
  !  شدرطون  شد که ايرچطو
  چنين بود تا بود و اين تازه نيست 

  باندازه نيســـت  گزاف زمـــــانه

  فردوسى

  
قابل مقايسه از لحاظاتی به جوامع گذشته نسبت درست است که جوامع امروزی ما 

 است که چنانچه به بطن جوامع اين واقعيت  با هم فرق دارند، اماظاهرانيستند و 
در تعيين جايگاه انسانها و نقش طبقات مردم در پيشبرد تحوالت نيم بنگريم، می بي

عبارت روشن تر، مسئله افزايش ه ب. تغيير اساسی صورت نگرفته استاجتماعی 
جمعيت و در پی آن موضوع پيچيده شدن صنعت و اقتصاد و همچنين تغيير در شيوه 

تغييراتی بوجود چنان اداره کردن اجتماع، در اصل و ماهيت جوامع انسانی ما 
 خاص و عام تقسيم طبقاتورده که نتوان جامعه را بر اساس روش گذشتگان به نيا

  .بندی کرد
  در جايی که 

  با مسئله فقر روبرو هستند،می بقات مردو طهنوز بسياری از جوامع ) 1
  هنوز منابع توليد و ثروت در انحصار يک عده ای قليل تافته جدابافته است،) 2
   نظامات اجتماعی بر محور تخصص ساالری قرار ندارد،هنوز اساس) 3
از  یهنوز آموزش بويژه آموزش عالی رايگان نيست و فقط تعداد بسيار محدود) 4

  ،   بگيرند از امکانات آموزشی  را ها بهترين بهرهمی توانندمردم 
  ،  به تساوی کامل حقوق انسانی خود دست نيافته اند) به ويژه زنان(هنوز انسانها ) 5

انسانها به طبقات عام و ) تا حتا در جوامع صنعتی(من فکر می کنم که هنوز هم 
درست (خاص تقسيم بندی می شوند و کماکان آن شيوه قديمی از تقسيم بندی جامعه 

  . مصداق معنايی دارد) يا نادرست
در هر حال اگر اين شيوه طبقه بندی اجتماعی از نظر برخی ها شيوه درستی نباشد، 

 اعم از زن و -حتا آنها که از لحاظ حقوق اجتماعی همه انسانها را ( هيچ کس باز
نمی تواند منکر اين )  يکسان و برابر می دانند-مرد بودن و قوميت و مذهب شان 

حقيقت شود که باالخره بين اعضای يک جامعه از لحاظ شعور اجتماعی و ميزان 
دگی آنها را به سوی بهتر شدن می تواند زن از موضوعاتی که  آنهامعرفت و درک

، فرق است و چون فرق است می توان نوع فکر و باور و تاثيراتی را که متحول کند
در واقع . دقرار دا بررسی موردآنها را جدا ساخت و د هرکس در جامعه پديد می آور

بر اساس همين فرق و جايگاه اجتماعی است که بين حکومت ها و نوع اجتماعات 
چراکه در هر جامعه ای انسانها به . وت قائل شد و آنها را از هم تميز دادمی توان تفا

فراخور علم و معرفت عمومی شان جامعه شان را بنا می سازند و بر آن تاثير می 
گذارند و به تبع آن حکومت و نظامی را بوجود می آورند که با نوع درک و شعور 

" خاليق آنچه اليق"ن سخن قديمی درواقع من معتقدم که آ. عمومی شان تناسب دارد
  .  سخن درستی است و تا حتا در عصر ما نيز مصداق دارد

 مسائل ميزان درک و  از لحاظ فرهنگیبر اين اساس من فکر می کنم که
  . نمودبه سه دسته مشخص تقسيم  مردم يک کشور را می توان،اجتماعی

انشمندان و دانش طبقه نخست که همان خواص باشند عبارتند از خردمندان و د
آنها کسانی اند که در گرد آوری . دانش واقعی اندحقيقت و جويانی که دوستدار 

. اطالعات تا حد وسواس دقت دارند تا از روشهای علمی و شناخته شده پيروی کنند
از اينرو اينان در انتقال معلومات بسيار محتاط اند، و مواظب اند که از روی بی 

آنها اگر مطلبى مى .  به ديگران منتقل نکننديده و نسنجيدهعی مطلبی را نفهماطال
را در نظر دارند ) حقيقت(و يا در جمعى سخنى بر زبان مى رانند هميشه حق  نويسند

آنها موثقين و . آنند که به دام خطا و لغزش گرفتار نشوند و همواره کوشش مى
ثار و اثرشان در آ اما ، محققين راستين جامعه اند آه هرچند شمارشان کم است

متاسفانه اغلب يافته های اينگونه از انسانها برای زمان و جامعه . بسيار استجامعه 



ای که در آن زندگی می کنند قابل هضم و درک نيست و مردمان اغلب در مرگ و 
  . نبود ايشان با آنها و آثارشان آشنا می گردند

 که متعلق به خردمندان ايرانیاز  با نام بسياری امروزهايرانيان از همينروست که ما 
بوعلی :  کسانی مثل.نيم افتخار می کبه آنها و يمآشنايی دار تاريخ گذشته ما هستند

سينا، فارابی، فردوسی، ناصرخسرو، خيام، بيرونی، خوارزمی، رازی و مولوی ، 
مثل ذکاء الملک  کسانی يا . که متعلق به قرون دورتر اند .... سعدی و حافظ و  

نی، عالمه دهخدا، ملک الشعرای بهار، فروزانفر و اقبال ی، عالمه قزويفروغ
 کسانی چون دکتر معين ، دکتر و اين اواخر ..... سعيد نفيسی ،آشتيانی، قاسم غنی

.... سعيدی سيرجانیزرياب خويی، دکتر خانلری، دکتر هشترودی ، دکتر حسابی و 
اند و ما فقط با نام آنها و برخی که به هرحال متعلق به زمان های پيش از ما بوده 

 همينکه ما امروز نمی توانيم ده تن از خردمندان ايرانی که .آثار آنها آشنايی داريم
زنده هستند نام ببريم خود نشان از اين دارد که ما ايرانيان امروز تا چه حد از انديشه 

 به اين  کشورمان امروزههای سالم و هدايتگر به دور هستيم و بی جهت نيست که
   . گرفتار آمده استوضع هالکت بار

اند آه از نظر ارزش دانشی و ميزان تحقيقات علمی مثل طبقه  طبقه دوم اما آسانى
خواص نيستند و به همين خاطر در ميزان درستی اطالعات و سالمت آگاهى هاي 

اينها گرچه ممکن است از ضريب هوش . ايشان موارد نادرست و نا سالم بسيار است
خود محوری و اما به دليل  )حتا بيشتر از دسته اول( يار بااليی برخوردار باشند بس

 و با سفيد همواره مطلق انگاری کرده بسيار به نوع فکر و باور خودشان، شيفتگی
در بررسی پديده ها از اصل  ) نفرت انگيزعاشقانه و يا يا(و سياه ديدن پديده ها 

 حتا در واردبرخی از ماظهار در اگر اينان  .تحقيق و تعادل فکری خارج می شوند 
 نظر داشتن به سودی که از  مطلق انگاری ومسير درستی قدم بر دارند، اما به دليل

  .مانند به بيراهه افتاده و نهايت از کشف حقيقت دور می -آن فکر برای شان دارد

و به هرحال از آنجايی که مجموع افکار اين نوع از مردم از موضوعات درست 
نادرست تشکيل شده، انسانهای کم دان به دنبال درستی های سخنان ايشان سخنان 
نادرست ايشان را نيز می پذيرند و اينگونه فکر و باور خودشان را با فکر و باور 

درجايی که نسبت جمعيتی اينگونه از مردمان در هر جامعه . ايشان همراه می سازند
است، مشخص است که مصرف کنندگان  جمعيتی گروه نخست يشتر از نسبتای ب

طيف بيشتری ) در يک دوره مشخص(اطالعات و معلومات اين دسته از مردمان نيز 
درواقع اگر خوب دقت کنيم می بينيم که بيشترين . از مردم را تشکيل می دهند

مشکالت اجتماعی ما از اين دسته از مردم بروز می کند، چراکه آنها همواره 
ار چند فکر درست صدها فکر نادرست و ناصواب خود را نيز توانسته اند در کن

  بی مالکمطرح سازند و آنها را از طريق وسائل ارتباطی موجود به خورد مردم
  . بدهند

رست آموختن می بايد از راه بخصوص و اگر بپذيريم که برای آموزش علوم و د
 تصور کرد که  آنگاه می توانوارد شويم، مراکز علمی و دانشگاهها چون معتبری

و رسانه های ) مثل منبر مساجد و کليسا ها(از طريق اماکن مذهبی سيل اطالعاتی که 
جاری می ) مثل راديو و تلويزيون و روزنامه ها و اخيرا ايميل و اينترنت(عمومی 

 اين مشکل از آنجا ناشی می شود که. شود چه خسارت های عظيمی به بار می اورد
 اطالعات داده شده سقمعيار و نيرويی برای سنجيدن صحت و  در اين ميان هيچ ماوال

بيشترين مصرف کنندگان خوراک که  انسانهای کم دان  ثانياقبل از انتشار آن نيست و
، خود مهمترين عامل انتقال سريع می باشند) يعنی گروه دوم(های فکری اين گروه 

  . ندباشاين اطالعات غلط و درست به سطوح مختلف جامعه می 

اطالعات ، به آسانی به روشهای علمی آگاهی ندارند مردم جامعهاز آنجايی که اغلب 
 و از با اين گروهو با همراهی غلط و درست اين چنين منتشر شده را می پذيرند 

 باعث بوجود آمدن خسارت های جبران ناپذيرنهايتا طريق درخدمت قرار دادن خود 
   .در جامعه خود می شوند



هر ياد بگيرند درستی ها باشند چاره ای ندارند جز آنکه ناواهند ناشر خانسانها اگر ن
درست است که . سحنی را که می خوانند و يا می شنوند به گونه علمی ارزيابی کنند

باشند تا که بتوانند درستی و نادرستی هر نمی توانند ) به معنی واقعی( دانشجو همه
ار ، می توانند از وسيله نقد و زير در اين شلوغ باز ، اماسخنی را معلوم سازند

مسلم است که اينکار از . سئوال بردن هر اطالعاتی که منتشر می شود، استفاده کنند
متفکرين همه چيز را از پشت عينک يا مطلق انگاری می کنند و  آنهايی که عهده

 بنابراين کسانی که نقد را به نوعی .، می بينند ساخته نيستمورد عالقه شان
 از بدترين  می کنند و به منتقدين با عبارات تحقيرآميز حمله ور می شوند،سرکوب

     . های گروه دومند چراکه به اين وسيله جلوی روشن شدن حقيقت را می گيرند

در کنار  اگر من نيز نخواهم که به دام مطلق انگاری گرفتار شوم بايد در اين بررسی
 کسانی را ،گروه دوم  در مياندهم کهتوضيح  گروه دومی ها،  هایشناسايی بدترين
 يافت که گرچه اندازه و وثاقت اطالعات شان به اندازه و وثاقت گروه نيز می توان

پيدا نمود، اما به دليل نيز  ايشان نادرستی هايی اول نيست و می توان در بين مطالب
نها استقبال از نقد می بايد برای کار آکوشش مستمر آنها در پيگيری از دانش و 

   .ساخت و حساب آنان را از حساب آن بدترين ها جدا ارزش قائل شد

اما گروه سوم، کسانی اند آه فكر شان و باورشان بر هيچ ضابطه و معيار علمی بنا 
توده "آنها جزو .  اطالعات آنها باطل و ناصواب استمجموعنشده و بهمين خاطر 

ه اگر  نسبت جمعيت آنها در و بی فكر به حساب می آيند آ" مردم عادی"و " عوام
د، آنگاه بايد به حال و روزگار رسييک جامعه ای بيشتر از حد معمول و حد مشخص 

چراکه چنين جامعه ای به طور قطع و يقين مشمول وضعی می . آن جامعه گريست
  :ديشود که خواجه شيراز می گو

  همای گوی مفکن سايه شرف هرگز 

  بر آن ديار که طوطی کم از زغن باشد

در يک جامعه به گونه باشد ) طوطی( اما اگر ميزان انسان های فرهيخته و دانشمند 
فرصت بازار گرمی نداشته باشند آنگاه باز می توان ) زغن(که در آن عوام الناس 

 اميدوار بود که اساس و شيرازه آن جامعه از هم پاشيده نخواهد شد و آن جامعه می
اما وای از آن روز که در يک جامعه سفلگان به . تواند به حيات سالم خود ادامه دهد

مقامات عالی برسند و درجايی قرار بگيرند که بتوانند اراده شان را بر کل جامعه 
 جهلهمين بد بودن ايشان نه فقط در جهل شان است، بلکه به دليل . تحميل نمايند

از . صواب خود هراسى به دل راه نمی دهندارائه افكار نا هيچگاه از طرح و
اينروست که از ايشان بايد ترسيد چرا که آنها با دراخيتار داشتن امکانات و قدرت 

و مشکالت جامعه را به می توانند جهل شان را به طبقات مختلف جامعه تسری بدهند 
  . بن بست بکشانند

به . بی منحصر نمی شودبا اين حال مشکل جامعه امروز ما فقط به توده عوام مذه
 ما امروز با توده بسيار نادانی از متخصصين ،غير از مذهبيون عوام الناس

تحصيلکرده نيز روبرو هستيم که جز تخصص شان قادر نيستند اولويت مسائل 
و ايشان کسانی اند که غالبا يا درگير مسائل اجتماعی . اجتماعی شان را درک کنند

 مسائل برخورد  شوند بر حسب منافع طبقاتی خود با نمی شوند و يا اگر میسياست
ست که مسائل انسانی و اجتماعی عصر ما با وجود جمعيت گسترده از اينرو. می کنند

ای از اين نوع انسانها هيچگاه حل نمی شود بلکه هر چه جلو تر می رويم وخيم تر 
  . ی گرددکامل يعنی جنگ و ويرانی منتهخسارت به   اين وضع تا جوری کهمی شود

به هرحال اگر بتوان ثابت کرد که اين طبقه بندی افراد از لحاظ علمی کماکان طبقه 
بندی درستی است و مجموع افراد هر جامعه ای بر حسب اين طبقه بندی شکل می 

 مشخص کرد که ،گيرند شايد بتوان بر حسب برخی ضوابط علمی و جامعه شناختی
 انسانهای گروه اول و گروه دوم و گروه بر اساس چه ميزانی و نسبتی از جمعيت



( به سالمت اجتماعی برسد و يا در حالت دوم بطور نسبی سوم، يک جامعه می تواند 
يعنی حالت (ادامه بدهد و يا در بدترين حالت خود به حيات نيم بند ) با وجود بيماری

  . دگرد هاز هم پاشيد) سوم

ده ، همه از آنروست که جامعه  کار جامعه ما امروز به بن بست کشيده شاينکه
پس از پايان دوره ی تاثير گذاری کسانی چون ( سال اخير 60 ، 50انسانی ما در اين 

بودند و نه اينکه از نه خردمند از فکر و باور کسانی تاثير گرفت که ) فروغی ها
 بر عکس ادعای د کهبو سرگردانیجامعه ما جامعه . سالمت نفس برخوردار بودند

  واقعی اختيار رهبریبه همين خاطر.  داهيانه بودفاقد رهبری ودمحورشخپادشاه 
از خودبيگانه   يا عوام فريب بودند و ياآن جامعه در دست کسانی قرار داشت که

  . پايه بيشتر معلومات شان نادرست بودکسانی کهيا  بودند و

هاى چرا در ايران انقالب شد و چگونه شد آه چنين خرابى  اگر از من بپرسيد
 جدا از همه آن داليلی که جامع شناسان و -پاسخ من عظيمى در جامعه ما پديد آمد،
چه در حوزه حکومت  ( کسانی،جامعه ما رااين است که  -اقتصاددانان مطرح می کنند

.  رهبری می کردند که خود رهبری نشده بودند)و چه در حوزه خارج از حکومت
  .  نداشتنداحاطه خودی  و اجتماعی انسان مسائلبر کسانی که

اين بود که در آن دوران جامعه ما بر محور سالمی قرار نداشت و بيشترين کسانی که 
از نوع گروه  ( و دلسوزخردمندمی توانستند بر آن اثر بگذارند کسانی بودند که 

که نادرستی های افکار شان ) گروه دوم(نبودند بلکه از نوع کسانی بودند ) نخست
رچه به موضوع اگ در آن دوران بر اين اساس.  های آن بودبيشتر از درستی

سوادآموزی پرداختند و کوشش کردند تا با برنامه هايی چون سپاه دانش و يا 
بهره آنها را ناخودآگاه در مسير اما  ،مردمان را باسوادتر کنند) اکابر(کالسهای ويژه 

   .بودندندر حوزه علوم انسانی خردمند  کسانی قرار دادند که برداری

به دام  اکثريت عوام ايران به رهبری طبقه تحصيلکرده اما نه خردمند، که اين شد
جالب اينجا است که . کسانی افتادند که بيشترين قدرت را در بين طبقه عوام داشتند

آورده اند امروز بعداز همه اين مصايب که همين گروه دومی ها بر پيکر ايران وارد 
ستند به نادرستی مواضع خود اذعان بيآورند و يا کوچکترين باز برای آنکه حاضر ني

ليت ومسئنقدی برآن بپذيرند، انگشت مالمت را به فرای از خود نشانه می کنند و 
می  دين و مذهبی  ديگری و يابر عهدهدر کمال تکبر و خودخواهی خرابی جامعه را 

  . مورد احترام اکثريت مردم است که اندازند

 ها را به عهده نادان و جاهالن جامعه نمی  خرابیهمه مسئوليتبر اين اساس من 
چرا که همانگونه که بر کوران و کران حرجی نيست، بر نادانان جامعه نيز . اندازم

چون هيچ نمی از قشر محرومين جامعه اند و زيرا آنها . هيچ مسئوليتی وارد نيست
 ، ادعای دانايی دارند می دانند و آنها که. دانند، نمی توانند که بدانند مسئوليتی دارند

  . چه بخواهند و چه نخواهند همه مسئوليت ها به عهده ايشان است

انتشار مطالب درست و غلط و تاثيرات مخرب آن در بين بر اين اساس بايد بدانيم که 
اما از آنجايی که گروه های به اصالح . جامعه در مورد مذهب هم صدق می کند

به مذهب به چشم يک کاالی با ) ه دومی، چه چپ و چه راستگرو(روشنفکر و دانا 
ارزشی که آنها را به رسيدن به هدفهايشان برساند، نگاه کردند هرگز آن را نقد 

 يا اگر کردند برای استفاده ابزاری آن در جهت رسيدن به مواضع قابل ،نکردند
نقد مذهب بودند به صورت غيرمنطقی در مقابل آنهايی که طرفدار يا و نقدشان بود، 

 ای که  دست نخوردهه مذهب به صورت همان بستهک  شداين باعث. ايستادگی کردند
 يکباره در جلوی روی شان منفجر شود و حاوی اطالعات درست و نادرست است

همه اين گونه است که اکنون  .به آنها نيز صدماتی وارد کندآن موج انفجار 
اين کسان باز  .  استافتاده" ساله1400"مسئوليتها و خطاها به گردن اين مذهب 

يک بار ديگر می خواهند دليل نقص کار خودشان را با فرافکنی به مذهب منتقل 



بکنند و نتيجتا وسائل يک شورش هرج و مرج برانگيز ديگری را فراهم آورند که 
   .استاضمحالل استقالل ايران  شوه شوميمتنها 

 اکثريت مردم  گذشته با مذهب ارتباط دارد وا م وقايعی که بربه هرحال ازآنجايی که
مذهبی ها تشکيل می دهند به نظر می رسد که مشکل اصلی ما در ظاهرا کشور ما را 

اگر ما به موضوع . شيوه برداشت مردم باشد، نه در اصل مذهبنوع مذهب ما و 
ج مذهب عميقا توجه کنيم تضادهای فاحشی بين آن و آنچه که در جامعه از مذهب راي

  ازاغلبموتورهای پيش برنده،  در ماجرای انقالب ايران به عالوه. است می بينيم
  .  که به معنای واقعی مذهبی نبودندنيرو می گرفت کسانی ياتنظر

حکومتی که قدرتش متجلی از رای عوام بی سواد و طبقه کم سواد مشخص است که 
 و در اين مسير هر انسان  با علم و دانشمند به معنای واقعی سرسازگاری نداردباشد
 نابود بدهد، دايره تفکرات آنها نظریبيرون از ی را که بخواهد  و دلسوزدخردمن

معلوم است که با اين حکومت وضع جامعه ما بيش از پيش خراب شده . خواهد کرد
 پرتگاه ه به لبنزديک در زمان دولت ياوه گو و خرافه پرست احمدی نژاد بطوريکه

همانهايی که ديروز مردم را گمراه کردند در اين شرايط اما باز . ازهم گسيختگی است
مشکالت هدايتگر نيست و به موضوعاتی می پردازند که نه تنها نهايتا ، امروز نيز 

در اين مسير مسئوليت .  نيز می افزايد آن را حل نمی کند بلکه بر مشکالت جامعه
د و با مقاله نويسی های حساب کسانی که اين قافله ازهم گسيخته را رهبری می کنن

 با حمله به مذهب و دين مردم اين توهم را بوجود می آورند که هرچه خرابی ونشده 
است از مذهب است، از همه بيشتر است و من می توانم ثابت کنم که جرم اينگونه از 

به مراتب مردمان از آن مردمی که هيچ نمی دانند و جزو عوام محسوب می شوند 
  .تبيشتر اس

به کرسی انديشمندی که برای خطر آن  اما باشد،مشکل عوام شايد فقط خرافه پرستی 
 مسلم  نيز نمی گذرد، وحدت ملیحتا از به مخاطره انداختن فکر ناصواب خود نشاندن

همه گرفتاری های ما مردم نيز از جانب همين کسانی بروز . است که بيشتر است
 به خورد مردم سحن مسموم دها و صدها  درستشانسخنکرده و می کند که با هر 

امروز در نبود روزنامه ها و نشريات سالم و ممانعتی که . بی مالک می دهند
در راه نشر آزاد اطالعات بعمل آورده، دهها تلويزيون ناسالم " جمهوری اسالمی"

 ساعته و ده ها ايستگاه راديويی نادرست و صدها سايت و وبالگ ناسالم و 24
 رسانه نتوان يافت که بواقع به 5آمده که از مجموع آنها شايد مخرب پديد 

د برای نسل گمکرده راه ما راهنمای خوبی ند و بتواننموضوعات اساسی بپرداز
  .باشند

که  کسانی برای  افتاده، ديگر اهميت ندارد" عوام مداران"امروز که قدرت به دست 
 عمل می کند و يا بر آن چه ما توضيح بدهند که ديکتاتوری عوامانه بر چه اساسی

نتايجی مترتب است، امروز شايد مهم اين است که به درستی بدانيم که چه عواملی 
اگر اين موضوع به درستی . دست به دست هم دادند تا به چنين وضعی گرفتار آمديم

بررسی شود، آنگاه شايد بتوانيم دست خودمان را نيز در اين خرابی ها ببينيم تا با 
ردن آن ، حداقل اين تجربه را برای نسلهای بعدی باقی بگذاريم تا چنانکه بازگو ک

تاريخی نمونه ای  بعنوان سابقه و حافظهآنها هم در شرايط مشابه قرار گرفتند حداقل 
 جلوگيری" عوام مدار "از شکل گيری حکومت  بتوانندداشته باشند تا کهدر دست 

 و  نادرست و توهين به مذهب مردم و نه اينکه باز با نوشتن مطالب درست. دنکن
  فاحشخطاهایهزار  بر نهمچنين توهين به دانشمندان و دانشجويان راستين ما

    .را ببينيم خودمان قادر نباشيم غير   وخود پرده بکشيم
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