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  نقد از كدام منظر؟
  تبار ي پاسخي به نقد عباس عبدي بر عليرضا علو

   سياسي اوی در باب مهندس بازرگان و مش

  
  ۱۳۸۹ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره پنجم، مهرماه : منبع

  

  مهرنامـه تبـار را در ماهنامـه   نوشـته آقـاي عليرضـا علـوي    " م؟داوتكرار يا تـ "ش مقاله نيكوي    يچندي پ  . ۱

نوشـته آقـاي عبـاس عبـدي را كـه در مقـام نقـد مقالـه         " مقايـسه از كـدام  منظـر      "مقالـه   همچنين  . خواندم

سـطور  .  به چـاپ رسـيده، از نظـر گذرانـدم    مهرنامهتبار به رشته تحرير درآمده و در شماره چهارم           علوي

روشي كـه  نويسم؛   ايشان مي ورزي عبدي و خصوصاً شيوه استدالل     آقاي    نقد مدعيات  به نيت پيش رو را    

  .رسد مينموجه به نظر 

فكـرانش را بـا مرحـوم     تبار در مقاله خود كوشيده تا تفـاوت و تـشابه مواضـع خـود و هـم             ي   آقاي علو  .۲

از حيـث  ... هـا   برابري اجتماعي، ابـر قـدرت    ،شناسي  گري، دين   دي نظير انقالبي  رمهندس بازرگان در موا   

روشن است كه بحث صـبغة  . يد را ارزيابي كندهاي رفتاري نخست وزير فق    نظري به بحث گذاشته، الگو    

غيرموجـه    از مدعيات بخش  موجه و معرفت   واكاوي مجموعه معتَقَدات و تفكيك مدعيات      و   نظري دارد 

هـاي غيرموجـه را كنـار نهـاد و بـا       توان گزاره  بدين طريق مي. است بخش غايت قصواي آن     و غيرمعرفت 

 ابزارهاي نظري كارا و رهگـشا،  بكاربستن رخ داده و     آموزي از آنچه در گذشته      تصحيح خطاها و عبرت   

الظاهر، آقاي عبدي بر اين بـاور اسـت    علي. ت مسائل سياسي رفت و به تحليل آنها همت گمارد قبه سر و  

 سـاله بـوده و مرحـوم    ۱۸تبـار آن موقـع       علـوي   آقـاي  برد؛ چراكـه    كه اين شيوه از مقايسه راه بجايي نمي       

بيشتر تحت تـأثير ديگـران اسـت؛     ندارد و يايكه تجربه و پختگي چندان     اله س ۱۸ ساله؛ جوان    ۷۰بازرگان  
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 يـسه پـس بجـاي مقا  . ب رأي بوده استححال آنكه مرحوم بازرگان سرد و گرم روزگار را چشيده و صا  

 مرحـوم   نماينـدگان ايـن طـرز فكـر را كـه      تبـار بـا مرحـوم بازرگـان، بايـد      ي هاي جواناني چون علو  ايده

الفارق اسـت   مطهري باشند، با مرحوم بازرگان قياس كرد؛  در غير اينصورت قياس مع         مرحوم   وشريعتي  

 :و غير رهگشا

 چراكـه   هـاي مرحـوم بازرگـان صـحيح نيـست،         هاي جوانان آن دوران هم بـا ديـدگاه          ه ديدگاه يسمقا"... 

و ... ن بـود از آنكه اصيل و متكي بر درك خودشان باشد، تـابع ديگـرا   هاي جوانان آن زمان بيش     ديدگاه

دانـشجويان پرشـور آن   ... اي شود بايد ديدگاه اين افراد با يكديگر مقايسه شود       لذا اگر قرار است مقايسه    

اي ممكن اسـت    با مهندس بازرگان داشتند كه با يكديگر مقايسه شوند؟ چنين مقايسه       ارزيدوره چه هم    

بـه نظـر مـن    . اقعيت نداشته اسـت باعث سوء برداشت شود و حقانيتي را براي يك طرف ايجاد كند كه و          

هـا درسـت يـا     هـاي امـروزي كـدام ديـدگاه     اساس مقايسه دچار ابهام است، فارغ از اينكه براساس آموزه  

 نفرات اصلي اين ميدان مقايـسه شـوند و   بايداي واقعي شود  و لذا اگر قرار است مقايسه   ... غلط بوده باشد  

  ".  و پيروان آنهاتابعيننه 

تمـام شـروطي كـه    . خلـط كـرده اسـت   " توجيـه "و " تبيـين "يل خويش ميان دو مقولـه  آقاي عبدي در تحل  

 بـودن بازرگـان، تـأثير    مـسن فكـرانش و   تبار و هم ي ايشان بر شمرده، نظير كم سن و سال بودن آقاي علو     

گيري مواضع جوانان آن زمـان و امـوري از ايـن دسـت بـه مـا كمـك             شگرف مرحوم شريعتي در شكل    

. ها و كنشگران دخيل در آنـرا بهتـر تحليـل كنـيم        بهتر درك كنيم و مؤلفه      را ن دوران كند تا فضاي آ     مي

آيد، آنچه مهـم اسـت بررسـي     اما وقتي سخن از صحت و سقم و درست و نادرست و ارزيابي به ميان مي   

 صـورت مـسئله روشـن    . همـين و بـس     انـد؛   ايست كه طرفين له مواضع و مدعيات خويش اقامه كرده           ادله

 موجـه  ۱۳۵۸ در سـال   آمريكـا سـفارت آيا اشـغال  "، "يا قرائت انقالبي از اسالم موجه بوده يا نه؟       آ". است

ت سـال  يـس ت سال پيش بررسي كنيم، هم امروز و هـم ب ستوانستيم بي  اين مسائل را هم مي... و "بوده يا نه؟  
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سـاله، هـم   توانـد در ايـن بـاب اتخـاذ موضـع كنـد، هـم روشـنفكر پنجـاه                    هم جوان هجده ساله مـي     . بعد

پيشينه فرهنگي ـ معيشتي ـ معرفتـي افـراد صـرفاً حـدود و       . ساله و هم مورخ هفتادساله مدار شصت سياست

اي اسـت كـه لـه     بخش صحت و سقم مواضع ايشان اسـت، ادلـه      آنچه قوام  ،كنند  ثغور بحث را روشن مي    

هد بود و در غير اينـصورت  بت مدعيات باشد، موضع ايشان موجه خواِثاگر ادله م. كنند  مدعيات اقامه مي  

هـاي   مواضـع و آراء مرحـوم بازرگـان بـا ايـده          خوبـست  جهت نگارش تاريخ انديشه    هر چند    .غير موجه 

اي برخالف  ساله ممكن است جوان بيست  االصول    مرحوم شريعتي و مرحوم بازرگان قياس شود، اما علي        

  خـود  سياسـي و تـاريخي   مـدعيات  لـه ايكـه   مطالعه كرده باشد و ادلـه    فيكم به ميزان     تصور آقاي عبدي،  

بايد ادلـه را بررسـي   .  تر باشد  ساله موجه مدار و يا مورخ پنجاه كند، در قياس با ادله يك سياست        اقامه مي 

 بـه  ،نيـست و بـا بررسـي ادلـه    اي دچار ابهـام    چنين مقايسه  پس، برخالف نظر جناب عبدي،     .كرد و الغير  

يح را از سقيم تفكيك كنـيم و آنهـا را در تحليـل مـسائل آتـي      توانيم مدعيات صح  مي  بشري، طاقتقدر  

هـا درسـت يـا     هاي امروزي كدام ديـدگاه      از اينكه براساس آموزه     فارغ " :اند  آقاي عبدي گفته  . بكاربنديم

هاي امروزي در پي احراز حقيقـت بـود؟ ممكـن     توان با غير از بكاربستن آموزه مگر مي". غلط بوده باشد  

هـاي امـروزي ناموجـه انگاشـته شـود؛ در آنـصورت مـالك و         د كـه در آن آمـوزه      است روزگاري برسـ   

امـا ماداميكـه آنهـا را    . بـريم  هاي امروزي را كنار نهاده، از ابزار و ادوات معرفتي ديگري بهره مـي              محك

عقالنيـت  .  از آنهـا مـدد نگيـريم   لهـاي باطـ     انگاريم، چرا براي احراز معرفـت و زدودن گـزاره           ميموجه  

 هـاي غيرموجـه و رهـزن     كنـيم و آنـرا از گـزاره   لكند كه تا حـد ممكـن نظـام معرفتـي را غربـا         مي اقتضا

  آيا عقالني اسـت كـه بـراي    .بخش آن بيفزايم هاي موجه و معرفت   در عين حال بر تعداد گزاره      ،بپيراييم

  ه بگيريم؟ غير امروزي بهرهاي  امروزي استفاده نكنيم و يا از آموزههاي انجام اين مهم از آموزه

 بايـد علـل و عوامـل و    ،اي  نظام معرفتـي   هر در بررسي هر مدعا و توسعاً    ،گفتهمانگونه كه ويليام جميز     

ن ايده و بهمان مدعا نزد كسي يـا گروهـي شـده از صـدق و كـذب و      هايي را كه باعث پيدايي فال   انگيزه
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مـالك  . كنـد  نيـاز نمـي    به دومي بي   اول ما را از پرداختن      پرداختن به مقوله  . حجيت معرفتي آن جدا كرد    

هـاي مرحـوم مهنـدس     در بحث كنوني، نهايتاً، يـا مواضـع و كـنش   .  معرفتي دومي است و نه اولي      داورِي

. تيا تلقي انقالبي از كار و بار سياسي باطل بوده و يا نبـوده اسـ         . بازرگان موجه بوده يا موجه نبوده است      

 و صادقانه و برشـمردن ادلـه خـويش در ايـن مـصاف      از گذشته متضمن پاسخ گفتن صريح درس گرفتن 

اينكه گفته شود مثالً پس از پيروزي انقـالب،   . رود صورت بحث از حد تبيين فراتر نمي است، در غير اين 

و چه گوارا در آمريكايي التين برخاسته بود، جوانـان در ايـران تحـت تـأثير             بوده   نُرم زمانه انقالبي بودن   

بخـش و    پرسـش مهـم معرفـت   .همـين و بـس  . دنـ ك صرفاً ابعاد مسئله را روشـن مـي  ...  زيد بودند،   و عمرو

در ظـرف    اين مسائل بايـد م يبود يا نه؟ نگوي موجه  اين است كه آيا آن مواجهه      در اين ميان   آموز  عبرت

 چراكـه ايـن   ،شـود  هـاي گونـاگون گفتـه مـي     زماني خود ديده شود؛ پاسخي كـه بـه كـرات در مناسـبت        

جويـد و در پـي     گرفتن آن ظرف زماني است و چيزي فراتـر از آن مـي   ضفتي با مفرو  كندوكاوهاي معر 

، بـه تعبيـر   وانگهـي . هاسـت  بدست آوردن درستي و نادرستي و بطالن و موجه بودن آن مدعيات و كنش          

تبـار و مرحـوم بازرگـان     ي مقايسه ميان جوانان هـم نـسل علـو   ". كند اثبات شيي نفي ماعدا نمي  "منطقيون،  

شـود و   سـطح انجـام مـي   چند مقايسه در . شود ز مقايسه ميان مرحوم شريعتي و مرحوم بازرگان نمي        مانع ا 

ها و افكـار جوانـان انقالبـي آن     مهندس بازرگان با ايدههاي نظري  ايده .برانگيز  مل   درس آموزند و تأ    مهه

 و كنش سياسـي  شود، كنش سياسي و الگوهاي رفتاري مرحوم مهندس بازرگان با رفتار        دوران قياس مي  

هاي مهندس بازرگان با نظرات و افكار مرحوم شـريعتي و   شود و ايده  تبار قياس مي    ي  نسالن آقاي علو    هم

 بحـث از   .آموز اند و عبرت بخش  معرفت خودها درجاي ها و داوري  هر يك از اين قياس    . مطهری مرحوم

  . گيرد  كند و جاي آنرا نمي نياز نمي يكي ما را از پرداختن به ديگري بي

 بازرگـان تفكيـك    مرحـوم آقاي عبدي در ادامه نقد خويش، بين دو مقام انديشمندي و سياسـتمداري        .۳

 رسـي بر. پژوهـي دسـتاوردهايي داشـته اسـت     بنابر رأي ايـشان، بازرگـان صـرفاً در عرصـه ديـن         . اند  كرده
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مـداري كـه چنـدان     اي به كلي ديگر است؛ سياسـت  مدار مقوله او دركسوت يك سياست كارنامه سياسي 

از نظـر عبـدي   . پـيش ببـرد  " ه را يك گام بـه سـوي اهـداف خـويش    عجام"توفيق عملي نداشته و نتوانسته  

هـا    در قياس با اينكه او چقدر توانست ايـده ،گري اينكه مرحوم بازرگان طرفدار اصالحات بود يا انقالبي       

 :  و فرعي استتبعياي عرضي و  هاي خويش را محقق سازد، مسئله آرمانو 

گري در مقايسه با اينكه چقـدر توانـسته آن         ت بود، يا انقالبي   اطرفدار اصالح ] مرحوم بازرگان  [ او اينكه"

اگر امـروز انديـشمندي باشـد    ... ايده و ارزش و آرمان خود را پيش ببرد و محقق كند، مسأله فرعي است   

آيـد، انديـشه در جريـان     پـيش نمـي   خاصي شود، مشكل  ن هجاهر دليل از طرف ديگران با اقبال مو       كه به   

ي براي تحقق اهدافش برداشـته  مش گاداما سياستمدار بايد در زمان خو ... كند  تاريخ جاي خود را باز مي     

ي امالصـدر ... نـيم ك مدار از قاعده هزينـه و فايـده، داده و سـتانده اسـتفاده مـي       در ارزيابي سياست  ... باشد

مـدار اسـت و عملكـردش را     تواند در غار زندگي كند و كتاب بنويسد، اما اميركبير سياست   اندشيمند مي 

  ". بايد در ترازوي نقد قرار داد

 او، البته نبايـد ايـن    كارنامه  در ارزيابي .مدار شناس و روشنفكر بود و هم سياست      مرحوم بازرگان هم دين   

بپرسـيم در ارزيـابي كارنامـه    . برآميخت و احكـام يكـي را بـه ديگـري تـسري داد         دو شأن را به يكديگر      

 درك او از سياسـت و حكومـت و نظـام    و هـاي سياسـي   ايـده مدار، آيا بحث درباره    سياسي يك سياست  

اي فرعي و ثانوي است؟ به نظرم پاسخ منفـي اسـت    از اعراب ندارد؟ آيا واقعاً مسئله  شروع محلي مسياسي  

اگر كسي دركي دموكراتيك از حكومت و سياست داشته باشـد     . اند   در اينجا به خطا رفته     و آقاي عبدي  

كند، كسي كه اساساً دركي غير دموكراتيك از مشروعيت سياسـي داشـته باشـد بـه      به يك نحو رفتار مي   

هـاي   گيـرد و بايـد زمينـه    ها در خأل صـورت نمـي      ايده   تحقق  كه درست است . كند  نحو ديگري رفتار مي   

عنايتي و كم تـوجهي   هنگي ـ معيشتي ـ اقليمي ـ روانشناختي آنها نيز مهيا باشند، اما الزمه اين سخن بي   فر

ن ميمـون رخ  اراگـر چنـدين ِقـ   .  كنند ها و آراء نيز در اين ميان نقش خود را ايفا مي         ايده. ها نيست   به ايده 
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 درسـت  .شود، در غيـر اينـصورت نـه   تواند محقق   ميمدار يك سياست واز و انسانيِ نهاي خرد      ايده ،دهد

 خـويش را محقـق كنـد، امـا  صـرف       سياسيهاي بختيار كسي است كه بتواند ايده  مدار    است كه سياست  

آيا هيتلـر و اسـتالين   . ورزي اخالقي و انساني وزن چنداني ندارد   در ترازوي سياست  ها    محقق ساختن ايده  

 ، مـشخص  و محـدود كـم در مـدت زمـاني    ت دسـ ، توفيـق داشـتند    هايـشان   كه در پيگيـري و تحقـق ايـده        

كسب و نگاهداري قـدرت  وسياستمداران قابل احترامي هستند؟ ايشان در پيشبرد اهداف سياسي خويش         

 و هـاي انـساني بودنـد      عنايـت بـه پرنـسيب      اخـالق و بـي      توفيق داشتند، اما سياسـتمداراني بـي      به هر قيمتي    

 مـالك خـوبي بـراي تـشخيص       حفظ قـدرت ت صرفممكن اس. كارنامه اخالق غير قابل قبولي داشتند   

اي است كه پـرواي   ورزي  از سياست تر    بسي ضيق ورزي اخالقي     ه سياست رسياستمدار موفق باشد؛ اما داي    

آيد و البته ماندگار و ستودني است، حـال آنكـه دومـي دولـت       تر بدست مي    اولي سخت . اخالق را ندارد  

ورزي  كنـد سياسـت   آنچـه انـسانيت اقتـضا مـي    . شـود  ياد مي پس از افول از آن به تلخي   و مستعجلي دارد 

ناپـذيري چـون كرامـت      اصول اخالقي نقـض  و حقوق بشر ايكه    ورزي  اخالقي پيشه كردن است؛ سياست    

ورزي  حـساب سياسـت  . ه سياسـت صـحن دارد، نه دلخوش كـردن بـه توفيـق عاجـل در        را پاس مي   انساني

 كثيـري  . جداست ورزي اخالقي  سياست حساباز  و محاسبه سود و زيانمعطوف به صرف حفظ قدرت   

نفـسه در تـرازوي     ايـن توفيـق فـي   ؛ امـا هـستند مداران مـوفقي    در معناي نخست سياست   مداران  از سياست 

ورزي اخالقـي از سياسـت     سياسـت .اخالق وزن چنداني ندارد؛ چراكه بايد مقيد بـه قيـود اخالقـي باشـد        

  اسـت هاي سياسي ممكن  يا ترك برخي از كنشه اينكه انجام  و با عنايت ب رود    مي ورزی متعارف  فراتر   

هـاي اخالقـي    غول عدم نقض پرنـسيب دلمشهمچنان مدار را بهراه داشته باشد،  عدم توفيق سياسي سياست 

  . در حوزه سياست است

 از اين حيث ذهن روشني داشت و برخالف بسياري از جوانـان انقالبـي            ؛ دموكرات بود  ابازرگان آشكار 

برخي از جوانـان انقالبـي آن   . الملل داشت  روابط بين واز سياست و حكومت روشني  زگار درك   آن رو 
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شي مرحوم بازرگان پي بردنـد و تـصريح كردنـد كـه       ياندر دوران اصالحات به صحت و دو      ، در روزگار

ري يـ اين صراحت و شجاعت در مقـام نظـر اسـت كـه هـم ممـد فـرد در پيگ               . كردند  آن هنگام اشتباه مي   

 مـصدق،   دكتـر  مگر اميركبير و. گذارد  سياسي خويش است و هم نام نيكي از او به ماندگار مي      ايه  ايده

هاي پاك سياسي معاصر، در تحقق تمامي اهداف خـويش موفـق بودنـد؟ مگـر      از انساندهايي به مثابه نما 

االصـول    علـي هـاي  هـاي كـالن و ايـده    گيري اما چون جهت .كارنامه ايشان بالمره عاري از اشتباه بود؟ نه     

هـر چنـد در پيگيـري     د؛شـو   امروزه به نيكـي از ايـشان يـاد مـي         داشتند،اي    و وطن دوستانة اخالقي    موجه

  . اهداف خويش چندان بختيار نبودند

 ورزي داشـت و هـم بـه قـدر      موجهي از سياست و حكومـت    و مرحوم مهندس بازرگان، هم تلقي روشن     

در موانـع مفقـود نبودنـد و بادهـاي نـاموافق بـسي بودنـد و         محقق سازي آنها كوشيد؛ اما     ر بشري د  طاقت

مـدار، بـرخالف نظـر آقـاي          سياسـت  كارنامـه يـك    امـا ارزيـابي   . هاي او منتج به نتيجه نـشد        تالشنهايت  

 هرچنـد  كنـد؛  تبعيـت نمـي  و کاميابی هـای عاجـل     دادن و ستاندن      و  و فايده   هزينه عبدي، صرفاً از قاعده   

 شـدن درد و   شدن فايـده و كمينـه  هنيشيعنان با ب  هم كهعت ملي فد و مقوله من   گرا بو   مرحوم بازرگان فايده  

 ا مـا در عـين   ١داد؛  نظام سياسي او جاي مهمي را به خود اختصاص مـي رنج اكثريت شهروندان است، در    

 صرفاً حـساب سـود و زيـان و    ايكه گرايي گرايي عنان گسيخته باور نداشت؛ فايده      حال به درستي به فايده    

بازرگـان در وادي  . عنايـت اسـت   ي بها كند و به اصول اخالقي و حقوق بنيادين انسان  را مي ه و هزينه فايد

 بـراي  .  نبودگرايي باور داشت كه ناقض اصول بنيادين اخالقي و حقوق بشري          سياست به قرائتي از فايده    

بلكه تبعيـت از اصـول     ،بودنه و فايده و محاسبه يجاودانه شدن در وادي سياست، نه تنها بايد دلمشغول هز  

 اگر كارآمدي عملي معيـار تـشخيص سياسـتمداران موفـق     .شرط است  انساني نيز     هاي اخالقيِ   و پرنسيب 

                                                
، تهران، صراط، درباب روشنفكري ديني و اخالق،  "نسبت ميان اخالق و سياست " سروش دباغ،:  براي بسط بيشتر اين مطلب نگاه كنيد به.١
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روشـن و  درك  هـم     ايـشان  مرحوم بازرگان توفيق عملي چنداني در وادي سياسـت نداشـت؛ امـا             باشد،  

ياب و بلكه ناياب بـود و آنـرا   در آن روزگار كمچيزي كه ورزي دموكراتيك داشت،   منقحي از سياست  

گاه عـدول نكـرد و    ورزي هيچ  و هم از اصول اخالقي خويش در سياست   ،براي ديگران به ارث گذاشت    

 نبـود  ی با معيار آقاي عبدي، بازرگـان سياسـتمدار مـوفق   .اماليمات بسياري را به جان خريدبابت اين امر ن 

اما آنچه ايشان بدان عنايت ندارد ايـن اسـت كـه    ؛  و محقق نشدهاي او چندان كار آمد نبود    چون سياست 

ورزي اخالقـي    حفظ قدرت به هر قيمتـي چنـدان مهـم نيـست كـه سياسـت       وصرف محاسبه سود و زيان   

 و مگـر بـراي برجـاي    .هاي اخالقي عدول نكـردن  از پرنسيبو  پيشه كردن و شئون انساني را پاس داشتن 

  :  به چيزي بيش از اين حاجت استمدار نهادن نام نيكي از خود در كسوت يك سياست

  دو چيز حاصل عمر است نام نيك و ثواب 

   در گذري كل من عليها فان  دووز اين

 


