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 دیزدکتر ابراهیم ی نامه یبر نقدی 

 واحدی. دکتر ناز 

 

" النهضة"رهبر نىشیالغ دشاربه  ابراهیم یزدینامه ی دکتر مورددرالکترونیکی  ها نامهدههنگامیکه دیروز

امروز شیون و فریاد مصیبتهای فردا را بهمراه  خاموشیچرا که  .جایز ندانستمسکوت را دیگر، دریافت داشتمتونس 

رسانه  واکنشعدم نیز منعکس شده  تایمز لندندر  پتکین آذرمهربه ویژه چون این نامه بوسیلهء آقای . خواهد داشت

  .بسیار تعجب آور استهای ایرانی خارح از کشور 

 .شده اند بهت زدههمه  ،جامعه شناسان و فیلسوفان ایرانی ، سیاست بازان، ومطلعینمفسرین و نطور که پیداست ای

که خود،  بانشانه ی بیگانگی  گرددنو اجتماعی بحران فکری  کنکاش و ریشه یابی درحیرت ولی اگر سبب تآمل و 

 . ، میباشداست همانا انسان بودن

در زبان ویژگی به این . داردویژگی خودش را این سیستم . سیستم آگاهی استیک هرانسانی دارای باید توجه داشت 

 1"آداپتیویتی "ویژگیفرنگی ها به این . ندکنمی را  مقصودادای  این کالم مگویند که به نظر" توانائی یادگیری"فارسی 

به سخنی . نیز میدهد فونکسیونالجلوه ی این یادگیری به بلکه است ری از تجارب ییادگ به معنی که نه تنها  ویندگ

دانش و نه برای  صورت میگیرد مطابقت دادن خود با آن،یا ، با محیط و سزاواری برای برازندگی "یادگیری"دیگر 

تقلید تنها یک برازندگی مصنوعی . برازندگی ولی با تقلید فرق دارد .دمیشونط هفتاد من کاغذ فقجمع آن اندوزی ایکه 

 . است

به این سادگی از وگرنه . نداشته ایم" یادگیری"توانائی براستی  هگذشتطی این سی و اندی سال اینجا پیداست که ما از

وی را با اندیشه ها و  ئیگو انشیپر بلکه. رد نمیشدیم ابراهیم یزدیدر نامهء آقای کهنه فرورشیهای مندرج کنار 

 .مستدل پاسخ میدادیم، آنهم خرد امروزی

از موضع فیلسوفی که مسلط بر کار سیاست و احوال دین است آقای پس از تعارفات معمول  ابراهیم یزدیدکتر 

، به مردم در تونس حاکمیت تا انتقال میخواندنصحیتی سه گانه به گوش وی میدهد و اندرزرا  غنىشیالراشد 

 :به این نصایح توجه کنیم . بیانجامد( تاس که منظورش ایران اسالمی)ساالری و نه استبداد، 

خداوند سبحانه و . و به آن احترام بگذاریم به پذیریمدر جامعه بشری را  تنوع و تکثرولین مقوله این است که ا "  -

و از ما می خواهد که یکدیگر را  ود اختالف در جامعه بشری را یادآور میشودتعالی در کتاب مقدس قرآن به ما وج

 ".خداوند می فرماید من در روز قیامت در باره گوناکونی باور های شما داوری خواهم کرد. کنیم تحمل

. فی کنیمتا آنها را باهم کالبد شکاعالمت گذاری شده است خوب اینجا سه نکته مهم مشاهده میشود که با خط قرمز 

بیان ایشان . که ما امروز در دنیا می بینیم کامآل فرق دارد کثرتیبا به آنها اشاره دارد  یزدیتنوع و تکثری را که 

در  کثرتواژه ی ریشه ی . بیان فالسفه و اندیشمندان کالسیک است که او آن را با وعدهء الهی نیز زینت میبخشد

هابس، روسى، مىنتسکیى، تىکىیل، هء اندیشمندان کالسیک چون بوسیلاین واژه . یونان باستان قرار دارد

دارای معنی دیگری در  ،با همه ی بار تاریخی خود ،امروز ولی این لفظ. استنیز بکار برده شده  2کانت و هگل

  .امور سیاسی است

نوع است و در انسان او دنیای تجارب آدمی را که خالق آن . به جامعه ی امروز نگاهی غیرحقیقی است یزدینگاه 

دنیائی است که مدام  یدنیای امروز. عوضی گرفته استقدیمی با یک دنیای خیالی و  در کیهان تک استخودش نیز 

پایانی هیچگاه کاریکه . تقسیم میشود و متعددبه بخشهای متفاوت یعنی . ویژه ای اشتقاق می یابدهای بنابر کارمایه 

                                                           
1
 Adaptivity 

2
 Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, Kant and Hegel  
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مشاغل، تخصصها، علم و فن، تشکیالت، مور زندگانی مانند، شهرها و دهات، این تقسیم را میتوان در همه ی ا. ندارد

 . مشاهده نمودامور آزمایشگاهی و غیره و ، ، تئوریهاساختارها، نهادها و نمادها

اینها همه نیروهای اجتماعی تعیین کنندهء حرکت جامعه و . چنین دنیائی پر از عالقه ها و منافع مختلف و متفاوت است

 روما رد امروز هنگامیکه ما از تنوع و تکثر. منافعی که میتوانند بحران سیاسی بوجود بیآورند. لت هستندیا یک م

همین منافع و عالقه ها میباشد که شما چه بخواهید و چه نخواهید، چه به پذیرید سخن بمیان میآوریم منظورمان  اسیسی

 امروزبه ویژه  . هزاره های گذشته وجود نداشته اند عالقه ها دراین .  و چه نه پذیرید در ذات جامعه قرار دارند

به روز قیامت در نظرات سیاسی متبلور میشوند عمآل این منافع وعالقه ها را که  ی داوری درباره نمیتوانهرگز 

بعالوه بحرانهائی که با  .نمیدهند که خودشان ساالر آنندای سیاسی به سیستمهرگز مردم چنین اجازه ای را . حواله داد

 .مردمساالری میباشندسیستم حیات برخورد منافع و عالقه های سیاسی بوجود میآیند الزمه ی 

، رنگ، نژاد، تیره و قوم)گونه های دیگری از کثرت ( به غیر از سیاسی)در سیستمهای دیگر اجتماعی  ،آشکار است

دندان زهری آنها با اصل نیز دیده میشوند که  ..... (، روشهای زندگی، اخالقافسانه ایباورهای متافیزیک، دین، 

  .مانند کثرت در باورهای دینی و یا نژادی و یا قومی و امثال آنها. شهروندی کشیده شده است

 نراور ده دچ ،انیشاکه م بییای مدرم یرگنب "دییز یمهاابر" ازوسارد رتدکی  مهان یواتمحبه گر ا ،مهقدمن ایبا 

ز ای ه ااندمنشوه کدر نه وی راالسمردم وست ایس زامطابق روزی برداشت  نه ،دخوری پین رادو در چهو نی واج

 . دنا تهشاد ،تاس معهجا حلص ظحفن آلی اصه ایمرکاه ز کروامق الخء اهئلمس

 عهامجر س یا وحر نمیتوان ،(ندآر ناهاا ت فتهگر لگهز ا)کسیالکی  هسففالر صوتف خالبر ،را سیاست زهومرا

معیار رای آن ببتوان  ات ،نیستم مردی گزندر موا ایتهد زکمرو  رامهه اگدست تسیاسامر دیگر بعبارت . شمرد

 و امور آن  صندلی قدرت خالی است (مدرن سیاستی لسفه فبنابر )مروز الکه ب. را بکار برد "لیتومسئ"اخالقی 

ترور،  ،زورقلدری و سر پل از  ساالرمردمکمیت احراه رسیدن به باید توجه داشت که از همه مهم تر . نیستمرکز مت

به را نظام آن بخواهند  گانبیگانه اینک هببرسد چه . نمی گذردانقالب و خونریزی  ،اعتصاب و نافرمانی مدنی

ا میخواهد و با شتاب و برنامه ساختارها و ابزار و محیط خاص خودش رموکراسی د .تزریق کنندتحمیل و یا مردمانی 

 ی فراگردداد به دموکراسی از استبعبور . آن را متحقق ساختنمیتوان تهدید و تنبیه خداوندی با و یا ای تدوین شده 

 نامعلوم ونه تنها همیشه  تطابق با محیطو  سلکسیون یا گزینش، دومرحله ی اساسی آنعاقبت اتفاقآ است که  تطوری

   .گیر میباشندوقت است بلکه سخت نا مطمئن 

نفهمیده اند هم یاسیون امروز ایران هنوز انقالبیون دیروز و س. است هودهاین پند و اندرزها همه بی جا و بیاین رو از 

و  ند ه اسب صندلی قدرت خونآشام شدبرای کبلکه  بودندبه دنبال مردمساالری نرفته  هیچوقتآنها که و نخواهند فهمید 

 همینگذشته را با  نیزما امروز بسیاری از جالب اینجاست که . تکنونی اساستبداد نیز همین این خونآشامی  ثمره ی

د همه به شومومی آورده میدر رسانه های ع که از وضعیت کنونی مملکتهائی رتفسی. ندنگاه قدرت طلبی می نگر

که را میآفریند دعواها و کشمکشهائی قدرت طلبی خودبخود ین ا .قدرت طلبی میچرخنددور محور قدرت جوئی و 

محیطی که مدرنیته نام . نهفته استناسازگاری با محیط  چنین اعمالیکه در ذات چرا . دندامن میزنزوال مملکت را 

اخالق جهانی آمده های توصیه در  (ادیاندر مجلس )در شیکاگو  3991سال  سپتامبرارم چهبه این دلیل درشاید  .دارد

 ".هستیمعدالت و صلح  ،مکلف به فرهنگ بدون خشونت، احترام ما" : است

سخن نمی ( تحمل)ی خود از تسامح و تساهل و مدارادر نامه  وگرنه. ستنفهمیده ا یزدی آقایتوصیه را هنوز این 

 به مصداق الفاظین ا .استشمام میشودت بوی جدائی و تفاوتنها ازآنها ژرفا ندارند، زیرا  تسامح و تساهل و مدارا .دآور

حلقه ی  ،مهر انسانیت است Respectاحترام یا حالیکه در . هستند ،ائیهادحفظ تفاوتها و ج ابولی  ،ش بسپیشنهاد آت

انسان دستگاه اخالقی  ی پایه احترام امروزه به این جهت نیز. اتصال میان تفاوتهاست، وحدت یا انتگراسیون است

 . است حاکمیت مردمساالراجتماعی الت م در واقعاحترامیکه .است

که نجا آ .دادنسبت وی " نقطه ی عطف کپرنیکی "و  کانتبه را باید کنونی اخالقی دستگاه در  دگرگونیاین آغاز 

 .انسان را به مرتبه ی خدائی میرساند کانت



3 
 

این . اساسی دارد فرقی ،استبه انسان ادیان  که هدیه یبا اخالق آسمانی  ،مروزیاخالق ادستگاه اینجا پیداست که از 

و تضاد  دهندیتشخیص نم شرکت میکنندی عمومی هاادیان در رسانه سیاری از افرادی که در بحث ب متاسفانه فرق را

 . نمی کنند لمسبا ذات مردمساالری آن را 

 : د یسومینو ا. دهیدمآب را د بنخودش د وزکه ت ساوم سو  د پنر د دیزی یرفک کارهاش

 "همگرائی در میان کنشگرایان صحنه سیاست است ضرورت سوم در نهادینه شدن دموکراسی، سازگاری و "

 الرسانی معاز ی العطی اب ترممه مهزهاو سی سیای باز ،ستیاسی عنماز  تسادرن رکدی  هنشان ارهکشان ای

و  را مطالبه میکرد" مالک تدحو"  دائم  کهبود هم ی ینخم شعارع اقودر ی نچنین سخ. است ، یعنی مردم،تیمکاح

 .دیزنم"  قپت " هانینب یکارتنیز  دیزیمی بینیم که  ،اکنون

. میداند" همگرائی در میان کنشگرایان صحنه سیاست سازگاری و "درحفظ صندلی قدرت را  دیزی آقایدیگربعبارت 

حتی اگر در کمال که  گرفته استنهم را  "انتخابات"حتی معنی  جهت گیری این اباو . حرف استهمه اش  نامهباقی 

 .داردبر درخودش یک دنیا دشواری  آزادی صورت بگیرد

و سیه  یپاسخی دندان شکن به این سیه فکر عمآل بیدار و هوشیار ،شجاعانهدارم جوانان کشور امید روشنگری این با 

 . خود موجب گردنداراده  هبرا  یبختکچنین دلی داده و رهائی از 

 

 12-22-3122یکم نوامبر : مونیخ         

 واحدی. ندکتر           


