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روح ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ز زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺠﺴﺖ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻼذ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﮫ و رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ ﺳﯽ ال ای درﮔﺬﺷﺖ .ﺧﺒﺮ ﻣﺜﻞ
ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آن دﺳﺘﮫ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ادﺑﯿﺎت ﻏﺮب "اﻧﺴﺎن رﻧﺴﺎﻧﺲ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﯿﻄﮫ از
ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺰ ﺳﺮاﻣﺪان آن ﺣﯿﻄﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ادﺑﯿﺎت ،ﻧﺴﺨﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺼﯿﺢ ﻧﺴﺦ ،ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﺎطﮫ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﺮاق،رﯾﺎﺿﯿﺎت و
ﻓﻠﺴﻔﮫ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ..از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎش ﺑﻮد و ﮔﮫ ﮔﺎه ﺷﻌﺮ ھﻢ ﻣﯽ ﺳﺮود .ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎھﯽ
اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد وﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ در اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﺮاق ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .در ﺳﮭﺮوردی ﭘﮋوھﯽ ﺑﺮﺗﺎﻟﯿﻔﺎت
ﻣﺸﺎﺋﯽ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﮭﺮوردی را ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﻣﻨﻈﻢ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﮭﺮوردی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.او ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﺮاق ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺨﺼﻮص از ﺑﻌﺪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﮫ اھﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،آﺛﺎر اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎﺋﯽ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎی ﮐﻠﯽ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺳﻌﯽ
آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﺮاق ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد "ﺑﺮای
ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﮔﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ" ﮔﺬراﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺨﺼﺺ در
رﯾﺎﺿﯿﺎت و دﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﮔﮭﮕﺎه ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮود .ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﮐﮭﻦ
اﺣﺎطﮫ داﺷﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﯿﻤﺎ و ﻓﺮوغ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد" :ﮔﺬار از ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ داﻧﺎی ﺧﻼق ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﻼﻗﮫ اش ورای درک ﺳﺎده اﺳﺖ ]." [1از ﻧﻈﺮ او ﻏﺎﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺷﻌﺮ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮ و ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ را دارای
ﻗﺪرت اﻟﻘﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮫ آن دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ از ﺳﺎل  ١٩٨٨اﺳﺘﺎد در دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﮭﺎی اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ ﺳﯽ ال ای ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎدی ﻣﺸﺎور ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪام و ﺳﻤﺖ
ِ
اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺤﺾ
از داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ و ﻣﺪارک دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﺷﺘﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﻮ ﺳﯽ ال ای ،دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﻣﺪﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺗﮭﺮان ،ھﺎروارد و ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﺪرﯾﺲ
ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﺧﯿﺮا ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻋﻠﯽ دھﺒﺎﺷﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻻت دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ در ﺣﺎل ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﻧﺸﺮ در ﻣﺠﻠﮫ
وزﯾﻦ ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد .از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ  :ﻓﻠﺴﻔﮫ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﺷﺮاق و ﻣﻌﺮﻓﺖ در
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﮭﺮوردی ،ﻧﻮر در ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮭﺮوردی ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺣﮑﻤﺖ اﻻﺷﺮاق و ﭘﺮﺗﻮﻧﺎﻣﮫ ﺳﮭﺮوردی ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺴﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ دوره ای اﻧﺠﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ "ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ" اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﮫ ھﻤﺖ و ﻧﻈﺎرت دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﺳﻨﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان" ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل  ١٢ﻣﺠﻠﺪ ﮐﺘﺎب از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺳﯿﻌﯽ در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﺮوردی اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺳﮭﺮوردی در ﺻﺪد ﺑﻮد
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﺷﺮاﻗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ ،ﺳﮭﺮوردی ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭘﺎدﺷﺎه -ﻓﯿﻠﺴﻮف
اﻓﻼطﻮﻧﯽ را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ آن ﺟﻨﺒﮫ اﺳﺎطﯿﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ و آن را در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺪ ﻣﯽدھﺪ و
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد" :ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل اﻟﮭﯽ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﺪه
آل ،ﯾﻌﻨﯽ ذھﻨﯽ ،و ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ آرﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﯿﺎﻧﺶ در زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ ،و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﺑﺪا .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻠﻜﻮﺗﯽ و ﺟﺒﺮوﺗﯽ ،و ﺑﮫ ھﯿﭻ روی در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺗﺤﻘﻘﯽ ﻧﺪارد" و
در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﮫ اﻣﺮوز از ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ" :رﮐﻦ اول در ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﮫ ،رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻌﺎدت
در آن در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﮫ طﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰاره ای
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﻤ ٔﮫ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد".
ﻋﻼه ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد .ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن را درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ و
ﺧﺮدورزی و اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ و ﭘﺮھﯿﺰ از دروغ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﮫ آﻧﭽﮫ از اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮد .اﺧﻼق ﻋﻤﻠﯽ را زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن را "دﺷﻮاری وظﯿﻔﮫ" ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و
ھﻤﻮاره ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ".
.ﺑﺮﺧﻼف ظﺎھﺮ ﺟﺪی و ﺧﺸﮏ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﮫ ،ﻗﻠﺒﯽ رﺋﻮف وﻣﮭﺮﺑﺎن و روﺣﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎس داﺷﺖ .در دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﭘﺲ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎد آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺒﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و
اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪاﻧﮭﺎ را ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎطﻊ از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض و اﯾﻦ "ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ" روا ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و از ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮار اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ
درﺳﯽ ،از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان
ﮐﻮﭼﮏ او ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ" :در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ،آرزوی ﻣﻦ دﻋﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی
ﻣﻦ ،ﻓﮑﺮم ،وﺟﻮدم ،دردم ،و آه ﺷﺒﺎﻧﮕﺎھﻢ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ آزادی ﺳﺮﻓﺮازی ،اﺳﺘﻘﻼل ،راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ،
و ﻗﺪرت اﯾﺮان اﺳﺖ ]."[2
در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﻋﻮﺗﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از دﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑﺎره
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻮﺷﺖ و از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ

ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در داﻧﺸﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ روز اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ ﺳﯽ ال ای ﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﻠﯿﺪی ھﺎ و ﮐﺠﯽ ھﺎ و ﺧﺮاﻓﮫ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ “رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ” اﻣﯿﺪھﺎ
داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻓﻘﺪان او ﻣﺤﺴﻮس
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را و
رﺷﺘﮫ ﻧﺤﯿﻒ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان او آﻣﻮزﮔﺎری
ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻔﯿﻖ ﮐﮫ “درس زﻧﺪﮔﯽ]” [3ﻣﯽ داد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﺎ ﺣﻜﯿﻢ را ﺣﻜﯿﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﻛﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراده ﺧﻮد ،ﺧﻠﻊ ﺑﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ " .دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎﺋﯽ زﯾﺒﺎ زﯾﺴﺖ و آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از او ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺪاق ﺷﻌﺮی از اﻟﻒ .ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﺖ ﮐﮫ
داﻻن ﺗﻨﮕﯽ را ﮐﮫ درﻧﻮﺷﺘﮫام
ﺑﮫ وداع
ﻓﺮاﭘُﺸﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮم:
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺳﻔﺮ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد
اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ "ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮭﯿﻢ ،راﺳﺘﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی دروغ ،و ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ
ﺧﺮه اﯾﺰدی و درﺧﺸﺶ ﻧﻮر اﻻﻧﻮار را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻗﻌﯿﺴﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮﺗﻮ ٔ
اﯾﺮان ،ﻣﯿﮭﻨﻤﺎن ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ]."[4
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