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 «هر اتاقی مرکز جهان است.» این جمله ای است که روی جلد اولین شماره یکی از نشریات جدید االنتشار، از اکتاویو پاز
نقل شده، جمله ای که در آغاز خود را خیلی عالمانه می نماید و خوش خط و خال، اما در باطن، ام الشعائر دهکده جهانی

آقای مک لوهان است که علم شده تا مدعیان نسل سوم زیر آن سینه بزنند . توضیح واضحات اینکه به قول قدما که میگفتند
«شرف المکان بالمکین»، اعتبار اتاق نیز به آن ذی روحی است که در اتاق می زید، یعنی «انسان» و به عبارت بهتر «بشر»؛ آن

هم نه یک اتاق خاص، هر اتاقی! و نه یک بشر خاص، هر فردی از افراد بشر؛ یعنی اوما نیسم، و آن هم متنزل ترین صورت
آن، که اندیویدوالیسم باشد. روی سخن با اقای پاز نیست که، بالعکس ،ذکاوت او را در کشف باطن او ما نیسم باید ستود.

عجیب ان است که همزمان با پروسترو یکای گورباچف و نوید آمدن ماهواره و تبلیغات مک لوهانی دهکده جهانی و طرح
فرضیه «قبض و بسط تئوریک شریعت»، ناگهان این سخن سر از روی جلد مجله جدیدی در می آورد که مدعی «نسل سوم»

است، و گویا مراد از این «نسل سوم»، سومین نسل هنرمندانی است که بی اعتنا به حقایق انکارناپذیری که آغاز عصر
جدیدی از حیات بشر را نوید میدهند، همچنان، چه در قالب و چه در محتوا وابسته به تفکر و هنر غرب هستند. اولین نسل

البد همان ها هستند که همراه با آش مشروطه سر از سفارت انگلیس بر آورند و دومین نسل هم نسل کافه نادری و تهران
پاالس و جشن هنر شیراز هستند و این نسل سوم نیز...آن طور که پیداست، قصد کرده اند که میراث انقالب را به نام خود

تمام کنند. 

عالم در گیر حادثه عظیم تحولی است که همه چیز را دگرگون خواهد کرد و این تحول، خالف این دو قرن گذشته، نه از
درون تکنو لوژی، که از عمق روح مجرد انسان بر خاسته است، استمرار این تحول هرگز موکول به آن نیست که تجربه

تشکیل نظام حکومتی اسالم در  ایران به توفیق کامل بینجامد؛ این امری است که به مرزهای محدود نمی ماند و اگر
رنسانس توجه بشر را از آسمان به زمین باز گرداند، این تحول بار دیگر بشر را متوجه آسمان خواهد کرد . این راهی است

که انسان فردا خواهد پیمود و چه بخواهد چه نخواهد، الییسم و اوما نیسم در همه صورت های آن به شکست هستند. 
اومانیسم یا در مصداق جمعی بشر ظاهر میشود و کار به جامعه پرستی و سوسیالیسم می کشد و یا در مصداق فردی بشر به فرد

پرستی می انجامد و مدعی فریاد می زند که «هر اتاقی مرکز جهان است.» هر اتاقی مرکز جهان است یعنی هر فردی از
افراد بشر قطب عالم است و این صورت دیگری از همان «تعمیم امامت» است که بنی صدر میگفت. یعنی اومانیسم نه تنها با

نظریه «والیت و امامت»جمع نمی شود، که مقابل آن است و همین دلیل برای آنکه این جمله از میان همه افاضات اومانیستی
جناب اکتاویو پاز انتخاب شود و روی جلد یک مجله فرهنگی_هنری به چاپ رسد کافی است.   همه مخالفان، با همین

«والیت» است که در افتاده اند. نمی خواهم بگویم با «والیت فقیه»؛ والیت اعم از والیت فقیه است. فلذا، هر نوع معارضه
ای با والیت نا گزیر به مقابله با والیت فقیه که صورت سیاسی والیت است می انجامد. 

نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت نیز، دانسته یا ندانسته، نحوی از انحای مقابله با والیت است،منتها در مقدمات منطقی
استدالل با آن در افتاده است، نه در نتایج. اما والیت در همه صورت ها و مراتب آن، مستغنی از براهین فلسفی، امری

فطری است و انسان به شهود فطری آن را در می یابد، چه بتواند بر این حقیقت برهان فلسفی اقامه کند و چه نتواند.پس
اینان باید با نظریه «فطرت» نیز مقابله کنند....بگذاریم. می خواستم بگویم آن رشته ای که همه مخالفت های ظاهرآ

گوناگون را به هم پیوند می دهد چیست که اجماآل عرض کردم. 
در طول این قرن، همه انقالب ها _ و بزرگ ترین آنها، دو انقالب کمونیستی چین و شوروی _ در برابر غرب سیاسی شکست

خورده اند و این امر غربی ها و غرب زدگان را به این توهم کشانده است که انقالب ایران نیز نخواهد توانست در برابر
غرب تاب بیاورد. تبلیغات فرهنگی و ژورنالیستی داخلی نیز کامالً همسو با تبلیغات جهانی، از همین تصویر دفاع میکنند، اگر
چه شیوه دفاع و مقابله انها کمتر سیاسی و بیشتر فرهنگی است، و همان طور که گفتم، نه با نتایج سیاسی نظریه والیت، که با

همه وجوه آن در حوزه های مختلف نظری و عملی در افتاده اند دانسته یا ندانسته. یعنی همه مخالفت ها را نیز نباید
آگاهانه و از سر غرض پنداشت. 

در نظر بنیانگذار جمهوری اسالمی ، اسالم عین والیت بود. مردم نیز صرفاً به والیت فقیه ایمان داشتند و اصال تقلید در میان
شیعه به معنای پذیرش والیت فقها و مجتهدان است در حوزه احکام عملی. عمل و نظر نیز در حقیقت عالم_ نه در منطق

ارسطویی_ دو نحو از تحقق و تعین یک وجود واحد است و بنابراین، تشکیکاتی مبنی بر انشقاق نظر وعمل و یا «عدم رابطه
تولیدی» میان ادراکات حقیقی و اعتباری _ از احاظ منطقی _ نمی توانند تاثیراتی آنی در تضعیف این رابطه فطری داشته

باشند. 
جمهوری اسالمی آن سان که در نظر امام وجود داشت نظامی است مبتنی بر والیت که بر رای جمهور مردم نیز تکیه دارد

و این معنا را هرگز نباید با دموکراسی خلط کرد. دموکراسی را میتوان مسامحتاً اینچنین معنا کرد : حکومت مردم بر خویش
بر اساس قوانینی که خودشان وضع کرده اند. حال آنکه «مردم» در این تعریف یک لفظ موهوم است و مصداق ندارد .
کدام مردم؟ مگر ممکن است که مردم در همه امور به اشتراک نظر دست یابند؟ پس در تعیین مصداق ناچار باید به طور
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مشروط لفظ «مردم» را به توده ای از مردم اطالق کرد که بر خود و گروه های دیگری از جمعیت یک کشور که با آنها
اشتراک نظر ندارند حکومت می کنند. 

گذشته از این، اگر هم بتوانیم فرض کنیم که این توده حاکم همانا اکثریت جمعیت یک کشور باشند، دموکراسی هرگز با
حکومت اسالمی جمع نمیشود، چرا که در احکام و قوانین، امکان عدول از کتاب اهللا وجود ندارد و حق قانونگذاری غیر

مشروط از مردم سلب گشته و قوانین پارلمانی تنها در حدود شرع مشروعیت می یابند. پس در جمهوری اسالمی رای
محکوم و محدود به حدود والیت است. این کجا و دموکراسی کجا؟ و اگر کسانی نا دانسته حکومت اسالمی را عین

دموکراسی می انگارند، مرادشان بیان این حقیقت است که « مردم اسالم را می خواهند و اسالم عین والیت است.» 
چرا ما از اثبات مغایرت بین حکومت اسالمی و دموکراسی می هراسیم ؟ زیرا هنوز در فضای فرهنگی غرب نفس می کشیم و

در تبلیغات جهانی غرب، حکم بر این قرار گرفته است که « هر چه غیر دمو کراسی است استبداد است.» خیر، اینچنین
نیست. دموکراسی _ حکومت مردم_ در برابر تئوکراسی _حکومت خدا_است و حکومت خدا لزوماً غیر مردمی نیست،

چنان که دموکراسی در غرب نیز به اعتقاد ما اکنون در یک « حاکمیت استبدادی پنهان» صورت بسته است. 
حکومت خدا یعنی حکومت احکام خدا از طریق بندگانی که با این احکام از دیگران آشناتر هستند ، یعنی والیت مجتهد یا

فقیه. و این حکومت ضرورتآ مردمی است چرا که دست بیعت مردم نیز در آن دخیل است؛ همین سان که هست. 
هر چه مخالفت هست، در داخل و یا خارج از کشور، با همین والیت است، در حوزه های مختلف سیاست، فرهنگ،

اجتماع، هنر و غیر هم. «در دل» نویس هفته نامه «آینه» نیز با همین والیت در افتاده است، منتها با مظاهر اجتماعی آن، آن
هم از زبان خود اهل والیت، یعنی بسیجی ها و اعضای انجمن های اسالمی. در حوزه عرفان نیز این همه عرفان های

جوراجور رنگارنگ، بیهوده سر از میان کتاب ها و نشریات و تئاتر ها و سینما ها در نیاورده اند. اگر انها بتوانند شاخص های
تفکر مستقل انقالب را با تفکر غربی جمع بزنند، دیگر امکان ادامه حیات مستقل و بدون وابستگی از ما سلب خواهد شد آنگاه

تن به پروسترو یکایی دیگر _از نوع اسالمی آن_ خواهیم سپرد.این امکان وجود ندارد. پروسترویکای گورباچف نوعی باز
گشت به اصل است ، چرا که سو سیالیسم خود از صورت های تحقق او مانیسم است. و به این ترتیب، از آغاز هم کمونیسم و
دموکراسی دو صورت از تحقق یک امر واحد بوده اند و جنگشان با یکدیگر در عوارض است، نه در جوهر. اما جمع شدن

با غرب برای حکومت اسالمی جز با عدول از اصول امکان پذیر نیست. 
غرب نیز دوران تاریخی خویش را طی کرده است و اکنون رو به سوی اضمحالل و فروپاشی دارد . غرب و شرق سیاسی هر

دو مظاهر تاریخی اومانیسم بوده اند و اکنون دوران اومانیسم به سر رسیده. رفع تباین ایدئولوژیک شرق و غرب سیاسی نیز
از نشانه های تاریخی این حقیقت است. اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خویش روی گردانده است و به عالم معنا و

آسمان توجه یافته و این مستلزم انقالب و تحولی دیگر است خالف آنچه در رنسانس روی داد. انسان یک بار دیگر تولد
 " فتلقی ادم من ربهیافته است و عصری دیگر آغاز شده و کره زمین پای در آخرین مرحله تاریخ پیش از پایان نهاده است.

  کلمات فتاب علیه...." 
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