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تبیینی از دست نوشته عارفانه حاج قاسم سلیمانی

در خدمت انسان

شـــهادت حاج قاسم سلیمانی یک نکته مهم معرفتی دینی را برای 

همه ما ثابت کرد. حاج قاســـم سلیمانی مصداق این آیه شریفه بود 

ُقوا الَلَّه َيْجَعْل َلُكـــْم ُفرَْقاًنا« )انفال: 29(. در آموزه های  کـــه »إِْن َتَتّ

دینی   خداوند تبـــارک و تعالی می فرماید که جایگاه خاصی برای 

انسان های مومنی که با اخالص عمل می کنند، در نظر می گیرد. 

در روایتی از حضرت فاطمه)س( هم داریم که »من أصعد إلى الله 

خالص عبادته، أهبط الله عزوجل له أفضل مصلحته« یعنی کسی 

که عبادت خود را خالصانه انجام دهد و با عبادت خالصانه به سمت 

خداوند سبحان سوق پیدا کند و باال برود، خداوند برترین مصلحت را 

بر او نازل می کند. به تعبیر قرآن، این افراد به مقام محمود می رسند.

  خادم خلق
حاج قاســـم ســـلیمانی با اخالص عمل کرد و برای رضای خداوند 

خدمت به خلق داشـــت و برای او فرقی نمی کرد که این خلق خدا 

انسانی شیعه باشد یا سنی؛ مسلمان باشد یا مسیحی و یا هر مذهب 

و دین دیگری داشته باشد. حاج قاسم وظیفه خود می دانست که 

در چارچوب اطاعت پذیری و والیت مداری به خلق خدا کمک کند 

و در این 23 سالی که فرمانده سپاه قدس بود این را نشان داد.

  عاشق وصال
از سوی دیگر عاشقانه به دنبال وصال حق بود و اگر طلب شهادت 

می کـــرد صرفا یک ادعای ظاهری نبـــود و واقعا از جان و دل خود 

عاشـــق شهادت و رفتن به ســـوی خدا بود. وقتی این افراد به این 

مقامات می رسند، به تعبیر عرفا، یک »سعه وجودی« پیدا می کنند. 

تا زمانی که در این دنیا هســـتند این سعه وجودی را دارند و وقتی 

از دنیا می روند هم ســـعه وجودی آنها وثیق تر و وسیع تر می شود. 

لذا االن سعه وجودی حاج قاسم سلیمانی به اندازه ای است که اگر 

کسی به او توسل کند، حاجت دریافت می کند.

  بی»خود«ی و مقام فنا و توحید
دستخطی از ایشان باقی ماند که در آن در لحظات آخر حیات خود 

از خداوند می خواهد که او را پاکیزه بپذیرد و پاکیزه پذیرای او باشد 

این بدین معنی اســـت که از خداتقاضا می کند تا هیچ شائبه ای از 

عجب و منیت، خودیت و امثال ذلک در او نباشد و کامال الهی محض 

باشـــد. این همان »مقام فنا«یی است که عرفا دارند. انسانی که به 

مقام فنا می رسد دیگر خودش را نمی بیند و طیب و طاهر است و این 

به تعبیر اهل عرفان همان »مقام توحید« است. فرق کالم و عرفان 

در این اســـت که مباحث کالم از توحید شـــروع می شود و به معاد 

ختم می شود ولی مباحث عرفان از معاد شروع می شود و به توحید 

ختم می شـــود. یعنی انسان باید با »توبه«، معاد به سوی خدا پیدا 

کند و انا لله و انا الیه راجعون را طی کند تا به مقام توحید برســـد. 

درواقع من در یک جمله می توانم بگویم که حاج قاســـم سلیمانی 

به مقام توحید رسید و آن نوشته هم درواقع آخرین مرحله رسیدن 

به توحید بود که از خداوند خواست و خداوند هم به ایشان عنایت 

کرد و االن این »سعه وجودی« و »وجود سعه ای« را پیدا کرده که در 

آن عالم گره گشـــای کار مومنین و مومنات خواهد بود و انسان ها 

در برنامه ســـلوکی و معنوی خود می توانند از این شخصیت عارف 

مجاهد بهره مند شوند.

  سائل عالی ترین مرتبه انس
یـک نـوع مواجهـه انبیـا بـا خـدا دریافت وحـی  به واسـطه جبرائیل 

اسـت. امـا حضـرت موسـی)ع( دو مواجهـه دیگـر هم داشـت. یک 

مواجهـه در کـوه طـور و از ورای آتـش اتفـاق افتـاد کـه حضـرت 

موسـی بـا آن آتـش انـس پیـدا کـرد و صـدای خداونـد را بـا واسـطه 

ایـن حجـاب شـنید. در آیـه 51 سـوره شـورا خداونـد می فرماید: »َو 

َمـا َكاَن ِلَبَشـٍر أَْن ُيَكِلَّمـُه الَلّـُه إاَِلّ َوْحًيـا أَْو ِمـْن َورَاِء ِحَجـاٍب أَْو ُيرِْسـَل 

رَُسـواًل َفُيوِحـَي ِبإِْذِنـِه َمـا َيَشـاُء إَِنّـُه َعِلـٌيّ َحِكيٌم« یعنی هیچ بشـری 

نیسـت که خداوند با او سـخن گوید مگر از طریق یکی از این سـه 

راه:  یـا از طریـق وحـی، یـا از ورای حجـاب و یـا بـه وسـیله رسـولی 

کـه همـان جبرائیـل اسـت. وراء حجـاب هـم همـان آتشـی بـود که 

ا َقَضى ُموَسـى اْلََجَل  حضـرت موسـی بـا آن انسـی پیدا کـرد : »َفَلَمّ

وِر َنارًا َقاَل ِلَْهِلِه اْمُكُثوا إِِنّي آَنْسـُت  َوَسـاَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الُطّ

ـاِر َلَعَلُّكـْم َتْصَطُلوَن«  َنـارًا َلَعِلّـي آِتيُكـْم ِمْنَهـا ِبَخَبـٍر أَْو َجـْذَوٍة ِمـَن الَنّ

)قصص:29( وقتی موسـی)ع( با خانواده اش رهسـپار مصر بود از 

جانـب کـوه طـور آتشـی دید و خانـواده اش گفـت همین جا درنگی 

کنید که من آتشـی دیدم و می روم شـاید خبری برای شـما بیاورم. 

وقتـی نزدیـک آتـش رفـت بـه او خطـاب شـد کـه »َيا ُموَسـى إِِنّـي أََنا 

الَلّـُه رَُبّ اْلَعاَلِميَن«)قصـص:30( »مـن وراء حجـاب«، خداونـد با او 

سـخن گفـت و موسـی بـا آن انـس پیـدا کـرد. یـک راه سـومی هـم 

هسـت کـه حضـرت موسـی)ع( در آن مسـتقیما بـا خدا دیـدار پیدا 

ا َجاَء ُموَسـى ِلِميَقاِتَنا وََكَلَّمُه َرُبُّه َقاَل رَِبّ أَرِِني أَْنُظْر إَِلْيَك  کرد: »َوَلَمّ

َقـاَل َلـْن َترَاِنـي َوَلِكـِن اْنُظـْر إَِلـى اْلَجَبـِل َفِإِن اْسـَتَقَرّ َمَكاَنُه َفَسـْوَف 

ـا  ا َوَخـَرّ ُموَسـى َصِعًقـا َفَلَمّ ـا َتَجَلّـى َرُبّـُه ِلْلَجَبـِل َجَعَلـُه دًَكّ َترَاِنـي َفَلَمّ

أََفـاَق َقـاَل ُسـْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوأََنـا أََوُّل اْلُمْؤِمِنيَن« )اعراف:143( 

وقتـی حضـرت موسـی)ع( از خداونـد رویت او را خواسـت، خداوند 

بـه کـوه تجلـی کـرد و »َوَخـَرّ ُموَسـى َصِعًقا«، حضرت موسـی)ع( در 

جـا مدهـوش شـد و نتوانسـت در هشـیاری تجلی خداونـد را ببیند 

و از قدرت و عظمت خداوند کامال به حالت مدهوشـی رسـید. این 

عالی تریـن مرتبـه انـس بـا خداونـد و مالقات با خدا اسـت که دیگر 

انسـان روی پـای خـودش هـم نمی توانـد بایسـتد. مرحـوم شـهید 

حاج قاسـم عزیـز از خداونـد چنیـن مالقاتـی را درخواسـت می کند 

کـه کل هسـتی و وجـود او مدهـوش خداوند تبارک و تعالی باشـد.

  اربعین جهاد و تبدیل عارف سالک به عارف واصل
معمـوال عرفـا اربعینیاتـی دارنـد. چله گویی هـای اذکار هم هسـت. 

مثـال 40 روز ذکـر شـریف »الالـه اللـه اال اللـه« و »یـا ال هـو اال هـو« و 

... را تکـرار می کننـد و همیشـه ایـن چلـه اذکار و اربعینیـات بـرای 

عرفـا وجـود داشـته اسـت. تـا جایی که مـن اطالع دارم حاج قاسـم 

سـلیمانی بـا اهـل عرفان و سـلوک هـم ارتباط داشـت. مثال همین 

اواخـر دیـداری بـا اسـتاد یعقوبی قائمـی هـم داشـت و اگـر یکی از 

اهـل عرفـان را پیـدا می کـرد، می رفـت و از او بهره منـد می شـد. 

امـا ایـن کـه چـرا بعـد از چهـار دهـه از انقـالب و 40 سـال جهـاد، 

حاج قاسـم به شـهادت رسـید، شـاید بتـوان چنین نکتـه ای را بیان 

کـرد کـه سـیر و سـلوک 40 سـاله حاج قاسـم سـلیمانی ایشـان را 

بـه »مقـام توحیـد« رسـاند و بعـد از 40 سـال بـه چنیـن توحیـدی 

دسـت یافـت کـه وصـال حـق را پیـدا کـرد تـا ایـن عـارف سـالک، 

عـارف واصل شـود.

  طالب توحید اخص الخواص
در حکمـت متعالیـه دو قاعـده اصلـی دربـاره نفـس انسـان وجـود 

دارد. یکـی »النفـس فـی وحدتهـا کل القـوا« و دیگـری »النفـس 

جسـمانیه الحـدوث و روحانیـه البقـا« اسـت. ایـن هـم مبتنـی بـر 

اصـل اصالـت و تشـکیک وجـود و حرکـت جوهـری اسـت. بـه هـر 

حـال انسـان در حرکت جوهری از سـیر جوهـری خودش از مرحله 

»جسـمانیت« به مرحله »روحانیت« می رود و در این سـیر روحانیت 

مراحـل »یقظـه« و »توبـه« و »یقیـن« و امثـال ذلـک را طی می کند تا 

بـه دل توحیـد می رسـد. توحیـد هم سـه گام دارد: توحیـد »عوام«، 

توحیـد »خـواص« و توحیـد »اخص الخـواص«. تقاضایی که شـهید 

حاج قاسـم سـلیمانی از خـدای سـبحان داشـت همیـن توحیـد 

اخص االخـواص بـود کـه نصیـب ایشـان هـم شـد و ایـن »عـارف 

مجاهـد« را تبدیـل بـه یـک »سـالک واصـل« کـرد و بعد از 40 سـال 

بـه عالی تریـن مقـام توحیـدی خـود دسـت پیـدا کـرد.

عبدالحسین خسروپناه
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

کادمیسین ها  آ
غایبان مسائل ایران

پدیده های اجتماعی مختلفی در سالیان اخیر در جامعه ایران اتفاق افتاده و 

بالفاصله تحلیل های متفاوتی از سوی اصحاب علوم انسانی، آکادمیسین ها و 

روشنفکران حول این پدیده ها شکل گرفته است؛ تحلیل هایی که عمدتا با تقالیی 

تئوریک، به دنبال مربوط کردن این پدیده ها به پیش فرض هایی از پیش آماده 

صورت گرفته است و درنهایت جز مصادره به مطلوب »پدیده« به نفع »فرضیه« 

رهیافت دیگری در پی نداشـــته است. تشییع جنازه مرحوم مرتضی پاشایی و 

تجمع دهه هشـــتادی ها در مجتمع کوروش تهران ازجمله این پدیده هاست 

که با واکنش گسترده ای از سوی بخشی از بدنه علمی و دپارتمان های علوم 

اجتماعی کشور روبه رو شد اما خروجی های چندان محققانه ای درپی نداشت. 

جالـب اینجاسـت کـه هرچـه پدیده هـای اجتماعی جامعـه امروز ایـران عمق 

بیشـتری بـه خـود می گرفـت، دورهمی هـای آکادمیـک توجه کمتـری به این 

پدیده هـا نشـان مـی داد، بـه نحـوی که تقریبـا جامعه علمی ایران چشـم خود 

را بر پدیده بین المللی و اعجاب آور راهپیمایی اربعین بسـت و تکانه شـدیدی 

کـه در واقعـه شـهادت شـهید حججـی بـه جامعه وارد شـد و همین طـور تب و 

تـاب تشـییع شـهدای غواص عملیات کربـالی 4 را با بی مهـری نادیده گرفت 

و آن را شایسـته تحلیـل ندانسـت. حتـی اعتراضـات دی مـاه 96 و آبان ماه 98 

هم از سـوی بخش وسـیعی از جامعه علمی کشـور بایکوت شـد و تقریبا تنها 

طیف چپ علوم اجتماعی که این پدیده ها را سوژه های مناسبی برای فربه تر 

کردن »کالن روایت نولیبرالیسم ایرانی« و پیش بردن پروژه سیاسی-آکادمیک 

خـود می دیـد، از ایـن فرصت بهره بـرداری کرد. 

کار به شهادت و تشییع منحصربه فرد سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهانش 

رســـید؛ تشییعی که در اهواز، مشهد، قم، کرمان و به خصوص در تهران نمای 

دیگری از جامعه  ایرانی و نیروهای اصلی موثر در آن را به منصه ظهور رساند. 

تماشای همراه با سکوت جامعه علمی همچنان ادامه داشت اما پس از گذشت 

چند روز خوشبختانه سلسله نشست های مهمی برای تحلیل این پدیده برپا شد 

که در گذشته کمتر سابقه داشت. 

اما وقایعی مثل راهپیمایی عظیم اربعین یا حتی تشـــییع شهید سلیمانی تا 

چه اندازه با ادبیات نظری موجود علوم انســـانی قابل تبیین و توضیح است؟ 

ممکن است گفته شود پارادایم های علوم انسانی موجود برای تحلیل چنین 

پدیده هایی الجرم آنها را بر تخت پروکروستس خود خواهد نشاند و از هر طرف 

قـــد و باالی آن را قیچی خواهد کرد تا در چارچوب صورت بندی های متداول 

این علوم جای گیرد. لذا از پس توصیف و تحلیل کامل پدیده برنخواهد آمد 

و ابعاد و زوایای مهمی را از قلم خواهد انداخت. این سخنی قریب به صحت 

است اما نمی توان و نباید با توسل به آن از تالش برای تحلیل با ابزار موجود شانه 

خالی کرد. به هرحال ما ناچار از تحلیل و روایت هستیم و هر کدام از روش های 

مختلف موجود به اندازه ظرفیت ها و مرزهای قابل دسترس خود، می توانند 

زوایا و مراتبی از این پدیده ها را مکشوف کنند. به همین مناسبت و مضاف بر 

ایـــن الیه ها و مرتبه ها، می توان و باید از تعابیر معارف دینی و متافیزیکی هم 

برای تحلیل بهره جست و نور بیشتری به سایه روشن این پدیده ها انداخت. 

البته تحلیل مبتنی بر چنین تعابیری، همزمان با روشن تر کردن ابعاد قضیه، 

نوعی »رازآمیزی« را هم به مقیاس تحلیل اضافه خواهند کرد. به عنوان مثال 

تعبیر »یوم الله« شاید دقیق ترین اصطالح برای تحلیل حضور پرشور مردم در 

مراسم تشییع شهدای اخیر باشد اما در این تعبیر نوعی رازآمیزی هم نهفته 

است که نیازمند »تبیینی مضاعف« درخصوص مولفه های مختلف این مفهوم 

ازجمله »اراده ربوبی« و همین طور ربط و نســـبت آن با مفاهیم دیگری چون 

»اراده جمعی« و »تاریخ« اســـت که مجددا قلم تحقیق را وارد حوزه پارادایمی 

علوم انســـانی خواهد کرد. به نظر می رسد دیالکتیکی که از برهم کنش  این 

تحلیل های مبتنی بر پارادایم های موجود و تعابیر و مفاهیم دینی و متافیزیکی 

برقرار می شود می تواند همزمان با ایجاد ارزش افزوده در تحلیل، پدیده ها را از 

دام »اُبژه گی«  مفرط هم رها کند و عالوه بر یافت نظری، با سست کردن نسبی 

شالوده های پارادایم های موجود، به رهیافتی متودیک هم رهسپار شود و فضا 

را برای پی ریزی پارادایمی نو هموارتر کند. 

محمد محسن راحمی  
روزنامه نگار
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در گفت وگوی »فرهیختگان« با فیلسوف 
اخالق و سیاست آمریکایی مطرح شد

اقدام غیرقابل توجیه 
ایاالت متحده

توماس مایکل اســـکن لن Thomas Michael Scanlon فیلســـوف معاصر، 

اســـتاد سابق دانشگاه پرینستون و اســـتاد ممتاز دانشگاه هاروارد و عضو 

انجمن فلسفه آمریکاست. حوزه مطالعاتی او منطق ریاضی، اخالق و فلسفه 

 What we owe to each سیاسی است. »چه چیزی را به یکدیگر مدیون هستیم

other)1998( دشواری تساهل The difficulty of olerance)2003(، وجوه 

 Moral dimensions: اخالقی: وجه جوازی، وجه معناداری، مالمت و قصور

permissibility, meaning, blame)2008( و »چرا نابرابری طرح می شود؟ 

Why does inequality matter « از جمله آثار او بشمار می روند.  اسکن لن از 

جمله فیلسوفانی است که »قراردادگرایی«Contractualism  را در فلسفه اخالق 

معاصر احیا کرده است. از پروفسور اسکن لن درباب وجوه اخالقی و قانونی ترور 

ژنرال قاسم سلیمانی توسط دولت ایاالت متحده پرسیده ایم. گرچه اسکن لن 

لفظ ترور و تروریسم دولتی را برای این اقدام خوش نمی دارد، اما به وضوح بر 

آن است که اقدام علیه ژنرال سلیمانی، قابل توجیه و دفاع نیست. اسکن لن 

وظیفه مردم ایاالت متحده را اوال درک غلط بودن چنین اقداماتی و ثانیا تالش 

در جهت ایجاد تغییر در دولت ایاالت متحده دانست و ترجیح داد از وظیفه 

اخالقی شهروندان ایاالت متحده در قبال این ترور، بیش از این چیزی نگوید. 

متن مصاحبه »فرهیختگان« با توماس مایکل اسکن لن را در ادامه می خوانید.

درباره ترور ژنرال قاسم سلیمانی، از نظرگاه اخالقی چه 

فکر می کنید؟ همچنین درباره وجوه اخالقی و قانونی 

آن چه می اندیشید؟

ایاالت متحده و ایران در جنگ نیســـتند و ]حتی[ قتل ژنرال 

سلیمانی اقدامی برای »دفاع از خود« یا »استفادهای مشروع 

از زور در راســـتای بازداشت و محاکمه« نبود، بنابراین از نظر 

اخالقی ]ترور ژنرال سلیمانی[ کاری غیرقابل توجیه و دفاع بود. 

این اولین بار بود که دولت ایاالت متحده مرتکب تروری می شد و سپس صراحتا 

اعالم و اعتراف می کرد که »ما مرتکب آن شـــدیم.« نظرتان درباره »تروریسم 

دولتی« ایاالت متحده چیست؟

اگرچه ]ترور ژنرال سلیمانی[ مسلما غلط بود، اما من آن را »تروریسم« نمی خوانم، 

چراکه هرکار خطایی مصداق تروریسم نیست و البته مطمئن نیستم که این اولین  

باری باشد که آمریکا دست به چنین اقدامی زده است ]شاید تنها اقدام اخیر مشابه 

آن[ قتل اسامه بن الدن باشد. 

آیا چنین اقدامی یک بدعت ]در سیاست خارجی ایاالت متحده[ محسوب 

می شد؟ می شود گفت برخی سیاست های دیگر - مانند تحریم های دارویی 

مستقیم و غیرمستقیم علیه مردم ایران- را بتوان تروریسم خاموش خواند و 

بنابراین چنین »اعالنی«، صرفا یک اعتراف است و این روند جدیدی نیست. 

پس به طور کلی، ترور تنها سیاســـتی مختص به ترامپ یا یک سیاست تازه 

محسوب نمی شود. 

نمی خواهم بگویم که این یک بدعت بود و در هرصورت - چه بدعت بوده باشد چه 

نه- به نظرم در حد این فکت و واقعیِت ســـاده واجد اهمیت نمی رسد که این ]کار[ 

به لحاظ اخالقی خطا بود. همچنین فکر می کنم که تحریم ها علیه ایران نیز غیرقابل 

توجیه و دفاع است، گرچه جنایت یا ترور محسوب نیست. 

وظیفه اخالقی مردم آمریکا راجع به ترور ژنرال ســـلیمانی چیست؟ آیا اصال 

وظیفه ای دارند؟

به لحاظ اخالقی وظیفه داریم که غلط بودن آنچه رخ داده را ]چنانکه باید[ دریابیم 

و مهم تر آن است که بکوشیم تا تغییری در دولت مان پدید آوریم. 

علیرضا خباززاده رضایی
روزنامه نگار و مترجم

یادداشت پیتر سینگر، فیلسوف استرالیایی و استاد دانشگاه پرینستون

ور حاکمیت قانون تر

به دنبال حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که منجر به کشته 

شدن فرمانده ارشد نظامی ایران و چند نفر دیگر شد، یک مقام ارشد 

وزارت امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشـــت: »یا 

]حضرت[ مســـیح! ]یعنی[ ما باید توضیح بدهیم که چرا این کارها 

را انجام می دهیم؟« درحقیقت، قوانین حقوق بین الملل، متکی بر 

این است ]یعنی که باید توضیحی مبتنی بر قوانین حقوق بین الملل 

بدهید[. 

ملبورن- در تاریخ 3 ژانویه، ایاالت متحده، قاســـم سلیمانی، یکی از 

فرماندهان ارشد نظامی ایران را به قتل رساند، درحالی که او در مسیر 

ترک فـــرودگاه بین المللی بغداد- با یک اتومبیل به همراه ابومهدی 

المهندس، رهبر عراقی کتائب حزب الله، یک شبه نظامی تحت حمایت 

ایران- بود. همه سرنشینان این خودرو کشته شدند. 

روز بعد در یک نشست مطبوعاتی ویژه، یک مقام ارشد وزارت خارجه 

آمریکا-بدون ذکر نام- گفت که ســـلیمانی به مدت 20 سال »معمار 

اصلی« حمالت تروریستی ایران بوده است و »608 آمریکایی را تنها در 

عراق کشته است.« وی افزود: »سلیمانی و المهندس توسط سازمان 

ملل متحد به عنوان تروریست معرفی شده بودند.« وی ادامه داد: »هر 

دوی این مردان مصداق واقعی مردان بد بودند.« 

در سال 2003 اطالعات آمریکا درمورد در اختیار داشتن سالح های 

کشتار جمعی ]توسط صدام[ به طور کامل اشتباه بود. این اشتباهات 

منجر به حمله به عراق شد که راه را برای ورود و درگیری ایران و سلیمانی 

در آن کشور هموار کرد. اما اجازه دهید این بار فرض کنیم که حقایق 

آن گونه است که دولت ایاالت متحده می گوید. آیا ]این[ ترور دوتایی 

]یعنی دو ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس[ از نظر اخالقی 

قابل دفاع بود؟

ما می توانیم با این فرض شروع کنیم که گرفتن ]حق[ زندگی ]از[ یک 

انسان اشتباه است. رئیس جمهور دونالد ترامپ این موضوع را انکار 

نخواهد کرد. برای مثال، یک سال پیش او گفت: »من همیشه از اولین 

حق در اعالمیه استقالل مان ]=اعالمیه استقالل ایاالت متحده[ دفاع 

خواهم کرد؛ حق حیات.« ترامپ برای فعاالن ضدسقط جنین خطابه 

می کرد، اما حق حیات -که درمورد جنین ها صدق می کند- باید درمورد 

افراد مسن نیز مصداق داشته باشد. 

آیا »مردان بد« استثنا هستند؟ باز هم برای اینکه بحث را تا حد امکان 

صریح نگاه داریم، بیایید فرض کنیم »حق حیات« صرفا ضامن حیات 

انسان های بی گناه اســـت. ]حال[ چه کسی بناست بی گناهی را 

قضاوت کند؟ اگر موافق باشـــیم -همان طور که آمریکایی ها اغلب 

می گویند که برآنند- »یک دولت قانون و نه ]دولت[ افراد« ]باید در کار 

باشد[ و باید برای تصمیم گیری درمورد گناه، یک روند قانونی طی شود. 

از سال 2002 دیوان بین المللی کیفری به دنبال اعمال این فرآیند در 

سطح جهان است. شورای بین المللی ICC موفقیت های قابل توجهی 

در تعقیب مجرمان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت داشته است، 

اما دامنه ]اعمال رای[ دادگاه محدود است و با امتناع ایاالت متحده 

از پیوستن به 122 کشور دیگر که صالحیت آن را پذیرفته اند، ]این 

فرآیند توسط ایاالت متحده[ یاری نشده است. 

در پی ترور ســـلیمانی، اگنش کاالمارد، یک گزارشـــگر ویژه درمورد 

محاکمه غیرقانونی یا اعدام های خودســـرانه در دفتر کمیسر عالی 

حقوق بشر سازمان ملل، خاطرنشان کرد: »هیچ نظارتی بر کشتارهای 

هدفمند، که فراتر از مرزهای یک کشور انجام می شود، وجود ندارد. 

عوامل کشـــتار صرفا بدون طی هیچ گونه روند قانونی یا تایید هیچ 

بخش دیگری از حکومت تصمیم می گیرند چه کســـی کشته شود. 

پذیرش چنین اقدامی باعث می شـــود کشف یا تشخیص هرگونه 

اعتراض اصولی نسبت به کشتارهای مشابه-که توسط سایر کشورها 

برنامه ریزی یا انجام شده- دشوار شود. این شامل »کافه میالن پالت 

2011« که ظاهرا ]ادعا شده[ توسط سلیمانی برنامه ریزی شده ]هم[ 

می شود که در آن عوامل ایرانی قصد داشتند سفیر عربستان سعودی 

را در حالی که در رستورانی معروف در واشنگتن دیسی ناهار می خورد، 

در ایاالت متحده به قتل برسانند. 

تنها چیزی که ایاالت متحده می تواند در دفاع از ترورهای خود بگوید 

این است که افراد واقعا بدی را مورد هدف قرار می دهد و سفیر عربستان 

نیز آدم بدی نبود! این امر حاکمیت ]این[ آقایان را باالتر از حاکمیت 

قانون قرار می دهد. 

توجیه دیگری که پنتاگون برای این کشـــتار ]اخیر[ ارائه داد، ارجاع 

و اشـــاره مبهمی به »بازدارندگی از برنامه های حمله ایران« داشت. 

همان طور که کاالمارد خاطرنشان کرد، این همان »حمله »عاجل« که 

برای »دفاع از خود« الزم می آید« نیست. چنان حمله پیشگیرانه ای از 

لحاظ حقوق بین الملل موجه است. وی همچنین خاطرنشان کرد 

که در این حمله ]افراد[ دیگری نیز کشته شده اند- طبق گزارش ها در 

مجموع هفت نفر جان باخته اند- و اظهار داشت که این مرگ ]افراد[ 

دیگر، به وضوح قتل هایی غیرقانونی بوده است. 

خوانش دقیق متن جلسه مطبوعاتی سوم ژانویه که توسط سه مقام 

ارشـــد وزارت امور خارجه برگزار شد، طرز تفکر واقعی دولت ترامپ را 

نشان می دهد. در پاسخ به سواالت مکرر درباره توجیه ترور، یکی از 

مقامات، آن را با ســـقوط هواپیمای حامل دریاساالر ژاپن، ایزوروکو 

یاماموتو )Isoroku Yamamoto( -که در سال 1943 درحال بازدید 

از نیروهای ژاپنی در اقیانوس آرام بود- مقایسه کرد؛ حادثه ای که در 

اواسط جنگ ]جهانی دوم[ رخ داد، بیش از یک سال پس از حمله 

ژاپنی ها به پرل هاربر)Pearl Harbor(. یک مقام دیگر گفت: »وقتی 

این سواالت را می شنوم مانند این است که شما بلژیک 40 سال پیش 

را توصیف می کنید. این رژیم ایران است. ما 40 سال اقدامات جنگی 

را که این رژیم علیه کشورها در پنج قاره مرتکب شده است، در دسترس 

داریم.« در همان لحظه آن مقام رسمی که ترور را با قتل یاماموتو مقایسه 

کرده بود، اظهار داشت: »وای خدای من، ما باید توضیح بدهیم که 

چرا این کارها را انجام می دهیم؟«

اگر مقامات ارشـــد وزارت امور خارجه بر این باورند که ایاالت متحده 

در یک جنگ عادالنه با ایران اســـت، همان گونه که در سال 1943 

در ]مقابل[ ژاپن ]درحال جنگ[ بود، قتل سلیمانی منطقی به نظر 

می رسد. طبق نظریه استاندارد ]در[ جنگی منصفانه، ممکن است 

دشمنان خود را هر زمان که فرصتی برای انجام این کار داشته باشید، 

بکشید. تا زمانی که اهمیت هدف موردنظر در مقایسه با ]اهمیت[ 

خسارت ]وارده احتمالی به[ افراد بی گناه بیشتر باشد. 

اما ایاالت متحده با ایران در جنگ نیســـت. ]چراکه[ قانون اساسی 

ایاالت متحده فقط به کنگره اختیار اعالم جنگ می دهد ]درصورتی که 

کنگره[ هرگز اعالن جنگ با ایران را اعالم نکرده است. ]حتی[ رئیس 

مجلس نمایندگان »نانسی پلوسی« اظهار داشت: »باید درمورد طرح 

قتل سلیمانی با رهبران کنگره رایزنی می شد.« اگر ترور سلیمانی یک 

عمل جنگی بود، حق با نانسی پلوسی بود. 

اگر از طرف دیگر این قتل، عملی مبتنی بر جنگ نبود، پس به عنوان 

یک ترور غیرقانونی نیز برای جلوگیری از حمله قریب الوقوع الزم نبوده 

است ]چراکه[ هم غیرقانونی و هم غیراخالقی بود. این اقدام نه تنها از 

نظر تشدید ]اعمال[ انتقام جویانه در خاورمیانه بلکه ]از آنجا که خود 

موجب[ کاهش بیشتر حاکمیت بین المللی قانون شده است، عواقب 

منفی شدیدتری را به همراه خواهد داشت. 

علیرضا خباززاده رضایی
روزنامه نگار و مترجم

*در مطالب این صفحه، به دلیل رعایت امانت در ترجمه، از تغییر لفظ »کشته شدن« و مانند آن اجتناب شد
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امتداد خط سرداران دفاع مقدس در ارتقای فهم عمومی از جغرافیای سیاسی

حاج قاسم، سردار دولت- ملت اسالمی

بزرگان و شخصیت ها از چه جهت بزرگند و چه تحلیلی می تواند 

گستردگی عظمت اینها را بیان کند؟ برخی در توصیف شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی بیشتر وجوه فردی ایشان را مدنظر و مورد اشاره قرار 

داده اند، ازجمله اینکه چقدر اهل تهجد و عبادات و نظم بوده اند. البته 

بدون وجوه فردی، آن عظمت غیرممکن است و قطعا این موارد در ایشان 

بوده، اما نکته این است که اگر بخواهیم ایشان را در گستردگی عمل و 

شخصیت شان ببینیم، باید از جنبه های فردی فراتر رویم و در »بستری از 

مفاهیم و نظریه ها« بزرگی ایشان را تعقیب کنیم و ببینیم آیا در آن بستر، 

در وجوه سیاسی و اجتماعی و جهانی، ایشان همچنان بزرگ دیده 

می شوند یا ایشان صرفا در وجوه فردی شان شخصی بزرگ بوده اند. 

البته مسلم است که متفکران و عالمان بزرگ به طور طبیعی در افق های 

علمی مورد مالحظه قرار می گیرند و گرفته اند و این طبیعی است چون 

کار متفکر نیز در همان بستر استريال اما درنظر آوردن یک سردار در 

چنان افقی، شاید امری عادی تلقی نشود و باکی نیست. 

افقی که می خواهم در آن حاج قاسم سلیمانی را مدنظر قرار دهم، 

یکی از مهم ترین افق هاست. بنا دارم تا ببینیم آیا حاج قاسم در افق 

فلسفه سیاسی تاثیرگذار بوده است یا نه. اجماال باید عرض کنم »بدون 

شک موثر بوده است« و قرینه اش هم تشییع توفانی ای که مردم از این 

شهید بزرگوار کردند، چه در ایران چه در منطقه و چه در سطح جهانی 

که خصوصا با توجه به تعاریف و تلقی های امروزی از جامعه، ملت و 

دولت، قاعدتا نباید چنین استقبالی از ایشان می شد. پس تا اینجا 

اجماال می شود گفت که ایشان در این افق، اثر قابل توجهی داشته اند. 

در فلسفه سیاسی یکی از جنبه های مهم، مساله »تکوین دولت-

ملت« است. دولت- ملت تعریف، ویژگی ها و مختصاتی دارد. ملت 

در این طرح به نوعی مشارکت مستقیم در سیاست و تعیین سرنوشت 

و سیاستگذاری و تصمیم گیری ها پیدا می کند. به عبارت دیگر ملت 

نقش مستقیمی در سیاست می یابد که می گویند در گذشته چنین 

نبوده است. مختصاتی هم برای دولت- ملت ذکر می شود از جمله 

اینکه در دولت- ملت تعاریف رسمی و غیررسمی در کار است ولی اداره 

حکومت براساس تعاریف رسمی انجام می شود. قانون تعاریف رسمی 

اداره جامعه است، گرچه ممکن است تعاریف دیگری نیز در جامعه 

موجود باشد اما در دولت- ملت یکی از آن تعاریف رسمیت پیدا می کند 

و براساس آن عمل می شود. مختصه دیگر، حضور مردم در حاکمیت 

است که نمودش در بهترین شکل، در انتخابات است به نحوی که 

مردم بتوانند در چارچوب قانون نماینده شان را انتخاب کرده و او را در 

مناصب مشارکت دهند. مختصه دیگر زبان است. در دولت- ملت یک 

زبان رسمی وجود دارد که »زبان مشترک همگانی« یا »زبان حاکمیت« 

و »زبان سیاسی« است. دیگر آنکه در دولت- ملت مرزهای جغرافیایی 

مطرح است و هر دولت- ملتی مرزهایی جغرافیایی دارد که از حدود 

محلی و شهری فراتر می روند و قلمرو مملکتی و حکومتی یک دولت 

را مشخص می کند. مختصه دیگر قدرت یکپارچه است به این معنی 

که گرچه یک قلمرو حاکمیتی، مشتمل بر اقوام و اقشار و گروه های 

متکثر است، اما برآیند آنها »یک قدرت« است، قدرتی یکپارچه. هر قوم 

و قشری می تواند این قدرت را به خود انتساب دهد و آن را قدرت خود 

بداند در حالی که در حاکمیت های غیرملی، اقوام فقط می توانند بر 

قدرت خودشان اتکا کنند و اگر قومی مجاور صاحب قدرت باشد، یا 

آن قدرت را نامربوط به خود می دانند یا آنکه قدرت رقیب آنها محسوب 

می شود. موارد دیگری مانند استقالل در سیاستگذاری و اقدام عملی 

نیز از جمله مختصات دولت- ملت است. در هرکدام از این مختصات 

می شود بحث هایی کرد که فعال متعرض آن نمی شویم. 

منورالفکران ما مدعی اند که مفهوم دولت- ملت با مدرنیته شکل گرفته 

و پدیده ای مدرن است؛ با آمدن مدرنیته معنی پیدا کرده است و در 

گذشته، در سنت و حاکمیت های سنتی، دولت و ملت در کار نبوده 

و آن تفکر سنتی چنین ظرفیتی برای تاسیس و تکوین دولت- ملت 

نداشته و ندارد. برخی از آن منورالفکران برآنند که تکوین دولت- ملت 

در ایران با مشرطه آغاز شد و با رضاخان و ایجاد نهادهایی مدرن امتداد 

یافت، نهادهایی که وجودشان مقدمه تکوین دولت- ملت است. از 

جمله ارتش جدید و یکپارچه و... البته با همه این احوال نسبت به 

پهلوی نیز منتقدند که نتوانست دولت- ملت را به معنی تمام و کاملش 

محقق کند ولی این »نتوانستن« را به عناصر سنتی مربوط می دانند و 

آن عناصر را مانع چنین تکوینی فرض می کنند. کسانی چون داریوش 

آشوری نیز صراحتا مدعی اند که با پیدایی انقالب اسالمی، روند تکوین 

دولت- ملت در ایران متوقف و از دستور کار خارج شده است. از آنجا که 

در تکوین دولت- ملت باید اراده ای در کار باشد؛ می توان پرسید که آیا 

در مشروطه بنا و اراده بر تکوین دولت- ملت بود؟ آیا پهلوی چنین اراده 

و چنین بنایی داشت؟ فی الجمله باید اشاره کرد که مشارکت ملت در 

سیاست در نظام پادشاهی در دستور کار نبود و این ربطی به عناصر 

سنتی نداشت. در چشم منورالفکری مشروطه نیز »ملت« موجودی 

حقیر بود. منورالفکری مشروطه که مکرر در کار تحقیر ملت بوده 

است، آیا مشارکت ملت در سیاست را جدی می گرفت و دنبال می کرد؟

این منورالفکری پس از مشروطه و حتی پس از انقالب هم وضعی چون 

گذشته دارد. بازرگان در مقاله سازگاری ایرانی همان وضع تحقیرآمیز 

را نسبت به ایرانیان اتخاذ می کند و شبیه آن در آثار سایر منورالفکران 

نیز هست؛ مانند خلقیات ایرانیان جمالزاده یا جامعه کلنگی کاتوزیان 

یا... . آن منورالفکر که ملت را به  این نحو تحقیر می کند، طبعا ملتش 

را واجد شایستگی جهت مشارکت سیاسی نمی داند. 

اوج گرفتن این مباحث در زمان پهلوی شاید حاکی از آن است که 

حکومت وقت نیز از این تحقیر ملت چندان ناراضی نبود، بلکه از رواج 

آن هم خشنود می شد، زیرا وقتی ملتی تحقیر شده و به او تلقین شود 

که حقیر و پست است، از مشارکت در امور نیز دست می کشد و می گوید 

ما را چه به دخالت در حکومت؛ چنانکه در زمان پهلوی نیز رایج بود. 

نکته دیگر اینکه در حکومت دیکتاتوری مطلقه رضاخان و فرزندش، 

موانع سنتی معنایی نداشت کمااینکه آمرانه به تقلید از ظواهر مدرنیته 

پرداختند و آن ظواهر موردپسند خود را به جامعه نیز تحمیل کردند 

و اگر مانعی هم بود، با سرکوب رفعش می کردند. به این ترتیب عدم 

تکوین دولت-ملت در دوره پهلوی نیز نه به دلیل وجود موانع، بلکه 

بیش از آن ناشی از فقدان اراده جهت چنین تکوین و تاسیسی بود. 

اگر نهادسازی هایی هم صورت گرفت اوال از سر ناچاری و ثانیا در جهت 

جریان یافتن اراده شخص مستبد یا حامیان او در امور بود، نه تمهید 

مشارکت ملت در سیاست. نهادهای مدرن تاسیس شده در زمان پهلوی 

هم نهادهایی ملی نبود؛ فی المثل ارتش ظاهرا قدرتمند ایران، »ارتش 

شاهنشاهی« تلقی می شد و نه »ارتش ملت« و عجیب نیست که این 

ارتش به راحتی مقابل ملت و ملیت قرار می گیرد؛ از واقعه گوهرشاد تا 

کودتای 28مرداد. 

نتیجه آنکه اراده بر تکوین دولت-ملت در ایران، نه در روشنفکران بود و 

نه در حاکمیت پهلوی. این اراده با انقالب اسالمی شکل گرفت و مسیر 

این تکوین را با انقالب آغاز کردیم. با تعاریف مدرن هم اگر نگاه کنید، 

این تکوین با انقالب آغاز شده است گرچه دولت-ملت در گفتمان 

انقالب، فراتر از مفاهیم مدرن است. معنای دولت-ملت در گفتمان 

اسالمی، معنایی جدید است گرچه پذیرش همان مشخصه های مدرن 

دولت-ملت -مانند زبان واحد و توانمند، قدرت یکپارچه، استقالل در 

سیاستگذاری و اجرا، نیروی نظامی ملی- را در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی نیز می توان دید، اما این معنای جدید از دولت-ملت، صرفا 

محصور در آن مختصات نیست. 

داود مهدوی زادگان
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 اراده بر تکوین دولت-ملت با 

انقالب اسالمی شکل گرفت. 

معنای دولت-ملت در گفتمان 

انقالب اسالمی، معنایی جدید است گرچه 

پذیرش همان مشخصه های مدرن دولت-

ملت -مانند زبان واحد و توانمند، قدرت 

یکپارچه، استقالل در سیاستگذاری و اجرا، 

نیروی نظامی ملی- را در قانون اساسی 

جمهوری اسالمی نیز می توان دید، اما این 

معنای جدید از دولت-ملت، صرفا محصور 

در آن مختصات نیست

 از آنجا که در تکوین دولت- ملت 

باید اراده ای در کار باشد؛ 

می توان پرسید که آیا در مشروطه 

بنا و اراده بر تکوین دولت- ملت بود؟ آیا 

پهلوی چنین اراده و چنین بنایی داشت؟ 

فی الجمله باید اشاره کرد که مشارکت ملت 

در سیاست در نظام پادشاهی در دستور کار 

نبود و این ربطی به عناصر سنتی نداشت. 

در چشم منورالفکری مشروطه نیز »ملت« 

موجودی حقیر بود. منورالفکری مشروطه 

که مکرر در کار تحقیر ملت بوده است

نظری به مبدا و معاد نظری شهید سلیمانی 4

4



یک سردار برای دفاع از حاکمیت ملی با حضور میلیونی مردم تشییع 

می شود. دفاع این سردار از شخص نبود و دفاعی از ملت و ملیت 

محسوب می شد و قبول عام این مطلب است که به چنان تشییعی 

منتهی می شود. در دفاع مقدس نیز فرقی میان نیروی موظف نظامی 

و بسیجی نبود. همه رزمنده محسوب می شدند و همه نیروی دفاع 

ملی بودند؛ گرچه ادبیات روشنفکری بنا دارد این دوگانگی را پدید 

آورد و تشدید کند. 

گفتیم که یکی از مشخصه های دولت-ملت، مرزهای جغرافیایی است. 

یعنی هم حاکمیت و هم ملت مرزها را به رسمیت بشناسند. بازرگان 

در سازگاری ایرانی -که پیش از انقالب منتشر شد- تعبیر جالبی دارد؛ 

می گوید اگر در مرزها جنگی رخ دهد، مردم ما می گریزند ولی اگر در 

محله شان آشوبگر و یاغی ای پیدا شود، بسیج می شوند تا با او مقابله 

کنند. بازرگان این روحیه را »روحیه محلی ایرانیان« می داند به این معنی 

که مرزهای کشور را از آن خود نمی دانند. در پس انقالب اسالمی اما 

جنگی در غرب کشور رخ داد و از دورترین نقطه شرقی، کسانی آمدند 

و در جنگ درگرفته در غرب کشور شرکت کردند و شهید دادند یعنی 

مرزشان را مرز کشور و قلمرو جمهوری می دانستند. این انقالب بود که 

چنین تحولی را پدید آورد و در پدید آمدن این تحول، سرداران نقشی 

اساسی داشتند چراکه توانستند ملت را در تراز باالیی از جغرافیای 

سیاسی سهیم کنند و مشارکت دهند. ما دیگر سرداران محلی و شهری 

نداشتیم و با انقالب اسالمی سرداران ملی -یعنی سردارانی که مرزهای 

جغرافیای سیاسی دولت-ملت را حفظ می کنند- پیدا کردیم. واضح 

است که این عبارات به معنای تخفیف شأن برخی سرداران مشروطه خواه 

نیست چه آنان در فتح تهران موثر بودند اما ما در همان بازه زمانی پیش 

از انقالب بسیاری از سرزمین هایمان را از دست دادیم، چراکه سردارانی 

ملی نداشتیم. آیا رضاخان که خود آرارات و هیرمند و منافع ملی را طی 

قراردادهایی واگذار کرد، می تواند سرداری ملی تلقی شود؟ به عالوه 

می توان در تاریخ دید که هسته های مقاومت محلی مقابل تجاوز 

خارجی -که در دوره مشروطه یا پهلوی به ظهور رسید- نه تنها کامال از 

حکومت مرکزی مستقل بود، بلکه حکومت مرکزی یا مستقیما آنان را 

سرکوب می کرد یا در سرکوب آنها با خارجی همدست می شد. پهلوی 

نهایتا می توانست ژاندارم منطقه باشد و نه »دولت-ملت« چراکه گفتیم 

از مختصات دولت-ملت آن است که مستقل از قدرت های غیرملی باشد 

و مردم در سیاستگذاری هایش شریک و سهیم باشند. 

رزمنده اسالم یا سردار اسالم توانست افق مردم را از سطح امنیت 

محلی به امنیت کشوری ارتقا دهد و در اثر این ارتقا، ملت به مرزها و 

دخالت در مرزها توجه پیدا کردند. اینکه ملت از سرداران و رزمندگان 

شهید خود تجلیل می کنند و این تجلیل هنوز هم برقرار است، دال بر 

همین مطلب است و حتی شهدای گمنام نیز که مشخص نیست اهل 

کجایند یا کیستند، هرجا که بروند و دفن شوند، از ایشان به بزرگی 

تجلیل می شود و ملت آنان را از خود می دانند. 

ملت خود را در تمام جغرافیای سیاسی سهیم دانسته و این کاری بزرگ 

است و ممکن نبود، مگر با مساعی سرداران. در دفاع مقدس سردارانی 

داشتیم که به برکت مجاهدت و خون آن شهیدان، چنین امری به وقوع 

پیوست؛ بزرگانی چون حاج همت، شهید دستواره، باکری ها، متوسلیان 

و خیلی بزرگان دیگر. اینکه امروز می بینیم حرکات نابخردانه ای مانند 

حذف نام شهدا با واکنش جدی مواجه می شود نیز دال بر همین آگاهی 

است که دیگر منحصر در مرز محله ها نیست. 

آنچه در دفاع مقدس اتفاق افتاد، آن فرهنگ و روحیه را بزرگانی مانند 

حاج قاسم و دوستان او تداوم بخشیدند. به عالوه حاج قاسم و نیروی 

قدس سپاه آن آگاهی را یک مرحله نیز ارتقا داده اند، به این معنی 

که مرزهای ایمانی و انسانی را نیز مورد مالحظه قرار داده اند که این 

ویژگی، در دولت-ملت مدرن مفقود است. البته دولت-ملت مدرنی 

مانند ایاالت متحده نیز گاهی مرزهای کشورهایی را -که فی المثل 

پایگاهی آمریکایی در آن مستقر است- مرز خود تلقی می کند اما 

به لحاظ استکباری. تفاوت ژنرال و سردار در همین است. 

ژنرال در پی توسعه طلبی و استعمار است و اگر به آن  سوی مرزش 

پای می گذارد در پی سلطه به آن  سوی مرز است و فرآیند استعماری، 

بهره برداری سلطه جو از مورد سلطه است و از آن سرزمین برای دولت-

ملت خود بهره کشی می کند وگرنه دغدغه مشارکت سیاسی آن »ملت 

مورد سلطه« در امورش را ندارد. سردار به رغم ژنرال، در پی امنیتی صرفا 

درون مرزهای اعتباری و قراردادی نیست. هرجا مظلومی باشد، باید به 

کمک او برویم. اگر مظلومی ندایی سر می دهد که من در ناامنی ام، 

او خود را در سرنوشت آن مظلوم نیز شریک می داند؛ البته از جهتی 

امنیت منطقه و جهان، برای من و مرزهای دولت-ملت من هم امنیت 

ایجاد می کند و اگر همسایه ام در ناامنی باشد، امنیت من نیز در 

مخاطره خواهد بود اما این مطلب، »جهتی حداقلی« است؛ و »دلیل 

اصلی« سردار در برقراری امنیت فراملی نیست. »جهت حداکثری« آن 

است که سردار آن همسایه و آن مظلوم را باالصاله مد نظر قرار می دهد 

و راضی نیست که خود در امنیت و مرز امن باشد اما آن دیگری، نه 

مرزی داشته باشد و نه امنیتی و نه حق مشارکتی سیاسی. این احساس 

وظیفه البته بی ضابطه نیست و نیز منوط به تقاضای آن مظلوم است. 

عبارتی از حاج قاسم هست که االزهر با آنکه همسایه غزه است اما 

عکس العملی راجع به گرسنگی و فشار بر غزه نشان نمی دهد. این نقد 

از آن جهت است که االزهر دامنه خود را منحصر در االزهر می بیند و 

به تعبیری »واتیکانیزه« شده است و نه تنها وظیفه ای انسانی و ملی 

نسبت به غزه برای خود قائل نیست -چراکه فشار بر غزه و حضور 

رژیم صهیونیستی، ناامنی مرزهای خود او نیز هست- بلکه وظیفه ای 

دینی یا حتی انسانی نیز ورای مرزش برای خود قائل نیست. سردار 

انقالب اسالمی قائل به آن است که امنیت باید برای همه باشد. 

حاج قاسم و نیروی قدس نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد. سردار 

سلیمانی و سپاه قدس فهم ملی از امنیت را ارتقا داده و فراجغرافیایی 

کرده است. در اثر این جانفشانی ها مردم اکنون بهتر می دانند که 

امنیت صرفا با حفظ مرز دولت-ملت محقق و پایدار نمی شود. امنیت 

مساله ای ذو ابعاد است و اکنون به یمن آن مجاهدت ها چشم ما به 

بعضی ابعاد آن گشوده شده است. آن شاه سلطان حسین صفوی بود 

که امنیت را تنها در کاخ و برج و باروی خود درک می کرد و امنیت مردم 

تا دروازه های کاخ برای او مطرح نبود. 

پس همان طور که در دفاع مقدس، مشارکت در مرزهای جغرافیای 

دولت-ملت، با کمک سرداران، ارتقا پیدا کرد. مرحله دوم 

مربوط به حاج قاسم و مشارکت در امنیت منطقه ای بود 

با فعالیت های داوطلبانه و غیراستعماری پیگیری  که 

شد و می بینیم که مورد تایید و تمجید ملت نیز واقع 

شده است. اینکه ملتی چنین سردار شهیدی را با چنان 

شکوهی تشییع می کند، یعنی آن مشارکت غیراستعماری 

منطقه ای مورد تایید و تمجید و پذیرش اوست و این 

منحصر در ایران نیست، بلکه تشییعی که 

در عراق صورت پذیرفت یا عزاداری هایی 

که در هند، پاکستان، لبنان، سوریه 

و... برای این شهیدان منعقد شد 

نیز ناظر به پذیرش آن »مشارکت 

غیراستعماری« در میان ملت های 

منطقه و فراتر از آن است و قابل 

توجه اینکه در خبری خواندم 

ز  ا بیش  ن  کستا پا ر  د تنها 

200 مجلس عزاداری برای 

حاج قاسم و یارانش منعقد شد. 

در دولت-ملت مدرن و ذیل 

ولت  د  ، عی جتما ا د  ا رد قرا

بناست که پای »دیگری« را از 

حدود »من« بیرون نگه  دارد. 

چه طبق تلقی هابز قائل باشیم که وضع طبیعی، وضع نابسامان و 

»جنگ همه علیه همه« است و دولتی برآمده از قرارداد اجتماعی باید 

که این وضع طبیعی را بسامان کند و چه مانند الک قائل شویم که 

وضع طبیعی، خود، به سامان بودن است و جنگ و نزاع، استثناء است 

و دولت باید متکی بر قرارداد اجتماعی، از »قاعده« -که از نظم و سامان 

است- حراست کند؛ در هر دو صورت، چه هابزی و چه الکی، دولت 

بناست که جنگ و نزاع میان افراد ملت را حل و فصل کند و وضع اتحادی 

و همدالنه ای در کار نیست. مرز هم از جهت »قرارداد اجتماعی« و »قوام 

دولت برخاسته از آن« است که اهمیت می یابد. ملت، در این تلقی، 

مجموعه ای است از اتم های پراکنده که از قضای اتفاق در کنار هم 

قرار گرفته و هر اتم، مجبور است که به دولتش و به مرزهایش توجهی 

کند تا تمنیات و منافع شخصی اش هم تا حدی محترم باشد. اصالت 

و اهمیت حقوق شخصی است که از یک »دولت قاهر« ناگزیر است 

و به تبع آن دولت است که مرزها مهم می شود. اما مشارکت مثبت و 

فداکاری و ایثار و مانند آن، دیگر به استیفای حقوق شخصی مربوط 

نیست و از همینجاست که می گوییم فکر اسالمی، طرحی دیگر ورای 

مفهوم مدرن دولت-ملت درانداخته است. 

در مفهوم مدرن دولت-ملت، فقط آب و خاک نیست که مرز پیدا 

می کند؛ انسانیت نیز مرز پیدا می کند. آیا مردم عراق، فلسطین، 

سوریه و یمن، انسان نیستند؟ إّما أخ لک فی الدین، أو نظیر لک فی 

الخلق. در فکر مدرن این انسانیت نیز مرز پیدا می کند و تا مرزهای 

جغرافیایی شماست که اعتبار دارد و مسئولیتی نسبت به فراتر از آن 

درکار نیست و بلکه در رقابت مدرن، باید که »دیگری« پامال شود و 

پیروزی از آن »من« شود؛ چه دیگرانی در داخل دولت-ملت )تا آنجا که 

می توان از عوارض آن گریخت( یا دیگرانی در فراسوی مرزها. از جمله 

شعار »نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران« نیز عالوه بر اینکه حتی در 

چارچوب مدرن، مبتنی بر تلقی منسوخی از امنیت است، ناظر بر همین 

محدود بودن مدعیات به مرزهای جغرافیایی نیز هست. این شعار چون 

مبتنی بر همان فردگرایی و خودبینی است حتی به مدعای خود نیز 

وفادار نخواهد ماند و جانی فدای هیچ »دیگری«ای نخواهد کرد، چه 

»دیگری« در داخل مرزهای جغرافیایی باشد و چه در آن  سوی مرزها؛ 

کما اینکه هیچ حرکت شهادت طلبانه ای در »فدا کردن جان برای ایران« 

از جانب آن شعاردهندگان مشاهده نشد. 

این تلقی در انقالب اسالمی و نزد امام)ره( و رهبری و به تبع آن نزد 

اغلب ملت تغییر پیدا کرده است، گرچه اقتضائات دولت-ملت مدرن 

نیز به رسمیت شناخته شده و مرزهای جغرافیایی یا استقالل کشورها 

در سیاستگذاری را محترم داشته ایم؛ اما دلیل بر آن نیست که در 

»محدودیت های تعاریف« و »مشخصه ها«ی آن دربند شویم و اگر 

همسایه ما از ناحیه خطری تهدید شود، خود را بالکل از او جدا بپنداریم 

و اگر در داخل اشتیاق داوطلبانه برای مشارکت مثبت و غیراستعماری 

در تامین امنیت همسایگان هست -که در میان ملت مسلمان نسبت 

به سرنوشت مسلمانان فراتر از مرزهای جغرافیایی، چنین 

اشتیاق و همتی هست- آن را نادیده بینگاریم. 

با گفتمان انقالب اسالمی مختصات و تعریف دولت-ملت 

هم دچار تحول بنیادین شده است. پیش از انقالب، 

قوت و توانی فکری-اعتقادی در کار نبود تا یک سردار 

ملی به ظهور رسد و از همین جهت به کورش و مانند آن 

متوسل می شدند ولی با انقالب اسالمی نه یک 

سردار، بلکه سرداران ملی فراوان به ظهور 

رسیدند و سردار سلیمانی در اوج و 

قله این تحول ایستاده است. 

سی  سیا فلسفه  منظر  ز  ا گر  ا

به نقش امثال سردار شهید 

نظر  نی  سلیما سم  ج قا حا

اینان  که  می بینیم  کنیم، 

ن  رستا کا ند  کرد ی  ر کا

 ، ملت - ولت د تکوین  ر  د و 

نقشی اساسی داشتند و این 

سالمی  ا نقالب  ا ن  گفتما با 

نه   ، شد یر  ن پذ مکا ا که  ست  ا

با  یا  »منورالفکری مشروطه«  با 

»غرب زدگی استبداد پهلوی« یا 

مانند آن. 

 یکی از مشخصه های دولت-ملت، 

مرزهای جغرافیایی است. بازرگان 

در سازگاری ایرانی  تعبیر جالبی 

دارد؛ می گوید اگر در مرزها جنگی رخ دهد 

مردم ما می گریزند ولی اگر در محله شان 

آشوبگر و یاغی ای پیدا شود، بسیج می شوند تا 

با او مقابله کنند. اما بعد از انقالب از دورترین 

نقطه شرقی، کسانی آمدند و در جنگ درگرفته 

در غرب کشور شرکت کردند. این انقالب بود 

که چنین تحولی را پدید آورد و در پدید آمدن 

این تحول، سرداران نقشی اساسی داشتند
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تحلیلی از تاثیر شهادت فرمانده نیروی قدس بر نظم منطقه ای و جهانی

ین ژنرال قرن  مهم تر

ترور شهید سلیمانی در سیاســـت منطقه ای و محور مقاومت تاثیری 

نخواهد داشت، چراکه سیاست های منطقه ای نه توسط یک فرد که از 

سوی نظام تعیین و تبیین می شود. سردار قاآنی هم که درحال حاضر 

مسئولیت نیروی قدس را برعهده دارد، تفاوتی با سردار سلیمانی ندارد، 

پس سیاست های نظام در منطقه تغییری نخواهد کرد. 

  شأن واقعی و نمادین سردار سلیمانی
از نظر من سردار سلیمانی دارای دو شأن »واقعی« و »نمادین« بودند. در 

سال های جنگ تحمیلی ایشان جزء حلقه 10نفره نخست فرماندهان 

ما نبودند و در اواخر دهه دوم انقالب کشف شدند. او از حلقه 100نفره 

فرماندهان بود که به ســـمت فرماندهی نیروی قدس منصوب شد و به 

مرور مهارت های فرماندهی و دانشش افزایش پیدا کرد و فرمانده بسیار 

موثری شد. این شأن واقعی ایشان است ولی باید دقت کنیم که خیلی 

اغراق نکنیم. قطعا فرماند هان رده دوم، ســـوم و چهارم با ایشان فاصله  

دارند پرشـــدنی نیست. به عنوان نمونه سردار قاآنی، سالیان سال در 

نیروی قدس معاون ایشان بود. این بخش سپاه، چند هزار نیرو دارد. این 

تعداد نیرو را که سردار سلیمانی به تنهایی مدیریت نکرده است. نیروی 

قدس، ساختار، ســـازمان و چندین معاونت دارد که سردار سلیمانی 

در راس آن قرار داشـــت. بنابراین نفر دوم و قائم مقام ایشـــان هم نباید 

خیلی در مدیریت این سازمان با فرمانده اصلی فاصله داشته باشد. 

درباره شأن »نمادین« سردار سلیمانی هم باید بگویم ایشان به ویژه در 

10 سال گذشته کاریزمای خاصی داشت و این کاریزما در ایجاد شأن 

نمادین او موثر بود. عالوه بر ایران، در منطقه هم او یک شـــأن و وجه 

اسطوره ای پیدا کرد. 

  بازدارندگی نامتقارن منطقه ای ایران پس از سلیمانی
معتقدم با شهادت سردار سلیمانی، بازدارندگی ایران در منطقه تفاوتی 

نکرد. این بازدارندگی بنیادهایی دارد و قائم به یک شخص نبوده است. 

ما در طول ســـال ها ظرفیت ســـازی هایی کردیم و توانستیم در مقابل 

آمریکا »بازدارندگی نامتقارن« ایجاد کنیم. در این ظرفیت سازی، خود 

شـــهید سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه خیلی موثر بود. 

االن این ظرفیت ها سر جای خودش است؛ یعنی موشک ها و راکت های 

حزب الله لبنان، حشدالشـــعبی عراق و نیروهای ما در سوریه سرجای 

خود هستند و عمال برای بازدارندگی ما اتفاق خاصی رخ نداده است. 

  منطق عمق استراتژیک جمهوری اسالمی
ما براســـاس دریافت تهدید، »عمق استراتژیک« خود را تعیین کردیم. 

عمق استراتژیک بی حساب تعیین نمی شود که بگوییم عمق استراتژیک 

ما تا فالن جاست. عمق استراتژیک، مخصوصا زمانی که کارکرد دفاعی 

داشته باشد، براســـاس »تهدید« تعیین می شود. بر پایه این خاصیت 

دفاعی، عمق اســـتراتژیک ایران، لبنان و سوریه است. در طبقه بندی 

تهدیدات ایران، به ترتیب از »آمریکا«، »رژیم صهیونیستی«، »هرج و مرج 

منطقه ای« ازجمله تروریسم، »نظم جهانی« و با فاصله زیاد از »عربستان 

ســـعودی« سخن می گوییم. براساس این تهدیدات، عمق استراتژیک 

کشـــورمان تا سوریه و لبنان تعیین می شود. اگر قرار است بازدارندگی 

ایجـــاد کنیم، بنابراین حضور ما در ســـوریه یا لبنـــان تدافعی و برای 

بازدارندگی است. یک منبع اصلی بازدارندگی ما به جز موشک هایمان، 

موشک ها و راکت های حزب الله و نیروهای طرفدار ما در سوریه هستند. 

مجموع اینها می تواند موجب تردید دشمن در حمله به ایران شود. 

  ارتش چندملیتی منحصربه فرد
در این بازدارندگی، ما توانســـتیم یک ارتش چند ملیتی درست کنیم. 

ایران، آرایش نظامی خاصی را در مقیاس یک ارتش چند ملیتی ایجاد 

کرده است. این ارتش چند ملیتی بسیار مساله مهمی است. من هیچ 

کشوری را به یاد ندارم که قادر بوده باشد ارتش چند ملیتی با فرماندهی 

واحد ایجاد کند. در جنگ عراق یا آزادسازی کویت، ارتش ها به صورت 

ائتالفی حضور داشتند ولی ارتش واحد نبودند و ائتالفی از ارتش های 

مختلف بودند. ایران در مدل بازدارندگی اش توانست برای اولین بار یک 

ارتش واحد چند ملیتی درست کند. 

  چرا آمریکا سردار سلیمانی را ترور کرد؟
آمریکا که بازدارندگی اش آسیب دیده بود، برای بازسازی این بازدارندگی، 

سردار ســـلیمانی را ترور کرد. چرا آمریکا که قبال می توانست سردار را 

تـــرور کند، این کار را انجام نداد و االن این جنایت را مرتکب شـــد؟ به 

دلیل اینکه االن بازدارندگی اش دچار خدشه جدی شد. حمالت ما در 

خلیج فارس، اســـقاط پهپاد آمریکا، حوادث آرامکو و... موجب خدشه 

به بازدارندگی آمریکا شد. آمریکا باید کاری می کرد که این بازدارندگی 

دوباره بازگردد. ترور شهید سلیمانی این هدف را دنبال می کرد. برای 

آمریکا مهم ترین هدف غیر از اثرگذاری بر استیضاح، تضعیف نیروهای 

محـــور مقاومت و تقویت موتلفین آمریکا بود. بالفاصله بعد از اقدامات 

ایران، عربســـتان و امارات خواســـتند ارتباط دیگری با ما برقرار کنند. 

آمریکا این ترور را انجام داد تا به لحاظ اســـتراتژیک نشان دهد آماده 

جنگ است. ترور شهید سلیمانی به معنی آمادگی برای جنگ بود. به 

لحاظ نظامی ترور شهید سلیمانی کار مهمی نبود زیرا آمریکا اطالعات 

او را داشت و با پهپاد یا موشک می توانست این کار را انجام دهد. حتی 

در افکار عمومی و به لحاظ سیاســـی روایتـــی که آنها بیان کردند که 

سردار ســـلیمانی تروریست است و دستش به خون  آلوده بود، مقبول 

واقع نشد. حتی موتلفین آمریکا هم این روایت را نخریدند و می گفتند 

این اقدام ایاالت متحده ماجراجویانه بود. پس در عرصه سیاســـی این 

کار آمریکا موفق نبود. 

  ابعاد پاسخ موشکی ایران به عین االسد
پاسخ موشکی ایران چه اثر و معنایی داشت؟ از این جهت می خواهم به 

این مساله بپردازم که برخی می گویند کسی در عین االسد کشته نشد 

و این اقدام، »انتقام ســـخت« نبود. اقدام ایران سه ُبعد دارد. به لحاظ 

اســـتراتژیک کافی بود یک موشک شلیک کنیم. حتی اگر موشک به 

کســـی برخورد نمی کرد، شلیک موشک به معنی آمادگی جنگی بود. 

همانطور که آمریکا با ترور قاســـم سلیمانی گفت آماده جنگ است، ما 

هم با شلیک یک موشک می گفتیم آماده جنگ هستیم. این به لحاظ 

استراتژیک است. هدف ما از نظر استراتژیک تحقق پیدا کرد. 

22 موشک به ســـمت عین االسد رفته و هیچ کدام رهگیری نشده و از 

بین نرفته است و به لحاظ نظامی این موضوع اهمیت دارد که چگونه 

آمریکایی ها حتی یکی از اینها را نتوانستند رهگیری کنند؟

من از اتفاقی که افتاد )پاسخ موشکی ایران( خیلی راضی هستم. من 

جزء طرفداران »پاسخ نرم« بودم ولی بعد از دیدن تبعات این کار، دیدم 

بازدارندگی به وجود آمد. 

 سومین مساله بعد سیاسی است. از نظر سیاسی روایت ما برای »انتقام 

سخت« غالب نشد و ما در عرصه سیاسی موفق نبودیم. یعنی این روایت 

در دنیا، منطقه و خود ایران روایت غالب نشد. در عرصه جنگ روایت ها، 

اگـــر ما صد کار دیگر هم می کردیم، ممکن بود شکســـت بخوریم. در 

جنـــگ روایت ها، باید امکانات رقیب را در نظر داشـــت. رقیب، دنیا را 

در دســـت دارد و راحت تر می تواند به جنگ روایت ما بیاید و بر ما غلبه 

کند. در عرصه سیاست، سوال این نیست که ما چه کردیم و چه چیزی 

اضافه کردیم، سوال این است که در روایتگری باید چه می کردیم؟ در 

عرصه روایتگری »انتقام ســـخت«، ما خوب عمل نکردیم. باید این سه 

عرصه را جدا کرد. 

  سردار سرباز
سـردار سـلیمانی یـک سـرباز بـود و هرگـز لباس سـربازی از تـن بیرون 

نیاورد. خیلی از فرماندهان قبل از او وسوسـه شـدند یا لباس سـربازی 

را درآوردنـد و وارد سیاسـت، اقتصـاد و عرصه های دیگر شـدند. شـهید 

سـلیمانی علی رغم اینکه محبوبیت داشـت و مشـهور بود، اما وسوسـه 

نشـد تـا وارد عرصه هـای دیگـر شـود. بـه سـربازی خـود وفادار بـود و تا 

لحظـه آخـر بـه آن افتخـار می کرد. جمعیت میلیونی بـه این دلیل برای 

بدرقـه او آمـد کـه سـردار، یـک سـرباز بـود. او بـرای هـدف دیگـری کار 

نمی کرد و وصیت کرد روی قبرش بنویسـند »سـرباز قاسـم سـلیمانی«. 

  مهم ترین ژنرال قرن
با کاری که این شهید بزرگ انجام داد باید گفت اگر در قرن بیستم از 

5-6 ژنرال به عنوان بهترین ژنرال های قرن بیستم یاد می شود، تردید 

نباید کرد که شهید سلیمانی مهم ترین ژنرال قرن 21 بوده است. این 

موضوع برای کشـــوری که در حد و اندازه ماست، خیلی مهم است که 

بتواند ژنرالی را خلق کند که مهم ترین ژنرال 20 سال اول قرن شود. 

  نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم و استکبار
در قرن بیستم چگوارا مهم ترین چهره مقاومت لقب گرفت و نماد مبارزه 

با استکبار بود و هرکسی تمایل داشت خود را به نحوی با آن شناسایی 

کند. حاال در قرن 21 ســـردار سلیمانی باید نماد مبارزه با تروریسم و 

استکبار باشد. جوانان علی رغم هر گرایشی که دارند باید روی این مساله 

کار کنند. من اصالح طلب هســـتم و سابقه من را همه می دانند ولی با 

این حال برای من سلیمانی، یک سرباز ملی است. یک چهره سیاسی 

این خط و آن خط نیســـت. باید روی این کار شود که شهید سلیمانی 

مهم ترین چهره ای اســـت که در 20 ســـال اول این قرن به عنوان نماد 

مقاومت و مبارزه با تروریسم و استکبار فعالیت کرده است.

ناصر هادیان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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تذکار معنوی سائق های هویت و معرفت جامعه ایرانی در مواجهه با شهادت سردار بدون مرز

خ، واسطه دیالوگ مجدد با پیر هویتی عقل سر

می خواهم از موضوعی در حوزه هویت جامعه ایران صحبت کنم. پیش از آن 

باید تاکید کنم که با توجه به نتایج تحقیقاتم برای فهم دیدگاه انقالب اسالمی 

و رهبری درخصوص هویت جامعه ایرانی، معتقدم که »پدیدارشناســـی 

هویت« از »جامعه شناسی هویت« خیلی کارآمدتر است و برای فهم هویت 

ایرانی ما باید عمیقا به »هستی واقعی جامعه ایران در پهنه تاریخ« متعهد 

باشیم. اگر کسی نتواند این تاریخ و میراث را بفهمد، در انقالبی ترین حالت، 

هویت ایرانی را ایدئولوژیک درک می کند. فهم و پدیدارشناسی هویت هم 

دو بال دارد؛ بحث های معرفتی و انسان شناختی. فی الواقع وقتی از هویت 

صحبـــت می کنیم، اگر منظورمان »نظام آگاهی فردی و جمعی از خود و 

دیگری« باشد، این »نظام آگاهی« هم در جامعه شناسی معرفت خودش 

را نشان می دهد و هم در بحث های مهم انسان شناسی. 

  عقل سرخ، انسان کامل و فنای اجتماعی
من از اســـتعاره یا ایده کتاب شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، »عقل 

سرخ«، استفاده می کنم. به نظر می رسد در ادامه مسیر حکمت اسالمی 

بعد از ابن سینا، سهروردی در »عقل سرخ« تالش می کند به طور واقعی طرح 

معرفت و انسانی را که تحقق وجودی دارد، دنبال کند. اگر با نگاه تطبیقی 

بنگریم، این موضوع با پروژه ایده آلیسم آلمانی بسیار مشابهت دارد. با این 

تفاوت که مشکل ایده آلیسم آلمانی -که آن هم تعالی گرایی و تحول پذیری 

و تحقق وجودی را دنبال می کرد-  این بود که »خودآگاهی انســـان« را به 

مثابـــه »غایت تاریخ« در نظر می گرفـــت اما نهایتا آن را در »فرد« می دید و 

نمی توانســـت با »جامعه«، »امت« و »تمدن«، رابطه رئالیستی برقرار کند. 

بنابراین معتقدم در پدیدارشناسی انسان و معرفت در کتاب »عقل سرخ« 

سهروردی، که مثال واره ای از حکمت اسالمی است، انسان و معرفتی است 

که تحقق وجودی پیدا می کند و تحقق وجودی در معنای اّتمش خودش 

را در مفهوم »شهادت« پیدا می کند. شهادت، یک مرتبه بسیار حقیقی از 

تحقق وجودی است که متاسفانه آن وجه ناسوت گرایانه  فرداندیشانه اش، 

در برخی رهیافت های ایده آلیستی به خودکشی تبدیل می شود. این فراتر 

از جامعه شناسی خودکشی است، در واقع پدیدارشناسی خودکشی هم 

شـــرایطی است که به دنبال تحقق وجودی بود اما ما در حکمت اسالمی 

نقطه اوج تحقق وجودی را در شـــرایطی می دانیم که انسان کامل به این 

تحقق وجودی و »فنا« می رسد و مفهوم »فنای اجتماعی« رخ می دهد. 

  انقالب اسالمی و قله قاف هویتی انسان ایرانی
من از این مقدمات عبور می کنم اما باید توجه داشته باشیم که ما با انقالب 

اســـالمی به ســـطحی از هویت جامعه ایرانی رسیده ایم که دیگر هویت 

ایرانی مسلمان شیعی به ســـطح چهارمی به نام هویت ایرانی مسلمان 

شیعی انقالبی رسیده است. آنچه ما به عنوان پدیدارشناسی هویت امروز 

جامعه ایران نیاز داریم و تحلیل های رایج از آن ناتوان است و در قضاوت 

و پیش بینی جامعه ایرانی هم کم می آورد، پدیدارشناســـی انسان ایرانی 

مسلمان شیعه انقالبی است که به نظر من باید به مدد ظرفیت های نظری 

حکمت اسالمی به آن بپردازیم و آن را تبیین کنیم. 

نکته دیگر این است که انسان انقالبی در شرایط تاریخی  خاصی به سر 

می برد که من مهم ترین متغیر آن را »جهانی سازی نئولیبرالیسم آمریکایی« 

یـــا به تعبیر دیگر »فراگیری نظام ســـلطه« می دانم. اگر بخواهیم مانند 

والرشتاین همان گونه که جامعه را می فهمیم، جهان را هم بفهمیم، این 

مهم ترین عنصر در فهم جامعه ایرانی است. 

  تذکار هویتی واجب تر از نان شب
اگر فرض بگیریم که انسان انقالبی با تحقق حداکثری نظام سلطه مواجه 

شده است، انسان آفریقایی یا انسان اروپایی احیانا وجوه دیگری از این 

نظام سلطه را لمس می کند اما انسان ایرانی در عرصه داخلی نمود این 

نظام سلطه را در ناکارآمدی اقتصادی ناشی از مفسدین اقتصادی و در 

عرصه جهانی با اشغال، سلطه و تحریم فهم می کند. در چنین شرایطی 

که با تراکمی از شکست ها و فردیت ها عجین شده بود، انسان ایرانی -که 

با انقالب اسالمی به تعالی و قله قاف هویتی خود رسیده بود اما پس از آن 

شرایط لرزانی پیدا کرده بود- مجددا در این واقعه تشییع پیکر سردار شهید 

قاسم سلیمانی، به حیات و تحقق وجودی که هویت اوست و انسانیت و 

معرفت او را بازسازی، دسترس پذیر و مقایسه پذیر می کند، تذکار پیدا کرد. 

تاکید دارم که ما در شـــرایط فعلی به این تذکار هویتی بیش از نان شب 

محتاج بودیم، چراکه رویکرد نظام نئولیبرال در مواجهه با هویت های زنده 

این است که چون هویت یک نظام آگاهی جمعی است، می کوشد این 

»جمع« را از بین ببرد و ما را به فردیت های بی سالح و بی دفاعی در مقابل 

این نظام سلطه تبدیل کند. مجددا تصریح می کنم که این نظام سلطه 

را صرفا بین المللی نمی بینم و برای آن تعینی داخلی قائلم که خودش را 

در بی عدالتی و ظلم اقتصادی-اجتماعی نشان می دهد و توسط جامعه 

ایرانی ادراک می شود. در چنین شرایطی، برای اینکه این قله قاف هویتی 

وجود نداشـــته باشد نظام نولیبرال نیاز دارد تا ما را به صورت اتمیستی و 

فردی به خودمان مشغول کند. 

  مواجهه انسان ایرانی با پیر هویتی خود
اتفاقی که شهادت سردار سلیمانی و ماجرای تشییع به وجود آورده این 

است که ما را با یک »عقل سرخ« مواجه کرده است. حتما داستان پرنده ای 

را که قهرمان »عقل سرخ« است و با پیری مواجه می شود، مطالعه کرده اید 

که از دیالوگ این پرنده با این پیر، معارف اشراقی متعددی بازتولید می شود. 

با استفاده از این استعاره و ناظر به پدیده شهادت و تشییع سردار سلیمانی 

باید به این نکته اشاره کنم که ما به واسطه این »عقل سرخ«، امکان مجدد 

دیالـــوگ با این پیر هویتی مان را به دســـت آورده ایم. پیر هویتی ما یک 

مفهوم انتزاعی اســـت. پیر هویتی ما انسان و معرفت ایرانی است که از 

چهار ســـطح »ایران«، »اسالم«، »شیعه« و »انقالب اسالمی« عبور کرده و 

به قله قاف هویتی خود رسیده است. ما مجددا امکان دیالوگ با این پیر 

هویتی را پیدا کرده ایم و به همین خاطر اســـت که جامعه ایرانی این گونه 

غلیان پیدا می کند، چراکه به عمیق ترین الیه های هویتی خودش رجعت 

کرده است. اگر بخواهم ایرانی سخن بگویم این همان »سوگ سیاوش« 

اســـت و اگر بخواهم تعبیری اسالمی داشته باشم این همان مواجهه ای 

است که انسان مسلمان با یحیی)ع( و انبیای مظلوم پیدا می کند. اگر 

بخواهم شـــیعی صحبت کنم، این همان مواجهه ای اســـت که انسان 

ایرانی شیعه با داغ عباس)ع( دارد. همان بازمواجهه ای است که انسان 

شیعه ایرانی با »علمدار« دارد. یکی از مختصات تشیع و عاشورای ایرانی 

عباس)ع( است. این پدیده عباس)ع( مال انسان ایرانی است. و درنهایت 

این اتفاق، بازمواجهه مجدد انسان ایرانی با امثال همت ها و باکری ها و 

خرازی ها اســـت. این همان روح مجسد همت و باکری است که دوباره 

مردم را به خیابان مـــی آورد. این مردم در دهه 60 هم در خیابان بودند. 

مواجهه مردم ایران با قهرمان ها و اســـطوره های حقیقی شان صرفا یک 

اسطوره پوچ ایده آلیستی که به صورت فردی بازتولید شود، نیست که بر 

اســـاس آن بگوییم خودآگاهی این »فرد« یا این Geistes )روح(، »غایت 

تاریخ« اســـت. مواجهه مردم با این اســـطوره ها و قهرمان ها در مقاومتی 

بوده است که انجام  داده اند. 

  بازتولید انسان اهل مقاومت به واسطه سلیمانی
من بالغ بر 10 پوستر جریان های ضدامپریالیستی مطلقا غیرمسلمان و 

غیرشیعه و غیرایرانی را بررسی کرده ام. من به عنوان محقق علوم اجتماعی 

با Fact کار دارم و نمی توانم خیلی شـــعار بدهم. اگر این پوستر ها را کنار 

هم بگذارید خواهید دید که طراحان پوستر جریان های مقاومت غیرشیعه 

خیلی به این زبان هویتی انسان ایرانی نزدیک می شود و احساس می کند 

که تنها هویت دست نخورده و باقی مانده برای انسان پساجهانی شدن یا 

انسانی که نمی خواهد زیر چرخه های صورت نوین سلطه برود چیزی در 

همین مایه هاست. من این طراح را نه دیده ام و نه دین و آیین او را دارم، اما 

اینکه انسان اهل مقاومت با سلیمانی خودشان را بازتولید می کنند نشان 

از این دارد که این هویت، هویت نابی است که می تواند منحصر در انسان 

ایرانی نماند. انســـان ایرانی باید یافت و برداشت خودش از این رستاخیز 

هویتی را داشـــته باشد و مسیرش را ادامه دهد و این امر امکان پذیر است 

اما این پدیده ابعاد جهانی هم دارد. 

  تنها گزینه واقعی هویت ایرانی در عصر سلطه
پس از حوادث آبان ماه در برخی پایش ها و نظرســـنجی ها عده ای مدعی 

بودند جایگاه سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی انقالبی در افکار عمومی در 

حال پایین آمدن بود. در چنین شرایطی یک حس ندامت اما حس ندامت 

عقالنیت محوری هم در تشـــییع پیکر سردار سلیمانی دیده می شود. به 

این معنا که جامعه ایرانی احساس می کند که گول خورده و دروغ شنیده 

و برای رهایی از دروغ هایی که ]از رسانه ها[ درباره انقالب اسالمی شنیده 

یا واقعیت هایی از جنس اجتماعی و اقتصادی که او را به چالش کشیده 

است، یک نوع سوگ و ندامت عقالنیت محوری را در قالب آیین تشییع از 

خودش بروز می دهد؛ به این معنا که می خواهد با این حضور، برای نظام 

آگاهی خودش جبران مافات انجام دهد و در واقع به خودش بگوید که: »تو 

هیچ چیزی جز »ایرانی مسلمان شیعی ایرانی« نمی توانی باشی.« در واقع 

گزینه دیگری برای هویت ایرانی در این عصر سلطه وجود خارجی ندارد. 

این هم نکته ای در تحلیل روان شناختی از این حضور بود. 

  وجود نامرئی روح جمعی
در مـــورد اینکه چرا این فضا نمی تواند به این حرارتی که بود، باقی بماند 

هم می توانم در دســـتگاه پدیدارشناسی هویت بحث کنم. به همان معنا 

که دهه 60 همیشـــه باقی نماند، این فضا هم با این شـــور باقی نخواهد 

ماند اما این فضا هست، ولی در دسترس ما نیست. به همان معنا که 57 

و 58 هیچ وقت شبیه 63 و 64 و 63 و 64 هیچ وقت شبیه 67 و 68 جامعه 

ایرانی نبود. امیدوارم بشود روی این موضوع کار کرد و از دل این نگاه، هم 

در حوزه سیاستگذاری هویتی و هم در حوزه سیاستگذاری حوزه عمومی 

در جامعه ایران که خیلی مظلوم است، استفاده کرد. 

سیدمجید امامی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع(
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قرعـه اولیـن گفت و گـوی حسـین کچویـان با رسـانه ها پس از شـهادت 

سـردار قاسـم سـلیمانی بـه نـام ویژه نامـه ای افتـاد کـه قـرار بـود بـه نام 

سـردار و به مناسـبت چهلمین روز عروج ملکوتی اش، با آثار و گفتاری 

از اصحاب علوم انسانی کشور در »فرهیختگان« تدوین شود. کچویان 

مولـف کتاب هایـی از جملـه »فوکو و دیرینه شناسـی دانش«، »تجدد از 

نگاهـی دیگـر«، »تطورات گفتمان های هویتی ایران«، »تجدد شناسـی 

و غرب شناسـی حقیقت های متضاد« و »انقالب اسـالمی ایران و انفتاح 

تاریـخ« اسـت و دسـتی هـم بـر ترجمـه داشـته اسـت و کتاب هایـی 

چـون »علـم و جامعه شناسـی معرفـت« و »روشـنفکران و شکسـت در 

پیامبری« را ترجمه کرده اسـت. اسـتاد جامعه شناسـی دانشگاه تهران 

در بعد از ظهـر یکـی از روزهـای نیمـه بهمن مـاه در منزلـش پذیـرای مـا 

بـود. او کـه عالوه بـر دانـش و تواضـع، شـدیدا هم انقالبی اسـت به  رغم 

کسـالتی کـه گاه و بـی گاه بـه سـراغش می آیـد، همچنان پر شـور بحث 

می کنـد. در ادامـه گزارشـی از گفت و گوی ما با اسـتاد جامعه شناسـی 

دانشـگاه تهـران را خواهیـد خوانـد. متـن کامـل این گفت وگـو به زودی 

در »فرهیختگان« منتشـر خواهد شـد. 

  برخی نخبگان و روشنفکران از درک ماهیت 
انقالب اسالمی عاجزند 

محـور بحـث مـا با اسـتاد کچویان، تحلیل پدیده حاج قاسـم سـلیمانی 

و تشـییع باشـکوه او در شـهرهای مختلـف کشـور بـود. بحـث را بـا 

تحلیل های برخی روشـنفکران و آکادمیسـین های کشـور درخصوص 

جامعـه و نسـبت ایـن تحلیل هـا بـا الیه های هویتـی انسـان ایرانی آغاز 

کردیم. مترجم کتاب »روشـنفکران و شکسـت در پیامبری« که پیش تر 

صراحتا مباحثی همچون »خستگی اجتماعی«، »فرسایش اجتماعی« 

و »فروپاشـی اجتماعـی« را بی مبنـا دانسـته و آنهـا را رد کـرده بـود، در 

تحلیل منشـأ این گونه تحلیل ها با اشـاره به نوع مواجهه روشـنفکران با 

پدیده انقالب اسـالمی، فهم این گروه را ناشـی از فقدان نسـبت گیری 

درسـت با ماهیت انقالب اسـالمی دانسـت و گفت: »برخی روشنفکران 

و نخبـگان به دلیـل فقـدان نسـبت گیری، ربط گیـری و رابطه گیـری بـا 

ماهیـت ایـن انقـالب، یـا از درک آن عاجزنـد یـا نسـبت بـه آن خصومت 

دارنـد. ترکیـب ایـن مسـاله بـا تالش هـای دشـمن، آن هـم بـا امکانات 

و مقدوراتـی کـه هـر روز هـم دارد قابلیت هـای بیشـتری پیـدا می کند، 

به نحـوی کـه فضـای داخلـی دیگـر از دسـت شـما خـارج می شـود هم 

علـت دیگـر اسـت. در ایـن فضـا هـر چـه می خواهـد گفتـه و نوشـته 

می شـود و به راحتی سـخن های منفی و ظالمانه بیان می شـود. هنوز 

یـک مطلـب تمـام نشـده اسـت کـه سـراغ تعبیر بعـدی می رونـد. هنوز 

بحث از »خستگی اجتماعی« تمام نشده، بحث »فرسایش اجتماعی« 

شـروع می شـود. آن یکـی می آیـد و ایـن یکـی مـی رود. حجم و سـرعت 

به وجـود آمـدن نظریه هـای منفـی و سـوئی کـه درمـورد انقـالب شـکل 

می گیـرد، عجیـب اسـت. نتیجـه آن چـه می شـود؟ حاصـل آن یـک 

وضعیتـی اسـت کـه افراد را دچـار »توهـم« می کند.«

  شرم علمی داشته باشید
اسـتاد دانشـگاه تهـران در نقـد برخـی غیرکارشناسـانی کـه در لبـاس 

کارشناسـی بـه ایـن توهـم دامـن می زننـد بـا اشـاره بـه برخـی از ایـن 

اشـخاص گفـت: »کسـی را آورده انـد و بـا او مصاحبـه کرده انـد کـه 

هیچ کـس او را نمی شناسـد، پیـام نـور درس می دهـد و مدرکـش را 

هـم از آنجـا گرفتـه اسـت و تـا االن هیـچ کار خاصـی هـم انجـام نـداده 

اسـت، امـا چنـان بزرگـش می کننـد و خطـاب بـه او می گوینـد »اسـتاد 

جامعه شـناس«! بعـد طـرف مقابـل هم می گوید بلـه، همه چیز در حال 

از بین رفتن است. از آن طرف آقای دیگری را می آورند که این شخص 

هیچ وقـت درس جامعه شناسـی نخوانـده اسـت! مهندسـی اسـت کـه 

صرفـا چنـد کار تحقیقاتـی تجربـی کـرده اسـت و هـر روز بـرای خودش 

به اصطـالح نظریه پـردازی می کنـد! یا آقـای دیگری که دیروز می گفت 

پراید و فیل و فنجان و خلبان و... بعد دید که خالف آن اثبات شـد اما 

بـاز دوبـاره چیـز دیگـری سـرهم کـرد! بعضـی از اینها به لحـاظ تحلیلی 

مثـل گربـه مرتضی علـی هسـتند، هـر طـوری بـه هـوا بیندازیدشـان 

دوبـاره بـه همـان شـکل اول برمی گردنـد سـر جـای خودشـان! شـما 

کـه گفتیـد »بحـران«، شـما که گفتید »خسـتگی«! حاال هـم تعبیرهای 

تازه  ای درسـت کرده اند: »ابر بحران«! شـرم علمی داشـته باشـید! شرم 

انسـانی داشـته باشید! همین طوری برای خودتان سخن نگویید. مگر 

شـما اینهـا را نمی بینیـد؟ چقـدر ایـن جامعـه باید در گوش شـما بزنند 

تـا بفهمیـد کـه ایـن جامعه حقیقتش چیسـت! این حقیقـت متفاوت از 

آن چیـزی اسـت کـه شـما تـالش می کنیـد تعبیـرش کنید. 

  روشنفکران ما هر حادثه ای را به »تغییر بنیادین« 
تعبیر می کنند

کچویـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اعتراضات مردم فرانسـه علیه دولت این 

کشـور گفت: »دو سـال اسـت در فرانسـه این همه مصیبت ایجاد شـده 

اسـت، آیـا شـما آمده ایـد کـه بگوییـد دموکراسـی فـرو ریختـه اسـت!؟ 

شـاید هـم فروریختـه باشـد امـا آنقـدر که نسـبت بـه آنجا دیـد متفاوتی 

دارنـد، هیچ کـس نمی آیـد بگویـد دو سـال اسـت کـه مـردم در آنجـا 

دارند تالش می کنند. نه تنها دو سـال اسـت بلکه 10 سـال اسـت، به 

شـکل های مختلف در فرانسـه تظاهرات وجود داشـته اسـت. داسـتان 

اخیـر یکـی دو سـال اسـت کـه مداومت دارد اما کسـی نمی آیـد بگوید 

آنجا دچار فروپاشـی اسـت و بحران دارد! اگر هم تحلیلی انجام دهند 

می گوینـد مکـرون یـک قانـون مالیـات  را تنظیـم کـرده اسـت و ایـن را 

درسـتش کنند جامعه آرام می شـود! خب چرا مسـائل اینجا را این طور 

تحلیـل نمی کنیـد؟ چـرا نمی گوییـد سـال 96 بانک هـا اشـکال هایی 

داشـتند و مردم می خواسـتند به آن مسـائل اعتراض کنند. متاسـفانه 

در ایـران ایـن روشـنفکران جاهـل یـا مغـرض، بـا کمک رسـانه هایی که 

بیـرون هسـتند، هـر حادثـه ای را تعبیـر به »تغییـر بنیادیـن« می کنند. 

مثـال اگـر دوم خـرداد اتفـاق افتاده اسـت می گویند مـردم می خواهند 

تغییـر کننـد. چـه چیـزی را می خواهنـد تغییـر دهند؟ انـگار همه چیز 

جامعـه می خواهـد تغییـر کند! انقالب اساسـی؛ می خواهند به قبل از 

محمد محسن راحمی  
روزنامه نگار
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انقـالب برگردنـد! می خواهند به مشـروطه برگردند! به همین سـادگی 

چنیـن تعبیرهایـی می کننـد! مـن می گویـم شـما ایـن صحبت هـا را از 

کجـا آورده ایـد؟ کـدام مسـتند نظـری یا مسـتند تجربی به شـما چنین 

اجـازه ای می دهـد کـه اینطور سـخن بگویید؟ 

  چیزی که حقیقت ندارد مثل کف روی آب است
کچویـان بـا بیـان اینکـه مـا در یـک فضـای توهمـی از نظریـات بی ربط 

و بی وجـه زندگـی می کنیـم، بـه دشـواری های نظـری و ذهنـی پذیرش 

سـخن کسـی کـه در پوزیسـیون حکومـت قـرار دارد، اشـاره و اضافـه 

کـرد: »چنـد نفـر بـا ایـن مطبوعـات و اخیـرا هـم شـبکه های اجتماعی 

کـه کنتـرل همـه چیـز را بـه دسـت گرفته انـد، فضـای توهمی و سـوئی 

درسـت می کننـد امـا بـه بیـان قرآنـی، آن چیـزی کـه حقیقتـی نـدارد، 

مثـل کـف روی آب اسـت و کافـی اسـت یـک نیـروی عظیـم درونـی بـا 

یـک واسـطه ای  تظاهـر کنـد. همه را می شـوید و می برد. مثل کف روی 

آب. پدیده ای که شـما در تشـییع شـهید سـلیمانی دیدید، نشـان داد 

حقیقـت جامعـه ما چیسـت.«

  انقالب اسالمی، فوکو را متحیر کرده بود
مولـف کتـاب »فوکـو و دیرینه شناسـی دانـش«، انقـالب اسـالمی را از 

لحاظ گستره جغرافیایی و سطح درگیر کردن مردم در طبقات مختلف 

یـک امـر »بی نظیـر« دانسـت و گفـت: »ایـن انقالب چیز عجیبی اسـت 

کـه نظیـری نداشـته اسـت. چیـز عجیبـی که »فوکـو« که فهـم تاریخی 

خوبـی داشـته و نسـبت بـه وضعیـت اجتماعـی درک داشـته اسـت را 

متحیـر کـرده بـود تـا ایـن حـد کـه در اثنـای انقالب سـخن از مشـاهده 

»مـوارد غیرقابـل مشـاهده«  می گفـت. مسـائلی چـون مسـاله »روح 

جمعـی« و»اراده جمعـی« مفاهیمـی اسـت کـه قبـل از آن صرفـا آنهـا 

را مفاهیمـی »متافیزیکـی« قلمـداد می کردنـد کـه هیـچ مابه ازایـی در 

جهـان اجتماعـی ندارد. می گفتند تعابیری »هگلی« اسـت که مبنایی 

هـم نـدارد! امـا فوکـو چیـزی را درک کـرده بـود که می گفـت »من اینجا 

»روح جمعی« و »اراده جمعی« را می بینم؛ یک جامعه تماما قیام کرده 

اسـت و عمـق قیامـش هـم عمقی ناپیدا اسـت.« 

  حضور مردم در جریان تشییع، تجلی باطن جامعه بود
کچویان حضور پرشـور مردم در مراسـم تشـییع شـهید قاسـم سلیمانی 

و همراهـان در شـهرهای مختلـف کشـور را نمود ظاهـری باطن جامعه 

توصیـف و اضافـه کـرد: »ایـن انقـالب ایـن ظرفیـت را دارد کـه از بطـن 

و از حواشـی  آن همـواره نیروهایـی بیـرون خواهـد آمـد کـه دائمـا بـه 

ایـن کشـور تجدیـد حیـات خواهـد داد و زنـده اش خواهـد کـرد. ایـن 

نیروهـا دائمـا در غلیـان خواهنـد بـود و لـذا هیچ وقـت ایـن انقـالب 

دچـار مـرگ نمی شـود. ایـن انقـالب چنیـن ظرفیت هـا و قابلیت هایـی 

دارد کـه روزبـه روز هـم تقویـت پیـدا می کند. شـما تجلی ایـن نیروها را 

عمـال مشـاهده می کنیـد؛ یـک روز در قالـب راهپیمایـی اربعیـن، یـک 

روز 9 دی و یـک روز تشـییع شـهید و البتـه مسـائل دیگـری هـم هسـت 

کـه می بینیـد. 

  اعتراض طبیعی است اما نباید آن را 
مقابل حقیقت انقالب تفسیر کرد

نویسـنده کتـاب »کنـد و کاو در ماهیـت معمایـی ایـران« بـا بیـان اینکه 

حوادث دی ماه 96 و آبان 98 اقتضای طبیعی یک جامعه زنده  اسـت 

کـه کم و بیـش دچار مشـکالتی اسـت، تاکید کرد: »جامعـه  ای که زنده 

باشـد به مشـکالت اعتراض می کند و این امری طبیعی اسـت. این طور 

نیسـت که ما بگوییم اعتراض مردم الکی بوده اسـت یا خدایی ناکرده 

مـردم بی خـود کرده انـد کـه بـه خیابـان آمده اند! مردم اعتـراض کردند 

و اعتراض شـان هـم درسـت اسـت و بایـد هـم جـواب مطالبـات آنهـا را 

داد. ولـی مشـکل، تحلیـل و تفسـیرهایی اسـت کـه از اینهـا می شـود، 

یعنی این مسـائل را طوری تحلیل و تفسـیر می کنند و آنها را در مقابل 

حقیقـت انقـالب، حقیقـت مردم و هویت واقعـی جامعه قرار می دهند. 

اتفاق هایـی کـه می افتـد، طبیعـی اسـت امـا مفهومـش ایـن نیسـت 

کـه مـردم در مقابـل انقـالب ایسـتاده اند یـا از انقـالب خسـته شـده اند 

یـا جامعـه دچـار فروپاشـی شـده اسـت! نـه! ایـن مسـائل در همه جـا 

بسـیار طبیعـی اسـت. ایـن تعبیـر و تفسـیرها غلـط اسـت و االن دیگـر 

بـه انـدازه کافـی شـواهد قـوی و متقنـی بـرای رد این گونـه تحلیل هـا 

داریـم. یـک زمانـی می گفتیـم بلـه ممکـن اسـت همیـن تعبیرهایی از 

جنـس »کارنـاوال« و اینهـا ممکـن اسـت درسـت باشـد و مـردم هـم از 

روی »عـادت« بیـرون بیاینـد. یـا دیـدم اخیـرا ایـن جنـس صحبت هـا را 

درخصـوص انتخابـات می کننـد. یـک زمانـی دنبـال تحریـم انتخابات 

توسـط مـردم بودنـد و تـالش می کردنـد کـه مـردم پـای صندوق هـای 

رای نیاینـد امـا االن یـک مبنـای جدیـد پیـدا کردنـد و می گوینـد »ایـن 

قدرت رسـانه  اسـت که مردم را به بیرون می آورد و رسـانه های جمهوری 

اسـالمی مـردم را پـای صندوق هـا خواهنـد کشـاند«. اینهـا قدرتـی را 

برای رسـانه اثبات می کنند که اصال غیرقابل تصور اسـت. مگر رسـانه 

چنیـن قدرتـی دارد کـه بتوانـد چنین کارهایی کنـد؟! االن و بعد از این 

همـه تشـکیک کـردن دربـاره عجایبـی کـه از اوایـل انقـالب 

تـا بـه حـال دیده ایـم، ادلـه فراوانـی در دسـت داریـم کـه 

اصـل مطلـب چیـز دیگـری اسـت و تحلیل هایـی از این 

جنـس دقیـق و علمی نیسـت.«

  عمیق ترین الیه های هویتی جامعه 
»تاریخ ساز« است

جامعـه  اینکـه  بیـان  بـا  کچویـان  حسـین 

حقیقتـی را در بطـن خـودش دارد کـه آن 

حقیقت، وجه اساسـی هویتی آن اسـت، 

در توضیـح عناصـر اصلی هویتی اضافه 

کـرد: »وجوه هویتـی یک جامعه، ابعاد 

و اجـزا و عناصـر مختلفـی دارد. یـک 

جنبـه آن همیـن ظواهـر مثـل نحـوه 

غذاخـوردن و مـدل مـو و لبـاس و 

مقوله هـای روزمـره ای از ایـن دسـت 

هـری  ظا ی  ویژگی هـا ایـن   . سـت ا

هیچ موقـع یـک جامعـه را بلنـد نمی کنـد 

تـا مثـال در مقام دفاع مقابـل یک بیگانه قرار 

دهـد. امـا ویژگی هـای دیگـری هـم هسـت کـه 

وقتی به سـطوح عمیق تـر هویتی می رویم قابل 

مشـاهده اسـت از جملـه دوسـتی ها، روابط خانوادگـی ، روابط ازدواج، 

گروه بندی هـای مختلـف اجتماعـی  و... همین طـور کـه پیـش برویـم، 

ایـن جنبه هـای هویتـی به جایـی می رسـد کـه عمیق تریـن الیه هـای 

هویتـی یـک جامعـه اسـت. آن عمیق تریـن الیه هـای هویتـی جامعـه 

اسـت کـه »تاریخ سـاز« اسـت. بنابرایـن همـه اینها ویژگی هـای هویتی 

اسـت ولـی بایـد ببینیـم هرکـدام از ویژگی هـای هویتـی چـه کارکردی 

دارد و چـه نقشـی در تاریـخ ایفـا می کنـد.«

  قاسم سلیمانی مظهر حقیقت هویتی جامعه ایرانی 
است

مولـف کتـاب »تطـورات گفتمان هـای هویتـی در ایـران« در تحلیـل 

واکنش مردم به شـهادت سـردار سـلیمانی و حضور پرشـور در مراسـم 

تشـییع ایشـان گفـت: »هرموقـع »حقیقـت هویتـی« یک جامعـه ضربه 

بخـورد، جامعـه واکنـش نشـان می دهـد. شـهید قاسـم سـلیمانی 

مظهـر آن جنبه هـای هویتـی اسـت کـه اینچنین عمل می کنـد. یعنی 

شـهید سـلیمانی هـر طـور دیگـری هـم کـه بـود -یعنی فـرض کنیم که 

یـک انسـان خیلـی خـوب و مبـارزی بـود- امـا اگـر آن نسـبت را بـا آن 

جنبـه هویتـی برقـرار نمی کـرد، نمی توانسـت مظهـر چنیـن پدیـده 

عجیبـی باشـد. اگـر قاسـم سـلیمانی حضـرت زهرایـی)س( نبـود، اگـر 

سیدالشـهدایی نبـود و دائمـا در پیونـد بـا او سـخن نمی گفـت و رفتـار 

و عملکـردش را بـا او نسـبت نمـی داد، قطعـا چنیـن پدیده ای که شـما 

عظمتـش را مشـاهده کردیـد، واقـع نمی شـد. به هر حـال مردم جامعه 

نسـبت بـه آدم هایـی کـه در جامعـه هسـتند و کاری بـرای آن جامعـه 

انجـام می دهنـد و فـداکاری می کننـد، حسـاس می شـوند واگـر اینها 

ضربـه ای بخورنـد، شـهید یـا مجروح شـوند ایـن جامعه اذیت می شـود 

ولی این یک سـطحی دارد. اینکه این آدم با چه سـطحی از هویت این 

مـردم در ارتبـاط اسـت و بـا چه جنبه مقدسـی از ایـن موجود اجتماعی 

ارتبـاط می گیـرد اهمیـت مضاعفـی دارد. عملکـرد الیه هـای عمیـق و 

اساسـی هویتـی این گونـه اسـت کـه هرچـه بـه آن الیه هـای عمیق تـر 

می رسـید، هم گسـتره  آدم هایی که درگیر می کند بیشـتر اسـت و هم 

شـدت و عمق عاطفی و شـوری که نشـان می دهد بیشـتر خواهد بود.«

  وحدت در عین کثرت
پرسـش دیگـر مـا از حسـین کچویـان درخصـوص دربرگیـری پدیـده 

شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی بـود. از عبدالکریـم سـروش تـا اردشـیر 

زاهـدی و از محمـود دولت آبـادی تـا مسـعود بهنـود نسـبت به شـهادت 

سـردار سـلیمانی واکنـش نشـان داده بودنـد. از دکتـر کچویـان سـوال 

کردیم که این مسـاله چطور قابل تحلیل اسـت؟ اسـتاد جامعه شناسـی 

دانشـگاه تهـران در تحلیـل ایـن کثـرت در عیـن وحـدت گفـت: »آن 

ارزش هـای پایـه ای یـک جامعـه، وجـوه انسـانی خاصـی دارد. یعنـی 

شـما اگـر بـا ارزش هـای انسـانی بشـر ارتبـاط بگیریـد آن طـرف دنیـا 

هـم عکس العمـل نشـان می دهـد. چـون به لحـاظ ایـن ارزش هـای 

انسـانی همـه مشـترک هسـتیم. همـه انسـان ها از آدمـی کـه بـا 

زشـتی  مبـارزه می کنـد و خـودش را بـرای انسـان های دیگـر 

فـدا  می کنـد، خوششـان می آیـد. یعنـی ایـن جنبه ای اسـت 

کـه همـه انسـان ها بـا آن بـه یـک شـکلی ارتبـاط می گیرنـد 

و اختالف انگیـزی نمی کنـد، بلکـه بـه شـکل های متفاوتـی 

افـراد را وسـط مـی آورد. یعنـی یـک نقطـه مشـترکی اسـت 

کـه آدم هـا بـا زاویه هـای متفـاوت بـا ایـن نقطـه 

مشـترک ارتبـاط می گیرنـد. مثـل آن مـدل 

مو و لباس و موسیقی نیست که اختالف 

در آن ظاهر اسـت. همه می گویند این 

انسـان، انسـان خالـص و مخلصـی 

اسـت کـه بـرای خـودش مبـارزه 

نکـرده اسـت. هرکـس کـه خودش 

را زیرپـا می گـذارد، از نظـر همـه 

انسـان ها ارزشـمند اسـت. حـاال 

یکی از منظر دیانت اسالمی با آن 

ارتبـاط می گیـرد و دیگـری از جنبـه 

ارزش هـای ملـی با آن مرتبط می شـود. 

هرکسـی بـه شـکلی ولـی با همـان ارزش 

واحد با این نقطه مرکزی نسـبتی برقرار 

می کنـد و بـه آن متصـل می شـود.«

گفت وگو با حسین کچویان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

قاسم سلیمانی مظهر حقیقت هویتی ایران
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جامعه شناسی ملت و امت اسالمی و نقش سردار سلیمانی در تکون آن 

امت اسالمی بدون یک مواجهه جهانی نمی تواند تِکّون پیدا کند

موضـوع بحـث من تکوین »امت اسـالمی« اسـت. مـا مفاهیم مختلفی را 

بـرای گروه هـا و جوامـع بشـری به کار می بریم. مفهوم جامعـه را داریم که 

به حیثیت تجمع و حضور افراد و اعداد انسان ها توجه دارد و جمع اینها 

اسـت. امـا مفاهیـم دیگـری کـه هسـت مثل قـوم، قبیله، عشـیره، طایفه 

و... بـه غیـر از مجتمـع و جامعـه اسـت کـه به جمـع و اجتماع اشـاره دارد 

و حیثیاتـی فراتـر از ایـن مـوارد را مدنظـر دارد. برخـی از این مفاهیم مثل 

قوم، عشـیره یا شـعب به آن زمینه نژادی و قومی توجه دارد. برخی مثل 

طایفـه، قبیلـه و قریـه بیشـتر به منطـق مرکز جغرافیایـی توجه می کنند. 

امـا دو مفهـوم داریـم که بیشـتر به حوزه قصـد و معنا و نظام معنایی توجه 

دارنـد. »امـت« و »ملت« از این جمله هسـتند. 

  این جهانی شدن مفاهیم در جهان مدرن
در جهان مدرن همه مفاهیم برخالف گذشـته تاریخی ای که داشـتند، 

یـک سـیرت و صورتـی کامـال دنیوی و این جهانی و سـکوالر پیـدا کردند. 

یعنـی مـا قـوم، قبیلـه، طایفـه، ملـت و امـت را بـه کار می بردیـم امـا هـر 

قومـی و گروهـی هویـت خـودش را ذیـل خـدا یـا خداونـدگاری معرفـی 

می کـرد. هـر قبیلـه ای، قبلـه ای، طایفـه ای و مطافـی خـودش را بر مدار 

یـک کانـون جغرافیایـی کـه حلقـه ارتبـاط و پیونـد آسـمان و زمیـن بـود، 

معنـا می کـرد. یعنـی جغرافیـا و ُملـک هـم یـک هویت ملکوتی داشـت و 

خـون و نـژاد هـم یک نسـب آسـمانی بـرای خودش پیـدا می کـرد. اما در 

جهان مدرن همه اینها هویت دنیوی و سـکوالر پیدا کردند و آن ورژن ها 

به خصوصیـات یـک ارگانیسـم بدنی تقلیـل پیدا می کنـد. جغرافیا فقط 

بـه یـک جهـان طبیعـی و Nature تنـزل پیـدا می کند و معانـی هم همه 

برسـاخت می شـوند. یعنـی مفاهیمـی کـه به حـوزه معنا توجـه می کنند 

و ملت هـا را بـه روح قانونـی آنهـا بازمی گرداننـد، در جهـان مدرن حاصل 

یـک عقالنیـت تاریخـی هسـتند و همان طـور کـه عقـل، جنبـه متعالـی 

خودش را از دسـت داده و به افق عقالنیت تنزل پیدا کرده اسـت، یعنی 

هـم تاریخـی شـده و هـم برسـاخت حـوزه اراده و عمـل، و اصـال بـه »ابزار« 

و وسـیله زیسـت دنیایـی و این جهانـی تبدیـل شـده اسـت، مفاهیـم هم 

همیـن وضعیـت را پیـدا کرده اند. 

  مفهوم »امت« و »ملت« در نظام معنایی اسالمی
امـا بیـن ایـن مفاهیـم، می خواهـم به مفهـوم »امت« و »ملت« بپـردازم که 

در فرهنـگ اسـالمی از »قـوم« و »قبیلـه« مهم تر هسـتند. قـوم و قبیله، در 

ذیل مفهوم امت و ملت بازخوانی می شوند: »ُقْل ان کاَن اَباوکْم َوأَْبَناوکْم 

َوإِْخَواُنکـْم َوأَزَْواُجکـْم َوَعِشـیرَُتکْم َوأَْمـَواٌل اْقَترَْفُتُموهـا َوِتَجـارٌَة َتْخَشـْوَن 

کَساَدها َوَمَساکُن َترَْضْوَنها أََحَبّ إَِلیکْم ِمَن الَلّه َورَُسوِله َوِجهاٍد ِفی َسِبیِله 

َفَترََبُّصوا َحَتّى یأِْتی الَلّه ِبأَْمرِه َوالَلّه اَل یهِدی اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن«)توبه:24( 

یعنـی ضمـن اینکـه قـوم و قبیله همچنان باید باشـند و رحـم و پدر و مادر 

و خانـواده کمـاکان اهمیـت دارد امـا ایـن مفاهیم بایـد ذیل یک مفاهیم 

متعالی تـری بازخوانـی مثل »امت« و »ملت« بازخوانی شـوند. 

»امـت« بیشـتر بـه جنبـه قابلـی، حیثیـت انسـانی و بـه قصـد عامـالن و 

کنشـگران می پـردازد و »ملـت« بـه جنبـه فاعلـی ایـن معنـا می پـردازد 

کـه امـالی الهـی و نتیجـه وحـی یـا بـه تعبیـر فارابـی »عقـل فعـال« یـا به 

تعبیـر شـیخ اشـراق »عقـل سـرخ« اسـت. عقـل سـرخ، عقل ناب اسـت. 

عقلـی اسـت کـه شـهود آن یـک شـهود قریـب و نزدیک و برجسـته اسـت 

و مسـتقیما بـه زبـان آمـده اسـت. تفـاوت عقـل مفهومـی و اسـتداللی با 

عقـل سـرخ یـا عقـل مسـتفاد در ایـن اسـت کـه عقـل مفهومی، »شـهود 

عـن ُبعـٍد« و شـهود از دور اسـت و عقـل سـرخ و ایـن »شـهود عـن قـوٍل« یا 

شـهود از نزدیـک اسـت. همـه از عقل سـرخ یـا عقل فعال بهـره دارند، اما 

با آن فاصله دارند. آن کسـی که خوْد عقل سـرخ می شـود و با او متصل 

می شـود چنانکـه عقـل از زبـان او سـخن می گویـد و بـا چشـم او می بیند 

و بـا دسـت او عمـل می کنـد و بـا پـای او گام برمـی دارد، در تعبیـر جنـاب 

فارابـی صاحـب عقـل مسـتفاد اسـت و یـک رابطـه طولـی با همـان عقل 

متمرکـز در زندگـی و حیـات تک تـک انسـان ها دارد. همـه بـا ایـن عقـل 

ارتبـاط دارنـد. همان طـور کـه جهـان در ذیل این عقل عمـل می کند و با 

آن مرتبـط اسـت. امـالی الهـی از طریق این عقل، با واسـطه روح القدس 

اسـت کـه شـیوه و نحـوه زیسـت را بیـان می کند. 

  نسبت »امت« و »ملت« با دین
مفهـوم ملـت و امـت، بـا دیـن بسـیار نزدیـک اسـت. دیـن عام تـر از اینهـا 

اسـت. دیـن چنـد معنـای لغـوی دارد کـه یکـی از مهم تریـن معانـی آن 

کـه شـاید ریشـه بقیـه معانـی باشـد، »عـادت« اسـت. یعنی یک سـبک و 

شـیوه زیسـت و زندگـی اسـت؛ »لکـم دینکم ولـی الدین«. امـا این عادت 

و شـیوه زندگـی وقتـی کـه بـر مدار اراده الهی باشـد، انقیاد و تسـلیم را در 

برابـر فرمـان الهـی به همـراه دارد. بنابرایـن یکـی از معانـی دیـن، که دین 

در معنای خاص اسـت، »انقیاد« می شـود. یعنی عادتی که بر مدار یک 

هـدف متعالـی شـکل گرفتـه و در مسـیر فطرت انسـانی کـه از عقل آمده 

اسـت و به سـوی او بازمی گـردد، قـرار دارد. ایـن دیـن در معنـای خـاص 

امـت و بـه نحـو اخـص آن، »ان الدین عندالله االسـالم« )آل عمـران: 19( 

اسـت. آن عادت و زیسـتی که حق سـبحانه و تعالی می پسـندد، اسـالم 

اسـت. ایـن دیـن همـان »ملـت« اسـت که به امـالی الهی ابالغ می شـود 

و عقل او را بر روح القدس بیان می کند و عقل انسـانی هم او را می یابد. 

انسـان ها با تعمق و تفکر خود به شـیوه ای از زیسـت و زندگی می رسـند 

که همان دین اسـت. اما »امت« گروهی هسـتند که یک غرضی را قصد 

کرده انـد. ایـن غـرض چیسـت؟ آن چیـزی کـه بـه امـالی الهـی رسـیده 

اسـت. بنابرایـن »امـت« بـه جنبـه قابلـی و انسـانی دیـن و ملـت بـه جنبه 

فاعلـی آن نظـر دارد. تکویـن یـک جامعه ای که امت و ملت باشـد، منوط 

بـه حضـور ایـن »نظام معنایی« و منوط به قصد انسـان ها اسـت. »ال اکراه 

فی الدین قد تبین رشـد من الغی« )بقره:256( این رشـد و ماهیت دین 

بـا عقـل انسـان شـناخته می شـود امـا، انسـان ها »ال اکـراه فی الدیـن« 

تـا گام برندارنـد، تـا اراده نکننـد، دیـن محقـق نمی شـود و واقعیـت پیـدا 

نمی کند. از ناحیه انسـان ها »قصد« اسـت و از ناحیه حق »ابالغ« اسـت. 

رسـول درونـی و بیرونـی آمده انـد تا شـیوه زیسـتی را کـه مقتضای فطرت 

انسـانی اسـت، بیان کنند. 

  بسط امت و ملت از فرد به اجتماع
امـت و ملـت، بـا یـک فرد محقـق می شـود. ابراهیم سـالم الله علیه، خود 

یـک امـت واحـده اسـت. یعنـی معنـا و قصـد در یک فرد اسـت کـه ظهور 

و بـروز پیـدا می کنـد و از سـپهر خـودش کـه سـپهر عالـم معانی اسـت از 

طریـق انسـان بـه زمیـن و زمـان وارد می شـود و دسـت و پـا پیـدا می کند. 

اینجـا در شـکل فـردی اسـت، امـا برای اینکـه بین االذهانـی و اجتماعی 

شـود، در ابـالغ و انـذار و خطـاب و تعامـالت انسـانی اسـت کـه ایـن امت 

و ملـت بـا عـدد بسـط پیـدا می کنـد. اینجـا اسـت کـه شـکل اجتماعـی 

پیـدا می کنـد و وقتـی کـه در یـک فرد موجود می شـود، در جهت توسـعه 

خـودش، کـه در چارچـوب بسـط همـان معنـا و زیسـت متناسـب بـا او 

اسـت، شـکل می گیرد. 

  تکوین امت اسالمی به واسطه شهید سلیمانی
موضوع بحث بنده، شـهید قاسـم سـلیمانی اسـت. تکوین امت اسالمی 

یـا ملـت اسـالم در رفتـار، کنـش و شـهادت  ایشـان، به گونه ای خـودش را 

نشـان می دهد چندان که نمی توان آن را ندید و این یک واقعیت اسـت. 

منظـور مـن از واقعیـت امـت و ملـت، تحقـق آن در فـرد و بـه فـرد نیسـت. 

یعنـی تحقـق ایـن مسـاله در سـطح واقعیت جهانـی امروز به عنـوان یک 

قطب اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مدنظر اسـت. این موضوع صحبت 

بنـده اسـت و می خواهـم از ایـن زاویـه به مسـاله نگاه کنم. 

شـهید قاسـم سـلیمانی درون خـودش ایـن نظـام معنایـی را کـه اسـالم 

و توحیـد اسـت، محقـق کـرد و مبنـای عمـل و کنـش خـودش قـرار داد. 

  امت اسالمی و از دست رفتن هویت معنایی
امـت اسـالمی بیـش از یـک سـده اسـت کـه هویـت معنایی خـودش را از 

دسـت داده اسـت و بعـد از مواجهـه بـا جهـان مـدرن و غـرب، در حاشـیه 

اقتضائـات یـک امـت و ملـت دیگـری قـرار گرفـت کـه بـا قصـد دیگـری 

انسـجام و هویـت خـودش را تعریـف کـرده و بسـط داده اسـت. جهـان 

اسـالم با فروپاشـی یا تضعیف سـه کانون قدرتی که در آن وجود داشـت، 

یعنی دولت گورکانیان در هند، دولت ایران و خالفت عثمانی، احساس 

هویت و ملیت و امت بودن را در سـطح خودآگاه خودش از دسـت داد و 

ضعیـف شـد. دولـت- ملت هایـی که بعد از جنگ جهانـی دوم و مبتنی بر 

مفاهیم مدرن شـکل می گرفتند، تقسـیمات جغرافیایی را انجام  دادند و 

هرکـدام از آنهـا در حاشـیه نگاه مـدرن، این مناطق جغرافیایی و تاریخی 

را بازخوانـی کردنـد و حتـی یـک صـورت و سـیرت دینـی هـم بـرای اینهـا 

لحاظ نمی کردند. حتی کشـورهای عربی، اسـالم خودشـان را به عنوان 

یـک پدیـده عربـی و در قالـب ناسیونالیسـم عربی بازخوانـی کردند و اگر 

نظـام معانـی ای هـم وجـود داشـت، مارکسیسـم، سوسیالیسـم و امـور 

دیگـری بـود. قبلـه اول جهـان اسـالم بـه تصـرف درآمـد کـه یـک آسـیب 

سیاسـی و اقتصـادی بـود کـه بـر پیکـر آن امـت گذشـته وارد می شـد اما 

مقاومت هایـی کـه در مقابـل آن صـورت گرفـت هیچ کـدام ذیـل مفاهیم 

تاریخی »امت« و »ملت« اسـالمی نبود. یعنی یا ناسیونالیسـم عربی یا با 

مفاهیـم مارکسیسـتی و ماننـد آن مقاومت شـکل می گرفـت و گروه های 

مقاومـت هـم سـعی می کردنـد تـا قـدرت و موقعیـت خودشـان را هـم در 

جهـان دوقطبـی آن روزگار کـه بیـن بلوک غرب و شـرق تقسـیم می شـد و 

بـا رقابـت بیـن این دو کسـب کنند. 

  تولد امت اسالمی با انقالب اسالمی ایران
اما باالخره امت اسالمی با انقالب اسالمی ایران، متولد شد. اما در یک 

چارچوب جغرافیایی خاص و محدودتر که ایران بود. در مرزهای ایران، 

حمید پارسانیا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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این هویت و این کنش و فعالیت به صورتی خودآگاهانه بازگشت. بعد 

از آنکه حدود چند دهه کنشگرانی که نقش ایفا می کردند و در عرصه 

سیاسی و مدیریت حضور داشتند خودشان را در حاشیه اندیشه های 

مدرن، ابژه کرده بودند و در قالب یک سوژه مدرن خودشان را تفسیر 

می کردند، بازگشت به سوی نظام معنایی تاریخی آغاز شد و در چارچوب 

مفاهیم دینی، انقالبی با عنوان »انقالب اسالمی« یعنی با هویت اسالمی 

به پیروزی رسید. ایران از دیرباز کانون امت اسالمی بود. یعنی با آمدن 

اسالم، ایران نقش مهمی را در سطوح مختلف حوزه معرفت اسالمی و 

عقالنیت مربوط به آن ایفا کرد. نمی گویم تنها بخش فعال آن بود، اما 

بدون شک مهم ترین کانون فعالیت علمی، نظری و عقالنی جهان اسالم 

در ایران بود. شما جریان معرفتی ای از جهان اسالم را نمی بینید که در 

ایران حضور فعال و زنده ای نداشته باشد. الیه های مختلف عقالنیت در 

ایران حضور به هم می رساند و با یک جوشش خاصی الیه قبلی را به حاشیه 

می راند و خودش در کانون می ماند. در ادبیات عرب نقش اصلی را ایفا 

می کند، در حدیث و کتابت حدیث و جمع احادیث باز ایرانیان نقش اول 

را دارند. در تفکر اعشری یا معتزلی بازهم در ایران نقش اصلی وجود دارد 

و در حوزه تفکر عقلی، فراتر از نقش اول، تقریبا نقش منحصربه فردی را 

در این زمینه ایفا  و تمام الیه های قبلی را بازخوانی و از آنها عبور می کند. 

بنابراین طبیعی بود که اگر قرار است جهان اسالم یک خیزش مجددی 

داشته باشد، ایران، مستعدترین کانونی بود که مرکز این فعالیت و مقاومت 

باشد و درنهایت هم این حادثه رخ داد. 

پیدایش انقالب اسالمی ایران در چارچوب مفاهیمی است که کامال بیرون 

از نظام مفاهیم مدرن است. مسائل این انقالب، مسائلی است که کامال 

به حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی بازمی گشت و انرژی ای که این انقالب 

از آن تغذیه می کرد، اصال انرژی ای نبود که در چارچوب مفاهیم مدرن 

طبقه، گروه، قوم، نژاد و این طور مسائل تعریف شود. روستا و شهر و ایل، 

در این انقالب و استمرارش یکسان مشارکت کردند. یکی از تعابیری که 

حضرت امام)ره( به آن عقیده داشتند این بود که از کوچک ترین جمعیت 

و روستاهای دورافتاده تا کانونی ترین مرکز حرف واحدی می زنند. مفهوم 

اسالم و مفاهیمی که از دل نظام معنایی ای که یک عقبه تاریخی و نمادها 

و مناسک خودش را داشت و با عاشورا پیوند می خورد و آرمان های خودش 

را در مهدویت و امام زمان می دید، عنصر واحدی بود که این جمع را 

پوشش می داد و این مجموعه را جمع کرد و این خیزش و حرکت رخ داد. 

شاید ابتدا در رقابت های جهانی که وجود داشت، قطب های موجود این 

حرکت را بین خودشان تحلیل می کردند و در این چارچوب، آینده آن را 

بازگویی و بازخوانی می کردند. اما هر چه جلو تر رفت احساس کردند 

که این رخداد از چارچوب معادالت شان خارج است. هشت سال جنگ 

درواقع یک جنگ جهانی بود که رخ داد. صدام و عراق که جزء جبهه چپ 

بلوک جهانی قرار می گرفت، در جنگ با ایران از هدایای بلوک غرب هم 

بهره برد. میراژ های فرانسوی و سالح های آلمانی و حمایت های آشکار 

آمریکایی، همه جمع شد و هشت سال مقاومت شکل گرفت اما مرزهای 

مقاومت با مرزهای ایران پیوند خورده بود و به رغم همه این مواجهاتی که 

واقع شد، توانست تداوم پیدا کند. 

  مسائل کشورهای جهان اسالم را باید در مقیاس 
جهانی تحلیل کرد

حـوادث ایـران را چگونـه بایـد در ایـن مجموعه تحلیل کـرد؟ اصال امکان 

ایـن هسـت کـه مسـائل انقالبـی کـه به سـوی یـک نظـام معنایـی جدید 

آمـده اسـت و یـک داعیـه جدید فرهنگـی و تمدنـی دارد را در ذیل همان 

صورت بنـدی گذشـته تحلیـل کـرد؟ این داعیه فرهنگـی و تمدنی چنان 

قدرتـی داشـت کـه آغـاز هـزاره سـوم را بـا مسـاله فرهنگ هـا و تمدن هـا 

مواجـه کـرد، یعنـی تمـام صف بندی هـای قرن بیسـتم را به حاشـیه برد و 

نشـان داد کـه یـک صف بنـدی جدیـدی در حـال ظهـور اسـت. ابتدا که 

فروپاشـی بلوک شـرق رخ داد، جهان غرب احسـاس کرد که جهان دارد 

تک قطبـی می شـود و رقیـب تاریخـی خودش را از دسـت داده اسـت. اما 

ایـن قطب بنـدی، قطب بنـدی درون یـک فرهنـگ و تمـدن بـود و شـرق 

و غـرب سیاسـی، شـرق و غـرب مربـوط بـه جهـان مـدرن بـود. امـا پس از 

فروپاشـی شـوروی به سـرعت خودشـان متوجـه شـدند کـه مسـاله پایان 

نپذیرفتـه اسـت و نوعـی قطب بنـدی جدیـد دارد شـکل می گیـرد و ایـن 

قطب بندی، قطب بندی فرهنگی اسـت. هانتینگتون با عنوان »برخورد 

تمدن هـا« شـروع بـه تئوریزه کـردن ایـن قضیـه کـرد و مـا از آن به عنـوان 

»گفت وگـوی تمدن هـا« یـاد کردیـم. ایـن یک پدیـده نوینی بـود که واقع 

شد. پس از فروپاشی شوروی، فوکویاما تعبیر »پایان تاریخ« را به کار برده 

بـود امـا معلـوم شـد این پایان تاریخ نیسـت بلکه آغاز یـک تاریخ جدیدی 

اسـت. قاعدتـا نظـام جهانـی هـم نمی توانـد نسـبت بـه ایـن تحولـی که 

دارد رخ می دهـد، بی تفـاوت باشـد. ایـن تحـول فقـط یک تحـول نظری 

نیسـت. درسـت اسـت که یک هویت فرهنگی و تاریخی و معنایی دارد، 

همان طـور کـه آمدن اسـالم یک داعیه معنایی داشـت کـه »قولو ال اله اال 

اللـه تفلحـوا«. امـا ایـن معنا، الزامات سیاسـی و اقتصادی داشـت و نظام 

قبیلـه ای درون شـبه جزیره را فـرو می ریخـت. اینجـا هـم اگر قـرار بود این 

نظـام معنایـی ]انقـالب اسـالمی[ یـک شـکل آکادمیـک و روشـنفکرانه 

داشـته باشـد و در محافـل خاصـی محصور شـود، آسـیبی بـه این جهان 

نمی رسـاند اما او نمی خواهد محصور بماند و می خواهد به عنوان پایه و 

اسـاس یک حرکت فرهنگی و تاریخی قد علم کند. جهان مدرن، کامال 

جهانی شـده اسـت و روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی و 

حتی امنیتی کامال در هم تنیده اند. هیچ قدرتی نمی تواند در آن سوی 

جهان شـکل بگیرد در حالی که کانون این طرف نسـبت به آن بی تفاوت 

باشـد. بنابراین این حرکت تمدنی، یقینا در قلب جهان نشسـته اسـت. 

در کانـون انـرژی جهـان قـرار گرفتـه اسـت و اگر نوع عملکـرد آن بخواهد 

از نظـام سـلطه موجـود بیـرون باشـد، همه چیـز را به هـم می ریـزد. چقدر 

ابلهانـه و ناشـیانه و کودکانـه اسـت اگـر بخواهیـم مسـائل داخـل ایران یا 

هرکدام از کشـورهای اسـالمی را صرفا درون عملکرد یک منطقه خاصی 

تحلیـل کنیـم؛ اصـال قابل تحلیل نیسـت. همه این مسـائل بـدون توجه 

بـه رویکـردی کـه در سـطح امت اسـالمی و خیزش ملت اسـالمی جریان 

دارد، نـه قابـل تحلیـل اسـت و نـه قابل فهـم و حل. 

  شهید سلیمانی یک استراتژیست بود و صف آرایی 
جهانی را می شناخت

گفتـه می شـود که شـهید سـلیمانی یـک استراتژیسـت بی نظیر اسـت. 

ایـن مهـم فهـم درسـتی از ایـن صفحه آرایـی جهانـی الزم دارد. کافـی 

اسـت کـه انسـان بفهمـد جغرافیایـش، چـه جغرافیایـی اسـت. ایشـان 

ابتدائیـات مربـوط بـه ایـن جغرافیـا را متوجـه بـود و در چنیـن راهـی گام 

برمی داشـت. و آن گام یـک تحـول عظیـم جهانـی را به دنبال مـی آورد. او 

ایـن صف بندی هـا را به خوبـی متوجـه می شـد. او کسـی بـود کـه زمانـی 

کـه ایـن حرکـت امـت اسـالمی در چارچوب مرزهـای جغرافیایـی ایران و 

در حال توانمند شـدن بود در میان حضور داشـت و وقتی که از مرزهای 

ایـران گـذر کـرد یعنـی زمانـی کـه امت اسـالمی بـه تبع این خیزشـی که 

از کانـون جوشـش یعنـی ایـران شـروع شـده بـود، در حال شـکل گرفتن 

بـود، متوجـه بـود کـه مـا نمی توانیـم مسـائل را بـدون در نظـر گرفتن این 

چارچـوب جدیـد و ایـن هویـت نویـن حـل کنیـم. بنابراین حل مسـائل را 

در سـطح منطقـه و امـت اسـالمی پـی گرفت. 

 یکی از مطالبی که نقل شده این بود که یکی از فرماندهان پاکستان به 

مشـهد می آید و خیلی مشـتاق اسـت که ایشان را ببیند. باالخره دیداری 

واقـع می شـود. در آن دیـدار، ایشـان خطـاب بـه شـهید سـلیمانی بیـان 

می کنـد مطمئـن باشـید کـه نمی گذاریـم پاکسـتان یـک پایـگاه هجوم 

دشـمن به ایران باشـد. شـهید سلیمانی در جواب می گوید شما مطمئن 

باشـید کـه اگـر دشـمن به پاکسـتان حمله کنـد، ما آنجا شـهید خواهیم 

داد. مـا بی تفـاوت باقـی نمی مانیم. این گونه احسـاس امت واحد و ملت 

واحـد داشـتن و آن را برجسـته کردن و به عنـوان یـک هـدف و یـک مقصد 

شـناختن و تحلیل ها را در این کانون گذاشـتن همان کانون اسـتراتژی 

اسـت. اسـتراتژی روی غـرض و هـدف، معنـا پیـدا می کنـد. کسـانی کـه 

غـرض و هـدف را گـم می کنند، کجا می توانند استراتژیسـت باشـند؟! 

  شهادت حاج قاسم مرزهای تحقق امت اسالمی را 
نشان داد

مسـاله ای کـه رخ داد، ایـن بـود کـه ایشـان بـا شهادت شـان عمال نشـان 

داد که این امت اسـالمی تا کجا محقق شـده اسـت. نشـان داد که امت 

اسـالمی دیگر در چارچوب مرزهای جامعه ایران محصور نیسـت، چراکه 

اصـال ایـران نمی توانـد در چارچـوب خـودش مسـائلش را تحلیـل کنـد. 

حـل مسـائل، در چارچـوب حـل مسـائل امـت اسـالمی اسـت. شـهادت 

ایشـان در داخل ایران رخ نمی دهد، توجهی که به ایشـان می شـود هم 

دیگـر متعلـق بـه جامعـه ایرانی نیسـت. این نشـان می دهد کـه این امت 

یـک طـرح و نقشـه و آرمـان فراموش شـده نیسـت. یـک هویـت گمشـده 

نیسـت بلکـه یـک هویـت بـه پاخاسـته اسـت. وقتی که شـهادت ایشـان 

واقـع می شـود، در عالی تریـن سـطح ایـن مواجهـه رخ داده اسـت. ایـن 

امـت بـدون اینکـه یـک مواجهـه جهانـی داشـته باشـد نمی توانـد تکون 

پیـدا کنـد. یک سـوی قضیه، جهان اسـالم اسـت یک سـوی دیگـر، نظام 

سـلطه جهانـی اسـت کـه کامـال جهـان را کوچـک کـرده اسـت و حـوزه 

ارتباطـات، تکنولوژی هـا و فناوری هـا و همـه جهـان یـک روسـتا شـده 

اسـت و نمی تواننـد نسـبت بـه همدیگـر بی توجـه باشـند. از یک طـرف 

هویت اسـالمی و امت اسـالمی اسـت و همه کسـانی هسـتند که در ذیل 

ایـن هویـت بـا شـهید سـلیمانی پیونـد می خورنـد و از یک طـرف دیگـر، 

همـه کسـانی کـه در قبـال نظـام سـلطه علقه دارنـد، خـود را در مقابل او 

می بینند. حتی همه کسـانی که در قبال این نظام سـلطه، »دیگری« را 

جسـت وجو می کنند، به سـلیمانی و مسـیر او و حرکت او باید برگردند و 

نگاه کنند. یعنی حلقه، فقط حلقه امت اسـالمی نیسـت، حلقه تقابل با 

این نظام سلطه و درهم شکستن این نظام سلطه است. در هم شکستن 

ایـن نظـام سـلطه به درون مرزهای آنها رفتن نیسـت، بلکـه مرزهای خود 

را حفـظ کـردن و عمـل نکـردن در چارچـوب نظام جهانی کـه آنها تعریف 

می کننـد، یعنـی فروپاشـی نظـام سـلطه. اسـتقالل خود را حفـظ کردن 

یعنـی فـرو ریختـن ایـن جهان. به عنـوان طرف گفت وگو حضور داشـتن، 

یعنـی وحـدت ایـن جهان را درهـم ریختن. 

افقـی کـه در قبـال همـه کسـانی کـه احسـاس بی عدالتـی و اختنـاق و 

احسـاس نیاز برای عبور از این جهان دارند، واقعیتی اسـت که در جهان 

اسـالم تکویـن پیـدا کـرده اسـت. وقتی که ترامپ شـخصا دسـتور تـرور را 

می دهد، در عالی ترین سـطح، این حیات و تقابل وجود دارد. »االسـماء 

تنظـر مـن السـماء«، قاسـم درهم شـکننده ایـن وضـع اسـت. ایـن عـزت 

سـلیمانی امت اسـالم اسـت که به نظر می رسـد احیاشـده، شـکل گرفته 

و نهادینـه شـده اسـت و یـک واقعیـت تاریخـی و اجتماعی اسـت. به نظر 

می رسـد کـه شـهید سـلیمانی را بایـد در ایـن چارچـوب تحلیـل کـرد. 

یکـی از کلیپ هایـی کـه پخـش شـد، نـگاه بـه شـهید سـلیمانی از زاویـه 

قـدرت کاریزماتیکـی اسـت کـه او پیدا کرده اسـت. این مفهـوم »کاریزما« 

در چارچـوب »ادبیـات وبـری« مفهومـی اسـت کـه بسـیار کژتابـی دارد و 

به نظـر مـن قابـل تعمیـم نیسـت. امـا اگـر اصـالح شـود، ایـن کامـال یک 

عقبـه  فرهنگـی دارد. بنـده بـا آن تعبیری که وبـر درخصوص چگونگی به 

وجود آمدن کاریزما موافق نیسـتم. زمانی که امت اسـالمی، یک هویت 

معنویـت متعالـی دارد، کنشـگرانی کـه خـود را در آن فانـی و بـه آن باقی 

کرده انـد، ایـن هویـت را می یابنـد. تنهـا سـلیمانی نیسـت کـه به خاطـر 

خصوصیت شـخصی اش این ویژگی را پیدا کرده باشـد، این خصوصیت 

فنـای در ایـن نظـام معنایـی اسـت. هـر کسـی کـه جـا پـای سـلیمانی 

بگذارد، در میان امت اسـالمی چنین وضعیتی را خواهد داشـت و دارد. 

 شهید سلیمانی یک استراتژیست 

بی نظیر است. این مهم فهم 

درستی از این صفحه آرایی جهانی 

الزم دارد. کافی است که انسان بفهمد 

جغرافیایش، چه جغرافیایی است. ایشان 

ابتدائیات مربوط به این جغرافیا را متوجه 

بود و در چنین راهی گام برمی داشت. و آن 

گام یک تحول عظیم جهانی را به دنبال 

می آورد. او این صف بندی ها را به خوبی 

متوجه می شد

 زمانی که امت اسالمی، یک 

هویت معنویت متعالی دارد، 

کنشگرانی که خود را در آن فانی 

و به آن باقی کرده اند، این هویت را می یابند. 

تنها سلیمانی نیست که به خاطر خصوصیت 

شخصی اش این ویژگی را پیدا کرده باشد، 

این خصوصیت فنای در این نظام معنایی 

است. هر کسی که جا پای سلیمانی بگذارد، 

در میان امت اسالمی چنین وضعیتی را 

خواهد داشت و دارد
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جایگاه شهادت و تشییع شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در تمدن سازی اسالمی

امتی که امام می شود

برای تحلیل اتفاقی که رخ داده است، با مفهوم »امت و امام« به تحلیل 

دقیقی خواهیم رسید. ماجرا را با توضیح مختصر یکی از مباحث قیامت 

به نام »حشر« شروع می کنم. اگر قیامت همین االن برپا باشد و مساله ما 

با قیامت، کنار رفتن پرده ها و دیدن حقایق باشد نه ایجاد صحنه و اتفاق 

جدیدی از لحاظ زمانی، ما به یک موقفی نیاز داریم که در آن »مفاهیم 

جمعی« بروز و ظهور کند. اعمال ما انسان ها به شدت در هم  فرورفته است 

و در یک جایی باید این مفاهیم جمعی امکان بروز و ظهور پیدا کند که آن 

صحنه حشر است. این مهم ترین معنا برای تبیین مفاهیم جمعی است. 

  نسبت امام و امت
یکی از جدی ترین اتصاالتی که در آنجا بین انسان ها برقرار می شود و 

مهم ترین بروز و ظهوری که از مفاهیم جمعی می شـــود، مفهوم »امت« 

است. ما تا به هم نزدیک نشـــویم، باال نخواهیم رفت. اساسا سازوکار 

خلقت اینچنین است. با جدا شدن و گسستن از هم، زمینی تر می شویم 

و با همبسته و جمع شدن، آسمانی تر خواهیم شد و این مفهوم و هویت 

جمعی »امت« را بروز و ظهور خواهیم داد. معموال وقتی بحث از »امت« 

و این نوع پیوســـتگی شدید می شود -که عرض کردم در صحنه محشر 

شاهد بروز و ظهور آن خواهیم بود- می توان بروز و ظهور این مفهوم را در 

صحنه های اجتماعی جاری هم دید. البته در روز حشر درک عمیق تر 

و کالن تر و گسترده تری از »امت« دیده خواهد شد. 

به دلیل شـــدت ارتباطی که باید ایجاد شـــود، »امت« ذیل یک »امام« 

شـــکل می گیرد و از اینجا وارد مفهوم امامت می شویم. اساسا صحنه 

قیامت، صحنه »یْوَم َنْدُعو کلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمهْم«)إسراء:71( است. اصل 

ماجرای قیامت »آشـــکاری« است. پرده ها کنار می رود و آن وجوهی از 

هســـتی که االن نمی توانیم ببینیم را خواهیم دید. اتفاقاتی در تاریخ 

و نظام زمان مند ما می افتد که کم کم چشم ما باز می شود و چیزهایی 

می بینیم. این خالصه اتفاقی است که در قیامت می افتد. از مهم ترین 

و بزرگ تریـــن حقایقی که در قیامت دیده می شـــود، همین چگونگی 

سازماندهی »امت« ذیل »امام« است که خواهیم دید چطور امت تبدیل 

به امام می شود و مراحل رشدش را طی می کند. 

  تبدیل امت به امام
در نظام متکثر عالم دنیا، »امت« را به شکل تعداد زیادی جمعیت و »امام« 

را به عنوان یک فرد می بینیم. همیشه یک فرد است که جلو می افتد و 

یک امت یعنی تعداد زیادی از جمعیت، پشـــت سر او شکل می گیرد و 

حرکت می کند. یک موردی در مفاهیم مربوط به امت و امام داریم که 

به نظر می رسد فقط تحقق آخرالزمانی دارد؛ یعنی یک مصداق بیشتر 

ندارد و همان مصداق هم هست که ما را وارد دوره آخرالزمان می کند، 

آن هم امتی اســـت که امام می شود: »َرَبَّنا هْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذِرّیاِتَنا 

ِقیَن إَِماًما« )فرقان:74( ُقرََّة أَْعیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتّ

یک روزی همه ما باید امام شویم. آن مفهوم عظیم امام معصوم)ع( سر 

جای خود است، ولی این یک مفهوم اجتماعی است که باید با آن کار 

کرد. ظاهرا یک جایی از تاریخ، یک امت، امام می شود و وظایف امامت 

را برعهده می گیرد. فکر می کنم ما به آن مرحله رســـیده ایم و به عنوان 

یک امت، داریم امام می شـــویم و این اتفاق مهمی است که دارد طی 

این روزها رخ می دهد و ما را وارد مقطع جدیدی می کند. 

  ابتالئات و امتحانات مسیر
هَنّ َقاَل  اگر امتی قرار است امام شود »َوإِِذ اْبَتَلى إِْبرَاهیَم رَُبّه ِبکِلَماٍت َفَأَتَمّ

إِِنّی َجاِعُلک ِللَنّاِس إَِماًما«)بقره:124( قاعدتا باید مورد امتحان هایی 

واقع شود و مسئولیت به شدت سنگینی دارد. اجماال مسئولیت امام، 

مسئولیت همه امت است. یعنی همه بار امت روی دوش امام است در 

حدی که اگر امام برای زدودن گناه از امت قیام نکند، گناهان امت پای 

خود آن امام نوشته می شود و این موضوع مهمی است. بنابراین امتی 

که می خواهد امام باشد، تحت ابتالئات و آزمایش هایی خواهد بود. 

آخرین آزمایشـــی که خداوند در جریان امامت از حضرت ابراهیم اخذ 

کرد، موضوع »قربانی« بود. قربانی دادن مهم ترین مورد و ســـرآمد همه 

آزمایش ها و ابتالئاتی است که برای امام شدن باید انجام شود. ما معموال 

تحت تاثیر فیلم های هالیوودی و چیزهایی که درباره قربانی به ما گفتند 

این تصور را داریم که »قربانی« یک عمل خرافی است و کسی را می گیرند 

و برای اینکه به آن بت یا خدایگان تقرب پیدا کنند، آن را ذبح می کنند و 

می گویند این قربانی شد و بعد خشم خداوند فرومی ریزد، در حالی که 

قطعا اینچنین نیست. اگر موضوع قربانی موضوعی جدی در تاریخ انبیا 

است، قاعدتا باید سازوکاری داشته باشد و ما باید سازوکار آن را بفهمیم. 

قربانـــی دادن کـــه ما آن را به شـــهید دادن ترجمه می کنیم، حین چه 

سازوکاری ما را »امام« می کند و به ما اجازه ادامه مسیر و رشد می دهد؟ 

  تلقی نادرست از رابطه روح و بدن و معاد جسمانی
تلقی و تصویری که ما از بحث »معاد جسمانی« انسان داریم، باید بیشتر 

مورد تامل واقع شـــود. معموال تصور ما از رابطه روح و جسم این است که 

»روح یک توده گازی شکل است که وقتی وارد جسم می شود، انسان زنده 

می شود و وقتی بیرون می آید، انسان از پا می افتد؛ یعنی یک دوئیتی قائل 

هستیم. طبیعتا خیلی از شبهاتی که در ماجرای معاد جسمانی داریم هم 

به خاطر همین تلقی مطرح می شوند. اما مساله دوئیت مطرح نیست. در 

واقع رابطه روح و جسم رابطه باطن و ظاهر است. رابطه نزول و تجلی است. 

یک َمَلک و خلقی وجود دارد که اعظم از مالئکه است و »روح« نام دارد. این 

روح، زمانی که تنزل می کند، به »روح القدس« تبدیل می شود که ویژه انبیاء 

است. تنزالت بعدی و پایین تر مربوط به مومنان است و »روح االیمان« نام 

دارد و این تنزالت ادامه می یابد تا به »روح البدن« می رسد که همان تجلی 

است که از آن به »جسم« و »بدن« تعبیر می کنیم. انسان موجودی است 

که از سطوح پایین که عالم خاک است تا آن باال امتداد دارد. التفات ما 

در این عالم صرفا به این تجسم پایینی است و از جنبه های باالیی آن غافل 

هستیم. اتفاقاتی از جمله مرگ رخ می دهد که توجه ما را به رتبه های باالتر 

خودمان، به عنوان انسانی که تا باال امتداد دارد، جلب می کند. چون این 

موضوع و جنبه های جدیدی که طی این فرآیند مشاهده می کنیم برای ما 

خیلی عجیب به نظر می رسد، از جنبه های پایینی خودمان غافل می شویم 

و دیگر به جسمانیت مان توجه نداریم. به همین دلیل هم هست که بسته 

به درجات، مومنان اجازه می یابند چند وقت یک بار به عالم دنیا بیایند و 

سر بزنند و این موضوع یک حساب و کتابی دارد. 

  رزق خاص شهید
بعدا در معاد جسمانی اتفاقی که رخ می دهد این است که بعد از اینکه 

این مراحل و فیلترها گذرانده شد، آدمیزاد به نحوی تربیت می شود که 

بتواند در عین حال که مراتب باالیی خود را می بیند، به مراتب پایینی  

هم توجه کند. انبیـــاء اینچنین بودند. ما معموال وقتی خیلی عرفانی 

می شویم، موهایمان آشفته می شـــود و نظم زندگی ما به هم می ریزد 

و نمی توانیم در اداره زندگـــی، عادی رفتار کنیم. ولی انبیاء اینچنین 

نیستند؛ هم توجه به جنبه های ملکوتی دارند و هم جنبه های ُملکی. 

این هم به خاطر مقام جمعی است که انبیاء دارند. 

شـــهید، رزق خاصی دارد: »َواَل َتْحَســـَبَنّ اَلِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َســـِبیِل الَلّه 

أَْمَواًتا بَـــْل أَْحیاٌء ِعْنَد َرِبّهْم یْرزَُقوَن« )آل عمران:169(. ما معتقدیم که 

همه در عالم برزخ زنده هســـتند، اما این چه معجزه خاصی اســـت که 

شـــهید دارد و قرآن بیان می کند: »َبْل أَْحیاٌء ِعْنَد َرِبّهْم یْرزَُقوَن«؟ پس 

شـــهدا یک رزق خاص دارند. ظاهرا اینچنین است که شهید از همان 

لحظه ابتدای شهادت متوجه کل این مراحل و مراتب هست و در نتیجه 

می توانـــد از رتبه باال به رتبه پایین اعمال و دخل و تصرف کند. خیلی  

از ماها خاطراتی داریم و بعضا شـــنیده ایم که شهدا زنده هستند و در 

این عالم آمدند و کاری کردند و رفتند. اتفاقی که افتاده این اســـت که 

محدودیت ها کنار و قدرت به شدت باال رفته است. 

  تشییع به مثابه تجلی
این تجلی که شهید می کند هم می تواند به شکل جسم خودش باشد 

-که شواهد و تجربیاتی در این باره داریم- و هم به دلیل گستره ای که پیدا 

کرده می تواند به شکل اجسام و بدن های دیگر باشد. نمی خواهم بحث 

تناســـخ را بیان کنم، می شود این موضوع را مفصل تر بیان کرد، اما به 

هرحال شهید عالی مقامی همانند شهید قاسم سلیمانی می تواند در 

همه آن چند میلیون نفر حاضر در تشـــییع تجلی کرده باشد؛ یعنی آن 

چند میلیون نفر تجلی همین شـــهید باشند. کمااینکه در مورد مرحوم 

شهیدبهشتی همین اتفاق افتاده بود که امام فرمودند او یک ملت و مکتب 

بود. اینها نشان می دهد مفاهیم جمعی ما می تواند از انسان هایی که 

در این دنیا »تک« تلقی شان می کردیم ناشی شود و به شدت در مفاهیم 

اجتماعی ما تاثیرگذار باشد و آن امتی که قرار است بسازد را بسازد. 

  وارد مرحله جدیدی شده ایم
اگر اینچنین باشـــد، قاعدتا باید تشییع پیکر این شهدا را خیلی اتفاق 

بزرگ و مهمی بدانیم. شهیدی دادیم در یک ابعاد به شدت بزرگ و این 

نشان می دهد داریم وارد مقطع جدیدی می شویم. انقالب ما سه مرحله 

دارد؛ مرحله اول حکومت اسالمی است، مرحله دوم کشورهای اسالمی 

و مرحله ســـوم بقیه جهان است. اگر آغاز این جریان را از روز قدس در 

نظر بگیریم، اینکه چرا از روز قدس بماند، ولی از تابســـتان ســـال 58 

که جنبه بین المللی انقالب اســـالمی را اعالم کردیم و تقابل ما با رژیم 

صهیونیستی رسما شـــد، 10 سال فرصت داشتیم تا این امت تثبیت 

شود. بنابراین باید والیت پذیری مان را نسبت به امام نشان می دادیم و 

در رأس همـــه ماجراهایی که اتفاق افتاد که مهم ترین آن دفاع مقدس 

بود. طی 10ســـال مردم ما امتحان پس دادند که والیت پذیر هستند. 

ذیل والیت خود را تبدیل به یک امت کردند و در پایان 10ســـال مردم 

از امتحان سربلند بیرون آمدند اما خواص نه!

پایان این 10ســـال یعنی تابستان 68 خداوند این مردم را قابل و الیق 

دید که با ولّی دومی شـــروع کنند تا مردم اثبات کنند که اصل والیت 

فقیه موضوعیت دارد و چندان به کاریزمای امام)ره( و این قبیل مسائل 

مربوط نیســـت. در 10سال دوم از تابســـتان سال68 تا تابستان 78 

مردم در دوران به اصطالح ســـازندگی بعد از جنگ که دوران ســـقوط 

ارزش ها بود، فقط و فقط با نگاه به چفیه ای که روی شـــانه حضرت آقا 

بود متوجه بودند که هنوز جریان انقالب زنده است و قرار نیست بعد از 

جنگ جمع شود. این دوره را هم تحمل کردند. 10سال امتحان صبر 

دادند که 10ســـال سختی بود. کل این 10سال فتنه بود تا تابستان 

ســـال 78 که یک اتفاق افتاد و حادثه کوی دانشـــگاه پیش آمد و بعد 

راهپیمایی عظیم مردم در 23 تیر. با اثبات والیت پذیری ما وارد مقطع 

بعدی شـــدیم و کالس به کالس باال رفتیم. این 10سال دوران سختی 

بود، اما 10ســـال بعدی دوران خوشی بود. دانه دانه سنگرها به ظاهر 

فتح شد؛ از شوراهای اسالمی، مجلس و ریاست جمهوری؛ تا جایی که 

فکر کردیم دیگر همه چیز تمام شده است. سر 10سال فتنه 88 اتفاق 

افتاد و امتحان پایان دوران »آزمایش به خوشـــی« بود. در این سه دهه 

با آزمایش هایی که پس دادیم، والیت پذیری خود را برای تاســـیس یک 

امت ذیل والیت فقیه در داخل کشور تمام کردیم. 

از آن بـه بعـد مـا وارد مقطـع جهـان اسـالم می شـویم. از سـال 89 بـا 

بیـداری اسـالمی وارد مقطـع جهـان اسـالم شـدیم و آن آزمایش را پس 

دادیـم و 40 سـال انقـالب کامـل شـد؛ 30سـال در داخـل و 10سـال 

بـرای مقطـع جهـان اسـالم. از زمانـی که وارد بیداری اسـالمی و مقطع 

جهان اسـالم شـدیم، به همین اندازه فتنه ها در ابعاد بزرگ تر خودش 

را نشـان می دهـد. سـال ها پیـش داسـتان 7 تیـر را داشـتیم که همین 

تحـول و وحـدت را در داخـل ایجـاد کـرد و مشـابه آن تشـییع مرحـوم 

حاج قاسـم و ابومهدی را داریم که در سـطح وسـیع تری بین ما و عراق 

و بقیـه جهـان اسـالم وحـدت ایجـاد می کنـد، آن هم درسـت زمانی که 

احسـاس می کردیـم همـه دارنـد سسـت می شـوند. آنجـا منافقیـن را 

داشـتیم و اینجا داعش را داریم. این ماجرا همین طور تکرار می شـود. 

به هر حال ما داریم وارد دوره جدیدی می شـویم. دوره دوم ما دوره ای 

اسـت کـه ایـن امـت، امت بودن خودش را ذیل امـام اثبات کرده و دارد 

تبدیـل بـه امـام می شـود، بنابرایـن همـه بایـد تک تـک و در کلیـت بـه 

شـکل امـت، بـرای این مقطـع جدید آماده باشـیم. 

محمدهادی همایون
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع(
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شهید صادق،  فرزند معنوَی 
صدیقه طاهره)س(

امســـال ایام فاطمیه و دهه فجر، با یک نام گره خورده بود؛ چنانکه خودش دوســـت 

داشت سرباز والیت قاسم سلیمانی. شگفت آن که موسس لشکر 41 ثارالله کرمان، 

1441 سال پس از هجرت و در چهل ویکمین سال جمهوری اسالمی به شهادت رسید. 

حاج قاسم از ارادتمندان بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره)س( و از دلسوختگان 

ایام فاطمیه بود. او را باید فرزند معنوی حضرت زهرا)س( دانست، زیرا از ولی نعمت 

ما ابوالحسـن علی  بن موسـی الرضا علیه آالف التحیه والثناء چنین مضمونی روایت 

شـده اسـت کـه بـه حسـن وشـاء فرمـود: »آنـان کـه نسـبت خونـی بـا مـا دارنـد و از ما 

پیـروی نمی کننـد، از مـا نیسـتند و تـو اگـر از ما پیـروی کنی، فرزند مـا خواهی بود.« 

در کتاب شـریف کافی با اسـناد صحیح از امام موسـی کاظم)ع( روایت شـده اسـت 

کـه فرمـود: »آن فاطمـه صدیقـه شـهیده!« اگـر دقـت کنیم بنابـر این روایت شـریف، 

شـهادت حاصـل صـدق اسـت چنانکـه در ایـن آیـه کریمـه هـم آمـده اسـت: »ِمـَن 

اْلُموِمِنیـَن رِجـاٌل َصَدُقـوا مـا عاهـُدوا اللَّـه َعَلیـه َفِمْنهـْم َمـْن َقضـى  َنْحَبـه َو ِمْنهْم َمْن 

ُلـوا َتْبِدیـال )احزاب/23(«. نقل اسـت که وقتی خبر شـهادت قیس بن  یْنَتِظـُر َو مـا َبدَّ

مسـهر صیـداوی بـه امـام  حسـین)ع( رسـید، آن حضـرت ایـن آیـه را بـر زبـان جـاری 

کرد و نیز در شـهادت مسـلم  بن  عوسـجه در روز عاشـورا. حاج قاسـم نیز به درسـتی 

می گفـت: »تـا شـهید نباشـی شـهید نخواهـی شـد!« خـودش هم سـال ها شـهیدی 

زنـده بـود کـه سـرانجام مسـیرش رسـیدن بـه دو مشـهد بود: مشـهد اول، اسـم مکان 

اسـت و فـرودگاه بغـداد و مشـهد دوم، اسـم زمـان و عبـارت اسـت از 80 دقیقـه بعد از 

نیمه شـب جمعـه سـیزدهم دی مـاه 1398. سـرانجامی کـه بارهـا از خـدا خواسـته  و 

گفتـه بـود برایـش بخواهنـد؛ گوارایش باد! 

صـدق محـدود در راسـتگویی نیسـت؛ صـادق کسـی اسـت کـه حـق و حقیقـت در 

سراسـر وجـودش تجلـی کنـد. شـهیدان صادقنـد؛ چـون بـا قیمـت جان بر سـر عهد 

الهـی خـود ماندنـد پـس عاقبت شـان نیـز »مقعـد صدق« اسـت؛ نـزد »ملیـک مقتدر 

)قمر/55(« و این »صادقین« هسـتند که صدق شـان به حال شـان سـودمند اسـت و 

بـه »الفوزالعظیـم« می رسـند و خـدا از آنـان راضـی اسـت و آنان نیز از خـدا راضی اند: 

»رضـی اللـه عنهـم ورضـوا عنـه )مائـده/119(« و ایـن شـباهتی دیگـر اسـت در آنـان 

بـا حضـرت صدیقه کبـری)س(؛ زیـرا او راضیـه مرضیـه اسـت، چنانکـه شـیخ صـدوق 

بـا اسـنادش از حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( بـا دو واسـطه از ششـمین امـام)ع( 

کـه صـادق علی االطـالق اسـت، روایـت کـرده کـه فرمـود: »فاطمـه نـزد خـدا 9 اسـم 

ثـه و زهـرا.«  دارد: فاطمـه، صدیقـه، مبارکـه، طاهـره، زکیـه، راضیـه، مرضیـه، محدَّ

فاطمه زهـرا)س( طاهـره زکیـه اسـت و حاج قاسـم نیـز پـاک بـود چنانکـه سـاعاتی 

قبـل از شـهادتش نوشـته: »خدایـا مـرا پاکیـزه بپذیـر« و خدایـش هـم دعایـش را 

اجابـت کرده اسـت. 

حاج قاسـم شـهید صـادق اسـت و صـادق بـودن عالئمـی دارد. در ایـن نوشـته کوتاه 

بـه دو عالمـت اشـاره می شـود؛ اول جهـاد در راه خـدا کـه خدا بندگانـش را می آزماید 

تـا مجاهـد صابـر از دیگـران شـناخته شـود: »َو َلَنْبُلَونَّکـْم َحتَّـى َنْعَلـَم اْلُمجاهِدیـَن  

اِبِرین)محمـد/31(« و مجاهـدان را بر نشسـتگان بسـیار برتری می دهد:  ِمْنکـْم َو الصَّ

ـلَ اللَّـه اْلُمجاهِدیـَن  َعَلـى اْلقاِعِدیَن أَْجرا َعِظیما )نسـاء/95(« و حاج قاسـم آیت  »َفضَّ

جهـاد اسـت در روزگار مـا. ویژگـی دیگـر موقعیت شناسـی و عمـل بـه تکلیـف الهـی 

اسـت؛ یعنـی همـان چیـزی کـه در بیـان رهبر معزز انقـالب، موجـب ارزش و عظمت 

حضرت زینب کبری)س( شـده اسـت )1370/8/22(. حاج قاسـم فرمانده مدافعان 

حریـم زینـب)س( بـود و ایـن درس را از دختـر علـی)ع( خـوب آموخته بـود و البته که 

زینـب)س( شـاگرد زهـرا)س( اسـت و از ایـن رو او را صدیقـه صغـری گفته انـد. شـاید 

ِسـر آمیختـه شـدن نـام و یـاد بـا مجالس فاطمیه امسـال، همین ارادتـش و خدمتش 

به آسـتان حضرت زینب)س( باشـد! حاج قاسـم هرجا تکلیفش بود، حضور داشـت؛ 

از تهـران تـا البوکمـال و دمشـق و سـرانجام با همرزمانش در فـرودگاه بغداد. همانجا 

کـه تکـه ای از دل مـا از همـان 80 دقیقـه بعـد از نیمه شـب آنجـا جا مانده اسـت. 

کالم آخـر اینکـه قاسـم هنـوز زنـده اسـت؛ مـا را گـواه قـرآن: »َو ال َتْحَسـَبنَّ الَِّذیـَن 

ُقِتُلـوا ِفـی َسـِبیِل اللَّـه أَْمواتـا َبـْل أَْحیـاٌء ِعْنـَد َربِّهـْم یْرزَُقـوَن/ َفرِِحیـَن  ِبمـا اتاهـُم اللَّـه 

ِمـْن َفْضِلـه َو یْسَتْبِشـُروَن ِبالَِّذیـَن َلـْم یْلَحُقـوا ِبهـْم ِمـْن َخْلِفهـْم أاَلَّ َخـْوٌف َعَلیهـْم َو ال 

هـْم یْحزَُنـوَن /یْسَتْبِشـُروَن ِبِنْعَمـٍة ِمـَن اللَّـه َو َفْضـٍل َو ان اللَّـه ال یِضیُع أَْجـَر اْلُموِمِنیَن 

)آل عمـران/169-171( 

سعید طاوسی مسرور 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

نسل تمدن ساز و مرگ های موثرتر از حیات

شهادت حاج قاسم و مطالعات تمدن

رخدادی که در کمتر از 24ســـاعت پس از شـــهادت ســـردار 

ســـلیمانی در جامعه ایـــران و در درون مردم اتفاق افتاد، یک 

احساس ذلت نفس مقابل شهید سلیمانی بود. همه کمابیش 

در برابر چنین شخصیتی احساس کوچکی کردند و همزمان با 

ذلت در نفس -که در روایات و ادعیه آمده »فی نفسی فذللنی 

فی اعین الناس فعظمنی«- عظمتی نیز بین مردم به وجود آمد 

که به عنوان نمونه در مراسم تشییع شاهدش بودیم. 

ثمره عرفانی و اخالقی و آن تحول نفسی که از ناحیه شهادت 

سردار سلیمانی پیدا شد امری قابل اعتنا و توجه است، اینکه 

چطور با یک شهادت و با یک خون ریخته، در جامعه عمال تحولی 

عمیق و معنوی ایجاد می شود. آنچه در این رخداد ظاهر شد، 

کامال مربوط است به مباحثی که در بحث های تمدنی، افراد و 

نظریه پردازان نوعا از آن با عنوان نسل تمدن ساز یاد می کنند 

که در »تاریخ تمدن« و در »جامعه شناســـی تمدن« مورد بحث 

است مثل بحثی که آقای فتح الله گولن در ترکیه در مورد نسل 

تمدنی، نســـل طالیی را مطرح می کند یـــا بحثی که مرحوم 

آیت الله آصفی راجع  به نســـل صالح یک انســـان صالح طرح 

می کنند یا بحثی که مارشـــال هادسن در باب شخصیت های 

کاریزما در اســـالم و خاصیت ها و کارکردهای شخصیت های 

کاریزما مطرح می کند. 

ما براساس نظریه های موجود یا جدید، راجع به تمدن اسالمی، 

در این مباحث تامل می کنیم. ما به دنبال انســـان تراز تمدنی 

می گردیم و منظور ما از انسان تراز، انسانی است چندفرهنگی، 

چندزبانی و چندبعدی؛ انسانی که می تواند با چند مذهب و گاه 

چنـــد دین و گاه در مقیاس جهانی، خطاب و گفتمان خودش 

را ارائه کند. باید دید این انســـان تراز تمدنی در ادبیات قرآنی 

با چه بیانی آمده است. کدام تعبیر را می توانیم جایگزین این 

انســـان تراز کنیم. مثال آنجایی که »لقوی امین« آمده، آیا این 

قوی و امین بودن، این انســـان تراز را نشـــان می دهد یا آنجا 

که به حضرت ابراهیم »امام« اطالق می شـــود و فرد در مقیاس 

امت ظاهر می شود. 

غربی ها نوشـــته اند که این انسان تراز تمدنی بیش از آنکه بر 

حیاتش تاکید شود، بر مرگش تاکید می شود و می گویند اساسا 

برخـــی از مرگ ها بیش از حیات، تاثیر تمدنی دارد و مهم تر از 

مرگ، نحوه مرگ اســـت. ما نیز در ادبیات مان »انسان تراز« و 

»مرگ انســـان تراز« و خونی که از انســـان تراز بر زمین ریخته 

می شـــود را در قالب های »ثاراللـــه« و »خون خدا« اصطالح 

 Violence( کرده ایم. رنه ژیرار در کتاب خشونت و امر مقدس

and the Sacred( تئوری انسان قربانی را پیش می کشد و 

می گوید اساسا چگونه ما انسان ها با قربانی های پاک و با 

قربانی های مظلوم به انسجام می رسیم. ژیرار ورود الهیاتی 

می کنـــد و ما نیز در منابع دینـــی به این بحث ورود الهیاتی 

می کنیم ولی کار جامعه شناختی و کار تاریخی ژیرار هم قابل 

توجه اســـت. بحث دوگانه قربانی و قهرمانی قابل تامل و قابل 

توجه به نظر می رســـد و همین طور انســـان های تراز واقعی را 

باید از انســـان های تراز جعلی و مجازی تفکیک کنیم و ببینیم 

ســـلبریتی هایی که امروزه اثرگذاری هایـــی دارند، چه میزان 

می توانند قلمرو اثرگذاری خودشان را درست و بسامان کنند. 

قربانی شدن یا مظلومیت چگونه می تواند قهرمانی یا حماسه 

بســـازد؟ این پارادوکس قربانی- قهرمان را به شکل دیگری 

هم می توان مطرح کرد، به این بیان: »شـــهادت که امری 

عدمی است انسان چگونه می تواند عزتی بسازد که امری 

وجودی و ماندگار به حساب آید؟«

اشاره به دو نفس یا دو من -که شهید مطهری در کتاب 

جاودانگی و اخالق و همچنین در کتاب تعلیم و تربیت اسالم 

آورده اند- می تواند نقطه عطفی در حل این پارادوکس یا تناقض 

باشـــد. یکی »من علوی« و دیگری »من سفلی« است. شهید 

مطهری می نویســـد: »یک خود یـــا یک من که خوب دیدن او 

ُعجب است. بزرگ دیدن او ِکبر است و خواستن او خودخواهی 

و مذموم است. با او باید جهاد کرد و به چشم دشمن به او نگاه 

کرد و با هواهای او باید مبارزه کرد و یک خود دیگر که باید آن 

را عزیز و محترم شمرد و باید آزادی اش، قوت و قدرتش را حفظ 

کرد و آلوده به ضعفش نکرد.«

اساسا این من علوی و معنوی انسان -که بعد حقیقی و معنوی 

انسان را تشکیل می دهد- و مشترک میان من )self( و دیگری 

)other( اســـت می تواند موجهی باشد برای آدمی که »خود 

مجازی«اش را قربانی »خود حقیقی« یا علوی کند. در حقیقت 

پارادوکس اینجا حل می شود که یکی را فدای دیگری خواهیم 

کرد. 

اساسا »خود قربانی« یا »شـــهادت«، به معنای از دست دادن 

خود نیست بلکه به دست آوردن خود و بهبودی و پیشرفت در 

آن اســـت. اینجا منظور از خود، »خود حقیقی« است. در واقع 

چنان مرگی حیات بخش اســـت و چنان حیاتی تنها از طریق 

چنین مرگی حاصل می شود. هرچند این نکته شاید، در نگاه 

بدوی، تناقض آلود به نظر برسد که آدمی چگونه خود را از طریق 

قربانی کردن بهبود و توسعه بخشد و از رهگذر مرگ به حیات 

و زندگی برسد ولی با توجه به دو نوع خودی که بیان شد، این 

تناقض قابل حل است. 

نکته  دیگر این است که اساسا یک چنین قربانی کردنی، زمانی 

به سطح تمدنی خودش می رسد که طبق حدیث قرب فرائض 

و نوافل، این قهرمانی و این قربانی فی ســـبیل الله باشد. فی 

سبیل الله بودن باعث می شود که قربانی و قهرمانی در مقیاس 

خـــود خدا فعال می شـــود و می تواند آثـــار اجتماعی برجای 

بگذارد و کاری که عمال در راه خدا انجام نمی شـــود هیچ گاه 

نمی تواند این ماندگاری و اثرگذاری را در این مقیاس وســـیع 

در پی داشته باشد. 

نکته دیگر اینکه باید ببینیم مثل »قاســـم سلیمانی« در تاریخ 

تمدن اســـالمی و در وضعیت امروز جهان اسالم، آیا در نظام 

مدرن تربیت می شود یا در نظام سنتی، دینی، اسالمی و بومی. 

فرآیند ظهور این شخصیت ها چگونه است و واقعا آیا در دنیای 

اسالم در حوزه های مختلف، سلیمانی های مختلف وجود دارد؟ 

احصای نرم افزار تربیتی این شخصیت ها 

بســـیار اهمیت دارد تا بتوانیم 

خودآگاهانـــه به تکثیر این 

نسل بپردازیم. 

حبیب الله بابایی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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سلیمانی شهید  بین المللی  چهره 

مقام معظم رهبری که خود رهبری مقاومت و بیداری اسالمی 

را به عهده دارند؛ شهید سلیمانی را چهره بین المللی مقاومت 

اســـالمی دانستند؛ مقاومتی که هویت بین الملل اسالمی را 

زمینه ســـازی و نمایان می ســـازد. او که تربیت یافته اسالم و 

مکتب امام خمینی)ره( بود، راه بین الملل اسالمی را -که امام  

راحل منادی تحقق آن بود- گشـــود. امام خمینی)ره( مفهوم 

بین الملل اسالمی را در مواردی ازجمله اداره حرمین شریفین 

و امـــور حج مطرح کردند و بر آن بودند که چنین هویتی باید 

امور حج و مکه و مدینه را اداره کند، به این ترتیب که به شکل 

یک جامعه  بین الملل، همه مذاهب و کشـــورهای اســـالمی 

نماینده ای برای اداره و مدیریت بین الملل اسالمی حج داشته 

باشند. این نظر فقهی امام)ره( به این معنی است که اگر روزی 

سعودی ها بر حجاز مسلط نباشند؛ اداره مکه و مدینه را باید به 

عقالنیت جهانی اسالمی و نهاد نمایاننده آن یعنی بین الملل 

اسالمی واگذار کرد. متاسفانه تاکنون ساختار و نهاد مستقل 

و مشیر به بین الملل اسالمی به  وجود نیامده است. 

دیدگاه های حضـــرت  امام)ره( درخصوص جواز اقتدای نماز 

اهل تشیع به تسنن در مســـجدالحرام و مسجدالنبی)ص( 

حتی در شـــرایط غیرتقیه نیز ناشی از نگاه بین المللی ایشان 

به این مکان هاســـت. به این معنا کـــه وقتی مکان و محیط، 

بین المللی باشد، حکم فقهی مربوط به آن هم فرق می کند. 

امام)ره( همچنین شـــعار اتحاد جماهیر اســـالمی و ایجاد 

وحدت اسالمی را مطرح کردند. در وحدت اسالمی قرار نیست 

تکثرها به وحدت تبدیل شوند. با حفظ تکثرها و عالوه بر آنها، 

وحدتی علی حده شکل می گیرد. وحدت یک مفهوم سیاسی - 

حکومتی است و می تواند در سطح جهان اسالم مورد بهره قرار 

گیرد. وحدت اسالمی، شکل گیری وحدت بر پایه و بنیان های 

اسالمی است و همچنین نقدی بر نظام سلطه جهانی است که 

ممکن است بعضی کشورهای مسلمان -که در چارچوب سلطه 

جهانـــی عمل می کنند- با آن مخالفت کنند. برعکس ممکن 

است بعضی از کشورهای غیراسالمی که اهداف ضدسلطه را 

قبول داشته باشند؛ بتوانند در آن مشارکت کنند. 

به طور کلی انقالب اســـالمی به دنبـــال فضای باالتر از نظام 

ملیت و شروع دوره  فراملی است و مسیر جهانی شدن و زندگی 

بین  المللی و فراملی را می گشـــاید. تمدن نوین اسالمی هم 

باید خود را مسئول اداره همه مردم جهان بداند. تمدن نوین 

اسالمی، هویت بین المللی دارد و بدون داشتن آن نمی تواند 

صرفا بر ظرفیت های ملی بنا گردد. اهمیت نگاه بین المللی 

برای تمدن نوین اسالمی به  اندازه  ای است که می توان گفت 

اگر تمدن مذکور نتواند در ســـاحت بین المللی ورود داشته و 

تاثیرگذار باشد، اساسا شکل نمی گیرد. 

با این مقدمه به  خوبی می توان جایگاه ویژه شهید سلیمانی را 

در جغرافیای سیاسی منطقه و عالم اسالمی درک کرد. ایشان 

نمونه اعالیی برای آرمان بین المللی امام)ره( شد. او توانست 

به عنوان یک فرمانده برجسته نظامی و همچنین استراتژیست 

سیاسی و امنیتی، از عالئق ملی فراتر رود و هویت بین الملل 

اسالمی را محقق نماید. او تجربه ای از خود به نمایش گذاشت 

کـــه می توان از طریق پایبندی کامل بـــه آرمان های انقالب 

اســـالمی به عرصه های فرا ملی دست یافت. او نشان داد که 

حراست از منافع ملی با ایفای نقش بین الملل اسالمی تعارض 

ندارد و می توان مصالح امت اسالمی را در نظر گرفت و در عین 

حال از منافع ملی کوتاه نیامد. 

شـــخصیت ســـلیمانی، درواقع توانایی، ظرفّیت وجودی و 

استعداد ملت بزرگ ایران برای ایفای چنین نقش بین المللی 

و فرامرزی ای را نشان می داد. جامعه ایرانی با رشد و تکاملی 

که در نتیجه انقالب اســـالمی یافته؛ قادر اســـت که عالوه بر 

نمایش هویت ملی، بســـتر نظام بین الملل اســـالمی را هم 

فراهم نماید. لذا می توان گفت که هدف آمریکا از ترور شهید 

سلیمانی، تنها شهادت او و ضربه به فعالیت هایش نبود؛ بلکه 

در پی نابودی این دستاورد بزرگ انقالب اسالمی بود. آمریکا 

می خواست ملتی را بشکند و همه هویت و شخصیت معنوی او 

را نابود کند. هرچند آنها با قطعه قطعه کردن فرزند ملت ایران، 

غمی ســـنگین برای ملت ایران رقم زدند؛ اما این غم برخالف 

خواست آمریکایی ها، سرمایه ای برای زندگی معنوی و انقالبی 

ملت ایران خواهد بود. 

شـــهید ســـلیمانی، قدیسی بود که ســـلوک معنوی را نه در 

عزلت گزینـــی و دوری از فعالیت های سیاســـی و اجتماعی، 

بلکه با حضور در کوران حوادث مرد افکن و مبارزات خونین با 

ستمگران و مستکبران طی می کرد و آمریکا می خواست تجربه 

وجود »قدیسی برای زمان کنونی« را از بین ببرد. کی شود که 

مادر روزگار، دیگربار چنین قدیسی بار آورد اما آیا جز ملت ایران 

می توانست مثل این دردانه را به جامعه بشری تقدیم کند. 

محمد علی فتح الهی
 عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده نظریه پردازی و 

روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

وم  شهید سلیمانی؛ لز
گذر محقق از دوره تحیر

از شهادت سردار محبوب ملت ایران و رفیق عزیز رهبر انقالب، بیش از 40 روز گذشت. 

به نظر می رســـد نقش این شـــهید بر تحوالت سیاست و جامعه در ایران، خاورمیانه و 

جهان، همچون زمان حیات وی ادامه دارد و گویی روح شـــهید عزیز در ماورای این 

عالم خاکی ناظم و موثر بر این مناسبات است. 

کشـــف چرایی و چگونگی این نقش و تاثیر، بیـــش از هرچیز برعهده محققان حوزه 

مطالعات سیاسی و اجتماعی است. اگر »پدیده قاسم سلیمانی« موضوع شناسایی 

و محل تامل عالمانه و محققانه علم سیاســـت و جامعه شناسی قرار نگیرد، این علوم 

متضرر خواهند شـــد زیرا فرصت غور در یک »رویداد عظیم سیاسی-اجتماعی« را از 

خود سلب کرده اند. رویدادی که همزمان با وقوع انقالب اسالمی تولد یافته و همپای 

آن رشد کرده است، حضور، شهادت، تشییع و غیابش در عالم مادی به یکی از ارکان 

معنایی آن انقالب، نظام سیاسی و جامعه مربوطه، مبدل شده است. 

اولین گام برای ورود به حیطه تحقیق پیرامون »پدیده شهید سلیمانی« مشخص کردن 

نسبت فاصله محقق با مساله است. محقق از چه جایگاهی می تواند تالش برای فهم 

این پدیده را آغاز کند؟ آیا امکان ارائه یک تحقیق بی طرفانه امکان پذیر است؟ به نظر 

می رســـد درحال حاضر به دلیل »درزمانی« محقق و این پدیده منحصر به فرد، چنین 

ارائه ای امکان پذیر نیســـت. اوج گیری عاطفه گرایی و احساس دلبستگی عمیق به 

وجود آن ســـردار شهید، در زمانی که از شهادت ایشان اندکی بیشتر نگذشته است، 

اخذ مبانی نظری اثبات گرایانه، مطالعات فرهنگی، بومی گرایی و... را ناممکن کرده 

است. لذا درچنین شرایطی، ارائه یک تبیین عّلی و همه جانبه از موضوع، مهیا نیست و 

تحلیل ها نیز تنها به سمت توصیف یا واگویه های احساسی و ارزیابی های اخالق گریانه 

سوق پیدا می کنند. لذا باید زمانی بگذرد تا امکان آن فراهم شود. 

به رغم این محدودیت ناگزیر، گام دوم، طرح پرســـش و مساله شناســـی است. این 

مرحله، امکان خروج از تحیر و بهت ناشی از فراغ شهید و حوادث بعد از آن را فراهم 

می آورد. در این مرحله می توان این پرسش ها را طرح کرد: 

پرســـش اول( چگونه »پدیده بی همتای شهید ســـلیمانی« فاصله های اندیشه ای و 

سیاســـی جمهوری اســـالمی با مخالفانش را از بین برد و طیف وسیعی از افرادی که 

نســـبتی با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی نداشتند، اختالفات و تضادها را کنار 

گذاشته و برای باالترین سردار نظام، متالم و ناالن شدند؟

پرســـش دوم( چگونه »پدیده بی همتای شهید سلیمانی« قادر به تخریب یک شبکه 

نهادینه شده ضد جمهوری اسالمی ایران شد؟ توضیح اینکه این شبکه دارای سه وجه 

اساسی اســـت؛ وجه اول دارای کارکرد حقوقی-سیاسی است و رهبری اش برعهده 

ایاالت متحده آمریکاســـت و فشارهای تحریم، قطعنامه های سازمان ملل و نهادهای 

بین المللی را بر جمهوری اســـالمی برنامه ریزی می کند. وجه دوم؛ امنیتی-نظامی 

اســـت و با مدیریت رژیم صهیونیستی عملیات تروریســـتی و جاسوسی در داخل و 

خارج از مرزهای رســـمی جمهوری اســـالمی را دنبال می کند و درنهایت وجه سوم؛ 

رسانه ای–تبلیغاتی است که سرمایه گذاری های عربستان و بریتانیا، آن را ایجاد کرده 

اســـت و ناامیدی، ترس و وحشـــت و اختالف افکنی عمومی و اجتماعی در جامعه را 

پیگیری می کند. 

پرسش سوم( چگونه »پدیده بی همتای شهید سلیمانی« جامعه اندوهگین و مضطرب 

ناشی از حوادث آبان ماه 98 را چنان دگرگون ساخت که به یک باره قیام کرد، بغضش 

شکست و این بغض، پشتوانه روانی قدرتمند برای حمله موشکی استثنایی )از زمان 

شروع نظام دوقطبی و در ادامه ابرقدرتی ایاالت متحده( به پایگاه عین االسد شد؟

و درنهایت؛ پرســـش چهارم( چگونه »پدیده بی همتای شهید سلیمانی« بسیاری از 

دوگانگی ها و شکاف ها را قابل ترمیم کرد؟ شکاف های توده-نخبه و شکاف های ارزشی 

درون اجتماع از جمله چالش هایی بود که از سوی شهید، قابل تحلیل و برطرف شدن 

می نمود. شهیدی که در ذات خود، مجموعه ای از حاالت و مختصات روحی متضاد 

-که در یک انسان معمولی قابل جمع نیست- را داشت. حاالتی که مالطفت-جدیت، 

چهره توامان امنیتی -رسانه ای، گریز از دیده شدن-مردم دوستی از جمله آنهاست. 

به نظر می رسد، محقق نیاز دارد تا از این مرحله تحیر نسبت به حلول شکوه و عظمت 

این »پدیده بی همتا« بگذرد تا بتواند به این پرســـش ها پاســـخ دهد. پاسخ گویی به 

این پرســـش ها، نیاز به فهم عالمانه پیرامون نوع مواجهه شهید سلیمانی با خداوند، 

جهان و انسان دارد. 

فاطمه طاهرخانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نظری به مبدا و معاد نظری شهید سلیمانی 14
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کهن  الگویی   وجوه 
در شخصیت سردار

مدت هاســـت در گردهمایی های خیابانی شـــرکت می کنم؛ گاهی به عنوان 

حمایتگر و گاهی به عنوان مشـــاهده گر. هرکس در تشییع شهید سلیمانی 

شـــرکت کرده، تصدیق خواهد کرد که چنین ســـیل جمعیتی بی سابقه بود. 

حضور همه  نوع افراد با هر سلیقه فکری و سیاسی عجیب بود. اما چرا سلیمانی 

چنین خروشی را ایجاد کرده؟ به زعم من، سلیمانی نمونه  کهن الگویی است 

که ما را قادر می ســـازد فهمی از ناخودآگاه جمعی این جامعه داشته باشیم. 

ضمیرجمعـــی ایرانیان او را چون قهرمانی می داند که در افســـانه ها و متون 

کهن خود یافته اســـت. بی جهت نیست که او را رستم و مالک می خوانند. او 

ایده آل تایپ یا نمونه آرمانی شخصیتی است که ما در ضمیر ناخودآگاه خود 

همیشه در آرزوی بودن همچون اوییم و اکنون فقدان او به حزنی جمعی بدل 

شـــده است. علت اینکه شهادت او نه تنها آنها که با او شباهت داشتند، بلکه 

خیل عظیمی از کسانی را محزون کرده که در ظاهر شباهتی با او ندارند، این 

است که او چنان زیست که یک انسان اصیل، یک نمونه کهن الگویِی انسان، 

یک قهرمان، یک شخصیت متخلق، صادق و مخلص می زید. 

چنین انسان کهن الگویی  در سنت ما، بیش از هرجا در سرزمین عرفان، معنا 

و تعریف شده است. در عرفان کسی در سیاست عمومی و در عرصه اجتماع 

در قلـــوب مردم وارد می شـــود که ابتدا نفس خود را سیاســـت کند. به بیان 

امیرالمومنین »من ساس نفسه ادرک السیاسه«. غور در نفس خود و سیاست 

کردِن آن، کار اهل سلوک است. به گفته شیخ قاسم طهرانی، نویسنده »القول 

المتین فی تشـــیع شیخ اکبر« ما می دانیم که حاج قاسم از شاگردان سلوکی 

سیدکمال موسوی شیرازی بوده است و نقل است که ظاهرا با برخی شاگردان 

سلســـله مالحسینقلی همدانی و مرحوم انصاری همدانی در ارتباط بوده که 

هر دو از بزرگ ترین عرفای معاصر هستند. ولی به  هرحال در دأب اهل سلوک 

»افشاء سّر الربوبیه کفُر« و این مسائل باید کتمان گردد. از اینجا به بعد نیازمند 

اهل تحقیق است که وجوه پنهان شخصیتی آن بزرگوار را بررسی کنند. 

البته نشانه شناســـی برخی رفتارهای حاج قاسم افشاگر همان دأب عرفانی 

اســـت. ایشان به  طریق مرحوم آیت الله بهجت وصیت کرده بودند روی سنگ 

مزارشـــان عناوین دنیایی ثبت نشود. یا در فیلم اخیرا منتشر شده، به هنگام 

تعریف از ایشـــان در یک مجلس دست روی صورت خود می گذارند و در خود 

فرو می روند. آخرین دست نوشته ایشان نیز مملو از تعابیر عرفانی است. ده ها 

مورد دیگر هست که از مجال این بیان کوتاه خارج است. به  هرحال، او چنان 

زیست که ضمیر ناخودآگاه ما آن را می طلبد؛ حتی اگر در خودآگاه خود چنان 

زیســـت نکنیم. او همان الگوی آرمانی است که ما در ضمیر خود از نخبگان 

سیاسی مان انتظار داریم، اما آنها نیز ضرورتا چنین نیستند. او همانی است 

کـــه ما آرزوی بودن چـــون او را داریم اما عجالتا توان و طاقت آن گونه بودن را 

نداریم. این ُحزن عمومی به زعم من یک حزن بنیادین است. کهن الگوها از 

آنجـــا که در ضمیر و ناخودآگاه حاضرند، تاثیر و قوت شـــان به حضور بیرونی 

آنها نیســـت. بنابراین همان گونه که قهرماناِن کهن الگویی با مرگ شـــان در 

وجدان جمعی یک جامعه زنده تر می شوند، و این مرِگ باشکوه مرحله تکامِل 

تمام قهرماناِن کهن الگویی است که در افسانه ها به اشکال مختلف بازتولید 

می شـــوند، سلیمانی نیز بخشی از تجلی و ظهور همان قهرمان کهن الگویی 

اســـت که در ضمایر باقی اســـت و اکنون زنده تر از همیشه است. کسانی که 

چنین قابلیتی دارند، مردم خودبه خود به آنها جذب می شوند. به قول عطار:

ز حجاب اگر برآیی برسند خلق در تو

پس از آن دم اناالحق ز جهانیان برآید

این همان شور و خروش و محبوبیتی بود که حاج قاسم بدون اینکه ولع آن را 

داشته باشد آفرید؛ او زنده کننده صورت کهن الگویی انسان اصیل در ضمیر 

ناخودآگاه ما بود. عبارتم را به بیانی از مســـتملی  بخاری در »شـــرح التعرف 

لمذهب اهل التصوف« به پایان می رسانم:

»ابویزید بسطامی رحمه الله گوید: چهل سال روی به خلق آوردم و ایشان را به 

حق خواندم، کس مرا اجابت نکرد. روی از ایشـــان بگردانیدم و قصد حضرت 

کردم، همه را پیش از خویش آنجا یافتم.«

مهدی فدایی مهربانی
استادیار دانشگاه تهران

امتناع بازگشت به »ماقبل شهادت«

دولت های مختلف همـــواره در یک گفت وگوی طوالنی مدت با 

یکدیگر هستند و این گفت وگو انحای مختلف دارد. یکی از انحای 

گفت وگو مذاکره، به معنای خاص لفظ است. وقتی آقای ظریف 

احتمـــال مذاکره را منتفی نمی دانـــد، منظور او مذاکره رودر رو 

است، به شـــکلی که طرفین مذاکره، همدیگر را به عنوان دولت 

قابل ائتالف به رســـمیت بشناسند. دولت قابل ائتالف می تواند 

رقیب باشد اما نمی تواند دشمن باشد. اما وقتی در برابر دشمن 

قرار گرفتیم موقعیت، موقعیت مقابله و به  نحوی موقعیت جنگ 

اســـت، حال چه جنگ نظامی و اقتصادی، چه فرهنگی، در این 

وضع به هرحال طرفین همدیگر را دشمن شناخته اند. 

آمریکا در ســـال های اخیر به صراحت نقش دشمن را ایفا کرده و 

امروز - هم در ماجرای ترور ســـردار سلیمانی هم موضوع معامله 

قرن و هم دیگر تهدیدهای علنی- خود را در برابر مردم ایران قرار 

داده است. بنابراین درحال حاضر ما در موقعیت جنگی هستیم 

و در چنین موقعیتی صحبت از آمادگی برای مذاکره با دشـــمن 

نامعقول و به  نحوی نشان دهنده ضعف و انفعال است. 

اما »مذاکره« طرحی اســـت که دولت فعلی با آن رای آورده و به 

قدرت رســـیده است. مذاکره کلیدی بود که آقای روحانی نشان 

داد و چکی بود که برای مردم کشـــید. مذاکره برای این دولت نه 

یک تاکتیک بلکه یک استراتژی است که نمی تواند به راحتی از 

آن برگردد، چراکه تغییر استراتژی شهامت باالیی می طلبد که در 

این دولت نیست. بنابراین دولت دو راه پیش رو دارد:

یا باید طرح خود یعنی استراتژی مذاکره را مختومه اعالم و اذعان 

کند که پروژه اش در سیاست خارجی شکست خورده و سیاست 

داخلـــی را بی وجه به سیاســـت خارجی پیونـــد زده و مهم ترین 

راه حلش در سیاست خارجی –که رفع تحریم ها از طریق مذاکره 

با آمریکا بود- با شکست مواجه شده است. 

یا آنکه کاری را که مدعی اســـت بلد اســـت و برای آن بر سر کار 

آمده -یعنی مذاکره- همچنان ادامه دهد. 

امـــا چرا مذاکره در این وضـــع، در خدمت نتایج یا تامین کننده 

منافعی نیست؟ گفته شد که مذاکره، استراتژی دولت است و به 

آسانی نمی تواند از آن صرف نظر کند. سوال از ماهیت مذاکره و 

فهم اقتضائات آن، پس از اتخاذ استراتژی و پس از آن و در جهت 

استخدام مذاکره به عنوان یک تاکتیک مطرح می شود اما چون 

خود مذاکره در این دولت به عنوان استراتژی اخذ شده راه طرح 

این مباحث نیز مسدود مانده است. مذاکره در مواقع الزم می تواند 

به عنوان یک »تاکتیک« قابل قبول و مورد اســـتفاده قرار گیرد و 

جایی برای خود داشـــته باشـــد اما وقتی حیث استراتژیک پیدا 

کرده و اصالت یافت، فواید تاکتیکی خود را نیز فاقد خواهد شد. 

در شرایطی که جمهوری اسالمی درحال جنگ با دشمن است، 

دولت نباید خود را ذیل قواعد سیاســـی و قواعد حقوقی فراملی 

-که دائما درحال تحمیل شدن به کشور است- گرفتار کند، بلکه 

باید یک منطقه الفرار و یک دســـِت باز برای خود فراهم کند. در 

این وضع با قبول مذاکره به عنوان یک تاکتیک، آسان تر می توان 

راجع به ماهیت آن گفت وگو کرد. آن  وقت است که می توان گفت 

مانور موشکی هم به اجرای بهتر تاکتیک مذاکره کمک می کند 

یا اعتراضات عمومی و تحصن در مقابل ســـفارت انگلستان نیز 

می تواند به پیشـــرفت مذاکرات کمک کنـــد. اما وقتی مذاکره 

به عنوان اســـتراتژی پذیرفته شود، دیگر همه اقدامات سیاسی 

تابعی از مذاکرات خواهند شد. فی المثل یکی از دلخوری های 

تیم سیاســـت خارجی دولت در دوره مذاکرات بر سر برجام این 

بود که چرا کسی برای اقداماتش از دولت اجازه نمی گیرد. دولت 

مدعی بود استراتژی من مذاکره است و شما نیز بدون هماهنگی 

با من شهرک موشکی نشان داده اید و استراتژی من را زیرسوال 

برده اید. به زعم او هر اقدامی بدون هماهنگی قبلی ممکن است 

خالف راهبرد مذاکراتی او باشـــد و برای ثبات در تصمیم گیری 

همه اقدامات باید تابعی از آن استراتژی باشد. به  این  ترتیب قبل 

از هر چیز باید درباره »جایگاه مذاکره« بحث شـــود اما چنان که 

گفتیم، امروز برای این دولت و دســـتگاه سیاســـت خارجی آن، 

مذاکره یک تاکتیک نیست بلکه یک استراتژی است و به همین 

ســـبب فهم درســـتی از آن وجود ندارد و اصال متعرض فهم آن و 

کارکردهای آن نمی شوند. 

پـس از شـهادت سـردار سـلیمانی مذاکـره وضـع جدیـدی پیـدا 

کرده است. اگر تا قبل از این در تحلیل های سیاسی میان اهل 

نظـر و اهـل سیاسـت اختالف نظـر وجود داشـت و برخی مخالف 

و عده ای هم موافق آن بودند، پس از شـهادت سـردار سـلیمانی 

دیگـر حـرف از مذاکـره بـا آمریـکا بسـیار مهجـور اسـت. یـک 

شـخصیت ملی ترور شـد و به دنبال آن یک تشـییع 25میلیونی 

شـکل گرفـت و روحـی جدیـد در کشـور دمیـده و اولویت بنـدی 

مـردم دسـتخوش تغییـر شـد. از ایـن رو در حـال حاضـر مذاکـره 

بـا آمریـکا به نحـوی جریحـه دار کـردن غرور ملی تلقی می شـود. 

دیگـر مذاکـره بـا آمریـکا حسـاب دودو تا چهارتای سـاده نیسـت 

کـه سیاسـتمدار بخواهـد محاسـبه کنـد که نشسـتن بر سـر یک 

میـز بـا آمریـکا چـه نفـع و ضـرری دارد. درحـال حاضـر بحـث از 

مذاکـره بـا آمریـکا جریحـه دار کـردن غرور ملی اسـت. 

تنها یک ســـال و نیم از عمر دولت باقی مانده است و به نظر، برای 

پایان کار زودهنگام آن، هم اراده هایی در داخل دولت وجود دارد 

و هم اراده هایی در بیرون و از جانب برخی جریان های سیاسی. 

طبعا آنها که در درون دولت هســـتند می خواهند از مسئولیت 

برخی اقدامات خود شانه خالی کنند و آنها که بیرون از دولت این 

طرح را پیگیری می کنند نیز به دنبال مختومه شدن این پرونده، 

یک بار برای همیشه هستند. در این شرایط شاید بتوان گفت که 

اظهارات آقای ظریف راجع به مذاکره و پاسخ توئیتری ترامپ به 

او، بیش از آنکه در عرصه بین المللی اثرگذار باشـــد می تواند بر 

جایگاه دولت در داخل کشور اثر منفی بگذارد. در واقع اظهارات 

وزیر خارجه دانســـته یا نادانســـته بیش از هرچیز نقد دولت را 

تشـــدید می کند چه این قبیل اظهارات غرور ملی را جریحه دار 

کرده و زمینه ای هم برای ضربه زدن به دولت فراهم می آورد. این 

اظهارات همچنین مورد سوءاستفاده برخی رسانه ها قرار گرفت 

و با اصرار بر آن، فضا رادیکال تر خواهد شـــد. حســـب آنچه در 

سیاســـت خارجی گفته شده، برای ما سه اصل عزت، حکمت و 

مصلحت مهم است و این گونه اظهارات، با عزت متناسب نیست. 

البته احتماال مالحظات دیگری هم در این موضوع دخیل است. 

در تهدیدهای همیشـــگی آمریکا مبنی بـــر خروج از برجام و... 

هم فهم درســـتی از طرف دولت در کار نبود، با این حال شـــاید 

آن موارد قابل چشم پوشی می نمود، اما در مورد شهادت سردار 

سلیمانی یک اجماع ملی علیه آمریکا شکل گرفته است و امتداد 

آن خطا قابل اغماض نیست. اما این عدم درک موقعیت و نادیده 

گرفتن، اتفاق مهمی است که به تازگی رخ داده است. باید دانست 

هیچ گاه وضع به قبل از شهادت سردار سلیمانی بازنمی گردد. 

البته باید در نظر داشـــت آقای ظریف در گفت وگو با یک نشریه 

اروپایـــی بود و ما از نگاه آنهـــا متهم به اخالل و اقدامات خالف 

عقالنیت عمومی روابط بین الملل هستیم. آقای ظریف احتماال 

می خواست ایران را از این اتهامات مبرا کرده و بگوید که حاضر به 

مذاکره ایم؛ اما شروطی داریم. می خواست نشان دهد ما همچنان 

آماده مذاکره هســـتیم و این آمریکاست که با مذاکره مخالفت و 

تقابل را از گفتار سیاســـی خارج می کند. این گفت وگو خطاب 

به فارسی زبانان و مردم ما نبود، مصاحبه با یک روزنامه آلمانی و 

برای مخاطب اروپایی بود و البد قرار بود ذهن آنها را جهت دهی 

کند. از این رو ممکن است در پس پاسخ توئیتری فارسی ترامپ 

به مطالب غیرفارسی ظریف، برنامه ای رسانه ای برای تحت تاثیر 

قرار دادن سیاســـت داخلی کشور وجود داشته باشد تا با ایجاد 

دودســـتگی، فضای مثبت پس از شهادت ســـردار سلیمانی را 

خنثی کند. خصوصا باید دانست به لحاظ عملی و وقوعی امکان 

مذاکره بسیار ضعیف است و دولت فعلی هم به خوبی واقف است 

که احتمال مذاکره با آمریکا تقریبا صفر است. 

محمدهادی محمودی 
مدیر اندیشکده علم و سیاست فارسی
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سیاست نامه قاسمی در گفت وگوی حافظ و کی یرکه گور

»رند عالم سوز« یا »گونه شناسی سّیاساِن عاَلمِ دینی«

سورن کی یرکه گور فیلسوف دانمارکی مسیحی، در عالم مسیحیت قائل 

است به سه نحوه حیات دینی. این سه نحوه حیات را می شود با سه نحوه 

حیات دینی نزد حافظ، و عرفا و صوفیه عاَلِم اسالم، مقایسه کرد که عبارتند 

از »سه نسبت با خدا« و از آنجا »سه نسبت با خلق«: شیطنت، فرشتگی و 

آدمی. این سه نسبت هرکدام مقتضی نحوی »سیاست« و »عمل سیاسی« 

هستند که در این نوشته به اجمال به آن ها اشاره خواهد شد. 

شیطنت و وضع شیطانی)demonic( را از نحوه مواجهه شیطان با خطاب 

»سجده بر آدم« می توان دریافت. می دانیم که شیطان استکبار ورزید و بر 

آدم ســـجده نکرد اما این شرح ماوقع، شرح کاملی نیست. شیطان خود 

را عاشـــق حق می دانست اما اقتضائات و لوازم عشق را نمی پذیرفت. در 

روایتی از مالقات جنید و شـــیطان -که در کشـــف المحجوب هجویری و 

تذکره االولیای عطار آمده اســـت- می خوانیم: »آورده اند که جنید گفت: 

وقتی، آرزو خواســـتم که ابلیس علیه اللعنه را ببینم. روزی بر در مســـجد 

ایســـتاده  بودم، پیری می آمد از دور، روی به من آورده. چون او را بدیدم، 

وحشـــتی اندر دلم اثر کرد. چون به نزدیک من آمد گفتم: تو کیستی  ای 

پیر که چشمم طاقت روی تو نمی دارد از وحشت، و دل طاقت اندیشه تو 

نمی دارد از هیبت. گفت: من آنم که تو را آرزوی روی من است. گفتم: یا 

ملعون چه چیز تو را از سجده کردن باز داشت مر آدم را؟ گفت: یا جنید! 

تو را چه صورت بندد که من غیر وی ]=خدا[ را ســـجده کنم؟ جنید گفت 

من متحّیر شـــدم اندر سخن وی. به ِسرّم ندا آمد: بگو یا جنید مر او را که 

دروغ می گویی که اگر تو بنده بودی، از امر وی بیرون نیامدی و به نهی اش 

تقرّب نکردی. وی آن ندا از ِسّر من بشنید و بانگی بکرد و گفت بسوختی 

مرا بالله یا جنید و ناپیدا شد.«

در این نحو از حیات، شـــیطان، اقتضای بندگی و عاشـــقی حق را به جا 

نمی آرد و خود را در بند آن نمی کند بلکه از عاشـــقی و بندگی، آنچه را که 

خود می پسندد، می کند. در اصل شیطان عاشق روی خود است و گرچه 

در روی حق نظر می کند اما »خود« را می بیند و خود را به کبریای او می زند 

و استکبار پیش می آید:

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید، گمان ُبرد که ُمشکین خالی ست

نرگس )یا نارسیس( که خودبین است، در کنار آب می روید و به سوی آب خم 

می شود تا نقش خود در آن بیند حالی که در آن آب -که چون آینه است- »نظر 

پاک تواند رخ جانان دیدن« و نظر ناپاک، شوخی و ناپاکی خود را می بیند 

چه »در آن آینه نظر جز به صفا نتوان کرد«:

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد

ادب کردن در مقابل معشوق، خود را ندیدن است و خود را دیدن، آلوده نظری 

است:

چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است / بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

حافظ این »الف زدن نرگس از شیوه چشم او«، که »استکبار شیطانی« و »الف 

کبریایی زدن« اســـت را مذمت می کند و بر آن است که اهل نظر یا همان 

مخلصین، از پی آن نابینا -یعنی شیطان- نخواهند رفت:

نرگس ار الف زد از شیوه چشم تو مرنج / نروند اهل نظر، از پی نابینایی

شـــیطان مقابل حق، ادب نمی کند -چنانکه آمد »چشم دریده ادب نگاه 

ندارد«- و خطا و گناه خود را هم -چنانکه در قرآن آمده است- به حق نسبت 

می دهـــد و »رّب بما اغویتنی« می گوید که یعنی پـــروردگارا تو بودی که 

گمراهم کردی حالی که عاشق، مقابل معشوق ادب می کند و معشوق را 

تماما ُحسن می بیند:

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

هر که را نیست ادب، الیق صحبت نبود

در این مرحله اگر عبادت و سیاست و دینداری هم باشد، اموری عادی و 

مبتنی بر کیش و عادتند و استحســـان در آنها هست. استحسان، اختیار 

کردن چیزی است که آسانی در آن باشد تا آنجا که قیاس را نیز به حسب 

آن نادیده می گیرند. تن آسانی البته یک نحو و یک جور نیست و می تواند 

بـــه »صورت های گوناگون« و »از تحت الثری تا ثریا متفاوت« باشـــد. این 

تن آسانی، دین داری حقیقی نیست اما ممکن است ظواهر دیانت در آن 

باشـــد چنانکه شیطان نیز عبادتی ظاهری داشت اما عبد نبود. مصداق 

ه  اتّم و اکمل این نحوه از حیات، شیطان است اما انسان نیز می تواند تشبُّ

به شیطان کند و چنین حیاتی را برگزیند. در این مرتبه، »منطق« و »عقل« 

اصالت ندارد و حاکم نیست گرچه ممکن است به استخدام شیطنت درآید. 

این نحو از حیات، چنانکه بعضی کی یرکه گورشناســـان گفته اند، بسیار 

شـــبیه حیات عادی و روزمره مدرن است و دینداری آن، همین دینداری 

ظاهری و روزمره است که در آن اقتضائات دیانت از اهمیت ساقط شده و 

»تن آسانی« و »عافیت طلبی« عمده می شود. طبیعتا سیاست ورزی در این 

وضع جهتی جز تن آسانی و عافیت طلبی نخواهد داشت و دیانت نیز در 

بهترین حالت، در جهت توجیه همان سیاست -که متوجه به تن آسانی و 

عافیت طلبی است- به استخدام در خواهد آمد. سیاست و رفتار اجتماعی و 

سیاسی در این مرحله، نظم و سامانی نداشته و عنان در دست باد دارد. این 

نحو تفکر و این نحو عمل سیاسی و اجتماعی، »قالبی« است چرا که ناظر 

به هیچ غایت و مقصدی نتواند بود و هر آن مقاصد تغییر می یابند چنانکه 

لذت به محض استیفا، دیگر وجهه همت نخواهد ماند و لذت طلب، تا آنجا 

که در این مرحله است و چنین حیاتی را در پیش گرفته، امر لذیذ دیگری 

را می جوید و در دور محو و اثبات تمنّیات باقی می ماند. کی یرکه گور این 

مرحلـــه را مرحله »فقدان تعهد« و در اصطالح aesthetic stage یا مرحله 

ذوقی و استحسانی می نامد.

فرشـــتگی را نیز می توان با آنچه فرشتگان در پاسخ به »خطاب سجده بر 

آدم« گفتند، تا حدی توضیح داد. فرشتگان بر آن بودند که خود، خداوند 

را تسبیح و تحمید و تقدیس می کنند، پس چرا باید انسانی در زمین جعل 

شود؛ چراکه انسان »سفک دماء« کرده و در زمین فساد می کند و مسلما 

فرشتگی از فساد و خونریزی برتر است. فرشته گرچه از شیطان برتر است اما 

خود را در میانه دیده و به سعی و عمل خود می نازد. فرشته »مقام معلوم« دارد 

و خود را در »ترس و لرز ایمان« و در »بوته آزمون« نمی بیند. نزد کی یرکه گور 

این مرتبه به »مرحله اخالقی« ethic stage موسوم است؛ نزد حافظ نیز آن 

انسان که تشّبه به فرشته می کند و خود را به فرشتگی می زند، زاهد است:

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

چنانکه فرشـــته در حق انسان به خدای اعتراض کرد و خونریزی و فساد را 

در او دید:

کمال ِسّر محبت ببین نه نقص گناه / که هرکه بی هنر افتد، نظر به عیب کند

فرشته گناه و نقص در انسان دید و این نقص و فقر که در انسان هست، از 

یک سو به »سفک دماء« و »فساد فی االرض« می رسد و فرشته از این جهت 

اســـت که خود را و سعی و عمل خود را برتر می بیند. زاهد نیز که تشبه به 

فرشته می کند، »خود« را در میانه می بیند:

به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم / که زیر خرقه نه زّنار داشت پنهانی

پس گرچه زاهد ظاهرا خرقه بر تن کرده، اما در باطن زّنار بسته و همچنان 

مسلمان نشده است:

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود

این زهد، »ریا« است چراکه تظاهر و خودنمایی در آن هست و رفتار سیاسی و 

اجتماعی مترتب بر آن نیز توأم با خودبرتربینی و خرده گیری و مالمت سایرین 

-به حسب ظواهر- خواهد بودحالی که خود مبتنی است بر خودبرتربینی 

و خودبینی، و نه خدای بینی. این نحو از سیاست ورزی و عمل سیاسی و 

اجتماعی است که به قانون گذاری های صوری و تعیین تکلیف ظاهری 

بـــرای خود و دیگران منجر می شـــود و آنرا »قالبی« می توان گفت چرا که 

اصـــل را »قوالب«، »ظواهر« و »مراعات ظواهر« می انگارد. این زهد ریا، از 

آنجا که تظاهر و ظاهربینی در آن اصل است، خرمن دین را خواهد سوزاند:

آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

و حافظ به میخانه می رود تا از مستی این زهد ریا به هوش آید:

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ / مگر ز مستی زهد ریا به هوش آید

البته در زهد عیب دیگری نیز هست -که اجماال گذشت- و آن اینکه در آن، 

از بازی غیرت غفلت شده است:

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زینهار

که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

و علم و عمل بیش از آنچه می توان جدی اش گرفت، جدی گرفته شده است:

مباش غره به علم و عمل فقیه مدام / که هیچ کس ز قضای خدای جان نبرد

گفتیم که نقص از یک سو منجر به »فساد« و »سفک دماء« است اما از سوی 

دیگر، منجر به کیمیاگری و بلکه برتر از آن تواند بود:

غالم همت آن رند عافیت سوزم / که در گداصفتی کیمیاگری داند

و عشق آنگاه میّسر شود که »فقر« و »نقص« در کار باشد و هرچه فقر تمام تر، 

عاشق صافی تر:

گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم / گر به آب چشمه خورشید، دامن،  تر کنم

آیا برآنیم که در نزاع مستضعفان و مستکبران گرفتار مکر لیل و نهار شویم و 

نقد عمر بر باد دهیم؟ حافظ بر آن است که:

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف / گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

اما ره به گوهر مقصود نیز بدون هدایت و حوالت نخواهیم برد:

به سعی خود نتوان برد ره به گوهر مقصود / محال باشد این کار بی حواله برآید

این مرحله ای اســـت که در آن »فقر« و »نقص« و »ضعف« و »چو بید بر سر 

ایمان خویش لرزیدن« در نظر است و در آن، رفتار اجتماعی و سیاسی از 

موضع »زهد« و »فرشـــتگی« و »خودبینی« و »خودبرتربینی« نخواهد بود. 

این مرحله را با ماجرای آدم ابوالبشـــر در قرآن می توان توضیح داد. چون 

به آدم)ع( خطاب آمد که »ال تقربا هذه الشـــجره«، دانست که هم طاعت 

تواند کرد و هم عصیان. اینجاســـت که ترس و لرز پیش می آید یعنی آنجا 

که آزمون در کار اســـت و نتیجه آن، تضمین شده نیست و توفیق در آن، 

قطعی نیست چرا که:

دام سخت است مگر یار شود لطف عمیم

ورنه انسان نبرد صرفه ز شیطان رجیم

آدم بایـــد که متذکر فقر و نقص خود باشـــد و بـــه لطف خدا امید بندد در 

این صورت عبادت و سیاست و... همه مشغول شدن به »کار او« خواهد بود و 

نه »کار خود« و کثرت عبادات و مجاهدات فی نفسه موجب برتری نتواند بود:

گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو

هر قبله ای که بینی، بهتر ز خودپرستی

 religious stage »کی یرکه گـــور این مرحله آخر را »مرحله دینی یا ایمانی

می داند و حافظ آن را »رندی« نام می کند. رندی با ِمی زدن یا همان رفتن 

به نیستی و فنا دست می دهد:

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ / طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

و البته:

زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است / عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

گرچه رندی از زهد برتر اســـت اما در رندی خودبرتربینی نیســـت. رندی 

خود »موقوف هدایت« اســـت و وصول به مراد نیز وابسته به لطف خدای و 

حوالت آمدن؛ و به ِصرف سعی و عمل، نتیجه قطعی نخواهد بود:

چون ُحسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

آن ِبه که کار خود به عنایت رها کنند

و بلکه طمعی نیز در رندی نیست:

قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند / ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما را بس

مگر طلبکاری روی او، به لطف او:

روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده / وآنگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

این نحو مواجهه با عالم و آدم و مبدأ عالم و آدم، مقتضی سیاســـتی دیگر 

اســـت که در مقابل تفکر و سیاست قالبی و قالبی، می توان آن را »قلبی« 

گفت. سیاســـتی متناسب »آدمی« که عاشـــق تواند شد که خدا نیز او را 

عاشق و مشتاق است.

آنچه از حاج قاسم -خصوصا طی آنچه پس از شهادتش از او نشر یافت- در 

عرصه اجتماعی و سیاسی می یابیم، این سیاست و رفتار اجتماعی اخیر 

اســـت. او خود دیده بود و می گفت که مجاهدان جنگ، همه اوج کمال 

نبودند اما جنگ و مواجهه فقیرانه -و نه مستکبرانه- با مرگ و حیات، ایشان 

را پـــرورش می داد و بدل به اولیاءالله می کرد. مرگ حد و ضعف و فقر ما را 

می نماید و ما را از مرگ گریزی نیست. اگر مرگ و گناه و نقص و فقر را به 

فراموشی نسپریم و پیش چشم بداریم، آن »مرگ آگاهی«، نحوی دیگر از 

سیاست ورزی را در پی خواهد داشت و حاج قاسم که مدام با مرگ عزیزان 

مواجه بود، او که پرورش ها و بالش های مرگ آگاهی را دیده بود و می دید، 

به آن سیاست سّیاس شد؛ به سیاست رندانه قاسمی.

محمد علی بیگی
دبیر گروه اندیشه
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