اﯾﺮان :ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪری
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻴﺎدى اﻳﺮان ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻌﻴﺾ ،اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﻘﺮ ،و ﺑﺤﺮان
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻧﻈﺮى ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد؟ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال دارﻧﺪ و ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاى اﺻﻼح و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﺮان ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰداﻧﻨﺪ؟
درآﻣﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪری
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻣﺮوز ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﺮان« ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
در اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ،از ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺒﺪاد ،از ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
و از ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ  ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی
در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ و
زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟«،
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :اﯾﺮاﻧﯽﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
در اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺎمآﺷﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
»ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎدی« ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ او »ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ »ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮان« در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد« .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
از ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎدی را »ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از »ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﺮان – در ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ
ﭼﮑﯿﺪه:

»ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آن را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه اﯾﺮاﻧﯽ .در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ،آن را ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﺎزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮهﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ورای ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺴﺤﻮر
ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ.
اﻧﮑﺎر وﺟﻮد »ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺑﻨﯿﺎدی«
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ »ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮان« در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽﻣﻨﺪی ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ »اﯾﺮان« ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎی آن ﮐﻪ – در ﺳﻄﺢِ
ﺗﺒﯿﯿﻦ – ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد» ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮان« و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن »ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮان« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮر وﺟﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮان« ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ .واﭘﺲزﻧﯽِ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦِ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻫﺮ ﺣﻮزهای ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﻋﻤﺪه ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ .در آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ،در ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽِ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ
) (regional ontologyﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎﻣﻨﺪی ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻫﺮ
ﻣﻮرد ﭘﻬﻨﻪای از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ و اﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﯿﺼﻠﻪﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
»ﭘﺮﺳﺶ اﯾﺮان« ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورد ،آنﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ ورای آنﭼﻪ
ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻫﺴﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖ‐ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آنﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﺷﺎن ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮدیﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ و ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ در
ﺷﺒﮑﻪی ﻗﺪرتﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ» .اﯾﺮان« اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ،در ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر .اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ آن ﺻﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻧﺎم آن را ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ »ﺷﺨﺼﯿﺖ«ی رواﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﺷﺨﺼﯿﺖ« ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ روﺣﯽ دارد ،ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،آزرده ﻣﯽﺷﻮد .در درازﻣﺪت ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان« .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖوارهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺪارد .در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ دو

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻘﺎﺑﻞ »داد و ﺑﯽداد« و »اﯾﺮان و ﺗﻮران« ،ﯾﺎ »اﯾﺮان و اﻧﯿﺮان« ،ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦﻫﺎ »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻮر ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞِ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎصِ
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮی وﺟﻮدی اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﺴﺮ ﺧﯿﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰ-اﯾﺮان ﺷﺮ .ﭘﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻤﺎﺳﻪ اﯾﺮان.
از اﺳﻄﻮره ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪی آب در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ای ﮐﻪ در ﻇﺮف اﯾﺮان رخ داده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮمﻫﺎ و ﻏﺎرتﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ و
ﭘﺮﺗﺄﺛﯿﺮ در آن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦﻫﺎ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﻟﺰوم ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ،آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﺮای آن رواﯾﺖ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﯾﻢ رواﯾﺖ ﻣﺎ رواﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻌﺎً اﮔﺮ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﭘﺮآب ﺑﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ در ﭘﻬﻨﻪی آن ﻣﺪام ﮔﺴﺴﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻤﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﺷﺖ .ﯾﺎ اﮔﺮ در اﯾﺮان
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد اﺳﺘﻮار ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی
دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ روا ﻧﯿﺴﺖ از »اﮔﺮ« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و از »اﮔﺮِ« ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﯿﺎدی .ﯾﻌﻨﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن
ﮔﺰارهی »اﮔﺮ اﻟﻒ ،آنﮔﺎه ب« درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻟﻒ )در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ( ﻣﺴﺄﻟﻪی ب را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻮن وﺟﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ب پ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽِ ﺗﻤﺪﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﻟﻒ( ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آنﺟﺎﺳﺖ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ب( .اﯾﺮان رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪاش ﮔﺴﺴﺖِ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﺮهای از ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻬﺮهای .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺣﮑﻢ ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ از واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮزوری ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان ،ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻟﻤﺎن ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﯾﻬﻮد،
ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،و  ...ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮردﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻟﻤﺎن ﻣﺜﻼً از
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی زوال اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس رُﻣﯽ-ژرﻣﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺪﺳﺎزی اﻣﺎرتﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺴﻤﺎرک ،ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺗﺤﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺳﺘﻘﻼل و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺷﺪ .ﻻزﻣﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻘﻼل و ﻻزﻣﻪی اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﻘﺮارِ ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ،و در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪهای ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوﻟﺖِ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ .از ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ وارد ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮن و
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی درآﻣﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﻮژهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﮋه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دور از
واﻗﻌﯿﺖِ وﺟﻮدیﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﺮان .ﻫﻤﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺣﻞ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه را ﺣﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺧﻮد
ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﭼﯿﺴﺖ ،و ﭼﻪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد .ﻃﺮح »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺣﺎﺻﻞ دوﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮد :ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖِ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺗﺎزه ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن اﻧﻘﻼب و ﻗﺪرتِ ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺷﺎه را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺰء دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریاش و رﯾﺸﻪﻣﻨﺪی و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی اﺟﺰا و ﮐﻠﯿﺘﺶ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریِ وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد را اﻧﻮاﻋﯽ اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺷﮑﻞﻫﺎی آن ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺪﯾﺪن آن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ رﯾﺸﻪای در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽِ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ .ﻓﻀﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺮ از درﮔﯿﺮیِ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺎدهﺑﯿﻨﯽ آورد.
ﻧﯿﺮوی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان ﺑﺮای او ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮد .ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﯿﭽﺪهﺗﺮ از اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺪرت ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد
ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﮐﻪ در آن
رﺧﺪادﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻃﺮح ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ« داﺷﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﭼﯿﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ دارد ،آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ واﻗﻌﯽ» .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ«
ذﻫﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ درﺧﻮر ﺷﮑﻞ ﺗﻮدهایِ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،رﺷﺪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش را در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ادﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ در آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی اﯾﺪهای از »اﯾﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻐﺸﻮش ﺷﺪه
اﺳﺖ» .ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن ﻧﯿﺮوی ﻣﺰاﺣﻢِ
ﻣﻐﺸﻮشﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز را اﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻗﺪرت و ﻫﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺮان
ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان وارد ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت و ﻫﯿﺒﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ درﺧﻮر ﮐﺸﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ دورهﻫﺎی
ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﻪ آن اﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ .اﯾﺪهای از اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺤﺚ رﻓﺖ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺮِ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻨﺖ ،و در ﯾﮑﯽ از رواﯾﺖﻫﺎی آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻮد .ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺖ زوال ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ زوال اﺳﺎسِ »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« را ﻣﯽﺳﺎزد .آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ،ﭘﯿﺸﺘﺮ
از او ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻓﮑﺮ در ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻔﮑﺮ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و ﻧﻮ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد اﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮔﺮد اﯾﺪه رواﯾﺘﯽ ﮐﻼن
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،از ﻋﻠﯿﺖِ رواﯾﯽِ دور )ﭼﻮن ﮐﻮروش  ،...ﭘﺲ ﻣﺎ / ...
ﭼﻮن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن  ،...ﭘﺲ ﻣﺎ  / ...ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ  ،...ﭘﺲ ﻣﺎ  /...ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺳﻼﻣﯽ  ،...ﭘﺲ ﻣﺎ  (...ﻋﻠﯿﺖِ ﻣﺸﺨﺺِ
ﺗﻮﺿﯿﺢﮔﺮِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽِ آﻧﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ؛ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی ﭘﻨﺪارﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏِ آﻧﺎن را ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽِ آن ﻧﺪﯾﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرش و
ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ)ﺷﺪه( اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻓﮑﺮی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی

آن ﻧﺪﯾﺪن ﺷﮑﺎفﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در درون ﻣﻠﺖ ،ﺗﻨﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ در آن ،و ﺗﺼﻨﻌﯽ
ﺑﻮدن ﻫﻤﻪی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی آن اﺳﺖ .ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع و ﺷﮑﺎف و ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ وﺣﺪت و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و
ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﻠﺖ اﯾﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺴﺮده از
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮ ﮔﺮدن آن اﻧﺪازد .اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽِ
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﺎن ﻻﺑﺪ راه ﺣﻠﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً راه ﺣﻞ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽِ
اﯾﺮانﺷﻬﺮی اﺳﺖ ،ﻧﻮزاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪاش ﺧﻮد اوﺳﺖ و زاﯾﺸﮕﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭘﺎﯾﻪ در آن دارد.
ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر را ﮔﺬاﺷﺖ ،در اﻧﺒﻮﻫﯽ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﺷﺎن ،و ﺑﺎ
ﺑﺎزﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮز ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و آنﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی آرﻣﺎن ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آن ﺣﻠﻘﻪی ﻃﻼﯾﯽای ﮐﻪ
ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آن ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در دﺳﺖ ﮐﻞِ زﻧﺠﯿﺮ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد ،و ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻋﻤﺪه را از ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ﺗﻤﯿﺰ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از »ﻣﺴﺄﻟﻪ« در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﻮزه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪه در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻮزهای دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎده
در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .دو ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ :ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺬﻫﺒﯽ را و ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺒﺎدا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را در وﺟﻪ اﺳﺘﻘﻼل آن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎزه
آنﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﻈﺎم »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن در ﻣﯽآورد» :ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم از اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ «.ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻪ دﯾﻨﯽ و وﻻﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن »ﺳﮑﻮﻻر« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎور ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ.

اﻣﺎ آﯾﺎ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﯾﻦﭘﯿﺸﮕﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮو ﮐﺎﻫﯿﻢ؟ ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ آن داﻧﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﯽﺷﺪ در ﺗﺎج ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺎدهﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﺣﺬف آن راه ﺣﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان در
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺎجدار ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎج ﮐﻪ از ﺗﺎرک دوﻟﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان
ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﺗﺎج ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوری ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻧﻈﺎم
ﺷﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﻣﻌﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪِ ﺧﻮدوﯾﮋهی آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
روﯾﻢ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان را ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ و ﭼﺎرهی آن را ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺳﺰاوار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن را در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻨﺠﺎر و ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﺮ آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺖ؛ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺷﯿﻌﻪی
وﻻﯾﯽ و ﻏﯿﺮوﻻﯾﯽ ،ﻣﺮد و زن ،ﻣﻌﻤﻢ و ﻣﮑﻼ ،ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ ﻧﻪ در ورای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻓﺴﺎد
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری آﻟﻮده اﺳﺖ ،رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﺳﻮداﮔﺮی و اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪی اَﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ،از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﻘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارای ﻋﻤﻘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺷﺎن .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪِ وﻻﯾﯽ ﮔﺴﻞﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای را در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﺪاوم در راﺑﻄﻪی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ،ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻢﺗﺎﻓﺘﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ رواﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻣﺮوز »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ؟ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب
از ﺳﺎدهﻧﮕﺮی و ﮔﻢ ﻧﮑﺮدن ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻌﯿﺾ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روزآﻣﺪی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﻣﻌﻤﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﻋﻤﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دوﻟﺖﻧﮕﺮی ﻣﺤﺾ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
از ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺳﺎدهﻧﮕﺮاﻧﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ.

ﺳﻨﺖ و دﯾﻦ
اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﺪام ذﻫﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﺖ و
دﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان در ﺳﻨﺖ و دﯾﻦ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ و دﯾﻦ ،ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﭘﯽﮔﯿﺮاﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .درﮔﯿﺮی ﺑﺎ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﯾﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﻮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .دﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺤﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐُﺪﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﮏ ،ﺟﺪاﺳﺎزیﻫﺎ ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﻦ در ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺤﺾ آﯾﯿﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ در ﭘﺮﺗﻮ آن و آن در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﯽﮔﺮی
وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻘﺪ دﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﻋِﻠﯽ ﺳﺎدهای ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻮرﻫﺎی
دﯾﻨﯽ و اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ١۴٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ» .ﺳﻨﺖ« ﭼﯿﺰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺟﻬﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺸﺎر آورد ،ﯾﺎ ﺑﺮ دوش آﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻗﻮل راﯾﻨﻬﺎرد ﮐﻮزﻟﮏ،
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ .اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺪن دﭼﺎر ﺟﻬﺶﻫﺎ و دﮔﺮدﯾﺴﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ درﯾﺎﺑﯿﻢ،
ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻢ ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ.
ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﻘﻼب ﮐﺮد .در آن اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺪﯾﺪن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ :ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح در »ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺮان« از اﯾﻦ ﯾﺎ آن زاوﯾﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﯾﮏ ﺷﮕﺮد ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎ و راه ﺣﻞﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻬﺎد،
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺎب اﯾﺮان،
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ .ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻋﻨﻮان ﺧﻮد

ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ« و »ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ« ﮔﺸﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ ﺧﻮدِ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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