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 روشنفكر بومي ميان غرب و شرق
 مصاحبهء نيلگون با آرامش دوستدار

 بخش سـوم
 
 

را از دهـان     سخني كه اگـر مـن آن      . ادعاي عجيبي مي كند   » اوريانتاليسم«نيلگون ــ   ادوارد سعيد در كتاب         
روپـائي  فرهنـگ ا  «: او مي نويسـد   ! يك روشنفكر ايراني يا جهان سومي بشنوم ، حمل بر نهايت بالهت مي كنم             

  »  .ه شرق به دست آوردبرضدتوانائي و هويت خودش را از طريقِ قرار دادن خودش در مقابل و 
European culture gained its strength and identity by setting itself off against the Orient… 

چه واكنشي در شـما برمـي       » به دست آمده  «فرهنگ اروپائي  در تقابل با شرق        » توانائي و هويت  «گفتن اينكه   
 انگيزد؟

 
خبـري او از چگـونگي        توان حمل بـر بـي       اش نمي   آرامش دوستدار ــ  اين حرف او را با در نظر گرفتن امكانات آموزشي و پرورشي               

دهد كه وي به هر علتي نخواسته است آنچـه را             به نظر من اين حرف نشان مي      . پديدآمدن فرهنگ اروپايي و هويت ناشي از آن كرد        
انديش بوده، اصالت خود را       يا خواسته، چون آدمي احساساتي و البد كم       . كه در اروپا و درباره فرهنگ غرب آموخته درست بفهمد         

با اينكه، يـا شـايد بيشـتر    . فرهنگ اروپايي در شرق» توانايي و هويت«منشأ » كشف«از طريق : در شرقي بودنش تحكيم و تثبيت نمايد  
اش گرفت، بايـد اذعـان كـرد كـه تـأثيرش در تقويـت        تر از آن است كه بشود جدي  تبليغاتي او كودكانه  به اين سبب كه، اين ادعاي     

ـ اندك نبـوده    كوشيم در برابر غربيها سينه سپر كنيم تا كسي شويم           ـ كه كسي نيستيم، اما ميل داريم و مي          ايها  خيالبافيهاي ما خاورميانه  
 .  ست كه در غرب زيسته و پرورده است نِ كسيپركن از آ  بويژه چون اين حرفهاي دهن است،

 
هيدنمايي و شـ  «مخلـوطي از : نيلگون ــ  سينه سپر كردن از يك طرف و دادخواهي مظلومانـه از طـرف ديگـر               

 .است) يا ايراني( روشنفكر جهان سومي شاخص» پرمدعايي
 

دادخـواهي بجـا نـاظر بـر سـتمهاي سياسـي و       شـود كـه در كنـار     آرامش دوستدار ــ همين موجب گمراهتركردن ما در اين حـد مـي     
ترين نتيجه ايـن نگـرش معيـوب ايـن اسـت كـه مـا از خودمـان و از                     مسلم! از نظر فرهنگي نيز از غرب طلبكار شويم         اقتصادي غرب،   

دانـم   ودم نمـي امـا مـن وظيفـه خـ    . توجه داشتن و دادن به اين نكته البته مهم است. مانيم مان غافل مي   بردن به اصل و نسب فرهنگي       پي
گيري مغشوشي را    بيني و موضع    گويد توضيح بدهم و سعي كنم بطالن پرت         درباره هر ياوه فكري كه يك غيرغربي يا يك غربي مي          

شـما بـا خيـال راحـت     . سـازد  بين و خوشباور، يا بي فرهنگ، يا از نظر فرهنگي سـطحي را مشـعوف مـي    ثابت نمايم كه آدمهاي ساده  
شده او را حمل بر بالهت يك مسيحي فلسطيني بكنيد كه به اندازه كافي امكـان بـراي فهميـدن فرهنـگ غربـي و            توانيد اظهار ياد    مي

كنم براي دادن چنـين نسـبتي بـه او نيـازي بـه             خيال نمي . هويت ناشي از آن را داشته، و نتوانسته از آن استفاده نمايد و استفاده برساند              
 .  شيدتداعي چنته روشنفكري ايراني داشته با
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 من مي خواهم چند لحظهء ».دادخواهي بجا ناظر بر ستم هاي سياسي و اقتصادي غرب         «نيلگون ــ  شما گفتيد      
چيزي كه ادوارد سعيد بارها برآن تأكيد مي كند اين است كه دانش قدرت              . بعد به اين نكتهء شما رجوع كنم      

غـرب، شـرق را موضـوع       ). و هـم از نيچـه     چيزي كه از فوكو گرفته و ا      (يا دانش همان قدرت است      . مي آورد 
انگلستان، يا فرانسه، مي آيد و هند، مصر، يا ايران را مطالعـه مـي               » .مي شناسد «غرب شرق را    . شناخت مي كند  

 .شود، شرق شناسي ابزار استعمار دانائي ابزار سلطه مي. راند در نتيجه برآنها قدرت مي»  .مي شناسد«كند و 
 

آورد، در اين حد كامالً درست است كه هرگونـه تجهيـزي       ادوارد سعيد در اين مورد كه دانش قدرت مي        آرامش دوستدار ــ تكيهء     
بـراي نمونـه    . شـود   دانش نخست در كاربردش قـدرت مـي       .  بودنش قدرت نيست    اما دانش به صرف دانش    . عمالْ نوعي توانايي است   

مـثال هـر سـه      : واند قدرت شوند كه در كاربردشان متحقق گردند       ت  شناسي فردي در اين حد مي       شناسي اجتماعي و روان     اقتصاد، روان 
به اين ترتيب اينكه دانـش، و       . بينيم  اي كه در كشورهاي غربي پيشرفته مي        كننده به گونه    باهم در تبديل فرد به جمع اجتماعي مصرف       

 بشـود گفـت كـه انگلسـتان بعنـوان يـك             كنم مثالً   اما من گمان نمي   . گفتن است   بسته غيب   شود، نوعي چشم    نه دانايي، ابزار سلطه مي    
و سـپس بـر اثـر چنـين         » شـناخته «اش ابـژه سـاخته و       »شناسـي   شـرق «كشور استعمارگر نسبتاً متأخر اول آمده شرق را در البراتورهاي           

نـش  شد؟ اينكـه دانـش نداشـتن بهتـر از دا            اش چه مي    نتيجه. بود  بر فرض كه چنين هم مي     . شناختي هندوستان را مستعمره كرده است     
 مـا يـا طعمـهء حـرص و      داشتن است؟ در تمام تاريخ اسالم كه دانش به معناي شناختي كه بتواند كاربرد بيابد وجود نداشته، سرزمين                

ولع شاهان در فرمانروايي مطلقشان بوده، يا بر اثر باورهاي ديني عمالً مطيع و منقاد هر شيخ و زاهـد و فقيهـي كـه مردمـان را از ايـن                               
تر و انكارناپذيرتر از جمهوري اسالمي براي چنـين وضـعي     شاهدي زنده . ن فروتر برده تا از آنان بهتر سواري بگيرد        حيث در جهالتشا  

االسـالم،    اله، فقيه، حجـت     را از طريق دين، امام، آيت     » نوع جهان سومي  «اي كامالً متمدن از       در ظرف سه دهه جامعه    : توان يافت   نمي
تـرين    افتـاده   تـرين و عقـب      ست، به يكـي از آشـوبيده        اي  كه معلوم نيست چه صيغه    » فكر ديني روشن«تر از همه      طلب و مضحك    اصالح

 .اند جوامع از نظر باورهاي ديني و عواقب فردي و اجتماعي آن تبديل كرده
 

جهالت و عقـب مانـدگي،  ظـاهراَ در چشـم ميشـل فوكـوي ضـد                  » شاهد زنده و انكار ناپذير    «نيلگون ـــ اين    
 !شاهدي دلربا و هوس انگيز ظاهر شده بودمدرنيت، به شكل 

 
رسد هراندازه هم فيلسوفان خطاهاي بزرگ كرده باشند، بازهم اعتبار خـود را در تمايزشـان نسـبت بـه                      آرامش دوستدار ــ به نظر مي     

. ي فكـري آنـان  هـا و كارآييهـا   شايد هم به حق، اگر خطاهاي بزرگ آنها تصادفي باشد و نه برآمده از ريشـه    . كنند  ديگران حفظ مي  
بـراي  بـار اولـش     . كنـد    پيش از بروز انقالب اسالمي دوبار بـه ايـران سـفر مـي              ةست كه در چندماه     ميشل فوكو اولين فيلسوف مهمي    

الـه    مجسـم كنيـد در نظرتـان مثلـث آيـت          . متـرجمش مهـدي بازرگـان بـوده اسـت         . رود  اله شـريعتمداري بـه قـم مـي          با آيت مالقات  
 ! هدي بازرگان را در قمشريعتمداري، ميشل فوكو و م

 
  !استغفراهللا. . . نيلگون ــ و دستكم يكي شان هم همجنسگرا 

 
بينـد كـه مـرد از     رو كه دليل حق اختيار چهار زن عقدي به مرد مسلمان را در اين مي ست ميانه آرامش دوستدار ــ اولي آخوند مهمي    

كند و  هاي جوراجور قدرت را برمأل مي      آثارش مكانيسم  ةه در هم  ست ك   دومي متفكري ! البد چهار بار  ! نظر جنسي از زن قويتر است     
هاي قدرت، يـا در واقـع اِعمـال قـدرت و حصـول آن در غـرب، سكسـواليته                      زعم او يكي از وسيله      به. نيز مناسبات آنها را با يكديگر     
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 حقيقـت را مخـدوش      ،سـبت بـه آن    گيـري ن    سكسواليته يعني جنسيت به اين معنـا كـه موضـع          .  معيار و مولد حقيقت بوده است      ةبمنزل
بـا  . خوانده، استاد فيزيك در دانشگاه تهران و متخصص ترموديناميك در ايـن رشـته   ست در فرانسه درس    سومي فيزيكداني . نمايد  مي

 .دست آورد  گرماي آتش جهنم را بهةچنين تخصصي از قرار توانسته درج

   به ايـن دو  Corriere della Seraدر سِمت خبرنگار روزنامهء ايتاليايي به هر علتي كه براي منظور ما اهميتي ندارد، ميشل فوكو 
تدريج در دلسردي     اند و سپس به     دالنه و اميدواركننده      گزارشها نخست پرهيجان، ساده   . دهد  رود و از وضع ايران گزارش مي        سفر مي 

 از استقرار حكومت جمهوري اسـالمي و افتتـاح   پس. شوند گيريهاي شعاري و يكنواخت سردرگم مي      ناشي از برخورد دائم با موضع     
 از دادن پاسخ روشن به اين پرسش كه چرا انقالب La Libérationنگار  اي با چند روزنامه بگير و بكشها، ميشل فوكو در مصاحبه

ت، از همـان آغـاز طفـره    عمالً ديني ايران او را نيز چنين مفتون كرده بوده، در حاليكه دين هيچگاه گامي در راه آزادي برنداشته اسـ  
اطالعاتش را او دربارهء اسالم شيعي بويژه از آثار هـانري كـربن             . غلتد  مĤالً گفتگو به بستري خارج از موضوع كانوني درمي        . رود  مي
شـود نخسـتين معـاون سـنجابي،          اين همكار سپس مي   . يكي از مشوقانش نيز سالمتيان همكار سنجابي بوده است        ! دست آورده بوده    به

ميشل فوكو از آنپس تماسش را با ايرانيان كه وقتي در تهـران راهنمـا و البـد مشـوقش هـم                      ! تين وزير خارجهء حكومت اسالمي    نخس
كـرد، طبيعتـاً كمتـرين تـأثيري در اسـتقرار ايـن              شـدن حكومـت ايـران شـنا مـي           اگر او برخالف جريان اسالمي    . كند  اند قطع مي    بوده

 . تأثير باشد توانست بي اروپايي نمياما نزد انتلكتوئلهاي . حكومت نداشت

اگر كسي مستوجب سرزنش باشـد در وهلـهء اول و آخـر             . اند  ممكن است برخي خيال كنند اين اظهارات براي سرزنش ميشل فوكو          
رفتـه  جايي كه ما انتلكتوئلهاي ايراني از حول حليم انقالب در ديگ اسالمي آن شيرجه               . خود ما هستيم، از شاهمان گرفته تا گدامان       

خـود    بوديم، براي ميشل فوكو كالً بايد تفاهم داشت كه از ديدن انقالبي چنين يكپارچه و رنگارنگ از بالهت مادرزاد، از خـود بـي                       
بايستي، سواي اعمال خونين جمهوري اسـالمي كـه همچنـان ادامـه               شود، اما نه در دو دههء بعد براي دو فيلسوف ديگر غربي كه مي             

 به چه منظوري؟: كنند هر دو به ايران سفر مي. براي يورگن هابرماس و ريچارد رورتي: آموختند فوكو نيز ميدارد، از تجربهء ميشل 
 

شما روزنامـه هـا و كتابهـاي        ! »ديالوگ تمدني «نيلگون ــ هابرماس و رورتي دعوت شده بودند، احتماالً براي           
الرها روز و شـب بـا متفكـران  غربـي     بومي را نمي خوانيد، وگرنه متوجه مي شديد كـه سـكوالرها و غيرسـكو        

و » پساسـاختاري «هستند؛ با كانت و هگل و نيچه و هايدگر و دريدا مرتـب بحـث و فحـص        » ديالوگ«مشغول  
 . تا مشكالت فرهنگي و سياسي مان را حل كنند) با كمك ديكشنري البته(دارند » هرمنوتيكال«
 

نگـار كـه      انـد نـه روزنامـه       براي آنكه اينان فيلسوف   . بزرگ سوال گذاشت  آرمش دوستدار ــ بايد جلوي اينگونه سفرها يك عالمت          
خواهنـد از     خواهد گزارشي از وضع سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يك جامعه براي خواننـدگاني تهيـه نمايـد، كـه مـي                        مي

لت سفر اين يا آن فيلسوف را به چنين    توان ع   ها نمي   در اين مقوله  . حوادث روز در بخشهاي مختلف جهان باخبر شوند و باخبر سازند          
اش ارضـا   اند كنجكاوي خودشان را در مورد يك جامعه با حكومت انقالبـي اسـالمي   آيا دو فيلسوف نامبرده خواسته  . كشوري يافت 

ازنمايند؟ اند شكافي از خارج به داخل اين زندان كشوري ب           اي دلگرمي دهند؟ خواسته     اند به ديگرانديشان چنين جامعه      ؟ خواسته كنند
اش را به عللي كه ذكر شدند موجه يا اصـالً سـودمند پنداشـت،  و نـه            شود سفر يك فيلسوف به يك كشور اسالمي از نوع ايراني            مي

تر از آن اسـت كـه در ظـاهر            آور؟ اگر آري، چگونه؟ سوال از علت و قصد سفر اين فيلسوفان به ايران، به نظرم من، جدي                   شايد زيان 
 . به نظر مي رسد

 



 4 

بينـي   چه لزومي داشته كه يورگن هابرماس، يكي از فيلسوفان مهم و معروف معاصر، اگر قرار باشد فلسفه را معيار هوشمندي و ژرف      
را بـه ايـن منظـور بپـذيرد؟ بـه           » مركـز گفتگـوي تمـدنها     «آور    هم بدانيم، به ايران برود؟ دعوت سازماني دولتي با نام دروغين و شـرم             

شان را به بـاد فنـا داده؟ از بسـياري      خانمان و آواره كرده، هستي      ها نفر از مردمش را بي       اش ميليون   الميكشوري برود كه حكومت اس    
دختران و زنان عمالً و رسماً فاحشه ساخته، هزاران نفر را اعدام و سنگسار كرده، با جرثقيل در خيابان و ميدان به دار زده اسـت و بـه                   

ژيمي كه با دادن سمتهاي رسماً اجرايي به اراذل و اوباش دست آنان را در چپاول اموال مـردم                دهد؟ ر   كاري همچنان ادامه مي     اين تبه 
رژيمـي كـه تمـام      . دختران را پيش از اعدامشان براي تجاوز در اختيار پاسداران گذاشته، تا باكره بـه جهـنم نرونـد                  . باز گذارده است  

اش را برجان و مال مردم حـاكم سـاخته، هـزاران             رآورده، اجامر مافيايي  نهادهاي ديواني، قضايي، فرهنگي و كشورداري را از ريشه ب         
پاره كند و عبور از آن مناطق براي واحـدهاي   ها آنها را تكه شده گذارنده، تا انفجار مين      گذاري  نوجوان و كودك را از بسترهاي مين      

 ـــ در همـان زمـان خـاتمي، ريـيس جمهـور               اي  مسلح ارتش پاسداران خطري نداشته باشد؟ رژيمي كه در قتلهاي معروف به زنجيره            
تـرين   ــ چندين تن از نويسندگان و اعضاي اپوزيسـيون را بـه فجيـع       » وگوي تمدنها   مركز گفت «جمهوري اسالمي و مؤسس     » متفكر«

پـرت  ره كننـد، از پنجـ      ريزند، آنها را مضروب مـي       كشد و به دستورش اوباش مأجور به خوابگاه دانشجويان دختر و پسر مي              وضع مي 
نامد؟ رژيمي كه از فشار ستمش يك اسـتاد زن دانشـگاه    مي» اراذل«رسانند، آنگاه مقتوالن و مضروبان را خاتمي          ، به قتل مي   كنند  مي

كشند، پژوهشگرش را پس از هر بالي ممكني كه هنگام            دزدند و مي    اش را مي    شناسي  زند، استاد ايران    خودش را در مألعام آتش مي     
دارند، سرانجام با تزريق آمپولي كه به سـكتهء قلبـي             آورند، از جمله آنكه او را برهنه به رقصيدن وامي           به سرش مي  شكنجه در زندان    

تـرين وضـع، كـه      ـ كانادايي را پس از شـكنجه و تجـاوز بـه هولنـاك      نگار زن ايراني رسانند؟ يك روزنامه گردد، به قتل مي منجر مي
ترين اقـدامش در آغـاز انقـالب ايـن بـوده كـه سـه سـال                    رسانند؟ رژيمي كه ماليم     قتل مي كند، به     تصورش مو بر تن آدم راست مي      

شدن در امتحانات فقه، اصـول، تـاريخ اعتقـادات            آنها شرط ورود به دانشگاه را منوط به قبول        » بازگشايي«دانشگاهها را ببندد، پس از      
 .حروم سازداسالمي شيعي كند و بهائيان را از تحصيل دانشگاهي تا هم امروز م

 
هايي كه هابرماس و رورتي را به ايران بردند پرسيد آيا اين اطالعات را هم               » دكتر فيلسوف «نيلگون ــ  بايد از      

بـي اعتبـاري كـالن    «و » نسبي بـودن حقيقـت  «و فقط  در اختيار اين دو گذاشته بودند يا كسر شأن شان بوده
   .خواب شب شان را پريشان مي كرده است» روايت ها

 
 ،ايـران » رييس جمهـور فلسـفي    «آرمش دوستدار ــ وقتي ما ايرانيان پرگو و هنرمند در نينديشدن هنوز هم نفهميده باشيم كه خاتمي،                  

در واقع محللي بيش براي تجديد قوا و استمرار رژيم اسالمي نبوده، و به همين جهت دو روترين مجري و مجرم در نوع خودش، آيا                
تواند صـاف و سـاده نبـوده باشـد، آنهـم در برابـر رژيـم                   هرسان نمي    ــ كه در مقام يك اروپايي به        هابرماسشود و بايد از يورگن        مي

شده و اپوزيسيون صراف و سمسارمĤبي چون ما ــ انتظارِ حد نصابي از شم و تيزهوشي سياسي براي خوانـدن                      اسالمي مارخورده افعي  
 ؟»دشمنانشان«طلبان و  اصطالح اصالح ميانِ به» سيابازي«نيز براي شناختن دست كارگزاران و گردانندگان رژيم اسالمي داشت و 

ها و رديابهـاي فكـري و فرهنگـي رويـداد نازيسـم در آلمـان اسـت و بـه          جوي تا اين اندازه مسلم است كه خود هابرماس يكي از پي       
او كـه  ازي مجرم شمرد، و به دعوت دستگاه خاتمي، شود مارتين هايدگر را بعنوان ن       اما مي . داند  مي» نازي«درستي مارتين هايدگر را     

، به تهران رفـت؟ بـه دعـوت دسـتگاه كسـي كـه هشـت سـال ريـيس                      بوده نظير  پرورده و مورد اعتماد خميني مزور و جاني كم          دست
گـو بـا   خبر از وقايع و حوادث سياسي نيست كه هيچ، خودش در گفت         جمهور ايران اسالمي بوده است؟ يورگن هابرماس فيلسوفي بي        

 توضـيح داده كـه از طريـق شـاگردان     ٢٠٠٢، پس از بازگشت از ايران در سـال  Frankfurter Allgemeineروزنامهء معروف 
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اش بـه او       آغاز شده، تا سـرانجام همكـاران ايرانـي         ١٩٩۵تماس با او براي رفتن به ايران در سال          . اش از وضع ايران خبر داشته       ايراني
خبري در جهان ما عذري بدتر از گناه اسـت، بـراي آنكـه آدم                 گذشته از اينكه بي   !  وقتش رسيده است   كنند كه حاال ديگر     توصيه مي 

 ١٩۶۴ژان پـل سـارتر در سـال         . تـن بمانـد     روزي خبرهـا رويـين      بايد كور و كر و نابينا باشد تا بتواند در برابر تيرهاي مسلسل و شبانه              
 كندتوانست دعوت سفر به ايران را با اين دليل مؤكد رد  ابرماس به راحتي مي   چهل سال پس از او يورگن ه      . جايزهء نوبل را نپذيرفت   

كـرد، او را سـرفراز    اينگونه اقدام قطعاً انعكاسي جهاني پيدا مـي . كه او حاضر نيست به كشوري برود كه چنين رژيم جنايتكاري دارد 
در اينصـورت ريچـارد رورتـي نيـز بـه ايـران       . آموزانـد   مـي داد و راه مواجهه با چنين رژيمي را به ديگران         ، به ما دلگرمي مي    مي كرد 

در همين بخش سوم يا بخش چهارم، اگر شما، آقاي كالنتري، موافق باشيد، من به جنبهء فلسفي سخنان يورگن هابرمـاس               . رفت  نمي
 .اند خواهم پرداخت كنند يا سپس موجه كرده زغم خودشان سفر ايران را موجه مي و ريچارد رورتي كه به

 
ميان شرق و غرب بود كمي دور افتاديم،        » قدرت/ دانش  «نيلگون ــ از پرسش اول مان كه مربوط به مناسبات           

 .اما مي توانيم بعداً به آن بازگرديم
 

علتش اين است كـه يـورگن هابرمـاس در          . آرامش دوستدار ــ دربارهء ريچارد رورتي فشرده خواهم گفت، به اشاره و اختصار تمام             
شناسي و جوانب گوناگون بررسي هاي مربوط و نيز گذشـته   به سبب وسعت زمينهء پژوهش و تأمالتش در فلسفه و جامعه   وهلهء اول   
كمتـر پـيش آمـده كـه        . است از نظر سياسي به معناي اعمش واقف و عامـل            نظيرش در فلسفهء معاصر، همواره آدمي بوده        از نفوذ كم  

هاي مورد نظر او و موضع گيري هـاي           از اين لحاظ موضوع   . باشد، ساكت بنشيند    داشتهجايي اتفاقي بيفتد و او، در صورتي كه امكان          
هـاي او     اينگونـه نوشـته   . شوند،  گوناگونند و فراوان      اش در برابر آنها كه بيشتر به اروپا و بويژه به آلمان مربوط مي                اجتماعي -  سياسي

فيلسوفي به پركاري و احاطهء او، در واقعيت زندگي نيز چنـين بـه همـه                آيد كه     كمتر پيش مي  . كنند  دو سه كتاب را به راحتي پر مي       
اشاره به اين خصوصيات نادر هم براي آن است كه بدانيم با كه سر و كار داريم          . سو بنگرد و در برابر جريانهاي مربوط موضع بگيرد        

گيريهـا و برآوردهـاي او مترتـب     لي نمايد كه بر موضعتواند شانه از زير بار مسئوليتي خا     و هم براي آنكه بدانيم چنين كسي قهراً نمي        
شناساند و بروزهاي سياسي و اجتمـاعي ايـن موضـع             بيند، موضعهاي آنها را مي      فيلسوفي كه گرايشهاي دست راستي ها را مي       . هستند

هـاي   بندنـد و پديـده   يشود كه چشمشان را در همهء ايـن مـوارد مـ    دهد، و انتقادش متوجه كساني هم مي      گيري هاي آنها را نشان مي     
امـا ايـن   . هاشان با دو معيار بسنجد و بـرآورد نمايـد   ها و مشابه   گيرند، مجاز نيست امور همانند را در اينگونه زمينه          مربوط را ناديده مي   

 .است كار را، يورگن هابرماس با سفرش به ايران و گزارشي كه از اين سفر داده كرده

داري و مسئوليت او هستند، و بـا مالحظـاتش دربـارهء ايـران و آنچـه در ايـن كشـور ديـده كـامالً                       به سه نمونه از مواردي كه گواه بي       
 . كنم مغايرت دارند، در اينجا اشاره مي

 
 از مارتين هايدگر به همان صورت و بـا همـان مفـاد چـاپ اول از                  "درآمدي بر متافيزيك  " كتاب   ١٩۵٣هنگامي كه در سال     ) يكم
اي   شود، يورگن هابرماس، جواني بيست و چهار ساله و هنوز دانشجو، در مقالـه               ضيحي از نو منتشر مي    ، بدون كمترين تو   ١٩۵٣سال  

)FAZ  ،٢۵   گيرد كه نسبت به گذشته، مارتين هايدگر تغييري  دهد و نتيجه مي  هاي فاشيستي اين اثر را نشان مي        رگه) ١٩۵٣ ژوئيهء
ناشي از بيداري بلكـه بـا ايـن    نه گيري هايدگر از سياست در رايش سوم        ارهبه عقيدهء يورگن هابرماس كن    . است  از نظر سياسي نكرده   

 .خاطر بود كه سطح فكري همگامان حزبي اش را ابتدايي مي يافت
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كنـد، چـون ايـن مـورخ بـا       ، يك مورخ آلماني، حمله مـي )Ernst Nolte(اي شديداً به ارنست نولته   در مقاله١٩٨۵در سال ) دوم
خواهد به اين نتيجه برسد كه هولوكاست فقـط از            ز كشتن مخالفان توسط دولتها يا سازمانهاي شبه دولتي مي         دست دادن شواهدي ا     به

 .است نظر سيستماتيزاسيون نابودسازي و تكنيك آن به آلمان اختصاص داشته
 

بويژه در مولوي، بـه ايـن علـت    شده در عرفان ما،   ماري شيمل، يك آلماني دلباخته به اسالم وحل         انتقاد يورگن هابرماس به آنه    ) سوم
 .بود كه فتواي قتل سلمان رشدي را موجه اعالم كرده

 
يـورگن هابرمـاس در سـال       : انـد   داده  حاال براي آنكه سفر يورگن هابرماس را در بستر حوادثي بازبينيم كه پيش از آن در ايـران روي                  

سـت كـه پروانـهء        و ايـن زمـاني    . رود  ي بـه تهـران مـي      ، يعني در نخستين سال از دومين دورهء رياست جمهوري محمد خـاتم            ٢٠٠٢
اسكندري و شوهرش داريوش فروهر، محمد مختاري، محمدجعفر پوينده، و بسياري ديگر، آنچنانكه سپس معلوم شد، پيش و پـس                    

يــي و حكــومتي در نخسـتين دورهء رياســت جمهــوري خـاتمي بــه قتــل    كشــان حرفـه  از نامبردگـان توســط سـازمانهاي مختلــف آدم  
، او كه از يكسو متعهد به شـريعت اسـالم و واليـت           "متشخص"ضمن روي دادن اين وقايع است كه اين رئيس جمهور           . بودند  يدهرس

 خوانـده بـوده كـه در    "ارازل و اوبـاش "، دانشـجوياني را   "گفـت و گـوي تمـدنها      "فقيه است و از سوي ديگر مبشر آزادي و متولي           
 بـه   ٢٠٠٠و هموسـت كـه در سـال         . بودنـد   هاي حمله و ضربت به شدت سركوب شده         تظاهراتشان برضد استبداد ديني توسط گروه     

رود تا خاطرهء نخستين جمهوري فدرال آلمان را با حضورش ملوث نمايد، كاري كه البد يـورگن هابرمـاس    مي)Weimar(وايمار  
 .شناسد باشد، براي آنكه او فوت و فن دغلبازيهاي ما را نمي را نيز بايد تحت تأثير قرار داده

 
قطع نظر از اين وقايع هولناكِ يادشده، با وجود گزارش هاي رسانه هاي عمومي كه همه چيز را شبانه روز حي و حاضـر مـي كننـد،                         
آنچه در ايران روي مي داد، و همچنان الاقل با همان شدت ادامه دارد، نمي توانست بركسـي چـون يـورگن هابرمـاس، كـه همـواره              

شـد، بـويژه آنكـه        خبرماندن او از چنين فاجعه هايي نوعي عـذر بـدتر از گنـاه مـي                 تازه بي . نهان مانده باشد  چشم و گوش باز داشته، پ     
اطالعـي او، بنـابر       توان حمل برتصادف كرد و نه بـر بـي            اول رياست جمهوري خاتمي را نه مي       ةدعوت از او پس از سپري شدن دور       

ار خود او كه مدتها پيش قرار بوده به تهران برود تا سرانجام موعدش رسـيده                اظه. بود  شده  موعدي كه براي اين دعوت در نظر گرفته       
 .و رفته، مؤيد اطالع او از چگونگي نوسان هاي وقايع در تهران است

يـا طـور ديگـر      . اسـت   داده چگونه پس از بازگشتش اين سفر را موجه نموده           حاال بايد ديد خود او با توجه به آنچه در ايران روي مي            
 توانند آن را موجه نمايند؟ هاي او از اين سفر مي آيا تجربه: بگويم

 
است از تصـويرهاي خمينـي و    گويد كه پوشيده ، او نخست از چهرهء شهر تهران مي٢٠٠٢ژوئن ١٣،   FAZدر پاسخ به روزنامهء  

پسندد  ره را البته او نمي   اين چه . ، چيزي كه صدها بار در رسانه هاي عمومي با عكس و تفصيالت منعكس شده بود               "شهيدان جنگ "
دهـد   و اين نشـان مـي  . دهد كه وضع عادي شهر ديناميسم خودش را دارد          اما سپس توجه مي   . شد از او انتظار داشت      و جز اين نيز نمي    

 آنچه چنين اطمينان خاطري به يورگن هابرمـاس داده،        ! تواند در چنگ كنترل سازمانهاي مراقبت دولتي باشد         اي نمي   كه چنين جامعه  
توان حدس زد كه در چنـد روزهء اقامـت او در پايتخـت     مي. است  بوده"شهروندان"از قرار و بويژه برخورد و مالقات با انتلكتولها و       

و اين طبعاً و به هر سان مؤيد محدوديت اينگونـه  . باشند چگونه نخبگان درجهء يك و درجهء دو و سه بايد دور و بر او را گرفته بوده            
در چنين چارچوبي مثالً از آشنايي بـا جـواني كـه علـوم              . اند  شدن با وضع حاكم است كه تنها امكانات براي او بوده          امكانات در آشنا  
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كند ــ آنچه لو دهنـدهء   ، ميان شيكاگو و تهران ييالق و قشالق مي"با وجود همهء مشكالت"بوده و  سياسي در آمريكا تحصيل كرده  
افكـار  " وجـود دارد، و ايـن        "افكار عمـومي  "گيرد كه در ايران       اسالمي است ــ نتيجه مي    موضع و رفتار سياسي او در برابر حكومت         

توانـد بدانـد كـه رفـت و آمـد ايرانيـان         يورگن هابرماس طبيعتاً نمي   ! كند  پرورد و زندگي مي      درمواجههء دائم با سياست مي     "عمومي
نشـين اسـت، بـه     هاي عمومي ما ايرانيـان غـرب   كه يكي از حرفهمقيم غرب به ايران و از ايران منحصر به آن شخص ياد شده نبوده، بل            

 .باشيم محض آنكه گرفتاري سياسي جدي نداشته
 

در پاسـخ بـه ايـن پرسـش از     : اش نيـز هسـت    ديگر برخوردها كه براي يورگن هابرماس ارزش ذكر كردن داشته، ايـن گونـه  ةاز جمل 
خوانـده و    جوان در كانادا درسةش را از راه زبان منتقل نمي كند، يك طلبجانب او كه چرا اسالم به جاي توسل به قهر سياسي، پيام         

اي  مقايسـه : گويد ــ مي! توانسته ذهناً در چشم كسي چون ماكس وبر زل بزند           كه مي  شرم   بي از قم رسيده ــ و به همين مناسبت آنقدر        
تر نيسـت بجـاي پـرداختن بـه      نمايد كه آيا درست ميميان گسترش مدرنيتهء اروپايي با ديگر فرهنگهاي بزرگ، اين پرسش را موجه          

يابـد   اسالم، آسيب ديدگي هاي دروني و پرپيچ و خم فرهنگ غرب را مطرح كنيم؟ اينجا ديگر يورگن هابرماس بـه فراسـت درمـي             
ارزد به تهران برود  ولي آيا آدم بايد، يا مي. بايستي انباني از افكار ادوارد سعيد را يدك بكشد گويد، مي  كه كسي كه چنين سخن مي     

صحبت شود، تا بفهمد كه از چنتهء انتلكتولهـاي دينـي، و نـه بـه                  خوانده هم   و بالُعبتي چون اين طلبهء در قم پرورده و در كانادا درس           
چنـين  رسد كه     اند؟ به نظر نمي     تراود جز همان الطائالتي كه در ذهن ادوارد سعيد قوام و دوام يافته              ندرت غيرديني، چيزي برون نمي    

 .پرسشي از ذهن يورگن هابرماس گذشته باشد
 

در عـين حـال توجـه    . بيننـد كـه غربيهـا آنـان را     برد كه ايرانيها با همان نگاه تاب برداشته غرب را مي    بجايش يورگن هابرماس پي مي    
شـواهد  . يص چشمگير است  تضاد اين دو تشخ   . شان اصالً تيپيك نيست     دهد كه اينگونه نگاه به غرب از جانب ايرانيان در فرهنگ            مي

 .اند اش ديده كه نسبت به غرب باز و پذيرا بوده اين نگاه غيرتيپيك را او در همكاران ايراني
 

اي از    كدام گنجينـه  . منظور از اين حرف روشن نيست     . دانند تا ما در بارهء آنها       ايرانيها بيشتر دربارهء غربيها مي    : گويد  با وجود اين مي   
دانـيم؟ ايـن      ما ايرانيهاي لبريز از انديشه و تشنهء انديشيدن چه دربارهء فرهنگ غرب مي            : يا! است  ها پنهان مانده  فرهنگ ما از نظر غربي    

انديشـم   مـن مـي  "؟ اين را، كه دكارت گفتـه  !شناسيم اش را مي را، كه يك فيلسوف معاصر و بزرگ آلماني به تهران رفته و ما فلسفه  
؟ يـا  !باشد  بايد با زردشت پيامبر ايراني مناسبتي داشته"چنين گفت زردشت"ه به سبب كتابش ؟ يا اين را، كه فلسفهء نيچ    !"پس هستم 

؟ !كـرده اسـت    مياش در فلسفهء نيچه شنا        الحالي چون اقبال الهوري با اين يا آن شعر بندتنباني           بدتر از آن، اين را، كه عارف متوسط       
 ؟! همديگرنديا اين را، كه مدرنيته، رنسانس، و هومانيسم  مترتب بر

اي از   و اين را در مورد او بايد نتيجه       . در اظهار نظرهاي يورگن هابرماس در مورد چنتهء فرهنگي ما البته كنايه، ايهام و ابهام نيز هست                
ال  سـ  ٢٢طبيعتاً به خاطر او ــ كه پس از         . آشنايي اندك تا نادرست او از جامعه، فرهنگ و مايه و سرشت انتلكتوآليسم ما نيز دانست               

كند كـه ممكـن اسـت     رود ــ خطور نمي حكومت قهر و جبر مطلق ديني از نوع اسالمي اش، بعد از تجربهء ميشل فوكو، به تهران مي         
 . يافتشد تر عذري براي او نمي اما از اين ناموجه. گويند عوضي باشد يا اظهار فضل، يا خودنمايي و خودفريبي با هم هر چه به او مي

 
رضا داوري از جناح هايدگر است و عبدالكريم سروش از جناح كارل پوپر، او كه با زبان فارسي           : نويسد  او مي معنايش چيست وقتي    

تواند بداند و بفهمد چه كسي به زبان فارسي چه چيز در چه               و نتيجتاً نمي  ! شناسد  مطلقاً آشنايي ندارد، جامعهء ايراني را به هيچرو نمي        
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سـت كـه از        حرف بزند، چون بولدوزر، اتومبيل، تلويزيون و هواپيما و كمپيوتر ديده، كـافي             اگر كسي از تكنيك   . نويسد  موردي مي 
شـود كـارل پـوپر     تكنيك به معناي هايدگري آن سر درآورد و بشود هايدگري متأخر؟ يا اگر بنا را بر شناخت اُبژكتيو بگـذارد، مـي                 

ن ارتباط او به ترتيب از رضا داوري، نوچه و محرر پيشـين احمـد   ؟ در اي  !ايراني و از جمله به همين جهت مدافع جدايي دين و دولت           
 .برد و از عبدالكريم سروش فرديد، نام مي

 
اي، پس از بيست و اندي سال سكوت دربارهء جنايتهاي   خوانده  اينكه چنين آخوند در آلمان درس     : اي دربارهء مجتهد شبستري     اشاره

آيد و بدينگونـه البـد تطهيـر          كند و هرمنوتيست از آب درمي       رند، استحاله پيدا مي   جمهوري اسالمي كه با شرع اسالم هم مطابقت دا        
 . آور نيست؟ كامالً برعكس شود، باعث حيرت و سؤظن يورگن هابرماس نشده، حيرت مي
 

ل ايـن  كند كه خواننده بيش از خود يورگن هابرماس از اينهمـه تهـور و تحـو       شبستري را چنان تعريف مي     "تئوري"فيلسوف آلماني   
از . گـذارد  ميهنانش دربارهء مجتهد شبستري مي يورگن هابرماس اطالعات روشني در اختيار هم    . آيد  انتلكتوئل اسالمي به شگفت مي    

ممكن است يورگن !  و قلبي كردن ايمان است    " مدرن ةسوبژكتيويت"جمله اينكه اين متفكر بسيار مدرن در امر دين متكي و معتقد به              
در واقع بايد گفت او . اي من درآوردي كاريكاتوري است درجهء سوم از  مقوله» سوبژكتيويتهء ايراني ـ اسالمي "هابرماس نداند كه 

داند سوبژكتيويته، از هر نوعش باشـد، نگـرش و كنشـي منحصـراً غربـي و                   شود او را متهم به اين كرد كه نمي          اما نمي . داند  حتماً نمي 
  هـم وصـف او ايـن را عـادي تلقـي كـرده كـه سـوبژكتيويتهء غربـي از جمهـوري اسـالمي                بـا ايـن     . متبلور شده در فلسفهء آن اسـت      

 ! سردرآورده است
 

بايستي با اعتراض به حكومـت ايـران از ايـن سـفر امتنـاع                 با در نظر گرفتن گرفتاريهاي قابل پيشبيني اين سفر، يورگن هابرماس يا مي            
 .بود  ميعملياما فقط آن شق اول . آبروها حفظ شوندكرد، براي آنكه  ورزيد، يا پس از بازگشتش سكوت مي مي
 

ريـزي   شد كه ميان هـواداران هيتلـر، كـه مسـتقيم و غيرمسـتقيم رايـش سـوم را پـي                  پذيرفت و باورش نمي     يورگن هابرماس قطعاً نمي   
مايـد، نقشـي كـه خـاتمي        توانست درزي بـه آزادي بازن       اند، كساني اصالح طلب از آب درآيند، و اين يا آن معتقد به پيشوا مي                كرده

كن براي فرو نشاندن التهاب هاي سياسي ـ اجتماعي همه جاگير شده در زمان خودش، بـازي    رنگ هشت سال با قول و قرارهاي اُمت
االن شـايد برخـي     . اسـت   و مأمور هم معذور     كرد، تا در پايان دورهء دوم انتخابش مقر آيد كه رياست جمهوري سِمتي اجرايي بوده              

تر بوده و به بهتـرين وجـه وظيفـه و رسـالت خـود را       بريده و در حقيقت به مراتب از ناطق نوري خطرناك         كه او با پنبه سر مي     بفهمند  
هشت سـال تمـام خـواص و عـوام را           اش    مزورانهجانب و لبخند ملوس       به  اي كه توانسته با قيافهء حق       به چنين هنرپيشه  . است  انجام داده 

 .يست ساله از نو بفربيد بايد جايزهء اُسكار اسالمي داداي ب مشتركاً و پس از تجربه
 

به گمان من يورگن هابرماس نه تنها در آن زمان ، مانند بيشتر ايراني هايي كه در خاتمي نـاجي يـا منجـي خـود را مـي ديدنـد، و بـه                          
رسـد كـه او، بـا همـهء       به نظر مياش پي نبرده بود، بلكه بعيد     همين سبب پيروزي را نزديك، به مهارت خاتمي در هنرپيشگي سياسي          

اش و شايد عيناً به همين سبب، از داليل روي كار آمـدن احمـدي نـژاد بالفاصـله پـس از خـاتمي سـر در آورده                          شم سياسي اروپايي  
 !خاتمي و از خاتمي به احمدي نژادالاقل حاال ديگر بايد اين ارتباط او را ظنين كند؛ از ناطق نوري به . باشد
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 "هـانس گئـورك شبسـتري   "، "كارل سـروش "، "مارتين داوري"شد، يعني از روشنفكران ديني به نمايندگي         ها كه گفته  از همهء اين  
توان گذشـت و مركـز ثقـل را بـراي سـفر يـورگن             اند مي   اي جلب يا در وهلهء اول جلب كرده         كه توجه يورگن هابرماس را به گونه      

اش بـا   بگوييم او براي تأكيـد همبسـتگي  : توانست آن را توجيه نمايد شايد مياي ديگري گرفت كه برطبق رسم مقبول     هابرماس جنبه 
 .اشكال دارد؟ مسلماً، و نه يكي دو تا. روشنفكران الييك و حمايت از آنها به سفر مبادرت كرده

 
اي از سـر     رانهگيـري روشـنفك     اش اين است كه معلوم نيست روشنفكران الييك جامعهء هفتاد ميليوني ما به سـبب كـدام موضـع                    اولي

. كنـد  شـود آنـان را يافـت، حتـا در اروپـا و آمريكـا كـه خطـري نيـز تهديدشـان نمـي                  اند كه هيچ جا نمي      احتياط خود را پنهان كرده    
اي يورگن هابرماس توانسته روشـنفكران الييـك را شناسـايي نمايـد؟ اينـان                 چگونه با چه مدرك يا الاقل قرينه      :  اش اين است    دومي

او چگونـه   : اش اين اسـت     سومي. اند، يا هريك ديگري را؟ هيچيك از اين دو مورد بعيد نيست             ا به او معرفي كرده    شخصاً خودشان ر  
چـرا او   :  اش ايـن اسـت      برد؟ چهارمي   توانسته از مدرك يا قرينه اي احتمالي به زبان فارسي سردرآورد و به مفاد روشنفكرانهء آن پي                

روشـنفكران  "دست دهد، اما از نظر و موضـع   اي معرفي كند و شعارشان را الاقل به  به گونه را" روشنفكران ديني "خواسته و توانسته    
كنـد كـه نسـبت بـه فرهنـگ و              كساني را مـراد مـي      "روشنفكران الييك "اگر او از    :  اش اين است    است؟ پنجمي    هيچ نگفته  "الييك

بـر  . شـد   بايستي قهرمان المپياد روشنفكري مـي       د، جامعهء ما مي   ان  تمدن غرب باز و پذيرا هستند، چون نيمي از مردم ايران از اين زمره             
 .د، نيافتنباش بايستي انگيزهء سفر يورگن هابرماس شده  ايراني را كه مي"روشنفكران الييك"توان افزود و  اين اشكاالت باز هم مي

مان مهم اسـت، بـرعكس ايـن          اهميت او براي  به نظر من سفر يورگن هابرماس به تهران فقط اين خاصيت را داشته كه ما ايرانياني كه                  
 .مناسبت را به خودمان القا نماييم

 
او هـم چنـان عـادي بـه تهـران بـراي             . كنـد   آنچه دربارهء يورگن هابرماس گفتم طبيعتاً در مورد ريچارد رورتي نيـز كـالً صـدق مـي                 

است، با وجود بيست و چند سـال سـلطهء حكومـت     رود كه انگار به آن جامعه آسيبي وارد نيامده     مي) اي تدريس؟   يا دوره (سخنراني  
در ريچارد رورتي فيلسوف وجـه ديگـري        . تر و خوشباورتر است     دل  ست نسبت به هابرماس اروپايي ساده       چون او آمريكايي  . اسالمي

 . فرزانگي:توان يافت كه به احتمال قوي يورگن هابرماس فاقد آن است مي
 

سـت كـه    فرزانـه بـه هرسـان كسـي    . اش آسـان نيسـت     از اينرو بيان معنـايي    . پرمعنا و چندمعنا  اي است مانند برخي ديگر         واژه فرزانگي
بخوانيـد ريچـارد    : به همين جهت فرزانگي در برابر نابخردي ذاتاً نامجهز اسـت و بـي دفـاع               . نگرد  خردمندانه و با گذشت در امور مي      

 .و الييك ما ايرانيان» روشنفكران ديني«رورتي در برابر 
 

توان ديد كه روز بـه روز در مقابـل جوامـع اسـالمي و سياستهاشـان بيشـتر         تمدني و فرهنگي آن را در جوامع دموكراتيك مي   نمودار
 .تر پذير شوند و از درون آسيب  گيج و گول مي

 
كـه وقتـي    سـت     اش به حـدي     دلي  ساده. در سخنان ريچارد رورتي، برعكس يورگن هابرماس دو پهلويي و ايهام يا كنايه وجود ندارد              

. آيـد تـا از تيزبينـي و تيزهوشـي انتلكتوهامـان             زند، آدم بيشتر از خوشباوري او بـه شـگفت مـي             دربارهء انتلكتواليسم ايراني حرف مي    
به تهران كه رسيدم حيرت كردم از اينكه برخي از كتابهاي مـن بـه فارسـي                 « :  بهترين سندش گفته خود او پس از بازگشت از تهران         
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تعجب كردم كه چه گفت و گوهاي پر تب و تابي دربارهء فلسفهء اروپايي و امريكايي ميـان                  .  فراوان خواننده دارند   اند و   ترجمه شده 
 .»گرفت دانشجويان صورت مي

بـرد كـه      بعنوان متفكر نام مي   ايرانياني  اند، از     هاي يورگن هابرماس تأثير گرفته      در ضمن آنكه باورش شده دانشجويان ايراني از نوشته        
 .ها بدهند برده  فكري ناماندازي هم پشتسازند به جاي اينكه اعتباري به  اعتبار مي سخنان خود او را بيشان  تانيسم انتلكتوئليشارال

 
نيلگون ــ برخي از روشنفكران ما، وقتي كه خواسته اند روراست باشند، به اين واقعيت اشـاره كـرده انـد كـه                       

هنـوز  . هنوز اين روند تمـام نشـده      . م مديون مطالعات غربي هاست    آنچه ما از خودمان و تاريخ مان مي شناسي        
ها، به غرب نگاه مي كنيم، از آن        » فيلسوف«خودما، محقق ها، جامعه شناس ها، تاريخ نويس ها، حتا به اصطالح             

روشـنفكر  . مي گيريم، به اين اميد كه شايد بتوانيم شناختي از تاريخ مان به دست دهـيم       » قرض«مي آموزيم يا    
هم اشاره به همين پديده دارد كه ما چيزي به          ) »كاسموپوليتن«، روشنفكر   »الئيك«روشنفكر متجدد، روشنفكر    (

اگر اين طور باشد، و اين را بـا تـز محـوري ادوارد    . هرگز نداشته ايم» اسالمي«يا » اصيل ايراني «نام روشنفكر   
نفكران سكوالر و الئيـكِ مـدرن، درس خوانـدهء          سعيد كنار هم بگذاريم، البد بايد نتيجه بگيريم ما همه ــ روش           

غرب يا درس خوانده در سيستم آموزشي اي كه به شيوهء غربي دركشـورمان ريشـه گرفتـه ـــ نماينـدگان و                       
مطالعـات  . مكتب ادوارد سعيد ناگهان تبديل مي شود به تز غرب زدگي آل احمد            ! هستيم» ابزار سلطهء غرب  «
 بومي دوباره تبديل مي شود به آنچيزي كه شما اسم اش را گذاشـته ايـد      در دست روشنفكران  » پسااستعماري«
 .در كشورهائي مثل كشور ما» اشاعهء ناداني«
 

ديگـري، بـه نظـر مـن،     ة نـد انآموز. آموزيم ترديدي نيسـت   مي درست يا نادرست آموزاند و ما    آرامش دوستدار ــ در اينكه غرب مي      
: بايـد ايـن وضـع را چنـين ديـد          . اي  ست ديرپا و ريشه     اي  يم، و اين مهم است، خودش مسئله      آموز  اما اينكه ما چگونه مي    . وجود ندارد 

كنيم از غرب بياموزيم كه اوالً براي  رويم و آن چيز  يا چيزهايي را سعي مي      ايم كه به غرب مي      ما. آموزاند  ي خاص نمي  »ما«غرب به   
بـه  . ست، يا موضوع بررسي و نگرش غربي است گردآورده شده           ه غربي خود غربيها در نوع و سطح فرهنگي آنها و ثانياً دربارهء آنچ           

شده از سـدها سـال رسـم و سـنت، ديـد و           ما بايد از قالب آهنيني، ريخته     . يافتن ما به دانش غربي همواره دشوار است         همين جهت راه  
شـده بـر تـن و جـان            اينكه ما اين قالب ريخته     .سازد، خارج شويم    اي كه هستيم مي     گونه يا به هرگونه     تميز، پنداشت و باور كه ما را به       

 ـــ    ــ تا اين اندازه از ما جداشدني نيسـت  كنيم بينيم، لمس نمي قالبي را كه تن و جان ما را در خودش ريخته نمي           : خودمان، يا درستتر  
اگر كسي جامـهء   . امهء ديگر برود  آدم بايد از جامهء خود درآيد تا بتواند در ج         . كند كه هست    طبعاً شكافتن آن را دشوارتر از آن مي       

اي ديگر فرو كند، معلوم است كه از هـر دو جامـه چـه     خود را كه در او عجين شده نبيند و احساس نكند و با آن خودش را در جامه             
 . ساخته خواهد شد

 
بـراي آنكـه    . كننده را ديـد     شده و مسخ    توان اين خلط مسخ     هاي ممكن از نويسندگي، پژوهش، بررسي نزد ما مي          تقريباً در تمام زمينه   

يعني . اي كه از آن ماست وقوف يابيم و نيز به اين جامهء غربي كه قصد تن كردنش را داريم                    چنين اتفاقي نيفتد، نخست بايد به جامه      
ه، بـر تـن لئونـاردو داوينچـي، گاليلـ      كـه اش در يونان و رم كه چشم بپوشـيم، آن اسـت    سازي كهن بايد بدانيم جامهء غربي، از پيش

ساز، كاشف، مخترع دوختـه شـده، و وارياسـيوني از     آنژ، شكسپير، و سدها و سدها آهنگساز، موزيسين، نقاش، مجسمه     رافائل، ميكل 
درد يا ما در آن به هيـأتي بـدتر    اي بر تن ما از هم مي        معلوم است كه چنين جامه    . توان ديد   آن را در موزيك جاز و پاپ ميوزيك مي        
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قطعاً هستند ميان مـا كسـاني كـه از          . پوش  سليقه و شيك    ثال يك دهاتي در لباس يك شهري آشنا با مد، خوش          آييم كه م    از آن درمي  
اما ايـن شـمار نسـبي بسـيار انـدك را نـه              . برند  مي  ترين معنايش ميان ما و غربيها پي        دور و رفته رفته به تفاوتهاي عميق فرهنگي به عام         

 . شمردبه آن را از نظر فرهنگي موجه دلخوشي توان مالك براي وضع فرهنگ گرفت و نه  مي
 

تـوان    اش چگونـه مـي      اي چون جامعهء ما با بسـتگيها و گرايشـها و كششـهاي فرهنگـي                دانم كه در جامعه     حقيقتش را بگويم، من نمي    
چ موردي  ست كه در هي     داشت، بويژه كه روشنفكر براي من آن كسي       » روشنفكر متجدد، روشنفكر الئيك، روشنفكر كاسموپوليتن     «

خواهـد روشـنفكر باشـد، بايـد در تمـام عمـرش        معنايش طبيعتاً اين نيست كه هـر كـه مـي   . جا از پرسيدن بازنايستد  وابسته نباشد، هيچ  
بلكه روشنفكر آن است كه از برخورد با امـور  . خواهد باشد، نيابد جويي كند، از فرط انديشيدن مجال معاشقه، از هر نوعي كه مي            پي

هـا را از امـور        گونـه وصـله      برنتابد، سعي كنـد ايـن        روي شده  زده ديني، سنتي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي كه به آنها          به سبب انگهاي  
 . بركنده و به خود آنها نزديك شود و راه يابد

 
نيلگون ــ دليل اينكه من بخش سوم مصاحبه را با رجوع به كتاب ادوارد سعيد شروع كردم همـين دو جنبـهء                      

بـه نظـر    . از طرف ديگر اسـت    » اشاعهء ناداني «سياسيِ شناخت از يك طرف، و       » كانتكست«تر يا   حساسيت به بس  
در دست شاگردان كم استعداد تر سعيد و مقلدان ايراني او، از بسياري جهات بي               » مطالعات پسااستعماري «من،  

 . نيست» غرب زدگي«شباهت به گفتار 
 

كمـي    به ادعاهايي كه او برخالف ادوارد سعيد نكرده، از تز اين آخـري اصـالً دسـت                احمد، با توجه      آرامش دوستدار ــ تز جالل آل     
اگر آموزنده بخواهد ياد بگيرد و از اين نظر فروتن باشد و بماند، هرآن بايـد                . تر است   ندارد، گذشته از آنكه به سبب قدمتش اوژينال       

، مدرنيتـه و  »مطالعات پسااسـتعماري «تر از دهن هستند  گندهاز زمره حرفهاي  . تر از دهنش نزند     حواسش را جمع كند كه حرف گنده      
كـردن جهالـت از         همهء اينها چيزي جـز پاشـيدن بـذر نـاداني و عميـق             . »پيشامدرن«و  » پسامدرن«،  »پيش مدرن «اسالم، پست مدرن و     

 .طريق مفاهيم تازهء وارد كرده از غرب نيست

هايي مانند ادوارد سعيد در اروپـا بيشـتر جنبـهء مطبوعـاتي      انعكاس پديده.  است» ـ آمريكايي  يي خاورميانه«ادوارد سعيد يك پديدهء 
يـي   ارتباط زيرينـه . نقش نيست سياست روز در اينگونه پيشامدها يا برخوردها در اروپا بي. دارد، حتا اگر زياد هم به تفاريق پيش بيايد    

كنيم، چـه انتلكتوئلهامـان    نفع خودمان از آن استفاده مي    ما ايرانيان، به   ها، در رأسشان    يي  ها در اين است كه ما خاورميانه        اينگونه پديده 
گردانـد كـه از آن منشـأيي بـراي فرهنـگ غربـي        مان را بدينگونه به ما بـازمي  در آمريكا ادوارد سعيد حيثيت فرهنگي    . و چه دولتمان  

بـه   از يك سو: زنيم اش با يك تير دونشان مي و ما در پياز اين راه او، . حيثيت شود اش فرهنگ غرب اصالتاً بي سازد، تا در نتيجه مي
از سـوي  دهيم كه منشأ فرهنگ غني غربي باشـيم و   اين افتخار را مي ــنداريم عرضه كنيم چيزي  از نظر فرهنگي با اينكه ــخودمان 

 .سازيم  گردد اصالتاً مديون خود ميوجود آيد و چنين غني توانسته بدون ما به فرهنگ غربي را كه نميديگر به خودمان مي باليم كه 
 

اما آن نيز، الاقل در تصورمان، هر . ست نه الزاماً مؤيد آن »ادوارد سعيدي«خواهم به آن اشاره كنم نه ضد پديدهء         اي كه من مي     پديده
كنـد و ارزش مـا را    رسد كه خأل جسمي وفكري را در ما پر مـي   زي در واقعيت، در اين حد سودش به ما مي          اندازه هم گذرا و كوتاه    

. گيرد كه يك يا چند فيلسوف نامدار غربي به سرزمين ما بيايند چنين امري از جمله وقتي صورت مي      . برد  الاقل براي خودمان باال مي    
 . ميشل فوكو» ـ اروپايي ايراني«از اين زمره است پديدهء 
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، به اين آگاهي و هشـياري  ١٣۵٧همن نيلگون ــ درست زماني كه روشنفكرهاي سكوالر ايراني پس از انقالب ب         
جامعهء (، زير بيرَق خرده بورژوازي سنتي، و اسالمگراهاي متحجر        »آنتي امپرياليسم «رسيدند كه غرب ستيزي و      

، با فاشيسم قرابت بيشتري دارد تا با هرپروژهء آزادي خـواهِ جديـد؛            )توحيدي، عدل اسالمي، مبارزه با استكبار     
يم ديگر طشت آن نوع غرب ستيزي از لب بام افتاده و محتواي واپس مانده و                درست زماني كه خيال مي كرد     

. دمد آن گفتارِ مي  در  اي   ز راه مي رسد و نفس مسيحائي تازه       ا» مطالعات پسااستعماري «ارتجاعي آن افشا شده،     
م حتا در كالس هاي آمريكـائي بـا كمـك اسـتاداني كـه بـه اسـال       . آل احمد و شريعتي دوباره زنده مي شوند   

برايش تبليغـات بـه راه      » مالتي كالچراليسم «ليبرال هاي آمريكائي زير عنوان      . سمپاتي دارند، تدريس مي شود    
 .مي اندازند

 
اي    ــ  اگر بشود آنهـا را در دوره          احمد و شريعتي    كنم تا شروع انقالب و زماني دراز بعد از آن، آل            من گمان نمي  آرامش دوستدار ــ    

گرفت، مـا همـه در عمـل بـاهم بـوديم برضـد شـاه، از انـواع و اقسـام                وقتي انقالب داشت پامي   . باشند مرده بوده  ــ هرگز     مرده خواند 
هـا، دبيرسـتانها،      هاي حزبي با مقاصد گوناگون، همگون و ناهمگون گرفته تا كارمندان دولـت، بخشـهاي خصوصـي، دانشـگاه                    گروه

چرايش براساس آنچه .  پديدهء اجتماعي هنوز كه هنوز است روشنفكر نداريم ما بعنوان . هاي عالي و مردم كوچه و خيابان        آموزشگاه
كـار   كـه شـما بـه   » روشـنفكر سـكوالر  «تركيـب  . دفعات و مشـروحاً توضـيح داده شـده      هايم به   كنم در نوشته    من از روشنفكر مراد مي    

  الش ايـن اسـت كـه شـما بـا تخصـيص            اشك. كند  ست كه براي مفهوم روشنفكر ايجاد اشكال مي         بريد، متضمن اتصافي تخصيصي     مي
ايـن نـوع آخـر چيـزي جـز          .كنيـد   شـويد، اذعـان مـي       ضمناً به وجود روشنفكر غيرسكوالر قائـل مـي        » روشنفكر«به  » سكوالر«اضافي  

نين ، تا با چ   »روشنفكر«اند، نخست در برابر       طلبان اسالمي ساخته    چنين تركيب معناً متناقضي را اصالح     . تواند باشد   روشنفكر ديني نمي  
هـا و فعاليتهـاي       قـراين و فضـاي اينگونـه بحـث        . اظهاروجودي روشنفكري خودرا در بعدي ديگر القا نمايند و به رسـميت بشناسـانند             

» روشـنفكري سـكوالر  «كاربردن تركيب  ها، همين به يكي از اين قرينه  . اند  دهند كه آنان در اين كار كامالً موفق شده          مربوط نشان مي  
از جانـب خـود   » روشـنفكر دينـي  «امـا بـه رسـميت شناسـاندن     . پذيرد افي قهراً نوع ديگري از روشنفكري را مي  است كه با چنين اتص    

. سازد اش ازهم متمايز مي آن نتيجه اين است كه دو نوع روشنفكري را به نفع نوع ديني     . طلبان اسالمي نتيجهء ديگري نيز دارد       اصالح
دست شما  اين دامي كه او به   . گذارد تا شما خودتان را از او جدا نماييد، متفرع سازيد             خود مي  به اين معنا كه شما را اينبار  او در برابر          

كـه متضـمن نـوع غيرسـكوالر        » روشنفكر سـكوالر  «دهد تا زماني كه شما از         براي شما نهاده به بهترين وجه وظيفهء خود را انجام مي          
 .است بگوييد

 
را به ايـن ترتيـب زده بـود كـه           » روشنفكري سكوالر «انيت از طريق عواملش، زيرآب      هاي تپش انقالبي، روح     در همان نخستين دوره   

نيـز بـا   » سـكوالر «به اصـطالح  » روشنفكران«شود انكار كرد كه  ديگر اين را نمي. مسير انقالب را تعيين كرده و به آن جهت داده بود    
بـود و   » آمـوزش قـرآن   «زرگـان كـه نويسـندهء كتـاب         وزيـري مهـدي با      وزيري شاپور بختيار مخالف بودند، اما نه بـا نخسـت            نخست
و اگر همـهء اينهـا را ناديـده بگيـريم،         . »روشنفكر سكوالر «مسماي    اينها همه دم خروسند براي اسم بي      . شده از جانب خميني     منصوب

شـف كـرده بـود كـه     توان بر ما بخشيد كه نخستين رييس جمهورمان با ده ميليون راي انتخاب شد، مردي كه خيلي دير ك                  اين را نمي  
شود؛ مردي كه با نظامت و نظارت غيرمستقيم بر           كنند، نه فقط آنچه گيسوي او محسوب نمي         حتا گيسوان زن هم مرد را تحريك مي       

شـجوي سنگربسـته در دانشـگاه       آخرين حملهء اراذل چماقدار و مسلح حكومت اسالمي به دانشگاه تهران از طريق راديو به مشتي دان                
اگر كسي بگويد مسئول اين انقالب ديگر مـا نيسـتيم،           . بيايند و آنها را دستگير كنند     » مردم«داد، تسليم شوند پيش از آنكه         هشدار مي 
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كـه  هـوش   مصدر ك به جاي بنيايم؟ اگر قرار بود ما مسئول باشيم، آنوقت  مسئول چه بوده» روشنفكران سكوالر«اصالً ما  : بايد پرسيد 
 ؟! كه پرهوشان ما بودندزاده را، سنجابي را، يزدي را، كيانوري را كرديم؟ قطب را به رياست جمهوري انتخاب مي

 
چـه  . را بـه كـار ببـريم   » روشنفكر سكوالر«اكنون گفتم، تركيب  با وجود اين، اشكالي ندارد كه ما در اينجا، با درنظرگرفتن آنچه هم      

روشـنفكر  «در غائله آن انقالب هولناك و به همين انـدازه ابلهانـه،             . را تا حدودي رو كرد    » روشنفكران«ا  بسا بشود از اين راه دست م      
 و بسـيار اساسـي روحانيـت     آشـكار به جاي آنكه به موقع و از پيش مسير حوادث را شناسايي نمايد، در اين مورد بـه نقـش                     » سكوالر

اي  بـرد، چـاره   هاي از پـيش تمهيـد شـده مجهـز بـود پـي        طهاي زيرزميني و نقشهمتشكل كه به سازماني مركب از هزاران طلبه با ارتبا      
خوان، قاري، طلبه و واعظ هم سنگر و هم رزم شده بـود               بينديشد، در برابر آن بايستد و از خود شجاعت نشان دهد؛ با آخوند، روضه             

گذاشـت،  » جمهوري اسـالمي  «ت سوال جلوي    مصطفي رحيمي كه يكتنه پا در ميدان و يك عالم         . تا حكومت شاه را سرنگون سازد     
 هفت ماه پس از آمدن خميني، ادامهء اعـدامها، و بگيروببنـدها، پـس از                 تازه شش . روشنفكري بود به معناي واقعي آن، و تك و تنها         

 بـود،   هـاي رسـمي حكومـت كـه ديگـر تيـول روحانيـت شـده                 ها و راندان مسلمانان نامتدين از حوزهء فعاليتهـا و گرداننـدگي             تصفيه
پنداشـت، بـه نماينـدگي از         اله طالقاني را بر سر خود مسـتدام مـي            ــ سايهء آيت     ــ به سردبيري اصغر سيدجوادي      نامهء جنبش كه    هفته

تازه اصغر سيدجوادي كه در آن گيـرودار       . شنود  يا به زبان حال آنان نوشت كه صداي پاي فاشيسم را مي           » روشنفكر سكوالر «جانب  
منتها اين هشدار بسيار دير داده شد، زماني كه عمالْ ماهها از همكاري             . جود نداشت، واقعاً شجاعت به خرج داده بود       تأمين و امنيتي و   

كه روي هر دروغ و تقلبي از جانب روحانيت برضـد           » روشنفكراني«گذشته بود،   » خواه  جمهوري«با مسلمانان   » روشنفكران سكوالر «
زدن سـينما ركـس در آبـادان توسـط      نفـر در ميـدان ژالـه، آتـش    هـزار    پنجشدن     كشته شاه و حكومتش صحه گذاشته بودند، همچون      

آنچه لودهنـدهء وابسـتگي دينـي ماسـت و در           ! گفتند   نفر مي  هزار  پنجكم و كاست      شدگان ميدان ژاله را همه بي       تعداد كشته . ساواك
» فاشيسـم «كنـد،     رسد سال است بر ما حكومت مي      جوشد، اين است كه ما استبداد اسالمي را كه هزاروچها           اعماقش خون اسالمي مي   

 .هرحال ناميديم ناميم، يا به مي
 

آنكـه رويـدادي    راستي، بي  است منتها از نوع ايدئولوژي دست اي اروپايي فاشيسم نيز مانند ليبراليسم، سوسياليسم و دموكراسي پديده 
هرسـان   آنچـه بـه  . كننـدهء مشـكالت اجتمـاعي درآورد    ه و رفـع متحول چون آنها داشته باشد، يا بتوان آن را به شكلي يگانـه، كاونـد            

است در نفي ليبراليسم، سوسياليسم، دموكراسي، در نفي تمام تزها، سازمانها، وسائل و مقاصدي              » واكنشي«سازد    فاشيسم را متعين مي   
م، سوسياليسم و دموكراسي متـأخر باشـد و         در چنين نفي و ضديتي فاشيسم طبعاً بايد بر ليبراليس         . سازند  كه اينها را متعين و متحقق مي      

 ـ در تفاوت اما نه در سازگاري   توان گفت كه در برابر و روياروي ليبراليسم، سوسياليسم و دموكراسي كه هر يك بنابراين مي. هست
هنگـي و در ايـن   ، سياسـي و فر  خود براي رفع مشكالت اقتصادي، اجتمـاعي     ها و تزهاي مختص به      ست از ايده    اي  مجموعه ـ  با ديگري 

هاي گونـاگون، و در همـهء مـوارد پيوسـته             پذير و متكي به بررسي و پژوهش در مشكالت نوخاستهء زمانه در حوزه              حد ناچار تحول  
كـردن خـود و سـازماندهي         كوشـد از طريـق حكـومتي        ست كه مـي     ناظر بر آزادي فرد، فاشيسم بعنوان واكنشي ايدئولوژيك جنبشي        

، چه فردي، گروهي، مرامي، عقيـدتي و اقليتـي باشـد، و چـه                  برضد تمام تزها و تئوريهايي كه آزادي را        ارزشهاي رفتاري و كرداري   
اگر زمـاني  . اي استفاده نمايد كنند، استيال يابد و براي حفظ سلطهء خود از هر وسيله     اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأمين مي      

هـاي    امـا وجـوه ميـان وسـائل و نحـوه          . كـرد    بسياري از اين آزاديها را ممنوع مـي        رسيد، طبيعتاً   حزب سومكا در ايران به حكومت مي      
كاررفتـه توسـط اسـالم حـاكم از سـوي ديگـر، نـه از                 هـاي بـه     شده از يكسو و وسائل و نحوه        جويانهء اين حزب فاشيستي ايراني      سلطه

 .مكاييتوانست ديني اسالمي بسازد و نه دين اسالمي از فاشيسم سو فاشيسم سومكايي مي
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نيلگون ـ در بستر اروپايي، جوامعي كه ديرتر از فئوداليسم به سـرمايه داري رسـيدند، پـاتولوژي هـاي دوران      
گذار را هم شديدتر تجربه كردند و واكنش ضدسرمايه دارانهء رومانتيك ، هم ريشـه هـاي آريسـتوكراتيك ـ     

، يا برعكس سـرعت بـاالي صـنعتي شـدن،           فئودالي دارد و هم ريشه هاي خرده بورژوايي؛ هر بحران اقتصادي          
» بـي طبقـه   «انبوهي از عناصر ريشه كن شده از زمين با اعتقادات خرافي را در شهرها رها مي كند كه عناصـر                     

وحدتي شكل مي گيرد ميان يونكرهاي آريستوكرات و نظاميگرا و تودهء بي شكل           . را شكل مي دهند   ) دكالسه(
فاشيسم بـر يـك جنـبش       . ، و ضد مدرنيسم است    »آمريكايي شدن «، ضد   »ضد سرمايه داري ليبرال   «دكالسه، كه   

ــ ) ماوراء طبقاتي (» توده گير «، و هم    )اعم از انقالبي يا ضدانقالبي    (» جنبش«پوپوليستي تكيه دارد ــ يعني هم       
، شعار برابري مي دهد، در نظاميگري و تكنيك تسليحاتي مدرنيست اسـت امـا در فرهنـگ، خردگريـز و شـبه                       

به كيش شخصيت   ). تقدس خانواده و نقش زن، مردانگي، انحراف جنسي       (اني و ضدمدرن و منزه گرا است        عرف
مناسـبي اسـت بـراي      » ظرف«بوده؛ اسالم سياسي    » سياسي«خوب، اسالم از ابتدا يك دين       . تكيه دارد » پيشوا«

ـ  1357به نظر من، اسالم سياسـي انقـالب         :  مدرن طمالخيلي چيزها در دنياي پرت      پديـدهء ط رجعـت يـك      ، فق
نيزاسيون خاصي كه زمان شـاه از سـر گذرانـديم و            رتاريخي نيست بلكه همزمان بايد آن را واكنشي هم به مد          
 .پاتولوژي هاي جامعه شناختي آن نوع گذار درك كرد

 
هـاي     جهـت از زمينـه     دهد كه اين دين سامي در دو        نگاهي به تاريخ اسالم نشان مي     . آرامش دوستدار ــ اسالم دين است، ديني سامي       

 شـود، و از آداب و عـادات و   هاي تباري يهودي و مسيحي، در حدي كه به بينش ديني سـامي مربـوط مـي    از زمينه: پيشين متأثر است 
سـت كـه از    نيسـت بلكـه بينشـي   » واكنش«اسالم . به همين اشاره در اينجا بايد بسنده كنيم. اش در حجاز  محيط بيواسطه و بومي  رسوم

بنابراين، عناصر و خصوصـيات هـردو را دارد بـه اضـافهء نوآوريهـاي      . پيراموني و از آن بستر تباري برآمده و پرورده شدهاين محيط  
اصـول ايـن ديـن بـه معنـاي حقيقـي       . شود اسـالم  اين مجموعهء اكتسابي، ارثي و اختراعي با تاريخي هزاروچهارسد ساله مي  . خودش

جا كرد يـا      توان جابه   يك كلمهء آن را نمي    . ي و زميني، مبتني بر سخني خدشه و خطاناپذير        كلمه مبتني بر سخن االهي است، نه انسان       
 ـــ   ست ناظر و حاكم بر تمام اعمال و افكار، چه خصوصي و چه عمومي، بر تمام اعتقادات و حقـوق مردمـي      اسالم ديني . زايد شمرد 

ند، و از همان آغاز زايش اش در حجاز و هجومش به خارج چنـين          كن   ــ  كه در قلمروي آن زندگي مي         اعم از مسلمان و غيرمسلمان    
 . بوده و مانده است

 
. چنين سنگ خارايي از اصول و احكام، نه الف و گزاف بلكـه دروغ و ترفنـد اسـت                  » اصالح«طلبان در     به همين سبب ادعاي اصالح    

 فـرد   روش، تاكنون نتوانسته حتا در يك مورد منحصر بههيچيك از آنها، اعم از آنكه مجتهد شبستري نام داشته باشد يا عبدالكريم س          
اش كـه وحـي پـس از رسـيدن بـه محمـد و انتقـال آن توسـط او ماهيـت                عبدالكريم سروش با تز نوسـاخته      .ادعاي خود را ثابت كند    

واقعيـت  در   چـون    .نـد ز  ارزش مـي    درخشاند، بلكه حرفي نسنجيده و بـي        اي تازه از نبوغ خود نمي       دهد، بارقه   اش را از دست مي      االهي
گـذارد كـه اعتبـار     مـي » حقيقتـي «، و متوجه نيست كه بـا چنـين اسـتنادي بنـا را بـر      استناد مي كند سخن خود محمد بهوحي   داشتن

گويد خدايي هست و محمد آخرين پيغمبر او، اين خدا قادر، حكـيم و                محمد است كه به ما مي     . اش گفتة خود محمد است      وجودي
تواند سخن خود را از دهان يك انسان برسـاند و بشـنواند، و در عـين حـال               ست كه نمي    اين چه خداي قادري   . نهعليم است و بدينگو   

دهـد و هـم    ؟ اگر وحيِ آدمي شده، ديگر كالم خدا نباشد، هم اعتبار قدسي خودش را از دست مـي        !ماهيت االهي آن را حفظ نمايد     
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 در اينصورت چرا اصالً حرفهاي محمد را باور كنيم، در رأس آنها اين              .شود  اعتبار واقعيت خداي اسالمي را كه محمد مدعي آن مي         
نـوپرورده اش   اش برگزيده و فرستاده؟ نتيجة تز جديـد عبـدالكريم سـروش كـه بـا تجديـد نظرهـاي                       دعوي را كه او را خدا به وحي       

تاب ديگري به جايش آورد، يا اصالً هيچ كتـابي          توان كنار گذاشت و ك       كه قرآن را مي    شوداين  بايد   ،افتد همواره از چاله به چاه مي     
؟ كنـد د يـا دعـوت      هنياورده و سرانجام چرا چنين كتاب بالتكليفي مجاز باشد مردم را به مسلمان بودن يا مسلمان شدن متع                 به جايش   

 اگـر قـرار باشـد       ؟!ن دهـد  تواند از خود نشـا      اما اگر ميدان اين آرتيستبازيها را از عبدالكريم سروش بگيرند، چه هنرنمايي ديگري مي             
اي آزاد براي همه پديد آيد، چيزي ديگـر از اسـالم    تمام خصوصيات ذكرشده و مكنون در مطاوي آنها را از اسالم بگيريم، تا جامعه 

 اين را بهاالدين خرمشاهي كه پس از قرآن دلش براي حافظ مي تپد فهميده، اما چون نمي تواند با عبدالكريم سـروش                 . ماند  باقي نمي 
 .دست و پنجه نرم كند، او را بر طبق خميرهء اسالمي اش تكفير مي كند» دين پژوهي«ذهناً در 

 
هاي خود حبس كننـد و طـوري نفـس بكشـند كـه امكـان تـنفس را از                   در سينه پرمدعا  شق ديگرش اين است كه اسالم را مسلمانان          

ـــ كـه از   !  ــ برنده جايزه صـلح نوبـل   شيرين عبادي. رممكن استاما همهء اينها با حضور سياسي، اجتماعي اسالم غي. ديگران نگيرند 
نه » روشنفكر«و آن اين است كه او بعنوان مسلمانِ         . كند  گويد، فقط يك چيز مضاعف را ثابت مي         سازگاري اسالم با دموكراسي مي    

بـا  . دي و محسـن كـديور يـاد بگيـرد    توانست با اندكي كنجكاوي از مصباح يز   آن اولي را مي   . داند اسالم چيست و نه دموكراسي       مي
نامـهء جنـبش كـه        در برابر، جرم هفتـه    . اش از نظر حقوقي غيرمسئول شمرد       وجود اين بايد شيرين عبادي را براساس آن دو ندانستگي         

  سال پيش در آغاز انقالب اسالمي ما كوبش نعلين اسالمي را به نمايندگي از جانب همهء ما بـه جـاي صـداي فاشيسـم                          وهشت  بيست
ست پوپوليستي منتها طبعاً مشتمل و متكي بـر   گوييد فاشيسم جنبشي  همانطور كه شما مي.شود  گرفته بود، فقط مشمول مرور زمان مي      

گير از نـوع صـرفاً سياسـي ـ اجتمـاعي معينـي كـه در هـر فاشيسـتي متحقـق            خواه و سازمان اي از معيارها و ارزشهاي سازمان مجموعه
غيرفاشيست . بندي و گزينندگي فاشيستي مطلقاً اجتماعي است تقسيم. تواند غيرفاشيست را دوست بدارد    هيچ فاشيستي نمي  : گردد  مي

ئولوژي، خودش را متحقـق       دهد و بايد آن هدف را بزند تا ايده          را فاشيست همواره در برآوردن اغراض سياسي خود هدف قرارد مي          
آنكه اين معيارها و ارزشها الزامـاً   بيگيرد،   را از مرجع و منبعي آنجهاني مياسالم دين است، معيارها و ارزشهاي تغييرناپذيرش   . سازد

بندي براي مسلمان، به محـض آنكـه متعصـب و سـخت ديـن نباشـد، نـه اجتمـاعي بلكـه فـردي و                            تقسيم. در فرد مسلمان تحقق يابند    
امـا  . دوست باشـد    نفس و مردم    م گردد، نيك  تواند، برخالف فاشيست، نامسلمان را دوست بدارد، با او همد           مسلمان مي .شخصي است 

خواهد، در  چنين نظامي را هر مسلماني نمي. ناپذير در جامعة زميني  يعني تحميل و تحقق نظامي آنجهاني و خدشه       » حكومت اسالمي «
ا، اعـم از  اسالم به مجرد آنكه حكومت شد، بـراي رسـيدن بـه قـدرت همـه ر      . فاشيستي طالب استقرار نظام فاشيستي است     هر  حاليكه  

د تـاريخ متجـاوز و    وبه كار بردن يعنـي اسـالم را بـا وجـ           «كوبد، حكم فاشيسم را به جاي حكومت اسالمي           نامسلمان و مسلمان سرمي   
، صـداي   جاي صداي پاي سلطه طلـب اسـالم       وگرنه چرا به    . طلبش تطهير كردن و قابليت نوعي ديگر از حكومت در آن ديدن             سلطه

  ؟»پاي فاشيسم
 

پديده از حد ادوارد سعيد . گرديم به مشكالت روشنفكر بومي و دست و پا زدنش ميان شرق و غربنيلگون ـ بر  
يت تسـا «نمـي تـوانم بگـويم       . تبديل مي شود  » موج«فراتر مي رود و در دههء هشتاد و نود قرن بيستم، به يك              

امـا بـه هرحـال در       . وددر آمريكا، چون قضيه از سطح دانشگاهي و آكادميا فراتر نمـي ر            ) روح زمانه (» گايست
همان حد هم، اگر كتابي از حلقهء انتشارات دانشگاهي بيرون برود و در قطـع جيبـي در صـدها هـزار نسـخه                        

 .فروش برود، توضيح جامعه شناختي الزم دارد



 16 

 
ورهاي بيگانـه  هاشان بـه كشـ   اش، به تجاوزات دولت آرامش دوستدار ـ  به همان نسبت كه روشنفكران غربي، بويژه از نوع آمريكايي 

اش، فرصـت     اند و مĤالً دچار عذاب وجدان و بحران روحي، ما روشنفكرنماهاي جهان سومي، خاصه از نوع خاورميانـه                   تر شده   واقف
ايم، با وجدان راحت بر ناراحتي وجدان روشـنفكر           غنيمت شمرده » فرهنگي باشند «مان نيز كه      نشده  را حتا براي استيفاي حقوق پايمال     

به مـرور   . ايم  تر و از آنها طلبكارتر شده       تر گشته، ما مدعي     هراندازه روشنفكر غربي درگيرودار چنين وضعي حساس      . ايم  غربي افزوده 
ايـم كـه رفتـه رفتـه از ديسـكورس آنـان               ايم و مسير را چنـان تغييـر داده          زمان با مطالبات و ادعاهامان در برابر آنان تا جايي پيش رفته           

انـد،   وسادگي كـرده  هرقدر آنان بيشتر مالحظهء ما را غالباً از سر صاف. ايم خودمان لغزانده» ديسكورس«ر ايم و آنان را د   سردرآورده
گير بكاويم، بايد بـه ايـن         اما از خارج كه به و در هر دو حوزه بنگريم و در مناسبات آنها جدي و پي                 . امر بر ما بيشتر مشتبه شده است      

فهمند كه ما با شيادي و وقاحتمان خـود و            چندان دور از حماقت به همان اندازه ما را اشتباه مي          بريم كه آنان با صداقتي نه         واقعيت پي 
ما اصالً ديسكورس نداريم تا ديگـري را  . تواند صورت بگيرد چه در حقيقت، هيچ ديسكورسي ميان آنان و ما نمي   . فريبيم  آنان را مي  

 است كه ظـاهراً     »پرسمان«و  » گفتمان«درستي همان   ديسكورس ما به  . يابيمدر آن وارد سازيم يا از طريقش به ديسكورس ديگري راه            
 ورد زبان همه ندارد، و مانند ديگـر مفـاهيم           » شفافِ«و  » اقشار«هاي همساخت و خالي از معنايي چون          و باطناً هيچ فرقي با ديگر واژه      

و » گفتمـان «انتلكتوئلهامـان بـه همـان انـدازه در          . خـورد   مـي  ن »متفكرانمان«گيريهاي     بستانها و معركه    محتوا جز به درد بده      جعلي و بي  
اش در مجلـس اسـتفاده        اند كه زماني خلخالي از آن بـراي ابـراز معنويـات اسـالمي               نماييهاي خود يافته    اي براي غربي     وسيله »پرسمان«

 .بردار نيست تهنوز هم دس. ميان تمدنها پل بزند »گفتمان«كوشيد با آن  كرد و خاتمي رييس جمهور وقت مي مي
 

كمبودها و نقص هاي تاريخي و تئوريك آن، از         ) »شرق شناسي «(نيلگون ــ من از خودم مي پرسم، كتابي كه          
همان زمان انتشارش، توسط تاريخ نگاران، جامعه شناس ها، ماركسيست ها، بارها و بارها گوشزد شـده، چطـور                   

ـ             در كنـار   (د بـه تـأثير گـذارترين منتقـد آمريكـائي            چنين تأثير گذار مي شود و ادوارد سعيد را تبديل مي كن
همان نكته  . درهم آميختگي ديسكورس ها با مناسبات قدرت      : پاسخ اين است  به احتمال زياد    . در دنيا ) چامسكي

ملتـي  »  . اقتصادي غربـدادخواهي بجا ناظر بر ستم هاي سياسي  ««اي شما اآلن به آن اشاره كرديد و گفتيد 
و ظلم رفته، و روشنفكراني كه از حقوق اين ملت دفاع مي كنند، نمي توانند به دادخواهي                 كه تحقير شده، بر ا    

 . ي براي خود قائل نباشند»احترام به خود«بپردازند در شرايطي كه غرور و 
 

تقـد جامعـهء   اش را بعنـوان من  تا اين حد در آمريكا معروف شده كه نويسنده» شناسي شرق«اينكه چرا كتابي چون   آرامش دوستدار ــ    
كـنم و حمـل براينكـه        بـودن آمريكاييهـا مـي       دل  اند، من آن را از جمله حمل بـر سـطحي و سـاده               آمريكايي در كنار چامسكي نشانده    

اش را نزد     هايي كه سابقه    اي است بسيار جوان، و در نتيجه به همان اندازه گشاده در برابر پديده               آمريكا از نظر فرهنگي مستقيماً جامعه     
 .اما پاسخ چنين پرسشي را شما بايد بدهيد، نه من. شناسد ارد و نميخودش ند

 
شـود، هـم     در حدي كه به كولونياليسم مربوط مي، ـ جغرافيايي   از نظر تاريخينويسد  مي» شناسي شرق«آنچه ادوارد سعيد در كتابش 

توضيح مربوط خواهد شد بـه      .  توضيح خواهم داد   در اين باره بعداً   . مبهم است و هم نسبت به معناي وسيع چنين عنواني عمالً محدود           
از آن او شناسـي برحسـب تعريفـي كـه      نامد، مربوط به اين كه شمول شرق مي» شناسي شرق«منظور او كه كولونياليسم باشد و مفهوماً     

ن محـدوديت بـه جـايي    ايـ . مانـد  هاي اسالمي خاورميانه محدود مي    رسد، اما عمالً در كشورها يا سرزمين        كند به خاور دورهم مي      مي
اي معـين را   از ايـن كـه بگـذريم، كولونياليسـم، و شـرق شناسـي كـه حـوزه               . شـود   رسـد كـه كـانونش از مـرز مصـر خـارج نمـي                مي
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ست سرزميني در قلمروي كولونياليسم و جز آن از نظر            شرق مورد نظر ادوارد سعيد بخشي     . گيرد، از نظر مصداق يكي نيستند       دربرمي
شده توسط پرتقال، اسپانيا، بلژيـك، هلنـد،          هاي مستعمره   ديده نسبت به نخستين سرزمين      و به احتمالي كمتر آسيب    زماني بسيار متأخر    

گيري از منابع طبيعي مربوط با  كشي انساني و بهره     هاي بيگانه و بهره     استعمار به معناي حكومت در سرزمين     . انگلستان، فرانسه و آلمان   
ايـن را بـه جـرأت       . يابـد   شود و كالً در اواخر قرن بيستم پايـان مـي            ، از قرن پانزدهم شروع مي     تجاوز ارضي توسط كشورهاي نامبرده    

هاي آمريكايي مركزي و جنوبي از حيث انسـاني و طبيعـي بيشـتر          شده مانند سرزمين      هاي مستعمره   توان گفت كه نخستين سرزمين      مي
نويسي ادوارد سعيد البد بايد اين بوده باشـد كـه           » شناسي  شرق«سبب  . شده در زمانهاي متأخرتر     اند تا كشورهاي مستعمره     آسيب ديده 

 .استاي  خود در تبارش خاورميانه
 

نيلگون ــ خوب، مسألهء فلسطين، و اشغال نظامي و تبعيضاتي كه بي شباهت به آپارتايد و نسل كشي نبوده هـم                     
 .مطرح است

 
هميشه در  . شده هستيم   به غرب، بيگناهان فطري و همواره از پيش شهيد        آرامش دوستدار ــ ما در رفتارمان نسبت به خودمان و نسبت            

بـدون جريـان دينـي    . گرديم كه ما را موجه نمايد، در وهلهء اول از نظر سياسي و نتايج وخيم غيرقابل انكـارش      پي اسباب و عللي مي    
ي راه داشتند، بدون آمدن يا آوردن خميني كه         ا  اسالم با، از قرار، دويست هزار نفر روحاني كوچك و بزرگش كه بهر خانه و بيغوله               

دانسـتيم، انقـالب    مـي » ظلـم و اجحـاف  «مان در برابر دستگاه  سر چنين ماري بود، و همهء ما از كوچك و بزرگ او را ناجي سرزمين      
پس از دو يا سه سـال    تازه  . جهت با آن بود     زيربناي اين انقالب نيروي ديني يا نيروهاي همكار، همراه و هم          . گرفت  قطعاً صورت نمي  

گيرد كـه هـيچ، عرصـه را تـا سـرحد تعقيـب،                خوي را روحانيت سياسي به بازي نمي        اسالمي  نماهاي    كه ديگر قطعي شد ما نامسلمان     
دربرديم ودوباره از نو شروع كرديم بـه قربـاني            جان به . كند، از ترس جان گريختيم      انداختن و كشتنمان تنگ مي      دستگيري، به زندان  

با وجـود ايـن، ازانقالبمـان شـرم كـه نكـرديم       . خيانت كرده است» مان ما و انقالب «ينبار قرباني  استبداد صنف روحاني كه به         ، ا شدن  
.  كه معلوم نبود و نيست چه مسيري است بيندازيم         »اش  مسيراصلي « انقالب، را به   مانطلبان   اصالح  هيچ، كوشيديم از طريق به اصطالح     

گشـتيم تـا بـراي     ايم، دنبال مستمسك مي داني خودمان كاركشته بيني و معصوم بار، ما كه در معصوم  پس از اين شكست دوم فضاحت     
ادوارد . مان را دزديـده و بـه جيـب زده اسـت     شدن مجدد خودمان عامل و مقصري خارجي بيابيم كه از ديرباز دارايي فرهنگي       قرباني

او از نـو شـاهد صـادقي    » مقلدان ايراني«استعداد و  و ما شاگردانِ بي. ت راز موفقيت بزرگ و هويت دزدان غربي اس         سعيد برمألكننده 
» زدگـي   غـرب «ادوارد سـعيد جـاي      » شناسـي   شرق«به اين ترتيب    . مان   فرهنگي - ي تاريخي   شده  هاي سِقط و سقط     يابيم براي هستي    مي

ط سنگ اسالم و بويژه از نـوع شـيعي آن را بـه              گيرد كه برخالف اين آخري، آن اولي نه فق          احمد را از اينرو با موفقيت مي        جالل آل 
خـود مـا را سـربلند و روسـفيد كـرده            » منصفانه و متبحرانهء  » «هاي  شهادت«ست كه با      ترسايي.زند، بلكه اصال مسلمان نيست      سينه نمي 

 .است
 

ه نيلگون ــ منظور من آن است كه كار ادوارد سعيد به هرحال نوعي خويشاوندي با ادبيات ضداستعماري دهـ                  
هاي گذشته پيدا مي كند كه خوانندگان شان الزاماً به دنبال دانش تاريخي نيسـتند بلكـه دنبـال سـالح بـراي                       

 .مبارزه مي گردند
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غايت فشردة فرانتس فانون دربـارة موجـود استثمارشـده، شـرق شناسـي          آرامش دوستدار ــ برخالف كتاب تحليلي و از نظر محتوا به          
هاي كمياب وي، با محتواهايي بريده بريده، مهارناشدني، بالتكليـف، بـدون        لومات و پر از انبوه خوانده     ست از مع    ادوارد سعيد انباري  

دهد، و چه بسا به همـين علـل ذكرشـده نـه تعمـداً، ايـن اسـت كـه          آنچه در اين اثر روي مي     . هيچ بافت و دربرگيرندة موضوعي آنها     
و اين را هـر    .  كند  ا بافرهنگ، با فروريختن آوار معلوماتش خواننده را مدفون مي         نويسنده از ارتفاعاتي تسخيرناپذير براي خوانندة حت      

آنچه او قول داده بكند، اين اسـت كـه          . نمايد  خوانندة نابلد و فاقد انضباط ذهني حمل بر توانايي و احاطة او بر موضوع اثر مربوط مي                
آورده، آن اسـت كـه مطالعـاتش را در جهـت              منظور او را برنمي   اي كه او برگزيده و        اما شيوه . نشان دهد پديدة شرق شناسي چيست     

تـوان بـه      مـي نظم و ترتيب      بينگي  ــ انگار از چنين ج      دهد    يافتن اظهارنظرهاي آدمهاي مشهور يا تخصصاً معتبر درباره شرق سوق مي          
دسـت    دلخواه خود از آنهـا بـه  ياورد و تفسيريِشده ب  ـ تا آنها را در مواضع تعبيه  برد تواند باشد و بوده، پي آنچه رشتة شرق شناسي مي

شـده توسـط او همـان         كنـد كـه فـالن نظـر نقـل           براساس اينگونه تفسيرهاي عموماً نايكدست و مطول نخست خودش بـاور مـي            . دهد
 ديگـر كـار      ـــ   او در پرداختن اثـرش از پـيش تضـمين كـرده             در اين كار كه موفق شد ــ اين را شيوة           . بيند  منظوري را دارد كه او مي     

كند كـه بگويـد غربيهـا نـه      همة اين تالشها را ادوارد سعيد براي اين مي. اي كه با شوق و ذوق به استقبال او رفته ساخته است    خواننده
نقـل قولهـا غالبـاً از مـتن     . ورزي بـوده اسـت   از سـر غـرض   اند، بلكه اين بـدفهمي     شان بد فهميده    تنها ما شرقيها را با تصورات اختراعي      

امـا ايـن را    . شان چه بوده    داند معنا و غرض آنها در موضع اصلي         طبعاً خواننده نمي  . اند   موضوعي آنها بركنده شده     شان در حوزة    اصلي
 ! كند  خودش براي خواننده تعريف ميمقصود  باادوارد سعيد مطابق

 
در هـيچ فصـلي از ايـن    .  كنـد  ن را متعين مـي آروال به نكتة مهمتري هم بايد توجه دهم كه مربوط به ساختار كتاب است و در نتيجه     

اي وجود ندارد كه در روالي تحليلـي، مسـتدل و          اثر، با وجود اعالم هدف كتاب به تفضيلي كامالً ناواجب كه در آغاز آمده، انديشه              
ن كـه   هيچ فصلي نيست كه برحسب موضـوع و نـوع پـرداختن آن از فصـل ديگـر، آنچنـا                   . توضيحي به مرور گشوده و گسترده شود      

اي در هيچ     هيچ سررشته . الزمة ارتباط ارگانيك است، متمايز گردد، تا فصل بعدي بتواند محتواي آن را در خود بازگيرد و بازپرورد                 
فصلي نيست كه سرانجامي برآن مترتب شود، يا به مقصدي رسد كه با آنچه تا آنجا فراهم سـاخته و بـا خـود آورده راهـي بـه فصـل          

شـان كليتـي پيكـري پديـد      هاي موضـوعي  توان هيأتي از فصلهاي پيشين يافت كه از پيوند پاره      از همة اينها مي   و كمتر   . بعدي بگشايد 
 .آيد

 
 .نيلگون ــ بد نيست براي كساني كه كتاب را نخوانده اند چند نمونه بياوريد

 
 : كند اش مي ستنتاجهايي كه نويسندهاي كه گفتم، و نوع ا گونه دادن ساختار كتاب به آرامش دوستدار ـ  چند نمونه براي نشان

شناسانه، شرق فرويدي، شرق      شرق زبان ): و هنوز هم دارند    ( توان گفت كه شرقهاي گوناگون با صفات زير وجود داشته           بنابراين مي «
 نـاظر بـر شـرق       طبيعتـاً تبعـيض نـژادي     » شرق نژادپرسـتانه  «منظور از   . ».اشپنگلري، شرق دارويني، شرق نژادپرستانه، و به همين ترتيب        

دربـارة كاربردهـاي ايـن    . چه بايـد فهميـد  » شرق اشپنگلري«و » شرق فرويدي«، »شناسانه شرق زبان «اما هيچ معلوم نيست كه از       . است
شناسي، ترجمه فارسي از عبدالكريم گـواهي،         شرق(هاي، مثال از سيلوسترساكي و ارنست رنان آورده           نمونه» شناسي  شرق«مفاهيم در   
توانـد باشـد كـه     تر او حداكثر اين مي منظور معقول. تر كننده كند تا روشن تر مي كه مطلب را گنگ)  به بعد٢٢۶وم،  ، چاپ د  ١٣٧٧

داد كـه ايـن يـا آن          بايست نشان مي    تازه او مي  ... از زبان گرفته تا تاريخ و فلسفه و       . داند  چيز دربارة شرق مي     شناس همه   چرا يك شرق  
توانست آوردن مفاهيم دارويني، فرويـدي، اشـپنگلري را موجـه     اما با اين كار بازهم نمي     . ته است شناس در فالن موارد پرت گف       شرق
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هـاي    چندين دهه است كه منطقه شرق از نظر جغرافيـايي نسـبت بـه غـرب، بـا مفهومهـاي قـومي، فرهنگـي و زبـاني در رشـته                             . سازد
 . دانشگاهي موضوع پژوهش هستند

 
اگر وقتـي چنـين بـوده، طبعـاً     . ندارد ازاي موضوعي در هيچ رشتة علمي    شرقي نسبت به اروپا، مابه    اطالق مفهوم شرق به سراسر منطقه       

سـت    »واقعيـت تـاريخي   «خواهد بكند، ظاهراً نشان دادن اين         اما كاري كه ادوارد سعيد مي     . تواند موضوع يك پروژة تحقيقي شود       مي
هـاي    يسم، امروزه نيز ما شرقيها موضوع و مورد نگرش و ارزيابي رشته           شناسي چون ميراث كولونيال     اصطالح شرق    به  كه براساس رشتة  

ــ   از شـرق حـذف شـده    نويسد كه در كتاب او بخش عظيمي       تازه خود او به تأكيد مي     . مربوط در غرب هستيم، كه طبعاً صحت ندارد       
پرداخته است، و چون اسالم را از        المياما او در اصل فقط به كشورهاي اس       ). ٣٩همان،  (هند، ژاپن، چين و ساير قسمتهاي خاور دور         

را او بـراي عنـوان كتـاب خـود     » شناسـي  اسـالم «شناسان مركز ثقل تحقيق خود كرده، خواننده بايد از خـودش بپرسـد چـرا       نظر شرق 
 . را نشان دهدهايي نياورده تا نادرستي آنها اند نمونه شناسان اروپايي دربارة اسالم نوشته و چرا از آنچه اسالم. ترجيح نداده است

 
همـان،  (دانـد     مـي » شناسـي   شرق«در آغاز مسئلة      آورش، نويسنده از يكسو كتاب خود را گامي         با وجود پرخوانيها و پردانيهاي شگفت     

بنابراين من نه تنها كتابهاي تحقيقي و دانشگاهي را بررسي خواهم كـرد، بلكـه همچنـين بـه                   «: نويسد  و از سوي ديگر موكداً مي     ) ۵٩
. شناسـي و زبانشناسـي نيـز خـواهم پرداخـت            هـا و سـرانجام مطالعـات مـذهب           خطوط سياسي، متون ژورناليستي، سفرنامه     كتب ادبي، 

 . ».اي وسيع تاريخي و نژادشناسانه است گونه عبارت ديگر، دورنماي دوجانبة من به به
 

هر جا توانسته به گفته يـك       . ه او خبري نيست   طرح و نقش    اما از اينهمه تكليفي كه ادوارد سعيد براي خودش معين كرده در كتاب بي             
). ٣٧۵همـان،  . (ورز  استناد كرده، براي آنكه نظر خودش را ثابـت نمايـد            و غرض » بدتر«شناسان    در تكذيب شرق  » بهتر«شناس    شرق

ورزي  ن غـرض تـوا  بنويسد، اين كـار او را نمـي    شناس معين و متخصص در دورة صدر اسالم از تجاوزات اسالمي            اگر اين يا آن شرق    
از سـوي ديگـر اگـر در تـاريخ جوامـع      . تواند با قهر بر همة سرزمين ايران مسلط گـردد  كشد تا اسالم مي     دو سدة تمام طول مي    . ناميد

بنگريم، اذعان خواهيم كرد كه از آغاز هومانيسم و رنسـانس، تـاريخ اروپـا تـاريخ مسـيحيت نيسـت، بلكـه                         مسيحي و جوامع اسالمي   
انـد    خـود مسـيحيان   . از آغاز تاكنون عمالً تاريخ اسالم بوده اسـت          اما تاريخ جوامع اسالمي   . زاديي هم هست    يحيت مس  تاريخ تدريجي 

جلدي انكيزيسيون در قرون وسـطا از هـانري چـارلز     ـ تاريخ سه نويسند كه دربارة جنايتهاي مسيحيت چون رويداد كليسايي كتاب مي 
يك جلد كتاب دربارة جنايتهاي تـاريخي صـدر           هنوز در سراسر كشورهاي اسالمي    . چاپ رسيده    در نيويورك به   ١٨٨٨لي در سال    

 .اسالم نوشته نشده است، با اينكه در اين زمينه مĤخذ معتبر به اندازة كافي وجود دارند
 

به مصر روزي شاهد اين بيند كه گوستاو فلوبر در سفرش  اما اين را مي. بيند گيرد، يا شايد هم نمي   همه اينها را ادوارد سعيد ناديده مي      
كـردن جمعيـت بـا شـوخي زنـي را در بـازار قـاهره در چنـگ گرفتـه، وي را در                          يك روز محمدعلي براي سـرگرم     «: شود  صحنه مي 

اي قرار داده و در انظار همگان با او جفت شده، در حاليكه صاحب مغازه در كمال آرامـش بـه كشـيدن غليـان خـود                             پيشخوان مغازه 
بـراي  ...  قبل، در جادة بين قاهره و شوبرا، فرد جواني در مألعام اجازه داد يك ميمون بزرگ بـا او لـواط كنـد     چند وقت . مشغول بود 

زنان مسلمان تقاضاي همخوابگي    «شده،    از مخبطي كه مقدس شناخته مي     . ».اينكه توجه مردم را به خود جلب كرده و آنها را بخنداند           
 يـا درويشـي كـه     ». دنيا رفت، چون صبح تا شب كارش ارضاي خواست آنان بـوده كردند، دست آخر هم او از فرط خستگي از مي

 كـاله پـائيني را كـه     »رفتـه  در بازارهاي قاهره سراپا لخـت راه مـي   « پوشانده، اش را مي كالهي بر سر داشته و با كالهي آلت تناسلي
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دادنـد و آن را بـه    زيـر شـعاع ادرار او قـرار مـي    ... خـود را زنان نازايي كه مشـتاق باردارشـدن بودنـد،    « كرده،  داشته و ادرار مي برمي
كـردن ايـن مشـاهداتش، اگـر دروغ نباشـند، چـه        معلوم نيست با حكايـت ).  و بعد١٨٩همان، (» .ماليدند جاي تن و بدن خود مي    همه

بـدون تجهيـزات اسـتثنايي     فتحعلي آخوندزاده و سپس ميرزا آقاخان كرمـاني   !اش سرزده »شناسي شرق« خطايي از گوستا فلوبر در 
اي از آن را خود ادوارد سـعيد   چشمه. گويند مي اند، وقتي از اِدبار و فالكت جوامع اسالمي     ادوارد سعيد، اسالم را بسيار خوب فهميده      

ا گيـرد كـه چـر       به ياكوب بوركهارت ايراد مي    . كرد  شناسد، در غير اينصورت عكسش را ثابت مي         با نقل مشاهدات گوستاو فلوبر مي     
بخشد، چون در كتاب سقوط مغـرب   ، و اسوالد اشپنگلر را نمي)٣٧٣همان (شمارد   مي »بار و خشك و خالي امري نكبت « اسالم را

 ،)حاوي تئوري تاريخي او دربارة پديداري و سقوط فرهنگها، يا زادن،  زيستن و مـردن آنهـا، همچـون ارگانيسـمهاي حيـاتي                       (زمين  
هـاي حيـاتي در فرهنگهـا     زعم وي شـاخص چشـمه   كه به كوشد با مفاهيمي اشپنگلر مي. نامد  مي »وييجاد « فرهنگ اسالم را مفهوماً

هستند محدود و مسدود در تمـدن   هستند، اينها را از هم متمايز نمايد، بويژه كه در سيستم او رويداد تاريخها، هركدامشان ارگانيسمي               
 .»فاءستي « نامد و مثالً فرهنگ غربي را مي» ديونيزيـ  آپولوني«چنين است كه او فرهنگ يوناني را . مربوط

 
:  مـي شـوند  turned onكوماندوهاي آكادميك عاشق اين موضوع هسـتند و هميشـه بـا آن     نيلگون ــ فاطمه

هميشه مي خواهد به ناموس ما دست درازي كند و زنها و دخترهـاي مـا را            » مرد ليبرال سفيد اروپايي   «چطور  
بيچـاره جـان اسـتوارت     ! »تجاوز كند « و لوليتا وش توصيف كند تا بعد برود به آنها            به عنوان موجودات سكسي   

 !ميل
  

آرامش دوستدار ـ در حدي كه زن در و براي جامعه ء اسالمي ماشين سكس و زاييدن باشد، نـه فقـط مـردي بـا مـرد ديگـر بـرايش         
  »زنانـه  «  موجـب آن حـس و رفتـار    »مردانـه « تـار  و در واقـع ايـن حـس و رف   . تفاوت ندارد، بلكه بيش از آن، عكسش صادق است

آورد و  از همان زمان كه مرد مسلمان زني را به عقـد خـود درمـي   . نامد  مي »ماشين « به اين معنا گوستاو فلوبر زن مسلمان را. شود مي
 .اي اوستدهد، صاحب زن خود شده كه مĤالً ماشين سكس و توليد مثل بر اين كار را بر طبق قراردادي انجام مي

 
دارد و نگاه مـا       اسالمي نشود و اصالً به فكر آنهم نيفتد، ادوارد سعيد چشم از غرب برنمي             » سازي  زن«براي آنكه ذهن خواننده متوجه      

اين يعنـي   . دوزد  است، مي » زن اسالمي «، كه منظور از آن      »زن شرقي «را بدينگونه منحصراً به سخنان اين يا آن نويسندة غربي در بارة             
گويد كـه در سـفرش بـه          نويس فرانسوي، مي    به اين منظور از گوستا فلوبر، رمان      . روي خود بستن براي رد گم كردن        را چشم به  آشكا

 بـه   »اتمـام سـفر  « خوانيم كه گوستاو فلـوبر پـس از    بعداً مي. خوابيده نام كوچك خانم بوده و مي قاهره با رقاص و فاحشة معروفي به
زن شرقي چيزي بيش از يك ماشين نيست، زيرا تفاوتي بـين يـك مـرد بـا مـرد       «  :نويسد مي) Louis Colet(دوستش لويي كوله 

كنـد، منظـور و معنـاي ناگفتـه مانـدة آن را               اي كه از فلـوبر نقـل مـي          ادوارد سعيد در پس اين گفته     ). ٣٣٨همان،  (» شناسد  ديگر نمي 
توان به اين نتيجه رسيد كـه كوچـك           گزارش توضيحي ادوارد سعيد نمي    از  . به اين نكته بعداً باز خواهيم گشت      . گيرد  بيند و نمي    نمي

سـت   بـراي ادوارد سـعيد كتـابي     صـفحه،    بدون ذكر شمارة مأخذ نقل قول،.  بوده باشد »زن شرقي « خانم براي گوستاو فلوبر نمونة
انسـيس اسـتيگ مـولر گـردآوري و در سـال       كه توسـط فر  »فلوبر در مصر « هاي فلوبر كه با عنوان حاوي گزارشها، يادداشتها و نامه

 . در بستون منتشر شده است١٩٧٣
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  :دهـد  دست مي  با اين مضمون بهگوستاو فلوبربراساس اين گفتة نقل شده از فلوبر، ادوارد سعيد تحليلي موجز و رسواكننده از منش 
] انديشـة همخـوابي بـا او   [ايـن انديشـه    كوچك خانم موجب گرديد تا ذهـن فلـوبر در نشـخوار     »خشك و خالي« تمايالت جنسي «

 اول فلـوبر تأييـد شـود، و از     كند، تا نظرش دربارة گفتـة   گفتة دوم كه ادوارد سعيد از فلوبر نقل مي )!٣٣٩همان، (» سرگردان بماند
يم را نـدرت چشـمها   بـه  « :سـت ايـن اسـت     گرفته شده، گويي كه دنبالة همـان گفتـه اولـي    »فلوبر در مصر « ٢٢٠ و ١٣٠صفحات 

و من بـه همـين      . شبِ من يك بيداري شديد و طوالني بود       . كردم  در حالي كه آن موجود زيبا را در حال خوابيدن تماشا مي           . بندم  مي
ـ و مـن در    به ذهنم بازگشتند اي كامل از خاطرات قديمي ـ رشته هاي پاريس افتادم خانه به ياد شبهاي خود در فاحشه. دليل مانده بودم

توانستم تشخيص    خواند، كه براي من هيچ مفهوم خاصي نداشت و حتا كلمات آن را نيز نمي                صهايش، و آوازهايي كه مي    فكر او، رق  
زن شـرقي يـك فرصـت و اكـازيون بـراي       «« :فهمـد  و اين سخن گوستاو فلـوبر را ادوارد سـعيد چنـين مـي    ). همان(» .دهم فرو رفتم

 او را  التي در احساس و بر آن چيز ديگر است كه وجود عريان وي در كنارش،مبا  او مدهوش خودكفايي، بي تفكرات فلوبر است؛
 ).٣٣٩همان . (دارد به تفكر در آن چيز وامي

 
 نه يك مرد از جامعة اسالمي، بلكه گوستاو فلوبر، نويسندة بزرگ فرانسـوي و   .ادوارد سعيد اصالً بخشيدني نيست جرم اين كژفهمي

  »همين دليل «  چشم دوخته و به »موجودي زيبا « اش براي درك زيبايي زن، به يافته حساس پرورشاز فرهنگ اروپايي است كه با ا
هـا در   كنـد كـه در آغـوش فاحشـه     همين حس زيبادوستي اوست كه ياد شبهايي را بـراي او زنـده مـي    . شب نزد او مانده بوده است

اصه مصري، در فكر رقصها و آوازهـايش كـه حتـا يـك كلمـه از       در فكر رق :گويد اين كه گوستاو فلوبر مي. پاريس گذرانده است
توان شرط بست كه مردي  مي. يافته است دهد زن فاحشه نيز براي او به سكس تقليل نمي        فهميده فرو رفته بوده، عيناً نشان مي        آنها نمي 

شود، به محض آنكه      هنه، از خواب بيهوش مي    ترين زن بر    اندام  از جامعة اسالمي، نويسنده يا نانويسنده، حتا در كنار زيباترين و خوش           
 .كارش را انجام داد، يا ديگر ازش كاري ساخته نبود

 
زن شـرقي، چيـزي بـيش از يـك ماشـين            «: نويسـد   حاال برگرديم به آنچه گوستاو فلوبر دربارة زن شرقي، به دوستش لويي كوله مـي              

. سـازد   ر ديديم و نشان داديم كه آدمي آن است كه جامعـه او را مـي               پيشت. ».شناسد   تفاوتي بين يك مرد با مرد ديگر نمي        انيست، زير 
اما اين امر چندان بديهي است كه . تر از آن كه اين جمله بتواند آن را بنماياند    شناسي است و بسيار پيچيده      اين يك اصل قطعي جامعه    

سـت   ، در حدي كه آزاد نباشد، در واقـع موجـودي  زن. اش خود را بزدايد شود حتا از تأثير كانون مستقيم زيستي كمتر آدمي قادر مي  
در كليت جامعه اسالمي، زن ماشين سـكس و         . كند، يعني مرد    كه استفادة از او را ديگري كه آزاد است و بر او دست دارد تعيين مي               

يـار او، در واقـع      اش سكس و زاييدن باشد و در هر دو  مـورد بـه اختيـار مـرد و در اخت                      هاي اساسي زندگي    زني كه جنبه  . زايش است 
 يـك زن آزاد      حدي در وجود او تقطير شده كه خود زنان دشـمن شـمارة              اسالمي به   آزاد نبودن زن در جامعة      . تفاوتي با ماشين ندارد   

كند، زني كه اختيار ندارد با شوهرش نخوابد، زنـي كـه اجـازه نـدارد آبسـتن نشـود، زنـي كـه                      زني كه مردش را انتخاب نمي     . هستند
تفـاوت اسـت كـه        اي بيايـد و از او اسـتفاده نمايـد، بـي             كننـده   است، تفـاوتي بـا ماشـين نـدارد كـه هسـت تـا اسـتفاده                » ادهمورد استف «

شناسد، چون مرد براي     گويد كه زن شرقي تفاوت ميان مرد و مرد را نمي            به اين معناست كه گوستاو فلوبر مي      . كننده كه باشد    استفاده
زن در اسالم تا حدي چون شيء به مـرد تعلـق    . كند  خوابد و او را آبستن و بر او حكومت مي           او آن است كه صاحب اوست، با او مي        

دوسـت دانشـورم   : منبع موثق مـن   (در فقه اسالمي نه مال خود او بلكه ملك شوهر اوست            ) vulva=بضع  (دارد كه عضو تناسلي اش      
 ).عبدالكريم الهيجي
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 يـا    ـ بخوانيـد جامعـة اسـالمي      و صدها آدم معروف غربي كه چيزهايي دربارة شرققول از صدها شناسي پر است از نقل  سراسر شرق
شـان از دور داد   ارتبـاطي و نارسـايي   جا همراه با تعبيرات منفي نويسندة كتاب از آنهـا براسـاس داليلـي كـه بـي      اند، همه اسالم ـ گفته 

انگيز اسـت، و ايـن طبيعتـاً          پرخواني ادوارد سعيد حيرت   . سازد  بار مي اعت   برخي از آنها، طبيعتاً اثر او را بي        ي تشخيص نادرست  و. زند  مي
ادوارد آنچـه  انگيزتر از آن براي من اين است كـه          اما حيرت . كند  اكنون ديديم، تضمين نمي     ها را، چنانكه هم     درست فهميدن خوانده  

اش   ــ فرهنگـي     هـاي تـاريخي      مقصرجو براي ناكرده    به نظر من فقط خوانندة    . كتاب نوشتن است  از غربيها نياموخته    سعيد با وجود اين     
نسب حق غربيها را كف دستشـان         شناسي را كتاب بداند، بخواند، و دلش خنك شود كه سرانجام يك شرقي يا شرقي                تواند، شرق   مي

 .ده استوجود آم به» كتاب«ست كه در او پس از خواندن  درنيابد كه اين تنها تغييري» كتاب«ـ و پس از تمام كردن  گذاشت
 

نيلگون ــ اين چيزي كه اآلن گفتيد،  يك واكنش طبيعي و رواني از سوي كسي اسـت كـه در موضـع ضـعف             
چنين كسي براي جبران يا براي انتقام كشي، حاضر است به انواع تئوري هاي فانتري ماننـد ايمـان                . قرار دارد 

اينكـه علـوم و     . برنامه ريـزي و اجـرا كـرد       اينكه يازدهم سپتامبر را خود جورج بوش يا دولت اسرائيل           : بياورد
اينكه تمدن يوناني كه فلسـفيدن را بـه دنيـا عرضـه كـرد، خـودش ريشـه در                    . دانش غربي مديون اسالم است    

چنين آدمي نمي تواند احقـاق حـق   !). اند چنين كتابهائي به واقع نوشته شده(، يا ريشه در آفريقا دارد »شرق«
گذاشـته  » جهل خانه زاد  «لند بايد به چيزي اعتراف كند كه شما اسم آن را            كند درحاليكه هم زمان با صداي ب      

يك ابرقدرت بي رحـم مـرا بـه گوشـه اي انداختـه و               . اعتراف به اينكه فرهنگ من لبالب از جهالت است        . ايد
من ديگر نمي خـواهم  ). مناسبات قدرت ـ عراق، فلسطين، آمريكاي التين (مدام مثل يك حيوان لگدم مي زند 

حتا اگر خـودفريبي هـم باشـد، مـن ايـن را      . ديشمندي بيايد و در اين شرايط به من بگويد من ابلهم، جاهلم    ان
به هنگام نوشتن اين نقد راديكال و سراسري از فرهنگ دينخو           : حاال سوآل آخر من اين است     . قبول نمي كنم  

 حساس بوده ايـد؟ كـاري بـه ايـن           ، تا چه اندازه نسبت به آن بستر سياسي        ) آن و در دورهء جديد نادان پرور     (
شما تا چه اندازه نسبت به جوانب ايدئولوژيك اين نقـد، در مـتن يـك                . نداريم كه نقد شما درست هست يا نه       

رابطهء نابرابر قدرت ميان امپراتوري و مستعمره، حساس هستيد؟ آيا هرگز نگران اين بوده ايد كه يك پـروژهء                 
مـي توانـد براينـد      ) تراكسـيون ، خـرد كـردن خـودفريبي و جهـل           ديس(» تخريـب «ضروري و اجتناب ناپذير     

 ايدئولوژيك هم داشته باشد؟
 

 ـ اجتماعي مـا بـراي وانمـايي همسـنخيمان بـا غربيهـا خـواب و خيـالي در واقعيـت بـيش             آرامش دوستدار ــ تمام فعاليتهاي فرهنگي
ارزد عـاري   يم خود را از هر خاصـيت فرهنگـي كـه بـه پشـيزي بـي      ترس خواهيم از اين رؤيا بيدار شويم، مي اما ما نمي . تواند باشد   نمي

وانگهي مركزي كه ناخودين و در ديگـري باشـد، مركـز نيسـت، چـه رسـد                  . ببينيم و بدينگونه مركز ثقل خودمان را از دست بدهيم         
اي بـا مـا ارتبـاط     گونه ربي كه بهتمام روشنفكران غ  . دانند  ولي اين را نه فقط ما بلكه روشنفكران غربي هم در مورد ما نمي             . مركز ثقل 

، (!)خواهنـد از مـا بياموزنـد    شـتابند و حتـا مـي    دهند، به يـاري مـا مـي    نگرند، همبستگي از خودشان نشان مي دارند، با همدلي به ما مي   
 ـــ   پـيش سابقاً، يعني ميـان چهـل تـا شصـت سـال       . ايم  دست شده   سال گذشته بيش از پيش مفلوك و تهي         دانند كه ما در اين سي       نمي
ديدند و نه ما ميان خودمان و         بهره نبوديم، نه روشنفكران غربي ميان خودشان و ما مناسبتي مي            اي كه ما از فرزانگي و فروتني بي         دوره

آنكـه خودسـتا باشـيم، محمـدعلي فروغـي،       آن زمـان بـي  . اي غيرقابل قياس بهتـر بـود   گونه آنان ــ وضع فرهنگي و اجتماعي ما نيز به        
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داشـتيم، فـروغ    ) باباشـمل (اي    براهيم پورداود داشتيم، نيمايوشيج و صادق هدايت داشـتم، بـرادران توفيـق و رضـا گنجـه                 كسروي و ا  
 حاال چه هستيم، كه هستيم؟. بدينگونه چيزي بوديم از خودمان و براي خودمان، نه عاريه. فرخزاد داشتيم

 
. ه نظر گرفته، توجه برخي از غربيها نسبت به ما جلب شـده اسـت  اي كه خفت و ذلت سراپاي ما را از هم    درست است در همين دوره    

نفـس    امـا اعتمـاد بـه     . كاهـد   اين نگاه و فعاليت پذيرُفتار نسب به ما چيزي از آنان نمي           ! خواهند ما را از نو كشف كنند، اينبار مثبت          مي
د فرهنگي با آنان بپنداريم، با اين نتيجه كـه مـا            شود كه ما خود را در دادوست        نمايد، موجب مي    تقويت مي آن را   كاذب در ما ايجاد و      

تـر و   رفتـه   ي از دسـت   »مـا «بـراي ايـن     . اي از آنـان پـر گـرديم         آنكه به اندازهء ذره     شويم، بي   تر مي   بر اثر چنين توهمي از خودمان تهي      
 . آن» استيفاي«مفهومي ندارد، چه رسد » حقوق«تر ديگر  رونده همچنان از دست

 
 مستقل يا متعلق به جمهوري اسالمي از هر فرصتي بـراي تقطيـر مواهـب االهـي اسـالم در اروپـا و        »نفكران دينيروش « تازه از آنسو

 ـــ  سياسـي و    دانيد كه در هر منطقهء فرهنگي     تر هستيد، بهتر مي     كنيد و مطلع    شما كه در آمريكا زندگي مي     . اند  آمريكا استفاده كرده  
كـار ايـن مراكـز تحقيقـاتي بـا مسـئوالن و گرداننـدگان        . اش، يك مركز تحقيقاتي وجود دارد مشغول به مسائل اسالمي و نوع ايراني   

، تدريس در مراكز مربوط اعم از مؤسسات تحقيقـاتي  ني ايران را براي تحقيقات، سخنرا »روشنفكران ديني«شان اين است كه  ايراني
گذارند براي اشاعه مواهب اسالم شيعي، بصورت آشكار، يا           ن مي كنند، و به اين ترتيب تريبوني دراختيار آنا         يا دانشگاهي دعوت مي   

 سـت كـه ايـن مراكـز همـواره        تصـادفي اما آيا: رسند  ايراني االن به ذهن من مي »ميزبانهاي « هايي كه از نمونه. به لباس مبدل عرفان

 . معنايي كه تصور نماييدهرسان مشكوك است، به هر هاي به كنند؟ چنين روال و شيوه  دعوت مي »روشنفكران ديني«
 

آيد، تا چه حد خواب شيرين آنـان را آشـفته    ام تا چه حد بر نخبگان ما گران مي         بر من طبعاً پوشيده نيست كه آنچه من گفته و نوشته          
نـد كـه بـه حكـم        اي حق دار    گونه  شايد آنها به  . انگيزد  زند، تا چه حد خشم آنان را برمي         به اعتبار آنان لطمه مي    اندازه  سازد، تا چه      مي

  »مـن  « گوييـد، يـك    كـه شـما مـي    »من« اما آن  .شان هم كه باشد از شخص من بپرهيزند، يا حتا بدشان بيايد صيانت نفس فرهنگي
وگوي مـا نبـوده     گفتموضوع   وجود داشته باشد، »مني«هر آينه اگر چنين  . يمشترك است ميان عراقي، فلسطيني، آمريكاي التين

هاي كـاري را چـه    توان گفت ضربه اما نمي. اند مان تحت فشار خارجيان بوده، براي تقسيمش هم نقشه كشيده بوده ايران هر ز .است
بنـابراين اگـر   . ايم، و نـه از امـرا و روحانيـت خودمـان     از نظر اجتماعي، چه از نظر فرهنگي و چه از نظر سياسي ما از خارجيان خورده    

فقـط در دورهء رضاشـاه و       . در تمـام دورهء اسـالمي     عمالً و تاريخاً    ين دو گروه بودند،     شخصيت شما و من لگدمال شده، عامالنش ا       
اند، متاسفانه نه آنقدر كـه تنومنـد شـوند و بـه ايـن نسـبت                   پسرش محمدرضاشاه فرهنگ و تمدن در پرورش متقابل نزد ما بارور شده           

 پدر نسبت به پسر ــ رشته بودند، روحانيت شـيعه در ظـرف   هرچه آنان ــ با اهميت بيشتر نقش و كارداني      . هاشان سترگ گردند    ريشه
منظـورم طبيعتـاً شـخص شـما نيسـت، آقـاي       . نكـرده را هيچ ابرقدرتي لگـدمال  » شماي ايراني «هرسان    به. سه دهه سوزاند و نابود كرد     

كوشـم   وچندسال پيش كه من مي يست اكنون، در واقع يعني از ب اما از هم. ام نيستم كالنتري، من نيز مسئول جهالت شما و خود ايراني  
 . ///ايم  مسئول هستيم، اگر تاكنون نبوده هردومان را نشان دهم، شما و من چگونگي پديدآمدن فرهنگ وابسته

 پايان بخش سـوم ـ

  عبدي كالنتري: مصاحبه كننده
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 پيوندها
 مصاحبهء سايت نيلگون با آرامش دوستدار ـ بخش اول

html.2006Dustdar_interview_Feb/articles/org.nilgoon.www://http 
 مصاحبهء سايت نيلگون با آرامش دوستدار ـ بخش دوم

html.2006Dustdar_interview_July/articles/org.lgoonni.www://http 
 

------------------------------------------------ 

 مصاحبهء نيلگون ـ راديو زمانه با آرامش دوستدار
html.53post_/06/2007/nilgoon/org.radiozamaneh.www://http 

 
 آرامش دوستدار و نقد فلسفهء ابن سينا ـ عبدي كالنتري

html.55post_/05/2007/nilgoon/org.radiozamaneh.www://http 
 االهيات طبيعت ـ عبدي كالنتري

html.74post_/09/2007/nilgoon/org.radiozamaneh.www://http 
 

 


