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مقدم 
قرشنشکریمشانسرنشهرشااشبرا رسشدو تشدا تنشوشیرایش
خداوندشوش یطرنشب شدوشحزبش؛شالل شوش یطرنشتقسیمشمیش
کند.ازشنگرمشدینیشهشاینشدوشحزبشههواامشداشتقربلشبریکدیگرش
ا ت. امروزیش احزابش خر تگرمش هش غربش هستند.دنیریش
تحزبشبرایشجربجرییشقداتشداشفرهنگش یر یشهشجریگرمش
محوایشدااد.داشنگرمشدینیشاینشپدیدمش یر یشهش هلشوش
مهتنعشا تشوشبرایشاازیربیششنشبریدشدیدشچ شترثیریشبرشترکیبش
یرشتجزی شنیروهریش یر یشجرمع شداادشوشاینشک شحقیقتشداش
بزنگرمشب شخطرشافتردنشمنرفعشحزبیشهشا توااشمیشمرند؟!نگرمش
عرفیشب شدینشوششزادیشداشمکتبشلیشرالشدمکرا یشغربیش
مفروضشاصلیشا ت.امرشداشمکتبشا المشهشاصلشمحوایش
"وشاعتصهواشب شحشلشالل شجهیعرشوشالتفرقوا"شبرشوحدتشداش
جرمع شا المیشداللتشدااد.تهرمیشانشیرشهشامرمرنشوشاولیریش
الهیشبرشدوشاصلشتوحیدشوشبرزگشتشب ش ویشخداوندشترکیدش
دا ت شاند.انقالبشا المیشب شاهشریشامرمشخهینی)ام(شبرش
اهیرفتشجدیدیشهشپرشب شعرص ش یر یشجهرنشگذا ت.دوش
اصلشبنیردینش"ن ش رقیشهشن شغربیشهشجههوایشا المی"شوش

"ا تقاللشهششزادیش
مردمش هریش مجرهدتش ثهرمش ا المی"ش جههوایش هش
بودمشا ت.داشده شاولشهشتر یسشوشانحاللشحزبشفراگیرش
جههوایشا المیشبزاگشترینشاویدادشبرایشحزبشگراییشداش
ایرانشمعرصرشبشهراشمیشاود.پسشازششنشدوگرن ش رزیشهریش
 یر یششغرزشمیش ود. روعشاینشبرزیشحزبیشب شانتخربرتش
 ومینشدوامشمجلسش واایشا المیشبرزمیشگرددشک شاکنونش
پسشازشگذ تش  شده شهشواادشمرحل شاویراوییشدوقطشیش
تهرمشعیراشداشش فت شبرزااش یر تشداخلیشکشوامرنش دمش
ا ت..برایشمثرلشهشتحزبشااشیکیشداشداخلشبرایشفرااشازش
اتهرمرتشحقوقشبشریشجهرنشغربشبرمیشتربدشوشدیگریششنشااش
نسخ ش فربخششمیشداند.احزابشهشمیراثشمشترکشبشریتش
نیستندشک شمرشبدونشتوج شب ششموزمشهریشخودیشوشبومیش رزیش

هشفلسف ششنشااشدابستشبپذیریم.
نظرمشپرالهرنیشوشنظرمشایر تیشازشا کرلشاایجشحکومتیش
هستندشک شبرشهمشتفروتشهریشا ر یشدااند.داشنظرمشپرالهرنیش
هشمجلسشوا ط شبینشمردمشوشدولتشا تشوشانتخربشمستقیمش
ائیسشجههواشداشنظرمشایر تیشب شانتخربشغیرمستقیمشتشدیلش

میش ود.تعدادشکر یشهریشاحزابشداشقومشمقنن شهشتعیینش
کنندمشمیزانش همششنرنشداشدولتشا ت.اگرشداشنظرمشپرالهرنیش
هشتشکیالتشحزبیشحکومتشبرشاحزابشمتعددیشمتکیشبر دش
وشداشانتخربرتشپرالهرنشحزبشغرلشیشوجودشندا ت شبر دشداش
شنشصواتشهشاحزابشبرشتوج شب شتعدادشکر یشهریشکسبش
 دمشداشدولتش همشدااندشوشدولتشائتالفیش کلشمیشگیرد

گذ تش ازش پسش ایرانش داش ا تشک ش اینش .حرلش والش
چهراشده شازشانقالبشا المیشوش کلشگیریشدوازدمشدولتش
نظرمش ب ش شوایش هشاویش متفروتش برش عراهرشوشکراکردهریش
پرالهرنیشوشکنراشگذا تنشنظرمشایر تیشچ شنتریجیشدااد؟داش
صواتشاجهرعشملیشبرش رشلزومشچندگرنگیشحوزمش یر تش
داشایرانشوشوجوبشنظرمشپرالهرنیشداششنشوشاحتهرلش کلشگیریش
دولتشهریشائتالفیشهشازششنشپسش رختراشاداایشداشکشواشچ ش

وضعیتیشپیداشمیشکند؟
حزبشجههواشا المیشوشتقربلشن ش رقیشهشن شغربی

ندااند.احزابش بومیش الگویش زمینش داشمشرقش احزابش
 و یرلیستیشتنهرشوج شمشترکشکنششگریشحزبیشداشبینش
کشواهریش رقیشوشغربیشا ت.حزبشجههوایشا المیشداش
ایرانشب شعنوانشتنهرشحزبشفراگیرشداش رلشهریشاولشانقالبش
ا المیشب شدلیلششاختالفرتشداونیشاهشرانششنشنتوانستشازش
خودشهویتشحزبیشموادانتظراشوشمنحصربفردیشااای شدهدش

ک شنهریندمشتحزبشا المیشداشجهرنشدوقطشیشبر د
.گرچ شطرحشدا تنشحزبشواحدشفراگیرشازشههرنشابتداش
هشنظرمشنوپریشا المیشااشبرشتنگنرشوشانگشاتهرمشهرییشمرنندش
تهرمیتشخواهیشوشخودکرمگیشنظرمشهریشا تشدادیشمواج ش
میش رختشامرشاگرشدا تشاجراششمیش دشوشمردمشههرنششموزمش
هریشدینیشااشک شازشامرمرنشمعصومشعلیهمشالسالمشداشحکومتش
ا المیشمیش نرختندشداشزندگیشعهلیش یر تهدااانشانقالبیش
نیزشمیشدیدندشوشکراشتشکیالتیشوشالگو رزیشداشجرمع شب ش
خوبیشانجرمشمیش دشکرانرم شتحزبشداششنش رلشهرشنرموفقش

نهیش د.
انحاللشحزبشجههوایشا المیشایرانشداش رلشششهس 
پریرنیشبودشبرشمدلشحکومتشتکشحزبیشوشحزبشفراگیرشوش
اتفرقشنرمشراکیشبودشک شدوگرن ش رزیشجرمع شداششنشزمرنشوش

دوقطشیش دنشمردمشداشاینشزمرنشازشپیرمدهریششنشا ت.
پوپولیسمشقطشیشداشایرانشپدیدمشایشا تشک شبرشهواداایش
حزبیشتفروتشا ر یشدااد.مردمشداشاادوگرمشاصالحشطلشیشوش
اصولشگراییشخیلیشفرقیشازشنظرشاوشش نر یش یر یشبرهمش
ندااند.ا خرصشمرجعشافکرا رنشهستندشوشب شدا تنشتحلیلش
هریشانقالبیشکرایشندااند.ا خرصشجریشهرشتحلیلشفردیش
ااشگرفت شاندشوشعوامشفریشیشبیدادشمیشکند.انتخربشدا تش
اصاًلشمعنرشنداادشهرچ شا خرصشخرصشداشاینشبزنگرمشهریش
 یر یشبگویندشههرنشحقیقتشا تشوشنیرزشب شتحقیقشوش
اا تیششزمرییشندااد.ن شتنهرشداش  شده شاخیرشهشاقربتشهریش
دوحزبیشداشایرانشب شمعنریشحرف شایششنشمشرهدمشنشدمشبلک ش

بیشترشب شدوئیتشقرشنیشوشحقشوشبرطلشخواندنشیکدیگرشنزدیکش
 دمشاند.

معنریشدیگرشاینشعشراتششنشا تشک ششنهرشداشمقرطعش
خطیریشک شجرمع شبیششازشهرشزمرنشب شهدایتشوشانسجرمشملیش
نیرزشداادشدیگریشااشتکفیرشمیشکنند.داحرلیشک شداشنظرمشهریش
دوحزبیشهشدعواشبرش رشاصولشنیستشبلک شتفروتشداشبرنرم ش
هریشکرایشا ت.برایشمثرلشهشجههوایشخواهرنشوشدمکراتش
هرشداششمریکرشهرشدوشب شجهرنیشبرپری شاازششهریششمریکرییش
میشاندیشندشوششنشااشپیگیریشمیشکنند.داحرلیشک شداشانقالبش

ا المیشبرشقرائتشهریشمتفروتیشازش ویشفعرالنش یر یش
داخلیشمواج شبودمشوشهستیمشک شبرشیندششنهرشمثشتشنیست.

تحزبشداشایرانشبیشترشنقششواگراشوشکهترشهمشگراشدا ت ش
ا تشوشگرومشهریش یر یشخودیشبرشنگرمشجهرنیشدینشا المش

هشبردا تشهرییشازشعرششترشفرششدااند.
ازشدوگرن ش رزیش یر یشترشپوپولیسمشقطشیشداشایرانش

پسشازش کستشتفکرشتکشحزبیشداشده شاولشانقالبش
ا المیشهشداشههرنش رلشهرشظهواشگرومشهریش یر یشخلقش
دوامش افتد. ومینش میش اتفرقش ب شصواتشگستردمش السرع ش
انتخربرتشمجلسش واایشا المیشهششغرزیشبرش نرایویش
دوگرن ش رزیشحوزمش یر تشداشایرانشا ت.اصالحشطلشیش
وشاصولشگراییشبدونشاینشک شبرنرم شمشخصیشبرایشاقربتش
دا ت شبر ندشپرشب شعرص شایشمیشگذااندشک شبرشمرهیتشنظرمش
ا المیشداشایرانشک شامشالقرایشجهرنشا المشا تشاگرشنگوییمش

داشتضردشبودندشهمششواشنیزشنشودند.

داش رلشش7هسشهشتعریفیشک شازشجرمع شمدنیشبرایشمعرفیش
اصالحشطلشیشااای شمیش ودشتعریفیشدینیشا ت."جرمع ش
مدنیشهشههرنشجرمع شمدین شالنشیشا ت."اصولشگراییشنیزش
خودشااشبرشدینشمداایشیکیشمیشداندشوششنچ شازشاینشنزاعشدینیش
حرصلشمیش ودشگسترششبیشایهرنیشداشجرمع شجوانشایرانیش

ا ت.
داشانتخربرتشدوازدهمش رهدشپدیدمشایشب شنرمشپوپولیسمش
قطشیشهستیم.مسشمیلیونشکسرنیشک شب شاصالحرتشهشمتصلش
هستندشوششسشمیلیونشکسرنیشک شب شحکومتشدینیشفکرشمیشکنندش

وش0سشمیلیونشکسرنیشک شافکراشدیگریشدااند.شاینشواگراییشااش
نظرمشپرالهرنیشوشدولتشائتالفیشهشبهترشازشنظرمشنیه شایر تیش
فعلیشمیشتواندشمهراشکند.جریرنرتشحرکمشبرشکشواشب شانسرنش
 یر یشداشمقریس شبرشانسرنشده شاولشانقالبشا المیشبسیراش
متفروتشمیشنگرند. رخص شانسرنشانقالبیشهشدا تنشتحلیلش
هریشقویشفردیشا تشوشبرواشب شاینشک شفردشداش رنو تش
جرمع شترثیرشداادشوشتربعشمحضشا خرصشنیستشوشبرشانسرنش
متکثرگرایشغربیشنیزشمتفروتشا تشوشب شحشلشالهتینشالهیش
متصلشا تشوشداعینشتکثرشب شتعدادشانسرنشهریششگرمشهش
وحدتشطریقشدااد.داحرلیشک شهشاکنونشهرشدوشقطبش یر یش
ب شاطرعتشمحضشپیروانشخودشازشا خرصشمیشاندیشندشوش
پوپولیسمشقطشیشااشترویجشمیشکنند.خودکرمگیشمدانشاهشرانش
داشهرشدوشقطبش یر یشازشپیرمدهریشاینشوضعیتشا ت.

منشمعتقدمشبرایشبرونشافتشازشاینشوضعیتشقطشیشبریدش
برشنقش شاامش"  شگرن ش یر تشداشایران"شازشچپشوشاا تش

 یر یشفراترشافت شوشب ش"نهضتشمستقلشهرشداشایران"شک شداش
انتخربرتشمجلسشدهمشبرشهدفشتنظیمشاوابطشقداتشوشبرش
پیشترزیشصدهرشا رن شداشنواحیشوشمنرطقشمختلفشکشواش

اعالمشموجودیتشکردمشوشفراگیرش دمشاجوعش ود.
مجلسش واایشا المیشوشنظرمشپرالهرنی

اگرشفرصتشهریشده شاولشفوتشنشدمشبودشوشدولتشهرش
یکیشپسشازشدیگریشحزبشهریشدولتش رخت شبوجودشنیروادمش
بودندشوشاکنونش رهدشچندگرنگیش یر یشداشکشواشنشودیمش

نظرمشتکشحزبیشپرالهرنیشبرشوجودشهزین شهریششنشهشبهترشوشبرش
اقتدااشبیشترشمیشتوانستشب شانقالبشا المیشبرشتهرمیشششامرنش
هریشجهرنیششنشیرایشا رندشوشمقدم شایشمیش دشبرایشتحققش
شامرنشامرمشااحل)ام(شوشبرپرییشحزبشمستضعفرنشجهرنشامرش
چ شفریدمشک شاینکشدیگرشهشجهعشکردنشاینشهه شگرومشهریش
 یر یشک شازشدلشدولتشهریشپسشازشانقالبشا المیشبیرونش

شمدمشاندشامریشنزدیکشب شمحرلشا ت.شششششش
ششازشدوگرنگیشداشحوزمش یر تشنیزشخراجش دمشایمش
وشااهیشبرقیشنهرندمشجزشاینشک شب شالگویشنظرمشچندحزبیش
پرالهرنیشخودشااشبر رنیم.ازشاینشالگوشهشالجرمشدولتشائتالفیش
پدیدشمیششید.دولتشفراگیرشب ش شکشدولتشدوازدهمشک شداعی ش
دابرگیرندگیشتهرمیشنیروهریشجرمع شااشداادشنوعیشخوشش
خیرلیشا تشوشداشعهلشامکرنشپذیرشنیست.اینشدولتشاگرش
منرفعشملیشااشداشصداشخوا ت شهریشخودشقرااشدهدشبریدش
کربین شایشتشکیلشدهدشک شپو شش یر یشحداکثریشوش
فراجنرحیشدا ت شبر دشترشاینشک شبرایشدوامشپسرشدوازدهمشهش

نظرمش یر یشبتواندشچرامشایشا ر یشبیرندیشد. رختراشاداایش
برشدولتشائتالفیشداش رایطشنربسرمرنشفعلیش رزگراترشا تش
ترشبرشدولتشفراگیرشچراشک شهیچشیکشازشدولتشهریشپسشازش
انقالبشا المیشغیرشازشبهرمشبرداایشهشتش رشل شازشمجهوع ش
هریشاداایشهشدیدگرمشبلندمدتشوشزیربنرییشندا ت شاندشوشاگرش
تکثرشداشاینشمحیطشمشبوجودششیدشازشزیرشبراشیکشدولتشفراگیرش
خراجش وندشبرعثشمیش ودشاقربتشهش فرفیتشهشپر خگوییش
وشخیلیشازشمولف شهریشفراموشش دمش رزمرنیشب شبدن شدولتش
هرشاامشیربدشوشمردمشازشاینش رمری شهریشبالشا تفردمشبیتشالهرلش

داش رختراشاداایشبهرمشبیشتریشبشرند.
مجلسش واایشا المیشک شدوشمرموایتشقرنونگذاایش
وشنظراتشبرشحسنشاجرایشقرنونشااشب شعهدمشداادشهشداشنظرمش
پرالهرنیشب شدا تیشداشااسشامواشقرااشمیشگیرد.صندلیشهریش
پرالهرنیشبرشقرعدمشمندیشخرصیشب شنهریندگرنشملتشدادمشمیش
 ودشوشدیگرشپولشهریشتشلیغرتیشتعیینشکنندمشبرندمشانتخربرتش
نیستندشوشاحزابشوا ط شبینشمردمشوشحکومتشقرااشمیشگیرند.
اینشوضعیتشگرچ شبرعثشچندگرنگیش یر یشمیش ودشامرش
برشوجودشجریگرمشخطیرشاهشریشداشبلندشمدتشنسشتشب شنظرمش
ایر تیشفعلیشهشکراشمدترشوشبهترشا ت.برتوج شب شمفروضرتیش
ک شااای شکردمشاینشانتخربشهشاامشچرامشاجتنربشنرپذیرشوشنرگزیرش
ا ت.ایکرششفرصتشهریشپیشینشااشازشبینشنشردمشبودند.
اابط شایجربیشیرشااهشردیشدولتش رزندگیشوشحزبشکراگزااانش
 رزندگیشهشدولتشاصالحرتشوشجشه شمشراکتشایرانشا المیش
وشدولتشعدالتشمحواشوشتشکلیشمو ومشب شیکترشهه شبرشوجودش

پریگرمشدولتیشاحزابشداشایرانشگواهیشمیشدهند.
دولتشاعتدالشک شپدیدمش یر یشجدیدیشنیستشوشخودش
حرصلشائتالفشاهشرانشدولتشهریش رزندگیشوششاصالحرتش
برایشغلش شبرشاقیبشبودمشا ت.اابط شاحزابشوشدولتشهرشداش
ایرانشوااون شا ت.احزابشبریدشدولتشهرشااشاویشکراشبیرواندش
وشن شاینشک شدولتشهرشهشاحزابشاا.بهترشبگویمشاو ریشدولتش
هرشنشریدشاحزابشدولتش رخت شوش ش شدولتیشدا ت شبر ند.
تالشش خصیتشهرشبرایشمرندگرایشداشقداتشبرعثش دمش
ک شفرصتشهریشبسیرایشازشبینشبروندشوشاالنشااهیشجزشپیرویش
ازشالگویشچندحزبیشبرقیشنهرندمشا ت.احزابشهشخرن شدااندش
امرشانسجرمشندااند.هرکدامشازشاینشجریرنرتش یر یشموجودشااش
بخواهیدشنردیدمشبگیریدشب شاجهرعشملیشنهیشا ید.برایشاینشک ش
اابط شمردمشبرشاحزابشهشاحزابشبرشمجلسشهشمجلسشبرشدولتش
وشاابط شهه ششنهرشبرشاهشریشدقیقشوشتعریفش دمشبر دشنیرزمندش
تغییراتیشداشقرنونشا ر یشهستیمشترشازشاینش رایطشب شخوبیش
عشواشکنیم.اینشک شکسرنیشب شفراوانیشصندلیشهریشفتحشنشدمش
مجلسشفعلیشوشکسبش همشبیشترشمیشاندیشندشوشبرشنظرمش
پرالهرنیشب شخرطرشبرقرااشنشودنشموازن شحزبیشداشحرلشحرضرش
مخرلفتشمیشکنندشاینشمنطقشدا تیشنیستشوشبرشتحلیلش
ااهشردیشموادانتظراشازشنظرمشا المیششنشهمشداشاینشجهرنش
مترثرشازشتهدنشمردیشغربشهشمغریرتشدااد.امروزشبریدشجرمعش

فکرشکنیمشترششیندگرنشنیزشازششنشبهرمشمندش وند.ش

گرشبگویمشک شمراشحرلشپریشرنیشنیست
انگشاخسرامشخشرمیشدهدشازش رشضهیر)ش عدی(

نرا ـیوسشیـرشنرا ـیسشمـردشجـوانشخـوشش ـیهرییش
بـودشکـ ش ـیفت شتصویـرشچهـرمشخویـشش ـدشوشمـدامشبرشلبش
چشـه شمیشنشسـتشوشعر قرن شب شاخسـراشخودشداششبشمیش
نگریسـتشوشاوزشب شاوزشافسـردمشترشمیش ـدشوشاینشا ـطوامش
یونرنـیشنهریتـرشازش ـدتشغـمشوشانـدومشجـرنش ـپرد.داشواقـعش
خودش ـیفتگیشاختـاللشهیجرنیشاغـراقششمیزشا ـتشوشخودش
 ـیفت شکسیشا ـتشک شتنهرشخودشااشواجدشاازششهریشفردیش
وشاجتهرعیشوش ریستگیشهریشعلهیهفرهنگیشوشاجتهرعیش
میشداندشوشافتراششااشبرشحقشمیش هرادشوشههیش ش ریرینش

ااشمقصـرشوشبرطلشمیشپنـدااد.
تر مششنشاوزشک شداششین شیششخودشنگری

عر قشخودش ویشوشدیدمششزمنشبرش پری
چـ شحقیرنـدشوشکوچـکششنرنـیشک شمغرواندشوشخویشـتنش
فریفتـ شوشایـنشخودش ـیفتگرنشبیچـرامشگوییشنهـیشدانندشک ش
پـسشازشپریـرنشبـرزیش ـطرنجشتهرمـیشمهـرمشهـرشاعـمشازش ـرمش
هوزیرشوش ـربرزشپیردمهجهلگیشداشیکشجعش شقرااشمیشگیرند.
قداشمسلمشاینشزندگرنیشنرپریدااشنیزشههچونشبرزیش طرنجش
ا ـتشوشپـسشازشفـراشا ـیدنشزمـرنشمـرگشوشپریـرنشحیـرتش
دنیـویشداشجعشـ شایشبـ شنـرم"شتربـوت"شبریـدشقـرااشگرفـتشوش
ایـنشمرکـبشچوبیـنشداشانتظـراشههـگرنشا ـتشوش ـرمشوشگداش
نهیش نر ـدهفقیرشوشغنیه ـرمشوشگداهضعیفشوشقویهپیرشوش
جوانشااشازششنشگریزیشنیسـت.بیش ـکششغوشش ـردشخرکهش
 ـشکشراانشااشبـرشگرمـیشوشمهربرنـیشافـزونشتـریشب ش ـین شمیش
فشـرادشوشگرانشراانشوشتوانگرانشقداشقداتشبرشدلهرمشبیشـتریش
ازشایـنشدنیـرشدلشبـرشمـیشکننـدشوشداششغـوشش ـردشوشنرشمهربرنش

خـرکشجریشمـیشگیرند.
ههـگرنشااشداشایـنشدنیـرشا ـرلتشایـنشا ـتشکـ شبـرشداکش
صحیحشمرتشتشوشمنزلتشافیعشانسرنیشوشبرشایهرنیشاا خشوش
ااادمشایشا ـتوااشکهرالتشبرلقومشوجودیشخویششااشفعلیتش
بخشـندشوشگوهـرشپرشبهریشانسـرنیشخـودشااشمتجلیش ـرزند.
پـرشواضحشا ـتشکسـرنیشک شفرقدشایهـرنشوشااادمشاا ـتینشاندش
بـ شجـریشا ـیدنشب شکهرلشوششاا ـتگیشداشبرتـالقشنقصرنشوش

کر ـتیشگرفتراشمیششیندشوشاوزشب شاوزشازشاصلشوشایشـ شخودش
دواتـرشمـیش ـوند.قرانشکریمشانسـرنشااشموجـودیشدوشبعدیش
معرفـیشمـیشکنـدشک شنیهیشازش ر ـتشویش ـتودنیشوشنیهیش
دگـرشنکوهیدنـیشا ـتشوششدمـیششمیـزمشایشازشنـواشوشظلهـتش
هتلفیقیشازشز ـتیشوشزیشرییشوشترکیشیشازشخیرشوش ـرشوشنیکیش

وشبدیشا ـت.
ب شتعشیرش رعر:ششدمیشزادمشطرف شمعجونیشا ت

کزشفر ت ش ر ت شوزش یطرن
گرشاودش ویشاینش ودشکمشازشاین
واشاودش ویششنش ودشب شازششن

وش دوشگرنگـیش مظهـرش ا ـتش ایش شفریـدمش انسـرنش پـسش
مهثـلشثنویت.حـرلشایـنشموجـودشدوش ـرحتیشوشدوشبعـدیش
مـیشتوانـدشوجـودشتلفیقـیشوشترکیشـیشخودشااشز ـتشز ـتش
انسـرنش دیگـرش زیشـرش ـرزد.ازش ـویش زیشـریش یـرش وش گردانـدش
بـ شعنـوانشخلیفـ شا...شبـرشظرفیـتش ـگرفشوشتوانهنـدیش
بـرالشواجـدشفطرتـیشخـداشش ـنرهحقشپـوشوشحقیقـتشجـوشوشش
برخـوادااشازشعنصـریشملکوتـیشوش ـرافتش اتـیشوشوجـدانش
اخالقـیشوشمتقربـالشصفرتشمذمـومشوشنکوهیـدمشایشازشقشیلش
خونریزیهنر پر یه ـتهگریهعصیرنشوش رکشـیهطهعش
وازیشوشفـزونشخواهیهقـداتشطلشـیشوشتهرمـتشجویـیشوش
چندیـنشصفـتشپسـتشوشا یالنـ شا ـت.امروزمشا ـت شایش
بـرشعنـوانشعلـمش"ششنتروپولـوژی"شیـرشانسـرنش نر ـیشازشچنـرنش
و ـعتیشبرخـوادااشا ـتشکـ شداشاکثـرشدانشـگرههریشمعتشرش
دنیرشتحتشعنوانشانسرنش نر یشعهومیشب شمطرلع شگستردمش
داشجهـتش ـنرختشنـوعشبشـرشمـیشپـردازدشوشنظـرمشهـریش
زیسـتیشوشفرهنگیشبشـرشااشداش رخ شهریشجسهرنیهبر ترنش
 نر ـیهزبرنش نر ـیشوشفرهنگیشبرا ـیشمیشنهرید.هدفش
ازشایـنشمقدمـ شمفصـلشوشمطـولشتشییـنشا ـرلتشانسـرنش
داش ـرحتشمسـرئلشاجتهرعـیشه یر ـیشوشبـ شویـژمشپهنـ ش
فرهنگیشا ـت.بیشگهرنشکالمشوشپیـرمهاوششوشمنشهکردااش
وشافتراه ـعراشوشجسـتراشهـرشانسـرنیشبریـدشحـقشمحـواشوش

حقیقـتشمـدااشبر ـدشوشبـس.
شنشچیـزیشکـ شداشهـرشجرمعـ شایشبـ شحـقشوشحقیقـتشوش
انسـرنیتشش یبشمیشا ـرندشههدلیهههگراییشوشههگرمیش
نـرشمشـراکشوشمشـئومش اابربـرنشقـداتشوشثـروتشوشپیونـدش
فریفتـ ش قـداتش وش دنیـرش ـیفت ش ههسـودانشوشههسـویرنش
ا ـتشوشایـنشموضوعهقصـ شپـرشغصـ شایشا ـتشکـ شداشهـرش
مقطـعشترایخـیشوشهـرشبرهـ شایشازشزمـرنشوشداشهـرشکشـوایش
وشدیـرایش"حقیقـتشوشعدالـت"شااشداشمسـلخش ـودشجوییشوش
منفعتشطلشیشوشداشمذبحشفزونشخواهیشقربرنیشنهودمشوشاامش

 ـکوفرییشانسـرنیتشااشمسـدودش ـرخت شا ـت.
شدمیشااششدمیتشالزمشا ت

عودشااشگرشبوشنشر دشهیزمشا ت

داشهـرشجرمعـ شایشز ـتیشهرهکر ـتیشهرشوشنرا ـرییشهرش
بـیشدلیـلشپدیدشنهیششیندشوشقطعرشعواملـیشوشدالیلیشموجبش
تسـلطشز ـتیشبـرشزیشریـیشوشتفوقشکر ـتیشبرششاا ـتگیشمیش
دنیـرش ـیفتگیهقداتش جـزش نیسـتش چیـزیش شنش وش گـرددش
فریفتگیهفـزونشخواهـیشوشتهرمـتشجوییشاقلیتیشحقیقتش
 ـتیزشوشعدالـتشگریزشکـ شب شجهتشاامششجویـیشوشکرمشش
طلشیهچهـرمشجهیـلشانسـرنیتشوشاخسـراشزیشـریشحـقشوش
حقیقـتشوشجهـرلشحیـرتشطیشـ شانسـرنشااشمخـدوششمـیش
نهرینـدشوشههـ شچیزشوشهه شکسشااشفدایشنفسـرنیرتشوشخودش

خواهـیشمیش ـرزند.
قـرانشکریـمشمـیشفرمریـد:شانشا...شالشیغیـرشمـرشبقـومشحتـیش
یغیرواشمرشبرنفسهم.یعنیششههرنرشخداوندشحرلشوشوضعشهیچش
قومـیشااشدگرگـونشنهـیش ـرزدشمگرشاینشک شخودششداشاندیشـ ش
دگرگونیشبر ـند.ب شقولش"ان ش ـرا"ش ـرعرشبزاگشفرانسوی"ش
هـرشکسـیشکـ شنتوانـدشچیـزیشااشتغییـرشدهدهش ریسـت شهیچش
تکریهـیشنیسـت.نیکشپیدا ـتشک شا ر ـیشترینشا ـرلتش
وشوظیفـ شانسـرنشحهریـتشازشحـقشوشحقیقـتشوشپر ـداایش

ازشعدالـتشا ـتشوشنجـرتشایـنشگوهرهـریشگـرانش ـنگشازش
چنگشحقیقـتش ـتیزانشوشعدالتشگریـزان...

تردیـدیشنیسـتشکـ شزندگیشزیشر ـتشبـرشتهرمشفـرازشهرشوش
فرودهـرشوشبریـدشتـالششکنیمشک شزیشرییشهرشااشبرشهه شعظهتش
وش ـکوهیشکـ شدااندشبرایشنسـلشهـریشامروزشوشفرداشتر ـیمش
کنیمشوشب شنگر ـتنشبدیشهرشوشز ـتیشهرشوشپلیدیشهرشخرته ش
دهیمشوشداش ـرختنششیندمشایش ـکوههندشنقشیشانسرنیشایفرش
کنیم.بـ شگونـ شایشکـ ششینـدگرنشب شجریش ـرزنششوشنکوهشش

نسـلشمرشهزبرنشب شتحسـینشوشتهجیدشگشریند.
نـرشگفتـ شپیدا ـتشداشکشـواهریشتو ـع شیرفت شیکـیشازش
دالیـلشتحقـقشتو ـع شمطلوبشوشمتـوازنشوشتجلـیشعدالتش
داشابعـردشگونرگـونشبـ شویـژمشتشلـواشعدالتشتوزیعـیشهوجودش
ایـنشتو ـع ش بـرش احـزابشقداتهنـدشمردمـیشا ـت.افزونش
دموکرا ـیشوشا ـدشمـردمش ـرالایشبـدونشنقـشششفرینـیش
احزابشمستقلشمحققشنهیش ود.متر فرن شداشکشواشمرشب ش
جهـتشفعرلیتشمقطعیشوشتالششفصلیشاحـزابهشنشهمشداش
ایـرمشانتخربـرتشموجبشبدبینیشوشعدمشاعتهردشمـردمشگردیدمش

ا ـت.ش"چرالـزشمریـرم"شیکـیشازشصرحبشنظرانشهمـواادیشب ش
غیرشازشکسـبشقداتشااشجزوشکراشویژمشهرشوشاهدافشا ر ـیش

احـزابشبـرشمیش ـهراد.
-شانتخربشنرمزدهریشکراشمدهش ریست شوشمقشول

-شتدویـنشوشتشییـنش یر ـتشهـریشکلیشوشتشـریحشا ـرلتش
حزبی

-شنقدشمشفقرن شوشدلسوزان شدولتشمستقر
-ششموزشش یر یشاعضرشوشانتقرلشب ششحردشمردم

-شپلشااتشرطیشبودنشوشمیرنجیگریشبینشمردمشوشحرکهیت
 گفتششنشک شداشکشواشمرشتحزبشب شصواتشمطلوبش
وشاصولیشوشاوالشمندشمحققشنشـدمشا ـتشوشاحزابشداشایرمش
انتخربـرتشانگشـتشحهریـتشبـرشاویشگزین شیـرشگزین شهرییش
مـیشنهندشوشپسشازش کسـتشوشعدمشپیـروزیشکرکرمشااشپریینش
مـیشکشـندشتـرشانتخربرتیشوشموعـدشاقربتیشدگـرشوشداشصواتش
پیـروزیشچنـدشصشرحیشداشصحن شمیشمرنندشوشخودیشنشـرنش
میشدهندشوش همشمعقولشوشنرمعقولشخویششمیشطلشندشوشیرش
مراد ـرنشبرشوادمشمیش ـودشیرشنهیش ودشک شداشهرشدوشحرلتش

موضعـیشمتفـروتشاتخـر شمیشگرددشک شپرداختـنششب ششنهرشداش
ایـنشمجـرلشانـدکشمقـدواشوشمیسـواشنیسـت.اوششاصولیش
وشکراشدا ـتشوشمشـیشمعقـولششنشا ـتشکـ شهـرشحزبـیشداش
انتخربـرتش ـرهدشتوفیـقشوشپیـروزیشااشداششغـوششگرفـتشهش
نشریـدشمسـتشوشمدهـوششبـردمشقـداتشزودشگـذاشگردد.بلک ش
بـرشعکـسشمنتقدشطلبشوشنقدشپذیرشبر ـدشوشگو ـیشنیو ـرش
جهتش ـنیدنشنقدشمشـفقرن شدیگرشاحزابشب شویژمشاحزابش
مخرلفشوشغیرشههسـوشدا ت شبر ـدشوشداشصواتش کستش
هـمشنشریـدشزانـویشغـمشداشگو ـ شانـزواوشکنـجشعزلـتشبغـلش
کندهبـلشبـرشههتـیشبلنـدشوشصداقتیشتهـرمشوشمترنتـیشکرملشب ش
تو ـع شوش ـکوفرییشجرمع شکهکشنهریدشوش رفرازیشمیهنش
ا ـالمیهملتشوشاانقالبشااشبرشخوا ـت شهرشوششازوهرهنیرتش
وشتهنیرتشحزبیهجنرحیهگروهیشوشفردیشترجیحشدهدشوشازش
توهینهتخریبه یرمشنهرییهتسوی شحسربشهریش خصیش

وشجنرحـیشجـداشاجتنربشکند.
ــژمش ــ شوی ــرتشهشب دایــغشوافســوسشبراهــرشپــسشازشانتخرب
انتخربــرتشایر ــتشجههــوایش ــرهدشبــودمشایــمشکــ شحســنش
اعتهــردشوشههراهــیشوشههگرمــیشمــردمشبــ شجــریشپر ــخشداش
ــداتش ــیشمــوجش ــوااانشق ــیشاعتنری ــرشب خــواشوش ریســت شب
 ــیفت شوشدنیــرشفریفتــ شوشمدعیــرنشکــجشاندیششوش ــودشجوشوش
مقــرمشپر ــتشمخــدوششوشپریهــرلش ــدمشا ــتشوش یر ــتش
وازانشنر ــیشوشنرکراشمدهتقربــلشکینــ شتوزانــ شااشبــرشتعرمــلشش
ــراش ــدشوشگرچــ شداشظرهــرشوشگفت ــحشدادمشان ــ شترجی صهیهرن
خویشــتنشااشمنــردیشدموکرا ــیشوشجســتجوگرشبهشــتش
ــلش ــدهداششعه ــرنشدادمشان ــیشنش ــرنش ــهرشاویری ــنشوششام بری
پریــ شهــریشدوزخشوشبنیــرنش ــهرش ــوخت شااشبنــرشنهــردمشانــدشوش
بجــریشا ــتفردمشمطلــوبشازشموقعیــتشوشاغتنــرمشفرصــتشب ش
فرصــتش ــوزیشپرداختــ شوشموجبشتشــدیدشعقبشمرندگیش
وشبرعــثشتراکــمشنفرتشوشکین شوازیهتفرقشوشتشــتتشگشــت ش
اندهبــیششنکــ شلحظــ شایشوجــدانشخــودشااشقرضــیشنهرینــدشوش
لهحــ شایشبــ شخــودششینــدشوشد ــتشتغربــنشبــرشزانــوشزنند.بــ ش
قــولشخواجــ شاازهحرفــظش ــیراز:شجــریششنشا ــتشکــ شخــونش

مــوجشزنــدشداشدلشلعــل
زینشتغربنشک شخزفشمیش کندشبرزاا

کالمششخـرشایـنشکـ شیکـیشازشدالیـلشجـرشمرنـدنشا ـترنش
ش ابریجـرنشغربـیشوشیکـیشازش هر ـترنشهـریشمهمشا ـترنهش
 ـولدوزشمظلـومشامـرشههـرامش ـرفرازهازشکراوانشا ـدشوش
تو ـع هصفششاایـیشهـریشغیرشمعقـولشهجنرحشبـرزیشهریش
کر ـشکراان هموضعشگیـریشهـریشمتکشران هجـرمشطلشیشهریش
متفرعنرن شمدعیرنشخودش یفت هحقش تیزشوشحقیقتشگریزش
ا ـتشکـ شش ـکرااشحقیقـتشااشداشمسـلخشقداتش ـیفتگیش
وششزادگـیشوشواا ـتگیشااشداشمذبـحشدنیـرشفریفتگـیشوشمهـرشوش

محشـتشااشداشقربرنـگرمشقهـرشوشانتقـرمش بـحشنهودنـد.

علسرضـ یعسدآبـدی

دکتر پرویز محمدی

Narcissism نارسیسیسم 
  خود شیفتگی چیست؟ و خود شیفته کیست؟  
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