯽﺑﺮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﻌﯽ او ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺎزﯾﮭﺎ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﻮاره
ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت آﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
اﺳﺘﺪﻻل »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮐﮫ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﮫ ﺣﻖ آن را »ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را
در ذھﻦ ﻣﺎ ﯾﮑﺴﺮه دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ »ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﯾﮭﻮدﯾﺎن« واﻗﻌﮫای ﺗﺄﺳﻒ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺎ اﻣﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﺟﻠﻮهﮔﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر آن را ﺗﮭﺪﯾﺪی
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﺳﺖ» .ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی
ﯾﮭﻮدﯾﺎن در دوران راﯾﺶ ﺳﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد واﮐﻨﺸﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﮫای
اﺳﺖ آﺷﻔﺘﮫ و از رﯾﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ آﻏﺎزﯾﻦ
ﻧﺪارد«! آﻧﭽﮫ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎری از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ھﻢ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت
وﺣﺸﺘﻨﺎک زدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه ﻧﺪھﯿﺪ .ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﻣﺎھﻢ ﺑﺴﯿﺎری ،ﺟﻨﺎﯾﺎت
دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮭﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ راﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻨﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
و ﺑﺎزﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﻮﯾﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و روﯾﮑﺮدھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ را
ﺗﻮﺟﯿﮫﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﻄﻖ
دروﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﮑﯿﮫﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ وارد ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ در درﯾﺎﯾﯽ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﺮوﻣﯽروﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری
از ﻧﻮع »ﻧﻮﻟﺘﮫ« در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻔَﺲ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺗﺪاوم
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﻤﺼﮫ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ از ﮐﻨﺎر
ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺒﻮرﮐﻨﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« از ﭼﻨﺪ ﺟﮭﺖ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت دروﻧﯽ
او را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﯾﮕﺮی وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺑﯽﺑﮭﺮه از ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داده ھﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﺶ را درﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﻟﮫاش ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺴﻨﺪهﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد
ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﻧﯿﺰ رو ﻣﯽ آورد و ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ »ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد »ھﺎﯾﺪﮔﺮ« ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺑﭙﺮوراﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻗﻮت
و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ھﯿﺘﻠﺮ را ھﻤﺴﺎن
ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫی ﺗﻀﺎدھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﻧﺪ! درﺳﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎن ھﻤﭽﻮن ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ در ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺨﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
»واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ھﺮاﺳﻨﺎک ﻋﺼﺮﻣﺪرن« وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ »ﻧﻮﻟﺘﮫ«ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﺴﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺷﻮم
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آن ﺟﺪاﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰداﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎور» ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﺳﺒﻌﯿﺖ ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪه در ﻧﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد،ﺑﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﮔﻨﺎه ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮوھﯽ از
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮاﮔﺮد رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻟﯿﺒﺮال آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ! اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
»ﻧﻮﻟﺘﮫ« ھﻢ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب آن
ھﻤﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ،ﮔﻨﺎھﮑﺎرداﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ،ﻧﮫ ﭘﯿﺶ از آن!
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎﮐﺮد
ﺑﺎزی
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ از ھﻤﯿﻦ
ِ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ طﻠﺒﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! ﺳﭙﺲ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« در روزﻧﺎﻣﮫی
»ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮآﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ آن را ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎزﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن در ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺗﺎﻗﮭﺎی
ﮔﺎزﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮآوردم ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد»ﮔﻮﻻگ«ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
»آوﺷﻮﯾﺘﺲ« ﺑﻮد.ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم»ﺷﻮآ«) Shoah
( اظﮭﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮوهھﺎی اس اس در اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﻣﮭﻠﮏ
وﺟﻮدداﺷﺖ!
ﺳﭙﺲ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ از »اﺷﺘﻮرﻣﺮ«ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺴﺐ ھﻮﯾﺖ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ دو ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد وﻓﺎق ﺑﺮﺳﺮ
ﺑﺎزﺟﺎﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮآﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﺪ  .ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﮭﺮه ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ از درون ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ طﺮدﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی »ﻧﻮﻟﺘﮫ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
درﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دﺳﺖآﻣﻮزی دارد .او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﮫ دو ﻣﮕﺲ را ازﭘﺎ
ﺑﯿﻨﺪازد :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎزﯾﮭﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن،ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ
ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽروﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی ﻧﺎﺑﻮدیﺳﺎز ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎن در آن زﻣﺎن و
زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ )اﯾﻦ ﺟﺪل و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ دو ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ( ؛ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »آوﺷﻮﯾﺘﺲ« ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮآوراﻧﮫی
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎر در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﮔﺎز( و ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﮭﺪﯾﺪ
»آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻤﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ دروازهھﺎی آﻟﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ!!
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﺠﻠﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ در آﻟﻤﺎن آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪداﺷﺖ
ﻣﻮزهھﺎﯾﯽ)=آﺛﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ( ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ ﻣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﺷﻮد؛ و دﯾﮕﺮی »ﺧﺎﻧﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال« ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺷﮭﺮ »ﺑُﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻤﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .دراداﻣﮫ
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»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اظﮭﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را از ﻧﻈﺮدورداﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
اﯾﻦ »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ھﯿﺄت اﺷﯿﺎءاﯾﻦ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ درﺟﮭﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮواﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ
راه اﻓﺘﺎد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ» .ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﻮﺿﻮع را
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دراﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎده وﺟﻮددارد .در ﺳﻮﯾﯽ ﻓﮭﻢ و درک
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎطﺮهای واﮐﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪه را رھﺎ ﺳﺎزد و
ﺑﺮﺑﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻀﺎﯾﯽ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺎ
ﺳﻨﺘﮭﺎی دوﺳﻮﯾﮫ و ﺗﺮدﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪهای ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﻨﺖ ﮔﺮا.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺎزﺟﺎﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﻌﻮر و آﮔﺎھﯽ
ﻣﻠﯽ ﺧﻮدرو ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد،آﻧﮑﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ،ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و
ِ
آﻓﺮﯾﻨﺶ وﻓﺎق،اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد وھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد،اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از اﺛﺮ و ﺑﺎزده ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری روﺷﻨﮕﺮاﻧﮫ ﺑﮭﺮاﺳﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮدهی
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا در زﻣﯿﻨﮫی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را طﺮد و ﻧﻔﯽﮐﻨﺪ.
دراﯾﻨﺠﺎ»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ»ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ اﺷﺘﻮرﻣﺮ«ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد وﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﮔﺮ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی او را ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﮑﯽ ازآﻧﮭﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ،ﺟﻔﺎ رواﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ؛
»اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺮش آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ در داﯾﺮهی ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ اروﭘﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ .اﮐﻨﻮن
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﺴﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ زﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻀﺎد از
ﮔﺬﺷﺘﮫ و آﯾﻨﺪه دارد...ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻤﺸﺪه اﻣﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و از
ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺮور؛ زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و در ﺧﻮراﺗﮑﺎ ﺑﻮدن آﻟﻤﺎن در زﻣﯿﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ«.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻮﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﻮی ﻋﺮﺻﮫی ﻓﺮدی ،ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ  .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎدی
ﻗﺪرﺗﮭﺎی
ِ
ِ
ﻧﮕﺎھﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﻦ .ﺣﺎل »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺑﺎ
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯿﮕﺮی ﻗﺪری زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب
ﭼﻨﯿﻦ رؤﯾﺎی ِ
را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآورم زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ھﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب را ﻣﯽطﻠﺒﺪ.
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ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ١٨۴٩ -١٨۴٨و ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻟﯿﺒﺮال،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی راﯾﺶ ،دوﻟﺖ-آﮔﺎھ ِﯽ ﻗﺪرت-ﻣﺤﻮر داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از  ١٩۴۵ﻧﺴﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺟﻮان ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ روﺣﯿﮫای ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،ﺑﻞ زﻣﯿﻨﮫھﺎی
ﻗﺮاﺋﺘﯽ روﺷﻤﻨﺪ و ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا را ﺟﺎﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻣﺎﯾﮫی دﻟﻨﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ روﺣﯿﮫی ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﮐﮫ دوران ﻧﺎزﯾﮭﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺪھﻮﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﻧﺎزﯾﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ھﻤﮕﺎن ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺑﺎور»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای دﻟﺨﻮاه ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ،دﭼﺎر ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﺠﻮﯾﺰﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺪدھﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ .از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺑﮭﺎﻣﺎت و ﺗﺮدﯾﺪھﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ  .ﺑﺮای
از آن ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﻨﺘﮭﺎی ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ھﻤﯿﻦ روش ﺿﺮورت دارد .اﯾﻦ روش
اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎز ،در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺴﺘﮫ و ﺧﻮدرو ﻗﺮاردارد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺎھﻤﺨﻮان اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﻮﯾﺖ
ﻣﺘﻌﺎرف و از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻨﮭﻤﺎﻧﯿﮭﺎی
ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﮫ در ﺑﺮاﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ واﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﮫاﻧﺪ،اﮔﺮ ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺪاوم ﺑﮫ ھﺮﻗﯿﻤﺖ ﺳﺘﻮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛اﮔﺮ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ و ﺣﺲ ﺧﻮد –ارزﺷﯽ-
ﺟﻤﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﮭﺖ ﯾﺎﺑﯿﮭﺎی ارزﺷﯽ ﻋﺎم ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رود ،و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﻮﯾﺘﯽ وراﺳﻨﺘﯽ و
وراﻣﺘﻌﺎرف ھﺴﺘﯿﻢ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﮫ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب را ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺂورد ﺑﺰگ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی دوران ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺴﻞ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺂورد
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﮫی »ﻧﺎﺗﻮ« از ﺛﺒﺎت و دوام
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد رﻧﮓ و رﻏﻦ ﻣﻠﯽ-
ِ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮاﺛﺮ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺴﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎن« اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ ھﻤﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس آﻟﻤﺎن
را در ﻣﯿﺎﻧﮫی اروﭘﺎ ﺟﺎرﺑﺰﻧﻨﺪ؛از اﯾﻦ رو ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯿﺎﻧﮫی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪهی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را »اﺷﺘﻮرﻣﺮ« و »ھﯿﻠﮕﺮوﺑﺮ« در ﺗﻨﻮر ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮔﺮم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻔﮑﺮان »ﻧﻮﻟﺘﮫ«.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺳﺨﻦ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺲ اھﻤﯿﺖ دارد .درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎطﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران«
اﻧﺪاﺧﺘﻢ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮع ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ) ﯾﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻣﯿﮭﻦ
ﭘﺮﺳﺘﯽ( ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﻏﺮب ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ھﻤﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ) ﯾﺎ :ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ(
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ رﯾﺸﮫ دواﻧﯿﺪه در اﺻﻮل ﮐﻠﯽ
و ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻟﻤﺎن ،ﺗﺎزه ﭘﺲ از و
ﺑﺮاﺛﺮ »»آوﺷﻮﯾﺘﺲ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻣﺎن دھﯿﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﺗﮭﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻨﻮن ﮔﻨﺎه« ﺳﺮﺧﺮوﯾﯽ ﺧﺠﻠﺖ زدهی ﻣﺎ را ﺑﺰداﯾﻨﺪ،آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن
را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای از ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﮫی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ
را ﺑﮫ ﻏﺮب وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ»ھﺎﺑﺮﻣﺎس«دو ﻧﮑﺘﮫی ﺑﺲ ﻣﮭﻢ درﺑﺮدارد .ﯾﮑﯽآﻧﮑﮫ او ﺑﮫﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﻮﯾﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻏﺮب را ھﻤﭽﻮن ﺗﻤﺪن
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﺮ دوﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺒﻨﺎی وﻓﺎق ﻣﻠﯽ را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و دﯾﮕﺮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ را .ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ در اﯾﻦ ھﺮدوﻣﻮرد
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﮫام دراﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﭼﮭﺮهای و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی
ﭘﯿﺶ ﻓﺮاھﻢآورم .آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬرا ﯾﺎدآور ﺷﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﻠﺖ و ھﺮ ﺣﻮزهی
ﺗﻤﺪﻧﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد رادارد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮫﺑﺮداری در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﻤﺮاه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﮐﮫ آن را ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪهام درﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد و اﻓﻘﯽ ﻧﻮ ﮔﺸﻮده وﻓﺎرغ از ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف را
ﭘﺮوراﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن در ورطﮫی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎرﯾﮭﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﺴﺎزاﻧﮫ ﺧﺎﺻﮫ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎران آﻟﻤﺎن ﺑﺮای
ﮔﺬار از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن درآن ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ
ﺳﻨﺘﯽ ارج ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ اﻟﺒﺘﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ھﺪف را ﭘﯽﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ از راه ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ روﯾﺪاھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻻگ،
ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮﻧﮭﺎی ﭘﯿﺶ ﺧﺎﺻﮫ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ھﻤﮫی ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اھﻤﯿﺖ دارد اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﭗ آﻟﻤﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن در آﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ آن روﯾﺪادھﺎ ﺑﮫ
واﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﮫ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ دارم
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل درﺑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در آن ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺖ.
٧٧

در ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﻧﻈﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﭼﻮن ﺟﻮاﻧﺎن آﻟﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن در اﺳﺎس در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺟﻨﮓ طﻠﺒﯽ ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﮫی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺎﺻﮫ
در وﯾﺘﻨﺎم رو ﺑﮫ ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ در ھﺮﺟﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺒﺒﯽ و ﺑﮫ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ از
ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در ﯾﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎورم دو
ﻧﻮع ﻋﻠﺖ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداد .ﯾﮑﯽ ﻋﻠﺖ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮﮐﺸﻮر
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﺳﺮاﺳﺮی و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﭼﺎرﭼﻮب و در ﺑﺴﺘﺮ »ﺟﻤﮭﻮری
ﺑُﻦ« ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺖ» .ﺟﻤﮭﻮری ﺑُﻦ« ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال« اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻋﺮف زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره آن را »آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ« ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﻮﻟﺮ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ
اﯾﻦ »اﯾﺪه« ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺧﺎص آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن .ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از  ١٩۴۵ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال را در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮاﻧﯽ از درون ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺮد و از
ﻓﺎﺟﻌﮫای ﮐﮫ ﺑﺮﺳﺮ »ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر« آﻣﺪه ﺑﻮد،ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎهداﺷﺖ؟
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﺰﻣﯿﻨﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎ را
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؟ آﯾﺎﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال در
دودھﮫی ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ درﺳﮭﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ؟ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ) ﯾﺎ
درﺳﺖ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:ﭼﮫ ﻣﺮﺟﻌﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ؟
طﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮاه از »ﻣﻮﻟﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را
ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و آن را از وﺟﮭﮫای ﻋﺎم و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در
آﻏﺎز ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﭘﺲ از وﺣﺪت دو آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪهﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاﺛﺮ
ﭘﺮورش ﻧﻈﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫای ﻋﺎم ﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﮭﮫای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف اﻋﻄﺎءﮐﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ »ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« دﺳﺖ وﭘﻨﺠﮫﻧﺮمﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺖ ﮐﮫ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﮓ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آﻟﻤﺎن،
ﭘﯿﺮوزﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ ﺑﺮ اﺳﻄﻮرهھﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪهای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ واﯾﺘﺎﻟﯿﺎ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﺖ ،ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﮐﺸﻮری ،ﺑﺎﺷﺘﺎب ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺸﻤﮑﺸﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دردوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻓﺮاﮔﺮد
٥١
اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

.Mueller,Jan-Werner.Verfassungspatrio smus.suhrkamp.2010.Pp.21-22.
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***
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣﯿﻨﮫھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ »ﭘﺮﺳﺶ ﮔﻨﺎه در آﻟﻤﺎن« ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس«
٥٢
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از درﺳﮭﺎﯾﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
»ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع از »ﮔﻨﺎه« اﺷﺎره داﺷﺖ و ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ »ﮔﻨﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ« ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ
رﻓﺘﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن .ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮاﮔﺮد آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
دوم »ﮔﻨﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺧﻼف ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻣﺮوزی ﺣﺘﯽ »ﺟﺮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ٥٣ﻧﮫ ﻓﻘﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد،ﺑﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ )= ﺣﺎﻣﻼن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ( را ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺟﺎزه و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺑﺸﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک« دارﻧﺪ .ﻓﺮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی و در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮد  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در
ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﯾﺎﺳﭙﺮس« در واﻗﻊ و ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺮآﯾﻨﺪھﺎی اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ آن ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ھﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮد .ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻗﺪرت اﺳﺖ و ارادهی طﺮف ﭘﯿﺮوز )= ﻓﺎﺗﺞ( در درون )=
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ( و در ﺑﺮون )= ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ( .ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﮐﺎھﺶ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻗﺪرت )=ﻗﮭﺮ( ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪی و
ھﻮﺷﻤﻨﺪی،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و از طﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮق
طﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮم »ﮔﻨﺎه اﺧﻼﻗﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ﻣﺨﺎطﺐ اﯾﻦ
ﮔﻨﺎه،ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﯾﻦ رده از ﮔﻨﺎه اﻣﺮی اﺳﺖ ﻓﺮدی .ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ دارد زﯾﺮا از ﻓﺮد ﺑﮫ ﻓﺮد ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
.Jaspers,Karl.Die Schuldfrage.Heideleberg 1946.Pp.106.
 . ٥٣اﯾن ﻣﻔﮭوم در اﯾران اﻣروز ﻣﺧدوش ﺷده اﺳت.از آن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎدﮐردم ﺗﺎ دراﯾﻧﺟﺎ آﻣده ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﯾﺎﺳﭘری
»ﮔﻧﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ« ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارد.
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ﯾﺎﺳﭙﺮس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
دارم.
ھﯿﭻ ﻓﺮدی )=ﺷﮭﺮوﻧﺪی( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺒﺮی ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ »ﻓﺮﻣﺎن ،ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ« از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺒﺮی ﺑﺠﻮﯾﺪ.ھﺮ ﮐﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺟﺪان ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ،ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر
و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ﻣﻌﺮض داوری
اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد» .ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻄﺮ
ﺑﻼﻓﺼﻞ ،ﻓﺸﺎر و ارﻋﺎب و ﺗﺮور در ﺷﻤﺎر ﻋﻠﻞ ﻣﺨﻔﻔﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ
وﺟﺪان ﻓﺮد اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن،ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ِ
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﮔﻨﺎه ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« را دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ.ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮددارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ
ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫی اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯿﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﮭﺎن ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﮫی او ﯾﺎ ﺑﺎ اطﻼع او رخ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور
»ﯾﺎﺳﭙﺮس« وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
دھﺪ ،در ﮔﻨﺎه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽام را در ﺟﮭﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﮫﮐﺎر ﻧﻤﯽاﻧﺪازم و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮن ﻧﻤﯽﺷﻮم،ﺑﻞ درﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ و
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮔﻨﺎھﮑﺎرم .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ درک ﮐﺮد.
»ﻣﻮﻟﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﮫ در دوران ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رخداد ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻢ ﻧﺎظﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل را »ﮔﻨﺎھﮑﺎر«ﻣﯽﺳﺎزد ٥٤.ﺑﮫ ﺑﺎور»ﯾﺎﺳﭙﺮس«ﻣﺮﺟﻊ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ »ﮔﻨﺎه« ﭘﺮورﮔﺎر اﺳﺖ ٥٥.در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﮔﻨﺎه ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﺷﺎﯾﺪ وﺣﯽ و
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ در اﺛﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ و در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ.
اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﻘﻮﻟﮫ را »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در رﺳﺎﻟﮫی درﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﻧﮑﺘﮫھﺎی او را ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ .ﺑﮫ ﻗﻮل »ﻣﻮﻟﺮ«
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از »ﮔﻨﺎه
ﺟﻤﻌﯽ « آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﯾﺶ ﺳﻮم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ« آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎت

.Mueller.Ibid.Pp.22-23.
. Jaspers .Ibid.31-33.
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ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎدﮐﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور»ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﮭﯿﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﭼﮭﺎر ﻣﻘﻮﻟﮫی » ﯾﺎﺳﭙﺮس« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻨﺎه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﺻﮫ آﻟﻤﺎن را درﻧﻈﺮدارد .ﺣﺘﯽ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﯽ داﻧﺪ و در ﺟﮭﺖ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ
»ھﺮودوت« ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهی آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهی ﻣﻐﺮب اﺳﺖ و ﻣﺸﺮق .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪهی او از
زﻣﺎن »ھﺮودوت« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﺳﺖ! ﻧﻤﻮﻧﮫ اش ھﻢ از ﻧﻈﺮ او
»آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎرﺳﯽ« =) ٥٦اﯾﺮاﻧﯽ( .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫی
»ھﺮودوت« ﻓﺎﻗﺪ ارزشاﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﮐﮫ ﺑﮫ »ھﮕﻞ« ھﻢ اﺑﺮاز ارادات ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﻮد داوری او را ھﻢ ﻣﯽآورد .ﯾﻮﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن آن روزﮔﺎر
در ﺣﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ روآورﯾﻢ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﮑﺜﺮ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ و آزادی ﻣﺮدم و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮد؟ اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺨﺖ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ازﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ و ﺗﺸﺮﯾﺤﮭﺎی ﯾﺎﺳﭙﺮس از
ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ،ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد.
ﻣﮭﻢ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﮔﻨﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽ« را
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »وﺣﺪت آﻟﻤﺎن« ﺑﮫھﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻣﻮﻓﻖ آﻟﻤﺎﻧﯽ
– واﻟﺒﺘﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -و اﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن از
ﻋﮭﺪهی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ﻋﮭﺪهﮔﯿﺮﻧﺪ؟ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ آن درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردﺷﻮد؟»ﻣﻮﻟﺮ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
ھﻤﭙﺎی ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﺧﻮردهاﻧﺪ ٥٧.ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎﺳﭙﺮس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺳﺮﮐﻮب و
طﺮدﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻣﻮﻟﺮ« اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﯾﺎﺳﭙﺮس در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﺴﺰﻣﯿﻨﮫی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﮭﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎھﻤﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻀﺎد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس آﯾﺎ
ﮐﺸﻮرﻣﻠﯽ« دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﮫ
آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ھﺮﮔﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ »
ِ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را »ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺟﮭﺎن« ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ »ﻣﻠﺘﯽ
ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮد را« در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ
ﻣﻄﺮود« ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از دورهای » ِ
دوره ﻧﻮﺳﺎزی وراﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ وراﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزﻧﺪ؟»ﯾﺎﺳﭙﺮس«
در ﻧﺎﻣﮫای در ژوﺋﻦ  ١٩۴۶ﺑﮫ »ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« ﻧﻮﺷﺖ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﮫ
.Jaspers.Ibid.P.34.
.Mueller.Ibid.24.
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ﻣﯿﺰاﻧﯽ وﺑﮫ ﻧﺤﻮی ھﻤﯿﺸﮕﯽ -ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
درک ﮐﻨﺪ ،-ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن آﻟﻤﺎﻧﯽ  ،آزاد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ .«...ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ اﺷﺎره»ھﺎﻧﺎ آراﻧﺖ « را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد و ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد» .ﻣﻮﻟﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﺮﭼﮫ از
ﺟﺰﯾﯿﺎت آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ» .ﯾﺎﺳﭙﺮس«
»ﮔﻨﺎه« را در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮار ﺑﮫ ﺳﻮی
ِ
آﺷﮑﺎرا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد و ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﮐﺸﻮرﻣﻠﯽ« ﺑﺎ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﻓﻘﮭﺎی »ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮭﻨﯽ« را ﺑﺎ
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮫی »ارﺗﺒﺎط آزاد و ﻋﻠﻨﯽ« ،و ﺟﺪل و ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ھﻤﭽﻮن
»ﻧﺒﺮدی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ«را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘﺒﯿﺢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺗﮭﺎم زدن ﺑﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در
ﻣﻮارد اﻓﺮاطﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻗﮭﺮ،ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﯾﺎﺳﭙﺮس ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﯿﻞ
٥٨
ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط آزاد و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام طﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن طﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﻔﺘﺎر )=ﺧﻄﺎﺑﮫ( و ﺿﺪﮔﻔﺘﺎر)=ﺿﺪ ﺧﻄﺎﺑﮫ( ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ و آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻌﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از طﺮﯾﻖ ﻧﺒﺮد آزاداﻧﮫی روﺣﯿﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺣﺎل ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ﻣﻮﻟﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد »ﯾﺎﺳﭙﺮس« دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺎھﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﮔﻨﺎه و ﺑﺮﺳﺮ ﮔﻨﺎه در
ﭼﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎطﯽ آزاد و ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن آزاد وﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ.
در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان »ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻓﯿﻠﺴﻮف دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎن »دوﻟﻒ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« اﺳﺖ ﮐﮫ او را واﺿﻊ اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﺪﺗﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
وررﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آن را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫی روﺷﻦ
و ﺻﺮﯾﺢ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﭼﻨﺪ دھﮫ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺿﺮب ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺣﻀﻮر و ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از اوﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد » .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای  ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﺳﭙﺮس ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺿﺮورت دارد ﺷﮭﺮوﻧﺪ را در
ﻣﻘﺎم »ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ« درک ﮐﻨﯿﻢ و او را در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﻗﺮاردھﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ از
ﺷﮭﺮوﻧﺪان آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ .اﻣﺎ اﯾﻦ آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺗﺎ آن زﻣﺎن در
آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
.Mueller.Ibid.P.25.
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راﺳﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ھﻤﺎن ھﺪف
ِ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان از طﺮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن را دردﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،آن
را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺘﺸﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﺑﺴﺎزﻧﺪ  ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رواﻟﯽ »ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺮ« ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﻮﻟﺮ« ﻧﻮآوری واﻗﻌﯽ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺴﻮراﻧﮫی او ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﻣﻔﮭﻮم اﻋﻀﺎی طﺒﻘﮫی ﻣﺘﻮﺳﻂ .او اﺻﻄﻼح آﻟﻤﺎﻧﯽ  Buergerرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ
ھﻢ در ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻢ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وھﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮاﺑﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان
آن را »ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد و ﮔﺎه »آدﻣﯽ ﻋﺎدی « ﯾﺎ »ﻓﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ« .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ »ﺑﻮرژوا« .در ﻣﻮاردی ھﻤﺎن »ﺷﮭﺮوﻧﺪ« اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ داﺷﺖ اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم را از دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﯿﭽﮫ ﺑﺮھﺎﻧﺪ و آن را ﺑﮫ ﻣﺪد ارﺳﻄﻮ
و در زﻣﺎﻧﮫی ﺧﻮد» ،ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﮫی اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﻧﺪ.
»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮏ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﺎدی)ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ طﺒﻘﮫی ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﺿﺮورﺗﺎ ً ﺑﺪ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮهای از آن ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﯾﺎ »ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار دوﻟﺖ«ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .درزﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﮫﻣﯽﺷﺪ»ﮐﺎﺳﺐ« ﯾﺎ »ﻧﻮﮐﺮدوﻟﺖ«! ﻣﻔﮭﻮم »ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﺎدی«) در اﯾﻨﺠﺎ
در واﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ »آدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ«( ﺑﺎ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺟﻨﮕﺎوراﻧﮫ و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﮕﺮی و
آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﻧﺪارد» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎ
ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی آن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫاﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ او
اﺻﻄﻼح و واژهی  CIVITASرا ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﮭﺮوﻧﺪان .در اﺳﺎس در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ دوﻟﺘﺸﮭﺮھﺎ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن را
ﻣﯽﺗﻮان ھﻢ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ داﻧﺴﺖ و ھﻢ ﺷﮭﺮوﻧﺪ .واژهی »ﺑﻮرﮔﺮ« ) ( Buergerدر آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
» )« buergerlichﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮرژواﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی روﺣﯿﮫی طﺒﻘﮫی
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮھﻨﮓ( ،و اﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
» .«Buergerlichkeitاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽطﻠﺒﺪ ﮐﮫ اﻻن ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« اﺟﺘﻤﺎع ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ
 Buergerlichkeitو از آن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻌﻨﺎی راﯾﺞ ﻣﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ھﻨﻮز ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫ و
ﻋﺎﻣﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ او آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ھﻨﻮز ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﮑﮭﺎ )=ﻧﻘﺎﺑﮭﺎ( و ﺣﺠﺎﺑﮭﺎ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ/ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﻮد را رزﻣﻨﺪه ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ،ھﻤﭽﻮنرزﻣﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎن
)اﯾﺪآﻟﯿﺴﺘﮭﺎ( ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﮕﺎهزﯾﺮﭼﺸﻤﯽ دﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺮأت ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ
ﺗﺼﻮرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﺮأت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
زره زﻧﮓزدهی روﺣﯿﮫی طﺒﻘﮫی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺮﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟
٨۴

ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮭﺮوﻧﺪی/ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ دارد ﺑﺎ دوﻟﺖ وﻣﻠﺖ ؟ »ﻣﻮﻟﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
وﯾﺮان ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺸﺘﮫ و در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ،رو ﺑﮫ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ ﺑﮫ ﺳﺎل » ١٩۴٧دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ﻧﺸﺮﯾﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم »دی
واﻧﺪﻟﻮﻧﮓ« ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺸﺎرش ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮد،ﻣﻘﺎﻟﮫای اﻧﺘﺸﺎرداد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻔﮭﻮم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری« .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ راﻣﯽﺗﻮان ﺳﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫی رﺳﻤﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫی »ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«ﺑﮫ ﺣﺴﺎبآورد.دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم »وطﻦ«) (Heimatو»ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری«)( Vaterland؛ اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ
دوﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ »ﻣﯿﮭﻦ« ﯾﺎ »ﮐﺸﻮر« .ھﻤﯿﻦ
ِ
داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرداﺷﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺎ  :وظﯿﻔﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻦ .ھﻤﯿﻦ وظﯿﻔﮫ در واﻗﻊ
اﺳﺎﺳﯽ آزادی .ﺧﻮد
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ در ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ و اﯾﺠﺎد و ﭘﺮورش ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ِ
»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری« )= ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫی ﻋﯿﻦ اﺻﻄﻼح
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ را ﻣﯽآورم ؛ درﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎ
و اﺟﺪادی( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در واﻗﻊ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﯿﻨﺠﺎ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری« را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ »آﻏﻮش ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ
ﻣﺎدر« .اﯾﻦ وﺟﮫ از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را »ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﻓﻮن راﻧﮑﮫ« در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫای
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ »ﻣﻠﯿﺖ« .در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺪری ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﻔﺎف ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای
ﻓﻌﺎل ،آزاد و ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ)ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ(_ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﺳﮭﯿﻢ ﮔﺮدﯾﻢ.
از ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ را ﺑﮫ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری« ،ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﺪ
و آن را اﻣﺮی ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﺮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ﮐﮫ
راﺑﻄﮫی اﺣﺴﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را »ارﺗﺒﺎط ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ« در ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان آزاد و
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻓﻘﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ آزاداﻧﮫ و داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﮫی
اﺣﺴﺎﺳﯽ راﺳﺘﯿﻦ ھﺮ ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪریاش ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد؛ از اﯾﻦ رو
٥٩
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ در آﻟﻤﺎن »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« در اﺳﺎس »ﺷﮭﺮوﻧﺪ«
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ »ﺳﺮﺑﺎز« و »ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﮭﺮﻧﺪی« را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﮫ »وظﯿﻔﮫی اطﺎﻋﺖ
ﺑﯽ ﻗﯿﺪ وﺷﺮط« .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ارﺗﺶ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »اﺟﻤﺎع ﺷﮭﺮوﻧﺪان« ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ
در آﻟﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آزاداﻧﮫ و ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺒﺎل ﻣﯿﺜﺎق ﺷﮭﺮوﻧﺪی در ھﯿﺄت
ِ
وﺳﻨﺖ اطﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ وﻗﺎر و ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم و رﻓﻌﺖ

.Mueller.P.28.,Und: Dolf Sternberger ,Begriﬀ des Vaterlandes.1949.P.38.
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ﺟﺎﻧﺒﺎزی .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد و روﺣﯿﮫای اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽداﺷﺖ اﺟﻤﺎع و
ﻣﯿﺜﺎق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
او از ھﻤﺎن آﻏﺎز آن را درﻧﻈﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺪری را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب« .ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪه « ﮐﮫ ﺑﺮ زﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﭘﺮﺗﻮﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ھﻤﮫ ھﺮروزه در آن ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ و آن را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ» .ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﭘﺮوژه ای وراﻧﺴﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ وراﺳﻮی ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .
ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﺻﮫی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ) Living
 ( Constitutionﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪه« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان و آرای ﺻﺎدره وﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ و در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ
روزﮔﺎر ﻣﯽﺷﮑﻮﻓﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﮫی درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽﭘﻮﯾﺎ« .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺟﺪی ھﻢ دارد .از آن ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ »اﺳﮑﺎﻟﯿﺎ«
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ داد .درﮔﺬﺷﺖ او در ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﮫ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ زودﯾﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ٦٠.اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ و رأﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺑﮫ او ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﻢ داد .در اﺳﺎس دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ھﺮﮐﺸﻮری ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪه ﯾﺎ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽرود ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ »اﺳﮑﺎﻟﯿﺎ« ﺳﺪی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎ اﯾﺠﺎدﺷﻮد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ و
ﮔﻮﻧﮫھﺎی آن ﺑﮫ ﺣﺪی در آﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﺪل
»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﺟﻤﮭﻮری ﺑُﻦ« )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﮐﮫ ھﻤﺎن آﻟﻤﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس« آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از )١٩۴۵ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ(
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اھﻤﺎل ﮐﺮد .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎھﺎ در آﻟﻤﺎن ھﻤﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮوﯾﺞ
داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮاس ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ».ﻣﺎﮐﺲ ھﻮرﮐﮭﺎﯾﻤﺮ« از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
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ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۵٩ﻧﻮﺷﺖ درھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﮫ اﻧﺪازهی
آﻟﻤﺎن ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺷﮭﺮوﻧﺪان ھﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازهی
ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« را ﮐﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽ
٦١
ﮐﺸﻨﺪ» .ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« در آﻟﻤﺎن ﭼﯿﺰی وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اﺳﺖ.
اﯾﻨﮭﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ ﻣﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ طﺮف و از آن طﺮف.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻓﺼﻠﯽ دﯾﮕﺮ،در ﺑﺎﻻ ،آوردهام ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ« ھﯿﭻ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺣﺘﯽ ﺑﮫ
رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﺮح آن را ﭘﯿﺸﺘﺮ داده ام اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪم)ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ( ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺷﺘﯿﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ«
ﺳﺮﺑﺮﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﮫای در ﺟﮭﺖ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﺎﻻت رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﮫ
آوردهام .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای وظﺎﯾﻔﺶ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در
ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال در
دوﺟﮭﺖ ﺧﻮد را ﺟﺎﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ  :ﯾﮑﯽ در ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان
و دوﻟﺖ ؛ ودﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺖ اﻓﻘﯽ ﺑﻮدﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

ھﺎﺑﺮﻣﺎس و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﮫ آﻣﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ آورده ام ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ« را »دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
را »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« آﻧﭽﻨﺎن اھﻤﯿﺖ وﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم »ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺟﻠﻮهای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﯿﻤﮫی ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫی ھﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس«اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و از ان ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ آن وﺟﮭﮫای ﻋﺎم ﺗﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ
و از ﺻﺒﻐﮫای ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدیﺗﺮﺑﺮﺧﻮردارﮐﺮد .ﺟﺪل ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﺗﻨﺪ و
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﻋﺮف ﻓﺮھﻨﮓ آن روزﮔﺎر ﺳﺮﺑﺮوآرد از اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪهی
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ وﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﻮدن آن ﺑﺎ
.Mueller.Ibid.P.30.
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اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﮔﻮﻻگ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫی طﺮﻓﮭﺎی درﮔﯿﺮ ﭼﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﭼﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺪل ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ﻣﻌﻀﻞ ھﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ )= ھﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک( آﻟﻤﺎﻧﯽ .ﺑﮫ وﯾﮋه »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ،ﺑﮫ ﻗﻮل »ﻣﻮﻟﺮ«
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ »ﻋﺎدی ﺳﺎزی« ھﻮﯾﺖ
آﻟﻤﺎﻧﯽ روآورﻧﺪ وﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ را اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﯿﻨﮫای
ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎرف از ﻏﺮورﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ .در ﺑﺮاﺑﺮ،آﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ
ﺗﺎزه از ﻧﻈﺮ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﻮد از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺛﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﻏﺮب در ﻣﺠﻤﻮع  .ﻋﻠﯿﮫ آن ﺷﮑﻞ ازﻏﺮورﻣﻠﯽ ،ھﺎﺑﺮﻣﺎس از »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و آن را ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎز ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ
٦٢
ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ھﺎﺑﺮﻣﺎس ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«»،ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ « را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ آﮔﺎھﺎﻧﮫیاﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎلﺗﺼﻮرﻧﻤﯽﮐﺮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﮭﻞ وآﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﺎ-ﻣﻠﯽ )و :ﭘﯿﺸﺎ-ﻣﺪرن( ﺣﻮل و ﺣﻮش
دوﺳﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ -ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﻮد .درﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽﻣﯽﺗﻮان
ﯾﮏ ﻣﺤﻮر
ِ
ﮔﻔﺖ ﯾﺄس وﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن وﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪهی اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ٦٣ﺳﺪ
ﺣﻮزهھﺎی
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﻓﺮدیوھﻮﯾﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯽ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد اﺣﮑﺎم و ﻧﯿﺎزھﺎی
دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ و آﺳﺎن ﺑﮫ اھﺪاف
ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮطﻦ )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری =  ( patriaدﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .در
ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﺧﻮرده و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﺄس از ﻧﻈﺮ ھﺎﺑﺮﻣﺎس ،ھﻮﯾﺘﮭﺎی وراﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
اﯾﻨﮭﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .او اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﮕﻮھﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ »ﻻورﻧﺲ
ﮐﻮﻟﺒﺮگ« ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻧﻮ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و
روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﺑﯽ طﺮﻓﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و از اﻣﯿﺎل و آرزوھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﯾﺸﺎن واﭘﺲ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﺶ ﺳﺮراھﺸﺎن
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ھﻮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ اﻣﺮی »ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ«)=»ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺷﺪه«(
ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ دﯾﮕﺮان از آﻧﺎن ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮد ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
اِﻋﻤﺎل زور و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪس و
ﺷﺒﮫﻣﻘﺪس ﺗﻮﺟﯿﮫﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
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. ٦٣اﺻطﻼح ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ارﺳطوﯾﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﯾﮏ ﮐﻠﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دارد ﻣﺎﻧﻧد
ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ دوﻟت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮔروه از ﻣردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدد ھوﯾت ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻗﺎدرﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎزﺷﺎن را
ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ان را در ﺿﻣن ﯾﮏ ﺟﻣﺎﻋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾد دارای ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗب اﺳت .در ﻋرف اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ .polity
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ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﯾﺎ »اﻻھﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺖ-ﻣﺤﻮری )ﯾﺎ :ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ( و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻗﺘﺪار رﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
وﺗﺮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮطﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﮫی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی آن ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺎم و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل دارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و درواﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ « ) ( nation-stateاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ در ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﭘﺪﯾﺪارﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮد و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﺳﺖ ﺑﮫ
»ﺟﺎﻣﻌﮫی وراﺳﻨﺘﯽ« .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺘﻀﻤﻦ طﺮد و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ دﯾﻦ ،ﺳﻨﺖ و دﯾﮕﺮ
اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی و ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﻋﺎم ﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﮫ
اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎز ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽرود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺧﺎص و ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﮔﺮوھﯽ ،
واﮐﻨﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ طﺮدﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﮑﻔﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺒﮑﮫای
اﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه از ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻤﻊ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯽ را در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ وﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،وھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ازﻧﻮﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن از ﻧﻈﺮ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود و داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﻣﮭﻢ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ او »ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺳﺎزیھﻮﯾﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮاﺛﺮ دو ﻓﺮاﮔﺮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﯾﮑﯽ ﺑﺮاﺛﺮ روﺣﯿﮫی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﮔﺮدﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی
ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎ و وﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ )=در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺴﮭﺎ( ﮐﮫ واﮐﻨﺸﮭﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﺪﻟﮭﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﭘﺮوژهی« داﺋﻤﯽ و اداﻣﮫ
ﯾﺎﺑﻨﺪه،ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« »دوﻟﻒ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« را ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و آن را از ﺟﮭﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻏﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ روش اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ روﯾﮑﺮد او ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻗﺪﯾﻤﺶ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻓﻠﺴﻔﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮورده اش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻋﻤﻞ و ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .دراﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮدازی ﻣﻔﮭﻮم ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ را وامﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را در ﮐﯿﮭﺎﻧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﺠﺎمﻣﯽدھﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﮫ
آنﺧﻮدﺳﺎزی« ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی »ﺟﻠﻮهای
»ﮔﻔﺘﺎرﺑﺮداری« روآورد ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ »از ِ
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ﮐﺎذب « را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ وﻓﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺪﻧﯽ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
واﮐﻨﺸﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺑﻞ ﮔﺎه در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺳﮭﻢﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ھﻮﯾﺘﮭﺎی وراﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ وراﻣﺘﻌﺎرف و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺮدﯾﺪ و
دودﻟﯽ ﻧﺸﺎنﻣﯽدھﻨﺪ و اﺑﺮازﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال )=
آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﮫ ﺑﺎور »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫای از »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« ﺗﺤﻮل و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻗﺪر ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و
ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دلﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم
آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺮ از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺮّ ف ﮔﻮﻧﮫای
از ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ای ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮ و ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﺎﻣﺘﺮ و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮلﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻋﻨﺼﺮ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی
را ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم آﻏﺎزﯾﻦ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺿﺎﻓﮫﻣﯽﮐﻨﺪ.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ وﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ»دوﻟﺖ -ﻣﺤﻮری«)ﯾﺎ:دوﻟﺖ-ﮔﺮاﯾﯽ/
دوﻟﺖ-ﺳﺮوری(وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺼﺮھﺎی»اﺟﻤﺎع ﺳﺎزی«را درﻧﻈﺮﯾﮫی»اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ«
ﺑﮑﺎھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺳﻨﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫی آﻟﻤﺎﻧﯽ» ،دوﻟﺖ« ھﻤﭽﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫای ﺑﻨﯿﺎدی و اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻓﺮاز و ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و وراﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد وﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ازﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫی »دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن )Rechtsstaat
ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Rule of Lawو از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫی »دوﻟﺖ رﻓﺎه« ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ) Sozialstaatﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Welfare Stateﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم »دوﻟﺖ« در دوﺑﺨﺶ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ودر ﻧﺘﯿﺠﮫ از آن ﻣﻨﻈﺮ واﻻ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﮫ دو ﺣﻮزه ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دوﻟﺖ ﻗﻨﻮن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﯽدھﺪ و ﺑﮫ
ﺳﻮد اﯾﻦ دوﻣﻔﮭﻮم ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن اھﻤﯿﺖ
ﺧﺎص داﺷﺖ و دارد.
اﻧﺪﯾﺸﮫی دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻗﻮت ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ
آورد ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫی دوﻟﺖ رﻓﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی
ﻣﺎدی ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان .ﻧﮑﺘﮫی ظﺮﯾﻒ و ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ از ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ارزش دﻓﺎع ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ »ﺣﻮزهی
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﻮﺟﮫ دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺤﺎﺟﮫ ﻣﯿﺎن
ﺷﮭﺮوﻧﺪان .در اﯾﻦ ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ھﻤﭽﻮن اﻓﺮادی
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آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ،در ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ادﻋﺎھﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ.
از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎده و آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ ﮔﺬﺷﺖ و از ﺗﺄﻣﻞ در ﺑﺎرهی آﻧﮭﺎ ﻏﻔﻠﺖ
ورزﯾﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ،ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﺤﺼﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻗﮭﺮ ﻣﺸﺮوع )ﺑﮫ
ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ،ﮐﮫ در ارﺟﺎع ﺑﮫ »دوﻟﺖ« ھﻤﮫی
اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی »وﺑﺮی«)= ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ( ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽروﻧﺪ ،در روﯾﮑﺮد »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ
ﺋﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻮد ﻓﺮاﮔﺮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و دا ِ
ﻓﺮاﮔﺮداز ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن« ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺷﻮد و
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺗﻮﺳﻂ رﻓﺎه ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ »دوﻟﺖ رﻓﺎه« ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ
اﺻﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان آزاد و
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪهی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ.
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻧﻈﺮﯾﮫی»دوﺳﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ« ﺧﻮد را در اﺳﺎس روی ﻋﻨﺼﺮ »دوﻟﺖ«
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﮭﺪ»،ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهی ﺧﻮد را از»ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺪﻧﯽ«،ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮآوردهی ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻧﯽ.
ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻧﻈﺮی ﻣﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ» .اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﮐﮫ
واﺿﻊ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﺮدارد ﮐﮫ در ھﯿﺈت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو از دوﻟﺖ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎردارد ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺪرج
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ .ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ و از طﺮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ؛ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .او ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺗﺠﺮﺑﮫای و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺗﺮﺳﯿﻢ ھﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد.
»ﻣﻮﻟﺮ« ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از »ﺳﯿﺎران ﮐﻮرﻧﯿﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در رواﯾﺘﮭﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ھﻨﻮز
ﻣﺒﺤﺚ »ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ« ﺧﺎرج از ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .درک
ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ »ﺧﻮدﻓﮭﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺮاﺛﺮ
ﻣﺒﺎﺣﺜﮫی ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،روﺷﻨﻔﮑﺮان،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
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ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ٦٤.ﻧﻤﻮﻧﮫی اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان در روﯾﺪاد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
»ﺟﺪال ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران« ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص
دادهام .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﮫ آن ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد.
در اﯾﻦ ﺟﺪال ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎراﻧﮫ ﭼﺮخ ﻣﯽزد،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮد در ﭘﺮﺗﻮاﯾﻦ ھﻮﯾﺖ وﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ھﻮﯾﺖ ،ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮ،ﻧﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی »ﭘﯿﺶ -ﺳﯿﺎﺳﯽ«.
»ھﻮﯾﺖ« ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ درﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﺮد ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﺎز،ﭘﻮﯾﺎ و روان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮادی
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮرﯾﺖ ھﻨﺠﺎرھﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ « و ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺼﺪاق
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ راه ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ »ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﻓﺮاﭼﻨﮓآورد؟

.Ibid.P.288.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ دوم
ﮐﺸﻮر،ﻣﯿﮭﻦ،وطﻦ
در زﯾﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﮭﻮم و واژه اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﺪھﻨﺪ.
ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮫ اﺑﮭﺎم زداﯾﯽ ﯾﺎ دﺳ ِ

ﮐﺸﻮر
ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﯿﺸﻮر در اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ .ﻋﻨﺼﺮی ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎه ﮔﯿﺘﯽ ﭘﮭﻠﻮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺶ و ﻟﺸﮑﺮ ﺷﮑﻦ
ﺧﺴﺮو ﻋﺎﻟﻢ ﺷﮫ ﮐﺸﻮر ده و ﮐﺸﻮر ﺳﺘﺎن

٦٥

در ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﮭﻠﻮی ﻓﺮه وﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﯿﺸﻮر« آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺸﻮر،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﻗﻠﯿﻢ،
ﻧﺎﺣﯿﮫ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ٦٦.در ﺑﺎره ی ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﺷﻮد
ﺑﮫ »ﺑﻨﺪھﺸﻦ« ﻓﺮﮔﺮد ھﺸﺘﻢ.
در ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ  :ﺑﻮم،ده،ﮐﺸﻮر،ﺷﮭﺮ ٦٧.در
ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۶٩ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮﮔﺮدان آن از ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت در  ١٣٨۵در اﯾﺮان ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺐ ﮐﺸﻮرﺧﺪای ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ،ﻧﺎﺣﯿﮫ .ﺗﺮﮐﯿ ِ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن،ﺷﺎه .ﮐﺸﻮر ُﮐﺸﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ و ﻓﺎﺗﺢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮاﺑﺮ
٦٨
اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﺳﺘﺎن.
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی
دھﺨﺪا ﮐﮫ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺸﻮر»ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﺖ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ  ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎص .ﻣﻤﻠﮑﺖ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .در اﺻﻄﻼح
اﻣﺮوزﻧﺎﺣﯿﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎص و ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﮭﺮھﺎ
و ﻗﺼﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ«)دھﺨﺪا.ج  .(١١در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی دھﺨﺪا
ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻣﺘﻨﻮع وﺟﻮد دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺸﻮرﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎدﺷﺎه؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﻮر
. ٦٥ﻧﮏ.ﻓرھﻧﮓ ﻗواس.ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﻧذﯾر اﺣﻣد.ﺑﻧﮕﺎه ﺗرﺟﻣﮫ و ﻧﺷر ﮐﺗﺎب .ﺗﮭران .١٣۵٣ص .٣٣
. ٦٦ﻓره وﺷﯽ،ﺑﮭرام .ﻓرھﻧﮓ ﭘﮭﻠوی.اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران.ﭼﺎپ دوم.ﺗﮭران .١٣۵٢ص .٢۵٢
. ٦٧ﻧﮏ .ﻓرھﻧﮓ ﮔوﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی.دﯾوﯾد ﻧﯾل ﻣﮑﻧزی .ﺗرﺟﻣﮫ ی دﮐﺗر ﻣﮭﺷﯾد ﻣﯾرﻓﺧراﯾﯽ.ﭘژوھﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﻧﺳﺎﻧﯽ و
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ.ﺗﮭران .١٣٨٨ص .٢٨٧
. ٦٨ﻓرھﻧﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ.ج دوم.زﯾر ﻧظر ﺷﮑوری و دﯾﮕران .ﭼﺎپ ﺑﮫ اھﺗﻣﺎم ﻣﺣﺳن ﺷﺟﺎﻋﯽ .ﻧﺷر ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﺎﺻر.
ﺗﮭران .١٣٨۵ص .١۴٢٩
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ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ
ﮐﺸﻮر،ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺸﻮردار .ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی
ﺐ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺐ ﮐﺸﻮرﺧﺪﯾﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣ ِ
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿ ِ
ِ
ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎ و ﮐﺸﻮرﺳﺘﺎن ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی دھﺨﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮھﻨﮓ »ﻧﺎظﻢ
اﻻطﺒﺎ« ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﻖ زﯾﺎد دارد ﺑﮫ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
»ﺿﺎرﺑﺎن واژه« ﮐﮫ ﺗﻔﻨﻦ »واژه ﺑﺎزی« ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن »ﻣﺪرﻧﯿﺖ« ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و
از »ﻧﺨﻮت ﮐﺎذب« ﭘﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﮭﻦ /وطﻦ
ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ /ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ

در ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎظﻢ اﻻطﺒﺎ ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وطﻦ و ﻣﺴﮑﻦ  ،ﻣﻘﺎم زاد و ﺑﻮم ،آراﻣﮕﺎه
و ﺳﺎﻣﺎن .ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮھﻢ ازآن آورده اﺳﺖ ﮐﮫ اﻻن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .درﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮫ ی
دھﺨﺪا ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻣﯿﮭﻦ را در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﺎن و وطﻦ و زاد
و ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ را از »ﻟﻐﺖ ﻓﺮس اﺳﺪی« ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
٦٩
ﺑﺎ :ﺟﺎی ﺧﺎن و ﻣﺎن و زاد و ﺑﻮن )=ﺑﻮم(.
دھﺨﺪا :ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ  /وطﻦ دوﺳﺖ /وطﻦ ﺧﻮاه  .از
اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دوﺳﺖ دارد؛ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزد .اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮاه ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ.
»اﺳﺘﺎد ﭘﻮر داود« در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« در ھﻤﺎن ﻣﺪﺧﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ »ﻣﯿﮭﻦ«
ﻣﯽ ﭘﺮدازد ٧٠.ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن اﯾﺮان واژه ی ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﯿﮭﻦ را ﺑﮫ ﺟﺎی واژه ی ﺗﺎزی وطﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل » در ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﻨﻮز وطﻦ در
ﺳﺮزﺑﺎﻧﮭﺎﺳﺖ« .ﺑﮫ ﺑﺎور ﭘﻮرداود ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻐﺖ وطﻦ »ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﺗﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ،ﻧﻮ
٧١
وﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﯿﭻ روی رﺳﺎﺗﺮ از ﻣﯿﮭﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.

. ٦٩ﻟﻐت ﻓرس).ﻟﻐت دری( .اﺑو ﻣﻧﺻور اﺣﻣدﺑن ﻋﻠﯽ اﺳدی طوﺳﯽ.ﺗﺻﺣﯾﺢ و ﺗﺣﺷﯾﮫ  :ﻓﺗﺢ ﷲ ﻣﺟﺗﺑﺎﯾﯽ -ﻋﻠﯽ اﺷرف
ﺻﺎدﻗﯽ.اﻧﺗﺷﺎرات ﺧوارزﻣﯽ .ﺗﮭران .١٣۶۵
. ٧٠ﭘورداود .ﻓرھﻧﮓ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن .اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران.ﭼﺎپ دوم.ﺗﮭران  ٢۵٣۵ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ .ﺻص .١۶-١
. ٧١ھﻣﺎﻧﺟﺎ .ھرﭼﮫ در اﯾن ﺑﺧش از ﭘورداود ﻣﯽ آورم ارﺟﺎع دارد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ در زﯾرﻧوﯾس ﭘﯾﺷﯾن ﯾﺎدﮐردم.
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ﭘﻮرداود ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﯿﮭﻦ واژه اﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰارﺳﺎﻟﮫ در اوﺳﺘﺎ ،ﻧﺎﻣﮫ ی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎﮔﺎن
ﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ و در ادﺑﯿﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ « .در اداﻣﮫ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اوﺳﺘﺎ ﮐﮫ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺮس
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ﺑﮫ اﻧﺪازه ای واژه ی ﻣﯿﮭﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﻔﮭﻮم آن را درﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮭﺎر ﯾﮏ اوﺳﺘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ...ﺑﺎز ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر
ﻣﯿﮭﻦ در آن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
ﭘﻮرداود ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﯿﮭﻦ در اوﺳﺘﺎ َﻣﺌﺜﻦَ آﻣﺪه و ﺑﺴﺎ ھﻢ َﻣﺌﺜﻨﯿﺎ  ،وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﯿﺌﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ« .در ﻧﻤﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ در ﻣﮭﺮ ﯾﺸﺖ ﭘﺎره ی  ۴۴آﻣﺪه » ﻣﮭﺮ را
ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻨﺶ ﺑﮫ ﻧﺎی زﻣﯿﻦ در ﺟﮭﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه)ﻣﯿﮭﻨﯽ( ﺑﺰرگ،ﺑﯽ آز،
درﺧﺸﺎن ،ﻓﺮاخ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﻨﺎه ﺑﺨﺶ« .ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﭼﻮن »ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺎن«.
ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﭘﻮرداود »ﻣﯿﮭﻦ« را ﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آن را ازوﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ »وطﻦ« از ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .او ﺗﺤﻮل
و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ واژه – ﻣﻔﮭﻮم را در ﻣﺘﻨﮭﺎی دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ
دﮔﺮﮔﺸﺖ آن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ».ﭘﻮرداود« در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﭘﺎﺗﺮی در زﺑﺎن
ﻓﺮاﺳﮫ از ﻻﺗﯿﻨﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﮫ آﻣﺪه ﮐﮫ از ﮐﻠﻤﮫ ی ﭘﺎﺗﺮ )=ﭘﺪر( ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دودﻣﺎن
ﭘﺪری« .ﮐﻠﻤﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎﺗﺮﻟﻨﺪ ) ( Vaterlandو ﻣﺎﺛﺮﻟﻨﺪ) ( Motherlandاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از روی ﭘﺎﺗﺮﯾﮫ ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ )ﺷﮭﺮ ﻣﺎدری( ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ».ﻣﻔﮭﻮم
اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﮫ و ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ آﻧﮭﻤﮫ وﺳﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﯽ اطﻼق
ﺷﻮد« .و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ »ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
را ﺧﺎﻧﮫ ی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ دودﻣﺎن ﭘﺪران و ﻣﺎدران و
٧٢
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی ﻧﯿﺎﮐﺎن .ﺑﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮫ ﻟﻐﺖ وطﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ آﻏﻞ و آﺧﻮر اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی دارد«.

وطﻦ
در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎی ﺑﺎش ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ  ،ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﮑﻦ .در ﺷﻤﺎری از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ وطﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻧﺸﻮ ﻧﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺮوش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮭﺮ زادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود .وطﻦ را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ و ﻧﺸﯿﻤﻦ.
وطﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وطﻦ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮت .از اﯾﻦ رو وطﻦ
ﺧﻮاه را ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ وطﻦ دوﺳﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ .واژه ی وطﻦ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر
. ٧٢ھﻣﺎﻧﺟﺎ.
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ﻣﻮﻗﺖ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ اﺻﻠﯽ
و وطﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻌﻨﺎی وطﻦ ﺳﻔﺮ و وطﻦ ﻋﺎرﯾﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ اﺻﻠﯽ
دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﮑﻦ داﺋﻤﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ودوم ﯾﮏ وطﻦ اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻧﯿﺖ
ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﺎ ﯾﺸﺘﺮ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺳﻮم وطﻦ ﺳﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده روز در آﻧﺠﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺮ در دوران ﮔﺬﺷﺘﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ واژه ی وطﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮫ ی »وطﻦ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮫ ی »ﻣﯿﮭﻦ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »وطﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ«» /وطﻦ دادن«»/وطﻦ داﺷﺘﻦ«»/وطﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ« .در ﻣﻮاردی از »ﻣﯿﮭﻦ ﮔﺰﯾﺪن« ﻧﯿﺰ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن
را »وطﻦ ﮔﺰﯾﺪن « ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد .اﺻﻄﻼح »ﺗﺮک وطﻦ ﮐﺮدن« را اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ
»ﺗﺮک ﻣﯿﮭﻦ ﮐﺮدن« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف »ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن«
در ﻣﻌﻨﺎی وطﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﻮان آن را ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ »وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﮫ و طﻦ در ﺣﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ.
»وطﻦ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در» ﮐﻠﯿﻠﮫ و دﻣﻨﮫ« دارﯾﻢ ﮐﮫ »ﻏﻮﮐﯽ در ﺟﻮار ﻣﺎری وطﻦ داﺷﺖ«.
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ »ﻣﯿﮭﻦ« را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺸﺘﺮ از وطﻦ داﻧﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ،ﭘﻮرداود اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎری ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨﺎی وطﻦ ﭘﺮداﺧﺘﮫ
اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دردوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده
اﺳﺖ،دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ اﺳﺖ .اور در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »اﻟﻔﺒﺎ« در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻠﻘﯽ
ﻗﺪﻣﺎ از وطﻦ« ٧٣ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺼﻮرھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از وطﻦ در ذھﻦ
و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺷﺎﻋﺮان اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ)!( ﺳﺮﺑﺮآورده و در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در آن راه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﮔﺎه از ﺣﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺎدی وطﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ روح
و ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ٧٤.ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺴﺌﻠﮫ ی وطﻦ و
ﻣﻠﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ آن -ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻠﺖ ھﺎﺳﺖ
 ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﭼﻨﺪان ﮐﮭﻨﺴﺎل ﻧﺪارد « .از ﻏﺮب ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﺟﮭﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﮫ ودرﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﮫ ی دﯾﺮﯾﻨﮫ ای ﻧﺪارد «.اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺖ
را ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﺷﺎﻋﺮان اﻗﻮام
اﯾﺮاﻧﯽ« ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ
ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن »ﻗﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ دﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
. ٧٣ﻧﮏ .ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ.ﺗﻠﻘﯽ ﻗدﻣﺎ از وطن .اﻟﻔﺑﺎ .دوره ی اول .ج دوم.ﺗﮭران  .١٣۵٢اﻧﺗﺷﺎرات اﻣﯾر ﮐﺑﯾر.
. ٧٤ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ھرﺟﺎ ﺑﮫ ﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺷﺎره دارم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺷرﯾﮫ اﺳت در ﺻص .١١-١
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ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ »ﻣﯿﮭﻦ« از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﭘﻮرداود ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده
ای در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮب و اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن،ﻣﻠﺖ ،ﻗﻮم و
ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺶ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و ﻣﺤﺪوده ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮد
را ﻧﺎورﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺴﺄﻟﮫ ی وطﻦ و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ«! اﯾﺸﺎن از ﮔﻔﺘﮫ
ھﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ »ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻮﻣﯿﺖ و وطﻦ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﮐﮫ در
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در ﺑﺎره ی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ی آن ﺑﺤﺜﮭﺎ و
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ آن در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ رو
ﺑﮫ رو ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﻞ اروﭘﺎ -از
زﻣﯿﻨﺪاری ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻠﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ -روی داده ،ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ «.اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮﻣﯿﺖ  -ﻓﺼﻞ ﻣﻘﻮم ﻣﻔﮭﻮم
وطﻦ -از وﺣﺪت و اﺷﺘﺮاک در ﺳﺮزﻣﯿﻦ،زﺑﺎن دﯾﻦ،ﻧﮋاد،ﺗﺎرﯾﺦ،ﻋﻼﯾﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ﻗﺮار دھﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم »وطﻦ« را از دﯾﺪ »ﻗﺪﻣﺎ«
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد .ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣﻮزه ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻓﻘﻂ اﺑﮭﺎم ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ  :ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﻣﻔﮭﻮم
ﻗﻮﻣﯿﺖ)!( و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻮزه ی ﻣﺎدی آن ﮐﮫ وطﻦ اﺳﺖ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻔﮭﻮم »وطﻦ« را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم »ﻗﻮﻣﯿﺖ« و » ﻣﻠﯿﺖ«
ھﻢ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ھﺮﮐﺪام ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد رادارﻧﺪ  .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﻮ د را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ و روﺷﻦ ﺳﺎزد.
ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻗﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص اﻣﺮوزی آن ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از طﺮز ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻠﻞ اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻠﮫ ی
ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺖ  ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از
ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ «.ﺣﺎﻻ »ﻗﻮﻣﯿﺖ« و »ﻣﻠﯿﺖ« در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﺷﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪزاده ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ اﺷﺎره ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ آﺧﻮﻧﺪ زاده در دو
ﺳﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ واژه ی »ﻗﻮم«  ،ﻧﮫ »ﻗﻮﻣﯿﺖ«،را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﻣﺮادش »ﻣﺮدم« اﺳﺖ
ﯾﺎ »ﻣﻠﺖ« .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد را ﻣﯽ آورم .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ در
ﺷﺮح ﻓﮑﺮ »ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ« ﺑﮫ وﺿﻮح و ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ او :واژه ی »وطﻦ« و
»ﻣﻠﺖ« را ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .وﻟﻐﺖ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت« از
ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻮزده ﮐﻠﻤﮫ ی ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را در آﻏﺎز ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﮐﻤﺎل اﻟﺪوﻟﮫ
ﺿﺮوری ﺷﻤﺮده»:ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت ﻋﺒﺎرت از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﺐ
ﻣﻠﺖ از ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺟﺎن ﻣﻀﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑﺮده ،و ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و آزادی وطﻦ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
ﺳﺎﻋﯽ و ﺟﻔﺎﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ «...آدﻣﯿﺖ ﺳﭙﺲ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :در ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت
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آن ﻣﻔﮭﻮم  ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آورده ،از ﺟﻤﻠﮫ»:ﺗﻌﺼﺐ وطﻦ«،
»دوﺳﺘﺪاروطﻦ« »،وطﻦ دوﺳﺘﯽ وﻣﻠﺖ ﭘﺮوری«»،ﺣﺐ ﻣﻠﺖ«»،ﻏﯿﺮت ﻣﻠﺖ دوﺳﺘﯽ«،
»ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻠﺘﯽ«»،ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮادری و ھﻤﻮطﻨﯽ«» ،ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ« ،و» اﯾﺮان
وطﻦ ﻣﯿﻨﻮﻧﺸﺎن ﻣﺎ« .ﻣﯿﺮزا ﻓﺤﻌﻠﯽ ﺑﮫ طﻮرﺷﻔﺎف »اﯾﺮان « را ﺑﺮاﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ»وطﻦ«.
آدﻣﯿﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌﻨﻮی و اﺻﺎﻟﺖ ﮔﻮھﺮ ﺧﻮﯾﺶ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮزا
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮔﺮﭼﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎھﺮ ﺗُﺮﮐﻢ اﻣﺎ ﻧﮋادم از ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺖ« .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻨﺼﺮ زﺑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻣﻠﯿﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ رواﻧﯽ اوﻧﺪارد  .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ
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آورد »:وطﻦ ﻣﺎ ﮐﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ « و »زﺑﺎن ﻣﺎ  ...ﮐﮫ ﺷﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ«.
آﻧﭽﮫ ﻣﺮاد آﺧﻮﻧﺪزاده اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از زردﺷﺘﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد »ﺗﻌﺼﺐ
وطﻦ« اﺳﺖ  ،ﻧﮫ »ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن« اﺳﺖ.
»ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ« ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ھﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ وطﻦ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن »اﯾﺮان ﻣﯿﻨﻮ ﻧﺸﺎن
اﺳﺖ« ٧٦.آﺧﻮﻧﺪزاده در ﻧﻘﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﺎی اﻧﺼﺎری ﺧﻄﺎب ﺑﮫ »ﻣﺎﻧﮑﺠﯽ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ »دادرس ﺷﻤﺎ و ھﻤﮑﯿﺸﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ
آﻧﺎن »آن ﺑﺼﯿﺮت را ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ ،و اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮫ ﺑﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وذﻟﺖ ﺷﻤﺎ و وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺮان واﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﭼﮫ رھﮕﺬر اﺳﺖ« .ﻧﮑﺘﮫ ی
ﻣﮭﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎی ﻣﮑﺮر آﺧﻮﻧﺪزاده اﺳﺖ ﺑﺮ »اﯾﺮان « و » اﯾﺮاﻧﯿﺎن« .او ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
و ﺑﯽ ﺷﺒﮭﮫ از ﺳﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻠﺖ«»،اﯾﺮان« و »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد و
ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﯽ وﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ و اﯾﺮان دوﺳﺘﺎﻧﮫ اش را طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺘﺎب»ﻧﺎﻣﮫ ی
ﺧﺴﺮوان« از اﯾﻦ ﮐﮫ »ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯿﮫ را از ﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﮫ ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪه« اﺳﺖ
ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ و اﻣﯿﺪدارد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ،از اﺧﺘﻼط
ﺑﺎ زﺑﺎن »ﮐﻠﻔﺖ و ﻧﺎھﻤﻮار ﻋﺮﺑﯽ آزاد« ﺷﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻠﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن« را »از دﺳﺖ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﮭﺎ ﻧﺠﺎت«دھﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﮐﺎش ﺛﺎﻟﺜﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪی وﻣﻠﺖ ﻣﺎ را از ﻗﯿﺪ اﮐﺜﺮ رﺳﻮم ذﻣﯿﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻋﺮﺑﮭﺎ ﮐﮫ  ...وطﻦ
ﻣﺎ را ﮐﮫ ﮔﻠﺴﺘﺎن روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ...آزاد ﻧﻤﻮدی اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ رﺳﻢ ﻧﺒﻮت ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﮫ ﺧﻼف
٧٧
ﻣﺸﺮب ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ رﺳﻢ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯿﺖ«.
»ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ« واژه و ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﯾﮑﺠﺎ
ﮔﻮﯾﺪ » ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﯾﺮان ھﺴﺘﯿﺪ .«...ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ھﻢ در ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﻔﮭﻮم اﯾﺮان را ﺑﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﮫ آﺧﻮﻧﺪزاده ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ  »:ﭘُﺮ ھﻢ از اﯾﺮان ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ...ﺳﭙﺎس دارم ﯾﺰدان ﭘﺎک را ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﮭﺎ را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪه ام ،و ﻣﺎﯾﮫ ی اﻣﯿﺪواری
. ٧٥آدﻣﯾت ،ﻓرﯾدون .اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدزاده.اﻧﺗﺷﺎرات ﺧوارزﻣﯽ.ﺗﮭران چ اول .ﺗﯾر .١٣۴٩ﺻص - ١١٧
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ﻣﯽ ﺷﻮد «.آدﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »:ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ را در دﯾﺒﺎﭼﮫ ی ﺟﻠﺪ
دوم ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﺴﺮوان ﭼﺎپ ﮐﺮد  .از ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر او ﺑﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮد و » ﺑﮫ
دﺳﺘﯿﺎری دوﺳﺘﺎن ﺑﮫ وﻻﯾﺎت اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼح »ﻣﻠﺖ اﯾﺮان « را آﺧﻮﻧﺪزاده آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺠﺎ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮﯾﺘﮑﺎ« در  ١٢٨٣ﺧﻄﺎب ﺑﮫ
ﻣﻨﺸﯽ »روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﻨﯿﮫ ی اﯾﺮان« ﺑﺮای ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا اﻋﺘﻀﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» در آن روزﻧﺎﻣﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻋﻼم ﮔﺸﺘﮫ ﮐﮫ »روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮ
ﺳﺒﯿﻞ آزادی ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﺎص و ﻋﺎم از ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﮭﺮه ﯾﺎﺑﻨﺪ« آن ﻋﺒﺎرت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دارد ﮐﮫ »ھﺮﮐﺲ در ﺧﺼﻮص ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻓﮑﺮی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون واھﻤﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺪ آورد «.ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  »:ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ در
روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ای ،در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ از ﻟﻔﻆ ﻣﻠﺖ ﻣﺮداد ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ آﻧﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﻮم اﯾﺮان را ﻣﺮاد
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﮫ ﻗﻮم اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮق اﺳﻼم ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺴﺠﺪﻧﺪ.ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻮم اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﮫ ی ﻓﺮس اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ
و ﻗﻠﻌﮫ ی اﺳﺘﺨﺮ و اﻣﺜﺎل آن«.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻗﻮم اﯾﺮان« ھﻤﺎن »ﻣﺮدم اﯾﺮان« اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺪن آدﻣﯿﺖ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺗﺼﻮر وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در ﻣﻐﺮب در ﻗﺮن
ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،واﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺪه ی ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﮐﮫ در اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻤﻮ
ﮐﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎی »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ«» ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﯽ«» ،دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ« و »دوﻟﺖ
واﺣﺪﻣﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و دﻗﯿﻘﺎ ً اطﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ھﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ
ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد «.ﻣﻔﮭﻮم »اراده ی ﻣﻠﺖ« در ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﻧﯿﺮو
ﮔﺮﻓﺖ .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  »:و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ
ﺻﻔﻮی ،ﺗﺼﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﺮان را دوﻟﺖ
واﺣﺪی اراده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺻﻔﻮﯾﺎن آن وﺿﻊ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ واﺣﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ
آوردﻧﺪ ٧٨«.ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺮزا
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺢ .درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺑﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﮫ آﻣﺪ ذﮐﺮ »ﻗﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ« در ﮔﻔﺘﺎر
اﯾﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ دﻗﺖ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن از ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ درﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
»اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی آن
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ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﮫ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ( ،در طﻮل زﻣﺎن وﺟﻮدداﺷﺘﮫ و ﺑﯿﺶ وﮐﻢ
ﺗﻀﺎدھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را از ﻣﺤﺪوده ی ذھﻦ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺟﮭﺎن،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺒﮭﮫ ﮔﯿﺮی
اﻗﻮام در ﺑﺮاﺑﺮﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک «.ﻓﻘﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ
اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﺻﻄﻼح ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ!
اﯾﺸﺎن .از اﯾﻦ ﻣﺒﺘﺪای درﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ »در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ
ﺷﮑﻞ ﺧﺎم و ﻏﺮﯾﺰی)!( اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯿﺖ،آﻧﺠﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺸﺘﺮک اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ )!(ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ «.ﺷﮑﻞ ﺧﺎم ﻏﺮﯾﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ؟ ﺗﺎزه
اﺣﺴﺎس ﻗﻮﻣﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﻌﯿﻦ ،ﭘﺲ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ »اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ«
ﺧﺒﺮدرﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ازﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع اظﮭﺎرات درآن دوره ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺎرھﻢ
ﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺸﺎن را آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﺧﻮد
ﻗﺮار دھﻨﺪ .در اداﻣﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﻮه ی ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎد وطﻦ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ
وآن را »ﺣﻤﺎﺳﮫ ی ﺑﺰرگ ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺰارش »ﮔﯿﺮودارھﺎی ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ اﻗﻮام ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﻣﮭﺎﺟﻢ اﺳﺖ «.اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد »ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ«  .در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ
»ﺟﺎی ﺟﺎی ،از ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ ،اﯾﺮان ،ﺷﮭﺮ اﯾﺮان)=اﯾﺮان ﺷﮭﺮ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ آورﻧﺪ ھﻤﮫ ﺑﮫ »اﯾﺮان« اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ز ﺑﮭﺮ ﺑﺮو ﺑﻮم و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ زن و ﮐﻮدک ﺧﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ھﻤﮫ ﺳﺮﺑﮫ ﺳﺮﺗﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ دھﯿﻢ از آن ﺑﮫ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﺷﻤﻦ دھﯿﻢ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  ،ﻧﮫ وطﻦ.ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ وطﻦ.
ﯾﺎ :
درﯾﻎ اﺳﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ وﯾﺮان ﺷﻮد ﮐﻨﺎم ﭘﻠﻨﮕﺎن و ﺷﯿﺮان ﺷﻮد
در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ از اﯾﺮان درﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﮓ وﻣﺤﺪو ِد وطﻦ .اﯾﺸﺎن درﺑﻨﺪ
ﭘﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز»از ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻗﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﮫ »ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ
ﺗﺼﻮر از وطﻦ ذھﻦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را رھﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ٧٩«.اﺷﺎراﺗﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ
اﻣﺜﺎل و ﺣﮑﻢ دھﺨﺪا دارﻧﺪ ﺳﺨﻦ از اﯾﺮان ﻣﯽ ورد و اﯾﺮان زﻣﯿﻦ .و اﺳﺪی در در
ﮔﺮﺷﺎﺳﭗ ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺰن زﺷﺖ ﺑﯿﻐﺎره زاﯾﺮان زﻣﯿﻦ

ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﮭﺮ آن ﺑﮫ زﻣﺎﭼﯿﻦ و ﭼﯿﻦ

. ٧٩ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ.ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ﺻص .۴-٣

١٠٠

ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ھﻢ ﮐﮫ از ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان اﺷﺎره دارد:
ھﯿﭻ ﮐﺲ را در ﺟﮭﺎن آن زھﺮه ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻮ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ زاﯾﺮان ﺑﺮ زﺑﺎن

دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی
از ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ ﺑﮫ وﺟﻮدآﻣﺪ».اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮادری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﻤﮫ ی اﻗﻮام و ﺷﻌﻮب
را ﯾﮑﺴﺎن و در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وطﻦ در ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻮﻣﯽ
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وطﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ وﺟﻮدآورد
ﮐﮫ در طﻮل زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎﻓﺖ ...و ﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ اﺳﻼﻣﯽ و
وطﻦ ﻗﻮﻣﯽ « ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎﺑﮫ ﻗﺼﯿﺪه ی ﻣﻌﺮوف اﻧﻮری ﺧﻄﺎب ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺨﻦ
از »اﯾﺮان« اﺳﺖ و »ﮐﺸﻮر اﯾﺮان« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﺸﻮر ﺗﻮران«.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را
اﺳﺘﻮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﻣﯿﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ «.ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﮫ ﺣﻖ
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ » در ﺑﺤﺚ از زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺳﺎطﯿﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮫ ام« ﮐﮫ
در دوره ی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺷﺎﻋﺮان ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺳﻄﻮره ھﺎی ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﮭﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎﯾﺶ.
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻼم اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ »در ﻋﺼﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰﻧﻮی و
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻢ از ﻣﯿﺰان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن اﺳﻄﻮره ھﺎﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ از ﻣﯿﺰان
اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻄﻮره ی اﯾﺮاﻧﯽ «.از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮔﺬرای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ»ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ وطﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﺴﺘﺎن ،در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺰرگ ﺷﺒﮫ ﻗﺎره ی ھﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری اﺳﺖ «.
ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ .او ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ
و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻋﺼﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ رواج زﺑﺎن اردو ﺑﮫ ﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎﺻﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻧﮓ
ﺑﺎﺧﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮی ﺻﻮﻓﯿﮫ »وطﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮﻣﯽ آن را
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ رواﯾﺖ ﻣﻌﺮوف »ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن« را ...ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ...آﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪروزی ﻗﻔﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ از
ﺑﺪﻧﺶ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﻦ ر اﺑﺸﮑﻨﺪ و در ھﻮای »وطﻦ ﻣﺄﻟﻮف« ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.از
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اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ« را »ﺷﻮق ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ روح و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت« ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط را اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد.
ﯾﮑﯽ ازﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی درﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎءﷲ آﺟﻮداﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »وطﻦ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺪاوم ﻣﻔﮭﻮم
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در دوران اﺳﻼﻣﯽ« .٨٠در آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ« ھﺎ درﻏﺮب ھﻢ،وطﻦ در ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ آن -ﯾﮑﯽ
از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﮭﻢ و ﻣﺤﻮری ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻠﺖ« و »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ« ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد-ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﮫ ی دﯾﺮﯾﻨﮫ ای ﻧﺪارد،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ و ﻣﻌﻨﺎی آن از »آﻧﺘﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در
ھﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده ﺳﺖ» .اﺳﻤﯿﺖ« و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺎه و
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻏﺮب آراﺳﺘﮫ اﻧﺪ و ﺧﯿﺰش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﭼﻮن »وطﻦ« در ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ .وﮔﺮﻧﮫ در ﮐﺎر ﭘﻮرداود ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﯿﮭﻦ«
در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺲ ﻗﺪﯾﻤﺘﺮ از آن ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻏﺮب روی داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮھﻨﮓ
اﯾﺮان و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﮐﮭﻦ آن ﺑﺎ ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده اﯾﻢ .در ﺑﺎﻻ آوردﯾﻢ
ﮐﮫ »وطﻦ« ﺑﮫ ﺑﺎور ﭘﻮرداود در دوران ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر .آﺟﻮداﻧﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ ارﺟﺎع دادن
ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ وطﻦ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ » ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ی آن در اﯾﺮان وﺟﻮدداﺷﺘﮫ و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮده «.اﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻏﺮاق ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﺳﺨﻦ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺎرف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:اﮔﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮﺑﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ،
وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ وطﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ام ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽ از ده ھﺰارﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮش ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ وطﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وطﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ دھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ زاﯾﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ٨١«.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺼﻮری از »اﯾﺮان« و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ دﮐﺘﺮ آﺟﻮداﻧﯽ در ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﮫ ی ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .دو ﺑﺎر دو واژه ی اﯾﺮان واﯾﺮاﻧﯽ را در ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎزه ای از ﻣﻔﮭﻮم وطﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺎرف ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻧﻮ ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در واﻗﻊ ﺑﻤﻌﻨﺎی »ﻣﻠﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺤﺪود وطﻦ ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﮭﻮم را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ اﯾﺮان،ﺳﭙﺲ ﮐﺸﻮر و در ﻣﻮاردی ھﻢ وطﻦ ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
. ٨٠ﻧﮏ .آﺟوداﻧﯽ،دﮐﺗر ﻣﺎﺷﺎءﷲ.وطن،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗداوم ﻣﻔﮭوم ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺎن در دوران اﺳﻼﻣﯽ.اردﯾﺑﮭﺷت
.١٣٩٣ﺻورت ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را در ﮐﺗﺎب » :ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎ ﺗﺟدد« ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻧﺷر اﺧﺗران.ﭼﺎپ ﭘﻧﺟم  .١٣٩۵ﻋﻧوان
ﻓﺻل ﻣورد ﻧظر :درون ﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﻌر ﻣﺷروطﮫ).ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﺳم و ﺗﺟدد(«ﺻص .٢۵۴-٢٠٩
. ٨١آﺟوداﻧﯽ .ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎﺗﺟدد.ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص .٢١١
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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﯿﺮزا
آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ٨٢.ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ھﻢ ﮐﮫ آﺟﻮداﻧﯽ ﻣﯽ آورد ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ی او
را ھﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »وطﻦ« ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﮫ دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺸﮭﺎی ﮔﻔﺘﺎر دﮐﺘﺮ آﺟﻮداﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ .ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ وﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ طﯿﻔﯽ از اﻓﮑﺎر
و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺑﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺒﺘﮫ
در ﮐﻨﺎر ھﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎھﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪ .از در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﮕﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ .رﮔﮫ ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ دوره اﻟﺒﺘﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﮔﮫ ھﺎ  ،ﭘﯿﺸﺰﻣﯿﻨﮫ ھﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی آﻧﮭﺎ
ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

. ٨٢ﻧﮏ.ﻓرﯾدون آدﻣﯾت.اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﯾرزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﯽ.اﺗﺷﺎرات ﭘﯾﺎم.ﺗﮭران ﭼﺎپ دوم  .١٣۵٧ﺻص.٢٨٧-٢۶۴
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آﯾﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن دھﻢ و از ﺟﺪاﻟﮭﺎی ﻓﮑﺮی در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﮫ در
آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎورم .ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ دﺳﺘﺨﻮش اﻏﺘﺸﺎش
ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ رواج
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﮑﺮ زﻣﺎﻧﮫ
ِ
درون ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻘﯿﻢ دﺳﺖ وﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن در
ِ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻼق از آن ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺖ
ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﻞ دردرون ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺣﺪت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ وﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪه ای ﺷﮑﻮﻓﺎ وﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺪار و دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای
ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب  ۵٧دراﺳﺎس ﺟﻠﻮه ای واﭘﺲ ﮔﺮاداﺷﺖ وازھﺮﭼﮫ ﺗﺠﺪد وﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻮد ﻣﯽ ھﺮاﺳﯿﺪ.
رھﺒﺮ و ﺳﭙﺲ رھﺒﺮان اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻨﺖ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و راه
ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر را در ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ آن ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺪد دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺴﺮاﻧﺶ ﮐﺎرﮔﺰاران
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺳﮫ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻀﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ھﻤﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎرﻗﺮارداد ﮐﮫ در رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﺮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﺴﺖ ھﺮﭼﮫ ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﭙﺮد و ﺑﺴﺘﺮی
ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺮده ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮔﺮوه ھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر آﻧﮑﮫ ﺑﺎ طﺮد و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪﻧﮫ ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ واﺣﺰاب در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی
آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ی اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮن و
ھﺮاس اﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﮐﮫ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮاه ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮاه
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪ ،آﺷﮑﺎر ودور از اﺑﮭﺎم ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ھﺮ آﻧﭽﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ،ﻋﻨﺎد ﻣﯽ ورزﯾﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻦ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪت ھﺸﺖ ﺳﺎل
ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺳﻮق داد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﺴﺮه
در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﯿﺰاری از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﻠﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ داﻧﺶ ﺟﻨﮕﯽ داﺷﺖ و ﻧﮫ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﭘﻨﺎه اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ
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ﭼﻮن ﻣﯿﮭﻦ ،ﮐﺸﻮ ،اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺨﺖ وﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻼم را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ درﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ
در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮم آراﯾﺶ ﺑﺪﻧﮫ ی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دارد؟ در اﯾﻦ دوره ﻣﻮج واﻣﮕﯿﺮی
ﻓﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﺤﻠﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼم
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺸﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﮭﻦ،وطﻦ و اﯾﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﺑﺰاری ﺟﺎر زده ﺷﺪ .آﻧﭽﮫ
ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﻼﻣﯽ درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﻌﮭﺪآورﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺎس ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻨﺖ و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ  ،اھﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد وﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺑﻮد و ھﺴﺖ ﺧﻮدرو و ﺑﯽ رﯾﺸﮫ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن و رواج ﻓﺴﺎدی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ در
اﺳﺎس آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﮫ از ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ،
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺮان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﮫ آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ آورد
و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺑﻘﺎ و اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود،اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
***
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزﺷﯽ »اﺳﻠﻮوﻧﯽ« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﮐﻠﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« ٨٣ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻌﻠﻖ،ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ و وﻓﺎداری ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ
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اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﺣﻮزه ی آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﻣﺤﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮔﻨﮓ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺪﻟﮭﺎ و ﺳﺘﯿﺰھﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﮫ
ﻧﻘﻞ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ واﻗﻊ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺟﮭﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺮدن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
طﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺑﺎورﻧﮕﺎرﻧﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺮدن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺸﻮر از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﺟﻮرج
ﮐﺎﺗﺐ« ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در داﻧﺸﮕﺎه »ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻦ« ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮرش ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت دﯾﮕﺮ« ٨٤در اﺳﺎس ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ھﺪف
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .اﺳﺘﯿﻮن ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن« در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ»ﮐﺎﺗﺐ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از آﺳﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮﺣﺬر دارد و ﺑﮫ ﺟﺪی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﺳﻮق دھﺪ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ »ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎی ﺟﮭﺎدی« .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﮭﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق در ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﺟﻮرح ﮐﺎﺗﺐ« ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ
ﺑﻮد وﻧﮫ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﻄﺮی را دورﺳﺎزد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﮫ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮآﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﻏﯿﺮﺿﺮور و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﺟﮭﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽ آورد
ﮐﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق.
»ﮐﺎﺗﺐ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪاﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻣﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ .اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ )ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ( .اﺷﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﮭﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﺴﺐ
اطﻼع از اﺣﻮاﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎھﺎ ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
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اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎ در ﺟﮭﺎن .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﻤﻠﮫ ی
ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺑﺎ روح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .
ﮐﺘﺎب »ﺟﻮرج ﮐﺎﺗﺐ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی  ٢٠٠١ﺧﻄﺮ ﺧﻮد-
وﯾﺮاﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﺎم ارزﺷﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ھﻨﺠﺎرھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ
وﺿﻮح ﺧﺪﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻌﺮض
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ» .ﮐﺎﺗﺐ« ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن
دھﺪ.
»واﻟﺘﺮ ﺑﺮﻧﺰ« ٨٥در ﮔﻔﺘﺎری ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺟﻮرج ﮐﺎﺗﺐ« ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ
)ﺣﺐ وطﻦ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ را از ﻋﺸﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﺑﺮای ﭘﺪروﻣﺎدر ﺑﻤﯿﺮد،اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ از ﮐﺸﺘﻦ و ﻣﺮدن ﺑﺮای ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺑﺮﻧﺰ«
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد او اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﯾﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ ھﺮ
ﺷﮑﻠﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »واﻟﺘﺮﺑﺮﻧﺰ« دﻗﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ در اﺳﺎس ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .اﻣﺎ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»ارﺳﻄﻮ«ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ رادرﺷﻤﺎرﻓﻀﯿﻠﺘﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺧﺮد،
ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻋﻠﻮھﻤﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ ،ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﺪ؛ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯿﮭﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺳﺘﻮد و ﭘﺮورش داد .ﺗﺎزه ﻧﮫ
ھﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﺎ رژﯾﻤﯽ در ﺧﻮر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﺎور او »ﺟﻮرج ﮐﺎﺗﺐ« ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ دارد؛ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ی
دوﺳﺘﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ« اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ
ﻣﻄﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﻣﯿﮭﻦ
ِ
آن را ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ از آن ھﻤﭽﻮن ﻋﯿﺐ و ﻋﺎدت ﺑﺪ ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ او »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ«
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺲ ﮐﻼن اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه آن ﻗﺪر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ
»ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت« ﺧﻮب ،ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ را ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺘﯽ،
ﺑﮑﺸﺪ.
»واﻟﺘﺮ ﺑﺮﻧﺰ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »آﻟﮑﺴﯽ دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ«
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .درﮐﺘﺎب »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺖ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ« ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را در ﻋﺸﻖ ﺻﺮف ﺑﮫ ﻣﻮطﻦ ﯾﺎزادﮔﺎه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ای اﺳﺖ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ ﺣﻘﻮق رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ» .ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ«
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ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎ را »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ »ﺑﺮادران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ«
را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری آزاد را ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺣﺎل ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﺎری را اﻧﺘﺸﺎرداد ﮐﮫ ﻋﻨﻮان آن
زﻣﯿﻨﮫ» .آﻟﺴﺪاﯾﺮ ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﺑﮫ ﺳﺎل ِ ١٩٨۴
٨٦
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد »:آﯾﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ  ،ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ؟«
در آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪه ی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ
وﺑﺎورھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﯽ زﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺎﺻﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﮐﮫ
طﯿﻔﯽ از ﺑﺎورھﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ رواج دارد .ﺑﮫ ﺑﺎور اودر ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ«)= ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ( اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ
ﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺎھﻤﮕﻨﯿﮭﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را در دو ﻗﻄﺐ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﻣﯽ ﺧﻮرد .دﺳ ِ
در ﺳﻮﯾﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ .در ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ در دھﮫ ی ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎور رواج داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺗﺼﻮری
اﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻋﯿﺐ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود» .ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ طﺮف ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪدارد ﺑﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف را ﭘﺪﯾﺪآورده اﺳﺖ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ
راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ دو ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻧﮕﺎه
ﺑﯿﻨﺪازد .ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را »ﻗﮭﺮﻣﺎن« آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .در »ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگِ  «١٩١٨-١٩١۴ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻟﻤﺎن
روآورد ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه »ﻓﺮھﻨﮓ« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
»دورﮐﮭﺎﯾﻢ« ﻗﺮارداﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﺪت ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه »ﺗﻤﺪن« ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .و اﮐﻨﻮن آن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﺑﯿﻌﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻣﺮ ﺧﯿﺮ آزادی اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﮫ رواج دھﻨﺪه ی اﻣﺮ ﺷﺮ اﺳﺖ.آﻧﭽﮫ
اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش را از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ در اﯾﻨﺠﺎ آرﻣﺎن
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮫ ﻣﻠﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺮش آﻧﮭﺎﺳﺖ .و دوم آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ
آرﻣﺎن زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﮭﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﺷﺎن،ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﻣﻠﯿﺖ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﺮﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ از وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺧﺎص و
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،زﯾﺮا ھﺮﯾﮏ از
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را»ﻣﺘﻤﺪن« ﺑﺪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺷﻔﺘﮫ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد ﺑﺎ وﻓﺎداری
.MacINTYRE,Alsdair.Is Patriotism a Virtue?The LindleyLecture.1984 Uni. Of Kansas.PP24.
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ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺖ
ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺧﺎص
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺧﻮد،ﺑﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه و
ﺖ ﺧﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ »ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﮭﻦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯿﮭﺎ و دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻣﻠ ِ
دوﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را در وﺟﻮد ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ارزﺷﮕﺬاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺷﺎﺧﮫ ای اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از وﻓﺎدارﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ آن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی،دوﺳﺘﯽ و وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻣﻮزش
)ﻣﺪرﺳﮫ( و ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﺷﺎن.
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﭙﺎس ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد،ﻧﮭﺎدھﺎ و ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎ  .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺳﭙﺎس ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ھﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﺎن ﺳﭙﺎس ﺑﮫ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص
از ﺳﭙﺎس ﻣﻄﺮح اﺳﺖ» .ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺎن ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎ
ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ ی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ و دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﮫ ھﺎی وﻓﺎداری را ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮﺗﻘﺎﺑﻞ .در اﯾﻨﺠﺎ راﺑﻄﮫ ای دوﮔﺎﻧﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺳﻮدھﺎ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﮫ ی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راﺑﻄﮫ
ای ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﮫ زدودﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش »ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ وﯾﮏ ﻓﺮض ﮐﮫ درﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮓ
از ﺣﯿﺜﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﻼق .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ،داوری
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺧﻼق ﯾﻌﻨﯽ داوری ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ داوری ﻣﯽ زﻧﺪ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ،ﻋﻮاطﻔﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش.
داوری ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﯾﻌﻨﯽ داوری ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﻌﻨﯽ داوری
ھﻤﮕﺎﻧﯽ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺧﻼق رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ دوارﯾﮭﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .داوری اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ را ﻓﻘﻂ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺗﻀﺎد و
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺧﻼق ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ آﻣﺪ و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻓﻮری آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ از ھﺮﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎر دارد ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﻓﺮد ﺳﮭﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ
ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد وﺣﮑﻮﻣﺘﺶ،ﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭘﺪروﻣﺎدر و اﺟﺪادش اداﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی و ﭼﮫ ﻋﻤﻠﯽ
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در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻊ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺳﺖ.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال »ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺿﺮورت
ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻓﻖ و ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﮫ ی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ وﻓﺎدارﯾﮭﺎ
را ﻣﯽ ﺗﻮان درﺣﺪی ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺧﻼق ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ و وراﺗﺮ از آن ﻧﺮوﻧﺪ .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ
اﺧﻼق و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺧﻼق درﮔﺬرد .اﯾﻦ درواﻗﻊ ھﻤﺎن ﻣﺮزھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺧﻼق ﮔﺮاﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎن ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﯾﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را
از ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﯾﺴﻢ ﻣﺪرن از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ رﻗﯿﺐ و ﻣﺘﻨﺎزع،
ﺑﻞ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎورھﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات رﻗﯿﺐ و ﻣﺘﻨﺎزع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی
زﯾﺴﺖ .ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﮭﻢ آن
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را از روﯾﮑﺮد ﺻﺮف اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﮭﮫ ای آﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ
آﻣﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﺧﻼق ﮔﺮﯾﺎﻧﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺻﺮف اﺧﻼﻗﮕﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از اﺧﻼﻗﮕﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﮭﺪ
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﺮآﺧﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺟﮭﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﯿﻨﯽ وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ھﻤﺒﺴﺘﮫ ی ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺎزد وﺑﻘﺎ ﯾﺎ اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪان »ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ« ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ « را ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ
اﺧﻼق ﺣﺘﯽ ﮔﻮﻧﮫ ی ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ ﻣﻮارد ﺑﺤﺮاﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.ﺣﺘﯽ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﭼﻨﺎن ﻟﺮزان و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻌﯿﻨﯽ
٨٧
ﻣﯽ ﮔﺮوﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎ طﺮف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

. ٨٧ﻧﮏ .داﻧﯾل دوﻣﺑروﺳﮑﯽ .ﭼرا ﭘﺎﺗرﯾوﺗﯾﺳم ﻓﺿﯾﻠت ﻧﯾﺳت .در:
Interna ona Journal of Applied Philosophy.Vol.7,Issue1,Summer 1992.Pp.1-4.
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ازدﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ »ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ زادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮد و دوﺳﺖ
ِ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ» .ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ« ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ
و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ودﻓﺎع از اﻧﺴﺠﺎم آن در ﺑﺮاﺑﺮھﺮ ﺷﮑﻞ و ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺷﻮرش
و ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ٨٨.اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ درﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮاﺳﺖ ازﺳﯿﻤﺎ و ﭼﮭﺮه و ﺧﺼﻠﺖ
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪھﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ دردﺳﺮ و آزار در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻢ روزﮔﺎرﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮش دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آن ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ذﮐﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورد .اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎزد و از
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮫ زﯾﺴﺘﻤﺎن را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﺷﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮭﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎری ھﻢ
ﻣﯿﮭﻨﺎﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺧﻼق ﮐﺎر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﺧﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﺗﻌﻠﻖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ،ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺑﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ اﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﻋﻤﻞ رﻓﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ دارﻧﺪ .ودرﺳﺖ
ھﻤﯿﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ودﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ دﯾﻨﻤﺪار ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط داﻧﺴﺖ .ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺘﻌﮭﺪ
ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺧﻼق ﮐﺎر و اﺧﻼق ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﮫ ﯾﺎد دوران ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﺻﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را ﺧﻮار ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را »ﺳﮭﻢ اﻟﻨﻔﺖ« ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .از ھﻤﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر و رژﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای
.See:Dr.Obodoechina.Limits of patriotism.In: http://nsukkacatholicdiocese.org/the-limits-of-patriotism..
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اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ارج ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺎدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ام.
روﯾﮑﺮد اﯾﻦ دﯾﻨﻤﺪار در اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﮫ رﻓﺘﺎر دروﻧﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر رو ﺑﮫ رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﻣﺮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﺴﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻢ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮرش را ھﻢ ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی
آﺳﯿﺐ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻠﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .او از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺪه ام ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
آﻧﭽﮫ دراﯾﻨﺠﺎ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎ ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ در اﺟﺮا ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻓﺮھﻨﮓ و اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در واﻗﻊ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻗﺪرت دوﻟﺖ در ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ،دوم ﻗﻮه ی اﺟﺮاﯾﯽ وﺳﻮم ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮاﯾﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﺮآﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﻋﺮف ،ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ »ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﮫ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو وﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه وﻓﺮاﮔﺮد اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮه وﺷﯿﻮه ی
ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺤﻮه ی اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را از ﻧﺤﻮه ی ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﮑﻠﯽ در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ را
ازھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﻮه ی اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان روﻧﺪی
در ﺧﻮر ﺗﮑﺮار داﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دوروﻧﺪ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ و دﯾﮕﺮی را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ادارد ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ روﯾﺪاھﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎص و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻧﺤﻮه ی اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮔﺎﻧﮭﺎ.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﮐﺎرﮐﺮدھﺎیﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر و اﯾﺎﻻت.ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ﻧﻈﺎرت:دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.
ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی )=ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(:ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارای اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪﺷﮫ دار ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺟﺎع داد ﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ.
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ
ﻓﺮاﮔﺮد وﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن اطﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﻌﺮض
ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل از ﻧﺼﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺗﺼﻤﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﻮم آرای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه را ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺿﺮور ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺎت
ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﻮد.
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اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ،ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ.آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺮی ﮐﮫ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﺮی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آن را در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﻨﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ را ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﮕﺎه دارد ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را
در ﻓﺮاﮔﺮدی ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن اﻗﻮام،اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ،اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ازاﻗﻠﯿﺖ ﺳﺮو ﮐﺎردارﻧﺪ .ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان راﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ آورد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮھﺎﯾﯽ .ﺣﺘﯽ درﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
اﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﺖ راﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺟﺎﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ در درون ﺧﻮد
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ راه ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم.ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﻧﯿﺰدر ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ازآﻏﺎز دﺳﺖ ﺑﮫ داورﯾﮭﺎﯾﯽ
ﺑﺰﻧﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻻزم در ﺟﮭﺖ ﻓﮭﻢ آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻄﺮﯾﮫ ی »ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ« ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان
ھﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .در
ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮏ ھﺴﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ«
را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﻠﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﯽ را ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﭼﯿﻦ .از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎ »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« ھﺎﯾﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﮭﺎی ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه اﻧﺪ.اﺳﺎس »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﻣﺮزھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰی.در درون اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ اﻏﻠﺐ ﮔﺮوه ھﺎ ﯾﺎ اﻗﻮام ﯾﺎ
اﻗﻠﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮردارﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ درداﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ در دو ﺳﻮی
ﻣﺮز و در داﺧﻞ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ »ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ « ُرخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدھﺎ ﯾﺎ ﺑﻠﻮﭼﮭﺎ و اﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮭﺎ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« ھﯿﺄت و ﺷﻤﺎﯾﻞ واﺣﺪی ﻧﺪارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ
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ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ« را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮاردھﯿﻢ و ﺑﮫ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﻠﯽ ﺑﺎدﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ
٨٩
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ داده ام.
اﮔﺮ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﯾﺎ ھﺴﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ وھﻤﮫ ی
ﺳﺎﮐﻨﺎن درون ﻣﺮزھﺎ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ھﻤﺒﺴﺘﮫ ﺳﺎزد ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﯾﮑﺮدی دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
از اﯾﻦ رو ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮم
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺟﻠﻮه ی واﺣﺪی را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از
اﻧﺴﺠﺎم ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد ﮐﮫ داﻣﻨﮫ ای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
در ﺟﮭﺖ دوام و ﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻠﯽ،ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ وﺑﮫ ﺗﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ
دوﻋﺎﻣﻞ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋه ﺑﺎﺷﺪ و دوم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎدوام اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
اﺳﺒﺎب ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ آورد و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ژرف و
داﻣﻨﮫ دارو ﭘﺎﯾﺪارو ﺑﺎدوام ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺎزدارﯾﻢ و ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻣﺮدﻣﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ دﻟﺴﻮزو ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ی
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺸﻮد و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« ھﻤﺪﻟﯿﮭﺎی ﻻزم را
ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ.
آﻧﭽﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺟﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﺻﮫ
ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ وﺟﮫ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
وﺟﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﻢ ﺑﺮ
ﻋﻨﺼﺮی اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد.

. ٨٩ﻧﮏ .ﮐﺘﺎب »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ«.ﮔﺰارش ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻨﺪن.ﺟﻮﻻی ).٢٠٠٣ﺳﺮطﺎن  .(١٣٨٢ﮔﺮدآوری ﺳﯿﺪاﮐﺒﺮ زﯾﻮری.
ﮔﻔﺘﺎر:ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.ﻧﻮﺷﺘﮫ داﮐﺘﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ  ٢٠-١٩آورﯾﻞ
 ٢٠٠٣در ﻟﻨﺪن .ﺻﺺ.۴٧-٣۴

١١۵

اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ازﺳﻮﯾﯽ ھﻢ ازﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ھﻢ از
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻟﺒﺘﮫ ھﻢ از ﻧﺤﻮه ی ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﺻﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب
آﻣﻮزش و دﯾﮕﺮﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ.
از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ آورم.ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از
درﻧﮕﮭﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﮭﻤﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ
از ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آن ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎوﻣﻔﮭﻮم
ﻋﻮاطﻒ)=اﺣﺴﺎﺳﺎت(درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺖ٩٠.درﺟﺪل ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی
ﻟﯿﺒﺮال وﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮر ،ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻣﻌﯿﺎرﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ﺳﻔﺖ وﺳﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد
را درﺑﺮاﺑﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﻌﺼﺐ آﻟﻮد،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺷﻔﺎف در زﻣﯿﻨﮫ ی
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ روﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ درﻗﻠﺐ و دردرون ﺑﺴﯿﺎری ازﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی
ﻟﯿﺒﺮال اﻏﻠﺐ درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت »ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه درﺳﺎﯾﮫ« ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ﺑﮫ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ« )(Rational-Choice-Theory
ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﺟﺪی ھﻢ داﺷﺘﮫ و دارد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
آﻧﭽﮫ ﻣﯽ آورﯾﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط ودرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ازﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻟﯿﺒﺮال اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﻤﻮاره
ﺑﺮاﺛﺮﻋﻨﺎﺻﺮﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ واﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ،ﻧﻈﺮﯾﮫ ِی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮر،اﺣﺴﺎس)=اﺣﺴﺎﺳﺎت( راﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﮭﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و دوام ھﺮﮔﻮﻧﮫ ای از ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻋﻤﺪه درزﻣﯿﻨﮫ ی اﺳﺘﻘﺮارﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ وھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻏﻠﺐ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« راﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای ھﺮدو ﻣﻮرد اﻟﺒﺘﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﺎص.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ « را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ .از
اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺪﻓﯽ در ﺟﮭﺖ اﯾﺤﺎد ﺗﻔﺎھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﺜﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯿﺎن اھﺪاف را ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ و آﻧﭽﮫ راﮐﮫ »ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﺎم دارد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺟﮭﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮط آﻧﮑﮫ
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ﺗﺼﻮرات و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﯽ طﺮف ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯽ طﺮف ﭼﯿﺰی ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺴﺖ،اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺶ درﺧﻮر ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮر ٩١ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﯾﮏ اﺛﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ)و زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﻣﯽ داﻧﺪ،ﺑﻞ ﺑﮫ آن ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ارزﺷﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺶ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع )= ﺟﺎﻣﻌﮫ(ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﮭﻢ ازارزﺷﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮرﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ،ﺑﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ
ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ و اﺣﺘﺮام،ﻏﺮور و اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻌﺼﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﻟﺒﺴﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯿﻞ دارد آﻧﮭﺎ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دورﺳﺎزد.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺮدو ﻧﻈﺮﯾﮫ ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از طﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ھﺮ دو اﻟﮕﻮ
ﻧﻘﺼﺎﻧﮭﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ٩٢.اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺮدو)ھﻢ
در ﺳﻮی ﻟﯿﺒﺮال و ھﻢ در ﺳﻮی ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮر( ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻏﻨﯽ و ﭘُﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ارﺗﺒﺎط
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﮫ
ھﻨﻮزاﺣﮑﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ وھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؛ و
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ وھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ازطﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ھﺮدو ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ِ
ِ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ودوﺷﺎﺧﮕﯽ اﺣﺴﺎس وﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرراﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی
ﺧﻮد طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮدوی اﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺛﻨﻮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﮫ ﻣﺮاﺗﺐ را
اداﻣﮫ ﻣﯽ ھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮآن ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از رﺷﺘﮫ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻓﮭﻤﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ از اﺣﺴﺎس -ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دراﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﺑﮫ ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ وﺟﮭﯽ از
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از طﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دوﻟﻒ اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ
ﺖ
از او ﯾﺎدﮐﺮده اﯾﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﻨﺎ و ﻧﮕﮭﺪاری زﯾﺴ ِ
ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﺧﺼﻠﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزدارد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی وﺟﻤﻌﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﺳﻮق دھﺪ .ﺧﺎﺻﮫ از
دوران روﺷﻨﮕﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪارﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و اﯾﻦ دو را ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد.
اﻟﺒﺘﮫ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ھﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﯾﺎ
 . ٩١دراﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد اﺻطﻼح ﺟﻣﮭوری-ﻣﺣور را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرم ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻطﻼح ﺳﯾﺎﺳﯽ »ﺟﻣﮭورﯾﺧواه«اﺷﺗﺑﺎه
ﻧﺷود.
. ٩٢ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ص .١٨٨
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ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻗﺪرت ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺗﺠﻠﯽ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ آن درﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ودر ﺑﺎره ی ﺿﺮورت آن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از درون در ﻣﻌﺮض از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮد ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ارزﺷﮭﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن دارﯾﻢ ﺑﮫ
دوراﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ )= ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪی
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﺟﮭﺖ
ﺛﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺳﮭﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﺳﻨﺖ»وﯾﮭﻠﻢ ﻓﻮن ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ« ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎس
در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن و ﺳﻨﺘﮭﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺒﯿﻦ روﺣﯿﮫ و ﺧﻠﻘﯿﺎت
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎورﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮازﻣﺤﻘﻘﺎن،ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎﻧﻨﺪآﻟﮑﺴﯽ دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ وﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس
ﻋﻨﺼﺮﭘﺬﯾﺮش راازﺳﻮی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻨﺼﺮاﺣﺴﺎس ﻣﺤﺼﻮر درﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش را ﻓﺎﻗﺪ از
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﻓﻘﯽ وراﺳﻮی اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی»ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«اﺳﺖ ﮐﮫ»دوﻟﻒ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« دراواﺧﺮ دھﮫ ی ھﻔﺘﺎد ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو ﺟﻨﺒﮫ ی ﻋﺎطﻔﯽ
و ﺟﻨﺒﮫ ی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ«)ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن(
ﻧﯿﺮوی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮد را در ھﯿﺄﺗﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﺑﺰاری)=ﮐﺎرﮐﺮدی( ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ »ﺳﮫ اﻟﮕﻮی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻧﻈﺮﯾﮫ و در ﻋﻤﻞ« ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ در آﻟﻤﺎن و ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻠﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮﺳﮫ اﻟﮕﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وطﺒﻘﮫ
ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎطﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺮ
ﻋﺸﻖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .دﯾﮕﺮی اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ از ﺳﺮاﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛ وﺳﻮﻣﯽ ازﺳﺮﻋﺸﻖ ﺑﮫ
ارزﺷﮭﺎی ﺟﺎﻓﺘﺎده ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن دو ﻣﻮرد اول و دوم ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﻓﺮاطﯽ ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ اﻧﺪ از ﺑﺎﺑﺖ وﺟﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ﺻﺮف و وﺟﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﺮف .وﺟﮫ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﻮم از اﯾﻦ
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ﺑﺎﺑﺖ از دو اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻈﺮی)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ(
ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ ٩٣.اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮاﯾﺶ »ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« را ﺑﮫ ﺣﻖ از ﻧﮕﺮش »دوﻟﻒ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮدو در آﻏﺎز ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴﺎز ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آرای او ﺧﺎﺻﮫ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮو ﻣﯿﺪان دادن ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺪﻻل
در ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮی دوم و»ھﺎﺑﺮﻣﺎس«
ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ »ﮐﻮر« دل ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪد .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮی اﯾﻦ ﻧﻮع ازﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را در وﺟﻮد وآﺛﺎر»آﻟﮑﺴﯽ دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ« ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ »ﯾﻮرﮔﻦ
ھﺎﺑﺮﻣﺎس« اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺮدو ھﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی ﺧﻮدﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ اﻟﮕﻮی آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ»دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ«اﻧﮕﯿﺰه ی ﭘﺎﺳﺪاری از»زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻌﯽ« را ﺑﺎﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮد
ﺧﻮاھﯽ ﻓﺮدی و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮدی
راواﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی
)=ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ دوره ای ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ھﺎﺑﺮﻣﺎس«
ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎﺳﺎزی و
ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﺤﻮه و ﺷﯿﻮه ی ﮔﻔﺘﺎر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده و
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ،ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﺑﺮ و آزاد در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ و
ﻓﺎرغ از ﺳﻠﻄﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ وﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺘﮑﺜﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس و ﻗﻠﺐ ھﺎدی و
راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﻗﻮﻣﯽ،دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﺮد ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را
ﺑﮫ ﺳﻮی ارزﺷﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ رھﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ در وھﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ژرف ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد،
ﻋﻘﯿﺪه ی ﻓﺮدی را ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی ﻋﺎﻣﯽ ﻗﺮارﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی را ﺑﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف
ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮوﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دھﺪ ،ﺑﻞ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﺮوری آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﺮام و آﮔﺎھﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮازروﯾﮑﺮد»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ
ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮردی و ﻣﺸﺨﺺ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮان ان را از ﺟﻠﻮه ای
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎزه اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
در ﺧﻮرﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺧﺎﺻﮫ
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ھﺎی واﮐﻨﺸﮭﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﯾﮑﺴﺮه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﻨﺪ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری درﻏﺮب ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﻮه ھﺎ
ﺣﺘﯽ در ﻏﺮب ھﻢ ﺷﮑﻞ وﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .واﮐﻨﺸﮭﺎی ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی
ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮارد ﯾﺎﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮود وﭘﺮﭼﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ دﯾﺪه اﯾﻢ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع واﮐﻨﺸﮭﺎی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ
در دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﺠﻠﯿﺎت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
ﻗﺪرت راﯾﺶ ﺳﻮم ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎرھﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮر
ﻓﮭﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ
ازﻧﻈﺮ»ھﺎﺑﺮﻣﺎس«ھﻤﺎن ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﮔﻔﺘﺎرھﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدھﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﺮب و ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻮرت ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻏﺮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻏﺮب از آﻏﺸﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﺣﺴﺎس
ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺑﻞ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﮫ اﻓﺮاط و ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ اﻟﮕﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎ ﺑﺲ ظﺮﯾﻒ وﻣﻌﻨﺎدارﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن و واﺣﺪ در ھﻤﮫ ﺟﺎ .درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺸﺪارﻣﯽ
دھﻨﺪ و آﮔﺎھﯽ و اﺣﺴﺎس و ﺧﺮد ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ راﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن»اﻻﺳﺪاﯾﺮﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ«،
»رﯾﭽﺎرد رورﺗﯽ« و»ﭼﺎرﻟﺰﺗﯿﻠﻮر« ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازان ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮر.درﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﺑﮫ زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ ازاھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮﻋﺎطﻔﯽ را دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ درﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮫ درﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺣﺲ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ»ﻣﯿﮭﻦ طﺒﯿﻌﯽ«) patria
 ( naturaeاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺲ و ﻋﻼﻗﮫ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﮐﺎری ﻧﺪارد
ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ارزﺷﯽ اﯾﻦ »وطﻦ« .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ »ﻣﯿﮭﻦ« دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ
اﺳﺘﺒﺪادی ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ »ﻣﯿﮭﻦ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺳﻨﺘﮭﺎ ،دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اش.
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از ﻧﻈﺮ»ﺳﯿﺴﺮو«ﻣﯿﮭﻦ طﺒﯿﻌﯽ وﻣﯿﮭﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎﺷﮭﺮوﻧﺪی،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮭﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ای ﺟﺰ
ﺧﺼﻠﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺪﻧﯽ دارای ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮاﺛﺮﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ آن واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ وﺷﮭﺮوﻧﺪی راﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وطﻦ طﺒﯿﻌﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﺪری،زﺑﺎن ﻣﺎدری،ﯾﺎدﮔﺎرھﺎ و ﺧﺎطﺮه ھﺎی
اﺟﺪاد وﻧﺤﻮه ی زﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﺷﺪه ی آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﮐﯿﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﺰآن.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ  ،ﺑﮫ
ﺑﺎور »ﮐﺮوﻧﻨﺒِﺮگ« ،٩٤در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ
طﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن زﺑﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و دﯾﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ھﻮﯾﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .درآﻟﻤﺎن ھﻢ در ﺑﺴﺘﺮﺗﻔﮑﺮاوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ.درﻧﻈﺮ»وﯾﻠﮭﻠﻢ ﻓﻮن ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ« از طﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺬارد راﯾﺶ آﻟﻤﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﯿﺎد زﯾﺴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ در ﺣﻮزه ی
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺧﻮد را ﻣﺤﺪودﺳﺎزد ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ
وطﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزد ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﻢ
ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت .اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﺷﺎره رﻓﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎ
اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﯾﺴﺘﮭﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ھﻢ ﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.آﻧﭽﮫ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑُﻌﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎدﯾﻦ .ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﮭﻮری-ﻣﺤﻮراز ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی راھﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺳﺎزد .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی راھﻨﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ وﺟﮫ ﺧﺎص و وﯾﮋه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از روﯾﮑﺮد ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی وﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺎم و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ازاﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﮕﺮش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺰن ﺧﺎطﺮه ی ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و
ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮه ی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭼﻮن در ﺑﺮاﺑﺮﺳﻠﻄﮫ ی ﻣﻄﻠﻖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮاز آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد و ﯾﺎری و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ی ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﺮض
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم آن را ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن
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اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎﻣﺮدم  «...ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺮدم در راه
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رزﻣﯿﺪه و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﯾﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی در اﺳﺎس
ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎطﻔﮫ را ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺮش وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﺿﯽ »اﺳﮑﺎﻟﯿﺎ«)ﮐﮫ اﮐﻨﻮن درﮔﺬﺷﺘﮫ
اﺳﺖ( داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺎﻓﻄﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اش در را ﺑﺮوی ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ روی ھﻤﮫ ی ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن و ﺗﺤﻮل ﺧﻮاھﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻗﺎﺿﯽ »اﺳﮑﺎﻟﯿﺎ« ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .او راه را ﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﺗﺤﻮل ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ھﻢ راه ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﯾﺎ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﮭﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎرواﻣﯽ ﺳﭙﺮد.در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آرای ﻗﺎﺿﯽ »اﺳﮑﺎﻟﯿﺎ« ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺪه ھﺎﯾﻢ ﭼﮑﯿﺪه ای آوردم.اﺳﻨﺎد ﺑﺴﯿﺎری دارم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﭙﺮدازم.
ﺑﺎھﻤﮫ ی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آﻣﺪ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﮫ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎطﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ
ﺳﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮی دارﻧﺪ از ﺳﻨﺘﮭﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎ وﺳﻨﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮد راﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﺴﺘﺮی
ﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ روﯾﺪاد ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻧﻘﻼب
 ۵٧ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ھﻢ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺪرت طﻠﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ راه ﭘﺬﯾﺮش وﺗﻔﺴﯿﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻏﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد .ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ازاﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن را دررﺳﺎﻟﮫ ی»ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﮔﻔﺘﺎری در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ« آورده ام.
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ آورد ھﻤﺎن روﯾﮑﺮد »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺳﻨﺘﮭﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎی ﺗﻠﺦ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﮑﯿﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺮش »دوﻟﻒ
اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎ ﺷﮑﻞ و
ﺷﻤﺎﯾﻞ واﺣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻌﯽ در ﺳﻨﺠﺶ آرای »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« وﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی او
اﮐﻨﻮن ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ودر ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ آورده ام .در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﭘﺮداﺧﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ روﯾﮑﺮد »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« در اﺳﺎس از
ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺧﺎص ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎوری ﺷﻨﺎور و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ درﺳﺖ
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ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از دﺳﺘﺂوردھﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﺑﮫ ﺳﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼً اﯾﺮان ﺳﻮدﺟﺴﺖ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ دو اﻟﮕﻮی ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﻤﮭﻮری-
ﻣﺤﻮر را در ھﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .او »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« را آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎطﻔﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ دو ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎھﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ و دﯾﺪاری
ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اوﻧﻘﺸﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﺴﺘﺮ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از »اﺣﺴﺎس« و »ﺧﻠﻘﯿﺎت« و »روﺣﯿﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺳﺮ
ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
و از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ِ دﻣﻮﮐﺮﺗﯿﮏ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎطﻔﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« اﻣﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
و ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺼﻮرات ﻓﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻏﺮور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ودﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﻣﯿﮭﻨﯽ،ﺑﻞ ﺑﮫ
ﺗﺼﻮرات واﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ)=دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ(
واﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دارد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺟﮭﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮ طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﻔﮭﻮم
»ﻣﯿﮭﻦ« را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن )= ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺰﺗﺰ( ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﺗﺼﻮرات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ و از آن ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺑﮫ
ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺲ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮرات ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻦ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻮاطﻒ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌﮫ را
در ھﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﮫ ی دﺷﻮارﯾﮭﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ در
اﺳﺎس ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﺮان
ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﺸﺎن را از ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺘﺸﮑﻞ
و ﻣﻨﻔﺮد از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ روﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﺮان دﯾﮕﺮی ﺳﺮوﮐﺎر
ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻧﻤﯽ آزﻣﻮدﯾﻢ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﺎر و
ﻧﮕﺮش »اﺷﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ« ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ
اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯿﮭﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد
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ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آزﻣﻮده ﺑﮫ ﻋﻮض آﻧﮑﮫ در ﺟﮭﺖ اﺻﻼح وﺿﻊ از آن ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮد،طﻐﯿﺎن
ﻋﻠﯿﮫ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد وﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺳﻮی وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮق داد .اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ و ﺑﯽ اﺧﻼق وﺳﻮدﺟﻮ درﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ھﻤﮫ
دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ دادﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای آوﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ازﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد وﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﮫ
ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﺴﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻮم
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ از روﺷﻔﮑﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮔﺮوه ھﺎ و اﻓﺮادی را در ﻧﻈﺮدارم ﮐﮫ از دوران ﺷﮭﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب  ۵٧و از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺎاﻣﺮوز ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﺮﻣﯽ ﭘﺮدازم و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ
داﺷﺘﮫ ام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻣﻔﮭﻮم روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان.
از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺎ روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ وھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﮐﮫ اﺣﺰاب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻮران
داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺴﺘﮫ رواج ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻔﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪه ی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﯾﮑﺴﺮه از ﺳﻨﺖ دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺎ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﮔﺮﻓﺖ وﻋﻨﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﻨﺎن
ﻏﻠﺒﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﭘﺮﺗﻮ ﻋﻨﺼﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد وﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎزه
ھﻤﮫ ی اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ
ﻣﻮردﻧﻈﺮاﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ وآن ارﺗﺒﺎط وﻧﮕﺮش ورﻓﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی وﮔﺮوه ھﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دو ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧و ﭘﺲ
از آن.
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺪوام ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ورود ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﺑﮫ اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان ﺷﺪ وﺑﺴﯿﺎری در ﺟﮭﺖ اﻣﺤﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﺮد
ﺳﺘﯿﺰی وﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ دﻣﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﺼﺮﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﺎ ﺧﺮدی ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻘﺎی اﯾﺮان را ﻣﺮﺟﺢ داﻧﺴﺖ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﮕﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮآﻣﺪه ازﺣﻀﻮر
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ.او از ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ وارث ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﮑﺮﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﻓﺮوﻏﯽ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ در ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی او در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ،ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﺎرﺳﺎ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯿﺄت ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .دوم اﯾﻨﮑﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻘﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوی اداﻣﮫ ی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻘﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎ
ﺧﺎﺻﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ اداﻣﮫ ی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺂورد را ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺗﮫ دل ارج ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺟﺎرﺧﻮاھﺎن
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن رھﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻗﺎﺟﺎرﺧﻮاھﯽ رواج داﺷﺖ
ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﺪای ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺠﺎزی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﺳﺮدراز دارد.
ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
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ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪارم ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ در ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازم .ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻠﯿﻮن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﻨﺠﺶ درﺳﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻓﮑﺮی ﺷﺎن اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ داد ﻧﮕﺮﺷﯽ درﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ طﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻨﮭﺎ درﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﺻﮫ
ﭗ ﺷﻮروی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺬھﺒﯿﻮن
ﺷﺪه ﺑﻮد درﺷﺎه دوﺳﺘﯽ ﮐﮫ آن ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼ ِ
ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ وازﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺮاس ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ و ﮔﺮوه ھﺎ
اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .دو روﯾﺪاد اﻣﺎ ﮐﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺧﻢ ﮐﺮد
و ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺳﻨﺖ ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺎھﺪوﺳﺘﯽ دل ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ،ﺣﯿﺮت
زده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای وﻗﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺘﯿﺰ و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ودﯾﮕﺮی ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ .اﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی آﻣﯿﺨﺘﮫ
ﺑﻮد ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﻟﻐﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .ازاﯾﻨﮭﺎ در
رﺳﺎﻟﮫ ی»ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﯾﺎدﮐﺮده ام اﻻن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻓﻀﺎی زﻣﺎﻧﮫ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ
ﻗﺼﺪ ورود ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع .ﺑﺮﺧﯽ از »ﺗﺎرﯾﺨﺪوﺳﺘﺎن«دوره ی ﺷﮭﺮﯾﻮرﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ وھﺸﺘﻢ
ﻣﺮداد را دوره ی»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﯿﺰی ھﻢ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ« .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ »ﺗﺎرﯾﺨﺪوﺳﺘﺎن« از ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ .ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ از
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن«ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ »ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن«)ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ( در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮر را
ﺳﻮق ﻣﯽ دادﻧﺪ در ﺟﮭﺘﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوه وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد از ﺷﺎه و ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﮭﺮی ﮐﮫ از اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺨﺘﻨﺪ و آراﻣﺶ وﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﺮﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ اﺛﺮﮔﺬاروﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ارﺗﺶ
در اﺧﺘﯿﺎرﺣﺰب ھﻮاﺧﻮاه ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺮﯾﮫ ای اﺳﺘﻮار در ﺟﮭﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ھﻤﯿﻦ دوره آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ اﻣﺎ
ﺣﺘﯽ طﺮﻓﺪاران ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ﻻزم
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ راه اﻧﺪازﻧﺪ.آﻧﭽﮫ ﻓﺮوﻏﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺗﺠﺮﺑﮫ و اﻟﺒﺘﮫ آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﺤﻮری
ﭼﻮن ﺷﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮر را
ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ در واﻗﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ
دو دﺳﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﺑﺰاری ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن
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اﺳﺎﺳﯽ را در وﺟﻮد ﺷﺎه و ھﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﮐﮫ درﻧﮓ
ﻣﯽ ﮐﺮدی ﻣﯽ دﯾﺪی ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ در ھﺮﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﺪ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و درزﻣﯿﻨﮫ ی رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه و ﻣﺮدم .در اﯾﻦ دوره
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﺎه ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ
و در ﺑﻨﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ درﺳﺖ
ﺑﻨﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ را ﭼﭗ ﺗﻮده ای ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آورد و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ
ﺧﺎﺻﮫ در ﻋﻤﻞ ﺗﺮور ﮐﻢ از ھﻤﯿﻦ ﭼﭗ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ )= ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق( ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎ ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﺎن ﺳﻨﺪی ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪه ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری اﯾﺮان ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد و ارﺟﺎع ﺑﮫ آن ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻣﺪﻧﯽ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم را ﺟﺎرﻣﯽ زدﻧﺪ و در اﻏﺘﺸﺎش آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻓﻀﺎی زﻣﺎﻧﮫ
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺘﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی روﯾﺪاد
ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ازﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮوﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮھﺮاس ازﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را درﺗﺤﻘﻖ ﺑﻘﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎری دادﻧﺪ
ودرﺳﮑﻮت و در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در درون و ازﺗﮫ ﻗﻠﺐ آن را
ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ی ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم از درﺑﺎر و ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی را ﻣﺮﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎھﺪ ﺧﻮد واﻧﻤﻮد ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ازﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ٣٢ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه واھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ ﺑﮫ آن ارﺟﺎع ﻣﯽ داد وﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ آن را ﺳﻨﺪی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد .آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ آن .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات و
ﻗﺪرت ﺷﺎه ﺑﻮد وﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ وﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮو دردھﮫ ی ﺑﯿﺴﺖ ازﻧﻈﺮ ﺷﺎه ﮐﮫ ھﻢ ﻣﻠﯿﻮن واﻗﻌﮫ ی
ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اورا ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ھﻢ رواﺑﻄﯽ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در
ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺒﻮد و ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد .ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﺎﺻﮫ از ﻣﺠﻠﺲ
ھﻔﺪھﻢ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ اﺳﺒﺎب اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی راﯾﺞ در
١٢٧

ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﻮن،ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺼﺪﻗﯽ ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﻮن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
را ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯿﻮن )در اﯾﺮان و درﺧﺎرج اﯾﺮان( طﯿﻔﯽ ازﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ داد .از اواﺧﺮ دھﮫ ی ﭼﮭﻞ و در آﻏﺎز دھﮫ ی ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭼﭗ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ راه ﭼﯿﻦ
و ﮐﻮﺑﺎ وآﻟﺒﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺿﻤﻦ در ھﻤﯿﻦ ﺑﺮھﮫ ﻣﻠﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﮫ دوﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( و ﻣﻠﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ)= ﻧﮭﻀﺖ آزادی( .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﮐﮫ در داﺧﻞ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن در ﺧﺎرج ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﻤﺎدﮐﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ از درون ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ اﻧﻮاع ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و در ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﻧﻮاع ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﯿﺞ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎورﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮآن را ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ.
در دوره ی ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ روﯾﺪاد ﺧﺮداد ﭼﮭﻞ و دو ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ واﭘﺲ ﮔﺮا ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزادی زﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﯿﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﭼﺎرﺟﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎه را وادار ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﮫ ھﻤﮫ را دﻋﻮت ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻨﺪی ﺑﻮد اﺑﺰاری ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎزود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺮﮔﺰ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد؟
در ﺳﻤﺖ ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻔﻨﮓ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﺎھﺪ در
ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ودﯾﮕﺮ ﺳﻨﮕﺮھﺎ ورزش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮر ھﻤﮫ را
ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎن دادﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﺎﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰاﻧﮫ از ﺳﻮی ھﻤﮫ ی ﮔﺮوه ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
)ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ( ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺮدﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوران ھﻢ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻧﮫ درﻋﺮﺻﮫ ی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ درﻋﺮﺻﮫ ی داﻧﺸﮕﺎھﯽ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دردﺳﺖ دارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب در
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻋﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اھﻤﯿﺖ
دادن ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر
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اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺘﯽ در دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ دوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم»:ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ٩٥.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭼﺎپ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۴٧ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮده
ﺑﻮد و ھﻢ در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﮫ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در دﺳﺖ دارم .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم و
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
از ﺳﻨﺪ ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ روﺣﯿﮫ ی زﻣﺎن ﺑﯿﺎراﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﯾﺎری
دھﺪ و اﺳﺒﺎب ﻻزم را ﺑﺮای اﺻﻼح طﻠﺒﯽ و ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ آورد.
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ.ﻓﻀﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد و ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی.روﺷﻨﻔﮑﺮی دھﮫ ی
ﭼﮭﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺧﻮی
ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺷﮭﺮت ﮐﺎذب ﻣﺤﻔﻞ ﭘﺴﻨﺪ را ﺑﺮھﺮﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ را ﺑﮕﯿﺮم و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻓﮑﺮی
زﻣﺎﻧﮫ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ۵٧روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ھﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .ﮐﺎر ﺗﮭﯿﮫ ی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺧﺘﻼف
ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ واژه ی »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد
اﮔﺮ ﺻﻔﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد راه و ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺬف ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ واژه ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را در ﺟﮭﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﭙﺲ آﺷﮑﺎرﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ درک ﮐﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﮭﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﮑﻮﺷﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرم .در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻗﻠﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ در ﺑﯿﺮاھﮫ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ« ﺑﻮد
درآﯾﻨﺪﮔﺎن .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد»:ﭼﺮا ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ؟«.اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ١٠دی ﻣﺎه  ١٣۵٧را درﺑﺮدارد و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵دی ﻣﺎه ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎل در آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ٩٦.ﺷﮭﺮت ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﻨﻮان آن اﺳﺖ ﮐﮫ
»ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« را درﺑﺮدارد .از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ اﻣﺘﯿﺎزدادن ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ وﻧﮑﻮھﺶ »رژﯾﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه ی رﺣﯿﻤﯽ را ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ،ﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﺤﮑﺎم
. ٩٥ﻧﮏ.دﮐﺗر ﻣﺻطﻔﯽ رﺣﯾﻣﯽ .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و اﺻول دﻣوﮐراﺳﯽ.ﻣؤﺳﺳﮫ اﻧﺗﺷﺎرات اﻣﯾر ﮐﺑﯾر.ﭼﺎپ ﺳوم ).١٣۵٧ﭼﺎپ
اول .(١٣۴٧ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎردارم ﭼﺎپ  ١٣۵٧اﺳت.
. ٩٦ارﺟﺎﻋﺎت اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺗن ﭼﺎﭘﯽ اﺳت.ﻧﮏ .آﯾﻧدﮔﺎن  ٢۵دی  .١٣۵٧ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ.
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ﺑﻮد .رﺣﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﻘﺪان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺎ اﻣﺎ ﻧﮫ از
»ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن« رژﯾﻢ .ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ھﻢ
زده ﺑﻮد،ﺷﺨﺺ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺰﻣﺎن و در ﮐﻨﺎرش ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن .رﺣﯿﻤﯽ اﻣﺘﯿﺎز
دادﻧﮭﺎﯾﺶ را در ﺣﺪی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺴﺘﮫ و زاﻧﻮ زده اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﯿﻌﯽ و ﺷﯿﻌﯽ زاده
اﺳﺖ و !!«...ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ او را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .رﺣﯿﻤﯽ ﺣﺘﯽ از »ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ« ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎر رﺣﯿﻤﻤﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪاو اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﮫ دارد ﺑﮫ »ﺗﻔﮑﺮ« ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از روی
»اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻗﮭﺮﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺴﺖ و ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ
ﺣﺪی ﮐﮫ ﮔﺎه ﺳﺨﺖ زﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ رﺣﯿﻤﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮد .ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﺷﺎ ه ﺧﺎﺻﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﻨﺪ و ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻧﭼﮫ ﻣوﺟب ﺷد اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان آن ﺟﻧﺎب ﺑﻧوﯾﺳم
اﺣﺗرام ﺷدﯾد ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳت .اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺑﮫ ،ﻧﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻗﮭرﻣﺎن
ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻔﻛر«.
ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ درﻧﺎﻣﮫ اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻣروز ﻣﯽ ﺧواھم از روﺣﺎﻧﯾت و ﻣﻌﻧوﯾت ﺷﻣﺎ ﻛﻣك
ﺑﮕﯾرم«.ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ دﮐﺘﺮرﺣﯿﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺘﮭﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.در
اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» اﺧﺗﻧﺎق دھﺷﺗﻧﺎك  ٢٥ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر ھﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻔﯾد را از ھم
ﭘﺎﺷﯾد و ھﻣﮫ ﻗﻠم ھﺎی ﺣﻘﮕوی را ﺷﻛﺳت .ﺳﺗم ھﺎی ﺑﯾﻛران رژﯾم در ﺣﻖ ﻣﻠت از ﺣد ھر
ﻣﮭﺎﺟم اﺷﻐﺎل ﮔری ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﻓﺷﺎی دﻟﯾراﻧﮫ اﯾن ﺳﺗﻣﮭﺎ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ و ﻣﺑﺎرزه ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
آن اﻣروز ھﻣﮫ ﻧظرھﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﺧص ﺷﻣﺎ ﮐرده اﺳت ،ﺑطورﯾﮑﮫ اﻣروز ﺑﺎرﮔران رھﺑری
ﺳﯾﺎﺳﯽ و رھﺑری روﺣﺎﻧﯽ ھر دو ﺑر دوش ﺷﻣﺎﺳت «.ﻏﻠﻮ در ﺑﺎره ی ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ »رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺣﺎﻧﯽ را« ﺑﮫ دوش ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﺗﺎزه
از او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺳﺘﻤﮭﺎی ﺑﯿﮑﺮان رژﯾﻢ را ﮐﮫ »از ﺣﺪ ھﺮ ﻣﮭﺎﺟﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ«
ﺑﺮطﺮف ﺳﺎزد .اﺷﮑﺎل رﺣﯿﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮی درﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺪارد.
ﺑﺎرھﺎ ﻗﺪرت را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ودر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر »ﻗﺪرت« را ﺳﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﮫ اﯾﻦ »ﺳﻢ« ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎﺧﻄﺮ ﻣﺮﮔﺒﺎر آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .ﯾﮑﺒﺎر
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ او را درﺳﺖ ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺗﻔﺎوت دارد
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﻧﮕﺮش درﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﺪارد ھﻤﺎﻧﺴﺎن
ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را در وﺟﻮد »ﺳﺘﻤﺸﺎھﯽ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد.
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رﺣﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻄﻠﻖ«
در اﯾﺮان رواج داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان
روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺘﻤﺸﺎھﯽ«،
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺮاﻧﯽ« و ﺧﻮد او از» ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد« ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ .ھﯿﭻ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪه ام ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺗﺎرﯾﺢ و ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺧﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ دوام آورده اﺳﺖ؟ ﺧﻮد
او ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮود و دﮐﺘﺮا ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻨﺼﺐ
ﻗﻀﺎوت را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد؟ ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﺎن ﻗﺪر ﻧﺎرﺳﺎ و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت .رﺣﯿﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﻤﮫ »،رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
ﺟﻨﺎب را ﺑﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻗﯿﺪ وﺷﺮطﯽ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﭘﯿﺮوزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ)ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮداو(«.اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺘﻈﺎردارد ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﮫ
در ﻧﻈﺮش ﻧﮫ اھﻤﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ارزﺷﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ »ﻗﻠﻤﮭﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ«.
ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی درﺳﺘﯽ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺘﺎب او)ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ او ھﻤﭽﻮن »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎم و ﻧﺎ آزﻣﻮده« از ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻗﺪرﺗﺶ را
واﺑﮕﺬارد و ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ »ﻗﻠﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ ھﺎ« ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ.در
ﻧﺎﻣﮫ اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﺳﺖ«.ﺳﺨﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﺧﻼف
اﺳﻼم ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﮫ را  ،ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ارج ﺑﻨﮭﺪ.
ﻣﺼﻄﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۵٨ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش را ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﮭﻮری«.٩٧ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﮫ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ
ھﺮﺣﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ .در آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
»ﮐﻠﻤﮫ ی »ﺟﻤﮭﻮر« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮده ی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻮده ی ﻣﺮدم «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی
ﺧﻮد«٩٨.ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻢ
دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮروﺛﯽ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ:
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی و اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دھﺪ «.ﭼﻮن ھﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺎﻗﺪ دﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺪام ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﻧﻘﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ رﺣﯿﻤﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺮدم،ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ
. ٩٧ﻧﮏ .ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ .اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری .اﻧﺘﺸﺎرات ااﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ .ﭼﺎپ اول .ﺗﮭﺮان .١٣۵٨ﺻص .٩۵
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اﺧﺘﯿﺎرﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ»ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
)ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم(اﺳﺖ«.ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی و اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت ھﻤﮫ در ﯾﮏ روال روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای دراز و
در دوره ھﺎﯾﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ ژاﭘﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه وﺑﮫ رأی ﻣﺮدم ﮔﺮدن ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس
ﺧﺎﻧﺪان و ﭘﺎدﺷﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺮﺳﺪ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ.ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﭙﺮدازم .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺻﻮرت
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﮫ ھﯿﭻ رواز دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻮروﺛﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﮫ ﻣﺮدم را در رأی دادن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻠﻮه ی ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ از ھﻤﺎن آﻏﺎز
ﮔﯿﺮدارد .اﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪﻧﺪارم وارد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺟﻮﯾﯿﮭﺎ ﺑﺸﻮم .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ
رﺣﯿﻤﯽ ﻣﺮدی ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻨﻔﺲ و دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﮫ ﺑﻐﺮﻧﺠﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ روﻣﯽ آورد .ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان از روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺖ ھﻤﭽﻮن او ﮐﻢ
آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری«رﺣﯿﻤﯽ ﻧﺴﺨﮫ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« .ھﻤﮫ ی ﺣﺮﻓﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اش را در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب
ﻧﺨﺴﺖ زده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ ﻣﯽ آورد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ وﮔﺎه ﻣﻨﺴﺠﻢ طﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را
درﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ.دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺿﻤﻦ ﻧﺎﮔﮭﺎن »ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان را دارﯾﻢ« .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ را ھﻢ ارج ﻣﯽ ﻧﮭﺪ.اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ی ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
ب ﺟﻤﮭﻮری ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﭼﮭﺮه ای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﻧﯿﺘﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﺮدی اﺳﺖ
ﮐﺘﺎ ِ
اھﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻋﮑﺲ »اﯾﺌﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن«! ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﮑﯿﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﺶ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮاد ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺟﺪا از آﻧﭽﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﯽ ﭘﺮد ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل رژﯾﻤﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺬار از آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﯾﺎ راھﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺎزه ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان وﻟﻨﮕﺎر،از ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮫ و راﺳﺖ،ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز آن ﻣﻘﻄﻊ
ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد .از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ او از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع
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ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه ی ﮔﺬار ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗ ُﮏ ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺎن
داد ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺳﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﮐﮫ ﺳﺨﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رود،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﯿﻌﮫ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻌﮫ زاده،ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻣﺎن
ﮐﺎر را در ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺘﺬال ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﯾﻢ ﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺘﻌﺎرف .ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﯾﮑﺒﺎره ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮد و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﻣﮫ ی دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ در زﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﻤﮫ دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮدارد
اﻣﺎ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﺸﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ از ﺳﯿﻤﺎی رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ ی ﻧﺴﻞ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻏﻠﻮﮔﻮﯾﯽ
و زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ و از ھﻤﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺑﯽ ﺣﺪو ﺣﺼﺮ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ی درﺳﺖ ھﻢ
ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ اﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻋﻤﺮ ﻏﻮﻏﺎی ﺧﺸﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وطﻨﯽ را ﺗﺎب آورده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﮫ ﮐﺴﯽ روﻣﯽ
آورﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد وﻧﮫ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺑﺎ اﺻﺮار از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ
ﻧﺪاﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮادھﺪ و ﺑﮕﺬارد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از درآﺷﺘﯽ درآﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را
در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﺸﺎن ﯾﺎری دھﺪ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ
ای ﻋﻮض را ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ دارد.ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﺪاﻗﺖ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ در راھﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﮐﻨﺎر ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻄﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ھﻢ در آن
ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮأت ﺑﮫ ﺧﺮج ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﭘﺎﺷﻮد و روﺷﻦ و
ﺻﺮﯾﺢ آن ﻣﺮﺟﻌﯽ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺴﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ
ﺗﺎزﻧﺪ و ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ آن رژﯾﻢ را ﻣﻘﺼﺮ ُﮐﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ زﯾﺎداﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ
رﺳﺎﻟﮫ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎزم.
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ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ
ﺑرﺧﯽ ﭘدﯾده ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان دارای ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾزداﻧﺳت ﮔرﭼﮫ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﻠﯽ و
ﮐﺷوری دارﻧد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻌﯾن
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و از درون ﺗﺟرﺑﮫ ای وﯾژه و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎرازﺑطن ﺳﻧﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﺳرﺑرﮐﺷﯾده
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎرﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ داﻧﺳت.
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﯾت )ﺑﮫ طوراﻋم وﺑﮫ طور
اﺧص( دارد و ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﺷﮑل ﻣﻌﯾﻧﯽ از دوﻟت ﯾﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در آن ﻧﻘش ﻣﺣوری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺷوردرھرﻣورد
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﺳت ﺑرای  constitutionalismدراﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳوی
و  Konstitutionalismusدرآﻟﻣﺎﻧﯽ .در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑراﺑرﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد دﻗت ﻻزم را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون ﯾﺎ طرﻓداری از ﺣﮑوﻣت
ﻗﺎﻧون .ﺑرﺧﯽ ھم ﻣﺷروطﯾت را ﺑﮫ طورﻣطﻠﻖ ﺑراﺑر آن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم اﮔر
اﯾن ﻣﻔﮭوم را ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺑداﻧﯾم در اﯾن ﺣﺎل ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم »ﻣﮑﺗب
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ« و اﮔرآن را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن وﺿﻊ،
ھﻣﺎن ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ واﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺻود اﺳت .در واﻗﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣﻧظور ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻗدرت آن ﻣﺣدود اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﺿواﺑط و ﻣﻘررات و ﻗواﻋدی
ﻣﻌﯾن .اﯾن ﻧﮕﺎه ِ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ی ﻗدرت در اﺳﺎس ﻣﺣدوﯾﺗﮭﺎﯾﯽ را ھدف ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
ﻧظﺎم ﻣطﻠﻘﮫ ی ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﻣﻔﮭوم ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون
ھم ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻣﻔﮭوم را ﺣﻘوﻗداﻧﺎن و
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺑرا ی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻧظرداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﻋﻣﺎﻟش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ« ﻧظﺎﻣﯽ را
ﻣﻧظور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ﻣوﺟود ﭘﯾراﻣون ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣﺣوری ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ « ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺗﺑﺎرﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﻣﻔﮭوم »ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون« اززﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ازﺳﻧت ﺣﻘوﻗﯽ ﻗﺎره ی
اروﭘﺎ ﺑرﻣﯽ آﯾد ﻧﮫ ازﺳﻧت ﺣﻘوﻗﯽ آﻧﮕﻠوﺳﺎﮐﺳن .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ درﻋرﺻﮫ ی
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑرای آن وﺟوددارد Rule of Law:ﮐﮫ ھﻣﺎن دﻗت ﻻزم Rechtsstaat
را درآﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧدارد .درآﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻋﻧﺻر»دوﻟت« ﺗﺄﮐﯾدﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑر
ﻋﻧﺻر» ﻗﺎﻧون« .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﺑراﺑر ﻧﮭﺎده ی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑرای »ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون«
ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را در اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .constitutional state:اﯾن
ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ درﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﺷﺎره داﺷﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت
ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ دوﻟت ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم » Rule of
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 « Lawﻧزدﯾﮏ اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﯾﮏ »دوﻟت ﻣﺷروطﮫ« ﺑر ﻋداﻟت ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ازاﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ظراﯾﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ھرﻣﺣﻘﻖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻣﺎ از ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺣورﯾت ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻧظور ﺧود را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم.
در دوﻟت ﻗﺎﻧون ﻗدرت دوﻟت ﻣﺣدود اﺳت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺎﺳداری از ﺷﮭروﻧدان در ﺑراﺑر
ت ﻗﺎﻧون ھﻣﮫ ی ﺷﮭروﻧدان از ﻧظر آزادﯾﮭﺎ ﺑﺎ ھم
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﻗﺗدارﺧودﺳراﻧﮫ .در دوﻟ ِ
ﺑراﺑرﻧد وﺷﮭروﻧدان ﻗﺎدرﻧد ﺑرای اﺣراز ﺣﻘوق ﺧود ﺑﮫ دادﮔﺎه ھﺎ ﺗوﺳل ﺑﺟوﯾﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدد »دوﻟت ﻗﺎﻧون« ﻣﯽ ﺗوان
دارای دﻣوﮐراﺳﯽ ِ ﻟﯾﺑرال ﺑود.
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ و ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ در ﻣﻌﻧﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎردارﯾم ﮐﮫ ﻣﺣورﯾت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ھدف ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ھم داﺷﺗﮫ اﯾم .آن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ واﻗﻊ دﻧﺑﺎل ﻗﺎﻧون ﺑود و
اﯾن آرﻣﺎن را در ﭘرﺗوﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرد.از ﺟﻧﺑش
ﻣﺷروطﮫ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .در آن ﻣﻘطﻊ اﯾران ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎدر ﺑود ﮐﮫ
ﺗواﻧﺳت ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳراﺳری وﻣﻠﯽ ﺑرای ﺧود دﺳت و ﭘﺎﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
ﺧﺎﺻﮫ در آﺳﯾﺎ ﭘدﯾده ای ﺑود ﯾﮑﮫ و ﻣﻣﺗﺎز .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘدﯾده ای رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣر ﺟﮭﺎﻧﯽ .اﻣروز ﮐﻣﺗر
ﮐﺷوری را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻧزﻧد .از اﯾن رو ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺧواه اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺧواه ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ .ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ازﻗﺿﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﭘردازم .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﭘدﯾده ی ﺻرف ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺷوری،وﺟﮭﮫ ای ﻋﺎم و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﺳب ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ
دﯾﮕر داﺷﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺟﮭﮫ ای ﺗﻣدﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻣدن ،ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻠوه ای
از ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺧﺎص و ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣدﻧﯾت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﻓزاﯾﻧده ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده ﺷده اﺳت و ﺗﻔﺳﯾرھﺎ و ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ طﻠﺑد
و ﺑررﺳﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺎﻧده اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣﮭم اﺳت ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از ﺻورت ﺻرف ﯾﮏ ﺳﻧد ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧون ﺳﺎز ﺑﮫ در
آﻣده و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕرھم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﻘﺷﮭﺎی ﻣﻠﻣوس دﯾﮕری ﻋﻼوه
ﺑر ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮐﺳب ﮐرده اﺳت و ﻣﮭم آﻧﮑﮫ ﻧﻘﺷﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎدﯾن از ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﯾﺎ در ﻣوارد ی ﻣﮭﻣﺗر از آن ﻧﻘﺷﮭﺎی ﻣﻠﻣوس ﻧﺧﺳﺗﯾن و آﻏﺎزﯾن
اﺳت.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﮐوﺗﺎه ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ را ﺑرﺑﺷﻣرم
و ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم.اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت را ﺑﺎﯾد در ﺧدﻣت ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ
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ﺣﺳﺎب آورد و در ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮕرﺷﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ھﻣﭼون ﻣﯾﺛﺎق
ﻣﻠﯽ ﺑرﺑﮑﺷد.

ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﻧﺧﺳت ﺧوب اﺳت ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﯾم ﻣﯾﺎن دو ﻣﻔﮭوم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ )= ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ( .اﯾن ھردو ﻣﻔﮭوم اﺷﺎره دارﻧد ﺑﮫ ﭼﺎرﭼوب
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن ھردو ﻣﻔﮭوم ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور را ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ک ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻗﺎﻧون در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ
آﯾد؛ ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻧظﺎم ﺣﮑﻣراﻧﯽ را درﻧظرﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗدرت
ﺣﮑوﻣت را ﺑراﺛر ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗن ﻗﺎﻧون )= ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون( ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺑرﺿرورت ﻣﺣدودﺳﺎزی ﺗﻣرﮐز ﻗدرت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﻧﮭد ﺗﺎ از اﯾن
راه ﺑﺗوان ﺣﻘوق ﮔروه ھﺎ واﻓراد را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرارداد .درﭼﻧﯾن ﭼﺎرﭼوب و ﻧظﺎﻣﯽ
ﻗدرت ﺣﮑوﻣت راﻣﯽ ﺗوان ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﮭﯾدات وﻣﻘررات آن( و
ھﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت و ھﻧﺟﺎرھﺎی دﯾﮕرﻣﺣدود ﺳﺎﺧت.ﻓﮭم و درک اﯾن دو ﻣﻔﮭوم و ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ
و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓﮭم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﮑوﯾن اﯾن ھردوﺳت.در ﺿﻣن ﺑﺎﯾدﯾﺎدآورﺷد ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﺻﮫ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﻣدام
درﻣﻌرض دﮔرﮔوﻧﯽ ﻗرارداﺷﺗﮫ اﺳت،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ
ﭘﯾراﻣون اﺻل ﻣﺣدودﺳﺎﺧﺗن اﻗﺗدار ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﻟﻧده ﺷده و رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﮕرش ِ
ﻣﺣدودﺳﺎزی دراﺳﺎس ﻣﺗﺄﺛرﺑوده اﺳت ازاﯾن ﺑرداﺷت ﮐﮫ اﻗﺗدار ﺣﮑوﻣت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷود از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ازﻣﻘررات و ﻗواﻧﯾن و ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود ﺗوﺳط ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای
ازﻣﻘررات و ﻗواﻧﯾن.
ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑس ﺑﻐرﻧﺞ اﺳت و ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص در دوﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺎﻟﻧده ﺷده و ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺣوزه ی ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ  ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻧﯾﺎدی ﯾﮏ ﻣﻠت ﮐﮫ ھدﻓش ﺗﺷرﯾﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
ﺳﻧدی اﺳت ﺷﺎﻣل ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ و
ِ
و اﺻول ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ دارای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺗوب
ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺎ ﭘدﯾده ی »ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘوﯾﺎ«)ﯾﺎ ﺑﺎﻋﻧواﻧﯽ دﯾﮕر»:ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
زﻧده« ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  (Living Constitutionﻧﯾزدر ﺑﺳﯾﺎری
ازﺑﺧﺷﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺳرو ﮐﺎردارﯾم .ازآﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺷود،ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ و ﻣﻘررات
ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣواردی ﯾﮏ ﺳﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧدھﻣﮫ ی
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ و اﺑﻌﺎد دوﻟت را ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺑﮑﺷد وﻣﺷﺧص ﺳﺎزد.از اﯾن روﻧﯾﺎزاﺳت ﺑﮫ
ﺳﻧدھﺎو ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗواﻓﻘﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗدرت ﺣﮑوﻣت راﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد
وﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﻓراﮔﯾر،ھرﭼﻧد ﻧﮫ واﺣد،ﻓراھم آورﻧد .ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر ﻧﯾزﺑﮫ ﺗﻌرﯾف در ﻣﯽ آﯾد:
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 ھﻧﺟﺎر)ﯾﺎ  :ﻗﺎﻧون(ﭘﺎﯾﮫ، ﻧظﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن ھﻧﺟﺎرھﺎ و ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮫ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑوﻣت.ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﺻول ﯾﺎدﺷده،ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣت را ﺷﻔﺎف وروﺷن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺳﺎﺧﺗﺑﻧدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف درﻣﯽ آورد وﺣﻘوق وآزادﯾﮭﺎی
ﮔروھﯽ و ﻓردی را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻧظﺎم ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﯾوه و روش ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ
ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﺷود .از اﯾن رو ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣﯽ
ﮐوﺷد ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ای از ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﮑوﻣت ﻓراھم آورد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎﺧﺗن و
ﺗطﺑﯾﻖ دادن اﻗﺗدار ﺑﺎ آزادﯾﮭﺎی ﻓردی و ﺟﻣﻌﯽ .ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر از ﺗﻌرﯾف ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ از راه ﺳﻠﺑﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد ﯾﻌﻧﯽ از راه ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﯾﺎ
دﻓﺎع از ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را»ﻧﺎﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ«ھم ﻧﺎﻣﯾد.ﻧظﺎم
ﻣطﻠﻘﮫ ،ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﻣﺟﺎز ﻣﯽ داﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﺧودﺳراﻧﮫ وﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان.
اﻧدﯾﺷﮫ ی »ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ« و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯾوﻧدی
ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ دارد ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ ی دﻣوﮐراﺳﯽ .ﺗﺻورﻋﺎم ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﻧواع ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﻣطﻠﻘﮫ ﯾﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺟودﻧدارد ﯾﺎ اﮔرھم وﺟودداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷداﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ
ﺷود.درﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﮑوﻣت را ﭘﺎﺳﺧﮕوداﻧﺳت زﯾرا ﺳﻧدی
وﺟودﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾش را ﺑرﺑﺷﻣرد .ﻓﮑرو ﻣﻔﮭوم »ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ« دراﯾن ﯾﮑﯽ دو ﻗرن و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری درﭼﻧد ﻗرن اﺧﯾرﺑﮫ ﺑرﮐت دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت آرﻣﺎﻧﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ روﻧﻖ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ از ﺑﺎﺑت ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ازﻧظر ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘوق ﻓردی
و ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورﻧد .ﻣﮭم اﺳت در ﺿﻣن ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم دارﻧد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻧدی اﺳت ﻣﮑﺗوب ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ﻣﺣﺻول ﺣﮑوﻣت اﺳت و
ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﯾﮏ اﺻل اﺳت و ﯾﮏ ﻧظﺎم
ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﭼﯾز ﭘﺎﯾﺑﻧدی دارد:ﯾﮑﯽ رﻋﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون و دﯾﮕری ﻣﺣدود
ﺳﺎﺧﺗن ﺣﮑوﻣت.
ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ
و ھﻧﺟﺎرھﺎ در ﻋرض اﯾن ﻣدت ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و دﮔرﮔون ﺷده اﻧدو ھﻣﭼﻧﺎن در
ﻣﻌرض ﭼﻧﯾن ﻓراﮔردی ﻗراردارﻧد.اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ در
ﻣﺟﻣوع ﮐﻠﯾﺗﯽ ﭘوﯾﺎ و زﻧده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾدﺧود را ﺑﺎ دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ
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ھﺎی ﻣدرن ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧد،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻧوﯾن ﺗطﺑﯾﻖ دھﻧد ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺳﻧدھﺎﯾﯽ ﻣﮭﺟوروﻣﺗروک و ﻧﺎھﻣﺎﻧﮓ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺣﮑﻣراﻧﯽ.
ﮔرﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻔﮭوم ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﻧﺎدﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﮑﺗوب آﻣده اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ی ﺧود ﺑراﺻﻠﯽ
ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ و اﺳﺗﺑداد ﻣﺑﺎﯾﻧت دارد.اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ
ﺑراﯾن ﺑﺎور وﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎﯾد ﻣﺣدودﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻣﺎﻧﻊ ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده و زﯾﺎده روی ﻗدرت ﺷد.
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻣده ی دﯾﮕرﻣﯾﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ دراﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺗوب اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻧﺎﻣﮑﺗوب اﺳت و
ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ.اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟوددارد ﮐﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﺷﯾوه ی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ روح
ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان و ﺗروﯾﺞ ارزﺷﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﮫ اﺟرادرﺑﯾﺎﯾد اﻣﺎ ﺳﻧد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮭﻧﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺳوخ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭼﻧﯾن
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺷﺎﯾد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺳﻧت ﺳرﺑرﺑﮑﺷد.
ﺑرﻋﮑس اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟوددارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧﺎﮐﺎرآﻣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧوداداﻣﮫ دھد.در اﯾن ﺻورت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﺑزار
و ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﺗوﺳل ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ھﻣﺳﺎزی
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﯾﺎ ھﻣﯾن وﺿﻊ را ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد ﺟﮭت ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی
ﻏﯾردﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﮑر ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ .اﯾﻧﮭﺎ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد ﺟﮭت درک ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﻣﻔﮭوم در وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی اﺿطراری
ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت .در ﻋﻣل ﺑﺎﯾد ھر ﻣورد را ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑررﺳﯾد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﯾﮏ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻣراه ﺷود
ﺑﺎ ﺷﯾوه ی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧوب.
در آﻏﺎز اﯾن ﺑﺧش ﮔﻔﺗﯾم رواج ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .اﻣروزه ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن دارای ﺳﻧدی ﻣﮑﺗوب ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ .ﭼﻧد اﺳﺗﺛﻧﺎء ھم دارﯾم ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،زوﻻﻧد ﻧو و اﺳراﯾﯾل ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ در طول
زﻣﺎن ﺷﻣﺎری ﺳﻧد ورﻓﺗﺎر و ﺷﯾوه ی اﺟراﯾﯽ وﺗﻔﺳﯾر ﻗﺎﻧون دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی
آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آورﻧد .اﯾن ﺟرﯾﺎن را ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﭘدﯾده ھﺎی
ﻋﺻرﻧوداﻧﺳت ﮐﮫ در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﯾز ﻣﻌﯾﺎری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟﮭت ﺳﻧﺟش
ھﻣﯾن ﮐﺷورھﺎ .اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﺷﺑﯾﮫ ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﺗﺷﺎن
در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دارﻧد و ھﻣﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻣﮑﺗب
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺣدود ﺑﺷود ﺑﮫ ﻣدد روﺷﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف.
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»ھورﺳت دﯾﭘل« از داﻧﺷﮕﺎه »ﮐﺎﺳل« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣدرن
در اواﺧر ﻗرن ھﯾﺟدھم اﻣری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣده اﺳت واﻧﻘﻼﺑﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ
و ﻓراﻧﺳﮫ در ﻋرﺻﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑوده
اﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم و ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺎزه ای را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ٩٩.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﮑﺗب
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺑﮫ ﺣدی روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺣﺗﯽ از»ﻣﮑﺗب
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ«ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﺎاﯾن ﺣﺎل ھﻧوز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ درزﻣﯾﻧﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣدرن« اﻧﺟﺎم ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻣﻌطوف ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آن.
ﭘﯾرو»داﯾرةاﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳﺗﻧﻔورد«»،ﮐﻧﺳﺗﯾﺗوﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم«)=ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ( اﻏﻠب ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ»ﺟﺎن ﻻک« و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران
ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان وﺑﺎﯾد ﺣﮑوﻣت را در زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺎرﺑرد
ﻗدرﺗﮭﺎﯾش ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﺳﺎﺧت .ازاﯾن رو اﻗﺗداروﻣﺷروﻋﯾت ﺣﮑوﻣت
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واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از و رﻋﺎﯾت اﯾن ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ.
اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ظﺎھرﺳﺎده ﯾﺎ روﺷن ازﻧظرﻣﺣﻘﻘﺎن ﺣﻘوق وھﻣﭘﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ دوﻟت ﺳرﮐﺎردارﻧد،ﺑﺎﺑﻐرﻧﺟﯾﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎردﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم
ﻣﯽ ﮐﻧد.ﯾﮏ ﭘرﺳش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻣﺣدود ﺳﺎﺧت
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺧﻠوق ھﻣﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد؟آﯾﺎ اﯾن اﻣر ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧود
ﺣﮑوﻣت ﺧودرا ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺳﺎزد؟آﯾﺎﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن اﺳت؟اﮔر ﻧﺑﺎﺷدآﯾﺎ ﺑرای از
ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺿﻠﯽ راھﯽ وﺟوددارد؟ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣدودﺳﺎزی ﻣﻌﻧﺎدارﺑﺎﺷد و
ﺗﺣﻘﻖ آن ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣؤﺛر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد،در اﯾن ﺻورت ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان
ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑرﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓت؟ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد در
ﺧود ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود.اﮔرﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن ﺷود آن وﻗت ﺑﺎﯾد دﯾد
ﺗﻔﺳﯾراﯾن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ی ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧواھدﺑود؟ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﺑﺎ دو روش
روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷوﯾم .ﯾﮑﯽ ﺑراﺳﺎس ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺧواھد ﺑود و ﻧﯾت ﻣؤﻟﻔﺎن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ،ودﯾﮕری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑرﺗﺣول ﻣدام ارزﺷﮭﺎ واﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
درآﻣده اﻧد.ﺳراﻧﺟﺎم ھرﮐس ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درک واﺳﺗﻧﺑﺎطش از طﺑﯾﻌت ،ھوﯾت و اﻗﺗدار
ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ واﮐﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .اﮔر ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻓراھم آورد ﺑرای اﺟرای ﻗدرت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﺑر اﺛر ﻣﻌﻧﺎی آﻏﺎزﯾن ﯾﺎ ﻧﯾﺎت ﻣؤﻟﻔﺎن ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد؛ﯾﮏ راه را ﺑرﮔزﯾده
اﯾم؛ و اﮔر ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯾﺗﯽ زﻧده و ﭘوﯾﺎ ﺑﻧﮕرﯾم ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
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ﻣدام ﺑﺎﻟﻧده ﻣﯽ ﺷود وﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻣراه ﺑﺎ ارزﺷﮭﺎ و اﺻول دﮔرﮔون ﺷوﻧده ی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،راھﯽ و روﺷﯽ دﯾﮕر ﺑرﮔزﯾده اﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺳﻧدی را در ﻧظردارﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ازھﻧﺟﺎرھﺎﺳت )ﻗواﻋد و ﻣﻘررات،اﺻول وارزﺷﮭﺎ( ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﺑﻧدی و اﺣﺗﻣﺎﻻًﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدوﯾﺗﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ اﻗﺗدارآن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .اﮔر
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ راﺑرھﻣﯾن ﭘﺎﯾﮫ واﺳﺎس ﻣﻧظور ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ ی دوﻟﺗﮭﺎدارای ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﻧد ﯾﺎ ھﻣﮫ ی آﻧﮭﺎ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد.
ھرﻣﺻﻧوﻋﯽ را ﮐﮫ ھﻣﭼون دوﻟت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ﺑﺎﯾد اﺑزاری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣدوﯾﺗﮭﺎ
ﯾﺎ ﻓﻘدان ﻣﺣدوﯾﺗﮭﺎﯾش را ﺑﺳﺎزد و ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑراﺳﺎس ﺳﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﻗدرت
ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھد :ﯾﮑﯽ ﻗدرت ﯾﺎ ﻗوه ی ﻣﻘﻧﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﻧون ﻣﯽ
ﭘردازد،دﯾﮕری ﻗدرت ﯾﺎ ﻗوه ی اﺟراﯾﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟرادرﻣﯽ آورد،
و ﺳوﻣﯽ ﻗدرت ﯾﺎ ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﯾﺎ ﺣﮑﻣﯾت
روﻣﯽ آورد.
ﺣﺎل اﮔردرﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت اﻓراطﯽ ﺣﺎﮐم ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رادرﻧظرآورﯾم ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﯾﺎ دارای
ﻗدرت ﻧﺎﻣﺣدود درھرﺳﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑﺎﺷد وﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اراده اش اﻗﺗدار ﻻزم را درﺟﮭت
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗن اﯾن ﻗدرت دراﺧﺗﯾﺎرداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،درﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن
دوﻟت ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ ﻗدرت ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه اﻋطﺎءﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﻧﯾﺳت،ﻧﮫ از ﺑﺎﺑت ﺧردش ﯾﺎ اﺧﻼﻗش ،و ﻧﮫ ﻣﺳﺋول
اﺳت در ﺑراﺑردادرﺳﯾﮭﺎ ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ دﯾﮕردرارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﮫ اﺟرادرآوردن
ﻗدرﺗش .ھرﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺻﺎدر ﮐﻧد ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ
ﻣﺣﻘﻘﺎن ازﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧدازاﯾن ﻓرض ﯾﺎ ﻣوردﺧﺎص ﺳﺧن
ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد .ازﻧظرآﻧﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟوددارﻧد ﮐﮫ ھرﺳﮫ ﻗوه ی
ﻣﻘﻧﻧﮫ ،ﻣﺟرﯾﮫ وﻗﺿﺎﺋﯾﮫ رااﯾﺟﺎدﻣﯽ ﮐﻧﻧداﻣﺎھﻣﯾن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ درﺿﻣن ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی
درﺧور ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرھﻣﯾن ﺳﮫ ﻗوه وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﻏﻠب ﻣوارد اﯾن ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ
ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد درﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت،ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑرﺧورداری از آزادی ﺑﯾﺎن،
ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت،ﺑراﺑری واﺟرای ﻗﺎﻧون وﻓراﮔردھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ .ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی
اﯾﺟﺎدﺷده طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺳرﺑرﻣﯽ آورﻧد.از ﻣﺣدوده و
ﺣوزه ی اﻗﺗدار ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ درﺟﮭت اﺟرای ﻗدرت.ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑر ﺳر ﺻﻼﺣﯾت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣواردی اﺧﻼف ﻧظر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد از ﺣوزه ی اﻗﺗدار ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم .ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ
ﻣرﺟﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺑﮭداﺷت وﺳﻼﻣت ﯾﺎ آﻣوزش واﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣوزﺷﯽ رﺳﯾدﮔﯽ
و ﺗﺻﻣﯾم -ﮔﯾری ﮐﻧد؛ ﯾﺎ ﻣﺛﻼً ﺣوزه ی دﻓﺎع ﻣﻠﯽ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﻋﮭده ی ﭼﮫ
ﻣرﺟﻌﯽ اﺳت.
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در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در اِﻋﻣﺎل ﻗدرت ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﻣﺛﺎل
از اﻟزاﻣﺎت ﺣﺎﮐم ﺑرﺷﮑل ورﻓﺗﺎر ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﯾﺎدﮐرد.و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻘوق
ﻣدﻧﯽ را ھم ﻣﯽ ﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧود را دارد.ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎی ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز در اﯾن ﺣوزه ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﻓراھم آورده ﺑﺎﺷﯾم.
آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺑﺧش آورده ام در اﺳﺎس ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣﻧظور اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﯽ ﺑﮫ اِﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت ﺑرﻧظﺎم ﻗدرت ﻧظردارد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﮕرش و ﻣﮑﺗﺑﯽ در
واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﻗدرت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾش ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧدازد،ﻧﮫ
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت .در اﯾران آﺳﺎﻧﺧواھﯽ ﻓﮑری ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾده ﮐﮫ ﻋده ای
ﺑﺎ ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﯽ ﺟﻠوه ای ﻣﺗرﻗﯽ از ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد
در ﺑراﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑرای ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد.ھﻣﯾن
اﻣر ﺑﺣث و اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻋﻘﯾم ﮐرده اﺳت و درﺧدﻣت اﺳﺗﻣرارﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﭼﮭره ی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارد ،ﺑل ﺑﮫ ﺳرﮐوب ھردو
ﺳوی ﯾﺎدﺷده اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﻠوط ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزی اﺳت
از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣطﻠﻘﮫ و ﺟﻣﮭوری اﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ اﻓﺗﺎده.
دراﯾن ﺑﺎره ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .اﯾن دﻓﺗر ﻧﺧﺳت)ﺟﻠداول( را دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺑرم و دردﻓﺗر دوم ﻧﮑﺎت دﯾﮕری از ھﻣﯾن ﻣوﺿوع و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﻧل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
»ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ« را ﻣﯽ آورم.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دﻓﺗر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻏرﺑﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری و روﻧوﯾﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺳرﻣﺷﻖ ﺧود .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏرب ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ راﺗﮑرار ﮐﻧﯾم .ھرﮐﺷوری در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻗرارداﺷﺗﮫ اﺳت و دارد .اﻧﺗﻘﺎل ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻧﺟش اﻧﺗﻘﺎدی
ﺳﭘرده ﺷود ﭼﮫ ﺑﺳﺎ زﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓراوان ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻧﺷﺎﻧد .اﯾران در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﻣﺷروطﯾت
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دﺳت ﭘﯾداﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﺑﺎرزات و ﭘﯾﮑﺎرھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑوده اﺳت .در  ١٣۵٧ﮔﺳﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
زﯾﺎﻧﺑﺎری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺳره ﻣﺣﺻول آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧﺗﮭﺎی
ﻣﻧﺳوخ از طرﯾﻖ ﻧﮕرش ﻓﻘﮭﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرﻣﯽ آﻣد .ﭘﮭﻠوی ﺳﺗﯾزی ﮐور و
ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﯽ ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾده ﮐﺷور ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾران را ﺑﮫ ﭘﺳﺗوی ﺗﺎرﯾﺦ راﻧد و
ﺧﺳراﻧﮭﺎی ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری را رﻗم زد .اﯾن ﺗﺻور ﺑﺎطل ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣطﻠﻖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﭘﮭﻠوی ﻣﯽ ﺗوان در راه اﺳﻼم ﮔﺎم ﺑرداﺷت و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺳﮭل و آﺳﺎن ﺑﮫ دﺳت
آورد ھﻣﮫ ی آرزوھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎم ﻣردﻣﯽ ھﯾﺟﺎن زده را ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﺳوق داد.
ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت اﯾران ﻣردم ژاﭘن ﻣﺳﯾری ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﮔزﯾدﻧد .ژاﭘﻧﯾﺎن در
دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻧوداﻟﯾﺳم ﺷوﮔﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽ زد ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﻧظﺎم
١۴١

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺳﯾر ﺗﺟدد راﺑرﮔزﯾدﻧد ١٠١.در آن ﻣﻘطﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
وﺣدت ژاﭘن را ﭘﺎس ﺑدارد و ﮔذار از ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم »ﺷوﮔﺎﻧﯽ« را ﻣﻣﮑن
ﺳﺎزد.
ﺑرﻋﮑس ژاﭘن ،اﯾران راه ﺿد ﺗﺟدد را ﺑرﮔزﯾد و ﺑﮫ داﻣﺎن ورطﮫ ی ﺳﻧﺗﯽ واﭘس
ﻣﺎﻧده ﻓرواﻓﺗﺎد.از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺻول ﻣﮑﺗب ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ
دﻗت داﺷت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧواھﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﻧﮑرد .اﯾﻧﮭﺎ و ﺑﺳﯾﺎری ﻧﮑﺎت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ
را در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھم داد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در اﯾران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﺗﻧظﯾم ﺷود ﮐﮫ ھم ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧدی وﺣدت ﺑﺧش ﻋﻣل ﮐﻧد و ھم در ھﯾﺄت ﻣﯾﺛﺎق
ﻣﻠﯽ ،ﻣردﻣﺎ ن را دراﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣﺗﺣد ﺳﺎزد وﺑﺎ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﺑﮭره ﻣﻧد از
ﺗﻧوع ﺑﺳﺗر ﺗﻣدن ﻣﺷﺗرک اﯾراﻧﯽ را ﺑﺎزﺑﯾﺎراﯾد .ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﻣﯾﺛﺎق ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﭘﯾوﻧداﻧد ﻧﮫ آﻧﮑﮫ اﻧزوای ﻣﻠﯽ را ﺟﺎرﺑزﻧد.اﯾن اﻣر ﻧﯾﺎزﻣﻧد آﮔﺎھﯽ ﺗﺎزه
ای اﺳت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دو ﻋﻧﺻر ﻣﻠﯽ و ﺗﻣدﻧﯽ.
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. ١٠١ﻧﮏ .ﻓوﮐوﺗﺳﺎواﯾوﮐﯾﭼﯽ.ﻧظرﯾﮫ ی ﺗﻣدن .ﺗرﺟﻣﮫ و ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎراز ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان .ﭼﺎپ دوم و ﺑﺎزﻧﮕری ﺷده.ﻧﺷر
ﮔﯾو.ﺗﮭران  .١٣٧٩ﻧﺎﺷر ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺧوﺷرﻗﺻﯽ ﮐﻧد ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﺟﻠد اﻓزوده ﺑود و ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود »ﺧﺟﺳﺗﮫ
ﺑﺎد آﻏﺎز ﻋﺻر ﮔﻔﺗﮕوی ﺗﻣدﻧﮭﺎ«!!اﯾن ﺷﻌﺎر ﺗوﺧﺎﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﮐﺗﺎب ارﺗﺑﺎط داﺷت و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻣن.
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