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دیدهوری

چرایی شهرشناسی

انگارهها

اصول انقالبی حکومت 
امام علی ع

رهیافت

بایسته ها و پیامدهای 
پذیرش حقیقت

که برافراشتگی  زندگی مٔومنانه و َوحی مدارانه را، ُرکن هایی اســـت 
و َافرازندگی زندگی مٔومنانه و جامعٔه ایمانی و َوحی مدار، بسته به 

َافرازندگی و استواری آن هاست.
ــوده تر  ــتوارتر و سربه آسمان سـ ــته تر و اسـ ــا افراشـ ــه، ایـــن رکن هـ هرچـ
ــرزندگی و  ــا بالندگـــی و سـ ــه، بـ ــی ایمانـــی و باورمندانـ ــند، زندگـ باشـ
خ می نماید، چهره می گشاید و  ــاتر، ر آرامش بخشـــی بیش تر و َرخشـ
دامِن خود را برای پروریدِن انساِن معنی گرا و َوحی مدار می گستراند.

۳۰ - ۳۶ ۳۷ - ۴۷۴۸ - ۶۳



اســـت  ــتانی  نگارسـ موضوع نامـــک، 
و  ــه  فقیهانـ نازک اندیشـــی های  از 
گاه از گاه، به روی  ــه  کـ ــانه،  موضوع شناسـ
ــران  نگارگـ و  ــه  فقـ دانـــش  ــتاران  دوسـ
گشوده  چیره دست و باریک اندیِش آن، 
ــراِن  گردش گـ ــه  کـ ــد  امیـ آن  ــه  بـ ــود،  می شـ
و  وادارد  درنـــگ  ــه  بـ را  ــناس  نگارشـ
ــتن  آراسـ و  ــتن  نگاریسـ ــرای  بـ ــری  بهره گیـ
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از  اســـت  ــتانی  نگارسـ موضوع نامـــک، 
نازک اندیشی های فقیهانه و موضوع شناسانه، 
ــه  فقـ دانـــش  ــتاران  ــه روی دوسـ بـ گاه از گاه،  ــه  کـ
آن،  ــِش  باریک اندیـ و  چیره دســـت  ــران  نگارگـ و 
گردش گراِن  ــه  کـ ــه آن امید  ــود، بـ ــوده می شـ گشـ
نگارشناس را به درنگ وادارد و بهره گیری برای 
ــای  نگارگری هـ و  زندگـــی  ــتن  آراسـ و  ــتن  نگاریسـ

تازه به تازه.
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در سخن نخست، سخن 
ــازی  ــانی جامعه سـ از چسـ
ــزی  پی ریـ و  ایمانـــی 
خردمندانه و وحی مدارانه 
زندگی مٔومنانه و وحیانی 
است، با رایت بانی عالمان 
ــهر  ــای شـ ربانـــی، آفتاب هـ

دین.  

مجتبی احمدی          8-۲۹



مجتبی احمدی          8-۲۹

ــٔه  خامـ ــه  ــا،  بـ دلگشـ ــم اندازی  چشـ
ــار، آیت اهلل طالقانی،  انقالبِی تمام عیـ
از پایه ها و نهادهای انقالبِی حکومت 
ــرزمینی،  ــه در هر دوره و سـ کـ علـــوی، 
گزیر برای ماندن  انسان مسلمان، نا

و دوییدن، بایستی آن ها را برافرازد.

آیتاهللسیدمحمودطالقانی۳۰-۳۶



ــٔه  اندیشـ از   ــه  برگرفتـ اســـت  َشـــهدی 
ــری، بیان گر  ــهید مطهـ گین شـ ــهدآ شـ
ــٔه اســـالمی با  ــٔه جامعـ ــی رابطـ چگونگـ
ــز از وجدانـــی و  ــا پرهیـ غیراســـالمی: بـ
و  دینـــی  روابـــط  ــتن  سلیقه ای انگاشـ

کل«ی پیش گرفتن. َرویٔه »صلح 

آیت اهلل مرتضی مطهری    ۳۷-۴۷



ــهر، رویکردی  ــه شـ ــراروی بـ ــرد فـ رویکـ
که در  اســـت انسان شناختی به شهر، 
آن، شهر به مثابه واقعیتی انسانی در 
ــگاه و بررســـی های دامنه دار  ــون نـ کانـ

قرار می گیرد.

انسان شناسی شهری    ۴۸-۶۳



ــه  چگونـ ــاری  اجبـ ــِت  بهداشـ
اســـت؟ وقتـــی دولت احســـاس 
ــه یـــک بیماری  کـ ــر می کند  خطـ
ــار، به  ــد، باالجبـ کنـ ــیوع پیدا  شـ
کسن می زند؛ نمی گوید  مردم وا

آیا اجازه می دهید...

دریچه     ۶۴-۶۷
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ادامه سخن نخست:
ــتری و  ــرازی، پرتوگسـ ــا قدافـ بـ ــه،  ــه و باورمندانـ زندگـــی مٔومنانـ
استواری این پایه ها، استوانه ها و رکن ها، پا می گیرد و فوج فوج 
ُکنام َددان را  گرفتار در باتالق شـــب و  ــران زده،  ــان های بحـ انسـ
ــهد آرامِش زندگی  کهف خود جای می دهد و شـ ــد و در  می رهانـ

مٔومنانه را به آنان می چشاند.
ــان خورده و  زندگی ایمانی، با ایمان های ژرف، توانا، سنِگ َفسـ
ــود، از دل زمین  گذارده می شـ ــتی، بنیاد  ــته به مبدٔا هسـ پیوسـ
ــکوفان می گردد، سایه  ــکفد، شـ ــر بر می آورد، می روید، می شـ سـ

می گستراند.
ــدان را دارند،  ــان داری ایـــن میـ ــارا و توانایـــی میـ باورمندانـــی، یـ
ــتن و  ــٔه ایمانـــی، افراشـ ــترِگ جامعـ ــای سـ ــزی بنـ ــا، پی ریـ همانـ
ــای خود را،  ــای باَورهـ ــه باروهـ کـ ــتون های آن،  ــازی سـ استوارسـ
ــرد و دانِش روشـــن گرانه، از روی  ــناخت، خـ ــا دل و جان، با شـ بـ
که هستِی  گسستنی همیشه و همه گاهی، با او  نقشه و پیوند نا
ــوِد او، پـــاس بدارند و از  ــوِد آن، از بـ ــا ارادٔه اوســـت و بـ ــتی، بـ هسـ

گزندها، در امان.
ــاَدم و همه گاهی پایه ها،  ــازی َدمـ ــا این توانایی، ژرفایی، ِبْه سـ بـ
ــای باروهای ایمانِی اهل ایمان، جامعٔه ایمانی  پی ها و ُبنالدهـ
بر می َدمد و روح ها و روان های آماده را با آتش زنه های روح افروز 

بر می َدماند.
ــترده دامن،  گسـ ــویه،  همه سـ ــه،  ژرف کاوانـ ــه،  گاهانـ آ ــای  باَورهـ
گون را از سر گذرانیده، بنیادگذاری جامعٔه ایمانی  بوته های گونا

را در پی دارند، دستاوردهای بزرگ، چشم نواز و افق گشا.
ــراز و نشـــیب ها، هنگامه ها و  ــای آن، در فـ ــه پایه هـ کـ باَورهایـــی 
ــه،  ــه، خردورزانـ گاهانـ ــز، آ ــای ســـهمگین و هراس انگیـ آوردگاه هـ

http://mozoomag.ir/1399/01/mozoonamak-no32-sokhan/
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ــه،  کورکورانـ ــای  ــد و پیروی هـ تقلیـ از روی  ــه  نـ ــه،  دانش مدارانـ
ــده باشند و همٔه ســـوی ها، نه یک سوی و  ــتوار شـ آبدیده و اسـ

دو سوی را، در پرتو و رصدگاه خود قرار داده باشند.
جامعٔه ایمانی، جامعٔه در هم تنیدگی، کالف شدگِی ایمان های 

صیقلی، سنِگ َفسان خورده و آبدیده است.
ــتردگی باور یکایـــک مردمان،  گسـ ــایی، ژرفایی و  ُبّرایـــی، َرخشـ
ــای  ــری، عقیدتـــی و راه بلدهـ ــدان فکـ ــه داران، رائـ ــژه طالیـ بویـ
و  ــه  مٔومنانـ زندگـــی  ــٔه  اّرابـ ــدٔه  گرداننـ و  اســـت  ــاز  کارسـ کاروان، 

باورمندانه.
ــوده، انگیزاننده، زیر  ــر جامعه، از ایمان های سربه آسمان سـ گـ ا
ــد، و  کننده، دگرگونی آفرین، و رهایی بخش، بی بهره باشـ ــر  و ِزَبـ
ــم بدون هدف  کنار هـ ــان های در  ــانی، و انسـ ــای انسـ گروه هـ از 
ــده و به آبشـــخوری ویژه و  ــم پیونددهنـ ــای به هـ و انگیزاننده هـ
ــاز نخواهد بود و  کارسـ ــد،  ــکیل یافته باشـ ــاب، فروآورنده، تشـ نـ

گشود. َدری به رهایی نخواهد 
کنار هم، بدون  ــیاری از جامعه های دینی، از دیندارانی در  بسـ
ــم اندازها و سمت و  ــانی افق ها، چشـ ــتگی ایمانی، یکسـ همبسـ
گرفته اســـت؛ از ایـــن روی، در  ــد آمده و پا ــا پدیـ ســـوی  حرکت هـ
ــیخته،  ــای مهارگسـ ــر و ِزَبرکننـــده، یورش هـ ــای زیـ ــر تکانه هـ برابـ
کنش های  ــتادگی و وا ــای درهم فروکوبنده، تاِب ایسـ طوفان هـ

گسیخته می شوند. بهنگام را ندارند، زود پاره پاره و از هم 
که »روح «ها  کنار هم نیند  ــٔه ایمانی، تنها »َتن« ها در  در جامعـ
ــد. و این  ــره خورده انـ گـ ــده و به هم  ــته، َدرهم تنیـ ــه هم پیوسـ بـ
در  و  کارزار  ــرِم  گـ گرما و  ــه  بوتـ در  َدرهم تنیدگـــی،  و  ــتگی  پیوسـ
ــاداری رکن های  ــاد برای برپـ ــای ســـخِت تالش و جهـ هنگامه هـ

زندگی و جامعه ایمانی ، خود را نمایانده و َبرَدمیده است.
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ــِت  ــانی و با نشســـت و برخاسـ ــا،  به خودی خود، به آسـ »جان «هـ
و  محفـــل  آن  در  و  دینـــی  ــون  کانـ و  محفـــل   ایـــن  در  ــا  »تن« هـ
ــد، بلکه  ــم نمی َتننـ ــد و َدرهـ ــم نمی پیوندنـ ــون دینـــی، به هـ کانـ
ــا و  ــاداری رکن هـ ــِز برپـ ــای ســـهمگین و هراس انگیـ در آوردگاه هـ
ــد و َدرهم فرو  ــم ُانـــس می گیرنـ ــٔه ایمانـــی، با هـ ــای جامعـ پایه هـ
ــکیل می دهند، با یک جام َلباَلب  ــد و یک »جان« را تشـ می رونـ

از درد، درد خدا.
ــد، َدرها رو به جاِن  که »جان «ها و »درد«ها یکی شـ در این گاه، 
ــه نیاز  کـ ــزای الهی،  ــیم جان افـ ــود، و نسـ ــوده می شـ گشـ ــان  جانـ
مردمان و »جان«های به جانان پیوستٔه جامعٔه ایمانی است، 
ــرای آوردگاه آفرینی و  ــته می وزد و جان ها را بـ ــاَدم و پیاپیوسـ َدمـ
ــا و پایه های  ــتن رکن هـ کلمٔه حق و افراشـ ــاد در راه اعتـــالی  جهـ

همیشه استوار و برپادارنده جامعه ایمانی، آماده می سازد.
ــازی  کار آماده سـ ــد و در  ــه در تالش انـ ــٔه ایمانـــی، همـ در جامعـ
ــترده و دربرگیرندٔه همه  گسـ ــادی  ــاد بزرگ، جهـ ــاز و برگ جهـ سـ
ــاَحت های اجتماع، با نقش آفرینی و آوردبانی همگان، با هر  سـ

پایٔه اجتماعی و بهره مندی از دانش و خرد.
ــد و  ــه جهادگرنـ ــادی اســـت، همـ ــٔه جهـ ــٔه ایمانـــی، جامعـ جامعـ
ــا و پایه های زندگـــی عّزت مندانه،  که بنیادها، ُبنالدهـ ــو  درتکاپـ
ــر و  کشـــمکش های نفس گیـ ــا و  تنگناهـ از  ــه دور  بـ ــالم،  رواِن سـ

فرساینده را استوار سازند.
ــرازاِن حرکت  ــه داران آییـــن َوحیانی و راَیت افـ در ایـــن بین، آیینـ
ــتواری، َرخشانی و  ــالت َبس سنگین تری دارند. اسـ ایمانی، رسـ
ــته به تـــالش خالصانه،  ــاِن جامعٔه ایمانی، بسـ ــانی ایمـ پرتوافشـ
کارگاه صیقل گری  گاهانه و عالمانه آنان دارد. هرچه  مٔومنانه، آ
ــه دار، به روزتر و  گروه طالیـ ــری و رصدگری  ــای پایش گـ و پایگاه هـ
بهنگام تر باشد، باروهای ایمانی، سالم و نقش آفرین تر خواهند 
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بود.
و  ــا  گزندهـ از  ــی  ایمانـ ــای  باروهـ ــتن  نگه داشـ ــان  امـ در 
ــازی آن ها در هنگامه های سخت، و مجال دهی  نقش آفرین سـ
دیده وران و دیده بانان برای رصد دشـــمنی های پیدا و ناپیدا، 
ــواری های  دشـ و  ــا  بازدارنده هـ بـــی گاه،  گاه  و  ــای  رخنه گری هـ
ــانی رویارویی  ــرزمینی و بیرون اقلیمی، ِچسـ ــهری و سـ درون شـ
ــازی های خردمندانه و َوحی مدارانه  ــاینده ها، زمینه سـ با فرسـ
ــامانی ایمان شهر، رسالتی است بر عهدٔه  ــازی و به سـ برای ِبْه سـ

گاه، در همٔه روزگاران. عالمان آ
ــا  ــهر ایمانـــی، بـ ــه آن شـ ــِی آن بـ ــاختن و سامان بخشـ ــالِت سـ رسـ
ــوالن الهی است. رسوالنی  ــانی ـ   الهی، بر عهدٔه رسـ ترازهای انسـ
ــدند،   ــه در دوره دورٔه تاریـــخ، در جای جای زمین انگیخته شـ کـ
ــای َوحیانی،  ــه از آموزه هـ ــٔه برگرفتـ ــر نقشـ ــتند برابـ ــه داشـ وظیفـ
ــهر ایمانی  ســـنگ بنای جامعٔه ایمانی را بگذارند و باروهای شـ
یَمن گاه هایی را 

َ
ــان، ا ــه ایمـ یِمن بـ

َ
کهـــف ا ــد و در ایـــن  را برافرازنـ

ــان ها بتوانند در آن وادی مقـــَدس، نور خدا را  که انسـ ــازند  بسـ
ببینند و ندای حق را بشنوند.

که آنان  ــالتی  عالمان رّبانـــی، وارثان انبیای الهی اند، وارث رسـ
ــهر ایمانی  ــٔه شـ کف و نقشـ که بر  ــتند، جاِم ایمانی  بر دوش داشـ

که فراروی.
ــالت انبیای الهی را در هر دوره و  ــد، راَیِت رسـ گر غیر از این باشـ ا
روزگاری بر دوش نکشند و آن را به هر بهانه ای بر زمین بگذارند 
کوی به آن کوی  کف نگیرند و از این  و جام َلباَلب  از ایمان را بر 
کام تشنه  و سینٔه خسته ای را شاداب سازند،  َرخت نکشند، تا 
که فراروی دارند، به برافراشتن پایه های شهر  ــه ای  و برابر نقشـ
ایمانی، هّمت نگمارند، بی گمان، راه نشیب را خواهند پیمود 

و ذّلت و خواری را روی خود و جامعه آوار خواهند ساخت.
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در فرهنگ َوحیانی، عالم دینی، راَیت رسالت بانی انبیای عظام 
کار دگرگون سازی قلب هاست و روشن گری  را بر دوش دارد، در 
اندیشه ها و فکرها و جهت دهی به آن ها، برای ساختن جامعٔه 

ایمانی.
ــوان علمی و بهره های  ــه گاه، تمامی توش و تـ ــه و همـ او، همیشـ
ــان تراِز قرآن و  ــناختی خود را به کار می گیرد، تا انسـ معنوی و شـ
آموزه های َوحیانی بسازد، روح ها را اوج بدهد و چگونگی پرواز 
ــدگان، و فرودآمدگان به آبشـــخور  گرونـ ــه  ــی را بـ ــمان معنـ در آسـ

معرفت بیاموزاند.
که بناســـت نیکی ها،  ــانی  این، نیاز جامعٔه ایمانی اســـت و انسـ
گذارد و فرا َبَرد  شایستگی ها و ارزش های الهی ـ انسانی را بنیاد 
خ آفرینان  و رویاروی دوزخیان زمین بایستد و از جوالن گری دوز

کند. جلوگیری 
گشایندٔه بال ها  برآوردن نیازی این سان روح انگیز و اوج آفرین، 
ــان رّبانی  ــدٔه عالمـ ــه ها، بر عهـ ــدٔه اندیشـ ــرواز و دگرگون کننـ ــه پـ بـ
ــیطاِن درون و بیرون،  ــه در آوردگاِه رویارویی با شـ اســـت، آنان کـ
ــان  ــد و اندوخته های علمی شـ ساخته شـــده و صیقـــل خورده انـ
کارگاه اجتماع و رویارویی  کاربردی اند، و در  گره گشا و  خردپذیر، 
با دشواری ها، بن بست ها، آبدیده و شکوفا شده اند؛ از مدرسٔه 
گزینی و  ــینی و انزوا اجتماع، به اجتماع آمده اند، نه از زاویه نشـ

مدرسٔه بی روزِن به اجتماع و به دور از دردها و نیازها.
ــتوانه های َبرین شهر، و جاری شدِن  شـــکل گیری و استواری اسـ
ــتٔه آموزه های انگیزاننده، پیش َبرنده، َلباَلب سازنده،  پیاپیوسـ
و  ــیاه  سـ ــای  موج هـ از  ــدٔه  نگه دارنـ ــان  َدرَامـ و  ــیاری آور  هوشـ
ــتگِی  بسـ ــهر،  ــار شـ ــردی در جویبـ ناِبخـ و  ــدٔه جهـــل  درهم کوبنـ
ــٔه  ــانِی مدرسـ ــکوفانی، ُمشـــک بیزی و پرتوافشـ ــویه به شـ همه سـ

دین دارد.
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گسترده و همه سویه به دین دارد،  که نگاهی ژرف،  مدرسه ای 
درون و برون پاالســـت، به پاالییدِن روح و رواِن خود و دیگران 
ــود را می بیزد، غربال  ــود می آغازد، خـ می پردازد، نخســـت از خـ
می کند، سره از ناسره، جدا می سازد، به تراز، ِبْه را برمی گزیند و 
راه و رسم و آیین خود می سازد، آن گاه، دست به کار می شود و 

بنای تراِز انسان سازی و روان پاالیی خود را می افرازد.
ــر،  تیزنگـ ــران  رصدگـ و  دارد  رصدگاه هایـــی  دیـــن،  ــٔه  مدرسـ
کارگاه های مهم و  کار اینان در این  همه سوبین و سازه شناس. 
کانون اندیشه ورزی و  حیاتی، ارزیابی داده هاست. داده ها، در 
کارگاه سازه شناســـی، بررسی می شوند و توانایی سنجی، آن گاه 

کار قرار می گیرد. هماهنگ، آهنِگ پیاده سازی در دستور 
کدام مدرسه اند و در جای جای  ــیدگاِن مدرسٔه دین، هر  برکشـ
ــا و  ــتن بهره هـ ــانی، آموزانـــدن و به کاربسـ کار پرتوافشـ ــهر، در  شـ
حیاتـــی،  ــای  دانش هـ ــازِی  ساری سـ و  علمـــی،  ــای  اندوخته هـ
برافرازنده، کارُبردی و روشنایی بخش، به  رگ ها و موی رگ های 

شهر.
که هر یک از افقی َبر می َدَمند  اینان آفتاب های شهر ایمانی اند 
ــه  ــیدا را روشـــن نگـ ــه و شـ ــای واِلـ ــهر را و جان هـ ــٔه شـ و زاویه زاویـ

کارزاِر با سیاهی ها و تاریکی هاند. می دارند و َدماَدم در 
ــره  و روزنه ای  که پنجـ ــه گاه در تـــالش و تکاپویند  ــه و همـ همیشـ
ــروز، جان،  ــای جان افـ ــای دانش هـ ــد و از پرتوهـ ــته نمانـ فروبسـ

کومه ای بی بهره ماند. کوی و 
ــتر، به روشنی  ــه تابان و پرتوگسـ ــه های همیشـ چون این مدرسـ
که هر  ــه و به این درک و اندریافت باال دســـت یابیده اند  دریافتـ
کومه ای از پرتوهای آفتاب دانش، بی بهره ماَند،  کوی و  جان، 
ــه تازش های  ــهر در تاریکـــی فرو می رود و بـ ــه همان اندازه، شـ بـ



تازه به تازه، آسیب می زند.
دیـــن،  ــٔه  مدرسـ ــدگاِن  برآمـ
ــه و حرکت اند  ــه در پویـ همیشـ
ــرق  مشـ جســـت وجوی  در  و 
ــر دانـــش را از  ــا ِمهـ تـ ــا،  جان هـ
کوی به کوی  ــا برَدمانند و  آن هـ
ــای رّبانی  ــا نفحه هـ ــا، تـ جان هـ
ــیِم  نسـ ــد،  بوزاننـ ــا  آن هـ در  را 
ــکرآور  ــوِش برانگیزاننده، ُسـ خـ
ــاِن  و دگردیســـی کننده، تا انسـ
را  ــی  ایمانـ ــٔه  جامعـ ــازندٔه  سـ

بسازند و بپرورانند.
ــاب  آفتـ ــه  کـ ــی  َدمـ آن  از 
ــان،  جهـ ــد،  برَدمیـ َوحـــی 
الهـــی  ــای  بارقه هـ ــارِش  بـ ــر  زیـ
ــد و  گردیـ گرفـــت، روشـــن  ــرار  قـ
و  ــا  پایه هـ ــعله ور،   شـ ــینه ها  سـ
ــٔه  ــوری مدرسـ نـ ــتوانه های  اسـ
َوحـــی  ــان  زبـ ــِر  بیان گـ دیـــن، 
ــتاری  سرشـ ــیقیای  موسـ و 
ــه  افراختـ و  ــه  افروختـ آن، 
ــترانیدند  گسـ دامـــن  ــدند،  شـ
را،  ــیاری  بسـ ــان های  انسـ و 
ــیقیای  موسـ و  آهنـــگ  ــا  بـ
ــتاری، به لـــب برکه های  سرشـ

ایمانی فرود آوردند.
برَدمیدن روشنان دانش های 
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مدرسٔه دین، رصدگاه هایی 
ــر،  تیزنگـ ــران  رصدگـ و  دارد 
همه سوبین و سازه شناس. 
کارگاه های  کار اینان در این 
ارزیابـــی  حیاتـــی،  و  ــم  مهـ
در  ــا،  داده هـ داده هاســـت. 
کانون اندیشه ورزی و کارگاه 
بررســـی  سازه شناســـی، 
توانایی سنجی،  و  می شوند 
ــِگ  آهنـ هماهنـــگ،  آن گاه 
کار  ــتور  ــازی در دسـ پیاده سـ

قرار می گیرد.



ــینه ها  ــروز از بلندای سـ خردافـ
آســـمان  آذین بنـــدی  و 
ــان  کهکشـ ــه  بـ ــهر،  ایمان شـ
ــا،  ره نمـ و  ــا  ره گشـ ــای  دانش هـ
ــگاه، رفتار،  ــا هر نـ ــان را بـ مردمـ
خـــوی، زادگاه، بوم وَبر، قبیله 
ــار  چشمه سـ ــه  بـ ــرزمین،  سـ و 
و  ــاند  کشـ دیـــن  ــای  دانش هـ
و  ــیدن  نیوشـ ــنیدن،  شـ ــه  بـ
ــه،  خردورزانـ ــای  بهره یابی هـ

واداشت.
ــری  ــا پرتوگیـ ــٔه دیـــن، بـ مدرسـ
َوحـــی،  ــاب  آفتـ از  ــه آن  آن بـ
ــردورزان،  خـ ــای  خردورزی هـ
ی  یشـــی ها ند ب ا نا
ــان، راه هایی برای  ناب اندیشـ
ــازی  جامعه سـ و  ــداری  دینـ
ایمانی، غیر از راه های پیشین 

گشود.
در  ژرف  دگردیســـی های  ایـــن 
ــی  چگونگـ ــا،  نگاه هـ ــا،  باورهـ
ــرازی  برافـ و  ــامان دهی  سـ
گسســـت ناپذیر  ــای  رکن هـ
و  ــا  پیوندهـ ایمانـــی،  ــٔه  جامعـ
خانوادگـــی،  ــتگی های  پیوسـ
اجتماعی، سیاســـی، فرهنگی 
ــای  ــادی، راه و روش هـ و اقتصـ

مدرسٔه دین، با پرتوگیری آن به آن 
ــای  ــاب َوحـــی، خردورزی هـ از آفتـ
ناب اندیشـــی های  ــردورزان،  خـ
ــرای  بـ راه هایـــی  ــان،  ناب اندیشـ
دینداری و جامعه سازی ایمانی، 

گشود. غیر از راه های پیشین 
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ــا در همٔه آنات  ــتن آن هـ ک و بی آمیغ نگه داشـ ــازی، پا استوارسـ
ــای َوحیانـــی، در  ــتورها و آموزه هـ ــو دسـ ــٔه روزگاران، در پرتـ و همـ
ــورانگیز و  آخرین پیام ها و بارقه های الهی، جلوه و نمود َبس شـ

برانگیزاننده دارند.
ــرای این  که بـ ــتاده ای بود  ــد مصطفـــی )ص( آخرین فرسـ محمـ
ــانی ـ  الهی و  دگردیســـی های ژرف و حالی به حالی های عالی انسـ

جامعه سازی تراز برانگیزانده شد.
ــام الهی  ــترده دامنه ترین پیـ گسـ ــنگین ترین و  ــام آخریـــن، سـ پیـ

است.
که تا آستانٔه قیامت، بایستی، راه  و رسم، آیین، برنامه و  پیامی 
کانون بررسی های علمی  نقشٔه راه باشد، دقیق و همه سویه در 
ــای علمی و میدانی،  ــا تکیه بر داده هـ ــرار بگیرد و خردورزانه بـ قـ
ــاِن تراز َوحی، و جامعٔه ایمانی، به بوتٔه اجرا  ــاختن انسـ برای سـ

گذارده شود.
گاِه  در  ــا،  سپیده گشـ ــوِل  رسـ برانگیختگـــی  ــپیده َدماِن  سـ در 
ــالت آن واالتبار،  برَدمیدن آفتاِب روِز افراشته شـــدن اورنگ رسـ
کران، روشن شد و فوج فوج  کران  تا به  گرفت،  جهان، جان تازه 
ــنایی  ــکوه روشـ ــای شـ ــان، از تاریکی به در آمدند، به تماشـ مردمـ

ایستادند، هنگامه ای شگفت.
ــیاهی ها  سـ و  ــای  تاریکی هـ ــدِن  شکافته شـ َهـــم  از  ــنی،  به روشـ
ــردٔه شـــب را  ــه پـ ــه توان مندانـ کـ ــِت توانایـــی  ــد و دسـ را می دیدنـ

می َدرید، نور را بیرون می کشید و می تاباند.
ــان، در جست وجوی  ــتاب، ُپرسان ُپرسـ ــر و با شـ همه آسیمه سـ
ــان جهان  که این سـ ــنایی  ــار بلند روشـ ــید، آبشـ ــمٔه خورشـ چشـ
ــکافت، بت ها را شکســـت،  ــرد، دل تاریکی ها را شـ کـ ــر  ــر و زبـ را زیـ
ــد  ــه، به بنـ ــان را قدرت مندانـ ــرد، بت بانـ کـ ــران  ــا را ویـ بت خانه هـ



ــی را َدر هم  ــای ِذهنـ ــید، بت هـ کشـ
ــد، آماده  ــد، ِذهن ها را پاالییـ کوبیـ

برای بازتاب بارقه های الهی.
بزرگ تریـــن  ِذهنـــی،  ــای  ُبت هـ
ــاب  نـ ــدِن  جاری شـ ــدٔه  بازدارنـ
ــه ورزی و  کانون اندیشـ توحید، به 
ــای خردورزانٔه ذهن  جهت یابی هـ

است.
ــای  بت هـ ــتن  شکسـ هـــم  َدر  ــا  بـ
ــد، شکوفانی،  ذهنی، زمانه دگر شـ
و  ــردگی  فسـ ــتراند،  گسـ ــر  چتـ
رخـــوت، َرخت بر بســـت، خردها و 
ــد،  ــه ها، به جـــوالن درآمدنـ اندیشـ
گشودند، جهان های  بال به پرواز 
ــد و به زیر نگین  جدید را فرانمودنـ

خود درآوردند.
درکـــی،  ــای  توانایی هـ ــه،  رفته رفتـ
ــه ورزِی  اندیشـ و  اندریافتـــی 
ازدســـت رفته در باتـــالق جاهلیت 
ــازی  ِبْه سـ از  پـــس  و  ــد  بازیافتنـ را، 
به کار بستند و به درک و اندریافِت 
از  ــانه ای  دقیقه شناسـ و  دقیـــق 

رویدادها و پدیده ها بار یافتند.
اّمتـــی  ــود،  بـ راه  ــاز  آغـ ایـــن،  و 
ــروزان و  ــردی فـ ــا خـ فراخاســـت، بـ
که با َلباَلب شدن  فهم و درکی باال، 
ــام َوحی،  ــد آخرین پیـ ــار بلنـ از آبشـ

ــن  بزرگ تریـ ِذهنـــی،  ــای  ُبت هـ
ــاب  نـ ــدِن  جاری شـ ــدٔه  بازدارنـ
توحید، به کانون اندیشه ورزی 
خردورزانٔه  ــای  جهت یابی هـ و 

ذهن است.
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ــد، زمین را برای  ــا درافتـ ــد ، باتاریکی هـ می توانســـت راه را بپیمایـ
ــازد، پیام روشـــن َوحی را به سینه ها  ــتی شایسته آماده سـ زیسـ
ــتراند و از راَیـــت َوحـــی،  ــی را بگسـ ــای َوحیانـ ــد و آموزه هـ بتابانـ

همیشه و همه گاه، به دفاع برخیزد.
گشود و از  گشوده شد، زمین، آغوش  ــمان، به تمام،  درهای آسـ
گاهواره و دامن زمین، ناب ترین گوهر، در یکتایی و یکتاپرستی، 
ــایی، حکمت، نْفِس آرام،  کمال، سرشـــت، تبار، َرخشـ در خرد، 
ــتی و… برگزیده  تراش و صیقل خوردگی، مهرورزی و انسان دوسـ
گشوده  ــمانی  ــدٔه آسـ گشوده شـ ــینه اش رو به درهای  ــد، تا سـ شـ

کند. شود و بارقه ها و نفحه های الهی را دریافت 
ــان، در دورٔه  ــا انسـ ــد، تـ ــوده شـ گشـ ــام،  ــمان، به تمـ ــای آسـ َدرهـ
ــای جاهلـــی،  ــا و لجن هـ ک از رســـوب ها و مذاب هـ ــا ــد، پـ جدیـ
ــتون های دنیایی نو، ساخته شود، دنیایی  برای برافراشتن سـ
ــام خردورزانه، از  ــا الهـ ــترده، بـ ــاَحتی بسیارگسـ ــان در سـ ــه انسـ کـ
کرامت خود را بگذارد و استوار سازد. آموزه  های َوحیانی، بنیاد 
ــر  زیـ عّزت از دســـت داده،  ُخردگردیـــده،  پایمال شـــده،  ــان  انسـ
کرامت شـــکن جاهلی، می بایست خیلی  گام های خشـــن نظام 
گشوده شدٔه آسمان  ــتانٔه درهای  ــتاب، خود را به آسـ زود و با شـ
ــایش ها، نورها و  گشـ که َبرآمـــدن گاِه این  ــینه ای  ــاند و سـ می ِکشـ

نفحه های تاریکی زدا، عطربیز و دگرگون ساز بود.
ح  ــر ــود، به آن حضرت، شـ گشـ ــینٔه محمد )ص( را  ــد، سـ خداونـ
ــتراند، توانایی اش داد،  ــید، دید باطنـــی اش را بگسـ صدر بخشـ
ــا،  ــا، آزارهـ ــا، دردهـ ــا، تنگناهـ گرفتاری هـ ــد ســـختی ها،  ــا بتوانـ تـ
گذرگاه های هراس انگیز را تاب بیاورد و  دشواری های پیمودن 
بی هیچ دلهره و هراســـی، راَیت توحید را برافرازد و به رویارویی 

با شرک ورزان قد افرازد.
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»الم نشرح لک صدرک«]۱[
آیاسینهاترابرایاتنگشادهایم

»و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک«]۲[
ــهتوراپشـــت کـ ــتهایم گذاشـ ــرو ــوفـ تـ ــراناترااز گـ  ــار بـ و

بشکستهبود.
ــول خود در دل تاریک جاهلیت،  ــراح صدر رسـ خداوند، با انشـ
گهر، نمایاند و جان ها  جان ها و جهان های روشن را به آن واال
که او باید بر آن تراز بسازد و به نور الهی برافروزد. و جهان هایی 
ح صدر، دگرگونی های شگرفی در روح و جان محمد )ص(  ــر شـ
پدید آورد، روح او را با َوحی سازوار ساخت، جان او را َجال داد، 
ــان  ــا به زیبایی، َوحی را بازیابد، بازتاباند و بنمایاند،  همان سـ تـ

که دریافته بود.
گام هایش  که  ــای »صدر«  گرفتگی هـ او می بایســـت از تنگناها و 
ــازش  ــی بـ ــای َوحـ ــاره ای از پیام هـ ــالِغ پـ را سســـت و از آهنـــگ ابـ

می داشت، می رهید.
ْيَک َو ضاِئٌق ِبِه َصْدُرَک 

َ
ــَک تاِرٌک َبْعَض ما ُيوحي  ِإل ـ

َّ
َعل

َ
ل

َ
»ف

وا…«]۳[
ُ
ْن َيُقول

َ
أ

ــود، ــوَوحـــیمیشـ ــهتـ ــهرابـ ــارهایازآنچـ ــایدپـ پـــسشـ
گویند… اینکه فروگذاریوسینهاتتنگشوداز

گرفتگی ها و تنگناهای فشار َوحی، با ابالغ و افراشتن  ــودن  گشـ
بی هراس راَیت آن:

ــُه ِلُتْنِذَر  ــي  َصْدِرَک َحَرٌج ِمْنـ ال َيُکْن فـ
َ
ْيَک ف

َ
 ِإل

َ
ــِزل ْنـ

ُ
ــاٌب أ »ِکتـ
ِبِه…«]۴[

کهبهتوفرودآمدهاســـت.درسینهاتاز نامهایاســـت
آنتنگینباشد،تابدانبیمدهی

ــار ستم بارگان، بت تراشان  گرفتگی  و تنگناهای فشـ ــودن  گشـ و 
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ــرای نگه داری وضع  که سرســـختانه بـ ــتران و مردمانی  و بت گسـ
ــا و  ــا و فتنه هـ ــگاری مکرهـ ــا نادیده انـ ــتادند، بـ ــود می ایسـ موجـ

رویارویی ها، دشمنی ها و روان ستیزی ها:
ا َيْمُکُروَن«]۵[ »َو ال َتُک في  َضْيٍق ِمّمَ

ــول  ــتاده و رسـ ــینٔه فرسـ گرفتگی سـ خداوند از چرایی دلتنگی و 
ــرده بر مـــی دارد و راِه  ــر پـ ــورٔه ِحْجـ ــای پایانـــی سـ ــود، در آیه هـ خـ
که جز در آوردگاِه ابالغ  برون رفت از آن را به او می نمایاند، راهی 
ــالت،  دوری گزینی از دوگانه پرستان و رویارویی همیشگی و  رسـ
پی گیرانه با ستیزندگاِن راِه روشن رسالت، سینه نمی گشاید، و 

رو به روشنایی قد نمی افرازد:
اْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر…«]۶[

َ
»ف

بدانچهفرمایندتبانگبرآر
ُمْشِرکيَن«]۷[

ْ
ْعِرْض َعِن ال

َ
»…َو أ

َانبازآرندگانرویبگردان از و
ــودگی  گشـ ــینه و  گرفتگی سـ فراروی او، برای رهایی از دلتنگی و 
ــویه به هدف و هموارسازی  آن، راهی جز توّجه دقیق و همه سـ
ــترش دعوت و راهیابی َوحی به  گسـ ــرفت و  هماره راه های پیشـ

کوی سینه ها و روح ها، نبود.
ــه برای پیمودن  کـ ــود را می پیمود، راهی  ــتی راه خـ او، می بایسـ
ــد،  خداونـ ــه  کـ ژرف  ــاور  بـ ــن  ایـ ــا  بـ ــود.  بـ ــده  شـ ــه  برانگیختـ آن 
استهزا ءکنندگان را، که این سوی  و آن سوِی راه و از کمین گاه ها، 
ــازند، ناظر و  گین می سـ ــا را زهرآ ــد و فضـ روح  و روان او را می آزارنـ

کافی است:
ُمْسَتْهِزئيَن«]۸[

ْ
َک ال َکَفْينا ا 

َ
»ِإّن

برابرافسوسکنانبسندهشدیم ماتورادر
ــد  ــرت می بایســـت داشته باشـ ــه حضـ کـ ــاوری  ــر ایـــن بـ ــزون بـ افـ
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ــا،  ــد و آن تـــالش توان فرسـ ــرار بدهـ ــود قـ ــراراه خـ ــه گاه، فـ و همـ
ــا، و  ــینه ها و روان هـ ــه سـ بـ ــی  ــای َوحـ ــازی پیام هـ در ساری سـ
گام  ــتن بازدارنده ها،  ــردن راه های ابالغ و برداشـ هماره هموارکـ
ــینه اش  ــتوار دیگری می بایســـت برمی داشـــت، تا سـ ــد و اسـ بلنـ
برای دگرگونی های شگرف و روح انگیز، در روح و روان انسان ها 
ــکننده، از  ــنگین و َدرهم شـ ــوده و بار سـ گشـ ــانی،  ــٔه انسـ و جامعـ
پشت اش برداشته شود و آن، همانا تسبیح، سجده و عبادت 

بود:
َک  ّبَ ــاِجديَن َو اْعُبْد َر ـ ــْن ِمَن الّسَ ُکـ َک َو  ّبِ ــِد َر ْح ِبَحْمـ ــّبِ َسـ

َ
»ف

َيقيُن«]۹[
ْ
ِتَيَک ال

ْ
ي َيأ َحّتَ

ــتایوازســـجدهآران کیبسـ پـــس،پروردگارخودرابهپا
ــورامرگفرا ــروردگارخویـــشکن،تاتـ بـــاشوپرســـتشپـ

رسد.
ــرَمدی  ــر و لطف َسـ ــردن بر ِمهـ ــتن و تکیه کـ ــاز، دل بسـ ــا راز ونیـ بـ
ــده،  ــارنده و زمین گیرکننـ ــم فشـ ــای ســـخت َدر هـ الهـــی، از تنگنـ

بیرون می آمد.
ــد و  ــای پیاپـــی خداونـ ــان فرمان هـ ــای میـ ــرت در تنگنـ آن حضـ
ــده بود و راه دعوت  گرفتار آمـ کینه ورز  ــمنان  دشـــمنی های دشـ
کوه کوه اندوه، دغدغه  را پرفراز و نشـــیب و پرسنگالخ می دید و 
که خداوند  ــرد،  ــینه خود احســـاس می کـ و درماندگی را روی سـ
کرد و آفاِق  ــان  مهرورزانه آن را برداشـــت، راه انجام دعوت را آسـ

گشود. تیره را 
ح صدر،  که حبیب خدا، رسول اعظم )ص(، با شر راه روشنی را 
ــتوار  ــا و تردیدها، ارادٔه اسـ ــر دوِدلی هـ ــد، چیرگی بـ ــتردگی دیـ گسـ
ــتن شـــجاعانٔه ســـکوت سیاه  و ندا َدر ِدهی های پیاپی، شکسـ
ــوده بدارد، تا رهروان،  گشـ که  ــود، بر اّمِت اوست  گشـ شـــب و… 
ــرد و غبار بی رهروی و  گـ ــته، آن را در نوردند و نگذارند  پیاپیوسـ
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بی پیمایش گری، آن را فروپوشاند.
ــود، مهر  ــتادٔه عزیز خـ ــم، بر فرسـ کریـ ــان، آن َودوِد  ــرورِز مهربـ مهـ
ــدٔه ابالغ َوحی و  کوبنـ ــد، و در آوردگاِه بسی ســـخت و َدر هم  ورزیـ
ــریف  گران را از پشـــت آن وجود شـ رویارویـــی با بازدارنده ها، باِر 
گهر را  گرانـــی، پشـــت آن واال ــنگینی و  که از سـ ــاری  ــذارد، بـ فروگـ
ــُبک بارانه،  ــرازد و قامت افرازانه و سـ ــته بود، تا قامـــت افـ بشکسـ
گردن نهاده به آموزه ها  ــان باورمند و  ــْبکی نو درافکند، و انسـ سـ
ــد و  ــتردگی دیـ گسـ ــاند و  ــه اوجـــی برسـ ــی را بـ ــای َوحیانـ و آیین هـ
که دشواری راه،  گردنه های دشوارگذر  ح صدر  پایه ای واال از شر
کینه مند، ناامیدی را بر قلب و  و دشمنی های پیاپی دشمنان 
کند در هاله ای از نور در  سینٔه او آوار نسازد و همیشه احساس 

حرکت است و در محملی از جنس َپرنیان.
ــدا )ص( به حقیقت  ــول خـ ــانی شـــگرف، در روزگار رسـ این دگرسـ
ــای از پشـــت  ــاده، ِوزرهـ گشـ ــینه های  ــا سـ ــی بـ پیوســـت. مردانـ
ــتان  ــبیح گوی، ســـجده کنان به آسـ ــای تسـ فروافکنـــده، جان هـ
ربوبی، به یاری محمد )ص( قدافراشتند؛ بی هراس از دشمنی 
دشمنان، با اطمینان نفس و تکیه بر قدرت الیزال حق، دستان 
گره زدند،  دست به کار شدند،   خود را به دستان فرستادٔه خدا، 
ــاب عالم تاب  ــایند، به شـــب پایان دهند، آفتـ ــپیده را بگشـ تا سـ
ــه االاهلل را برَدمانند. دیری نپایید، فوج فوج  کلمه الالـ ــد و  توحیـ
ــِن  َکـ ــای تاریـــک و تاریکیَ َپرا ــدند و پایگاه هـ ــروزان شـ ــا فـ جان هـ
ــپید و روشـــن،  ــای سـ ــا چهره هـ ــد و بـ ــرو ریختنـ ــم فـ ــرک، از هـ شـ
گسست ناپذیر،  گام های استوار و عزم های  گشاده،  سینه های 
ــکافندٔه تاریکی ها  ــاهنگی و میان داری شـ ــه طالیه داری، پیشـ بـ
گذاردند و  ــهر را  ــه روزگاران، بنیان باورشـ و بااراده تریـــن مرِد همـ

دیدند از دل دشواری ها، آسانی ها بر می َدمند.
ــان، از جان  ــه در راه جانـ کـ ــه جان پذیرفت  ــول خدا )ص( بـ رسـ
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ــرود آورد و  ــی فـ ــای َوحـ ــه لـــب برکه هـ ــنه جانان را بـ ــذرد و تشـ بگـ
ُصراحی جان شان را َلباَلب سازد.

ــاندن  ــتردٔه فراخیزی، تالش، نیوشـ گسـ ــترٔه  گسـ کارزار و  در این 
آموزه های حیاتی َوحیانی به »جان« ها، »روان« های شیفته، 
ــتیز  کنده، به سـ کینه آ ــینه های به  کرد، با سـ ــتادگی  چنان ایسـ
گمارد،  برخاســـت، به هموارسازی راه های حقیقت نما، هّمت 
ــاخت  که خدا نام اش را بلند سـ ــید، بیم به دل راه نداد،  نهراسـ
ــان ها را در آن  و زیبایی های درون اش را نمایاند، فوج فوج انسـ
ــریف  ــیدای آن وجوِد شـ ــنگدل، واِله و شـ ــان سـ ــرزمیِن مردمـ سـ

ساخت.
ــه  ــتٔه او، بـ ــان« به جانان پیوسـ ــتری »جـ ــود او، و شعاع گسـ وجـ
ــرگردان،  ــود را بـــی او، سـ ــید و خـ ــان معنـــی می بخشـ زندگی شـ
گرفتار در صحراهای سوزان و تفتدیده می دیدند،  حیرت زده و 

بی امید به زندگی سعادت مندانه.
گرفتاری ها،  ــواری ها،  ج و باروی دشـ به مهر و مدد خداوند، بر
ــد،  فروریختنـ ــیاهی ها  سـ و  ــا  تنگناهـ ــا،  ناهمواری هـ ــا،  اندوه هـ
آسانی ها، گشایش ها و دلشادی ها و دلگشایی ها روی نمودند 

گشودند. و آغوش ِمهر 
ــول  کار رسـ ــکوفایی ها،  ــکفتن ها و شـ با همٔه این پیروزی ها، شـ
ــد  کار پیونـ ــا  کار را بـ ــتی  ــان نپذیرفـــت. او بایسـ ــدا )ص( پایـ خـ
که پشـــت سر می گذارد  ــواری، ســـختی و تنگنایی را  می زد. دشـ
ــانی، روح اش را  ــیم روح انگیز آسـ ــد و نسـ ــانی وارد می شـ و به آسـ
ــده از رنج  کنـ ــنگالخ و آ ــوار، پرسـ گام در وادی دشـ می نواخـــت، 
ــانی دســـت یابد و ایـــن حرکت و تکاپو  ــر می گذارد، تا به آسـ دیگـ
ــه می یافـــت، تا راَیـــت قانون زندگـــی و حیات،  ــته ادامـ پیاپیوسـ

همیشه افراشته می ماند.



  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  24     سخن نخست

گشودن سینه، فرونهادن  او، در پرتو مهر و رحمت الهی، همانا 
ــانی،  پس از ســـختی ها  ــام، پدیدآری آسـ ــاد و نـ ــردن یـ ِوزر، بلندکـ
ــروزگاران خود را  ــان هایی از همـ ــای ایمانی انسـ ــا، پایه هـ و رنج هـ

گذارد،  پایه هایی َبس استوار.
ــدگان، به میدان آمدند، میدانی ســـخت، ُپرهیمنه و  ایمان آورنـ
توان فرسا. با تمام وجود، به دفاع از رسول خدا )ص( برخاستند 

ــرک ورزان و  ــرِک شـ ــِن توحیدی خود را در برابر شـ و جایگاه  روشـ
شرک گستران، نمایاندند.

گاِه سرنوشت، راه دشوار دیگری فراروی رسول  در این هنگام و 
ــتی، با هّمـــت بلند،  ــرت بایسـ که حضـ ــود  ــره نمـ ــدا )ص( چهـ خـ
ــه آن از راهنمایی ها  ــری آن بـ ــوزی، راهنمایـــی و پرتوگیـ درس آمـ
ــود. و ایـــن  ــکوه مندانه آن را می پیمـ ــای َوحیانـــی، شـ و آموزه هـ
دگرگونی و حالی به حالی انسان ها، همانا: از تاریکی به روشنایی 
ــم و روح نظام  ــوز و تباهی گر جسـ درآمـــدن،  از تنگنا های ِخردسـ
ــترٔه توحیـــدی روی آوردن را، پاس و با  گسـ جاهلـــی،  به فراخنا و 

ِخَردها،سرشتارها بیدارسازی
وبهجوششدرآوردنذهنها،
ــتن سـ خا بر جو و جست به
و ــا صخرههـ ــهالی البـ در
ــیدن ــکافتنآنهابرایبرکشـ شـ
ــوار ــانی،راهدشـ انسـ ــای نابهـ
کهرســـول ــود ــنگالخیبـ وپرسـ

خدا)ص(بهانجامرساند.
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گزندها،  آیین ها، قانون ها، راه ورسم های َوحیانی و عقالنی، از 
آفت ها و هجمه های اردوگاه شرک، در امان  می داشت.

بیدارسازی ِخَردها، سرشتارها و به جوشش درآوردن ذهن ها، 

ــتن در البه الی صخره ها و شکافتن آن ها  به جست وجوبرخاسـ
برای برکشیدن ناب های انسانی، راه دشوار و پرسنگالخی بود 

که رسول خدا )ص( به انجام رساند.
و  ــکوفیدن ها  شـ و  ــگفتی ها  شـ ــٔه  همـ ــا  بـ ــگاه،  منزلـ ایـــن  در 
ــد، راهی ســـخت تر و ناهموارتر  ــا، نمانـ ــم اندازهای َبس زیبـ چشـ
ــه می بایســـت آن را  کـ ــی  راهـ گرفـــت.  را در پیـــش  راه پیـــش  از 

می ساخت، هموار می کرد و بازدارنده ها را بر می داشت.
ــازی  ــتن باورمندان، هماره، برای هموارسـ برانگیخته نگاه داشـ
ــا،  کمین گاه هـ ــا،  ــذر آرام و آرامش بخـــش از پیـــچ و خم هـ گـ راه و 

الزمٔه باور به توحید و روی گردانی 
از شرک، به هم پیوستگی قلبی و 
روحـــی باورمنـــدان و دوری گزینی 
ــتگی  ناهم پیوسـ و  کندگـــی  پرا از 
ــرای  بـ تـــالش  و  روحـــی  و  قلبـــی 
ــای  دژهـ و  ــا  بناهـ ــازی  استوارسـ
زندگی توحیدی و َدرهم کوباندن 
بناها و دژهای شرک است، و این 
ــم، به حقیقـــت نمی پیونـــدد،  مهـ
ــتن قدرت مندانه  ــا برافراشـ ــز بـ جـ

پایه های نظام توحیدی.
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که  ــایی بود  ــزرگ و توان فرسـ ــالت بـ ــا، رسـ ــا و باتالق هـ داْمَکده هـ
رسول خدا )ص( باید آن را فروزان می داشت.

ــا روح و  ــراز بـ ــتند، تـ ــاز داشـ ــاد و دژی نیـ ــه بنیـ ــاوران، بـ توحیدبـ
ــا، آیین ها و قانون های  ــازوار با برنامه هـ ــان و سـ رواِن باورمندشـ
َوحیانی و توحیدی، تا بتوانند باروهای باَورهای َوحیانی خود 
ــد، تا همه جا و همه گاه،  را برافرازند و مشـــعل های آن را برافروزنـ
ــد و  ــان بماننـ ــند و از ره گم کردگـــی در امـ راه از بـــی راه، بازشناسـ

ره گم گشتگان را َره  نمایند.
الزمٔه باور به توحید و روی گردانی از شرک، به هم پیوستگی قلبی 
کندگی و ناهم پیوستگی  و روحی باورمندان و دوری گزینی از پرا
ــازی بناها و دژهای زندگی  قلبی و روحی و تالش برای استوارسـ
ــرک اســـت، و این  کوباندن بناها و دژهای شـ توحیدی و َدرهم 
ــتن قدرت مندانه  مهم، به حقیقـــت نمی پیوندد، جز با برافراشـ

پایه های نظام توحیدی.
گسترش  که شکوفایی دین و دینداری و  بر این اساس و بنیاد، 
توحید، بر آن بسته است، رسول خدا )ص(، پی گیرانه و شبان 
ــترده برای  گسـ ــزی ایـــن آوردگاه و میدان  ــِی پی ریـ و روزان، در پـ

توحیدیان بود.
ــند،  ــته باشـ که توحیدیان یارای آن را داشـ ــتره ای  گسـ ــدان و  میـ
گاه های ویژه، بنمایانند، جلوه گر  آن چه بر آنان فرض شـــده در 
ــه »اهلل« فریاد  ــود را بـ ــتین و عشـــق درونی خـ ــاور راسـ ــازند و بـ سـ
ــرد، بیارایند  ــه َوحی و خـ ــای زندگی خود را بـ ــد، تمامـــی زوایـ کننـ
ــه،  ــرد در چگونگـــی ادارٔه جامعـ ــه َوحـــی و خـ ــا نقـــش دادن بـ و بـ
ــازی نظام عادالنٔه اســـالمی در  چاره اندیشـــی آن به آن، پیاده سـ
ــه دارند،  کـ ــگاه  و پایگاه علمـــی و ایمانی  ــا، از جایـ ــه عرصه هـ همـ

باورشهر را بنیان بگذارند.
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رسول خدا اسوه است، اسؤه همه مردمان، در همٔه روزگاران.
ــانی، در  گروه، قوم، قبیله و مّلتی برای پی ریزی تمّدن انسـ هر 
هر روزگاری، می سزد بنیان گذار تمّدن، انسان و عصر جدید را، 
ــا، آیین ها و راه  و  ــوه و چراغ راه خویـــش قرار دهد و برنامه هـ ُاسـ

رسم های انسان سازانه و جامعه افرازانه او را، به کار بندد.
ــتین نبـــی اعظم )ص( و ســـپس ها  ــه پیروان راسـ کـ ــان  همان سـ
ــوه قراردادن آن حضرت و  ــا ُاسـ ــا و مّلت ها، بـ ــیاری از اّمت هـ بسـ
ــبد آفرینـــش، از تاریکی  ُگِل سرسـ ــاب وجود آن  ــری از آفتـ پرتوگیـ

گذاردند. به در آمدند و باتالق شب را پشت سر 
ــه آییـــن  َوحیانـــی و  ــدادگان بـ ــپردگان و دلـ ــدان و سرسـ باورمنـ
ــول خدا  ــوه قراردادن رسـ ــا ُاسـ ــتان نبـــوی، بـ ــه آسـ ــگان بـ باریافتـ
ــان، چهرٔه  ــود را پرداختند، آیینه سـ ــه آن، نفـــس خـ )ص(، آن بـ
ــان  ها را  ــد، با ایـــن فراخیزی، روح انسـ روِح خویـــش را نمایاندنـ

فراخیزاندند، انسان سازندٔه باورشهر را ساختند.
کاروان انسانی اند. با  انسان و جامعه، دو بال و دو اهرم حرکِت 

یکی، بی دیگری، حرکت، ناممکن است.
انساِن بوته دیده و سرد و گرم چشیده،  یارای آن را دارد که بنای 
جامعٔه تراز را بگذارد، تا گاهوارٔه جامعٔه این سان پایه ریزی شده، 

کانون خود بپرورد. انساِن شایسته را، در 
گی های  ــود، و نمایانـــدن ویژ ــودِن خـ ــا نمـ ــدا )ص( بـ ــول خـ رسـ
گذارد، آن گاه، به  ــان الهی، سنگ بنای انسان تراز َوحی را  انسـ
ــهر  ــدٔه مکتب َوحی، پایه های جامعه و شـ یاری یاران تربیت شـ
ــا و آیین های َوحیانی  ــتورها، قانون هـ نمونه را افراشـــت، تا دسـ
ــدیافته در  ــده و رشـ ــان تربیت شـ انسـ ــد و  به حقیقـــت بپیوندنـ
که از تربیت و رشدیافتگی دینی  مکتب َوحی را یارای آن باشد 

کند و بارقه های آن را در سینٔه دیگران بتاباند. خود نگهبانی 



ــال ُرُسل،  ــهر پانگیرد، قانون های َوحیانی و ارسـ گر جامعه و شـ ا
و تالش برای هدایت مردمان و آشناسازی و پای بندکردن آنان 

به آموزه های دینی، ره به جایی نخواهند برد.
از این روی، همه تالش ها، اندیشه ورزی ها، برکشیدن قانون ها 
ــتای تربیت انساِن  ــتی در راسـ ــّنت، بایسـ کتاب و سـ و آیین ها از 

گرفته شود. جامعه ساز و جامعٔه انسان ساز ، به کار 
ــر  ــد آن، بیان گـ ــور اســـت و بندبنـ گـ ــا  ــواره تـ گهـ ــه، دانـــش از  فقـ
ــر یکدیگر،  ــذاری آن دو بـ ــه و اثرگـ ــان و جامعـ ــای انسـ پیوندگاه هـ
ــه آوردگاه بزرگـــی اســـت  کـ ــه،  ــات زندگـــی. دانـــش فقـ ــٔه آنـ در همـ
ــاب و  کتـ ــا از  ــا و آیین هـ ــیدن  قانون هـ ــه ورزی ها، برکشـ از اندیشـ
ــه ای از الیه ها و  ــه  و زاویـ ــَرد، هیـــچ الیـ ــّنت، و میـــدان داری ِخـ سـ
زاویه های زندگی خانوادگی، اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی را 
کتاب،  فرو نمی گذارد، یا به دست توانای َوحی و در چهارچوب 
ــا را بر می دارد،  ــاید، بازدارنده هـ ــا را می گشـ گره هـ ــرد،  ــّنت و خـ سـ
ــراز و نشـــیب های زندگی  ــرای درنوردیدِن فـ ــراروی، بـ ــا را فـ راه هـ
ــتاری باز  ــالم، روشـــن، بی ابهام و بی گره، خردپذیرانه و سرشـ سـ
ــا برابر  ــان میـــدان می دهد تـ ــرد و دانش انسـ ــه خـ ــا بـ ــد و یـ می کنـ
ــه  میان داری  ع، بـ ــر کّلی شـ ــم اندازهای ناِب َوحی و اصول  چشـ

ــرد، قانون های  ــهر پانگیـ گر جامعه و شـ ا
تـــالش  و  ُرُســـل،  ــال  ارسـ و  َوحیانـــی 
ــازی و  ــان و آشناسـ ــرای هدایـــت مردمـ بـ
ــان به آموزه های دینی،  پای بندکردن آنـ

ره به جایی نخواهند برد.

  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  28     سخن نخست



  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  29     سخن نخست

ــواری ها، ابهام ها، تنگناها، تاریکی ها را  بپردازد و آن به آن، دشـ
ــان در راه های  که دارد، نگذارد انسـ ــاز و برگـــی  کند و با سـ ــد  رصـ
ــه بیرون و فضای  ــد و روزن و راهی بـ ــو در تـــوی زندگی در بمانـ تـ

دلگشا، نگشاید.
پینوشتها

.]۱[ سوره انشراح،  آیه ۱
]۲[. پیشین، آیه ۲ و ۳
]۳[ . سوره هود، آیه ۱۲

]۴[ . سوره اعراف، آیه ۲
]۵[ . سوره نحل، ایه ۱۷ و سوره نمل، آیه ۷۰

]۶[ . سوره حجر، آیه ۹۴
]۷[ . پیشین

]۸[ . سوره حجر، آیه ۹۵
]۹. سوره حجر، آیه ۹۸ و ۹۹



  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  30   انگاره ها

انگارهها

اصول انقالبِی حکومِت امام علی )ع(

حکومـــت امیرالمٔومنیـــن علـــی، علیه الســـالم،  از میان انقالب 
ــا یاری  ــرآورد، تا بـ ــر بـ ــه و مصر، سـ کوفـ ــه و  ــردم مدینـ خونیـــن مـ
ــتگی عامٔه  ــول اســـالم و همبسـ ــان و ثابـــت در اصـ ــردان باایمـ مـ
ــاع جاهلیت را از میان بردارد و  ــردم محروم و رنج دیده، ارتجـ مـ
ــازد. تنها برای انجام همین  عدل اجتماعی اســـالم را پابرجا سـ
که آن حضرت، به زمامداری تن داد،  ــنگین بود  مسٔوولیت سـ
ــان انحرافات و  ــقیه و پـــس از بیـ ــر خطبٔه شقشـ ــه در آخـ چنان کـ

گذشتگان، فرمود:  گون حکومت  گونا رنگ های 
َحاِضِر 

ْ
 ُحُضوُر ال

َ
ْو ال

َ
ــَمَة ل َسـ  الّنَ

َ
َة َو َبَرأ َحّبَ

ْ
َق ال

َ
ل

َ
ِذي ف

َّ
َما َو ال

َ
»أ

 
َّ

ال
َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
ى ال

َ
 اهَّلُل َعل

َ
َخذ

َ
اِصِر َو َما أ ِة ِبُوُجوِد الّنَ ُحّجَ

ْ
ــاُم ال َو ِقَيـ

َها 
َ
َقْيُت َحْبل

ْ
ل
َ َ
ــوٍم ل ـ

ُ
ــَغِب َمْظل  َسـ

َ
ِة َظاِلٍم َو ال

َ
ِکّظ ى 

َ
وا َعل ُيَقاّرُ

ِبَها....«  ى َغاِر
َ
َعل

کهدانهراسرشکافتوحیات گاهباشید!بهخداوند آ
ــران ــیایـــنحاضـ وآمادگـ ــور ــودحضـ ــرنبـ گـ ــدآورد،ا پدیـ

http://mozoomag.ir/1399/02/mozoonamak-no32-engareh/


  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  31   انگاره ها

کمککار  آماده،وقیامحّجت،بهســـببوجودهمکاِر
که: گرفته کردهوپیمان وآنچهخداوندبرعلماواجب
گرسنگیستمدیدهآرامنگیرند، و ــتمکار برپرخوریسـ
ــودش ــردنخـ گـ ــه ــداریرابـ ــمانمرکـــبزمامـ یسـ ــنر مـ

میافکندم....
ــراد فرمود، اصول انقالبی  که در آغاز خالفت ایـ ــه ای  و در خطابـ

کرد: دولت خود را با این جمله افتتاح 
 َرِهيَنٌة...« 

ُ
ُقول

َ
ِتي ِبَما أ »ِذّمَ

کهمیگویم... گروچیزیاست ذمٔهمندر
پس از چند جمله فرمود: 

ُه  ــَث اهَّلُل َنِبّيَ ــْوَم َبَعـ ــا َيـ َکَهْيَئِتَهـ ــاَدْت  ــْد َعـ ــْم َقـ َتُکـ  َبِلّيَ
َ

 َو ِإّن
َ

ال
َ
»أ

ًة َو 
َ
َبل

ْ
ّنَ َبل

ُ
َبل

ْ
ُتَبل

َ
ــّقِ ل َحـ

ْ
ِذي َبَعَثُه ِبال

َّ
ــه وآله( َو ال )صلى اهَّلل عليـ

ُکْم 
ُ
ْسَفل

َ
ى َيُعوَد أ ِقْدِر َحّتَ

ْ
ــْوَط ال ــاُطّنَ َسـ ُتَسـ

َ
ًة َو ل

َ
ّنَ َغْرَبل

ُ
ُتَغْرَبل

َ
ل

ُروا  َکاُنوا َقّصَ َيْسِبَقّنَ َساِبُقوَن 
َ
ُکْم َو ل

َ
ْسَفل

َ
ُکْم أ

َ
ْعال

َ
ُکْم َو أ

َ
ْعال

َ
أ

َکاُنوا َسَبُقوا.«  اُقوَن   َسّبَ
َ

َرّن ُيَقّصِ
َ
َو ل

گرفتاریشما،بههمانصورتوبه که ــید باشـ هوشیار
ــدپیمبرشرابرانگیخت کهخداونـ ــٔاتهمانروزی هیـ
ــرشرابهحق ــهپیمبـ کـ ــانخداوندی ــههمـ ــته.بـ بازگشـ
برانگیخت،همهبهجوشوجنبشخواهیددرآمدوزیر
وزبرخواهیدشد،ودرهمآمیخته)یاغربال(میشوید
َبرمیگردید)یادر ِز ــرو ــددمکفگیریدردیگ،زیـ وماننـ
ــماباال ــردرمیآیید(تازیرینازشـ ــهتقدیـ یانـ معـــرضتاز
کهواپسماندهاند ــروانی برینپایینروندوپیشـ َز ــدو آینـ
گرفتهاند،واپس کهپیشی گیرندوپیشجویانی پیشـــی

زدهشوند...
کالم آن حضرت در آغاز خالفت است  ــی از  این مضمون، بخشـ
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ــته  گذشـ ــع  ــاختن وضـ ــر، اعـــالم انقـــالب و دگرگون سـ ــه سراسـ کـ
می باشد.

گون کردن  ــرت، بر پایٔه اصول انقالبی اســـالم و برای واژ آن حضـ
گذشته، در همان روزهای نخست خالفت  نظام ضّداســـالمی 
ــرد و اموال و  کـ ــزل  ــته را  عـ گذشـ ــان دولت  ــال و والیـ ــود، ُعّمـ خـ
تیول های آنان را امر به مصادره نمود، تا به بیت المال عمومی 
ــرت  ــه از عاقبـــت روش آن حضـ کـ ــانی  کسـ ــردد و در پاســـخ  برگـ

ک بودند فرمود: بیمنا
َماُء  ِ

ْ
ــِه ال ــاُء َو ُمِلَك ِبـ َسـ ــِه الّنِ َج ِبـ ــُزّوِ ــْد ُتـ ــُه َقـ ــْو َوَجْدُتـ ـ

َ
»َو اهَّلِل ل

 
ُ

َعْدل
ْ
ــِه ال ْيـ

َ
ــاَق َعل ــَعًة َو َمْن َضـ َعْدِل َسـ

ْ
ــي ال  ِفـ

َ
ــإّن ـ

َ
ــُه. ف َرَدْدُتـ

َ
ل

ْضَيُق.« 
َ
ْيِه أ

َ
َجْوُر َعل

ْ
ال

َ
ف

کهدر گر)درمیانآنتیولواموالی بهخداوندسوگند،ا
ــوده(مالیرابیابم بـ ــتهووالیاناو ــّرفخلیفٔهگذشـ تصـ
کنیزانخریدهشده، کابینزناندادهشدهوباآن کهبه
گشایشاست آنمالرابازپسمیگیریم؛چهدرعدل
براو گیرد،جور کهعدلبرویســـختوتنگ کســـی و

سختترودشوارترمیباشد.
که: چرا  ــد  ــه آن حضرت اعتراض می کنـ ــون امتیازجویـــی بـ و چـ
ــان  ــران قوم و عامه، و عرب و عجم از اموال عمومی یکسـ به سـ

می دهد، در جواب می گوید:
ْيِه؟ َو 

َ
يُت َعل ِ

ّ
ــْن ُول َجْوِر ِفيَمـ

ْ
ْصَر ِبال ــَب الّنَ ـ

ُ
ْطل

َ
ْن أ

َ
ــي أ ـ ُمُروّنِ

ْ
 َتأ

َ
»أ

 ،
ً
َماِء َنْجما ّمَ َنْجٌم ِفي الّسَ

َ
ُطوُر ِبِه َما َسَمَر َسِميٌر َو َما أ

َ
 أ

َ
اهَّلِل ال

 
ُ

َمال
ْ
َما ال

َ
ــَف َو ِإّن َکْيـ

َ
ْيُت َبْيَنُهْم ف ــّوَ َسـ

َ
 ِلي ل

ُ
َمال

ْ
َکاَن ال ــْو  ـ

َ
]َو[ ل

 اهَّلل...« 
ُ

َمال
که ــانی کسـ ــتمدرباره کهازطریقسـ ــامراوامـــیداری آیـ
ــد ــهخداونـ ــم؟بـ ــروزیجویـ ــدهام،پیـ ــانشـ آنـ ــدار زمامـ
ــرپردٔهتاریکشـــب،بیداریراز کهزیـ ــوگندتاآنگاه سـ
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ــمان آسـ ــد)تاروزگارمیگذرد(وتااختریدر دلمیگویـ
پـــیاختریرخمینماید،منازروشخودرخنمیتابم.
ــددرمیانآنان آِنمنباشـ ــالاز کهاینمـ ــهفـــرضاین بـ
ــهاینمال ــهاینکـ ــدبـ ــانپخـــشمیکردم،چهرسـ یکسـ

هماناازآنخداست.
ــان ایران،  ــی از والیـ که یکـ ــید  گزارش رسـ ــرت  ــه آن حضـ ــون بـ چـ
ــلمانان و مجاهدیـــن  ــان مسـ ــوال عمومـــی )فـــی ء( را در میـ امـ
ــراب را بر ایرانیان بر  ــیم می کند و نزدیکان خود و اعـ ــر تقسـ نابرابـ
ــتند  ــویش می فرسـ ــد، نکوهش نامٔه تهدیدآمیزی به سـ می گزینـ

که در پایان آن چنین آمده:
ــَمِة  ــِلِميَن ِفي ِقْسـ ُمْسـ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
َك َو ِقَبل

َ
 َمْن ِقَبل

َ
ــّق  َحـ

َ
 َو ِإّن

َ
ال

َ
»أ

وَن َعْنه«  ْيِه َو َيْصُدُر
َ
َفْيِء َسَواٌء، َيِرُدوَن ِعْنِدي َعل

ْ
ا ال

َ
َهذ

کهپیـــشرویتووپیش ــلمانانی کهحقمسـ گاهباش آ
رویماهستند،درتقسیماینفیءیکساناست،همٔه
ــمٔهعمومـــیرویمیآورندو ــنبهاینسرچشـ ــاننزدمـ آنـ

آنبرمیگردند کامیاباز واردمیشوندو
ــه یکی از  که بـ ــری  ــد دیگـ ــاب و تهدیـ ــر عتـ ــٔه سراسـ در ضمـــن نامـ
والیان دســـت ُبردَزننده به اموال عمومی مرقوم داشته، چنین 

نوشته:
َت َما 

ْ
َعل

َ
ِذي ف

َّ
 ِمْثَل ال

َ
َعال

َ
ُحَسْيَن ف

ْ
ــَن َو ال َحَسـ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ْو أ

َ
»َو َو اهَّلِل ل

 
َ

ى آُخذ ــِإَراَدٍة َحّتَ ي ِبـ  َظِفَرا ِمّنِ
َ

ــَواَدٌة َو ال ُهَما ِعْنِدي َهـ
َ
ــْت ل َکاَنـ

َمِتِهَما « 
َ
َباِطَل َعْن َمْظل

ْ
يَح ال ِز

ُ
 ِمْنُهَما َو أ

َ
َحّق

ْ
ال

کاریرا ــان ــین،همـ گرحســـنوحسـ ــوگند،ا ــهخداسـ بـ
ــدکهتوکردهای،پیـــشمنبرایآنهاهیچگونه میکردنـ
گذشـــتونرمشـــینبودوبرارادٔهمندســـتنمییافتند
آنان ــقرااز ــتندبدهند،تاحـ ــریبهآننمیتوانسـ وتغییـ

گردانم. ستانموباطلراازموردتجاوزشانزائل
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به والی و فرماندٔه حلوان )از ایالت فارس( مرقوم فرموده:
َعْدِل، 

ْ
 ِمَن ال

ً
َکِثيرا ــَف َهَواُه َمَنَعُه َذِلَك  ـ

َ
َواِلَي ِإَذا اْخَتل

ْ
 ال

َ
ِإّن

َ
»ف

َحّقِ َسَواًء...« 
ْ
اِس ِعْنَدَك ِفي ال ْمُر الّنَ

َ
َيُکْن أ

ْ
ل

َ
ف

کندهشد، بهراستی،همینکهآرزوهاوهواهایوالیپرا
ــود.باید ــیاریمواردمانعمیشـ بسـ ویراازعدالـــتدر

مردمنزدتویکسانباشد
ــود، بیـــش از حق یک  ــوال عمومـــی برای خـ ــرت، از امـ آن حضـ
ــود و  ــا بیت المال را می گشـ ــر عادی بر نمی داشـــت، و چه بسـ نفـ
هرچه در آن بود در میان مستحقین پخش می کرد و زمیِن آن 
را جاروب می کرد و خود تهی دســـت به خانه اش باز می گشـــت 
ــه برای یک  ــریفاتی بیـــش از آن چـ ــات و تشـ ــه احترامـ و هیچ گونـ
ــود هزار  که با نـ ــلمان اســـت، نمی پذیرفت. هنگامـــی  ــرد مسـ فـ
ــهر  ــه صّفیـــن می رفت چون به شـ ــراق، بـ ــان عـ ــپاهیان قهرمـ سـ
که  ــان و دهقانانی  کدخدایـ ــد،  ــران )انبار( وارد شـ ــرحّدی ایـ سـ
ــر موکب آن حضرت پیاده  ــده بودند، در برابـ از اطراف جمع شـ

شدند و دست به سینه ایستادند. فرمود: 
َمَراَءَنا. 

ُ
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کهمیکنید؟ کاریاست اینچه
گفتند:خویوروشمابرایتعظیمبهزمامداراناست!
ــهرفتار ــهاینگونـ ــمابـ ــوگندامرایشـ ــهخداسـ ــود:»بـ فرمـ
ــّقتدچار ــودرادردنیابهمشـ ــماخـ ــودنمیبرندوشـ سـ
یدودرآخرت،خود،دچارشقاوتمیشوید... میساز
و  ــان  امتیازجویـ ــرت،  انقالبـــی آن حضـ عـــدل و روش  همیـــن 
ــا بنی امّیه هم دســـت  ــرب را بـ ــابق و عـ ــران حکومـــت سـ غارت گـ
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ــای خود  ــه در آرزوهـ کـ ــه و زبیر  ــرد. نخســـت، طلحـ کـ ــدا  و هم صـ
ــبانه به مّکه رفتند و ام المٔومنین عایشه را  ــدند، شـ کامیاب نشـ
ــاز و بصره را فریفتند، تا  کردند و مردمی از حجـ ــا خود هم صدا  بـ
ــود و هزاران مردم  جنـــگ خونین جمـــل را به راه انداختند و خـ
دیگر در میان این طوفان غرق شـــدند. سپس معاویه هم َعَلم 
ــتیزه برافراشت و همٔه والیان معزول و غارت گران  مخالفت و سـ
ــدند و جنگ  ــو، زیر پرچم وی جمع شـ و امتیازطلبان، از هر سـ
ــرًا  ــد. پـــس از آن، مردمـــی ظاهـ کردنـ ــا  ــز صفیـــن را برپـ هول انگیـ
ــه و اغوای همان غارتگران، به  مقّدس و ســـبک مغز، به دسیسـ
ــور و مرکز  کشـ ــد و در داخلٔه  گرفتنـ ج شـــکل  ــورت حـــزب خوار صـ

خالفت آن حضرت، طوفان دیگری پدید آوردند.
این ناخدای خدایی، در میان طوفان های پی درپی، پیوسته 
کشتی  کشتی داشت تا  چشم به ساحل دور و دست به سّکان 
ــده بود،  که پرچم توحید اســـالم بر آن نصب شـ حـــق و عدل را، 
ــرق و توّقـــف نجاتـــش دهد.  ــد و از غـ ــا بگذرانـ ــان طوفان هـ از میـ
کشتی به ساحل نرسید  گرچه ناخدا در میان راه، قربانی شد و 
ــد و متوّقـــف نگردید، پس از آن  ــتقرار نیافت، ولی غرق نشـ و اسـ
ــنای به هدف  حضرت، از اوالد و فرزندان عالی قدر و پیروان آشـ
ــرق و توقـــف نجات  ــتی عـــدل و حـــق را از غـ کشـ و راه و روش او، 
که برای  دادند و پیوسته به پیش بردند. مردانی از شرق و غرب 
نجات خلق خدا از استبداد و تجاوز و ستم طبقات امتیازجو و 
کردند، با توّجه، یا  ستم گر و برای استقرار عدل و مساوات قیام 

بدون توّجه، دارای همان مقصد و راه و روش بودند.
ــکاِف اسالم، این  از امتیازات بارز و مشـــخص قهرمان طوفان شـ
ــته و در محیط نامساعد  گذشـ ــیزده قرن و نیم  که: در سـ اســـت 
ــتی عدل و  کشـ ــدید مخالف،  افکار عمومی جهان و هواهای شـ
که اسالم ساخته بود، به راه انداخت و پیش برد و راه  نجاتی را 
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گرچه محدود، از اجتماع  کرد و چنان نمونه ای،  ــری را باز  رهبـ
که مصلحین  عدل و مساوات و زمامداری به حق را نشان داد 
که قرن ها بشر  و فالسفه تصّور تحّقق آن را نمی کردند. تا امروز 
گشته، چنین نمونه محّققی در هیچ  پیشرفت و نفوس آماده 

کشور و سرزمینی به چشم نمی آید.
پی نوشت ها

۱ . طالقانی،  سید محمود، اسالم و مالکیت/۳۰۲ - ۳۰۸
۲  . نهج البالغه، خطبه ۳

۳  . نهج البالغه، خطبه ۱۶
۴  . نهج البالغه، خطبه ۱۶
۵  . نهج البالغه، خطبه ۱۵

۶  . نهج البالغه، خطبه ۱۲۶
۷  . نهج البالغه، نامه ۴۳:

کهدرزمان ــود ــیبانی،بـ ــنوالی،مصقلةبنهبیرهشـ ایـ
خالفـــتآنحضرت،والیـــتجنوبایرانراداشـــت.
ــا ــیرخره«یـ ــمتیازجنـــوب»ارشـ ــتانقسـ ــزاسـ ــامرکـ گویـ
ــز ــور،مرکـ ــیر)کـ اردشـ  ــور کـ ــا یـ ــاء( ــمخـ ــیر)بضـ خراردشـ
ــرهازمیانرفته کنونیکسـ ــها کـ ــتاناســـت(بوده شهرسـ
ــهرباقی ــانراهآبادانوبوشـ میـ ــهردر ایـــنشـ ــاریاز آثـ و
اســـت.مصقله،کهموردخطابامیرالمٔومنیناســـت،

اینشهربهسرمیبرده. در
۸  . نهج البالغه، نامه ۴۱

۹  . نهج البالغه ، نامه ۵۹
۱۰  . نهج البالغه، حکمت ۳۷



رهیافت

بایسته ها و پیامدهای پذیرش حقیقت*

ــه رابطٔه  کـ ــود از روابـــط بین الملـــل اســـالمی این اســـت  …مقصـ
کنیم و  ــلمان مشخص  ــلمان را با یک فرد غیرمسـ یک فرد مسـ
یا رابطٔه یک جامعٔه اســـالمی با جامعه ای غیراســـالمی چگونه 

بایستی باشد؟
انواع رابطه ها

رابطٔه فرد مسلمان با فرد غیرمسلمان، و رابطٔه جامعٔه اسالمی 
ــتند و این دو را  ــٔاله  مختلف هسـ ــا جامعٔه غیراســـالمی دو مسـ بـ
ــلمان  کرد. این که من به عنوان یک فرد مسـ ــد فرض  ــی نبایـ یکـ
ــلمان نیســـت چه روابط و رفتاری  که او مسـ با یک فرد دیگری 
ــته باشم و در مورد او چه تکالیفی دارم و چه حقوقی  باید داشـ
که یک جامعٔه  بین من و او برقرار است، مسٔاله  ای است و این 
که حکومت آن اسالمی است، یک حکومت اسالمی،  اسالمی 
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ــلمان  ــلمان و با یک جامعه غیرمسـ رابطه اش با یک فرد غیرمسـ
چگونه باید باشد مسٔاله  دیگر. این ها با یکدیگر متفاوت است، 
کرد. در این جا نظریات مختلفی  حساب هایش را نباید مخلوط 

می تواند وجود داشته باشد. یک نظریه این است:
کلواینکهدین،یکامروجدانِیفردی مســـلکصلح

است.
ــر دینی، اختصـــاص به  ــوان یـــک دیـــن- و بلکه هـ ــه عنـ اســـالم بـ
کاری به روابط افراد  کلی یک دین- نباید  اسالم ندارد، به طور 
ــند یا  ــواه آن افراد پیرو آن دین باشـ ــد، خـ ــته باشـ با یکدیگر داشـ
ــول این ها دین، امری اســـت  ــرای این که به قـ ــرا؟ بـ ــند، چـ نباشـ
مربوط به وجدان افراد، امری اســـت وجدانی، این امر وجدانی 

در روابط افراد نباید اثری داشته باشد.
ــر و دلش  ــه در ضمیـ کـ ــور اســـت  ــد وجـــدان اش ایـــن طـ ــای زیـ آقـ
ــد به حکـــم وجدان  ــد، او می توانـ ــد آدم متدّینـــی باشـ می خواهـ
ــول آن ها هفته ای  ــد، به قـ کرده و متدّین بوده باشـ ــود عمل  خـ
ــادت دارد، به  ــه عبـ ــد نیاز بـ ــر وقـــت احســـاس می کنـ ــار و هـ یک بـ
کلیسا، او  کند، ولی در بیرون از  ــا برود و عبادت و راز و نیاز  کلیسـ
ویه است؛ زیرا دین، امری وجدانی است.  با سایر مردم علی الّسَ
ــته  ــری می خواهد دینی دیگر داشـ ــردی دینـــی دارد و فرد دیگـ فـ
ــد. پس الزمٔه دین داشتن این  ــته باشـ ــد یا اصاًل دین نداشـ باشـ
که اثری روی روابط فردی و اجتماعی بگذارد. حّتی در  نیســـت 
ــوهر می تواند دینی داشته باشد و  ــٔالٔه زوجّیت می گویند: شـ مسـ
ــد یا اصاًل دین نداشته باشد، و یا  ــته باشـ زن، دین دیگری داشـ
ــد و مرد دینی نداشته باشد. این را مکتب  ــته باشـ زن دین داشـ

کل« می نامند؛ یعنی با همه باید در حال صلح بود. »صلح 
ــیحی ها این فکر را تبلیـــغ می کنند ولی بدون  ــا حّد زیادی مسـ تـ
ــران تبلیغ  ــرای دیگـ ــند، یعنی بـ ــد به آن باشـ ــاًل پایبنـ ــه عمـ این کـ
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ــابی اســـت. آن هایی  می کنند نه برای خود و این هم یک حسـ
ــیحی ها  ــتند، مانند مسـ ــات خود خیلی زیرک هسـ ــه در تبلیغـ کـ
کم می کنند  ــتقیم خیلی  ــده اند، تبلیغ مسـ که خیلی ورزیده شـ
ــتقیم می کنند و اّولین  ــا اصاًل نمی کنند، بلکه تبلیغات غیرمسـ یـ
ــان دیگر را  ــه اتباع و پیروان ادیـ کـ ــر این نوع تبلیغ این اســـت  اثـ
ــزل  ــان را متزلـ ــد و عقیده شـ ــان سســـت می کننـ در دیـــن خودشـ

می نمایند.
اصل روشنفکری عدم تعصب 

کم  ــه در جامعٔه ما هم  کـ ــنفکری-  ــاًل اصلی به نام اصل روشـ مثـ
کرده است- می گوید: یک آدم روشنفکر تعّصب  ــوخ  و بیش رسـ
کلمه »تدّین« مرادف با »تعّصب«  ندارد. در منطـــق روزنامه ها 
ــه تعصـــب  کلمـ ــا از  ــود آن هـ ــده اســـت. مـــن نمی دانـــم مقصـ شـ
که تعّصب در یک معنی، از خانوادٔه  چیست. البته شک ندارد 
ــتی اســـت، یعنی انسان به چیزی یا به  خودخواهی و خودپرسـ
ــته اســـت، به   ــه دلیل این که به آن وابسـ ــد بـ ــری پایبند باشـ فکـ
ــتگی دارد. تعّصب از ماده  خانواده یا فامیل یا خاندان او وابسـ
»عصب« است. مثاًل من حرفی می زنم و سخنم منطقی نیست 
ــتادگی می کنم و این  ــرف را زده ام ایسـ ولـــی چون خودم این حـ
گفته اند  تعّصب اســـت. همچنین پدر یا اجداد من موضوعی را 
که حرف اجدادم است از  که منطقی نیست؛ فقط به دلیل این 
آن حرف بی منطق حمایت می کنم و این همان تعصب است؛ 
که با منطـــق ِوفق  ــرای حرف و ســـخنی اســـت  ــاع من بـ ــرا دفـ زیـ
ــان به مطلبی به عنوان  که انسـ نمی دهد. ولی یک وقت اســـت 
ــیده اســـت؛ یعنی به حکم عقـــل و منطق، آن  یک حقیقت رسـ
ــه آن ایمان آورده اســـت، نه این که  کرده و بـ مطلـــب را دریافـــت 
ــته باشد. در این صورت آن  ــبت به آن پیوندی عصبی داشـ نسـ

مطلب را باید جزء ایدٔه خود قرار بدهد.



  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  40   ره یافت

بی تعصبی یا بی مسلکی 
ــبت به آن ایده  ــًا بپذیرد آیا باید نسـ ــان ایده ای را منطقـ ــر انسـ گـ ا
کنیم  کل سؤال  گر از طرفداران مکتب صلح  ــد؟ ا بی تفاوت باشـ
که آیا پسندیده است که انسان مسلکی باشد؟ جواب می دهند: 
ــد. به آن ها می گوییم  ــان مسلکی باشـ که انسـ بله، خوب اســـت 
ــلکی بودن یعنی:  ــلکی بودن خوب است، مسـ گر می گویید مسـ ا
ــم آن را تعصب  حمایت از یک َروّیه و مســـلک؛ چرا در این جا اسـ

نمی گذارید؟
محبت عمومی 

پس نتیجه این می شود که به نام اصل روشنفکری و اصل صلح 
ــتعمارگرهای مسیحی، به دست  ــیحی ها و در واقع اسـ کل، مسـ
که: یک  ــد  کردنـ ــا تبلیغ  ــر را در دنیـ ــیحی، این فکـ ــرین مسـ مبّشـ
ــد همچنان که عیسی  کل باشـ ــتی تابع صلِح  آدِم باایمان، بایسـ
گر شـــخصی به طرف راست شما سیلی زد  گفته است: ا ــیح  مسـ
ــما بزند.  ــیلی دیگری به شـ طرف چپ صورت تان را بگیرید تا سـ
کل بودن، یک فکر و  ــه همه محبت بورزید. به هر حال، صلِح  بـ
که دین، صرفًا یک  ــٔه این نظریه، این است  نظریه اســـت و ریشـ
که دین یک امر وجدانی است  ــٔاله   امر وجدانی اســـت. این مسـ

ریشه ای دارد و آن ریشه این است:
مسائل شخصی و سلیقه ای 

ــان، دو سلسله مسائل دارد. یکی مسائل سلیقه ای است،  انسـ
که به  ساختمان وجود هرکسی مربوط است. در  یعنی مسائلی 
ــی باید آزاد باشد؛ یعنی »خوب« برای  کسـ ــائل، هر  این نوع مسـ
کرده است. مثالی عرض می کنم: آیا  که انتخاب  او همان است 
ــلیقه دارند؟ مسّلمًا  در مورد رنگ لباس، همه افراد یک نوع سـ
ــلیقه  ــٔه افراد در انتخاب رنِگ لباس یک جور سـ گر همـ ــه؛ زیرا ا نـ
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کارخانجات نساجی مجبور نبودند این قدر تنّوع  داشتند دیگر 
در رنگ منســـوجات خود ایجاد نمایند، بلکه فقط یک رنگ را 
ــان را به همان رنگ تحویل  کلیه محصوالت شـ کرده و  انتخاب 
ح پارچه تهیه  ــه به ده ها رنگ و طر کـ ــازار می دادند. می بینید  بـ
که  ــتری دارد. این به خاطر آن اســـت  ــد و تمامًا هم مشـ می کننـ
ح پارچه اختالف  ــلیقه های افراد در انتخاب نوع رنـــگ و طر سـ

دارد.
ــذا یک جور  ــردم در انتخاب نوع غـ ــر: آیا همٔه مـ ــای دیگـ مثال هـ
سلیقه دارند؟ آیا همه یک نوع خوِرش را با برنج دوست دارند؟ 
ــلیقه  ــردم یک ذوق و سـ ــعرا، همٔه مـ ــعر و شـ ــا در مورد شـ ــه. آیـ نـ
دارند؛ یعنی همه یک نوع شعر را می پسندند و فقط یک شاعر 
کنید و  را دوســـت دارند؟ در بین مردِم شعردوست جست وجو 
کدام شاعر را می پسندید؟  ــعر و  کدام شـ ــید شما  از هریک بپرسـ
ــی را،  ــد یکـــی حافـــظ را، یکـــی ســـعدی را، یکی فردوسـ می بینیـ
یکی خّیام را و یکی جامی را دوســـت دارد. همین طور انتخاب 
موسیقی ها و صداها. در این گونه موارد واقعًا سلیقه ها مختلف 
کرده  که انتخاب  اســـت و »خوب« برای هرکســـی همان اســـت 

است. خوب و بِد مطلق در این گونه مسائل وجود ندارد.
ــما  ــندم و برای شـ که می پسـ برای من رنِگ خوب همان اســـت 
ــندید. همچنین در  ــه می پسـ کـ ــِگ خوب همان رنگی اســـت  رنـ
انتخاب انسان ها یکدیگر را. مثاًل آیا همه مردها از یک جور زن 
خوش شان می آید و نیز همه زنان یک جور مرد را می پسندند؟ 
ــه منفور مرد  ــرا یک زن، معشـــوق مردی اســـت در عین این کـ چـ
ــِد واقعی وجود  ــائل، خوب و بـ ــری اســـت؟ در این جور مسـ دیگـ
ــلیقه  ــتگی به وجدان و سـ ــه خـــوب و بِد واقعی، بسـ ــدارد، بلکـ نـ
کند  شخصی هرکسی دارد و لذا انسان نباید بچه هایش را وادار 
کنی و  ــد این نوع رنگ را برای لباســـت انتخاب  ــه تو حتمًا بایـ کـ
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فالن غذا را دوست داشته باشی و به فالن دختر عشق بورزی و 
کنی. این نوع تحمیل ها غلط است. او را به زنی انتخاب 

ــما  ــلیقٔه مـــن و شـ ــه ذوق و سـ ــه بـ کـ ــری اســـت  ــائل دیگـ ــا مسـ امـ
ــائل، واقعیات اســـت. مثاًل در طب و  ربطی ندارد؛ چون آن مسـ
ــوم، آیا می توانم برای درمانم ذوق و  گر من مریض شـ پزشـــکی. ا
که در درمان،  ــد  ــلیقه ام این باشـ کنم؛ سـ ــلیقه خود را اعمال  سـ
ــز و از غـــذای  ــذا پرهیـ ــم و از فـــالن غـ ــتفاده نمایـ از فـــالن دارو اسـ
ــان و نوع  ــد روش درمـ کنـــم؟ طبیـــب می گویـ ــتفاده  ــری اسـ دیگـ
ــائلی است  ــما نیست، این ها مسـ ــلیقه شـ ــند و سـ پرهیز، به پسـ
ــلیقه ای نیست،  ــائِل سـ ــما مربوط نیســـت، مسـ ــند شـ که به پسـ
بلکه مسائل واقعی است. این گونه مسائل، حسابی برای خود 
دارد. پیشَروی مرض شما چنین است و راه معالجٔه آن چنان. 
ــائل  ــه مطیع مسـ ــردن، و نتیجـ ــلیقه ات مـ ــٔه اطاعـــت از سـ نتیجـ

واقعی پزشکی بودن حیات داشتن است.
کرده اند،  ــول  کل را قبـ ــورد دین نظریٔه صلـــح  ــه در مـ کـ آن هایـــی 
که جنبٔه فانتزی  در واقع می خواهند بگویند دین امری اســـت 
که شـــخصی از  ــدارد. همان گونه  ــروکاری نـ ــا واقعیات سـ دارد و بـ
ــیقی خوشش می آید، شخص دیگری هم از دین خوشش  موسـ
ــد، شـــخص  کنـ ــی  ــان زندگـ ــد در اصفهـ ــد. یکـــی می خواهـ می آیـ
دیگری در تهران و یکی در ِده؛ هرکســـی هرچه بخواهد همان را 
ــاب می کند و انتخابش برای خودش »خوب« اســـت. این  انتخـ
ــر را همچنین به صورت حرف برق و جالداری به این عنوان  فکـ
کل اســـت و دین امری وجدانی اســـت  ــنفکر، مرِد صلح  که روشـ

عنوان می نمایند.
ــه این حرف  کـ ــّلم این اســـت  دین این چنین نیســـت و قدر مسـ
ح و  ــد؛ زیرا دین اســـالم یـــک طر ــور در نمی آیـ ــا دیـــن اســـالم جـ بـ
گر  که ا ایدئولوژی بر اســـاس سعادت فرد و جامعه انسانی است 
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ــعادت دنیا و آخرت  کند سـ ــه آن عمل  ــرد و بـ ــان آن را بپذیـ انسـ
ــود   نه؛ و این را نمی شـ

ّ
ــی را تأمین می کند و اال ــردی و اجتماعـ فـ

به ذوق و سلیقه هر فرد ربط داد.
ایدئولوژی مالزم است با مسٔوولیت 

ــٔوولیت  ــرای من مسـ ــوژی بـ ــول ایـــن ایدئولـ ــه قبـ کـ این جاســـت 
ــه وجود مـــی آورد،  که بـ ــٔوولیتی  ــود مـــی آورد. اّولین مسـ ــه وجـ بـ
ــٔوولیت در  ــٔوولیت در مقابـــل وجود خودم اســـت و بعد مسـ مسـ
مقابل خانواده ام و بعد مسٔوولیت در مقابل اقوامم و جامعه ام 

و بلکه مسٔوولیت در مقابل تمام اجتماع بشریت.
ــانی، ایجاد مسٔوولیت و محدودیت  قبول یک حقیقت انسـ

در روابط می کند
ــه به عنوان یک  که من دیـــن را به عنوان یک حقیقت نـ وقتـــی 
ــرًا یک  ــرم، ایـــن پذیـــرش، قهـ ــزی و وجدانـــی بپذیـ ــٔالٔه  فانتـ مسـ
محدودیت هایی در روابط من ایجاد می کند. آن محدودیت ها 
ــٔاله  ای  چیســـت؟ وقتـــی مـــن فهمیـــدم بیماری و ســـالمتی مسـ
ــٔوول  ــه مسـ کـ ــار از آن جهـــت  ــلیقه ای، ناچـ ــه  سـ واقعـــی اســـت نـ
ــتم باید حدودی را برای سالمت و بهداشت  سالمت خود هسـ

خود در نظر داشته باشم و از محدودیت هایی پیروی نمایم.
تمثیل به سالمت 

ــلول برای من احســـاس خطری  ــرت با فالن مسـ گر معاشـ مثاًل ا
ــد ناچار من بایستی در روابطم با آن  در ســـالمتی ام داشته باشـ
ــلول، نوعی تجدیدنظر بنمایم؛ یعنی رابطه من از  شـــخِص مسـ
ــتی با  ــالم و رابطه من از نظر بهداشـ ــتی با یک نفر سـ نظر بهداشـ
ــد.  ــان باشـ ــلول نمی تواند یک جور و یکسـ یک فرد مریض و مسـ
ــالم و بی میکروب و رابطه  همچنین رابطٔه من با یک محیط سـ

من با یک محیط میکروب زا نمی تواند یک جور باشد.
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ــم  ــودم هـ ــواده و خانـــدان خـ ــر خانـ از نظـ ــردی.  ــر فـ از نظـ ایـــن 
ــٔوول جامعه نیز  ــه من مسـ کـ ــر جامعه هم-  ــور، و از نظـ همین طـ
ــتم- باید روابطم از مسائل حقیقی پیروی نماید. این جا از  هسـ
یک طرف، من مسٔوول سالمت خود هستم و از طرف دیگر باید 
کنم و سالمتی  کوشـــش  در راه مبارزه با این بیماری در اجتماع 
گر الزم شود خودم را و سالمتم  در جامعه ایجاد نمایم و احیانًا ا
گاهی مریضـــی در مقابـــل فعالیت های  ــم و  کنـ ــه  را فـــدای جامعـ
ــد او را در انتخاب  ــتی من مقاومـــت می کند ولی من نبایـ بهداشـ
بیماری آزاد بگذارم، بلکه باید ســـالمتی را به او بدهم. او بعد از 
کرد و ممنون خواهد شد.  ــکر خواهد  کســـب ســـالمتی از من تشـ

در اینجا ذکر این داستان الزم است:
عاقلیبراسبمیآمدسوار

دردهانخفتهایمیرفتمار
ــود و از راهی  ــبی بـ ــوار اسـ ــه مرد عاقلی سـ کـ ــتان این اســـت  داسـ
که درختـــی در آن جا  ــید  ــر آبی رسـ ــه نهـ می رفـــت. در بیـــن راه، بـ
ــایه ای انداخته بود و مردی خسته از راه رسیده زیر سایه آن  سـ
ــود. آن چنان  ــر به خواب عمیقـــی فرو رفته بـ ــار نهـ کنـ درخـــت در 
ِکرمی زهرآلود به دهان او نزدیک و داخل  که  خوابش عمیق بود 
دهانش شد. در عالم خواب ِکرم را قورت داد و ِکرم وارد شکمش 
گر این  که این صحنه را دید می دانســـت ا ــد. این مرد حکیم  شـ
کند آن شخص می میرد و  ِکرم مسموم در معدٔه او زخمی ایجاد 
کند و واقعه را برایش توضیح دهد دو  گر او را بیدار  می دانســـت ا
که بترسد و از ترس بمیرد  خطر ممکن است پیش آید: یکی این 
کند و بگوید مهم نیست، اهمیت ندارد. لذا  که مقاومت  یا این 
که چوبدستی او بود- محکم به او زد. از خواب  با َدّبوس خود- 
ــری به او زد  ــرد حکیم دّبوس دیگـ ــرا می زنی؟ مـ گفت: چـ ــد،  پریـ
کـــن. مقاومت فایده  ــرعت حرکت  گفـــت: جلو اســـب من با سـ و 
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ــزا می گفت و فریاد  کرد و مرتب ناسـ ــروع به دویدن  نداشـــت؛ شـ
کیست  که من دارم، این جاّلد  می زد: این چه سرنوشتی است 
ــته  که خوب خسـ ــه چنیـــن به روز مـــن می آورد؟! پـــس از این  کـ
گندیده و متعّفن در آن جا بود، مرد حکیم  شد، مقداری سیب 
ــورد. بعد  ــده را تمامًا بخـ گندیـ ــرد آن ســـیب های  کـ ــور  او را مجبـ
ــٔه آن چه خورده  کرد و همـ که حالـــت تهّوع پیدا  ــدر او را زد  آن قـ
ــتفراغ نمود. وقتی نگاه آن مرد  کرم زهرآلود اسـ بود همراه با آن 
کی است به مرد حکیم  که چه حیوان وحشتنا کرم افتاد  به آن 
ــتی! و مرتـــب از او تعریف و تمجید  ــته ای هسـ گفت: تو چه فرشـ
ح بود. در این جا مسٔالٔه   ــٔالٔه ســـالمت مطر می کرد. در آن جا مسـ

ح است. خیر و مصلحت برای فرد و جامعه مطر
مسٔوولیت و اعمال زور

ــته  ــرد درک مصلحـــت خویـــش را نداشـ ــوِد فـ ممکـــن اســـت خـ
ــرد و اجتماع  گر ُمصلح تشـــخیصی به نفع فـ ــا ا ــد؛ در این جـ باشـ
بدهد، چنان چه بتواند، باید به افراد، محاســـن آن تشـــخیص 
ــد؛ ولی  کننـ ــه آن عمـــل  ــد بـ ــا بخواهـ ــد، از آن هـ ــد و بعـ را بفهمانـ
ــتی با توّســـل به زور، ســـالمت را  ــا درک نمی کنند بایسـ ــر آن هـ گـ ا
کاری منطقی  ــا  ــما تحصیالت اجباری آیـ کند. به نظر شـ ــاد  ایجـ
کاری منطقی اســـت؛ زیرا فالن کـــس به خاطر  که  ــه  اســـت؟ البتـ
ــواد  ــواد ندارم و نمی خواهم سـ که دارد می گوید من سـ جهالتی 
ــته باشم؛ پسرم بی سواد است و نمی خواهم تحصیل کرده  داشـ
ح  که مسٔالٔه  سلیقه مطر ــود. می گوییم او نمی فهمد؛ این جا  شـ
نیســـت؛ او جاهل اســـت و جهـــل بدبختی زاســـت. امام صادق 

علیه السالم می فرمودند:
قبرسرمردممیزدمتاهمهعاِلم

ّ
ــال ــتم،شـ گرمیتوانسـ »ا

شوند.«
ــِت اجباری چگونه اســـت؟ وقتی دولت احســـاس خطر  بهداشـ
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ــار، به مردم  ــد، باالجبـ کنـ ــیوع پیدا  که یـــک بیماری شـ ــد  می کنـ
کســـن  ــما وا ــد؛ نمی گوید آیا اجازه می دهید به شـ کســـن می زنـ وا
کسن را به شما  بزنم؟ بلکه می گوید: اجازه بدهید یا ندهید ما وا
ح  ــلیقه مطر می زنیم؛ چون عملی منطقی انجام می دهیم و سـ
نیست. یا فالن شخص چشمش تراخمی است و جاهل است، 
ــد؛ آیا باید تابع نظر او  در برابر معالجه چشـــمش مقاومت می کنـ
کشف  کسن آبله  که وا بود؟ تاریخ را بخوانید، می گوید اولین بار 
کسن  ــتان در مقابل وا ــد. تمام مردم انگلسـ ــد بلوایی به پا شـ شـ
ــلیم شوند. ولی  آبله زدن مقاومت می کردند و حاضر نبودند تسـ

آیا فهمیده ها باید تابع این جهالت عمومی باشند؟
دین و ضرورت محافظت از خطر

که  ــان و دین. یک وقت اســـت  ــٔاله  ایمـ ــراغ مسـ حال می آییم سـ
دین، حقیقتی اســـت مانند علم و بهداشـــت و ســـالمت و بلکه 
که بشر برای سالمت خود به آن نیازمند  باالتر، حقیقتی اســـت 
که متدّین  گر این جور است، مسٔاله  دیگری است؛ من  اســـت. ا
ــدازد از زندگیم  ــر می انـ ــم را به خطـ که دینـ ــد روابطی  ــتم بایـ هسـ
ــتم،  ــٔوول آن ها هسـ که من مسـ ــانی  کسـ ــم و نیز دیِن  کنـ حـــذف 

خانواده و خاندان و اجتماع و همه مردم عالم.
دین، زور و جبر

ــا و بیافرا غّصه  ــنگان آفریقـ گرسـ گر ما امروز برای  که ا ــور  همین طـ
کنیم خیر  کوشش  کردن شـــکم آن ها فکر و  ــیر  بخوریم و برای سـ
گر برای بیماران جهان غّصه بخوریم و جهت مداوای  اســـت و ا
ــٔاله  دیـــن هم  ــانی، مسـ ــم عملـــی اســـت انسـ ــدام نماییـ ــا اقـ آن هـ
ــیم و با توّســـل  گر برای بی دین ها غّصه دار باشـ این گونه اســـت؛ ا
ــته اســـت با  کار شایسـ ــه زور، به آن ها دینی واقعی بدهیم این  بـ
که دین با علم و مخصوصًا با بهداشـــت این تفاوت  این تفاوت 
گر  ــرد؛ یعنی ا کـ ــه زور تحمیل  ــوان بـ ــه بهداشـــت را می تـ کـ را دارد 
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کس حاضر نیســـت آمپول برای بهبودی مرضش بزند به  فالن 
ــه او می زنند و یا به زور قـــرص را در حلق بچه  ــول را بـ زور آن آمپـ
می گذارند تا فرو ببرد، ولی دین طبیعتش یک طبیعتی اســـت 
کراه پذیر بود قابل اجبار نمودن بود.  گر ا کراه پذیر نیســـت؛ ا که ا
که بعضی امور دین اجبارپذیر اســـت. از  کنم  ــادآوری  ــا باید یـ امـ
که در جهت نرسیدن  جمله این که بایستی با اجبار، موانعی را 

کرد. حقایق به مردم است برطرف 
ــّد دیـــن در  ــه حکومتـــی ضـ کـ ــری  کفـ ــور  کشـ ــال عـــده ای در  مثـ
آن جاست زندگی می کنند و چون آن حکومت وسیله ای است 
ــیدن مردم و جلوی هر ایدئولوژی را می گیرد،  برای به زنجیرکشـ
ــع را بردارند  ــیر موانـ که با شمشـ چنین وضعی اجبارپذیر اســـت 
کند. این اســـت  ــغ آزاد دین وجود پیدا  ــرای تبلیـ ــا زمینه ای بـ تـ
یِن«  کراَه ِفی الّدِ ــه در عین این که برای قبول دین داریم: »ال ا کـ
ــتی  ــال بایسـ ــردار نیســـت، ولـــی در عیـــن حـ یعنـــی دیـــن اجباربـ
ــود با  ــا و ولید بـــن مغیره ها را زد. مگر می شـ ــوم ابوجهل هـ خرطـ
ــران آن روز و  کند، یا در ایـ ــروی  ــا در مّکه دین پیشـ ــود آن هـ وجـ
ــا دین  ــه  خرطوم هـ ــود آن گونـ ــا وجـ ــد بـ ــر می شـ ــان مگـ روم آن زمـ
اشاعه پیدا نماید و جلو برود؟ در این موارد بایستی با شمشیر 
ــا بعد از رفع موانع، از راه تبلیغ، مردم محاســـن  ــا را زد تـ زنجیرهـ
ــٔاله  جهاد همین است. جهاد از دو اصل  دین را بفهمند؛ و مسـ
که حقیقتی اســـت مانند بهداشت،  ــود. یکی این  ناشـــی می شـ
حقیقتی است مؤثر در پیشبرد اسالم؛ و دیگر مسٔاله  مسٔوولیت 
ــان های دیگر، مانند مسٔوولیت علم و  ــان ها در مقابل انسـ انسـ
کراَه  بهداشت داشتن، در عین این که در مورد ایمان داریم: ال ا

یِن . ِفی الّدِ

گفتار/۲۲۹ - ۲۳۹ *شهید مرتضی مطهری، پانزده 



دیدهوری

چرایی شهرشناسی*

گاهی های شهروندی را در  ــان امروز، افزایش آ ســـبک زندگی انسـ
ــته ساخته و گرانی گاه حوزه های دانش افزایی  همه زمینه ها بایسـ
و انجمن های اندیشه ورزی را به »شهرشناسی« کشانده است، 
که انگیزه و هدف، رویکرد پژوهش را بازمی شناساند،  و از آن جا 
هم چنان که رویکرد پژوهشِی ویژه، به دست آورد هایی به فراخور 
ــهر«،  ــّکوی دیده وری »شـ ــان  رویکرد می انجامد، ِبه گزینی سـ همـ
بسته به این که در پی دست یابی به چه شناخت هایی باشیم، 

از بایسته هاست.
ــهر« با نظرداشـــت سرشـــت انسان،  ــتاِر »شـ ــتن به ُجسـ درنگریسـ
رویکردی بارآور و ثمربخش در رسیدن به چگونگی های دلپذیر 
ــود،  ــوده شـ ــه  و خرد گشـ زندگی اســـت، و چون روَزن  آن، بر اندیشـ
یزی  ــه به برنامه ر ــنی پیـــش روی می یابیم و ِبه گزینانـ راه های روشـ
ــری، رهنمون  ــده بشـ کار پیچیـ ــاز و  ــن سـ ــد زندگـــی در ایـ هدفمنـ

می شویم.
ــا دیده اید و دیده ایم، دیدگاه های در اصطالح، مهندســـی،  بارهـ
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ــواری ها  ــور، چه دشـ ــهر و کشـ ــازه ای و روبنایی به شـ عمرانـــی، سـ
ــایندی هایی را  ــه خوشـ ــته،  چـ ــراه داشـ و زمختی هایـــی را به همـ
ــوم و  ــای روح افزایـــی را در بـ ــه نزهت گاه هـ ــان دور، چـ از پیرامون مـ
اقلیم مان تباه و  چه غم هایی را به زندگی ها وارد ساخته است. 
ویران گری های بشر در صدٔه گذشته و تاخت و تاز بی محابایش 
یبا  یستی، زمین، این مادر مهرَورز و ز برای بهره برداری از میراِث ز

کرده است. را، چه اندازه نحیف و دردمند 
ــه، به این  ــهری«، از جملـ ــر فکوهـــی در »انسان شناســـی شـ ناصـ
ــهر« اشاره داشته و در این  ــناخت »شـ دیدگاه ها و رویکردها در شـ
که  ــته ساخته است،  ــناختی« را برجسـ میان، رویکرد »انسان شـ

نگاهی به آن خواهیم افکند:

»ریشه شناسی واژه »شهر«
واژٔه »Urban« در انگلیســـی و »urbain« در فرانســـوی، از ریشٔه 
ــهر« و  ــه شـ ــا »متعّلـــق بـ ــهری« یـ »Urbanus« التیـــن یعنـــی »شـ
ــد. اصطالح  ــد، می آیـ ــهر ُرم اطـــالق می شـ ــه شـ ــه بـ کـ  »Urbs« از
ــان«  ــهر )ُرم( و در جهـ ــه معنـــی »در شـ التیـــن »Urbi ct orbi« بـ
ــه  هنگام  ــاپ آن را بـ ــی آیینـــی و مذهبی اســـت و پـ ــه اصطالحـ کـ
ــهر رم  ــتانی شـ گویای مرکزیت باسـ ــای خود اعـــالم می کند،  دعـ
ــوده اســـت. واژٔه »Urban« از قرن چهاردهم  ــوری آن بـ و امپراتـ
ــای اروپایـــی رایج  ــانزدهم و در زبان هـ ــرن شـ ــاًل از قـ ــداع و عمـ ابـ
ــازی« واژه ای  ــود. واژه »Urbanisation« یعنـــی »شهرسـ می شـ
ــاز  ــٔه ۶۰ بـ ــال های ابتـــدای دهـ ــه سـ ــه بـ کـ ــر اســـت  ــیار متأّخـ بسـ
ــهرگرایی« یا  که آن را می توان »شـ  »Urbanisme« می گردد. واژٔه
کرد و منظور از آن عمدتًا علم معماری  »شهرشناســـی« ترجمه 
ــا واژٔه »Urbanite« به  ــاخت شهرهاســـت و بـ ــردی برای سـ کاربـ
معنی »علم شناخت و تحلیل مسائل شهری« بویژه از دیدگاه 
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ــاط دارد، از  ــهری، ارتبـ ــزی شـ مدیریتـــی و حکومـــت و برنامه ریـ
ح  ــینه ای طوالنی تر برخوردار است و از قرن پانزدهم مطر پیشـ
ــاز« ترجمه شده  که به »شهرسـ  »Urbanist« بوده اســـت و واژٔه

گرفته شده است]۱[. نیز از آن 
ــٔه  ــهر« از ریشـ ــه معنـــی »شـ ــان فرانســـوی بـ واژٔه »Ville« در زبـ
 »Villa« که آن را چه در شـــکل جدیدتر التین »Villae« اســـت 
ــز می بینیم.  ــتا( نیـ ــال( و چه در شـــکل »Village« )ده، روسـ )ویـ
ــانزدهم و در اصـــل به معنی یـــک مزرعه و  ــرن شـ ــا قـ ایـــن واژه تـ
کی زراعی هم در اطراف  که امال خانه ای روستایی در آن، بوده 
ــو، این واژه به  ــانزدهم به این سـ ــته اســـت. از قرن شـ خود داشـ
تجّمع های شهری اطالق می شد که حاصل تبدیل تمرکزهای 
ــین روستایی بودند و سرانجام معنی عام »شهر« به خود  پیشـ

می گیرد.]۲[
ــم وارد  ــرن یازدهـ ــز از قـ واژٔه »Cite« از واژٔه التیـــن »Civitas« نیـ
ــهر« بویژه در  ــود. ایـــن واژه به معنی »شـ زبان فرانســـوی می شـ
ــه در قرون  کـ ــه ای  قالـــب یـــک شـــخصیت حقوقی اســـت به گونـ
ــد.  ــیون های قبیله ای رومی نیز اطالق می شـ ــطا به فدراسـ وسـ
ــد  ــهروندان یا »Civis« اطالق می شـ »Civitas« به مجموعٔه شـ
ــای مّلی جدید  ــاع]۳[ دولت هـ ــرای اتبـ ــد آن را معادلی بـ ــه بایـ کـ
ــر خود در زبان  ــاب آورد. واژٔه »Cite« در شـــکل جدیدتـ به حسـ
ــهر  ــهر در یک شـ ــهر یا بخش قدیمی تر شـ ــه مرکز شـ فرانســـوی بـ
بزرگ، و یا به شهرک های خاص و اقماری نیز اطالق می شود. 
ــهرکّ های  ــا شـ ــهرک های خوابگاهـــی]۴[ و یـ ــال از شـ ــرای مثـ بـ
که پهنه های مسکونی تفکیک یافته  کارگری نام برده می شود 

و جداافتاده اند.
ــتان  ــادل واژٔه »Polis« یونان باسـ واژٔه »Civitas« در التیـــن معـ
ــای نوعی  ــه معنـ ــد، بـ ــی یـــک فضا باشـ ــه معنـ ــه بـ پیـــش از آن کـ



  شماره     ۳۲     بهــــــار  ۱۳۹۹  51  دیده وری

ــر یک  ــِی منطبـــق بـ ــادی - سیاسـ ــژٔه اقتصـ ــازمان یافتگی ویـ سـ
ــود دارای یـــک  ــای خـــاص اســـت. واژٔه »Polis« یونانـــی خـ فضـ
که به واژٔه سانسکریت  ریشٔه بسیار قدیمی هندواروپایی است 
که به معنی »قلعه« است، برمی گردد و در دوران بسیار   »Pur«
ــوان آن را در واژٔه »akropolis« به همان  ــان می تـ ــتانی یونـ باسـ
معنی دید. اما این واژه در یونان عصر طالیی ) قرن های پنجم 
گرفـــت و رابطه ای  ــهر به خود  ــوم پیش از میالد( معنی شـ تا سـ
که در روم آن را  ــهروند« داشـــت  با واژٔه »Polites« به معنی »شـ

میان دو واژٔه »Civitas« و »Civis« می بینیم.
پولیس ها در واقع از اّتحادهای نظامی - قبیله ای اسکان یافته 
ــه شـــکل »Police« از قرن  ــدند. واژٔه پولیـــس بـ ــکیل می شـ تشـ
واژٔه »Politics« در  ــد.  اروپایـــی شـ ــای  زبان هـ ــانزدهم وارد  شـ
 »Politikos« ــٔه انگلیســـی و »Politique« در فرانســـوی از ریشـ
که از قرن  یونانی به معنی »متعّلق به شهر« و »شهری« است 

چهاردهم وارد زبان های اروپایی شد.
ــرون  ــٔه قـ ــای اولیـ ــرای نامیـــدن تجّمع هـ ــی بـ ــان انگلیسـ در زبـ
گان دیگری هم چون  »Borough« وجود داشته  وســـطایی، واژ
کشور )نظیر  ــهرهای این  که هنوز هم در نام بعضی از شـ اســـت 
 »Middlesborough« و   »Edinburgh« و   »Peterborough«
ــه معنـــی  ــا واژٔه »Bourgh« بـ ــده اســـت. ایـــن واژه بـ باقـــی مانـ
 »Burgus« ــا، با واژه ژرمنـــی ــزی و محل بازارهـ ــتاهای مرکـ روسـ
که شکل اصلی تجّمع های قرون  ــتحکم«  به معنی »قلعٔه مسـ
کنان بورگ ها در  ــا ــه سـ وســـطایی بوده اســـت نزدیکـــی دارد. بـ
که این واژه  قرون وسطا »Burgeis« )بورگایس( اطالق می شد 
که از  ــرار دارد  ــد »بورژوا« و »بورژوازی« قـ گان جدیـ ــٔه واژ در ریشـ
ــانزدهم رایج شدند و به قشر جدید ثروتمندان شهری  قرن شـ
که با انقالب صنعتی و سیاسی قرن نوزدهم،  اطالق می شدند 
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کردند و در دست خود  ج  ــراف خار کامل را از دســـت اشـ قدرت 
که  ــتیم  ــاهد آن هسـ ــان انگلیســـی همچنین شـ ــد. در زبـ گرفتنـ
ــه صورت صفـــت »Urban« باقـــی ماند و  واژٔه التیـــن »Urbs« بـ
ــهر و صفت آن  ــا پهنه های پیرامونی شـ ــه، یـ ــوم حومـ از آن مفهـ

»Suburban« در مقابل مفهوم »مرکز شهر« ساخته اند.
ــده از آن  گان ساخته شـ ــه و واژ ــای مدینـ ــان عربـــی واژه هـ در زبـ
ــراف  ــون َمَدنـــی، مهنـــدس ُمُدنـــی، اطـ ــون َمَدنـــی، قانـ همچـ
ــینان( و…  ــینان یا زاغه نشـ ــواخ )کوخ نشـ کـ ــه اال ــه، مدینـ المدینـ
ــون تمّدن، مدنیت،  گانی چـ هم چون در فارســـی جدید در واژ
گان  ــی از مفاهیم و واژ ــٔه مدنی، قانـــون مدنی، و… همگـ جامعـ

گرفته اند. سّنت یونانی -رومی ریشه 
ــتفادٔه  ــه مورد اسـ کـ ــهر«  ــار« و »شـ ــان فارســـی دو واژٔه »شـ در زبـ
ــه های باستانی هستند. شار  گرفته اند، دارای ریشـ جدید قرار 
که به صورت های  گرفته شده  ــهر  ــتان خود از ریشٔه  شـ یا شارسـ
ــی  معنـ ــه  بـ »خشـــی«  ــٔه  ریشـ از  ــتر«  »خشـ ــتر«،  »َشـ ــر  قدیم تـ
ــورت  ــده اســـت. بنونیســـت، ایـــن واژه را به صـ ــاهی کردن آمـ شـ
ــایثیانام معادل یونانی بازیلیـــوس بازیلیون یا  ــایثییه خشـ خشـ
پارسی »شاهنشاه« مورد تحلیل قرار داده است. شاه باستانی 
ــاهی یا »خشای« پنداشته می شده  ایران، دارای قدرت پادشـ
ــکریت به  ــادل »ksa« و »ksatra« سانسـ که معـ اســـت. این واژه 
ــتان  معنی عضوی از طبقٔه جنگجویان اســـت، در فارســـی باسـ
ــاهی  ــلطٔه مطلوب« ) یا پادشـ »khshathva Vairya« یعنـــی »سـ
ــهریور«  ــه صورت »شـ ــه در پارســـی میانه بـ کـ ــوده  ــتنی( بـ خواسـ
درآمده و یکی از امشاسپندان است. از این رو یگانکی مفاهیم 
ــاه« و وجود یک بار  ــاهی« و »پادشـ ــور« و »پادشـ ــهر«، »کشـ »شـ
گان مشخص می شود. این  ــیار مقّدس در این واژ معنایی بسـ
ــاز قابل  ــهر ایرانی از آغـ ــد در شـ ــه خواهیم دیـ کـ ــه  ــر همان گونـ امـ
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مشاهده بوده؛ زیرا این شهر درواقع یک »شهر -قدرت«  است 
یعنی محل استقرار قدرت پادشاهی.

ابعاد شناخت شناسی پدیدٔه شهر
ــوم  ــا مفهـ ــهر بـ ــوم شـ ــانی، اغلـــب، مفهـ ــوم انسـ ــات علـ در ادبیـ
ــهر را نوعی خاص  ــود و بنابرایـــن، شـ گرفته می شـ ــّدن یکـــی  تمـ
ــا فضا، تلّقی  ــازمان یافتگی زندگـــی اجتماعـــی در انطباق بـ از سـ
ــّخصی را بیان  ــوان مؤّلفه های مشـ ــرای آن می تـ که بـ ــد  می کننـ
ــده اند  ح شـ که در این زمینه مطر ــرد: مهم تریـــن مؤلفه هایی  کـ

عبارت اند از:
۱.نوعزیستگاه)مسکن(؛

۲.نوعمعیشت)اقتصاد(؛
۳.نوعمدیریت)رابطٔهقدرت/فضا(؛

کاراجتماعی؛ ۴.نوعتقسیم
۵.نوعتقسیمفضا؛

۶.نوعفرهنگوروابطانسانی
ــه مؤّلفه هایـــی  ــوان بـ ــام را می تـ ــای عـ ــر یـــک از ایـــن مؤّلفه هـ هـ
کتاب حاضر  ــه در  کـ کرد  ــیم و طبقه بندی  ــیار خاص تر تقسـ بسـ
ــا در معنی عام  ــد، امـ ــا به تفصیل بحث خواهد شـ ــاره آن هـ دربـ
ــهر را باید دارای  ــهر یعنی معنی معادلی با مفهوم تمّدن، شـ شـ
که با فاصلٔه نسبتًا اندکی  پیشینه ای الاقل ۷۰۰۰ ساله دانست 
ــا تغییر  ــنگی، بـ ــال از انقالب نوسـ ــا ۳ هزار سـ ــد ۲ تـ یعنـــی در حـ
ــود  ــتایی دائم، ظاهر می شـ شـــکل تدریجی جماعت های روسـ
که  ــد به نحوی  ــترش می یابـ گسـ ــا امروز  ــته تـ و به صورتـــی پیوسـ
امروز به شـــکل نوعی زیســـت غالب تمامی بشریت درآمده و در 
ــاید به تنها شـــکل زیستی انسان ها  آینده ای نه چندان دور شـ
ــود. در این معنی و با توجه به مؤّلفه های فوق الذکر  تبدیل شـ
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می توان تعریفی عام از شهر به صورت زیر ارائه داد:
ــر یـــک قدرت  ــاخت و در زیـ ــتگاهی اســـت انسان سـ ــهر، زیسـ شـ
که تمرکز جمعیتی نسبتًا پایداری را درون  سیاسی مشـــّخص، 
ــد، فضاهایی ویژه بر اســـاس تخّصص های  ــود جای می دهـ خـ
ــا بیش مشـــّخص و  کمـ ــود مـــی آورد، تفکیکـــی  ــه ای به وجـ حرفـ
کاری ایجاد  ــای  ــکونی و بافت هـ فزاینـــده میان بافت های مسـ
ــی از روابط درونی  ــد و فرهنگـــی خاص را به  مثابه حاصلـ می کنـ
ــای  ــود خرده فرهنگ هـ ــه درون خـ کـ مـــی آورد  ــد  خویـــش پدیـ

بی شماری را حمل می کند.
که شاید نتوان با دّقت  این تعریف، نوعی تعریف جامع اســـت 
ــاهده، بویژه با شهرهای  ــهرهای قابل مشـ زیاد آن را با همٔه شـ
ــهر عمومًا از  که شـ ــاق داد؛ اّما واقعیت آن اســـت  ــی انطبـ قدیمـ
که تقریبًا  منطقی در شـــکل گیری و تداوم خود تبعیت می کند 
ــود. این  ــّخصات چنیـــن تعریفی نزدیک می شـ ــواره به مشـ همـ
کید بر نوعی تفکیک شناخت شناســـی  ــوان با تأ منطـــق را می تـ
ــه  کـ ــی  متفاوتـ علمـــی  ــای  رویکردهـ در  ــد  نظام منـ به صورتـــی 
ــدٔه پیچیـــده مورد  ــوان یک پدیـ ــهر را به عنـ ــد شـ کرده انـ تـــالش 
که رویکرد  ــرار داد، و از آن جا  ــرار دهند، مورد توّجه قـ تحلیـــل قـ
ــناختی را باید حاصل جمع و تألیفی ویژه  جامع گرای انسان شـ
که نگاهی مختصر به این  از این رویکردها دانســـت الزم اســـت 
ــهر را در  ــیم. هر یک از این رویکردها، شـ ــته باشـ رویکردها داشـ
کرده و از آن ُبعد به  ــته  یکی از ابعاد عمده و اساســـی آن برجسـ

شناخت و تحلیل آن می پردازند.
رویکرد سیاسی

در این رویکرد، شهر، به مثابه یک واقعیت »حقوقی - سیاسی« 
ــود. در این برداشت از شهر، بر این نکتٔه  اساسی  تعریف می شـ
ــی نابرابری در روابط  ــهرها تبلوری از نوعـ که شـ ــود  کید می شـ تأ
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ــدٔه »حکومت« یعنـــی روابط  ــور پدیـ که با ظهـ ــد  قـــدرت بوده انـ
ــرداری، انطباق دارند. ایـــن روابط ابتدا به  فرماندهی/فرمانُبـ
که نمونه های آن   ــد  ــکالی ابتدایی ظهور می کرده انـ صورت اشـ
ــته ها«  در انسان شناســـی سیاســـی در پدید ه هایی چون »دسـ
ــوند. چنیـــن روابطی در  ــاالری ها« بررســـی مـــی شـ و »رئیس سـ
ــرفته تر« و »تکامل یافته تر«  ــکال »پیشـ ــه اشـ ــرایطی خاص بـ شـ
ــانده  که آن ها را به پدیدٔه »دولت« می رسـ ــّول می یافته اند  تحـ
است. بدون آن که در این جا خواسته باشیم وارد تحلیل بحث 
تطّورگرایانٔه شکل  گرفتن دولت ها به صورتی که انسان شناسان 
کرده اند،  ح  سیاسی نظیر المن سرویس و مارشال سالینز مطر
که نخستین َاشکال شهری با نخستین  بشویم، باید بپذیریم 
که  ــته اند و مفهوم »شهر - دولت«  ــکال دولتی انطباق داشـ اشـ
ــد، در  کتاب درباره اش بحث خواهد شـ در فصل نخســـت این 
ــتین شـــکل  ــهرها و هم نخسـ ــتین شـــکل شـ آِن واحد هم نخسـ
ــهر را باید مرکز قدرتی  دولت ها بوده اســـت. در این مفهوم، شـ
ــا خروج  ــر اجتماعی، بـ ــه در قالب یک قشـ کـ سیاســـی دانســـت 
ــژه برای خود  کارکردی ویـ ــتقیم اقتصادی،  ــوزٔه تولید مسـ از حـ
که همان مدیریت قدرت سیاســـی در جامعه  به وجود می آورد 
کارکرد، رابطه ای خاص با  اســـت و برای به انجام رساندن این 
که در قلب شـــکل گیری فضاهایی ویژه  ــا نیز ایجاد می کند  فضـ
ــهر تبلور می یابد. چنین فضاهایی )کاخ ها، معبدها و …(  در شـ
ــد همواره  ــهرهای جدیـ ــتانی و چه در شـ ــهرهای باسـ چه در شـ
برخی از عناصر اصلی و تعیین کننده برای شکل گیری فضاها و 

روابط دیگر اجتماعی را تشکیل داده اند.
که چگونگی حرکت  بنابرایـــن در ایـــن رویکرد، هدف آن اســـت 
ــٔه آغازین شـــکل گیری  ــهری از نقطـ ــا و روابـــط شـ قـــدرت در فضـ
سازمان یافتگی شهری تا تداوم درازمدت آن مورد بررسی قرار 
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ــکال پیچیده تری  ــرد. طبعًا در این تداوم ما دائمًا با بروز َاشـ گیـ
ــهر، نوعی حکومت تلّقی  ــر قوانین و نهادها روبه روییم. شـ نظیـ
ــر یک پهنه سیاســـی و  ــود؛ یعنـــی نوعـــی تنظیم قدرت بـ می شـ
ــهر  ــد از ســـطحی بالفصـــل، حکومت شـ ایـــن حکومـــت می توانـ
ــترده  گسـ ــیار  ــده و تا ســـطحی بسـ ــهر، آغاز شـ یا یک دولت - شـ
ــهر اصلی  ــهرهای متعّدد یا یک شـ یعنـــی حکومتـــی مرّکب از شـ
ــز زیرحکومتی( تداوم  کـ ــهر مرکزی )مرا )پایتخـــت( و چندین شـ
کم اســـت: چگونگی  بیابد، اّما همواره منطق واحدی بر آن حا

تنظیم روابط قدرت در فضا.
که در  ــه ای  ــهر را به گونـ ــه شـ ــفی بـ ــرد فلسـ در ایـــن معنـــی، رویکـ
فلسفٔه یونان باستان )افالطون و ارسطو( و در فلسفه اسالمی 
ــفه  ــینا، فارابـــی و ابـــن خلـــدون و….( و حتـــی در فلسـ ) ابـــن سـ
ــا اندازٔه  ــود، باید تـ ــاهده می شـ ــتین…( مشـ گوسـ ــیحایی )ا مسـ
که در پـــی تعریف  ــاب آورد  ــردی سیاســـی به حسـ ــادی رویکـ زیـ
ــانی در طول قرن بیستم در  نوعی از تغییر اساســـی جوامع انسـ
که تبیین های فلسفٔه سیاسی پیشین  گویای آن است  نهایت 
را نمی توان پایه ای قابل اعتماد برای تحلیل پیچیدگی  جوامع 

شهری، به خصوص شهرهای معاصر دانست.
رویکرد اقتصادی

ــهر به مثابه یک واقعیـــت اقتصادی تعریف  در ایـــن رویکرد، شـ
ــا فراهم آمـــدن مجموعه ای از  ــهر بـ ــود. در این جا آغاز شـ می شـ
ــتین قدم در این راه  ــود. نخسـ ــرایط اقتصادی توجیه می شـ شـ
کشاورزی و  ــنگی و ظاهرشـــدن اشکال اولیٔه  طبعًا انقالب نوسـ
که ثروت و انباشتی فراتر از نیازهای بالفصل را  دام داری است 
گروهی از افراد  که  ــان ها امکان پذیر می کند. از زمانی  برای انسـ
کنند، به عبارت  کاِر دیگران، تغذیه  جامعه می توانند از طریق 
کار تولیدی همٔه اعضای جامعه برای  که نیاز به  دیگر از زمانی 
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ــتی آن ها از میان می رود، امکان ظهور  ارضای نیازهای معیشـ
ــه در این مورد  ــز به وجود می آید. البتـ کار اجتماعی نیـ ــیم  تقسـ
مباحث زیادی وجود دارد نظیر این که آیا پدید آمدن نابرابری 
کار تولیدی را باید دارای ریشه ای دینی  اقتصادی در ارتباط با 
ــه ای سیاسی و یا هر دو در آن واحد. اما فراتر از  دانســـت یا ریشـ
که قشری می توانند بدون آن که  این بحث، واقعیت آن اســـت 
کارکردهای  ــد و  ــات خود ادامه دهنـ کنند، به حیـ کار تولیـــدی 
دیگری در حوزٔه نظامی )جنگجویان( و یا دینی )روحانی( برای 
ــاورزان(  ــا را از تولیدکنندگان )کشـ که آن هـ ــود آورند  ــود به وجـ خـ
که پایٔه شـــکل گیری  ــه گانه  ــیم بندی سـ جدا می کند. این تقسـ
ــهری  ــام جوامـــع هندواروپایی اســـت از خالل پیچیدگی شـ تمـ
ــام عرصه های زندگی مادی ـ معنوی این جوامع تعمیم  به تمـ

می یابد.
ــه مرکزی  ــه مثابـ ــود را بـ ــان آغاز خـ ــهر از همـ ــه ایـــن ترتیـــب شـ بـ
ــر غذایـــی  ــروت غذایـــی )غـــالت، آب،…( و غیـ ــرای انباشـــت ثـ بـ
)ساختمان های باشکوه، اشیای قیمتی، پول…( و همچنین 
ــازد، و این انباشـــت  ــروت )کاالها( ظاهر می سـ ــٔه ثـ ــز مبادلـ کـ مرا
ــاختار و منطق  ــا سـ ــی بـ ــه ای منطقـ ــیار زود در رابطـ ــروت، بسـ ثـ
ــه را می توان  ــرار می گیرد. ایـــن رابطـ ــهر قـ سیاســـی- حقوقی شـ
ــای غاّلت  ــواری انبارهـ ــد: هم جـ ــور دیـ ــکلی فضایـــی متبلـ درشـ
کنترل قدرت سیاســـی  کز قـــدرت و  ــا مرا ــروت بـ ــز ثـ کـ ــایر مرا و سـ
ــود آب مواجه  ــود و نبـ کمبـ ــه با  کـ ــع آب در پهنه هایـــی  ــر توزیـ بـ
کز  ــد نیز مرا ــهرهای جدیـ گویای این امر اســـت. در شـ ــتند  هسـ
کز مدیریتی شرکت های  ثروت هم چون بانک های مرکزی، مرا
ــره همواره در  ــاری و مبادالتی و غیـ ــزرگ تجـ ــای بـ ــزرگ، بازارهـ بـ
کز  ــتقرار در مرا ــاًل اسـ ــا قدرت سیاســـی )مثـ ــه ای فضایـــی بـ رابطـ
کامل از  ــکان حفاظت  که امـ ــه نحوی  ــهری( قرار می گیرند بـ شـ
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آن ها وجود داشته باشد.
تمرکز قدرت و ثروت در شهر، چرخه های متعّددی را به وجود 
ــته بر اهمیـــت و جّذابیـــت آن ها  ــه به صورتـــی پیوسـ کـ مـــی آورد 
ــه ای متناقض، به دلیل  ــد، اما ایـــن  چرخه های به گونـ می افزایـ
ــبب افزایـــش تنش ها و  ــای دورنی و برونی، سـ ــد نابرابری هـ رشـ
ــوند و ممکن اســـت  ــرای موجودیت خود نیز می شـ ــرات بـ خطـ
ــا و فروپاشـــی تمّدن های بزرگ  کامل آن هـ ایـــن امر تا نابـــودی 
ــانی( فروپاشـــی این  ــتان، ایران ساسـ ــز پیـــش رود )روم باسـ نیـ
تمّدن های شهری در اوج شکوفایی، ثروت و قدرت آن ها، آن 
هم اغلب به دســـت قبایلی در سطوح پایین تمّدنی و یا اصواًل 
غیرمتمّدن، همواره از پرســـش های متفّکران و اندیشـــمندان 
ــرای آن ارائه  ــّددی بـ ــوده اســـت و توضیحات متعـ ــی بـ اجتماعـ
گرفته  گسترده، از توضیحات اقلیمی  که در طیفی  شده است 
ــژادی و ژئوپلتیک  ــات نـ ــکیو( تا توضیحـ )ابـــن خلـــدون، منتسـ

گسترده بوده است. )دوگوبینو، راتزل( 
رویکرد جغرافیایی- فضایی

ــهر به مثابه یک واقعیت جغرافیایی تعریف  در این رویکرد، شـ
ــا مفهومـــی فضایـــی،  ــوم جغرافیایـــی در این جـ ــود. مفهـ می شـ
ــهر در ایـــن تعریـــف  کالبـــدی و در نهایـــت، طبیعـــی اســـت. شـ
که انسان با طبیعت به وجود می آورد،  حاصل رابطه ای است 
ــهر را می توان محیطی  گفتیم شـ که  ــور  که همان طـ ــه ای  به گونـ
ــان برای ارضای نیازهای خود  کرد. انسـ انسان ساخت تعریف 
ــادی،   ــای معنایـــی )نمادیـــن(، اقتصـ ــتری از دگرگونی هـ در بسـ
ــد. این دگرگونی  سیاســـی و اجتماعـــی فضا را نیز دگرگون می کنـ
ــرد؛ بدین  ــاختن انجام می گیـ از خـــالل یـــک فرایند تخریب/سـ
ــد همواره نیاز اّولیه ای  ــاختن فضاهای جدیـ که برای سـ معنی 
ــین وجود دارد. ایـــن امر، چرخه ای  ــه تخریب فضاهای پیشـ بـ
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که شاید  بی پایان از تخریب ها و ساختن ها را به وجود می آورد 
ــیار در طول تاریخ  ــود. چه بسـ گفت هرگز متوّقف نمی شـ بتوان 
ــهر،   کامل یک شـ ــا نابـــودی  ــه حّتی بـ کـ ــده اســـت  ــاهده شـ مشـ
ــهر  ــتاده و در دوره های آتی، بار دیگر شـ ــهر باز نایسـ تاریخ آن شـ
ــتٔه  گذشـ ــای قدیمـــی و یا نزدیـــک به آن ها و با تجدید  در مرزهـ

تاریخی آن بازسازی شده است.
و  مهم تریـــن  از  ــا  فضـ ــوم  مفهـ ــهری،  شـ ــم  مفاهیـ ــان  میـ از 
ــناختی به شمار  تعیین کننده ترین مفاهیم در رویکرد انسان شـ
ــاهده  ــرا در فضا نوعـــی جامعیت فرهنگی قابل مشـ ــد، زیـ می آیـ
گاه  که  ــازوکارهایی  ــز و با سـ ــه ای حیرت انگیـ اســـت. فضا به گونـ
ــرای ما ممکـــن نمی نماید، تمامی  ــد و چون آن ها بـ کشـــف چنـ
ــای داده و منتقل می کند.  ــانی را در خود جـ ــی انسـ ــاد زندگـ ابعـ
ــی از مؤّثرتریـــن راه های  ــورت یکـ ــا به صـ از ایـــن رو، تحلیـــل فضـ
کید بوده اســـت. تحلیل  ــانی مورد تأ تحلیل فرهنگ های انسـ
ــون ادوارد  ــانی چـ ــد هم چون در نزد انسان شناسـ ــا می توانـ فضـ
ــود و تا  کالبدی و شـــخصی آغاز شـ ت. هال از تحلیل فضاهای 
ــهر تداوم یابد. در این تحلیل ها  بزرگ ترین ابعاد فضایی در شـ
ــا را در شـــکل دادن به فضا و  ــایر پارامترهـ ــهم سـ ــًا نباید سـ طبعـ

دگرگون ساختن بارهای معنایی آن از یاد برد.
رویکرد معناشناختی

ــه واقعیتـــی معنایـــی و نمادین  ــهر به مثابـ ــرد، شـ در ایـــن رویکـ
ــود. شهر نوعی پیوستگی زمانی/مکانی به وجود  تعریف می شـ
ــور می یابد. هر یـــک از عناصر  ــه از خـــالل  معانی تبلـ کـ مـــی آورد 
ــیا و…  گروه ها، رابطه ها، فضاها، اشـ ــان ها،  ــهری اعم از انسـ شـ
ــیر در نظر  ــانه هایی معنادار و قابل تفسـ می توانند به مثابه نشـ
ــترده ای را  گسـ کمابیش  ــبکه های معنایی  که شـ ــوند  گرفته شـ
ــبکه ها به حیات اجتماعی  ــازند. انسان ها درون این شـ می سـ
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ــانه  ــه خود به مثابه نشـ کـ ــد و همان گونه  ــه می دهنـ ــود ادامـ خـ
ــد و بر  ــیر می کننـ ــز تفسـ ــانه ها را نیـ ــایر نشـ ــوند، سـ ــیر می شـ تفسـ
ــه می تواننـــد حضور  کـ کنش های نمادین اســـت  ــاس ایـــن  اسـ
ــهر  ــهر احســـاس و به یک معنی خود را در شـ ــتن را در شـ خویشـ
کوین لینچ در لوس  که خواهیم دید  کنند. همان گونه  هدایت 
انجلس و روالن بارت در توکیو و بسیاری دیگر از اندیشمندان، 
ــته اند به  ــهر توانسـ ــه و تحلیل معنایی شـ ــکافی و تجزیـ ــا موشـ بـ
ــهرها  درک عمیقی از چگونگی شـــکل گیری و تداوم معنایی شـ

دست یابند.
رویکرد معنایی شهر صرفًا در ُبعد زمانی حاضر محدود نشده، 
ــته و آینده نیز فرافکنی می شود به گونه ای  گذشـ بلکه به سوی 
ــهرگرایی های  ــای تاریخـــی – نمادیـــن و آرمان شـ ــه حافظه هـ کـ
ــیار  ــری بسـ ــان، عناصـ ــی انسـ ــول تاریـــخ فرهنگـ ــون در طـ گـ گونا
ــای معنایی چه  ــده بوده اند. بدیـــن ترتیب فضاهـ کننـ تعییـــن 
ــین  ــیر فضاهای موجود یا پیشـ که بر اســـاس بازتفسـ فضاهایی 
ــژادی –ژئوپولیتیک،  ــیرهای نـ ــر تفسـ ــده اند )نظیـ توصیـــف شـ
که صرفًا  هم چون مفهوم فضای حیاتی راتزل( و چه فضاهایی 
ــه های ایدئولوژیک به ســـوی فضاهای  حاصل فرافکنی اندیشـ
کامپانال، هرینگتون، فوریه،  کاماًل خیالین بوده اند: موز،  آتی و 
ــکلی علمی در  ــته اند به خود شـ که خواسـ ــه و… حتی  آن گاه  کابـ
قالب افتصاد سیاسی بدهند )کنه، مارکس، ماتوس، اسمیت 
ــر نمادین معنایی  ــده از پارامتـ کننـ ــری تعیین  ــواره تأثیـ …( همـ
ــا ورود جهان  که بـ ــّکی نیســـت  کرده اند، و شـ ــهر دریافت  در شـ
ــه محور اصلی آن  کـ ــاصنعتی و انقـــالب اطالعاتی  در دوران پسـ
کاماًل  فروپاشـــی مرزهای میان واقعیت مجازی اســـت می توان 
که این ُبعد در تحلیل و درک شهر، در آینده ای  انتظار داشـــت 
نزدیک به یکی از ابعاد اساسی در شناخت شهری بدل شود.
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رویکرد جامعه شناختی
ــه مثابه یک واقعیـــت اجتماعی تعریف  ــهر بـ در این رویکرد، شـ
از  اســـت  حاصلـــی  نهایـــت،  در  ــهر،  شـ ــا  این جـ در  ــود.  می شـ
ــران اجتماعـــی، و بنابراین، این  ــان بازیگـ ــٔه روابـــط میـ مجموعـ
ــهری از این  که شـــکل گیری فضاها و روابط شـ ــاور وجود دارد  بـ
روابط تبعیت می کنند. رویکرد جامعه شناختی را باید به قرن 
که جامعه شناسی هم زمان با اعالم  نوزدهم و به تبیین نظری 
موجودیت خود از واقعیت اجتماعی عرضه می کرد، بازگرداند. 
تحلیـــل  و  ــناخت  شـ ــم  علـ را  ــود  خـ ــع  واقـ در  جامعه شناســـی 
ــتدالل تونیس،  ــد. در این تعریف، اسـ ــه« تعریف می کنـ »جامعـ
که از اجتماع )گماینشافت(  گذاری  ــناس آلمانی، در  جامعه شـ
کلیدی دارد.  کید می کند، نقش  به جامعه )گزلشافت( بر آن تأ
ــناختی در واقع  که خواهیم دید، رویکرد جامعه شـ همان گونه 
ــهر را درون خط  تالشـــی است برای آن که شـــکل و محتوای شـ
ــه عمدتًا با  کـ گذاری  ــرار دهد.  گذار قـ ــیری درازمـــدت از این  سـ
ــده و مّدعی وجود خّطی یگانه و  رویکردی تطّورگرایانه درک شـ
که از جوامع غیرمتمّدن  ــانی است  گزیر در تحّول جوامع انسـ نا
گذار  )غیرشهری( به جوامع متمّدن )شهری( تداوم دارد. این 
در تمام طول قرن های نوزدهم و بیستم از سوی بنیانگذاران 
کید اســـت  ــر( مورد تأ جامعه شناســـی )کنـــت، دورکیم، اسپنسـ
ــر  ــه ظاهـ ــتدالل هایی بـ ــا اسـ گاه بـ ــا و  ــا از دیدگاه هـ ــٔه آن هـ و همـ
ــه پیچیدگی«، از »تجانس  ــادگی بـ کاماًل متفاوت، حرکت از »سـ
کار  ــیم  کار مکانیکـــی به تقسـ ــیم  ــه عـــدم تجانـــس«، از »تقسـ بـ
ــرده و این رابطه را از  کـ ــانی توصیف  ارگانیک« را در جوامع انسـ
یک سو میان جوامع موسوم به »ابتدایی« و جوامع متمّدن، 
و از سوی دیگر درون جوامع اخیر به روابط میان روستا و شهر 

تعمیم می دهند.
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ــناختی  ــه رویکرد جامعه شـ کـ کرد  بدیـــن ترتیـــب نباید تعّجـــب 
ــا، مّلی  ــدٔه مهاجرت هـ ــر پدیـ ــدازه، بـ ــهر تا ایـــن انـ ــبت به شـ نسـ
ــهر  ــهر، یا شـ ــتا به شـ ــورت مهاجرت های روسـ ــا فراِمّلـــی )به صـ یـ
ــتین  ــده اســـت. از نخسـ ــز شـ ــزرگ( متمرکـ ــهر بـ ــه شـ کوچـــک بـ
گو( تا امروز،  ــیکا ــهری )مکتب شـ مطالعات جامعه شناســـی شـ
ــه موضوع  ــواره ایـــن ورودی را بـ ــناختی، همـ ــرد جامعه شـ رویکـ
ــرت، در واقع  ــهر، در اولویت قرار داده اســـت. بررســـی مهاجـ شـ
ــافت  گماینشـ ــاهدٔه واقعیـــت تغییر شـــکل تدریجی  نوعـــی مشـ
ــانی واقعـــی بوده  ــگاه انسـ ــاد یک آزمایشـ ــافت، در ابعـ گزلشـ ــه  بـ
ــرد  ــه رویکـ کـ ــوان شـــک داشـــت  ــود ایـــن نمی تـ ــا وجـ اســـت. بـ
ــدازه ای  ــا انـ ــی تـ ــور اصلـ ــه از ایـــن محـ کـ ــناختی آن گاه  جامعه شـ
ــه دقیق شـــدن و خرده بینی هر چه  ــه و یا تالش بـ گرفتـ ــه  فاصلـ
ــهری می کند )هم چون  ــایر پدیده های شـ ــر بر آن یا بر سـ بیش تـ
گافمن در  گارفینکل یا تجربه خاص  در روش شناســـی مردمی 
ــا و دیدگاه های  ــیار به روش هـ ــهری( بسـ ــه بر روزمرگی شـ مطالعـ

انسان شناختی نزدیک می شود.
رویکرد انسان شناختی

دراین رویکرد، شهر به مثابه واقعیتی انسانی تعریف می شود. 
ــه با حرکت و  کـ کتاب حاضر اســـت  ــرد موضوع اصلی  ایـــن رویکـ
تالش برای باقی ماندن در آن نوشته شده است. از این رو، به 
ــریح رویکرد در این جا نیازی نیست. تنها باید به بیان این  تشـ
ــناختی را باید همواره  که رویکرد انسان شـ ــم  کنیـ ــنده  نکته بسـ
در چارچوب های خاص این شاخٔه علمی یعنی جامع گرایی و 
تحلیـــل ُخرد خاص آن قرار داد و بدین امر مهم توجه داشـــت 
ــه همیـــن دالیـــل نمی تواند جز  ــناختی بـ ــرد انسان شـ ــه رویکـ کـ
حاصل جمعی از سایر رویکردها باشد، اما این جمع، به هیچ رو 
یک جمع جبری از رویکردهای پیشین نیست؛ هرچند رویکرد 
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ــای دیگر به ناچار با  گردهم آوردن رویکردهـ ــناختی با  انسان شـ
ــرد، اما این مجموعه را  کـ ــانی هایی پیدا خواهد  آن ها هم پوشـ
ــٔه  دیالکتیکی میان آن  که حاصل رابطـ ــیار ویژه  در تبیینـــی بسـ
ــر اساســـی )جامع گرایی و تحلیل ُخرد( اســـت، می برد  دو عنصـ
کند و  ــژه تبیین  ومی کوشـــد حاصل را در یک روش شناســـی ویـ
که هنوز  ــتاورد انسان شناسی شهری است  این مهم ترین دسـ
ــی را  ــرار دارد. خاص بودن انسان شناسـ کار خود قـ در ابتـــدای 
که مهم تریـــن اقدام برای  ــوان در همین امر دانســـت  ــاید بتـ شـ
ــاندن  ــهری در به ثمر رسـ ــرفت انسان شناســـی شـ ــد و پیشـ رشـ
کاربردی برای  پژوهش های میدانـــی مؤّثر و یافتن روش هایی 

کار در میدان پیچیدٔه شهری است.
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دریچه

تمثیل به سالمت 

ــلول برای من احساس خطری  ــرت با فالن مسـ گر معاشـ مثاًل ا
در سالمتی ام داشته باشد ناچار من بایستی در روابطم با آن 
شـــخِص مسلول، نوعی تجدیدنظر بنمایم؛ یعنی رابطه من از 
نظر بهداشتی با یک نفر سالم و رابطه من از نظر بهداشتی با 
ــلول نمی تواند یک جور و یکسان باشد.  یک فرد مریض و مسـ
ــروب و  ــالم و بی میکـ ــٔه مـــن با یـــک محیط سـ همچنیـــن رابطـ
رابطه من با یک محیط میکروب زا نمی تواند یک جور باشد.

ــم  ــودم هـ ــواده و خانـــدان خـ ــر خانـ ــردی. از نظـ ــر فـ ایـــن از نظـ
ــٔوول جامعه نیز  که من مسـ ــور، و از نظر جامعه هم-  همین طـ
ــتم- باید روابطم از مسائل حقیقی پیروی نماید. این جا  هسـ
از یک طرف، من مسٔوول سالمت خود هستم و از طرف دیگر 
کنم و  کوشـــش  ــا این بیماری در اجتماع  ــارزه بـ ــد در راه مبـ بایـ
ــود خودم  گر الزم شـ ســـالمتی در جامعه ایجاد نمایم و احیانًا ا
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گاهی مریضـــی در مقابل  ــم و  کنـ ــه  را و ســـالمتم را فـــدای جامعـ
ــتی من مقاومـــت می کند ولی مـــن نباید  ــای بهداشـ فعالیت هـ
ــاری آزاد بگذارم، بلکه باید ســـالمتی را به  ــاب بیمـ او را در انتخـ
کرد و  ــکر خواهد  کســـب ســـالمتی از من تشـ او بدهم. او بعد از 

ممنون خواهد شد. در اینجا ذکر این داستان الزم است:
عاقلیبراسبمیآمدسوار

دردهانخفتهایمیرفتمار
ــود و از راهی  ــبی بـ ــوار اسـ که مرد عاقلی سـ ــتان این اســـت  داسـ
که درختـــی در آن جا  ــید  می رفـــت. در بیـــن راه، به نهر آبی رسـ
سایه ای انداخته بود و مردی خسته از راه رسیده زیر سایه آن 
ــه بود. آن چنان  ــه خواب عمیقی فرو رفتـ کنار نهر بـ درخـــت در 
ــان او نزدیک و  ــود به دهـ ِکرمـــی زهرآلـ که  خوابـــش عمیـــق بود 
ِکرم  ــورت داد و  ــرم را قـ ِکـ ــد. در عالم خواب  داخـــل دهانـــش شـ
ــه را دید  که ایـــن صحنـ ــم  ــرد حکیـ ــد. ایـــن مـ وارد شـــکمش شـ
کند  ِکرم مسموم در معدٔه او زخمی ایجاد  گر این  می دانســـت ا
کند و واقعه را  گر او را بیدار  آن شـــخص می میرد و می دانســـت ا
برایش توضیح دهد دو خطر ممکن اســـت پیش آید: یکی این 
کند و بگوید مهم  که مقاومت  که بترسد و از ترس بمیرد یا این 
ــتی  که چوبدسـ ــذا با َدّبـــوس خود-  نیســـت، اهمیـــت ندارد. لـ
ــرا می زنی؟  گفت: چـ ــواب پرید،  ــه او زد. از خـ ــود- محکم بـ او بـ
گفت: جلو اســـب من با  ــه او زد و  ــم دّبوس دیگری بـ ــرد حکیـ مـ
کن. مقاومت فایده نداشت؛ شروع به دویدن  ــرعت حرکت  سـ
ــتی  ــزا می گفت و فریاد می زد: این چه سرنوشـ ــرد و مرتب ناسـ کـ
ــه روز من  که چنین بـ کیســـت  که مـــن دارم، ایـــن جاّلد  اســـت 
ــیب  ــد، مقداری سـ ــته شـ که خوب خسـ مـــی آورد؟! پس از این 
کرد  ــم او را مجبور  ــرد حکیـ ــا بود، مـ ــده و متعّفـــن در آن جـ گندیـ
که  ــورد. بعد آن قدر او را زد  گندیده را تمامًا بخـ آن ســـیب های 
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ــود همراه با آن  کرد و همٔه آن چه خورده بـ ــدا  حالـــت تهّوع پیـ
کرم افتاد  کرم زهرآلود استفراغ نمود. وقتی نگاه آن مرد به آن 
گفت: تو چه  کی اســـت به مرد حکیم  ــتنا که چه حیوان وحشـ
ــتی! و مرتب از او تعریـــف و تمجید می کرد. در  ــته ای هسـ فرشـ
ــٔالٔه  خیر و  ــود. در این جا مسـ ح بـ ــر ــٔالٔه ســـالمت مطـ آن جا مسـ

ح است. مصلحت برای فرد و جامعه مطر
مسٔوولیت و اعمال زور

ــته  ــرد درک مصلحـــت خویش را نداشـ ــوِد فـ ممکـــن اســـت خـ
گر ُمصلح تشـــخیصی به نفع فرد و اجتماع  ــد؛ در این جا ا باشـ
بدهد، چنان چه بتواند، باید به افراد، محاسن آن تشخیص 
گر  کنند؛ ولی ا ــد و بعد، از آن ها بخواهد به آن عمل  را بفهمانـ
آن ها درک نمی کنند بایستی با توّسل به زور، سالمت را ایجاد 
کاری منطقی است؟  کند. به نظر شما تحصیالت اجباری آیا 
کاری منطقی است؛ زیرا فالن کس به خاطر جهالتی  که  البته 
ــواد داشته  ــواد ندارم و نمی خواهم سـ که دارد می گوید من سـ
باشم؛ پسرم بی سواد است و نمی خواهم تحصیل کرده شود. 
ح  ــلیقه مطر ــٔالٔه  سـ ــه مسـ کـ ــا  ــد؛ این جـ ــم او نمی فهمـ می گوییـ
نیســـت؛ او جاهل اســـت و جهل بدبختی زاست. امام صادق 

علیه السالم می فرمودند:
قبرسرمردممیزدمتاهمهعاِلم

ّ
گرمیتوانستم،شال »ا

شوند.«
ــِت اجباری چگونه است؟ وقتی دولت احساس خطر  بهداشـ
ــد، باالجبار، به مردم  کنـ ــیوع پیدا  که یک بیماری شـ می کند 
کسن  کســـن می زند؛ نمی گوید آیا اجازه می دهید به شما وا وا
کســـن را به  بزنـــم؟ بلکه می گوید: اجازه بدهید یا ندهید ما وا
ــما می زنیم؛ چون عملی منطقی انجام می دهیم و سلیقه  شـ
ح نیســـت. یا فالن شـــخص چشـــمش تراخمی اســـت و  ــر مطـ
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جاهل اســـت، در برابر معالجه چشـــمش مقاومـــت می کند؛ آیا 
که  ــد، می گوید اولین بار  ــد تابع نظر او بود؟ تاریخ را بخوانیـ بایـ
کشف شد بلوایی به پا شد. تمام مردم انگلستان  کسن آبله  وا
کسن آبله زدن مقاومت می کردند و حاضر نبودند  در مقابل وا
تسلیم شوند. ولی آیا فهمیده ها باید تابع این جهالت عمومی 

باشند؟

کامل یادداشت در ره یافت ۳۲ متن 
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