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 سرمقاله

شان مجالي بيشتر از يك جمله  هايي وجود دارد كه تعريف و توضيح اند، هميشه واژه در ميان انبوه كلماتي كه دفتر لغات زندگي مارا پر كرده
. واژه ها باهم فرق دارند. كند كه فهم اين معنا جز با شناخت خاستگاه آن ممكن نيست هر واژه البته با خود معنايي را حمل مي. طلبد مي

ها وجود آدمي است و تو  شود؛ يعني خاستگاه اين واژه ها در ارتباط با آدمي معلوم مي گويي معني بعضي واژه. ها كه باهم فرق دارند مثل آدم
 . كني طور معني مي ها را همان عالم و آدم را هرگونه شناخته باشي، واژه

معني . گونه معني كرده كه يك معناي جغرافيايي و يك معناي سياسي دارد را احتماالً اين »غرب«و  »شرق«فرهنگ لغت را كه ببيني 
ـاي           اش كه طي سال جغرافيايي شرق و غرب البته معلوم است؛ و معني سياسي ـاه كشـوره هاي جنگ سرد، غرب عبارت بود از اردوگ

 . . . داري با محوريت آمريكا و شرق عبارت بود از بلوك كشورهاي سوسياليستي به رهبري شوروي  سرمايه ليبرال
در اين نگاه، ديگر . نگاهي به وسعت تمام وجود آدمي. معني شرق و غرب را در نگاهي ديگر بايد درك كرد. ولي اين تمام ماجرا نيست. . . 

در افق اين نگاه، غربي يا شرقي بودن، مستلزم زندگي در مغرب يا مشـرق    . متفاوت است »عالم«، كه دو »واژه«شرق و غرب، نه دو 
چه بسا ساكنان مشرق جغرافيايي، كه روح غربي در كالبدشان جاري . جغرافيايي نيست؛ كه شرق و غرب، مكانت آدمي است و نه مكان او

شوند، تا شايد از ميان جوي موليان فطرت خويش به بخاراي  سوزند و آب مي است و چه بسا ساكنان مغرب كه در آرزوي اشراقي الهي مي
 .شرق الهي راه يابند

داري اسـت؛ و     مداري است؛ عالم سرسپردگي به ساحت وحي است؛ عالم دين در اين نگاه، شرق، مطلع انوار حقيقت و مشرق ظهور حق
 . نيازي از حقيقت قدسي و محل غروب خورشيد خدامحوري است غرب، عالم تاريك احساسِ بي

تا  ترين مسائل روزمره تمامي امور از عادي.  برند ي مراتب زندگي در نسبتي منظم و منسجم با حقيقت عالم به سرمي در عالم ديني، همه
در .  شوند بازند و هيچ مي يابند؛ و بدون اين ارتباط، رنگ مي ترين شئون مناسبات اجتماعي، در پيوند با سرشت مقدس عالم معنا مي عالي

هر . در عالم غرب همه چيز رنگ تعين دارد. ذات عالم غرب، قائم به انكار همين رابطه است.  عالم غرب اما عكس اين قضيه برقرار است
طور  البته اين.  شود شود و يا در سازماندهي زندگي انساني ناديده گرفته مي چه كه محسوس است حقيقت است و اساساً غيب، يا انكار مي

اي بـراي     ها، شعاعي از حقيقتي غيرمادي و وسيله نيست كه در عالم ديني، محسوسات و امكانات مادي عالم نفي شود، بلكه تمامي اين
 .برند هاي مادي مي ها را از نعمت لذت »بامعناترين«به همين دليل است كه اهالي عالم ديني، . رسيدن به او هستند

دارد و اين بندگي او را بر  »بندگي حق«كند سير در  آنكه در عالم ديني سير مي. شناسند هر عالم، رنگ و بويي دارد كه اهلش آن را مي
چون بندگي، مسير رسيدن به جانشيني خداوند در زمين است؛ عالم و آدم، به فرمان خدا در خدمت بندگان . نشاند تخت فرمانروايي عالم مي

اين عالم لحظه به لحظه نو . گيرند بندگان نيز از تمام اختياراتشان براي پيشرفت در بندگي و نزديكي هرچه بيشتر به او بهره مي. او هستند
 .دهد عالم ديني، جانشين خدا پرورش مي. هاي قدسي است پايان جلوه چرا كه حقيقت عالم، منشأ بي. شود مي

انسان مدرن، سير در .  اورد عالم غربي، انسان مدرن به بار مي. رويگردان است) خداپرستي(كند از عبوديت  اما آنكه در عالم غربي سير مي
خواهد، بدون اينكه  مي) اش آن هم خود نفساني(داند و تمام عالم و آدم را در خدمت خود  خود را خداي عالم مي. دارد) خودپرستي(انانيت 

. داند انسان مدرن، براي خود حقّ هر كاري را محفوظ مي. خود را متصل به حقيقتي غيرمادي بداند؛ كه اساساً براي او غير ماده وجود ندارد
اش خالي ساخته و به امري روزمره و عرفـي   خواهد آن را در ذيل نفسانيت خود از حقيقت قدسي آيد، مي او حتي  سراغ دين هم كه مي

 »هاي مختلف از ديـن    قرائت«بر طبل . گويد مي »تأويل متون ديني«و  »هرمنوتيك«به همين دليل است كه سخن از . تبديل كند
انسان مـدرن  .  كند ادعاي پيامبري هم مي »ي نبوي بسط تجربه«است، با طرح  »نيازي از دين بي«كوبد؛ و در عين حال كه مدعي  مي

 . ي اين همه، وضعيتي است كه امروز گريبان اهل غرب را گرفته است و ثمره. اش هم از نوع حسي شناسد، آن فقط تجربه را مي
ـام   و زندگي كولي »وطني بي«بوده؛ ) انگاري نيست( »نفي هرچه هست«و  »از خود بيگانگي«ي رويگرداني از عالم غيب،   ثمره وار، تم

 . . . طلبد  و شرح ماجرا البته مجالي ديگر مي. رهاورد عالم غرب است
) با تمامي مختصاتش(ي ورود به عالم ديني، سرسپردگي به ساحت شريعت الهي  دروازه. ها را مرور كرديم تا بگوييم چرا هستيم تمام اين

پرسش از   .  پرسش از غرب. است »پرسش«قدم اول اما در اين حركت . خروج از عالم غربي هم ممكن نيست مگر با نفي انانيت. است
 .پرسش از چرايي وضعيت امروز. پرسش از آنچه كه انسان را به اين روز انداخت. پرسش از وطن انسان. مختصات عالم غربي

 .است »حضور«دليل  »پرسش«و اين . دانند پرسش از آنان كه مي. ايم بپرسيم ما آمده
■ 

 

 سرمقاله
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 انديشه

 استاد شهيد مرتضي مطهري

 از افراد يك نوع ، ساير افراد را به عقيده و         پديده دعوت كه فردي
بكشاند ، از مختصات اجتماع بشري   مرامي بخواند و آنها را به سويي

و عمق يكسان     شعاع تأثير اين دعوتها از حيث عرض و طول    . است
تأثير بيشتر آنها كم ، و در ابعاد كوچكي            .  است      نيست ، متفاوت  

لهذا از جنبه تاريخي و اجتماعي قابل توجه  گيرد و گرفته و مي صورت
دعوتها است كه الاقل در يك بعد          اي از   پاره  اما.  و اهميت نيست  

ولو براي مدت كوتاهي      را  پيشروي داشته است ، مثال سطح وسيعي
مردمي اندك دوام     فراگرفته ، و يا قرنهاي متمادي هر چند در ميان

زماني   در  دار گرچه در ميان مردمي اندك و  يافته ، و يا نفوذي ريشه
شايسته  اينگونه دعوتها در خور اهميت و. نسبتا كوتاه پيدا كرده است 

 . و تحليل و احيانا تجليل است بررسي
آنچه بيش از همه در خور اهميت و قابل توجه است دعوتهايي است   

پيشروي داشته است ، هم سطح بسيار وسيعي را             همه ابعاد   كه در 
كمال اقتدار حكومت كرده و        قرنهاي متمادي در   اشغال كرده و هم

دعوتهاي سه بعدي  اينگونه . دوانده است  هم تا اعماق روح بشر ريشه
 و فلسفي را       كدام مكتب فكري  .  مخصوص سلسله پيامبران است      

نفر ،   توان پيدا كرد كه مانند اديان بزرگ جهان ، بر صدها ميليون مي
قرن و بيست قرن و حداقل چهارده قرن حكومت كند و  در مدت سي

؟ همين جهت سبب شده كه          ضمائر افراد چنگ بيندازد      به سر 
تاريخ  . باشند غير مستقيم ، آفريننده اصلي تاريخ پيامبران ، مستقيم يا

 به دست بشر و بشر بيش از هر چيز ديگر به دست پيامبران ساخته و
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 اگر در عرصه خالقيت و . پرداخته شده است 
نمائيم هيچ هنرمند و صنعتگري  فرض» انسان« سازندگي ، زمينه را 
را مسخر انسان ،     آفرينش ، جهان  ناموس. رسد  به پاي پيامبران نمي

نيرو  پيامبران را سلسله جنبان اين و انسان را مسخر نيروي ايمان ، و
  . قرار داده است

صنعت و    هر چيزي جز آنچه ايمان نام دارد ، از عقل و علم و هنر و  
اي است براي     و غيره ، ابزاري است در دست آدمي و وسيله            قانون

. هاي پايان ناپذير او  تسكين غرائز و تأمين خواسته تمايالت و ارضاي
راه مقاصد و هواهاي نفس خويش استخدام          در  آدمي همه اينها را

تنها نيروي ايمان است . برد  بهره مي كند و همچون ابزاري از آنها مي
كه از يك طرف  -كنند  عرضه مي  آن هم از نوع ايماني كه پيامبران -

  ، يعني با ارائه يك       1دهد    اي به روح مي     به تعبير قرآن حيات تازه     
هاي نوي به     هدفهاي عالي و انساني و مافوق طبيعي خواسته سلسله

كند و  احساسات رقيق و عواطف لطيف خلق مي و بالتبع آورد وجود مي
بخشد  ساخته و بسي وسعت مي انسان را دگرگون  باالخره جهان درون

 . نمايد مهار مي غرائز طبيعي را تعديل و ، و از طرف ديگر تمايالت و
 در مقابل قدرت علمي و فني بشر ، هيچ دژ تسخير ناپذيري وجود               

كوه و صحرا و دريا و . يكي ، آن دژ روح و نفس آدمي است  ندارد جز
. آسمان همه در قلمرو قدرت علمي و فني بشر است       فضا و زمين و

خارج است نزديكترين آنها به آدمي         قلمرو    تنها مركزي كه از اين     
 . است 

كار عقل ... « : قول مولوي  اين دژ ، به  مطيع كردن و مسخر ساختن
قضا   و از »  .نيست    شير باطن سخره خرگوش     /  و هوش نيست   

و     خطرناكترين دشمن آسايش و آرامش ، امنيت و عدالت ، آزادي            
باالخره خوشبختي و سعادت بشر در همين دژ پنهان شده  مساوات ، و

 2» عدوك نفسك التي بين جنبيك  اعدي« . كرده است   و كمين
نالد ، از  دردمندانه مي بشر امروز پس از اين همه موفقيتهاي علمي ،

آيا جز در  ها و كمبودهايش در كدام ناحيه است ؟ نالد ؟ كسري مي  چه
است ؟ بشر امروز از نظر علمي و         »  آدميت«و خوي و      ناحيه خلق
نهاده كه آهنگ سفر افالك كرده و سقراط ها و              به جائي فكري پا

روح و خوي و  شاگرديش را بپذيرند ، اما از نظر افالطونها بايد افتخار
انسان  . بيش نيست »  زنگي مست تيغ برّان به دست  «منش ، يك 

همه پيشرفتهاي معجزآسا در ناحيه علم و فن ، از لحاظ                 امروز با 
ترين دوران سياه     نرفته بلكه به سياه     و انسانيت گامي پيش     مردمي

اينكه از بركت قدرت      است ، با يك تفاوت ، و آن           خويش بازگشته
را در    خويش ، برخالف گذشته ، تمام جنايتها  علمي و فلسفي و ادبي

 انسانيت و اخالق ، نوع پرستي ، آزاديخواهي و  اي از تظاهر به زير پرده
  . دهد صلح دوستي انجام مي

ظاهر و    صراحت و يكرويي جاي خود را به دو رويي و فاصله ميان       
اي مانند عصر جديد درباره عدالت ،          در هيچ دوره. است   باطن داده

انسان دوستي ، صلح و صفا ، راستي و درستي ،               برادري ،   آزادي ، 
خدمت سخن گفته نشده است و در هيچ   امانت و صداقت ، احسان و

در .  نشده است     عمل  عصري هم مانند اين عصر بر ضد اين امور      
  :تنتيجه بشر امروز مصداق سخن خداوند شده اس

يعجبك قوله في الحيوه الدنيا و يشهد اهللا علي ما  و من الناس من «
اذا تولي سعي في االرض ليفسد فيها و  و 0قلبه و هو الد الخصام   في

  3» الحرث و النسل   يهلك
بانگي   امروز از يك طرف الف نوع خواهي و بشر دوستي با در جهان

خراشد و از طرف ديگر دامنه ملت پرستي   هر چه بلندتر گوشها را مي
نوعي توحش است ، با همه تعصبات و خودخواهي ها و                خود    كه

اين .  گيرد    از آن روز به روز باال مي  افروزيهاي ناشي  قساوتها و آتش
  . گرفتار آن است كه منطق بشر امروز  يكي از تناقضاتي است

طرفي   توان يافت كه از     تر از اين مي     تر و دعوتي پوچ آيا سخني ياوه
آن يگانه پشتوانه ارزشهاي انساني را پشت سر بگذاريم و از     مذهب ،

از انسانيت و اخالق بزنيم و بخواهيم با زور لفاظي و         دم طرف ديگر
توخالي طبيعت بشر را تغيير دهيم ؟ كاري است از                پند و اندرزهاي

  . و پشتوانه ضامن  قبيل نشر اسكناس بدون
نه اين است كه بشر اين قرن اين نقصها و كمبوديها را احساس                 

يا به فكر چاره نيفتاده است، خير، به تمام وجود خويش        ، و كند نمي
هاي پرطمطراق و سازمانهاي عظيم    اين فلسفه  .كند آن را لمس مي

مولود چه  »  حقوق بشر «به نام     هاي بلند باال    بين المللي و اعالميه
  احساسي غير از احساس اين كم و كسرهاست؟

 بار ديگر تكرار» زنگ و گربه«متأسفانه مثل اينكه تجربه معروف  اما
فقدان قدرت  : اشكال كار همان عيب و اشكال است  عيب و. شود  مي

ها سودي به  ها و قطعنامه و اعالميه ها و سازمانها اين فلسفه . اجرائي
سركنگبين صفرا «و  نبخشيد ، بلكه نتيجه معكوس داد  انسان محروم

وجود آمده  كه به نام باال كشيدن او از قعر چاه به  ريسمانهايي. » فزود
گلويش پيچيده و بيش از پيش آن را فشار  هايي دور ، به صورت حلقه

 . دهد مي
حقيقت اين است    
چيزي كه در       
نظام آفرينش     
محكوم چيز ديگر 
  آفريده شده به    

و   زور فلسفه   
اعالميه و مقاله و 

 انديشه

  صنعت و قانون  هر چيزي جز آنچه ايمان نام دارد ، از عقل و علم و هنر و
 اي اسـت بـراي ارضـاي         و غيره ، ابزاري است در دست آدمي و وسيله

 . هاي پايان ناپذير او  تسكين غرائز و تأمين خواسته تمايالت و
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و فلسفه    علم و فكر  .  داد    توان آن را حاكم بر آن چيز قرار خطابه نمي
حقوق بشر تا   .  انساني   حاكم بر طبيعت جهاني است اما محكوم طبيعت

طبيعت بشر      كه فقط شكل يك فلسفه دارد طبعا ابزاري براي            وقتي
  . خواهد بود

كنيم كه آن چيزي كه محكوم طبيعت         اكنون در جهاني زندگي مي ما
يافته و نيرو گرفته ، اما آن چيزي كه حاكم بر    سخت توسعه  بشر است

الاقل به نسبت توسعه و توانايي آن  ناتوان مانده است و  طبيعت او است
در سطح مسائلي كه  است ، نتيجه آن همه پيشرفتها  ديگري پيش نرفته

 رود و   شده كه هر كس در راهي كه مي  محكوم طبيعت بشر است اين
دود ،  رود و مي تر مي قدرت خواهد ، سريعتر و پر در پي مقصودي كه مي

زندگي و هدف زندگي ،   در نوع خواسته و طرز تفكر او درباره بدون آنكه
سطح مسائلي كه     تمايالت و عواطف او و باالخره در  و در احساسات و

  . تغييري پيدا شده باشد حاكم بر طبيعت او است كوچكترين
 بتواند يا   بشر تا توانسته محيط اطراف خود را تغيير داده بدون آنكه            

بخواهد خود را و طرز تفكر خود را و عواطف و تمايالت خود را عوض      
ريشه مشكالت امروز بشر را در همين جا بايد جست ، همچنانكه  . كند

به دين و معنويت و ايمان و پيامبر نيز در همين جا        را ريشه نياز بشر
 . بايد به دست آورد

  قرآن در آيات زيبا و دلنشين خود سه چيز را به عنوان شديدترين                
  : كند نيازمنديهاي بشر يادآوري مي

 جهان را صاحبي باشد خدا     «    ، ايمان به اينكه    »  اهللا«ايمان به     .1
 .به عبارت ديگر تفسيري روحاني از جهان . » نام
 ايمان به رسول و رسالت او ، يعني ايمان به تعليمات آزادي بخش و .2

تكامل اجتماع را بر مبناي روحاني توجيه كند و به زندگي  جان داري كه
 . رنگ معنوي بدهد  صوري

  .  جهاد به مال و نفس در راه خدا ، يعني آزادي و آزادگي معنوي. 3
  . تر از اين نيازها نتوان يافت نيازي مبرم

  و آئينها تنها اسالم است كه قدرت       در ميان مكتبها و مسلكها و دينها
چهارده قرن كه از ظهور        پس از .  پاسخگوئي به اين سه نياز را دارد       

روز اول    گذرد ، جهان همان اندازه نيازمند آن است كه در            مي  اسالم
كه احساس اين        آن روزي . بود   

نيازها عموميت پيدا     
و چنين روزي  -كند 
بشر   -نيست     دور

جز اينكه خود     راهي
رابه آغوش اسالم      
  . افكند نخواهدداشت

نوعي ضعف و     امروز

در درون خود     اسالم نيز. اعراض نسبت به همه مذاهب مشهود است 
  حقيقت اين است كه اسالم در اين جهت         .  نوعي بحران است       دچار

عكس العملهاي ناهنجاري كه كليسا . پردازد  مي غرامت اشتباه كليسا را
تمدن نشان داد ضربه بزرگي به حيثيت  دوره رنسانس در برابر علم و در

افكار سطحي خاصيت     به طور عموم وارد آورد و سبب شد كه        مذهب
اين  . طور كلي مبارزه با علم و دانش تلقي كنند        دين و مذهب را به

از هم اكنون بر كساني كه الاقل در تاريخ  . قضاوت ديري نخواهد پائيد
 . كه حساب اسالم از كليسا جداست  اي دارند روشن است مطالعه اسالم

و در تاريخ افتخار آميز خود   يك تمدن عظيم است اسالم خود بنيانگذار
جهان تحويل داد و به        دانشمندان نابغه به دانشگاهها به وجود آورد و

[علم و تمدن كمك فراوان كرد         به ارزش  ]  اسالم    مطالعه تاريخ   با. 
عظيم و غرورآميز خدمات اسالم به تمدن بشري و ديون بسيار سنگين 

كه ] گردد مي[و معلوم ] شويم مي[  اروپاي امروز به تمدن اسالمي واقف
است كه درباره     آن چيزي   آنچه درباره اسالم صادق است ، درست ضد

تمدني  نياورد بلكه كليسا نه تنها تمدني به وجود. باشد  كليسا صادق مي
درخشاني به    را كه به او گرويده بود فاسد كرد ، ولي اسالم خود تمدن

توانسته   آورد و به جهان عرضه داشت ، اسالم تنها ديني است كه وجود
  : به قول شيخ محمد عبده. تمدن همه جانبه بشود  خود بنيانگذار يك

  را رها كرد جلو رفت و ما از آن  اروپا از آن روزي كه مذهب خويش«  
 ». روزي كه مذهب خويش را رها كرديم عقب رفتيم

  رها كردن اروپا مذهب. . . شود  تفاوت دو مذهب از همين جا روشن مي
، پس از برخورد با جهان اسالم صورت گرفت و اين رها                 خويش را 
  . ارزشهاي اسالمي انجام شد صورت گرايش به  كردن به

■ 
 :پي نوشت ها 

سوره (  اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول.1
 ) 24االنفال ، آيه 

 دشمنان تو همان نفس توست كه ميان دو بزرگترينِ:  حديث نبوي . 2
 .پهلوي توست 

زندگاني دنيا تو را ) مصالح(در  مردم هستند كه سخن آنها اي از و پاره. 3
را بر آنچه در دل دارند گواه  خوشايند توست و خداوند به شگفت آورد و

چون از نزد تو       سرسخترين دشمنان هستند و      گيرند و حال آنكه      مي
منابع (  كنند و كشت و زرع       كنند تا در زمين فساد    بروند ، كوشش مي

 204سوره بقره آيه . (را تباه سازند ) نيروهاي انساني(و نسل ) اقتصادي
 ) 205و 

■ 
»سيري در سيره نبوي « كتاب : منبع   

 بـتـوانـد يـا        بشر تا توانسته محيط اطراف خود را تغيير داده بدون آنكـه 
. بخواهد خود را و طرز تفكر خود را و عواطف و تمايالت خود را عوض كنـد 

 .ريشه مشكالت امروز بشر را در همين جا بايد جست
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 پل ويتز

نوشتار حاضر بخش پاياني كتابي است در 
باب افول بنيان خانواده كه بـه بـررسـي      
مشكالت اجتماعي نـاشـي از بـحـران          

خانواده در غرب و بـه ويـژه آمـريـكـا                      
طالق، تجـاوز  :  مشكالتي چون.  مي پردازد

 .جنسي و بدرفتاري با كودكان
نويسنده در اين كتاب ضمـن بـررسـي      
تبعات سياست دولت هاي سكـوالر، بـه     

رفت از بـحـران    ارائه ي راهكار براي برون
او تنـهـا راه     .  بشري امروز پرداخته است

نجات از اين بحران را بازگشت به تعاليـم  
آسمان و رشد و شكوفايي در مسير ي كـه  

 .دين ترسيم نموده مي داند
امروز دانشمندان عـلـوم اجـتـمـاعـي            
كشورهـاي راه پـيـمـوده در مسـيـر             
سكوالريزم، فرياد بازگشت بـه ديـن و       

 .تعاليم قدسي برمي آورند
و فهم اين نكته شايد ما را در تمسك بـه  
دين در امر جامعه سـازي و آبـادانـي          
سرزمين عزيزمان بيش از پيش مصـمـم     

 . سازد
■ 

 اشاره
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■ 
 فرهنگ پويا: منبع
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 آيا بر زندگي خود 
 داريد؟

 مقدمه
 )1.(هيچ عقل ودرايتى همچون عاقبت انديشى نيست

ـان نـگـه         عاقبت انديشى پيش از شروع كار، تو را از پشيمانى در ام
 )2.(دارد مى

يكم در دنيايى قرار گرفته است كه كامالً  انسان در شروع قرن بيست و
گذشته چراغ راه آينده و ثبات  دنيايى كه. با دنياى ديروز متفاوت است

ـا و     دنيايى كه تغييرات. نسبى بر رويدادهاى محيطى حاكم بود ناآشن
ـا حـدود       گرديد و چالش  گسسته، استثنا محسوب مى هاى محيطى ت

بود؛ اما استمرار آهنگ فزاينده ي تغيير و تحوالت  زيادى شناخته شده
گوناگون اجتماعى ،سياسى، تكنولوژى،  هاى هاى اخير و در حوزه در دهه

هاى  ها را با چالش انسان شرايط را به كلى دگرگون نموده،... اقتصادى و
اصلى آن  شرايطى كه عدم اطمينان، ويژگى. رو ساخته است نوينى روبه

 :است و پيامدهاى زير را براى افراد در زندگى به همراه دارد
اى كه قبل از رخ   فزاينده در پيش بينى تغييرات؛ به گونه  دشوارى.  1

 .مناسبى براى آنها برنامه ريزى نمود توان پاسخ دادن رويدادها نمى
 . مشكالت زندگى نياز به سرعت بيشتر براى اجراى پاسخ به. 2
قابل  هايى كه گيرى پذيرى و مواجهه به موقع با غافل نياز به انعطاف. 3

 .نيست پيش بينى
 روشن است كه افراد در اين وضعيت به ابزارها و مفاهيم جـديـدى    

نيازمندند؛ ابزارها و مفاهيمى كه امكان عكس العمل را براى آنان در   
سازد؛ ابزارهايى كه به  رويدادهاى ناآشنا و ناگهانى فراهم مى برخورد با

بينى عوامل موثر بر بقاء و رشد خود كمـك    پيش  انسان در شناسايى و
ها را براى او فـراهـم     راه حل ترى از كرده، امكان بررسى دامنه وسيع

 .نمايد مى
،توانايى فرد را بـراى     داشتن يك برنامه ريزى استراتژيك در زندگى

السالم در    عليه امام على . نمايد تضمين مى تطبيق با يك محيط پويا
ـارش را         « : فرمايد اين باره مى ـان ك ـاي  چشم دل انسان خردمند، پ

ـا   « :  فرمايد و باز مى) 3(»بيند مى هر كه از پيش به استقبال رود، بيـن
 ).4(»ماند كند، سرگردان مى شود و هر كه پشت مى

 گر همى خواهى سالمت از ضرر
 )5(را نگر  چشم ز اول بند و پايان

براى موفقيت در جهان امروز، داشتن استراتژى در حركت به سـمـت   
 .ضرورى و حياتى است مقصد ،امرى

 
  تعريف استراتژى

استـراتـژى   :  كسى كه درباره استراتژى سؤال كنيد، خواهد گفت از هر

 فرهنگ
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اقدام آگاهانه در يك مسير؛ يك رهنمود  يك نقشه است؛ يعنى نوعى
كودك براى عبور . برخورد با يك وضعيت براى) اى از آنها يا مجموعه(

ـازار، از     از يك نرده، استراتژى دارد و هر شركت نيز براى تسلط بر ب
 ها دو ويژگـى  بر مبناى اين تعريف، استراتژى. برد استراتژى بهره مى

شوند و     اساسى دارند؛ يكى آن كه پيش از به كار بردنشان ايجاد مى
آيند و اغلب به طور روشن  دار به وجود مى هدف دوم آن كه آگاهانه و

شوند و گاهى نيـز    بيان مى  ها و در قالب مدارك رسمى و به نام طرح
. دارند شوند؛ ولى به همان روشنى در ذهن افراد وجود رسماً بيان نمى

تصويرى «است؛ يعنى » اقدام هدف دار«، استراتژى »دراكر«از نظر 
 .»اقدام پيش از

 
  مديريت استراتژيك در زندگى تعريف

هنر و    «: توان بدين گونه تعريف كرد را مى) 6( مديريت استراتژيك
اى چندگانه كه انسان را  ؛ وظيفه»علم تدوين، اجرا و ارزيابى تصميمات

به .  هاى بلند مدت خود در زندگى دست يابد سازد تا به هدف مى قادر
مديراستراتژيك در زندگى، كسى است كه داراى نگرش   عبارت ديگر

هاى  استراتژى مطلوب به خواسته استراتژيك باشد و قادر باشد با يك
 .خود جامه عمل بپوشاند
: مديريت استراتژيك در زندگى عبارتسـت از     با توجه به نكات فوق،

يابى به اهداف   دست هايى كه فرد براى مجموعه تصميمات و فعاليت
 .دهد بلند مدت در زندگى خود انجام مى

 
  زندگى مزاياى مديريت استراتژيك در

( تر اسـت     ريزى از وسيله وامكانات مهم  دقت وظرافت در برنامه .7( 
دهد كه به   مديريت استراتژيك در زندگى به انسان اين امكان را مى

نوآور عمل كند و براى شكل دادن به آينده خود، به  اى خالق و شيوه
شود كه فرد،   مديريت باعث مى  اين شيوه.  صورت انفعالى عمل نكند

ـال    اى درآيد  هايش به گونه  داراى ابتكار عمل باشد و فعاليت كه اعم
و )  ها، واكنش نشان دهـد   نه اين كه تنها در برابر كنش( نفوذ نمايد 
 . سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل در آورد بدين گونه

توانيم و بايد كه مسئول سرنوشـت خـويـش        مى در روزگار تغيير، ما
استراتژيك در زنـدگـى،         همچنين از ديگر مزاياى مديريت. باشيم
 :توان به عوامل زير اشاره نمود مى

 .كند را بيشتر مى احتمال رسيدن به هدف. 1
 .كند تمركز بر روى اهداف ايجاد مى. 2
 .وفشارهاى روحى در محيط زندگى است كاهنده اضطراب. 3
 .بخشد مى به كار و فعاليت ،معنا ومفهوم. 4
 .دهد اعتماد به نفس را در مديريت زندگى افزايش مى. 5

 
  در زندگى ريزى استراتژيك فرايند برنامه

 )8( تدوين مأموريت يا بيانيه ي رسالت: مرحله اول* 
مأموريت، نمودارى است كه مسير زندگى آينده را مشخص  رسالت يا

است كه پيش روى همه افراد وجود  رسالت در واقع پرسشى. نمايد مى

گر  رسالت، بيان يك. خواهيم انجام دهيم دارد؛ يعنى ما چه كارى را مى
ـاده،        ها و اولويت ارزش ـان س هاى يك فرد در زندگى است و به زب

آن چه را . هاى آينده عبارت است از ماهيت و مفهوم فعاليت مأموريت
انجام دهد، بايد مشخص سازد و بدانـد    كه انسان قصد دارد در آينده

مأموريت اصلى  تعيين رسالت يا. كند براى تحقق چه چيزى تالش مى
تواند مقدار قابل توجهى از تضادهاى غير ضرورى در     در زندگى، مى

ها كمك كند و اين امر ممكن  ورى فعاليت ازبين ببرد و به بهره فرد را
رو يكى از  از اين. مسائل اصلى و مهم در زندگى نيست مگر با شناخت

شناسايى دقيق مسائل اساسى و مهم  هاى تفكر استراتژيك، اولين قدم
رويارويى با مسائل با   افراد به طور طبيعى در.  باشد در هر وضعيت مى
ـافـتـن    هاى خاص خود، كوشش به كارگيرى روش  هايشان را صرف ي

برخى ممكن است اين گونه . كنند موضوعات اساسى موجود در آن مى
ـاوتـى     هاى  بينديشند كه راه حل مختلف براى انجام اين خواسته، تف

بيشتر به شانس و    نداشته، كاميابى در شناسايى موضوعات مورد نظر
 رسد كه اين موضوع به شانس  اقبال فرد بستگى دارد؛ اما به نظر مى

ـاه      ارتباط چندانى ندارد؛ بلكه مقوله ـا و      اى است مرتبط با ديـدگ ه
ـا      .  در حل مشكالت  هاى انتخاب شده روش بهتر است كه كار را ب
آن تسهيل شـود،    مند كردن مسئله به نحوى كه يافتن راه حل روش

ـاسـى   .آغاز كنيم  اشخاصى كه از نعمت نبوغ ذاتى دريافتن مطالب اس
خوشبختانه براى افراد ديگرى كه از   .  مند هستند، بسيار نادرند  بهره

 .هايى براى حل مشكل وجود دارد اند، روش بهره بى چنين نبوغى
 )قوت و ضعف نقاط(ارزيابى خود : مرحله دوم* 

فرد  به منظور اداره اثر بخش زندگى، بايد همه عواملى را كه بر توانايى
نقاط قوت و   .در مسير رشد و موفقيت تاثير دارند، مورد توجه قرار داد

ـان    در زمره فعاليت  )9( ضعف داخلى هاى قابل كنترلى هستند كه انس
آنها در   .  دهد بسيار ضعيف انجام مى اى بسيار عالى يا آنها را به شيوه
ـاى    فعاليت يكى از. آيند هاى مديريتى به وجود مى سايه ي فعاليت ه

اصلى و ضرورى مديريت استراتژيك، اين است كه نقاط قوت و ضعف 
بدون شناخت نقاط ضعـف و    .  شناسايى و آنها را ارزيابى كنيد خود را

با مشورت دوستان و بـررسـى   .  ميسر نيست قوت، حركت استراتژيك
را دقيقاً مشـخـص       عملكرد خود در زندگى، نقاط ضعف و قوت خود

 .نماييد
 فرد شناخت ويژگى متمايز يا ويژگى منحصر به: مرحله سوم* 

ـاط قـوتـى              هر فرد نسبت به ديگران داراى نقاط ضـعـف و نـق
نقاط قوت و تمركز بر نقاط قوت، يكى از   شناخت نقاط ضعف و. است 

  .عوامل كليدى در موفقيت در زندگى است
 آيا از سطح هوش باالترى برخوردار هستيد؟ -
 هستيد؟ آيا داراى منابع مالى منحصر به فرد -
 ها قدرت تحمل بيشترى نسبت به ديگران داريد؟ آيا در سختى -
تر به منابع مورد نظر، نسبت بـه      دسترسى بهتر و سريع  آيا قدرت  -

 ديگران داريد؟
 حمايت ديگران برخوردار هستيد؟ آيا از -
 آيا سخت كوش هستيد؟ -

 فرهنگ
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 )ها و تهديدها فرصت( محيط خارجى  ارزيابى: مرحله چهارم* 
خوبى شناسايى و تعييـن    ها و تهديدها را به  انسان بايد بتواند فرصت

پذيرد   مى  مطالعه محيط خارجى و ارزيابى آن به اين دليل انجام.كند
اگـر  .  خواهيم در آن تالش كنيم كه ما از فضايى آگاهى يابيم كه مى

بود، موضوع تأثيرات محيطى چندان مهم نبود؛ اما امروزه  محيط ثابت
شود و به همين دليل  انكارناپذير تلقى مى تغيير به عنوان يك واقعيت

هدف اصلى در اين  .است شناخت عوامل تاثيرگذار خارجى بسيار مهم
و  هر موقعيتى كه به حركت. ها و تهديدهاست مرحله، شناخت فرصت

شود و اگر مانع ايجاد كنـد،   پيشرفت ما كمك كند، فرصت ناميده مى
 .نام نهاد بايد آن را تهديد
ـاى  ) 10(ها و تهديدهاى خارجى مقصود از فرصت ، رويدادها و رونده

شناسى، محيطى، سياسى، قانـونـى،     اجتماعى، فرهنگى، بوم  اقتصادى،
توانند به ميزان زيادى در آينده  مى آورى و رقابتى است كه دولتى، فن

ـادى   ها و فرصت. به فرد منفعت يا زيان برسانند تهديدها به ميزان زي
ـاده        خارج از كنترل يك فرد است؛ از اين  رو از واژه خارجـى اسـتـف

 .كنند مى
اصل اساسى مديريت استراتژيك زندگى اين است كه انسان بايد براى 

ـاشـى از            جستن از فرصت  بهره هاى خارجى و پرهيز از اثـرات ن
هايى  آنها، درصدد تدوين استراتژى تهديدهاى خارجى يا كاهش دادن

ـابـى   ـا و      فـرصـت    برآيد و به اين دليل، شناسايى، نظارت و ارزي ه
مشورت  .توانند موفقيت انسان را تضمين نمايند تهديدهاى خارجى مى

 .تواند در اين قسمت به شما كمك نمايد خبرگان و اهل نظر مى با
  هاى بلندمدت هدف تدوين: مرحله پنجم* 

بـوزد،    خواهد برود، با هر بادى كه  داند به كجا مى  اى كه نمى كشتى
هدف، نتايج مطلوبى است كه ما در انتظار آن هستيم كه . موافق است

اى  هر هدف، خود وسيله. است شناخت و تعيين آن بسيار مشكل تقريباً
را )  11( هاى بلند مدت هدف. باالتر است براى رسيدن به يك هدف

تالش رسيدن بـه    هاى خاصى كه انسان در توان به صورت نتيجه مى
اى است كه بيش  مقصود از دوره بلندمدت، دوره. آنهاست، تعريف كرد

ها براى موفقيت انسان الزم و     از اين جهت هدف.  سال باشد از يك
آنها به .  باشند مسير حركت انسان مى كننده ضرورى هستند كه تعيين

هم افزايـى كـنـد،       ها را انجام دهد، كنند تا ارزيابى انسان كمك مى
 ها را تعيين نمايد، امور راهماهنگ كند و براى برنامه ريـزى،   اولويت

. اى اثر بخش عمل نمايد  سازماندهى و ايجاد انگيزه در خود به شيوه
گر، قابل سنجش، با ثبات، معقول  توانند چالش مى هاى بلندمدت هدف

 .و روشن باشند
  هدف هاى ساالنه تعيين: مرحله ششم* 

هاى كوتاه مدت هستند كه فـرد بـراى       هدف 12 هاى ساالنه هدف

 فرهنگ
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ـاى    هـدف .  هاى بلند مدت بايد به آنها دست يابد به هدف رسيدن ه
مدت، بايد قابل سنجش، بـه صـورت       هاى بلند  ساالنه، مانند هدف

بندى شـده     اولويت ها و گر، واقعى، سازگار با ساير هدف كمى، چالش
 هاى  اى از هدف با توجه به هر هدف بلند مدت، بايد مجموعه. باشند

 .ساالنه وجود داشته باشند
  هاى اهداف ويژگى

 ).كلى و عام نباشد(بايد دقيق، روشن و بدون ابهام باشد  هدف. 1
يعنى نه سهل الوصول باشد و نه دسـت  ( هدف بايد چالشى باشد .  2

 ).نيافتني
 .فرد تعيين شود هاى هدف بايد متناسب با توانايى. 3

  تعيين استراتژى مطلوب: مرحله هفتم* 
تواند بـدان وسـيلـه بـه           كه انسان مى  ها ابزارى هستند استراتژى

توانند به   مى هاى فرد استراتژى. هاى بلند مدت خود دست يابد هدف
ها و يادگيرى  صورت گسترش دادن فعاليت ، تنوع بخشيدن به فعاليت

 .فعاليت باشند يك
 )13( تعيين سياست حركت: مرحله هشتم* 

ـاالنـه     توان به هدف آن مى سياست ابزارى است كه به وسيله هاى س
هايى اسـت   رويه مقصود از سياست، رهنمودها، مقررات و. دست يافت

كنـد؛    هاى اعالن شده رعايت مى  يابى به هدف  كه انسان براى دست
ايجاد نظم در كار ،اولويت كار بر تفريح ،ارتباط با ديـگـران در      مانند

 . . . همزمان تحصيل ، كار و  انجام كار،انجام
و باالخره عواملى كه مديريت استراتژيك در زندگى رابا شـكـسـت      

 :عبارتند از كند، مواجه مى
 بينى برنامه؛ عدم دقت در پيش -

زندگى ،جمع آورى اطالعات درست   در برنامه ريزى استراتژيك براى
شكـسـت     اطالعات ناقص و غلط، منجر به.  و دقيق بسيار مهم است

 .برنامه خواهد شد
 ها به يكديگر؛ وابستگى بيش از حد برنامه -

ـامـه      باعث مى اين امر شود كه اگر يك برنامه، يا يك مرحله از بـرن
 .شود نيز با شكست مواجه مى ها شكست بخورد، بقيه برنامه

 مرددبودن در اجراى برنامه ي مصوب؛ -
قسمت دارد؛ قسمت فكرى و قسمت اجرا و در اجـرا    ريزى دو  برنامه

 .نبايد مردد بود
 ريزى؛ برنامه عدم انعطاف در -

ـاف      در برنامه ريزى يك اصل وجود دارد كه آن ثبات در عين انـعـط
شيوه ( يعنى در خود هدف ثبات داريم؛ اما در راه رسيدن به آن  است؛
 .باشيم بايد انعطاف داشته)كار
 تضاد در برنامه؛ -

 .باشند هاى مختلف يك برنامه نبايد با هم در تناقض قسمت
■ 
 :نوشت پى
 .380 البالغه، ترجمه شهيدى، ص نهج. 1
 .308 ص ،2 ميرزاحسين نورى، مستدرك الوسائل، ج. 2
 .150-151 البالغه، ترجمه شهيدى، ص نهج. 3
 .392 ،ص1 الحياة،ترجمه احمدآرام،ج محمدرضاحكيمى وهمكاران،. 4
 .565 ص موالنا جالل الدين بلخى، مثنوى معنوى،. 5
6 ..Srategic mangement 
 .551 ص ،2 الحكمة، ج محمدى رى شهرى، ميزان. 7
8 ..Mission statements 
9 ..Internal strengths and weaknesses 

10 ..External opportunities and threats 
11 ..term objectives - Long 
12 ..Annual objectives 
13 ..Policies 
■ 

 پرسمان: منبع
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فرهنگي و آگاهي از سير تحول آن هـا    -يكي از مهمترين پيش نيازهاي برخورداري از قدرت تحليل سياسي، رصد جريان هاي فكري
) بايد باشد( از آنجايي كه داشتن قدرت تحليل سياسي از ملزومات دانشجويي است . از آغاز تا به امروز مي باشد به صـورت   حضور؛ !

در اين شماره با نگاهي كلي و جـامـع و       . جدي به بحث در مورد اشخاص و جريانات تأثيرگذار در تاريخ فرهنگي معاصر مي پردازد
به اميد خدا از شماره ي آينده به بحث تحلـيـلـي    .  فرهنگي پس از انقالب پرداخته ايم-البته به اختصار، به معرفي جريان هاي فكري

 .مبسوط خواهيم پرداخت
■ 

 مروري بر

 معاصر

 احسان رضايي

 فرهنگ

 اشاره
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 فرهنگ

  ها فرهنگ  جريان خرده . 1
ـاى فرهنگـى در كـشورند         يك دسته از جريان  ـا عنـوان         ه كـه ب

متال  باشند؛ مثل گروه رپ ، متال يا هوى مطرح مى »ها فرهنگ خرده«
اند و جنبه فكرى چندانـى    هايى فرهنگى كه همه اينها گروه و راك

كنند، پشتوانه  دارند و در آثارى كه منتشر مى ندارند؛ اما پشتوانه فكرى
 . فكرى آنها هويداست

در اعتراض به نژادپرستى . م1980هاى  هاى فرهنگى در دهه گروه اين
نسبت به وضع موجود آمريكا، قيام كردند و   و با شعار صلح و آزادى ،
هاى   پوست  برخى از سياه  ها را اين جريان. گذرد خيلى از عمرشان نمى

نبودند  آمريكا ايجاد كردند؛ براى اين كه با وضع موجود آمريكا موافق
ها را مطرح كردند تا  و به علت نژادپرستى و تبعيض نژادى، اين بحث

ـان هـم      . بتوانند حق خودشان را از دولت بگيرند اين كه شيوه كارش
كردند و    ها نيز استفاده مى آوازها و آهنگ از بعضى از. راهپيمايى بود

ـاى    آمريكا به اين جريان كم كم دولت. سرودند اشعار خاصى را مى ه
ـا را در مـسير مـسائل           معترض جهت داد و منحرفشان كرد و اينه

ـاعى و          اخالقى هدايت كرد ؛ يعنى اين گـروه  ـاى سياسـى، اجتم ه
هاى مبتذل تبديل شدند ؛ بـه    فرهنگ خرده  فرهنگى، به يك سرى

دارند و يا ترويج و  بازى هاى همجنس طورى كه اكثر اينها يا گرايش
تبليغ نـسبت بـه مـسائل مبتـذل         

به طـور كلـى ،        . كنند اخالقى مى
ها تغيير    هويت آن جريان ماهيت و

هاى  پيدا كرد و به يك سرى جريان
 . ضداخالقى تبديل شدند

اولين وجه اشـتراك همـه ايـن        
ايـدئولوژى    ها، برخوردارى از  گروه

ـا    همه اين گروه. نهيليستى است ه
 اين: گويند گرا هستند؛ يعنى مى پوچ
هايى كه در باب مثالً هـدف     بحث

آفرينش و كمال انسان و قرب بـه   
ـا را       ـار    خدا هست، همـه اينه كن

هيچ هدفى در اين عالـم   . بگذاريد
معنايى است  نيست و يك دنياى بى

هم ندارد و حتى   كه ارزش زيستن
اند   اين پيام را هم به فيلم در آورده

 دهند اى نشان مى كه در يك صحنه
اى در يك صحرا  كه مثالً يك بچه

ـا مـى    آيـد؛    و بيابان برهوت به دني
شـود و     مى  سپس اين بچه بزرگ

ـال هـدف         رشد مى كند و بـه دنب
رود،  هر چه مى. گردد اى مى شده گم

ـا وقـتى كـه        نمى به جايى رسد، ت
آورد و موهاى سـرش      ريش در مى

رسد و آخرش به يك ديوارى  نمى شود؛ ولى به هيچ چيزى سفيد مى

 .گرايى  رسد كه پشتش عدم و نيستى است،  يعنى پوچ مى
از نتايج دوران تساهل و تسامح در كشور ما اين بوده كه دو سه سالي  
با مجوز وزارت ارشاد ، كتابهاي اينها منتشر شد و در نمايشگاه بيـن     

ـاى ايـن گـروه،        از كتاب يكى. المللي كتاب هم به فروش رسيد  ه
هايشان با   خواننده است كه در آن اشعار متاليكا آمده كه »نابخشوده«

هايشان  خواننده كنند و بعضى از تصاوير همين اشعار، موسيقى اجرا مى
ـ   اشعارشان با مضامين پوچ . اند را هم در آخر كتاب منتشر كرده ي گراي

ـاب ايـن را      ) هيليستىن( و امثال اينها بسيار سازگار است و سراسر كت
هدفى  و   معنايى، بى گرايى، نهيليستى، بى ايدئولوژى پوچ. دده نشان مى

همان دردهايى كه امثال صادق هدايت به آنها مبتال بودند، در اين آثار 
ـادي مثـل          . آشكارند ـاي الح ـامو «اگزيستانسسياليست ه و   »آلبرك

و امثال اينها همه پوچ گرا شدند و در نهايت   »كافكا  «و  »نيچه«
صادق هدايت هم . هم يا خودكشي كردند و يا مثل نيچه ديوانه شدند 

كه متأثر از آلبركامو و كافكا بود ، پوچ گرا شـد و در نهايـت هـم           
 .آثار ايشان هم در سراسر كشور مرتب توزيع مي شد . خودكشي كرد 

. ها، انحرافات جنسى و اخالقى اسـت   گروه دومين وجه اشتراك اين
افـرادى كـه      ايـن .  بازنـد   اند و اغلـب همجنـس    ي آنان آلوده همه

هاى اخالقـى   كنند، در آلودگى هاى متال و راك را ترويج مى موسيقى
 .ورند غوطه

 گريز آنان دين. ستيزى است سومين ويژگى و وجه اشتراك اينها، دين
تفاوت باشند و كارى به دين نداشته باشند؛  نيستند تا نسبت به دين بى

كنند؛ مثـالً در     ستيزند؛ يعنى قدم به قدم با دين مبارزه مى دين بلكه
هايشان گرفته شده اسـت، وقتـى       كه از فيلم هايى بعضى از موسيقى

خوانند، انجيل    خاص مى دارند اين اشعار را با آن احساسات و عواطف
كنند و  مى كنند و پرت هاى آن را پاره مى گيرند و ورق را دستشان مى

در بعضى از جوامـع   .  دهند به اين وسيله، ضديت با دين را نشان مى
. گرا هستند دهند؛ چون پوچ همين كار را روى قرآن انجام مى اسالمى،

ها، دين است ؛ پس آنان  فرهنگ گرايى از نظر خرده پوچ ترين مانع مهم
 .دبايد با دين مبارزه كنن

 
  پرستى جريان شيطان. 2

آشكار گرديده ،  جريان ديگر فرهنگى كه چند سالي است در ايران هم
هاى متنوعى دارنـد   ها، سايت پرست شيطان. پرستى است جريان شيطان

واقعاً ما شيطان را  :  گويند كنند؛ البته گاهى اوقات هم مى مى و تبليغ
ـاركرد شـيطان،    .  كننـد   تبليغ شيطان، تالش مى پرستيم؛ اما در نمى ك

ـار  .  نواهى الهى اسـت    ايجاد شر، گناه، معصيت و تخلف از اوامر و ك
ـاً شـيطان را        :  گوينـد   دهند و مى   شيطان را اينها انجام مى ـا واقع م

 .كنند پرستيم؛ اما اعمال و رفتار شيطان را تأييد مى نمى
شود و در واقع، تأثير  هاى تيره و تند منتشر مى رنگ هاى آنها با كتاب

اسـم  «.  دهد  امثال اينها را نشان مى  روان شناختى تاريكى، ظلمت و
اينها هم . هاست دو نمونه از اين كتاب »ام من مرده«و  »من اهريمن
كامالً با دين در تعارض و      ستيزند و هايى هستند كه دين از آن گروه
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 .چالش هستند
 
  گرايى جريان تصوف .3

پس از جنگ تحميلى عراق عليه ايران، در كشور توسعه  گرايى، تصوف
نشان داده است كه معموالً پس از چند  ها اصوالً تاريخ جنگ. پيدا كرد

عرفانى گرايش پيدا   سال جنگ در جامعه، مردم به معنويت و مسائل
اگر در آن فرصت، عرفان اصيل اسالمى در جامعه اسـالمى  .  كنند مى
منـد بـه      مبتال به جنگ بوده است، ميان جوانان و مردم عالقـه   كه

هاى منحـرف،    ها و عرفان گرى بالفاصله صوفى معنويت تزريق نشود،
مسلك به   هاى صوفى عرفان اين. شوند گزين عرفان اسالمى مى جاى

 : سه دسته و گرايش تقسيم مي شوند 
ـام          سرخ عرفان) الف كـه    »دون خـوان  «پوستى؛ شخـصيتى بـه ن

پوستى آمريكايى بوده است،    سرخ
ــراى ـان       ب ــستين بــار، عرفـ نخ
پوستى را در آمريكا مطـرح       سرخ

كرد و جمع زيادى را هـم دور        
بعـد  .  و جذب كـرد  خودش جمع

ـا و نويـسنده       شخـصيت  ـاى    ه ه
 »پــائولوكوئيلو«ديگـرى، مثـل      
اين تفكر را رواج  نويسنده مشهور،

از جمله كتابهاي او در ايـن   . داد
سـفر  «باره كتابي است با عنوان    

كتــاب .    »بـه دشـت سـتارگان      
سرخ پوستان «ديگري هم با عنوان 

پيام اين عرفان سرخ پوسـتي ،     .  منتشر شده است  »چه مي گويند؟
ماثروت نمـي   «شعار آنها اين است كه  .  پيوند عرفان با زندگي است 

؛ يك مقوله ي جذاب و جوان  »خواهيم ؛ ما عشق و صلح مي خواهيم
 . پسند 

نكته ي جالب ديگري كه در عرفانهاي سرخ پوستي مي باشد ، دين  
ما سعادت شما را تأمين مي كنيـم     : يعني مي گويند . ستيزي است 

به نظر آنها . بدون اينكه حاجتي به دين و شريعت الهي داشته باشيد 
ـام            .  معنويت مي تواند جايگزين دين باشد  پائولو كوئيلو كتابي بـه ن

دارد كه همين پيام را منتقل مي كند و اين  »اعترافات يك سالك«
 .كتاب ترجمه و منتشر شده است 

. هاى شرقى؛ بودائيـسم، هندوئيـسم و تائوئيـسم اسـت            عرفان )ب
بعضى از كشورهاى جنـوب شـرق       هايى كه معموالً در هند و عرفان

هم تبديل به  ها اين عرفان. اند هاى شرقى اينها عرفان. آسيا رواج دارند
اند؛ مثالً امروزه بودائيسم، يك دين است؛ اما نه  يك دين زمينى شده

دين آسمانى؛ بلكه يك دين زمينى و يك دين بـشرى؛ يعنـى     يك
تائوئيسم و هندوئيسم هم . داشته باشد خواهد كاركرد دين را كامالً مى

سلوك دارند و    هاى عرفانى و سير و اين مكاتب، بحث. همين طورند
 .دستورالعمل دارند

ستيزى نيست؛   دين هاى شرقى، وجه اشتراك و گوهر مشترك عرفان

اما  دارند و به دين اعتقاد دارند؛ كنند كه به هر حال، دين چون ادعا مى
آنان معتقدند كـه در مـسائل       .  ستيزى است وجه اشتراك اينها، عقل
ـا بـديهيات        شهودهايى مى عرفانى به يك كشف و رسند كه حتى ب

رسيم كه   نتيجه مى ما به اين: گويند عقلى هم تعارض دارد؛ مثالً مى
ـام        »والتر استيس«آقاى . اجتماع نقيضين محال نيست كتابى بـه ن

و فلسفه دارد كه وقتى وجه اشتراك عرفان و فلسفه را توضيح  عرفان
عرفان، باورهايـى   : گويد داند و مى همين مى دهد، يكى از آنها را مى
زند؛ مثـالً در       حرف را نمى  عرفان اسالمى ما اين. ستيزانه دارد عقل

شهود   يكى از معيارهاى تشخيص:  تمهيد ابن تركه چنين آمده است
الهى از شهود شيطانى اين است كه شهود را با عقل بـسنجيد؛ اگـر      

شود كه شهود شيطانى است و بايد با عقل  معلوم مى مخالف عقل بود،
ستيزند و اجتماع نقيضين را هـم        عقل هاى شرقى، باشد؛ ولى عرفان

 .دانند ممكن مى
؛ اين عرفانها كه به فرقه هاي صوفيه معروفند از  هاى بومى عرفان) ج

قديم در كشور ما و در جوامع اسالمى رواج داشته و پس از جنگ هم 
گـيرى   كرده است و در اين چند سال اخير هم رشد چشم توسعه پيدا

ها، مثل ذهبيه، خاكساريه،  اين عرفان . اند داشته و چندين برابر شده
اينها . كنند گنابادى و شاه نعمةاللهى، در همه جا هستند و فعاليت مى

ـان،   ـاى    برنامـه   تشكيالت و خانقاه هم دارند و در منازل و معابدش ه
ـا      ستيز نيستند؛ اما يا فقه  اينها عمدتاً دين. فرهنگى دارند  ستيزند و ي

ستيز؛ يعنى كارى به فقه ندارند و يا احكام فقهى را قبول دارند و  مرجع
دهند؛ ولى  خوانند و احكام و مناسك عبادى را انجام مى مى حتى نماز

پذيرند كه مسائل  آن معتقد نيستند و نمى مرجعيت را قبول ندارند و به
آنها بنايشان بر ايـن   . گرفت فقهى و شرعى را بايد از مرجع تقليد فرا

داشتند كه  هايى قبالً يك سرى جزوه. است كه آثارشان را چاپ نكنند
كننـد؛    هاى اصلى را اغلب آنها منتشر نمى  كردند؛ اما كتاب منتشر مى

هايى  كنند؛ مثالً كتاب هايى هستند كه آثارشان را منتشر مى گروه ولى
روح، طب روح، راه كمال، مبانى معنويت فكرى و  تحت عنوان معرفت

و فرزندش  »نورعلي الهي«ز معنويت يك علم است، منتشر شده كه ا
مطالب آنها، بـسيار جـذاب، جالـب و            است و »دكتر بهرام الهي«

بيند، احكام  نمى ها خواندنى است؛ ولى تنها چيزى كه آدم در اين كتاب
فقهى است؛ گويى انسان با همين معنويت و سالمت روح و نفـس،      

 .به كمال برسد تواند مى
 
 جريان كثرت گرايي. 4

كثرت گرايي ديني يكي از مباحث مسئله كالم جديد است ولـي در   
كثرت گرايي يا پلوراليزم ديني مدعي . كشور ما يك جريان شده است 

است كه تمام اديان موجود اعم از الهي و بشري ، آسماني و زميني ، 
تحريف شده و تحريف نشده ، همه و همه حق هستند و از حقانيـت  
برابري هم برخوردارند و همه ي متدينانشان هم اهـل سـعادت و       

ـان  «اين نظريه را  .  اين معناي پلوراليسم ديني است . بهشتي اند ج
صراط هاي  «مطرح كرد و بعد هم در كشور ما تحت عنوان  »هيك

 .و امثال اينها بسط يافت  »مستقيم
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  جريان بهائيت.  5

كند، جريان بهائيت است  مى جريان ديگرى كه باز در كشور ما فعاليت
ـان   ـازه   كه نه تنها در ايران، بلكه در تمام جهان اسالم دوباره ج اى   ت

دانيد كه در رژيم طاغوت هم عناصر اصلى در مسائل  مى. گرفته است
وزير   هويدا، نخست. ها بودند سياسى و امنيتى كشور، بهايى اقتصادى،

ـاواك،        )پرويز(حبيب . رژيم طاغوت بهايى بود ـابتى، تئوريـسين س ث
كرد و   او سه چهار سال پيش از انقالب، يك طرحى ارائه. بهايى بود

ريزى كرد؛ به طورى  هاى مسلحانه عليه رژيم، برنامه براى همه تشكل
همه را دستگير كردند و بعد هم در آسـتانه پـيروزى          كه يك شبه

آن، سازمان سيا به وى مأموريـت      پس از. انقالب به آمريكا گريخت
كرد؛ به طورى  داد و او به مصر رفت و همين نقشه را درمصر هم اجرا

هاى مـسلحانه در مـصر         كه در ده سال اخير، هيچ خبرى از فعاليت
وى هفت هشت ماهى است كه . طرح او همه از بين رفتند نيست و با

ديويد . او يك بهايى است. كند مى به عراق آمده است و در عراق كار
و موضوع وجود  كلى كه انگلستان به او مأموريت داد تا به عراق برود

اى در عراق را بررسى كند، وقتى براى مأموريت به   هاى هسته سالح
هاى دروغى  رفت، توسط يك بهايى عراقى، بهايى شد و گزارش عراق

انگلستان به عراق شد و بعد هم كه مجلـس   ارائه كرد و باعث حمله
كردند، ديويد كلى را    وزير و دولت وقت اعتراض انگلستان به نخست

 ترين عامـل نفـوذ     دهد مهم اسنادى وجود دارد كه نشان مى. كشتند
 .ها بودند ها و يهودى آمريكا و انگلستان در عراق، بهايى

اصفهان ، شيراز ، آذربايجان ، قزوين ، همدان ،  اينان جريان فعالى در
ـايى   سمنان ، كاشان و مازندران دارند و هنوز هم در كشور  هايـى    به

كنند و حتى آمارشان هم تقريباً در  هستند كه در اين شهرها زندگى مى
ـا      دهد، بهايى  اسناد زيادى هم هست كه نشان مى. است دست ـا ب ه

رابطـه    اسرائيل، انگليس و آمريكا
دارند و اصالً استعمار، پشتيبان اين 
جريان بـوده اسـت و حـتى در          

در فلـسطين    تأسيس دولت يهود
. م1880و  .  م1870هاى    در دهه

اند و با  بهاييان نقش مؤثرى داشته
ـا    بود كه يهـودى     حمايت آنان ه

توانستند دولـت مـستقلى را در         
اكنون هم . فلسطين تشكيل دهند

ـا، يعنـى     مركز بهايى ترين مهم ه
العدل، در اسرائيل است و آنان  بيت

و   كننـد   در اين كشور فعاليت مى 
هايى را كـه    يكى از مختصات آنان هم ترور سياسى است و شخصيت

كننـد،    كنند و ويژگى مثبتى دارند، سعى مى مى در كشور نفوذى پيدا
اگر توانستند ترور شخـصى       آنها را ترور سياسى و شخصيتى بكنند و

 . ها هم به شدت پشتيبانشان هستند كنند و يهودى مى
ه رئيس  علي محمد ورق)  86اوايل مهرماه (گفتني است چندي قبل 

 .اين فرقه ي ضاله در شهر حيفا مرد
 
 جريان فمينيستي. 6

امروز اين جريان هم دركشور ما و هم ديگر جوامع اسالمي رواج پيدا 
. كرده است وگاهي تحت عنوان فمنيسم اسالمي ازآن ياد مي كنند    

را همين ها مطرح كردند  »كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان  «بحث 
ـان را خانـم           و اولين كتاب دفاع از كنوانسيون رفع تبعيض عليـه زن

 .اين جرياني است كه دارد رواج مي يابد. مهرانگيز كار نوشته است 
 
  جريان تجددگرايى افراطى. 7

تجددگرايى افراطى است كه از زمان ميرزا ملكم خان و   جريان ديگر
 پيـش از  . آخوندزاده مطرح بوده است

مشروطيت و پس از مشروطيت و 
اى را    از زمان اميركبير، يك عده
نــان و آ بـه فرانـسه فرسـتادند        

تحصيالتى را گذراندنـد و بعـد         
هايى بـه    برگشتند و يك گرايش

بعـضى    كمونيسم پيـدا كردنـد و      
هاى ديگرى و سـرانجام      گرايش

تجددگرايى مطرح شد و آنان بـه  
ــن       ـان از اي راه   گمــان خودشـ

توانستند ايـن سـؤال سـيد          مى
چرا «الدين اسدآبادى را كه  جمال

راه حل اين است كـه   :  گفتند پاسخ دهند و مى ،»ايم؟ ما عقب مانده
ـا       تجددگرا و مدرنيست شويم و از موى سر تا ناخن پا غربى شويم ت

هاى مختلف اين تجددگرايى مطرح  به صورت. مشكالت ما حل شود
شدند؛ يعنى گرفتار تفكـر    تا اين كه يك عده تجددگراى اسالمى شد

كه مرحوم آقاى مطهرى به شدت با آن   التقاطى شدند؛ همان چيزى
نوشت و درد خودش را  عليه درگير شد و نامه دردناكى به امام رحمةاهللا

 رو  ما اآلن با يك عده روشـنفكر روبـه     :  در آن نامه بيان كرد و گفت
كنند و تفسير سوسياليـستى و        هستيم كه آيات را تفسير به رأى مى

ـان       اگزيستانسياليستى از قرآن ارائه مى ماركسيستى و دهند كـه هم
مثالً چهل، پنجاه بود؛ اما در اين   هاى اين در دهه. تفكر التقاط است

. پيدا كـرد   دو دهه اخير، تجددگرايى افراطى به شكل ديگرى ظهور
هاى مختلف از  اى به نام نظريه قرائت اينان در ابتدا آمدند و يك نظريه

 .دمطرح كردن دين را
هاى مختلف از دين، اين است كه متون دينى يعنى قرآن  نظريه قرائت

ـا        .  سنت، صامت هستند و هيچ داللتى ندارد  و ما مفـسرانيم كـه ب
هاى خودمان، هر گونه كه دلمان خواست،  فرض پيش ها و دانسته پيش

التقاطى، به اين معنا نيست كه مثالً    اين تفكر. كنيم قرآن را معنا مى
بپذيرند و بعد بخـش   يك بخشى از قرآن را با همان تفكر اسالم ناب

قـرآن،    تمام:  گويند  ديگر را مثالً تفسير به رأى بكنند؛ بلكه اينان مى
از .  توانى تفسير بكـنى   صامت است و آن را هر طور دلت خواست، مى
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پاسخ ما به اين گروه .  شود تفسير داشت تعداد مفسران مى اين رو، به
هاى آن كتاب  نوشتند، آيا به خواننده اين است كه اگر آنان يك كتاب

ـا بكننـد؟     دهند كه هر طور دلشان خواست آن كتاب اجازه مى را معن
دهند كه كتاب آسمانى را هـر طـور        چگونه اين اجازه را به خود مى

نويسيد و در آن از يك  شما يك كتاب مى. خواست تفسير كنند دلشان
دهيد كه من يك تفسير نقيض و      اجازه مى آيا. كنيد عقيده دفاع مى

نسبت بدهم؟ شـما   ضد اين مطلب كتابتان از آن ارائه كنم و به شما
ـازه        وقتى اجازه نمى دهيد كه كتاب خودتان تحريف شود، چطـور اج

كه معانى و تفاسير قرآن تحريف بشوند؟ اين حركت ادامـه    دهيد مى
ديدند كه يك سرى آياتى در قرآن هست كه ديگـر      پيدا كرد و بعد

اقـم الـصالة لـدلوك         «شود تفسير ديگرى برايش كرد؛ مانند  نمى
و معلوم است كه معناى آيه اين است كه   »الشمس الى غسق الليل

يا . شود از اين آيه استفاده كرد كه به كليسا برويد بخوانيد و نمى نماز
تثليث را نفى كرده است و توحيد را پذيرفته است و  مثالً صريح قرآن

متشابه و آيات ديگر را توانـستند    حاال آن آيات. اين ديگر نص است
ـار كننـد؟      بعـد يـك      تفسير به رأى كنند؛ اما اين نصوص را چه ك

: طرح كردند و گفتند »بحث گوهر و صدف دين«اى را به نام  مسئله
آن حقيقت دين، گوهر دين . گوهر و يك صدفى دارد اصالً دين، يك

دين هستند و خيلـى       هاى دين و عوارض است و بقيه دين، صدف
 حاال اگر قرآن هم گفته. گوهر دين، مثالً معنويت است. اهميت ندارند

است كه نماز بخوانيد، اين صدف است و براى آن است كه بـه آن      
توانستيد از راه ديگرى، مثالً موسيقى راك   معنويت برسيد و اگر شما

آخرين تير خالصى كه ايـن    و. ايد يا متال به معنويت برسيد، رسيده
تجربـه    تجددگرايان افراطى در كشور ما زدند، اين بود كه دين را به

ـات  :  دينى تفسير و تحويل كردند و گفتند دين، يعنى حال؛ گاهى اوق
بيند و يك حالى پيدا  كند؛ مثالً غروب آفتاب را مى مى انسان حال پيدا

كند؛ دين هم  بيند و يك حالى پيدا مى مى كند يا يك تمثال مبارك مى
: گويد فلسفه مى در كتاب عرفان و »استيس«. يك حال معنوى است

هـر  .  ها با مصرف مواد مخدر هم ممكن است حال پيدا كننـد   بعضى
گويند و معتقدند كه  خاص معنوى را اينان تجربه دينى مى گونه حال

و بعد آن حال را بيان كرد و قرآن   پيغمبر هم يك حال معنوى داشت
اين تجربه دينى  بعد. قرآن، كالم پيغمبر است و كالم خدا نيست. شد

 توانيد حال و تجربه دينى پيدا كنيد و هم بسط دارد؛ يعنى شما هم مى
تواند براى خـودش   اين مختص به پيغمبر نيست؛ يعنى هر كسى مى

ـاى    سراغ تفسير به رأى قرآن و قرائت  يك دين بياورد؛ يعنى ديگر ه
و كنار بگـذار؛ زيـرا     قرآن را ببند: گويند روند و مى مختلف قرآن نمى

 توانيد براى خودتان خود شما هم مى. سال پيش است 1400مربوط به 
كنيد   قرآن بنويسيد؛ زيرا يك تجربه دينى داريد و يك حالى پيدا مى

با اين حال، از دين هيچ چـيزى     . افراطى است كه اين، تجددگرايى
ـان پيغمـبر،         ماند و كسى نيست به اينان بگويد  باقى نمى كه در زم

ـا هميـن احـوال        بت  پرستان حجاز هم خيلى حال داشتند و پيغمبر ب
پرسـتى    مقابله كرد و با آنها تعارض داشت و با همين شـرك و بـت      

الزمه اين عقايد، تسامح و تساهل، ترويج مفاسد   آن وقت. مبارزه كرد

 .تاخالقى و خيلى مسائل ديگر اس
 
 جريان سنت گرايي. 8

جريان سنت گرايي توسط هانري كربن ، رنه گنون ، شـوان و سـيد      
حسين نصر پايه گـذاري شـد و         

ـا    بسياري از آثار اين شخصيت ه
. به فارسي هم ترجمه شده است 

جريان سنت گرايي آقاي دكتـر     
نصر و هانري كربن جرياني است 

كه چندان به بعد اجتماعي اسـالم  
اهميت نمي دهد و عمدتا دغدغه 
. اش بر بعد معنويت اسالم است 

از نظر فكري كامال تشيع گونـه   
فكر مي كنند ، اهل بيت را قبول 
دارند و فكرشان سالم است اما به 

بعد اجتماعي اسالم توجـه كمـتري    
 .دكتر نصر بعد از انقالب اسالمي به آمريكا رفت . نشان مي دهند 

 
 جريان هايدگري ها. 9

بعد  1300اين جريان در سال هاي 
از گفتماني به نام غرب شناسـي     
پيدا شد و بعدا به غرب سـتيزي  

اين جريان را اولين بار . تبديل شد
ـادمان         آقاي سيد فخرالـدين ش
ـاي سـيداحمد        مطرح كرد و آق

فرديد و جالل آل احمد آن را ادامه 
 .دادند 

 1373-1291(آقاي احمد فرديد 
ــه دنيـــا       )  ش.ه ــزد بـ در يـ

تحصيالت خود را در مدارس .آمد 
ــپس         سـنتي ايـران فراگرفـت س

تعليمات دانشگاهي را در آلمان و 
فرانسه در رشته ي فلسفه ادامه  
داد و بيشتر از همه از فلسفه ي  

نقـدهاي  .  هايدگر استفاده كرد    
شادمان بر غرب ، گزش ذهنـي     

آغازين فرديد را درست كرد و وي  
با استفاده از فلسفه ي هايدگر كه 
نقد علم و تكنولوژي غرب بود ،  
پايه هاي فلسفه اي را ايجاد كرد 
تا در واقع گفتمان شادمان يـك     
ـا       مبناي فلسفي داشته باشـد ام

. فلسفه اش نقد فلسفه ي غرب بود 
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هم كار شادمان را ادامه  )  ش.ه 1302-1348(جناب جالل آل احمد 
فرديد بيشتر از آقاي هايدگر متأثر شده بود و دغدغه ي فلسفي . داد 

داشت لذا مي كوشيد پايه هاي فلسفي غرب زدگي و غرب ستيزي را 
ولي جالل بيشتر تحت تأثير شادمان بود و بيشتر نقد ادبي . مطرح كند

ـاگردان او     .  داشت اگرچه آثار زيادي از فرديد باقي نمانده است اما ش
از جمله ي آنان مرحـوم     .  تالش زيادي در تدوين افكار او داشته اند

ـان،  . دكتر مددپور مي باشد يكي از شخصيت هايي كه بعد از اين آقاي
فكر و جريان هايدگري را دنبال مي كند آقاي رضا داوري اردكانـي     

 . كتاب هاي ايشان عمدتا در نقد غرب است. است 
 

 جريان مكتب تفكيك. 10
اين مكتب را آقايان ميرزا مهدي اصفهاني ، حاج شيخ مجتبي قزويني 
. و برخي ديگر از علما در حوزه ي علميه مشهد راه اندازي كردنـد     

مكتب تفكيك با فرهنگ اسالمي تعارضي ندارند و پيروان آن نه دين 
ـام كـه جمهـوري         ستيزند و نه دين گريز ؛ ولي با مباني فلسفي ام
اسالمي بر آن مبتني است موافق نيستند؛ هرچند مسئوالن اين جريان 
در حركت سياسي اجتماعي امام تقابلي با ايشان نداشتند و در بعـد از     

نكته ي قابل توجه اين است كه مكتب . انقالب نيز همراه امام بودند
برخي از آنها . تفكيك تفسير يكساني از روش شناسي فهم دين ندارند 

به شدت فلسفه ستيزند و دسته اي فلسفه گريز و بعـضي ديگـر از       
 . معلمان و منتقدان فلسفه ي اسالمي اند

 
 جريان تجددستيزي. 11

تجدد ستيزي از جريان هاي جامعه ي معاصر ماست كـه ريـشه در       
و   »تبيانا لكل شـيء  «برخي با استفاده از آيات . افكار پيشينيان دارد 

با بهره گيري از هرگونـه      »والرطب وال يابس إال في كتاب مبين«
روش عقلي و تجربي مخالفت ورزيده و دستاوردهاي علـوم نـوين را      

ـام                . مخالف دين شمرده اند  ـابي بـه ن مثالً آقاي مهدي نصيري كت
منتشر كرده كه پيام اصلي آن اين است كه علـوم   »اسالم و تجدد «

همه ي علومي كه بشر به آنها نياز داشته است ، پيغمبر و . توقيفيه اند 
اگر علومي مثل فيزيك ، شيمي ، زيـست      .  اهل بيت بيان كرده اند

در سنت اهل بيت مطرح نبوده به جهت ... شناسي ، نسبيت اينشتين و 
اين جريان امروزه زياد مطرح . بي نيازي واقعي بشر از اين علوم است 

 .نيست ولي به هرحال اجماال تاثيرگذار بوده اند
 

 جريان فرهنگستان علوم اسالمي. 12
مرحوم سيد منيرالدين حسيني كه در تدوين قانون اساسي جمهوري  
ـا     اسالمي هم نقش داشته و از شاگردان حضرت امام و هم مـسير ب

ـا   .  ايشان بوده است ، اين جريان را در فرهنگستان علوم بنانهاد وي ب
مباني فلسفي صدرايي كه در تئوري سازي و نظام حكومت اسـالمي   

وي معتقد بود بايد فلسفه ي جديدي  . مؤثر بوده مخالفت كرده است
ـام  . ابداع كنيم  ايشان فلسفه اي ابداع مي كند و براساس آن هم نظ

واليت فقيه را بنا مي نهد و هم يك نظام سياسي اجتماعي مي سازد 
ـاق دارد ولـي       كه كامالً با دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي انطب
مباني فلسفي و مشرب اصلي نظام جمهوري اسالمي را كنار مي گذارد 

البته اين طرح هنوز يك  .  و مبناي فلسفي جديدي را ارائه مي دهد
جريان مدون ، دقيق و نظام مند نيست بلكه جرياني مبهم و مجمل  

 . است 
 

 جريان روشنفكري تجددپذير. 13
اين جريان را شخصيتهايي مثل بازرگان و شريعتي آغاز كردند و اآلن 

ـا  .  هم امثال آقاي سروش آن را ادامه مي دهند  مدتي روشنفكران م
گرايش هاي ماركسيستي و مدتي گرايش هاي ليبراليستي و زماني نيز 

اما اآلن جريان غالب روشن . گرايش هاي اگزيستانسياليستي داشتند 
. فكري در كشور ما متأثر از جريان مدرنيسم و پست مدرنيسم است    

مثل آقاي . برخي از روشنفكرها نيز گرايش هاي نئوماركسيستي دارند 
ـايي كـه           .  حسين بشيريه  اينها قائل به اصالت جامعـه بـه آن معن

ماركسيست هاي قديم  مي گفتند  
تا حدودي اصالت فرد و . نيستند 

آزادي هاي فردي را مي پذيرند 
و در مقابل، نظام متمركز دولتي 

در .  اقتدارگرا را هم مي پذيرند 
. واقع سوسياليست ليبرال انـد      

ـاي     عده ي كمي هم گـرايش ه
پست مدرني دارند و بيـشتر در     
زمينه ي ادبيات ، هنر ، طراحي 

 .از آن استفاده مي كنند ... و 
اآلن جريان روشنفكر غالـب در     

ــري        ــن فك ـان روش ــشور جريـ ك
تجددپذير است كه به تعبير دكتر 
شادمان ، شبه مدرنيسم است و    

مجموعـه ي    »حلقه ي كيان«
بارز و چهره ي برجسته ي آنها  

اين جريان  .  دكتر سروش است 
ــط هــاي         هرچنـد اآلن در محي

دانشگاه مقداري كم رنگ شـده  
است ولي اين كمرنگـي كمـي    

چـون قبـالً بـه       .  كاذب است  
صورت يك جريان سياسي بود و 
هر كس حرفي مي زد؛ اما امروز 

ـان و چـه            چه مدعيان ايـن جري
 .مخالفان آنها، قدري تخصصي تر بحث ها را مطرح مي كنند 

■ 
 جريان شناسي استاد خسروپناه: منبع
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 ادب

وچه تعـبـيـر    (*).  غزل را غزال وحشي دشتستان ادب ناميده اند
 . كه غزل آميزه اي از زيبايي و ظرافت و تيزپايي است. كاملي

صحبت از غزل، صحبت از يك قالب شعري با مختصات ويـژه اش    
صحبت از روحي است كه در كالبد آدميانِ اين ديار جاري است . نيست

 . و وقتي به قالب شعر در مي آيد، نتيجه اي جز غزل ندارد
اگرچه قالب هاي شعري بسياري در تاريخ ادب ايران به وجود آمده و 
ازميان رفته است اما اين غزال غزل بوده كه هزار سال پابه پاي ادب 

 . ايران آمده است
به راستي اين چه خاصيتي است كه غزل را با هر آب و هوايي سازگار 
ساخته و او را تا به امروز سرزنده و شاداب، محبوبِ آدميانِ سرزميـنِ  

 زيبايي ها نگاه داشته است؟
يعني مستقل از اينكه چه ماهيتي با خود به همراه .  غزل، كوتاه است

 دارد، در ذات خود فرياد مي زند كه
 »! چشم به هم بزنيد تمام شده ام! آي آدم ها «

و .  تو گويي فرياد  ما، بلكه فرياد  عالم است. و اين ندا چقدر آشناست
 . . . داني؟  نيامده اي كه بماني  تو آيا مي

آيينه اي براي انعكاس مفاهيم و آيينه اي بـراي    .  غزل آيينه است
غزل، آيينه ي وجود خالق خويش است و آيينه اي براي كساني . تماشا

 . كه مي خواهند حال خويش را به تماشا بنشينند
به همان نسبت كه آدم ها متنوع اند، موضوع غزل متنوع است و اين 

به همان ميزان كه آدم هاي قد و نيم . رمز انعطاف پذيري غزل است
ـاي غـزل          قد، با ارتفاع هاي وجودي مختلف ممكن است، وزن ه

تو گويي براي هر ارتفاع وجودي آدم، وزن و طولي از   .  مختلف است
 .غزل وجود دارد

! از همين جا مي توان فهميد تفاوت غزل با غزل از كجاست تا به كجا
كه غزل هـم از      .  غزل را در نسبت با وجود آدمي بايد سنجيد! آري

 . لحاظ محتوا و هم از لحاظ تأثير، قابل سنجش است
ـاع        »ديد غزل«. است »پيام«و  »ديد«غزل، حامل  نشانگـر ارتـف

. آن معرف ارتفاع وجودي مخاطبين »پيام«وجودي خالق غزل است و 
و از همين جاست كه تفاوت غزل حافظ  و غزل سعدي و غـزل    

 .موالنا  و غزل صائب و غزل هاي ديگر معلوم مي شود
ـاعـرتـر      . كار غزل، آيينگي است پس هركه آيينه تر باشد، ش

 (*).و آيينگي كار هر شيشه ي زنگار گرفته نيست. است
 . غزال، تيزپاست و غزل هم

گاه با .  آيا تجربه نكرده اي؟ پا به پايي با غزل را مي گويم
 .يك بيت غزل، فاصله ي زمين تا آسمان پيموده مي شود

و چگونه اين را دريابم، وقتي كه نه زمين را فهميده ام و نه 
 ! آسمان را

 و تو آيا آسمان را تجربه كرده اي؟
 )1(. . .  »و هو معكم أينما كنتم  «آنجا كه مي خواني 

 .و آسمان، نه اين آبيِ پهناورِ باالي سرمان، كه حضوري است بي انتها
غزل را، چه آنان كه خلق مي كنند، چه آنان كه مي خوانند و چه آنان 

و خوش . كه تفسير مي كنند، گزارشي از حال دروني خويش خوانده اند
به حال آنان كه ارتفاع وجودشان حداقل چند سانتي متر باالتر از زمينِ 

 .تعلق است
يعني كسي كه يقين دارد ماندن و دل بستن، آرام .  وحشي يعني ناآرام

يعني كسي كه جز در كنار محرم خويش . وحشي يعني بيقرار. نمي كند
 .قرار نمي گيرد

هر غزلي كه هماهنگي بيشتري با وجود آدمي دارد، غزال تر اسـت و  
 . غزال هرقدر وحشي تر؛ زيباتر و تيزپاتر

 اال اي آهوي وحشي كجايي؟
 ) 2(مرا با توست بسيار آشنايي 

■ 
 :پي نوشت ها

 .او با شماست، هرجايي كه باشيد. 1
 حافظ. 2

 .وامي است از شهيد آويني* 
■ 

پور
مود

مح
ن 
سا

اح
 

 ادب
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 راه نجات □
 ورزيدن ي شهرم به عشق منم كه شهره

 ام به بدديدن منم كه ديده نيالوده
 !وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

 ست رنجيدن كه در طريقت ما، كافري 
 پرستي، از آن نقش خود زدم بر آب، به مي

 كه تا خراب كنم نقشِ خودپرستيدن
 »چيست راه نجات؟«به پير ميكده گفتم كه 

 »راز پوشيدن«: بخواست جام مي و گفت
 عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس

 !عمالن واجب است نشنيدن كه وعظ بي
 مراد دل ز تماشاي باغِ عالم چيست؟

 چيدن به دست مردمِ چشم از رخ تو گل
 به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه،

 !كشش چو نَبود از آن سو، چه سود كوشيدن؟
 ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب

 كه گرد عارضِ خوبان خوش است گرديدن
 !مبوس جز لب معشوق و جام مي، حافظ
 كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدن

■ 
 حافظ

 همسايه □
 اي قومِ به حج رفته كجاييد؟ كجاييد؟

 !بياييد! معشوق همين جاست بياييد
 معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

 در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟
 گر صورت بي صورت معشوق ببينيد،

 هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد
 ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

 يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد
 هاش بگفتيد اين خانه لطيف است، نهان

 ي آن خانه نشاني بنماييد از خواجه
 !ي گل كو اگر آن باغ بديديد؟ يك دسته

 !يك گوهرِ جان كو اگر از بحر خداييد؟
 با اين همه، آن رنج شما گنج شما باد
 !افسوس كه بر گنج شما، پرده شماييد

■ 
 موالنا

 بار محبت □
 تر است بار محبت از همه باري گران

 تر است وآن كس كشد كه از همه كس ناتوان
 ديگر ز پهلواني رستم سخن مگوي
 تر است زيرا كه عشق از همه كس پهلوان

 !چون شرحِ اشتياق دهد در حضور دوست؟
 !تر است زبان اي كه از همه كس بي بيچاره

 نشين ي آن تيرِ دل هر دل كه شد نشانه
 تر است نشان فرداي محشر از همه صاحب

 زند، كامي ما خنده مي هر دم به تلخ
 تر است دهان شكّرلبي كه از همه شيرين

 مانند موي كرده تنم را به الغري،
 تر است تني كه از همه الغرميان فربه

 داني كه من به مجمع آن شمع كيستم؟
 تر است جان به اي كه از همه آتش پروانه

 دهد ز مهر  به دست من آسمان، كي مي
 تر است دست مهي كه از همه نامهربان

 به صيد من،! هرسو كمين گشاده فروغي
 تر است  تيرافكني كه ازهمه ابروكمان

■ 
 فروغي بسطامي

ي    عـرصـه   »مرا معلم عشق تو شاعري آموخت«
ايد، اگر تجربـه اي   اگرتالشي داشته. هاست عاشقانه

شـدن   كنيد وزني براي مطرح داريد و اگر فكر مي
 . بياوريد »حضور«دارد، شعرتان را به 

سرايان ايراني  هاي غزل اين شماره را ميزبان غزال
 .هستيم

 . . .چند لحظه ! ببخشيد
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 مرام پرندگان □
 حرمتي به ساحت خوبان قشنگ نيست بي

 !باور كنيد پاسخِ آيينه سنگ نيست
 خورم به مرام پرندگان سوگند مي

 !در عرف ما سزاي پريدن تفنگ نيست
 با برگ گل نوشته به ديوار باغ ما

 ي غنچه تنگ نيست وقتي بيا كه حوصله
 در كارگاه رنگرزانِ ديار ما

 !رنگي براي پوشش آثارِ ننگ نيست
 اند، از بردگي مقام باللي گرفته

 در مكتبي كه عزت انسان به رنگ نيست
 گذرد با شتاب عمر دارد بهار مي
 فرصت پلكي درنگ نيست! فكري كنيد

 وقتي كه عاشقانه بنوشي پياله را،
 فرقي ميان طعم شراب و شرنگ نيست

 رسد ي تاريخ مي تنها يكي به قله
 !هر مرد پاشكسته كه تيمور لنگ نيست

■ 
 محمد سلماني

 صاعقه □
ارقه ديوار مي

ري كه در مف
كا

 كند 
 من و يار مي

ن از ازل ميان
ت

 كند 
ك را وطنم فرض مي

گاهي كه خا

 ام كسي در سينه كنم 
 كه انكار مي

ست
 هر صبح كند 

ي ز يقين مي
دم دژ

 حرمتي بي كند ام آوار مي توفان شك دوباره شوم ولي 
زدن بر بساط عقل

ست پان
 

همه اصرار مي
كه عشق اين 

وقتي 

 كند 
رفته كه بايد سؤال كرد

خواب آن چنان گ

اعقه بيدار مي :
ما را كدام ص

 ■ !كند؟ 

طفي محدثي خراساني
مص

 

□ 
مالقات آفتاب

 
 باغ دشوار است

شنيدن خبر مرگ

 
ي داغ بسيار است

ز باغ الله خبرها

 باران داغ مي 
اين كرانه كه

در
شم ما گلِ بي بارد 

به چ
 

تاح پنجره بود داغ كمتر از خار است
ناه اول ما افت

گ
! 
هدام ديوار است

گناه ديگر ما ان
 خوشا اشاعه !

در بسيط زمين
ي خورشيد 

 
 آسمان تار است

دور نور به هر جا كه
ص

مرا زمان مالقات آفتاب رسيد 
 مكان وعده 

 !ي دار است ي ما زير سايه
■ 

 پور قيصر امين

 وصله به راه □
 زنم اين راه پاره را پايم كه وصله مي

 من چندبار تجربه كردم دوباره را
 جا عبور كرد هركه پياده بود از اين

 چشمم نديد گرد عزيزِ سواره را
 هاي مناجات ما نبود عيب از لباس

 قواره را بايد عوض كنيم تنِ بي
 از عقل، اين ضريح نديدم كرامتي

ا ام اين هيچ خود مريد بوده بي  كاره ر
 دهد عقلم به هيچ جاي دگر قد نمي

 ام نفسِ استخاره را امشب بريده
■ 

 رضا جعفري
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 شاخه □
براي مزار  تا كاجِ جشن ات كنند برند چراغاني از باغ مي گلي 

 پوشانده ات كنند هاي زمستاني
صبح تورا ابرهاي تار

اند 
 

هانه كه باراني
تنها به اين ب

! يوسف ات كنند 
ن رهاشدن از چاه دل مبند

به اي
 اين بار مي 

رند كه زنداني
ب

! اي گل ات كنند 
مان مكن به شبِ جشن مي

گ
 ات كنند اي ارزاني شايد به خاك مرده روي 
 و رجيم نيست

ش فرق رحيم
يك نقطه بي

 
 از نقطه

اي بترس كه شيطاني
 آب طلب ات كنند 

شه مراد نيست
نكرده همي

 اي گاهي بهانه 
 ات كنند ست كه قرباني

■ 
 فاضل نظري

 غارت شده □
 انگيز بهارم، چه كنم؟ شاهد مرگ غم

 تنگم، اگر زار نبارم چه كنم؟ ابر دل
 شد ز شبم نيست از هيچ طرف راه برون

 افشان تو گرديده حصارم، چه كنم؟  زلف
 ي چشم توام، شده من كزين فاصله غارت

 !چون به ديدار تو افتد سر و كارم چه كنم؟
 هايت دل من مشغول است يك به يك با مژه

 !هاي قفسم را نشمارم چه كنم؟ ميله
■ 

 سيد حسن حسيني

 هرگز گره ي پژمرده غنچه □
م واشدني نيست

ات از غزل
 اين غنچه 
كوفاشدني نيست

ي پژمرده ش
ه رواني بتواني 

د تو كه از كو
شاي

 اين بركه 
ياشدني نيست

فسرده كه در
ي ا

 هرماه كه مي 
 ي ويران اين خانه ست ايد از اين خانه فراري

باشدني نيست
شده زي

 بستم و در پيش ندارم 
افتاده به بن

 
راهي به جز آغوش تو اما شدني نيست

 
عشق تو بزرگ است براي دل تنگم

 اندوه تو در سينه 
جاشدني نيست

ي من 
 

■ 

ابوالفضل صمدي
 

 -رضي اهللا عنه-دل  □
 !دوستانِ نااميد! دوستانِ نااميدم

 !تر شويد آسماني! تر ببينيد آسماني
 است از شما پنهان مباد از خدا پنهان نمانده

 چند روزي رفته بودم پاي درس بايزيد
 »دل رضي اهللا عنه«: گفتم »پيرت كيست؟«: گفت
 »!به قرآن مجيد«: گفتم »عاشق نيستي؟«: گفت
 نگفتم بوعلي »امام اول عقلت؟«: گفت
 نگفتم بوسعيد »امام اول عشقت؟«: گفت
 »!ال«: گفت »شهادت«: گفتم »شرط بندگي؟«: گفت

 با خنده حرفم را بريد »!آخر صبركن«: گفتم 
 »ال گفتم ولي پايانش إال اهللا بود«: گفت
 !اما آنكه مي بايست حرفت را شنيد«: گفتم

 ال  نبود، آن شهادت نيز تنها  أشهد أن
 ».فرق بسيار است بين لفظ أشهد با شهيد

■ 
 عليرضا قزوه
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در ميان تعاريف متعدد و مختلفي كه در مورد غرب بيان شـده اسـت،     
يك افق  »فرهنگي-تاريخي«نگرشي وجود دارد كه غرب را در معنايي 

. فكري  و يك عالمي مي داند كه هويتي ويژه با خود به هـمـراه دارد      
غرب در اين معنا يك مجموعه ي به هم  پيوسته از تفكـر و نـظـام        
ارزش ها و جهان نگري و شؤون سياسي و اجتماعي و اقـتـصـادي و      
مناسبات هنري و سلوك فردي و جمعي  است كه از نسبـتـي خـاص      

اين عالم از حدود قرن هشتم قبـل  .  ميان بشر و هستي پديد آمده است
سـال     2800از ميالد در يونان پديد آمد و تا امروز تاريخي نزديك به 

 .طي كرده است
از اين شماره به بررسي سير تاريخي غرب مي پردازيم تا تمهـيـدات   

 . ورود به بحث غرب شناسي را فراهم كنيم
■ 

 اشاره
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اگر به تاريخ نگاه كنيم اولين صورت تمدني پديد آمده در تاريخ تمدن، 
تمدن شرقي ابتدا در قالب انديشه ي ديني ظهـور  .  شرقي بوده است

در .  ي ديني آغازين يا همان تعبير قرآني امت واحـده    كرد، انديشه
ي آغازين وجود دارد كه بـه آن دوره،   تمامي اقوام اشاره به يك دوره

در .  كـنـنـد    گويند و همه از آن به نيكي ياد مـي  ي طاليي مي دوره
در .  هاي سرخپوستان نيز اين عصر طاليي را شاهد هستـيـم   اسطوره

ي فردوسي نيز به كمال آغازين اشاره  ايران باستان و حتي در شاهنامه
ي اديان  در همه. بشر در اين دوره، باورهاي ديني داشته است. شود مي

شود به كمال واپسين نيـز   همان طوري كه اشاره به كمال آغازين مي
شرق، همان دوران امت واحده و دوران كمال آغازيـن  . شود اشاره مي

شود و بـه     اين شرق آغازين، تدريجاً گرفتار شرك و تشتت مي. است
اي    رسد و شرق اسطوره اين ترتيب عصر شرق توحيدي به پايان مي

ها جايگزين باورهاي توحيدي  شود؛ يعني اسطوره آغاز مي) ميتولوژيك(
اي كه رنگ و بوي توحيد اوليه پاك و تا حد زيادي  به گونه. شوند مي

 . گوييم به اين دوران، دوران ميتولوژي يا اسطوره مي. شود فراموش مي
تا قبل از قرن نوزدهم، اسطوره و مجموعه باورهاي به جا مانده ي   
بسيار كهن كه يا در ذهن بشر و يا به صورت مكتوب وجود داشـت،  

شوند كه هيچ مبنايي ندارند و نبايد به آنها  هايي تلقي مي بافي افسانه
مـوج     20و به ويژه اوايـل قـرن          19از اواخر قرن . توجه كرد
هاي مختلفي دارد مثل گرايش  شناسي به وجود آمد كه گرايش اسطوره

شناختي و    شناختي، جامعه هاي انسان رويكردهاي سمبليستي، گرايش
ـا   كنند اسطوره همه سعي مي …  ها را تعبير و تفسير كنند و براي آنه

ها از يك سـمـبـولـيـسـم        معتقدند افسانه.  معناي رمزي قائل شوند
اين توجه سبب گسترش يك رويكـرد  . گيرد شناسي نشأت مي معرفت
شـود، شـرق        شود و اگر شرق ديني فراموش مـي  شناسانه مي شرق

واژة ميتولوژي از ميت گرفته شده . گيرد اي مورد توجه قرار مي اسطوره
وقتي بشر از . اي يوناني است به معناي حكايت و روايت كه ميت واژه

شود  عصر امت واحده به عصر شرك و ميتولوژي و اسطوره وارد مي
ي آغازين به همراه دارد ولي  برخي از وظايف و عقايد خود را از دوره

شود معاني قدسي و معرفتي  فاصله گرفتن از دوران توحيدي سبب مي
اي  ها آلوده و حتي پوشيده شود به گونه اي با تصورات و پيرايه به گونه

 . شود كه حقيقت توحيدي ناديده گرفته مي
در تفكر ميتولوژيك ) 1: اي عبارتند از هاي شرق اسطوره برخي ويژگي

تفكر ميتولوژيك درك خاصي از ) 2اعتقاد به خدايان متعدد وجود دارد، 
داند و در  تفكر ميتولوژيك، مكان را امري جادويي مي)  3. زمان دارد

 . دهد ها در يك مكان جادويي رخ مي واقع همه پديده
در اين تفكر، به سبب اعتقاد به خدايان متعدد و درك خاص از مكان، 

دهد در  اي در هر چرخه زماني كه رخ مي معتقدند به اينكه هر واقعه
اي در قالب مناسك و آيين آن را  پايان آن چرخه زماني، بايد به گونه

مثالً معتقدند در . رود احيا كنيم و اگر احيا نكنيم آن پديده از ميان مي
روز خاصي، خداي كشاورزي، كشاورزي را به بشر ياد داد و در اين روز 

كنند كه در اين مناسك جادويي دوباره خـداي     مناسكي را اجرا مي
كند و معتقدند اگر اين مراسم  آيد و كشاورزي را احيا مي كشاورزي مي

. فيكون خواهد شد نباشد و اين آيين اجرا نشود در آن صورت زمين كن
چـنـيـن    ...  ها ، درباره خلقت زمين و انسان و  ي پديده ي همه درباره

ها يك مبناي جادويي و در يك چـرخـه    همه پديده.  اعتقادي دارند
اين بار معنايي ويژه با مناسك و . كنند زماني، بار معنايي ويژه پيدا مي

هاي مشخص همراه است و مـثـالً        اي از نظام ها و مجموعه آيين
ريشه تاريخي تئاتر و هميـن  .  ها باشد ها و نقش تواند شامل رقص مي

مراسم و مناسك آييني كه در نزد بشر، متافيزيكي هستند نيز به اين 
يكي ديگر از خصايص تفكر ميتولوژيك اين است .  گردد ها برمي آيين

انديشي كثير است نـه   انديشي آن، غيب انديش است و غيب كه غيب
همه اقوام . ي توحيدي بدان معتقد است انديشي واحد كه انديشه غيب

انـد كـه      و ملل در دوراني از تاريخ خود دوران اسطوره را طي كرده
ـان و     مي توان از چين باستان، هند باستان، مصر باستان و ايران باست

 . هاي سرخپوستي و نيز اسكيموها نام برد تمدن

با ظهور تفكر متافيزيكي در يونان باستان، غرب در   
كه شـرق     شود؛ در حالي معناي تاريخي خود متولد مي

در حال زوال است و همه جا اين تفكر متافيـزيـكـي    
 . يابد غربي گسترش مي
ـار    ي ميراث شرقي مسلط مي در غربِ يوناني باقيمانده شود و در كـن

اكثر . كند اي و زوال يافته، غرب يوناني ـ رومي ظهور مي شرق اسطوره
مورخين پايان دوران غرب يوناني ـ رومي را كه مصادف با آغاز غرب 

اي دوران پايان غرب يوناني  عده. دانند مي 5قرون وسطي است، قرن 
در اين سال اتفاق بزرگي كه .  دهند مبنا قرار مي 395ـ رومي را سال 

شود و معتقدند اين  دهد اين است كه امپراتوري روم تجزيه مي رخ مي
پـس  .  تجزيه، پايان غرب يوناني ـ رومي و آغاز قرون وسطـي اسـت  

پايان آن را   .  ميالدي است 395بدين ترتيب آغاز قرون وسطي سال 
 .دانند ميالدي مي 1370نيز 

ي قرون  هزاره.  شود قرن چهارم تا چهاردهم، قرون وسطي ناميده مي
اي غـرب قـرون        عده.  ي دوم تاريخ حيات غرب است وسطي دوره

هميشـه فـكـر      .  دانند وسطي را معادل ظلمت، استبداد و تباهي مي
كنند غرب قرون وسطي دوران جاهليت وحشتناكي بوده كه افراد را  مي

ي    سوزاندند و هيچ نقطه شكوفايي انديشه كشيدند يا مي به بند مي
بشري وجود نداشته و اصالً مدنيت نبوده و يك مدنيت مضمحلي بوده 

ـالـم و      كه فقط در قالب خشونت كليسايي ظاهر مي شده و اين مظ
 .نويسند ها را به پاي دين مي سياهي

هـا و       اما قرون وسطي به لحاظ مظالم، تـاريـكـي     
. ها چيزي بدتر از دوران بـاسـتـان نـبـود            جنايت
گوييم قرون وسطي دوران خوبي بود ولي مـثـل      نمي
قرون وسطي، هم مراسم فرهنگي و هـم    .  ها بود ي دوره همه

اديبان و عارفان بزرگ داشت و مثالً فيلسوفاني چون سنت آگوستيـن  
البـتـه   .  بنابراين اين دوران سراسر از تاريكي و مظلمه نبود. را داريم
ها در دوران باستان هم  داده كه اين خشونت هايي هم رخ مي خشونت



 1386شماره سوم، مهرماه

 ادبي فرهنگي دانشجويي 26

 . بوده است
كند قرون وسطي را مظلـمـه ي      نگاري فراماسونري سعي مي تاريخ

ـا و     اين غرض.  صرف بداند و يونان را مهد تمدن ورزي فراماسونره
 .يهوديان عليه قرون وسطي است

نكته ديگر .  قرون وسطي هم عناصر مثبت و هم عناصر منفي داشت
اين پندار كه قرون وسطي، دينـي اسـت     اين است كه 
قرون وسطي به هيچ رو تمدن ديني نبود و   . خطاست

مĤب و  در واقع انديشه ي مسخ شده يوناني و يهودي
 .سيطره ي كليساي كاتوليك بود

ـاه و    :  در قرون وسطي سه محور قدرت را شاهد هستيم كليسا، پادش
اين سه قدرت با هم ستيز داشتند و درواقع ستيز اين . اشراف فئودال

مثـالً  . ساز فروپاشي قرون وسطي است سه گروه يكي از عوامل زمينه
دارد و  كند كه پاپ را از روم برمي پادشاه فرانسه آن قدر قدرت پيدا مي

 .شود ي پادشاه مي برد يعني پاپ دست نشانده به شهر خودش مي
ميالدي شاهد دو پاپ هستيم، يكي در آوينـيـون و      1304از سال 

ـافـر    اين دو يكديگر را لعن مي.  ديگري در روم كنند و يكديگر را ك
تاريخ قرون وسطي سراسر كشمكش ميان سه محور قدرت .  نامند مي
 .است

كنند  ها عليه كليساي كاتوليك قيام مي در پايان قرون وسطي شاهزاده
شوند كليساي  و موفق مي

. كاتوليك را نابود كنـنـد  
طور كه گفته شـد     همان

قرون وسطي به هيچ وجه 
ديني نبوده و در واقـع    
سيطره مسيحيت منسوخ 

 . زده است يوناني
ــن دوره        در اي
كليساي كاتوليك، 
محصول تعالـيـم   
حضرت عيـسـي   

چون .  نبوده است
اساسا انجيلي از   
ــي     ــاق ايشــان ب

چهـار  .  نمانده بود
انجيل وجود دارد   
كه هـمـگـي را        

ي حضرت  صحابه
انـد      عيسي نوشته

ها  هم بسيار  و اين انجيل

. در اين دوره از فرامين حضرت عيسي خبري نيسـت .  اختالف دارند
 .اند ي ايشان حتي حضرت مسيح را نديده بعضي از صحابه

پولس، يهودي و دشمن حضرت عيسي بود و قصـد      
كشتن او را داشت ولي بعد از اينكـه مسـيـحـيـان        

كه ما چـنـيـن      ( حضرت عيسي را به صليب كشيدند 
كند و بعـد از     اي مي پولس مكاشفه)  اعتقادي نداريم
گويد به حضرت عيسي ايمان آوردم    اين مكاشفه مي

او يكي از عناصر !  كند آيد مسيحيت را تدوين مي و مي
  .مسيحي است  ي سازنده ي انديشه

اي داريم كه پدران كليسا و  ميالدي مجموعه 5ما از قرن اول تا قرن 
 . سازند كساني هستند كه انديشه مسيحيت كاتوليك را مي

توان گفت كه روح قـرون وسـطـي       در يك كالم مي
عبارت است از مسيحيت تحريف شـده و مـيـراث        

قرون وسطي هيچ انقطاعي از جهان   . يوناني ـ رومي
 . باستان ندارد و تداوم همان ساختار است

در .  گـيـرد     هاي غرب مدرن در قرون وسطي شكل مـي    زيرساخت
پولس كه يهودي و ضد . ي آباء كليسا چند نفر معروف هستند مجموعه

مسيحي بود و به ويـژه  
ـانـي را وارد        روح يون
مسيحيت كرد و اوليـن  
انجيل را به زبان يوناني 

 . نوشت
گويـد   دكتر شريعتي مي

ـا از      تصويري كه اينـه
كشند  حضرت عيسي مي

با موي بلوند اسـت در    
صورتـي كـه حضـرت      

اي و با  عيسي خاورميانه
موهاي مشكـي بـوده     

 !است
ــاري از      ــيـ بسـ
عناصري كـه در      
تفكر كـلـيـسـاي     
كاتوليـك وجـود      
دارد تحت تأثـيـر   
فرهنگ ميتـرايـي   

صــلــيــب .  اسـت 
عالمت مـقـدس     
ميترائيسـم بـوده     

 تاريخ
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است يا روز يكشنبه، روز خورشيد است و خورشـيـد   
مظهر آيين ميترائيسم است يا مثـالً پـدر، پسـر و          

بـه  .  القدس ريشه در آيين ميترائـيـسـم دارنـد       روح
اي و مسـخ     هاي اسطوره عبارتي عناصري از فرهنگ

ي شرقي هم حضور دارند و همراه بـا مـيـراث       شده
يهودي و ميراث يوناني ـ رومي، عقايد كـلـيـسـاي       

 . اند كاتوليك را ساخته
ي كليساي مسيحي از ميترائيسم تأثير پذيرفته اين  علت اينكه انديشه

گيري انديشه مسيحي از    است كه در حد فاصل دوران قبل از شكل
حدود قرن سوم تا حدود قرن دوم ميالدي، روم به شدت تحت تأثيـر  

هاي ميترائيسمي قرار داشته است و يكي از داليل اينكـه در   انديشه
پذيرد دين مسيحيت را ديـن آزاد     ميالدي كنستانتين مي 313سال 

به .  اند هاي ميترائيسمي داشته اعالم كند، هراسي است كه از انديشه
هاي ايراني بوده و در آن  هاي ميترائيسمي انديشه دليل اينكه انديشه

ها يا اشكانيان و بعد ساسانيان، رقيبان سرسخت امپراتـوري   زمان پارت
روم بودند و اينها در هراس بودند از اينكه چون از لحاظ سياسـي و    
نظامي با ايرانيان در جنگ هستند، از لحاظ فرهنگي نيز تحت سيطره 

هاي ترويج آيين  به اين دليل است كه زمينه. ي ايرانيان قرار بگيرند
هاي آنها نظام كليساي كاتوليك  با حمايت.  كنند مسيحي را فراهم مي

ـار    ساختار كليسا هم كامالً نمونه.  گيرد شكل مي برداري شده از ساخـت
يعني اينها همان سيستم امپراتوري روم را كـه  .  امپراتوري روم است

 . كنند گيرند اخذ مي امپراتور در رأس و بعد جانشينانش قرار مي
آن سيري كه در نظام كليسايي وجود دارد، اسـقـف     

ها و بعد كشيشان، اين سـلـسـلـه        اعظم و كاردينال
برداري شده از روي نظـام اداري     مراتب دقيقاً نمونه

بنابراين انديشة مسـيـحـيـت     . امپراتوري روم باستان است
مبتني بر مسيحيت اصيل نبوده و درواقع مبتني بر مسيحيت تحريف 

ميراث :  ي آباء كليسا بود و سه آبشخور داشت اي است كه ساخته شده
يهوديت كه خيلي پررنگ است، ميراث يوناني ـ رومي و ديـگـري     

 . اي شرقي نظير ميترائيسم هاي اسطوره ميراث انديشه
ـام   . دو عنصر اوليه يعني يهوديت و يونانيت عناصر اصلي هستند تـم

تاريخ قرون وسطي گويي كشمكشي است ميان عنصـر يـهـودي و      
اي  قرون وسطي دوره. مسيحي، در عين پيوندي كه با هم دارند

است كه يونانيت و مسيحيت در پيوند با هم حضـور    
دارند اما در اين دوره، عناصري كه از يهوديت گرفته 
شده، چنان ظاهر مسيحي پيدا كرده كه بسيـاري از    

اند كه اين عناصـر از     ها اصالً فراموش كرده مسيحي
 . يهود گرفته شده است

بينيم يهوديان معموالً صرافان و رباخواران ظالمـي   به اين ترتيب مي
داند  بودند و در تمام قرون وسطي اينها معموالً به مردم پول قرض مي

دادند و چون در فرهنگ قـرون وسـطـي       و آنها را در تنگنا قرار مي
ـاح،       رباخواري كار زشتي بوده است و در فرهنگ يهودي كامـالً مـب

كنند؛ چون آنها را  بنابراين مردم مسيحي با يهوديان دشمني پيدا مي
امپراتوران هم چون يهوديان را   .  ديدند هاي رباخوار و ظالمي مي آدم

ديدند، با آنها ستيز داشتند و روح  ي خود مي قدرت اقتصادي در منطقه
كليسا هم همراه ايـن مـوج   . كردند ضد يهودي مردم را تحريك مي

 .هاي يهودي خود را بپوشاند بوده، براي اينكه مايه
هاي اصـيـل يـهـودي و          اين يهودستيزي ربطي به ستيز انديشه

هاي اقتصادي  هاي اصيل مسيحي ندارد و در واقع به كشمكش انديشه
 . كند و ظواهر فرهنگي ربط پيدا مي

ساختارهاي نظام اجتماعي ـ اقتصادي در قرون وسطي، فئودالي بوده 
در دوران يونان و روم، زمينداري وجود داشـت  .  يعني نظام زمينداري

ولي زمينداران بزرگ كه صاحب هزاران برده و زمين بودند و بردگان 
پاشد  كردند بعد از اينكه امپراتوري روم فرو مي ها كار مي در اين زمين
. شوند ها كوچك و ميان تعداد كثيري توزيع مي روند و زمين از بين مي
دار با انبوهي از برده و زمين نداريم، تعداد  هايي به نام برده ديگر آدم

هاي كوچـكـي    شناسيم كه اين اشراف، قطعه زمين اندكي اشراف مي
گفتند و فئوداليسم از اينجا گرفتـه   دارند كه به آنها در التين فئو مي

 . شده است
نظام اجتماعي ـ اقتصادي قرون وسطي با نظام اجتماعي ـ اقتصادي 

عناصر فرهنگي قرون وسطي و دوره يوناني . يوناني ـ رومي فرق دارد
ي حاكم  در نظام يوناني ـ رومي انديشه.  ـ رومي نيز با هم فرق دارد

رومي -همان انديشه يوناني بود ولي در قرون وسطي، انديشه يوناني
و !) و در عين حال متضاد با هم(گيرد  در كنار ميراث يهودي قرار مي

در اخالقيات قرون وسطي . سازند مجموعاً فرهنگ قرون وسطي را مي
گرايانه و زهدپيشگي وجود دارد و توجه به اين نكته  هاي آخرت جنبه

اين عنـصـري   .  وجود داشت كه بشر فقط نبايد به فكر اين دنيا باشد
در يهوديت اصالً انديشه آخرت . است كه يهوديان با آن سر ستيز دارند

و توجه به معاد وجود ندارد، در انديشه يهوديت معاد وجود ندارد و   
عنصر دنياگرايي وجود دارد و به اين عنصر دنياگرايي در مدرنيته خيلي 

ـاخـواري را حـرام           . شود توجه مي ـان، رب در قرون وسطي، مسيحي
دانستند و معتقد بودند بشر فقط بايد براي رفع نياز خود كار كند و  مي

كند و درآمد دارد نبايد اين  بقيه اوقات را يا عبادت كند و يا اگر كار مي
اينها با انباشت و جمـع شـدن     .  درآمد را جمع كند و بايد انفاق كند

مدرنيته با قرون وسطي سر سـتـيـز    . سرمايه مخالف بودند
دارد چون مدرنيته به دنبال انباشت سرمايه اسـت و    

ترين نياز مدرنيته است  اصالً انباشت سرمايه، محوري
. كـنـد   و غرب مدرن با انباشت سرمايه معني پيدا مي

كنند قرون وسطي را از بـيـن    بنابراين اينها سعي مي
ببرند چون با تمام نـيـازهـاي سـودانـگـارانـه و            

خواهم  نمي .آنها سر ستيز دارد  طلبانه طلبانه و لذت قدرت

 تاريخ
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هاي منفي  بگويم قرون وسطي خوب بود چون قرون وسطي هم جنبه
اگر در قرون وسطي، عنصر يـهـودي،   . خود را داشته است

هاي كليسا و ستيز ميان محورهـاي   يوناني، سختگيري
هـاي     وجود داشته اما جنبـه )  اشراف و كليسا( قدرت 

هاي اخالقـي   يعني وجود جنبه.  اخالقي نيز قابل توجه است
زده و يك سره دنياگرا شوند، باز  آنها را از اينكه اسراف كنند، مصرف

هاي مثبت را هم داشـتـه    داشته است و  قرون وسطي اين جنبه مي
 .است

ـاره قـرون    نكته ديگر درب
وسطي اين اسـت  

كه دوران ركـود  
مطلق نبوده است 

تا هيچ تحولي در   
آن صورت نگرفـتـه   

تاريـخ قـرون     .  باشد
وسطي به سـه دوره    

: شـود  متمايز تقسيم مي
اولين دوره از حدود قرن 

شود  ميالدي شروع مي 4
ي آبا كليسا است  كه دوره
توان گـفـت ايـن       و مي

دوران از قرن چهار تا نهم 
دوران اين است كه ويژگي ايـن      . ميالدي است

گيري است و دو عنصر يهـودي و     ي كليسايي در حال شكل انديشه
يوناني به شدت با هم در ستيزند و البته عناصر غيريهودي و غيريوناني 

اين دوران، دورانـي  .  شوند هم در اين دوره وارد انديشه مسيحي مي
است كه نظامات اجتماعي قرون وسطي چندان شكل نگرفته است و 
. در واقع قرون وسطي شكل تمدني و منسجم خود را پيدا نكرده است

گـيـري      داري و آغاز شـكـل     اين دوران، دوران فروپاشي نظام برده
 . فئوداليسم است

ميالدي،  800سال . ميالدي است 1342ميالدي تا  800دوران دوم از 
اولين نظام سلطنتي منسجم گسترده در غرب قرون وسطـي شـكـل    

ميالدي فردي به نام شارلماني، تاج امپراتوري  800در سال . گيرد مي
گذارد و در واقع مملكت پهناوري را كه شامل آلمان، بلژيك،  بر سر مي

شود را تحت سلطنت خـود شـكـل       لوكزامبورگ و هلند امروزي مي
اين دوران، دوران شكوفايي انديشه فئودالي اسـت، دوران    .  دهد مي
گيري ساختارهاي اجتماعي فئوداليسم كه در واقع قرون وسطـي   اوج

گري گسترش و  كند و شواليه كامالً صورت نهادينه و منسجم پيدا مي
دوراني است كه تمامي آنچه را كه به عنوان فئوداليسم . يابد رواج مي

ها و عناصر خود را به  شناسيم، تمامي مؤلفه اروپايي و قرون وسطي مي
در واقع در اين دوره، قرون وسطي به طور كلـي  . آورد عموميت درمي

گيرد كه آن انديشه، مظهر  ي خاصي شكل مي شود و انديشه مستقر مي

انديشه اسكوالستيك در ايـن دوره    .  شود ي قرون وسطي مي فلسفه
اسكوالستيك از اسكوالر بـه مـعـنـاي         .  گيرد شكل مي

گـرايـانـه     ي مدرسه مدرسه گرفته شده كه به انديشه
معروف است و در واقع صورت فلسفي تفكر قـرون    

 . وسطي است
ي مدرسه، سنت آبالر است كـه   ي انديشه هاي برجسته يكي از چهره

1سال     .ميالدي درگذشته است 242
ـ    1374( دوران سوم   

، دوران آغــاز      ) 1342
انحطاط قرون وسـطـي     
است كه فئوداليسم بـه    

ـام   انحطاط مي افتد و نظ
اقتصادي پولـي رواج    

قـبـالً   .  كنـد  پيدا مي
ي جنسي بوده  مبادله

. و پول رواج نداشته
يعني مـحـوريـت    
يافتن پول بـراي  
تفكر مدرن است 
و به ميزاني كه نقش پول 

هاي  شود، طليعه مهم مي
شـود،     مدرنيته ظاهر مي

گري رو به انحطاط  شواليه. شود اقتصاد پولي جانشين اقتصاد جنسي مي
شـونـد و        هاي اخالقي قرون وسطايي سست مي گذارد و ارزش مي

اشـراف،  ( ساختارهاي فئوداليته، به دليل ستيز ميان سه محور قدرت 
هايي از  در اين دوره جلوه.   گذارند رو به فروپاشي مي) پادشاه و كليسا

كند و  اسكوالستيك وجود دارد و كسي مثل سنت آكوئيناس ظهور مي
كند انديشه اسكوالستيك را احيا كند اما ديگر ممكن نيست  تالش مي

 . رسد و اين انديشه به پايان خود مي
تمدن مدرن از شود،  دم مدرنيته آغاز مي بعد از اين دوران، سپيده

آيد ولي با شكلي  دل غروب قرون وسطي به وجود مي
متفاوت و در واقع با طغياني عليه قـرون وسـطـي،        
كليسا، ساختارهاي اخالقي و عليه ميراث فـلـسـفـه     

هاي اين انحطاط از  زمينه. اسكوالستيك قرون وسطي
يـكـي از        . آيـد    دل قرون وسطاي مسيحي بيرون مي

ها، نسبت ميان دوران واپسين  موضوعات جذاب در مطالعه تاريخ تمدن
قرون وسطي و مدرنيته است كه چگونه از دل قرون وسطي، ايـن    
 .تمدن رو به انحطاط گذاشت و چگونه از دل آن، غرب مدرن آغاز شد

■ 
 باشگاه انديشه: منبع

 تاريخ
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در  »سوزي همه«ي مركب يوناني و به معناي  يك واژه )1(»هولوكاست«
 .زبان عبري رايج امـروز اسـت     در) 2(»شوآ«ادبيات فارسي، و معادل آن 

ـاي   كانـون  پس از جنگ جهاني دوم، از سوي بعضي اشخاص و  اين واژه ه
 ها بر اين فرضيه ادعاي آن. يهودي وارد فرهنگ سياسي و تاريخي جهان شد
هاي اسيران جنگي در آلمان  استوار بود كه شش ميليون يهودي در اردوگاه

ـاي     كـوره « خفه شده و سپس در      » هاي گاز اتاق «  نازي به وسيله ه
ـاكسـتـر تـبـديـل                     » سـوزي  آدم  .انـد    شـده   سـوزانـده و بـه خ

ـاي  ها وسازمان ي اين موضوع از سوي گروه تبليغ گسترده و تكرار پيوسته  ه
ـان  ها، سريال نامه ها، نمايش يهودي در فيلم ـاي   هاي تلويزيوني و انبوه رم ه
موجب شد تا اين عبارت كاربرد انحصاري يابد؛ به طوري كه   پس از جنگ،

هاي صهيونيستي، هيچ قوم و ملتي حق استفاده از  سازمان امروز بنا به تأكيد
ها همچنين اصرار دارنـد كـه        آن.  ندارد اي اين واژه را براي هيچ واقعه

بزرگ  «H» با حروف در زبان التين، همانند اسامي خاص، »هولوكاست«
قياس،  نوشته شود و به عالوه، هيچ رويدادي، هر چند بزرگ، نبايد با آن

ـا    .  يا در يادكرد آن، از اين عبارت استفاده شود  براي مثال، اگر مـورخ ي
دفاع دو شهر  اي، از قتل عام وحشيانه و مشهور صدها هزار انسان بي نويسنده
ـا در       » ناكازاكي« و  »هيروشيما« ژاپني كه بر اثر بمباران اتمي امـريـك

 تاريخ
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  دوم به خاكستر تبديل شدند و يا موارد مشابه روزهاي پاياني جنگ جهاني
ـان و     ديگر در ويتنام، بوسني، فلسطين، عراق، .  افغانست . بـه عـنـوان      .

مـورد    هاي صهـيـونـي    ياد كند، بالفاصله از سوي كانون » هولوكاست« 
ي    گيرد و متهم به سوء استفاده از ايـن واژه  مؤاخذه و نكوهش قرار مي

كه امروز  »شوآ«يا  »هولوكاست«. شود مي! متعلق به يك قوم انحصاري
جنگ جهاني دوم منحصر شده، يكـي از     ها در به موضوع كشتار يهودي

باره تاكـنـون     در اين.  مباحث جنجالي پنجاه شصت سال اخير جهان است
هاي مختلف دنيا و شمارگان ميليوني، صدها فيلم  صدها جلد كتاب به زبان

در تاريخ معاصر جهان و در نـزد   »هولوكاست«. سريال تهيه شده است و
ـاوت،     افكار عمومي سراسر دنيا، به نماد مظلوميت يهود از يك سو و قس

 .ديگر تبديل شده است سنگدلي و جنايات آلمان نازي از سوي
ـاي     وكانـون   هاي يهودي ناپذير سازمان تبليغات پيوسته، فراگير و توقف ه

ي اخير، چنان سازمان يافته كه افكار عمومي مجال  صهيوني، در چند دهه
از . ي ميزان صحت و سقم اين مسأله را نيافته است و انديشه درباره تأمل

ها و مجامع صهيوني  گيري و شدت عمل سازمان سخت سوي ديگر، بر اثر
وگـوي     كه هرگونه بحث و گفت در جهان امروز، وضعيتي به وجود آمده

ـا        ـار     علمي و پژوهشي كه مبتني بر ايجاد سؤال، ابهام، تـرديـد ي انـك
باشد، به منزله ورود به حريم ممنوعه و عبور از خط قرمز  » هولوكاست«
بوده و سزاي آن ضرب و شـتـم، تـرور       » جهاني صهيونيسم  سازمان« 

هاي سنگين نقدي، بـه     نيز جريمه  فيزيكي، بازداشت، محاكمه، حبس و
در بعضـي    ي محروم شدن از مشاغل رسمي دولتي است كه امروز عالوه

در . كشورهاي اروپايي، به يك قاعده حقوقي و قضايي نيز تبديل شده است
علني و  كشورها اگر تا ديروز منتقدان، مخالفان و منكران را به طور غير اين
! كردند، امروز در پوشش رسمي قانون تهديد، ترور و سركوب مي رسمي غير
 .كـنـنـد      جـريـمـه و زنـدانـي مـي              ها را دستگير، محاكـمـه،   آن

ـان     هاي فشار يهودي نفوذ صهيوني و گروه هاي ذي از نظر كانون در جـه
يگانه مسألـه  « اي از قداست قرار گرفته و  در هاله » هولوكاست« غرب، 
 .معاصر شده است جهان »قدسي

 منجر »هولوكاست«گو كه به تشكيك، نفي و انكار  و هرگونه بحث و گفت
استفاده از قانون آزادي    ي تخطي از قانون و سوء و منتهي شود، به منزله

داشـتـن      براي زنـده نـگـه     . ورود به حريم ممنوعه است بيان و قلم و
ـاي فـراوان و        تاريخي، تـالش  به عنوان يك واقعيت »هولوكاست« ه

در بسياري از  به غير از توليد كتاب و فيلم،. اي صورت گرفته است گسترده
تأسيس  هاي يادبود در اين باره كشورهاي امريكايي و اروپايي، بناها و موزه

 .و ايجاد شده است
در .  آيد مي  رخداد ملي به شمار » هولوكاست« در امريكا، روزهاي يادبود 

  كنند و مراسم آن   پنجاه ايالت امريكا، از اين بزرگداشت حمايت مالي مي
در اين كشور بيش از . شود اغلب در نهادهاي قانونگذاري ايالتي برگزار مي

. ي بزرگ وجود دارد   و هفت موزه » هولوكاست« مخصوص  يكصد نهاد
ـارت    سوزي با بودجه و يك موزه يهودي سرپرستي دولت مركزي، در عم

ـاري از      )  3. (كنگره در واشنگتن وجود دارد ـادان     به اعتراف بسـي اسـت
ـاره       التحصيالن دوره هاي امريكا اكثر فارغ دانشگاه ـاسـي، درب هاي كارشن
در مقايسه با رخدادهاي بزرگ داخـلـي    » هولوكاست«آمار و ارقام  تاريخ،

 .تري دارند اطالعات بيشتر و دقيق امريكا، مطالعه و
به عنوان مواد درسـي   آيد كه اين موضوع تنها مرجع تاريخي به شمار مي

 و نيز مـدارس اكـثـر     ) 4(ها هاي درس دانشگاه اجباري امروزه در كالس
ـا،          شماري از دانشگاه.  شود هاي امريكا تدريس مي ايالت ـاي امـريـك ه
 .دارنـد    » هولوكاسـت «ي  كرسي مطالعات ويژه هاي تخصصي و برنامه

 »هولوكاست« غربي، مركزيت  هاي اي نويسندگان و رسانه به تصريح پاره
ي    مـوزه   شاهد اين قضيه،.  در امريكا، يك واقعيت واضح و آشكار است

در واشنگتن است كه سمبل ملت امريكا ) 5(»مال«ي  يادبود آن در منطقه
اين مسأله اگر چه به تاريخ اروپا مربوط است، با وجود .  شود مي  محسوب
ـان،        مشابه آن  توان بنايي اين، نمي چه در واشنگتن وجود دارد، در آلـم

در    » يادواشم« حتي بناي يادبود   لهستان، هلند يا فرانسه سراغ گرفت؛
امريكا قابل مقايسـه   ي يادبود هولوكاست در المقدس با موقعيت موزه بيت

اي  هولوكاست از چنان جايگاه ويژه.  نيست
كه هيچ يك از   در امريكا برخوردار است

هاي تاريخي و ملـي   رويدادها و مناسبت
در )  6.(نيستند اياالت متحده با آن برابر

بسياري از كشورهاي اروپايي نيز هر سال 
ــزرگـداشــت             ــود و ب ـادب  مـراسـم ي

روز يادبود . شود برگزار مي »هولوكاست«
ـاً    در اروپا پديده » هولوكاست«  ي نسبـت

براي اولين بار، به طـور    . است جديدي
 2000ژانويه  27زمان، در  هماهنگ و هم

كشور  40رهبران حدود  دولتمردان و. م
اروپا و نيز اياالت متحده امريكا، اجالسي 

الـمـلـلـي        بـيـن       مجمـع « با عنوان 
ـايـتـخـت      » هولوكاست در استكهلم ـ پ

را  » هولوكاست« سوئدـ برگزار كردند تا 
ـاريـخ مـلـي      « عنوان بخشي از  به  »ت

ـاسـنـد    ايـن  .  كشورشان به رسميت بشن
ريـزي   برنامه  كنفرانس كه بر اثر مساعي

نفـوذ يـهـودي و       هاي ذي شده سازمان
وزيـر   نخست » گوران پيرسون« كوشش 

سوئد و مشاركت بسياري از مقامات  وقت

گيري و شدت  سخت  بر اثر
هـا و مـجـامـع          عمل سازمان

صهيوني در جـهـان امـروز،        
كـه    وضعيتي به وجـود آمـده    

وگـوي     هرگونه بحث و گفـت 
علمي و پژوهشي كه مبتني بـر    
 ايجاد سؤال، ابهام، ترديـد يـا    

باشد، بـه   » هولوكاست« انكار 
منزله ورود به حريم ممنوعـه و    

 سـازمـان  « عبور از خط قرمز   
بـوده و       » جهاني صهيونيسم

سزاي آن ضرب و شتم، تـرور    
فيزيكي، بازداشت، محاكـمـه،   

هاي سنگين  نيز جريمه  حبس و
ي محروم شدن  نقدي، به عالوه

از مشاغل رسمي دولتي اسـت    
در بعضي كشورهـاي    كه امروز

اروپايي، به يك قاعده حقوقي و 
 . قضايي نيز تبديل شده است
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ـارد  « فرانسه و  وزير وقت نخست »ليونل ژوسپن«اروپايي، از جمله  گره
 ي پرداخت غرامت بـه    اعظم وقت آلمان برگزار شد، درباره صدر » شرودر

) 7( » هولوكاست« يهوديان از سوي كشورهاي اروپايي و آموزش و تبليغ 
هر ) 8(ژانويه 27در مراكز آموزشي و نيز تعيين روز  در آن كشورها، به ويژه

ي ممالك جهان توافق به   همه  در »روز ملي هولوكاست«سال به عنوان 
طور پراكنده  يادآوري اين نكته ضروري است كه پيش از اين به. عمل آمد

ـا        هماهنگ در بسياري از كشورهاي اروپايي روز يا هفته و غير  اي را ب
 .دادند اختصاص مي »هولوكاست«برگزاري مراسم ويژه، به 

ـار         .  م 2005. / ش 1384در سال  سازمان ملل متحد نيـز تـحـت فش
روز ياد « سال را   ژانويه هر 27هاي ذي نفوذ يهودي، سرانجام روز  كانون

 دان« هاي گروهي،  طبق گزارش رسانه.  نام گذاري كرد » بود هولوكاست
/ م 2005در ژوئن   سفير رژيم صهيونيستي در سازمان ملل،) 9(»گيلرمن .
ـاب    به.  ش 1384خرداد  معاونت رياست مجمع عمومي اين سازمان انتخ

ـام        در پنجاه و چند سال گذشته، اين.  شد نخستين بار بود كه يـك مـق
ـاعـدت        » گيلرمن«. يافت صهيونيستي به اين سمت دست مي ـا مس  ب

ها و مجامع فعال صهيونيستي در امريكا، دو ماه بعد، يـعـنـي در       سازمان
طرح مقدماتي يادبود هولوكاست را در . ش 1384مرداد ./ م2005آگوست 

ـا      سازمان ملل منتشر كرد كه با موافقت امريكا، كانادا، روسيه و اسـتـرالـي
 »كوفي عنان«. ش 1384 مهر 6./ م  2005سپتامبر  28در . همراه بود

صهيونيستـي   دبير كل سازمان ملل متحد با سخنراني در مقر يك سازمان
ـاي     تحت تأثير اشخاص و كانون)  10(»مركز سايمون ويزنتال«به نام  ه

صهيونيستي، خواستار ايجاد روز     يهودي و
. شد »هولوكاست«المللي بزرگداشت  بين

 4./ م 2005اكتبر  26 به اين ترتيب در
نويس قطعنامه  متن پيش. ش 1384آبان 

/A/60 به شماره »هولوكاست«يادبود 
L.12        براي بررسي در شصـتـمـيـن

. اجالس مجمع عمومي به تصويب رسيد
. م   2005اول نوامبر   در نهايت نيز در

ـامـه   .  ش 1384آبان  10يعني اين قطعن
مجمـع   پس از دو روز بحث و بررسي در

  «Consensus» عمومي با اجماع
گيري و نظر  ي تتصويب قطعنامه بدون رأ(

ـاري    ، با) مخالف عدم حضور و غيبت شم
 . از كشورهاي اسالمي، به تصويب رسيد

پيشنهادي رژيـم    ي اين اولين قطعنامه
صهيونيستي طي پنجاه سال اخير بود كه 

 .رسيد  از سوي مجمع عمومي به تصويب
ـان     ـازم به اين ترتيب، مجمع عمومـي س
ملل، براساس اين قطعنامه، هرگونه نفي 

را مردود دانسته و  »هولوكاست«انكار  و
ـانـي،        موظف است طي فراخـوان جـه

هاي آموزشي در مدارس و مـراكـز    گنجاندن برنامه  كشورهاي عضو را به
همچنين در مدت شش .  كند وادار »هولوكاست«ـ آموزشي دربارة  علمي

تـحـت     هاي فراگيـري  ي مزبور، برنامه ماه پس از تاريخ تصويب قطعنامه
اجرا شده و نتيجه طي گزارشـي بـه    »سازمان ملل و هولوكاست«عنوان 

 )11. (و اعالم گردد مجمع عمومي ارايه
ـاد    داشتن نام و   نگه ها و مجامع يهودي براي زنده به هر روي، سازمان ي

ي كودكان و  در اذهان عمومي، به ويژه در ذهن و خاطره » هولوكاست« 
اي در سراسر  هاي گسترده، جدي و همه جانبه اروپا، تالش جوانان امريكا و

ها و اهـداف   ها در راستاي برنامه آن.  اند كرده جهان، با مركزيت غرب آغاز
ـاسـت را بـر          خود، هيچ سخن يا موضوعي مبني بر نفي و انكار هولوك

مطبوعاتـي و      هاي خبري، تهاجم تبليغاتي و غوغاساالري رسانه. تابند نمي
ـات و  هاي تلويزيوني مرتبط با صهيونيست شبكه  ها و حتي شماري از مقام

نژاد رئيـس   ي دولتمردان اروپايي و امريكايي عليه اظهارات محمود احمد
ـا      العمل اي از عكس ايران، در اين باره، تنها نمونه جمهور اسالمي توأم ب

هاي يـهـودي    هاي صهيونيستي و سازمان كانون  برآشفتگي و سراسيمگي
مـنـدان      محققان و انديشه  ي مقابل، نويسندگان، مورخان، در نقطه. است

را با آن   انديش از اين سخنان استقبال كرده و موافقت خود مستقل و آزاد
 .اعالم كردند

ـال      ـا؛      در جهان اسالم نيز از مصر تا مراكش و الجزايـر، در شـم آفـريـق
ـاز   ي خليج ي حاشيه كشورهاي منطقه فارس تا پاكستان، آسياي ميانه و قفق

ـالـي، مـوضـوع            مجمع  تا الجزاير اندونزي و از ايران تا فلسطين اشـغ
ـاه   و ماجراي »هولوكاست« ـاي     كشتار شش ميليون يهودي در اردوگ ه

كنجكاوي مردم، به ويژه  اسيران آلمان در جنگ جهاني دوم، مركز توجه و
جهان  اين كنجكاوي و توجه، بر خالف تصور رايج. نسل جوان قرار گرفت

غرب كه غالباً همسو، هماهنگ و موافق تبليغات و ادعاهاي صهيونيستي 
هاي اساسـي،   ها و سؤال علمي، هوشمندانه، آگاهانه، با فرضيه  است؛ كامالً

هاي مورد نـظـر      مستند و مستدل به سؤال  پاسخ.  اصولي و جدي است
هاي غير  ها، و داده داستان  تواند بسياري از ابهامات، تحريفات، اكاذيب، مي

داشـتـن      براي زنده نـگـه    
به عنـوان يـك      »هولوكاست«

هـاي     تاريخي، تـالش    واقعيت
اي صـورت       فراوان و گستـرده 

به غير از تـولـيـد    .  گرفته است
در بسـيـاري از         كتاب و فيلم،

كشورهاي امريكايي و اروپـايـي،   
هاي يادبود در ايـن     بناها و موزه

تأسيس و ايـجـاد شـده         باره
 .است

هولوكاست از چنان جايگاه 
اي در امريكا بـرخـوردار      ويژه
كه هيچ يك از رويدادهـا    است

هاي تاريخي و ملـي   و مناسبت
 اياالت متحده بـا آن بـرابـر       

 .نيستند



 1386شماره سوم، مهرماه

 ادبي فرهنگي دانشجويي 32

 تاريخ

ـاي     واقعيت  واقعي، ساختگي و جعلي را برطرف ساخته و حقايق و ه
ـازد  ناگفته و يا كم گفته . هاي مربوط به جنگ جهاني دوم را آشكار س

 :ها چنين است ها و سؤال ي اين فرضيه عصاره خالصه و
تاريخي  ـ جنگ جهاني دوم چگونـه، و در چـه    

ـانـي      و از سوي چه كس
 آغاز شد؟

ـ علت، انگيـزه و هـدف   
 آغاز جنگ چه بود؟

جايگاه، موقعـيـت و       ـ
ها در آن      نقش يهودي

دوران، به ويژه در امريكا 
 بود؟ و اروپا چگونه

ـ تفاوت آمار جمـعـيـت    
ـان در     يهودي هاي جه

قبل ( زمان شروع و پايان 
جـنـگ چـه      ) و بعد از

 ميزان بود؟
ــل           ــعـيـت ك ــ جـم

 هاي مقيم اروپا در آن دوران چقدر بود؟ يهودي
 هاي اروپا پس از جنگ چگونه بود؟ آمار و وضعيت يهودي ـ

 هيتلر نسبت به يهود چه بود؟ ـ ديدگاه، مواضع و سياست
 چگونه پيدا شد؟ »هولوكاست«ـ ماجراي 
نازي در زمان جنگ، امكان و توان آن را داشت تا با ايجاد   ـ آيا آلمان

ـاي  كوره«و  »هاي گاز اتاق« مـخـصـوص، در         » سـوزي    آدم  ه
 هاي اسيران جنگي طي چند سال، شش ميليون نفر را ابـتـدا   اردوگاه

 اي سوزانده و به خاكستر تبديل كند؟ خفه كرده و سپس در اماكن ويژه
 »سوزي هاي آدم كوره« و  » هاي گاز اتاق« شواهد وجود  ـ داليل و
 هاي آلماني چيست؟ در اردوگاه

 ها بود؟ هاي آلمان واقعاً محل كشتار و قتل عام انسان آيا اردوگاه ـ
با ( جنگ، هيچ يك از طرفين جنگ، به ويژه متفقين   ـ چرا در زمان

ـان بـه       همه اطالعات و اخباري كه از طريق جاسوسان خود در آلم
 العمل نشان ندادند؟ در اين باره، عكس) آوردند دست مي

آن زمان، به ويژه در  چرا در خاطرات تاريخي نويسندگان و مورخان   ـ
رهبران و مقامات بلند مرتبه امريكايي و اروپايي،  خاطرات دولتمداران،

 باره وجود ندارد؟ هيچ سخن، خبر و اطالعاتي در اين
 ـ چرا بسياري از يهودياني كه در زمان جنگ، در قلمرو رايـش سـوم  

هاي  ها و اردوگاه بودند و بعضاً مدعي هستند كه مدتي را در بازداشتگاه
 اند؟  اطالعي كرده اند، نسبت به اين موضوع اظهار بي برده آلمان به سر

مدرك معتبر در اين باره منتشر شده و يا چـه    تاكنون چند سند و ـ 
ها در ايـن     نظر صهيونيست تعداد از بازماندگان جنگ جهاني دوم، با

 اند؟ باره موافقت كرده
انتشار خاطرات سران و دولـتـمـردان     ـ چرا متفقين تاكنون از افشا و

افتاده خـودداري      آلمان نازي و ايتاليا كه بعد از جنگ به دست آنها

 كنند؟ مي
پس از    ـ چرا اسناد مربوط به جنگ جهاني دوم در بايگاني كرملين،

سقوط اتحاد جماهيري شوروي در اختيار مورخان و پژوهشگران قـرار  
 انتشار در پس پرده پنهان شد؟ نگرفت و به جاي

آنتـي  « ـ ماجرايي تحت عنوان 
 در اروپا تا چه »سميتيسم

ـاريـخـي     ميزان واقعيت ت
 دارد؟

ي تنـفـر و      ـ پديده
بيزاري از يهود در تاريخ 

و ريشـه و     اروپا چيست
 منشأ آن كجاست؟

و  »هولوكاست«ـ چرا انكار 
 ي آن در بعضي تحقيق درباره

كشورهاي جهان جرم تلـقـي   
شود و ممنوعيت قانـونـي    مي

 دارد؟
ـازداشـت         ـ علت تعقيـب و ب

ـالـف و مـنـكـر            مندان  انديشه و مورخان مـخ
 چيست؟ »هولوكاست«

دارد كه بايد  هاي ديگري نيز  وجود ها و فرضيه سؤال ها، عالوه بر اين
فارغ از هرگونه تعصب يا حب و بغض سياسي و پرهيـز از هـرگـونـه     

كاري به طـور مسـتـنـد،        داوري، شتابزدگي و پنهان پيش احساسات،
 .ها پاسخ گفت تاريخي به آن هاي  مستدل و منطبق با واقعيت

■ 
 :پي نوشت

1- Holocaust 
2- shoah 
نورمن جي فينكلشتاين، صنعت يهودي سوزي، ترجمه سـوسـن     ـ3

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـي،    زاده، سازمان چاپ و سليم
 .76ـ 75، صص 1381چاپ اول، بهار 

 .18ـ 17صص  ـ همان،4
5- Mall 
 .1380 آبان 24/  2001نوامبر  15، )چاپ فرانسه(ـ ليبراسيون 6
در چنين روزي، اردوگاه آشويتـس  . م1945شود در سال  ـ گفته مي7

 .تصرف متفقين درآمد در لهستان به
16،   166نشريه رويداد و گزارش، شماره : ك. ـ ر8 /11 /1381، 

 .ـ علمي ندا هاي سياسي مؤسسه تحقيقات و پژوهش
9- Dan Gillerman 

10- Simon Visintal 
  25/8/1384، 95همان، شماره  -11
 موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي: منبع
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ي تفكّرات بسياري را بـر جـوامـع       تاريخ، دوره هاي غلبه
بشري تجربه كرده و يكي پس از ديگري شاهد زمـيـن     

اي نه چندان دور،    مثالً در گذشته. خوردن آنها بوده است
گرايي را در كالبد كمونيسم پشت سر  بشر شرقي، تفكّر جمع

ي آن را در فروپاشي شوروي بـه   نهاد و شكست مفتضحانه
 . چشم ديد

يابي به آرماني را تجربه كرد كه   زمان ملّت ايران دست  هم
ـارزه كـرد       براي رسيدن به آن، تالش، برنامه . ريزي و مـب

ـاالخـره      تمامي سرمايه هاي خويش را به ميدان آورد و ب

 . انقالب خويش را به ثمر نشاند
. اين به معني احياي تفكري نو در جهان بود؛ تفكّر خدا محور بـودن   

حمايت و دستگيري از مستضعفين .  يك حرف جديد؛ حرف از عدالت
ي جامعه و جهان بر اساس تعالـيـمِ    ادعايي بزرگ؛ ادعاي اداره. جهان

ـا   و ادعاي شكستن شاخ غول استكبار و ابرقدرت. ديني به نام اسالم ه
 .حتي بدون استفاده از سالح نظامي

اين همه در حالي بود كه مغرب زمين نيز با تفكّر فردگرايي بر مبناي 
اومانيسم يعني تفكّر و فرهنگي كامالً متضاد با تفكّرات و فـرهـنـگ    

غرب، شكـسـت   .  اسالمي، ادعاي جهاني شدن و جهاني كردن داشت
آميزه اي از مسيحيت تحريف شده و آموزه هاي يونان -تعاليم كليسا 

ي جامعه تجربـه و دسـت         را در اداره -با هويت سوداگري يهودي
هاي مختلف آن   هرگونه معنويت و دين محوري را از حكومت و نظام

را منحصر در عبادات فردي مي ديد، هـر  » دين«كوتاه نموده بود و 
 .چند ديري نپاييد كه همين را نيز از دست داد

هاي حكومتي،  در چنين شرايطي، ملّتي تصميم گرفته است، تمام نظام
ي   ي دين بنا كند و همين غلبه شئون زندگي و قوانين خود را بر پايه

ـاي     معنويت، و خداگرايي به جاي انسان محوري بود كه در جغـرافـي
 . فكري غرب مطرود و يا تعريف نشده بود

باالخره اين تمدن پر ادعا، زورگو و تجاوزگر غرب، پيشرفت چـنـيـن    
در   -كه ماهيت تفكر غربي را به چالش مـي كشـيـد       –  انقالبي را
اي از جهان برنتافت و بسيار احمقانه، چاره را در تجاوز نظامي   گوشه

 . به حريم جغرافيايي اين انقالب دانست
ملتي كه در او تفـكّـر   :  اي كه غرب نمي فهميد اين بود اما نكته

به دلـيـل     ( خصوصاً شيعي -انقالبي، آن هم با ماهيتي اسالمي 
حاكم باشد، اگر نتواند با ديواره ي تدافعـي    -)تبعيت از ولي فقيه

هاي  موشكي دشمن را متوقف كند، با گوشت و خون خود و ديواره
ـاهـيـم    .   آري. انساني اين كار را خواهد كرد شهادت طلبي هم از مف
 .تعريف نشده در تفكر غربي بود

ملّت ما دومين بار تحقق آرمان خود را در دفاع از حريم فـكـري و       
ـا  .  جغرافيايي خود تجربه كرد و جنگ تحميليِ نظامي پايان يافـت  ام

ديگر فضاي حاكم بـر  .  غافل از اينكه جنگ حقيقي همچنان باقيست
ـا     .  ملت ما پس از پايان گرفتن جنگ، فضايي متفاوت بود ـان م جوان

. ديدنـد  ديگر آرماني به نام انقالب و دفاع نداشتند بلكه آن را عيناً مي
. از آن سخن رفته بود 57حال ديگر نوبت ساختن تمدني بود كه سال 
 .ساختن تمدني عاري از تفكر و فرهنگ غرب

گردد كه چنيـن    جا  آغاز مي هاي ما از همين ها و ندامت افسوس... اما
ها فراموش كرده و به جاي ساختن مباني   حركت بزرگي را در آن سال

بـه  ( نظام بر اساس تعاليم و تفكّرات پوياي اسالمي و خصوصاً شيعي 
، بيشتر به مواردي )دليل نوع فقه و وجود تفكر انتظار و مهدويت در آن

هاي بعدي اهميت قـرار      رغم مهم بودن، در درجه  پرداختيم كه علي
ـاي  ( ي اقتصادي و معيشتي  همچون توسعه. گرفتند مي آن هم بر مبن

هاي متمادي عمال  و ملت ما سال). نسخه هاي ترجمه اي و غيربومي
 .از فكر نوي خويش فاصله گرفت

متاسفانه دشمنِ آگاه از اين ناآگاهي ما استفاده كرد و پس از گذراندن 
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ي   دوره
ي   تــوســعــه  

ـا درس     اقتصادي، ب
ي   گرفتن از تـجـربـه   

شكست خود در جنـگ  
نظامي، اين بار از جبهه 
ي فرهنگي وارد شد و 

هايي از  به خوبي بخش
هاي مختلفي چون فـيـلـم،        فرهنگ خود را در قالب

نشريات و آثار به اصطالح روشنفكري به فرهنگ ما تزريق 
 .نمود

جا شكاف بين نسلهاي جديد و نسل قديمِ انقالب و جنگ ديده،  از اين
، (!)به اسم فرهنگ و تمدن مدرن و اصالحات. شد تر مي عميق و عميق

از اصالح حقيقي علوم و دانشگاه خود جا مانديم و دانشگاه اسالمي در 
ارتباط حوزه و دانشگاه روي ميز نهادهاي مسئول . ها باقي ماند خاطره

برديم و  زده شدن خود لذت مي ما نيز غافالنه، از غرب. خورد خاك مي
و به لطف تحكّم همان . كرديم لباس دين را به زور، بر تنِ مدرنيته مي

مجهول الهويه، بر تن نظريـه پـردازانِ     (!)  فكران به اصطالح روشن
مي چسبانديم و »  ماندگي عقب«و » تحجر«گرا و بنيادگرا ننگ  دين

 ...افسوس. ها ايستادگي مي كرديم جلوي آن
ي خود را    هرچند در اين چند سطر مجال و قصد نقد و بسط گذشته

كجا «نداريم، ولي براي مروري مختصر بر پاسخِ مفصلِ سواالتي چون 
ها سوال  و ده» كجا هستيم و چه بايد بكنيم؟«، »بوديم و چه كرديم؟

از طرفي . رسيد پاسخ ديگر، نوشتن اين مختصر ضروري به نظر مي بي
چرا كه به . قصد سياه نمايي و ضعيف نماييِ انقالب عزيزمان را نداريم

ـا و      ها و ريـزش   ها و بلندي  شكر پروردگار متعال، ما در تمام پستي ه
 .ايم ها پيشرفت داشته رويش

ما هستيم و . ي ناقص نظير و اين ادامه حال ما هستيم و آن شروع بي
ما هسـتـيـم و      .  ي انقالب عزيزمان برخي تفكرات غلط رايج در باره

ي   ي بسيار سنگيني كه بر دوش ما قرار دارد، يعنـي وظـيـفـه     وظيفه
اي بسيار روشن و اميدوار  ي اين راه مشكل و پر خطر اما با آينده ادامه
آينده اي كه در ژرفاي درون . آينده اي كه خوب مي شناسيمش. كننده

آينده اي كه از شدت يقين، انگار هم اكنون . آرزوي تحققش را داريم
ـا     در مقابل چشممان قرار دارد و اين درسي است كه مهدويت به م

 .آموزد مي
ـان     ها و اهداف ما يعني آرمان نبايد بگذاريم آرمان هاي انقالب و آرم

ـات كـه جـزء       تشيع در ازدحام مظاهر غربيِ موجود، و در بين انحراف
ما در انقالب به دنبال زمينه .  مشهورات زمانه شده اند، فراموش شود

ما منتظر ظهور حجـتـي   .  سازي حكومت عدل جهاني بوده و هستيم
ديني داريم كه در حال حاضر . هستيم كه راهنماي ما در اين راه است

ها و  هاي خود قابليت هدايت انسان تنها ديني است كه با تعاليم و پايه
ما .  جوامع بشري را به سوي تكامل و آسايش و نشاط و معنويت دارد

توانيم   مي
علـم ديـنـي      
داشته باشيم، زندگي 

اي با محوريت  و جامعه
معنويت داشته باشيـم،  
دولت و حـكـومـتـي     
ـا      اسالمي و كارآمـد ب

ـام    پايه ـا و نـظ ـاي    ه ه
دانيم كه زندگيِ بـدون      ما مي. اسالمي داشته باشيم

معنويت، و نظامي كه پروردگار در آن نقشي نـدارد عـيـن      
ي فكري ديگري غير  شقاوت و بدبختي است و توسل به هر پايه

و اين در حالي . اي جز شكست را در بر نخواهد داشت از اسالم، نتيجه
است كه هم اكنون شاهد سقوط تمدن مست از قدرت غرب به دليل 

ي تعريف از انسان و ساحت هاي وجودي او،  كمبودهايي كه در زمينه
 .سعادت او و چگونگي دست يابي به آن دارد، هستيم

ي روشن  اما در صورت غفلت و عدم آگاهي، از داشتنِ چنين آينده... اما
ريـزي    اكنون نوبت به تفكر و برنامـه . و مطلوبي محروم خواهيم ماند
ـانـي و     . رسيده است، نوبت به شناخت شناخت حقيقيِ اين دين و مب

ـات،     . اصول آن ـان شناخت اين انقالب، شناخت دشمن ، شناخـت امـك
ريـزي و      و پس از آن نوبت به برنامه. ابزارها و استعدادهاي خودمان

 . عمل است
تالشي انقالب گونه اما انقالبي در . اين امر مستلزم تالشي جدي است

اين امر در .  يك شور ديگر، حركت دسته جمعي دوباره. درون خويش
ـابِ     .  قدم اول نيازمند مطالعه و تفكر است نيازمند فراگيري تعاليـمِ ن

ـا     دينمان، يادگيري پايه ها و اصول عقائدمان تا هيچگاه از مسيـر آنـه
 .خارج نشويم

توانيم طعم شيرين استفاده از دين و  و تنها در اين صورت است كه مي
والذين جاهدوا فينا . . .  رسيدن به سعادت و لذت معنويت را بچشيم 

 . . . لنهدينهم سبلنا 
ـاي    اي از دانشجويان در مركز مطالعات و پژوهش در اين ميان عده ه

بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان به عنوان يك مجمـوعـه   »  راه نو«
دانشجويي و فرادانشگاهي و با چنين تفكرات و آرمانهايي تصميم به 

 . گام برداشتن و تالش در اين زمينه را دارند
هاي مطالعاتي و هسته هاي پژوهشي و بـرگـزاري    شكل گيري گروه

و به . هايي است كه برداشته شده است هاي دانشجويي، اولين گام بحث
ها به نياز دانشجوياني باشـد   تواند اولين پاسخ اميد خدا، اين شروع مي

را حس كرده و به دنبال راه حلي براي »  دغدغه«و » درد«كه اين 
 .گردند آن مي

 والعاقبه للمتقين
■ 

 حرف آخر

 



 كنم به تقواي الهي، و اينكه به دنبال دنيا نرويد هرچند دنيا به دنبال شما آيد؛  شما را سفارش مي
 ايد مخوريد؛  و دريغ آنچه را كه به دست نياورده

 و حق را بگوييد؛ 
 و براي پاداش آن جهان كاركنيد؛ 

 .و با ستمكار در پيكار باشيد و ستمديده را يار
كنم به تقواي الهي و نظم در امرتان؛ و  ي من بدو رسد، سفارش مي ي فرزندان و نزديكانم و هركه را كه نامه شما و همه

 .»برتر است  ها نماز و روزه اصالح بين مردمان از سال«: اصالح آنچه ميان شماست، كه من خودم از رسول خدا شنيدم
 .آنان را گاه گرسنه و گاه سير مگذاريد و نزد خويش ضايعشان مكنيد! ي يتيمان درباره! و شما را به خدا
قدر سفارش ايشان را كرد تا  و او آن.  ي پيغمبرتان هستند شده كه آنان سفارش!  ي همسايگانتان درباره! و شما را به خدا

 .جايي كه گمان برديم براي آنان سهمي از ارث معين خواهد نمود
 .مبادا غير شما در رفتار به حكم آن از شما سبقت گيرند! ي قرآن درباره! و شما را به خدا
 .كه او ستون دين شماست! ي نماز درباره! و شما را به خدا
مادامي كه در اين جهان هستيد آن را خالي مگذاريد كه اگر حرمت آن را !  ي پروردگارتان ي خانه درباره!  و شما را به خدا

 .نگاه نداريد به عذاب گرفتاريد
 !هايتان ها و زبان ي جهاد در راه خدا با اموال و جان درباره! و شما را به خدا

 !مبادا از يكديگر روي برگردانيد و پيوند هم را بگسالنيد! بر شماباد به يكديگر پيوستن و به هم بخشيدن
، و بعد بخواهيد دعا كنيد و از   . امر به معروف  و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بدترين شما حكمراني شما را بدست گيرد

 !شما پذيرفته نشود
■ 
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 بايد امروز قلم برداريم
 و به پيشاني شب

 .سحر در راه است: بنويسيم
 ي نور بايد از چشمه

 قلم حافظه را پر بكنيم
 روي ديوار غروب
 طلوعي ديگر: يادگاري بنويسيم
 در حضور رمضان
 روزه را دريابيم

 !و دگر غم نخوريم 
 :و قناعت بكنيم

 صبحدم را سحري
 و شفق را افطار

 بايد امروز ز جام گل سرخ
 شربت رايحه را سر بكشيم

 و تن باغچه را 
 غسل واجب بدهيم

 در شميم نفس پاك بهار
 بايد امروز به دوست

 اي عشق جرعه
 تعارف بكنيم

 .بايد امروز صميمي باشيم
■ 

 سيد حسن حسيني


